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ΤΟ Κ Α ΛΟΚ ΑΙΡΙ ΤΟΥΟ Κ Α ΛΟΚ ΑΙΡΙ ΤΟΥ 2008 ο Στυλιαν�ς Λι�γγης δ�ρισε 
στο Μουσε�ο Μπεν�κη, εις !ν"!ην της Ιφιγ$νειας Λι�γ-
γη, δ%ο χ�λκινα βυζαντιν� πολυκ�νδηλα, τα οπο�α ε�χε 
αποκτ"σει σε πλειστηριασ!� $ργων τ$χνης των Ο�κων 
Τ$χνης Royal-Athena Galleries και Bonhams. Οι δ%ο ο�κοι 
δη!οπρασι�ν ε�χαν χρονολογ"σει τα πολυκ�νδηλα στον 6ο-
7ο αι�να. Τα πολυκ�νδηλα ενσω!ατ�θηκαν στη Βυζαντιν" 
Συλλογ" του Μουσε�ου !ε αριθ!� καταγραφ"ς 44724 και 
44725 αντ�στοιχα και !εταφ$ρθηκαν στο Τ!"!α Συντ"ρη-
σης Μετ�λλου, �που και συντηρ"θηκαν προκει!$νου να 
εκτεθο%ν στον !�νι!ο εκθεσιακ� χ�ρο του Μουσε�ου. Η 
υπε%θυνη του Τ!"!ατος Συντ"ρησης Μετ�λλου Δ$σποινα 
Κοτζα!�νη $κανε τις απαρα�τητες αναλ%σεις σχετικ� !ε 
τη σ%σταση του υλικο%, �στε να εξακριβωθο%ν η !$θοδος 
και το υλικ� κατασκευ"ς, καθ�ς και η χρονολ�γηση των 
αντικει!$νων. Τα συ!περ�σ!ατα των αναλ%σεων αυτ�ν 
δη  μο σιε%ονται στη συν$χεια. 

Σκοπ�ς αυτ"ς της !ελ$της ε�ναι να εντ�ξου!ε τα δ%ο 
αντικε�!ενα, !ε β�ση την κατασκευ" και τη διακ�σ!ησ" 
τους, στις αν�λογες κατηγορ�ες των φωτιστικ�ν σκευ�ν, 
$χοντας στη δι�θεσ" !ας πλο%σιο συγκριτικ� υλικ�. 

Τo ζ"τη!α της χρονολ�γησης θα !ας απασχολ"σει αρκε-
τ�, καθ�ς τα πολυκ�νδηλα αν"κουν σε !ια κατηγορ�α χ�λ-
κινων σκευ�ν, η χρ"ση των οπο�ων ξεκιν� απ� τον 6ο και 
φτ�νει !$χρι το τ$λος του 13ου αι�να.1 Επιπροσθ$τως, η 
δυσκολ�α χρονολ�γησης των σκευ�ν εντε�νεται και απ� το 
γεγον�ς �τι οι αλυσ�δες αν�ρτησης δεν συ!βαδ�ζουν π�ντα 
!ε τον δ�σκο χρονολογικ�, καθ�ς θα !πορο%σαν να αποτε-
λ$σουν δ%ο διαφορετικ� αντικε�!ενα λ�γω αποκ�λλησ"ς 
τους. Τα συγκεκρι!$να δεν φ$ρουν κ�ποια αφιερω!ατικ" 
επιγραφ", �πως συ!βα�νει σε ορισμ$νες περιπτ�σεις, επο-

!$νως δεν υπ�ρχουν επιπλ$ον στοιχε�α για τον παραγγε-
λιοδ�τη " την περ�οδο κατασκευ"ς.2

Τα πολυκ�νδηλα αποτελο%ν αρκετ� !εγ�λη κατηγορ�α 
χ�λκινων φωτιστικ�ν αντικει!$νων. Αν�λογα !ε το υλικ� 
κατασκευ"ς, το β�ρος και το !$γεθ�ς τους, συναντ�νται 
τ�σο σε εκκλησιαστικ� και αυτοκρατορικ� κτ�σ!ατα, 
�σο και σε ιδιωτικο%ς χ�ρους. Δεν ε�ναι λ�γα τα $γγραφα 
!οναστηρι�ν που στην καταγραφ" της περιουσ�ας τους 
αναφ$ρουν π�σα πολυκ�νδηλα $χουν, το !$γεθος και 
το υλικ� τους.3 Σε πολλ$ς περιπτ�σεις στα τυπικ� των 
!οναστηρι�ν αναφ$ρεται αναλυτικ� ποιο πολυκ�νδηλο 
πρ$πει να χρησι!οποιηθε�, π�τε και ποια ε�ναι η θ$ση 
του !$σα στον χ�ρο της Μον"ς.4 Οι !αρτυρ�ες απ� τις 
επισκ$ψεις διαφ�ρων αντιπροσ�πων και πρεσβευτ�ν 
στα βυζαντιν� αν�κτορα, αλλ� και οι περιγραφ$ς απ� το 
εσωτερικ� της Αγ�ας Σοφ�ας !ιλο%ν για την εκτυφλωτικ" 
λ�!ψη και !εγαλοπρ$πεια των πολυκ�νδηλων και την 
ατ!�σφαιρα που δη!ιουργε�το στον χ�ρο.5 Η χρ"ση τους 
λοιπ�ν "ταν τ�σο διαδεδο!$νη, �στε αρκετο� ε%ποροι 
λαϊκο� αλλ� και κληρικο� προσ$φεραν πολυκ�νδηλα σε 
ναο%ς, !ε αφιερω!ατικ$ς επιγραφ$ς.6

Το πρ�το υπ� !ελ$τη χ�λκινο πολυκ�νδηλο (αρ. ευρ. 
44724) ε�ναι χυτ� σε κ�ποια !$ρη και αποτελε�ται απ� 
δι�τρητο δ�σκο, τρεις αλυσ�δες και κρ�κο αν�ρτησης (εικ. 
1-3). Η αλυσ�δα $χει %ψος 45 εκ., εν� ο δ�σκος δι�!ετρο 
30,9 εκ. και ενν$α οπ$ς, υποδοχ$ς για την $νθεση γυ�-
λινων καντηλι�ν. Στην π�νω επιφ�νεια του δ�σκου 
υπ�ρχουν συγκολλη!$νοι τρεις κρ�κοι απ’ �που περνο%ν 
οι αλυσ�δες. Οι τρεις αλυσ�δες καταλ"γουν σε δι�τρητο 
σταυρ� Μ�λτας. Απ� την π�νω απ�ληξη του σταυρο% ξε-
κιν�ει η αλυσ�δα που καταλ"γει στον κρ�κο αν�ρτησης. 
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Περι!ετρικ� του δ�σκου υπ�ρχει περ�τεχνο δι�τρητο στε-
φ�νι !ε !ικρ� κυκλικ� !οτ�βα και $ξεργους λοβο%ς απλο% 
σχ"!ατος. Στη δε%τερη ζ�νη σχη!ατ�ζονται ενν$α οπ$ς, 
οι οπο�ες εναλλ�σσονται !ε αντ�στοιχα λογχ�σχη!α 
στοιχε�α-β$λη. Η τρ�τη ζ�νη αποτελε�ται επ�σης απ� 
ενν$α !ακρ%τερα β$λη αντ�στροφης φορ�ς, που συνδ$-
ουν τον εξωτερικ� !ε τον εσωτερικ� κεντρικ� κ%κλο σαν 
ακτ�νες. Η οπ" στο κ$ντρο θα !πορο%σε να χρησι!ε%ει 
και για $νθεση δ$κατου !εγαλ%τερου καντηλιο%. Οι αλυ-
σ�δες αν�ρτησης ε�ναι απλ$ς !ε οκτ�σχη!ους κρ�κους. 

Το δε%τερο χ�λκινο πολυκ�νδηλο (αρ. ευρ. 44725) ε�ναι 
επ�σης χυτ� σε κ�ποια τμ"ματα και αποτελε�ται απ� δι�-

τρητο δ�σκο !ε τρεις αλυσ�δες που καταλ"γουν σε κρ�κο 
αν�ρτησης (εικ. 4-6). Έχει %ψος 67,5 εκ. και δι�!ετρο 
δ�σκου 27,5 εκ. Ο δ�σκος φ$ρει $ξι οπ$ς περι!ετρικ�, τις 
υποδοχ$ς για την $νθεση των γυ�λινων καντηλι�ν. Στην 
π�νω επιφ�νεια του δ�σκου ε�ναι συγκολλη!$νοι τρεις κρ�-
κοι απ’ �που περνο%ν τα �γκιστρα των αλυσ�δων. 

Στο πολυκ�νδηλο αυτ� η κ�θε αλυσ�δα $χει περ�τε-
χνη δι�τρητη διακ�σ!ηση: το πρ�το τ!"!α του δ�σκου, 
απ� π�νω, αποτελε�ται απ� !ια σειρ� δι�τρητων χυτ�ν 
γεω!ετρικ�ν σχεδ�ων και σταυρ�ν, π$ντε στο σ%νολο. 
Το τ!"!α αυτ� συνδ$εται !ε καβ"λια στην κ�τω απ�-
ληξη εν�ς !εγαλ%τερου δι�τρητου σταυρο%. Απ� την 

Εικ. 1. Πολυκ�νδηλο Α. Αθ"να, Μουσε�ο Μπεν�κη, 
αρ. ευρ. 44724 (φωτ.: Λ. Κουργιαντ�κης).

Εικ. 2-3. Λεπτομ$ρειες του πολυκ�νδηλου Α 
(φωτ.: Λ. Κουργιαντ�κης).
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Εικ. 4. Πολυκ�νδηλο Β. Αθ"να, Μουσε�ο Μπεν�κη, 
αρ. ευρ. 44725 (φωτ.: Λ. Κουργιαντ�κης).

Εικ. 5-6. Λεπτομ$ρειες του πολυκ�νδηλου Β 
(φωτ.: Λ. Κουργιαντ�κης).
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π�νω απ�ληξη του σταυρο% επαναλα!β�νεται το �διο 
θ$!α, !ε τ$σσερα σχ$δια, το τελευτα�ο τμ"μα του οπο�-
ου συνδ$εται με !ια απλ" οκτ�σχη!η αλυσ�δα. Οι τρεις 
αλυσ�δες του συγκεκρι!$νου πολυκ�νδηλου καταλ"γουν 
σε καλυκ�σχη!ο στ$λεχος !ε $ξι π$ταλα και κρ�κο αν�ρ-
τησης. Ο δι�τρητος σταυρ�ς που εν�νει τα δ%ο κο!!�τια 
αλυσ�δας ε�ναι διακοσ!η!$νος !ε λογχοειδ" στοιχε�α-
β$λη, εν� τα χυτ� γεω!ετρικ� σχ$δια παραπ$!πουν σε 
κορυφ�!ατα βυζαντιν�ν κλειδι�ν7 και επαναλα!β�νονται 
περισσ�τερες απ� δ%ο φορ$ς: το πρ�το ε�ναι $να δι�τρητο 
σταυροειδ$ς σχ$διο !ε τ$σσερις οπ$ς, το δε%τερο ε�ναι $να 
παραλληλ�γρα!!ο !ε εξ$χουσες απολ"ξεις και το τρ�το 
$νας !ικρ�ς σταυρ�ς. 

Ο δ�σκος αποτελε�ται απ� κεντρικ� !οτ�βο που ξεδι-
πλ�νεται σαν λουλο%δι. Απ� τα $ξι “π$ταλα” του λου-
λουδιο% ξεκινο%ν $ξι ακτ�νες, διακοσ!η!$νες !ε !ικρ� 
σταυρ� κατ� !"κος. Η καθε!�α καταλ"γει σε σ%νθετο 
γεω!ετρικ� σχ"!α !ε τρεις πλ"ρεις δι�τρητους κ%κλους, 
$ναν αποτ!η!$νο !ικρ�τερο, καθ�ς και τ$σσερα συ!παγ" 
η!ικ%κλια στο τελε�ω!α. Οι διακοσ!η!$νες αυτ$ς ακτ�νες 
εναλλ�σσονται !ε �λλες $ξι απλο%στερες που καταλ"-
γουν στις οπ$ς για την $νθεση των καντηλι�ν. 

Για τις αν�γκες της παρο%σας !ελ$της το αντικε�!ενο 
με αρ. ευρ. 44724 θα οριστε� ως πολυκ�νδηλο Α, εν� το 
δε%τερο με τον αρ. ευρ. 44725 ως πολυκ�νδηλο Β. 

Στην ξεν�γλωσση αλλ� και την ελληνικ" βιβλιογρα-
φ�α βρ�σκουμε αρκετ� παραδε�γ!ατα που προσφ$ρονται 
για σ%γκριση !ε τα δ%ο πολυκ�νδηλα Α και Β και θα !ας 
βοηθ"σουν στη χρονολ�γησ" τους. 

Θα ξεκιν"σου!ε !ε το πολυκ�νδηλο Α, αναζητ�ντας 
κοιν� διακοσ!ητικ� στοιχε�α !ε παρ�!οια αντικε�!ενα 
που $χουν "δη !ελετηθε� και χρονολογηθε�. 

Στη συλλογ" του Dumbarton Oaks υπ�ρχουν δ%ο 
παρ�!οια !ε το Α πολυκ�νδηλα, τα οπο�α $χουν δη-
!οσιευθε� απ� τον Marvin C. Ross το 1962.8 Το πρ�το !ε 
αριθ!� καταγραφ"ς 40.20 ε�χε αρχικ� τοποθετηθε� στον 
6ο αι�να απ� τον συγγραφ$α και προ$ρχεται απ� την 
Κωνσταντινο%πολη (εικ. 7). Ο δ�σκος $χει δι�!ετρο 25,8 
εκ. και ε�ναι διακοσ!η!$νος !ε δι�τρητο σταυρ� Μ�λτας 
στο κ$ντρο.9 Η εξωτερικ" περι!ετρικ" ζ�νη κοσμε�ται 
!ε απλ� φυτικ� σχ$δια παρ�!οια !ε εκε�να του πολυκ�ν-
δηλου Α. Αν�!εσα στις οπ$ς υπ�ρχει $να φυτικ� !οτ�βο 
arabesque, το οπο�ο εντοπ�ζεται και σε $να !εσαιωνικ� 
πολυκ�νδηλο απ� το Μεγ�λο Τ$!ενος του Kairouan.10 
Ο Ross συγκρ�νει το αντικε�!ενο !ε το αση!$νιο πολυ-
κ�νδηλο απ� τον θησαυρ� της Λα!ψ�κου που βρ�σκεται 

στο Βρετανικ� Μουσε�ο και γι’ αυτ� υποστηρ�ζει τη χρο-
νολ�γηση του πολυκ�νδηλου του Dumbarton Oaks στον 
6ο αι�να.11 Η Μαρ�α Ξανθοπο%λου, στη διατριβ" της 
για τα βυζαντιν� !εταλλικ� φωτιστικ� σκε%η, $χει χαρα-
κτηρ�σει τα πολυκ�νδηλα της συλλογ"ς του Dumbarton 
Oaks !εσοβυζαντιν�, !ε β�ση τη διακ�σ!ηση του δ�σκου, 
καθ�ς τα συν$κρινε !ε τα πολυκ�νδηλα απ� το Kairouan 
και τους φωτιστικο%ς δ�σκους απ� τη Μον" του Αγ�ου 
Τ�του στην Κρ"τη.12

