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ΛΟΓΟΣ ΚΑΤΗΧΗΤΗΡΙΟΣ
ΕΠΙ Τῌ ΕΝΑΡΞΕΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ 

ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

† Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ
ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, 
ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ

ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, ΧΑΡΙΣ ΕΙΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ 
ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, 

ΠΑΡ’ HΜΩΝ ΔΕ ΕΥΧΗ, ΕΥΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΡΗΣΙΣ

Ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ εὐλογημένα,

Διὰ τῆς χάριτος καὶ τῆς φιλανθρωπίας τοῦ Θεοῦ εἰσερχόμεθα 
ἀπὸ τῆς αὔριον εἰς τὸ στάδιον τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσ-

σαρακοστῆς, τῆς καταλληλοτέρας περιόδου διὰ τὴν στροφὴν τῆς 
ἀνθρωπίνης ψυχῆς, τῆς ἰδικῆς μας ψυχῆς, πρὸς τὸν Κύριον.

Ἡ περίοδος αὐτὴ εἶναι μία διαρκὴς κατάνυξις ἐνώπιον τοῦ ἐκτυ-
λισσομένου καθ’ ἡμέραν μυστηρίου τοῦ Θεοῦ, τοῦ μυστηρίου τῆς σω-
τηρίας τοῦ ἀνθρώπου. Διὰ τοῦτο ἡ παρεχομένη εἰς ἡμᾶς εὐκαιρία 
τῶν Ἱερῶν Νηστειῶν ἔχει ἓν ἰδιαίτερον χαρακτηριστικόν: τὴν ἀνάνη-
ψιν καὶ τὴν νῆψιν τῆς ψυχῆς, ἡ ὁποία καλεῖται ἰδιαιτέρως κατὰ τὴν 
γέμουσαν θείων προτροπῶν καὶ ἁγιότητος περίοδον αὐτὴν νὰ συνει-
δητοποιήσῃ τὰ παροδικὰ καὶ τὰ ὁρώμενα καὶ νὰ μεταβῇ σταδιακῶς 
πρὸς τὰ μείζονα καὶ τὰ κρείττονα, πρὸς τὰ ἀόρατα.

Ἀναγλύφως καὶ ἐπιγραμματικῶς Ἀνδρέας ὁ Κρήτης διὰ τοῦ Μεγά-
λου Κανόνος του ὁμιλεῖ πρὸς ἑαυτὸν καὶ πρὸς πᾶσαν ψυχὴν θλιβομέ-
νην καὶ καταπονουμένην ὑπὸ τῶν πειρασμῶν καὶ τῶν περισπασμῶν 
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τῆς παρούσης ζωῆς. Συναισθανόμενος ὁ Ἅγιος τὸ βάρος τῆς πονε-
μένης ἀπὸ τὴν ἁμαρτίαν ἀνθρωπίνης ψυχῆς, ἐν ἀγωνίᾳ κραυγάζει: 
«Ψυχή μου, ψυχή μου, ἀνάστα τί καθεύδεις;». Ἡ κραυγὴ αὐτὴ ὁδηγεῖ 
εἰς τὴν συνειδητοποίησιν τῆς ματαιότητος καὶ εἰς τὸν ἀνέκφραστον 
φόβον τοῦ τέλους τῆς ἐπιγείου ζωῆς: «τὸ τέλος ἐγγίζει καὶ μέλλεις 
(ψυχή μου) θορυβεῖσθαι». Ἐνώπιον τοῦ ἀπροσδοκήτου τέλους τῆς 
ζωῆς ποὺ ἔρχεται «ὡς κλέπτης ἐν νυκτί», καλεῖ ἑαυτὸν ὁ τῆς Κρή-
της Φωστὴρ καὶ κάθε πονεμένην καὶ ὑπὸ τοῦ φόβου τῆς ἀνασφαλεί-
ας διακατεχομένην ψυχήν: «Ἀνάνηψον», λοιπόν, «ἵνα φείσηταί σου 
Χριστὸς ὁ Θεός, ὁ πανταχοῦ παρὼν καὶ τὰ πάντα πληρῶν».

Ἡ Ὀρθόδοξος Πατερικὴ διδασκαλία καὶ φωνὴ μᾶς καλεῖ, κατὰ 
τὸ ἐνώπιόν μας στάδιον, νὰ συναισθανθῶμεν ὁ καθεὶς «ποῖοι εἴμεθα, 
ποῦ εὑρισκόμεθα καὶ ποῦ ὑπάγομεν», ποῦ κατευθυνόμεθα δηλαδή. Νὰ 
αἰσθανθῶμεν τὸ μάταιον τοῦ προσκαίρου βίου καὶ νὰ μετανοήσωμεν 
δι’ ὅσα «ἐν γνώσει ἢ ἐν ἀγνοίᾳ, ἐν λόγοις ἢ ἐν ἔργοις, ἐν ἐπιτηδεύμασι 
καὶ πάσαις (ἡμῶν) ταῖς αἰσθήσεσιν» εἰργάσθημεν μέχρι τοῦδε ὄχι κατὰ 
τὸ Εὐαγγέλιον καὶ τὸν νόμον τῆς Χάριτος τοῦ Χριστοῦ καὶ νὰ ἀνανή-
ψωμεν. Μόνον τότε θὰ εὕρωμεν ἔλεος καὶ χάριν καὶ θὰ μᾶς φεισθῇ ὁ 
ἐτάζων καρδίας καὶ νεφροὺς καὶ τὰ κρύφια πάντα τῶν ἀνθρώπων καὶ 
τοὺς λογισμοὺς γιγνώσκων Κύριος καὶ δὲν θὰ μᾶς καταλογίσῃ τοὺς 
ἀδίκους λογισμούς, οἱ ὁποῖοι ὁδηγοῦν εἰς μάταια καὶ ἀνώφελα ἔργα.

Ὁ ἐνώπιόν μας ἀγὼν συμποσοῦται εἰς τὴν νῆψιν καὶ εἰς τὴν ἀνά-
νηψίν μας, εἰς τὴν μετάνοιαν. Διὰ τῆς μετανοίας, διὰ τῆς ἐπιγνώσε-
ως τῆς καταστάσεώς μας δηλαδή, καὶ διὰ τῆς ἐξομολογήσεως, ἡ ζωή 
μας στεφανώνεται διὰ «τῆς ἀφέσεως τῶν ἁμαρτιῶν, διὰ τῆς κοινω-
νίας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, διὰ τοῦ πληρώματος τῆς βασιλείας τῶν 
οὐρανῶν». Ἡ ἀνάνηψις ταυτίζεται πρὸς τὴν συνείδησιν τοῦ μετανο-
οῦντος ἀνθρώπου (Πρβλ. Β΄ Κορ. α΄, 12 καὶ Ρωμ. β΄, 15). Ἡ συνείδησις 
εἶναι δῶρον τοῦ Θεοῦ.

Ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ,

Καλούμεθα οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ νὰ βιώσωμεν τὴν περίοδον 
τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς ὡς χρόνον συνειδησιακῆς νή-
ψεως καὶ ἀνανήψεως, ὡς στιγμὴν αἰωνιότητος τῆς Ὀρθοδόξου ταυτό-
τητός μας. Δηλαδή, καλούμεθα νὰ ζήσωμεν καὶ νὰ συμβιώσωμεν μὲ τὸν 
Χριστόν. Νὰ ζήσωμεν ἐκκλησιαστικῶς καὶ πνευματικῶς. Διότι μόνον 
εἰς τὴν ἐν Χριστῷ ζωὴν ὑπάρχει ἡ δυνατότης νὰ ἀνανήψῃ ἡ συνείδησίς 
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μας καὶ νὰ ἀνέλθωμεν εἰς τὸν χῶρον τῆς πραγματικῆς ἐλευθερίας καὶ 
τῶν ἀλανθάστων κριτηρίων πρὸς ἀνάπαυσιν καὶ λύτρωσίν μας.

Κατὰ τὴν ἔναρξιν τῆς εὐλογημένης ταύτης περιόδου, ὁ Οἰκουμε-
νικὸς Πατριάρχης καὶ ἡ Μήτηρ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλη-
σία ἐπισκέπτονται πᾶσαν Ὀρθόδοξον Χριστιανὴν ψυχὴν κοπιῶσαν 
καὶ πεφορτισμένην καὶ ἀπαραμύθητον ὑπὸ τῶν ἀξιῶν καὶ ἡδονῶν 
καὶ ἀπολαύσεων τῆς σαρκὸς καὶ τοῦ κόσμου τούτου, συμπορεύονται 
καὶ συμ προσεύχονται πρὸς τὸν «προσερχόμενον σφαγιασθῆναι καὶ 
δοθῆναι εἰς βρῶσιν τοῖς πιστοῖς Βασιλέα τῶν βασιλευόντων καὶ Κύ-
ριον τῶν κυριευόντων»: Ἀξίωσον, Κύριε, πάντας τοὺς Ὀρθοδόξους 
πιστοὺς ἐν εἰρήνῃ καὶ συντριβῇ καρδίας νὰ διαπορευθοῦν τὴν ἱερὰν 
περίοδον καὶ τὸ ἀνοιγόμενον στάδιον, «χαριτῶν καὶ δυναμῶν ὅπως 
προφθάσωμεν, ἐκτελέσαντες τὸν δρόμον ἀνδρικῶς, τὴν κυρίαν ἡμέ-
ραν τῆς Ἀναστάσεώς Σου, καὶ ἐν χαρᾷ στεφανηφοροῦντες αὐτὴν ἀκα-
ταπαύστως αἰνέσωμεν» (πρβλ. ποίημα κυρίου Θεοδώρου, Τριώδιον).

Εὐλογοῦντες πατρικῶς ὑμᾶς, τέκνα ἀγαπητὰ καὶ πιστὰ τῆς 
Μητρὸς Ἐκκλησίας, καὶ ἡνωμένοι μαζί σας ἐν προσευχαῖς καὶ δεήσε-
σιν, ἐπικαλούμεθα ἐπὶ πάντας τὴν δύναμιν τοῦ Τιμίου καὶ ζωοποιοῦ 
Σταυροῦ καὶ τὰς πρεσβείας τῆς Κυρίας Θεοτόκου, τῶν ἁγίων Ἀγγέ-
λων καὶ πάντων τῶν Ἁγίων, ὥστε ἅπαντες ἀξίως τῆς κλήσεως ἡμῶν 
ὡς Ὀρθοδόξων νὰ πολιτευθῶμεν, καὶ νὰ ἀπολαύσωμεν τοιουτοτρό-
πως τῆς τρυφῆς καὶ τῆς δόξης τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου, εἰς Ὃν 
τὸ κράτος καὶ ἡ εὐχαριστία καὶ ἡ τιμὴ καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα εἰς 
τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Ἁγία καὶ Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ 
´
βιζ´

† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως 
διάπυρος πρὸς Θεὸν εὐχέτης πάντων ὑμῶν
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ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ 
ΕΠΙ Τῼ ΑΓΙῼ ΠΑΣΧΑ

† Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ
ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, 
ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ

ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΧΑΡΙΝ, ΕΙΡΗΝΗΝ 
ΚΑΙ EΛΕΟΣ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝΔΟΞΩΣ ΑΝΑΣΤΑΝΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

 Ἀδελφοὶ ἠγαπημένοι καὶ τέκνα θεοφιλῆ 
ἐν τῷ Ἀναστάντι Κυρίῳ,

Ἐ ν τῷ κόσμῳ θλῖψιν ἕξετε· ἀλλὰ θαρσεῖτε, ἐγὼ νενίκηκα τὸν κόσμον» 
(Ἰωάν. ις΄, 33), διαβεβαιώνει ὁ θανάτῳ τὸν θάνατον μόνος πατήσας 

Κύριος τὰς γενεὰς τῶν ἀνθρώπων. Χριστὸς Ἀνέστη! ἀναφωνοῦμεν καὶ 
ἡμεῖς πρὸς πάντας τοὺς ἐγγὺς καὶ τοὺς μακρὰν ἀπὸ τῆς Ἱερᾶς ταύτης 
Αὐλῆς τοῦ βιωματικοῦ ἐν τῷ κόσμῳ σταυροῦ καὶ τῆς θλίψεως· ἀλλὰ καὶ 
ἀπὸ τῆς Αὐλῆς τῆς Ἀναστάσεως· ἀπὸ τῆς κόγχης ταύτης τῆς γῆς, τῆς 
Κωνσταντίνου Πόλεως, ἀπὸ ὅπου διακηρύττεται ὅτι «ζωὴ πολιτεύεται», 
δια λυομένης τῆς κάθε εἴδους φθορᾶς καὶ αὐτοῦ τοῦ θανάτου.

Ὁ Κύριος πολλάκις προειδοποίησε, κατὰ τὴν ἐπὶ γῆς ἔνσαρκον πα-
ρουσίαν Του, τοὺς Μαθητάς Του περὶ τῆς θλίψεώς των ἐξ αἰτίας τῆς 
σταυρικῆς Του θυσίας ἐπὶ τοῦ Φρικτοῦ Γολγοθᾶ, ὡς καὶ ἕνεκα τῆς δρα-
στηριότητος καὶ τῆς πορείας των ἐντὸς τοῦ κόσμου τούτου –αὐτῶν 
τῶν ἰδίων ἀλλὰ καὶ πάν των ὅσων θὰ ἐπίστευον εἰς τὸν Χριστόν–. Μὲ 
μίαν χαρακτηριστικὴν ὅμως λεπτομέρειαν: «ὅτι κλαύ σετε καὶ θρηνήσε-
τε ὑμεῖς, ὁ δὲ κόσμος χαρήσεται· ὑμεῖς δὲ λυπηθήσεσθε, ἀλλ’ ἡ λύπη 
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ὑμῶν εἰς χαρὰν γενήσεται... καὶ ὑμεῖς οὖν λύπην μὲν νῦν ἔχετε· πάλιν δὲ 
ὄψομαι ὑμᾶς, καὶ χαρήσεται ὑμῶν ἡ καρδία» (Ἰωάν. ις΄, 20-22).

Τὴν ἀναστάσιμον ταύτην καὶ ὑπερκόσμιον χα ρὰν πρῶται ἐβίω-
σαν αἱ λίαν πρωῒ ἐλθοῦσαι ἐπὶ τὸ μνῆμα τοῦ Ζωοδότου Μυροφόροι 
Γυναῖκες διὰ τοῦ μονολεκτικοῦ Κυριακοῦ λόγου «Χαίρετε» (Ματθ. 
κη΄, 9). Τὴν ἰδίαν ἀναστάσιμον χαρὰν βιοῦσα ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία 
τῆς Κωνσταντινουπόλεως διακηρύττει σήμερον στεντορίᾳ τῇ φωνῇ: 
«Αὕτη ἡ ἡμέρα Κυρίου, ἀγαλλιασώμεθα καὶ εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτῇ» 
(πρβλ. Ψαλμ. 117, 24). Ὁ ἔσχατος ἐχθρός, ὁ θάνατος, ἡ λύπη, τὰ προ-
βλήματα, ἡ φθορά, ἡ θλῖψις, ἡ δοκιμασία, σκυλεύονται καὶ καταρ-
γοῦνται ὑπὸ τοῦ Νικητοῦ Θεανθρώπου Κυρίου.

Ζῶμεν, ὅμως, ἐντὸς ἑνὸς κόσμου εἰς τὸν ὁποῖον τὰ μέσα γενικῆς 
ἐπικοινωνίας μεταδίδουν συνεχῶς δυσαρέστους πληροφορίας περὶ 
τρομοκρατικῶν ἐνεργειῶν, περὶ πολέμων κατὰ τόπους, περὶ κατα-
στροφικῶν φυσικῶν φαινομένων, προβλημάτων λόγῳ θρησκευτικοῦ 
φανατισμοῦ, πείνης, προσφυγικοῦ προβλήματος, ἀνιάτων ἀσθενειῶν, 
πτωχείας, ψυχολογικῶν καταπιέσεων, αἰσθήματος ἀνασφαλείας καὶ 
λοιπῶν συμπαρομαρτουσῶν ἀνεπιθυμήτων καταστάσεων.

Ἔναντι τῶν καθημερινῶν τούτων «σταυρῶν», τοὺς ὁποίους οἱ ἄν-
θρω ποι αἵρομεν μὲ «γογ γυ σμούς», ἔρχεται ἡ Μήτηρ μας Ἁγία Ὀρθό-
δοξος Ἐκκλησία νὰ μᾶς ὑπενθυμίσῃ ὅτι ἠμποροῦμεν νὰ εἴμεθα χα-
ρούμενοι, διότι ὁ ἀρχηγός μας Χριστὸς εἶναι ὁ νικητὴς αὐτῶν, εἶναι ὁ 
φορεὺς τῆς χαρᾶς, ὁ φαιδρύνας τὰ σύμπαντα.

Ἡ χαρά μας στηρίζεται εἰς τὴν βεβαιότητα τῆς νίκης τοῦ Χριστοῦ. 
Ἔχομεν τὴν ἀπόλυτον βεβαιότητα, ὅτι τὸ ἀγαθὸν εἶναι ὁ νικητής, 
διότι ὁ Χριστὸς ἦλθεν εἰς τὸν κόσμον «καὶ ἐξῆλθεν ἵνα νικήσῃ» (πρβλ. 
Ἀποκ. ς΄, 2). Ὁ κόσμος εἰς τὸν ὁποῖον θὰ ζήσωμεν αἰωνίως εἶναι ὁ 
Χριστός: τὸ φῶς, ἡ ἀλήθεια, ἡ ζωή, ἡ χαρά, ἡ εἰρήνη.

Ἡ Μήτηρ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία, παρὰ τοὺς καθη-
μερινοὺς σταυροὺς καὶ τὰς θλίψεις, ζῇ ἀποκλειστικῶς καὶ μόνον τὸ 
γεγονὸς τῆς χαρᾶς.

Βιώνει ἐντεῦθεν, ἐν τῇ παρούσῃ καὶ ἀπὸ τῆς παρούσης ζωῆς, τὴν 
Βασιλείαν τοῦ Θεοῦ. Ἀπὸ τοῦ Ἱεροῦ τούτου Κέντρου τῆς Ὁρθοδοξί-
ας, ἀπὸ τῶν σπλάγχνων τοῦ μαρτυρικοῦ Φαναρίου, διακηρύττομεν 
«κατὰ τὴν φωταυγῆ ταύτην νύκτα», ὅτι προέκτασις καὶ τέλος τοῦ 
σταυροῦ καὶ τῆς θλίψεως καὶ διασκέδασις τοῦ κάθε ἀνθρωπίνου πό-
νου καὶ τῆς κάθε δοκιμασίας, εἶναι ἡ Κυριακὴ διαβεβαίωσις: «Οὐκ 
ἀφήσω ὑμᾶς ὀρφανούς» (Ἰωάν. ιδ΄, 18-19).
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«Ἰδοὺ ἐγὼ μεθ’ ὑμῶν εἰμι πάσας τὰς ἡμέρας, ἕως τῆς συντελείας 
τοῦ αἰῶνος» (Ματθ. κη΄, 20). Αὐτὸ τὸ μήνυμα πρέπει νὰ ἀκούσωμεν 
ὅλοι, νὰ ἀκούσῃ ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος καὶ νὰ ἀφήσῃ τὸν ἑαυτόν 
του νὰ ἴδῃ τὸν Χριστὸν συμπορευόμενον μαζί του. Ναί, νὰ Τὸν ἴδῃ 
δίπλα του. Καὶ θὰ Τὸν ἴδῃ, μόνον ἐὰν ἀκούῃ καὶ βιώνῃ τὸν λόγον 
Του εἰς τὴν ζωήν του.

Τὸ μήνυμα τοῦτο τῆς κατισχύσεως τῆς ζωῆς ἐπὶ τοῦ θανάτου, τῆς 
νίκης τοῦ ἱλαροῦ φωτὸς τῆς πασχαλίου λαμπάδος ἐπὶ τοῦ σκότους 
τῆς ἀκαταστασίας, καὶ τῆς διαλύσεως, διὰ τοῦ ἀνεσπέρου Φωτὸς 
τῆς Ἀναστάσεως, τῶν θλίψεων καὶ τῶν προβλημάτων εὐαγγελίζεται 
τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον εἰς ὁλόκληρον τὸν κόσμον καὶ καλεῖ 
ὅλους τοὺς ἀνθρώπους νὰ τὸ βιώσουν.

Τοὺς καλεῖ νὰ σταθοῦν μὲ πίστιν καὶ ἐλπίδα ἐνώπιον τοῦ Ἀναστάν-
τος Χριστοῦ, ἐνώπιον τοῦ μυστηρίου τῆς ζωῆς· τοὺς καλεῖ νὰ ἐμπι-
στευθοῦν τὸν κρατοῦντα τὰ ἡνία πάσης κτίσεως Ἀναστάντα Κύριον, 
τὸν Κύριον τῆς χαρᾶς καὶ τῆς εὐφροσύνης.

Χριστὸς Ἀνέστη, λοιπόν, ἀδελφοὶ καὶ τέκνα! Αὐτοῦ τοῦ δεσπόζον-
τος τῆς ζωῆς καὶ κυριεύοντος τοῦ θανάτου Κυρίου ἡμῶν ἡ Χάρις καὶ 
τὸ ἄπειρον Ἔλεος εἴησαν μετὰ πάντων.

Φανάριον, Ἅγιον Πάσχα 
́
βιζ́  

† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως 
διάπυρος πρὸς Χριστὸν Ἀναστάντα 

εὐχέτης πάντων ὑμῶν 
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ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΗΛΙΤΣΗ-ΚΕΧΑΓΙΑ

ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΚΩ 
ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ  

ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΚΩ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 

(4ος-7ος αἰ.)

Στούς γονεῖς μου 
Ταξιάρχη καί Ζωή

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ἡ ἐνασχόλησή μου μέ τήν παλαιοχριστιανική γλυπτική τῆς Κῶ 
ξεκίνησε τόν χειμῶνα τοῦ 1992-1993, κατά τήν καταγραφή τῶν 

μαρμάρινων ἀρχιτεκτονικῶν γλυπτῶν τῆς παλαιοχριστιανικῆς καί βυ-
ζαντινῆς περιόδου, πού ἦταν συγκεντρωμένα στό Μουσεῖο Ἀρχιτεκτο-
νικῶν Μελῶν τοῦ ἱπποτικοῦ κάστρου τῆς Νεραντζιᾶς. Ὁ ἀείμνηστος 
Θοδωρῆς Ἀρχοντόπουλος, πολύτιμος φίλος καί συνάδελφος, συχνά μοῦ 
τόνιζε τήν ἀναγκαιότητα τῆς συστηματικῆς κατάταξης αὐτοῦ τοῦ 
πλούσιου ὑλικοῦ καί μέ παρότρυνε νά τό μελετήσω στό πλαίσιο μίας 
διδακτορικῆς διατριβῆς.

Ἡ ἐκπόνηση τῆς διατριβῆς στό Τμῆμα Ἱστορίας-Ἀρχαιολογίας τῆς 
Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Ἐθνικοῦ Καποδιστριακοῦ Πανεπι στημίου 
Ἀθηνῶν, ξεκίνησε τελικά ἀρκετά χρόνια ἀργότερα, τόν χειμῶνα τοῦ 
2001 καί ὑποστηρίχθηκε τόν Μάρτιο τοῦ 2008. Ἡ ὁλοκλήρωσή της δέν 
θά ἦταν ἐφικτή χωρίς τήν καθοριστική βοή θεια καί τή συνεχῆ στήρι-
ξη τῆς ἐπιβλέπουσας καθηγήτριάς μου, καθηγήτριας τῆς βυζαντινῆς 
ἀρχαιολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθη νῶν κ. Σοφίας Καλοπίση, τήν 
ὁποία εὐχαριστῶ θερμά καί ἀπό αὐτή τή θέση γιά τήν ὀρθή καθοδήγη-
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ση καί τήν οὐσιαστική συμπαράστασή της κατά τή διάρκεια αὐτῶν τῶν 
ἐτῶν. Θερμά εὐχαριστῶ καί τά μέλη τῆς συμβουλευτικῆς ἐπιτροπῆς, 
τόν καθηγητή κ. Νικόλαο Γκιολέ καί τήν καθηγήτρια κ. Μαρία Πα-
ναγιωτίδη γιά τίς εὔστοχες παρατηρήσεις τους σέ διάφορα ζητήματα 
τῆς ἔρευνας, καθώς καί τά ὑπόλοιπα μέλη τῆς ἑπταμελοῦς ἐπιτροπῆς, 
τίς καθηγήτριες κ.κ. Φλωρεντία Εὐαγγελάτου-Νοταρᾶ, Γεωργία Κοκ-
κοροῦ-Ἀλευρᾶ, Χαρά Κωνσταντινίδη καί τόν καθηγητή κ. Πλάτωνα 
Πετρίδη, γιά τίς πολύ χρήσιμες ἐπισημάνσεις τους. 

Ὁ ἀείμνηστος Ἠλίας Κόλλιας, προϊστάμενός μου τότε στήν 4η 
Ἐφορεία Βυζαντινῶν Ἀρχαιοτήτων, εἰσηγήθηκε τήν ἔγκριση τῆς ἄδειας 
δημοσίευσης τῶν γλυπτῶν καί τό ἐνδιαφέρον του γιά τήν πορεία τῆς 
μελέτης ὑπῆρξε ἀμείωτο σέ κάθε μας συνάντηση. Τοῦ ὀφείλω πολλά.

Πολλές εὐχαριστίες ἐκφράζω στήν προϊσταμένη τῆς πρώην 4ης ΕΒΑ 
καί νῦν Ἐφορείας Ἀρχαιοτήτων Δωδεκανήσου (ΕΦΑ Δωδεκανήσου), 
κ. Μαρία Μιχαηλίδου, γιά τή γενικότερη στήριξη καί τή βοήθειά της 
στήν ἔγκριση τῆς ἐκπαιδευτικῆς μου ἄδειας καθώς καί στήν τότε προϊ-
σταμένη τῆς 26ης ΕΒΑ, κ. Εὐγενία Χαλκιᾶ, γιά τίς διευκολύνσεις καί τή 
συμπαράσταση στή διάρκεια ὑποστήριξης τῆς διατριβῆς ἀλλά καί τήν 
ἀρωγή της σέ βιβλιογραφικά ζητήματα.

Ἡ εὐτυχής συγκυρία τῆς συνάντησης μέ τή φίλη συνάδελφο Βασι-
λική Συθιακάκη, κατά τή διάρκεια τῆς ἀπόσπασής μου στήν 7η ΕΒΑ 
στή Λάρισα τό 2005, δέκα καί πλέον ἔτη μετά ἀπό τήν κοινή μας εἰσα-
γωγική ἐκπαίδευση στήν κεντρική Ὑπηρεσία τοῦ Ὑπουργείου Πολι-
τισμοῦ καί στό Βυζαντινό καί Χριστιανικό Μουσεῖο Ἀθηνῶν, ὑπῆρξε 
πολύ σημαντική γιά τήν τελική μορφή τῆς μελέτης. Μέ σπάνια γεν-
ναιοδωρία, μοῦ ἔκανε γνωστά τά ἀποτελέσματα τῆς διατριβῆς της γιά 
τήν ἀρχιτεκτονική γλυπτική τῆς Θεσσαλίας καί τῆς Φθιώτιδας, ἐνῶ οἱ 
πολύωρες συζητήσεις μας καί οἱ ὑποδείξεις της συνέβαλαν τά μέγιστα 
στήν ὁλοκλήρωση τῆς μελέτης. Τήν εὐχαριστῶ βαθύτατα.

Πολλές εὐχαριστίες ὀφείλω, ἐπίσης, στίς φίλες συναδέλφους, 
Ἐλπίδα Σκέρλου καί Ἔρση Μπρούσκαρη γιά τίς πληροφορίες πού 
μοῦ παρεῖχαν γύρω ἀπό τήν ἀρχαία καί παλαιοχριστιανική Κῶ, καθώς 
καί στίς Ἑλένη Παπαβασιλείου, Ἀγγελική Κατσιώτη, Κωνσταντία Κε-
φαλᾶ καὶ Ἑλένη Μπαρμπαρίτσα γιά τή βοήθεια καί τή γενικότερη συ-
μπαράστασή τους. Θερμά εὐχαριστῶ καί τούς φίλους συναδέλφους, 
Μιχάλη Κάππα γιά τίς χρήσιμες συζητήσεις μας καί τίς ὑποδείξεις του 
ἐπάνω σέ θέματα ἀρχιτεκτονικῆς διάρθρωσης τῶν παλαιοχριστιανικῶν 
βασιλικῶν τοῦ νησιοῦ καί Νίκο Κοντογιάννη γιά τή βοήθειά του σέ 
βιβλιογραφικά ζητήματα. Ἐπίσης, εὐχαριστῶ τήν ἀρχαιολόγο Εἰρήνη 
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Πουπάκη γιά τήν ἀποστολή κειμένων της γύρω ἀπό τά λατομεῖα τῆς 
Κῶ.

Οἱ ἐργατοτεχνίτες τῆς πρώην 4ης ΕΒΑ, Νίκος Παππούλης, Θανάσης 
Δρόσος, Γιῶργος Τσαγγάρης, Ἀνθούλα Τρακόσα καί Κατίνα Δρόσου, 
μέ ὑπομονή καί κόπο ἐργάσθηκαν ἐπί σειρά ἡμερῶν στόν καθαρισμό 
καί τή φωτογράφιση τῶν γλυπτῶν. Τούς εὐχαριστῶ γιά τή βοήθεια 
στήν ἐργασία αὐτή ἀλλά κυρίως γιά τή σπουδαία συνεργασία καί τήν 
ἀγάπη τους κατά τή διάρκεια τῶν δέκα περίπου ἐτῶν πού ὑπηρέτησα 
στό νησί τῆς Κῶ.

Ἐννέα χρόνια μετά τήν ὁλοκλήρωση τῆς διατριβῆς ἡ φίλη συνά-
δελφος Ἑλένη Παπαβασιλείου πρότεινε στόν Σεβασμιώτατο μητρο-
πολίτη Κώου καί Νισύρου κ.κ. Ναθαναήλ τήν ἔκδοση τῆς μελέτης 
στό πλαίσιο τοῦ περιοδικοῦ «Δωδεκάνησος, Ἐπίσημον Δελτίον τῶν 
ἐν Δωδεκανήσῳ ἐπαρχιῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου». Ἡ πρόταση 
ἔγινε δεκτή μέ μεγάλη προθυμία ἀπό τόν Σεβασμιώτατο, τόν ὁποῖο 
εὐχαριστῶ θερμά καί ἀπό αὐτή τή θέση. Ἡ ἐνθρόνισή του στήν Κῶ 
ἔγινε τό 2009, ἀρκετά χρόνια μετά τήν ἀναχώρησή μου ἀπό τό νησί 
καί ἔτσι δέν εἶχα τήν εὐκαιρία νά συνεργασθῶ μαζί του, ὡστόσο τό 
ἐνδιαφέρον του γιά τόν μνημειακό πλοῦτο τῆς Κῶ εἶναι μεγάλο καί 
διαφαίνεται μέσα ἀπό πλῆθος ἐνεργειῶν καί δράσεων (ὑποστήριξη 
ἀναστηλωτικῶν ἐπεμβάσεων, ἐκδόσεις κ.λπ.). Στή συνέχεια μέ τήν ἐπι-
στημονικὴ ἐπιμέλεια τῆς κ. Ἑλένης Παπαβασιλείου καί τή φροντίδα 
τοῦ Δρ θεολόγου, συνεργάτη τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κώου καί Νισύρου, 
κ. Ἀθανάσιου Μουστάκη καί τῶν ἐκδόσεων «Ἑπτάλοφος», κατέστη 
ἐφικτή ἡ ἔκδοση τῆς μελέτης. Τούς εὐχαριστῶ ὅλους θερμά γιά τή συμ-
βολή τους καί γιά τήν εὐκαιρία πού μοῦ ἔδωσαν νά ἀσχοληθῶ γιά ἄλλη 
μία φορά μέ τήν ἔρευνα θεμάτων γύρω ἀπό τό νησί τῆς καρδιᾶς μου. 
Θά πρέπει ἐδῶ νά ἐπισημανθεῖ ὅτι ἡ μελέτη, κατά τό μεγαλύτερο μέρος 
της, ἔχει τή μορφή στήν ὁποία κατατέθηκε τό 2008, μέ συμπληρωμα-
τική σύγχρονη ἐπεξεργασία πού ἀφορᾶ στήν κατά τό δυνατόν ἐπα-
νεξέταση θεμάτων καί προσθήκη νέων συμπερασμάτων σέ ἐπιμέρους 
ζητήματα τῆς ἔρευνας καθώς καί τήν ἐπικαιροποίηση τῆς σχετικῆς βι-
βλιογραφίας.

Λίγο πρίν ἀπό τήν τελική ἐκτύπωση τῆς μελέτης, στίς 21 Ἰουλίου, 
τό νησί τῆς Κῶ χτυπήθηκε δυστυχῶς ἀκόμη μία φορά ἀπό ἕναν ἰσχυρό 
σεισμό, πού ἐκτός τῶν ἄλλων ἐπέφερε ἐκτεταμένες ζημιές σέ ἀρκετά 
μνημεῖα, οἱ ὁποῖες εὐελπισθῶ ὅτι θά ἀποκατασταθοῦν ἄμεσα ἀπό τούς 
ἄξιους συναδέλφους τῆς Ἐφορείας Ἀρχαιοτήτων Δωδεκανήσου καί 
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τῆς Διεύθυνσης Ἀναστήλωσης Βυζαντινῶν καί Μεταβυζαντινῶν Μνη-
μείων τοῦ ΥΠΠΟΑ.

Ἕνα μεγάλο «εὐχαριστῶ» ἀπό καρδιᾶς ἐκφράζω στόν σύζυγό μου, 
Ἀρίσταρχο Κεχαγιᾶ, πού φρόντισε γιά τήν τεχνολογική ὑποδομή τῆς 
μελέτης καί μέ στήριξε ἠθικά ὅλα αὐτά τά χρόνια καθώς καί στούς δύο 
μικρούς μας ἥρωες, τόν Δημήτρη καί τή Ζωή-Ἰωάννα, γιά τήν κα-
τανόηση πού ἔδειξαν κατά τήν προετοιμασία τοῦ κειμένου πρίν ἀπό 
τήν τελική ἔκδοση.

Τέλος, εὐχαριστῶ τούς γονεῖς μου, Ταξιάρχη καί Ζωή, γιά τήν αὐ-
τα πάρνηση, τό ἦθος καί τήν ἀγάπη τους. Σέ αὐτούς, ὡς ἐλάχιστο 
«ἀντίδωρον» γιά ὅσα μοῦ προσέφεραν, ἀφιερώνεται ἡ μελέτη.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ΕΩΣ ΤΩΡΑ ΕΡΕΥΝΑ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΤΗΝ ΚΩ

Σ κοπός τῆς μελέτης εἶναι ἡ ταξινόμηση, μελέτη καί χρονολόγηση 
τῶν δημοσιευμένων καί ἀδημοσίευτων ἀρχιτεκτονικῶν γλυπτῶν 

τῆς παλαιοχριστιανικῆς περιόδου στήν Κῶ, προκειμένου νά ἐμπλουτι-
σθοῦν τά μέχρι στιγμῆς δεδομένα γιά τήν παλαιοχριστιανική περίοδο 
στό νησί, ἀλλά καί νά ἀπαντηθοῦν ἐρωτήματα σχετικά μέ τίς σχέσεις 
του μέ τήν πρωτεύουσα καί τά ὑπόλοιπα κέντρα τῆς βυζαντινῆς 
ἐπικράτειας, τήν παρουσία τῶν τοπικῶν ἐργαστηρίων καί τή χρο-
νολόγηση τῆς οἰκοδομικῆς ἱστορίας (ἵδρυση καί ἐπισκευαστικές φάσεις) 
τῶν παλαιοχριστιανικῶν βασιλικῶν.

Μέχρι σήμερα τά θέματα πού ἀφοροῦν στήν παλαιοχριστιανική πε-
ρίοδο στήν Κῶ, ἔχουν ἀπασχολήσει ἐρευνητές σέ μελέτες γιά τήν πε-
ριοχή τοῦ δωδεκανησιακοῦ νησιωτικοῦ συμπλέγματος (Π. Λαζαρίδης, 
Συμβολή εἰς τήν μελέτην τῶν παλαιοχριστιανικῶν μνημείων τῆς Δωδε-
κανήσου, Πεπραγμένα τοῦ Θ΄ Διεθνοῦς Bυζαντινολογικοῦ Συνεδρίου, 
Θεσσαλονίκη 1953, τ. A΄ (Ἀθῆναι 1954), 230-233. Ἰ. Βολανάκης, Τά 
παλαιοχριστιανικά μνημεῖα τῆς Δωδεκανήσου, Ἀφιέρωμα εἰς τόν Mη-
τροπολίτην Pόδου κ.κ. Σπυρίδωνα ἐπί τῇ συμπληρώσει τεσσαράκοντα 
ἐτῶν Ἀρχιερατείας, Ἀθῆναι 1988, 317-321) ἤ εὐρύτερων περιοχῶν (Ἀ. 
Ὀρλάνδος, Ἡ ξυλόστεγος παλαιοχριστιανική βασιλική τῆς Μεσογει-
ακῆς λεκάνης. Μελέτη περί τῆς γενέσεως, τῆς καταγωγῆς, τῆς ἀρχι-
τεκτονικῆς μορφῆς καί τῆς διακοσμήσεως τῶν χριστιανικῶν οἴκων 
λατρείας ἀπό τῶν ἀποστολικῶν χρόνων μέχρις Ἰουστινιανοῦ, δεύτε-
ρη ἔκδοση, Βιβλιοθήκη τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας ἀρ. 
36, Ἀθήνα 1994. Ὁ ἴδιος, Les Baptistères du Dodécanèse, Actes du Ve 
Congrès International Chrétienne, Aix-en-Provence 1954, 199-211. Στ. 
Πελεκανίδης - Π. Ἰ. Ἀτζακᾶ, Σύνταγμα τῶν παλαιοχριστιανικῶν ψη-
φιδωτῶν δαπέδων τῆς Ἑλλάδας, Ι: Νησιωτική Ἑλλάς, Θεσσαλονίκη 
1974. Ἰ. Βολανάκης, Τά παλαιοχριστιανικά βαπτιστήρια τῆς Ἑλλάδος, 
Ἀθῆναι 1976. S. Ristow, Frühchristliche Baptisterien, Jahrbuch für 
Antike und Christendum, Ergänzungsband 27, Münster 1998).

Εἰδικότερα μέ τά παλαιοχριστιανικά μνημεῖα τοῦ νησιοῦ ἔχουν ἀσχο-
ληθεῖ ἀρκετοί ἐρευνητές: Ὁ Balducci στή σύντομη μονογραφία του γιά 
τίς βασιλικές τῆς Κῶ (H. Balducci, Basiliche protocristiane e bizantine 
a Coo, Pavia 1936) εἶναι ὁ πρῶτος πού δημοσιεύει κάποιες ἀπό τίς βα-
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σιλικές τοῦ νησιοῦ, παραθέτοντας καί σχεδιαστικές ἀποτυπώσεις τους. 
Ὁ Morricone, στό πλαίσιο τῆς προκαταρκτικῆς δημοσίευσης τῶν ἀνα-
σκαφικῶν ἐρευνῶν πού διεξήχθησαν κατά τήν Ἰταλοκρατία στό νησί, 
ἀναφέρεται συνοπτικά σέ βασιλικές τῆς πόλης καί τῆς ὑπαίθρου (L. 
Morricone, Scavi e Ricerche a Coo, 1935-1943, Relazione Preliminare, 
BdA I-IV (1950), 54-331). Σημαντικά στοιχεῖα γιά τίς ἰταλικές ἔρευ-
νες στήν Κῶ καί γενικότερα στά Δωδεκάνησα συγκεντρώνονται στήν 
ἔκδοση τῆς Ἰταλικῆς Ἀρχαιολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν, μέ τήν ἐπιμέλεια 
τῆς Livadiotti καί τοῦ Rocco (M. Livadiotti - G. Rocco, La presenza 
Italiana nel Dodecaneso tra il 1912 e il 1948. La ricerca archeologica. La 
conservazione. Le scelte progettuali. Ἔκδοση τῆς Scuola Archeologica 
Italiana di Atene, Catania 1996).

Ὁ Ὀρλάνδος ἔχει ἀσχοληθεῖ σέ δύο σύντομα ἄρθρα μέ παλαιοχρι-
στιανικά μνημεῖα τῆς Κῶ (Ἀ. Ὀρλάνδος, Τό Βαπτιστήριον τῆς Κῶ, 
ΠΑΑ Γ΄, 1928, 441-444 καί Παλαιοχριστιανικά μνημεῖα τῆς Κῶ, Δωδε-
κανησιακή Ἐπιθεώρησις, τεῦχ. Β΄, 1948, 73-74), ἐνῶ τό 1947 ἀνέσκαψε 
τή βασιλική τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη στό Μαστιχάρι καί τμῆμα τῆς βασιλικῆς 
τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων στήν Ἀντιμάχεια, ἀναλυτική δημοσίευση τῶν 
ὁποίων πραγματοποίησε τό 1966 (Ἀ. Ὀρλάνδος, Δύο παλαιοχριστια-
νικαί βασιλικαί τῆς Κῶ, ΑΕ 1966, 1-102). Στήν παραπάνω δημοσίευση 
ἀναφέρονται διεξοδικά καί τά πολυάριθμα μαρμάρινα ἀρχιτεκτονικά 
γλυπτά πού βρέθηκαν κυρίως στή βασιλική στό Μαστιχάρι. 

Ἡ Μπρούσκαρη τό 1992 ἀνέσκαψε μία παλαιοχριστιανική βασι-
λική μέσα στόν σύγχρονο οἰκισμό τῆς Καρδάμαινας (Ἔ. Μπρούσκα-
ρη, Βασιλική Δωροθέου, Εὐτυχίου καί πρεσβυτέρου Φωτεινοῦ στήν 
Καρδάμαινα, Περιλήψεις Ἀνακοινώσεων τοῦ 13ου Συμποσίου Βυζα-
ντινῆς καί Μεταβυζαντινῆς Ἀρχαιολογίας καί Τέχνης τῆς Χριστια-
νικῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας, Ἀθήνα 1993, 38-39. Ἡ ἴδια, Συμβολή 
στήν ἱστορία καί τήν ἀρχαιολογία τῆς Κῶ κατά τήν παλαιοχριστιανική 
περίοδο: Ἡ βασιλική τοῦ πρεσβυτέρου Φωτεινοῦ στήν Καρδάμαινα, 
Ἀθήνα 2011, ἀδημοσίευτη μελέτη στό πλαίσιο μεταδιδακτορικῆς ἔρευ-
νας. Ἡ ἴδια, Σφραγίδα ἄρτου παλαιοχριστιανικῶν χρόνων ἀπό τήν 
Κῶ, Ἀνταπόδοση. Μελέτες Βυζαντινῆς καί Μεταβυζαντινῆς Ἀρχαιο-
λογίας καί Τέχνης πρός τιμήν τῆς Καθηγήτριας Ἑλένης Δεληγιάννη-
Δωρῆ, Ἀθήνα 2011). Ἡ ἴδια ἐρευνήτρια ἔχει ἀσχοληθεῖ μέ ζητήματα τοῦ 
λεγόμενου ἐργαστηρίου ψηφιδωτῶν τῆς Κῶ (E. Brouscari, Nouvelles 
mosaïques de Cos, La Mosaïque Gréco-Romaine VII, tome I, Institut 
National de Patrimoine, Tunis 1999, 51-58, πίν. V-VIII), θέμα πού ἔχει 
ἀπασχολήσει καί τόν Parrish (D. Parrish, An early byzantine mosaic 
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workshop based on Kos: architectural contex and pavement design, 
Journal Antiquité Tardive 9, 2001, 331-349).

Ἡ Καλοπίση-Βέρτη συγκέντρωσε τά γνωστά μέχρι τό 1991 στοιχεῖα 
γιά τήν ἀρχαιολογική ἔρευνα τῆς παλαιοχριστιανικῆς καί βυζαντινῆς 
περιόδου στήν Κῶ (S. Kalopissi-Verti, Kos tardoantica e bizantina 
nelle scoperte archeologiche dal IV secolo al 1314, Corsi Rav 38, 1991, 
233-245). 

Οἱ παλαιοχριστιανικοί οἰκισμοί τοῦ νησιοῦ ἀνασκάπτονται ἐντατικά 
τίς τρεῖς τελευταῖες δεκαετίες ἀπό τήν πρώην 4η Ἐφορεία Βυζαντινῶν 
Ἀρχαιοτήτων καί νῦν ΕΦΑ Δωδεκανήσου [Χρονικά ΑΔ. Ἐπίσης, Εὐαγ. 
Μηλίτση, Παλαιοχριστιανικός οἰκισμός Κεφάλου: πρῶτα συμπεράσμα-
τα ἀπό τήν ἔρευνα τῶν πρόσφατων ἀνασκαφῶν, Α΄ Διεθνές Συνέδριο 
γιά τήν Ἱστορία, τήν Τέχνη καί τήν Ἀρχαιολογία τῆς Κῶ, Δημοσιεύμα-
τα περ. Ἀρχαιογνωσία, ἀρ. 1, Ἀθήνα 2001, 277-290. Ἡ ἴδια, Small Finds 
from the Early Christian Settlement of Kefalos in Cos, Dodecanese, 
στό: eds. B. Böhlendorf-Arslan – A. Ricci, Byzantine Small Finds in 
Archaeological Contexts, Byzas 15 (2012), 263-275. Σ. Ντιντιούμη, Τό 
νησί τῆς Κῶ κατά τήν παλαιοχριστιανική περίοδο (4ος-7ος αἰ.), Κωακά 
ΙΑ΄, τόμ. 1, Κῶς 2010, 29-99], ἐνῶ τμῆμα τοῦ οἰκισμοῦ τῆς Καρδάμαι-
νας ἐρευνᾶται συστηματικά ἀπό τό Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν [Γ. Κοκκο-
ροῦ-Ἀλευρᾶ - Σ. Καλοπίση-Βέρτη - Μ. Παναγιωτίδη, Ἀνασκαφή στήν 
Καρδάμαινα (ἀρχαία Ἀλασάρνα) τῆς Κῶ, Κωακά Ε΄, 1995, 141-184. Οἱ 
ἴδιες, Excavations at Kardamaina (ancient Halasarna) in Kos, περ. 
Ἀρχαιογνωσία 9, 1995-1996, 312-342. Σ. Καλοπίση-Βέρτη, Παλαιο-
χριστιανική μήτρα κοσμημάτων ἀπό τήν Καρδάμαινα τῆς Κῶ, ΔΧΑΕ 
Κ΄, 1998, 242-252. Σ. Καλοπίση-Μ. Παναγιωτίδη, Ταφικό συγκρότημα 
στόν παλαιοχριστιανικό οἰκισμό τῆς Ἀλάσαρνας -σήμερα Καρδάμαι-
νας- στήν Κῶ, Α΄ Διεθνές Συνέδριο γιά τήν Ἱστορία, τήν Τέχνη καί τήν 
Ἀρχαιο λογία τῆς Κῶ, Δημοσιεύματα περ. Ἀρχαιογνωσία, ἀρ. 1, Ἀθήνα 
2001, 243-254]. 

Ὁ Μαστορόπουλος ἐπιχείρησε μία διαχρονική προσέγγιση τῶν 
μνημείων τῆς εὐρύτερης περιοχῆς τῆς Ἀντιμάχειας (Γ. Μαστορόπου-
λος, Ἀντιμάχεια Κῶα, ἔκδοση Δήμου Ἡρακλειδῶν 2002), ἐνῶ τά βα-
πτιστήρια τῶν βασιλικῶν τοῦ νησιοῦ ἔχουν συγκεντρωθεῖ σέ ἄρθρο 
τοῦ Βολανάκη (Ἰ. Βολανάκης, Τά βαπτιστήρια τῆς Κῶ καί ἡ τελετή 
τοῦ βαπτίσματος κατά τούς παλαιοχριστιανικούς χρόνους, Α΄ Διεθ νές 
Συνέδριο γιά τήν Ἱστορία, τήν Τέχνη καί τήν Ἀρχαιολογία τῆς Κῶ, 
Δημοσιεύματα περ. Ἀρχαιογνωσία, ἀρ. 1, Ἀθήνα 2001, 321-331). Συνο-
πτική καταγραφή τῶν παλαιοχριστιανικῶν μνημείων τοῦ νησιοῦ ἔχει 

-3-MHLITSH_TOMOS A no 17.indd   27 29/3/2018   10:36:18 πµ



ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΗΛΙΤΣΗ-ΚΕΧΑΓΙΑ

28 29

συμπεριληφθεῖ στήν πρόσφατη ἔκδοση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρ-
χείου καί τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κώου καί Νισύρου: Ἱερά Μητρόπο-
λις Κώου καί Νισύρου. Παρελθόν καί Παρόν (ἐπιμ. Ἀ. Ἰ. Χατζημιχαήλ), 
Κῶς 2016.

Σέ κάποιες ἀπό τίς παραπάνω μελέτες - κυρίως στή δημοσίευση τῆς 
βασιλικῆς τοῦ Μαστιχαρίου ἀπό τόν Ὀρλάνδο - γίνεται σύντομη ἀνα-
φορά στά ἀρχιτεκτονικά γλυπτά. Ἡ Βέμη, στή διδακτορική της δια-
τριβή (V. Vemi, Les Chapiteaux ioniques à l’époque paléochrétienne, 
BCH Supplèment XVII, Paris 1989) ἔχει συμπεριλάβει πολλά ἀπό τά 
ἰωνικά κιονόκρανα μέ συμφυές ἐπίθημα τοῦ νησιοῦ. Ἐπίσης, ὁ Jakobs 
στή μελέτη του γιά τούς παλαιοχριστιανικούς ἄμβωνες τοῦ ἑλλαδικοῦ 
χώρου (P. H. F. Jakobs, Die frühchristlichen Ambone Griechenlands, 
Bonn 1987) ἐξέτασε καί τούς ἄμβωνες ἀπό πέντε βασιλικές τῆς Κῶ. 
Τό θέμα τῶν ἀμβώνων ἔχει ἀπασχολήσει καί τή γράφουσα (Εὐαγ. 
Μηλίτση, Μαρμάρινοι παλαιοχριστιανικοί ἄμβωνες ἀπό τήν Κῶ, 
ΔΧΑΕ IΘ΄, 1996-1997, 341-350. Ἡ ἴδια, Οἱ μαρμάρινοι ἄμβωνες τῶν 
παλαιοχριστιανικῶν βασιλικῶν τῆς Κῶ. Τυπολογική καί μορφολογική 
ἀνάλυση, Διεθνές Ἐπιστημονικό Συνέδριο «Τό Ἀρχαιολογικό Ἔργο 
στά νησιά τοῦ Αἰγαίου», Πρακτικά πρώην Ἀρχαιολογικοῦ Ἰνστιτούτου 
Αἰγαιακῶν Σπουδῶν, Ρόδος 27 Νοεμβρίου - 1 Δεκεμβρίου 2013, ὑπό 
ἐκτύπωση). Ἐπίσης, ἕνα ἀπό τά ἐξεταζόμενα ἐδῶ ἰωνικά κιονόκρα-
να μέ συμφυές ἐπίθημα (ἀρ. κατ. 50) εἶχε συμπεριληφθεῖ στή μελέτη 
τοῦ Πάλλα γιά τά ἰουστινιάνεια γλυπτά (Δ. Πάλλας, Ἰουστιανιάνεια 
γλυπτά αἰσθητικῶς ἀνεπέργαστα, Στή μνήμη Π.Α. Μιχελῆ, Ἀθήνα 
1972, 420-441). Στή μονογραφία τῆς ἐρευνητικῆς ὁμάδας τοῦ Πανεπι-
στημίου τῆς Μπολόνια γιά τή βασιλική τοῦ Ἁγίου Γαβριήλ (I. Baldini 
- M. Livadiotti (ἐπιμ.), Archeologia protobizantina a Kos: La Basilica 
di S. Gabriele, Bologna 2011) ἔχουν ἐνταχθεῖ καί τά ἀρχιτεκτονικά 
γλυπτά τοῦ μνημείου. Τό θέμα τῶν λατομείων τοῦ νησιοῦ καί ἡ χρήση 
τοῦ μαρμάρου ἀπό τήν ἀρχαϊκή ἕως καί τήν παλαιοχριστιανική περίο-
δο, ὑπῆρξε ἀντικείμενο τῆς ἀδημοσίευτης διδακτορικῆς διατριβῆς τῆς 
Πουπάκη (Εἰρ. Πουπάκη, Κωακοί λίθοι καί Κωακή λιθοξοΐα: ἡ χρήση 
τῶν λίθων τῆς Κῶ στήν ἀρχιτεκτονική, γλυπτική καί κατασκευή 
ἐπιτύμβιων, ἐνεπίγραφων μνημείων καί τέχνεργων. Ἀρχαϊκή-παλαιο-
χριστιανική περίοδος, Ἀθήνα 2011).

Μέ τήν παλαιοχριστιανική γλυπτική τῆς Ρόδου ἔχει ἀσχοληθεῖ ἡ 
Παπαβασιλείου [Ἑ. Παπαβασιλείου, «Ὁμάδα ἐπιθημάτων ὡς δείγματα 
τοπικῆς παραγωγῆς τῆς Ρόδου», στό: Ρόδος 2400 χρόνια. Ἡ πόλη τῆς 
Ρόδου ἀπό τήν ἵδρυσή της μέχρι τήν κατάληψη ἀπό τούς Τούρκους 
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(1523), τόμ. Β΄, Ἀθήνα 2000, 405-416. Ἡ ἴδια, «Γενικές παρατηρήσεις 
γιά τή γλυπτική στή Ρόδο κατά τήν παλαιοχριστιανική περίοδο: Τύποι 
κιο νοκράνων», στό: Ν. Ζάρρας - Μ. Ἰ. Στεφανάκης (ἐπιμ.), Ἀρχαιολογία 
καί Τέχνη στά Δωδεκάνησα κατά τήν Ὕστερη Ἀρχαιότητα. Πρακτικά 
Ἡμερίδας στή μνήμη τοῦ Ἠλία Κόλλια, (Ρόδος, 19 Νοεμβρίου 2011), 
Εὐλιμένη, Σειρά Αὐτοτελῶν Ἐκδόσεων 2, Ρέθυμνο 2014, 105-126], ἡ 
ὁποία ἐκπονεῖ καί σχετική διδακτορική διατριβή.

Στήν παροῦσα μελέτη ἔγινε προσπάθεια νά καλυφθεῖ τό κενό τῆς 
μέχρι τό ἔτος 2008 ἔρευνας γιά τά ζητήματα τῆς παλαιοχριστιανικῆς 
γλυπτικῆς τῆς Κῶ. Τά ἐξεταζόμενα γλυπτά βρίσκονται κατά κύριο λόγο 
στή Συλλογή τοῦ Μουσείου Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν τοῦ Κάστρου τῆς 
Νεραντζιᾶς καί ἀρκετά διατηροῦνται κατά χώραν στίς παλαιοχριστια-
νικές βασιλικές τοῦ νησιοῦ ἤ εἶναι χρησιμοποιημένα σέ δεύτερη χρήση 
σέ μεταγενέστερα μνημεῖα.

Χρονολογικά ἡ ἔρευνα ξεκινᾶ ἀπό τόν 4ο αἰ., δηλαδή ἀπό τήν 
ἐποχή πού μαρτυρεῖται ἡ παρουσία ἐπισκόπων στό νησί (Μελίφρων, 
Σύνοδος Νίκαιας, 325. Ἐδέσιος, Παρασυναγωγή Φιλιππουπόλεως, 
343/344). Μέχρι σήμερα δέν ἔχουν βρεθεῖ ἐκκλησιαστικά μνημεῖα πού 
νά ἀποδίδονται σέ αὐτήν τήν περίοδο, ἐφόσον οἱ βασιλικές, στήν πλει-
ονότητά τους, χρονολογοῦνται στό β΄ μισό τοῦ 5ου μέ ἀρχές τοῦ 6ου 
αἰ., δηλαδή στό διάστημα ἀνάμεσα στούς δύο καταστρεπτικούς σει-
σμούς πού σημειώθηκαν στό νησί (σεισμός τοῦ 467/468 καί σεισμός 
τοῦ 551). Συνεπῶς, ἡ ἔνταξη καί μελέτη τῶν ἀρχιτεκτονικῶν γλυπτῶν 
πού χρονολογοῦνται στόν 4ο αἰ., κρίθηκε ἀπαραίτητη, διότι θά μπο-
ροῦσε νά καλύψει τό κενό τῆς ἀνασκαφικῆς ἔρευνας. Στήν περίοδο τοῦ 
τέλους τοῦ 5ου καί τοῦ α΄ μισοῦ τοῦ 6ου αἰ. ἀνάγονται τά περισσότερα 
γλυπτά τῆς μελέτης, ἐνῶ ἐντάχθηκαν καί γλυπτά πού χρονολογοῦνται 
μέχρι τά μέσα τοῦ 7ου αἰ., ὅταν οἱ ἀραβικές ἐπιδρομές ὁδηγοῦν στή 
σταδιακή παρακμή ἤ ἐγκατάλειψη τῶν παλαιοχριστιανικῶν κέντρων 
τῆς Κῶ καί στήν εἴσοδο στούς λεγόμενους μεταβατικούς ἤ σκοτεινούς 
αἰῶνες. 

Στήν ἔρευνα συμπεριελήφθηκαν σχεδόν ὅλα τά εἴδη ἀρχιτεκτο-
νικῶν γλυπτῶν πού χρησιμοποιοῦνταν στίς βασιλικές, εἴτε ὡς δο μι κά 
μέρη τοῦ φέροντος ὀργανισμοῦ τῶν κτηρίων (κιονόκρανα, ἐπί κρανα, 
ἐπιθήματα, κίονες, βάσεις, ἀμφικίονες) εἴτε ὡς διακοσμητικά στοιχεῖα ἤ 
λειτουργικός ἐξοπλισμός (κιονόκρανα κιβωρίων, πεσσίσκοι, κιονίσκοι 
καί θωράκια τέμπλων ἤ κιονοστοιχιῶν, πλάκες ἐπένδυσης τῆς τοιχο-
ποιΐας). 

Ἀπό τή διατριβή ἔχουν ἐξαιρεθεῖ οἱ ἄμβωνες (ἐξῶστες, κλίμακες, 
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θωράκια), ἀφενός μέν γιά λόγους ἔκτασης τοῦ κειμένου καί ἀφετέρου, 
διότι, προκειμένου νά μελετηθοῦν, ἀπαιτοῦνταν ἔρευνα σέ σωρούς 
μαρμάρινων θραυσμάτων ἀμβώνων καί σχεδιαστικές ἀποτυπώσεις, 
ἐργασία πού δέν στάθηκε δυνατό τότε νά πραγματοποιηθεῖ. Ἡ ἐργασία 
αὐτή ὑλοποιήθηκε σέ μεταγενέστερο χρόνο καί παρουσιάστηκε ἀπό τή 
γράφουσα στό Διεθνές Ἐπιστημονικό Συνέδριο «Τό Ἀρχαιολογικό Ἔργο 
στά νησιά τοῦ Αἰγαίου» πού ἔλαβε χώρα στή Ρόδο τό 2013, τά Πρακτικά 
τοῦ ὁποίου βρίσκονται σέ τελικό στάδιο ἐκτύπωσης (βλ. παραπάνω). 
Ἐπίσης, ἐξαιρέθηκαν μικρά μαρμάρινα θραύσματα ἀρχιτεκτονικῶν 
γλυπτῶν, κυρίως θωρακίων, τά ὁποῖα σώζονται πολύ ἀποσπασματικά 
καί δέν παρέχουν στοιχεῖα χρονολόγησης ἤ ἔνταξης σέ κάποια ὁμάδα. 

Ἡ μελέτη ἀποτελεῖται ἀπό δύο μέρη: 

Τό πρῶτο περιλαμβάνει τή μελέτη τῶν γλυπτῶν καί χωρίζεται σέ 
ἐννέα συνθετικά κεφάλαια. Στό πρῶτο κεφάλαιο, πού διαιρεῖται σέ 
τέσσερις ἑνότητες, ἐπιχειρεῖται μία συνοπτική παρουσίαση τοῦ γεωγρα-
φικοῦ καί ἱστορικοῦ πλαισίου, τῶν μέχρι σήμερα ἀποτελεσμάτων τοῦ 
συνόλου τῆς ἀνασκαφικῆς ἔρευνας στά παλαιοχριστιανικά κέντρα τοῦ 
νησιοῦ (πόλη καί οἰκισμοί) καί τίς παλαιοχριστιανικές βασιλικές, ὅπου 
ταυτοχρόνως γίνεται ἀναλυτική ἀναφορά τῶν γλυπτῶν κάθε μνημείου 
καί τέλος παρατίθενται ὅσα στοιχεῖα ὑπάρχουν γιά τά λατομεῖα τῆς 
Κῶ. Στά ἑπόμενα ἑπτά κεφάλαια ἐξετάζεται ἀναλυτικά ἡ τυπολογία καί 
ἡ μορφολογία ὅλων τῶν γλυπτῶν, μέ τή σειρά πού ἀναφέρθηκαν πα-
ραπάνω, καί ἐπιχειρεῖται ἡ χρονολόγησή τους μέσα ἀπό τήν ἐξέταση τῆς 
μορφῆς καί τοῦ διακόσμου τους ἀλλά καί μέσα ἀπό τή σύγκρισή τους 
μέ παράλληλα παραδείγματα ἀπό μνημεῖα ἄλλων περιοχῶν. Στό ἔνατο 
κεφάλαιο ἀνακεφαλαιώνονται τά συμπεράσματα πού προκύπτουν ἀπό 
τήν πραγμάτευση τῶν γλυπτῶν, καί γίνεται προσπάθεια νά ἀπαντηθοῦν 
τά ἐρωτήματα πού τίθενται γιά τήν παλαιοχριστιανική περίοδο στό νησί 
καί τόν ρόλο τῆς Κῶ στήν παραγωγή καί τή διακίνηση τῶν γλυπτῶν.

Τό δεύτερο μέρος περιλαμβάνει τόν κατάλογο τῶν ἀρχιτεκτονι-
κῶν γλυπτῶν, εὑρετήρια (κατά τόπο καί μνημεῖο προέλευσης, κατά 
εἶδος ὑλικοῦ καί τυπολογικό εὑρετήριο), φωτογραφικούς πίνακες τῶν 
γλυπτῶν καί τοῦ συγκριτικοῦ ὑλικοῦ μέ τό ὁποῖο συσχετίζονται, χάρτες 
τοῦ νησιοῦ, σχέδια καί εἰκόνες τῶν βασιλικῶν καί τέλος γραφήματα μέ 
τή χρονολογική κατάταξη τοῦ συνόλου τῶν γλυπτῶν, τῶν κορινθι-
ακῶν κιονοκράνων καί τῶν ἰωνικῶν κιονοκράνων μέ συμφυές ἐπίθημα, 
καθώς καί μέ τήν προέλευση τοῦ μαρμάρου, ἀπό τό ὁποῖο εἶναι κατα-
σκευασμένα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι.  
ΤΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  

ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ

Ι.1. ΤΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Ἡ Κῶς βρίσκεται στή ΝΑ πλευρά τοῦ Αἰγαίου Πελάγους καί εἶναι 
τό τρίτο σέ μέγεθος νησί τοῦ Δωδεκανησιακοῦ συμπλέγματος (πίν. 77, 
79), μέ ἔκταση 290,29 τετραγωνικά χιλιόμετρα1. Στή βόρεια πλευρά της 
βρίσκονται τά νησιά Κάλυμνος, Ψέριμος καί οἱ νησίδες Τσατάλια, στή 
δυτική πλευρά ἡ Ἀστυπάλαια, στήν ἀνατολική ὁ βαθύς Κεραμεικός 
κόλπος τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, πού ἀρχίζει ἀπό τό ἀκρωτήριο Τερμέριο ἤ 
Ἁλικαρνασσοῦ καί τελειώνει στό ἀκρωτήριο Τριόπιο ἤ Κριός, καί στή 
νότια πλευρά ἡ Νίσυρος καί τό Γυαλί. 

Τό νησί ἔχει ἐπίμηκες σχῆμα, μέ κατεύθυνση ἀπό τά βορειοανατο-
λικά πρός τά νοτιοδυτικά, μέ μεγάλη στενότητα στό δυτικό μέρος της, 
ἀνάμεσα στά χωριά Ἀντιμάχεια καί Κέφαλος (Λαιμός τῆς Κεφάλου). 
Ἀνατολικά καταλήγει στά δύο ἀκρωτήρια Ψαλίδι ἤ Λοῦρος καί Ἅγιος 
Φωκᾶς, βορειονατολικά στό ἀκρωτήριο Σκανδάριο ἤ Κούμπουρνο, 
βορειοδυτικά στό ἀκρωτήριο Δρέπανο καί νοτιοδυτικά στό ἀκρωτήριο 
Κρίκελλος ἤ Λακητήρας. Τό ἀκρωτήριο Σκανδάριο ἀπέχει μόλις 4 ναυ-
τικά μίλια ἀπό τό ἀκρωτήριο Τερμέριο τῶν ἀπέναντι μικρασιατικῶν 
ἀκτῶν2. Οἱ ὀροσειρές τοῦ νησιοῦ ἐκτείνονται ἀπό τά ἀνατολικά πρός 
τά δυτικά καί καλύπτουν τό μισό περίπου τῆς νότιας πλευρᾶς τοῦ 
νησιοῦ. Ἀπό τά νοτιοανατολικά ξεκινοῦν χαμηλά βουνά (Σύμπετρο 
ὕψ. 460μ., Τρούτσουλλοι ὕψ. 482μ., Ἐρημίτης ὕψ. 428μ. καί Κεφάλα 
ὕψ. 512μ.) καί ἀκολουθεῖ τό ὄρος Δίκαιος, ὕψ. 846μ., γνωστό στούς 
ἀρχαίους μέ τίς ὀνομασίες Ὡρομέδων3, Πρίων4 ἤ Δίκαιον. Στή νο-
τιοδυτική πλευρά, στήν περιοχή τῆς Κεφάλου, ὑψώνονται δύο ὄρη, 
τό ὄρος Ζηνί, ὕψ. 354μ. καί τό ὄρος Λάτρα ἤ Λάθρα, ὕψ. 428μ. Στό 
νησί ὑπῆρχαν δύο λίμνες, αὐτή τοῦ Ψαλιδίου μέ περιφέρεια γύρω στά 
1000μ. καί ἀπόσταση ἀπό τή θάλασσα 260μ. καί αὐτή τοῦ Σκανδαρίου 

1. Ὁ Στράβων ὑπολογίζει τήν ἔκτασή της σέ 550 στάδια καί ὁ Πλίνιος σέ 100 ρωμαϊκά 
μίλια.

2. Σωστά ὁ Στράβων (XIV, II,8) ὑπολόγισε τήν ἀπόσταση σέ 40 στάδια.
3. Νεόφυτος Δούκας, Θεόκριτος, τόμ. 1ος, 110. Βλ. ἐπίσης Ζαρράφτης, Θα λύσια, 28-29.
4. Πλίνιος, Φυσική Ἱστορία, V, 36.
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(Λάμπη-Κούμπουρνο) πού εἶχε πολύ μεγάλη ἔκταση. Στή βόρεια πα-
ραλία τοῦ νησιοῦ σχηματίζεται ἀπό τή θάλασσα ἡ λίμνη τῆς Ἁλυκῆς, μέ 
ἔκταση 12 στρεμμάτων, καί κεντρικότερα ἡ μικρή λίμνη τοῦ Λινοπότη. 
Ἡ Κῶς δέν ἔχει μεγάλα ποτάμια, ἀλλά μόνο χειμάρρους. 

Ἡ μορφολογία τοῦ ἐδάφους τοῦ νησιοῦ5 (πίν. 78) διακρίνεται σέ 
δύο διαφορετικά τμήματα: Τό βορειοανατολικό πού ἀποτελεῖται ἀπό 
ἐδάφη γόνιμα καί πεδινά καί τό νοτιοδυτικό πού ἀποτελεῖται ἀπό 
ἐδάφη ἄγονα καί ὀρεινά, μέ μόνη ἐξαίρεση τήν εὔφορη πεδιάδα τῆς 
Καρδάμαινας καί τή μικρή πεδιάδα κοντά στόν ὅρμο τῆς Κεφάλου. 
Τό βορειοανατολικό τμῆμα ἔχει σύσταση ἄμορφων κρυσταλλικῶν, 
ἀσβεστούχων πετρωμάτων καί σχιστόλιθων, ἐνῶ τό νοτιοδυτικό ἀπο-
τελεῖται ἀπό ἕνα ἄθροισμα προσχώσεων, πού ἀνατράπηκε ἀπό μεγάλη 
ἡφαιστειακή ἔκρηξη. 

Γενικά, τό νησί παρουσιάζει ἕνα πραγματικό μωσαϊκό ἀπό πε τρώ-
ματα: κρυσταλλικά, σιλούρια, μεσοζωϊκούς ἀσβεστόλιθους καί φλύσ-
χες, δηλαδή πετρώματα μέ μεγάλο πάχος ἀποτελούμενα ἀπό ἀργί λους, 
μάργες καί ψαμμίτες. 

Φαίνεται ὅτι ὁ ἀρχέγονος πυρήνας τοῦ νησιοῦ, δηλαδή ἡ βορειο-
ανατολική χωρική του ἔκταση, εἶχε τόν ἴδιο γεωλογικό σχηματισμό 
μέ τά ἀπέναντι μικρασιατικά παράλια, μέ τά ὁποῖα ἦταν ἑνωμένος καί 
ἀποχωρίστηκε ὕστερα ἀπό σεισμούς καί ἀλλεπάλληλες καθιζήσεις. 

Τό μεγαλύτερο μέρος τοῦ νησιοῦ καί μάλιστα τό δυτικό, σχη-
ματίζουν ἡφαιστειογενῆ ὑλικά σέ μεγάλη ἔκταση κι ἐλάχιστες λάβες 
σέ πολύ περιορισμένη ἔκταση, ἐνῶ σκόρπια σέ διάφορες περιοχές συ-
ναντῶνται ἀργιλομαργαϊκά καί ἀσβεστολιθικά πετρώματα. Τέλος, μία 
λωρίδα ἀπό προσχώσεις σχηματίζει καί τήν παραλία στή βορειοανα-
τολική πλευρά. Ὁλόκληρος ὁ θαλάσσιος χῶρος στά νότια τῆς Κῶ καί 
σέ περιφέρεια διαμέτρου περίπου 20 ναυτικῶν μιλίων, εἶναι ἕδρα ἡφαι-
στειώδους δράσης. Ἡφαιστειογενεῖς ζῶνες συναντῶνται στή χερσόνη-
σο τῆς Κεφάλου καί στίς νοτιοανατολικές περιοχές τῆς Κῶ, ὅπου σέ 
μερικά σημεῖα παρατηροῦνται ἀναθυμιάσεις ἀερίων καί ὑδρατμῶν, πού 
προέρχονται ἀπό σβησμένους ἡφαιστειακούς κρατῆρες.

Ἡ περιοχή τοῦ ὄρους Δίκαιος ἔχει ἀρκετές ποσότητες ὀρυκτῶν, 
ὅπως κίσσηρη, θηραϊκή γῆ, θειάφι, πυρόλιθους, σιδηρόλιθους, ὑαλόλι-
θους κ.λ.π. Στήν περιοχή τοῦ Ἁγίου Φωκᾶ, ὁ Ζαρράφτης ἀναφέρει 
ἀξιόλογα κοιτάσματα μαρμάρων, «παντοίας ποιότητος, λευκῶν, 
μαύρων, ὑπομελάνων, ὑποκυάνων, ὑποκοκκίνων, μελανωπῶν, ὑπο-

5. Corceix, «AperÇu», 565-568. Ὁ ἴδιος, «Terrains», 78 κ.ἑ.
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πρασίνων καί ἄλλων καταπεποικιλμένων διά σταυροειδῶν γραμμῶν 
λευκοτάτων»6, τά ὁποῖα χρησιμοποιήθηκαν στήν ἀνέγερση καί τή δια-
κόσμηση τῶν ἀρχαίων, παλαιοχριστιανικῶν καί βυζαντινῶν ναῶν. Στή 
νότια πλευρά τοῦ ὄρους Δίκαιος ὑπάρχουν γρανιτόλιθοι σέ μεγάλους 
ὄγκους. Ἀπό αὐτόν τό ντόπιο γρανίτη ἔχουν κατασκευασθεῖ κίονες 
πού χρησιμοποιήθηκαν σέ ἀρχαῖα μνημεῖα καί σέ μία τουλάχιστον πα-
λαιοχριστιανική βασιλική τοῦ νησιοῦ (κίονες αἰθρίου νότιας βασιλικῆς 
Ἁγίου Στεφάνου).

Οἱ μεγαλύτερες σεισμικές καταστροφές τῆς Κῶ ὀφείλονται σέ σει-
σμούς μέ ὑποθαλάσσιες ἑστίες. Τέτοιοι σεισμοί, γνωστοί ἀπό τούς 
ἱστορικούς, εἶναι οἱ παρακάτω: τοῦ 413/412 π.Χ.7, τοῦ 142 π.Χ.8, τοῦ 
335 μ.Χ.9, τοῦ 467 ἤ 468 μ.Χ.10, τοῦ 551 μ.Χ.11 καί τοῦ 1481 ἢ 149312. Λε-
πτομερής ἀναφορά στούς σεισμούς πού σημειώθηκαν κατά τήν πρω-
τοβυζαντινή περίοδο, γίνεται στό ἑπόμενο κεφάλαιο.

Ἡ πολύ μικρή ἀπόσταση13 πού χωρίζει τήν Κῶ ἀπό τίς ἀπέναντι 
πόλεις τῆς περιοχῆς τῆς Καρίας δημιούργησε εὐνοϊκές προϋποθέσεις 
γιά τήν ἀνάπτυξη στενῶν ἐμπορικῶν σχέσεων καί ἀνταλλαγῶν ἀνάμε-
σα στίς δύο περιοχές. Ὁ θαλάσσιος ἐμπορικός δρόμος14 μεταξύ τῶν νη-
σιῶν τοῦ ἀνατολικοῦ Αἰγαίου καί τῶν πόλεων τῆς δυτικῆς Μικρᾶς Ἀσίας 
ἦταν πολυσύχναστος, μιᾶς καί συνέδεε τίς νότιες καί τίς νοτιοανατο-
λικές περιοχές τῆς βυζαντινῆς ἐπικράτειας μέ τήν πρωτεύουσα. Τά νησιά 
καί οἱ πόλεις-λιμάνια τῆς δυτικῆς Μικρᾶς Ἀσίας ὑπῆρξαν σημαντικοί 
σταθμοί ἀνεφοδιασμοῦ τῶν πλοίων πού διέσχιζαν αὐτή τή θαλάσσια 
ὁδό καί μετέφεραν προϊόντα καί ἰδέες ἀπό τόν ἕναν τόπο στόν ἄλλο. 
Ἡ περιοχή τῶν προσχωσιγενῶν παραποτάμιων κοιλάδων τῆς δυτικῆς 

6. Ζαρράφτης, Κώϊα, 11.
7. Θουκυδίδης, Ξυγγραφή VIII, 41.
8. Ὁ σεισμός αὐτός ἐπέφερε καταστροφές ὄχι μόνο στήν Κῶ ἀλλά καί τή Ρόδο, τίς πόλεις 

τῆς Καρίας καί τῆς Λυκίας, βλ. Παυσανία, Περιηγήσεις, Η΄ (Ἀρκαδικά) 43, 4.
9. Ἠλίας Νισίβεως 48.21: «Eo fuit terraemotus in insula Co, et loca multa ceciderunt». 

Βλ. Papazachos-Papazachou, Earthquakes, 180 (οἱ συγγραφεῖς τοποθετοῦν τόν σεισμό τό 
334). Ἐπίσης, Σινάκος, Ἄνθρωπος καί περιβάλλον, 117, ὑποσημ. 4.

10. Πρίσκος, Fr. 48, 2.354-356. Εὐάγριος, ΙΙ.65.19-23.
11. Ὁ σεισμός περιγράφεται μέ ἰδιαίτερη ζωηρότητα ἀπό τόν Ἀγαθία τόν Σχολαστικό, 

βλ. Ἀγαθίας Β΄. 61.19-21. Βλ. καί τήν παλαιότερη ἔκδοση τῆς Βόννης, Ἀγαθίας Bonn, 11.15, 
ΙΣΤ΄, 98-100. Ὁλόκληρο τό ἀπόσπασμα ἀπό τήν περιγραφή τοῦ Ἀγαθία, βλ. παρακάτω, 
ὑποσημ. 58.

12. Paton - Hicks 1981, XLII.
13. Τό ΒΑ ἄκρο τοῦ νησιοῦ βρίσκεται μόλις 5 χλμ ἀπό τήν ἀπέναντι μικρασιατική ἀκτή 

καί τήν πόλη τῆς Ἁλικαρνασσοῦ.
14. Βλ. στό ἑπόμενο κεφάλαιο, ὑποσημ. 20.

-3-MHLITSH_TOMOS A no 17.indd   33 29/3/2018   10:36:19 πµ



ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΗΛΙΤΣΗ-ΚΕΧΑΓΙΑ

34 35

Μικρᾶς Ἀσίας χαρακτηρίζεται ἀπό κοινά γεωγραφικά χαρακτηριστικά. 
Ἐπιπλέον, ἡ ἄμεση γεωγραφική γειτνίαση μέ τά νησιά τοῦ ἀνατολικοῦ 
Αἰγαίου πελάγους δημιούργησε τίς συνθῆκες γιά τήν ἀνάπτυξη ἐμπο-
ρικῶν σχέσεων καί ἐπαφῶν. Ἄλλωστε, ὅπως ἀναφέρει καί ὁ Koder15, σέ 
παραθαλάσσιες καί ὀρεινές περιοχές τό ἰδεῶδες ἑξάγωνο τῆς θεωρίας 
τῶν «κεντρικῶν τόπων» τοῦ Christaller16 πρέπει νά ἐγκαταλειφθεῖ καί νά 
ἀντικατασταθεῖ ἀπό μία διάρθρωση πού προσανατολίζεται στή φυσική 
μορφολογία τοῦ ἐδάφους17. Κατά συνέπεια στίς παραθαλάσσιες πόλεις 
ἀνήκει καί ὁ οἰκονομικός χῶρος τῆς γειτονικῆς θάλασσας μέ τά νησιά 
της καί ἑπομένως στήν περιοχή τῶν πόλεων τῆς δυτικῆς Μικρᾶς Ἀσίας18 
συνυπολογίζονται τά νησιά τοῦ ἀνατολικοῦ Αἰγαίου.

ΙΣΤΟΡΙΑ

Ἐλάχιστες εἶναι οἱ ἱστορικές πηγές πού ἀναφέρονται στήν περιοχή 
τῆς Κῶ κατά τήν παλαιοχριστιανική περίοδο. Τά περισσότερα στοιχεῖα 
τά παρέχουν τά ἴδια τά μνημεῖα, πού μαρτυροῦν τή μεγάλη ἄνθηση πού 
γνώρισε τό νησί, κατά τόν 5ο καί 6ο αἰ., γεγονός πού ὀφειλόταν κυρίως 
στή γεωγραφική του θέση-σταθμό πρωταρχικῆς σημασίας κατά μῆκος 
τῆς πολύ σημαντικῆς19 θαλάσσιας ἐμπορικῆς ὁδοῦ πού ἕνωνε τήν Κων-
σταντινούπολη μέ τήν ἀνατολική Μεσόγειο, τήν Αἴγυπτο καί τίς ἀκτές 
τῆς βορείου Ἀφρικῆς20. 

15. Koder, «Παρατηρήσεις», 248.
16. Christaller, Orte. Ἡ θεωρία αὐτή προσφέρει τή δυνατότητα νά συστηματοποιη-

θοῦν σέ περιφέρειες διαφορετικῆς ἱεραρχίας καί μεγέθους οἰκιστικά δίκτυα, τά ὁποῖα 
ἐγγυῶνται στούς κατοίκους ἕνα ἐλάχιστο χρόνου καί κόστους μεταφορᾶς, ὥστε νά 
φθάνουν ἔτσι στό κέντρο ἐξυπηρέτησής τους. Κεντρικός τόπος δηλαδή εἶναι ἡ καλύτερη 
θέση ἑνός κέντρου ἐξυπηρέτησης, τοῦ ὁποίου τά ἀγαθά καί οἱ ὑπηρεσίες εἶναι ἀπαραίτητες 
γιά τό μεγαλύτερο μέρος τοῦ πληθυσμοῦ τῆς περιφέρειας πού ἀνήκει τό κέντρο. Καλύτερη 
θέση τοῦ κέντρου εἶναι αὐτή πού προσφέρει στό μέγιστο τῶν κατοίκων τῆς περιφέρειας τό 
ἐλάχιστο τοῦ χρόνου καί τῆς ἀπόστασης μεταφορᾶς. Ἡ θεωρία τοῦ Christaller ἔχει δεχθεῖ 
ἀρκετές ἐνστάσεις, μεταξύ τῶν ὁποίων καί ὅτι οἱ περισσότεροι γεωγραφικοί χῶροι τοῦ 
κόσμου δέν ἀνταποκρίνονται στό ἰδεῶδες τοπίο τοῦ Christaller, δηλαδή στήν πεδιάδα, ἤ 
τουλάχιστον σέ ἕνα ἀρκετά ὁμαλό τοπίο.

17. KlÖpper, «Orte», 2337 κ.ἑ. 
18. Ὅπως ἀναφέρει ὁ Koder («Παρατηρήσεις», 246) ἡ δυτική Μικρά Ἀσία (παράλια 

Αἰγαίου καί Ἑλλησπόντου) παρέχει μία πυκνότητα ἱστορικῶν καί ἀρχαιολογικῶν πληρο-
φοριῶν, ἡ ὁποία δέν ἐπιβάλλει τήν ἐφαρμογή τῆς θεωρίας τῶν κεντρικῶν τόπων.

19. Διά μέσου αὐτῆς τῆς ὁδοῦ μεταφερόταν, μεταξύ ἄλλων ἀγαθῶν, καί τό αἰγυπτιακό 
σιτάρι στήν πρωτεύουσα τῆς αὐτοκρατορίας.

20. Avramea, «Communications», 83-84. Ὁ θαλάσσιος αὐτός δρόμος ξεκινοῦσε ἀπό τήν 
Ἡράκλεια στή βόρεια ἀκτή τῆς Προποντίδας, περνοῦσε ἀπό τό τελωνεῖο τῆς Ἀβύδου, τήν 
Τένεδο, ἡ ὁποία ἀποτελοῦσε τό «θαλάσσιο τεῖχος» πού προστάτευε τήν Προποντίδα, καί 
ἀπό ἐκεῖ συνέχιζε νότια στά νησιά τοῦ Αἰγαίου (Μυτιλήνη, Χίος, Σάμος, Κῶς) μέχρι τή Ρόδο, 
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Σύμφωνα μέ τή διοικητική διαίρεση τοῦ Διοκλητιανοῦ (284-305 
μ.Χ.) ἡ Κῶς ἀνῆκε στήν Ἐπαρχία τῶν Νήσων (Provincia Insularum) 
πού εἶχε ἕδρα τή Ρόδο καί περιελάμβανε τά περισσότερα νησιά τοῦ 
Αἰγαίου Πελάγους καί ἡ ὁποία μέ τή σειρά της ὑπαγόταν στή Διοίκηση 
τῆς Ἀσίας (Dioecesis Asiana) τῆς Ὑπαρχίας τῆς Ἀνατολῆς (Praefectura 
Praetorio per Orientem)21. Ἐπί Ἰουστινιανοῦ (536) τά νησιά τοῦ Αἰγαίου 
Πελάγους, ἡ Κύπρος, οἱ Κυκλάδες καί ἡ Κρήτη μαζί μέ τήν Καρία, τήν 
Μοισία Β καί τήν Μικρά Σκυθία ἀποτέλεσαν μία καινούργια διοικητική 
περιφέρεια (Quaestura Exercitus), θαλάσσιου χαρακτήρα, ὑπό τήν δι-
οίκηση ἑνός ἀνώτερου πολιτικοῦ καί στρατιωτικοῦ ἄρχοντα (Quaestor 
Justiniani Exercitus) πού ὑπαγόταν ἀπ’ εὐθείας στόν αὐτοκράτορα22. 
Στή συνέχεια, μέ τήν εἰσαγωγή τοῦ θεσμοῦ τῶν Θεμάτων, ἡ Κῶς φαίνε-
ται ὅτι ἀρχικά συμπεριελήφθηκε στά ὅρια τοῦ ναυτικοῦ θέματος τῶν 
Καραβησιάνων, πού τίς πρῶτες δεκαετίες τοῦ 8ου αἰ. μετεξελίχθηκε 
στό θέμα τῶν Κιβυρραιωτῶν ἤ τῆς Σάμου23.

ἕνα ἀπό τά μεγαλύτερα λιμάνια τῆς ἀνατολικῆς Μεσογείου καί τό σημεῖο συνάντησης τῶν 
δρόμων βορρᾶ-νότου καί ἀνατολῆς-δύσης. Ἀπό ἐκεῖ τά πλοῖα κατευθύνονταν εἴτε πρός τήν 
Κρήτη εἴτε πρός τήν Κύπρο, ἀπ’ ὅπου συνέχιζαν τό ταξίδι πρός τίς ἀκτές τῆς Β. Ἀφρικῆς, 
συνήθως παραπλέοντας τίς σημαντικές πόλεις τῶν ἀκτῶν τῆς Συρίας καί Παλαιστίνης ἀλλά 
καί κάποιες φορές διασχίζοντας τήν ἀνοικτή θάλασσα μέχρι τήν Ἀλεξάνδρεια.

21. Ὁ πραίτορας τῆς Ἀνατολῆς εἶχε ἕδρα στήν Κωνσταντινούπολη.
22. ΙΕΕ, Ζ΄ 439-442. Ἡ διάλυση τῆς ὑπαρχίας τῆς Ἀνατολῆς καί τοῦ Ἰλλυρικοῦ φαίνεται 

ὅτι ἔγινε κατά τά τέλη τοῦ 7ου αἰ. ἤ τίς ἀρχές τοῦ 8ου αἰ. Οἱ ἐπαρχίες μαρτυροῦνται ἀκόμη 
στό α΄ μισό τοῦ 8ου αἰ. Ἤδη ὅμως ἀπό τόν 7ο αἰ. ἔχει ἐμφανισθεῖ ὁ νέος ὅρος «θέμα» πού 
χαρακτηρίζει τή διοίκηση τῆς μεσοβυζαντινῆς περιόδου. Ἡ νοτιοδυτική Μικρά Ἀσία 
ἀνήκει στό θέμα Καραβησιάνων (680) καί τῶν Κιβυρραιωτῶν (732). ΙΕΕ, Η΄, 167-171

23. Πρίν ἀπό τόν 11ο αἰ. ἡ ἱστορική καί ἀρχαιολογική ἔρευνα ἔχει φέρει στό φῶς πολύ 
λίγα στοιχεῖα καί γενικά οἱ πληροφορίες γιά τό νησί εἶναι ἐλάχιστες. Mε βάση τίς μαρ-
τυρίες τῶν γραπτῶν πηγῶν κατά τόν 8ο αἰ. ἤ τόν 9ο καί τό πρῶτο ἥμισυ τοῦ 10ου αἰ., ἡ 
Kῶς ἐδιοικεῖτο ἀπό ἕναν «δρουγγάριο». [Στό κάστρο Τηγάνι τῆς Σάμου βρέθηκε μο-
λυβδόβουλο τοῦ δρουγγάριου τῆς Κῶ Λέοντος, τοῦ 8ου-9ου αἰ. πού διοικοῦσε τή Ρόδο, 
τήν Κῶ καί τά μεταξύ τους νησιά. Τό μολυβδόβουλο φέρει τήν ἐπιγραφή: «Κ(ύριε) βοήθ(ει) 
τῷ σῷ δούλῳ Λέοντι κανδ(ι)δάτου κ(αί) δρουγγαρίου τίς Κώου»]. Ὑπαγόταν, ἤ στόν Στρα-
τηγό τοῦ Θέματος τῶν Kιβυρραιωτῶν, μέ ἕδρα τήν Aττάλεια (Ahrweiler, Byzance, 51), ἤ 
στόν Στρατηγό τοῦ ναυτικοῦ Θέματος τῆς Σάμου (Malamut, Les îles, 313). Μέ τήν ἄποψη 
τῆς Malamut συμφωνεῖ καί ὁ Σαββίδης («Προβλήματα», 383), ὁ ὁποῖος ἀναφέρει ὅτι ἀπό 
τά τέλη τοῦ 9ου αἰ. (899) καί ὡς τά τέλη περίπου τοῦ 10ου αἰ. ἡ Κῶς μαζί μέ τή Νίσυρο, τήν 
Τῆλο καί τά βόρεια Δωδεκάνησα ὑπάγονταν στή δικαιοδοσία τοῦ ναυτικοῦ θέματος Σάμου. 
Περί τά τέλη τοῦ 10ου αἰ. ἡ Kῶς συμπεριελήφθη στή διοίκηση τῶν Kυκλάδων (Γ΄ Βοτα-
νειάτη, τό 1079 ἡ Κῶς ἐξακολουθεῖ νά ἐμφανίζεται ὡς τμῆμα τῆς διοίκησης τῶν Κυκλάδων) 
καί ἴσως νά ὑπῆρξε γιά λίγο χρονικό διάστημα ἕδρα τοῦ θέματος. Μᾶλλον ἕδρα τοῦ θέμα-
τος ἦταν ἡ Νάξος. Στίς ἀρχές τοῦ 13ου αἰ. τό νησί συμπεριελήφθη στίς κτήσεις τῆς ἡμια-
νεξάρτητης δυναστείας τῶν Γαβαλάδων (Σαββίδης, «Προβλήματα», 383, ὑποσημ. 24. 
Μητσάνη, «Χορηγία», 391).
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Στήν Κῶ, ἀπό τήν ὁποία πέρασε ὁ Ἀπόστολος Παῦλος24 ἐπι-
στρέφοντας ἀπό τή Μίλητο στά Ἱεροσόλυμα, μετά τήν γ΄ ἀποστολική 
του περιοδεία, ὁ Χριστιανισμός διαδόθηκε ἀρκετά νωρίς, δεδομένου 
ὅτι στήν Α΄ Οἰκουμενική Σύνοδο τῆς Νίκαιας τό 325, ἔλαβε μέρος ὁ 
ἐπίσκοπος Κῶ Μελίφρων25. Ἡ Κῶς, μεταξύ ἄλλων (Σάμος, Χίος κ.λ.π.), 
προήχθη συνεπῶς νωρίς σέ ἐπισκοπή καί ὑπήχθη στήν ἐκκλησία τῆς 
Ρόδου26, κατέχοντας πάντοτε τήν τρίτη θέση μεταξύ τῶν ὑποκείμενων 
ἐπισκοπῶν27. Στό Συνέκδημο τοῦ Ἱεροκλέους28 (528-535) (πίν. 78) ἡ Κῶς 
ἀναγράφεται δεύτερη, μετά τή Ρόδο29, στήν «Ἐπαρχία τῶν Νήσων», ἡ 
ὁποία περιελάμβανε «πόλεις κ΄»30. Ἡ Κάλυμνος31 δέν ἀναφέρεται στό 
Συνέκδημο τοῦ Ἱεροκλέους, οὔτε καί στά Notitia. Κατά μία ἄποψη32 
δέν ἀποκλείεται στά παλαιοχριστιανικά χρόνια τουλάχιστον, ἡ Κάλυ-
μνος νά ἦταν τμῆμα τῆς ἐπισκοπῆς Κῶ, συνεχίζοντας τό πολιτικό 
σχῆμα τῆς «Ὁμοπολιτείας»33 πού ἐφαρμόστηκε στό τέλος τοῦ 3ου αἰ. 
π.Χ., σύμφωνα μέ τό ὁποῖο ἡ Κῶς καί ἡ Κάλυμνος ἀποτέλεσαν μία 
ἑνιαία πολιτεία. 

Ἐκτός ἀπό τόν Μελίφρονα, ἄλλοι γνωστοί ἐπίσκοποι τῆς Κῶ στήν 
παλαιοχριστιανική περίοδο ὑπῆρξαν οἱ: Ἐδέσιος ἤ Αἰδέσιος34 (συμμε-
τεῖχε στήν παρασυναγωγή τῆς Φιλιππουπόλεως, μετά τήν ἀποχώρηση 
τῶν ἀρειανῶν ἀπό τή Σύνοδο τῆς Σαρδικῆς τό 343/344), Ἰουλιανός35 

24. Πράξεις, 21,1.
25. Mansi II, 695D.
26. Εὐαγγελίδης, Ἐκκλησία Ρόδου, 150. Κωνσταντινίδης, Συμβολή, 130.
27. Κωνσταντινίδης, Συμβολή, 130.
28. Pasthey, Hieroklis.
29. Μέχρι τό 400 οἱ ἐπίσκοποι τῆς Ρόδου ἦταν ἰσότιμοι μέ τούς ἐπισκόπους τῶν ἄλλων 

νησιῶν .
30. Οἱ πόλεις αὐτές ἦταν: Ρόδος, Κῶς, Σάμος, Χίος, Μυτιλήνη, Μέθυμνα, Πέτελος, Τένε-

δος, Προσελήνη, Ἄνδρος, Τῆνος, Νάξος, Πάρος, Σίφνος, Μῆλος, Ἴος, Θήρα, Ἀμοργός, 
Ἀστυπάλαια. Τό σύνολο τῶν πόλεων εἶναι 19 καί ὄχι 20. Ἀξιοσημείωτο εἶναι ὅτι ἐκτός ἀπό 
τὴν Κάλυμνο, δέν ἀναφέρεται ἐπίσης ἡ Κάρπαθος.

31. Γιά τήν παλαιοχριστιανική Κάλυμνο καί Τέλενδο, βλ. Karabatsos, «Ka lymnos», 265 
κ.ἑ. Κουτελλᾶς, «Τέλενδος», 373-388.

32. Κόλλιας, «Σχεδίασμα», 25. Ὁ Καραμπάτσος («Kalymnos», 266) ἀναφέρει καί τό 
ἐνδεχόμενο ὅτι ἡ Κάλυμνος νά ἀνῆκε στήν ἐπισκοπή Λέρου, πού εἶναι γνωστή ἀπό τή 
συμμετοχή τοῦ ἐπισκόπου της, Ἰωάννη, στήν Ε΄ Οἰκουμενική Σύνοδο τῆς Κωνσταντι-
νούπολης, τό 553. Γιά τήν ἐπισκοπή Λέρου, βλ. καί Μιχαηλίδου, «Συμβολή», 213-217.

33. Paton-Hicks, Inscriptions, 352-354.
34. «Eddesius episcopus a Coo» (Mansi III, 139C). Βλ. Κωνσταντινίδης, Συμβολή, 31.Ὁ 

ἴδιος, Ἐκκλησία, 57.
35. Κωνσταντινίδης, Συμβολή, 31, ὑποσημ. 51. Ὁ ἴδιος, Ἐκκλησία, 57-58. Ὁ Ἰουλιανός 

στή Σύνοδο τῆς Χαλκηδόνας ἐκπροσωποῦσε τόν πάπα Λέοντα. Σώζεται ἐπιστολή του 
πρός τόν αὐτοκράτορα Λέοντα Α΄ (457-474), βλ. Mansi, VII, 583-584. Στόν Ἰουλιανό 
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(συμμετεῖχε στή Σύνοδο τῆς Κωνσταντινού πολης τό 448 καί στή Δ΄ 
Οἰκουμενική Σύνοδο τῆς Χαλκηδόνας τό 451), Ἰωάννης (τέλη 5ου-
ἀρχές 6ου αἰ.)36, Ἀριστόκρατος (5ος-6ος αἰ.)37, Ἑλλάνικος (5ος αἰ.)38, 
Δωρόθεος39 (συμμετεῖχε στή Σύνοδο τῆς Κωνσταντινούπολης τό 518) 
καί Γεώργιος40 (συμμετεῖχε στήν ΣΤ΄ Οἰκουμενική Σύνοδο τῆς Κων-
σταντινούπολης τό 680/681). Δύο ἐπίσκοποι τῆς Κῶ τοῦ 7ου-8ου αἰ., 
ὁ Θεόδωρος καί ὁ Γρηγόριος, μαρτυροῦνται μέσα ἀπό τίς σφραγίδες 
τους (μολυβδόβουλλα), στίς ὁποῖες εἶχαν υἱοθετήσει τόν ἀνεικονικό 
διάκοσμο41. 

Γιά τούς ἐπισκόπους Ἀριστόκρατο, Ἑλλάνικο καί Ἰωάννη πού δέν 
περιλαμβάνονται στούς ἐπισκοπικούς καταλόγους, ὑπάρχουν ἐπιγρα-
φικές μαρτυρίες: οἱ δύο πρῶτοι ἀναφέρονται σέ ἐπιγραφές πού εἶχαν 
ἐντοπισθεῖ στήν πόλη τῆς Κῶ ἀλλά μέχρι σήμερα δέν ἔχουν ἐντοπι-
σθεῖ42. Στήν ψηφιδωτή ἐπιγραφή τοῦ βαπτιστηρίου τῆς βασιλικῆς τοῦ 

ἀπευθύνονται 20 ἀπό τίς ἐπιστολές τοῦ πάπα Λέοντα Ρώμης (440-461), βλ. Mansi, V καί 
VI, 544, 565, 692, 749, 757, 977, 1049, 1092.

36. Ὀρλάνδος, «Βασιλικαί Κῶ», 98, εἰκ. 98.
37. Καρπάθιος, Ἐκκλησία Κῶ, 108-109. Κωνσταντινίδης, Ἐκκλησία, 58. Herzog, 

Koische Forschungen, 107, ἀρ. 166, πίν. VI,3. Gregoire, Inscriptiones, 53, ἀρ. 144. Segre, 
Iscrizioni, 268, πίν. 148, EV 348.

38. Segre, Iscrizioni, 269, πίν. 149, EV 350 καί 351.
39. Mansi, VIII, 1047D. Κωνσταντινίδης, Ἐκκλησία, 58.
40. Mansi, XI, 212C, 653B, 680B. Κωνσταντινίδης, Συμβολή, 32. Ὁ ἴδιος, Ἐκκλησία, 58. 

Στόν 9ο αἰ. ἀναφέρεται ὁ ἐπίσκοπος Κωνσταντῖνος (879), Βλ. Mansi, τ. 17.
41. Βλ. Zacos-Veglery, Seal Ι, ἀρ. 1626 καί 1948. Nesbitt-Oikonomides, Byzantine 

Seals, 139, 49.2-49.3. Κουντούρα-Γαλάκη, Βυζαντινός Κλῆρος, 130.
42. Ὁ Herzog σημειώνει ὅτι ἡ ἐπιγραφή πού ἀναφέρει τόν ἐπίσκοπο Ἀριστόκρατο 

βρέθηκε στό οἰκόπεδο τοῦ ἐμπόρου Ἰωαννίδη, χωρίς νά δίνει ἄλλα στοιχεῖα γιά τή θέση 
τοῦ οἰκοπέδου καί τή χρονολογεῖ στόν 5ο ἤ 6ο αἰ. Ἡ ἐπιγραφή, φωτογραφία τῆς ὁποίας 
δημοσιεύει ὁ Herzog καί ὁ Segre, εἶναι σκαλισμένη ἐπάνω σέ ὀρθογώνιο μαρμάρινο πεσσό, 
διαστ.: ὕψ. 0,39μ., πλ. 0,155μ., πάχ. 0,09μ., τοῦ ὁποίου ἡ ἀριστερή πλευρά ἔφερε ἁπλό 
διάκοσμο. Ἡ ἐπιγραφή ἔχει ὡς ἑξῆς: + Ὑπέρ εὐ/χῆς καί/σωτηρί/ας παν/τός τοῦ/κλήρου/κέ 
τοῦ λ/αοῦ ἐγένετον τό/ἔργον τοῦ/το ἐπεί/τοῦ ὁσει/οτάτου ἡ/μῶν ἐπ/εικόπου/Ἀριστο/κράτου. 
Γιά τή βιβλιογραφία βλ. παραπάνω, ὑποσημ. 37. Ἡ δεύτερη πού ἀναφέρει τόν ἐπίσκοπο Ἑλ-
λάνικο, βρέθηκε στίς κατεδαφίσεις τῶν κτηρίων τῆς πόλης μετά τόν σεισμό τοῦ 1933 καί 
δημοσιεύεται ἀπό τόν Segre, ὁ ὁποῖος τή χρονολογεῖ στόν 5ο αἰ., βλ. παρα πάνω ὑποσημ. 36. 
Εἶναι σκαλισμένη ἐπάνω σέ ὀρθογώνιο μαρμάρινο ὑπέρθυρο(;), διαστ.: 0,23Χ0,671Χ0,45μ. Ἡ 
ἐπιγραφή ἔχει ὡς ἑξῆς: + Ἐπί Ἑλλανίκου τοῦ ἁγί(ου) ἐπισκόπου Γενναδία Φοίβη εὐλαβέστα-
τη ὑπέρ εὐχῆς παρέσχεν τῇ τε οἰκοδομῆς τοῦ ξενοδοχίου καί ψηφώσε[ως τ]ό ἀνάλωμα+. Ὁ 
Segre δημοσιεύει μία ἀκόμη ἐπιγρα φή πού σώζεται τμηματικά καί ἐξαιτίας τῆς ὁμοιότητας 
τῶν γραμμάτων καί τοῦ εἴ δους τοῦ μαρμάρου μέ τήν προηγούμενη, τή μεταγράφει ὡς ἑξῆς: 
[Ἐπί Ἑλλανίκο]υ τοῦ ἁγ(ίου) ἐπισκόπου [Γενναδία Φοίβη εὐλαβεστάτη ὑπέρ εὐχ]ῆς παρέσχεν 
τό ἀνά[λωμα τῆς οἰκοδομῆς]. Βλ. Segre, Iscrizioni, 269, πίν. 149, EV 351.
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Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Θεολόγου στό Μαστιχάρι43, πού σώζεται μισοκα-
τεστραμμένη, ὑπάρχουν τά γράμματα ΕΠ πρίν ἀπό τό ὄνομα τοῦ δω-
ρητῆ Ἰωάννη. Ὁ Ὀρλάνδος πιθανολογεῖ ὅτι πρόκειται γιά ἐπίσκοπο 
ἐξαιτίας τῆς πολυτέλειας τῆς κατασκευῆς τοῦ ψηφιδωτοῦ, στήν ἐπι-
γραφή τοῦ ὁποίου ἔχουν χρησιμοποιηθεῖ λεπτά φύλλα χρυσοῦ. Ὁ 
Ἰωάννης ὡς ἐπίσκοπος Κῶ μαρτυρεῖται καί σέ ἐπιγραφή μαρμάρινου 
θωρακίου ἄμβωνα πού βρίσκεται στή συλλογή τοῦ Μουσείου ἀρχι-
τεκτονικῶν μελῶν τοῦ κάστρου τῆς Νεραντζιᾶς, ὁ ὁποῖος ὡστόσο 
χρονολογεῖται σέ ἀρκετά ὄψιμη περίοδο, μεταξύ 9ου καί 10ου αἰ.44. 
Μαρτυρίες γιά κατώτερα ἐκκλησιαστικά ἀξιώματα ἤ γιά ἐπαγγέλμα-
τα σώζονται σέ ἀναθηματικές ἐπιγραφές ἐπί ψηφιδωτῶν δαπέδων ἤ 
μαρμάρινων τμημάτων πού ἔχουν βρεθεῖ στό νησί45.

Οἱ σεισμοί πού μαρτυροῦνται στήν περιοχή τῆς Κῶ ἐπηρεάζουν τήν 
ἐξέλιξη τῆς οἰκοδομικῆς δραστηριότητας καί σηματοδοτοῦν τίς δο-
μικές ἀλλαγές τῶν κτηρίων καί τοῦ διακόσμου τους. Στήν περίοδο πού 
ἐξετάζεται ἐδῶ, ἀναφέρονται οἱ ἑξῆς σεισμικές καταστροφές: 

Ὁ σεισμός πού σημειώνεται τό 335, ἀναφέρεται ἀπό τόν Ἠλία 

43. Ὀρλάνδος, «Βασιλικαί Κῶ», 98, εἰκ. 98.
44. Στούς ἐπισκοπικούς καταλόγους τῆς βυζαντινῆς περιόδου δέν ἀναφέρεται ἐπίσκο-

πος Ἰωάννης. Ἡ ἐπιγραφή τοῦ θωρακίου τοῦ ἄμβωνα ἔχει δημοσιευτεῖ ἀπό τόν Segre, 
Iscrizioni, 273-274, πίν. 152, EV 370 καί μεταγράφεται ὡς ἑξῆς: Ἰω(άννου) Εὐτελοῦς 
Ἐπισκόπ(ου) Κώι(ων), ὁ ὁποῖος τή χρονολόγησε γενικά στή βυζαντινή περίοδο. Τό 
θωράκιο, πού βρέθηκε στίς κατεδαφίσεις κτηρίων τῆς πόλης τῆς Κῶ μετά τόν σεισμό τοῦ 
1933, ἀπασχόλησε πρόσφατα τή γράφουσα. Μέ βάση τόσο τόν τύπο τῶν γραμμάτων ὅσο 
καί τόν ἀνάγλυφο διάκοσμο προτάθηκε ἡ χρονολόγησή του μεταξύ τοῦ 9ου καί τοῦ 10ου 
αἰ. Σχετικά βλ. Mili tsi-Kechagia, «The Evidence of Epigraphy», ὑπό ἐκτύπωση.

45. Στις ψηφιδωτές ἐπιγραφές τῆς βασιλικῆς τοῦ Μαστιχαρίου ἀναφέρονται σάν δω-
ρητές ἕνας πρεσβύτερος (Κυριακός), ἕνας διάκονος (Τιμόθεος) καί ἕνας αἰδέσιμος 
ἐνθηκάριος (Εὐστόχιος), ἐπιτετραμμένος πιθανότατα μέ τή φύλαξη τῶν πολύτιμων σκευῶν 
καί κειμηλίων τοῦ ναοῦ. Ἐπίσης, ἀναφέρεται ἡ ναυκλήρισσα Εὐστοχιανή καί τό πλοῖο της 
«Μαρία», ἡ ὁποία δώρησε τό ψηφιδωτό τοῦ βορείου κλίτους τῆς βασιλικῆς, βλ. Ὀρλάνδος, 
«Βασιλικαί Κῶ», 97, εἰκ. 97. Στή βασιλική τοῦ πρεσβυτέρου Φωτεινοῦ στήν Καρδάμαινα 
ἀναφέρονται ὡς δωρητές ὁ πρεσβύτερος Φωτεινός στό ψηφιδωτό τοῦ νότιου κλίτους καί 
οἱ ψηφωτές Δωρόθεος καί Εὐτύχιος στό ψηφιδωτό τοῦ ἱεροῦ Βήματος, βλ. Μπρούσκαρη, 
«Βασιλική Καρδάμαινας», 38-39. Ἡ ἴδια, Συμβολή, 11-12. Σέ ἐνεπίγραφο μαρμάρινο 
ὑπέρθυρο πού βρέθηκε στίς κατεδαφίσεις κτηρίων τῆς πόλης τῆς Κῶ μετά τόν σεισμό τοῦ 
1933, σήμερα στό Μουσεῖο Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν τοῦ Κάστρου Νεραντζιᾶς, ἀναφέρο-
νται ὡς δωρητές ὁ πρεσβύτερος Ἡρακλᾶς καί ὁ ἀναγνώστης Στέφανος. Ἡ ἐπιγραφή ἔχει 
δημοσιευθεῖ ἀπό τόν Segre, Iscrizioni, 269, πίν. 149, EV 353, πού τή χρονολόγησε γενικά 
στή βυζαντινή περίοδο, καί ἀπασχόλησε τή γράφουσα σέ πρόσφατο ἄρθρο. Τό περιο-
ρισμένο μῆκος ὑποδεικνύει τή χρήση του σέ θύρωμα πλάγιου κλίτους ἤ προσκτίσματος καί 
ἡ χρονολόγησή του ἀνάγεται στό β΄ μισό τοῦ 6ου - α΄ μισό τοῦ 7ου αἰ., βλ. Mili tsi-Kechagia, 
«The Evidence of Epigraphy», ὑπό ἐκτύπωση.
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Νισίβεως46, προκάλεσε δέ μεγάλες ὑλικές καταστροφές χωρίς ἀν θρώ-
πινα θύματα. Μία καταστροφή πού ἐπισημαίνεται ἀνασκαφικά σέ 
κτήρια τῆς πόλης καί χρονολογεῖται ἀπό τούς ἐρευνητές στό τέλος 
τοῦ 3ου αἰ. ἤ τίς ἀρχές τοῦ 4ου αἰ. μ.Χ., δέν εἶναι ἀπίθανο νά συνδέεται 
τελικά μέ αὐτόν τόν σεισμό47. 

Ὁ σεισμός τοῦ 344 πού ἀναφέρεται ἀπό τόν Θεοφάνη48 καί τόν 
Κεδρηνό49 ὅτι προκαλεῖ μεγάλες ὑλικές καταστροφές στή Ρόδο50, δέν 
εἶναι γνωστό ἄν ἐπηρεάζει καί τήν Κῶ. 

Ὁ σεισμός τοῦ 467 ἤ 468 πού ἀναφέρεται ἀπό τόν Πρίσκο τόν 
Πανίτη51, ἐπηρεάζει μία εὐρύτατη περιοχή, δηλαδή τή Θράκη, τόν 
Ἑλλήσποντο, τά δυτικά παράλια τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, τίς Κυκλάδες 
καί τά Δωδεκάνησα, ἐνῶ τό ἐπίκεντρό του φαίνεται ὅτι ἦταν τό ΝΑ 
Αἰγαῖο, διότι ἀναφέρει ὅτι γκρεμίστηκε ἡ Κῶς καί ἡ Κνίδος. Ἀντίθετα, 
ὁ Εὐάγριος πού ἀναφερόμενος στό ἴδιο γεγονός ἀντιγράφει κατά λέξη 
τόν Πρίσκο, ἰσχυρίζεται ὅτι μεγάλες καταστροφές ὑπέστη ἡ Κρήτη 
καί ὄχι ἡ Κῶς52. Οἱ ἐρευνητές ἀποδέχονται ὡς σωστή τήν ἄποψη τοῦ 
Πρίσκου, πού ἦταν σύγχρονος μέ τά γεγονότα53, ἀλλά οἱ περισσότεροι 
ἀναφέρουν ὡς ἔτος πού ἔγινε ὁ σεισμός τό 46954. Οἱ ἰταλοί ἀνασκα-
φεῖς τοῦ νησιοῦ ἀνάγουν στίς ἐπιπτώσεις αὐτοῦ τοῦ σεισμοῦ τήν κα-
ταστροφή τῶν ρωμαϊκῶν κτηρίων τοῦ λιμανιοῦ, πού ὀρθώνονταν ἔξω 
καί βόρεια τοῦ ἑλληνιστικοῦ τείχους τῆς πόλης55. 

Ὁ σεισμός τῆς 9ης Ἰουλίου τοῦ 551, τοῦ ὁποίου οἱ ἐπιπτώσεις γιά 
τό νησί τῆς Κῶ περιγράφονται ἀπό τόν Ἀγαθία τόν Σχολαστικό56. 

46. Βλ. ὑποσημ. ὑπ’ αρ. 9.
47. Στό συγκρότημα τῶν ἱερῶν τοῦ Λιμένος καί στίς κεντρικές καί δυτικές Θέρμες. Βλ. 

Rocco, «Complesso sacro», 186. Ἐπίσης Livadiotti, «Termali», 203. Βλ. παρακάτω, στή Βασι-
λική Λιμένος.

48. Θεοφάνης 37.14-15.
49. Γεώργιος Κεδρηνός 522.21-2.
50. Σινάκος, Ἄνθρωπος καί Περιβάλλον, 118, ὑποσημ. 11.
51. Πρίσκος, Fr. 48, 2.354-356. «Ὑπό τοῖς αὐτοῖς χρόνοις τοῦ Σκυθικοῦ πολέμου συνι-

σταμένου πρός τούς ἐώους Ρωμαίους, ἡ τε Θράκια γῆ καί ἡ Ἑλλήσποντος ἐσείσθη καί 
Ἰωνία καί αἱ καλούμεναι Κυκλάδες νῆσοι, ὡς Κνίδου καί τῆς Κῶ τῶν νήσων τά πολλά κα-
τενεχθῆναι».

52. Εὐάγριος, ΙΙ.65.19-23.
53. Σινάκος, Ἄνθρωπος καί Περιβάλλον, 127.
54. Χατζηβασιλείου, Ἱστορία, 226-228. Κόλλιας, «Οἰκισμοί», 302. Κοντογιάν νης, Με-

σαιωνικά Κάστρα, Ι.
55. Morricone, «Scavi», 57.
56. Ἀγαθίας Β΄ , 61.19-21. Βλ. καί τήν παλαιότερη ἔκδοση τῆς Βόννης, Ἀγαθίας Bonn, 

11.15, ΙΣΤ΄, 98-100. Ambraseys, Earthquakes, 199 καί 207. Ἐπειδή ὁ Ἀγαθίας ἀναφέρεται 
στόν σεισμό τῆς Κῶ μετά τήν περιγραφή τῶν γεγονότων τοῦ σεισμοῦ τῆς 9ης Ἰουλίου τοῦ 
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Ὁ φοβερός αὐτός σεισμός ἔγινε αἰσθητός καί ἐπέφερε πολλές κατα-
στροφές στή Μικρά Ἀσία, τή Μεσοποταμία, τήν Ἀραβία, τήν Πα-
λαιστίνη, τήν Ἀντιόχεια, τή Φοινίκη, τή Συρία καί τήν Αἴγυπτο57. Ὁ 
Ἀγαθίας βρισκόταν στήν Ἀλεξάνδρεια ὅταν σημειώθηκε ὁ σεισμός καί 
στή συνέχεια ἐπιστρέφοντας στήν Κωνσταντινούπολη, σταμάτησε μέ 
τό καράβι γιά λίγο στήν Κῶ, ὅπου ὡς αὐτόπτης μάρτυρας παρέχει μία 
συνταρακτική περιγραφή τῆς καταστροφῆς πού ἐπῆλθε στό νησί58. Τά 
κτήρια κατέρρευσαν, τό παλιρροϊκό κύμα σάρωσε ἀκόμη καί τίς ἀπομα-
κρυσμένες ἀπό τή θάλασσα περιοχές, οἱ κάτοικοι σχεδόν ὅλοι πέθαναν 
καταπλακωμένοι στά συντρίμμια, ἐνῶ τό πόσιμο νερό ἔγινε ἁλμυρό. Ἡ 

551 στήν Ἀλεξάνδρεια, ὁ Grumel (Chronologie, 478) πιστεύει ὅτι ὁ σεισμός τῆς Κῶ ἔγινε τό 
552. Μᾶλλον ὅμως πρόκειται γιά τόν ἴδιο σεισμό μέ αὐτόν τῆς Ἀλεξάνδρειας, ὅπως 
προκύπτει ἀπό τή σειρά μέ τήν ὁποία ὁ Ἀγαθίας ἐξιστορεῖ τά γεγονότα (Σινάκος, Ἄνθρω-
πος καί Περιβάλλον, 136-138). Γιά τόν σεισμό τοῦ 551 βλ. ἐπίσης Γεώργιος Κεδρηνός 
674.16-17. Ἰωάννης Μαλάλας 487.1-6. Θεοφάνης 229.6-8. Γιά τόν σεισμό τοῦ Μαΐου ἤ 
Ἰουνίου τοῦ 552, πού ἔπληξε τήν Πελοπόννησο βλ. Εὐαγγελάτου-Νοταρᾶ, «Σεισμοῦ 
γεγόνασιν παρανάλωμα», 438.

57. Στήν παλαιότερη βιβλιογραφία ὡς ἔτος τοῦ σεισμοῦ τῆς Κῶ ἀναφέρεται τό 554. 
Ὡστόσο, σεισμός ἀναγόμενος στό 554 σημειώνεται στήν περιοχή τῆς Νίκαιας καί τῆς Νι-
κομήδειας, βλ. Εὐαγγελάτου-Νοταρᾶ, «Σεισμοί», 207.

58. Τό κείμενο τοῦ Ἀγαθία ἔχει ὡς ἑξῆς: «Κατ’ ἐκεῖνο γάρ τοῦ καιροῦ καί ἡ Κῶς ἡ νῆσος, 
ἡ πρός τῷ τέρματι τοῦ Αἰγαίου κειμένη, ἐσείσθη καί ἐλάχιστόν τι μέρος αὐτῆς ἐσέσωστο, ἡ δέ 
ἄλλη ἅπασα ἐπεπτώκει, ποικίλα τε αὐτῇ καί ἀνήκουστα προσεγένετο πάθη. ἥ τε γάρ θάλατ-
τα ἐπί πλεῖστον ἀρθεῖσα, κατέκλυσεν τά παράκτια τῶν οἰκημάτων καί διέφθειρεν αὐτοῖς 
χρήμασι καί ἀνθρώποις, τό τε μέγεθος τοῦ βρασμοῦ, ἐξαίσιον οἷον γεγενημένον τά ἔνθα οὐκ 
ἐνῆν ἀναρριχᾶσθαι τό ῥόθιον, ἅπαντα ἔρριψε καί κατέβαλεν. ἀπολώλασι δέ χύδην σχεδόν τι 
ἅπαντες οἱ ἀστοί, εἴτε ἐν ἱεροῖς ἐτύγχανον πεφευγότες εἴτε καί οἴκοι διαιτώμενοι εἴτε καί 
ἄλλοσέ ποι ξυνειλημμένοι, ἐμοί γοῦν ἐκ τῆς Ἀλεξάνδρου ὑπό τόν αὐτόν χρόνον κατά τό 
Βυζάντιον ἀνακομιζομένῳ καί ἐν τῇδε τῇ νήσῳ, οὕτω παρασχόν, (ἐν παράπλῳ γάρ κεῖται), 
κατάραντι, οἶκτρόν τι πέφηνεν θέαμα καί ὁποῖον οὐκ ἄν ἀποχρώντως ὑπογράψοι ὁ λόγος. 
ἅπαν μέν γάρ τό ἄστυ σχεδόν που χῶμά γε ἦν ἐπί μέγα ἠρμένον καί λίθοι κείμενοι σποράδην, 
κιόνων τε τρύφη καί ξύλων κατεαγότων καί κόνις πολλή ὕπερθεν φερόμενη καί ἐπηλυγάζου-
σα τόν ἀέρα, ὡς μηδέ αὐτά που τά τῶν λεωφόρων χωρία ῥαδίως διαγινώσκεσθαι, πλήν ὅσον 
ὑπονοῆσαι. ὀλίγα δέ ἄττα δωμάτια εἰστήκεσαν ἀπαθῆ, καί ταῦτα οὔχ ὅσα τιτάνῳ τυχόν καί 
λίθῳ καί ταύτῃ δή τῇ στερεμνιωτέρᾳ καί μᾶλλον μονίμῳ κατά τό εἰκός ὕλῃ ἐξείργαστο, μόνα 
δέ τά ἐκ πλίνθου ἀπέφθου καί πηλοῦ ἀγροικότερον πεποιημένα. ἄνδρες δέ σποράδην ὀλίγι-
στοι ἀνεφαίνοντο σκυθρωποί τε ἄγαν καί κατηφεῖς καί ὥσπερ τελεώτατα τῷ σφετέρῳ βίῳ 
ἀπειρηκότες· πρός γάρ τοῖς ἄλλοις δεινοῖς καί ἅπαν τό ἐπιχώριον ὕδωρ τήν τοῦ ἀκραιφνοῦς 
καί ποτίμου φύσιν ἀθρόον ἀφῃρημένον εἰς τό ἁλμυρόν ἠρέμα καί ἄποτον μετεβέβλητο. καί 
ἦν ἅπαντα τά τῇδε φευκτά καί ἀνατετραμμένα, ὡς μηδέν ἕτερον ὑπολελεῖφθαι τῇ πόλει πρός 
εὐκοσμίαν ἡ μόνον τό κλεινόν τῶν Ἀσκληπιάδων ὄνομα καί τήν ἐφ’ Ἱπποκράτει μεγαλαυχίαν. 
οἰκτείρειν μέν οὖν τά τοιάδε οὐ πόρρῳ τοῦ ἀνθρωπείου τρόπου εἶναι δοκεῖ, θαυμάζειν δέ 
ἀτέχνως καί καταπεπλῆχθαι ἀνδρῶν ἄν εἴη οὐ μάλα τά παλαιά ἐπισταμένων, οὐδέ ὅτι ἐσαεί 
τοῦτο δή τό τῆς ὕλης χωρίον ποικίλα παθήματα ὑποδέχεσθαι πέφυκε. πολλάκις γάρ ἤδη καί 
πρότερον πόλεις γε ὅλαι σεισμῷ διεφθάρησαν, ὡς τούς ἀρχαίους οἰκήτορας ἀποβαλοῦσαι 
ὑφ’ ἑτέροις αὖθις οἰκισταῖς ἀνορθωθῆναι».

-3-MHLITSH_TOMOS A no 17.indd   40 29/3/2018   10:36:19 πµ



ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΚΩ

40 41

δραματική αὐτή περιγραφή σέ συνδυασμό μέ ἕνα ἰσχυρό στρῶμα κατα-
στροφῆς59 πού ἐντοπίζεται στίς περισσότερες ἀπό τίς ἀνασκαφές τῶν 
κτηρίων τῆς πόλης καί τῶν οἰκισμῶν τοῦ νησιοῦ, ὁδήγησε παλαιότερα 
τούς ἐρευνητές στήν ἄποψη ὅτι ἡ ἄνθηση πού σημειώνεται στό νησί 
κατά τήν παλαιοχριστιανική περίοδο, διακόπτεται ἀπότομα καί μετά 
ἀπό τόν σεισμό ἡ πόλη καί οἱ παράλιοι οἰκισμοί ἐγκαταλείπονται60. Ἡ 
συστηματικότερη ἔρευνα τῶν τελευταίων ἐτῶν, ἡ στρωματογραφική 
ἀνάλυση καί ἡ χρονολόγηση τῶν εὑρημάτων ἦρθε νά ἀναθεωρήσει 
αὐτή τήν ἄποψη. Ἡ ἀνασκαφική ἔρευνα ἔχει πλέον ἀποδείξει ὅτι ἡ 
ζωή στούς παράλιους οἰκισμούς τοῦ νησιοῦ καί ἡ χρήση τῶν βασιλικῶν 
καί τῶν συνδεομένων μέ αὐτές κτηρίων συνεχίζεται τουλάχιστον μέχρι 
τίς ἀραβικές ἐπιδρομές61 ἤ ἴσως μέχρι καί τόν 9ο αἰ.62. Ἡ πόλη, κατά 
τήν ἄποψη τοῦ Κόλλια, πρέπει νά συρρικνώθηκε μετά ἀπό τόν φοβερό 
σεισμό ἤ τίς ἀραβικές ἐπιδρομές τοῦ 7ου αἰ., στόν χῶρο πού βρίσκε-
ται τό μεσαιωνικό κάστρο τῆς Νεραντζιᾶς, μία θέση πού ἦταν φύσει 
ὀχυρή, ἀφοῦ τότε ἀλλά καί τουλάχιστον μέχρι τόν 15ο αἰ., ὁ χῶρος 
αὐτός ἦταν ἕνα μικρό νησί, πού χωριζόταν ἀπό τή στεριά στή νότια 
πλευρά του μέ ἕναν ἑλώδη πορθμό63. Ὡστόσο, ἡ ὑπόθεση αὐτή δέν ἔχει, 
μέχρι στιγμῆς τουλάχιστον, ἐπιβεβαιωθεῖ ἀνασκαφικά.

Οἱ πρῶτες μαρτυρούμενες βαρβαρικές ἐπιδρομές στήν Κῶ εἶναι 
γνωστές ἀπό ἁπλές ἀναφορές στίς γραπτές πηγές. Συγκεκριμένα, ἔχει 
ὑποστηριχθεῖ64 ὅτι στό νησί ἐπέδραμαν οἱ Βάνδαλοι μεταξύ 457-467, 
οἱ Ἴσαυροι τῆς Μικρᾶς Ἀσίας τό 469/470 καί οἱ Ὀνογοῦροι Βούλγαροι 
(πιθανόν μαζί μέ τούς Ἀβαροσλάβους) γύρω στό 527. 

Κατά τήν ἄποψη τοῦ Κόλλια, οἱ ἐπιδρομές αὐτές εἶναι ἀτεκμηρίω-
τες, ἀφοῦ δέν ἐπιβεβαιώνονται ἀπό συγκεκριμένες ἱστορικές πηγές. Ὁ 
ἴδιος ἐρευνητής ὑποστηρίζει ὅτι οἱ βαρβαρικές φυλές πού κατά καιρούς 

59. Τό στρῶμα καταστροφῆς δέν ἐπιβεβαιώνεται στίς βασιλικές τοῦ νησιοῦ, καθώς γιά 
τίς περισσότερες δέν ὑπάρχουν ἀνασκαφικά δεδομένα. Ἡ μόνη βασιλική πού ἀνασκάφθη-
κε μέ σύγχρονες στρωματογραφικές μεθόδους, εἶναι αὐτή τοῦ πρεσβυτέρου Φωτεινοῦ 
στήν Καρδάμαινα, ἡ ὁποία μέ βάση τά συμπεράσματα τῆς ἔρευνας φαίνεται ὅτι δέν ἐπη-
ρεάζεται ἀπό τόν σεισμό αὐτό, βλ. Μπρούσκαρη, Συμβολή, 24.

60. Morricone, «Scavi», 57.
61. Κοκκοροῦ-Ἀλευρᾶ, Καλοπίση-Βέρτη, Παναγιωτίδη, «Ἀνασκαφή στήν Καρδάμαινα», 164-

184. Μπρούσκαρη, Συμβολή, 24. Baldini κ.ἄ., «Terme Occidentali», 267.
62. Κατά τήν ἀνασκαφή τοῦ οἰκοπέδου Πέρου στήν Κέφαλο βρέθηκε νόμισμα τοῦ 

Λέοντος Ε΄ τοῦ Ἀρμενίου, τοῦ ἔτους 813, βλ. ΑΔ 48 (1993) Χρονικά, 577.
63. Κόλλιας, «Οἰκισμοί», 304-305 καί ὑποσημ. 141. Ὁ ἴδιος, «Μεσαιωνική Κῶς», 227-

228.
64. Ζαρράφτης, Κώϊα, 73. Χατζηβασιλείου, Ἱστορία, 226-228. Σαββίδης, «Περσική ἐπι-

δρομή», 481. Σαββίδης, «Προβλήματα», 382.
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ἐπέδραμαν κατά τοῦ Βυζαντίου, δέν εἰσέβαλαν ὁπωσδήποτε καί στήν 
Κῶ, ἀπό τή στιγμή μάλιστα πού ἡ Κῶς ὡς νησί ἦταν φυσικά προστα-
τευμένη καί οἱ ἐπιδρομεῖς θά ἔπρεπε νά διαθέτουν ὀργανωμένο στόλο65. 
Ἡ ἄποψη αὐτή φαίνεται ὅτι ἐπιβεβαιώνεται ἀπό τά μέχρι στιγμῆς ἀνα-
σκαφικά δεδομένα, στά ὁποῖα δέν διαπιστώνονται ἄλλες ἐκτεταμένες 
καταστροφές, πέραν τῶν δύο σεισμῶν πού ἀναφέρθηκαν παραπάνω. 
Δέν ἀποκλείεται ὡστόσο, ἐάν τελικά σημειώθηκαν βαρβαρικές ἐπι-
δρομές, νά ἦταν μικρῆς ἔκτασης καί οἱ ἐπιπτώσεις τους νά μήν εἶναι 
ἀνιχνεύσιμες στά ἀνασκαφικά στρώματα. 

Προβληματικές εἶναι δύο ἀκόμη πιθανολογούμενες ἐπιδρομές, 
ἐκείνη τῶν Βησιγότθων τοῦ Ἀλάριχου τό 500 καί τῶν Σασσανιδῶν 
Περσῶν μεταξύ τοῦ 615/618 καί 621/62566. Σέ αὐτή τῶν Βησιγότθων, 
μᾶλλον πρόκειται γιά τόν Ἀλάριχο Α΄ (395-410) καί τότε ἡ χρονολογία 
θά πρέπει νά γίνει 400, ἐφόσον ὁ Ἀλάριχος Β΄ (487-507) γύρω στό 
500 βρισκόταν στήν ἰβηρική χερσόνησο, ὅπου εἶχαν ἐγκατασταθεῖ οἱ 
Βησιγότθοι μετά τήν περιπλάνησή τους στήν Εὐρώπη. Ἡ πιθανολο-
γούμενη ἐπιδρομή τῶν Σασσανιδῶν Περσῶν κατά τῆς Ρόδου (καί τῆς 
Κῶ), κι ἄν ἀκόμη συνέβη, θά πρέπει νά ἐπρόκειτο γιά περιορισμένης 
ἔκτασης ἐπεισόδιο, ὅπως πιστεύει ὁ Σαββίδης67, ἐφόσον οἱ Σασσανίδες 
τοῦ Χοσρόη Β΄ τήν περίοδο 615/618 ἦταν κυρίως ἀπασχολημένοι μέ τίς 
πρόσφατες κτήσεις τους στή Μέση Ἀνατολή καί τήν περίοδο 621/625 
εἶχαν ἀποτραβηχτεῖ στά ἐνδότερα τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, προκειμένου νά 
ὑπερασπισθοῦν τίς κτήσεις τους στή Μεσοποταμία καί τήν Περσία 
ἀπό τήν ἀντεπίθεση τοῦ Ἡρακλείου Α΄. Τήν ἴδια ἄποψη ἔχει καί ὁ 
Κόλλιας68, ὁ ὁποῖος, ἀναφερόμενος στίς βαρβαρικές ἐπιδρομές κατά 
τῆς Ρόδου, θεωρεῖ ὅτι εἴτε κάποιες ἀπό αὐτές δέν πραγματοποιήθη-
καν εἴτε ἦταν μικρῆς ἔντασης καί διάρκειας καί δέν προκάλεσαν τόσες 
καταστροφές, ὥστε ὁ φόβος τῆς ἐπανάληψής τους νά ἀναγκάσει τούς 
Ροδίους νά ὀχυρώσουν τήν πόλη τους. Ὁ ἴδιος μελετητής πιστεύει ὅτι 
ἡ ἱστορία τῆς Κῶ καί τῶν ὑπολοίπων νησιῶν τῆς ἀνατολικῆς Μεσο-
γείου ἦταν παρόμοια μέ ἐκείνη τῆς Ρόδου69.

Στό β΄ μισό τοῦ 7ου αἰ., στή διάρκεια τῆς ναυτικῆς ἐπέκτασης τοῦ 
Α΄ Ἀραβικοῦ Χαλιφάτου, σημειώνεται ἐπιδρομή στό νησί. Σύμφωνα 
μέ τόν Μιχαήλ Σύρο, Ἰακωβίτη πατριάρχη Ἀντιοχείας (1166-1199), 

65. Κόλλιας, «Οἰκισμοί», 302-303. Ὁ ἴδιος, «Μεσαιωνική Κῶς», 227-228.
66. Σαββίδης, ὅ.π.
67. Σαββίδης, ὅ.π.
68. Κόλλιας, «Οἰκισμοί», 304.
69. Κόλλιας, ὅ.π.
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ὁ στρατηγός τοῦ διοικητῆ τῆς Δαμασκοῦ Μωαβία, Ἀμπούλ Ἀουάρ, 
ἐπιτέθηκε τό 654/655 (ἐπί βασιλείας Κώνσταντα Β΄) κατά τοῦ φρουρίου 
τῆς Κῶ, τό ὁποῖο κατέλαβε μετά ἀπό προδοσία τοῦ ἐπισκόπου της 
καί λεηλάτησε πρίν συνεχίσει τήν ἐπιδρομή του κατά τῆς Κρήτης. Ἡ 
πληροφορία αὐτή, ἄν καί θεμελιακή γιά τήν Κῶ, εἶναι προβληματική70, 
διότι δίδεται σέ ἐποχή ἀρκετά μεταγενέστερη ἀπό τό γεγονός καί 
συγκεκριμένα ἀπό τούς χρονογράφους Μιχαήλ Σύρο71 (12ος αἰ.) καί 
Aboul Faral Bar72 (13ος αἰ.). Οἱ συνέπειες τῆς λαίλαπας τῶν ἀραβικῶν 
ἐπιδρομῶν ἀνιχνεύονται στά ἀνασκαφικά στρώματα τῶν παράλιων 
οἰκισμῶν, ἐφόσον μετά ἀπό αὐτές οἱ οἰκισμοί συρρικνώνονται καί οἱ 
κάτοικοι ἀναζητοῦν νέες ἀσφαλέστερες θέσεις, κυρίως σέ ὀρεινά, φυ-
σικά ὀχυρωμένα σημεῖα. 

Ἡ ἐπιδημία τῆς βουβωνικῆς πανώλης πού διαδόθηκε μέσῳ Ἰνδίας 
καί Αἰγύπτου τήν ἄνοιξη τοῦ 542, γρήγορα ἐπεκτάθηκε σέ ὅλη τήν 
αὐτοκρατορία μέ τρομερές συνέπειες, δημογραφικές, οἰκονομικές καί 
κοινωνικές. Συγκεκριμένα στοιχεῖα γιά τή διάδοση τοῦ λοιμοῦ στό νησί 
δέν ὑπάρχουν. Ἐπειδή ὅμως ὁ λοιμός διαδόθηκε στήν Κωνσταντινού-
πολη ἀπό τήν Αἴγυπτο μέσω τῆς ναυσιπλοΐας καί δεδομένου ὅτι ἡ Κῶς 
ἀποτελοῦσε σταθμό τοῦ ναυτικοῦ δρόμου πού ἕνωνε τήν Ἀλεξάνδρεια 
μέ τήν Κωνσταντινούπολη, εἶναι πολύ πιθανό ὅτι ἡ πανώλη ἐπηρέασε 
καί τό νησί. Οἱ ἐπιπτώσεις μίας τέτοιας ἐπιδημίας δέν ἀνιχνεύονται στά 
εὑρήματα ἀπό τίς ἀνασκαφές στούς παλαιοχριστιανικούς οἰκισμούς-
λιμάνια τοῦ νησιοῦ ἀλλά πιθανότατα συγχέονται μέ τίς ἀνακατατάξεις 
πού προκάλεσε ὁ πολύ ἰσχυρός σεισμός τοῦ 55173. 

Ἐπιπλέον, ἡ συνήθης ἐπίχριση μέ ἀσβέστη στούς τάφους τῶν 
νεκρῶν ἀπό τήν ἐπιδημία δέν ἔχει μέχρι σήμερα διαπιστωθεῖ, διότι 
ἐλάχιστα τμήματα παλαιοχριστιανικῶν νεκροταφείων ἔχουν ἀνασκα-
φεῖ στό νησί74.

70. Σαββίδης, ὅ.π. Κόλλιας, ὅ.π., 303. Ὁ ἴδιος, «Μεσαιωνική Κῶς», 227. Κοντογιάννης, 
«Μεσαιωνικά Κάστρα», 1.

71. Μιχαήλ Σύρος, Βιβλ. XI, Κεφ. Χ, 442-443: «Τό ἔτος 965 τῶν Ἑλλήνων (654/655) ὁ 
Abou’l-Awar, μέ τόν στρατό του, κατῆλθε διά θαλάσσης καί ἔφτασε στό νησί τῆς Κῶ, τό 
ὁποῖο καί κατέλαβε μέ προδοσία τοῦ ἐπισκόπου πού βρισκόταν ἐκεῖ. Κατέστρεψε καί λε-
ηλάτησε ὅλα τά πλούτη του, κατέσφαξε τόν πληθυσμό καί ἔσυρε ὅσους σώθηκαν στήν 
αἰχμαλωσία. Τέλος, κατέστρεψε τήν ἀκρόπολή του (citadelle)».

72. Abul Faral Bar, I, 111. Ὁ χρονογράφος χρησιμοποιεῖ τή χρονογραφία τοῦ Μιχαήλ 
Σύρου ὡς κύρια πηγή.

73. Ἀγαθίας Bonn, 61.19-21.
74. Ἡ θέση τῶν νεκροπόλεων τῆς παλαιοχριστιανικῆς πόλης παραμένει ἀδιευκρίνιστη. 

Ἀντίθετα στήν ὕπαιθρο τοῦ νησιοῦ ἔχουν ἐντοπισθεῖ λίγες σποραδικές ταφές: Ὑπέργειο 
ταφικό κτίσμα στό οἰκόπεδο Κανάρη, στό Μαστιχάρι, ΑΔ 45 (1990) Χρονικά, 518. Τάφοι 
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Ι.2. Η ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΩ ΚΑΙ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ  
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ  

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ

Κατά τήν παλαιοχριστιανική περίοδο ἡ πρωτεύουσα τοῦ νησιοῦ 
ἐξακολούθησε νά βρίσκεται στή θέση τῆς ἀρχαίας καί τῆς σημερινῆς 
πό λης τῆς Κῶ, ἐνῶ οἱ παλαιοχριστιανικοί οἰκισμοί75 ἀναπτύχθηκαν 
στούς ὑπήνεμους κόλπους τῆς Κεφάλου καί τῆς Καρδάμαινας, καθώς 
καί στή βόρεια παραλία τοῦ νησιοῦ στό Μαστιχάρι76 (πίν. 79). Tά μέρη 
ὅπου ἐντοπίστηκαν ἤ ἀνασκάφθηκαν παλαιοχριστιανικοί ναοί ἤ οἰκι-
σμοί, δείχνουν στό μεγαλύτερο μέρος τῶν περιπτώσεων, μία συνεχῆ 
παρουσία στίς ἀρχαῖες θέσεις πού ἀποτελοῦσαν τά κέντρα τῶν ἑλληνι-
στικῶν δήμων τῆς Kῶ.

Δύο εἶναι οἱ σημαντικοί σταθμοί πού θεωρεῖται ὅτι ἐπηρεάζουν τήν 
οἰκοδομική ἱστορία τοῦ νησιοῦ κατά τήν παλαιοχριστιανική περίοδο: 
ὁ σεισμός τοῦ 467/46877 καί αὐτός τοῦ 55178. 

Σύμφωνα μέ τόν Morricone79, πού ἀνέσκαψε τήν πόλη τῆς Κῶ ἀπό 
τό 1935 ἕως τό 1943, ὁ σεισμός τοῦ 467/468 κατέστρεψε τά ρωμαϊκά 
κτήρια τοῦ λιμανιοῦ, πού ὀρθώνονταν ἔξω καί βόρεια τοῦ ἑλληνιστικοῦ 
τείχους καί μετά τήν ἰσοπέδωσή τους, στό βορειότερο ἄκρο τοῦ χώρου 
τοῦ Λιμένος οἰκοδομήθηκε ἡ μεγάλη τρίκλιτη βασιλική80. Γενικά, θεω-

γύρω καί μέσα στήν παλαιοχριστιανική βασιλική τοῦ πρεσβυτέρου Φωτεινοῦ στήν 
Καρδάμαινα, Μπρούσκαρη, «Βασιλική Καρδάμαινας», 38. Ἡ ἴδια, «Σφραγίδα Ἄρτου», 276-
277, ὑποσημ. 37. Μεγάλο ταφικό κτίσμα στήν Καρδάμαινα, Καλοπίση-Παναγιωτίδη, «Τα-
φικό συγκρότημα», 243-254. Τρεῖς λαξευτοί τάφοι στό Στρατόπεδο 80 ΕΑΝΕΘ στήν 
Ἀντιμάχεια, ΑΔ 52 (1997) Χρονικά, 1160-1161. Τάφοι στό ὄρυγμα ΟΤΕ στό Μαστιχάρι, ΑΔ 
52 (1997) Χρονικά, 1161.

75. Για τήν παλαιοχριστιανική περίοδο στήν Kῶ βλ. Morricone, «Scavi», 54-331. 
Balducci, Basiliche. Λαζαρίδης, «Συμβολή», 230-233. Bολανάκης, «Μνημεῖα», 317-321. 
Κοκκοροῦ-Ἀλευρᾶ - Καλοπίση-Βέρτη -Παναγιωτίδη, «Ἀνασκαφή στήν Καρδάμαινα», 
141-184. Οἱ ἴδιες, «Exacavations», 312-342. Καλοπίση - Παναγιωτίδη, «Ταφικό συγκρότη-
μα», 243-254. Μπρούσκαρη, «Βασιλική Καρδάμαινας», 38-39. Μπρούσκαρη, Συμβολή. 
Mηλίτση, «Ἄμβωνες», 341-350. Ἡ ἴδια, «Οἰκισμός Κεφάλου», 277-290. Ἡ ἴδια, «Ἄμβωνες 
2», ὑπό ἐκτύπωση. Ντιντιούμη, «Τό νησί τῆς Κῶ», 29-99. Baldini κ.ἄ., «Terme Occidentali», 
253-269. Baldini - Livadiotti, Basilica di S. Gabriele. Didioumi, «Νεότερα εὑρήματα», 87-
115.

76. Μηλίτση, «Οἰκισμός Κεφάλου», 284, σημ. 61. Λείψανα τοίχων ἀπό οἰκιστικά σύνολα 
ἔχουν ἐντοπισθεῖ καί στήν περιοχή Τιγκάκι, κατά μῆκος τῆς βόρειας παραλίας τοῦ νησιοῦ, 
χωρίς ὅμως νά ἔχουν πραγματοποιηθεῖ μέχρι στιγμῆς ἀνασκαφικές ἔρευνες.

77. Βλ. παραπάνω, κεφ. Ι.1.
78. Βλ. παραπάνω, κεφ. Ι.1.
79. Morricone, «Scavi», 57.
80. Στό ἴδιο, 65-66. Γιά τό συγκρότημα τῶν ἱερῶν τοῦ Λιμένος καί τήν παλαιοχριστια-
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ρεῖται ἀπό τούς ἐρευνητές ὅτι αὐτός ὁ σεισμός συντελεῖ στήν ἀλλαγή 
τῆς φυσιογνωμίας καί τῆς δομῆς τῶν ἀρχιτεκτονημάτων. Στή θέση τῶν 
ἐρειπωμένων κτισμάτων οἰκοδομοῦνται νέα καί στή θέση τῶν ἀρχαίων 
ἱερῶν ἤ σέ κοντινή ἀπόσταση ἀπό αὐτά ἱδρύονται οἱ πρῶτες παλαι-
οχριστιανικές βασιλικές, πού ἐκφράζουν τή νέα θρησκεία. Ἐρώτημα 
παραμένει ἄν ὁ σεισμός τοῦ 335, πού ἀναφέρθηκε παραπάνω81, μπο-
ρεῖ νά ἀναγνωσθεῖ σέ κάποιες ἐπισκευές ἤ μετατροπές κτηρίων κατά 
τήν περίοδο αὐτή καί ἄν ἔδωσε τό ἔναυσμα γιά τήν ἵδρυση κάποιων 
βασιλικῶν, ἐφόσον ἐκείνη τήν ἐποχή ὑπάρχουν ἐνδείξεις ὅτι ἤδη ἔχει 
ὀργανωθεῖ ἐπισκοπή στό νησί82. Ὡστόσο, ἀπό αὐτή τήν περίοδο (4ος 
αἰ.) δέν ἔχουν σωθεῖ μνημειακά ἀρχαιολογικά κατάλοιπα πού νά ἐπιβε-
βαιώνουν τόν ἐκχριστιανισμό τοῦ νησιοῦ83. 

Ὁ σεισμός τοῦ 551, πού σύμφωνα μέ τίς περιγραφές τοῦ Ἀγαθία 
μετέτρεψε τήν πόλη καί γενικότερα τό νησί σέ ἕναν ἀπέραντο ἐρει-
πιῶνα, δημιούργησε στό παρελθόν σύγχυση στούς ἐρευνητές. Ὁ 
Morricone84 ἰσχυρίστηκε ὅτι μετά ἀπό αὐτή τή φοβερή καταστροφή ἡ 
ζωή στήν πόλη δέν συνεχίζεται, τουλάχιστον στίς θέσεις πού ἀνέσκα-
ψε ἡ Ἰταλική Ἀρχαιολογική Ἀποστολή μετά τόν σεισμό τοῦ 193385. 
Τά νεώτερα ἀνασκαφικά δεδομένα ἔρχονται νά ἀναθεωρήσουν αὐτή 
τήν ἄποψη, ἀφοῦ τά εὑρήματα (κεραμική, νομίσματα κ.λ.π.) ἀπό τίς 
ἀνασκαφές τῆς πόλης καί τῆς ὑπαίθρου χρονολογοῦνται τουλάχιστον 
μέχρι τήν ἀραβική ἐπιδρομή τοῦ β΄ μισοῦ τοῦ 7ου αἰ. Ἐπιπροσθέτως 
στήν ἀνεσκαμμένη μέ σύγχρονες στρωματογραφικές μεθόδους βασι-
λική τοῦ πρεσβυτέρου Φωτεινοῦ στήν Καρδάμαινα δέν ἀνιχνεύονται 
οἱ ἐπιπτώσεις τοῦ σεισμοῦ τῶν μέσων τοῦ 6ου αἰ., ἐφόσον ἡ βασιλική, 
πού σύμφωνα μέ τήν ἀνασκαφέα Ἔ. Μπρούσκαρη ἱδρύθηκε περί τα 
μέσα ἤ στό β΄ μισό τοῦ 5ου αἰ., καλυπτόταν ἀπό ἕνα ἑνιαῖο στρῶμα 
καταστροφῆς μέ κεραμική τοῦ β΄ μισοῦ τοῦ 6ου καί τοῦ β΄ μισοῦ τοῦ 
7ου αἰ.86. 

νική βασιλική βλ. καί παρακάτω, κεφ. Ι.3.
81. Βλ. παραπάνω, κεφ. Ι.1.
82. Βλ. παραπάνω, κεφ. Ι.1., ἐπίσκοπος Μελίφρων (Σύνοδος Νίκαιας, 325).
83. Οἱ Ἰταλοί ἀνασκαφείς εἶχαν τονίσει τήν ἀκμή τοῦ νησιοῦ ἀπό τόν 1ο ἕως καί τόν 

3ο αἰ. καί ἀπό τό β΄ μισό τοῦ 5ου ἕως τά μέσα τοῦ 6ου αἰ. Ὡστόσο, σέ πρόσφατη συγκε-
ντρωτική μελέτη τῶν νομισμάτων ἀπό τίς ἀνασκαφές τῆς πόλης, διαπιστώνεται μεγάλο 
ποσοστό νομισμάτων τοῦ 4ου αἰ. Βλ. Μπρούσκαρη-Ντιντιούμη, «Νομίσματα», 304, 
γράφημα 1.

84. Morricone, «Scavi», 57.
85. Γενικά γιά τό ἀνασκαφικό ἔργο τῶν Ἰταλῶν στήν Κῶ, βλ. La Presenza, 77 κ.ἑ.
86. Μπρούσκαρη, Συμβολή, 24-25.
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Μετά τή λαίλαπα τῶν συστηματικῶν ἀραβικῶν ναυτικῶν ἐπι-
δρομῶν τοῦ β΄ μισοῦ τοῦ 7ου αἰ.87, οἱ οἰκισμοί σταδιακά ἐρημώνονται ἤ 
συρρικνώνονται καί οἱ κάτοικοι ἀναζητοῦν νέες ἀσφαλέστερες θέσεις, 
κυρίως σέ ὀρεινά φυσικά ὀχυρωμένα σημεῖα. Ὑπάρχουν ἐνδείξεις πού 
δέν ἔχουν ἐπιβεβαιωθεῖ ἀπό τήν ἀνασκαφική ἔρευνα, ὅτι στό β΄ μισό 
τοῦ 7ου αἰ. ὑπῆρχε ἕνα μικρό φρούριο ἐκεῖ ὅπου ὀρθώνεται σήμερα τό 
ἱπποτικό κάστρο τῆς Νεραντζιᾶς, στήν πόλη τῆς Κῶ88. Ἐπίσης, κάποια 
ἀνασκαφικά στοιχεῖα πού πρόσφατα ἦλθαν στό φῶς πιθανολογοῦν τή 
συνέχιση τῆς ζωῆς στούς παράλιους οἰκισμούς τῆς ὑπαίθρου, ἴσως καί 
μέχρι τόν 9ο αἰ.89.

Πόλη Κῶ

Ἡ πόλη τῆς Κῶ καί γενικότερα τό νησί κατοικήθηκε ἀδιάλει-
πτα ἀπό τά προϊστορικά χρόνια90μέχρι σήμερα. Kατά τούς ἀρχαϊ-
κούς χρόνους91 ἡ Κῶς ἀποτελοῦσε ἕνα ἀπό τά ἕξι μέλη τῆς Δωρικῆς 
Ἑξαπόλεως, πού εἶχε θρησκευτικό κέντρο τό ναό τοῦ Ἀπόλλωνα στό 
ἀκρωτήριο Τριόπιο τῆς ἀπέναντι μικρασιατικῆς ἀκτῆς. Στά κλασικά 
χρόνια καί σύμφωνα μέ τά τελευταῖα ἀνασκαφικά δεδομένα, ἐκτός ἀπό 
τήν πόλη πού ὀνομαζόταν Ἀστυπάλαια καί τοποθετεῖται στήν περι-
οχή τῆς Kεφάλου (Κῶς-Ἀστυπάλαια), φαίνεται ὅτι καί ἡ πόλη τῆς Kῶ 
(Kῶς-Mεροπίς) ἐξακολούθησε νά κατοικεῖται. Tό 366 π.X. μετά τόν 
«συνοικισμό» τῶν γύρω μικρῶν Κωμῶν, ἱδρύθηκε ἡ νέα πρωτεύουσα, 
πού βρισκόταν στή θέση τῆς σημερινῆς πόλης τῆς Kῶ, πού γνώρισε 
μεγάλη ἀκμή κατά τούς ἑλληνιστικούς καί τούς ρωμαϊκούς χρόνους. 

87. Μιχαήλ Σύρος, Βιβλ. XI, Κεφ. Χ, 442.
88. Κόλλιας, «Οἰκισμοί», 303.
89. Βλ. ὑποσημείωση 62.
90. Ἴχνη κατοίκησης ἀπό τά ὕστερα νεολιθικά χρόνια ἔχουν βρεθεῖ στό Σπήλαιο τῆς 

Ἄσπρης Πέτρας, στή ΝΑ ἀκτή τοῦ νησιοῦ, σέ μικρή ἀπόσταση ἀπό τήν Κέφαλο, βλ. Levi, 
«Aspri Petra», 235-312. Στόν λόφο τῶν Σεραγιῶν στήν πόλη τῆς Κῶ, ὑπάρχουν ἐνδείξεις 
ζωῆς ἀπὸ τήν πρώϊμη ἐποχή τοῦ χαλκοῦ, ἐνῶ ἡ θέση αὐτή ἐμφανίζει ἰδιαίτερη ἀκμή κατά 
τή μέση καί ὕστερη ἐποχή τοῦ χαλκοῦ μέ οἰκιστικά σύνολα καί ὀχυρωματικό περίβολο. Ἡ 
κατοίκηση ἐδῶ συνεχίζεται ἀδιάλειπτα ὡς καί τούς ἀρχαϊκούς καί μετέπειτα χρόνους. Κα-
τοίκηση κατά τή μέση ἐποχή τοῦ χαλκοῦ ἐντοπίζεται καί σέ ἄλλες θέσεις (Ἀμανιοῦ, Πυλί), 
ὅπως καί στή μυκηναϊκή ἐποχή (Σεράγια, Πυλί, Ἀντιμάχεια, Καρδάμαινα, Ἄσπρη Πέτρα, 
Ἐλαιώνας, Λαγκάδα). Εὑρήματα ἀπό τή γεωμετρική περίοδο ἔχουν βρεθεῖ στά Σεράγια, 
στήν Κέφαλο, τήν Ἀντιμάχεια καί τήν Καρδάμαινα.

91. Στόν χῶρο τῆς σημερινῆς πρωτεύουσας ὁ R. Herzog ἀνέσκαψε ἀρχαϊκό ἱερό τῆς 
Δήμητρας. Ἕνα συγκρότημα ἀρχαϊκῶν λατρευτικῶν κτηρίων ἔχει ἔρθει πρόσφατα στό 
φῶς στήν περιοχή «Ἡρακλῆς» στό Ψαλίδι, στά νότια τῆς πόλης. Οἰκόπεδο Μπακάλογου, 
ΑΔ 51 (1996) Χρονικά, 689-670. ΑΔ 52 (1997) Χρονικά, 1115. ΑΔ 53 (1998) Χρονικά, 959-
960.
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Πλῆθος εἶναι τά μνημεῖα πού ἔφερε στό φῶς ἡ ἀρχαιολογική σκαπάνη, 
μέ σημαντικότερο τό Ἀσκληπιεῖο καί πολλούς ἀρχαιολογικούς χώρους 
μέσα στήν πόλη (Σεράγια, Ἀρχαία Ἀγορά, Ἀρχαιολογικός χῶρος 
Λιμένος ὅπου τό τεῖχος τοῦ Λιμένος καί τῆς πόλης, ἱερά καί insulae, 
Βωμός Διονύσου, Θέατρο, Δυτικές Θέρμες, Ρωμαϊκό Ὠδεῖο, Ρωμαϊκή 
Οἰκία κ.λ.π.)92. Οἱ ἀνασκαφές τοῦ R. Herzog στίς ἀρχές τοῦ 20οῦ αἰ., 
τῆς Ἰταλικῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἀποστολῆς μέχρι τήν ἐνσωμάτωση τῆς 
Δωδεκανήσου καί στή συνέχεια τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας καί τῆς 
Ἑλληνικῆς Ἀρχαιολογικῆς Ὑπηρεσίας, ἀπό τό 1950 περίπου μέχρι 
σήμερα, ἔχουν συντελέσει στήν καλύτερη κατανόηση τοῦ συνόλου τῆς 
ἀρχαίας ἀλλά καί τῆς παλαιοχριστιανικῆς πόλης. 

Στό β΄ μισό τοῦ 5ου αἰ., μετά τόν σεισμό τοῦ 467/468, ἡ εἰκόνα τῆς 
πόλης ἀλλάζει. Ἡ παλαιοχριστιανική πόλη93 φαίνεται ὅτι ἀνα πτύχθηκε 
μέσα στά ὅρια τῆς ρωμαϊκῆς, χρησιμοποιώντας ὅσες ἀπό τίς ὑπο-
δομές ταίριαζαν στόν χαρακτήρα τῆς νέας θρησκείας καί καταργώντας 
τμήματα καί κτήρια τῆς ρωμαϊκῆς περιόδου94. Οἱ δρόμοι ἀκολουθοῦν 
ὡς ἐπί τό πλεῖστον τό ἱπποδάμειο ρυμοτομικό σύστημα τῆς ἀρχαίας 
πόλης, μέ κατά τόπους παραβιάσεις, περιορισμούς στό πλάτος ἤ καί 
καταργήσεις. Κάποια ἀπό τά ἰδιωτικά κτήρια παραμένουν λαμπρά, 
ὡστόσο τά ἀρχαῖα ἱερά ἀρχίζουν σταδιακά νά ἐγκαταλείπονται, ἐνῶ 
πολλά δημόσια κτήρια χάνουν τήν ἀρχική τους χρήση. Σέ πολλές πε-
ριπτώσεις, οἰκίες προχειρότερης κατασκευῆς μέ μικρά δωμάτια καταρ-
γοῦν τίς προγενέστερες χρήσεις τῶν οἰκοδομικῶν τετραγώνων. 

Ἀπό τίς σωστικές ἀνασκαφικές ἔρευνες πού ἔχουν πραγματοποιηθεῖ 
τά τελευταῖα χρόνια, στό κέντρο τῆς πόλης ἔχουν ἔρθει στό φῶς πα-
λαιοχριστιανικά ἀστικά κτήρια (λίγα δημόσια κτήρια, πολλά ἰδιωτικά, 
ἐργαστήρια)95, τμήματα δρόμων κ.λ.π. 

Στόν λόφο τῶν Σεραγιῶν ἔχει ἀνασκαφεῖ ἡ λεγόμενη «παλαιοχρι-
στιανική Οἰκία Ἀκροπόλεως», ὅπου ἀποκαλύφθηκε τμῆμα οἰκίας μέ 

92. Γενικά γιά τά σημαντικότερα μνημεῖα τῆς πόλης βλ. Paton-Hicks, Inscri ptions. 
Morricone, «Scavi». Sherwin-White, Ancient Cos. Σταμπολίδης, Βωμός Διονύσου. Segre, 
Iscrizioni.La Presenza.

93. Didioumi, «Νεότερα εὑρήματα», 87-115.
94. Π.χ. οἱ Βασιλικές Α΄ καί Β΄ τῶν Δυτικῶν Θερμῶν κτίστηκαν ἐπάνω σέ ρωμαϊκές 

Θέρμες.
95. Οἰκόπεδο Δεληγιάννη-Μπαλάνη, ΑΔ 42 (1987) Χρονικά, 629-630. Γιά τά ψηφιδωτά 

καί τή σύνθεση μέ τήν Τύχη τῆς Κῶ, πού χρονολογεῖται στό α΄ μισό τοῦ 5ου αἰ., βλ. 
Brouscari, «Mosa�ques», 55-56. Οἰκόπεδο Κασσιώτη, ΑΔ 42 (1987) Χρονικά, 641. Ἀνα-
σκαφή Νοσοκομείου, ΑΔ 42 (1987) Χρονικά, 631 καί ΑΔ 52 (1997) Χρονικά, 1110. Οἰκόπεδο 
Γιαλούση, ΑΔ 53 (1998) Χρονικά, 958.
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ὡραῖα ψηφιδωτά δάπεδα96 καί λίγο βορειότερα τμήματα οἰκιῶν μέ 
δάπεδα ἀπό πήλινες πλάκες καί τμῆμα ψηφιδωτοῦ δαπέδου, πού χρο-
νολογεῖται πιθανότατα στόν 7ο αἰ.97 

Στήν ἴδια περιοχή ἔχει ἀνασκαφεῖ ἕνα μεγάλο δημόσιο κτήριο98, 
ἀπροσδιόριστης χρήσης, πού κτίστηκε στή ρωμαϊκή περίοδο καί 
συνέχισε νά χρησιμοποιεῖται κατά τήν παλαιοχριστιανική ἐποχή. 

Στόν ἀνατολικό καί στό νότιο τομέα τῆς πόλης ἔχουν ἐρευνηθεῖ, 
ἐπίσης, πολλά τμήματα ἀστικῶν κτηρίων99 μέ ψηφιδωτά δάπεδα100 καί 
ἐργαστηριακούς χώρους101. 

Στόν δυτικό τομέα τῆς πόλης ἔχουν ἀποκαλυφθεῖ τμηματικά 
λείψανα κτηρίων102 καί ἕνα σημαντικό ἀστικό κτήριο, ἀπό τό ὁποῖο 
ἐρευνήθηκαν δύο χῶροι πού καλύπτονταν ἀπό ψηφιδωτά δάπεδα μέ 

96. Βλ. Morricone, «Scavi», 316. Πελεκανίδης-Ἀτζακᾶ, Σύνταγμα, 76-77. Τά ψηφιδωτά 
ἀποδίδονται στό λεγόμενο Ἐργαστήριο τῆς Κῶ, βλ. Brouscari, «Mo sa�ques», 53.

97. Οἰκόπεδο Θαλασσινοῦ, ΑΔ 39 (1984) Χρονικά, 329-330. Βρέθηκε μικρό τμῆμα ψηφι-
δωτοῦ δαπέδου μέ διακόσμηση μαύρων καί κόκκινων ἰσοσκελῶν τριγώνων, ἐφαπτόμενων 
κατά κορυφή καί πλευρά. Ἡ ταινία τῆς δυτικῆς πλευρᾶς ἔφερε παράσταση σταυρῶν σέ 
λευκό φόντο. Στήν ὑποσημ. 41 τοῦ ΑΔ ἀναφέρεται ὅτι ὁ καθηγητής Πάλλας σέ ἐπίσκεψή 
του στήν ἀνασκαφή πρότεινε μία χρονολόγηση τοῦ ψηφιδωτοῦ στόν 7ο αἰ. Στήν ἴδια πε-
ριοχή, στό οἰκόπεδο Δρόσου, ἀποκαλύφθηκαν κτηριακά λείψανα πού χρονολογοῦνται 
ἀπό τήν ὑστεροελληνιστική μέχρι καί τὴν παλαιοχριστιανική περίοδο, ὅπου βρέθηκαν καί 
τρεῖς ἀκέραιες οἰνοχόες, ἐκ τῶν ὁποίων ἡ μία φέρει διακόσμηση σταυροῦ, βλ. ΑΔ 51 (1996) 
Χρονικά, 685.

98. Οἰκόπεδο Γιουσέμογλου, ΑΔ 46 (1991) Χρονικά, 486-487 καί ΑΔ 47 (1992) Χρο-
νικά, 649-650.

99. Ἰταλική Καζέρμα, ΑΔ 39 (1984) Χρονικά, 332-333. Οἰκόπεδο Πανορμίτη, ΑΔ 45 
(1990) Χρονικά, 518. ΑΔ 46 (1991) Χρονικά, 506-507. ΑΔ 47 (1992) Χρονικά, 681. ΑΔ 48 
(1993) Χρονικά, 575. ΑΔ 49 (1994) Χρονικά, 828. ΑΔ 50 (1995) Χρονικά, 826. Γιά τά ψηφι-
δωτά βλ. Brouscari, «Mosa�ques», 54-55. Οἰκόπεδο Πλατανίστα, ΑΔ 43 (1988) Χρονικά, 
639-643. Γιά τά ψηφιδωτά βλ. Brouscari, «Mosa�ques», 51-53. Οἰκόπεδο Τσόχα, ΑΔ 45 
(1990) Χρονικά, 497-499. ΑΔ 46 (1991) Χρονικά, 488-489 καί 506-507. Γιά τό ψηφιδωτό τῶν 
μέσων τοῦ 3ου αἰ. μ.Χ. πού ἀπεικονίζει τήν «Ἁρπαγή τῆς Εὐρώπης» βλ. Brouscari, 
«Mosa�ques», 53-54. Οἰκόπεδο Παντελίδη, ΑΔ 47 (1992) Χρονικά, 654. ΑΔ 53 (1998) Χρο-
νικά, 957-958. Οἰκόπεδο Καματεροῦ, ΑΔ 47 (1992) Χρονικά, 652-653. Οἰκόπεδο Χατζηγια-
κουμῆ-Γεροσταθόπουλου, ΑΔ 53 (1998) Χρονικά, 958.

100. Οἰκόπεδο Περίδη, ΑΔ 45 (1990), Χρονικά, 516. Στό ἴδιο οἰκόπεδο εἶχε ἀποκαλυφθεῖ 
παλαιότερα καί ψηφιδωτό δάπεδο μέ παράσταση προσωποποίησης τῆς Κωνσταντινούπο-
λης (Morricone, «Scavi», 320). Ἀρκετά ψηφιδωτά δάπεδα ἀπό ἀστικά κτήρια τῆς πόλης ἀπο-
κολλήθηκαν καί μεταφέρθηκαν κατά τήν Ἰταλοκρατία στή Ρόδο, πολλά ἀπό τά ὁποῖα 
ἐκτίθενται στό Παλάτι τοῦ Μεγάλου Μαγίστρου. Γιά τά ψηφιδωτά αὐτά βλ. Πελεκανίδης-
Ἀτζακᾶ, Σύνταγμα, Ι, 77-83, πίν. 47-50.

101. Οἰκόπεδο Ψύρρη, ΑΔ 52 (1997), Χρονικά, 1164. ΑΔ 53 (1998), 958 καί 1005.
102. Οἰκόπεδο Θαλασσινοῦ, ΑΔ 52 (1997), Χρονικά, 1110-1111. Οἰκόπεδο Καρδούλια, 

ΑΔ 51 (1996), Χρονικά, 686.
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διάκοσμο ἀπό γεωμετρικά θέματα σέ συνδυασμό μέ ἀπεικόνιση ψαριῶν 
καί πουλιῶν πού πλαισιώνουν κάνθαρο103. 

Στό κτῆμα Παρθενιάδη, νότια τοῦ παλαιοχριστιανικοῦ βαπτι στηρίου 
τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Προδρόμου (Ἑπτά Βήματα), ἀνα σκάφθηκε 
τμῆμα παλαιοχριστιανικοῦ συγκροτήματος μέ λείψανα κτηρίων καί 
ψηφιδωτά δάπεδα, πού περιελάμβανε μεταξύ ἄλλων καί μεγάλων δι-
αστάσεων βασιλική104. Τμήματα κτηρίων μέ ψηφιδωτά δάπεδα, πού 
ἴσως σχετίζονται μέ τή βασιλική, ἦρθαν πρόσφατα στό φῶς105, μερικά 
μέτρα δυτικά τοῦ βαπτιστηρίου. 

Παλαιοχριστιανικοί Οἰκισμοί Ὑπαίθρου

Μετά τήν ἵδρυση τῆς πόλης τό 366 π.Χ., τό ὑπόλοιπο νησί χω ρί-
στηκε σέ ἕξι δήμους, σέ μερικούς ἀπό τούς ὁποίους ἔχουν ἀνασκα-
φεῖ σημαντικά μνημεῖα, ὅπως ὁ ναός τοῦ Ἀπόλλωνα στήν Ἀλάσαρνα 
(σήμερα Kαρδάμαινα), δύο ναοί καί ἕνα θέατρο στήν περιοχή Παλάτια 
στό δῆμο τῶν Ἰσθμιωτῶν (σήμερα Kέφαλος)106. Οἱ παλαιοχριστιανι-
κοί οἰκισμοί (πίν. 79) ἀναπτύχθηκαν, ἄλλοτε στίς ἴδιες θέσεις μέ τούς 
ἀρχαίους δήμους (Καρδάμαινα) καί ἄλλοτε σέ κοντινή ἀπόσταση 
ἀπό αὐτούς, στήν εὐρύτερη παράλια περιοχή τους (Κέφαλος, Μα-
στιχάρι, Τιγκάκι). Ὡστόσο, σποραδικές ἐνδείξεις παλαιοχριστιανικῆς 
κατοίκησης ἐντοπίζονται καί στήν ἐνδοχώρα τοῦ νησιοῦ (Ἀντιμάχεια, 
Ζηπάρι κ.ἄ.).

Οἱ πρῶτες συστηματικές ἔρευνες τῶν παλαιοχριστιανικῶν οἰκι σμῶν 
τῆς ὑπαίθρου ξεκίνησαν τή δεκαετία τοῦ 1980 στό πλαίσιο σωστικῶν 
ἀνασκαφῶν τῆς πρώην 4ης Ἐφορείας Βυζαντινῶν Ἀρχαιο τήτων. 
Ἐρευνήθηκε σέ μεγάλο τμῆμα του ὁ οἰκισμός τῆς Κεφάλου καί σέ 
μικρότερο αὐτοί τῆς Καρδάμαινας107 καί τοῦ Μαστιχαρίου. 

Κύριο χαρακτηριστικό τῶν παράλιων οἰκισμῶν108, καί εἰδικότερα τοῦ 

103. Οἰκόπεδο Κουζούκα-Ζώη, ΑΔ 51 (1996), Χρονικά, 688-689.
104. ΑΔ 33 (1978), Χρονικά, 410-411. Βολανάκης, «Μνημεῖα», 318.
105. Oικόπεδο Νικόλη, ΑΔ 61 (2006), Χρονικά, 1338.
106. Οἱ ἀρχαῖοι δῆμοι τοῦ νησιοῦ ἦταν οἱ ἑξῆς: τῶν Πυξιωτῶν, τῶν Ἀλεντίων, τῶν 

Ἱππιωτῶν, τῶν Ἀλασαρνιτῶν, τῶν Ἀντιμαχιδῶν καί τῶν Ἰσθμιωτῶν.
107. Στήν Καρδάμαινα, ἐκτός ἀπό τίς σωστικές ἀνασκαφές τῆς πρώην 4ης ΕΒΑ, διε-

νεργεῖται ἤδη ἀπό τό 1985 συστηματική ἀνασκαφική ἔρευνα στήν περιοχή ὅπου ἐντοπίστη-
κε ὁ ναός τοῦ Ἀπόλλωνα καί τμῆμα τοῦ παλαιοχριστιανικοῦ οἰκισμοῦ ἀπό τόν Τομέα 
Ἱστορίας καί Ἀρχαιολογίας τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ὑπό 
τήν ἐπίβλεψη τῶν καθηγητριῶν κ.κ. Κοκκοροῦ-Ἀλευρᾶ, Καλοπίση-Βέρτη καί Πανα-
γιωτίδη. Βλ. Κοκκοροῦ-Ἀλευρᾶ, Καλοπίση-Βέρτη, Παναγιωτίδη, «Ἀνασκαφή στήν 
Καρδάμαινα», 164-184.

108. Μηλίτση, «Οἰκισμός Κεφάλου», 283-285.
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οἰκισμοῦ τῆς Κεφάλου, γιά τόν ὁποῖο ὑπάρχουν καί τά περισσότερα 
στοιχεῖα, εἶναι ἡ ἀνάπτυξη κατά μῆκος τῆς παραλιακῆς ζώνης, γύρω 
ἀπό ἕναν πολεοδομικό ἱστό πού διακρίνεται γιά τήν κανονικότητα τῆς 
χάραξης τῶν δρόμων. 

Τά κτήρια ἔχουν συνήθως ὀρθογώνια κάτοψη καί χωρίζονται μέ 
λιθόκτιστους τοίχους σέ μικρότερα δωμάτια. Εἶναι ὡς ἐπί τό πλεῖστον 
διώροφα, σώζονται σέ ὕψος μέχρι καί 1,60μ. καί οἱ τοῖχοι τους εἶναι 
κτισμένοι ἀπό ἁδρά λαξευμένους ντόπιους λίθους (ἀσβεστόλιθο, ἀμυ-
γδαλόπετρα, πωρόλιθο κ.λ.π.), πού τοποθετοῦνται μέ ἐπιμέλεια καί 
συνδέονται μέ ἀσβεστοκονίαμα. 

Πολλές φορές τό κονίαμα τῆς ἐπιφάνειας τῶν τοίχων διακο-
σμοῦνταν μέ γραπτές ταινίες σέ κόκκινο καί λευκό χρῶμα. Τά δάπε-
δα ἦταν συνήθως κατασκευασμένα ἀπό σκληρό πατημένο χῶμα, δέν 
λείπουν ὅμως καί οἱ περιπτώσεις πού καλύπτονται μέ ἀκανόνιστες 
σχιστόπλακες, κεραμίδες σέ δεύτερη χρήση, μικρές πήλινες πλάκες πού 
ἔφεραν ὑποτυπώδη διάκοσμο ἤ καί πιό σπάνια μέ ψηφιδωτά. Οἱ στέγες 
ἦταν κεραμοσκεπεῖς ἀπό μεγάλες στρωτῆρες κεραμίδες πού συνδέο-
νταν μέ μικρότερες κοῖλες καί ἀνευρίσκονται σέ μεγάλες ποσότητες στά 
στρώματα καταστροφῆς τῶν κτηρίων. Σέ μερικές περιπτώσεις στόν 
λειτουργικό χῶρο τῶν οἰκιῶν περιλαμβανόταν αὐλή μέ φρεάτια συλ-
λογῆς τῶν βρόχινων ὑδάτων καί ἐπιμέρους δωμάτια μέ πιθανή ἐργα-
στηριακή χρήση. Οἱ δρόμοι τοῦ οἰκισμοῦ ἦταν στρωμένοι μέ κατμά, 
λίθινες πλάκες ἤ καί μέ ὑλικά σέ δεύτερη χρήση (π.χ. μυλόπετρες), ἐνῶ 
τμηματικά ἀποκαλύφθηκαν καί συστήματα ἀπορροῆς τῶν ὀμβρίων 
ὑδάτων (λίθινοι ἀγωγοί τετράγωνης διατομῆς μέ κάλυψη ἀπό λίθινες ἤ 
πήλινες πλάκες). Μετά τόν σεισμό τοῦ 551 ἡ κανονικότητα στή χάρα-
ξη τοῦ πολεοδομικοῦ ἱστοῦ σέ ἀρκετές περιπτώσεις καταργεῖται.

Τά εὑρήματα τῶν ἀνασκαφῶν στούς οἰκισμούς εἶναι κυρίως κε-
ραμική (ἀμφορεῖς, πιθάρια, μαγειρικά σκεύη, λυχνάρια κ.ἄ.), μετάλλι-
να καί ὀστέϊνα ἀντικείμενα (κοσμήματα, πόρπες, περόνες, ἄγκιστρα, 
πιόνια), μαρμάρινες λεκάνες, λίθινα καί χάλκινα ἐργαλεῖα109, χάλκινα 
καί ἀργυρά νομίσματα110. 

Ἐκτός ἀπό τά ἰδιωτικά κτήρια ἔχουν ἐρευνηθεῖ καί ἐργαστήρια κε-
ραμικῆς (κεραμικός κλίβανος Καρδάμαινας111, κεραμικό ἐργαστήριο 

109. Militsi, «Small finds», 265-273.
110. Μπρούσκαρη-Ντιντιούμη, «Νομίσματα», 299 κ.ἑ.
111. Οἰκόπεδο Ρούσσου, ΑΔ 50 (1995) Χρονικά, 829-830. Ἀνασκάφθηκε κεραμικός 

κλίβανος πού φαίνεται ὅτι παρήγαγε ἀμφορεῖς τοῦ ὑστερορωμαϊκοῦ τύπου 2, ὁ ὁποῖος 
γνώρισε μεγάλη διάδοση στίς ἀρχές τοῦ 7ου αἰ., γιά τή μεταφορά κρασιοῦ καί λαδιοῦ. Ὁ 
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Μαστιχαρίου112) πού καταδεικνύουν τήν ὑψηλή τεχνογνωσία ἀλλά καί 
τίς ἐμπορικές ἐπαφές τῶν οἰκισμῶν μέ ἄλλα κέντρα τῆς Μεσογείου 
μέχρι καί τό β΄ μισό τοῦ 7ου αἰ., γεγονός πού ἐπιβεβαιώνεται καί ἀπό 
τήν εἰσηγμένη κεραμική πού ἀνευρίσκεται στίς ἀνασκαφές113.

Μεσαριά-Τιγκάκι. Στήν περιοχή τῆς Μεσαριᾶς, πού στήν ἀρχαιό-
τητα ἀνῆκε στόν δῆμο τῆς Κῶ, ἔχει βρεθεῖ μαρμάρινη κλίμακα ἄμβωνα 
καί ἴχνη παλαιοχριστιανικοῦ κτηρίου114. Στή βόρεια πα ραλία τοῦ νησιοῦ, 
στήν περιοχή τοῦ σημερινοῦ χωριοῦ Τιγκάκι, ἔχουν ἐπισημανθεῖ ἐπιφα-
νειακά λείψανα τοίχων κτηρίων κατά μῆ κος τῆς ἀκτῆς ἀλλά καί μέσα 
στή θάλασσα. 

Ζηπάρι-ὄρος Δίκαιος. Ἡ περιοχή στήν ἀρχαιότητα ἀνῆκε στόν δῆ-
μο τῶν Φυξιωτῶν. Ἄν καί δέν ὑπάρχουν μέχρι στιγμῆς ἀνασκα φικά 
στοιχεῖα γιά τήν ἀνάπτυξη οἰκισμοῦ στήν περιοχή πού ἐκτεί νεται στίς 
βόρειες ὑπώρειες τοῦ ὄρους Δίκαιος, παρόλα αὐτά ἔχουν ἀνασκαφεῖ δύο 
σημαντικές βασιλικές, τοῦ Ἁγίου Παύλου στό Ζηπάρι καί αὐτή στή θέση 
«Καπαμάς». 

Πυλί. Ἡ περιοχή τοῦ Πυλίου κατά τήν ἀρχαιότητα ἀνῆκε στόν δῆμο 
τῶν Ἀλεντίων ἤ Φυξιωτῶν115. Δέν ἔχουν ἐπισημανθεῖ στοιχεῖα πού νά 
ἐπιβεβαιώνουν τήν ὕπαρξη ὀργανωμένου παλαιοχριστιανικοῦ οἰκισμοῦ. 
Ὡστόσο, μέσα στό χωριό, στό ταφικό μνημεῖο Χαρμύλειο καί κάτω ἀπό 
τό μεταβυζαντινό ναΰδριο τοῦ Τιμίου Σταυροῦ πιθανολογεῖται ἡ θέση 
παλαιοχριστιανικῆς βασιλικῆς116 καί στή θέση «Ἅγιος Γεώργιος», σέ σω-

τύπος δέν εἶναι διαδεδομένος στό νησί. Στό ναυάγιο πλοίου τοῦ 7ου αἰ. πού ἐντοπίστηκε 
κοντά στή νησίδα τοῦ Yassi Ada, στά ΒΑ τῆς Κῶ, ἀνασύρθηκε μεγάλη ποσότητα ἀμφορέων 
τοῦ τύπου αὐτοῦ, πού εἶναι πιθανό νά παρασκευάστηκαν στό κεραμικό ἐργαστήριο τῆς 
Καρδάμαινας. Γιά τά ἐργαστήρια κεραμικῆς τῆς Κῶ, βλ. Διαμαντῆ, Ἀμφορεῖς. Ἐπίσης 
Πουπάκη, Κωακοί λίθοι, 223-224.

112. Οἰκόπεδο Ἀκτῆς Ἀντιμάχειας ΑΕ, στή θέση Κώσταινα Μαστιχαρίου, ΑΔ 56-59 
(2001-2004), Χρονικά, 393. Ντιντιούμη, «Τό νησί τῆς Κῶ», 46-47. Στήν ἀνασκαφή ἀπο-
καλύφθηκε μία μεγάλη ἐργαστηριακή ἐγκατάσταση μέ χρήση ἀπό τήν ὕστερη ἑλληνιστική 
καί τή ρωμαϊκή μέχρι καί τήν παλαιοχριστιανική περίοδο, γιά τήν παραγωγή ἀμφορέων 
καί ἄλλων χρηστικῶν ἀγγείων καθώς καί κεραμικῶν πλίνθων.

113. Πλῆθος εὑρημάτων προέρχεται ἀπό τίς ἀπέναντι μικρασιατικές πόλεις (πι νάκια ἀπό 
τήν Φώκαια, λυχνάρια μικρασιατικοῦ τύπου κ.λ.π.), βλ. Κοκκοροῦ-Ἀλευρᾶ -Καλοπίση-Βέρτη 
- Παναγιωτίδη, «Ἀνασκαφή στήν Καρδάμαινα», 177-179.

114. Morricone, «Scavi»,327. Ὀρλάνδος, «Παλαιοχριστιανικά Κῶ», 73-74, εἰκ. 3. Λα-
ζαρίδης, «Συμβολή», 232. Μηλίτση, «Ἄμβωνες», 342-344, εἰκ. 1-5.

115. Sherwin-White, Ancient Cos, 59.
116. Ἴχνη ἁψίδας διατηροῦνται βόρεια τοῦ ναϋδρίου καί ἐπάνω ἀπό τό Χαρ μύ  λειο. 

Ἐπίσης, ἀναφέρεται ἡ ὕπαρξη παλαιοχριστιανικῶν τάφων, βλ. Schaz mann, «Charmyleion», 
111. Στόν δυτικό τοῖχο τοῦ ναϋδρίου ἄλλωστε εἶναι ἐντοιχισμένο παλαιοχριστιανικό θωράκιο 
τέμπλου, πού ἐξετάζεται παρακάτω, στό οἰκεῖο κεφάλαιο (ἀρ. κατ. 222) καί πιθανότατα 
προέρχεται ἀπό αὐτή τή βασιλική. Γιά τό ναΰδριο, πού χρονολογεῖται στόν 16ο αἰ., βλ. Βο-
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στική ἀνασκαφική ἔρευνα, ἀποκαλύφθηκαν λείψανα ἄλλης παλαιοχρι-
στιανικῆς βασιλικῆς117, τῆς ὁποίας ἡ σημερινή θέση εἶναι ἄγνωστη. Στήν 
περιοχή τοῦ Λινοπότη ἔχουν βρεθεῖ παλαιοχριστιανικά ψηφιδωτά118 καί 
στή θέση Ἅγιος Θεόδωρος, κοντά στό Λινοπότη, λείψανα ἁψίδας καί 
τοίχων βασιλικῆς119. 

Στό Παλαιό Πυλί, στό ναό τῆς Παναγίας τῶν Καστριανῶν120, ἔχουν 
χρησιμοποιηθεῖ ἀρκετά μαρμάρινα παλαιοχριστιανικά μέλη καί μέχρι 
πρόσφατα ἐθεωρεῖτο ὅτι ὁ ναός εἶχε κτιστεῖ στή θέση τρίκλιτης παλαι-
οχριστιανικῆς βασιλικῆς121. Ὡστόσο, οἱ ἔρευνες πού πραγματοποιήθη-
καν τά τελευταῖα χρόνια, στό πλαίσιο ἀναστηλωτικῶν ἐπεμβάσεων, 
ἀπέδειξαν ὅτι ὁ ναός κτίστηκε ἐξαρχῆς στή μέση βυζαντινή περίοδο. 

Ἀντιμάχεια. Ἡ Ἀντιμάχεια122, ἡ ὁποία κατά τήν ἀρχαιότητα ἀνῆκε 
στόν δῆμο τῶν Ἀντιμαχιδῶν123, ἔχει ἐρευνηθεῖ σποραδικά. Λίγο ἔξω 
ἀπό τό χωριό, στήν περιοχή τοῦ ἀεροδρομίου, ἐντοπίστηκε θέση γεω-
μετρικοῦ καί ἀρχαϊκοῦ νεκροταφείου. Στό βόρειο ἄκρο τοῦ σημερινοῦ 
χωριοῦ ὁ Ὀρλάνδος ἀνέσκαψε τμῆμα τῆς παλαιοχριστιανικῆς βασι-
λικῆς τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων124. Μέσα στό χωριό, ὁ ναός τῆς Κοίμη-
σης τῆς Θεοτόκου (Προσκύνημα) ἴσως ἔχει κτισθεῖ στή θέση βασιλικῆς, 
μιᾶς καί στήν ἀνωδομή του ἔχουν χρησιμοποιηθεῖ παλαιοχριστιανικά 
ἀρχιτεκτονικά γλυπτά125, μεταξύ τῶν ὁποίων ἕνας κίονας μέ σπάνιο 
ἀνάγλυφο φυτικό διάκοσμο (ἀρ. κατ. 108) καί ἕνα ἰωνικό κιονόκρανο 
μέ συμφυές ἐπίθημα (ἀρ. κατ. 48). Σέ ἀνασκαφή πού πραγματοποιήθη-
κε ἐξωτερικά τῆς νοτιοδυτικῆς γωνίας τοῦ ναοῦ, ἐρευνήθηκαν κτη-
ριακά λείψανα τῆς παλαιοχριστιανικῆς περιόδου σέ δύο τουλάχιστον 
οἰκοδομικές φάσεις καί τέσσερις ἀκτέριστες ταφές126. Νότια τοῦ χωριοῦ 

λανάκης, «Χριστιανικά μνημεῖα νήσου Κῶ», 98. Ἐπίσης, βλ. Brouscari, «Successive religious 
cults», 282-284.

117. Βολανάκης, «Μνημεῖα», 319.
118. Morricone, «Scavi», 328 καί 330. Λαζαρίδης, «Συμβολή», 232.
119. Morricone, ὅ.π. Λαζαρίδης, ὅ.π., 233.
120. Καρπάθιος, «Ἱεραί Μοναί», 3-29. Θεοχάρη, «Μονή Ὁσίου Χριστοδούλου», 162-

167. Μηλίτση, «Μεσοβυζαντινά γλυπτά Παναγίας Καστριανῶν», 119-128. Ἀνδρούδης-
Ντιντιούμη, «Παναγία Καστριανῶν», 47-54 (ὅπου καί ἀναλυτικά ὅλη ἡ παλαιότερη βιβλι-
ογραφία γιά τό μνημεῖο).

121. Βολανάκης, «Μνημεῖα», 319.
122. Γενικά γιά τήν περιοχή, βλ. Μαστορόπουλος, Ἀντιμάχεια, 9 κ.ἑ.
123. Κατά τούς ρωμαϊκούς χρόνους ἡ περιοχή τῆς Ἀντιμάχειας φέρεται χωρισμένη σέ τρεῖς 

περιφέρειες-δήμους: τῶν Ἀντιμαχιδῶν, τῶν Αἰγηλίων καί τῶν Ἀρχιαδῶν.
124. Ὀρλάνδος, «Βασιλικαί Κῶ», 99-103.
125. Δέν εἶναι ἀπίθανο κάποια ἀπό αὐτά τά γλυπτά νά προέρχονται ἀπό τή βασιλική 

τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων.
126. ΑΔ 52 (1997) Χρονικά, 1160. Παλαιότερα, στίς ἐκσκαφές γιά τήν ἀνέγερση ἐκκλη-

-3-MHLITSH_TOMOS A no 17.indd   52 29/3/2018   10:36:20 πµ



ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΚΩ

52 53

καί δυτικά τοῦ ἁμαξιτοῦ δρόμου πού ἑνώνει τήν Ἀντιμάχεια μέ τήν 
Καρδάμαινα, στή θέση «Παλιάρραχη», ἀνασκάφθηκε μονόχωρο ναΰ-
δριο μέ προεξέχουσα ἡμικυκλική ἁψίδα καί κοιμητήριο τῆς ἱπποτικῆς 
περιόδου127. 

Μαστιχάρι. Τό Μαστιχάρι βρίσκεται στήν περιοχή τοῦ ἑλληνιστι-
κοῦ δήμου τῶν Ἱππιωτῶν128, στή βόρεια παραλία τοῦ νησιοῦ. Σέ δοκι-
μαστικές ἔρευνες στό σημερινό χωριό δέν βρέθηκαν ἴχνη κατοίκησης 
ἀπό τήν ἀρχαιότητα. Ἀντίθετα στήν παράκτια περιοχή ἀνατολικά καί 
δυτικά τοῦ χωριοῦ, οἱ ἔρευνες ἔχουν φέρει στό φῶς σημαντικά μνημεῖα. 
Περισσότερα στοιχεῖα διατίθενται γιά τήν περιοχή δυτικά τοῦ Μαστι-
χαρίου, στή θέση «Γλυκόριζα», ὅπου τό 1947 ὁ Ὀρλάνδος ἀνέσκαψε 
τή βασιλική τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Θεολόγου ἤ Περγιαλίτη129. Ἀνα-
σκαφικές ἔρευνες τῆς πρώην 4ης Ἐφορείας Βυζαντινῶν Ἀρχαιοτήτων, 
στήν περιοχή πού ἐκτείνεται δυτικά τῆς βασιλικῆς, ἔχουν ἀποκαλύψει 
ἐκτεταμένα τμήματα παλαιοχριστιανικοῦ οἰκισμοῦ130, ὑπέργειο τα-
φικό κτίσμα131 καί ἀπορρίμματα κεραμικοῦ κλιβάνου132. Ὁ οἰκισμός 
αὐτός ἱδρύεται καί ἀναπτύσσεται κατά τόν 6ο καί 7ο αἰ., χωρίς νά δια-
πιστώνονται προγενέστερες ἤ μεταγενέστερες φάσεις. Ἀνατολικά τοῦ 
χωριοῦ, στό μικρό ναΰδριο τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Λιΐζου133, ἔχουν 
χρησιμοποιηθεῖ παλαιοχριστιανικά ἀρχιτεκτονικά γλυπτά (δίδυμο 
θωράκιο ἀρ. κατ. 215, πλάκα ἐπένδυσης τοιχοποιΐας ἀρ. κατ. 229), ἐνῶ 
γύρω ἀπό τό ναό εἶναι ὁρατοί τοῖχοι ἀρχαίου κτίσματος. Ἀνασκαφική 
ἔρευνα στήν περιοχή νότια τοῦ ναϋδρίου ἔφερε στό φῶς τμῆμα ἁψίδας 
παλαιοχριστιανικοῦ ναοῦ μέ ταφές στό ἐσωτερικό του134. Στήν ἴδια πε-

σιαστικοῦ οἰκοδομήματος στό προαύλιο νότια τοῦ ναοῦ, εἶχαν ἀποκαλυφθεῖ τμήματα 
τοίχων, ἀλλά δέν ἔγινε ἀνασκαφική ἔρευνα.

127. Οἰκόπεδο Γερασκλῆ, ΑΔ 50 (1995) Χρονικά, 828-829. Στήν ἴδια θέση, λίγο νοτιότερα, 
ἐρευνήθηκαν ἕξι ὑστερογεωμετρικές πρωτογενεῖς καύσεις, ΑΔ 50 (1995) Χρονικά, 807. Στήν 
εὐρύτερη περιοχή, 2-3 χλμ. δυτικά τοῦ οἰκοπέδου Γερασκλῆ, ἐντοπίστηκαν τρεῖς ἀκτέριστοι 
λαξευτοί τάφοι, ΑΔ 52 (1997) Χρονικά, 1160-1161.

128. Ὁ Μαστορόπουλος (Ἀντιμάχεια, 74) ἀναφέρει ὅτι ἡ βασιλική τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη 
τοῦ Περιγιαλίτη καί ὁ παλαιοχριστιανικός οἰκισμός εἶναι κτισμένα στή θέση, ὅπου πα-
λαιότερα ὑπῆρχε ἀρχαῖος οἰκισμός τοῦ δήμου τῶν Αἰγηλίων (δηλαδή τμήματος τοῦ δήμου 
τῶν Ἀντιμαχιδῶν).

129. Ὀρλάνδος, «Βασιλικαί Κῶ», 4-98.
130. Οἰκόπεδο Πουρσανίδη, ΑΔ 42 (1987) Χρονικά, 687-689. ΑΔ 48 (1993) Χρονικά, 578. 

Οἰκόπεδο Κουλιᾶ, ΑΔ 43 (1988) Χρονικά, 663.
131. Οἰκόπεδο Κανάρη, ΑΔ 45 (1990) Χρονικά, 518.
132. Οἰκόπεδο ἰδιοκτησίας Πουλτουχίδη. Τά ἀποτελέσματα τῆς ἀνασκαφῆς δέν ἔχουν 

συμπεριληφθεῖ στόν ἀντίστοιχο τόμο (59) τῶν Χρονικῶν τοῦ ΑΔ.
133. Modona, Isola di Coo, 24.
134. Ὄρυγμα ΟΤΕ, ΑΔ 52 (1997) Χρονικά, 1161. Ἡ μία ταφή πού ἐρευνήθηκε, ἦταν 
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ριοχή ἀνασκάπτεται τά τελευταῖα χρόνια ἕνας ἀκόμη οἰκισμός, ὅπου 
ἐντοπίζονται ἐνδείξεις κατοίκησης ἀπό τά ἑλληνιστικά χρόνια καί 
ἀποκαλύπτεται μία μεγάλη ἐργαστηριακή ἐγκατάσταση γιά τήν παρα-
γωγή ἀμφορέων καί ἄλλων χρηστικῶν ἀγγείων καθώς καί κεραμικῶν 
πλίνθων135.

Ἀλασάρνα (Καρδάμαινα). Ἡ ἀρχαία Ἀλασάρνα136, πόλισμα τοῦ 
δήμου τῶν Ἀλασαρνιτῶν, βρισκόταν στή θέση τοῦ σημερινοῦ χωριοῦ 
τῆς Καρδάμαινας. Ἡ θέση τῆς ἀρχαίας Ἀκρόπολης137 ταυτίζεται ἀπό 
τούς περισσότερους ἐρευνητές μέ τόν λόφο «Θόλος» (πίν. 85), στό νο-
τιοδυτικό ἄκρο τοῦ χωριοῦ, στούς πρόποδες τοῦ ὁποίου ἀνασκάφθη-
κε ἀπό τόν Laurenzi θέατρο, πιθανόν τῆς ἑλληνιστικῆς περιόδου138. 
Στήν ἴδια περιοχή ἀνασκάπτεται τά τελευταῖα χρόνια ἀπό ἐρευνητική 
ὁμάδα τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ἱερό τοῦ Ἀπόλλωνα139, τοῦ ὁποίου 
ἡ λατρεία στήν Ἀλασάρνα ἀνάγεται σέ πολύ πρώϊμους χρόνους. 

Κατά τήν παλαιοχριστιανική περίοδο ἡ κατοίκηση στήν περιοχή συ-
νεχίζεται. Στούς πρόποδες τοῦ λόφου «Θόλος» ὁ Herzog ἀνέσκαψε τή 
βασιλική τῆς Ἁγίας Θεότητας140. Στή δυτική πλευρά τῆς παραλίας ἔχει 
ἐντοπισθεῖ ἡ βασιλική τῆς Ἀράγκης, ἐνῶ στήν ἀνα τολική ἡ βασιλική 
τῆς Ἁγίας Βαρβάρας. Στό κέντρο τοῦ σημερινοῦ χωριοῦ ἀνασκάφθη-
κε τό 1992 ἡ βασιλική τοῦ Πρεσβυτέρου Φωτεινοῦ141. Ὁ οἰκισμός τῆς 
Ἀλασάρνας, κτισμένος ἐπάνω στά ἐρείπια ἑλληνιστικῶν καί ρωμαϊκῶν 
κτισμάτων, ἀποτελοῦσε ἕνα ἀπό τά σημαντικά παλαιοχριστιανικά 
κέντρα τοῦ νησιοῦ. Φαίνεται ὅτι κατά μῆκος τῆς ἀκτογραμμῆς τοῦ 
κόλπου τῆς Καρδάμαινας ἀναπτύχθηκαν περισσότεροι τοῦ ἑνός πα-
λαιοχριστιανικοί οἰκισμοί. Το ἕνα κέντρο ἐντοπίζεται δυτικά τοῦ χω-
ριοῦ, στούς πρόποδες τοῦ λόφου «Θόλος», στήν περιοχή γύρω ἀπό 

κτερισμένη μέ ἐφυαλωμένο ἀγγεῖο τοῦ 7ου αἰ.
135. Οἰκόπεδο Ἀκτή Ἀντιμάχειας ΑΕ, ΑΔ 56-59 (2001-2004), Χρονικά, 393. Ντιντιούμη, 

«Τό νησί τῆς Κῶ», 46-47.
136. Sherwin-White, Ancient Cos, 28, 61-63, 122-123. Paton-Hicks, Inscri p tions, 6-7 καί 

233-268. Κοκκοροῦ-Ἀλευρᾶ, Καλοπίση-Βέρτη, Παναγιωτίδη, «Ἀνασκαφή στήν Καρδάμαι-
να», 141 κ.ἑ.

137. Sherwin-White, Ancient Cos, 61-62. Κάντζια, «Τό ἱερό τοῦ Ἀπόλλωνα», 141. Κοκ-
κοροῦ-Ἀλευρᾶ, Καλοπίση-Βέρτη, Παναγιωτίδη, «Ἀνασκαφή στήν Καρδάμαινα», 146. Σέ 
κοντινές μέ τήν Ἀκρόπολη θέσεις ὑπάρχουν τάφοι τῆς ἑλληνιστικῆς καί ρωμαϊκῆς ἐποχῆς.

138. Laurenzi, «Nuovi contributi», 625, εἰκ. 14.
139. Κοκκοροῦ-Ἀλευρᾶ, Καλοπίση-Βέρτη, Παναγιωτίδη, «Ἀνασκαφή στήν Καρδάμαι-

να», 141-163, ὅπου καί ἡ παλαιότερη βιβλιογραφία.
140. Herzog, «Bericht», 4.
141. Μπρούσκαρη, «Βασιλική Καρδάμαινας», 38-39. Ἡ ἴδια, Συμβολή. Ἡ ἴδια, «Σφρα-

γίδα Ἄρτου», 267-278.
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τό ἱερό τοῦ Ἀπόλλωνα, ὅπου ἀνασκάπτεται τμῆμα τοῦ οἰκισμοῦ ἀπό 
τό Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν142. Στήν ἴδια περιοχή σωστικές ἀνασκαφές 
τῆς πρώην 4ης Ἐφορείας Βυζαντινῶν Ἀρχαιοτήτων ἔχουν ἀποκαλύψει 
κι ἄλλα τμήματα τοῦ οἰκισμοῦ143, ἐνῶ κατά μῆκος τῆς παραλίας ἐπι-
φανειακά ἀλλά καί μέσα στή θάλασσα ὑπάρχουν διάσπαρτοι ὁρατοί 
τοῖχοι. Ἀκόμη δυτικότερα, στήν περιοχή τῆς Ἀράγκης, σέ ἀπόσταση 
περίπου 2 χλμ. δυτικά τοῦ σημερινοῦ χωριοῦ, ἔχει ἐντοπισθεῖ ἕνας ὀχυ-
ρωμένος οἰκισμός ἐπάνω σέ ἀπόκρημνο λόφο, πού σήμερα ὀνομάζεται 
Ἑβριόκαστρο. Σέ ἐπιφανειακή ἔρευνα τῆς πρώην 4ης Ἐφορείας Βυ-
ζαντινῶν Ἀρχαιοτήτων τό 1992, διαπιστώθηκε ὅτι ἡ ἐπιφανειακή κε-
ραμική καί τά νομίσματα χρονολογοῦνται ἀπό τόν 4ο ἤ 5ο αἰ. ἕως καί 
τόν 7ο αἰ.144. Μέσα στό χωριό, στό δυτικό του τμῆμα, ἀνασκάφθηκε 
κεραμικός κλίβανος145 καί ἀποθηκευτικοί σιροί146, σέ μικρή ἀπόσταση 
ἀπό τή βασιλική τοῦ Πρεσβυτέρου Φωτεινοῦ. Ἕνας ἄλλος οἰκισμός 
ἐντοπίζεται σέ ἀπόσταση λίγων χιλιομέτρων ἀνατολικά τοῦ χωριοῦ, 
στήν περιοχή τῆς βασιλικῆς τῆς Ἁγίας Βαρβάρας147, ἐνῶ καί σέ αὐτή 
τήν περιοχή κατά μῆκος τῆς ἀκτογραμμῆς διακρίνονται ἐπιφανειακά 
λείψανα παλαιοχριστιανικῶν κτισμάτων.

Κέφαλος. Βρίσκεται στό νοτιοδυτικό ἄκρο τοῦ νησιοῦ, σέ κλει-
στό κόλπο σχετικά προφυλαγμένο ἀπό τούς βόρειους ἀνέμους, πού 
ἀποτέλεσε ἀσφαλές σημεῖο γιά τήν ἀνάπτυξη ἑνός σημαντικοῦ παλαι-
οχριστιανικοῦ οἰκισμοῦ. Στήν περιοχή τοποθετεῖται ἡ θέση τῆς Κῶ-
Ἀστυπαλαίας, πού ἦταν ἡ πρωτεύουσα τοῦ νησιοῦ μέχρι τήν ἐποχή τοῦ 
συνοικισμοῦ καί ἀνῆκε στόν δῆμο τῶν Ἰσθμιωτῶν. Ἡ θέση τῆς παλαιᾶς 
πρωτεύουσας ἐντοπίζεται στήν περιοχή «Παλάτια», γύρω ἀπό τόν 
λόφο πού ὑψώνεται σέ μικρή ἀπόσταση στά βορειοδυτικά τοῦ κόλπου 
τῆς Κεφάλου. Στήν περιοχή αὐτή βρέθηκε μνημειακός ναός τοῦ 5ου 
αἰ. π.Χ., πιθανότατα τῆς Δήμητρας, πού ἀνέσκαψε ὁ Herzog148 κάτω 

142. Κοκκοροῦ-Ἀλευρᾶ, Καλοπίση-Βέρτη, Παναγιωτίδη, «Ἀνασκαφή στήν Καρ-
δάμαινα», 164-184.

143. Οἰκόπεδο Κουλιᾶ, ΑΔ 53 (1998) Χρονικά, 1004. Σέ παλαιότερες δοκιμαστικές ἔρευ-
νες τῆς Ἐφορείας στήν περιοχή αὐτή, εἶχαν ἐντοπισθεῖ κι ἄλλες θέσεις μέ λείψανα τοῦ 
παλαιοχριστιανικοῦ οἰκισμοῦ, βλ. Οἰκόπεδα Μαρκέτου, Καραγεωργίου καί Ἱερομνήμονος, 
ΑΔ 39 (1984) Χρονικά, 336.

144. Μπρούσκαρη, «Βασιλική Καρδάμαινας», 39. Μπρούσκαρη-Ντιντιούμη, «Νο μίσματα», 
312.

145. Οἰκόπεδο Ρούσσου, ΑΔ 50 (1995) Χρονικά, 829-830.
146. Οἰκόπεδο Τουλιάτου, ΑΔ 48 (1993) Χρονικά, 578.
147. Ὀρύγματα ὕδρευσης, ΑΔ 53 (1998) Χρονικά, 1004. Οἰκόπεδο Χατζηάμαλλου, ΑΔ 

55 (2000), Χρονικά, 1195 καί ΑΔ 61 (2006), Χρονικά, 1340.
148. Herzog, «Bericht», 2-4.
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ἀπό τό ἐκκλησάκι τῆς Παναγίας Παλατιανῆς. Στό κέντρο τοῦ λόφου 
ἔχουν ἀνασκαφεῖ ἐντυπωσιακά κατάλοιπα δωρικοῦ ναοῦ, πιθανόν τῆς 
Ὁμόνοιας, καί θεάτρου τῶν ἑλληνιστικῶν χρόνων. Φαίνεται, λοιπόν, 
ὅτι καί μετά τόν συνοικισμό καί τήν ἵδρυση τῆς νέας πρωτεύουσας 
στή σημερινή πόλη τῆς Κῶ, ὁ δῆμος τῶν Ἰσθμιωτῶν ἐξακολούθησε νά 
διατηρεῖ τήν αἴγλη του. 

Ὁ παλαιοχριστιανικός οἰκισμός (πίν. 86) ἁπλώνεται κυρίως κατά 
μῆκος τῆς ἀκτογραμμῆς καί φθάνει σέ ἀρκετό βάθος ἀπό τήν παραλι-
ακή ζώνη. Ἐκτεταμένα τμήματά του ἔχουν ἀνασκαφεῖ στό δυτικό ἄκρο 
τοῦ κόλπου, στήν περιοχή νότια149 καί ἀνατολικά150 τῆς βασιλικῆς τοῦ 
Καμαρίου151, πού φαίνεται ὅτι ἦταν καί τό σημεῖο πού θά μποροῦσαν 
νά ἔχουν ἀναπτυχθεῖ, λόγῳ θέσης, κάποιες λιμενικές ἐγκαταστάσεις. Τά 
εὑρήματα στίς σωστικές ἀνασκαφές αὐτῆς τῆς περιοχῆς φανερώνουν 
τή συνέχεια τῆς κατοίκησης ἀπό τήν ἑλληνιστική περίοδο μέχρι καί 
τόν 7ο αἰ.152. 

Μία σειρά οἰκοπέδων ἔχει ἀνασκαφεῖ στό κέντρο τοῦ κόλπου153, 
ἐνῶ λίγα μέτρα ἀνατολικότερα ἔχουν ἐρευνηθεῖ ἀρκετές θέσεις154, ὅπου 
μεταξύ τῶν ἰδιωτικῶν κτηρίων ἀποκαλύφθηκαν καί δύο ἁψίδες, πού 

149. Λιμενικά ἔργα Κεφάλου, ΑΔ 48 (1993) Χρονικά, 575. Οἰκόπεδο Διακογιάννη, ΑΔ 48 
(1993) Χρονικά, 576. Οἰκόπεδο Μουρτζανοῦ, ΑΔ 50 (1995) Χρονικά, 827. Οἰκόπεδο Ἀφεν-
δούλη, ΑΔ 52 (1997) Χρονικά, 1162-1163 καί ΑΔ 54 (1999) Χρονικά, 999-1000. Οἰκόπεδο 
Ἀνθούλη, ΑΔ 54 (1999) Χρονικά, 999. Οἰκόπεδο Δρόσου, ΑΔ 49 (1994) Χρονικά, 821-822. 
Οἰκόπεδο Παπαηλία, ΑΔ 52 (1997) 1163-1164. Οἰκόπεδο Παπασταματίου, ΑΔ 52 (1997) 
Χρονικά, 1164. Ἐπίσης, Μηλίτση, «Οἰκισμός Κεφάλου», 282-283.

150. Οἰκόπεδο Δραμουντανῆ, ΑΔ 49 (1994) Χρονικά, 822-823 καί ΑΔ 50 (1995) Χρονικά, 
827. Οἰκόπεδο Πολίτη-Ἀρχοντούλη, ΑΔ 47 (1992) Χρονικά, 681. Οἰκόπεδο Σκευοφύλακα, 
ΑΔ 48 (1993) Χρονικά, 577-578. Οἰκόπεδο Μπίλλη, ΑΔ 48 (1993) Χρονικά, 577. Οἰκόπεδο 
Χατζηδημήτρη, ΑΔ 47 (1992) Χρονικά, 682. ΑΔ 48 (1993) Χρονικά, 576. ΑΔ 49 (1994) Χρο-
νικά, 826-828. Ἐπίσης, Μηλίτση, «Οἰκισμός Κεφάλου», 280-281.

151. Balducci, Basiliche, 6-12.
152. Νομίσματα τοῦ 2ου αἰ. μ.Χ., κεραμική ἀπό τήν ἑλληνιστική ἐποχή μέχρι καί τόν 7ο 

αἰ. Βλ. Οἰκόπεδο Ἀφενδούλη, ΑΔ 52 (1997) Χρονικά, 1162-1163 καί ΑΔ 54 (1999) Χρονικά, 
999-1000.

153. Οἰκόπεδο Πέρου, ΑΔ 48 (1993) Χρονικά, 576-577 καί ΑΔ 49 (1994) Χρονικά, 823-
826. Οἰκόπεδο Παπασεβαστοῦ, ΑΔ 49 (1994) Χρονικά, 828. Οἰκόπεδο Ζερβοῦ, ΑΔ 48 (1993) 
Χρονικά, 575. Οἰκόπεδο Ἰωαννίδη, ΑΔ 50 (1995) Χρονικά, 826-827. Ἐπίσης Μηλίτση, 
«Οἰκισμός Κεφάλου», 279-280.

154. Οἰκόπεδο Ἀντωναρᾶ, ΑΔ 43 (1988) Χρονικά, 662-663. Οἰκόπεδο Σεβαστιανοῦ, ΑΔ 
43 (1988) Χρονικά, 663. Οἰκόπεδο Κοκκαλάκη, ΑΔ 46 (1991) Χρονικά, 508. ΑΔ 47 (1992) 
Χρονικά, 681. ΑΔ 48 (1993) Χρονικά, 575-576. Οἰκόπεδο Παπαβασιλείου, ΑΔ 43 (1988) 
Χρονικά, 663. Οἰκόπεδο Γιάννου, ΑΔ 49 (1994) Χρονικά, 828. Οἰκόπεδο Χανῆ, ΑΔ 50 (1995) 
Χρονικά, 827. Ὄρυγμα ΟΤΕ, ΑΔ 52 (1997) Χρονικά, 1162. Ἐπίσης, βλ. Μηλίτση, «Οἰκισμός 
Κεφάλου», 278-279.
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ἀνήκουν σέ παλαιοχριστιανική βασιλική: μία μεγαλύτερη155, ἡ ὁποία 
σώζεται σέ τρεῖς δόμους μέ χρήση ἀρκετοῦ μαρμάρου στήν τοιχοδομία 
καί μία μικρότερη156, στά νοτιοδυτικά τῆς προηγούμενης, μέ ἐπιμε-
λημένη ἀνωδομή ἀπό ἁδρά λαξευμένους λίθους καί δάπεδο στρωμένο 
σέ δύο φάσεις, ἀρχικά μέ ψηφίδες ἀπό ὑαλόμαζα σέ μαῦρο, κόκκινο καί 
γαλάζιο χρῶμα καί κατόπιν μέ ἀκανόνιστες σχιστόπλακες. Πιθανότατα 
ἡ μεγαλύτερη ἁψίδα, κατά τήν ἔρευνα τῆς ὁποίας βρέθηκαν μαρμάρινα 
ἀρχιτεκτονικά μέλη157, ἀποτελοῦσε τήν ἁψίδα τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τῆς 
βασιλικῆς, ἐνῶ ἡ μικρότερη πού βρέθηκε γύρω στά 20μ. νοτιοδυτικά, 
ἴσως ἀνῆκε σέ κάποιο πρόσκτισμα τοῦ ναοῦ. Δυστυχῶς, ἡ ἔρευνα καί 
στίς δύο περιπτώσεις περιορίστηκε στόν στενό χῶρο τῶν ἁψίδων καί 
ἔτσι δέν στάθηκε δυνατό νά ἀποκαλυφθοῦν εὐρύτερα τμήματα τοῦ 
μνημείου. 

Ἀντίθετα, στό ἀνατολικό τμῆμα τοῦ κόλπου, στήν εὐρύτερη περι-
οχή ὅπου ἔχει ἀνασκαφεῖ ἡ λεγόμενη Μικρή Βασιλική158 καί τό ἐντυ-
πωσιακό συγκρότημα τῆς διπλῆς βασιλικῆς τοῦ Ἁγίου Στεφάνου159, δέν 
ἔχουν μέχρι στιγμῆς ἐρευνηθεῖ τμήματα τοῦ οἰκισμοῦ. Λίγα μέτρα ἀνα-
τολικότερα τῆς βασιλικῆς τοῦ Ἁγίου Στεφάνου ἔχουν ἐντοπισθεῖ ἀκόμη 
δύο βασιλικές: αὐτή πού ἀναφέρει ὁ Λαζαρίδης160, ἴχνη τῆς ὁποίας πα-
ρατήρησε σέ ἀπόσταση 200μ. περίπου ἀπό τόν Ἅγιο Στέφανο, στή 
θέση «Καμήλα» καί τά ὁποῖα σήμερα δέν εἶναι ὁρατά, καί ἐκείνη πού 
ἐντοπίστηκε τό 1995 στήν ἴδια περιοχή161, 400μ. περίπου ἀνατολικά 
τοῦ Ἁγίου Στεφάνου. 

Ἀπό τά παραπάνω συνάγεται ὅτι ὁ παλαιοχριστιανικός οἰκισμός τῆς 
Κεφάλου εἶχε δύο περιοχές ἀνάπτυξης, μία στή νοτιοδυτική πλευρά 
καί μία στό κέντρο τοῦ κόλπου, ἐνῶ στήν ἀνατολική του πλευρά ἔχουν 
ἐντοπισθεῖ τέσσερις βασιλικές. 

155. Οἰκόπεδο Γιάννου, ΑΔ 49 (1994) Χρονικά, 828, πίν. 260γ.
156. Ὄρυγμα ΟΤΕ, ΑΔ 52 (1997) Χρονικά, 1162. Κατά τήν ἔρευνα, λίγα μέτρα βορειοανα-

τολικά τῆς ἁψίδας, βρέθηκαν σπαράγματα τοιχογραφημένων κονια μάτων καί λίθινο ἐπίθημα 
σέ σχῆμα ἀνεστραμμένης κόλουρης πυραμίδας μέ δια κόσμηση ἀπό ἐγχάρακτο σταυρό στή μία 
στενή του πλευρά.

157. Ἐπίθημα μέ ἀνάγλυφους σταυρούς, ἐπίθημα ἀκόσμητο, ἀμφικιονίσκος καί τμῆμα 
βάσης.

158. Balducci, Basiliche, 12-15.
159. Γιά τή νότια βασιλική βλ. Laurenzi, «Nuovi contributi», 603-626 καί γιά τή βόρεια 

βλ. Balducci, Basiliche, 15-22.
160. Λαζαρίδης, «Συμβολή», 233.
161. Ο ἐντοπισμός ἔγινε ἀπό τήν ἀρχαιολόγο Ἔρση Μπρούσκαρη. Βρέθηκε ἡμικυκλική 

ἁψίδα, κατασκευασμένη μέ λαξευμένους λίθους καί δάπεδο ἀπό τετράγωνες πήλινες 
πλάκες. ΑΔ 50 (1995) Χρονικά, 828.
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Ἔχει ὑποστηριχθεῖ ὅτι στήν περιοχή γύρω ἀπό τόν κόλπο τῆς 
Κεφάλου ἀναπτύχθηκαν τρεῖς ἤ καί περισσότεροι οἰκισμοί162. Ὡστόσο, 
θά πρέπει νά διευκρινισθεῖ ἡ ἔννοια τοῦ ὅρου «οἰκισμός» καί νά διαφο-
ροποιηθεῖ ἀπό τήν ἁπλή συγκέντρωση οἰκιῶν σέ διαφορετικά σημεῖα 
τῆς ἴδιας γεωγραφικῆς ἑνότητας. Ἡ ἔκταση τῆς περιοχῆς τῆς πεδιάδας 
τοῦ κόλπου τῆς Κεφάλου καθώς καί ἡ γεωφυσική της διαμόρφωση163 
δέν εἶναι τέτοια πού νά δικαιολογεῖ τήν ἀνάπτυξη πολλῶν ἀνεξάρτη-
των οἰκισμῶν. Ἡ πολεοδομική ὀργάνωση οἰκιῶν σέ διάφορα σημεῖα 
τῆς πεδιάδας, προέκυψε κυρίως ἀπό τήν ἀνάγκη ἐξυπηρέτησης τῶν 
ἀναγκῶν τῶν κατοίκων (ἀγροτικές καλλιέργειες, ἁλιεία, ἐμπόριο) καί 
δέν ἀποτελεῖ στοιχεῖο ἀστικῆς διαφοροποίησης. Οὐσιαστικά, λοιπόν, 
στήν Κέφαλο θά πρέπει νά γίνεται ἀναφορά γιὰ ἕναν οἰκισμό μέ ἀρκετά 
κέντρα πολεοδομικῆς ἀνάπτυξης, δηλαδή μέ διαφορετικά οἰκιστικά 
συγκροτήματα. 

Τά εὑρήματα ἀπό τίς ἀνασκαφές τοῦ οἰκισμοῦ164 ἐπιβεβαιώνουν τόν 
σημαντικό του ρόλο στή διεξαγωγή τοῦ διαμετακομιστικοῦ ἐμπορίου 
τοῦ νησιοῦ μέ τά ἄλλα κέντρα τῆς Μεσογείου, ἀλλά καί τόν ἀνα-
δεικνύουν σέ ἕνα σπουδαῖο θρησκευτικό κέντρο τῆς παλαιοχριστια-
νικῆς περιόδου στήν περιοχή τοῦ νοτιοανατολικοῦ Αἰγαίου.

Ι.3. ΟΙ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ ΒΑΣΙΛΙΚΕΣ  
ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΓΛΥΠΤΑ

Στήν πόλη καί τήν ὕπαιθρο τῆς Κῶ ἔχουν ἀνασκαφεῖ 18 παλαιο-
χριστιανικές βασιλικές (πίν. 79): Βασιλική Α΄ καί Βασιλική Β΄ Δυτικῶν 
Θερμῶν, Βασιλική Λιμένος, Βασιλική Ἁγίου Ἰωάννη Προδρόμου ἤ 
Ἑπτά Βήματα, Βασιλική Σκανδαρίου, Βασιλική Ἁγίου Γαβριήλ, Βασι-
λική Ἁγίου Παύλου, Βασιλική Καπαμᾶ, Βασιλική Ἁγίου Ἰωάννη Θε-
ολόγου ἤ Περγιαλίτη, Βασιλική Ἁγίων Ἀναργύρων, Βασιλική Ἁγίας 
Θεότητας, Βασιλική Ἁγίας Βαρβάρας, Βασιλική πρεσβυτέρου Φωτει-
νοῦ, Διπλή Βασιλική Ἁγίου Στε φάνου, Βασιλική Καμαρίου, Μικρή Βα-
σιλική Κεφάλου. Ἐπιπλέον ἔχουν ἐντοπισθεῖ ἤ τμηματικά ἀνασκαφεῖ 
τουλάχιστον ἄλλες ἕξι: Βασιλική οἰ κοπέδου Βέρου, Βασιλική Καμήλας 
Α΄ καί Β΄, Βασιλική Ὀρύγματος ΟΤΕ Κεφάλου, Βασιλική Μεσαριᾶς, Βα-

162. Μπρούσκαρη - Ντιντιούμη, «Νομίσματα», 308, ὑποσημ. 50.
163. Πρόκειται γιά σχετικά μικρῆς ἔκτασης πεδιάδα, προφυλαγμένη ἀπό τούς βόρειους 

ἀνέμους. Στά νοτιοδυτικά ὑψώνεται τό ὄρος «Ζηνί», στά βόρεια χαμηλοί καί μεσαίου ὕψους 
λόφοι καί στά ἀνατολικά τό ἀκρωτήριο «Καμήλα».

164. Μηλίτση, «Οἰκισμός Κεφάλου», 278-285. ΑΔ 43-55 (1988-2000) Χρονικά. Militsi, 
«Small finds», 265-273.
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σιλική Ἀράγκης. Tο πλῆθος καί ἡ ποιότητα τῶν ψηφιδωτῶν δαπέδων 
καί τοῦ γλυπτοῦ διακόσμου τῶν βασιλικῶν, μαρτυροῦν ὅτι στήν πα-
λαιοχριστιανική περίοδο ἡ πόλη καί γενικά τό νησί γνώρισε σημαντική 
ἀνάπτυξη.

Οἱ πρῶτες ἀνασκαφές ἔγιναν στίς ἀρχές τοῦ 20ου αἰ. ἀπό τόν γερ-
μανό ἀρχαιολόγο R. Herzog πού ἀνέσκαψε τή βασιλική τῆς Ἁγίας 
Θεότητας στήν Καρδάμαινα. Κατά τήν Ἰταλοκρατία ὁ L. Laurenzi τό 
1928 ἀνέσκαψε τή νότια βασιλική τοῦ Ἁγίου Στεφάνου στήν Κέφαλο. 
Οἱ L. Morricone καί H. Balducci ἔφεραν στό φῶς τίς δύο βασιλικές 
τῶν Δυτικῶν Θερμῶν μέσα στήν πόλη τῆς Κῶ, τή μεγάλη βασιλική 
τοῦ Λιμένος καί τό νάρθηκα τῆς βασιλικῆς τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ 
Προδρόμου, τή βασιλική τοῦ Ἁγίου Γαβριήλ στό Ψαλίδι, τοῦ Καπαμᾶ 
στὸ Ἀσφενδιοῦ, τοῦ Ἁγίου Παύλου στό Ζηπάρι, τή βόρεια βασιλική 
τοῦ Ἁγίου Στεφάνου καί τή βασιλική στό Καμάρι Κεφάλου. Μετά 
τήν ἐνσωμάτωση τῆς Δωδεκανήσου στήν Ἑλλάδα, ὁ Ὀρλάνδος τό 
1947 ἀνέσκαψε τή βασιλική τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Θεολόγου ἤ Περ-
γιαλίτη στό Μαστιχάρι καί τή βασιλική τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων στήν 
Ἀντιμάχεια. Τό 1992 ἀνασκάφθηκε ἀπό τήν Ἔ. Μπρούσκαρη ἡ βασι-
λική τοῦ πρεσβυτέρου Φωτεινοῦ στήν Καρδάμαινα.

