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ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ
ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ

Α\ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Σύντομη ιστορική επισκόπηση
Ή Μικρά ’Ασία ή Άνατολία εύρίσκεται, ώς γνωστόν, στο δυτικό άκρο
της άσιατικής ήπείρου καί κατέχει σπουδαία θέση άπό γεωπολιτική καί
στρατηγική άποψη θεωρούμενη. Κεΐται μεταξύ τριών ήπείρων, ήτοι: τής
’Ασίας, τής Εύρώπης καί τής ’Αφρικής1.
Ή Μικρά ’Ασία κατέχει τεράστια έκταση. ’Έχει μεγάλες καί εύφορες
πεδιάδες, οί όποιες άρδεύονται άπό άφθονα πηγαία καί ποτάμια υδατα,
υψηλά ορη χωρίζουν τή χώρα σέ έπιμέρους τμήματα καί υπάρχουν άπέραντα δάση. Βόρεια βρέχεται ή χώρα άπό τον Ευξεινο Πόντο καί δυτικά
άπό τή Μεσόγειο Θάλασσα. Οί άκτές έμφανίζουν πλούσιο διαμελισμό,
1. Επιθυμώ να έκφράσω καί άπό τή θέση αύτή τις θερμές μου εύχαριστίες προς
δλους εκείνους οί όποιοι καθ’ οίονδήποτε τρόπον έβοήθησαν τον γράφοντα καί συνέ
βαλαν στην ολοκλήρωση τής παρούσης μελέτης. Ειδικότερα εύχαριστώ: α) τούς συ
ναδέλφους τής 4ης Εφορείας Βυζαντινών ’Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου, μετά τών
οποίων συζήτησα κατά καιρούς διάφορα προβλήματα, β) τόν φιλόξενο λαό τής γείτονος Τουρκίας για τή βοήθειά του. γ) τή δεσποινίδα ’Ελευθερία Καντή. ή οποία έπεξεργάσθηκε ήλεκτρονικά το κείμενο, δ) τή σύζυγο καί συνεργάτιδα, φιλότεχνο καί φιλίστορα κυρία Μαρία Gehlhoff-Βολανάκη, ιατρό, για τήν ήθική συμπαράσταση καί
τήν πολύπλευρη βοήθειά της, ε) τα παιδιά μας Ήλία καί Χριστίνα, για τήν κατανόη
ση καί τήν υπομονή των.
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υπάρχουν φυσικοί κόλποι και όρμοι κατάλληλοι γιά την κατασκευή
άσφαλών λιμένων. Το υπέδαφος έχει πλούσια κοιτάσματα μετάλλων, τα
όποια άρχισαν να έκμεταλλεύονται οί άνθρωποι άπό πολύ ενωρίς. Γενικά
ή Μικρά Άσία έχει όλες τις προϋποθέσεις γιά να ζήσει ό άνθρωπος και
να αναπτυχθεί 6 πολιτισμός.
Ή Άνατολία υπήρξε ή κοιτίδα πολλών λαών καί ό τόπος οπού έγεννήθηκαν καί ήκμασαν μεγάλοι καί υψηλού επιπέδου πολιτισμοί, μέ έντο
νη άκτινοβολία στους γύρω λαούς καί γόνιμη επίδραση στούς μεταγενέ
στερους πολιτισμούς.
’Ήδη κατά τα τέλη τής δευτέρας π.Χ. χιλιετηρίδας (πρώτος άποικισμύς) καί κατά το πρώτο μισό τής πρώτης π.Χ. χιλιετηρίδας (δεύτερος
άποικισμός), άποικοι προερχόμενοι άπό τις περιοχές τής κυρίως Ελλά
δος καί τα νησιά τού Αιγαίου Πελάγους έγκατεστάθηκαν σέ περιοχές
τής Μικρας ’Ασίας, στά παράλια άρχικά καί στην ένδοχώρα άργότερα,
καί ίδρυσαν πολυάριθμες έλληνικές άποικίες. Πολλές άπό αύτές έξελίχθησαν μέ την πάροδο τού χρόνου καί άπέβησαν κέντρα παραγωγής καί
έμπορίου, σπουδαία κέντρα επικοινωνίας, καί έγνώρισαν μεγάλη οικονο
μική, πνευματική, καλλιτεχνική καί γενικότερα πολιτιστική άνθηση.