Ένα �λλο πολυκ�νδηλο που προ$ρχεται απ� την �δια 
συλλογ" του Dumbarton Oaks, !ε αριθ!� καταγρα-
φ"ς 39.10 (εικ. 8), $χει παραπλ"σιο σχ$διο !ε το Α. Με 
δι�!ετρο 29,8 εκ., αποτελε�ται απ� δ%ο τ!"!ατα: τον 
δ�σκο και $να σκε%ος σε σχ"!α θυ!ιατηριο% που ε�ναι 
συγκολλη!$νο στο κ$ντρο του, πιθαν�ς !εταγεν$ στερο. 
Έχει ενν$α οπ$ς για την $νθεση καντηλι�ν και στην 
π�νω επιφ�νεια του δ�σκου τρεις κρ�κους απP �που περ-
ν�νε οι τρεις αλυσ�δες αν�ρτησης και καταλ"γουν σε 
καλυκ�σχη!ο στ$λεχος και γ�ντζο αν�ρτησης. Αξ�ζει να 
ση!ει�σου!ε �τι η διακ�σ!ηση στην εξωτερικ" περ�!ετρο 
του δ�σκου ε�ναι �!οια !ε εκε�νη του πολυκ�νδηλου Α, 
εν� η διακ�σ!ηση στην εσωτερικ" ζ�νη παραπ$!πει σε 
φυτικ" σ%νθεση. Ο Ross θεωρε� �τι το πολυκ�νδηλο αυτ� 
προ$ρχεται απ� εργαστ"ριο της Κωνσταντινο%πολης και 
το τοποθετε� χρονολογικ� στον 6ο αι�να, συγκρ�νοντ�ς 
το !ε εκε�νο στο Μουσε�ο του Βερολ�νου.13 Βασιζ�!ενη 
στους φωτιστικο%ς δ�σκους απ� τη Μον" του Αγ�ου Τ�του 
και τα πολυκ�νδηλα απ� το Kairouan, η Ξανθοπο%λου και 
στην προκειμ$νη περ�πτωση υποστηρ�ζει �τι το πολυκ�ν-
δηλο ε�ναι !εσοβυζαντιν�.14 

Παρ�!οιο σχ$διο !ε εκε�νο του πολυκ�νδηλου Α 
βρ�σκου!ε σε αν�λογο σκε%ος το οπο�ο αν"κει στη συλ-
λογ" του Βρετανικο% Μουσε�ου.15 Το συγκεκρι!$νο $χει 
!εγαλ%τερες διαστ�σεις, αλλ� σε πολλ� στοιχε�α ε�ναι 
�!οιο !ε το πολυκ�νδηλο Α. Η αλυσ�δα $χει %ψος 76 εκ. 
!ε δι�!ετρο δ�σκου 52 εκ. Τα θ$!ατα ε�ναι γεω!ετρικ�, 
παρ�!οια !ε αυτ� του πολυκ�νδηλου Α. Στην εξωτε-
ρικ" περι!ετρικ" διακ�σ!ηση του δ�σκου υπ�ρχουν 
λογχ�σχη!α στοιχε�α που παραπ$!πουν σε φυτικ" 
διακ�σ!ηση, εν� η περι!ετρικ" εξωτερικ" διακ�σ!ηση 
του πολυκ�νδηλου Α ε�ναι δι�τρητη και σαφ�ς πιο λιτ". 
Χρονολογικ� το αντικε�!ενο αυτ� $χει τοποθετηθε� απ� 
τον David Buckton στον 6ο αι�να, �πως αναφ$ρει στον 
κατ�λογο της $κθεσης�Splendeur�de�Byzance,16 $χοντας ως 
συγκριτικ� υλικ� τα πολυκ�νδηλα που ε�χαν δη!οσιευθε� 
απ� τον Ross.17
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Τον Νο$!βριο του 1988 πραγ!ατοποι"θηκε $κθεση 
στις Ariadne Galleries της Ν$ας Υ�ρκης,18 �που πα-
ρουσι�στηκαν τρ�α πολυκ�νδηλα. Απ� τα τρ�α αυτ� 
αντικε�!ενα θα εξετ�σου!ε προς το παρ�ν το πολυκ�νδη-
λο αρ. 4 του καταλ�γου της $κθεσης. Η δι�!ετρος του δ�-
σκου ε�ναι 42 εκ. και το %ψος των αλυσ�δων φτ�νει τα 60 
εκ. Υπ�ρχουν 14 οπ$ς για $νθεση καντηλι�ν και αν�!εσ� 
τους παρε!β�λλονται λογχ�σχη!α στοιχε�α. Στο ση!ε�ο 
�που συνδ$ονται τα τ�ξα των πετ�λων του λουλου-
διο%, ξεκινο%ν λογχ�σχη!α στοιχε�α τα οπο�α εν�νουν 
την εξωτερικ" ζ�νη !ε το κ$ντρο σαν ακτ�νες και ε�ναι 
διακοσ!η!$να !ε σταυρο%ς. Η περι!ετρικ" εξωτερικ" 
διακ�σ!ηση $χει παρ�!οιο !οτ�βο !ε το πολυκ�νδηλο 
Α του Μουσε�ου Μπεν�κη. Οι αλυσ�δες καταλ"γουν 
σε καλυκ�σχη!ο στ$λεχος και γ�ντζο αν�ρτησης. Ο J. 

Nesbitt το χρονολογε� στον 6ο αι�να, βασιζ�!ενος και 
αυτ�ς στον κατ�λογο των πολυκ�νδηλων του Ross.19 Η 
Ξανθοπο%λου, απ� την �λλη, !ετακινε� τη χρονολ�γηση 
του σκε%ους και το χαρακτηρ�ζει !εσοβυζαντιν�, καθ�ς 
οι ο!οι�τητες στη διακ�σ!ηση του δ�σκου !ε τα πολυ-
κ�νδηλα απ� το Kairouan και τα φωτιστικ� αντικε�!ενα 
απ� την Κρ"τη ε�ναι αρκετ$ς και !πορο%ν να δικαιολο-
γ"σουν !ια διαφορετικ" χρονολ�γηση.20 

Η C. Metzger $χει δη!οσιε%σει μελ$τη για τρ�α πο-
λυκ�νδηλα απ� τη συλλογ" του Λο%βρου.21 Το πρ�το 
πολυκ�νδηλο, !ε αριθ!� καταγραφ"ς Br 4532, $χει 
τρεις ζ�νες διακ�σμου και ενν$α οπ$ς για την $νθεση 
γυ�λινων καντηλι�ν (εικ. 9). Σ�ζεται !�νο ο δ�σκος 
του που $χει δι�!ετρο 31,5 εκ. Η διακ�σ!ησ" του ε�ναι 
γεω!ετρικ" και κατ� β�ση �!οια !ε εκε�νη στον δ�σκο 

Εικ. 7. Πολυκ�νδηλο. Ου�σιγκτον, Dumbarton Oaks, 
Byzantine Collection, αρ. ευρ. 40.20 (φωτ.: ευγενικ" 

παραχ�ρηση του Dumbarton Oaks).

Εικ. 8. Πολυκ�νδηλο. Ου�σιγκτον, Dumbarton Oaks, 
Byzantine Collection, αρ. ευρ. 39.10 (φωτ.: ευγενικ" 

παραχ�ρηση του Dumbarton Oaks).
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Εικ. 9. Πολυκ�νδηλο. Παρ�σι, Μουσε�ο του Λο%βρου, 
Département des Antiquités grecques, étrusques et 

romaines, αρ. ευρ. Br 4532 (φωτ.: RMN/Apeiron Photos).

Εικ. 10. Πολυκ�νδηλο. Παρ�σι, Μουσε�ο του Λο%βρου, 
Département des Antiquités grecques, étrusques et 

romaines, αρ. ευρ. Br 4533 (φωτ.: RMN/Apeiron Photos).

Εικ. 11. Πολυκ�νδηλο. Μ$τσοβο, Ίδρυμα Αβ$ρωφ- 
Τοσ�τσα, Φωτογραφικ� Αρχε�ο (φωτ.: Η. Γεωργουλ$ας).
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του πολυκ�νδηλου Α. Η περι!ετρικ" διακ�σ!ηση αποτε-
λε�ται απ� $να φυτικ� !οτ�βο !ε !ικρ� σχ$δια που $χουν 
$ξεργους λοβο%ς. Αν�!εσα στις οπ$ς λογχ�σχη!α β$λη 
συνδ$ουν τους δ%ο κ%κλους της ζ�νης. Οι ακτ�νες που 
εν�νουν την εξωτερικ" ζ�νη !ε την κεντρικ" οπ", φ$-
ρουν γεω!ετρικ� στοιχε�α, ε�τε τριγωνικ� ε�τε ωοειδ". Το 
δε%τερο πολυκ�νδηλο απ� τη συλλογ" του Λο%βρου, !ε 
αριθ!� καταγραφ"ς Br 4533, $χει $ξι οπ$ς για την $νθεση 
καντηλι�ν και δι�!ετρο 24 εκ. (εικ. 10). Η διακ�σ!ησ" 
του παραπ$!πει σε μοτ�βα απ� τη φ%ση. Ιδια�τερα ο δι�-
τρητος σταυρ�ς στο κ$ντρο του δ�σκου σχη!ατ�ζεται απ� 
τ$σσερα καρδι�σχη!α σχ$δια !ε φυτικ$ς λεπτο!$ρειες. 
Έχει πολλ� κοιν� χαρακτηριστικ� !ε $να πολυκ�νδηλο 
απ� το Kairouan, χρονολογη!$νο στον 9ο-11ο αι�να.22 
Το τρ�το πολυκ�νδηλο του Λο%βρου, !ε αριθ!� Br 4534, 
παρουσι�ζει συγγ$νειες !ε το πολυκ�νδηλο αρ. κατ. 
39.10 απ� το Dumbarton Oaks, στο οπο�ο $χου!ε "δη 
αναφερθε�. Η Ξανθοπο%λου $χει τοποθετ"σει χρονολο-
γικ� και τα τρ�α πολυκ�νδηλα στη !εσοβυζαντιν" επο-
χ", $χοντας σαν επιχε�ρη!α τις ο!οι�τητες που $χουν τα 
αντ�στοιχα απ� το Kairouan.23

Ως προς την περι!ετρικ" εξωτερικ" του διακ�σ!ηση, 
το πολυκ�νδηλο του Λο%βρου Br 4533 $χει πολλ� κοιν� 
στοιχε�α και !ε το πολυκ�νδηλο Α. Η Metzger υποστη-
ρ�ζει �τι τα πολυκ�νδηλα "ταν σε χρ"ση απ� τον 6ο $ως 
και τον 11ο αι�να, χωρ�ς να αλλοιωθε� το σχ"!α-σχ$δι� 
τους. Στην πραγ!ατικ�τητα, λοιπ�ν, ε�ναι πολ% δ%σκο-
λο να χρονολογ"σει κανε�ς !ε ακρ�βεια τα αντικε�!ενα 
αυτ�, �ταν !�λιστα δεν ε�ναι γνωστ" η προ$λευσ" τους. 
Η ερευν"τρια συ!πληρ�νει πως τα παραδε�γ!ατα του 
Μουσε�ου του Λο%βρου πλησι�ζουν αρκετ� τη βυζαντι-
ν" παρ�δοση, χωρ�ς �!ως να α!φισβητε� τις ισλα!ικ$ς 
επιδρ�σεις του 10ου-11ου αι�να.24

Ακ�!η $να παρ�δειγ!α του 11ου-12ου αι�να προσομοι-
�ζον !ε το πολυκ�νδηλο Α βρ�σκεται στη Συλλογ" Αβ$-
ρωφ25 (εικ. 11). Το συγκεκρι!$νο αντικε�!ενο αποτελε�ται 
απ� χυτ� δι�τρητο δ�σκο !ε γεω!ετρικ� δι�κοσ!ο. Έχει 
δι�!ετρο 33 εκ. και αλυσ�δα μ"κους 58 εκ. Η περι!ετρικ" 
διακ�σ!ηση παραπ$!πει σε εκε�νη του πολυκ�νδηλου Α. 
Η εξωτερικ" ζ�νη $χει ενν$α οπ$ς για την $νθεση καντη-
λι�ν στις οπο�ες παρε!β�λλονται λογχ�σχη!α στοιχε�α. 
Η δε%τερη, προς το κ$ντρο, ζ�νη ε�ναι διακοσ!η!$νη !ε 
ακτ�νες, οι οπο�ες συνδ$ουν τον εσωτερικ� !ε τον επ�!ενο 
κ%κλο. Η αστεροειδ"ς αυτ" διακ�σ!ηση ολοκληρ�νεται 
!ε !�α ακ�!η οπ" στο κ$ντρο, �που θα !πορο%σε και εκε� 
να υπ�ρχει γυ�λινο καντ"λι. Στην π�νω επιφ�νεια του 

δ�σκου ε�ναι συγκολλημ$νοι τρεις κρ�κοι απ’ �που περνο%ν 
οι αλυσ�δες αν�ρτησης και καταλ"γουν σε καλυκ�σχη!ο 
στ$λεχος !ε κρ�κο αν�ρτησης. Οι αλυσ�δες αν�ρτησης 
$χουν περ�τεχνη διακ�σ!ηση και αποτελο%νται απ� τρι-
πλ� στοιχε�α που σχη!ατ�ζουν !ικρο%ς σταυρο%ς. Τα κ�-
θετα αυτ� στοιχε�α εν�νονται σε τρ�α !$ρη !ε καβ"λιες. 
Στο 1/3 της κ�θε αλυσ�δας παρε!β�λλεται !ετ�λλιο !ε 
δι�τρητη αναπαρ�σταση ζ�ου. Η διακ�σ!ηση του δ�σκου 
ε�ναι �!οια !ε εκε�νη του πολυκ�νδηλου Α, εν� η αλυσ�δα 
αν�ρτησ"ς του θυμ�ζει την αντ�στοιχη του πολυκ�νδηλου 
Β, που θα εξετ�σου!ε παρακ�τω. 

Τα πολυκ�νδηλα (εικ. 9, 11) απ� τις συλλογ$ς του Λο%-
βρου και του Μετσ�βου ε�ναι πανο!οι�τυπα, ως προς τη 
διακ�σ!ηση και τη δο!" του δ�σκου, και $χουν αν�λογες 
διαστ�σεις. Η Metzger, �πως $χου!ε "δη αναφ$ρει, δεν 
προτε�νει συγκεκρι!$νη χρονολ�γηση για το αντικει!$νο, 
επιση!α�νοντας ωστ�σο συγγ$νειες !ε τα πολυκ�νδηλα 
απ� το Dumbarton Oaks και το Kairouan. Η Βαρβ�ρα 
Παπαδοπο%λου, συντ�κτρια του λ"!!ατος του καταλ�-
γου της Συλλογ"ς Αβ$ρωφ, χρονολογε� το πολυκ�νδηλο 
στον 11ο-12ο αι�να, εν� η Άννα Μπαλλι�ν, βασισ!$νη 
στην περ�τεχνη διακ�σ!ηση της αλυσ�δας του πολυκ�ν-
δηλου απ� το Μ$τσοβο, !ετακινε� την κατασκευ" του 
στον 13ο-14ο αι�να.26 Η σ%γκριση !ε τα οκτ� πολυκ�ν-
δηλα που βρ$θηκαν στο Kairouan27 ε�ναι αναπ�φευκτη, 
καθ�ς το αστεροειδ$ς κ�σ!η!α στο κ$ντρο του δ�σκου 
παραπ$μπει σε ισλα!ικ� πρ�τυπα. 