Οἱ βασιλικές τῆς Κῶ165 ἀκολουθοῦν τή μορφή πού ἔχουν συνήθως οἱ 
ξυλόστεγες βασιλικές σέ ὅλο τόν ἑλλαδικό χῶρο, εἶναι δηλαδή τρίκλι-
τες μέ τό μεσαῖο κλίτος νά ἀπολήγει στά ἀνατολικά σέ προεξέχουσα 
ἡμικυκλική ἁψίδα μέ σύνθρονο, νάρθηκα στά δυτικά, ἐνῶ μερικές ἔχουν 
καί αἴθριο. Ἡ μοναδική γνωστή μέχρι στιγμῆς περίπτωση βασιλικῆς μέ 
τρίπλευρη ἁψίδα εἶναι αὐτή τῆς Ἁγίας Θεότητας στήν Καρδάμαινα. Τό 
φράγμα τοῦ πρεσβυτερίου συνήθως καταλαμβάνει τμῆμα τοῦ μεσαίου 
κλίτους. Στό μέσο τοῦ ἄξονα τοῦ κεντρικοῦ κλίτους χωροθετεῖται ὁ 
ἄμβωνας. Στίς περισσότερες βασιλικές, ἐκτός τῆς βασιλικῆς τοῦ Ἁγίου 
Ἰωάννη στό Μαστιχάρι καί τῆς νότιας βασιλικῆς τοῦ Ἁγίου Στεφάνου 
στήν Κέφαλο, δέν σώζονται στοιχεῖα πού νά ὑποδεικνύουν τήν ὕπαρ-
ξη ὑπερώων (κλίμακες ἀνόδου, μικρότερου μεγέθους ἀρχιτεκτονικά 
γλυπτά)166. Στή νότια βασιλική τοῦ Ἁγίου Στεφάνου, ἐκτός ἀπό τά 

165. Ἀναλυτική βιβλιογραφία παρατίθεται στήν ἐπιμέρους ἐξέταση τοῦ κάθε μνημείου.
166. Παρόλο πού δέν σώζονται κατάλοιπα ἀπό κλίμακες πρόσβασης στά ὑπερῶα, ἡ 

ὕπαρξή τους θά μποροῦσε νά τεκμηριωθεῖ καί σέ κάποιες ἄλλες περιπτώσεις, ὅπως λ.χ. στή 
βασιλική τοῦ Ἁγίου Παύλου στό Ζηπάρι, ὅπου ἡ διαμόρφωση δύο παραστάδων στόν δυ-
τικό τοῖχο τοῦ νάρθηκα ὑποδεικνύει τήν ὑποστήριξη τῆς θολοδομίας τοῦ συγκεκριμένου 
τμήματος μέ δύο ἐνισχυτικά σφενδόνια καί τήν ἐνδεχόμενη διαμόρφωση ὑπερώου, τουλάχι-
στον ἐπάνω ἀπό τό συγκεκριμένο τμῆμα τοῦ ναοῦ.
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λείψανα κλίμακας στό νότιο διάδρομο, βρέθηκε καί βάση μικρότερης 
διαμέτρου ἀπό αὐτές τοῦ στυλοβάτη τῶν κιονοστοιχιῶν. Παρόλο πού 
ἔχει ὑποστηριχθεῖ ὅτι τά ὑπερῶα γενικά φαίνεται ὅτι σπάνιζαν στίς 
παράκτιες πόλεις τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καί στά ἀντικρινά νησιά, μέ ἐξαίρε-
ση τήν Κύπρο167, τό συγκεκριμένο σύνθετο ζήτημα δέν ἔχει ἀντιμετω-
πισθεῖ ἀκόμα ἐξαντλητικά168. Τό βαπτιστήριο καί τά προσκτίσματα 
τῶν βασιλικῶν ἀναπτύσσονται κατά μῆκος τῆς βόρειας καί τῆς νότιας 
πλευρᾶς τοῦ κυρίως ναοῦ, δημιουργώντας συχνά ἕνα κανονικό ἐξωτε-
ρικό κέλυφος πού περιβάλλει τό κτήριο. 

Οἱ βασιλικές τοῦ νησιοῦ παρουσιάζουν ἐπιπλέον καί κάποια τυ-
πολογικά χαρακτηριστικά πού συνηθίζονται στά Δωδεκάνησα, ὅπως 
τό μεγάλο πλάτος τοῦ μεσαίου κλίτους, πού εἶναι ὑπερδιπλάσιο τοῦ 
πλάτους τῶν πλαγίων κλιτῶν169, τόν ὑπερυψωμένο στυλοβάτη, στόν 
ὁποῖο πατοῦν οἱ κίονες πού χωρίζουν τά κλίτη καί τό ἁπλό εὐθύγραμμο 
τέμπλο. H ἔλλειψη τριβήλου, πού παρατηρεῖται στίς βασιλικές τῆς Kῶ, 
εἶναι ἕνα κοινό χαρακτηριστικό στά νησιά τοῦ Aἰγαίου, στίς ἀκτές τῆς 
Mικρᾶς Aσίας170 καί στήν Kωνσταντινούπολη171, σέ περιοχές δηλαδή 
τῆς Praefectura Praetorio per Orientem. Ἐπίσης, ἡ ἀπουσία αἰθρίου 
στό μεγαλύτερο μέρος τῶν βασιλικῶν τοῦ νησιοῦ εἶναι χαρακτηριστικό 
τῶν βασιλικῶν τῆς Συρίας καί τῆς Mικρᾶς Aσίας καί ἀπαντᾶται καί 
στά ὑπόλοιπα νησιά τοῦ Aιγαίου. 

Ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον παρουσιάζουν τά βαπτιστήρια τῶν βασιλικῶν, 
τά ὁποῖα ἔχουν ἔντονη τυπολογική ὁμοιότητα μέ τά βαπτιστήρια τῶν 
μεγάλων ἑλληνιστικῶν κέντρων τῆς Mικρᾶς Aσίας172. Τά βαπτιστήρια 

167. Krautheimer, Ἀρχιτεκτονική, 140.
168. Ἀναφέρουμε ἐνδεικτικά ὅτι στή γειτονική Κάλυμνο σώζονται τουλάχιστον τρία 

παραδείγματα βασιλικῶν μέ ὑπερῶα (Ταξιάρχης στόν Ἔμπολα, Ἅγιος Βασίλειος Τελένδου, 
Παλαιοπαναγιά στό Βαθύ).

169. Ἀνάλογα παραδείγματα σέ βασιλικές τῆς Καλύμνου καί τῆς Τελένδου, βλ. 
Karabatsos, «Kalymnos», εἰκ. 4, 14, 18, 20, 26.

170. Ἐνδιαφέρουσες τυπολογικές συγκρίσεις μεταξύ κάποιων ἀπό τίς βασιλικές τοῦ 
νησιοῦ καί βασιλικῶν τῆς Μικρᾶς Ἀσίας βλ. στόν Parrish, «Mosaic Workshop», 335-339. 
Παρατηροῦνται ἀρκετά κοινά στοιχεῖα (διαίρεση σέ τρία κλίτη, μεγάλο πλάτος μεσαίου 
κλίτους, ἡμικυκλική προεξέχουσα ἁψίδα μέ σύνθρονο, θέση στυλοβάτη τοῦ τέμπλου, ἔλλει-
ψη τριβήλου, θέση κάποιων προσκτισμάτων) μέ μνημεῖα τῆς Μιλήτου (Μεγάλη Ἐκκλησία), 
τῆς Κνίδου (Βασιλική Ε΄) καί τῆς Λυκίας (Βασιλική Ξάνθου), πού χρονολογοῦνται στά τέλη 
τοῦ 5ου - ἀρχές 6ου αἰ. Ἐξάλλου, τυπολογικές ὁμοιότητες βλ. καί στή Βασιλική τῆς 
Πριήνης, πού ἱδρύθηκε στό α΄ μισό τοῦ 5ου αἰ., ὑπέστη μία δεύτερη φάση στόν ὕστερο 5ο 
ἤ πρώϊμο 6ο αἰ. καί μία τρίτη μέ πεσσοστοιχίες σέ ὑστερότερη περίοδο (εἴτε ὄψιμη παλαιο-
χριστιανική ἤ καί μεσοβυζαντινή), Westphalen, «Basilika», 279 κ.ἑ.

171. Krautheimer, Ἀρχιτεκτονική, 140 καί ὑποσημ. 14, 577-578.
172. Ὀρλάνδος, «Les Baptistères», 200-208. Ἐπίσης, βλ. Ὀρλάνδος, «Βασιλικαί Κῶ», 
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τοῦ νησιοῦ ἔχει συμπεριλάβει ὁ Βολανάκης στή διατριβή του γιά τά 
παλαιοχριστιανικά βαπτιστήρια τοῦ ἑλλαδικοῦ χώρου173, ὁ Ristow στή 
μελέτη του γιά τά παλαιοχριστιανικά βαπτιστήρια174 καί ὁ Ποζιόπουλος 
σέ ἄρθρο του γιά τό βαπτιστήριο τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Προδρόμου 
(Ἑπτά Βήματα)175. Τά μέχρι σήμερα δέκα γνωστά παραδείγματα, πε-
ριλαμβάνουν προαύλειο ἤ ἐξώτερο οἶκο, φωτιστήριο καί σέ ὁρισμένες 
περιπτώσεις αὐτοτελές χρισμάριο. Τά φωτιστήρια εἶναι συνήθως 
περίκεντρα κτήρια μέ κάτοψη ὀρθογώνια ἤ τετράγωνη ἐξωτερικά καί 
κάλυψη ἀπό ἡμισφαιρικό θόλο. Ἐσωτερικά εἶναι τετράγωνα, ὀκτα-
γωνικά μέ τυφλές ἡμικυλινδρικές κόγχες στό πάχος τῶν τοίχων ἤ κυ-
κλικά μέ κόγχες καί ὁμόκεντρη κιονοστοιχία. Οἱ κολυμβῆθρες βρίσκο-
νται σχεδόν πάντοτε στό κέντρο τοῦ φωτιστηρίου καί σέ ἀρκετές 
περιπτώσεις πλήν τῆς κεντρικῆς κολυμβήθρας ὑπάρχουν καί ἄλλες 
μικρότερες176. Κατά κανόνα εἶναι σταυρόσχημες, ἐνῶ σέ μία περίπτω-
ση εἶναι κυκλική (Βασιλική Β΄ Δυτικῶν Θερμῶν) καί σέ μία δεύτερη 
ὀκτάπλευρη (Βασιλική Ἁγίου Στεφάνου). Σέ μερικές περιπτώσεις πε-
ριβάλλονται σέ ὅλες ἤ σέ κάποιες ἀπό τίς τέσσερις πλευρές τους ἀπό 
καμαροσκεπεῖς, ὀρθογώνιους διαδρόμους. Ἀρκετά ἰδιότυπο σέ σύγκρι-
ση μέ τά ὑπόλοιπα βαπτιστήρια τῆς Κῶ, εἶναι τό βαπτιστήριο τῆς βα-
σιλικῆς πρεσβυτέρου Φωτεινοῦ, τό ὁποῖο ἔχει ὀρθογώνιο σχῆμα καί 
ἀπολήγει ἀνατολικά σέ ἡμικυκλική ἁψίδα, ἐνῶ στό ἐσωτερικό του ἔχουν 
ἀναγνωσθεῖ δύο οἰκοδομικές φάσεις: στήν πρώτη φάση τό ἐσωτερικό 
ἦταν χωρισμένο σέ δυτικό καί ἀνατολικό τμῆμα, ὅπου βρισκόταν μία 
ἐξωτερικά κυλινδρική καί ἐσωτερικά σταυρόσχημη κολυμβήθρα. Στή 
δεύτερη φάση ὁ προαύλειος οἶκος καί τό φωτιστήριο ἑνοποιοῦνται καί 
κατασκευάζεται μία δεύτερη κολυμβήθρα, μοναδικό παράδειγμα γιά 
τήν Κῶ, ἴδιου τύπου μέ τήν πρώτη177.

Τά ψηφιδωτά δάπεδα τῶν βασιλικῶν τοῦ νησιοῦ παρουσιάζουν 
πολλές ὁμοιότητες στά διακοσμητικά τους σχέδια καί εἶναι στήν πλει-

41-48, ὅπου παρατίθεται καί σχετική βιβλιογραφία τῶν συγκριτικῶν παραδειγμάτων.
173. Βολανάκης, Βαπτιστήρια, 115-126. Βλ. καί Βολανάκης, «Βαπτιστήρια Κῶ», 323 κ.ἑ.
174. Ristow, Baptisterien, 86-93, 156-158, εἰκ. 8-9, πίν. 23, 30-31, 35.
175. Ποζιόπουλος, «Ἑπτά Βήματα», 29-35.
176. Ἡ χρήση τῶν μικρότερων κολυμβηθρῶν προσδιορίζεται εἴτε γιά τό βά πτισμα 

νηπίων εἴτε γιά τή φύλαξη ἐλαίου εἴτε γιά τήν ἀπόλουση. Σχετικά βλ. Βο λανάκης, «Βα-
πτιστήρια Κῶ», 330.

177. Μπρούσκαρη, Συμβολή, 9 καί 19-21. Ἡ ἀνασκαφέας ἐπισημαίνει τή σπανιότητα 
τῆς ὕπαρξης δύο κολυμβηθρῶν γενικά στόν ἑλλαδικό χῶρο, ὅπου, ὅταν ὑπάρχει δεύτερη 
κολυμβήθρα, εἶναι δευτερεύουσας σημασίας καί πολύ μικρότερη.
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ονότητά τους ἔργα τοῦ λεγόμενου ἐργαστηρίου τῆς Κῶ178. Τό σημα-
ντικό αὐτό ἐργαστήριο δραστηριοποιήθηκε στό μεγαλύτερο μέρος τῶν 
βασιλικῶν179 καί στά ἀστικά ἰδιωτικά κτήρια180 τοῦ τελευταίου τετάρτου 
τοῦ 5ου αἰ. καί στίς πρῶτες δεκαετίες τοῦ 6ου αἰ. Τά θέματά του εἶναι 
κυρίως γεωμετρικά, σύμφωνα μέ τή γενικότερη τάση τῆς ἐποχῆς, καί 
συνοδεύονται συχνά ἀπό ἀφιερωματικές ἐπιγραφές τῶν δωρητῶν τῶν 
συνθέσεων. Συμπληρωματικά, παρεμβάλλονται πίνακες μέ πουλιά, ζῶα 
καί ἀγγεῖα. 

Ἕνα ἰδιαίτερο χαρακτηριστικό τοῦ ἐργαστηρίου εἶναι τό εἰδικό θε-
ματολόγιο τῶν γεωμετρικῶν συνθέσεων181, ὅπως ἡ συχνή χρήση τῶν 
«σηρικῶν τροχῶν» σέ διάφορους συνδυασμούς, τῶν τετράκτινων ἀστε-
ριῶν πού ἐγγράφονται σέ ὀκτάγωνα, τῶν ὀκτάρομβων ἀστεριῶν, τῶν 
ὀκταγώνων πού ἐναλλάσσονται μέ τετράγωνα καί σταυρούς, καθώς 
καί ἡ χρήση τῆς στικτῆς γραμμῆς ἀπό ἄσπρες καί μαῦρες ψηφίδες, ἡ 
ὁποία τονίζει τήν περιφέρεια τῶν κύκλων. Οἱ ἐπαναλαμβανόμενες δι-
ακοσμητικές λεπτομέρειες, ὅπως τό χρωματολόγιο, οἱ διαστάσεις τῶν 
ἀνεξάρτητων ἑνοτήτων μέσα στό σχέδιο καί τό μέγεθος τῶν ψηφίδων, 
εἶναι ἐπίσης στοιχεῖα τῆς ταυτότητας τοῦ ἐργαστηρίου. H στενή 
ὁμοιότητα τῶν διακοσμητικῶν σχεδίων τῶν δαπέδων τῆς Kῶ μέ ψη-
φιδωτά ἀπό βασιλικές καί ἰδιωτικά κτήρια τῶν κοντινῶν νησιῶν, ὅπως 
τῆς Ἀστυπάλαιας182, τῆς Kαλύμνου183, καί τῶν πόλεων τῆς ἀπέναντι 
μικρασιατικῆς ἀκτῆς, ὅπως τῆς Kνίδου184, τῆς Ἁλικαρνασσοῦ185 καί τῆς 

178. Ὀρλάνδος, «Βασιλικαί Κῶ», 88. Πελεκανίδης-Ἀτζακᾶ, Σύνταγμα Ι, 63-83. 
Campbell, «Mosaic Workshops», 289-290. Kalopissi-Verti, «Kos», 242-243. De Matteis, 
«Produzione», 51-64. Brouscari, «Mosa�ques», 53 καί 56. Parrish, «Mosaic Workshop», 339 
κ.ἑ. Μπρούσκαρη, Συμβολή, 18-19. De Matteis, Mosaici, 215-217. Ἡ τελευταία διακρίνει 
διαφορές μεταξύ τῶν ψηφιδωτῶν τῆς πόλης καί τῆς ὑπαίθρου καί δέχεται περισσότερα τοῦ 
ἑνός ἐργαστήρια.

179. Βασιλική Α΄ καί Β΄ Δυτικῶν Θερμῶν, Βασιλική Ἁγίου Γαβριήλ, Ἁγίου Στεφάνου, 
Ἁγίου Παύλου, Ἁγίου Ἰωάννη Μαστιχάρι, Πρεσβυτέρου Φωτεινοῦ.

180. Morricone, «Scavi», 316. Ἐπίσης, Brouscari, «Mosa�ques», 53.
181. Σῆμα κατατεθέν τοῦ ἐργαστηρίου θεωρεῖται ἡ σύνθεση στό δάπεδο τοῦ δυτικοῦ 

διαδρόμου τοῦ βαπτιστηρίου τῆς βασιλικῆς τοῦ Ἁγίου Παύλου, βλ. Parrish, «Mosaic 
Workshop», 339, εἰκ. 9-10.

182. Πελεκανίδης-Ἀτζακᾶ, Σύνταγμα, 46-47, πίν. 6β. De Matteis, «Produzione», 55. 
Parrish, «Mosaic Workshop», 344.

183. Karabatsos, «Kalymnos», 289-290, εἰκ. 11.
184. Campbell, «Mosaic Workshops», 290. De Matteis, «Produzione», 55. Parrish, 

«Mosaic Workshop», 344.
185. Parrish, «Mosaic Workshop», 347-348.
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Μιλήτου186, ἀποδεικνύουν τήν εὐρύτητα τῆς ἀκτίνας ἐπιρροῆς τοῦ 
ἐργαστηρίου τῆς Kῶ187.

O ἀριθμός τῶν παλαιοχριστιανικῶν μνημείων τῆς Kῶ, ἡ ποικιλία 
τῶν τύπων καί ἡ πολυτέλεια τῶν διακοσμήσεων μαρτυροῦν πνευματική 
ἄνθηση καί σημαντικό οἰκονομικό βιοτικό ἐπίπεδο. Ἀναμφισβήτητα μέ 
τήν ἵδρυση τῆς Kωνσταντινούπολης τά νησιά τοῦ Aἰγαίου ἀποκτοῦν 
σημασία, δεδομένου ὅτι γίνονται σημαντικοί ναυτικοί σταθμοί στή δια-
δρομή πού ἕνωνε τήν Ἀλεξάνδρεια μέ τήν Kωνσταντινούπολη, ἀπό τίς 
ὁποῖες ἦταν ἄμεσα ἐπηρεασμένα.

H τυπολογική ἀνάλυση τῶν βασιλικῶν τῆς Kῶ καί τῶν ἀρχιτεκτο-
νικῶν λεπτομερειῶν, καταδεικνύει ὁμοιότητες μέ τά μνημεῖα τῶν ἀνα-
τολικῶν νησιῶν τοῦ Aἰγαίου καί τή Mικρά Aσία188. Ὅμως ἡ προέλευ-
ση ὁρισμένων χαρακτηριστικῶν στοιχείων πρέπει νά ἀναζητηθεῖ στήν 
Kωνσταντινούπολη, κάτω ἀπό τήν ἄμεση σφαῖρα ἐπιρροῆς τῆς ὁποίας, 
ἄλλωστε, βρίσκονται τόσο τά νησιά, ὅσο καί τά παράλια τῆς Mικρᾶς 
Ἀσίας, πού ἀνήκουν στήν Praefectura Praetorio per Orientem.

Πόλη Κῶ

Βασιλική τοῦ Λιμένος ἤ τῆς Χώρας189 (πίν. 80): Ἡ βασιλική, πού 
βρίσκεται στό νοτιοανατολικό ἄκρο τοῦ ἀρχαιολογικοῦ χώρου τοῦ 
Λιμένος ἤ τῆς Χώρας, διατηρεῖται σέ ἐπίπεδο θεμελίωσης. Κατά τήν 
ἀνασκαφή της ἀποσπάστηκαν τά δάπεδα190 καί ἀνασκάφθηκε ἡ ὑπο-
θεμελίωση, προκειμένου νά ἐρευνηθεῖ ἡ ὑποκείμενη ἑλληνιστική στοά 
τοῦ Λιμένος191. 

186. Ὅ.π., 347.
187. Ὅ.π., 344-347.
188. Οι κλίμακες μαρμάρινων ἀμβώνων ἀπό παλαιοχριστιανικές βασιλικές τῆς Κῶ 

(Μηλίτση, «Ἄμβωνες», 344-347, εἰκ. 1-12) εἶναι ἴδιου τύπου μέ κλίμακες πού βρίσκονται 
στό κάστρο τῆς Ἁλικαρνασσοῦ, στή βασιλική τῆς Πριήνης, στή Μίλητο, στά Δίδυμα (τώρα 
στό Μουσεῖο τῶν Μυλασῶν) καί ἀλλοῦ (Feld, «Milet», 198. Westphalen, «Basilika», 305-
311, πίν. 37. Falla Castelfranchi, «Amboni Carii», πίν. 5). Τέτοιου τύπου κλίμακες δέν 
ἔχουν ἐντοπισθεῖ στήν ἠπειρωτική Ἑλλάδα, παρά μόνον στήν Κῶ καί σέ κάποια νησιά τῆς 
περιοχῆς καί στίς ἀπέναντι πόλεις τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. Ἐπιπλέον, καί σέ ἄλλα μαρμάρινα 
ἀρχιτεκτονικά μέλη διαπιστώνονται ὁμοιότητες μεταξύ τῶν δύο περιοχῶν, ὄχι μόνον στήν 
παλαιοχριστιανική περίοδο ἀλλά καί στή μεσοβυζαντινή, Μηλίτση, «Μεσοβυζαντινά 
Τέμπλα», 421 κ.ἑ.

189. Morricone, «Scavi», 62-66. Λαζαρίδης, «Συμβολή», 231. Βολανάκης, Βαπτιστήρια, 
121-122. Βολανάκης, «Μνημεῖα», 317. Βολανάκης, «Βαπτιστήρια Κῶ», 323-324.

190. Ἀπό τόν Morricone («Scavi», 66) ἀναφέρεται ψηφιδωτό στό νάρθηκα, τό ὁποῖο 
σήμερα δέν σώζεται.

191. Rocco, «Complesso sacro», 175-194. Ἡ στοά τοῦ Λιμένος ἀποτελοῦσε τμῆμα ἑνός 
συγκροτήματος ἱερῶν (Ἱερό τοῦ Λιμένος καί ναός Ἡρακλῆ) στήν ἀνατολική πλευρά τῆς 
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Εἶναι τρίκλιτη, μέ ἡμικυκλική ἐσωτερικά καί τρίπλευρη ἐξωτερικά 
ἁψίδα στά ἀνατολικά, νάρθηκα καί μεταγενέστερο τρίστωο αἴθριο192 
στά δυτικά. Τό συνολικό μῆκος της ξεπερνᾶ τά 60μ. Τό βαπτιστήριο 
βρίσκεται νότια τοῦ ναοῦ, σέ ἀπόσταση 5,50μ. Τό φωτιστήριό του 
εἶναι κυκλικό, ἐγγεγραμμένο σέ τετράγωνη αἴθουσα, ἡ ὁποία στίς 
τρεῖς πλευρές περιβάλλεται ἀπό διαδρόμους. Στό κέντρο του ἀνοίγε-
ται σταυρόσχημη κολυμβήθρα καί στούς τοίχους ἑπτά ἡμικυλινδρικές 
κόγχες, μεταξύ τῶν ὁποίων ἦταν τοποθετημένοι ὀκτώ κίονες, ἐπί τῶν 
ὁποίων ἔβαινε ὁ κτιστός, χαμηλός, τυφλός ἡμισφαιρικός τροῦλλος.

Ἀπό τόν μαρμάρινο διάκοσμο τοῦ μνημείου ἔχει σωθεῖ ἕνα τμῆμα 
θωρακίου μέ ἀνάγλυφο σταυρό (ἀρ. κατ. 219), πού βρέθηκε τοποθε-
τημένο στήν ἐξωτερική πλευρά τῆς ἁψίδας τοῦ Ἱεροῦ Βήματος καί μία 
βάση μέ συμφυές βάθρο (ἀρ. κατ. 145), πού βρίσκεται ἐκτός θέσης στό 
αἴθριο. Ἕνα ἰωνικό κιονόκρανο μέ συμφυές ἐπίθημα (ἀρ. κατ. 57) πού 
βρίσκεται κοντά στή βασιλική, νοτιοδυτικά τοῦ ναοῦ τοῦ Ἡρακλέους, 
ἴσως προέρχεται ἀπό τό μνημεῖο. Εἶναι πιθανό κάποια ἀρχιτεκτονικά 
μέλη νά μεταφέρθηκαν κατά τήν ἀνασκαφή τῆς βασιλικῆς στό ἱππο-
τικό κάστρο τῆς Νεραντζιᾶς ἤ καί νά χρησιμοποιήθηκαν στήν ἀνακα-
τασκευή τῆς γειτονικῆς κρήνης τοῦ τεμένους τῆς Λότζιας, πού ἔγινε 
μετά τόν σεισμό τοῦ 1933. Ἐπίσης, εἶναι πιθανόν νά προέρχονται ἀπό 
τή βασιλική οἱ δύο μονολιθικές πανομοιότυπες κλίμακες ἄμβωνα193, 
πού βρίσκονταν στόν χῶρο τοῦ Πλατάνου τοῦ Ἱπποκράτη.

συνοικίας τοῦ Λιμένος, πού ὀργάνωνε μέ σκηνογραφικό τρόπο τήν ἄποψη πρός τό λιμάνι 
καί χρησίμευε γιά τήν πρόσβαση στά δύο ἱερά. Τό συγκρότημα γνώρισε πολλές οἰκοδομικές 
φάσεις, ἀπό τό τέλος τοῦ 4ου αἰ. π.Χ. μέχρι τα μέσα τοῦ 5ου αἰ. μ.Χ. Σέ μία οἰκοδομική φάση, 
πού ὀφείλεται σέ κάποιο καταστροφικό γεγονός τοῦ τέλους τοῦ 3ου αἰ. μ.Χ. ἤ τῶν ἀρχῶν 
τοῦ 4ου αἰ. μ.Χ. (ἴσως τόν σεισμό τοῦ 335 πού περιγράφεται ἀπό τόν Ἠλία Νισίβεως, βλ. 
παραπάνω, κεφάλαιο Ι.1.), ἡ στοά ὑπέστη σημαντικές ἀλλαγές: οἱ ἀρχικοί κίονες ἀντικα-
ταστάθηκαν ἀπό ἄλλους μονολιθικούς, ἀπό προκοννήσιο μάρμαρο, ἐπιστέφθηκαν μέ κοριν-
θιακά κιονόκρανα καί στήριξαν πλίνθινα τόξα. Ἡ τελική λήθη τοῦ συγκροτήματος, πού εἶχε 
προφανῶς στερηθεῖ ἀρκετό καιρό τή θρησκευτική του χρήση, μᾶλλον ἐπέρχεται μέ τόν κα-
ταστροφικό σεισμό τοῦ 467/468, κατά τόν ὁποῖο ἡ στοά κατέρρευσε [τά κατάλοιπά της 
ἀποκαλύφθηκαν κατά χώραν ἀπό τούς ἀνασκαφεῖς, μέ φανερά ἴχνη φωτιᾶς (Morricone, 
«Scavi», 65)]. Ἐπάνω στά ἐρείπια τῆς στοᾶς θεμελιώθηκε τό βαπτιστήριο τῆς βασιλικῆς τοῦ 
Λιμένος. Ἐκτεταμένη ζημιά ὑπέστη καί τό ἱερό τοῦ Λιμένος καί πολυάριθμα στοιχεῖα ἀπό τήν 
ἀνωδομή του χρησιμοποιήθηκαν στόν στυλοβάτη τοῦ αἰθρίου τῆς βασιλικῆς. Παράλληλα ὁ 
χῶρος τοῦ ναοῦ τοῦ Ἡρακλῆ μετατράπηκε σέ κτήριο Θερμῶν, τό ὁποῖο μᾶλλον ἐπιβιώνει 
τοῦ σεισμοῦ τοῦ 551, καθώς διαπιστώνεται μία τελευταία φάση πού ἀναγνωρίζεται ἀπό ἐπι-
σκευές σέ ὅλα τά κτήρια στόν περιβάλλονται χῶρο μέ τήν εὐρύτατη ἐπαναχρησιμοποίηση 
τοῦ ἀρχιτεκτονικοῦ ὑλικοῦ ἀπό τά γειτονικά μνημεῖα.

192. Balducci, Basiliche, 56.
193. Μηλίτση, «Ἄμβωνες», 344-346. Ἡ ἴδια, «Ἄμβωνες 2», ὑπό ἐκτύπωση. Ἀρχές 6ου αἰ. 
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Χρονολόγηση: τέλη 5ου-ἀρχές 6ου αἰ., αἴθριο: α΄ μισό 6ου αἰ.

Βασιλική Α΄ Δυτικῶν Θερμῶν194 (πίν. 80): Ἀπό τίς δύο βασιλικές 
τῆς περιοχῆς τῶν Δυτικῶν Θερμῶν σώζονται ἐλάχιστα τμήματα καί 
ἡ εἰκόνα πού παρουσιάζουν εἶναι ἀρκετά συγκεχυμένη, ὡς πρός τήν 
κάτοψη καί τίς διαστάσεις τους, ἰδιαίτερα τῆς νότιας βασιλικῆς (Βασι-
λική Β΄). Ἡ βόρεια βασιλική (Βασιλική Α΄), πού παρουσιάζει μία σχετικά 
καλά σωζόμενη κάτοψη, κατέλαβε τόν χῶρο τοῦ ψυχροῦ λουτρῶνα, τοῦ 
frigidarium, τῶν ὑποκείμενων ρωμαϊκῶν λουτρῶν195, καί εἶναι τρίκλιτη 
μέ νάρθηκα στά δυτικά (συνολικές ἐσωτ. δια στάσεις: 19,50Χ16,15μ.). 
Τό μεσαῖο κλίτος ἀπολήγει σέ μεγάλη ἡμικυκλική ἁψίδα, στήν ὁποία 
σώζονται ἴχνη ἀπό τό σύνθρονο. Τό δάπεδο τοῦ Ἱεροῦ Βήματος ἦταν 
στρωμένο μέ μεγάλες μαρμάρινες πλάκες. Μπροστά ἀπό τήν ἁψίδα 
σώζεται ἡ μαρμάρινη βάση τῆς Ἁγίας Τράπεζας196 (διαστ. 2,47Χ1,27μ.), 
μέ πέντε κυκλικές ὀπές γιά τήν τοποθέτηση τῶν κιονίσκων πού στήρι-
ζαν τήν πλάκα τῆς τράπεζας. Στά κλίτη τῆς βασιλικῆς σώζονται τμήμα-
τα τῶν ψηφιδωτῶν δαπέδων197. Σέ φωτογραφία τοῦ χώρου τῆς βασι-
λικῆς κατά τήν ἀνασκαφή της διακρίνεται κιονόκρανο198, πιθανότατα 
κορινθιακό, τοῦ ὁποίου ἡ θέση σήμερα ἀγνοεῖται. 

Χρονολόγηση: τέλη 5ου-ἀρχές 6ου αἰ.

Οἱ κλίμακες ἀμβώνων σήμερα βρίσκονται στό Μουσεῖο Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν τοῦ Κάστρου 
τῆς Νεραντζιᾶς.

194. Morricone, «Scavi», 228-230. Λαζαρίδης, «Συμβολή», 231. Βολανάκης, «Μνημεῖα», 
318. La Presenza, 135, κάτοψη τοῦ ἀρχαιολογικοῦ χώρου τῶν Δυτικῶν Θερμῶν (εἰκ. 309). 
Parrish, «Mosaic Workshop», 335 καί 341. Baldini κ.ἄ., «Terme Occidentali», 253-269.

195. Για τίς Δυτικές Θέρμες βλ. Livadiotti, «Termali», 195-213. Τό κτήριο τῶν Θερμῶν 
κατασκευάστηκε ἀνάμεσα στό β΄ μισό τοῦ 1ου καί τό α΄ μισό τοῦ 2ου αἰ. μ.Χ., ἀνακατα-
σκευάστηκε εὑρέως μετά τόν σεισμό τοῦ 142 μ.Χ. καί γνώρισε ἄλλη μία ἐπισκευή μετά τήν 
καταστροφή τοῦ τέλους τοῦ 3ου ἤ τῶν ἀρχῶν τοῦ 4ου αἰ. μ.Χ. (σεισμός 335; βλ. παραπάνω, 
17-18.). Στή συνέχεια καί μέχρι τόν σεισμό τοῦ 551, ὁ κεντρικός πυρήνας τῶν Θερμῶν θά 
φιλοξενήσει τίς δύο παλαιοχριστιανικές βασιλικές μέ τό βαπτιστήριο καί μία μικρότερη 
θέρμη, σχετιζόμενη μέ μία σημαντική ἰδιωτική οἰκία πού ἐγκαθίσταται ἐπάνω στά ἐρείπια τῆς 
νότιας ἑλληνιστικορωμαϊκῆς domus. Σέ πρόσφατες ἔρευνες τμήματα κτηρίων ταυτίστηκαν 
μέ τούς χώρους τοῦ Ἐπισκοπείου τῆς Κῶ, βλ. παρακάτω, ὑποσημ. 204.

196. La Presenza, 143, εἰκ. 327.
197. Πελεκανίδης-Ἀτζακᾶ, Σύνταγμα Ι, 69.
198. La Presenza, 143, εἰκ. 327. Λίγο βορειότερα τῆς βασιλικῆς διατηροῦνται δύο βάσεις 

κατά χώραν, (βλ. La Presenza, 135, κάτοψη τοῦ ἀρχαιολογικοῦ χώρου τῶν Δυτικῶν 
Θερμῶν, εἰκ. 309), ἡ μία ἀττική ἰωνική μέ σπεῖρα ἡμικυκλικῆς διατομῆς, σκοτία καί λεπτή 
ἀνάγλυφη ταινία καί ἡ ἄλλη ἁπλοποιημένη μέ μία πλατιά σπείρα σχεδόν ἡμικυκλικῆς δια-
τομῆς καί μία ὑψηλή ταινία ὀρθογώνιας διατομῆς. Καί οἱ δύο βάσεις συμφύονται μέ 
τετράγωνη πλίνθο. Ἡ πρώτη δέν ἀποκλείεται νά χρονολογεῖται σέ πρωϊμότερη περίοδο, 
ἐνῶ ἡ δεύτερη ἀκολουθεῖ τόν τύπο τῶν βάσεων τῆς βασιλικῆς τοῦ Ἁγίου Στεφάνου. Δέν 
συμπεριελήφθηκαν στή μελέτη, διότι δέν εἶναι βέβαιη ἡ συσχέτισή τους μέ τή βασιλική.
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Βασιλική Β΄ Δυτικῶν Θερμῶν199 (πίν. 80): Βρίσκεται λίγα μέτρα νο-
τιότερα τῆς Βασιλικῆς Α΄ καί κτίστηκε στή θέση τοῦ θερμοῦ λουτρῶνα, 
τοῦ caldarium, τῶν ὑποκείμενων ρωμαϊκῶν λουτρῶν. Ἀπό τό μνη-
μεῖο, τοῦ ὁποίου ἡ κάτοψη καί οἱ διαστάσεις εἶναι ἀδιευκρίνιστα, δι-
ατηροῦνται ἐλάχιστα τμήματα. Σώζονται μικρά τμήματα δαπέδων 
ἀπό προκοννήσιο μάρμαρο καθώς καί τμήματα ψηφιδωτῶν200. Νότια 
τοῦ ναοῦ ἦταν προσαρτημένο τό συγκρότημα τοῦ βαπτιστηρίου πού 
περιελάμβανε τούς ἑξῆς χώρους: Τόν προαύλιο ἤ ἐξώτερο οἶκο, ἕναν 
ὀρθογώνιο χῶρο (ἐσωτ. διαστ. 7,79Χ5,73μ.) πού δυτικά ἀπολήγει σέ 
μία ἁψίδα, ἐσωτερικά ἡμικυκλικά καί ἐξωτερικά ὀρθογώνια. Στό μέσον 
τῆς νότιας πλευρᾶς τοῦ ἐξώτερου οἴκου ἀνοίγεται μνημειακή εἴσοδος 
μέ μαρμάρινο περιθύρωμα πού φέρει ἀνάγλυφα κυμάτια, ἡ ὁποία ἀνα-
στηλώθηκε πλήρως κατά τήν Ἰταλοκρατία201. Στό μέσον τῆς ἀνατο-
λικῆς πλευρᾶς τοῦ ἐξώτερου οἴκου ἀνοίγεται εἴσοδος ἐπικοινωνίας μέ 
τόν ἐσώτερο οἶκο ἤ φωτιστήριο, τό ὁποῖο εἶναι ὀρθογώνιο (ἐσωτ. δι-
αστ. 6,70Χ6,05μ.). Στό κέντρο του ἀνοίγεται κυλινδρική κολυμβήθρα, 
στήν ὁποία ὁδηγοῦν δύο μικρές κλίμακες, τοποθετημένες στόν ἄξονα 
Α-Δ202. Τέσσερις πεσσοί στίς γωνίες προφανῶς στήριζαν τά τόξα, στά 
ὁποῖα ἔβαινε ὁ κτιστός ἡμισφαιρικός θόλος τῆς στέγης. Τά δάπεδα τοῦ 
βαπτιστηρίου ἦταν στρωμένα μέ ψηφιδωτές συνθέσεις καί πολύχρωμα 
μαρμάρινα πλακίδια. 

Πρόσφατες διερευνητικές ἐργασίες203 πού ἔγιναν στίς Δυτικές Θέρ-
μες, ὁδήγησαν στήν ταύτιση κτηριακῶν ὑπολειμμάτων στή νό τια 
πλευρά τοῦ χώρου μέ τό Ἐπισκοπεῖο τῆς Κῶ, τό ὁποῖο φαίνεται ὅτι 
χρησιμοποιεῖται καί μετά τόν σεισμό τῶν μέσων τοῦ 6ου αἰ.

Κατά τήν ἀνασκαφή τοῦ χώρου τῆς βασιλικῆς βρέθηκε ὁ ἐντυπω-
σιακός μαρμάρινος ἐξώστης ἄμβωνα μέ χρίσμα204 καί θωράκιο κλίμα-

199. Morricone, «Scavi», 228-230. Λαζαρίδης, «Συμβολή», 231. Orlandos, «Les 
Baptistères», 202, εἰκ. 4, 13. Βολανάκης, Βαπτιστήρια, 116 καί 119. Βολανάκης, «Μνημεῖα», 
317. Parrish, «Mosaic Workshop», 335 καί 341. Baldini κ.ἄ., «Terme Occidentali», 253-269.

200. Πελεκανίδης-Ἀτζακᾶ, Σύνταγμα Ι, 69.
201. La Presenza, 144, εἰκ. 330-332.
202. Ὅ.π., 143, εἰκ. 328.
203. Οἱ ἔρευνες ἔγιναν ἀπό τό Τμῆμα Ἀρχαιολογίας τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Μπολόνια 

σέ συνεργασία μέ τό Πολυτεχνεῖο τοῦ Μπάρι καί τήν πρώην 4η Ἐφορεία Βυζαντινῶν 
Ἀρχαιοτήτων τήν περίοδο 2010-2011. Baldini κ.ἄ., «Terme Occidentali», 266-268.

204. Morricone, «Scavi», 229, εἰκ. 44. La Presenza, 143, εἰκ. 329, στή φωτογραφία τοῦ 
ὁποίου φαίνεται καί ἡ βάση τοῦ ἐξώστη, σήμερα χαμένη. Στή φωτογραφία τοῦ Ὀρλάνδου 
φαίνονται καί κάποιοι ἀμφικιονίσκοι, ἐπίσης σήμερα χαμένοι, βλ. Ὀρλάνδος, Ξυλόστεγος, 
557, εἰκ. 523. Ὁ ἐξώστης ἔχει συμπεριληφθεῖ στή μελέτη τοῦ Jakobs, Ambone, 262-263, πίν. 
12b, ἀπό τόν ὁποῖο χρονολογήθηκε στό α΄ μισό τοῦ 6ου αἰ. Ἐπίσης, ἔχει μελετηθεῖ ἀπό τή 
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κας ἄμβωνα πού κοσμεῖται μέ δύο ἀντωπά παγώνια205, καί τά δύο ἀπό 
προκοννήσιο μάρμαρο, δύο δίδυμα θωράκια206 (ἀρ. κατ. 206, 207) καὶ 
πιθανότατα καί τμῆμα ἑνός τρίτου (ἀρ. κατ. 208)207.

Στίς δύο βασιλικές πιθανόν ἀποδίδονται καί κάποια μαρμάρινα 
ἀρχιτεκτονικά γλυπτά πού φέρουν τήν ἔνδειξη Θ (Θέρμαι ἤ Δυτικές 
Θέρμες), γραμμένη ἐπάνω στήν ἐπιφάνειά τους208.

Χρονολόγηση: τέλη 5ου-ἀρχές 6ου αἰ. (ἵδρυση-α΄φάση), α΄ μισό 7ου 
αἰ. (β΄ φάση).

Βαπτιστήριο Ἁγίου Ἰωάννη Προδρόμου (Ἑπτά Βήματα)209 (πίν. 81): 
Ἀπό τό συγκρότημα τοῦ βαπτιστηρίου σώζεται σχεδόν ἀκέραιο τό 
μεγάλο φωτιστήριο, τό ὁποῖο σήμερα χρησιμοποιεῖται ὡς κοιμητηρι-
ακός ναός. Τμήματα τῆς βασιλικῆς, στήν ὁποία ἀνῆκε τό βαπτιστήριο 
ἀνασκάφθηκαν κατά τήν Ἰταλοκρατία210, ἀλλά τά ἴχνη της σήμερα δέν 
εἶναι ὁρατά. Ἔχει ὑποστηριχθεῖ ὅτι τό βαπτιστήριο ἐξυπηρετοῦσε τίς 
ἀνάγκες δύο βασιλικῶν, ἀφοῦ ἔρευνες τῆς πρώην 4ης ΕΒΑ ἀπεκάλυ-
ψαν ψηφιδωτά δάπεδα καί στήν περιοχή νότια τοῦ μνημείου211. 

Τό φωτιστήριο εἶναι ἐξωτερικά τετράγωνο (διαστ. 10,60Χ10,20μ.), 
ἐσωτερικά κυκλικό (διαμ. 9μ.) μέ τέσσερις ἡμικυλινδρικές κόγχες στίς 
τέσσερις γωνίες καί μία στό μέσον τῆς ἀνατολικῆς πλευρᾶς. Στό ἐσω-
τερικό ὑψώνεται ὁμόκεντρη κιονοστοιχία ἀπό ὀκτώ κίονες μέ ἰωνικά 
κιονόκρανα (σώζονται τρία, ἀρ. κατ. 31, 32, 33) πού στηρίζουν ἐπιμήκεις 
κιλλίβαντες τραπεζοειδοῦς διατομῆς, τῶν ὁποίων ἡ στενή πλευρά δια-
κοσμεῖται μέ ἀνάγλυφο σταυρό. Οἱ κίονες γεφυρώνονται μεταξύ τους 

γράφουσα, βλ. Μηλίτση, «Ἄμβωνες», 346-349, εἰκ. 13-14 καί χρονολογήθηκε στά τέλη 5ου- 
ἀρχές 6ου αἰ. Ἡ ἴδια, «Ἄμβωνες 2», ὑπό ἐκτύπωση. Βλ. ἐπίσης Baldini κ.ἄ., «Terme Oc-
cidentali», 265, εἰκ. 12-13.

205. Μηλίτση, «Ἄμβωνες 2», ὑπό ἐκτύπωση.
206. Morricone, «Scavi», 229, εἰκ. 45. Baldini κ.ἄ., «Terme Occidentali», 266, εἰκ. 15-16.
207. Τά τρία δίδυμα θωράκια χρονολογοῦνται πιθανότατα στό α΄ μισό τοῦ 7ου αἰ.
208. Ἀναλυτικά γιά τά γλυπτά αὐτά, βλ. στό Εὑρετήριο 1. Ἐπίσης βλ. Baldini κ.ἄ., 

«Terme Occidentali», 266, εἰκ. 14.
209. Laurenzi, «Nuovi Contributi», 613-614, εἰκ.4. Balducci, Basiliche, 47-50, ὅπου 

ἀναφέρεται ἐσφαλμένα ὡς βασιλική τοῦ Ἁγίου Γεωργίου. Morricone, «Scavi», 242. 
Ὀρλάνδος, «Βαπτιστήριο Κῶ», 441-2. Orlandos, «Les Baptistères», 200 κ.ἑ., εἰκ. 1. Βο-
λανάκης, Βαπτιστήρια, 131-132. Βολανάκης, «Μνημεῖα», 318. Ποζιόπουλος, «Ἑπτά Βήμα-
τα», 25-36. Γιά τίς δοκιμαστικές ἐρευνητικές τομές πού πραγματοποιήθηκαν ἐσωτερικά καί 
ἐξωτερικά τοῦ βαπτιστηρίου, βλ. ΑΔ 52 (1997) Χρονικά, 1164-1165.

210. Τό ψηφιδωτό δάπεδο ἀπό τό νάρθηκα τῆς βασιλικῆς ἀποκολλήθηκε καί με-
ταφέρθηκε στή Ρόδο, ὅπου καί ἐκτίθεται στό Παλάτι τοῦ Μεγάλου Μαγίστρου, βλ. Πελε-
κανίδης-Ἀτζακᾶ, Σύνταγμα Ι, 78-79.

211. Κτῆμα Παρθενιάδη, ΑΔ 33 (1978), Χρονικά, 410-411. Βολανάκης, «Μνημεῖα», 318.
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μέ τόξα, ἐπάνω ἀπό τά ὁποῖα διαμορφώνεται ὁ ἡμισφαιρικός θόλος 
πού καλύπτει τό κεντρικό τμῆμα τοῦ βαπτιστηρίου. Δυτικά τοῦ φω-
τιστηρίου ὑπῆρχε χῶρος, ἀπό τόν ὁποῖο σώζονται ἐλάχιστα ἴχνη τῆς 
στέγασής του μέ σταυροθόλια, πού χρησίμευε ὡς προαύλειος ἤ ἐξώτε-
ρος οἶκος. Τό φωτιστήριο μετατράπηκε σέ ναό καί μάλιστα σέ κοιμη-
τηριακό, ἴσως ἀπό τόν 11ο αἰ.212.

Σύμφωνα μέ τόν Balducci213 ἡ ἐπαναχρησιμοποίηση τῶν κιόνων μέ 
βάσεις καί ἰωνικά κιονόκρανα τῆς «παρακμῆς τῆς κλασικῆς ἐποχῆς», 
ἡ ἔλλειψη ψηφιδωτῶν καί ἡ διακόσμηση τῶν θωρακίων πού βρέθη-
καν στόν περίβολο τοῦ βαπτιστηρίου καί προφανῶς τοῦ ἀνήκουν, 
χρονολογοῦν τό μνημεῖο σέ μία μεταγενέστερη ἐποχή, στόν 7ο ἤ 8ο 
αἰ. Ὡστόσο, σύμφωνα μέ τή δική μας ἔρευνα, τά ἰωνικά κιονόκρανα 
μᾶλλον χρονολογοῦνται στόν ὄψιμο 6ο αἰ.214, ἐνῶ τά δύο θωράκια, πού 
ἀποτελοῦν πλάκες ψευδοσαρκοφάγων, χρονολογοῦνται στό τέλος 
τοῦ 10ου μέ ἀρχές 11ου αἰ. ἡ πρώτη καί στόν 11ο αἰ. ἡ δεύτερη καί 
προφανῶς ἀνήκουν στή φάση τῆς μετατροπῆς τοῦ βαπτιστηρίου σέ 
κοιμητηριακό ναό215. Τή χρονολόγηση τοῦ μνημείου στόν 6ο αἰ. ἐπιβε-
βαιώνουν καί οἱ ὁμοιότητές του μέ τό βαπτιστήριο τῆς Μιλήτου216 (β΄ 
τέταρτο 6ου αἰ.).

Χρονολόγηση: Τό ψηφιδωτό τοῦ νάρθηκα τῆς βασιλικῆς χρονολο-
γεῖται ἀπό τούς Πελεκανίδη καί Ἀτζακᾶ στό β΄ μισό τοῦ 5ου αἰ. Τά 
κιονόκρανα τοῦ βαπτιστηρίου χρονολογοῦνται στόν ὄψιμο 6ο αἰ. Μία 
χρονολόγηση τῆς ἀρχικῆς φάσης τοῦ μνημείου στά μέσα τοῦ 6ου αἰ. ἤ 
λίγο ὀψιμότερα εἶναι πολύ πιθανή.

212. Οἱ τοιχογραφίες μέ σκηνές ἀπό τή ζωή τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Προδρόμου πού 
ἀποκαλύφθηκαν στή ΝΑ κόγχη τοῦ βαπτιστηρίου καί χρονολογοῦνται στίς ἀρχές τοῦ 
13ου αἰ., δίνουν ἕνα πρῶτο χρονολογικό ὅριο τῆς μετατροπῆς σέ ναό, ἐνῶ αὐτές πού ἀπο-
καλύφθηκαν στή ΒΑ κόγχη (Κοίμηση Θεοτόκου καί Μετάσταση) χρονολογοῦνται στόν 
14ο αἰ. καί πιθανολογοῦν τή λειτουργία τοῦ ναοῦ ὡς κοιμητηριακοῦ ἤδη ἀπό τόν 14ο αἰ. 
Βλ. Ποζιόπουλος, «Ἅγιος Ἰωάννης Βαπτιστής», 53-55. Ἐπίσης, Κατσιώτη, «Κύκλος Ἁγίου 
Ἰωάννη Προδρόμου», 37. Ἐπίσης, Κατσιώτη, Ἅγιος Ἰωάννης Πρόδρομος, 53, 63, 74. 
Ὡστόσο στόν περίβολο τοῦ βαπτιστηρίου βρέθηκαν ἀπό τόν Balducci (Basiliche, εἰκ. 44) 
δύο τμήματα μεσοβυζαντινῶν ψευδοσαρκοφάγων, ἀπό τά ὁποῖα τό ἕνα βρίσκεται σήμερα 
ἐντοιχισμένο σέ τάφο τοῦ κοιμητηρίου καί τό ἄλλο δέν ἔχει ἐντοπισθεῖ. Οἱ ψευδοσαρ-
κοφάγοι χρονολογοῦνται στό τέλος τοῦ 10ου -ἀρχές 11ου αἰ. ἡ πρώτη καί στόν 11ο αἰ. ἡ 
δεύτερη καί ἀποτελοῦν στοιχεῖο γιά τή μετατροπή τοῦ βαπτιστηρίου σέ ναό καί μάλιστα 
σέ κοιμητηριακό ἤδη ἀπό αὐτήν τήν περίοδο. Βλ. Μηλίτση, «Ψευδοσαρκοφάγοι», 278-281.

213. Balducci, Basiliche, 50.
214. Βλ. παρακάτω, κεφάλαιο IV.1,1.
215. Μηλίτση, «Ψευδοσαρκοφάγοι», 278-281.
216. Feld, «Kirche», 67-70, πίν. 28.

-3-MHLITSH_TOMOS A no 17.indd   68 29/3/2018   10:36:21 πµ



ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΚΩ

68 69

Βασιλική(;) οἰκοπέδου Βέρου217: Ἀνασκάφθηκε νάρθηκας βασιλικῆς 
(;), μέ δάπεδο ἀπό μεγάλες μαρμάρινες πλάκες καί βρέθηκε ἕνας σχεδόν 
ἀκέραιος ἀμφικιονίσκος μέ συμφυές σχηματοποιημένο κορινθιάζον 
κιονόκρανο (ἀρ. κατ. 153) καί ἕνα ἐπίθημα μέ σταυρό πού βαίνει σέ 
σφαῖρα (ἀρ. κατ. 101).

Χρονολόγηση: μέσα 6ου αἰ.(;)

Βασιλική στό ἀκρωτήριο Σκανδάριο218 (πίν. 82): Βρίσκεται στήν 
περιοχή τῆς Λάμπης, στό ἀκρωτήριο Σκανδάριο (Ἀμμόγλωσσα ἤ 
Κούμπουρνο), σέ ἀπόσταση περίπου 2 χλμ ἀπό τήν πόλη, στή βόρεια 
παραλία τοῦ νησιοῦ. Οἱ ἔρευνες στήν περιοχή δέν ἔχουν διαπιστώσει 
ἴχνη παλαιοχριστιανικῆς ἀστικῆς ἐγκατάστασης. 

Πρόκειται γιά τρίκλιτη βασιλική (διαστ. 23Χ18μ.) μέ ἡμικυκλική 
ἁψίδα στά ἀνατολικά καί νάρθηκα στά δυτικά. Ἡ αἴθουσα τοῦ βα-
πτιστηρίου μέ τή σταυρόσχημη κολυμβήθρα καί ἕναν ὀρθογώνιο 
προθάλαμο εἶναι ἐνσωματωμένη στόν κυρίως ναό, καταλαμβάνοντας 
τό ἀνατολικό τμῆμα τοῦ βορείου κλίτους. Στό βόρειο κλίτος ἔχουν 
ἐναποτεθεῖ ἀρκετά μαρμάρινα ἀρχιτεκτονικά μέλη πού προ έρχονται 
ἀπό ἀρχαῖο μνημεῖο, τά ὁποῖα ἐνδεχομένως εἶχαν ἐνσωματωθεῖ στό 
κτίσιμο τῆς βασιλικῆς. 

Μεγάλο τμῆμα τοῦ νοτίου κλίτους δέν ἔχει ἀνασκαφεῖ, διότι 
καλύπτεται ἀπό μεταγενέστερο ἀνεμόμυλο. Τό μνημεῖο βρέθηκε τε-
λείως κατεστραμμένο, καθώς τά ὑλικά τῆς τοιχοποιΐας του πιθανόν 
χρησιμοποιήθηκαν στήν ἀνωδομή τῶν πολλῶν ἀνεμόμυλων πού 
ὑπάρχουν στήν περιοχή. 

Ἐξαιτίας τοῦ μεγάλου πλάτους τῶν θεμελίων, πού φτάνουν τά 
1,70μ., ὁ ἀνασκαφέας ἔχει προτείνει δύο ἐναλλακτικές ἀποκαταστάσεις 
τῆς κάλυψης τοῦ κτηρίου, μία μέ τή μορφή σταυρικοῦ τρουλαίου ναοῦ 
καί μία δεύτερη ὡς τρουλαία βασιλική219. Ὡστόσο, ἡ κακή κατάσταση 
διατήρησης τοῦ μνημείου δέν ἐπιτρέπει σήμερα νά ἐπιβεβαιωθεῖ ἡ μία 
ἤ ἡ ἄλλη ἐκδοχή. Τά δάπεδά της ἦταν στρωμένα μέ ψηφιδωτά220, στά 
ὁποῖα κυριαρχοῦν οἱ ἀπεικονίσεις ζώων, μεταξύ τῶν ὁποίων πάνθηρες 
καί ἀγριόχοιροι.

Στό μνημεῖο δέν σώθηκαν μαρμάρινα ἀρχιτεκτονικά γλυπτά ἐκτός 

217. Βρίσκεται στό κέντρο τῆς πόλης, ἐπί τῆς ὁδοῦ Ἐλ. Βενιζέλου. Ἡ ἀνασκαφή δέν 
ἔχει δημοσιευθεῖ.

218. Balducci, Basiliche, 29-32. Λαζαρίδης, «Συμβολή», 231. Βολανάκης, Βα πτι στήρια, 
122-123. Βολανάκης, «Μνημεῖα», 318. Βολανάκης, «Βαπτιστήρια Κῶ», 325-326.

219. Balducci, Basiliche, 29, εἰκ. 24, 25.
220. Στό ἴδιο, 32, εἰκ. 26-27. Πελεκανίδης-Ἀτζακᾶ, Σύνταγμα Ι, 74, πίν. 45α-45β.
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ἀπό μία βάση κίονα, τοποθετημένη στόν στυλοβάτη τῆς βόρειας κι-
ονοστοιχίας, κοντά στόν δυτικό τοῖχο. Ἡ βάση εἶναι ὁμοίου τύπου 
μέ αὐτές τοῦ Ἁγίου Στεφάνου (ἁπλοποιημένη μέ μία πλατιά σπεῖρα 
σχεδόν ἡμικυκλικῆς διατομῆς, μία ὑψηλή ταινία ὀρθογώνιας διατομῆς 
καί συμφυῆ τετράγωνη πλίνθο).

Χρονολόγηση: Γιά τήν ἐπακριβή τυπολογική ἀποκατάσταση τοῦ 
μνημείου, καθώς καί γιά τήν ἐπίλυση τοῦ προβλήματος τῆς χρο-
νολόγησής του, ἀπαιτεῖται ἡ διεξαγωγή συστηματικῆς ἀνασκαφικῆς 
ἔρευνας. Τά ψηφιδωτά δάπεδα παρέχουν στοιχεῖα γιά τή χρονολογική 
ἔνταξη τοῦ μνημείου στά τέλη τοῦ 5ου μέ ἀρχές 6ου αἰ.

Βασιλική Ἁγίου Γαβριήλ, Ψαλίδι221 (πίν. 83): Βρίσκεται σέ ἀπόσταση 2 
περίπου χιλιομέτρων ἀπό τήν πόλη, στήν ἀνατολική παραλία τοῦ νησιοῦ. 
Ἡ ὀνομασία δόθηκε ἀπό τούς ἀνασκαφεῖς, διότι στήν περιοχή ὑπῆρχε ἕνα 
ναΰδριο ἀφιερωμένο στόν Ἅγιο Γαβριήλ. Οἱ ἀνασκαφικές ἔρευνες στήν 
εὐρύτερη περιοχή γύρω ἀπό τή βασιλική δέν ἔχουν φέρει μέχρι στιγμῆς 
στό φῶς στοιχεῖα γιά τήν ὕπαρξη παλαιοχριστιανικοῦ οἰκισμοῦ στήν ἴδια 
θέση222. 

Πρόκειται γιά μεγάλων διαστάσεων βασιλική (διαστ. 20,70Χ12,10μ.) 
μέ μεγάλο τρίκογχο ἱερό βῆμα καί ὀρθογώνιο νάρθηκα στά δυτικά223. Ἡ 
πρωϊμότερη φάση χρήσης τοῦ χώρου ἀνάγεται στήν ὕστερη ἀρχαιότη-
τα καί περιλαμβάνει λουτρό πού βρισκόταν στή νοτιοδυτική πλευρά 
τῆς βασιλικῆς καί ἴσως ἀποτελοῦσε τμῆμα ἔπαυλης224. 

221. Balducci, Basiliche, 32-46. Morricone, «Scavi», 327, εἰκ. 103. Orlandos, «Les 
Baptistères», 203, εἰκ. 5. Βολανάκης, Βαπτιστήρια, 123-124. Ὁ ἴδιος, «Μνημεῖα», 318. Τό 
μνημεῖο ἀποτέλεσε ἀντικείμενο μελέτης ἐπιστημονικῆς ὁμάδας τοῦ Τμήματος Ἀρχαιο-
λογίας τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Μπολόνια καί τοῦ Πολυτεχνείου τοῦ Μπάρι πού δημοσι-
εύτηκε σέ συλλογικό τόμο, βλ. Baldini - Livadiotti, Basilica di S. Gabriele.

222. Ἔρευνες τῆς πρώην ΚΒ΄ ΕΠΚΑ στό οἰκόπεδο Μπακάλογου, σέ ἀπόσταση 300μ. 
περίπου νοτιοανατολικά τῆς βασιλικῆς, ἔφεραν στό φῶς λατρευτικά κτηριακά λείψανα 
τῆς ἀρχαϊκῆς περιόδου, βλ. ΑΔ 51 (1996) Χρονικά, 689-670. ΑΔ 52 (1997) Χρονικά, 1115. ΑΔ 
53 (1998) Χρονικά, 959-960. Ἐπιπλέον, στό οἰκόπεδο Ρόκα ΑΕ Κῶ, πού βρίσκεται λίγα 
μέτρα ἀνατολικά τῆς βασιλικῆς, ἡ ἀνασκαφική ἔρευνα ἀποκάλυψε τμῆμα νεκροταφείου 
ὑστεροκλασικῶν ἕως καί ρωμαϊκῶν χρόνων, βλ. ΑΔ 61 (2006) Χρονικά, 1339 καί ΑΔ 62 
(2007), Χρονικά, 1367.

223. Κατά τόν καθαρισμό τῆς βασιλικῆς, προκειμένου νά γίνει ἡ ἀεροφωτογράφιση τοῦ 
μνημείου, πραγματοποιήθηκε καί τμηματική ἔρευνα δυτικά τοῦ νάρθηκα, ὅπου διαπιστώθη-
κε ἡ ὕπαρξη ἀκανόνιστου τετράπλευρου χώρου, πού ἐνδεχομένως ἀνήκει σέ μεταγενέστερη 
φάση. Βλ. ΑΔ 53 (1998) Χρονικά, 1004-1005.

224. Κατά τήν ἀνασκαφή, σέ χαμηλότερο ἐπίπεδο ἀπό τήν κρήνη, βρέθηκε ὑπόκαυ-
στο, βλ. Balducci, Basiliche, 43-44, εἰκ. 38. Τό λουτρό συνέχισε νά χρησιμοποιεῖται καί 
μετά τήν ἵδρυση τῆς βασιλικῆς, καθώς σώζεται τμῆμα τῶν πήλινων ἀγωγῶν, διά μέσου τῶν 
ὁποίων τό νερό παροχετευόταν στό βαπτιστήριο.
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Γιά τό μνημεῖο καί τή διαδοχή τῶν οἰκοδομικῶν του φάσεων ἔχουν 
διατυπωθεῖ διάφορες ἀπόψεις. Οἱ παλαιότεροι μελετητές δέχονταν ὅτι 
στά βορειοανατολικά τοῦ συγκροτήματος τοῦ λουτροῦ καί πιθανῶς 
κατά τόν 4ο αἰ., κτίσθηκε τό ἀρχικό τρίκογχο οἰκοδόμημα, ἴσως ἐπάνω 
ἤ κοντά σέ τάφο μάρτυρα. Στή συνέχεια ὁ ναός ἐπεκτάθηκε πρός τά δυ-
τικά μέ τήν προσθήκη μίας τρίκλιτης βασιλικῆς μέ νάρθηκα. Πρόσφατα 
τό μνημεῖο μελετήθηκε ἀπό ἐπιστημονική ὁμάδα τοῦ Πανεπιστημίου 
τῆς Μπολόνια καί τοῦ Πολυτεχνείου τοῦ Μπάρι καί τά ἀποτελέσμα-
τα τῆς ἔρευνας δημοσιεύθηκαν σέ συλλογικό τόμο225. Σύμφωνα μέ τήν 
τελευταία αὐτή δημοσίευση τό μνημεῖο γνώρισε τρεῖς κατασκευαστικές 
φάσεις: στήν πρώτη φάση ἦταν τρίκογχο ἐνῶ στή δεύτερη φάση, μετά 
τόν σεισμό τῶν μέσων τοῦ 6ου αἰ., στά δυτικά τοῦ ἀρχικοῦ τρίκογ-
χου προστέθηκε ἕνας ἐπιμήκης χῶρος δίνοντας στό κτήριο τή μορφή 
τρίκλιτης βασιλικῆς, μέ δίρριχτη στέγη στό κεντρικό κλίτος, μονόρρι-
χτες στά πλάγια κλίτη καί ἰσοπλατῆ νάρθηκα στά δυτικά. Στήν τρίτη 
φάση, πού ἀνάγεται στήν περίοδο μετά τόν 7ο αἰ., τό κτήριο δέχθηκε 
μία ἀκόμη μετασκευή, κατά τήν ὁποία ὁ κεντρικός χῶρος ἀπέκτησε 
σταυρική διάταξη καί στεγάστηκε στό κεντρικό τμῆμα μέ ἁψίδα ἐπί 
λοφίῳ πού στηρίχθηκε σέ τέσσερις ὁμάδες ἀπό τρεῖς κίονες, ἐνῶ οἱ 
κεραῖες τοῦ σταυροῦ καλύφθηκαν ἀπό ἡμικυλινδρικές καμάρες226. 

225. Baldini - Livadiotti, Basilica di S. Gabriele.
226. Στό ἴδιο, 151-176. Στή μελέτη διατυπώνεται ἡ ἄποψη ὅτι ὁ ναός συνέχισε νά χρη-

σιμοποιεῖται μέχρι τουλάχιστον τόν 8ο ἤ 9ο αἰ. Ἀπό τή βασιλική προέρχεται τμῆμα 
ἐνεπίγραφης πλάκας ψευδοσαρκοφάγου (Segre, Iscrizioni 2007, EF 736, 146), μέ διάκοσμο 
ἀπό σταυρούς μέσα σέ ὀρθογώνια διάχωρα, πού εἶχε χρονολογηθεῖ ἀπό τή γράφουσα στό 
β΄ μισό τοῦ 11ου αἰ., κυρίως βάσει στυλιστικῶν κριτηρίων, βλ. Μηλίτση, «Ψευδοσαρ-
κοφάγοι», 282-286. Ὡστόσο, μέ βάση τήν παλαιογραφική ἀνάλυση τῆς ἐπιγραφῆς, στήν 
ὁποία παρατίθεται τμῆμα ἀπό τή νεκρώσιμη ἀκολουθία, ἔτσι ὅπως μαρτυρεῖται στό Βαρ-
βερινό Εὐχολόγιο (gr. 336) τοῦ β΄ μισοῦ τοῦ 8ου αἰ. (Parenti - Velkosvka, Eucologio 
Barberini, 291, nr 264, f. 248r) πρόσφατα προτάθηκε ἡ χρονολόγηση τῆς πλάκας στόν 9ο 
ἤ 10ο αἰ., Baldini - Livadiotti, στό ἴδιο, 52-54. Παράλληλα, διατυπώθηκε ἡ ἄποψη ὅτι ἄλλη 
μία πλάκα ψευδοσαρκοφάγου μέ τήν ἐπιγραφή ΕΝΘΑΔΕ ΙΕΡΩΝ ΛΙΨΑΝΩΝ/[ΤΩΝ ΑΓΙ-
ΩΝ] ΑΠΟΣΤΩΛΩΝ πού σύμφωνα μέ τόν Segre (Iscrizioni, EV 352, 269), εἶχε βρεθεῖ στίς 
κατεδαφίσεις τῶν κτηρίων τῆς πόλης, θά πρέπει, ἐπίσης, νά προέρχεται ἀπό τή βασιλική 
τοῦ Ἁγίου Γαβριήλ, κυρίως βάσει τῆς ὁμοιότητας τῶν γραμμάτων καί λεπτομερειῶν τοῦ 
διακόσμου, καί σέ αὐτήν τήν περίπτωση ὁ ναός θά μποροῦσε νά ἦταν ἀφιερωμένος στούς 
Ἁγίους Ἀποστόλους, βλ. Baldini - Livadiotti, στό ἴδιο, 55-56. Καί αὐτή ἡ δεύτερη πλάκα 
εἶχε χρονολογηθεῖ ἀπό τή γράφουσα στό β΄ μισό τοῦ 11ου αἰ., βάσει στυλιστικῶν κρι-
τηρίων, βλ. Μηλίτση, στό ἴδιο, 282-286. Πρέπει ἐδῶ νά σημειωθεῖ ὅτι οἱ δύο πλάκες ἔχουν 
διαφοροποιήσεις τόσο ὡς πρός τίς διαστάσεις, ὅσο καί σέ λεπτομέρειες τοῦ διακόσμου 
(λ.χ. στή διαμόρφωση τοῦ πλαισίου, τίς ἀπολήξεις τῶν σταυρῶν καί στό περίγραμμα τῶν 
κισσόφυλλων). Ἐπιπλέον, στήν Κῶ ἔχουν σωθεῖ κι ἄλλες πλάκες ψευδοσαρκοφάγων μέ 
παρόμοιους σταυρούς καί κισσόφυλα (βλ. πλάκα ἀπό τόν περίβολο τοῦ Βαπτιστηρίου τοῦ 
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Κατά τή γνώμη μας τό μνημεῖο, παρά τήν ἐξαντλητική του μελέτη, 
παραμένει προβληματικό. Ἡ πρόταση γιά τήν κάλυψη τοῦ κεντρικοῦ 
τμήματος τοῦ ναοῦ μέ θόλο καί ἡμικυλινδρικές καμάρες, προσκρούει 
στό γεγονός ὅτι τά πάχη τῶν τοίχων δέν φαίνεται νά ἐπαρκοῦν γιά τή 
στήριξη θολοδομίας. Ἄν καί δέν ἀποτελεῖ ἀντικείμενο τῆς παρούσας 
μελέτης, δέν ἀποκλείεται ἡ προσθήκη στά δυτικά τοῦ ἀρχικοῦ τρίκογ-
χου νά ἦταν μία τρίκλιτη ξυλόστεγη βασιλική μέ σταυρική διάταξη τῶν 
στεγῶν, μέ ἐγκάρσια ὑπερυψωμένα τμήματα ἐπάνω ἀπό τίς στέγες τῶν 
πλάγιων κλιτῶν, ἐνδεχόμενο πού θά δικαιολογοῦσε καί τή χρήση τῶν 
κιόνων στά πλάγια κλίτη γιά τήν ἐπαρκέστερη στήριξη τῶν ἐγκάρσι-
ων αὐτῶν τμημάτων. Ὡστόσο, καθώς δέν ὑπάρχουν στοιχεῖα στρω-
ματογραφικῆς τεκμηρίωσης τῶν φάσεων, δέν ἀποκλείεται τελικά τό 
κτήριο νά κτίστηκε ἐξ ἀρχῆς ὡς τρίκλιτη βασιλική μέ τρίκογχο ἱερό 
βῆμα καί σταυρική διάταξη τῶν στεγῶν της, μέ ἐπιμέρους μετασκευές 
στή διάρκεια τῆς χρήσης του, κυρίως στόν χῶρο τοῦ τρίκογχου Ἱεροῦ 
Βήματος. 

Ἡ χρονολόγηση τοῦ συνόλου τῶν ἀρχιτεκτονικῶν γλυπτῶν καί τοῦ 
λειτουργικοῦ της ἐξοπλισμοῦ (ἄμβωνας) σέ μία ἑνιαία φάση, γύρω στά 
μέσα τοῦ 6ου αἰ., συνηγορεῖ πρός αὐτό τό ἐνδεχόμενο καί καθιστᾶ πι-
θανή τήν ἀνέγερση τοῦ κτηρίου εἴτε πρίν ἀπό τόν σεισμό τοῦ 6ου αἰ. 
εἴτε ἀμέσως μετά ἀπό αὐτόν. 

Στή νότια πλευρά τοῦ ναοῦ προσαρτῶνται πολλά προσκτίσματα, 
μεταξύ τῶν ὁποίων καί βαπτιστήριο μέ ὀρθογώνιο προαύλιο ἤ ἐξώτε-
ρο οἶκο (διαστ. 6,65Χ3,40μ.) καί σχεδόν τετράγωνο φωτιστήριο (δι-
αστ. 3,40Χ3.35μ.), στό κέντρο τοῦ ὁποίου ἀνοίγεται σταυρόσχημη κο-
λυμβήθρα. Στόν ἐξώτερο οἶκο τοῦ βαπτιστηρίου, στόν διάδρομο πίσω 
ἀπό τήν ἁψίδα καί στόν χῶρο νότια τοῦ νάρθηκα τά δάπεδα εἶναι 
στρωμένα μέ ψηφιδωτά227. Ἀντίθετα τά δάπεδα τοῦ κυρίως ναοῦ, τοῦ 
νάρθηκα καί τοῦ ἁψιδωτοῦ προσκτίσματος καλύπτονται μέ μεγάλες 
μαρμάρινες πλάκες, τοῦ Ἱεροῦ Βήματος μέ πολύχρωμα μαρμαρο-
θετήματα πού σχηματίζουν ποικίλα γεωμετρικά σχέδια καί τῶν προ-
σκτισμάτων μέ μικρότερες πήλινες πλάκες. 

Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Προδρόμου-Ἑπτά Βήματα καί πλάκα ἐντοιχισμένη στό ναό τῶν 
Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου στό Ἀμανιοῦ, βλ. Μηλίτση, στό ἴδιο, 278-281 καί 282-283) πού μέ 
βάση τό διάκοσμο χρονολογοῦνται, ἐπίσης, στόν 11ο αἰ.

227. Balducci, Basiliche, 42, εἰκ. 36-37. Πελεκανίδης-Ἀτζακᾶ, Σύνταγμα Ι, 67, πίν. 
32α-32β. Τά ψηφιδωτά ὁμοιάζουν γενικά μέ τά ψηφιδωτά τῶν ὑπόλοιπων βασιλικῶν τοῦ 
νησιοῦ καί κάποια θέματα, ὅπως τά δελφίνια τοῦ διαδρόμου πίσω ἀπό τήν ἁψίδα 
ἀπαντῶνται καί στά δάπεδα τῆς βόρειας βασιλικῆς τοῦ Ἁγίου Στεφάνου στήν Κέφαλο.
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Στό μνημεῖο βρέθηκαν μέν τμήματα τοῦ ἄμβωνα ἀλλά δέν σώθηκε 
ἡ βάση του. Ὡστόσο, ἀπό τό ἐπίμηκες κενό στό κεντρικό τμῆμα τοῦ 
σωζόμενου πλακόστρωτου δαπέδου πιθανολογεῖται ὅτι ἦταν τοποθε-
τημένος στόν κεντρικό ἄξονα τοῦ μεσαίου κλίτους καί ἔβαινε σέ σολέα 
πού ἔφτανε μέχρι τόν στυλοβάτη τοῦ τέμπλου228.

Ἀπό τή βασιλική προέρχονται ἀρκετά ἀρχιτεκτονικά γλυπτά: τρία 
ἰωνικά κιονόκρανα μέ συμφυές ἐπίθημα, τά δύο στόν χῶρο τοῦ μνημείου 
(ἀρ. κατ. 45, 46), τό τρίτο στό μουσεῖο τοῦ κάστρου τῆς Νεραντζιᾶς 
(ἀρ. κατ. 47), τμῆμα κοσμήτη (ἀρ. κατ. 81) ἀπό τή βάση τοῦ θόλου τῆς 
κεντρικῆς ἁψίδας τοῦ Βήματος229, πιθανόν ἕνα ἐπίκρανο (ἀρ. κατ. 80) 
σχεδόν ὅμοιο μέ τόν κοσμήτη, δύο θωράκια, το ἕνα μέ σταυρό μέσα σέ 
κύκλο καί τό ἄλλο μέ σταυρό πού πλαισιώνεται ἀπό κυματοειδεῖς βλα-
στούς230, σήμερα δέν ἔχουν ἐντοπισθεῖ, δύο πεσσίσκοι τέμπλου μέ συμ-
φυεῖς κιονίσκους (ἀρ. κατ. 199, 200) καί ἴσως καί ἕνας τρίτος (ἀρ. κατ. 
201), σήμερα στό μουσεῖο τοῦ κάστρου, πέντε κορμοί κιόνων καί πέντε 
βάσεις, στόν χῶρο τοῦ μνημείου (ἀρ. κατ. 109-113 καί 120-124). Στή 
δημοσίευση τοῦ Balducci ἀναφέρεται ὅτι βρέθηκαν τμήματα ἄμβωνα 
καί παρατίθεται φωτογραφία τραπεζιόσχημου θωρακίου ἀπό κλίμακα 
ἄμβωνα231. Τό θωράκιο σήμερα βρίσκεται στό Μουσεῖο Ἀρχιτεκτονικῶν 
Μελῶν τοῦ Κάστρου τῆς Νεραντζιᾶς καί δίπλα του ἔχει τοποθετηθεῖ 
ἄλλο ἕνα θωράκιο μέ σύμφυτο πεσσίσκο, πού φέρει στήν ἐπιφάνειά του 
ἔνδειξη προέλευσης «Ἅγιος Γαβριήλ» καί προφανῶς ἀποτελεῖ θωράκιο 
τῆς κλίμακας τοῦ ἴδιου ἄμβωνα, ἄν καί δέν ἔχει σωθεῖ μέχρι τό ὕψος ὅπου 
θά διαμορφωνόταν ἡ γωνία τοῦ τραπεζίου. Στήν ἐπιφάνεια τῶν δύο θω-
ρακίων232 ἀνάγλυφα πλαίσια περιβάλλουν διπλό ἀνάγλυφο σταυρό μέ 
πεπλατυσμένες ἀπολήξεις κεραιῶν, ἐνῶ στήν ὀπίσθια ἐπιφάνειά τους 
σώζονται ἴχνη τῆς πρόσφυσης τῆς κλίμακας ἀνόδου. Ἡ χρονολόγηση 
τοῦ ἄμβωνα, ὅπως καί τοῦ ὑπόλοιπου γλυπτοῦ διακόσμου τοῦ μνημείου 
ἀνάγεται στά μέσα τοῦ 6ου αἰ.

Χρονολόγηση: μέσα 6ου αἰ.

228. Baldini - Livadiotti Basilica di S. Gabriele, 212-214.
229. Balducci, Basiliche, 37, εἰκ. 30.
230. Ὅ.π., 39, εἰκ. 33.
231. Ὅ.π., 39, εἰκ. 34. Jakobs, Ambone, 257-258, πίν. 11b. Τό χρονολογεῖ στό β΄ τέταρ-

το τοῦ 6ου αἰ. καί τό σχετίζει μέ παρόμοιο θωράκιο ἀπό τή βασιλική Α΄ τοῦ Βαγιαζήτ κοντά 
στόν φόρο τοῦ Ταύρου Κωνσταντινούπολης, σήμερα στo προαύλιο τῆς Ἁγίας Σοφίας, βλ. 
Mathews, Early Churches, 67-73, εἰκ. 56-58. Ὁ ἴδιος, Byzantine Churches, 30, εἰκ. 5,2.

232. Γιά τά δύο θωράκια βλ. Μηλίτση-Κεχαγιᾶ, «Ἄμβωνες 2», ὑπό ἐκτύπωση. Ἐπίσης, 
βλ. καί τήν πρόταση ἀναπαράστασης τοῦ ἄμβωνα, Baldini - Livadiotti, Basilica di S. 
Gabriele, 169 καί 212-214.
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Ἐκτός ἀπό τίς παραπάνω βασιλικές πιθανολογεῖται καί ἡ θέση 
κάποιων ἄλλων, χωρίς ὡστόσο νά ἔχει γίνει ἀνασκαφική ἔρευνα: 
Στό ναΐσκο τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἐλένης, στήν περιοχή τοῦ 
Λιμένος καί τῆς τειχισμένης μεσαιωνικῆς πόλης (Χώρα), μέσα στόν 
ἀρχαιολογικό χῶρο τῆς Ἀρχαίας Ἀγορᾶς, πού χρονολογεῖται στόν 
15ο αἰ., ἔχουν παρατηρηθεῖ θεμέλια τρίπλευρης ἁψίδας ἐξωτερικά τῆς 
ἁψίδας τοῦ ναοῦ καί εἰκάζεται ὅτι στή θέση αὐτή ἴσως προϋπῆρχε πα-
λαιοχριστιανική βασιλική. Ὁ Morricone233 ἀναφέρει καί δεύτερη βα-
σιλική μέσα στόν χῶρο τοῦ Λιμένος ἤ τῆς Χώρας, κοντά στή μεγάλη 
βασιλική τοῦ Λιμένος. Σήμερα ἡ θέση της εἶναι ἄγνωστη. Ἴχνη παλαιο-
χριστιανικῆς βασιλικῆς, πού σήμερα δέν εἶναι ὁρατά, ἔχουν ἐπισημαν-
θεῖ ἀπό τόν Morricone234 στό ἀκρωτήριο Ἅγιος Φωκᾶς, σέ ἀπόσταση 5 
περίπου χιλιομέτρων ἀπό τήν πόλη.

Περιοχή Μεσαριᾶς - Ζηπαρίου

Βασιλική Μεσαριᾶς235 (πίν. 79): Ὁ Ὀρλάνδος236 πιθανολογεῖ τήν 
ὕπαρξη βασιλικῆς, διότι ἐντόπισε μαρμάρινη κλίμακα ἄμβωνα237 (σήμε-
ρα στό Μουσεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς). Ἡ κλίμακα χρονολογήθηκε 
ἀπό τόν Jakobs καί τή γράφουσα στό γ΄ τέταρτο τοῦ 6ου αἰ. Δέν ἔχει 
γίνει ἀνασκαφική ἔρευνα καί ἐπιπλέον δέν ἔχει ἐντοπισθεῖ ἡ περιοχή, 
ὅπου βρέθηκε ἡ κλίμακα τοῦ ἄμβωνα καί τά ἴχνη τοῦ παλαιοχριστιανι-
κοῦ κτηρίου πού ἀναφέρει ὁ Morricone238.

Βασιλική Ἁγίου Παύλου, Ζηπάρι239 (πίν. 84): Ὁ Balducci240 εἰκάζει 
ὅτι τό ὄνομα στή βασιλική διατηρήθηκε στήν τοπική παράδοση ἀπό 
τήν ἀνάμνηση τῆς ἐπίσκεψης τοῦ Ἀποστόλου Παύλου στήν Κῶ241, 
ἐπιστρέφοντας ἀπό τή Μίλητο στά Ἱεροσόλυμα, μετά τήν γ΄ ἀπο-
στολική του περιοδεία. Πρόκειται γιά τρίκλιτη βασιλική μέ μεγάλη 

233. Morricone, «Scavi», 70. Λαζαρίδης, «Συμβολή», 231.
234. Morricone, ὅ.π., 327, 330.
235. Morricone, ὅ.π., 327. Λαζαρίδης, ὅ.π., 232. Βολανάκης, «Μνημεῖα», 321.
236. Ὀρλάνδος, «Παλαιοχριστιανικά Κῶ», 73-74, εἰκ. 3.
237. Ὀρλάνδος, ὅ.π., 73-74, εἰκ. 3. Ἐπίσης, Jakobs, Ambone, 259-260, πίν. 44. Ἐπίσης, 

Μηλίτση, «Ἄμβωνες», 342-344, εἰκ. 1-5. Ἡ ἴδια, «Ἄμβωνες 2», ὑπό ἐκτύπωση.
238. Morricone, ὅ.π., 327.
239. Balducci, Basiliche, 22-28. Morricone, «Scavi», 327, εἰκ. 105, 107. Λαζαρίδης, «Συμ-

βολή», 231. Orlandos, «Baptistères», 205, εἰκ. 9-10. Βολανάκης, Βαπτιστήρια, 115-116. Βο-
λανάκης, «Μνημεῖα», 319. Βολανάκης, «Βαπτιστήρια Κῶ», 327. Parrish, «Mosaic 
Workshop», 333-334 καί 339-342.

240. Balducci, Basiliche, 22.
241. Πράξεις, 21,1.
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προεξέχουσα ἡμικυκλική ἁψίδα στά ἀνατολικά καί νάρθηκα στά δυ-
τικά. Στό νάρθηκα ἀνοίγονται τρεῖς θύρες, στόν ἴδιο ἄξονα μέ τίς 
θύρες τοῦ κεντρικοῦ καί τῶν πλαγίων κλιτῶν. Κατά μῆκος τῆς βόρει-
ας καί τῆς νότιας πλευρᾶς τοῦ κυρίως ναοῦ ἀναπτύσσεται σειρά ἀπό 
προσκτίσματα, συμμετρικά τοποθετημένα, ἀπό τά ὁποῖα ξεχωρίζει τό 
ἁψιδωτό πρόσκτισμα (διακονικό)242 πού ἐφάπτεται στό νάρθηκα, στή 
νότια προέκτασή του. 

Στό ἀνατολικό ἄκρο τῆς νότιας πλευρᾶς προσκολλᾶται τό βα-  
πτιστήριο πού ἐπικοινωνεῖ μέ τό νότιο κλίτος καί ἀπαρτίζεται ἀπό 
ἕνα τετράγωνο φωτιστήριο (ἐσωτ. διαστ. 4,85Χ4,85μ.) μέ σταυρόσχη-
μη κολυμβήθρα. Τό φωτιστήριο περιβάλλεται ἀπό ἕναν περιμετρικό 
διάδρομο, τοῦ ὁποίου τό νότιο τμῆμα ἀπολήγει ἀνατολικά σέ ἁψίδα243 
καί διαμορφώνεται σέ χῶρο πού ἀπομονώνεται μέ θύρα ἀπό τόν 
ὑπόλοιπο διάδρομο καί ἐπικοινωνεῖ καί μέ τό χῶρο τοῦ φωτιστηρίου. 
Οἱ τοῖχοι τοῦ φωτιστηρίου διατηροῦνται μέχρι τό ὕψος τῆς γένεσης 
τῶν σφαιρικῶν τριγώνων ὅπου ἔβαινε ὁ χαμηλός, τυφλός, ἡμισφαι-
ρικός τροῦλλος τῆς στέγης. 

Οἱ περισσότεροι χῶροι τῆς βασιλικῆς ἦταν στρωμένοι μέ ψηφιδωτά 
δάπεδα244 πού εἶχαν γεωμετρικά κυρίως σχέδια καί ἄλλα θέματα, ὅπως 
κεντρικό κάνθαρο ἀπό τοῦ ὁποίου τίς λαβές κρέμονται δύο πουλιά. Στό 
νότιο κλίτος τά γεωμετρικά θέματα ὁμαδοποιοῦνται ρυθμικά γύρω ἀπό 
κεντρικούς σταυρούς, ἐνῶ στό βαπτιστήριο ζῶα καί κόμβοι ἐντάσσο-
νται σέ τετράγωνα, πού ἑνώνονται μέ ὀκτάκτινους σταυρούς.

Σώζεται κατά χώραν ἡ βάση τοῦ ἄμβωνα245 (τύπος μέ ἐπιμήκη 
πτερύγια καί δύο κατ’ ἄξονα κλίμακες), σήμερα καλυμμένη. Ἐπίσης, 
ἀρκετά μαρμάρινα θραύσματα, συγκεντρωμένα σήμερα στόν χῶρο τοῦ 
φωτιστηρίου. Πρόκειται κυρίως γιά θραύσματα θωρακίων, κοσμημένα 
μέ ὁμόθετους ρόμβους καί σταυρούς μέ πεπλατυσμένες ἀπολήξεις κε-
ραιῶν, μεταξύ τῶν ὁποίων καί κοῖλα τμήματα τοῦ ἐξώστη τοῦ ἄμβω-
να246. Δέν στάθηκε δυνατό νά διαχωρισθοῦν καί νά μελετηθοῦν.

Χρονολόγηση: Ὁ ἄμβωνας, βάσει τῆς θέσης του στό μέσον τοῦ κε-
ντρικοῦ κλίτους καί τῆς τυπολογίας του, χρονολογεῖται ἀπό τόν Jakobs 
γενικά στόν 6ο αἰ. Τά ψηφιδωτά χρονολογοῦνται στά τέλη 5ου-ἀρχές 6ου 

242. Στή νότια βασιλική τοῦ Ἁγίου Στεφάνου καί στήν ἴδια ἀκριβῶς θέση προσκολλᾶται 
ὅμοιο ἁψιδωτό πρόσκτισμα.

243. Ὁ Parrish (Mosaic Workshop, 334) πιθανολογεῖ τή χρήση του ὡς παρεκκλήσιο.
244. Πελεκανίδης-Ἀτζακᾶ, Σύνταγμα Ι, 67-69, πίν. 33α-35β.
245. Jakobs, Ambone, 260-261, πίν. 11c.
246. Balducci, Basiliche, 40.
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αἰ. Ὁ Parrish247 ὑποστηρίζει ὅτι ἡ βασιλική τοῦ Ἁγίου Παύλου θά πρέπει νά 
χρονολογηθεῖ λίγο μετά ἀπό τή νότια βασιλική τοῦ Ἁγίου Στεφάνου, τήν 
ὁποία ἀνάγει στό τελευταῖο τέταρτο τοῦ 5ου αἰ.

Βασιλική Καπαμᾶ, Ζηπάρι248 (πίν. 84): Τυπολογικά εἶναι ὅμοια μέ τή 
βασιλική τοῦ Ἁγίου Παύλου, εἶναι δηλαδή τρίκλιτη (διαστ. 17Χ16,40μ.) 
μέ ἡμικυκλική ἁψίδα στά ἀνατολικά, νάρθηκα στά δυτικά καί πολλά 
προσκτίσματα στή βόρεια καί τή νότια πλευρά. Διαφοροποιεῖται ὡς 
πρός τή θέση τοῦ βαπτιστηρίου πού ἐδῶ προσκολλᾶται στό μέσον τῆς 
νότιας πλευρᾶς. Τό φωτιστήριό του εἶναι κυκλικό (διαμ. 5,50μ.), ἐγγε-
γραμμένο σέ τετράγωνη αἴθουσα (διαστ. 6,60Χ6,60μ.), ἡ ὁποία στίς 
τρεῖς πλευρές περιβάλλεται ἀπό διαδρόμους. Στό κέντρο του ἀνοίγε-
ται σταυρόσχημη κολυμβήθρα, στίς γωνίες τέσσερις ἡμικυλινδρικές 
κόγχες μπροστά ἀπό τίς ὁποῖες ὑψωνόταν ὁμόκεντρη κιονοστοιχία 
ἀπό ὀκτώ κίονες.

Τά δάπεδα τῆς βασιλικῆς ἦταν στρωμένα μέ ψηφιδωτά249 πού εἶχαν 
γεωμετρικά κυρίως σχέδια, στά ὁποῖα παρεμβάλλονται κάνθαροι, που-
λιά καί ψάρια.

Ἀπό τούς στυλοβάτες τῶν κιονοστοιχιῶν τῶν κλιτῶν διατηροῦνται 
μόνο τά ἴχνη τους, ἐνῶ σώζονται καί τά ἴχνη τῆς θέσης τοῦ ἄμβωνα 
στό μέσον σχεδόν τοῦ κεντρικοῦ κλίτους250. Στόν χῶρο τῆς βασιλικῆς, 
σώζονται μαρμάρινα ἀρχιτεκτονικά γλυπτά, στοιβαγμένα σέ σωρούς, 
τά ὁποῖα δέν στάθηκε δυνατό νά διαχωρισθοῦν καί νά μελετηθοῦν.

Χρονολόγηση: Τά ψηφιδωτά χρονολογοῦνται στά τέλη 5ου-ἀρχές 
6ου αἰ. Ὁ ἄμβωνας, βάσει τῆς θέσης του στό μέσον τοῦ κατά μῆκος 
ἄξονα τοῦ κεντρικοῦ κλίτους καί τῆς τυπολογίας του (μέ ἐπιμήκη 
πτερύγια καί δύο κατ’ ἄξονα κλίμακες) χρονολογεῖται ἀπό τόν Jakobs 
γενικά στόν 6ο αἰ.

Περιοχή Πυλίου

Ναός Τιμίας Ζώνης (πίν. 79): Βρίσκεται 1-2 χλμ. βορειοδυτικά τοῦ 
χωριοῦ Πυλί καί νοτιοδυτικά τοῦ Λινοπότη, στή θέση «Ταπάχανα». 
Πρόκειται γιά μικρό μονόχωρο καμαροσκέπαστο ναΰδριο πού χρο-
νολογεῖται στήν ὄψιμη μεταβυζαντινή περίοδο. Μαρμάρινα ἀρχιτε-

247. Parrish, «Mosaic Workshop», 333, εἰκ. 2.
248. Morricone, «Scavi», 328, εἰκ. 108. Λαζαρίδης, «Συμβολή», 232. Orlandos, 

«Baptistères», 204, εἰκ. 7 καί 12. Βολανάκης, Βαπτιστήρια, 117-118, εἰκ. VIIIθ, πίν. 5β, 6α-β. 
Βολανάκης, «Μνημεῖα», 319. Βολανάκης, «Βαπτιστήρια Κῶ», 327-328.

249. Πελεκανίδης-Ἀτζακᾶ, Σύνταγμα Ι, 70, πίν. 37.
250. Jakobs, Ambone, 258, πίν. 42.
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κτονικά γλυπτά (τμῆμα θωρακίου, ἀρ. κατ. 212, θωράκιο κλίμακας 
ἄμβωνα251, τμῆμα ἀμφικιονίσκου, ἀρ. κατ. 165) ἔχουν ἐντοιχισθεῖ στήν 
ἀνωδομή τοῦ ναοῦ καί ἕνα βρίσκεται στόν αὔλειο χῶρο (κορινθιακό 
κιονόκρανο, ἀρ. κατ. 24). Εἶναι πιθανό νά προέρχονται ἀπό κάποια 
ἄγνωστη βασιλική τῆς εὐρύτερης περιοχῆς. Ἄλλωστε στήν περιοχή τοῦ 
Λινοπότη ἔχουν βρεθεῖ παλαιοχριστιανικά ψηφιδωτά252, ἐνῶ στή θέση 
«Ἅγιος Θεόδωρος», κοντά στόν Λινοπότη, ἔχουν ἐντοπισθεῖ λείψανα 
ἁψίδας καί τοίχων βασιλικῆς253. Στήν περιοχή τοῦ χωριοῦ Πυλί, στή 
θέση «Ἅγιος Γεώργιος», σέ σωστική ἀνασκαφική ἔρευνα, ἀποκαλύφθη-
καν τά λείψανα παλαιοχριστιανικῆς βασιλικῆς254, δηλαδή ἡ ἡμικυκλική 
ἁψίδα, ψηφιδωτά δάπεδα καί μαρμάρινα ἀρχιτεκτονικά γλυπτά, τῶν 
ὁποίων ἡ σημερινή θέση εἶναι ἄγνωστη. Μέσα στό χωριό, στό ταφικό 
μνημεῖο τοῦ Χαρμύλου καί κάτω ἀπό τό μεταβυζαντινό μονόχωρο να-
ΰδριο τοῦ Τιμίου Σταυροῦ πιθανολογεῖται ἡ θέση παλαιοχριστιανικῆς 
βασιλικῆς255. Ἄλλωστε στόν δυτικό τοῖχο τοῦ ναϋδρίου εἶναι ἐντοι-
χισμένο παλαιοχριστιανικό θωράκιο τέμπλου256, (ἀρ. κατ. 222) πού πι-
θανότατα προέρχεται ἀπό αὐτή τή βασιλική.

Καθολικό μονῆς Παναγίας Καστριανῶν (πίν. 79): Στό Παλαιό Πυλί, 
ὅπως ἀναφέρθηκε παραπάνω, στό καθολικό τῆς μονῆς τῆς Παναγίας 
τῶν Καστριανῶν257, ἔχουν χρησιμοποιηθεῖ μαρμάρινα ἀρχιτεκτονικά 
γλυπτά. Γιά τόν λόγο αὐτό ἀλλά καί ἐξαιτίας κάποιων στοιχείων τῆς 
ἀρχιτεκτονικῆς διάρθρωσης τοῦ ναοῦ258, μέχρι πρό σφατα ἐθεωρεῖτο 

251. Μηλίτση-Κεχαγιᾶ, «Ἄμβωνες 2», ὑπό ἐκτύπωση.
252. Morricone, «Scavi», 328, 330. Λαζαρίδης, «Συμβολή», 232. Πελεκανίδης-Ἀτζακᾶ, 

Σύνταγμα Ι, 76.
253. Morricone, ὅ.π., 328, 330. Λαζαρίδης, ὅ.π., 233. Βολανάκης, «Μνημεῖα», 321.
254. Βολανάκης, ὅ.π., 319.
255. Ἴχνη ἁψίδας διατηροῦνται βόρεια τοῦ ναϋδρίου καί ἐπάνω ἀπό τό Χαρ μύλειο. 

Ἐπίσης, ἀναφέρεται ἡ ὕπαρξη παλαιοχριστιανικῶν τάφων, βλ. Schaz mann, «Charmyleion», 
111. Γιά τή διαχρονική λατρεία στό χῶρο, βλ. Brouscari, «Successive religious cults», 282-
284. Γιά τό ναΰδριο πού χρονολογεῖται στόν 16ο αἰ., βλ. Βολανάκης, «Χριστιανικά μνημεῖα 
νήσου Κῶ», 98.

256. Brouscari, στό ἴδιο, 284, fig. 4.
257. Καρπάθιος, «Ἱεραί Μοναί», 3-29. Θεοχάρη, «Μονή Ὁσίου Χριστοδούλου», 162-

167. Μηλίτση, «Μεσοβυζαντινά γλυπτά Παναγίας Καστριανῶν»,119-128. Ἀνδρούδης-
Ντιντιούμη, «Παναγία Καστριανῶν», 47-54 (ὅπου καί ἀναλυτικά ὅλη ἡ παλαιότερη βιβλι-
ογραφία γιά τό μνημεῖο).

258. Ὁ ναός (β΄ μισό 11ου αἰ.) εἶναι μονόχωρος καμαροσκέπαστος, μέ μεταγενέστερο 
νάρθηκα στά δυτικά, ἀλλά στό βόρειο καί τό νότιο τοῖχο ὑπάρχουν ἀπό τρεῖς κίονες πού 
ἐφάπτονται στούς τοίχους καί στηρίζουν τόξα, στά ὁποῖα βαίνει ἡ κυλινδρική καμάρα τῆς 
στέγης. Ἐπιπλέον, στό Ἱερό Βῆμα ὑπάρχει μικρό λιθόκτιστο σύνθρονο. Οἱ κίονες εἶναι 
μαρμάρινοι ἀρράβδωτοι καί ἐπιστέφονται μέ βάσεις κιόνων σέ β΄ χρήση.
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ὅτι εἶχε κτισθεῖ στή θέση τρίκλιτης παλαιοχριστιανικῆς βασιλικῆς259. 
Ὡστόσο, πρόσφατες ἀνασκαφικές ἔρευνες στή θεμελίωση τοῦ ναοῦ, 
στό πλαίσιο ἀναστηλωτικῶν ἐπεμβάσεων, καθώς καί ἡ μελέτη γλυπτῶν 
πού ἀποκαλύφθηκαν σέ μεταγενέστερες ταφές στό ἐσωτερικό τοῦ ναοῦ, 
ἀπέδειξαν ὅτι ὁ ναός κτίστηκε ἐξαρχῆς στή μέση βυζαντινή περίοδο260. 

Τά μαρμάρινα ἀρχιτεκτονικά γλυπτά πού χρησιμοποιήθηκαν στόν 
ναό, εἶναι κυρίως τῆς ρωμαϊκῆς περιόδου καί μόνο ἕνα παλαιοχριστια-
νικό ἰωνικό κιονόκρανο μέ συμφυές ἐπίθημα (ἀρ. κατ. 63) ἔχει τοπο-
θετηθεῖ, γιά νά στηρίξει τή νότια πλευρά τοῦ ἁψιδώματος τῆς δυτικῆς 
εἰσόδου ἀπό τό νάρθηκα στόν κυρίως ναό. Μεταξύ τῶν κορμῶν τῶν 
κιόνων πού ἔχουν χρησιμοποιηθεῖ στόν κυρίως ναό, ἀναγνωρίζεται καί 
ἕνας, πιθανότατα παλαιοχριστιανικός, κατασκευασμένος ἀπό προ-
κοννήσιο μάρμαρο. Κατά τήν ἀνασκαφή τῶν τάφων στόν κυρίως ναό 
βρέθηκαν παλαιοχριστιανικά καί μεσοβυζαντινά γλυπτά σέ β΄ χρήση: 
ἐπίθημα ἀμφικιονίσκου (ἀρ. κατ. 93), τμῆμα ἀμφικιονίσκου (ἀρ. κατ. 
191), ἕνα ἀκέραιο θωράκιο (ἀρ. κατ. 221) καί τμῆμα θωρακίου (ἀρ. κατ. 
225), καθώς καί τμήματα μεσοβυζαντινῶν ψευδοσαρκοφάγων καί θω-
ρακίων261. Σέ τυχαία θέση, στήν ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου, πού 
βρίσκεται σέ μικρή ἀπόσταση νοτιοδυτικά τῆς Παναγίας, βρέθηκε ἕνας 
ἀμφικιονίσκος παραθύρου (ἀρ. κατ. 166).

Περιοχή Μαστιχαρίου - Ἀντιμάχειας 

Βασιλική Ἁγίου Ἰωάννη Θεολόγου ἤ Περγιαλίτη, Μαστιχάρι (πίν. 
85): Ἀνασκάφθηκε ἀπό τόν Ὀρλάνδο τό 1947 καί δημοσιεύθηκε τό 
1966262. Βρίσκεται στή βόρεια πλευρά τοῦ νησιοῦ, 1-2 χλμ. δυτικά τοῦ 
σημερινοῦ χωριοῦ Μαστιχάρι, στή θέση «Γλυκόρριζα», λίγα μόλις μέτρα 
(60μ. περίπου) ἀπό τήν ἀκτή. Πρόκειται γιά τρίκλιτη βασιλική (ἐσωτ. 
διαστ. 24,55 Χ 14,60μ.) μέ ἡμικυκλική ἁψίδα στά ἀνατολικά καί νάρθη-
κα στά δυτικά. 

Στό νότιο τοῖχο προσκολλᾶται σειρά τριῶν ἐπιμήκων προσκτι-
σμάτων (τριμερές διακονικό) καί στό ἀνατολικό ἥμισυ τοῦ βορείου 

259. Βολανάκης, «Μνημεῖα», 319.
260. Κατά τή διάρκεια ἀνασκαφικῆς ἔρευνας σέ τάφους πού βρέθηκαν στόν κυρίως ναό, 

ἀποκαλύφθηκαν τμήματα θωρακίων καί ψευδοσαρκοφάγων τῆς μεσοβυζαντινῆς περιόδου, 
τοποθετημένα ἄτακτα εἴτε ὡς τοιχώματα εἴτε ὡς κάλυψη τῶν τάφων. Μία ἀπό τίς ψευδο-
σαρκοφάγους φέρει ἐπιγραφή μέ χρονολόγηση 1070/1071, βλ. Μηλίτση, «Μεσοβυζαντινά 
γλυπτά Παναγίας Καστριανῶν», 119-128.

261. Μηλίτση, ὅ.π., 119-128.
262. Ὀρλάνδος, «Βασιλικαί Κῶ», 4-98. Krautheimer, Ἀρχιτεκτονική, 140, εἰκ. 60. Γιά τή 

βασιλική καί τά ψηφιδωτά βλ. ἐπίσης Parrish, «Mosaic Workshop», 334-335 καί 344-347.
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τοίχου τό βαπτιστήριο263, τό ὁποῖο ἀποτελεῖται ἀπό δύο αἴθου-
σες: ἕναν ὀρθογώνιο προθάλαμο δυτικά, τόν ἐξώτερο οἶκο (διαστ. 
7,40Χ6μ.), πού ἐπικοινωνεῖ μέ τό βόρειο κλίτος ἀλλά δια θέτει καί ἄλλη 
εἴσοδο στή δυτική πλευρά, καί ἕναν λίγο μικρότερο τετράγωνο χῶρο, 
τό φωτιστήριο (διαστ. 5,30Χ5,30μ.), τό ὁποῖο ἔχει τέσσερις κόγχες 
στίς γωνίες καί μία ἡμικυκλική προεξέχουσα ἁψίδα στόν ἀνατολικό 
τοῖχο. Στό κέντρο του ἀνοίγεται σταυρόσχημη κολυμβήθρα. Τά 
προσκτίσματα διατάσσονται κατά μῆκος τοῦ νότιου καί τοῦ βόρειου 
τοίχου καί δημιουργοῦν τήν ἐντύπωση ἑνός σχεδόν συμμετρικοῦ ἐξω-
τερικοῦ περιγράμματος τοῦ ναοῦ.

Ἡ κύρια εἴσοδος πρός τό νάρθηκα ἀνοίγεται στό νότιο τοῖχο του, 
ὅπου ὑπάρχουν ἐνδείξεις γιά τήν ὕπαρξη προπύλου264. Ὁ κυρίως ναός 
χωρίζεται σέ τρία κλίτη (τό μεσαῖο εἶναι ὑπερδιπλάσιο τῶν πλαγίων καί 
ὑπερυψωμένο κατά 0,20μ. σέ σχέση μέ τά πλάγια κλίτη καί τό νάρθη-
κα) μέ κιονοστοιχίες ἀπό ἐννέα κίονες, τῶν ὁποίων οἱ βάσεις ἔβαιναν 
σέ ψηλά μαρμάρινα βάθρα, δεύτερης χρήσης, ὕψους 0,59μ.265. Μεταξύ 
τῶν βάθρων παρεμβάλλονται τμήματα τοιχοποιΐας προερχόμενα, 
κατά τόν ἀνασκαφέα266, εἴτε ἀπό ψηλό (0,60μ.) κτιστό στυλοβάτη ἤ 
εἶναι ὑπολείμματα τῶν τοίχων πού ἴσως περιόρισαν σέ μία δεύτερη 
κατασκευαστική φάση τό πλάτος τοῦ ναοῦ. Λόγῳ τῆς εὕρεσης τμήμα-
τος κοσμήτη καί τῆς ὕπαρξης δύο κλιμάκων ἀνόδου κοντά στόν δυ-
τικό τοῖχο τοῦ βορείου καί τοῦ νοτίου κλίτους ἀντίστοιχα, συνάγε-
ται ἡ ὕπαρξη γυναικωνίτη ἐπάνω ἀπό τό νάρθηκα καί ἴσως ὑπερώων 
ἐπάνω ἀπό τά πλάγια κλίτη. Ἡ ὑπόθεση ἐνισχύεται ἀπό τήν εὕρεση 
κορμοῦ κίονα μέ μικρότερη διάμετρο ἀπό τούς ὑπόλοιπους267, βάσεων 
κιόνων268 μέ διαφορετικές διαμέτρους (ἀπό 0,34μ. ἕως 0,42μ.) καθώς καί 
ἀπό τό γεγονός ὅτι κάποιες ἀπό τίς βάσεις ἔφεραν πλάγιες ἐγκοπές γιά 
τήν ὑποδοχή θωρακίων. Στήν περίπτωση πού μεταξύ τῶν κιόνων τῶν 
κλιτῶν δέν παρεμβαλλόταν ὑψηλός στυλοβάτης, ἐπάνω στόν ὁποῖο 
θά πατοῦσαν αὐτά τά θωράκια, τότε οἱ βάσεις αὐτές προέρχονται εἴτε 
ἀπό τά μετακιόνια διαστήματα τοῦ γυναικωνίτη ἤ ἀπό τό κιβώριο. 

263. Ὀρλάνδος, «Βασιλικαί Κῶ», 41-48. Orlandos, «Les Baptistères», 204, εἰκ. 6 καί 11. 
Βολανάκης, Βαπτιστήρια, 124-126. Βολανάκης, «Βαπτιστήρια Κῶ», 328.

264. Ὀρλάνδος, «Βασιλικαί Κῶ», 6-7.
265. Τά βάθρα προέρχονται ἀπό κάποιο ρωμαϊκό κτήριο: ἔχουν λέσβιο κυμάτιο καί 

ἄνω καί κάτω φέρουν τετράγωνες πλίνθους. Ἐπιπλέον, τό τρίτο ἀπό δυτικά βάθρο τῆς 
νότιας κιονοστοιχίας κοσμεῖται μέ βουκράνιο καί γιρλάντα.

266. Ὀρλάνδος, «Βασιλικαί Κῶ», 12-13, εἰκ. 5-8.
267. Ὅ.π., 17, εἰκ. 10.
268. Ὅ.π., εἰκ. 9.
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Ἡ μεγάλη ἡμικυκλική ἁψίδα τοῦ Βήματος ἔφερε κτιστό, ἐπενδε-
δυμένο μέ μάρμαρο, σύνθρονο ἀπό τό ὁποῖο σώζονται δύο βαθμίδες. 
Μεταξύ τοῦ συνθρόνου καί τῆς ἁψίδας παρεμβαλλόταν διάδρομος, 
πλάτους 0,52μ. Τό Ἱερό Βῆμα κατελάμβανε τμῆμα τῆς ἀνατολικῆς 
ἀπόληξης τοῦ μεσαίου κλίτους, φθάνοντας μέχρι τούς δεύτερους ἀπό 
ἀνατολάς κίονες καί εἶχε στάθμη ὑπερυψωμένη σέ σχέση μέ τό δάπεδο 
τοῦ κυρίως ναοῦ (κατά 0,15μ. στό μεσαῖο τμῆμα καί κατά 0,35μ. καί 
0,25μ. στό βόρειο καί στό νότιο τμῆμα ἀντίστοιχα). Στό μεσαῖο τμῆμα, 
μπροστά ἀπό τήν ἁψίδα, ὑπῆρχε ἡ Ἁγία Τράπεζα, ἀπό τήν ὁποία 
βρέθηκε τμῆμα τῆς βάσης, πού προέρχεται ἀπό κάποιο ἀρχαιότε-
ρο κτίσμα (ἔχει ἀναθύρωση στή μία πλευρά). Ἡ Τράπεζα εἶχε ἕξι 
στηρίγματα, ἀπό τά ὁποῖα βρέθηκε μία ἰωνική βάση269. Ἀπό τό κιβώριο 
τῆς Ἁγίας Τράπεζας βρέθηκαν δύο βάσεις κατά χώραν, ἕνα τμῆμα κορ-
μοῦ κίονα, μέχρι σήμερα δέν ἔχει ἐντοπισθεῖ καί ἕνα σχηματοποιημένο 
(σχεδόν τεκτονικό) κορινθιακό κιο νόκρανο270 (ἀρ. κατ. 14) μέ φύλλα 
σχηματοποιημένης ἄκανθας καί φύλλα καλάμου. Τό μεσαῖο τμῆμα 
τοῦ Βήματος, ἐκτός τῆς ὑψηλότερης στάθμης, διαχωριζόταν ἀπό τόν 
κυρίως ναό μέ χαμηλό φράγμα πρεσβυτερίου, ἀπό τό ὁποῖο βρέθη-
κε ἕνας μαρμάρινος πεσσίσκος271 μέ εὐθεία ἀπόληξη στό ἄνω μέρος 
καί ὁμόλογες ὀρθογώνιες γλυφές στήν ἐμπρόσθια ἐπιφάνεια, σήμερα 
ἀγνοεῖται ἡ θέση του. 

Ἐπίσης, βρέθηκαν τμήματα μαρμάρινων θωρακίων272 μέ διάκοσμο 
ἀπό σταυρούς μέσα σέ κύκλο ἤ ἐλεύθερους, πού ἴσως προέρχον ται καί 
ἀπό τά μετακιόνια διαστήματα τῶν κλιτῶν. Ἡ ἐπιφάνεια αὐτῶν τῶν θω-
ρακίων εἶναι δουλεμένη μέ χονδρό βελόνι καί ἡ θέση τους σήμερα εἶναι 
ἄγνωστη. Βρέθηκαν ἐπιπλέον καί μαρμάρινες ἐπιστέψεις θωρακίων273, 
πού ἴσως ἔστεφαν τά μετακιόνια διαστήματα τοῦ γυναικωνίτη.

Ἐκτός τῶν παραπάνω ἀρχιτεκτονικῶν γλυπτῶν βρέθηκαν: κορμοί 
κιόνων μέ ἀνάγλυφους σταυρούς274 (σήμερα ἡ θέση τους εἶναι ἄγνω-

269. Ὀρλάνδος, «Βασιλικαί Κῶ», εἰκ. 26.
270. Ὅ.π., 29, εἰκ. 27.
271. Ὅ.π., 30, εἰκ. 28.
272. Ὅ.π., 30-31, εἰκ. 29-30.
273. Ὅ.π., 30-31, εἰκ. 31.
274. Ὅ.π., 16, εἰκ. 12. Τμήματα κορμῶν κιόνων πού βρίσκονταν στό ναό τῶν Ἁγίων 

Ἀποστόλων Ἀντιμάχειας, ἀλλά σήμερα δέν στάθηκε δυνατό νά ἐντοπισθοῦν, συσχετίζονται 
ἀπό τόν Ὀρλάνδο μέ διάφορες βάσεις ταυτόσημων διαστάσεων, πού βρέθηκαν κατά τήν 
ἀνασκαφή. Οἱ κορμοί τῶν κιόνων πού βρέθηκαν στήν ἀνασκαφή τῆς βασιλικῆς, καθώς καί 
αὐτοί πού βρίσκονταν στό ναό τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, ἦταν ἀρράβδωτοι καί κοσμοῦνταν 
μέ μεγάλους ἀνάγλυφους λατινικούς σταυρούς μέ πεπλατυσμένες ἀπολήξεις κεραιῶν. Οἱ 
σταυροί στούς κίονες συνηθίζονται στίς παλαιοχριστιανικές βασιλικές τῶν νησιῶν τοῦ 

-3-MHLITSH_TOMOS A no 17.indd   80 29/3/2018   10:36:23 πµ



ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΚΩ

80 81

στη), ἐπίθημα ἀμφικιονίσκου275 μέ διάκοσμο ἀπό ἀνάγλυφο σταυρό 
στίς δύο στενές πλευρές, τό ὁποῖο ἔστεφε τόν ἀμφικιονίσκο τοῦ πα-
ραθύρου τοῦ ἱεροῦ, πού δέν ἔχει βρεθεῖ μέχρι σήμερα καί ἕνα ἰωνικό κι-
ονόκρανο μέ συμφυές ἐπίθημα276 (ἀρ. κατ. 50). Τό τελευταῖο εἶναι πολύ 
ἐνδιαφέρον καθώς ὅλη ἡ ἐπιφάνειά του εἶναι δουλεμένη μέ ξοΐδα, τό 
ἐπίθημα διακοσμεῖται στή μία στενή πλευρά μέ ἀνάγλυφο σταυρό, ἐνῶ 
ὁ ἐχῖνος ἔχει καμπύλη διατομή καί παραμένει ἀκόσμητος277. 

Ἐπιπλέον, βρέθηκαν βάσεις κιόνων278 ἀπό ὑπογάλανο μάρμαρο, πού 
ἀποτελοῦνται ἀπό τετράγωνη πλίνθο, σπεῖρα τομῆς τετάρτου κύκλου 
καί μικρό κυλινδρικό τμῆμα, οἱ ὁποῖες ὁμοιάζουν μέ τίς βάσεις τῆς 
νότιας βασιλικῆς τοῦ Ἁγίου Στεφάνου279. Ἐπίσης, ἕνας ἀμφικιονίσκος 
παραθύρου καί ἕνα ἐπίθημα ἀμφικιονίσκου280, τῶν ὁποίων ἡ θέση πα-
ραμένει ἄγνωστη μέχρι σήμερα. Ἐπίσης, μαρμάρινη καλυπτήρια πλάκα 
τῆς Τράπεζας τῆς Προθέσεως281 καί μαρμάρινη βάση Τράπεζας στό 

Αἰγαίου (Βασιλική Τριῶν Ἐκκλησιῶν Πάρου, βλ. Ὀρλάνδος, «Βασιλική Τριῶν Ἐκκλησιῶν», 
249, πίν. 181β) καί τῆς Δωδεκανήσου (Βασιλικές Ρόδου, Μεσαναγροῦ, βλ. Ὀρλάνδος, «Πα-
λαιοχριστιανικά Ρόδου», 38, εἰκ. 32 καί Ὀρλάνδος, Ξυλόστεγος, 276, εἰκ. 224. Ἐπίσης, στή 
βασιλική Ἁγίου Στεφάνου Κῶ (βλ. παρακάτω, κεφ. VII,1) καί λιγότερο στήν ἠπειρωτική 
Ἑλλάδα (Βασιλική Α΄ στίς Φθιώτιδες Θῆβες, βλ. Σωτηρίου, Χριστιανικαί Θῆβαι, εἰκ. 41, 
στούς Φιλίππους, βλ. Lemerle, Philippes, 403, πίν. Χ καί ΧΧVII,2.). Στά νησιά μάλιστα ἡ 
χρήση τῶν σταυρῶν ἐπεκτάθηκε καί στούς διαχωριστικούς ἀμφικιονίσκους τῶν πα-
ραθύρων (Βασιλική Ἀφεντέλλη Λέσβου, βλ. Ὀρλάνδος, «Βασιλικαί Λέσβου», 8-9, εἰκ. 4-5.)

275. Ὀρλάνδος, «Βασιλικαί Κῶ», 26, εἰκ. 23.
276. Ὅ.π., 18-19, εἰκ. 13. Ὅμοιο βρέθηκε στή βασιλική στό Τηγάνι Σάμου, βλ. Schneider, 

«Samos», 116, εἰκ. 7.
277. Ὁ Ὀρλάνδος (ὅ.π., 18-19) θεωρεῖ ὅτι τό κιονόκρανο εἶναι ἡμιτελές, ἐνῶ ἀντίθετα 

ὁ Πάλλας («Ἰουστινιάνεια γλυπτά», 429-430) ὑποστήριξε ὅτι ἡ ἐπεξεργασία μέ τήν ξοΐδα 
παρουσιάζει μία κανονικότητα καί ἔχει γίνει μέ τέτοιο τρόπο, ὥστε νά φαίνονται οἱ διαδο-
χικές φορές της, μέ ἀποτέλεσμα νά σχηματίζεται ἕνας ἐλαφρός κυματισμός ἀπό φῶς καί 
σκιά. Σέ σχέση μάλιστα μέ τήν κανονικότητα τῆς ἀρχιτεκτονικῆς τῆς βασιλικῆς καί μέ τήν 
πολυτέλεια τῶν ψηφιδωτῶν δαπέδων συμπέρανε ὅτι ἡ μορφή τῶν κιονοκράνων εἶναι ἠθε-
λημένη αἰσθητική ἐπιλογή καί ὅτι τό κιονόκρανο ἀνήκει στήν καλλιτεχνική μορφή τῶν 
«αἰσθητικῶν ἀνεπέργαστων ἰουστινιάνειων γλυπτῶν». Ἡ τεκτονικότητά του μάλιστα, 
σύμφωνα μέ τόν Πάλλα, εἶναι σέ πιό προχωρημένο στάδιο ἀπό ἐκεῖνο τῶν κιονοκράνων 
τῆς ἰουστινιάνειας περιόδου τῆς βασιλικῆς τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Θεολόγου στήν Ἔφεσο. 
Τό κιονόκρανο κατά τήν ἄποψή μας θά πρέπει νά χρονολογηθεῖ τελικά στό β΄ μισό τοῦ 6ου 
αἰ. καί νά ἀποδοθεῖ σέ μία δεύτερη οἰκοδομική φάση τῆς βασιλικῆς, μετά τόν σεισμό τοῦ 
551, βλ. παρακάτω στό οἰκεῖο κεφάλαιο. Παρόμοια ἐπεξεργασία ἔχει ὑποσθεῖ τό ἰωνικό 
κιονόκρανο μέ συμφυές ἐπίθημα πού βρίσκεται στόν αὔλειο χῶρο τοῦ Μουσείου Ἀρχιτε-
κτονικῶν Μελῶν τοῦ Κάστρου Νεραν τζιᾶς, μέ ἄγνωστη προέλευση (ἀρ. κατ. 51).

278. Ὀρλάνδος, ὅ.π., 13-14, εἰκ. 9.
279. Βλ. παρακάτω, κεφάλαιο VII.2.
280. Ὀρλάνδος, ὅ.π., 19, εἰκ. 15-16.
281. Ὅ.π., 32-33, εἰκ. 33-34.
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νότιο πρόσκτισμα282. Ἐπίσης, εἶχε βρεθεῖ τμῆμα θωρακίου, τοῦ ὁποίου 
ἀγνοεῖται ἡ θέση του μέχρι σήμερα.

Στό μέσον τοῦ κατά μῆκος ἄξονα τοῦ μεσαίου κλίτους σώθηκαν 
τά ἴχνη τῆς βάσης τοῦ μαρμάρινου ἄμβωνα283. Τά παραπάνω ἀρχιτε-
κτονικά γλυπτά, ἐκτός ἀπό τά κιονόκρανα ἀρ. κατ. 14 καί ἀρ. κατ. 
50, ἐπειδή εἶναι στήν πλειονότητά τους σήμερα χαμένα, δέν συμπε-
ριλήφθηκαν στόν κατάλογο τῆς μελέτης. Χρησιμοποιοῦνται ὡστόσο, 
ὅπου χρειάζεται, ὡς συγκριτικό ὑλικό. 

Ἐκτός ἀπό τόν προθάλαμο τοῦ βαπτιστηρίου καί τό δυτικό τμῆμα 
τοῦ νοτίου προσκτίσματος, τά δάπεδα τῆς βασιλικῆς ἦταν στρωμένα 
μέ ψηφιδωτές συνθέσεις, πού δημοσιεύονται ἀναλυτικά ἀπό τόν 
Ὀρλάνδο284. Τά διακοσμητικά σχέδια285 εἶναι κυρίως γεω μετρικά σέ 
μεγάλη ποικιλία συνθέσεων, ἀνάμεσα στά ὁποῖα παρεμβάλλονται 
θέματα μέ φυτά, πτηνά, ζῶα, καρπούς καί ἀγγεῖα σέ μεγάλη χρωμα-
τική ποικιλία καί συνοδεύονται ἀπό ἀφιερωματικές ἐπιγραφές τῶν δω-
ρητῶν τῶν συνθέσεων286. 

Χρονολόγηση: Ὁ Ὀρλάνδος χρονολογεῖ τήν ἵδρυση τῆς βασιλικῆς 
γύρω στό 500 καί τήν κατασκευή τῶν ψηφιδωτῶν τοῦ βορείου κλίτους 
στό β΄ τέταρτο τοῦ 6ου αἰ. (525-550)287, λόγῳ τῆς ἀγάπης στή φυσική 
ἀπόδοση τῆς μορφῆς καί τῆς κίνησης τῶν ζώων, πού παρατηρεῖται 
στήν Ἰουστινιάνεια περίοδο. Ἐπίσης, ὑποστηρίζει ὅτι εἶναι ἀπίθανο 
καλλιτεχνικά ἔργα ὅπως τά ψηφιδωτά νά κατασκευάστηκαν μετά τόν 
καταστρεπτικό σεισμό τοῦ 551. Οἱ ἐπισκευές πού παρατηροῦνται στή 
βασιλική (τό κλείσιμο τῶν κλιτῶν μέ τοῖχο καί ὁ περιορισμός σέ ἕνα 
κλίτος), πιθανότατα ἔγιναν μετά τόν σεισμό τοῦ 551, χρονολόγηση 
πού ἐνισχύεται καί ἀπό τή χρήση τοῦ σχεδόν τεκτονικοῦ κορινθιακοῦ 
κιονοκράνου (ἀρ. κατ. 14) ἀπό τό κιβώριο τῆς Τράπεζας, πού χρο-
νολογεῖται μετά τά μέσα τοῦ 6ου αἰ. καί τοῦ ἰωνικοῦ κιονοκράνου μέ 
σύμφυτο ἐπίθημα (ἀρ. κατ. 50) πού χρονολογεῖται, ἐπίσης, στήν ἴδια 
περίοδο. Ὡστόσο, προβληματική παραμένει ἡ ἀκριβής θέση τοῦ τε-
λευταίου κιονοκράνου, στήν περίπτωση περιορισμοῦ τῆς βασιλικῆς σέ 
ἕνα κλίτος. 

282. Ὀρλάνδος, «Βασιλικαί Κῶ», 37, εἰκ. 37.
283. Ὅ.π., 33-34. Jakobs, Ambone, 259, πίν. 11d.
284. Ὅ.π., 49-88. Ἐπίσης βλ. Πελεκανίδης-Ἀτζακᾶ, Σύνταγμα Ι, 70-74, πίν. 39α-44γ.
285. Οἱ συνθέσεις ἀκολουθοῦν τό θεματολόγιο τοῦ ἐργαστηρίου τῆς Κῶ ἀλλά ὑπάρχουν 

καί νέα θέματα, ὅπως ἡ σειρά ἀπό ὀρθογώνια διάχωρα, μέσα στά ὁποῖα ἀπεικονίζεται ἕνα 
ζῶο. Βλ. Ὀρλάνδος, ὅ.π., 49-88 καί Parrish, «Mosaic Work shop», 344.

286. Γιά τίς ἀφιερωματικές ἐπιγραφές τῶν ψηφιδωτῶν, βλ. παραπάνω, κεφ. Ι.1.
287. Ὀρλάνδος, ὅ.π., 87-88.
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Βασιλική Ἁγίων Ἀναργύρων Ἀντιμάχειας (πίν. 86): Ἀνασκάφθηκε, 
ἐπίσης, ἀπό τόν Ὀρλάνδο288, τήν ἴδια χρονική περίοδο μέ τήν προ-
ηγούμενη βασιλική. Στή θέση αὐτή ἦταν ὁρατή ἐπιφανειακά μόνο ἡ 
ἁψίδα καί οἱ κάτοικοι τῆς περιοχῆς τιμοῦσαν τή μνήμη τῶν Ἁγίων 
Ἀναργύρων. Τό μνημεῖο ἀνασκάφθηκε τμηματικά, ἐπειδή μέρος του 
εἶχε καταληφθεῖ ἀπό νεώτερες οἰκίες. Συγκεκριμένα ἐρευνήθηκε ἡ 
ἀνατολική πλευρά καί πολύ μικρό τμῆμα τῆς δυτικῆς ἀπόληξης τοῦ 
νάρθηκα, μέ συνολικές διαστάσεις: μῆκος 24,80μ. καί πλάτος 17,24μ. 

Ἡ βασιλική εἶχε προεξέχουσα ἡμικυκλική ἁψίδα καί χωριζόταν σέ 
τρία κλίτη, μέ τό μεσαῖο νά ἔχει πλάτος ὑπερδιπλάσιο τῶν πλαγίων. 
Ἐξωτερικά τῆς ἁψίδας τοῦ Ἱεροῦ Βήματος, στή νοτιοανατολική γωνία, 
βρέθηκε ὀρθογώνιο πρόσκτισμα πού φαίνεται ὅτι συνδεόταν μέ ἄλλο 
ἀνατολικότερα, τοῦ ὁποίου ἀποκαλύφθηκε μόνο τμῆμα τοῦ βορείου 
τοίχου. Στά κλίτη τῆς βασιλικῆς καί στό νάρθηκα βρέθηκαν ἴχνη ψη-
φιδωτῶν δαπέδων289. Ἐσωτερικά τῆς ἁψίδας ἀποκαλύφθηκε τμῆμα τοῦ 
μαρμάρινου στυλοβάτη τοῦ τέμπλου. 

Ἀπό τόν μαρμάρινο διάκοσμο τῆς βασιλικῆς βρέθηκαν μόνο δύο 
τμήματα κορμῶν κιονίσκων290, ἐκ τῶν ὁποίων το ἕνα ἴσως ἀνήκει σέ 
στήριγμα τῆς πλάκας τῆς Ἁγίας Τράπεζας. Ἴσως μέρος τοῦ μαρ μάρινου 
διακόσμου τῆς βασιλικῆς νά μεταφέρθηκε στούς Ἁγίους Ἀπο στόλους 
Ἀντιμάχειας, ὅπου, ὅπως ἀναφέρθηκε παραπάνω, ὁ Ὀρλάνδος εἶχε δι-
απιστώσει ἀπόθεση ἀρκετῶν ἀρχιτεκτονικῶν με λῶν. Σήμερα στό προ-
αύλιο τοῦ ναοῦ εἶναι συγκεντρωμένα λίγα τμήματα ἀρχιτεκτονικῶν 
γλυπτῶν, κυρίως ἀπό ἀκόσμητους κορμούς κιονίσκων, μεταξύ τῶν 
ὁποίων ἐντοπίσαμε ἕνα κορινθιακό κιο νόκρανο τέμπλου291 (ἀρ. κατ. 
12), μέ τέσσερα φύλλα ἄκανθας σέ μία ζώνη. 

Χρονολόγηση: τέλη 5ου - ἀρχές 6ου αἰ.

Βασιλική(;) Λιΐζου (πίν. 79): Μαρμάρινα ἀρχιτεκτονικά γλυπτά 
(τμῆμα πλάκας, ἀρ. κατ. 228 καί δίδυμο θωράκιο, ἀρ. κατ. 214) ἔχουν 
βρεθεῖ στό ναό τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Λιΐζου, πού χρονολογεῖται πι-
θανότατα στούς μεταβυζαντινούς χρόνους. Τό πρῶτο βρέθηκε σέ τυ-

288. Ὀρλάνδος, «Βασιλικαί Κῶ», 99-102.
289. Ὅ.π., 103, εἰκ. 104. Πελεκανίδης-Ἀτζακᾶ, Σύνταγμα Ι, 74-75, πίν. 46α.
290. Ὅ.π., 102, εἰκ. 103.
291. Τό κιονόκρανο, ἄν καί δέν ἔχει ἐπιβεβαιωμένη προέλευση ἀπό κάποια ἀπό τίς δύο 

βασιλικές τῆς περιοχῆς τῆς Ἀντιμάχειας, συμπεριελήφθηκε στή μελέτη καθώς τά φύλλα τῆς 
ἄκανθας σκαλίζονται στόν τύπο μέ τίς «ἀγκιστροει δεῖς ἔσω γλωσσίδες» (ἄκανθα τύπου 
«μάσκας»), τύπος πού γενικά σπανίζει στό νησί. Ἐπιπλέον, χαρακτηρίζεται γιά τήν καλή 
τεχνική ἐπεξεργασία τῶν θεμάτων του.
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χαία θέση μέσα στό ναό, ἐνῶ τό δεύτερο ἔχει ἐντοιχισθεῖ στό τέμπλο 
του. Τά γλυπτά, καθώς καί κάποια ἴχνη τοίχων ἐξωτερικά τοῦ ναοῦ, 
ἔχουν ὁδηγήσει τούς ἐρευνητές στήν ὑπόθεση ὅτι τό ναΰ δριο ἱδρύθηκε 
στή θέση παλαιοχριστιανικῆς βασιλικῆς292, γεγονός πού μέχρι στιγμῆς 
δέν ἔχει ἐπιβεβαιωθεῖ ἀνασκαφικά. 

Περιοχή Καρδάμαινας

Βασιλική Ἁγίας Βαρβάρας (πίν. 79): Βρίσκεται 2,5 χλμ. ἀνατολικά 
τοῦ χωριοῦ τῆς Καρδάμαινας, σέ ἐπαφή σχεδόν μέ τή σημερινή ἀκτο-
γραμμή. Πρόκειται πιθανότατα γιά τρίκλιτη βασιλική μέ ἡμικυκλική 
ἁψίδα στά ἀνατολικά. Τό μνημεῖο ἀποκαλύφθηκε ἀποσπασματικά 
μετά ἀπό πολύ σύντομη ἀνασκαφική ἔρευνα293 καί σήμερα εἶναι κατά 
τό μεγαλύτερο μέρος του ἐπιχωσμένο. Ἀπό τόν γλυπτό του διάκοσμο 
σωζόταν μόνον ἕνα τμῆμα ἰωνικοῦ κιονοκράνου μέ συμφυές ἐπίθημα 
(ἀρ. κατ. 49), τό ὁποῖο δημοσίευσε ἡ Βέμη294 καί μέχρι σήμερα δέν ἔχει 
ἐντοπισθεῖ.

Κατά μῆκος τῆς παραλίας σώζονται ὑπολείμματα τοίχων πού 
ἀνήκουν μᾶλλον σέ περισσότερους τοῦ ἑνός οἰκισμούς. Σέ πρόσφατη 
σωστική ἀνασκαφή βόρεια τῆς βασιλικῆς ἐντοπίστηκε καί ἐρευνήθηκε 
μικρό τμῆμα παλαιοχριστιανικοῦ κτηρίου295.

Χρονολόγηση: Ἵδρυση: ἴσως τέλη 5ου-ἀρχές 6ου αἰ. Τό κιο νό κρανο 
ἀνάγεται στό β΄ μισό τοῦ 6ου αἰ. καί ἴσως συνδέεται μέ ἐπισκευή μετά 
τόν σεισμό τοῦ 551.

Βασιλική Ἁγίας Θεότητας (πίν. 79, 85): Βρίσκεται στό δυτικό ἄκρο 
τοῦ χωριοῦ, σέ ἀπόσταση 300μ. ἀπό τή θάλασσα. Συνδέεται, ἐπίσης, 
μέ ἕναν παλαιοχριστιανικό οἰκισμό, πού βρισκόταν στά δυτικά της. 
Ἀνασκάφθηκε ἀπό τόν R. Herzog στίς ἀρχές τοῦ προηγούμενου αἰῶνα296 
στούς πρόποδες τοῦ λόφου «Θόλος», ὅπου ἦταν ἡ ἀρχαία ἀκρόπολη. 
Εἶναι τρίκλιτη, μήκους 60μ. μέ τρίπλευρη ἁψίδα στά ἀνατολικά καί 
αἴθριο στά δυτικά. Ἀποτελεῖ τή μοναδική μέχρι σήμερα περίπτωση βα-

292. Βολανάκης, «Μνημεῖα», 320.
293. Η ἔρευνα ἔγινε στίς ἀρχές τῆς δεκαετίας τοῦ 1980 ἀλλά δέν ἔχει δημοσιευθεῖ στά 

Χρονικά τοῦ ΑΔ.
294. Vemi, Chapiteaux, 192, πίν. 83, ἀρ. 295.
295. Οἰκόπεδο Χατζηάμαλλου, ΑΔ 55 (2000), Χρονικά, 1195 καί ΑΔ 61 (2006), Χρονικά, 

1340.
296. Herzog, «Bericht», 4. Balducci, Basiliche, 57. Πελεκανίδης-Ἀτζακᾶ, Σύν ταγμα Ι, 

75-76. Βολανάκης, «Μνημεῖα», 320. Ἀπό τόν ἀνασκαφέα ἀναφέρονται ἴχνη ψηφιδωτῶν, τά 
ὁποῖα σήμερα δέν σώζονται.
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σιλικῆς τοῦ νησιοῦ πού ἔχει τρίπλευρη καί ὄχι ἡμικυκλική ἁψίδα. Ἡ 
ἁψίδα ἔφερε ἐπένδυση ἀπό λευκές καί μαῦρες μαρμάρινες πλάκες.

Χρονολόγηση: β΄ μισό 5ου αἰ. (;)

Βασιλική Ἀράγκης (πίν. 79): Ἡ θέση της ἔχει ἁπλῶς ἐντοπισθεῖ297 
σέ ἀπόσταση 2,5 χλμ. δυτικά τοῦ χωριοῦ, χωρίς νά ἔχει γίνει ἀνασκα-
φική ἔρευνα. Δέν ἔχουν βρεθεῖ μαρμάρινα ἀρχιτεκτονικά γλυπτά. Σέ 
ἀπόσταση 500μ. στά δυτικά της ἔχουν ἐντοπισθεῖ λείψανα καμινιοῦ. 
Κοντά στή θέση «Ἀράγκη», ἐπάνω σέ ἀπόκρημνο λόφο, βρίσκον ται τά 
λείψανα ἑνός ὀχυρωμένου οἰκισμοῦ, πού σήμερα ὀνομάζεται Ἑβριόκα-
στρο. Ἀπό ἐπιφανειακές ἔρευνες στόν λόφο περισυλλέχθηκαν νομίσμα-
τα καί κεραμική πού καταδεικνύουν ὅτι ὁ οἰκισμός ἦταν σέ ἀκμή ὅλο 
τόν 6ο καί τό α΄ μισό τοῦ 7ου αἰ.298

Βασιλική πρεσβυτέρου Φωτεινοῦ (πίν. 79): Ἀνασκάφθηκε τό 1992 
ἀπό τήν Ἔρση Μπρούσκαρη299, στό πλαίσιο σωστικῆς ἀνασκαφικῆς 
ἔρευνας τῆς πρώην 4ης ΕΒΑ. Βρίσκεται στό κεντρικό τμῆμα τοῦ χω-
ριοῦ τῆς Καρδάμαινας, σέ ἀπόσταση περίπου 100μ. ἀπό τή θάλασσα 
καί φαίνεται ὅτι βρισκόταν ἐκτός τοῦ παλαιοχριστιανικοῦ οἰκισμοῦ. 
Πρόκειται γιά τρίκλιτη βασιλική μέ προεξέχουσα ἡμικυκλική ἁψίδα 
στά ἀνατολικά, νάρθηκα, αἴθριο, βαπτιστήριο καί προσκτίσματα (συ-
νολ. διαστ. 20Χ45μ.). Τό κεντρικό κλίτος ἔχει πλάτος ὑπερδιπλάσιο 
τοῦ πλάτους τῶν πλαγίων κλιτῶν, ἀπό τά ὁποῖα χωριζόταν μέ κιο-
νοστοιχία. Οἱ κίονες ἑδράζονταν σέ χαμηλές ὀρθογώνιες πλίνθους, τά 
δέ μεταξύ τῶν πλίνθων διαστήματα κλείνονται μέ χαμηλό τοῖχο. Τό 
φράγμα τοῦ πρεσβυτερίου ἐκτείνεται ἀπό τή βόρεια ἕως τή νότια κιο-
νοστοιχία, ἐνῶ στό Ἱερό Βῆμα σώζεται μόνο ἡ θέση τῆς Ἁγίας Τράπε-
ζας καί ἡ πρώτη βαθμίδα τοῦ συνθρόνου.

Τό βαπτιστήριο βρίσκεται στήν πρός ἀνατολάς προέκταση τοῦ 
νοτίου κλίτους. Τό σχῆμα του εἶναι πολύ ἰδιότυπο γιά τήν Κῶ: εἶναι 
ὀρθογώνιο μέ ἀπόληξη σέ ἡμικυκλική ἁψίδα στά ἀνατολικά. Στό 
κτήριο ἀναγνωρίσθηκαν δύο οἰκοδομικές φάσεις: στήν πρώτη φάση 
ἦταν χωρισμένο σέ δυτικό καί ἀνατολικό τμῆμα, ὅπου βρισκόταν μία 
ἐξωτερικά κυλινδρική καί ἐσωτερικά σταυρόσχημη κολυμβήθρα. Στή 
δεύτερη φάση ὁ προαύλειος οἶκος καί τό φωτιστήριο ἑνοποιοῦνται καί 

297. Λαζαρίδης, «Συμβολή», 233.
298. Μπρούσκαρη, «Βασιλική Καρδάμαινας», 39.
299. ΑΔ 42 (1987) Χρονικά, 687. ΑΔ 47 (1992) Χρονικά, 682. Ἐπίσης, Μπρούσκαρη, 

ὅ.π., 38-39. Ἡ ἴδια, Συμβολή. Ἡ ἴδια, «Σφραγίδα Ἄρτου», 267-278.
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κατασκευάζεται μία δεύτερη κολυμβήθρα, μοναδικό παράδειγμα γιά 
τήν Κῶ, ἴδιου τύπου μέ τήν πρώτη300. 

Κατά μῆκος τῆς βόρειας πλευρᾶς ὑπάρχουν πέντε προσκτίσματα, 
ἀπό τά ὁποῖα τό πρῶτο ἀπό ἀνατολικά πιθανόν χρησίμευε ὡς πρόθε-
ση, τό δεύτερο ὡς διακονικό, τό τρίτο ἦταν ἀποθηκευτικός χῶρος καί 
τά ὑπόλοιπα ἄγνωστης χρήσης. Μέσα στή βασιλική, στά δυτικά τοῦ 
τοίχου τοῦ τέμπλου, βρέθηκε ταφή ἐνηλίκων, ἐνῶ ἄλλες τρεῖς παιδικές 
ταφές ἀποκαλύφθηκαν στά βορειοανατολικά της. 

Τό μεγαλύτερο μέρος τῶν δαπέδων φέρει ψηφιδωτή διακόσμηση301 
μέ θέματα κυρίως γεωμετρικά. Δύο ψηφιδωτές ἐπιγραφές ἀνα γράφουν 
τά ὀνόματα τῶν δωρητῶν-ψηφωτῶν Δωροθέου, Εὐτυχίου καί πρε-
σβυτέρου Φωτεινοῦ. Οἱ ψηφιδωτές συνθέσεις παρουσιάζουν ὁμοιότητες 
μέ τά ψηφιδωτά τῆς βασιλικῆς τοῦ Ἁγίου Παύλου, τοῦ Καπαμᾶ κ.ἄ. καί 
ἐντάσσονται γενικά στήν τεχνοτροπία τοῦ λεγομένου «ἐργαστηρίου τῆς 
Κῶ». Διαφοροποιήσεις ὡς πρός τό θεματικό λεξιλόγιο (τό θέμα τῶν συ-
μπλεκόμενων ἁλυσιδωτῶν κύκλων καί τῶν ὀκταγώνων πού ἐναλλάσσο-
νται μέ τετράγωνα), παρουσιάζει τό ψηφιδωτό τοῦ νοτίου κλίτους, τό 
ὁποῖο συσχετίστηκε ἀπό τήν ἀνασκαφέα μέ τά ψηφιδωτά τῶν διαχώρων 
2 καί 3 τῆς λεγόμενης στοᾶς τοῦ Ἀλυτάρχου στήν Ἔφεσο302.

Κατά τήν ἀνασκαφή βρέθηκαν δύο θραύσματα ἁπλῶν ἰωνικῶν 
κιονοκράνων, ἕνα θραῦσμα ἐπιθήματος, δύο τμήματα τοῦ ἄμβωνα, 
μικρά τμήματα θωρακίων, τέσσερις βάσεις κιόνων, τμῆμα πεσσίσκου, 
μία βάση κιονίσκου Ἁγίας Τράπεζας, θραύσματα ἀπό ἕξι τουλάχιστον 
λεκάνες ἤ τράπεζες προσφορῶν κ.ἄ.303

Χρονολόγηση: Μέ βάση τά ψηφιδωτά καί τά κινητά εὑρήματα φαίνε-
ται ὅτι ἡ βασιλική κτίστηκε περί τά μέσα ἤ τό β΄ μισό τοῦ 5ου αἰ. Κατά 

300. Ἡ ἴδια, Συμβολή, 9 καί 19-21. Ἡ ἀνασκαφέας ἐπισημαίνει τή σπανιότητα τῆς 
ὕπαρξης δύο κολυμβηθρῶν γενικά στόν ἑλλαδικό χῶρο, ὅπου, ὅταν ὑπάρχει δεύτερη κο-
λυμβήθρα, εἶναι δευτερεύουσας σημασίας καί πολύ μικρότερη.

301. Brouscari, «Mosa�ques», 56. Ἡ ἴδια, Συμβολή, 10-12 καί 18-19.
302. Στό ἴδιο, 19.
303. Brouscari, «Mosa�ques», 12-13. Ἐπισημαίνεται ὅτι τά δύο τμήματα τοῦ ἄμβωνα 

(τμῆμα τοῦ ἐξώστη του ἤ τῆς βάσης του καί μικρό τμῆμα τοῦ πτερυγίου τῆς σκάλας του) 
βρέθηκαν πεσμένα κοντά στόν βόρειο στυλοβάτη, στό δυτικό τμῆμα τοῦ κεντρικοῦ 
κλίτους. Ἐξάλλου, στό μέσον τοῦ κεντρικοῦ κλίτους τό σωζόμενο δάπεδο δέν φέρει ἴχνη 
τοῦ ἄμβωνα. Συνεπῶς, δέν ἀποκλείεται νά ἦταν ἐγκατεστημένος στό βόρειο τμῆμα τοῦ 
κεντρικοῦ κλίτους, ἀποτελώντας ἐξαίρεση γιά τή συνήθη θέση τοῦ ἄμβωνα στίς βασιλικές 
τῆς Κῶ, διότι σέ ὅσες περιπτώσεις διατηρήθηκαν τά ἴχνη τους, τοποθετοῦνται στό κέντρο 
τοῦ μεσαίου κλίτους, ὅπως συνηθίζεται κατά κύριο λόγο στήν Κωνσταντινούπολη, τή 
Μικρά Ἀσία καί τά νησιά τοῦ Αἰγαίου, βλ. Jakobs, Ambone, 46-50. Γιά τούς ἄμβωνες τῆς 
Κῶ καί τή θέση τους, βλ. καί Μηλίτση-Κεχαγιᾶ, «Ἄμβωνες 2», ὑπό ἐκτύπωση.

-3-MHLITSH_TOMOS A no 17.indd   86 29/3/2018   10:36:23 πµ



ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΚΩ

86 87

τή διερεύνησή της δέν διαπιστώθηκαν ἴχνη τοῦ σεισμοῦ τῶν μέσων τοῦ 
6ου αἰ., ἐνῶ ἡ χρήση της διήρκεσε τουλάχιστον μέχρι τό 624/625 μ.Χ., 
σύμφωνα μέ νόμισμα τοῦ Ἡρακλείου πού βρέθηκε στό στρῶμα κατα-
στροφῆς πού τήν κάλυπτε. Πιθανόν ἡ βασιλική καταστράφηκε ἀπό 
πυρκαγιά, ἴχνη τῆς ὁποίας βρέθηκαν σέ διάφορα σημεῖα.

Στά νοτιοανατολικά της εἶχε βρεθεῖ σέ παλαιότερη ἀνασκαφή ἕνα 
ἀκόμη βαπτιστήριο καί λείψανα μικροῦ ἁψιδωτοῦ κτίσματος304.

Στή δημοσίευση τοῦ Balducci ἀναφέρεται ὅτι ἐντός τοῦ οἰκισμοῦ 
τῆς Καρδάμαινας ἐντοπίστηκαν «δύο κιονόκρανα πού μᾶς κάνουν 
νά ἐλπίζουμε ὅτι θά βροῦμε τουλάχιστον σέ μία ἀπό τίς δύο βασιλικές 
πού πρέπει νά ἀνασκαφθοῦν στήν Καρδάμαινα, ἕνα μνημεῖο Θεοδο-
σιανό»305, ἐνῶ στό ἰταλικό φωτογραφικό ἀρχεῖο ὑπάρχει φωτογραφία 
ἑνός θεοδοσιανοῦ κιονοκράνου (παραλλαγή μέ μία σειρά φύλλων ἄκαν-
θας) μέ τήν ἔνδειξη βασιλική Καρδάμαινας306. Τό κιονόκρανο αὐτό δέν 
ἔχει ἐντοπισθεῖ. Στό Μουσεῖο τοῦ Κάστρου τῆς Νεραντζιᾶς σώζεται 
ἕνα ἀκόμη θεοδοσιανό κιονόκρανο ἴδιου τύπου μέ αὐτό τῆς φωτο-
γραφίας, ἀλλά μέ ἀρκετά πιό ἐκτεταμένες φθορές (ἀρ. κατ. 25, πίν. 8). 
Προφανῶς πρόκειται γιά τά δύο κιονόκρανα πού ἀναφέρει ὁ Balducci.

Περιοχή Κεφάλου

Βασιλική Ἁγίου Στεφάνου (πίν. 87): Τό ἐντυπωσιακό συγκρότη-
μα τῆς διπλῆς βασιλικῆς τοῦ Ἁγίου Στεφάνου βρίσκεται σέ βραχῶδες 
ἔξαρμα τῆς ἀνατολικῆς ἀκτῆς τοῦ ὅρμου τῆς Κεφάλου, ὅπου ἀνα-
πτύχθηκε σημαντικός παλαιοχριστιανικός οἰκισμός307. Στόν θα  λάσ - 
σιο χῶρο, ἀκριβῶς ἀπέναντι ἀπό τή νότια πλευρά τοῦ συγ κρο τήματος, 
ὑψώνεται τό νησάκι τοῦ Ἁγίου Νικολάου, ὅπου ἔχουν ἐντοπισθεῖ σπο-
ραδικά λείψανα ὀχύρωσης, πιθανῶς τῆς βυζαντινῆς περιόδου ἀλλά δέν 
ἔχει γίνει ἀνασκαφική ἔρευνα. Ἡ νότια βασιλική, πού εἶναι μεγαλύτερη 
καί πιό πολυτελής, ἀνασκάφθηκε ἀπό τόν Laurenzi308 καί ἡ βόρεια, 
πού θεωρεῖται μεταγενέστερη τῆς νότιας, ἀπό τόν Balducci309. 

Ἡ νότια βασιλική εἶναι τρίκλιτη (διαστ. 22,85Χ15,50μ.) μέ ἡμικυκλική 

304. ΑΔ 47 (1992) Χρονικά, 682.
305. Balducci, Basiliche, 57.
306. Baldini-Livadiotti, Basilica di S. Gabriele, 117-118, ΙΙ.3.3.
307. Βλ. παραπάνω, κεφ. Ι.2.
308. Laurenzi, «Nuovi contribute», 603-626. Morricone, «Scavi», 327.
309. Balducci, Basiliche, 15-22. Ἐπίσης βλ. Sodini-Kolokotsas, Aliki, 287, εἰκ. 222. Γιά 

τίς βασιλικές καί τά ψηφιδωτά βλ. ἐπίσης Parrish, «Mosaic Workshop», 332-333 καί 341-
343.
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ἁψίδα στά ἀνατολικά καί νάρθηκα μέ αἴθριο στά δυτικά. Στό μέσον τοῦ 
κεντρικοῦ κλίτους διατηροῦνται τά ἴχνη τῆς θέσης τοῦ ἄμβωνα310, τοῦ 
ὁποίου οἱ σωζόμενες δύο κλίμακες ἀποτελοῦν μετασκευές δύο τμημάτων 
ἀπό ρωμαϊκούς ἡμικίονες. Στήν ἀνατολική πλευρά διατηρεῖται ὁ 
μαρμάρινος στυλοβάτης τοῦ φράγματος τοῦ πρεσβυτερίου πού κα-
ταλάμβανε τμῆμα τοῦ μεσαίου κλίτους φτάνοντας μέχρι τούς δεύτερους 
ἀπό ἀνατολάς κίονες καί τά ἴχνη τῶν βάσεων τοῦ κιβωρίου τῆς Ἁγίας 
Τράπεζας. Σώζονται τέσσερα ἰωνικά κιονόκρανα μέ συμφυές ἐπίθημα 
καί τέσσερις κίονες τῶν κιονοστοιχιῶν, οἱ ὁποῖοι πατοῦσαν σέ ὑψηλό 
στυλοβάτη, ὕψους περίπου 0,50μ. Τά μετακιόνια διαστήματα, ὅπως δι-
απιστώνεται ἀπό τίς ἀντίστοιχες βαθύνσεις γιά τή στερέωσή τους στίς 
βάσεις τῶν κιόνων, ἔκλειναν μέ μαρμάρινα θωράκια, ἀπό τά ὁποῖα δέν 
βρέθηκε κανένα. Στόν βόρειο τοῖχο τῆς βασιλικῆς διαμορφώνονται 
ἐσοχές ὀρθογώνιας διατομῆς, πού σώζονται σέ χαμηλό ὕψος. Δέν ἀπο-
κλείεται νά εἶχαν τή μορφή τυφλῶν ἁψιδωμάτων. Οἱ βάσεις, οἱ κίονες καί 
τά κιονόκρανα κατασκευάστηκαν εἰδικά γιά τή βασιλική καί δέν χρησι-
μοποιήθηκαν γλυπτά σέ β΄ χρήση (ἐκτός ἀπό τίς κλίμακες τοῦ ἄμβωνα). 

Τό αἴθριο, πού θεωρεῖται μεταγενέστερο τῆς βασιλικῆς, πιθα νόν 
σύγχρονο τῆς βόρειας βασιλικῆς, ἔχει κιονοστοιχίες στίς τρεῖς πλευρές, 
μέ κίονες κατασκευασμένους ἀπό γρανίτη, βρίσκεται σέ χαμηλότε-
ρο ἐπίπεδο ἀπό τόν νάρθηκα, λόγῳ τοῦ βραχώδους ἐδάφους καί ἡ 
πρόσβαση στόν νάρθηκα ἐπιτυγχάνεται μέσω μιᾶς μεγάλης κλίμακας 
μέ πέντε βαθμίδες. 

Στή νότια πλευρά τῆς βασιλικῆς προσκολλᾶται ἕνα ἁψιδωτό 
πρόσκτισμα (διακονικό)311 στήν προέκταση τοῦ νάρθηκα καί ἀμέσως 
ἀνατολικότερα ἕνα ὀρθογώνιο πρόσκτισμα μέ κυκλικό φρέαρ καί 
ἕνα τετράγωνο. Καί τά τρία προσκτίσματα ἐπικοινωνοῦν μέ ἐπιμήκη 
διάδρομο πού ἐκτείνεται στή νότια πλευρά τοῦ νοτίου κλίτους. Σέ 
ἐπαφή μέ τό νότιο τοῖχο τῆς βασιλικῆς, ἐντός τοῦ διαδρόμου, σώζε-
ται καί ἡ βάση κλίμακας πού ἐνδεχομένως παρεῖχε πρόσβαση στά 
ὑπερῶα. Στή νότια πλευρά τοῦ Ἱεροῦ Βήματος καί τῆς ἁψίδας, στήν 
ἀνατολική προέκταση τοῦ νοτίου κλίτους, διαμορφώνονται ἄλλα τρία 
προσκτίσματα, το ἕνα τετράγωνο καί τά ἄλλα δύο ὀρθογώνια. 

Τό βαπτιστήριο312, πού θεωρεῖται σύγχρονο τῆς βασιλικῆς, εἶναι κα-
τασκευασμένο στή βορειοανατολική πλευρά της καί ἐπικοινωνεῖ μέ τό 

310. Jakobs, Ambone, 261-262, πίν. 11e.
311. Ὁ Parrish («Mosaic Workshop», 333) πιθανολογεῖ τή χρήση του ὡς παρεκκλήσιο.
312. Orlandos, «Les Baptistères», 205, εἰκ. 8. Βολανάκης, Βαπτιστήρια, 118-119, εἰκ. 

VIIι, πίν. 7α-β. Βολανάκης, «Βαπτιστήρια Κῶ», 328-329.
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βόρειο κλίτος. Ἔχει τετράγωνη κάτοψη, τό φωτιστήριο (ἐσωτ. διαστ. 
4,80Χ4,80μ.) περιβάλλεται ἀπό διάδρομο στίς τέσσερις πλευρές καί στό 
κέντρο του ἀνοίγεται ὀκτάπλευρη κολυμβήθρα. 

Ἀπό τόν μαρμάρινο διάκοσμο τῆς νότιας βασιλικῆς σώθηκαν καί 
συμπεριλήφθηκαν στή μελέτη ἀρκετά μαρμάρινα ἀρχιτεκτονικά 
γλυπτά: 18 βάσεις κιόνων (ἀρ. κατ. 125-142), 4 κορμοί κιόνων (ἀρ. κατ. 
114-117), 4 ἰωνικά κιονόκρανα μέ συμφυές ἐπίθημα (ἀρ. κατ. 41-44). 
Στόν χῶρο τῆς βασιλικῆς διατηρεῖται καί ἕνα ἐνεπίγραφο θραῦσμα 
ἀπό θωράκιο ἐξώστη ἄμβωνα313, ἐνῶ στό φυλάκιο, δίπλα στή βασιλική, 
εἶχε περισυλλεχθεῖ, ἄγνωστο πότε καί ἀπό ποιά θέση, ἕνα τμῆμα ἀπό 
ἐνεπίγραφο θωράκιο ἐξώστη ἄμβωνα314 (σήμερα στό Μουσεῖο Κάστρου 
Νεραντζιᾶς).

Ἡ βόρεια βασιλική εἶναι μικρότερη (διαστ. 16,90Χ11,90μ.), προ-
σκολλᾶται στόν βόρειο τοῖχο τῆς νότιας καί χωρίζεται σέ τρία κλίτη μέ 
ἐναλλαγή πεσσῶν καί κιόνων, στοιχεῖο πού ὑποδεικνύει τήν ὀψιμότερη 
χρονολόγησή της (β΄ μισό 6ου αἰ. ἤ καί 7ος αἰ.)315. 

Ἡ ἡμικυκλική ἁψίδα μέ τό μαρμάρινο σύνθρονο, λόγῳ τῆς προ-
σαρμογῆς τῆς βασιλικῆς στό προϋπάρχον βαπτιστήριο, δέν προεξέχει 
ἀλλά ἐνσωματώνεται στό πάχος τοῦ ἀνατολικοῦ τοίχου. Διατηροῦνται 
τμήματα τοῦ μαρμάρινου στυλοβάτη τοῦ φράγματος τοῦ πρεσβυ-
τερίου, τό ὁποῖο καταλαμβάνει τμῆμα τοῦ μεσαίου κλίτους. Ἐκτός τοῦ 
στυλοβάτη σώζεται ἕνας πεσσίσκος μέ μηλοειδῆ ἀπόληξη (ἀρ. κατ. 197) 
καί τμῆμα ἑνός μονολιθικοῦ ἀρράβδωτου κιονίσκου. Ἐπίσης, σώζονται 
τά ἴχνη τῆς βάσης τοῦ μαρμάρινου ἄμβωνα316, πού τυπολογικά ἀνήκει 

313. Στην κοίλη ἐπιφάνεια τοῦ θωρακίου, πού εἶναι κατασκευασμένο ἀπό γκριζογάλα-
νο μάρμαρο, σκαλίζεται ἀνάγλυφος λατινικός σταυρός μέ πεπλατυσμένες κεραῖες. Ἀπό τή 
βάση τῆς κάθετης κεραίας τοῦ ξεκινᾶ κυματοειδής βλαστός πού ἀπολήγει κάτω δεξιά σέ 
φύλλο κισσοῦ. Ἐπάνω ἀπό τό σταυρό, σέ ὅλο τό πλάτος τοῦ θωρακίου, σέ ταινία ὕψ. 
0,025μ., ἐγχάρακτη ἐπιγραφή: ...ΕΡΟΝ ΤΩΝ ΑΥΤΟΙC ΠΡΕCΒ[ΥΤΕΡΩΝ]. Ἡ ἐπιγραφή ἔχει 
δημοσιευθεῖ ἀπό τόν Segre (Iscrizioni, 274, πίν. 152, EV 371). Κατά τή μελέτη τοῦ θωρακίου 
στή βασιλική βρέθηκε ἄλλο ἕνα μικρό τμῆμα ἀπό θωράκιο ἐξώστη ἄμβωνα, ἀπό ὅμοιο 
μάρμαρο καί πανομοιότυπο διάκοσμο, πού φαίνεται ὅτι προέρχεται ἀπό τόν ἴδιο ἄμβωνα, 
βλ. Μηλίτση-Κεχαγιᾶ, «Ἄμβωνες 2», ὑπό ἐκτύπωση.

314. Τό θωράκιο ἐντοπίστηκε πρόσφατα. Εἶναι κατασκευασμένο ἀπό προκοννήσιο 
μάρμαρο καί στήν ἄνω πλευρά του σκαλίζεται ἡ ἐπιγραφή: Κ(ΥΡΙ)Ε ΜΝΗΣΘΗ(ΤΙ). 
Μηλίτση-Κεχαγιᾶ, «Ἄμβωνες 2», ὑπό ἐκτύπωση.

315. Ἡ ἐναλλαγή πεσσῶν καί κιόνων ὑποδεικνύει ἐνδεχομένως ὄψιμη χρονολόγηση, 
καθώς ἀνάλογες περιπτώσεις χρονολογοῦνται συνήθως στόν 7ο αἰ. ἤ καί ἀργότερα (μετα-
σκευή Ἁγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης, βλ. Σωτηρίου, Βασιλική Ἁγίου Δημητρίου, 144, εἰκ. 
60. Βασιλική Ἀπιδιᾶς, βλ. Γκιολές, Ναοδομία, 61-62, εἰκ. 35, ὅπου καί ἡ προηγούμενη βιβλι-
ογραφία. Παλαιά Μητρόπολη Βέροιας, βλ. Παπαζῶτος, Βέροια, 164-167, σχ. 5, 6.).

316. Jakobs, Ambone, 262, πίν. 12α..
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στήν κατηγορία μέ τίς δύο κατ’ ἄξονα κλίμακες. Στά δυτικά ὑπάρχει 
νάρθηκας. 

Ἡ βασιλική κτίστηκε σέ ἐπαφή μέ τόν δυτικό τοῖχο τοῦ βαπτι-
στηρίου καί ἐπικοινωνοῦσε μέ αὐτό μέσω μίας θύρας στό ἀνατολικό 
ἄκρο τοῦ βόρειου κλίτους της. Εἶναι πιθανό ἡ βόρεια βασιλική νά 
ἐχρησιμοποιεῖτο γιά τήν προετοιμασία τῶν κατηχούμενων πρίν ἀπό 
τήν τέλεση τοῦ βαπτίσματος317, μετά τό ὁποῖο περνοῦσαν στή μεγάλη 
νότια βασιλική διά μέσου τῆς θύρας στό νότιο ἄκρο τοῦ δυτικοῦ δι-
αδρόμου τοῦ βαπτιστηρίου, προκειμένου νά πάρουν μέρος στή λει-
τουργία ὡς μυημένοι. 

Τά δάπεδα καί τῶν δύο βασιλικῶν ἦταν στρωμένα μέ ἐντυπωσιακά 
ψηφιδωτά, βασισμένα σέ γεωμετρικές φόρμες καί συμπλέγματα, σέ ποι-
κιλία ἔντονων χρωμάτων. Παγώνια πού πίνουν ἀπό κάνθαρο, πάπιες, 
πελεκάνοι, ἀετοί καί ἄλλα παγώνια, ὅλα ἐνταγμένα σέ ὀρθογώνια 
πλαίσια, συνδυάζονται μέ τά γεωμετρικά σχέδια, σχηματίζοντας 
ποικίλες συνθέσεις318.

Σέ χῶρο ἀμέσως δυτικά τῆς βόρειας βασιλικῆς συσσωρεύον ται ἀρχι-
τεκτονικά γλυπτά χωρίς ἔνδειξη προέλευσης, πού πιθα νῶς προέρχο-
νται ἀπό τίς δύο βασιλικές, τή βασιλική Καμαρίου, τή Μι κρή βασιλική 
ἤ καί ἀπό παλαιότερες περισυλλογές ἀπό τήν εὐ ρύ τερη περιοχή τῆς 
Κεφάλου. Ἀπό αὐτά συμπεριελήφθηκαν στή με λέτη δύο συναρμόζοντα 
τμήματα κορμοῦ κίονα (ἀρ. κατ. 118) καί ἕνας ἀκέραιος κίονας (ἀρ. 
κατ. 119).

Χρονολόγηση: Νότια βασιλική - βαπτιστήριο: τελευταῖο τέταρτο 
5ου αἰ.319. Αἴθριο: β΄ μισό 6ου αἰ. Βόρεια βασιλική: β΄ μισό 6ου ἤ καί 
ὀψιμότερη (7ος αἰ.).

Μικρή Βασιλική (πίν. 88): Ἀνασκάφθηκε ἀπό τόν Balducci320 
καί βρίσκεται σέ μικρή ἀπόσταση δυτικά τῶν βασιλικῶν τοῦ Ἁγίου 
Στεφάνου. Εἶναι μονόκλιτη μέ ἡμικυκλική ἁψίδα στά ἀνατολικά καί 
μεγάλη αὐλή στά δυτικά. Στή βόρεια πλευρά προσκολλᾶται σειρά τριῶν 
συνεχόμενων ὀρθογωνίων προσκτισμάτων, τά ὁποῖα καταλαμβάνουν 
ὅλο τό μῆκος τῆς βόρειας πλευρᾶς καί τό ἀνατολικότερο ἀπολήγει σέ 
ἁψίδα. Στή νότια πλευρά ἐφάπτεται ὀρθογώνιο ἐπιμῆκες πρόσκτισμα 
καί ἀμέσως νότια τῆς ἁψίδας ἕνα μικρότερο ὀρθογώνιο πρόσκτισμα. 

317. Sodini-Kolokotsas, Aliki, 287.
318. Πελεκανίδης-Ἀτζακᾶ, Σύνταγμα Ι, 65-66, πίν. 27α-30β.
319. Parrish, «Mosaic Workshop», 333, εἰκ. 1.
320. Balducci, Basiliche, 12-15. Βλ. καί ΑΔ 44 (1989) Χρονικά, 526.
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Στό τελευταῖο βρέθηκε ταφή σέ πήλινη σαρκοφάγο, σύγχρονη μέ τό 
ναό. Τό γεγονός αὐτό ὁδήγησε τόν ἀνασκαφέα στήν ὑπόθεση ὅτι ἡ 
βασιλική ἀποτελεῖ ἕνα εἶδος μαρτυρίου, πού κτίστηκε γιά νά στεγάσει 
τά ὀστᾶ ἑνός μάρτυρα. 

Τά προκτίσματα τῆς βόρειας καί τῆς νότιας πλευρᾶς δημιουργοῦν 
ἕνα εἶδος πλαγίων κλιτῶν καί ἐπικοινωνοῦν, ὅπως καί τό κεντρικό, μέ 
τή μεγάλη αὐλή στά δυτικά. Ἀπό τόν μαρμάρινο διάκοσμο τῆς βασι-
λικῆς σώθηκε μόνον ἕνα ἀπότμημα ἀρράβδωτου κορμοῦ κίονα, πού 
δέν κρίθηκε σκόπιμο νά συμπεριληφθεῖ στή μελέτη.

Χρονολόγηση: Μετά τά μέσα τοῦ 6ου αἰ. (;)

Βασιλική Καμαρίου (πίν. 88): Βρίσκεται στόν ὁμώνυμο λόφο πού 
ὑψώνεται στή βορειοδυτική πλευρά τοῦ ὅρμου τῆς Κεφάλου καί 
ἀνασκάφθηκε ἐπίσης ἀπό τόν Balducci321. Πρόκειται γιά τρίκλιτη 
βασιλική μέ μεγάλη ἡμικυκλική ἁψίδα στά ἀνατολικά καί ὀρθογώνιο 
νάρθηκα στά δυτικά. Στή βόρεια πλευρά, κοντά στό ἀνατολικό ἄκρο, 
προσκολλᾶται ἁψιδωτό πρόσκτισμα, ἐνῶ στή νότια ἐφάπτεται ἕνα 
ὀρθογώνιο ἐπίμηκες πρόσκτισμα μέ σειρά ἐπικοινωνούντων χώρων, 
πού διατρέχει ὅλη τή νότια πλευρά τῆς βασιλικῆς. Ἡ ἁψίδα τοῦ ναοῦ 
ἔχει καταρρεύσει λόγῳ τῆς ὑποχώρησης πού παρουσιάζει τό ἔδαφος 
στήν ἄκρη τοῦ λόφου. Ἡ βασιλική χωριζόταν σέ τρία κλίτη μέ σειρά 
δύο κιονοστοιχιῶν ἀπό δέκα κίονες πού ἔβαιναν σέ χαμηλό στυλοβάτη. 
Ὁ νάρθηκας βρίσκεται σέ ὑψηλότερο ἐπίπεδο ἀπό τόν ὑπόλοιπο ναό, 
λόγῳ τῆς φυσικῆς κλίσης τοῦ ἐδάφους. 

Ἀπό τόν μαρμάρινο διάκοσμο σώζεται κατά χώραν μία βάση κίο να 
(ἀρ. κατ. 143)322, κατασκευασμένη ἀπό παρόμοιο μάρμαρο (λευκόγκρι-
ζο, μᾶλλον ντόπιο) καί ἰδίου σχήματος μέ αὐτές τοῦ Ἁγίου Στεφάνου. 
Ἀπό τό κιβώριο τῆς βασιλικῆς, ἴχνη τοῦ ὁποίου δέν σώζονται, φαίνε-
ται ὅτι προέρχονται δύο πανομοιότυπα κορινθιακά κιονόκρανα μέ μία 
στεφάνη φύλλων πριονωτῆς ἄκανθας (ἀρ. κατ. 3-4, πίν. 1-2.), κατα-
σκευασμένα ἀπό προκοννήσιο μάρμαρο, πού σήμερα βρίσκονται στόν 
περιβάλλοντα χῶρο τῆς ἀναστηλωμένης Ρωμαϊκῆς Οἰκίας στήν πόλη 
τῆς Κῶ, ἀλλά περιλαμβάνονται στό ἰταλικό φωτογραφικό ἀρχεῖο μέ τήν 
ἔνδειξη ὅτι προέρχονται ἀπό τή βασιλική τοῦ Καμαρίου Κεφάλου323. 

Τά δάπεδα τῆς βασιλικῆς ἦταν στρωμένα μέ ψηφιδωτές συν θέσεις324, 

321. Balducci, Basiliche, 6-12. Ἐπίσης, Morricone, «Scavi», 328.
322. Ὁ Balducci ἀναφέρει ὅτι ὑπῆρχαν ἴχνη ἀσβέστη στίς μεταφερμένες βάσεις ἄλλων 

κιόνων, οἱ ὁποῖες ὅμως σήμερα δέν σώζονται στό χῶρο τῆς βασιλικῆς.
323. Baldini - Livadiotti, Basilica di S. Gabriele, 117-118, ΙΙ.3.1 καί ΙΙ.3.2.
324. Πελεκανίδης-Ἀτζακᾶ, Σύνταγμα Ι, 63-65, πίν. 23α-26β.
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πού εἶχαν γεωμετρικά κυρίως σχέδια ἀπό τεμνόμενους καί ἐφαπτόμε-
νους κύκλους, φυτικά θέματα ἀλλά καί μεμονωμένα θέματα μέσα σέ κυ-
κλικά πλαίσια. Ἀξιοσημείωτο εἶναι τό θέμα τοῦ κιβωρίου, τό θέμα μέ τά 
ψάρια καί δελφίνια ἑκατέρωθεν διπλῆς ἄγκυρας ἀλλά καί αὐτό τοῦ δι-
πλοῦ πελέκεως, πού εἶναι σπανιότατο στήν παλαιοχριστιανική περίο-
δο. Ἐνδιαφέρον παρουσιάζει καί τό ἀνάγλυφο μονόγραμμα πού εἶ ναι 
σκαλισμένο σέ ἕναν λίθο τῆς νοτιοδυτικῆς γωνίας τοῦ κυρίως ναοῦ325, 
ὅπου σταυρός στηρίζεται σέ σφαῖρα, ἡ ἄνω του κεραία καταλήγει σέ Ρ 
καί ἀπό τίς ὁριζόντιες κεραῖες κρέμονται τά γράμματα Α καί Ω. Βάσει 
τοῦ πρώϊμου αὐτοῦ μονογράμματος ὁ ἀνασκαφέας χρονολόγησε τή 
βασιλική στίς ἀρχές τοῦ 5ου αἰ. Ἀντίθετα ὁ Πελεκανίδης καί ἡ Ἀτζακᾶ 
χρονολογοῦν τά ψηφιδωτά στό β΄ μισό τοῦ 5ου αἰ.

Χρονολόγηση: β΄ μισό 5ου αἰ. - ἀρχές 6ου αἰ.

Βασιλική Κάμπου (πίν. 79): Βρίσκεται στή θέση «Κάμπος», στήν 
ἀνατολική πλευρά τοῦ κόλπου τῆς Κεφάλου, καί ἀνασκάφθηκε στό 
πλαίσιο σωστικῆς ἀνασκαφικῆς ἔρευνας τῆς πρώην 4ης ΕΒΑ326. 
Ἐρευνήθηκε μόνο τμῆμα τῆς ἁψίδας τοῦ Ἱεροῦ Βήματος, (μέγιστης 
ὁρατῆς διαμέτρου 4,10μ.), ἡ ὁποία σώζεται σέ δύο σειρές δόμων, καί 
τμῆμα τοῦ πλακόστρωτου δαπέδου ἀπό ντόπιες σχιστολιθικές πλάκες. 
Ἀνατολικά τῆς ἁψίδας ἀποκαλύφθηκε στρῶμα καταστροφῆς ἀπό 
πέτρες καί κεραμίδες. Βρέθηκαν λίγα μαρμάρινα ἀρχιτεκτονικά γλυπτά 
(ἐπίθημα μέ ἀνάγλυφους σταυρούς στίς στενές ὄψεις, ἐπίθημα ἀκόσμη-
το, τμῆμα ἀμφικιονίσκου καί τμῆμα βάσης κίονα). 

Σέ ἀπόσταση 20μ. νοτιοδυτικά τῆς ἁψίδας, ἐπίσης, στά πλαίσια 
σωστικῆς ἀνασκαφῆς, ἀποκαλύφθηκε μία μικρότερη ἁψίδα327, χορδῆς 
3,85μ. καί βέλους 1,80μ., μέ ἐπιμελημένη ἀνωδομή ἀπό ἁδρά λα-
ξευμένους λίθους καί δάπεδο στρωμένο σέ δύο φάσεις, ἀρχικά μέ 
ψηφίδες ἀπό ὑαλόμαζα σέ μαῦρο, κόκκινο καί γαλάζιο χρῶμα καί σέ 
μία δεύτερη φάση, μέ ἀκανόνιστες σχιστόπλακες. Πιθανότατα ἀνῆκε 
σέ κάποιο πρόσκτισμα τῆς βασιλικῆς. Σέ διερευνητική τομή, μήκους 
26μ. βορειότερα τῆς ἁψίδας, βρέθηκε ἕνα λίθινο ἐπίθημα σέ σχῆμα ἀνε-
στραμμένης κόλουρης πυραμίδας, μέ διάκοσμο ἕναν ἐγχάρακτο σταυρό 
στή μία στενή πλευρά.

Βασιλικές Α΄ καί Β΄ στή θέση «Καμήλα» (πίν. 79): Κατά τή διάρκεια 
τῆς ἀνασκαφῆς τῶν βασιλικῶν τοῦ Ἁγίου Στεφάνου καί σέ ἀπόστα-

325. Balducci, Basiliche, εἰκ. 7.
326. Οἰκόπεδο Γιάννου, ΑΔ 49 (1994) Χρονικά, 828, πίν. 260γ.
327. Ὄρυγμα ΟΤΕ, ΑΔ 52 (1997) Χρονικά, 1162.
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ση 200μ. δυτικά αὐτῶν, στή θέση «Καμήλα», σέ δοκιμαστική ἔρευνα, 
ἐντοπίστηκε ἁψίδα βασιλικῆς328, τήν ὁποία ὀνομάσαμε βασιλική Α΄, 
πρός διάκριση ἀπό μία δεύτερη βασιλική Β΄, πού ἀποκαλύφθηκε τό 
1995329, 200μ. ἀνατολικά τῆς πρώτης. Ἀπό τή βασιλική Β΄ εἶναι ὁρατή 
μόνο μία ἁψίδα μέ τμῆμα δαπέδου ἀπό τετράγωνες πήλινες πλάκες.

Ὅπως διαπιστώνεται ἀπό τά παραπάνω, σέ λίγες ἀπό τίς παλαιο-
χριστιανικές βασιλικές τῆς Κῶ διατηροῦνται in situ ἤ σέ τυχαῖες θέ-
σεις μαρμάρινα ἀρχιτεκτονικά γλυπτά. Κατά τήν ἀνασκαφή τῶν 
πε ρισσότερων βασιλικῶν, μέρος τῆς μαρμάρινης διακόσμησης μετα-
φέρθηκε στό ἱπποτικό κάστρο τῆς Νεραντζιᾶς, χωρίς ὅμως, στίς πε-
ρισσότερες περιπτώσεις, νά σημειώνεται ὁ τόπος προέλευσής τους330. 

Ἀπό τό σύνολο τῶν γλυπτῶν πού παρουσιάζονται στή μελέτη, ἕνας 
μικρός ἀριθμός δίνει στοιχεῖα γιά τήν προέλευσή του. Αὐτό γίνεται 
εἴτε μέ τήν ταύτιση γλυπτῶν στίς δημοσιεύσεις βασιλικῶν [Balducci 
(«Basiliche»), Ὀρλάνδος («Βασιλικαί Κῶ»)], σέ γενικές μελέτες τῶν 
ἰταλῶν ἀρχαιολόγων (Morricone, «Scavi») ἤ στό ἰταλικό φωτογρα-
φικό ἀρχεῖο. Ἐπιπλέον, στήν ἐπιφάνεια κάποιων γλυπτῶν ἔχει γρα-
φεῖ μέ μολύβι ἡ ἔνδειξη προέλευσης, προφανῶς κατά τή διάρκεια τῆς 
μεταφορᾶς τους στό Μουσεῖο τοῦ Κάστρου τῆς Νεραντζιᾶς, πού 
πραγματοποιήθηκε στή δεκαετία τοῦ 1970. Μία ἄλλη γενική ταύτιση 
μπορεῖ νά γίνει ἀπό τή θέση, στήν ὁποία βρίσκονται κάποια ἀπό τά 
γλυπτά, χρησιμοποιημένα σέ μεταγενέστερα μνημεῖα ἤ κτήρια, ὅπως 
γιά παράδειγμα τά ἀρχιτεκτονικά γλυπτά πού χρησιμοποιήθηκαν στό 
μεταβυζαντινό ναΰδριο τῆς Τιμίας Ζώνης στό Πυλί, τά ὁποῖα εἶναι πι-
θανό νά προέρχονται ἀπό κάποια ἄγνωστη μέχρι στιγμῆς βασιλική τῆς 
περιοχῆς. Ἐπίσης, σέ ὑπαίθριους χώρους τῆς πόλης βρίσκονται ἀρχι-
τεκτονικά γλυπτά πού θά μποροῦσαν νά συσχετισθοῦν μέ βασιλικές 
πού βρίσκονται σέ μικρή ἀπόσταση ἀπό αὐτούς, ὅπως τά πέντε ὅμοια 
κορινθιακά κιονόκρανα πού ἐκτίθενται στόν περίβολο τῆς Ρωμαϊκῆς 

328. Λαζαρίδης, «Συμβολή», 233. Ὁ ἐντοπισμός τῆς ἁψίδας δέν ἀναφέρεται ἀπό τόν 
Balducci. Ὁ Λαζαρίδης πῆρε τήν πληροφορία ἀπό τούς τεχνίτες πού εἶχαν ἐργασθεῖ στήν 
ἀνασκαφή τοῦ Ἁγίου Στεφάνου.

329. ΑΔ 50 (1995) Χρονικά, 828. Ὁ ἐντοπισμός ἔγινε ἀπό τήν ἀρχαιολόγο Ἔρση 
Μπρούσκαρη.

330. Σημειώνεται ὅτι τά περισσότερα γλυπτά τῆς μελέτης προέρχονται ἀπό τήν πόλη 
τῆς Κῶ καί ἕνας περιορισμένος ἀριθμός σχετίζεται μέ τήν ὕπαιθρο τοῦ νησιοῦ, καθώς οἱ 
ἰταλοί ἀρχαιολόγοι πού ἀνέσκαψαν μεγάλα τμήματα τῆς πόλης μετά τόν καταστρεπτικό 
σεισμό τοῦ 1933, χρησιμοποίησαν τό Κάστρο τῆς Νεραντζιᾶς γιά τήν ἐναπόθεση τῶν 
μαρμάρινων εὑρημάτων ἀπό τούς ναούς ἤ ἀπό τίς κατεδαφίσεις τῶν κτηρίων τῆς πόλης.
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Οἰκίας, σέ κοντινή ἀπόσταση ἀπό τήν περιοχή τῶν Δυτικῶν Θερμῶν, 
ὅπου ὑπῆρχαν δύο βασιλικές καί ἐπισκοπικό συγκρότημα. Ἀναλυτική 
παράθεση τοῦ τόπου ἤ τοῦ μνημείου εὕρεσης κάθε γλυπτοῦ γίνεται στό 
τέλος τῆς μελέτης, στό Εὑρετήριο 1, ἐνῶ τυπολογικός κατάλογος τῶν 
γλυπτῶν παρατίθεται στό Εὑρετήριο 3.

Ἡ συλλογή ἀρχιτεκτονικῶν μελῶν τοῦ Κάστρου τῆς Νεραντζιᾶς

Τό κάστρο τῆς Νεραντζιᾶς331 ὑψώνεται στήν εἴσοδο τοῦ λιμανιοῦ 
τῆς Kῶ, κτίστηκε ἀπό τούς Ἱππότες τοῦ Tάγματος τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου 
τῆς Ἱερουσαλήμ καί ἀποτελεῖ ἕνα ἀπό τά πιό ἐπιβλητικά μνημεῖα 
τοῦ νησιοῦ. Mέχρι τίς ἀρχές τοῦ 20οῦ αἰ., ὁ χῶρος ὅπου βρίσκεται τό 
κάστρο, ἦταν νησί πού ἐπικοινωνοῦσε μέ τή στεριά μέσῳ μίας γέφυρας 
ἐπάνω ἀπό τή σημερινή λεωφόρο τῶν Φοινίκων, ἡ ὁποία ἀρχικά ἀπο-
τελοῦσε τμῆμα τῆς ἐξωτερικῆς τάφρου τοῦ κάστρου.

Ἡ συγκέντρωση ἀρχιτεκτονικῶν γλυπτῶν στό κάστρο ἄρχισε ἀπό 
τούς Ἰταλούς ἀρχαιολόγους, στίς δεκαετίες τοῦ 1920 καί 1930332. Στό 
μικρό Μουσεῖο Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν πού κτίστηκε κατά τήν Ἰταλο-
κρατία στή βόρεια πλευρά τοῦ κάστρου καί σέ ἐπαφή μέ τό τεῖχος τοῦ 
ἐξωτερικοῦ περιβόλου, συγκεντρώθηκαν στή δεκαετία τοῦ 1960 διάφο-
ρα μαρμάρινα ἀρχιτεκτονικά γλυπτά. 

Τά ἑλληνιστικά καί ρωμαϊκά ἀρχιτεκτονικά γλυπτά ἐκτέθηκαν στίς 
δύο μικρές αἴθουσες τῆς ἀνατολικῆς πλευρᾶς, τά δέ παλαιοχριστια-
νικά σέ μία μεγάλη θολωτή αἴθουσα πού καταλαμβάνει ὅλη τή δυτική 
πλευρά τοῦ Μουσείου. 

331. Tο κάστρο διαθέτει δύο ὀχυρωματικούς περιβόλους (Κόλλιας, «Μεσαιωνική Κῶς», 
230 κ.ἑ.), ἕναν παλαιότερο ἐσωτερικό καί ἕνα νεότερο ἐξωτερικό, μεταξύ τῶν ὁποίων μεσο-
λαβεῖ τάφρος. Ὁ ἐσωτερικός περίβολος χρονολογεῖται στήν περίοδο μεταξύ τῶν ἐτῶν 1457 
καί 1478, σύμφωνα μέ τά οἰκόσημα τῶν μεγάλων μαγίστρων καί τῶν πρεκεπτόρων τῆς Κῶ 
πού εἶναι ἐντοιχισμένα ἐπάνω του. Ὁ ἐξωτερικός περίβολος χτίστηκε μετά τόν ἰσχυρό σεισμό 
τοῦ 1493, καί στήν περίοδο μεταξύ τῶν ἐτῶν 1495-1514. Ἴχνη ὀχύρωσης μεταξύ τῶν δύο 
περιβόλων, πού εἶχαν στό παρελθόν θεωρηθεῖ ὡς προτείχισμα τοῦ παλαιότερου περιβόλου, 
τελευταῖα ἀποδίδονται στό κάστρο πού ἀναφέρεται σέ πηγές τοῦ τέλους τοῦ 14ου αἰ., καί 
πιθανόν στό κάστρο τῆς βυζαντινῆς περιόδου (Κόλλιας, «Μεσαιωνική Κῶς», 234).

332. Στίς φωτογραφίες τοῦ ἰταλικοῦ φωτογραφικοῦ ἀρχείου Ἀρ. 57Β, 58Β, 62Β, 64Β, 
244Β, 1472Β, 1486Β στούς ὑπαίθριους χώρους τοῦ κάστρου δέν ὑπάρχουν γλυπτά. Ἀντίθε-
τα στίς φωτογραφίες Ἀρ. 812Β, 1365Β, 1269Β, 1270Β, 1457Β δια κρίνονται γλυπτά σέ ὅλους 
τούς χώρους τοῦ μνημείου. Γιά τό πρόχειρο Μουσεῖο γλυπτῶν πού ἔκτισαν οἱ Ἰταλοί 
ἀπέναντι ἀπό τίς ἀποθῆκες 1-6, στήν εἴσοδο τοῦ κάστρου, βλ. στίς φωτογραφίες τοῦ Ἰτα-
λικοῦ Ἀρχείου Ἀρ. 59Β, 173Β, 174Β, 814Β, 1248Β, 1249Β. Ἐπιπλέον, μέσα στό κάστρο δια-
νοίχθηκαν ὀρύγματα, ὅπου φυλάχθηκαν οἱ ἀρχαιολογικοί θησαυροί τοῦ νησιοῦ στήν 
περίοδο τοῦ Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, βλ. La Presenza, 186, εἰκ. 413, ὅπου παρατίθεται 
κάτοψη τοῦ κάστρου μέ σημειωμένα αὐτά τά ὀρύγματα.
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Τά γλυπτά τοποθετήθηκαν σέ τσιμεντένιες βάσεις προκειμένου νά 
ἐκτεθοῦν, ἀλλά τελικά ἡ ἔκθεση δέν ὁλοκληρώθηκε. Σταδιακά στήν 
αἴθουσα τῶν παλαιοχριστιανικῶν γλυπτῶν ἄρχισαν νά συγκεντρώνο-
νται κι ἄλλα παλαιοχριστιανικά καί μεσοβυζαντινά γλυ πτά πού ἀπο-
καλύπτονταν ἀπό τίς συνεχιζόμενες ἔρευνες στό νησί. Ἐκτός τῆς θο-
λωτῆς αἴθουσας ἀρκετά γλυπτά εἶναι τοποθετημένα στόν κεντρικό 
διάδρομο τοῦ Μουσείου, στήν ὑπαίθρια στοά καί στήν αὐλή του. 

Ι.4. ΛΑΤΟΜΕΙΑ- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΛΥΠΤΩΝ 
ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΓΛΥΠΤΑ

Ἐνδιαφέρον παρουσιάζει τό ζήτημα τῆς προέλευσης τοῦ μαρ μάρου 
τῶν ἀρχιτεκτονικῶν γλυπτῶν. Στήν Κῶ ὑπάρχουν λατομεῖα γιά τήν 
ἐξόρυξη τῆς πρώτης ὕλης καί παράδοση ἐπεξεργασίας τοῦ μαρμάρου 
ἤδη ἀπό τήν ἀρχαιότητα. Τό ζήτημα τῶν λατομείων τοῦ νησιοῦ ὑπῆρξε 
ἀντικείμενο τῆς διδακτορικῆς διατριβῆς τῆς Εἰρ. Πουπάκη333, ἡ ὁποία 
συγκέντρωσε πολύτιμα στοιχεῖα γιά τίς θέσεις τῶν λατομείων ἀπό τήν 
ἀρχαιότητα ἕως καί τήν παλαιοχριστιανική περίοδο, τήν ἐπεξεργασία 
καί τή διακίνηση τοῦ μαρμάρου.

Ἀπό τά λατομεῖα τοῦ νησιοῦ εἶναι γνωστά ἐκεῖνα τοῦ λευκοῦ μαρμάρου 
στό ὄρος Δίκαιος (ἀρχ. Πρίων ἤ Ὡρομέδων)334. Τό μάρμαρο πού παρήγα-
γαν ἦταν λευκό χονδρόκοκκο καί μέ ἐλαφριά γκρίζα ἀπόχρωση καί 
γκρίζες φλεβώσεις. Παρουσιάζει ἀρκετή ὁμοιότητα μέ τό προκοννήσιο, 
τό ὁποῖο ὅμως ἔχει πιό ἔντονες φλεβώσεις καί μέ τό ναξιακό, τό ὁποῖο 
εἶναι πολύ πιό χονδρόκοκκο καί μέ περισσότερες γκρίζες ἐπιφάνειες. 
Τό λευκό μάρμαρο τῆς Ἀφροδισιάδας εἶναι ὁμοίως χονδρόκοκκο καί μέ 
φλεβώσεις καί μπορεῖ νά παραλληλισθεῖ μέ τό Κωακό. 

Ἡ ἔναρξη λειτουργίας τῶν λατομείων εἶχε τοποθετηθεῖ στά 200 
π.Χ.335 ἀλλά ἡ σύγχρονη ἔρευνα ἔχει ἀποδεχθεῖ ὅτι τά λατομεῖα εἶχαν 
ἐξερευνηθεῖ ἀπό τό τέλος τοῦ 4ου αἰ. π.Χ., δηλαδή ἀμέσως μετά τόν 
συνοικισμό τῆς πόλεως τῆς Κῶ336. Τήν πρώτη ἀναφορά στά λατομεῖα 
αὐτά ἔκανε ὁ O. Rayet337, ἐνῶ λεπτομερεῖς πληροφορίες μᾶς ἔδωσε ὁ 

333. Πουπάκη, Κωακοί λίθοι.
334. Πουπάκη, «Πελεκητά», 59-60. Poupaki, «Quarries», 165-179. Πουπάκη-Χατζη- 

 κωνσταντίνου, «Νεότερες ἔρευνες», 541-556. Poupaki-Chatziconstantinou-Ka te-
rinopoulos, «Use of Koan Monzonite». Chatziconstantinou-Poupaki, «Marble quarrying on 
Kos».

335. Morricone, «Scavi», 56. Sherwin-White, Ancient Cos, 37.
336. Σταμπολίδης, Βωμός Διονύσου, 41.
337. Μεταφέρει πληροφορία τῶν Νισύριων ὅτι οἱ πρόγονοί τους χρησιμοποιοῦσαν τά 

-3-MHLITSH_TOMOS A no 17.indd   95 29/3/2018   10:36:24 πµ



ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΗΛΙΤΣΗ-ΚΕΧΑΓΙΑ

96 97

Ἰ. Ζαρράφτης, ὁ ὁποῖος κατέγραψε ὅλες τίς θέσεις λατόμησης, ὅπως: 
Ἅγιος Φωκᾶς, Χαλκήπετρα, Λαγγάδα τοῦ Βούζη, Μαρμαρόποδα, 
Σκαμνί τῆς Δράκισσας καί Μαυρόπετρα στόν Ἐρημίτη, Ἁγιά-Ποκοῦ, 
Μερίσι καί Μάρμαρα, ὅπου ἐξορύσσονταν λευκά καί μαῦρα μάρμαρα, 
καθώς καί τά λατομεῖα στόν Ἅγιο Κωνσταντίνο καί στήν Παναγία τῶν 
Τσουκαλαριῶν, ὅπου ἐξορύσσονταν «χρωματιστά ἤ παρδαλά» μάρμα-
ρα338. Ἔκτοτε στά λατομεῖα αὐτά ἀναφέρθηκαν οἱ ἐρευνητές Ἀ. Γεωρ-
γιάδης καί W. Pritchett339, ἡ S. Sherwin-White340, ὁ Ν. Σταμπολίδης341 
μαζί μέ τόν γεωλόγο D. Monna καί ἡ Χ. Κάντζια342. Ἡ Πουπάκη343 
ἐντόπισε λατομεῖο στή θέση «Πελεκητά» τῆς Κεφάλου, ὅπου βρῆκε 
ἐνεπίγραφη πλίνθο, ἀποσπασματική πλίνθο καί δύο βάρη ἀρχαίου 
ἐλαιοτριβείου, ὅλα ἀπό φαιό μάρμαρο. 

Σύμφωνα ὡστόσο μέ πρόσφατες νεότερες ἔρευνες τῆς ἴδιας344, οἱ 
θέσεις λατόμησης πού ἀναφέρονται ἀπό τόν Ζαρράφτη στήν ὀροσειρά 
τοῦ ὄρους Δίκαιος δέν διατηροῦν ἴχνη ἀρχαίας ἐξόρυξης ἤ ἀρχαῖα μέλη 
ποὺ νά μαρτυροῦν δραστηριότητα. Στίς βόρειες ὑπώρειες τοῦ Δίκαιου, 
στήν περιοχή τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Θεριώτη στή Ζιά παρατηρήθη-
κε ἄφθονη λατύπη, τό ἴδιο καί στίς νότιες ὑπώρειες τοῦ βουνοῦ στά 
Μάρμαρα, ὅπου πραγματοποιοῦνταν καί σύγχρονη ἐξόρυξη μέχρι τόν 
Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Παρόλη τήν ἀδυναμία ἐντοπισμοῦ τῶν ἀρχαίων 
θέσεων λατόμησης, σύμφωνα μέ τήν Πουπάκη, εἶναι ἀναμφισβήτητη 
ἡ μεγάλης ἔκτασης ἐξορυκτική δραστηριότητα πού ἔλαβε χώρα στήν 
ἀρχαιότητα, μιᾶς καί μεγάλοι ὄγκοι λατύπης ἔχουν διαπιστωθεῖ σέ 
πολλές θέσεις τοῦ Δίκαιου.

Ἀπό τή στυλιστική ἀνάλυση τοῦ διακόσμου τῶν ἐξεταζόμενων 
γλυπτῶν συνάγεται ὅτι ἐκτός ἀπό τά εἰσηγμένα ἀπό τήν Κωνσταντι-
νούπολη γλυπτά, στό νησί παράγονται καί ἔργα ντόπιων ἐργαστηρίων 
λιθοξοϊκῆς, κατασκευασμένα ἀπό τοπικό μάρμαρο, τά ὁποῖα φαίνεται 
ὅτι προωθοῦνταν στά γύρω νησιά καί τίς ἀπέναντι μικρασιατικές πε-

λατομεῖα, ὡστόσο στήν ἐποχή του κανένας Κῶος δέν φαινόταν νά γνωρίζει τήν ὕπαρξη 
τῶν λατομείων, βλ. Rayet, Mémoire, 41.

338. Ζαρράφτης, Κώϊα, 13-15, 36, 41-42, 44, 48-49, 90. Τό μάρμαρο τῶν ἀρχαίων λατο-
μείων χρησιμοποιήθηκε εὐρύτατα καί στή σύγχρονη ἐποχή.

339. Pritchett, «Marble», 423-425.
340. S. Sherwin-White, Ancient Cos, 19-20, σημ. 47.
341. Σταμπολίδης, Βωμός Διονύσου, 74.
342. Κάντζια - Sznycer, «Δίγλωσση ἐπιγραφή», σημ. 1.
343. Πουπάκη, «Πελεκητά», 64.
344. Ἡ ἴδια, Κωακοί λίθοι, 38-39. Γιά τίς θέσεις ἐξόρυξης ἄλλων εἰδῶν πετρω μάτων 

(τραβερτίνη ἤ ἀμυγδαλόπετρας, ἡφαιστειακῶν πετρωμάτων, μονζονίτη καί ἀσβεστόλι-
θων), βλ. στό ἴδιο, 39-44.
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ριοχές345. Δέν θά πρέπει ὅμως νά ἀγνοηθεῖ καί ἡ σημαντική παράδοση 
τῶν ἐργαστηρίων γλυπτικῆς τῶν πόλεων τῶν ἀπέναντι μικρασιατικῶν 
ἀκτῶν346 (Ἀφροδισιάδα, Μύλασα) καί συνεπῶς δέν μπορεῖ νά ἀποκλει-
σθεῖ ἡ εἰσαγωγή μικρασιατικῶν μαρμάρινων γλυπτῶν στό νησί.

Ἀρκετά ἀπό τά μαρμάρινα ἀρχιτεκτονικά γλυπτά τῶν παλαιο χρι-
στιανικῶν βασιλικῶν τοῦ νησιοῦ εἶναι κατασκευασμένα ἀπό προ-
κοννήσιο μάρμαρο347. Ἐκτός ἀπό τά ἀρχιτεκτονικά γλυπτά πού 

345. Πρόκειται κυρίως γιά ἁπλᾶ ἰωνικά κιονόκρανα, ἰωνικά κιονόκρανα μέ σύμφυτο 
ἐπίθημα καί ἄμβωνες. Ἤδη ἀπό τήν ἑλληνιστική περίοδο διαπιστώνεται ἡ παρουσία καί 
δράση Κώων τεχνιτῶν στίς πόλεις τῶν μικρασιατικῶν παραλίων, κυρίως στήν περιοχή 
γύρω ἀπό τή Μαγνησία, τήν Πριήνη καί τήν Ἔφεσο. Αὐτή ἡ παράδοση φαίνεται ὅτι συ-
νεχίζεται κατά τόν 5ο καί 6ο αἰ. μ.Χ., ὅπου διαπιστώνεται ὅτι Κῶοι τεχνίτες ἤ τεχνίτες πού 
γνωρίζουν τά κωακά διακοσμητικά στοιχεῖα, παράγουν ἔργα λιθοξοϊκής. Γιά τό θέμα τῶν 
ἐργαστηρίων λιθοξοϊκής τῆς Κῶ καί τήν ἀκτίνα ἐπιρροῆς του βλ. Πουπάκη, Κωακοί λίθοι, 
121-125. Ἄλλωστε στό νησί, κατά τήν παλαιοχριστιανική περίοδο, λειτουργοῦν ἐργαστήρια 
παραγωγῆς κεραμικῆς καί τό γνωστό ἐργαστήριο κατασκευῆς ψηφιδωτῶν, πού ἐργαζόταν 
στά γύρω νησιά ἤ καὶ σέ μνημεῖα τῶν μικρασιατικῶν πόλεων, βλ. στό κεφ. Ι,3.

346. Στοιχεῖα γιά ἐργαστήριο γλυπτικῆς στήν περιοχή τῆς κεντρικῆς Λυκίας παραθέτει 
ὁ Harrison, «Churches», 145-148. Ὁ ἴδιος, «Sculpture», 188 κ.ἑ. Στή Μικρά Ἀσία εἶναι 
γνωστά τά λατομεῖα: στά Μύλασα (Στράβων ΙΔ΄, 919, 26) καί στήν Ἔφεσο (Βιτρούβιος De 
arch. X, 7,5), βλ. Ὀρλάνδος, Ὑλικά Δομῆς, 79. Ἐπίσης, στήν περιοχή τῆς Τροίας, τοῦ 
Σαγγάριου, τῆς Λαοδίκειας στόν Λύκο, τῆς Ἀφροδισιάδας, τῆς Πριήνης, τῆς Ἰασοῦ, τῆς 
Ἡράκλειας στό ὄρος Λάτμος, τῶν Σάρδεων καί τῆς Γαλάτειας, βλ. Sodini, «Marble and 
Stoneworking», 130-131.

347. Τά λατομεῖα τῆς νήσου Προκόννησος ἤ Μαρμαράς εἶναι γνωστά ἤδη ἀπό τήν 
ἀρχαϊκή περίοδο, ἀλλά ἡ ἐντατική χρήση τους ξεκινᾶ ἀπό τόν 1ο αἰ. μ.Χ. καί ἐντείνεται 
ἀπό τόν 2ο ἕως τόν 6ο αἰ. μ.Χ. Κατά τήν μέση καί ὕστερη βυζαντινή περίοδο, λόγῳ καί τῆς 
ἐπαναχρησιμοποίησης παλαιότερων ἀρχιτεκτονικῶν γλυπτῶν, τά λατομεῖα παρακμάζουν. 
Τό προκοννήσιο μάρμαρο χρησιμοποιήθηκε κυρίως γιά τήν κατασκευή ἀρχιτεκτονικῶν 
γλυπτῶν καί σαρκοφάγων. Γνώρισε τεράστια διάδοση καί ἐξήχθη στήν Μαύρη Θάλασσα, 
τήν Αἴγυπτο, τήν Ἀδριατική, στά νησιά τοῦ Αἰγαίου Πελάγους, στίς πόλεις τῆς δυτικῆς 
Μικρᾶς Ἀσίας, στή Θεσσαλία, στή Μακεδονία κ.ἄ. Βλ. Ward-Perkins, Marble, 75 κ.ἑ. 
Ἐπίσης Asgari, «Quarries», 468-469. Ἡ ἴδια, «Proconnesian production», 265. Γιά τά γεω-
λογικά χαρακτηριστικά τοῦ νησιοῦ βλ. Monna-Pensabene, Marmi, 147-148, ὅπου καί πα-
λαιότερη βιβλιογραφία καί οἱ τύποι τοῦ ἐξορυχθέντος μαρμάρου. Ἐπίσης, βλ. Sodini, 
«Marble and Stoneworking», 129-130. Κοκκοροῦ-Ἀλευρᾶ - Πουπάκη κ.ἄ., «Λατομεῖα 
Προκοννήσου», 155 κ.ἑ., ὅπου ἀναλυτική παλαιότερη βιβλιογραφία καί κατάλογος 
γλυπτῶν ἀπό προκοννήσιο μάρμαρο τῆς ἀρχαϊκῆς, κλασικῆς, ἑλληνιστικῆς, ρωμαϊκῆς καί 
βυζαντινῆς περιόδου. Ἐπίσης, βλ. Betsch, Late Antique Capital, 22-23. Ὁ Betsch ὑπο-
στηρίζει ὅτι, ἄν δέν ὑπάρχει πλήρης πετρογραφική ἀνάλυση τῶν λευκῶν μαρμάρων πού 
χρησιμοποιήθηκαν στά παλαιοχριστιανικά κιονόκρανα,, ἡ ἀναφορά σέ «προκοννήσια κι-
ονόκρανα» ἤ «προκοννήσιο μάρμαρο» εἶναι καλό νά ἀποφεύγεται καί στή θέση της νά 
χρησιμοποιεῖται ὁ ὅρος «κωνσταντινουπολίτικο στύλ καί διάκοσμος» ἤ κάτι παρόμοιο, 
πράγμα πού παραπέμπει πιθανῶς καί στή χρήση μαρμάρου τοῦ προκοννήσιου λατομείου. 
Ἄλλωστε ἄλλο ἕνα λατομεῖο λευκοῦ μαρμάρου στή θάλασσα τοῦ Μαρμαρᾶ μπορεῖ νά 
ἔπαιξε σπουδαιότερο ρόλο ἀπ’ ὅτι φανταζόμασταν ὡς σήμερα. Βρίσκεται ἀνάμεσα στό 
Kemer (Parium) καί τήν Karabiga (Πρίαπος) στή νότια ἀκτή κοντά στόν Μαρμαρᾶ 
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μεταφέρονταν ἕτοιμα ἀπό τήν πρωτεύουσα, προκειμένου νά δια-
κοσμήσουν μνημεῖα τῆς βυζαντινῆς ἐπαρχίας348, ἔχει ἀποδειχτεῖ349 
ὅτι πολλές φορές τά ἀρχιτεκτονικά γλυπτά (σαρκοφάγοι, κιονόκρα-
να κ.λ.π.) ἔπαιρναν ἕνα πρῶτο γενικό σχῆμα στά λατομεῖα τῆς Προ-
κοννήσου καί ἡ τελική ἐπεξεργασία τους γινόταν στόν τόπο προ-
ορισμοῦ τους350, εἴτε ἀπό συνεργεῖα μαρμαροτεχνιτῶν ἀπό τήν 
πρωτεύουσα πού τά συνόδευαν, εἴτε ἀπό ντόπιους τεχνίτες. 

Κατάλογος τῶν γλυπτῶν κατά εἶδος ὑλικοῦ παρατίθεται στό Εὑ-
ρε τήριο 2.

(Προκόννησος) καί τό συνέστηνε ὁ Στράβων. Γιά τά λατομεῖα βλ. καί Πουπάκη, Κωακοί 
λίθοι, 166-172.

348. Βλ. τό φορτίο ἑνός βυθισμένου πλοίου στό Marzamemi τῆς Σικελίας, πού ἀποτε-
λοῦνταν ἀπό ἕτοιμα ἀρχιτεκτονικά μέλη, Kapitän, «Marzamemi», 122-133. Ὁ ἴδιος, 
«Elementi», 71-136.

349. Asgari, «Quarries», 475-480. Ἡ ἴδια, «Proconnèse», 106-126. Ἡ ἴδια, «Proconnesian 
production», 265, 273, 277.

350. Τά εὑρήματα μαρμάρινης λατύπης στόν Ἅγιο Πολύευκτο δείχνουν ὅτι ἀκόμη καί 
ἐντός πρωτεύουσας, ὁ πλουσιότερος διάκοσμος λαξευόταν ἐπί τόπου, βλ. Harrison-Firatli, 
«Excavations», 274. Σέ ἀρκετές περιπτώσεις συνεργεῖα τεχνιτῶν ἀπό τήν Κωνσταντι-
νούπολη συνόδευαν τά μαρμάρινα ἀρχιτεκτονικά γλυπτά στίς ἐπαρχίες καί τά ἐπεξεργάζο-
νταν ἐπί τόπου, στά μνημεῖα ὅπου θά τοποθετοῦνταν (βλ. Sodini, «Remarques», 424-425 
καί Παναγιωτίδη, «Κιονόκρανα», 107). Στίς περιπτώσεις αὐτές, ἐπάνω στά γλυπτά δι-
ακρίνονται ἐγχάρακτα τεκτονικά σήματα πού ἀπαντῶνται σέ μνημεῖα τῆς πρωτεύουσας ἤ 
τῆς ἄμεσης ἐπιρροῆς της, βλ. Μητσάνη, «Κιβώριο», 330-332 καί ὑποσημ. 39-40, ὅπου ἡ 
σχετική βιβλιογραφία. Βλ. ἐπίσης, Πουπάκη, Κωακοί λίθοι, 171-172.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ.  
ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΑ ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΑ

ΙΙ.1. ΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟ ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΟ

Ὁ κορινθιακός τύπος351 κιονοκράνου τῶν ἑλληνιστικῶν καί ρωμα-
ϊκῶν χρόνων352 ἀποτελεῖται: α) ἀπό τόν καλυκόσχημο πυρήνα, τόν 
κάλαθο καί β) τόν ἄβακα, μία προεξέχουσα πλάκα μέ κοῖλες πλευρές 
καί λοξές γωνίες πού κάλυπτε τόν κάλαθο. 

Ὁ κάλαθος εἶχε τή μορφή κάλυκα μέ ἐπίπεδη βάση ἤ ἀνεστραμμένου 
κώδωνα μέ κομμένη τήν κορυφή καί περιβαλλόταν σέ ὅλο τό ὕψος 
του ἀπό πλαστικό φυτικό διάκοσμο, διατεταγμένο σέ τρεῖς ἐπάλληλες 
ζῶνες. Οἱ δύο κατώτερες ζῶνες ὀνομάζονται στεφάνες καί κοσμοῦνται 
μέ φύλλα ἄκανθας, ἐνῶ ἡ τρίτη μέ καυλούς, φυλλοφόρους κάλυκες καί 
ἕλικες. Τά φύλλα τῆς ἄκανθας σχίζονται σέ μεγάλα μέρη, τούς λοβούς, 
καί κάθε φύλλο διαιρεῖται σέ περισσότερα, συνήθως τέσσερα ζεύγη 
λοβῶν, καί ἀπολήγει σέ ἕναν μεγαλύτερο λοβό, τόν κορυφαῖο. Ἡ κο-
ρυφή τοῦ φύλλου διαμορφώνεται ὁριζόντια, προβάλλει ὁλόγλυφη πρός 
τα ἔξω καί στή συνέχεια στρέφεται πρός τά κάτω, «ἀναπίπτει». Πίσω 
ἀπό τό μεσαῖο φύλλο τῆς δεύτερης στεφάνης, σέ κάθε ὄψη τοῦ κιο-
νοκράνου προβάλλει ἕνας ἀνάγλυφος μίσχος πού ἀπολήγει στόν ἄβα-
κα σέ ἄνθος ἤ ἀργότερα σέ φυτικό βλάστημα. Ἡ τρίτη ζώνη λειτουργεῖ 
ὡς σύνδεσμος γιά τή μετάβαση ἀπό τό κυκλικό σχῆμα τοῦ καλάθου 
στόν τετράπλευρο ἄβακα καί τά στοιχεῖα πού τήν ἀποτελοῦν, διαι-
ροῦν τόν κάλαθο σέ τέσσερα τμήματα, πού ἀντιστοιχοῦν στίς τέσ σερις 
πλευρές τοῦ ἄβακα καί ὁρίζουν τίς τέσσερις ὄψεις τοῦ κιονοκράνου. 
Σέ κάθε ὄψη φυτρώνουν δύο σωληνωτοί βλαστοί, οἱ καυλοί, καί ἀπό 

351. Ἡ δημιουργία τοῦ κορινθιακοῦ κιονοκράνου ἀποδίδεται, ὡς γνωστόν, στόν 
γλύπτη καί χαλκουργό Καλλίμαχο, σύγχρονο τοῦ Φειδία, ὁ ὁποῖος παρατήρησε ἕνα κάνι-
στρο σκεπασμένο μέ μία πλάκα σέ ἕναν τάφο, πού τό εἶχαν περιβάλλει βλαστοί ἄκανθας. 
Τήν παράδοση διασώζει ὁ Βιτρούβιος (Vitruvius, De Architectura, IV.1,9 κ.ἑ.). Σύμφωνα μέ 
τόν Μπούρα (Ἀρχιτεκτονική Α΄) δέν ἀποκλείεται νά πρόκειται γιά μῦθο, ἀλλά σχετίζει τό 
ὄνομα τοῦ Καλλιμάχου μέ τήν τελική μορφή τῶν κιονοκράνων στήν κλασική περίοδο 
ἐφόσον, ἀφενός εἶναι γνωστά τά χάλκινα ἔργα του μέ διακοσμητικό χαρακτήρα καί 
ἀφετέρου εἶναι φανερό ὅτι τά κορινθιακά κιονόκρανα εἶχαν ὡς πρότυπά τους ἔργα ἀπό 
μέταλλο.

352. Ἕνα μόνο παράδειγμα κορινθιακοῦ κιονοκράνου ἀναφέρεται σέ ναό τοῦ 5ου αἰ. 
(ναός Ἀπόλλωνος στή Φιγάλεια) ἀλλά ἀποτελεῖ ἐξαίρεση. Τό κορινθιακό κιονόκρανο ἀπο-
τελεῖ δημιουργία τοῦ 4ου αἰ. π.Χ. , ἐποχή κατά τήν ὁποία ἔλαβε τήν πλήρη ἀνάπτυξή του. 
Τά κιονόκρανα τῆς Θόλου τῆς Ἐπιδαύρου (350 π.Χ.) καί τοῦ μνημείου τοῦ Λυσικράτους 
(334 π.Χ.) εἶναι τά παλαιότερα ἄρτια παραδείγματα τοῦ τύπου.
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κάθε καυλό βλασταίνει ἕνας φυλλοφόρος κάλυκας, πού διαιρεῖται σέ 
δύο μέρη. Ἀνάμεσα στά ἡμίφυλλα τῶν καλύκων φυτρώνουν οἱ διπλοί 
βλαστοί τῶν ἑλίκων, πού, ὅπως καί οἱ κάλυκες, προκύπτουν ἀπό τούς 
καυλούς. Συνήθως τά ζεύγη ἀποτελοῦνταν ἀπό ἄνισες ἕλικες. Οἱ γω-
νιακές εἶναι ἰσχυρότερες, κατευθύνονται πρός τό ἐξωτερικό τοῦ κιο-
νοκράνου καί σχηματίζουν σπεῖρα κάτω ἀπό τή γωνία τοῦ ἄβακα. Τά 
μικρότερα σκέλη κάθε ζεύγους, οἱ ἔσω ἕλικες, κατευθύνονται στό μέσο 
κάθε ὄψης, ὅπου σχηματίζουν ἀντωπές σπεῖρες353. 

Τό κορινθιακό κιονόκρανο χρησιμοποιήθηκε εὐρύτατα κατά τούς 
πρώτους παλαιοχριστιανικούς αἰῶνες, σέ μορφή ὅμως ἁπλούστερη 
καί πιό σχηματοποιημένη. Οἱ ἕλικες δέν ἐκφύονται πλέον ἀπό φυλ-
λοφόρους κάλυκες, τά φύλλα τῆς ἄκανθας εἶναι πιό ἄκαμπτα καί 
σχηματικά, οἱ λοβοί τους τονίζονται μέ τρυπάνι, τό ἄνθος τοῦ ἄβακα 
ἀντικαθίσταται ἀπό μία τριγωνική ἀπόφυση πού μερικές φορές φέρει 
φυτικό βλάστημα. Κατά τόν 4ο αἰ. τά φύλλα καί οἱ ἕλικες διατηροῦν 
κάποια πλαστικότητα, ἐνῶ ἀπό τά τέλη τοῦ 4ου καί ἰδιαίτερα κατά 
τόν 5ο αἰ. παρατηρεῖται τάση γιά ἁπλοποίηση. Περιορίζεται ὁ ἀριθμός 
τῶν φύλλων τῆς κάθε ζώνης, καταργεῖται ἀκόμη καί ὁλόκληρη ἡ μία 
ζώνη φύλλων, οἱ ἕλικες ἐκφυλίζονται. Στά τέλη τοῦ 5ου αἰ. ἡ ἐντύπωση 
εἶναι ἀκόμη πιό ἐπίπεδη, σχεδόν ζωγραφική, ἐνῶ κατά τόν 6ο αἰ. τό 
κορινθιακό κιονόκρανο ἀποβαίνει τεκτονικό, ὁ ἄβακας εἶναι πλέον μία 
τετράγωνη πλάκα μέ ἐλαφρῶς κοῖλες τίς πλευρές, οἱ ἕλικες ἐξαφανίζο-
νται καί τά τέσσερα φύλλα τοῦ καλάθου καταλαμβάνουν ὅλο τό ὕψος 
τοῦ κιονοκράνου.

Στά ρωμαϊκά κορινθιακά κιονόκρανα χρησιμοποιήθηκαν τύποι 
ἄκανθας πού παρέμειναν σέ χρήση ἤ ἐπηρέασαν τίς μορφές ἄκαν-
θας πού διαμορφώθηκαν κατά τήν παλαιοχριστιανική περίοδο. Στούς 
τύπους αὐτούς ἀναφέρονται διεξοδικά τόσο ὁ καθηγητής Ἀ. Μέντζος 
στή διδακτορική του διατριβή γιά τά κορινθιακά κιο νόκρανα τῆς Μα-
κεδονίας στήν ὄψιμη ἀρχαιότητα, ὅσο καί ἡ ἀρχαιολόγος Β. Συθιακάκη 
στή διδακτορική διατριβή της γιά τήν ἀρχιτεκτονική γλυπτική τῆς 
Θεσσαλίας354. Στήν παροῦσα μελέτη θά γίνει συνοπτική ἀναφορά τῶν 
τύπων τῆς ἄκανθας καί ἐπισήμανση τῶν χαρακτηριστικῶν τῶν τύπων 
τῆς μικρασιατικῆς ἄκανθας πού χρησιμοποιήθηκε στά ὀλιγάριθμα πα-
λαιοχριστιανικά κορινθιακά κιονόκρανα τῆς Κῶ. 

353. Ἀναλυτικά γιά τά κορινθιακά κιονόκρανα βλ. Μέντζος, Κιονόκρανα Μακεδονίας, 
12-23. Ἐπίσης Συθιακάκη, Ἀρχιτεκτονικός Διάκοσμος, 105-116.

354. Συθιακάκη, Ἀρχιτεκτονικός Διάκοσμος.
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ΟΙ ΑΚΑΝΘΕΣ ΤΩΝ ΑΤΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Στήν Ἀττική δημιουργήθηκε ἕνας ἰδιαίτερος τύπος ἄκανθας πού 
ἀπαντᾶται στά ἐπίκρανα τοῦ κάτω τόξου τῆς Ἁψίδας τοῦ Ἀδριανοῦ 
καί ἀντιγράφει ἕνα συγκεκριμένο πρότυπο, τά ἑλληνιστικά κιονόκρα-
να τοῦ Ὀλυμπιείου355. Ἡ ἀδριάνεια ἄκανθα γνώρισε εὐρύτατη διάδο-
ση στή νότια Ἑλλάδα κατά τούς αἰῶνες πού ἀκολούθησαν καί ἔτσι 
τά ἀττικά ἐργαστήρια τῆς παλαιοχριστιανικῆς ἐποχῆς τή βρῆκαν στά 
περισσότερα ἀξιόλογα ρωμαϊκά μνημεῖα τῆς Ἀθήνας καί τήν υἱοθέτη-
σαν. Ἡ ἄκανθα «μαρουλόφυλλο» (Löffelakanthus), τῆς ὁποίας ἡ συμ-
μετρική μορφή θυμίζει ἀνθέμιο μέ λοβούς πού σχηματίζουν στρογγυ-
λεμένες ἀπολήξεις, χρησιμοποιήθηκε ἀπό τόν ὄψιμο 2ο αἰ. π.Χ. ἕως τόν 
1ο αἰ. μ.Χ. Παλαιοχριστιανικοί ἐπίγονοι τῆς ἄκανθας «μαρουλόφυλλο» 
χρησιμοποιήθηκαν κυρίως στή γλυπτική τῆς νότιας Ἑλλάδας356.

Ἡ μικρασιατική ἄκανθα

Τό κιονόκρανο τῆς λεγόμενης «μικρασιατικῆς σχολῆς» χαρα κτηρίζει 
τόν 2ο αἰ. μ.Χ. καί ἐπηρεάζει ὅλη τήν αὐτοκρατορία. Ἐμφανίζεται ἀπό 
τά τέλη τοῦ 1ου αἰ. καί προκύπτει ἀπό τόν συνδυα σμό τῆς τοπικῆς 
παράδοσης καί τῶν ρωμαϊκῶν προτύπων.

Στόν 2ο αἰ. κυριαρχοῦν δύο παραλλαγές, δύο τύποι μικρασιατικῆς 
ἄκανθας πού ἐκπροσωποῦν οὐσιαστικά δύο σχολές: 

Ὁ πρῶτος τύπος357 τυπολογικά εἶναι ταυτόσημος μέ τήν ἄκανθα τῆς 
«φλάβιας» περιόδου ἀλλά τεχνικά τό ἀνάγλυφο εἶναι πιό γωνιῶδες. Ἡ 
πρώτη στεφάνη φύλλων ἔχει ἀρκετά μεγαλύτερο ὕψος ἀπό τή δεύτε-
ρη. Τά φύλλα ἄκανθας εἶναι ραδινά καί διαιροῦνται σέ τρία ἐπάλλη-
λα ζεύγη λοβῶν. Οἱ λοβοί ἔχουν πέντε ραδινές, λογχοειδεῖς γλωσσίδες 
διατεταγμένες κατά τέτοιο τρόπο, ὥστε κάθε λο βός νά μοιάζει μέ 
τετράγωνο ἤ κοντόχοντρο ρόμβο. Οἱ ἐξωτερι κές γλωσσίδες εἶναι με-
γαλύτερες ἀπό τίς ἐσωτερικές, ὠοειδεῖς, σαρ κώδεις καὶ ἀπολήγουν σέ 
ὀξεῖα κορυφή. Οἱ κορυφές τῶν δύο ἐσωτερικῶν γλωσσίδων ἀκουμποῦν 
στό περίγραμμα τοῦ ὑπερκείμενου λοβοῦ. Ἡ κορυφαία καί πρώτη ἐξω-
τερική γλωσσίδα ἀκουμποῦν στούς κατώτερους καί μέσους λοβούς 
τῶν γειτονικῶν φύλλων. Ἔτσι ἡ διαμόρφωση τοῦ φύλλου ὁδηγεῖ στόν 
σχηματισμό γεωμετρικῶν σχημάτων καί στήν ἀπώλεια ὁποιασδήπο-

355. Ἀναλυτική περιγραφή τοῦ τύπου βλ. Συθιακάκη, ὅ.π., 106-107.
356. Sodini, «Remarques», 434, εἰκ. 13, 21.
357. Μέντζος, Κιονόκρανα Μακεδονίας, 23-25, 37-40 καί 197. Συθιακάκη, ὅ.π., 108-

109.
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τε φυτικῆς ἐντύπωσης. Ὁ τύπος αὐτός ἀπαντᾶται γιά πρώτη φορά 
πλήρως διαμορφωμένος στή βιβλιοθήκη τοῦ Κέλσου στήν Ἔφεσο358 
(τελευταῖα χρόνια Τραϊα νοῦ, πρῶτα χρόνια Ἀδριανοῦ) καί στό Τρα-
ϊάνειο τῆς Περγάμου359 (ἴδιας περίπου ἐποχῆς). Παραμένει σέ χρήση 
ὡς τήν περίοδο μετά τούς Σεβήρους, δηλαδή ὡς τόν 3ο αἰ., ἐνῶ σέ μία 
μορφή μέ τρεῖς γλωσσίδες ἐπιβιώνει ὡς τόν 4ο αἰ.360. 

Στόν δεύτερο τύπο οἱ λοβοί ἔχουν μεγαλύτερο ὕψος ἀπ’ ὅτι πλάτος. 
Οἱ γλωσσίδες εἶναι λεπτές, λογχοειδεῖς καί ἐπιμήκεις πού φυτρώνουν 
περίπου ἀπό τό ἴδιο σημεῖο στή βάση τοῦ λοβοῦ καί διατάσσονται 
ἀκτινοειδῶς ἀπ’ τίς δύο πλευρές τῆς μεσαίας καί ἐπι μηκέστερης 
γλωσσίδας361. Οἱ δύο κάτω γλωσσίδες ὠθοῦνται πα ράλ ληλα πρός τά 
ἔξω, ἡ τρίτη, πού ἐμπεριέχει τήν αὐλάκωση μέ τό τρυπάνι, φύεται λοξά 
πρός τά ἐπάνω, ἡ τέταρτη καί μικρότερη ἀκουμπᾶ στήν ἐξωτερική 
γλωσσίδα τοῦ ὑπερκείμενου λοβοῦ362. Τό ἀποτέλεσμα εἶναι ἀκόμη πιό 
σχηματικό καί γεωμετρικό καί ἡ ἄκανθα ἀπομακρύνεται ἀκόμη πε-
ρισσότερο ἀπό τίς νατουραλιστικές ἀναλογίες. 

Στόν 3ο αἰ. τό μικρασιατικό ἐργαστήριο κυριαρχεῖ σέ ὅλη τή λεκάνη 
τῆς Μεσογείου μέ τήν ἐπικράτηση τῆς ἄκανθας τοῦ δεύτερου τύπου363. 
Ἐμφανίζονται τά σαγώματα, δηλαδή πρισματικές ἐπι φάνειες στή βάση 
τῶν φύλλων τῆς ἄκανθας πού ἀντιστοιχοῦν στό στάδιο κατεργασίας 
πρίν τήν λάξευση τῶν διακοσμητικῶν θεμάτων. Μειώνεται τό ὕψος τοῦ 
ἀναγλύφου, περιορίζεται τό ὕψος τῆς δεύτερης καί τῆς τρίτης ζώνης, 
ἐνῶ τά διακοσμητικά στοιχεῖα (φύλλα, κάλυκες) ἀποδίδονται πιό συ-
νεπτυγμένα. 