Πολλές άπό τις έλληνικές άποικίες τής Μικρας’Ασίας έξελίχθησαν σέ
μεγάλες καί πολυάνθρωπες πόλεις καί άπέβησαν πολιτιστικά κέντρα μέ
έντονη άκτινοβολία στις γύρω άπό αύτές περιοχές, μέ άποτέλεσμα νά
διαδοθούν στούς άλλους λαούς ή έλληνική γλώσσα, ή φιλοσοφία, ή παι
δεία καί ό έλληνικές πολιτισμός γενικότερα. Γιά μεγάλο χρονικό διά
στημα οί έλληνικές άποικίες τής ’Ιωνίας, καί τής Δυτικής Μικρας ’Ασίας
γενικότερα, ύπέφεραν άπό τις πιέσεις τών Περσών καί έταλαιπωρήθησαν μεγάλως, ιδιαίτερα κατά τή διάρκεια τών Περσικών Πολέμων.
Ή Μικρά ’Ασία ύπήχθη υπό τούς Ρωμαίους καί ή πόλη τής Εφέσου,
μέ το περίφημο ιερό τής Άρτέμιδος, τό Άρτεμίσιον, ένα άπό τά έπτά θαύ
ματα τού άρχαίου κόσμου, άπέβη ή πρωτεύουσα τής επαρχίας τής ’Ασίας.
Κατά τή βυζαντινή περίοδο ή Μικρά Άσία2 άπετέλει επί αιώνες τή
σπονδυλική στήλη τής Βυζαντινής Αύτοκρατορίας καί τήν περιοχή ή οποία
εφόδιαζε τό κράτος μέ νέο πληθυσμό, στρατιώτες καί προϊόντα πρωτογε
νούς παραγωγής. Ειδικά μετά τήν άπώλεια τών άνατολικών επαρχιών τής
2. G. Ostrogorsky, Geschichte des byzantinischen Staates. Μόναχο 1963, σσ. 67 κ.έξ.
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Βυζαντινής Αύτοκρατορίας (Αίγύπτου, Παλαιστίνης, Συρίας), έξαιτίας του
ψυχικού χάσματος το όποιο είχε δημιουργηθεΐ λόγω των θρησκευτικών ερί
δων καί τής έμφανίσεως καί ραγδαίας έξαπλώσεως του ισλαμισμού, ή Μι
κρά ’Ασία άπέβη ό σιτοβολώνας τής Βυζαντινής Αύτοκρατορίας καί ό κύ
ριος άνεφοδιαστής τροφίμων τής Κωνσταντινουπόλεως.
Μετά τη μάχη τού Ματζικέρτ (1071 μ.Χ.) καί τη βαθμιαία κατάλη
ψη των περιοχών τής Μικρας ’Ασίας υπό τών ’Οθωμανών Τούρκων, σέ
διάστημα τεσσάρων αιώνων περίπου έπραγματοποιήθηκε, οχι χωρίς
άγώνες καί παλινδρομήσεις, ό έξισλαμισμός καί ό έκτουρκισμός τού
πληθυσμού τής Μικρας ’Ασίας'1, ό όποιος επί αιώνες ήτο -τουλάχιστον
κατά το μεγαλύτερο αύτοΰ μέρος- έλληνόφωνος καί άνήκε στη χριστια
νική ’Ορθόδοξη Εκκλησία.
Μετά τήν οριστική κατάληψη ολοκλήρου τής Μικρας ’Ασίας υπό τών
’Οθωμανών Τούρκων, παρέμειναν σέ αύτήν ορισμένες χριστιανικές εστίες,
έν είδει νησίδων (Καππαδοκία1, Πόντος, Νοτιοδυτική Μικρά ’Ασία, Κων
σταντινούπολη κ.λπ.), στίς όποιες συνεχίσθηκε άδιάκοπα ό Ιστορικός βίος
μέχρι τή Μικρασιατική Καταστροφή τού έλληνισμού τής Μικρας ’Ασίας τό
έτος 1922 καί τήν κατά τό 1923 άνταλλαγή τών πληθυσμών, μεταξύ Ελλά
δος καί Τουρκίας, σύμφωνα μέ τή συνθήκη τής Λωζάννης.