Σε αυτ� το ση!ε�ο παρουσι�ζει ενδιαφ$ρον να δο%!ε 
$να απ� τα πολυκ�νδηλα που προ$ρχονται απ� το Μεγ�λο 
Τ$!ενος του Kairouan στην Τυνησ�α και χρονολογο%νται 
στον 10ο - αρχ$ς του 11ου αι�να, καθ�ς φ$ρουν επιγραφ" 
!ε το �νο!α του πρ�γκιπα al-Muizz ibn Βadis, ο οπο�ος τα 
ε�χε δωρ�σει στο Μεγ�λο Τ$!ενος του Kairouan.28 Εδ� 
θα ασχοληθο%!ε !ε $να απ� τα οκτ�, !ε αριθ!� κατα-
γραφ"ς ΒΖ 22, που βρ�σκεται στο Μουσε�ο Ισλα!ικ�ν 
Τεχν�ν της Raqqada. Το συγκεκρι!$νο αντικε�!ενο $χει 
δι�!ετρο δ�σκου 31 εκ. και ενν$α οπ$ς για την $νθεση 
γυ�λινων καντηλι�ν. Θυ!�ζει την περ�τεχνη διακ�σ!ηση 
των προηγο%!ενων πολυκ�νδηλων �πως και εκε�νη του 
Β, καθ�ς και εδ� ξεδιπλ�νεται το δι�τρητο σχ$διο εν�ς 
“λουλουδιο%”. Απ� την κεντρικ" οπ" ξεκινο%ν 19 ακτ�νες 
για να καταλ"ξουν στην εξωτερικ" ζ�νη του αντικει!$νου, 
η οπο�α αποτελε�ται απ� καρδι�σχη!α στοιχε�α που εναλ-
λ�σσονται !ε τις οπ$ς. Αν�!εσα στις ακτ�νες διακρ�νονται 
τοξοειδε�ς λεπτο!$ρειες. Κ�θε ακτ�να ε�ναι διακοσμημ$νη 
με γεωμετρικ� σχ$διο, στη θ$ση του οπο�ου προφαν�ς θα 
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υπ"ρχε !ικρ�ς σταυρ�ς, �πως συνηθιζ�ταν στα βυζαντιν� 
πολυκ�νδηλα. Ο κατασκευαστ"ς του αντικει!$νου !πο-
ρε� να $χει προσαρ!�σει πολλ� στοιχε�α στην ισλα!ικ" 
αισθητικ", αλλ� κατ� β�ση ακολουθε� τα βυζαντιν� πρ�-
τυπα. Απ� την �λλη, επιβεβαι�νεται και π�λι η συνεχ"ς 
ανταλλαγ" στοιχε�ων !εταξ% των δ%ο πολιτισ!�ν, καθ�ς 
τα φυτικ� " καρδι�σχη!α σχ$δια ε�ναι ισλα!ικ� χαρακτη-
ριστικ� του 9ου-10ου αι�να και παρουσι�ζονται αρκετ$ς 
φορ$ς σε χ�λκινα βυζαντιν� αντικε�!ενα. 

Τα ανασκαφικ� ευρ"!ατα απ� την Κ�ρινθο περιλα!β�-
νουν !ικρ� τ!"!α απ� την εξωτερικ" πλευρ� του δ�σκου 
εν�ς πολυκ�νδηλου, �!οιας διακ�σ!ησης με το Α.29 Η 
Davidson, στην καταγραφ" του αντικει!$νου, αναφ$ρει 
�τι ε�ναι «βυζαντινό», εξηγ�ντας στην εισαγωγ" του κα-
ταλ�γου �τι ο �ρος χρονολογικ� !εταφρ�ζεται ως «�εσο�
βυζαντινό». Η Ξανθοπο%λου το τοποθετε� στη !εσοβυζα-
ντιν" περ�οδο στην �δια ο!�δα !αζ� !ε τα πολυκ�νδηλα 
απ� το Λο%βρο και το Dumbarton Oaks.30

Ένα !ικρ� τ!"!α απ� τον δ�σκο πολυκ�νδηλου, !ε 
αριθ!� καταλ�γου 172, σ�ζεται στο Αρχαιολογικ� Μου-
σε�ο της Κωνσταντινο%πολης, �!οιο !ε αυτ� της Κορ�ν-
θου. Σ�ζεται !�νο τμ"μα της περι!ετρικ"ς διακ�σ!ησης, 
!�α οπ" και τ!"!α απ� τον δι�τρητο σταυρ� Μ�λτας που 
θα κοσ!ο%σε το κ$ντρο του δ�σκου. Ο S. Atasoy, συντ�-
κτης του καταλ�γου !ε χ�λκινα φωτιστικ� αντικε�!ενα 
απ� το Μουσε�ο της Κωνσταντινο%πολης, χρονολογε� το 
τ!"!α αυτ� στον 6ο-7ο αι�να.31 Η δι�τρητη διακ�σ!ηση 
στην εξωτερικ" ζ�νη του δ�σκου, καθ�ς και η οπ" !ε τα 
δ%ο λογχοειδ" στοιχε�α εκατ$ρωθεν αποτελο%ν κοιν� χα-
ρακτηριστικ� !ε το πολυκ�νδηλο Α. Ως συγκριτικ� υλικ� 
για τη χρονολ�γησ" του χρησι!οπο�ησε και το ε%ρη!α 
της Κορ�νθου,32 το οπο�ο �!ως $χει χρονολογηθε� απ� 
την Davidson στους !εσοβυζαντινο%ς χρ�νους. 

Στο Αρχαιολογικ� Μουσε�ο της Γραν�δας  φυλ�σσεται 
$να πολυκ�νδηλο χρονολογη!$νο στον 9ο-10ο αι�να, 
απ� την περιοχ" της Medina Elvira, !ε κοιν� χαρακτη-
ριστικ� !ε το Α.33 Έχει δι�!ετρο δ�σκου 44 εκ. και %ψος 
αλυσ�δας 77 εκ. Στην π�νω επιφ�νεια του δ�σκου ε�ναι 
συγκολλη!$νοι τρεις κρ�κοι απ� τους οπο�ους περνο%ν 
οι τρεις αλυσ�δες αν�ρτησης και καταλ"γουν σε χ�λκι-
νη σφα�ρα, που φ$ρει κρ�κο αν�ρτησης. Η διακ�σ!ηση 
του δ�σκου ε�ναι κατ� β�ση γεω!ετρικ" !ε αρκετ$ς οπ$ς 
για την $νθεση καντηλι�ν και ξεδιπλ�νεται σε τρεις ζ�-
νες. Η εξωτερικ" περι!ετρικ" διακ�σ!ηση $χει �!οιο 
σχ$διο !ε τη διακ�σ!ηση του πολυκ�νδηλου Α. Προ-
$ρχεται πιθαν�τατα απ� το !ουσουλ!ανικ� τ$!ενος της 
Medina Elvira και αποτελε� !$ρος εν�ς συν�λου απ� $ξι 
πολυκ�νδηλα. Η $ρευνα $χει δε�ξει �τι τα πολυκ�νδηλα 
χρησι!οποιο%νταν στα !ουσουλ!ανικ� τε!$νη απ� τον 
8ο αι�να και το συγκεκρι!$νο αντικε�!ενο επιβεβαι�νει, 
για ακ�!η !�α φορ�, τη στεν" πολιτιστικ" σχ$ση !εταξ% 
!ουσουλ!�νων και Βυζαντιν�ν.34

Στη συν$χεια θα εξετ�σουμε το πλο%σιο συγκριτικ� 
υλικ� για το δε%τερο πολυκ�νδηλο του Μουσε�ου Μπε-
ν�κη !ε αριθ!� καταγραφ"ς 44725 (πολυκ�νδηλο Β). 

Εικ. 12. Πολυκ�νδηλο. Ου�σιγκτον, Dumbarton Oaks, 
Byzantine Collection, αρ. ευρ. 40.19 (φωτ.: ευγενικ" 

παραχ�ρηση του Dumbarton Oaks).
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Η συλλογ" του Dumbarton Oaks περιλαμβ�νει $να 
πολυκ�νδηλο, το τρ�το στη σειρ�, !ε αριθ!� καταγραφ"ς 
40.19 �!οιο !ε το Β (εικ. 12). Η δι�!ετρος του δ�σκου ε�-
ναι 18,1 εκ. !ε $ξι οπ$ς για την $νθεση καντηλι�ν. Στην 
π�νω επιφ�νεια του δ�σκου προσαρτ�νται τρεις κρ�κοι απ’ 
�που περνο%ν τρεις αλυσ�δες αν�ρτησης. Η διακ�σ!ηση 
του δ�σκου ε�ναι κυρ�ως γεω!ετρικ" και $χει ως κεντρικ� 
θ$!α εξ�κτινο αστ$ρι. Ο Ross τοποθετε� το συγκεκρι!$νο 
πολυκ�νδηλο, �πως και τα �λλα δ%ο απ� την �δια συλλο-
γ", στον 6ο αι�να !ε προ$λευση την Κωνσταντινο%πολη, 
σ%μφωνα με την επιγραφ" που φ$ρει.35 Ωστ�σο, πρ$πει 
να ση!ειωθε� �τι το αστεροειδ$ς σχ$διο στο κ$ντρο του 

δ�σκου επαναλα!β�νεται στη διακ�σ!ηση ισλα!ικ�ν πο-
λυκ�νδηλων του 9ου-11ου αι�να.36 Το αντικε�!ενο αυτ� 
παρουσι�ζει !εγ�λες συγγ$νειες !ε το πολυκ�νδηλο του 
Μουσε�ου Μπεν�κη, ως προς τη δο!" και τη διακ�σ!ηση 
του δ�σκου. Ε�ναι επ�σης �!οιο !ε $να πολυκ�νδηλο απ� 
τη Μον" του Αγ�ου Τ�του.37 Η Ξανθοπο%λου στη διατρι-
β" της χαρακτηρ�ζει το συγκεκρι!$νο σκε%ος ως παλαιο-
χριστιανικ� !ε $να !ικρ� ερωτη!ατικ�, αφο% παρατηρε� 
ο!οι�τητες !ε πολυκ�νδηλα απ� το Kairouan.38 

Το 1998 πραγ!ατοποι"θηκε !ια $κθεση στο Prashisto-
rische Staatssammlung του Μον�χου !ε τ�τλο Rom�und�
Byzanz, �που παρουσι�στηκε !ια σειρ� απ� πολυκ�νδη-
λα.39 Ένα απ� αυτ� παρουσι�ζει ιδια�τερες ο!οι�τητες 
!ε το Β ως προς τη δο!" και τη διακ�σ!ηση του δ�σκου. 
Ο δ�σκος του $χει δι�!ετρο 27,5 εκ. και $ξι οπ$ς για την 
$νθεση καντηλι�ν. Το κεντρικ� σχ$διο αποτελε�ται απ� 
!ια οπ" !ε ακτινωτ" διακ�σ!ηση περι!ετρικ�, η οπο�α 
πιθαν�ς να χρησ�μευε για την $νθεση καντηλιο%. Απ� 
την κεντρικ" οπ" ξεκινο%ν 12 ακτ�νες που καταλ"γουν 
στην εξωτερικ" ζ�νη. Οι $ξι απ� αυτ$ς $χουν  γεω!ετρικ� 
μοτ�βο περ� το !$σο και καταλ"γουν σε γεω!ετρικ" σ%ν-
θεση απ� δ%ο ανοικτ� η!ικ%κλια που παρε!β�λλονται 
αν�!εσα στις οπ$ς των καντηλι�ν. Ο V.H. Elbern υπο-
στηρ�ζει �τι δεν πρ�κειται για φυτικ� σχ$διο αλλ� για το 
γρ�!!α «ω» και το τοποθετε� χρονολογικ� στον 6ο αι�να 
!ε προ$λευση την Ανατολικ" Μεσ�γειο. Χρησι!οποιε� 
ως συγκριτικ� υλικ� παρ�!οια πολυκ�νδηλα που βρ�σκο-
νται στο Βερολ�νο, το Λονδ�νο και την Ου�σιγκτον, αλ-
λ� σημαντικ�τερο θεωρε� το πολυκ�νδηλο που βρ�σκεται 
στην Αγ�α Πετρο%πολη και αναλ%εται παρακ�τω.

Το επ�!ενο αντικε�!ενο ε�ναι δη!οσιευ!$νο απ� την 
A. Banck και βρ�σκεται στο Μουσε�ο Ερ!ιτ�ζ40 (εικ. 13). 
Η δι�!ετρος του δ�σκου ε�ναι 22,8 εκ. και το %ψος της 
αλυσ�δας 21,5 εκ. Η διακ�σ!ηση του δ�σκου $χει πολλ� 
κοιν� στοιχε�α !ε εκε�νη του πολυκ�νδηλου Β. Ο δ�σκος 
$χει $ξι οπ$ς για την $νθεση καντηλι�ν και !�α ακ�!η 
στο κ$ντρο, η οπο�α θα !πορο%σε να περι$χει καντ"λι, 
αν κρ�νει κανε�ς απ� τη δι�!ετρ� της. Ο δ�σκος παρου-
σι�ζει ο!οι�τητες !ε το πολυκ�νδηλο Β, καθ�ς $χει τον 
�διο αριθ!� οπ�ν και παραπλ"σια διακ�σ!ηση. Απ� την 
κεντρικ" οπ" ξεκιν�νε 12 ακτ�νες ‒απ� τις οπο�ες οι $ξι 
ε�ναι διακοσ!η!$νες !ε !ικρ� σταυρ�‒ και καταλ"γουν 
σε σ%νθετα η!ικ%κλια !ε φυτικ� θ$!α. Το σχ"!α αυτ�, 
�πως και στο προηγο%!ενο σκε%ος, εν�νει τις οπ$ς !ε-
ταξ% τους. Η Banck χρονολογε� το αντικε�!ενο στον 6ο 
αι�να βασισ!$νη επ�σης στα συ!περ�σ!ατα του Ross.41 

Εικ. 13. Πολυκ�νδηλο. Αγ�α Πετρο%πολη, Μουσε�ο 
Ερμιτ�ζ, αρ. ευρ. W-39 (φωτ.: ευγενικ" παραχ�ρηση του  

State Hermitage Museum).
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Η Ξανθοπο%λου το τοποθετε� !ε τη σειρ� της στην πα-
λαιοχριστιανικ" περ�οδο.42

Ένα απ� τα πολυκ�νδηλα που παρουσι�στηκαν στην 
$κθεση των Ariadne Galleries,43 $χει πολλ� κοιν� στοιχε�α 
!ε το πολυκ�νδηλο Β. Ο δ�σκος $χει δι�!ετρο 47 εκ. και το 
%ψος της αλυσ�δας ε�ναι 69 εκ. Αν και υπ�ρχουν διπλ�σιες 
οπ$ς απ� το Β, η διακ�σ!ησ" του $χει το �διο !οτ�βο !ε 
το πολυκ�νδηλο Β: τα τοξοειδ" σχ"!ατα, διακοσ!η!$να 
!ε !ικρ� σταυρ�, εν�νουν το κεντρικ� τ!"!α !ε την εξω-
τερικ" ζ�νη που αποτελε�ται απ� 12 οπ$ς, αλλ� και απ� 
γεω!ετρικ$ς συνθ$σεις. Ο Nesbitt βασ�ζεται στον Ross 
για να χρονολογ"σει το πολυκ�νδηλο στον 6ο αι�να. Η 
Ξανθοπο%λου υποστηρ�ζει �τι το πολυκ�νδηλο αυτ� ε�ναι 
!εσοβυζαντιν�, $χοντας αρκετ$ς ο!οι�τητες, ως προς τη 
διακ�σ!ηση του δ�σκου, !ε τα ισλα!ικ� πολυκ�νδηλα απ� 
το Kairouan.44 