Στήν περίοδο τῆς Τετραρχίας καί μέχρι τά τέλη τοῦ 4ου αἰ. ἐμ-
φανίζονται νέα κέντρα παραγωγῆς τοῦ κορινθιακοῦ κιονοκράνου ἀλλά 
καί ἐνισχύονται τά παλαιά λόγῳ τῆς αὐξημένης οἰκοδομι κῆς δραστη-
ριότητας. Στά ἐπίσημα κιονόκρανα τῆς Τετραρχικῆς περιό δου364 δια-
πιστώνεται ἕνας ἀρχαϊσμός μέ τήν αὔξηση τῶν γλωσ σί δων τῶν λοβῶν 
καί τούς πολυσχιδεῖς κάλυκες. Μετά τή σύντομη αὐ τή περίοδο, ὁ 
διάκοσμος ἀκολουθεῖ τίς τάσεις τοῦ ὄψιμου 3ου αἰ. Παρατηρεῖται μία 
σταδιακή ἁπλοποίηση τῶν στοιχείων τοῦ δια κόσμου, μέ τή μείωση τοῦ 

358. BÖrker, Blattkelchkapitelle, 107, σημ. 291. Συθιακάκη, Ἀρχιτεκτονικός Διάκοσμος, 
109.

359. BÖrker, ὅ.π., σημ. 292. Συθιακάκη, ὅ.π., 109.
360. Kautzch, Kapitellstudien, 5-10. Συθιακάκη, ὅ.π., 109.
361. Μέντζος, Κιονόκρανα Μακεδονίας, 41.
362. Συθιακάκη, ὅ.π., 109.
363. Μέντζος, ὅ.π., 198. Συθιακάκη, ὅ.π., 110.
364. Μέντζος, ὅ.π., 199-200. Συθιακάκη, ὅ.π.,110.
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ἀριθμοῦ τῶν λοβῶν καί τῶν γλωσσίδων, τή σμίκρυνση τῶν φύλλων ἀλλά 
καί μέ μεγέθυνση τῶν ἐπιμέρους στοιχείων, ὥστε νά διευκολύνεται ἡ 
λάξευση. Παράλληλα τά φύλλα τῆς ἄκανθας ἀρχικά ἀκουμποῦν μεταξύ 
τους καί στή συνέχεια τά σημεῖα ἐπαφῆς τονίζονται μέ ἀποτέλεσμα τά 
μεταξύ τους κενά νά προβάλουν ὡς ἀρνητικά σχήματα. Τά σαγώματα, 
πού ἐξυπηρετοῦσαν τεχνικά τό ὑψηλό ἀνάγλυφο, ἐξαφανίζονται ἤδη 
ἀπό τό β΄ μισό τοῦ 3ου αἰ. Ἐπανεμφανίζονται στίς ἀρχές τοῦ 4ου αἰ., 
μέσα στό πνεῦμα τοῦ ἀρχαϊσμοῦ, ἔχοντας ὅμως πλέον τόν χαρακτήρα 
τοῦ δια κοσμητικοῦ μοτίβου. Στό β΄ μισό τοῦ 4ου αἰ. ἡ συνώθηση τῶν 
διακοσμητικῶν στοιχείων καί ἡ ἁπλοποίηση ἐπηρεάζουν καί τήν τρίτη 
ζώνη τῶν κιονοκράνων, ὅπου παρατηρεῖται ἡ βαθμιαία παράλειψη τῶν 
ἔσω ἑλίκων ἤ τῶν φυλλοφόρων καλύκων ἤ καί τῶν δύο365. 

Στό τέλος αὐτῆς τῆς ἐξελικτικῆς διαδικασίας, στά τέλη τοῦ 5ου καί 
στόν 6ο αἰ., ὁ διάκοσμος τοῦ κορινθιακοῦ κιονοκράνου ὁδηγεῖται σέ 
ἑνοποίηση τῶν στοιχείων ἐπάνω στήν ἐπιφάνεια τοῦ πυρήνα, ἐνῶ ὁ 
φυτικός χαρακτήρας τοῦ διακόσμου ὑποχωρεῖ καί ὑποκαθίσταται 
ἀπό τόν ἀφηρημένο ἀραβουργηματικό χαρακτήρα τοῦ συνεχοῦς δια -
κοσμητικοῦ δικτύου στήν ἐπιφάνεια τοῦ κιονοκράνου366. 

Ἡ πριονωτή ἄκανθα

Ὁ τύπος χαρακτηρίζεται ἀπό τίς ἴδιες αἰσθητικές ἀρχές πού διέπουν 
τήν τυπική μικρασιατική ἄκανθα καί ἀναπτύχθηκε στόν ἴδιο χῶρο, 
παράλληλα μέ αὐτήν. Ἄν καί δέν εἶναι ἀποκλειστικό δημιούργημα τῶν 
μικρασιατικῶν ἐργαστηρίων, ἐξελίχθηκε καί ἀσκήθηκε στήν περιοχή 
αὐτή, ὥστε ὁ ὅρος κατέληξε νά σημαίνει γιά τούς ἐρευνητές ἕνα εἶδος 
μικρασιατικῆς ἄκανθας τῶν αὐτοκρατορικῶν χρόνων καί τῆς ὄψιμης 
ἀρχαιότητας367. Ἡ δημιουργία της φαίνεται ὅτι ὀφείλεται στή διαδι-
κασία κατασκευῆς τοῦ περιγράμματος τοῦ ἀναγλύφου μέ τρυπάνι, ἡ 
χρήση τοῦ ὁποίου ἦταν ἀναγκαία στά σημεῖα πού ὁ διάκοσμος ἦταν 
ἰδιαίτερα πυκνός καί τό ὕψος τοῦ ἀναγλύφου μεγάλο, ὥστε δέν χω-
ροῦσε ἄλλο ἐργαλεῖο. Κάποια στιγμή ἡ τεχνική γίνεται συνήθεια καί 
καταλήγει νά ἔχει αἰσθητική ἀξία. Ἡ χρήση τοῦ σταθεροῦ τρυπα-
νιοῦ μέ τή δημιουργία σειρῶν ὀπῶν στά περιγράμματα τῶν φυτικῶν 
κοσμημάτων κυριάρχησε στά μικρασιατικά μνημεῖα ἤδη ἀπό τόν 2ο 
αἰ. Ἀπό τόν 3ο αἰ. τά ἀνάγλυφα μέ πριονωτή ἄκανθα διαδίδονται σέ 

365. Μέντζος, ὅ.π., 200. Συθιακάκη, ὅ.π., 111.
366. Μέντζος, ὅ.π., 200-201.
367. Μέντζος, ὅ.π., 218. Συθιακάκη, ὅ.π., 111.

-3-MHLITSH_TOMOS A no 17.indd   103 29/3/2018   10:36:25 πµ



ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΗΛΙΤΣΗ-ΚΕΧΑΓΙΑ

104 105

ὅλη τήν αὐτοκρατορία, συνδέονται ὅμως πάντα εἴτε μέ μικρασιατικά 
ἐργαστήρια εἴτε μέ τεχνίτες πού σχετίζονται μέ αὐτά. 

ΟΙ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ ΑΚΑΝΘΕΣ

α) Ἄκανθα «τύπου μάσκας» (μέ ἀγκιστροειδεῖς ἔσω γλωσσίδες) 
(mask akanthus368, Akanthus mit aufgekrummten Innenzacken369, 
groβgezackt Akanthus370).

Ἡ ἐπαφή τῶν ἄκρων τῶν γλωσσίδων τῶν γειτονικῶν λοβῶν πού 
σημειώνεται ἤδη σέ κιονόκρανα τῆς Τετραρχίας, καί ὁ σχηματισμός 
ἀρνητικῶν σχημάτων μεταξύ τῶν ἑνώσεων ὁδήγησε στή δημιουργία 
τῆς ἄκανθας τύπου «μάσκας», δηλαδή ἑνός ἀρνητικοῦ μοτίβου, πού 
θυμίζει μάσκα μέ μύτη, ὀφθαλμούς καί στόμα. Οἱ ἐσωτερικές γλωσσίδες 
τῶν κάτω λοβῶν ἀκουμποῦν στό περίγραμμα τῶν ὑπερκείμενων μέσων 
λοβῶν, ἐνῶ τό ὑλικό τοῦ πυρήνα ἀνάμεσά τους ἀφαιρεῖται σέ μεγάλο 
βάθος. 

Τό μοτίβο χρησιμοποιήθηκε σέ κιονόκρανα μέ διάφορους τύπους 
παλαιοχριστιανικῆς ἄκανθας, ὡστόσο ὁ ὅρος «ἄκανθα τύπου μά σκας» 
περιγράφει ἕναν συγκεκριμένο τύπο ἄκανθας, ὅπου οἱ ἐσωτε ρικές 
γλωσσίδες κάθε λοβοῦ ἔχουν ἀγκιστροειδῆ πρός τά ἔσω ἀνά καμψη καί 
σχηματίζουν ἕναν ὠοειδῆ ἤ κυκλικό ὀφθαλμό. 

Ὁ τύπος, πού ἐπιβιώνει σέ ὅλη τή διάρκεια τοῦ 6ου αἰ., θεωρεῖται 
δημιουργία τῶν κωνσταντινουπολίτικων ἐργαστηρίων ἀλλά φαίνεται 
ὅτι κατάγεται ἀπό τήν ἀττική ἀδριάνεια ἄκανθα, ὅπου ἐπινοήθηκε ἡ 
ἀγκιστροειδής ἀνάκαμψη τῆς ἔσω γλωσσίδας κάθε λοβοῦ καί ὁ σχη-
ματισμός ὀφθαλμοῦ. Ἡ καινοτομία τῶν κωνσταντινουπολίτικων κιο-
νοκράνων, ὅπου ἁπλοποιοῦνται τά διακοσμητικά στοιχεῖα συγκριτικά 
μέ τήν ἀδριάνεια ἄκανθα (κιονόκρανα θεοδοσια νοῦ προπύλου Ἁγίας 
Σοφίας371, ἐπίκρανα Χρυσῆς Πύλης372), ἔγκειται στήν ὁριζόντια διάταξη 
τῶν πλάγιων λοβῶν καί στήν ἐπαφή τῶν ἀπολήξεων τῶν γειτονικῶν 
φύλλων, πού μέ τή βαθιά ἀφαίρεση τοῦ πυρήνα ὁδηγοῦν σέ ἔντονο 
εἰκαστικό ἀποτέλεσμα μέσα ἀπό τήν ἀντίθεση φωτός-σκιᾶς373.

368. Betsch, Late Antique Capital, 55 καί 190-2.
369. Kautzsch, Kapitellstudien, 53-56.
370. Zollt, Kapitellplastik, 138-198, 350 καί ἀλλοῦ.
371. Κατασκευάστηκε πιθανότατα μεταξύ 404 καί 412. Krautheimer, Ἀρχιτεκτονική, 133-

134.
372. Kautzsch, ὅ.π., 44-47, ἀρ. 155, πίν. 11.
373. Συθιακάκη, Ἀρχιτεκτονικός Διάκοσμος, 113-114.
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β) «Συνωστισμένη» ἄκανθα (crowded akanthus374, weichzackigem 
Akanthus375). 

Ὁ τύπος θεωρεῖται παράλληλος μέ τήν ἄκανθα τύπου «μάσκας», 
ἀλλά δέν γνώρισε ἀνάλογη διάδοση καί φαίνεται ὅτι δέν εἶχε μεγάλη 
διάρκεια χρήσης. Κατάγεται ἀπό τήν μικρασιατική ἄκανθα τοῦ δεύτε-
ρου τύπου. Τά φύλλα συνωστίζονται μειώνοντας τά ἐνδιάμεσα κενά 
καί, ἄν καί ἀκουμποῦν μεταξύ τους, δέν δημιουργοῦνται ἀρνητικά 
σχήματα.

γ) Πριονωτή ἄκανθα (Feingezahntem akanthus)

Ἡ τεχνική τῆς πριονωτῆς ἄκανθας πού ἐμφανίστηκε στά ἀνάγλυφα 
τῆς Μικρᾶς Ἀσίας ἤδη ἀπό τόν 2ο αἰ. καί στόν 3ο αἰ., διαδόθηκε σέ ὅλη 
τήν αὐτοκρατορία. Κατά τήν παλαιοχριστιανική περίοδο ἡ πριονωτή 
ἄκανθα χρησιμοποιήθηκε κυρίως στά σύνθετα κορινθιακά κιονόκρανα, 
τά ἀποκαλούμενα «θεοδοσιανά», ἀλλά ἀπαντᾶται καί σέ ἐπιθήματα, 
πεσσόκρανα, ἐπίκρανα καί γεῖσα. Ἡ ἐφαρμογή της στά κανονικά κο-
ρινθιακά κιονόκρανα ἀριθμεῖ περιορισμένα παραδείγματα376.

ΙΙ.1.1. ΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟ ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΟ  
ΣΤΗΝ ΚΩ

Ἐλάχιστα εἶναι τά παραδείγματα κανονικῶν κορινθιακῶν κιονο-
κράνων στήν Κῶ πού θά μποροῦν νά χρονολογηθοῦν μέ ἀσφάλεια 
στήν παλαιοχριστιανική περίοδο. 

Τά περισσότερα ἀπό τά κορινθιακά κιονόκρανα πού ὑπάρχουν διά-
σπαρτα στούς ἀρχαιολογικούς χώρους τῆς πόλης, ὅπως στήν περιοχή 
τοῦ Λιμένος καί τῆς Ἀρχαίας Ἀγορᾶς, στίς Δυτικές Θέρμες καί τή Ρω-
μαϊκή Οἰκία, ἀνάγονται στούς ρωμαϊκούς χρόνους, ἐποχή κατά τήν 
ὁποία σημειώθηκε μεγάλη οἰκοδομική δραστηριότητα στό νησί. Ξε-
χωρίσαμε δύο κιονόκρανα πού βάσει τῆς μορφολογικῆς τους δομῆς 
μπορεῖ νά χρονολογηθοῦν στήν πρώϊμη παλαιοχριστιανική περίοδο, 
δηλαδή στόν 4ο αἰ.

374. Betsch, Late Antique Capital, 194.
375. Kautzsch, ὅ.π., 51-52.
376. Βλ. στήν παροῦσα μελέτη τά δύο κορινθιακά κιονόκρανα ἀπό τόν κῆπο τῆς Ρω-

μαϊκῆς Οἰκίας, ἀρ. κατ. 3-4. Ἄλλα παραδείγματα βλ. Deichmann, Corpus, 103-104, 115-
116, ἀρ. 441-443, 503-504, 506-507.
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Κορινθιακό κιονόκρανο Κάστρου Νεραντζιᾶς  
(ἀρ. κατ. 1, πίν. 1)

Τό κιονόκρανο μεταφέρθηκε ἀπό ἄγνωστο σημεῖο στό Κάστρο 
τῆς Νεραντζιᾶς καί ἐκτίθεται μαζί μέ ἄλλα ἀρχιτεκτονικά γλυπτά στό 
βόρειο τμῆμα τῆς τάφρου πού χωρίζει τόν ἐσωτερικό ἀπό τόν ἐξω-
τερικό περίβολο. Ἔχει δύο στεφάνες ἀπό ὀκτώ φύλλα ἄκανθας καί 
μία τρίτη ζώνη μέ ζεῦγος διπλῶν φυλλοφόρων καλύκων σέ κάθε ὄψη, 
ἀπό τούς ὁποίους φύονται ἔσω καί ἔξω ἕλικες. Τό ὕψος τῆς πρώτης 
στεφάνης εἶναι ἀρκετά ψηλότερο ἀπ΄ αὐτό τῆς δεύτερης, τῆς ὁποίας τό 
ὕψος εἶναι σχεδόν ἴσο μέ αὐτό τῆς τρίτης. Ἔτσι τά φύλλα τῆς πρώτης 
στεφάνης εἶναι πιό ραδινά καί διαφέρουν μορφολογικά ἀπό αὐτά τῆς 
δεύτερης. Στήν τρίτη ζώνη, οἱ κάλυκες δέν φύονται ἀπό καυλούς ἀλλά 
ἀπό μικρό σάγωμα στά μεσοδιαστήματα τῶν φύλλων τῆς δεύτερης 
στεφάνης. Στίς γωνίες κάτω ἀπό τά σημεῖα ἕνωσης τῶν γειτονικῶν 
φύλλων, ὁ πυρήνας τοῦ κιονοκράνου μένει ὁρατός. Οἱ ἡμικυκλικῆς δι-
ατομῆς ἕλικες εἶναι πολύ λεπτές καί στά κενά πού σχηματίζονται ἀπό 
τήν ἕνωση τῶν ἔσω καί ἔξω ἑλίκων, διακρίνεται τό χεῖλος τοῦ καλάθου 
πού δηλώνεται μέ μία λεπτή ταινία.

Τά ἀκανθόφυλλα τοῦ κιονοκράνου εἶναι πιό κοντά στόν πρῶτο 
τύπο τῆς μικρασιατικῆς ἄκανθας, ἄν καί διακρίνονται γιά μία πιό γεω-
μετρική καί σχηματική ἀντίληψη ἀπό τά παραδείγματα τοῦ 2ου καί τοῦ 
3ου αἰ.377. Ὁ ἀριθμός τῶν λοβῶν καί τῶν γλωσσίδων εἶναι μικρότερος: 
ἀντί γιά τρία πλευρικά ζεύγη ἔχει δύο, οἱ γλωσσίδες τῶν κάτω λοβῶν 
εἶναι τρεῖς καί ὄχι πέντε, αὐτές τῶν μεσαίων λοβῶν εἶναι τέσσερις καί 
ὄχι πέντε. Ὡστόσο, τό κιονόκρανο διατηρεῖ τίς κανονικές ἀναλογίες, 
δηλαδή ἡ κάτω στεφάνη εἶναι ἀρκετά ὑψηλότερη ἀπό τήν πάνω, ἡ 
τρίτη ζώνη, ἄν καί συνεπτυγμένη, διατηρεῖ σχεδόν ὅλα τά στοιχεῖα 
(φυλλοφόροι κάλυκες, ἔσω καί ἔξω ἕλικες, ὁρατό χεῖλος καλάθου) καί 
ὁ ἄβακας, ἄν καί δέν διαμορφώνεται σέ δύο μέρη μέ κυμάτιο ἀλλά 
μέ ἁπλή ταινία, στό μέσον τῶν πλευρῶν του κοσμεῖται μέ ἀνάγλυφο 
ρόδακα.

Ἀρκετά κοντινό παράλληλο μέ τό παραπάνω κιονόκρανο, κυρίως 
ὅσον ἀφορᾶ στή διαμόρφωση τῶν φύλλων τῆς ἄκανθας, εἶναι ἕνα κι-
ονόκρανο ἀπό τή Σαλώνα378 (πίν. 57), τό ὁποῖο ὁ Kautzsch ἐντάσσει 
στήν ὁμάδα 1 καί τό χρονολογεῖ στό α΄ μισό τοῦ 4ου αἰ. Τά φύλλα τῆς 

377. Μέντζος, Κιονόκρανα Μακεδονίας, πίν. 1,1.
378. Πρόκειται γιά σημερινή πόλη τῆς Κροατίας. Σχετικά βλ. Kautzsch, Kapi tellstudien, 

πίν. 1, 2.
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κάτω καί τῆς ἐπάνω στεφάνης ἔχουν ἴδιες ἀναλογίες καί ἀνάλογη δι-
αμόρφωση στίς ὀξεῖες ἀπολήξεις τῶν γλωσσίδων καί στίς αὐλακώσεις 
τοῦ κεντρικοῦ νεύρου. Διαφοροποιεῖται στήν τρίτη ζώνη, ὅπου οἱ ἕλι-
κες εἶναι πιό πλατιές καί ὄχι τόσο συμπιεσμένες ὅπως στό κιονόκρανο 
τῆς Κῶ. 

Παρόμοια φύλλα ἄκανθας ἀπαντῶνται καί σέ δύο κιονόκρανα ἀπό 
τή συλλογή τῆς Ροτόντας Θεσσαλονίκης379 (πίν. 57), πού χρονολο-
γοῦνται στό τέλος τοῦ 4ου αἰ. καί ἀνήκουν σέ μία ὁμάδα κιο νοκράνων, 
ὅπου κάτω ἀπό τίς ἔσω ἕλικες οἱ ἀκραῖες ἐσωτερικές γλωσσίδες τῶν 
φυλλοφόρων καλύκων καμπυλώνονται καί στρέφον ται πρός τά 
κάτω, πίσω ἀπό τήν κορυφή τοῦ μεσαίου φύλλου, σχηματίζοντας δύο 
τοξύλια. Ἐπιπλέον, ἔχουν μόνο μία ζώνη φύλλων ἄκανθας. Παρόμοιες 
αἰχμηρές ἀπολήξεις φύλλων σέ κορινθιακό κιο νόκρανο τοῦ 5ου αἰ. ἀπό 
τό Ἐθνικό Μου σεῖο τῆς Ραβέννας380, στό ὁποῖο ὅμως σώζεται μόνον ἡ 
κάτω στεφάνη. Πολύ συγγενικό εἶναι καί ἕνα κορινθιακό κιονόκρανο 
ἀπό τήν Ἤλιδα381 (πίν. 57). Στό κιονόκρανο τῆς Κῶ ἀναπτύσσονται 
ὅλα τά μέρη τοῦ κανονικοῦ κορινθιακοῦ κιονοκράνου, παρόλη τή σχε-
τική σύμπτυξη τῆς τρίτης ζώνης καί τή σχετική ἀβαθή λάξευση στά 
κενά πίσω ἀπό τήν ἕνωση τῶν γειτονικῶν γλωσσίδων, ὡστόσο παρα-
τηρεῖται μία ἁπλοποίηση τοῦ διακόσμου μέ τήν μείωση τοῦ ἀριθμοῦ 
τῶν λοβῶν καί τῶν γλωσσίδων καί τή σμίκρυνση τῶν φύλλων, γεγονός 
πού τό φέρνει κοντά στίς τάσεις τοῦ 4ου αἰ. Οἱ λεπτές, σχεδόν ἐκφυ-
λισμένες, ἕλικες μέ τό ὑποτυπῶδες σπείρωμα καί τήν ἀγκιστροειδῆ 
ἀνάκαμψη, θά μποροῦσαν νά τό ἐντάξουν χρονολογικά στό β΄ μισό 
τοῦ 4ου αἰ. 

Κορινθιακό κιονόκρανο κρήνης Τζαμιοῦ Λότζιας  
(ἀρ. κατ. 2, πίν. 1)

Τό κιονόκρανο χρησιμοποιήθηκε στή στήριξη τῆς θολωτῆς ὀρο     -
φῆς τῆς μουσουλμανικῆς κρήνης τοῦ τεμένους τοῦ Γαζῆ Χα σάν Πασᾶ 
(Τζαμί Λότζιας)382, στήν πλατεία τοῦ Πλατάνου τοῦ Ἱπ ποκράτη, σέ 

379. Τσιούμη-Μπακιρτζῆ, «Κορινθιακά κιονόκρανα», 15, πίν. 4 α-β. Μέντζος, ὅ.π., πίν. 
39 γ-ε.

380. Olivieri Farioli, Scultura, 20, εἰκ. 8.
381. Pallas, Monuments, 188, εἰκ. 126. Πάλλας, «Βασιλική Λεχαίου 1960», 177-194.
382. Τό τζαμί κτίστηκε ἀπό τόν Γαζῆ Χασάν Πασᾶ τό 1786, ὅπως ἀναφέρεται σέ ἀρα-

βική ἐπιγραφή πού εἶναι ἐντοιχισμένη στήν κρήνη τοῦ πλατάνου τοῦ Iπποκράτη. Πρόκει-
ται γιά ἕνα μεγάλο τέμενος μέ ἐντυπωσιακό μιναρέ. Στήν ἀνωδομή τοῦ κτηρίου ἔχει χρησι-
μοποιηθεῖ μεγάλη ποσότητα ἀρχαιότερου οἰκοδομικοῦ ὑλικοῦ. Στό ἐσωτερικό φέρει τοιχο-
γραφίες μέ φυτικό καί γεωμετρικό διάκοσμο. Nότια τοῦ τζαμιοῦ εἶναι κτισμένη ἡ θο-
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πολύ μικρή ἀπόσταση ἀπό τόν ἀρχαιολογικό χῶρο τοῦ Λιμένος ἤ τῆς 
Χώρας, ὅπου βρίσκεται καί ἡ παλαιοχριστιανική βασιλική τοῦ Λιμένος.

Οἱ ἀναλογίες του εἶναι πιό κοντόχοντρες ἀπό τό προηγούμενο, 
ὡστόσο ἡ ἀνάπτυξη τῶν τριῶν ζωνῶν εἶναι παρόμοια. Ὁ κυλινδρικός 
κάλαθος, πού διευρύνεται στό ἄνω μέρος, κοσμεῖται μέ δύο στεφάνες 
ἀπό ὀκτώ φύλλα ἄκανθας καί μία τρίτη ζώνη μέ ζεῦγος διπλῶν φυλ-
λοφόρων καλύκων, ἀπό τούς ὁποίους φύονται ἔσω καί ἔξω ἕλικες. Καί 
ἐδῶ τό ὕψος τῆς πρώτης στεφάνης εἶναι ἀρκετά ψηλότερο ἀπό αὐτό 
τῆς δεύτερης, τῆς ὁποίας τό ὕψος εἶναι σχεδόν ἴσο μέ αὐτό τῆς τρίτης. 
Διαφοροποιεῖται ἀπό τό προηγούμενο στόν ἀριθμό τῶν γλωσσίδων 
τῶν κατώτερων λοβῶν, πού εἶναι τρεῖς, στά φύλλα τῶν μέσων λοβῶν 
τῆς πρώτης στεφάνης πού δέν εἶναι τόσο ραδινά, στίς ἀπολήξεις 
τῶν γλωσσίδων τους πού δέν εἶναι τόσο αἰχμηρές καθώς καί στήν 
ἐπιφάνειά τους πού εἶναι ἐλαφρῶς σκαμμένη, σχεδόν κοίλη, μέ σχετικά 
πλατύ χεῖλος. Ἄλλη μία διαφορά ἐντοπίζεται στόν τρόπο σχηματισμοῦ 
τῶν ἀρνητικῶν γεωμετρικῶν σχημάτων πίσω ἀπό τίς ἑνώσεις τῶν γει-
τονικῶν γλωσσίδων, τά ὁποῖα στό δεύτερο κιονόκρανο δέν ἔχουν τή 
ρυθμικότητα πού παρατηρεῖται στό πρῶτο. Κατά τά λοιπά στίς δύο 
στεφάνες τά κιονόκρανα εἶναι σχεδόν ὅμοια, ὅπως καί στή μορφή τῶν 
ἀκανθόφυλλων, πού εἶναι κοντά στόν δεύτερο τύπο τῆς μικρασιατικῆς 
ἄκανθας. Διαφορετική εἶναι ἡ ἀνάπτυξη τῆς τρίτης ζώνης ὅπου, κάτω 
ἀπό τίς ἔσω ἕλικες οἱ ἀκραῖες ἐσωτερικές γλωσσίδες τῶν φυλλοφόρων 
καλύκων καμπυλώνονται καί στρέφονται πρός τά κάτω πίσω ἀπό 
τήν κορυφή τοῦ μεσαίου φύλλου, σχηματίζοντας δύο τοξύλια καί δια-
μορφώνοντας ἕνα διακοσμητικό σχῆμα στή μέση κάθε πλευρᾶς.

Ἀνάλογη διαμόρφωση στήν τρίτη ζώνη συναντᾶται σέ μία σειρά κι-
ονοκράνων ἀπό τή συλλογή τῆς Ροτόντας Θεσσαλονίκης383 (πίν. 57), 
πού χρονολογοῦνται στά μέσα καί στό τέλος τοῦ 4ου αἰ., μέ τά ὁποῖα 
συσχετίστηκε καί τό προηγούμενο κιονόκρανο. Ἐπίσης, σέ μία ὁμάδα 
κιονοκράνων ἀπό τή Ρώμη384 (πίν. 57), πού χρονολογοῦνται στό α΄ 
μισό τοῦ 4ου αἰ. 

λοσκέπαστη κρήνη του, ἡ ὁποία κατέρρευσε κατά τόν σεισμό τοῦ 1933. Ὅπως διαπιστώθη-
κε σέ φωτογραφίες τοῦ ἰταλικοῦ ἀρχείου, ἡ Ἰταλική Ἀρχαιολογική Ὑπηρεσία τήν 
ἀναστήλωσε χρησιμοποιώντας μαρμάρινους κορμούς καί κιονόκρανα σέ β΄ χρήση, πού 
πιθανόν προέρχονται ἀπό τόν παρακείμενο ἀρχαιολογικό χῶρο τοῦ Λιμένος ἤ τῆς Χώρας. 
Δυστυχῶς ἡ κρήνη γνώρισε γιά μία ἀκόμη φορά τήν κατάρρευση, κατά τόν πολύ πρόσφα-
το καταστρεπτικό σεισμό τῆς Κῶ, στίς 21 Ἰουλίου 2017.

383. Τσιούμη-Μπακιρτζῆ, «Κορινθιακά κιονόκρανα», 15, πίν. 4 α-β. Μέντζος, Κι-
ονόκρανα Μακεδονίας, πίν. 39 γ-ε.

384. Kautzsch, Kapitellstudien, 237, πίν. 52 h, i, k.
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Οἱ ἀναλογίες τῶν διαστάσεών του καί ὁ τρόπος ἐπεξεργασίας τῆς 
ἐπιφάνειας τῶν γλωσσίδων τῶν φύλλων τῆς ἄκανθας εἶναι παρόμοια 
μέ ἕνα κιονόκρανο ἀπό τή Σαλώνα, πού χρονολογεῖται στό α΄ μισό τοῦ 
4ου αἰ.385 (πίν. 57). Παρόλα αὐτά, τό κιονόκρανο ἀπό τή Σαλώνα χα-
ρακτηρίζεται ἀπό μία πιό ἔντονη φυσιοκρατική διάθεση: οἱ γλωσσίδες 
τῶν γειτονικῶν λοβῶν δέν ἑνώνονται καί τά κεντρικά νεῦρα τῶν 
φύλλων τῆς δεύτερης στεφάνης φτάνουν μέχρι τούς μεσαίους λοβούς 
τῆς πρώτης. Σύμφωνα λοιπόν μέ τίς παραπάνω παρατηρήσεις, τό κι-
ονόκρανο ἀπό τήν κρήνη τῆς Λότζιας θά μποροῦσε νά χρονολογηθεῖ 
στό β΄ μισό τοῦ 4ου αἰ., ὅπως καί τό πρῶτο κιονόκρανο τῆς μελέτης.

Τά δύο κορινθιακά κιονόκρανα εἶναι ἄγνωστης προέλευσης, ὅμως ἡ 
χρήση τοῦ ἑνός στήν κρήνη τοῦ τζαμιοῦ τῆς Λότζιας386, θά μποροῦσε 
κατ’ ἀρχάς νά συσχετισθεῖ μέ τόν γειτονικό χῶρο τῆς Ἀρχαίας Ἀγορᾶς 
καί τοῦ συγκροτήματος τῶν ἱερῶν τοῦ Λιμένος, ὅπου βρίσκεται καί ἡ 
βασιλική τοῦ Λιμένος387. 

Ὅπως ἀναφέρθηκε στό σχετικό κεφάλαιο388, τό συγκρότημα τῶν 
ἱερῶν καί ἡ σχετιζόμενη μέ αὐτό στοά, γνώρισαν διαδοχικές οἰκοδο-
μικές φάσεις, μία ἀπό τίς ὁποῖες συνδέεται μέ ἕνα καταστροφικό γε-
γονός τοῦ τέλους τοῦ 3ου ἤ τῶν ἀρχῶν τοῦ 4ου αἰ. μ.Χ., ἐνῶ ἡ τελική 
τους ἐγκατάλειψη ἔχει ἀποδοθεῖ σέ σεισμό τοῦ 467/468. Συνεπῶς ἡ 
βασιλική τοῦ Λιμένος, πού κατέλαβε τμῆμα τῆς στοᾶς, θά πρέπει νά 
χρονολογηθεῖ τό νωρίτερο στό β΄ μισό τοῦ 5ου αἰ. καί τό κιονόκρανο 
ἀρ. κατ. 2, ἄν τελικά προέρχεται ἀπό τόν χῶρο τοῦ Λιμένος, ἴσως θά 
πρέπει νά ἀποδοθεῖ σέ κάποιο κοσμικό κτήριο τοῦ β΄ μισοῦ τοῦ 4ου αἰ. 
Ἄλλωστε τά κιονόκρανα πού τοποθετήθηκαν στούς κίονες κατά τήν 
ἀναστήλωση τῆς στοᾶς τοῦ Λιμένος ἀπό τήν ἰταλική Ἀρχαιολογική 
Ὑπηρεσία, καί πού ἀποδίδονται στήν ἀνακατασκευή της στό α΄ μισό 
τοῦ 4ου αἰ. μ.Χ., μορφολογικά εἶναι ἀρκετά κοντινά μέ τά δύο ἐξε-
ταζόμενα κιονόκρανα. Δέν εἶναι ἀπίθανο λοιπόν τά δύο κιονόκρανα νά 
μήν σχετίζονται μέ κάποια παλαιοχριστιανική βασιλική, γεγονός πού 
ἐνισχύει τήν ἄποψη ὅτι τελικά, πρίν ἀπό τό β΄ μισό τοῦ 5ου αἰ., δέν 
ἱδρύθηκαν μεγάλα χριστιανικά ἐκκλησιαστικά κτήρια στήν Κῶ.

385. Kautzsch, ὅ.π., πίν. 1,1.
386. Πρίν ἀπό τόν σεισμό τοῦ 1933 ἡ κρήνη εἶχε ἀρκετά διαφοροποιημένη μορφή (ἀρ. 

ἰταλικοῦ ἀρχείου 95Β) μέ τεκτονικά ἀκόσμητα κιονόκρανα. Μετά τόν σεισμό καί τήν 
κατάρρευσή της (ἀρ. ἰταλικοῦ ἀρχείου 100Β) ἀκολούθησε ἀναστήλωση στή σημερινή της 
μορφή (ἀρ. ἰταλικοῦ ἀρχείου 97Β), ὅπου χρησιμοποιήθηκαν κορμοί κιόνων, κορινθιακά 
κιονόκρανα καί κιονόκρανα μέ «γεμάτα φύλλα», βλ. τά κιονόκρανα μέ ἀρ. κατ. 1, 2, 23.

387. Γιά τή βιβλιογραφία, βλ παραπάνω, κεφ. Ι.3.
388. Βλ. παραπάνω κεφ. Ι.3.
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ΙΙ.2. ΤΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟ ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΟ ΜΕ  
ΜΙΑ ΣΤΕΦΑΝΗ ΦΥΛΛΩΝ ΠΡΙΟΝΩΤΗΣ ΑΚΑΝΘΑΣ

Δύο κορινθιακά κιονόκρανα μέ μία στεφάνη φύλλων  
πριονωτῆς ἄκανθας ἀπό τή Βασιλική στό Καμάρι Κεφάλου,  

σήμερα στή Ρωμαϊκή Οἰκία  
(ἀρ. κατ. 3-4, πίν. 1-2)

Τά δύο κιονόκρανα βρίσκονται στόν κῆπο τῆς ἀναστηλωμένης Ρω-
μαϊκῆς Οἰκίας (Casa Romana), στήν πόλη τῆς Κῶ καί προέρχονται ἀπό 
τό κιβώριο τῆς Ἁγίας Τράπεζας τῆς βασιλικῆς στό Καμάρι Κεφάλου389. 
Ἔχουν πανομοιότυπο διάκοσμο καί σχεδόν ἴσες δια στάσεις.

Ὁ κυλινδρικός κάλαθος κοσμεῖται μέ μία στεφάνη ἀπό τέσσερα 
φύλλα πριονωτῆς ἄκανθας, τέσσερα ἐνδιάμεσα γωνιακά φύλλα, ἐπίσης 
πριονωτά καί μία ἄνω ζώνη μέ ἕλικες πού ἑνώνονται στό κέντρο κάθε 
πλευρᾶς σχηματίζοντας V καί ἀπολήγουν σέ σπεῖρες στίς γωνίες κάτω 
ἀπό τόν ἄβακα. Στή βάση τοῦ κιονοκράνου ὑπάρχει τράχηλος πού κο-
σμεῖται μέ τετράλοβα φυλλάρια390, διατεταγμένα πλάγια μέ τήν κορυφή 
πρός τά κάτω. Ἡ ἐπιφάνεια τοῦ καλάθου στό σημεῖο πού ξεκινοῦν τά 
φύλλα τῆς στεφάνης, παρουσιάζει μία ἐλαφρά κυρτότητα. Στήν ἄνω 
ζώνη οἱ ἕλικες εἶναι ἀρκετά παχεῖς καί οἱ σπεῖρες ὑποτυπώδεις. Τό 
χεῖλος τοῦ καλάθου δέν διακρίνεται. Ὁ ἄβακας εἶναι κοῖλος καί διται-
νιωτός: ἡ κάτω ταινία εἶναι ἡμικυκλικῆς διατομῆς, ἡ ἐπάνω κοσμεῖται 
μέ λοξές αὐλακώσεις σάν σχηματοποιημένα φυλλάρια391. Στό μέσον 
τῆς κάθε πλευρᾶς του ἐξέχει ἀνάγλυφο κομβίο μέ σχηματοποιημένο 
διάκοσμο. 

Τά κιονόκρανα εἶναι κατασκευασμένα ἀπό προκοννήσιο μάρμαρο, 
ἄρα εἰσηγμένα στό νησί. Ἀπό τά χαρακτηριστικά τῶν κανονικῶν θεο-
δοσιανῶν κιονοκράνων ἔχουν υἱοθετήσει τόν τράχηλο μέ τά φυλλάρια 
στή βάση τους, τά πριονωτά φύλλα μέ τό ὀδοντωτό περίγραμμα καί τά 
λοξά φυλλάρια στόν ἄβακα. Ἀντίθετα στή θέση τοῦ κολάρου (ἐχίνου) 
τῶν θεοδοσιανῶν κιονοκράνων ἔχει λαξευθεῖ ζώνη μέ ἕλικες πού ἑνώνο-
νται στό κέντρο κάθε ὄψης σχηματίζον τας V.

389. Γιά τή βασιλική, βλ. παραπάνω κεφ. Ι.3.
390. Συνηθίζονται στά θεοδοσιανά κιονόκρανα τῶν μέσων τοῦ 5ου αἰ. π.χ. βλ. δύο κι-

ονόκρανα ἀπό τή βασιλική τῆς Ἀχειροποιήτου Θεσσαλονίκης, Ὀρλάνδος, Ξυλόστεγος, 
288-289, εἰκ. 240-241. Ἐπίσης, βλ. κιονόκρανο ἀπό τήν Ροτόντα, Klein bauer, «Remarks», 
246, εἰκ. 6.

391. Ἀπαντῶνται σε κορινθιακά κιονόκρανα πού χρονολογοῦνται στό β΄ μισό τοῦ 5ου 
αἰ. Βλ. κιονόκρανο ἀπό τή βασιλική Α΄ τῶν Φιλίππων (β΄ μισό 5ου αἰ.), Lemerle, Philippes, 
πίν. XI καί Ὀρλάνδος, Ξυλόστεγος, 284, εἰκ. 233.
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Ἡ ἐπιφάνεια τῶν κιονοκράνων εἶναι καλά λειασμένη καί ἡ ποιότη-
τα τοῦ μαρμάρου καλή μέ λεπτό κόκκο. Ἡ ἄκανθα χαρακτηρίζεται 
γιά τό ὡραῖο πλάσιμο, μέ ἐπιμέλεια καί προσεκτική ἀπόδοση τῶν λε-
πτομερειῶν. Ἀνάλογη φροντίδα παρατηρεῖται καί στά φυλλάρια τοῦ 
τραχήλου. Ὅμως, στήν τρίτη ζώνη τῶν κιονοκράνων ἔκδηλη εἶναι μία 
προχειρότητα, μέ τίς χονδροκομμένες ἕλικες, τίς ὑποτυπώδεις σπεῖρες, 
ἐνῶ καί στόν ἄβακα, τά φυλλάρια ἀποδίδονται συνοπτικά καί τά 
κομβία εἶναι χονδρά χωρίς λάξευση λεπτομερειῶν.

Ἀκριβῶς ὅμοιο μέ τά δύο κιονόκρανα τῆς Κῶ ὅσον ἀφορᾶ στό 
διάκοσμο καί πιθανότατα καί τίς διαστάσεις, ἀλλά κατασκευασμένο 
ἀπό ὠχρόλευκο μάρμαρο εἶναι ἕνα ἀδημοσίευτο κιονόκρανο πού 
βρίσκεται στήν Ἀρχαιολογική Συλλογή τῆς Τήλου392.

Κατά τήν παλαιοχριστιανική περίοδο, ὅπως ἀναφέρθηκε πα-
ραπάνω, ἡ πριονωτή ἄκανθα χρησιμοποιήθηκε κυρίως στήν παραλ-
λαγή τῶν σύνθετων κορινθιακῶν κιονόκρανων, τῶν ἀποκαλούμενων 
«θεοδοσιανῶν»393, ἐφαρμόστηκε περιορισμένα καί στά κορινθιακά κι-
ονόκρανα μέ μία ἤ δύο στεφάνες ἄκανθας394, ἀλλά ἀπαντᾶται καί σέ 
ἐπιθήματα, πεσσόκρανα, ἐπίκρανα καί γεῖσα. 

Στήν Κῶ δέν φαίνεται νά γνώρισε ἀνάλογη διάδοση, ἐφόσον, ἐκτός 
ἀπό αὐτά τά δύο μικρά κιονόκρανα κιβωρίου καί δύο θεοδοσιανά κι-
ονόκρανα395 (ἀρ, κατ. 25 καί κιονόκρανο ἀπό Καρδάμαινα, σήμερα σέ 
ἄγνωστη θέση), πού ἀνήκουν στήν παραλλαγή τῶν θεοδοσιανῶν μέ 
μία σειρά φύλλων ἄκανθας396 (Kautzch, Ὁμάδα 1), δέν ἔχει ἐντοπισθεῖ 
μέχρι τώρα κιονόκρανο ἤ ἄλλου εἴδους γλυπτό μέ διάκοσμο ἀπό πρι-
ονωτή ἄκανθα. Ἡ ἀπουσία κανονικῶν θεοδοσιανῶν κιονοκράνων στό 
νησί, ὅπως καί ἡ περιορισμένη χρήση τῆς πριονωτῆς ἄκανθας, ἴσως 
ὀφείλεται στό γεγονός ὅτι οἱ περισσότερες βασιλικές χρονολογοῦνται 

392. Gkioles - Pallis, Atlas, 403.
393. Ἡ δημιουργία του φαίνεται νά ἀνάγεται στά χρόνια τῆς βασιλείας τοῦ αὐτοκράτο-

ρα Θεοδοσίου Β΄, βλ. Kautszch, Kapitellstudien, 116-117. Ἡ ἰδιαιτερότητα τοῦ τύπου ἐπι-
σημάνθηκε ἀπό τόν Strzygowski («Die Akropolis», 280) καί μελετήθηκε ἀπό ἀρκετούς με-
λετητές, βλ. Συθιακάκη, Ἀρχιτεκτονικός Διάκοσμος, 169-173. Ἀναλυτικά βλ. παρακάτω, 
στό κεφάλαιο ΙΙΙ.

394. Τό φύλλο τῆς θεοδοσιανῆς ἄκανθας ἔχει σχῆμα πού δέν ἐκτείνεται κατά πλάτος 
καί ἔτσι δέν μπορεῖ εὔκολα νά ἐφαρμοσθεῖ στόν πυρήνα τοῦ τυπικοῦ κορινθιακοῦ κιο-
νοκράνου. Ὁ Kautzsch (Kapitellstudien, 120), ἀναφέρει ὅτι δέν σώθηκαν κανονικά κοριν-
θιακά κιονόκρανα μέ πριονωτή ἄκανθα. Ὡστόσο, παραδείγματα τοῦ τύπου δέν εἶναι 
ἄγνωστα, βλ. Deichmann, Corpus, 103-104, 106-107, 115-116, ἀρ. 441-443, 456-459, 461-
462, 503-504, 506-507.

395. Βλ. παρακάτω, κεφ. ΙΙΙ.1.
396. Kautzsch, Kapitellstudien, 121-125.
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στά τέλη τοῦ 5ου μέ ἀρχές τοῦ 6ου αἰ., ὅταν ἐπικρατεῖ πλέον τό ἰω-
νικό κιονόκρανο μέ συμφυές ἐπίθημα, τύπος πού ἀριθμεῖ πολλά παρα-
δείγματα στήν Κῶ. 

Ὁ τύπος αὐτῶν τῶν μικρῶν κιονοκράνων μέ τήν πριονωτή ἄκανθα 
χρησιμοποιήθηκε κυρίως σέ κιονόκρανα κιβωρίων πού ἔχουν γενικά 
χρονολογηθεῖ στόν 5ο αἰ., ὅπως στά κιονόκρανα τοῦ κιβωρίου τῆς 
κρύπτης τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης397 (πίν. 58), σέ κιονόκρα-
νο στήν αὐλή τοῦ Παλαιοῦ Μουσείου Θεσσαλονίκης (Γενῆ Τζαμί)398 
(πίν. 58), σέ κιονόκρανα στόν Ἅγιο Μάρκο Βενετίας399, στή συλλογή 
τῆς Ἁγίας Σοφίας Κωνσταντινούπολης400 καί στή βασιλική Γ΄ τῆς Νέας 
Ἀγχιάλου401 (πίν. 58).

Σύμφωνα μέ τόν Kautzsch402, τά μικρά κιονόκρανα μέ πριονωτή ἄκαν-
θα, πού γιά εἰδικούς λόγους ἔγιναν σέ μικρή κλίμακα, εἶναι σμικρυμένες 
ἀποδόσεις σύνθετων θεοδοσιανῶν κιονοκράνων, στούς συνηθισμένους 
τύπους τοῦ μᾶλλον ἤ ἧττον κανονικοῦ κορινθιακοῦ κιονοκράνου 
τῆς ἐποχῆς καί προϋποθέτουν τήν ἐμφάνιση τῶν θεοδοσιανῶν κιο-
νοκράνων. Ἡ θεοδοσιανή ἄκανθα συλλαμβάνεται γιά τό σύνθετο κι-
ονόκρανο, τό ὁποῖο χρησιμοποιεῖται κυρίως σέ βασιλικές μέ εὐθύγραμμα 
ἐπιστύλια, ὅπως ἡ βασιλική τοῦ Στουδίου403. Ὁ τύπος αὐτός δέν μπορεῖ 
νά φέρει μεγάλο φορτίο καί ὅταν ἔχει διαδοθεῖ πιά πλήρως, ἀρχίζουν οἱ 
μεταπλάσεις. Σ’ αὐτές ἐντάσσονται τά μικρά κιονόκρανα μέ θεοδοσιανή 
ἄκανθα, τά ὁποῖα συνεπῶς θά πρέπει νά χρονολογηθοῦν στό β΄ μισό τοῦ 
5ου ἤ τίς ἀρχές τοῦ 6ου αἰ.

Τά δύο κιονόκρανα τῆς Κῶ παρουσιάζουν στενές ὁμοιότητες μέ 
αὐτά ἀπό τό κιβώριο τῆς κρύπτης τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, καθώς καί 

397. Σωτηρίου, Βασιλική Ἁγίου Δημητρίου, 51, 56-57, πίν. 11, 14, 15, 46β.
398. Γραμμένος-Κνιθάκης, Κατάλογος, 101, πίν. 30, ἀρ. 248. Οἱ πλάγιοι λοβοί τῆς 

ἄκανθας εἶναι κατακόρυφοι καί πριονωτοί στήν μέσα καί τήν ἔξω πλευρά, ὄψιμος 5ος-
πρώϊμος 6ος αἰ.

399. Deichmann, Corpus, 41-42, ἀρ. 54-58.
400. Κιονόκρανο στό Μουσεῖο τῆς Ἁγίας Σοφίας, Pralong, «L’Akanthe», 134, εἰκ. 2.
401. Pallas, Monuments, 49, εἰκ. 29.
402. Kautzsch, Kapitellstudien, 120. Ἀναφέρει ἐπιπλέον ὅτι τά κιονόκρανα αὐ τά 

ἀπαντῶνται γιά πρώτη φορά στό τελευταῖο τέταρτο τοῦ 5ου αἰ., γεγονός πού θεωρεῖ συ-
μπτωματικό, ἐπισημαίνοντας ὅτι ὑπῆρχαν καί παλαιότερα.

403. Τά κιονόκρανα τῆς βασιλικῆς τοῦ Στουδίου, πού ἀνήκουν στήν ὁμάδα 2 καί 3 
κατά Kautzsch, θεωροῦνται τά καλύτερα δείγματα τῶν ὁμάδων αὐτῶν. Μέχρι πρότινος ἡ 
βασιλική τοῦ Στουδίου τοποθετοῦνταν στό 463 μ.Χ. (Krautheimer, Ἀρχιτεκτονική, 134-
135 καί 576-577, ὑποσημ. 7), ἀλλά πρόσφατα ὁ Mango («Date», 115-122) διατύπωσε τήν 
ἄποψη ὅτι ἡ βασιλική πρέπει νά χρονολογηθεῖ πρίν ἀπό τό 454 καί πιθανότατα ἤδη ἀπό 
τό 453.
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μέ τό κιονόκρανο ἀπό τήν βασιλική Γ΄ τῆς Νέας Ἀγχιάλου (Φθιώτιδων 
Θηβῶν). Ἔχουν ἀνάλογη μορφολογική διαμόρφωση καί διάταξη στίς 
γλωσσίδες τῶν φύλλων, στά φυλλάρια τοῦ τραχήλου καί τοῦ ἄβακα. 
Ἐλαφρῶς διαφοροποιημένο εἶναι τό κιονόκρανο τῆς Ἀγχιάλου, τό 
ὁποῖο κάτω ἀπό τά φυλλάρια τοῦ τραχήλου διαθέτει ἀστράγαλο404, 
ἐνῶ στό σημεῖο σύγκλισης τῶν ἑλίκων, στό κέντρο κάθε πλευρᾶς, 
ἐξέχει ἀνάγλυφο πριονωτό φυλλάριο. Ἐπιπλέον, στά κιονόκρανα 
τῆς Κῶ ἡ ἄνω ζώνη ἔχει ἀποδοθεῖ μέ παχεῖς ἕλικες, ἀντίθετα ἀπό τά 
ὑπόλοιπα γνωστά παραδείγματα τοῦ τύπου405, στά ὁποῖα οἱ βλαστοί 
τῶν ἑλίκων εἶναι λεπτότεροι. Μέ βάση τίς παραπάνω παρατηρήσεις 
τά δύο κιονόκρανα θά πρέπει νά χρονολογηθοῦν στά τέλη τοῦ 5ου μέ 
ἀρχές τοῦ 6ου αἰ.

ΙΙ.3. ΟΙ ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ  
ΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΟΥ ΣΤΗΝ ΚΩ

ΙΙ.3.1. ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΑ ΜΕ ΣΥΝΩΣΤΙΣΜΕΝΗ ΑΚΑΝΘΑ  
ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΑΝΩ ΦΥΛΛΑ

Δύο ὅμοια κορινθιακά κιονόκρανα μέ συνωστισμένη ἄκανθα καί τέσσερα 
ἄνω φύλλα στό Μουσεῖο Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν Κάστρου Νεραντζιᾶς  

(ἀρ. κατ. 5-6, πίν. 2)

Τά δύο κιονόκρανα δέν ἔχουν ἔνδειξη προέλευσης. Στήν κάτω 
στεφάνη ἀναπτύσσονται πέντε πεντάλοβα πλατιά φύλλα συνω-
στισμένης ἄκανθας. Οἱ πλευρικοί λοβοί ἔχουν ἀπό δύο πλατιές 
γλωσσίδες πού ἐφάπτονται μέ τίς γειτονικές σχηματίζοντας ἀρνητικά 
γεωμετρικά σχήματα, πού δέν εἶναι βαθιά σκαμμένα. Ὁ μεγάλος κο-
ρυφαῖος λοβός ἀνακάμπτεται, ἀποκαλύπτοντας τήν κυρτή λειασμένη 
πίσω ἐπιφάνειά του καί ἀναπίπτει σχηματίζοντας μύτη πού δέν ἑνώνε-
ται μέ τήν ἐπιφάνεια τοῦ κεντρικοῦ νεύρου τοῦ φύλλου, τό ὁποῖο 
εἶναι πολύ πλατύ. Στήν ἄνω ζώνη σκαλίζονται σέ κάθε ὄψη δύο ἐπίπε-
δα ριπιδοειδῆ φύλλα (ἤ ἐπίπεδα δουλεμένοι κάλυκες)406 μέ δύο στενές 
γλωσσίδες, σκαμμένες κατά τό ἥμισυ τοῦ ὕψους τους, καί μία πλατιά, 
λεία, μέ ὁριζόντια ἄνω ἀπόληξη πού καμπυλώνει ἐλαφρῶς πρός τά 
μέσα στή μία πλευρά. Στό κενό πού δημιουργεῖται μεταξύ τῶν φύλλων 
στό κέντρο κάθε ὄψης, σχηματίζεται μία ὠοειδής λεία ἐπιφάνεια, σάν 

404. Τά κιονόκρανα τοῦ κιβωρίου τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, ἀπ’ ὅσο εἶναι δυνατόν νά 
φανεῖ στή φωτογραφία τῆς δημοσίευσης, δέν πρέπει νά ἔχουν ἀνάλογο ἀστράγαλο.

405. Ἅγιος Δημήτριος, Ἀγχίαλος, Ἅγιος Μάρκος, Μουσεῖο Ἁγίας Σοφίας.
406. Kautzsch, Kapitellstudien, 52-53, ἀρ. 164. Zollt, Kapitellplastik, 125, ἀρ. 325.
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μετάλλιο (Medaillonkapitell). Στίς γωνίες τοῦ κιονοκράνου, κάτω ἀπό 
τόν ἄβακα, σκαλίζεται ἀπό ἕνα χονδροειδῶς δουλεμένο φύλλο, πού 
ἀναπίπτει ἐλαφρῶς. Ἡ τρίτη ζώνη εἶναι σχεδόν ἀνύπαρκτη μέ ὑπο-
τυπώδεις ἕλικες πού ἀπολήγουν σέ ἀγκιστροειδεῖς σπεῖρες. Ὁ ὀγκώδης 
ἄβακας εἶναι κοῖλος μέ ἀποστρογγυλευμένες γωνίες καί ἐπίπεδο ται-
νιωτό προφίλ. Στό κέντρο κάθε ὄψης του φέρει μεγάλο δισκοειδές 
ἀκόσμητο κομβίο.

H «συνωστισμένη» ἤ «μαλακή» ἄκανθα (crowded akanthus407, Ka-
pitelle mit weichzackigem Akanthus408), ὅπως ἀναφέρθηκε παραπάνω, 
κατάγεται ἀπό τήν μικρασιατική ἄκανθα τοῦ δεύτερου τύπου καί θε-
ωρεῖται παράλληλη μέ τήν ἄκανθα τύπου «μάσκας», ἀλλά δέν γνώρισε 
ἀνάλογη διάδοση καί φαίνεται ὅτι δέν εἶχε μεγάλη διάρκεια χρήσης. 
Στόν τύπο αὐτό τῆς ἄκανθας τά φύλλα συνωστίζονται μειώνοντας τά 
ἐνδιάμεσα κενά καί, ἄν καί ἀκουμποῦν μεταξύ τους, δέν δημιουργοῦνται 
ἀρνητικά σχήματα καί φωτοσκιάσεις, ἀφοῦ τό ἀνάγλυφο εἶναι χαμηλό.

Τά κιονόκρανα μέ συνωστισμένη ἄκανθα καί τέσσερα ἄνω φύλλα 
ἀριθμοῦν ἀρκετά παραδείγματα ἀπό τήν Κωνσταντινούπολη καί ἀπό 
ἄλλες περιοχές τῆς αὐτοκρατορίας409. O Deichmann410, ἡ Barsanti411 
καί ὁ Zollt412 τά ὀνομάζουν Medaillonkapitelle (capitelli corinzi a 
medaglione) λόγῳ τῆς ὠοειδοῦς ἐπιφάνειας πού σχηματίζεται ἀνάμεσα 
στό κενό τῶν φύλλων τῆς ἄνω ζώνης καί ὁ Kramer413 τά κατατάσσει 
στόν τύπο 3 τῆς μελέτης του γιά τά κιονόκρανα τῆς Ρώμης. 

Ὁ τύπος γνώρισε μεγάλη διάδοση καί μεταξύ τῶν γνωστῶν πα-
ρα  δει γμάτων ἀπό τήν Κωνσταντινούπολη414, τή Χίο415, τή Βηρυ-

407. Betsch, Late Antique Capital, 194.
408. Kautzsch, ὅ.π., 51-52.
409. Ἔχουν βρεθεῖ γύρω στά ἑκατό κιονόκρανα αὐτοῦ τοῦ τύπου σέ διάφορες περιοχές 

τῆς αὐτοκρατορίας, βλ. Pralong, «L’ Acanthe», 137, 144, εἰκ. 8, 26.
410. Deichmann, Ravenna II, 2, 347-348, εἰκ. 201-202.
411. Barsanti, «L’ esportazione», 135-138.
412. Zollt, Kapitellplastik, 125-137, πίν. 39,344.
413. Kramer, Säulenkapitelle, 34-38, πίν. 23, ἀρ. 40-42.
414. Κιονόκρανο Ἀρχαιολογικοῦ Μουσείου, Kautzsch, Kapitellstudien, 53, πίν. 12, ἀρ. 

167 καί Barsanti, «L’ esportazione», 136, εἰκ. 53. Κιονόκρανο ἀπό τό SaraÇhane, Zollt, 
Kapitellplastik, 131, πίν. 39,344. Κιονόκρανο στό προαύλειο τοῦ Μουσείου Ψηφιδωτῶν, 
Zollt, Kapitellplastik, 136, ἀρ. 344 καί Barsanti, «L’ esportazione», 136, εἰκ. 52. Κιονόκρανα 
στό Ἀρχαιολογικό Μουσεῖο καί στό Μουσεῖο Ἁγίας Σοφίας, Pralong, «L’ Acanthe», εἰκ. 8, 
20-21.

415. Orlandos, Chios II, πίν. 5. Pennas, «St. Isidore», 332, εἰκ. 16 στή σελ. 333. Barsanti, 
ὅ.π., εἰκ. 57.
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τό416, τή Ραβέννα417, τό Kairouan418, τό Μουσεῖο τῆς Βάρνας419, τῆς 
Μεσημβρίας420, τήν Κάρπαθο421καί τή Λάρισα422, κανένα δέν προ- 
έρ χεται ἀπό ἀσφαλῶς χρονολογημένο μνημεῖο (ἐκτός ἀπό αὐ-
τά τῆς Χίου πού χρονολογοῦνται στά μέσα τοῦ 6ου αἰ.423). 

Ἡ Συθιακάκη, στή μελέτη της γιά τήν ἀρχιτεκτονική γλυπτική τῆς 
Θεσσαλίας καί τῆς Φθιώτιδας καί μέ ἀφορμή τό κιονόκρανο πού βρίσκε-
ται στό «Φρούριο» τῆς Λάρισας, ἀσχολεῖται διεξοδικά424 μέ τό ζήτημα 
τῆς χρονολόγησης αὐτοῦ τοῦ τύπου καί ἐπιχειρεῖ μία χρονολόγηση 
μέ βάση τήν ἐξέλιξη τοῦ τύπου τῆς «μαλακῆς» ἤ «συνωστισμένης» 
ἄκανθας, ἐξετάζοντας παραδείγματα κορινθιακῶν κιονοκράνων μέ συ-
νωστισμένη ἄκανθα ἀπό τήν Κωνσταντινούπολη, γιά τά ὁποῖα ἔχει 
γίνει συζήτηση ἀπό ἀρκετούς ἐρευνητές425 καί ἔχουν προταθεῖ χρονο-
λογήσεις γιά τήν ἐμφάνιση καί τή διάρκεια τοῦ τύπου ἀπό τά μέσα 
τοῦ 4ου αἰ. ὡς τα μέσα τοῦ 5ου αἰ. Μέ βάση κάποια χαρακτηριστικά 
τοῦ κιονοκράνου τοῦ Φρουρίου τῆς Λάρισας (μείωση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν 
φύλλων τῆς κάτω ζώνης, πλατιά φύλλα στούς πλευρικούς λοβούς, 
πλατύ κεντρικό στέλεχος, συρρικνωμένες σπεῖρες, χαμηλό ἀνάγλυφο, 
ἀσυμμετρία, ἔντονη σχηματοποίηση) θεωρεῖ ὅτι αὐτό βρίσκεται στό 
τέλος μίας ἐξελικτικῆς διαδικασίας, τόσο ὡς πρός τή διάπλαση τῶν 
ζωνῶν ὅσο καί ὡς πρός τόν τύπο τῆς ἄκανθας καί τό χρονολογεῖ στά 
μέσα τοῦ 6ου αἰ., στήν ἴδια περίοδο πού χρονολογοῦνται τά κιονόκρα-
να τοῦ Ἁγίου Ἰσιδώρου στή Χίο. Ἐπιπλέον, τό θεωρεῖ εἰσηγμένο ἀπό 
τήν πρωτεύουσα ἐξαιτίας τοῦ μαρμάρου (προκοννήσιο) καί τῆς μικρῆς 

416. Pralong, ὅ.π., εἰκ. 23.
417. Olivieri-Farioli, Corpus, 23, ἀρ. 17 καί 19.
418. Pralong, ὅ.π., εἰκ. 22.
419. Barsanti, ὅ.π., 138, εἰκ. 59-60.
420. Ὅ.π., 138, εἰκ. 58.
421. Ἀπό τή βασιλική στά Πηγάδια, Λαζαρίδης, «Συμβολή», 245, πίν. 45, 2. Betsch, Late 

Antique Capital, 379. Τό κιονόκρανο θεωρεῖται κωνσταντινουπολίτικη εἰσαγωγή πού ὁλο-
κληρώθηκε ἐπί τόπου καί χρονολογεῖται ἀνάμεσα στά 400-425.

422. Συθιακάκη, Ἀρχιτεκτονικός Διάκοσμος, 119-120, ἀρ. κατ. 2, πίν. 1, εἰκ. 3-4.
423. Pennas, «St. Isidore», 328-330.
424. Συθιακάκη, Ἀρχιτεκτονικός Διάκοσμος, 119-126, ἀρ. κατ. 2, πίν. 1, εἰκ. 3-4.
425. Ὁ Betsch (Late Antique Capital, 198-204) ὑποστηρίζει ὅτι ἡ διάρκεια ζωῆς τοῦ 

τύπου τῆς συνωστισμένης ἄκανθας πρέπει νά τοποθετηθεῖ μεταξύ τοῦ 400 καί τοῦ 425. Ὁ 
Kautzsch, (Kapitellstudien, 51-53) πιστεύει ὅτι ὁ τύπος μπορεῖ νά ἐκτείνεται χρονολογικά 
ὡς τό β΄ μισό τοῦ 5ου αἰ. καί ὁ τύπος μέ τή μία στεφάνη φύλλων μεταξύ τοῦ 460 καί τοῦ 
490. Ὁ Zollt (Kapitellplastik, 351-352, ὑποσημ. 381), πιστεύει ὅτι ὁ τύπος πρέπει νά δια-
μορφώθηκε στά μέσα περίπου τοῦ 4ου αἰ. καί νά ἦταν σέ χρήση τουλάχιστον ὡς τά μέσα 
τοῦ 5ου αἰ. Ἡ Συθιακάκη (ὅ.π.), θεωρεῖ ὅτι ὁ τύπος αὐτός τῆς ἄκανθας ἐμφανίστηκε πι-
θανότατα στό β΄ μισό τοῦ 4ου αἰ. καί διήρκεσε ἕως καί τόν προχωρημένο 6ο αἰ.
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ὀπῆς μέ τρυπάνι στό σημεῖο ἐπαφῆς τῆς ἀνάπτωσης τοῦ κορυφαίου 
λοβοῦ μέ τό κεντρικό νεῦρο, πού θεωρεῖται ὡς ἀναγνωριστικό σημεῖο 
κωνσταντινουπολίτικου ἐργαστηρίου.

Τά δύο κιονόκρανα ἀπό τήν Κῶ, ἄν καί παρουσιάζουν μία μικρή 
διαφοροποίηση στίς διαστάσεις, εἶναι πανομοιότυπα στό σχῆμα καί 
στόν διάκοσμο καί θά πρέπει νά προέρχονται ἀπό τό ἴδιο μνημεῖο. 
Εἶναι σχεδόν ὅμοια μέ τό κιονόκρανο ἀπό τή βασιλική στά Πηγάδια 
Καρπάθου426 (πίν. 58) καί ἀρκετά συγγενικά μέ αὐτό ἀπό τό «Φρούριο» 
τῆς Λάρισας (πίν. 58), μέ τά δύο κιονόκρανα ἀπό τόν Ἅγιο Ἰσίδωρο427 
(πίν. 59) καί μέ ἕνα μικρασιατικό παράδειγμα428 (πίν. 59). 

Χαρακτηρίζονται ἀπό τήν ἔντονη σχηματοποίηση, τίς ὑποτυπώδεις 
ἐκφυλισμένες ἕλικες, τίς συρρικνωμένες σπεῖρες, τό χαμηλό ἀνάγλυφο 
καί τήν ἐπίπεδη ἀντίληψη. Ἐπιπλέον, ὁ ἀριθμός τῶν φύλλων τῆς κάτω 
ζώνης εἶναι καί ἐδῶ μειωμένος, τά φύλλα τῶν πλευρικῶν λοβῶν πλα-
τιά καί ἐπίπεδα καί τό κεντρικό στέλεχος ἰδιαίτερα πλατύ. Συνεπῶς θά 
μποροῦσαν νά χρονολογηθοῦν στήν ἴδια ὄψιμη περίοδο, δηλαδή στό α΄ 
μισό τοῦ 6ου αἰ., προφανῶς πρίν τόν σεισμό τοῦ 551, πού ὡς γνωστόν 
καταστρέφει τίς περισσότερες βασιλικές τοῦ νησιοῦ. Τό ζήτημα τῆς 
προέλευσής τους παραμένει ἀνοικτό, ἐφόσον τό γκριζοκίτρινο μάρμα-
ρο ἀπό τό ὁποῖο εἶναι κατασκευασμένα, δέν εἶναι ἀπίθανο νά εἶναι 
τοπικῆς ἤ μικρασιατικῆς προέλευσης.

ΙΙ.3.2. ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΑ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΑ Ἤ ΕΞΙ ΦΥΛΛΑ  
ΣΕ ΜΙΑ ΖΩΝΗ

Τά κιονόκρανα τῆς ὁμάδας αὐτῆς εἶναι γενικά μικρῶν διαστάσεων 
καί προέρχονται εἴτε ἀπό κιβώρια Ἁγίας Τράπεζας εἴτε ἀπό ἐπίστε-
ψη κιονίσκων φράγματος πρεσβυτερίου. Ἡ στεφάνη τοῦ κα λάθου κο-
σμεῖται μέ μία ζώνη φύλλων ἄκανθας, ἐνῶ ἡ ἄνω ζώνη εἶναι συνήθως 
συμπιεσμένη μέ τούς βλαστούς τῶν ἑλίκων λεπτούς νά ἀ πολήγουν σέ 
ὑποτυπώδεις σπεῖρες ἤ ἀγκιστροειδεῖς ἀνακάμψεις.

426. Λαζαρίδης, «Συμβολή», 245, πίν. 45,2. Betsch, Late Antique Capital, 379. Τό κι-
ονόκρανο, ὅπως ἀναφέρθηκε, ἔχει δεχθεῖ μία πρώϊμη χρονολόγηση στό α΄ τέταρτο τοῦ 5ου 
αἰ. καί ἡ ἡμιτελής μορφή τοῦ ἄβακα καί τῶν ἄνω φύλλων ἔχει ἀποδοθεῖ στήν τελική κα-
τεργασία του ἀπό ντόπιους τεχνίτες.

427. Orlandos, Chios II, πίν. 5. Pennas, «St. Isidore», 332, εἰκ. 16 στή σελ. 333.
428. ÖtÜken, «Forschungen», 188, πίν. 32,3. Κιονόκρανο ἀπό τό Alpagut τῆς Προύσας. 

Ἀντίθετα ἕνα κιονόκρανο ἀπό τό KurŞunlu, (ÖtÜken, «Forschungen, 188, πίν. 31, 4), παρου-
σιάζει στοιχεῖα πρωϊμότερης χρονολόγησης: πιό βαθιά λά ξευση στά φύλλα τῶν πλευρικῶν 
λοβῶν τῆς κάτω ζώνης, στενό κεντρικό στέλεχος, πληρέστερα διαμορφωμένους ἕλικες καί 
σπεῖρες.
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Κορινθιακό κιονόκρανο μέ ἕξι φύλλα σέ μία ζώνη στό Μουσεῖο 
Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν Κάστρου Νεραντζιᾶς 

(ἀρ. κατ. 7, πίν. 2-3)

Τό κιονόκρανο δέν ἔχει ἔνδειξη προέλευσης καί τό σχῆμα του εἶναι 
ἐλαφρῶς ἐπίμηκες. Ἡ βάση του στή μία στενή πλευρά ἀπολήγει ἡμι-
κυκλικά ἐνῶ στήν ἄλλη εὐθύγραμμα. Πιθανότατα ἐπιστέγαζε κάποιον 
ἡμικίονα πού βρισκόταν σέ τέτοια θέση, ὥστε ἦταν ὁρατός ἀπό ὅλες 
τίς πλευρές, καθώς ὁ διάκοσμος ἁπλώνεται σέ ὅλη τήν ἐπιφάνεια τοῦ 
καλάθου429. 

Ὁ κάλαθος κοσμεῖται μέ μία ζώνη ἀπό ἕξι πεντάλοβα φύλλα ἄκαν-
θας, πού καταλαμβάνει σχεδόν ὅλο τό ὕψος του. Οἱ κάτω λοβοί σχη-
ματίζουν ἕνα ὑποτυπῶδες μοτίβο «μάσκας» μέ δύο ὀδόντες. Στήν τρίτη 
ζώνη ἀναπτύσσονται οἱ βλαστοί τῶν ἑλίκων (σέ δύο ζεύγη στίς μακρές 
πλευρές καί ἕνα στίς στενές), οἱ ὁποῖοι κλίνουν πρός τά κάτω καθώς 
ἑνώνονται στό κέντρο καί σχηματίζουν V. Οἱ βλαστοί ἀπολήγουν σέ κα-
λοσχηματισμένες ἕλικες μέ μικρή κομβιωτή ἀνάκαμψη. Στήν ἐπιφάνεια 
πού ὁρίζει τό σχῆμα V, προβάλλει ἕνα λειασμένο, ἐλαφρῶς προεξέχον, 
τεταρτοκύκλιο, πού ὑποδηλώνει τόν κάλαθο. Ἐπάνω ἀπό τό τεταρ-
τοκύκλιο διακρίνεται ὁ πυρήνας τοῦ κιονοκράνου, πού δηλώνεται μέ μία 
λεπτή ταινία. Ὁ ἄβακας εἶναι κοῖλος, χωρίζεται σέ δύο ἀνισοπλατῆ μέρη 
μέ κυμάτιο καί στό μέσον κάθε πλευρᾶς κοσμεῖται μέ ἀνάγλυφο ἄνθος. 

Ἡ λάξευση τοῦ κιονοκράνου εἶναι ἀρκετά ἐπιμελημένη καί τά ἀρνη-
τικά γεωμετρικά σχήματα πού σχηματίζουν οἱ γλωσσίδες τῶν λοβῶν 
συμμετρικά. Τό ἄνθος στό μέσον τῆς κάθε πλευρᾶς τοῦ ἄβακα εἶναι φυ-
σιοκρατικῆς ἀντίληψης430καί οἱ στροφές τῶν σπειρῶν μέ τήν κομβιωτή 
ἀνάκαμψη καλοχαραγμένες. Τά ἀκανθόφυλλα τοῦ κιονοκράνου εἶναι 
σχεδόν ὅμοια μέ αὐτά τοῦ ψευδεπικράνου (ἀρ. κατ. 78) πού ἐξετάζεται 
στό σχετικό κεφάλαιο καί χρονολογεῖται στά τέλη τοῦ 4ου μέ ἀρχές 
τοῦ 5ου αἰ. Εἶναι πιθανό τό κιονόκρανο νά ἀναπαράγει τόν τύπο τῆς 
ἄκανθας τοῦ ψευδεπικράνου. 

Ἀρκετά κοντινό παράλληλο, τυπολογικά καί μορφολογικά, μέ τό 
κιονόκρανο τῆς Κῶ εἶναι καί ἕνα πεσσόκρανο ἤ ἐπίκρανο παραστάδας 
ἀπό τή Σαλώνα431 (πίν. 59), τό ὁποῖο ὁ Kautzsch χρονολογεῖ στό β΄ 
μισό τοῦ 4ου αἰ. Τά ἀκανθόφυλλα ἔχουν παρόμοια διαμόρφωση μέ 

429. Γιά τή θέση πού πιθανῶς ἦταν τοποθετημένο βλ. Ὀρλάνδος, Ξυλόστεγος, 349, εἰκ. 
312. Ἐπίσης, Lemerle, Philippes, πίν. ΧΙΙ a,b,c. (Βασιλική Α΄ Φιλίππων).

430. Παρόμοιο ἄνθος σέ ψευδοκιονόκρανα τοῦ 5ου αἰ. ἀπό τή βασιλική Ἁγίου Δημητρίου 
Θεσσαλονίκης, βλ. Σωτηρίου, Βασιλική Ἁγίου Δημητρίου, 161, πίν. 45γ.

431. Kautzsch, Kapitellstudien, πίν. 2, ἀρ. 11.
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αὐτά τοῦ κιονοκράνου τῆς Κῶ, ὡστόσο ἡ ἄνω ζώνη εἶναι πιό συνο-
πτικά ἀποδοσμένη. Μία χρονολόγηση τοῦ κιονοκράνου τῆς Κῶ στά 
τέλη τοῦ 4ου μέ ἀρχές τοῦ 5ου αἰ. θεωρεῖται ἀρκετά πιθανή.

Κορινθιακό κιονόκρανο μέ τέσσερα φύλλα σέ μία ζώνη στό Μουσεῖο 
Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν Κάστρου Νεραντζιᾶς  

(ἀρ. κατ. 8, πίν. 3)

Τό μικρό κιονόκρανο κιβωρίου ξεχωρίζει γιά τήν ποιότητά του καί 
τήν ἐπιμέλεια τῆς λάξευσης. Στήν ἐπιφάνειά του ἀναγράφεται μέ μολύβι 
ἡ ἔνδειξη: «Καθ Νέκρ». Τό καθολικό νεκροταφεῖο βρίσκεται ἀμέσως 
βόρεια τοῦ παλαιοχριστιανικοῦ βαπτιστηρίου τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ 
Προδρόμου (Ἑπτά Βήματα)432 καί εἶναι πιθανό τό κιονόκρανο νά 
προέρχεται ἀπό τήν ἀντίστοιχη βασιλική.

Ὁ κάλαθος ἔχει τέσσερα πεντάλοβα φύλλα ἄκανθας. Οἱ ἀπολήξεις 
τῶν γλωσσίδων εἶναι ἀρκετά αἰχμηρές καί ἡ ἐπιφάνειά τους σκαμμένη, 
σχεδόν κοίλη, μέ λεπτό χεῖλος. Τό κεντρικό νεῦρο τοῦ φύλλου εἶναι 
ταινιωτό μέ ἐλαφρῶς κυρτή ἐπιφάνεια καί πλαισιώνεται σέ ὅλο τό 
ὕψος του ἀπό δύο παράλληλες αὐλακώσεις. Στήν ἄνω ζώνη οἱ βλα-
στοί τῶν ἑλίκων καμπυλώνονται στό κέντρο κάθε ὄψης φθάνοντας 
σχεδόν μέχρι τούς μέσους λοβούς καί σχηματίζοντας V, τό ὁποῖο πατᾶ 
ἐπάνω σέ κυρτό σάγωμα πού σχηματίζεται μεταξύ τῶν ἀπολήξεων τῶν 
γλωσσίδων τῶν γειτονικῶν φύλλων. Οἱ βλαστοί τῶν ἑλίκων εἶναι ται-
νιωτοί καί ἀπολήγουν σέ μικρές σπεῖρες. Τήν ἐπιφάνεια πού ὁρίζει τό 
σχῆμα V, καλύπτει ἕνα λειασμένο, ἐλαφρῶς προεξέχον, τεταρτοκύκλιο, 
μέ τό ὁποῖο ὑποδηλώνεται ὁ κάλαθος. Ὁ ἄβακας εἶναι κοῖλος, χωρίζε-
ται σέ δύο ἀνισοπλατῆ μέρη μέ κυμάτιο καί στό μέσον τῆς κάθε πλευρᾶς 
του ἐξέχει ἀνάγλυφο καί ἀρκετά φυσιοκρατικό ἄνθος. 

Τά αἰχμηρά ἀκανθόφυλλα τοῦ κιονοκράνου εἶναι πιό κοντά στόν 
πρῶτο τύπο τῆς μικρασιατικῆς ἄκανθας καί ἀρκετά συγγενικά μέ τήν 
ἄκανθα στό πρῶτο κανονικό κορινθιακό κιονόκρανο (ἀρ. κατ. 1) τοῦ 
καταλόγου (β΄ μισό 4ου αἰ.). Τό βαθύ σκάψιμο τῆς ἐπιφάνειας τῶν 
γλωσσίδων καί τῶν νεύρων τῶν φύλλων, τό κυρτό σάγωμα, οἱ καλο-
σχηματισμένοι βλαστοί τῶν ἑλίκων, ἡ διαμόρφωση τοῦ ἄβακα μέ τό 
κυμάτιο καί τό σχετικά φυσιοκρατικό ἄνθος, ὑποδεικνύουν μία σχετικά 
πρώϊμη χρονολόγηση. Ὅμως ἡ σχηματική διαμόρφωση τῶν σπειρῶν 

432. Οἱ βασιλικές ἐρευνήθηκαν τμηματικά κατά τήν Ἰταλοκρατία καί στή συνέχεια ἀπό 
τήν 4η Ἐφορεία Βυζαντινῶν Ἀρχαιοτήτων, ἀλλά τά λείψανά τους δέν εἶναι σήμερα ὁρατά. 
Γιά τή βιβλιογραφία βλ. παραπάνω, κεφ. Ι.3.
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τῶν ἑλίκων τό ἀπομακρύνουν ἀπό τό προηγούμενο κιονόκρανο (ἀρ. 
κατ. 7, τέλη 4ου - ἀρχές 5ου αἰ.) καί θά μποροῦσαν νά τό χρονο-
λογήσουν κοντά στά μέσα τοῦ 5ου αἰ.

Δύο κορινθιακά κιονόκρανα μέ τέσσερα φύλλα σέ μία ζώνη στό 
Μουσεῖο Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν Κάστρου Νεραντζιᾶς  

(ἀρ. κατ. 9-10, πίν. 3)

Τά κιονόκρανα εἶναι παρόμοια μεταξύ τους, μέ σχεδόν ἴδιες διαστάσεις 
καί κατασκευασμένα ἀπό προκοννήσιο πιθανότατα μάρμαρο. Τό πρῶτο 
ἐξ αὐτῶν φέρει ἔνδειξη προέλευσης τήν περιοχή τῆς Καρδάμαινας, ὅπου 
ἔχουν ἐντοπισθεῖ τουλάχιστον τέσσερις βασιλικές433. 

Στό κιονόκρανο ἀπό τήν Καρδάμαινα (ἀρ. κατ. 9) ὁ κυλινδρικός 
κάλαθος κοσμεῖται μέ τέσσερα μεγάλα πεντάλοβα φύλλα ἄκανθας 
στίς γωνίες. Τό κεντρικό νεῦρο τοῦ φύλλου εἶναι ταινιωτό μέ σχεδόν 
ἐπίπεδη ἐπιφάνεια. Ἡ ἄνω ζώνη παρουσιάζει τά χαρακτηριστικά τῶν 
κιονοκράνων «γυμνοῦ πυρήνα», δηλαδή ὁ πυρήνας προβάλλει ἀκάλυ-
πτος καί ἀκόσμητος ἀνάμεσα στούς βλαστούς τῶν ἑλίκων καί ἀντί γιά 
ἔξαρμα, ἕνα ἀνάγλυφο φουσκωτό τεταρτοκύκλιο στηρίζει τό κομβίο 
τοῦ ἄβακα. Οἱ βλαστοί τῶν ἑλίκων εἶναι λεπτοί, σχεδόν ἀδήλωτοι καί 
ἀπολήγουν σέ μικρές ἀγκιστροειδεῖς σπεῖρες. Στό κέντρο κάθε ὄψης 
κλίνουν πρός τά κάτω καί σχηματίζουν V, ἑκατέρωθεν τοῦ τεταρτο-
κυκλίου. Ὁ ἄβακας εἶναι κοῖλος καί στό μέσον τῆς κάθε πλευρᾶς του 
ἐξέχει ἕνα τριγωνικό κομβίο μέ ἐγχάρακτο σχηματοποιημένο φυτικό 
διάκοσμο.

Τό δεύτερο κιονόκρανο (ἀρ. κατ. 10) δέν φέρει ἔνδειξη προέλευσης 
καί εἶναι ἀρκετά φθαρμένο. Οἱ διαστάσεις του εἶναι ἴδιες μέ αὐτές τοῦ 
προηγούμενου κιονοκράνου, τό ἴδιο καί ἡ ὀργάνωση τοῦ διακόσμου, 
ὡστόσο, τό σχῆμά του εἶναι πιό τεκτονικό καί ἡ λάξευση λιγότερο 
πλαστική. Ἐπιπλέον, τό κεντρικό νεῦρο τοῦ φύλλου εἶναι πιό πλατύ, 
ἐνῶ ἡ ἀνάπτυξη τῶν λοβῶν πλησιάζει μορφολογικά στόν τύπο τῆς 
«συνωστισμένης» ἄκανθας. Διαφοροποίηση παρατηρεῖται καί στήν 
ἄνω ζώνη, ὅπου οἱ βλαστοί τῶν ἑλίκων κλίνουν πρός τά κάτω σχη-
ματίζοντας πολύ μικρό V, χωρίς τήν προβολή τοῦ ἀκάλυπτου πυρήνα 
καί τή διαμόρφωση φουσκωτοῦ τεταρτοκυκλίου, πού παρατηρεῖται 
στό προηγούμενο κιονόκρανο.

Τά κιονόκρανα «γυμνοῦ πυρήνα»434 χαρακτηρίζονται ἀπό τήν ἀπο-

433. Βλ. παραπάνω, κεφ. Ι.2 καί Ι.3.
434. Ὁ χαρακτηρισμός δόθηκε ἀπό τόν Kautzsch (Kapitellstudien, 61-62). Τύπος Κων-
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γύμνωση τοῦ πυρήνα στήν τρίτη ζώνη ἀνάμεσα στούς βλαστούς. 
Ἔχουν δύο στεφάνες ἀπό πέντε ἕως ἑπτά φύλλα ἄκανθας τύπου 
«μάσκας» κάτω καί ὀκτώ ἄνω. Στήν τρίτη ζώνη, οἱ βλαστοί τῶν ἑλίκων 
σχηματίζονται κατά κανόνα ὡς γωνιώδη ἐξάρματα καί ἀπολήγουν στίς 
γωνίες σέ ἕνα ἐξόγκωμα στή θέση τῆς σπείρας, κάτω ἀπό τό ὁποῖο 
ἡ μᾶζα τοῦ πυρήνα ὑποχωρεῖ. Ἀνάμεσα στούς βλαστούς τῶν ἑλίκων 
ὁ πυρήνας προβάλλει ἀκάλυπτος καί ἀκόσμητος καί σχηματίζει ἕνα 
ἔξαρμα πού στηρίζει τό κομβίο τοῦ διταινιωτοῦ κοίλου ἄβακα435. Τά 
κιονόκρανα αὐτοῦ τοῦ τύπου χρονολογοῦνται στό β΄ μισό τοῦ 5ου αἰ. 
καί στόν 6ο αἰ.436 καί γνώρισαν μεγάλη διάδοση τόσο στήν πρωτεύου-
σα ὅσο καί σέ ἄλλες περιοχές τῆς αὐτοκρατορίας437. 

Στήν Κῶ δέν ἔχουν μέχρι στιγμῆς ἐντοπισθεῖ κιονόκρανα αὐτοῦ τοῦ 
τύπου. Τό κιονόκρανο ἀπό τήν Καρδάμαινα δέν ἀνήκει σέ αὐτόν τόν 
τύπο, ἀλλά ἡ ἄνω του ζώνη παρουσιάζει μία διαμόρφωση κοντινή μέ 
αὐτή τῶν κιονοκράνων μέ γυμνό πυρήνα. Ἡ ἀπόδοση τῶν φύλλων τῆς 
ἄκανθας χαρακτηρίζεται ἀπό κάποια ἀκαμψία καί σκληρότητα, καθώς 
οἱ ἀπολήξεις τῶν γλωσσίδων τῶν λοβῶν δέν παρουσιάζουν παρά 
ἐλάχιστη καμπυλότητα. Στήν ἄνω ζώνη οἱ βλαστοί τῶν ἑλίκων εἶναι 
σχεδόν ἀδήλωτοι καί σχηματίζουν μικρές ἀγκιστροειδεῖς σπεῖρες. Τό 
ἔξαρμα, πού στά κιονόκρανα γυμνοῦ πυρήνα στηρίζει τό κομβίο τοῦ 
ἄβακα, ἐδῶ διαμορφώνεται σάν ἀνάγλυφο τεταρτοκύκλιο, ὅπως στά 
κιονόκρανα τύπου V. 

Τό λεξιλόγιο τῶν δύο κιονοκράνων ἀντλεῖ ἀπό τά παλαιοχριστια-
νικά κορινθιακά κιονόκρανα. Ἡ μορφολογική τους ἀνάπτυξη μέ τήν 
μία σειρά φύλλων ἄκανθας ἀκολουθεῖ τό παράδειγμα μίας σειρᾶς μικρῶν 
κιονοκράνων, κυρίως ἀπό κιβώρια Ἁγίας Τράπεζας, πού ἔχουν βρε-
θεῖ σέ ἀρκετές περιοχές τῆς αὐτοκρατορίας438. Πιό κοντινά στό σχῆμα 

σταντινούπολης VI (Κιονόκρανα μέ ἀποκάλυψη τοῦ πυρήνα: Kapitelle mit Abdachung der 
Kernmasse). Ὁ Betsch (Late Antique Capital, 219-221) χρησιμοποίησε τόν ὅρο «roofed-
over».

435. Συθιακάκη, Ἀρχιτεκτονικός Διάκοσμος, 138-139.
436. Kautzsch, Kapitellstudien, 61-62. Betsch, Late Antique Capital, 220-221. Zollt, 

Kapitellplastik, 162-174.
437. Zollt, Kapitellplastik, 162-174, ἀρ. 447-487. Τσιούμη-Μπακιρτζῆ, «Κορινθιακά κι-

ονόκρανα», 29-20, ἀρ. 11-14, πίν. 6. Kapitän, «Marzamemi», 122-133. Ὁ ἴδιος, «Elementi», 
71-136. Συθιακάκη, ὅ.π., 138-147, πίν. 6, εἰκ. 31-35 καί πίν. 7, εἰκ. 36-37.

438. Γιά τή διασπορά τοῦ τύπου, βλ. Sodini, «Sculpture II», 235, ὑποσημ. 30. Στήν 
Τραϊανούπολη, Pallas, Monuments, 133, εἰκ. 85b. Στή Σαλώνα, Kautzsch, Kapitellstudien, 
πίν. 2, ἀρ. 19. Στήν Ἰταλία, στήν κρύπτη τοῦ Ἁγίου Νικολάου στό Μπάρι, Bertelli, «Bari», 
εἰκ. 11-14. Στήν Κρήτη, Pallas, Monuments, 242, εἰκ. 168 α-β. Στή Μικρά Ἀσία, Sodini, 
«Sculpture II», 235, πίν. LIII, 4-6 καί πίν. LIV, 1-3. Στήν Αἴγυπτο, Severin, Menas, εἰκ. 39
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καί τή δομή μέ τά κιονόκρανα τῆς Κῶ εἶναι μία σειρά κιονοκράνων 
ἀπό τήν περιοχή τῆς Κιλικίας439 καί εἰδικότερα ἕνα κιονόκρανο ἀπό 
τά Ἄδανα440 (πίν. 59), πού εἶναι κατασκευασμένο ἀπό προκοννήσιο 
μάρμαρο. Συγκρινόμενο μέ τό κιονόκρανο τῆς Καρδάμαινας ἔχει ὅμοιο 
σχῆμα καί παρόμοια διάρθρωση στά φύλλα τῆς ἄκανθας, ἀλλά ἡ τρίτη 
ζώνη εἶναι κάπως διαφοροποιημένη καθώς τό τριγωνικό κομβίο τοῦ 
ἄβακα εἶναι μεγάλο καί ἐξηρμένο καί καλύπτει τὴν ἐπιφάνεια μεταξύ 
τῶν ἑλίκων. Τό πλατύ κεντρικό νεῦρο τοῦ φύλλου εἶναι ὅμοιο μέ αὐτό 
τοῦ δεύτερου κιονοκράνου τῆς Κῶ. Παρόμοιο σχῆμα μέ τό τελευταῖο 
ἔχει καί ἕνα μικρό κιονόκρανο ἀπό Ἐθνικό Μουσεῖο τῆς Ραβέννας441, 
τό ὁποῖο ὅμως εἶναι ἀκόμη πιό σχηματικό.

Τά κιονόκρανα εἶναι πιθανότατα εἰσηγμένα, διότι τό μάρμαρο ἀπό 
τό ὁποῖο εἶναι κατασκευασμένα, εἶναι προκοννήσιο (λευκόγκριζο μέ 
γαλανές φλεβώσεις). Τό κιονόκρανο ἀπό τήν Καρδάμαινα θά μποροῦσε 
νά θεωρηθεῖ πρωϊμότερο καί νά χρονολογηθεῖ στά τέλη τοῦ 5ου αἰ., καί 
τό δεύτερο, ἄν καί κάπως διαφοροποιημένο, δέν πρέπει νά ἀπέχει πολύ 
χρονολογικά (τέλη 5ου-ἀρχές 6ου αἰ.).

Κορινθιακό κιονόκρανο μέ τέσσερα φύλλα σέ μία ζώνη 
στό Μουσεῖο Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν Κάστρου Νεραντζιᾶς  

(ἀρ. κατ. 11, πίν. 3)

Τό μικρό κιονόκρανο προέρχεται πιθανότατα ἀπό κιβώριο Ἁγίας 
Τράπεζας. 

Τό κατώτερο τμῆμα τοῦ καλάθου ἔχει ἀπολαξευθεῖ σέ ὀψιμότερη 
ἐποχή γιά νά περιορισθεῖ ἡ διάμετρος τῆς βάσης τοῦ κιονοκράνου442. 
Ὁ κάλαθος κοσμεῖται μέ τέσσερα «δερμάτινα» φύλλα ἄκανθας. Πίσω 
ἀπό τά φύλλα τῆς ἄκανθας διακρίνεται ὁ πυρήνας τοῦ κιονοκράνου. 
Οἱ βλαστοί τῶν ἑλίκων εἶναι λεπτές ταινίες πού ἑνώνονται στό κέντρο 
κάθε πλευρᾶς, σχηματίζοντας μικρό V καί ἀπολήγουν σέ μικρές ἀγκι-
στροειδεῖς σπεῖρες. Ὁ ἄβακας εἶναι κοῖλος, χωρίζεται σέ δύο ἰσο-
πλατῆ μέρη μέ αὐλάκωση καί στό μέσον τῆς κάθε πλευρᾶς του ἐξέχει 
μία τριγωνική ἀπόφυση, ἡ ὁποία ἑνώνεται μέ τή φουσκωτή τριγωνική 
ἐπιφάνεια πού σκαλίζεται στήν ἐπιφάνεια πού ὁρίζει τό V τῶν βλαστῶν 
τῶν ἑλίκων.

439. Sodini, ὅ.π., 235, πίν. LIII 4-6 καί πίν. LIV, 1-3.
440. Ὅ.π., πίν. LIII, 4.
441. Olivieri-Farioli, Scultura, 44, ἀρ. 73, εἰκ. 72. 7ος αἰ. (;).
442. Βλ. καί παρακάτω ἀρ. κατ. 15.
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Μία σειρά κιονοκράνων443 ἀπό κιβώρια ἀπό διάφορες ἐπαρχίες 
τῆς αὐτοκρατορίας ἀκολουθοῦν τήν ἴδια τυπολογία μέ τό παραπάνω 
κιονόκρανο. Εἰδικά ἡ διαμόρφωση τῶν μεσαίων λοβῶν μέ τίς τρεῖς 
γλωσσίδες πού διατάσσονται ἀκτινωτά καί οἱ πρῶτες δύο ἀπό αὐτές 
ἑνώνονται μέ αὐτές τῶν γειτονικῶν λοβῶν, γιά νά σχηματισθεῖ ὁ ἀρνη-
τικός ρόμβος στό κέντρο κάθε πλευρᾶς, ἀπαντᾶται σέ ἀρκετά μικρά 
κιονόκρανα κιβωρίων ἀπό τή Μονή Λατόμου444 καί τή Συλλογή τῆς 
Ροτόντας445 στή Θεσσαλονίκη, ἀπό τήν Ἀθήνα446, τήν Κρήτη447 καί τήν 
Αἴγυπτο448, πού χρονολογοῦνται γενικά στόν 5ο αἰ. Τό πιό κοντινό 
παράλληλο τοῦ κιονοκράνου τῆς Κῶ ἐντοπίζεται στό μικρό κιονόκρα-
νο μέ «δερμάτινα» φύλλα ἀπό τή Συλλογή τῆς Ροτόντας (πίν. 59), τό 
ὁποῖο χρονολογεῖται ἀπό τόν Kautzsch στό β΄ μισό τοῦ 5ου αἰ. καί πα-
ρουσιάζει πανομοιότυπη τυπολογία ἀλλά καί ἐπεξεργασία. Στήν ἴδια 
περίοδο μπορεῖ νά χρονολογηθεῖ καί τό κιονόκρανο τῆς Κῶ.

Κορινθιακό κιονόκρανο μέ τέσσερα φύλλα σέ μία ζώνη  
στήν αὐλή τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Ἀντιμάχειας  

(ἀρ. κατ. 12, πίν. 4)

Τό μικρό κιονόκρανο449 τέμπλου εἶναι πιθανό νά προέρχεται ἀπό τή 
γειτονική βασιλική τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων, πού τμηματικά ἀνέσκαψε ὁ 
Ὀρλάνδος450. 

Ὁ κυλινδρικός κάλαθος κοσμεῖται μέ μία ζώνη ἀπό τέσσερα 
πεντάλοβα φύλλα ἄκανθας. Οἱ ἐσωτερικές γλωσσίδες τῶν κάτω λοβῶν 
ἀνακάμπτονται, δημιουργώντας ἕνα μοτίβο «μάσκας μέ δύο ὀδόντες». 
Τό κεντρικό νεῦρο κάθε φύλλου εἶναι πλατύ καί ταινιωτό. Οἱ νευρώσεις 
τῶν κάτω λοβῶν εἶναι σχεδόν κάθετες πρός τή βάση τοῦ κιονοκράνου, 
ἐνῶ τῶν ἄνω λοβῶν συγκλίνουν πρός τό κεντρικό νεῦρο τοῦ φύλλου. 
Τό σκάψιμο τῶν γλωσσίδων εἶναι πρισματικό καί τό χεῖλος τους σχε-
τικά πλατύ. Ἡ ἄνω ζώνη εἶναι ἐντελῶς ἐκφυλισμένη μέ λεπτές αὔλακες 
στή θέση τῶν βλαστῶν καί σχεδόν ἀδήλωτες ἕλικες. Ὁ ἄβακας εἶναι 

443. Γιά τά κιονόκρανα αὐτοῦ τοῦ τύπου βλ. Sodini, «Sculpture I», 36-37, ὑποσημ. 44-
62.

444. Ξυγγόπουλος, «Μονή Λατόμου», 153-154, εἰκ. 14. Τέλη 5ου αἰ.
445. Kautzsch, Kapitellstudien, 79, πίν. 17, ἀρ. 239. Farioli, «Capitelli», 142.
446. Μπούρας, «Κατάλογος», 51, εἰκ. 22.
447. Pallas, Monuments, 242, εἰκ. 168 a-b, 5ος αἰ.
448. Krautheimer, Ἀρχιτεκτονική, 145, εἰκ. 65. Κιονόκρανο ἀπό τή βασιλική τοῦ Ἁγίου 

Μηνᾶ, σήμερα στήν Φρανκφούρτη, 5ος αἰ.
449. Μαστορόπουλος, Ἀντιμάχεια, φωτ. στή σελ. 88.
450. Ὀρλάνδος, «Βασιλικαί Κῶ», 99-102.
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συμπιεσμένος στό κέντρο τῶν ὄψεων καί φέρει στό μέσον τῆς κάθε 
πλευρᾶς του ἕνα τριγωνικό κομβίο πού φθάνει καί στήν ἐπιφάνεια τοῦ 
καλάθου. 

Τό μικρό κιονόκρανο μέ τίς ψηλόλιγνες ἀναλογίες ἀκολουθεῖ τό 
σχῆμα τῶν μικρῶν κιονοκράνων πού ἐπέστεφαν τούς κιονίσκους τοῦ 
φράγματος πρεσβυτερίου451. Ἀρκετά κοντινά παράλληλα ἀπαν τῶνται 
σέ κιονόκρανα τέμπλου ἀπό τή σταυρική βασιλική τῆς Θάσου452 (πίν. 
60), ἀπό τή βασιλική στήν Τραϊανούπολη453 (πίν. 60) καί σέ ἕνα κι-
ονόκρανο ἀπό ἰδιωτική συλλογή τῆς Ραβέννας454. Τό κιονόκρανο τῆς 
Κῶ διακρίνεται γιά τήν ποιότητα στήν ἐπεξεργασία τῶν φύλλων τῆς 
ἄκανθας, πού ἔχει ἀναφορές στά ἀντίστοιχα φύλλα τῶν κανονικῶν 
κορινθιακῶν κιονοκράνων, στόν τρόπο πού ἀποδίδονται οἱ νευρώσεις 
καί οἱ γλωσσίδες τῶν φύλλων καί κυρίως στόν τρόπο πού διαμορφώνε-
ται ὁ κλειστός, σχεδόν κυκλικός ὀφθαλμός ἀπό τήν ἀνάκαμψη τῶν ἔσω 
γλωσσίδων τῶν μέσων λοβῶν. Πιό κοντά του βρίσκονται τά κιονόκρα-
να τῆς Θάσου, ἀντίθετα στό κιονόκρανο ἀπό τήν Τραϊανούπολη, ἄν 
καί τό σχῆμα εἶναι ὅμοιο, ἡ λάξευση εἶναι πιό ἐπίπεδη, τά φύλλα πιό 
σχηματικά, παρατίθενται μόνο οἱ ἐσωτερικές γλωσσίδες τῶν κάτω 
λοβῶν καί σχηματίζονται ὑποτυπώδεις ὠοειδεῖς ὀφθαλμοί. Μία χρο-
νολόγηση τοῦ κιονοκράνου στίς ἀρχές τοῦ 6ου αἰ. εἶναι πολύ πιθανή.

Δύο κορινθιακά κιονόκρανα μέ τέσσερα φύλλα σέ μία ζώνη  
στό Μουσεῖο Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν Κάστρου Νεραντζιᾶς  

(ἀρ. κατ. 13, πίν. 4)

Τά δύο κιονόκρανα κιονίσκων, χωρίς ἔνδειξη προέλευσης, ἐπέ-
στεφαν ἐπίσης κιονίσκους φράγματος πρεσβυτερίου, ἔχουν σχεδόν κυ-
λινδρικό κάλαθο καί κοσμοῦνται μία σειρά ἀπό τέσσερα τρίλοβα φύλλα 
ἄκανθας. Ἡ ἄνω ζώνη εἶναι ἐκφυλισμένη μέ πολύ λεπτούς βλαστούς 
καί μικρές σπεῖρες. 

Μορφολογικά τά δύο κιονόκρανα εἶναι πιό σχηματοποιημένα ἀπό 
τό προηγούμενο, οἱ γλωσσίδες δέν σχηματίζουν ὠοειδεῖς ἤ κυκλικούς 
ὀφθαλμούς, παρά μόνον γεωμετρικά σχήματα πού προ κύπτουν ἀπό 

451. Ὀρλάνδος, Ξυλόστεγος, 530, εἰκ. 496.
452. Ὀρλάνδος, «Βασιλική Θάσου», 31, εἰκ. 22. Ὁ ἴδιος, Ξυλόστεγος, 530, εἰκ. 496β. 

Ἀρχές 6ου αἰ.
453. ΑΔ 26 (1971) Χρονικά, 428. Pallas, Monuments, 133, εἰκ. 85 b.
454. Olivieri-Farioli, Scultura, 49, ἀρ. 84, εἰκ. 83. 5ος-6ος αἰ. Ἔχει ὅμοια ἀνάπτυξη τοῦ 

φύλλου τῆς ἄκανθας, ὅμως οἱ νευρώσεις τῶν φύλλων εἶναι πιό βαθιά σκαμμένες καί οἱ 
βλαστοί τῶν ἑλίκων σχηματίζουν μικρό V στό μέσον κάθε ὄψης.
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τή συνάντηση τῶν γλωσσίδων τῶν γειτονικῶν λοβῶν. Τά πιό κοντινά 
τους παράλληλα ἀπαντῶνται σέ κιονόκρανο τέμπλου ἀπό τό Μουσεῖο 
τῆς Σελεύκειας455 (πίν. 60), ἀπό τή βασιλική Ἀφεντέλλη (πίν. 60) ἀλλά 
καί ἀπό ἄλλες βασιλικές τῆς Λέσβου456 (α΄ μισό 6ου αἰ.) πού χρονολο-
γοῦνται γενικά στόν 6ο αἰ. Ἐπίσης, στά κιονόκρανα τοῦ τέμπλου τῆς 
Εὐφρασιανῆς βασιλικῆς στό Παρέντιο457 (543-553) καί σέ κιονόκρανο 
τέμπλου ἀπό τό Ἐθνικό Μουσεῖο τῆς Ραβέννας458, πού χρονολογεῖται 
στόν 5ο-6ο αἰ. Ἡ προχωρημένη σχηματοποίηση τά ἀπομακρύνει 
κάπως ἀπό τό προηγούμενο κιονόκρανο καί θά μποροῦσαν νά χρονο-
λογηθοῦν στό α΄ μισό τοῦ 6ου αἰ.

Κορινθιακό κιονόκρανο μέ τέσσερα φύλλα σέ μία ζώνη  
ἀπό τό κιβώριο τῆς βασιλικῆς τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη στό Μαστιχάρι,  

σήμερα στό Μουσεῖο Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν Κάστρου Νεραντζιᾶς  
(ἀρ. κατ. 14, πίν. 4)

Τό κιονόκρανο προέρχεται ἀπό τό κιβώριο τῆς Ἁγίας Τράπεζας τῆς 
βασιλικῆς τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη στό Μαστιχάρι πού ἀνασκάφθηκε ἀπό 
τόν Ὀρλάνδο459. Ὁ κάλαθος εἶναι πυραμιδοειδής καί κοσμεῖται μέ μία 
σειρά τεσσάρων φύλλων ἄκανθας460, ἀρκετά σχηματοποιημένων. Τά 
φύλλα ἀποτελοῦνται ἀπό δύο πλευρικά ζεύγη λοβῶν καί διατάσσονται 
ἑκατέρωθεν φύλλου καλάμου στή θέση τοῦ κεντρικοῦ νεύρου καί τοῦ 
κορυφαίου λοβοῦ. Ἡ διάταξη τῶν γλωσσίδων εἶναι ἀρκετά ἰδιόμορ-
φη καί σχηματοποιημένη. Ἡ ἄνω ζώνη εἶναι ἐντελῶς ἐκφυλισμένη μέ 
ἕναν πολύ λεπτό εὐθύγραμμο καί συνεχῆ βλαστό σέ κάθε πλευρά πού 
ἀπολήγει στίς γωνίες κάτω ἀπό τόν ἄβακα σέ μικρές σπεῖρες. Ὁ ἄβα-
κας εἶναι κοῖλος καί στό μέσον τῆς κάθε πλευρᾶς του ἐξέχει ἀπό ἕνα 
ἡμισφαιρικό στέλεχος. 

Ὁ Ὀρλάνδος χρονολογεῖ τήν ἵδρυση τῆς βασιλικῆς461 καί τήν κα-

455. Sodini, «Sculpture II», 242, πίν. LIX,4.
456. Ὀρλάνδος, «Βασιλικαί Λέσβου», 50, εἰκ. 53-54. Ἐπίσης, ὅμοια κιονόκρανα καί ἀπό 

τόν Πολίχνιτο Λέσβου, βλ. Χαριτωνίδης, «Τοπογραφία», 33, πίν. 12β, ἀπό τό Παλιοχώρι 
Λέσβου, βλ. Χαριτωνίδης, «Τοπογραφία», 40, πίν. 18 β καί ἀπό τή βασιλική Παναγίας 
Λέσβου, βλ. Χαριτωνίδης, «Τοπογραφία», 41, πίν. 18 γ-δ.

457. Terry, Sculpture, 39-43, εἰκ. 88-89, 103-104. Ἡ βασιλική κτίστηκε ἀπό τόν ἐπίσκο-
πο Εὐφράσιο μεταξύ τοῦ 543 καί τοῦ 553. Ὁ γλυπτός της διάκοσμος πιθανόν κατα-
σκευάστηκε ἐπί τόπου ἀπό τεχνίτες ἐκπαιδευμένους στήν Κωνσταντινούπολη.

458. Olivieri-Farioli, Scultura, 49, ἀρ. 85, εἰκ. 84.
459. Ὀρλάνδος, «Βασιλικαί Κῶ», 29, εἰκ. 27.
460. Ὁ Ὀρλάνδος τά ὀνομάζει συμμετρικά διατεταγμένα τρίφυλλα, βλ. «Βασιλικαί Κῶ», 

29.
461. Βλ. παραπάνω, κεφ. Ι, 3.
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τασκευή τῶν ψηφιδωτῶν γύρω στό 500, ἐνῶ τά ψηφιδωτά τοῦ βορείου 
κλίτους, λόγῳ τῆς ἀγάπης στή φυσική ἀπόδοση τῆς μορφῆς καί τῆς 
κίνησης τῶν ζώων, τά χρονολογεῖ στήν Ἰουστινιάνεια περίοδο, ὅπου 
παρατηρεῖται στροφή στή νατουραλιστική ἀπόδοση τῶν μορφῶν, δη-
λαδή στό β΄ τέταρτο τοῦ 6ου αἰ. (525-550). 

Τό κιονόκρανο ἀπό τό κιβώριο τῆς βασιλικῆς παρουσιάζει ἰδιο-
μορφία τόσο ὡς πρός τήν τυπολογία, δηλαδή τόν συνδυασμό τῶν 
φύλλων καλάμου μέ τά σχηματοποιημένα φύλλα τῆς ἄκανθας, ὅσο καί 
ὡς πρός τήν ἔντονη σχηματοποίηση πού παρατηρεῖται στή διάταξη 
τῶν γλωσσίδων καί στήν ἐντελῶς ὑποβαθμισμένη ἄνω ζώνη του. Τό 
πιό κοντινό του παράλληλο εἶναι τό σχεδόν ὅμοιο ἀλλά μικρότερο κι-
ονόκρανο πού ἐξετάζεται ἀμέσως παρακάτω (ἀρ. κατ. 15). Ὁμοιότητες 
στόν τύπο τῶν φύλλων παρατηροῦνται καί σέ ἕνα τεκτονικό κιονόκρα-
νο ἀπό τή Σαλώνα462 (πίν. 60) πού χρονολογεῖται στό α΄ μισό τοῦ 6ου 
αἰ. Παρόμοιες ἐπιμήκεις λεπτές καί αἰχμηρές γλωσσίδες ἀπαντῶνται σέ 
ἕνα μικρό κορινθιακό κιονόκρανο μέ τέσσερα φύλλα ἀπό τό Μουσεῖο 
τοῦ Ἄργους463 (πίν. 60).

Τό κιονόκρανο τοῦ Μαστιχαρίου, λόγῳ τῆς προχωρημένης σχη-
ματοποίησης καί τοῦ τεκτονικοῦ σχήματός του, θά μποροῦσε νά χρο-
νολογηθεῖ μετά ἀπό τόν σεισμό τοῦ 551 καί νά συνδεθεῖ μέ κάποια 
ἐπισκευαστική φάση τῆς βασιλικῆς πού ἔγινε στό β΄ μισό τοῦ 6ου αἰ.

Κορινθιακό κιονόκρανο μέ τέσσερα φύλλα σέ μία ζώνη  
στό Μουσεῖο Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν Κάστρου Νεραντζιᾶς  

(ἀρ. κατ. 15, πίν. 5).

Τό κιονόκρανο κιβωρίου εἶναι παρόμοιο μέ τό προηγούμενο ἀλλά 
ἔχει μικρότερες διαστάσεις καί διατηρεῖται σέ καλύτερη κατάσταση. Ἡ 
προέλευσή του εἶναι ἄγνωστη. 

Ὁ κάλαθος εἶναι πυραμιδοειδής καί τό κατώτερο τμῆμα του ἀπο-
λαξεύτηκε σέ ὀψιμότερη ἐποχή, γιά νά περιορισθεῖ ἡ διάμετρος τῆς 
βάσης τοῦ κιονοκράνου (ὅπως στό κιονόκρανο κιβωρίου, ἀρ. κατ. 11). 
Κοσμεῖται ἀπό μία σειρά τεσσάρων φύλλων ἄκανθας, ἀρκετά σχημα-
τοποιημένων. Τά φύλλα ἀποτελοῦνται ἀπό δύο πλευρικά ζεύ γη λοβῶν 
πού διατάσσονται ἑκατέρωθεν φύλλου καλάμου στή θέση τοῦ κεντρι-
κοῦ νεύρου καί τοῦ κορυφαίου λοβοῦ. Ἡ ἄνω ζώνη ἔχει, ἐπίσης, ἴδια 
διαμόρφωση μέ τό προηγούμενο, δηλαδή εἶναι ἐντελῶς ἐκφυλισμένη 

462. Kautzsch, Kapitellstudien, πίν. 3, 23.
463. Oikonomou-Laniado, Argos Paléochrétienne, 22, εἰκ. 34.
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μέ ἕναν πολύ λεπτό εὐθύγραμμο καί συνεχῆ βλαστό σέ κάθε πλευρά 
πού ἀπολήγει στίς γωνίες κάτω ἀπό τόν ἄβακα σέ πολύ μικρές σπεῖρες. 
Διαφοροποιημένος εἶναι ὁ ἄβακας, ὁ ὁποῖος εἶναι ἐλαφρῶς κοῖλος μέ 
σχεδόν εὐθύγραμμο προφίλ καί δέν ἔχει ἡμικυκλικές ἀποφύσεις, παρά 
μόνον διακρίνονται ἴχνη ἀπό λαξεύσεις στό μέσον τῶν πλευρῶν του. 

Ἡ ὁμοιότητά του μέ τό προηγούμενο τό χρονολογεῖ στήν ἴδια 
περίπου περίοδο, δηλαδή μετά τά μέσα τοῦ 6ου αἰ.

Καί τά δύο κιονόκρανα βρίσκονται σέ ἕνα στάδιο ἐξέλιξης ἀνά μεσα 
στά κορινθιακά καί τά τεκτονικά κιονόκρανα. Τό σχῆμα τοῦ καλάθου 
εἶναι ἀρκετά τεκτονικό: ἡ νέα τεκτονική μορφή ὑπερισχύει τῆς ὀργα-
νικῆς-πλαστικῆς. Δέν πρόκειται πλέον γιά «κάλυκα» (κά λαθο), τόν 
ὁποῖο περιβάλλουν ἐλεύθερα διαμορφωμένα φύλλα καί τόν καλύπτει 
μία πλάκα. Ὁ ἴδιος ὁ πυρήνας τοῦ κιονοκράνου ἐπιτελεῖ τό πέρασμα 
ἀπό τό στρογγυλό τῆς βάσης στό τετράγωνο τῆς ἐπιφάνειας ὑπο-
δοχῆς. Ἀπό τή διακόσμηση τοῦ κορινθιακοῦ κιονοκράνου διατηροῦν 
τούς λοβούς τῶν φύλλων ἀλλά οἱ λεπτομέρειες ἀποδίδονται συνο-
πτικά. Τά πλατιά φύλλα καλάμου στίς γωνίες θυμίζουν τή διαμόρφωση 
τῶν γωνιῶν τῶν τεκτονικῶν κιονοκράνων ἀπό τή Σαλώνα464 (πίν. 60), 
πού χρονολογοῦνται στό α΄ μισό τοῦ 6ου αἰ. Ἐπίσης, ἡ διαμόρφωση 
τοῦ ἄβακα πού εἶναι μία ἑνιαία πλάκα, εἶναι παρόμοια στά κιονόκρανα 
αὐτῆς τῆς ὁμάδας.

ΙΙ.3.3. ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΑ ΛΥΡΟΣΧΗΜΑ Ἤ ΤΥΠΟΥ V  
ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΦΥΛΛΑ ΣΕ ΜΙΑ ΖΩΝΗ

Τά λυρόσχημα ἤ τύπου V κιονόκρανα ἐμφανίστηκαν γύρω στά 
τέλη τοῦ 5ου ἤ τίς ἀρχές τοῦ 6ου αἰ., γνώρισαν μεγάλη διάδοση σέ 
ὅλη τήν αὐτοκρατορία, καί ἰδιαίτερα στίς ἐπαρχίες καί παρέμειναν 
σέ χρήση σέ ὅλη τή διάρκεια τοῦ 6ου αἰ.465. Ἡ ὀνομασία ἐπικράτησε 
ἀπό τό σχῆμα V ἤ U πού παίρνουν οἱ βλαστοί τῶν ἑλίκων, καθώς κα-
μπυλώνονται ἤ κλίνουν πρός τά κάτω καί ἑνώνονται στό κέντρο κάθε 
ὄψης466. Ὁ Kautzsch διέκρινε δύο διαφορετικούς τύπους, ἀνάλογα μέ 

464. Kautzsch, Kapitellstudien, πίν. 3, ἀρ. 23-24, 26.
465. Βασιλική Δ΄ Νικοπόλεως (γ΄τέταρτο 6ου αἰ.). Ὀρλάνδος, «Ἀνασκαφή Νι κοπόλεως», 

πίν. 89α-β. Κωνστάντιος-Χαλκιᾶ, «Γλυπτά Νικοπόλεως», 322-323, εἰκ. 10-13. Κιονόκρανο 
Ἁγίας Εὐφημίας. Nauman-Belting, «Die Euphemia-Kirche», 72, πίν. 12α. Mentzos, «Pieria», 8, 
ὑποσημ. 1.

466. Αὐτή ἡ διαμόρφωση τῶν ἑλίκων συναντᾶται στό β΄ μισό τοῦ 5ου αἰ. καί ὁ τύπος 
τῶν κιονοκράνων χρονολογεῖται ἀπό τόν Kautzsch (Kapitellstudien, 73) στό διάστημα 
ἀνάμεσα στό 480-510.
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τόν τρόπο πού ἑνώνονται οἱ βλαστοί: τά κιονόκρανα μέ «δερμάτινα 
φύλλα» τύπου V (Kapitelle mit V-Lederplättern )467 καί τά «λυρόσχη-
μα» (Leierkapitelle)468. Ὁ Betsch διατύπωσε τήν ἄποψη ὅτι αὐτή ἡ δι-
αφοροποίηση στό σχῆμα τῶν ἑλίκων ὀφείλεται πιθανότατα σέ διαφο-
ρετικά κωνσταντινουπολίτικα ἐργαστήρια469. Πρόσφατα, ἡ Συθιακάκη 
ὑποστήριξε ὅτι ἡ συνύπαρξη τῶν δύο τύπων ἕνωσης τῶν βλαστῶν 
(τοῦ V ἀλλά καί τοῦ λυρόσχημου) σέ ἕνα κιονόκρανο πού βρίσκεται 
σέ β΄ χρήση στήν τοξοστοιχία τοῦ Ἁγίου Νικολάου Ὑπάτης470 ἀναιρεῖ 
τόσο τή διάκριση τῶν δύο τύπων πού προτείνει ὁ Kautzsch, ὅσο καί τή 
διάκριση ἐργαστηρίων πού προτείνει ὁ Betsch.

Τά κανονικά λυρόσχημα κιονόκρανα471 ἔχουν δύο στεφάνες μέ φύλλα 
ἄκανθας: στήν κάτω στεφάνη σκαλίζονται πέντε ἕως ἕξι φύλλα μέ ἄκαν-
θα τύπου «μάσκας» καί στήν ἐπάνω τέσσερα «δερμάτινα» φύλλα στίς 
γωνίες, ἀφοῦ τό κεντρικό φύλλο κάθε ὄψης παραλείπεται καί τή θέση του 
καταλαμβάνει τό λυρόσχημο θέμα τῶν ἑλίκων, πού συνήθως καλύπτεται 
μέ φυτικό (ἀνεστραμμένο κλαδί ἤ τρίλοβο φύλλο) ἤ ἄλλο κόσμημα. Οἱ 
βλαστοί τῶν ἑλίκων εἶναι συνήθως λεπτές ταινίες καί οἱ σπεῖρες συνε-
πτυγμένες καί ἀγκιστροειδεῖς. Ὁ κοῖλος ἄβακας εἶναι διταινιωτός, ἡ ἄνω 
ταινία συχνά κοσμεῖται μέ λοξά δια τεταγμένες ἐγχαράξεις σέ ἀνάμνηση 
τῶν φύλλων δάφνης καί στό μέσον κάθε ὄψης φέρει ἡμικυκλικό κομβίο 
μέ φυτικό διάκοσμο.

467. Kautzsch, Kapitellstudien, 59, τύπος V Κωνσταντινούπολης.
468. Kautzsch, Kapitellstudien, 59-61, τύπος VI Κωνσταντινούπολης.
469. Betsch, Late Antique Capital, 217-218.
470. Συθιακάκη, Ἀρχιτεκτονικός Διάκοσμος, 130-131, πίν. 3, εἰκ. 14-16.
471. Μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα τοῦ τύπου στή Θεσσαλονίκη, Ἅγιος 

Δημήτριος: Σωτηρίου, Βασιλική Ἁγίου Δημητρίου, 168, πίν. 44α. Kautzsch, ὅ.π., πίν. 16, ἀρ. 
225. Ροτόντα: Kautzsch, ὅ.π., πίν. 16, ἀρ. 230. Τσιούμη-Μπακιρτζῆ, «Κορινθιακά κι-
ονόκρανα», 17-18 καί 30-32, πίν. 7-8, ἀρ. 16-20. Στούς Φιλίππους, Lemerle, Philippes, 405, 
πίν. ΧΙΙ. Στίς Φθιώτιδες Θῆβες, Σωτηρίου, Χριστιανικαί Θῆβαι, 53, εἰκ. 53-54. Στή Θεσ-
σαλία καί Φθιώτιδα, Συθιακάκη, ὅ.π., 126-138, πίν. 1-4, εἰκ. 5-25. Στήν Ἀθήνα, Sodini, 
«Sculpture I», 36, εἰκ. 2. Μπούρας, «Κατάλογος», 41-42, εἰκ. 2. Στήν Κόρινθο, Kautzsch, 
ὅ.π., πίν. 16, ἀρ. 226. Scranton, Corinth, 109. Πάλλας, «Βασιλική Σκουτέλας», 197, πίν. 68 
α. Ὀρλάνδος, Ξυλόστεγος, 285, εἰκ. 236, Κιονόκρανο Μουσείου Σικυῶνος. Στή Νικόπολη, 
Ὀρλάνδος, «Ἀνασκαφή Νικοπόλεως», πίν. 89α-β. Κωνστάντιος-Χαλκιᾶ, «Γλυπτά Νι-
κοπόλεως», 322-323, εἰκ. 10-13. Στήν Κωνσταντινούπολη, Kautzsch, ὅ.π., πίν. 14, ἀρ. 184, 
194, 195. Zollt, Kapitellplastik, πίν. 42, ἀρ. 506 καί 535. Betsch, Late Antique Capital, 190-
191. Στήν περιοχή τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, Feld, «Milet», πίν. 33,2. ÖtÜken, Forschungen, πίν. 
29, ἀρ. 5, πίν. 30, ἀρ. 4, πίν. 31, ἀρ. 1-2, πίν. 33, ἀρ. 5-7. Στήν Ἰταλία, Bertelli, «Bari», εἰκ. 
15, 23-4. Στήν περιοχή τοῦ Εὔξεινου Πόντου, Barsanti, «L’ esportazione», 125-135. Στήν 
Κρήτη, Ὀρλάνδος, «Μνημεῖα Δυτικῆς Κρήτης», 186, εἰκ. 39.
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Ἀπ’ ὅσο γνωρίζουμε, τά λυρόσχημα κιονόκρανα δέν φαίνεται νά 
γνώρισαν μεγάλη διάδοση στήν εὐρύτερη περιοχή τῆς Δωδεκανήσου472, 
μέ ἐξαίρεση τή Ρόδο, ὅπου ἔχουν ἐντοπισθεῖ τουλάχιστον 30 λυρόσχη-
μα κιονόκρανα καί 6 τοῦ τύπου V473. Στήν Κῶ δέν ἔχει βρεθεῖ κανένα 
κανονικό λυρόσχημο κιονόκρανο, παρά μόνον τά πέντε μικρά κι-
ονόκρανα πού ἐξετάζονται παρακάτω καί ἀνήκουν σέ παραλλαγή τῶν 
λυρόσχημων, στήν ὁποία παραλείπεται ἡ κάτω στεφάνη καί παρατίθε-
νται μόνον ἡ ἄνω στεφάνη καί ἡ τρίτη ζώνη τοῦ κιονοκράνου. Στά 
τέσσερα ἀπό αὐτά (ἀρ. κατ. 16-19) οἱ βλαστοί τῶν ἑλίκων δέν σχη-
ματίζουν καμπύλη (λύρα), ἀλλά ἑνώνονται σέ ὀξεία κορυφή (σχῆμα V). 
Στό πέμπτο κιονόκρανο (ἀρ. κατ. 20) οἱ βλαστοί καμπυλώνουν ἐλαφρά 
σέ σχῆμα λύρας. Γενικά, παρατηρεῖται ὅτι στά γνωστά παραδείγματα 
τῆς Κῶ δέν συνηθίζεται ἡ ἄκανθα τύπου «μάσκας»474.

472. Στή Νίσυρο, κιονόκρανο ἀπό τή βασιλική Παλαιοκάστρου καί κιονόκρανο ἀπό τή 
βασιλική Κήπων, Λαζαρίδης, «Συμβολή», 238-239, πίν. 44, 1-2. Betsch, Late Antique 
Capital, 380-381. Ὁ Betsch ἀναφέρει ὅτι εἶναι εἰσηγμένα ἀπό τήν Κωνσταντινούπολη καί 
τά χρονολογεῖ στόν ὕστερο 5ο αἰ. Ἐπίσης, 5 ἀδημοσίευτα κιονόκρανα τῆς συλλογῆς τοῦ 
Ἀρχαιολογικοῦ Μουσείου Νισύρου, βλ. Παπαβασιλείου, «Παρατηρήσεις», 108, ὑποσημ. 25. 
Στήν Πάτμο, σέ β΄χρήση στόν ἐξωνάρθηκα τοῦ καθολικοῦ τῆς Μονῆς Θεολόγου, 
Ὀρλάνδος, Πάτμος, 16-17, εἰκ. 6. Gkioles - Pallis, Atlas, 391. Στήν Κάρπαθο, ἀδημ. κι-
ονόκρανο στή βεράντα τοῦ Ἀρχαιολογικοῦ Μουσείου Καρπάθου. Στή Σύμη, τρία κι-
ονόκρανα, α) στό ναό Μιχαήλ Ἀρχαγγέλου Αὐλακιώτη, Παπαβασιλείου, «Τοπογραφία 
Σύμης», 42, εἰκ. 7. β) στό ναό Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ τῶν Συννάδων στό Νημπορειό καί γ) 
στή συλλογή τοῦ Ἀρχαιολογικοῦ Μουσείου Σύμης, Παπαβασιλείου, «Παρατηρήσεις», 108, 
ὑποσημ. 23. Στό Καστελλόριζο, τρία κιονόκρανα στό Ἀρχαιολογικό Μουσεῖο Καστελ-
λορίζου, στό ἴδιο, 108, ὑποσημ. 26. Στήν Τῆλο, ἕνα κιονόκρανο σέ β΄χρήση στό ναό τοῦ 
Ἁγίου Παντελεήμονα, στό ἴδιο, 108, ὑποσημ. 27. Στήν Ἀστυπάλαια, δύο ἀδημοσίευτα κι-
ονόκρανα στό Ἀρχαιολογικό Μουσεῖο Ἀστυπάλαιας, στό ἴδιο, 108, ὑποσημ. 28.

473. Παπαβασιλείου, ὅ.π., 107-108.
474. Ἕνα κανονικό κορινθιακό κιονόκρανο πού ἔχει χρησιμοποιηθεῖ στήν κρήνη τοῦ 

Τζαμιοῦ τῆς Λότζιας, παρουσιάζει ἄκανθα τύπου «μάσκας» ἀλλά χρονολογεῖται σέ ἀρκετά 
πρώϊμη περίοδο (2ος αἰ.). Παλαιοχριστιανική ἄκανθα τύπου «μάσκας» ἀπαντᾶται σέ ἕνα 
μικρό κιονόκρανο τέμπλου ἀπό τήν περιοχή τῆς Ἀντιμάχειας (ἀρ. κατ. 12), σήμερα στήν 
αὐλή τοῦ ναοῦ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων.
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Πέντε κιονόκρανα, παραλλαγή τοῦ τύπου V,  
στόν κῆπο τῆς Ρωμαϊκῆς Οἰκίας  

(ἀρ. κατ. 16, 17, 18, 19, 20, πίν. 5, 6)

Τά τέσσερα πρῶτα (ἀρ. κατ. 16, 17, 18, 19) εἶναι πανομοιότυπα, 
μικρῶν διαστάσεων καί δέν ἔχουν ἔνδειξη προέλευσης475. Ὁ κολουρο-
πυραμιδοειδής πυρήνας τους κοσμεῖται μέ τέσσερα «δερμάτινα» 
πεντάλοβα φύλλα ἄκανθας. Ἡ ἐξωτερική γλωσσίδα τῶν κάτω λοβῶν 
δέν ἔχει πλῆρες περίγραμμα, ἀλλά ἐν μέρει χαράσσεται στό λεῖο τρι-
γωνικό τμῆμα πού παραμένει ἀλάξευτο ἀνάμεσα στούς κάτω λοβούς 
τῶν δύο γειτονικῶν φύλλων κάθε ὄψης. Στό ὑπόλοιπο τμῆμα τοῦ 
φύλλου ὁ πυρήνας ἀφαιρεῖται σέ βάθος. Οἱ ἀπολήξεις τῶν γλωσσίδων 
εἶναι σχετικά αἰχμηρές καί ἡ ἐπιφάνειά τους σκαμμένη, σχεδόν κοίλη, 
μέ σχετικά πλατύ χεῖλος. Τό κεντρικό νεῦρο τοῦ φύλλου εἶναι ἀρκετά 
πλατύ καί ταινιωτό καί καλύπτει τίς γωνίες τοῦ κιονοκράνου. Οἱ βλα-
στοί τῶν ἑλίκων, πού εἶναι σχεδόν ἐπίπεδες ταινίες, σχηματίζουν V 
στό κέντρο κάθε ὄψης καί ἀπολήγουν στίς γωνίες τοῦ κιονοκράνου σέ 
πολύ μικρές ἐκφυλισμένες ἀγκιστροειδεῖς σπεῖρες. Τήν ἐπιφάνεια πού 
ὁρίζει τό σχῆμα V, καλύπτει ἕνα ἐλαφρῶς προεξέχον τεταρτοκύκλιο 
πού στηρίζει τό τριγωνικό κομβίο τοῦ ἄβακα, ὁ ὁποῖος εἶναι κοῖλος καί 
διταινιωτός. Στό τριγωνικό κομβίο καί στό τεταρτοκύκλιο χαράσσε-
ται μέ πολύ σχηματοποιημένο τρόπο τό ἀνεστραμμένο κλαδί πού συ-
νηθίζεται στά κανονικά λυρόσχημα κιονόκρανα. 

Τό πέμπτο κιονόκρανο (ἀρ. κατ. 20) βρίσκεται στόν ἴδιο χῶρο καί 
διαφοροποιεῖται κάπως ὡς πρός τίς διαστάσεις (εἶναι λίγο μεγαλύτερο) 
καί ὡς πρός τόν διάκοσμο: οἱ βλαστοί τῶν ἑλίκων καμπυλώνουν πρός 
τό κέντρο κάθε ὄψης καί παίρνουν τό σχῆμα τῆς λύρας. Ἐπιπλέον, τό 
λυρόσχημο τμῆμα γεμίζει ἀπό τό πολύ μεγάλο κομβίο τοῦ ἄβακα. Κατά 
τά λοιπά τό κιονόκρανο μοιάζει μέ τά προηγούμενα στόν τύπο τῆς 
ἄκανθας, στόν ἀριθμό τῶν λοβῶν καί τῶν γλωσσίδων καί στό τριγω-
νικό λεῖο τμῆμα μεταξύ τῶν κάτω λοβῶν.

Ἀρκετά κοντινά στήν ἀπόδοση τῶν λεπτομερειῶν εἶναι δύο κα-
νονικά λυρόσχημα κιονόκρανα, ἕνα ἀπό τόν Ἅγιο Νικόλαο Ὑπάτης 
καί ἕνα ἀπό τόν Ἅγιο Δημήτριο Στομίου476, πού χρονολογοῦνται στό 
α΄ μισό καί στά μέσα τοῦ 6ου αἰ. Χαρακτηρίζονται γιά τή μείωση τοῦ 

475. Τά τέσσερα κιονόκρανα καί τό κιονόκρανο ἀρ. κατ. 20 ἔχουν φωτογραφηθεῖ ὅλα 
μαζί ἀπό τούς Ἰταλούς (ἀρ. ἰταλικοῦ ἀρχείου 1518Β), ἴσως μετά τήν μεταφορά τους στόν 
χῶρο τῆς Ρωμαϊκῆς Οἰκίας.

476. Συθιακάκη, Ἀρχιτεκτονικός Διάκοσμος, 131-132, πίν. 3-4, εἰκ. 17-19.
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ἀριθμοῦ τῶν γλωσσίδων, τή σχετική ἀκαμψία στήν ἀπόδοση τῶν λε-
πτομερειῶν, τά ἁπλοποιημένα κεντρικά νεῦρα καί τήν ἁπλούστευση 
τοῦ ἄβακα. Παρόμοια σχηματική ἀπόδοση τοῦ ἀνεστραμμένου κλα-
διοῦ ἀπαντᾶται σέ ἕνα κανονικό λυρόσχημο κιονόκρανο ἀπό τήν 
Ἀκρόπολη τῶν Ἀθηνῶν477, στό ὁποῖο παρατηροῦνται ὁμοιότητες καί 
στόν τρόπο πού διαμορφώνονται τά φύλλα τῆς ἄκανθας. 

Τά πρῶτα τέσσερα κιονόκρανα ἔχουν πανομοιότυπο διάκοσμο, 
σχεδόν ἴδιες διαστάσεις καί εἶναι κατασκευασμένα ἀπό προκοννήσιο 
μάρμαρο478. Προφανῶς προέρχονται ἀπό τό κιβώριο τοῦ ἴδιου μνη-
μείου, ἴσως ἀπό μία ἐκ τῶν δύο βασιλικῶν τοῦ ἀρχαιολογικοῦ χώρου 
τῶν Δυτικῶν Θερμῶν, πού βρίσκεται γύρω στά 200μ. δυτικά τῆς Ρωμα-
ϊκῆς Οἰκίας καί θά μποροῦσαν νά χρονολογηθοῦν στίς ἀρχές τοῦ 6ου αἰ.

Καί τά πέντε κιονόκρανα τῆς Ρωμαϊκῆς Οἰκίας τυπολογικά εἶναι 
ἀρκετά ἰδιότυπα, διότι στόν κάλαθο ἔχει ἐφαρμοσθεῖ μόνο ἡ ἄνω 
στεφάνη τοῦ τύπου τῶν κανονικῶν λυρόσχημων κιονοκράνων. Θά ἔλε-
γε κανείς πώς τά κιονόκρανα τῆς Κῶ ἦταν ἀρχικά κανονικά λυρόσχη-
μα μέ δύο στεφάνες καί κάποια στιγμή ἀποκόπηκε ἡ κάτω στεφάνη, 
ἡ ὁποία θά κοσμοῦνταν μέ τή συνήθη γιά τά λυρόσχημα κιονόκρα-
να ἄκανθα τύπου «μάσκας», καί γιά κάποιον λόγο χρησιμοποιήθηκε 
μόνον ἡ ἐπάνω. Ἡ πιθανότητα αὐτή φαντάζει πολύ ἑλκυστική, διότι 
λύνει πολλά προβλήματα πού προκύπτουν ἀπό τή μελέτη τῶν πα-
ραπάνω κιονοκράνων: 

Κατ’ ἀρχήν ἐλάχιστα εἶναι τά παραδείγματα μικρῶν λυρόσχημων κι-
ονοκράνων μέ μία μόνο στεφάνη φύλλων479. Τά ὑπόλοιπα παραδείγμα-
τα μικρῶν κιονοκράνων πού κοσμοῦνται μέ τέσσερα φύλλα ἄκανθας 
εἶναι ἀποτέλεσμα συρρίκνωσης τῶν κανονικῶν κορινθιακῶν κιο-
νοκράνων καί εἴτε δέν διαμορφώνουν καθόλου λύρα ἤ V, εἴτε σπανίως 

477. Sodini, «Sculpture I», 36, εἰκ. 2.
478. Γιά τά λατομεῖα τῆς Προκοννήσου καί τό μάρμαρο βλ. Asgari, «Quarries», 467-480. 

Monna-Pensabene, Marmi, 145-174. Betsch, Late Antique Capital, 22-23. Asgari, «Proconnesian 
production», 265. Κοκκοροῦ-Ἀλευρᾶ - Πουπάκη κ.ἄ., «Λατομεῖα Προκοννήσου», 155 κ.ἑ. Ἀνα-
λυτικότερη βιβλιογραφία, βλ. παραπάνω, κεφ. Ι, 4.

479. Ἕνα μικρό λυρόσχημο κιονόκρανο ἀπό τόν Ἅγιο Μάρκο τῆς Βενετίας, βλ. 
Deichmann, Corpus, 96, ἀρ. 396, πίν. 26. Χρονολογεῖται στόν 5ο-6ο αἰ., διαστάσεις: ὕψ. 
0,28μ., πλ. 0,45μ. Ἐπίσης, ἕνα κιονόκρανο ἀπό τή Θεσσαλονίκη (μπάζα λιμένος, περιοχή 
Μπέχ Τσινάρ), βλ. Γραμμένος-Κνιθάκης, Κατάλογος, 104, πίν. 31, ἀρ. 255, διαστάσεις: ὕψ. 
0,265μ. διάμ. 0,28μ., πρώϊμος 5ος αἰ. Ἔχει κανονικά φύλλα ἄκανθας μέ αἰχμηρές γλωσσίδες 
καί βαθιά σκαμμένες νευρώσεις. Ἐπιπλέον, μεταξύ τῶν γειτονικῶν γλωσσίδων τῶν κάτω 
λοβῶν σχηματίζεται ἐγχάρακτο ὠό.
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τό διαμορφώνουν ὑποτυπωδῶς480 καί ἐπιπλέον τά φύλλα τῆς ἄκανθας 
δέν ἀκολουθοῦν τόν τύπο τῶν «δερμάτινων». 

Ἀπό τήν ἄλλη μεριά, δέν εἶναι σπάνιες οἱ περιπτώσεις ἀπολάξευσης 
τῆς κάτω στεφάνης σέ αὐτοῦ τοῦ τύπου τά κιονόκρανα, ἴσως ἐπειδή 
στό σημεῖο τῆς ἕνωσης τῶν δύο ζωνῶν ὁ κάλαθος στενεύει ἀρκετά, 
γιά νά ἀναδειχθεῖ ἡ ἀνάπτωση τῶν κορυφαίων λοβῶν τῶν φύλλων τῆς 
κάτω στεφάνης481, γεγονός πού ἀπό τή μία τόν κάνει εὐπαθῆ σέ αὐτό 
τό σημεῖο ἀλλά καί διευκολύνει τόν διαχωρισμό τῶν δύο μερῶν στήν 
περίπτωση πού κάποιος χρειάζεται, γιά λόγους διαστάσεων, μόνο τό 
ἐπάνω μέρος. Κάποια ἀπό αὐτά τά κιονόκρανα μετά τήν ἀπολάξευση 
τῆς κάτω στεφάνης χρησιμοποιήθηκαν σέ β΄χρήση σέ μεταγενέστερους 
ναούς, ὅπως στήν περίπτωση τῶν τριῶν κιονοκράνων τοῦ Ἁγίου Δη-
μητρίου στό Στόμιο482 (πίν. 61) καί στά κιονόκρανα τοῦ Ἅη Κύρ-Γιάννη 
τοῦ Ἁλυκιανοῦ-Κουφοῦ στήν Κρήτη483 (πίν. 61). Ὡστόσο, τά παραπάνω 
λυρόσχημα κιονόκρανα εἶναι συνήθως μεγάλου μεγέθους, ἄν καί δέν 
λείπουν οἱ περιπτώσεις μικρῶν λυρόσχημων κιονοκράνων, ὅπως αὐτό 
ἀπό τή Ραβέννα484 καί ἕνα κιονόκρανο, πιθανότατα λυρόσχημο, ἀπό 
τήν περιοχή τῆς Λάρισας485. 

Ἄν ἡ παραπάνω πρόταση ἦταν σωστή, δηλαδή ἄν αὐτά τά πέντε 
μικρά κιονόκρανα προέκυψαν ἀπό τήν ἀπολάξευση μεγαλύτερων 
λυρόσχημων κιονοκράνων, θά λυνόταν καί τό πρόβλημα τῆς ἀπουσίας 
ἀπό τήν Κῶ ἑνός τόσο δημοφιλοῦς σέ ὅλες τίς ἐπαρχίες τύπου κιο-
νοκράνων, τῶν λυρόσχημων, ὡς ἐπίσης καί ἡ ἀπουσία τῆς ἄκανθας 
τύπου «μάσκας».

Παρόλα αὐτά, ὁ παραπάνω συλλογισμός ἀναιρεῖται κατά κάποιο 
τρόπο ἀπό τά ἴδια τά κιονόκρανα: στή βάση τους διαθέτουν ἀπό μία 

480. Sodini, «Sculpture II», πίν. LIII, 5.
481. Π.χ. Ἄνω τμῆμα λυρόσχημου κιονοκράνου σέ β΄χρήση στό ναό τοῦ Ἅη-Κυργιάννη 

Ἀλυκιανοῦ στή Δ. Κρήτη, βλ. Ὀρλάνδος, «Μνημεῖα Δυτικῆς Κρήτης», 188, εἰκ. 39. Ἐπίσης, 
τό ἄνω τμῆμα τριῶν λυρόσχημων κιονοκράνων χρησιμοποιήθηκε στούς κίονες τοῦ κυρίως 
ναοῦ καί στόν ἐξωνάρθηκα τοῦ καθολικοῦ τῆς μονῆς Ἁγίου Δημητρίου στό Στόμιο, βλ. 
Συθιακάκη, Ἀρχιτεκτονικός Διάκοσμος, 128-130 καί 132-133, πίν. 1, 5-6, πίν. 2, 7-8 καί πίν. 
3, 18-19.

482. Συθιακάκη, ὅ.π. Μικρῶν διαστάσεων φαίνεται νά εἶναι καί ἕνα κιονόκρανο στό 
Μουσεῖο τῆς Σικυῶνος, βλ. Ὀρλάνδος, Ξυλόστεγος, 285, εἰκ. 236, ἀλλά δέν παρατίθενται 
οἱ διαστάσεις του.

483. Ὀρλάνδος, «Μνημεῖα Δυτικῆς Κρήτης», 186, εἰκ. 39.
484. Olivieri Farioli, Scultura, 26, εἰκ. 27, ἀρ. 28. Χρονολογεῖται στό α΄ μισό τοῦ 6ου αἰ. 

Διαστάσεις: διάμ. 0,33μ. καί ἄνω ἐπιφάνεια 0,49Χ0,44μ.
485. Συθιακάκη, ὅ.π., 133, πίν. 4, 24-25. Χρονολογεῖται στά μέσα ἤ στό β΄ μισό τοῦ 6ου 

αἰ. Διαστάσεις: διάμ. 0,38μ., ἄνω ἐπιφάνεια 0,40Χ0,42μ.
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λεπτή ταινία καί σέ κανένα σημεῖο δέν διατηρεῖται οὔτε τό παραμικρό 
ἴχνος ἀπό τήν ὑποτιθέμενη κάτω στεφάνη486. 

Συμπεραίνουμε, λοιπόν, ὅτι τά πέντε αὐτά κιονόκρανα κατα-
σκευάστηκαν ἐξαρχῆς σέ αὐτό τό μέγεθος καί ἀναπαράγουν τήν ἐπάνω 
ζώνη τῶν λυρόσχημων ἤ τύπου V κιονοκράνων. Τό μάρμαρο ἀπό τό 
ὁποῖο εἶναι κατασκευασμένα, ἀναγνωρίζεται ὡς προκοννήσιο. Οἱ 
τεχνίτες πού τά δημιούργησαν, εἴτε στά ἐργαστήρια τῆς Προκοννήσου 
εἴτε ἐπί τόπου στά μνημεῖα τῆς Κῶ πού θά τοποθετοῦνταν, προφανῶς 
εἶχαν σάν πρότυπο τά κανονικά λυρόσχημα κιονόκρανα, ἀπό τά 
ὁποῖα ἐπέλεξαν νά ἀναπαράγουν, γιά λόγους πού ἴσως σχετίζονται μέ 
τή θέση στήν ὁποία προορίζονταν νά τοποθετηθοῦν (κιβώριο), μόνο 
τήν ἐπάνω ζώνη καί νά παραλείψουν τή στεφάνη μέ τήν ἄκανθα τύπου 
«μάσκας».

ΙΙ.3.4. ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΑ ΜΕ «ΠΛΗΡΗ ΦΥΛΛΑ»

Τέσσερα κιονόκρανα μέ «πλήρη φύλλα» στήν κρήνη Τζαμιοῦ Λότζιας, 
στήν Ἀντιμάχεια καί στό ναό Τιμίας Ζώνης Πυλίου  

(ἀρ. κατ. 21, 22, 23,24 πίν. 7-8)

Τά κιονόκρανα ἀνήκουν σέ μία ὁμάδα πού ὁ Kautzsch487 ὀνομάζει κι-
ονόκρανα μέ «πλήρη φύλλα» (Ὁμάδα 7, Kapitelle mit vollen Blättern), 
δηλαδή μέ φύλλα πού δέν ἔχουν ὑποσθεῖ ἐπεξεργασία. 

Ἡ ἐξέλιξη τῆς μορφῆς τους εἶναι παράλληλη μέ αὐτήν τῶν κιο-
νοκράνων μέ ἄκανθα. Ἀρχικά ἦταν ἡμίεργα κιονόκρανα ἀλλά ὑπάρχουν 
καί μερικά πού ἡ μία πλευρά τους εἶναι ἄπεργη καί ἡ ἄλλη πλήρως 
δουλεμένη. Τό ἄεργο φύλλο ἔγινε μορφή τέχνης ἤδη ἀπό πολύ νωρίς. 
Τά κιονόκρανα τῆς ὁμάδας χρονολογοῦνται μέ βάση τά ἀντίστοιχα 
πλήρως δουλεμένα κορινθιακά κιονόκρανα καί τά παραδείγματα πού 
παραθέτει ὁ Kautzsch, χρονολογοῦνται στά τέλη τοῦ 4ου καί στόν 5ο 
αἰ. Ἡ χρήση κιονοκράνων μέ «πλήρη φύλλα» εἶναι πολύ συνήθης στίς 
βασιλικές τῆς Συρίας πού χρονολογοῦνται στόν 4ο καί στόν 5ο αἰ.488.

Τά δύο πρῶτα κιονόκρανα τῆς ὁμάδας (ἀρ. 21 καί 22) εἶναι ἀκρι-
βῶς ὅμοια στή δομή καί τόν διάκοσμο ἀλλά μέ λίγο διαφοροποιη-

486. Ὅπως συμβαίνει στά ἀπολαξευμένα κιονόκρανα, π.χ. τοῦ Στομίου, ὅπου δια-
κρίνονται οἱ ἀπολήξεις τῶν φύλλων τῆς κάτω στεφάνης, βλ. Συθιακάκη, ὅ.π., 128-130 καί 
132-133, πίν. 1, 5-6, πίν. 2, 7-8 καί πίν. 3, 18-19.

487. Κιονόκρανα μέ δύο σειρές φύλλων καί διπλά ζεύγη ἑλίκων στήν ἄνω ζώνη. Βλ. 
Kautzsch, Kapitellstudien, 22-24, πίν. 4, ἀρ. 32, 34 καί 38.

488. Strube, Baudekoration, πίν. 15 a-b, 18 e-f, 21 a-b, 23 a-d, 25 a-f, 27 a-b, 34 d, 35 
a-b, 37 a-f, 42 a-e, 49 a-f, 63 h, 69 a-e, 77 a-e, 79 a-f, 96-102, 123.
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μένες τίς διαστάσεις καί τίς ἀναλογίες. Ὁ κάλαθος κοσμεῖται μέ 
μία σειρά ἀπό τέσσερα πλατιά φύλλα ἄκανθας, τῶν ὁποίων ἡ ἄνω 
ἀπόληξη ἀνακάμπτεται ἀποκαλύπτοντας τήν κυρτή λειασμένη πίσω 
ἐπιφάνειά της καί ἀναπίπτει σχηματίζοντας μύτη πού ἑνώνεται μέ τήν 
ἐπιφάνεια τοῦ φύλλου. Παρόμοια ἀνάπτωση ἀπαντᾶται στή στεφάνη 
τῶν φύλλων τῶν κιονοκράνων μέ συνωστισμένη ἄκανθα489. Τά φύλλα 
τοποθετοῦνται σχεδόν σέ ἐπαφή μεταξύ τους ἔτσι ὥστε δίνουν τήν 
ἐντύπωση μίας σχεδόν ἑνιαίας στεφάνης πού περιβάλλει τόν κάλα-
θο. Στή δεύτερη ζώνη, στίς γωνίες τοῦ κιονοκράνου, κάτω ἀπό τόν 
ἄβακα, σκαλίζεται ἀπό ἕνα πλατύ, ἐπίσης, πλῆρες φύλλο, τοῦ ὁποίου 
ἡ ἄνω ἀπόληξη ἀναπίπτει ἐλαφρῶς. Στό κενό πού δημιουργεῖται με-
ταξύ αὐτῶν τῶν φύλλων στό κέντρο κάθε ὄψης σχηματίζεται μία ὠο-
ειδής λεία ἐπιφάνεια, σάν ἕνα μεγάλο κατακόρυφο ὀξύληκτο φύλλο 
πού θυμίζει τό μετάλλιο τῶν κιονοκράνων μέ συνωστισμένη ἄκανθα490. 
Οἱ ἕλικες ἀποτελοῦνται ἀπό λεπτές ταινίες πού καμπυλώνονται στό 
κέντρο κάθε ὄψης, πλαισιώνουν τό ὀξύληκτο φύλλο καί ἀπολήγουν 
σέ μικρές συνεπτυγμένες σπεῖρες κάτω ἀπό τίς γωνίες τοῦ ἄβακα. 
Ὁ ὀγκώδης ἄβακας εἶναι κοῖλος μέ ἀποστρογγυλευμένες γωνίες καί 
ἐπίπεδο ταινιωτό προφίλ. Στό κέντρο κάθε ὄψης του φέρει μεγάλο δι-
σκοειδές ἀκόσμητο κομβίο.

Τά κοινά στοιχεῖα πού ἔχουν τά κιονόκρανα αὐτῆς τῆς ὁμάδας μέ 
τά κιονόκρανα μέ τή συνωστισμένη ἄκανθα καί τά τέσσερα ἄνω φύλλα 
πού ἐξετάστηκαν παραπάνω (ἀρ. κατ. 5 καί 6), ὅπως ἡ ἀπόληξη τῶν 
φύλλων τῆς στεφάνης, ἡ λεία ἐπιφάνεια μεταξύ τῶν γωνιαίων φύλλων 
καί ἡ διαμόρφωση τοῦ ἄβακα, θά μποροῦσαν νά τά χρονολογήσουν 
στήν ἴδια περίπου περίοδο, δηλαδή στά μέσα τοῦ 6ου αἰ.

Τό τρίτο κιονόκρανο (ἀρ. κατ. 23) ἀνήκει στήν ἴδια ὁμάδα, δη-
λαδή κοσμεῖται μέ στεφάνη ἀπό πλήρη φύλλα καί στή δεύτερη ζώνη 
μέ παρόμοια πλατιά φύλλα στίς γωνίες. Μόνο πού ἐδῶ στά φύλλα τῆς 
στεφάνης διαγράφεται μόνον ἡ ἄνω ἀπόληξη, χωρίς μάλιστα ἐνδιάμε-
σες διακοπές, ἐνῶ τά ὅρια τῶν φύλλων δέν δηλώνονται καθόλου. Στή 
δεύτερη ζώνη λαξεύονται μόνο τά πλατιά γωνιαῖα φύλλα πού δέν δι-
αχωρίζονται μεταξύ τους, χωρίς τό ὀξύληκτο φύλλο τῶν δύο προη-
γούμενων κιονοκράνων καί στήν τρίτη ζώνη δέν δηλώνονται ἕλικες. 
Ὁ ὀγκώδης ἄβακας εἶναι κοῖλος μέ ἀποστρογγυλευμένες γωνίες καί 
ἐπίπεδο ταινιωτό προφίλ. Στό κέντρο κάθε ὄψης του φέρει μεγάλο δι-

489. Βλ. παραπάνω, στό κεφάλαιο ΙΙ.3.1, ἀρ. κατ. 5 καί 6.
490. Deichmann, Ravenna II, 2, 347-348, εἰκ. 201-202. Barsanti, «L’ esporta zione», 135-

138. Zollt, Kapitellplastik, 125-137, πίν. 39, 344.
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σκοειδές ἀκόσμητο κομβίο. Ἡ ἐπιφάνεια τοῦ κιονοκράνου εἶναι ἁδρά 
δουλεμένη μέ βελόνι491 καί μοιάζει ἡμιτελής. Ἀνάλογου σχήματος κι-
ονόκρανα, τῶν ὁποίων ἡ ἐπιφάνεια εἶναι δουλεμένη μέ χονδρό βελόνι, 
ἀπαντῶνται στή συλλογή τῆς Ἁγίας Σοφίας Κωνσταντινούπολης (πίν. 
61) καί στό Ἀρχαιολογικό Μουσεῖο τῆς Σμύρνης492 (πίν. 61). 

Στήν ἴδια ὁμάδα μπορεῖ νά ἐνταχθεῖ καί τό τέταρτο κιονόκρανο 
(ἀρ. κατ. 24) πού ἔχει ἐντοιχισθεῖ σέ θρανίο τῆς αὐλῆς τοῦ ναϋδρίου 
τῆς Τιμίας Ζώνης, στή θέση «Ταπάχανα» τοῦ Πυλίου. Τό κάτω μέρος 
τοῦ πυρῆνα εἶναι κυλινδρικό πού ἴσως ἀπολαξεύτηκε σέ ὀψιμότερη 
ἐποχή. Κοσμεῖται μέ μικρό ἀνάγλυφο ἰσοσκελῆ σταυρό στό μέσον τῆς 
μίας πλευρᾶς, χωρίζεται δέ ἀπό τό ἄνω μέρος μέ ἀνάγλυφη ταινία. Στό 
ἄνω μέρος φέρει τέσσερα μεγάλα πλήρη φύλλα στίς γωνίες. Μεταξύ 
τῶν φύλλων, στό κέντρο κάθε πλευρᾶς, σκαλίζεται δυσδιάκριτο σχη-
ματοποιημένο θέμα (καρδιόσχημη καί ὠοειδεῖς ἐπιφάνειες). Ἑκατέρω-
θεν τοῦ κεντρικοῦ αὐτοῦ κοσμήματος ἀναπτύσσονται λεπτές ταινίες 
πού ἀπολήγουν στίς γωνίες σέ μικρές σπεῖρες. Γενικά, ὁ διάκοσμος δέν 
εἶναι εὐδιάκριτος λόγῳ τῆς κάλυψης μέ ἀσβεστοκονίαμα, ἐνῶ ἡ μία 
πλευρά τοῦ κιονοκράνου δέν εἶναι ὁρατή. Ὁ ἄβακας εἶναι κοῖλος καί 
στό μέσον τῆς κάθε πλευρᾶς προεξέχει μεγάλο ἡμισφαιρικό στέλεχος.

Τά παραπάνω κιονόκρανα καί ἰδιαίτερα τά δύο πρῶτα, ἀκολου-
θοῦν σέ γενικές γραμμές τή μορφολογική δομή τῶν κιονοκράνων μέ 
συνωστισμένη ἄκανθα καί τέσσερα ἄνω φύλλα. Παρουσιάζουν δηλαδή 
τά ἴδια πλατιά φύλλα μέ τήν ἔντονη ἀνάπτωση τοῦ κορυφαίου λοβοῦ 
στήν κάτω στεφάνη, τά ὁποῖα βέβαια δέν εἶναι δουλεμένα, καί τέσσερα 
γωνιαῖα φύλλα στήν ἄνω στεφάνη, πού πλαισιώνουν κεντρικό ὀξύλη-
κτο φύλλο. Ὁ ἄβακας ἔχει ἀνάλογη βαριά δομή καί μεγάλο δισκοειδές 
προεξέχον κομβίο στό μέσον τῶν πλευρῶν του. Δομικές ὁμοιότητες δι-
απιστώνονται καί μέ τά λυρόσχημα κιονόκρανα: καί ἐκεῖ τά φύλλα τῆς 
κάτω στεφάνης εἶναι πλατιά καί παρουσιάζουν ἔντονη ἀνάπτωση καί 
τά τέσσερα γωνιαῖα φύλλα τῆς ἄνω ζώνης πλαισιώνουν τό κεντρικό 
λυρόσχημο ἤ σχήματος V μοτίβο.

491. Βλ. ἀνάλογο κιονόκρανο σέ κάποιο ἀπό τά στάδια προετοιμασίας (στά διο Δ κατά 
Asgari), ὅπου ἡ ἐπιφάνεια εἶναι χονδροειδῶς δουλεμένη, Asgari, «Proconnesian 
production», εἰκ. 18. Ἐπίσης, βλ. ἕνα ἡμιτελές κιονόκρανο ἀπό τή βασιλική τοῦ Λεχαίου 
Κορίνθου, ὅπου ἡ ἐπιφάνεια εἶναι ἐμφανῶς ἡμιτελής, βλ. Πάλλας, «Ἰουστινιάνεια γλυπτά», 
424, πίν. XXXIV. Ὁ ἴδιος, «Βασιλική Λεχαίου 1959», 131, πίν. 114γ. Ἡμιτελῆ κιονόκρανα 
ἔχουν βρεθεῖ στούς Φιλίππους, βορειοανατολικά τῆς βασιλικῆς Β΄ , (βλ. Panayotidi, 
«Chapiteaux inachevés», 423 κ.ἑ.) καί στό Ἄργος (βλ. Oikonomou-Laniado, Argos 
Paléochrétienne, 18, εἰκ. 25).

492. Pralong, «L’Acanthe», εἰκ. 17, 19.
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Τό τρίτο κιονόκρανο πρέπει νά εἶναι, ὅπως ἀναφέρθηκε, ἡμιτελές, 
ἐνῶ τό τέταρτο διαφοροποιεῖται στά γωνιαῖα φύλλα τῆς ἄνω ζώνης, 
πού εἶναι μικρότερα, ἀλλά καί λόγῳ τῆς κυλινδρικῆς διαμόρφωσης 
στήν κάτω ζώνη, πού μᾶλλον ὀφείλεται σέ ὀψιμότερη ἀπολάξευση. 

Ἡ χρονολόγηση τῶν παραπάνω κιονοκράνων εἶναι ἀρκετά ἐπι-
σφαλής, ἀφοῦ δέν ἐντοπίστηκε κάποιο ἀσφαλῶς χρονολογημένο κο-
ντινό τους παράλληλο. Ὡστόσο, ἄν υἱοθετηθεῖ ἡ χρονολόγηση τῶν 
κιονοκράνων μέ συνωστισμένη ἄκανθα καί τέσσερα ἄνω φύλλα, θά 
μποροῦσε νά χρονολογηθοῦν τά κιονόκρανα τῆς ὁμάδας στό α΄ μισό 
τοῦ 6ου αἰ., χρονολόγηση πού δέν ἀντικρούεται καί ἀπό τήν πιθανότη-
τα τά πρότυπά τους νά ἀνάγονται τελικά στά λυρόσχημα ἤ τύπου V 
κιονόκρανα493.

493. Βλ. παραπάνω, κεφάλαιο ΙΙ.3,3.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ.  
ΘΕΟΔΟΣΙΑΝΑ ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΑ

ΙΙΙ.1. ΤΟ ΘΕΟΔΟΣΙΑΝΟ ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΟ ΣΤΗΝ ΚΩ

Τό θεοδοσιανό κιονόκρανο ἀποτελεῖ τήν κυριότερη καί λαμπρότε-
ρη καλλιτεχνική δημιουργία τοῦ 5ου αἰ. Ἀφετηρία γιά τή μορφολογική 
του σύνθεση ὑπῆρξε τό σύνθετο κορινθιακό κιονόκρανο, δηλαδή ὁ 
συνδυασμός ἑνός κορινθιακοῦ κιονοκράνου καί μίας ἐπίστεψης ἰωνικοῦ 
κιονοκράνου, πού χρησιμοποιήθηκε κατά τούς πρώτους τρεῖς αἰῶνες 
μ.Χ., ἀλλά δέν γνώρισε ἰδιαίτερη διάδοση κατά τήν παλαιοχριστιανική 
περίοδο494. Ἡ παραλλαγή τοῦ σύνθετου κιονοκράνου πού ἀποκαλεῖται 
«θεοδοσιανό», γιατί ἡ δημιουργία του φαίνεται νά ἀνάγεται στά χρόνια 
τῆς βασιλείας τοῦ αὐτοκράτορα Θεοδοσίου Β΄, γνώρισε μεγάλη διάδο-
ση σέ ὅλη τήν αὐτοκρατορία καί φαίνεται ὅτι ἡ χρήση του διήρκεσε, ἄν 
καί μέ μικρότερη συχνότητα, μέχρι τόν 6ο αἰ.495.

Τά θεοδοσιανά κιονόκρανα ἔχουν στή βάση τους ἕναν τράχηλο πού 
κοσμεῖται μέ φυλλάρια, κάλαθο πού περιβάλλεται ἀπό φύλλα πριο-
νωτής ἄκανθας καί ἕνα κυμάτιο μέ φύλλα στή θέση τοῦ ἰωνικοῦ ἐχίνου, 
ἀνάμεσα σέ γωνιακές σπεῖρες ἤ σέ ἀνάγλυφα γωνιακά πτηνά. 

Ὁ Kautzsch ταξινόμησε τά σωζόμενα παραδείγματα σέ τέσσερις 
κύριες ὁμάδες496: α) κιονόκρανα μέ μία σειρά φύλλων, β) κιονόκρανα 
κανονικοῦ τύπου, γ) κιονόκρανα μέ διπλᾶ φύλλα καί δ) κιονόκρανα μέ 
περιγεγραμμένη πριονωτή ἄκανθα. Οἱ τρεῖς πρῶτες ὁμάδες, σύμφω-
να μέ τόν Kautzsch497, εἶναι σύγχρονες μεταξύ τους καί χρονολογικά 
τοποθετοῦνται στή δεκαετία 440-450, πρίν ἀπό τή θεμελίωση τῆς βα-
σιλικῆς τοῦ Στουδίου, δηλαδή πρίν ἀπό τό 463498, διότι τά κιονόκρα-

494. Ἡ μή διάδοση τοῦ σύνθετου κορινθιακοῦ κιονοκράνου ἐπιβεβαιώνεται ἀπό τά 
λιγοστά παραδείγματα. Ἐνδεικτικά ἀναφέρουμε τό κιονόκρανο τοῦ κίονα τοῦ Μαρκιανοῦ, 
βλ. Zollt, Kapitellplastik, 203-209, πίν. 43-44. Γιά περισσότερα παραδείγματα, βλ. Συθι-
ακάκη, Ἀρχιτεκτονικός Διάκοσμος, 169, ὑποσημ. 1 καί 2. Ὡστόσο, ὁ τύπος ἐπιβιώνει 
τουλάχιστον ὡς τά μέσα τοῦ 6ου αἰ. 

495. Kautszch, Kapitellstudien, 116-117. Ἡ ἰδιαιτερότητα τοῦ τύπου ἐπισημάνθηκε 
ἀπό τόν Strzygowski («Die Akropolis», 280) καί μελετήθηκε ἀπό ἀρκετούς ἐρευνητές. Τά 
θεοδοσιανά κιονόκρανα διαδόθηκαν κυρίως στό α΄ μισό τοῦ 5ου αἰ. ἀλλά ἡ χρήση τους σέ 
μνημεῖα κυρίως τῆς ἐπαρχίας, συνεχίστηκε καί στόν 6ο αἰ. Ἐπιπλέον, ἡ χρήση του στά 
μέσα τοῦ 6ου αἰ. στήν Κωνσταντινούπολη, πιστοποιεῖται ἀπό ἕνα κιονόκρανο πού ὑπάρχει 
στό ναό τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Προδρόμου στό Ἕβδομον, ἡ ἀνέγερση τοῦ ὁποίου ἀνάγε-
ται στά χρόνια πρίν τό 555 μ.Χ., βλ. Συθιακάκη, ὅ.π.,169-173.

496. Kautzsch, ὅ.π., 121-139. Ἀναλυτική περιγραφή τῶν ὁμάδων, βλ. Συθιακάκη, ὅ.π., 169-173.
497. Kautzsch, ὅ.π., 135-136.
498. Krautheimer, Ἀρχιτεκτονική, 134-135 καί 576-577, ὑποσημ. 7.
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να αὐτῆς τῆς βασιλικῆς ἀποτελοῦν τά καλύτερα παραδείγματα τῶν 
τριῶν ὁμάδων. Ὅμως, ὁ Mango499 ὑποστήριξε ὅτι ἡ βασιλική τοῦ 
Στουδίου πρέπει νά χρονολογηθεῖ στά 453/454 καί ἄν αὐτό ἰσχύει, τότε 
τά χρονολογικά ὅρια γιά τήν ἐμφάνιση τῶν τριῶν ὁμάδων θά πρέπει 
νά ἀνέβουν τουλάχιστον κατά μία δεκαετία. Ὁ Kautzsch500 θεωρεῖ τήν 
τέταρτη ὁμάδα ὀψιμότερη ἀπό τίς ἄλλες (460-490). Σύμφωνα μέ τή 
Συθιακάκη τά κιονόκρανα τῆς πρώτης ὁμάδας παραμένουν σέ χρήση 
τουλάχιστον ὡς τά τέλη τοῦ 5ου αἰ.501 καί αὐτά τῆς δεύτερης καί τρίτης 
ὁμάδας τουλάχιστον ὡς τά μέσα τοῦ 6ου αἰ.502.

Θεοδοσιανό κιονόκρανο ἀπό τήν Καρδάμαινα(;),  
σήμερα στό Μουσεῖο Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν Κάστρου Νεραντζιᾶς  

(ἀρ. κατ. 25, πίν. 8)

Εἶναι τό ἕνα ἀπό τά δύο γνωστά μέχρι σήμερα κιονόκρανα στήν Κῶ 
πού ἀνήκουν σέ παραλλαγή τοῦ θεοδοσιανοῦ τύπου, καί εἰδικότερα 
στήν κατηγορία μέ μία σειρά φύλλων, δηλαδή στήν κατά Kautszch503 
Oμάδα 1 («Kapitelle mit feingezahntem Akanthus mit einem 
Blattkranz»). 

Τά κιονόκρανα αὐτῆς τῆς ὁμάδας ἔχουν στή βάση τους κατά κανόνα 
ἀστράγαλο καί κυμάτιο μέ κατακόρυφα πριονωτά φυλλάρια σέ πυκνή 
διάταξη πού ἀναπίπτουν. Ἀκολουθεῖ μία στεφάνη ὀκτώ πεντάλοβων 
φύλλων πριονωτῆς ἄκανθας πού διατάσσονται πυκνά καί ἐφάπτο-
νται μεταξύ τους δημιουργώντας σκοτεινά σχήματα. Στή συνέχεια ὁ 
πυρήνας τοῦ κιονοκράνου ἀφήνεται γυμνός καί δημιουργεῖται μία λεία 
ταινία, ἀκολουθεῖ κυμάτιο μέ ἀνθεμωτά φύλλα, ἄλλη μία λεία ταινία καί 
ἄλλο ἕνα κυμάτιο κάτω ἀπό τόν ἄβακα. Κάτω ἀπό τίς γωνίες τοῦ ἄβα-
κα, στή θέση τῶν γωνιακῶν ἑλίκων, προβάλλουν τέσσερα ἀνάγλυφα 
πτηνά πού διακόπτουν τό ἄνω κυμάτιο. Ὁ ἄβακας εἶναι κατά κανόνα 
τριμερής καί φέρει στό μέσον κάθε πλευρᾶς διακοσμημένο κομβίο. 

Στήν ὁμάδα αὐτή ἐντάσσονται, μεταξύ ἄλλων, κιονόκρανα ἀπό τή 

499. Mango, «Date», 115-122.
500. Kautzsch, ὅ.π., 139.
501. Συθιακάκη, Ἀρχιτεκτονικός Διάκοσμος, 172, ὑποσημ. 30. Σύμφωνα μέ τόν 

Kautzsch (ὅ.π., 122) ἡ θολωτή βασιλική στό Μεριαμλίκ χρονολογεῖται στά 475, ἐνῶ ἡ 
Συθιακάκη ὑποστηρίζει ὅτι ὁ ἀρχιτεκτονικός της τύπος εἶναι ὀψιμότερος ἀπό αὐτόν τῆς 
Ἁγίας Θέκλας, πού σύμφωνα μέ τή μαρτυρία τοῦ Εὐάγριου ἀνηγέρθηκε ἐπί Ζήνωνος μετά 
τό 475 καί ἑπομένως ἡ θολωτή βασιλική μαζί μέ τό κιονόκρανο πρέπει νά χρονολογηθεῖ 
στό τελευταῖο τέταρτο τοῦ 5ου αἰ.

502. Συθιακάκη, ὅ.π., 175-179.
503. Kautzsch, ὅ.π., 121-125.
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Θεσσαλονίκη: τρία στό νάρθηκα τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων504, ἕνα στήν 
Ἀχειροποίητο505καί δύο στή συλλογή τῆς Ροτόντας506. Ἐπίσης, ἕνα κι-
ονόκρανο ἀπό τό ναό τῆς Ἀναστάσεως στήν Ἱερουσαλήμ507, ἕνα ἀπό 
τή θολωτή βασιλική στό Μεριαμλίκ508, ἕνα ἀπό τήν Χαλκηδόνα, σήμε-
ρα στό Μουσεῖο τοῦ Βερολίνου509, ἕνα στόν ἐξωνάρθηκα τῆς Ἁγίας 
Σοφίας στήν Κωνσταντινούπολη510καί δύο ἀπό τή Χρυσή Πύλη511. Τά 
τελευταῖα ἀνήκουν στόν ἴδιο μορφολογικό τύπο ἀλλά κοσμοῦνται μέ 
διαφορετική ἄκανθα. Ἐπίσης, δύο κιονόκρανα ἀπό τό Μουσεῖο τῆς 
Σελεύκειας512, ἕνα ἀπό τό Ἰμραλί513, ἕνα κιονόκρανο ἀπό τό Μουσεῖο 
τῆς Βάρνας καί τρία ἀπό τή συλλογή τοῦ Ναυλόχου, στόν Εὔξεινο 
Πόντο514. Τά παραπάνω κιονόκρανα ἔχουν χρονολογηθεῖ ἀπό τά μέσα 
τοῦ 5ου αἰ. ἕως τίς ἀρχές τοῦ 6ου αἰ. καί θεωροῦνται ἔργα κωνσταντι-
νουπολίτικων ἐργαστηρίων. Στόν ἴδιο τύπο ἀνήκει καί ἕνα κιονόκρανο 
ἀπό τήν Κωνσταντινούπολη πού σήμερα βρίσκεται στόν Ἅγιο Μάρκο 
τῆς Βενετίας515, τό ὁποῖο διαφοροποιεῖται ἀπό τά προηγούμενα στό 
ὅτι στή θέση τῆς πρώτης λείας ταινίας, ἀμέσως ἐπάνω ἀπό τή στεφάνη 
μέ τήν πριονωτή ἄκανθα, ὁ κάλαθος κοσμεῖται μέ ζώνη ἀπό αὐλούς καί 
λόγχες ἐναλλάξ. 

Τό κιονόκρανο τῆς Κῶ ἔχει ὑποσθεῖ ἀρκετή φθορά: στή βάση του 
σώζεται τμηματικά τό κυμάτιο μέ τά κατακόρυφα πριονωτά φυλλάρια 
πού ἀναπίπτουν. Κάτω ἀπό αὐτό ἴσως ὑπῆρχε κάποιο εἶδος ἀνάγλυ-
φου σχοινιοῦ ἤ ἀστραγαλοειδοῦς κοσμήματος, ὅπως κατά κανόνα συ-
νηθίζεται στά κιονόκρανα αὐτοῦ τοῦ τύπου, ἀλλά ἡ φθορά στό σημεῖο 
αὐτό εἶναι ἐκτεταμένη. Σχετική φθορά ἔχει ὑποσθεῖ καί ἡ στεφάνη μέ 
τά ὀκτώ πεντάλοβα πριονωτά φύλλα ἄκανθας. 

Πρέπει νά σημειωθεῖ ὅτι τό κεντρικό νεῦρο τῶν φύλλων τονίζεται 

504. Diehl - Le Tourneau - Saladin, Monuments, 196 κ.ἑ., πίν. 62. Kautzsch, ὅ.π., 122, 
ἀρ. 381. Sodini, «Sculpture I», 48, εἰκ. 12. Farioli, «Capitelli», 147-148.

505. Sodini, «Sculpture I», 48, εἰκ. 13.
506. Παναγιωτίδη, «Κιονόκρανα», 97 καί 115, πίν. 31γ καί 32γ. Τσιούμη-Μπακιρτζῆ, 

«Κορινθιακά κιονόκρανα», 21-22, πίν. 10 β-γ.
507. Kautzsch, ὅ.π., 122, πίν. 24, ἀρ. 382.
508. Kautzsch, ὅ.π., 122-123, ἀρ. 383.
509. Wulf-Volbach, Bildwerke, 6. Kautzsch, ὅ.π., 123, ἀρ. 384.
510. Sodini, «Sculpture I», 48, εἰκ. 11.
511. Kautzsch, ὅ.π., 124, πίν. 24, ἀρ. 385. Strube, Polyeuktoskirche, 34-37, πίν. 7, εἰκ. 31.
512. Sodini, «Skulpture II», 238-239, πίν. LVI,6. Peschlow, «Kapitellskulptur», 70, πίν. 

20,14.
513. ÖtÜken, Forschungen, 197, πίν. 37,1.
514. Barsanti, «L’ esportazione», 148-150, εἰκ. 74-75.
515. Deichmann, Corpus, 89, πίν. 23, ἀρ. 357. Strube, Polyeuktoskirche, 35, πίν. 7, 30.
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ἀπό παράλληλες αὐλακώσεις, ὅπως στά μικρασιατικά παραδείγματα 
τῆς Σελεύκειας καί τοῦ Ἰμραλί ἀλλά καί στά περισσότερα τῆς Θεσσα-
λονίκης καί σέ αὐτό τοῦ Ἁγίου Μάρκου καί ὄχι ἀπό σειρές ὀπῶν, ὅπως 
στά κιονόκρανα τῆς Κωνσταντινούπολης καί σέ ἕνα τῆς Ροτόντας. 

Κατά τά ἄλλα τό σχῆμα τῆς ἄκανθας εἶναι πανομοιότυπο στά 
περισσότερα παραδείγματα, ἐκτός ἀπό αὐτό τῆς Χρυσῆς Πύλης. Οἱ 
μεσαῖοι λοβοί ἀνεβαίνουν ἀπότομα πρός τά ἐπάνω μέ ἐλαφρῶς λοξή 
διάταξη καί ἀπό ὅσο ἦταν δυνατό νά παρατηρήσει κανείς στά πε-
ρισσότερα παραδείγματα, δέν παρουσιάζουν ἐξωτερικές ὀδοντώσεις 
ἐκτός ἀπό αὐτό τοῦ Ἁγίου Μάρκου. 

Γενικά, οἱ μεσαῖοι λοβοί δέν φαίνονται νά ἔχουν πριονωτό περίγραμ-
μα, ὅπως οἱ μικροί κάτω λοβοί, ἴσως λόγῳ τῆς στενότητας τοῦ χώρου 
πού παρουσιάζει ὁ τύπος σέ αὐτὸ τό σημεῖο. Σέ ὅλα τά γνωστά κι-
ονόκρανα αὐτῆς τῆς ὁμάδας ὁ κορυφαῖος λοβός παρουσιάζει ἔντο-
νη ἀνάπτωση. Τό κυμάτιο μέ τά ἀνθεμωτά φυλλάρια στό κιονόκρανο 
τῆς Κῶ σώζεται πολύ ἀποσπασματικά, ἀλλά φαίνεται νά ἀκολουθεῖ 
τή μορφή πού κατά κανόνα συνηθίζεται στά κιονόκρανα τῆς ὁμάδας, 
δηλαδή μικρά ἀκανθοειδῆ ἀνθέμια πού στή βάση τους ἀνά διαστήμα-
τα διατρυπῶνται ἀπό τρυπανιές. Τό κυμάτιο κάτω ἀπό τόν ἄβακα 
πού θά κοσμοῦνταν πιθανότατα μέ φυλλάρια, εἶναι ἐντελῶς κατε-
στραμμένο. Διακρίνονται μόνον κατά τόπους τρυπανιές. Οἱ γωνίες, 
ὅπου θά πρόβαλαν τά τέσσερα ἀνάγλυφα πτηνά (ἴσως περιστέρια μέ 
κλειστές φτεροῦγες) στό κιονόκρανο τῆς Κῶ εἶναι, ἐπίσης, ἐντελῶς 
κατεστραμμένες. Ὁ ἄβακας πρέπει νά ἦταν τριμερής καί στό μέσον 
κάθε πλευρᾶς του φέρει ἀνάγλυφο κομβίο πού κοσμεῖται μέ ἀνάγλυφο 
ἄνθος.

Τό πιό κοντινό παράλληλο στό κιονόκρανο τῆς Κῶ εἶναι το ἕνα 
ἀπό τά δύο κιονόκρανα τῆς Συλλογῆς Ροτόντας516 (πίν. 61), μέ τό 
ὁποῖο παρουσιάζει πολύ στενές ὁμοιότητες. Καί στά δύο ἡ διαμόρφω-
ση τῆς πριονωτῆς ἄκανθας ἔχει ἀπομακρυνθεῖ ἀπό τήν λεπτοεπεξερ-
γασμένη ἄκανθα τῶν κανονικῶν θεοδοσιανῶν κιονοκράνων, οἱ λε-
πτομέρειες στίς ἀπολήξεις τῶν γλωσσίδων ἀποδίδονται πιό συνοπτικά 
καί στίς νευρώσεις τῶν λοβῶν δέν γίνεται ἔντονη χρήση τρυπανιοῦ. Τό 
κιονόκρανο τῆς Ροτόντας ἔχει χρονολογηθεῖ στό β΄ μισό τοῦ 5ου αἰ., 
περίοδο στήν ὁποία θά μποροῦσε νά ἐνταχθεῖ καί τό κιονόκρανο τῆς 
Κῶ (ἴσως καί ἀρχές 6ου αἰ.). 

516. Παναγιωτίδη, «Κιονόκρανα», 97, πίν. 32γ. Τσιούμη-Μπακιρτζῆ, «Κορινθιακά κι-
ονόκρανα», 22, πίν. 10 β.
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Ἀπό τά παραπάνω συμπεραίνουμε ὅτι τό κιονόκρανο τῆς Κῶ ἀνήκει 
σέ μία ὁμάδα, γνωστή ἀπό λιγοστά παραδείγματα στήν πρωτεύουσα, 
στήν περιοχή τοῦ Εὔξεινου Πόντου, τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καί τῶν ἀνα-
τολικῶν ἐπαρχιῶν ἀλλά καί στή Θεσσαλονίκη. Τά κιονόκρανα αὐτῆς 
τῆς ὁμάδας χαρακτηρίζονται ἀπό κοινά στοιχεῖα μέ μικρές μόνο δι-
αφοροποιήσεις σέ ἐπιμέρους λεπτομέρειες καί θεωροῦνται ἔργα τῆς 
πρωτεύουσας. 

Στό ἰταλικό φωτογραφικό ἀρχεῖο ὑπάρχει φωτογραφία ἑνός θε-
οδοσιανοῦ κιονοκράνου (παραλλαγή μέ μία σειρά φύλλων ἄκανθας), 
σχεδόν ὅμοιου μέ τό προηγούμενο, τό ὁποῖο φέρει τήν ἔνδειξη βα-
σιλική Καρδάμαινας517. Τό κιονόκρανο σωζόταν σέ ἀρκετά καλύτερη 
κατάσταση ἀπό τό ἀρ. κατ. 25: στά φυλλάρια τοῦ κυματίου τῆς βάσης, 
στή στεφάνη τῶν ὀκτώ πεντάλοβων πριονωτῶν φύλλων τῆς ἄκανθας, 
στό κυμάτιο μέ τά μικρά ἀκανθοειδῆ ἀνθέμια πού στή βάση τους ἀνά 
διαστήματα διατρυπῶνται ἀπό τρυπανιές ἐνῶ διέσωζε καί τουλάχιστον 
μία γωνία, ὅπου πρόβαλε ἕνα ἀνάγλυφο πτηνό (περιστέρι μέ κλειστές 
φτεροῦγες). Ἀπ’ ὅσο μπορεῖ κανείς νά διακρίνει στή φωτογραφία, ὁ 
ἄβακας ἔφερε στό μέσον κάθε πλευρᾶς ἀνάγλυφο κομβίο πού στό 
ἐπάνω μέρος κοσμοῦνταν μέ ἀνάγλυφο ἄνθος, ἐνῶ ἀμέσως ἀπό κάτω 
κυκλικό πλαίσιο μέ ἰσοσκελῆ σταυρό, τοῦ ὁποίου τά διάχωρα τῶν κε-
ραιῶν εἶναι διάτρητα. Τό κιονόκρανο αὐτό δέν ἐντοπίστηκε καί δέν 
συμπεριελήφθη στόν κατάλογο. 

Στή δημοσίευση τοῦ Balducci ἀναφέρεται ὅτι ἐντός τοῦ οἰκισμοῦ 
τῆς Καρδάμαινας ἐντοπίστηκαν «δύο κιονόκρανα πού μᾶς κάνουν 
νά ἐλπίζουμε ὅτι θά βροῦμε τουλάχιστον σέ μία ἀπό τίς δύο βασιλικές 
πού πρέπει νά ἀνασκαφθοῦν στήν Καρδάμαινα, ἕνα μνημεῖο Θεοδοσι-
ανό»518. 

Εἶναι προφανές ὅτι τό κιονόκρανο (ἀρ. κατ. 25) πού ἐξετάστηκε καί 
προέρχεται καί αὐτό ἀπό τό ἰταλικό φωτογραφικό ἀρχεῖο, σχετίζεται μέ 
τά δύο κιονόκρανα πού ὁ Balducci ἀναφέρει ὅτι εἶδε στήν Καρδάμαι-
να. Τό μνημεῖο ἀπό τό ὁποῖο προέρχονται τά δύο κιονόκρανα, δέν 
μπορεῖ νά προσδιορισθεῖ μέ ἀσφάλεια. Παρά ταῦτα δέν ἀποκλείεται νά 
πρόκειται γιά τή βασιλική τῆς Ἁγίας Θεότητας, πού ἀνασκάφθηκε ἀπό 
τόν R. Herzog στίς ἀρχές τοῦ προηγούμενου αἰῶνα519 στούς πρόποδες 

517. Baldini - Livadiotti, Basilica di S. Gabriele, 117-118, ΙΙ.3.3.
518. Balducci, Basiliche, 57.
519. Herzog, «Bericht», 4. Balducci, Basiliche, 57. Πελεκανίδης-Ἀτζακᾶ, Σύνταγμα Ι, 

75-76. Βολανάκης, «Μνημεῖα», 320. Ἀπό τόν ἀνασκαφέα ἀναφέρονται ἴχνη ψηφιδωτῶν, τά 
ὁποῖα σήμερα δέν σώζονται.
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τοῦ λόφου «Θόλος», ὅπου βρισκόταν ἡ ἀρχαία ἀκρόπολη τῆς Ἀλάσαρ-
νας. Πρόκειται γιά μεγάλο μνημεῖο (μήκ. 60μ.) πού σήμερα εἶναι ἀρκετά 
δυσδιάκριτο, ὡστόσο μέ βάση τήν τρίπλευρη διαμόρφωση τῆς ἁψίδας 
τοῦ Βήματος θά μποροῦσε νά χρονολογηθεῖ μέσα στόν 5ο αἰ., ἴσως στό 
β΄ μισό, γεγονός πού θά ταίριαζε καλά καί μέ τή χρονολόγηση τῶν δύο 
κιονοκράνων στήν ἴδια περίοδο.

Τό κιονόκρανο τοῦ Κάστρου εἶναι κατασκευασμένο ἀπό προ-
κοννήσιο μάρμαρο, τό ἴδιο μᾶλλον ἰσχύει καί γιά τό δεύτερο, ἄν καί 
δέν εἶναι δυνατόν νά προσδιορισθεῖ εὔκολα. Ἡ προκοννήσια προέλευ-
ση τοῦ μαρμάρου καί ἡ καλή τεχνική ἐπεξεργασία θά πρέπει νά τά 
ἀποδώσουν στά ἐργαστήρια τῆς πρωτεύουσας. 

Ἡ σπανιότητά τους τά καθιστᾶ σημαντικά γιά τήν κατανόηση τῶν 
τάσεων πού ἀκολούθησε ἡ ἀρχιτεκτονική γλυπτική στό νησί καθώς 
καί γιά τήν εἰσαγωγή κιονοκράνων ἀπό τήν πρωτεύουσα: ἡ γενικότε-
ρη ἀπουσία θεοδοσιανῶν κιονοκράνων καί ἡ περιορισμένη χρήση τῆς 
πριονωτῆς ἄκανθας520 ἀπό τόν διάκοσμο τῶν μνημείων τοῦ νησιοῦ, 
σέ συνδυασμό μέ τή μειωμένη χρήση κορινθιακῶν κιονοκράνων, συνη-
γοροῦν στή χρονολόγηση τῶν περισσότερων βασιλικῶν στά τέλη τοῦ 
5ου ἤ στίς ἀρχές τοῦ 6ου αἰ., ὅταν πλέον ἔχει ἐπεκταθεῖ ἡ χρήση τοῦ 
ἰωνικοῦ μετ’ ἐπιθήματος κιονοκράνου ἀλλά ἔχουν ἐμφανισθεῖ καί τά 
τεκτονικά κιο νόκρανα. 

520. Ἡ πριονωτή ἄκανθα ἐφαρμόστηκε στό νησί σέ τέσσερα γνωστά παραδείγματα: 
στά δύο παραπάνω θεοδοσιανά κιονόκρανα καί σέ δύο μικρά κορινθιακά κιονόκρανα κι-
βωρίου μέ μία στεφάνη φύλλων πριονωτῆς ἄκανθας (ἀρ. κατ. 3-4) ἀπό τή βασιλική στό 
Καμάρι Κεφάλου, βλ. παραπάνω στό κεφάλαιο ΙΙ.2. Περιορισμένη φαίνεται ὅτι ἦταν ἡ 
χρήση τοῦ θεοδοσιανοῦ τύπου στήν εὐρύτερη νησιωτική περιοχή τῆς Δωδεκανήσου. 
Γνωστό εἶναι ἕνα κιονόκρανο, πού πιθανόν ἀνήκει στήν ὁμάδα τοῦ κανονικοῦ θεοδοσια-
νοῦ (ὁμάδα 2) ἀπό τή συλλογή τῆς μονῆς Θεολόγου στήν Πάτμο (K. Kefala, «Inside the 
Holy Chancelli: Byzantine Architectural Sculptures from Patmos», Πρακτικά διημερίδας 
πρός τιμήν τῶν ὁμότιμων καθηγητριῶν Βυζαντινῆς Ἀρχαιολογίας ΕΚΠΑ κ.κ. Καλοπίση-
Βέρτη καί Παναγιωτίδη, Ἀθήνα 2014, ὑπό ἐκτύπωση). Ἐπίσης, δύο θεοδοσιανά κιονό κρανα 
ἀπό τή Ρόδο, ἕνα ἀπό τή Χάλκη, ἕνα ἀπό τήν Τῆλο καί πέντε ἀπό τό Καστελλόριζο, βλ. 
Παπαβασιλείου, «Παρατηρήσεις», 111.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV.  
ΙΩΝΙΚΑ ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΑ

ΙV.1. ΤΟ ΑΠΛΟ ΙΩΝΙΚΟ ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΟ

Ὁ τύπος τοῦ ἰωνικοῦ κιονοκράνου ἀποτελεῖ μία ἀπό τίς σημα-
ντικότερες δημιουργίες τῆς ἀρχαϊκῆς καί κλασικῆς ἀρχιτεκτονικῆς πού 
ἐξακολούθησε νά παράγεται γιά πολλούς αἰῶνες521, ἐνῶ ἡ χρήση του 
συνεχίστηκε καί κατά τήν παλαιοχριστιανική περίοδο. Ἡ μορφή του 
διατηρήθηκε λίγο πολύ σταθερή, ὡστόσο ἀπέκτησε νέα στοιχεῖα μέ τήν 
πάροδο τῶν αἰώνων, ὅπου οἱ ἐπιμέρους λεπτομέρειες στίς ἀναλογίες 
καί στόν διάκοσμο ὑπέστησαν διαφοροποιήσεις. Τό βασικό του χαρα-
κτηριστικό εἶναι οἱ ἕλικες522, πού, ἄν καί ἡ μορφή τους συρρικνώθηκε, 
παρέμειναν πάντα τό ἰδιαίτερο γνώρισμα τοῦ τύπου.

Τό ἰωνικό κιονόκρανο, σέ ἀντίθεση μέ τό δωρικό, χαρακτηρίζεται 
γιά τήν ἀρκετά πολύπλοκη μορφή, τίς λεπτότερες ἀναλογίες523 καί τή 
χάρη τῶν διακοσμητικῶν στοιχείων. Ἀποτελεῖται ἀπό: 

α) τό ὑποτραχήλιο (πού συχνά παραλείπεται) πού ἔχει συνήθως κυ-
λινδρικό σχῆμα καί διακοσμεῖται μέ ἀστράγαλο, ἀνάγλυφα ἀνθέμια καί 
ἑλικωτούς βλαστούς, 

β) τό ἐκ περιστροφῆς πεπλατυσμένο στοιχεῖο, δηλαδή τόν ἐχῖνο 
πού διακοσμεῖται μέ ἀνάγλυφα ὠά καί πλαισιώνεται ἀπό ἀνθέμια ἤ 
ἡμιανθέμια,

γ) τίς ἕλικες μέ τά προσκεφάλαια524 καί 

521. Γενικά γιά τό ἰωνικό κιονόκρανο στήν ἑλληνιστική καί τή ρωμαϊκή περίοδο, βλ. 
BingÖl, Ionische Normalkapitell καί Herrmann, Ionic Capital.

522. Μπούρας, Ἀρχιτεκτονική Α΄, 166-168 καί 223-224. Ἡ ἀφετηρία τοῦ σχήματος τῶν 
συμμετρικῶν ἑλίκων, πού ἔχει φυτική καταγωγή, ἀνάγεται σέ διακοσμητικά τῶν λαῶν τῆς 
Ἀνατολῆς (γραπτά αἰγυπτιακά κοσμήματα, ἀσσυριακά ἀνάγλυφα, περσικά κιονόκρανα 
τοῦ 6ου αἰ.). Οἱ Ἴωνες χρησιμοποίησαν ἀρχικά αὐτό τό θέμα στά αἰολικά κιονόκρανα (κι-
ονόκρανα ναοῦ αἰολικῆς Λάρισας, Νεανδρείας, ναοῦ Ναπαίου Ἀπόλλωνος στή Λέσβο, 
Κλοπεδή Λέσβου), ὅπου οἱ ἕλικες ξεκινοῦν ἀπό τή βάση τοῦ κιονοκράνου, ὑψώνονται 
σχεδόν κατακόρυφα καί ἀνοίγονται δεξιά καί ἀριστερά, μέ τήν παρεμβολή μεγάλου 
ἀνθεμίου. Εἶναι φανερή ἡ ὁμοιότητα μέ ἄνθος καί δέν ἔχει ἐμφανισθεῖ ἀκόμη ἡ τεκτονική 
τριπλή διάρθρωση τοῦ κιονοκράνου. Τά πρῶτα πραγματικά ἰωνικά κιονόκρανα χρησιμο-
ποιοῦνται σέ μεγάλους ναούς τοῦ 6ου αἰ. π.Χ., ὅπως στό Ἡραῖο τῆς Σάμου καί τό Ἀρτεμίσιο 
τῆς Ἐφέσου, ὅπου οἱ ἕλικες συνδυάζονται μέ τό ἀγαπητό στούς Ἴωνες θέμα τῶν ἀναγλύφων 
ὠῶν. Στά πρῶτα ἀρχαϊκά παραδείγματα (Πάρος, Δῆλος κ.λ.π.) οἱ ἕλικες δέν ἔχουν ἀκόμη 
συνενωθεῖ καί μεταξύ τους παρεμβάλλεται κόσμημα μέ φύλλα. Γιά τή μέθοδο χάραξης τῶν 
ἑλίκων, βλ. Μπούρας, Ἀρχιτεκτονική Α΄, 225.

523. Γενικά γιά τίς ἀναλογίες τοῦ ἰωνικοῦ κιονοκράνου, βλ. Βιτρούβιος, Ἀρχιτεκτονική, 
βιβλίο ΙΙΙ, κεφ. V,5.

524. Μπούρας, Ἀρχιτεκτονική Α΄, 224. Τά προσκεφάλαια εἶναι ἀρχικά κυλινδρικά καί 
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δ) ἀπό μία τετράγωνη πλάκα πού ἐπιστέφει τό κιονόκρανο, δηλαδή 
τόν ἄβακα525. 

Σημαντικό ρόλο στήν ἐξέλιξη τοῦ ἰωνικοῦ κιονοκράνου παίζει τό 
κανάλι πού ἑνώνει τίς σπεῖρες τῶν ἑλίκων καί περνᾶ ἐπάνω ἀπό τόν 
ἐχῖνο. Στά κλασικά κιονόκρανα τό κανάλι λειτουργεῖ κατά κάποιο 
τρόπο σάν ἀπόηχος τοῦ κυματισμοῦ τῶν σπειρῶν τῶν ἑλίκων, κα-
μπυλώνεται πρός τόν χῶρο τοῦ ἐχίνου καί στήν ἐπιφάνειά του συ-
νεχίζονται οἱ σπεῖρες τῶν ἑλίκων. Κατά τή ρωμαϊκή περίοδο οἱ ἐνδιάμε-
σες σπεῖρες συνήθως δέν χαράσσονται καί ἔτσι δέν συνεχίζονται πλέον 
στόν χῶρο τοῦ καναλιοῦ, ἐνῶ ἡ ἐξωτερική καί ἡ ἐσωτερική σπεῖρα τῶν 
ἑλίκων ἀποτελοῦν ἀντίστοιχα τό ἄνω καί τό κάτω ὅριο τοῦ καναλιοῦ. 
Στίς δυτικές ἐπαρχίες, τό κανάλι καμπυλώνεται πρός τόν ἐχῖνο526 (κε-
κλιμένο κανάλι) καί κάποιες φορές διαμορφώνεται κυρτό. Ἀντίθετα 
στήν περιοχή τῆς Μικρᾶς Ἀσίας τό κεκλιμένο κανάλι ἐμφανίζεται σπο-
ραδικά, ἐνῶ πιό σύνηθες εἶναι τό εὐθύγραμμο καί ἐπίπεδο κανάλι527, 
πού συντελεῖ στήν ἀπώλεια τῆς ἐλαστικότητας τῶν ἑλίκων. 

Στή Μικρά Ἀσία καί σέ μικρότερο βαθμό στήν Ἰταλία, κατά τήν 
πρώϊμη καί μέση αὐτοκρατορική περίοδο, τό ὁριζόντιο κανάλι ἄρχισε 
νά χάνει τή σημασία του καί ἡ παραδοσιακή δομή τοῦ ἰωνικοῦ κιο-
νοκράνου ἔλαβε πιό συνεπτυγμένη ἤ ἀμελῆ μορφή. Στά κιονόκρανα 
παρατηροῦνται κάποιες ἀντιφάσεις: σέ μερικές περιπτώσεις τό κανάλι 
παρατίθεται μέν, ἀλλά δέν λαξεύεται ὥστε νά ἀποκτήσει κυρτότητα, 
ὡστόσο διατηρεῖ ὁλόκληρο τό ὕψος του. Σέ ἄλλες, τό κανάλι δέν εἶναι 
μέν κυρτό ἀλλά οἱ ἕλικες εἶναι πλούσια διακοσμημένες. Στόν 2ο καί 
στόν 3ο αἰ. μ.Χ., σέ κιονόκρανα τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, τό κανάλι συχνά 
παραλείπεται καί ὁ ἄβακας ἀκουμπᾶ ἀπευθείας ἐπάνω στόν ἐχῖνο, 
ἐνῶ σέ κάποια ἄλλα κιονόκρανα μεταξύ τοῦ ἐχίνου καί τοῦ ἄβακα πα-

στήν κλασική ἐποχή τό κυλινδρικό σχῆμα γίνεται ἐλαφρῶς κοῖλο στή μέση, ὅπου πε-
ρισφίγγονται ἀπό τό ζωστῆρα. Κατά τήν ἑλληνιστική ἐποχή τό προσκεφάλαιο χωρίζεται 
σέ δύο ἀνεξάρτητους κάλυκες. Κατά τήν ἑλληνιστική καί ρωμαϊκή περίοδο ἀρκετές φορές 
στά κιονόκρανα καταργοῦνται τά προσκεφάλαια καί οἱ ἕλικες διαμορφώνονται καί στίς 
τέσσερις πλευρές, ὥστε νά μποροῦν νά χρησιμοποιοῦνται στίς πλευρές ἤ στίς γωνίες τῶν 
κτηρίων.

525. Μπούρας, ὅ.π., 225. Ὁ ἄβακας τοῦ ἰωνικοῦ κιονοκράνου εἶναι πολύ μικρότερος 
ἀπό τό δωρικό: συνήθως εἶναι μία ὀρθογώνια λεπτή πλάκα πού ἀπολήγει περιμετρικά σέ 
λέσβιο ἤ ἰωνικό κυμάτιο καί κοσμεῖται μέ ἀνάγλυφα καρδιόσχημα φύλλα ἤ ὠά.

526. Στή ρωμαϊκή περίοδο ὁ ἐχῖνος κάποιες φορές κοσμεῖται μέ λέσβιο ἀντί ἰωνικό 
κυμάτιο καί ἀστράγαλο. Γενικά σέ αὐτήν τήν περίοδο ὑπάρχει τάση γιά διακοσμητικότητα 
καί ἐκζήτηση.

527. Herrmann, Ionic Capital, 7-10.
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ρεμβάλλεται μόνο ἡ ἐξωτερική σπείρα, ἀλλά πολλές φορές εἶναι πολύ 
δυσδιάκριτη528.

Ὁ ἐχῖνος τῶν ἰωνικῶν κιονοκράνων διακοσμεῖται μέ κυμάτιο ἀπό 
ὠά καί λόγχες, τῶν ὁποίων ἡ μορφή καί ὁ ἀριθμός ποικίλλουν ἀπό 
ἐποχή σέ ἐποχή. Στήν κλασική περίοδο ὁ ἀριθμός τῶν ὠῶν φτάνει στά 
πέντε καί σταδιακά μειώνεται κατά τήν ἑλληνιστική καί ἰδιαίτερα κατά 
τή ρωμαϊκή περίοδο. Στήν παλαιοχριστιανική περίοδο ἀπαντῶνται 
συνήθως τρία ἤ καί ἕνα μόνο ὠό.

Ὁ ἐχῖνος πλαισιώνεται, σχεδόν σέ ὅλα τά ἰωνικά κιονόκρανα, ἀπό 
ἀνθέμια πού τοποθετοῦνται στίς γωνίες, στό σημεῖο ἕνωσης τῆς ἐσωτε-
ρικῆς σπείρας τῆς ἕλικας μέ τόν ἐχῖνο καί βλασταίνουν ἀπό ἕναν κάλυ-
κα ἤ φύλλωμα. Τά ἀνθέμια, ὅπως καί τό κυμάτιο τοῦ ἐχίνου, ἐξελίχθη-
καν ἀπό μία σύνθετη μορφή σέ πιό ἁπλοποιημένη, πού φαίνεται ὅτι 
ἐμφανίστηκε στήν αὐτοκρατορική περίοδο. Μετά τόν 1ο αἰ. μ.Χ. τά 
ὁλόκληρα ἀνθέμια ἐξαφανίζονται καί ἐπικρατοῦν τά ἡμιανθέμια529. 

Ἀνάμεσα στά διακοσμημένα κιονόκρανα περιλαμβάνονται καί κιο-
νόκρανα ὅπου ὁ ἐχῖνος παραμένει ἀκόσμητος, χωρίς ὠά καί ἡμιανθέμια, 
καί ἡ ἐπιφάνειά του λειαίνεται. Τά κιονόκρανα αὐτά, πού εἶναι γνωστά 
στή βιβλιογραφία ὡς σχηματοποιημένα ἤ ἁπλοποιημένα κιονόκρανα 
(schematic capitals), ἀπαντῶνται καί στά ἀρχαϊκά καί κλασικά χρόνια, 
μόνο πού ἐκεῖ πρόκειται γιά ἡμιτελῆ κιονόκρανα, στά ὁποῖα ὁ διάκο-
σμος θά ὁλοκληρωνόταν μέ ζωγραφισμένα θέματα530. Τό σχηματοποι-
ημένο κιονόκρανο, σάν αὐτόνομη διακοσμητική μορφή, δέν φαίνεται 
νά χρησιμοποιεῖται πρίν ἀπό τήν ἐποχή τῶν Φλαβίων, δηλαδή πρίν 
ἀπό τόν 1ο αἰ. μ.Χ., ἐνῶ ἐπιβιώνει τουλάχιστον ὡς τίς ἀρχές τοῦ 5ου 
αἰ.531

Τά προσκεφάλαια καλύπτουν τίς πλάγιες πλευρές τοῦ ἰωνικοῦ κιο-
νοκράνου, ἔχουν κυλινδρικό σχῆμα, συμπιεσμένο στό μέσον, ὅπου πε-
ρισφίγγεται ἀπό ἀνάγλυφο ζωστῆρα. Ἀρκετοί τύποι προσκεφαλαίων 

528. Ὅ.π., 10.
529. Οἱ ἐμπρόσθιες ὄψεις ἑνός κιονοκράνου μπορεῖ νά ἔχουν κι ἄλλα δευτερεύοντα δι-

ακοσμητικά στοιχεῖα, ὅπως ἰωνικό κυμάτιο στόν ἄβακα, ρόδακα ἤ σφαῖρα στόν ὀφθαλμό 
τῶν ἑλίκων, αὔλακες στήν ἐπιφάνεια τῶν σπειρῶν ἤ ἑκατέρωθεν τῶν ὠῶν τοῦ ἐχίνου, φυ-
τικό διάκοσμο (συνήθως βλαστός ἀμπέλου) στό κανάλι πού ἑνώνει τίς ἕλικες. Δέν λείπουν 
καί οἱ περιπτώσεις κιονοκράνων, ὅπου κάτω ἀπό τόν ἐχῖνο σκαλίζεται ἀστράγαλος καί 
κάτω ἀπό αὐτόν ζώνη μέ φυτικό διάκοσμο. Γενικά, τά ρωμαϊκά κιονόκρανα τῆς Μικρᾶς 
Ἀσίας εἶναι πιό λιτά διακοσμημένα, ἀντίθετα ἀπό αὐτά τῆς Ρώμης, ὅπου ὁ διάκοσμος εἶναι 
πιό πλούσιος.

530. Herrmann, Ionic Capital, 16.
531. Herrmann-Sodini, «Exportations», 471-511. Τσιούμη-Μπακιρτζῆ, «Ἰωνι κά κι-

ονόκρανα», 218-220, πίν. 1-2.
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ἐπινοήθηκαν στήν ἀρχαϊκή καί κλασική περίοδο καί συνέχισαν νά χρη-
σιμοποιοῦνται ὡς τά αὐτοκρατορικά χρόνια. Τά προσκεφάλαια μπο-
ρεῖ νά εἶναι ἁπλᾶ, χωρίς ὑποδιαιρέσεις τῆς ἐπιφάνειάς τους (συνηθίζο-
νται στά σχηματοποιημένα κιονόκρανα), νά διαιροῦνται σέ ἐπιμέρους 
τμήματα ἀπό τέσσερις ἤ περισσότερες κατακόρυφες ταινίες (ἀρχαϊκή 
περίοδος) ἤ νά χωρίζονται σέ δύο μέρη ἀπό δύο ἤ περισσότερες στενές 
ταινίες πού τοποθετοῦνται στό κέντρο τοῦ προσκεφαλαίου (ἀττικά 
παραδείγματα κλασικῆς καί ἑλληνιστικῆς περιόδου). Στή ρωμαϊκή 
περίοδο ἡ πλειονότητα τῶν προσκεφαλαίων περισφίγγεται στό μέσον 
ἀπό πλατύ ζωστῆρα, πού μπορεῖ νά πλαισιώνεται ἀπό λεπτές ταινίες 
ἀλλά δέν λείπουν καί οἱ περιπτώσεις, ὅπου ὁ ζωστῆρας ἀποτελεῖται 
ἀπό διπλή ἤ τριπλή ταινία, θέμα ἀγαπητό στή Μικρά Ἀσία ἀπό τόν 2ο 
αἰ. καί ἑξῆς. Στά παλαιοχριστιανικά κιονόκρανα οἱ ζωστῆρες τῶν προ-
σκεφαλαίων συχνά ἀποτελοῦνται ἀπό μία, δύο ἤ καί τρεῖς ἀνάγλυφες 
κατακόρυφες ταινίες, ἐνῶ σέ κάποια κιονόκρανα δηλώνονται μέ μία 
ἁπλή αὔλακα ἤ ἐγχάρακτη ταινία. Ἡ ἐπιφάνεια τῶν προσκεφαλαίων 
κατά τήν ἑλληνιστική καί ρωμαϊκή περίοδο στή Μικρὰ Ἀσία, συχνά 
κοσμεῖται μέ φυτικά θέματα πού παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλία.

Κατά τήν παλαιοχριστιανική περίοδο τό ἁπλό ἰωνικό κιονόκρα-
νο χρησιμοποιήθηκε σέ βασιλικές ἤ ἄλλου εἴδους κτίσματα (κρῆνες, 
στοές κ.λ.π.), γιά νά στηρίξει εὐθύγραμμα ἐπιστύλια μέ μικρό σχετικά 
βάρος. Ὡστόσο δέν γνώρισε τήν ἴδια διάδοση μέ ἄλλους τύπους κιο-
νοκράνων, ὅπως π.χ. τό κορινθιακό, ἀφενός ἐπειδή ἀποτελοῦσε σύμβο-
λο μιᾶς ἄλλης ἐποχῆς πού ἀδυνατοῦσε νά ἐκφράσει τίς νέες τάσεις καί 
ἀφετέρου ἐπειδή τό μικρό του μέγεθος δέν μποροῦσε νά ἀντέξει τίς 
πιέσεις τῶν τοξωτῶν ἐπιστυλίων πού ἐπικράτησαν ἀπό τόν 5ο αἰ. καί 
ἑξῆς, ὁπότε συνδυάστηκε μέ τό ἐπίθημα καί ἀποτέλεσε ἕνα νέο ἀρχιτε-
κτονικό τύπο, τό ἰωνικό κιονόκρανο μέ συμφυές ἐπίθημα, πού χρησι-
μοποιήθηκε ἐντατικά κυρίως τόν 6ο αἰ.532.

Ἡ χρήση ἰωνικῶν κιονοκράνων μέ χωριστό ἐπίθημα συνεχίστηκε καί 
μετά τή δημιουργία τοῦ ἰωνικοῦ κιονοκράνου μέ συμφυές ἐπίθημα. Ἰω-
νικά κιονόκρανα μέ χωριστό ἐπίθημα ἀπαντῶνται στή Σικυώνα533, τή 

532. Βλ. παρακάτω στό κεφάλαιο IV.2.
533. Ὀρλάνδος, «Βασιλική Σικυῶνος», 86, εἰκ. 5. Ὁ ἴδιος, «Βασιλική Σικυῶνος Β΄ «, 158, 

εἰκ. 11-13. Ὁ ἴδιος, Ξυλόστεγος, 315, εἰκ. 272, ὅπου ἐσφαλμένα ἀναφέρεται ὡς ἰωνικό κι-
ονόκρανο μέ συμφυές ἐπίθημα.
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Βραυρώνα534, τούς Μολάους535, τόν Μύτικα536 καί ἀλλοῦ537 καί ἡ χρήση 
τους δέν παύει, τουλάχιστον στόν ἑλλαδικό χῶρο, μέχρι τόν 6ο αἰ.538 
(βασιλική Δελφῶν, βασιλική Γ΄ Ἀμφιπόλεως539).

Παλαιότερα εἶχε διατυπωθεῖ ἡ ἄποψη ὅτι ἡ χρήση ἁπλῶν ἰωνικῶν 
κιονοκράνων πού ἔφεραν χωριστό ἐπίθημα, δηλαδή ἐπίθημα λαξευμένο 
ἀπό ἄλλο κομμάτι μαρμάρου, ἀποτελεῖ ἔνδειξη πρωϊ μότητας ἑνός μνη-
μείου, ἄποψη πού εἶχε κατά κύριο λόγο βασισθεῖ στά κιονόκρανα ἀπό 
τή βασιλική τῶν Δαφνουσίων Λοκρῶν (τέλη 4ου-ἀρχές 5ου αἰ.) πού 
δημοσίευσε ὁ Ὀρλάνδος540 καί ἀπασχόλησαν καί ἄλλους μελετητές541. 
Ὅμως, κατά τήν ἐπανάληψη τῆς ἀνασκαφικῆς ἔρευνας στό αἴθριο καί 
τά προσκτίσματα τῆς βασιλικῆς ἀπό τή Συθιακάκη542, ἐντοπίστηκαν 
ἄλλα δύο ἰωνικά κιονόκρανα, ἴδιου τύπου μέ αὐτά πού δημοσιεύει ὁ 
Ὀρλάνδος, καθώς καί δύο ἐπιθήματα. Οἱ διαφοροποιήσεις μεταξύ κιο-
νοκράνων καί ἐπιθημάτων, τόσο ὡς πρός τό διάκοσμο καί τό εἶδος τοῦ 
μαρμάρου ὅσο καί ὡς πρός τίς ἀναλογίες, ὁδήγησαν τήν ἀνασκαφέα 
στό συμπέρασμα, ὅτι κιο νόκρανα καί ἐπιθήματα δέν συνανήκουν καί 
ὅτι τά μέν πρῶτα ἀνήκουν στήν ἀρχική φάση κατασκευῆς τοῦ ναοῦ 
καί τά δεύτερα προστέθηκαν ἀργότερα. Συνεπῶς «τά κιονόκρανα ἀπό 
τή βασιλική τῶν Δαφνουσίων Λοκρῶν δέν θά πρέπει στό ἑξῆς νά θεω-
ροῦνται ἀντιπροσωπευτικό παράδειγμα ἰωνικῶν κιονοκράνων μέ χω-
ριστό ἐπίθημα, οὔτε καί νά λαμβάνονται ὡς τεκμήριο γιά τήν πρω-
ϊμότητα αὐτοῦ τοῦ τύπου λόγῳ τῆς χρονολόγησης πού δίδεται στό 
μνημεῖο (ἀρχές 5ου αἰ.)»543. 

Ὁ διάκοσμος καί ἡ δομή τοῦ ἰωνικοῦ κιονοκράνου ἀκολουθεῖ 
ἀρχικά (4ος αἰ.) τά κλασικά πρότυπα, δηλαδή φέρει κυρτό ἐχῖνο πού 
κοσμεῖται μέ ἰωνικό κυμάτιο ἀπό τρία ὠά, πλαισιωμένο ἀπό ἀνάγλυ-

534. Στίκας, «Βραυρῶνα», 73 καί εἰκ. 3 στή σελ. 76.
535. Ἐτζέογλου, «Βασιλική Μολάων», 252, πίν. 86β καί 87α.
536. Βοκοτόπουλος, «Ἁγία Σοφία Μύτικα», 112, πίν. 86β, 89α-δ.
537. Γιά τά μνημεῖα μέ ἰωνικά κιονόκρανα πού φέρουν χωριστό ἐπίθημα, βλ. Sodini, 

«Sculpture I», 65 καί Zollt, «Kämpferkapitell», 61, ὑποσημ. 10.
538. Σωτηρίου, Χριστιανικαί Θῆβαι, 133. Τσιούμη-Μπακιρτζῆ, «Ἰωνικά κιονόκρανα», 

221.
539. Stikas, «Amphipolis», 303.
540. Orlandos, «Locride», 219, εἰκ. 5, 7.
541. Kautzsch, Kapitellstudien, 166, Νο 538. YegÜl, «Capitals», 267, εἰκ. 19. Vemi, 

Chapiteaux, 3, ὑποσημ. 2. Zollt, Kapitellplastik, 369.
542. Συθιακάκη, «Δαφνούσιοι Λοκροί» 239-240. ΑΔ 50 (1995), Χρονικά, 403-405, σχ. 5, 

πίν. 139γ, 140α.
543. Συθιακάκη, Ἀρχιτεκτονικός Διάκοσμος, 233-237. Κάτι ἀνάλογο θεωρεῖ ὅτι συμ-

βαίνει καί στήν περίπτωση τῆς βασιλικῆς τῆς Σικυῶνας.
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φα ἡμιανθέμια ἄνω καί ἀστράγαλο κάτω. Οἱ σπεῖρες τῶν ἑλίκων εἶναι 
ἔντονα χαραγμένες μέ βαθιές αὐλακώσεις καί ὁ ἄβακας κανονικά δι-
αμορφωμένος. Στόν 5ο αἰ. ἀρχίζει ἡ δομική καί αἰσθητική διαφορο-
ποίηση στά ἰωνικά κιονόκρανα, πού σέ γενικές γραμμές ἀκολουθεῖ τήν 
ἐξέλιξη πού παρατηρεῖται καί στό ἰωνικό μέρος τῶν κιονοκράνων μέ 
συμφυές ἐπίθημα. Ἀπό μορφολογικῆς ἄποψης τά κιονόκρανα ἀπο-
κτοῦν πιό βαρύ καί ὀγκῶδες σχῆμα: ὁ ἐχῖνος γίνεται πιό ψηλός καθώς 
πρός τά ἐπάνω καταλαμβάνει τόν χῶρο τοῦ καναλιοῦ, ἐνῶ πρός τά 
κάτω ξεπερνᾶ τήν εὐθεία τοῦ ὀφθαλμοῦ τῶν ἑλίκων. Ὁ ἄβακας πολλές 
φορές δέν τονίζεται, οἱ σπεῖρες τῶν ἑλίκων μειώνονται σέ ἀριθμό, τά 
προσκεφάλαια ἔχουν σχεδόν κυλινδρικό σχῆμα, ἐνῶ τό ἰωνικό κυμάτιο 
χάνει τήν πλαστικότητά του καί σχηματοποιεῖται. Ἡ κυβική μορφή 
συνεπάγεται τήν οἰκονομία κατά τήν ἐπεξεργασία τῶν κιονοκράνων, 
διότι κατά αὐτόν τόν τρόπο ἔπρεπε νά ἀφαιρεθεῖ λιγότερο ὑλικό καί 
κατά συνέπεια ἡ ἐργασία εἶχε μικρότερο κόστος. Ἡ ἀκρίβεια στίς ἀνα-
λογίες καί στό πλάσιμο ἐγκαταλείπεται. Ὁ ἐχῖνος δέν ἔχει πιά προ-
εξέχον κυρτό σχῆμα, διαμορφώνεται ὡς μία ἁπλή κωνική ἐπιφάνεια. 

Ἐπιπλέον, διαπιστώνεται σχηματοποίηση στήν ἀπόδοση τῶν 
θεμάτων. Τό ἰωνικό κυμάτιο στόν ἐχῖνο περιλαμβάνει συνήθως μόνο 
ἕνα ὠό μέσα σέ κέλυφος καί τά ἡμιανθέμια, ὅταν δέν παραλείπονται, 
συνίστανται ἀπό λιγότερα φύλλα. Στά προσκεφάλαια ἐπικρατοῦν λιτά 
θέματα, ὅπως σχηματοποιημένα λογχοειδῆ φύλλα, ἐνῶ δέν λείπουν 
καί οἱ περιπτώσεις ὅπου παραμένουν ἐντελῶς ἀκόσμητα. Οἱ ζωστῆρες 
ἀποτελοῦνται ἀπό ἁπλές ἀνάγλυφες ταινίες ἤ αὐλακώσεις, ἐνῶ κάποιες 
φορές φέρουν σχηματοποιημένο γεωμετρικό διάκοσμο.

Στήν περιοχή τῆς Μικρᾶς Ἀσίας κατά τόν 4ο καί τίς ἀρχές τοῦ 5ου 
αἰ., τό ἰωνικό κιονόκρανο ἔλαβε πιό ἁπλοποιημένη μορφή: τό κυμάτιο 
τοῦ ἐχίνου περιλαμβάνει δύο ὠά μέ λόγχες ἤ καί ἕνα μόνο ὠό χωρίς 
λόγχες. Ἡ ἁπλοποίηση χαρακτηρίζει καί τήν ἐπιφάνεια τῶν προσκε-
φαλαίων. Γενικά τά μικρασιατικά κιονόκρανα ἔχουν πιό ἀδρή ἐπεξερ-
γασία, πιό ἐπίπεδη διακόσμηση, ἐνῶ οἱ ἕλικες δια μορφώνονται σάν 
ἁπλές σπειροειδεῖς αὔλακες. Ἀντίθετα στά ἐρ γα στήρια τῆς Ρώμης, τήν 
ἴδια περίοδο, τά ἰωνικά κιονόκρανα ἐμφανίζονται πιό πλούσια δια-
κοσμημένα καί ἀντιγράφουν μέ ἐκλεκτικό τρόπο τύπους καί θέματα 
ἀπό τήν παλαιότερη τοπική ἀλλά καί τή μικρασιατική παράδοση. Τά 
ἀττικά κιονόκρανα διατηροῦν ἕναν ἐμφανῆ κλασικισμό: λεπτές ἀνα-
λογίες, ἕλικες χαραγμένες μέ ὄργανο, διάκοσμο πλήρως ἀνεπτυγμένο.

Γενικά, κατά τήν παλαιοχριστιανική περίοδο γίνεται πιό ἔντονη 
ἡ τάση γιά μορφολογική ἁπλοποίηση, τάση πού εἶχε ἐκδηλωθεῖ ἤδη 
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ἀπό τήν προηγούμενη περίοδο (Later pagan). Τό ὁριζόντιο κανάλι πού 
ἑνώνει τίς ἕλικες συχνά καταργεῖται. Τό κυμάτιο τοῦ ἐχίνου περιορίζε-
ται ἀρχικά σέ ἕνα ὠό μέ λόγχες (ἤ γλῶσσες) καί στή συνέχεια σέ ἕνα 
ἁπλό ὠό χωρίς λόγχες. Τό μόνο ἄλλο κόσμημα εἶναι τά ἡμιανθέμια, 
πού μπορεῖ νά ἀντικαθίστανται ἀπό κισσόφυλλα. Τό τυπικό μικρα-
σιατικό προσκεφάλαιο τοῦ 4ου αἰ. κοσμεῖται μὲ ὑδροχαρῆ φύλλα μέ 
ἑνωμένες τίς ἀπολήξεις τους καί δέν ἔχει ζωστῆρα. Τά φύλλα ἄκανθας 
συνεχίζουν νά χρησιμοποιοῦνται, ἀλλά συνηθίζονται περισσότερο στά 
προσκεφάλαια τῶν πλούσια διακοσμημένων κιονοκράνων τῶν ἐργα-
στηρίων τῆς Ρώμης. Τά δευτερεύοντα διακοσμητικά στοιχεῖα συνήθως 
παραλείπονται (ὅπως τό κυμάτιο στόν ἄβακα, ὁ ρόδακας στόν ὀφθαλμό 
τῶν ἑλίκων, ὁ βλαστός στό κανάλι κ.λ.π.). Ἐκτεταμένη ἁπλοποίηση 
γνωρίζει καί ὁ ζωστήρας τῶν προσκεφαλαίων, πού σπανίως πλέον ἔχει 
τήν παραδοσιακή μορφή, δηλαδή πλατιά κεντρική ταινία πού πλαι-
σιώνεται ἀπό δύο λεπτές ταινίες. Τά περισσότερα μικρασιατικά παρα-
δείγματα ἔχουν ζωστῆρες πού ἀποτελοῦνται ἀπό δύο σχετικά ἐπίπε-
δες ταινίες (σέ μερικές περιπτώσεις οἱ ταινίες ἀποδίδονται σάν κυρτός 
ἀστράγαλος). Ὁ ἀστράγαλος συνηθίζεται μόνο στά πιό πλούσια δι-
ακοσμημένα κιονόκρανα, ἀλλά στίς περισσότερες περιπτώσεις εἴτε 
ἔχει τή μορφή σχοινοειδοῦς ταινίας εἴτε ἑλισσόμενων ταινιῶν ἤ ἁπλῶς 
ἀφήνεται ἀκόσμητος. Ὁ ἄβακας, στά μετακωνσταντίνεια κιονόκρανα, 
συνήθως ἀπολήγει χωρίς κυμάτιο. 

Στόν 4ο αἰ. τά ἰωνικά κιονόκρανα ἀπό τή Θάσο544 γίνονται πιό 
ὀγκώδη καί χάνουν τή λεπτότητα καί τή χάρη πού χαρακτηρίζει τόν 
τύπο. Τά προσκεφάλαια τείνουν νά γίνουν κυλινδρικά, ὁ ἐχῖνος γίνεται 
παχύς καί τό κάτω του ὅριο φτάνει πιό κάτω ἀπό τόν ὀφθαλμό τῶν 
ἑλίκων. Ἡ τάση αὐτή παρατηρεῖται σέ ἀρκετά ἰωνικά κιονόκρανα τῶν 
παλαιοχριστιανικῶν ἐργαστηρίων545.

IV.1.1. ΤΟ ΑΠΛΟ ΙΩΝΙΚΟ ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΟ ΣΤΗΝ ΚΩ

Στή συλλογή ἀρχιτεκτονικῶν γλυπτῶν τοῦ Μουσείου τοῦ Κά - 
σ τρου Νεραντζιᾶς ἔχουν συγκεντρωθεῖ ἀρκετά ἰωνικά κιονόκρανα, ἐνῶ 
κατά τή διάρκεια τῆς μελέτης ἐντοπίστηκαν καί κάποια ἄλλα παρα-

544. Herrmann-Sodini, «Exportations», 496-498. Ἀνάλογα παραδείγματα ἀπαντῶνται 
καί στή Συλλογή τῆς Ροτόντας Θεσσαλονίκης, βλ. Τσιούμη-Μπα κιρτζῆ, «Ἰωνικά κι-
ονόκρανα», 218-220, πίν. 1-2.