Διά τού τρόπου αύτοΰ έτερματίσθη ό βίος σημαντικών κέντρων τού
ελληνισμού καί τού χριστιανισμού, τά όποια είχαν συνεχή ιστορικό βίο
αιώνων καί χιλιετηρίδων. Περί τό 1.500.000 'Έλληνες χριστιανοί έγκατέλειψαν τις εστίες των στή Μικρά ’Ασία καί έγκατεστάθησαν στήν Ελλάδα
καί περί τούς 500.000 μουσουλμάνοι Τούρκοι έφυγαν άπό τήν Ελλάδα καί
έγκατεστάθησαν στή Μικρά ’Ασία, ιδία στά δυτικά παράλια αύτής’ύ3 4 5

3. Σπ. Βρυώνης, Ή παρακμή τον μεσαιωνικόν ελληνισμόν στή Μικρά ’Ασία και
ή διαδικασία εξισλαμισμον ( 11ος-15ος αιώνας), ’Αθήνα 1996, σσ. 14 κ.έξ.
4. I. Βολανάκης, «Ό ναός El Nazar στο Göreme της Καππαδοκίας», άνάτυπο άπό τό
περιοδικό Θεολογία, τόμ. 65 (1994) τχ. Δ' [σσ. 202-242, ιδία άρίθμηση σσ. 1-48], σ. 9.
5. Είναι άξιοσημείωτο δτι πολλοί άπό τούς μουσουλμάνους αυτούς ήσαν έξισλαμισθέντες Έλληνες χριστιανοί, οί όποιοι για να άποφύγουν τήν καταπίεση καί τή βα
ριά φορολογία, να περισώσουν τις περιουσίες των καί να διατηρήσουν τά προνόμιά
των ήσπάσθησαν τον ισλαμισμό. Πολλοί άπό αύτούς δεν έγνώριζαν τήν τουρκική
γλώσσα. 'Ορισμένοι δε ομιλούν μέχρι σήμερα καί τήν ελληνική καί μάλιστα ιδιώμα
τα αύτής (κρητική διάλεκτο, οΐ έκ Κρήτης καταγόμενοι).
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2. Χριστιανικές αρχαιότητες και μνημεία τής Μικράς ’Ασίας
Ό χριστιανισμός διεδόθη ένωρίτατα στις περιοχές της Μικράς Άσίας(>,
κυρίως άπο την Παλαιστίνη καί τη Συρία'. Ό άπόστολος Παύλος περιο
δέυσε στη Μικρά ’Ασία κατά το 46 μ.Χ., έκήρυξε καί ίδρυσε κατά τό
πους Εκκλησίες*8. 97Ό άπόστολος καί εύαγγελιστής ’Ιωάννης εζησε καί
εδρασε στην ’Έφεσο, δπου άπέθανε σέ βαθύ γήρας καί έτάφη. Ό άπό
στολος Φίλιππος εζησε καί εδρασε στήν Ίεράπολη τής Φρυγίας, οπού
έμαρτύρησε καί έτάφη το έτος 87 μ.Χ.
’Ήδη περί το τέλος του 1ου αιώνα μ.Χ. υπάρχουν στη Μικρά ’Ασία
οργανωμένες τοπικές Εκκλησίες, οί όποιες άναφέρονται στήν ’Αποκάλυ
ψη του Ίωάννου0. Των ’Εκκλησιών αύτών προ'ίσταντο έπίσκοποι, οί
όποιοι ονομάζονται υπό του Ίωάννου «άγγελοι»10. 11
Οί ’Εκκλησίες αύτές
είναι οί έξης: α) Εφέσου, β) Σμύρνης, γ) Περγάμου, δ) Θυατείρων, ε)
Σάρδεων, στ) Φιλαδέλφειας καί ζ) Λαοδικείας.