Παρακ�τω θα αναφερθο%με σε τρ�α ακ�!η πολυκ�ν-
δηλα τα οπο�α κατατ�σσονται στην �δια ο!�δα !ε το Β, 
αλλ� και !ε τα προαναφερθ$ντα της συλλογ"ς του Μου-
σε�ου Ερ!ιτ�ζ, του Dumbarton Oaks και των εκθ$σεων 
στο Μ�ναχο και τη Ν$α Υ�ρκη. Το πρ�το δη!οσιε%θηκε 
το 1904 απ� τον Von Josef Strzygowski στον κατ�λογο 
των κοπτικ�ν αντικει!$νων του Μουσε�ου του Καΐρου.45 
Σ�ζεται αποσπασ!ατικ� ο βασικ�ς σκελετ�ς του δ�σκου 
και τ!"!ατα απ� την αλυσ�δα αν�ρτησης. Η !$γιστη 
δι�!ετρος του δ�σκου ε�ναι 46-47 εκ. Η διακ�σ!ησ" του 
θυ!�ζει σε πολλ� ση!ε�α το πολυκ�νδηλο Β. Περι!ετρικ� 
οι οπ$ς εν�νονται !εταξ% τους !ε «ω». Εναλλ�ξ οι ακτ�νες 
φ$ρουν διακ�σ!ηση !ε σταυρ� Μ�λτας – συγκεκρι!$να 
�σες απολ"γουν σε «ω». Η !εσα�α κορυφ" του «ω» στ$-
φεται απ� φυτικ� !οτ�βο. Το κ$ντρο του δ�σκου κοσμο%-
σε πιθαν�ς αστεροειδ$ς " φυτικ� σχ$διο. Ο Strzygowski 
χρονολ�γησε το αντικε�!ενο στον 6ο-8ο αι�να. H Ξαν-
θοπο%λου το χαρακτηρ�ζει παλαιοχριστιανικ�, αλλ� 
υποστηρ�ζει �τι ε�ναι συγγεν$ς προς τα ισλα!ικ� πολυ-
κ�νδηλα του Κairouan.46 

Το δε%τερο πολυκ�νδηλο αυτ"ς της ο!�δας φυλ�σσε-
ται στο Metropolitan Museum of Art της Ν$ας Υ�ρκης 
(εικ. 14). Η δι�!ετρος του δ�σκου (26,5 εκ.) ε�ναι πολ% 
!ικρ�τερη απ� εκε�νη του προηγο%!ενου. Φ$ρει $ξι οπ$ς 
για την $νθεση γυ�λινων καντηλι�ν, οι οπο�ες εν�νονται 
!εταξ% τους !ε $να «ω». Οι 12 ακτ�νες του καταλ"γουν σε 
!ια οπ" στο κ$ντρο, η οπο�α φ$ρει περι!ετρικ� αστεροει-
δ" διακ�σ!ηση. Η αλυσ�δα του αντικει!$νου αποτελε�-
ται απ� οκτ�σχη!α στοιχε�α που εναλλ�σσονται !ε τρ�α 
!ετ�λλια !ε ο!�κεντρους κ%κλους. Έχει χρονολογηθε� 

στον 6ο-7ο αι�να απ� τους ερευνητ$ς του Metropolitan 
Museum of Art.47 

Τελευτα�ο πολυκ�νδηλο της �διας ο!�δας ε�ναι το τρ�το 
απ� τα εκτεθ$ντα στις Ariadne Galleries.48 Απ� τον δ�σκο 
του αντικει!$νου λε�πει $να τ!"!α. Περι!ετρικ� η εξω-
τερικ" ζ�νη αποτελε�ται απ� τις οπ$ς για την $νθεση κα-
ντηλι�ν και εναλλ�ξ απ� καρδι�σχη!α στοιχε�α. Το �διο 
παρατηρε�ται και στις ακτ�νες του πολυκ�νδηλου. Εναλ-
λ�ξ φ$ρουν στο !$σο της ακτ�νας σταυροειδ$ς σχ$διο. Οι 
ακτ�νες καταλ"γουν σε κεντρικ" οπ" που φ$ρει σταυρ� 
Μ�λτας εσωτερικ�. Το συγκεκρι!$νο αντικε�!ενο χρο-
νολογ"θηκε στον 6ο αι�να απ� τον Nesbitt, ο οπο�ος 
�μως δεν $λαβε υπ�ψη το �τι τα καρδι�σχη!α στοιχε�α 
της εξωτερικ"ς ζ�νης παραπ$!πουν στα πολυκ�νδηλα 
του Kairouan που χρονολογο%νται στον 9ο-11ο αι�να. 
Επιπροσθ$τως, τα καρδι�σχη!α !οτ�βα αποτελο%ν χα-
ρακτηριστικ� διακοσμητικ� στοιχε�α της !εσοβυζαντι-
ν"ς περι�δου και �χι του 6ου αι�να, �πως !πορο%!ε να 
συμπερ�νουμε και απ� τα πολυκ�νδηλα του Kairouan.49 
H Ξανθοπο%λου, κατατ�σσοντας το συγκεκριμ$νο πολυ-
κ�νδηλο στην �δια ο!�δα !ε τα παραπ�νω αντικε�!ενα, 
το χαρακτηρ�ζει παλαιοχριστιανικ� !ε ερωτη!ατικ�, 
καθ�ς επισημα�νει συγγ$νειες προς τα ισλα!ικ� πολυ-
κ�νδηλα.50

Παρ�!οιο πολυκ�νδηλο !ε το παραπ�νω ε�ναι και εκε�-
νο απ� το Walters Art Museum στη Βαλτι!�ρη (εικ. 15). 
Το πολυκ�νδηλο !ε αριθ!� καταγραφ"ς 54.2466 $χει με-
λετηθε� απ� τη Μαρ�α Παραν".51 Ο δ�σκος $χει $ξι οπ$ς 
για την $νθεση καντηλι�ν και $ξι ακτ�νες διακοσ!η!$νες 
!ε σταυρο%ς που καταλ"γουν στο κ$ντρο. Αν�!εσα στις 
οπ$ς διακρ�νονται καρδι�σχη!α δι�τρητα σχ$δια. Το 
αντικε�!ενο συνοδε%εται απ� $ξι γυ�λινα καντ"λια του 
9ου-10ου αι�να, εν� το πολυκ�νδηλο $χει χρονολογηθε� 
στον 6ο αι�να απ� την Παραν". Τα επιχειρ"!ατα για τη 
χρονολ�γηση του αντικει!$νου ε�ναι �δια !ε τα προανα-
φερθ$ντα, καθ�ς οι ο!οι�τητες !ε τα ισλα!ικ� πρ�τυπα 
του 9ου-10ου αι�να ε�ναι περισσ�τερες απ� τα βυζα-
ντιν� σχ$δια του 6ου αι�να. Ενδεικτικ" !�λιστα ε�ναι 
η παρατ"ρηση της Ξανθοπο%λου που χαρακτηρ�ζει το 
πολυκ�νδηλο παλαιοχριστιανικ� !ε ερωτη!ατικ�, λ�γω 
συσχετ�σεων με τα ισλα!ικ� παραδε�γ!ατα.52

Στη συλλογ" του Βρετανικο% Μουσε�ου περιλαμβ�-
νεται $να ακ�!η πολυκ�νδηλο που $χει αρκετ� κοιν� 
στοιχε�α !ε το Β (εικ. 16). Έχει δι�!ετρο 45 εκ. και το 
%ψος της αλυσ�δας ε�ναι 38,5 εκ. !ε 16 οπ$ς για $νθεση 
καντηλι�ν. Η δι�τρητη διακ�σ!ηση του δ�σκου ε�ναι 
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αρκετ� περ�τεχνη !ε γεω!ετρικ� και φυτικ� σχ$δια, 
σχεδ�ν �δια !ε αυτ" του πολυκ�νδηλου Β. Αν�!εσα στις 
ακτ�νες υπ�ρχουν �λλες !ικρ�τερες που φ$ρουν !ικρ� 
σταυρ�. Η �λη σ%νθεση παραπ$!πει σχη!ατικ� στην 
αρχιτεκτονικ" των εκκλησι�ν και την απεικ�νιση των 
θ�λων, δη!ιουργ�ντας μ�λιστα την εντ%πωση αρχιτε-
κτονικο% !οτ�βου. Οι οπ$ς των καντηλι�ν εν�νονται 
!ε !ια γεω!ετρικ" σ%νθεση απ� δ%ο !ικρο%ς κ%κλους 
που καταλ"γουν σε φυτικ� στοιχε�ο συγγεν$ς προς το 
!οτ�βο του δ�σκου απ� το πολυκ�νδηλο Β. Αν και πλου-
σι�τερου διακ�σμου απ� το πολυκ�νδηλο B του Μου-
σε�ου Μπεν�κη, ως προς τη διακ�σ!ηση του δ�σκου το 
συγκεκριμ$νο προσομοι�ζει αρκετ�, �στε να μπορε� να 
υποστηριχθε� κοιν" χρονολ�γηση του Β και του πολυ-
κ�νδηλου του Βρετανικο% Μουσε�ου στον 9ο-11ο αι�να. 
Το συγκεκρι!$νο σκε%ος $χει τοποθετηθε� χρονολογικ� 
προς τον Μεσα�ωνα απ� την Ξανθοπο%λου, η οπο�α το 
συγκρ�νει !ε τα παραδε�γ!ατα απ� το Kairouan και την 
Ανδαλουσ�α.53

Τα φωτιστικ� αντικε�!ενα απ� τη Μον" του Αγ�ου Τ�του 
περιλα!β�νουν τρ�α πολυκ�νδηλα απ� τα οπο�α το $να, 
συγκριν�μενο !ε τα πολυκ�νδηλα του Μουσε�ου Μπεν�-
κη, παρουσι�ζει ιδια�τερο ενδιαφ$ρον. Το συγκεκρι!$νο 
αντικε�!ενο, !ε αριθ!� καταγραφ"ς 180, φυλ�σσεται, 
�πως και τα �λλα, στο Ιστορικ� Μουσε�ο Κρ"της στο 
Ηρ�κλειο. Φ$ρει τρεις β$ργες αν�ρτησης, $ξι οπ$ς για 
την $νθεση καντηλι�ν και ο δ�σκος ε�ναι διακοσ!η!$νος 
!ε γεω!ετρικ" σ%νθεση απ� κ%κλους. Η Ξανθοπο%λου 
τοποθετε� χρονολογικ� το πολυκ�νδηλο αν�!εσα στην 
παλαιοχριστιανικ" και τη !εσοβυζαντιν" περ�οδο. Το 
αστεροειδ$ς κ�σ!η!α στο κ$ντρο του δ�σκου παραπ$!πει 
στο πολυκ�νδηλο που παρουσι�στηκε στη Ν$α Υ�ρκη 
στην $κθεση Byzantium:�The�Light�in�the�Age�of�Darkness, 
αλλ� η δο!" του δ�σκου ανακαλε� εκε�νη του δ�σκου απ� 
το πολυκ�νδηλο Β.54

Η Ξανθοπο%λου $χει ασχοληθε� !ε τα φωτιστικ� 
αντικε�!ενα απ� τη Μον" του Αγ�ου Τ�του στην Κρ"-
τη, τα οπο�α θεωρε� �τι !πορο%ν να τοποθετηθο%ν στον 
10ο-11ο αι�να.55 Δικαιολογε� την �ποψ" της βασιζ�!ενη 
στους δ�σκους-!ανου�λια απ� τη Μον" του Αγ�ου Τ�του 
που φυλ�σσονται στο Ιστορικ� Μουσε�ο Κρ"της. Οι 
δ�σκοι ε�ναι διακοσ!η!$νοι !ε φυτικ� και γεω!ετρικ� 
σχ$δια, τα οπο�α κατ� τη συγγραφ$α $χουν ισλα!ικ$ς 
επιρρο$ς. Συγκρ�νοντ�ς τα !ε �λλα �!οια αντικε�!ενα 
απ� το μοναστ"ρι στο Wadi’n Natrum, απ� τις Μον$ς 
Αγ�ας Λα%ρας, Σιν� και Μετα!�ρφωσης στα Μετ$ω-

Εικ. 14. Πολυκ�νδηλο. Ν$α Υ�ρκη, The Metropolitan 
Museum of Art, Δωρε� Miriam N. Rosen 2002, αρ. ευρ. 

2002.483.7 (φωτ.: ευγενικ" παραχ�ρηση του Metropolitan 
Museum of Art).

Εικ. 15. Πολυκ�νδηλο με γυ�λινα καντ"λια. Βαλτιμ�ρη, 
The Walters Art Museum, αρ. ευρ. 54.2466 (φωτ.: ευγενικ" 

παραχ�ρηση του Walters Art Museum). 
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ρα, καταλ"γει �τι αποτελο%ν μ$ρος !ιας σειρ�ς !εταλ-
λικ�ν αντικει!$νων καθη!εριν"ς χρ"σης !ε φυτικ" δια-
κ�σ!ηση. Επεκτε�νει τη θεωρ�α της, υποστηρ�ζοντας �τι 
τα τρ�α πολυκ�νδηλα απ� το Λο%βρο,56 τα πολυκ�νδηλα 
απ� το Dumbarton Oaks,57 το Μεγ�λο Τ$!ενος του Kair-
ouan, τη Χερσ�νησο, την Κ�ρινθο, τη Σικελ�α, το Wadi’n 
Natrum, τα επτ� πολυκ�νδηλα απ� την Προ%σσα, το πο-
λυκ�νδηλο απ� τη Συλλογ" Αβ$ρωφ αλλ� και το σταυ-
ροειδ$ς πολυκ�νδηλο του Ashmolean Museum αν"κουν 
στην �δια ο!�δα αντικει!$νων !ε τους δ�σκους-!ανου�λια 
της Μον"ς του Αγ�ου Τ�του. Τα δ%ο πολυκ�νδηλα του 
Μουσε�ου Μπεν�κη !πορο%ν β�σιμα να ενταχθο%ν στην 
�δια ο!�δα, καθ�ς οι ο!οι�τητες των δ�σκων ε�ναι καθο-
ριστικ$ς για τη χρονολ�γηση και αυτ�ν των αντικει!$νων 
στον 9ο-11ο αι�να. Οι φυτικ$ς συνθ$σεις των δ�σκων, τα 
τρ�λοβα και τα δ�λοβα �νθη, καθ�ς και οι λεπτο!$ρειες 
!ε τα καρδι�σχη!α και τα γεω!ετρικ� !οτ�βα αν"κουν 
στα πολλ� κοιν� στοιχε�α που συνδ$ουν �λα τα παραπ�νω 
αντικε�!ενα.58 

Έχοντας αναλ%σει τα χαρακτηριστικ� και τις ο!οι�τητες 
του δ�σκου του πολυκ�νδηλου Β !ε �λλα παρ�!οια αντι-
κε�!ενα, το επ�!ενο β"!α ε�ναι να επικεντρωθo%με στη 
διακ�σ!ηση των αλυσ�δων του. Οι αλυσ�δες, �πως $χει 

Εικ. 16. Πολυκ�νδηλο. Λονδ�νο, British Museum, 
Late Roman and Byzantine Collections (φωτ.: ευγενικ" 

παραχ�ρηση των Trustees of the British Museum).