545. Herrmann, Ionic Capital, 22. Ὁ ὀγκώδης ἐχῖνος συναντᾶται καί σέ κά ποια πρω-
ϊμότερα κιονόκρανα, ὅμως ἐκεῖ ἡ μορφή του ὀφείλεται εἴτε στό μεγάλο κανάλι εἴτε σέ 
κάποια ἐπιπλέον διακοσμητική ζώνη.
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δείγματα σέ διάφορες θέσεις τῆς πόλης καί τοῦ νησιοῦ, χωρίς ὡστόσο 
νὰ ἔχουν ἐπιβεβαιωμένη προέλευση ἀπό βασιλική ἤ κτήριο τῶν πα-
λαιοχριστιανικῶν χρόνων. Μοναδική ἐξαίρεση ἀποτελοῦν τά τρία κι-
ονόκρανα τοῦ βαπτιστηρίου τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Προδρόμου (Ἑπτά 
Βήματα) πού βρίσκονται στήν ἀρχική τους θέση.

Ἡ χρονολόγηση τῶν πρωϊμότερων ἰωνικῶν κιονοκράνων εἶναι 
ἀρκετά ἐπισφαλής, ἀφοῦ, ὅπως ἀναλύθηκε πιό πάνω, τά χαρακτη-
ριστικά τοῦ ἁπλοῦ ἰωνικοῦ κιονοκράνου κατά τόν 3ο καί τόν 4ο αἰ. 
δέν διαφοροποιοῦνται κατά μεγάλο βαθμό. Ἄλλωστε τά ἁπλᾶ ἰωνικά 
κιονόκρανα τῆς παλαιοχριστιανικῆς περιόδου δέν ἀποτελοῦν συχνό 
εὕρημα στίς βασιλικές καί ἡ ἀναλυτική ἐξέταση τῆς μορφολογικῆς 
τους δομῆς δέν ἔχει μέχρι στιγμῆς ἀπασχολήσει τούς μελετητές, πέραν 
μιᾶς ἁπλῆς περιγραφῆς τῆς ἐξάρτησης ἤ ὄχι ἀπό τά κλασικά πρότυ-
πα. Ἡ ἀπόδοση ἁπλῶν ἰωνικῶν κιονοκράνων στίς βασιλικές τῆς Κῶ 
εἶναι σχετικά προβληματική, μιᾶς καί ὅλα τά μέχρις στιγμῆς δεδομένα 
δείχνουν, ὅτι στίς βασιλικές τοῦ νησιοῦ χρησιμοποιήθηκαν ὡς ἐπί τό 
πλεῖστον ἰωνικά κιονόκρανα μέ συμφυές ἐπίθημα546. Ἡ μόνη περίπτω-
ση διατήρησης κατά χώραν ἰωνικῶν κιονοκράνων μέ ξεχωριστό ἐπίθη-
μα547 σέ παλαιοχριστιανικό κτήριο, εἶναι αὐτή τοῦ βαπτιστηρίου τῶν 
Ἑπτά Βημάτων, τά κιονόκρανα τοῦ ὁποίου ἔχουν στό παρελθόν χρο-
νολογηθεῖ στήν ὄψιμη ρωμαϊκή περίοδο, τοποθετημένα σέ β΄χρήση 
στό μνημεῖο548. 

Κατά τήν ἔρευνά μας συγκεντρώθηκε ἕνας μικρός ἀριθμός ἁπλῶν 
ἰωνικῶν κιονοκράνων μέ ὄψιμα τυπολογικά καί μορφολογικά χαρακτη-
ριστικά. Ἡ χρονολόγησή τους στήν παλαιοχριστιανική περίοδο εἶναι 
βέβαιη, ἀλλά ἡ ἀπόδοσή τους σέ κάποιο συγκεκριμένο μνημεῖο, γιά τήν 
ὥρα τουλάχιστον, καθίσταται ἀδύνατη. Ἐξάλλου, ἡ ἀναλυτική ἐξέταση 
τῶν χαρακτηριστικῶν τῶν τριῶν κιονοκράνων τοῦ βαπτιστηρίου τῶν 
Ἑπτά Βημάτων, καταδεικνύει μία ὀψιμότητα, σέ σχέση μέ τά ρωμαϊκά 
παραδείγματα καί μία χονδροειδῆ ἐπεξεργασία, πού τελικά τά ἀνάγει 
στήν περίοδο ἀνέγερσης τοῦ μνημείου. 

546. Ἀφενός μέν ἔχουν ἐντοπισθεῖ ἐλάχιστα κιονόκρανα διαφορετικῶν τύπων (κορινθι-
ακά, λυρόσχημα, θεοδοσιανά, τεκτονικά) καί ἀφετέρου δέν ἔχουν μέχρι στιγμῆς βρεθεῖ 
ἐπιθήματα ἰωνικῶν κιονοκράνων λαξευμένα σέ ξεχωριστό κομμάτι μαρμάρου.

547. Στήν πραγματικότητα πρόκειται γιά ἐπιμήκεις κιλλίβαντες τραπεζοειδοῦς διατομῆς, 
τῶν ὁποίων ἡ στενή πλευρά διακοσμεῖται μέ ἀνάγλυφο σταυρό, βλ. παραπάνω, κεφ. Ι.3.

548. Balducci, Basiliche, 50, εἰκ. 43.
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Ἰωνικό κιονόκρανο στό Μουσεῖο  
Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν Κάστρου Νεραντζιᾶς  

(ἀρ. κατ. 26, πίν. 8)

Τό πρῶτο κιονόκρανο αὐτοῦ τοῦ τύπου πού ἐξετάζεται, εἶναι κοντά 
στά ἑλληνορωμαϊκά πρότυπα καί διατηρεῖ ἀρκετά χαρακτηριστικά 
τοῦ τύπου: τή σχεδίαση καί τήν ἐκτέλεση τῶν ἑλίκων, τό κανάλι πού 
ἑνώνει τίς σπεῖρες τους, τό σχῆμα καί τό μέγεθος τοῦ ἐχίνου, τή μορφή 
τοῦ κυματίου πού κοσμεῖ τόν ἐχῖνο, τή μορφή τῶν ἡμιανθεμίων πού 
φύονται ἀπό κάλυκες, τή συμπίεση τῶν προσκεφαλαίων, τή σαφή δι-
αμόρφωση τοῦ ἄβακα. Ὡστόσο, κάποια ἀπό τά χαρακτηριστικά τῶν 
ἀρχαίων προτύπων ἔχουν ἀπωλεσθεῖ: οἱ ἐξωτερικές σπεῖρες τῶν ἑλίκων 
δέν σχηματίζουν ταινία διαχωρισμοῦ τοῦ κιονοκράνου ἀπό τόν ἄβα-
κα549, ὁ ἐχῖνος ὁριοθετεῖται μόνο στό κάτω μέρος του ἀπό ταινία, τά 
προσκεφάλαια εἶναι ἀκόσμητα, οἱ κάλυκες τῶν ἡμιανθεμίων ἀτροφικοί 
καί ἀστράγαλος δέν ὑπάρχει.

Ἰωνικό κιονόκρανο στό Μουσεῖο  
Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν Κάστρου Νεραντζιᾶς  

(ἀρ. κατ. 27, πίν. 9)

Τό κιονόκρανο ἔχει λίγο πιό προχωρημένη μορφή ἀπό τό προη-
γούμενο, καθώς ὁ ἐχῖνος εἶναι ἐλαφρῶς ἀτρακτοειδής καί ὁ ἄβακας 
πιό χαμηλός. Τό κυμάτιο τοῦ ἐχίνου εἶναι καλοσχηματισμένο ἀλλά τά 
ἡμιανθέμια καταλαμβάνουν περισσότερο χῶρο, ἐνῶ τά προσκεφάλαια 
φέρουν σχηματοποιημένο φυτικό διάκοσμο. Ἡ ἐπιφάνεια τοῦ ἐχίνου 
φθάνει πιό πάνω ἀπό τό ὕψος τῶν ὀφθαλμῶν τῶν ἑλίκων550, γεγονός 
πού τοῦ προσδίδει μία σχετική κομψότητα. Δεδομένου ὅτι καί τά δύο 
κιονόκρανα ἔχουν μία ἀρκετά προχωρημένη μορφή ἀλλά διατηροῦν 
καί κάποιες κλασικές ἀναμνήσεις, θά μποροῦσαν νά χρονολογηθοῦν 
στόν ὄψιμο 5ο αἰ.

549. Ὅπως γίνεται π.χ. στό ἰωνικό κιονόκρανο ἀπό τή βασιλική τῆς Σικυῶνος, Ὀρλάνδος, 
«Βασιλική Σικυῶνος Β΄ «, 158, εἰκ. 11. Ἐπίσης, Zollt, «Kämpferkapitell», πίν. 16, 3-4.

550. Παρόμοια διαμόρφωση τοῦ ἐχίνου, ἀλλά μέ σαφῆ σχηματισμό ὁριζόντιου σαμαρι-
οῦ, σέ κιονόκρανο ἀπό τή Θεσσαλονίκη, βλ. Γραμμένος-Κνιθάκης, 119, ἀρ. 296, πίν. VII καί 
36.
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Δύο ἰωνικά κιονόκρανο στό Μουσεῖο  
Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν Κάστρου Νεραντζιᾶς  

(ἀρ. κατ. 28, 29, πίν. 9)

Τά δύο ἑπόμενα κιονόκρανα παρουσιάζουν κάποια κοινά χαρακτη-
ριστικά ἀλλά διαφέρουν στήν ἐκτέλεση. Διατηροῦν μέν ἀρκετά στοι-
χεῖα ἀπό τά ἀρχαῖα πρότυπα (μεγάλες καί καλοσχεδιασμένες ἕλικες στό 
πρῶτο, διατήρηση τοῦ καναλιοῦ πού ἑνώνει τίς σπεῖρες τῶν ἑλίκων, 
σχῆμα ἐχίνου, μορφή κυματίου, παράθεση ἡμιανθεμίων, συμπίεση προ-
σκεφαλαίων στό πρῶτο, σαφής διαμόρφωση ἄβακα), ὡστόσο ὁρισμένα 
χαρακτηριστικά τους προδίδουν μία σχετική ἀπομάκρυνση ἀπό αὐτά. 
Ἡ μορφή τους εἶναι ἀρκετά ὀγκώδης καθώς ὁ ἐχῖνος μέ τό ἀκόσμητο 
ὑποτραχήλιο ξεπερνᾶ τήν εὐθεία τοῦ ὀφθαλμοῦ τῶν ἑλίκων καί δέν 
ὁριοθετεῖται ἀπό ταινία. Οἱ λόγχες τοῦ κυματίου τοῦ ἐχίνου ἔχουν 
ἀντικατασταθεῖ ἀπό ἀνάγλυφες κατακόρυφες ραβδώσεις, ἐνῶ τά ἡμι-
ανθέμια βλασταίνουν ἀπό ἀτροφικούς κάλυκες. Στό πρῶτο κιονόκρα-
νο τά προσκεφάλαια εἶναι μέν συμπιεσμένα ἀλλά ἀκόσμητα, στό δέ 
δεύτερο εἶναι σχεδόν κυλινδρικά καί κοσμοῦνται μέ σχηματοποιημένα 
λογχοειδῆ φύλλα. Ὁ ἄβακας δηλώνεται μέ σαφήνεια στό πρῶτο κι-
ονόκρανο, ἐνῶ στό δεύτερο παρατίθεται μέν, ἀλλά φαίνεται σχεδόν 
ἑνωμένος μέ τήν ἐξωτερική σπεῖρα τῶν ἑλίκων. Τό δεύτερο κιονόκρανο 
στή θέση τοῦ ἀστραγάλου φέρει σχοινοειδῆ ταινία. Καί τά δύο θά μπο-
ροῦσαν νά χρονολογηθοῦν στό β΄ μισό τοῦ 5ου αἰ., τό δεύτερο ἴσως καί 
λίγο ὀψιμότερα, στά τέλη τοῦ 5ου αἰ.

Ἰωνικό κιονόκρανο στό Μουσεῖο  
Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν Κάστρου Νεραντζιᾶς  

(ἀρ. κατ. 30, πίν. 9)

Τό κιονόκρανο ἀκολουθεῖ μέ σχετική πιστότητα τά ἀρχαῖα πρό τυπα 
καί χαρακτηρίζεται ἀπό τίς σωστές ἀναλογίες, ἀπό μία σχεδιαστική 
λιτότητα καί συμμετρία, μαζί μέ κάποια ξηρότητα, πού ἐπιτείνεται 
ἀπό τήν ἀπόδοσή του, κατά τά ἄλλα, πολύ ἐπιμελημένου σχηματοποι-
ημένου κυματίου. Τά φυλλάρια τῶν ἡμιανθεμίων εἶναι μόνον δύο, ἀνα-
διπλώνονται στήν ἀπόληξή τους σέ μικρές ἀγκιστροειδεῖς σπεῖρες καί 
οἱ κάλυκες εἶναι ἐντελῶς ἀτροφικοί. Τά προσκεφάλαια ἔχουν μέν κυ-
λινδρικό συμπιεσμένο σχῆμα ἀλλά παραμένουν ἐντελῶς ἀκόσμητα, μέ 
μία ἁπλή κάθετη αὐλάκωση στή θέση τοῦ ζωστῆρα καί τήν ἐπιφάνειά 
τους ἐπεξεργασμένη μέ ξοΐδα, τά ἴχνη τῆς ὁποίας εἶναι ὁρατά. 

Παρόμοιο καλοσχηματισμένο κυμάτιο ἐχίνου ἀπαντᾶται σέ ἰωνικό 
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κιονόκρανο ἀπό τό Ἄργος551 (α΄ μισό 5ου αἰ.) (πίν. 61), ὅπου τά ἡμι-
ανθέμια εἶναι πιό κοντά στά ἀρχαῖα πρότυπα. Ἡ ἐντελῶς ἀκόσμητη 
μορφή τῶν προσκεφαλαίων552 τοῦ κιονοκράνου τῆς Κῶ, μαζί μέ τή σχη-
ματοποίηση καί τήν ἄρτια ἐκτέλεση, μποροῦν νά τό χρονολογήσουν 
στό β΄ μισό τοῦ 5ου αἰ. ἤ τίς ἀρχές τοῦ 6ου αἰ.

Τρία ἰωνικά κιονόκρανο στό Βαπτιστήριο  
Ἁγίου Ἰωάννη Προδρόμου (Ἑπτά Βήματα)  

(ἀρ. κατ. 31, 32, 33, πίν. 10)

Τά τρία κιονόκρανα στό βαπτιστήριο τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ 
Προδρόμου (Ἑπτά Βήματα)553 ἀκολουθοῦν μέ ἀρκετή πιστότητα τά 
ἀρχαῖα πρότυπα ἀλλά ἡ δομή τους εἶναι ἀρκετά βαριά καί ὀγκώδης. Ὁ 
ἄβακας δηλώνεται μέ σαφήνεια, ὁ ἐχῖνος εἶναι κυρτός καί προεξέχων μέ 
ὁριζόντιο σαμάρι καί κλίση πού ἐπιτρέπει νά εἶναι ὁρατός ὁ διάκοσμός 
του ἀπό κάτω. Τά ἡμιανθέμια εἶναι μεγάλα, μέ ἀγκιστροειδεῖς ἀνα-
διπλώσεις ἀλλά οἱ κάλυκες ἀτροφικοί. Τό ὕψος τοῦ ἐχίνου ξεπερνᾶ τήν 
εὐθεία τῶν ὀφθαλμῶν τῶν ἑλίκων, ἐνῶ τό κανάλι πού ἑνώνει τίς σπεῖρες 
τους, παρατίθεται κανονικά. Τό κυμάτιο τοῦ ἐχίνου ἀποτελεῖται μέν ἀπό 
τρία ὠά, ἀλλά ἡ ἐπεξεργασία του εἶναι σχεδόν ἐπίπεδη. Οἱ ἕλικες εἶναι 
μεγάλες καί καλοσχηματισμένες. Τά προσκεφάλαια παραμένουν ἐντελῶς 
ἀκόσμητα, στά δύο πρῶτα κιονόκρανα παρουσιάζουν συμπίεση, ἐνῶ στό 
τρίτο εἶναι ἐντελῶς κυλινδρικά.

Τά κιονόκρανα τοῦ βαπτιστηρίου θά μποροῦσαν μέ μία πρώτη 
ματιά νά θεωρηθοῦν ρωμαϊκά, ὅμως μετά ἀπό μία προσεκτικότερη 
ἐξέταση, δια πιστώνει κανείς ὅτι οἱ τεχνίτες πού τά δημιούργησαν, 
ἀντιγράφουν μέν τά ἀρχαῖα πρότυπα, ἀδυνατοῦν ὅμως νά ἀποδώσουν 
τίς λεπτομέρειες τῶν προτύπων τους καί τό ἀποτέλεσμα εἶναι μία βα-
ριά καί ὀγκώδης μορφή. Ἐπιπλέον, τό τρίτο κιονόκρανο διαφοροποι-
εῖται κάπως ἀπό τά ἄλλα δύο, καθώς διαθέτει ἕνα πιό ἁδρό κυμάτιο, 
τά ἡμιανθέμια ἀποτελοῦνται ἀπό δύο μόνον φυλλάρια καί τά προ-

551. Oikonomou-Laniado, Argos Paléochrétienne, 18, εἰκ. 24.
552. Ἀκόσμητα προσκεφάλαια, βλ. σέ κιονόκρανα ἀπό τή Θεσσαλονίκη, Γραμμένος-

Κνιθάκης, Κατάλογος, 123-125, ἀρ. 308, 311, 312, πίν. 38.
553. Ὀρλάνδος, «Βαπτιστήριο Κῶ», 441, ὑποσημ. 2. Balducci, Basiliche, 47-50, εἰκ. 40-43. 

Ὁ Ὀρλάνδος, πού χρονολογεῖ τό βαπτιστήριο στά μέσα 5ου-μέσα 6ου αἰ., ἀναφέρει ὅτι 
κάποιοι ἀπό τούς κίονες καί τά κιονόκρανα ἀφαιρέθηκαν κατά τή διάρκεια τῆς Τουρκο-
κρατίας καί χρησιμοποιήθηκαν στό τζαμί τῆς Λότζιας. Σήμερα στό τζαμί ὑπάρχουν νεότερα 
κιονόκρανα, τά ὁποῖα πιθανότατα τοποθετήθηκαν κατά τήν ἐπισκευή τοῦ τζαμιοῦ ἀπό τούς 
Ἰταλούς μετά τόν σεισμό τοῦ 1933.
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σκεφάλαια εἶναι ἐντελῶς κυλινδρικά554. Ἄν, παρόλη τή σχηματοποίη-
ση, ὑποθέσουμε ὅτι τά δύο πρῶτα κιονόκρανα ἀποτελοῦν σπόλια τῆς 
«παρακμῆς τῆς ρωμαϊκῆς περιόδου», ὅπως χαρακτηρίζει ὁ Balducci τό 
σύνολο τῶν κιονοκράνων τοῦ βαπτιστηρίου, τότε τό τρίτο χρονολο-
γεῖται μέ βεβαιότητα στήν ἐποχή ἀνέγερσης τοῦ κτηρίου. Ὡστόσο, ἡ 
χρονολόγηση καί τῶν τριῶν κιονοκράνων θά πρέπει κατά τή γνώμη 
μας νά ἀναχθεῖ στήν ἐποχή μετά τήν περίοδο βασιλείας τοῦ Ἰουστινι-
ανοῦ (β΄ μισό 6ου αἰ.), σέ μία ἐποχή δηλαδή πού ἀγαπᾶ τίς ἐπιστροφές 
στά κλασικά πρότυπα, ἀλλά δέν εἶναι πάντα ἐφικτό νά τίς ἀντιγράφει 
μέ πιστότητα. 

Ἰωνικό κιονόκρανο στό Μουσεῖο 
 Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν Κάστρου Νεραντζιᾶς  

(ἀρ. κατ. 34, πίν. 11)

Τό κιονόκρανο ἔχει ἀρκετά προχωρημένη μορφή καί βρίσκεται πιό 
κοντά στό λεξιλόγιο τῆς παλαιοχριστιανικῆς γλυπτικῆς. Ὁ ἄβακας 
δηλώνεται μέ σαφήνεια καί τό κανάλι πού ἑνώνει τίς ἕλικες, διατηρεῖται 
ἀλλά οἱ ἕλικες εἶναι μικρές, μέ πολλαπλές ἀσύμμετρες σπεῖρες, στενές 
κοῖλες αὔλακες καί μικρούς ἀγκιστροειδεῖς ὀφθαλμούς. Ὁ ἐχῖνος εἶναι 
μικρός, μέ ἐλαφριά κυρτότητα καί ξεπερνᾶ τήν εὐθεία τῶν ὀφθαλμῶν 
τῶν ἑλίκων προσδίδοντας κυβική μορφή στό κιονόκρανο. Τό κυμάτιο 
ἀποτελεῖται μέν ἀπό τρία ἀνάγλυφα ὠά μέ λεπτό κέλυφος, μεταξύ τῶν 
ὁποίων μεσολαβοῦν ἀνεστραμμένες λόγχες, ἀλλά τά ὠά εἶναι πολύ μι-
κροῦ μεγέθους. Τό κυμάτιο εἶναι τοποθετημένο ἀδέξια πρός τή μία ἕλικα 
τοῦ κιονοκράνου, μέ ἀποτέλεσμα νά ἀφήνεται κενός λειασμένος χῶρος 
ἀνάμεσα στό ἕνα ἀκραῖο ὠό καί στήν ἄλλη ἕλικα. Τά ἡμιανθέμια εἶναι 
μικρά καί συνοπτικά ἀποδοσμένα, χωρίς νά βλασταίνουν ἀπό κάλυκα καί 
ἔχουν σχεδόν κατακόρυφη διάταξη. Τά φυλλάριά τους ἔχουν καμπυλότη-
τα ἀλλά δέν ἀναδιπλώνονται σέ μικρές σπεῖρες. Τά προσκεφάλαια εἶναι 
συμπιεσμένα καί ἀκόσμητα μέ διαφορετικό τύπο ζωστήρα σέ καθένα ἀπό 
αὐτά: ὁ ἕνας ὁρίζεται ἀπό δύο ἐγχάρακτες κατακόρυφες αὐλακώσεις καί 
ὁ ἄλλος κοσμεῖται μέ ἐπάλληλες ταινίες σχήματος V (σχηματοποιημένα 

554. Παρόμοια διαμόρφωση (ἐπίπεδο κυμάτιο ἀπό τρία ὠά καί ἀκόσμητα, σχεδόν κυ-
λινδρικά προσκεφάλαια) ἀλλά χωρίς ἡμιανθέμια, παρατηρεῖται στό ἰωνικό μέρος κιο-
νοκράνου μέ συμφυές ἐπίθημα ἀπό τό νότιο ὑπερῶο τῆς Ἀχειροποιήτου. Ἡ Βέμη τό χρο-
νολογεῖ στήν ἀρχική φάση τοῦ ναοῦ, δηλαδή στό β΄ μισό τοῦ 5ου αἰ., ἐνῶ ὁ Zollt καί ἡ 
Συθιακάκη σέ ὀψιμότερη περίοδο (φάση ἐπισκευῆς, ἴσως στό α΄ μισό ἤ στά τέλη τοῦ 6ου 
αἰ.). Vemi, Chapiteaux, 131, πίν. 41, ἀρ. 123α-β. Zollt, Kapitellplastik, 344, ὑποσημ. 334. 
Συθιακάκη, Ἀρχιτεκτονικός Διάκοσμος, 163 καί 206.
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φύλλα δάφνης). Καί στά δύο προσκεφάλαια οἱ ζωστῆρες εἶναι ἔκκεντρα 
τοποθετημένοι.

Ἡ ἐμφανής ἀσυμμετρία στήν ἀπόδοση τῶν λεπτομερειῶν καί ἡ 
ἀδεξιότητα στήν ἐκτέλεση τῶν θεμάτων, ἀποδίδουν τό κιονόκρανο σέ 
κάποιο τοπικό ἐργαστήριο, γεγονός πού ἐνισχύεται καί ἀπό τό εἶδος 
τοῦ μαρμάρου, πού μοιάζει τοπικῆς προέλευσης. Ἡ χρονολόγησή του 
μέσα στό α΄ μισό τοῦ 6ου αἰ. εἶναι πολύ πιθανή.

Δύο ἰωνικά κιονόκρανα στό Μουσεῖο  
Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν Κάστρου Νεραντζιᾶς  

(ἀρ. κατ. 35, 36, πίν. 11)

Τά δύο κιονόκρανα ἔχουν συμπαγῆ μορφή καί ἀρκετά ὀγκώδη 
ἐχῖνο, πού φθάνει μέχρι τό ὕψος τῶν ἐξωτερικῶν σπείρων τῶν ἑλί- 
κων555, σχηματίζοντας καί ἕνα ὑψηλό ἀκόσμητο κυλινδρικό ὑποτρα χήλιο. 
Ὁ ἄβακας εἶναι σαφῶς διαμορφωμένος. Ἡ ἐπιφάνεια τῶν κυ ματίων τῶν 
ἐχίνων εἶναι κατεστραμμένη ἀλλά φαίνεται πώς περιε λάμβαναν τρία ὠά. 
Τά προσκεφάλαια τοῦ πρώτου εἶναι συμπιεσμένα καί κοσμοῦνται μέ τά 
συνήθη λογχοειδῆ φύλλα556, ἐνῶ τοῦ δεύτερου εἶναι μεγάλα κυλινδρικά 
καί φέρουν σχηματοποιημένο διάκοσμο μόνο στόν πλατύ λειασμένο 
ζωστήρα557. Ἡ συμπαγής μορφή, ἡ σχηματοποίηση καί ἡ ἀπομάκρυνση 
ἀπό τά κλασικά πρότυπα, θά μποροῦσε νά τά χρονολογήσει μέσα στό β΄ 
μισό τοῦ 6ου αἰ.

Δύο ἰωνικά κιονόκρανο στό Μουσεῖο  
Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν Κάστρου Νεραντζιᾶς 

(ἀρ. κατ. 37, 38, πίν. 11,12)

Τά κιονόκρανα χαρακτηρίζονται γιά τήν ἐπίπεδη, ἀντικλασική 
ἀντίληψη καί τή σχηματοποίηση. Καί τά δύο ἔχουν ὑποτυπώδη ἄβα-

555. Ἀνάλογης βαριᾶς δομῆς κιονόκρανα στή Συλλογή τῆς Ροτόντας, βλ. Τσιούμη-
Μπακιρτζῆ, «Ἰωνικά κιονόκρανα», 220-221, ἀρ. κατ. 10-11, πίν. 3. Ἐπίσης, στίς ἀποθῆκες τοῦ 
Ἀρχαιολογικοῦ Μουσείου Θεσσαλονίκης, βλ. Γραμμένος-Κνιθάκης, Κατάλογος, 126-127, ἀρ. 
316, 319, πίν. 39. Ἐπίσης βλ. τά πολύ σχηματοποιημένα καί κυβικῆς μορφῆς κιονόκρανα ἀπό 
τίς κιονοστοιχίες τῶν ὑπερώων τῆς βασιλικῆς Ὑψηλομετώπου Λέσβου, Ὀρλάνδος, «Βασιλικαί 
Λέσβου», 17, εἰκ. 15-17. Ἡ βασιλική ἔχει χρονολογηθεῖ στό β΄ μισό τοῦ 6ου αἰ.

556. Παρόμοια προσκεφάλαια σέ κιονόκρανο βαριᾶς δομῆς ἀπό τή Θεσσαλονίκη, βλ. 
Γραμμένος-Κνιθάκης, Κατάλογος, 120, ἀρ. 299, πίν. 36.

557. Σχηματοποιημένα φύλλα, παρόμοιας διάρθρωσης ἀλλά πιό μικρά, ἐν το πίζονται σέ 
ζωστῆρα ἰωνικοῦ κιονοκράνου ἀπό τή Θεσσαλονίκη, στό ὁποῖο ὅμως κοσμεῖται καί ἡ 
ἐπιφάνεια τῶν προσκεφαλαίων μέ λογχοειδῆ φύλλα, βλ. Γραμμένος-Κνιθάκης, Κατάλογος, 
115-116, ἀρ. 287, πίν. 35.
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κα. Στό πρῶτο, πού ἔχει μικρότερες διαστάσεις, οἱ ἕλικες εἶναι σχετικά 
μικρές καί συμμετρικές, μέ παχεῖς ἀνάγλυφες σπεῖρες, στενές αὔλακες 
πρισματικῆς λάξευσης καί κομβιωτούς ἀνάγλυφους ὀφθαλμούς. Τό 
κανάλι σύνδεσης τῶν ἑλίκων δέν σχηματίζεται. Τό δεύτερο ἔχει με-
γαλύτερες διαστάσεις καί γενικά πιό χονδροειδῆ καί ἐπίπεδη ἐπεξερ-
γασία. Οἱ ἕλικες εἶναι παχεῖς μέ πολλαπλές συστροφές, ἐνῷ τό κανάλι 
πού ἑνώνει τίς σπεῖρες τους, εἶναι ὑποτυπῶδες. 

Καί στά δύο ὁ ἐχῖνος εἶναι σχεδόν ἐπίπεδος καί φθάνει, στό μέν 
πρῶτο πιό κάτω ἀπό τούς ὀφθαλμούς τῶν ἑλίκων καί στό δεύτερο 
σχεδόν μέχρι τήν ἐξωτερική σπεῖρα τῶν ἑλίκων. Στό πρῶτο κοσμεῖται 
μέ ἕνα ὠό μέσα σέ παχύ ἀνάγλυφο κέλυφος καί στό δεύτερο μέ ἕνα ὠό, 
ἐπίσης, πού περιβάλλεται ἀπό ἀνάγλυφες κατακόρυφες ραβδώσεις. 
Ἡμιανθέμια δέν ὑπάρχουν. Τά προσκεφάλαια τοῦ πρώτου συμπιέζο-
νται ἐλαφρῶς μόνο στήν κάτω πλευρά καί κοσμοῦνται μέ ἐπιμήκη 
λογχοειδῆ φύλλα ἑκατέρωθεν πλατύ ἐπίπεδου ζωστῆρα καί τοῦ δεύτε-
ρου εἶναι κυλινδρικά μέ διάκοσμο ἀπό ὅμοια φύλλα ἑκατέρωθεν πλατύ 
ἐπίπεδου ζωστήρα πού φέρει κεντρική ἐγχάρακτη αὔλακα. 

Κιονόκρανα στά ὁποῖα ὁ ἐχῖνος κοσμεῖται μέ ἕνα μόνον ὠό, χωρίς 
ἡμιανθέμια, εἶναι γνωστά στήν παλαιοχριστιανική περίοδο558, ἀλλά δι-
ατηροῦν συνήθως καί κάποια ἄλλα στοιχεῖα τοῦ διακόσμου, ὅπως τή 
σχηματική ἀπόδοση τῶν ἡμιανθεμίων, γι’ αὐτό καί ἔχουν χρονολογηθεῖ 
σέ κάπως σχετικά πρώϊμη περίοδο (τέλη 4ου-ἀρχές 5ου αἰ.). Τά δύο 
κιονόκρανα τῆς Κῶ χαρακτηρίζονται ἀπό τήν πλήρη σχηματοποίηση 
καί τή συμπαγή, σχεδόν ὀρθογωνική, μορφή καί θά πρέπει νά χρονο-
λογηθοῦν σέ ὀψιμότερη περίοδο, δηλαδή στόν προχωρημένο 6ο αἰ.

IV.2. ΤΟ ΙΩΝΙΚΟ ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΟ  
ΜΕ ΣΥΜΦΥΤΟ ΕΠΙΘΗΜΑ

IV. 2.1. ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ - ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

Τά ἰωνικά κιονόκρανα μέ συμφυές ἐπίθημα εἶναι ὁ τύπος κιονοκράνου 
πού ἀπαντᾶται μέ μεγαλύτερη συχνότητα στήν Κῶ. Ὁ τύπος αὐτός 
γνώρισε ἰδιαίτερη διάδοση στίς περισσότερες περιοχές τῆς αὐτοκρα-
τορίας, διότι ἀνταποκρινόταν στίς ἀπαιτήσεις μιᾶς μαζικότερης παρα-

558. Τσιούμη-Μπακιρτζῆ, «Ἰωνικά κιονόκρανα», 220-221, ἀρ. κατ. 10, πίν. 3. 
Γραμμένος-Κνιθάκης, Κατάλογος, 120, ἀρ. 299, πίν. 36. Ἰωνικά κιονόκρανα μέ ἕνα ὠό, πού 
ἀκολουθοῦν ὅμως τά ἀρχαῖα πρότυπα, ἔχουν δηλαδή καλοσχηματισμένα ἡμιανθέμια καί 
ἕλικες, βλ. στή βασιλική Σικυῶνος, Ὀρλάνδος, «Ἀνασκαφή Σικυῶνος», 86, εἰκ. 5. Ὁ ἴδιος, 
«Βασιλική Σικυῶνος Β΄», 158, εἰκ. 11.

-3-MHLITSH_TOMOS A no 17.indd   155 29/3/2018   10:36:29 πµ



ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΗΛΙΤΣΗ-ΚΕΧΑΓΙΑ

156 157

γωγῆς, ἡ ὁποία ὑπαγόρευε γρήγορη καί φθηνότερη κατασκευή. Ἐκτός 
αὐτοῦ ἡ χρήση του ἐπιβλήθηκε γιά δομικούς λόγους, ἀπό τή στιγμή 
πού τά εὐθύγραμμα ἐπιστύλια στίς βασιλικές ἀντικαταστάθηκαν ἀπό 
τά τοξωτά. Πρίν ἀπό τή χρήση τῶν τόξων τά εὐθύγραμμα ἐπιστύλια 
ἔβαιναν ἀπευθείας ἐπάνω στόν τετράγωνο ἄβακα τῶν κορινθιακῶν καί 
τῶν ἰωνικῶν κιονοκράνων. 

Στή συνέχεια, μέ τήν καθιέρωση τῶν τοξωτῶν ἐπιστυλίων χρειάστη-
κε νά παρεμβληθεῖ μεταξύ τόξου καί κιονοκράνου ἕνα ἰδιαίτερο 
μαρμάρινο ἀρχιτεκτονικό μέλος, ἀρκετά ἀνθεκτικό, γιά νά δεχθεῖ τίς 
πιέσεις πού ἀσκοῦσαν τά μεγάλου πάχους πλίνθινα τοξωτά ἐπιστύλια 
καί νά ἀποτελέσει τή μετάβαση ἀπό τόν ἄβακα τοῦ κιονοκράνου στό 
ὀρθογώνιο ποδαρικό τοῦ τόξου559. Γι’ αὐτόν τόν σκοπό χρησιμοποιήθη-
κε τό ἐπίθημα, πού ἔχει σχῆμα ἀνεστραμμένης κόλουρης πυραμίδας 
καί ἀποτελεῖ ἐξελιγμένη καί ἁπλουστευμένη μορφή τοῦ ρωμαϊκοῦ ὑφα-
ψιδίου. Τό ἐπίθημα λαξευόταν χωριστά στίς περιπτώσεις πού ἐπέστεφε 
κορινθιακά κιονόκρανα. Ἡ χρήση του σέ συνδυασμό μέ τό «κλασικό» 
ἰωνικό κιονόκρανο, πού εἶχε ὀρθογώνιο σχῆμα καί προσκεφάλαια καί 
ἦταν ἰδανικότερο ἀπό τό τετράγωνο ρωμαϊκό ἰωνικό κιονόκρανο γιά 
νά προσαρμοσθεῖ στήν ὀρθογώνια βάση τοῦ ἐπιθήματος560, ὁδήγησε 
στή λάξευση τῶν δύο μελῶν ἀπό τό ἴδιο κομμάτι μαρμάρου. Ὡστόσο 
στόν ἑλλαδικό χῶρο διατηροῦνται ἀρκετά παραδείγματα ἰωνικῶν κι-
ονοκράνων μέ χωριστό ἐπίθημα561, παραλλαγή πού συνυπῆρξε μέ τά 
συμφυῆ γιά μεγάλο χρονικό διάστημα562. 

Ὁ τύπος γνώρισε ἰδιαίτερη διάδοση στήν Κωνσταντινούπολη, τά 
Βαλ κάνια, τά νησιά τοῦ Αἰγαίου καί τή Βόρειο Ἀφρική, ἐνῶ δέν φαίνε-
ται νά ἦταν ἰδιαίτερα δημοφιλής στήν Ἰταλία563καί τή Μικρά Ἀσία564. 

559. Deichmann, Studien, 42. Kautzsch, Kapitellstudien, 165-166. Zollt, Kapitellplastik, 
244: Τό ἐπίθημα μεσολαβεῖ ἀνάμεσα στό ἰωνικό κιονόκρανο καί τό ὀρθογωνικό ποδαρικό 
τοῦ τόξου τῆς τοξοστοιχίας, ὅπου παίρνει τή θέση τοῦ τετράγωνου ἄβακα τοῦ ἰωνικοῦ 
στοιχείου. Ἡ παρένθεση τοῦ ἐπιθήματος σημαίνει μία κατασκευαστική ἐλάφρυνση, ἐπειδή 
ἐπέτρεψε νά προσαρμοσθεῖ τό βάθος τοῦ τοίχου τῶν ἁψιδωμάτων καί ἐπιπλέον μπορεῖ νά 
ἐξομοιώσει διαφορετικά ὕψη κιόνων.

560. Vemi, Chapiteaux, 3.
561. Στή Σικυῶνα, Ὀρλάνδος, «Ἀνασκαφή Σικυῶνος», 86, εἰκ. 5. Ὁ ἴδιος, Ξυλόστεγος, 

315, εἰκ. 272, ὅπου ἀναφέρεται ἐσφαλμένα ὡς ἰωνικό κιονόκρανο μέ συμφυές ἐπίθημα, βλ. 
Vemi, Chapiteaux, 107, ὑποσημ. 269. Στή Βραυρῶνα, Στίκας, «Βραυρῶνα», 73, εἰκ. 3. Στόν 
Μύτικα, Βοκοτόπουλος, «Ἁγία Σοφία Μύτικα», 112, εἰκ. 86β καί 89α, δ.

562. Συθιακάκη, Ἀρχιτεκτονικός Διάκοσμος, 190, ὑποσημ. 13.
563. Vemi, Chapiteaux, 4. Πιθανόν ἐπειδή ἐκεῖ οἱ ναοί δέν διέθεταν κατά κανόνα 

ὑπερῶα. Βλ. Krautheimer, Ἀρχιτεκτονική, 209 κ.ἑ.
564. Ἡ Βέμη ἀναφέρει ὅτι ὑπάρχουν ἀρκετά παραδείγματα στή Μικρά Ἀσία (Vemi, 
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Ἀναφορικά μέ τήν ἐποχή δημιουργίας του, οἱ περισσότεροι μελε-
τητές θεωροῦν ὅτι τό ἰωνικό κιονόκρανο μέ συμφυές ἐπίθημα ἐμφανίζε-
ται πρίν τό 400 μ.Χ. καί εἰδικότερα στό τελευταῖο τέταρτο τοῦ 4ου 
αἰ.565. Τά κιονόκρανα πού ἔχουν χρονολογηθεῖ σέ αὐτή τήν πρώϊμη 
περίοδο, προέρχονται κατά τό μεγαλύτερο μέρος τους ἀπό τόν ἑλλα-
δικό χῶρο566, γεγονός πού ὁδήγησε κάποιους μελετητές στήν ἄποψη 
ὅτι τό κιονόκρανο μέ συμφυές ἐπίθημα δημιουργήθηκε στόν ἑλλαδικό 
χῶρο καί συγκεκριμένα στά ἐργαστήρια τῆς Ἀττικο-Βοιωτίας, ἀπ’ ὅπου 
στή συνέχεια εἰσήχθη στήν Κωνσταντινούπολη567. 

Ὡστόσο, ἡ ἄποψη ὅτι τά κιονόκρανα τοῦ ἑλλαδικοῦ χώρου πού 
λόγῳ τῆς ἀρχαΐζουσας διάθεσης θεωρήθηκαν πρώϊμα καί χρονο λο-
γήθηκαν ἀπό τούς περισσότερους μελετητές στό τέλος τοῦ 4ου αἰ., 
τελευταία ἀμφισβητήθηκε καί ἡ ἀρχαΐζουσα μορφή, πού ἐντοπίζεται σέ 
κιονόκρανα πού προέρχονται κυρίως ἀπό τήν περιοχή τῆς Βοιωτίας, 
πιθανολογήθηκε ὅτι ἀποτελεῖ τοπική ἰδιομορφία καί ἑρμηνεύτηκε ὡς 
ἔνδειξη τάσεων ἀρχαϊσμοῦ πού κυριάρχησαν στόν ἑλλαδικό χῶρο στά 
μέσα τοῦ 6ου αἰ., ἤ καλύτερα μετά τό τέλος τῆς βασιλείας τοῦ Ἰουστι-
νιανοῦ568. 

Chapiteaux, 4), παρατήρηση, μέ τήν ὁποία δέν συμφωνεῖ ὁ Zollt (Kapitellplastik, 359-
360).

565. Kautzsch, Kapitellstudien, 165. Deichmann, Studien, 46. YegÜl, «Capitals», 267.
566. Κιονόκρανα ἀπό τή βασιλική τῶν Δαφνουσίων Λοκρῶν, Orlandos, «Locride», 219, 

εἰκ. 5-7. Kautzsch, Kapitellstudien, 166, ἀρ. 538. YegÜl, «Capitals», 267, εἰκ. 19. Vemi, 
Chapiteaux, 3, ὑποσημ. 2. Zollt, Kapitellplastik, 369. Πρόσφατη ἀνασκαφική ἔρευνα στό 
χῶρο τοῦ αἰθρίου καί τῶν προσκτισμάτων τῆς βασιλικῆς ἀποκάλυψε ἄλλο ἕνα ἀκέραιο 
κιονόκρανο ἴδιου τύπου, τμήματα ἑνός δεύτερου καθώς καί τουλάχιστον δύο κιονόκρανα 
μέσα στό φρέαρ τοῦ αἰθρίου, Συθιακάκη, «Δαφνούσιοι Λοκροί», 239-240. ΑΔ 50 (1995) 
Χρονικά, 403-405, σχ. 5, πίν. 139γ. Δύο κιονόκρανα ἀπό τή Σκριπού τῆς Βοιωτίας. Γιά τό 
πρῶτο, πού στήν παλαιότερη βιβλιογραφία θεωρεῖται ὡς τό πρωϊμότερο σωζόμενο 
παράδειγμα τοῦ τύπου, Kautzsch, Kapitellstudien, 166, πίν. 33, ἀρ. 535. Ὀρλάνδος, 
Ξυλόστεγος, 314, εἰκ. 270. Deichmann, Studien, 46. YegÜl, «Capitals», 267, εἰκ. 16. Vemi, 
Chapiteaux, 89-90, πίν. 6, ἀρ. 17. Γιά τό δεύτερο, πού χρονολογεῖται στήν ἴδια περίπου 
περίοδο, Ὀρλάνδος, Ξυλόστεγος, 317, εἰκ. 271. Vemi, Chapiteaux, 90-91, πίν. 7, ἀρ. 18. Δύο 
κιονόκρανα στήν αὐλή τοῦ Ἁγίου Νικολάου στά Καμπιά Βοιωτίας, Vemi, Chapiteaux, 91, 
πίν. 8, ἀρ. 19-20. Ἕνα κιονόκρανο ἀπό τό Δαφνί, Vemi, Chapiteaux, 84, πίν. 3, ἀρ. 3. Τρία 
κιονόκρανα ἀπό τή βασιλική τῆς Ἐπιδαύρου, Vemi, Chapiteaux, 108-109, πίν. 22-23, ἀρ. 
62-64.

567. Sodini, «Sculpture I», 254. Vemi, Chapiteaux, 215. YegÜl, «Capitals», 269. Ἀντίθε-
τα, ὁ Betsch (Late Antique Capital, 240] ὑποστηρίζει ὅτι ὁ τύπος πιθανόν δημιουργήθηκε 
στήν Κωνσταντινούπολη τήν ἐποχή τοῦ Θεοδοσίου Β΄ .

568. Συθιακάκη, Ἀρχιτεκτονικός Διάκοσμος, 233-242 καί 304.
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Ἐπίσης, ἀμφισβητήθηκε τόσο ἡ δημιουργία τοῦ τύπου στόν ἑλλα-
δικό χῶρο569, ὅσο καί ἡ ἐπίδραση τῶν ἑλλαδικῶν ἐργαστηρίων στή 
διαμόρφωση τοῦ τύπου, ὅπως αὐτός ἐμφανίζεται στήν Κωνσταντι-
νούπολη ἀπό τα μέσα τοῦ 5ου αἰ. καί ἐπισημάνθηκε ἡ ἐπίδραση τῆς 
μικρασιατικῆς παράδοσης στή μορφολογία τῶν παραδειγμάτων τῆς 
πρωτεύουσας (κυρίως λόγῳ τῆς ἀπουσίας τοῦ καναλιοῦ πού ἑνώνει τίς 
ἕλικες στά κιονόκρανα τῆς πρωτεύουσας)570. 

Πάντως, ὁ ρόλος τῆς Κωνσταντινούπολης στή διαμόρφωση τοῦ 
ἰωνικοῦ κιονοκράνου μέ συμφυές ἐπίθημα δέν μπορεῖ ἀκόμη νά ἀπο-
σαφηνισθεῖ μέ ἀκρίβεια, δεδομένου ὅτι πρίν ἀπό τά μέσα τοῦ 5ου αἰ. 
(δηλαδή πρίν ἀπό τή βασιλική Στουδίου πού χρονολογεῖται γύρω στό 
453571 καί ἔχει κιονόκρανα τέτοιου τύπου572) δέν σώζεται κανένα κτήριο 
στήν πρωτεύουσα μέ ἰωνικά κιονόκρανα μέ συμφυές ἐπίθημα573. 

Κατά τόν 5ο καί 6ο αἰ.574 τό ἰωνικό κιονόκρανο μέ συμφυές ἐπίθη-
μα διαδόθηκε εὐρύτατα σέ πολλές περιοχές τῆς αὐτοκρατορίας καί 
χρησιμοποιήθηκε κυρίως στά ὑπερῶα τῶν βασιλικῶν575, σπανιότερα 

569. Déroche, «Acanthe», 443. Συθιακάκη, ὅ.π., 242 καί 296-304.
570. Zollt, Kaitellplastik, 358-361, 366. Τά ἰωνικά κιονόκρανα μέ συμφυές ἐπίθημα πού 

ἔχουν σωθεῖ ἀπό τήν Κωνσταντινούπολη, δέν διαθέτουν κανάλι ἕνωσης τῶν σπειρῶν τῶν 
ἑλίκων, χαρακτηριστικό πού συνδέεται μέ τή μικρασιατική καλλιτεχνική παράδοση.

571. Mango, «Date», 122 κ.ἑ. Peschlow, «Johanneskirche», 431 κ.ἑ.
572. Zollt, Kapitellplastik, 243-250, πίν. 1-2, ἀρ. 1-3. Τά κιονόκρανα βρέθηκαν ἐκτός 

θέσης καί ἀποδίδονται εἴτε στό αἴθριο εἴτε στά ὑπερῶα τῆς βασιλικῆς τῶν μέσων τοῦ 5ου 
αἰ. Ὡστόσο τελευταῖα διατυπώθηκε ἡ πιθανότητα νά προέρχονται ἀπό μία φάση ἐπι-
σκευῆς τοῦ μνημείου, ἴσως κατά τήν περίοδο τοῦ Ἰουστινιανοῦ, Συθιακάκη, ὅ.π., 205, ὑπο-
σημ. 98.

573. Συθιακάκη, ὅ.π., 191 καί ὑποσημ. 29.
574. Σύμφωνα μέ τή Βέμη ἡ ἐποχή τοῦ Ἰουστινιανοῦ εἶναι μία περίοδος ὅπου, γιά δεκα-

ετίες, παράγονται οἱ ἴδιοι τύποι κιονοκράνων, γεγονός πού δέν διευκολύνει τή χρονολόγησή 
τους. Στό α΄ καί τό β΄ τέταρτο τοῦ 6ου αἰ. παρατηρεῖται μία τυπολογική καί διακοσμητικὴ 
ἔκρηξη πού δέν φαίνεται ἀνεξάρτητη ἀπό τήν ἐμπνευσμένη ἐργασία τεχνιτῶν, ὅπως ἐκείνων 
πού ἐργάστηκαν στόν Ἅγιο Πολύευκτο καί τά Ἰουστινιάνεια μνημεῖα. Στό β΄ μισό τοῦ 6ου αἰ., 
ὁ ἐχῖνος τῶν κιονοκράνων τείνει σέ μία μορφή πιό στενή, χάνει σχεδόν τόν ὄγκο του καί 
καταντᾶ ἕνα μικρό κεκλιμένο ἐπίπεδο ἀνάμεσα στίς δύο ἕλικες ἤ ἀποδίδεται ἐντελῶς συμβα-
τικά. Τό ὕψος τοῦ ἰωνικοῦ τμήματος μειώνεται συνεχῶς. Στά ἁπλούστερα διακοσμημένα 
ἰωνικά κιονόκρανα μέ συμφυές ἐπίθημα, ὅπως ἐπισημαίνει ὁ Zollt, στοιχεῖα γιά μία χρονολο-
γική ὁριοθέτηση παρέχονται μόνο ἀπό τή σχέση ἰωνικοῦ στοιχείου καί ἐπιθήματος καί σέ 
ὁρισμένες περιπτώσεις ἀπό τό διάκοσμο τοῦ ἐχίνου.

575. Π.χ. Βασιλική Στουδίου, Mango, «Date», 122 κ.ἑ. Peschlow, «Johannes kirche», 431 
κ.ἑ. Kautzsch, Kapitellstudien, 167, πίν. 33, ἀρ. 540. Zollt, Kapi tellplastik, 243-250, πίν. 1-2, 
ἀρ. 1-3. Ἀχειροποίητος, Kramer, Skulpturen, 48-54, εἰκ. 20-23. Kleinbauer, «Remarks», 244-
247, εἰκ. 4. Zollt, Kapitellplastik, 343-344. Συθιακάκη, Ἀρχιτεκτονικός Διάκοσμος, 162, ὑπο-
σημ. 307. Ἡ νεότερη ἔρευνα τείνει νά τοποθετήσει τό μνημεῖο στό γ΄ τέταρτο τοῦ 5ου αἰ. 
Βασιλική Λεωνίδη Λεχαίου, Πάλλας, «Βασιλική Λεχαίου 1958», πίν. 100. Ὁ ἴδιος, «Βασιλική 
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στό ἰσόγειο μικρότερων βασιλικῶν576, σέ μία περίπτωση καί στούς δύο 
ὀρόφους (Ἅγιος Ἰωάννης Ἐφέσου)577, καί στίς στοές τῶν αἰθρίων578. 
Ἡ ἐκτεταμένη χρήση του στά ὑπερῶα τῶν βασιλικῶν ὑποβλήθηκε γιά 
δομικούς κυρίως λόγους, ἐξαιτίας τοῦ σχετικά μειω μένου ὕψους τῶν 
ὑπερώων ἀλλά καί τοῦ μικρότερου βάρους πού ἀσκοῦσαν οἱ τοῖχοι τῶν 
φωταγωγῶν579. 

Ἡ παραγωγή τῶν ἰωνικῶν κιονοκράνων μέ συμφυές ἐπίθημα, 
σύμφωνα μέ κάποιους μελετητές διακόπτεται στόν 8ο-9ο αἰ.580, κατ’ 
ἄλλους διήρκεσε ὡς τήν ἐποχή τῶν Μακεδόνων (9ος-10ος αἰ.)581, ἐνῶ 
τελευταία ὑποστηρίχθηκε ὅτι ἡ χρήση τους, ἄν καί περιορισμένη, συ-
νεχίζεται ὡς τή μέση βυζαντινή περίοδο καί τουλάχιστον ὡς τά τέλη 
τοῦ 11ου αἰ.582.

Λεχαίου 1959», πίν.114β. Ὁ ἴδιος, «Βασιλική Λεχαίου 1960», πίν. 129β. Ὁ Πάλλας («Βασιλική 
Λεχαίου 1965», 161-162 καί «Datierung», 69-70) χρονολογεῖ τόν ἀρχιτεκτονικό διάκοσμο τοῦ 
μνημείου στό 470 ἤ λίγο μετά, ἐνῶ ἡ Συθιακάκη (Ἀρχιτεκτονικός Διάκοσμος, 179 καί 207) 
προτείνει τή χρονολόγηση τοῦ συνόλου τοῦ οἰκοδομικοῦ προγράμματος στό α΄ τέταρτο τοῦ 
6ου αἰ. Ἐπισκοπικός ναός Στόβων, Nikolajević-Stojković, Décoration Architectural, 76 κ.ἑ., 
εἰκ. 31-41. Kitzinger, «Stobi», 107. Γιά τή χρονολόγηση τοῦ ναοῦ ἔχουν προταθεῖ πολλές 
ἀπόψεις, πού στηρίχθηκαν κυρίως στήν ἀνάλυση τοῦ ἀρχιτεκτονικοῦ διακόσμου (ἀπό τό α΄ 
μισό τοῦ 5ου αἰ. ἕως καί τό γ΄ τέταρτο τοῦ 6ου αἰ.), βλ. Συθιακάκη, ὅ.π., 216, ὑποσημ. 166. 
Βασιλική Α΄ Νέας Ἀγχιάλου, Σωτηρίου, Χριστιανικαί Θῆβαι. Συθιακάκη, ὅ.π., 378-296. Τά 
κιονόκρανα τῆς βασιλικῆς ἔχουν δεχτεῖ χρονολογήσεις ἀπό τά μέσα τοῦ 5ου ἕως τά μέσα τοῦ 
6ου αἰ. Βλ. Στό ἴδιο, 210, ὑποσημ. 126. Ἅγιος Σέργιος καί Βάκχος, Kautzsch, Kapitellstudien, 
172-173, πίν. 34, ἀρ. 557. Zollt, Kapitellplastik, 250-253, πίν. 9, ἀρ. 26. Συθιακάκη, ὅ.π., 223-
228. Ἁγία Σοφία Κωνσταντινούπολης (532-537), Kautzsch, Kapitellstudien, 173-175, πίν. 34, 
ἀρ. 558-560. Zollt, Kapitellplastik, 254-256, πίν. 9-10, ἀρ. 27-29. Mainstone, Hagia Sophia, 
54, 57-58, εἰκ. 63, 66, 70. Συθιακάκη, ὅ.π., 217-218 καί 225-226.

576. Βασιλική Βραυρῶνας, Στίκας, «Βραυρῶνα 1951», 68-69, εἰκ. 21-22. Ὁ ἴδιος, 
«Βραυρῶνα 1952», 73, εἰκ. 3. Sodini, «Sculpture I», 251. Βασιλική Σικυῶνας, Ὀρλάνδος, 
«Ἀνασκαφή Σικυῶνος», 86, εἰκ. 5. Βασιλική Δαφνουσίων Λοκρῶν, Orlandos, «Locride», 
219, εἰκ. 5, 7. Kautzsch, Kapitellstudien, 166, Νο 538. YegÜl, «Capitals», 267, εἰκ. 19. Vemi, 
Chapiteaux, 3, ὑποσημ. 2. Zollt, Kapitellplastik, 369. Συθιακάκη, «Δαφνούσιοι Λοκροί», 
239-240. ΑΔ 50 (1995), Χρονικά, 403-405, σχ. 5, πίν. 139γ, 140α. Καί στίς τρεῖς περιπτώσεις 
τά ἰωνικά κιονόκρανα ἔχουν χωριστά ἐπιθήματα. Ἀντίθετα, ἡ νότια βασιλική τοῦ Ἁγίου 
Στεφάνου στήν Κῶ, ἔφερε στό ἰσόγειο ἰωνικά κιονόκρανα μέ συμφυῆ ἐπιθήματα, βλ. πα-
ρακάτω στήν ἐξέταση τῶν κιονοκράνων τοῦ ναοῦ. Γενικά, ἡ χρήση ἰωνικῶν κιονοκράνων 
μέ συμφυές ἐπίθημα φαίνεται ὅτι ὑπερισχύει στίς βασιλικές τοῦ νησιοῦ.

577. Σωτηρίου, «Ἀνασκαφαί ἐν Ἐφέσῳ», 139-145. Kautzsch, Kapitellstudien, 176-178, 
πίν. 35-36, ἀρ. 566-567. HÖrmann, Johanneskirche, 120 κ.ἑ. Zollt, Ka pitellplastik, 334-336.

578. Βασιλική Α΄ Φιλίππων, Vemi, Chapiteaux, 154-155, πίν. 55, ἀρ. 184-185.
579. Συθιακάκη, Ἀρχιτεκτονικός Διάκοσμος, 192.
580. Zollt, Kapitellplastik, 361-362.
581. Vemi, Chapiteaux, 3. Ὡστόσο ἀναφέρει ἕνα κιονόκρανο πού χρονολογεῖ στόν 10ο 

ἤ τόν 11ο αἰ. καί ἕνα στόν 12ο αἰ. (ὑποσημ. 7).
582. Συθιακάκη, Ἀρχιτεκτονικός Διάκοσμος, 193-194. Ἀναφέρονται παρα δείγ μα τα ἰω-

-3-MHLITSH_TOMOS A no 17.indd   159 29/3/2018   10:36:29 πµ



ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΗΛΙΤΣΗ-ΚΕΧΑΓΙΑ

160 161

Τά πολυάριθμα παραδείγματα καθώς καί οἱ παραλλαγές πού πα-
ρουσιάζει ὁ τύπος, ἔγιναν ἀντικείμενο ἔρευνας πολλῶν μελετητῶν583, 
πού ἐπιχείρησαν τήν ταξινόμηση τῶν κιονοκράνων βασισμένοι εἴτε 
στήν ἐξέλιξη τοῦ διακόσμου εἴτε στήν ἐξέλιξη τοῦ σχήματος.

Ὁλοκληρωμένη μελέτη γιά τά κιονόκρανα αὐτοῦ τοῦ τύπου πρα γ -
ματοποίησε ἡ Βέμη584 στή διδακτορική της διατριβή, στήν ὁποία 
συγκέντρωσε 330 κιονόκρανα τοῦ ἑλλαδικοῦ χώρου, μεταξύ αὐτῶν 
καί ἕνα μεγάλο μέρος κιονοκράνων ἀπό τήν Κῶ, πού ἔχουν ἐνταχθεῖ 
καί στή δική μας πραγμάτευση. Βασικό συμπέρασμα τῆς μελέτης τῆς 
Βέμη εἶναι ἡ διαπίστωση ὅτι ἡ πιό συγκροτημένη τυπολογική κατάτα-
ξη βασίζεται στά χαρακτηριστικά γνωρίσματα τοῦ σχήματος τοῦ κιο-
νοκράνου καί ὄχι στή διακόσμηση585. 

Ἀναλυτική καί πλήρης μελέτη τῶν ἰωνικῶν κιονοκράνων μέ συμ-
φυές ἐπίθημα τῆς Κωνσταντινούπολης καί τῆς σφαίρας ἐπιρροῆς της 
ἔγινε ἀπό τόν Zollt586, ὅπου συνδυάζεται ἡ μελέτη τῆς ἐξέλιξης τοῦ γε-
νικοῦ σχήματος τῶν κιονοκράνων μέ ἐκείνη τοῦ διακόσμου. 

Τέλος, ἀναλυτική παρουσίαση τῶν παραδειγμάτων ἀπό τήν περιοχή 
τῆς Θεσσαλίας καί τῆς Φθιώτιδας ἔγινε πρόσφατα ἀπό τή Συθιακάκη587, 
στό πλαίσιο τῆς διδακτορικῆς της διατριβῆς, ἡ ὁποία ἀναφέρθηκε δι-
εξοδικά στή μορφή καί προέλευση τοῦ ἰωνικοῦ κιονοκράνου μέ συμ-
φυές ἐπίθημα, παρέθεσε τίς τυπολογικές κατατάξεις τῆς Βέμη γιά τά 
κιονόκρανα τοῦ ἑλλαδικοῦ χώρου καί τοῦ Zollt γιά τά κιονόκρανα τῆς 
Κωνσταντινούπολης καί τῆς σφαίρας ἐπιρροῆς της καί ἐπιχείρησε 
τέλος μία νέα τυπολογική κατάταξη τῶν παραδειγμάτων τοῦ τύπου588. 

νικῶν κιονοκράνων μέ συμφυές ἐπίθημα πού χρονολογοῦνται στόν 9ο αἰ. (ἀπό τόν Ἅγιο 
Γεώργιο Θηβῶν), στόν 11ο αἰ. (Καθολικό Ὁσίου Λουκᾶ) καί στό τέλος τοῦ 11ου αἰ. (Ἅγιος 
Μάρκος Βενετίας).

583. Kautzsch, Kapitellstudien, 165-182. Ὀρλάνδος, Ξυλόστεγος, 315-325. Deichmann, 
Studien, 41-49. YegÜl, «Capitals», 265-274. Betsch, Late Antique Ca pital, 59-117 καί 128-
130. Sodini, «Sculpture I», 249-255. 

584. Vemi, Chapiteaux.
585. Σύμφωνα μέ τή Βέμη ἀρχικά ἐπίθημα καί ἰωνικό μέρος ἦταν περίπου ἴσα σέ μέγε-

θος ἀλλά σταδιακά τό ἐπίθημα ἀναδεικνύεται καί γίνεται ὀγκῶδες, ἐνῶ ὁ ρόλος τοῦ ἰωνικοῦ 
μέρους παραμένει τελικά διακοσμητικός. Ἀντίθετα, ἡ Συθιακάκη (Ἀρχιτεκτονικός Διάκο-
σμος, 300-301) ὑποστηρίζει ὅτι τό ὕψος τοῦ ἐπιθήματος δέν ἔπαιξε κανένα ρόλο στήν 
ἐξέλιξη τοῦ ἰωνικοῦ κιονοκράνου καί παραθέτει παραδείγματα πού, ἄν καί μποροῦν νά 
δεχθοῦν μία ὄψιμη χρονολόγηση, παρουσιάζουν ἐπίθημα ἴσο περίπου μέ τό ὕψος τοῦ ἰωνι-
κοῦ μέρους. Ὡστόσο, ἀποδέχεται τή βαθμιαία συρρίκνωση τῶν προσκεφαλαίων καί τήν 
ὑποταγή τοῦ ἰωνικοῦ μέρους στό ἐπίθημα. 

586. Zollt, Kapitellplastik.
587. Συθιακάκη, ὅ.π., 189-304.
588. Ὅ.π., 204.
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Καί οἱ τρεῖς ἀνωτέρω μελετητές βασίστηκαν στή μελέτη τοῦ σχήματος 
τῶν κιονοκράνων, προκειμένου νά τά κατατάξουν τυπολογικά. 

Ἡ Βέμη589 πρότεινε τή διάκριση σέ ἑπτά τύπους:
Τύπος Ι: Κιονόκρανα μέ ἰωνικό τμῆμα πού ἔχει μεγαλύτερο πλάτος 

ἀπό αὐτό τοῦ ἐπιθήματος. 
Τύπος ΙΙ: Κιονόκρανα μέ ἰωνικό τμῆμα ἴσου πλάτους μέ αὐτό τοῦ 

ἐπιθήματος. 
Τύπος ΙΙΙ: Ἁπλοποιημένα κιονόκρανα πού διακρίνονται σέ πέντε ὑπο-

ομάδες ἀνάλογα μέ τόν τρόπο διαμόρφωσης τοῦ ἐχίνου - φου-
σκωτός, κόλουρος, σέ προοδευτική προεξοχή, λοξότμητος σέ 
μορφή μηνίσκου, ἐχῖνος πού συγχέεται μέ τό ἐπίθημα. 

Τύπος IV: Κιονόκρανα μέ αὔλακα στόν ἐχῖνο καί ἀποκομμένο ἰωνικό 
μέρος. 

Τύπος V: Κιονόκρανα μέ ἐχῖνο στήν κάτοψη τῆς ὄψης τοῦ ἐπιθήματος 
καί προσκεφάλαια σέ προεξοχή. 

Τύπος VI: Κιονόκρανα μέ ὀγκῶδες ἐπίθημα πού ἀπολήγει σέ κυμάτια.
Τύπος VII: Κιονόκρανα μέ γωνιακές ἕλικες.

Ὁ Zollt590 τά κατέταξε σέ πέντε ὁμάδες: 
Ὁμάδα 1: Κιονόκρανα μέ πλευρικά προεξέχουσες ἕλικες. 
Ὁμάδα 2: Κιονόκρανα μέ κλειστό περίγραμμα. 
Ὁμάδα 3: Κιονόκρανα μέ γωνιακές ἕλικες. 
Ὁμάδα 4: Κιονόκρανα μέ διαγώνια τοποθετημένες ἕλικες. 
Ὁμάδα 5: Κιονόκρανα μέ ἐπίστεψη στήν ἀπόληξη τοῦ ἐπιθήματος. 

Ἡ Συθιακάκη591 τέλος πρότεινε τή διάκριση σέ τέσσερις ὁμάδες: 
Ὁμάδα 1: Κιονόκρανα μέ πλευρικά προεξέχουσες ἕλικες. 
Ὁμάδα 2: Κιονόκρανα μέ κλειστό περίγραμμα. 
Ὁμάδα 3: Κιονόκρανα μέ γωνιακές ἕλικες. 
Ὁμάδα 4: Κιονόκρανα μέ ἕλικες τοποθετημένες στίς διαγωνίους. 

Δέν θά ἀσχοληθοῦμε διεξοδικά μέ τήν ἀνάλυση τῶν ἐπιμέρους στοι-
χείων κάθε προτεινόμενου τύπου ἤ ὁμάδας, ἐργασία πού ἔχει γίνει 
ἄλλωστε ἀπό τούς παραπάνω μελετητές, οὔτε μέ τά προβλήματα πού 
ἔχουν ἐπισημανθεῖ στά χαρακτηριστικά τῶν παραπάνω τυπολογικῶν 
διακρίσεων. 

Τά κιονόκρανα τῆς Κῶ δέν παρουσιάζουν τυπολογική ποικιλία 

589. Vemi, Chapiteaux, 9-36.
590. Zollt, Kapitellplastik, 275-287.
591. Συθιακάκη, Ἀρχιτεκτονικός Διάκοσμος, 204.
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καθώς ἀνήκουν στήν πλειονότητά τους στόν τύπο ΙΙΙ (ἁπλοποιημένος 
τύπος) τῆς Βέμη ἤ στήν ὁμάδα 2 (κιονόκρανα μέ κλειστό περίγραμ-
μα) τοῦ Zollt καί τῆς Συθιακάκη. Ἕνα κιονόκρανο (ἀρ. κατ. 39) ἀνήκει 
στόν τύπο ΙΙ τῆς Βέμη (κιονόκρανα μέ ἰωνικό τμῆμα ἴσου πλάτους μέ 
αὐτό τοῦ ἐπιθήματος) ἤ στήν ὁμάδα 1 τοῦ Zollt καί τῆς Συθιακάκη 
(κιονόκρανα μέ πλευρικά προεξέχουσες ἕλικες). Ἕνα ἄλλο κιονόκρανο 
(ἀρ. κατ. 74), πού ἡ Βέμη ἐντάσσει στόν τύπο VII (κιονόκρανα μέ γωνι-
ακές ἕλικες), ἀποτελεῖ παραλλαγή τῆς ὁμάδας 3 τοῦ Zollt καί τῆς Συθι-
ακάκη (κιονόκρανα μέ γωνιακές ἕλικες). Στούς τύπους αὐτούς θά γίνει 
ἀναλυτική ἀναφορά παρακάτω κατά τήν ἐξέταση τῶν κιονοκράνων. 

Σημειωτέον ὅτι θεωροῦμε σωστή τήν ἄποψη τῆς Συθιακάκη592 ὅτι «ἡ 
τυπολογική κατάταξη ἀποσκοπεῖ περισσότερο στή διευκόλυνση ἑνός 
μελετητῆ καί λιγότερο στήν ἐξαγωγή χρονολογικῶν συμπερασμάτων», 
ἐπίσης, ὅτι «δέν πρέπει ποτέ νά παραγνωρίζεται στήν προσπάθεια 
χρονολογικῆς κατάταξης ἡ ἀξία τοῦ διακόσμου» καί τέλος, ὅτι, ὅπως 
πιστεύει καί ἡ Strube593, «φαίνεται μᾶλλον μάταιο νά ἀναζητοῦμε στήν 
τέχνη μία ἀπόλυτα γραμμική ἐξέλιξη».

IV.2.2. ΤΟ ΙΩΝΙΚΟ ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΟ  
ΜΕ ΣΥΜΦΥΕΣ ΕΠΙΘΗΜΑ ΣΤΗΝ ΚΩ

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ - ΤΥΠΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Τά ἰωνικά κιονόκρανα μέ συμφυές ἐπίθημα πού συγκεντρώθηκαν 
στά πλαίσια τῆς μελέτης ἀπό τά μνημεῖα καί τίς συλλογές τῆς Κῶ, 
ἀριθμοῦν ἀρκετά παραδείγματα ἀλλά σίγουρα ἀποτελοῦν μικρό μέρος 
τῶν κιονοκράνων πού χρησιμοποιήθηκαν στίς παλαιοχριστιανικές βα-
σιλικές τοῦ νησιοῦ. Κατέστη δυνατό νά ἐντοπισθοῦν 38 κιονόκρανα 
αὐτοῦ τοῦ τύπου. Τά ὑπόλοιπα εἴτε ἐντοιχίστηκαν σέ νεώτερα κτίσμα-
τα τοῦ νησιοῦ καί σήμερα δέν εἶναι ὁρατά ἤ κατά κάποιο τρόπο ἔχουν 
ὁριστικά χαθεῖ (π.χ. λόγῳ ἀσβεστοποίησης). Μεγάλο μέρος αὐτῶν τῶν 
κιονοκράνων ἔχει συμπεριληφθεῖ ἀπό τή Βέμη στήν προαναφερθεῖσα 
μελέτη της594. Ὡστόσο θεωρήθηκε σκόπιμη ἡ ἔνταξή τους καί στήν ἐν 
λόγῳ μελέτη, ἐπειδή ἀφενός μέν στή διάρκεια τῆς μελέτης ἐντοπίστη-
καν κι ἄλλα κιονόκρανα καί ἀφετέρου, προκειμένου τὸ ζήτημα τοῦ ἰω-
νικοῦ κιονοκράνου μέ συμφυές ἐπίθημα στήν Κῶ νά ἐκτιμηθεῖ συνολικά 

592. Συθιακάκη, ὅ.π.
593. Strube, Polyeuktoskirche, 11-12.
594. Vemi, Chapiteaux, 181-192, ἀρ. 265-295, πίν. 74-83.
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ἀλλά καί νά ἐπιχειρηθεῖ ἡ κατάταξή τους σύμφωνα μέ τίς πιό πρόσφα-
τα προτεινόμενες τυπολογικές διακρίσεις τοῦ τύπου. 

Ἕνα κιονόκρανο πού δέν συμπεριελήφθη στή δημοσίευση τῆς Βέμη 
καί τό ὁποῖο ἐντοπίστηκε ἀμέσως δυτικά τοῦ ναοῦ τῆς Ἁγίας Παρα-
σκευῆς, στό ἱπποτικό κάστρο τῆς Ἀντιμάχειας (ἀρ. κατ. 39) ἀνήκει 
στήν κατά Zollt καί Συθιακάκη ὁμάδα 1, δηλαδή στά κιονόκρανα μέ 
πλευρικά προεξέχουσες ἕλικες ἔξω ἀπό τά ὅρια τῆς ἐπιφάνειας ἕδρασης 
τοῦ ἐπιθήματος. Στά κιονόκρανα αὐτῆς τῆς ὁμάδας συγκαταλέγονται 
παραδείγματα μέ ἀρχαΐζουσα διάθεση καί παραδείγματα πού ἀκολου-
θοῦν τή γενική μορφή προτύπων τῆς πρωτεύουσας. Ἡ Συθιακάκη τά 
διέκρινε σέ δύο ὑποομάδες: κιονόκρανα μέ λοξότμητο ἐπίθημα καί κι-
ονόκρανα μέ κοιλόκυρτο ἐπίθημα. Στό κιονόκρανο τοῦ κάστρου τῆς 
Ἀντιμάχειας δέν σώζεται παρά ἐλάχιστο τμῆμα τοῦ ἐπιθήματος πού, 
ἀπ’ ὅσο μπορεῖ νά διακρίνει κανείς, πρέπει νά ἦταν λοξότμητο. Στήν 
προσπάθεια νά ἐνταχθεῖ τό παραπάνω κιονόκρανο σέ κάποια ἀπό τίς 
κατηγορίες πού προτείνει ἡ Βέμη, προέκυψαν δυσκολίες: θά μποροῦσε 
νά ἐνταχθεῖ στόν κατά Βέμη τύπο ΙΙ, δηλαδή στά κιονόκρανα, ὅπου 
τό ἰωνικό μέρος ἔχει ἴσο πλάτος μέ αὐτό τοῦ ἐπιθήματος. Στόν τύπο 
αὐτό οἱ ἕλικες εἶναι σχετικά μεγάλες καί ἐξέχουν πλευρικά ἀπό τή 
βάση τοῦ ἐπιθήματος, τό συνολικό πλάτος τους ὅμως δέν ξεπερνᾶ τό 
πλάτος τῆς ἄνω ἀπόληξης τοῦ ἐπιθήματος. Ὅμως, τό κιονόκρανο δέν 
παρουσιάζει ἕνα βασικό χαρακτηριστικὸ αὐτοῦ τοῦ τύπου, δηλαδή οἱ 
ἕλικες δέν ἑνώνονται μεταξύ τους μέ κανάλι καί ἀνάλογα παραδείγμα-
τα μέ ἐλαφρῶς προεξέχουσες ἕλικες χωρίς κανάλι (ὅπως ἐκεῖνα τῆς 
Μονῆς Στουδίου) ἡ Βέμη τά ἐντάσσει στόν τύπο ΙΙΙ (ἁπλοποιημένα 
κιονόκρανα). 

Τά περισσότερα ἰωνικά κιονόκρανα μέ συμφυές ἐπίθημα τῆς Κῶ, 
ὅπως ἀναφέρθηκε, ἀνήκουν στόν τύπο ΙΙΙ (ἁπλοποιημένος τύπος) τῆς 
Βέμη καί στήν ὁμάδα 2 (κιονόκρανα μέ κλειστό περίγραμμα) τοῦ Zollt 
καί τῆς Συθιακάκη. 

Στόν τύπο ΙΙΙ ἡ Βέμη595 ἐντάσσει κιονόκρανα, στά ὁποῖα τά προ-
σκεφάλαια δέν προεξέχουν οὔτε ἀπό τίς πλάγιες πλευρές τοῦ ἐπιθήμα-
τος οὔτε ἀπό τή βάση, ἐνῶ συχνά ὑποχωροῦν σέ σχέση μέ τήν κάτοψη 
τῶν ὄψεων τοῦ ἐπιθήματος. Τά μέρη πού τά ἀποτελοῦν καί κυρίως 
αὐτά πού χρειάζονται λεπτομερειακή ἐργασία, ἁπλοποιοῦνται. Αὐτό 
ἰσχύει κυρίως γιά τό ἰωνικό μέρος πού περιορίζεται σέ ὄγκο καί ἁπλου-
στεύεται. Οἱ ἕλικες εἶναι συμπιεσμένες μέ τίς σπεῖρες νά χαράσσονται 

595. Vemi, Chapiteaux, 17-26.
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συμβατικά ἤ νά μή δηλώνονται, τό κανάλι πού τίς ἑνώνει ἐξαφανίζε-
ται καί τά προσκεφάλαια εἶναι κυλινδρικά. Ὁ τύπος χαρακτηρίζεται 
ἀπό ἕνα ἐπίθημα σέ σχῆμα ἀνεστραμμένης κόλουρης πυραμίδας, πού 
εἶναι πολύ μεγαλύτερο ἀπό τό ἰωνικό μέρος. Ὁ τύπος αὐτός, σύμφω-
να μέ τή Βέμη, ἦταν ἰδιαίτερα διαδεδομένος στήν Κωνσταντινούπολη 
καί τή Μικρά Ἀσία καί ἀποτελεῖ τόν πιό κοινό τύπο σέ ὅλο τό Ἰλλυ-
ρικό, καθώς ἀνταποκρίνεται στίς ἀπαιτήσεις μιᾶς μαζικότερης παρα-
γωγῆς, ἡ ὁποία ὑπαγορεύει γρήγορη καί φθηνότερη κατασκευή. Τό 
σχῆμα πού παίρνει ὁ ἐχῖνος, φουσκωτός, κόλουρος, σέ προοδευτική 
προεξοχή, λοξότμητος σέ μορφή μηνίσκου, ἤ συγχωνευμένος μέ τήν 
ἐπιφάνεια τοῦ ἐπιθήματος, ὁδήγησε τή Βέμη στή διάκριση ἀντίστοιχων 
ὑποομάδων τοῦ τύπου ΙΙΙ. 

Στήν ὑποομάδα ΙΙΙ,1 ὁ ἐχῖνος εἶναι φουσκωτός ὠοειδής, φαρδύς 
καί ἀρκετά προεξέχων σέ σχέση μέ τίς ἕλικες. Οἱ ἕλικες ἔχουν μεγάλες 
προεξέχουσες σπεῖρες, κανονικῆς χάραξης καί ἀρκετά εὐλύγιστες. Ὁ 
διαχωρισμός τοῦ ἰωνικοῦ μέρους, πού καταλαμβάνει τό 1/3 τοῦ συνολι-
κοῦ ὕψους, καί τοῦ ἐπιθήματος γίνεται μέ μία αὔλακα πού διακόπτεται 
ἐπάνω ἀπό τόν ἐχῖνο. Τά προσκεφάλαια ἐκτελοῦνται μέ ἐπιμέλεια καί 
δέν προεξέχουν ἀπό τίς πλάγιες πλευρές τοῦ ἐπιθήματος. Ἡ ὁμάδα 
ἐμφανίζεται μετά τά μέσα τοῦ 5ου αἰ. (κιονόκρανα Μονῆς Στουδίου). 

Στήν ὑποομάδα ΙΙΙ,2 ὁ ἐχῖνος ἔχει τή μορφή κόλουρου κώνου. Ὁ 
τύπος ἐμφανίζεται στό τελευταῖο τέταρτο τοῦ 5ου αἰ. καί διαρκεῖ σέ 
ὅλο τόν 6ο αἰ. Τά καλύτερα παραδείγματα παρουσιάζουν ἀκρίβεια στό 
σχέδιο καί ὁ ἐχῖνος εἶναι ἀρκετά μεγάλος, ὥστε νά χωρέσει διάκοσμο 
ἀπό τρία ὠά. Ὁ ἐχῖνος εἴτε ὑπερβαίνει τό ὁριζόντιο ὅριο τοῦ ἐπιθήμα-
τος, ὥστε νά προεξέχει ἀπό τό σχέδιο τῆς ὄψης τοῦ ἐπιθήματος καί νά 
εἶναι τελικά λοξότμητος ἤ λαξεύεται ἐντός τῶν ὁρίων τοῦ ἐπιθήμα-
τος. Στή δεύτερη περίπτωση, τό σχέδιο τῶν ἑλίκων εἶναι συνεπτυγμένο 
κάτω ἀπό τό ἐπίθημα. Σπανίως σέ αὐτήν τήν ὑποομάδα λαξεύεται 
μία μικρή ταινία ἐπάνω ἀπό τίς ἕλικες596. Ἐπίσης, σπάνια συναντᾶται 

596. Vemi, Chapiteaux, 131-132, πίν. 41, ἀρ. 123-124 (κιονόκρανα Ἀχειροποιήτου). Ἡ 
νεότερη ἔρευνα τείνει νά τοποθετήσει τήν ἀρχική φάση τῆς βασιλικῆς τῆς Ἀχειροποιήτου 
στό τρίτο τέταρτο τοῦ 5ου αἰ., χρονολόγηση πού στηρίζεται κυρίως στήν ὁμοιότητα τοῦ 
γλυπτοῦ διακόσμου μέ τά κιονόκρανα τῆς Μονῆς Στουδίου. Γιά τή χρονολόγηση τοῦ ναοῦ 
βλ. ἐνδεικτικά: Krautheimer, Ἀρχιτεκτονική, 129. Kleinbauer, «Remarks», 245 κ.ἑ. Sodini, 
«Sculpture I», 225-226. Strube, Polyeuktoskirche, 25. Συθιακάκη, Ἀρχιτεκτονικός Διάκοσμος, 
162-163. Τό μνημεῖο στίς τοξοστοιχίες τοῦ ἰσογείου ἔχει θεοδοσιανά κιονόκρανα καί στίς 
τοξοστοιχίες τῶν ὑπερώων ἰωνικά μέ συμφυές ἐπίθημα. Ἀπό τά κιονόκρανα τοῦ βορείου 
ὑπερώου, τό ἀνατολικότερο ἔχει προεξέχουσες ἕλικες καί διάκοσμο συγγενικό μέ τῆς Μονῆς 
Στουδίου καί μᾶλλον ἀνάγεται στήν ἀρχική φάση τοῦ μνημείου, ἐνῶ τά ὑπόλοιπα εἶναι 
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ὁριζόντια ταινία πού τονίζει τόν διαχωρισμό τοῦ ἰωνικοῦ μέρους ἀπό 
τό ἐπίθημα597. Ὁ τύπος τοῦ κόλουρου ἐχίνου εἶναι πολύ διαδεδομένος 
γιά μία μεγάλη περίοδο. Μία παραλλαγή ἐχίνου πού προεξέχει ἀρκετά 
ἀπό τίς ἕλικες, δίνουν τέσσερα κιονόκρανα ἀπό τή Ροτόντα598. 

Στήν ὑποομάδα ΙΙΙ,3 ὁ ἐχῖνος παρουσιάζει προοδευτική προεξοχή, 
εἶναι μᾶλλον ἐπίπεδος καί περιορισμένος (στενός). 

Στήν ὑποομάδα ΙΙΙ,4 ὁ ἐχῖνος παρουσιάζει λοξότμηση στό ἐπάνω 
μέρος, σχηματίζοντας μία μικρή ἐπιφάνεια σέ σχῆμα τμήματος κύκλου 
(μηνίσκου).

Στήν ὑποομάδα ΙΙΙ,5 ἡ ἐπιφάνεια τοῦ ἐχίνου συγχωνεύεται μέ αὐτή 
τοῦ ἐπιθήματος. 

Ὅπως ἀναφέρθηκε παραπάνω, ἡ Βέμη ἐντάσσει σέ αὐτήν τήν κα-
τηγορία καί παραδείγματα μέ ἐλαφρῶς προεξέχουσες ἕλικες599 καθώς 
καί κιονόκρανα πού ἐμφανίζουν τό ἰωνικό μέρος σέ πλήρη ὑποχώρη-
ση κάτω ἀπό τό ἐπίθημα καί ἀντιπροσωπεύουν τό τελικό μορφολογι-
κό στάδιο ἐξέλιξης τοῦ τύπου. Σύμφωνα μέ τή Συθιακάκη600 τό σχῆμα 
τοῦ ἐχίνου μπορεῖ νά ποικίλει τόσο ἀνάμεσα σέ κιονόκρανα τῆς ἴδιας 
σειρᾶς, ὅσο καί ἐπάνω στό ἴδιο κιονόκρανο, καί ἑπομένως δέν μπορεῖ 
νά χρησιμεύσει ἰδιαίτερα ὡς τυπολογικό κριτήριο ἤ κριτήριο ἐξέλιξης. 

Στήν ὁμάδα 2 (κιονόκρανα μέ κλειστό περίγραμμα) ὁ Zollt601 ἐντάσσει 
κιονόκρανα, στά ὁποῖα «τά προσκεφάλαια τῶν ἑλίκων στα διακά συρ-
ρικνώνονται καί προσαρμόζονται στά ὅρια τῶν πλευρῶν τοῦ ἐπιθήμα-
τος». Ἡ ὁμάδα 2 (κιονόκρανα μέ κλειστό περίγραμμα) τῆς Συθιακάκη602 
ταυτίζεται μέ τήν ὁμάδα 2 τοῦ Zollt καί σέ αὐτήν ἐντάσσονται ἐπίσης 
«κιονόκρανα στά ὁποῖα τό ἰωνικό μέρος ἐγγράφεται στήν κάτοψη τοῦ 
ἐπιθήματος». Ἐπιπλέον, ἡ Συθιακάκη διακρίνει ὑποομάδες ἀνάλογα 
«μέ τά στάδια ἐξέλιξης τοῦ τύπου πού καθορίζονται ἀπό τά βήματα 
ὑποχώρησης τοῦ ἰωνικοῦ μέρους κάτω ἀπό τό ἐπίθημα καί παράλλη-

ἀντίγραφα τῶν ἀρχῶν τοῦ 20ου αἰ. Τά κιονόκρανα τοῦ νοτίου ὑπερώου ἔχουν χρονολογηθεῖ 
ἀπό τή Βέμη στήν ἀρχική φάση τοῦ μνημείου, ἀλλά ἀπό τούς Zollt (Kapitellplastik, 344, 
ὑποσημ. 334) καί Συθιακάκη (Ἀρχιτεκτονικός Διάκοσμος, 206) ἀνάγονται σέ κάποια ἀπό τίς 
πολλές ἐπισκευές πού γνώρισε ὁ ναός (ἴσως στό α΄ μισό ἤ στά τέλη τοῦ 6ου αἰ.).

597. Vemi, Chapiteaux, 147, πίν. 50, ἀρ. 162. Mango, «St. Constantine», 332, εἰκ. 10.
598. Vemi, ὅ.π., 141-142, πίν. 47, ἀρ. 146-149.
599. Ὅπως τά κιονόκρανα τῆς Μονῆς Στουδίου, πού παρουσιάζουν ἐλαφρά προ-

εξέχουσες ἕλικες καί ἐντάσσονται ἀπό τόν Zollt καί τή Συθιακάκη στήν ὁμάδα 1 (κιονόκρα-
να μέ πλευρικά προεξέχουσες ἕλικες).

600. Συθιακάκη, Ἀρχιτεκτονικός Διάκοσμος, 202-203.
601. Zollt, Kapitellplastik, 276-287 καί 301-322.
602. Συθιακάκη, ὅ.π., 204.
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λα τῆς ὑποβάθμισης τοῦ ρόλου του πρός ὄφελος μιᾶς πιό τεκτονικῆς 
μορφῆς». Οἱ ὑποομάδες αὐτές εἶναι οἱ ἑξῆς: 

α) κιονόκρανα μέ προσκεφάλαια στήν προέκταση τοῦ ἐπιθήματος 
καί ἐχῖνο σέ προεξοχή ἔξω ἀπό τά ὅρια τῆς βάσης τοῦ ἐπιθήματος,

β) κιονόκρανα μέ προσκεφάλαια καί ἕλικες ἴσα μέ τίς παρειές τοῦ 
ἐπιθήματος, 

γ) κιονόκρανα μέ ἕλικες σέ ὑποχώρηση καί ἐχῖνο σέ προεξοχή κάτω 
ἀπό τή βάση τοῦ ἐπιθήματος,

δ) κιονόκρανα μέ ἐχῖνο σέ ὑποχώρηση καί προσκεφάλαια στήν 
προέκταση τοῦ ἐπιθήματος,

ε) κιονόκρανα μέ ἐχῖνο καί προσκεφάλαια σέ ὑποχώρηση κάτω ἀπό 
τό ἐπίθημα.

Ἕνα ἀπό τά κιονόκρανα τῆς μελέτης (ἀρ. κατ. 74) ἀνήκει σέ παραλ-
λαγή τῆς ὁμάδας 3 τοῦ Zollt καί τῆς Συθιακάκη. Ἡ Βέμη603 τό ἐνέταξε 
στόν τύπο VIΙ (κιονόκρανα μέ γωνιακές ἕλικες). Τό κύριο χαρακτηρι-
στικό τοῦ τύπου VII, σύμφωνα μέ τή Βέμη, εἶναι ὅτι ἔχει τέσσερις ὅμοιες 
πλευρές πού ἀπολήγουν σέ γωνιαῖες ἕλικες604. Τά προσκεφάλαια ἐξα-
φανίζονται καί ὁ ἐχῖνος εἶναι πολύ μικρός. Σχετίζεται ἄμεσα μέ τά μνη-
μεῖα τῆς ἐποχῆς τοῦ Ἰουστινιανοῦ πού ἱδρύθηκαν στήν πρωτεύουσα 
(Ἅγιοι Σέργιος καί Βάκχος605, Ἁγία Σοφία606). Στήν Ἑλλάδα συναντῶνται 
ἁπλούστερες μορφές αὐτοῦ τοῦ τύπου, ὅπως τό παράδειγμα τῆς Κῶ πού 
ἡ Βέμη τό χρονολογεῖ στό β΄ μισό τοῦ 5ου αἰ., καθώς καί ἕνα κιονόκρα-
νο ἀπό τή βασιλική τοῦ Δουμετίου στή Νικόπολη607 πού χρονολογεῖται 
λίγο μετά τά μέσα τοῦ 6ου αἰ. 

Ὡστόσο, ἡ Βέμη ἐντάσσει στήν ἴδια κατηγορία δύο διαφορετικούς 
τύπους κιονοκράνων: τά κιονόκρανα μέ ἕλικες τοποθετημένες στίς δι-
αγωνίους καί τά κιονόκρανα μέ γωνιακές ἕλικες. Κιονόκρανα μέ ἕλικες 
στίς διαγωνίους μέχρι σήμερα εἶναι γνωστά μόνο ἀπό τήν πρωτεύουσα 
(Ἅγιος Σέργιος καί Βάκχος, Ἁγία Σοφία), ἐνῶ τά κιονόκρανα μέ γωνι-

603. Vemi, Chapiteaux, 32-34.
604. Ὀρλάνδος, Ξυλόστεγος, 321, εἰκ. 278.
605. Kautzsch, Kapitellstudien, 172-173, ἀρ. 557, πίν. 34. Mathews, Early churches, 

258, εἰκ. 26-29 καί 259, εἰκ. 27-29. Zollt, Kapitellplastik, 250-253, ἀρ. 26, πίν.9.
606. Kautzsch, ὅ.π., ἀρ. 558-559, πίν. 32. Mathews, Early Churches, 310, εἰκ. 31-83, 84, 

86. Zollt, Kapitellplastik, ἀρ. 27-28, πίν.9. Mainstone, Hagia Sophia, 54, 56, 58 εἰκ. 63, 66, 
70. Freely-Cakmak, Monuments of Istanbul, 113-114, εἰκ. 55-56.

607. Φιλαδελφεύς, «Νικοπόλεως ἀνασκαφαί», 37-38, εἰκ. 6. Vemi, Chapiteaux, 115-116, 
ἀρ. 80, πίν. 28.
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ακές ἕλικες ἀπαντῶνται τόσο στήν Κωνσταντινούπολη ὅσο καί στόν 
ἑλλαδικό χῶρο. 

Σύμφωνα μέ τήν παραπάνω διάκριση, ὁ Zollt καί ἡ Συθιακάκη δι-
αχωρίζουν τίς δύο περιπτώσεις καί ὁρίζουν δύο διαφορετικές ὁμάδες: 

Τήν ὁμάδα 3, στήν ὁποία ἐντάσσουν τά κιονόκρανα μέ γωνιακές ἕλι-
κες, ὅπου τά προσκεφάλαια ἀντικαθίστανται ἀπό δύο ἀκόμη πλευρές 
μέ ἕλικες (συνολικά ὀκτώ ἕλικες) καί ἔτσι ἡ κύρια ὄψη ἑνός ἰωνικοῦ 
κιονοκράνου ἐπαναλαμβάνεται καί στίς τέσσερις πλευρές. Σύμφωνα 
μάλιστα μέ τόν Zollt, ὁ τύπος πιθανότατα προέκυψε ἀπό τήν παραλ-
λαγή μέ τίς διαγώνια τοποθετημένες ἕλικες (ὁμάδα 4) καί δέν πρέπει 
νά θεωρηθεῖ πρόδρομος αὐτῆς608. Τά κιονόκρανα αὐτῆς τῆς ὁμάδας 
ἀριθμοῦν περιορισμένα παραδείγματα: δύο κιονόκρανα στήν Κωνστα-
ντινούπολη609 μέ ἄγνωστη προέλευση, μία σειρά κιονοκράνων στό ναό 
τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη στήν Ἔφεσο610 καί ἄλλη μία στή βασιλική τοῦ Δου-
μετίου στή Νικόπολη611.

Τήν ὁμάδα 4, στήν ὁποία περιλαμβάνονται τά κιονόκρανα μέ ἕλικες 
τοποθετημένες στίς διαγωνίους κάτω ἀπό τό ἐπίθημα. Ἡ παραλλαγή 
αὐτή ἀπαντᾶται πάντοτε σέ συνδυασμό μέ δαπανηρό διάκοσμο πού 
ἁπλώνεται καί στίς τέσσερις πλευρές τοῦ ἐπιθήματος. Ὑποστηρίχθη-
κε ὅτι ἡ λάξευση τῶν διαγωνίων ἑλίκων πιθανόν ὀφείλεται612 στήν 
προσπάθεια προσομοίωσης πρός τήν ἰωνική ζώνη τῶν σύνθετων κο-
ρινθιακῶν κιονοκράνων πού θά ὑπῆρχαν στό ἰσόγειο ἑνός κτίσματος 
καί ἔτσι ὁ τύπος ἴσως δημιουργήθηκε πρίν ἀπό τό 527, χρονολογία πού 
ἀναφέρεται στά πρωιμότερα γνωστά παραδείγματα τοῦ τύπου, δηλαδή 
στά κιονόκρανα τῶν ὑπερώων τοῦ ναοῦ τῶν Ἁγίων Σεργίου καί Βάκχου, 
ὅπου στό ἰσόγειο τά κιονόκρανα εἶναι πτυχωτά613. Πάντως, σύμφωνα 
μέ τίς παρατηρήσεις τῆς Συθιακάκη614, μέχρι σήμερα κανένα ἀπό τά 
σωζόμενα μνημεῖα πού χρονολογοῦνται γύρω στό 500 καί ἔχουν σύνθε-
τα κορινθιακά κιονόκρανα στό ἰσόγειο, δέν φέρει ἰωνικά κιονόκρανα μέ 

608. Zollt, Kapitellplastik, 329.
609. Κιονόκρανο στήν αὐλή τοῦ Topkapi Sarayi, βλ. Zollt, Kapitellplastik, 322-324, 

πίν. 8, ἀρ. 24. Κιονόκρανο στό Sariyer τοῦ εὐρωπαϊκοῦ Βοσπόρου, βλ. Zollt, Kapitellplastik, 
322-324, πίν. 8, ἀρ. 25.

610. Σωτηρίου, «Ἀνασκαφαί ἐν Ἐφέσῳ», 139-145. Kautzsch, Kapitellstudien, 176 κ.ἑ., 
ἀρ. 567, πίν. 35-36. HÖrmann, Johanneskirche, σ. 120 κ.ἑ. Deichmann, «Bauplastik», 549 
κ.ἑ.

611. Φιλαδελφεύς, «Νικοπόλεως ἀνασκαφαί», 37-38, εἰκ. 6. Vemi, Chapiteaux, 115-116, 
ἀρ. 80, πίν. 28.

612. Strube, Polyeuktoskirche, 50. Zollt, Kapitellplastik, 252-253.
613. Zollt, ὅ.π., 252.
614. Συθιακάκη, Ἀρχιτεκτονικός Διάκοσμος, 224-225.
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διαγώνιες ἕλικες στά ὑπερῶα καί ἐπιπλέον κανένα ἰουστινιάνειο μνη-
μεῖο μέ ἰωνικά κιονόκρανα αὐτοῦ τοῦ τύπου δέν ἔχει σύνθετα κορινθι-
ακά κιονόκρανα στό ἰσόγειο. Ὁ τύπος αὐτός χρησιμοποιήθηκε σέ μνη-
μεῖα μέ πλούσιο διάκοσμο καί σέ συνδυασμό μέ τεκτονικά κιονόκρανα 
στό ἰσόγειο καί γι’ αὐτόν τό λόγο πιθανολογεῖται ὅτι ἡ διαμόρφωσή 
του ὀφείλεται σέ ἐπίδραση τοῦ τεκτονικοῦ κιονοκράνου, δηλαδή ἡ 
δημιουργία του ὑποβλήθηκε περισσότερο ἀπό αἰσθητικούς λόγους σέ 
συνδυασμό μέ τήν εἰσαγωγή νέων ἀρχιτεκτονικῶν τύπων (περίκεν τροι 
ναοί).

Τό κιονόκρανο τῆς Κῶ615 ἀποτελεῖ παραλλαγή τῆς κατά Zollt καί 
Συθιακάκη ὁμάδας 3 (κιονόκρανα μέ γωνιακές ἕλικες), ἐφόσον στό ἰω-
νικό μέρος ἔχει δύο διαδοχικές πλευρές μέ σπεῖρες καί ἐχῖνο καί ἄλλες 
δύο μέ προσκεφάλαια. 

Κατά τήν ἀναλυτική παρουσίαση τῶν ἰωνικῶν κιονοκράνων μέ 
συμφυές ἐπίθημα616 στήν Κῶ θά ἀκολουθηθεῖ ἡ τυπολογική διάκριση 
τῶν Zollt καί Συθιακάκη, προκειμένου νά διευκολυνθεῖ ἡ ταξινόμηση 
καί ἡ περιγραφή τῶν κιονοκράνων, ὡστόσο θά γίνει παράθεση καί τῆς 
τυπολογικῆς κατάταξης τῆς Βέμη καί θά ἐπιχειρηθεῖ ἡ ἀνάδειξη τῶν 

615. Vemi, Chapiteaux, 33, 187-188, πίν. 80, ἀρ. 282.
616. Τό σχῆμα τῶν συμφυῶν ἐπιθημάτων τῶν ἰωνικῶν κιονοκράνων τῆς Κῶ εἴτε εἶναι 

λοξότμητο εἴτε, κατά τό πλεῖστον, διαμορφώνεται μέ κυρτές ὄψεις. Οἱ στενές ὄψεις τους 
κοσμοῦνται σχεδόν ἀποκλειστικά μέ τό θέμα τοῦ σταυροῦ. Σέ ἑπτά περιπτώσεις πα-
ραμένουν ἐντελῶς ἀκόσμητα. 

Ὁ σταυρός χρησιμοποιεῖται στά περισσότερα παραδείγματα τῆς μελέτης (28). Σέ μία 
περίπτωση λαξεύεται ἰσοσκελής καί σέ ὅλες τίς ἄλλες λατινικός, δηλαδή μέ μακρύτερο τό 
κάτω σκέλος τῆς κάθετης κεραίας. Σέ 23 κιονόκρανα εἶναι ἀνάγλυφος, σέ 4 ἐγχάρακτος καί 
σέ ἕνα κιονόκρανο ἀνάγλυφος στή μία πλευρά καί ἐγχάρακτος στήν ἄλλη. Κοσμεῖ τή μία ἤ 
καί τίς δύο στενές πλευρές τοῦ ἐπιθήματος, ἐνῶ σέ ἕνα κιονόκρανο μικρότερος λατινικός 
σταυρός μέ δισχιδεῖς τίς ἀπολήξεις τῆς ὁριζόντιας κεραίας λαξεύεται στό μέσον τῆς μακρᾶς 
πλευρᾶς τοῦ ἐπιθήματος. Ἀξιοσημείωτο εἶναι ὅτι στήν Κῶ δέν ἔχει ἐντοπισθεῖ κανένα 
παράδειγμα ἐπιθήματος ἰωνικοῦ κιονοκράνου πού νά κοσμεῖται μέ σταυρό ἐγγεγραμμένο 
σέ κύκλο, θέμα πού συνηθίζεται στή Ρόδο (Vemi, Chapiteaux, ἀρ. 300-302, 307, 312) καί σέ 
ἄλλα νησιά, ὅπως στήν Πάρο (στό ἴδιο, ἀρ. 252), τή Λέσβο (στό ἴδιο, ἀρ. 236, 237, 243, 
244.), τή Θάσο (στό ἴδιο, ἀρ. 214) ἀλλά καί στήν ἠπειρωτική Ἑλλάδα (στό ἴδιο, Πιερία ἀρ. 
170, Ἔδεσσα ἀρ. 62, Τροιζηνία ἀρ. 66, Βοιωτία ἀρ. 12,14,17,19,20, Αἴγινα ἀρ. 8).

Τό συμφυές ἐπίθημα τῶν ἰωνικῶν κιονοκράνων ὑπέστη μία διαδικασία ἐξέλιξης (Συθι-
ακάκη, Ἀρχιτεκτονικός Διάκοσμος, 300-301) τόσο στό σχῆμα ὅσο καί στό διάκοσμο: τά 
κοιλόπλευρα ἐπιθήματα πού ἀπαιτοῦν περισσότερο ὄγκο μαρμάρου, θά πρέπει νά θεωρη-
θοῦν πρωϊμότερα ἀπό τά λοξότμητα καί τά τελευταῖα πιό πρώϊμα ἀπό τά ἐπιθήματα μέ τίς 
κυρτές ὄψεις. Τά ἐπιθήματα ἀρχικά πρέπει νά ἦταν ἀκόσμητα, στή συνέχεια διακοσμήθη-
καν μόνο στίς στενές πλευρές καί ἀργότερα καί στίς τέσσερις ὄψεις, κατ’ ἐπίδραση τῶν 
τεκτονικῶν κιονοκράνων.
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στοιχείων πού σέ κάθε παράδειγμα τεκμηριώνει τήν ἔνταξή του στήν 
μία ἤ στήν ἄλλη τυπολογική κατάταξη.

ΟΜΑΔΑ 1. ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΑ ΜΕ ΠΡΟΕΞΕΧΟΥΣΕΣ ΕΛΙΚΕΣ

Κιονόκρανο Κάστρου Ἀντιμάχειας  
(ἀρ. κατ. 39, πίν. 12).

Ὅπως ἔχει ἀναφερθεῖ παραπάνω τό κιονόκρανο εἶναι ἀδημο σίευτο 
καί βρίσκεται ἀμέσως δυτικά τοῦ ναοῦ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, μέσα 
στό ἱπποτικό κάστρο τῆς Ἀντιμάχειας617. Ἀνήκει στήν κατά Zollt καί 
Συθιακάκη ὁμάδα 1, δηλαδή στά κιονόκρανα μέ πλευρικά προεξέχου-
σες ἕλικες ἔξω ἀπό τά ὅρια τῆς ἐπιφάνειας ἕδρασης τοῦ ἐπιθήματος καί 
πιθανότατα στήν ὑποομάδα α τῆς Συθιακάκη, ὅπου τό ἐπίθημα εἶναι 
λοξότμητο. Γιά τίς δυσκολίες ἔνταξης τοῦ κιονοκράνου σέ κάποιον 
ἀπό τούς τύπους τῆς Βέμη, βλ. παραπάνω, στήν ἀρχή τοῦ κεφαλαίου.

Τό κιονόκρανο ξεχωρίζει γιά τήν ποιότητα τοῦ μαρμάρου πού εἶναι 
πιθανότατα προκοννήσιο, καθώς καί γιά τήν βαθιά ὀπίσθια λάξευση 
τῶν διακοσμητικῶν θεμάτων τοῦ ἰωνικοῦ μέρους. Οἱ λεπτομέρειες τοῦ 
διακόσμου ἀποδίδονται μέ κοῖλες πρισματικές γλυφές. Ὡστόσο, ἐνῶ 
στή μία ὄψη τοῦ ἐχίνου τά θέματα εἶναι σαφῆ καί σχετικά καλοσχεδι-
ασμένα καί ἡ λάξευση ἔντονη καί βαθιά, στήν ἄλλη ὄψη ὁ διάκοσμος 
φαίνεται μᾶλλον ἡμιτελής καί ἡ ἀπόδοση τῶν σωζόμενων λεπτομε-
ρειῶν μᾶλλον προχειρότερη. Ὁ ἐχῖνος εἶναι προεξέχων καὶ κυρτός, 
συμπιέζεται κάπως ἀπό τίς ἕλικες καί διαμορφώνει ὁριζόντιο σαμάρι, 
πού καμπυλώνεται λίγο πρός τά πάνω. Μεταξύ ἰωνικοῦ μέρους καί 
ἐπιθήματος δέν μεσολαβεῖ διαχωριστική ταινία ἤ ἐπίπεδη ἐπιφάνεια. Οἱ 
ἕλικες εἶναι μεγάλες, προεξέχουν ἐλαφρῶς ἀπό τήν ἐπιφάνεια ἕδρασης 
τοῦ ἐπιθήματος καί δέν ἑνώνονται μέ κανάλι. Στή μία ὄψη οἱ σπεῖρες 
τους εἶναι ἐπίπεδες μέ ἐπίπεδο ὀφθαλμό καί σχετικά πλατιές αὔλακες, 
στήν ἄλλη διαμορφώνονται μέ πρισματική γλυφή καί μέ στενότερες 
αὔλακες.

Ὁ ἐχῖνος κοσμεῖται στή μία ὄψη μέ μεγάλο ὠό σέ κέλυφος καί 
ἀνεστραμμένες λόγχες. Ὁ διάκοσμος αὐτῆς τῆς πλευρᾶς τοῦ ἐχίνου 
ἀποδίδεται μέ πρισματικές γλυφές. Ἡ ἄλλη ὄψη σώζεται τμηματικά καί 
διακοσμεῖται μέ ἕνα ἀσαφές, ἴσως ἡμιτελές, θέμα ἀπό λοξές πρισμα-

617. Μέσα στό ἱπποτικό κάστρο τῆς Ἀντιμάχειας δέν ἔχει μέχρι στιγμῆς ἐρευνηθεῖ κάποια 
παλαιοχριστιανική ἐγκατάσταση. Τό μεγάλο βάρος τοῦ κιονοκράνου πιθανολογεῖ τή μετα-
φορά του ἀπό κοντινή θέση, ἴσως κάποια ἀπό τίς βασιλικές τῆς περιοχῆς τῆς Ἀντιμάχειας ἤ 
τῆς Καρδάμαινας, βλ. παραπάνω κεφ. Ι.3.
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τικές γλυφές. Τά προσκεφάλαια ἔχουν τριταινιωτό ἀνάγλυφο ζωστήρα, 
ἑκατέρωθεν τοῦ ὁποίου ἀναπτύσσονται δύο σειρές ἀπό κοντά ὀξύλη-
κτα φύλλα, πού, ἐπίσης, ἀποδίδονται μέ κοίλη πρισματική γλυφή. Τό 
ἐπίθημα μᾶλλον ἦταν κυρτό καί τουλάχιστον ἡ μία στενή πλευρά ἔφερε 
ἀνάγλυφο σταυρό.

Γενικά, στά κιονόκρανα μέ προεξέχουσες ἕλικες συγκαταλέγονται 
παραδείγματα μέ ἀρχαΐζουσα μορφή καί παραδείγματα πού ἀκολου-
θοῦν τή γενική μορφή προτύπων τῆς πρωτεύουσας. 

Ὁ τρόπος διαμόρφωσης τοῦ ἐχίνου μέ το ἕνα ὠό καί τίς ἀνε-
στραμμένες λόγχες, χωρίς νά ἀφήνεται χῶρος γιά τή λάξευση ἡμιαν-
θεμίων, ἀπαντᾶται σέ ὅλο τόν ἑλλαδικό χῶρο, τόσο στίς ἠπειρωτικές 
ὅσο καί στίς νησιωτικές περιοχές, ὅπως στήν Ἀγχίαλο, τή Θεσσαλονίκη, 
τήν Ἔδεσσα, τή Χαλκιδική, τήν Ἀμφίπολη, τούς Φιλίππους, τή Θάσο, 
τή Λέσβο, τή Σάμο, τήν Κάλυμνο καί τή Ρόδο618, ἐνῶ δέν λείπει καί ἀπό 
κάποια παραδείγματα κιονοκράνων στήν Κῶ619. Λίγα σχετικά κιονόκρα-
να πού διακοσμοῦνται στόν ἐχῖνο μέ ἕνα ὠὸ καί λόγχες ἀπαντῶνται 
καί στήν Κωνσταντινούπολη620. Πρέπει νά σημειωθεῖ ὅτι στά ἰωνικά 
κιονόκρανα μέ συμφυές ἐπίθημα στήν Κῶ σπανίζει ἡ διακόσμηση μέ 
κανονικό ἰωνικό κυμάτιο. Ἡ διπλή σειρά τῶν κοντῶν ὀξύληκτων 
φύλλων στά προσκεφάλαια εἶναι μοναδική στά γνωστά παραδείγμα-
τα τοῦ νησιοῦ. Παρόμοια διακόσμηση σέ προσκεφάλαια ἐντοπίζονται 
σέ κωνσταντινουπολίτικα παραδείγματα: τριπλή σειρά ὁριζόντια δια-
τεταγμένων φύλλων ἀπαντᾶται σέ ἕνα κιονόκρανο ἀπό τό TaŞkasap 
πού σήμερα βρίσκεται στήν αὐλή τοῦ μουσείου Ψηφιδωτῶν621 (πίν. 62), 
ἐνῶ πυκνότερος, φολιδωτός σχεδόν διάκοσμος, ἀπαντᾶται σέ ἕνα κι-
ονόκρανο μέ ἄγνωστη προέλευση πού σήμερα βρίσκεται στόν κῆπο 
τῆς Ἁγίας Σοφίας622 (πίν. 62) καί σέ τρία κιονόκρανα ἀπό τόν νάρθη-
κα τοῦ KoČa Mustafa PaŞa Camii623 (πίν. 62). Ὁμοιότητες μέ τά πα-
ραπάνω κιονόκρανα παρατηροῦνται καί στόν τρόπο διακόσμησης καί 

618. Vemi, Chapiteaux, πίν. 35, ἀρ. 100α, πίν. 38, ἀρ. 116, πίν. 39, ἀρ. 120, πίν. 43, ἀρ. 134, 
πίν. 47, ἀρ. 146 καί 149, πίν. 48, ἀρ. 154, πίν. 50, ἀρ. 161, πίν. 52, ἀρ. 171, πίν. 53, ἀρ. 176, πίν. 
56, ἀρ. 188-189, πίν. 61, ἀρ. 207b-c, πίν. 68, ἀρ. 242a, πίν. 70, ἀρ. 246a, πίν. 86, ἀρ. 204a.

619. Βλ. παρακάτω, ἀρ. κατ. 40, 55, 61, 63, 74.
620. Zollt, Kapitellplastik, πίν. 5, ἀρ. 11, πίν. 22, ἀρ. 94.
621. Στό ἴδιο, πίν. 5, ἀρ. 11. Ὁ φολιδωτός διάκοσμος στήν ἐπιφάνεια τῶν προσκεφα-

λαίων εἶναι γνωστός καί σέ ἁπλά ἰωνικά κιονόκρανα, βλ. Γραμμένος-Κνιθάκης, Κατάλο-
γος, 121, πίν. 37, ἀρ. 302. Τό συγκεκριμένο κιονόκρανο εἶναι προφανῶς ρωμαϊκό.

622. Zollt, Kapitellplastik, πίν. 5, ἀρ. 12.
623. Ὅ.π., πίν. 6, ἀρ. 14-15. Τό τζαμί ἔχει ταυτισθεῖ μέ τό ναό τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα ἐν Κρίσει, 

ἄν καί ἀπό κάποιους ἔχουν διατυπωθεῖ σοβαρές ἐπιφυλάξεις γιά τήν ταύτιση (Mathews, 
Byzantine Churches, 3 καί Krautheimer, Ἀρχιτεκτονική, ὑποσημ. 4 στή σελ. 604).
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λάξευσης τοῦ ἐχίνου, ὅπου ὅμως τό κεντρικό ὠό πλαισιώνεται καί ἀπό 
ἡμιανθέμια. Ὡστόσο τά παραπάνω κιονόκρανα φέρουν πολύ πλούσια 
διακοσμημένα ἐπιθήματα (φύλλα ἄκανθας, Χριστόγραμμα καί σειρές 
αὐλῶν) καί ἀπό αὐτή τήν ἄποψη ἀπέχουν πολύ ἀπό τό κιονόκρανο 
τῆς Κῶ. Πολλαπλές σειρές μικρῶν ὀξύληκτων φύλλων ἐντοπίζονται 
καί στά προσκεφάλαια ἑνός κιονοκράνου ἀπό τήν Ἁγία Παρασκευή 
Χαλκίδας624 (πίν. 62), τό ὁποῖο ἡ Βέμη ἐντάσσει στόν τύπο VI, δηλαδή 
στά κιονόκρανα μέ ὀγκῶδες ἐπίθημα πού ἀπολήγει ἄνω σέ κυμάτια 
καί τό χρονολογεῖ στήν ἐποχή τοῦ Ἰουστινιανοῦ καί συγκεκριμένα 
στό β΄ τέταρτο τοῦ 6ου αἰ. Τά κιονόκρανα αὐτά (ἀντίστοιχη Ὁμάδα 5 
τοῦ Zollt) ὡς πρός τό γενικότερο σχῆμα τους, ὅπως σημειώνει ἡ Συθι-
ακάκη625, ἐντάσσονται στίς περισσότερες ἀπό τίς βασικές κατηγορίες. 
Τό κιονόκρανο ἀπό τήν Χαλκίδα ἔχει, ὁμοίως μέ τό κιονόκρανο ἀπό 
τήν Κῶ, ἕλικες πού προεξέχουν ἐλαφρῶς ἀπό τά ὅρια τῆς ἐπιφάνειας 
ἕδρασης τοῦ ἐπιθήματος.

Ὁ σταυρός ἀποτελεῖ τό πιό σύνηθες θέμα στή διακόσμηση τῶν 
ἐπιθημάτων, κυρίως τῶν κιονοκράνων μέ κλειστό περίγραμμα καί 
συναντᾶται σέ πολλές περιοχές626. Στά νησιά τοῦ Αἰγαίου εἶναι πολύ 
συνήθης ἡ διακόσμηση τῶν ἐπιθημάτων ἀποκλειστικά μέ σταυρούς.

Ἡ ποιότητα τοῦ μαρμάρου καί τῆς ἐπεξεργασίας τῶν ἐπιμέρους 
θεμάτων κατατάσσει τό κιονόκρανο ἀπό τήν Ἀντιμάχεια σέ ἕνα ἀπό 
τά πιό ἀξιόλογα παραδείγματα τοῦ τύπου, ὅπως αὐτός παρουσιάζεται 
στό νησί. Τό εἶδος τοῦ μαρμάρου (προκοννήσιο), μαρτυρεῖ τήν εἰσα-
γωγή του ἀπό τήν Κωνσταντινούπολη, ὡστόσο κάποιες ἀστοχίες στήν 
ἐκτέλεση καί ἡ ἡμιτελής διαμόρφωση τῆς μιᾶς πλευρᾶς τοῦ ἐχίνου ὑπο-
δεικνύουν τήν τελική ἐπεξεργασία του ἐπί τόπου, ἴσως ἀπό ντόπιους 
τεχνίτες. 

Ἡ ἀπουσία καναλιοῦ μεταξύ τῶν ἑλίκων, ἀποτελεῖ χαρακτηριστικό 
τῶν κωνσταντινουπολίτικων καί τῶν μικρασιατικῶν παραδειγμάτων. 
Ἡ μορφή του, μέ τίς προεξέχουσες ἕλικες καί τή βαθιά πρισματική 
ὀπίσθια λάξευση τῶν θεμάτων ἀπό τή μία μεριά καί ἡ ἀπουσία σαφοῦς 
διάκρισης τοῦ ἰωνικοῦ μέρους ἀπό τό ἐπίθημα μαζί μέ τήν κάπως συ-
μπιεσμένη μορφή τοῦ ἐχίνου ἀπό τήν ἄλλη, γεγονός πού δηλώνει μία 

624. Vemi, Chapiteaux, 96-97, ἀρ. 32, πίν. 11.
625. Συθιακάκη, Ἀρχιτεκτονικός Διάκοσμος, 203.
626. Vemi, Chapiteaux, Δελφοί, ἀρ. 23. Κόρινθος βασιλική Λεωνίδη, ἀρ. 42, 43 καί 45. 

Ἀμβρακικός, ἀρ. 84. Ἀγχίαλος, ἀρ. 110. Θεσσαλονίκη, ἀρ. 121-124. Φίλιπποι, 190, 191. 
Θάσος, ἀρ. 217-219.
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κάποια προχωρημένη βαθμίδα ἐξέλιξης τοῦ τύπου, συνηγοροῦν γιά μία 
χρονολόγηση τοῦ κιονοκράνου στό α΄ μισό τοῦ 6ου αἰ.

ΟΜΑΔΑ 2. ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΑ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ

Στά κιονόκρανα μέ κλειστό περίγραμμα ἐντάσσεται, ὅπως ἀνα-
φέρθηκε στήν εἰσαγωγή τοῦ κεφαλαίου, ἡ πλειονότητα τῶν γνωστῶν 
ἰωνικῶν κιονοκράνων μέ συμφυές ἐπίθημα ἀπό τήν Κῶ. 

Στά ἐξεταζόμενα κιονόκρανα ὁ διάκοσμος, ἐκτός ἀπό σταυρούς 
στίς στενές πλευρές τῶν ἐπιθημάτων, περιορίζεται στό ἰωνικό μέρος. 
Ἀνήκουν δηλαδή στά γνωστά ὡς ἁπλούστερα ἰωνικά κιονόκρα-
να μέ συμφυές ἐπίθημα, τύπος, πού λόγῳ τῆς εὐκολίας κατασκευῆς, 
γνώρισε μεγάλη διάδοση στίς περισσότερες περιοχές. Ὁ τύπος, πού 
ἐμφανίζεται μᾶλλον πρός τά τέλη τοῦ 5ου αἰ. καί συνεχίζεται σέ ὅλη 
τή διάρκεια τοῦ 6ου αἰ. ἤ καί πολύ ἀργότερα, συνυπάρχει μέ τά πιό 
πλούσια διακοσμημένα κιονόκρανα καί εἶναι γνωστός ἀπό ἀρκετά 
παραδείγματα στήν Κωνσταντινούπολη, πού δημοσιεύτηκαν ἀπό τόν 
Zollt627. Σύμφωνα μέ τόν Zollt628 στά ἁπλούστερα ἰωνικά κιονόκρανα 
μέ συμφυές ἐπίθημα, δηλαδή σέ ἐκεῖνα πού τό ἐπίθημα εἶναι ἀκόσμητο 
ἤ ἁπλῶς φέρει ἕναν σταυρό, στοιχεῖα γιά μία χρονολογική ὁριοθέτη-
ση παρέχονται μόνο ἀπό τή σχέση ἰωνικοῦ μέρους καί ἐπιθήματος 
καί σέ ὁρισμένες περιπτώσεις ἀπό τόν διάκοσμο τοῦ ἐχίνου. Τό κύριο 
κριτήριο εἶναι ὁ τρόπος πού δηλώνεται ἡ διάκριση τοῦ ἐχίνου ἀπό τό 
ἐπίθημα: 1) μέ καμπυλωμένη, προεξέχουσα διαχωριστική ταινία, πού 
σχηματίζει ἕνα σαφές σαμάρι ἐχίνου μέ μορφή χείλους, 2) μέ ἐλάχιστα 
καμπυλωμένη διαχωριστική ταινία, 3) μέ εὐθύγραμμη διαχωριστική 
ταινία, 4) μέ εὐθύγραμμη διαχωριστική ταινία καί ἐχῖνο σέ ὑποχώρηση 
καί, τέλος, 5) χωρίς διαχωριστική ταινία. 

Ὅπως θά διαπιστωθεῖ παρακάτω, ὁ τρόπος διάκρισης τοῦ ἐχίνου 
δέν εἶναι ὁ ἴδιος σέ κάθε μία ἀπό τίς ὑποομάδες τῆς Ὁμάδας 2, πού 
καθόρισε ἡ Συθιακάκη629, βασιζόμενη στό βαθμό τῆς ὑποχώρησης τοῦ 
ἰωνικοῦ μέρους κάτω ἀπό τό ἐπίθημα. Δηλαδή, ἡ διάκριση τοῦ ἐχίνου μέ 
μία καμπυλωμένη διαχωριστική ταινία, πού σχηματίζει ἕνα μικρό σαμάρι, 
μπορεῖ νά γίνεται καί σέ κιονόκρανα, στά ὁποῖα τό ἰωνικό μέρος βρίσκε-
ται σέ μικρή ὑποχώρηση, ἀλλά καί σέ ἄλλα, ὅπου διαπιστώνεται ἕνα με-
γαλύτερο ἀποτράβηγμα τοῦ ἰωνικοῦ μέρους κάτω ἀπό τό ἐπίθημα. Ἀπό 

627. Zollt, Kapitellplastik, 313-322.
628. Ὅ.π., 313-317.
629. Συθιακάκη, Ἀρχιτεκτονικός Διάκοσμος, 204.

-3-MHLITSH_TOMOS A no 17.indd   172 29/3/2018   10:36:30 πµ



ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΚΩ

172 173

τήν ἄλλη μεριά, π.χ. στά κιονόκρανα τοῦ Ἁγίου Στεφάνου, ὑπάρχουν 
παραδείγματα, ὅπου ἐνῶ τό ἰωνικό μέρος εἶναι ἀρκετά προβεβλημένο 
καί ὁ ἐχῖνος προεξέχων, ὡστόσο ἡ διαχωριστική ταινία εἴτε εἶναι ὑπο-
τυπώδης, εἴτε δέν δηλώνεται καθόλου καί ὁ ἐχῖνος τείνει νά ἑνωθεῖ μέ 
τήν ἐπιφάνεια τοῦ ἐπιθήματος.

Ὑποομάδα 2α: Κιονόκρανα μέ προσκεφάλαια στήν προέκταση  
τοῦ ἐπιθήματος καί ἐχῖνο σέ προεξοχή

Στά κιονόκρανα αὐτῆς τῆς ὑποομάδας τά προσκεφάλαια εἶναι μέν 
ἐνταγμένα στά ὅρια τοῦ ἐπιθήματος, ὡστόσο ὁ ἐχῖνος προεξέχει ἔξω ἀπό 
τό περίγραμμα τῆς βάσης τοῦ ἐπιθήματος. Τά παραδείγματα ἀπό τήν 
Κωνσταντινούπολη πού ἤδη ἀπό τό τελευταῖο τρίτο τοῦ 5ου αἰ. παρου-
σιάζουν αὐτό τό χαρακτηριστικό θεωροῦνται μεταβατικά ἀπό τήν ὁμάδα 
1 στήν ὁμάδα 2. Γιά τά κιονόκρανα ἀπό τήν περιοχή τῆς Θεσσαλίας πού 
ἀνήκουν σέ αὐτήν τήν ὑποομάδα ἔχει διατυπωθεῖ ἡ ἄποψη630 ὅτι ἴσως 
κάποια ἀπό αὐτά νά ἀποτελοῦν μία ὀψιμότερη τάση ἐπιστροφῆς, ὅπου ὁ 
ἐχῖνος ἀποκτᾶ ἐντελῶς δια κοσμητικό χαρακτήρα. 

Στά περισσότερα κιονόκρανα ἀπό τήν Κῶ πού διατηροῦν φου-
σκωτό μέν ἐχῖνο, ὁ ὁποῖος ὅμως δέν προεξέχει πολύ ἔντονα, τά προ-
σκεφάλαια δέν τοποθετοῦνται στήν προέκταση τοῦ ἐπιθήματος ἀλλά 
εἰσέχουν ἐλάχιστα κάτω ἀπό τά ὅρια τῆς βάσης του. Τά κιονόκρα-
να τῆς ὑποομάδας προέρχονται ἀπό τή νότια βασιλική τοῦ Ἁγίου 
Στεφάνου καί τή βασιλική τοῦ Ἁγίου Γαβριήλ, ἕνα ἀπό τή βασιλική 
τῆς Καρδάμαινας, ἕνα εἶναι χρησιμοποιημένο σέ β΄χρήση στό ναό τῆς 
Κοίμησης (Προσκύνημα) Ἀντιμάχειας καί ἕνα ἔχει ἄγνωστη προέλευση. 

Τέλος, σέ αὐτήν τήν ὑποομάδα ἐντάσσονται καί δύο σχεδόν ἀκόσμη-
τα κιονόκρανα ἤ κιονόκρανα μέ περιληπτικό σχῆμα (κοσμεῖται μόνον 
ἡ μία στενή πλευρά τοῦ ἐπιθήματος μέ ἕναν ἀνάγλυφο σταυρό), ἕνα 
ἀπό τή βασιλική τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Θεολόγου στό Μαστιχάρι καί 
ἕνα μέ ἄγνωστη προέλευση.

Κιονόκρανο νότια  
τοῦ Μουσείου Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν Κάστρου Νεραντζιᾶς 

(ἀρ. κατ. 40, πίν. 13).

Τό κιονόκρανο εἶναι ἀδημοσίευτο, ἔχει ἄγνωστη προέλευση καί 
εἶναι κατασκευασμένο ἀπό προκοννήσιο πιθανότατα μάρμαρο. Τό 
ἰωνικό μέρος διαχωρίζεται ἀπό τό ἐπίθημα μέ μία λεπτή πλάκα ἕδρα-

630. Συθιακάκη, ὅ.π., 259.
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σης. Τά προσκεφάλαια εἰσέχουν ἐλάχιστα κάτω ἀπό τά ὅρια τῆς βάσης 
τοῦ ἐπιθήματος καί εἶναι ἐλαφρῶς συμπιεσμένα, σχεδόν τετράπλευρα. 
Οἱ ἕλικες τοποθετοῦνται πιό μέσα ἀπό τή βάση τοῦ ἐπιθήματος καί, 
ἄν καί ἔχουν πολλαπλές σπεῖρες, εἶναι κακοσχεδιασμένες. Ὁ στενός 
λοξότμητος ἐχῖνος, μέ μικρό ὁριζόντιο σαμάρι, εἶναι κάπως φου-
σκωτός στό κέντρο του καί προεξέχει ἀπό τό περίγραμμα τῆς βάσης 
τοῦ ἐπιθήματος. Κοσμεῖται στή μία πλευρά μέ ἕνα μεγάλο κεντρικό 
ὠό σέ κέλυφος καί ἀνεστραμμένες λόγχες καί στήν ἄλλη μέ ἀντωπά 
ἀνεστραμμένα τρίλοβα φύλλα, μεταξύ τῶν ὁποίων σχηματίζεται ρομ-
βοειδής ἐπιφάνεια. Τά προσκεφάλαια κοσμοῦνται μέ ἐπιμήκη λογχο-
ειδῆ φύλλα. Τό λοξότμητο ἐπίθημα, ἀρκετά μεγαλύτερο ἀπό τό ἰωνικό 
μέρος, εἶναι καλά λειασμένο καί στή μία στενή του πλευρά κοσμεῖται 
μέ σταυρό.

Μολονότι οἱ ἕλικες τοῦ κιονοκράνου εἶναι κακοσχεδιασμένες, 
ἡ λάξευση τῶν ὑπόλοιπων θεμάτων εἶναι σχετικά βαθιά καί καλῆς 
ποιότητας. Ὁ διάκοσμος τοῦ ἐχίνου μέ ἕνα μόνο ὠό, πλαισιωμένο 
ἀπό ἀνεστραμμένες λόγχες εἶναι ἀρκετά συνήθης, ὅπως ἀναφέρθηκε 
παραπάνω, σέ διάφορες περιοχές τῆς ἠπειρωτικῆς Ἑλλάδας καί τοῦ 
νησιωτικοῦ χώρου631 καί ἀπαντᾶται καί σέ μερικά ἀπό τά κιονόκρανα 
τῆς Κῶ632. Τό ἄλλο θέμα τοῦ ἐχίνου, τά ἀντωπά ἀνεστραμμένα τρίλο-
βα φύλλα, ἐντοπίζεται καί σέ ἄλλα κιονόκρανα τοῦ νησιοῦ, ἀλλά στά 
περισσότερα παραδείγματα τά φύλλα δέν εἶναι ἀνεστραμμένα. Στά 
περισσότερα γνωστά παραδείγματα ἀπό τίς ὑπόλοιπες περιοχές τῆς 
αὐτοκρατορίας τά ἀνεστραμμένα ἤ μή τρίλοβα φύλλα, ἀπόγονοι τῶν 
ἡμιανθεμίων, πλαισιώνουν ἕνα κεντρικό ὠό633, πού σέ κάποιες πε-
ριπτώσεις σχηματοποιεῖται καί παίρνει μία γωνιώδη μορφή634. 

Φαίνεται, λοιπόν, ὅτι ἡ ρομβοειδής ἐπιφάνεια πού σχηματίζεται μεταξύ 
τῶν τρίλοβων φύλλων στό κιονόκρανο τῆς Κῶ πρέπει νά εἶναι μία ἀκόμη 
πιό προχωρημένη βαθμίδα ἐξέλιξης τοῦ θέματος τοῦ ὠοῦ, πού ἀπαιτεῖ 
λιγότερη λάξευση καί συναντᾶται σέ ἀρκετά κιονόκρανα635. Τά σχηματο-

631. Vemi, Chapiteaux, πίν. 35- ἀρ. 100α, πίν. 38, ἀρ. 116, πίν. 39, ἀρ. 120, πίν. 43, ἀρ. 
134, πίν. 47, ἀρ. 146 καί 149, πίν. 48, ἀρ. 154, πίν. 50, ἀρ. 161, πίν. 52, ἀρ. 171, πίν. 53, ἀρ. 
176, πίν. 56, ἀρ. 188-189, πίν. 61, ἀρ. 207b-c, πίν. 68, ἀρ. 242a, πίν. 70, ἀρ. 246a, πίν. 86, ἀρ. 
204a.

632. Ἀρ. κατ. 39, 55, 61, 63, 74.
633. Βλ. ἐνδεικτικά, Vemi, Chapiteaux, πίν. 20- ἀρ. 56 καί πίν. 26, ἀρ. 73α.
634. Vemi, Chapiteaux, πίν. 24- ἀρ. 66α-β.
635. Βλ. ἐνδεικτικά, Vemi, Chapiteaux, πίν. 37, ἀρ. 110 (κιονόκρανο ἀπό τό πρόπυλο 

τῆς βασιλικῆς Α΄ Νέας Ἀγχιάλου), πίν. 51, ἀρ. 166 (κιονόκρανο ἀπό τή βασιλική Λόγγου 
Ἔδεσσας), πίν. 68, ἀρ. 241α (βασιλική Χαλινάδου Λέσβου).
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ποιημένα λογχοειδῆ φύλλα τῶν προσκεφαλαίων εἶναι, ἐπίσης, πολύ συ-
νηθισμένο θέμα. Στό κιονόκρανο τῆς Κῶ εἶναι ἀρκετά σχηματοποιημένα 
ἀλλά ἔχουν ὑποσθεῖ σχετικά βαθιά λάξευση. 

Τό μικρό ὁριζόντιο σαμάρι τοῦ ἐχίνου καθιστᾶ πιό σαφῆ τόν διαχω-
ρισμό του ἀπό τό ἐπίθημα, τοῦ προσδίδει μία αὐτοτέλεια καί δημιουργεῖ 
ἔτσι ἕνα εἶδος πολύ στενοῦ καναλιοῦ ἀνάμεσα στίς ἕλικες. Συνηθίζεται 
κατά κανόνα σέ κιονόκρανα μέ προεξέχουσες ἕλικες636, ὅπου ὅμως ὁ 
ἐχῖνος ἔχει σαφῶς μεγαλύτερο πλάτος καί ἔτσι τό ὁριζόντιο σαμάρι 
διαγράφεται μέ σαφήνεια στήν ὄψη τῶν κιονοκράνων, δημιουργώντας 
τό κανάλι πού ἑνώνει τίς ἕλικες. Σέ κιο νόκρανα μέ κλειστό περίγραμμα 
ἐντοπίζεται σέ λίγα παραδείγματα τοῦ 6ου αἰ., ὅπως σέ δύο κιονόκρανα 
ἀπό τήν Κόρινθο637 (α΄ μισό 6ου αἰ.) (πίν. 62), σέ κιονόκρανο ἀπό τή 
βασιλική τοῦ Κρανείου στήν Κόρινθο638 (β΄ μισό 6ου αἰ.) (πίν. 62), σέ 
κιονόκρανα ἀπό τήν περιοχή τῶν Φιλίππων639 (βόρεια πύλη Ἐγνατίας, 
6ος αἰ. καί βασιλική ἔξω τῶν τειχῶν, α΄ μισό 6ου αἰ.) (πίν. 63), σέ δύο 
κιονόκρανα ἀπό τή βασιλική Ἀργάλων Λέσβου640 (β΄ μισό 6ου αἰ.) (πίν. 
63) καί τέλος σέ ἕνα κιονόκρανο στόν Ἅγιο Δημήτριο Στομίου641 (γ’ 
τέταρτο 5ου αἰ. κατά τή Βέμη καί 6ος ἤ καί πολύ ὀψιμότερο κατά τή 
Συθιακάκη).

Τό κιονόκρανο τῆς Κῶ μᾶλλον εἶναι λίγο πιό πρώϊμο ἀπό τά προ-
αναφερθέντα, καθώς χαρακτηρίζεται ἀπό μία πιό προσεκτική λάξευ-
ση, πού διατηρεῖ ὡστόσο κάποια ἐπαρχιακά χαρακτηριστικά, ὅπως 
γιά παράδειγμα τίς πολλαπλές ἀσύμμετρες σπεῖρες στίς ἕλικες, προϊόν 
ἴσως τῆς τελικῆς ἐπεξεργασίας του ἀπό ντόπιους τεχνίτες. Μέ βάση 
τόν μορφολογικό τύπο του, πού βρίσκεται μερικές βαθμίδες πρίν ἀπό 
τήν πλήρη ὑποχώρηση τοῦ ἰωνικοῦ μέρους κάτω ἀπό τό ἐπίθημα, τήν 
παράθεση τοῦ μικροῦ ὁριζόντιου σαμαριοῦ καί τή σχηματοποίηση τῶν 
διακοσμητικῶν του θεμάτων, θά μποροῦσε νά χρονολογηθεῖ στίς ἀρχές 
τοῦ 6ου αἰ. 

636. Ὅπως π.χ. στά κιονόκρανα τῆς Σκριποῦς, βλ. Vemi, Chapiteaux, πίν. 6-7, ἀρ. 17-
18 ἀλλά καί σέ πολλά ἀκόμη παραδείγματα.

637. Scranton, Corinth, 113-114, πίν. 28-29, ἀρ. 95, 104. Vemi, Chapiteaux, 105-106, 
πίν. 20, ἀρ. 55-56.

638. Πάλλας, «Ἰουστινιάνεια γλυπτά», 427-428, πίν. ΧΧΧΙΙΙ, 1. Sodini-Kolo kotsas, 
Aliki, 68. Vemi, Chapiteaux, 107-108, πίν. 21, ἀρ. 60.

639. Vemi, Chapiteaux, 158-160, πίν. 57-58, ἀρ. 192 καί 197-200. Πελεκανίδης, «Βασι-
λική Φιλίππων», 147, εἰκ. 27.

640. Εὐαγγελίδης, «Βασιλική Μυτιλήνης», 12-13, εἰκ. 2-3, πίν. 9. Vemi, Chapiteaux, 
171, πίν. 66, ἀρ. 232-233.

641. Vemi, Chapiteaux, 117-118, πίν. 30, ἀρ. 87. Συθιακάκη, Ἀρχιτεκτονική Γλυπτική, 
350-351, πίν. 15, ἀρ. 44.
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Τέσσερα κιονόκρανα στή νότια βασιλική τοῦ Ἁγίου Στεφάνου 
(ἀρ. κατ. 41, ἀρ. κατ. 42, ἀρ. κατ. 43,  

ἀρ. κατ. 44, πίν. 13- 14)

Καί τά τέσσερα κιονόκρανα πού σώζονται στή νότια βασιλική τοῦ 
Ἁγίου Στεφάνου642, συμπεριλήφθηκαν στή μελέτη τῆς Βέμη643, ἐντάχθη-
καν στόν ἁπλοποιημένο τύπο (τύπος ΙΙΙ) καί χρονολογήθηκαν στό β΄ 
μισό τοῦ 6ου αἰ.

Μορφολογικά εἶναι πολύ συγγενικά μεταξύ τους ἐκτός ἀπό 
ἐπιμέρους μικροδιαφορές στό σχῆμα ἀλλά καί στόν διάκοσμο. Εἶναι 
κατασκευασμένα ἀπό τό ἴδιο εἶδος μαρμάρου, πού εἶναι λευκό μέ γκρι-
ζωπές παράλληλες φλεβώσεις καί ἴσως εἶναι προκοννήσιο. Ἡ μορφο-
λογική συγγένεια τῶν κιονοκράνων μαζί μέ τήν ὁμοιότητα πού πα-
ρουσιάζουν οἱ βάσεις καί οἱ κίονες πού ἔχουν σωθεῖ ἀπό τό μνημεῖο, 
ὑποδεικνύουν ὅτι ὁ ἀρχιτεκτονικός γλυπτός διάκοσμος τῆς βασιλικῆς 
ἔγινε κατά παραγγελία γιά τό συγκεκριμένο μνημεῖο καί κατά πᾶσα πι-
θανότητα, τουλάχιστον τά κιονόκρανα καί οἱ κίονες προῆλθαν ἀπό τήν 
πρωτεύουσα. Ὡστόσο, στή βασιλική χρησιμοποιήθηκαν καί ἀρχαιότε-
ρα ἀρχιτεκτονικά μέλη, ὅπως οἱ γρανιτένιοι κίονες τοῦ αἰθρίου πού 
εἶναι πιθανόν νά προέρχονται ἀπό κάποιο ἀρχαιότερο κτίσμα καί οἱ 
ρωμαϊκοί ἡμικίονες πού ἀπολαξεύτηκαν καί χρησίμευσαν ὡς κλίμακες 
ἀνόδου στόν ἄμβωνα, ὁ ὁποῖος δέν σώθηκε. Στόν χῶρο τῆς βασιλικῆς 
διατηρεῖται ἕνα ἐνεπίγραφο θραῦσμα ἀπό θωράκιο ἐξώστη ἄμβωνα644 
ἐνῶ στό φυλάκιο, δίπλα στή βασιλική, εἶχε περισυλλεχθεῖ, ἄγνωστο 
πότε καί ἀπό ποιά θέση, ἕνα τμῆμα ἀπό ἐνεπίγραφο θωράκιο ἐξώστη 
ἄμβωνα645 (σήμερα στό Μουσεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς). 

Μορφολογικά τά κιονόκρανα ἔχουν ἐπίθημα πολύ μεγαλύτερο ἀπό 

642. Laurenzi, «Nuovi contribute», 603-628. Morricone, «Scavi», 327. Balducci, 
Basiliche, 15-22. Βολανάκης, Βαπτιστήρια, 118-119.

643. Vemi, ὅ.π., 181-182, πίν. 74-75, ἀρ. 265-268.
644. Στήν κοίλη ἐπιφάνεια τοῦ θωρακίου, πού εἶναι κατασκευασμένο ἀπό γκριζογάλα-

νο μάρμαρο, λαξεύεται ἀνάγλυφος λατινικός σταυρός μέ πεπλατυσμένες κεραῖες. Ἀπό τή 
βάση τῆς κάθετης κεραίας του ξεκινᾶ κυματοειδής βλαστός πού ἀπολήγει κάτω δεξιά σέ 
φύλλο κισσοῦ. Ἐπάνω ἀπό τόν σταυρό, σέ ὅλο τό πλάτος τοῦ θωρακίου, σέ ταινία ὕψ. 
0,025μ., ἐγχάρακτη ἐπιγραφή: ...ΕΡΟΝ ΤΩΝ ΑΥΤΟΙC ΠΡΕCΒ[ΥΤΕΡΩΝ]. Ἡ ἐπιγραφή ἔχει 
δημοσιευθεῖ ἀπό τόν Segre (Iscrizioni, 274, πίν. 152, EV 371). Κατά τή μελέτη τοῦ θωρακίου 
στή βασιλική βρέθηκε ἄλλο ἕνα μικρό τμῆμα ἀπό θωράκιο ἐξώστη ἄμβωνα, ἀπό ὅμοιο 
μάρμαρο καί πανομοιότυπο διάκοσμο, πού φαίνεται ὅτι προέρχεται ἀπό τόν ἴδιο ἄμβωνα, 
βλ. Μηλίτση-Κεχαγιᾶ, «Ἄμβωνες 2», ὑπό ἐκτύπωση.

645. Τό θωράκιο ἐντοπίστηκε πρόσφατα. Εἶναι κατασκευασμένο ἀπό προκοννήσιο 
μάρμαρο καί στήν ἄνω πλευρά του σκαλίζεται ἡ ἐπιγραφή: Κ(ΥΡΙ)Ε ΜΝΗΣΘΗ(ΤΙ). 
Μηλίτση-Κεχαγιᾶ, «Ἄμβωνες 2», ὑπό ἐκτύπωση.
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τό ἰωνικό μέρος, τό ὁποῖο δέν διαχωρίζεται μέ πλάκα ἕδρασης (μόνο 
στό τέταρτο κιονόκρανο ὑπάρχει μία ὑποτυπώδης πλά κα ἕδρασης). 
Τά προσκεφάλαια εἰσέχουν πολύ λίγο ἀπό τή βάση τοῦ ἐπιθήματος, 
ἡ γένεση τῶν σπειρῶν τῶν ἑλίκων τοποθετεῖται ἀκριβῶς στό ὅριο τῆς 
βάσης τοῦ ἐπιθήματος, ἐνῶ ὁ ἐχῖνος, πού εἶναι φουσκωτός καί κάπως 
λοξότμητος, παραβιάζει κατά τι τά ὅρια τῆς βάσης τοῦ ἐπιθήματος 
καί προεξέχει. Ἡ παρυφή τοῦ ἐχίνου στά τρία πρῶτα κιονόκρανα (ἀρ. 
κατ. 41, 42, 43) ἔχει τήν τάση νά ἑνωθεῖ μέ τήν ἐπιφάνεια τοῦ ἐπιθήμα-
τος καί νά ἀποτελέσει συνέχειά της, ἀφοῦ δέν διαχωρίζεται μέ κανέναν 
τρόπο ἀπό αὐτήν, ἐνῶ καί ἡ κλίση του ἀκολουθεῖ αὐτήν τῆς ἐπιφάνει-
ας τοῦ ἐπιθήματος. Στό τέταρτο κιονόκρανο (ἀρ. κατ. 44), στήν πα-
ρυφή τοῦ ἐχίνου σχηματίζεται μία λεπτή, σχεδόν ἐπίπεδη ταινία, σάν 
ἕνα πολύ λεπτό ὁριζόντιο σαμάρι. Οἱ σπεῖρες τῶν ἑλίκων εἶναι σχετικά 
καλῆς σχεδίασης ἀλλά τό πάχος τους διαφέρει σέ κάθε κιονόκρανο. 
Τά προσκεφάλαια εἶναι πολύ λίγο συμπιεσμένα, σχεδόν τετράπλευ-
ρα. Τό ἐπίθημα στά τρία πρῶτα κιονόκρανα εἶναι κάπως φουσκωτό 
καί κυρτό, ἐνῶ στό τέταρτο διατηρεῖ μέν μία κυρτότητα ἀλλά ἔχει πιό 
εὐθεῖες τίς πλευρές του καί εἶναι σχεδόν λοξότμητο. Στήν ἐπιφάνεια 
τῶν ἐπιθημάτων διατηροῦνται τά ἴχνη τοῦ ἐργαλείου λάξευσης.

Διαφορές διαπιστώνονται κυρίως στόν διάκοσμο τῶν κιονο κράνων: 
Στό πρῶτο κιονόκρανο (ἀρ. κατ. 41) ὁ ἐχῖνος κοσμεῖται στή μία ὄψη 

μέ καλοσχεδιασμένο ὠό σέ κέλυφος πού πλαισιώνεται ἀπό ἀντωπά ἀνε-
στραμμένα τρίλοβα φύλλα646 καί στήν ἄλλη ἀπό ἀδιευκρίνιστο θέμα μέ 
ἐγχαράξεις, ἴσως ἡμιτελές647. Στά προσκεφάλαια σκαλίζονται ἡμίφυλλα 
ἄκανθας ἑκατέρωθεν πλατιᾶς λειασμένης ταινίας. Τά ἡμίφυλλα ἀποτε-
λοῦνται ἀπό ἕναν λοβό μέ τρεῖς γλωσσίδες, ἐκ τῶν ὁποίων ἡ κατώτε-
ρη ἀνακάμπτεται ἐλαφρῶς καί σχηματίζει μικρό ὠοειδῆ ὀφθαλμό. Στό 
δεύτερο κιονόκρανο (ἀρ. κατ. 42) ὁ ἐχῖνος κοσμεῖται στή μία πλευρά 
μέ ἕνα ὠό σέ κέλυφος πού πλαισιώνεται ἀπό ἀνεστραμμένα τρίλο-

646. Γιά τό θέμα αὐτό βλ. παραπάνω, στήν ἐξέταση τοῦ κιονοκράνου, ἀρ. κατ. 40.
647. Οἱ ἀκανόνιστες ἐγχαράξεις ἐπαναλαμβάνονται καί στά ἄλλα δύο κιονόκρανα τῆς 

βασιλικῆς. Πιό πάνω, κατά τήν ἐξέταση τοῦ κιονοκράνου μέ προεξέχουσες ἕλικες ἀπό τό 
κάστρο τῆς Ἀντιμάχειας (ἀρ. κατ. 39), ὑποθέτουμε ὅτι παρόμοιες ἀσαφεῖς λαξεύσεις στή 
μία πλευρά τοῦ ἐχίνου προδίδουν ὅτι τό θέμα εἶναι ἡμιτελές. Ἴσως τό ἴδιο συμβαίνει καί 
ἐδῶ. Παρόμοιες ἀβακωτές ἐγχαράξεις ἀπαντῶνται στόν ἐχῖνο κιονοκράνου μέ συμφυές 
ἐπίθημα ἀπό τό Μουσεῖο τοῦ Βόλου, βλ. Συθιακάκη, Ἀρχιτεκτονικός Διάκοσμος, 269, ἀρ. 
55, πίν. 22, εἰκ. 129. Ἡ Συθιακάκη θεωρεῖ ὅτι αὐτές οἱ ἐγχαράξεις ἔγιναν ἀργότερα, πιθανόν 
μετά τήν τοποθέτηση τοῦ κιονοκράνου. Ὡστόσο, ἡ παρουσία παρόμοιων σχεδίων σέ 
ἀρκετά κιονόκρανα τῆς Κῶ μᾶλλον θά πρέπει τελικά νά τίς αἰτιολογήσει ὡς ἀποτέλεσμα 
εἴτε ἡμιτελοῦς ἐργασίας εἴτε ἠθελημένης αἰσθητικῆς ἐπιλογῆς.
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βα φύλλα καί στήν ἄλλη μέ ἀκανόνιστες λαξεύσεις πού σχηματίζουν 
ἀκανόνιστη ρομβοειδῆ ἐπιφάνεια στό κέντρο, ἡ ὁποία πλαισιώνεται 
ἀπό ἐγχάρακτα φύλλα. Φαίνεται ὅτι ἐδῶ ἡ ἐργασία εἶχε προχωρήσει 
περισσότερο ἀπ’ ὅτι στό προηγούμενο κιονόκρανο καί τό θέμα τῶν 
ἀντωπῶν φύλλων, μεταξύ τῶν ὁποίων σχηματίζεται ρόμβος, ἔχει πάρει 
μία πιό συγκεκριμένη μορφή. Στά προσκεφάλαια σκαλίζεται τό ἴδιο 
θέμα μέ τό προηγούμενο κιονόκρανο. Στό τρίτο κιονόκρανο (ἀρ. κατ. 
43) ὁ ἐχῖνος κοσμεῖται στή μία πλευρά μέ κακοσχεδιασμένο σχεδόν 
ἐπιπεδόγλυφο ὠό πού πλαισιώνεται ἀπό ἀνάλογης ἐκτέλεσης ἀντωπά 
ἀνεστραμμένα τρίλοβα φύλλα καί στήν ἄλλη μέ ἀκανόνιστες λαξεύσεις, 
ὅπως καί στό προηγούμενο κιονόκρανο. Στά προσκεφάλαια σχημα-
τοποιημένος διάκοσμος ἑκατέρωθεν πλατιᾶς λειασμένης ταινίας: κατά 
μῆκος τους λαξεύεται ἀβαθές κεντρικό νεῦρο φύλλου, ἑκατέρωθεν τοῦ 
ὁποίου σκαλίζονται παράλληλες αὐλακώσεις. Στό τέταρτο κιονόκρανο 
(ἀρ. κατ. 44) ὁ ἐχῖνος κοσμεῖται στή μία πλευρά μέ στενό ὠό σέ κέλυ-
φος πού πλαισιώνεται ἀπό ἀντωπά ἀνεστραμμένα τρίλοβα φύλλα, στά 
ὁποῖα οἱ λοβοί εἶναι ἀρκετά λεπτοί καί ἐπιμήκεις. Στήν ἄλλη πλευρά 
τοῦ ἐχίνου σκαλίζεται πολύ συνωστισμένο ἰωνικό κυμάτιο ἀπό τρία 
ὠά μέσα σέ κέλυφος, πού ἀποδίδονται στενά καί ἐπιμήκη καί πλαι-
σιώνονται ἀπό ἀνεστραμμένες ἀνάγλυφες λόγχες. Στά προσκεφάλαια 
λαξεύονται ἀνάγλυφα ἐπιμήκη λογχοειδῆ φύλλα, ἑκατέρωθεν τριπλῆς 
κάθετης ἀνάγλυφης ταινίας στούς ζωστῆρες. Στή μία στενή πλευρά 
τοῦ ἐπιθήματος ἀνάγλυφος ραδινός σταυρός. Γενικά ἡ ἐργασία τοῦ 
ἀναγλύφου σέ αὐτό τό κιονόκρανο εἶναι πιό συμμετρική, μέ πιό κα-
θαρές καί σωστές ἀναλογίες, ἐνῶ ὅλα τά μέρη τοῦ διακόσμου ἀποδίδο-
νται μέ μία τάση πρός τό λεπτό καί τό ἐπιμῆκες. 

Ἡ παράθεση κανονικοῦ ἰωνικοῦ κυματίου στόν ἐχῖνο ἀπαντᾶται 
κατά κανόνα στά κιονόκρανα μέ πλευρικά προεξέχουσες ἕλικες648, 
τύπος πού φέρει γενικά πιό πλούσιο διάκοσμο, ἐνῶ ἡ παρουσία του 
στά κιονόκρανα μέ κλειστό περίγραμμα εἶναι πιό σπάνια649, κυρίως 
ἐξαιτίας τοῦ περιορισμένου πλάτους τοῦ ἐχίνου. Σέ τρία κιονόκρανα 
μέ κλειστό περίγραμμα ἀπό τήν περιοχή τῆς Δωδεκανήσου, ἕνα ἀπό 

648. Ὅπως π.χ. στά κιονόκρανα ἀπό τή Σκριπού, τή Χαλκίδα, τό Λέχαιο βλ. Vemi, 
Chapiteaux, πίν. 6, ἀρ. 17 καί πίν. 12-13, ἀρ. 33-36 καί πίν. 18-19, ἀρ. 49-52.

649. Κιονόκρανο ἀπό τήν Κόρινθο, βλ. Scranton, Corinth, 114, πίν. 29, ἀρ. 104. Ἐπίσης, 
Vemi, Chapiteaux, 105-106, πίν. 20, ἀρ. 55. Σέ δύο κιονόκρανα ἀπό τή Ροτόντα, ὅπου ὁ 
ἐχῖνος ἔχει σχῆμα τμήματος κύκλου καί ὡς ἐκ τούτου ἱκανό πλάτος, ὥστε νά χωρέσει τήν 
παράθεση τριῶν ὠῶν, βλ. Τσιούμη-Μπακιρτζῆ, «Ἰωνικά κιονόκρανα», 224, 232, 234, πίν. 
6-7, ἀρ. 20, 25. Ἐπίσης, Vemi, Chapiteaux, 141-142, πίν. 47, ἀρ. 147-148.
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τήν Πάτμο650 (6ος αἰ.) (πίν. 63) καί δύο ἀπό τή Ρόδο651 (β΄ μισό 6ου αἰ.) 
(πίν. 63), ἀπαντᾶται τό θέμα τοῦ ἰωνικοῦ κυματίου, σέ πολύ σχημα-
τοποιημένη ἀπόδοση χωρίς ἐνδιάμεσες λόγχες. Στά δύο κιονόκρανα 
ἀπό τή Ρόδο τό θέμα σκαλίζεται μέ ἀρκετή στρεβλότητα, ἰδιαίτερα στό 
πρῶτο, τό ὁποῖο ἔχει καί ἀρκετά τεκτονική μορφή. Στήν Κῶ τό θέμα 
τοῦ κυματίου ἀπαντᾶται στό κιονόκρανο ἀρ. κατ. 67, πού ἐντάσσε-
ται στήν ὑποομάδα 2γ652 καί ὅπου ὁ ἐχῖνος ἔχει σχῆμα τμήματος πε-
ριφέρειας κύκλου, συνεπῶς διαθέτει ἀρκετό χῶρο γιά τήν ἀνάπτυξη 
τριῶν ὠῶν. Ἐπίσης, συναντᾶται καί στό κιονόκρανο μέ ἀρ. κατ. 71, 
ὅπου ὅμως παρατίθεται πολύ σχηματικά, μέ ἕνα μόνο ἐγχάρακτο ὠό 
πού πλαισιώνεται ἀπό δύο ἡμιωά. Ὁ συνωστισμός πού διαπιστώνεται 
στήν ἀπόδοση τοῦ κυματίου τοῦ κιονοκράνου τοῦ Ἁγίου Στεφάνου, 
ὀφείλεται συνεπῶς στόν περιορισμένο χῶρο πού διαθέτει ὁ ἐχῖνος στά 
κιονόκρανα αὐτοῦ τοῦ τύπου καί δημιουργοῦνται ἐρωτήματα γιά τόν 
λόγο τῆς ἐπιλογῆς τοῦ συγκεκριμένου θέματος.

Ἡ διακοσμητική ποικιλία πού παρατηρεῖται στά τέσσερα κιονόκρα-
να τοῦ Ἁγίου Στεφάνου, ὀφείλεται προφανῶς σέ διαφορετικά χέρια 
τεχνιτῶν, καθώς τό μάρμαρο καί οἱ διαστάσεις τῶν κιονοκράνων εἶναι 
ἀκριβῶς ὅμοια. Ἄλλωστε, ὅπως ἔχει ἤδη ἐπισημανθεῖ, σέ μία σειρά κι-
ονοκράνων ἀπό τό ἴδιο μνημεῖο ἡ γενική μορφή μπορεῖ νά παρου-
σιάζει ποικιλία653. Μορφολογικά βρίσκονται ἕνα στάδιο πρίν ἀπό τήν 
ὑποχώρηση τοῦ ἐχίνου κάτω ἀπό τό ἐπίθημα, ἀλλά ὁ τρόπος πού 
«προεξέχει» ὁ ἐχῖνος ἀπό τή βάση τοῦ ἐπιθήματος, εἶναι ἐντελῶς ὑπο-
τυπώδης. 

Ἡ χρονολόγησή τους στήν ἐποχή ἵδρυσης τῆς βασιλικῆς, δη-
λαδή στό τελευταῖο τέταρτο τοῦ 5ου αἰ., εἶναι κατά τήν ἄποψή μας 
ἡ πιθανότερη, ἐφόσον παρουσιάζουν ὁμοιογένεια τόσο στό εἶδος τοῦ 
μαρμάρου (προκοννήσιο) πού εἶναι ὅμοιο καί στούς κίονες, ὅσο καί 
στό γενικότερο σχῆμα τους καί στήν τεχνική ἐπεξεργασίας. Ἄλλωστε 
ἡ νότια βασιλική τοῦ Ἁγίου Στεφάνου, ἀπό τά σωζόμενα τουλάχιστον 
κατασκευαστικά στοιχεῖα, φαίνεται ὅτι δέν ἔχει ὑποσθεῖ ἐπισκευαστικές 
φάσεις - ἐκτός ἀπό τήν προσθήκη τοῦ αἰθρίου - πού θά δικαιολογοῦσαν 

650. Ὀρλάνδος, Πάτμος, 68, εἰκ. 28. Vemi, Chapiteaux, 178, πίν. 72, ἀρ. 256.
651. Ὀρλάνδος, «Παλαιοχριστιανικά Ρόδου», 9, εἰκ. 4Α. Vemi, Chapiteaux, 194 καί 198, 

πίν. 85 καί 89, ἀρ. 301 καί 309.
652. Στήν ὑποομάδα 2γ οἱ ἕλικες εἶναι ἀποτραβηγμένες κάτω ἀπό τό ἐπίθημα, ὁ ἐχῖνος 

προεξέχει ἀλλά μέσα στά ὅρια τῆς βάσης τοῦ ἐπιθήματος καί τά προσκεφάλαια βρίσκονται 
στήν προέκταση τῶν πλάγιων πλευρῶν τοῦ ἐπιθήματος, ἀναλυτικότερα βλ. παρακάτω.

653. Zollt, Kapitellplastik, 287, 317.
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τήν προτεινόμενη ἀπό τή Βέμη χρονολόγηση τῶν κιονοκράνων στό β΄ 
μισό τοῦ 6ου αἰ.

Τρία κιονόκρανα ἀπό τή βασιλική τοῦ Ἁγίου Γαβριήλ 
(ἀρ. κατ. 45, ἀρ. κατ. 46, ἀρ. κατ. 47, πίν.15)

Τά κιονόκρανα βρέθηκαν κατά τήν ἀνασκαφή τῆς βασιλικῆς τοῦ 
Ἁγίου Γαβριήλ654 χωρίς νά διευκρινίζεται ἡ ἀκριβής θέση εὕρεσής τους655. 
Τα δύο πρῶτα τοποθετήθηκαν ἀπό τούς ἀνασκαφεῖς, τό πρῶτο στό 
δεύτερο ἀπό ἀνατολικά κίονα τοῦ βόρειου στυλοβάτη, μέσα στά ὅρια 
τοῦ Ἱεροῦ Βήματος καί τό δεύτερο στό νοτιοανατολικό κίονα τοῦ κι-
βωρίου τοῦ Ἱεροῦ Βήματος. Τό τρίτο μεταφέρθηκε, ἄγνωστο πότε, καί 
φυλάσσεται στή συλλογή τοῦ Μουσείου Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν τοῦ 
Κάστρου τῆς Νεραντζιᾶς. 

Τά κιονόκρανα συμπεριελήφθησαν στή μελέτη τῆς Βέμη656, ἐντάχθη-
καν στόν ἁπλοποιημένο τύπο (τύπος ΙΙΙ) καί χρονολογήθηκαν στό β΄ 
μισό τοῦ 6ου αἰ.

Στό πρῶτο κιονόκρανο657 (ἀρ. κατ. 45) τό ἐπίθημα εἶναι ἀρκετά 
μεγαλύτερο ἀπό τό ἰωνικό μέρος καί ὁ διαχωρισμός τους εὐδιάκρι-
τος καθώς ὁ προοδευτικά προεξέχων ἐχῖνος στό ἄνω μέρος παρου-
σιάζει μία μικρή λοξότμηση καί σχηματίζει ἕνα ὑποτυπῶδες σαμάρι. Ὁ 
ἐχῖνος κοσμεῖται στή μία πλευρά μέ κεντρικό ὠό πού πλαισιώνεται ἀπό 
δύο ἡμιωά καί κατακόρυφες πεπλατυσμένες ἄνω καί κάτω ράβδους. 
Στήν ἄλλη πλευρά μέ ἀνάγλυφη ταινία σέ σχῆμα ὁριζοντίου S πού 
ἀπολήγει σέ τρίλοβα φύλλα. Στά προσκεφάλαια, τά ὁποῖα δὲν πα-
ρουσιάζουν συμπίεση, σκαλίζονται ἀνάγλυφα ἀνεστραμμένα τρίλοβα 
φύλλα ἑκατέρωθεν πλατιᾶς ἀνάγλυφης ταινίας. Οἱ ἕλικες ἔχουν πλα-
τιές σπεῖρες καί εἶναι ἀποτραβηγμένες κάτω ἀπό τά ὅρια τῆς βάσης 
τοῦ ἐπιθήματος. Τό ἐπίθημα εἶναι κυρτό καί οἱ δυό στενές πλευρές του 
κοσμοῦνται μέ σταυρό μέ πεπλατυσμένες ἀπολήξεις.

Τό δεύτερο κιονόκρανο (ἀρ. κατ. 46) ἔχει ἴδιες μορφολογικές ἀνα-
λογίες, ἀλλά ὁ ἐχῖνος παρουσιάζει προοδευτική προεξοχή χω ρίς νά 
σχηματίζει τή λοξότμητη ἐπιφάνεια πού παρατηρήθηκε στό προη-
γούμενο κιονόκρανο. Ὡστόσο, ἡ διαχωριστική ταινία τοῦ ἐπιθήματος 
εἶναι σαφής καί δηλώνεται μέ μία λεπτή ἀνάγλυφη ταινία πού κα-

654. Balducci, Basiliche, 32-46. Morricone, «Scavi», 327, εἰκ. 103. Βολανάκης, Βα-
πτιστήρια, 123-124. Βολανάκης, «Μνημεῖα», 318.

655. Balducci, Basiliche, 37-39, εἰκ. 31-32.
656. Vemi, Chapiteaux, 6, 182-183, πίν. 76, ἀρ. 269-271.
657. Balducci, Basiliche, 38, εἰκ. 32.
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μπυλώνει ἐλάχιστα πρός τά κάτω. Τό ἐπίθημα εἶναι ἐλαφρῶς κυρτό καί 
σχεδόν τετράγωνο. Στή μία ὄψη του κοσμεῖται μέ σταυρό πού ἔχει πιό 
κοντές ἀναλογίες. Ἡ μία πλευρά τοῦ ἐχίνου κοσμεῖται μέ ἀντωπά ἀνε-
στραμμένα τρίλοβα φύλλα, μεταξύ τῶν ὁποίων σχηματίζεται ρόμβος, 
καί ἡ ἄλλη μέ σχεδόν κυκλικό ὠό μέσα σέ παχύ ἀνάγλυφο κέλυφος. 
Στά προσκεφάλαια, ἑκατέρωθεν τῆς κάθετης ἀνάγλυφης ταινίας τοῦ 
ζωστήρα, διατάσσονται ὁριζόντια λογχοειδῆ φύλλα. 

Στό τρίτο κιονόκρανο658 (ἀρ. κατ. 47) τό ἰωνικό μέρος καταλαμβάνει 
λιγότερο ἀπό τό 1/3 τοῦ συνολικοῦ ὕψους, σχεδόν τό 1/4. Οἱ ἕλικες 
εἰσέχουν ἐλάχιστα κάτω ἀπό τή βάση τοῦ ἐπιθήματος καί τά προ-
σκεφάλαια τοποθετοῦνται σχεδόν στήν προέκταση τῆς βάσης. Ὁ ἐχῖνος 
εἶναι λοξότμητος καί προεξέχει ἐλάχιστα ἔξω ἀπό τό περίγραμμα τῆς 
βάσης τοῦ ἐπθήματος, ἐνῶ τείνει νά ἑνωθεῖ μέ τό ἐπίθημα, μιᾶς καί τό ὠό 
πού τόν κοσμεῖ, ἐφάπτεται μέ τήν κάτω ἀπόληξη τῆς κάθετης κεραίας 
τοῦ σταυροῦ τοῦ ἐπιθήματος. Διαχωριστική ταινία μεταξύ ἐπιθήματος 
καί ἰωνικοῦ μέρους δέν δηλώνεται. Ἡ ἐπιφάνεια τοῦ ἐχίνου εἶναι καλά 
λειασμένη, ἐνῶ σέ αὐτή τοῦ ἐπιθήματος εἶναι ὁρατά τά ἴχνη τοῦ ἐργα-
λείου λάξευσης. Ἡ μία πλευρά τοῦ ἐχίνου κοσμεῖται μέ ἀνάγλυφο ὠό 
πού πλαισιώνεται ἀπό ὁριζόντιες αὐλακώσεις καί ἡ ἄλλη μέ ἀδιευκρίνι-
στο κόσμημα, πιθανόν ἀντωπά τρίλοβα φύλλα. Στά προσκεφάλαια, πού 
εἶναι ἐλάχιστα συμπιεσμένα, σκαλίζονται καλυκωτά λογχοειδῆ φύλλα 
ἑκατέρωθεν ἀνάγλυφης ταινίας. Τό ἐπίθημα εἶναι ἐλαφρῶς κυρτό καί 
στή μία στενή πλευρά φέρει σταυρό μέ πεπλατυσμένες ἀπολήξεις.

Τά τρία κιονόκρανα εἶναι κάπως διαφοροποιημένα μεταξύ τους: τό 
ἐπίθημα ἔχει διαφορετικό σχῆμα σέ κάθε κιονόκρανο, ὁ διαχωρισμός 
του μέ τό ἰωνικό μέρος γίνεται ἐπίσης μέ διαφορετικό τρόπο, ἐνῶ καί 
ὁ διάκοσμος παρουσιάζει ἀνομοιογένεια. Τό τρίτο κιονόκρανο παρου-
σιάζει ἀρκετές ὁμοιότητες καί στό σχῆμα ἀλλά καί στόν διάκοσμο, μέ 
τή σειρά κιονοκράνων τοῦ Ἁγίου Στεφάνου, πού ἀναφέρθηκαν ἀναλυ-
τικά παραπάνω. Ὡστόσο, ἄν καί ἔχουν ἐπιμέρους διαφοροποιήσεις659, 
ἀνήκουν στήν ἴδια τυπολογική ὁμά δα, καθώς τά γενικά μορφολο-
γικά τους χαρακτηριστικά τά ἐντάσσουν στά κιονόκρανα μέ κλειστό 
περίγραμμα, καί εἰδικότερα στήν ὑποομάδα 2α, ὅπου οἱ ἕλικες καί τά 
προσκεφάλαια ὑποχωροῦν κάτω ἀπό τά ὅρια τῆς βάσης τοῦ ἐπιθήμα-
τος, ἐνῶ ὁ ἐχῖνος βρίσκεται σέ ἐλαφριά προεξοχή ἔξω ἀπό τά ὅρια τῆς 
βάσης. Οἱ διαφοροποιήσεις πιθανόν ὀφείλονται στή θέση πού ἦταν 

658. Balducci, ὅ.π., 37, εἰκ. 31.
659. Γιά διαφοροποιήσεις ἀνάμεσα σέ κιονόκρανα τῆς ἴδιας σειρᾶς, βλ. Zollt, 

Kapitellplastik, 287, 317.
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τοποθετημένα (τό πρῶτο στό βόρειο στυλοβάτη ἐντός τοῦ Ἱ. Βήματος, 
τό δεύτερο στό κιβώριο καί τό τρίτο στήν κιονοστοιχία τῶν κλιτῶν). 

Στόν γλυπτό διάκοσμο τοῦ μνημείου ἀνήκουν δύο θωράκια κλί-
μακας ἄμβωνα πού ἔχουν χρονολογηθεῖ στό β΄ τέταρτο τοῦ 6ου αἰ. 
ἤ γενικά στό α΄ μισό τοῦ 6ου αἰ.660, δύο ἤ τρεῖς πεσσίσκοι τέμπλου μέ 
συμφυῆ κιονίσκο (ἀρ. κατ. 199-201), δύο θραύσματα θωρακίων, τμῆμα 
κοσμήτη ἀπό τό Ἱερό Βῆμα (ἀρ. κατ. 81), ἴσως καί ἕνα ἐπίκρανο (ἀρ. 
κατ. 80) μέ ὅμοιο διάκοσμο, κορμοί καί βάσεις κιόνων. Ἡ τεχνοτροπική 
ἐξέταση τῶν παραπάνω γλυπτῶν τά ἐντάσσει κατά κύριο λόγο στό α΄ 
μισό τοῦ 6ου αἰ.661. Πιστεύουμε ὅτι τά τρία κιο νόκρανα, ὅπως καί τό 
σύνολο τῶν σωζόμενων γλυπτῶν τοῦ ναοῦ θά μποροῦσαν νά χρονολο-
γηθοῦν γύρω στά μέσα τοῦ 6ου αἰ., εἴτε πρίν ἀπό τόν σεισμό εἴτε λίγο 
μετά ἀπό αὐτόν καί νά συνδεθοῦν μέ τήν κυρίως κατασκευαστική φάση 
τοῦ μνημείου662.

Κιονόκρανο στήν Κοίμηση Θεοτόκου Ἀντιμάχειας (Προσκύνημα) 
(ἀρ. κατ. 48, πίν. 16).

Τό κιονόκρανο εἶναι ἀδημοσίευτο663 καί ἔχει τοποθετηθεῖ σέ β΄ χρή-
ση στή δυτική εἴσοδο τοῦ ναοῦ. Ἀνήκει στήν ὁμάδα τῶν κιονοκράνων 
μέ κλειστό περίγραμμα (ὑποομάδα 2α). Οἱ ἕλικες εἰσέχουν ἐλάχιστα 
κάτω ἀπό τή βάση τοῦ ἐπιθήματος καί τά προσκεφάλαια τοποθε-
τοῦνται στήν προέκταση τῶν πλάγιων πλευρῶν τοῦ ἐπιθήματος. Ὁ 
ἐχῖνος εἶναι λοξότμητος καί φουσκωτός καί προεξέχει ἐλάχιστα ἔξω 
ἀπό τό περίγραμμα τῆς βάσης τοῦ ἐπιθήματος.

Τό ἰωνικό μέρος καταλαμβάνει λιγότερο ἀπό τό 1/3 τοῦ συνολικοῦ 
ὕψους. Οἱ σπεῖρες τῶν ἑλίκων δέν ἑνώνονται μέ κανάλι, εἶναι πλατιές 
χωρίς πολλαπλές συστροφές καί σχηματίζουν κυκλικούς ὀφθαλμούς. 
Ἡ πλάκα ἕδρασης τοῦ ἐπιθήματος δηλώνεται μέ μία πολύ λεπτή ταινία.

Ὁ ἐχῖνος κοσμεῖται μέ κεντρικό ὠό σέ κέλυφος πού πλαισιώνεται 
ἀπό δύο ἀντωπά τρίλοβα φύλλα καί τά προσκεφάλαια μέ σχηματο-
ποιημένα φύλλα. Τό θέμα τοῦ ἐχίνου εἶναι γνωστό σέ ἀρκετά παρα-
δείγματα ἀπό ἄλλες περιοχές τῆς αὐτοκρατορίας664 ἀλλά καί στήν Κῶ. 

660. Jakobs, Ambone, 257-258, πίν. 11b. Μηλίτση, «Ἄμβωνες 2», ὑπό ἐκτύπωση.
661. Βλ. στά σχετικά κεφάλαια.
662. Γιά τήν προβληματική χρονολόγηση τῆς βασιλικῆς τοῦ Ἁγίου Γαβριήλ, βλ. πα-

ραπάνω, κεφ. Ι.3.
663. Ἁπλή ἀναφορά στό κιονόκρανο κάνει ὁ Μαστορόπουλος, Ἀντιμάχεια, 188.
664. Βλ. ἐνδεικτικά, Vemi, Chapiteaux, πίν. 20- ἀρ. 56 καί πίν. 26, ἀρ. 73α καί πίν. 92-

93, ἀρ. 319, 321.
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Ὁ διάκοσμος τῶν προσκεφαλαίων θυμίζει τόν ἀντίστοιχο στά προ-
σκεφάλαια τοῦ κιονοκράνου ἀρ. κατ. 43 ἀπό τή νότια βασιλική τοῦ 
Ἁγίου Στεφάνου, πού ἐξετάστηκαν παραπάνω.

Μορφολογικά τό κιονόκρανο, ἄν καί διαθέτει ἀρκετά μικρό ἰωνικό 
μέρος καί ὀγκῶδες ἐπίθημα, φαίνεται ὅτι βρίσκεται πρίν τήν ὑποχώρη-
ση τοῦ ἰωνικοῦ μέρους στό ἐπίθημα, καθώς ὁ ἐχῖνος προεξέχει λίγο ἀπό 
τά ὅρια τῆς βάσης καί τείνει νά διαμορφώσει ἕνα ὑποτυπῶδες ἀλλά 
κεκλιμένο σαμάρι. Θά πρέπει νά χρονολογηθεῖ μαζί μέ τά ὑπόλοιπα 
κιονόκρανα τῆς ὁμάδας, στό α΄ μισό τοῦ 6ου αἰ.

Κιονόκρανο ἀπό τή βασιλική τῆς Καρδάμαινας  
(ἀρ. κατ. 49, πίν. 16).

Τό κιονόκρανο δημοσιεύθηκε ἀπό τή Βέμη665, ἡ ὁποία τό ἐνέταξε 
στόν ἁπλοποιημένο τύπο καί τό χρονολόγησε γενικά στόν 6ο αἰ. Ἡ 
Βέμη ἀναφέρει ὅτι τό κιονόκρανο ἀνήκει στή βασιλική τῆς Καρδάμαι-
νας καί προφανῶς ἐννοεῖ τή βασιλική τῆς Ἁγίας Βαρβάρας, τή μόνη 
ἀπό τίς βασιλικές τῆς Καρδάμαινας πού τήν ἐποχή κατά τήν ὁποία ἡ 
Βέμη ἐπισκέφθηκε τό νησί, ἦταν τμηματικά ἀνεσκαμμένη. Δυστυχῶς 
σέ ἔρευνα πού πραγματοποιήθηκε πρόσφατα, δέν ἐντοπίστηκε τό κι-
ονόκρανο στή βασιλική τῆς Ἁγίας Βαρβάρας ἀλλά οὔτε καί σέ κάποια 
ἄλλη θέση τῆς περιοχῆς666.

Ἀπό ὅσο μπορεῖ κανείς νά διακρίνει ἀπό τή φωτογραφία πού δημο-
σιεύει ἡ Βέμη, πρόκειται γιά κιονόκρανο μέ κλειστό περίγραμμα, ὅπου 
οἱ ἕλικες βρίσκονται στήν προέκταση τῶν πλευρῶν τοῦ ἐπιθήματος, 
τά προσκεφάλαια εἰσέχουν ἐλάχιστα κάτω ἀπό τά ὅρια τῆς βάσης τοῦ 
ἐπιθήματος, ἐνῶ ὁ ἐχῖνος βρίσκεται σέ ἐλαφριά προεξοχή ἔξω ἀπό τά 
ὅρια τῆς βάσης. Τό ἰωνικό μέρος καταλαμβάνει σχεδόν τό 1/4 τοῦ συ-
νολικοῦ ὕψους. Πλάκα ἕδρασης ἤ διαχωριστική ταινία ἐπιθήματος καί 
ἰωνικοῦ μέρους δέν δηλώνεται. Οἱ ἕλικες δέν ἑνώνονται μεταξύ τους μέ 
κανάλι καί οἱ σπεῖρες τους ἔχουν πολλαπλές συστροφές. Τό ἐλαφρῶς 
κυρτό ἐπίθημα εἶναι καλά λειασμένο. Ὁ ἐχῖνος εἶναι φουσκωτός καί 
στενός καί κοσμεῖται μέ ἕνα κεντρικό ὠό σέ κέλυφος πού πλαισιώνε-
ται ἀπό τρία ἀνθεμωτά φύλλα (μᾶλλον ἡμιανθέμια). Στά προσκεφάλαια 
σκαλίζονται καλοσχεδιασμένα ἀνάγλυφα ἀνθεμωτά φύλλα, τῶν ὁποίων 
τό σχέδιο ἔχει ρωμαϊκές ἀναμνήσεις. 

Ὁ διάκοσμος τοῦ κιονοκράνου στόν ἐχῖνο καί τά προσκεφάλαια 

665. Vemi, Chapiteaux, 192, πίν. 83, ἀρ. 295.
666. Γιά τήν περιοχή τῆς Καρδάμαινας, βλ. παραπάνω, κεφ. Ι.2.
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παρουσιάζει ἕναν ἀρχαΐζοντα χαρακτήρα. Παρόμοιο κεντρικό ὠό πού 
πλαισιώνεται ἀπό ἡμιανθέμια (ἀλλά ἐκεῖ παρατίθενται καί δύο ἀνε-
στραμμένες λόγχες), κοσμεῖ τόν ἐχῖνο κιονοκράνου μέ προεξέχουσες 
ἕλικες ἀπό τή Λάρισα667 (πίν. 63), πού ἔχει χρονολογηθεῖ ἀπό τή Βέμη 
στό α΄ μισό τοῦ 5ου αἰ. καί ἀπό τή Συθιακάκη στά τέλη τοῦ 6ου ἤ στόν 
7ο αἰ. Τά ἀνθεμωτά φύλλα τῶν προσκεφαλαίων εἶναι ἀρκετά ἀσυνήθι-
στα καί ἡ Βέμη θεωρεῖ ὅτι ἔχουν ὡς ἀφετηρία τους τά ἀρχαῖα πρότυ-
πα γλυπτικῆς πού ὑπῆρχαν διάσπαρτα στό νησί. Σέ ἕνα κιονόκρανο 
ἀπό τή συλλογή τῆς Ροτόντας Θεσσαλονίκης668 (πίν. 63) ἀπαντᾶται 
παρόμοιος διάκοσμος στόν ἐχῖνο (ὠό πού πλαισιώνεται ἀπό ἡμι-
ανθέμια), ἐνῶ τά ἀνθεμωτά φύλλα τῶν προσκεφαλαίων ὁμοιάζουν μέ 
αὐτά τῆς Καρδάμαινας. Τό κιονόκρανο ἔχει χρονολογηθεῖ στά μέσα 
τοῦ 5ου αἰ. (Τσιούμη-Μπακιρτζῆ) καί στό α΄ μισό τοῦ 6ου αἰ. (Βέμη). 
Σέ ἕνα κιονόκρανο μέ πλευρικά προεξέχουσες ἕλικες ἀπό τή «βασιλική 
Ἰωλκοῦ»669 (πίν. 64), τά προσκεφάλαια κοσμοῦνται μέ δύο ἀντικρυστές 
σπεῖρες, θεματολογικά συγγενικές μέ τά ἀνθεμωτά φύλλα τοῦ κιο-
νοκράνου τῆς Καρδάμαινας, ἄν καί σαφῶς πιό σχηματικῆς ἀπόδοσης.

Βάσει τῆς μορφολογικῆς του δομῆς, θά μποροῦσε νά χρονολογηθεῖ 
στό α΄ μισό τοῦ 6ου αἰ. Ὅμως, ἡ ἀρχαΐζουσα διάθεση πού τό διακρίνει, 
δέν εἶναι ἀπίθανο νά τό τοποθετεῖ τελικά στό β΄ μισό τοῦ 6ου αἰ., ὁπότε 
ἐπικρατοῦν τάσεις ἐπιστροφῆς στά ἀρχαῖα πρότυπα.

Κιονόκρανο στή βασιλική τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Θεολόγου  
ἤ Περγιαλίτη στό Μαστιχάρι  

(ἀρ. κατ. 50, πίν. 16).

Εἶναι τό μοναδικό ἰωνικό μέ συμφυές ἐπίθημα κιονόκρανο πού 
βρέθηκε κατά τήν ἀνασκαφή τῆς βασιλικῆς τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη670 καί 
σήμερα εἶναι τοποθετημένο πρόχειρα στό νότιο στυλοβάτη τῆς βα-

667. Ἀπό τήν ἀνασκαφή κτηρίου στήν ὁδό Ὀλύμπου, βλ. ΑΔ 26 (1971) Χρονικά, 311, 
πίν. 285γ. Vemi, Chapiteaux, 118-119, πίν. 31, ἀρ. 89. Συθιακάκη, Ἀρχιτεκτονικός Διάκο-
σμος, 244-245, ἀρ. 35, πίν. 15-16, εἰκ. 87-89. Συθιακάκη-Κριτσιμάλλη, «Ἐπαναξέταση», 
203, εἰκ. 13.

668. Τσιούμη-Μπακιρτζῆ, «Ἰωνικά κιονόκρανα», 222, 230, πίν. 4γ, ἀρ. 14. Vemi, 
Chapiteaux, 139-140, πίν. 45, ἀρ. 143.

669. Vemi, Chapiteaux, 121, πίν. 33, ἀρ. 95. Συθιακάκη, Ἀρχιτεκτονικός Διάκοσμος, 
251-257, ἀρ. 40, πίν. 18, εἰκ. 103-104.

670. Ὀρλάνδος, «Βασιλικαί Κῶ», 18-19, εἰκ. 13. Τό κιονόκρανο ἔχει ἀπασχολήσει κι 
ἄλλους ἐρευνητές, βλ.Πάλλας, «Ἰουστινιάνεια γλυπτά», 429-430, πίν. XXXVI,3 καί 
XXXVII,2. Ἐπίσης Pallas, Monuments, 232, εἰκ.162. Ἐπίσης Vemi, Chapiteaux, 183, πίν. 
77, ἀρ. 272. Sodini-Kolokotsas, Aliki, 67.
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σιλικῆς. Ἡ Βέμη671 τό ἐνέταξε στόν ἁπλοποιημένο τύπο καί τό χρο-
νολόγησε στό τελευταῖο τέταρτο τοῦ 6ου αἰ. 

Τό ἰωνικό μέρος ἀκουμπᾶ ἀπευθείας στό ἐπίθημα χωρίς τή με-
σολάβηση διαχωριστικῆς ταινίας ἤ πλάκας ἕδρασης. Τό ἰωνικό μέ -
ρος εἶναι ἐντελῶς ἀκόσμητο: τά σχεδόν τετράπλευρα προσκε φά λαια 
βρίσκονται στήν προέκταση τοῦ ἐπιθήματος, οἱ ἕλικες δέν σχεδιάζον ται 
καί ἡ ἐπιφάνειά τους εἶναι σχεδόν ὀρθογώνια. Ὁ ἐχῖνος, εἶναι λεῖος καί 
χωρίς κλίση, σχηματίζεται ὡς τμῆμα περιφέρειας κύκλου πού βρίσκεται 
σέ προεξοχή σέ σχέση μέ τίς ἕλικες, ἐνῶ προεξέχει ἐλάχιστα καί ἔξω 
ἀπό τά ὅρια τῆς βάσης τοῦ ἐπιθήματος. Τό ἐπίθημα εἶναι ἐλαφρῶς 
κυρτό καί στή μία στενή πλευρά κοσμεῖται μέ μεγάλο ἰσοσκελῆ σταυρό 
μέ πεπλατυσμένες ἀπολήξεις. Ἡ ἐπιφάνεια τοῦ κιονοκράνου ἔχει ὑπο-
σθεῖ ἐπεξεργασία μέ ξοΐδα, τά ἴχνη τῆς ὁποίας εἶναι πιό ἔντονα στήν 
ἐπιφάνεια τοῦ ἰωνικοῦ μέρους. 

Ὁ Ὀρλάνδος, πού χρονολόγησε τή βασιλική γύρω στό 500, θεώρησε 
ὅτι τό κιονόκρανο τῆς Κῶ μπορεῖ νά μήν ἔχει δεχτεῖ τό τελικό στάδιο 
λάξευσης672. Ἀντίθετα ὁ Πάλλας673 ὑποστήριξε ὅτι ἡ ἐπεξεργασία μέ τήν 
ξοΐδα παρουσιάζει μία κανονικότητα καί ἔχει γίνει μέ τέτοιο τρόπο, 
ὥστε νά φαίνονται οἱ διαδοχικές φορές της, μέ ἀποτέλεσμα νά σχη-
ματίζεται ἕνας ἐλαφρός κυματισμός ἀπό φῶς καί σκιά. Σέ σχέση μάλι-
στα μέ τήν κανονικότητα τῆς ἀρχιτεκτονικῆς τῆς βασιλικῆς καί μέ τήν 
πολυτέλεια τῶν ψηφιδωτῶν δαπέδων συμπέρανε ὅτι ἡ μορφή τῶν κι-
ονοκράνων εἶναι ἠθελημένη αἰσθητική ἐπιλογή καί ὅτι τό κιονόκρανο 
ἀνήκει στήν καλλιτεχνική μορφή τῶν «αἰσθητικά ἀνεπέργαστων ἰου-
στινιάνειων γλυπτῶν». Ἡ τεκτονικότητά του μάλιστα, σύμφωνα μέ τόν 
Πάλλα, εἶναι σέ πιό προχωρημένο στάδιο ἀπό ἐκεῖνο τῶν κιονοκράνων 
τῆς ἰουστινιάνειας περιόδου τῆς βασιλικῆς τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Θε-
ολόγου στήν Ἔφεσο (πρίν τό 548-565)674. 

671. Vemi, Chapiteaux, 183, πίν. 77, ἀρ. 272.
672. Γιά κάποια ἀδιακόσμητα κιονόκρανα διατυπώθηκε κι ἀπό ἄλλους μελετητές ἡ 

γνώμη πώς πρόκειται γιά ἡμιτελῆ κομμάτια, βλ. Barnea, «Sculpture», 24, εἰκ. 4. Ὁ ἴδιος, 
Monuments, 205.

673. Πάλλας, «Ἰουστινιάνεια γλυπτά», 429-430.
674. Σωτηρίου, «Ἀνασκαφαί ἐν Ἐφέσῳ», 89-226. Kautzsch, Kapitellstudien, 176-178, 

πίν. 35-36. HÖrmann, Johanneskirche, 120 κ.ἔ. Deichmann, «Bauplastik», 549 κ.ἑ. Ἡ βασι-
λική ξεκίνησε πρίν τό 548 (θάνατος Θεοδώρας) καί ὁλοκληρώθηκε γύρω στό 565. Τά κι-
ονόκρανα τοῦ κεντρικοῦ κλίτους ἀνήκουν στόν τύπο μέ γωνια κές ἕλικες καί φέρουν τά 
μονογράμματα τοῦ Ἰουστινιανοῦ καί τῆς Θεοδώρας ἤ τό συμπίλημα «βασιλέως». Τά κι-
ονόκρανα τοῦ ἐγκαρσίου κλίτους καί τοῦ ὀρόφου ἀνήκουν στόν τύπο μέ κλειστό περίγραμ-
μα καί στό ἐπίθημα κοσμοῦνται μέ σταυρό ἤ χρίσμα μέσα σέ προεξέχοντα κύκλο. Ὁ 
Deichmann (Ravenna II, 2) ὑποστήριξε ὅτι τά κιονόκρανα τοῦ ἰσογείου εἰσήχθησαν ἀπό 
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Τρία κιονόκρανα ἀπό τή συλλογή τῆς Ροτόντας675 (πίν. 64) πού εἶναι 
ἐντελῶς ἀκόσμητα, παρουσιάζουν ἀνάλογο μέ τό κιονόκρανο τῆς Κῶ 
σχῆμα τμήματος κύκλου στόν ἐχῖνο, ἀλλά τά προσκεφάλαια βρίσκο-
νται σέ πιό προχωρημένο στάδιο ὑποχώρησης κάτω ἀπό τό ἐπίθημα. 
Χρονολογοῦνται γενικά στό τέλος τοῦ 6ου αἰ. Δύο κιονόκρανα ἀπό 
τή συλλογή Ἀλεξούλη στήν Ἁγιά τῆς Λάρισας (πίν. 64) καί ἕνα ἀπό 
τό «Φρούριο» Λάρισας676, πού ἔχουν περιληπτικό σχῆμα καί ἀκόσμη-
τη ἤ ἐλάχιστα κοσμημένη μορφή, χρονολογοῦνται τά δύο πρῶτα 
μετά τόν 6ο αἰ. ἤ στούς πρώτους βυζαντινούς χρόνους καί τό τρίτο 
στή μέση βυζαντινή περίοδο. Τά τρία κιονόκρανα ἔχουν τίς ἕλικες σέ 
ὑποχώρηση, τά προσκεφάλαια στήν προέκταση τῶν πλάγιων πλευρῶν 
τοῦ ἐπιθήματος, ἀλλά ὁ ἐχῖνος προεξέχει ἔντονα κάτω ἀπό τό ἐπίθημα 
(ὑποομάδα 2γ) καί φτάνει ὡς τήν ἀκμή τῆς ἐπιφάνειας ἕδρασης τοῦ 
ἐπιθήματος. Ἄλλο ἕνα ἀκόσμητο κιονόκρανο πού βρέθηκε κατά τήν 
ἀνασκαφή τῆς βασιλικῆς τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλείου τῆς Λάρισας677, (πίν. 64) 
ἔχει τά προσκεφάλαια καί τίς ἕλικες ἴσα μέ τίς παρειές τοῦ ἐπιθήματος 
(ὑποομάδα 2β) καί χρονολογεῖται στούς μεταβατικοῦς ἤ στούς μέσους 
βυζαντινούς χρόνους. Παρόμοιο βρέθηκε καί στήν ἀνασκαφή τῆς βα-
σιλικῆς στό Τηγάνι τῆς Σάμου678, ἐνῶ ἀρκετά κιονόκρανα μέ ἀκόσμητο 
ἐχῖνο καί συμφυές ἐπίθημα πού σέ κάποιες περιπτώσεις φέρει διάκοσμο 
σταυρῶν, ἁπλῶν ἤ μέσα σέ κύκλο πού δορυφορεῖται ἀπό πτηνά, ἔχουν 
βρεθεῖ καί στήν Ἁλυκή τῆς Θάσου679 (πίν. 64). Δύο κιονόκρανα τέτοιου 
τύπου βρίσκονται το ἕνα στό Μουσεῖο τῆς Βάρνας καί τό ἄλλο στή 
Μεσημβρία, στόν κῆπο τοῦ Ἁγίου Στεφάνου680. Στήν περιοχή τοῦ δω-
δεκανησιακοῦ συμπλέγματος ὁ τύπος ἀπαντᾶται μέ δύο παραδείγματα 
στήν Τέλενδο, στή βασιλική τοῦ Ἁγίου Βασιλείου681 (πίν. 65).

τήν πρωτεύουσα. Ἡ Συθιακάκη (Ἀρχιτεκτονικός Διάκοσμος, 230), βάσει τοῦ διακόσμου 
τοῦ ἐχίνου, πού βρίσκεται μακριά ἀπό τά κωνσταντινουπολίτικα πρότυπα ἀλλά καί τῆς 
διαμόρφωσης τῆς ἐπιφάνειας τῶν ἐπιθημάτων, πού διατηροῦν τά ἴχνη τοῦ ἐργαλείου 
λάξευσης, πιθανολόγησε ὅτι τά κιονόκρανα εἰσήχθησαν σέ ἡμιτελές στάδιο ἀπό τήν πρω-
τεύουσα (μέ λάξευση τοῦ γενικοῦ σχήματος καί τῶν βασιλικῶν μονογραμμάτων) καί ἡ 
ὑπόλοιπη ἐργασία ἔγινε ἐπί τόπου. Τά ὑπόλοιπα κιονόκρανα θεωρεῖ ὅτι ἀποτελοῦν ἔργα 
ντόπιων ἐργαστηρίων γλυπτικῆς, πού πιθανῶς κατασκευάστηκαν σταδιακά, κάτι πού ἐξη-
γεῖ τίς ἐπιμέρους διαφορές στό διάκοσμό τους.

675. Τσιούμη-Μπακιρτζῆ, «Ἰωνικά κιονόκρανα», 224-225, πίν. 8 β-δ.
676. Συθιακάκη, Ἀρχιτεκτονικός Διάκοσμος, 267-268, ἀρ. 51-53, πίν. 21-22, εἰκ. 123-126.
677. Ὅ.π., 265, ἀρ. 48, πίν. 20-21, εἰκ. 117-118.
678. Schneider, «Samos», 116, εἰκ. 7.
679. Sodini-Kolokotsas, Aliki, 67, 135, πίν. 1 d-e, πίν. 2 a-d, πίν. 26-27, πίν. 47b.
680. Barsanti, «L’ esportazione», 169, εἰκ. 17-118.
681. Vemi, Chapiteaux, 185, πίν. 277, αρ. 77.
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Τά κιονόκρανα μέ τό περιληπτικό σχῆμα καί τή σχεδόν ἀκόσμητη 
μορφή εἶναι πολύ δύσκολο νά χρονολογηθοῦν. Τό γεγονός ὅτι ἔχουν 
βρεθεῖ σέ ἀρκετές παλαιοχριστιανικές βασιλικές σέ συνδυα σμό μέ τήν 
ἐπεξεργασία τῆς ἐπιφάνειας τοῦ μαρμάρου, πού φαίνεται ὅτι εἶναι 
αἰσθητική ἐπιλογή καί ὄχι ἡμιτελής λάξευση, τά φέρνει ἀρκετά κοντά 
στή ἀντίληψη τῶν τεκτονικῶν κιονοκράνων καί πιθανολογεῖ τήν 
ἐμφάνισή τους μέσα στόν 6ο αἰ., ὡστόσο ἡ διάρκεια χρήσης τους, ἄν 
καί δέν μπορεῖ νά ἀποσαφηνισθεῖ, θά πρέπει νά ἦταν ἀρκετά μεγάλη. 

Ἡ εὕρεση τοῦ κιονοκράνου στή βασιλική τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη στό 
Μαστιχάρι δέν μπορεῖ νά τό σχετίσει μέ βεβαιότητα μέ τήν πρώτη 
φάση τοῦ μνημείου, πού πρέπει νά κτίστηκε, βάσει τῆς χρονολόγησης 
τῶν ψηφιδωτῶν δαπέδων, στά τέλη τοῦ 5ου μέ ἀρχές τοῦ 6ου αἰ. Μετά 
τόν σεισμό τοῦ 551 ἡ βασιλική γνώρισε μία δεύτερη φάση, κατά τήν 
ὁποία μειώθηκε τό πλάτος της πού ἴσως περιορίστηκε σέ αὐτό τοῦ με-
σαίου κλίτους, καί πιθανόν ἀντικαταστάθηκαν κάποια ἀπό τά ἀρχιτε-
κτονικά μέλη πού εἶχαν καταστραφεῖ ἀπό τόν σεισμό. Ἡ χρονολόγηση 
τοῦ κιονοκράνου στό β΄ μισό τοῦ 6ου αἰ., ὅπως προτείνει καί ἡ Βέμη, 
μοιάζει ἀρκετά πειστική. Ὁ ἐντοπισμός καί ἑνός δεύτερου κιονοκράνου 
(ἀρ. κατ. 52) μέ περιληπτικό σχῆμα ἀλλά ἐλαφρῶς διαφοροποιημένη 
μορφή, στό ναΰδριο τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη, σέ μικρή ἀπόσταση ἀπό τή 
βασιλική, πιθανολογεῖ τήν προέλευσή του ἀπό τό ἴδιο μνημεῖο. 

Μαζί μέ τό κιονόκρανο κιβωρίου (ἀρ. κατ. 14) ἀπό τή βασιλική, 
πού ἐξετάστηκε παραπάνω καί χρονολογεῖται στό β΄ μισό τοῦ 6ου αἰ., 
ἐνισχύουν τήν ὑπόθεση ὅτι καί τά τρία γλυπτά πρέπει νά ἀνήκουν στήν 
ἐπισκευαστική φάση τῆς βασιλικῆς μετά τόν καταστρεπτικό σεισμό 
τοῦ 551.

Κιονόκρανο στήν αὐλή τοῦ Μουσείου  
Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν Κάστρου Νεραντζιᾶς  

(ἀρ. κατ. 51, πίν. 17)

Τό κιονόκρανο ἔχει ἄγνωστη προέλευση, δημοσιεύθηκε ἀπό τή 
Βέμη682, ἡ ὁποία τό ἐνέταξε στόν ἁπλοποιημένο τύπο καί τό χρο-
νολόγησε στό β΄ μισό 6ου αἰ.

Μορφολογικά ἔχει τό ἴδιο περιληπτικό σχῆμα καί τήν ἁδρή ἐπεξερ-
γασία τῆς ἐπιφάνειας μέ τό προηγούμενο, μέ μικρές ἐπιμέρους διαφο-
ροποιήσεις, κυρίως στή μορφή τοῦ ἐχίνου, πού εἶναι στενότερος καί 
παρουσιάζει προοδευτική προεξοχή πού ξεπερνᾶ ἐλάχιστα τά ὅρια τῆς 

682. Vemi, Chapiteaux, 185, πίν. 277, ἀρ. 77.
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βάσης τοῦ ἐπιθήματος. Μέ βάση τή χρονολόγηση τοῦ προηγούμενου 
κιονοκράνου, ἐντάσσεται καί αὐτό στήν ἴδια περίπου περίοδο, δηλαδή 
στό β΄ μισό τοῦ 6ου αἰ. Ἡ πιθανότητα νά προέρχεται κι αὐτό ἀπό τή 
δεύτερη φάση τῆς βασιλικῆς τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη στό Μαστιχάρι δέν 
ἐπιβεβαιώνεται ἀπό τίς διαστάσεις τῶν δύο κιονοκράνων πού εἶναι 
κάπως διαφοροποιημένες.

Κιονόκρανο στό ναΰδριο τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη στό Μαστιχάρι  
(ἀρ. κατ. 52, πίν. 17)

Δημοσιεύτηκε ἀπό τή Βέμη683, ἐντάχθηκε στόν ἁπλοποιημένο τύπο 
καί χρονολογήθηκε στό τελευταῖο τέταρτο τοῦ 6ου αἰ. 

Ἀνήκει στήν ἴδια ὁμάδα μέ τά προηγούμενα (ὑποομάδα 2α), ἔχει πε-
ριληπτική ἀκόσμητη μορφή καί χαρακτηρίζεται ἀπό παρόμοια αἰσθη-
τική, ἄν καί παρουσιάζει κάποιες μορφολογικές διαφοροποιήσεις. Τό 
ἐπίθημα ἐδῶ εἶναι τέσσερις φορές πιό ψηλό ἀπό τό ἰωνικό μέρος. Ὁ 
ἐχῖνος εἶναι στενός, ξεπερνᾶ ἐλαφρῶς τά ὅρια τοῦ ἐπιθήματος καί σχη-
ματίζει μία προεξοχή, ἕνα τόξο. Τό ὕψος του φθάνει μέχρι τό μέσον 
περίπου τοῦ ὕψους τῶν ἑλίκων, δημιουργώντας μία ἐλαφρύτητα στή 
δομή τοῦ κιονοκράνου.

Ὅπως προαναφέρθηκε, ἡ κοντινή ἀπόσταση τοῦ ναϋδρίου τοῦ 
Ἁγίου Ἰωάννη ἀπό τή βασιλική τοῦ Μαστιχαρίου, οἱ μορφολογικές 
ὁμοιότητες καί οἱ παρόμοιες διαστάσεις τοῦ κιονοκράνου μέ τό κι-
ονόκρανο ἀπό τή βασιλική, τό χρονολογοῦν στήν ἴδια περίπου περίο-
δο καί πιθανολογοῦν τήν κοινή τους προέλευση ἀπό τό ἴδιο μνημεῖο. 

Ὑποομάδα 2β: Κιονόκρανα μέ προσκεφάλαια καί ἕλικες  
ἴσα μέ τίς παρειές τοῦ ἐπιθήματος

Στήν ὑποομάδα αὐτή684, πού ἐξελικτικά βρίσκεται ἕνα στάδιο πρίν 
ἀπό τήν ὑποχώρηση τοῦ ἰωνικοῦ μέρους κάτω ἀπό τό ἐπίθημα, δέν 
ἐντάσσεται κανένα ἀπό τά γνωστά κιονόκρανα τοῦ νησιοῦ.

Ὑποομάδα 2γ: Κιονόκρανα μέ ἕλικες σέ ὑποχώρηση καί ἐχῖνο  
σέ προεξοχή κάτω ἀπό τό ἐπίθημα

Στήν ὑποομάδα 2γ τά προσκεφάλαια βρίσκονται στήν προέκτα-
ση τῶν πλάγιων πλευρῶν τοῦ ἐπιθήματος, οἱ ἕλικες ἀποτραβιοῦνται 
κάτω ἀπό τή βάση τοῦ ἐπιθήματος καί ὁ ἐχῖνος προεξέχει ἔντονα ἀπό 

683. Vemi, Chapiteaux, 184, ἀρ. 273, πίν. 77.
684. Συθιακάκη, Ἀρχιτεκτονικός Διάκοσμος, 204.
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τίς ἕλικες, ἀλλά βρίσκεται καί αὐτός ἐντός τῶν ὁρίων τῆς βάσης τοῦ 
ἐπιθήματος. Ἡ ὑποομάδα ἀριθμεῖ τά περισσότερα παραδείγματα ἀπό 
τά κιονόκρανα μέ συμφυές ἐπίθημα στήν Κῶ. Κοινό χαρακτηριστικό 
τους εἶναι ὅτι οἱ σπεῖρες τῶν ἑλίκων δέν ἑνώνονται μέ κανάλι. Ἐπίσης, 
σέ κάποια ἀπό αὐτά ἡ διαχωριστική ταινία μεταξύ ἐχίνου καί ἐπιθήμα-
τος καμπυλώνεται πρός τά κάτω καί σχηματίζει ἕνα μικρό κεκλιμένο 
σαμάρι ἐχίνου. Στά περισσότερα κιονόκρανα τῆς Κῶ πού ἔχουν ἐντα-
χθεῖ σέ αὐτήν τήν ὁμάδα, τά προσκεφάλαια ὑποχωροῦν κατά λίγα ἑκα-
τοστά κάτω ἀπό τίς πλάγιες πλευρές τοῦ ἐπιθήματος, ὡστόσο τά ὑπό-
λοιπα χαρακτηριστικά τους ἀκολουθοῦν τό σχῆμα τῆς ὑποομάδας 2γ. 
Ἐξελικτικά βρίσκονται πρίν ἀπό τό πλῆρες ἀποτράβηγμα ὅλων τῶν 
στοιχείων τοῦ ἰωνικοῦ μέρους κάτω ἀπό τό ἐπίθημα.

Στήν ὁμάδα αὐτή ἐντάχθηκαν καί κιονόκρανα, στά ὁποῖα ὁ ἐχῖνος 
εἴτε βρίσκεται σέ πολύ μικρή προεξοχή ἀπό τίς ἕλικες, εἴτε ξεκινᾶ σέ 
ἐσοχή ἀλλά πιό πάνω, στό μέσο περίπου τοῦ ὕψους τῶν ἑλίκων ἤ καί 
ψηλότερα, εἴτε προεξέχει ἀπό αὐτές.

Τρία κιονόκρανα στό Μουσεῖο  
Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν Κάστρου Νεραντζιᾶς  

(ἀρ. κατ. 53, ἀρ. κατ. 54, ἀρ. κατ. 55, πίν. 17-18)

Καί τά τρία κιονόκρανα δημοσιεύθηκαν στή μελέτη τῆς Βέμη, 
ἐντάχθηκαν στόν ἁπλοποιημένο τύπο καί χρονολογήθηκαν στήν 
ἐποχή τοῦ Ἰουστινιανοῦ685. Ἡ Βέμη ἐπιπλέον θεωρεῖ ὅτι τά τρία κι-
ονόκρανα εἶναι ἴδιας λάξευσης, ἀπό προκοννήσιο μάρμαρο καί χρο-
νολογοῦνται χωρίς ἀμφιβολία στόν 6ο αἰ. Τό πρῶτο καί τό τρίτο κι-
ονόκρανο φέρουν τήν ἔνδειξη Θ (ἴσως Δυτικές Θέρμες).

Τά δύο πρῶτα κιονόκρανα (ἀρ. κατ. 53 καί 54) μορφολογικά εἶναι 
ὅμοια: οἱ ἕλικες εἶναι ἀποτραβηγμένες κάτω ἀπό τή βάση τοῦ ἐπιθήμα-
τος, ὁ ἐχῖνος προεξέχει μέν ἀπό τίς ἕλικες ἀλλά ὄχι ἰδιαίτερα ἔντονα, 
βρίσκεται δέ ἐντός τῶν ὁρίων τῆς βάσης τοῦ ἐπιθήματος, ἐνῶ τά προ-
σκεφάλαια ὑποχωροῦν κατά λίγα ἑκατοστά ἀπό τίς πλάγιες πλευρές 
τοῦ ἐπιθήματος. Τό τρίτο κιονόκρανο686 (ἀρ. κατ. 55) διαφέρει στίς 
διαστάσεις ἀπό τά δύο πρῶτα, εἶναι ψηλότερο κατά 0,08μ., καί μέ 
πιό πλατύ ἐπίθημα (πλάτ. 1μ.) καί ὁ ἐχῖνος του προεξέχει πιό ἔντονα 
ἀπό τίς ἕλικες. Τό κοινό μορφολογικό τους χαρακτηριστικό εἶναι ἡ 
διαχωριστική ταινία μεταξύ ἰωνικοῦ μέρους καί ἐπιθήματος, ἡ ὁποία 

685. Vemi, Chapiteaux, 186-187, ἀρ. 280-281-279, πίν. 78-80.
686. Baldini κ.ἄ., «Terme Occidentali», 265, fig. 11.
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καμπυλώνει λίγο πρός τά κάτω σχηματίζοντας ἕνα μικρό κεκλιμένο 
σαμάρι ἐχίνου. Στό τρίτο κιονόκρανο τό σαμάρι εἶναι πιό στενό. 

Αὐτός ὁ τρόπος διάκρισης τοῦ ἐχίνου ἀπό τό ἐπίθημα, ὥστε νά δη-
μιουργεῖται ἕνα μικρό σαμάρι, ὅπως ἀναφέρθηκε στήν εἰσαγωγή τῶν 
κιονοκράνων μέ κλειστό περίγραμμα, ἀπετέλεσε τήν ὑποομάδα 2.2 τοῦ 
Zollt καί ἐμφανίζεται σέ μία ὁμάδα ἁπλούστερων κωνσταντινουπολίτι-
κων κιονοκράνων687, τά ὁποῖα δέν προέρχονται ἀπό κάποιο ἀσφαλῶς 
χρονολογημένο μνημεῖο. Ἀποτελεῖ ἐξέλιξη τοῦ κανονικοῦ κεκλιμένου 
σαμαριοῦ τοῦ ἐχίνου, πού κρέμεται σάν χεῖλος καί ἐμφανίζεται ἤδη ἀπό 
τόν ὄψιμο 5ο αἰ.688. Τό μικρό σαμάρι τοῦ ἐχίνου ἀπαντᾶται καί σέ κι-
ονόκρανα μέ κλειστό περίγραμμα ἀπό τή Μικρά Ἀσία689 ἀλλά καί ἀπό 
ἄλλες περιοχές690.

Καί τά τρία κιονόκρανα ἔχουν ἐπιμέρους διαφορές στόν διάκοσμο. 
Τό πρῶτο κοσμεῖται στή μία πλευρά τοῦ ἐχίνου μέ ὄρθιο πεντάλο-
βο φύλλο ἄκανθας καί στήν ἄλλη μέ βλαστό σχήματος ὁριζοντίου S 
πού ἀπολήγει σέ τρίλοβα φύλλα, ἐνῶ στά προσκεφάλαια φέρει λοβούς 
φύλλων ἄκανθας. Τό δεύτερο κοσμεῖται καί στίς δυό ὄψεις τοῦ ἐχίνου 
μέ πεντάλοβα φύλλα ἄκανθας, τοποθετημένα διαγωνίως μέ ἀντίστρο-
φη κατεύθυνση καί στά προσκεφάλαια μέ ἑλικοειδεῖς βλαστούς πού 
φέρουν φύλλα κισσοῦ κατά διαστήματα. Στό τρίτο ἡ μία πλευρά τοῦ 
ἐχίνου κοσμεῖται μέ βλαστό σχήματος ὁριζοντίου S πού ἀπολήγει σέ 
τετράλοβα φύλλα ἄκανθας καί ἡ ἄλλη μέ ἀνάγλυφο ὠό σέ κέλυφος καί 
ἀνεστραμμένες λόγχες, ἐνῶ στά προσκεφάλαια φέρει ἑξάλοβα ἡμίφυλ-
λα ἄκανθας. Τό ἐπίθημα καί τῶν τριῶν κοσμεῖται μέ σταυρό. 

Στό τρίτο κιονόκρανο ἡ ποιότητα τῆς λάξευσης εἶναι πιό καλή, ἡ 
χάραξη τῶν θεμάτων πιό ἀκριβής καί οἱ ἕλικες ἀποδίδονται μέ πιό συμ-
μετρικές συστροφές. 

Ἡ προτεινόμενη ἀπό τή Βέμη χρονολόγηση στήν ἐποχή τοῦ Ἰου-

687. Zollt, Kapitellplastik, 313, ἀρ. 44, πίν. 13, ἀρ. 56, πίν. 15, ἀρ. 75, πίν. 19, ἀρ. 91-92, 
πίν. 21, ἀρ. 93-96, πίν. 22,

688. Στά κιονόκρανα τοῦ Γυμνασίου τῶν Σάρδεων, βλ. Yegul, «Capitals», 265 καί 271-
272, εἰκ. 5-15. Ἐπίσης Zollt, ὅ.π., 319-320.

689. Σέ κιονόκρανο ἀπό τό YeŞil Camii, στή Νίκαια καί σέ κιονόκρανο ἀπό τό Zeytinbaği, 
βλ. ÖtÜken, Forschungen, πίν. 37,4. Σέ κιονόκρανο ἀπό τή βασιλική στό Ἄδυτον τοῦ ναοῦ τοῦ 
Ἀπόλλωνα στά Δίδυμα, βλ. Peschlow, «Didyma», πίν. 39,1.

690. Κιονόκρανα ἀπό τήν περιοχή τοῦ Εὔξεινου Πόντου, βλ. Barsanti, «L’ esportazione», 
166, εἰκ. 107, 110. Κιονόκρανο ἀπό τήν Ἴμβρο, βλ. Χαλκιᾶ, «Ἴμβρος», 353, εἰκ. 3. Σέ κι-
ονόκρανα ἀπό τή βασιλική Χαλινάδου Λέσβου, βλ. Ὀρλάνδος, «Βασιλική Χαλινάδου», 118, 
εἰκ. 3. Κιονόκρανα ἀπό τή Ρόδο, βλ. Vemi, Chapiteaux, ἀρ. 304, πίν. 86, ἀρ. 307, πίν. 87, 
ἀρ. 312, πίν. 90. Κιονόκρανα ἀπό τή βασιλική τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη στήν Ἔφεσο, βλ. Σω-
τηρίου, «Ἀνασκαφαί ἐν Ἐφέσῳ», εἰκ. 10, 13-15.
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στινιανοῦ εἶναι, κατά τή γνώμη μας, ἀρκετά προχωρημένη. Τά τρία 
κιονόκρανα δέν παρουσιάζουν τήν ὑποχώρηση τοῦ ἰωνικοῦ μέρους καί 
τή σχηματική ἀπόδοση τῶν διακοσμητικῶν λεπτομερειῶν πού παρα-
τηρεῖται π.χ. στά κιονόκρανα ἀπό τήν Ἁγία Εἰρήνη Κωνσταντινούπο-
λης (532-548)691. 

Τό μάρμαρο καί στά τρία κιονόκρανα φαίνεται νά εἶναι ἀκριβῶς 
ἴδιας ποιότητος, λευκό μέ παράλληλες γκριζογάλανες φλεβώσεις μέ 
προέλευση ἀπό τήν Προκόννησο. Τό ἐρώτημα ἄν τά κιονόκρανα 
εἰσήχθησαν σέ τελική μορφή ἀπό τά ἐργαστήρια τῆς πρωτεύουσας ἤ 
ἂν ἡ τελική ἐπεξεργασία τους ἔγινε ἐπί τόπου, εἶναι δύσκολο νά ἀπα-
ντηθεῖ. Οἱ διαφορές πού παρατηροῦνται στήν ἀπόδοση τῶν λεπτομε-
ρειῶν, πιθανῶς ἐξηγοῦνται ἀπό διαφορετικά χέρια τεχνιτῶν.

Τό πρῶτο καί τό τρίτο κιονόκρανο φέρουν ἔνδειξη προέλευσης 
Θ (Βασιλικές Δυτικῶν Θερμῶν) γραμμένο μέ μολύβι στήν ἐπιφάνεια 
τοῦ ἐπιθήματος. Εἶναι πολύ πιθανό καί τά τρία692 νά προέρχονται 
ἀπό τήν ἀρχική φάση τῆς Βασιλικῆς Β΄ τῶν Δυτικῶν Θερμῶν (τέλη 
5ου-ἀρχές 6ου αἰ.), ἐφόσον στό μνημεῖο αὐτό ἔχει γίνει ἐκτεταμένη 
χρήση προκοννήσιου μαρμάρου στό δάπεδο τοῦ ἐξώστη τοῦ ἄμβωνα 
καί σέ θωράκιο τῆς κλίμακας τοῦ ἄμβωνα693, ἀλλά καί σέ τμήματα τοῦ 
δαπέδου. 

Κιονόκρανο στό Μουσεῖο  
Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν Κάστρου Νεραντζιᾶς  

(ἀρ. κατ. 56, πίν. 18-19).

Τό κιονόκρανο εἶναι ἀδημοσίευτο καί βρίσκεται στό Μουσεῖο τοῦ 
Κάστρου χωρίς ἔνδειξη προέλευσης. Πρόκειται γιά κιονόκρανο μέ 
κλειστό περίγραμμα πού παρουσιάζει τά μορφολογικά χαρακτηριστικά 

691. Τά κιονόκρανα προέρχονται ἀπό τό αἴθριο τοῦ ἰουστινιάνειου ναοῦ, βλ. Zollt, 
Kapitellplastik, 256-258, ἀρ. 36, πίν. 11.

692. Τά τρία κιονόκρανα τοποθετήθηκαν στή σειρά, ἐπάνω σέ τσιμεντένιους πεσσούς, 
προκειμένου νά ἐκτεθοῦν στό Μουσεῖο τοῦ Κάστρου. Τό πρῶτο καί τό τρίτο φέρει τήν 
ἔνδειξη Θ. Εἶναι λίγο ἀπίθανο, τό μεσαῖο κιονόκρανο νά προέρχεται ἀπό κάποια ἄλλη θέση 
καί νὰ τοποθετήθηκε ἐμβόλιμα ἀνάμεσα σέ ἐκεῖνα ἀπό τίς Θέρμες. Μᾶλλον εἶχε καί αὐτό 
τήν ἴδια ἔνδειξη, πού ἴσως σβήστηκε μέ τό πέρασμα τοῦ χρόνου (ὅλες οἱ ἐνδείξεις ἐπάνω 
στά γλυπτά εἶναι γραμμένες μέ μολύβι).

693. Morricone, «Scavi», 229, εἰκ. 44. La Presenza, 143, εἰκ. 329. Ὀρλάνδος, Ξυλόστε-
γος, 557, εἰκ. 523. Jakobs, Ambone, 262-263, πίν. 12b. Γιά τό δάπεδο τοῦ ἐξώστη τοῦ ἄμβω-
να βλ. Μηλίτση, «Ἄμβωνες», 346-349, εἰκ. 13-14. Ἡ ἴδια, «Ἄμβωνες 2», ὑπό ἐκτύπωση. Γιά 
τό θωράκιο τῆς κλίμακας τοῦ ἄμβωνα βλ. παραπάνω, κεφ. Ι.3., Βασιλική Β΄ Δυτικῶν 
θερμῶν, ὑποσημ. 204.
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τῆς ὑποομάδας 2γ πού ἐντοπίστηκαν καί στά τρία προηγούμενα κι-
ονόκρανα ἀλλά ἔχει ἀρκετά μικρότερες διαστάσεις.

Οἱ ἕλικες εἶναι ἀποτραβηγμένες κάτω ἀπό τή βάση τοῦ ἐπιθήμα-
τος, ὁ ἐχῖνος προεξέχει μέν ἀπό τίς ἕλικες ἀλλά ὄχι ἰδιαίτερα ἔντονα, 
βρίσκεται δέ ἐντός τῶν ὁρίων τῆς βάσης τοῦ ἐπιθήματος, ἐνῶ τά προ-
σκεφάλαια ὑποχωροῦν κατά λίγα ἑκατοστά ἀπό τίς πλάγιες πλευρές 
τοῦ ἐπιθήματος. Ἡ διαχωριστική ταινία μεταξύ ἰωνικοῦ μέρους καί 
ἐπιθήματος καμπυλώνει λίγο πρός τά κάτω σχηματίζον τας ἕνα μικρό 
σαμάρι ἐχίνου. Ἡ πλάκα ἕδρασης δηλώνεται μέ σα φήνεια στίς πλάγιες 
πλευρές.

Ὁ ἐχῖνος κοσμεῖται στή μία ὄψη μέ ὠό σέ διπλό ἐγχάρακτο κέλυφος 
καί στήν ἄλλη μέ δύο ἀντωπά ἀνεστραμμένα τρίλοβα φύλλα ἄκανθας, 
μεταξύ τῶν ὁποίων σχηματίζεται ρόμβος. Στά προσκεφάλαια σκαλίζο-
νται τρίλοβα ἡμίφυλλα ἄκανθας. Στή μία στενή του πλευρά τό ἐπίθημα 
πού εἶναι ἐλαφρῶς κυρτό, κοσμεῖται μέ μικρό σταυρό.

Τό κιονόκρανο θά πρέπει νά δεχθεῖ μία κάπως πιό προχωρημένη 
χρονολόγηση ἀπό τά τρία προηγούμενα, ἴσως στό α΄ μισό τοῦ 6ου αἰ., 
μιᾶς καί ἐπιμέρους στοιχεῖα τῆς μορφῆς του εἶναι πιό ἐξελιγμένα: τό 
ἰωνικό μέρος εἶναι πιό ὑποβαθμισμένο, οἱ ἕλικες εἶναι συμπιεσμένες 
κάτω ἀπό τό ἐπίθημα καί ἡ ἀπόδοση τοῦ διακόσμου πιό σχηματική. 
Μορφολογικά καί θεματολογικά μοιάζει μέ τό κιονόκρανο ἀπό τή 
νότια κιονοστοιχία τῆς βασιλικῆς Α΄ τοῦ Λόγγου Ἔδεσσας694 (πίν. 65), 
πού ἔχει χρονολογηθεῖ στήν ἐποχή τοῦ Ἰουστινιανοῦ.

Κιονόκρανο στήν περιοχή ἀρχαίου Λιμένος,  
ΝΔ τοῦ ἱεροῦ τοῦ Ἡρακλέους 

(ἀρ. κατ. 57, πίν. 19).

Τό σχετικά μικρῶν διαστάσεων κιονόκρανο δημοσιεύτηκε ἀπό τή 
Βέμη695, ἐντάχθηκε στόν ἁπλοποιημένο τύπο καί χρονολογήθηκε στό 
β΄ μισό τοῦ 6ου αἰ.

Τά μορφολογικά του χαρακτηριστικά τό ἐντάσσουν στή δεύτερη 
ὁμάδα τῶν Zollt καί Συθιακάκη, δηλαδή στά κιονόκρανα μέ κλειστό 
περίγραμμα καί στήν ὑποομάδα 2γ τῆς Συθιακάκη: τά στοιχεῖα τοῦ 
ἰωνικοῦ μέρους ἔχουν ἀποτραβηχτεῖ κάτω ἀπό τή βάση τοῦ ἐπιθήμα-
τος, ὡστόσο ὁ ἐχῖνος προεξέχει λίγο ἀπό τίς ἕλικες, χωρίς ὅμως νά 

694. Μιχαηλίδης «Παλαιοχριστιανική Ἔδεσσα», 215-216, πίν. 93δ, 94α-β. Vemi, 
Chapiteaux, 148, ἀρ. 166, πίν. 51.

695. Vemi, ὅ.π., 191-192, ἀρ. 293, πίν. 83.
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ξεπερνᾶ τά ὅρια τῆς βάσης τοῦ ἐπιθήματος. Ἡ διαχωριστική ταινία 
μεταξύ ἰωνικοῦ μέρους καί ἐπιθήματος καμπυλώνεται ἐλαφρά πρός 
τά κάτω καί σχηματίζει ἕνα πολύ μικρό σαμάρι ἐχίνου. Οἱ δύο ὄψεις 
τοῦ ἐχίνου κοσμοῦνται μέ ἀντωπά τρίλοβα φύλλα μέ ρόμβο ἐνδιάμεσα 
καί στά προσκεφάλαια ἐπιμήκη σχηματοποιημένα φύλλα. Στίς στενές 
πλευρές τοῦ λοξότμητου ἐπιθήματος λαξεύεται σταυρός μέ πεπλα-
τυσμένες ἀπολήξεις.

Τό κιονόκρανο εἶναι πολύ συγγενικό μέ τό προηγούμενο παράδειγ-
μα, μόνο πού ἐδῶ τό σαμάρι τοῦ ἐχίνου εἶναι ἀκόμη πιό μικρό. Πρέπει 
νά χρονολογηθεῖ στήν ἴδια περίπου περίοδο μέ τό προηγούμενο, δη-
λαδή στό α΄ μισό τοῦ 6ου αἰ. καί ἴσως πρός τά μέσα τοῦ αἰώνα.

Τέσσερα κιονόκρανα στό Μουσεῖο  
Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν Κάστρου Νεραντζιᾶς 

(ἀρ. κατ. 58, ἀρ. κατ. 59, ἀρ. κατ. 60 , ἀρ. κατ. 61, πίν. 19-20)

Τά κιονόκρανα εἶναι ἄγνωστης προέλευσης, δημοσιεύθηκαν ἀπό 
τή Βέμη696, ἐντάχθηκαν στόν ἁπλοποιημένο τύπο καί χρονολογήθηκαν 
στήν ἐποχή τοῦ Ἰουστινιανοῦ τό πρῶτο, τό τρίτο καί τό τέταρτο, καί 
στό β΄ μισό τοῦ 6ου αἰ. τό δεύτερο. 