Κατά την παλαιοχριστιανική εποχή (4ος-6ος αιώνας μ.Χ.) άνεγείρεται μεγάλος άριθμός χριστιανικών μνημείων στις περιοχές τής Μικράς
’Ασίας11. Τα περισσότερα άπο αύτά άνήκουν στον τύπο τής τρίκλιτης,
ξυλόστεγης έλληνιστικής βασιλικής. Όρισμένες άπο τις βασιλικές αύτές
φέρουν έγκάρσιο κλίτος σέ σχήμα Τ. Πρόκειται συνήθως για μεγάλων
διαστάσεων οικοδομήματα, τα όποια φέρουν κιονοστοιχίες ή πεσσοστοιχίες καί χωρίζονται σέ τρία κλίτη. Γύρω άπο τις βασιλικές υπάρχουν
διάφορα προσκτίσματα12. Τά δάπεδα τών βασιλικών καλύπτονται μέ

6 .Πράξεις, 2,5-11.
7. I. Βολανάκης, «Ό ναός El Nazar...», δ.π., σ. 7.
8. Πράξεις, 13, 13 κ.έξ. Β. Στεφανίδης, ’Εκκλησιαστική Ιστορία, απ’άρχής μέ
χρι σήμερον, ’Αθήνα 1959ή σ. 33.
9. Άποκάλυψις, 1, 11.
10. Άποκάλυψις, 2, 1: «Τω άγγέλω της έν Έφέσω εκκλησίας γράψον [...]».
11. Γ. Σωτηρίου, Χριστιανική και Βυζαντινή ’Αρχαιολογία, τόμ. Α', ’Αθήνα
1962, σσ. 275 κ.έξ.
12. I. Βολανάκης, «Τα παλαιοχριστιανικά μνημεία τής Δωδεκανήσου», Άφιέρωμα εις τον Μητροπολίτην Ρόδου κ.κ. Σπυρίδωνα, επί τή συμπληρώσει τεσσαράκοντα
ετών άρχιερατείας, ’Αθήνα 1988, σ. 311.
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μαρμάρινες πλάκες, μαρμαροθετήματα, πολύχρωμα ψηφιδωτά, πήλινες
πλάκες κ.λπ. Οί εσωτερικές έπιφάνειες των τοίχων των βασιλικών έφε
ραν γραπτό διάκοσμο.
Τα παλαιοχριστιανικά μνημεία τής Μικράς’Ασίας άνηγέρθησαν κατά
τον 4ο-6ο αιώνα μ.Χ. καί άρχισαν να ερειπώνονται άπο τον 7ο αιώνα
μ.Χ. καί μετά, έξαιτίας φυσικών καταστροφών καί τών πειρατικών έπιδρομών. 'Ορισμένα άπο τα μνημεία αύτά έχουν άνασκαφεΐ, μελετηθεί καί
δημοσιευθεΐ, ενώ πολυάριθμα μνημεία παραμένουν μέχρι σήμερα άνεξερεύνητα ή έχουν έλλιπώς μελετηθεί.
Κατά τη βυζαντινή καί μεταβυζαντινή εποχή άνεγείρονται έπίσης
χριστιανικά μνημεία στη Μικρά ’Ασία, αν καί σέ περιορισμένη κλίμακα.
'Ορισμένα άπο αύτά μετετράπησαν άργότερα σέ μουσουλμανικά τεμένη
καί έτσι διετηρήθησαν. ’Άλλα διετηρήθησαν ως χριστιανικοί ναοί μέχρι
το 1923, ενώ τά περισσότερα έρειπώθησαν ή κατεστράφησαν.
Μέχρι σήμερα δέν έχουν έπαρκώς έρευνηθεΐ καί 'ιστορικά άξιοποιηθεΐ
τά χριστιανικά μνημεία τών εκτεταμένων περιοχών τής Μικράς ’Ασίας1,1.
Ό γράφων είχε την εύκαιρία κατά τά τελευταία έτη νά έπισκεφθεί επα
νειλημμένους τη Μικρά ’Ασία καί νά μελετήσει έπί τόπου ορισμένα άπο τά
μνημεία της. Καρπός τών περιοδειών αύτών άποτελεΐ καί ή άνά χεΐρας
έργασία, ή οποία άναφέρεται σέ ορισμένα χριστιανικά μνημεία τής Νο
τιοδυτικής Μικρας ’Ασίας, άλλα γνωστά καί άλλα άγνωστα στην επιστή
μη καί την έρευνα. Ή παρούσα μελέτη άποτελεΐ μικρή συμβολή στην
έρευνα τών χριστιανικών μνημείων τής Νοτιοδυτικής Μικράς ’Ασίας.