Εικ. 17. Λεπτομ$ρεια απ� την αλυσ�δα του πολυκ�νδηλου Β. 
Αθ"να, Μουσε�ο Μπεν�κη, αρ. ευρ. 44725 

(φωτ. : Λ. Κουργιαντ�κης).
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αναφερθε� και νωρ�τερα, $χουν !ια επαναλα!βαν�!ενη 
διακ�σ!ηση !ε τρ�α βασικ� χυτ� γεω!ετρικ� σχ$δια (εικ. 
17). Στο !$σο της κ�θε αλυσ�δας παρε!β�λλεται $νας δι�-
τρητος σταυρ�ς !ε λογχ�σχη!α στοιχε�α στις απολ"ξεις 
του και εν�νεται !ε την υπ�λοιπη αλυσ�δα !ε καβ"λια. Η 
περ�τεχνη αυτ" διακ�σ!ηση δεν ε�ναι χαρακτηριστικ� των 
πολυκ�νδηλων του 6ου-7ου αι�να. Αντ�θετα, υπ�ρχουν 
παραδε�γ!ατα !εταγεν$ στερων αντικει!$νων που φ$ρουν 
�!οια διακ�σ!ηση στις αλυσ�δες τους. Ένα απ� τα πιο 
!εγαλει�δη παραδε�γ!ατα ε�ναι ο χορ�ς του Μον�χου, 
που απαρτ�ζεται απ� $να σ%νολο πολυκ�νδηλων και βρ�-
σκεται στο Archäologische Staatssammlung στο Μ�ναχο.59 
Στον χορ� υπ�ρχουν τ!"!ατα αλυσ�δας που $χουν ακριβ�ς 
το �διο επαναλα!βαν�!ενο !οτ�βο των χυτ�ν γεω!ετρικ�ν 
στοιχε�ων: δι�τρητος σταυρ�ς και παραλληλ�γρα!!ο. Η 
Άννα Μπαλλι�ν χρονολ�γησε τον χορ� του Μον�χου στον 
13ο-14ο αι�να, βασισ!$νη σε δ%ο παραδε�γ!ατα: το πολυ-
κ�νδηλο της Συλλογ"ς Αβ$ρωφ στο Μ$τσοβο και $να κα-
τζ� στο Βρετανικ� Μουσε�ο. Τα αντικε�!ενα αυτ� φ$ρουν 
στη διακ�σ!ησ" τους !ικρ� τετρ�ποδα ζ�α, τα οπο�α η 
συγγραφ$ας συν$κρινε !ε ισλα!ικ� κερα!ικ� σκε%η απ� 
την περιοχ" της Ρ�κκας.60 Ο χορ�ς �!ως αποτελε� σ%νθε-
ση απ� πολλ� διαφορετικ� !εταξ% τους τ!"!ατα και $τσι 
δεν ε�ναι δυνατ" η χρονολ�γηση του πολυκ�νδηλου Β μ�-
νο β�σει του χορο% του Μον�χου. 

Ωστ�σο, $να �λλο παρ�δειγ!α !ε πολλ� κοιν� στοι-
χε�α !ε την αλυσ�δα του πολυκ�νδηλου Β προ$ρχεται 
απ� ανασκαφικ� ευρ"!ατα απ� το Beycesultan της 
Τουρκ�ας.61 Το 1954 ξεκ�νησε η ανασκαφ" σε οικισμ� 
στο Beycesultan, υπ� τη διε%θυνση των S. Lloyd και J. 
Mellart. Οι ερευνητ$ς ανακ�λυψαν σωρ� απ� χ�λκινα 
βυζαντιν� αντικε�!ενα σε $να ανασκαφικ� στρ�!α, απ� 
τα οπο�α !ας ενδιαφ$ρει $να τ!"!α αλυσ�δας �!οιο !ε 
την αλυσ�δα του πολυκ�νδηλου Β. Η χρονολ�γηση των 
χ�λκινων αντικει!$νων απ� τον John Carswell στον 10ο-
11ο αι�να βασ�στηκε στην εφυαλω!$νη κερα!ικ" που 
βρ$θηκε στο �διο στρ�!α, αλλ� και σε αρχιτεκτονικ� 
υπολε�!!ατα !ιας εκκλησ�ας, που χρονολογ"θηκαν επ�-
σης στον 10ο-11ο αι�να, �πως υποστηρ�ζει ο Wright.62 
Το τ!"!α της αλυσ�δας που εξετ�ζου!ε εδ� αποτελε�ται 
απ� φυτικ" δι�τρητη σ%νθεση. Σ�ζονται δ%ο καβ"λιες, 
καθ�ς και ο δι�τρητος σταυρ�ς απ� τον οπο�ο λε�πει η 
π�νω απ�ληξη. Ο σταυρ�ς $χει την �δια λογχ�σχη!η 
δι�τρητη διακ�σ!ηση στις απολ"ξεις του !ε τον σταυρ� 
της αλυσ�δας του Β. Αρχικ� ε�χε θεωρηθε� στην πρ�τη 
τεκ!ηρ�ωση των ευρη!�των του 1955 �τι το αντικε�!ενο 

Εικ. 18-22. Κλειδι�. Αθ"να, Μουσε�ο Μπεν�κη, Δωρε� 
Μ$λλον, αρ. ευρ. 35922, 35923, 35928, 35933 και 35934 

(φωτ.: Μ. Μαθι�ς). 



104 ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ

Μ Α Ρ Α  Β Ε Ρ Υ Κ Ο Κ Ο Υ

αυτ� αποτελε� τ!"!α ζ�νης. Ο Wright �!ως, $πειτα απ� 
$ρευνα και προσεκτικ" !ελ$τη του υλικο%, αναγν�ρισε 
�τι προ$ρχεται απ� βυζαντιν� πολυκ�νδηλο του 10ου-
11ου αι�να. 

Επ�σης, το 1936 ο δρ Schmidt απ� το Oriental Institute 
του Σικ�γο, κατ� τη δι�ρκεια ανασκαφ�ν στο Ravy,63 
ανακ�λυψε αρκετ� χ�λκινα σκε%η, τ!"!ατα απ� φωτι-
στικ� αντικε�!ενα και κο!!�τια απ� αλυσ�δες αν�ρτη-
σης. Δ%ο κο!!�τια παρουσι�ζουν ξεχωριστ� ενδιαφ$ρον 
για την παρο%σα !ελ$τη. Πρ�κειται για δ%ο τ!"!ατα 
απ� αλυσ�δα αν�ρτησης φωτιστικο% αντικει!$νου, 
πανο!οι�τυπου γεω!ετρικο% διακ�σμου με εκε�νον 
της αλυσ�δας του πολυκ�νδηλου Β. Το γεγον�ς β$βαια 
�τι αυτ� τα ευρ"!ατα "ταν «σ’�έναν�σωρό��αζί��ε�άλλα�
χάλκινα�τ�ή�ατα�αντικει�ένων» δεν !ας βοηθ� στη χρο-
νολ�γησ" τους.64 Ε�ναι �!ως σημα�νον �τι τα υπ�λοιπα 
θρα%σ!ατα προ$ρχονται απ� ισλα!ικ$ς καντ"λες και φω-
τιστικ� σκε%η που !πορο%ν να χρονολογηθο%ν στον 11ο-
13ο αι�να !ε β�ση τα επιγραφικ� τους δεδο!$να, αλλ� 
και τον χαρακτηριστικ� δι�τρητο δι�κοσμ� τους. 

Ενδιαφ$ροντα συγκριτικ� στοιχε�α για την αλυ-
σ�δα παρ$χει η διακ�σ!ηση !ιας �λλης κατηγορ�ας 
αντικει!$νων. Η βυζαντιν" συλλογ" του Μουσε�ου Μπε-
ν�κη περιλαμβ�νει !εγ�λο αριθ!� χ�λκινων βυζαντιν�ν 
κλειδι�ν !ε προ$λευση την Κωνσταντινο%πολη, τ!"!α 
!ιας !εγ�λης δωρε�ς χ�λκινων αντικει!$νων απ� τον 
Πρ�δρο!ο Μ$λλον του 1998. Στα τ!"!ατα της αλυσ�-
δας απ� το πολυκ�νδηλο Β !πορο%!ε να αναγνωρ�σου!ε 
τα κορυφ�!ατα κ�ποιων κλειδι�ν που προ$ρχονται απ� 
τη δωρε� Μ$λλον. Πιο συγκεκρι!$να ο δι�κοσμος των 
αντικει!$νων !ε αριθ!ο%ς καταγραφ"ς 35922, 35923, 
35928, 35933 και 35934 παρουσι�ζει πολλ$ς ο!οι�τητες 
!ε τα σχ$δια της αλυσ�δας του πολυκ�νδηλου Β (εικ. 18-
22). Τα κλειδι� αυτ� !πορο%ν να χρονολογηθο%ν στη 
!εσοβυζαντιν" περ�οδο, �πως στοιχειοθετο%ν σ%γχρονα 
ανασκαφικ� ευρ"!ατα απ� την Κ�ρινθο.65 Τεκμηρι�νε-
ται $τσι η κοιν" διακοσ!ητικ" γλ�σσα και αισθητικ" σε 
ποικ�λα αντικε�!ενα της !εσοβυζαντιν"ς περι�δου. 

Η κατασκευ" των πολυκ�νδηλων ακολουθε� δ%ο παρα-
δ�σεις: τη βυζαντιν" και την ισλα!ικ". Υπ�ρχουν αρκετ� 
!εταγεν$στερα παραδε�γ!ατα πολυκ�νδηλων και �λλων 
φωτιστικ�ν αντικει!$νων !ε διακοσ!η!$νη αλυσ�δα 
αν�ρτησης που χρονολογο%νται απ� τον 12ο !$χρι και τον 
14ο αι�να, �πως ο χορ�ς απ� το Markov Manastir66 και ο 
χορ�ς απ� τη Μον" Παντοκρ�τορος στο Άγιον Όρος.67 
Ιδια�τερα στο τελευτα�ο παρ�δειγ!α, σε $να τ!"!α της 

κ�θετης αλυσ�δας αν�ρτησης του χορο% συναντ�με $να 
στοιχε�ο διακ�σ!ησης που παραπ$!πει στον δι�τρητο 
σταυρ� της αλυσ�δας αν�ρτησης απ� το πολυκ�νδηλο 
Β, !ε τετρ�λοβο �νθινο !οτ�βο-ρ�δακα που συνδ$εται !ε 
την υπ�λοιπη αλυσ�δα, στην κ�τω απ�ληξ" του, !ε καβ"-
λια. Όπως $χου!ε αναφ$ρει και παραπ�νω για τον χορ� 
του Μον�χου, $τσι και σε αυτ" την περ�πτωση ο χορ�ς της 
Μον"ς Παντοκρ�τορος αποτελε� σ%νθεση απ� διαφορε-
τικ� αντικε�μενα που χρονολογο%νται απ� τον 14ο !$χρι 
και τα τ$λη του 16ου - αρχ$ς του 17ου αι�να. Για τον λ�γο 
αυτ�, ο%τε και αυτ� το παρ�δειγμα !πορε� να αποτελ$σει 
βαρ%νον κριτ"ριο για τη χρονολ�γηση του πολυκ�νδηλου 
Β. Τ!"!α παρ�!οιας αλυσ�δας αν�ρτησης χρονολογε�ται 
στον 14ο αι�να στον κατ�λογο του Αρχαιολογικο% Μου-
σε�ου της Κωνσταντινο%πολης.68

Ισλα!ικ� αντ�στοιχα παραδε�γ!ατα συνιστο%ν οι δι�-
τρητες φωτιστικ$ς καντ"λες απ� το Kairouan και το Ravy, 
οι οπο�ες ε�ναι διακοσ!η!$νες !ε φυτικ�, αστεροειδ" και 
γεω!ετρικ� σχ$δια και συνοδε%ονται απ� αλυσ�δες αν�ρ-
τησης που φ$ρουν !οτ�βα παρ�!οια !ε εκε�να των αλυσ�-
δων απ� το πολυκ�νδηλο Β.69 Η ισλα!ικ" καντ"λα απ� 
το Ravy, �πως αναφ$ρα!ε, αποτελε� ε%ρη!α ανασκαφ"ς 
και χρονολογε�ται στον 11ο-13ο αι�να, �πως και η καντ"-
λα απ� το Kairouan.70 Οι αλυσ�δες αν�ρτησης των δ%ο 
αντικει!$νων ε�ναι πιο εξεζητη!$νες απ� τις αντ�στοιχες 
του Β, καθ�ς φ$ρουν πιο προσεγ!$να διακοσ!ητικ� σχ$-
δια. Τα �νθη ελ�σσονται και τα γεω!ετρικ� σχ$δια εναλ-
λ�σσονται !ε αρ!ονικ� ρυθμ�. 

Ακ�μη $να χ�λκινο ισλαμικ� πολυκ�νδηλο, με διαφο-
ρετικ" �μως χρ"ση αυτ" τη φορ�, συναντ�με στη Βενε-
τ�α. Στη δι�ση!η πλατε�α του Αγ�ου Μ�ρκου δ%ο γλυ-
πτ� επιστ$φουν τις ισ�ριθμες κολ�νες στην ε�σοδο του 
λι!ανιο%. Στη !�α δεσπ�ζει το �γαλ!α πτερωτο% λ$οντα 
‒συμβ�λου του Ευαγγελιστ" Μ�ρκου και εμβλ"ματος 
της Γαληνοτ�της Δημοκρατ�ας της Βενετ�ας‒, εν� στην 
�λλη τοποθετ"θηκε το 1329 το �γαλ!α του αγ�ου Θε-
�δωρου της Α!�σειας, του πρ�του προστ�τη αγ�ου της 
π�λης.71 Το συγκεκρι!$νο �γαλ!α !ας ενδιαφ$ρει ιδια�-
τερα στην παρο%σα !ελ$τη, καθ�ς αντ� για φωτοστ$φα-
νο ο �γιος φ$ρει στο κεφ�λι του χ�λκινο πολυκ�νδηλο, 
παρ�!οιο !ε αντ�στοιχα σκε%η απ� το Kairouan και το 
Μουσε�ο του Λο%βρου.72 Το �γαλ!α του αγ�ου Θε�δωρου 
$χει την ιδιαιτερ�τητα να αποτελε�ται απ� πολλ� !$λη-
τ!"!ατα που προ$ρχονται απ� διαφορετικ$ς χρονικ$ς 
περι�δους.73 Οι πηγ$ς αναφ$ρουν �τι το “φωτοστ$φανο” 
του αγ�ου ε�ναι προϊ�ν του εγχ�ριου τεχν�τη ο οπο�ος 
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κατασκε%ασε και τα υπ�λοιπα !$λη.74 H $ρευνα �!ως 
αποδεικν%ει την ο!οι�τητ� του, �πως ε�πα!ε, !ε τα πο-
λυκ�νδηλα ισλα!ικ"ς τεχνοτροπ�αςτου Kairouan και του 
Λο%βρου, που χρονολογο%νται στον 9ο-11ο αι�να.75

Το ζ"τη!α της χρονολ�γησης των χ�λκινων πολυκ�ν-
δηλων δεν !πορε� να απαντηθε� !ε βεβαι�τητα καθ�ς, 
�πως ειπ�θηκε αρχικ�, τα συγκεκρι!$να φωτιστικ� 
σκε%η "ταν σε χρ"ση απ� τον 6ο $ως και τα τ$λη του 13ου 
αι�να. Με αφορ!" το ζ"τη!α της χρονολ�γησης των πο-
λυκ�νδηλων του Μουσε�ου Μπεν�κη, !πορ$σα!ε να τα 
κατηγοριοποι"σου!ε στις προτειν�!ενες απ� την Ξανθο-
πο%λου ο!�δες αντικει!$νων,76 αλλ� και να τα συγκρ�νου!ε 
!ε παρ�!οια βυζαντιν� και ισλα!ικ� δε�γ!ατα. Επ�σης, 
ση!αντικ� ε�ναι το �τι αναχρονολογ"θηκε $νας !εγ�λος 
αριθ!�ς αντικει!$νων, υπ� το φως ν$ων δη!οσιε%σεων και 
αρχαιολογικ�ν ευρη!�των.77 Μοτ�βα και σχ$δια που ε�χαν 

χαρακτηριστε� στο παρελθ�ν ως “βυζαντιν�”, αποδε�χθηκε 
�τι απηχο%ν ισλα!ικ� πρ�τυπα, !ε αποτ$λεσ!α η αλληλε-
π�δραση των δ%ο πολιτισ!�ν να ε!φαν�ζεται αρκετ� $ντο-
νη, �χι !�νο στα σ%νορα των δ%ο αυτοκρατορι�ν αλλ� και 
στην ενδοχ�ρα. 