Πρόκειται γιά κιονόκρανα τῆς ἴδιας σειρᾶς, μέ παρόμοιες διαστάσεις. 
Τά μορφολογικά τους χαρακτηριστικά τά ἐντάσσουν στήν ὁμάδα τῶν 
κιονοκράνων μέ κλειστό περίγραμμα καί συγκεκριμένα στήν ὑποομάδα 
2γ: οἱ ἕλικες εἶναι ἀποτραβηγμένες κάτω ἀπό τή βάση τοῦ ἐπιθήματος, 
ὁ λοξότμητος ἐχῖνος προεξέχει μέν λίγο ἀπό τίς ἕλικες ἀλλά βρίσκεται 
ἐντός τῶν ὁρίων τῆς βάσης τοῦ ἐπιθήματος, ἐνῶ τά προσκεφάλαια, πού 
ἀποδίδονται κυλινδρικά, ὑποχωροῦν κατά ἀρκετά ἑκατοστά ἀπό τίς 
πλάγιες πλευρές τοῦ ἐπιθήματος. Μεταξύ ἰωνικοῦ μέρους καί ἐπιθήμα-
τος μεσολαβεῖ διαχωριστική ταινία πού καμπυλώνεται ἐλαφρῶς πρός 
τά κάτω καί σχηματίζει ἕνα μικρό σαμάρι ἐχίνου.

Διαφορές διαπιστώνονται στίς διακοσμητικές λεπτομέρειες. Στό 
πρῶτο (ἀρ. κατ. 58) ὁ ἐχῖνος κοσμεῖται μέ ἀντωπά τετράλοβα φύλλα, 
μεταξύ τῶν ὁποίων σχηματίζεται μικρή ρομβοειδής ἐπιφάνεια. Τά προ-
σκεφάλαια φέρουν τετράλοβα ἡμίφυλλα ἄκανθας, τῶν ὁποίων ἡ ἐσω-
τερική γλωσσίδα ἀνακάμπτεται καί σχηματίζει κυκλικό ὀφθαλμό. Οἱ 
ἕλικες εἶναι μεγάλες μέ ἰδιαίτερα πλατιά ἐξωτερική σπείρα καί λίγες 
συστροφές. Στίς δύο στενές πλευρές τοῦ ὀγκώδους κυρτοῦ ἐπιθήμα-

696. Ὅ.π., ἀρ. κατ. 58: 189-190, ἀρ. 288, πίν. 82. Ἀρ. κατ. 59: 188, ἀρ. 283, πίν. 81. Ἀρ. 
κατ. 60: 189, ἀρ. 287, πίν. 81. Ἀρ. κατ. 61: 189, ἀρ. 286, πίν. 81.
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τος σκαλίζονται μεγάλοι σταυροί μέ πεπλατυσμένες ἀπολήξεις. Στό 
δεύτερο (ἀρ. κατ. 59) ὁ ἐχῖνος κοσμεῖται μέ ἀντωπά τρίλοβα φύλλα, 
μεταξύ τῶν ὁποίων σχηματίζεται ρόμβος. Στά προσκεφάλαια φέρει 
παρόμοια φύλλα μέ τό προηγούμενο, ἀλλά πεντάλοβα. Ἡ ἐπιφάνεια 
τῶν γλωσσίδων στά φύλλα τοῦ ἐχίνου καί τῶν προσκεφαλαίων, εἶναι 
βαθιά σκαμμένη. Τό κυρτό ἐπίθημα κοσμεῖται καί στίς δύο στενές 
πλευρές μέ σταυρό πού ἔχει πεπλατυσμένες ἀπολήξεις. Στό τρίτο (ἀρ. 
κατ. 60) ὁ ἐχῖνος κοσμεῖται μέ παράλληλους λοβούς ἄκανθας διαγώνια 
τοποθετημένους καί μέ ἀντίθετη κατεύθυνση. Κάθε λοβός ἀναλύεται 
σέ πέντε γλωσσίδες, ἡ ἐπιφάνεια τῶν ὁποίων εἶναι βαθιά σκαμμένη καί 
οἱ ἀπολήξεις τους ἀρκετά αἰχμηρές. Στά προσκεφάλαια σκαλίζονται 
ἐπιμήκη καλυκωτά φύλλα. Οἱ δυό στενές πλευρές τοῦ κυρτοῦ ἐπιθήμα-
τος κοσμοῦνται μέ σταυρό μέ πεπλατυσμένες ἀπολήξεις. Στό τέταρ-
το (ἀρ. κατ. 61) ὁ ἐχῖνος κοσμεῖται στή μία πλευρά μέ ἑξάλοβο φύλλο 
μέ ἀκτινωτή διάταξη καί στήν ἄλλη μέ δύο ἀντωπά τρίλοβα φύλλα, 
μεταξύ τῶν ὁποίων σχηματίζεται ρόμβος. Τά προσκεφάλαια φέρουν 
ἐπιμήκη καλυκωτά λογχοειδῆ φύλλα. Ἡ σωζόμενη στενή πλευρά τοῦ 
κυρτοῦ ἐπιθήματος κοσμεῖται μέ σταυρό μέ πεπλατυσμένες ἀπολήξεις. 

Τά κιονόκρανα ἔχουν μεγάλες διαστάσεις καί ἡ ποιότητα τῆς λάξευ-
σης εἶναι ἀρκετά καλή, ἀποδοσμένη μέ σαφήνεια. Ἡ ἐπιφάνεια τῶν 
γλωσσίδων τῶν φύλλων εἶναι βαθιά σκαμμένη, σχεδόν κοίλη καί οἱ 
ἀπολήξεις τους ἀρκετά αἰχμηρές. Ὡστόσο κάποια στοιχεῖα τους, ὅπως 
οἱ μεγάλες χονδρές ἕλικες, δηλώνουν μία ἀδεξιότητα στή σχεδίαση καί 
τήν ἐκτέλεση τῶν θεμάτων. Τό μάρμαρο εἶναι πιθανότατα ντόπιο καί 
δέν ἀποκλείεται νά ἀποτελοῦν ἔργα ἑνός τοπικοῦ ἐργαστηρίου γλυ-
πτικῆς καί νά προέρχονται ἀπό τό ἴδιο μνημεῖο. Ἡ χρονολόγησή 
τους, μέ βάση ὅσα ἀναφέρθηκαν στήν ἐξέταση τῶν προηγούμενων κι-
ονοκράνων τῆς ἴδιας ὁμάδας, θά πρέπει νά προσδιορισθεῖ στό α΄ μισό 
τοῦ 6ου αἰ., μιᾶς καί ἡ ὑποχώρηση τοῦ ἰωνικοῦ μέρους κάτω ἀπό τό 
ἐπίθημα εἶναι ἀρκετά προχωρημένη, ὅμως διατηροῦν σαφῆ διαχωρι-
στική ταινία, πού σχηματίζει τό μικρό σαμάρι ἐχίνου.

Κιονόκρανο στήν κεντρική εἴσοδο τοῦ Κάστρου Νεραντζιᾶς  
(ἀρ. κατ. 62, πίν. 21)

Τό κιονόκρανο δημοσιεύτηκε ἀπό τή Βέμη697, ἐντάχθηκε στόν ἁπλο-
ποιημένο τύπο καί χρονολογήθηκε στήν ἐποχή τοῦ Ἰουστινιανοῦ.

Τά μορφολογικά του χαρακτηριστικά τό ἐντάσσουν στήν ὁμάδα τῶν 

697. Vemi, Chapiteaux, 186, ἀρ. 278, πίν. 78.
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κιονοκράνων μέ κλειστό περίγραμμα καί συγκεκριμένα στήν ὑποομάδα 
2γ: οἱ ἕλικες εἶναι ἀποτραβηγμένες κάτω ἀπό τή βάση τοῦ ἐπιθήμα-
τος, ὁ λοξότμητος ἐχῖνος προεξέχει μέν ἀπό τίς ἕλικες ἀλλὰ βρίσκεται 
ἐντός τῶν ὁρίων τῆς βάσης τοῦ ἐπιθήματος, ἐνῶ τά προσκεφάλαια, 
πού ἀποδίδονται κυλινδρικά, ὑποχωροῦν κατά λίγα ἑκατοστά ἀπό 
τίς πλάγιες πλευρές τοῦ ἐπιθήματος. Τό κιονόκρανο παρουσιάζει ἕνα 
χαρακτηριστικό πού τό διαφοροποιεῖ ἀπό τά κιονόκρανα τῆς ἴδιας 
ὁμάδας, πού ἐξετάστηκαν προηγουμένως: τό ἰωνικό μέρος χωρίζεται 
ἀπό τό ἐπίθημα μέ μία λεπτή ὁριζόντια ἀνάγλυφη ταινία πού δέν κα-
μπυλώνεται πρός τά κάτω, ὥστε νά σχηματισθεῖ τό σαμάρι τοῦ ἐχίνου. 

Ὁ ἐχῖνος στή μία πλευρά κοσμεῖται μέ ὠό σέ κέλυφος καί δύο 
ἀνεστραμμένες λόγχες καί στήν ἄλλη μέ δύο ἀνεστραμμένα τρίλοβα 
φύλλα, μεταξύ τῶν ὁποίων σχηματίζεται μικρή κυκλική ἐπιφάνεια. Οἱ 
ἕλικες εἶναι συμπιεσμένες στό ἄνω μέρος κάτω ἀπό τήν πλάκα ἕδρα-
σης τοῦ ἐπιθήματος καί ἀποδίδονται μέ σχετικά ἀδέξια χάραξη. Τά 
προσκεφάλαια κοσμοῦνται μέ τρίλοβα ἡμίφυλλα. Τό ἐπίθημα εἶναι 
λοξότμητο καί ἀκόσμητο.

Τό κιονόκρανο διακρίνεται γιά τήν καλή καί βαθιά λάξευση, ὡστόσο 
σέ ἐπιμέρους λεπτομέρειες παρατηρεῖται μία ἀνισότητα στήν ἐπεξερ-
γασία τῶν θεμάτων (ἡ συμπίεση τῶν ἑλίκων, ἡ διαφορετική ἀπόδοση 
τῶν ἐσωτερικῶν γλωσσίδων σέ κάθε προσκεφάλαιο). Μορφολογικά 
βρίσκεται σέ λίγο πιό προχωρημένο στάδιο ἀπό τά προηγούμενα, 
καθώς διατηρεῖ μέν τή διαχωριστική ταινία ἀλλά δέν σχηματίζεται 
σαμάρι ἐχίνου. Ὡστόσο, ἡ διατήρηση τῆς ταινίας καί ἡ μή ἐκτεταμένη 
ὑποχώρηση τοῦ ἰωνικοῦ μέρους, μαζί μέ τήν ποιοτική ἐργασία στή 
λάξευση, πρέπει νά τό χρονολογήσουν στήν περίοδο τοῦ Ἰουστινια-
νοῦ, ἴσως στά μέσα τοῦ 6ου αἰ.

Κιονόκρανο στό Μουσεῖο  
Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν Κάστρου Νεραντζιᾶς  

(ἀρ. κατ. 63, πίν. 21).

Τό κιονόκρανο δημοσιεύτηκε ἀπό τή Βέμη698, ἐντάχθηκε στόν ἁπλο-
ποιημένο τύπο καί χρονολογήθηκε στό β΄ μισό τοῦ 6ου αἰ.

Παρουσιάζει τά ἴδια μορφολογικά χαρακτηριστικά μέ τό προηγούμε-
νο. Ἡ μία πλευρά τοῦ ἐχίνου κοσμεῖται μέ ὠό σέ διπλό κέλυφος καί ἡ 
ἄλλη μέ ἀνεστραμμένα ἀντωπά τρίλοβα φύλλα, μεταξύ τῶν ὁποίων σχη-
ματίζεται ρόμβος. Τό σωζόμενο προσκεφάλαιο φέρει ἡμίφυλλα ἄκαν-

698. Vemi, Chapiteaux, 188, ἀρ. 284, πίν. 81.
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θας μέ τρεῖς πλατιές γλωσσίδες. Ἡ μία στενή πλευρά τοῦ λοξότμητου 
ἐπιθήματος κοσμεῖται μέ σταυρό μέ πεπλατυσμένες ἀπολήξεις. Ἡ χρο-
νολόγησή του στά μέσα τοῦ 6ου αἰ. εἶναι πολύ πιθανή.

Κιονόκρανο στήν Παναγία τῶν Καστριανῶν στό Παλαιό Πυλί  
(ἀρ. κατ. 64, πίν. 21).

Τό κιονόκρανο εἶναι ἀδημοσίευτο καί ἔχει χρησιμοποιηθεῖ στήν Πα-
ναγία Καστριανῶν, σέ β΄ χρήση, σέ κίονα τῆς εἰσόδου ἀπό τό νάρθηκα 
στόν κυρίως ναό. Τό μάρμαρο ἀπό τό ὁποῖο εἶναι κατασκευασμένο, 
ἀναγνωρίζεται ὡς προκοννήσιο.

Μορφολογικά ἀνήκει στήν ἴδια ὁμάδα μέ τά προηγούμενα ἀλλά 
βρίσκεται σέ πιό προχωρημένη βαθμίδα ἐξέλιξης, καθώς ἡ διαχωρι-
στική ταινία μεταξύ ἰωνικοῦ μέρους καί ἐπιθήματος δέν δηλώνεται.

Ὁ ἐχῖνος κοσμεῖται στή μία πλευρά μέ ἔξεργο ὠό σέ κέλυφος καί 
στήν ἄλλη ἀπό ἀκανόνιστες λαξεύσεις πού μοιάζουν νά σχηματίζουν 
ἀντωπά τρίλοβα φύλλα, διαγώνια τοποθετημένα. Οἱ ἕλικες ἔχουν πλα-
τιές σπεῖρες μέ πολλαπλές συστροφές καί αὔλακες, ἐνῶ ἀπολήγουν σέ 
κομβίο. Τά προσκεφάλαια κοσμοῦνται μέ ἐπιμήκη καλυκωτά καλοσχη-
ματισμένα φύλλα. Τό λοξότμητο ἐπίθημα, τοῦ ὁποίου ἡ ἐπιφάνεια εἶναι 
ἁδρά δουλεμένη μέ ξοΐδα, κοσμεῖται στίς δύο στενές πλευρές μέ σταυρό 
πού ἔχει λειασμένη ἐπιφάνεια καί πεπλατυσμένες τίς ἀπολήξεις. 

Θά μποροῦσε νά χρονολογηθεῖ στά μέσα τοῦ 6ου αἰ. ἤ καί λίγο 
ἀργότερα.

Κιονόκρανο στό ἄλσος τοῦ ρωμαϊκοῦ Ὠδείου  
(ἀρ. κατ. 65, πίν. 22).

Τό κιονόκρανο εἶναι ἀδημοσίευτο καί ἐντοπίστηκε πρόσφατα στό 
ἄλσος τοῦ ρωμαϊκοῦ ὠδείου τῆς πόλης τῆς Κῶ.

Ἄν καί σώζεται μικρό τμῆμα του, εἶναι δυνατόν νά ἀναγνωρισθοῦν 
τά βασικά μορφολογικά του χαρακτηριστικά πού τό ἐντάσσουν στήν 
ὁμάδα τῶν κιονοκράνων μέ κλειστό περίγραμμα καί συγκεκριμένα 
στήν ὑποομάδα 2γ: οἱ ἕλικες εἰσέχουν κάτω ἀπό τό ἐπίθημα, τό ἴδιο 
καί τά συμπιεσμένα προσκεφάλαια, ἐνῶ ὁ λοξότμητος ἐχῖνος πού προ-
εξέχει προοδευτικά ἀπό αὐτές, βρίσκεται μέσα στά ὅρια τῆς βάσης τοῦ 
ἐπιθήματος. Ἡ πλάκα ἕδρασης τοῦ ἐπιθήματος δηλώνεται μέ ἀρκετή 
σαφήνεια ἀλλά εἶναι ἐντελῶς εὐθύγραμμη699 καί δέν σχηματίζεται 
σαμάρι ἐχίνου.

699. Zollt, Kapitellplastik, 313, 317, ἀρ. 62, ἀρ. 64, πίν. 16.
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Ἡ μία σωζόμενη πλευρά τοῦ ἐχίνου κοσμεῖται μέ μεγάλο ἀνάγλυφο 
ὠό μέσα σέ κέλυφος. Οἱ ἕλικες συστρέφονται πολλαπλῶς μέ σπεῖρες 
λεπτές, μέ στενές αὐλακώσεις ἀλλά μέ ἀδέξια σχεδίαση καί ἐκτέλεση. 
Τά προσκεφάλαια εἶναι πολύ κατεστραμμένα ἀλλά σώζεται τμῆμα 
ἐπιμήκων καλυκωτῶν φύλλων. Στίς δύο πλευρές τοῦ ἐπιθήματος πού 
μᾶλλον ἦταν λοξότμητο, διακρίνεται τό κάτω ἄκρο τῆς κάθετης κε-
ραίας σταυροῦ μέ πεπλατυσμένη ἀπόληξη.

Οἱ συμπιεσμένες ἕλικες, ἡ δήλωση τῆς πλάκας ἕδρασης καί ὁ προ-
εξέχων ἐχῖνος ἴσως θά πρέπει νά τό τοποθετήσουν μία βαθμίδα πρίν 
ἀπό τό προηγούμενο κιονόκρανο στήν ὑποχώρηση τῶν στοιχείων τοῦ 
ἰωνικοῦ μέρους κάτω ἀπό τό ἐπίθημα. Μᾶλλον χρονολογεῖται στό α΄ 
μισό τοῦ 6ου αἰ.

Κιονόκρανο στήν αὐλή τοῦ Μουσείου  
Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν Κάστρου Νεραντζιᾶς  

(ἀρ. κατ. 66, πίν. 22).

Τό κιονόκρανο δημοσιεύτηκε ἀπό τή Βέμη700, ἐντάχθηκε στόν ἁπλο-
ποιημένο τύπο καί συγκεκριμένα στήν ὑποομάδα ΙΙΙ.5, ὅπου ὁ ἐχῖνος 
συγχωνεύεται μέ τήν ἐπιφάνεια τοῦ ἐπιθήματος καί χρονολογήθηκε 
στό β΄ μισό τοῦ 6ου αἰ.

Ἀποτελεῖ ἕνα ἀπό τά ὡραιότερα παραδείγματα ἰωνικοῦ κιονοκράνου 
μέ συμφυές ἐπίθημα στήν Κῶ, κυρίως ἐξαιτίας τῆς ἰδιαίτερα ἐπιμε-
λημένης λείανσης πού ἔχει ὑποσθεῖ ἡ ἐπιφάνεια τοῦ ἰωνικοῦ μέρους καί 
φαίνεται σχεδόν στιλπνή, ἐνῶ ἡ ἐπιφάνεια τοῦ ἐπιθήματος, ἐκτός ἀπό 
αὐτήν τοῦ σταυροῦ πού τό διακοσμεῖ, ἔχει δουλευθεῖ μέ ξοΐδα καί εἶναι 
πολύ ἁδρή, μέ ἀποτέλεσμα νά δημιουργεῖται μία πολύ ἔντονη ἀντίθε-
ση, πού ἀποτελεῖ προφανῶς ἠθελημένη αἰσθητική ἐπιλογή.

Τά μορφολογικά του χαρακτηριστικά τό ἐντάσσουν στήν ὁμάδα 
τῶν κιονοκράνων μέ κλειστό περίγραμμα (ὑποομάδα 2γ): οἱ ἕλικες ὑπο-
χωροῦν κάτω ἀπό τό ἐπίθημα, ὁ ἐχῖνος εἶναι φουσκωτός καί λοξότμη-
τος, παρουσιάζει ἔντονη προεξοχή ἀλλά βρίσκεται μέσα στά ὅρια τῆς 
βάσης τοῦ ἐπιθήματος καί τά προσκεφάλαια βρίσκονται στό ὅριο τῶν 
πλάγιων πλευρῶν τοῦ ἐπιθήματος. Πλάκα ἕδρασης τοῦ ἐπιθήματος ἤ 
διαχωριστική ταινία μεταξύ τῶν δύο μερῶν δέν δηλώνεται, ἐν τούτοις 
ἡ διάκριση μεταξύ τους εἶναι σαφέστατη ἐξαιτίας τῆς διαφορετικῆς 
λάξευσης πού ἔχουν ὑποσθεῖ. 

Ἡ μία πλευρά τοῦ ἐχίνου κοσμεῖται μέ κεντρικό ἔξεργο ὠό σέ κέλυ-

700. Vemi, Chapiteaux, 25-26 καί 184, ἀρ. 274, πίν. 77, σχ. 11.
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φος, τοποθετημένο ἀκριβῶς κάτω ἀπό τήν κάθετη κεραία τοῦ σταυροῦ 
τοῦ ἐπιθήματος (ἑνώνεται μέ τήν κεραία καί φαίνεται ὅτι στηρίζει τό 
σταυρό). Ἡ ἄλλη πλευρά εἶναι κατεστραμμένη ἀλλά μᾶλ λον εἶχε τόν 
ἴδιο διάκοσμο. Οἱ ἕλικες εἶναι καλά σχεδιασμένες μέ παχεῖς ἀνάγλυφες 
σπεῖρες πού ἀπολήγουν σέ κομβίο. Στά προσκεφάλαια λαξεύονται λογ-
χοειδῆ φύλλα, σχηματιζόμενα ἀπό βαθιές ἐγχάρακτες αὐλακώσεις. Στή 
σωζόμενη στενή πλευρά τοῦ κυρτοῦ ἐπιθήματος σκαλίζεται σταυρός μέ 
πεπλατυσμένες ἀπολήξεις, πολύ καλά λειασμένος. 

Ὁ ἰδιότυπος τρόπος διαμόρφωσης τοῦ ἐχίνου εἶναι ἀρκετά σπάνιος. 
Ἕνα κιονόκρανο ἀπό τόν Ἀμβρακικό701 (πίν. 65) πού ἔχει χρονολο-
γηθεῖ μετά τά μέσα τοῦ 6ου αἰ., ἔχει σαφῶς λιγότερο ἔξεργο ὠό, πού 
παραβιάζει κάπως τήν ἐπιφάνεια τοῦ ἐπιθήματος καί ἀκουμπᾶ στήν 
κάτω κεραία τοῦ σταυροῦ πού τό κοσμεῖ. Σέ ἕνα ἄλλο κιονόκρανο ἀπό 
τήν Κωνσταντινούπολη702 (πίν. 65), τό ὠό τοῦ ἐχίνου φθάνει μέχρι τό 
σημεῖο τῆς διαχωριστικῆς ταινίας καί τμῆμα τοῦ κελύφους του σχε-
διάζεται ἐπάνω σέ αὐτήν. Τό ὀγκῶδες ἐπίθημα δέν φέρει σταυρό. Τό 
κιονόκρανο, ἐξαιτίας τῆς ἰδιαίτερα προχωρημένης μορφῆς του καί τῆς 
μεγάλης συρρίκνωσης τοῦ ἰωνικοῦ μέρους, ἔχει χρονολογηθεῖ στά τέλη 
τοῦ 6ου αἰ. ἤ καί ὀψιμότερα. Δύο κιονόκρανα ἀπό τή Συλλογή τῆς 
Ροτόντας703 (πίν. 65) παρουσιάζουν συγγενική διαμόρφωση. Τό πρῶτο 
ἔχει παρόμοιο, ἀλλά ὄχι τόσο ἔντονα προεξέχον ὠό πού φθάνει μέχρι 
τήν κεραία τοῦ σταυροῦ τοῦ ἐπιθήματος, καί τό δεύτερο παρόμοια δι-
αμόρφωση, ἀλλά ὁ ἐχῖνος ἔχει σχῆμα τμήματος περιφέρειας κύκλου, 
ὁ ὁποῖος, ἐπίσης, φθάνει μέχρι τήν κεραία τοῦ σταυροῦ. Καί τά δύο 
ἔχουν χρονολογηθεῖ γενικά στόν 6ο αἰ. Το ἕνα ἀπό τά κιονόκρανα πού 
βρέθηκαν στήν ἀνασκαφή τῆς βασιλικῆς τοῦ Λευκοῦ στήν Κάρπαθο704 
(πίν. 65), εἶναι ἀρκετά συγγενικό μέ τό κιονόκρανο τῆς Κῶ, καθώς τό 
ὠό τοῦ ἐχίνου εἶναι ἀρκετά ἔξεργο καί τοποθετεῖται ἀκριβῶς κάτω ἀπό 
τήν κεραία τοῦ σταυροῦ τοῦ ἐπιθήματος. Ἔχει χρονολογηθεῖ στά μέσα 
ἤ τό β΄ μισό τοῦ 6ου αἰ.

Ἡ σαφής ὑποχώρηση τοῦ ἰωνικοῦ μέρους στό κιονόκρανο τῆς Κῶ 
ἀλλά ἡ ταυτόχρονη ἔντονη αὐτονομία του, καθώς διαφοροποιεῖται 
μέ τό ἔξεργο ὠό καί τήν ἐπιμελημένη λείανση, δημιουργοῦν μία ἐνδι-
αφέρουσα ἀντίθεση. Ἡ χρονολόγησή του θά πρέπει νά προσ διο ρισθεῖ 
γύρω στά μέσα τοῦ 6ου αἰ. ἤ καί λίγο ἀργότερα.

701. Vemi, Chapiteaux, 116-117, ἀρ. 84, πίν. 29.
702. Zollt, Kapitellplastik, ἀρ. 98, πίν. 23.
703. Τσιούμη-Μπακιρτζῆ, «Ἰωνικά κιονόκρανα», 224, πίν. 7, ἀρ. 22-23.
704. Κόλλιας, «Βασιλική Λευκοῦ», 10, πίν. Δγ. Vemi, ὅ.π., 203, ἀρ. 323, πίν. 94.
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Κιονόκρανο στή βόρεια τάφρο τοῦ Κάστρου Νεραντζιᾶς 
(ἀρ. κατ. 67, πίν. 22-23)

Τό κιονόκρανο εἶναι ἀδημοσίευτο καί ἔχει ἄγνωστη προέλευση. 
Ἐντάσσεται στήν ὁμάδα τῶν κιονοκράνων μέ κλειστό περίγραμμα 

καί στήν ὑποομάδα 2γ, ὅπου οἱ ἕλικες εἶναι ἀποτραβηγμένες κάτω ἀπό 
τό ἐπίθημα καί ὁ ἐχῖνος προεξέχει ἀλλά πάντα μέσα στά ὅρια τῆς βάσης 
τοῦ ἐπιθήματος. Ὁ ἐχῖνος, ἀντίθετα ἀπ’ ὅτι παρατηρήθηκε στά προη-
γούμενα παραδείγματα, ἔχει σχῆμα τμήματος περιφέρειας κύκλου. Τά 
προσκεφάλαια βρίσκονται στήν προέκταση τῶν πλάγιων πλευρῶν τοῦ 
ἐπιθήματος, ἀκολουθοῦν δηλαδή πιό τυπικά τά χαρακτηριστικά τῆς 
ὑποομάδας 2γ. Πλάκα ἕδρασης τοῦ ἐπιθήματος ἤ διαχωριστική ταινία 
δέν δηλώνεται.

Οἱ δύο ὄψεις τοῦ ἐχίνου κοσμοῦνται μέ ἰωνικό κυμάτιο, οἱ ἕλικες καί 
τά προσκεφάλαια εἶναι κατεστραμμένα. Τό ἐπίθημα εἶναι λοξότμητο 
καί ἀκόσμητο.

Τό ἰωνικό κυμάτιο τοῦ κιονοκράνου εἶναι ἐπίπεδο καί ἀποδοσμένο 
μέ ἀρκετή σχηματοποίηση. Τό θέμα ἐπαναλαμβάνεται σέ ἕνα ἀπό τά 
κιονόκρανα τῆς βασιλικῆς τοῦ Ἁγίου Στεφάνου (ἀρ. κατ. 44), πού 
ἐξετάστηκαν προηγουμένως, ὅπου ὅμως ἡ ἀπόδοση ἦταν πολύ συ-
μπιεσμένη λόγῳ τοῦ μικροῦ πλάτους τοῦ ἐχίνου. Ἐπίσης, ἐντοπίζεται 
καί στό κιονόκρανο μέ ἀρ. κατ. 71, ὅπου ὅμως παρατίθεται ἀκόμη πιό 
σχηματικά, μέ ἕνα μόνο ἐγχάρακτο ὠό πού πλαισιώνεται ἀπό δύο ἡμι-
ωά. Ὅπως ἔχει παρατηρηθεῖ ἡ παράθεση κανονικοῦ ἰωνικοῦ κυματίου 
στόν ἐχῖνο ἀπαντᾶται κατά κανόνα στά κιονόκρανα μέ πλευρικά προ-
εξέχουσες ἕλικες705, ἐνῶ ἡ παρουσία του στά κιονόκρανα μέ κλειστό 
περίγραμμα εἶναι πιό σπάνια706, κυρίως ἐξαιτίας τοῦ περιορισμένου 
πλάτους τοῦ ἐχίνου. Σέ τρία κιονόκρανα μέ κλειστό περίγραμμα ἀπό 
τήν περιοχή τῆς Δωδεκανήσου, ἕνα ἀπό τήν Πάτμο707 (6ος αἰ.) (πίν. 
63) καί δύο ἀπό τή Ρόδο708 (β΄ μισό 6ου αἰ.) (πίν. 63, 66), συναντᾶται τό 

705. Ὅπως π.χ. στά κιονόκρανα ἀπό τή Σκριπού, τή Χαλκίδα, τό Λέχαιο βλ. Vemi, 
Chapiteaux, πίν. 6, ἀρ. 17 καί πίν. 12-13, ἀρ. 33-36 καί πίν. 18-19, ἀρ. 49-52.

706. Κιονόκρανο ἀπό τήν Κόρινθο, βλ. Scranton, Corinth, 114, πίν. 29, ἀρ. 104. Vemi, 
Chapiteaux, 105-106, πίν. 20, ἀρ. 55. Σέ δύο κιονόκρανα ἀπό τή Ροτόντα, ὅπου ὁ ἐχῖνος 
ἔχει σχῆμα τμήματος κύκλου καί ὡς ἐκ τούτου ἀρκετό πλάτος, ὥστε νά χωρέσει τήν 
παράθεση τριῶν ὠῶν, βλ. Τσιούμη-Μπακιρτζῆ, «Ἰωνικά κιονόκρανα», 224, 232, 234, πίν. 
6-7, ἀρ. 20, 25. Vemi, Chapiteaux, 141-142, πίν. 47, ἀρ. 147-148.

707. Ὀρλάνδος, «Πάτμος», 68, εἰκ. 28. Vemi, Chapiteaux, 178, πίν. 72, ἀρ. 256.
708. Ὀρλάνδος, «Παλαιοχριστιανικά Ρόδου», 9, εἰκ. 4Α, βλ. Vemi, ὅ.π., 194 καί 198, πίν. 

85 καί 89, ἀρ. 301 καί 309.
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θέμα τοῦ ἰωνικοῦ κυματίου σέ πολύ σχηματοποιημένη ἀπόδοση, χωρίς 
ἐνδιάμεσες λόγχες.

Ἡ γενικότερη μορφή τοῦ κιονοκράνου τῆς Κῶ μέ τό ἀρκετά ἀπο-
τραβηγμένο ἰωνικό μέρος καί τή σχηματοποίηση τοῦ διακόσμου μπο-
ροῦν νά τό χρονολογήσουν στό β΄ μισό τοῦ 6ου αἰ.

Κιονόκρανο νότια τοῦ Μουσείου  
Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν Κάστρου Νεραντζιᾶς 

(ἀρ. κατ. 68, πίν. 23)

Τό κιονόκρανο εἶναι ἀδημοσίευτο καί ἔχει ἄγνωστη προέλευση. 
Ἐντάσσεται στήν ἴδια ὁμάδα μέ τά προηγούμενα, μέ ἕλικες ἀποτρα-

βηγμένες κάτω ἀπό τό ἐπίθημα καί προεξέχοντα ἐχῖνο, ἀλλά πάντα 
μέσα στά ὅρια τῆς βάσης τοῦ ἐπιθήματος. Ὁ ἐχῖνος ἔχει σχῆμα τμήμα-
τος περιφέρειας κύκλου ἀλλά εἶναι ἐλαφρῶς κυρτός καὶ στενότερος 
ἀπό τόν ἀντίστοιχο τοῦ προηγούμενου παραδείγματος. Πλάκα ἕδρα-
σης τοῦ ἐπιθήματος ἤ διαχωριστική ταινία δέν δηλώνεται.

Ἡ ἐπιφάνεια τοῦ ἰωνικοῦ μέρους ἔχει ὑποσθεῖ φθορά (διάβρω-
ση). Ὁ ἐχῖνος κοσμεῖται μέ ζεῦγος ἀνεστραμμένων φύλλων μέ τέ σ σερις 
γλωσσίδες, ἀπό τίς ὁποῖες οἱ ἐσωτερικές ἀνακάμπτονται σχηματίζοντας 
κυκλικούς ὀφθαλμούς. Τά προσκεφάλαια φέρουν ἀποκεκρουσμένα 
ἡμίφυλλα ἄκανθας πού μᾶλλον εἶχαν τέσσερις γλωσσίδες. Στίς στενές 
πλευρές τοῦ λοξότμητου ἐπιθήματος λαξεύεται σταυρός μέ πεπλα-
τυσμένες ἀπολήξεις. 

Λόγῳ τῆς ὁμοιότητας στό σχῆμα μέ τό προηγούμενο καί τῶν μορ-
φολογικῶν του στοιχείων, χρονολογεῖται στήν ἴδια περίοδο, δηλαδή 
στό β΄ μισό τοῦ 6ου αἰ.

Κιονόκρανο στό Μουσεῖο Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν  
Κάστρου Νεραντζιᾶς  
(ἀρ. κατ. 69, πίν. 23)

Τό κιονόκρανο δημοσιεύτηκε ἀπό τή Βέμη709, ἐντάχθηκε στόν ἁπλο-
ποιημένο τύπο καί χρονολογήθηκε στό β΄ μισό τοῦ 6ου αἰ.

Ἀνήκει στά κιονόκρανα μέ κλειστό περίγραμμα ἀλλά τό σχῆμα τοῦ 
ἐχίνου τό τοποθετεῖ μεταξύ τῶν ὑποομάδων 2α, 2γ καί 2ε. Οἱ ἕλικες 
βρίσκονται σέ ὑποχώρηση κάτω ἀπό τό ἐπίθημα, ἐνῶ τά προσκεφάλαια 
τοποθετοῦνται στήν προέκταση τῶν πλάγιων πλευρῶν τοῦ ἐπιθήμα-
τος. Ὁ λοξότμητος καί ἐπίπεδος ἐχῖνος, ἄν καί δέν προεξέχει ἀπό τίς 

709. Vemi, Chapiteaux, 188-189, ἀρ. 285, πίν. 81.
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ἕλικες, ἔχει ἐπίμηκες σχῆμα μέ κυκλική ἄνω ἀπόληξη πού ἐκτείνεται 
καί στήν ἐπιφάνεια τοῦ ἐπιθήματος. Ὡστόσο, ἐπειδή ἡ ἐπιφάνειά του 
δέν διαμορφώνεται φουσκωτή, ὅπως στά παραδείγματα τῆς ὑπο-
ομάδας 2α, τό ὕψος του δέν εἶναι μικρότερο ἀπό τῶν ἑλίκων, ὅπως στά 
παραδείγματα τῆς ὑποομάδας 2ε, καί τελικά δέν προεξέχει ἀπό τήν 
ἐπιφάνεια τοῦ ἐπιθήματος, κατά τήν ἄποψή μας εἶναι σωστότερο νά 
καταταχθεῖ στήν ὑποομάδα 2γ. Ἡ πλάκα ἕδρασης τοῦ ἐπιθήματος δέν 
δηλώνεται, ἀλλά στή μία πλευρά τοῦ ἐχίνου, ἐπάνω ἀπό τά δύο φύλλα, 
μία λεπτή ἀνάγλυφη ταινία καμπυλώνεται πρός τά ἐπάνω, γιά νά πε-
ριγράψει τήν ἡμικυκλική του ἀπόληξη. Οἱ ἕλικες καί τά προσκεφάλαια 
εἶναι κατεστραμμένα. 

Ὁ διάκοσμος τοῦ ἐχίνου εἶναι συνήθης στή μία του ὄψη, ὅπου 
ἀποδίδεται ἕνα ἐπίμηκες ὠό μέσα σέ κέλυφος πού καταλαμβάνει 
τμῆμα τῆς ἐπιφάνειας τοῦ ἐπιθήματος καί πλαισιώνεται ἀπό λόγχες 
καί ἡμικελύφη. Ἀντίθετα εἶναι ἀρκετά ἰδιότυπος στήν ἄλλη ὄψη, ὅπου 
σκαλίζονται δύο ἀντωπά τρίλοβα φύλλα πού θυμίζουν ἀγκινάρα. 
Τό λοξότμητο ἐπίθημα κοσμεῖται στή μία στενή πλευρά μέ ἀποκε-
κρουσμένο σταυρό.

Ἡ ἀπόδοση τῶν θεμάτων εἶναι κάπως πρόχειρη. Τό σχῆμα τοῦ κιο-
νοκράνου φαίνεται νά εἶναι ἀρκετά κοντινό μέ τό ἑπόμενο κιο νόκρανο, 
ἀλλά ἐδῶ οἱ ἕλικες βρίσκονται σέ μικρότερη ὑποχώρηση. Θά πρέπει πι-
θανότατα νά χρονολογηθεῖ στό β΄ μισό τοῦ 6ου αἰ. καί νά ἀποδοθεῖ σέ 
κάποιο τοπικό ἐργαστήριο γλυπτικῆς.

Κιονόκρανο στό Μουσεῖο Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν  
Κάστρου Νεραντζιᾶς  
(ἀρ. κατ. 70, πίν. 24)

Τό κιονόκρανο δημοσιεύτηκε ἀπό τή Βέμη710, ἐντάχθηκε στόν ἁπλο-
ποιημένο τύπο καί χρονολογήθηκε στό β΄ μισό τοῦ 6ου αἰ.

Παρουσιάζει τά μορφολογικά χαρακτηριστικά τῶν κιονοκράνων 
μέ κλειστό περίγραμμα ἀλλά ἐδῶ οἱ ἕλικες βρίσκονται σέ μεγαλύτερη 
ὑποχώρηση κάτω ἀπό τό ἐπίθημα ἀπ’ ὅτι στά προηγούμενα παρα-
δείγματα τῆς ὑποομάδας γ. Ὁ πεπλατυσμένος ἐχῖνος εἰσέχει ἀπό τίς 
ἕλικες ἀλλά τό ἄνω του μέρος τούς ξεπερνᾶ σέ ὕψος καί φθάνει ὡς τά 
ὅρια τῆς βάσης τοῦ ἐπιθήματος, ὅπου ἀπολήγει σχεδόν ὀξυκόρυφα. 
Τά προσκεφάλαια ἀποτραβιοῦνται κατά ἐλάχιστα ἑκατοστά ἀπό τίς 
πλάγιες πλευρές τοῦ ἐπιθήματος.

710. Vemi, Chapiteaux, 190, ἀρ. 289, πίν. 82.
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Καί οἱ δύο ὄψεις τοῦ ἐχίνου κοσμοῦνται μέ μεγάλο ὄρθιο ἀνθέμιο, μέ 
τέσσερις πλάγιες γλωσσίδες καί ἕναν κεντρικό βλαστό. Οἱ ἕλικες ἀποδίδο-
νται μέ πλατιές σπεῖρες πού τίς χαρακτηρίζει ἔντονη ἀδεξιότητα στήν 
ἐκτέλεση, εἶναι σχεδόν στρεβλές. Στά προσκεφάλαια, πού ἔχουν κυ-
λινδρικό σχῆμα, λαξεύονται ἐπιμήκη λογχοειδῆ φύλλα, ἐπίσης, κάπως 
στρεβλά, ἑκατέρωθεν ἐγχάρακτης ταινίας. Στή βάση τῶν φύλλων ἑκατέρω-
θεν τοῦ ζωστήρα λαξεύεται ἕνας κεντρικός ρόμβος καί στή σωζόμενη 
στενή πλευρά τοῦ λοξότμητου ἐπιθήματος σταυρός μέ πεπλατυσμένες 
ἀπολήξεις. Τό κιονόκρανο ἄν καί διατηρεῖ ἐν μέρει τά χαρακτηριστικά τῆς 
ὑποομάδας 2γ, παρουσιάζει μία πιό προχωρημένη μορφή, κυ ρίως ἐξαιτίας 
τοῦ κυβικοῦ τεκτονικοῦ σχήματος τοῦ ἐπιθήματος πού ἐντείνεται ἀπό τό 
μεγάλο βαθμό ὑποχώρησης τῶν ἑλίκων711. Ὡστόσο ὁ ἐχῖνος δέν φθάνει 
στήν πλήρη ὑποχώρηση πίσω ἀπό τίς ἕλικες καί γι’ αὐτό τόν λόγο δέν 
ἐντάχθηκε στήν ὑποομάδα 2ε. Βέβαια ἡ μεγάλη ἀδεξιότητα στήν ἐκτέλεση 
τῶν θεμάτων καθώς καί τό ἰδιότυπο θεματολόγιο (ἀνθέμιο ἐχίνου, ρόμβος 
προσκεφαλαίων) θά μποροῦσαν νά τό ἀποδώσουν σέ κάποιο ἐπαρχιακό 
ἐργαστήριο, ἴσως τοπικό, καί νά τό χρονολογήσουν στό β΄ μισό τοῦ 6ου 
αἰ. ἤ ἴσως καί σέ ὀψιμότερη περίοδο.

Ὑποομάδα 2δ: κιονόκρανα μέ ἐχῖνο σέ ὑποχώρηση  
καί προσκεφάλαια στήν προέκταση τοῦ ἐπιθήματος

Στήν ὑποομάδα αὐτή δέν ἐντάσσεται κανένα ἀπό τά γνωστά κι-
ονόκρανα τοῦ νησιοῦ.

Ὑποομάδα 2ε: κιονόκρανα μέ ἐχῖνο καί προσκεφάλαια 
σέ ὑποχώρηση κάτω ἀπό τό ἐπίθημα

Στά κιονόκρανα αὐτῆς τῆς ὁμάδας ὅλο τό ἰωνικό μέρος ἔχει ἀποτρα-
βηχτεῖ κάτω ἀπό τό ἐπίθημα, τό ὁποῖο ἐπιβάλλεται καί ἀναδεικνύεται 
πλέον ἀκόμη περισσότερο. Ἔτσι τά κιονόκρανα αὐτῆς τῆς ὑποομάδας 
θά πρέπει νά τοποθετηθοῦν ἐξελικτικά στήν τελευταία βαθμίδα τῶν ἰω-
νικῶν κιονοκράνων μέ συμφυές ἐπίθημα. Ὡστόσο, ὅπως ἔχει ὑποστη-
ριχθεῖ712 ὁ τύπος αὐτός ἀπαιτεῖ περισ σότερη λάξευση ἀπ’ ὅτι ὁ τύπος 
πού ἔχει τίς ἕλικες, τόν ἐχῖνο καί τά προσκεφάλαια στήν προέκταση 
τοῦ ἐπιθήματος.

711. Ἀνάλογη ἔντονη ὑποχώρηση τῶν ἑλίκων παρουσιάζουν κάποια ἀπό τά κιονόκρα-
να μέ κλειστό περίγραμμα τῆς βασιλικῆς τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη στήν Ἔφεσο (πρίν τό 548-
565), βλ. Σωτηρίου, «Ἀνασκαφαί ἐν Ἐφέσῳ», εἰκ. 10-15. Γιά τή βασιλική καί τό γλυπτό της 
διάκοσμο, βλ. παραπάνω, ὑποσημ. 674.

712. Συθιακάκη, Ἀρχιτεκτονικός Διάκοσμος, 270.
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Κιονόκρανο στόν αὔλειο χῶρο τῆς Ρωμαϊκῆς Οἰκίας 
(ἀρ. κατ. 71, πίν. 24)

Τό κιονόκρανο δημοσιεύτηκε ἀπό τή Βέμη713, ἐντάχθηκε στόν ἁπλο-
ποιημένο τύπο καί χρονολογήθηκε στόν 6ο αἰ.

Μορφολογικά ἐντάσσεται στήν ὑποομάδα 2ε, ἐφόσον τό ἰωνικό 
μέρος εἶναι ἐντελῶς ἀποτραβηγμένο κάτω ἀπό τό ἐπίθημα: οἱ ἕλικες καί 
τά κυλινδρικά προσκεφάλαια κατά πολύ λίγα ἑκατοστά καί ὁ ἐχῖνος, 
πού εἶναι λοξότμητος καί ἔχει σχῆμα τμήματος περιφέρειας κύκλου, 
βρίσκεται σέ μικρή ὑποχώρηση σέ σχέση μέ τίς ἕλικες.

Τά διακοσμητικά θέματα τοῦ ἐχίνου (σχηματοποιημένο ἰωνικό 
κυμάτιο) καί τῶν προσκεφαλαίων (ἐπιμήκη καλυκωτά φύλλα) εἶναι 
περιληπτικά καί σχηματικά ἀποδοσμένα. Οἱ ἕλικες ἔχουν πολλαπλές 
σπεῖρες, ἡ ἐπιφάνεια τῶν ὁποίων ἀποδίδεται μέ κοίλη, σχεδόν πρισμα-
τική λάξευση, ἐνῶ ἔχουν καί κομβιωτή ἀπόληξη. Τό βαρύ λοξότμητο 
ἐπίθημα φέρει στή μία πλευρά σταυρό μέ πεπλατυσμένες ἀπολήξεις.

Ἀρκετά συγγενικό μέ τό κιονόκρανο τῆς Κῶ εἶναι ἕνα κιονόκρανο 
ἀπό τή Ρόδο714 (πίν. 63, 66), πού ἔχει χρονολογηθεῖ στό β΄ μισό τοῦ 6ου 
αἰ., τό ὁποῖο ὅμως, ἄν καί ἔχει παρόμοια κυλινδρικά προσκεφάλαια 
καί σχηματοποιημένο ἰωνικό κυμάτιο στόν ἐχῖνο, παρουσιάζει ἕλικες 
σέ προεξοχή ἀπό τά ὅρια τῆς βάσης τοῦ ἐπιθήματος. Ἡ γενικότερη 
μορφή τοῦ κιονοκράνου τῆς Κῶ θυμίζει κάπως τά κιονόκρανα μέ τό 
περιληπτικό σχῆμα, καί εἰδικότερα ἕνα κιονόκρανο ἀπό τά ὑπερῶα τῆς 
νότιας βασιλικῆς στήν Ἁλυκή Θάσου715 (πίν. 64) καί τά τρία κιονόκρα-
να τῆς Συλλογῆς τῆς Ροτόντας716 (πίν. 64), ἄν καί ὁ ἐχῖνος τοῦ συγκε-
κριμένου κιονοκράνου παρουσιάζει λοξότμηση καί εἶναι πιό στενός. 

Βάσει τῆς τεκτονικότητας καί τῆς σχηματοποίησης κατά τή γνώ μη 
μας θά πρέπει νά χρονολογηθεῖ στό β΄ μισό τοῦ 6ου αἰ.

Κιονόκρανο νότια τοῦ Μουσείου  
Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν Κάστρου Νεραντζιᾶς  

(ἀρ. κατ. 72, πίν. 25)

Τό κιονόκρανο εἶναι ἀδημοσίευτο καί ἔχει ἄγνωστη προέλευση.
Ἀνήκει στήν ἴδια ὑποομάδα μέ τό προηγούμενο καί ἔχει τό ἰωνικό 

μέρος ἀκόμη πιό ἀποτραβηγμένο κάτω ἀπό τό ἐπίθημα: οἱ ἕλικες 

713. Vemi, Chapiteaux, 192, ἀρ. 294, πίν. 83.
714. Vemi, Chapiteaux, 198, πίν. 89, ἀρ. 309.
715. Sodini-Kolokotsas, Aliki, 135, εἰκ. 118, πίν. 47b. Ἡ προσθήκη τῶν ὑπε ρώων 

ἀνάγεται ἀπό τόν ἀνασκαφέα γύρω στό 600 μ.Χ.
716. Τσιούμη-Μπακιρτζῆ, «Ἰωνικά κιονόκρανα», 20, 235, ἀρ. 27, 28, 29, πίν. 8.

-3-MHLITSH_TOMOS A no 17.indd   203 29/3/2018   10:36:33 πµ



ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΗΛΙΤΣΗ-ΚΕΧΑΓΙΑ

204 205

εἰσέχουν ἀρκετά καί ὁ ἐχῖνος, πού ἔχει σχῆμα τμήματος περιφέρειας 
κύκλου, ὑποχωρεῖ ἀρκετά πίσω ἀπό τίς ἕλικες. Τά κυλινδρικά προ-
σκεφάλαια εἰσέχουν κατά λίγα ἑκατοστά ἀπό τίς πλάγιες πλευρές 
τοῦ ἐπιθήματος. Τό ἐπίθημα ἔχει σχεδόν κυβικό σχῆμα μέ λοξότμητες 
πλευρές πού ἀνεβαίνουν ἀπότομα πρός τά ἐπάνω.

Καί ἐδῶ ὁ διάκοσμος τοῦ ἐχίνου εἶναι ἕνα σχηματοποιημένο ἰωνικό 
κυμάτιο, περιληπτικά ἀποδοσμένο, ἀλλά ἡ σχηματοποίηση εἶναι ἀκόμη 
πιό προχωρημένη, ἐφόσον τά προσκεφάλαια παραμένουν ἀκόσμητα, 
ἐκτός ἀπό μία διπλή ἀνάγλυφη ταινία στούς ζωστῆρες. Οἱ δύο στενές 
πλευρές τοῦ ὀγκώδους ἐπιθήματος κοσμοῦνται μέ με γάλο ἐγχάρακτο 
σταυρό μέ πεπλατυσμένες ἀπολήξεις. 

Ἔχει τήν ἴδια μορφολογική καί αἰσθητική ἀντίληψη μέ τό προη-
γούμενο ἀλλά παρουσιάζει μία ἀκόμη πιό τεκτονική, σχεδόν κυβική, 
μορφή. Πιθανῶς πρέπει νά χρονολογηθεῖ στά τέλη τοῦ 6ου αἰ. ἤ καί 
ὀψιμότερα.

Κιονόκρανο στό Μουσεῖο  
Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν Κάστρου Νεραντζιᾶς  

(ἀρ. κατ. 73, πίν. 25)

Τό κιονόκρανο δημοσιεύτηκε ἀπό τή Βέμη717 καί χρονολογήθηκε 
στόν 6ο αἰ.

Μορφολογικά ἐντάσσεται στά κιονόκρανα μέ κλειστό περίγραμμα 
(ὑποομάδα 2ε), ἄν καί παρουσιάζει ἀρκετά ἰδιότυπο σχῆμα. Ἡ ὑποχώρη-
ση τοῦ ἰωνικοῦ μέρους στίς στενές ὄψεις τοῦ κιονοκράνου εἶναι πολύ 
πιό προχωρημένη ἀπό τά δύο προηγούμενα παραδείγματα. Ὁ ἐχῖνος 
καί οἱ ἕλικες βρίσκονται ἀρκετά ἑκατοστά κάτω ἀπό τό ὅριο τῆς βάσης 
τοῦ ἐπιθήματος ἀλλά τά προσκεφάλαια εἰσέχουν πολύ λίγο ἀπό τίς 
πλάγιες πλευρές τοῦ ἐπιθήματος. Ὁ ἐχῖνος εἶναι ἀσχημάτιστος718 καί 
δηλώνεται μέ ἕναν πολύ μικρό καί στενό χῶρο χωρίς ἰδιαίτερη μορφή, 
μέ ἕνα ἐλαφρά λοξότμητο σχῆμα, ἀνάμεσα στίς μεγάλες ἕλικες, ὑπο-
χωρώντας πίσω ἀπό αὐτές. Οἱ ἕλικες ἔχουν λεπτές σπεῖρες μέ πλατιές 
αὐλακώσεις, πού παρουσιάζουν μικρή συστροφή καί ἀπολήγουν σέ 
κομβίο. Τό ἐπίθημα εἶναι ὀρθογώνιο καί ἄνω ἀπολήγει διβαθμιδωτά.

Ἡ σωζόμενη πλευρά τοῦ ἐχίνου κοσμεῖται μέ ἀνάγλυφο ἄνθος 

717. Vemi, Chapiteaux, 191, ἀρ. 291, πίν. 82.
718. Ἀσχημάτιστος ἐχῖνος σέ δύο κιονόκρανα ἀπό τή βασιλική τοῦ Λευκοῦ στήν 

Κάρπαθο, βλ. Κόλλιας, «Βασιλική Λευκοῦ», 9-10, πίν. Δβ, Eα-β. Pallas, «Monuments», 227-
228, εἰκ. 160α-β. Vemi, Chapiteaux, 203-204, ἀρ. 324-325, πίν. 94. Τά κιονόκρανα ἔχουν 
χρονολογηθεῖ στά μέσα ἤ στό β΄ μισό τοῦ 6ου ἤ καί στίς ἀρχές τοῦ 7ου αἰ.
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λωτού719 μέσα σέ κάλυκα. Τά προσκεφάλαια εἶναι ἀκόσμητα ἀλλά οἱ 
ζωστῆρες δηλώνονται μέ διπλή καί ἰδιαίτερα ἔξεργη ἀνάγλυφη ταινία.

Τό ἰδιαίτερο σχῆμα καί ὁ διάκοσμος τοῦ ἐχίνου, τά ἀκόσμητα προ-
σκεφάλαια καί τό τεκτονικό διβαθμιδωτό ἐπίθημα συνηγοροῦν γιά μία 
προχωρημένη χρονολόγηση τοῦ κιονοκράνου μέσα στόν 6ο αἰ., ἴσως 
πρός τά τέλη του. Δέν εἶναι ἀπίθανο νά ἀποτελεῖ ἔργο ἑνός τοπικοῦ 
ἐργαστηρίου γλυπτικῆς.

ΟΜΑΔΑ 3. ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΑ ΜΕ ΓΩΝΙΑΚΕΣ ΕΛΙΚΕΣ

Ὅπως ἀναφέρθηκε παραπάνω, στήν ὁμάδα αὐτή ἐντάσσονται κι-
ονόκρανα, στά ὁποῖα τά προσκεφάλαια ἀντικαθίστανται ἀπό δύο 
ἀκόμη πλευρές μέ ἕλικες (συνολικά ὀκτώ ἕλικες) καί ἔτσι ἡ κύρια ὄψη 
ἑνός ἰωνικοῦ κιονοκράνου ἐπαναλαμβάνεται καί στίς τέσσερις πλευρές. 
Στήν Κῶ ἀπαντᾶται μία παραλλαγή τῆς ὁμάδας αὐτῆς.

Κιονόκρανο στό Μουσεῖο  
Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν Κάστρου Νεραντζιᾶς  

(ἀρ. κατ. 74, πίν. 25).

Τό κιονόκρανο δημοσιεύτηκε ἀπό τή Βέμη720, ἐντάχθηκε στόν τύπο 
VII (κιονόκρανα μέ γωνιακές ἕλικες) καί χρονολογήθηκε στό β΄ μισό 
τοῦ 5ου αἰ. Στόν τύπο αὐτό, ὅπως ἀναφέρθηκε παραπάνω721, ἡ Βέμη 
ἐντάσσει τά κιονόκρανα μέ τίς γωνιακές ἕλικες ἀλλά καί τά κιονόκρανα 
πού ἔχουν τίς ἕλικες τοποθετημένους στίς διαγωνίους. 

Σύμφωνα μέ τήν κατάταξη τοῦ Zollt722 καί τῆς Συθιακάκη723 τό κι-
ονόκρανο ἀποτελεῖ παραλλαγή τῆς ὁμάδας 3, δηλαδή τῆς ὁμάδας τῶν 
κιονοκράνων πού ἔχουν γωνιακές ἕλικες724, ἐφόσον τό ἰωνικό μέ ρος 
ἔχει δύο διαδοχικές πλευρές μέ σπεῖρες καί ἐχῖνο καί ἄλλες δύο μέ προ-
σκεφάλαια. 

Στό ἰωνικό μέρος οἱ ἕλικες ὑποχωροῦν ἀρκετά κάτω ἀπό τό ἐπί θημα, 

719. Γιά τή χρήση τοῦ θέματος τοῦ ἄνθους λωτοῦ, βλ. Sodini, «Remarques», 437-439. 
Ὁμάδα ἐπιθημάτων πού θεωροῦνται ἔργα τοπικοῦ ἐργαστηρίου τῆς Ρό δου καί φέρουν ὡς 
διάκοσμο σχηματοποιημένο ἄνθος λωτοῦ, βλ. Παπαβασιλείου, «Ἐπιθήματα», 405-416.

720. Vemi, Chapiteaux, 33, 187-188, πίν. 80, ἀρ. 282. Γιά τόν τύπο VII, βλ. στό ἴδιο, 
32-34.

721. Βλ. παραπάνω, 132-133.
722. Zollt, Kapitellplastik, 287, 322-324.
723. Συθιακάκη, Ἀρχιτεκτονικός Διάκοσμος, 204.
724. Στήν ὁμάδα 3 (κιονόκρανα μέ γωνιακούς ἕλικες) τά προσκεφάλαια ἀντικαθίστα-

νται ἀπό δύο ἀκόμη πλευρές μέ ἕλικες (συνολικά ὀκτώ ἕλικες) καί ἔτσι ἡ κύρια ὄψη ἑνός 
ἰωνικοῦ κιονοκράνου ἐπαναλαμβάνεται καί στίς τέσσερις πλευρές.
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ὁ λοξότμητος φουσκωτός ἐχῖνος προεξέχει ἀπό αὐτές, ἀλλά δέν ξε-
περνᾶ τά ὅρια τῆς βάσης τοῦ ἐπιθήματος. Ἀντίθετα, τά προσκεφάλαια 
ὑποχωροῦν ἐλάχιστα κάτω ἀπό τό ἐπίθημα. Στίς πλευρές τῶν ἐχίνων 
δηλώνεται ἡ πλάκα ἕδρασης τοῦ ἐπιθήματος πού καμπυλώνεται λίγο 
πρός τά κάτω σχηματίζοντας ἕνα μικρό σαμάρι ἐχίνου. Οἱ ἕλικες ἔχουν 
πλατιές σπεῖρες πού δέν ἑνώνονται μεταξύ τους μέ κανάλι. 

Ὁ ἕνας ἐχῖνος κοσμεῖται μέ ἕνα κεντρικό σέ κέλυφος, μέ λόγχες καί 
ἡμιωά, ἐπίσης, σέ κέλυφος. Ὁ ἄλλος μέ ἀνεστραμμένα ἀντωπά τρίλο-
βα φύλλα, μεταξύ τῶν ὁποίων σχηματίζεται ρόμβος. Τά προσκεφάλαια 
κοσμοῦνται μέ αἰχμηρά ἡμίφυλλα ἄκανθας, τῶν ὁποίων ἡ ἐσωτερική 
πλάγια γλωσσίδα ἀνακάμπτεται σχηματίζοντας κυκλικό ὀφθαλμό. 

Τό ὀγκῶδες ἐπίθημα εἶναι λοξότμητο στίς στενές πλευρές καί μέ 
κάθετα τοιχώματα στίς μακρές. Στή μία στενή καί στή μία μακρά 
πλευρά, σέ αὐτές δηλαδή πού ἀντιστοιχοῦν στούς δύο ἐχίνους τοῦ 
ἰωνικοῦ μέρους, κοσμεῖται μέ σταυρούς: ἕναν μεγαλύτερο μέ πεπλα-
τυσμένες ἀπολήξεις στή στενή πλευρά καί ἕναν μικρότερο725 στή μακρά, 
ὁ ὁποῖος ἔχει σχεδόν δισχιδεῖς ἀπολήξεις στήν ὁριζόντια κεραία του. 

Στήν ὁμάδα 3, ὅπως ἀναφέρθηκε στό σχετικό κεφάλαιο, ἐντάσσο-
νται περιορισμένα παραδείγματα: δύο κιονόκρανα στήν Κωνσταντι-
νούπολη726 (α΄ τέταρτο 6ου αἰ. καί τέλη 6ου-7ος αἰ.) (πίν. 66), μία σειρά 
κιονοκράνων στό κεντρικό κλίτος τῆς βασιλικῆς τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη 
στήν Ἔφεσο727 (πρίν τό 548-565) (πίν. 66) καί ἄλλη μία στή βασιλική 
τοῦ Δουμετίου στή Νικόπολη728 (λίγο μετά τά μέσα τοῦ 6ου αἰ.) (πίν. 
66). Ἡ ὁμάδα μέ τίς γωνιακές ἕλικες χρησιμοποιήθηκε ἑπομένως γιά 
ἕνα μακρύ χρονικό διάστημα, ἀλλά λόγῳ ἔλλειψης περισσότερων πα-
ραδειγμάτων, δέν μπορεῖ νά ἀποσαφηνισθεῖ ἄν ἐμφανίστηκε ἤδη πρίν 
ἀπό τό 500. Σύμφωνα μέ τόν Zollt729, ὁ τύπος πιθανότατα προέκυψε 
ἀπό τήν παραλλαγή μέ τίς διαγώνια τοποθετημένες ἕλικες (ὁμάδα 4) 
καί δέν πρέπει νά θεωρηθεῖ πρόδρομος αὐτῆς. 

725. Τό ἴδιο συμβαίνει καί σέ κιονόκρανο ἀπό τή βασιλική τοῦ Ἁγίου Νικολάου Ἔδεσ-
σας, βλ. Vemi, Chapiteaux, ἀρ. 168, πίν. 51.

726. Κιονόκρανο στήν αὐλή τοῦ Topkapi Sarayi, βλ. Zollt, Kapitellplastik, 322-324, 
πίν. 8, ἀρ. 24. Κιονόκρανο στό Sariyer τοῦ εὐρωπαϊκοῦ Βοσπόρου, βλ. στό ἴδιο, 322-324, 
πίν. 8, ἀρ. 25.

727. Σωτηρίου, «Ἀνασκαφαί ἐν Ἐφέσῳ», 139-145. Kautzsch, Kapitellstudien, 176 κ.ἑ., ἀρ. 
567, πίν. 35-36. HÖrmann, Johanneskirche, σ. 120 κ.ἑ. Deichmann, «Bauplastik», 549 κ.ἑ.

728. Φιλαδελφεύς, «Νικοπόλεως ἀνασκαφαί», 37-38, εἰκ. 6. Vemi, Chapiteaux, 115-116, 
ἀρ. 80, πίν. 28.

729. Zollt, Kapitellplastik, 329.
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Τό κιονόκρανο τῆς Κῶ ἀποτελεῖ παραλλαγή τῆς ὁμάδας 3, καθώς 
σχηματίζει δύο διαδοχικούς ἐχίνους καί δύο διαδοχικά προσκεφάλαια. 
Οἱ σπεῖρες τῶν ἑλίκων, στό σημεῖο πού ἑνώνονται οἱ δύο ἐχῖνοι, παρου-
σιάζουν μία χονδροειδῆ ἐπεξεργασία, καθώς εἶναι μέν γειτονικές ἀλλά 
ἔχουν παχύ, ἑνιαῖο περίγραμμα καί δέν σχηματίζουν γωνία στό σημεῖο 
συνάντησης, ὅπως συμβαίνει στά κιονόκρανα τῆς ὁμάδας 3. Ὡστόσο, 
ὁ διάκοσμος τῶν ἐχίνων καί τῶν προσκεφαλαίων χαρακτηρίζεται ἀπό 
μία σχετικά ποιοτική λάξευση, πού προδίδει μία λίγο πρωϊμότερη 
ἐποχή ἀπό τό κιονόκρανο τῆς βασιλικῆς τοῦ Δουμετίου. Ἀπό τήν ἄλλη 
πλευρά ἡ ὑποχώρηση τῶν ἑλίκων κάτω ἀπό τό ἐπίθημα εἶναι ἀρκετά 
πιό προχωρημένη καί ἡ ἀπόδοση τοῦ διακόσμου πιό ξηρή ἀπό αὐτήν 
τοῦ κιονοκράνου στήν αὐλή τοῦ Topkapi Sarayi. Κάπως πιό συγγενικά 
μέ τό κιονόκρανο τῆς Κῶ εἶναι τά κιονόκρανα ἀπό τόν Ἅγιο Ἰωάννη 
Ἐφέσου, γιά τά ὁποῖα, ὅπως ἀναφέραμε παραπάνω730, ἔχει ὑποστηρι-
χθεῖ εἴτε ὅτι εἰσήχθησαν ἀπό τήν Κωνσταντινούπολη ὁλοκληρωμένα 
εἴτε ὅτι ἔφτασαν στό ναό σέ μία ἡμιτελῆ μορφή (μέ τό γενικό σχῆμα 
καί τά αὐτοκρατορικά μονογράμματα) καί ὁλοκληρώθηκαν ἐπί τόπου, 
ἀπό ντόπιους τεχνίτες.

Ἡ δημιουργία τοῦ κιονοκράνου τῆς Κῶ εἶναι πιθανόν νά ὀφείλεται 
σέ ντόπιους τεχνίτες, πού γνώριζαν μέ κάποιο τρόπο τά τυπολογικά 
χαρακτηριστικά τῶν κιονοκράνων μέ τίς γωνιακές ἕλικες, ἴσως ἀπό 
τά κιονόκρανα τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη τῆς Ἐφέσου, ἀλλά τά ἐφάρμοσαν 
ἐκλεκτικά, προκειμένου ἐνδεχομένως νά τονίσουν τίς δύο συνεχόμενες 
πλευρές μέ τούς ἐχίνους καί τούς σταυρούς, πιθανῶς λόγῳ τῆς θέσης 
πού ἦταν τοποθετημένο τό κιονόκρανο μέσα στό ναό. Ἀπό τά πα-
ραπάνω συνάγεται ὅτι τό κιονόκρανο εἶναι δύσκολο νά χρονολογηθεῖ 
πρίν ἀπό τό α΄ μισό τοῦ 6ου αἰ. καί ὅτι θά πρέπει μᾶλλον νά τοποθε-
τηθεῖ λίγο μετά ἀπό τά κιονόκρανα τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη τῆς Ἐφέσου, 
δηλαδή γύρω στά μέσα τοῦ 6ου αἰ. 

730. Βλ. παραπάνω, ὑποσημ. 674.
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ΙΔΙΟΤΥΠΑ ΙΩΝΙΚΑ ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΑ  
ΜΕ ΣΥΜΦΥΤΟ ΕΠΙΘΗΜΑ

Δύο κιονόκρανα στό Κάστρο τῆς Νεραντζιᾶς, πού δημοσιεύονται 
ἀπό τή Βέμη731, ἔχουν ἀρκετά ἀσυνήθιστα μορφολογικά καί θεματολο-
γικά χαρακτηριστικά καί προφανῶς ἀνήκουν σέ τύπους τοπικῆς δημι-
ουργίας. 

Κιονόκρανο στό Κάστρο τῆς Νεραντζιᾶς  
(σήμερα σέ ἄγνωστη θέση)  

(ἀρ. κατ. 75, πίν. 26)

Τό κιονόκρανο χαρακτηρίζεται ἀπό τήν ἀπουσία ἐχίνου καί ἀπό 
τήν προέκταση τοῦ ἐπιθήματος στόν χῶρο ἀνάμεσα στίς ἕλικες. 

Τό ἰωνικό μέρος δέν διαχωρίζεται ἀπό τό ἐπίθημα καί στή θέση τοῦ 
ἐχίνου ἔχει μία λοξότμητη ἐπιφάνεια πού συγχωνεύεται μέ αὐτή τοῦ 
ἐπιθήματος, χωρίς νά μεσολαβεῖ πλάκα ἕδρασης ἤ διαχωριστική ταινία. 
Οἱ ἕλικες εἶναι μικρές ἀλλά σχετικά τονισμένες, μέ ἐγχάρακτες σπεῖρες. 
Τά κυλινδρικά προσκεφάλαια, πού βρίσκονται σχεδόν στήν προέκτα-
ση τῶν πλάγιων πλευρῶν τοῦ ἐπιθήματος, εἶναι ἀκό σμητα μέ διπλή 
ἀνάγλυφη ταινία στούς ζωστῆρες. Τό ἐπίθημα εἶναι βαρύ, μέ κυρτές τίς 
στενές ὄψεις.

Στήν ἐπιφάνεια πού ἀντιστοιχεῖ στόν ἐχῖνο, φέρει ἐγχάρακτο διάκο-
σμο πού καλύπτει καί μέρος τῆς ἐπιφάνειας τοῦ ἐπιθήματος καί ἀποτε-
λεῖ ἕνα unicum θέμα: ἀνάγλυφες ὀφιόσχημες ταινίες σχηματίζουν τρι-
γωνική ἐπιφάνεια καί ἀπολήγουν ἄνω σέ μικρά κισσόφυλλα. Μέσα στό 
τρίγωνο σκαλίζεται ἀδιάγνωστο θέμα (ἴσως περιρραντήριο μέ φιάλη). 

Τό θέμα εἶναι μοναδικό καί πολύ ἐνδιαφέρον. Ἡ ἑρμηνεία του εἶναι 
σαφῶς δυσνόητη καί, ὅπως ὑποστηρίζει καί ἡ Βέμη, τό πρότυπό του 
θά πρέπει μᾶλλον νά ἀναζητηθεῖ στό θεματολόγιο τῆς ἀρχαίας γλυ-
πτικῆς τοῦ νησιοῦ. Δέν ἀποκλείεται οἱ ὀφιόσχημες ταινίες νά συνδέο-
νται μέ τίς ἀρχαῖες λατρεῖες τοῦ νησιοῦ. Ἡ ἀπεικόνιση φιδιῶν, πού εἶχε 
στενή σχέση μέ τούς χθόνιους καί ὑποχθόνιους θεούς, ἀπαντᾶται ἤδη 
ἀπό τά προϊστορικά χρόνια (στή μινωϊκή Κρήτη), χρησιμοποιούμενο 
καί σέ φυλαχτά. Ἡ σύνδεσή του μέ τόν Ἀσκληπιό, ὑποχθόνια θεότητα 
πού ἐξελίχθηκε σέ θεραπευτή θεό, ὀφείλεται στή σχέση τοῦ θεοῦ μέ τόν 
κάτω κόσμο καί ἀπεικονίζεται ἑλισσόμενο στή βακτηρία του732. 

Ἡ βαριά κυβική μορφή τοῦ κιονοκράνου, οἱ ἀκόσμητες ἐπιφάνειες 

731. Vemi, Chapiteaux, 184-185, ἀρ. 275-276, πίν. 77, σχέδιο στή σελ. 55.
732. Παπαχατζής, Θρησκεία, 46-50 καί 140.
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καθώς καί ἡ χρήση ἑνός θέματος πού ἀναπολεῖ τό ἀρχαῖο θεματολόγιο 
καί προσπαθεῖ νά τό ἀντιγράψει ἀνεπιτυχῶς, πιθανολογοῦν τή χρο-
νολόγησή του σέ μία περίοδο καλλιτεχνικῆς παρακμῆς καί ἄγνοιας 
τῶν νέων τύπων, ἐνῶ καί τό περιληπτικό του σχῆμα ὑποδηλώνει τήν 
προχωρημένη ἁπλοποίηση πού ἀπαιτεῖ λιγότερη λάξευση. Ἡ Βέμη τό 
χρονολογεῖ στό β΄ μισό τοῦ 6ου αἰ. Μέ βάση τά παραπάνω θά μπο-
ροῦσε νά χρονολογηθεῖ καί σέ ὀψιμότερη περίοδο, ἴσως στό α΄ μισό 
τοῦ 7ου αἰ.

Κιονόκρανο στό Μουσεῖο  
Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν Κάστρου Νεραντζιᾶς  

(ἀρ. κατ. 76, πίν. 26)

Τό κιονόκρανο παρουσιάζει ἕνα σχεδόν τεκτονικό σχῆμα ἀνε-
στραμμένης κόλουρης πυραμίδας.

Τό ἰωνικό μέρος δέν εἰσέχει κάτω ἀπό τό ἐπίθημα καί ἀποτελεῖ μία 
συνέχεια τῆς λοξότμητης ἐπιφάνειας τοῦ ἐπιθήματος. Τά δύο μέρη δι-
αχωρίζονται μέ μία λεπτή ἀνάγλυφη ταινία. Τά προσκεφάλαια εἶναι 
ἀδήλωτα ἀλλά οἱ ἕλικες σχηματίζονται κανονικά, ἀπό σχετικά πλατιές 
σπεῖρες μέ πολλαπλές συστροφές ἀλλά ἀδέξιας ἐκτέλεσης.

Ἡ σωζόμενη πλευρά τοῦ ἐχίνου κοσμεῖται μέ ἕνα ἀνάγλυφο ὠό, 
μέσα σέ κέλυφος. Τό ἐπίθημα κοσμεῖται μέ ἕναν κεντρικό σταυρό μέ 
πεπλατυσμένες ἀπολήξεις. Τά ἄνω διάχωρα τοῦ σταυροῦ γεμίζουν μέ 
μικρά συμπιεσμένα καρδιόσχημα φύλλα, ἐνῶ τά κάτω μέ μεγαλύτερα 
κισσόφυλλα πού φύονται ἀπό ἐπιμήκεις βλαστούς, οἱ ὁποῖοι διασχίζουν 
τήν ἐπιφάνεια τοῦ ἐπιθήματος ἑκατέρωθεν τοῦ σταυροῦ καί φτάνουν 
μέχρι τίς ἄνω γωνίες του. Τό ἐπίθημα ἀπολήγει ἄνω σέ ὁριζόντια λει-
ασμένη ταινία. Γενικά, ἡ ἀπόδοση τοῦ ἀναγλύφου εἶναι χαμηλή καί τά 
θέματα πρόχειρης σχεδίασης καί ἐκτέλεσης. 

Τό θέμα τοῦ σταυροῦ πού πλαισιώνεται ἀπό ταινίες πού ἀπο λήγουν 
σέ κισσόφυλλα, δέν εἶναι ἄγνωστο στήν παλαιοχριστιανική περίοδο 
καί συναντᾶται σέ δύο κιονόκρανα τοῦ 5ου αἰ. ἀπό τή Βασιλική Α΄ 
τῶν Φιλίππων733 (πίν. 67) καί σέ ἕνα κιονόκρανο τοῦ Μουσείου τῆς 
Ρόδου734 (πίν. 63, 66), τό ὁποῖο ἡ Βέμη χρονολογεῖ στό β΄ μισό τοῦ 
6ου αἰ. Καί στίς δύο περιπτώσεις οἱ βλαστοί ἑλίσσονται ἐλεύθερα στό 
χῶρο γύρω ἀπό τόν σταυρό καί ἀπολήγουν σέ ἕνα ἤ δύο κισσόφυλ-

733. Vemi, Chapiteaux, 154-155, πίν. 55, ἀρ.184-185. Ἡ βασιλική χρονο λο γεῖται ἀπό 
τόν Lemerle (Philippes) γύρω στό 500 καί ἀπό τόν Hoddinot (Churches) στό β΄ τέταρτο 
τοῦ 5ου αἰ. Τά κιονόκρανα χρονολογοῦνται ἀπό τή Βέ μη στά μέσα τοῦ 5ου αἰ.

734. Vemi, Chapiteaux, 194, πίν. 85, αρ. 301a-b.
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λα πού δέν τοποθετοῦνται στά διάχωρα τῶν κεραιῶν τοῦ σταυροῦ. 
Ἄλλωστε στήν ἄλλη ὄψη τοῦ ἐπιθήματος καί τῶν δύο περιπτώσεων, ὁ 
σταυρός ἐγγράφεται μέσα σέ δάφνινο στεφάνι ἤ ἁπλό κύκλο, ἐνῶ καί 
ὁ μορφολογικός τους τύπος (κιονόκρανα μέ προεξέχουσες ἕλικες στήν 
περίπτωση τῶν Φιλίππων καί κιονόκρανο μέ κλειστό περίγραμμα στήν 
περίπτωση τῆς Ρόδου) ἀπέχει ἀρκετά ἀπό τήν ἰδιότυπη μορφολογική 
δομή τοῦ κονοκράνου τῆς Κῶ. 

Ἡ περιληπτική του μορφή καί ἡ ἐνσωμάτωση τῶν δύο μερῶν του σέ 
ἕνα τεκτονικό σχῆμα735, τό τοποθετεῖ χρονολογικά σέ μία περίοδο πού 
ἀρχίζει νά διαφαίνεται ἡ ἐπικράτηση τῶν τεκτονικῶν κιονοκράνων, 
ἴσως στό α΄ μισό τοῦ 7ου αἰ. 

735. Στή βασιλική τοῦ Θεάτρου τῆς Ἀρχαίας Μεσσήνης ἔχουν βρεθεῖ κυβικά ἐπιθήματα 
μέ ἐγχάρακτο διάκοσμο, ὅπου τό ἰωνικό στοιχεῖο εἶναι ἐντελῶς ἐξαφανισμένο: στό σημεῖο 
πού θά λαξευόταν τό ἰωνικό μέρος, τό ἐπίθημα παρουσιάζει μία ἁπλή βαθμιδωτή ὑποχώρη-
ση. Ἡ βασιλική κατασκευάστηκε μέ λίθους τοῦ ἀρχαίου θεάτρου καί τοῦ Ἰσείου. Σύμφωνα 
μέ τούς ἀνασκαφεῖς της οἰκοδομήθηκε τόν 8ο αἰ. καί χρησιμοποιήθηκε, ὡς κοιμητηριακή, 
μέχρι καί τόν 14ο αἰ. Γιά τή βασιλική βλ. γενικά Θέμελης, «Μεσσήνη», 38, 44. Ὁ ἴδιος, 
Ἔργον 1998, 43-44, εἰκ. 35. Ὁ ἴδιος, Ἔργον 1999, 47, εἰκ. 38. Ὁ ἴδιος, Ἔργον 2000, 61-62, 
εἰκ. 61, 63. Ὁ ἴδιος, Ἔργον 2001, 49-50, εἰκ. 43. Ὁ ἴδιος, Ἔργον 2002, 31, εἰκ. 23. Ὁ ἴδιος, 
Ἔργον 2003, 36, εἰκ. 30. Ὁ ἴδιος, Ἔργον 2004, 30-32, εἰκ. 12, 19. Ἀναλυτική ἐξέταση τοῦ 
γλυπτοῦ διακόσμου τῆς βασιλικῆς, βλ. Πέννα-Λαμπροπούλου-Ἀναγνωστάκης, «Γλυπτά 
βασιλικῆς Θεάτρου», 375-392. Ὡστόσο, τελευταία διατυπώθηκε ἡ ἄποψη ὅτι ἡ βασιλική, μέ 
βάση τήν ἀρχιτεκτονική της διάρθρωση (ἀπουσία ἁψίδων στούς χώρους τῶν παστο-
φορίων, διαίρεση κλιτῶν μέ κιονοστοιχίες, μορφή φράγματος πρεσβυτερίου) καί τά γνωστά 
ἱστορικά στοιχεῖα γιά τήν περιοχή (ἡ ἐπισκοπική ἕδρα τῆς Μεσσήνης ἔπαψε νά ὑφίσταται 
ἤδη μετά τίς πρῶτες δεκετίες τοῦ 7ου αἰ.), θά πρέπει ἐνδεχομένως νά χρονολογηθεῖ στά 
τέλη τοῦ 6ου ἤ στίς ἀρχές τοῦ 7ου αἰ., βλ. Κάππας, «Ἐκκλησιαστική ἀρχιτεκτονική Μεσ-
σηνίας», 147-149.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ V.  
ΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΑ

V.1. ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ-ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

Τό τεκτονικό κιονόκρανο ἐμφανίστηκε στήν παλαιοχριστια-
νική ἀρχιτεκτονική γλυπτική γύρω στήν τρίτη δεκαετία τοῦ 6ου αἰ., 
ἀποτέλεσε μία νέα ἀρχιτεκτονική μορφή καί ἡ διαδικασία πού ὁδήγη-
σε στή δημιουργία του ἔχει προκαλέσει ἀρκετές συζητήσεις ἀνάμεσα 
στούς ἐρευνητές. Ὁ νέος αὐτός τύπος κιονοκράνου ἔχει τή μορφή ἀνε-
στραμμένης κόλουρης πυραμίδας, μέ ἐντελῶς εὐθύγραμμες ἤ κυρτές 
πλευρές (κολουροπυραμιδοειδῆ καί λεβητοειδῆ τεκτο νικά κιονόκρανα 
ἀντίστοιχα) καί ἀπολήγει στή βάση του σ’ ἕναν κυκλικό τράχηλο, μέ 
τόν ὁποῖο ἐπιτυγχάνεται ἡ μετάβαση στήν κυκλική ἐπιφάνεια τοῦ κίο-
να. Τό τεκτονικό κιονόκρανο διαφοροποιεῖται ἀπό τίς προηγούμενες 
γνωστές φόρμες, ἀφοῦ καταργεῖ ὁριστικά τόν κάλαθο καί τόν ἀντικα-
θιστᾶ μέ μία συμπαγῆ ἀρχιτεκτονική μορφή πού δέν χρειάζεται πλέον 
τή μεσολάβηση τοῦ ἐπιθήματος, γιά νά ἐπιτύχει τή μετάβαση στήν κυ-
κλική ἐπιφάνεια τοῦ κιονοκράνου καί τήν ἀσφαλῆ στήριξη τοῦ βάρους 
τῆς τοιχοδομίας ἤ τῶν τόξων.

Σύμφωνα μέ τόν Kautzsch736 ἡ δημιουργία τοῦ τεκτονικοῦ κιο-
νοκράνου εἶχε καλλιτεχνική καί ὄχι πρακτική βάση καί εἶναι ἀπο-
τέλεσμα τῆς ἐξέλιξης τῆς μορφῆς τοῦ κορινθιακοῦ κιονοκράνου, 
πού μέ τή σταδιακή ἀφαίρεση τῶν διακοσμητικῶν στοιχείων καί τήν 
ἐνίσχυση τοῦ ὄγκου κατέληξε νά γίνει τεκτονική. Σέ αὐτήν τή διαδι-
κασία ἔπαιξε καθοριστικό ρόλο ἡ μεσολάβηση τοῦ ἐπιθήματος ἀνάμε-
σα στό κιονόκρανο καί τό φερόμενο δομικό στοιχεῖο καί τελικά ἀπό 
τή συγχώνευση τοῦ κορινθιακοῦ κιονοκράνου καί τοῦ ἐπιθήματος 
προέκυψε ὁ τεκτονικός τύπος. Μέ τήν ἄποψη αὐτή συμφωνοῦν ὁ 
Kitzinger737 καί ὁ Deichmann738. 

Ἀντίθετα, ἡ Strube739 στή μελέτη της γιά τόν Ἅγιο Πολύευκτο, κατέλη-
ξε στό συμπέρασμα ὅτι τό κορινθιακό κιονόκρανο δέν ἔπαιξε κανένα 
ρόλο στή διαδικασία γένεσης τοῦ τεκτονικοῦ κιονοκράνου, τή δημι-
ουργία τοῦ ὁποίου θεωρεῖ σάν ἀποτέλεσμα τῆς νέας ὀργάνωσης τῶν 
διακοσμητικῶν στοιχείων καί ὄχι τοῦ σχήματος. Ἡ νέα αὐτή ἀντίληψη 

736. Kautzsch, Kapitellstudien, 182-184.
737. Kitzinger, Byzantine Art, 79.
738. Deichmann, Studien, 52-55.
739. Strube, Polyeuctoskirche, 102-110.
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ἐκφράστηκε ἀρχικά ἐπάνω στό ἐπίθημα καί στό ἰωνικό κιονόκρανο μέ 
συμφυές ἐπίθημα, πού στά τέλη τοῦ 5ου αἰ. μέ ἀρχές τοῦ 6ου αἰ. διακο-
σμοῦνται μέ συνδυασμούς θεμάτων σέ χαμηλό ἀνάγλυφο. Ἐκτός αὐτοῦ, 
στή δημιουργία τοῦ τεκτονικοῦ τύπου ὁδήγησε καί ἡ ἀνταλλαγή στοι-
χείων ἀνάμεσα στά ἐπίπεδης ἐπιφάνειας κιονόκρανα τῶν παραστάδων 
(ἐπίκρανα καί ψευδεπίκρανα) καί στά κυκλικοῦ ὄγκου κιονόκρανα τῶν 
κιονοστοιχιῶν, πού παρατηρεῖται ἀρχικά στήν ἄνω ζώνη τῶν σύνθε-
των κιονοκράνων μέ τήν εἰσαγωγή ἀνάγλυφων μορφῶν (δίζωνα) καί 
στή συνέχεια σέ μία ὁμάδα κιονοκράνων μέ κέρατα ἀφθονίας, προσω-
πεῖα καί φύλλα ἀμπέλου, πού χρονολογοῦνται στίς ἀρχές τοῦ 6ου αἰ. 
καί στά ὁποῖα καταργεῖται ἡ διάκριση σέ δύο ζῶνες.

Ἡ Συθιακάκη740 ὑποστήριξε ὅτι ὁ νέος αὐτός τύπος κιονοκράνου, 
πού ἀποτελεῖ τόλμημα καί καινοτομία ἀντίστοιχη τῶν ἀρχιτεκτονικῶν 
καινοτομιῶν τῆς ἰουστινιάνειας ἐποχῆς, δέν θά πρέπει νά ἀντιμετωπι-
σθεῖ ὡς ἀποτέλεσμα τῆς συγχώνευσης τοῦ κιονοκράνου μέ τό ἐπίθη-
μα ἤ ὡς μετεξέλιξη τοῦ κορινθιακοῦ κιονοκράνου. Πρόκειται γιά μία 
νέα ἀρχιτεκτονική σύλληψη πού δημιουργήθηκε γιά νά διευκολύνει τή 
μαζική παραγωγή καί νά καλύψει τίς αὐξημένες ἀνάγκες τῶν ὑψηλῶν 
θόλων τῶν ἰουστινιάνειων ναῶν ἀλλά παράλληλα ἐξυπηρετοῦσε καί 
τήν ἀνάγκη τῆς ὁλόπλευρης θέασης πού ἐπέβαλε ὁ περίκεντρος χα-
ρακτήρας τῶν κτηρίων. Τό τεκτονικό κιονόκρανο ἐξασφάλισε τή 
σταθερότητα τῆς στήριξης, ὁδήγησε στή σύντμηση τῆς διαδικασίας 
παραγωγῆς καί παρεῖχε ἐξοικονόμηση ἐργασίας. Ἡ ἑρμηνεία τῆς δημι-
ουργίας του μέ βάση τήν ἀλλαγή τῆς αἰσθητικῆς ἀντίληψης δέν ἐξηγεῖ 
τό γεγονός ὅτι σέ ὅλο τόν 6ο αἰ. ἐξακολουθοῦσαν νά κατασκευάζονται 
κορινθιακά κιονόκρανα γυμνοῦ πυρήνα καί λυρόσχημα, γιά νά χρησι-
μοποιηθοῦν σέ ἁπλούστερα διακοσμημένα μνημεῖα ἤ γιά νά ἐξαχθοῦν 
στήν ἐπαρχία. Ἀντίθετα, τά τεκτονικά κιονόκρανα ἐπικράτησαν στή 
μέση βυζαντινή περίοδο, ὅταν ὁ διάκοσμος ἔχει πλέον σημαντικά περι-
ορισθεῖ. Συνεπῶς, ὁ νέος τύπος μέ τίς μεγάλες ἑνιαῖες ἐπιφάνειες ἔδωσε 
τή δυνατότητα νά ἐκφρασθεῖ ἡ τάση γιά διακοσμητικό πλοῦτο πού 
ἀπαντᾶται σέ αὐτήν τήν περίοδο καί σέ ἄλλα εἴδη τέχνης, ὅπως τά ψη-
φιδωτά δάπεδα, καί ταυτόχρονα ἐξασφάλισε καλύτερη δομική στήριξη 
μέ τά λιγότερα ἀπαιτούμενα στοιχεῖα. 

Ὡστόσο, πρέπει νά παρατηρήσουμε ὅτι σέ κάποια παραδείγματα 
μεταξύ τοῦ κιονοκράνου καί τοῦ ποδαρικοῦ τοῦ τόξου παρεμβάλλεται 
ἀκόσμητο ἤ κοσμημένο μέ σταυρό ἐπίθημα (Ἅγιος Βιτάλιος, Εὐφρασι-

740. Συθιακάκη, Ἀρχιτεκτονικός Διάκοσμος, 308-310.

-3-MHLITSH_TOMOS A no 17.indd   212 29/3/2018   10:36:34 πµ



ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΚΩ

212 213

ανή βασιλική), γεγονός πού καταδεικνύει ὅτι οἱ ἀρχιτέκτονες δέν εἶχαν 
ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη στή σταθερότητα πού τούς ἐξασφάλιζε ὁ νέος 
τύπος καί θεώρησαν σκόπιμο νά προσθέσουν καί τό ἐπίθημα γιά με-
γαλύτερη ἀσφάλεια.

Μέχρι τή δεκαετία τοῦ 1970 τά παλαιότερα γνωστά χρονολογημένα 
τεκτονικά κιονόκρανα θεωροῦνταν ἐκεῖνα τοῦ ναοῦ τῶν Ἁγίων Σεργίου 
καί Βάκχου741, πού κατασκευάστηκε ἀπό τόν Ἰουστινιανό καί τή Θε-
οδώρα μεταξύ τοῦ 527 καί τοῦ 536742 ἤ, σύμφωνα μέ νεότερες ἀπόψεις, 
μεταξύ τοῦ 530 καί τοῦ 533743. Κατά τήν ἀνασκαφή τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου 
Πολυεύκτου στήν Κωνσταντινούπολη744, πού χρονολογεῖται μεταξύ τοῦ 
524 καί 527, βρέθηκαν τέσσερα μεγάλου μεγέθους τεκτονικά κιονόκρα-
να καί ἔτσι, σύμφωνα μέ τά σημερινά δεδομένα, ἡ ἐμφάνιση τοῦ τύπου 
τοποθετεῖται στά χρόνια λίγο πρίν ἀπό τή βασιλεία τοῦ Ἰουστινιανοῦ.

Ἀνάλογα μέ τή μορφή καί τήν ὀργάνωση τοῦ διακόσμου τά τεκτο-
νικά κιονόκρανα διακρίνονται σέ ὁμάδες: α) τά κιονόκρανα μέ τήν 
αἰχμηρή «φυκοειδῆ» ἄκανθα τοῦ ναοῦ τῶν Ἁγίων Σεργίου καί Βάκχου745, 
ὅπου ὅλη ἡ ἐπιφάνεια καλύπτεται ἀπό βλαστούς καί φυλλώματα πού 
συμπλέκονται μεταξύ τους, β) τά κιονόκρανα ὅπου ὁ διάκοσμος σέ 
κάθε ὄψη περιβάλλεται ἀπό πλαίσιο καί τά φυτικά θέματα στό διάχωρο 
μερικές φορές ἀναπτύσσονται γύρω ἀπό ἕνα κεντρικό θέμα (σταυρός, 
κάνθαρος)746, γ) τά κιονόκρανα μέ ταινίες ἀπό ζίκ-ζάκ747 καί δ) τά γυμνά 
(ἀκόσμητα)748. Μία ἀρκετά διαδεδομένη παραλλαγή τοῦ κανονικοῦ τε-
κτονικοῦ κιονοκράνου εἶναι τά πτυχωτά κιονόκρανα749, στά ὁποῖα δι-
ατηρεῖται ἡ μορφή τοῦ κοίλου ἄβακα τῶν κορινθιακῶν κιονοκράνων. 

741. Kautzsch, Kapitellstudien, 185-186, πίν. 37, ἀρ. 587.
742. Mathews, Byzantine Churches, 242-259. Müller-Wiener, Bildlexikon, 177-183.
743. Bardill, «St. Sergius and Bacchus», 1-11 (ὅπου καί ἡ παλαιότερη βιβλιογραφία).
744. Harrison, «St. Polyeuktos», 435-442, εἰκ. 1-10. Harrison κ.ἄ., SaraÇhane, I-II. 

Harrison, A temple for Byzantium.
745. Kautzsch, ὅ.π., 185-186, πίν. 37, ἀρ. 587.
746. Kautzsch, ὅ.π., 190, ἀρ. 605-608, 611 καί 190-192, ἀρ. 612-632. Terry, «Sculpture», 

18-22, εἰκ. 3-19.
747. Mendel, Catalogue II, 554. Kautzsch, Kapitellstudien, 197-198, ἀρ. 651-661. 

Ὀρλάνδος, Ξυλόστεγος, 329, εἰκ. 287. Deichmann, Corpus, πίν. 38, ἀρ. 514.
748. Kautzsch, ὅ.π., 193-194, ἀρ. 633-642.
749. Στόν Ἅγιο Σέργιο καί Βάκχο, Kautzsch, ὅ.π., 188, πίν. 37, ἀρ. 591. Στόν Ἅγιο 

Δημήτριο Θεσσαλονίκης, Σωτηρίου, Βασιλική Ἁγίου Δημητρίου, 168, πίν. 43γ. Στόν Ἅγιο 
Βιτάλιο Ραβέννας, Olivieri-Farioli, Scultura, 39, ἀρ. 58, εἰκ. 57. Στή Θόλο τοῦ Βράχου στήν 
Ἱερουσαλήμ, Kautzsch, ὅ.π., 189, πίν. 37, ἀρ. 597. Στόν Ἅγιο Μάρκο Βενετίας, Deichmann, 
Corpus, πίν. 12, ἀρ. 200-201, πίν. 17, ἀρ. 293-294, 300, πίν. 28, ἀρ. 431, πίν. 29, ἀρ. 431, 433. 
Στή βασιλική Γ΄ τῆς Νέας Ἀγχιάλου, Λαζαρίδης, ΠΑΕ 1969, πίν. 35α . ΠΑΕ 1970, πίν. 63β. 
ΠΑΕ 1971, πίν. 26β. Στό καθολικό τοῦ Ἁγίου Δημητρίου στό Στόμιο Λάρισας, Συθιακάκη, 
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Οἱ προεξοχές καί οἱ συμπιέσεις τοῦ ἄβακα καί τοῦ κομβίου του με-
ταφέρονται κατά κάποιο τρόπο στό σῶμα τοῦ κιονοκράνου, ἔτσι ὥστε 
σέ κάθε πλευρά ἡ ἐπιφάνεια τραβιέται πρός τα ἔξω ἤ πρός τά μέσα 
ἀνάλογα μέ τή δια μόρφωση τοῦ ἄβακα καί σχηματίζονται οἱ ἀντίστοι-
χες διογκώσεις ἤ κόλποι. Ἡ δημιουργία καί ἡ προέλευση αὐτῆς τῆς 
παραλλαγῆς ἔχει, ἐπίσης, δεχθεῖ διαφορετικές ἑρμηνεῖες750.

Τά θέματα στά τεκτονικά κιονόκρανα λαξεύονται μέ τήν ὑπόσκαφη 
τεχνική (à jour), δηλαδή σκάβονται βαθιά ἀπό τήν πίσω πλευρά, ὥστε νά 
δίνουν τήν εἰκόνα ἑνός διάτρητου λεπτοκαμωμένου ἱστοῦ πού καλύπτει 
σάν κέλυφος ὅλη τήν ἐπιφάνεια τοῦ πυρήνα, τίθεται σὰν αἰχμηρό 
περίβλημα γύρω ἀπό αὐτόν καί τονίζει τήν ἐντύπωση τοῦ σκιο φωτισμοῦ.

V.2. ΤΟ ΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΟ ΣΤΗΝ ΚΩ

Κολουροπυραμιδοειδές Τεκτονικό κιονόκρανο  
στό Μουσεῖο Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν Κάστρου Νεραντζιᾶς  

(ἀρ. κατ. 77, πίν. 26)

Τό μοναδικό παράδειγμα τεκτονικοῦ κιονοκράνου πού ἐντο πίστηκε 
στήν Κῶ εἶναι ἕνα μικρό κιονόκρανο τῆς ὁμάδας τῶν τεκτονικῶν, ὅπου 
κάθε μία ἀπό τίς τέσσερις τραπεζιόσχημες πλευρές τῆς πυραμίδας πε-
ριβάλλεται ἀπό διακοσμημένο πλαίσιο καί κοσμεῖται μέ φυτικό διάκο-
σμο («Paneled imposte type», «Gerahmte Kämpferkapitelle»). Τό 
κιονόκρανο βρίσκεται στή βόρεια πλευρά τῆς τάφρου μεταξύ τοῦ ἐσω-
τερικοῦ καί τοῦ ἐξωτερικοῦ περιβόλου τοῦ Κάστρου τῆς Νεραντζιᾶς 
καί ἡ προέλευσή του εἶναι ἄγνωστη.

Τό σχῆμα του εἶναι κολουροπυραμιδοειδές μέ ἐντελῶς εὐθύγραμ-
μες πλευρές, ἀλλά ὁ διάκοσμος τοῦ σώματος ἔχει ὑποστεῖ φθορές στό 

Ἀρχιτεκτονικός Διάκοσμος, 316-321, ἀρ. 64-65, πίν. 29, εἰκ. 171-172. Στό Μουσεῖο τοῦ 
Ἁλμυροῦ Μαγνησίας, στό ἴδιο, 321-329, ἀρ. 66-67, πίν. 29, εἰκ. 173-177.

750. Ὁ Kautzsch (ὅ.π., 187) κατέταξε τά πτυχωτά κιονόκρανα στήν κατηγορία τῶν 
τεκτονικῶν καί θεώρησε ὅτι ἡ δημιουργία τους ἀνάγεται στά πρώϊμα χρόνια τοῦ τεκτονι-
κοῦ τύπου, ἀφοῦ τά ὀψιμότερα τεκτονικά δέν ἔχουν κοῖλο ἄβακα ἀλλά μία τετράπλευρη 
πλάκα. Ἡ Συθιακάκη (Ἀρχιτεκτονικός Διάκοσμος, 312-316) πιστεύει ὅτι τό γεγονός τῆς μή 
εὕρεσης πτυχωτῶν κιονοκράνων στόν Ἅγιο Πολύευκτο ἐπιβεβαιώνει τήν ἄποψη τοῦ 
Kautzsch ὅτι τό κανονικό τεκτονικό κιονόκρανο προηγήθηκε τῆς δημιουργίας τοῦ πτυχω-
τοῦ κατά μερικά τουλάχιστον χρόνια. Ὡστόσο, θεωρεῖ ὅτι στήν τελική μορφή τοῦ πτυχω-
τοῦ κιονοκράνου ἐπέδρασαν καί προϋπάρχοντες τύποι, ὅπως τό δίζωνο κιονόκρανο καί τό 
κιονόκρανο μέ ἀνεμιζόμενα φύλλα, πού εἶχαν ἤδη καλλιεργήσει τήν αἰσθητική ἀντίληψη 
τῶν κινημένων ἐπιφανειῶν στίς πλευρές. Πιθανολογεῖ τή δημιουργία τοῦ τύπου εἰδικά γιά 
τό ναό τῶν Ἁγίων Σεργίου καί Βάκχου, μνημεῖο πού, ὅπως καί ἡ Ἁγία Σοφία Κωνσταντι-
νούπολης, ἦταν πρωτοποριακό ἀπό κάθε ἄποψη.
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μεγαλύτερο μέρος του. Ὁ τράχηλος πού διατηρεῖται σέ σχετικά καλή 
κατάσταση, κοσμεῖται μέ διάτρητη σπεῖρα ἀπό κυκλικά καί ρομβοειδῆ 
κομβία ἐναλλάξ. Στό σῶμα τοῦ κιονοκράνου ὁ διάκοσμος εἶναι σχεδόν 
ἀπολαξευμένος ἀλλά φαίνεται ὅτι τά διάχωρα θά γέμιζαν ἀπό δια-
κλαδώσεις βλαστῶν φύλλων, ὅπως στά περισσότερα παραδείγματα τοῦ 
τύπου. Ἀπό τά πλάγια πλαίσια πού περιβάλλουν κάθε τραπεζιόσχημη 
πλευρά τῆς πυραμίδας, σώθηκε ἐλάχιστο τμῆμα ἄνω καί κάτω πού φέρει 
διάκοσμο ἀπό πλοχμοειδῆ βλαστό. Ὁ εὐθύγραμμος ἄβακας κοσμεῖται 
στίς δύο πλευρές μέ δάφνινο στέλεχος μέ ἀντίνωτα φύλλα δάφνης 
ἑκατέρωθεν μικροῦ ἰσοσκελοῦς σταυροῦ. Στίς ἄλλες δύο πλευρὲς λα-
ξεύονται συνεχόμενα φύλλα δάφνης. Ὁ πυρήνας τοῦ κιονοκράνου πίσω 
ἀπό τά διακοσμητικά θέματα ἔχει ἀφαιρεθεῖ μέ τήν ὑπόσκαφη τεχνική (à 
jour) καί εἶναι ἔντονη ἡ ἐντύπωση τοῦ σκιοφωτισμοῦ.

Ἡ ὁμάδα τῶν τεκτονικῶν κιονοκράνων ὅπου κάθε ὄψη φέρει ἕνα 
πεδίο διακόσμου ἀνάμεσα σέ πλαίσια, γνώρισε μεγάλη διάδοση σέ 
διάφορες περιοχές τῆς αὐτοκρατορίας. Σύμφωνα μέ τόν Kautzsch751 
τά τεκτονικά κιονόκρανα μέ πλαίσιο δημιουργήθηκαν ἴσως ἤδη στό 
πρῶτο τέταρτο, ὁπωσδήποτε στό πρῶτο τρίτο τοῦ 6ου αἰ. Ἡ δημι-
ουργία τοῦ τύπου752 θεωρεῖται ὅτι ἔγινε στήν Κωνσταντινούπολη καί 
μετά διαδόθηκε εὐρύτατα σέ πολλές περιοχές τῆς αὐτοκρατορίας 
(Ραβέννα, Παρέντιο). Τά πιό χαρακτηριστικά παραδείγματα εἶναι τά 
κιονόκρανα ἀπό τόν Ἅγιο Βιτάλιο753, τόν Ἅγιο Ἀπολλινάριο τό Νέο754, 
τήν Ἁγία Ἀγάθη755 στή Ραβέννα καί τόν Ἅγιο Μιχαήλ στό Ἀφρισίσκο756, 
τά κιονόκρανα τῆς Εὐφρασιανῆς βασιλικῆς στό Παρέντιο757. Ἐπίσης, 

751. Kautzsch, Kapitellstudien, 189.
752. Ὀρλάνδος, Ξυλόστεγος, 327.
753. Ὁ ναός χρονολογεῖται ἀνάμεσα στό 526 καί τό 548. Πρόκειται γιά ὀκτώ κιονόκρα-

να πού δέν βρίσκονται στήν ἀρχική τους θέση, διότι ὁ ναός ἔχει ἀναστηλωθεῖ. Βλ. Kautzsch, 
Kapitellstudien, 190, ἀρ. 605-608. Olivieri Farioli, Scultura, 36-40, εἰκ. 52, 53, 55, 56, 57, 59. 
Ὀρλάνδος, Ξυλόστεγος, 328, εἰκ. 286.

754. Στό ταφικό παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Ἀπολλινάριου τοῦ Νέου, στό ἀνατολικό ἄκρο 
τοῦ βορείου κλίτους, ὑπάρχουν τέσσερις κίονες πού πιθανόν ἀνῆκαν στό κιβώριο τοῦ 
κυρίως Ἱεροῦ Βήματος. Δύο ἀπό αὐτούς φέρουν τεκτονικά κιονόκρανα, τά ὁποῖα καλύπτο-
νται ἐντελῶς μὲ φυκοειδῆ ἄκανθα σέ τεχνική à jour. Ἕνα ἀπό αὐτά ἔχει πλαίσιο καί στίς 
παρυφές ἄνω καί κάτω δάφνινο στέλεχος. Ἄν αὐτά τά κιονόκρανα ἀνήκουν στήν πρώϊμη 
φάση τοῦ ναοῦ, πρέπει νά χρονολογηθοῦν πρίν ἀπό τό 526. Βλ. Kautzsch, ὅ.π., 190, ἀρ. 
604. Olivieri Farioli, Scultura, 36, εἰκ. 51. Ὀρλάνδος, Ξυλόστεγος, 327, εἰκ, 284.

755. Kautzsch, ὅ.π., 190, ἀρ. 609.
756. Olivieri Farioli, Scultura, 37-8, εἰκ. 54. Ὀρλάνδος, Ξυλόστεγος, 326, εἰκ. 283.
757. Ἡ βασιλική κτίστηκε ἀπό τόν ἐπίσκοπο Εὐφράσιο μεταξύ τοῦ 543 καί τοῦ 553. Ὁ 

γλυπτός της διάκοσμος πιθανόν κατασκευάστηκε ἐπί τόπου ἀπό τεχνίτες ἐκπαιδευμένους 
στήν Κωνσταντινούπολη. Βλ. Kautzsch, ὅ.π., 190. Terry, «Sculpture», 18-22, ἀρ. 1-4, 7-9, 
17-18, 23-28, εἰκ. 3-19. Ὀρλάνδος, Ξυλόστεγος, 327, εἰκ. 285.
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ὑπάρχουν μερικά μεμονωμένα παραδείγματα στήν Κωνσταντινούπο-
λη758, στήν Προύσσα759 καί στή νῆσο Ἀγάθη760. Στήν ἴδια ὁμάδα 
ἐντάσσει ὁ Kautzsch καί τά τραπεζοειδῆ τεκτονικά κιονόκρανα μέ 
ἐπίπεδα διάχωρα καί πλαίσια μέ ἐπίπεδο προφίλ πού ἐμφανίζονται 
στήν ἐποχή τοῦ Ἰουστινιανοῦ761 καί ἀργότερα θά παίξουν μεγαλύτερο 
ρόλο. Κάποια ἀπό τά παραδείγματα πού ἀναφέρει ὁ Kautzsch762, πι-
θανόν χρονολογοῦνται στό β΄ μισό τοῦ 6ου αἰ. ἤ καί στόν 7ο αἰ.

Τά πλαίσια ἀπό φύλλα δάφνης εἶναι πολύ συνηθισμένα στά τεκτο-
νικά κιονόκρανα763, ὡστόσο ἡ παράθεση τοῦ δάφνινου στε λέ χους μόνο 
στό πλαίσιο τῆς ἄνω παρυφῆς δέν εἶναι συχνή. 

Ἐπίσης, ἡ παρεμβολή τοῦ μικροῦ σταυροῦ στό κέντρο τῶν φύλλων 
τῆς δάφνης εἶναι ἀσυνήθης. Τό θέμα τοῦ πλοχμοειδοῦς βλαστοῦ τῶν 
πλάγιων πλαισίων καί τά κομβία τοῦ τραχήλου δέν ἀπαντῶνται στά 
δημοσιευμένα παραδείγματα αὐτοῦ τοῦ τύπου. Ἀπό τήν ἄποψη τῆς 
τεχνικῆς ἐκτέλεσης στό διατηρούμενο τμῆμα τοῦ διακόσμου, φαίνεται 
ὅτι τό κιονόκρανο τῆς Κῶ εἶναι κάπως χονδροειδῶς δουλεμένο, θυμίζο-
ντας κάπως τό κιονόκρανο ἀπό τή νῆσο Ἀγάθη (πίν. 67). Οἱ βλαστοί 
εἶναι σχετικά ἀσύμμετροι ὅπως καί τά κομβία τοῦ τραχήλου. Ἀπό τήν 
ἀδεξιότητα τῆς ἐκτέλεσης καί τή θεματική ἰδιομορφία πιθανολογοῦμε 
ὅτι τό κιονόκρανο ἴσως εἶναι δημιουργία τοπικοῦ ἐργαστηρίου, πού 
ἀντιγράφει τά καθιερωμένα σχέδια αὐτοῦ τοῦ τύπου μέ μικρές ὅμως 
διαφοροποιήσεις στά ἐπιμέρους στοιχεῖα. Θά πρέπει νά χρονολογηθεῖ, 
ὅπως τά περισσότερα παραδείγματα τοῦ τύπου, στό α΄ μισό τοῦ 6ο αἰ., 
ἴσως κοντά στά μέσα τοῦ αἰώνα.

758. Ἕνα τεκτονικό κιονόκρανο ταινιωτό μέ δάφνινο στέλεχος καί φυλλοφόρο κλαδί 
μέσα σέ κύκλο στά διάχωρα, μπροστά ἀπό τό Ἁγίασμα τῶν Βλαχερνῶν, βλ. Kautzsch, ὅ.π., 
190, ἀρ. 612. Ἕνα ἄλλο τεκτονικό κιονόκρανο μέ πλαίσιο ἀπό δάφνινο στέλεχος καί μεγάλα 
τριμερῆ ριπιδοειδῆ φύλλα στά διάχωρα, βλ. στό ἴδιο, 190, ἀρ. 613. Ἄλλο ἕνα στό Ἀρχαιο-
λογικό Μουσεῖο, μέ ἰδιάζοντα κλαδιά φύλλων στά διάχωρα, βλ. στό ἴδιο, 190, ἀρ. 616.

759. Ἕνα τεκτονικό κιονόκρανο μέ δάφνινο στέλεχος στά πλαίσια, στό νεκροταφεῖο 
τῶν σουλτάνων στήν Προύσσα, βλ. στό ἴδιο, 190, ἀρ. 615.

760. Στό ἴδιο, 190, πίν. 38, ἀρ. 617. Πρόκειται γιά ἕνα τεκτονικό κιονόκρανο μέ πλαίσια, 
χονδροειδέστερο ἀπό τά προηγούμενα. Τό σχέδιο τῶν βλαστῶν καί τῶν φύλλων εἶναι πιό 
στατικό καί τά θέματα ἀσύμμετρα. Οἱ δύο ὄψεις του εἶναι διχοτομημένες καί οἱ ἄλλες δύο 
φέρουν βαθύ κεντρικό τετράγωνο διάχωρο. Στά πλαίσια σκαλίζονται κυματοειδεῖς βλαστοί 
μέ παραφυάδες πού προέρχονται ἀπό τή φυκοειδή ἄκανθα (tamgertige).

761. Kautzsch, ὅ.π., 190, πίν. 38, ἀρ. 618. Τεκτονικό κιονόκρανο ἀπό τό Ἀρχαιολογικό 
Μουσεῖο Κωνσταντινούπολης μέ τά μονογράμματα τοῦ Ἰουστινιανοῦ καί τῆς Θεοδώρας.

762. Στό ἴδιο, 191, ἀρ. 619-626.
763. Ἰδιαίτερα στή Ραβέννα ἀλλά καί στά κωνσταντινουπολίτικα παραδείγματα. 

Ἀπαντᾶται καί σε δύο τεκτονικά κιονόκρανα τῆς Εὐφρασιανῆς βασιλικῆς, βλ. Terry, 
«Sculpture», εἰκ. 3 καί 9.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI.  
ΕΠΙΚΡΑΝΑ-ΨΕΥΔΕΠΙΚΡΑΝΑ-ΕΠΙΘΗΜΑΤΑ

VI.1. ΕΠΙΚΡΑΝΑ - ΨΕΥΔΕΠΙΚΡΑΝΑ ΠΑΡΑΣΤΑΔΩΝ - ΓΕΙΣΑ

Τά ἐπίκρανα καί τά ψευδεπίκρανα παραστάδων, συγκριτικά μέ τά 
ἄλλα ἀρχιτεκτονικά εἴδη, ἀριθμοῦν πολύ λίγα παραδείγματα ἀνάμε-
σα στά μαρμάρινα ἀρχιτεκτονικά μέλη τῶν παλαιοχριστιανικῶν βασι-
λικῶν τῆς Κῶ. Ἔχουν ἐντοπισθεῖ δύο ψευδεπίκρανα (ἕνα ἀκέραιο καί 
ἕνα μικρό τμῆμα), ἕνα ἐπίκρανο ἄγνωστης προέλευσης πού βρίσκεται 
στό Μουσεῖο Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν τοῦ Κάστρου τῆς Νεραντζιᾶς καί 
ἕνα τμῆμα τοῦ κοσμήτη ἀπό τό Ἱερό Βῆμα τῆς βασιλικῆς τοῦ Ἁγίου 
Γαβριήλ764 (σήμερα βρίσκεται ἐπίσης στό Κάστρο τῆς Νεραντζιᾶς, στό 
χῶρο νότια τοῦ Μουσείου). Ἐξάλλου, δέν βρέθηκε οὔτε ἕνα πεσσόκρα-
νο765, ἐνῶ σέ μία βασιλική τοῦ νησιοῦ, τή βόρεια βασιλική τοῦ Ἁγίου 
Στεφάνου, ὑπάρχει κιονοστοιχία μέ ἐναλλαγή πεσσῶν καί κιόνων766. 
Αὐτό μπορεῖ νά ὀφείλεται εἴτε στήν ἀσβεστοποίηση αὐτῶν τῶν μελῶν 
μέ τήν πάροδο τῶν αἰώνων εἴτε στό γεγονός ὅτι δέν ἔχουν ἐντοπισθεῖ 
μέχρι σήμερα.

Τά ἐπίκρανα χρησιμοποιήθηκαν στίς παλαιοχριστιανικές βασιλικές 
ὡς ἐπιστέψεις στίς παραστάδες τῶν κιονοστοιχιῶν καί πεσ σοστοιχιών 
μέ τοξωτά ἀλλά καί εὐθύγραμμα ἐπιστύλια767. Τά ψευ δεπίκρανα, τά 
ὁποῖα ἦταν πλάκες μικροῦ πάχους, διακοσμη μένες κατά τό πρότυπο 

764. Balducci, Basiliche, 39, εἰκ. 30.
765. Τά πεσσόκρανα, σέ ἀντίθεση μέ τά ἐπίκρανα, εἶχαν ἐξαρχῆς ἁπλούστερο διάκοσμο 

σέ μία ζώνη (Zollt, Kapitellplastik, 53, πίν. 26, ἀρ. 113-114) καί μετά τήν ἐπικράτηση τοῦ 
τεκτονικοῦ κιονοκράνου διακοσμοῦνταν μέ σχηματοποιημένο φυτικό διάκοσμο πού 
ἀπλωνόταν σέ ὅλη τήν ἐπιφάνεια (Zollt, Kapitellplastik, πίν. 26, ἀρ. 115-116, Ὀρλάνδος, 
Ξυλόστεγος, 343, εἰκ. 300 καί 348, εἰκ. 309).

766. Στήν Κῶ, ὅπως καί γενικότερα στόν ἑλλαδικό χῶρο, ὅπου τό μάρμαρο εἶναι ἄφθο-
νο, ἡ χρήση πεσσῶν στά στηρίγματα τῶν τοξοστοιχιῶν εἶναι σπάνια. Πεσσοστοιχίες ἔχουν 
οἱ δύο βασιλικές τῶν Ἐλευθερῶν (Στίκας, «Ἀνασκαφή ἐν Ἐλευθεραῖς», 49, εἰκ. 5), ἡ βασι-
λική τῆς Παλαιᾶς Κορίνθου (Ὀρλάνδος, Ξυλόστεγος, 176, εἰκ. 135) καί οἱ μικρές κιονο-
στοιχίες τῆς βασιλικῆς τῆς Ἐπιδαύρου (Ὀρλάνδος, Ξυλόστεγος, 51, εἰκ. 26). Ἡ ἐναλλαγή 
πεσσῶν καί κιόνων πού ἀπαντᾶται στή βόρεια βασιλική τοῦ Ἁγίου Στεφάνου (Balducci, 
Basiliche, 15-22) ὑποδεικνύει ἐνδεχομένως ὄψιμη χρονολόγηση, καθώς ἀνάλογες πε-
ριπτώσεις χρονολογοῦνται συνήθως στόν 7ο αἰ. ἤ καί ἀργότερα (μετασκευή Ἁγίου Δη-
μητρίου Θεσσαλονίκης, Σωτηρίου, Βασιλική Ἁγίου Δημητρίου, 144, εἰκ. 60. Ὀρλάνδος, 
Ξυλόστεγος, 180, εἰκ. 141. Βασιλική Ἀπιδιᾶς, Γκιολές, Ναοδομία, 61-62, εἰκ. 35, ὅπου καί ἡ 
προηγούμενη βιβλιογραφία. Παλαιά Μητρόπολη Βέροιας, Παπαζῶτος, Βέροια, 164-167, 
σχ. 5, 6).

767. Kramer, «Pilasterkapitelle», 5 κ.ἑ. Συθιακάκη, Ἀρχιτεκτονικός Διάκοσμος, 353-379.

-3-MHLITSH_TOMOS A no 17.indd   217 29/3/2018   10:36:34 πµ



ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΗΛΙΤΣΗ-ΚΕΧΑΓΙΑ

218 219

τῶν ἐπικράνων, χρησιμοποιήθηκαν στίς μαρμάρινες ἐπενδύσεις τοίχων 
πού μιμοῦνταν τή διάρθρωση ἀρχιτεκτονημάτων768 καί σέ παραστάδες, 
στίς ὁποῖες ἀντί γιά κανονικά ἐπίκρανα τοποθετοῦνταν πλάκες πού 
κάλυπταν ἕναν χτιστό πυρήνα769. Ὁ διάκοσμός τους μιμεῖται εἴτε τό 
διάκοσμο τῶν κιονοκράνων770 ἤ τῶν πεσσόκρανων771, εἴτε ἔχει τή 
μορφή ἁπλοῦ γείσου μέ κυμάτιο772. Μπορεῖ νά ἔχουν διάκοσμο σέ πε-
ρισσότερες ἀπό μία ζῶνες773 ἤ σέ μία ζώνη φύλλων ἀνάμεσα στά ὁποῖα 
φύονται ἕλικες774 ἤ παρεμβάλλονται φυτικά μοτίβα ἤ καί ἀνθρώπινες 
μορφές775. Ἡ τυπολογία καί ἡ ἐξέλιξη τοῦ διακόσμου ἀκολουθεῖ τά κι-
ονόκρανα ἀπό τά ὁποῖα ἐμπνέονται, καί συνήθως εἶναι ἔργα τῶν ἴδιων 
συνεργείων πού κατασκευάζουν καί τά κιονόκρανα776. 

Τά ψευδεπίκρανα ἤ ἐπίκρανα ψευδοπαραστάδων τῆς ρωμαϊκῆς πε-
ριόδου ἔχουν ταξινομηθεῖ ἀπό τόν Μέντζο777 σέ τρεῖς ὁμάδες: ἡ πρώτη 
περιλαμβάνει ἐπίκρανα πού ἀποτελοῦνται ἀπό ζώνη μέ τρία φύλλα 
ἄκανθας, ἕνα ὁλόκληρο στό μέσον καί δύο μισά στίς ἀκμές τῆς πλάκας, 
πού ἐπιστέφεται ἀπό ζώνη μέ ζεύγη ἑλίκων. Ἡ δεύτερη ἀναπαριστᾶ 
τύπους κορινθιακῶν κιονοκράνων καί ἔχει δύο ζῶνες φύλλων ἄκανθας 
καί ζεύγη ἑλίκων κάτω ἀπό τόν ἄβακα. Ἡ τρίτη παράγεται ἀπό κο-
ρινθιάζοντα κιονόκρανα ἤ ἐπίκρανα, τά κιονόκρανα μέ ἔμβλημα ἤ τίς 
ὄψεις τῶν ἐπιθημάτων ἀμφικίονα. Στίς ἀκμές δύο ἡμίφυλλα ἄκανθας, 
στή βάση ἰωνικός κανόνας καί στόν κεντρικό χῶρο δύο γωνιακές ἕλι-
κες καί ἀνάμεσά τους φυτική παράσταση ἤ ἀνθρώπινη μορφή.

Ψευδεπίκρανο  
στό Μουσεῖο Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν Κάστρου Νεραντζιᾶς  

(ἀρ. κατ. 78, πίν. 26)

Τό ψευδεπίκρανο ἐντάσσεται στήν κατά τόν Μέντζο ὁμάδα Α καί 
ἀποτελεῖ τυχαῖο εὕρημα ἀπό τήν περιοχή τῆς πόλης τῆς Κῶ. Κο-

768. Ὀρλάνδος, Ξυλόστεγος, 343, εἰκ. 299.
769. Σωτηρίου, Χριστιανικαί Θῆβαι, 63, εἰκ. 66. Strube, Polyeuktoskirche, πίν. 8, ἀρ. 

33-34 καί πίν. 9, ἀρ. 36.
770. Strube, Polyeuktoskirche, πίν. 5, ἀρ. 19 καί 21.
771. Ὀρλάνδος, Ξυλόστεγος, 345, εἰκ. 303-304.
772. Στό ἴδιο, 149, εἰκ. 115 καί 344, εἰκ. 302.
773. Strube, Polyeuktoskirche, πίν. 8, ἀρ. 32.
774. Kramer, «Pilasterkapitelle», πίν. 6, ἀρ. 33-34.
775. Κιονόκρανα μέ ἐμβλήματα (Emblemkapitelle), βλ. Μέντζος, Κιονόκρανα Μακε-

δονίας, 88-94, πίν. 32-33, ἀρ. 74-77.
776. Συθιακάκη, Ἀρχιτεκτονικός Διάκοσμος, 353-354.
777. Μέντζος, Κιονόκρανα Μακεδονίας, 120-139.
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σμοῦσε κάποια γωνιακή παραστάδα ἤ ψευδοπαραστάδα. Ἡ ποιότη-
τα τῆς ἐργασίας εἶναι ὑψηλή καθώς τό μάρμαρο ἔχει ὑποστεῖ ἄριστη 
λείανση.

Ὁ πυρήνας του κοσμεῖται μέ μία σειρά ἀπό μεγάλα πεντάλοβα 
φύλλα ἄκανθας πού διευθετοῦνται ὄρθια, καλύπτοντας τό μεγαλύτερο 
μέρος τοῦ ψευδεπικράνου. Οἱ κάτω λοβοί φύονται ἀπευθείας ἀπό τή 
βάση τοῦ καλάθου, ὅπως στά περισσότερα παραδείγματα τοῦ πρώτου 
μικρασιατικοῦ τύπου ἄκανθας. Τό κεντρικό νεῦρο εἶναι ταινιωτό μέ 
βαθιές παράλληλες αὐλακώσεις ἑκατέρωθεν, οἱ ὁποῖες σταματοῦν 
στό μέσο τοῦ ὕψους τοῦ νεύρου. Οἱ ἀπολήξεις τῶν γλωσσίδων εἶναι 
μαλακές, ὅπως στόν δεύτερο μικρασιατικό τύπο ἄκανθας. Στήν ἄνω 
ζώνη καί στά μεσοδιαστήματα τῶν φύλλων σκαλίζονται ζεύγη ἑλίκων 
σχήματος V, δύο σέ κάθε πλευρά, πού διακλαδώνονται πρός τό κέντρο 
καί πρός τίς γωνίες κάτω ἀπό τόν ἄβακα. Οἱ ἕλικες εἶναι ταινιωτές 
χωρίς καυλούς καί κοίλα φύλλα. Οἱ ἔξω ἕλικες εἶναι ὑψηλότερες καί 
ἀπολήγουν σέ προεξέχουσες σπεῖρες, ἐνῶ οἱ ἔσω, πού δέν ἐφάπτονται 
μεταξύ τους, εἶναι μικρότερες μέ ἀπόληξη σέ μικρή κομβιωτή σπείρα. 
Πίσω ἀπό τούς βλαστούς τῶν ἑλίκων ὁ πυρήνας κυρτώνεται καί σχη-
ματίζει ἕνα εὐδιάκριτο χεῖλος καλάθου. Ὁ ἄβακας εἶναι κοῖλος, χωρίζε-
ται σέ δύο ἀνισοπλατῆ μέρη μέ κυρτό ἄνω καί κοῖλο κάτω κυμάτιο καί 
στό μέσον του προεξέχει ὠοειδές ἀνάγλυφο κομβίο, στήν ἐπιφάνεια 
τοῦ ὁποίου χαράσσεται σχηματοποιημένο φύλλο.

Ὁ τύπος τῆς ἄκανθας ἀλλά καί ἡ ἀνάπτυξη τῆς ἄνω ζώνης τοῦ ψευ-
δεπικράνου εἶναι ἀρκετά συγγενικά μέ ἕνα ἐπίκρανο πού βρέθηκε στό 
νάρθηκα τῆς βασιλικῆς Γ’ τῆς Ἀγχιάλου778 (πίν. 67), πού μαζί μέ ἄλλα 
δύο ἐπίκρανα πού ἀποκαλύφθηκαν στήν ἴδια θέση, χρονολογήθηκαν 
στόν 4ο αἰ. καί θεωρήθηκαν σπόλια ἀπό προγενέστερη φάση τῆς βα-
σιλικῆς779. 

Ἐπίσης, μέ ἕνα ἐπίκρανο ἀπό τό Ἀφιόν780 (πίν. 67) πού χρονολο-
γεῖται στά τέλη 3ου - ἀρχές 4ου αἰ. Τό ψευδεπίκρανο τῆς Κῶ καί τό 
ἐπίκρανο τῆς Ἀγχιάλου ἔχουν παρόμοια ἄκανθα πού εἶναι κοντά στά 
χαρακτηριστικά τῆς ἄκανθας τοῦ δεύτερου μικρασιατικοῦ τύπου. Οἱ 
μαλακές ἀπολήξεις τῶν γλωσσίδων, ὁ ἀριθμός τῶν λοβῶν καί τῶν 

778. Σωτηρίου, «Ἀνασκαφές Ἀγχιάλου», 54 κ.ἑ., εἰκ. 7, 1-3. Kramer, «Pilaster kapitelle», 
πίν. 6, ἀρ. 35.

779. Ἡ Συθιακάκη ἔχει διατυπώσει τήν ἄποψη ὅτι τά τρία ἐπίκρανα εἴτε εἶναι σπόλια 
μεταφερμένα ἀπό ἄλλη θέση εἴτε ὄψιμα ἔργα πού ἀρχαΐζουν, βλ. Ἀρχιτεκτονικός Διάκο-
σμος, 358, ὑποσημ. 27.

780. Kramer, «Pilasterkapitelle», πίν. 6, ἀρ. 33.
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γλωσσίδων καί ἡ διάταξή τους, ἡ διαμόρφωση τοῦ κεντρικοῦ νεύρου μέ 
τίς κάθετες αὐλακώσεις πού δέν φθάνουν μέχρι τή βάση του, τά ζεύγη 
τῶν ἑλίκων μέ τίς προεξέχουσες σπεῖρες καί τούς ἰσχυρούς βλαστούς 
πού φύονται χαμηλά καθώς καί ἡ διαμόρφωση τοῦ ἄβακα εἶναι σχεδόν 
ὅμοια στά δύο ἐπίκρανα. Ὡστόσο, στό ἐπίκρανο τῆς Ἀγχιάλου οἱ ἐξω-
τερικές γλωσσίδες τῶν μέσων λοβῶν δέν ἑνώνονται, ἐνῶ οἱ ἐξωτερικές 
γλωσσίδες τῶν κάτω λοβῶν σκαλίζονται μέ περισσότερη σαφήνεια καί 
πιό ψηλά ἀπό τή βάση τοῦ καλάθου σχηματίζοντας ἄλλο ἕνα ἀρνητικό 
τρίγωνο. 

Ἐπιπλέον, οἱ βλαστοί τῶν ἑλίκων σχεδιάζονται μέ περισσότερη 
συμμετρία, ἐνῶ στό ψευδεπίκρανο τῆς Κῶ συνωθοῦνται στόν σχετικά 
περιορισμένο χῶρο μεταξύ τῶν φύλλων τῆς ἄκανθας καί διαγράφο-
νται μέ στρεβλώσεις. Στό ἐπίκρανο τοῦ Ἀφιόν οἱ ἀπολήξεις τῶν ἐξωτε-
ρικῶν γλωσσίδων τῶν μέσων λοβῶν εἶναι ἑνωμένες καί ὁ ἀριθμός τῶν 
γλωσσίδων τῶν κάτω λοβῶν μεγαλύτερος (πέντε). Ἄλλο ἕνα κοντινό 
παράλληλο ἀποτελεῖ ἕνα πεσσόκρανο ἤ ἐπίκρανο παραστάδας ἀπό τή 
Σαλώνα (πίν. 59), τό ὁποῖο ἔχει χρονολογηθεῖ στό β΄ μισό τοῦ 4ου αἰ.781. 
Τό σχηματοποιημένο ἄνθος τοῦ ἄβακα στό ψευδεπίκρανο τῆς Κῶ μαζί 
μέ τά παραπάνω στοιχεῖα συνηγοροῦν γιά μία πιό ὄψιμη χρονολόγηση 
ἀπό αὐτό τῆς Ἀγχιάλου καί τοῦ Ἀφιόν, δηλαδή γύρω στά τέλη τοῦ 4ου 
αἰ. - ἀρχές τοῦ 5ου αἰ. 

Ἐπιπλέον, πρέπει νά ἀναφερθεῖ ὅτι τά ἀκανθόφυλλα τοῦ ψευδε-
πικράνου εἶναι παρόμοια ὡς πρός τήν τυπολογία ἀλλά καί ὡς πρός 
τήν ἐκτέλεση μέ τό κορινθιακό κιονόκρανο ἡμικίονα πού ἐξετάστηκε 
παραπάνω (ἀρ. κατ. 7). Εἶναι πιθανό τό κιονόκρανο νά ἀναπαράγει 
τόν τύπο τῆς ἄκανθας τοῦ ψευδεπικράνου.

Τμῆμα ψευδεπικράνου  
στό Μουσεῖο Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν Κάστρου Νεραντζιᾶς  

(ἀρ. κατ. 79, πίν. 27)

Εἶναι παρόμοιο ὡς πρός τή σύνθεση μέ τό προηγούμενο. Ἐπάνω 
στήν ἐπιφάνεια τοῦ ἄβακα εἶναι γραμμένο μέ μολύβι τό γράμμα Ν πού 
πιθανῶς ὑποδεικνύει τήν ἔνδειξη προέλευσης, ἡ ὁποία δέν ἔχει προσ-
διορισθεῖ. 

Ὁ πυρήνας του κοσμεῖται μέ μία σειρά ἀπό μεγάλα πεντάλοβα 
φύλλα ἄκανθας πού διευθετοῦνται ὄρθια, καλύπτοντας σχεδόν τά 
2/3 τοῦ ὕψους τοῦ ψευδεπικράνου. Σώζεται το ἕνα γωνιακό ἡμίφυλλο 

781. Kautzsch, Kapitellstudien, πίν. 2, ἀρ. 11.
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τῆς ἀριστερῆς πλευρᾶς καί τμῆμα τοῦ κεντρικοῦ φύλλου τοῦ ψευδε-
πικράνου. Οἱ ἀπολήξεις τῶν γλωσσίδων εἶναι σχετικά μαλακές, ὅπως 
συνηθίζεται στόν δεύτερο μικρασιατικό τύπο ἄκανθας. Οἱ κάτω λοβοί 
φύονται ἀπευθείας ἀπό τή βάση τοῦ καλάθου, ὅπως στά περισσότερα 
παραδείγματα τοῦ πρώτου μικρασιατικοῦ τύπου ἄκανθας. Οἱ τέσσε-
ρις γλωσσίδες τους διατάσσονται λοξά καί ἀκτινωτά. Τό κεντρικό 
νεῦρο εἶναι ταινιωτό πλαισιωμένο ἀπό μία βαθιά κάθετη αὐλάκωση 
πού ἑνώνεται μέ τήν αὐλάκωση τοῦ νεύρου τοῦ μέσου λοβοῦ καί κα-
ταλήγουν στή βάση τοῦ ἐπικράνου μέ λοξή πρός τά δεξιά διάταξη. 
Ὄλες οἱ ἀπολήξεις τῶν γλωσσίδων τῶν γειτονικῶν λοβῶν, ἐκτός ἀπό 
αὐτές τῶν κορυφαίων λοβῶν, ἐφάπτονται καί ὁ πυρήνας πίσω ἀπό 
αὐτές ἀφαιρεῖται σχηματίζοντας καθ’ ὕψος μία ἐπαλληλία ἀρνητικῶν 
γεωμετρικῶν σχημάτων. 

Στήν ἄνω ζώνη σώζεται ἕνα ζεῦγος ἑλίκων σχήματος V, πού δια-
κλαδώνεται πρός τό κέντρο καί πρός τήν ἀριστερή σωζόμενη γωνία 
κάτω ἀπό τόν ἄβακα. Οἱ ἕλικες εἶναι ταινιωτές χωρίς καυλούς καί κοίλα 
φύλλα. Πίσω ἀπό τούς βλαστούς τῶν ἑλίκων ὁ πυρήνας κυρτώνεται 
καί σχηματίζει ἕνα εὐδιάκριτο χεῖλος καλάθου. Ὁ ἄβακας εἶναι κοῖλος, 
διμερής καί στό μέσον του προεξέχει μισοκατεστραμμένο ἀνάγλυφο 
κομβίο.

Παρά τήν ἐξαιρετική ποιότητα καί λείανση τοῦ μαρμάρου, στήν 
ἐκτέλεση τῶν λεπτομερειῶν παρατηρεῖται μία σχεδιαστική ἀστάθεια. 
Ἡ διάταξη τῶν θεμάτων καί ἡ μορφή τῆς ἄκανθας, ἐκτός ἀπό τόν με-
γαλύτερο ἀριθμό γλωσσίδων στούς κάτω λοβούς καί τίς λεπτομέρει-
ες στή λάξευση, εἶναι παρόμοια μέ αὐτήν τοῦ προηγούμενου ψευδε-
πικράνου. Ὡστόσο, τό δεύτερο ψευδεπίκρανο διαφέρει τόσο ὡς πρός 
τήν ἐπαλληλία πού σχηματίζουν τά ἀρνητικά γεωμετρικά σχήματα 
πίσω ἀπό τίς ἑνώσεις τῶν ἀπολήξεων τῶν γλωσσίδων, ὅσο καί στήν 
σταθερότερη καί ἐπιμελέστερη χάραξη τῶν βλαστῶν τῶν ἑλίκων. 
Ἐπίσης, ἐδῶ οἱ γλωσσίδες εἶναι πιό μικρές καί μέ πιό λεπτό χεῖλος. 
Ἡ ἐπαφή τῶν γλωσσίδων τῶν γειτονικῶν φύλλων ἀρχίζει νά παρατη-
ρεῖται στά κορινθιακά κιονόκρανα καί στά ἐπίκρανα ἤδη ἀπό τίς ἀρχές 
τοῦ 3ου αἰ.782. Ἡ διάταξη τῶν ἑλίκων καί ἡ μορφή τῆς ἄκανθας εἶναι 
παρόμοια σέ ἕνα ἐπίκρανο τοῦ β΄ τετάρτου τοῦ 2ου αἰ. ἀπό τό Μου-
σεῖο Θεσσαλονίκης783 (πίν. 67) πού σχετίζεται μέ τήν Πέργαμο. Ἴσως τό 
ψευδεπίκρανο θά μποροῦσε νά χρονολογηθεῖ σέ περίοδο πρωϊμότερη 

782. Μέντζος, Κιονόκρανα Μακεδονίας, πίν. 53 α-γ. (ἀρχές 3ου αἰ. - τέλη 3ου αἰ.).
783. Ὅ.π., πίν. 52α.
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ἀπό τό προηγούμενο, δηλαδή στόν 3ο αἰ. ἤ νά ἀποτελεῖ ἔργο τοῦ 4ου 
αἰ. πού μιμεῖται κάποια παλαιότερα ρωμαϊκά πρότυπα.

Ἐπίκρανο ἀπό τή βασιλική τοῦ Ἁγίου Γαβριήλ(;)  
στό Μουσεῖο Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν Κάστρου Νεραντζιᾶς  

(ἀρ. κατ. 80, πίν. 27)

Τό μεγάλο ἐπίκρανο βρίσκεται σήμερα στό Μουσεῖο Ἀρχιτεκτο-
νικῶν Μελῶν τοῦ Κάστρου τῆς Νεραντζιᾶς χωρίς ἔνδειξη προέλευσης, 
ἀλλά πιθανότατα προέρχεται ἀπό τή βασιλική τοῦ Ἁγίου Γαβριήλ784. 

Ὁ τύπος αὐτός τῶν χαμηλῶν σέ ὕψος καί μεγάλων σέ πλάτος 
ἐπικράνων χρησιμοποιήθηκε ὡς ἐπίστεψη στίς παραστάδες τῶν το-
ξοστοιχιών785, ὅπου δεχόταν, ὄχι μόνο τίς ὠθήσεις τῶν τόξων ἀλ λά καί 
μέρους τῆς τοιχοδομίας. Ἐπίσης, τέτοιου τύπου χαμηλοί κοι λόκυρτοι 
κοσμῆτες χρησιμοποιήθηκαν γιά τή στατική ἐνίσχυση τῆς θολοδομίας 
τοῦ Ἱεροῦ Βήματος786. Ἀντίθετα τά μικρά σέ πλά τος ἐπίκρανα πού ἔχουν 
τονισμένο τόν καθ’ ὕψος ἄξονα, χρησιμοποιήθηκαν στίς παραστάδες 
μικρῶν τοξωτῶν ἀνοιγμάτων καί στίς διακοσμητικές παραστάδες τῶν 
ὀρθομαρμαρώσεων, μέ ρόλο περισσότερο διακοσμητικό. Τό ἐξεταζόμε-
νο γλυπτό προέρχεται προφανῶς ἀπό ἐπίστεψη παραστάδας ἤ πεσ-
σοῦ, μιᾶς καί εἶναι διακοσμημένο τουλάχιστον στίς τρεῖς πλευρές του 
(ἡ τέταρτη εἶναι ἀποκεκρουσμένη).

Τό ἐπίκρανο ἔχει χαμηλό ὕψος, οἱ διακοσμημένες πλευρές του 
εἶναι κοιλόκυρτες καί ἀναπτύσσονται ἐπάνω ἀπό μία χαμηλή πλίνθο, 
ἀπολήγοντας ἄνω σέ μία λεία προεξέχουσα ταινία. Στό κέντρο τῆς 
ἐμπρόσθιας πλευρᾶς σκαλίζεται ἀνάγλυφος λατινικός σταυρός μέ πε-
πλατυσμένες ἀπολήξεις. Στά κάτω διάκενα τῶν κεραιῶν του ὄρθια 
κρινάνθεμα (δίλοβα φύλλα μεταξύ τῶν ὁποίων φύεται ἕνα κισσόφυλ-
λο), πού βαίνουν ἐπάνω σέ ὁριζόντιες ταινίες καί τά ἄκρα τους ἀκου-
μποῦν στήν κάτω ἀπόληξη τῆς ἐγκάρσιας κεραίας το ἕνα καί τῆς 
κάθετης κεραίας τό ἄλλο. Στά ἄνω διάκενα ὅμοια ἀλλά μικρότερα καί 
ἀνεστραμμένα κρινάνθεμα. Ἑκατέρωθεν τοῦ σταυροῦ ἀναπτύσσεται 
σειρά αὐλῶν (ἀπό τρεῖς σέ κάθε πλευρά) πού ἄνω ἀπολήγουν γλωσ-

784. Μέ βάση τήν ἐξέταση τοῦ ἑπόμενου τμήματος γείσου (ἀρ. κατ. 81) ἀπό τή βασι-
λική.

785. Ὀρλάνδος, «Βασιλικαί Λέσβου», 15, εἰκ. 11. Ὁ ἴδιος, Ξυλόστεγος, 344-345, εἰκ. 
301-304.

786. Στόν Ἅγιο Ἰωάννη στήν Ἔφεσο, βλ. Σωτηρίου, «Ἀνασκαφαί ἐν Ἐφέσῳ», 105, εἰκ. 
18. Ἐπίσης, στόν Ἅγιο Γαβριήλ Κῶ, βλ. Balducci, Basiliche, 37, εἰκ. 30 καί ἀμέσως πα-
ρακάτω.
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σωτά καί κάτω σέ μηνίσκους. Στίς ἀκμές τοῦ ἐπικράνου ἀναπτύσσο-
νται ἑπτάλοβα φύλλα ἄκανθας μέ κατεστραμμένους τούς κορυφαίους 
λοβούς. Στίς πλάγιες πλευρές ἀναπτύσσονται σειρές ἀπό τρεῖς αὐλούς 
(στήν ἀριστερή πλευρά σώζονται μόνο οἱ δύο).

Ὁ διάκοσμος μέ σειρές αὐλῶν ἀπαντᾶται στά ἐπίκρανα τῆς Παναγίας 
Καταπολιανῆς τῆς Πάρου787 (πίν. 68), τά ὁποῖα ἐπίσης φέρουν καί 
φύλλα ἄκανθας στίς ἀκμές. Γενικά, στό ναό τῆς Παναγίας ἔχουν χρη-
σιμοποιηθεῖ συνεχεῖς σειρές μέ αὐλούς στά γεῖσα καί στούς κοσμῆτες788 
(πίν. 68). Τό θέμα τοῦ αὐλοῦ κυριαρχεῖ στήν Κωνσταντινούπολη789 καί 
θεωρεῖται ὅτι ἀποτελεῖ ἐπιρροή τῶν μικρασιατικῶν ἐργαστηρίων790, 
ἐνῶ ὁ διάκοσμος μέ φύλλα καλάμου εἶναι ἀγαπητό θέμα στούς τεχνίτες 
τῆς νότιας Ἑλλάδας791. Σημειωτέον ὅτι τό θέμα τῶν αὐλῶν ἀπαντᾶται 
καί στή Θεσσαλία792.

Ὁ σταυρός στό κέντρο τῆς κύριας ὄψης συνηθίζεται στά ἐπίκρα-
να καί στά ἐπιθήματα793 καί κάποιες φορές ἐπαναλαμβάνεται καί στίς 
πλάγιες πλευρές τῶν ἐπικράνων794. Τά μικρά ἀνθέμια ἤ κρινάνθεμα δέν 
λείπουν ἀπό τό διάκοσμο τῶν διάκενων τῶν κεραιῶν του795. 

Τό ἀκανθόφυλλο εἶναι ἀρκετά δυσδιάκριτο. Οἱ τρεῖς ἐπάλλη-
λοι πλευρικοί λοβοί μέ τίς τρεῖς γλωσσίδες σάν ἀνθεμωτά τρίφυλλα 
θυμίζουν τόν τύπο τῆς ἄκανθας πού χρησιμοποιήθηκε στήν ἄνω ζώνη 
τῶν λυρόσχημων ἤ τύπου V κιονοκράνων796 καί στήν Κῶ ἀπαντᾶται σέ 
πέντε μικρά κιονόκρανα κιβωρίου (ἀρ. κατ. 16-20) πού σήμερα βρίσκο-
νται στή Ρωμαϊκή Οἰκία καί χρονολογοῦνται στίς ἀρχές τοῦ 6ου αἰ. Οἱ 
ὀφθαλμοί εἶναι σχεδόν κυκλικοί μέ λεπτό χεῖλος. Οἱ γλωσσίδες φαίνο-

787. Ὀρλάνδος, Ξυλόστεγος, 345, εἰκ. 304.
788. Ἁλιπράντης, Ἑκατονταπυλιανή, εἰκ. 105, 118-120.
789. Zollt, Kapitellplastik, 13, πίν. 5, ἀρ. 10. Betsch, Late Antique Capital, εἰκ. 97-98.
790. Börker, Blattkelchkapitelle, 7 κ.ἑ. Θεωρεῖ τά καλυκόσχημα κιονόκρανα μέ φύλλα 

αὐλῶν μικρασιατικῆς προελεύσεως μέ καταγωγή ἀπό τήν Αἰολίδα καί τήν Πέργαμο.
791. Ὁ Börker (Blattkelchkapitelle, 162 κ.ἑ.) θεωρεῖ τά κιονόκρανα μέ φύλλα καλάμου 

ἑλλαδικές δημιουργίες τῆς Ἀττικῆς καί τῆς Κορίνθου. Μέ τήν ἄποψη ὅτι ὁ διάκοσμος μέ 
φύλλα καλάμου ἀποτελεῖ τή χαρακτηριστική σφραγίδα τῶν ἐργαστηρίων τῆς Ἀττικοβοι-
ωτίας καί Πελοποννήσου συμφωνεῖ καί ὁ Sodini («Remarques», 428-431). π.χ. ἐπίκρανο μέ 
σειρά φύλλων καλάμου ἀπό τή Λάρισα, βλ. Συθιακάκη, Ἀρχιτεκτονικός Διάκοσμος, 365-
367, ἀρ. 83, πίν. 34, εἰκ. 211.

792. Ἐπίκρανο παραστάδας ἀπό τή βασιλική Α΄ τῆς Νέας Ἀγχιάλου, βλ. Ὀρλάνδος, 
Ξυλόστεγος, 378, εἰκ. 344 (δεξιά).

793. Σκλάβου Μαυροειδῆ, Γλυπτά, 53, ἀρ. 56 καί ἀρ. 57 (5ος αἰ.).
794. Στό ἐπίκρανο μέ φύλλα καλάμου ἀπό τή Λάρισα, βλ. Συθιακάκη, Ἀρχιτεκτονικός 

Διάκοσμος, 365-367, ἀρ. 83, πίν. 34, εἰκ. 211.
795. Σκλάβου-Μαυροειδῆ, Γλυπτά, 53, ἀρ. 56.
796. Βλ. παραπάνω στό κεφάλαιο ΙΙ.3.3.
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νται πρόχειρα λαξευμένες καί τό ἀνάγλυφο εἶναι ἀρκετά χαμηλό. Οἱ 
κορυφαῖοι λοβοί εἶναι ἐντελῶς κατεστραμμένοι. 

Ἡ μορφή τοῦ ἀκανθόφυλλου μέ τήν πρόχειρη λάξευση, τό χα-
μηλό ἀνάγλυφο καί τά ἀσυνήθη καί ἀσύμμετρα κρινάνθεμα χρονολο-
γοῦν τό ἐπίκρανο στό α΄ μισό τοῦ 6ου αἰ. Ἡ προέλευση τοῦ μαρμάρου 
ἀναγνωρίζεται ὡς προκοννήσια καί δέν εἶναι ἀπίθανο τό ἐπίκρανο 
νά εἰσήχθη σέ ἡμιτελῆ μορφή καί νά ὁλοκληρώθηκε ἐπί τόπου, ἀπό 
ντόπιους τεχνίτες. Σχεδόν ὅμοιο μέ τό ἐπίκρανο τοῦ Μουσείου εἶναι 
τό τμῆμα κοσμήτη πού βρέθηκε στή βασιλική τοῦ Ἁγίου Γαβριήλ στό 
Ψαλίδι καί ἐξετάζεται ἀμέσως παρακάτω. 

Κοσμήτης ἀπό τή βασιλική τοῦ Ἁγίου Γαβριήλ, σήμερα  
στό Μουσεῖο Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν Κάστρου Νεραντζιᾶς  

(ἀρ. κατ. 81, πίν. 27)

Βρέθηκε κατά τήν ἀνασκαφή τῆς βασιλικῆς τοῦ Ἁγίου Γαβριήλ797 
καί χρησιμοποιήθηκε γιά τή στατική ἐνίσχυση τῆς θολοδομίας τοῦ Ἱε-
ροῦ Βήματος τῆς βασιλικῆς798.

Ἔχει κοιλόκυρτο σχῆμα, χαμηλό ὕψος καί σώζονται μόνο οἱ τρεῖς 
πλευ ρές του, ἐνῶ ἡ πίσω εἶναι ἀποτετμημένη. Στή βάση του ὑπάρχει 
χαμηλή ὀρθογώνια πλίνθος. Ἡ ἐμπρόσθια καί ἡ μία στενή πλευρά 
εἶναι κοιλόκυρτες καί σχηματίζουν ἐπάνω λεία προεξέχουσα ταινία. Ἡ 
ἄλλη στενή πλευ ρά, εἶναι εὐθεία καί ἀκόσμητη, μέ ἁδρά λαξευμένη τήν 
ἐπιφάνεια, γιά νά προσαρμοσθεῖ στό διπλανό τμῆμα τοῦ κοσμήτη. 

Στίς δύο κοσμημένες πλευρές ἀναπτύσσεται σειρά αὐλῶν (ὀκτώ στήν 
ἐμπρόσθια πλευρά καί δύο σωζόμενοι στήν πλάγια) πού ἐναλλάσσονται 
μέ λόγχες. Οἱ αὐλοί ἄνω ἀπολήγουν γλωσσωτά καί κάτω σέ μηνίσκους. 
Στήν ἀκμή μεταξύ τῶν κοσμημένων πλευρῶν σκαλίζεται μᾶλλον 
ἑπτάλοβο φύλλο ἄκανθας μέ κατεστραμμένο τόν κορυφαῖο λοβό. Τά 
φύλλα καταλαμβάνουν τμῆμα τῆς ἐμπρόσθιας καί τῆς πλάγιας πλευρᾶς. 
Ἡ λάξευση τῶν γλωσσίδων καί τῶν νευρώσεών τους εἶναι συνοπτική. 
Στήν ἁδρά λαξευμένη κάτω ἐπι–φάνεια σκαλίζεται τό γράμμα Β.

Τό ἀκανθόφυλλο ἔχει παρόμοια διάρθρωση μέ αὐτό τοῦ ἐπικράνου 
πού ἐξετάστηκε προηγουμένως. Ἐκτός ἀπό τό θέμα τοῦ σταυροῦ, πού 
δέν ὑπάρχει στό γεῖσο, τά δύο γλυπτά εἶναι πανομοιότυπα, ἔχουν ἴδιο 
ὕψος καί ἀποτελοῦν ἔργα τοῦ ἴδιου ἐργαστηρίου. Κατά τήν ἄποψή 
μας τό ἐπίκρανο προέρχεται, ἐπίσης, ἀπό τή βασιλική τοῦ Ἁγίου Γα-

797. Ἀναλυτική βιβλιογραφία γιά τό μνημεῖο, βλ. παραπάνω, κεφ. Ι.3.
798. Balducci, Basiliche, 37, εἰκ. 30.
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βριήλ καί ἐπέστεφε μία ἀπό τίς παραστάδες πού στήριζαν ἀπό δυτικά 
τό θόλο τοῦ Ἱεροῦ Βήματος. Ἡ θέση τοῦ σταυροῦ μάλιστα, ἀκριβῶς 
ἀπέναντι ἀπό τόν ἱερό χῶρο τῆς ἁψίδας ταιριάζει πολύ καλά μέ αὐτήν 
τήν πιθανότητα. Τό εἶδος τοῦ μαρμάρου, πού στό μέν ἐπίκρανο μοιάζει 
προκοννήσιο, στόν δέ κοσμήτη ἴσως εἶναι τοπικῆς προέλευσης, δέν 
δημιουργεῖ προβλήματα στήν ἀπόδοσή τους στό ἴδιο μνημεῖο, μιᾶς 
καί ἡ χρήση ποικίλων εἰδῶν μαρμάρου εἶναι συνήθης στίς παλαιοχρι-
στιανικές βασιλικές. Ἡ τελική χρονολόγηση τῶν φάσεων τῆς βασι-
λικῆς799δέν ἔχει ἀκόμη ἀποσαφηνισθεῖ, ὡστόσο θεωροῦμε ὅτι τά δύο 
αὐτά γλυπτά μποροῦν νά χρονολογηθοῦν στά μέσα τοῦ 6ου αἰ., μαζί 
μέ τόν ὑπόλοιπο γλυπτό διάκοσμο καί τό λειτουργικό ἐξοπλισμό τοῦ 
μνημείου.

VI.2. ΕΠΙΘΗΜΑΤΑ ΑΜΦΙΚΙΟΝΩΝ

Τό ἐπίθημα800, ἀρχιτεκτονικό μέλος σέ σχῆμα ἀνεστραμμένης κόλου-
ρης πυραμίδας, χρησιμοποιήθηκε ἤδη ἀπό τήν ὄψιμη ρωμαϊκή περίοδο 
ἀνάμεσα στό κιονόκρανο καί τή φερόμενη ἀνωδομή, προκειμένου νά 
ἐξασφαλισθεῖ καλύτερη στήριξη. Κατά τήν παλαιοχριστιανική περίοδο 
λαξευόταν χωριστά στήν περίπτωση πού ἐπέστεφε τά κορινθιακά801 ἤ 
ἄλλου τύπου κιονόκρανα802, ἐνῶ ἡ χρήση του στό ἰωνικό κιονόκρα-

799. Βλ. παραπάνω, κεφ. Ι.3.
800. Γιά τήν ἐμφάνιση τοῦ ἐπιθήματος, βλ. Deichmann, Studien, 41-49. Ὡς πρόδρομοι 

τοῦ ἐπιθήματος θεωροῦνται τά τμήματα γείσων πού τοποθετοῦνταν ἐπάνω ἀπό τά κι-
ονόκρανα, προκειμένου νά δημιουργηθεῖ μία μετάβαση ἀπό τό κιονόκρανο στό ἐπιστύλιο, 
ὅπως στήν περίπτωση τῆς πύλης τοῦ Σταδίου τῆς Μιλήτου (Deichmann, Studien, 41-42). 
Τέτοια μέλη βρέθηκαν καί στίς Δυτικές Θέρμες τῆς Κῶ καί θεωροῦνται προ-κωνσταντίνειοι 
πρόδρομοι τοῦ ἐπιθήματος, Morricone, «Scavi», 231-233, εἰκ. 51, 55. Deichmann, Studien, 
142. Hermann, «Impost Block», 6, ὑποσημ. 1, στή σελ. 19. Συθιακάκη, Ἀρχιτεκτονικός 
Διάκοσμος, 189 καί 331-351. Γενικά γιά τά ἐπιθήματα βλ. Hermann, Studies.

801. Ὁ Deichmann (Studien, 43), ἀναφέρει ὡς πρωϊμότερα παραδείγματα συνδυα-
σμοῦ τοῦ ἐπιθήματος μέ κιονόκρανα τίς δύο περιπτώσεις πού τό ἐπίθημα ἐπιστέγαζε κο-
ρινθιακά κιονόκρανα, στή βασιλική τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ στήν Αἴγυπτο (412) καί τή βασιλική 
τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Εὐαγγελιστῆ στή Ραβέννα (424-434). Ὅμως, νεότερες ἀνασκα-
φικές ἔρευνες ἔχουν χρονολογήσει τή βασιλική τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ στήν ἐποχή βασιλείας 
τοῦ Ζήνωνα (476-491) (Krautheimer, Ἀρχιτεκτονική, 143-146, ὑποσημ. 29 στή σελ. 579 
καί Severin, Menas, 11-16), ἐνῶ ἡ βασιλική τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη στή Ραβέννα ἔχει ὑποσθεῖ 
ἀρκετές ἀνακατασκευές (Krautheimer, Ἀρχιτεκτονική, 228 καί Συθιακάκη, Ἀρχιτεκτο-
νικός Διάκοσμος, 331). Γιά τά ἐπι θήματα τῆς βασιλικῆς τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη στή Ραβέννα, 
βλ. ἐπίσης Olivieri-Farioli, Scultura, 79-83, ἀρ. 151-171, εἰκ.143-147, ὅπου καί ἡ σχετική 
βιβλιογραφία.

802. Ἐπιθήματα ἐπάνω ἀπό θεοδοσιανά κιονόκρανα (πάντα στήν περίπτωση πού 
στήριζαν τοξοστοιχίες) βλ. π.χ. στήν Ἀχειροποίητο (Kautzsch, Kapitell studien, πίν. 26, ἀρ. 
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νο σύντομα ὁδήγησε στήν ἑνιαία λάξευση τῶν δύο μερῶν καί τή δη-
μιουργία τοῦ σύνθετου ἰωνικοῦ κιονοκράνου803. Μεγάλα ἐπιθήματα-
ἐπίκρανα, μέ τετράγωνη ἐπιφάνεια στήριξης ἐπιστέγαζαν πεσσίσκους 
ὑπερώων804. Στήν Κῶ δέν ἔχουν σωθεῖ ἐπιθήματα κορινθιακῶν, ἰω-
νικῶν ἤ ἄλλου τύπου κιονοκράνων, λαξευμένα ἀπό ξεχωριστό κομμάτι 
μαρμάρου805, ἐκτός ἴσως ἀπό ἕνα μοναδικό παράδειγμα ἐπιθήματος πού 
σώζεται τμηματικά, κοσμεῖται μέ σειρά κεκλιμένων αὐλῶν καί ἡ κάτω 
ἐπιφάνειά του εἶναι ὀρθογωνισμένη (ἄγνωστο ἄν ἦταν ὀρθογώνια ἤ 
τετράγωνη καθώς σώζεται μόνο τμῆμα τῆς μιᾶς γωνίας).

Ἐκτός ἀπό τούς κίονες, μικρά ἐπιθήματα μέ ἐλλειψοειδῆ ἐπιφάνεια 
στήριξης, χρησιμοποιήθηκαν κατά κόρον στήν παλαιοχριστιανική 
περίοδο, ὡς ἐπίστεψη τῶν ἀμφικιονίσκων πού στήριζαν τά τόξα τῶν 
λοβών806 τῶν παραθύρων καί τοποθετοῦνταν ἀνάμεσα στούς πίνακες 
τῶν ὑαλοστασίων ἤ στά μαρμάρινα φράγματα. Τά ἐπιθήματα μπορεῖ 
νά τοποθετοῦνταν ἐπάνω ἀπό ἀμφικίονες μέ συμφυῆ κιονόκρανα πού 
ἔχουν φυτικό ἤ σχηματοποιημένο διάκοσμο, ἤ κατευθεῖαν ἐπάνω στήν 
ἄνω ἐπιφάνεια τῶν ἀμφικιόνων, παίζοντας δηλαδή τόν ρόλο τοῦ κιο-
νοκράνου807. 

431-432. Zollt, Kapitellplastik, πίν. 49), στή βασιλική Λεχαίου (Πάλλας, «Βασιλική Λεχαίου 
1958», 126, πίν. 101α. Ὁ ἴδιος, «Βασιλική Λεχαίου 1960», 156-157, πίν. 128α), στή βασιλική 
Α΄ τῆς Νέας Ἀγχιάλου (θεοδοσιανά καί δίζωνα, βλ. Σωτηρίου, Χριστιανικαί Θῆβαι, 55, 59, 
62, εἰκ. 40, 65). Ἐπιθήματα σέ τεκτονικά κιονόκρανα, βλ. στόν Ἅγιο Βιτάλιο Ραβέννας 
(Strube, Polyeuktoskirche, 96-97, εἰκ. 90) καί στήν Εὐφρασιανή βασιλική στό Παρέντιο 
(Terry, Sculpture, 15-16, 25-27, εἰκ. 3-33, 42). Ἐπιθήματα σέ διάφορους τύπους κιο-
νοκράνων στή βασιλική τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης, βλ. Σωτηρίου, Βασιλική 
Ἁγίου Δημητρίου, πίν. 43-44.

803. Γιά τό ἰωνικό κιονόκρανο μέ συμφυές ἐπίθημα, βλ. παραπάνω στό κεφάλαιο IV.2.
804. Ὀρλάνδος, Ξυλόστεγος, 382-383, εἰκ. 348-349.
805. Τό γεγονός αὐτό ἐνισχύει τήν ἄποψη ὅτι ὁ κορινθιακός τύπος δέν χρησιμοποιήθη-

κε στίς βασιλικές τοῦ νησιοῦ μέ τή συχνότητα πού ἀπαντᾶται ἀλλοῦ, πιθανότατα διότι οἱ 
περισσότερες βασιλικές ἱδρύονται στά τέλη τοῦ 5ου μέ ἀρχές τοῦ 6ου αἰ., ὅταν ἔχει ἐπι-
κρατήσει τό ἰωνικό κιονόκρανο μέ συμφυές ἐπίθημα. Τά μικρά κιονόκρανα πού ἀνήκουν σέ 
παραλλαγές τοῦ κορινθιακοῦ τύπου καί ἐξετάσθηκαν παραπάνω, προέρχονται κυρίως ἀπό 
κιβώρια, ὅπου δέν χρειαζόταν ἡ παρεμβολή ἐπιθήματος. Γιά τά συμπεράσματα πού 
προκύπτουν ἀπό τή σπάνια χρήση τοῦ κανονικοῦ κορινθιακοῦ κιονοκράνου στίς βασι-
λικές τῆς Κῶ, βλ. παρακάτω στό κεφάλαιο ΙΧ.

806. Στίς βασιλικές τοῦ ἑλλαδικοῦ χώρου τά τοξωτά παράθυρα ἀναλύονταν σέ δύο ἤ 
περισσότερους λοβούς, βλ. Ὀρλάνδος, Ξυλόστεγος, 423-425. Στήν Ἰταλία τά τοξωτά 
παράθυρα εἶναι συνήθως μονόλοβα καί σπανιότερα τρίλοβα, ἐνῶ στίς βασιλικές τῆς Συρίας 
καί τῆς Βόρειας Ἀφρικῆς, τά μονόλοβα παράθυρα εἶναι συνήθως τοξωτά καί τά δίλοβα 
διαμορφώνουν εὐθύγραμμη ὁριζόντια ἀπόληξη.

807. Βλ. παρακάτω, στό κεφάλαιο VII.3.
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Λόγῳ τῆς ἁπλῆς, συνήθως λιτά διακοσμημένης ἤ καί ἀκόσμητης808 
μορφῆς τους, σπανίως ἀπασχόλησαν τούς μελετητές809 καί ἡ ἀναφορά 
πού τούς γίνεται στίς δημοσιεύσεις τῶν παλαιοχριστιανικῶν βασι-
λικῶν ἤ τῆς ἀρχιτεκτονικῆς γλυπτικῆς, εἶναι συνήθως περιληπτική810. 
Μερικές μόνο περιπτώσεις ἐπιθημάτων ἀμφικιονίσκων, πού ἔχουν 
ἰδιαίτερο σχῆμα καί φέρουν ἀνάγλυφο διάκοσμο ἔτυχαν εἰδικότερης 
πραγμάτευσης811. 

Τά ἐπιθήματα πού ἐντοπίστηκαν στήν Κῶ, προέρχονται στήν πλει-
ονότητά τους ἀπό ἐπιστέψεις ἀμφικιόνων ἤ ἀμφικιονίσκων παραθύρων. 
Ἔχουν συνήθως κολουροπυραμιδοειδές σχῆμα μέ ἐλλειψοειδῆ κάτω 
ἐπιφάνεια καί κοσμοῦνται στή μία ἤ καί τίς δύο στενές πλευρές μέ 
ἀνάγλυφο ἤ ἐγχάρακτο ἀνισοσκελῆ σταυρό, πού ἔχει πεπλατυσμένες 
ἀπολήξεις καί σέ δύο παραδείγματα βαίνει ἐπάνω σέ μικρό σφαιρικό 
κομβίο (ἀρ. κατ. 100, 101). Σέ ἕνα ἀπό τά ἐπιθήματα ὁ σταυρός εἶναι 
διάλιθος καί ἐγγράφεται σέ κυκλικό πλαίσιο812 πού δημιουργεῖται μέ τήν 
ἀφαίρεση τοῦ βάθους (ἀρ. κατ. 86). Σέ ἕνα ἄλλο ἐπίθημα ἡ μία στενή 
πλευρά κοσμεῖται μέ σειρά αὐλῶν καί ἡ ἄλλη εἶναι κυρτή καί ἀκόσμητη 
(ἀρ. κατ. 82), ἐνῶ σέ ἕνα ἄλλο (ἀρ. κατ. 83) πού εἶναι τραπεζιόσχημο, 
οἱ δύο σωζόμενες ἐπιφάνειες κοσμοῦνται, ἐπίσης, μέ σειρές αὐλῶν. Δύο 
μόνο παραδείγματα εἶναι κωδωνόσχημα (ἀρ. κατ. 84, 85) καί τό πρῶτο 
ἐξ αὐτῶν κοσμεῖται μέ μικρά πεντάλοβα φύλλα ἄκανθας. 

808. Τρία ἀκόσμητα ἐπιθήματα ἀμφικιονίσκων παραθύρων, μέ κοιλόκυρτες τίς στενές 
πλευρές, βρέθηκαν ἔξω ἀπό τήν ἁψίδα τῆς βασιλικῆς Α΄ τοῦ Λόγγου Ἔδεσσας, βλ. Μιχα-
ηλίδης, «Παλαιοχριστιανική Ἔδεσσα», 208, πίν. 90 α-β.

809. Ἀναλυτική ἐξέταση ἐπιθημάτων ἀμφικιόνων ἀπό τή Θεσσαλία, βλ. Συθιακάκη, 
Ἀρχιτεκτονικός Διάκοσμος, 498-539. Πολλά παραδείγματα ἐπιθημάτων καί ἀμφικιονίσκων 
παραθύρων περιλαμβάνονται στή δημοσίευση τῆς ἀρχιτεκτονικῆς γλυπτικῆς ἀπό τήν πε-
ριοχή τῆς Σαλώνας, βλ. Salona I, πίν. VIII-XVII. Ἐπίσης, στή δημοσίευση τῶν βασιλικῶν 
Α΄ καί Β΄ τῶν Φιλίππων, βλ. Lemerle, Philippes, πίν. LΧΧΧΙV. Γιά ἐπιθήματα, ἔργα τοπικοῦ 
ἐργαστηρίου τῆς Ρόδου μέ διάκοσμο ἀπό σχηματοποιημένο ἄνθος λωτοῦ, βλ. Παπαβασι-
λείου, «Ἐπιθήματα», 405-416.

810. Ἐνδεικτικές ἀναφορές βλ. Σωτηρίου, Χριστιανικαί Θῆβαι, 28-31, εἰκ. 31-33, 71-74. 
Ὀρλάνδος, Ξυλόστεγος, 426-427, εἰκ. 389-390. Lemerle, Philippes, πίν. LXXIV. Ὀρλάνδος, 
«Βασιλικαί Λέσβου», 8, 21, εἰκ. 4, 23. Ὁ ἴδιος, «Μνημεῖα Τεγέας», 15-19, 94-99, εἰκ. 11-12, 14, 
54-63. Ὁ ἴδιος, «Βασιλικαί Κῶ», 19, 26, εἰκ. 16, 23. Γραμμένος-Κνιθάκης, Κατάλογος, πίν. 25.

811. Asgari, «Proconnesian production», 271-273, εἰκ. 7-8. Hermann, «Impost Block», 
6-21, εἰκ. 1 α-β, 10.

812. Ἐπιθήματα μέ ἰσοσκελῆ σταυρό μέ πεπλατυσμένες κεραῖες πού ἐγγράφεται σέ 
κύκλο, βλ. Salona I, 41, πίν. XIV, ἀρ. III.c.6, III.c.7. Ἐπίθημα μέ σταυρό μέσα σέ κύκλο καί 
τρίλοβα φύλλα στά διάκενα τῶν κεραιῶν, βλ. Ὀρλάνδος, Ξυλόστεγος, 426, εἰκ. 389. Ἐπίθη-
μα μέ σταυρό μέσα σέ κύκλο καί καρδιόσχημα φύλλα ἑκατέρωθεν, ἀπό τόν ἀμφικιονίσκο 
τοῦ διλόβου παραθύρου τῆς ἁψίδας τοῦ καθολικοῦ τῆς Μονῆς Λατόμου, βλ. Ξυγγόπου-
λος, «Μονή Λατόμου», 152, εἰκ. 10. 5ος αἰ.
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Ὁ ἄβακας τῶν παραπάνω παραδειγμάτων εἴτε εἶναι κανονική 
ὀρθογώνια πλάκα εἴτε ἁπλῶς δηλώνεται μέ μία ὁριζόντια λειασμένη 
ταινία. Σέ κάποια ἐπιθήματα παραμένει ἀδήλωτος. Στίς πλάγιες μακρές 
πλευρές φέρουν τίς χαρακτηριστικές ἀνάγλυφες ἤ ἐγχάρακτες ταινίες 
προσαρμογῆς τῶν ὑαλοστασίων, οἱ ὁποῖες ἔχουν τό τυπικό σχῆμα 
τραπεζίου, ἁπλοῦ ἤ μέ ἡμικυκλικές προεξοχές στήν ἄνω ἀπόληξη.

Ἡ χρονολόγηση τῶν ἁπλοποιημένων ἐπιθημάτων813 εἶναι ἀρκετά 
ἐπισφαλής, ἀφοῦ τό σχῆμα τους δέν ὑπέστη σπουδαῖες μεταβολές κατά 
τό πέρασμα τῶν αἰώνων814 καί τά διακοσμητικά τους θέματα εἶναι πολύ 
περιορισμένα. Μερικά ἀπό τά ἐπιθήματα πού συμπεριελήφθηκαν στή 
μελέτη, δέν εἶναι ἀπίθανο νά ἐντάσσονται σέ ὀψιμότερες περιόδους, διότι 
ἡ μορφή τους εἶναι κάπως βαριά καί κυβική καί τό μέγεθός τους ἀρκετά 
μικρό. Θεωρήθηκε ὅμως σκόπιμο νά ἐνταχθοῦν, ἀφενός διότι, ὅπως 
προαναφέρθηκε, οἱ δημοσιεύσεις ἐπιθημάτων ἀμφικιόνων παραθύρων 
σπανίζουν καί ἀφετέρου, προκειμένου νά ἀποτελέσουν ἐνδεικτικά συ-
γκριτικά παραδείγματα γιά τή μελέτη ἐπιθημάτων ἀπό ἄλλες περιοχές. 

Τό πρῶτο ἐπίθημα (ἀρ. κατ. 82, πίν. 28) ἔχει ἕνα ἐλαφρῶς κοιλόκυρ-
το σχῆμα815 στή μία στενή πλευρά, πού μιμεῖται τμῆμα καλάθου, ἐνῶ 
ἡ ἄλλη διαμορφώνεται κυρτή καί ἀκόσμητη, πιθανῶς ἡμιτελής. Ἡ 
κοιλόκυρτη πλευρά κοσμεῖται μέ σειρά αὐλῶν πού ἀπολήγουν κάτω σέ 
μικρούς μηνίσκους (ἤ ἀλλιῶς φύονται ἀπό κάλυκα μέ μηνοειδῆ μορφή). 

813. Σέ κάποιες περιπτώσεις τά ἐπιθήματα τῶν ἀμφικιονίσκων τῶν παραθύρων ἀκο-
λουθοῦν τόν διάκοσμο τῶν κιονοκράνων τῶν κιονοστοιχιῶν, ὅπως τό ἐπίθημα ἀπό τόν 
ἀμφικιονίσκο τῆς ἁψίδας τῆς βασιλικῆς Α΄ τῶν Φθιωτίδων Θηβῶν, πού ἔχει μορφή ἰωνικοῦ 
κιονοκράνου μέ συμφυές ἐπίθημα καί κοσμεῖται μέ πλούσιο φυτικό διάκοσμο, βλ. Σω-
τηρίου, Χριστιανικαί Θῆβαι, 66-67, εἰκ. 33, 72-74 καί Ὀρλάνδος, Ξυλόστεγος, 427, εἰκ. 300, 
2. Ἐπίσης, βλ. ἐπίθημα ἀμφικίονα παραθύρου μέ φύλλα ἄκανθας καί ἄνθη λωτοῦ ἀπό τήν 
Ἀκρόπολη, Σκλάβου-Μαυροειδῆ, Γλυπτά, 68, ἀρ. 89. Ἐπίσης, βλ. ἐπιθήματα ἀμφικιόνων 
ἀπό τή Ρόδο, μέ διάκοσμο φύλλων ἄκανθας καί σταυροῦ μέσα σέ κυκλικό πλαίσιο, 
Ὀρλάνδος, «Παλαιοχριστιανικά Ρόδου», 15, εἰκ. 9. Ἐπίσης, βλ. ἐπιθήματα μέ διάκοσμο ἀπό 
σταυρούς πού πλαισιώνονται ἀπό ἡμίφυλλα ἄκανθας στή Νικόπολη, Κωνστάντιος-Χαλ-
κιᾶ, «Γλυπτά Νικόπολης», 323, εἰκ. 16-17.

814. Στά παράθυρα τῶν μεσοβυζαντινῶν ναῶν, ἀνάμεσα στά μαρμάρινα φράγματα, 
τοποθετοῦνται ἀμφικιονίσκοι πού φέρουν μικρά κολουροπυραμιδοειδῆ ἐπιθήματα, κο-
σμημένα ὅμως συνήθως μέ θέματα πού ἐπικρατοῦν στήν περίοδο αὐτή (φυλλοφόροι σταυ-
ροί, σταυροί μέ δισχιδεῖς ἀπολήξεις, ἀκανθόφυλλα, ἑλικοειδεῖς ταινίες, πτηνά, προσωπεῖα 
κ.λ.π.), βλ. ἐνδεικτικά, Σκλάβου-Μαυροειδῆ, Γλυπτά, 174-177, ἀρ. 241-245.

815. Ὅμοιο κοιλόκυρτο σχῆμα σέ ἐπίθημα στό Μουσεῖο Θεσσαλονίκης, βλ. Γραμ μένος-
Κνιθάκης, Κατάλογος, 88, πίν. 25, ἀρ. 211. Στή μία στενή πλευρά κοσμεῖται μέ σταυρό καί στήν 
ἄλλη μέ ἰωνικό κυμάτιο κάτω καί κοῖλα ἐπιμήκη φύλλα (γλωσσωτές ραβδώσεις) καί λόγχες 
(σχηματοποιημένο λέσβιο κυμάτιο). Ἐπίθημα ἀμφικιονίσκου παραθύρου μέ κοιλόκυρτο σχῆμα 
ἀλλά προχωρημένο διάκοσμο βρέθηκε στή βασιλική Δ΄ τῶν Φθιωτίδων Θηβῶν, Σωτηρίου, 
«Γλυπτική», 176-177, εἰκ. 9.
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Τό θέμα τῶν αὐλῶν θεωρεῖται ἐπίδραση τῶν ἐργαστηρίων τῆς πρω-
τεύουσας καί ἀπαντᾶται σέ ἐπιθήματα ἀμφικιόνων ἀπό τή βασιλική Α΄ 
τῆς Νέας Ἀγχιάλου816 (πίν. 68), τήν Ἀχειροποίητο Θεσσαλονίκης817, τήν 
ἐπισκοπική βασιλική τῶν Στόβων818, τήν Τεγέα819 (πίν. 68), τό Λιβάδι 
Ἐλασσῶνας820, τήν Κυπάρισσο821 καί σέ ἐπίθημα ἀπό τήν περιοχή τῆς 
βορειοδυτικῆς Μικρᾶς Ἀσίας822 (πίν. 68). 

Οἱ σειρές αὐλῶν ἀπαντῶνται ἐπιπλέον στά ἐπιθηματοειδῆ κιονόκρα-
να τοῦ κιβωρίου τῆς βασιλικῆς στό Ἄδυτον τοῦ ναοῦ τοῦ Ἀπόλλωνος 
στή Μίλητο823 ἀλλά καί στά ἐπιθήματα τῶν ἰωνικῶν κιονοκράνων ἀπό 
τό Γυμνάσιο τῶν Σάρδεων824 καί ἀπό τό TaȘkasap τῆς Κωνσταντινούπο-
λης825. Μέ βάση τά παραπάνω φαίνεται ὅτι τό θέμα τῶν αὐλῶν ἤ κοίλων 
φύλλων εἶναι σέ χρήση ἀπό τά μέσα τοῦ 5ου αἰ. μέχρι καί τόν 9ο/10ο αἰ.826. 

Ἡ χρονολόγηση τοῦ ἐπιθήματος τῆς Κῶ, μέ βάση καί τό σχῆμα του, 
πού εἶναι κοντά στά παραδείγματα τῶν μέσων τοῦ 5ου αἰ. ἤ τῶν ἀρχῶν 
τοῦ 6ου αἰ., κατά τή γνώμη μας θά πρέπει νά προσδιορισθεῖ στήν ἴδια 
περίοδο.

Τό ἑπόμενο ἐπίθημα (ἀρ. κατ. 83, πίν. 28), πού σώζεται τμημα-
τικά, πιθανότατα ἔστεφε κάποιο κιονόκρανο ἤ πεσσό, δεδομένου ὅτι 
καί ἡ κάτω ἐπιφάνειά του εἶναι ὀρθογωνισμένη. Τό σχῆμα του εἶναι 
λοξότμητο. Στίς δύο σωζόμενες πλευρές του κοσμεῖται μέ συνεχεῖς κε-
κλιμένους αὐλούς ἤ κοίλα φύλλα, πού φύονται ἀπό κάλυκες μέ μηνοειδῆ 
μορφή. Τό θέμα τῶν αὐλῶν ἔχει ἀναφερθεῖ ἀναλυτικά παραπάνω καί 
ἀπαντᾶται καί στόν διάκοσμο ἐπιθημάτων κιονοκράνων, κυρίως ἀπό 

816. Σωτηρίου, Χριστιανικαί Θῆβαι, 29 καί 66, εἰκ. 31 καί 71, μέσα 5ου αἰ.
817. Diehl - Le Tourneau - Saladin, Monuments, εἰκ. 12-13. γ΄ τέταρτο 5ου αἰ.
818. Egger, «Stobi», 62, εἰκ. 57. Ἐπίσης βλ. Nikolajević-Stojković, Décoration 

Architectural, 112. Γιά τή χρονολόγηση τοῦ ναοῦ ἔχουν προταθεῖ πολλές ἀπόψεις, πού 
στηρίχθηκαν κυρίως στήν ἀνάλυση τοῦ ἀρχιτεκτονικοῦ διακόσμου (ἀπό τό α΄ μισό τοῦ 5ου 
αἰ. ἕως καί τό γ΄ τέταρτο τοῦ 6ου αἰ.).

819. Ὀρλάνδος, Ξυλόστεγος, 427, εἰκ. 390,3.
820. Συθιακάκη, Ἀρχιτεκτονικός Διάκοσμος, 389-392, ἀρ. 91, πίν. 38, εἰκ. 239-240. 7ος αἰ.
821. Δρανδάκης, «Κυπάρισσος», πίν. 175.
822. Ötüken, Forschungen, πίν. 28,5.
823. Peschlow, «Didyma», πίν. 38, 4.
824. Yegül, «Capitals», εἰκ. 5, 9, 15, 37α. Τέλη 5ου-ἀρχές 6ου αἰ.
825. Zollt, Kapitellplastik, 304-307, πίν. 4-5, ἀρ. 10-12. Τέλη 5ου-ἀρχές 6ου αἰ. (γύρω 

στό 500).
826. Τό θέμα ἀπαντᾶται καί σέ κιονόκρανο ἀπό τήν Tuzla, πού χρονολογεῖται στόν 

9ο/10ο αἰ., βλ. Dennert, Kapitelle, 32-33, πίν. 10, ἀρ. 31. Ἐπίσης, σέ ἀρκετά παραδείγματα 
πού χρονολογοῦνται μετά τόν 6ο αἰ., ὅπως στόν Ἅγιο Κλήμη τῆς Ἄγκυρας, στήν Κοίμηση 
τῆς Νίκαιας, στό Kalenterhane Camii τῆς Κωνσταντινούπολης, στή Νέα Μονή Χίου κ.ἄ., 
βλ. Dennert, Kapitelle, 32-33, ὅπου καί ἡ σχετική βιβλιογραφία.
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τήν περιοχή τῆς Μικρᾶς Ἀσίας (Μίλητος, Σάρδεις). Ἡ χρονολόγησή 
του στά τέλη τοῦ 5ου μέ ἀρχές 6ου αἰ. εἶναι μᾶλλον ἡ πιθανότερη. 

Τά ἐπιθήματα μέ ἀρ. κατ. 84 καί 85 (πίν. 28) ἀνήκουν στόν τύπο τῶν 
κωδωνόσχημων (bell-shaped double capitals). Τό πρῶτο κοσμεῖται μέ 
σειρά ἀπό πέντε ὄρθια πεντάλοβα φύλλα ἄκανθας, πού καλύπτουν τίς 
δύο στενές πλευρές ἀλλά ἐκτείνονται καί σέ τμῆμα τῶν πλάγιων πλευρῶν, 
ὅπου ἀφήνεται ἀρκετά πλατιά ἀκόσμητη λειασμένη ταινία. Τό δεύτερο 
κοσμεῖται μέ ἀνάγλυφο λατινικό σταυρό μέ πεπλατυσμένες ἀπολήξεις 
κεραιῶν, ὁ ὁποῖος ἔχει ἀποξεσθεῖ ἀλλά ἐπάνω στήν ἐπιφάνεια τοῦ 
μαρμάρου διακρίνεται τό ἀποτύπωμά του. Καί τά δύο ἔχουν ὀγκώδεις 
προεξέχοντες ἄβακες. Κωδωνόσχημα κιονόκρανα ἀμφικιόνων ἔχουν 
βρεθεῖ στήν Προκόννησο827 (πίν. 69). Κοσμοῦνται μέ σειρά πεντάλοβων 
φύλλων μαλακῆς ἄκανθας μέ ἔντονη ἀνάπτωση τῶν κορυφαίων λοβῶν 
καί μέ σειρά ἀνακαμπτόμενων γλωσσωτῶν ραβδώσεων. Στίς πλάγι-
ες πλευρές φέρουν πλατιά ἀκόσμητη λειασμένη ταινία. Ἡ ἄκανθα τοῦ 
ἐπιθήματος τῆς Κῶ εἶναι ἀρκετά κατεστραμμένη ἀλλά φαίνεται ὅτι ἔχει 
σαφῶς πιό σχηματική μορφή ἀπό αὐτήν τῆς Προκοννήσου. Οἱ πλάγι-
οι λοβοί εἶναι συμπαγεῖς καί ἀπολήγουν σέ μία μόνο σχετικά αἰχμηρή 
γλωσσίδα, ἔχουν ἀπό ἕνα βαθιά σκαμμένο νεῦρο, ἐνῶ ὁ κορυφαῖος πα-
ρουσιάζει μικρή ἀνάπτωση. Τό κεντρικό νεῦρο τοῦ φύλλου τονίζεται ἀπό 
δύο βαθιά σκαμμένες παράλληλες κατακόρυφες αὐλακώσεις. Βάσει τῆς 
σχηματοποίησης τῆς ἄκανθας τό ἐπίθημα θά πρέπει νά χρονολογηθεῖ 
σέ ὀψιμότερη περίοδο ἀπό αὐτήν τῶν κιονοκράνων τῆς Προκοννήσου 
(α΄ μισό 5ου αἰ.), ἴσως στό β΄ μισό τοῦ 5ου ἤ στίς ἀρχές τοῦ 6ου αἰ. Τό 
δεύτερο ἐπίθημα, εἶναι δύσκολο νά χρονολογηθεῖ μέ ἀκρίβεια, ὡστόσο ἡ 
κωδωνόσχημη μορφή του ὑποδεικνύει μία κοντινή μέ τό προηγούμενο 
χρονολόγηση, ἴσως στό α΄ μισό τοῦ 6ου αἰ.

Ὁ σταυρός, σέ μορφή ἁπλοῦ ἤ λατινικοῦ, ἤ καί διάλιθου σέ μία 
περίπτωση (ἀρ. κατ. 86, πίν. 28), εἶναι τό κυρίαρχο θέμα, πού λαξεύε-
ται σέ πολλές περιπτώσεις σέ ἀρκετά ὑψηλό ἀνάγλυφο. Τά ἐπιθήματα 
μέ ἀρ. κατ. 87, 88, 89 (πίν. 29) ἔχουν ἀκριβῶς ὅμοιο σχῆμα μέ τό ἐπίθη-
μα ἀρ. κατ. 86, ἀλλά κοσμοῦνται μέ μεγάλους ἐλεύθερους ἀνάγλυφους 
λατινικούς σταυρούς828. Μέ σταυρό, ἀνάγλυφο ἤ ἐγχάρακτο, στή μία 

827. Δύο ὅμοια μεταξύ τους κιονόκρανα πού προορίζονταν νά τοποθετηθοῦν σέ δίλο-
βο παράθυρο, βλ. Asgari, «Proconnesian production», 271-273, εἰκ. 7-8.

828. Ἐπιθήματα μέ ἁπλούς σταυρούς πού ἔχουν πεπλατυσμένες κεραῖες βλ. Μπούρας, 
«Κατάλογος», 49-50, εἰκ. 20. Ἀπό τή Νέα Ἀγχίαλο, βλ. Λαζαρίδης, ΠΑΕ 1972, πίν. 24. Ἀπό 
τή δυτική Μικρά Ἀσία, βλ. Ötüken, Forschungen, 226, πίν. 42, 4. Ἀπό τή βασιλική Β΄ τῶν 
Φιλίππων, Lemerle, Philippes, πίν. LXXIV. Ἀπό τήν ἀρχαία Μεσσήνη, βλ. Ὀρλάνδος, 
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ἤ καί στίς δύο στενές πλευρές, κοσμοῦνται καί τά ἐπιθήματα μέ ἀρ. 
κατ. 90-99 (πίν. 29-31), πού θά πρέπει νά χρονολογηθοῦν γενικά στόν 
5ο αἰ. καί στόν 6ο αἰ.829. Ἕνα ἄλλο ἐπίθημα (ἀρ. κατ. 100, πίν. 31) κο-
σμεῖται μέ ἕναν πιό σύνθετο σταυρό, μέ ἐλαφρῶς τρισχιδεῖς ἀπολήξεις 
κεραιῶν πού βαίνει ἐπάνω σέ σφαιρικό κομβίο, μέ τή μεσολάβηση μι-
κροῦ ἀνάγλυφου στελέχους. 

Τό ἐπίθημα μέ ἀρ. κατ. 101 (πίν. 32) ἔχει ὅμοιο σχῆμα μέ τό προη-
γούμενο καί ἀνάλογη διακόσμηση, μόνο πού ἐδῶ ὁ σταυρός, σαφῶς 
πιό ἄτεχνα ἀποδοσμένος, ἔχει ἐλαφρῶς πεπλατυσμένες τίς κεραῖες 
καί ὄχι τρισχιδεῖς, ἀλλά βαίνει ἐπάνω σέ ὅμοιο σφαιρικό κομβίο μέ τή 
μεσολάβηση μικροῦ στελέχους. Τό θέμα τοῦ σταυροῦ πού βαίνει σέ 
σφαῖρα, θεωρεῖται ὅτι ἐμφανίζεται γιά πρώτη φορά στόν Ἅγιο Πολύευ-
κτο830 σέ θωράκιο κλίμακας ἄμβωνα καί εἶναι πολύ διαδεδομένο σέ 
θωράκια καί κίονες τῶν παλαιοχριστιανικῶν βασιλικών831.

Τά ἐπιθήματα μέ ἀρ. κατ. 102, 103, 104, 105, 106 (πίν. 32-33) εἶναι μι-
κροῦ μεγέθους, κοσμοῦνται μέ ἀνάγλυφο λατινικό σταυρό καί φέρουν 
προεξέχοντα ὀρθογώνιο ἄβακα832. 

Τό ἐπίθημα (ἤ ἐπιθηματοειδές κιονόκρανο) μέ ἀρ. κατ. 107 (πίν. 33), 
μέ ἔνδειξη προέλευσης Θ (ἴσως ἀπό τίς Δυτικές Θέρμες), προέρχεται 
ἀπό ἐπίστεψη κίονα καθώς ἔχει κυκλική κάτω ἐπιφάνεια. Ἡ μία του ὄψη 
κοσμεῖται σέ ὅλο της τό πλάτος μέ ἰδιότυπα ἀνάγλυφα φύλλα ἄκαν-
θας πού ἀποτελοῦνται ἀπό μεγάλες λογχοειδεῖς γλωσσίδες. Πρόκειται 
οὐσιαστικά γιά τρεῖς λοβούς φύλλων, πού φύονται ἀπό τήν ἴδια εὐθεῖα 
στή βάση τοῦ ἐπιθήματος χωρίς νά πλαισιώνουν κάποιο κεντρικό 
νεῦρο. Ὁ κεντρικός λοβός συνίσταται ἀπό πέντε ἐπιμήκεις λογχοειδεῖς 

«Χριστιανική Μεσσήνη», 95-96, εἰκ. 10. Ἐπιθήματα μέ διάκοσμο σταυρῶν σέ διάφορους 
τύπους ἀπό τήν Τεγέα, βλ. Ὀρλάνδος, «Μνημεῖα Τεγέας», 15-19, 94-99, εἰκ. 11-12, 14, 54-
63. Κυβικά λοξότμητα ἐπιθήματα μέ ἀνισοσκελεῖς ἀνάγλυφους σταυρούς, βλ. Γιαλούρη, 
«Βασιλική Τιθορέας», 89, 94, πίν. 36 β-γ.

829. Παρόμοιο σχῆμα καί διάκοσμος σέ ἐπίθημα ἀπό τό παράθυρο τῆς ἁψίδας τῆς 
βασιλικῆς τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη στό Μαστιχάρι, τό ὁποῖο δέν ἔχει ἐντοπισθεῖ, βλ. Ὀρλάνδος, 
«Βασιλικαί Κῶ», 26, εἰκ. 23.

830. Harrison, SaraÇhane, εἰκ. 179-181. Ἐκεῖ οἱ σταυροί εἶναι διπλεπίπεδοι καί τό ἀνάγλυ-
φο ἀρκετά ὑψηλό. Ὅμως, ὁ ἄμβωνας δέν μπορεῖ νά ἀποδοθεῖ μέ βεβαιότητα στήν ἀρχική 
φάση τοῦ ναοῦ. Τό θέμα χρησιμοποιεῖται ἐντατικά σέ ἀρκετά ἀπό τά θωράκια τῶν πα-
ραθύρων τῆς Ἁγίας Σοφίας Κωνσταντινούπολης, ὅπου οἱ σταυροί πού βαίνουν σέ σφαῖρα 
πλαισιώνουν κεντρικό ρόμβο, Guiglia-Guidobaldi - Barsanti, Santa Sophia, 96-147.

831. Βλ. παρακάτω στά κεφάλαια VII.1 καί VIII.2. 
832. Ὅμοιο σχῆμα καί διάκοσμος σέ ἐπίθημα ἀπό τή βασιλική τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη στό 

Μαστιχάρι, τό ὁποῖο δέν βρέθηκε, βλ. Ὀρλάνδος, «Βασιλικαί Κῶ», 19, εἰκ. 16. Ἐπίσης, σέ 
ἐπίθημα ἀπό τό Μουσεῖο Θεσσαλονίκης, βλ. Γραμμένος-Κνιθάκης, Κατάλογος, 89, πίν. 25, 
ἀρ. 213.
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γλωσσίδες, ἀπό τίς ὁποῖες οἱ τρεῖς μεσαῖες εἶναι ἐντελῶς κατακόρυφες 
καί οἱ αἰχμηρές τους ἀπολήξεις τοποθετοῦνται στήν ἴδια εὐθεῖα, σχη-
ματίζοντας μία τεθλασμένη γραμμή. Οἱ ἀπολήξεις τῶν δύο ἐξωτερικῶν 
γλωσσίδων ἀνακάμπτονται καί καμπυλώνουν πρός τίς πλάγιες πλευρές 
τοῦ ἐπιθήματος. Οἱ πλάγιοι λοβοί ἀποτελοῦνται ἀπό τρεῖς μικρότερες 
ἀκτινωτές γλωσσίδες, ἀπό τίς ὁποῖες ἡ ἐσωτερική ἐφάπτεται μέ τήν 
ἐξωτερική γλωσσίδα τοῦ κεντρικοῦ λοβοῦ.

Τό σχῆμα τοῦ ἐπιθήματος εἶναι τεκτονικό καί συμπαγές. Μορφο-
λογικά, ἡ λογχοειδής διαμόρφωση τῶν γλωσσίδων καί οἱ γωνιώδεις 
ἀπολήξεις τους εἶναι συγγενικές μέ τή διαμόρφωση τῶν γλωσσίδων στά 
ἰδιότυπα ριπιδοειδῆ φύλλα ἄκανθας πού κοσμοῦν σειρά ἐπιθημάτων 
κιονοκράνων καί ἀμφικιόνων ἀπό τήν περιοχή τῆς Νέας Ἀγχιάλου833 
(πίν. 69), τοῦ Βόλου (πίν. 69) καί τοῦ Ἁλμυροῦ834 (πίν. 69), τά ὁποῖα 
ἔχουν χρονολογηθεῖ στόν 7ο αἰ. Ἀκόμη πιό κοντινή εἶναι ἡ διαμόρφω-
ση τῶν γλωσσίδων στά γωνιακά ἡμίφυλλα σέ ἐπίκρανα παραστάδων 
ἀπό τό αἴθριο τῆς βασιλικῆς Γ’ τῆς Νέας Ἀγχιάλου835 (πίν. 70), πού 
ἐπίσης χρονολογοῦνται στόν 7ο αἰ.

Ἡ τεκτονικότητα τοῦ σχήματος τοῦ ἐπιθήματος τῆς Κῶ, ἡ συμπαγής 
μορφή καί ὁ σχηματοποιημένος διάκοσμος πού ἔχει ἀπομακρυνθεῖ 
κατά πολύ ἀπό τή φυσιοκρατική ἀντίληψη ἀλλά διατηρεῖ ἀκόμη μία 
κάποια σχετική εὐκαμψία στή διάταξη κυρίως τῶν γλωσσίδων τῶν 
πλάγιων λοβῶν, θά πρέπει νά τό χρονολογήσουν κοντά στά προανα-
φερθέντα παραδείγματα ἀπό τήν περιοχή τῆς Μαγνησίας καί πιθανῶς 
λίγο πιό πρώϊμα ἀπό αὐτά, δηλαδή στό α΄ μισό τοῦ 7ου αἰ. Ἡ χρο-
νολόγηση αὐτή, στήν περίπτωση πού τό ἐπίθημα προέρχεται ἀπό τή 
βασιλική Β΄ τῶν Δυτικῶν Θερμῶν836, ταιριάζει μέ τή χρονολόγηση τῶν 
θωρακίων ἀπό τήν ἴδια βασιλική (ἀρ. κατ. 209-211) καί τοῦ πεσσίσκου 
τέμπλου (ἀρ. κατ. 203) (πιθανῶς ἀπό τό ἴδιο μνημεῖο), πού ἐξετάζονται 
παρακάτω, στά σχετικά κεφάλαια. Προσθέτει, ἐπίσης, ἕνα ἀκόμη ἐπι-
χείρημα γιά τήν ἀναγνώριση μιᾶς ἐπισκευαστικῆς φάσης τῆς βασιλικῆς 
μέσα στό α΄ μισό τοῦ 7ου αἰ.

833. Ἐπίθημα κιονοκράνου ἀπό τή βασιλική Δ΄ καί ἐπίθημα ἀμφικίονα, βλ. Σωτηρίου, 
«Γλυπτική», 177-178, εἰκ. 8-9.

834. Πρόκειται γιά τρία ἐπιθήματα κιονοκράνων, βλ. Γιαννόπουλος, «Φρούριο Βόλου», 
123, εἰκ. 7. Ὁ ἴδιος, «Ἔρευναι», 375, εἰκ. 4. Συθιακάκη, Ἀρχιτεκτονικός Διάκοσμος, 342-343 
καί 347-351, ἀρ. 73, 74, 79, πίν. 31-32, εἰκ. 190-192 καί 200.

835. Σωτηρίου, «Γλυπτική», 174, εἰκ. 3-4.
836. Γιά τή βασιλική, βλ. παραπάνω κεφ. Ι.3.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII.  
ΚΙΟΝΕΣ - ΒΑΣΕΙΣ - ΑΜΦΙΚΙΟΝΕΣ

VII.1. ΚΙΟΝΕΣ

Στίς παλαιοχριστιανικές βασιλικές πολύ συχνά οἱ κιονοστοιχίες 
παρουσιάζουν μία γραφική ἀκανονιστία: παρατηρεῖται δηλαδή ἡ 
χρήση κιόνων πού διαφέρουν μεταξύ τους, ὄχι μόνο κατά τό εἶδος 
τοῦ μαρμάρου ἀλλά καί κατά τίς διαστάσεις ἤ τόν τύπο τῶν βάσε-
ων. Ἡ ἀκανονιστία αὐτή μπορεῖ νά εἶναι ἠθελημένη ἤ νά ὀφείλεται 
σέ οἰκονομικούς λόγους, μιᾶς καί ἡ χρήση ἕτοιμων ἀρχιτεκτονικῶν 
μελῶν ἀπό ἀρχαιότερα μνημεῖα ἦταν ἀφενός μέν εὔκολη καί ἀφετέρου 
οἰκονομικότερη λύση. Στήν ἐξισορρόπηση τῶν διαφορετικῶν ὑψῶν 
τῶν κιόνων ὀφείλεται καί ἡ προσθήκη βάθρων ἤ ἡ σύμπτυξη τῶν δι-
αστάσεων τῶν κιονοκράνων, προκειμένου νά ἐπιτευχθεῖ τό ἐπιθυμητό 
ὕψος. Ἐκτός τῶν παραπάνω περιπτώσεων ὑπάρχουν καί βασιλικές, γιά 
τίς ὁποῖες κατασκευάστηκαν ἐξαρχῆς ὁμοιόμορφοι κίονες καί βάσεις, 
ὅπως στή νότια βασιλική τοῦ Ἁγίου Στεφάνου στήν Κέφαλο, πού θά 
ἐξετασθοῦν παρακάτω. 

Οἱ παλαιοχριστιανικοί κίονες ἦταν κατά κανόνα μονoλιθικοί καί 
ἀρράβδωτοι, μέ μείωση τῆς διαμέτρου στό ἄνω μέρος τους837. Πρός 
τά κάτω ὁ κορμός ἔφερε ἀπόθεση, δηλαδή ἐλαφρά διαπλάτυνση πού 
κατέληγε σέ ταινία καί πρός τά ἐπάνω ἀπόφυση, δηλαδή μικρή σπείρα 
μέ ταινίες ἤ καί μόνο μία ταινία. Στίς περιπτώσεις πού βρίσκονται ρα-
βδωτοί μπορεῖ καί νά προέρχονται ἀπό παλαιότερα μνημεῖα. Ἡ λάξευ-
ση ραβδώσεων δέν ἦταν ἀναγκαία, διότι συνήθως τά μάρμαρα ἦταν 
πολύχρωμα ἀλλά καί σκληρά, πού δέν προσφέρονταν γιά λεπτόλογη 
λάξευση. Πολλές φορές οἱ κορμοί διακοσμοῦνταν μέ γλυπτούς ἤ με-
ταλλικούς σταυρούς, ἁπλούς ἤ ἐπάνω σέ σφαῖρα, ἤ ἐνεπίγραφους838. 
Ἐπιπλέον, ὑπάρχουν καί οἱ περιπτώσεις κιόνων πού ἔφεραν ἔνθε-
τη διακόσμηση ἀπό πολύτιμους λίθους καί χρωματιστή ὑαλόμαζα σέ 
περίπλοκα σχέδια839.

Οἱ ἀρράβδωτοι καί ἀκόσμητοι κίονες δέν προσφέρουν στοιχεῖα 
χρονολόγησης, γι’ αὐτόν τόν λόγο σπανίως ἔχουν ἀπασχολήσει τούς 

837. Lemerle, Philippes, πίν. LXVIII. Πελεκανίδης, «Βασιλική Φιλίππων», 144, εἰκ. 23.
838. Ὀρλάνδος, Ξυλόστεγος, 277, εἰκ. 225. Γούναρης, «Εἰσαγωγή», 147.
839. Ὁ τύπος συνηθιζόταν στήν Κωνσταντινούπολη τήν ἐποχή τοῦ Ἰουστινιανοῦ, 

ὅπως οἱ κίονες ἀπό τήν Ἁγία Εὐφημία καί τόν Ἅγιο Πολύευκτο στήν Κωνσταντινούπολη, 
βλ. Krautheimer, Ἀρχιτεκτονική, 273, εἰκ. 178-179. Harrison, SaraÇhane, εἰκ. 138-140.
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ἐρευνητές. Στή μελέτη συμπεριλήφθηκαν οἱ κίονες ἀπό τή βασιλική 
τοῦ Ἁγίου Γαβριήλ840 καί τοῦ Ἁγίου Στεφάνου841, πού φαίνεται ὅτι 
ἔχουν κατασκευασθεῖ εἰδικά γιά τίς συγκεκριμένες βασιλικές, καθώς καί 
δύο κίονες πού πιθανόν προέρχονται ἀπό τόν Ἅγιο Στέφανο, καθώς 
βρίσκονται στόν χῶρο νότια τῆς βόρειας βασιλικῆς. 

Ἕνας μόνο κίονας (ἀρ. κατ. 108, πίν. 33) ἀπό τήν περιοχή τῆς Κῶ 
φέρει πλούσια ἀνάγλυφη φυτική διακόσμηση καί ἀποτελεῖ μοναδικό 
γνωστό παράδειγμα γιά τήν περιοχή τῆς Δωδεκανήσου καί τοῦ εὐρύτε-
ρου νησιωτικοῦ χώρου. 

Ὁ κίονας842 εἶναι ἐντοιχισμένος σέ β΄χρήση στό ναό τῆς Κοίμη-
σης (Προσκύνημα) στήν Ἀντιμάχεια καί κατασκευασμένος ἀπό κα-
στανόγκριζο μάρμαρο, προφανῶς εἰσηγμένο. Ἡ προέλευσή του θά 
μποροῦσε νά ἀναζητηθεῖ σέ μία ἀπό τίς βασιλικές τῆς περιοχῆς. Ἡ βα-
σιλική τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων, πού βρίσκεται σέ μικρή ἀπόσταση, ἦταν 
ἀφενός μέν μικρή σέ μέγεθος καί ἀφετέρου ὁ γλυπτός της διάκοσμος 
εἶναι σχετικά φτωχός. Στή βασιλική τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη στό Μαστιχάρι, 
τό μέγεθος καί ὁ πλούσιος ψηφιδωτός διάκοσμος τῆς ὁποίας θά δι-
καιολογοῦσε τή χρήση ἑνός τέτοιου κίονα, τά ἀρχιτεκτονικά γλυπτά 
ἔχουν διαφορετικό ὕφος, ἐνῶ οἱ κίονες πού ἀποκαλύφθηκαν κατά τήν 
ἀνασκαφή τῆς βασιλικῆς εἶναι διακοσμημένοι μόνο μέ σταυρούς. Εἶναι 
πιθανό ὁ κίονας νά προέρχεται ἀπό κιβώριο, ὅπου, ὡς γνωστόν, χρη-
σιμοποιοῦνται στρεπτοί, χρωματιστοί ἤ καί ἀνάγλυφοι κίονες, προ-
κειμένου νά ἐξαρθεῖ ὁ χῶρος τοῦ θυσιαστηρίου. 

Σέ ὅλη τήν ἐπιφάνεια τοῦ κορμοῦ του ἁπλώνεται πλούσιος ἀνάγλυ-
φος φυτικός διάκοσμος. Στό κάτω μέρος διαμορφώνεται βάση μέ 
σπείρα καί σκοτία. Ἀμέσως πιό πάνω σκαλίζεται μεγάλο πεντάλοβο 
ἤ ἑπτάλοβο φύλλο μαλακῆς ἄκανθας πού καλύπτει μεγάλο μέρος τῆς 
ἐπιφάνειας. Οἱ πλάγιοι λοβοί διαιροῦνται σέ τρεῖς ἰσομήκεις γλωσσίδες, 
πού ἔχουν λοξή πρός τα ἔξω διάταξη. Ἡ ἐξωτερική τους γλωσσίδα 
ἀνακάμπτεται, σχηματίζοντας καλλίγραμμο ὠοειδῆ ὀφθαλμό. Οἱ 
ἀπολήξεις τῶν γλωσσίδων εἶναι σχετικά αἰχμηρές καί ἡ ἐπιφάνειά τους 
βαθιά σκαμμένη, σχεδόν κοίλη, μέ σχετικά πλατύ χεῖλος. Ὁ κορυφαῖος 
λοβός φαίνεται ὅτι ἦταν τριμερής, μέ μία ἐλεύθερη γλωσσίδα σέ κάθε 
πλευρά καί ἀνέπιπτε. Τό κεντρικό νεῦρο τοῦ φύλλου τονίζεται μέ δύο 
κατακόρυφες παράλληλες νευρώσεις πού φθάνουν μέχρι τή βάση του. 
Ἡ ἐπιφάνεια τοῦ κορμοῦ ἐπάνω ἀπό τό φύλλο γεμίζει μέ ἕναν ἐξαιρε-

840. Γιά τή βασιλική, βλ. παραπάνω, κεφ. Ι.3.
841. Γιά τή βασιλική, βλ. παραπάνω, κεφ. Ι.3.
842. Μαστορόπουλος, Ἀντιμάχεια, 189, εἰκ. στή σελ. 51.
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τικά πλούσιο καί πυκνό διάκοσμο, ἀποτελούμενο ἀπό διμερεῖς βλα-
στούς πού ἀπολήγουν σέ καλοσχηματισμένες σπεῖρες, πλατιά φύλλα 
καί καρπούς κισσοῦ καί πολύλοβα φύλλα αἰχμηρῆς ἄκανθας. Τά θέμα-
τα, μαλακά πλασμένα, καταλαμβάνουν κάθε σημεῖο τῆς ἐπιφάνειας τοῦ 
κίονα καί ἁπλώνονται χωρίς ἰδιαίτερη συμμετρία, μέ μία νωχέλεια καί 
μία ἰδιάζουσα ἐλευθερία, ὅπου φαίνεται ὅτι δέν ὑπάρχει ἐνδιαφέρον γιά 
τό τί καί ποῦ ἀκριβῶς θά ἀπεικονισθεῖ, ἀλλά μόνο γιά τήν κάλυψη τῆς 
ἐπιφάνειας μέ ὅσο τό δυνατόν πιό πυκνό διάκοσμο. 

Πλούσιος ἀνάγλυφος γεωμετρικός ἤ φυτικός διάκοσμος ἀπαν-
τᾶται σέ κίονα ἀπό τή βασιλική τοῦ Κασσερίν στήν Τυνησία843, σέ 
κίονα ἀπό τό Bari844 (πίν. 70) καί σέ κίονες σαρκοφάγου στό Βατι-
κανό845. Παρόμοια κισσόφυλλα μέ αὐτά τοῦ κίονα χρησιμοποιοῦνται σέ 
θωράκιο τῆς ὕστερης ἀρχαιότητας ἀπό τή Βενόζα (πίν. 70), πού ἡ πίσω 
ὄψη του ἔχει ἐπαναχρησιμοποιηθεῖ σάν ἐπιτύμβια ἑβραϊκή ἐπιγραφή846. 
Ἕνα ἀρκετά κοντινό παράλληλο ἐντοπίστηκε σέ δύο κίονες κιβωρίου 
ἀπό τήν περιοχή τῆς Σαλώνας847 (πίν. 70, 71). Καί ἐκεῖ στό κάτω μέρος 
τοῦ κορμοῦ φύονται δύο μεγάλα πεντάλοβα φύλλα ἄκανθας, ἐνῶ στήν 
ὑπόλοιπη ἐπιφάνεια ἁπλώνεται πλούσιος φυτικός διάκοσμος (κλη-
ματίδα) σέ ἀρκετά πυκνό καί ἔξεργο ἀνάγλυφο.

Ἀνάγλυφος φυτικός διάκοσμος ἀπαντᾶται σέ μαρμάρινες ἐπεν-
δύσεις κιόνων848 καί σέ πεσσίσκους φράγματος πρεσβυτερίου849 ἀπό τό 
Ἀρχαιολογικό Μουσεῖο Κωνσταντινούπολης (πίν. 71), πού χρονολο-
γοῦνται στόν 6ο αἰ. Ἐπίσης, στούς πεσσούς τοῦ Ἁγίου Πολυεύ κτου 
(524-527)850 (πίν. 71), ὅπου ἡ ὀργάνωση καί ἡ ἀνάπτυξη τοῦ διακόσμου 
εἶναι παρόμοια (βλαστός ἀμπέλου μέ βότρυες καί φύλλα), ἀλλά ἡ τε-
χνική ἐπεξεργασία ἀρκετά διαφοροποιημένη, καθώς τά θέματα δου-

843. Ὀρλάνδος, Ξυλόστεγος, 275-276, εἰκ. 223. Ὁ κορμός τοῦ κίονα κοσμεῖται μέ 
ἀνάγλυφο δικτυωτό πλέγμα, ὅπου περικλείονται μικρά τρίφυλλα.

844. Bertelli, «Bari», 157, εἰκ. 29. Ὁ κίονας φέρει στό κάτω τμῆμα κατακόρυφες γλωσ-
σωτές ραβδώσεις καί ἡ ὑπόλοιπη ἐπιφάνεια κοσμεῖται μέ κληματίδα, μέ φυσιοκρατική 
ἀπόδοση σέ ἀρκετά ὑψηλό ἀνάγλυφο. Οἱ βλαστοί τῆς κληματίδας ἁπλώνονται στήν 
ἐπιφάνεια τοῦ κορμοῦ μέ ἑλικοειδῆ διάταξη.

845. Koch, Fruhchristliche Sarkophage, εἰκ. 65.
846. Colafemmina, «Inscrizioni», σ. 127-128, εἰκ. 1.
847. Salona I, 77-78, πίν. ΧΙΧ, V.b. 8-9.
848. Firatli, Sculpture, 102-103, πίν. 61, ἀρ. 190a-b, 191a-b, ὅπου καί ἡ σχετική βιβλιο-

γραφία.
849. Firatli, Sculpture, 142-146, πίν. 87 καί 89, ἀρ. 281a-b, 282a-b, 289 a-b καί 290 a-b, 

ὅπου καί ἡ σχετική βιβλιογραφία. Βλ. καί σελ. 146-147, πίν. 90-91, ἀρ. 291-294, πεσσίσκοι 
μέ φυτικό ἀλλά πιό σχηματοποιημένο διάκοσμο πού χρονολογοῦνται στόν 5ο - 6ο αἰ.

850. Krautheimer, Ἀρχιτεκτονική, 271-273, εἰκ. 177. Harrison, SaraÇhane, εἰκ. 143-144.
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λεύονται σέ ἀρκετά ἔξεργο ἀνάγλυφο, ἐνῶ στόν κίονα τῆς Ἀντιμάχειας 
ἁπλώνονται πιό μαλακά πλασμένα. 

Ὁ πλούσιος φυτικός διάκοσμος σέ φέροντα στοιχεῖα ἀπαντᾶται 
κυρίως κατά τόν 6ο αἰ., ἀλλά τό εἶδος τοῦ ἀναγλύφου, μέ τό μαλακό 
πλάσιμο, θά μποροῦσε νά χρονολογήσει τόν κίονα σέ πρωϊμότερη 
περίοδο, ἴσως στό β΄ μισό τοῦ 5ου αἰ. Ἡ ποιότητα τῆς λάξευσης καί 
τό εἶδος τοῦ μαρμάρου μαρτυροῦν τήν εἰσαγωγή του, μᾶλλον ἀπό τήν 
Κωνσταντινούπολη, ἐνῶ τό μνημεῖο στό ὁποῖο ἦταν τοποθετημένος, 
παραμένει ἄγνωστο.

Ἕνας ἀπό τούς κίονες τοῦ Ἁγίου Γαβριήλ (ἀρ. κατ. 109, πίν. 34), 
στόν βόρειο στυλοβάτη τοῦ ἱεροῦ Βήματος, ἔχει στρεπτές ραβδώσεις 
καί κατά τήν ἀναστήλωσή του, μετά τήν ἀνασκαφή τῆς βασιλικῆς, 
ἐπάνω στόν κίονα τοποθετήθηκε ἕνα ἰωνικό κιονόκρανο μέ συμφυές 
ἐπίθημα (ἀρ. κατ. 45). Οἱ στρεπτές ραβδώσεις συνηθίζονται σέ κίονες 
κιβωρίων851, πού συνήθως φέρουν χαμηλά κάθετες ραβδώσεις καί στό 
ἄνω τμῆμα ἑλικοειδεῖς ἤ τεθλασμένες. Ἐπίσης, ἀπαντῶνται σέ μικρο-
γραφίες κιονοστοιχιών σέ ὄψεις σαρκοφάγων, ὅπως σέ σαρκοφάγους 
ἀπό τό Ἀρχαιολογικό Μουσεῖο Κωνσταντινούπολης852 (πίν. 71) πού 
χρονολογοῦνται στά τέλη τοῦ 4ου - 5ο αἰ., στή σαρκοφάγο ἀπό τή 
Φιλέρημο τῆς Ἰαλυσοῦ Ρόδου853, πού χρονολογεῖται στήν ἴδια περίο-
δο, ἀλλά καί σέ θωράκιο ἀπό κλίμακα ἄμβωνα854 καί σέ βάθρο κίονα855 
στό Ἀρχαιολογικό Μουσεῖο Κωνσταντινούπολης πού χρονολογοῦνται 
στόν 6ο αἰ. Ἐπίσης, σέ σαρκοφαγοειδεῖς Ἅγιες Τράπεζες τοῦ 6ου αἰ. 
στή Ραβέννα856.

Δέν εἶναι γνωστό μέ ποιά κριτήρια ἐπιλέχθηκε ἡ τοποθέτηση τοῦ 
συγκεκριμένου κίονα στόν βόρειο στυλοβάτη τοῦ Ἱεροῦ Βήματος καί 

851. Οἱ κίονες πού στήριζαν τά μαρμάρινα κιβώρια ἦταν μᾶλλον λεπτοί μέ ἀττική ἰω-
νική βάση ἤ ἁπλούστερη. Κατασκευάζονταν συνήθως ἀπό χρωματιστό μάρμαρο. Ὅταν 
κατασκευάζονταν ἀπό λευκό ἤ ὑποκύανο μάρμαρο εἶχαν ἑλικοειδεῖς (στρεπτές) ραβδώσεις 
κατά τά ἄνω 2/3 τοῦ ὕψους τους καί κατακόρυφες κυρτές ραβδώσεις στό κάτω 1/3. Στό 
κιβώριο τοῦ Ἁγίου Ἀπολλιναρίου στίς Κλάσσεις, βλ. Angiolini-Martinelli, Altari, 36-37, 
ἀρ. 34 (ἀρχές 9ου αἰ.). Βλ. καί δύο στρεπτούς κίονες ἀπό τόν Ἅγιο Νικόλαο στό Μπάρι, 
Bertelli, «Bari», εἰκ. 27, 28, 30.

852. Firatli, Sculpture, 55-57, πίν. 37-38, ἀρ. 96-98 (ἀπό τήν Κωνσταντινούπολη καί 
τήν Θράκη).

853. Ὀρλάνδος, «Παλαιοχριστιανικά Ρόδου», 50-52, εἰκ. 44-46. Βλ. καί Παλάτι 
Μαγίστρου, 71, εἰκ. 83.

854. Firatli, Sculpture, 98-99, πίν. 59, ἀρ. 180 (ἀπό τίς Τράλλεις).
855. Firatli, ὅ.π., 101, πίν. 60, ἀρ. 187 (ἀπό τήν Κωνσταντινούπολη).
856. Angiolini-Martinelli, Altari, 18-20, ἀρ. 6-8.
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ὄχι σέ μία ἀπό τίς κατά χώραν σωζόμενες βάσεις τοῦ κιβωρίου857, ἀλλά 
μᾶλλον θά πρέπει τελικά νά ἀποδοθεῖ στό κιβώριο.

Ἕνας δεύτερος, ἀρράβδωτος, κίονας τῆς ἴδιας βασιλικῆς (ἀρ. κατ. 
110, πίν. 34), εἶναι κατά μεγάλο μέρος του συμπληρωμένος μέ τσιμέντο, 
ἀναστηλώθηκε στή νοτιοανατολική γωνία τοῦ κιβωρίου καί ἐπάνω του 
τοποθετήθηκε ἕνα ἰωνικό κιονόκρανο μέ συμφυές ἐπίθημα (ἀρ. κατ. 46). 
Ἡ χρήση ἰωνικῶν κιονοκράνων μέ συμφυές ἐπίθημα στά κιβώρια εἶναι 
σπάνια. Οἱ ὑπόλοιποι κίονες τῆς βασιλικῆς (ἀρ. κατ. 111, 112, 113, πίν. 
34-35) εἶναι ἐπίσης ἀρράβδωτοι, κατασκευασμένοι ἀπό προκοννήσιο 
μάρμαρο (λευκό μέ γαλανές παράλληλες φλεβώσεις) καί παρουσιάζουν 
μείωση στό ἄνω τμῆμα τους. 

Οἱ τέσσερις κίονες πού σώζονται κατά χώραν στή νότια βασιλική 
τοῦ Ἁγίου Στεφάνου (ἀρ. κατ. 114, 115, 116, 117, πίν. 35-36), ὅπως 
καί οἱ δύο κίονες πού βρίσκονται στόν χῶρο ἀμέσως νότια τοῦ συ-
γκροτήματος (ἀρ. κατ. 118, 119, πίν. 36), εἶναι ἐπίσης κατασκευασμένοι 
ἀπό προκοννήσιο μάρμαρο καί παρουσιάζουν μείωση στό ἄνω τμῆμα 
τους. Σέ ἕναν ἀπό τούς τέσσερις κίονες τῆς βασιλικῆς (ἀρ. κατ. 117) 
διακρίνονται οἱ πεπλατυσμένες κεραῖες ἀνάγλυφου σταυροῦ. Ὁ κίονας 
πού ἔχει ἀναστηλωθεῖ (ἀρ. κατ. 116), εἶναι ἀκόσμητος, ἐνῶ οἱ ἄλλοι δύο 
(ἀρ. κατ. 114, 115) εἶναι πεσμένοι κατά τέτοιο τρόπο πού δέν κατέστη 
δυνατόν νά διαπιστωθεῖ ἄν κοσμοῦνται μέ σταυρό. Οἱ δύο κίονες πού 
βρίσκονται στόν χῶρο νότια τοῦ συγκροτήματος (ἀρ. κατ. 118, 119), 
κοσμοῦνται μέ ἐγχάρακτο σταυρό πού βαίνει ἐπάνω σέ κυκλικό δίσκο 
(σφαῖρα).

Οἱ σταυροί στούς κίονες συνηθίζονται στίς παλαιοχριστιανικές βα-
σιλικές τῶν νησιῶν τοῦ Αἰγαίου (Βασιλική Τριῶν Ἐκκλησιῶν Πάρου858, 
Βασιλικές Λέσβου859) καί τῆς Δωδεκανήσου (Βασιλικές Ρόδου, Μεσα-
ναγροῦ860, Βασιλική Ἄφωτης Πηγαδίων Καρπάθου861, Βασιλική Ἁγίου 
Ἰωάννη στό Μαστριχάρι Κῶ862, κίονας ἀπό τήν περιοχή Ἀντιμάχει-
ας Κῶ863) (πίν. 72) καί λιγότερο στήν ἠπειρωτική Ἑλλάδα (Βασιλική 

857. Λόγῳ τῆς κάλυψης τῶν δαπέδων τῆς βασιλικῆς προκειμένου νά προστατευθοῦν, 
δέν κατέστη δυνατό νά ἐξακριβωθεῖ ἄν ταιριάζουν οἱ διαστάσεις του μέ μία ἀπό τίς βάσεις 
τοῦ κιβωρίου.

858. Ὀρλάνδος, «Βασιλική Τριῶν Ἐκκλησιῶν», 249, πίν. 181β.
859. Χαριτωνίδης, «Τοπογραφία», πίν. 29γ.
860. Ὀρλάνδος, «Παλαιοχριστιανικά Ρόδου», 38, εἰκ. 32. Ὀρλάνδος, Ξυλόστεγος, 276, 

εἰκ. 224.
861. Κόλλιας, «Βασιλική Ἄφωτης», 144, εἰκ. 1.
862. Ὀρλάνδος, «Βασιλικαί Κῶ», 14-17, εἰκ. 10, 12, 14.
863. Στό ἴδιο, 14-15, εἰκ. 11. Ἐπίσης, Μαστορόπουλος, Ἀντιμάχεια, φωτ. στή σελ. 88.
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Α΄ στίς Φθιώτιδες Θῆβες864, στούς Φιλίππους865). Στά νησιά μάλι-
στα ἡ χρήση τῶν σταυρῶν ἐπεκτάθηκε στούς διαχωριστικούς ἀμφι-
κιονίσκους τῶν παραθύρων (Βασιλική Ἀφεντέλλη Λέσβου866) καί στούς 
κορμούς κιονίσκων τέμπλου867. Ὡστόσο, σταυροί ἐπάνω στούς κορ-
μούς πεσσίσκων παραθύρων ἀπαντῶνται σέ πολλά παραδείγματα ἀπό 
τήν περιοχή τῆς Σαλώνας868.

Τό διακοσμητικό μοτίβο τοῦ σταυροῦ ἐπάνω σέ σφαῖρα θεωρεῖται 
ὅτι ἐμφανίζεται γιά «πρώτη» φορά στόν Ἅγιο Πολύευκτο, στό κάτω 
μέρος τῶν πεσσῶν869 (πίν. 71) καί σέ θωράκια κλίμακας ἄμβωνα870. Συ-
ναντᾶται, ἐπίσης, στό συμφυές ἐπίθημα τριῶν ἰωνικῶν κιονοκράνων 
ἀπό τή Βασιλική Α΄ τοῦ Beyazit871 (πίν. 72), πού πιθανόν μπορεῖ νά 
δεχτοῦν μία ὄψιμη χρονολόγηση. Οἱ σταυροί πού βαίνουν σέ σφαῖρα, 
εἶναι πολύ συνήθεις στήν περιοχή Αἰγαίου καί τῶν μικρασιατικῶν 
παραλίων καί ἀπαντῶνται σέ κορμούς κιόνων, σέ πεσσίσκους καί 
θωράκια τέμπλου, σέ θωράκια καί ἐξῶστες ἀμβώνων καί σέ θωράκια 
κολυμβήθρων872.