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I. ΙΕΡΑΠΟΛΗ (PAMUKKALE) (Πίν. 1)

’Ανατολικά τής Εφέσου καί σέ άπόσταση 197 χλμ. άπο αύτήν κεΐνται τά
έρείπια τής 'Ιεραπόλεως (Pamukkale)13
14. 'Η πόλη ιδρύθηκε τον 2ο αιώνα
π.Χ. άπο τον βασιλέα τής Περγάμου Εύμένη Β'. TÒ 129 π.Χ. ή Ίερά13. Σπ. Βρυώνης, ό'.π., σσ. 34 κ.έξ. καί σσ. 394 κ.έξ.
14. S. Türkoglu. Pamukkale (Hierapolis), Κωνσταντινούπολη 1989', σσ. 6 κ.έξ.
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πόλη περιήλθε στούς Ρωμαίους. 'Η πόλη μέσα σέ δύο αιώνες κατεστράφη άπο σεισμούς. Ή Ίεράπολη εφθασε στη μεγαλύτερη άκμή της κατά
τον 2ο καί 3ο αιώνα μ.Χ. Λόγω τής ύπάρξεως θερμών ιαματικών πηγών
στην περιοχή, ή 'Ιεράπολη έδέχετο πολυάριθμους έπισκέπτες, ήδη άπο
την Αρχαιότητα. Τον 11ο καί τον 12ο αιώνα μ.Χ. ή Ίεράπολη έγινε ή
πρωτεύουσα τής μιας άπο τις δύο έπαρχίες τής Φρυγίας. ’Αργότερα ή
πόλη παρήκμασε.
Στα τέλη τού 19ου αιώνα μ.Χ. διενήργησαν άνασκαφές Γερμανοί
άρχαιολόγοι στην Ίεράπολη. Τις έρευνες αύτές συνέχισαν άπο το 1957
Ιταλοί άρχαιολόγοι.
Στην Ίεράπολη διατηρούνται πολλά μνημεία, μεταξύ τών οποίων συ
γκαταλέγονται καί τα εξής: θέατρο, θέρμες, ναός τού ’Απόλλωνος, νυμ
φαίο, νεκρόπολη, τρεις παλαιοχριστιανικές βασιλικές, το μαρτύριον τού
’Αποστόλου Φιλίππου κ.ά.
'Η Ίεράπολη έχει ιδιαίτερες φυσικές καλλονές, οί όποιες μαζί μέ τα
άρχαΐα μνημεία της άποτελοΰν πόλο έλξεως μεγάλου άριθμοΰ έπισκεπτών έτησίως. Τα νερά τής περιοχής περιέχουν άσβεστοΰχα άλατα καί
μέ την άπόθεση αύτών τα πετρώματα φαίνονται ως να καλύπτονται μέ
χιόνια ή βαμβάκι, γι’ αύτό καί ή περιοχή ονομάσθηκε στον Μεσαίωνα
Pamukkale, ήτοι «φρούριο τού βαμβακιού»1’.
Στη συνέχεια γίνεται σύντομος λόγος περί τών χριστιανικών μνημεί
ων τής Ίεραπόλεως10.

1. Βασιλική A (ΓΙίν. 2)
Νοτιοανατολικά τού θεάτρου καί σέ άπόσταση 80 μ. περίπου άπο αύτό
κεΐνται τα έρείπια μιας βασιλικής, μή άνεσκαμμένης. Το κυρίως σώμα
τής βασιλικής εμφανίζει ορθογωνίου σχήματος κάτοψη καί έχωρίζετο μέ
δύο κιονοστοιχίες σέ τρία κλίτη1'.

’Από αύτά το μεσαίο κλιτός είναι εύρύτερο τών πλαγίων καί περα-15 16 17

15. Α. Κιντή, Τουρκία. Οί μπλε οδηγοί, ’Αθήνα χ.χ., σ. 702.
16. Τήν Ίεράπολη έπεσκέφθη ό γράφων στίς αρχές Αύγουστου του έτους 1989.