Τα δ%ο πολυκ�νδηλα του Μουσε�ου Μπεν�κη, δε�γ!α-
τα εξαιρετικ"ς τ$χνης και τεχνικ"ς, εντυπωσι�ζουν τον 
επισκ$πτη του Μουσε�ου, καθ�ς σκ$φτεται το δ$ος που 
θα $νιωθε ο αποδ$κτης της λ�!ψης τους �ταν ερχ�ταν 
στην εκκλησ�α για προσευχ".78 
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O σχολιασ!�ς για τη διατ"ρηση, τη χη!ικ" σ%σταση 
και την τεχνολογ�α κατασκευ"ς των δ%ο πολυκ�νδηλων 
ε�χε ως στ�χο να υποστηρ�ξει τη !ελ$τη της Μ�ρας 
Βερ%κοκου !ε στοιχε�α που αφορο%ν τους τρεις αυτο%ς 
ξεχωριστο%ς το!ε�ς.

Για την επ�τευξη του στ�χου αυτο%, ακολουθ"θηκε 
!εθοδολογ�α που περιλ�!βανε τη !ακροσκοπικ" και 
!ικροσκοπικ" παρατ"ρηση, καθ�ς και την εφαρ!ογ" 
της φθορισ!ο!ετρ�ας ακτ�νων Χ. 

Κατ�σταση διατ"ρησης 
Η αρχικ" διερε%νηση των πολυκ�νδηλων $δειξε �τι τα 
αντικε�!ενα αυτ� ε�ναι κατασκευασ!$να απ� κρ�!α 
χαλκο%. Παρ�τι εντοπ�στηκαν σε ση!ε�α της επιφ�-
νει�ς τους υπολε�!!ατα ακαθαρσι�ν που σχετ�ζονται !ε 
το περιβ�λλον ταφ"ς τους, τα πολυκ�νδηλα δεν προ$ρ-
χονται απευθε�ας απ� αυτ�. Ε�ναι ε!φαν$ς �τι κ�ποια 
στιγ!" στο παρελθ�ν, και σχετικ� πρ�σφατα !�λιστα, 
τα αντικε�!ενα αυτ� ε�χαν περ�σει απ� χ$ρια συντηρη-
τ�ν. Η επιφ�νει� τους $δειχνε καθαρισ!$νη, ιδ�ως του 
πολυκ�νδηλου αρ. ευρ. 44725, η οπο�α συγχρ�νως γυ�-
λιζε, γεγον�ς που παρ$πε!πε στη χρ"ση επικαλυπτικο% 
!$σου (εικ. 1). 

Η επιφ�νεια των δ%ο πολυκ�νδηλων δι$φερε. Το $να 
(αρ. ευρ. 44724) παρουσ�αζε $να ο!οι�!ορφο στρ�!α οξει-
δ�ων καφε!α%ρης απ�χρωσης. Στο στρ�!α αυτ� επικρα-
το%σε το υποξε�διο του χαλκο%, αλλ� συνυπ"ρχαν και �λ-

λα οξε�δια σε αποχρ�σεις του ασπρογκρ� που σχετ�ζονταν 
!�λλον !ε προϊ�ντα δι�βρωσης του !ολ%βδου, ο οπο�ος 
θα πρ$πει να ε�χε επιλεχθε� για λ�γους κρα!�τωσης !ε 
τον χαλκ�. Τοπικ�, ιδ�ως στην αλυσ�δα ‒δι�τι στα �λλα 
τ!"!ατα ε�χαν εξο!αλυνθε�‒, παρ$!εναν στην αρχικ" 
τους κατ�σταση εξανθ"σεις ελαφρ�ς !ετατοπισ!$νου 
κυπρ�τη και !αλαχ�τη.1

Στο �λλο πολυκ�νδηλο (αρ. ευρ. 44725) η επιφ�νεια 
δι$φερε ακ�!α και !εταξ% των τρι�ν βασικ�ν τ!η!�των 
που το συνθ$τουν. Το οκτ�σχη!ο τμ"μα της αλυσ�-
δας παρουσ�αζε εικ�να παρ�!οια !ε εκε�νη του �λλου 
αντικε�!ενου, !ε τη διαφορ� �τι στη συγκεκρι!$νη περ�-
πτωση η επιφ�νεια "ταν πιο ο!ογενοποιη!$νη (εικ. 2, 3). 
Αντ�θετα, το περ�τεχνο τμ"μα της αλυσ�δας φαιν�ταν να 
καλ%πτεται αρχικ� απ� στρ�!α υποξειδ�ου του χαλκο%, 
το π�χος και οι αποχρ�σεις του οπο�ου �λλαζαν απ� πε-
ριοχ" σε περιοχ" λ�γω του διαφορετικο% !εγ$ θους των 
κρυστ�λλων του.2 Επ�νω σε αυτ�, επιλεκτικ�, ε�χαν 
σχη!ατιστε� ανθρακικ� �λατα αν�!εικτα !ε πιο ε%θρυ-
πτες εν�σεις πρ�σινης απ�χρωσης, εν� στη β�ση (δ�σκο) 
το ο!οι�!ορφο στρ�!α καφε!αυροπρ�σινου χρ�!ατος 
κατ� τ�πους περιοριζ�ταν απ� εστ�ες καθαρισ!$νου 
πρ�ην διογκω!$νου κυπρ�τη και απ� !ικροβελονισ!ο%ς 
(εικ. 4).3

Τα πολυκ�νδηλα εξετ�στηκαν κ�τω απ� το στερεοσκ�-
πιο Olympus SZX9, σε !εγεθ%νσεις 20x !$χρι και 100x, 
�που και επιβεβαι�θηκαν τα στοιχε�α απ� τη !ακρο-

 70. Rice (ση!. 63)· Marçais ‒ Poinssot (ση!. 10) 414 εικ. 84.

71. D. Pincus, Venice and the Two Romes: Byzantium and 
Rome as a Double Heritage in Venetian Cultural Politics,�Artibus�
et�Historiae�13/26 (1992) 101-14.

72. Metzger (ση!. 21) 319-22 αρ. 4-5 εικ. 3· Marçais ‒ Poinssot 
(ση!. 10) 447 εικ. 102.

73. Το κεφ�λι προ$ρχεται πιθαν�τατα απ� αρχαιοελληνικ� 
�γαλ!α, το σ�!α απ� ρω!αϊκ�, εν� τα χ$ρια, τα π�δια και ο 
κροκ�δειλος, π�νω στον οπο�ο στ$κει η !ορφ", ε�ναι !εταγεν$-
στερες, σ%γχρονες της αν�ρτησης του αγ�λ!ατος, προσθ"κες 

Βενετο% καλλιτ$χνη. Βλ. P. Fortini Brown, Venice�and�Antiquity:�
The�Venetian�Sense�of�the�Past (New Haven 1997) 18-19.

74. Ό.π.

 75. Metzger (ση!. 21) 319-22.

76. Xanthopoulou,�Les�luminaires (ση!. 12) 364 LU 3047. 

 77. Xanthopoulou,�Les�luminaires�(ση!. 12) 363 LU 3044.

 78. Thomas ‒ Constantinides-Hero ‒ Constanble (ση!. 3) 
552-54.

ΕΠΙΜΕΤΡΟΠΙΜΕΤΡΟ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΟΤΖΑΜΑΝΗ – ΙΩΑΝΝΑ ΑΣΛΑΝΗ
Τα χ�λκινα πολυκ�νδηλα του Μουσε�ου Μπεν�κη
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σκοπικ" παρατ"ρηση. Κατ� τον !ηχανικ� καθαρισ!� 
πιθαν�ν να ε�χαν αφαιρεθε� οι σχετικ$ς επικαθ�σεις του 
εδ�φους καθ�ς και τα εξωτερικ� στρ�!ατα ε%θρυπτων 
προϊ�ντων, που !πορε� να περιλ�!βαναν $να " περισσ�-
τερα �λατα κυρ�ως του χαλκο%, �σως �!ως και των �λλων 
!ετ�λλων κρα!�τωσης, ως αποτ$λεσ!α των οξειδο-ανα-
γωγικ�ν συνθηκ�ν που επικρατο%σαν στο περιβ�λλον 
αυτ�. Στο πολυκ�νδηλο αρ. ευρ. 44725 "ταν ε!φαν"ς η 
εξο!�λυνση των !ικροεξογκω!�των βασικο% ανθρακι-
κο% χαλκο%, το “κατ$βασ!α” του τοπικ� σχη!ατιζ�!ενου 
!ετατοπισ!$νου κυπρ�τη, καθ�ς και η ο!ογενοπο�ηση της 
συνολικ"ς επιφ�νειας των αντικει!$νων. Στις ελ�χιστες 
!ικροκοιλ�τητες (βελονισ!ο�) εντοπ�στηκε $να ε%θρυπτο 
προϊ�ν σε ανοιχτ�χρω!ο πρ�σινο (εικ. 1, 4) που θυ!�ζει τον 
λεγ�!ενο ατακα!�τη.4 

Σε γενικ$ς γρα!!$ς ο τρ�πος καθαρισ!ο% "ταν προ-
σεγ!$νος, ιδ�ως για το πολυκ�νδηλο αρ. ευρ. 44724 
‒δι�τι στο �λλο εντοπ�στηκαν και περιοχ$ς !ε πιο δρα-
στικ$ς επε!β�σεις‒ και φα�νεται απ� το αποτ$λεσ!α 
�τι οι συντηρητ$ς προσπ�θησαν να σεβαστο%ν την 
αρχικ" επιφ�νεια των αντικει!$νων, η οπο�α ε�χε πλ$ον 
αντικατασταθε� απ� οξε�δια και ανθρακικ"ς σ%στασης 
προϊ�ντα, που θεωρο%νται �χι !�νο προστατευτικ� για 
το !$ταλλο, αλλ� διατηρο%ν τις λεπτο!$ρειες που αφο-
ρο%ν την τεχνολογ�α κατασκευ"ς του. 

 Τα δ%ο πολυκ�νδηλα παρουσ�αζαν διαφορ$ς και ως 
προς τις !ηχανικ$ς επε!β�σεις. Τ$τοιου ε�δους εργασ�ες 
ε�χαν πραγ!ατοποιηθε� !�νο στο πολυκ�νδηλο αρ. ευρ. 
44725, και συγκεκρι!$να στον δ�σκο και στο περ�τεχνο 
τ!"!α της αλυσ�δας. Κατ� το στ�διο της !ικροσκοπικ"ς 
παρατ"ρησης, εντοπ�στηκαν περιορισ!$νες αλλ� και 
πιο εκτετα!$νες περιοχ$ς της επιφ�νειας, οι οπο�ες "ταν 
καλυ!!$νες !ε πρ�σινο χρ�!α στους τ�νους της αυθε-
ντικ"ς δι�βρωσης (εικ. 5). Το στοιχε�ο αυτ� κ�νησε τον 
προβλη!ατισ!� μας: πρωταρχικ� για την αυθεντικ�τητα 
του αντικει!$νου και δευτερευ�ντως για την “καλ"” του 
διατ"ρηση. Ερωτ"ματα σχετικ� με την αυθεντικ�τητ� 
τους τ$θηκαν και για τα οκτ�σχη!α αλυσιδωτ� στοιχε�α  
του εν λ�γω πολυκ�νδηλου, κυρ�ως �!ως ως προς τη 
δια φορετικ" απ�χρωση και υφ" του στρ�!ατος δι�βρω-
σης σε σχ$ση !ε τα υπ�λοιπα τ!"!ατα. Β$βαια, αυτ" η 
ηλεκτροχη!ικ" ετερο!ορφ�α πολλ$ς φορ$ς υφ�σταται 
λ�γω της ανο!οιογ$νειας που επικρατε�, ε�τε στο �διο το 
!$ταλλο κατασκευ"ς, ε�τε/και στο γ%ρω περιβ�λλον.5 

Για να διερευνηθο%ν οι παραπ�νω υποθ$σεις, εφαρ!�-
στηκε στη χρω!ατισ!$νη επιφ�νεια του αντι κει!$νου, 
τοπικ�, !πατον$τα ε!ποτισ!$νη !ε ακετ�νη �που παρα-
τηρ"θηκε η δι�λυση της χρωστικ"ς. Έτσι, στη συν$χεια 
ολ�κληρη η αλυσ�δα ε!βαπτ�στηκε στον διαλ%τη αυτ�, 
�που και παρ$!εινε για 24 �ρες. Μετ� τον ε!βαπτισ!� 
αποκαλ%φθηκαν οι περιοχ$ς που ε�χαν καλυφθε� !ε 
χρ�!α, οι οπο�ες κυρ�ως "ταν επιδιορθ�σεις, ε�τε !ε κα-
λ�ι (εικ. 6),6 ε�τε !ε πρ�σθετα νε�τερα κο!!�τια !ετ�λ-
λου (λεπτοκο!!$να φ%λλα χαλκο% συγκολλη!$να !ετα-
ξ% τους αλλ� και !ε το αυθεντικ� !$ταλλο), !ε κ�ποιο 
σ%γχρονο διασταυρω!$νο πολυ!ερ$ς.7 Η δι�λυσ" του δεν 
"ταν εφικτ", απλ�ς προκλ"θηκε δι�γκωσ" του και στη 
συν$χεια απο!ακρ%νθηκε ε%κολα !ε ξ%λινο στ$λεχος σε 
συνδυασ!� !ε νυστ$ρι. Τα !εταλλικ� ελ�σ!ατα επιλ$-
χθηκαν !�νο για την κατασκευ" του εν�ς εκ των τρι�ν γ�ν-
τζων αν�ρτησης, ο οπο�ος κ�ποια στιγ!" στο παρελθ�ν 

Εικ. 1. Πολυκ�νδηλο (λεπτ�μερεια). Αθ"να, Μουσε�ο 
Μπεν�κη, αρ. ευρ. 44725. Στην επιφ�νεια $χει γ�νει 
καθαρισ!�ς και χρ"ση επικαλυπτικο% !$σου (80x). 
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ε�χε καταστραφε� και $γινε απ�πειρα να αποκατασταθε� 
!ε υλικ� και χρ�!α που προσο!οι�ζει στον χαλκ� και 
στη δι�βρωσ" του. Δυστυχ�ς, πριν απ� τις επε!β�σεις 
αυτ$ς, οι περιοχ$ς προς αποκατ�σταση παρουσ�αζαν 
δραστικ" απ�ξεση και του στρ�!ατος δι�βρωσης απ� 
την επιφ�νεια (αρχικ" επιφ�νεια) αλλ� και “φ�γω!α” 
του εναπο!ε�ναντος υγιο%ς !ετ�λλου, προκει!$νου να 
προσαρ!οστο%ν τα νε�τερα κο!!�τια (εικ. 7).