864. Σωτηρίου, Χριστιανικαί Θῆβαι, εἰκ. 41.
865. Lemerle, Philippes, 403, πίν. Χ καί ΧΧVII,2.
866. Ὀρλάνδος, «Βασιλικαί Λέσβου», 8-9, εἰκ. 4-5.
867. Κιονίσκος τέμπλου ἀπό τή βασιλική τοῦ Ἁγίου Γαβριήλ Κῶ, βλ. παρακάτω, ἀρ. 

κατ. 199-200.
868. Salona I, πίν. IX-XIII.
869. Harrison, SaraÇhane, εἰκ. 143.
870. Harrison, SaraÇhane, εἰκ. 179-181. Τά θωράκια δέν εἶναι βέβαιο ὅτι σχετίζονται μέ 

τήν πρώτη φάση τοῦ ναοῦ. Τό θέμα χρησιμοποιεῖται ἐντατικά καί σέ ἀρκετά ἀπό τά 
θωράκια τῶν παραθύρων τῆς Ἁγίας Σοφίας Κωνσταντινούπολης, ὅπου οἱ σταυροί πού 
βαίνουν σέ σφαῖρα, πλαισιώνουν κεντρικό ρόμβο, Guiglia-Guidobaldi - Barsanti, Santa 
Sophia, 96-147.

871. Firatli, «Trois èglises», 175 κ.ἑ., πίν. e-f. Mathews, Early Churches, 68 κ.ἑ., εἰκ. 55. 
Zollt, Kapitellplastik, πίν. 20, ἀρ. 83. Ἡ τρίκλιτη βασιλική Α΄ ἀποτελεῖ μέρος ἑνός 
συμπλέγματος τριῶν ναῶν πού ἀποκαλύφθηκαν τό 1943 κατά τήν ἀνέγερση τοῦ Πανεπι-
στημίου τῆς Κωνσταντινούπολης. Τά ἰωνικά κιονόκρανα εἶναι μικρότερων διαστάσεων 
ἀπό τά λεβητοειδῆ κιονόκρανα τοῦ ἰσογείου, πού συγγενεύουν πολύ μέ αὐτά τῆς Ἁγίας 
Σοφίας. Ὡστόσο, ἔχει διατυπωθεῖ ἡ ἄποψη ὅτι ὁ ναός δέν διέθετε ὑπερῶα (βλ. Zollt, ὅ.π., 
258-259). Τά ἰωνικά κιονόκρανα, σύμφωνα μέ τόν Zollt (ὅ.π., 260) ἔχουν στενή σχέση μέ 
αὐτά τῆς Ἁγίας Εἰρήνης, τά ὁποῖα μέ βάση τά μονογράμματα τοῦ Ἰουστινιανοῦ καί τῆς 
Θεοδώρας ἔχουν χρονολογηθεῖ μεταξύ τοῦ 532 καί 548. Τελευταία προτάθηκε ἀπό τήν 
Συθιακάκη (Ἀρχιτεκτονικός Διάκοσμος, 291-293) ἡ περίπτωση τά κιονόκρανα, πού ἴσως 
προέρχονται ἀπό τό αἴθριο τοῦ ναοῦ (532-548), νά ἔπαθαν ζημία ἀπό τήν πυρκαγιά τοῦ 
564 καί νά ὑπέστησαν ἐπαναλάξευση, ἴσως κατά τή διάρκεια τῶν ἐπισκευῶν μετά ἀπό τόν 
σεισμό τοῦ 740, προκειμένου νά ἐπιδιορθωθοῦν καί νά χρησιμοποιηθοῦν στίς τοξοστοιχίες 
τοῦ ἰσογείου. Περισσότερα γιά τήν οἰκοδομική ἱστορία τοῦ μνημείου, βλ. Peschlow, 
Irenenkirche, 103 κ.ἑ.

872. Ὀρλάνδος, «Παλαιοχριστιανικά Ρόδου», 36, 38, 45-46, εἰκ. 30, 32, 37-38. Ὀρλάνδος, 
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Οἱ κίονες τῶν δύο βασιλικῶν φαίνεται ὅτι ἔχουν εἰσαχθεῖ ἀπό τά λα-
τομεῖα τῆς Προκοννήσου, μετά ἀπό εἰδική παραγγελία, προκειμένου νά 
χρησιμοποιηθοῦν στά δύο μνημεῖα. Συνεπῶς, θά πρέπει νά χρονολογη-
θοῦν στήν περίοδο κατασκευῆς τῶν βασιλικῶν, δηλαδή γύρω στά μέσα 
τοῦ 6ου αἰ. γιά τόν Ἅγιο Γαβριήλ καί στά τέλη τοῦ 5ου μέ ἀρχές τοῦ 6ου 
αἰ. γιά τή νότια βασιλική τοῦ Ἁγίου Στεφάνου. 

VΙI.2. ΒΑΣΕΙΣ ΚΙΟΝΩΝ

Οἱ κιονοστοιχίες τῶν παλαιοχριστιανικῶν βασιλικῶν ἔβαιναν ἐπάνω 
σέ χαμηλό ἤ ὑπερυψωμένο στυλοβάτη873, μέ τή μεσολάβηση βάσεων ἤ καί 
μαρμάρινων βάθρων. Ἡ χρήση στίς κιονοστοιχίες μαρμάρινων βάθρων, 
ἀντί συνεχοῦς στυλοβάτη, σύμφωνα μέ μία ἄποψη874 εἶναι ἐπίδραση τῆς 
ρωμαϊκῆς ἀρχιτεκτονικῆς παράδοσης καί ἀπαντᾶται ἰδίως στίς πρώϊμες 
βασιλικές, ἐνῶ σύμφωνα μέ μία ἄλλη875 ἐμφανίζεται ἀπό τά μέσα ἤ τό β΄ 
μισό τοῦ 6ου αἰ., ἀλλά γενικεύεται στόν 7ο καί τόν 8ο αἰ.

Οἱ βάσεις τῶν παλαιοχριστιανικῶν κιόνων876 ἀκολουθοῦν τήν τυ-
πολογία τῆς ἑλληνορωμαϊκῆς ἀττικῆς ἰωνικῆς βάσης, στήν κανονική 
ἤ σέ πιό ἁπλοποιημένη μορφή, μέ τήν προσθήκη συμφυοῦς τετράγω-
νης πλίνθου. Ὡστόσο, ἡ διαμόρφωση τοῦ κανονικοῦ ἰωνικοῦ τύπου, 
σπάνια παρατίθεται μέ πλῆρες πλάσιμο τῶν σπειρῶν καί τῆς μεταξύ 
αὐτῶν σκοτίας, ἐφόσον συνήθως ὑφίσταται τροποποιήσεις πού ὁδη-
γοῦν σέ ἁπλούστερη ἤ καί σέ συνθετότερη μορφή.

Οἱ βάσεις ἀπό τή βασιλική τοῦ Ἁγίου Γαβριήλ (ἀρ. κατ. 120-124, πίν. 
36-37) ἀκολουθοῦν ἕνα σχετικά σύνθετο σχῆμα, ἔχουν συμφυῆ σχεδόν 

«Γλυπτά Λιμένος Θάσου», 68, εἰκ. 7. Ötüken, Forschungen, πίν. 2,1-3, 17,1, 20,4. Gkioles - 
Pallis, Atlas, 380 καί 393.

873. Ὑψηλό στυλοβάτη μέ μεταστύλια θωράκια ἔχουν συνήθως οἱ βασιλικές τοῦ νησιω-
τικοῦ χώρου καί τῶν μικρασιατικῶν παραλίων, βλ. π.χ. βασιλικές Λέσβου, Κῶ, Ἄσσου 
κ.λ.π. (βλ. ἐνδεικτικά τόν ὑψηλό στυλοβάτη μέ βάσεις πού φέρουν ἐγκοπές στή βασιλική 
Ὑψηλομετώπου Λέσβου, βλ. Ὀρλάνδος, «Βασιλικαί Λέσβου» 10-11, εἰκ. 6-7). Φαίνεται δη-
λαδή ὅτι ὁ διαχωρισμός τῶν κλιτῶν μέ μεταστύλια θωράκια ἐπιλέχθηκε στίς βασιλικές πού 
δέν εἶχαν ὑπερῶα, προκειμένου νά διαχωρισθοῦν οἱ χῶροι ὅπου στέκονταν οἱ ἄνδρες καί 
οἱ γυναῖκες.

874. Ὀρλάνδος, Ξυλόστεγος, 266.
875. Μέντζος, «Ἅγιος Δημήτριος», 229 καί ὑποσημ. 44. Στά πρωϊμότερα παραδείγματα 

μέ μαρμάρινα βάθρα ἀνήκουν οἱ ναοί τοῦ Ἁγίου Ἀπολλιναρίου στίς Κλάσσεις καί τοῦ Πα-
ρεντίου, ἐνῶ ἀργότερα τό ἴδιο συμβαίνει στό τέμενος τοῦ Βράχου, στό Τζαμί τῆς Δαμα-
σκοῦ, στήν ἀνοικοδόμηση τῆς Ἁγίας Εἰρήνης τοῦ 740 καί σέ Λογγοβαρδικούς ναούς.

876. Γενικά γιά βάσεις κιόνων βλ. Ὀρλάνδος, Ξυλόστεγος, 268-273. Γραμμένος-
Κνιθάκης, Κατάλογος, 143-158, πίν. 47-52, ἀρ. 370-415. Sodini-Kolokotsas, Aliki, πίν. 24-
25. Lemerle, Philippes, πίν. LXVIII.
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τετράγωνη πλίνθο, οἱ τρεῖς ἀπό αὐτές ἑδράζονται ἐπάνω σέ κτιστά 
βάθρα ἀλλά παρουσιάζουν ἀνομοιογενῆ μεταξύ τους μορφή, γεγονός 
πού πιθανολογεῖ τήν προέλευση, τῶν τριῶν τουλάχιστον ἀπό αὐτές, 
ἀπό παλαιότερα μνημεῖα. 

Ἡ πρώτη (ἀρ. κατ. 120) εἶναι τοποθετημένη στόν βόρειο στυλοβάτη 
τοῦ Ἱεροῦ Βήματος, ἀμέσως νότια τῆς βόρειας κόγχης. Ἔχει πιό ἁπλο-
ποιημένη μορφή ἀπό τίς ὑπόλοιπες καί διαμορφώνεται μέ μία σπεῖρα 
ἡμικυκλικῆς διατομῆς στό κάτω μέρος καί ἀνάγλυφη ταινία στό ἄνω. 
Ἡ πλίνθος δέν εἶναι ὁρατή λόγῳ τῆς κάλυψης τῶν δαπέδων τῆς βα-
σιλικῆς. Οἱ τρεῖς ἑπόμενες (ἀρ. κατ. 121-123) εἶναι τοποθετημένες σέ 
κτιστά βάθρα, στόν κεντρικό χῶρο τῆς βασιλικῆς, κάτω ἀπό τήν ἀδι-
ευκρίνιστη σταυροειδῆ στέγαση τοῦ ναοῦ. Ἡ βάση μέ ἀρ. κατ. 121 δια-
μορφώνεται μέ μία σπεῖρα τετάρτου κύκλου στό κάτω μέρος, σκοτία καί 
σπεῖρα ἡμικυκλικῆς διατομῆς. Ἡ βάση μέ ἀρ. κατ. 122 διαρθρώνεται μέ 
σπεῖρα ἡμικυκλικῆς διατομῆς ἄνω, σκοτία καί σπεῖρα ὀρθογώνιας δια-
τομῆς, ἐνῶ μεταξύ τῶν σπειρῶν μεσολαβοῦν λεπτές ἀνάγλυφες ταινίες. 
Οἱ δύο τελευταῖες (ἀρ. κατ. 123-124) ἔχουν μία πιό κανονική μορφή 
μέ σπεῖρες ἡμικυκλικῆς διατομῆς καί σκοτία ἐνδιάμεσα. Μεταξύ τῶν 
σπειρῶν σκαλίζονται λεπτές ἀνάγλυφες ταινίες. Ἡ βάση μέ ἀρ. κατ. 124, 
πού εἶναι τοποθετημένη κοντά στό δυτικό ἄκρο τοῦ στυλοβάτη τῆς 
βόρειας κιονοστοιχίας, χωρίς τή μεσολάβηση βάθρου, εἶναι καί ἡ μόνη 
ἀπό τίς βάσεις τοῦ Ἁγίου Γαβριήλ πού διαμορφώνεται μέ ὀρθογώνιες 
ἐγκοπές γιά τήν προσαρμογή μεταστυλίων θωρακίων. Στόν χῶρο τῆς 
βασιλικῆς σώζονται καί οἱ βάσεις τοῦ κιβωρίου τῆς Ἁγίας Τράπεζας, 
ὡστόσο δέν συμπεριλήφθηκαν στή μελέτη, καθώς σήμερα δέν εἶναι 
ὁρατές, λόγῳ τῆς κάλυψης τῶν δαπέδων τῆς βασιλικῆς.

Οἱ περισσότερες (12) ἀπό τίς βάσεις πού σώζονται στή νότια βασι-
λική τοῦ Ἁγίου Στεφάνου (ἀρ. κατ. 125, 126, 127, 128, 130, 131, 132, 133, 
136, 138, 139, 140, πίν. 37-40), εἶναι κατασκευασμένες ἀπό λευκόγκρι-
ζο μάρμαρο μέ γκριζωπές φλεβώσεις, πιθανῶς τοπικῆς προέλευσης. Οἱ 
ὑπόλοιπες ἕξι (ἀρ. κατ. 129, 134, 135, 137, 141, 142, πίν. 37-40) εἶναι 
κατασκευασμένες ἀπό προκοννήσιο μάρμαρο. Ὅλες φέρουν τίς χαρα-
κτηριστικές κατακόρυφες ἐγκοπές γιά τήν ὑποδοχή τῶν μεταστυλίων 
θωρακίων877. Ὁ ἀριθμός τῶν ἐγκοπῶν ἐξαρτᾶται ἀπό τή θέση τῶν 
βάσεων: στίς βάσεις πού συνδέονται μέ τόν στυλοβάτη τοῦ τέμπλου οἱ 
ἐγκοπές εἶναι τρεῖς, στίς βάσεις τοῦ στυλοβάτη τῶν κιονοστοιχιῶν δύο 

877. Βάσεις μέ ὀρθογώνιες ἐγκοπές διέθετε καί ἡ βασιλική τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη στό Μα-
στιχάρι, οἱ ὁποῖες ἀνῆκαν εἴτε στά ὑπερῶα εἴτε στό κιβώριο, βλ. Ὀρλάνδος, Βασιλικαί Κῶ, 
14, εἰκ. 9.
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καί στήν περίπτωση τῶν ἀκραίων δυτικῶν βάσεων, ἀπό μία, δεδομένου 
ὅτι δέν τοποθετοῦνταν θωράκια στό δυτικό πέρας τῶν κιονοστοιχιῶν, 
προκειμένου νά ἐξασφαλίζεται ἡ ἐπικοινωνία μεταξύ τῶν κλιτῶν.

Τό σχῆμα τους εἶναι ἁπλοποιημένο μέ δύο βασικές, παρόμοιες με-
ταξύ τους, παραλλαγές: πέντε ἀπό αὐτές (ἀρ. κατ. 125-129, 141) δι-
αμορφώνονται μέ μία σπεῖρα σέ μορφή ἁπλῆς ἐπίπεδης λοξότμητης 
ταινίας καί μία ταινία ὀρθογώνιας διατομῆς. Δέκα βάσεις (ἀρ. κατ. 
131-139, 142) ἔχουν μία σπεῖρα ἡμικυκλική ἤ σχεδόν ἡμικυκλική καί 
μία ταινία ὀρθογώνιας διατομῆς. Ἡ βάση μέ ἀρ. κατ. 130, πού σώζε-
ται τμηματικά, παρουσιάζει ἐλαφρῶς μικρότερη διάμετρο (0,44μ.) ἀπό 
τίς προηγούμενες, εἶναι κατασκευασμένη ἀπό γκριζωπό μάρμαρο μέ 
ἐρυθρές φλεβώσεις καί διαμορφώνεται μέ μία λεπτή σπεῖρα ἡμικυκλικῆς 
διατομῆς καί μία σκοτία. Ἡ βάση μέ ἀρ. κατ. 138 ἔχει ἀκόμα μικρότε-
ρες διαστάσεις ἀπό τίς ὑπόλοιπες (διάμ. 0,29μ. καί διαστ. πλίνθου 
0,47Χ0,47μ.). Οἱ δύο παραπάνω βάσεις δέν διαθέτουν ἐγκοπές γιά τήν 
ὑποδοχή τῶν μεταστυλίων θωρακίων. Πιθανόν προέρχονται ἀπό τά 
ὑπερῶα τοῦ ναοῦ878.

Σχεδόν ὅμοιες μορφολογικά βάσεις ἐντοπίζονται στήν Κῶ, στή 
βασιλική τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη στό Μαστιχάρι879 καί στή βασιλική στό 
ἀκρωτήριο Σκανδάριο880, ἐνῶ ὁ ἴδιος ἁπλοποιημένος τύπος ἀπαντᾶται 
σέ ἀρκετές περιοχές881. Ἡ ὁμοιογένεια τοῦ σχήματος πού χαρακτηρίζει 
τίς βάσεις τῆς νότιας βασιλικῆς τοῦ Ἁγίου Στεφάνου, μαρτυρεῖ ὅτι οἱ 
βάσεις, ὅπως καί ὁ ὑπόλοιπος γλυπτός διάκοσμος τῆς βασιλικῆς, κατα-
σκευάστηκαν εἰδικά γιά τό ναό. Μία ἀκόμη βά ση (ἀρ. κατ. 143, πίν. 41) 

878. Τό μόνο στοιχεῖο γιά ὕπαρξη ὑπερώων στή βασιλική τό πιστοποιοῦν αὐτές οἱ 
βάσεις. Ὡς γνωστόν τά ὑπερῶα δέν συνηθίζονται στίς νησιωτικές περιοχές καί στά μικρα-
σιατικά παράλια. Ἀπό τίς βασιλικές τοῦ νησιοῦ τῆς Κῶ, μόνο στή βασιλική τοῦ Ἁγίου 
Ἰωάννη στό Μαστιχάρι ὑπάρχουν στοιχεῖα (κλίμακες ἀνόδου) πού ἐπιβεβαιώνουν ὅτι 
διέθετε ὑπερῶα. Ἡ παρουσία ὑπερώων θά μποροῦσε νά τεκμηριωθεῖ καί σέ κάποιες ἄλλες 
περιπτώσεις, ὅπως λ.χ. στή βασιλική τοῦ Ἁγίου Παύλου στό Ζηπάρι, ὅπου ἡ διαμόρφωση 
δύο παραστάδων στό δυτικό τοῖχο τοῦ νάρθηκα ὑποδεικνύει τήν ὑποστήριξη τῆς θολο-
δομίας τοῦ συγκεκριμένου τμήματος μέ δύο ἐνισχυτικά σφενδόνια καί τήν ἐνδεχόμενη δι-
αμόρφωση ὑπερώου, τουλάχιστον ἐπάνω ἀπό τό συγκεκριμένο τμῆμα τοῦ ναοῦ.

879. Ὀρλάνδος, Βασιλικαί Κῶ, 13-15, εἰκ. 8-10.
880. Βλ. παραπάνω, κεφάλαιο Ι.3.
881. Orlandos, Chios II, πίν. 2α. Ὁ ἴδιος, «Βασιλικαί Λέσβου», 10. Πελεκανίδης, 

«Ὀκτάγωνο Φιλίππων», 79, εἰκ. 2, πίν. 63β. Ὁ ἴδιος, «Βασιλική Φιλίππων», 145-146, εἰκ. 
25Α. Γραμμένος-Κνιθάκης, Κατάλογος, 154, πίν. 51, ἀρ. 401-402. Sodini-Kolokotsas, Aliki, 
60-63, εἰκ. 58-59, πίν. 24 a-e. Ötüken, Forschungen, πίν. 24, 26. Παρόμοιου σχήματος 
βάση, ἀλλά μέ λεπτό δακτύλιο μεταξύ σπείρας καί ὀρθογώνιας ταινίας ἔχει βρεθεῖ καί στή 
βασιλική τῆς Παλαιοπαναγιᾶς στήν Κάλυμνο, βλ. Karabatsos, «Kalymnos», 326, εἰκ. 25.
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πού σώζεται κατά χώραν στή βασιλική Κα μαρίου882, ἐπίσης στήν Κέφα-
λο, εἶναι κατασκευασμένη ἀπό παρόμοιο, πιθανόν τοπικῆς προέλευσης 
μάρμαρο καί ἔχει τό ἴδιο σχῆμα: μία σπεῖρα ἡμικυκλικῆς διατομῆς καί 
μία ταινία ὀρθογώνιας διατομῆς. Δέν ἀποκλείεται στά δύο μνημεῖα, πού 
δέν ἀπέχουν πολύ χρονολογικά (β΄ μισό 5ου αἰ.), νά δούλεψαν τά ἴδια 
συνεργεῖα μαρμαροτεχνιτῶν.

Στό κάστρο τῆς Νεραντζιᾶς ἔχει περισυλλεχθεῖ, ἄγνωστο ἀπό ποιό 
σημεῖο τοῦ νησιοῦ, μία βάση μέ συμφυές βάθρο (ἀρ. κατ. 144, πίν. 41). 
Ἡ βάση ἀκολουθεῖ τήν τυπολογία τῶν ἀττικῶν ἰωνικῶν βάσεων μέ 
τετράγωνη πλίνθο. Διαμορφώνεται κάτω μέ σπεῖρα ἡμικυκλικῆς δια-
τομῆς, σκοτία καί διπλή ταινία στό ἄνω μέρος. Τό βάθρο εἶναι κυβικό 
καί κοσμεῖται στίς τέσσερις πλευρές μέ ἀνάγλυφο λατινικό σταυρό, 
πού ἔχει πεπλατυσμένες τίς ἀπολήξεις τῶν κεραιῶν. Τό κυμάτιο πού 
συνήθως περιβάλλει τίς πλευρές τοῦ βάθρου883, ἐδῶ ἔχει χάσει τήν 
ὀργανική του διάρθρωση καί ἔχει τή μορφή πλαισίου πού σχηματίζεται 
ἀπό μία πλατιά καί μία πολύ λεπτότερη ταινία. 

Βάσεις μέ συμφυῆ βάθρα πού κοσμοῦνται μέ σταυρό καί οἱ πλευρές 
τους εἴτε περιβάλλονται ἀπό πλαίσια εἴτε διαρθρώνονται μέ πλα-
στικά κυμάτια, εἶναι ἀρκετά συχνές884. Ἡ βάση τοῦ Κάστρου, λόγῳ 
τῆς ἁπλούστευσης τοῦ κυματίου, θά μποροῦσε νά χρονολογηθεῖ στό 
α΄ μισό τοῦ 6ου αἰ.

Μία ἀκόμη βάση μέ συμφυές βάθρο (ἀρ. κατ. 145, πίν. 41) βρίσκε-
ται στόν χῶρο τῆς βασιλικῆς τοῦ Λιμένος, ἀμέσως βόρεια τῆς βορει-
οδυτικῆς γωνίας τοῦ αἰθρίου. Ἡ βάση εἶναι ἀττική ἰωνική μέ σπεῖρα 
ἡμικυκλικῆς διατομῆς, σκοτία καί διπλή ἀνάγλυφη ταινία. Τό κυβικό 
βάθρο διαμορφώνεται ἄνω καί κάτω μέ κυμάτια πού ἀποδίδονται μέ 
λοξότμητες καί ἐγχάρακτες ταινίες.

882. Γιά τή βασιλική βλ. παραπάνω στό κεφάλαιο Ι.3.
883. Γιά παραδείγματα βάθρων μέ κανονικά κυμάτια βλ. Ὀρλάνδος, Ξυλόστεγος, εἰκ. 

213, 215, 2-3. Ἐπίσης, βλ. Σκλάβου-Μαυροειδῆ, Γλυπτά, 48, ἀρ. 45-47 (5ος αἰ.). Παράδειγ-
μα βάθρου μέ πλαίσιο στή θέση τῶν κυματίων, βλ. Γραμμένος-Κνιθάκης, Κατάλογος, 142, 
πίν. 47, ἀρ. 366.

884. Στήν Καρχηδόνα καί τά Ἱεροσόλυμα, βλ. Ὀρλάνδος, Ξυλόστεγος, 266-268, εἰκ. 
214,4 καί 215,2. Στούς Φιλίππους, βλ. Πελεκανίδης «Ὀκτάγωνο Φιλίππων», 79, εἰκ. 2, πίν. 
63β. Στούς Στόβους, βλ. Nikolajević-Stojković, Décoration Architectural, εἰκ. 127. Βλ. 
ἐπίσης Sodini, «Remarques», 446, εἰκ. 46. Οἱ κίονες τοῦ κιβωρίου τῆς Καταπολιανῆς 
βαίνουν σέ βάσεις μέ συμφυές ὀκτάπλευρο χαμηλό βάθρο, πού κοσμεῖται στίς τέσσερις 
πλευρές μέ ἀνάγλυφο σταυρό, βλ. Μητσάνη, «Κιβώριο», 326, εἰκ. 5. Ἐκτός τοῦ σταυροῦ, τά 
παλαιοχριστιανικά βάθρα συχνά κοσμοῦνταν μέ θέματα πού συνηθίζονται στά θωράκια, 
ὅπως αὐτό τῶν ὁμόθετων ρόμβων πού ἐγγράφονται σέ τετράγωνα πλαίσια, βλ. Γραμμένος-
Κνιθάκης, Κατάλογος, 143, πίν. 47, ἀρ. 369.
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Τά κυμάτια τοῦ βάθρου διατηροῦν ὡς ἕνα βαθμό τήν ὀργανική πλα-
στική διάρθρωση τῶν ρωμαϊκῶν παραδειγμάτων, ἔχουν ὅμως μία σχε-
τικά πιό ἁπλοποιημένη μορφή, καθώς διαμορφώνονται μέ λοξότμη-
τες καί ἐγχάρακτες ταινίες καί ὄχι μέ ἐπάλληλα πλαστικά κυμάτια. 
Παρόμοια διάρθρωση ἀπαντᾶται σέ βάθρα τοῦ 5ου ἤ τοῦ 6ου αἰ.885. 
Ἡ βάση, ὅπως ἀναφέρθηκε, βρίσκεται στόν χῶρο τοῦ αἰθρίου τῆς 
βασιλικῆς τοῦ Λιμένος, ὡστόσο δέν ἔχει ὀργανική σχέση μέ τόν στυ-
λοβάτη τοῦ αἰθρίου καί συνεπῶς θά μποροῦσε νά προέρχεται καί ἀπό 
ἄλλο χῶρο τοῦ μνημείου. Ἡ βασιλική χρονολογεῖται στά τέλη τοῦ 5ου 
- ἀρχές τοῦ 6ου αἰ., ἐνῶ τό αἴθριο σέ λίγο μεταγενέστερη περίοδο886. 
Συνεπῶς, μία χρονολόγηση τῆς βάσης εἴτε στήν περίοδο κατασκευῆς 
τῆς βασιλικῆς εἴτε τοῦ αἰθρίου, εἶναι πολύ πιθανή (τέλη 5ου - α΄ μισό 
6ου αἰ.).

VΙI.3. ΤΥΠΟΙ ΑΜΦΙΚΙΟΝΩΝ-ΒΑΣΕΩΝ ΑΜΦΙΚΙΟΝΩΝ

Οἱ ἀμφικίονες χρησιμοποιήθηκαν γιά τή στήριξη τῶν λοβῶν τῶν 
παραθύρων καί τοποθετοῦνταν ἀνάμεσα στούς πίνακες τῶν ὑαλο-
στασίων ἤ τῶν μαρμάρινων φραγμάτων τῶν παραθύρων. Ἡ μορφή 
τους συνίσταται ἀπό δύο ἀρράβδωτους ἡμικίονες πού σκαλίζονται 
ἑκατέρωθεν πρισματικῆς ἐπιφάνειας καί παρουσιάζουν ἐλαφρά μείω-
ση πρός τά ἄνω887. Ἡ ἐπίπεδη κατακόρυφη ταινία τῶν δύο μακρῶν 
πλευρῶν χρησιμεύει γιά τήν προσαρμογή τῆς κάσας τῶν ὑαλοστασίων 
ἤ τῶν μαρμάρινων φραγμάτων τῶν παραθύρων. Οἱ ἀμφικίονες βαίνουν 
σέ συμφυῆ, ἁπλή ἤ συνθετότερη, ἰωνίζουσα βάση μέ συμφυῆ πλίνθο, 
καί ἄνω ἀπολήγουν εἴτε σέ κανονικά ἤ σχηματοποιημένα κορινθιακά 
κιονόκρανα εἴτε σέ ἁπλή ταινιωτή ἐπίστεψη καί σέ συμφυῆ ὀρθογώνιο 
ἄβακα. Ἐπάνω στούς ἀμφικίονες τῶν παραθύρων τοποθετοῦνταν 
ἐπιθήματα888 σέ σχῆμα ἀνεστραμμένης κόλουρης πυραμίδας, προ-
κειμένου νά ἐξασφαλισθεῖ ἀκόμη καλύτερη στήριξη ἀλλά καί γιά δια-
κοσμητικούς λόγους. Λόγῳ τῆς ἁπλῆς, ἀκόσμητης μορφῆς τους, ὅπως 

885. Ötüken, Forschungen, πίν. 27, 1,3. Ὀρλάνδος, Ξυλόστεγος, 269, εἰκ. 216. 
Γραμμένος-Κνιθάκης, Κατάλογος, 142-143, πίν. 47, ἀρ. 367-368. Σέ μαρμάρινα κυβικά 
βάθρα μέ πλαστικά κυμάτια ἔβαιναν καί οἱ βάσεις τῶν κιονοστοιχιῶν τῆς βασιλικῆς τοῦ 
Ἁγίου Ἰωάννη στό Μαστιχάρι. Τά βάθρα αὐτά προέρχονται ἀπό ἀρχαιότερα ρωμαϊκά 
οἰκοδομήματα, ὅπως ὑποδεικνύει ὁ σωζόμενος διάκοσμος ἀπό βουκράνια καί γιρλάντες σέ 
ἕνα ἀπό αὐτά, βλ. Ὀρλάνδος, Βασιλικαί Κῶ, 12-13, εἰκ. 8.

886. Βλ. παραπάνω, στό κεφάλαιο Ι.3.
887. Σέ κάποιες περιπτώσεις οἱ ἀμφικίονες τῶν παραθύρων ἔχουν τή μορφή πεσσίσκων, 

βλ. Salona I, πίν. IX-XIII.
888. Βλ. παραπάνω στό κεφάλαιο VI.2.
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καί στήν περίπτωση τῶν ἐπιθημάτων, σπανίως ἀπασχόλησαν τούς 
ἐρευνητές καί ἡ ἀναφορὰ πού γίνεται, εἶναι περιληπτική. Ἐντάχθη-
καν σέ αὐτή τή μελέτη γιά τούς ἴδιους λόγους πού ἀναφέρθηκαν πα-
ραπάνω, στό κεφάλαιο μέ τά ἐπιθήματα, προκειμένου δηλαδή νά εἶναι 
πλήρης ὁ κατάλογος τῆς ἀρχιτεκτονικῆς γλυπτικῆς τῆς Κῶ καί νά 
χρησιμεύσουν ὡς συγκριτικά παραδείγματα γιά ἄλλους μελετητές.

Κατ’ἀρχάς εἶναι δυνατόν νά ἐνταχθοῦν σέ δύο κατηγορίες: σέ 
ἀμφικίονες πού διαθέτουν συμφυῆ κανονικά ἤ σχηματοποιημένα κο-
ρινθιακά κιονόκρανα (ἀρ. κατ. 146-155) καί σέ ἐκείνους πού ἀπολήγουν 
σέ ἁπλή ταινιωτή συμφυῆ ἐπίστεψη, προκειμένου νά δεχθοῦν τά 
ἐπιθήματα (ἀρ. κατ. 156-169). Στόν κατάλογο ἐντάχθηκαν καί τμήματα 
ἀμφικιονίσκων πού σώζουν μόνο τό κεντρικό καί τό κάτω μέρος τοῦ 
κορμοῦ τους καί ἔτσι εἶναι ἀδιευκρίνιστος ὁ τύπος τῆς ἄνω ἀπόληξής 
τους (ἀρ. κατ. 170-191). 

Οἱ τρεῖς πρῶτοι ἀμφικιονίσκοι (ἀρ. κατ. 146, 147, 148, πίν. 41-42) 
σώζουν τμῆμα τοῦ κορμοῦ τους καί ἀπολήγουν ἄνω σέ διπλό ἀνισο-
παχή ταινιωτό δακτύλιο καί σέ συμφυές κορινθιακό κιονόκρανο. Τά κι-
ονόκρανα ἀκολουθοῦν τόν τύπο τῶν μικρῶν κορινθιακῶν κιονοκράνων 
καί ἔχουν δύο γωνιακά φύλλα ἄκανθας. Στά δύο πρῶτα τά φύλλα εἶναι 
τρίλοβα, οἱ πλάγιοι λοβοί διαιροῦνται σέ τρεῖς αἰχμηρές γλωσσίδες, 
ἀπό τίς ὁποῖες ἡ ἐξωτερική καμπυλώνει πρός τά πλάγια καί ἐφάπτεται 
μέ αὐτήν τοῦ γειτονικοῦ λοβοῦ, σχηματίζοντας κυκλικὸ κολπίσκο. Οἱ 
δύο ἑπόμενες γλωσσίδες ἔχουν λοξή πρός τά ἐπάνω διάταξη καί ἀκου-
μποῦν μέ τίς γειτονικές, σχηματίζοντας ἀρνητικά γεωμετρικά σχήματα. 
Ὁ κορυφαῖος λοβός εἶναι κατεστραμμένος ἀλλά φαίνεται ὅτι ἀνέπι-
πτε. Τό κεντρικό νεῦρο τοῦ φύλλου εἶναι ταινιωτό χωρίς νευρώσεις. 
Ἐπάνω ἀπό τά φύλλα, σκαλίζονται βλαστοί πού ἑνώνονται στό κέντρο 
τῆς ὄψης, σχηματίζοντας μικρό V καί ἀπολήγουν κάτω ἀπό τίς γωνίες 
τοῦ ἄβακα σέ ὑποτυπώδεις σπεῖρες. Ὁ ἄβακας εἶναι κοῖλος, διαιρεῖται 
σέ δύο ζῶνες μέ αὐλάκωση καί στό κέντρο του ἐξέχει μικρό τριγωνικό 
κομβίο. Στόν τρίτο ἀμφικιονίσκο τά φύλλα τῆς ἄκανθας εἶναι πεντάλο-
βα. Ἀπό τούς πλάγιους λοβούς σώζονται μόνο οἱ κάτω, οἱ ὁποῖοι διαι-
ροῦνται σέ τέσσερις γλωσσίδες μέ ἀκτινωτή διάταξη. Οἱ δύο ἐξωτερικές 
γλωσσίδες τους ἐφάπτονται μέ τίς ἀντίστοιχες γειτονικές σχηματίζο-
ντας ρομβοειδές ἀρνητικό σχῆμα, ἐνῶ ἡ ἐσωτερική ἀνακάμπεται καί 
ἀκουμπᾶ στόν ὑπερκείμενο λοβό σχηματίζοντας ὠοειδῆ ὀφθαλμό. Ἡ 
ἐπιφάνεια τῶν γλωσσίδων εἶναι βαθιά σκαμμένη, μέ λεπτό χεῖλος, καί οἱ 
αἰχμηρές ἀπολήξεις. Οἱ μέσοι καί ὁ κορυφαῖος λοβός δέν σώζονται. Τό 
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κεντρικό νεῦρο τοῦ φύλλου τονίζεται μέ δύο κατακόρυφες παράλληλες 
αὐλακώσεις.

Ἀμφικίονες μέ συμφυῆ κορινθιακά κιονόκρανα ἀπαντῶνται στή 
Ρόδο889 (πίν. 72), στήν Ἀθήνα890, στή βασιλική τῆς Ἁγίας Θέκλας στό 
Μεριαμλίκ891, στή βασιλική Α΄ τῶν Φιλίππων892, στή Νικόπολη893. Ὁ 
τύπος τοῦ ἀκανθόφυλλου τῶν δύο πρώτων ἀμφικιονίσκων εἶναι 
συνήθης σέ κιονίσκους τέμπλων894. Μία χρονολόγηση τῶν τριῶν ἀμφι-
κιονίσκων στό β΄ μισό τοῦ 5ου ἤ τίς ἀρχές τοῦ 6ου αἰ. εἶναι πολύ πι-
θανή.

Οἱ ἀμφικίονες πού ἀπολήγουν σέ συμφυῆ σχηματοποιημένα κοριν-
θιακά κιονόκρανα (ἀρ. κατ. 149-155, πίν. 42-43), εἶναι πολύ συνήθεις 
στίς παλαιοχριστιανικές βασιλικές καί ἐπιλέχθηκαν σέ πολλές πε-
ριπτώσεις, ἐπαρχιακῶν κυρίως μνημείων, λόγῳ καί τῆς εὐκολίας κατα-
σκευῆς τους. Τά δύο γωνιακά φύλλα τοῦ κιονοκράνου εἶναι σχηματο-
ποιημένα καί συμπαγῆ, χωρίς ἐπιμέρους διαίρεση σέ λοβούς («πλήρη»), 
παρά μόνο σέ μία κορυφαία, ἰσχυρή σέ κάποιες περιπτώσεις, ἀνάπτωση 
μέ αἰχμηρή γλωσσίδα. Παραδείγματα ἀμφικιόνων μέ σχηματοποιημένα 
κορινθιάζοντα κιονόκρανα ἤ μέ ὑδροχαρῆ φύλλα, πού χρονολογοῦνται 
ἀπό τόν 5ο ἕως καί τόν 7ο αἰ., ἐντοπίζονται σέ ἀρκετές περιοχές895. Δύο 
ἀπό τούς ἀμφικίονες, ἕνας μέ σχηματοποιημένο κιονόκρανο (ἀρ. κατ. 
149, πίν. 42) καί ἕνας πού δέν σώζει τήν ἄνω ἀπόληξη (ἀρ. κατ. 186, πίν. 
47), εἶναι κατασκευασμένοι ἀπό πορφυρίτη λίθο.

Οἱ ἀμφικίονες μέ ἁπλή ταινιωτή ἐπίστεψη896 καί ἁπλοποιημένη ἤ 
συνθετότερη βάση, ἀριθμοῦν ἀρκετά παραδείγματα στήν Κῶ897 (ἀρ. 

889. Ὀρλάνδος, «Παλαιοχριστιανικά Ρόδου», 13, εἰκ. 7.
890. Σκλάβου-Μαυροειδῆ, Γλυπτά, 66-67, ἀρ. 87.
891. Ὀρλάνδος, Ξυλόστεγος, 427, εἰκ. 390,1.
892. Lemerle, Philippes, πίν. ΧΧΧΙ,1 καί πίν. LΧΧΧΙV, 28.
893. Κωνστάντιος-Χαλκιᾶ, «Γλυπτά Νικόπολης», 320, εἰκ. 8.
894. Σέ κιονίσκο τέμπλου ἀπό τήν περιοχή τῆς Ἀντιμάχειας, βλ. Μαστορόπουλος, 

Ἀντιμάχεια, φωτ. στή σελ. 88. Σέ δύο κιονίσκους ἀπό τή βασιλική Ἀφεντέλλη στή Λέσβο, 
βλ. Ὀρλάνδος, «Βασιλικαί Λέσβου», 50, εἰκ. 53, 59, (β΄ μισό 5ου ἤ πρῶτο μισό 6ου αι). 
Ἐπίσης, σέ κιονίσκο τέμπλου ἀπό τo Ἐθνικό Μουσεῖο τῆς Ραβέννας, βλ. Olivieri-Farioli, 
Scultura, 49, εἰκ. 84, ἀρ. 85 (5ος - 6ος αἰ.).

895. Ὀρλάνδος, «Βασιλικαί Λέσβου», 8, εἰκ. 4. Ὁ ἴδιος, «Παλαιοχριστιανικά Ρόδου», 
13-14, εἰκ. 8. Ὁ ἴδιος, Ξυλόστεγος, 426-427, εἰκ. 389. Olivieri-Farioli, Scultura, 55, εἰκ. 101, 
ἀρ. 106. Σκλάβου-Μαυροειδῆ, Γλυπτά, 60, ἀρ. 70. Salona I, 16-17, 21-22, πίν. VIII, III.a.1-4, 
15.

896. Ἀμφικίονες μέ ἀπόληξη σέ ἁπλό ἄβακα ἔχουν βρεθεῖ στή σταυρική βασιλική τῆς 
Θάσου, ἡ ὁποία χρονολογεῖται στίς ἀρχές τοῦ 6ου αἰ., βλ. Ὀρλάνδος, «Βασιλική Θάσου», 
18, εἰκ. 11.

897. Ἀμφικιονίσκος μέ ἁπλή ταινιωτή ἀπόληξη ἔχει βρεθεῖ καί στή βασιλική τοῦ Ἁγίου 
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κατ. 156-169, πίν. 44-45) καί τό μόνο στοιχεῖο πού θά μποροῦσε νά 
ὁδηγήσει σέ μία πρωϊμότερη ἤ ὀψιμότερη χρονολόγηση, εἶναι ἡ ἁπλή 
ἤ συνθετότερη διαμόρφωση τῆς βάσης καί τῆς ταινιωτῆς ἐπίστεψης. 
Ἀνάλογοι ἁπλοί ἀμφικίονες ἔχουν βρεθεῖ καί σέ ἄλλες περιοχές898. 
Τέλος, σέ κάποιους ἀπό τούς ἀμφικίονες (ἀρ. κατ. 170-191, πίν. 45-48) 
σώζεται μόνον τμῆμα τοῦ κορμοῦ καί ἡ συμφυής βάση τους. Ἕνας ἀπό 
αὐτούς (ἀρ. κατ. 186, πίν. 47) εἶναι κατασκευασμένος ἀπό πορφυρίτη 
λίθο, ἐνῶ οἱ ὑπόλοιποι εἶναι μαρμάρινοι.

Σέ κάποιες περιπτώσεις οἱ βάσεις τῶν ἀμφικιόνων ἦταν κατασκευα-
σμένες ἀπό ξεχωριστό κομμάτι μαρμάρου (ἀρ. κατ. 192-196, πίν. 48-
49). Ἡ τυπολογία τους899 ἀκολουθεῖ αὐτή τῶν ἰωνικῶν βάσεων μέ συμ-
φυῆ πλίνθο, ἔχουν ἐλλειψοειδές σχῆμα καί στίς πλάγιες πλευρές τους 
διαμορφώνεται ἡ συνέχεια τῆς ἐπίπεδης ταινίας τῶν κορμῶν τῶν ἀμφι-
κιονίσκων, πού ἀκολουθεῖ τίς διαβαθμίσεις τῆς βάσης.

Ἰωάννη στό Μαστιχάρι, ὁ ὁποῖος μέχρι σήμερα δέν ἔχει ἐντοπισθεῖ, βλ. Ὀρλάνδος, «Βασι-
λικαί Κῶ», 19, εἰκ. 15.

898. Στίς βασιλικές Α΄ καί Β΄ τῶν Φιλίππων, Lemerle, Philippes, πίν. ΧΧΧΙ, LXXIV. Στό 
Μουσεῖο Θεσσαλονίκης, βλ. Γραμμένος-Κνιθάκης, Κατάλογος, 89-91, πίν. 25-26, ἀρ. 214-
218. Στήν Ἀθήνα, βλ. Σκλάβου-Μαυροειδῆ, Γλυπτά, 66, ἀρ. 86. Στά μικρασιατικά παράλια, 
βλ. Ötüken, Forschungen, πίν. 21-23. Στή Σαλώνα, Salona I, 19-20, πίν. VIII, III.a. 10-11.

899. Βάσεις ἀμφικιόνων, βλ. Γραμμένος-Κνιθάκης, Κατάλογος, 86-88, πίν. 24-25, ἀρ. 
205-206, 210.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙIΙ.  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΜΠΛΩΝ

VΙIΙ.1. ΠΕΣΣΙΣΚΟΙ - ΚΙΟΝΙΣΚΟΙ ΤΕΜΠΛΩΝ

Στό μαρμάρινο φράγμα τοῦ πρεσβυτερίου πού ἔβαινε, εἴτε ἀπευ-
θείας ἐπάνω στό δάπεδο τοῦ ναοῦ εἴτε συνηθέστερα σέ ὑπερυψωμένο 
μαρμάρινο στυλοβάτη, χρησιμοποιήθηκαν πεσσίσκοι900, ἁπλοί ἤ μέ 
συμφυεῖς κιονίσκους, προκειμένου νά διαρθρωθεῖ τό τέμπλο καί νά 
στηριχθοῦν τά μαρμάρινα θωράκια πού τό ἀπομόνωναν ἀπό τόν 
ὑπόλοιπο ναό. 

Στήν Κῶ ἔχει βρεθεῖ μικρός ἀριθμός πεσσίσκων, ἁπλῶν ἤ μέ συμ-
φυεῖς κιονίσκους καί γενικά, συγκριτικά μέ τόν ἀριθμό τῶν γνωστῶν 
βασιλικῶν τοῦ νησιοῦ, σώζονται πολύ λίγα ἀρχιτεκτονικά στοιχεῖα 
τέμπλων. Τό γεγονός ἴσως ὀφείλεται στό μικρό μέγεθος καί βάρος 
αὐτῶν τῶν γλυπτῶν, πού ὁδήγησε στήν ἐντατική ἐπαναχρησιμο-
ποίησή τους ὡς οἰκοδομικό ὑλικό σέ μεταγενέστερα κτήρια901. 

Ἡ μορφή τῶν πεσσίσκων τοῦ τέμπλου εἶναι ἀρκετά τυποποι-
ημένη: πρόκειται γιά χαμηλά ὀρθογώνια στηρίγματα, τῶν ὁποίων ἡ 
μία ἤ καί περισσότερες πλευρές κοσμοῦνται μέ ἀνάγλυφο διάκοσμο. 
Ὅταν τό φράγμα τοῦ πρεσβυτερίου εἶναι χαμηλό, οἱ πεσσίσκοι δια-
μορφώνονται μέ μηλοειδῆ ἤ ἄλλης μορφῆς στέψη902. Ἀντίθετα, στίς 
περιπτώσεις ὑψηλῶν φραγμάτων, ἔχουν ἐπίπεδη στέψη ἤ μορφῆς 
ἀττικῆς ἰωνικῆς βάσης καί συμφύονται μέ κιονίσκους πού στήριζαν  
ἐλαφρό ἐπιστύλιο. Ἔχει ὑποστηριχθεῖ ὅτι τό χαμηλό κιγκλίδωμα στό 
πρεσβυτέριο ἐφαρμόζεται σέ ὅλο τόν 4ο καί ἴσως καί στίς ἀρχές τοῦ 
5ου αἰ. καί ὅτι ἤδη πρίν ἀπό τά μέσα τοῦ 5ου αἰ., σταδιακά τό ὕψος τοῦ 
φράγματος μεγαλώνει μέ τήν προσθήκη κιονοστοιχίας καί ἐπιστυλίου 
καί σχηματίζεται μία ἐλαφριά στοά, πού εἴτε εἶναι εὐθύγραμμη, εἴτε 
κάμπτεται σέ σχῆμα Π καί φθάνει μέχρι τά βάθρα τοῦ συνθρόνου903. 
Ὡστόσο, ἡ χρήση ὑψηλοῦ φράγματος δέν ἀποτελεῖ ἀπόλυτο κριτήριο 
προχωρημένης χρονολόγησης, ἐφόσον πεσσίσκοι μέ μηλοειδῆ ἀπόλη-

900. Χαμηλοί πεσσίσκοι χρησιμοποιήθηκαν καί στά μεταστύλια θωράκια τῶν κιονο-
στοιχιῶν τῶν κλιτῶν καί τῶν ὑπερώων, βλ. Ὀρλάνδος, «Βασιλικαί Λέσβου», 19, εἰκ. 18.

901. Βλ. γιά παράδειγμα, Χαριτωνίδης, «Τοπογραφία», πίν. 9δ.
902. Ὀρλάνδος, Ξυλόστεγος, 515, εἰκ. 481. Χρήστου, «Παραστάσεις ἔνζωδου βλαστοῦ», 

213, εἰκ. 1. Θέμελης, Ἐλεύθερνα, 54, εἰκ. 48-49.
903. Ὀρλάνδος, Ξυλόστεγος, 525-527.
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ξη καί ὡς ἐκ τούτου χαμηλό φράγμα πρεσβυτερίου, ἐφαρμόζεται καί σέ 
βασιλικές πού χρονολογοῦνται σέ ὀψιμότερες περιόδους904.

Ὁ πρῶτος πεσσίσκος τέμπλου πού ἐξετάζεται (ἀρ. κατ. 197, πίν. 
49), εἶναι κατασκευασμένος ἀπό λευκόγκριζο μάρμαρο μέ γκριζωπές 
παράλληλες φλεβώσεις (προκοννήσιο) καί βρίσκεται τοποθετημένος 
στή νοτιοδυτική γωνία τοῦ στυλοβάτη τοῦ τέμπλου τῆς βόρειας βασι-
λικῆς τοῦ Ἁγίου Στεφάνου905. Στό ἄνω μέρος ἀπολήγει σέ διβαθμιδωτό 
κυλινδρικό στέλεχος, μέ τή μεσολάβηση λεπτῆς ἀνάγλυφης ταινίας, ἄρα 
τό φράγμα τοῦ τέμπλου τῆς βασιλικῆς ἦταν χαμηλό. Στή μία πλευρά 
(πρός β.) εἶναι ἁδρά δουλεμένος γιά τήν προσαρμογή θωρακίου. Στίς 
ἄλλες κοσμεῖται μέ ὀρθογώνια πλαίσια πού ὁρίζονται ἀπό ἀνάγλυφη 
ταινία καί περικλείουν ἕνα κατακόρυφο ἀνάγλυφο ἔξαρμα πού θυμίζει 
τήν πλευρά πρίσματος. Τό γεγονός τῆς χρήσης χαμηλοῦ φράγματος 
σέ μία βασιλική πού πιθανῶς χρονολογεῖται στό β΄ μισό τοῦ 6ου αἰ. ἤ 
καί στόν 7ο αἰ., ἐπιβεβαιώνει ὅτι ὁ χαμηλός τύπος χρησιμοποιεῖται καί 
σέ ὀψιμότερες τοῦ 5ου αἰ. περιόδους.

Ὁμοίου τύπου, ἀλλά μέ ἐλαφρῶς διαφορετική λάξευση, εἶναι καί ὁ 
ἑπόμενος πεσσίσκος (ἀρ. κατ. 198, πίν. 49), ὁ ὁποῖος εἶναι κατασκευ-
ασμένος ἀπό γκριζογάλανο μάρμαρο καί βρίσκεται στό Μουσεῖο τοῦ 
Κάστρου τῆς Νεραντζιᾶς, χωρίς ἔνδειξη προέλευσης. Σώζεται τμῆμα 
τοῦ κορμοῦ καί ἡ ἄνω ἀπόληξή του πού διαμορφώνεται ὡς ἡμικυλιν-
δρική λοξότμητη κωδωνόσχημη ἀπόφυση μέ μικρό προεξέχον κυκλικό 
στέλεχος. Δύο συνεχόμενες πλευρές του κοσμοῦνται μέ ὀρθογώνια 
πλαίσια πού ὁρίζονται ἀπό ἀνάγλυφη ταινία καί περικλείουν ἕνα κα-
τακόρυφο ἀνάγλυφο ἔξαρμα πού θυμίζει τήν πλευρά πρίσματος καί 
εἶναι ἀρκετά στενό, ἐνῶ ἡ ἐπιφάνεια πού τό πλαισιώνει, εἶναι ἐλαφρῶς 
κοίλη. Στήν τρίτη πλευρά ἡ ἐπιφάνεια εἶναι καλά λειασμένη, ἐνῶ 
στήν τέταρτη καί σέ ἀπόσταση 0,085μ. ἀπό τό ἐπάνω μέρος ὑπάρχει 
ὀρθογώνιος τόρμος (διαστ. 0,035 Χ 0,03μ. καί βάθ. 0,04μ.), λαξευμένος 
στό ἀριστερό μέρος ἐπίπεδης ταινίας, πλάτους 0,105μ., ἡ ὁποία εἶναι 
κατά 0,005μ. χαμηλότερη ἀπό τήν ὑπόλοιπη ἐπιφάνεια.

904. Γιά παράδειγμα βλ. τό φράγμα πρεσβυτερίου τῆς βασιλικῆς τοῦ Θεάτρου στήν 
Ἀρχαία Μεσσήνη, ἡ ὁποία ἔχει χρονολογηθεῖ σέ ὄψιμη περίοδο (τέλη 6ου-ἀρχές 7ου αἰ. ἤ 
στόν 8ο αἰ.), βλ. Θέμελης, «Μεσσήνη», 38, 44. Ὁ ἴδιος, Ἔργον 1998, 43-44, εἰκ. 35. Ὁ ἴδιος, 
Ἔργον 1999, 47, εἰκ. 38. Ὁ ἴδιος, Ἔργον 2000, 61-62, εἰκ. 61, 63. Ὁ ἴδιος, Ἔργον 2001, 49-
50, εἰκ. 43. Ὁ ἴδιος, Ἔργον 2002, 31, εἰκ. 23. Ὁ ἴδιος, Ἔργον 2003, 36, εἰκ. 30. Ὁ ἴδιος, 
Ἔργον 2004, 30-32, εἰκ. 12, 19. Πέννα-Λαμπροπούλου-Ἀναγνωστάκης, «Γλυπτά βασιλικῆς 
Θεάτρου», 375 κ.ἑ., εἰκ. 9. Κάππας, «Ἐκκλησιαστική ἀρχιτεκτονική Μεσσηνίας», 147-149. 
Γιά τή χρονολόγησή της, βλ. παραπάνω, ὑποσημ. 732.

905. Γιά τή βασιλική βλ. παραπάνω, κεφ. Ι.3.
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Χαμηλοί πεσσίσκοι μέ διακόσμηση ἀπό ὀρθογώνια πλαίσια καί ἄνω 
μηλοειδῆ ἀπόληξη, εἶναι πολύ συνηθισμένοι στά παλαιοχριστιανικά 
τέμπλα καί ἀπαντῶνται σέ πολλές περιοχές906, ἐνῶ ὁ ἴδιος διάκοσμος 
ἀπαντᾶται καί σέ πεσσίσκους πού συμφύονται μέ κιονίσκους907. Τά πα-
ραδείγματα χρονολογοῦνται ὡς ἐπί τό πλεῖστον στό α΄ μισό τοῦ 6ου 
αἰ. Πεσσίσκος τέμπλου μέ ὀρθογώνια πλαίσια, ἀλλά μέ εὐθύγραμμη 
ἄνω ἀπόληξη, ἔχει βρεθεῖ καί στή βασιλική τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη στό Μα-
στιχάρι908, σήμερα σέ ἄγνωστη θέση. 

Ὁ πεσσίσκος μέ συμφυῆ κιονίσκο μέ ἀρ. κατ. 199 (πίν. 50) βρίσκε-
ται στό Μουσεῖο τοῦ Κάστρου τῆς Νεραντζιᾶς. Στήν ἐπιφάνειά του 
εἶναι γραμμένη μέ μολύβι ἡ ἔνδειξη ΑΓ.Γ. καί συνεπῶς προέρχεται ἀπό 
τή βασιλική τοῦ Ἁγίου Γαβριήλ909. Εἶναι κατασκευασμένος ἀπό προ-
κοννήσιο μάρμαρο.

Στίς δύο πλευρές κοσμεῖται μέ ὀρθογώνια πλαίσια πού ὁρίζονται 
ἀπό ἀνάγλυφη ταινία καί περικλείουν ἕνα ἀρκετά πλατύ, κατακόρυφο 
ἀνάγλυφο ἔξαρμα πού θυμίζει τήν πλευρά πρίσματος. Στίς δύο πλάγι-
ες πλευρές του εἶναι λαξευμένες οἱ ὀρθογώνιες ἐγκοπές γιά τήν προ-
σαρμογή τῶν θωρακίων τοῦ τέμπλου (μέσος πεσσίσκος). Ὁ πεσσίσκος 
συμφύεται μέ ἰωνική βάση πού διαμορφώνεται μέ σπεῖρα, σκοτία καί 
τρεῖς ἐπάλληλες γλυφές καί ἀκολουθεῖ ἀρράβδωτος κορμός κιονίσκου. 
Στόν κορμό του σκαλίζεται ἀνάγλυφος λατινικός σταυρός μέ πεπλα-
τυσμένες ἀπολήξεις κεραιῶν.

Τό θέμα τῶν ὀρθογώνιων πλαισίων τοῦ πεσσίσκου ἀναφέρθηκε στά 
προηγούμενα παραδείγματα, ἐνῶ τό θέμα τοῦ ἀνάγλυφου σταυροῦ, 
πού συνηθίζεται στούς κορμούς τῶν κιόνων σέ βασιλικές τῶν νησιω-
τικῶν περιοχῶν καί τῶν μικρασιατικῶν παραλίων, ἐξετάστηκε ἀναλυ-
τικά στό κεφάλαιο γιά τούς κίονες.

906. Ἡ ταινία τῶν πλαισίων μπορεῖ νά εἶναι ὀρθογώνια ἤ καί νά κάμπτεται στό ἄνω καί 
κάτω μέρος της. Γενικά γιά πεσσίσκους μέ ὁμόλογα πλαίσια: Ὀρλάνδος, «Βασιλική Χα-
λινάδου», 122, εἰκ. 7. Ὁ ἴδιος, «Βασιλικές Λέσβου», 49, εἰκ. 52. Ὁ ἴδιος, Ξυλόστεγος, 519, 
εἰκ. 481,1. Ὁ ἴδιος, «Βασιλική Θάσου», 37, εἰκ. 28. Πελεκανίδης, «Βασιλική Φιλίππων», 150, 
εἰκ. 32. Lemerle, Philippes, πίν. ΧΧΧΙ. ΑΔ 26 (1971) Χρονικά, 532, πίν. 547γ (Μπορ-
μπουδάκης). Κωνστάντιος-Χαλκιᾶ, «Γλυπτά Νικόπολης», 321, εἰκ. 9. Salvatore, «Sculrture», 
474-475, ἀρ. 27. Γραμμένος-Κνιθάκης, Κατάλογος, 245-246, πίν. 86, ἀρ. 672-674. 
Westphalen, «Basilika», 316-323, πίν. 39,1-2, 40,7, 41,4.

907. Ὀρλάνδος, Ξυλόστεγος, 518, εἰκ. 479,2. Lemerle, Philippes, πίν. ΧΧΧΙΙ. Salona I, 
197-201, πίν. LXVIII, IX.a.1-11,24. Olivieri-Farioli, Scultura, 65, ἀρ. 118-119, εἰκ. 111-113. 
Ötüken, Forschungen, πίν. 1,3, 2,4, 3,3,5, 4,3-4, 5,1,3.

908. Ὀρλάνδος, «Βασιλικαί Κῶ», 30, εἰκ. 28.
909. Πρόταση ἀναπαράστασης τοῦ τέμπλου, βλ. Baldini - Livadiotti, Basilica di S. 

Gabriele, 168.
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Ὁ ἑπόμενος πεσσίσκος, μέ ἀρ. κατ. 200 (πίν. 50), ἔχει τήν ἴδια ἔνδει-
ξη γραμμένη στήν ἐπιφάνειά του, ἴδιες διαστάσεις καί διάκοσμο μέ 
τόν προηγούμενο καί προέρχεται ἐπίσης ἀπό τή βασιλική τοῦ Ἁγίου 
Γαβριήλ. Εἶναι κατασκευασμένος ἀπό ἐλαφρῶς διαφοροποιημένο 
μάρμαρο, πιθανῶς ντόπιο καί σώζεται μέχρι καί τή γένεση τοῦ κορ-
μοῦ τοῦ κιονίσκου. Στίς δύο πλάγιες πλευρές του εἶναι λαξευμένες οἱ 
ὀρθογώνιες ἐγκοπές γιά τήν προσαρμογή τῶν θωρακίων τοῦ τέμπλου 
(μέσος πεσσίσκος).

Ἡ χρονολόγηση τῶν δύο πεσσίσκων στά μέσα τοῦ 6ου αἰ., δηλαδή 
στήν περίοδο, στήν ὁποία ἀνάγεται εἴτε ἡ πρός δυσμάς ἐπέκταση τοῦ 
ἀρχικοῦ τρίκογχου εἴτε ἡ ἀρχική ἵδρυση τοῦ ναοῦ, ταιριάζει καί μέ τά 
μορφολογικά χαρακτηριστικά τους.

Ὁ ἑπόμενος πεσσίσκος, μέ ἀρ. κατ. 201 (πίν. 50), βρίσκεται στό Μου-
σεῖο τοῦ Κάστρου τῆς Νεραντζιᾶς, χωρίς ἔνδειξη προέλευσης. Εἶναι 
κατασκευασμένος ἀπό προκοννήσιο μάρμαρο καί στίς δύο πλάγιες 
πλευρές του εἶναι λαξευμένες οἱ ὀρθογώνιες ἐγκοπές γιά τήν προσαρ-
μογή τῶν θωρακίων τοῦ τέμπλου (μέσος πεσσίσκος). Μορφολογικά καί 
τυπολογικά εἶναι ὅμοιος μέ τούς δύο προηγούμενους, μέ ἴδιο ὕψος ἀλλά 
μέ ἐλαφρῶς μικρότερο πλάτος. Στό ἄνω μέρος του σώζεται ἡ σπεῖρα 
τῆς συμφυοῦς βάσης τοῦ κιονίσκου. Πρέπει νά χρονολογηθεῖ στήν ἴδια 
περίοδο μέ τούς προηγούμενους (ἀρ. κατ. 198-200), ἄν καί ἐλαφρῶς 
πιό στενός σέ διαστάσεις, δέν ἀποκλείεται νά προέρχεται ἀπό τό ἴδιο 
μνημεῖο, δηλαδή τή βασιλική τοῦ Ἁγίου Γαβριήλ, ἐφόσον εἶναι τοπο-
θετημένος δίπλα στούς προηγούμενους, μαζί μέ κάποια ἄλλα γλυπτά 
ἀπό τή βασιλική (θωράκια κλίμακας ἄμβωνα).

Οἱ ἑπόμενοι τέσσερις πεσσίσκοι (ἀρ. κατ. 202-205, πίν. 50-51) 
βρίσκονται στό χῶρο τοῦ Μουσείου Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν τοῦ 
Κάστρου τῆς Νεραντζιᾶς καί μόνο ὁ ἕνας ἀπό αὐτούς (ἀρ. κατ. 203) 
ἔχει τήν ἔνδειξη «Δυτικές Θέρμες» γραμμένη μέ μολύβι στήν ἐπιφάνειά 
του910. Ἔχουν μικρότερες διαστάσεις ἀπό τους προηγούμενους καί ἡ 
ἐπιφάνειά τους κοσμεῖται μέ ἀνάγλυφα φυτικά ἤ γεωμετρικά θέματα. 

Ὁ πρῶτος (ἀρ. κατ. 202) σώζεται σχεδόν ἀκέραιος, ἔχει εὐθύγραμμη 
ἀπόληξη καί κατακόρυφες ἐγκοπές γιά τή στερέωση τῶν θωρακίων στίς 
δύο πλευρές. Στίς ἄλλες δύο πλευρές κοσμεῖται μέ ὀρθογώνιο πλαίσιο, 
πού ὁρίζεται ἀπό μία πλατιά ἐξωτερική καί δύο λεπτότερες ἐσωτερικές 
ταινίες, μέσα στό ὁποῖο πλαίσιο σκαλίζονται ἐπάλληλα ἀντωπά σχη-
ματοποιημένα τρίφυλλα (φύλλα δάφνης). 

910. Baldini κ.ἄ., «Terme Occidentali», 266, fig. 14.
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Ὁ δεύτερος πεσσίσκος τῆς ὁμάδας (ἀρ. κατ. 203) σώζεται τμημα-
τικά κατά τό ἄνω ἥμισυ καί ἦταν συμφυής μέ κιονίσκο, ἀπό τόν ὁποῖο 
διατηρεῖται μόνον ἡ βάση, πού διαμορφώνεται μέ τετράγωνη πλίνθο, 
σπεῖρα καί λεπτή ταινία. Στίς δύο πλάγιες πλευρές εἶναι λαξευμένες 
οἱ ὀρθογώνιες ἐγκοπές γιά τήν προσαρμογή τῶν θωρακίων. Στή μία 
ἐξωτερική του παρειά σκαλίζεται τό γνωστό θέμα τοῦ ὀρθογώνιου 
πλαισίου, πού ὁρίζεται ἀπό ἀνάγλυφη ταινία καί περικλείει ἕνα κα-
τακόρυφο ἀνάγλυφο ἔξαρμα, πού θυμίζει τήν πλευρά πρίσματος. Ἡ 
ἄλλη ἐξωτερική παρειά διαμορφώνεται μέ ὀρθογώνιο πλαίσιο ἀπό 
πλατιά ἐπίπεδη ταινία, μέσα στό ὁποῖο σκαλίζεται ἀνάγλυφο συνεχές 
φυτικό κόσμημα ἀπό ἐπάλληλα ἐξάφυλλα ἀνθέμια. Ἡ ποιότητα τοῦ 
ἀναγλύφου εἶναι καλή. 

Στόν τρίτο πεσσίσκο (ἀρ. κατ. 204), οἱ ὀρθογώνιες ἐγκοπές γιά τήν 
προσαρμογή τῶν θωρακίων εἶναι λαξευμένες σέ συνεχόμενες πλευρές 
(γωνιακός πεσσίσκος). Ἡ μία ἐγκοπή ἀπέχει ἀπό τό ἐπάνω μέρος, ἐνῶ 
ἡ ἄλλη ἀρχίζει ἀπό τό ἐπάνω μέρος. Οἱ δύο ἄλλες συνεχόμενες πλευρές 
διαμορφώνονται μέ ὀρθογώνιο πλαίσιο, πού ὁρίζεται ἀπό μία πλα-
τιά ἐπίπεδη ταινία καί ἕνα λεπτό κυμάτιο. Στή μία πλευρά, ἐντός τοῦ 
πλαισίου περικλείεται ἀνάγλυφο φυτικό θέμα ἀπό ἐπάλληλους καί μέ 
ἀντίθετη κατεύθυνση λοβούς ἀκάνθου μέ τρεῖς γλωσσίδες. Στήν ἄλλη 
τό θέμα τοῦ διακόσμου εἶναι δυσδιάκριτο ἐξαιτίας τῆς ἐπικάλυψης μέ 
ἀσβέστη.

Στόν τελευταῖο πεσσίσκο τῆς ὁμάδας (ἀρ. κατ. 205), οἱ ὀρθογώνιες 
ἐγκοπές γιά τήν προσαρμογή τῶν θωρακίων εἶναι, ἐπίσης, λαξευμένες 
σέ συνεχόμενες πλευρές (γωνιακός πεσσίσκος). Στίς ἄλλες δύο, μέσα σέ 
πλαίσιο σχηματιζόμενο ἀπό πλατιά ἐπίπεδη ταινία καί λεπτό κυμάτιο, 
ἀναπτύσσεται κατακόρυφος ἀνάγλυφος διάκοσμος: στή μία πλευρά 
πλοχμός, σχηματιζόμενος ἀπό ἁπλή ταινία καί στήν ἄλλη ἐπάλληλα 
ἀνάγλυφα φύλλα σέ σχῆμα τετάρτου κύκλου (φολίδες), πού τό ἐσω-
τερικό τους διαμορφώνεται σάν ἀνάγλυφο ὠοειδές κομβίο. Ἀνάγλυφα 
μικρότερα ἡμικυκλικά κομβία πλαισιώνουν τή βάση τῶν φύλλων.

Πεσσίσκοι τέμπλου μέ ἀνάγλυφο φυτικό διάκοσμο, ἄν καί ὄχι πολύ 
συνήθεις, εἶναι γνωστοί στήν παλαιοχριστιανική περίοδο911. Ὁ φυτικός 
διάκοσμος τοῦ πρώτου πεσσίσκου τῆς ὁμάδας (ἀρ. κατ. 202) δέν ἔχει, 

911. Ὀρλάνδος, Ξυλόστεγος, 515, εἰκ. 479 στή σελ. 518. Ὁ ἴδιος, «Παλαιοχριστιανικά 
Ρόδου», 16, εἰκ. 10. Σειρά πεσσίσκων τοῦ 5ου - 6ου αἰ. μέ πλούσιο ἀνάγλυφο φυτικό διάκοσμο 
βλ. στό Ἀρχαιολογικό Μουσεῖο Κωνσταντινούπολης, Firatli, Sculpture, πίν. 88-91. Πεσσίσκοι 
κοσμημένοι μέ ἔνζωδο βλαστό ἐντοπίζονται στό τέμπλο τῆς βασιλικῆς τοῦ «Σωφρονίου» στή 
Νικήτη Χαλκιδικῆς. Γιά τή βασιλική πού, σύμφωνα μέ τά μέχρι στιγμῆς εὑρήματα, χρονολο-
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ἀπ’ ὅσο γνωρίζουμε, κάποιο παράλληλο σέ πεσσίσκους, ἀπαντᾶται 
ὅμως στήν κάτω ἐπιφάνεια τῆς μαρμάρινης δοκοῦ τοῦ στεγάστρου τῆς 
φιάλης τῆς βασιλικῆς Α΄ τῆς Νέας Ἀγχιάλου912 (πίν. 72), ὅπου ὅμως τά 
φύλλα τῆς δάφνης εἶναι πολύ πιό καλοσχηματισμένα. Στόν πεσσίσκο 
τῆς Κῶ τά φύλλα ἀποδίδονται μέ ἄτεχνο τρόπο καί τοποθετοῦνται 
ἀσύμμετρα: στό κάτω τμῆμα λαξεύονται τέσσερα ἐπάλληλα φύλλα, 
στραμμένα πρός τά ἄνω, ἐνῶ στό ὑπόλοιπο ἄνω τμῆμα τοῦ πεσσίσκου 
ἕξι ἐπάλληλα φύλλα στραμμένα πρός τά κάτω. Μία χρονολόγησή του 
στά μέσα τοῦ 6ου αἰ. ἤ καί ὀψιμότερα εἶναι πολύ πιθανή.

Ὁ ἐπιμελημένος διάκοσμος τοῦ δεύτερου πεσσίσκου (ἀρ. κατ. 
203) μέ τά ἐπάλληλα ἐξάφυλλα ἀνθέμια εἶναι, ἐπίσης, ἀσυνήθιστος σέ 
πεσσίσκους. Τό θέμα τῶν ἀνθεμίων, πού ἐπικρατεῖ στή γλυπτική τῆς 
μεσοβυζαντινῆς περιόδου, ἔχει ρωμαϊκά πρότυπα καί ἀπαντᾶται στή 
γλυπτική τῶν μικρασιατικῶν παραλίων913 καί τῆς Κωνσταντινούπο-
λης914 κατά τήν παλαιοχριστιανική περίοδο. Στόν πεσσίσκο τῆς Κῶ ἡ 
διαμόρφωση τοῦ ἀνθεμίου εἶναι πολύ ἀπομακρυσμένη ἀπό τά ἀρχαῖα 
πρότυπα. Ἡ βαθιά λάξευση τῶν μικρῶν φυλλαρίων τῶν ἀνθεμίων καί 
ἡ γωνιωτή τους ἀπόληξη τεχνοτροπικά εἶναι ἀρκετά συγγενική μέ τή 
λάξευση τῶν λογχοειδῶν γλωσσίδων ἄκανθας πού ἀναφέρθηκε προ-
ηγουμένως στό ἐπίθημα κίονα (ἀρ. κατ. 107), τό ὁποῖο συνδέεται μέ 
μία σειρά ἐπιθημάτων ἀπό τήν περιοχή τῆς Μαγνησίας πού ἔχουν 
χρονολογηθεῖ στόν 7ο αἰ.915. Ἡ ρυθμική ἐπανάληψη τοῦ θέματος καί ἡ 
σχηματοποίηση συνηγοροῦν σέ μία χρονολόγηση τοῦ πεσσίσκου στήν 
ἴδια περίοδο μέ τά θωράκια ἀρ. κατ. 206-208 πού προέρχονται ἀπό τή 
βασιλική Β΄ τῶν Δυτικῶν Θερμῶν καί τό ἐπίθημα κίονα (ἀρ. κατ. 107) 
πού μᾶλλον προέρχεται ἀπό τό ἴδιο μνημεῖο, δηλαδή στό α΄ μισό τοῦ 
7ου αἰ. 

Οἱ λοβοί ἄκανθας τοῦ πεσσίσκου μέ ἀρ. κατ. 204 εἶναι, ἐπίσης, 
ἀσυνήθιστο θέμα στούς πεσσίσκους. Ὁ τρόπος διάρθρωσης τῶν 

γεῖται στό α΄ μισό τοῦ 5ου αἰ., βλ. Νικονάνος, «Βασιλική Νικήτης», 381-385, εἰκ. 3. Εἰδικά γιά 
τόν διάκοσμο τῶν πεσσίσκων βλ. Χρήστου, «Παραστάσεις ἔνζωδου βλαστοῦ», 213 κ.ἑ., εἰκ. 1.

912. Σωτηρίου, Χριστιανικαί Θῆβαι, 38-39, εἰκ. 42.
913. Yegül, «Capitals», 267, εἰκ. 14. Στό ἐπίθημα τῶν ἰωνικῶν κιονοκράνων μέ συμφυές 

ἐπίθημα πού χρησιμοποιήθηκαν στήν ἀνακατασκευή τοῦ Γυμνασίου τῶν Σάρδεων 
ἀπαντᾶται τό θέμα τῶν ἀνοιχτῶν καί κλειστῶν ἀνθεμίων, ὅπου εἶναι φανερές οἱ ρωμαϊκές 
ἐπιδράσεις.

914. Σέ μαρμάρινα πλαίσια θυρωμάτων τοῦ Ἀρχαιολογικοῦ Μουσείου Κωνσταντι-
νούπολης, βλ. Firatli, Sculpture, 133-134, πίν. 83, ἀρ. 263. (β΄ μισό 5ου-α΄ μισό 6ου αἰ.).

915. βλ. Γιαννόπουλος, «Φρούριο Βόλου», 123, εἰκ. 7. Ὁ ἴδιος, «Ἔρευναι», 375, εἰκ. 4. 
Σωτηρίου, «Γλυπτική», 177-178, εἰκ. 8-9. Συθιακάκη, Ἀρχιτεκτονικός Διάκοσμος, 342-343 
& 347-351, ἀρ. 73, 74, 79, πίν. 31-32, εἰκ. 190-192 καί 200.
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γλωσσίδων εἶναι κάπως σχηματικός ἀλλά ἡ ἐπιφάνειά τους εἶναι 
σκαμμένη μέ λεπτό χεῖλος καί ὀξεῖες ἀπολήξεις. Χρονολογεῖται πι-
θανότατα στό α΄ μισό τοῦ 6ου αἰ. ἤ καί λίγο ὀψιμότερα.

Τά θέματα τοῦ πλοχμοῦ καί τῶν φύλλων σέ σχῆμα τετάρτου κύκλου 
(φολίδες) (ἀρ. κατ. 205) εἶναι πολύ συχνά στή γλυπτική τῆς παλαιοχρι-
στιανικῆς περιόδου. Ὁ πλοχμός σέ διάφορους τύπους εἶναι ἀγαπητό 
θέμα στά ψηφιδωτά δάπεδα τοῦ 5ου καί 6ου αἰ., ἀλλά στόν τύπο τοῦ 
ἁλυσοειδοῦς ἀπαντᾶται καί στήν ὄψιμη παλαιοχριστιανική γλυπτική916. 
Τά φύλλα σέ σχῆμα τετάρτου κύκλου ἤ φολιδωτά συνηθίζονται κυρίως 
σέ θωράκια, ἀλλά ἀπαντῶνται καί σέ πεσσίσκο τοῦ Ἀρχαιολογικοῦ 
Μουσείου Ρόδου917. Σημειωτέον ὅτι στά γνωστά σέ μᾶς παραδείγμα-
τα ἀπό τήν παλαιοχριστιανική περίοδο, στό ἐσωτερικό τῶν φύλλων 
δέν σχηματίζονται τά μικρά ἀνάγλυφα κομβία. Μία χρονολόγησή του 
στήν ἴδια περίοδο μέ τόν προηγούμενο πεσσίσκο εἶναι πολύ πιθανή.

VIII.2. ΘΩΡΑΚΙΑ ΤΕΜΠΛΩΝ

VIII.2.1. ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ – ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ  
ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΘΩΡΑΚΙΩΝ

Τά θωράκια, δηλαδή οἱ τετράγωνες ἤ ὀρθογώνιες μαρμάρινες 
πλάκες, χρησιμοποιήθηκαν εὐρύτατα στήν παλαιοχριστιανική ἐποχή 
ἀλλά καί στούς μετέπειτα αἰῶνες, ὡς τμῆμα τοῦ ἀρχιτεκτονικοῦ δι-
ακόσμου τῶν ἐκκλησιῶν ἀλλά καί τῶν κοσμικῶν κτηρίων. Ὁ ἀκριβής 
προσδιορισμός τῆς χρήσης ἤ τῆς θέσης ἀπό τήν ὁποία προέρχονται, 
εἶναι συχνά δύσκολος, διότι τά θωράκια ἀνευρίσκονται ἐκτός τῆς 
ἀρχικῆς τους θέσης καί λόγῳ τοῦ μικροῦ πάχους τους, πολλές φορές 
εἶναι θραυσμένα. 

Ἡ πιό συνήθης χρήση τους γίνεται στά διάκενα μεταξύ τῶν 
πεσσίσκων ἤ τῶν κιονίσκων τοῦ φράγματος τοῦ πρεσβυτερίου, προ-
κειμένου νά διαχωρισθεῖ ἀλλά καί νά ἐξαρθεῖ ὁ χῶρος τοῦ Ἱεροῦ Βήμα-
τος. Ἐκτός αὐτοῦ, μαρμάρινες πλάκες τοποθετοῦνταν συχνά στά 
μετακιόνια διαστήματα τῶν κιονοστοιχιῶν πού χώριζαν τά κλίτη, γε-
γονός πού διαπιστώνεται ἀπό τίς ἐγκοπές στερέωσής τους στίς βάσεις 

916. Ὀρλάνδος, «Ἄμβωνες Πάρου», εἰκ. 2α-β. Τό ὀκτώσχημο συνεχές κόσμημα 
ἐντοπίζεται σέ σειρά ὑπερθύρων τοῦ 10ου αἰ. ἀπό τό Βυζαντινό Μουσεῖο, βλ. Σκλάβου-
Μαυροειδῆ, Γλυπτά, 96-98, ἀρ. 135-137. Τό θέμα γίνεται πολύ δημοφιλές στούς πεσσίσκους 
τοῦ 11ου-12ου αἰ., βλ. ἐνδεικτικά Δρανδάκης, Βυζαντινά Γλυπτά, 69, 106, 168, εἰκ. 108-109, 
165, 260.

917. Ὀρλάνδος, «Παλαιοχριστιανικά Ρόδου», 16, εἰκ. 10. Ὁ ἴδιος, Ξυλόστεγος, 518, εἰκ. 
479,4.

-3-MHLITSH_TOMOS A no 17.indd   253 29/3/2018   10:36:37 πµ



ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΗΛΙΤΣΗ-ΚΕΧΑΓΙΑ

254 255

τῶν κιόνων918. Ἐπιπλέον, τά μαρμάρινα θωράκια ἔπαιζαν τόν ρόλο 
τοῦ προστατευτικοῦ στηθαίου στούς ἐξῶστες τῶν ὑπερώων τῶν βασι-
λικῶν. Ὁρισμένα διακοσμοῦσαν τίς ὄψεις κρηνῶν919. Στούς παλαιοχρι-
στιανικούς ἄμβωνες τά θωράκια χρησιμοποιήθηκαν ὡς στηθαῖα στόν 
ἐξώστη καί στίς κλίμακες τῶν ἀμβώνων. Σέ μεταγενέστερες ἐποχές (με-
σοβυζαντινή περίοδος) τά θωράκια, ἐκτός τῶν προηγούμενων θέσε-
ων, ἔφρασαν τά διάκενα τοῦ κάτω μέρους τοῦ εἰκονοστασίου, καθώς 
καί τό κάτω τμῆμα παραθύρων ἤ ἄλλων μεγαλύτερων φωτιστικῶν 
ἀνοιγμάτων920, ἐνῶ μέ τή μορφή μαρμάρινων πλακῶν τοποθετοῦνταν 
καί στίς ὄψεις ψευδοσαρκοφάγων. 

Ἡ μελέτη τῶν θωρακίων ἔχει μέχρι στιγμῆς ἀπασχολήσει κά ποιους 
ἐρευνητές σέ εἰδικές μελέτες921 ἤ καταλόγους922, ἀλλά ὡς ἐπί τό πλεῖστον 
ἡ δημοσίευσή τους ἐντάσσεται στό πλαίσιο γενικότερων μελετῶν ἀρχι-
τεκτονικῆς γλυπτικῆς καί ἀνασκαφικοῦ ὑλικοῦ923. Ἡ χρονολόγησή 
τους ἔχει βασισθεῖ κυρίως στή στυλιστική ἐξέταση τοῦ διακόσμου τους, 
διότι δύσκολα μποροῦν νά συσχετισθοῦν μέ τήν ἀρχική οἰκοδομική 
φάση τῶν μνημείων, ἀφοῦ δέν ἀποτελοῦν δομικά μέρη τῶν ναῶν καί 
συχνά ὑπέστησαν ἀντικατάσταση στό πλαίσιο διάφορων ἐπισκευα-
στικῶν φάσεων. 

Τυπολογικά διακρίνονται σέ διάτρητα, ἡμιδιάτρητα καί πλήρη 
ἀνάγλυφα, μέ ἐπιμέρους ὑποδιαιρέσεις τῶν παραπάνω κατηγοριῶν, 
κυρίως ἀνάλογα μέ τό θέμα τοῦ διακόσμου τους (δικτυωτά, φολιδωτά, 

918. Θωράκια στά μετακιόνια διαστήματα εἶναι γνωστά μεταξύ ἄλλων στήν Ἀχειροποίη-
το Θεσσαλονίκης (Hoddinot, Early Churches, 157), στή βασιλική τῆς Βαργυλίας (Aleksova-
Mango, «Bargala», 272), στίς βασιλικές Ὑψηλομετώπου καί Ἀφεντέλλη Λέσβου (Ὀρλάνδος, 
«Βασιλικαί Λέσβου», 4 κ.ἑ., εἰκ. 18 καί 44 κ.ἑ., εἰκ. 46 καί ὁ ἴδιος, Ξυλόστεγος, 264-265, εἰκ. 
211), στή βασιλική Α΄ τῆς Ἔδεσσας (Μιχαηλίδης, «Παλαιοχριστιανική Ἔδεσσα», 201, 208-
210, σχ. 2, 4-5), στή νότια βασιλική Ἁγίου Στεφάνου Κῶ (Balducci, Basiliche, 15-22).

919. Θωράκιο κρήνης Ἁγίου Ἰωάννη στήν Ἔφεσο, Ὀρλάνδος, Ξυλόστεγος, 114, εἰκ. 64.
920. Παζαρᾶς, «Κατάλογος», 28.
921. Πάλλας, «Θωράκια», 233-249. Ulbert, Reliefplastik. Ὁ ἴδιος, «Relief platten», 339-

357, πίν. 65-74. Στουφῆ-Πουλημένου, Φράγμα Ἱεροῦ Βήματος, 97-118. Guiglia-Guidobaldi 
- Barsanti, Santa Sophia.

922. Παζαρᾶς, «Κατάλογος», 23-96, πίν. Ι-XXXIII.
923. Ἐνδεικτικά: Ὀρλάνδος, «Βασιλικαί Λέσβου», σποράδην. Σωτηρίου, Χριστιανικαί 

Θῆβαι, 76-83. Ὀρλάνδος, Ξυλόστεγος, 512-535. Lemerle, Philippes. Σωτηρίου, Βασιλική 
Ἁγίου Δημητρίου, 171-174. Κόλλιας, «Βασιλική Ἄφωτης», 143-160. Grabar, Sculptures I. 
Pallas, Monuments. Kapitän, «Marzamemi», 128 κ.ἑ. Angiolini-Martinelli, «Altari», 51-68, 
ἀρ. 51-114. Sodini, «Remarques», 441-444. Ὁ ἴδιος, «Sculpture I», 83-98. Ὁ ἴδιος, 
«Sculpture II», 243-244. Farioli, «Considerazioni», 205-253. Sodini, Aliki, 45-51, 69-91. 
Kapitän, «Elementi», 86 κ.ἑ. Harrison, SaraÇhane, 414-418. Terry, Sculpture, 31-39. 
Westphalen, «Basilika», 314 κ.ἑ. Σκλάβου-Μαυροειδῆ, Γλυπτά, σποράδην.
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μέ σταυρό ἤ χρῖσμα μέσα σέ στεφάνι ἤ κυκλικό πλαίσιο, μέ σταυρό 
μέσα σέ δίσκο, μέ συνδυασμούς γεωμετρικῶν θεμάτων)924.

Ὁ Πάλλας925 πρότεινε μία χρονολογική ἐξέλιξη τῶν θωρακίων πού 
κοσμοῦνται μέ ρόμβο ἐγγεγραμμένο μέσα σέ ὀρθογώνιο πλαίσιο, καί 
βασίζεται στόν ἀριθμό καί τό σχῆμα τῶν ταινιῶν (ἐπίπεδες, κυρτές, 
κοιλόκυρτες) καί τῶν μεταξύ τους αὐλακώσεων, πού ἀπαρτίζουν τόν 
ρόμβο καί τό πλαίσιο, καθώς καί στόν βαθμό τῆς ὀργανικῆς σχέσης 
πού ἔχουν τά παραπάνω μέρη (δηλαδή στήν ἐξάρτηση ἀπό τά ἀρχικά 
ξύλινα πρότυπα). Τό θέμα τοῦ ρόμβου πού ἐγγράφεται σέ ὀρθογώνιο 
πλαίσιο, χρησιμοποιεῖται ἤδη ἀπό τόν 2ο-3ο αἰ. μ.Χ. στά καλύμματα 
τῶν ἀττικῶν κλινόμορφων σαρκοφάγων, τά ὁποῖα μιμοῦνται ξύλινα 
ἔπιπλα926. Ὡστόσο, ἡ μεταφορά του στήν ἐπιφάνεια τῶν μαρμάρινων 
θωρακίων προέκυψε ἀπό τήν ἀντιγραφή τῶν ἀρχικά ξύλινων διαχω-
ριστικῶν κατασκευῶν («δρύφακτα», «ἀπό ξύλου δίκτυα», «ἀπό ξύλου 
δικτυωτά») πού, σύμφωνα μέ τίς πηγές927, χρησιμοποιήθηκαν στούς 
πρωϊμότερους παλαιοχριστιανικούς ναούς. Τό θέμα ἔγινε πολύ δη-
μοφιλές κατά τόν 5ο καί 6ο αἰ. καί κυρίως στούς χρόνους τοῦ Ἰου-
στινιανοῦ, ὁπότε παρατίθενται πολλαπλά κυμάτια, πού ὑπόκεινται 
σέ βαθιά λάξευση ἀνάμεσά τους καί τό ἐσωτερικό τῶν ρόμβων καί 
τῶν παραπληρωματικῶν τριγώνων γεμίζει μέ γεωμετρικά, ζωόμορφα 
καί φυτικά διακοσμητικά θέματα928. Ἐκτός τῆς ἐπιφάνειας τῶν θω-
ρακίων, χρησιμοποιήθηκε καί στήν κάτω ἐπιφάνεια τοῦ θριγκοῦ τῶν 
ναῶν Ἁγίας Σοφίας καί Ἁγίων Σεργίου καί Βάκχου στήν Κωνσταντι-
νούπολη929. Ὁ διακοσμητικός τύπος τῶν ὁμόθετων ρόμβων φαίνεται 
ὅτι ἀσκεῖται χωρίς διακοπή καί στά μεταβατικά χρόνια, ἕως καί τόν 
11ο αἰ.930, ὡστόσο ἤδη ἀπό τόν 9ο -10ο αἰ. τό θέμα ἀποδίδεται σέ συν-
θετότερο συνδυασμό καί τά τρία γεωμετρικά σχήματα (ὀρθογώνιο-
ρόμβος-τρίγωνο) συναποτελοῦν ἑνιαῖο σύνολο, πού σχηματίζεται ἀπό 
τήν ταινία τοῦ πλέγματος καί συνδέονται μέ κόμβους931. 

924. Στουφῆ-Πουλημένου, Φράγμα Ἱεροῦ Βήματος, 98-118.
925. Πάλλας, «Θωράκια», 233 κ.ἑ.
926. Στό ἴδιο, 233-234, εἰκ. 1, ὑποσημ. 2.
927. Εὐσέβιος, Ἐκκλ. Ἱστ. Χ, 4,14. Βλ. καί Ὀρλάνδος, Ξυλόστεγος, 512.
928. Grabar, Sculpture I, πίν. 25, 1-2,4. Guiglia-Guidobaldi-Barsanti, Santa Sophia, 

242-255, 322-421.
929. Mathews, Byzantine Churches, 251, 259, 310. Guiglia-Guidobaldi-Bar sa nti, Santa 

Sophia, 268-269.
930. Μέντζος, «Ἁγία Σοφία Θεσσαλονίκης», 318-320, εἰκ. 4. Ὁ Μέντζος παραθέτει 

ἐνδεικτικά παραδείγματα μεσοβυζαντινῶν ἀμβώνων καί θωρακίων μέ ὁμό θετους ρόμβους.
931. Σκλάβου-Μαυροειδῆ, «Θέματα γλυπτικῆς», 544. Μηλίτση, «Μεσοβυζαντινά 
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Ἀπό τό β΄ μισό τοῦ 4ου αἰ. τά θωράκια ἀντί γιά διάτρητα κατα-
σκευάζονται πλήρη μέ χιαστί, φολιδωτά καί γεωμετρικά θέματα932. 
Στόν 4ο καί τό α΄ μισό τοῦ 5ου αἰ. τά θωράκια τοῦ φράγματος λα-
ξεύονται κατά τόν ἀρχαῖο πλαστικό τρόπο, μέ σαφῶς διακρινόμενο 
τό ἐπίπεδο βάθος τους. Ἀπό τό β΄ μισό τοῦ 5ου αἰ. τό διακοσμητικό 
θέμα εἶναι χαμηλότερο καί πυκνότερο, ἁπλώνεται ὁμοιόμορφα σέ ὅλη 
τήν ἐπιφάνεια τοῦ θωρακίου ἐν εἴδει δαντέλας. Τά γεωμετρικά θέματα 
γίνονται πολύπλοκα, συνδέονται μέ κόμβους καί περιβάλλουν σταυ-
ρούς, ἀνθέμια ἤ πτηνά933. Τά θέματα λαξεύονται κατά τό ὕφος τοῦ 
σκιοφωτισμοῦ, δηλαδή μέ τήν ἐκβάθυνση ἤ καί τό πλῆρες τρύπημα 
τῶν κενῶν μεταξύ τῶν στοιχείων τοῦ θέματος (ἀνατολικά πρότυπα). 
Στό θεματολόγιο σταδιακά προστίθενται καί νέα, καθαρά χριστιανικά 
θέματα, ὅπως ἁπλός ἤ διπλός ἀνάγλυφος σταυρός σέ ὀρθογώνιο ἤ 
κυκλικό πλαίσιο, μονόγραμμα τοῦ Χριστοῦ ἤ σταυρός περικλειόμε-
νος σέ στεφάνι δάφνης (στεφανοσταύριο), συνδυαζόμενο συχνά μέ 
κυματιστούς βλαστούς πού φύονται ἀπό τή βάση τοῦ στεφανιοῦ καί 
ἀπολήγουν σέ κισσόφυλλα, ἐπί τῶν ὁποίων συνήθως στηρίζονται 
σταυροί934.

VIII.2.2. ΤΑ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΘΩΡΑΚΙΑ ΣΤΗΝ ΚΩ.  
ΘΩΡΑΚΙΑ ΤΕΜΠΛΟΥ – ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΚΙΟΝΟΣΤΟΙΧΙΩΝ

Τά θωράκια πού ἀνήκουν στήν ἀρχαιολογική συλλογή τοῦ Μου-
σείου τοῦ Κάστρου τῆς Νεραντζιᾶς, ἀλλά καί ὅσα βρέθηκαν χρησιμο-
ποιημένα σέ β΄χρήση σέ μεταγενέστερα μνημεῖα, εἶναι λίγα σέ ἀριθμό 
καί τά περισσότερα σώζονται ἀποσπασματικά. Ὁ μικρός ἀριθμός τῶν 
ἐντοπισμένων θωρακίων ἴσως ὀφείλεται ἀφενός μέν στό περιορισμένο 
τους πάχος πού τά καθιστοῦσε ἀρκετά εὐπαθῆ, καί ἀφετέρου στόν 
διάκοσμο καί τό μικρό βάρος πού τά καθιστοῦσε εὐμετάφερτα, προ-
κειμένου νά ἐπαναχρησιμοποιηθοῦν σέ μεταγενέστερα κτήρια.

Ἐντοπίστηκαν 20 θωράκια, ἐκ τῶν ὁποίων τέσσερα εἶναι δίδυμα, 
καί θά μποροῦσαν νά προέρχονται ἀπό τόν στυλοβάτη τῶν κιονο-
στοιχιών935. Τέσσερα ἀναγνωρίζονται ὡς θωράκια τοῦ στυλοβάτη τοῦ 

τέμπλα», 430-432, εἰκ. 3, ὅπου καί ἡ σχετική βιβλιογραφία γιά τά θωράκια μέ συνδεόμενους 
κόμβους ἤ σηρικούς τροχούς (θέμα τῶν «πέντε ἄρτων»).

932. Ἐνδεικτικά βλ. Ὀρλάνδος, Ξυλόστεγος, εἰκ. 475-478 καί σποράδην.
933. Ἐνδεικτικά βλ. στό ἴδιο, εἰκ. 484-487 καί σποράδην.
934. Γιά αὐτούς τούς τύπους θωρακίων, βλ. ἀναλυτικά παρακάτω, στά ἐξεταζόμενα 

θωράκια.
935. Οἱ βάσεις τῶν κιονοστοιχιῶν στή νότια βασιλική τοῦ Ἁγίου Στεφάνου ἔχουν 
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φράγματος πρεσβυτερίου, ἐνῶ τά ὑπόλοιπα σώζονται τμηματικά καί 
εἶναι ἄγνωστο ἀπό ποιό μέρος τῶν μνημείων προέρχονται.

Τρία δίδυμα θωράκια, πού παρουσιάζουν τεχνοτροπική καί θεματο-
λογική ὁμοιογένεια (ἀρ. κατ. 209, 210, 211), προέρχονται ἀπό τή βασι-
λική Β΄ τῶν Δυτικῶν Θερμῶν. Τμήματα τῶν δύο πρώτων δημοσιεύονται 
ἀπό τόν Morricone936, ἐνῶ τό τρίτο εἶναι ἀκριβῶς ὅμοιο. Ἀποδίδονται 
σέ ἐπισκευή τῆς βασιλικῆς μετά τόν σεισμό τοῦ 551.

Στή δημοσίευση τῆς βασιλικῆς τοῦ Ἁγίου Γαβριήλ περιλαμβάνον ται 
δύο θωράκια τέμπλου937, το ἕνα μέ σταυρό μέσα σέ δίσκο καί τό ἄλλο 
μέ ἐλεύθερο σταυρό καί τμῆμα βλαστοῦ, τά ὁποῖα δέν ἐντοπίστηκαν. 
Ἐκτός αὐτῶν, ἀπό τή βασιλική προέρχονται καί ἄλλα δύο θωράκια 
ἀπό τήν κλίμακα τοῦ ἄμβωνα938. 

Τά ὑπόλοιπα θωράκια εἶναι χρησιμοποιημένα σέ βυζαντινά καί μετα-
βυζαντινά μνημεῖα τῆς ὑπαίθρου (Παναγία Καστριανῶν, Τίμιος Σταυρός 
Χαρμυλείου939, Ἅγιος Γεώργιος Λιΐζος, Παναγία Χρυσοχεριᾶς) καί φαίνε-
ται ὅτι προέρχονται ἀπό κοντινά παλαιοχριστιανικά μνημεῖα πού δέν 
σώθηκαν μέχρι σήμερα. Ἐπιπλέον, ἀρκετά τμήματα ἀπό θωράκια πού 
συγκεντρώνονται στούς χώρους τοῦ Μουσείου τοῦ Κάστρου, εἶναι 
ἄγνωστης προέλευσης καί σώζονται πολύ ἀποσπασματικά. 

Στό τέλος τοῦ κεφαλαίου παρατίθεται καί ἡ ἐξέταση μιᾶς μαρ μά-
ρινης πλάκας, πού λόγῳ τοῦ μικροῦ της πάχους καί ὕψους, πιθανότατα 
προέρχεται ἀπό ἐπένδυση τοιχοποιΐας.

ἐγκοπές γιά τή στερέωση μεταστύλιων θωρακίων, ἀπό τά ὁποῖα δέν σώθηκε κανένα. 
Ἀντίθετα, στή βασιλική Καμαρίου, ἐνῶ ἔχει σωθεῖ μία τυπολογικά ὅμοια βάση, κατασκευ-
ασμένη ἀπό τό ἴδιο μάρμαρο μέ αὐτές τοῦ Ἁγίου Στεφάνου, δέν διαθέτει ἐγκοπές γιά τή 
στερέωση θωρακίων, βλ. παραπάνω κεφ. VII.2.

936. Morricone, «Scavi», 229, εἰκ. 45. Ἐκτός ἀπό αὐτά, ἀναφέρονται: κιονίσκοι τέμπλου, 
κιονόκρανα, ἀμφικιονίσκοι, μερικά ἀπό τά ὁποῖα συμπεριλαμβάνονται στήν παροῦσα 
μελέτη, βλ. στά οἰκεῖα κεφάλαια. Στή βασιλική Β΄ ἐπιπλέον βρέθηκε δάπεδο ἐξώστη ἄμβω-
να μέ χρῖσμα καί θωράκιο κλίμακας ἄμβωνα μέ διάκοσμο ἀπό δύο παγώνια ἑκατέρωθεν 
σταυροῦ πού βαίνει σέ σφαῖρα, καί τά δύο ἀπό προκοννήσιο μάρμαρο (Ὀρλάνδος, 
Ξυλόστεγος, 557, εἰκ. 523. Jakobs, Ambone, 262-263, πίν. 12b. Μηλίτση, «Ἄμβωνες», 346-
349, εἰκ. 13-14. Ἡ ἴδια, «Ἄμβωνες 2», ὑπό ἐκτύπωση). Γιά τά δίδυμα θωράκια βλ. ἐπίσης, 
Baldini κ.ἄ., «Terme Occidentali», 266, fig. 15-16.

937. Balducci, Basiliche, 39, εἰκ. 33. Γιά τήν ἀναπαράσταση τοῦ τέμπλου τοῦ Ἁγίου 
Γαβριήλ. Βλ. Baldini - Livadiotti, Basilica di S. Gabriele, 168.

938. Balducci, Basiliche, 40, εἰκ. 34. Μηλίτση, «Ἄμβωνες 2», ὑπό ἐκτύπωση.
939. Ἀρ. ἰταλικοῦ φωτογραφικοῦ ἀρχείου 1501Β. Brouscari, «Successive re ligious 

cults», 284, fig. 4. Ἴχνη ἁψίδας διατηροῦνται βόρεια τοῦ ναϋδρίου καί ἐπάνω ἀπό τό 
Χαρμύλειο. Ἐπίσης, ἀναφέρεται ἡ ὕπαρξη παλαιοχριστιανικῶν τάφων, βλ. Schazmann, 
«Charmyleion», 111. Γιά τή διαχρονική λατρεία στό χῶ ρο, βλ. Brouscari, στό ἴδιο, 282-284. 
Γιά τό ναΰδριο πού χρονολογεῖται στόν 16ο αἰ., βλ. Βολανάκης, «Χριστιανικά μνημεῖα 
νήσου Κῶ», 98.
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Τρία δίδυμα θωράκια στό Μουσεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς  
(ἀρ. κατ. 206, ἀρ. κατ. 207, ἀρ. κατ. 208, πίν. 52-53)

Πρόκειται γιά τρία δίδυμα θωράκια, τά ὁποῖα εἶναι κατασκευασμένα 
ἀπό γκριζόλευκο μάρμαρο, πιθανότατα τοπικῆς προέλευσης. Τά δύο 
πρῶτα περιλαμβάνονται στά εὑρήματα τῆς βασιλικῆς Β΄ τῶν Δυτικῶν 
Θερμῶν940, ἐνῶ τό τρίτο, ἄν καί δέν ἀναφέρεται στή δημοσίευση τοῦ 
Morricone941, εἶναι ἴδιο τυπολογικά καί τεχνοτροπικά, καί προφανῶς 
προέρχεται ἀπό τήν ἴδια βασιλική. Τά τρία θωράκια, λόγῳ τοῦ μεγάλου 
μήκους τους, μᾶλλον προέρχονται ἀπό τόν στυλοβάτη τῶν κιονοστοι-
χιῶν τῆς βασιλικῆς.

Καί τά τρία κοσμοῦνται μέ τό θέμα τῶν ὁμόθετων ρόμβων πού 
ἐγγράφονται σέ σχεδόν τετράγωνα πλαίσια. Στά δύο πρῶτα σώζο-
νται καί τά δύο παράπλευρα πλαίσια, μεταξύ τῶν ὁποίων μεσολα-
βοῦν γλυφές πού μιμοῦνται τήν ἐπιφάνεια πεσσίσκων. Στό τρίτο 
σώζεται κατά μεγάλο μέρος το ἕνα πλαίσιο καί πολύ μικρό τμῆμα τοῦ 
παράπλευρου πλαισίου. Τά πλαίσια ὁρίζονται ἀπό δύο ἐπίπεδα κυμάτια 
ὀρθογώνιας διατομῆς, ἀπό τά ὁποῖα τό ἐξωτερικό εἶναι στενότερο καί 
ἐλαφρῶς προεξέχον. Ὁ ρόμβος ἔχει ἀμβλεῖες γωνίες καί συνίσταται 
ἀπό τρία ἰσοπλατῆ ἐπίπεδα κυμάτια, ἀπό τά ὁποῖα τό μεσαῖο βρίσκε-
ται σέ ἐλαφρά προεξοχή. Οἱ γωνίες τοῦ ρόμβου διακόπτουν τό ἐσωτε-
ρικό κυμάτιο τοῦ πλαισίου, ἐνῶ στά κενά μεταξύ ρόμβου καί πλαισίου 
σχηματίζονται ἰσοσκελῆ τρίγωνα. Οἱ «πεσσίσκοι» μεταξύ τῶν πλαισίων 
ὁρίζονται ἀπό ἐπίπεδη ταινία πού κοιλαίνεται στό ἄνω μέρος καί ἡ 
ἐπιφάνειά τους διαμορφώνεται ἀμφίκυρτη.

Στό πρῶτο θωράκιο (ἀρ. κατ. 206), ἐντός τῶν ρόμβων ἐγγράφε-
ται κύκλος σχηματιζόμενος ἀπό ἐλαφρῶς ἀνάγλυφη ταινία, ὁ ὁποῖος 
δέν ἐφάπτεται μέ τίς πλευρές τοῦ ρόμβου. Μέσα στόν κύκλο σκαλίζε-
ται στό ἀριστερό πλαίσιο, ἰσοσκελής σταυρός μέ πεπλατυσμένες τίς 
ἀπολήξεις τῶν κεραιῶν του καί στό δεξιό, σταυρός τύπου Μάλτας, 
πού, ἔτσι ὅπως ἔχει ἀφαιρεθεῖ τό μάρμαρο στό ἐσωτερικό τῶν κεραιῶν 
του, μοιάζει καί μέ τετράφυλλο ρόδακα. Τά τρίγωνα μεταξύ ρόμβων καί 
πλαισίου διακοσμοῦνται μόνο στό ἄνω μέρος τοῦ θωρακίου, ἐνῶ στό 
κάτω μέρος ἡ ἐπιφάνειά τους εἶναι πιό ὑψηλή (τύμπανο) καί ἀκόσμη-

940. Morricone, «Scavi», 229, εἰκ. 45. Baldini κ.ἄ., «Terme Occidentali», 266, fig. 15-16.
941. Ἡ ἀναφορά τοῦ Morricone στίς βασιλικές τῶν Δυτικῶν Θερμῶν εἶναι ἀρκετά συ-

νοπτική, ἀναφέρονται περιληπτικά τά εὑρεθέντα ἀρχιτεκτονικά μέλη (κιονίσκοι τέμπλου, 
κιονόκρανα, ἀμφικιονίσκοι) χωρίς ἀναλυτική περιγραφή καί παρατίθεται φωτογραφία 
μόνο τῶν παραπάνω θωρακίων καί τοῦ ἐξώστη τοῦ ἄμβωνα. Συνεπῶς, δέν ἀποκλείεται τό 
τρίτο θωράκιο νά βρέθηκε μέν στόν ἴδιο χῶρο ἀλλά νά μή γίνεται εἰδική ἀναφορά σ’ αὐτό.
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τη. Στό ἀριστερό πλαίσιο διακοσμοῦνται μέ τρίλοβο φύλλο (κρινάνθε-
μο) ἀριστερά καί σχηματοποιημένο κισσόφυλλο (μέ κεντρικό νεῦρο, 
σάν καρδιόσχημο) δεξιά καί στό δεξιό πλαίσιο μέ τά ἴδια θέματα, ἀλλά 
ἀντίστροφα τοποθετημένα: τό κισσόφυλλο ἀριστερά καί τό τρίλοβο 
φύλλο δεξιά.

Στό δεύτερο θωράκιο (ἀρ. κατ. 207), ἐντός τῶν ρόμβων χαράσ σονται 
δύο σταυροειδῆ συμπιλήματα: ἀριστερά τά γράμματα Χ, Α, Ρ, Λ, Τ, O, 
Υ, δηλαδή μᾶλλον «ΧΑΡΤΟΥΛΑΡΙΟΥ»942 καί δεξιά τά γράμματα Α, Ρ, 
Κ, Π, C, Τ, Ο, Υ, Χ, δηλαδή «ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ»943. 

Στά τρίγωνα μεταξύ ρόμβου καί πλαισίου σκαλίζεται: στό ἀριστερό 
πλαίσιο ἕνα τρίλοβο φύλλο (κρινάνθεμο) ἀριστερά καί ἑξά φυλλος 
ρόδακας μέ σταγονοειδῆ φύλλα μέσα σέ κύκλο δεξιά, ἐνῶ στό δεξιό 
πλαίσιο τά ἴδια θέματα, ἀντίστροφα τοποθετημένα (ὁ ρόδακας ἀρι-
στερά καί τό τρίλοβο φύλλο δεξιά). Στά φύλλα τοῦ ρόδακα τοῦ δεξιοῦ 
πλαισίου, δέν ἔχει ἀφαιρεθεῖ τό βάθος. Τά τρίγωνα στό κάτω μέρος τοῦ 
θωρακίου εἶναι καί ἐδῶ ἀκόσμητα, διαμορφωμένα μέ ὑψηλό τύμπανο 
στό ἐσωτερικό τους.

Στό τρίτο θωράκιο (ἀρ. κατ. 208), στό δεξιό σωζόμενο πλαίσιο, 
ἐντός τοῦ ρόμβου χαράσσεται, ἐπίσης, σταυροειδές συμπίλημα, ἀπό 
τό ὁποῖο σώζονται τά γράμματα Μ, Κ, Τ, C, ἴσως «ΤΟΥ ΚΟΣΜΑ»944. 
Τά ἐπάνω τρίγωνα κοσμοῦνται μέ μεγάλο κισσόφυλλο ἀριστερά καί 
τρίφυλλο δεξιά.

Ἡ ἀναγραφή ὀνομάτων ἐπισκόπων ἐπάνω σέ ἀρχιτεκτονικά μέ λη 
δέν εἶναι ἄγνωστη στήν παλαιοχριστιανική περίοδο. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα ἀποτελεῖ ἡ περίπτωση τῆς Καταπολιανῆς στήν Πάρο, 
ὅπου τό ὄνομα τοῦ ἐπισκόπου Ὑλασίου μνημονεύεται στά ἀνάγλυφα 
μετάλλια τῆς ὀρθομαρμάρωσης καί εἶναι χαραγμένο σέ σταυροειδῆ 
ἐπιγραφή στό ἐπίθημα τῶν ἰωνικῶν κιονοκράνων τοῦ ναοῦ (πίν. 73), 
ἐνῶ καί τά ὀνόματα τοῦ ἐπισκόπου Γεωργίου καί τῶν πρεσβυτέρων Γε-
ωργίου καί Κωνσταντίνου εἶναι λαξευμένα στά μετάλλια πού κοσμοῦν 
τά θωράκια τοῦ τέμπλου945 (πίν. 73). Τό μονόγραμμα τοῦ πάπα Ἰωάννη 

942. Ὅμοια διάταξη γραμμάτων σέ συμπίλημα μολυβδόβουλλου, βλ. Zacos-Veglery, 
Seals I, πίν. 243, ἀρ. 491.

943. Μέ ὅμοιο τρόπο κρέμονται τά γράμματα Κ καί Π σέ μονόγραμμα ἐπισκόπου, βλ. 
Zacos-Veglery, Seals I, πίν. 232, ἀρ. 121.

944. βλ. Zacos-Veglery, Seals I, πίν. 237, ἀρ. 282-283.
945. Μητσάνη, «Κιβώριο», 333, ὑποσημ. 58, ὅπου ἡ σχετική βιβλιογραφία. Ἡ ἴδια, 

«Χορηγία», 393-394. Ἡ ἴδια, «Τέμπλο Καταπολιανῆς», 75, εἰκ. 5-8. Τό τέμπλο τῆς Κατα-
πολιανῆς, τό κιβώριο καί ὁ ἄμβωνας ἔχουν χρονολογηθεῖ στά μέσα τοῦ 6ου αἰ., βλ. στό 
ἴδιο, 89.
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τοῦ Β΄ (533-535) ἀναγράφεται σέ θωράκιο στόν Ἅγιο Κλήμεντα τῆς 
Ρώμης946 (πίν. 73) καί τό παρόμοιου τύπου μονόγραμμα τοῦ ἐπισκόπου 
Ὀνώριου τοῦ Β΄ (ἐποχή Ἰουστινιανοῦ) σέ θωράκιο ἀπό τήν ἐπισκο-
πική βασιλική τῆς Σαλώνας947 (πίν. 74). Τό ὄνομα τοῦ ἐπισκόπου Δου-
μετίου ἀναγράφεται σέ συμπίλημα ἐπάνω σέ τεκτονικό κιονόκρανο 
ἀπό τή βασιλική Α΄ τῆς Νικόπολης948, πού χρονολογεῖται στά τέλη τοῦ 
6ου αἰ., ἐνῶ τό ὄνομα τοῦ ἐπισκόπου Ἰωάννη σέ συμπίλημα ἐπάνω 
σέ πτυχωτό κιονόκρανο στό Μουσεῖο τοῦ Ἁλμυροῦ949, πού χρονολο-
γεῖται σέ ὀψιμότερη περίοδο (8ος-9ος αἰ.). Ἐπίσης, τά μονογράμματα 
αὐτοκρατόρων ἤ ἀξιωματούχων ἐπάνω σέ μετάλλια κιονοκράνων εἶναι 
ἀρκετά συχνά, κυρίως στήν περίοδο τοῦ Ἰουστινιανοῦ950.

Τό ἀξίωμα τοῦ χαρτουλάριου εἶναι γνωστό ἀπό τόν 7ο αἰ. Οἱ χαρ-
τουλάριοι ἦταν προϊστάμενοι τῶν δύο κεντρικῶν οἰκονομικῶν ὑπηρε-
σιῶν τῆς πρωτεύουσας καί ἦταν ἀρχικά ὑφιστάμενοι τοῦ σακελλάριου951.

Τό θέμα τοῦ ρόμβου πού ἐγγράφεται σέ ὀρθογώνιο, ὡς ἐπί τό 
πλεῖστον, πλαίσιο, ὅπως ἀναφέρθηκε παραπάνω952, γίνεται πολύ δημο-
φιλές κατά τόν 5ο καί 6ο αἰ. καί κυρίως στήν ἰουστινιάνεια περίοδο953. 
Τό θέμα ἀπαντᾶται σέ πολλές βασιλικές καί χαρακτηρίζεται ἀπό τή 
λάξευση πολλαπλῶν ὁμόθετων κυματίων, ἔντονα ἔξεργων, πού περι-
κλείουν γεωμετρικά, φυτικά καί ζωόμορφα διακοσμητικά θέματα954. 

946. Guidobaldi - Barsanti - Guiglia-Guidobaldi, San Clemente, 93-94, εἰκ. 78, 122, ἀρ. 
ΧΧΙ.

947. Salona I, 238-239, πίν. LXXVII, X.b.1.
948. Chalkia, «Scultura di Nicopoli», 286, εἰκ. 10.
949. Συθιακάκη, Ἀρχιτεκτονικός Διάκοσμος, 325-329, ἀρ. 67, πίν. 29, εἰκ. 176-177.
950.  Ἁγία Σοφία καί Ἁγία Εἰρήνη Κωνσταντινούπολης (Strube, Polyeuktos kirche, πίν. 

23, ἀρ. 91. Zollt, Kapitellplastik, 25-26, πίν. 11, ἀρ. 36. Mainstone, Hagia Sophia, 58, εἰκ. 
68). Ἅγιος Ἰωάννης Ἐφέσου (Kautzsch, Kapitellstudien, 176-178, πίν. 36, ἀρ. 567a,b,c,e.).

951. ΙΕΕ Η΄, 164-165. Ἐκτός τοῦ χαρτουλάριου «τῆς σακέλλης» ἤ «τοῦ σακελλίου», πού 
εἶχε τόν ἔλεγχο τοῦ κρατικοῦ ταμείου, ὑπῆρχε καί ὁ χαρτουλάριος «τοῦ βεστιαρίου», ὁ 
ὁποῖος συγκέντρωνε καί ἀποθήκευε ὑλικά γιά τόν ἐξοπλισμό τοῦ αὐτοκρατορικοῦ στόλου 
καί ἀσκοῦσε ἔλεγχο στό ναύσταθμο τῆς Κωνσταντινούπολης. Ὁ τίτλος χρησιμοποιήθηκε 
σέ ὅλη τή μεσοβυζαντινή καί ὑστεροβυζαντινή περίοδο γιά διάφορες θέσεις τῆς κρατικῆς 
καί ἐκκλησιαστικῆς διοίκησης.

952. Βλ. στήν εἰσαγωγή τοῦ κεφαλαίου.
953. Ὡστόσο, ὁ διακοσμητικός τύπος τῶν ὁμόθετων ρόμβων φαίνεται ὅτι ἀσκεῖται 

χωρίς διακοπή καί στά μεταβατικά χρόνια, ἕως καί τόν 11ο αἰ., βλ. Μέντζος, «Ἁγία Σοφία 
Θεσσαλονίκης», 318-320, εἰκ. 4. Ὁ Μέντζος παραθέτει ἐνδεικτικά παραδείγματα μεσοβυζα-
ντινῶν ἀμβώνων καί θωρακίων μέ ὁμόθετους ρόμβους.

954. Βλ. ἐνδεικτικά: Θωράκια ἀπό τήν Ἁγία Σοφία Κωνσταντινούπολης, Ebersolt, 
Constantinople, 42, πίν. XXXVIII, 1. Mainstone, Hagia Sophia, 55, 69, εἰκ. 64, 85. Freely-
Cakmak, Monuments of Istanbul, 122, εἰκ. 55. Guiglia-Gui do baldi-Barsanti, Santa 
Sophia, 96-199 (θωράκια παραθύρων), 238-255 (στό ἀνώφλι τῶν παραθύρων) καί 322-421 
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Πρέπει νά ἐπισημανθεῖ ὅτι στά τρία θωράκια τῆς Κῶ ἡ ἐπεξεργασία 
τοῦ θέματος εἶναι ἀρκετά διαφοροποιημένη ἀπό τά περισσότερα 
παραδείγματα τοῦ 5ου-6ου αἰ. Ἀφενός μέν, οἱ ταινίες τῶν πλαισίων 
καί τῶν ρόμβων εἶναι λίγες σέ ἀριθμό, ἔχουν ὀρθογώνια διατομή καί 
σκαλίζονται σχεδόν ἐπιπεδόγλυφες, τό ἴδιο καί τά διακοσμητικά θέμα-
τα (σταυρός, κισσόφυλλα, τρίλοβα φύλλα καί ρόδακες). Ἀφετέρου δέ, 
τό λεξιλόγιο τῶν ἐπιμέρους διακοσμητικῶν θεμάτων περιλαμβάνει 
στοιχεῖα πού χρησιμοποιοῦνται στήν παλαιοχριστιανική γλυπτική 
ἀλλά καί κάποια ἄλλα, πού ἐπικρατοῦν στήν μετέπειτα περίοδο. 

Εἰδικότερα, τό θέμα τοῦ ἁπλοῦ σταυροῦ μέσα σέ κύκλο εἶναι πολύ 
σύνηθες στά παλαιοχριστιανικά θωράκια, ὡστόσο ὁ κύκλος ὁρίζεται τίς 
περισσότερες φορές ἀπό διπλή ταινία καί συνδέεται μέ βλαστούς πού 
ἀπολήγουν σέ κισσόφυλλα, τά ὁποῖα φέρουν ἐλεύθερους σταυρούς955, 
ἤ σκαλίζεται ἐπάνω σέ ἀνάγλυφο δίσκο956. Ὁ σταυρός τύπου Μάλτας 
ἐπικρατεῖ κυρίως στή μεσοβυζαντινή γλυπτική957. Τά κισσόφυλλα εἶναι 
μέν πολύ ἀγαπητά στά θωράκια τοῦ 5ου καί 6ου αἰ., ἀλλά συνήθως 
παρατίθενται σέ διαφορετικές θέσεις958. Ὁ σχηματοποιημένος τρόπος 

(θωράκια μεταξύ τῶν κιονοστοιχιῶν τῶν ὑπερώων). Θωράκιο ἀπό τό Ἀρχαιολογικό Μου-
σεῖο Κωνσταντινούπολης, Firatli, Sculpture, 158-159, πίν. 96, ἀρ. 313 a-b. Θωράκια ἀπό τή 
βασιλική τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, Σωτηρίου, Ἅγιος Δημήτριος, 172-173, πίν. 48 α-γ. Θωράκιο 
ἀπό τή βασιλική τοῦ Λεχαίου Κορίνθου, Πάλλας, «Βασιλική Λεχαίου 1958», 126, πίν. 102α. 
Θωράκια ἀπό τή βασιλική τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη Θεολόγου στήν Ἔφεσο, Σωτηρίου, «Ἀνασκα-
φαί ἐν Ἐφέσῳ», 174-175, εἰκ. 46. Θωράκιο ἀπό τή βασιλική Ἀφεντέλλη Λέσβου, Ὀρλάνδος, 
«Βασιλικαί Λέσβου», 54, εἰκ. 57. Θωράκια ἀπό τή βασιλική Α΄ τῆς Νέας Ἀγχιάλου, Σω-
τηρίου, Χριστιανικαί Θῆβαι, 76-77, εἰκ. 88-89. Πάλλας, «Θωράκια», 238-240, εἰκ. 4-5. 
Θωράκια ἀπό τίς βασιλικές Α΄ καί Β΄ τῶν Φιλίππων, Lemerle, Philippes, 408, 510, εἰκ. 28, 
πίν. XIII c-f, ΧΧΧΙ, XLIX a-g, LXXV. Grabar, Sculpture I, πίν. 25, 1-2, 4. Θωράκια ἀπό τή 
Θάσο, Ὀρλάνδος, «Γλυπτά Λιμένος Θάσου», 65, εἰκ. 4Δ. Θωράκια ἀπό τήν περιοχή τῆς 
δυτικῆς Μικρᾶς Ἀσίας, Ötüken, Forschungen, 105, πίν. 14-15. Θωράκιο ἐξώστη ἄμβωνα 
τοῦ Ἁγίου Ἀπολλιναρίου τοῦ Νέου στήν Ραβέννα, Angiolini-Martinelli, «Altari», 26-27, 
ἀρ. 19.

955. Γιά τό θέμα αὐτό βλ. παρακάτω, στήν ἐξέταση τῶν ἀρ. κατ. 216, 217, 218, 219 θω-
ρακίων.

956. Γιά τό θέμα αὐτό βλ. παρακάτω, στήν ἐξέταση τῶν ἀρ. κατ. 222, 223, 224 θω-
ρακίων.

957. Παζαρᾶς, Σαρκοφάγοι, 45, πίν. 44, ἀρ. 55. Grabar, Sculptures ΙΙ, 45, 61, 63, 71-72, 
πίν. XI c, ΧΧΧ α,c, ΧΧΧΙ b, XLII c.

958. Σέ κισσόφυλλα ἀπολήγουν κατά κύριο λόγο οἱ σταυροί πού πλαισιώνουν σταυρό 
ἤ χρῖσμα. Ἐπίσης, συνηθίζονται στά θωράκια μέ ὁμόθετους ρόμβους ἀλλά κυρίως λαξεύο-
νται μεταξύ τῶν κυματίων στίς γωνίες τοῦ ρόμβου. Παραδείγματα μέ κισσόφυλλα στά 
τρίγωνα μεταξύ ρόμβου καί τετραγώνου βλ. σέ θωράκια ἀπό τή δυτική Μικρά Ἀσία, 
Ötüken, Forschungen, 105, πίν. 11, 1-2 καί 6. Ἐπίσης, σέ θωράκιο ἐντοιχισμένο σέ β΄χρήση 
στόν σταυρεπίστεγο ναό τῆς Παναγίτσας, στήν Κάτω Βάθεια (Ἀμάρυνθο) Εὔβοιας, βλ. 
Ὀρλάνδος, «Σταυρεπίστεγοι Εὔβοιας», 115-116, εἰκ. 5.
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μάλιστα, μέ τόν ὁποῖο διαμορφώνονται τά κισσόφυλλα στό πρῶτο 
θωράκιο τῆς Κῶ, εἶναι ἀρκετά ἰδιότυπος959. Τό δέ μεγάλο καρδιόσχη-
μο φύλλο τοῦ τρίτου θωρακίου, ἀπαντᾶται σέ θωράκια πού χρονο-
λογοῦνται στούς σκοτεινούς αἰῶνες (πρώϊμος 8ος αἰ.)960. Τά τρίλοβα 
φύλλα ἤ κρινάνθεμα συνήθως πλαισιώνουν τό ὠό τοῦ ἐχίνου τῶν ἰω-
νικῶν κιονοκράνων μέ συμφυές ἐπίθημα, ἐνῶ συχνή εἶναι καί ἡ λάξευσή 
τους στά θωράκια961 ἤ στίς ὄψεις σαρκοφάγων962. Οἱ ἑξάφυλλοι ρόδα-
κες μέ τά σταγονοειδῆ φύλλα, πού ἐγγράφονται σέ κύκλο, εἶναι πολύ 
σπάνιοι στά παλαιοχριστιανικά θωράκια963 καί ἀποτελοῦν ἕνα θέμα 
πού ἀρχίζει νά χρησιμοποιεῖται στόν 9ο αἰ.964 καί ἐπικρατεῖ κατά τόν 
10ο καί τόν 11ο αἰ.965, ὁπότε αὐξάνει καί ὁ ἀριθμός τῶν φύλλων τους.

959. Ἀπαντᾶται σε ὀψιμότερα παραδείγματα, βλ. Feld, «Tekfur Saray», 362, πίν. 75, 3 
(σέ κιονόκρανο ἀπό τήν Καβάλα).

960. Σέ θωράκια ἀπό τήν Κοίμηση τῆς Νίκαιας, σήμερα στό Ἀρχαιολογικό Μουσεῖο 
Σμύρνης, Ulbert, «Reliefplatten», 348-349, πίν. 70, 3 καί 71, 2.

961. Τρίλοβα φύλλα σέ θωράκια μέ ὁμόθετους ρόμβους (στή γωνία τοῦ ρόμβου) ἀπό τίς 
βασιλικές τῶν Φιλίππων, Lemerle, Philippes, πίν. ΧΙΙΙ c-d, XLIX b καί e. Grabar, Sculptures, 
πίν. XXV, 1-2. Ulbert, «Reliefplatten», 340, πίν. 65,1a-c. Hoddinott, Early Churches, 172 
καί 192, εἰκ. 83, 100. Pallas, Monuments, 119, εἰκ. 73. Ἐπίσης, στά θωράκια τῶν παραθύρων 
καί στά θωράκια τῶν κιονοστοιχιῶν τῶν ὑπερώων τῆς Ἁγίας Σοφίας Κωνσταντινούπολης, 
Guiglia-Guidobaldi - Barsanti, Santa Sophia, 96-199 καί 322-421. Ἐπίσης, σέ θωράκιο ἀπό 
τήν κρύπτη τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης, Σωτηρίου, Ἅγιος Δημήτριος, 172, πίν. 
48γ. Παζαρᾶς, «Κατάλογος», 34-35, πίν. ΙΙΙ,6. Ulbert, Reliefplastik, 21-25, ἀρ. 170, πίν. 11. 
Ulbert, «Reliefplatten», 340, ἀρ. 3. Τρίλοβα φύλλα (ἤ κρινάνθεμα), βλ. σέ θωράκια τῆς δυ-
τικῆς Μικρᾶς Ἀσίας, Ötüken, Forschungen, 106, πίν. 12, 1 καί 4. Κρινάνθεμα στίς γωνίες 
θωρακίων ἀπό τήν Εὐφρασιανή βασιλική στό Παρέντιο, Terry, Sculpture, ἀρ. 3-4,6. 
Κρινάνθεμα στίς γωνίες θωρακίων πού κοσμοῦνται μέ στεφανοσταύριο ἤ σταυρό μέσα σέ 
ταινιωτό κυκλικό πλαίσιο ἀπό τή βασιλική τῆς «Καισάρειας Πύλης» στή Σαλώνα, Salona I, 
244-247, πίν. LXXIX, X.b.17, 22. Κρινάνθεμο στίς γωνίες θωρακίου, μέσα σέ ὑποτυπῶδες 
τριγωνικό πλαίσιο, στό ναό τοῦ Ταξιάρχη, στήν Καμάρα τῆς Κέρκυρας, Pallas, Monuments, 
146, εἰκ. 97. Τρίλοβα φύλλα στίς ὁριζόντιες γωνίες τῶν ρόμβων στά θωράκια τοῦ τέμπλου 
καί τῶν ὑπερώων τῆς Καταπολιανῆς, Ἁλιπράντης, Ἑκατονταπυλιανή, εἰκ. 51-56 καί 118-
120. Ὅμοια τρίλοβα φύλλα στά τρίγωνα μεταξύ ρόμβου καί ὀρθογωνίου πλαισίου, σέ ἀδη-
μοσίευτο δίδυμο θωράκιο μέ ὁμόθετους ρόμβους, πού χρονολογεῖται στόν 5ο αἰ., στό Μου-
σεῖο Βυζαντινοῦ Πολιτισμοῦ.

962. Σε σαρκοφάγο τοῦ α΄ μισοῦ τοῦ 6ου αἰ., ἀπό τό Τζαμί τοῦ Ὀσά Πασᾶ Firatli, 
Sculpture, 53-54, πίν. 35, ἀρ. 92 a-b.

963. Βρίσκονται στά θωράκια τοῦ τέμπλου τῆς βασιλικῆς Α΄ στό Λόγγο Ἔδεσσας, μόνο 
πού ἐκεῖ περικλείονται σέ κύκλους πού συνδέονται μέ τόν ρόμβο μέ κόμβους. Τά γλυπτά 
τῆς βασιλικῆς μᾶλλον πρέπει νά δεχτοῦν μία πιό ὄψιμη χρονολόγηση ἀπό αὐτήν πού προ-
τείνει ὁ ἀνασκαφέας, δηλαδή τό α΄ μισό τοῦ 6ου αἰ., Μιχαηλίδης, «Παλαιοχριστιανική 
Ἔδεσσα», 208-216, σχ. 10, πίν. 92β. Sodini, «Sculpture I», 87, 89, εἰκ. 43.

964. Στή Σκριπού καί στόν Ἅγιο Γρηγόριο Θηβῶν, Grabar, Sculptures I, 90-94, XL, 2-3 
καί XLIII, 2, 4.

965. Συνήθως μέ ὀξυκόρυφες ἀπολήξεις τῶν φύλλων. Ἀπαντᾶται σε ἐπιστύλια καί σέ 
περιθυρώματα, μέσα σέ συνεχεῖς παράπλευρους κύκλους πού συνδέονται μέ κόμβους, 

-3-MHLITSH_TOMOS A no 17.indd   262 29/3/2018   10:36:38 πµ



ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΚΩ

262 263

Εἶναι φανερό, λοιπόν, ὅτι οἱ τεχνίτες πού κατασκεύασαν τά τρία 
θωράκια, γνωρίζουν μέν τό θεματολόγιο τοῦ 6ου αἰ., ἐν τούτοις 
δείχνουν νά πειραματίζονται, χρησιμοποιώντας καί νέα θέματα. Τό 
χαμηλό βάθος τῆς ἐπεξεργασίας καί ἡ σχηματοποίηση τῶν πλαισίων 
καί τῶν ὑπόλοιπων διακοσμητικῶν στοιχείων, οἱ ἀκόσμητες ἐπιφάνειες 
στά κάτω τρίγωνα, ἡ ἐγχάρακτη ἀπόδοση τῶν συμπιλημάτων καί τό 
ἀσταθές συνοπτικό σχέδιο, δηλώνουν προχειρότητα καί ἀπειρία καί 
προσδίδουν ἕναν ἐπαρχιακό χαρακτήρα στά θωράκια, πού ἀποτελοῦν 
μᾶλλον ἔργα ἑνός τοπικοῦ ἐργαστηρίου γλυπτικῆς.

Ἀκόσμητα θωράκια μέ ρόμβο πού ἐγγράφεται σέ τετράγωνο, 
ἐντοπίστηκαν σέ δύο χαμηλά θωράκια ἀπό τή βασιλική τῆς Πριήνης966, 
πού χρονολογοῦνται στά τέλη τοῦ 5ου - ἀρχές τοῦ 6ου αἰ., ἐνῶ ἕνα 
πολύ κοντινό θεματολογικά θωράκιο προέρχεται ἀπό τήν ἴδια βασι-
λική, ἀλλά δέν ἔχει συσχετισθεῖ μέ κάποια ἀπό τίς τρεῖς φάσεις της967 
(πίν. 74). Κοσμεῖται μέ σταυρό μέσα σέ κύκλο, ὁριζόμενο ἀπό ἁπλή 
ταινία, πού περικλείεται σέ ρόμβο, ὁ ὁποῖος ἐγγράφεται σέ ὀρθογώνιο 
πλαίσιο. Μεταξύ τοῦ ρόμβου καί τοῦ κύκλου σκαλίζονται μεγάλα 
κισσόφυλλα, ἐνῶ τά τρίγωνα μεταξύ ρόμβου καί ὀρθογωνίου μένουν 
ἀκόσμητα. 

Ἕνα ἄλλο παράδειγμα δίδυμου θωρακίου πού κοσμεῖται μέ τό θέμα 
τῶν ἐγγεγραμμένων ρόμβων, χωρίς ἄλλα διακοσμητικά θέματα, βρίσκε-
ται στή βασιλική τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης968 (πίν. 74). Τό 
θωράκιο πού ἔχει χρονολογηθεῖ στόν 7ο αἰ., ἔχει σαφῶς πιό πλαστική 
διαμόρφωση ἀπό τά θωράκια τῆς βασιλικῆς Β΄, ὁ χαρακτήρας του ὅμως 
εἶναι ἐντελῶς γεω μετρικός.

Τά τρία θωράκια εἶναι πολύ σημαντικά γιατί προσφέρουν στοιχεῖα 
γιά κάποιον ἄγνωστο μέχρι στιγμῆς ἐπίσκοπο τῆς Κῶ (τόν Κοσμᾶ;) 
καθώς καί γιά κάποιον ἀξιωματοῦχο (χαρτουλάριο), οἱ ὁποῖοι προ-
φανῶς εἶναι οἱ δωρητές τους. Δεδομένου ὅτι τό ἀξίωμα τοῦ χαρ-
τουλάριου, ὅπως ἀναφέρθηκε πιό πάνω, ἐμφανίζεται στόν 7ο αἰ., ἄν 
ἡ ἀνάγνωση τοῦ συμπιλήματος εἶναι σωστή, τά θωράκια δέν θά μπο-
ροῦσαν νά χρονολογηθοῦν νωρίτερα.

Ἡ προέλευσή τους ἀπό τή βασιλική Β΄ ὁδήγησε ἀρχικά στή χρο-
νολόγησή τους στά τέλη τοῦ 5ου - ἀρχές τοῦ 6ου αἰ., ἐποχή στήν 

ἐνδεικτικά βλ. Πέννας, Μεσοβυζαντινή Γλυπτική, 18. Grabar, Sculptures IΙ, πίν. ΧΧΧΙ b,d. 
Στά θωράκια, ἐνδεικτικά βλ. Grabar, Sculptures IΙ, πίν. XVI c, ΧΧΧΙΙ d, XLII a-c.

966. Westphalen, «Basilika», 318, πίν. 40,1-2. 
967. Ὅ.π., 318, πίν. 42,1.
968. Σωτηρίου, Βασιλική Ἁγίου Δημητρίου, 173, πίν. 49β.

-3-MHLITSH_TOMOS A no 17.indd   263 29/3/2018   10:36:38 πµ



ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΗΛΙΤΣΗ-ΚΕΧΑΓΙΑ

264 265

ὁποία ἀνάγεται ἡ ἵδρυση τῆς βασιλικῆς καί τά ψηφιδωτά της δάπε-
δα969. Ὡστόσο, ἡ ἀνομοιογένεια πού παρουσιάζουν μέ τόν ἐξώστη τοῦ 
ἄμβωνα τῆς βασιλικῆς970, καθώς καί μέ τό θωράκιο τῆς κλίμακας ἀπό 
τόν ἴδιο ἄμβωνα, εἶναι φανερή. Προφανῶς, τά θωράκια ἀνήκουν σέ μία 
ὀψιμότερη φάση τῆς βασιλικῆς. Πρόσφατες διερευνητικές ἐργασίες971 
πού ἔγιναν στίς Δυτικές Θέρμες ὁδήγησαν στήν ταύτιση κτηριακῶν 
ὑπολειμμάτων στή νότια πλευρά τοῦ χώρου μέ τό Ἐπισκοπεῖο τῆς 
Κῶ, τό ὁποῖο φαίνεται ὅτι χρησιμοποιεῖται καί μετά τόν σεισμό τῶν 
μέσων τοῦ 6ου αἰ. Συνεπῶς τά θωράκια ἀνήκουν σέ κάποια ἐπισκευ-
αστική φάση τῆς βασιλικῆς, πού ἴσως ἔγινε ἀρκετά χρόνια ἀργότερα, 
στό α΄ μισό τοῦ 7ου αἰ. Μέ αὐτήν τή χρονολόγηση συμφωνεῖ τόσο ἡ 
τεχνοτροπική τους ἐξέταση ὅσο καί ἡ ἀναγραφή τοῦ ἀξιώματος τοῦ 
χαρτουλάριου.

Θωράκιο στό ναό  
τῆς Παναγίας Χρυσοχεριᾶς (Εὐαγγελίστρια) Ἀντιμάχειας 

(ἀρ. κατ. 209, πίν. 53)

Στήν ἴδια ὁμάδα, δηλαδή στά θωράκια πού κοσμοῦνται μέ ρόμβο 
ἐγγεγραμμένο σέ ὀρθογώνιο πλαίσιο, ἐντάσσεται καί τό ἑπόμενο 
ἀμφίγλυφο θωράκιο, τό ὁποῖο βρέθηκε κατά τή διάρκεια ἐργασιῶν δι-
αμόρφωσης στήν αὐλή τοῦ ναοῦ τῆς Παναγίας Χρυσοχεριᾶς (Εὐαγ-
γελίστρια)972 στήν Ἀντιμάχεια. 

Ἡ μία πλευρά τοῦ θωρακίου κοσμεῖται μέ ὀρθογώνιο πλαίσιο πού 
σχηματίζεται ἀπό μία ἁπλή ἐπίπεδη ταινία, μέσα στό ὁποῖο ἐγγράφε-
ται ρόμβος πού περικλείει μεγάλο λατινικό σταυρό μέ πεπλατυσμένες 
ἀπολήξεις. Ὁ ρόμβος ὁρίζεται ἀπό ὅμοια ἐπίπεδη ταινία, ἐνῶ στά κενά 
μεταξύ ρόμβου καί ὀρθογωνίου σχηματίζονται ἀκόσμητα ἰσοσκελῆ 
τρίγωνα. Οἱ γωνίες τοῦ ρόμβου φθάνουν μέχρι τό ἐξωτερικό περίγραμ-
μα τοῦ ὀρθογωνίου. 

Ἡ ἄλλη πλευρά κοσμεῖται μέ ὀρθογώνιο πλαίσιο ὁριζόμενο ἀπό 
μία πλατιά ἐπίπεδη ταινία καί ἕνα λεπτό ἡμικυκλικό κυμάτιο. Μέσα 

969. Parrish, «Mosaic Workshop», 341.
970. Μηλίτση, «Ἄμβωνες», 346-349, εἰκ. 13-14. Τέλη 5ου-ἀρχές 6ου αἰ.
971. Οἱ ἔρευνες ἔγιναν ἀπό τό Τμῆμα Ἀρχαιολογίας τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Μπολόνια 

σέ συνεργασία μέ τό Πολυτεχνεῖο τοῦ Μπάρι καί τήν 4η Ἐφορεία Βυζαντινῶν Ἀρχαι-
οτήτων κατά τήν περίοδο 2010-2011. Baldini κ.ἄ., «Terme Occidentali», 266-268.

972. Μαστορόπουλος, Ἀντιμάχεια, 180, σχέδιο στή σελ. 192. Ὁ ναός, πού βρίσκεται 
κοντά στήν εὐρύτερη περιοχή τοῦ κάστρου τῆς Ἀντιμάχειας, κοντά στόν παλαιό δρόμο 
πού συνέδεε τήν Ἀντιμάχεια μέ τήν Καρδάμαινα, κτίστηκε στίς ἀρχές τῆς δεκαετίας τοῦ 
1930, στή θέση παλαιότερου ναοῦ πού κατέπεσε ἀπό τόν σεισμό τοῦ 1926.
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στό πλαίσιο ἐγγράφεται κύκλος, πού σχηματίζεται ἀπό ἁπλή ἐπίπε-
δη ταινία καί περικλείει ἀνάγλυφο ἰσοσκελῆ σταυρό μέ πεπλατυσμένες 
ἀπολήξεις. Ἀπό τόν σταυρό σώζεται μεγάλο τμῆμα τῆς κάθετης κε-
ραίας καί τό ἀριστερό τμῆμα τῆς ὁριζόντιας. Στό ἄκρο τῆς ὁριζόντιας 
κεραίας σκαλίζεται τό γράμμα Ζ καί τῆς κάθετης τό γράμμα C, ἐνῶ 
στή διασταύρωση τῶν κεραιῶν τό γράμμα; (δηλαδή ἡ σταυρόλεξη ἐπι-
γραφή ΦΩC-ΖΩΗ). Ἀπό τήν περιφέρεια τοῦ κύκλου, κοντά στό κάτω 
ὅριο τοῦ πλαισίου, ξεκινᾶ λεπτός ἀνάγλυφος βλαστός, πού ἐκτείνε-
ται μέ ἐλαφρύ κυματισμό πρός τήν ἄνω ἀριστερή γωνία τοῦ πλαισίου, 
ὅπου ἀπολήγει σέ μεγάλο κισσόφυλλο (ἤ καρδιόσχημο φύλλο). 

Τό θέμα τοῦ ρόμβου πού ἐγγράφεται σέ ὀρθογώνιο πλαίσιο, 
ἀναφέρθηκε ἀναλυτικά στήν ἐξέταση τοῦ προηγούμενου θωρακίου. 
Τό θέμα τοῦ σταυροῦ πού ἐγγράφεται σέ κύκλο, ἀπό τόν ὁποῖο ξε-
κινοῦν βλαστοί πού ἀπολήγουν σέ κισσόφυλλα, εἶναι πολύ σύνη-
θες στή διακόσμηση τῶν παλαιοχριστιανικῶν θωρακίων973, ὡστόσο 
στήν περίπτωση τοῦ θωρακίου τῆς Χρυσοχεριᾶς ἐμφανίζεται στήν 
ἁπλούστερη ἐκδοχή του: ὁ κύκλος ὁρίζεται ἀπό ἁπλή ταινία ὀρθογώνι-
ας διατομῆς καί περικλείει ἁπλό σταυρό, ἐνῶ οἱ βλαστοί δέν συνδέο-
νται μέ κόμβο μέ τόν κύκλο, ἔχουν ἄκαμπτη χάραξη καί ἀπολήγουν 
σέ μεγάλα καρδιόσχημα κισσόφυλλα στίς ἄνω γωνίες τοῦ θωρακίου, 
χωρίς νά στηρίζουν τούς συνήθεις σταυρούς. Οἱ λέξεις ΦΩΣ καί ΖΩΗ, 
πού ἀποδίδουν συμβολικές ἰδιότητες τοῦ Χριστοῦ, ἀπαντῶνται καί 
στίς ἀπολήξεις τοῦ σταυροῦ τοῦ μονογράμματος, πού σκαλίζεται στήν 
κοίλη κάτω ἐπιφάνεια τοῦ ἐξώστη τοῦ ἄμβωνα (τέλη 5ου-ἀρχές 6ου αἰ.) 
ἀπό τή βασιλική Β΄ τῶν Δυτικῶν Θερμῶν974 (πίν. 73).

Τεχνοτροπικά τό θωράκιο τῆς Χρυσοχεριᾶς εἶναι πολύ κοντά στά 
τρία δίδυμα θωράκια τῆς βασιλικῆς Β΄ τῶν Δυτικῶν Θερμῶν. Παρου-
σιάζει ἀνάλογη ἐπίπεδη λάξευση τῶν γεωμετρικῶν θεμάτων στήν 
πλευρά μέ τόν ἐγγεγραμμένο ρόμβο, ἐνῶ καί τά μεγάλα καρδιόσχη-
μα κισσόφυλλα τῆς ἄλλης πλευρᾶς θυμίζουν τά κισσόφυλλα τοῦ θω-
ρακίου μέ ἀρ. κατ. 208. Ἄν καί δέν χρησιμοποιεῖ ὀψιμότερα διακοσμη-
τικά θέματα, ἡ ὀργάνωση τοῦ θέματος μέ τόν ἐγγεγραμμένο σέ κύκλο 
σταυρό, χωρίς κόμβο καί ἐλεύθερους σταυρούς ἐπάνω στά κισσόφυλλα, 
εἶναι ἀρκετά προχωρημένη συγκριτικά μέ τή μορφή τοῦ θέματος στά 
περισσότερα παραδείγματα τοῦ 5ου καί τοῦ 6ου αἰ. Μία χρονολόγησή 
του στό β΄ μισό τοῦ 6ου αἰ. μοιάζει ἀρκετά πιθανή.

973. Τό θέμα ἐξετάζεται ἀναλυτικά παρακάτω.
974. Μηλίτση, «Ἄμβωνες», 346-349, εἰκ. 13-14. Ἡ ἴδια, «Ἄμβωνες 2», ὑπό ἐκτύπωση.
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Δύο τμήματα θωρακίων στό ναό Τιμίας Ζώνης, «Ταπάχανα» Πυλίου  
(ἀρ. κατ. 210, πίν. 53)  

καί στό Μουσεῖο Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν Κάστρου Νεραντζιᾶς  
(ἀρ. κατ. 211, πίν. 53)

Τά δύο τμήματα θωρακίων ἀνήκουν στήν ὁμάδα μέ τούς ἐγγε-
γραμμένους ρόμβους. Ἄν καί σώζονται πολύ ἀποσπασματικά, συμπερι-
ελήφθηκαν στή μελέτη, διότι παρουσιάζουν τό τυπικό γιά τήν παλαιο-
χριστιανική περίοδο σχῆμα τῶν θωρακίων αὐτοῦ τοῦ τύπου. Τό πρῶτο 
εἶναι ἐντοιχισμένο ψηλά στό ἀέτωμα τοῦ δυτικοῦ τοίχου τῆς Τιμίας 
Ζώνης975, στή θέση «Ταπάχανα» στό Πυλί καί τό δεύτερο βρίσκεται 
στό Μουσεῖο τοῦ Κάστρου τῆς Νεραντζιᾶς, χωρίς ἔνδειξη προέλευσης.

Στό πρῶτο θωράκιο (ἀρ. κατ. 210) σώζεται τμῆμα τῆς γωνίας τῆς 
ἐξέχουσας ἡμικυκλικῆς ταινίας πού ὁρίζει τόν ρόμβο, ἐσωτερικά τῆς 
ὁποίας διαμορφώνεται τρίλοβο (κρινοειδές) φύλλο, καθώς καί τμῆμα 
τῶν ἐσωτερικῶν ταινιῶν τοῦ ρόμβου, ὅπου διατηροῦνται ἡμικυκλικές 
αὔλακες καί λεπτότερες ἐξέχουσες ἡμικυκλικές ταινίες.

Ὅμοια διαμόρφωση συναντᾶται στά θωράκια τῶν κιονοστοιχιῶν 
τῶν ὑπερώων τῆς Ἁγίας Σοφίας Κωνσταντινούπολης976, σέ θωράκια 
ἀπό τίς βασιλικές τῶν Φιλίππων977 (πίν. 74) καί ἀπό τή βασιλική τοῦ 
Ἁγίου Δημητρίου στή Θεσσαλονίκη978 (πίν. 73), πού χρονολογοῦνται 
στά τέλη τοῦ 5ου - ἀρχές τοῦ 6ου αἰ., ἐνῶ τά τρίλοβα φύλλα στή γωνία 
τῶν ρόμβων δέν λείπουν καί ἀπό θωράκια τοῦ 6ου αἰ. στή βορειοδυτική 
Μικρά Ἀσία979 (πίν. 75). Πλατιά τρίλοβα κρινοειδῆ φύλλα ἔχουν ὅλα τά 
θωράκια τοῦ τέμπλου τῆς Παναγίας Καταπολιανῆς Πάρου, πού χρο-
νολογεῖται στά μέσα τοῦ 6ου αἰ.980. 

Ἐπίσης, τρίλοβα φύλλα στή γωνία τῶν ρόμβων ἀπαντῶνται σέ σαρ-
κοφάγο τοῦ α΄ μισοῦ τοῦ 6ου αἰ., ἀπό τό Τζαμί τοῦ Ὀσά Πασᾶ, σήμερα 

975. Στήν τοιχοποιΐα καί στό προαύλιο τοῦ ναοῦ ἔχουν χρησιμοποιηθεῖ καί ἄλλα 
μαρμάρινα σπόλια (κιονόκρανο, θωράκιο κλίμακας ἄμβωνα, ἀμφικιονίσκος παραθύρου), 
γεγονός πού πιθανολογεῖ τήν ὕπαρξη κάποιας παλαιοχριστιανικῆς βασιλικῆς στήν εὐρύτε-
ρη περιοχή. Βλ. καί παραπάνω, κεφάλαιο Ι.3.

976. Guiglia-Guidobaldi - Barsanti, Santa Sophia, 322-421.
977. Lemerle, Philippes, πίν. ΧΙΙΙ c-d, XLIX b καί e. Grabar, Sculptures, πίν. XXV, 1-2. 

Ulbert, «Reliefplatten», 340, πίν. 65,1a-c. Hoddinott, Early Churches, 172 & 192, εἰκ. 83 καί 
100. Pallas, Monuments, 119, εἰκ. 73.

978. Θωράκιο ἀπό τήν κρύπτη, Σωτηρίου, Βασιλική Ἁγίου Δημητρίου, 172, πίν. 48γ. 
Παζαρᾶς, «Κατάλογος», 34-35, πίν. ΙΙΙ,6. Ulbert, Reliefplastik, 21-25, ἀρ. 170, πίν. 11. 
Ulbert, «Reliefplatten», 340, ἀρ. 3.

979. Ötüken, Forschungen, 105, πίν. 14-15.
980. Μητσάνη, «Τέμπλο Καταπολιανῆς», 80-83, εἰκ. 5-8, 11-12, 14-15.
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στό Ἀρχαιολογικό Μουσεῖο Κωνσταντινούπολης981. Τό ἀνάγλυφο στίς 
ταινίες τοῦ θωρακίου μας, σέ ἀντίθεση μέ τά παραδείγματα ἀπό τήν 
Μακεδονία, δέν εἶναι πολύ ἔξεργο καί τό τρίλοβο φύλλο ἀρκετά σχη-
ματοποιημένο. Θά μποροῦσε νά χρονολογηθεῖ στά μέσα τοῦ 6ου αἰ.

Τό δεύτερο θωράκιο (ἀρ. κατ. 211) σώζεται ἀκόμη πιό ἀποσπασμα-
τικά. Διατηρεῖται μόνο τμῆμα τῆς γωνίας τῆς ἐξέχουσας ἡμικυκλικῆς 
ταινίας πού ὁρίζει τόν ρόμβο καί τῆς στενῆς ἡμικυκλικῆς αὔλακας. 
Ἐνδιαμέσως παρεμβάλλεται πολύ λεπτό ἐπίπεδο κυμάτιο. Στό ἐσωτε-
ρικό τῆς γωνίας διατηρεῖται ἕνα πολύ μικρό τμῆμα, πιθανόν ἡ κορυφή 
καρδιόσχημου φύλλου, ἤ ἁπλῶς τῆς ἑπόμενης ἐσωτερικῆς ταινίας τοῦ 
ρόμβου. Ἡ λάξευση εἶναι ἀρκετά πλαστική, οἱ ταινίες τοῦ ρόμβου 
μεγάλες καί ἔντονα ἐξέχουσες καί φαίνεται ὅτι βαίνουν μειούμενες 
πρός τό ἐσωτερικό τῆς ἐπιφάνειας. Τό θωράκιο θά μποροῦσε νά χρο-
νολογηθεῖ στήν ἴδια περίοδο μέ τά παραδείγματα τοῦ τύπου πού χα-
ρακτηρίζονται γιά τήν ἔντονη πλαστικότητα τοῦ ἀναγλύφου (τέλη 
5ου-ἀρχές 6ου αἰ.).

Δίδυμο θωράκιο ἀπό τό ναό Ἁγίου Γεωργίου Λιΐζου στό Μαστιχάρι 
(ἀρ. κατ. 212, πίν. 54)

Τό θωράκιο982 βρίσκεται ἐντοιχισμένο σέ β΄χρήση στό τέμπλο τοῦ 
ναοῦ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Λιΐζου στό Μαστιχάρι983. Πιθανῶς 
προέρχεται ἀπό στυλοβάτη κιονοστοιχιών.

Ἡ ἐπιφάνειά του κοσμεῖται μέ δύο παράπλευρα ὀρθογώνια διάχω-
ρα, μεταξύ τῶν ὁποίων μεσολαβεῖ στενή ἐπιφάνεια, ἐν εἴδει πεσσίσκου. 
Τά διάχωρα δημιουργοῦνται μέ τήν ἀφαίρεση τοῦ βάθους καί ὁρίζο-
νται ἀπό διπλή ταινία, μέ τήν ἐξωτερική νά εἶναι λεπτή καὶ ἐλαφρῶς 
ἐξέχουσα καί τήν ἐσωτερική πλατύτερη καί σέ χαμηλότερο ἐπίπεδο. 
Στό ἀριστερό διάχωρο, σέ ὅλη τήν ἐπιφάνεια, σκαλίζονται στενές 
καί κοντές ταινίες, διαγώνια τοποθετημένες, σέ κάθετη καί ὁριζόντια 
διάταξη ἐναλλάξ. Ἡ ἐπιφάνεια τοῦ δεξιοῦ διαχώρου γεμίζει μέ ἰσοσκε-
λεῖς σταυρούς, ἐπίσης διαγώνια τοποθετημένους. Στή στενή ἐπιφάνεια 
μεταξύ τῶν διαχώρων σκαλίζεται κατακόρυφος ἑλικοειδής βλαστός 

981. Farioli, «Considerazioni», 225-227, εἰκ. 21. Firatli, Sculpture, 53-54, πίν. 35, ἀρ. 92 
a-b, ὅπου καί ἡ προηγούμενη βιβλιογραφία.

982. Μαστορόπουλος, Ἀντιμάχεια, 86-87, σχέδιο στή σελ. 87.
983. Μέσα στό ναό, ὑπῆρχε σέ τυχαία θέση καί τμῆμα πλάκας πού ἐξετάζεται πα-

ρακάτω (ἀρ. κατ. 226). Γιά τό ναό, ὁ ὁποῖος πιθανῶς κτίστηκε στή θέση παλαιοχριστια-
νικῆς βασιλικῆς, βλ. παραπάνω, κεφ. Ι.3.
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ἀμπέλου, πού ἄνω καί κάτω ἀπολήγει σέ σπεῖρες. Στήν ἐπιφάνειά του 
ἀνά διαστήματα φύονται δύο φύλλα καί ἕνας βότρυς. 

Τό θέμα τῶν διαγώνιων ταινιῶν εἶναι ἀρκετά σπάνιο, ἐντάσσεται 
στήν ὁμάδα θωρακίων πού κοσμοῦνται μέ ἀτέρμονα γεωμετρικά θέμα-
τα καί πιθανῶς ἔχει σάν ἀφετηρία του τό θέμα τοῦ δικτυωτοῦ πλέγμα-
τος τῶν διάτρητων θωρακίων984. Ἀνάλογη διάταξη ταινιῶν ἀλλά πιό 
σύνθετης μορφῆς καί μέ πιό βαθιά λάξευση ἀπαντᾶται σέ θωράκια ἀπό 
τήν κοιμητηριακή βασιλική τοῦ Manastirine τῆς Σαλώνας985.

Οἱ διαγώνια τοποθετημένοι σταυροί ἀπαντῶνται σέ ἕνα θωράκιο 
ἀπό τή Νέα Ἀγχίαλο986 (πίν. 75), ἀλλά ἐκεῖ εἶναι πιό πυκνά διατε-
ταγμένοι. Ὁ διάκοσμος τῆς ἐνδιάμεσης στενῆς ἐπιφάνειας, μέ τόν καλ-
λίγραμμο βλαστό ἀμπέλου εἶναι σαφῶς πιό φυσιοκρατικός. Βλαστός 
μέ κατακόρυφη διάταξη, παρόμοια σπειροειδῆ ἀπόληξη καί φύλλα μέ 
καρπούς ἀμπέλου, ἀπαντᾶται στό πλαίσιο θωρακίου, δίπλα στόν συμ-
φυῆ πεσσίσκο, ἀπό τή βασιλική τῆς νότιας στοᾶς στήν Ἤλιδα987 (πίν. 
75). Τά φύλλα καί εἰδικά οἱ βότρυες ἀποδίδονται πιό φυσιοκρατικά. 
Ὡστόσο, ὁ τελικός χαρακτήρας τοῦ θωρακίου παραμένει γεωμετρικός, 
γεγονός πού ἐντείνεται ἀπό τήν ἐπίπεδη ἐπεξεργασία τῶν θεμάτων, 
τόσο στά διάχωρα ὅσο καί στήν ἐνδιάμεση ἐπιφάνεια. Πιθανῶς χρονο-
λογεῖται στό α΄ μισό τοῦ 6ου αἰ.

Τρία τμήματα ἀμφίγλυφων θωρακίων  
στό Μουσεῖο Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν Κάστρου Νεραντζιᾶς  

(ἀρ. κατ. 213, ἀρ. κατ. 214, ἀρ. κατ. 215, πίν. 54]

Ἡ ἑπόμενη ὁμάδα θωρακίων ἀνήκει στήν κατηγορία πού κοσμεῖται 
μέ κεντρικό στεφάνι, ἐντός τοῦ ὁποίου ἐγγράφεται σταυρός (στεφα-
νοσταύριο). Τό πρῶτο διατηρεῖται σέ μεγαλύτερο βαθμό, ἐνῶ τά ἄλλα 
δύο σώζονται πολύ ἀποσπασματικά. Καί τά τρία βρίσκονται στό Μου-
σεῖο τοῦ Κάστρου τῆς Νεραντζιᾶς, χωρίς ἔνδειξη προέλευσης. Εἶναι 
κατασκευασμένα ἀπό γκριζόλευκο μάρμαρο, πιθανῶς ντόπιο.

984. Θωράκια ἀπό τή Θάσο (Ὀρλάνδος, «Γλυπτά Λιμένος Θάσου», 68, εἰκ. 4Β, εἰκ. 6 
ἀριστερά. Ἐπίσης, Ὀρλάνδος, Ξυλόστεγος, 513, εἰκ. 475,1, εἰκ. 476α, ὅπου ἐσφαλμένα 
ἀναφέρεται σάν θωράκιο ἀπό τή σταυρική βασιλική Θάσου). Θωράκια ἀπό τό Βυζαντινό 
Μουσεῖο (Ὀρλάνδος, Ξυλόστεγος, 513, εἰκ. 477,5).

985. Salona I, 266-269, pl. LXXXIX-XC, X.c., 50-57. Ἡ ἵδρυση τῆς κοιμητηριακῆς 
βασιλικῆς ἀνάγεται στά μέσα τοῦ 5ου αἰ., πού ὅμως γνώρισε ἐπισκευαστικές φάσεις στή 
διάρκεια τοῦ 6ου καί στήν ἀρχή τοῦ 7ου αἰ.

986. Σωτηρίου, Χριστιανικαί Θῆβαι, 82, εἰκ. 99-100. Ὀρλάνδος, Ξυλόστεγος, 521, εἰκ. 
478,3.

987. Pallas, Monuments, 186, εἰκ. 125, ὅπου καί ἡ προηγούμενη βιβλιογραφία.
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Τό πρῶτο θωράκιο (ἀρ. κατ. 213) εἶναι ἀμφίγλυφο. Στό κέντρο 
τῆς ἐμπρόσθιας ὄψης, πού περιβάλλεται ἀπό πλαίσιο, ὁριζόμενο 
ἀπό λεπτή ἀνάγλυφη ταινία, κοσμεῖται μέ παχύ καί ἔξεργο δάφνινο 
στεφάνι, μέσα στό ὁποῖο ἐγγράφεται σταυρός πού ὁρίζεται ἀπό λεπτές 
ταινίες καί στό ἐσωτερικό του τό μάρμαρο ἔχει ἀφαιρεθεῖ. Ἡ ἀπόληξη 
τῶν κεραιῶν εἶναι ἐλαφρῶς πεπλατυσμένη ἀλλά δέν εἶναι εὐθύγραμ-
μη, καθώς σχηματίζει καμπύλη πού εἰσέχει στό σῶμα τῆς κεραίας. Ὁ 
σταυρός ἐντάσσεται μέσα σέ ταινιωτό πλαίσιο πού σχηματίζεται ἀπό 
τέσσερα ἡμικύκλια. Στά κενά μεταξύ πλαισίου καί στεφανιοῦ σκαλίζο-
νται τέσσερις μικροί πλήρεις μηνίσκοι. Τά φύλλα τῆς δάφνης τοῦ στε-
φανιοῦ ἀποδίδονται ἀρκετά σχηματοποιημένα, μέ ἀντωπή κατεύθυν-
ση ἀπό τή βάση τοῦ στεφανιοῦ καί πρός τά ἐπάνω. Σέ τρία σημεῖα 
διακόπτονται ἀπό μικρά σφαιρικά κομβία. Στή βάση τοῦ στεφανιοῦ 
τυλίγεται βλαστός ἀπό ἀνάγλυφη ταινία, πού ἐκτείνεται μέ ἐλαφρύ κυ-
ματισμό πρός τίς κάτω γωνίες τοῦ θωρακίου, ὅπου ἀπολήγει σέ τρίλο-
βο φύλλο (σώζεται ἡ ἀπόληξη τοῦ ἑνός βλαστοῦ). Ἡ ὀπίσθια ὄψη τοῦ 
θωρακίου εἶναι ἁδρά ἐπεξεργασμένη καί στό κέντρο της κοσμεῖται μέ 
μεγάλο ἐλεύθερο λατινικό σταυρό (μήκ. κάθ. κεραίας 0,46μ., μήκ. ὁριζ. 
κεραίας 0,40μ.), ὅμοιου σχήματος μέ αὐτόν τῆς ἐμπρόσθιας ὄψης ἀλλά 
γεμάτο καί ἀρκετά ἔξεργο. 

Τό δεύτερο (ἀρ. κατ. 214) κοσμεῖται μέ τό ἴδιο θέμα, δηλαδή μέ 
δάφνινο στεφάνι, ἀλλά σώζεται πολύ μικρό τμῆμα. Ἡ ἐπιφάνεια τοῦ 
θωρακίου ὁρίζεται ἀπό πλατιά ἐπίπεδη ταινία καί δύο κυμάτια, ἕνα 
στενό ἡμικυκλικό καί ἕνα πλατύτερο ἐπίπεδο. Τά φύλλα τῆς δάφνης 
τοῦ στεφανιοῦ εἶναι ἀντίνωτα, ἀποδίδονται πιό φυσιοκρατικά ἀπό 
ἐκεῖνα τοῦ προηγούμενου θωρακίου καί διακόπτονται ἀπό τό ἴδιο 
μικρό σφαιρικό κομβίο. Μέσα στό στεφάνι ἐγγράφεται πλαίσιο ἀπό 
τέσσερα πιθανῶς ἡμικύκλια, σχηματιζόμενα ἀπό διπλή λεπτή ἀνάγλυ-
φη ταινία. Σώζεται τμῆμα τοῦ ἑνός ἡμικυκλίου καί στήν ὀπίσθια ὄψη 
μικρό τμῆμα ὁμόθετων πλαισίων.

Τό τρίτο θωράκιο (ἀρ. κατ. 215), ἀπό τό ὁποῖο σώζεται τμῆμα τῆς 
κάτω πλευρᾶς, κοσμεῖται μέ τό ἴδιο θέμα ἀλλά τό στεφάνι ἐδῶ εἶναι δια-
φοροποιημένο. Ἡ ἐπιφάνεια τοῦ θωρακίου ὁρίζεται ἀπό πλατιά ἐπίπε-
δη ταινία καί δύο κυμάτια, ἕνα στενό ἡμικυκλικό καί ἕνα πλατύτερο 
ἐπίπεδο. Τό στεφάνι πού σώζεται σέ πολύ μικρό βαθμό, σχηματίζεται 
ἀπό ἔξεργη ἀνάγλυφη ἡμικυκλική ταινία, στήν ἐπιφάνεια τῆς ὁποίας 
σκαλίζονται μικρά φύλλα ἄκανθας, λοξά καί μέ ἀντίθετη κατεύθυν-
ση τοποθετημένα καί διαιρούμενα σέ τέσσερις γλωσσίδες. Ἡ ἐσωτε-
ρική γλωσσίδα τῶν φύλλων ἀνακάμπτεται, σχηματίζοντας μικρό κυ-
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κλικό ὀφθαλμό. Στό ἐσωτερικό του πιθανόν νά περιέκλειε πλαίσιο ἀπό 
τέσσερα ἡμικύκλια, σχηματιζόμενα ἀπό διπλή λεπτή ἀνάγλυφη ταινία. 
Στή βάση τοῦ στεφανιοῦ δένεται βλαστός ἀπό ἀνάγλυφη ταινία, πού 
ἐκτείνεται μέ ἐλαφρύ κυματισμό πρός τίς κάτω γωνίες τοῦ θωρακίου, 
ὅπου ἀπολήγει σέ μικρό φιόγκο (;) (σώζεται τμῆμα τῆς ἀπόληξης τοῦ 
ἑνός βλαστοῦ). Στήν ὀπίσθια ὄψη σώζεται τμῆμα ὁμόθετων πλαισίων.

Τό δάφνινο στεφάνι, δάνειο ἀπό τήν ἑλληνιστική καί ρωμαϊκή 
τέχνη, χρησιμοποιήθηκε ἤδη ἀπό τήν πρώϊμη παλαιοχριστιανική 
περίοδο ὡς πλαίσιο τοῦ μονογράμματος τοῦ Χριστοῦ, γιά νά τονίσει τή 
θριαμβική σημασία του988. Ἀρχικά χρησιμοποιήθηκε στίς σαρκοφάγους 
τοῦ Πάθους989, τοῦ 4ου αἰ., ὅπου ἀντικαθιστᾶ τήν ἄνω κατακόρυφη 
κεραία τοῦ σταυροῦ καί ἀποτελεῖ συμβολική θριαμβική παράσταση τῆς 
Ἀνάστασης990. Μέ τή σημασία τοῦ θριαμβικοῦ συμβόλου τῆς Ἀνάστα-
σης διατηρήθηκε καί στήν εἰκονογραφία τῶν σαρκοφάγων τοῦ 5ου καί 
6ου αἰ.991. Κατά τόν 5ο καί τόν 6ο αἰ. ἀποτελεῖ σύνηθες θέμα τῶν θω-
ρακίων992 ἀλλά ἀπαντᾶται καί σέ ἐπιθήματα993, ἐπιστύλια ἤ περιθυρώμα-

988. Σκλάβου-Μαυροειδῆ, «Θέματα γλυπτικῆς», 544.
989. Morey, Early Christian Art, 132-133, 282, εἰκ. 137. Σκλάβου-Μαυροειδῆ, ὅ.π., 544, 

πίν. 303.
990. Grabar, Iconography, 124-125. Βλ. ἐπίσης σαρκοφάγο τοῦ β΄ μισοῦ τοῦ 4ου αἰ. ἀπό 

τήν Κωνσταντινούπολη, μέ θριαμβική παράσταση κλασικῆς ἀντίληψης (δύο φτερωτοί 
ἄγγελοι κρατοῦν δάφνινο στεφάνι μέ τό μονόγραμμα τοῦ Χριστοῦ), Grabar, Sculptures I, 
30, πίν. VII, 1. Firatli, Sculpture, 46, πίν. 30, ἀρ. 81, ὅπου καί ὅλη ἡ προηγούμενη βιβλιο-
γραφία. Ὅμοιο θέμα σέ δύο σαρκοφάγους τοῦ 5ου αἰ., βλ. Firatli, Sculpture, 47-48, πίν. 31, 
ἀρ. 82-83. Τό ἴδιο θέμα καί σέ τοιχογραφία τάφου τοῦ 4ου αἰ. ἀπό τή Θεσσαλονίκη, βλ. 
Πελεκανίδης, Μελέτες, 86-87, εἰκ. 22.

991. Doignon, «Sarkophage», 72 κ.ἑ. Bovini, Sarcofagi, 30, 42, 43, 66, 69, 70, εἰκ. 20, 31, 
32, 57, 58. Koch, Frühchristliche Sarkophage, εἰκ. 103. Chalkia, «Sarcofago», 211-231. Ἡ 
ἴδια, «Βασιλική Δ΄ Νικόπολης», 660-661, εἰκ. 8.

992. Σέ θωράκιο τοῦ α΄ τετάρτου τοῦ 6ου αἰ. ἀπό τήν ἐπισκοπική βασιλική στούς 
Στόβους, Kitzinger, «Stobi», 102, 107, εἰκ. 141. Σέ θωράκιο ἀπό τόν Ἅγιο Πολύευκτο, 
Harrison, SaraÇhane, ἀρ. 13f, εἰκ. H. Σέ θωράκιο τοῦ Βυζαντινοῦ Μουσείου Ἀθηνῶν, 
Σκλάβου-Μαυροειδῆ, «Θέματα γλυπτικῆς», 544, πίν. 302β. Ἡ ἴδια, Γλυπτά, 39, ἀρ. 30. Σέ 
θωράκιο ἀπό τήν περιοχή τῆς ἀρχαίας Μεσσήνης, Ὀρλάνδος, «Χριστιανική Μεσσήνη», 
93, εἰκ. 4. Σέ θωράκια τῆς βασιλικῆς Ὑψηλομετώπου Λέσβου, Ὀρλάνδος, «Βασιλικαί 
Λέσβου», 24, εἰκ. 24-25. Σέ θωράκιο στόν Ἅγιο Νικόλαο Λισβορίου Λέσβου, Χαριτωνίδης, 
«Τοπογραφία», 30, πίν. 10β. Σέ θωράκια τῆς σταυρικῆς βασιλικῆς Θάσου, Ὀρλάνδος, «Βα-
σιλική Θάσου», 32, εἰκ. 23. Ὁ ἴδιος, «Γλυπτά Λιμένος Θάσου», 65, εἰκ. 4γ. Ὁ ἴδιος, Ξυλόστε-
γος, 520, εἰκ. 478,1. Σέ θωράκιο ἀπό τή νότια βασιλική τῆς Ἁλυκῆς Θάσου, Pallas, 
Monuments, 125, εἰκ. 77. Sodini-Kolokotsas, Aliki, 70-71, εἰκ. 67, πίν. 28α. Σέ θωράκιο ἀπό 
τήν αὐλή τοῦ Ἀρχαιολογικοῦ Μουσείου Ρόδου, Ὀρλάνδος, «Παλαιοχριστιανικά Ρόδου», 
18, εἰκ. 12. Σέ θωράκια ἀπό τή βασιλική τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη στήν Ἔφεσο, Σωτηρίου, «Ἀνα-
σκαφαί ἐν Ἐφέσῳ», 174, εἰκ. 46. Σέ θωράκιο τοῦ 6ου αἰ. ἀπό τήν περιοχή τῆς Παλαιστίνης, 
Sodini-Barsanti-Guidobaldi, «Sculpture», 305-306, εἰκ. 5.

993. Bovini, Sarcofagi, 15, εἰκ. 6,7.
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τα994. Μέσα στό στεφάνι περικλείεται σταυρός, τό μονόγραμμα τοῦ 
Χριστοῦ σέ διάφορους συνδυασμούς (σταυρός καί Χ, Χ καί Ι, Χ καὶ Ρ) ἤ 
καί ἑξάφυλλος ρόδακας μέ ὀξύληκτα φύλλα995. Στό κάτω τμῆμα τῆς πε-
ριφέρειας τοῦ στεφανιοῦ δένεται μέ χαλαρό κόμβο ταινία, πού ἐκτείνε-
ται κυματοειδῶς πρός τίς κάτω γωνίες τοῦ θωρακίου, ὅπου ἀπολήγει 
συνήθως σέ καρδιόσχημα φύλλα κισσοῦ. Σταδιακά, τό στεφάνι ἁπλο-
ποιεῖται, ἀντικαθίσταται ἀπό ταινία996 καί ἐπάνω στίς ἀπολήξεις τῶν 
καρδιόσχημων φύλλων ἑδράζονται σταυροί. Δημιουργεῖται ἔτσι ἕνας 
τύπος θωρακίου997 πού ἔγινε ἐξαιρετικά δημοφιλής κατά τόν 5ο καί 6ο 
αἰ., ἐνῶ ἡ χρήση τοῦ θέματος συνεχίστηκε καὶ κατά τή μεσοβυζαντινή 
περίοδο998. 

Τά τρία παραδείγματα θωρακίων τοῦ Κάστρου τῆς Νεραντζιάς999 
ἀντιπροσωπεύουν μία ἀρκετά ὄψιμη ἐκδοχή τοῦ στεφανοσταύριου. 
Ἰδιαίτερα τά σχηματοποιημένα φύλλα τῆς δάφνης τοῦ πρώτου θω-
ρακίου (ἀρ. κατ. 213) ἀπαντῶνται σέ στεφάνια θωρακίων τῶν ἀρχῶν 
τοῦ 6ου αἰ., ὅπως στά θωράκια τῆς σταυρικῆς βασιλικῆς τῆς Θάσου1000 
(πίν. 75) καί τῆς νότιας βασιλικῆς τῆς Ἁλυκῆς Θάσου1001 (πίν. 75), 
τά ὁποῖα ὅμως περικλείουν σταυρό χωρίς τή μεσολάβηση τοῦ τε-
τρακάμπυλου πλαισίου καί χωρίς τήν παράθεση ταινιῶν μέ κισσόφυλ-
λα. Ἀκόμη πιό κοντινή εἶναι ἡ συγγένεια τῶν φύλλων τοῦ θωρακίου 
μέ τά φύλλα δάφνης στεφανιοῦ σέ πλάκα σαρκοφάγου τῶν μέσων τοῦ 
6ου αἰ., ἀπό τόν Ἅγιο Βιτάλιο τῆς Ραβέννας (πίν. 75), ὅπου τά φύλλα 
μάλιστα διακόπτονται ἀπό ὅμοια μικρά σφαιρικά κομβία1002, ἀλλά ἐκεῖ 
στίς κεραῖες τοῦ μονογράμματος λαξεύονται ἀπομιμήσεις πολύτιμων 

994. Σωτηρίου, Χριστιανικαί Θῆβαι, 84, εἰκ. 103.
995. Στο θωράκιο ἀπό τήν αὐλή τοῦ Ἀρχαιολογικοῦ Μουσείου τῆς Ρόδου, Ὀρλάνδος, 

«Παλαιοχριστιανικά Ρόδου», 18, εἰκ. 12.
996. Βλ. τά θωράκια τῶν κιονοστοιχιῶν τῆς βασιλικῆς Ὑψηλομετώπου Λέσβου, πού 

κοσμοῦνται μέ ἁπλό κύκλο χωρίς σταυρό, ἀλλά διατηροῦν τίς κυματοειδεῖς ταινίες πού 
ἀπολήγουν σέ καρδιόσχημα φύλλα κισσοῦ. Ὀρλάνδος, «Βασιλικαί Λέσβου», 20, εἰκ. 19-20. 
Σέ κάποια θωράκια συνυπάρχουν καί οἱ δύο τύποι πλαισίου, τό δάφνινο στεφάνι καί ὁ 
ταινιωτός κύκλος, βλ. θωράκιο ἀπό τήν Ἐπισκοπική βασιλική στούς Στόβους, Kitzinger, 
«Stobi», εἰκ. 141.

997. Ὁ τύπος ἐξετάζεται ἀναλυτικά ἀμέσως παρακάτω, στήν ἑπόμενη ὁμάδα θωρακίων.
998. Σκλάβου-Μαυροειδῆ, «Θέματα γλυπτικῆς», 544 κ.ἑ.
999. Στή συλλογή τοῦ Κάστρου τῆς Νεραντζιᾶς βρίσκονται ἄλλα δύο μικρά θραύσματα 

θωρακίων μέ στεφάνι, τά ὁποῖα σώζονται πολύ ἀποσπασματικά καί γι’ αὐτό δέν συμπερι-
ελήφθηκαν στή μελέτη.

1000. Ὀρλάνδος, «Βασιλική Θάσου», 32, εἰκ. 23. Ὁ ἴδιος, «Γλυπτά Λιμένος Θάσου», 65, 
εἰκ. 4Γ.

1001. Pallas, Monuments, 125, εἰκ. 77. Sodini-Kolokotsas, Aliki, 70-71, εἰκ. 67, πίν. 28α.
1002. Bovini, Sarkofagi, 68-69, εἰκ. 57.
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λίθων. Τό πλαίσιο τοῦ σταυροῦ μέ τά τέσσερα ἡμικύκλια εἶναι στοι-
χεῖο πού ἀπαντᾶται σέ θωράκια τοῦ 6ου1003 καί τοῦ 7ου αἰ.1004. Ἡ κυ-
ματοειδής διάταξη τῶν βλαστῶν πρός τίς κάτω γωνίες τοῦ θωρακίου 
ἐντοπίζεται καί στήν πίσω ὄψη τῶν θωρακίων ἀπό τή βασιλική τοῦ 
Ἁγίου Ἰωάννη Μελιτσάχα στήν Κάλυμνο1005 (πίν. 72), πού χρονολο-
γοῦνται στά τέλη τοῦ 5ου - ἀρχές τοῦ 6ου αἰ. Τά φυλλάρια τῆς ἄκαν-
θας στό τρίτο θωράκιο (ἀρ. κατ. 215) εἶναι ἐπίσης κάπως σχηματικά 
(ἴσως καί λόγῳ μεγέθους) καί ὁ βλαστός, ἄν καί καλοσχεδιασμένος, ἔχει 
ὀρθογώνια διατομή.

Ἡ διαμόρφωση τῶν κεραιῶν τοῦ σταυροῦ στό πρῶτο θωράκιο 
δείχνει τήν τάση δισχιδοῦς ἀπόληξης, ἡ ὁποία σημειώνεται σέ μία σειρά 
σταυρῶν-κοσμημάτων τοῦ β΄ μισοῦ τοῦ 6ου καί τοῦ 7ου αἰ.1006.

Τό πρῶτο θωράκιο θά μποροῦσε νά δεχθεῖ μία χρονολόγηση στά 
μέσα τοῦ 6ου αἰ. ἤ καί ὀψιμότερα, ἐνῶ τά ἄλλα δύο εἶναι μᾶλλον πρω-
ϊμότερα (ἀρχές 6ου αἰ.).

Τέσσερα θωράκια στήν αὐλή  
τοῦ Μουσείου Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν Κάστρου Νεραντζιᾶς,  

στή βασιλική τοῦ Λιμένος καί στήν Παναγία  
τῶν Καστριανῶν Παλαιοῦ Πυλίου  

(ἀρ. κατ. 216 , ἀρ. κατ. 217, ἀρ. κατ. 218, ἀρ. κατ. 219, πίν. 55)

Τά ἑπόμενα τέσσερα τμήματα θωρακίων ἀνήκουν στήν ὁμάδα τῶν 
θωρακίων πού διακοσμοῦνται μέ τό μονόγραμμα τοῦ Χριστοῦ μέσα 
σέ ταινιωτό κυκλικό πλαίσιο, τό ὁποῖο συνδέεται μέ βλαστούς πού 
ἀπολήγουν σέ καρδιόσχημα φύλλα κισσοῦ, ἐπάνω στά ὁποῖα ἑδράζο-
νται ἐλεύθεροι σταυροί.

Τό πρῶτο θωράκιο (ἀρ. κατ. 216) εἶναι ἀμφίγλυφο καί βρίσκεται στήν 
αὐλή τοῦ Μουσείου τοῦ Κάστρου Νεραντζιᾶς, χωρίς ἔνδειξη προέλευ-
σης. Σώζεται τμῆμα τῆς κεντρικῆς καί τῆς ἀριστερῆς του πλευρᾶς.

Ἡ ἐπιφάνεια τῆς ἐμπρόσθιας ὄψης ὁρίζεται ἀπό ὀρθογώνιο πλαίσιο 
μέ διπλή πλατιά ταινία ἐπίπεδης διατομῆς, στενό ἐπίπεδο κυμάτιο καί 

1003. Σέ θωράκιο ἀπό τή βασιλική τῆς Συκαμιᾶς Λέσβου, βλ. Χαριτωνίδης, «Τοπο-
γραφία», 58, πίν. 31γ. Σέ θωράκιο ἀπό τήν Μεσημβρία, βλ. Barsanti, «L’ esportazione», 
197-198, εἰκ. 157. Βλ. Ἐπίσης, καί σέ θωράκιο ἀπό τό Μουσεῖο τῆς Σόφιας, ὅπου τό τε-
τρακάμπυλο πλαίσιο ἀπολήγει σέ τρίλοβα φύλλα καί περικλείει μικρό σταυροειδές φύλλο, 
βλ. Barsanti, «L’ esportazione», 198, εἰκ. 158.

1004. Σέ δίδυμο θωράκιο τοῦ 7ου αἰ. ἀπό τόν Ἅγιο Δημήτριο Θεσσαλονίκης, βλ. Σω-
τηρίου, Ἅγιος Δημήτριος, 173, πίν. 49α.

1005. Karabatsos, «Kalymnos», 293, εἰκ. 12.
1006. Καλοπίση-Βέρτη, «Παλαιοχριστιανική μήτρα κοσμημάτων», 248.
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πλατιά ἐπίπεδη ταινία. Στό ἄνω μέρος τό πλαίσιο εἶναι κατεστραμμένο. 
Στό κέντρο τοῦ θωρακίου σώζεται τμῆμα ταινιωτοῦ κυκλικοῦ πλαισίου 
ἀπό διπλή ἀνάγλυφη ἡμικυκλική ταινία, ἐντός τοῦ ὁποίου σώζεται 
πολύ μικρό τμῆμα τοῦ ἐγχάρακτου μονογράμματος τοῦ Χριστοῦ. Οἱ 
κεραῖες τοῦ μονογράμματος ἀποτελοῦνται ἀπό δύο λεπτές ἐγχάρα-
κτες αὐλακώσεις. Τά ἄκρα κάθε κεραίας ἀναστρέφονται καί ἑνώνονται 
μεταξύ τους, σχηματίζοντας ἐλαφρῶς καρδιόσχημους κύκλους. Στή 
βάση τοῦ περιγράμματος τοῦ πλαισίου δένεται ταινιωτός βλαστός (δέν 
σώζεται τό σημεῖο τοῦ κόμβου μέ τό πλαίσιο) πού μέ ἐλαφρύ κυματισμό 
ἐκτείνεται πρός τήν ἀριστερή πλευρά τοῦ θωρακίου, ὅπου ἀπολήγει 
σέ καρδιόσχημο φύλλο κισσοῦ. Τό φύλλο στηρίζει ἐλεύθερο ἀνάγλυ-
φο λατινικό σταυρό μέ πεπλατυσμένες ἀπολήξεις. Στήν ὀπίσθια ὄψη 
σώζονται οἱ ἐπάλληλες ταινίες τοῦ ὀρθογώνιου πλαισίου τοῦ θωρακίου 
καί τμῆμα σταυροῦ ἐντός ταινιωτοῦ κυκλικοῦ πλαισίου. 

Τό δεύτερο θωράκιο (ἀρ. κατ. 217) ἐντοπίστηκε πρόσφατα ἀνάμε-
σα σέ σωρούς χώματος, ἀνατολικά τῆς ἁψίδας τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τῆς 
βασιλικῆς τοῦ Λιμένος καί πιθανότατα προέρχεται ἀπό τή βασιλική1007. 
Σώζεται τμῆμα τῆς δεξιᾶς πλευρᾶς τοῦ θωρακίου, πού διακρίνεται γιά τήν 
ποιότητα τῆς σχεδίασης καί τῆς ἐκτέλεσης τοῦ διακοσμητικοῦ θέματος.

Ἡ ἐπιφάνειά του ὁρίζεται ἀπό ὀρθογώνιο πλαίσιο μέ μία πλατιά 
ἐξωτερική ἐπίπεδη ταινία καί μία στενότερη, ἐπίσης ἐπίπεδη, ἐσω-
τερικά. Ἀπό τόν διάκοσμο τοῦ θωρακίου σώθηκε μόνον πολύ μικρό 
τμῆμα τοῦ βλαστοῦ καί τό καρδιόσχημο φύλλο κισσοῦ, ἐπάνω στό 
ὁποῖο στηρίζεται μεγάλος ἐλεύθερος ἀνάγλυφος λατινικός σταυρός μέ 
πεπλατυσμένες ἀπολήξεις. Στό κέντρο τοῦ θωρακίου θά ὑπῆρχε κυ-
κλικό ταινιωτό πλαίσιο, πιθανότατα μέ τό μονόγραμμα τοῦ Χριστοῦ. 
Ἡ πίσω ἐπιφάνεια εἶναι ἁδρά λαξευμένη. 

Τό τρίτο θωράκιο (ἀρ. κατ. 218) βρίσκεται στήν αὐλή τοῦ Μουσείου 
τοῦ Κάστρου τῆς Νεραντζιᾶς, χωρίς ἔνδειξη προέλευσης. Σώζεται 
μικρό τμῆμα τῆς κάτω δεξιᾶς πλευρᾶς του. 

Ἡ ἐπιφάνειά του ὁρίζεται ἀπό πλαίσιο σχηματιζόμενο ἀπό πλατιά 
ἐπίπεδη ἐξωτερική ταινία, ἕνα στενό ἐπίπεδο κυμάτιο καί μία πλατιά 
λοξότμητη ταινία ἐσωτερικά. Ἀπό τόν διάκοσμο τοῦ θωρακίου σώζεται 
τμῆμα τοῦ ἀνάγλυφου βλαστοῦ πού ἀπολήγει σέ καρδιόσχημο φύλλο κισ-

1007. Τό θωράκιο βρέθηκε κατά τή διάρκεια καθαρισμοῦ τοῦ ἀρχαιολογικοῦ χώρου ἀπό 
τήν ΚΒ΄ ΕΠΚΑ καί τό πρώην Ἀρχαιολογικό Ἰνστιτοῦτο Αἰγαιακῶν Σπουδῶν. Εὐχαριστῶ τούς 
συναδέλφους Ἐλπίδα Σκέρλου καί Δημήτρη Καλαντζῆ, πού μοῦ  τό ἔκαναν γνωστό. Πιθανῶς 
εἶχε ἀποκαλυφθεῖ κατά τή διάρκεια τῆς ἀνασκαφικῆς ἔρευνας, ἀλλά δέν ἀναφέρεται ἀπό τόν 
Morricone. Γιά τή βασιλική, βλ. κεφ. Ι.3.
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σοῦ, ἐπάνω στό ὁποῖο στηρίζεται ἐλεύθερος σταυρός μέ πεπλατυσμένες 
ἀπολήξεις (σώζεται μόνον ἡ ἀπόληξη τῆς κατακόρυφης κεραίας). 

Τό τέταρτο θωράκιο (ἀρ. κατ. 219) βρέθηκε σέ β΄ χρήση, κατά τήν 
ἀνασκαφή τῶν τάφων πού ἀποκαλύφθηκαν στό ἐσωτερικό τοῦ ναοῦ 
τῆς Παναγίας τῶν Καστριανῶν1008 στό Παλαιό Πυλί. Σώζεται σχεδόν 
ἀκέραιο μέ λίγες τοπικές ἀποκρούσεις στήν παρυφή.

Ἡ ἐπιφάνειά του ὁρίζεται ἀπό ὀρθογώνιο πλαίσιο, σχηματιζόμενο 
ἀπό πλατιά ἐλαφρῶς ἐξέχουσα ταινία ὀρθογώνιας διατομῆς. Τό κέντρο 
τοῦ θωρακίου κοσμεῖται μέ ἐγχάρακτο ταινιωτό κυκλικό πλαίσιο, 
ἐντός τοῦ ὁποίου ἐγγράφεται τό ἐγχάρακτο μονόγραμμα τοῦ Χριστοῦ 
(σταυρός καί Χ), σχεδιασμένο μέ πολύ ἀδεξιότητα. Οἱ ἀπολήξεις τῶν 
κεραιῶν τοῦ σταυροῦ σχηματίζουν καμπύλη, ἡ ὁποία εἰσέχει λίγο στό 
σῶμα τῆς κεραίας. Οἱ κεραῖες τοῦ Χ εἶναι στά δύο ἄκρα εὐθύγραμμες 
καί στά ἄλλα δύο ἐλαφρῶς καμπυλούμενες. Στή βάση τῆς περιφέρειας 
τοῦ κυκλικοῦ πλαισίου δένεται, μέ εὐκρινῆ καλοσχηματισμένο κόμβο, 
βλαστός πού ἐκτείνεται μέ ἀδέξιο κυματισμό πρός τίς δύο πλευρές τοῦ 
θωρακίου. Ἐπάνω στίς ἀπολήξεις τοῦ βλαστοῦ, χωρίς τή μεσολάβηση 
φύλλων κισσοῦ, στηρίζονται ἐλεύθεροι ἐγχάρακτοι σταυροί. Ὁ σταυρός 
τῆς ἀριστερῆς πλευρᾶς εἶναι ὑψηλός, μέ ἐλαφρῶς μακρύτερη τήν κάτω 
κεραία καί οἱ ἀπο λήξεις του ἐλαφρῶς πεπλατυσμένες. Ἡ ἀπόληξη τῆς 
κάτω κεραίας εἶναι τρισχιδής. Ὁ σταυρός τῆς δεξιᾶς πλευρᾶς εἶναι 
μικρότερος, ἰσοσκελής καί κακοσχεδιασμένος. 

Ὁ τύπος τῶν θωρακίων μέ τό μονόγραμμα τοῦ Χριστοῦ μέσα σέ 
ταινιωτό κυκλικό πλαίσιο (πίν. 76) γνώρισε τεράστια διάδοση κατά τόν 
5ο καί 6ο αἰ. καί ἀπαντᾶται στίς βασιλικές ὅλων τῶν περιοχῶν τῆς βυ-
ζαντινῆς ἐπαρχίας. Ὅπως ἀναφέρθηκε παραπάνω, ὁ ταινιωτός κύκλος 
ἀποτελεῖ ἁπλοποιημένη μορφή τοῦ δάφνινου στεφανιοῦ ἀλλά διατηρεῖ 
τή συμβολική θριαμβική σημασία του. Οἱ λόγοι τῆς μαζικῆς παραγωγῆς 
τοῦ τύπου εἶναι προφανεῖς, καθώς, ἀφενός μέν ἀπαιτεῖ ἁπλούστερο 
σχεδιασμό καί πολύ λιγότερη λάξευση ἀπό τόν τύπο μέ τό δάφνινο 
πλαίσιο καί ἀφετέρου ἐκφράζει ἐξίσου τήν ἰδέα τῆς νίκης ἀπέναντι 
στόν θάνατο μέσω τῆς πίστης στόν Χριστό καί στό σύμβολο τῆς χρι-

1008. Γιά τό ναό βλ. παραπάνω, κεφ. Ι.3. Κατά τήν ἀνασκαφή, πού πραγματοποιήθηκε 
στό πλαίσιο ἀναστηλωτικῶν ἐπεμβάσεων καί διεξήχθη ἀπό τήν ἀρχαιολόγο Ἑλένη Γε-
ρασκλῆ, βρέθηκαν κι ἄλλες μαρμάρινες πλάκες, χρησιμοποιημένες στή θέση τῶν τοι-
χωμάτων ἤ τῶν καλυπτήριων πλακῶν τῶν τάφων. Οἱ περισσότερες εἶναι πλάκες ψευδο-
σαρκοφάγων καί θωράκια τῆς μέσης βυζαντινῆς περιόδου (βλ. Μηλίτση, «Μεσοβυζαντινά 
γλυπτά Παναγίας Καστριανῶν», 119-128), ἐνῶ ἐντοπίστηκε καί τμῆμα παλαιοχριστιανικοῦ 
θωρακίου μέ σταυρό ἐπάνω σέ δίσκο, βλ. παρακάτω, ἀρ. κατ. 223.
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στιανικῆς πίστης, δηλαδή τόν σταυρό. Τό θέμα τοῦ μονογράμματος 
ἤ τοῦ σταυροῦ μέσα σέ ταινιωτό κυκλικό πλαίσιο πού δορυφορεῖται 
ἀπό σταυρούς, ἀπαντᾶται σέ κάπως ἐκφυλισμένη μορφή (πολλαπλοί 
κυματισμοί τοῦ βλαστοῦ, Χριστόγραμμα μέ κομβιωτές ἀπολήξεις, το-
ξωτό ταινιωτό πλαίσιο ἐπάνω ἀπό τούς σταυρούς) σέ θωράκιο πού 
ἔχει χρονολογηθεῖ στόν 10ο αἰ.1009, ἐνῶ ἐπαναχρησιμοποιεῖται στή γλυ-
πτική διακόσμηση ὁρισμένων μνημείων τοῦ 11ου αἰ., διατηρώντας τό 
παλαιοχριστιανικό του σχῆμα μέ μικρές παραλλαγές1010. 

Τό μονόγραμμα ἀποτελεῖται στά περισσότερα παραδείγματα ἀπό 
Χ καί σταυρό, τῶν ὁποίων οἱ κεραῖες εἶναι πεπλατυσμένες καί καθώς 
τά ἄκρα τῆς κάθε κεραίας ἀναστρέφονται καί τείνουν νά ἑνωθοῦν ἤ 
ἑνώνονται μέ τή γειτονική καί στά διάκενα σχηματίζονται καρδιόσχη-
μα φύλλα1011. 

1009. Σμπυράκη-Καλαντζῆ, «Γλυπτά Ἄνω Μονῆς Ξενιᾶς», 469, πίν. 104α.
1010. Σκλάβου-Μαυροειδῆ, «Θέματα γλυπτικῆς», 545-547, πίν. 304β, 305-306.
1011. Ulbert, Reliefplastik, 22-23, πίν. 7. Θωράκιο ἀπό τό Ἐθνικό Μουσεῖο τῆς 

Ραβέννας, Farioli, «Considerazioni», 237, εἰκ. 28. Olivieri Farioli, Scultura, 72-74, ἀρ. 135-
136, εἰκ. 128a, 129. Θωράκιο ἀπό τήν ἐπισκοπική βασιλική στούς Στόβους, Kitzinger, 
«Stobi», 102, 107, εἰκ. 142. Θωράκια ἀπό τήν Εὐφρασιανή βασιλική στό Παρέντιο, Terry, 
«Sculpture», 31, ἀρ. 2, 19, εἰκ. 63, 81. Τμῆμα θωρακίου ἀπό τή βασιλική τοῦ Ἁγίου Δη-
μητρίου Θεσσαλονίκης, Σωτηρίου, Βασιλική Ἁγίου Δημητρίου, 172, πίν. 47δ. Hoddinott, 
Early Churches, 133, εἰκ. 63. Θωράκιο ἀπό τήν κρύπτη τῆς βασιλικῆς τοῦ Ἁγίου Δημητρίου 
Θεσσαλονίκης, Παζαρᾶς, «Κατάλογος», 32-33, ἀρ. 3, πίν. II -3β. Θωράκιο ἀπό τή Ροτόντα 
Θεσσαλονίκης, Παζαρᾶς, «Κατάλογος», 45-47, ἀρ. 17, πίν. Χ-17β. Θωράκιο ἀπό τόν 
περίβολο τῆς Ἁγίας Σοφίας Θεσσαλονίκης, Παζαρᾶς, «Κατάλογος», 41, ἀρ. 11, πίν. VI-11β. 
Θωράκιο ἀπό τή βασιλική Β΄ Ἀμφίπολης, Στίκας, Ἀνασκαφή Ἀμφιπόλεως, πίν. 26β. 
Θωράκιο ἀπό τή βασιλική Β΄ τῶν Φιλίππων, Lemerle, Philippes, πίν. LXXV, 32. Θωράκιο 
ἀπό τήν ἔξω τῶν τειχῶν βασιλική τῶν Φιλίππων, Πελεκανίδης, «Βασιλική Φιλίππων», 149-
150, εἰκ. 32-33. Hoddinott, Early Churches, πίν. 10b. Θωράκια ἀπό τήν διπλή βασιλική τῆς 
Ἁλυκῆς Θάσου, Sodini, Aliki, πίν. 4e , 28, 29, 31. Θωράκια ἀπό τή βασιλική στό Ἡραῖο τῆς 
Σάμου, Schneider, «Samos», πίν. XLVII. 1, 4. Ἐπίσης, στή βασιλική στό Μισόκαμπο Σάμου, 
Wrede, «Misokampos Samos», 72, εἰκ. 5. Θωράκιο ἀπό τή βασιλική τοῦ κάστρου Μυ-
τιλήνης, Χαριτωνίδης, «Τοπογραφία»,18, πίν. 7γ, 10β. Θωράκιο ἀπό τή βασιλική τῶν 
Ἀργάλων Λέσβου, Εὐαγγελίδης, «Βασιλική Μυτιλήνης», 13-14, εἰκ. 7. Θωράκια ἀπό τίς βα-
σιλικές Α΄ καί Β΄ τῶν Φθιωτίδων Θηβῶν, Σωτηρίου, «Χριστιανικαί Θῆβαι», 77-78, 135, 186, 
εἰκ. 90-91. Θωράκια ἀπό τούς Δελφούς, Laurent, «Delphes», 246-262, εἰκ. 15 καί 17, ὅπου 
καί ἐκτενής ἀναφορά στά μέχρι τότε γνωστά θωράκια αὐτοῦ τοῦ τύπου. Θραύσματα θω-
ρακίων βασιλικῆς Λαυρεωτικοῦ Ὀλύμπου, Κοτζιᾶς, «Βασιλική Λαυρεωτικοῦ Ὀλύμπου», 
111, εἰκ. 11. Θωράκια τοῦ Βυζαντινοῦ Μουσείου Ἀθηνῶν, Παζαρᾶς, «Κατάλογος», 42, ἀρ. 
12, πίν. VII - 12β. Ὀρλάνδος, Ξυλόστεγος, 516, εἰκ. 477,2. Μπούρας, «Κατάλογος», 76-77, 
εἰκ. 80. Θωράκιο βασιλικῆς Λεχαίου, Πάλλας, «Βασιλική Λεχαίου 1958», πίν. 102 β. Θωράκια 
ἀπό τό Μουσεῖο Τεγέας, Ὀρλάνδος, «Μνημεῖα Τεγέας», 103 καί 105, εἰκ. 68-69 καί 70α. 
Θωράκιο ἀπό τήν περιοχή τοῦ Πεταλιδίου Μεσσηνίας, σήμερα στήν Ἀρχαιολογική Συλ-
λογή Κορώνης, Κακούρης, «Βυζαντινά Γλυπτά», 323-324, πίν. ΚΒ΄ , εἰκ. 1. Θωράκια ἀπό τό 
Γεννάδι, τό Πλημμύρι καί τήν Ἰαλυσό τῆς Ρόδου, Ὀρλάνδος, «Παλαιοχριστιανικά Ρόδου», 
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Σέ κάποιες περιπτώσεις μέσα στό ταινιωτό κυκλικό πλαίσιο στή 
θέση τοῦ μονογράμματος σκαλίζεται ἁπλός σταυρός1012.

Τά θωράκια αὐτοῦ τοῦ τύπου εἶναι δύσκολο νά χρονολογηθοῦν, 
καθώς παράγονται μαζικά καί κατά παραγγελία ἀπό τά ἐργαστήρια 
τῶν λατομείων τῆς Προκοννήσου1013 καί γιά τό διάστημα τοῦ ὄψιμου 
5ου καί τοῦ 6ου αἰ. θεματολογικά διατηροῦνται σχεδόν ἀπαράλλαχτα. 
Ἡ μόνη χρονολογική κατάταξη μπορεῖ νά προκύψει ἀπό τή μορφολο-
γική ἐξέταση τοῦ ἀναγλύφου τῶν θεμάτων καί τῶν πλαισίων τῶν θω-
ρακίων. Τό ὑψηλό ἀνάγλυφο στό Χριστόγραμμα καί τούς σταυρούς, οἱ 
πολλαπλές ταινίες τοῦ κυκλικοῦ πλαισίου, ὁ ἀριθμός καί τό ἀνάγλυφο 
τῶν ταινιῶν πού ὁρίζουν τό θωράκιο, εἶναι χαρακτηριστικά τοῦ 5ου 
αἰ., ἐνῶ ἡ σταδιακή ἐπίπεδη ἀντίληψη τῶν θεμάτων καί ἡ ἁπλοποίηση 
τῶν ταινιῶν τοῦ θωρακίου ὑποδεικνύουν τόν 6ο αἰ., ὁπότε καί ἐντείνε-
ται ἡ μαζική παραγωγή τους.

Τά τρία τμήματα θωρακίων τοῦ Μουσείου Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν 
καί τῆς βασιλικῆς τοῦ Λιμένος ἀποτελοῦν κλασικά παραδείγματα τοῦ 
τύπου, μέ τή σχηματοποίηση καί τήν ἐπίπεδη ἀντίληψη πού χαρα-
κτηρίζει τό α΄ μισό τοῦ 6ου αἰ. Στά δύο πρῶτα ἡ σχεδίαση καί ἡ λάξευ-

31, 43-44, 50, εἰκ. 26, 36, 42. Θωράκια ἀπό τή βασιλική Ἄφωτης στά Πηγάδια Καρπάθου, 
Κόλλιας, «Βασιλική Ἄφωτης», 146, πίν. 72α. Gkioles - Pallis, Atlas, 411. Θωράκια ἀπό τή 
βασιλική στό Σαγκρί Νάξου, Gkioles - Pallis, ὅ.π., 377. Θωράκιο ἀπό τή Μικρά Ἀσία, 
σήμερα στό Μουσεῖο Μονάχου, Rom und Byzanz, 15, ἀρ. 3. Τό ἴδιο θέμα συνηθίζεται καί 
σέ παλαιοχριστιανικές σαρκοφάγους ἀπό τή Ρόδο, Ὀρλάνδος, «Παλαιοχριστιανικά 
Ρόδου», 21-22, εἰκ. 16, τήν Κωνσταντινούπολη καί τή Ραβέννα, Farioli, «Considerazioni», 
240-242 καί 249, εἰκ. 32-35 καί 42. Θωράκιο μέ καρδιόσχημο χριστόγραμμα ἀλλά μέ βλα-
στούς πού ἀπολήγουν στίς κάτω γωνίες τῶν θωρακίων, χωρίς ἐλεύθερους σταυρούς, στόν 
Ἅγιο Πολύευκτο, Harrison, SaraÇhane, ἀρ. 13ie, εἰκ. 177. Τό θέμα τοῦ καρδιόσχημου χρι-
στογράμματος ἀπαντᾶται καί σέ θωράκια πού πλαισιώνονται ἀπό σχηματοποιημένα 
δέντρα, ὅπως σέ θωράκια βασιλικῆς Α΄ Λόγγου Ἔδεσσας, Μιχαηλίδης, «Παλαιοχριστια-
νική Ἔδεσσα», πίν. 91β.

1012. Θωράκιο στόν Ταξιάρχη Κλομιδάδου Λέσβου, Χαριτωνίδης, «Τοπο γραφία», 51, 
πίν. 25γ. Θωράκιο ἀπό τή βασιλική Ἐρεσοῦ καί τή βασιλική Ἀφεν τέλλη Λέσβου, Ὀρλάνδος, 
«Βασιλικαί Λέσβου», 31-32, 46, εἰκ. 32, 48, 59. Σέ θωράκια ἀπό τήν περιοχή τῆς δυτικῆς 
Μικρᾶς Ἀσίας, Ötüken, Forschungen, πίν. 10, 3-4. Θωράκιο ἀπό τή βασιλική στό Τηγάνι 
Σάμου, Schneider, «Samos», πίν. XLVI. 1-4. Θωράκιο ἀπό τή συλλογή Θησείου, σήμερα 
στό Βυζαντινό Μουσεῖο Ἀθηνῶν, Σκλάβου-Μαυροειδῆ, Γλυπτά, 76, ἀρ. 103.

1013. Θωράκια αὐτοῦ τοῦ τύπου βρέθηκαν στό φορτίο ἑνός βυθισμένου πλοίου στό 
Marzamemi τῆς Σικελίας, γεγονός πού ἀποδεικνύει ὅτι ἀπό τήν Κωνσταντινούπολη ἤ τήν 
Προκόννησο ἔφευγαν φορτία μέ ἕτοιμα ἀρχιτεκτονικά μέλη μέ προορισμό τίς ἐπαρχίες τῆς 
βυζαντινῆς αὐτοκρατορίας. Τό φορτίο χρονολογεῖται στό β΄ τέταρτο τοῦ 6ου αἰ. καί περι-
ελάμβανε κιονόκρανα, θωράκια καί πεσσίσκους ἑνός ὁλόκληρου τέμπλου, λαξευμένα σέ 
προκοννήσιο μάρμαρο καί τμήματα ἑνός ἄμβωνα ἀπό πράσινο θεσσαλικό μάρμαρο, προ-
ορισμένα γιά μία βασιλική τῆς βόρειας Ἀφρικῆς, Kapitän, «Marzamemi», εἰκ. στή σελ. 128. 
Ὁ ἴδιος, «Elementi», 85, εἰκ. 11-12.
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ση εἶναι πιό ἰσορροπημένη, ἐνῶ στό τρίτο θωράκιο τό καρδιόσχημο 
φύλλο κισσοῦ εἶναι πιό μεγάλο καί μέ ἐντονότερες καμπύλες. Καί τά 
τρία θά μποροῦσαν νά χρονολογηθοῦν στίς ἀρχές τοῦ 6ου αἰ. 

Τό τέταρτο θωράκιο μᾶλλον ἀποτελεῖ ὀψιμότερη ἐκδοχή τοῦ 
τύπου καθώς στήν ἐπεξεργασία του εἶναι πρόδηλη ἡ προχειρότητα 
τοῦ σχεδίου καί ἡ ἀδέξια ἐκτέλεση, πού τό καθιστᾶ ἕνα ἔργο σχεδόν 
ἁπλοϊκῆς τέχνης. Ὁ τρόπος πού διαπλατύνονται οἱ κεραῖες τοῦ μο-
νογράμματος καί τῶν σταυρῶν δηλώνει μία σαφῆ τάση δισχιδοῦς καί 
τρισχιδοῦς ἀπόληξης, πού ἀπαντᾶται καί σέ σταυρούς κοσμημάτων 
στό β΄ μισό τοῦ 6ου καί στόν 7ο αἰ.1014. Δέν εἶναι ἀπίθανο νά χρονο-
λογεῖται στόν προχωρημένο 7ο αἰ. καί νά ἀποτελεῖ ἔργο ἑνός παρηκ-
μασμένου τοπικοῦ ἐργαστηρίου γλυπτικῆς.

Δύο τμήματα θωρακίων στήν αὐλή  
τοῦ Μουσείου Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν Κάστρου Νεραντζιᾶς  

(ἀρ. κατ. 220, ἀρ. κατ. 221, πίν. 55)

Τά ἑπόμενα δύο θωράκια διατηροῦνται ἀποσπασματικά. Βρίσκον ται 
στό Μουσεῖο τοῦ Κάστρου τῆς Νεραντζιᾶς, χωρίς ἔνδειξη προ έλευσης.

Στό πρῶτο (ἀρ. κατ. 220) σώζεται τμῆμα τοῦ πλαισίου, πού ἀποτε-
λεῖται ἀπό μία πλατιά ἐξωτερική ταινία ὀρθογώνιας διατομῆς, ἕνα στενό 
κυμάτιο καί μία λοξότμητη ταινία, ὅλα ἀρκετά ἔξεργα. Στήν ἐπιφάνεια 
τοῦ θωρακίου, πολύ κοντά στό πλαίσιο, σώζεται μεγάλος ἀνάγλυφος 
λατινικός σταυρός μέ πεπλατυσμένες ἀπολήξεις, τοῦ ὁποίου λείπει ἡ 
μία κατακόρυφη ἀπόληξη.

Τό δεύτερο (ἀρ. κατ. 221) κοσμεῖται μέ ὁμοίου τύπου σταυρό, ἀπό 
τόν ὁποῖο λείπει τό μισό τμῆμα τῆς κατακόρυφης κεραίας. Τό σωζόμε-
νο τμῆμα τῆς κατακόρυφης κεραίας καί ἡ ἀπόληξη τῆς ὁριζόντιας 
σχεδόν ἐφάπτονται τοῦ ὀρθογωνίου πλαισίου, τό ὁποῖο ἀποτελεῖται 
ἀπό μία πλατιά ἐξωτερική ταινία ὀρθογώνιας διατομῆς καί δύο ἰσο-
πλατῆ λοξότμητα κυμάτια.

Καί τά δύο εἶναι πιθανόν νά ἀνήκουν στήν προηγούμενη ὁμάδα 
θωρακίων. Ὡστόσο, ἐπειδή καί στά δύο λείπουν οἱ ἀπολήξεις τῆς κα-
τακόρυφης κεραίας, θά μποροῦσαν νά ἀνήκουν στήν ἁπλούστερη πα-
ραλλαγή αὐτῆς τῆς ὁμάδας, ὅπου ἁπλοί σταυροί πλαισιώνουν ἕνα κε-
ντρικό θέμα, χωρίς νά στηρίζονται στά καρδιόσχημα φύλλα βλαστῶν. 
Σέ αὐτήν τήν παραλλαγή πού δέν εἶναι πολύ διαδεδομένη, ἀνήκει 

1014. Καλοπίση-Βέρτη, «Παλαιοχριστιανική μήτρα κοσμημάτων», 248-249.
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ἕνα θωράκιο ἀπό τήν Κάλυμνο1015, ἕνα θωράκιο ἀπό τήν Ἴμβρο1016 καί 
πιθανόν δύο λίθινα θωράκια ἀπό τή βασιλική Δ΄ τῆς Νικόπολης1017. 
Ἐξάλλου ἀπαντῶνται καί περιπτώσεις θωρακίων πού κοσμοῦνται μέ 
ἕναν ἁπλό ἀνάγλυφο σταυρό1018.

Ἡ λάξευση καί στά δύο θωράκια τῆς Κῶ εἶναι ἐπιμελημένη. Οἱ 
ὁμοιότητες πού παρατηροῦνται μέ τά τρία θωράκια τῆς προηγούμενης 
ὁμάδας, πιθανόν νά τά χρονολογοῦν στήν ἴδια περίοδο, δηλαδή στίς 
ἀρχές τοῦ 6ου αἰ.

Τρία θωράκια στόν Τίμιο Σταυρό (Χαρμύλειο) Πυλίου,  
στήν Παναγία Καστριανῶν Π. Πυλίου καί  

στό Μουσεῖο Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν Κάστρου Νεραντζιᾶς 
(ἀρ. κατ. 222, ἀρ. κατ. 223, ἀρ. κατ. 224, πίν. 56)

Ἡ ἑπόμενη ὁμάδα θωρακίων κοσμεῖται μέ σταυρό πού προβάλλει 
ἐπάνω ἀπό ἀνάγλυφο κυκλικό δίσκο. 

Τό πρῶτο1019 (ἀρ. κατ. 222) σώζεται κατά μεγάλο μέρος του ἐντοι-
χισμένο στόν δυτικό τοῖχο τοῦ ναϋδρίου τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, πού εἶναι 
κτισμένος ἐπάνω ἀπό τόν τάφο τοῦ Χαρμύλου, στό Πυλί. Πιθανῶς 
προέρχεται ἀπό τήν παλαιοχριστιανική βασιλική πού βρισκόταν στήν 
ἴδια θέση καί τῆς ὁποίας ἴχνη διακρίνονται βόρεια τοῦ ναϋδρίου1020. 

Ἡ ἐπιφάνειά του ὁρίζεται ἀπό ὀρθογώνιο πλαίσιο, ἀποτελούμενο 
ἀπό διπλό στενό λοξότμητο κυμάτιο ἐξωτερικά, πλατιά ἡμικυλινδρική 
ταινία στή μέση καί στενό λοξότμητο κυμάτιο ἐσωτερικά. Στό μέσον 
τοῦ θωρακίου προβάλλει ἀνάγλυφος κυκλικός δίσκος (διαμ. 0,55μ.), ὁ 
ὁποῖος διακόπτει τό ἐσωτερικό λοξότμητο κυμάτιο τοῦ πλαισίου καί 
στό σημεῖο αὐτό εἶναι ἐλαφρῶς συμπιεσμένος, προκειμένου νά μήν δι-

1015. Ἀπό τή βασιλική Ἀναστάσεως. Τό θωράκιο σώζει τμῆμα τῆς μίας πλάγιας 
πλευρᾶς, ὅπου κοσμεῖται μέ σταυρό ὅμοιο τῶν θωρακίων τῆς Κῶ, πού δέν φαίνεται νά 
στηρίζεται σέ σταυρό, βλ. Karabatsos, «Kalymnos», 339, εἰκ. 34.

1016. Τό θωράκιο βρίσκεται μέσα στό παρεκκλήσι τῶν Ἁγίων Θεοδώρων, πού κτίστηκε 
στή θέση παλαιοχριστιανικῆς βασιλικῆς. Ἔχει κυματοειδές πλαίσιο, ἕναν μεγάλο ἀνάγλυ-
φο ἀνισοσκελῆ σταυρό καί τμῆμα διπλοῦ κύκλου, βλ. Χαλκιᾶ, «Ἴμβρος», 355-356, εἰκ. 12.

1017. Κωνστάντιος-Χαλκιᾶ, «Γλυπτά Νικόπολης», 319-320, 325, πίν. 4-5.
1018. Χαλκιᾶ, «Βασιλική Δ΄ Νικόπολης», 660, εἰκ. 4.
1019. Ἰταλ. Ἀρχεῖο (ἀρ. 217 Β ἐπιχρισμένο, ἀρ. 1501 Β χωρίς ἐπίχρισμα). Brouscari, 

«Successive religious cults», 284, fig. 4.
1020. Ἴχνη ἁψίδας διατηροῦνται βόρεια τοῦ ναϋδρίου καί ἐπάνω ἀπό τό Χαρμύλειο. 

Ἐπίσης, ἀναφέρεται ἡ ὕπαρξη παλαιοχριστιανικῶν τάφων, βλ. Schazmann, «Charmyleion», 
111. Γιά τή διαχρονική λατρεία στόν χῶρο, βλ. Brouscari, «Successive religious cults», 282-
284. Γιά τό ναΰδριο, πού χρονολογεῖται στόν 16ο αἰ., βλ. Βολανάκης, «Χριστιανικά μνημεῖα 
νήσου Κῶ», 98.
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ακόψει καί τήν πλατιά ταινία τοῦ πλαισίου. Ἐπάνω στόν δίσκο σκαλίζε-
ται ἀνάγλυφος ραδινός σταυρός μέ πεπλατυσμένα τά ἄκρα τῶν κε-
ραιῶν του καί τήν κατακόρυφη κεραία μακρύτερη ἀπό τήν ὁριζόντια. 
Ὅλη ἡ ἐπιφάνεια τοῦ θωρακίου εἶναι πολύ καλά λειασμένη.

Τό δεύτερο θωράκιο (ἀρ. κατ. 223) βρέθηκε σέ β΄ χρήση, κατά τήν 
ἀνασκαφή τῶν τάφων πού ἀποκαλύφθηκαν στό ἐσωτερικό τοῦ ναοῦ 
τῆς Παναγίας τῶν Καστριανῶν1021 στό Παλαιό Πυλί.

Σώζεται τό κεντρικό τμῆμα του, πού κοσμεῖται μέ ἀνάγλυφο σταυρό 
ἐπάνω σέ ἀνάγλυφο κυκλικό δίσκο (σώζεται κατά τά 2/3). Ὁ σταυρός 
ἔχει πεπλατυσμένες ἀπολήξεις κεραιῶν (λείπει ἡ ἄνω κατακόρυφη 
κεραία καί τό ἀριστερό ἄκρο τῆς ὁριζόντιας). Τό θωράκιο ὁρίζεται 
ἀπό πλαίσιο πού σώζεται μόνο στήν κάτω πλευρά καί ἀποτελεῖται 
ἀπό πλατιά ἐξωτερική ταινία ὀρθογώνιας διατομῆς, στενό ἐνδιάμεσο 
λοξότμητο κυμάτιο καί στενή ταινία ὀρθογώνιας διατομῆς ἐσωτερικά. 
Ὁ δίσκος ἐφάπτεται στό ἐσωτερικό κυμάτιο τοῦ πλαισίου χωρίς νά τό 
διακόπτει. 

Τό τρίτο θωράκιο (ἀρ. κατ. 224) βρίσκεται στό Μουσεῖο τοῦ Κά-
στρου τῆς Νεραντζιᾶς, χωρίς ἔνδειξη προέλευσης.

Σώζεται μόνο τό κεντρικό του τμῆμα, τό ὁποῖο κοσμεῖται μέ 
ἀνάγλυφο λεπτό ραδινό σταυρό πού ἔχει πεπλατυσμένες ἀπολήξεις καί 
σκαλίζεται ἐπάνω σέ ἀνάγλυφο κυκλικό δίσκο. Λείπει τμῆμα τῶν δύο 
ἀπολήξεων τῶν κεραιῶν καί τῆς περιφέρειας τοῦ δίσκου. Τό μεγαλύτε-
ρο μέρος τῆς ἐπιφάνειας τοῦ θωρακίου εἶναι κατεστραμμένο.

Στήν Κῶ ἔχουν βρεθεῖ καί ἄλλα θωράκια μέ τό διακοσμητικό θέμα 
τοῦ σταυροῦ ἐπάνω σέ δίσκο, τά ὁποῖα δέν ἔχουν ἀνευρεθεῖ: θραύσμα-
τα θωρακίων βρέθηκαν κατά τήν ἀνασκαφή τῆς βασιλικῆς τοῦ Ἁγίου 
Ἰωάννη τοῦ Θεολόγου στό Μαστιχάρι1022 (πίν. 76), ἐνῶ ἄλλο ἕνα 
θωράκιο μέ σταυρό ἐπάνω σέ δίσκο βρέθηκε στήν ἀνασκαφή τῆς βα-
σιλικῆς τοῦ Ἁγίου Γαβριήλ στό Ψαλίδι1023 (πίν. 76). Τά θωράκια ἀπό τή 
βασιλική τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη εἶναι ἀμφίγλυφα καί στήν ἄλλη πλευρά 
κοσμοῦνται μέ ἁπλό σταυρό. Ἡ ἐπιφάνειά τους εἶναι ἐπεξεργασμένη μέ 
ξοΐδα1024, τά ἴχνη τῆς ὁποίας εἶναι ὁρατά. Ὁ σταυρός εἶναι λεπτός καί 

1021. Γιά τό ναό βλ. παραπάνω, κεφ. Ι.3. Γιά τά εὑρήματα τῶν τάφων, βλ. παραπάνω, 
ὑποσημ. 1008.

1022. Ὀρλάνδος, «Βασιλικαί Κῶ», 30, εἰκ. 29-30. Γιά τή βασιλική, βλ. παραπάνω, 
κεφάλαιο Ι.3.

1023. Balducci, Basiliche, 39, εἰκ. 33. Γιά τή βασιλική, βλ. παραπάνω, κεφάλαιο Ι.3.
1024. Ἕνα ἰωνικό κιονόκρανο μέ ἐπίθημα (ἀρ. κατ. 51) ἀπό τήν ἴδια βασιλική, ἔχει ὑπο-

στεῖ ὅμοια ἐπεξεργασία.
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ραδινός, ὁ δίσκος ἐλαφρῶς προεξέχων καί τό πλαίσιο τῶν θωρακίων 
ἀποτελεῖται ἀπό πλατιά ἐξωτερική ταινία, ἐνδιάμεσο στενό λοξότμητο 
κυμάτιο καί πλατύτερη ταινία ἐσωτερικά. Ὁ σταυρός ὁμοιάζει μέ αὐτόν 
τοῦ δεύτερου θωρακίου τῆς ὁμάδας, τό ὁποῖο, ὅπως ἀναφέρθηκε, 
βρίσκεται στό Μουσεῖο τοῦ Κάστρου, χωρίς ἔνδειξη προέλευσης. Στό 
θωράκιο ἀπό τή βασιλική τοῦ Ἁγίου Γαβριήλ ὁ δίσκος δέν φαίνεται νά 
προεξέχει ἀρκετά, μοιάζει σχεδόν ἐγχάρακτος, τό ἴδιο καί ὁ σταυρός, 
τοῦ ὁποίου οἱ ἀναλογίες μοιάζουν μέ αὐτές τοῦ σταυροῦ στό θωράκιο 
ἀπό τήν Παναγία τῶν Καστριανῶν. Τό πλαίσιο τοῦ θωρακίου ἀποτε-
λεῖται ἀπό τρεῖς ἰσοπαχεῖς ταινίες ὀρθογώνιας διατομῆς.

Τό θέμα τοῦ σταυροῦ πού προβάλλει μέσα ἀπό δίσκο εἶναι ἀρκετά 
σύ νηθες στά παλαιοχριστιανικά θωράκια1025. Κάποιες φορές ἀποτελεῖ 
τό δευτερεῦον διακοσμητικό θέμα πού λαξεύεται στήν ὀπίσθια ὄψη 
ἀμφίγλυφων θωρακίων1026, τῶν ὁποίων ἡ ἐμπρόσθια κοσμεῖται μέ 
τό θέμα τοῦ μονογράμματος μέσα σέ ταινιωτό κυκλικό πλαίσιο πού 
συνδέεται μέ βλαστούς, στίς ἀπολήξεις τῶν ὁποίων στηρίζονται σταυ-
ροί ἤ καί μέ ἄλλο θέμα1027. Στό θωράκιο ἀπό τόν Τίμιο Σταυρό ἡ ὀπίσθια 

1025. Θωράκιο ἀπό γρανίτη ἀπό τή βασιλική Ὑψηλομετώπου Λέσβου, «Βασιλικαί 
Λέσβου», 25, εἰκ. 29. Λίθινο θωράκιο τέμπλου ἀπό τή βασιλική Χαλινάδου Λέσβου, 
Ὀρλάνδος, «Βασιλική Χαλινάδου», 123, εἰκ. 10. Θωράκιο ἀπό τή βασιλική Πολυκάρπου 
Λέσβου (ἐντοιχισμένο στόν Ἅγιο Ταξιάρχη Μυρίντζου), τμῆμα θωρακίου ἀπό τή βασιλική 
τῶν Μέσων Λέσβου καί τμῆμα θωρακίου ἀπό τή βασιλική Λουτρῶν Β΄ Λέσβου, Χαρι-
τωνίδης, «Τοπογραφία», 20, 23, 47, σχ. 13, 23, πίν. 9α. Θωράκιο ἀπό τούς Δελφούς, Laurent, 
«Delphes», 244, εἰκ. 13. Θωράκιο ἀπό τή βασιλική τῆς Ἑλοῦντας Μεραμπέλλου, ΑΔ 26 
(1971), Β2 Χρονικά, 532, πίν. 547 δ. Θωράκιο ἀπό τά συροπαλαιστινιακά παράλια, Sodini-
Barsanti-Guidobaldi, «Sculpture», 304, εἰκ. 2. Θωράκια στό Μουσεῖο τῆς Βάρνας, Barsanti, 
«L’ esportazione», 198, 200 εἰκ. 159-160. Δίδυμα θωράκια ἀπό τήν Ἁγία Σοφία Θεσσα-
λονίκης στό Μουσεῖο Βυζαντινοῦ Πολιτισμοῦ. Ἐξάλλου, τό θέμα ἀπαντᾶται καί σέ σαρ-
κοφάγους, ὅπως π.χ. στό κάλυμμα τῆς σαρκοφάγου τῆς βασιλικῆς Δ΄ Νικόπολης, Χαλκιᾶ, 
«Βασιλική Δ΄ Νικόπολης», 660-661, εἰκ. 9.