17. Γ. Σωτηρίου, Χριστιανική... ’Αρχαιολογία, δ.π., σσ. 227 κ.έξ. Του ίδιου, «Αί
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τοΰται σέ μία μεγάλη ήμικυκλική αψίδα προς άνατολάς (χορδής 7 καί βέ
λους 3,80 μ.), ή όποια έγγράφεται έντός ορθογωνίου, σύμφωνα μέ τα συριακά πρότυπα18. Το πάχος του τοίχου τής αψίδας είναι 0,90 μ. Δυτικά
τοΰ κυρίως σώματος τής βασιλικής εκειτο ορθογωνίου κατόψεως νάρθη
κας. Γύρω άπό τη βασιλική εκειντο διάφορα προσκτίσματα.
Ό κυρίως άξονας τής βασιλικής βαίνει άπό δυσμάς προς άνατολάς
(60°) καί έμφανίζει άπόκλιση 30° προς βορειοανατολικά. Ή βασιλική
άνηγέρθη πιθανώς τον 5ο αιώνα μ.Χ.

2. Βασιλική Β (Πίν. 3)
’Ανατολικά του θεάτρου καί σέ άπόσταση 40 μ. περίπου άπό αύτό, σέ
υψηλότερο επίπεδο, νοτιοδυτικά τής βυζαντινής Πύλης καί σέ άπόστα
ση 80 μ. περίπου άπό αύτήν, κεΐνται τά έρείπια δευτέρας βασιλικής.
Έ βασιλική αύτή έμφανίζει ορθογωνίου σχήματος κάτοψη καί έχωρίζετο μέ δύο κιονοστοιχίες σέ τρία κλίτη. Άπό αύτά το μεσαίο είναι
εύρύτερο των πλαγίων καί περατοΰται σέ μία ήμικυκλική αψίδα προς
άνατολάς, ή οποία έγγράφεται έντός ορθογωνίου, κατά τά συριακά πρό
τυπα. Έντός τής άψίδας διακρίνονται λείψανα πεταλοειδούς σύνθρονού.
Εκατέρωθεν τής άψίδας κεΐνται παστοφόρια.
Τά πλάγια κλίτη περατοΰνται πρός άνατολάς σέ εύθεΐες πλευρές. Δυ
τικά τοΰ κυρίως σώματος τής βασιλικής εκειτο ορθογωνίου κατόψεως
νάρθηκας, ό όποιος έχωρίζετο σέ τρεις έπιμέρους χώρους19, ίσοπλατεΐς
πρός τά τρία κλίτη τής βασιλικής. Ό κυρίως άξονας τοΰ οικοδομήματος
βαίνει άπό δυσμάς πρός άνατολάς (60°) καί έμφανίζει άπόκλιση 30° πρός
βορειοανατολικά.

παλαιοχριστιανικά! βασιλικά! τής Ελλάδος»,5Αρχαιολογική Έφημερίς 1929 (’Αθήνα
1931), σσ. 174 κ.έξ.
18. Α. Όρλάνδος, Ή ξνλόστεγος παλαιοχριστιανική βασιλική τής μεσογειακής
λεκάνης, τόμ. Α', ’Αθήνα 1952, σ. 212.
19. Ή τριμερής αύτή διαίρεση τοΰ νάρθηκα πιθανώς άντιστοιχεΐ στις τρεις τάξεις
των μετανοούντων της παλαιοχριστιανικής εποχής. Ο! τάξεις αυτές ήσαν: α) ο! μετανοοΰντες, β) οί προσκλαίοντες κα! γ) οί ΰποπίπτοντες.
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Ή βασιλική Β άνηγέρθη τον 5ο αιώνα μ.Χ. και έμφανίζει περισσότερες
οικοδομικές φάσεις. Μετά τήν έρείπωση τής άρχικής βασιλικής, το οικοδό
μημα έπεσκευάσθη καί στη θέση των κιόνων κατεσκευάσθησαν πεσσοί.
Μετά τήν τελική έρείπωση του μνημείου, σέ τμήμα του χώρου του
μεσαίου κλιτούς άνηγέρθη μικρών διαστάσεων μονόχωρο ναόδριο, στο
όποιο συνεχίζετο ή χριστιανική λατρεία.
Στή νοτιοδυτική γωνία του μεσαίου κλιτούς τής βασιλικής κεΐται μονο
λιθική σαρκοφάγος άπό σιτόχρου πωρόλιθο20, 21
παλαιοχριστιανικών χρόνων.