Τεχνικ" και σ%σταση
Πριν απ� την αποκατ�σταση της περ�τεχνης αλυσ�δας 
του πολυκ�νδηλου, η οπο�α περιλ�!βανε: α) στερ$ωση 
των δ%ο περιοχ�ν αν�ρτησης !ε εσωτερικο%ς ορειχ�λκι-
νους π%ρους σε συνδυασ!� !ε εποξειδικ" ρητ�νη Araldite 
δ%ο συστατικ�ν ταχε�ας π"ξεως· β) κατασκευ" ε!φανο%ς 

γ�ντζου αν�ρτησης απ� ακρυλικ" !ορφοποιη!$νη ρ�β-
δο (Plexiglass) (εικ. 4)· γ) διατ"ρηση των "δη υπαρχου-
σ�ν κολλ"σεων !ε καλ�ι και επικ�λυψ" τους !ε ακρυ-
λικ� χρ�!ατα πρ�σινης απ�χρωσης· δ) αφα�ρεση !ε 
βελ�να των ε%θρυπτων υδροξειχλωριδ�ων· και ε) τοπικ" 
σταθεροπο�ηση των καθαρισ!$νων περιοχ�ν !ε οξε�διο 
του αργ%ρου,8 κρ�θηκε απαρα�τητη η χη!ικ" αν�λυσ" 
της καθ�ς και του υπ�λοιπου αντικει!$νου. 

Με την ευκαιρ�α αυτ" αναλ%θηκε και το δε%τερο πολυ-
κ�νδηλο, �στε τα αποτελ$σ!ατα να συγκριθο%ν, αφεν�ς 
!εταξ% τους, και αφετ$ρου !ε �λλα παρ�!οια αντικε�!ενα 
" γενικ�τερα κρ�!ατα !ε κοιν" προ$λευση και χρονολο-
γ�α κατασκευ"ς στο !$λλον. 

Χρησι!οποι"θηκε η !$θοδος της φθορισ!ο!ετρ�ας 
ακτ�νων Χ στο Αναλυτικ� Εργαστ"ριο Χαρακτηρισ!ο% 

Εικ. 2, 3. Αλυσ�δες των πολυκ�νδηλων (λεπτομ$ρειες). Αθ"να, Μουσε�ο Μπεν�κη, αρ. ευρ. 44725 (αριστερ�) και 44724 
(δεξι�). Η επιφ�νεια στο οκτ�σχη!ο τμ"μα της αλυσ�δας του πολυκ�νδηλου αρ. ευρ. 44725 "ταν πιο ο!ογενοποιη!$νη (45x).
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και Σ"!ανσης που στεγ�ζεται στο Μουσε�ο Μπεν�κη 
και το οπο�ο ε�χε οργανωθε� απ� τη ΘΕΤΙΣ ΕΠΕ, το 
Μουσε�ο Μπεν�κη και το Ινστιτο%το Πυρηνικ"ς Φυσι-
κ"ς του ΕΚΕΦΕ «Δη!�κριτος».9 

Στο πολυκ�νδηλο αρ. ευρ. 44725 επιλ$χθηκαν π$ντε, 
εν� στο �λλο τρ�α διαφορετικ� ση!ε�α εφαρ!ογ"ς. Τα 
ση!ε�α αυτ� δεν λει�νθηκαν επιφανειακ�, με αποτ$λε-
σμα να υπ�ρξει πιθαν�ς απ�κλιση στα ποιοτικ� και τα 
ποσοτικ� στοιχε�α. 

Συνολικ� λοιπ�ν λ"φθηκαν ενν$α φ�σ!ατα. Ακολο%-
θησε επεξεργασ�α των φασ!�των !ε λογισ!ικ� QXAS και 

υπολογ�στηκε ο αριθ!�ς των γεγον�των (counts), �πως προ-
κ%πτει απ� την ολοκλ"ρωση των κορυφ�ν των φασ!�των 
στα 40ΚV. Η ποσοτικοπο�ηση των αποτελεσ!�των "ταν 
δυνατ" για �λα τα ση!ε�α, καθ�ς τα αντικε�!ενα δεν φ$-
ρουν επι!ετ�λλωση. Τα αποτελ$σ!ατα των αναλ%σεων 
παρουσι�ζονται στον π�νακα. 

Οι αναλ%σεις επιβεβα�ωσαν �τι και τα δ%ο πολυκ�ν-
δηλα ε�ναι κατασκευασ!$να απ� κρ�!α χαλκο%. Πιο 
συγκεκρι!$να, το !$ταλλο κατασκευ"ς τους αν"κει 
στην κατηγορ�α των !ολυβδο%χων !προ%ντζων (εικ. 8).10 

Εξα�ρεση στο σ%νολο αποτελε� το !$ταλλο κατασκευ"ς 

Αρ. Ευρ. Περιοχ" αν�λυσης 

Fe Co Ni Cu Zn Ag Sn Pb As

44725 Δ�σκος 0,2 0,04 0,2 78,1 1,9 1,7 10,3 8,9 Nd

Περιοχ" κ�λλησης Nd Nd Nd 6,1 5 Nd 46,1 42,6 Nd

Περ�τεχνη αλυσ�δα !ε 
γ�ντζο

0,4 Nd Nd 72,8 Nd Nd 5,7 21,1 Nd

Περ�τεχνη αλυσ�δα Ι 0,9 Nd 0,7 77,4 1,4 Nd 6 13,7 0,4

Σταυρ�ς περ�τεχνης I 1,4 Nd Nd 71 0,6 Nd 11,3 15,6 Nd

Σταυρ�ς περ�τεχνης II 0,3 Nd Nd 64,9 Nd Nd 10,3 24,5 Nd

Περ�τεχνη χωρ�ς γ�ντζο 0,5 Nd 0,2 74,2 1,4 Nd 7,9 15,8 Nd

Περ�τεχνη αλυσ�δα ΙΙ 0,1 Nd Nd 44,5 Nd Nd 5,1 50,3 Nd

Απλ" αλυσ�δα 0,6 Nd 0,2 81,3 11,66 Nd 2 4,12 Nd

44724 Δ�σκος 0,6 0,02 0,2 61,1 1,91 0,2 8,5 27,5 Nd

Αλυσ�δα 0,8 0,3 0,1 67,4 4,1 0,09 9,9 5,1 Nd

Σταυρ�ς 1,1 0,06 0,1 58,2 1,74 0,2 15,2 23,4 Nd

Π�νακας της χη!ικ"ς αν�λυσης των δ%ο πολυκ�νδηλων !ε τη !$θοδο της φθορισ!ο!ετρ�ας ακτ�νων Χ. 

Στοιχε�α
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της οκτ�σχη!ης αλυσ�δας και των δ%ο πολυκ�νδηλων. 
Το !εν πρ�το (αρ. ευρ. 44724), σ%!φωνα !ε το δι�γραμ-
μα, φα�νεται �τι αν"κει στην περιοχ" των !ολυβδο%χων 
τετρα!ερ�ν κρα!�των,11 εν� το δε%τερο σε !ια περιοχ" 
αν�!εσα σε τετρα!ερ$ς κρ�!α και σε ορε�χαλκο.12 

Στο πολυκ�νδηλο αρ. ευρ. 44724 και οι τρεις περιοχ$ς 
αν�λυσης παρουσι�ζουν παρε!φερ" ποιοτικ� χαρακτη-
ριστικ�. Δηλαδ" υπ�ρχει συν$πεια ως προς το ε�δος των 
βασικ�ν και δευτερευ�ντων στοιχε�ων, καθ�ς και των 
ιχνοστοιχε�ων. Τα ποσοστια�α αποτελ$σ!ατα ε�ναι επ�-
σης παρε!φερ" !ε !ικροδιαφορ$ς για �λες τις περιοχ$ς 

Εικ. 5-7. Το πολυκ�νδηλο αρ. ευρ. 44725 (λεπτομ$ρειες). 
Π�νω: περιοχ$ς καλυ!!$νες !ε πρ�σινο χρ�!α στους 

τ�νους της αυθεντικ"ς δι�βρωσης (45x). Μ$σο: %στερα απ� 
υγρ� επιφανειακ� καθαρισ!�, επιδιορθ�σεις !ε !αλακ" 
κ�λληση (45x). Κ�τω: δραστικ" αφα�ρεση της αρχικ"ς 
επιφ�νειας και “φ�γω!α” του εναπο!ε�ναντος υγιο%ς 

!ετ�λλου απ� τις προηγο%!ενες επε!β�σεις.

Εικ. 4. Η β�ση του πολυκ�νδηλου αρ. ευρ. 44725 
(λεπτομ$ρεια). Το ο!οι�!ορφο στρ�!α καφε!αυροπρ�σινου 

χρ�!ατος, το οπο�ο κατ� τ�πους περιορ�ζεται απ� 
εστ�ες καθαρισ!$νου, πρ�ην διογκω!$νου κυπρ�τη και 
!ικροβελονισ!ο%ς. Τελικ" κατ�σταση !ε κατασκευ" 

ε!φανο%ς γ�ντζου αν�ρτησης απ� ακρυλικ" !ορφοποιη!$νη 
ρ�βδο (Plexiglass).
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εκτ�ς απ� τον !�λυβδο, ο οπο�ος παρουσι�ζεται ιδια�τε-
ρα αυξη!$νος στον δ�σκο και στον σταυρ�. Η α%ξηση αυ-
τ" δικαιολογε� τη συνειδητ" προσθ"κη του !ολ%βδου !ε 
σκοπ� τη βελτ�ωση των ιδιοτ"των του κρ�!ατος, �πως 
θα αναφερθε� παρακ�τω. 

Σε αντ�θεση !ε το πολυκ�νδηλο αυτ�, στο �λλο τα 
στοιχε�α παρουσι�ζουν αρκετ$ς διαφοροποι"σεις απ� 
περιοχ" σε περιοχ" τ�σο σε ποιοτικ�, �σο και σε ποσο-
τικ� επ�πεδο. Για παρ�δειγ!α, !�νο τα ποιοτικ� αλλ� 
και κ�ποια ποσοτικ� αποτελ$σ!ατα της σ%στασης του 
δ�σκου ταιρι�ζουν !ε αυτ� που προ$κυψαν απ� την αν�-
λυση των τρι�ν τ!η!�των του πολυκ�νδηλου αρ. ευρ. 
44724. Ουσιαστικ� ρ�λο !πορε� να $χει πα�ξει το γε-
γον�ς �τι τα ση!ε�α εφαρ!ογ"ς της δ$σ!ης ακτ�νων Χ 
δεν ε�χαν λειανθε� επιφανειακ�, για να ληφθο%ν �σο το 
δυνατ�ν πιο αξι�πιστα αποτελ$σ!ατα απ� τη σ%σταση 
του !ετ�λλου. Αυτ� �σως ση!α�νει ε�τε �τι κ�ποια απ� τα 
βασικ� "/και δευτερε%οντα στοιχε�α των κρα!�των δε�-
χνουν ε!πλουτισ!$να, �πως στην περ�πτωση του !ολ%β-
δου, ε�τε �τι ορισμ$να απ� τα ιχνοστοιχε�α δεν !π�ρεσαν 
να ανιχνευθο%ν. Η διατ"ρηση της ψευδ�!ορφης αρχικ"ς 
επιφ�νειας ενδ$χεται να ε!π�δισε την αν�χνευση των τε-
λευτα�ων.13

Απ� την �λλη πλευρ�, θα πρ$πει να ληφθε� υπ�ψη 
και η πιθαν�τητα επιλογ"ς και χρ"σης διαφορετικ�ν 
κρα!�των αν�λογα !ε τα !$ταλλα/κρ�!ατα που ε�χαν οι 

τεχν�τες στη δι�θεσ" τους. Μια τ$τοια περ�πτωση �σως 
δικαιολογε�ται απ� την παρουσ�α του αρσενικο% σε $να 
!�νο κο!!�τι της περ�τεχνης αλυσ�δας του πολυκ�νδη-
λου αρ. ευρ. 44725.

Το �διο θα !πορο%σε να σχολιαστε� και για το !$ταλλο κα-
τασκευ"ς του οκτ�σχη!ου αλυσιδωτο% τμ"ματος του �διου 
πολυκ�νδηλου. Υπ�ρχει, β$βαια, περ�πτωση να $γινε επι-
λογ" εν�ς κρ�!ατος που να συγκ$ντρωνε τις απαιτο%!ενες 
τεχνολογικ$ς ιδι�τητες " το συγκεκρι!$νο τ!"!α να αν"κε 
σε �λλο πολυκ�νδηλο της �διας εποχ"ς.

Η χρ"ση ε�τε του !ολυβδο%χου !προ%ντζου, ε�τε του 
τετρα!ερο%ς κρ�!ατος, ακ�!α και ορε�χαλκου, για την 
κατασκευ" των πολυκ�νδηλων δικαιολογε�ται απ� �πο-
ψη τεχνολογικ" αλλ� και !εταλλουργικ". 

Σε �,τι αφορ� την τεχνικ" κατασκευ"ς τους, τα αντι κε�!ενα 
β�σει του !ετ�λλου, σε συνδυασ!� !ε το π�χος, την πο-
ρ�δη υφ" και την αν%παρκτη πλαστικ�τητ� του, οδηγο%ν 
στο συ!π$ρασ!α της χ%τευσης. Και τα δ%ο κρ�!ατα, 
λοιπ�ν, ενδε�κνυνται για χ%τευση. Ο !προ%ν τζος δεν 
ε�ναι $να ιδιαιτ$ρως �λκι!ο !$ταλλο,14 το τετρα!ερ$ς 
ε�ναι $να !$ταλλο ανθεκτικ� και ιδανικ� προς χ%τευση15 

και η προσθ"κη του !ολ%βδου ακ�!α και στον ορε�χαλ-
κο16 βελτι�νει τις τεχνολογικ$ς ιδι�τητες των κρα!�των, 
κυρ�ως ως προς τη !ε�ωση του ση!ε�ου τ"ξης τους και 
την α%ξηση της ρευστ�τητ�ς τους κατ� τη χ%τευση του 
!ετ�λλου στα καλο%πια. Επιπλ$ον προσδ�δει �γκο και 
β�ρος στην κατασκευ".17 

Η !$θοδος της χ%τευσης –αν δηλαδ" $χει χρησι-
!οποιηθε� η τεχνικ" του “χα!$νου κεριο%”, της �!!ου 
" των ανοιχτ�ν καλουπι�ν–18 ε�ναι δ%σκολο να εξα-
κριβωθε�. Πρ�κειται για !ελ$τη σε εξ$λιξη τ�σο για 
τα πολυκ�νδηλα, �σο και για τα περισσ�τερα χ�λκινα 
αντικε�!ενα που αν"κουν στη βυζαντιν" συλλογ" του 
Μουσε�ου Μπεν�κη.19 

Ως προς τις χα!ηλ$ς συγκεντρ�σεις !ολ%βδου που 
εντοπ�στηκαν στα οκτ�σχη!α αλυσιδωτ� τμ"ματα των 
πολυκ�νδηλων, ο τρ�πος κατασκευ"ς και εδ� $χει πα�-
ξει καθοριστικ� ρ�λο, εφ�σον προϋποθ$τουν χυτ$ς ρ�β-
δους που στη συν$χεια $χουν κοπε� και !ορφοποιηθε� !ε 
θερ!ικ" και !ηχανικ" επεξεργασ�α. Ε�ν τα ποσοστ� του 
"ταν υψηλ�, το κρ�!α χαλκο% θα "ταν αδ%νατο να σφυρη-
λατηθε�. Ο !�λυβδος, λ�γω της διασπορ�ς του υπ� !ορ φ" 
!ικροσκο πικ�ν σφαιριδ�ων στην κρυσταλλικ" δο!" του 
!ετ�λλου –ε�τε στους κ�κκους, ε�τε στις διαχωριστικ$ς 
τους επιφ�νειες–, θα το καθιστο%σε ψαθυρ�.20 