1026. Σέ ἀμφίγλυφο θωράκιο στό Ἐθνικό Μουσεῖο τῆς Ραβέννας, τοῦ α΄ μισοῦ τοῦ 6ου 
αἰ., Olivieri-Farioli, «Scultura», 72-73, ἀρ. 135, εἰκ. 128a-b. Σέ ἀμφίγλυφα θωράκια ἀπό τή 
βασιλική Β΄ Φιλίππων, Lemerle, Philippes, πίν. LXXV. Σέ ἀμφίγλυφο θωράκιο ἀπό τό 
Μουσεῖο Τεγέας, Ὀρλάνδος, «Μνημεῖα Τεγέας», 104-5, εἰκ. 70β. Σέ ἀμφίγλυφο λίθινο 
θωράκιο ἀπό τή βασιλική τοῦ Κάστρου Μυτιλήνης, Χαριτωνίδης, «Τοπογραφία», 18, πίν. 
7α-γ. Σέ ἀμφίγλυφο θωράκιο ἀπό τόν Ἅγιο Κλήμη στή Ρώμη ἡ α΄ ὄψη κοσμεῖται μέ τό θέμα 
τοῦ κυκλικοῦ ταινιωτοῦ πλαισίου πού συνδέεται μέ βλαστούς, οἱ ὁποῖοι στηρίζουν σταυ-
ρούς. Μέσα στό πλαίσιο περικλείεται τό μονόγραμμα τοῦ πάπα Ἰωάννη Β΄ (525-535). Στή 
β΄ ὄψη σκαλίζονται δύο ραδινοί σταυροί ἐπάνω σέ ἀνάγλυφους κυκλικούς δίσκους, 
Guidobaldi-Barsanti-Guiglia, San Clemente, 93-94, εἰκ. 78, 122, ἀρ. ΧΧΙ. Σέ ἀμφίγλυφο 
θωράκιο ἀπό τήν ἐπισκοπική βασιλική τῆς Σαλώνας ἡ α΄ ὄψη κοσμεῖται μέ τό παρόμοιο 
μονόγραμμα τοῦ ἐπισκόπου Ὀνωρίου Β΄ καί ἡ β΄ μέ ραδινό σταυρό ἐπάνω σέ ἀνάγλυφο 
κυκλικό δίσκο (ἐποχή Ἰουστινιανοῦ), Salona I, 238-239, πίν. LXXVIII, X.b.1.

1027. Στά ἀμφίγλυφα θωράκια τῶν παραθύρων τῆς Ἁγίας Σοφίας Κωνσταντινούπολης 
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ὄψη δέν εἶναι ὁρατή, ἐνῶ στά ὑπόλοιπα δύο τμήματα θωρακίων εἶναι 
ἀκόσμητη καί ἁδρά ἐπεξεργασμένη.

Ἡ χρονολόγηση τῶν θωρακίων εἶναι δύσκολη, ἀφοῦ τό θέμα δέν 
ὑπέστη σπουδαῖες μεταβολές καί ἀπαντᾶται, ὅπως προαναφέρθηκε, σέ 
διάφορους τύπους θωρακίων. Ἡ ποιότητα τῆς λάξευσης καί τό παχύ 
ἀνάγλυφο πλαίσιο τοῦ θωρακίου ἀπό τόν Τίμιο Σταυρό τό τοποθετεῖ 
στά τέλη τοῦ 5ου αἰ., ἐνῶ τά ἄλλα δύο, ἄν καί ἁπλούστερα, δέν μοιάζουν 
νά ἀπέχουν πολύ χρονολογικά. Ἡ συγγένεια τοῦ δεύτερου θωρακίου μέ 
τά θραύσματα θωρακίων ἀπό τή βασιλική τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη στό Μα-
στιχάρι θά μποροῦσε νά τό χρονολογήσει στήν περίοδο κατασκευῆς 
τῆς βασιλικῆς, δηλαδή γύρω στό 500.

Τμῆμα θωρακίου  
στό Μουσεῖο Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν Κάστρου Νεραντζιᾶς  

(ἀρ. κατ. 225, πίν. 56)

Τό ἑπόμενο θωράκιο σώζεται τμηματικά καί ἡ ἐπιφάνειά του κο-
σμεῖται μέ ἕνα ἀρκετά ἰδιότυπο θέμα. Τό θωράκιο περιβάλλεται ἀπό 
μία ἁπλή πλατιά καί ἐπίπεδη ταινία καί κοσμεῖται μέ βλαστό σχήματος 
V πού τά ἄνω ἄκρα του ἀπολήγουν σέ σπεῖρες. Στήν ἐσωτερική γωνία 
τοῦ V διακρίνεται τό ἄκρο μικροῦ βλαστοῦ, ἴσως μίσχου, ὁ ὁποῖος θά 
ἀπέληγε σέ ἄνθος. Στή δεξιά σωζόμενη πλευρά τοῦ βλαστοῦ σκαλίζεται 
ὄρθιο ἡμίφυλλο ἄκανθας, ἀπό τό ὁποῖο σώζονται τρεῖς λοβοί. Ὁ κάτω 
καί ὁ μέσος λοβός διαιροῦνται σέ τέσσερις γλωσσίδες, πού διατάσσονται 
ἀκτινωτά καί μέ ἀρκετή καμπυλότητα. Ἡ ἐσωτερική τους γλωσσίδα 
ἀναστρέφεται κάτω ἀπό τόν ὑπερκείμενο λοβό καί σχηματίζεται ὠο-
ειδής ὀφθαλμός. Ὁ ἄνω λοβός σχίζεται σέ δύο γλωσσίδες, ἀπό τίς 
ὁποῖες, ἡ κάτω εἶναι στραμμένη πρός τα ἔξω καί ἡ ἄνω ἐφάπτεται καί 
περιγράφει τή σπεῖρα τοῦ βλαστοῦ. Οἱ γλωσσίδες τῶν λοβῶν ἔχουν 

ἡ α΄ πλευρά κοσμεῖται μέ κεντρικό ρόμβο πού πλαισιώνεται ἀπό σταυρούς πού βαίνουν σέ 
σφαῖρα, Guiglia-Guidobaldi - Barsanti, Santa Sophia, 96-199. Σέ ἀμφίγλυφα θωράκια στό 
Ἀρχαιολογικό Μουσεῖο Κωνσταντινούπολης (ἀπό τόν Λιμένα Θάσου), ἡ α΄ πλευρά κο-
σμεῖται μέ ἀνάγλυφη παράσταση τοῦ Δανιήλ στό λάκκο τῶν λεόντων καί μέ ἐλάφια, πού 
χρονολογοῦνται στό α΄ μισό τοῦ 6ου αἰ., Firatli, Sculpture, 154-156, πίν. 94-95, ἀρ. 306d 
καί 307c. Σέ ἀμφίγλυφο θωράκιο ἀπό τή βασιλική Ἀφεντέλλη Λέσβου, ἡ α΄ πλευρά κο-
σμεῖται μέ φολιδωτό διάκοσμο, Ὀρλάνδος, «Βασιλικαί Λέσβου», 51, εἰκ. 55-56. Σέ ἀμφίγλυ-
φα θωράκια ἀπό τήν περιοχή τῆς δυτικῆς Μικρᾶς Ἀσίας, ἡ α΄ πλευρά κοσμεῖται μέ τό θέμα 
τοῦ ρόμβου πού ἐγγράφεται σέ ὀρθογώνιο, Ötüken, Forschungen, 105, πίν. 11, 1-6. Τό ἴδιο 
θέμα λαξεύεται στήν α΄ πλευρά δύο θωρακίων πού τοποθετήθηκαν στό ἀναστηλωμένο 
τρίβηλο τοῦ νάρθηκα τῆς Παναγίας Καταπολιανῆς Πάρου, Μητσάνη, «Τέμπλο Καταπο-
λιανῆς», 85-86, εἰκ. 19-20.
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ὀξεῖες ἀπολήξεις καί ἡ ἐπιφάνειά τους εἶναι σχετικά βαθιά σκαμμένη. 
Οἱ νευρώσεις τους φθάνουν μέχρι τό κεντρικό νεῦρο τοῦ ἡμίφυλλου, 
μέ ἐλαφρῶς κυματοειδῆ χάραξη. Τό κεντρικό νεῦρο ἀποδίδεται μέ μία 
ἁπλή λεπτή αὔλακα, πού ἔχει λοξή διάταξη καί φθάνει μέχρι τήν ἄνω 
γωνία τοῦ πλαισίου τοῦ θωρακίου. Ἡ ἐπιφάνεια δεξιά τοῦ κεντρικοῦ 
νεύρου εἶναι καλά λειασμένη καί βρίσκεται, ὅπως καί ὅλο τό ἡμίφυλλο, 
στό ἴδιο ἐπίπεδο μέ τήν ταινία τοῦ πλαισίου. Ἀντίθετα τό βάθος τοῦ 
μαρμάρου ἔχει ἀφαιρεθεῖ στόν χῶρο γύρω ἀπό τόν βλαστό. 

Ἡ ἐκτέλεση τοῦ βλαστοῦ καί τῆς σπείρας εἶναι ἀρκετά στρεβλή, ἐνῶ 
ἀντίθετα οἱ γλωσσίδες τοῦ ἡμίφυλλου τῆς ἄκανθας χαρακτηρίζονται 
ἀπό τήν καλή σχεδίαση καί ἐκτέλεση. 

Τό θέμα εἶναι ἀρκετά πρωτότυπο καί δέν συνηθίζεται στή δι-
ακόσμηση τῶν θωρακίων1028. Τό πιό κοντινό παράλληλο ἀναφορικά 
μέ τή διάταξη τοῦ διακόσμου συναντᾶται σέ ἐπίκρανα παραστάδων1029 
ἀπό τό αἴθριο τῆς βασιλικῆς Γ΄ τῆς Νέας Ἀγχιάλου (πίν. 70), πού ἔχουν 
χρονολογηθεῖ στόν 7ο αἰ. Ἐκεῖ τά ἡμίφυλλα τοποθετοῦνται στίς γωνίες 
τῆς ὄψης τῶν ἐπικράνων καί τό ἐνδιάμεσο διάστημα κοσμεῖται μέ φυ-
τικά, ζωϊκά καί γεωμετρικά θέματα, μεταξύ τῶν ὁποίων καί καυλοί ἀπό 
τούς ὁποίους φύονται ἑλικοειδεῖς βλαστοί σχήματος V. Τά ἡμίφυλλα 
τῆς ἄκανθας ἔχουν ἀνάλογο σχῆμα μέ τοῦ θωρακίου τῆς Κῶ καί ἴδιο 
ἀριθμό καί διάταξη τῶν γλωσσίδων. Τά ἐπίκρανα τοῦ 7ου αἰ. θεωρεῖται 
ὅτι ἀντιγράφουν ἐπίκρανα τοῦ ἴδιου ναοῦ πού χρονολογοῦνται στόν 
5ο αἰ.1030, εἶναι σαφῶς φυσιοκρατικότερα καί κοσμοῦνται μέ τά ἴδια 
ἡμίφυλλα καί στό ἐνδιάμεσο διάστημα μέ ζεῦγος δελφινιῶν σέ ἀντωπή 
ἀνεστραμμένη καί λοξή πρός τά κάτω διάταξη (τά ρύγχη τους σχεδόν 
ἑνώνονται), πού πλαισιώνουν κεντρικό ἀνθέμιο πού κάτω ἀπολήγει σέ 
τρίαινα.

Τά ἡμίφυλλα τοῦ θωρακίου τῆς Κῶ δέν εἶναι μέν πολύ βα-
θιά σκαμμένα, ὡστόσο ἔχουν καλό σχέδιο καί ἐλευθερία κίνησης. Ὁ 
βλαστός, ἄν καί στρεβλός, εἶναι λεπτός καί ἡ σπεῖρα μέ περισσότερες 
στροφές ἀπό αὐτῶν τοῦ 7ου αἰ. τῆς Ἀγχιάλου. Τά στοιχεῖα ὀψιμότητας 
τοῦ θωρακίου ἐντοπίζονται κυρίως στό χαμηλό ἀνάγλυφο τοῦ θέμα-

1028. Τά φύλλα ἄκανθας ἀπαντῶνται στόν διάκοσμο τῶν διάτρητων θωρακίων σέ συν-
θετότερη μορφή (τρίφυλλα ἐπί τοξωτῶν μίσχων, σέ σταυροειδῆ ἤ κυκλική διάταξη ἐντός 
δίσκου κ.λ.π.) καί σέ σαφῶς πρωϊμότερα παραδείγματα μέ βαθιά λάξευση καί ἐπιμελημένη 
ἀπόδοση, Ὀρλάνδος, Ξυλόστεγος, εἰκ. 482, 484, 485.

1029. Σωτηρίου, «Γλυπτική», 174, εἰκ. 3-4.
1030. Σωτηρίου, ὅ.π., 173-174, εἰκ. 2.
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τος, στή λείανση τοῦ δεξιοῦ τμήματος τῆς ἐπιφάνειας καί στό κεντρικό 
νεῦρο τοῦ ἡμίφυλλου πού ἀποδίδεται μέ μία ἁπλή ἐγχάραξη.

Χρονολογικά θεωροῦμε ὅτι εἶναι σαφῶς ὀψιμότερο ἀπό τό ἐπί-
κρανο τῆς Ἀγχιάλου πού ἀνάγεται στόν 5ο αἰ. καί πρωϊμότερο τῶν 
ἄλλων δύο, πού χρονολογοῦνται στόν 7ο αἰ. Πιθανῶς χρονολογεῖται 
στό β΄ μισό τοῦ 6ου αἰ.

Τμῆμα πλάκας (ἐπένδυση τοιχοποιΐας),  
σήμερα στό Μουσεῖο Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν Κάστρου Νεραντζιᾶς 

(ἀρ. κατ. 226, πίν. 56)

Ἡ πλάκα βρισκόταν σέ τυχαία θέση, στό ναΰδριο τοῦ Ἁγίου Γε-
ωργίου Λιΐζου στό Μαστιχάρι1031, ἀπ’ όπου ἔχει μεταφερθεῖ στό Μου-
σεῖο Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν τοῦ Κάστρου τῆς Νεραντζιᾶς. Τό σχῆμα 
της, μέ τό μικρό ὕψος καί τόν συνεχῆ ἐπιμήκη διάκοσμο, ὁδηγεῖ ἀρχικὰ 
στή σκέψη ὅτι ἡ πλάκα χρησιμοποιήθηκε ὡς κοσμήτης ἤ γεῖσο, ὡστόσο 
τό μικρό της πάχος, ἀποκλείει αὐτή τή χρήση1032. Πιθανότατα ἀποτε-
λοῦσε πλάκα ἐπένδυσης τῆς τοιχοποιΐας καί ἴσως ἦταν τοποθετημένη 
ὡς ἐπίστεψη ἤ ζεύξη ὀρθομαρμάρωσης, γιά νά τονίσει τὴ διάκριση τοῦ 
ἰσογείου ἀπό τά ὑπερῶα στό βόρειο ἤ τό νότιο τοῖχο τῶν βασιλικῶν1033.

Πρόκειται γιά ἕνα ἀπό τά ὡραιότερα παραδείγματα παλαιοχριστια-
νικῆς γλυπτικῆς στήν Κῶ. Ἡ ἐπιφάνειά της κοσμεῖται μέ παράπλευ-
ρους φυλλοφόρους σταυρούς, πού δέν ἐντάσσονται σέ πλαίσια. Κατά 
μῆκος τῆς παρυφῆς της σκαλίζεται ἰωνικό κυμάτιο ἀπό ὠά μέσα 
σέ παχύ κέλυφος καί ἀνεστραμμένες λόγχες. Στό κάτω μέρος τῆς 
ἐπιφάνειας σχηματίζεται κυμάτιο, πού κοσμεῖται μέ μικρά ἀνοιχτά 
ἀνθέμια (σκαλίζονται μόνο οἱ ἀπολήξεις τῶν ἀνώτερων φύλλων) καί 

1031. Μαστορόπουλος, Ἀντιμάχεια, 87.
1032. Στήν παλαιοχριστιανική περίοδο καί μέχρι τόν 9ο αἰ. περίπου, οἱ κοσμῆτες εἶχαν 

τό πάχος τῶν τοίχων, περίπου 0,70-1μ.
1033. Λιγοστά εἶναι τά παραδείγματα ὀρθομαρμαρώσεων πού σώθηκαν στίς παλαιο-

χριστιανικές βασιλικές. Ἐνδεικτικά ἀναφέρουμε τήν περίπτωση τῆς σωζόμενης ὀρθο-
μαρμάρωσης στή βασιλική τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης καί συγκεκριμένα στόν 
δυτικό τοῖχο καί ἐπάνω ἀπό τόν τάφο τοῦ Λουκᾶ Σπαντούνη, ὅπου διατηροῦνται τμήμα-
τα πού θά μποροῦσαν νά ἐπενδύονται μέ τέτοιου τύπου πλάκες, οἱ ὁποῖες στερεώνονταν 
μέ μεταλλικούς γόμφους, βλ. Κουρκουτίδου-Νικολαΐδου - Τούρτα, Θεσσαλονίκη, εἰκ. 185 
στή σελ. 158. Σέ κτήριο πού συνδέεται μέ λουτρικές ἐγκαταστάσεις καί ἀνασκάφθηκε 
πρόσφατα στό Παλαιομονάστηρο Ἀραχωβίτικων Ἀχαΐας, βρέθηκε μεγάλος ἀριθμός 
μαρμάρινων θραυσμάτων ἀπό τήν ὀρθομαρμάρωση τοῦ ἐσωτερικοῦ πού εἶχε ἀρχιτεκτο-
νική ὀργάνωση, ὡς ἐπίσης καί τμήματα πλακῶν μέ ἐπιπεδόγλυφη διακόσμηση πού ἀνῆκαν 
σέ ζωφόρο, βλ. Γεωργοπούλου-Βέρρα, «Παλαιοχριστιανικό συγκρότημα», 79, πίν. 31α-β. 
Ἡ ἴδια, «Παλαιομονάστηρο», 493-494, εἰκ. 5-8.
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πιό κάτω ἐπαναλαμβάνεται τό θέμα τοῦ ἰωνικοῦ κυματίου τῆς πα-
ρυφῆς σέ μικρότερη κλίμακα. Κάτω ἀπό τό ἰωνικό κυμάτιο πιθανότατα 
ὑπῆρχε ἀστράγαλος, πού σήμερα εἶναι πολύ κατεστραμμένος. 

Ἀπό τούς σταυρούς τοῦ κεντρικοῦ θέματος σώζεται ὁ ἕνας ἀκέραι-
ος καί τμῆμα ἑνός δεύτερου. Οἱ σταυροί εἶναι ἀνισοσκελεῖς μέ πεπλα-
τυσμένες ἀπολήξεις καί πλαισιώνονται ἀπό μεγάλα τρίλοβα φύλλα 
ἄκανθας, ἡ βάση τῶν ὁποίων συνδέεται μέ τήν ἀπόληξη τῆς κάθετης 
κεραίας τῶν σταυρῶν. Στά ἄνω διάκενα τῶν σταυρῶν φύονται μικροί 
λοβοί ἄκανθας μέ τρεῖς γλωσσίδες.

Τό θέμα σταυροῦ-ἄκανθας εἶναι πολύ διαδεδομένο στήν παλαιοχρι-
στιανική γλυπτική καί λόγῳ τῆς δυνατότητας γιά ἀτέρμονη παράθεση 
χρησιμοποιήθηκε σέ θριγκούς καί ἐπιστύλια. Ἡ παραλλαγή τοῦ σταυ-
ροῦ πού πλαισιώνεται ἀπό φύλλα ἤ ἡμίφυλλα ἄκανθας, εἶναι πολύ δη-
μοφιλής στήν ἐπιφάνεια τῶν συμφυῶν ἐπιθημάτων τῶν ἰωνικῶν κι-
ονοκράνων ἀλλά καί τῶν κιονοκράνων τοῦ τεκτονικοῦ τύπου καί ἡ 
χρήση του συνεχίστηκε καί κατά τή μεσοβυζαντινή περίοδο. 

Δύο ἀπό τά ὡραιότερα καί πρωϊμότερα παραδείγματα τοῦ θέματος 
ἀπαντῶνται στόν θριγκό τοῦ θεοδοσιανοῦ προπύλου (404-415) τῆς 
Ἁγίας Σοφίας Κωνσταντινούπολης1034 καί στόν θριγκό τῆς βασιλικῆς 
τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Στουδίου (450-454)1035. Καί στίς δύο περιπτώσεις 
ἡ ἄκανθα, μέ τήν παρεμβολή πτηνῶν, ἁπλώνεται μέ ἐλευθερία καί 
χάρη, σέ ἀτέρμονη σύνθεση, ἑκατέρωθεν κεντρικοῦ σταυροῦ, ἐνῶ στίς 
παρυφές ἀναπτύσσονται ἰωνικά καί λέσβια κυμάτια καί ἀστράγαλος. 
Ἡ ἐπιφάνεια πίσω ἀπό τά φύλλα εἶναι βαθιά σκαμμένη. 

Τό θέμα1036, σέ πιό σχηματική ἀπόδοση καί σέ διάφορες παραλ-
λαγές, χρησιμοποιήθηκε ἐντατικά στήν ἐπιφάνεια τῶν συμφυῶν ἐπι-
θημάτων τῶν ἰωνικῶν κιονοκράνων: ἀπαντᾶται, μεταξύ ἄλλων, στά 
κιονόκρανα τῆς βασιλικῆς τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Στουδίου1037 καί σέ 
κιονόκρανα ἀπό διάφορα ἄλλα μνημεῖα καί θέσεις τῆς Κωνσταντι-
νούπολης1038. Ἰωνικά κιονόκρανα μέ συμφυές ἐπίθημα, στήν ἐπιφάνεια 
τοῦ ὁποίου σκαλίζεται τό θέμα τοῦ σταυροῦ πού πλαισιώνεται ἀπό 

1034. Deichmann, Studien, 56 κ.ἑ., εἰκ. 9. 11, 13.
1035. Ὀρλάνδος, Ξυλόστεγος, 361, εἰκ. 325. Mathews, Byzantine Churches, 156, πίν. 

15-21. Ἡ διάταξη τῶν ζωνῶν τοῦ ἐπιστυλίου παρουσιάζει ὁμοιότητες μέ τή διάταξη τῶν 
ζωνῶν τοῦ ἐπιστυλίου τοῦ ναοῦ τῶν Ἁγίων Σεργίου καί Βάκχου, Mathews, Byzantine 
Churches, 259, πίν. 28-29.

1036. Τό θέμα ἔχει μακρά ἱστορία σέ διάφορες μορφές ὡς τούς ὕστερους βυζαντινούς 
χρόνους, Rice, «Leaved cross», 72-81.

1037. Zollt, Kapitellplastik, 248-250, πίν. 1-2, ἀρ. 1-3.
1038. Ὅ.π., πίν. 3-8.
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ἡμίφυλλα ἄκανθας, ἔχουν βρεθεῖ καί στή βασιλική τῆς Ἄφωτης στά 
Πηγάδια Καρπάθου1039. Ἐπαναλαμβάνεται στό χωριστό ἐπίθημα τῶν 
κορινθιακῶν κιονοκράνων ἀπό τήν πρωτεύουσα1040, σέ ἐπιθήματα κιο-
νοκράνων καί ἀμφικιόνων ἀπό τή Ραβέννα1041, στά ἐπιθήματα τῶν θε-
οδοσιανῶν κιονοκράνων τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης1042, στά 
ἐπιθήματα τῶν ἰωνικῶν κιονοκράνων ἀπό τή βασιλική Α΄ τῶν Φθιώτι-
δων Θηβῶν1043, ἀπό τή βασιλική τοῦ Λεχαίου, ὅπου εἰκονίζεται καί σέ 
ἄλλα ἀρχιτεκτονικά γλυπτά (ἐπιθήματα, ἐπίκρανο παραστάδος, ἀμφι-
κιονόκρανο)1044, ἀπό τή βασιλική Δ΄ Νικόπολης1045 καί σέ τεκτονικό κι-
ονόκρανο ἀπό τή βασιλική τῆς Παναγίτσας στό Πυθαγόρειο Σάμου1046. 

Ἡ ἄκανθα τῆς συγκεκριμένης πλάκας εἶναι δουλεμένη σέ σχετικά χα-
μηλό ἀνάγλυφο, χωρίς βαθιά ἀφαίρεση τοῦ βάθους πίσω ἀπό τά θέμα-
τα καί διαιρεῖται μόνο σέ τρεῖς λοβούς. Χαρακτηρίζεται ὡστόσο ἀπό τήν 
ἐλευθερία στήν κίνηση τῶν φύλλων καί τό ὡραῖο πλάσιμο. Τά ἀκανθόφυλ-
λα σχηματίζουν ἕνα ὑποτυπῶδες ἀνάγλυφο περίγραμμα στούς ὠοειδεῖς 
ὀφθαλμούς, ἐνῶ τό τριγωνικό σῶμα κάτω ἀπό αὐτούς δηλώνεται ἀτρο-
φικά, μόνο στούς ἐξωτερικούς πλάγιους λοβούς κάθε φύλλου.

Ἀρκετά κοντινά παράλληλα ἐντοπίζονται στήν Κωνσταντινούπολη: 
ἕνα ἀπό τά τρία ἰωνικά κιονόκρανα μέ συμφυές ἐπίθημα τῆς βασιλικῆς 
τοῦ Στουδίου1047 (πίν. 76) καί ἕνα ἰωνικό κιονόκρανο μέ συμφυές ἐπίθη-

1039. Κόλλιας, «Βασιλική Ἄφωτης», 148-149, πίν. 74α, 75α.
1040. Betsch, Late antique capital, 72-79, εἰκ. 29-30 καί 42-43.
1041. Μέ τό θέμα ἀσχολεῖται διεξοδικά ὁ Hermann («Impost Block», 6 κ.ἑ.), μέ ἀφορμή 

τόν διάκοσμο ἑνός ἐπιθήματος ἀμφικίονα πού ἀποδίδει στά ἐργαστήρια τῆς Ραβέννας, τό 
ὁποῖο σήμερα βρίσκεται στό Μουσεῖο Isabella Stewart.

1042. Σωτηρίου, Βασιλική Ἁγίου Δημητρίου, 163-164, πίν. 38β.
1043. Σωτηρίου, Χριστιανικαί Θῆβαι, 65-66, εἰκ. 67, 69.
1044. Πάλλας, «Βασιλική Λεχαίου 1958», πίν. 101 α. Ὁ ἴδιος, «Βασιλική Λεχαίου 1960», 

157, πίν. 128, 129β, 130α.
1045. Ὀρλάνδος, «Βασιλική Δ΄ Νικοπόλεως», 94, πίν. 89γ.
1046. Pallas, Monuments, 225, εἰκ. 158. Martini-Steckner, Samos XVII, πίν. 3,1.
1047. Τά τρία κιονόκρανα, ἄν καί σώζονται ἐκτός θέσης στό χῶρο τῆς βασιλικῆς, 

συνδέθηκαν ἀπό τούς μελετητές μέ τή βασιλική τῶν μέσων τοῦ 5ου αἰ. Ὁ Zollt 
(Kapitellplastk, 244-247) πού ἀσχολήθηκε διεξοδικά μέ τό θέμα τῆς προέλευσης τῶν κιο-
νοκράνων, συζήτησε τήν ἀπόδοσή τους στά ὑπερῶα ἤ στό αἴθριο τοῦ ναοῦ. Ἡ Συθιακάκη 
(Ἀρχιτεκτονικός Διάκοσμος, 205, ὑποσημ. 98) διατύπωσε τήν πιθανότητα τά κιονόκρανα 
αὐτά νά προέρχονται ἀπό μία φάση ἐπισκευῆς τοῦ μνημείου, μιᾶς καί ἡ ποιότητα τῶν 
σύνθετων ἰωνικῶν κιονοκράνων εἶναι σαφῶς ὑποδεέστερη ἀπό αὐτή τῶν θεοδοσιανῶν 
κιονοκράνων τοῦ ἰσογείου. Το ἕνα ἀπό τά τρία κιονόκρανα, αὐτό μέ τό ὁποῖο παραλ-
ληλίζουμε τήν ἀπόδοση τοῦ θέματος σταυρός-ἄκανθα, ἔχει μεγαλύτερες διαστάσεις ἀπό τά 
ἄλλα δύο καί ἐπιπλέον ἔχει τονισμένη τήν πλάκα ἕδρασης τοῦ ἐπιθήματος. Λόγῳ αὐτῶν 
τῶν δύο χαρακτηριστικῶν του, ὁ Zollt εἰκάζει εἴτε τήν τοποθέτησή του σέ μία πιό ἐξέχουσα 
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μα ἀπό τή συνοικία τῶν Μαγγάνων1048 (πίν. 76). Τό κιονόκρανο τῆς 
Μονῆς Στουδίου1049 ἔχει μέν στατική-ἄκαμπτη ἀπόδοση τοῦ σχήματος 
σταυρός-ἄκανθα, ἀλλά ἡ ἐπεξεργασία τῶν λεπτομερειῶν τοῦ φύλλου 
τῆς ἄκανθας εἶναι παρόμοια μέ αὐτήν στήν πλάκα τῆς Κῶ. Οἱ νευρώσεις 
τῶν γλωσσίδων εἶναι βαθιά σκαμμένες, οἱ ἀπολήξεις τους ὄχι ἰδιαίτε-
ρα αἰχμηρές, ὁ ὠοειδής ὀφθαλμός ἔχει ἀνάγλυφο περίγραμμα καί στά 
ἄνω διάκενα τοῦ σταυροῦ φύονται παρόμοιοι μικροί λοβοί ἄκανθας 
μέ τρεῖς γλωσσίδες. Παρατηροῦνται ὅμως καί διαφοροποιήσεις, ὅπως 
στόν ἀριθμό τῶν λοβῶν τοῦ φύλλου, στή διαμόρφωση τῆς ἐπιφάνειας 
τοῦ σταυροῦ καί στίς νευρώσεις τῶν πλάγιων καί τοῦ κορυφαίου λο-
βοῦ. Στό ἐπίθημα τοῦ κιονοκράνου ἀπό τήν ἀνασκαφή στή συνοικία 
τῶν Μαγγάνων, εἰσάγονται πολύ ζωντανά, ἀνόργανα συνδεδεμένα 
μεταξύ τους κινημένα φυλλωτά στοιχεῖα, πού ἀκολουθοῦν κάπως τή 
διάταξη βλαστοῦ καί ἔχουν βαθιά σκαμμένη τήν ἐπιφάνεια. Κάποιες 
λεπτομέρειες στήν ἐπεξεργασία καθώς καί ἡ κίνηση τῶν φυλλωμάτων 
κατά τή γνώμη μας εἶναι ἀρκετά κοντά στό παράδειγμα ἀπό τήν Κῶ. 

Ἀκόμη πιό συγγενική ἀντίληψη στήν ἐπεξεργασία τοῦ διακοσμητικοῦ 
θέματος ἐντοπίζεται στό συμφυές ἐπίθημα τῶν ἰωνικῶν κιονοκράνων 
τῆς βασιλικῆς τῆς Ἄφωτης στά Πηγάδια Καρπάθου, πού ἔχει χρονο-
λογηθεῖ στά μέσα τοῦ 6ου αἰ. καί ὅλα τά ἀρχιτεκτονικά της γλυπτά 
εἶναι κατασκευασμένα ἀπό προκοννήσιο μάρμαρο1050. Οἱ νευρώσεις τῶν 
γλωσσίδων εἶναι ὁμοίως βαθιά σκαμμένες καί οἱ ὠοειδεῖς ὀφθαλμοί μέ τό 
ἀνάγλυφο περίγραμμα παρόμοιου σχήματος.

Ἀνακεφαλαιώνοντας, θά μποροῦσε νά διατυπώσει κανείς ὅτι ἡ 
πλάκα ἀναπαράγει ἕνα πολύ διαδεδομένο θέμα, τό ὁποῖο ὅμως σπανίζει 
στήν περιοχή τῆς Δωδεκανήσου. Μπορεῖ νά συνδεθεῖ μέ κάποια παρα-
δείγματα ἀπό τήν Κωνσταντινούπολη, πού ἔχουν χρονολογηθεῖ στά 
μέσα καί στό β΄ μισό τοῦ 5ου αἰ., ἐνῶ ἡ νεότερη ἔρευνα τείνει νά τά 

θέση, ἴσως στό ὑπερῶο τοῦ νάρθηκα πάνω ἀπό τήν εἴσοδο στό ναό, εἴτε νά εἶναι τό μο-
ναδικό κιονόκρανο πού σώθηκε ἀπό τή σειρά κιονοκράνων τοῦ αἰθρίου.

1048. Kautzsch, Kapitellstudien, 167, ἀρ. 543, ὄψιμος 5ος αἰ. Zollt, Kapitell plastik, 293-
294, πίν. 8, ἀρ. 22. Συθιακάκη, Ἀρχιτεκτονικός Διάκοσμος, 208-209. Τό κιονόκρανο δι-
αθέτει ἕνα ἰωνικό μέρος πού ἀκολουθεῖ τά ἀρχαῖα πρότυπα, ἐνῶ ἡ πλάκα ἕδρασης τοῦ 
ἐπιθήματος ἔχει καταργηθεῖ. Χρονολογήθηκε ἀπό τόν Kautzsch στόν ὄψιμο 5ο αἰ. καί ἀπό 
τόν Zollt στό β΄ μισό τοῦ 5ου αἰ., γύρω στό 500. Ὡστόσο, τελευταία ἡ Συθιακάκη, βα-
σισμένη στήν ἀνάλυση τῆς ἐξέλιξης τοῦ σχήματος, πρότεινε τήν ἀναθεώρηση τῆς χρο-
νολόγησης τῶν κιονοκράνων τοῦ Λεχαίου στίς ἀρχές τοῦ 6ου αἰ., τῶν κιονοκράνων τοῦ 
Ἁγίου Ἀνδρέα ἐν Κρίσει λίγο μετά καί τοῦ κιονοκράνου τῶν Μαγγάνων στά πρῶτα χρόνια 
τῆς βασιλείας τοῦ Ἰουστινιανοῦ.

1049. Zollt, Kapitellplastik, πίν. 2, ἀρ. 3c.
1050. Κόλλιας, «Βασιλική Ἄφωτης», 148-149, πίν. 74α, 75α.
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τοποθετήσει σέ ὀψιμότερη περίοδο, μέσα στό α΄ μισό τοῦ 6ου αἰ. Ἡ 
ἀπόδοσή της στά ἐργαστήρια τῆς πρωτεύουσας καί ἡ χρονολόγησή 
της στά τέλη τοῦ 5ου αἰ. μέ ἀρχές τοῦ 6ου αἰ. εἶναι πολύ πιθανή.

Addendum

Ἐνεπίγραφο ὑπέρθυρο: Στόν χῶρο τοῦ Μουσείου Ἀρχιτεκτονικῶν 
Μελῶν τοῦ Κάστρου Νεραντζιᾶς βρίσκεται καί ἕνα ὑπέρθυρο1051 πού 
δέν εἶχε ἐνταχθεῖ στήν ἀρχική μελέτη, ὡστόσο δημοσιεύθηκε ἀπό τή 
γράφουσα σέ μεταγενέστερο ἄρθρο1052. Φέρει σύμφυτο προεξέχον 
ἐνεπίγραφο γεῖσο1053 καί εἶναι κατασκευασμένο ἀπό πολύ καλά λει-
ασμένο γκριζωπό μάρμαρο. Στό γεῖσο μεγαλογράμματη, ἐπιμελημένη 
καί καλλιγραφική ἐπιγραφή, γράμματα (ὕψ. 0,035μ.) μέ ἀκρέμονες.

+ΗΡΑΚΛΑΣ O ΕΛΑΧ(ΙΣΤΟ)Σ ΠΡΕΣΒ(ΥΤΕΡΟ)Σ Κ(ΑΙ) ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
ΑΝΑΓ(ΝΩΣΤΗ)Σ ΕΥΞΑΜΕΝΟΙ ΠΡΟCΗΝΙΝΚΑΜΕΝ+

Τό ὑπέρθυρο ἦταν τμῆμα τοῦ περιθύρου μίας ἀπό τίς βασιλικές 
τοῦ νησιοῦ, πιθανότατα τῆς πόλης τῆς Κῶ, ἐφόσον καί σύμφωνα μέ 
τόν Segre προέρχεται ἀπό τίς κατεδαφίσεις τῆς πόλης (προφανῶς 
ἐννοεῖ αὐτές πού ἔγιναν μετά τόν σεισμό τοῦ 1933). Τό περιορισμένο 
μῆκος του ὑποδεικνύει τή χρήση του σέ θύρωμα πλάγιου κλίτους ἤ 
προσκτίσματος. Μεταξύ τῶν παλαιοχριστιανικῶν ἀρχιτεκτονικῶν 
γλυπτῶν τοῦ νησιοῦ, ἐλάχιστα εἶναι ἐκεῖνα πού ἔφεραν ἐπιγραφές: τό 
δίδυμο θωράκιο (ἀρ. κατ. 208)1054 μέ μονογράμματα ἀπό τή βασιλική Β΄ 
τῶν Δυτικῶν Θερμῶν τῆς πόλης τῆς Κῶ, τό θωράκιο (ἀρ. κατ. 209) ἀπό 
τό ναό τῆς Παναγίας Χρυσοχεριᾶς στήν Ἀντιμάχεια καί δύο θωράκια 
ἄμβωνα1055 ἀπό τή διπλή βασιλική τοῦ Ἁγίου Στεφάνου στήν Κέφαλο. 

Ὁ τύπος τῶν περισσότερων ἀπό τά γράμματα, πού φέρουν ἀκρέ-
μονες σέ ὅλες τίς ἀπολήξεις, θυμίζουν ἀρκετά τά γράμματα ἀπό τά μο-
νογράμματα τοῦ θωρακίου τῆς βασιλικῆς Β΄ τῶν Δυτικῶν Θερμῶν τῆς 

1051. Ἀρ. καταγρ. 4ης ΕΒΑ: Χ81. Συνολικές διαστάσεις: Μήκ. 1,25μ. Ὕψ. 1,15μ. Πάχ. 
0,155μ.

1052. Mili tsi-Kechagia, «The Evidence of Epigraphy», ὑπό ἐκτύπωση.
1053. Segre, Iscrizioni, 269, πίν. 149, EV 353. Τό χρονολογεῖ γενικά στή βυζαντινή περίοδο.
1054. Baldini κ.ἄ., «Terme Occidentali», 265-266, fig. 15.
1055. Μηλίτση-Κεχαγιᾶ, «Ἄμβωνες 2», ὑπό ἐκτύπωση (στό ἕνα θωράκιο ἀναγράφεται: 

...ΕΡΟΝ ΤΩΝ ΑΥΤΟΙC ΠΡΕCΒ[ΥΤΕΡΩΝ καί στό ἄλλο ΚΕ ΜΝΗ[ΣΘΗΤΙ]). Γιά τό πρῶτο 
βλ. καί Segre, Iscrizioni, 274, πίν. 152, EV 371.
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πόλης Κῶ (ἐκτός ἀπό τό C, τό ὁποῖο στά μονογράμματα τῶν θωρακίων 
εἶναι γωνιῶδες) ἀλλά καί τά γράμματα στίς ἐπιγραφές τῶν ψηφιδωτῶν 
δαπέδων ἀπό τίς βασιλικές τῆς Κῶ καί τῆς εὐρύτερης περιοχῆς1056. Σέ 
σύγκριση μέ τά γράμματα τῶν ἐπιγραφῶν, οἱ ὁποῖες ἔχουν χρονολογη-
θεῖ στόν 5ο - 6ο αἰ. καί ἀναφέρουν τούς ἐπισκόπους Κῶ Ἀριστόκρατο 
καί Ἑλλάνικο1057 παρατηροῦνται κοινά στοιχεῖα σέ ἐπιμέρους γράμμα-
τα, κυρίως μέ αὐτά τῆς ἐπιγραφῆς πού ἀναφέρει τόν Ἑλλάνικο (λ.χ. τά 
γράμματα Χ, Α, Κ πού φέρουν ἐπίσης ἀκρέμονες). Ὡστόσο, ἐπιμέρους 
λεπτομέρειες τῶν γραμμάτων στήν ἐπιγραφή τοῦ ὑπερθύρου ὑπο-
δεικνύουν μία πιό ὄψιμη χρονολόγηση: α) ἡ συνένωση τῶν γραμμάτων 
Η μέ Ρ, Π μέ Ρ, Η μέ Ν καί Ν μέ Κ1058, β) ἡ σπάνια μορφή τοῦ Ξ μέ τήν 
κυκλική διαμόρφωση στό μέσον τοῦ πλάγιου σκέλους1059 καί γ) τά κοινά 
στοιχεῖα πού ἀπαντῶνται σέ δύο ἐπιγράμματα σέ πλάκες σαρκοφάγων 
τοῦ α΄ μισοῦ τοῦ 7ου αἰ. ἀπό τή Ραβέννα, ὅπως ὁ τρόπος χάραξης τῶν 
περισσότερων γραμμάτων - ἐκτός ἀπό τίς ἀναλογίες ὅπου ἐκεῖ εἶναι 
πιό πλατιές - καί ἡ συνένωση γραμμάτων1060. Ἑπομένως, ἐλλείψει δι-
ακόσμου ἤ ἄλλων ἀρχαιολογικῶν στοιχείων τεκμηρίωσης τοῦ ὑπέρθυ-
ρου (προέλευση ἤ ἀνασκαφική στρωματογραφία), ἡ χρονολόγησή του 
μπορεῖ νά ἀναχθεῖ στήν περίοδο μετά τόν σεισμό τοῦ 551 καί πρίν ἀπό 
τίς ἀραβικές ἐπιδρομές τῶν μέσων τοῦ 7ου αἰ. πού ὁδήγησαν στή στα-
διακή παρακμή τῶν παράλιων παλαιοχριστιανικῶν κέντρων τοῦ νησι-
οῦ, καί νά ἀποδοθεῖ σέ μία ἀπό τίς βασιλικές, ἐνδεχομένως τῆς πόλης, 
πού εἴτε ἐπισκευάζονται εἴτε ἱδρύονται αὐτή τήν περίοδο. 

1056. Βλ. λ.χ. τίς ἐπιγραφές στά δάπεδα τῆς βασιλικῆς τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Θε-
ολόγου στό Μαστιχάρι, Ὀρλάνδος, «Βασιλικαί Κῶ», 89-98. Τήν ἐπιγραφή ἀπό τή βασιλική 
πρεσβυτέρου Φωτεινοῦ, Brouskari, «Mosaïques de Cos», 56, pl. VI, 6. Τήν ἐπιγραφή στό 
νάρθηκα τῆς βασιλικῆς τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Μελιτσάχα στήν Κάλυμνο, Karabatsos, 
«Kalymnos», 289, pl. 11.

1057. Οι ἐπιγραφές μέχρι σήμερα δέν ἔχουν ἐντοπισθεῖ. Segre, Iscrizioni, 268-269, πίν. 
148-149, EV 348, 350, 351.

1058. Τό δεξιό σκέλος τοῦ πρώτου γράμματος χρησιμοποιεῖται καί γιά τό ἀριστερό 
σκέλος τοῦ δεύτερου γράμματος. Mioni, Παλαιογραφία, 115-116.

1059. Παρόμοια διαμόρφωση στά δύο Ξ τῆς ἀνακαινιστικῆς ἐπιγραφῆς τοῦ ψηφιδωτοῦ 
τοῦ νοτίου κλίτους τῆς τελευταίας φάσης τῆς βασιλικῆς τοῦ Ἀρχιερέως Πέτρου στήν Ν. 
Ἀγχίαλο (Λαζαρίδης, ΠΑΕ 1970, 46, πίν. 61α ), ἡ ὁποία ἔχει χρονολογηθεῖ στό δεύτερο 
τρίτο τοῦ 6ου αἰ. (Βαραλῆς, Ἐκκλησιαστική Ἀρχιτεκτονική, 218) καί στό τελευταῖο τρίτο 
τοῦ 6ου αἰ. ἤ τίς ἀρχές τοῦ 7ου αἰ. (Συθιακάκη-Κριτσιμάλλη, Ἀρχιτεκτονικός Διάκοσμος, 
78-79 καί ὑποσημ. 191).

1060. Ἐπίγραμμα στήν πλάκα τῆς σαρκοφάγου τοῦ ἔξαρχου τῆς Ἰταλίας Ἰσαάκιου 
(643), Rhoby, Epigramme auf Stein, 439-444, Nr. IT14, Abb. 65-66. Συνένωση τοῦ Η μέ τό 
Ν ἤ τοῦ Ν μέ τό Η. Ἐπίγραμμα ταφικῆς πλάκας τοῦ ἀνεψιοῦ τοῦ ἔξαρχου τῆς Ἰταλίας 
Ἰσαάκιου (625-643), ὁ ἴδιος, 444-446, Nr. IT15, Abb. 67.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΧ. 
Η ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΚΩ. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ  
ΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΓΛΥΠΤΩΝ

Μέσα ἀπό τήν ἀναλυτική ἐξέταση τῶν μέχρι σήμερα γνωστῶν 
ἀρχιτεκτονικῶν γλυπτῶν τῆς παλαιοχριστιανικῆς περιόδου στήν Κῶ, 
συνάγονται ἐνδιαφέροντα συμπεράσματα γιά τήν παλαιοχριστιανική 
γλυπτική στό νησί καί τή θέση της στήν εὐρύτερη παραγωγή καί δι-
ακίνηση γλυπτῶν κατά τήν παλαιοχριστιανική περίοδο.

Καταρχάς πρέπει νά τονισθεῖ ὅτι κανένα ἀπό τά γλυπτά δέν βρέθη-
κε σέ κλειστό ἀρχαιολογικό στρῶμα, ἐνῶ ἕνας σχετικά περιορισμένος 
ἀριθμός ἀπό αὐτά μπορεῖ μέ βεβαιότητα νά ταυτισθεῖ μέ κάποιες ἀπό 
τίς γνωστές βασιλικές τοῦ νησιοῦ. Ἡ ἔλλειψη στρωματογραφικῶν 
καί γενικότερα ἀνασκαφικῶν δεδομένων πού θά ὁδηγοῦσαν στή συ-
ναγωγή συμπερασμάτων γιά τή χρονολόγηση τῶν γλυπτῶν καί τῶν 
διάφορων κατασκευαστικῶν φάσεων τῶν μνημείων, δυσχεραίνει τήν 
ἀσφαλῆ χρονολόγησή τους καί καθιστᾶ τή μελέτη τῆς ἐξέλιξης τοῦ 
σχήματος καί τοῦ διακόσμου τῶν γλυπτῶν ὡς ἕνα ἀπό τά βασικά 
κριτήρια χρονολογικῆς ταξινόμησής τους. Χρονολογικά συμπεράσμα-
τα γιά τήν περίοδο ἵδρυσης τῶν βασιλικῶν βεβαίως προκύπτουν ἀπό 
τή μελέτη τῆς ἀρχιτεκτονικῆς τους διάρθρωσης, καθώς καί τοῦ ψηφι-
δωτοῦ διακόσμου τους. Ὡστόσο, ἡ ἀρχιτεκτονική τῶν βασιλικῶν τῆς 
Κῶ, ἐάν ἐξαιρέσει κανείς τήν πρόσφατη ἐπανεξέταση τῆς βασιλικῆς 
τοῦ Ἁγίου Γαβριήλ καί τοῦ συγκροτήματος τῶν Δυτικῶν Θερμῶν, ἔχει 
μέχρι στιγμῆς ὡς ἐπί τό πλεῖστον ἐξετασθεῖ μόνο ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ ἄλλων 
γενικότερων μελετῶν, ἐνῶ ἀντίθετα ἡ ἔρευνα γιά τά ψηφιδωτά δάπεδα 
ἔχει ἀπασχολήσει εἰδικότερες μελέτες. Συμπερασματικά διαπιστώνεται 
ὅτι ἡ χρονολογική καί τυπολογική ἔνταξη τοῦ γλυπτοῦ διακόσμου, ἄν 
καί δέν μπορεῖ ἀπό μόνη της νά ἀποτελέσει τό ἀσφαλέστερο κριτήριο, 
ἐν τούτοις μπορεῖ νά συμβάλει στήν κατανόηση καί τή χρονολογική 
ἀποσαφήνιση τῶν κατασκευαστικῶν φάσεων τῶν μνημείων.

Μία σημαντική διαπίστωση πού προέκυψε ἀπό τή μελέτη τῶν 
ἀρχιτεκτονικῶν γλυπτῶν τοῦ νησιοῦ, εἶναι ἡ περιορισμένη χρήση 
τοῦ τύπου τοῦ κανονικοῦ κορινθιακοῦ κιονοκράνου. Ἀνάμεσα στόν 
μεγάλο ἀριθμό κορινθιακῶν κιονοκράνων τῶν ἑλληνιστικῶν καί ρω-
μαϊκῶν χρόνων πού βρίσκονται στούς ἀνεσκαμμένους ἀρχαιολογικούς 
χώρους στήν πόλη καί τήν ὕπαιθρο, ἐλάχιστα εἶναι ἐκεῖνα πού θά μπο-
ροῦσαν νά χρονολογηθοῦν στόν 4ο αἰ. καί νά ἀποδοθοῦν μέ ἀσφάλεια 
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σέ κάποιο ἐκκλησιαστικό κτήριο, ἐνῶ δέν ἐντοπίστηκε κανένα μεγάλο 
κανονικό κορινθιακό κιονόκρανο τοῦ 5ου αἰ. Τά δύο κανονικά κοριν-
θιακά κιονόκρανα πού συμπεριελήφθηκαν στή μελέτη (ἀρ. κατ. 1, 2) 
χρονολογοῦνται στό β΄ μισό τοῦ 4ου αἰ., ὅμως δέν εἶναι βέβαιο ὅτι 
προέρχονται ἀπό κάποιο ἐκκλησιαστικό κτήριο. Δύο ἄλλα κορινθιακά 
κιονόκρανα μέ μία στεφάνη φύλων πριονωτῆς ἄκανθας (ἀρ. κατ. 3, 
4), πού σήμερα βρίσκονται στόν κῆπο τῆς ἀναστηλωμένης Ρωμαϊκῆς 
Οἰκίας καί προέρχονται ἀπό κιβώριο Ἁγίας Τράπεζας, χρονολογοῦνται 
στά τέλη τοῦ 5ου μέ ἀρχές τοῦ 6ου αἰ. καί προέρχονται ἀπό τή βασι-
λική στό Καμάρι Κεφάλου. 

Ἡ μόνη σύνθετη παραλλαγή τοῦ κορινθιακοῦ τύπου πού βρέθηκε 
στό νησί, εἶναι δύο κιονόκρανα μέ «μαλακή» ἤ «συνωστισμένη» ἄκαν-
θα καί τέσσερα ἄνω φύλλα (ἀρ. κατ. 5, 6), τύπος πού ἐμφανίζεται ἤδη 
ἀπό τα μέσα τοῦ 4ου αἰ. ἀλλά διαρκεῖ μέχρι καί τόν 6ο αἰ.1061. Τά δύο 
κιονόκρανα τῆς Κῶ ἔχουν ἄγνωστη προέλευση καί χρονολογοῦνται 
μᾶλλον μέσα στό α΄ μισό τοῦ 6ου αἰ. 

Τά περισσότερα κορινθιακά κιονόκρανα τῆς μελέτης ἀνήκουν στήν 
παραλλαγή μέ τέσσερα φύλλα ἄκανθας σέ μία ζώνη (ἀρ. κατ. 8-15)1062, 
προέρχονται ἀπό κιβώριο Ἁγίας Τράπεζας ἤ τέμπλο καί χρονολο-
γοῦνται στό β΄ μισό τοῦ 5ου ἤ στό α΄ μισό τοῦ 6ου αἰ., ἐνῶ δύο ἀπό 
αὐτά ἀνάγονται στήν περίοδο μετά τόν σεισμό τοῦ 551, δηλαδή στό β΄ 
μισό τοῦ 6ου αἰ. 

Ἐνδιαφέρον παρουσιάζει ἡ σειρά ἀπό πέντε μικρά λυρόσχημα ἤ 
τύπου V κιονόκρανα κιβωρίου (ἀρ. κατ. 16-20)1063 πού ἀνήκουν σέ μία 
σπάνια παραλλαγή τοῦ λυρόσχημου τύπου, ὅπου παραλείπεται ἡ κάτω 
στεφάνη μέ τήν ἄκανθα τύπου «μάσκας» καί χρονολογοῦνται στίς 
ἀρχές τοῦ 6ου αἰ. Τέλος, στήν ὁμάδα τῶν κορινθιακῶν κιονοκράνων 
ἐντάσσεται καί μία σειρά κιονοκράνων μέ «πλήρη» φύλλα (ἀρ. κατ. 21-
24)1064, πού χρονολογοῦνται στό α΄ μισό τοῦ 6ου αἰ., ἐκ τῶν ὁποίων τά 
δύο πρῶτα φαίνεται ὅτι τυπολογικά ἀκολουθοῦν τό λεξιλόγιο τῶν κι-
ονοκράνων μέ συνωστισμένη ἄκανθα καί τέσσερα ἄνω φύλλα, τό τρίτο 
κιονόκρανο πρέπει νά εἶναι ἡμιτελές, ἐνῶ τό τέταρτο διαφοροποιεῖται 
λίγο ἀπό τά ὑπόλοιπα (ἴσως λόγῳ ὀψιμότερης ἀπολάξευσης). 

Ἡ ἀπουσία κανονικῶν κορινθιακῶν κιονοκράνων τοῦ 4ου αἰ. 

1061. Ἀναλυτικά γιά τόν τύπο, πού γνώρισε μεγάλη διάδοση, βλ. παραπάνω στό 
κεφάλαιο ΙΙ.3.1, σελ. 83.

1062. Βλ. παραπάνω, κεφάλαιο ΙΙ.3.2.
1063. Βλ. παραπάνω, κεφάλαιο ΙΙ.3.3.
1064. Βλ. παραπάνω, κεφάλαιο ΙΙ.3.4.
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ἐνισχύει τήν ἄποψη ὅτι ἡ ἀναφερόμενη στό α΄ μισό τοῦ 4ου αἰ. ἐπι-
σκοπή Κῶ, δέν μπορεῖ, μέχρι στιγμῆς τουλάχιστον, νά συνδεθεῖ μέ τήν 
ἵδρυση ἐκκλησιαστικῶν μνημείων αὐτή τήν περίοδο, γεγονός πού ἴσως 
ὀφείλεται στήν ὄχι καί τόσο εὔκολη ἐπικράτηση τοῦ χριστιανισμοῦ σέ 
ἕνα νησί μέ ἔντονο παγανιστικό παρελθόν. 

Ἕνα ἄλλο σημαντικό στοιχεῖο πού προέκυψε ἀπό τήν ἔρευνα, εἶναι 
ὅτι στήν Κῶ δέν ἀπαντᾶται ὁ τύπος τοῦ σύνθετου κορινθιακοῦ κιο-
νοκράνου (θεοδοσιανό), ἡ σημαντικότερη δημιουργία τῆς ἀρχιτεκτο-
νικῆς γλυπτικῆς τοῦ 5ου αἰ., πού γνώρισε μεγάλη διάδοση σέ πολλὲς 
περιοχές τῆς αὐτοκρατορίας καί χρησιμοποιήθηκε σέ σημαντικά μνη-
μεῖα τῆς πρωτεύουσας καί τῶν ἐπαρχιῶν1065. Στό νησί ἔχουν ἐντοπι-
σθεῖ μόνο δύο πανομοιότυπα κιονόκρανα (ἀρ. κατ. 25 καί κιονόκρανο 
σήμερα σέ ἄγνωστη θέση), πού πιθανότατα ταυτίζονται μέ αὐτά πού ὁ 
Balducci ἀναφέρει ὅτι εἶδε στόν οἰκισμό τῆς Καρδάμαινας καί τά ὁποῖα 
ἀνήκουν σέ μία σχετικά ὄψιμη παραλλαγή τοῦ θεοδοσιανοῦ τύπου, 
στήν κατά Kautzsch ὁμάδα 1, δηλαδή στά θεοδοσιανά κιονόκρανα μέ 
μία σειρά φύλλων. Ἡ ὁμάδα, εἶναι γνωστή ἀπό λιγοστά παραδείγματα 
στήν πρωτεύουσα, στήν περιοχή τοῦ Εὔξεινου Πόντου, τῆς Μικρᾶς 
Ἀσίας καί τῶν ἀνατολικῶν ἐπαρχιῶν ἀλλά καί στή Θεσσαλονίκη1066. Τά 
κιονόκρανα αὐτῆς τῆς ὁμάδας χαρακτηρίζονται ἀπό κοινά στοιχεῖα 
μέ μικρές μόνο διαφοροποιήσεις σέ ἐπιμέρους λεπτομέρειες καί θεω-
ροῦνται ἔργα τῆς πρωτεύουσας. Ἀπ’ ὅσο γνωρίζουμε δέν ἔχει ἐντοπι-
σθεῖ ἄλλο κιονόκρανο τῆς συγκεκριμένης παραλλαγῆς στήν εὐρύτερη 
περιοχή τῆς Δωδεκανήσου, στήν ὁποία, ἐπίσης, σπανίζουν τά θεοδο-
σιανά κιονόκρανα (μᾶς εἶναι γνωστό ἕνα θεοδοσιανό κιονόκρανο ἀπό 
τή συλλογή τῆς μονῆς τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Θεολόγου στήν Πάτμο, 
δύο ἀπό τή Ρόδο, ἕνα ἀπό τή Χάλκη καί τήν Τῆλο καί πέντε ἀπό τό 
Καστελλόριζο). Ἡ προκοννήσια προέλευση τοῦ μαρμάρου καί ἡ καλή 
τεχνική ἐπεξεργασία τοῦ κιονοκράνου τῆς Κῶ ὁδηγοῦν τήν ἀπόδοσή 
του στά ἐργαστήρια τῆς πρωτεύουσας καί πιθανολογοῦν τή χρήση του 
στή βασιλική τῆς Ἁγίας Θεότητας, ἡ ὁποία θεωρεῖται ἀπό τούς πιό 
πρώϊμους ναούς τῆς Κῶ, μιᾶς καί ἔχει τρίπλευρη ἁψίδα καί ὄχι ἡμι-
κυλινδρική. Ἡ σπανιότητα τῶν κιονοκράνων τά καθιστᾶ σημαντικά 
γιά τήν κατανόηση τῶν τάσεων πού ἀκολούθησε ἡ ἀρχιτεκτονική 
γλυπτική στό νησί καθώς καί γιά τήν εἰσαγωγή κιονοκράνων ἀπό τήν 
πρωτεύουσα. 

1065. Ἀναλυτικά γιά τόν τύπο βλ. παραπάνω στό κεφάλαιο ΙΙΙ.
1066. Βλ. παραπάνω, κεφάλαιο ΙΙΙ.
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Ἄλλος ἕνας τύπος κιονοκράνου πού γενικῶς δέν ἀπαντᾶται στήν Κῶ 
εἶναι τό τεκτονικό κιονόκρανο, πού ὡς γνωστόν ἐμφανίστηκε στή τρίτη 
δεκαετία τοῦ 6ου αἰ. καί χαρακτηρίζει τά καινοτομικά μνημεῖα τῆς πε-
ριόδου τοῦ Ἰουστινιανοῦ1067. Στό νησί βρέθηκε μόνο ἕνα μικρό τεκτονικό 
κιονόκρανο (ἀρ. κατ. 77), μέ ἄγνωστη προέλευση, τό ὁποῖο χρονολογεῖται 
στά μέσα τοῦ 6ου αἰ. καί μᾶλλον εἶναι προϊόν τοπικοῦ ἐργαστηρίου, πού 
ἀντιγράφει τά καθιερωμένα σχέδια τοῦ τύπου μέ μικρές διαφοροποιήσεις 
στά ἐπιμέρους στοιχεῖα. Ἡ ἀπουσία τοῦ τύπου τῶν μεγάλων τεκτονικῶν 
κιονοκράνων, πού χρησιμοποιήθηκαν στά μεγάλα περίκεντρα κτήρια μέ 
ὑψηλούς θόλους τῆς περιόδου τοῦ Ἰουστινιανοῦ, μαρτυρεῖ ὅτι οἱ καινο-
τομικές ἀρχιτεκτονικές ἐξελίξεις τοῦ α΄ μισοῦ τοῦ 6ου αἰ. εἴτε ἀργοῦν εἴτε 
δέν φτάνουν ποτέ στίς ἀπομακρυσμένες ἐπαρχίες τῆς αὐτοκρατορίας.

Ἐκτός τῶν θεοδοσιανῶν καί τῶν τεκτονικῶν κιονοκράνων, στήν 
Κῶ δέν ἐντοπίστηκαν κι ἄλλοι διαδεδομένοι ἀλλοῦ τύποι, ὅπως τό 
δίζωνο καί τό κιονόκρανο γυμνοῦ πυρήνα ἤ τό κανονικό λυρόσχη-
μο κιονόκρανο, παρά μόνον τά πέντε μικρά κιονόκρανα πού ὅπως 
ἀναφέραμε ἀνήκουν σέ σπάνια παραλλαγή τοῦ λυρόσχημου τύπου 
(μέ μία στεφάνη). Περιορισμένη χρήση συνθετότερων τύπων κιο-
νοκράνων παρατηρεῖται καί στήν εὐρύτερη περιοχή τοῦ δωδεκανη-
σιακοῦ νησιωτικοῦ συμπλέγματος, ὅπως μαρτυροῦν τά μέχρι στιγμῆς 
δημοσιευμένα παραδείγματα, πού ἀνήκουν εἴτε στόν κανονικό κοριν-
θιακό τύπο καί σέ κάποιες ἀπό τίς παραλλαγές του εἴτε, κατά κύριο 
λόγο, στόν τύπο τοῦ ἰωνικοῦ κιονοκράνου μέ συμφυές ἐπίθημα. 

Ὡστόσο, ἡ ἀπουσία ἤ ἡ σπανιότητα κάποιων τύπων κιονο κράνων 
δέν σημαίνει ἀπαραιτήτως ὅτι αὐτοί δέν εἶχαν χρησιμοποιηθεῖ σέ 
κάποια ἄγνωστα ἕως τώρα μνημεῖα τοῦ νησιοῦ, ἐνῶ δέν ἀποκλείεται 
κάποιες ἀπό τίς βασιλικές πού εἶναι μέν ἀνασκαμμένες ἀλλά κατά τήν 
ἔρευνά τους δέν βρέθηκαν κιονόκρανα (ὅπως π.χ. οἱ βασιλικές Κα-
παμᾶ, Ἁγίου Παύλου, Σκανδαρίου, Λιμένος)1068 νά εἶχαν ἄλλους τύπους 
κιονοκράνων πού δέν σώθηκαν ὡς τίς μέρες μας. Πάντως σύμφωνα μέ 
τά μέχρι σήμερα γνωστά στοιχεῖα φαίνεται ὅτι οἱ βασιλικές τῆς Κῶ, ἄν 
καί πολυάριθμες, ἀκολουθοῦν ἁπλούς ἀρχιτεκτονικούς τύπους καί δέν 
διαθέτουν τόν λαμπρό ἀρχιτεκτονικό γλυπτό διάκοσμο πού χρησιμο-
ποιεῖται σέ προβεβλημένα μνημεῖα τῶν μεγάλων ἀστικῶν κέντρων τῆς 
αὐτοκρατορίας (Κωνσταντινούπολη, Ραβέννα, Θεσσαλονίκη, Φίλιπ-
ποι, Φθιώτιδες Θῆβες κ.ἄ.). Ὁ γλυπτός ἐξοπλισμός τῶν βασιλικῶν τοῦ 

1067. Ἀναλυτικά γιά τή διαδικασία πού ὁδήγησε στή δημιουργία τοῦ τύπου καί τίς τυ-
πολογικές διακρίσεις βλ. παραπάνω, κεφ. V.

1068. Βλ. παραπάνω, κεφάλαιο Ι.3.
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νησιοῦ ἀποτελεῖται κατά κύριο λόγο ἀπό μαζικά παραγόμενους στήν 
πρωτεύουσα τύπους, πού εἴτε διακινοῦνται ἀπό ἐκεῖ πρός τίς ἐπαρχίες 
εἴτε ἀναπαράγον ται ἀπό τοπικά συνεργεῖα μαρμαρογλυπτῶν. 

Θά πρέπει ἐπιπλέον νά τονισθεῖ ὅτι στό νησί ἔχουν ἀνασκαφεῖ 18 
βασιλικές, ἐνῶ ἔχουν ἐντοπισθεῖ ἤ τμηματικά ἀποκαλυφθεῖ τουλάχι-
στον ἄλλες 6. Συνεπῶς ὁ μαρμάρινος διάκοσμος θά ἀριθμοῦσε πολύ 
περισσότερα ἀρχιτεκτονικά γλυπτά ἀπό αὐτά πού σώθηκαν μέχρι 
σήμερα. Πολλά ἀπό τά ἀρχιτεκτονικά γλυπτά μπορεῖ νά χρησι-
μοποιήθηκαν σέ β΄χρήση στήν ἀνέγερση ἄλλων μεταγενέστερων 
κτηρίων, τειχῶν, ναῶν κ.λ.π. καί σήμερα λανθάνουν, ἐνῶ εἶναι ἀρκετά 
πιθανό ἕνας μεγάλος ἀριθμός γλυπτῶν νά ἀσβεστοποιήθηκε.

Λίγα εἶναι τά ἁπλά ἰωνικά κιονόκρανα τοῦ νησιοῦ (ἀρ. κατ. 26-38)1069 
πού μποροῦν νά χρονολογηθοῦν στήν παλαιοχριστιανική ἐποχή. Τά 
πέντε πρῶτα ἀπό αὐτά χρονολογοῦνται στό β΄ μισό τοῦ 5ου ἤ τίς ἀρχές 
τοῦ 6ου αἰ., ἐνῶ τά ὑπόλοιπα ἀνάγονται κυρίως στὸ β΄ μισό τοῦ 6ου αἰ., 
γεγονός πού ἐπιβεβαιώνει τή χρήση ἰωνικῶν κιονοκράνων μέ χωριστό 
ἐπίθημα, παράλληλα μέ τά συμφυῆ, γιά μεγάλο χρονικό διάστημα1070. 

Στίς περισσότερες ἀνασκαμμένες βασιλικές ἔχουν βρεθεῖ κιο νό-
κρανα πού ἀνήκουν στό σύνθετο ἰωνικό τύπο1071, δηλαδή στόν τύπο 
τῶν ἰωνικῶν κιονοκράνων μέ συμφυές ἐπίθημα1072 καί μάλιστα στήν 
ἁπλούστερη καί μαζικότερης παραγωγῆς παραλλαγή του, αὐτήν μέ 
τό κλειστό περίγραμμα. Στόν ἴδιο τύπο ἀνήκουν καί πολλά κιονόκρα-
να πού συγκεντρώνονται σήμερα, χωρίς ἔνδειξη προέλευσης, στούς 
χώρους τοῦ Κάστρου τῆς Νεραντζιᾶς ἤ σέ ἄλλα σημεῖα τῆς πόλης καί 
τῆς ὑπαίθρου τοῦ νησιοῦ. 

Ἕνα μόνο ἰωνικό κιονόκρανο μέ συμφυές ἐπίθημα, πού βρίσκεται 

1069. Βλ. παραπάνω, κεφάλαιο IV.1.1.
1070. Γιά τό ζήτημα τῆς χρήσης ἰωνικῶν κιονοκράνων μέ χωριστό ἐπίθημα, βλ. πα-

ραπάνω, κεφάλαιο IV.1.1.
1071. Γνωστές ἐξαιρέσεις εἶναι οἱ ἑξῆς: Στό βαπτιστήριο τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ 

Προδρόμου (Ἑπτά Βήματα), ἔχουν χρησιμοποιηθεῖ ἁπλά ἰωνικά κιονόκρανα μέ ξεχωριστό 
ἐπίμηκες ἐπίθημα. Ἐπίσης, σέ φωτογραφίες τοῦ Ἰταλικοῦ Ἀρχείου, κατά τήν ἀνασκαφή 
τοῦ χώρου τῆς βασιλικῆς Α΄ τῶν Δυτικῶν Θερμῶν φαίνεται ἕνα χαμένο σήμερα κιονόκρα-
νο, πιθανῶς κανονικό κορινθιακό, πού εἶναι ὅμως πολύ δυσδιάκριτο. Στή βασιλική Κα-
μαρίου Κεφάλου ἔχουν χρησιμοποιηθεῖ κορινθιακά κιονόκρανα μέ μία στεφάνη φύλλων 
πριονωτῆς ἄκανθας γιά τό κιβώριο τῆς Ἁγίας Τράπεζας, ἐνῶ καί στή βασιλική τοῦ Ἁγίου 
Ἰωάννη τοῦ Θεολόγου στό Μαστιχάρι ἔχει βρεθεῖ κιονόκρανο κιβωρίου Ἁγίας Τράπεζας, 
στόν τύπο τοῦ κορινθιακοῦ μέ μία στεφάνη φύλλων ἄκανθας. Τά δύο θεοδοσιανά κι-
ονόκρανα τῆς παραλλαγῆς μέ μία σειρά φύλλων μᾶλλον προέρχονται ἀπό τήν Καρδάμαι-
να (βασιλική Ἁγίας Θεότητας).

1072. Ἀναλυτικά γιά τόν τύπο, βλ. παραπάνω, κεφάλαιο IV.2.
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σέ τυχαία θέση στό ἱπποτικό κάστρο τῆς Ἀντιμάχειας, ἀνήκει στήν 
πιό σύνθετη παραλλαγή τοῦ τύπου, δηλαδή στήν ὁμάδα μέ τίς προ-
εξέχουσες ἕλικες (ἀρ. κατ. 39). Ἡ ποιότητα τοῦ μαρμάρου καί τῆς ἐπε-
ξεργασίας τῶν ἐπιμέρους θεμάτων τό κατατάσσει σέ ἕνα ἀπό τά πιό 
ἀξιόλογα παραδείγματα τοῦ τύπου, ὅπως αὐτός παρουσιάζεται στό 
νησί. Ἡ πιθανολογούμενη προέλευση τοῦ μαρμάρου ἀπό τά λατομεῖα 
τῆς Προκοννήσου μαρτυρεῖ τήν εἰσαγωγή του ἀπό τήν Κωνσταντι-
νούπολη, ὡστόσο κάποιες ἀστοχίες στήν ἐκτέλεση καί ἡ ἡμιτελής δι-
αμόρφωση τῆς μιᾶς πλευρᾶς τοῦ ἐχίνου ὑποδεικνύουν τήν τελική ἐπε-
ξεργασία τοῦ ἐπί τόπου, ἴσως ἀπό ντόπιους τεχνίτες. Ἡ μορφολογική 
του ἀνάλυση φανερώνει μία κάπως προχωρημένη βαθμίδα ἐξέλιξης τοῦ 
τύπου (α΄ μισό τοῦ 6ου αἰ.).

Τά περισσότερα ἰωνικά κιονόκρανα μέ συμφυές ἐπίθημα τῆς μελέτης 
(ἀρ. κατ. 40-73) ἐντάσσονται στήν ὁμάδα μέ κλειστό περίγραμμα1073 
καί μάλιστα χωρίς ἄλλο ἀνάγλυφο διάκοσμο στά ἐπιθήματα, παρά 
μόνον ἀνάγλυφους σταυρούς. Τό ἰωνικό μέρος ὑποχωρεῖ λιγότερο ἤ 
περισσότερο κάτω ἀπό τό ὀγκῶδες, συνήθως, ἐπίθημα καί κοσμεῖται μέ 
παραλλαγές τοῦ ἰωνικοῦ κυματίου καί φυτικά θέματα. Σέ κάποια πα-
ραδείγματα ὁ διάκοσμος σχηματοποιεῖται καί ἀποδίδεται μέ ἐγχάρα-
κτο τρόπο. Στήν ὁμάδα τῶν κιονοκράνων μέ κλειστό περίγραμμα 
ἐντάσσονται ὅλα τά κιονόκρανα πού ἀποδίδονται μέ βεβαιότητα σέ 
γνωστά μνημεῖα τοῦ νησιοῦ (νότια βασιλική Ἁγίου Στεφάνου, βασιλική 
Ἁγίου Γαβριήλ, βασιλική Ἁγίας Βαρβάρας, βασιλική Ἁγίου Ἰωάννη στό 
Μαστιχάρι, βασιλικές Δυτικῶν Θερμῶν). Τά περισσότερα ἀπό αὐτά 
χρονολογοῦνται στήν περίοδο ἀπό τό β΄ μισό τοῦ 5ου ἕως τό α΄ μισό 
τοῦ 6ου αἰ., ἀλλά ἕνας ἀρκετά μεγάλος ἀριθμός κιονοκράνων μπορεῖ 
νά ἀποδοθεῖ στό β΄ μισό τοῦ 6ου αἰ., δηλαδή ἀμέσως μετά τόν κατα-
στρεπτικό σεισμό τοῦ 551. 

Ἕνα μόνο ἰωνικό κιονόκρανο μέ συμφυές ἐπίθημα (ἀρ. κατ. 74), 
μέ ἄγνωστη προέλευση, ἀνήκει σέ μία ἐνδιαφέρουσα παραλλαγή τῆς 
ὁμάδας μέ τίς γωνιακές ἕλικες1074. Ἡ δημιουργία του πιθανῶς ὀφείλε-
ται σέ ντόπιους τεχνίτες, πού γνώριζαν τά τυπολογικά χαρακτηριστικά 
τῶν κιονοκράνων μέ τίς γωνιακές ἕλικες, ἀλλά τά ἐφάρμοσαν ἐκλε-
κτικά, ἴσως σέ ἀπομίμηση τῶν κιονοκράνων τοῦ κεντρικοῦ κλίτους 
τῆς σταυρικῆς βασιλικῆς τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη στήν Ἔφεσο. Τέλος, δύο 
κιονόκρανα μέ συμφυές ἐπίθημα (ἀρ. κατ. 75-76) ἀνήκουν πιθανῶς σέ 

1073. Ἀναλυτικά γιά τίς προτεινόμενες τυπολογικές διακρίσεις τοῦ ἰωνικοῦ κιο-
νοκράνου μέ συμφυές ἐπίθημα, βλ. παραπάνω, κεφ. IV.2.1.

1074. Βλ. παραπάνω, κεφ. IV.2.2.
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τύπους τοπικῆς δημιουργίας καί διαμορφώνουν σχεδόν ἑνιαῖα τά δύο 
μέρη τους (ἰωνικό μέρος καί ἐπίθημα), γεγονός πού ὁδηγεῖ σέ μία κυ-
βική, τεκτονική μορφή (α΄ μισό 7ου αἰ.). 

Ἡ ἐντατική χρήση τοῦ ἰωνικοῦ κιονοκράνου μέ συμφυές ἐπίθη-
μα σέ συνδυασμό μέ τήν ἀπουσία κανονικῶν κορινθιακῶν κιονο-
κράνων, πού σχολιάστηκε παραπάνω, ἀλλά καί ἡ γενικότερη ἀ που- 
σία γλυπτῶν τοῦ α΄ μισοῦ τοῦ 5ου αἰ., ἐπιβεβαιώνει τήν ἄποψη τῶν 
περισσότερων μελετητῶν, ὅτι ἡ περίοδος ἀνέγερσης χριστιανικῶν 
κτηρίων στό νησί πράγματι προσδιορίζεται μετά τόν σεισμό τοῦ 
467/468 καί διαρκεῖ σέ ὅλο τό α΄ μισό τοῦ 6ου αἰ. Ἄλλωστε οἱ γνωστές 
βασιλικές τῆς Κῶ, στήν πλειονότητά τους, χρονολογοῦνται στά τέλη 
τοῦ 5ου - ἀρχές τοῦ 6ου αἰ., δηλαδή στό διάστημα ἀνάμεσα στούς δύο 
καταστρεπτικούς σεισμούς πού ἔπληξαν τό νησί (σεισμός τοῦ 467/468 
καί σεισμός τοῦ 551).

Ἐν τούτοις, ἡ τυπολογική ἀνάλυση τῶν κιονοκράνων μέ συμφυές 
ἐπίθημα καταδεικνύει ὅτι ἀρκετά ἀπό αὐτά θά πρέπει νά δεχτοῦν μία 
ὀψιμότερη χρονολόγηση στό β΄ μισό τοῦ 6ου αἰ. Ἐκτός αὐτῶν, καί ἄλλοι 
τύποι γλυπτῶν ἀνάγονται στό β΄ μισό τοῦ 6ου αἰ. ἤ τίς ἀρχές τοῦ 7ου 
αἰ., συμπεριλαμβανομένου τοῦ ἐνεπίγραφου ὑπέρθυρου (Addendum) 
πού χρονολογεῖται στήν περίοδο μετά τα μέσα τοῦ 6ου αἰ. καί πρίν 
ἀπό τά μέσα τοῦ 7ου αἰ. Τά δεδομένα αὐτά ἐνισχύουν τίς ἐνδείξεις ἀπό 
τά ἀνασκαφικά εὑρήματα στούς παλαιοχριστιανικούς οἰκισμούς τοῦ 
νησιοῦ, ὅτι καί μετά τόν ἰσχυρό σεισμό τοῦ 551 ἡ ζωή στούς οἰκισμούς 
συνεχίζεται. Τά γλυπτά πού χρονολογοῦνται στό β΄ μισό τοῦ 6ου αἰ., 
εἴτε συνδέονται μέ ἐπισκευαστικές φάσεις κάποιων βασιλικῶν (ὅπως 
π.χ. ἡ βασιλική τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Περγιαλίτη στό Μαστιχάρι καί 
ἡ βασιλική Β΄ τῶν Δυτικῶν Θερμῶν στήν πόλη τῆς Κῶ) ἤ καί σέ κάποια 
ἄγνωστα μέχρι στιγμῆς μνημεῖα, πού κτίστηκαν ἐξαρχῆς ἐκείνη τήν 
περίοδο1075. 

Δύο ψευδεπίκρανα παραστάδων (ἀρ. κατ. 78-79), χωρίς ἔνδειξη 
προέλευσης, μποροῦν νά δεχτοῦν μία χρονολόγηση στά τέλη τοῦ 4ου 
- ἀρχές τοῦ 5ου αἰ. τό πρῶτο καί στόν 4ο αἰ. τό δεύτερο. Ἕνα μεγάλο 
ἐπίκρανο παραστάδας (ἀρ. κατ. 80) πού ἔχει πανομοιότυπο διάκο-
σμο μέ τό τμῆμα κοσμήτη τῆς ἁψίδας τοῦ Ἁγίου Γαβριήλ (ἀρ. κατ. 

1075. Ἡ μόνη γνωστή περίπτωση βασιλικῆς πού ἀνάγεται μέ σχετική βεβαιότητα στό 
β΄ μισό τοῦ 6ου αἰ. ἤ καί στόν 7ο αἰ. εἶναι ἡ βόρεια βασιλική τοῦ Ἁγίου Στεφάνου στήν 
Κέφαλο, βλ. παραπάνω, κεφάλαιο Ι.3.
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81) μᾶλλον προέρχεται ἀπό τό ἴδιο μνημεῖο1076. Καί τά δύο χρονολο-
γοῦνται στά μέσα τοῦ 6ου αἰ.

Στή μελέτη ἐντάχθηκαν ἐπιθήματα ἀμφικιονίσκων παραθύρων (ἀρ. 
κατ. 82-106), χωρίς ἔνδειξη προέλευσης, πού ἔχουν κολουροκωνικό 
σχῆμα καί, ἐκτός ἐλαχίστων ἐξαιρέσεων, κοσμοῦνται μέ ἁπλούς σταυ-
ρούς. Ἕνα ἐπίθημα κίονα (ἀρ. κατ. 107) παρουσιάζει ἐνδιαφέρον καθώς 
χρονολογεῖται μέ βεβαιότητα στούς μεταβατικούς χρόνους (α΄ μισό 
7ου αἰ.) καί εἶναι ἕνα ἀκόμη τεκμήριο γιά τή συνέχιση τῆς οἰκοδομικῆς 
δραστηριότητας στήν περίοδο μετά τόν σεισμό τοῦ 551.

Ξεχωριστό ἐνδιαφέρον παρουσιάζει ἕνας σπάνιος κίονας (ἀρ. 
κατ. 108)1077 μέ ἀνάγλυφο φυτικό διάκοσμο, πού ἀποτελεῖ μοναδικό 
παράδειγμα, μέχρι στιγμῆς, γιά τήν περιοχή τῆς Δωδεκανήσου καί τοῦ 
εὐρύτερου νησιωτικοῦ χώρου. Ἡ ποιότητα τῆς λάξευσης συνδέεται μέ 
τά ἐργαστήρια τῆς Κωνσταντινούπολης καί ἡ χρονολόγησή του προσ-
διορίζεται στό β΄ μισό τοῦ 5ου αἰ. Οἱ ὑπόλοιποι κίονες πού ἐντάχθη-
καν στή μελέτη (ἀρ. κατ. 109-117), προέρχονται ἀπό τή βασιλική τοῦ 
Ἁγίου Γαβριήλ καί τή νότια βασιλική τοῦ Ἁγίου Στεφάνου1078, εἶναι κα-
τασκευασμένοι ἀπό προκοννήσιο μάρμαρο καί ἀνάγονται στήν ἐποχή 
ἵδρυσης τῶν δύο βασιλικῶν. Δύο κίονες (ἀρ. κατ. 118-119), πού βρίσκο-
νται ἔξω ἀπό τή βασιλική τοῦ Ἁγίου Στεφάνου, ἔχουν ὅμοια χαρακτη-
ριστικά μέ τούς κίονες τῆς νότιας βασιλικῆς καί πιθανότατα ἀνῆκαν 
στό ἴδιο μνημεῖο. Οἱ βάσεις κιόνων ἀπό τή βασιλική τοῦ Ἁγίου Γαβριήλ 
(ἀρ. κατ. 120-124) ἀκολουθοῦν ἕνα σχετικά σύνθετο σχῆμα καί παρου-
σιάζουν ἀνομοιογενῆ μεταξύ τους μορφή, γεγονός πού πιθανολογεῖ 
τήν προέλευση, τῶν τριῶν τουλάχιστον ἀπό αὐτές, ἀπό παλαιότερα 
μνημεῖα. Οἱ βάσεις ἀπό τή νότια βασιλική τοῦ Ἁγίου Στεφάνου (ἀρ. 
κατ. 125-142), σχεδόν στό σύνολό τους, εἶναι κατασκευασμένες ἀπό 
λευκόγκριζο μάρμαρο, πιθανῶς ντόπιο. Ἡ ὁμοιογένεια πού τίς χαρα-
κτηρίζει, τόσο στό σχῆμα ὅσο καί στό εἶδος τοῦ μαρμάρου, φανερώνει 
ὅτι οἱ βάσεις, ὅπως καί οἱ κίονες τῆς βασιλικῆς, κατασκευάστηκαν 
εἰδικά γιά τό ναό. Ἡ βάση ἀπό τή βασιλική Καμαρίου (ἀρ. κατ. 143) 
παρουσιάζει ὅμοια τυπολογία καί εἶδος μαρμάρου καί δέν ἀποκλείεται 
στά δύο μνημεῖα, πού δέν ἀπέχουν πολύ χρονολογικά (β΄ μισό 5ου αἰ.), 
νά δούλεψαν τά ἴδια συνεργεῖα μαρμαροτεχνιτῶν. Ἡ βάση μέ συμφυές 
βάθρο (ἀρ. κατ. 144) πού κοσμεῖται μέ ἀνάγλυφο σταυρό ἔχει ἄγνωστη 

1076. Γιά τή βασιλική καί τήν προβληματική της χρονολόγηση, βλ. παραπάνω, 
κεφάλαιο Ι.3.

1077. Βλ. παραπάνω, κεφάλαιο VII.1.
1078. Γιά τίς βασιλικές, βλ. παραπάνω, κεφάλαιο Ι.3.
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προέλευση καί ἄλλη μία (ἀρ. κατ. 144) παρόμοια ἀλλά μέ ἀκόσμητο 
βάθρο βρίσκεται στό αἴθριο τῆς βασιλικῆς τοῦ Λιμένος.

Οἱ ἀμφικιονίσκοι παραθύρων (ἀρ. κατ. 146-191) πού ἐντάχθηκαν 
στή μελέτη, ἔχουν ἄγνωστη προέλευση, πλήν ἐλαχίστων ἐξαιρέσεων 
(ἀρ. κατ. 153, ἀπό τήν ἀνασκαφή τοῦ οἰκοπέδου Βέρου, στήν πόλη τῆς 
Κῶ, ἀρ. κατ. 165, στήν αὐλή τοῦ ναοῦ τῆς Τιμίας Ζώνης στό Πυλί, ἀρ. 
κατ. 166, στήν αὐλή τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου στό Παλαιό Πυλί 
καί ἀρ. κατ. 191, ἀπό τήν ἀνασκαφή στό ἐσωτερικό τῆς Παναγίας τῶν 
Καστριανῶν στό Παλαιό Πυλί)1079. Τρεῖς ἀπό αὐτούς (ἀρ. κατ. 146-148) 
φέρουν συμφυῆ κιονόκρανα, διακοσμημένα μέ φύλλα ἄκανθας, ἐνῶ οἱ 
ὑπόλοιποι εἴτε φέρουν συμφυῆ κιονόκρανα μέ ἐντελῶς σχηματοποι-
ημένα φύλλα, εἴτε δέν σώζουν τήν ἄνω ἀπόληξή τους. Οἱ βάσεις τῶν 
ἀμφικιονίσκων (ἀρ. κατ. 192-196) διαμορφώνονται μέ συνθετότερα ἤ 
ἁπλούστερα κυμάτια.

Λίγα ἀρχιτεκτονικά στοιχεῖα πού ἀνήκουν σέ φράγματα πρεσβυ-
τερίου1080 ἔχουν βρεθεῖ στήν Κῶ, γεγονός πού πιθανῶς ἐξηγεῖται ἀπό τό 
μικρό μέγεθος καί βάρος αὐτῶν τῶν γλυπτῶν, πού ὁδήγησε στήν ἐντα-
τική ἐπανάχρησή τους ὡς οἰκοδομικό ὑλικό σέ μεταγενέστερα κτήρια. 
Ἕνας χαμηλός πεσσίσκος φράγματος (ἀρ. κατ. 197) διατηρήθηκε κατά 
χώραν στό τέμπλο τῆς βόρειας βασιλικῆς τοῦ Ἁγίου Στεφάνου. Ἡ 
χρήση χαμηλοῦ φράγματος σέ μία βασιλική πού χρονολογεῖται στό β΄ 
μισό τοῦ 6ου αἰ. ἤ καί στόν 7ο αἰ., ἐπιβεβαιώνει ὅτι ὁ χαμηλός τύπος 
χρησιμοποιεῖται καί σέ ὀψιμότερες τοῦ 5ου αἰ. περιόδους1081. Ἄλλος ἕνας 
ὁμοίου τύπου πεσσίσκος (ἀρ. κατ. 198) ἔχει ἄγνωστη προέλευση. Δύο 
πεσσίσκοι μέ συμφυῆ κιονίσκο (ἀρ. κατ. 199-200) προέρχονται ἀπό τό 
τέμπλο τῆς βασιλικῆς τοῦ Ἁγίου Γαβριήλ, ἐνῶ καί ἕνας τρίτος (ἀρ. κατ. 
201) ἀνῆκε πιθανῶς στό ἴδιο μνημεῖο. Μία σειρά χαμηλῶν πεσσίσκων 
(ἀρ. κατ. 202-205) φέρουν ἀνάγλυφο φυτικό διάκοσμο στήν ἐπιφάνειά 
τους καί χρονολογοῦνται στό β΄ μισό τοῦ 6ου αἰ. ἤ καί ὀψιμότερα, ἐνῶ 
ἕνας ἀπό αὐτούς (ἀρ. κατ. 203) πού ἀνάγεται στό α΄ μισό τοῦ 7ου αἰ., 
φέρει ἔνδειξη προέλευσης τίς Δυτικές Θέρμες καί προφανῶς προέρχε-
ται ἀπό τή β΄ φάση τῆς βασιλικῆς Β΄ τῶν Δυτικῶν Θερμῶν.

Τά θωράκια πού εἶναι συγκεντρωμένα στό Μουσεῖο τοῦ Κάστρου 
τῆς Νεραντζιᾶς, ἀλλά καί ὅσα βρέθηκαν χρησιμοποιημένα σέ β΄ χρή-

1079. Γιά τά μνημεῖα βλ. παραπάνω, κεφ. Ι.3.
1080. Βλ. παραπάνω, κεφάλαιο VIII.
1081. Ὅπως συμβαίνει καί σέ ἄλλα ὀψιμότερα παραδείγματα, ὅπως στή βασιλική 

Θεάτρου τῆς Ἀρχαίας Μεσσήνης, πού ἔχει χρονολογηθεῖ στά τέλη 6ου ἤ ἀρχές 7ου αἰ. καί 
στόν 8ο αἰ., βλ. παραπάνω, ὑποσημ. 735 καί 904.
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ση σέ μεταγενέστερα μνημεῖα, εἶναι, ἐπίσης, λίγα σέ ἀριθμό καί τά 
περισσότερα σώζονται ἀποσπασματικά. Ὁ μικρός ἀριθμός τῶν ἐντο-
πισμένων θωρακίων ὀφείλεται ἀφενός στό περιορισμένο τους πάχος, 
πού τά καθιστᾶ εὐπαθῆ, καί ἀφετέρου στόν διάκοσμο καί τό μικρό τους 
βάρος, πού συντέλεσε στή μεταφορά καί ἐπανάχρησή τους σέ μετα-
γενέστερα κτήρια. Στή μελέτη ἐντάχθηκαν τά θωράκια πού σώζονται 
σέ καλύτερη κατάσταση καί ὡς ἐκ τούτου παρέχουν περισσότερα στοι-
χεῖα τυπολογικῆς καί μορφολογικῆς ἀνάλυσης. 

Τρία δίδυμα θωράκια, μέ τεχνοτροπική καί θεματολογική ὁμοι-
ογένεια (ἀρ. κατ. 206, 207, 208), κοσμοῦνται μέ τό θέμα τοῦ ρόμβου πού 
ἐντάσσεται σέ ὀρθογώνιο πλαίσιο καί ἀποδίδονται στή β΄ φάση τῆς βα-
σιλικῆς Β΄ τῶν Δυτικῶν Θερμῶν, στό α΄ μισό τοῦ 7ου αἰ. Παρουσιάζουν 
μεγάλο ἐνδιαφέρον καθώς φέρουν τά μονογράμματα ἑνός χαρτουλάρι-
ου καί ἑνός ἀρχιεπισκόπου, καί ἕνα ὄνομα (ἴσως Κοσμᾶς), ἄγνωστο 
μέχρι σήμερα στίς πηγές. Ἡ ἀναγραφή ὀνομάτων ἐπισκόπων ἐπάνω 
σέ ἀρχιτεκτονικά μέλη εἶναι γνωστή στήν παλαιοχριστιανική περίοδο 
(ὅπως στήν Καταπολιανή τῆς Πάρου, στή βασιλική Α΄ τῆς Νικόπολης, 
στόν Ἅγιο Κλήμη τῆς Ρώμης, στήν ἐπισκοπική βασιλική τῆς Σαλώνας) 
ἀλλά καί σέ ὀψιμότερα παραδείγματα (κιονόκρανο Μουσείου Ἁλμυροῦ, 
8ος-9ος αἰ.). Ἐπιπλέον, τά μονογράμματα αὐτοκρατόρων ἤ ἀξιωμα-
τούχων ἐπάνω σέ μετάλλια κιονοκράνων εἶναι ἀρκετά συχνά, κυρίως 
στήν περίοδο τοῦ Ἰουστινιανοῦ.

Τό δίδυμο θωράκιο (ἀρ. κατ. 212) πού εἶναι χρησιμοποιημένο σέ β΄ 
χρήση στό ναό τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Λιΐζου στό Μαστιχάρι, ἔχει 
ἕναν ἀρκετά σπάνιο διάκοσμο καί ἐντάσσεται στήν ὁμάδα θωρακίων 
πού κοσμοῦνται μέ ἀτέρμονα γεωμετρικά θέματα. Τά θωράκια πού κο-
σμοῦνται μέ τό θέμα τοῦ σταυροῦ ἤ τοῦ χρίσματος μέσα σέ δάφνινο 
στεφάνι ἤ κύκλο πού πλαισιώνεται ἀπό σταυρούς1082, ἀριθμοῦν ἀρκετά 
παραδείγματα (ἀρ. κατ. 213-221). Ἕνα ἀπό αὐτά προέρχεται ἀπό τή 
βασιλική τοῦ Λιμένος (ἀρ. κατ. 217), ἐνῶ ἕνα δεύτερο βρέθηκε στό ναό 
τῆς Παναγίας τῶν Καστριανῶν (ἀρ. κατ. 219), χρησιμοποιημένο σέ β΄ 
χρήση στούς τάφους πού ἐρευνήθηκαν στό ἐσωτερικό τοῦ ναοῦ. Ἡ 
τεχνοτροπική του ἀντίληψη τό ἀνάγει στόν 7ο αἰ. καί ἡ πολύ χαμηλή 
ποιότητα στή χάραξη τοῦ σχεδίου καί τήν ἐπεξεργασία τῶν θεμάτων 
πιθανολογεῖ τήν ἀπόδοσή του σέ ἕνα τοπικό ἐργαστήριο γλυπτικῆς, 
πού φαίνεται ὅτι ἐργάζεται στήν Κῶ, παρόλη τήν παρακμή πού σύμφω-

1082. Ἀναλυτικά γιά τό θέμα, βλ. παραπάνω κεφάλαιο VIII.2.2, ὅπου καί ἡ σχετική βι-
βλιογραφία.
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να μέ τά μέχρι σήμερα δεδομένα, βιώνει τό νησί. Τρία θωράκια (ἀρ. κατ. 
222-224) κοσμοῦνται μέ τό θέμα τοῦ σταυροῦ μέσα σέ ἀνάγλυφο δίσκο 
καί ἕνα θωράκιο (ἀρ. κατ. 225) φέρει ἕναν ἀρκετά ἰδιότυπο διάκοσμο 
μέ βλαστό σχήματος V πού πλαισιώνεται ἀπό ἡμίφυλλα ἄκανθας καί 
χρονολογεῖται στό β΄ μισό τοῦ 6ου αἰ.

Ἡ μορφολογική καί τεχνοτροπική ἐξέταση τῶν μέχρι σήμερα 
γνωστῶν θωρακίων στήν Κῶ καταδεικνύει ὅτι ὡς ἐπί τό πλεῖστον 
ἀνήκουν σέ μαζικά παραγόμενους τύπους. Τά περισσότερα χρονολο-
γοῦνται στήν περίοδο τοῦ ὄψιμου 5ου αἰ. ἤ τοῦ α΄ μισοῦ τοῦ 6ου αἰ., 
ἐνῶ ἀρκετά μποροῦν νά δεχθοῦν καί μία πιό προχωρημένη χρονολόγη-
ση (β΄ μισό 6ου, α΄ μισό 7ου αἰ.). Εἶναι ἐνδεικτικό ὅτι στό νησί δέν ἔχουν 
ἐντοπισθεῖ συνθετότεροι τύποι πού θεωροῦνται πρωϊμότεροι, ὅπως τά 
διάτρητα θωράκια. 

Τέλος, στή μελέτη μας ἐξετάστηκε καί ἕνα τμῆμα πλάκας (ἀρ. κατ. 
226), πού πιθανόν ἀποτελοῦσε τμῆμα ἐπένδυσης τοιχοποιΐας καί ἴσως 
ἦταν τοποθετημένη ὡς ἐπίστεψη ἤ ζεύξη ὀρθομαρμάρωσης, γιά νά 
τονίσει τή διάκριση τοῦ ἰσογείου ἀπό τά ὑπερῶα στό βόρειο ἤ τό νότιο 
τοῖχο τῶν βασιλικῶν. Κοσμεῖται μέ τό θέμα σταυροῦ-ἄκανθας, ἀποτε-
λεῖ τή μοναδική περίπτωση παρουσίας τοῦ θέματος στό νησί, συνδέε-
ται μέ τά κωνσταντινουπολίτικα ἐργαστήρια καί χρονολογεῖται στά 
τέλη τοῦ 5ου - ἀρχές τοῦ 6ου αἰ. 

Ἀνακεφαλαιώνοντας, σύμφωνα μέ τά μέχρι σήμερα δεδομένα, 
πρέπει νά ἐπισημανθεῖ ὅτι ἕνα ἀπό τά σημαντικότερα συμπεράσματα 
τῆς ἔρευνάς μας εἶναι ἡ διαπίστωση ὅτι μεγάλος ἀριθμός ἀρχιτεκτο-
νικῶν γλυπτῶν χρονολογεῖται μέ βεβαιότητα στό β΄ μισό τοῦ 5ου ἤ 
στό α΄ μισό τοῦ 6ου αἰ., τήν ἐποχή δηλαδή πού χρονολογοῦνται καί οἱ 
περισσότερες ἀπό τίς βασιλικές τοῦ νησιοῦ, μέ βάση τήν ἀρχιτεκτονική 
τους διάρθρωση καί τήν τεχνοτροπική ἐξέταση τοῦ ψηφιδωτοῦ τους 
διακόσμου. Ἀπό τήν ἄλλη μεριά, δέν ἐντοπίστηκαν γλυπτά πού θά 
μποροῦσαν νά ἀναχθοῦν στόν 4ο αἰ., ἐκτός τῶν δύο κανονικῶν κοριν-
θιακῶν (ἀρ. κατ. 1 καί 2) πού δέν σχετίζονται κατά πᾶσα πιθανότητα 
μέ κάποιο χριστιανικό κτήριο. 

Φαίνεται, λοιπόν, ὅτι ἡ ἀναφερόμενη ἤδη ἀπό τό α΄ μισό τοῦ 4ου αἰ. 
παρουσία ἐπισκοπῆς στήν Κῶ, δέν μπορεῖ, μέχρι στιγμῆς τουλάχιστον, 
μέ βεβαιότητα νά συνδεθεῖ μέ τήν ἵδρυση κάποιων μνημείων μέσα στόν 
4ο αἰ., γεγονός πού πιθανολογεῖ τήν ὄχι καί τόσο εὔκολη ἐπικράτηση 
τοῦ χριστιανισμοῦ σέ ἕνα νησί μέ ἔντονο ἑλληνιστικορωμαϊκό παγανι-
στικό παρελθόν. Ἐξάλλου ἐλάχιστα εἶναι καί τά γλυπτά πού μποροῦν 
νά χρονολογηθοῦν στόν πρώϊμο 5ο αἰ. ἤ ἔστω μέσα στό α΄ μισό τοῦ 5ου 
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αἰ. Συνεπῶς, φαίνεται νά ἐπιβεβαιώνεται ἡ ἄποψη πού ἔχει ὑποστηρι-
χθεῖ ἀπό τούς περισσότερους μελετητές, ὅτι δηλαδή ἡ περίοδος τῆς 
ἔντονης οἰκοδομικῆς δραστηριότητας καί ἡ ἀνέγερση χριστιανικῶν 
κτηρίων στήν Κῶ προσδιορίζεται μετά τόν μεγάλο σεισμό τοῦ 467/468 
καί διαρκεῖ σέ ὅλο τό α΄ μισό τοῦ 6ου αἰ. 

Ὡστόσο, ἀπό τήν ἄλλη μεριά, ἀρκετά εἶναι τά ἀρχιτεκτονικά γλυπτά 
πού μπορεῖ νά δεχτοῦν μία ὀψιμότερη χρονολόγηση, καί εἰδικότερα στό 
β΄ μισό τοῦ 6ου αἰ., τά ὁποῖα θά πρέπει νά συνδεθοῦν μέ ἐπισκευαστικές 
φάσεις κάποιων βασιλικῶν, μετά τόν ἰσχυρότατο σεισμό τοῦ 551, πού 
εἴτε ἔχουν ἐπιβεβαιωθεῖ ἀνασκαφικά (ὅπως στή βασιλική τοῦ Ἁγίου 
Ἰωάννη τοῦ Περιγιαλίτη στό Μαστιχάρι καί στό συγκρότημα τῶν Βα-
σιλικῶν στίς Δυτικές Θέρμες) εἴτε λανθάνουν. Ὅπως προκύπτει ἀπό 
τήν ἀνάλυση τῶν ἀρχιτεκτονικῶν γλυπτῶν πού ἀποτελοῦν εὑρήμα-
τα τῆς ἔρευνας στήν περιοχή τῆς βασιλικῆς Β΄ τῶν Δυτικῶν Θερμῶν, 
μία ὁμάδα γλυπτῶν (ἐξώστης ἄμβωνα μέ χρῖσμα καί θωράκιο κλίμακας 
ἄμβωνα μέ ἀντωπά παγώνια1083, κιονόκρανα μέ σύμφυτο ἐπίθημα ἀρ. 
κατ. 53, 54, 55) χρονολογοῦνται στήν περίοδο τοῦ τέλους τοῦ 5ου αἰ. 
ἤ τῶν ἀρχῶν τοῦ 6ου αἰ., ἐνῶ μία ἄλλη ὁμάδα (θωράκια ἀρ. κατ. 209-
211, ἐπίθημα κίονα ἀρ. κατ. 107, πεσσίσκος ἀρ. κατ. 203) ἀνάγεται στό 
α΄ μισό τοῦ 7ου αἰ., γεγονός πού ἐπιβεβαιώνει ὅτι τό μνημεῖο γνώρισε 
δύο κατασκευαστικές φάσεις. Ἄλλωστε οἱ νεότερες ἔρευνες στήν πε-
ριοχή ἔχουν προσδιορίσει τή θέση ἐπισκοπικοῦ συγκροτήματος πού 
συνδέεται μέ τίς βασιλικές καί εἶναι σέ χρήση καί μετά τόν σεισμό τῶν 
μέσων τοῦ 6ου αἰ. Μερικά ἀπό τά ὀψιμότερα ἀρχιτεκτονικά γλυπτά 
τῆς μελέτης πού ἀνάγονται στό β΄ μισό τοῦ 6ου αἰ. ἤ καί στόν 7ο αἰ., 
προφανῶς σχετίζονται μέ τήν ἵδρυση ἤ τήν ἐπισκευή μνημείων μετά 
τόν σεισμό τοῦ 551 καί εἶναι ἄγνωστα μέχρι σήμερα στήν ἀρχαιολογική 
ἔρευνα.

Ἄν καί ἀπό τό νησί ἀπουσιάζουν οἱ σύνθετοι καί περίτεχνοι τύποι, 
πού κοσμοῦν τά μεγάλα μνημεῖα τῆς πρωτεύουσας καί τῶν σημαντικῶν 
ἀστικῶν κέντρων, ἀρκετά ἀπό τά γλυπτά τῆς μελέτης εἶναι κατασκευ-
ασμένα ἀπό προκοννήσιο μάρμαρο1084. Ἀνήκουν, κατά τό πλεῖστον, σέ 
ἁπλοποιημένους τύπους πού παράγονταν μαζικά καί ἐξάγονταν ἕτοι-
μοι ἀπό τά λατομεῖα τῆς Προκοννήσου καί τά ἐργαστήρια τῆς πρω-

1083. Morricone, «Scavi», 229, εἰκ. 44. La Presenza, 143, εἰκ. 329. Jakobs, Ambone, 262-
263, πίν. 12b. Μηλίτση, «Ἄμβωνες», 346-349, εἰκ. 13-14. Ἡ ἴδια, «Ἄμβωνες 2», ὑπό ἐκτύπω-
ση. Βλ. ἐπίσης Baldini κ.ἄ., «Terme Occidentali», 265, εἰκ. 12-13.

1084. Ἀριθμοῦν 47 γνωστά παραδείγματα, βλ. Εὑρετήριο 2 στό Β΄ τεῦχος τῆς μελέτης 
(περιγραφικός κατάλογος).
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τεύουσας (κιονόκρανα μέ συνωστι σμέ νη ἄκανθα, ἰωνικά κιονόκρανα 
μέ συμφυές ἐπίθημα, θωράκια μέ χρῖσμα, πεσσίσκοι τέμπλου), ὅπως 
προκύπτει ἀπό τίς ἔρευνες στήν Προκόννησο καί ἀπό τό φορτίο τοῦ 
βυθισμένου πλοίου στό Marzamemi τῆς Σικελίας. Ἄλλωστε στήν Κῶ, 
πού βρισκόταν σέ ἕναν ἀπό τούς σημαντικότερους ἐμπορικούς ναυ-
τικούς δρόμους τῆς ἐποχῆς, ὁ ὁποῖος συνέδεε τά βορειοαφρικανικά 
παράλια μέ τήν Κωνσταντινούπολη καί ἀποτελοῦσε σταθμό ἀνεφο-
διασμοῦ τῶν πλοίων, ἡ προμήθεια ἀρχιτεκτονικῶν γλυπτῶν ἀπό τήν 
Κωνσταντινούπολη ἦταν σαφῶς εὔκολη καί οἰκονομική πρακτική.

Ἡ σχέση μέ τήν πρωτεύουσα φαίνεται ἐξάλλου καί στήν τυπολογική 
καί μορφολογική ἀνάλυση τῶν γλυπτῶν, καθώς στήν Κῶ ἀπαντῶνται 
τύποι καί χαρακτηριστικά, πού εἶναι καθιερωμένα στά ἐργαστήρια 
τῆς Κωνσταντινούπολης. Ἕνα σημαντικό τυπολογι κό στοιχεῖο ἐπι-
βεβαιώνει περαιτέρω τή σύνδεση τῆς γλυπτικῆς τῆς Κῶ μέ τήν πρω-
τεύουσα καί τήν περιοχή τῆς Μικρᾶς Ἀσίας: ἡ ἀπουσία τοῦ καναλιοῦ 
πού συνδέει τίς σπεῖρες τῶν ἑλίκων στά ἰωνικά κιονόκρανα μέ συμφυές 
ἐπίθημα, χαρακτηριστικό στοιχεῖο τῶν μικρασιατικῶν ἐργαστηρίων 
γλυπτικῆς πού ἀπαντᾶται καί στά κωνσταντινουπολίτικα παραδείγμα-
τα, ἐμφανίζεται σέ ὅλα τά ἰωνικά κιονόκρανα μέ συμφυές ἐπίθημα πού 
ἐντοπίστηκαν στό νησί. Τίς ἐπαφές μέ τήν πρωτεύουσα δείχνουν 
μεταξύ ἄλλων: α) τά δύο θεοδοσιανά κιονόκρανα μέ τή μία σειρά 
φύλλων πού προέρχονται ἀπό τά ἐργαστήρια τῆς πρωτεύουσας, β) ὁ 
σπάνιος κίονας μέ τόν ἀνάγλυφο φυτικό διάκοσμο, πού προέρχεται 
ἀπό ἐργαστήριο τῆς πρωτεύουσας καί ἀποτελεῖ τό μοναδικό γνωστό 
παράδειγμα στόν εὐρύτερο νησιωτικό χῶρο καί γ) ἡ πλάκα ἐπένδυσης 
τοιχοποιΐας μέ τό μοναδικό γιά τό νησί θέμα σταυροῦ-ἄκανθας, πού 
ἐπίσης συνδέεται μέ τά ἐργαστήρια τῆς πρωτεύουσας.

Τό θεματικό λεξιλόγιο τῆς ἀρχιτεκτονικῆς γλυπτικῆς τῆς Κῶ πα-
ρουσιάζει ὁμοιότητες μέ γνωστά παραδείγματα γλυπτῶν πού ἔχουν 
βρεθεῖ στίς ὑπόλοιπες νησιωτικές περιοχές (Πάρος), καί μάλιστα 
στά νησιά τοῦ βορειοανατολικοῦ Αἰγαίου (Λέσβος, Χίος, Θάσος). Οἱ 
ὁμοιότητες ἀφοροῦν κυρίως στήν κοινή παρουσία σέ αὐτές τίς περι-
οχές τῶν μαζικά παραγόμενων καί ἐξαγόμενων ἀπό τήν πρωτεύουσα 
γλυπτῶν καί ὄχι σέ ἰδιαίτερες τυπολογικές ἤ μορφολογικές ἐπινοήσεις. 
Εἶναι εὐνόητο, ὅπως τονίστηκε καί πιό πάνω, ὅτι μεταξύ τῶν νησιῶν 
τοῦ βορειοανατολικοῦ καί τοῦ νότιου Αἰγαίου, πού βρίσκονται στή δι-
αδρομή τῆς σημαντικῆς ναυτικῆς ἐμπορικῆς ὁδοῦ πού ἕνωνε τά βορει-
οαφρικανικά παράλια μέ τήν πρωτεύουσα, ἀναπτύχθηκαν ἐμπορικές 
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σχέσεις καί ἐφόσον ἀποτελοῦσαν σταθμούς ἀνεφοδιασμοῦ τῶν πλοίων, 
ἡ προμήθεια γλυπτῶν ἀπό κοινά φορτία ἦταν μία συνήθης πρακτική.

Στήν περιοχή τοῦ δωδεκανησιακοῦ συμπλέγματος ἡ Κῶς πρέπει 
νά ἔπαιζε ἕναν ἀρκετά ἡγετικό ρόλο, καθώς ἦταν τό ναυτικό ἐμπο-
ρικό κέντρο τῆς περιοχῆς ἀλλά καί τό μόνο ἀπό τά βόρεια Δωδεκάνη-
σα πού διέθετε λατομεῖα μαρμάρου. Φαίνεται ὅτι τροφοδοτοῦσε μέ 
πρώτη ὕλη ἤ καί ἕτοιμα ἀρχιτεκτονικά γλυπτά τά γύρω μικρά νησιά. 
Ὁμοιότητες διαπιστώνονται μέ γλυπτά πού ἔχουν βρεθεῖ στήν Πάτμο, 
τήν Ἀστυπάλαια, τήν Κάλυμνο, τήν Τέλενδο, τή Νίσυρο, ἐνῶ κοινοί 
εἰσηγμένοι ἀπό τήν πρωτεύουσα τύποι ἔχουν ἐντοπισθεῖ στήν Κάρπα-
θο (ὅπως π.χ. τά κιονόκρανα μέ συνωστισμένη ἄκανθα καί τέσσερα 
ἄνω φύλλα καί τό διακοσμητικό θέμα σταυροῦ-ἄκανθας) καί τήν Τῆλο 
(κιονόκρανο κιβωρίου μέ μία σειρά φύλλων πριονωτῆς ἄκανθας). 

Σέ σχέση μέ τά γνωστά ροδιακά παραδείγματα παρατηροῦνται κάποιες 
τεχνοτροπικές συγγένειες, κυρίως σέ κοινούς εἰσηγμένους τύπους ἀλλά 
καί σέ κάποια γλυπτά πού φαίνεται ὅτι ἀποτελοῦν προϊόντα τοπικῶν 
ἐργαστηρίων, (ὅπως στά ἰωνικά κιονόκρανα μέ συμφυές ἐπίθημα πού 
φέρουν ἐντελῶς κυλινδρικά προσκεφάλαια καί σχηματοποιημένο διάκο-
σμο στόν ἐχῖνο, ἀρ. κατ. 71, 72). Ἡ ὁλοκλήρωση διατριβῆς μέ ἀντικείμε-
νο τά κιονόκρανα καί τή γλυπτική τῆς παλαιοχριστιανικῆς περιόδου 
στή Ρόδο, θεωροῦμε ὅτι θά καταλήξει σέ ἀσφαλέστερα συμπεράσματα 
γιά τίς σχέσεις τῶν δύο νησιῶν καί τόν ρόλο τους στόν ἐφοδιασμό τοῦ 
γλυπτοῦ ἀρχιτεκτονικοῦ ἐξοπλισμοῦ τῶν δωδεκανησιακῶν βασιλικῶν. 

Ἡ σύγκριση μεταξύ τῆς γλυπτικῆς τῆς Κῶ καί τῆς γλυπτικῆς τῆς 
νότιας Ἑλλάδας (Ἀττικοβοιωτία καί Πελοπόννησο) καί τῆς Θεσσαλίας 
καταδεικνύει ἕνα ἀρκετά διαφορετικό λεξιλόγιο, καθώς ἐκτός ἀπό τά 
γλυπτά πού ἀποτελοῦν προϊόν μαζικῆς παραγωγῆς ἤ ἐπίδρασης τῶν 
ἐργαστηρίων τῆς πρωτεύουσας καί ἀπαντῶνται καί στίς δύο περιοχές, 
ἡ γλυπτική τῶν ἐργαστηρίων τῆς νότιας Ἑλλάδας παρουσιάζει κατα-
φανῆ ἐξάρτηση ἀπό τά ἑλληνορωμαϊκά πρότυπα, κάτι πού δέν δια-
πιστώνεται στά παραδείγματα τοῦ εὐρύτερου δωδεκανησιακοῦ χώρου. 
Ἐπιπλέον, στά γνωστά ἀρχιτεκτονικά γλυπτά τῆς Κῶ πού χρονολο-
γοῦνται στό β΄ μισό τοῦ 6ου αἰ., ἐκτός ἴσως ἀπό μία περίπτωση1085, 
δέν ἀνιχνεύονται οἱ τάσεις ἀρχαϊσμοῦ καί ἐπιστροφῆς σέ φόρμες πα-
λαιοτέρων ἑλληνορωμαϊκῶν προτύπων, πού ἔχει ὑποστηριχθεῖ ὅτι 

1085. Κιονόκρανο μέ συμφυές ἐπίθημα ἀπό τή βασιλική τῆς Ἁγίας Βαρβάρας στήν 
Καρδάμαινα, ἀρ. κατ. 49.
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ἐπικράτησαν μετά τό τέλος τῆς βασιλείας τοῦ Ἰουστινιανοῦ στή Θεσ-
σαλία καί κυρίως στό νότιο ἑλλαδικό χῶρο (Ἀττικοβοιωτία).

Ἡ μικρή ἀπόσταση τῆς Κῶ ἀπό τά μεγάλα ἀστικά κέντρα τῆς Μικρᾶς 
Ἀσίας ὁδήγησε σέ κοινά χαρακτηριστικά μεταξύ τῶν δύο περιοχῶν, πού 
ἀνιχνεύονται στήν ἀρχιτεκτονική διάρθρωση τῶν βασιλικῶν καί κυρίως 
στίς ψηφιδωτές συνθέσεις τῶν δαπέδων τους, γεγονός πού ἔχει ἑρμηνευ-
θεῖ ἀπό τήν εὐρύτητα τῆς ἀκτίνας ἐπιρροῆς τοῦ λεγόμενου «ἐργαστηρίου 
ψηφιδωτῶν τῆς Κῶ». Τό σημαντικό αὐτό ἐργαστήριο, πού ἐργάστηκε 
στό μεγαλύτερο μέρος τῶν βασιλικῶν καί στά ἀστικά ἰδιωτικά κτήρια 
τοῦ νησιοῦ1086 κατά τό τελευταῖο τέταρτο τοῦ 5ου αἰ. καί τίς πρῶτες 
δεκαετίες τοῦ 6ου αἰ., φαίνεται ὅτι δραστηριοποιοῦνταν ἤ τουλάχιστον 
ἀσκοῦσε ἐπιρροή καί στά κοντινά νησιά (Ἀστυπάλαια, Kάλυμνος) ἀλλά 
καί σέ πόλεις τῆς ἀπέναντι μικρασιατικῆς ἀκτῆς (Kνίδος, Ἁλικαρνασ σός, 
Μίλητος).

Ὅσον ἀφορᾶ στή γλυπτική, συγγενικές σχέσεις διαπιστώνονται μέ 
δημοσιευμένα καί ἀδημοσίευτα παραδείγματα ἀρχιτεκτονικῶν γλυπτῶν 
ἀπό πόλεις τῶν μικρασιατικῶν παραλίων (Ἔφεσος, Πριήνη, Μίλητος, 
Ἁλικαρνασσός). Σημαντική εἶναι ἡ παρουσία στήν Κῶ τοῦ τυπολο-
γικοῦ χαρακτηριστικοῦ τῆς ἀπουσίας τοῦ καναλιοῦ πού συνδέει τίς 
σπεῖρες τῶν ἑλίκων στά ἰωνικά κιονόκρανα μέ συμφυές ἐπίθημα, πού, 
ὅπως ἀναφέρθηκε παραπάνω, συνδέεται μέ τή μικρασιατική γλυπτική 
παράδοση πού πέρασε καί στή γλυπτική τῆς πρωτεύουσας. Ἐπίσης, τό 
ἰωνικό κιονόκρανο μέ συμφυές ἐπίθημα, πού ἀποτελεῖ παραλλαγή1087 
τῆς ὁμάδας τῶν κιονοκράνων πού ἔχουν γωνιακές ἕλικες1088, ἐμφανίζει 
ἐκλεκτικά τεχνοτροπικές συγγένειες μέ τά κιονόκρανα τοῦ κεντρικοῦ 
κλίτους τῆς σταυρικῆς βασιλικῆς τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη τῆς Ἐφέσου, πού 
τυπολογικά ἀνήκουν στήν ὁμάδα 3 (κιονόκρανα μέ γωνιακές ἕλικες) 
καί γιά τά ὁποῖα, ἔχει ὑποστηριχθεῖ ὅτι εἴτε εἰσήχθησαν ἀπό τήν Κων-
σταντινούπολη ὁλοκληρωμένα, εἴτε ἔφτασαν στό ναό σέ μία ἡμιτελῆ 
μορφή (μέ τό γενικό σχῆμα καί τά αὐτοκρατορικά μονογράμματα) καί 
ὁλοκληρώθηκαν ἐπί τόπου, ἀπό ντόπιους τεχνίτες. Τό κιονόκρανο τῆς 
Κῶ ἴσως κατασκευάστηκε ἀπό ντόπιους Κώους τεχνίτες, πού γνώριζαν 

1086. Βασιλική Α΄ καί Β΄ Δυτικῶν Θερμῶν, Βασιλική Ἁγίου Γαβριήλ, Ἁγίου Στεφάνου, 
Ἁγίου Παύλου, Ἁγίου Ἰωάννη Μαστιχάρι, Πρεσβυτέρου Φωτεινοῦ.

1087. Στό κιονόκρανο τῆς Κῶ τό ἰωνικό μέρος ἔχει δύο διαδοχικές πλευρές μέ σπεῖρες 
καί ἐχῖνο καί ἄλλες δύο μέ προσκεφάλαια.

1088. Στήν ὁμάδα 3 (κιονόκρανα μέ γωνιακές ἕλικες) τά προσκεφάλαια ἀντικαθίστα-
νται ἀπό δύο ἀκόμη πλευρές μέ ἕλικες (συνολικά ὀκτώ ἕλικες) καί ἔτσι ἡ κύρια ὄψη ἑνός 
ἰωνικοῦ κιονοκράνου ἐπαναλαμβάνεται καί στίς τέσσερις πλευρές. Ἀναλυτικά γιά τό κι-
ονόκρανο, βλ. παραπάνω, κεφάλαιο IV.2.2.
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μέ κάποιο τρόπο τά τυπολογικά χαρακτηριστικά τῶν κιονοκράνων μέ 
τίς γωνιακές ἕλικες, ἀλλά τά ἐφάρμοσαν ἐκλεκτικά, ἴσως σέ ἀπομίμηση 
τῶν κιονοκράνων τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη Ἐφέσου. 

Ἄλλωστε πρέπει ἐδῶ νά ἀναφερθεῖ ὅτι κάποιες ἀπό τίς σωζόμενες 
κλίμακες μαρμάρινων ἀμβώνων ἀπό παλαιοχριστιανικές βασιλικές τῆς 
Κῶ, πού ἔχουν δημοσιευθεῖ σέ παλαιότερη μελέτη, εἶναι ὅμοιες τυπο-
λογικά μέ ἀντίστοιχες κλίμακες πού βρίσκονται στό κάστρο τῆς Ἁλι-
καρνασσοῦ, στή βασιλική τῆς Πριήνης, στή Μίλητο, στά Δίδυμα (τώρα 
στό Μουσεῖο τῶν Μυλασῶν) καί ἀλλοῦ. Τέτοιου τύπου κλίμακες δέν 
ἔχουν ἐντοπισθεῖ στήν ἠπειρωτική Ἑλλάδα, παρά μόνον στήν Κῶ καί 
σέ ἄλλα νησιά τῆς περιοχῆς καί στίς ἀπέ ναντι πόλεις τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. 

Ἀπό τά λατομεῖα τοῦ νησιοῦ εἶναι γνωστά ἐκεῖνα τοῦ λευκοῦ 
μαρμάρου στό ὄρος Δίκαιος, πού παρήγαγαν χονδρόκοκκο λευκό 
μάρμαρο μέ γκρίζες φλεβώσεις, ἐνῶ σχετικά πρόσφατα ἐντοπίστη-
κε ἕνα λατομεῖο στή θέση «Πελεκητά» τῆς Κεφάλου, πού παρήγαγε 
φαιό μάρμαρο. Ἄν καί τά τοπικά μάρμαρα δέν ἔχουν ὑποστεῖ χημικές 
ἀναλύσεις, ἡ λειτουργία τοπικῶν ἐργαστηρίων γλυπτικῆς πιθανολο-
γεῖται σέ κάποια γλυπτά πού φαίνεται ὅτι εἶναι κατασκευασμένα ἀπό 
ντόπιο μάρμαρο1089. Μέσα ἀπό νεότερες ἔρευνες γιά τά λατομεῖα τῆς 
Κῶ, συνάγεται ὅτι οἱ Κῶοι τεχνίτες εἴτε ἐξῆγαν πρός τίς πόλεις τῶν 
μικρασιατικῶν παραλίων ἕτοιμα προϊόντα ἀπό τά τοπικά ἐργαστήρια 
γλυπτικῆς τοῦ νησιοῦ εἴτε ἐργάζονταν ἐπί τόπου στά μικρασιατικά 
μνημεῖα1090.

Τά γλυπτά πού ἀποδίδονται σέ ντόπιους τεχνίτες θεματολογικά, 
ἀκολουθοῦν μέν τό λεξιλόγιο πού ἔχει καθιερωθεῖ ἀπό τά εἰσηγμένα ἀπό 
τήν πρωτεύουσα γλυπτά, ὡστόσο σέ κάποια παραδείγματα ἡ τεχνο-
τροπική ἀπόδοση τῶν θεμάτων εἶναι σαφῶς ὑποδεέστερης ποιότητας, 
μέ ἐπαρχιακό χαρακτήρα (ὅπως π.χ. στά δύο ἰωνικά κιονόκρανα μέ 
συμφυές ἐπίθημα μέ ἀρ. κατ. 71 καί 72). Δέν λείπουν καί οἱ περιπτώσεις 
πού σέ κάποια προφανῶς τοπικῆς προέλευσης γλυπτά, ἐπιχειρεῖται ἡ 
δημιουργία νέων μορφολογικῶν τύπων ἤ διακοσμητικῶν θεμάτων, πού 
καταλήγει ὅμως σέ τεκτονικό σχῆμα καί ξηρές διακοσμητικές συνθέσεις 
(ὅπως στά δύο ἰδιότυπα ἰωνικά κιονόκρανα μέ συμφυές ἐπίθημα μέ ἀρ. 

1089. Τά κοινά γεωλογικά χαρακτηριστικά τῶν λατομείων τῶν νησιῶν τοῦ ἀνατολικοῦ 
Αἰγαίου καί τῶν μικρασιατικῶν παραλίων καθιστοῦν δυσχερῆ τή μακροσκοπική διάκριση 
μεταξύ τῶν μαρμάρων τῶν δύο περιοχῶν. Τά ἀρχιτεκτονικά γλυπτά πού φαίνεται ὅτι εἶναι 
κατασκευασμένα ἀπό τοπικό ἤ μικρασιατικό μάρμαρο ἀριθμοῦν 129 παραδείγματα, βλ. 
Εὑρετήριο 2 στό Β΄ τεῦχος τῆς μελέτης (περιγραφικός κατάλογος).

1090. Βλ. παραπάνω, κεφ. Ι.4.
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κατ. 75 καί 76). Ἐπίσης, σέ ἀρκετά εἰσηγμένα γλυπτά φαίνεται ὅτι ἡ 
τελική ἐπεξεργασία ἔγινε ἐπί τόπου ἀπό ντόπιους τεχνίτες. 

Κάποια ἀπό τά γλυπτά πού χρονολογοῦνται σέ ὀψιμότερη πε-
ρίο δο, ὅπως τό θωράκιο μέ χρῖσμα πού βρέθηκε στήν Παναγία τῶν 
Καστριανῶν (ἀρ. κατ. 219), εἶναι προϊόντα παρηκμασμένων τοπικῶν 
ἐργαστηρίων, ὅπως δείχνει ἡ προχειρότητα τοῦ σχεδίου καί ἡ χαμηλή 
ποιότητα τῆς ἐπεξεργασίας. Φαίνεται ὅτι μέσα στήν ταραγμένη περίο-
δο τῶν ἀραβικῶν ἐπιδρομῶν, ὅταν τό ἐμπόριο μαρμάρου σημειώνει 
πτώση, κάποιοι ντόπιοι τεχνίτες συνεχίζουν νά ἐργάζονται ἀντιγράφο-
ντας παλαιότερους τύπους, γνωστούς στό νησί, προκειμένου ἴσως νά 
χρησιμοποιηθοῦν γιά τήν ἐπισκευή κατεστραμμένων ἀπό τίς ἐπιδρομές 
μνημείων. 

Τό χαρακτηριστικό παράδειγμα αὐτοῦ τοῦ θωρακίου, πού χρονο-
λογεῖται στόν προχωρημένο 7ο αἰ., θά εἶναι καί μία ἀπό τίς ὕστατες 
προσπάθειες νά ἀποτυπωθοῦν στό μάρμαρο τά θέματα καί οἱ αἰσθη-
τικές ἀρχές πού ἐπικράτησαν κατά τή διάρκεια τῆς παλαιοχριστια-
νικῆς περιόδου. Σύμφωνα μέ τά μέχρι σήμερα δεδομένα, ἀπό τό β΄ μισό 
τοῦ 7ου αἰ. καί μετά, τό νησί θά γνωρίσει τήν παρακμή καί θά ἀρχίσει 
νά ἐπανακάμπτει μόνο στό τέλος τοῦ 10ου καί κυρίως ἀπό τόν 11ο 
αἰ., ὅταν φθάνει στήν Κῶ ὁ Ὅσιος Χριστόδουλος ὁ Λατρηνός, γιά νά 
ἐγκαινιάσει μία νέα περίοδο οἰκοδομικῆς δραστηριότητας καί καλλιτε-
χνικῆς δημιουργίας. 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΑ ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΑ

1. [Ἀρ(χ) 799] Κανονικό κορινθιακό κιονόκρανο
Μάρμαρο: Γκριζωπό. 
Κατάσταση: Ἀποκρούσεις κατά τόπους.
Διαστάσεις: Ὕψ. 0,44μ. Πλευρά ἄβακα 0,46μ. Διάμ. 0,31μ.
Προέλευση: Ἄγνωστη.
Θέση: Κάστρο Νεραντζιᾶς, Βόρεια τάφρος, ἀνατολικά τῆς κλίμακας.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο. 
Χρονολόγηση: β΄ μισό 4ου αἰ.

2. Κανονικό κορινθιακό κιονόκρανο
Μάρμαρο: Λευκό. 
Κατάσταση: Ἐπιφάνεια ἀσβεστοποιημένη. Φθορές καί μελανά ἱζήματα κατά 
τόπους. Τοπικές ἀποκρούσεις.
Διαστάσεις: Ὕψ. 0,46μ. Ἄνω ἐπιφ. 0,53 Χ 0,52μ. Διάμ. 0,37μ.
Προέλευση: Ἄγνωστη.
Θέση: Πλατεῖα Πλατάνου, μουσουλμανική κρήνη τεμένους Γαζῆ Χασάν Πασᾶ 
(Λότζια).
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο. 
Χρονολόγηση: β΄ μισό 4ου αἰ.

3. Κορινθιακό κιονόκρανο μέ μία στεφάνη φύλλων πριονωτῆς ἄκανθας 
Μάρμαρο: Λευκό μέ γαλανές φλεβώσεις (προκοννήσιο).
Κατάσταση: Ἀπώλειες στόν ἄβακα. Τοπικά γκριζωπά ἱζήματα.
Διαστάσεις: Ὕψ. 0,31μ. Ἄνω ἐπιφ. 0,40 Χ 0,41 (σωζ.)μ. Διάμ. 0,32μ.
Προέλευση: Βασιλική Καμαρίου Κεφάλου.
Θέση: Ρωμαϊκή Οἰκία, περίβολος.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο.
Χρονολόγηση: τέλη 5ου - ἀρχές 6ου αἰ.

4. Κορινθιακό κιονόκρανο μέ μία στεφάνη φύλλων πριονωτῆς ἄκανθας 
Μάρμαρο: Λευκόγκριζο (προκοννήσιο).
Κατάσταση: Λείπουν τμήματα τοῦ ἄβακα. Πολλά ἱζήματα στήν ἐπιφάνεια τοῦ 
μαρμάρου.
Διαστάσεις: Ὕψ.0,30 μ. Ἄνω ἐπιφ. 0,37 Χ 0,37 (σωζ.)μ. Διάμ. 0,32μ.
Προέλευση: Βασιλική Καμαρίου Κεφάλου.
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Θέση: Ρωμαϊκή Οἰκία, περίβολος.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο. 
Χρονολόγηση: τέλη 5ου - ἀρχές 6ου αἰ.

5. [Ἀρ(χ) 252] Κορινθιακό κιονόκρανο μέ συνωστισμένη ἄκανθα καί τέσσερα ἄνω 
φύλλα

Μάρμαρο: Γκριζοκίτρινο (ἴσως τοπικό ἤ μικρασιατικό).
Κατάσταση: Ἀπώλειες στίς γωνίες τοῦ ἄβακα, στίς ἀπολήξεις τῶν κορυφαίων 
λοβῶν τῶν φύλλων τῆς στεφάνης καί στή βάση τοῦ καλάθου.
Διαστάσεις: Ὕψ. 0,43μ. Ἄνω ἐπιφ. 0,67Χ0,60μ.
Προέλευση: Ἄγνωστη.
Θέση: Μουσεῖο Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν Κάστρου Νεραντζιᾶς.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο. 
Χρονολόγηση: α΄ μισό 6ου αἰ.

6. [Ἀρ(χ) 253] Κορινθιακό κιονόκρανο μέ συνωστισμένη ἄκανθα καί τέσσερα ἄνω 
φύλλα

Μάρμαρο: Γκριζοκίτρινο (ἴσως τοπικό ἤ μικρασιατικό).
Κατάσταση: Λείπει σχεδόν ὁλόκληρη ἡ μία πλευρά τοῦ ἄβακα καί κατά τό ἥμισυ 
μία δεύτερη. Ἀποκρούσεις στίς γωνίες τοῦ ἄβακα, στίς ἀπολήξεις τῶν κορυφαίων 
λοβῶν τῶν φύλλων τῆς στεφάνης καί στή βάση τοῦ καλάθου.
Διαστάσεις: Ὕψ. 0,31μ. Ἄνω ἐπιφ. 0,60Χ0,60μ.
Προέλευση: Ἄγνωστη.
Θέση: Μουσεῖο Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν Κάστρου Νεραντζιᾶς.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο. 
Χρονολόγηση: α΄ μισό 6ου αἰ.

7. [Ἀρ(χ) 251] Κορινθιακό κιονόκρανο μέ ἕξι φύλλα σέ μία ζώνη
Μάρμαρο: Γκριζόλευκο (ἴσως τοπικό ἤ μικρασιατικό).
Κατάσταση: Διατηρεῖται σέ καλή κατάσταση μέ κατά τόπους ἀποκρούσεις.
Διαστάσεις: Ὕψ. 0,32μ. Ἄνω ἐπιφ. 0,40Χ0,27μ. Κάτω ἐπιφ. 0,25Χ0,20μ.
Προέλευση: Ἄγνωστη.
Θέση: Μουσεῖο Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν Κάστρου Νεραντζιᾶς.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο. 
Χρονολόγηση: τέλη 4ου - ἀρχές 5ου αἰ.

8. [Ἀρ(χ) 255] Κορινθιακό κιονόκρανο μέ τέσσερα φύλλα σέ μία ζώνη
Μάρμαρο: Γκριζωπό.
Κατάσταση: Ἀποκρούσεις στίς γωνίες καί τίς πτυχώσεις τοῦ ἄβακα καί στόν 
κάλαθο. Λίγα κατά τόπους ἱζήματα.
Διαστάσεις: Ὕψ. 0,23μ. Ἄνω ἐπιφ. 0,23Χ0,24μ. Διάμ. 0,15μ.
Προέλευση: ΚΑΘ. ΝΕΚΡ. (γραμμένο μέ μολύβι).
Θέση: Μουσεῖο Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν Κάστρου Νεραντζιᾶς.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο. 
Χρονολόγηση: μέσα 5ου αἰ.

-4-MHLITSH_TOMOS B-1 no 17.indd   332 29/3/2018   10:39:12 πµ



ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΚΩ

332 333

9. [Ἀρ(χ) 181] Κορινθιακό κιονόκρανο μέ τέσσερα φύλλα σέ μία ζώνη 
Μάρμαρο: Γκριζόλευκο μέ γαλανές φλεβώσεις (προκοννήσιο).
Κατάσταση: Ἀποκρούσεις στίς γωνίες τοῦ ἄβακα καί στή βάση τοῦ καλάθου.
Διαστάσεις: Ὕψ. 0,28μ. Ἄνω ἐπιφ. 0,31 Χ 0,35μ.
Προέλευση: Καρδάμαινα (γραμμένο μέ μολύβι).
Θέση: Μουσεῖο Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν Κάστρου Νεραντζιᾶς.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο. 
Χρονολόγηση: τέλη 5ου αἰ.

10. [Ἀρ(χ) 182] Κορινθιακό κιονόκρανο μέ τέσσερα φύλλα σέ μία ζώνη 
Μάρμαρο: Γκριζόλευκο μέ γαλανές φλεβώσεις (προκοννήσιο).
Κατάσταση: Ἀποκρούσεις στίς γωνίες τοῦ ἄβακα καί στίς ἕλικες. Ἱζήματα στόν 
ἄβακα.
Διαστάσεις: Ὕψ. 0,28μ. Ἄνω ἐπιφ. 0,33 Χ 0,34μ.
Προέλευση: Ἄγνωστη.
Θέση: Μουσεῖο Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν Κάστρου Νεραντζιᾶς.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο. 
Χρονολόγηση: τέλη 5ου- ἀρχές 6ου αἰ.

11. [Ἀρ(χ) 245] Κορινθιακό κιονόκρανο μέ τέσσερα φύλλα σέ μία ζώνη 
Μάρμαρο: Λευκό μέ γκρίζες φλεβώσεις (προκοννήσιο).
Κατάσταση: Ἀποκρούσεις τοπικές. 
Διαστάσεις: Ὕψ. 0,26μ. Ἄνω ἐπιφ. 0,35Χ0,33μ. Κάτω ἐπιφ.0,225Χ0,17μ.
Προέλευση: Ἄγνωστη.
Θέση: Μουσεῖο Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν Κάστρου Νεραντζιᾶς.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο. 
Χρονολόγηση: β΄ μισό 5ου αἰ.

12. Κορινθιακό κιονόκρανο μέ τέσσερα φύλλα σέ μία ζώνη 
Μάρμαρο: Λευκόγκριζο.
Κατάσταση: Ἀποκρούσεις στίς γωνίες τοῦ καλάθου. Λείπει τμῆμα τοῦ ἄβακα.
Διαστάσεις: Ὕψ. 0,335μ. Διάμ.: 0,19μ. Ἄνω ἐπιφ. 0,24Χ0,16μ.
Προέλευση: Ἄγνωστη. (Βασιλική Ἁγίων Ἀναργύρων;).
Θέση: Αὔλειος χῶρος Ἁγίων Ἀποστόλων Ἀντιμάχειας.
Βιβλιογραφία: Μαστορόπουλος, Ἀντιμάχεια, φωτ. στή σελ. 88. 
Χρονολόγηση: Ἀρχές 6ου αἰ.

13.[Ἀρ(χ) 247]Δύο κορινθιακά κιονόκρανα μέ τέσσερα φύλλα σέ μία ζώνη 
Μάρμαρο: Γκριζόλευκο.
Κατάσταση: Ἀποκρούσεις στίς γωνίες τοῦ ἄβακα. Λείπει τμῆμα τοῦ κάτω μέρους 
τοῦ καλάθου.
Διαστάσεις: Σωζ. ὕψ. 0,22μ. Ἄνω ἐπιφ. 0,16Χ0,16μ.
Προέλευση: Στό ἕνα κιονόκρανο (ἀριστερά) Θ (Δυτικές Θέρμες;) γραμμένο μέ 
μολύβι.
Θέση: Μουσεῖο Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν Κάστρου Νεραντζιᾶς.
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Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο. 
Χρονολόγηση: α΄ μισό 6ου αἰ.

14. [Ἀρ(χ) 243] Κορινθιακό κιονόκρανο μέ τέσσερα φύλλα σέ μία ζώνη 
Μάρμαρο: Λευκόγκριζο.
Κατάσταση: Λείπει ἡ μία πλευρά τοῦ κιονοκράνου καί τό κάτω τμῆμα τοῦ 
καλάθου. Στή φωτογραφία τῆς δημοσίευσης τοῦ Ὀρλάνδου σώζεται μεγαλύτερο 
τμῆμα τοῦ κάτω μέρους τοῦ κιονοκράνου.
Διαστάσεις: Σωζ. ύψ. 0,22μ. Ἄνω σωζ. ἐπιφ. 0,44Χ0,30μ. 
Προέλευση: Βασιλική Ἁγίου Ἰωάννη Θεολόγου Μαστιχάρι.
Θέση: Μουσεῖο Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν Κάστρου Νεραντζιᾶς.
Βιβλιογραφία: Ὀρλάνδος, «Βασιλικαί Κῶ», 29, εἰκ. 27.
Χρονολόγηση: β΄ μισό 6ου αἰ. 

15. [Ἀρ(χ) 180] Κορινθιακό κιονόκρανο μέ τέσσερα φύλλα σέ μία ζώνη 
Μάρμαρο: Γκριζόλευκο.
Κατάσταση: Τοπικές ἀποκρούσεις καί ἀπώλειες τῆς ἐπιφάνειας στίς δύο ἕλικες.
Διαστάσεις: Ὕψ. 0,25μ. Ἄνω ἐπιφ. 0,38 Χ 0,38μ.
Προέλευση: Ἄγνωστη.
Θέση: Μουσεῖο Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν Κάστρου Νεραντζιᾶς.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο.
Χρονολόγηση: β΄ μισό 6ου αἰ.

16. Κορινθιακό κιονόκρανο τύπου V μέ τέσσερα φύλλα σέ μία ζώνη 
Μάρμαρο: Λευκόγκριζο μέ γαλανές φλεβώσεις (προκοννήσιο).
Κατάσταση: Τοπικές ἀποκρούσεις.
Διαστάσεις: Ὕψ.0,30 μ. Ἄνω ἐπιφ. 0,40 Χ 0,40μ. Διάμ.: 0,30μ.
Προέλευση: Ἄγνωστη.
Θέση: Ρωμαϊκή Οἰκία, αὔλειος χῶρος.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο. 
Χρονολόγηση: Ἀρχές 6ου αἰ.

17. Κορινθιακό κιονόκρανο τύπου V μέ τέσσερα φύλλα σέ μία ζώνη 
Μάρμαρο: Λευκόγκριζο μέ γαλανές φλεβώσεις (προκοννήσιο).
Κατάσταση: Πολλά γκριζωπά ἱζήματα.
Διαστάσεις: Ὕψ. 0,30μ. Ἄνω ἐπιφ. 0,40 Χ 0,41μ. Διάμ. 0,30μ.
Προέλευση: Ἄγνωστη.
Θέση: Ρωμαϊκή Οἰκία, αὔλειος χῶρος.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο. 
Χρονολόγηση: Ἀρχές 6ου αἰ.

18. Κορινθιακό κιονόκρανο τύπου V μέ τέσσερα φύλλα σέ μία ζώνη 
Μάρμαρο: Γκριζόλευκο (πιό γκριζωπό ἀπό τό προηγούμενο) μέ γαλανές φλε-
βώσεις (προκοννήσιο).
Κατάσταση: Λίγες τοπικές ἀποκρούσεις.
Διαστάσεις: Ὕψ. 0,30μ. Ἄνω ἐπιφ. 0,44 Χ 0,43μ. Διάμ.: 0,31μ.
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Προέλευση: Ἄγνωστη.
Θέση: Ρωμαϊκή Οἰκία, αὔλειος χῶρος.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο. 
Χρονολόγηση: Ἀρχές 6ου αἰ.

19. Κορινθιακό κιονόκρανο τύπου V μέ τέσσερα φύλλα σέ μία ζώνη 
Μάρμαρο: Γκριζόλευκο μέ γαλανές φλεβώσεις (προκοννήσιο).
Κατάσταση: Λίγες τοπικές ἀποκρούσεις.
Διαστάσεις: Ὕψ. 0,285 μ. Ἄνω ἐπιφ. 0, 43Χ 0,45μ. Διάμ. 0,35μ.
Προέλευση: Ἄγνωστη.
Θέση: Ρωμαϊκή Οἰκία, αὔλειος χῶρος.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο. 
Χρονολόγηση: Ἀρχές 6ου αἰ.

20. Κορινθιακό λυρόσχημο κιονόκρανο μέ τέσσερα φύλλα σέ μία ζώνη
Μάρμαρο: Λευκό μέ γαλανές φλεβώσεις (προκοννήσιο).
Κατάσταση: Πολλά γκριζωπά ἱζήματα.
Διαστάσεις: Ὕψ. 0,31μ. Ἄνω ἐπιφ. 0, 48Χ 0,49μ. Διάμ. 0,30μ.
Προέλευση: Ἄγνωστη.
Θέση: Ρωμαϊκή Οἰκία, αὔλειος χῶρος.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο.
Χρονολόγηση: Ἀρχές 6ου αἰ.

21. Κιονόκρανο μέ «πλήρη» φύλλα 
Μάρμαρο: Λευκό μέ γκριζωπές φλεβώσεις (προκοννήσιο) καί μελανά ἱζήματα.
Κατάσταση: Ἀπώλειες στά φύλλα τοῦ καλάθου, στίς πτυχώσεις τοῦ ἄβακα καί στίς 
ἡμικυκλικές ἀποφύσεις. Τό κάτω μέρος τοῦ καλάθου συμπληρωμένο μέ τσιμέντο.
Διαστάσεις: Ὕψ. 0,38μ. Ἄνω ἐπιφ. 0,45Χ0,40μ. Διάμ. 0,38μ.
Προέλευση: Ἄγνωστη.
Θέση: Πλατεία Πλατάνου, Μουσουλμανική κρήνη τεμένους Γαζῆ Χασάν Πασᾶ.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο. 
Χρονολόγηση: α΄ μισό 6ου αἰ.

22. Ἀρ(χ) 734 Κιονόκρανο μέ «πλήρη» φύλλα 
Μάρμαρο: Γκριζοκίτρινο.
Κατάσταση: Λίγες ἀποκρούσεις στίς γωνίες καί στίς ἡμικυκλικές ἀποφύσεις τοῦ 
ἄβακα. Τοπικά ἱζήματα.
Διαστάσεις: Ὕψ. 0,40μ. Ἄνω ἐπιφ. 0,53Χ0,50μ.
Προέλευση: Βρέθηκε στήν περιοχή Πλατύς Ποταμός στό Ψαλίδι (κοντά στή 
βασιλική τοῦ Ἁγίου Γαβριήλ).
Θέση: Πρατήριο βενζίνης Σαράγια, Ἀντιμάχεια.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο. 
Χρονολόγηση: α΄ μισό 6ου αἰ.
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23. Κιονόκρανο μέ «πλήρη» φύλλα 
Μάρμαρο: Λευκό μέ γκριζωπές φλεβώσεις καί μελανά ἱζήματα.
Κατάσταση: Ἀποκρούσεις σέ ὅλη τήν ἐπιφάνεια τοῦ καλάθου καί στόν ἄβακα.
Διαστάσεις: Ὕψ. 0,38μ. Ἄνω ἐπιφ. 0,50Χ0,50μ. Διάμ. 0,38μ.
Προέλευση: Ἄγνωστη.
Θέση: Πλατεία Πλατάνου, Μουσουλμανική κρήνη τεμένους Γαζῆ Χασάν Πασᾶ.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο. 
Χρονολόγηση: α΄ μισό 6ου αἰ.

24. Κιονόκρανο μέ «πλήρη» φύλλα 
Μάρμαρο: Γκριζόλευκο.
Κατάσταση: Ἦταν καλυμμένο μέ ἀσβεστοκονίαμα πού καθαρίστηκε πρόσφατα. 
Τοπικές ἀποκρούσεις.
Διαστάσεις: Ὕψ. 0,42μ. Διάμ. 0,385μ. Ἄνω ἐπιφ. 0,54Χ0,58μ.
Προέλευση: Ἄγνωστη.
Θέση: Ἐντοιχισμένο σέ θρανίο στήν αὐλή τῆς Τιμίας Ζώνης, θέση «Ταπάχανα», 
Πυλί.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο.
Χρονολόγηση: α΄ μισό 6ου αἰ.

ΘΕΟΔΟΣΙΑΝΑ ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΑ

25. [Ἀρ(χ) 249] Θεοδοσιανό κιονόκρανο
Μάρμαρο: Λευκό μέ γκριζογάλανες παράλληλες φλεβώσεις (προκοννήσιο).
Κατάσταση: Ἀπώλειες στόν ἄβακα καί στίς ζῶνες τοῦ καλάθου. Τοπικά ἱζήματα.
Διαστάσεις: Ὕψ. 0,33μ. Διάμ. 0,31μ. Ἄνω ἐπιφ. 0,35Χ0,33μ.
Προέλευση: Ἴσως ἀπό βασιλική Ἁγίας Θεότητας Καρδάμαινας.
Θέση: Μουσεῖο Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν Κάστρου Νεραντζιᾶς.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο. 
Χρονολόγηση: β΄ μισό 5ου - ἀρχές 6ου αἰ.

ΙΩΝΙΚΑ ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΑ

26. [Ἀρ(χ) 203] Ἰωνικό κιονόκρανο
Μάρμαρο: Γκριζωπό μέ κιτρινωπή πατίνα.
Κατάσταση: Ἀποκρούσεις στά προσκεφάλαια, στίς ἕλικες, στόν ἄβακα καί τόν 
ἐχῖνο. Λείπει ἡ μία ἕλικα καί τό ἥμισυ τοῦ ἑνός προσκεφαλαίου.
Διαστάσεις: Ὕψ. 0,13μ. Ἄνω ἐπιφ. 0,26 Χ 0,28μ. Διάμ. βάσης 0,27μ.
Προέλευση: Ἄγνωστη.
Θέση: Μουσεῖο Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν Κάστρου Νεραντζιᾶς.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο.
Χρονολόγηση: Ὄψιμος 5ος αἰ.

27. [Ἀρ(χ) 207] Ἰωνικό κιονόκρανο 
Μάρμαρο: Γκριζωπό.
Κατάσταση: Ἀποκρούσεις στίς ἕλικες, στά προσκεφάλαια καί στόν ἄβακα. Στήν 
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κάτω ἐπιφάνεια τοῦ κιονοκράνου, πού εἶναι ἁδρά λαξευμένη, ὑπάρχει τετράγω-
νος τόρμος (0,02 Χ 0,02μ., βάθ. 0,02μ.).
Διαστάσεις: Ὕψ. 0,19μ. Ἄνω ἐπιφ. 0,26 Χ 0,27 μ. Διάμ. βάσης 0,38μ. 
Προέλευση: Ἄγνωστη.
Θέση: Μουσεῖο Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν Κάστρου Νεραντζιᾶς.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο.
Χρονολόγηση: Ὄψιμος 5ος αἰ.

28. [Ἀρ(χ) 212] Ἰωνικό κιονόκρανο
Μάρμαρο: Γκριζοκίτρινο.
Κατάσταση: Ἀποκρούσεις στίς ἕλικες, στόν ἐχῖνο καί στίς γωνίες τοῦ ἄβακα. 
Πολλά ἱζήματα κατά τόπους. Στό κέντρο τῆς κάτω ἐπιφάνειας κυκλικός τόρμος, 
διάμ. 0,03μ. καί βάθ. 0,02μ., μέ αὔλακα μολυβδοχόησης πού φθάνει μέχρι τήν 
περιφέρεια (μῆκ. 0,13μ.). 
Διαστάσεις: Ὕψ. 0,13μ. Ἄνω ἐπιφ. 0,29 Χ 0,29μ. Διάμ. 0,27μ. 
Προέλευση: Ἄγνωστη.
Θέση: Μουσεῖο Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν Κάστρου Νεραντζιᾶς.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο.
Χρονολόγηση: β΄ μισό 5ου αἰ.

29. [Ἀρ(χ) 217] Ἰωνικό κιονόκρανο 
Μάρμαρο: Γκριζόλευκο.
Κατάσταση: Λίγες περιφερειακές ἀποκρούσεις κατά τόπους. 
Διαστάσεις: Ὕψ. 0,14μ. Ἄνω ἐπιφ. 0,28Χ0,27μ. Διάμ. βάσης 0,26μ.
Προέλευση: Ἄγνωστη.
Θέση: Μουσεῖο Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν Κάστρου Νεραντζιᾶς.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο.
Χρονολόγηση: β΄ μισό 5ου αἰ.

30. [Ἀρ(χ) 220] Ἰωνικό κιονόκρανο
Μάρμαρο: Γκριζωπό χονδρόκοκκο.
Κατάσταση: Ἀρκετά καλή κατάσταση. Λίγες τοπικές ἀποκρούσεις καί ἱζήματα.
Διαστάσεις: Ὕψ. 0,16μ. Ἄνω ἐπιφ. 0,37Χ0,37μ. Διάμ. βάσης 0,31μ.
Προέλευση: Ἄγνωστη.
Θέση: Μουσεῖο Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν Κάστρου Νεραντζιᾶς.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο.
Χρονολόγηση: β΄ μισό 5ου αἰ. - ἀρχές 6ου αἰ.

31. Ἰωνικό κιονόκρανo
Μάρμαρο: Γκριζόλευκο.
Κατάσταση: Λίγες τοπικές ἀποκρούσεις.
Διαστάσεις: Δέν κατέστη δυνατό νά μετρηθοῦν.
Προέλευση: Βαπτιστήριο Ἁγίου Ἰωάννη Προδρόμου (Ἑπτά Βήματα).
Θέση: Βαπτιστήριο Ἁγίου Ἰωάννη Προδρόμου (Ἑπτά Βήματα). Κατά χώραν.
Βιβλιογραφία: Ὀρλάνδος, «Βαπτιστήριο Κῶ», 441, ὑποσημ. 2. Balducci, 
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Basiliche, 47-50, εἰκ. 40-43. Ὁ Ὀρλάνδος ἀναφέρει ὅτι κάποια κιο νόκρανα ἀπό 
τά Ἑπτά Βήματα χρησιμοποιήθηκαν στό τζαμί τῆς Λό τζιας. Σήμερα στό τζαμί 
ὑπάρχουν νεότερα κιονόκρανα, τά ὁποῖα πιθανότατα τοποθετήθηκαν κατά τήν 
ἐπισκευή τοῦ τζαμιοῦ ἀπό τούς Ἰταλούς μετά τόν σεισμό τοῦ 1933. 
Φωτ.: Ἰταλικό Ἀρχεῖο ΕΦΑ Δωδ/ου, ἀρ. ἀρν. 1367Β
Χρονολόγηση: β΄ μισό 6ου αἰ.

32. Ἰωνικό κιονόκρανο 
Μάρμαρο: Γκριζόλευκο.
Κατάσταση: Λίγες τοπικές ἀποκρούσεις.
Διαστάσεις: Δέν κατέστη δυνατό νά μετρηθοῦν.
Προέλευση: Βαπτιστήριο Ἁγίου Ἰωάννη Προδρόμου (Ἑπτά Βήματα).
Θέση: Βαπτιστήριο Ἁγίου Ἰωάννη Προδρόμου (Ἑπτά Βήματα). Κατά χώραν.
Βιβλιογραφία: Ὀρλάνδος, «Βαπτιστήριο Κῶ», 441, ὑποσημ. 2. Balducci, Basi-
liche, 47-50, εἰκ. 40-43. 
Φωτ.: Ἰταλικό Ἀρχεῖο ΕΦΑ Δωδ/ου, ἀρ. ἀρν. 1367Β
Χρονολόγηση: β΄ μισό 6ου αἰ.

33. Ἰωνικό κιονόκρανο 
Μάρμαρο: Γκριζόλευκο.
Κατάσταση: Λίγες τοπικές ἀποκρούσεις.
Διαστάσεις: Δέν κατέστη δυνατό νά μετρηθεῖ.
Προέλευση: Παλαιοχριστιανικό Βαπτιστήριο Ἁγίου Ἰωάννη Προδρόμου (Ἑπτά 
Βήματα).
Θέση: Παλαιοχριστιανικό Βαπτιστήριο Ἁγίου Ἰωάννη Προδρόμου (Ἑπτά Βή-
ματα). Κατά χώραν.
Βιβλιογραφία: Ὀρλάνδος, «Βαπτιστήριο Κῶ», 441, ὑποσημ. 2. Balducci, Basi-
liche, 47-50, εἰκ. 40-43. 
Φωτ.: Ἰταλικό Ἀρχεῖο ΕΦΑ Δωδ/ου, ἀρ. ἀρν. 1367Β
Χρονολόγηση: β΄ μισό 6ου αἰ.

34. [Ἀρ(χ) 209] Ἰωνικό κιονόκρανο 
Μάρμαρο: Λευκόγκριζο μέ σποραδικές γαλανές φλεβώσεις.
Κατάσταση: Ἀποκρούσεις στίς ἕλικες, στόν ἄβακα, στόν ἐχῖνο.
Διαστάσεις: Ὕψ. 0,12μ. Ἄνω ἐπιφ. 0,27 Χ 0,29μ. Διάμ. βάσης 0,24μ.
Προέλευση: Ἄγνωστη.
Θέση: Μουσεῖο Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν Κάστρου Νεραντζιᾶς.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο.
Χρονολόγηση: α΄ μισό 6ου αἰ.

35. [Ἀρ(χ) 204] Ἰωνικό κιονόκρανο 
Μάρμαρο: Γκριζωπό μέ κιτρινωπή πατίνα.
Κατάσταση: Ἱζήματα κατά τόπους. Ἀποκρούσεις στά προσκεφάλαια καί τόν 
ἄβα κα, πολλές στόν ἐχῖνο. Ἡ κάτω ἐπιφάνεια εἶναι ἁδρά δουλεμένη καί φέρει 
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στό κέντρο της κυκλικό τόρμο (διαμ. 0,08μ., βάθ. 0,05μ.) μέ ἴχνη ἱζήματος στό 
ἐσω τερικό.
Διαστάσεις: Ὕψ. 0,18μ. Ἄνω ἐπιφ. 0,38 Χ 0,39μ. Διάμ. βάσης 0,33μ.
Προέλευση: Ἄγνωστη.
Θέση: Μουσεῖο Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν Κάστρου Νεραντζιᾶς.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο.
Χρονολόγηση: β΄ μισό 6ου αἰ.

36. [Ἀρ(χ) 215] Ἰωνικό κιονόκρανο 
Μάρμαρο: Γκριζοκίτρινο.
Κατάσταση: Ἀποκρούσεις στίς ἕλικες, στόν ἄβακα καί στόν ἐχῖνο. Λίγα ἱζήματα 
κατά τόπους. 
Διαστάσεις: Ὕψ. 0,20μ. Ἄνω ἐπιφ. 0,29Χ0,28μ. Διάμ. 0,26μ. 
Προέλευση: Ἄγνωστη.
Θέση: Μουσεῖο Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν Κάστρου Νεραντζιᾶς.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο.
Χρονολόγηση: β΄ μισό 6ου αἰ. 

37. [Ἀρ(χ) 206] Ἰωνικό κιονόκρανο 
Μάρμαρο: Γκριζωπό μέ λεπτές γκριζωπές φλεβώσεις.
Κατάσταση: Ἀποκρούσεις στόν ἐχῖνο καί τόν ἄβακα. Λείπει ἡ μία ἕλικα. Τοπι κά 
ἱζήματα.
Διαστάσεις: Ὕψ. 0,12μ. Ἄνω ἐπιφ. 0,35 Χ 0,32μ. Διάμ. 0,29μ.
Προέλευση: Ἄγνωστη.
Θέση: Μουσεῖο Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν Κάστρου Νεραντζιᾶς.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο.
Χρονολόγηση: προχωρημένος 6ος αἰ. 

38. [Ἀρ(χ) 208] Ἰωνικό κιονόκρανο 
Μάρμαρο: Κιτρινωπό μέ γκρίζες φλεβώσεις.
Κατάσταση: Λείπει ἡ μία ἕλικα, ἀποκρούσεις στίς ὑπόλοιπες καί στόν ἐχῖνο. 
Ἀρκετά ἱζήματα στήν ἐπιφάνεια.
Διαστάσεις: Ὕψ. 0,15μ. Ἄνω ἐπιφ. 0,32 Χ 0,30μ. Διάμ. 0,38μ. 
Προέλευση: Ἄγνωστη.
Θέση: Μουσεῖο Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν Κάστρου Νεραντζιᾶς.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο.
Χρονολόγηση: προχωρημένος 6ος αἰ. 

ΙΩΝΙΚΑ ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΑ ΜΕ ΣΥΜΦΥΕΣ ΕΠΙΘΗΜΑ

39. [Ἀρ(χ) 896] Ἰωνικό κιονόκρανο μέ συμφυές ἐπίθημα 
Μάρμαρο: Λευκό μέ γαλανές παράλληλες φλεβώσεις (προκοννήσιο). 
Κατάσταση: Λείπει τμῆμα τοῦ ἰωνικοῦ μέρους καί τό μεγαλύτερο τμῆμα τοῦ 
ἐπιθήματος. Κατά τόπους γκριζομέλανα ἱζήματα.
Διαστάσεις: Ὕψ. 0,34μ. Ὕψ. ἑλίκ. 0,14μ. Διάμ. 0,45μ. Ἄνω ἐπιφ. σωζ. 0,60μ.Χ 0,60μ.
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Προέλευση: Ἄγνωστη (ἴσως ἀπό κάποια ἀπό τίς βασιλικές τῆς Καρδάμαινας).
Θέση: Κάστρο Ἀντιμάχειας, ἀμέσως δυτικά τῆς δυτικῆς εἰσόδου τοῦ ναοῦ τῆς 
Ἁγίας Παρασκευῆς.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο.
Χρονολόγηση: α΄ μισό 6ου αἰ.

40. [Ἀρ(χ) 802] Ἰωνικό κιονόκρανο μέ συμφυές ἐπίθημα 
Μάρμαρο: Λευκό μέ γκριζωπές παράλληλες φλεβώσεις (προκοννήσιο).
Κατάσταση: Κατά τόπους μελανά ἱζήματα. Λείπει ἡ μία στενή πλευρά καί τμῆμα 
τῆς μίας μακρᾶς πλευρᾶς τοῦ ἐπιθήματος.
Διαστάσεις: Ὕψ. 0,35μ. Ὕψ. ἑλίκ. 0,11μ. Διάμ. 0,44μ. Σωζ. ἄνω ἐπιφ. 0,80Χ0,61μ.
Προέλευση: Ἄγνωστη.
Θέση: Κάστρο Νεραντζιᾶς, νότια τοῦ Ν. περιβόλου τοῦ Μουσείου.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο.
Χρονολόγηση: Ἀρχές 6ου αἰ.

41. [Ἀρ(χ) 841] Ἰωνικό κιονόκρανο μέ συμφυές ἐπίθημα 
Μάρμαρο: Λευκό μέ γκριζωπές φλεβώσεις (προκοννήσιο).
Κατάσταση: Λείπει ἡ μία γωνία τοῦ ἐπιθήματος. Μικρές ἀποκρούσεις κατά τό-
πους στήν ἄνω ἀπόληξη. 
Διαστάσεις: Δέν κατέστη δυνατό νά μετρηθοῦν.
Προέλευση: Νότια βασιλική Ἁγίου Στεφάνου.
Θέση: Νότια βασιλική Ἁγίου Στεφάνου. Τοποθετήθηκε κατά τήν ἰταλική 
ἀναστήλωση σέ κίονα τῆς ν. γωνίας τοῦ στυλοβάτη τοῦ τέμπλου. Τμῆμα τοῦ 
ἄνω μέρους τοῦ κίονα εἶναι συμπληρωμένο μέ τσιμέντο. 
Βιβλιογραφία: Vemi, Chapiteaux, 181, ἀρ. 266, πίν. 75.
Χρονολόγηση: Τελευταῖο τέταρτο 5ου αἰ.

42. [Ἀρ(χ) 839] Ἰωνικό κιονόκρανο μέ συμφυές ἐπίθημα 
Μάρμαρο: Λευκό μέ γκρίζες φλεβώσεις (προκοννήσιο).
Κατάσταση: Καλή κατάσταση διατήρησης. Λείπει ἡ μία γωνία τοῦ ἐπιθήματος. 
Λίγα τοπικά ἱζήματα. 
Διαστάσεις: Ὕψ. 0,27μ. Ὕψ. ἑλίκ. 0,08μ. Διάμ. 0,39μ. Ἄνω ἐπιφ. 0,84Χ0,56μ.
Προέλευση: Νότια βασιλική Ἁγίου Στεφάνου.
Θέση: Νότια βασιλική Ἁγίου Στεφάνου. Στή φωτογράφηση τοῦ 1989 (Βέμη), 
σωζόταν ἐπάνω στόν κορμό τοῦ κίονα πού εἶχε τοποθετηθεῖ κατά τήν ἰταλική 
ἀναστήλωση. Σήμερα βρίσκεται τοποθετημένο ἐπάνω στό δ. ἄκρο τοῦ στυλοβάτη 
τῆς β. κοινοστοιχίας. Ὁ κίονας, εἶχε τοποθετηθεῖ στήν πρώτη ἀπό δυτικά βάση 
τοῦ στυλοβάτη καί σήμερα τό κάτω ἥμισυ βρίσκεται στή θέση αὐτή, ἐνῶ τό ἄνω 
μισό εἶναι πεσμένο δίπλα.
Βιβλιογραφία: Vemi, Chapiteaux, 181, ἀρ. 267, πίν. 75.
Χρονολόγηση: Τελευταῖο τέταρτο 5ου αἰ.

43. [Ἀρ(χ) 840] Ἰωνικό κιονόκρανο μέ συμφυές ἐπίθημα 
Μάρμαρο: Λευκό μέ γκριζωπές φλεβώσεις (προκοννήσιο).

-4-MHLITSH_TOMOS B-1 no 17.indd   340 29/3/2018   10:39:13 πµ



ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΚΩ

340 341

Κατάσταση: Σώζεται σέ πολύ καλή κατάσταση. Μικρή ἀπώλεια στή μία γωνία 
τοῦ ἐπιθήματος. 
Διαστάσεις: Ὕψ. 0,29μ. Ὕψ. ἑλίκ. 0,08μ. Διάμ. 0,38μ. Ἄνω ἐπιφ. 0,85Χ0,55μ.
Προέλευση: Νότια βασιλική Ἁγίου Στεφάνου.
Θέση: Νότια βασιλική Ἁγίου Στεφάνου. Στή φωτογράφηση τοῦ 1989 (Βέμη) σωζόταν 
ἐπάνω στόν κορμό τοῦ κίονα πού εἶχε τοποθετηθεῖ κατά τήν ἰταλική ἀναστήλωση στή 
β. γωνία τοῦ στυλοβάτη τοῦ τέμπλου. Σήμερα βρίσκεται τοποθετημένο ἀμέσως δυτικά 
τοῦ στυλοβάτη τοῦ τέμπλου, ἐνῶ τό ἄνω ἥμισυ τοῦ κίονα βρίσκεται πεσμένο δίπλα.
Βιβλιογραφία: Vemi, Chapiteaux, 181, ἀρ. 265, πίν. 74.
Χρονολόγηση: Τελευταῖο τέταρτο 5ου αἰ.

44. [Ἀρ(χ) 842] Ἰωνικό κιονόκρανο μέ συμφυές ἐπίθημα 
Μάρμαρο: Λευκό μέ γκριζωπές φλεβώσεις (προκοννήσιο).
Κατάσταση: Καλή κατάσταση διατήρησης. Λίγες κατά τόπους ἀποκρούσεις καί 
ἱζήματα.
Διαστάσεις: Ὕψ. 0,27μ. Ὕψ. ἑλίκ. 0,07μ. Διάμ. 0,37μ. Ἄνω ἐπιφ. 0,83Χ0,57μ.
Προέλευση: Νότια βασιλική Ἁγίου Στεφάνου.
Θέση: Νότια βασιλική Ἁγίου Στεφάνου. Στή φωτογράφηση τοῦ 1989 βρισκόταν 
τοποθετημένο σέ κίονα τοῦ δ. ἄκρου τοῦ στυλοβάτη τῆς ν. κιονοστοιχίας. Σήμε-
ρα τό κιονόκρανο εἶναι τοποθετημένο πρόχειρα στή θέση τῆς βάσης τοῦ κίονα, 
ἐνῶ ὁ κίονας (συγκολλημένος μέ τή βάση) εἶναι σπασμένος σέ δύο κομμάτια καί 
πεσμένος στό κεντρικό κλίτος δίπλα στό κιονόκρανο.
Βιβλιογραφία: Vemi, Chapiteaux, 182, ἀρ. 268, πίν. 75.
Χρονολόγηση: Τελευταῖο τέταρτο 5ου αἰ.

45. [Ἀρ(χ) 834 α] Ἰωνικό κιονόκρανο μέ συμφυές ἐπίθημα 
Μάρμαρο: Λευκό μέ γκρίζες φλεβώσεις (προκοννήσιο).
Κατάσταση: Στή μία πλευρά τοῦ ἐπιθήματος ἐκτεταμένα μελανοκάστανα ἱζήμα-
τα. Λείπουν οἱ δύο γωνίες τοῦ ἐπιθήματος καί μικρό τμῆμα τῆς τρίτης. 
Διαστάσεις: Δέν κατέστη δυνατό νά μετρηθοῦν.
Προέλευση: Βασιλική Ἁγίου Γαβριήλ.
Θέση: Βασιλική Ἁγίου Γαβριήλ. Τοποθετημένο στόν δεύτερο ἀπό ἀνατολικά 
κίονα τοῦ βόρειου στυλοβάτη.
Βιβλιογραφία: Balducci, Basiliche, 38, εἰκ. 32. Vemi, Chapiteaux, 182-183, ἀρ. 270, 
πίν. 76. 
Χρονολόγηση: Μέσα 6ου αἰ.

46. [Ἀρ(χ) 835 α] Ἰωνικό κιονόκρανο μέ συμφυές ἐπίθημα 
Μάρμαρο: Λευκό μέ γκριζωπές φλεβώσεις (προκοννήσιο).
Κατάσταση: Στό ἐπίθημα συσσωρεύονται μελανά ἱζήματα (λειχῆνες). Ἡ ἐπι φά νεια 
τοῦ ἐχίνου εἶναι ἀποξεσμένη. Λείπουν τμήματα ἀπό τίς γωνίες τοῦ ἐπιθήματος. 
Διαστάσεις: Ὕψ. 0,20μ. Ὕψ. ἑλίκ. 0,07μ. Διάμ. 0,23μ. Ἄνω ἐπιφ. 0,60Χ0,55μ.
Προέλευση: Βασιλική Ἁγίου Γαβριήλ.
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Θέση: Βασιλική Ἁγίου Γαβριήλ. Τοποθετημένο στό νοτιοανατολικό κίονα τοῦ 
κιβωρίου τοῦ Ἱεροῦ Βήματος.
Βιβλιογραφία: Vemi, Chapiteaux, 182, ἀρ. 269, πίν. 76.
Χρονολόγηση: Μέσα 6ου αἰ.

47. [Ἀρ(χ) 183] Ἰωνικό κιονόκρανο μέ συμφυές ἐπίθημα 
Μάρμαρο: Ὑπόλευκο μέ σποραδικές γκριζογάλανες φλεβώσεις (προκοννήσιο).
Κατάσταση: Ἀποκρούσεις στή μία γωνία τοῦ ἐπιθήματος.
Διαστάσεις: Ὕψ. 0,22μ. Ὕψ. ἑλίκ. 0,06μ. Πλ. Κιονόκρ. 0,30μ. Ἄνω ἐπιφ. 0,72 Χ 
0,42μ.
Προέλευση: Ψαλίδι, Βασιλική Ἁγίου Γαβριήλ.
Θέση: Μουσεῖο Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν Κάστρου Νεραντζιᾶς.
Βιβλιογραφία: Balducci, Basiliche, 37, εἰκ. 31. Vemi, Chapiteaux, 183, ἀρ. 271, πίν. 
76.
Χρονολόγηση: Μέσα 6ου αἰ.

48. Ἰωνικό κιονόκρανο μέ συμφυές ἐπίθημα 
Μάρμαρο: Δέν διακρίνεται τό εἶδος τοῦ μαρμάρου λόγω ἐπικάλυψης μέ ἀσβέστη.
Κατάσταση: Τό ἐπίθημα εἶναι ἀποκεκρουσμένο.
Διαστάσεις: Ὕψ. 0,24μ. Ὕψ. ἑλίκ. 0,07μ. Ἄνω ἐπιφ. 0,57Χ0,47μ.
Προέλευση: Ἄγνωστη (ἀπό βασιλική στήν ἴδια θέση ἤ ἀπό βασιλική Ἁγίων 
Ἀναργύρων;).
Θέση: Κοίμηση Θεοτόκου Ἀντιμάχειας (Προσκύνημα).
Βιβλιογραφία: Μαστορόπουλος, Ἀντιμάχεια, 188.
Χρονολόγηση: α΄ μισό 6ου αἰ. 

49. Ἰωνικό κιονόκρανο μέ συμφυές ἐπίθημα 
Μάρμαρο: Λευκό.
Κατάσταση: Σώζεται κατά τό ἥμισυ τοῦ μήκους του. Ἀπώλειες στή μία γωνία τοῦ 
ἐπιθήματος καί τοπικές ἀποκρούσεις.
Διαστάσεις: Δέν κατέστη δυνατό νά μετρηθοῦν.
Προέλευση: Βασιλική Καρδάμαινας (Ἁγία Βαρβάρα;).
Θέση: Ἔχει χαθεῖ.
Βιβλιογραφία: Vemi, Chapiteaux, 192, πίν. 83, ἀρ. 295.
Χρονολόγηση: β΄ μισό 6ου αἰ. 

50. Ἰωνικό κιονόκρανο μέ συμφυές ἐπίθημα 
Μάρμαρο: Λευκό μέ σποραδικές γκριζωπές φλεβώσεις.
Κατάσταση: Τοπικές ἀποκρούσεις στήν ἄνω ἀπόληξη τοῦ ἐπιθήματος. Μελανά 
ἱζήματα.
Διαστάσεις: Ὕψ. 0,24μ. Ὕψ. ἑλίκ. 0,06μ. Διάμ. 0,35μ. Ἄνω ἐπιφάνεια 0,78Χ0,47μ.
Προέλευση: Βασιλική Ἁγίου Ἰωάννη Θεολόγου, Μαστιχάρι.
Θέση: Βασιλική Ἁγίου Ἰωάννη Θεολόγου, Μαστιχάρι. 
Βιβλιογραφία: Ὀρλάνδος, «Βασιλικαί Κῶ», 18-19, εἰκ. 13. Πάλλας, «Ἰουστι νιά νεια 
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γλυπτά», 429-430, πίν. XXXVI,3 καί XXXVII,2. Pallas, Monuments, 232, εἰκ. 162. 
Sodini-Kolokotsas, Aliki, 67. Vemi, Chapiteaux, 183, ἀρ. 272, πίν. 77. 
Χρονολόγηση: β΄ μισό 6ου αἰ. 

51. [Ἀρ(χ) 832] Ἰωνικό κιονόκρανο μέ συμφυές ἐπίθημα 
Μάρμαρο: Γκριζόλευκο.
Κατάσταση: Μελανά ἱζήματα καί ἀποκρούσεις στίς γωνίες. 
Διαστάσεις: Ὕψ. 0,22μ. Ὕψ. ἑλίκ. 0,07μ. Διάμ. 0,30μ. Ἄνω ἐπιφ. 0,70Χ0,43μ.
Προέλευση: Ἄγνωστη.
Θέση: Μουσεῖο Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν Κάστρου Νεραντζιᾶς, Αὐλή Μουσείου.
Βιβλιογραφία: Vemi, Chapiteaux, 185, ἀρ. 277, πίν.77. 
Χρονολόγηση: β΄ μισό 6ου αἰ.

52. Ἰωνικό κιονόκρανο μέ συμφυές ἐπίθημα 
Μάρμαρο: Λευκόγκριζο.
Κατάσταση: Τοπικές ἀποκρούσεις.
Διαστάσεις: Ὕψ. 0,25μ. Ὕψ. ἑλίκ. 0,05μ. Ἄνω ἐπιφάνεια 0,71Χ0,56μ.
Προέλευση: Ἄγνωστη. (Ἴσως ἀπό τή Βασιλική Μαστιχαρίου).
Θέση: Ναΰδριο Ἁγίου Ἰωάννη, Μαστιχάρι.
Βιβλιογραφία: Vemi, Chapiteaux, 184, ἀρ. 273, πίν. 77.
Χρονολόγηση: β΄ μισό 6ου αἰ.

53. [Ἀρ(χ) 176] Ἰωνικό κιονόκρανο μέ συμφυές ἐπίθημα 
Μάρμαρο: Λευκό μέ γκρίζες φλεβώσεις (προκοννήσιο).
Κατάσταση: Ἀποκρούσεις σέ κάποια σημεῖα τοῦ ἐπιθήματος.
Διαστάσεις: Ὕψ. 0,30μ. Ὕψ. ἑλίκ. 0,10μ. Ἄνω ἐπιφ. ἐπιθ. 0,87 Χ 0,54μ. 
Προέλευση: Θ (Δυτικές Θέρμες;).
Θέση: Μουσεῖο Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν Κάστρου Νεραντζιᾶς.
Βιβλιογραφία: Vemi, Chapiteaux, 186-187, ἀρ. 280, πίν. 79. 
Χρονολόγηση: Τέλη 5ου-ἀρχές 6ου. 

54. [Ἀρ(χ) 177] Ἰωνικό κιονόκρανο μέ συμφυές ἐπίθημα 
Μάρμαρο: Λευκό μέ γκριζογάλανες φλεβώσεις (προκοννήσιο).
Κατάσταση: Σέ κάποια σημεῖα τοῦ ἐπιθήματος ὑπάρχουν ἀποκρούσεις.
Διαστάσεις: Ὕψ. 0,28μ. Ὕψ. ἑλίκ. 0,08μ. Ἄνω ἐπιφ. 0,86 Χ 0,57μ. 
Προέλευση: Ἄγνωστη (ἴσως Δυτικές Θέρμες).
Θέση: Μουσεῖο Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν Κάστρου Νεραντζιᾶς.
Βιβλιογραφία: Vemi, Chapiteaux, 59 καί 187, ἀρ. 281, πίν. 80. 
Χρονολόγηση: Τέλη 5ου-ἀρχές 6ου. 

55. [Ἀρ(χ) 179] Iωνικό κιονόκρανο μέ συμφυές ἐπίθημα 
Μάρμαρο: Λευκό μέ γκριζωπές φλεβώσεις (προκοννήσιο).
Κατάσταση: Λίγες ἀποκρούσεις στήν ἐπιφάνεια τοῦ ἐπιθήματος. Λείπει μικρό 
τμῆμα στό μέσον τῆς μίας στενῆς πλευρᾶς τοῦ ἐπιθήματος, ἐπάνω ἀπό τήν κεραία 
τοῦ σταυροῦ.
Διαστάσεις: Ὕψ. 0,36μ. Ὕψ. Ἐπιθ. 0,27μ. Ἄνω ἐπιφ. 1,01 Χ 0,71μ.
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Προέλευση: Θ (Δυτικές Θέρμες;).
Θέση: Μουσεῖο Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν Κάστρου Νεραντζιᾶς.
Βιβλιογραφία: Vemi, Chapiteaux, 186, ἀρ. 279, πίν. 78. Baldini κ.ἄ., «Terme 
Occidentali», 265, fig. 11.
Χρονολόγηση: Τέλη 5ου-ἀρχές 6ου. 

56. [Ἀρ(χ) 227] Ἰωνικό κιονόκρανο μέ συμφυές ἐπίθημα 
Μάρμαρο: Κιτρινωπό.
Κατάσταση: Ἀρκετές ἀποκρούσεις στή μία στενή πλευρά τοῦ ἐπιθήματος, στή 
μία μακρά, στίς ἀκμές καί τίς γωνίες τοῦ κιονοκράνου καί τοῦ ἐπιθήματος.
Διαστάσεις: Ὕψ. 0,21μ. Ὕψ. ἑλίκ. 0,05μ. Διάμ. 0,31μ. Ἄνω ἐπιφ. 0,60 Χ 0,44μ.
Προέλευση: Ἄγνωστη.
Θέση: Μουσεῖο Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν Κάστρου Νεραντζιᾶς.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο. 
Χρονολόγηση: β΄ μισό 6ου αἰ.

57. Ἰωνικό κιονόκρανο μέ συμφυές ἐπίθημα 
Μάρμαρο: Γκριζόλευκο.
Κατάσταση: Ἀποκρούσεις στή μία ἕλικα καί στίς γωνίες τοῦ ἐπιθήματος. Πορ-
τοκαλόχρωμα ἱζήματα στή φθαρμένη ἐπιφάνεια.
Διαστάσεις: Ὕψ. 0,22μ. Ὕψ. ἑλίκ. 0,07μ. Διάμ. 0,30μ. Ἄνω ἐπιφ. 0,74Χ0,43μ.
Προέλευση: Ἄγνωστη (πιθανῶς Βασιλική Λιμένος).
Θέση: Περιοχή ἀρχαίου Λιμένος, ἀμέσως ΝΔ τοῦ ναοῦ τοῦ Ἡρακλέους.
Βιβλιογραφία: Vemi, Chapiteaux, 191-192, ἀρ. 293, πίν. 83.
Χρονολόγηση: α΄ μισό 6ου - μᾶλλον μέσα 6ου αἰ.

58. [Ἀρ(χ) 228] Ἰωνικό κιονόκρανο μέ συμφυές ἐπίθημα 
Μάρμαρο: Γκριζοκίτρινο.
Κατάσταση: Ἀποκρούσεις στίς ἀκμές καί τίς γωνίες τοῦ ἐπιθήματος. Κατά 
τόπους λίγα ἱζήματα.
Διαστάσεις: Ὕψ. 0,31μ. Ὕψ. ἑλίκ. 0,09μ. Διάμ. 0,30μ. Ἄνω ἐπιφ. 0,86 Χ 0,53μ.
Προέλευση: Ἄγνωστη.
Θέση: Μουσεῖο Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν Κάστρου Νεραντζιᾶς.
Βιβλιογραφία: Vemi, Chapiteaux, 189-190, ἀρ. 288, πίν.82.
Χρονολόγηση: α΄ μισό 6ου αἰ.

59. [Ἀρ(χ) 232] Ἰωνικό κιονόκρανο μέ συμφυές ἐπίθημα 
Μάρμαρο: Κιτρινωπό.
Κατάσταση: Aποκρούσεις στό ἐπίθημα καί πολλά ἱζήματα.
Διαστάσεις: Ὕψ. 0,28μ. Ὕψ. ἑλίκ. 0,095μ. Διάμ. 0,30μ. Ἄνω ἐπιφ. 0,84μ. Χ 0,56μ.
Προέλευση: Ἄγνωστη.
Θέση: Μουσεῖο Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν Κάστρου Νεραντζιᾶς.
Βιβλιογραφία: Vemi, Chapiteaux, 188, ἀρ. 283, πίν. 81.
Χρονολόγηση: α΄ μισό 6ου αἰ.
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60. [Ἀρ(χ) 230] Ἰωνικό κιονόκρανο μέ συμφυές ἐπίθημα 
Μάρμαρο: Κιτρινωπό.
Κατάσταση: Ἀποκρούσεις στίς γωνίες τοῦ ἐπιθήματος καί στόν σταυρό. Λίγα 
ἱζήματα κατά τόπους.
Διαστάσεις: Ὕψ. 0,28μ. Ὕψ. ἑλίκ. 0,08μ. Διάμ. 0,31μ. Ἄνω ἐπιφ. 0,80μ Χ 0,54μ.
Προέλευση: Ἄγνωστη.
Θέση: Μουσεῖο Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν Κάστρου Νεραντζιᾶς.
Βιβλιογραφία: Vemi, Chapiteaux, 189, ἀρ. 287, πίν. 81.
Χρονολόγηση: α΄ μισό 6ου αἰ.

61. [Ἀρ(χ) 205] Ἰωνικό κιονόκρανο μέ συμφυές ἐπίθημα 
Μάρμαρο: Kιτρινωπό μέ γκρίζες φλεβώσεις.
Κατάσταση: Λείπει ἡ μία στενή πλευρά τοῦ ἐπιθήματος καί τμῆμα τῆς μίας 
μακρᾶς πλευρᾶς. Ἡ ἄλλη μακρά πλευρά εἶναι ἁδρά δουλεμένη.
Διαστάσεις: Ὕψ. 0,255μ. Ὕψ. ἑλίκ. 0,08μ. Διάμ. 0,30μ. Ἄνω ἐπιφ. 0,72 Χ 0,47 μ. 
(μέγ. σωζ.). 
Προέλευση: Ἄγνωστη.
Θέση: Μουσεῖο Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν Κάστρου Νεραντζιᾶς.
Βιβλιογραφία: Vemi, Chapiteaux, 189, ἀρ. 286, πίν. 81.
Χρονολόγηση: α΄ μισό 6ου αἰ.

62. [Ἀρ(χ) 810] Ἰωνικό κιονόκρανο μέ συμφυές ἐπίθημα 
Μάρμαρο: Ὑπόλευκο.
Κατάσταση: Πολλές ἀπώλειες στό ἐπίθημα. Ἐκτεταμένα μελανά ἱζήματα.
Διαστάσεις: Ὕψ. 0,21μ. Ὕψ. ἑλίκ. 0,07μ. Διάμ. 0,31μ. Ἄνω ἐπιφ. 0,69Χ0,45μ.
Προέλευση: Ἄγνωστη.
Θέση: Κάστρο Νεραντζιᾶς, κεντρική εἴσοδος (ἔναντι Ἀποθήκης 1).
Βιβλιογραφία: Vemi, Chapiteaux, 186, ἀρ. 278, πίν. 78.
Χρονολόγηση: Μέσα 6ου αἰ.

63. [Ἀρ(χ) 231] Ἰωνικό κιονόκρανο μέ συμφυές ἐπίθημα 
Μάρμαρο: Κιτρινωπό.
Κατάσταση: Λείπει ἡ μία μακρά πλευρά καί τμήματα τῶν στενῶν. Ἀποκρού σεις 
στίς ἀκμές καί τίς γωνίες τοῦ ἐπιθήματος.
Διαστάσεις: Ὕψ. 0,24μ. Ὕψ. ἑλίκ. 0,07μ. Διάμ. 0,31μ. Ἄνω ἐπιφ. (σωζ.) 0,68μ. Χ 
0,32μ.
Προέλευση: Ἄγνωστη.
Θέση: Μουσεῖο Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν Κάστρου Νεραντζιᾶς.
Βιβλιογραφία: Vemi, Chapiteaux, 188, ἀρ. 284, πίν. 81.
Χρονολόγηση: Μέσα 6ου αἰ.

64. (Ἀρ(χ) 886) Ἰωνικό κιονόκρανο μέ συμφυές ἐπίθημα 
Μάρμαρο: Λευκό μέ γκριζωπές παράλληλες φλεβώσεις (προκοννήσιο).
Κατάσταση: Σώζεται ἀκέραιο.
Διαστάσεις: Ὕψ. 0,22μ. Ὕψ. ἑλίκ. 0,08μ. Διάμ. 0,30μ. Ἄνω ἐπιφάνεια 0,725Χ0,44μ.
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Προέλευση: Ἄγνωστη. 
Θέση: Παναγία Καστριανῶν, Παλαιό Πυλί. Τοποθετημένο σέ β΄ χρήση, σέ κίο να 
τῆς εἰσόδου ἀπό τό νάρθηκα στόν κυρίως ναό.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο.
Χρονολόγηση: Μέσα 6ου αἰ. ἤ καί ἀργότερα.

65. [Ἀρ(χ) 893] Τμῆμα ἰωνικοῦ κιονοκράνου μέ συμφυές ἐπίθημα 
Μάρμαρο: Λευκό μέ γκριζωπές παράλληλες φλεβώσεις (προκοννήσιο).
Κατάσταση: Λείπει τμῆμα τοῦ ἰωνικοῦ μέρους καί τό μεγαλύτερο τμῆμα τοῦ 
ἐπιθήματος. Γκριζομέλανα ἱζήματα καί πατίνα.
Διαστάσεις: Σωζ. ὕψ. 0,20μ. Ὕψ. ἑλίκ. 0,10μ. Διάμ. 0,35μ. Ἄνω ἐπιφ. (σωζ.) 
0,58Χ0,43μ.
Προέλευση: Ἄγνωστη (πιθανῶς ἀπό τίς Βασιλικές Δυτ. Θερμῶν πού βρίσκονται 
ἀκριβῶς ἀπέναντι ἀπό τό ρωμαϊκό ὠδεῖο).
Θέση: Ἄλσος Ρωμαϊκοῦ Ὠδείου.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο.
Χρονολόγηση: α΄ μισό 6ου αἰ.

66. [Ἀρ(χ) 833] Ἰωνικό κιονόκρανο μέ συμφυές ἐπίθημα 
Μάρμαρο: Λευκό.
Κατάσταση: Ἱζήματα κατά τόπους. Λείπει ἡ μία στενή πλευρά τοῦ ἐπιθήματος 
καί τμῆμα τοῦ ἐχίνου καί τῶν ἑλίκων τῆς ἴδιας πλευρᾶς.
Διαστάσεις: Ὕψ. 0,23μ. Ὕψ. ἑλίκ. 0,08μ. Διάμ. 0,30μ. Ἄνω ἐπιφ. 0,47 (σωζ.)Χ0,44μ.
Προέλευση: Ἄγνωστη.
Θέση: Αὐλή Μουσείου Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν Κάστρου Νεραντζιᾶς.
Βιβλιογραφία: Vemi, Chapiteaux, 25-26 καί 184, ἀρ. 274, πίν. 77, σχ. 11. 
Χρονολόγηση: Μέσα 6ου αἰ. ἤ καί ἀργότερα.

67. [Ἀρ(χ) 797] Ἰωνικό κιονόκρανο μέ συμφυές ἐπίθημα 
Μάρμαρο: Γκριζωπό.
Κατάσταση: Ἡ ἐπιφάνεια τοῦ μαρμάρου εἶναι ἀποκεκρουσμένη.
Διαστάσεις: Ὕψ. 0,20μ. Διάμ. 0,32μ. Ἄνω ἐπιφ. 0,59Χ0,40μ. 
Προέλευση: Ἄγνωστη.
Θέση: Κάστρο Νεραντζιᾶς, Βόρεια τάφρος, ἀνατολικά τῆς κλίμακας.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο.
Χρονολόγηση: β΄ μισό 6ου αἰ.

68. [Ἀρ(χ) 801] Ἰωνικό κιονόκρανο μέ συμφυές ἐπίθημα 
Μάρμαρο: Ὑπόλευκο μέ γκρίζες φλεβώσεις.
Κατάσταση: Λείπει τμῆμα τοῦ ἐπιθήματος καί τῆς μίας ὄψης τοῦ ἰωνικοῦ μέρους. 
Ἀποκρούσεις καί ἱζήματα κατά τόπους.
Διαστάσεις: Ὕψ. 0,34μ. Ὕψ. ἑλίκ. 0,10μ. Διάμ. 0,45μ. Ἄνω ἐπιφ. 0,95Χ0,65μ.
Προέλευση: Ἄγνωστη.
Θέση: Κάστρο Νεραντζιᾶς, νότια τοῦ Ν. περιβόλου τοῦ Μουσείου Ἀρχιτεκτονι-
κῶν Μελῶν.
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Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο.
Χρονολόγηση: β΄ μισό 6ου αἰ.

69. [Ἀρ(χ) 233] Ἰωνικό κιονόκρανο μέ συμφυές ἐπίθημα 
Μάρμαρο: Κιτρινωπό.
Κατάσταση: Κατεστραμμένη ἡ κάτω ἐπιφάνεια, οἱ ἕλικες καί τά προσκε φά λαια. 
Πολλά ἱζήματα.
Διαστάσεις: Ὕψ. 0,32μ. Ὕψ. ἐπιθ. 0,21μ. Διάμ. 0,28μ. Ἄνω ἐπιφ. (σωζ.) 0,78μ. Χ 
0,41μ. 
Προέλευση: Ἄγνωστη.
Θέση: Μουσεῖο Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν Κάστρου Νεραντζιᾶς.
Βιβλιογραφία: Vemi, Chapiteaux, 188-189, ἀρ. 285, πίν. 81.
Χρονολόγηση: β΄ μισό 6ου αἰ.

70. [Ἀρ(χ) 229] Τμῆμα ἰωνικοῦ κιονοκράνου μέ συμφυές ἐπίθημα 
Μάρμαρο: Κιτρινωπό.
Κατάσταση: Λείπει ἡ μία στενή πλευρά τοῦ ἐπιθήματος, τμῆμα τοῦ ἐχίνου καί 
τῆς ἕλικας στήν ἴδια πλευρά. Ἀποκρούσεις στίς γωνίες τοῦ ἐπιθήματος καί στό 
ἕνα προσκεφάλαιο.
Διαστάσεις: Ὕψ. 0,25μ. Ὕψ. ἑλίκ. 0,08μ. Διάμ. 0,26μ. Ἄνω ἐπιφ. (σωζ.) 0,54 Χ 
0,38μ.
Προέλευση: Ἄγνωστη.
Θέση: Μουσεῖο Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν Κάστρου Νεραντζιᾶς.
Βιβλιογραφία: Vemi, Chapiteaux, 190, ἀρ. 289, πίν. 82.
Χρονολόγηση: β΄ μισό 6ου ἤ καί ὀψιμότερο.

71. Ἰωνικό κιονόκρανο μέ συμφυές ἐπίθημα 
Μάρμαρο: Γκριζόλευκο.
Κατάσταση: Λείπει τμῆμα τοῦ ἐπιθήματος καί τοῦ ἑνός προσκεφαλαίου.
Διαστάσεις: Ὕψ. 0,38μ. Ὕψ. ἐπιθ. 0,29μ. Διάμ. 0,43μ. Ἄνω ἐπιφάνεια 0,65Χ0,80μ.
Προέλευση: Ἄγνωστη.
Θέση: Ρωμαϊκή Οἰκία, αὔλειος χῶρος.
Βιβλιογραφία: Vemi, Chapiteaux, 192, ἀρ. 294, πίν. 83.
Χρονολόγηση: β΄ μισό 6ου αἰ.

72. [Ἀρ(χ) 800] Ἰωνικό κιονόκρανο μέ συμφυές ἐπίθημα 
Μάρμαρο: Γκριζόλευκο.
Κατάσταση: Λείπει τό ἕνα προσκεφάλαιο μέ τίς ἕλικες. Ἱζήματα κατά τόπους.
Διαστάσεις: Ὕψ. 0,29μ. Ὕψ. ἐπιθ. 0,07μ. Διάμ. 0,26μ. Ἄνω ἐπιφ. 0,70Χ0,52μ. 
Προέλευση: Ἄγνωστη.
Θέση: Κάστρο Νεραντζιᾶς, νότια τοῦ Ν. περιβόλου τοῦ Μουσείου Ἀρχιτεκτο-
νικῶν Μελῶν.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο.
Χρονολόγηση: Τέλη 6ου αἰ. ἤ καί ὀψιμότερα.
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73. [Ἀρ(χ) 225] Τμῆμα ἰωνικοῦ κιονοκράνου μέ συμφυές ἐπίθημα 
Μάρμαρο: Κιτρινωπό.
Κατάσταση: Λείπει τό μισό τμῆμα τοῦ ἰωνικοῦ μέρους καί τοῦ ἐπιθήματος. Λί γες 
τοπικές ἀποκρούσεις.
Διαστάσεις: Ὕψ. 0,20μ. Ὕψ. ἑλίκ. 0,09μ. Διάμ. 0,24μ. Ἄνω ἐπιφ.0,41Χ0,48μ. (μέγ. 
σωζ.). 
Προέλευση: Ἄγνωστη.
Θέση: Μουσεῖο Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν Κάστρου Νεραντζιᾶς.
Βιβλιογραφία: Vemi, Chapiteaux, 191, ἀρ. 291, πίν. 82. 
Χρονολόγηση: τέλη 6ου αἰ.

74. [Ἀρ(χ) 234] Ἰωνικό κιονόκρανο μέ συμφυές ἐπίθημα 
Μάρμαρο: Κιτρινωπό.
Κατάσταση: Λείπουν τμήματα τῆς ἄνω ἀπόληξης τοῦ ἐπιθήματος. Τοπικές ἀπο-
κρούσεις.
Διαστάσεις: Ὕψ. 0,31μ. Ὕψ.ἑλίκ. 0,10μ. Διάμ. 0,41μ. Ἄνω ἐπιφ. (σωζ.) 0,92μ.Χ0,68μ.
Προέλευση: Ἄγνωστη.
Θέση: Μουσεῖο Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν Κάστρου Νεραντζιᾶς.
Βιβλιογραφία: Vemi, Chapiteaux, 187, πίν. 80, ἀρ. 282.
Χρονολόγηση: Μέσα 6ου αἰ.

75. Ἰωνικό κιονόκρανο μέ συμφυές ἐπίθημα 
Μάρμαρο: Λευκόγκριζο.
Κατάσταση: Λείπουν τμήματα τῶν προσκεφαλαίων καί τοῦ ἐπιθήματος.
Διαστάσεις: Ὕψ. 0,22μ. Ὕψ. ἑλίκ. 0,06μ. Διάμ. 0,41μ. Ἄνω ἐπιφ. 0,70Χ0,56μ.
Προέλευση: Ἄγνωστη.
Θέση: Κάστρο Νεραντζιᾶς, σέ ἄγνωστη θέση.
Βιβλιογραφία: Vemi, Chapiteaux, 184-185, ἀρ.275, πίν.77, σχ. σ. 55. 
Χρονολόγηση: α΄ μισό 7ου αἰ.

76. [Ἀρ(χ) 226] Τμῆμα ἰωνικοῦ κιονοκράνου μέ συμφυές ἐπίθημα 
Μάρμαρο: Κιτρινωπό.
Κατάσταση: Λείπει σχεδόν ὁλόκληρη ἡ μία μακρά καί ἡ μία στενή πλευρά τοῦ 
κιονοκράνου καί ἡ μία γωνία τοῦ ἐπιθήματος.
Διαστάσεις: Ὕψ. 0,23μ. Ὕψ. ἑλίκ. 0,06μ. Διάμ.(σωζ.) 0,23μ. Ἄνω ἐπιφ. (μέγ. σωζ.) 
0,37 Χ 0,32μ.
Προέλευση: Ἄγνωστη.
Θέση: Μουσεῖο Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν Κάστρου Νεραντζιᾶς.
Βιβλιογραφία: Vemi, Chapiteaux, 185, ἀρ. 276, πίν. 77. Συθιακάκη, Ἀρχιτεκτο-
νικός Διάκοσμος, 525, ὑποσημ. 297, πίν. 49, εἰκ. 324.
Χρονολόγηση: α΄ μισό 7ου αἰ.
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ΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΑ

77. [Ἀρ(χ) 798] Κολουροπυραμιδοειδές τεκτονικό κιονόκρανο 
Μάρμαρο: Λευκόγκριζο. 
Κατάσταση: Ἡ ἀνάγλυφη διακόσμηση τοῦ καλάθου εἶναι κατά τό μεγαλύτερο 
μέρος ἀποκεκρούσμένη.
Διαστάσεις: Ὕψ. 0,33μ. Πλευρά ἄβακα 0,47μ. Διάμ. 0,26μ.
Προέλευση: Ἄγνωστη.
Θέση: Κάστρο Νεραντζιᾶς, Βόρεια τάφρος, ἀνατολικά τῆς κλίμακας.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο.
Χρονολόγηση: α΄ μισό 6ου αἰ. (γύρω στά μέσα τοῦ αἰώνα).

ΕΠΙΚΡΑΝΑ/ΨΕΥΔΕΠΙΚΡΑΝΑ ΠΑΡΑΣΤΑΔΩΝ-ΚΟΣΜΗΤΕΣ

78. Κορινθιακό ψευδεπίκρανο
Μάρμαρο: Ὠχρόλευκο.
Κατάσταση: Τοπικές ἀποκρούσεις καί ἱζήματα. 
Διαστάσεις: Ὕψ. 0,265μ. Πλευρά 0,30μ. Πάχ. 0,07μ.
Προέλευση: Ἄγνωστη.
Θέση: Μουσεῖο Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν Κάστρου Νεραντζιᾶς.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο. 
Χρονολόγηση: τέλη 4ου - ἀρχές 5ου αἰ.

79. Τμῆμα κορινθιακοῦ ψευδεπικράνου 
Μάρμαρο: Λευκό μέ ὑποκίτρινες φλεβώσεις.
Κατάσταση: Σώζεται τμῆμα τοῦ κεντρικοῦ μέρους τοῦ ἐπικράνου, ἀποκεκρου-
σμένου στήν ἐπιφάνεια.
Διαστάσεις: Δέν κατέστη δυνατό νά μετρηθοῦν.
Προέλευση: Ἄγνωστη.
Θέση: Μουσεῖο Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν Κάστρου Νεραντζιᾶς.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο. 
Χρονολόγηση: 4ος αἰ.(;)

80. [Χ86] Ἐπίκρανο 
Μάρμαρο: Λευκό μέ ἔντονες γκριζωπές φλεβώσεις (προκοννήσιο).
Κατάσταση: Μεγάλες ἀποτμήσεις στίς δύο πίσω γωνίες.
Διαστάσεις: Ὕψ. 0,25μ. Ἄνω ἐπιφ. (σωζ.) 1,02Χ0,68μ. Κάτω ἐπιφ.: Πλ. 0,72μ. 
Προέλευση: Ἴσως ἀπό βασιλική Ἁγίου Γαβριήλ.
Θέση: Μουσεῖο Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν Κάστρου Νεραντζιᾶς.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο.
Χρονολόγηση: Μέσα 6ου αἰ.

81. Τμῆμα κοσμήτη
Μάρμαρο: Λευκό μέ σποραδικές ἀχνές γκριζωπές φλεβώσεις.
Κατάσταση: Μεγάλες ἀποτμήσεις στήν πίσω πλευρά.
Διαστάσεις: Ὕψ. 0,26μ. Ἄνω ἐπιφ. 0,90Χ0,57μ. (σωζ.) 
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Προέλευση: Βασιλική Ἁγίου Γαβριήλ, Ψαλίδι.
Θέση: Κάστρο Νεραντζιᾶς, νότια τοῦ Μουσείου Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν.
Βιβλιογραφία: Balducci, Basiliche, 39, εἰκ. 37.
Χρονολόγηση: Μέσα 6ου αἰ.

ΕΠΙΘΗΜΑΤΑ ΑΜΦΙΚΙΟΝΩΝ

82. [Ἀρ(χ) 240] Ἐπίθημα ἀμφικιονίσκου
Μάρμαρο: Γκριζοκίτρινο.
Κατάσταση: Ἀποκρούσεις στή μία διακοσμημένη πλευρά, στίς πλευρές καί στίς 
γωνίες τοῦ ἄβακα καί στήν κάτω ἐπιφάνεια. Ἡ ἀκόσμητη στενή πλευρά καλύπτε-
ται ἀπό πολλά ἱζήματα.
Διαστάσεις: Ὕψ. 0,26μ. Ἄνω ἐπιφ. 0,81Χ0,41μ. Κάτω ἐπιφ. 0,54Χ0,31μ.
Προέλευση: Ἄγνωστη.
Θέση: Μουσεῖο Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν Κάστρου Νεραντζιᾶς.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο. 
Χρονολόγηση: Τέλη 5ου-ἀρχές 6ου αἰ.

83. [Ἀρ(χ) 200] Τμῆμα ἐπιθήματος κιονοκράνου ἤ πεσσοῦ 
Μάρμαρο: Λευκό μέ λεπτές γκρίζες φλεβώσεις.
Κατάσταση: Σώζεται τμῆμα τῆς μίας στενῆς καί τῆς μίας μακρᾶς πλευρᾶς.
Διαστάσεις: Ὕψ. 0,28μ. Ἄνω σωζ. ἐπιφ. 0,45Χ0,26μ. Κάτω σωζ. ἐπιφ. 0,30Χ0,17μ.
Προέλευση: Ἄγνωστη.
Θέση: Μουσεῖο Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν Κάστρου Νεραντζιᾶς.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο.
Χρονολόγηση: Τέλη 5ου-ἀρχές 6ου αἰ.

84. [Ἀρ(χ) 824] Ἐπίθημα ἀμφικιονίσκου
Μάρμαρο: Λευκόγκριζο. 
Κατάσταση: Μελανά ἱζήματα κατά τόπους.
Διαστάσεις: Ὕψ. 0,23μ. Ἄνω ἐπιφ. 0,61Χ0,26μ. Κάτω ἐπιφ. 0,54Χ0,26μ.
Προέλευση: Ἄγνωστη.
Θέση: Αὐλή Μουσείου Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν Κάστρου Νεραντζιᾶς.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο. 
Χρονολόγηση: β΄ μισό 5ου - ἀρχές 6ου αἰ.

85. [Ἀρ(χ) 826] Ἐπίθημα ἀμφικιονίσκου
Μάρμαρο: Ὑποκίτρινο μέ γκρίζες φλεβώσεις.
Κατάσταση: Περιφερειακές ἀποτμήσεις στόν ἄβακα.
Διαστάσεις: Ὕψ. 0,29μ. Ἄνω ἐπιφ. 0,60Χ0,31μ. Κάτω ἐπιφ. 0,41Χ0,24μ.
Προέλευση: Ἄγνωστη.
Θέση: Αὐλή Μουσείου Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν Κάστρου Νεραντζιᾶς.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο. 
Χρονολόγηση: α΄ μισό 6ου αἰ.
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86. [Ἀρ(χ) 202] Ἐπίθημα ἀμφικιονίσκου
Μάρμαρο: Κιτρινωπό μέ γκρίζες φλεβώσεις.
Κατάσταση: Ἀποκρούσεις στίς ἀκμές τῆς μίας στενῆς πλευρᾶς καί ἄλλες κατά 
τόπους. Ἡ κάτω, ἐλλειψοειδοῦς σχήματος, ἐπιφάνεια φέρει στό κέντρο της κυ-
κλικό τόρμο, διάμ. 0,03μ. καί βάθ. 0,02μ. 
Διαστάσεις: Ὕψ. 0,23μ. Ἄνω ἐπιφ. 0,65Χ0,35μ. Κάτω ἐπιφ. 0,36Χ0,23μ. 
Προέλευση: Ἄγνωστη.
Θέση: Μουσεῖο Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν Κάστρου Νεραντζιᾶς.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο.
Χρονολόγηση: 5ος-6ος αἰ.

87. [Ἀρ(χ) 238] Ἐπίθημα ἀμφικιονίσκου 
Μάρμαρο: Κιτρινωπό μέ λεπτές γκρίζες φλεβώσεις.
Κατάσταση: Σχεδόν ἀκέραιο μέ τοπικές ἀποκρούσεις στίς γωνίες καί στίς ἀκμές.
Διαστάσεις: Ὕψ. 0,28μ. Ἄνω ἐπιφ. 0,69Χ0,37μ. Κάτω ἐπιφ. 0,44Χ0,26μ.
Προέλευση: Ἄγνωστη.
Θέση: Μουσεῖο Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν Κάστρου Νεραντζιᾶς.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο.
Χρονολόγηση: 5ος-6ος αἰ.

88. [Ἀρ(χ) 191] Ἐπίθημα ἀμφικιονίσκου
Μάρμαρο: Γκριζοκίτρινο.
Κατάσταση: Ἀποτμήσεις στήν ἄνω ἐπιφάνεια καί στίς ἀκμές.
Διαστάσεις: Ὕψ. 0,13μ. Ἄνω ἐπιφ. 0,62 Χ 0,30μ. Κάτω ἐπιφ. 0,22Χ0,13μ. 
Προέλευση: Ἄγνωστη.
Θέση: Μουσεῖο Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν Κάστρου Νεραντζιᾶς.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο.
Χρονολόγηση: 5ος-6ος αἰ.

89. [Ἀρ(χ) 825] Ἐπίθημα ἀμφικιονίσκου 
Μάρμαρο: Γκριζόλευκο. 
Κατάσταση: Μελανά ἱζήματα καί ἀποκρούσεις κατά τόπους.
Διαστάσεις: Ὕψ. 0,23μ. Ἄνω ἐπιφ. 0,63Χ0,39μ. Κάτω ἐπιφ. 0,42Χ0,25μ.
Προέλευση: Ἄγνωστη.
Θέση: Αὐλή Μουσείου Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν Κάστρου Νεραντζιᾶς.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο.
Χρονολόγηση: 5ος-6ος αἰ.

90. [Ἀρ(χ) 817] Ἐπίθημα ἀμφικιονίσκου 
Μάρμαρο: Γκριζόλευκο μέ γκριζωπές φλεβώσεις.
Κατάσταση: Ἀποτμήσεις κατά τόπους καί ἱζήματα.
Διαστάσεις: Ὕψ. 0,22μ. Ἄνω ἐπιφ. 0,58Χ0,22μ. Κάτω ἐπιφ. 0,31Χ0,19μ.
Προέλευση: Ἄγνωστη.
Θέση: Αὐλή Μουσείου Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν Κάστρου Νεραντζιᾶς.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο.
Χρονολόγηση: 5ος-6ος αἰ.
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91. [Ἀρ(χ) 818] Ἐπίθημα ἀμφικιονίσκου 
Μάρμαρο: Ὑπόλευκο.
Κατάσταση: Πολλές ἀποτμήσεις σέ ὅλες τίς πλευρές.
Διαστάσεις: Ὕψ. 0,22μ. Ἄνω ἐπιφ. 0,60Χ0,32μ. Κάτω ἐπιφ. 0,40Χ0,28μ.
Προέλευση: Ἄγνωστη.
Θέση: Αὐλή Μουσείου Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν Κάστρου Νεραντζιᾶς.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο.
Χρονολόγηση: 5ος-6ος αἰ.

92. Ἐπίθημα ἀμφικιονίσκου 
Μάρμαρο: Γκριζοκίτρινο.
Κατάσταση: Λείπει τμῆμα ἀπό τίς δύο γωνίες τῆς ἄνω ἐπιφάνειας. Πολλά ἱζή-
ματα στήν ἐπιφάνεια.
Διαστάσεις: Ὕψ. 0,25μ. Ἄνω ἐπιφ. 0,58Χ0,30μ. Κάτω ἐπιφ. 0,28Χ0,17μ
Προέλευση: Ἄγνωστη.
Θέση: Ρωμαϊκή Οἰκία, περίβολος.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο.
Χρονολόγηση: 5ος-6ος αἰ.

93. [Ἀρ(χ)874] Ἐπίθημα ἀμφικιονίσκου
Μάρμαρο: Λευκό μέ σποραδικές γκριζωπές φλεβώσεις.
Κατάσταση: Λείπει ἡ μία γωνία τῆς ἄνω ἐπιφάνειας. Κατά τόπους ἱζήματα καί 
ἀσβέστης.
Διαστάσεις: Ὕψ. 0,20μ. Ἄνω ἐπιφ. 0,63Χ0,43μ. Κάτω ἐπιφ. 0,47Χ0,27μ
Προέλευση: Παναγία Καστριανῶν, ἀνασκαφή τάφων κυρίως ναοῦ.
Θέση: Παναγία Καστριανῶν.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο.
Χρονολόγηση: 5ος-6ος αἰ.

94. [Ἀρ(χ) 829] Ἐπίθημα ἀμφικιονίσκου 
Μάρμαρο: Ὑπόλευκο.
Κατάσταση: Μελανά ἱζήματα καί ἄλατα κατά τόπους.
Διαστάσεις: Ὕψ. 0,22μ. Ἄνω ἐπιφ. 0,45Χ0,34μ. Κάτω ἐπιφ. 0,33Χ(σωζ.)0,29μ
Προέλευση: Ἄγνωστη.
Θέση: Αὐλή Μουσείου Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν Κάστρου Νεραντζιᾶς.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο.
Χρονολόγηση: 5ος-6ος αἰ.

95. [Ἀρ(χ) 190] Ἐπίθημα ἀμφικιονίσκου 
Μάρμαρο: Κιτρινωπό μέ γκρίζες φλεβώσεις.
Κατάσταση: Ἀποτμήσεις στίς ἀκμές καί τίς γωνίες. Ἱζήματα κατά τόπους.
Διαστάσεις: Ὕψ. 0,13μ. Ἄνω ἐπιφ. 0,64 Χ 0,35μ. Κάτω ἐπιφ. 0,29 Χ 0,12μ.
Προέλευση: Θ (Δυτικές Θέρμες;)
Θέση: Μουσεῖο Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν Κάστρου Νεραντζιᾶς.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο.
Χρονολόγηση: 5ος-6ος αἰ.
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96. [Ἀρ(χ) 830] Ἐπίθημα ἀμφικιονίσκου 
Μάρμαρο: Κιτρινωπό. 
Κατάσταση: Πολλά μελανά ἱζήματα.
Διαστάσεις: Ὕψ. 0,20μ. Ἄνω ἐπιφ. 0,64Χ0,31μ. Κάτω ἐπιφ. 0,31Χ0,20μ.
Προέλευση: Ἄγνωστη.
Θέση: Αὐλή Μουσείου Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν Κάστρου Νεραντζιᾶς.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο.
Χρονολόγηση: 5ος-6ος αἰ.

97. [Ἀρ(χ) 821] Ἐπίθημα ἀμφικιονίσκου 
Μάρμαρο: Γκριζόλευκο.
Κατάσταση: Ἀποτμήσεις στίς γωνίες, ἀποκρούσεις καί μελανά ἱζήματα κατά 
τόπους.
Διαστάσεις: Ὕψ. 0,20μ. Ἄνω ἐπιφ. 0,62Χ0,29μ. Κάτω ἐπιφ. 0,35Χ0,19μ.
Προέλευση: Ἄγνωστη.
Θέση: Αὐλή Μουσείου Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν Κάστρου Νεραντζιᾶς.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο.
Χρονολόγηση: 5ος-6ος αἰ.

98. [Ἀρ(χ) 788] Ἐπίθημα ἀμφικιονίσκου 
Μάρμαρο: Γκριζωπό.
Κατάσταση: Ἀποκρούσεις κατά τόπους.
Διαστάσεις: Ὕψ. 0,23μ. Κάτω ἐπιφ. 0,31Χ0,19μ. Ἄνω ἐπιφ. 0,62Χ0,27μ.
Προέλευση: Ἄγνωστη.
Θέση: Κάστρο Νεραντζιᾶς, βόρεια τάφρος, ἀνατολικά τῆς κλίμακας.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο.
Χρονολόγηση: 5ος-6ος αἰ.

99. [Ἀρ(χ) 791] Ἐπίθημα ἀμφικιονίσκου 
Μάρμαρο: Γκριζωπό.
Κατάσταση: Ἱζήματα κατά τόπους
Διαστάσεις: Ὕψ. 0,21μ. Κάτω ἐπιφ. 0,28Χ0,19μ. Ἄνω ἐπιφ. 0,66Χ0,21μ.
Προέλευση: Ἄγνωστη.
Θέση: Κάστρο Νεραντζιᾶς, βόρεια τάφρος, ἀνατολικά τῆς κλίμακας.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο.
Χρονολόγηση: 5ος-6ος αἰ.

100. [Ἀρ(χ) 184] Ἐπίθημα ἀμφικιονίσκου 
Μάρμαρο: Κιτρινωπό μέ γκριζογάλανες φλεβώσεις.
Κατάσταση: Σχεδόν ἀκέραιο. 
Διαστάσεις: Ὕψ. 0,31μ. Ἄνω ἐπιφ. 0,62 Χ 0,20μ. 
Προέλευση: Ἄγνωστη.
Θέση: Μουσεῖο Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν Κάστρου Νεραντζιᾶς.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο.
Χρονολόγηση: α΄ μισό 6ου αἰ.
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101. [Ἀρ(χ) 888] Ἐπίθημα ἀμφικιονίσκου 
Μάρμαρο: Γκριζωπό.
Κατάσταση: Σώζεται ἡ μία στενή πλευρά.
Διαστάσεις: Ὕψ. 0,23μ. Ἄνω ἐπιφ. (σωζ.) 0,31Χ0,20μ. Κάτω ἐπιφ. (σωζ.) 
0,13Χ0,13μ.
Προέλευση: Ἀνασκαφή οἰκ. Βέρου (ΚΜ 1275G, ὁδός Ἐλ. Βενιζέλου, πόλη Κῶ).
Θέση: Ἀρχαιολογικές ἀποθῆκες Χατζηνεπᾶ.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο.
Χρονολόγηση: Μέσα 6ου αἰ.

102. [Ἀρ(χ) 235] Ἐπίθημα ἀμφικιονίσκου 
Μάρμαρο: Λευκόγκριζο.
Κατάσταση: Λίγες ἀποκρούσεις κατά τόπους.
Διαστάσεις: Ὕψ. 0,21μ. Ἄνω ἐπιφ. 0,61Χ0,23μ. Κάτω ἐπιφ. 0,22Χ0,15μ.
Προέλευση: Ἄγνωστη.
Θέση: Μουσεῖο Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν Κάστρου Νεραντζιᾶς.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο.
Χρονολόγηση: 5ος-6ος αἰ.

103. [Ἀρ(χ) 236] Ἐπίθημα ἀμφικιονίσκου 
Μάρμαρο: Λευκόγκριζο.
Κατάσταση: Ἀποκρούσεις στή μία πλευρά τοῦ ἄβακα καί λίγες στίς ἀκμές.
Διαστάσεις: Ὕψ. 0,20μ. Ἄνω ἐπιφ. 0,66Χ0,26μ. Κάτω ἐπιφ. 0,33Χ0,18μ.
Προέλευση: Ἄγνωστη.
Θέση: Μουσεῖο Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν Κάστρου Νεραντζιᾶς.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο.
Χρονολόγηση: 5ος-6ος αἰ.

104. [Ἀρ(χ) 186] Τμῆμα ἐπιθήματος ἀμφικιονίσκου 
Μάρμαρο: Κιτρινωπό μέ γκριζογάλανες φλεβώσεις.
Κατάσταση: Σώζεται κατά τό ἥμισυ τοῦ μήκους του. Τοπικά ἱζήματα.
Διαστάσεις: Ὕψ. 0,24μ. Κάτω ἐπιφ. (σωζ.) 0,25Χ0,24μ. Ἄνω ἐπιφ. (σωζ.) 
0,42Χ0,30μ. 
Προέλευση: Ἄγνωστη.
Θέση: Μουσεῖο Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν Κάστρου Νεραντζιᾶς.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο.
Χρονολόγηση: 5ος-6ος αἰ.

105. [Ἀρ(χ) 796] Τμῆμα ἐπιθήματος ἀμφικιονίσκου 
Μάρμαρο: Γκριζωπό.
Κατάσταση: Λείπει ἡ μία στενή πλευρά.
Διαστάσεις: Ὕψ. 0,21μ. Σωζ. κάτω ἐπιφ. 0,17Χ0,20μ. Ἄνω ἐπιφ. 0,37 (σωζ.) Χ 
0,33μ.
Προέλευση: Ἄγνωστη.
Θέση: Κάστρο Νεραντζιᾶς, βόρεια τάφρος, ἀνατολικά τῆς κλίμακας.
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Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο.
Χρονολόγηση: 5ος-6ος αἰ.

106. [Ἀρ(χ) 187] Τμῆμα ἐπιθήματος ἀμφικιονίσκου 
Μάρμαρο: Γκριζοκίτρινο.
Κατάσταση: Σώζεται μόνο ἡ μία στενή πλευρά. Ἀποκρούσεις στίς γωνίες τοῦ 
ἄβακα καί στίς κεραῖες τοῦ σταυροῦ. 
Διαστάσεις: Ὕψ. 0,23μ. Σωζ. Μῆκ. 0,06-0,19μ. Κάτω ἐπιφ. (σωζ.) 0,10Χ0,08μ. 
Προέλευση: Ἄγνωστη.
Θέση: Μουσεῖο Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν Κάστρου Νεραντζιᾶς.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο.
Χρονολόγηση: 5ος-6ος αἰ.

107. [Ἀρ(χ) 178] Ἐπίθημα κίονα 
Μάρμαρο: Λευκό μέ κιτρινωπά ἱζήματα.
Κατάσταση: Λίγες ἀποκρούσεις στίς ἀκμές.
Διαστάσεις: Ὕψ. 0,33μ. Ἄνω ἐπιφ. 0,67 Χ 0,44μ.
Προέλευση: Θέρμες (Θ γραμμένο στήν ἐπιφάνεια).
Θέση: Μουσεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο. 
Χρονολόγηση: α΄ μισό 7ου αἰ.

ΚΙΟΝΕΣ-ΒΑΣΕΙΣ-ΑΜΦΙΚΙΟΝΕΣ

108. Κορμός κίονα 
Μάρμαρο: Καστανόγκριζο.
Κατάσταση: Τοπικά ἱζήματα καί ἀποκρούσεις.
Διαστάσεις: Ὕψ. 2,12μ. 
Προέλευση: Ἄγνωστη (ἀπό βασιλική στήν ἴδια θέση;).
Θέση: Κοίμηση Θεοτόκου (Προσκύνημα) Ἀντιμάχειας.
Βιβλιογραφία: Μαστορόπουλος, Ἀντιμάχεια, 189. 
Χρονολόγηση: β΄μισό 5ου αἰ.

109. [Ἀρ(χ) 834β]. Στρεπτός κορμός κίονα 
Μάρμαρο: Γκριζωπό.
Κατάσταση: Συμπληρωμένος κατά μεγάλο μέρος μέ τσιμέντο. Ὀξειδώσεις στά 
σημεῖα τῆς συμπλήρωσης. Σέ σημεῖο τοῦ κορμοῦ ἔχουν ἀποτετμηθεῖ μέ χρήση 
βελονιοῦ ἕνα τριγωνικό καί ἕνα ὀρθογώνιο τμῆμα τῆς ἐπιφάνειας.
Διαστάσεις: Ὕψ. 2,92μ. Διάμ. 0,38μ.
Προέλευση: Βασιλική Ἁγίου Γαβριήλ.
Θέση: Βασιλική Ἁγίου Γαβριήλ. Στόν βόρειο στυλοβάτη τοῦ Ἱεροῦ Βήματος.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο. 
Χρονολόγηση: Μέσα 6ου αἰ.
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110. [Ἀρ(χ) 835β] Κορμός κίονα 
Μάρμαρο: Γκριζόλευκο.
Κατάσταση: Συμπληρωμένος μέ τσιμέντο.
Διαστάσεις: Ὕψ. 2,17μ. Διάμ. 0,37μ.
Προέλευση: Βασιλική Ἁγίου Γαβριήλ.
Θέση: Βασιλική Ἁγίου Γαβριήλ. Ἱερό Βῆμα, στόν χῶρο τοῦ κιβωρίου (Ν.Α. γωνία).
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο.
Χρονολόγηση: Μέσα 6ου αἰ.