Ως προς τη !εταλλουργικ" προσ$γγιση του υλικο% 

Εικ 8. Τρι!ερ$ς δι�γρα!!α !ολ%βδου-κασσιτ$ρου- 
ψευδαργ%ρου.
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κατασκευ"ς των πολυκ�νδηλων, θα !πορο%σε εκ πρ�-
της �ψεως να ειπωθε� �τι η χρ"ση του !προ%ντζου δεν 
συν�δει ο%τε !ε την εποχ" στην οπο�α η Βερ%κοκου τα 
χρονολογε�, δηλαδ" στον 9ο-11ο αι�να, ο%τε !ε την πι-
θα νολογο%μενη προ$λευσ" του απ� την Εγγ%ς Ανατολ". 
Κατ� την περ�οδο αυτ" ε�ναι συχν�τερη η χρ"ση του 
ορε�χαλκου σε σχ$ση !ε αυτ" του !προ%ντζου, δικαιολο-
γ�ντας την αξιοπο�ηση του τελευτα�ου στην οκτ�σχη!η 
αλυσ�δα του πολυκ�νδηλου αρ. ευρ. 44725 ‒ ε�ν θεω-
ρηθε� �τι χρησι!οποι"θηκε το κρ�!α αυτ� και �χι το 
τετρα!ερ$ς. Και αυτ� δι�τι η προ!"θεια του κασσ�τε-
ρου για την παρασκευ" του κρ�!ατος κατ� τα τ$λη του 
4ου - αρχ$ς του 5ου αι�να, στη Μεσ�γειο και τη Μ$ση 
Ανατολ", �ρχισε να περιορ�ζεται σε σχ$ση !ε αυτ" του 
φθην�τερου ψευδ�ργυρου.21 Αντ�θετα, τα τετρα!ερ" 
ξεκ�νησαν να χρησι!οποιο%νται απ� τον 3ο αι�να και 
επικρ�τησαν στην αγορ� για πολλο%ς αι�νες.22 Έτσι η 
χρ"ση των συγκεκριμ$νων κραμ�των, αν τελικ� τη δε-
χθο%με, συ!φωνε� !ε τη χρονολ�γηση κατασκευ"ς των 
οκτ�σχη!ων αλυσ�δων που προτε�νει η Βερ%κοκου.

Η προτ�!ηση του !προ%ντζου $ναντι του ορε�χαλκου 
και των τετρα!ερ�ν κρα!�των σ�γουρα οφε�λεται στις 
τεχνολογικ$ς ιδι�τητες του μετ�λλου, �πως προανα-
φ$ρθηκε. Παρ�λληλα θα πρ$πει να ληφθε� υπ�ψη και 
το ε�δος των αντικει!$νων για τα οπο�α προορ�στηκε 
αυτ� το σπ�νιο για την εποχ" και συνεπ�ς πιο ακριβ� 
!$ταλλο. Τα πολυκ�νδηλα του Μουσε�ου Μπεν�κη ε�-
ναι αντικε�!ενα εκκλησιαστικ� !ε πολυτελ" κατασκευ", 
οπ�τε δικαιολογε�ται η συνειδητ" επιλογ" εν�ς τ$τοιου 
υλικο%, μολον�τι και ο ορε�χαλκος θεωρε�το πολυτελ$ς 

!$ταλλο – αν και για διαφορετικο%ς λ�γους.23 Εξ�λλου 
η διακ�νηση του κασσιτ$ρου, ακ�!α και σε !εγ�λες απο-
στ�σεις και απ� διαφορετικ$ς προελε%σεις, ε�τε ως πρω-
τογενο%ς υλικο% (απευθε�ας απ� τα !εταλλε�α),24 ε�τε ως 
δευτερογενο%ς (ανακυκλ�σι!ο υλικ�), δεν ε�χε εντελ�ς 
εκλε�ψει. Υπ�ρχουν αναφορ$ς στη σ%γχρονη βιβλιο-
γραφ�α για τ$τοιου ε�δους !ετακιν"σεις ακ�!α και στα 
!εσαιωνικ� χρ�νια.25 Η κυμαιν�μενη περιεκτικ�τητα τ�-
σο των βασικ�ν �σο και των δευτερευ�ντων στοιχε�ων, 
ακ�!α και στο �διο αντικε�!ενο, σχετ�ζεται !�λλον με 
τη χρ"ση προϊ�ντων ανακ%κλωσης. Η απουσ�α κ�ποιων 
ιχνοστοιχε�ων ‒εφ�σον β$βαια αποκλεισθε� η περ�πτωση 
μη αν�χνευσ"ς τους !ε τον φθορισ!�‒ " η !ε!ονω!$νη 
παρουσ�α κ�ποιων �λλων, �πως του αρσενικο% και του 
αργ%ρου στο πολυκ�νδηλο αρ. ευρ. 44725, αποτελε� !�α 
επιπλ$ον $νδειξη. Συνεπ�ς, για κ�ποιες ειδικ$ς κατηγο-
ρ�ες αντικει!$νων επιλεγ�ταν $να “πολ%τι!ο” !$ταλλο, 
$στω και σε δε%τερη χρ"ση. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Τα πιο συχν� ε!φανιζ�!ενα προϊ�ντα δι�βρωσης του 
χαλκο% ε�ναι το υποξε�διο του χαλκο% (Cu2O) και ο βασικ�ς 
ανθρακικ�ς χαλκ�ς [CuCO3Cu(OH)2].

2. L. Selwyn, Metals ; ad�corrosion,�A�Handbook�for�the�Con�
servation�Professional (Canada 2004) 64.

3. Μ�α απ� τις !ορφ$ς δι�βρωσης κατ� την οπο�α προκα-
λε�ται επιλεκτικ� τοπικ" δι�λυση της επιφ�νειας, εξαιτ�ας 
της παρουσ�ας χλωρι�ντων στο !$ταλλο. Η δι�λυση $χει ως 
αποτ$λεσ!α τον σχη!ατισ!� κοιλοτ"των ποικ�λων !εγεθ�ν 
στην επιφ�νεια του μετ�λλου.

4. Δηλαδ" το ισο!ερ$ς υδροξειχλωρ�διο του χαλκο% [Cu2 

Cl(OH)3].

5. Ως προς το !$ταλλο παρατηρο%νται κρυσταλλικ$ς ατ$-
λειες και διαφοροποι"σεις στην κρυσταλλικ" δο!" του (π.χ. 
κρ�!ατα) και διαφορετικ$ς τεχνικ$ς κατασκευ"ς, εν� ως προς 
το περιβ�λλον $χουμε διαφοροποι"σεις στη θερ!οκρασ�α, 
την υγρασ�α, τη συγκ$ντρωση !ιας ουσ�ας κ.�.

6. Πρ�κειται για $να κρ�!α !ολ%βδου και κασσιτ$ρου που 
χρησι!οποι�ταν στη συγκ�λληση !εταλλικ�ν τ!η!�των. 
Θεωρε�ται !αλακ" κ�λληση, δι�τι η εφαρ!ογ" της απαιτε� 
πολ% χα!ηλ�τερες θερ!οκρασ�ες (γ%ρω στους 450ο C) απ� 
αυτ$ς που προϋποθ$τουν οι σκληρ$ς κολλ"σεις (κολλ"σεις 
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MARA VERYKOKOU
Two Byzantine brass polykandela�in the Benaki Museum

In the summer of 2008 Stylianos Liangis donated two 
Byzantine brass polykandela� in memory of Iphigeneia 
Liangi. The objects had been acquired at an auction held 
by the art dealers Royal-Athena Galleries and Bonhams, 
where the two auction houses had dated the polykandela�to 
the sixth-seventh centuries. They were incorporated into 
the Museum’s Byzantine Collection under the inventory 
numbers 44724 and 44725 respectively and transferred to 
the museum’s Metals Conservation Laboratory, where they 
were conserved prior to being displayed in the museum’s 
permanent exhibition. Despoina Kotzamani, head of the 
Metals, Glass and Bony Conservation Laboratory carried 
out the necessary analyses on the composition of the metal 

in order to ascertain the base material and the method of 
construction used, and to provide a dating for the objects 
on the basis of the alloys they used. 

The purpose of this study is to assign the two objects to 
the appropriate categories of lighting devices on the basis of 
their construction and decoration, using the extensive range 
of comparative material at our disposal.

The question of dating will require considerable attention 
as the polykandela�belong to a category of brass objects 
which comes into use in the sixth century and continues 
in use to the end of the thirteenth century. Moreover the 
difficulty of dating the objects is partly due to the fact that 
the dating of the suspension chains is not always consistent 

!ε ση!ε�ο τ"ξης ελ�χιστα χα!ηλ�τερο απ� εκε�νο του προς 
συγκ�λληση !ετ�λλου). Ο !εταλλουργικ�ς δεσ!�ς δεν ε�ναι 
ιδια�τερα ανθεκτικ�ς. 

7. Απ� την υφ" και απ� το �τι "ταν αδι�λυτη στην ακετ�νη 
�πως και σε �λλους διαλ%τες που χρησι!οποι"θηκαν στη συ-
ν$χεια, πιθανολογε�ται η χρ"ση εποξειδικ"ς ρητ�νης.

8. Μ$σο σταθεροπο�ησης των τοπικ� προβλη!ατικ�ν πε-
ριοχ�ν λ�γω της παρουσ�ας χλωριο%χων εν�σεων. Κατ� την 
εφαρ!ογ" του διασπ�νται οι εν�σεις αυτ$ς και σχη!ατ�ζονται 
ο σταθερ�ς χλωριο%χος χαλκ�ς και οξε�δι� του. 

9. Στο πλα�σιο του προγρ�!!ατος ΤΕΣΣ – ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ Ε 
και Τ Κοινοπραξ�ες – ΑΤΤ- 29. 

10. Κρ�!α χαλκο% σε αν�!ειξη !ε κασσ�τερο και υψηλ� 
ποσοστ� !ολ%βδου.

11. Κρ�!ατα χαλκο% !ε εξ�σου ση!αντικ$ς συγκεντρ�σεις 
κασσιτ$ρου, ψευδαργ%ρου και !ολ%βδου.

12. Κρ�!α χαλκο% και ψευδαργ%ρου.

13. Η διατ"ρηση της αρχικ"ς επιφ�νειας !πορε� να 
δη!ιουργ"σει τ$τοια προβλ"!ατα, σ%μφωνα με τον A. Καρ%-
δα (προσωπικ" επαφ" 2009).

14. O. Untracht, Metal�Techniques�for�Craftsmen (New York 
1975) 18· Γ.Γ. Αντων�πουλος, Μέταλλα�και�Κρά�ατα (Θεσσα-
λον�κη 1986) 225-26.

15. To κρ�!α !ελετ�ται απ� το εργαστ"ριο Μετ�λλου, 
Γυαλιο% και Οστ$ινου Υλικο% του Μουσε�ου Μπεν�κη (Δ. 
Κοτζα!�νη, Μ.Α. Ζαχαρ�α, Γ. Καρ%δη, Α. Φωκ�) στο πλα�-

σιο της διερε%νησης της τεχνολογ�ας κατασκευ"ς, σ%στασης 
και κατ�στασης διατ"ρησης των χ�λκινων αντικει!$νων στη 
Βυζαντιν" Συλλογ" του Μουσε�ου Μπεν�κη, που χρονολο-
γο%νται στην %στερη αρχαι�τητα. Στ�χος της δουλει�ς αυτ"ς 
ε�ναι να υποστηριχθε�, �σο καλ%τερα γ�νεται, η !ελ$τη της 
επιμελ"τριας της Συλλογ"ς Α. Δρανδ�κη και να συ!β�λει 
στην κ�λυψη εν�ς επιστη!ονικο% κενο% στον χ�ρο της βυζα-
ντιν"ς !εταλλοτεχν�ας και !εταλλουργ�ας. 

16. P.T. Craddock ‒ S.C. La Niece ‒ D.R. Hook, Brass in 
the Medieval Islamic World, στο: P.T. Craddock (επι!.), 2000 
Years�of�Zinc�and�Brass (London 1990) 73-102.

17. R. Ward, Islamic�Metalwork (London 1993) 29.

18. Untracht (ση!. 14) 338, 325, 330.

19. Βλ. ση!. 15.

20. D.A. Scott, Metallography�and�MicroQ�ruW�ure�of�Ancient�
and�HiQ�orical�Metals (Singapore 1991) 23.

21. Craddock ‒ La Niece ‒ Hook (ση!. 16).

22. P.T. Craddock, The composition of copper alloys used by 
the Greek, Etruscan and Roman civilizations. The Οrigins and 
Εarly Use of Brass, Journal�of�Archaeological�Science 5 (1978) 
1-16.

23. D. Kotzamani, Technical and Chemical Examination of 
the Brass Bucket with a hunting Scene, Μουσείο�Μπενάκη 2 
(2002) 55-70.

24. Craddock ‒ La Niece ‒ Hook (ση!. 16).

25. Craddock ‒ La Niece ‒ Hook (ση!. 16).
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with that of the discs, as they may constitute two distinct 
objects as the result of separation.

The first brass polykandelon�(inv. no. 44724) to be studied 
is cast and consists of a pierced disc, three chains and a 
suspension ring (figs 1-3). The chain is 45 cm long while the 
disc has a diameter of 30.9 cm and nine openings, in which 
glass oil lamps would have been placed. Three rings have 
been soldered to the upper surface of the disc by means of 
which the chains are attached. The three suspension chains 
end in a pierced Maltese cross. The chain which ends in the 
suspension ring is attached to the upper arm of this cross. 
The second brass polykandelon�(inv. no. 44725) is also cast 
and consists of a pierced disc with three chains which end in 
a suspension ring (figs 4-6). It is 67.5 cm high and the disc 
has a diameter of 27.5 cm. The disc has six openings around 
its circumference for fitting the glass oil lamps. Three rings 
are soldered to the upper surface of the disc, through which 
the hooks of the chains pass. 

A dating of polykandelon�A (inv. no. 44724) in the ninth-
eleventh century is confirmed by comparing it to the one in 
the Averoff Collection (fig. 11) and another in the Louvre 
Museum (fig. 10). The same applies to polykandelon�B 
(inv. no. 44725), when it is compared with the one in the 

British Museum (fig. 16) and with a large group of lighting 
devices from the Monastery of Saint Titos in Crete and the 
polykandela from Kairouan. Added confirmation of the 
dating of the second polykandelon�to the ninth-eleventh 
century comes from the comparative material which has 
emerged from the excavations at Ravy and Beycesultan.

On the basis of the dating of the Benaki Museum’s 
polykandela� we can proceed to classify them in the 
categories of objects proposed by Maria Xanthopoulou 
and compare them with similar Byzantine and Islamic 
examples. It is important to note that a large number of 
objects have been re-dated in the light of new publications 
and archaeological finds. Motifs and patterns which were 
described as “Byzantine” in the past have been shown to be 
closer to Islamic models, with the result that the influence 
the two cultures exercised over one another can be seen 
to be quite strong not just in the border areas of the two 
empires but also in the hinterland.

The Benaki Museum’s two polykandela�are examples of 
exceptional craftsmanship. Visitors to the museum cannot 
help but be impressed, when they think about the wonder 
someone coming to church to pray would have felt in 
experiencing the illumination they provided. 
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