111. [Ἀρ(χ) 836 α] Τμῆμα κορμοῦ κίονα 
Μάρμαρο: Λευκό μέ γαλανές φλεβώσεις (προκοννήσιο).
Κατάσταση: Σώζεται σχεδόν τό μισό κάτω μέρος τοῦ κορμοῦ μέ ἀπόκρουση τῆς 
ἐπιφάνειας στή μία πλευρά. Τοπικά καστανοπράσινα ἱζήματα.
Διαστάσεις: Σωζ. ὕψ. 1,23μ. Διάμ. 0,43μ.
Προέλευση: Βασιλική Ἁγίου Γαβριήλ (βλ. κάτοψη ἀρ. 6).
Θέση: Βασιλική Ἁγίου Γαβριήλ, ν. στυλοβάτης μεσαίου κλίτους.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο.
Χρονολόγηση: Μέσα 6ου αἰ.

112. [Ἀρ(χ) 837 α] Κορμός κίονα 
Μάρμαρο: Λευκό μέ γαλανές φλεβώσεις (προκοννήσιο).
Κατάσταση: Διατηρεῖται σέ καλή κατάσταση μέ μικρές κατά τόπους συ-
μπληρώσεις καί ἀποτμήσεις.
Διαστάσεις: Ὕψ. 2,97μ. Κάτω διάμ. 0,53μ.
Προέλευση: Βασιλική Ἁγίου Γαβριήλ.
Θέση: Βασιλική Ἁγίου Γαβριήλ, ν. κλίτος. (βλ. κάτοψη ἀρ. 7).
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο.
Χρονολόγηση: Μέσα 6ου αἰ.

113. [Ἀρ(χ) 838 α] Κορμός κίονα 
Μάρμαρο: Λευκό μέ γαλανές φλεβώσεις (προκοννήσιο).
Κατάσταση: Σχεδόν τό κάτω ἥμισυ συμπληρωμένο μέ τσιμέντο. Ἀποκρούσεις 
στήν ἄνω ἀπόληξη. Ρωγμές στήν ἐπιφάνεια.
Διαστάσεις: Ὕψ. 2,97μ. Κάτω διάμ. 0,53μ. 
Προέλευση: Βασιλική Ἁγίου Γαβριήλ.
Θέση: Βασιλική Ἁγίου Γαβριήλ. Β. κλίτος. (βλ. κάτοψη ἀρ. 8).
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο.
Χρονολόγηση: Μέσα 6ου αἰ.

114. [Ἀρ(χ) 843 α] Κορμός κίονα 
Μάρμαρο: Λευκό μέ γαλανές φλεβώσεις (προκοννήσιο).
Κατάσταση: Συγκολλημένος ἀπό πολλά κομμάτια καί συμπληρωμένος μέ 
τσιμέντο.
Διαστάσεις: Συν. σωζ. ὕψ. 2,53μ. Διάμ. 0,37-0,46μ. Ἄνω διάμ. 0,37μ. Μέση 0,43μ. 
Κάτω 0,46μ.
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Προέλευση: Βασιλική Ἁγίου Στεφάνου.
Θέση: Βασιλική Ἁγίου Στεφάνου. Ὁ κίονας μέ τό κιονόκρανο (Ἀρ(χ) 839, ἀρ. κατ. 
42) εἶχε τοποθετηθεῖ κατά τήν ἰταλική ἀναστήλωση στό πρῶτο ἀπό δυτικά 
βάθρο τῆς β. κιονοστοιχίας. Σήμερα τό κάτω ἥμισυ μαζί μέ τή βάση βρίσκονται 
στήν ἴδια θέση, ἐνῶ τό ἄνω ἥμισυ βρίσκεται πεσμένο δίπλα, μέσα στό κεντρικό 
κλίτος. Τό πεσμένο τμῆμα ἔχει περιδεθεῖ μέ ξυλότυπους καί σιδερένια ἐλάσματα.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο.
Χρονολόγηση: δ΄ τέταρτο 5ου αἰ.

115. [Ἀρ(χ) 850 α] Κορμός κίονα 
Μάρμαρο: Λευκό μέ γαλανές φλεβώσεις (προκοννήσιο).
Κατάσταση: Συγκολλημένος ἀπό πολλά κομμάτια καί συμπληρωμένος μέ 
τσιμέντο.
Διαστάσεις: Συν. Ὕψ. 2,63μ. Ἄνω διάμ. 0,38μ. Μέση 0,40μ. Κάτω 0,47μ.
Προέλευση: Βασιλική Ἁγίου Στεφάνου.
Θέση: Βασιλική Ἁγίου Στεφάνου. Ὁ κίονας μέ τό κιονόκρανο (Ἀρ(χ) 840, ἀρ. κατ. 
43) εἶχε τοποθετηθεῖ κατά τήν ἰταλική ἀναστήλωση στή β. γωνία τοῦ στυλοβάτη 
τοῦ τέμπλου. Σήμερα τό κάτω ἥμισυ μαζί μέ τή βάση βρίσκονται στήν ἴδια θέση, 
ἐνῶ τό ἄνω ἥμισυ βρίσκεται πεσμένο δίπλα, μέσα στό κεντρικό κλίτος.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο.
Χρονολόγηση: δ΄ τέταρτο 5ου αἰ.

116. [Ἀρ(χ) 853 α] Κορμός κίονα 
Μάρμαρο: Λευκόγκριζο μέ γκρίζες φλεβώσεις (προκοννήσιο).
Κατάσταση: Καλή κατάσταση διατήρησης. Ἔχουν ἀποκολληθεῖ συμπληρώσεις 
τοῦ κάτω μέρους.
Διαστάσεις: Ὕψ. – . Διάμ. 0,43-0,45μ. Μέση διάμ. 0,43μ. Κάτω 0,45μ.
Προέλευση: Βασιλική Ἁγίου Στεφάνου.
Θέση: Βασιλική Ἁγίου Στεφάνου. Τοποθετήθηκε μαζί μέ τό κιονόκρανο Ἀρ(χ) 
841 (ἀρ. κατ. 41), κατά τήν ἰταλική ἀναστήλωση στή ν. γωνία τοῦ στυλοβάτη 
τοῦ τέμπλου.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο.
Χρονολόγηση: δ΄ τέταρτο 5ου αἰ.

117. [Ἀρ(χ) 860 α] Κορμός κίονα 
Μάρμαρο: Λευκό μέ γκριζωπές φλεβώσεις (προκοννήσιο).
Κατάσταση: Συγκολλημένος ἀπό δύο κομμάτια. Σήμερα σπασμένος στά δύο.
Διαστάσεις: Συν. σωζ. ὕψ. 2,60μ. Διάμ. 0,37μ.-0,39μ.
Προέλευση: Βασιλική Ἁγίου Στεφάνου.
Θέση: Βασιλική Ἁγίου Στεφάνου. Κατά τήν ἰταλική ἀναστήλωση εἶχε περιδεθεῖ 
μέ ξυλότυπους καί τοποθετήθηκε μαζί μέ τή βάση Ἀρ(χ) 860β, Ἀρ. κατ. 128 καί 
τό κιονόκρανο Ἀρ(χ) 842, ἀρ. κατ. 44 στό πρῶτο ἀπό δυτικά βάθρο τοῦ στυ-
λοβάτη τῆς ν. κιονοστοιχίας. Σήμερα στή θέση αὐτή βρίσκεται τό κιονόκρανο, 

-4-MHLITSH_TOMOS B-1 no 17.indd   357 29/3/2018   10:39:15 πµ



ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΗΛΙΤΣΗ-ΚΕΧΑΓΙΑ

358 359

ἐνῶ ὁ κίονας μέ τή βάση εἶναι σπασμένος σέ δύο κομμάτια καί πεσμένος δίπλα, 
μέσα στό κεντρικό κλίτος.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο.
Χρονολόγηση: δ΄ τέταρτο 5ου αἰ.

118. Συναρμόζοντα τμήματα κορμοῦ κίονα 
Μάρμαρο: Λευκό μέ γκριζωπές παράλληλες φλεβώσεις (προκοννήσιο).
Κατάσταση: Σώζεται τμῆμα τοῦ μεσαίου καί τμῆμα τοῦ κάτω μέρους, πού συ-
ναρμόζουν.
Διαστάσεις: Ὕψ. μεσαίου μέρους 1μ. Διάμ. 0,27μ. Ὕψ. κάτω μέρους 1,17μ. Διάμ. 0,27-0,31μ. 
Προέλευση: Πιθανόν ἀπό βασιλικές Ἁγίου Στεφάνου.
Θέση: Βασιλική Ἁγίου Στεφάνου. Στόν χῶρο ἀμέσως δυτικά τῆς βόρειας βασι-
λικῆς, μαζί μέ ἄλλα σπόλια πού συγκεντρώθηκαν σέ ἄγνωστο χρόνο καί χωρίς 
ἔνδειξη προέλευσης.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο.
Χρονολόγηση: δ΄ τέταρτο 5ου αἰ.

119. Κορμός κίονα 
Μάρμαρο: Λευκό μέ γκριζωπές παράλληλες φλεβώσεις (προκοννήσιο).
Κατάσταση: Σώζεται ἀκέραιος μέ τοπικές ἀποξέσεις καί φθορές τοῦ μαρμάρου.
Διαστάσεις: Ὕψ. 2,425μ. Διάμ. 0,29μ.-0,34μ.
Προέλευση: Πιθανόν ἀπό βασιλικές Ἁγίου Στεφάνου.
Θέση: Βασιλική Ἁγίου Στεφάνου. Στόν χῶρο ἀμέσως δυτικά τῆς βόρειας βασι-
λικῆς, μαζί μέ σπόλια πού συγκεντρώθηκαν σέ ἄγνωστο χρόνο καί χωρίς ἔνδειξη 
προέλευσης.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο.
Χρονολόγηση: δ΄ τέταρτο 5ου αἰ.

120. [Ἀρ(χ) 834 γ] Βάση κίονα 
Μάρμαρο: Λευκόγκριζο μέ γκρίζα πατίνα καί ἱζήματα.
Κατάσταση: Καλή κατάσταση διατήρησης.
Διαστάσεις: Ὕψ. 0,21μ.
Προέλευση: Βασιλική Ἁγίου Γαβριήλ.
Θέση: Βασιλική Ἁγίου Γαβριήλ. Μαζί μέ κίονα (Ἀρ. κατ. 109) καί κιονόκρανο (ἀρ. 
κατ. 45).
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτη. 
Χρονολόγηση: Μέσα 6ου αἰ.

121. [Ἀρ(χ) 836 β] Βάση κίονα 
Μάρμαρο: Λευκόγκριζο.
Κατάσταση: Φθορές κατά τόπους.
Διαστάσεις: Ὕψ. 0,25μ. Διάστ. κάτω ἐπιφ. 0,70Χ0,67μ.
Προέλευση: Βασιλική Ἁγίου Γαβριήλ.
Θέση: Βασιλική Ἁγίου Γαβριήλ. Μαζί μέ κίονα (Ἀρ. κατ. 111) στόν ν. στυλοβάτη 
τοῦ μεσαίου κλίτους.
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Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτη.
Χρονολόγηση: Μέσα 6ου αἰ.

122. [Ἀρ(χ) 837 β] Βάση κίονα 
Μάρμαρο: Λευκόγκριζο.
Κατάσταση: Λείπει ἡ μία γωνία τῆς πλίνθου.
Διαστάσεις: Ὕψ. 0,26μ. Κάτω ἐπιφ. 0,67Χ0,70μ.
Προέλευση: Βασιλική Ἁγίου Γαβριήλ.
Θέση: Βασιλική Ἁγίου Γαβριήλ. Μαζί μέ τόν κίονα (Ἀρ. κατ. 112), στό ν. κλίτος, 
δίπλα στήν προηγούμενη.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτη.
Χρονολόγηση: Μέσα 6ου αἰ. ἤ ἀπό ἀρχαιότερο μνημεῖο.

123. [Ἀρ(χ) 838β] Βάση κίονα 
Μάρμαρο: Λευκόγκριζο. 
Κατάσταση: Οἱ δύο γωνίες τῆς πλίνθου εἶναι συμπληρωμένες μέ τσιμέντο. 
Ἱζήματα κατά τόπους.
Διαστάσεις: Ὕψ. 0,24μ. Κάτω ἐπιφ. 0,67Χ0,70μ.
Προέλευση: Βασιλική Ἁγίου Γαβριήλ.
Θέση: Βασιλική Ἁγίου Γαβριήλ. Μαζί μέ κίονα (Ἀρ. κατ. 113) στό β. κλίτος. 
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο.
Χρονολόγηση: Μέσα 6ου αἰ. ἤ ἀπό ἀρχαιότερο μνημεῖο.

124. Βάση κίονα 
Μάρμαρο: Λευκόγκριζο.
Κατάσταση: Ἱζήματα τοπικά. Ἀποκρούσεις στή βάση καί στήν πλίνθο.
Διαστάσεις: Ὕψ. 0,27μ. Κάτω ἐπιφ. 0,69Χ0,69μ. Διάμ. 0,53μ.
Προέλευση: Βασιλική Ἁγίου Γαβριήλ.
Θέση: Βασιλική Ἁγίου Γαβριήλ, στό δυτ. ἄκρο τῆς β. κιονοστοιχίας.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτη. 
Χρονολόγηση: Μέσα 6ου αἰ. ἤ ἀπό ἀρχαιότερο μνημεῖο.

125. [Ἀρ(χ) 843β] Βάση κίονα 
Μάρμαρο: Λευκόγκριζο.
Κατάσταση: Λίγες τοπικές φθορές.
Διαστάσεις: Ὕψ. 0,25μ. Διάμ. 0,54μ. Κάτω ἐπιφ. 0,60Χ0,63μ.
Προέλευση: Νότια Βασιλική Ἁγίου Στεφάνου.
Θέση: Νότια Βασιλική Ἁγίου Στεφάνου. Μαζί μέ κίονα (Ἀρ. κατ. 114), στό πρῶτο 
ἀπό δυτικά βάθρο τοῦ στυλοβάτη τῆς β. κιονοστοιχίας.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτη. 
Χρονολόγηση: δ΄ τέταρτο 5ου αἰ.

126. [Ἀρ(χ) 850β] Βάση κίονα 
Μάρμαρο: Λευκόγκριζο. 
Κατάσταση: Λίγες τοπικές φθορές.
Διαστάσεις: Ὕψ. 0,26μ. Διάμ. 0,50μ. Κάτω ἐπιφ. 0,65Χ0,63μ.
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Προέλευση: Νότια Βασιλική Ἁγίου Στεφάνου.
Θέση: Νότια Βασιλική Ἁγίου Στεφάνου. Μαζί μέ κίονα (Ἀρ. κατ. 115) στό ὄγδοο 
ἀπό δυτικά βάθρο τοῦ στυλοβάτη τῆς β. κιονοστοιχίας (στή β. γωνία τοῦ στυ-
λοβάτη τοῦ τέμπλου).
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτη.
Χρονολόγηση: δ΄ τέταρτο 5ου αἰ.

127. [Ἀρ(χ) 853β] Βάση κίονα 
Μάρμαρο: Λευκόγκριζο.
Κατάσταση: Ἀπότμηση τῆς μίας γωνίας τῆς πλίνθου καί ρωγμή στήν περιφέρεια.
Διαστάσεις: Ὕψ. 0,26μ. Διάμ. 0,50μ. Κάτω ἐπιφ. 0,65Χ0,66μ.
Προέλευση: Νότια Βασιλική Ἁγίου Στεφάνου.
Θέση: Νότια Βασιλική Ἁγίου Στεφάνου. Μαζί μέ κίονα (Ἀρ. κατ. 116) καί κιο-
νόκρανο (ἀρ. κατ. 41) εἶναι τοποθετημένα στό ὄγδοο ἀπό δυτικά βάθρο τοῦ στυ-
λοβάτη τῆς ν. κιονοστοιχίας (στή ν. γωνία τοῦ στυλοβάτη τοῦ τέμπλου).
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτη.
Χρονολόγηση: δ΄ τέταρτο 5ου αἰ.

128. [Ἀρ(χ) 860β] Βάση κίονα 
Μάρμαρο: Λευκόγκριζο.
Κατάσταση: Λίγες τοπικές φθορές.
Διαστάσεις: Ὕψ. 0,21μ. Κάτω ἐπιφ. 0,62Χ0,62μ. Διάμ. 0,48μ.
Προέλευση: Νότια Βασιλική Ἁγίου Στεφάνου.
Θέση: Νότια Βασιλική Ἁγίου Στεφάνου. Μαζί μέ κίονα (Ἀρ. κατ. 117), πεσμένη 
στό δυτικό ἄκρο τοῦ κεντρικοῦ κλίτους, δίπλα στό πρῶτο ἀπό δυτικά βάθρο τῆς 
νότιας κιονοστοιχίας.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτη.
Χρονολόγηση: δ΄ τέταρτο 5ου αἰ.

129. [Ἀρ(χ) 844] Βάση κίονα 
Μάρμαρο: Λευκόγκριζο.
Κατάσταση: Λίγες τοπικές ἀποκρούσεις.
Διαστάσεις: Ὕψ. 0,21μ. Διάμ. 0,48μ. Κάτω ἐπιφ. 0,63Χ0,63μ.
Προέλευση: Νότια Βασιλική Ἁγίου Στεφάνου.
Θέση: Νότια Βασιλική Ἁγίου Στεφάνου. Τοποθετημένη πρόχειρα στό δεύτερο 
ἀπό δυτικά βάθρο τοῦ στυλοβάτη τῆς β. κιονοστοιχίας.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτη.
Χρονολόγηση: δ΄ τέταρτο 5ου αἰ.

130. [Ἀρ(χ) 845] Τμῆμα βάσης κίονα 
Μάρμαρο: Γκριζωπό μέ ἐρυθρές φλεβώσεις (λιθομάρμαρο;)
Κατάσταση: Σώζεται σχεδόν κατά τό ἥμισυ (λείπουν τμήματα τῆς περιφέρειας).
Διαστάσεις: Ὕψ. 0,21μ. Διάμ. 0,44μ. Κάτω ἐπιφ. 0,52Χ0,27μ. (μέγ. σωζ.)
Προέλευση: Νότια Βασιλική Ἁγίου Στεφάνου.
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Θέση: Νότια Βασιλική Ἁγίου Στεφάνου. Τοποθετημένη πρόχειρα στό τρίτο ἀπό 
δυτικά βάθρο τοῦ στυλοβάτη τῆς β. κιονοστοιχίας. 
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτη.
Χρονολόγηση: δ΄ τέταρτο 5ου αἰ.

131. [Ἀρ(χ) 846] Βάση κίονα 
Μάρμαρο: Λευκόγκριζο.
Κατάσταση: Λείπει ἡ μία γωνία τῆς πλίνθου. Λίγες τοπικές φθορές.
Διαστάσεις: Ὕψ. 0,25μ. Διάμ. 0,49μ. Κάτω ἐπιφ. 0,60Χ0,60μ.
Προέλευση: Νότια Βασιλική Ἁγίου Στεφάνου.
Θέση: Νότια Βασιλική Ἁγίου Στεφάνου. Στό τέταρτο ἀπό δυτικά βάθρο τοῦ 
στυλοβάτη τῆς β. κιονοστοιχίας.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτη.
Χρονολόγηση: δ΄ τέταρτο 5ου αἰ.

132. [Ἀρ(χ) 847] Βάση κίονα 
Μάρμαρο: Λευκόγκριζο.
Κατάσταση: Λείπει ἡ μία γωνία τῆς πλίνθου. Λίγες τοπικές ἀποκρούσεις.
Διαστάσεις: Ὕψ. 0,24μ. Διάμ. 0,50μ. Κάτω ἐπιφ. 0,60Χ0,60μ.
Προέλευση: Νότια Βασιλική Ἁγίου Στεφάνου.
Θέση: Νότια Βασιλική Ἁγίου Στεφάνου. Στό πέμπτο ἀπό δυτικά βάθρο τοῦ στυ-
λοβάτη τῆς β. κιονοστοιχίας.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτη.
Χρονολόγηση: δ΄ τέταρτο 5ου αἰ.

133. [Ἀρ(χ) 848] Βάση κίονα 
Μάρμαρο: Λευκόγκριζο.
Κατάσταση: Ἀποκεκρουσμένη ἡ ἐπιφάνεια. Λείπει ἡ μία γωνία τῆς πλίνθου.
Διαστάσεις: Ὕψ. 0,21μ. Διάμ. 0,47μ. Κάτω ἐπιφ. 0,63Χ0,63μ.
Προέλευση: Νότια Βασιλική Ἁγίου Στεφάνου.
Θέση: Νότια Βασιλική Ἁγίου Στεφάνου. Στό ἕκτο ἀπό δυτικά βάθρο τοῦ στυ-
λοβάτη τῆς β. κιονοστοιχίας.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτη.
Χρονολόγηση: δ΄ τέταρτο 5ου αἰ.

134. [Ἀρ(χ) 849] Βάση κίονα 
Μάρμαρο: Λευκόγκριζο.
Κατάσταση: Λίγες τοπικές ἀποκρούσεις
Διαστάσεις: Ὕψ. 0,22μ. Διάμ. 0,47μ. Κάτω ἐπιφ. 0,63Χ0,63μ.
Προέλευση: Νότια Βασιλική Ἁγίου Στεφάνου.
Θέση: Νότια Βασιλική Ἁγίου Στεφάνου. Στό ἕβδομο ἀπό δυτικά βάθρο τοῦ στυ-
λοβάτη τῆς β. κιονοστοιχίας. Ἔχει πέσει ἀνάποδα δίπλα στό βάθρο.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτη.
Χρονολόγηση: δ΄ τέταρτο 5ου αἰ.
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135. [Ἀρ(χ) 851] Βάση κίονα 
Μάρμαρο: Λευκό μέ γκριζομέλανες φλεβώσεις.
Κατάσταση: Λίγες τοπικές ἀποκρούσεις.
Διαστάσεις: Ὕψ. 0,25μ. Διάμ. 0,48μ. Κάτω ἐπιφ. 0,62Χ0,62μ.
Προέλευση: Νότια Βασιλική Ἁγίου Στεφάνου. 
Θέση: Νότια Βασιλική Ἁγίου Στεφάνου. Στό ἔνατο ἀπό δυτικά βάθρο τοῦ στυ-
λοβάτη τῆς β. κιονοστοιχίας.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτη.
Χρονολόγηση: δ΄ τέταρτο 5ου αἰ.

136. [Ἀρ(χ) 852] Βάση κίονα 
Μάρμαρο: Λευκόγκριζο.
Κατάσταση: Ἀρκετές ἀποκρούσεις. Λείπει ἡ μία γωνία τῆς πλίνθου.
Διαστάσεις: Ὕψ. 0,25μ. Διάμ. 0,46μ. Κάτω ἐπιφ. 0,59Χ0,59μ.
Προέλευση: Νότια Βασιλική Ἁγίου Στεφάνου.
Θέση: Νότια Βασιλική Ἁγίου Στεφάνου. Στό ἔνατο ἀπό δυτικά βάθρο τοῦ στυ-
λοβάτη τῆς ν. κιονοστοιχίας.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτη.
Χρονολόγηση: δ΄ τέταρτο 5ου αἰ.

137. [Ἀρ(χ) 854] Βάση κίονα 
Μάρμαρο: Λευκόγκριζο.
Κατάσταση: Ἐπιφάνεια ἀποξεσμένη. Τοπικές ἀποκρούσεις.
Διαστάσεις: Ὕψ. 0,24μ. Διάμ. 0,51μ. Κάτω ἐπιφ. 0,65Χ0,65μ.
Προέλευση: Νότια Βασιλική Ἁγίου Στεφάνου.
Θέση: Νότια Βασιλική Ἁγίου Στεφάνου. Στό ἕβδομο ἀπό δυτικά βάθρο τοῦ στυ-
λοβάτη τῆς ν. κιονοστοιχίας.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτη.
Χρονολόγηση: δ΄ τέταρτο 5ου αἰ.

138. [Ἀρ(χ) 855] Βάση κίονα 
Μάρμαρο: Λευκό μέ γκριζωπές φλεβώσεις.
Κατάσταση: Λείπουν σχεδόν ὁλόκληρες οἱ δύο πλευρές τῆς βάσης καί τῆς 
πλίνθου. Τοπικές φθορές καί ἱζήματα.
Διαστάσεις: Ὕψ. 0,18μ. Διάμ. 0,29μ. Κάτω ἐπιφ. 0,47Χ0,47μ.
Προέλευση: Νότια Βασιλική Ἁγίου Στεφάνου.
Θέση: Νότια Βασιλική Ἁγίου Στεφάνου. Ἀμέσως βόρεια τοῦ ἕκτου ἀπό δυτικά 
βά θρου τοῦ στυλοβάτη τῆς ν. κιονοστοιχίας. (τυχαία θέση)
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτη.
Χρονολόγηση: δ΄ τέταρτο 5ου αἰ.

139. [Ἀρ(χ) 856] Βάση κίονα 
Μάρμαρο: Λευκόγκριζο μέ γκριζωπές φλεβώσεις.
Κατάσταση: Ἀποκρουσμένα κομμάτια τῆς περιφέρειας.
Διαστάσεις: Ὕψ. 0,22μ. Διάμ. 0,46μ. Κάτω ἐπιφ. (σωζ.) 0,58Χ0,26μ.
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Προέλευση: Νότια Βασιλική Ἁγίου Στεφάνου.
Θέση: Νότια Βασιλική Ἁγίου Στεφάνου. Στό πέμπτο ἀπό δυτικά βάθρο τοῦ στυ-
λοβάτη τῆς ν. κιονοστοιχίας.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτη.
Χρονολόγηση: δ΄ τέταρτο 5ου αἰ.

140. [Ἀρ(χ) 857] Βάση κίονα 
Μάρμαρο: Γκριζωπό.
Κατάσταση: Εἶναι σπασμένη σέ δύο συναρμόζοντα τμήματα. Λείπει ἡ μία γωνία 
τῆς πλίνθου.
Διαστάσεις: Ὕψ. 0,20μ. Διάμ. 0,36μ. Κάτω ἐπιφ. 0,50Χ0,53μ.
Προέλευση: Νότια Βασιλική Ἁγίου Στεφάνου.
Θέση: Νότια Βασιλική Ἁγίου Στεφάνου. Στό τέταρτο ἀπό δυτικά βάθρο τοῦ 
στυλοβάτη τῆς ν. κιονοστοιχίας.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτη.
Χρονολόγηση: δ΄ τέταρτο 5ου αἰ.

141. [Ἀρ(χ) 858] Βάση κίονα 
Μάρμαρο: Λευκό μέ γκριζωπές φλεβώσεις.
Κατάσταση: Ἀποκρούσεις στήν ἐπιφάνεια. Μικρές ἀποκρούσεις στίς γωνίες.
Διαστάσεις: Ὕψ. 0,24μ. Διάμ. 0,46μ. Κάτω ἐπιφ. 0,66Χ0,67μ.
Προέλευση: Νότια Βασιλική Ἁγίου Στεφάνου.
Θέση: Νότια Βασιλική Ἁγίου Στεφάνου. Στό τρίτο ἀπό δυτικά βάθρο τοῦ στυ-
λοβάτη τῆς ν. κιονοστοιχίας.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτη.
Χρονολόγηση: δ΄ τέταρτο 5ου αἰ.

142. [Ἀρ(χ) 859] Βάση κίονα 
Μάρμαρο: Λευκόγκριζο.
Κατάσταση: Λείπουν οἱ δύο γωνίες τῆς πλίνθου. Μικρές τοπικές ἀποκρούσεις 
καί φθορές.
Διαστάσεις: Ὕψ. 0,23μ. Διάμ. 0,50μ. Κάτω ἐπιφ. 0,63Χ0,63μ.
Προέλευση: Νότια Βασιλική Ἁγίου Στεφάνου.
Θέση: Νότια Βασιλική Ἁγίου Στεφάνου. Στό δεύτερο ἀπό δυτικά βάθρο τοῦ 
στυλοβάτη τῆς ν. κιονοστοιχίας.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτη.
Χρονολόγηση: δ΄ τέταρτο 5ου αἰ.

143. [Ἀρ(χ) 865] Βάση κίονα 
Μάρμαρο: Λευκόγκριζο (παρόμοιο μέ βάσεις Ἁγίου Στεφάνου).
Κατάσταση: Κιτρινωπή πατίνα καί καστανομέλανα ἱζήματα. Λίγες ἀποκρούσεις 
στήν ἄνω ἐπιφάνεια.
Διαστάσεις: Ὕψ. 0,23μ. Διάμ. 0,49μ. Κάτω ἐπιφ. 0,61Χ0,61μ.
Προέλευση: Βασιλική Καμαρίου Κεφάλου.
Θέση: Βασιλική Καμαρίου Κεφάλου.
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Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτη.
Χρονολόγηση: β΄ μισό 5ου αἰ.

144. [Ἀρ(χ) 803] Bάση κίονα μέ συμφυές βάθρο
Μάρμαρο: Γκριζόλευκο.
Κατάσταση: Στήν ἐπιφάνεια σκοῦρα γκρίζα ἱζήματα. Ἀποκρουσμένο τμῆμα τῆς 
βάσης.
Διαστάσεις: Ὕψ. βάθρου 0,355μ. Ὕψ. βάσης 0,20μ. Διάμ. 0,32μ. Πλευρά βάθρου 
0,47μ.
Προέλευση: Ἄγνωστη.
Θέση: Κάστρο Νεραντζιᾶς, Νότια τοῦ ν. περιβόλου τοῦ Μουσείου.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο. 
Χρονολόγηση: α΄ μισό 6ου αἰ.

145. [Ἀρ(χ) 867] Βάση κίονα μέ συμφυές βάθρο 
Μάρμαρο: Γκριζόλευκο.
Κατάσταση: Τοπικές ρωγμές καί ἀποκρούσεις. Γκριζωπή πατίνα.
Διαστάσεις: Συν. ὕψ. 0,42μ. Ὕψ. βάθρου 0,30μ. Διάστ. βάθρου 0,40Χ0,40μ. Διάμ. 
βάσης 0,28μ.
Προέλευση: Βασιλική Λιμένος(;)
Θέση: Βασιλική Λιμένος. Ἀμέσως βόρεια τῆς ΒΔ. γωνίας τοῦ αἰθρίου.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτη. 
Χρονολόγηση: τέλη 5ου - α΄ μισό 6ου αἰ.

146. [Χ78] Τμῆμα ἀμφικιονίσκου μέ συμφυές κορινθιακό κιονόκρανο 
Μάρμαρο: Γκριζόλευκο μέ μελανές φλεβώσεις.
Κατάσταση: Σώζεται ἡ μία πλευρά τοῦ ἀμφικιονίσκου μέ ἀπωλεσμένο τό κάτω 
μέρος. Ἡ ἐπιφάνεια τῆς μίας πλάγιας πλευρᾶς καλύπτεται ἀπό στρῶμα ἱζήματος. 
Διαστάσεις: Συν. ὕψ. 0,97μ. Πάχ. 0,12μ. Πλ. 0,10-0,12μ. Ὕψ. κιονοκρ. 0,285μ.
Προέλευση: Δυτικές (;) Θέρμες («Θέρμαι» γραμμένο μέ μολύβι στήν ἐπιφάνεια 
τοῦ κορμοῦ).
Θέση: Μουσεῖο Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν Κάστρου Νεραντζιᾶς.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο. 
Χρονολόγηση: β΄ μισό 5ου - ἀρχές 6ου αἰ.

147.[Ἀρ(χ) 804] Τμῆμα ἀμφικιονίσκου μέ συμφυές κορινθιακό κιονόκρανο 
Μάρμαρο: Γκριζωπό μέ κυανές παράλληλες φλεβώσεις. 
Κατάσταση: Λείπει ὁ ἕνας κιονίσκος καί ἡ βάση.
Διαστάσεις: Συν. σωζ. ὕψ. 0,70μ. Ὕψ. κιονόκρ. 0,28μ. Ἄνω ἐπιφ. (σωζ.) 0,16Χ0,15μ.
Προέλευση: Ἄγνωστη.
Θέση: Αὐλή Μουσείου Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν Κάστρου Νεραντζιᾶς.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο. 
Χρονολόγηση: β΄ μισό 5ου - ἀρχές 6ου αἰ.

148.[Ἀρ(χ)805] Τμῆμα ἀμφικιονίσκου μέ συμφυές κορινθιακό κιονόκρανο 
Μάρμαρο: Λευκό μέ κυανές φλεβώσεις (προκοννήσιο).
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Κατάσταση: Σώζεται μικρό τμῆμα τοῦ κορμοῦ καί τοῦ κιονοκράνου τοῦ ἑνός 
κιονίσκου.
Διαστάσεις: Συν. σωζ. ὕψ. 0,34μ.
Προέλευση: Ἄγνωστη.
Θέση: Αὐλή Μουσείου Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν Κάστρου Νεραντζιᾶς.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο.
Χρονολόγηση: β΄ μισό 5ου - ἀρχές 6ου αἰ.

149. [Χ76] Ἀμφικιονίσκος μέ συμφυές σχηματοποιημένο κιονόκρανο 
Μάρμαρο: Πορφυρίτης.
Κατάσταση: Μικρά σπασίματα σέ διάφορα σημεῖα τοῦ κορμοῦ καί στίς γωνίες 
τῆς βάσης.
Διαστάσεις: Συνολ. ὕψος: 0,833μ. Πάχ.: 0,15μ. Πλάτ.: 0,23-0,27.
Προέλευση: Ἄγνωστη.
Θέση: Μουσεῖο Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν Κάστρου Νεραντζιᾶς.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο. 
Χρονολόγηση: β΄ μισό 5ου - ἀρχές 6ου αἰ.

150. [Χ79] Ἀμφικιονίσκος μέ συμφυές σχηματοποιημένο κιονόκρανο 
Μάρμαρο: Γκριζογάλανο.
Κατάσταση: Μεγάλο σπάσιμο στή μία πλάγια πλευρά τοῦ κιονοκράνου καί 
μικρότερα σέ διάφορα σημεῖα τῆς βάσης καί τοῦ ἄβακα. Ἡ ἐπιφάνεια τῆς μίας 
ὄψης καλύπτεται ἀπό ἵζημα.
Διαστάσεις: Συν. ὕψ. 1,47μ. Πάχ. 0,22μ. Πλ. 0,30-0,32μ.
Προέλευση: Ἄγνωστη.
Θέση: Μουσεῖο Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν Κάστρου Νεραντζιᾶς.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο. 
Χρονολόγηση: β΄ μισό 5ου - ἀρχές 6ου αἰ.

151.[Ἀρ(χ)261] Ἀμφικιονίσκος μέ συμφυές σχηματοποιημένο κιονόκρανο 
Μάρμαρο: Κιτρινωπό μέ γκρίζες φλεβώσεις.
Κατάσταση: Ἀποκρούσεις στή βάση, στόν κορμό καί στό κιονόκρανο. Ἡ μία 
πλευρά τοῦ κορμοῦ σχεδόν καλύπτεται ἀπό ἀσβεστοκονίαμα. 
Διαστάσεις: Ὕψ. 1,21μ. Πάχ. 0,13μ. Πλάτ. 0,34μ. Ἄνω ἐπιφ. 0,39Χ0,15μ.
Προέλευση: Ἄγνωστη.
Θέση: Μουσεῖο Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν Κάστρου Νεραντζιᾶς.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο. 
Χρονολόγηση: β΄ μισό 5ου - ἀρχές 6ου αἰ.

152. [Ἀρ(χ) 263] Ἀμφικιονίσκος μέ συμφυές σχηματοποιημένο κιονόκρανο
Μάρμαρο: Γκριζόλευκο μέ γκρίζες φλεβώσεις.
Κατάσταση: Λίγες ἀποκρούσεις στόν κορμό τοῦ κίονα. Ρωγμή στό κάτω μέ ρος τοῦ 
κορμοῦ.
Διαστάσεις: Ὕψ. 1,08μ. Πλ. 0,28μ. Πάχ. 0,16μ. Ἄνω ἐπιφ. 0,30Χ0,18μ.
Προέλευση: Ἄγνωστη.
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Θέση: Μουσεῖο Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν Κάστρου Νεραντζιᾶς.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο. 
Χρονολόγηση: β΄ μισό 5ου - ἀρχές 6ου αἰ.

153. [Ἀρ(χ) 887] Ἀμφικιονίσκος μέ συμφυές σχηματοποιημένο κιονόκρανο
Μάρμαρο: Λευκό, καλά λειασμένο.
Κατάσταση: Λίγες τοπικές ἀποκρούσεις.
Διαστάσεις: Ὕψ. 1,855μ. Ἄνω ἐπιφ. 0,315Χ0,20μ. Κάτω ἐπιφ. 0,42Χ0,21μ.
Προέλευση: Ἀνασκαφή οἰκ. Βέρου (ΚΜ 1275G, οδ. Ἐλ. Βενιζέλου, πόλη Κῶ).
Θέση: Ἀρχαιολογική ἀποθήκη Χατζηνεπᾶ.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο. 
Χρονολόγηση: Μέσα 6ου αἰ.

154. [Ἀρ(χ) 806 α,β] Ἀμφικιονίσκος μέ συμφυές σχηματοποιημένο κιονόκρανο
Μάρμαρο: Γκριζωπό. 
Κατάσταση: Σπασμένος σέ δύο κομμάτια (α, β).
Διαστάσεις: Συν. ὕψ. 0,81μ. Ἄνω ἐπιφ. 0,32Χ0,16μ.
Προέλευση: Ἄγνωστη.
Θέση: Αὐλή Μουσείου Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν Κάστρου Νεραντζιᾶς.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο. 
Χρονολόγηση: Μέσα 6ου αἰ.

155. [Ἀρ(χ) 775] Τμῆμα ἀμφικιονίσκου μέ συμφυές σχηματοποιημένο κιονόκρανο
Μάρμαρο: Γκριζόλευκο.
Κατάσταση: Σώζεται τό κιονόκρανο καί τμῆμα τοῦ κορμοῦ. Κρούστα ἀπό ὠχρά 
ἱζήματα.
Διαστάσεις: Σωζ. ὕψ. 0,72μ. Πλ. 0,33μ. Πάχ. 0,20μ.
Προέλευση: Ἄγνωστη.
Θέση: Κάστρο Νεραντζιᾶς, Βόρεια τάφρος, ἀνατολ. κλίμακας.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο.
Χρονολόγηση: β΄ μισό 5ου - ἀρχές 6ου αἰ.

156. [Ἀρ(χ) 262] Ἀμφικιονίσκος 
Μάρμαρο: Γκριζωπό.
Κατάσταση: Λίγες ἀποκρούσεις στόν ἄβακα. Ἀρκετά ἱζήματα στόν κορμό.
Διαστάσεις: Ὕψ. 1,15μ. Πάχ. 0,13μ. Πλ. 0,34μ. Ἄνω ἐπιφ. 0,39Χ0,15μ.
Προέλευση: Ἄγνωστη.
Θέση: Μουσεῖο Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν Κάστρου Νεραντζιᾶς.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο.
Χρονολόγηση: β΄ μισό 5ου - ἀρχές 6ου αἰ.

157. Ἀμφικιονίσκος 
Μάρμαρο: Λευκό. 
Κατάσταση: Μικρές τοπικές φθορές. Ἐλαφρῶς κιτρινωπή πατίνα στήν ἐπιφάνεια.
Διαστάσεις: Ὕψ. 1,04μ. Ἄνω ἐπιφ. 0,23Χ0,20μ. Κάτω ἐπιφ. 0,24Χ0,20μ. 
Προέλευση: Ἄγνωστη.
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Θέση: Χῶρος ὑποδοχῆς ξενοδοχείου «Ἀχιλλέας», Μαστιχάρι.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο.
Χρονολόγηση: β΄ μισό 5ου - ἀρχές 6ου αἰ.

158. [Ἀρ(χ) 264] Ἀμφικιονίσκος 
Μάρμαρο: Γκριζωπό.
Κατάσταση: Ἀποκρούσεις στήν ἐπιφάνεια τοῦ κορμοῦ, στήν πλίνθο καί στόν 
ἄβακα.
Διαστάσεις: Ὕψ. 1,50μ. Ἄνω ἐπιφ. 0,33Χ0,22μ. Κάτω ἐπιφ. 0,35Χ0,24μ.
Προέλευση: Ἄγνωστη.
Θέση: Μουσεῖο Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν Κάστρου Νεραντζιᾶς.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο. 
Χρονολόγηση: Μέσα 6ου αἰ.

159. [Ἀρ(χ) 265] Ἀμφικιονίσκος 
Μάρμαρο: Γκριζόλευκο.
Κατάσταση: Ἀποκρούσεις στόν κορμό, στόν ἄβακα καί στήν πλίνθο. Λίγα κατά 
τόπους ἱζήματα.
Διαστάσεις: Ὕψ. 1,14μ. Ἄνω ἐπιφ. 0,36Χ0,21μ. Κάτω ἐπιφ. 0,38Χ0,26μ.
Προέλευση: Ἄγνωστη.
Θέση: Μουσεῖο Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν Κάστρου Νεραντζιᾶς.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο. 
Χρονολόγηση: Μέσα 6ου αἰ. 

160. [Ἀρ(χ) 266] Ἀμφικιονίσκος 
Μάρμαρο: Λευκό μέ γκριζωπές παράλληλες φλεβώσεις (προκοννήσιο).
Κατάσταση: Ἐκτεταμένες ἀποκρούσεις στόν ἄβακα, στόν κορμό καί στήν 
πλίνθο.
Διαστάσεις: Ὕψ. 1,07μ. Ἄνω ἐπιφ. 0,37Χ0,20μ.
Προέλευση: Ἄγνωστη.
Θέση: Μουσεῖο Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν Κάστρου Νεραντζιᾶς.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο. 
Χρονολόγηση: Μέσα 6ου αἰ.

161. [Ἀρ(χ) 735] Ἀμφικιονίσκος 
Μάρμαρο: Γκριζόλευκο.
Κατάσταση: Ἀποκρούσεις στήν ἄνω ἀπόληξη. Ἴχνη νεώτερου χρώματος στήν 
ἐπιφάνεια.
Διαστάσεις: Συν. ὕψ. 0,94μ. Ἄνω ἐπιφ. 0,32Χ0,15μ. Πλ. Βάσης 0,34μ.
Προέλευση: Ἄγνωστη.
Θέση: Κάστρο Νεραντζιᾶς, Βόρεια τάφρος, ἀνατολικά τῆς κλίμακας.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο. 
Χρονολόγηση: β΄ μισό 5ου - ἀρχές 6ου αἰ.

162. [Ἀρ(χ) 737] Ἀμφικιονίσκος 
Μάρμαρο: Ἰῶδες.
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Κατάσταση: Ρωγμές καί ἀποκρούσεις σέ ὅλη τήν ἐπιφάνεια. Λείπουν τμήματα 
στίς γωνίες. Ἡ μία κατακόρυφη ταινία καλύπτεται ἀπό ἀσβεστοκονίαμα.
Διαστάσεις: Συν. ὕψ. 0,81μ. Ἄνω ἐπιφ. 0,49Χ0,17μ.
Προέλευση: Ἄγνωστη.
Θέση: Κάστρο Νεραντζιᾶς. Βόρεια τάφρος, ἀνατολικά τῆς κλίμακας.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο.
Χρονολόγηση: Μέσα 6ου αἰ.

163. [Ἀρ(χ) 752] Ἀμφικιονίσκος 
Μάρμαρο: Λευκό μέ λίγες γκριζωπές φλεβώσεις.
Κατάσταση: Σώζεται σέ ὅλο τό ὕψος ἀλλά λείπει ὁ ἕνας κιονίσκος.
Διαστάσεις: Ὕψ. 0,88μ. Πλ. 0,26μ. Πάχ. 0,15μ.
Προέλευση: Ἄγνωστη.
Θέση: Κάστρο Νεραντζιᾶς, Βόρεια τάφρος, ἀνατολικά τῆς κλίμακας.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο.
Χρονολόγηση: Μέσα 6ου αἰ.

164. [Ἀρ(χ) 767] Ἀμφικιονίσκος 
Μάρμαρο: Γκριζοκίτρινο.
Κατάσταση: Ἀποκρούσεις καί ἱζήματα κατά τόπους. 
Διαστάσεις: Ὕψ. 0,85μ. Ἄνω ἐπιφ. 0,35Χ0,22μ.
Προέλευση: Ἄγνωστη.
Θέση: Κάστρο Νεραντζιᾶς, Βόρεια τάφρος, ἀνατολικά τῆς κλίμακας.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο.
Χρονολόγηση: β΄ μισό 5ου - ἀρχές 6ου αἰ.

165. Ἀμφικιονίσκος 
Μάρμαρο: Γκριζόλευκο.
Κατάσταση: Φθορές στήν ἄνω ἀπόληξη καί τοπικές ἀποκρούσεις. Ἐπιχρισμένο 
μέ ἀσβε στοκονίαμα.
Διαστάσεις: Ὕψ. 0,66μ. Ἄνω ἐπιφ. 0,39Χ0,20μ.
Προέλευση: Ἄγνωστη.
Θέση: Στήν αὐλή τῆς ἐκκλησίας τῆς Τιμίας Ζώνης, Πυλί.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο.
Χρονολόγηση: Μέσα 6ου αἰ.

166. [Ἀρ(χ) 884] Ἀμφικιονίσκος 
Μάρμαρο: Λευκό.
Κατάσταση: Σώζεται ἀκέραιος μέ τοπικές ἀποκρούσεις. Πολλή ὠχροκάστανη 
πατίνα καί ἀσβεστοκονιάματα στήν ἐπιφάνεια.
Διαστάσεις: Ὕψ. 0,77μ. Ἄνω ἐπιφ. 0,29Χ0,155μ. Κάτω ἐπιφ. 0,33Χ0,155μ.
Προέλευση: Βρέθηκε λίγα μέτρα νότια τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου στό Παλαιό Πυλί.
Θέση: Παναγία Καστριανῶν.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο.
Χρονολόγηση: Μέσα 6ου αἰ.
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167. [Ἀρ(χ) 779] Τμῆμα ἀμφικιονίσκου 
Μάρμαρο: Λευκό.
Κατάσταση: Λείπει ὁ ἕνας κιονίσκος. Ἀποκρούσεις κατά τόπους.
Διαστάσεις: Συν. ὕψ. 1,16μ. Σωζ. πλ. 0,25μ. Πάχ. 0,20μ. 
Προέλευση: Ἄγνωστη.
Θέση: Κάστρο Νεραντζιᾶς, Βόρεια τάφρος, ἀνατολικά τῆς κλίμακας.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο.
Χρονολόγηση: Μέσα 6ου αἰ.

168. [Ἀρ(χ) 807] Τμῆμα ἀμφικιονίσκου 
Μάρμαρο: Λευκόγκριζο.
Κατάσταση: Σώζεται τμῆμα τῆς ἄνω ἀπόληξης καί ὁ κορμός. Ἀποκρούσεις κατά 
τόπους.
Διαστάσεις: Σωζ. ὕψ. 0,54μ. Ἄνω ἐπιφ. 0,23Χ0,14μ. 
Προέλευση: Ἄγνωστη.
Θέση: Αὐλή Μουσείου Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν Κάστρου Νεραντζιᾶς.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο.
Χρονολόγηση: Μέσα 6ου αἰ.

169. [Ἀρ(χ) 736] Τμῆμα ἀφικιονίσκου 
Μάρμαρο: Γκριζόλευκο.
Κατάσταση: Σώζεται ἡ ἄνω ἀπόληξη καί τμῆμα τοῦ κορμοῦ.
Διαστάσεις: Σωζ. ὕψ. 0,69μ. Ἄνω ἐπιφ. 0,30Χ0,15μ.
Προέλευση: Ἄγνωστη.
Θέση: Κάστρο Νεραντζιᾶς, Βόρεια τάφρος, ἀνατολικά τῆς κλίμακας.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο.
Χρονολόγηση: Μέσα 6ου αἰ.

170. [Ἀρ(χ) 268] Τμῆμα ἀμφικιονίσκου 
Μάρμαρο: Κιτρινωπό.
Κατάσταση: Σώζεται ἡ βάση καί ὁ κορμός. Ἀποκρούσεις στήν ἐπιφάνεια τοῦ 
κορμοῦ καί στή βάση.
Διαστάσεις: Σωζ. ὕψ. 0,94μ. Ἄνω ἐπιφ. 0,35Χ0,21μ.
Προέλευση: Ἄγνωστη.
Θέση: Μουσεῖο Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν Κάστρου Νεραντζιᾶς.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο.
Χρονολόγηση: β΄ μισό 5ου-ἀρχές 6ου αἰ.

171. [Ἀρ(χ) 739] Τμῆμα ἀμφικιονίσκου 
Μάρμαρο: Γκριζόλευκο μέ σκοῦρες γκρί φλεβώσεις.
Κατάσταση: Σώζεται ἡ βάση καί τμῆμα τοῦ κορμοῦ.
Διαστάσεις: Σωζ. ὕψ. 0,87μ. Πάχ. 0,29μ. Πλ. 0,40μ.
Προέλευση: Ἄγνωστη.
Θέση: Κάστρο Νεραντζιᾶς, Βόρεια τάφρος, ἀνατολικά τῆς κλίμακας.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο.
Χρονολόγηση: Μέσα 6ου αἰ.
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172. [Ἀρ(χ) 744] Τμῆμα ἀμφικιονίσκου 
Μάρμαρο: Γκριζόλευκο.
Κατάσταση: Σώζεται ἡ βάση καί τμῆμα τοῦ κορμοῦ. 
Διαστάσεις: Σωζ. ὕψ. 0,43μ. Κάτω ἐπιφ. 0,27Χ0,12μ.
Προέλευση: Ἄγνωστη.
Θέση: Κάστρο Νεραντζιᾶς, Βόρεια τάφρος, ἀνατολικά τῆς κλίμακας.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο.
Χρονολόγηση: Μέσα 6ου αἰ.

173. [Ἀρ(χ) 747] Τμῆμα ἀμφικιονίσκου 
Μάρμαρο: Λευκό μέ γκρίζες φλεβώσεις.
Κατάσταση: Σώζεται ἡ βάση καί τμῆμα τοῦ κορμοῦ.
Διαστάσεις: Σωζ. ὕψ. 0,62μ. Πλ. 0,30μ. Πάχ. 0,23μ.
Προέλευση: Ἄγνωστη.
Θέση: Κάστρο Νεραντζιᾶς, Βόρεια τάφρος, ἀνατολικά τῆς κλίμακας.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο.
Χρονολόγηση: Μέσα 6ου αἰ.

174. [Ἀρ(χ) 751] Τμῆμα ἀμφικιονίσκου 
Μάρμαρο: Λευκό.
Κατάσταση: Σώζεται ἡ βάση καί τμῆμα τοῦ κορμοῦ.
Διαστάσεις: Ὕψ. βάσης 0,18μ. Σωζ. ὕψ. 0,51μ. Πλ. 0,32μ. Πάχ. 0,17μ.
Προέλευση: Ἄγνωστη.
Θέση: Κάστρο Νεραντζιᾶς, Βόρεια τάφρος, ἀνατολικά τῆς κλίμακας.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο.
Χρονολόγηση: Μέσα 6ου αἰ.

175. [Ἀρ(χ) 753] Τμῆμα ἀμφικιονίσκου 
Μάρμαρο: Κιτρινωπό μέ γκρίζες φλεβώσεις.
Κατάσταση: Σώζεται ἡ βάση καί τμῆμα τοῦ κορμοῦ.
Διαστάσεις: Σωζ. ὕψ. 0,47μ. Πλ. 0,45μ. Πάχ. 0,22μ.
Προέλευση: Ἄγνωστη.
Θέση: Κάστρο Νεραντζιᾶς, Βόρεια τάφρος, ἀνατολικά τῆς κλίμακας.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο.
Χρονολόγηση: Μέσα 6ου αἰ.

176. [Ἀρ(χ) 754] Τμῆμα ἀμφικιονίσκου 
Μάρμαρο: Γκριζωπό.
Κατάσταση: Σώζεται ἡ βάση καί τμῆμα τοῦ κορμοῦ.
Διαστάσεις: Σωζ. ὕψ. 0,43μ. Πλ. 0,28μ. Πάχ. 0,17μ.
Προέλευση: Ἄγνωστη.
Θέση: Κάστρο Νεραντζιᾶς, Βόρεια τάφρος, ἀνατολικά τῆς κλίμακας.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο.
Χρονολόγηση: Μέσα 6ου αἰ.
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177. [Ἀρ(χ) 755] Τμῆμα ἀμφικιονίσκου 
Μάρμαρο: Γκριζόλευκο μέ γκριζωπές φλεβώσεις.
Κατάσταση: Σώζεται ἡ βάση καί τμῆμα τοῦ κορμοῦ.
Διαστάσεις: Σωζ. ὕψ. 0,46μ. Πλ. 0,32μ. Πάχ. 0,19μ.
Προέλευση: Ἄγνωστη.
Θέση: Κάστρο Νεραντζιᾶς, Βόρεια τάφρος, ἀνατολικά τῆς κλίμακας.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο.
Χρονολόγηση: Μέσα 6ου αἰ.

178. [Ἀρ(χ) 759] Τμῆμα ἀμφικιονίσκου 
Μάρμαρο: Γκριζωπό.
Κατάσταση: Σώζεται ἡ βάση καί μικρό τμῆμα τοῦ κορμοῦ.
Διαστάσεις: Σωζ. ὕψ. 0,33μ. Πλ. 0,32μ. Πάχ. 0,19μ.
Προέλευση: Ἄγνωστη.
Θέση: Κάστρο Νεραντζιᾶς, Βόρεια τάφρος, ἀνατολικά τῆς κλίμακας.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο.
Χρονολόγηση: Μέσα 6ου αἰ.

179. [Ἀρ(χ) 763] Τμῆμα ἀμφικιονίσκου 
Μάρμαρο: Λευκό.
Κατάσταση: Σώζεται ἡ βάση καί τμῆμα τοῦ κορμοῦ.
Διαστάσεις: Συν. σωζ. ὕψ. 0,58μ. Πλ. 0,40μ. Πάχ. 0,14μ.
Προέλευση: Ἄγνωστη.
Θέση: Κάστρο Νεραντζιᾶς, Βόρεια τάφρος, ἀνατολικά τῆς κλίμακας.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο.
Χρονολόγηση: β΄ μισό 5ου-ἀρχές 6ου αἰ.

180. [Ἀρ(χ) 764] Τμῆμα ἀμφικιονίσκου 
Μάρμαρο: Γκριζόλευκο.
Κατάσταση: Σώζεται ἡ βάση καί τμῆμα τοῦ κορμοῦ.
Διαστάσεις: Σωζ. ὕψ. 0,47μ. Πλ. 0,37μ. Πάχ. 0,17μ.
Προέλευση: Ἄγνωστη.
Θέση: Κάστρο Νεραντζιᾶς, Βόρεια τάφρος, ἀνατολικά τῆς κλίμακας.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο.
Χρονολόγηση: β΄ μισό 5ου-ἀρχές 6ου αἰ.

181. [Ἀρ(χ) 765] Τμῆμα ἀμφικιονίσκου 
Μάρμαρο: Γκριζωπό.
Κατάσταση: Σώζεται ἡ βάση καί τμῆμα τοῦ κορμοῦ. Ἀποκρούσεις στήν 
ἐπιφάνεια.
Διαστάσεις: Ὕψ. 1,20μ. Πλ. 0,40μ. Πάχ. 0,23μ.
Προέλευση: Ἄγνωστη.
Θέση: Κάστρο Νεραντζιᾶς, Βόρεια τάφρος, ἀνατολικά τῆς κλίμακας.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο.
Χρονολόγηση: Μέσα 6ου αἰ.
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182. [Ἀρ(χ) 770] Τμῆμα ἀμφικιονίσκου 
Μάρμαρο: Γκριζόλευκο.
Κατάσταση: Σώζεται ἡ βάση καί τμῆμα τοῦ κορμοῦ.
Διαστάσεις: Σωζ. ὕψ. 0,39μ. Πλ. 0,37μ. Πάχ. 0,20μ.
Προέλευση: Ἄγνωστη.
Θέση: Κάστρο Νεραντζιᾶς, Βόρεια τάφρος, ἀνατολικά τῆς κλίμακας.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο.
Χρονολόγηση: Μέσα 6ου αἰ.

183. [Ἀρ(χ) 771] Τμῆμα ἀμφικιονίσκου 
Μάρμαρο: Λίθος(;) ὑπόλευκος μέ πόρους.
Κατάσταση: Σώζεται τμῆμα τοῦ κάτω (;) μέρους.
Διαστάσεις: Σωζ. ὕψ. 0,59μ. Πλ. 0,24μ. Πάχ. 0,21μ.
Προέλευση: Ἄγνωστη.
Θέση: Κάστρο Νεραντζιᾶς, Βόρεια τάφρος, ἀνατολικά τῆς κλίμακας.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο.
Χρονολόγηση: Μέσα 6ου αἰ.

184. [Ἀρ(χ) 772] Τμῆμα ἀμφικιονίσκου 
Μάρμαρο: Λευκό μέ λίγες κυανές φλεβώσεις.
Κατάσταση: Σώζεται ἡ βάση καί τμῆμα τοῦ κορμοῦ.
Διαστάσεις: Σωζ. ὕψ. 0,63μ. Πλ. 0,25μ. Πάχ. 0,15μ.
Προέλευση: Ἄγνωστη.
Θέση: Κάστρο Νεραντζιᾶς, Βόρεια τάφρος, ἀνατολικά τῆς κλίμακας.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο.
Χρονολόγηση: β΄ μισό 5ου-ἀρχές 6ου αἰ.

185. [Ἀρ(χ) 773] Τμῆμα ἀμφικιονίσκου 
Μάρμαρο: Ὑπόλευκο. 
Κατάσταση: Σώζεται ἡ βάση καί τμῆμα τοῦ κορμοῦ. Ἱζήματα κατά τόπους.
Διαστάσεις: Σωζ. ὕψ. 0,52μ. Πλ. 0,30μ. Πάχ. 0,13μ.
Προέλευση: Ἄγνωστη.
Θέση: Κάστρο Νεραντζιᾶς, Βόρεια τάφρος, ἀνατολικά τῆς κλίμακας.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο. Βλ. Ὀρλάνδος 1960 β, 250, εἰκ. 3, πίν. 186 β.
Χρονολόγηση: β΄ μισό 5ου-ἀρχές 6ου αἰ.

186. [Ἀρ(χ) 774] Τμῆμα ἀμφικιονίσκου 
Μάρμαρο: Πορφυρίτης λίθος.
Κατάσταση: Σώζεται ἡ βάση καί τμῆμα τοῦ κορμοῦ.
Διαστάσεις: Σωζ. ὕψ. 0,48μ. Πλ. 0,28μ. Πάχ. 0,17μ.
Προέλευση: Ἄγνωστη.
Θέση: Κάστρο Νεραντζιᾶς, Βόρεια τάφρος, ἀνατολικά τῆς κλίμακας.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο.
Χρονολόγηση: β΄ μισό 5ου-ἀρχές 6ου αἰ.
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187. [Ἀρ(χ) 776] Τμῆμα ἀμφικιονίσκου 
Μάρμαρο: Λευκόγκριζο.
Κατάσταση: Σώζεται τμῆμα τῆς βάσης καί τοῦ κορμοῦ.
Διαστάσεις: Σωζ. ὕψ. 0,51μ. Πλ. 0,30μ. Πάχ. 0,16μ.
Προέλευση: Ἄγνωστη.
Θέση: Κάστρο Νεραντζιᾶς, Βόρεια τάφρος, ἀνατολικά τῆς κλίμακας.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο.
Χρονολόγηση: β΄ μισό 5ου-ἀρχές 6ου αἰ.

188. [Ἀρ(χ) 780] Τμῆμα ἀμφικιονίσκου 
Μάρμαρο: Ἀνοιχτό γκρίζο.
Κατάσταση: Σώζεται ἡ βάση καί τμῆμα τοῦ κορμοῦ.
Διαστάσεις: Σωζ. ὕψ. 0,15μ. Πλ. 0,25μ. Πάχ. 0,17μ.
Προέλευση: Ἄγνωστη.
Θέση: Κάστρο Νεραντζιᾶς, Βόρεια τάφρος, ἀνατολικά τῆς κλίμακας.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο. Βλ. Ὀρλάνδος 1960 β, 250, εἰκ. 3, πίν. 186 β.
Χρονολόγηση: β΄ μισό 5ου-ἀρχές 6ου αἰ.

189. [Ἀρ(χ) 781] Τμῆμα ἀμφικιονίσκου 
Μάρμαρο: Λευκό μέ λίγες γκριζωπές φλεβώσεις.
Κατάσταση: Σώζεται τμῆμα τῆς βάσης καί τοῦ κορμοῦ.
Διαστάσεις: Σωζ. ὕψ. 0,30μ. Πλ. 0,27μ. Πάχ. 0,23μ.
Προέλευση: Ἄγνωστη.
Θέση: Κάστρο Νεραντζιᾶς, Βόρεια τάφρος, ἀνατολικά τῆς κλίμακας.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο.
Χρονολόγηση: Μέσα 6ου αἰ.

190. [Ἀρ(χ) 808] Τμῆμα ἀμφικιονίσκου 
Μάρμαρο: Γκριζωπό. 
Κατάσταση: Σώζεται τμῆμα τῆς βάσης καί ὁ ἕνας κιονίσκος.
Διαστάσεις: Σωζ. ὕψ. 0,43μ. Ἄνω ἐπιφ. 0,17Χ0,15μ.
Προέλευση: Ἄγνωστη.
Θέση: Αὐλή Μουσείου Κάστρου Νεραντζιᾶς.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο. 
Χρονολόγηση: β΄ μισό 5ου-ἀρχές 6ου αἰ.

191. [Ἀρ(χ) 885] Τμῆμα ἀμφικιονίσκου 
Μάρμαρο: Λευκόγκριζο.
Κατάσταση: Σώζεται τμῆμα τοῦ κάτω μέρους. Ἀσβεστοποιημένη ἐπιφάνεια.
Διαστάσεις: Σωζ. ὕψ. 0,26μ. Κάτω ἐπιφ. 0,265Χ0,12μ. 
Προέλευση: Παλαιό Πυλί, Παναγία Καστριανῶν, ἀνασκαφή τάφων κυρίως ναοῦ.
Θέση: Παναγία Καστριανῶν
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο.
Χρονολόγηση: Μέσα 6ου ἤ καί ὀψιμότερα. 
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192. [Ἀρ(χ) 273] Βάση ἀμφικιονίσκου 
Μάρμαρο: Γκριζοκίτρινο.
Κατάσταση: Ἀποκρούσεις στήν ἄνω ἐπιφάνεια καί στίς γωνίες.
Διαστάσεις: Ὕψ. 0,21μ. Ἄνω ἐπιφ. 0,36Χ0,22μ. Κάτω ἐπιφ. 0,45Χ0,29μ. 
Προέλευση: Ἄγνωστη.
Θέση: Μουσεῖο Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν Κάστρου Νεραντζιᾶς.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο.
Χρονολόγηση: β΄ μισό 5ου-ἀρχές 6ου αἰ.

193. [Ἀρ(χ) 274] Βάση ἀμφικιονίσκου 
Μάρμαρο: Κιτρινωπό.
Κατάσταση: Ἀποκρούσεις στίς γωνίες καί στήν ἄνω ἐπιφάνεια.
Διαστάσεις: Ὕψ. 0,22μ. Ἄνω ἐπιφ. 0,41Χ0,26μ. Κάτω ἐπιφ. 0,43Χ0,32μ.
Προέλευση: Ἄγνωστη.
Θέση: Μουσεῖο Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν Κάστρου Νεραντζιᾶς.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο.
Χρονολόγηση: β΄ μισό 5ου-ἀρχές 6ου αἰ.

194. [Ἀρ(χ) 275] Βάση ἀμφικιονίσκου 
Μάρμαρο: Κιτρινωπό μέ γκρίζες φλεβώσεις.
Κατάσταση: Ἀποκρούσεις στή μία στενή πλευρά καί τοπικές φθορές.
Διαστάσεις: Ὕψ. 0,22μ. Ἄνω ἐπιφ. 0,42Χ0,25μ. Κάτω ἐπιφ. 0,51Χ0,40μ.
Προέλευση: Ἄγνωστη.
Θέση: Μουσεῖο Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν Κάστρου Νεραντζιᾶς.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο.
Χρονολόγηση: β΄ μισό 5ου-ἀρχές 6ου αἰ.

195. [Ἀρ(χ) 276] Βάση ἀμφικιονίσκου 
Μάρμαρο: Γκριζοκίτρινο.
Κατάσταση: Τοπικές ἀποκρούσεις καί ἱζήματα.
Διαστάσεις: Ὕψ. 0,31μ. Ἄνω ἐπιφ. 0,34Χ0,30μ. Κάτω ἐπιφ. 0,49Χ0,30μ.
Προέλευση: Ἄγνωστη.
Θέση: Μουσεῖο Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν Κάστρου Νεραντζιᾶς.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο.
Χρονολόγηση: β΄ μισό 5ου-ἀρχές 6ου αἰ.

196. [Ἀρ(χ) 277] Βάση ἀμφικιονίσκου 
Μάρμαρο: Γκριζοκίτρινο.
Κατάσταση: Ἀποκρούσεις στίς γωνίες καί στήν ἄνω ἐπιφάνεια. Ὀξειδώσεις.
Διαστάσεις: Ὕψ. 0,24μ. Ἄνω ἐπιφ. 0,43Χ0,28μ. Κάτω ἐπιφ. (σωζ.) 0,41Χ0,38μ.
Προέλευση: Ἄγνωστη.
Θέση: Μουσεῖο Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν Κάστρου Νεραντζιᾶς.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο.
Χρονολόγηση: β΄ μισό 5ου-ἀρχές 6ου αἰ.
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΜΠΛΩΝ

ΠΕΣΣΙΣΚΟΙ-ΚΙΟΝΙΣΚΟΙ ΤΕΜΠΛΟΥ

197. [Ἀρ(χ) 863] Πεσσίσκος τέμπλου 
Μάρμαρο: Λευκόγκριζο μέ γκριζωπές παράλληλες φλεβώσεις (προκοννήσιο).
Κατάσταση: Λίγες τοπικές φθορές.
Διαστάσεις: Συν. ὕψ. 0,61μ. Διάστ. πλευρῶν 0,17Χ0,21μ. 
Προέλευση: Βόρεια Βασιλική Ἁγίου Στεφάνου.
Θέση: Βόρεια Βασιλική Ἁγίου Στεφάνου. Τοποθετημένος στή ΝΔ. γωνία τοῦ 
τέμπλου. 
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο. 
Χρονολόγηση: β΄ μισό 6ου αἰ. ἤ καί 7ος αἰ.

198. [Χ11] Ἄνω μέρος πεσσίσκου τέμπλου 
Μάρμαρο: Γκρί-μπλέ.
Κατάσταση: Σώζεται τμῆμα τοῦ κορμοῦ καί ἡ ἄνω ἀπόληξή του. Τοπικές ἀπο-
κρούσεις. 
Διαστάσεις: Σωζ. ὕψ. 0,415μ. πλάτ. 0,24μ. Διάμ. Βάσης 0,22μ. 
Προέλευση: Ἄγνωστη.
Θέση: Μουσεῖο Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν Κάστρου Νεραντζιᾶς.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο.
Χρονολόγηση: α΄ μισό 6ου αἰ.

199. [Χ6] Πεσσίσκος τέμπλου μέ συμφυῆ κιονίσκο 
Μάρμαρο: Γκρίζο μέ σκοῦρες γαλάζιες φλεβώσεις (προκοννήσιο).
Κατάσταση: Ὁ πεσσίσκος διατηρεῖται ἀκέραιος ἐκτός ἀπό μικρές τοπικές ἀπο-
κρούσεις (κυρίως στίς ἀκμές του). Ὁ κιονίσκος σώζεται μέχρι ὕψος 0,82μ. ἀπό τή 
βάση του. Λείπει τό ἐπάνω μέρος καί ἕνα κομμάτι στή βάση. Ἡ πίσω ἐπιφάνεια 
εἶναι γεμάτη ἵζημα. Ὁ κιονίσκος εἶχε ἀποκολληθεῖ καί τοποθετήθηκε ἐπάνω 
στόν πεσσίσκο χωρίς νά συγκολληθεῖ. 
Διαστάσεις: Ὕψ. πεσσίσκου 1,03μ. Πλ. 0,225-0,23μ. Ὕψ. κιον. 0,88μ. Διάμ. 0,18μ.
Προέλευση: Βασιλική Ἁγίου Γαβριήλ (ΑΓ.Γ. γραμμένο μέ μολύβι στήν ἐπι φά νεια 
τοῦ κιονίσκου).
Θέση: Mουσεῖο Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν Κάστρου Νεραντζιᾶς.
Βιβλιογραφία: Baldini-Livadiotti, Basilica di S. Gabriele, 168.
Χρονολόγηση: Μέσα 6ου αἰ.

200. [Χ7] Πεσσίσκος τέμπλου μέ συμφυῆ κιονίσκο 
Μάρμαρο: Γκριζωπό.
Κατάσταση: Ἡ ἐπιφάνεια τῆς πλάγιας πλευρᾶς πού ἔχει τήν ἐγκοπή γιά τήν 
προσαρμογή τοῦ θωρακίου, εἶναι ἀποξεσμένη: τό μάρμαρο ἔχει ἀφαιρεθεῖ σέ 
πάχος 0,01μ. περίπου. Στά σημεῖα πού διατηρεῖται φαίνεται χτυπημένο. Ἵζημα 
σκεπάζει περίπου τή μισή ἀπό τήν ἐπιφάνεια τῆς ὀρθογώνιας ἐγκοπῆς. Τοπικές 
ἀποκρούσεις στίς ἀκμές. Δύο μικρές ὀρθογώνιες κοιλότητες: ἡ μία στό ἐπάνω 
μέρος τῆς πλευρᾶς μέ τήν ἐγκοπή καί ἡ ἄλλη στήν πίσω ἀκόσμητη πλευρά. Ἀπό 
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τόν κιονίσκο σώζεται ἡ βάση του σέ ὕψ. 0,205μ. καί ἐλάχιστο τμῆμα ἀπό τόν 
κορμό.
Διαστάσεις: Συν. ὕψ. 1,30μ. Ὕψ. πεσσίσκου 0,105μ. Πλ. πεσσίσκου 0,225-0,23μ.
Προέλευση: Βασιλική Ἁγίου Γαβριήλ (ΑΓ.Γ. γραμμένο μέ μολύβι στή βάση τοῦ 
κιονίσκου).
Θέση: Mουσεῖο Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν Κάστρου Νεραντζιᾶς.
Βιβλιογραφία: Baldini-Livadiotti, Basilica di S. Gabriele, 168.
Χρονολόγηση: Μέσα 6ου αἰ.

201. [Χ8] Πεσσίσκος τέμπλου μέ τμῆμα βάσης συμφυοῦς κιονίσκου 
Μάρμαρο: Γκρίζο μέ σκοῦρες γαλάζιες φλεβώσεις (προκοννήσιο).
Κατάσταση: Ὁ πεσσίσκος διατηρεῖται ἀκέραιος, μέ μικρά τοπικά σπασίματα στίς 
ἀκμές του. Σώζεται μόνο τό κάτω μέρος τῆς βάσης τοῦ κιονίσκου.
Διαστάσεις: Συν. ὕψ.1,08μ. Ὕψ. πεσσίσκου 1,03μ. Πλ. 0,179μ. Διάμ. βάσης 0,145μ. 
Προέλευση: Ἄγνωστη (πιθανῶς ἀπό τή βασιλική τοῦ Ἁγίου Γαβριήλ).
Θέση: Μουσεῖο Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν Κάστρου Νεραντζιᾶς.
Βιβλιογραφία: Baldini-Livadiotti, Basilica di S. Gabriele, 168.
Χρονολόγηση: Μέσα 6ου αἰ.

202. [Χ9] Πεσσίσκος τέμπλου 
Μάρμαρο: Γκριζογάλανο. 
Κατάσταση: Ἀποκρούσεις στίς ἀκμές καθώς καί στίς γωνίες τῆς ἐπάνω ἐπιφάνειας, 
στό κέντρο τῆς ὁποίας ὑπάρχει ὀρθογώνιος τόρμος (0,06 Χ 0,05μ. καί βάθ. 0,05μ.) 
Διαστάσεις: Ὕψ. 0,88μ. Πλ. 0,20μ. 
Προέλευση: Ἄγνωστη.
Θέση: Μουσεῖο Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν Κάστρου Νεραντζιᾶς.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο.
Χρονολόγηση: Μέσα 6ου αἰ. ἤ καί ὀψιμότερα.

203. [Χ10] Πεσσίσκος τέμπλου μέ τμῆμα συμφυοῦς κιονίσκου 
Μάρμαρο: Λευκό μέ μελανές φλεβώσεις.
Κατάσταση: Ἀπό τόν κιονίσκο σώζεται μόνο ἡ βάση. Ἀπό τόν πεσσίσκο λείπει 
τμῆμα τοῦ κάτω μέρους.
Διαστάσεις: Συν. ὕψ. 0,71μ. Ὕψ. πεσσίσκου 0,67μ. Πλ. 0,16μ. Διάμ. βάσης 0,165μ. 
Προέλευση: Δυτικές Θέρμες (γραμμένο μέ μολύβι) (Βασιλική Β΄;)
Θέση: Μουσεῖο Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν Κάστρου Νεραντζιᾶς.
Βιβλιογραφία: Baldini κ.ἄ., «Terme Occidentali», 266, fig. 14.
Χρονολόγηση: α΄ μισό 7ου αἰ. 

204. [Χ12] Ἄνω μέρος πεσσίσκου τέμπλου μέ συμφυῆ κιονίσκο 
Μάρμαρο: Γκρί-μπλέ.
Κατάσταση: Σώζεται τό ἄνω μέρος τοῦ πεσσίσκου μέ τμῆμα τῆς βάσης τοῦ συμ-
φυοῦς κιονίσκου. Σέ ἕνα σημεῖο τῆς περιφέρειας τῆς βάσης ὑπάρχει ὀπή βάθ. 
0,02μ. Σέ ἄλλα σημεῖα ἔχουν σωθεῖ ὑπολείμματα ἀπό σιδερένιο σύνδεσμο(;). Ἡ 
ἐπιφάνεια τῆς μίας πλευρᾶς εἶναι καλυμμένη ἀπό ἀσβέστη.
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Διαστάσεις: Ὕψ. 0,37μ. Πλ. 0,175μ. Διάμ. βάσης: 0,18μ. 
Προέλευση: Ἄγνωστη.
Θέση: Μουσεῖο Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν Κάστρου Νεραντζιᾶς.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο.
Χρονολόγηση: α΄ μισό 6ου αἰ. ἤ καί ὀψιμότερα.

205. [Ἀρ(χ) 809] Τμῆμα πεσσίσκου τέμπλου 
Μάρμαρο: Γκριζόλευκο.
Κατάσταση: Σώζεται τμῆμα τοῦ κορμοῦ.
Διαστάσεις: Σωζ. ὕψ. 0,53μ. Πλευρά πεσσίσκου 0,17μ.
Προέλευση: Ἄγνωστη.
Θέση: Αὐλή Μουσείου Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν Κάστρου Νεραντζιᾶς.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο. 
Χρονολόγηση: α΄ μισό 6ου αἰ. ἤ καί ὀψιμότερα.

ΘΩΡΑΚΙΑ ΤΕΜΠΛΟΥ - ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΚΙΟΝΟΣΤΟΙΧΙΩΝ

206. [Χ23] «Δίδυμο» θωράκιο στυλοβάτη κιονοστοιχιών(;) 
Μάρμαρο: Γκριζόλευκο.
Κατάσταση: Συγκολλημένο ἀπό ἑπτά κομμάτια. Τό μεγαλύτερο τμῆμα τῆς ἀρι-
στερῆς πλευρᾶς εἶναι σπασμένο. Λείπουν ἐπίσης τμήματα ἀπό τό ἐπάνω μέρος. 
Σειρά ἀπό μεταγενέστερους κυκλικούς τόρμους ἀνοίγονται στό σῶμα τοῦ θω-
ρακίου. Τοπικά ἔχουν γίνει μικρές συμπληρώσεις ἀπό τσιμέντο. Ἡ ἐπιφάνεια τοῦ 
μαρμάρου στό ἀριστερό θωράκιο εἶναι λίγο ἀποκεκρουσμένη καί σέ ὁρισμένα 
σημεῖα καλύπτεται ἀπό ἵζημα.
Διαστάσεις: Ὕψ. 0,85μ. Σωζ. μῆκ. 1,70μ. Πάχ. 0,05-0,07μ.
Προέλευση: Βασιλική β΄ Δυτικῶν Θερμῶν.
Θέση: Μουσεῖο Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν Κάστρου Νεραντζιᾶς.
Βιβλιογραφία: Morricone, “Scavi”, 226, εἰκ. 45. Baldini κ.ἄ., “Terme Occi dentali”, 
266, εἰκ. 16.
Χρονολόγηση: α΄ μισό 7ου αἰ.

207. [Χ24] «Δίδυμο» θωράκιο στυλοβάτη κιονοστοιχιών(;) 
Μάρμαρο: Γκριζόλευκο. 
Κατάσταση: Συγκολλημένο ἀπό 26 κομμάτια. Τά μέρη πού λείπουν ἔχουν συ-
μπληρωθεῖ μέ τσιμέντο. 
Διαστάσεις: Ὕψ. 0,91μ. Μῆκ. 2,11μ. Πάχ. 0,045μ.
Προέλευση: Βασιλική β΄ Δυτικῶν Θερμῶν.
Θέση: Μουσεῖο Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν Κάστρου Νεραντζιᾶς.
Βιβλιογραφία: Morricone, “Scavi”, 226, εἰκ. 45. Baldini κ.ἄ., “Terme Occi dentali”, 
266, εἰκ. 15.
Χρονολόγηση: : α΄ μισό 7ου αἰ.

208. [Χ25] Τμῆμα «διδύμου» θωρακίου στυλοβάτη κιονοστοιχιών(;) 
Μάρμαρο: Γκριζόλευκο.
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Κατάσταση: Σώζεται τό μεγαλύτερο τμῆμα δεξιοῦ πλαισίου καί τριγωνικό κομ-
μάτι ἀπό τό ἀριστερό. 
Διαστάσεις: Σωζ. ὕψ. 0,69μ. Σωζ. πλ. 1,10μ. Πάχ. 0,034μ. 
Προέλευση: Βασιλική β΄ Δυτικῶν Θερμῶν;
Θέση: Μουσεῖο Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν Κάστρου Νεραντζιᾶς.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο.
Χρονολόγηση: α΄ μισό 7ου αἰ.

209. Ἀμφίγλυφο θωράκιο τέμπλου 
Μάρμαρο: Λευκόγκριζο.
Κατάσταση: Ἀποκρούσεις στό σωζόμενο κατά τό ἥμισυ περίπου θωράκιο. Το-
πικές ἀποτμήσεις καί μία μεγάλη ρωγμή.
Διαστάσεις: Σωζ. μῆκ.: 0,54μ. Ὕψ.: 0,49μ. Πάχ.: 0,11μ.
Προέλευση: Ἄγνωστη.
Θέση: Παναγία Χρυσοχεριά (Εὐαγγελίστρια) Ἀντιμάχειας.
Βιβλιογραφία: Μαστορόπουλος, Ἀντιμάχεια, 180, σχ. στή σελ. 192. 
Χρονολόγηση: β΄ μισό 6ου αἰ.

210. Τμῆμα θωρακίου 

Μάρμαρο: Λευκό.
Κατάσταση: Σώζεται μικρό τμῆμα τῆς μίας γωνίας τοῦ ρόμβου τοῦ θωρακίου.
Διαστάσεις: Δέν μετρήθηκαν.
Προέλευση: Ἄγνωστη.
Θέση: Ἐντοιχισμένο ψηλά στό ἀέτωμα τοῦ δυτικοῦ τοίχου τῆς ἐκκλησίας τῆς 
Τιμίας Ζώνης, Πυλί.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο. 
Χρονολόγηση: Μέσα 6ου αἰ.

211. [Χ32] Τμῆμα θωρακίου 

Μάρμαρο: Γκριζόλευκο μέ μελανές φλεβώσεις.
Κατάσταση: Σώζεται τμῆμα τοῦ πλαισίου τοῦ ρόμβου τοῦ θωρακίου. 
Διαστάσεις: (σωζ.) 0,51μ. Χ 0,34μ. Πάχ. 0,12μ. 
Προέλευση: Ἄγνωστη.
Θέση: Μουσεῖο Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν Κάστρου Νεραντζιᾶς.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο. 
Χρονολόγηση: τέλη 5ου - ἀρχές 6ου αἰ.

212. Δίδυμο θωράκιο στυλοβάτη κιονοστοιχιών(;) 

Μάρμαρο: Καλυμμένο μέ ἀσβέστη.
Κατάσταση: Σπασμένο στίς δύο στενές πλευρές.
Διαστάσεις: Συνολικές διαστ.: Ὕψ. α. 0,77μ. β. 0,83μ. Πλ. α. 0,77μ. β. 0,50μ. Πάχ. 
0,12μ. Πλ. πεσσίσκου 0,15μ. Μῆκ. ~ 1,50μ. Ὕψ. ~ 0,80μ. 
Προέλευση: Ἄγνωστη.
Θέση: Ἅγιος Γεώργιος Λιΐζος, Μαστιχάρι, στή θέση τοῦ τέμπλου.
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Βιβλιογραφία: Μαστορόπουλος, Ἀντιμάχεια, 86-87.
Χρονολόγηση: α΄ μισό 6ου αἰ.

213. [Χ26] Τμῆμα ἀμφίγλυφου θωρακίου 
Μάρμαρο: Γκριζόλευκο.
Κατάσταση: Συγκολλημένο ἀπό 13 κομμάτια. Σπασμένο τό μεγαλύτερο μέρος 
τῆς κάτω καί τῆς μίας πλάγιας πλευρᾶς. Τό σπασμένο τμῆμα τῆς ἐπά νω πλευρᾶς 
ἔχει συμπληρωθεῖ μέ τσιμέντο. Λείπουν μικρά κομμάτια στό κέντρο τοῦ θω-
ρακίου, ὅπου ἔχει τοποθετηθεῖ γιά στερέωση μικρός μπρούτζινος σύνδεσμος. 
Στήν κάτω ἀριστερή γωνία σώζεται τμῆμα ἀπό τό ὀρθογώνιο πλαίσιο τῆς μίας 
ὄψης (σέ μῆκος 0,085μ. ὁριζόντια καί 0,205μ. κάθετα). 
Διαστάσεις: Ὕψ. 0,54μ. Σωζ. πλ. 0,83μ. Πάχ. 0,025-0,03μ. 
Προέλευση: Ἄγνωστη.
Θέση: Μουσεῖο Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν Κάστρου Νεραντζιᾶς.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο. 
Χρονολόγηση: Μέσα 6ου αἰ. ἤ καί ὀψιμότερο.

214. [Ἀρ(χ) 586] Τμῆμα ἀμφίγλυφου θωρακίου 
Μάρμαρο: Λευκόγκριζο. Λεπτόκοκκο μέ μίκα.
Κατάσταση: Σώζεται τμῆμα τῆς ἐπάνω πλευρᾶς τοῦ θωρακίου. Γκρίζα πατίνα 
καί ἱζήματα. 
Διαστάσεις: Μέγ. σωζ. 0,43Χ0,30Χ0,05μ.
Προέλευση: Ἄγνωστη.
Θέση: Αὐλή Μουσείου Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν Κάστρου Νεραντζιᾶς.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο.
Χρονολόγηση: Ἀρχές 6ου αἰ.

215. [Ἀρ(χ) 581] Τμῆμα ἀμφίγλυφου θωρακίου 
Μάρμαρο: Γκριζόλευκο χονδρόκοκκο.
Κατάσταση: Σώζεται τμῆμα τῆς κάτω πλευρᾶς τοῦ θωρακίου. Γκρίζα πατίνα. 
Γκριζοκίτρινα ἱζήματα. Ἴχνη ἀπό λεπτό βελόνι.
Διαστάσεις: Μέγ. σωζ. 0,44Χ0,40Χ0,06μ.
Προέλευση: Ἄγνωστη.
Θέση: Αὐλή Μουσείου Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν Κάστρου Νεραντζιᾶς.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο.
Χρονολόγηση: Ἀρχές 6ου αἰ.

216. [Ἀρ(χ) 569] Τμῆμα ἀμφίγλυφου θωρακίου 
Μάρμαρο: Γκριζόλευκο χονδρόκοκκο.
Κατάσταση: Σώζεται τμῆμα τῆς κεντρικῆς καί τῆς ἀριστερῆς πλευρᾶς τοῦ θω-
ρακίου. Γκρίζα ἱζήματα σέ ὅλη τήν ἐπιφάνεια. 
Διαστάσεις: Μέγ. σωζ. 0,78Χ0,38μ. Μέγ. πάχ. 0,06μ.
Προέλευση: Ἄγνωστη.
Θέση: Αὐλή Μουσείου Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν Κάστρου Νεραντζιᾶς. 
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Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο. 
Χρονολόγηση: Ἀρχές 6ου αἰ.

217. [Ἀρ(χ) 892] Τμῆμα θωρακίου τέμπλου 
Μάρμαρο: Γκριζόλευκο.
Κατάσταση: Σώζεται τμῆμα τῆς ἀριστερῆς πλευρᾶς τοῦ θωρακίου. Ἐκτεταμένα 
γκρίζα ἱζήματα καί ἀσβεστοποίηση στήν ἐπιφάνεια. Τοπικές ἀποτμήσεις καί ἀπο-
κρούσεις.
Διαστάσεις: Ὕψ. 0,90μ. Σωζ. μῆκ. 0,69μ. Πάχ. 0,11μ.
Προέλευση: Βασιλική Λιμένος.
Θέση: Βασιλική Λιμένος. Ἐκτός θέσης, ἐξωτερικά τῆς ἁψίδας.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο. 
Χρονολόγηση: Ἀρχές 6ου αἰ.

218. [Ἀρ(χ) 576] Τμῆμα θωρακίου 
Μάρμαρο: Λευκόγκριζο μέ πυκνές γκρίζες ἀχνές καί λεπτές φλεβώσεις.
Κατάσταση: Σώζεται μικρό τμῆμα τῆς κάτω δεξιᾶς πλευρᾶς τοῦ θωρακίου. Γκρίζα 
ἱζήματα καί πατίνα. Τοπικές ἀποκρούσεις, ἴχνη ἀσβεστοκονιάματος.
Διαστάσεις: Μέγ. σωζ. 0,65Χ0,38Χ0,125μ.
Προέλευση: Ἄγνωστη.
Θέση: Αὐλή Μουσείου Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν Κάστρου Νεραντζιᾶς.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο. 
Χρονολόγηση: Ἀρχές 6ου αἰ.

219. [Ἀρ(χ) 880] Θωράκιο τέμπλου 
Μάρμαρο: Λευκό μέ τοπικά γκριζωπά τμήματα, πολύ καλῆς ποιότητας.
Κατάσταση: Σώζεται σχεδόν ἀκέραιο μέ λίγες τοπικές ἀποκρούσεις στήν παρυφή.
Διαστάσεις: Ὕψ. 0,69μ. Μῆκ. 1,27μ. Πάχ. 0,052μ.
Προέλευση: Παλαιό Πυλί, Παναγία Καστριανῶν, ἀνασκαφή τάφων κυρίως ναοῦ.
Θέση: Παναγία Καστριανῶν.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο.
Χρονολόγηση: Προχωρημένος 7ος αἰ.

220. [Ἀρ(χ) 575] Τμῆμα θωρακίου 
Μάρμαρο: Λευκόγκριζο, σχετικά λεπτόκοκκο.
Κατάσταση: Σώζεται τμῆμα τῆς πλάγιας πλευρᾶς. Γκρίζα ἱζήματα καί πατίνα.
Διαστάσεις: Μέγ. σωζ. 0,64Χ0,41Χ0,08μ.
Προέλευση: Ἄγνωστη.
Θέση: Αὐλή Μουσείου Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν Κάστρου Νεραντζιᾶς.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο. 
Χρονολόγηση: Ἀρχές 6ου αἰ.

221. [Ἀρ(χ) 599] Τμῆμα θωρακίου 
Μάρμαρο: Γκριζωπό μέ γκριζογάλανες φλεβώσεις.
Κατάσταση: Σώζεται τμῆμα τῆς γωνίας τοῦ θωρακίου. Τοπικές ἀποκρούσεις.
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Διαστάσεις: Μέγ. σωζ. 0,58Χ0,40Χ0,07μ.
Προέλευση: Ἄγνωστη.
Θέση: Αὐλή Μουσείου Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν Κάστρου Νεραντζιᾶς.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο. 
Χρονολόγηση: Ἀρχές 6ου αἰ.

222. [Ἀρ(χ) 891] Θωράκιο τέμπλου 
Μάρμαρο: Λευκόγκριζο, καλά λειασμένο.
Κατάσταση: Σχεδόν ἀκέραιο μέ τοπικές ἀποτμήσεις στίς παρυφές.
Διαστάσεις: Ὕψ. περίπου 0,85μ. Μέγ. σωζ. μῆκ. 1,12μ.
Προέλευση: Βασιλική κάτω ἀπό τό ναΰδριο τοῦ Τιμίου Σταυροῦ (Χαρμύλειο 
Πυλίου);
Θέση: Ἐντοιχισμένο στό δυτικό τοῖχο τοῦ ναϋδρίου τοῦ Τιμίου Σταυροῦ 
(Χαρμύλειο Πυλίου).
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο. 
Χρονολόγηση: τέλη 5ου αἰ.

223. [Ἀρ(χ) 881] Τμῆμα θωρακίου τέμπλου 
Μάρμαρο: Λευκόγκριζο.
Κατάσταση: Σώζεται τό κεντρικό τμῆμα τοῦ θωρακίου μέ τμῆμα τοῦ πλαισίου. 
Τοπικά ἱζήματα καί ἐλαφρῶς ἀσβεστοποιημένη ἐπιφάνεια.
Διαστάσεις: Σωζ. ὕψ. 0,585μ. Σωζ. μῆκ. 0,41μ. Πάχ. 0,075μ.
Προέλευση: Παλαιό Πυλί, Παναγία Καστριανῶν, ἀνασκαφή τάφων κυρίως ναοῦ.
Θέση: Παναγία Καστριανῶν.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο. 
Χρονολόγηση: γύρω στό 500.

224. [Χ20] Τμῆμα θωρακίου 
Μάρμαρο: Λευκό μέ μελανές φλεβώσεις.
Κατάσταση: Σώζεται τμῆμα τοῦ κεντρικοῦ μέρους τοῦ θωρακίου.
Διαστάσεις: Σωζ. ὕψ. 0,55μ. Σωζ. πλ. 0,64μ. Πάχ. 0,145-0,15μ.
Προέλευση: Ἄγνωστη.
Θέση: Μουσεῖο Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν Κάστρου Νεραντζιᾶς.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο. 
Χρονολόγηση: Γύρω στό 500.

225. [Χ22] Τμῆμα θωρακίου 
Μάρμαρο: Γκρί-μπλέ.
Κατάσταση: Σώζεται τμῆμα τῆς ἄνω δεξιᾶς πλευρᾶς τοῦ θωρακίου.
Διαστάσεις: Σωζ. ὕψ. 0,405μ. Σωζ. πλ. 0,35μ. Πάχ. 0,055-0,075μ. 
Προέλευση: Ἄγνωστη.
Θέση: Μουσεῖο Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν Κάστρου Νεραντζιᾶς.
Βιβλιογραφία: Ἀδημοσίευτο.
Χρονολόγηση: β΄ μισό 6ου αἰ.
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226. Τμῆμα πλάκας ἐπένδυσης τοιχοποιίας 
Μάρμαρο: Λευκό μέ γκριζωπή πατίνα.
Κατάσταση: Σώζεται μικρό τμῆμα σπασμένο στήν ἄνω καί στήν κάτω πλευρά. 
Διαστάσεις: Ὕψ.: 0,39μ. Σωζ. μῆκ. 0,62μ. Πάχ. 0,05μ.
Προέλευση: Βρισκόταν στό ναό Ἁγ. Γεωργίου Λιΐζου, Μαστιχάρι, σέ τυχαία θέση.
Θέση: Μουσεῖο Ἀρχιτεκτονικῶν Μελῶν Κάστρου Νεραντζιᾶς.
Βιβλιογραφία: Μαστορόπουλος, Ἀντιμάχεια, 87. 
Χρονολόγηση: Τέλη 5ου - ἀρχές 6ου αἰ.
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ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 1

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΓΛΥΠΤΩΝ  
ΚΑΤΑ ΤΟΠΟ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

ΠΟΛΗ ΚΩ

Α. Δυτικές Θέρμες (Βασιλική Α΄ καί Β΄)
1. Ἀρ. κατ. 13 (Ἀρ(χ) 247). Κορινθιακό κιονόκρανο τέμπλου. Θ γραμμένο στήν 

ἐπιφάνεια.
2. Ἀρ. κατ. 53 (Ἀρ(χ) 176). Ἰωνικό κιονόκρανο μέ συμφυές ἐπίθημα. Θ γραμμένο 

στήν ἐπιφάνεια. 
3. Ἀρ. κατ. 55 (Ἀρ(χ) 179). Ἰωνικό κιονόκρανο μέ συμφυές ἐπίθημα. Θ γραμμένο 

στήν ἐπιφάνεια.
4. Ἀρ. κατ. 54 (Ἀρ(χ) 177). Ἰωνικό κιονόκρανο μέ συμφυές ἐπίθημα, χωρίς ἔνδειξη 

ἀλλά παρόμοιο μέ τά προηγούμενα, ὅμοιες διαστάσεις καί ἴδιο μάρμαρο.
5. Ἀρ. κατ. 65 (Ἀρ(χ) 893). Ἰωνικό κιονόκρανο μέ συμφυές ἐπίθημα. Βρέθηκε στό 

ἄλσος τοῦ ρωμαϊκοῦ ὠδείου, ἀκριβῶς ἀπέναντι ἀπό τόν ἀρχαιολογικό χῶρο 
τῶν Δυτικῶν Θερμῶν. 

6. Ἀρ. κατ. 95 (Ἀρ(χ) 190). Ἐπίθημα ἀμφικιονίσκου. Θ γραμμένο στήν ἐπιφάνεια.
7. Ἀρ. κατ. 107 (Ἀρ(χ) 178). Ἐπίθημα κίονα. Θ γραμμένο στήν ἐπιφάνεια.
8. Ἀρ. κατ. 146 (Χ 78). Τμῆμα ἀμφικιονίσκου μέ συμφυές κορινθιακό κιονόκρανο. 

«Θέρμαι» γραμμένο στήν ἐπιφάνεια.
9. Ἀρ. κατ. 203 (X 10). Πεσσίσκος τέμπλου, Δυτ. Θέρμες γραμμένο στήν ἐπιφάνεια.
10. Ἀρ. κατ. 206 (Χ 23). Δίδυμο θωράκιο. Ἀπό δημοσίευση τοῦ Morricone.
11. Ἀρ. κατ. 207 (X 24). Δίδυμο θωράκιο. Ἀπό δημοσίευση τοῦ Morricone.
12. Ἀρ. κατ. 208 (Χ 25). Παρόμοιο μέ τά προηγούμενα.

Β. Περιοχή Λιμένος (Βασιλική Λιμένος)
 1. Ἀρ. κατ. 57. Ἰωνικό κιονόκρανο μέ συμφυές ἐπίθημα. Βρίσκεται στήν περιοχή 

τοῦ Λιμένος, νοτιοδυτικά τοῦ Ἱεροῦ τοῦ Ἡρακλέους, κοντά στή βασιλική 
Λιμένος.

2. Ἀρ. κατ. 145 (Ἀρ(χ) 867). Βάση μέ συμφυές βάθρο. Βρίσκεται ἀμέσως βόρεια τῆς 
βορειοδυτικῆς γωνίας τοῦ αἰθρίου τῆς βασιλικῆς Λιμένος.

3. Ἀρ. κατ. 217 (Ἀρ(χ) 892). Τμῆμα θωρακίου. Βρίσκεται ἀμέσως ἀνατολικά τῆς 
ἁψίδας τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τῆς βασιλικῆς.

Γ. Βαπτιστήριο Ἁγίου Ἰωάννη Προδρόμου (Ἑπτά Βήματα)
 1. Ἀρ. κατ. 8 (Ἀρ(χ) 255). Κορινθιακό κιονόκρανο κιβωρίου. ΝΕΚΡ ΚΑΘ γραμμένο 

στήν ἐπιφάνεια.
2. Ἀρ. κατ. 31. Ἰωνικό κιονόκρανο. Κατά χώραν.
3. Ἀρ. κατ. 32. Ἰωνικό κιονόκρανο. Κατά χώραν.
4. Ἀρ. κατ. 33. Ἰωνικό κιονόκρανο. Κατά χώραν.

Δ. Βασιλική Ἁγίου Γαβριήλ (Ψαλίδι) 
1. Ἀρ. κατ. 45 (Ἀρ(χ) 834α). Ἰωνικό κιονόκρανο μέ συμφυές ἐπίθημα. Κατά χώραν.
2. Ἀρ. κατ. 46 (Ἀρ(χ) 835α). Ἰωνικό κιονόκρανο μέ συμφυές ἐπίθημα. Κατά χώραν.
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3. Ἀρ. κατ. 47 (Ἀρ(χ) 183). Ἰωνικό κιονόκρανο μέ συμφυές ἐπίθημα. Ἀπό δημοσίευ-
ση τοῦ Balducci.

4. Ἀρ. κατ. 80 (Χ 86). Ἐπίκρανο παραστάδας. Δέν ἔχει ἔνδειξη προέλευσης ἀλλά 
εἶναι σχεδόν ὅμοιο μέ τό γεῖσο τῆς ἁψίδας τῆς βασιλικῆς καί ἴσως προέρχε-
ται ἀπό ἕναν ἀπό τούς ἀνατολικούς πεσσούς τοῦ ναοῦ.

5. Ἀρ. κατ. 81. Ἐπίκρανο (γεῖσο ἁψίδας). Ἀπό δημοσίευση τοῦ Balducci.
6. Ἀρ. κατ. 109 (Ἀρ(χ) 834 β). Κορμός κίονα. Κατά χώραν.
7. Ἀρ. κατ. 110 (Ἀρ(χ) 835 β). Κορμός κίονα. Κατά χώραν. 
8. Ἀρ. κατ. 111 (Ἀρ(χ) 836 α). Κορμός κίονα. Κατά χώραν.
9. Ἀρ. κατ. 112 (Ἀρ(χ) 837 α). Κορμός κίονα. Κατά χώραν.
10. Ἀρ. κατ. 113 (Ἀρ(χ) 838 α). Κορμός κίονα. Κατά χώραν.
11. Ἀρ. κατ. 120 (Ἀρ(χ) 834 γ). Βάση κίονα. Κατά χώραν.
12. Ἀρ. κατ. 121 (Ἀρ(χ) 836 β). Βάση κίονα. Κατά χώραν.
13. Ἀρ. κατ. 122 (Ἀρ(χ) 837 β). Βάση κίονα. Κατά χώραν.
14. Ἀρ. κατ. 123 (Ἀρ(χ) 838 β). Βάση κίονα. Κατά χώραν.
15. Ἀρ. κατ. 124. Βάση κίονα. Κατά χώραν.
16. Ἀρ. κατ. 199 (X 6). Πεσσίσκος τέμπλου μέ συμφυῆ κιονίσκο. ΑΓ. Γ. γραμμένο 

στήν ἐπιφάνεια.
17. Ἀρ. κατ. 200 (Χ 7). Πεσσίσκος τέμπλου μέ τμῆμα συμφυοῦς κιονίσκου. ΑΓ. Γ. 

γραμμένο στήν ἐπιφάνεια.
18. Ἀρ. κατ. 201 (Χ8). Πεσσίσκος τέμπλου. Μουσεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς (δέν 

φέρει ἔνδειξη προέλευσης ἀλλά εἶναι πολύ κοντινός μέ τούς δύο προηγού-
μενους).

Στή βασιλική βρέθηκαν καί δύο τμήματα θωρακίων (Balducci, Ba siliche, 39, 
εἰκ. 33), τά ὁποῖα μέχρι σήμερα δέν ἐντοπίστηκαν. Ἐπί σης, δύο θωράκια κλίμακας 
ἄμβωνα, σήμερα στό Μουσεῖο Ἀρχιτε κτονικῶν Μελῶν Κάστρου Νεραντζιᾶς.

Ε. Βασιλική(;) οἰκοπέδου Βέρου 
1. Ἀρ. κατ. 101 (Ἀρ(χ) 888). Ἐπίθημα ἀμφικιονίσκου.
2. Ἀρ. κατ. 153 (Ἀρ(χ) 887). Ἀμφικιονίσκος μέ συμφυές κορινθιάζον κιονόκρανο.

ΣΤ. Ρωμαϊκή Οἰκία (Casa Romana)
1. Ἀρ. κατ. 16. Κορινθιακό κιονόκρανο τύπου V.
2. Ἀρ. κατ. 17. Κορινθιακό κιονόκρανο τύπου V. 
3. Ἀρ. κατ. 18. Κορινθιακό κιονόκρανο τύπου V. 
4. Ἀρ. κατ. 19. Κορινθιακό κιονόκρανο τύπου V. 
5. Ἀρ. κατ. 20. Κορινθιακό λυρόσχημο κιονόκρανο. 
6. Ἀρ. κατ. 71. Ἰωνικό κιονόκρανο μέ συμφυές ἐπίθημα. 
7. Ἀρ. κατ. 92. Ἐπίθημα ἀμφικιονίσκου.

Ζ. Κρήνη τεμένους Γαζῆ Χασάν Πασᾶ (Λότζια)
1. Ἀρ. κατ. 2. Κανονικό κορινθιακό κιονόκρανο. 
2. Ἀρ. κατ. 21. Κιονόκρανο μέ «πλήρη» φύλλα.
3. Ἀρ. κατ. 23. Κιονόκρανο μέ «πλήρη» φύλλα.

Η. Πόλη Κῶ, χωρίς ἔνδειξη προέλευσης
1. Ἀρ. κατ. 1 (Ἀρ(χ) 799). Κανονικό κορινθιακό κιονόκρανο. Κάστρο Νεραντζιᾶς.
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2. Ἀρ. κατ. 5 (Ἀρ(χ) 252). Κιονόκρανο μέ συνωστισμένη ἄκανθα καί τέσσερα ἄνω 
φύλλα. Μουσεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς.

3. Ἀρ. κατ. 6 (Ἀρ(χ) 253). Κιονόκρανο μέ συνωστισμένη ἄκανθα καί τέσσερα ἄνω 
φύλλα. Μουσεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς.

4. Ἀρ. κατ. 7 (Ἀρ(χ) 251). Κορινθιακό κιονόκρανο μέ ἕξι φύλλα σέ μία ζώνη. Μου-
σεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς.

5. Ἀρ. κατ. 11 (Ἀρ(χ) 245). Κορινθιακό κιονόκρανο μέ τέσσερα φύλλα σέ μία ζώνη. 
Μουσεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς.

6. Ἀρ. κατ. 15 (Ἀρ(χ) 180). Κορινθιακό κιονόκρανο μέ τέσσερα φύλλα σέ μία ζώνη. 
Μουσεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς.

7. Ἀρ. κατ. 26 (Ἀρ(χ) 203). Ἰωνικό κιονόκρανο. Μουσεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς.
8. Ἀρ. κατ. 27 (Ἀρ(χ) 207). Ἰωνικό κιονόκρανο. Μουσεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς.
9. Ἀρ. κατ. 28 (Ἀρ(χ) 212). Ἰωνικό κιονόκρανο. Μουσεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς.
10. Ἀρ. κατ. 29 (Ἀρ(χ) 217). Ἰωνικό κιονόκρανο. Μουσεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς.
11. Ἀρ. κατ. 30 (Ἀρ(χ) 220). Ἰωνικό κιονόκρανο. Μουσεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς.
12. Ἀρ. κατ. 34 (Ἀρ(χ) 209). Ἰωνικό κιονόκρανο. Μουσεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς.
13. Ἀρ. κατ. 35 (Ἀρ(χ) 204). Ἰωνικό κιονόκρανο. Μουσεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς.
14. Ἀρ. κατ. 36 (Ἀρ(χ) 215). Ἰωνικό κιονόκρανο. Μουσεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς.
15. Ἀρ. κατ. 37 (Ἀρ(χ) 206). Ἰωνικό κιονόκρανο. Μουσεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς.
16. Ἀρ. κατ. 38 (Ἀρ(χ) 208). Ἰωνικό κιονόκρανο. Μουσεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς.
17. Ἀρ. κατ. 40 (Ἀρ(χ) 802). Ἰωνικό κιονόκρανο μέ συμφυές ἐπίθημα. Κάστρο Νε-

ραντζιᾶς.
18. Ἀρ. κατ. 51 (Ἀρ(χ) 832). Ἰωνικό κιονόκρανο μέ συμφυές ἐπίθημα. Αὐλή Μου-

σείου Κάστρου Νεραντζιᾶς.
19. Ἀρ. κατ. 56 (Ἀρ(χ) 227). Ἰωνικό κιονόκρανο μέ συμφυές ἐπίθημα. Μουσεῖο 

Κάστρου Νεραντζιᾶς.
20. Ἀρ. κατ. 58 (Ἀρ(χ) 228). Ἰωνικό κιονόκρανο μέ συμφυές ἐπίθημα. Μουσεῖο 

Κάστρου Νεραντζιᾶς.
21. Ἀρ. κατ. 59 (Ἀρ(χ) 232). Ἰωνικό κιονόκρανο μέ συμφυές ἐπίθημα. Μουσεῖο 

Κάστρου Νεραντζιᾶς.
22. Ἀρ. κατ. 60 (Ἀρ(χ) 230). Ἰωνικό κιονόκρανο μέ συμφυές ἐπίθημα. Μουσεῖο 

Κάστρου Νεραντζιᾶς.
23. Ἀρ. κατ. 61 (Ἀρ(χ) 810). Ἰωνικό κιονόκρανο μέ συμφυές ἐπίθημα. Κεντρική 

εἴσοδος Κάστρου Νεραντζιᾶς.
24. Ἀρ. κατ. 62 (Ἀρ(χ) 231). Ἰωνικό κιονόκρανο μέ συμφυές ἐπίθημα. Μουσεῖο 

Κάστρου Νεραντζιᾶς.
25. Ἀρ. κατ. 65 (Ἀρ(χ) 833). Ἰωνικό κιονόκρανο μέ συμφυές ἐπίθημα. Αὐλή Μου-

σείου Κάστρου Νεραντζιᾶς.
26. Ἀρ. κατ. 66 (Ἀρ(χ) 797). Ἰωνικό κιονόκρανο μέ συμφυές ἐπίθημα. Κάστρο Νε-

ραντζιᾶς.
27. Ἀρ. κατ. 67 (Ἀρ(χ) 801). Ἰωνικό κιονόκρανο μέ συμφυές ἐπίθημα. Κάστρο Νε-

ραντζιᾶς.
28. Ἀρ. κατ. 68 (Ἀρ(χ) 205). Ἰωνικό κιονόκρανο μέ συμφυές ἐπίθημα. Μουσεῖο 

Κάστρου Νεραντζιᾶς.
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29. Ἀρ. κατ. 69 (Ἀρ(χ) 233). Ἰωνικό κιονόκρανο μέ συμφυές ἐπίθημα. Μουσεῖο 
Κάστρου Νεραντζιᾶς.

30. Ἀρ. κατ. 70 (Ἀρ(χ) 229). Ἰωνικό κιονόκρανο μέ συμφυές ἐπίθημα. Μουσεῖο 
Κάστρου Νεραντζιᾶς.

31. Ἀρ. κατ. 72 (Ἀρ(χ) 800). Ἰωνικό κιονόκρανο μέ συμφυές ἐπίθημα. Κάστρο Νε-
ραντζιᾶς.

32. Ἀρ. κατ. 73 (Ἀρ(χ) 225). Ἰωνικό κιονόκρανο μέ συμφυές ἐπίθημα. Μουσεῖο 
Κάστρου Νεραντζιᾶς.

33. Ἀρ. κατ. 74 (Ἀρ(χ) 234). Ἰωνικό κιονόκρανο μέ συμφυές ἐπίθημα. Μουσεῖο 
Κάστρου Νεραντζιᾶς.

34. Ἀρ. κατ. 75. Ἰωνικό κιονόκρανο μέ συμφυές ἐπίθημα. Κάστρο Νεραντζιᾶς.
35. Ἀρ. κατ. 76 (Ἀρ(χ) 226). Ἰωνικό κιονόκρανο μέ συμφυές ἐπίθημα. Μουσεῖο 

Κάστρου Νεραντζιᾶς.
36. Ἀρ. κατ. 77 (Ἀρ(χ) 798). Τεκτονικό κιονόκρανο. Κάστρο Νεραντζιᾶς.
37. Ἀρ. κατ. 78. Κορινθιακό ψευδεπίκρανο. Μουσεῖο Κάστρου Νε ραντζιᾶς.
38. Ἀρ. κατ. 79. Τμῆμα κορινθιακοῦ ψευδεπικράνου. Μουσεῖο Κάστρου Νερα-

ντζιᾶς.
39. Ἀρ. κατ. 82 (Ἀρ(χ) 240). Ἐπίθημα ἀμφικιονίσκου. Μουσεῖο Κάστρου Νερα-

ντζιᾶς.
40. Ἀρ. κατ. 83 (Ἀρ(χ) 200). Τμῆμα ἐπιθήματος πεσσίσκου. Μουσεῖο Κάστρου 

Νεραντζιᾶς.
41. Ἀρ. κατ. 84 (Ἀρ(χ) 824). Ἐπίθημα ἀμφικιονίσκου. Μουσεῖο Κάστρου Νερα-

ντζιᾶς.
42. Ἀρ. κατ. 85 (Ἀρ(χ) 826). Ἐπίθημα ἀμφικιονίσκου. Μουσεῖο Κάστρου Νερα-

ντζιᾶς.
43. Ἀρ. κατ. 86 (Ἀρ(χ) 202). Ἐπίθημα ἀμφικιονίσκου. Μουσεῖο Κάστρου Νερα-

ντζιᾶς.
44. Ἀρ. κατ. 87 (Ἀρ(χ) 238). Ἐπίθημα ἀμφικιονίσκου. Μουσεῖο Κάστρου Νερα-

ντζιᾶς.
45. Ἀρ. κατ. 88 (Ἀρ(χ) 191). Ἐπίθημα ἀμφικιονίσκου. Μουσεῖο Κάστρου Νερα-

ντζιᾶς.
46. Ἀρ. κατ. 89 (Ἀρ(χ) 825). Ἐπίθημα ἀμφικιονίσκου. Αὐλή Μουσείου Κάστρου 

Νεραντζιᾶς.
47. Ἀρ. κατ. 90 (Ἀρ(χ) 817). Ἐπίθημα ἀμφικιονίσκου. Αὐλή Μουσείου Κάστρου 

Νεραντζιᾶς.
48. Ἀρ. κατ. 91 (Ἀρ(χ) 818). Ἐπίθημα ἀμφικιονίσκου. Αὐλή Μουσείου Κάστρου 

Νεραντζιᾶς.
49. Ἀρ. κατ. 94 (Ἀρ(χ) 829). Ἐπίθημα ἀμφικιονίσκου. Αὐλή Μουσείου Κάστρου 

Νεραντζιᾶς.
50. Ἀρ. κατ. 96 (Ἀρ(χ) 830). Ἐπίθημα ἀμφικιονίσκου. Αὐλή Μουσείου Κάστρου 

Νεραντζιᾶς.
51. Ἀρ. κατ. 97 (Ἀρ(χ) 821). Ἐπίθημα ἀμφικιονίσκου. Αὐλή Μουσείου Κάστρου 

Νεραντζιᾶς.
52. Ἀρ. κατ. 98 (Ἀρ(χ) 788). Ἐπίθημα ἀμφικιονίσκου. Κάστρο Νεραντζιᾶς.
53. Ἀρ. κατ. 99 (Ἀρ(χ) 791). Ἐπίθημα ἀμφικιονίσκου. Κάστρο Νεραντζιᾶς.
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54. Ἀρ. κατ. 100 (Ἀρ(χ) 184). Ἐπίθημα ἀμφικιονίσκου. Μουσεῖο Κάστρου Νερα-
ντζιᾶς.

55. Ἀρ. κατ. 102 (Ἀρ(χ) 235). Ἐπίθημα ἀμφικιονίσκου. Μουσεῖο Κάστρου Νερα-
ντζιᾶς.

56. Ἀρ. κατ. 103 (Ἀρ(χ) 236). Ἐπίθημα ἀμφικιονίσκου. Μουσεῖο Κάστρου Νερα-
ντζιᾶς.

57. Ἀρ. κατ. 104 (Ἀρ(χ) 186). Ἐπίθημα ἀμφικιονίσκου. Μουσεῖο Κάστρου Νερα-
ντζιᾶς.

58. Ἀρ. κατ. 105 (Ἀρ(χ) 796).Ἐπίθημα ἀμφικιονίσκου. Κάστρο Νεραντζιᾶς.
59. Ἀρ. κατ. 106 (Ἀρ(χ) 187). Ἐπίθημα ἀμφικιονίσκου. Μουσεῖο Κάστρου Νερα-

ντζιᾶς.
60. Ἀρ. κατ. 144 (Ἀρ(χ) 803). Βάση κίονα μέ συμφυές βάθρο. Κάστρο Νεραντζιᾶς.
61. Ἀρ. κατ. 147 (Ἀρ(χ) 804). Τμῆμα ἀμφικιονίσκου μέ συμφυές κορινθιακό κι-

ονόκρανο. Αὐλή Μουσείου Κάστρου Νεραντζιᾶς.
62. Ἀρ. κατ. 148 (Ἀρ(χ) 805). Τμῆμα ἀμφικιονίσκου μέ συμφυές κορινθιακό κι-

ονόκρανο. Αὐλή Μουσείου Κάστρου Νεραντζιᾶς.
63. Ἀρ. κατ. 149 (Χ76). Ἀμφικιονίσκος μέ συμφυές σχηματοποιημένο κιονόκρανο. 

Μουσεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς.
64. Ἀρ. κατ. 150 (Χ79). Ἀμφικιονίσκος μέ συμφυές σχηματοποιημένο κιονόκρανο. 

Μουσεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς.
65. Ἀρ. κατ. 151 (Ἀρ(χ) 261). Ἀμφικιονίσκος μέ συμφυές σχηματοποιημένο κι-

ονόκρανο. Μουσεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς.
66. Ἀρ. κατ. 152 (Ἀρ(χ) 263). Ἀμφικιονίσκος μέ συμφυές σχηματοποιημένο κι-

ονόκρανο. Μουσεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς.
67. Ἀρ. κατ. 154 (Ἀρ(χ) 806 α-β). Ἀμφικιονίσκος μέ συμφυές σχηματοποιημένο 

κιονόκρανο. Αὐλή Μουσείου Κάστρου Νεραντζιᾶς.
68. Ἀρ. κατ. 155 (Ἀρ(χ) 775). Τμῆμα ἀμφικιονίσκου μέ συμφυές σχηματοποιημένο 

κιονόκρανο. Κάστρο Νεραντζιᾶς.
69. Ἀρ. κατ. 156 (Ἀρ(χ) 262). Ἀμφικιονίσκος. Μουσεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς.
70. Ἀρ. κατ. 158 (Ἀρ(χ) 264). Ἀμφικιονίσκος. Μουσεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς.
71. Ἀρ. κατ. 159 (Ἀρ(χ) 265). Ἀμφικιονίσκος. Μουσεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς.
72. Ἀρ. κατ. 160 (Ἀρ(χ) 266). Ἀμφικιονίσκος. Μουσεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς.
73. Ἀρ. κατ. 161 (Ἀρ(χ) 735). Ἀμφικιονίσκος. Κάστρο Νεραντζιᾶς.
74. Ἀρ. κατ. 162 (Ἀρ(χ) 737). Ἀμφικιονίσκος. Κάστρο Νεραντζιᾶς.
75. Ἀρ. κατ. 163 (Ἀρ(χ) 752). Ἀμφικιονίσκος. Κάστρο Νεραντζιᾶς.
76. Ἀρ. κατ. 164 (Ἀρ(χ) 767). Ἀμφικιονίσκος. Κάστρο Νεραντζιᾶς.
77. Ἀρ. κατ. 167 (Ἀρ(χ) 779). Τμῆμα ἀμφικιονίσκου. Κάστρο Νεραντζιᾶς.
78. Ἀρ. κατ. 168 (Ἀρ(χ) 807). Τμῆμα ἀμφικιονίσκου. Κάστρο Νεραντζιᾶς.
79. Ἀρ. κατ. 169 (Ἀρ(χ) 736). Τμῆμα ἀμφικιονίσκου. Κάστρο Νεραντζιᾶς.
80. Ἀρ. κατ. 170 (Ἀρ(χ) 268). Τμῆμα ἀμφικιονίσκου. Μουσεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς.
81. Ἀρ. κατ. 171 (Ἀρ(χ) 739). Τμῆμα ἀμφικιονίσκου. Κάστρο Νεραντζιᾶς.
82. Ἀρ. κατ. 172 (Ἀρ(χ) 744). Τμῆμα ἀμφικιονίσκου. Κάστρο Νεραντζιᾶς.
83. Ἀρ. κατ. 173 (Ἀρ(χ) 747). Τμῆμα ἀμφικιονίσκου. Κάστρο Νεραντζιᾶς.
84. Ἀρ. κατ. 174 (Ἀρ(χ) 751). Τμῆμα ἀμφικιονίσκου. Κάστρο Νεραντζιᾶς.
85. Ἀρ. κατ. 175 (Ἀρ(χ) 753). Τμῆμα ἀμφικιονίσκου. Κάστρο Νεραντζιᾶς.
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86. Ἀρ. κατ. 176 (Ἀρ(χ) 754). Τμῆμα ἀμφικιονίσκου. Κάστρο Νεραντζιᾶς.
87. Ἀρ. κατ. 177 (Ἀρ(χ) 755). Τμῆμα ἀμφικιονίσκου. Κάστρο Νεραντζιᾶς.
88. Ἀρ. κατ. 178 (Ἀρ(χ) 759). Τμῆμα ἀμφικιονίσκου. Κάστρο Νεραντζιᾶς.
89. Ἀρ. κατ. 179 (Ἀρ(χ) 763). Τμῆμα ἀμφικιονίσκου. Κάστρο Νεραντζιᾶς.
90. Ἀρ. κατ. 180 (Ἀρ(χ) 764). Τμῆμα ἀμφικιονίσκου. Κάστρο Νεραντζιᾶς.
91. Ἀρ. κατ. 181 (Ἀρ(χ)765). Τμῆμα ἀμφικιονίσκου. Κάστρο Νεραντζιᾶς.
92. Ἀρ. κατ. 182 (Ἀρ(χ) 770). Τμῆμα ἀμφικιονίσκου. Κάστρο Νεραντζιᾶς.
93. Ἀρ. κατ. 183 (Ἀρ(χ) 771). Τμῆμα ἀμφικιονίσκου. Κάστρο Νεραντζιᾶς.
94. Ἀρ. κατ. 184 (Ἀρ(χ) 772). Τμῆμα ἀμφικιονίσκου. Κάστρο Νεραντζιᾶς.
95. Ἀρ. κατ. 185 (Ἀρ(χ) 773). Τμῆμα ἀμφικιονίσκου. Κάστρο Νεραντζιᾶς.
96. Ἀρ. κατ. 186 (Ἀρ(χ) 774). Τμῆμα ἀμφικιονίσκου. Κάστρο Νεραντζιᾶς.
97. Ἀρ. κατ. 187 (Ἀρ(χ) 776). Τμῆμα ἀμφικιονίσκου. Κάστρο Νεραντζιᾶς.
98. Ἀρ. κατ. 188 (Ἀρ(χ)780). Τμῆμα ἀμφικιονίσκου. Κάστρο Νεραντζιᾶς.
99. Ἀρ. κατ. 189 (Ἀρ(χ) 781). Τμῆμα ἀμφικιονίσκου. Κάστρο Νεραντζιᾶς.
100. Ἀρ. κατ. 190 (Ἀρ(χ) 808). Τμῆμα ἀμφικιονίσκου. Αὐλή Μουσείου Κάστρου 

Νεραντζιᾶς.
101. Ἀρ. κατ. 192 (Ἀρ(χ)273). Βάση ἀμφικιονίσκου. Μουσεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς.
102. Ἀρ. κατ. 193 (Ἀρ(χ) 274). Βάση ἀμφικιονίσκου. Μουσεῖο Κάστρου Νερα-

ντζιᾶς.
103. Ἀρ. κατ. 194 (Ἀρ(χ) 275). Βάση ἀμφικιονίσκου. Μουσεῖο Κάστρου Νερα-

ντζιᾶς.
104. Ἀρ. κατ. 195 (Ἀρ(χ) 276). Βάση ἀμφικιονίσκου. Μουσεῖο Κάστρου Νερα-

ντζιᾶς.
105. Ἀρ. κατ. 196 (Ἀρ(χ) 277). Βάση ἀμφικιονίσκου. Μουσεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς
106. Ἀρ. κατ. 198 (Χ11). Τμῆμα πεσσίσκου τέμπλου. Μουσεῖο Κάστρου Νερα-

ντζιᾶς.
107. Ἀρ. κατ. 202 (Χ9). Πεσσίσκος τέμπλου. Μουσεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς.
108. Ἀρ. κατ. 204 (Χ12). Τμῆμα πεσσίσκου τέμπλου. Μουσεῖο Κάστρου Νερα-

ντζιᾶς.
109. Ἀρ. κατ. 205 (Ἀρ(χ) 809).Τμῆμα πεσσίσκου τέμπλου. Αὐλή Μουσείου Κάστρου 

Νεραντζιᾶς.
110. Ἀρ. κατ. 211 (Χ32). Τμῆμα θωρακίου. Μουσεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς.
111. Ἀρ. κατ. 213 (Χ26). Τμῆμα θωρακίου. Μουσεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς.
112. Ἀρ. κατ. 214 (Ἀρ(χ)586).Τμῆμα θωρακίου. Αὐλή Μουσείου Κάστρου Νερα-

ντζιᾶς.
113. Ἀρ. κατ. 215 (Ἀρ(χ) 581). Τμῆμα θωρακίου. Αὐλή Μουσείου Κάστρου Νερα-

ντζιᾶς.
114. Ἀρ. κατ. 216 (Ἀρ(χ) 569). Τμῆμα θωρακίου. Αὐλή Μουσείου Κάστρου Νερα-

ντζιᾶς.
115. Ἀρ. κατ. 218 (Ἀρ(χ) 576). Τμῆμα θωρακίου. Αὐλή Μουσείου Κάστρου Νερα-

ντζιᾶς.
116. Ἀρ. κατ. 220 (Ἀρ(χ) 575). Τμῆμα θωρακίου. Αὐλή Μουσείου Κάστρου Νερα-

ντζιᾶς.
117. Ἀρ. κατ. 221 (Ἀρ(χ) 599). Τμῆμα θωρακίου. Αὐλή Μουσείου Κάστρου Νερα-

ντζιᾶς.
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118. Ἀρ. κατ. 224 (Χ20). Τμῆμα θωρακίου. Μουσεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς.
119. Ἀρ. κατ. 225 (Χ22). Τμῆμα θωρακίου. Μουσεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΥΛΙΟΥ

Α. Παλαιό Πυλί/Παναγία Καστριανῶν
1. Ἀρ. κατ. 63 (Ἀρ(χ) 886). Ἰωνικό κιονόκρανο μέ συμφυές ἐπίθημα. Νάρθηκας 

Παναγίας Καστριανῶν.
2. Ἀρ. κατ. 93 (Ἀρ(χ) 874). Ἐπίθημα ἀμφικιονίσκου. Ἀνασκαφή τάφων στόν 

κυρίως ναό Παναγίας Καστριανῶν.
3. Ἀρ. κατ. 166 (Ἀρ(χ) 884). Ἀμφικιονίσκος. Βρέθηκε λίγα μέτρα νότια τοῦ ναοῦ 

τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου.
4. Ἀρ. κατ. 191 (Ἀρ(χ) 885). Τμῆμα ἀμφικιονίσκου. Ἀνασκαφή τάφων στόν κυρίως 

ναό Παναγίας Καστριανῶν.
5. Ἀρ. κατ. 219 (Ἀρ(χ) 880). Θωράκιο. Ἀνασκαφή τάφων στόν κυρίως ναό Πα-

ναγίας Καστριανῶν.
6. Ἀρ. κατ. 223 (Ἀρ(χ) 881). Τμῆμα θωρακίου. Ἀνασκαφή τάφων στόν κυρίως ναό 

Παναγίας Καστριανῶν.

Β. Νέο Πυλί/Τίμιος Σταυρός
1. Ἀρ. κατ. 222 (Ἀρ(χ) 891) Θωράκιο. Ἐντοιχισμένο στόν δυτικό τοῖχο τοῦ να-

ϋδρίου τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, ἐπάνω ἀπό τό Χαρμύλειο. 

Γ. Θέση «Ταπάχανα»/Τίμια Ζώνη
1. Ἀρ. κατ. 24. Κιονόκρανο μέ πλήρη φύλλα. Αὐλή ναοῦ τῆς Τι μίας Ζώνης.
2. Ἀρ. κατ. 165. Ἀμφικιονίσκος. Αὐλή ναοῦ Τιμίας Ζώνης.
3. Ἀρ. κατ. 211. Τμῆμα θωρακίου. Ἐντοιχισμένο στό ἀέτωμα τοῦ δυτικοῦ τοίχου 

τοῦ ναοῦ τῆς Τιμίας Ζώνης.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΣΤΙΧΑΡΙΟΥ- ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ

1. Ἀρ. κατ. 12. Κιονόκρανο τέμπλου. Βρίσκεται στήν αὐλή τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων 
Ἀντιμάχειας (ἴσως ἀπό τή βασιλική Ἁγίων Ἀναργύρων Ἀντιμάχειας).

2. Ἀρ. κατ. 14. Κορινθιακό κιονόκρανο μέ τέσσερα φύλλα σέ μία ζώνη. Βασιλική 
Ἁγίου Ἰωάννη Μαστιχάρι (σήμερα στό Μουσεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς).

3. Ἀρ. κατ. 22 (Ἀρχ 734). Κιονόκρανο μέ πλήρη φύλλα. Βρίσκεται σέ πρατήριο 
βενζίνης στήν Ἀντιμάχεια. Οἱ ἰδιοκτῆτες τοῦ πρατηρίου μᾶς πληροφόρησαν 
ὅτι ἔχει μεταφερθεῖ ἀπό τήν περιοχή «Πλατύς ποταμός», στό Ψαλίδι τῆς 
πόλης Κῶ, κοντά στή βασιλική Ἁγίου Γαβριήλ.

4. Ἀρ. κατ. 39 (Ἀρχ 896). Ἰωνικό κιονόκρανο μέ συμφυές ἐπίθημα. Στήν αὐλή τοῦ 
ναοῦ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, μέσα στό ἱπποτικό κάστρο τῆς Ἀντιμάχειας.

5. Ἀρ. κατ. 48. Ἰωνικό κιονόκρανο μέ συμφυές ἐπίθημα. Στό ναό τῆς Κοίμησης 
Ἀντιμάχειας (Προσκύνημα).

6. Ἀρ. κατ. 50. Ἰωνικό κιονόκρανο μέ συμφυές ἐπίθημα. Βασιλική Ἁγίου Ἰωάννη 
Μαστιχάρι. Κατά χώραν.

7. Ἀρ. κατ. 52. Ἰωνικό κιονόκρανο μέ συμφυές ἐπίθημα. Στό ναΰδριο τοῦ Ἁγίου 
Ἰωάννη, σέ μικρή ἀπόσταση δυτικά τῆς βασιλικῆς τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη Μα-
στιχαρίου.
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8. Ἀρ. κατ. 108. Κίονας μέ ἀνάγλυφο διάκοσμο. Στό ναό τῆς Κοίμησης τῆς Θε-
οτόκου στήν Ἀντιμάχεια (Προσκύνημα). 

9. Ἀρ. κατ. 157. Ἀμφικιονίσκος. Στόν χῶρο ὑποδοχῆς τοῦ ξενοδοχείου «Ἀχιλλέας» 
στό Μαστιχάρι, σέ μικρή ἀπόσταση ἀπό τή βασιλική Ἁγίου Ἰωάννη Μαστι-
χαρίου.

10. Ἀρ. κατ. 209. Ἀμφίγλυφο θωράκιο. Στήν αὐλή τοῦ ναοῦ τῆς Παναγίας Χρυσο-
χεριᾶς (Εὐαγγελίστρια) στήν Ἀντιμάχεια.

11. Ἀρ. κατ. 212. Δίδυμο θωράκιο τέμπλου. Χρησιμοποιημένο στό τέμπλο τοῦ να-
ϋδρίου τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Λιΐζου Μαστιχαρίου.

12. Ἀρ. κατ. 226. Τμῆμα πλάκας ἐπένδυσης τοιχοποιΐας. Βρισκόταν στό ναΰδριο 
τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Λιΐζου Μαστιχαρίου, σέ τυχαία θέση (σήμερα στό 
Μουσεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς).

 
Κατά τήν ἀνασκαφή τῆς βασιλικῆς τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη Θεολόγου στό Μα-

στιχάρι, βρέθηκαν καί ἄλλα ἀρχιτεκτονικά γλυπτά (βάσεις, τμήματα κιόνων, θω-
ρακίων κ.λ.π.) πού δημοσιεύονται ἀναλυτικά ἀπό τόν Ὀρλάνδο (βλ. στό κεφάλαιο 
Ι,3, στήν ἐξέταση τῆς βασιλικῆς).

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ

 1. Ἀρ. κατ. 25 (Ἀρ(χ) 249). Θεοδοσιανό κιονόκρανο. Μουσεῖο Κάστρου Νερα-
ντζιᾶς (ἴσως ἀπό τή βασιλική Ἁγίας Θεότητας).

2. Ἀρ. κατ. 9 (Ἀρ(χ) 181). Κορινθιακό κιονόκρανο. ΚΑΡΔ γραμμένο στήν ἐπιφάνεια.
3. Ἀρ. κατ. 10 (Ἀρ(χ) 182). Κορινθιακό κιονόκρανο. Δέν ἔχει ἔνδειξη προέλευσης. 

Ἄν καί λίγο πιό προχωρημένο χρονολογικά, εἶναι παρόμοιο μέ τό προη-
γούμενο καί μέ σχεδόν ἴδιες διαστάσεις.

4. Ἀρ. κατ. 49. Ἰωνικό κιονόκρανο μέ συμφυές ἐπίθημα. «Βασιλική Καρδάμαινας» 
(μᾶλλον ἀπό τή βασιλική Ἁγίας Βαρβάρας, σήμερα χαμένο).

Τά γλυπτά ἀπό τή βασιλική τοῦ Πρεσβυτέρου Φωτεινοῦ θά δημοσιευθοῦν ἀπό 
τήν ἀνασκαφέα ἀρχαιολόγο Ἔρση Μπρούσκαρη.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΦΑΛΟΥ

Α. Βασιλική Ἁγίου Στεφάνου
1. Ἀρ. κατ. 41 (Ἀρ(χ) 841). Ἰωνικό κιονόκρανο μέ συμφυές ἐπίθημα. Κατά χώραν 

στή ν. βασιλική.
2. Ἀρ. κατ. 42 (Ἀρ(χ) 839). Ἰωνικό κιονόκρανο μέ συμφυές ἐπίθημα. Κατά χώραν 

στή ν. βασιλική.
3. Ἀρ. κατ. 43 (Ἀρ(χ) 840). Ἰωνικό κιονόκρανο μέ συμφυές ἐπίθημα. Κατά χώραν 

στή ν. βασιλική.
4. Ἀρ. κατ. 44 (Ἀρ(χ) 842). Ἰωνικό κιονόκρανο μέ συμφυές ἐπίθημα. Κατά χώραν 

στή ν. βασιλική.
5. Ἀρ. κατ. 114 (Ἀρ(χ) 843 α). Κορμός κίονα. Κατά χώραν στή ν. βασιλική.
6. Ἀρ. κατ. 115 (Ἀρ(χ)850α). Κορμός κίονα. Κατά χώραν στή ν. βασιλική.
7. Ἀρ. κατ. 116 (Ἀρ(χ) 853α). Κορμός κίονα. Κατά χώραν στή ν. βασιλική.
8. Ἀρ. κατ. 117 (Ἀρ(χ) 860α). Κορμός κίονα. Κατά χώραν στή ν. βασιλική.
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9. Ἀρ. κατ. 118. Δύο συναρμόζοντα τμήματα κορμοῦ κίονα. Στόν χῶρο δυτικά τῆς 
β. βασιλικῆς.

10. Ἀρ. κατ. 119. Κορμός κίονα. Στόν χῶρο δυτικά τῆς β. βασιλικῆς.
11. Ἀρ. κατ. 125 (Ἀρ(χ) 843β). Βάση κίονα. Κατά χώραν στή ν. βασιλική.
12. Ἀρ. κατ. 126 (Ἀρ(χ) 850β. Βάση κίονα. Κατά χώραν στή ν. βασιλική.
13. Ἀρ. κατ. 127 (Ἀρ(χ) 853β). Βάση κίονα. Κατά χώραν στή ν. βασιλική.
14. Ἀρ. κατ. 128 (Ἀρ(χ) 860β). Βάση κίονα. Κατά χώραν στή ν. βασιλική.
15. Ἀρ. κατ. 129 (Ἀρ(χ) 844). Βάση κίονα. Κατά χώραν στή ν. βασιλική.
16. Ἀρ. κατ. 130 (Ἀρ(χ) 845). Βάση κίονα. Κατά χώραν στή ν. βασιλική. 
17. Ἀρ. κατ. 131 (Ἀρ(χ) 846). Βάση κίονα. Κατά χώραν στή ν. βασιλική. 
18. Ἀρ. κατ. 132 (Ἀρ(χ) 847). Βάση κίονα. Κατά χώραν στή ν. βασιλική. 
19. Ἀρ. κατ. 133 (Ἀρ(χ) 848). Βάση κίονα. Κατά χώραν στή ν. βασιλική.
20. Ἀρ. κατ. 134 (Ἀρ(χ) 849). Βάση κίονα. Κατά χώραν στή ν. βασιλική.
21. Ἀρ. κατ. 135 (Ἀρ(χ) 851). Βάση κίονα. Κατά χώραν στή ν. βασιλική. 
22. Ἀρ. κατ. 136 (Ἀρ(χ) 852). Βάση κίονα. Κατά χώραν στή ν. βασιλική. 
23. Ἀρ. κατ. 137 (Ἀρ(χ) 854). Βάση κίονα. Κατά χώραν στή ν. βασιλική.
24. Ἀρ. κατ. 138 (Ἀρ(χ) 855). Βάση κίονα. Κατά χώραν στή ν. βασιλική. 
25. Ἀρ. κατ. 139 (Ἀρ(χ) 856). Βάση κίονα. Κατά χώραν στή ν. βασιλική. 
26. Ἀρ. κατ. 140 (Ἀρ(χ) 857). Βάση κίονα. Κατά χώραν στή ν. βασιλική.
27. Ἀρ. κατ. 141 (Ἀρ(χ) 858). Βάση κίονα. Κατά χώραν στή ν. βασιλική.
28. Ἀρ. κατ. 142 (Ἀρ(χ) 859). Βάση κίονα. Κατά χώραν στή ν. βασιλική.
29. Ἀρ. κατ. 197 (Ἀρ(χ) 863). Πεσσίσκος τέμπλου. Κατά χώραν στή β. βασιλική.

Στήν ἁψίδα τῆς βασιλικῆς εἶναι τυχαῖα τοποθετημένο μικρό τμῆμα ἀπό 
ἐνεπίγραφο θωράκιο ἐξώστη ἄμβωνα καί ἕνα ἀκόμη μικρότερο ἀπό τόν ἴδιο ἄμβω-
να. Ἐπίσης, στόν χῶρο τοῦ φυλακίου βρέθηκε τμῆμα ἄλλου θωρακίου, ἐπίσης, 
ἐνεπίγραφου, ἀπό ἐξώστη ἄμβωνα. Γενικά στόν χῶρο δυτικά τῆς βόρειας βασιλικῆς 
ἔχουν συγκεντρωθεῖ διάφορα ἀρχιτεκτονικά γλυπτά, χωρίς ἔνδειξη προέλευσης.

Β. Βασιλική Καμαρίου
1. Ἀρ. κατ. 3. Κορινθιακό κιονόκρανο μέ στεφάνη φύλλων πριονωτῆς ἄκανθας. 
2. Ἀρ. κατ. 4. Κορινθιακό κιονόκρανο μέ στεφάνη φύλλων πριονωτῆς ἄκανθας. 
3. Ἀρ. κατ. 143 (Ἀρ(χ) 865). Βάση κίονα. Κατά χώραν. 

Β. Βασιλική στή θέση «Κάμπος»
Στή βασιλική πού ἐρευνήθηκε τμηματικά στή θέση «Κάμπος», βρέθηκαν: 

ἕνα ἐπίθημα ἀμφικιονίσκου μέ ἀνάγλυφους σταυρούς στίς στενές πλευρές, ἕνα 
ἀκόσμητο ἐπίθημα ἀπό ἀμφικιονίσκο, τμῆμα ἀμφικιονίσκου, τμῆμα βάσης κίονα 
καί ἕνα λίθινο ἐπίθημα μέ ἐγχάρακτο σταυρό στή μία στενή πλευρά.
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ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 2

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΓΛΥΠΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ

Α. Γλυπτά κατασκευασμένα ἀπό προκοννήσιο μάρμαρο.
1. Ἀρ. κατ. 3. Κορινθιακό κιονόκρανο μέ πριονωτή ἄκανθα ἀπό τή βασιλική Κα-

μαρίου Κεφάλου. Ρωμαϊκή Οἰκία.
2. Ἀρ. κατ. 4. Κορινθιακό κιονόκρανο μέ πριονωτή ἄκανθα. Ρωμαϊκή Οἰκία.
3. Ἀρ. κατ. 9. Κορινθιακό κιονόκρανο μέ τέσσερα φύλλα σέ μία ζώνη. Μουσεῖο 

Κάστρου Νεραντζιᾶς (ἀπό Καρδάμαινα).
4. Ἀρ. κατ. 10. Κορινθιακό κιονόκρανο μέ τέσσερα φύλλα σέ μία ζώνη. Μουσεῖο 

Κάστρου Νεραντζιᾶς (ἴσως ἀπό Καρδάμαινα).
5. Ἀρ. κατ. 11. Κορινθιακό κιονόκρανο μέ τέσσερα φύλλα σέ μία ζώνη. Μουσεῖο 

Κάστρου Νεραντζιᾶς.
6. Ἀρ. κατ. 16. Κιονόκρανο τύπου V. Αὐλή Ρωμαϊκῆς Οἰκίας.
7. Ἀρ. κατ. 17. Κιονόκρανο τύπου V. Αὐλή Ρωμαϊκῆς Οἰκίας.
8. Ἀρ. κατ. 18. Κιονόκρανο τύπου V. Αὐλή Ρωμαϊκῆς Οἰκίας.
9. Ἀρ. κατ. 19. Κιονόκρανο τύπου V. Αὐλή Ρωμαϊκῆς Οἰκίας.
10. Ἀρ. κατ. 20. Κιονόκρανο λυρόσχημο. Αὐλή Ρωμαϊκῆς Οἰκίας.
11. Ἀρ. κατ. 21. Κορινθιακό κιονόκρανο μέ γεμάτα φύλλα. Κρήνη τεμένους 

Λότζιας.
12. Ἀρ. κατ. 25. Θεοδοσιανό κιονόκρανο ἀπό τή βασιλική τῆς Ἁγίας Θεότητας(;). 

Μουσεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς.
13. Ἀρ. κατ. 39. Ἰωνικό κιονόκρανο μέ συμφυές ἐπίθημα. Αὐλή τοῦ ναοῦ τῆς Ἁγίας 

Παρασκευῆς, ἱπποτικό κάστρο Ἀντιμάχειας.
14. Ἀρ. κατ. 40. Ἰωνικό κιονόκρανο μέ συμφυές ἐπίθημα. Κάστρο Νεραντζιᾶς.
15. Ἀρ. κατ. 41. Ἰωνικό κιονόκρανο μέ συμφυές ἐπίθημα. Νότια βασιλική τοῦ 

Ἁγίου Στεφάνου.
16. Ἀρ. κατ. 42. Ἰωνικό κιονόκρανο μέ συμφυές ἐπίθημα. Νότια βασιλική τοῦ 

Ἁγίου Στεφάνου.
17. Ἀρ. κατ. 43. Ἰωνικό κιονόκρανο μέ συμφυές ἐπίθημα. Νότια βασιλική τοῦ 

Ἁγίου Στεφάνου.
18. Ἀρ. κατ. 44. Ἰωνικό κιονόκρανο μέ συμφυές ἐπίθημα. Νότια βασιλική τοῦ 

Ἁγίου Στεφάνου.
19. Ἀρ. κατ. 45.Ἰωνικό κιονόκρανο μέ συμφυές ἐπίθημα. Βασιλική τοῦ Ἁγίου Γα-

βριήλ.
20. Ἀρ. κατ. 46. Ἰωνικό κιονόκρανο μέ συμφυές ἐπίθημα. Βασιλική τοῦ Ἁγίου Γα-

βριήλ.
21. Ἀρ. κατ. 47. Ἰωνικό κιονόκρανο μέ συμφυές ἐπίθημα. Βασιλική τοῦ Ἁγίου Γα-

βριήλ (σήμερα στό Μουσεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς).
22. Ἀρ. κατ. 53. Ἰωνικό κιονόκρανο μέ συμφυές ἐπίθημα. Μουσεῖο Κάστρου Νε-

ραντζιᾶς (Βασιλική β΄ Δυτικῶν Θερμῶν).
23. Ἀρ. κατ. 54. Ἰωνικό κιονόκρανο μέ συμφυές ἐπίθημα. Μουσεῖο Κάστρου Νε-

ραντζιᾶς (Βασιλική β΄ Δυτικῶν Θερμῶν).
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24. Ἀρ. κατ. 55. Ἰωνικό κιονόκρανο μέ συμφυές ἐπίθημα. Μουσεῖο Κάστρου Νε-
ραντζιᾶς (Βασιλική β΄ Δυτικῶν Θερμῶν).

25. Ἀρ. κατ. 63. Ἰωνικό κιονόκρανο μέ συμφυές ἐπίθημα. Νάρθηκας τοῦ ναοῦ τῆς 
Παναγίας Καστριανῶν, Παλαιό Πυλί.

26. Ἀρ. κατ. 64. Ἰωνικό κιονόκρανο μέ συμφυές ἐπίθημα. Ἄλσος Ρωμαϊκοῦ Ὠδείου 
(ἴσως ἀπό βασιλική β΄ Δυτικῶν Θερμῶν).

27. Ἀρ. κατ. 80. Ἐπίκρανο. Μουσεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς (ἴσως ἀπό βασιλική τοῦ 
Ἁγίου Γαβριήλ).

28. Ἀρ. κατ. 111. Κορμός κίονα. Βασιλική τοῦ Ἁγίου Γαβριήλ.
29. Ἀρ. κατ. 112. Κορμός κίονα. Βασιλική τοῦ Ἁγίου Γαβριήλ.
30. Ἀρ. κατ. 113. Κορμός κίονα. Βασιλική τοῦ Ἁγίου Γαβριήλ.
31. Ἀρ. κατ. 114. Κορμός κίονα. Νότια βασιλική τοῦ Ἁγίου Στεφάνου.
32. Ἀρ. κατ. 115. Κορμός κίονα. Νότια βασιλική τοῦ Ἁγίου Στεφάνου.
33. Ἀρ. κατ. 116. Κορμός κίονα. Νότια βασιλική τοῦ Ἁγίου Στεφάνου.
34. Ἀρ. κατ. 117. Κορμός κίονα. Νότια βασιλική τοῦ Ἁγίου Στεφάνου.
35. Ἀρ. κατ. 118. Δύο συναρμόζοντα τμήματα κορμοῦ κίονα. Χῶρος δυτικά βόρει-

ας βασιλικῆς τοῦ Ἁγίου Στεφάνου.
36. Ἀρ. κατ. 119. Κορμός κίονα. Χῶρος δυτικά βόρειας βασιλικῆς τοῦ Ἁγίου 

Στεφάνου.
37. Ἀρ. κατ. 129. Βάση κίονα. Νότια βασιλική τοῦ Ἁγίου Στεφάνου.
38. Ἀρ. κατ. 134. Βάση κίονα. Νότια βασιλική τοῦ Ἁγίου Στεφάνου.
39. Ἀρ. κατ. 135. Βάση κίονα. Νότια βασιλική τοῦ Ἁγίου Στεφάνου.
40. Ἀρ. κατ. 137. Βάση κίονα. Νότια βασιλική τοῦ Ἁγίου Στεφάνου.
41. Ἀρ. κατ. 141. Βάση κίονα. Νότια βασιλική τοῦ Ἁγίου Στεφάνου.
42. Ἀρ. κατ. 142. Βάση κίονα. Νότια βασιλική τοῦ Ἁγίου Στεφάνου.
43. Ἀρ. κατ. 148. Τμῆμα ἀμφικιονίσκου μέ συμφυές κιονόκρανο. Κάστρο Νεραντζιᾶς.
44. Ἀρ. κατ. 160. Ἀμφικιονίσκος. Μουσεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς.
45. Ἀρ. κατ. 197. Πεσσίσκος τέμπλου. Βόρεια βασιλική τοῦ Ἁγίου Στεφάνου.
46. Ἀρ. κατ. 199. Πεσσίσκος τέμπλου μέ συμφυῆ κιονίσκο. Μουσεῖο Κάστρου Νε-

ραντζιᾶς (ἀπό βασιλική τοῦ Ἁγίου Γαβριήλ).
47. Ἀρ. κατ. 201. Πεσσίσκος τέμπλου μέ τμῆμα συμφυοῦς κιονίσκου. Μουσεῖο 

Κάστρου Νεραντζιᾶς (ἴσως ἀπό βασιλική τοῦ Ἁγίου Γαβριήλ).

Β. Γλυπτά κατασκευασμένα ἀπό τοπικό ἤ μικρασιατικό μάρμαρο.
1. Ἀρ. κατ. 5. Κορινθιακό κιονόκρανο μέ συνωστισμένη ἄκανθα. Γκριζοκίτρινο. 

Μουσεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς.
2. Ἀρ. κατ. 6. Κορινθιακό κιονόκρανο μέ συνωστισμένη ἄκανθα. Γκριζοκίτρινο. 

Μουσεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς.
3. Ἀρ. κατ. 7. Κορινθιακό κιονόκρανο μέ ἕξι φύλλα σέ μία ζώνη. Γκριζόλευκο. 

Μουσεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς.
4. Ἀρ. κατ. 8. Κορινθιακό κιονόκρανο μέ τέσσερα φύλλα σέ μία ζώνη. Γκριζωπό. 

Μουσεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς (ἀπό καθολικό νεκροταφεῖο, βασιλική Ἑπτά 
Βημάτων;)

5. Ἀρ. κατ. 12. Κορινθιακό κιονόκρανο τέμπλου. Λευκόγκριζο. Αὐλή τοῦ ναοῦ τῶν 
Ἁγίων Ἀποστόλων Ἀντιμάχειας.
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6. Ἀρ. κατ. 13. Δύο κορινθιακά κιονόκρανα τέμπλου. Γκριζόλευκο. Μουσεῖο 
Κάστρου Νεραντζιᾶς (το ἕνα ἀπό τίς Θέρμες).

7. Ἀρ. κατ. 14. Κορινθιακό κιονόκρανο μέ τέσσερα φύλλα σέ μία ζώνη. Λευκόγκρι-
ζο. Μουσεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς (ἀπό βασιλική τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη, Μα-
στιχάρι).

8. Ἀρ. κατ. 15. Κορινθιακό κιονόκρανο μέ τέσσερα φύλλα σέ μία ζώνη. Γκριζόλευ-
κο. Μουσεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς.

9. Ἀρ. κατ. 22. Κιονόκρανο μέ γεμάτα φύλλα. Γκριζοκίτρινο. Ἀντιμάχεια. Πρατήριο 
βενζίνης Ζαμάγια (ἀπό θέση «Πλατύς ποταμός» Ψαλιδίου).

10. Ἀρ. κατ. 23. Κιονόκρανο μέ γεμάτα φύλλα. Λευκό μέ γκριζωπές φλεβώσεις. 
Κρήνη τεμένους Λότζιας.

11. Ἀρ. κατ. 24. Κιονόκρανο μέ γεμάτα φύλλα. Γκριζόλευκο. Αὐλή ναοῦ τῆς Τιμίας 
Ζώνης, Πυλί.

12. Ἀρ. κατ. 26. Ἰωνικό κιονόκρανο. Γκριζωπό. Μουσεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς.
13. Ἀρ. κατ. 27. Ἰωνικό κιονόκρανο. Γκριζωπό. Μουσεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς.
14. Ἀρ. κατ. 28. Ἰωνικό κιονόκρανο. Γκριζοκίτρινο. Μουσεῖο Κάστρου Νερα-

ντζιᾶς.
15. Ἀρ. κατ. 29. Ἰωνικό κιονόκρανο. Γκριζόλευκο. Μουσεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς.
16. Ἀρ. κατ. 30. Ἰωνικό κιονόκρανο. Γκριζωπό. Μουσεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς.
17. Ἀρ. κατ. 31. Ἰωνικό κιονόκρανο. Γκριζόλευκο. Ἑπτά Βήματα.
18. Ἀρ. κατ. 32. Ἰωνικό κιονόκρανο. Γκριζόλευκο. Ἑπτά Βήματα.
19. Ἀρ. κατ. 33. Ἰωνικό κιονόκρανο. Γκριζόλευκο. Ἑπτά Βήματα.
20. Ἀρ. κατ. 34. Ἰωνικό κιονόκρανο. Λευκόγκριζο μέ σποραδικές γαλανές 

φλεβώσεις. Μουσεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς.
21. Ἀρ. κατ. 35. Ἰωνικό κιονόκρανο. Γκριζωπό. Μουσεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς.
22. Ἀρ. κατ. 36. Ἰωνικό κιονόκρανο. Γκριζοκίτρινο. Μουσεῖο Κάστρου Νερα-

ντζιᾶς.
23. Ἀρ. κατ. 37. Ἰωνικό κιονόκρανο. Γκριζωπό μέ λεπτές γκριζωπές φλεβώσεις. 

Μουσεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς.
24. Ἀρ. κατ. 38. Ἰωνικό κιονόκρανο. Κιτρινωπό μέ γκρίζες φλεβώσεις. Μουσεῖο 

Κάστρου Νεραντζιᾶς.
25. Ἀρ. κατ. 50. Ἰωνικό κιονόκρανο μέ συμφυές ἐπίθημα. Λευκό μέ σποραδικές 

γκριζωπές φλεβώσεις. Βασιλική τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη, Μαστιχάρι.
26. Ἀρ. κατ. 51. Ἰωνικό κιονόκρανο μέ συμφυές ἐπίθημα. Γκριζόλευκο. Αὐλή Μου-

σείου Κάστρου Νεραντζιᾶς.
27. Ἀρ. κατ. 52. Ἰωνικό κιονόκρανο μέ συμφυές ἐπίθημα. Λευκόγκριζο. Ναΰδριο 

τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη, Μαστιχάρι.
28. Ἀρ. κατ. 57. Ἰωνικό κιονόκρανο μέ συμφυές ἐπίθημα. Γκριζόλευκο. Περιοχή 

ἀρχαίου Λιμένος (ἴσως ἀπό Βασιλική Λιμένος).
29. Ἀρ. κατ. 58. Ἰωνικό κιονόκρανο μέ συμφυές ἐπίθημα. Γκριζοκίτρινο. Μουσεῖο 

Κάστρου Νεραντζιᾶς.
30. Ἀρ. κατ. 67. Ἰωνικό κιονόκρανο μέ συμφυές ἐπίθημα. Ὑπόλευκο μέ γκρίζες 

φλεβώσεις. Κάστρο Νεραντζιᾶς.
31. Ἀρ. κατ. 68. Ἰωνικό κιονόκρανο μέ συμφυές ἐπίθημα. Κιτρινωπό μέ γκρίζες 

φλεβώσεις. Μουσεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς.
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32. Ἀρ. κατ. 71. Ἰωνικό κιονόκρανο μέ συμφυές ἐπίθημα. Γκριζόλευκο. Αὐλή Ρω-
μαϊκῆς Οἰκίας.

33. Ἀρ. κατ. 72. Ἰωνικό κιονόκρανο μέ συμφυές ἐπίθημα. Γκριζόλευκο. Κάστρο 
Νεραντζιᾶς.

34. Ἀρ. κατ. 75. Ἰωνικό κιονόκρανο μέ συμφυές ἐπίθημα. Λευκόγκριζο. Κάστρο 
Νεραντζιᾶς.

35. Ἀρ. κατ. 77. Τεκτονικό κιονόκρανο. Λευκόγκριζο. Κάστρο Νεραντζιᾶς.
36. Ἀρ. κατ. 81. Γεῖσο ἁψίδας. Λευκό μέ σποραδικές ἀχνές γκριζωπές φλεβώσεις. 

Κάστρο Νεραντζιᾶς (ἀπό βασιλική Ἁγίου Γαβριήλ, Ψαλίδι).
37. Ἀρ. κατ. 82. Ἐπίθημα ἀμφικιονίσκου. Γκριζοκίτρινο. Μουσεῖο Κάστρου Νε-

ραντζιᾶς.
38. Ἀρ. κατ. 83. Τμῆμα ἐπιθήματος πεσσίσκου. Λευκό μέ λεπτές γκρίζες φλεβώσεις. 

Μουσεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς.
39. Ἀρ. κατ. 84. Ἐπίθημα ἀμφικιονίσκου. Λευκόγκριζο. Αὐλή Μουσείου Κάστρου 

Νεραντζιᾶς.
40. Ἀρ. κατ. 85. Ἐπίθημα ἀμφικιονίσκου. Ὑποκίτρινο μέ γκρίζες φλεβώσεις. Αὐλή 

Μουσείου Κάστρου Νεραντζιᾶς.
41. Ἀρ. κατ. 86. Ἐπίθημα ἀμφικιονίσκου. Κιτρινωπό μέ γκρίζες φλεβώσεις. Μου-

σεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς.
42. Ἀρ. κατ. 87. Ἐπίθημα ἀμφικιονίσκου. Κιτρινωπό μέ λεπτές γκρίζες φλεβώσεις. 

Μουσεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς.
43. Ἀρ. κατ. 88. Ἐπίθημα ἀμφικιονίσκου. Γκριζοκίτρινο. Μουσεῖο Κάστρου Νε-

ραντζιᾶς.
44. Ἀρ. κατ. 89. Ἐπίθημα ἀμφικιονίσκου. Γκριζόλευκο. Αὐλή Μουσείου Κάστρου 

Νεραντζιᾶς.
45. Ἀρ. κατ. 90. Ἐπίθημα ἀμφικιονίσκου. Γκριζόλευκο μέ γκριζωπές φλεβώσεις. 

Αὐλή Μουσείου Κάστρου Νεραντζιᾶς.
46. Ἀρ. κατ. 92. Ἐπίθημα ἀμφικιονίσκου. Γκριζοκίτρινο. Αὐλή Μουσείου Κάστρου 

Νεραντζιᾶς.
47. Ἀρ. κατ. 93. Ἐπίθημα ἀμφικιονίσκου. Λευκό μέ σποραδικές γκρίζες φλεβώσεις. 

Παναγία Καστριανῶν.
48. Ἀρ. κατ. 95. Ἐπίθημα ἀμφικιονίσκου. Κιτρινωπό μέ γκρίζες φλεβώσεις. Μου-

σεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς (ἀπό τίς Θέρμες).
49. Ἀρ. κατ. 97. Ἐπίθημα ἀμφικιονίσκου. Γκριζόλευκο. Αὐλή Μουσείου Κάστρου 

Νεραντζιᾶς.
50. Ἀρ. κατ. 98. Ἐπίθημα ἀμφικιονίσκου. Γκριζωπό. Κάστρο Νεραντζιᾶς.
51. Ἀρ. κατ. 99. Ἐπίθημα ἀμφικιονίσκου. Γκριζωπό. Κάστρο Νεραντζιᾶς.
52. Ἀρ. κατ. 100. Ἐπίθημα ἀμφικιονίσκου. Κιτρινωπό μέ γκριζογάλανες φλεβώσεις. 

Μουσεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς.
53. Ἀρ. κατ. 101. Ἐπίθημα ἀμφικιονίσκου. Γκριζωπό. Μουσεῖο Κάστρου Νερα-

ντζιᾶς.
54. Ἀρ. κατ. 102. Ἐπίθημα ἀμφικιονίσκου. Λευκόγκριζο. Μουσεῖο Κάστρου Νε-

ραντζιᾶς.
55. Ἀρ. κατ. 103. Ἐπίθημα ἀμφικιονίσκου. Λευκόγκριζο. Μουσεῖο Κάστρου Νε-

ραντζιᾶς.
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56. Ἀρ. κατ. 104. Ἐπίθημα ἀμφικιονίσκου. Κιτρινωπό μέ γκριζογάλανες φλεβώσεις. 
Μουσεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς.

57. Ἀρ. κατ. 105. Ἐπίθημα ἀμφικιονίσκου. Γκριζωπό. Μουσεῖο Κάστρου Νερα-
ντζιᾶς.

58. Ἀρ. κατ. 106. Ἐπίθημα ἀμφικιονίσκου. Γκριζοκίτρινο. Μουσεῖο Κάστρου Νε-
ραντζιᾶς.

59. Ἀρ. κατ. 109. Κορμός κίονα. Γκριζωπό. Βασιλική τοῦ Ἁγίου Γαβριήλ.
60. Ἀρ. κατ. 110. Κορμός κίονα. Γκριζόλευκο. Βασιλική τοῦ Ἁγίου Γαβριήλ.
61. Ἀρ. κατ. 120. Βάση κίονα. Λευκόγκριζο. Βασιλική τοῦ Ἁγίου Γαβριήλ.
62. Ἀρ. κατ. 121. Βάση κίονα. Λευκόγκριζο. Βασιλική τοῦ Ἁγίου Γαβριήλ.
63. Ἀρ. κατ. 122. Βάση κίονα. Λευκόγκριζο. Βασιλική τοῦ Ἁγίου Γαβριήλ.
64. Ἀρ. κατ. 123. Βάση κίονα. Λευκόγκριζο. Βασιλική τοῦ Ἁγίου Γαβριήλ.
65. Ἀρ. κατ. 124. Βάση κίονα. Λευκόγκριζο. Βασιλική τοῦ Ἁγίου Γαβριήλ.
66. Ἀρ. κατ. 125. Βάση κίονα. Λευκόγκριζο. Νότια βασιλική τοῦ Ἁγίου Στεφάνου.
67. Ἀρ. κατ. 126. Βάση κίονα. Λευκόγκριζο. Νότια βασιλική τοῦ Ἁγίου Στεφάνου.
68. Ἀρ. κατ. 127. Βάση κίονα. Λευκόγκριζο. Νότια βασιλική τοῦ Ἁγίου Στεφάνου.
69. Ἀρ. κατ. 128. Βάση κίονα. Λευκόγκριζο. Νότια βασιλική τοῦ Ἁγίου Στεφάνου.
70. Ἀρ. κατ. 131. Βάση κίονα. Λευκόγκριζο. Νότια βασιλική τοῦ Ἁγίου Στεφάνου.
71. Ἀρ. κατ. 132. Βάση κίονα. Λευκόγκριζο. Νότια βασιλική τοῦ Ἁγίου Στεφάνου.
72. Ἀρ. κατ. 133. Βάση κίονα. Λευκόγκριζο. Νότια βασιλική τοῦ Ἁγίου Στεφάνου.
73. Ἀρ. κατ. 136. Βάση κίονα. Λευκόγκριζο. Νότια βασιλική τοῦ Ἁγίου Στεφάνου.
74. Ἀρ. κατ. 138. Βάση κίονα. Λευκό μέ γκριζωπές φλεβώσεις. Νότια βασιλική τοῦ 

Ἁγίου Στεφάνου.
75. Ἀρ. κατ. 139. Βάση κίονα. Λευκόγκριζο. μέ γκριζωπές φλεβώσεις. Νότια βασι-

λική τοῦ Ἁγίου Στεφάνου.
76. Ἀρ. κατ. 140. Βάση κίονα. Γκριζωπό. Νότια βασιλική τοῦ Ἁγίου Στεφάνου.
77. Ἀρ. κατ. 143. Βάση κίονα. Λευκόγκριζο. Βασιλική Καμαρίου.
78. Ἀρ. κατ. 144. Βάση κίονα μέ συμφυές βάθρο. Λευκόγκριζο. Κάστρο Νερα-

ντζιᾶς.
79. Ἀρ. κατ. 145. Βάση κίονα μέ συμφυές βάθρο. Λευκόγκριζο. Βασιλική Λιμένος.
80. Ἀρ. κατ. 146. Τμῆμα ἀμφικιονίσκου μέ συμφυές κιονόκρανο. Γκριζόλευκο μέ 

μελανές φλεβώσεις. Μουσεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς.
81. Ἀρ. κατ. 150. Ἀμφικιονίσκος μέ συμφυές κιονόκρανο. Γκριζογάλανο. Κάστρο 

Νεραντζιᾶς.
82. Ἀρ. κατ. 151. Ἀμφικιονίσκος μέ συμφυές κιονόκρανο. Κιτρινωπό μέ γκρίζες 

φλεβώσεις. Κάστρο Νεραντζιᾶς.
83. Ἀρ. κατ. 152. Ἀμφικιονίσκος μέ συμφυές κιονόκρανο. Γκριζόλευκο μέ γκρίζες 

φλεβώσεις. Κάστρο Νεραντζιᾶς.
84. Ἀρ. κατ. 154. Ἀμφικιονίσκος μέ συμφυές κιονόκρανο. Γκριζόλευκο. Αὐλή Μου-

σείου Κάστρου Νεραντζιᾶς.
85. Ἀρ. κατ. 155. Τμῆμα ἀμφικιονίσκου μέ συμφυές κιονόκρανο. Γκριζόλευκο. 

Κάστρο Νεραντζιᾶς.
86. Ἀρ. κατ. 156. Ἀμφικιονίσκος. Γκριζωπό. Μουσεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς.
87. Ἀρ. κατ. 158. Ἀμφικιονίσκος. Γκριζωπό. Μουσεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς.
88. Ἀρ. κατ. 159. Ἀμφικιονίσκος. Γκριζόλευκο. Μουσεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς.
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89. Ἀρ. κατ. 161. Ἀμφικιονίσκος. Γκριζόλευκο. Κάστρο Νεραντζιᾶς.
90. Ἀρ. κατ. 163. Ἀμφικιονίσκος. Λευκό μέ λίγες γκριζωπές φλεβώσεις. Κάστρο 

Νεραντζιᾶς.
91. Ἀρ. κατ. 164. Ἀμφικιονίσκος. Γκριζοκίτρινο. Κάστρο Νεραντζιᾶς.
92. Ἀρ. κατ. 165. Ἀμφικιονίσκος. Γκριζόλευκο. Αὐλή τοῦ ναοῦ τῆς Τιμίας Ζώνης, 

Πυλί.
93. Ἀρ. κατ. 166. Ἀμφικιονίσκος. Λευκόγκριζο. Ἅγιος Ἀντώνιος, Π. Πυλί.
94. Ἀρ. κατ. 168. Τμῆμα ἀμφικιονίσκου. Λευκόγκριζο. Αὐλή Μουσείου Κάστρου 

Νεραντζιᾶς.
95. Ἀρ. κατ. 169. Τμῆμα ἀμφικιονίσκου. Γκριζόλευκο. Κάστρο Νεραντζιᾶς.
96. Ἀρ. κατ. 171. Τμῆμα ἀμφικιονίσκου. Γκριζόλευκο μέ σκοῦρες γκρί φλεβώσεις. 

Κάστρο Νεραντζιᾶς.
97. Ἀρ. κατ. 172. Τμῆμα ἀμφικιονίσκου. Γκριζόλευκο. Κάστρο Νεραντζιᾶς.
98. Ἀρ. κατ. 173. Τμῆμα ἀμφικιονίσκου. Λευκό μέ γκρίζες φλεβώσεις. Κάστρο Νε-

ραντζιᾶς.
99. Ἀρ. κατ. 175. Τμῆμα ἀμφικιονίσκου. Κιτρινωπό μέ γκρίζες φλεβώσεις. Κάστρο 

Νεραντζιᾶς.
100. Ἀρ. κατ. 176. Τμῆμα ἀμφικιονίσκου. Γκριζωπό. Κάστρο Νεραντζιᾶς.
101. Ἀρ. κατ. 177. Τμῆμα ἀμφικιονίσκου. Γκριζόλευκο μέ γκρίζες φλεβώσεις. 

Κάστρο Νεραντζιᾶς.
102. Ἀρ. κατ. 178. Τμῆμα ἀμφικιονίσκου. Γκριζωπό. Κάστρο Νεραντζιᾶς.
103. Ἀρ. κατ. 180. Τμῆμα ἀμφικιονίσκου. Γκριζόλευκο. Κάστρο Νεραντζιᾶς.
104. Ἀρ. κατ. 181. Τμῆμα ἀμφικιονίσκου. Γκριζωπό. Κάστρο Νεραντζιᾶς.
105. Ἀρ. κατ. 182. Τμῆμα ἀμφικιονίσκου. Γκριζόλευκο. Κάστρο Νεραντζιᾶς.
106. Ἀρ. κατ. 187. Τμῆμα ἀμφικιονίσκου. Λευκόγκριζο. Κάστρο Νεραντζιᾶς.
107. Ἀρ. κατ. 188. Τμῆμα ἀμφικιονίσκου. Ἀνοιχτό γκρίζο. Κάστρο Νεραντζιᾶς.
108. Ἀρ. κατ. 189. Τμῆμα ἀμφικιονίσκου. Λευκό μέ λίγες γκριζωπές φλεβώσεις. 

Κάστρο Νεραντζιᾶς.
109. Ἀρ. κατ. 190. Τμῆμα ἀμφικιονίσκου. Γκριζωπό. Κάστρο Νεραντζιᾶς.
110. Ἀρ. κατ. 191. Τμῆμα ἀμφικιονίσκου. Λευκόγκριζο. Παναγία Καστριανῶν.
111. Ἀρ. κατ. 200. Πεσσίσκος τέμπλου μέ συμφυῆ κιονίσκο. Γκριζωπό. Μουσεῖο 

Κάστρου Νεραντζιᾶς (ἀπό τή βασιλική τοῦ Ἁγίου Γαβριήλ).
112. Ἀρ. κατ. 203. Πεσσίσκος τέμπλου μέ τμῆμα συμφυοῦς κιονίσκου. Λευκό μέ με-

λανές φλεβώσεις. Μουσεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς (ἀπό τίς Δυτικές Θέρμες).
113. Ἀρ. κατ. 205. Πεσσίσκος τέμπλου. Γκριζόλευκο. Αὐλή Μουσείου Κάστρου 

Νεραντζιᾶς.
114. Ἀρ. κατ. 206. Δίδυμο θωράκιο. Γκριζόλευκο. Μουσεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς 

(ἀπό Βασιλική β΄ Δυτικῶν Θερμῶν).
115. Ἀρ. κατ. 207. Δίδυμο θωράκιο. Γκριζόλευκο. Μουσεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς 

(ἀπό Βασιλική β΄ Δυτικῶν Θερμῶν).
116. Ἀρ. κατ. 208. Δίδυμο θωράκιο. Γκριζόλευκο. Μουσεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς 

(ἴσως ἀπό Βασιλική β΄ Δυτικῶν Θερμῶν).
117. Ἀρ. κατ. 209. Θωράκιο. Λευκόγκριζο. Παναγία Χρυσοχεριά Ἀντιμάχειας.
118. Ἀρ. κατ. 211. Τμῆμα θωρακίου. Γκριζόλευκο μέ μελανές φλεβώσεις. Μουσεῖο 

Κάστρου Νεραντζιᾶς.

-4-MHLITSH_TOMOS B-1 no 17.indd   397 29/3/2018   10:39:20 πµ



ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΗΛΙΤΣΗ-ΚΕΧΑΓΙΑ

398 399

119. Ἀρ. κατ. 213. Τμῆμα θωρακίου. Γκριζόλευκο. Μουσεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς.
120. Ἀρ. κατ. 214. Τμῆμα θωρακίου. Λευκόγκριζο. Αὐλή Μουσείου Κάστρου Νε-

ραντζιᾶς.
121. Ἀρ. κατ. 215. Τμῆμα θωρακίου. Γκριζόλευκο. Αὐλή Μουσείου Κάστρου Νε-

ραντζιᾶς.
122. Ἀρ. κατ. 216. Τμῆμα θωρακίου. Γκριζόλευκο. Αὐλή Μουσείου Κάστρου Νε-

ραντζιᾶς.
123. Ἀρ. κατ. 217. Τμῆμα θωρακίου. Γκριζόλευκο. Βασιλική Λι μένος.
124. Ἀρ. κατ. 219. Τμῆμα θωρακίου. Λευκόγκριζο μέ πυκνές γκρίζες λεπτές 

φλεβώσεις. Αὐλή Μουσείου Κάστρου Νεραντζιᾶς.
125. Ἀρ. κατ. 220. Τμῆμα θωρακίου. Λευκόγκριζο. Αὐλή Μουσείου Κάστρου Νε-

ραντζιᾶς.
126. Ἀρ. κατ. 221. Τμῆμα θωρακίου. Γκριζωπό μέ γκριζογάλανες φλεβώσεις. Αὐλή 

Μουσείου Κάστρου Νεραντζιᾶς.
127. Ἀρ. κατ. 222. Θωράκιο. Λευκόγκριζο. Ναός τοῦ Τιμίου Σταυροῦ Χαρμυλείου, 

Πυλί.
128. Ἀρ. κατ. 223. Τμῆμα θωρακίου. Λευκόγκριζο. Παναγία Καστριανῶν.
129. Ἀρ. κατ. 224. Τμῆμα θωρακίου. Λευκό μέ μελανές φλεβώσεις. Μουσεῖο 

Κάστρου Νεραντζιᾶς.

Γ. Γλυπτά κατασκευασμένα ἀπό ἄγνωστης προέλευσης μάρμαρο.
1. Ἀρ. κατ. 1. Κανονικό κορινθιακό κιονόκρανο. Γκριζωπό. Κάστρο Νεραντζιᾶς. 
2. Ἀρ. κατ. 2. Κανονικό κορινθιακό κιονόκρανο. Λευκό. Κρήνη τεμένους Λότζιας.
3. Ἀρ. κατ. 48. Ἰωνικό κιονόκρανο μέ συμφυές ἐπίθημα. Ἐπιχρισμένο μέ ἀσβε-

στοκονίαμα. Ναός τῆς Κοίμησης τῆς Θεοτόκου (Προσκύνημα) Ἀντιμάχειας.
4. Ἀρ. κατ. 49. Ἰωνικό κιονόκρανο μέ συμφυές ἐπίθημα. Λευκό. Βασιλική 

Καρδάμαινας (Ἁγία Βαρβάρα;).
5. Ἀρ. κατ. 56. Ἰωνικό κιονόκρανο μέ συμφυές ἐπίθημα. Κιτρινωπό. Μουσεῖο 

Κάστρου Νεραντζιᾶς.
6. Ἀρ. κατ. 59. Ἰωνικό κιονόκρανο μέ συμφυές ἐπίθημα. Κιτρινωπό. Μουσεῖο 

Κάστρου Νεραντζιᾶς.
7. Ἀρ. κατ. 60. Ἰωνικό κιονόκρανο μέ συμφυές ἐπίθημα. Κιτρινωπό. Μουσεῖο 

Κάστρου Νεραντζιᾶς.
8. Ἀρ. κατ. 61. Ἰωνικό κιονόκρανο μέ συμφυές ἐπίθημα. Ὑπόλευκο. Κάστρο Νε-

ραντζιᾶς.
9. Ἀρ. κατ. 62. Ἰωνικό κιονόκρανο μέ συμφυές ἐπίθημα. Κιτρινωπό. Μουσεῖο 

Κάστρου Νεραντζιᾶς.
10. Ἀρ. κατ. 65. Ἰωνικό κιονόκρανο μέ συμφυές ἐπίθημα. Λευκό. Αὐλή Μουσείου 

Κάστρου Νεραντζιᾶς.
11. Ἀρ. κατ. 66. Ἰωνικό κιονόκρανο μέ συμφυές ἐπίθημα. Γκριζωπό. Κάστρο Νε-

ραντζιᾶς.
12. Ἀρ. κατ. 69. Ἰωνικό κιονόκρανο μέ συμφυές ἐπίθημα. Κιτρινωπό. Μουσεῖο 

Κάστρου Νεραντζιᾶς.
13. Ἀρ. κατ. 70. Ἰωνικό κιονόκρανο μέ συμφυές ἐπίθημα. Κιτρινωπό. Μουσεῖο 

Κάστρου Νεραντζιᾶς.
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14. Ἀρ. κατ. 73. Ἰωνικό κιονόκρανο μέ συμφυές ἐπίθημα. Κιτρινωπό. Μουσεῖο 
Κάστρου Νεραντζιᾶς.

15. Ἀρ. κατ. 74. Ἰωνικό κιονόκρανο μέ συμφυές ἐπίθημα. Κιτρινωπό. Μουσεῖο 
Κάστρου Νεραντζιᾶς.

16. Ἀρ. κατ. 76. Ἰωνικό κιονόκρανο μέ συμφυές ἐπίθημα. Κιτρινωπό. Μουσεῖο 
Κάστρου Νεραντζιᾶς.

17. Ἀρ. κατ. 78. Κορινθιακό ψευδεπίκρανο. Ὠχρόλευκο. Μουσεῖο Κάστρου Νε-
ραντζιᾶς.

18. Ἀρ. κατ. 79. Τμῆμα κορινθιακοῦ ψευδεπικράνου. Λευκό μέ ὑποκίτρινες 
φλεβώσεις. Μουσεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς.

19. Ἀρ. κατ. 91. Ἐπίθημα ἀμφικιονίσκου. Ὑπόλευκο. Αὐλή Μουσείου Κάστρου 
Νεραντζιᾶς.

20. Ἀρ. κατ. 94. Ἐπίθημα ἀμφικιονίσκου. Ὑπόλευκο. Αὐλή Μουσείου Κάστρου 
Νεραντζιᾶς.

21. Ἀρ. κατ. 96. Ἐπίθημα ἀμφικιονίσκου. Κιτρινωπό. Αὐλή Μουσείου Κάστρου 
Νεραντζιᾶς.

22. Ἀρ. κατ. 107. Ἐπίθημα κίονα. Λευκό. Μουσεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς.
23. Ἀρ. κατ. 108. Κορμός κίονα. Καστανόγκριζο. Ναός τῆς Κοίμησης τῆς Θεο-

τόκου (Προσκύνημα) Ἀντιμάχειας.
24. Ἀρ. κατ. 130. Βάση κίονα. Γκριζωπό μέ ἐρυθρές φλεβώσεις (λιθομάρμαρο;). 

Νότια βασιλική τοῦ Ἁγίου Στεφάνου.
25. Ἀρ. κατ. 147. Τμῆμα ἀμφικιονίσκου μέ συμφυές κιονόκρανο. Γκριζωπό μέ κυ-

ανές παράλληλες φλεβώσεις. Κάστρο Νεραντζιᾶς.
26. Ἀρ. κατ. 153. Ἀμφικιονίσκος μέ συμφυές κιονόκρανο. Λευκό. Ἀποθῆκες Χα-

τζηνεπᾶ (ἀπό οἰκόπεδο Βέρου - βασιλική ;).
27. Ἀρ. κατ. 157. Ἀμφικιονίσκος. Λευκό. Ξενοδοχεῖο «Ἀχιλλέας», Μαστιχάρι.
28. Ἀρ. κατ. 162. Ἀμφικιονίσκος. Ἰῶδες. Κάστρο Νεραντζιᾶς.
29. Ἀρ. κατ. 167. Ἀμφικιονίσκος. Λευκό. Κάστρο Νεραντζιᾶς.
30. Ἀρ. κατ. 170. Τμῆμα ἀμφικιονίσκου. Κιτρινωπό. Μουσεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς.
31. Ἀρ. κατ. 174. Τμῆμα ἀμφικιονίσκου. Λευκό. Κάστρο Νεραντζιᾶς.
32. Ἀρ. κατ. 179. Τμῆμα ἀμφικιονίσκου. Λευκό. Κάστρο Νεραντζιᾶς.
33. Ἀρ. κατ. 184. Τμῆμα ἀμφικιονίσκου. Λευκό μέ λίγες κυανές φλεβώσεις. Κάστρο 

Νεραντζιᾶς.
34. Ἀρ. κατ. 185. Τμῆμα ἀμφικιονίσκου. Ὑπόλευκο. Κάστρο Νεραντζιᾶς.
35. Ἀρ. κατ. 192. Βάση ἀμφικιονίσκου. Γκριζοκίτρινο. Μουσεῖο Κάστρου Νερα-

ντζιᾶς.
36. Ἀρ. κατ. 193. Βάση ἀμφικιονίσκου. Κιτρινωπό. Μουσεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς.
37. Ἀρ. κατ. 194. Βάση ἀμφικιονίσκου. Κιτρινωπό μέ γκρίζες φλεβώσεις. Μουσεῖο 

Κάστρου Νεραντζιᾶς.
38. Ἀρ. κατ. 195. Βάση ἀμφικιονίσκου. Γκριζοκίτρινο. Μουσεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς.
39. Ἀρ. κατ. 196. Βάση ἀμφικιονίσκου. Γκριζοκίτρινο. Μουσεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς.
40. Ἀρ. κατ. 198. Πεσσίσκος τέμπλου. Γκρί-μπλέ. Μουσεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς.
41. Ἀρ. κατ. 202. Πεσσίσκος τέμπλου. Γκριζογάλανο. Μουσεῖο Κάστρου Νερα-

ντζιᾶς. 
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42. Ἀρ. κατ. 204. Πεσσίσκος τέμπλου μέ τμῆμα συμφυοῦς κιονίσκου. Γκρί-μπλέ. 
Μουσεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς.

43. Ἀρ. κατ. 210. Τμῆμα θωρακίου. Λευκό. Ναός τῆς Τιμίας ζώνης, Πυλί.
44. Ἀρ. κατ. 212. Δίδυμο θωράκιο. Ἐπιχρισμένο μέ ἀσβεστοκονίαμα. Ναΰδριο 

Ἁγίου Γεωργίου Λιΐζου.
45. Ἀρ. κατ. 219. Θωράκιο. Λευκό μέ τοπικά γκριζωπά τμήματα. Παναγία Κα-

στριανῶν.
46. Ἀρ. κατ. 225. Τμῆμα θωρακίου. Γκρί-μπλέ. Μουσεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς.
47. Ἀρ. κατ. 226. Τμῆμα πλάκας. Λευκό. Ναΰδριο Ἁγίου Γεωργίου Λιΐζου (σήμερα 

στό Μουσεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς).

Δ. Γλυπτά κατασκευασμένα ἀπό πέτρα.
1. Ἀρ. κατ. 149. Ἀμφικιονίσκος μέ συμφυές κιονόκρανο. Πορφυρίτης. Κάστρο Νε-

ραντζιᾶς.
2. Ἀρ. κατ. 183. Τμῆμα ἀμφικιονίσκου. Ὑπόλευκος πορώδης λίθος. Κάστρο Νε-

ραντζιᾶς.
3. Ἀρ. κατ. 186. Τμῆμα ἀμφικιονίσκου. Πορφυρίτης. Κάστρο Νεραντζιᾶς.

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 3

ΤΥΠΟΛΟΓΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΓΛΥΠΤΩΝ

Α. Κιονόκρανα.

1. Κορινθιακά κιονόκρανα
Κανονικά κορινθιακά κιονόκρανα
Ἀρ. κατ. 1, 2.
Κορινθιακά κιονόκρανα μέ μία στεφάνη φύλλων πριονωτῆς ἄκανθας
Ἀρ. κατ. 3, 4. 
Παραλλαγές τοῦ κορινθιακοῦ κιονοκράνου
Ἀρ. κατ. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.

2. Θεοδοσιανά κιονόκρανα
Ἀρ. κατ. 25.

3. Ἰωνικά κιονόκρανα
Ἀρ. κατ. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38.

4. Ἰωνικά κιονόκρανα μέ συμφυές ἐπίθημα
Ἀρ. κατ. 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 

60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76.

5. Τεκτονικά κιονόκρανα
Ἀρ. κατ. 77.

6. Ἐπίκρανα-ψευδεπίκρανα-κοσμῆτες
Ἀρ. κατ. 78, 79, 80, 81.

Β. Ἐπιθήματα ἀμφικιόνων.
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Ἀρ. κατ. 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 99, 100, 101, 
102, 103, 104, 105, 106, 107.

Γ. Κορμοί - βάσεις κιόνων - ἀμφικίονες.

1. Κορμοί κιόνων
Ἀρ. κατ. 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119.

2. Βάσεις κιόνων
Ἀρ. κατ. 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 

136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145.

3. Ἀμφικιονίσκοι
Ἀρ. κατ. 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 

164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 
182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191.

4. Βάσεις ἀμφικιονίσκων
Ἀρ. κατ. 192, 193, 194, 195, 196.

Δ. Στοιχεῖα τέμπλων.

1. Πεσσίσκοι-κιονίσκοι τέμπλων
Ἀρ. κατ. 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205.

2. Θωράκια (τέμπλου ἤ διαχωριστικά κιονοστοιχιῶν)
Ἀρ. κατ. 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 

222, 223, 224, 225.

Ε. Ἐπενδυτικές πλάκες.
Ἀρ. κατ. 226.
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ΠΙΝΑΚΕΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
 

Ἀρ. κατ. 1. Κάστρο Νεραντζιᾶς

Ἀρ. κατ. 1. Κάστρο Νεραντζιᾶς Ἀρ. κατ. 2. Κρήνη τζαμιοῦ Λότζιας

Ἀρ. κατ. 2. Κρήνη τζαμιοῦ Λότζιας Ἀρ. κατ. 3. Ρωμαϊκή Οἰκία



ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΚΩ

402 403

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Ἀρ. κατ. 3. Ρωμαϊκή Οἰκία

Ἀρ. κατ. 4. Ρωμαϊκή Οἰκία

Ἀρ. κατ. 4. Ρωμαϊκή Οἰκία

Ἀρ. κατ. 5. Μουσεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς

Ἀρ. κατ. 6. Μουσεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς Ἀρ. κατ. 7. Μουσεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς



ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΗΛΙΤΣΗ-ΚΕΧΑΓΙΑ

404 405

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

Ἀρ. κατ. 7. Μουσεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς

Ἀρ. κατ. 8. Μουσεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς 

Ἀρ. κατ. 10. Μουσεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς

Ἀρ. κατ. 9. Μουσεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς

Ἀρ. κατ. 11. Μουσεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς 



ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΚΩ

404 405

ΠΙΝΑΚΑΣ 4

 

Ἀρ. κατ. 12. Ἅγιοι Ἀπόστολοι Ἀντιμάχειας

Ἀρ. κατ. 12. Ἅγιοι Ἀπόστολοι Ἀντιμάχειας

Ἀρ. κατ. 14. Βασιλική Ἅγ. Ἰωάννη Μαστιχάρι. Σήμερα στό Μουσεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς

Ἀρ. κατ. 13. Μουσεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς



ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΗΛΙΤΣΗ-ΚΕΧΑΓΙΑ

406 407

ΠΙΝΑΚΑΣ 5

Ἀρ. κατ. 15. Μουσεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς

Ἀρ. κατ. 16. Ρωμαϊκή Οἰκία

Ἀρ. κατ. 17. Ρωμαϊκή Οἰκία



ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΚΩ

406 407

ΠΙΝΑΚΑΣ 6

Ἀρ. κατ. 18. Ρωμαϊκή Οἰκία 

Ἀρ. κατ. 19. Ρωμαϊκή Οἰκία

Ἀρ. κατ. 20. Ρωμαϊκή Οἰκία



ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΗΛΙΤΣΗ-ΚΕΧΑΓΙΑ

408 409

ΠΙΝΑΚΑΣ 7
  

Ἀρ. κατ. 21. Κρήνη Τζαμιοῦ Λότζιας 

Ἀρ. κατ. 22. Ἀντιμάχεια, Πρατήριο Σαράγια 

Ἀρ. κατ. 23. Κρήνη Τζαμιοῦ Λότζιας 



ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΚΩ

408 409

ΠΙΝΑΚΑΣ 8

Ἀρ. κατ. 24. Τιμία Ζώνη, Πυλί

Ἀρ. κατ. 25. Μουσεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς

Ἀρ. κατ. 26. Μουσεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς



ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΗΛΙΤΣΗ-ΚΕΧΑΓΙΑ

410 411

ΠΙΝΑΚΑΣ 9

 
 

Ἀρ. κατ. 27. Μουσεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς

Ἀρ. κατ. 29. Μουσεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς

Ἀρ. κατ. 30. Μουσεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς

Ἀρ. κατ. 28. Μουσεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς



ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΚΩ

410 411

ΠΙΝΑΚΑΣ 10 

Ἀρ. κατ. 31. Βαπτιστήριο «Ἑπτά Βήματα»

Ἀρ. κατ. 32. Βαπτιστήριο «Ἑπτά Βήματα»

Ἀρ. κατ. 33. Βαπτιστήριο «Ἑπτά Βήματα»



ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΗΛΙΤΣΗ-ΚΕΧΑΓΙΑ

412 413

ΠΙΝΑΚΑΣ 11

Ἀρ. κατ. 34. Μουσεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς

Ἀρ. κατ. 35. Μουσεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς

Ἀρ. κατ. 36. Μουσεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς

Ἀρ. κατ. 37. Μουσεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς



ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΚΩ

412 413

ΠΙΝΑΚΑΣ 12

Ἀρ. κατ. 37. Μουσεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς 

 Ἀρ. κατ. 38. Μουσεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς

Ἀρ. κατ. 39. Κάστρο Ἀντιμάχειας

Ἀρ. κατ. 39. Κάστρο Ἀντιμάχειας



ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΗΛΙΤΣΗ-ΚΕΧΑΓΙΑ

414 415

ΠΙΝΑΚΑΣ 13

Ἀρ. κατ. 40. Κάστρο Νεραντζιᾶς 

Ἀρ. κατ. 41. Βασιλική Ἁγίου Στεφάνου 

Ἀρ. κατ. 42. Βασιλική Ἁγίου Στεφάνου 



ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΚΩ

414 415

ΠΙΝΑΚΑΣ 14
 

 

Ἀρ. κατ. 43. Βασιλική Ἁγίου Στεφάνου 

Ἀρ. κατ. 43. Βασιλική Ἁγίου Στεφάνου Ἀρ. κατ. 44. Βασιλική Ἁγίου Στεφάνου

Ἀρ. κατ. 44. Βασιλική Ἁγίου Στεφάνου



ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΗΛΙΤΣΗ-ΚΕΧΑΓΙΑ

416 417

ΠΙΝΑΚΑΣ 15

 Ἀρ. κατ. 45. Βασιλική Ἁγίου Γαβριήλ 

Ἀρ. κατ. 46. Βασιλική Ἁγίου Γαβριήλ 

Ἀρ. κατ. 47. Βασιλική Ἁγίου Γαβριήλ. Σήμερα στό Μουσεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς



ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΚΩ

416 417

ΠΙΝΑΚΑΣ 16

Ἀρ. κατ. 48. Κοίμηση Ἀντιμάχειας (Προσκύνημα)

Ἀρ. κατ. 48. Κοίμηση Ἀντιμάχειας 
(Προσκύνημα)

Ἀρ. κατ. 49. Βασιλική Ἁγίας Βαρβάρας  
(Φωτ. Βέμη)

Ἀρ. κατ. 50. Βασιλική Ἁγίου Ἰωάννη, Μαστιχάρι



ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΗΛΙΤΣΗ-ΚΕΧΑΓΙΑ

418 419

ΠΙΝΑΚΑΣ 17
 

Ἀρ. κατ. 51. Αὐλή Μουσείου Κάστρου Νεραντζιᾶς

Ἀρ. κατ. 52. Ναΰδριο Ἁγίου Ἰωάννη, Μαστιχάρι

Ἀρ. κατ. 53. Μουσεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς



ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΚΩ

418 419

ΠΙΝΑΚΑΣ 18

Ἀρ. κατ. 54. Μουσεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς

Ἀρ. κατ. 55. Μουσεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς

Ἀρ. κατ. 56. Μουσεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς



ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΗΛΙΤΣΗ-ΚΕΧΑΓΙΑ

420 421

ΠΙΝΑΚΑΣ 19

Ἀρ. κατ. 56. Μουσεῖο Κάστρου Ἀρ. κατ. 57. Ἀρχαία Ἀγορά

Ἀρ. κατ. 57. Ἀρχαία Ἀγορά

Ἀρ. κατ. 58. Μουσεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς



ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΚΩ

420 421

ΠΙΝΑΚΑΣ 20

 

Ἀρ. κατ. 59. Μουσεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς

Ἀρ. κατ. 60. Μουσεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς

Ἀρ. κατ. 61. Μουσεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς



ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΗΛΙΤΣΗ-ΚΕΧΑΓΙΑ

422 423

ΠΙΝΑΚΑΣ 21

Ἀρ. κατ. 62. Κάστρο Νεραντζιᾶς

Ἀρ. κατ. 63. Μουσεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς

Ἀρ. κατ. 64. Παναγία Καστριανῶν, Παλαιό Πυλί



ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΚΩ

422 423

ΠΙΝΑΚΑΣ 22

Ἀρ. κατ. 65. Κῶς, Ἄλσος Ρωμαϊκοῦ Ὠδείου 

Ἀρ. κατ. 66. Αὐλή Μουσείου Κάστρου Νεραντζιᾶς

Ἀρ. κατ. 66.  
Αὐλή Μουσείου Κάστρου Νεραντζιᾶς 

Ἀρ. κατ. 67. 
Κάστρο Νεραντζιᾶς



ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΗΛΙΤΣΗ-ΚΕΧΑΓΙΑ

424 425

ΠΙΝΑΚΑΣ 23

Ἀρ. κατ. 67. Κάστρο Νεραντζιᾶς Ἀρ. κατ. 68. Κάστρο Νεραντζιᾶς

Ἀρ. κατ. 68. Κάστρο Νεραντζιᾶς

Ἀρ. κατ. 69. Μουσεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς



ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΚΩ

424 425

ΠΙΝΑΚΑΣ 24

 

 

Ἀρ. κατ. 70. Μουσεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς

Ἀρ. κατ. 71. Ρωμαϊκή Οἰκία 

Ἀρ. κατ. 71. Ρωμαϊκή Οἰκία 



ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΗΛΙΤΣΗ-ΚΕΧΑΓΙΑ

426 427

ΠΙΝΑΚΑΣ 25

Ἀρ. κατ. 72. Κάστρο Νεραντζιᾶς 

Ἀρ. κατ. 73. Μουσεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς

Ἀρ. κατ. 74. Μουσεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς



ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΚΩ

426 427

ΠΙΝΑΚΑΣ 26

Ἀρ. κατ. 75. Κάστρο Νεραντζιᾶς Ἀρ. κατ. 76. Μουσεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς

Ἀρ. κατ. 77. Κάστρο Νεραντζιᾶς

Ἀρ. κατ. 78. Μουσεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς



ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΗΛΙΤΣΗ-ΚΕΧΑΓΙΑ

428 429

ΠΙΝΑΚΑΣ 27

Ἀρ. κατ. 79.  
Μουσεῖο Κάστρου  

Νεραντζιᾶς

Ἀρ. κατ. 80.  
Μουσεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς

Ἀρ. κατ. 80. Μουσεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς

Ἀρ. κατ. 81. Βασιλική Ἁγίου Γαβριήλ (Σήμερα στό Κάστρο Νεραντζιᾶς)



ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΚΩ

428 429

ΠΙΝΑΚΑΣ 28
 

Ἀρ. κατ. 82. Μουσεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς

Ἀρ. κατ. 85. 
Αὐλή Μουσείου Κάστρου 

Νεραντζιᾶς

Ἀρ. κατ. 84. Μουσεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς 

Ἀρ. κατ. 83. Μουσεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς

Ἀρ. κατ. 86. Μουσεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς



ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΗΛΙΤΣΗ-ΚΕΧΑΓΙΑ

430 431

ΠΙΝΑΚΑΣ 29 
 

Ἀρ. κατ. 87. Μουσεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς Ἀρ. κατ. 88. Μουσεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς

Ἀρ. κατ. 89.  
Αὐλή Μουσείου Κάστρου Νεραντζιᾶς

Ἀρ. κατ. 90.  
Αὐλή Μουσείου Κάστρου Νεραντζιᾶς

Ἀρ. κατ. 90. 
 Αὐλή Μουσείου Κάστρου Νεραντζιᾶς

Ἀρ. κατ. 91.  
Αὐλή Μουσείου Κάστρου Νεραντζιᾶς



ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΚΩ

430 431

ΠΙΝΑΚΑΣ 30

Ἀρ. κατ. 92.  
Κῆπος Ρωμαϊκῆς Οἰκίας

Ἀρ. κατ. 93. 
Παναγία Καστριανῶν  Παλαιό Πυλί

Ἀρ. κατ. 94. 
Αὐλή Μουσείου Κάστρου Νεραντζιᾶς

Ἀρ. κατ. 95. 
Μουσεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς

Ἀρ. κατ. 96.  
Αὐλή Μουσείου Κάστρου Νεραντζιᾶς

Ἀρ. κατ. 97.  
Αὐλή Μουσείου Κάστρου Νεραντζιᾶς



ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΗΛΙΤΣΗ-ΚΕΧΑΓΙΑ

432 433

ΠΙΝΑΚΑΣ 31

 

Ἀρ. κατ. 97.  
Αὐλή Μουσείου Κάστρου Νεραντζιᾶς

Ἀρ. κατ. 100. Μουσεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς

Ἀρ. κατ. 99. Κάστρο Νεραντζιᾶς

Ἀρ. κατ. 98. Κάστρο Νεραντζιᾶς



ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΚΩ

432 433

ΠΙΝΑΚΑΣ 32

Ἀρ. κατ. 101. Βασιλική (;) Βέρου. Σήμερα στίς Ἀρχαιολογικές ἀποθῆκες Χατζηνεπᾶ

Ἀρ. κατ. 102. Μουσεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς

Ἀρ. κατ. 104. Μουσεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς

Ἀρ. κατ. 103. Μουσεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς

Ἀρ. κατ. 105. Κάστρο Νεραντζιᾶς



ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΗΛΙΤΣΗ-ΚΕΧΑΓΙΑ

434 435

ΠΙΝΑΚΑΣ 33

Ἀρ. κατ. 106. Μουσεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς Ἀρ. κατ. 107. Μουσεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς

Ἀρ. κατ. 108. Κοίμηση Ἀντιμάχειας (Προσκύνημα)



ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΚΩ

434 435

ΠΙΝΑΚΑΣ 34
 

Ἀρ. κατ. 109. Βασιλική Ἁγίου Γαβριήλ 

Ἀρ. κατ. 111. Βασιλική Ἁγίου Γαβριήλ

Ἀρ. κατ. 110. Βασιλική Ἁγίου Γαβριήλ

Ἀρ. κατ. 112. Βασιλική Ἁγίου Γαβριήλ



ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΗΛΙΤΣΗ-ΚΕΧΑΓΙΑ

436 437

ΠΙΝΑΚΑΣ 35

Ἀρ. κατ. 113.
Βασιλική Ἁγίου Γαβριήλ

Ἀρ. κατ. 114.
Νότια βασιλική Ἁγίου Στεφάνου.

Ἀρ. κατ. 115. Νότια βασιλική Ἁγίου Στεφάνου



ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΚΩ

436 437

Ἀρ. κατ. 116. Νότια βασιλική Ἁγίου Στεφάνου

Ἀρ. κατ. 117. Νότια βασιλική Ἁγίου Στεφάνου

ΠΙΝΑΚΑΣ 35α



ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΗΛΙΤΣΗ-ΚΕΧΑΓΙΑ

438 439

ΠΙΝΑΚΑΣ 36

Ἀρ. κατ. 118. Βασιλική Ἁγίου Στεφάνου (δυτικά τῆς βόρειας βασιλικῆς)

Ἀρ. κατ. 119. Βασιλική Ἁγίου Στεφάνου 
(δυτικά τῆς βόρειας βασιλικῆς)

Ἀρ. κατ. 120. Βασιλική Ἁγίου Γαβριήλ

Ἀρ. κατ. 117. Νότια βασιλική Ἁγίου Στεφάνου



ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΚΩ

438 439

ΠΙΝΑΚΑΣ 37

Ἀρ. κατ. 121. Βασιλική Ἁγίου Γαβριήλ

Ἀρ. κατ. 123. Βασιλική Ἁγίου Γαβριήλ

Ἀρ. κατ. 125.  
Νότια βασιλική Ἁγίου Στεφάνου

Ἀρ. κατ. 124. Βασιλική Ἁγίου Γαβριήλ

Ἀρ. κατ. 122. Βασιλική Ἁγίου Γαβριήλ

Ἀρ. κατ. 126.  
Νότια βασιλική Ἁγίου Στεφάνου



ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΗΛΙΤΣΗ-ΚΕΧΑΓΙΑ

440 441

ΠΙΝΑΚΑΣ 38

Ἀρ. κατ. 127.  
Νότια βασιλική Ἁγίου Στεφάνου

Ἀρ. κατ. 129.  
Νότια βασιλική Ἁγίου Στεφάνου

Ἀρ. κατ. 131. Νότια βασιλική Ἁγίου Στεφάνου

Ἀρ. κατ. 128.  
Νότια βασιλική Ἁγίου Στεφάνου

Ἀρ. κατ. 130.  
Νότια βασιλική Ἁγίου Στεφάνου



ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΚΩ

440 441

ΠΙΝΑΚΑΣ 39

Ἀρ. κατ. 132. Νότια βασιλική Ἁγίου Στεφάνου

Ἀρ. κατ. 133.
Νότια βασιλική Ἁγίου Στεφάνου

Ἀρ. κατ. 135.
Νότια βασιλική Ἁγίου Στεφάνου

Ἀρ. κατ. 134.
Νότια βασιλική Ἁγίου Στεφάνου

Ἀρ. κατ. 136.
Νότια βασιλική Ἁγίου Στεφάνου 



ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΗΛΙΤΣΗ-ΚΕΧΑΓΙΑ

442 443

ΠΙΝΑΚΑΣ 40

Ἀρ. κατ. 137. 
Νότια βασιλική Ἁγίου Στεφάνου

Ἀρ. κατ. 139. 
Νότια βασιλική Ἁγίου Στεφάνου

Ἀρ. κατ. 141. 
Νότια βασιλική Ἁγίου Στεφάνου

Ἀρ. κατ. 138.
Νότια βασιλική Ἁγίου Στεφάνου

Ἀρ. κατ. 140.
Νότια βασιλική Ἁγίου Στεφάνου

Ἀρ. κατ. 142.
Νότια βασιλική Ἁγίου Στεφάνου



ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΚΩ

442 443

ΠΙΝΑΚΑΣ 41

Ἀρ. κατ. 143. 
Βασιλική Καμαρίου

Ἀρ. κατ. 145. Βασιλική Λιμένος

Ἀρ. κατ. 146. Μουσεῖο 
Κάστρου Νεραντζιᾶς

Ἀρ. κατ. 147.
Αὐλή Μουσείου Κάστρου Νεραντζιᾶς

Ἀρ. κατ. 144.
Κάστρο Νεραντζιᾶς



ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΗΛΙΤΣΗ-ΚΕΧΑΓΙΑ

444 445

ΠΙΝΑΚΑΣ 42

Ἀρ. κατ. 148. Αὐλή Μουσείου Κάστρου Νεραντζιᾶς

Ἀρ. κατ. 151. Μουσεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς

Ἀρ. κατ. 149. Μουσεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς Ἀρ. κατ. 150. Μουσεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς



ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΚΩ

444 445

ΠΙΝΑΚΑΣ 43

Ἀρ. κατ. 152. Μουσεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς

Ἀρ. κατ. 153. Βασιλική (;) οἰκοπέδου Βέρου, σήμερα στίς Ἀρχαιολογικές ἀποθῆκες Χατζηνεπᾶ

Ἀρ. κατ. 154. 
Αὐλή Μουσείου Κάστρου Νεραντζιᾶς

Ἀρ. κατ. 155.
Κάστρο Νεραντζιᾶς



ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΗΛΙΤΣΗ-ΚΕΧΑΓΙΑ

446 447

ΠΙΝΑΚΑΣ 44

Ἀρ. κατ. 156.
Κάστρο Νεραντζιᾶς

Ἀρ. κατ. 157.
Ξενοδοχεῖο Ἀχιλλέας, Μαστιχάρι

Ἀρ. κατ. 157.
Ξενοδοχεῖο Ἀχιλλέας, Μαστιχάρι

Ἀρ. κατ. 158.
Μουσεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς



ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΚΩ

446 447

Ἀρ. κατ. 159. 
Μουσεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς

Ἀρ. κατ. 161.
Κάστρο Νεραντζιᾶς

Ἀρ. κατ. 162.
Κάστρο Νεραντζιᾶς

Ἀρ. κατ. 163.
Κάστρο Νεραντζιᾶς

Ἀρ. κατ. 160.
Μουσεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς

ΠΙΝΑΚΑΣ 44α



ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΗΛΙΤΣΗ-ΚΕΧΑΓΙΑ

448 449

ΠΙΝΑΚΑΣ 45

Ἀρ. κατ. 164.
Κάστρο Νεραντζιᾶς

Ἀρ. κατ. 165.
Τιμία Ζώνη, Πυλί

Ἀρ. κατ. 166.
Ἅγιος Ἀντώνιος, Παλαιό Πυλί

Ἀρ. κατ. 167.
Κάστρο Νεραντζιᾶς



ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΚΩ

448 449

Ἀρ. κατ. 168.
Κάστρο Νεραντζιᾶς

Ἀρ. κατ. 170.
Μουσεῖο  

Κάστρο Νεραντζιᾶς

Ἀρ. κατ. 169.
Κάστρο Νεραντζιᾶς 

Ἀρ. κατ. 171.
Κάστρο  
Νεραντζιᾶς

Ἀρ. κατ. 172.
Κάστρο  
Νεραντζιᾶς

ΠΙΝΑΚΑΣ 45α



ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΗΛΙΤΣΗ-ΚΕΧΑΓΙΑ

450 451

ΠΙΝΑΚΑΣ 46

Ἀρ. κατ. 173. Κάστρο Νεραντζιᾶς Ἀρ. κατ. 174. Κάστρο Νεραντζιᾶς

Ἀρ. κατ. 175. Κάστρο Νεραντζιᾶς

Ἀρ. κατ. 177. 
Κάστρο Νεραντζιᾶς

Ἀρ. κατ. 178. 
Κάστρο Νεραντζιᾶς

Ἀρ. κατ. 179. 
Κάστρο Νεραντζιᾶς

Ἀρ. κατ. 176. Κάστρο Νεραντζιᾶς



ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΚΩ

450 451

ΠΙΝΑΚΑΣ 47

Ἀρ. κατ. 180. Κάστρο Νεραντζιᾶς

Ἀρ. κατ. 182. Κάστρο Νεραντζιᾶς

Ἀρ. κατ. 184, 185, 186. Κάστρο Νεραντζιᾶς

Ἀρ. κατ. 181. Κάστρο Νεραντζιᾶς

Ἀρ. κατ. 183. Κάστρο Νεραντζιᾶς



ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΗΛΙΤΣΗ-ΚΕΧΑΓΙΑ

452 453

ΠΙΝΑΚΑΣ 48

Ἀρ. κατ. 192, 193, 194, 195. Μουσεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς

Ἀρ. κατ. 187, 188, 189. Κάστρο Νεραντζιᾶς

Ἀρ. κατ. 190. Κάστρο Νεραντζιᾶς Ἀρ. κατ. 191. Παναγία Κα-
στριανῶν, Παλαιό Πυλί



ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΚΩ

452 453

ΠΙΝΑΚΑΣ 49
 

Ἀρ. κατ. 196.
Μουσεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς

Ἀρ. κατ. 197. Βόρεια Βασιλική Ἁγίου Στεφάνου

Ἀρ. κατ. 198. Αὐλή Μουσείου Κάστρου Νεραντζιᾶς

Ἀρ. κατ. 197.
Βόρεια Βασιλική Ἁγίου Στεφάνου



ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΗΛΙΤΣΗ-ΚΕΧΑΓΙΑ

454 455

ΠΙΝΑΚΑΣ 50

Ἀρ. κατ. 199, 200. Βασιλική Ἁγίου Γαβριήλ
(σήμερα στό Μουσεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς)

Ἀρ. κατ. 201.
Μουσ. Κάστρου Νεραντζιᾶς

Ἀρ. κατ. 202, 203, 204. Μουσεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς



ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΚΩ

454 455

ΠΙΝΑΚΑΣ 51

Ἀρ. κατ. 204. Αὐλή Μουσείου Κάστρου Νεραντζιᾶς 

Ἀρ. κατ. 205. Αὐλή Μουσείου Κάστρου Νεραντζιᾶς



ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΗΛΙΤΣΗ-ΚΕΧΑΓΙΑ

456 457

ΠΙΝΑΚΑΣ 52

Ἀρ. κατ. 206. Βασιλική Β΄ Δυτικῶν Θερμῶν (Σήμερα στό Μουσεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς)

Ἀρ. κατ. 207. Βασιλική Β΄ Δυτικῶν Θερμῶν (Σήμερα στό Μουσεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς)

Ἀρ. κατ. 208. Βασιλική Β΄ Δυτικῶν Θερμῶν (Σήμερα στό Μουσεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς)



ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΚΩ

456 457

ΠΙΝΑΚΑΣ 53

Ἀρ. κατ. 210 
Ναΰδριο Τιμίας Ζώνης, Πυλί

Ἀρ. κατ. 211
Αὐλή Μουσείου Κάστρου Νεραντζιᾶς

Ἀρ. κατ. 209. Παναγία Χρυσοχεριά Ἀντιμάχειας

Ἀρ. κατ. 208. Μουσεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς



ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΗΛΙΤΣΗ-ΚΕΧΑΓΙΑ

458 459

ΠΙΝΑΚΑΣ 54

Ἀρ. κατ. 212
Ναΰδριο Ἁγίου Γεωργίου Λιΐζου,  
Μαστιχάρι

Ἀρ. κατ. 213. Μουσεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς

Ἀρ. κατ. 214
Αὐλή Μουσείου Κάστρου Νεραντζιᾶς

Ἀρ. κατ. 215
Αὐλή Μουσείου Κάστρου Νεραντζιᾶς



ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΚΩ

458 459

ΠΙΝΑΚΑΣ 55

 Ἀρ. κατ. 216
Αὐλή Μουσείου Κάστρου Νεραντζιᾶς 

Ἀρ. κατ. 218
Αὐλή Μουσείου Κάστρου Νεραντζιᾶς

Ἀρ. κατ. 220.  
Αὐλή Μουσείου Κάστρου Νεραντζιᾶς

Ἀρ. κατ. 219
Παναγία Καστριανῶν

Ἀρ. κατ. 221.  
Αὐλή Μουσείου Κάστρου Νεραντζιᾶς

Ἀρ. κατ. 217
Βασιλική Λιμένος



ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΗΛΙΤΣΗ-ΚΕΧΑΓΙΑ

460 461

ΠΙΝΑΚΑΣ 56

Ἀρ. κατ. 222.  
Ναΰδριο Τιμίου Σταυροῦ (Χαρμύλειο), Πυλί 

Ἀρ. κατ. 224. Μουσεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς 

Ἀρ. κατ. 223.  
Παναγία Καστριανῶν, Παλαιό Πυλί

Ἀρ. κατ. 225. Μουσεῖο Κάστρου Νεραντζιᾶς

Ἀρ. κατ. 226. 
Ναΰδριο Ἁγίου Γεωργίου 
Λιΐζου, Μαστιχάρι.
(Σήμερα στό Μουσεῖο 
Κάστρου Νεραντζιᾶς)



ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΚΩ

460 461

ΠΙΝΑΚΑΣ 57

Σαλώνα

Θεσσαλονίκη, Ροτόντα

Ρώμη

Θεσσαλονίκη, Ροτόντα

Ἤλιδα

Σαλώνα



ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΗΛΙΤΣΗ-ΚΕΧΑΓΙΑ

462 463

ΠΙΝΑΚΑΣ 58

Θεσσαλονίκη, αὐλή παλαιοῦ Μουσείου

Κάρπαθος, βασιλική στά Πηγάδια

Ἀγχίαλος, Βασιλική Γ΄

«Φρούριο» Λάρισας

Κιβώριο κρύπτης 
Ἁγίου Δημητρίου 
Θεσσαλονίκης



ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΚΩ

462 463

ΠΙΝΑΚΑΣ 59

Προῦσα

Ἄδανα

Σαλώνα

Ροτόντα

Χίος, Ἅγιος Ἰσίδωρος



ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΗΛΙΤΣΗ-ΚΕΧΑΓΙΑ

464 465

ΠΙΝΑΚΑΣ 60

Σελεύκεια

Θάσος, σταυρική βασιλική

Σαλώνα

Λέσβος, βασιλική Ἀφεντέλλη

Τραϊανούπολη

Ἄργος, Μουσεῖο



ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΚΩ

464 465

ΠΙΝΑΚΑΣ 61

Στόμιο, Ἅγιος Δημήτριος 

Κωνσταντινούπολη, Ἁγία Σοφία

Θεσσαλονίκη, Ροτόντα

Κρήτη, Ἅη κύρ Γιάννης Ἁλυκιανοῦ

Σμύρνη, Ἀρχαιολογικό Μουσεῖο

Ἄργος



ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΗΛΙΤΣΗ-ΚΕΧΑΓΙΑ

466 467

ΠΙΝΑΚΑΣ 62

Κωνσταντινούπολη, Μουσεῖο Ψηφιδωτῶν

Κωνσταντινούπολη, κῆπος Ἁγίας Σοφίας

Κόρινθος

Χαλκίδα, Ἁγία Παρασκευή

Κωνσταντινούπολη,  
KoČa Mustafa PaŞa Camii

Κόρινθος, βασιλική Κρανείου



ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΚΩ

466 467

ΠΙΝΑΚΑΣ 63

Φίλιπποι, βασιλική ἔξω τῶν τειχῶν

Λέσβος, βασιλική Ἀργάλων

Ρόδος Ρόδος

Λάρισα, κτήριο ὁδοῦ Ὀλύμπου Θεσσαλονίκη, Ροτόντα

Λέσβος, βασιλική Ἀργάλων

Πάτμος, Ἅγιος Ἰωάννης Θεολόγος



ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΗΛΙΤΣΗ-ΚΕΧΑΓΙΑ

468 469

ΠΙΝΑΚΑΣ 64

Βόλος, «βασιλική Ἰωλκοῦ»

Θεσσαλονίκη, Ροτόντα

Λάρισα, βασιλική Ἁγίου Ἀχιλλείου» Θάσος, βασιλική Ἁλυκῆς

Θάσος, βασιλική Ἁλυκῆς

Θεσσαλονίκη, Ροτόντα

Ἁγιά, Συλλογή Ἀλεξούλη



ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΚΩ

468 469

ΠΙΝΑΚΑΣ 65

Τέλενδος, βασιλική Ἁγίου Βασιλείου

Ἔδεσσα, βασιλική Λόγγου

Κωνσταντινούπολη Θεσσαλονίκη, Ροτόντα

Θεσσαλονίκη, Ροτόντα Κάρπαθος, βασιλική Λευκοῦ

Ἀμβρακικός, βασιλική Κεφάλου



ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΗΛΙΤΣΗ-ΚΕΧΑΓΙΑ

470 471

ΠΙΝΑΚΑΣ 66

Ρόδος

Κωνσταντινούπολη, TopKapi

Ἔφεσος, βασιλική Ἁγίου Ἰωάννη Νικόπολη, βασιλική Δουμετίου

Ρόδος

Βόσπορος, Sariyer



ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΚΩ

470 471

ΠΙΝΑΚΑΣ 67

 

Φίλιπποι, Βασιλική Α΄

Ρόδος 

Νῆσος Ἀγάθη Νέα Ἀγχίαλος, βασιλική Γ΄

Ἀφιόν Θεσσαλονίκη, Ἀρχαιολογικό Μουσεῖο



ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΗΛΙΤΣΗ-ΚΕΧΑΓΙΑ

472 473

ΠΙΝΑΚΑΣ 68

Πάρος, Καταπολιανή

Πάρος, Καταπολιανή

Νέα Ἀγχίαλος, βασιλική Α΄ 

ΤεγέαΜ.Ἀσία, BÜk



ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΚΩ

472 473

ΠΙΝΑΚΑΣ 69

Προκόννησος

Ἁλμυρός Μαγνησίας, Μουσεῖο

Νέα Ἀγχίαλος, βασιλική Δ΄ Βόλος, Ἀρχαιολογικό Μουσεῖο



ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΗΛΙΤΣΗ-ΚΕΧΑΓΙΑ

474 475

ΠΙΝΑΚΑΣ 70

Νέα Ἀγχίαλος, βασιλική Γ΄

Μπάρι

Βενόζα

Σαλώνα



ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΚΩ

474 475

ΠΙΝΑΚΑΣ 71

Σαλώνα

Βενετία, πεσσίσκος ἀπό τόν Ἅγιο Πολύεκτο Κωνσταντινούπολη, Ἀρχαιολογικό Μουσεῖο

Κωνσταντινούπολη, Ἀρχαιολογικό Μουσεῖο



ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΗΛΙΤΣΗ-ΚΕΧΑΓΙΑ

476 477

ΠΙΝΑΚΑΣ 72

Κάλυμνος, βασιλική Ἁγίου Ἰωάννη Μελιτσάχα

Ρόδος

Κωνσταντινούπολη, βασιλική Beyazit Νέα Ἀγχίαλος, βασιλική Α΄



ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΚΩ

476 477

ΠΙΝΑΚΑΣ 73

Θεσσαλονίκη, Ἅγιος Δημήτριος

Κῶς, ἐξώστης ἄμβωνα βασιλικῆς β΄
Δυτικῶν Θερμῶν

Κῶς, ἐξώστης ἄμβωνα βασιλικῆς Β΄
 Δυτικῶν Θερμῶν

Πάρος, Καταπολιανή

Πάρος, Καταπολιανή Ρώμη, Ἅγιος Κλήμης



ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΗΛΙΤΣΗ-ΚΕΧΑΓΙΑ

478 479

ΠΙΝΑΚΑΣ 74

Σαλώνα, ἐπισκοπική βασιλική

Πριήνη

Θεσσαλονίκη, Ἅγιος Δημήτριος

Φίλιπποι, βασιλική Δ΄



ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΚΩ

478 479

ΠΙΝΑΚΑΣ 75

Νίκαια, Ἀρχαιολογικό Μουσεῖο 

Ἤλιδα, βασιλική ν. στοᾶς Ἀγορᾶς

Νέα Ἀγχίαλος, βασιλική Α΄

Θάσος, σταυρική βασιλική

Ραβέννα, Ἅγιος ΒιτάλιοςΘάσος, νότια βασιλική Ἁλυκῆς



ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΗΛΙΤΣΗ-ΚΕΧΑΓΙΑ

480 481

ΠΙΝΑΚΑΣ 76

Ρόδος, Γεννάδι

Κῶς, βασιλική Ἁγίου Γαβριήλ Ψαλίδι

Κωνσταντινούπολη, συνοικία Μαγγάνων

Κῶς, βασιλική Ἁγίου Ἰωάννη Μαστιχάρι

Κωνσταντινούπολη, Μονή Στουδίου



ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΚΩ

480 481

ΠΙΝΑΚΑΣ 77

Ἡ Κῶς καί ἡ περιοχή τῆς Μικρᾶς Ἀσίας (565 μ.Χ.)

Χάρτης Δωδεκανήσου Δωδεκάνησα-Μικρά Ἀσία



ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΗΛΙΤΣΗ-ΚΕΧΑΓΙΑ

482 483

ΠΙΝΑΚΑΣ 78

Συνέκδημος Ἱεροκλέους

Γεωμορφολογικός Χάρτης Κῶ



ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΚΩ

482 483

ΠΙΝΑΚΑΣ 79

1. Βασιλική Λιμένος ἤ Χώρας
2. Βασιλική Α΄ Δυτικῶν Θερμῶν
3. Βασιλική Β΄ Δυτικῶν Θερμῶν
4. Βαπτιστήριο Ἁγίου Ἰωάννη Προδρόμου
5. Βασιλική (;) οἰκοπέδου Βέρου
6. Βασιλική Σκανδαρίου
7.  Βασιλική Ἁγίου Γαβριήλ 
8. Βασιλική (;) Μεσαριᾶς
9. Βασιλική Ἁγίου Παύλου
10. Βασιλική Καπαμᾶ
11. Ναός Τιμίας Ζώνης
12. Παναγία Καστριανῶν

13. Βασιλική Ἁγίου Ἰωάννη Περγιαλίτη
14. Βασιλική Ἁγίων Ἀναργύρων
15. Βασιλική (;) Λιΐζου
16. Βασιλική Ἁγίας Βαρβάρας
17. Βασιλική Ἁγίας Θεότητας
18. Βασιλική Ἀράγκης
19. Βασιλική Πρεσβυτέρου Φωτεινοῦ
20. Βασιλική Ἁγίου Στεφάνου
21. Μικρή βασιλική
22. Βασιλική Καμαρίου
23. Βασιλική Κάμπου
24. Βασιλικές Α΄ καί Β΄ Καμήλας

Χάρτης Κῶ μέ θέσεις παλαιοχριστιανικῶν βασιλικῶν



ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΗΛΙΤΣΗ-ΚΕΧΑΓΙΑ

484 485

ΠΙΝΑΚΑΣ 80

Κῶς, Πόλη. Περιοχή βασιλικῆς Λιμένος.

Κῶς, Πόλη. Περιοχή Βασιλικῶν Α΄ καί Β΄ Δυτικῶν Θερμῶν.

ACROPOLI



ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΚΩ

484 485

ΠΙΝΑΚΑΣ 81

Βαπτιστήριο Ἁγίου Ἰωάννη Προδρόμου (Ἑπτά Βήματα), κάτοψη.

Βαπτιστήριο Ἁγίου Ἰωάννη Προδρόμου (Ἑπτά Βήματα).



ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΗΛΙΤΣΗ-ΚΕΧΑΓΙΑ

486 487

ΠΙΝΑΚΑΣ 82

Βασιλική Σκανδαρίου, κάτοψη

Βασιλική Σκανδαρίου, προτάσεις σχεδιαστικῆς ἀποκατάστασης



ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΚΩ

486 487

ΠΙΝΑΚΑΣ 83

Βασιλική Ἁγίου Γαβριήλ, κάτοψη.

Βασιλική Ἁγίου Γαβριήλ. Ψαλίδι



ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΗΛΙΤΣΗ-ΚΕΧΑΓΙΑ

488 489

ΠΙΝΑΚΑΣ 84

Βασιλική Ἁγίου Παύλου, Ζηπάρι.

Βασιλική Καπαμᾶ, Ζηπάρι.



ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΚΩ

488 489

ΠΙΝΑΚΑΣ 85

Περιοχή βασιλικῆς Ἁγίας Θεότητας, Καρδάμαινα.

Βασιλική Ἁγίου Ἰωάννη, Μαστιχάρι

Βασιλική Ἁγίου Ἰωάννη.  
Μαστιχάρι (Κάτοψη)



ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΗΛΙΤΣΗ-ΚΕΧΑΓΙΑ

490 491

ΠΙΝΑΚΑΣ 86

Βασιλική Ἁγίων Ἀναργύρων, Ἀντιμάχεια.

Κέφαλος, Τοπογραφικό μέ θέσεις παλαιοχριστιανικοῦ οἰκισμοῦ



ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΚΩ

490 491

ΠΙΝΑΚΑΣ 87

Βασιλική Ἁγίου Στεφάνου, Κέφαλος

Βασιλική Ἁγίου Στεφάνου, Κέφαλος



ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΗΛΙΤΣΗ-ΚΕΧΑΓΙΑ

492 493

ΠΙΝΑΚΑΣ 88

Μικρή βασιλική, Κέφαλος.

Βασιλική Καμαρίου, Κέφαλος.



ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΚΩ

492 493

ΠΙΝΑΚΑΣ 89

ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ



ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΗΛΙΤΣΗ-ΚΕΧΑΓΙΑ

494 495

ΠΙΝΑΚΑΣ 90
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