3. Βασιλική Γ (Πίν. 4-5)
Στο δυτικό τμήμα τής Ίεραπόλεως κεΐνται τα έρείπια μιας τρίτης πα
λαιοχριστιανικής βασιλικής. Πρόκειται για μεγάλων διαστάσεων οικο
δόμημα, το όποιο εμφανίζει ορθογωνίου σχήματος κάτοψη. Ό κυρίως
άξονας αύτοΰ βαίνει άπό δυσμάς πρός άνατολάς (56°) καί έμφανίζει άπόκλιση 34° πρός βορειοανατολικά.
Ό κυρίως ναός έχωρίζετο μέ δύο κιονοστοιχίες σέ τρία κλίτη. Οί κιονοστοιχίες περιελάμβαναν κυλινδρικούς, άρραβδώτους μαρμάρινους κίο
νες, μέ βάσεις καί ιωνικά κιονόκρανα μετά συμφυούς επιθήματος.
Τό μεσαίο κλίτος είναι εύρύτερο τών πλαγίων καί περατοΰται σέ μία
μεγάλη αψίδα πρός άνατολάς, έσωτερικώς ήμικυκλική καί έξωτερικώς
πεντάπλευρη2 . Εντός τής άψίδας περικλείεται πεταλοειδές σύνθρονο,
άποτελούμενο έξ έπτά βαθμιδών.
Τό ιερό βήμα περιορίζετο στό πλάτος τού μεσαίου κλιτούς καί έχω
ρίζετο τού κυρίως ναού μέ χαμηλό μαρμάρινο τέμπλο, άποτελούμενο άπό
θωράκια καί πεσσούς.
Τό νότιο κλίτος περατοΰται πρός άνατολάς σέ μία αψίδα έσωτερικά
ήμικυκλική καί εξωτερικά τρίπλευρη. Τό βόρειο κλίτος περατοΰται πρός

20. Ή σαρκοφάγος αύτή προορίζετο προφανώς για τήν ταφή επιφανούς προσώ
που.
21. Έσωτερικά ήμικυκλικές και εξωτερικά πολύπλευρες αψίδες παλαιοχριστια
νικών βασιλικών απαντούν σέ ικανό άριθμο χριστιανικών μνημείων τής Δυτικής Μικρας ’Ασίας, τών νήσων του Αιγαίου Πελάγους καί τής Κύπρου.
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άνατολάς σέ μία ήμικυκλική άψίδα. Δυτικά του κυρίως σώματος τής βα
σιλικής είναι προσκεκολλημένος ορθογωνίου κατόψεως νάρθηκας. Δυ
τικά του νάρθηκα εκειτο εύρύχωρο τετράστωο αίθριο.
Στην προέκταση του νάρθηκα προς νότο κείται ορθογωνίου κατόψε
ως πρόσκτισμα. Ό κυρίως άξονας του οικοδομήματος βαίνει άπό βορρά
προς νότο. Ή νότια αύτοΰ πλευρά περατοΰται σέ μία ήμικυκλική άψίδα.
Πρόκειται πιθανώς για το σκευοφυλάκιο ή το διακονικό τής βασιλικής“.
Ή τοιχοποιία τής βασιλικής είναι κατασκευασμένη άπό άργολιθοδομή καί άσβεστοκονίαμα καί διατηρείται σέ ικανό ύψος. Ή βασιλική
αύτή λόγω του μεγέθους της, τής μορφής καί του πλούτου των μαρμά
ρινων άρχιτεκτονικών μελών της επιτρέπει να υποθέσουμε ότι πρόκειται
πιθανότατα γιά τόν καθεδρικό ναό τής Ίεραπόλεως22. 23 24 25

4. ’Οκταγωνικός ναός'Αποστόλον Φιλίππου (Πίν. 6)
Στην Ίεράπολη τής Φρυγίας έδρασε καί έμαρτύρησε τό 87 μ.Χ. ό άπόστολος Φίλιππος. Έπί του τάφου του άνηγέρθη τόν 4ο αιώνα μ.Χ. με
γαλοπρεπές οκταγωνικό μαρτύριον2'. Βόρεια τής πόλεως καί εκτός του
τείχους, σέ υψηλό, επίκαιρο σημείο, κεΐνται τά λείψανα του οκταγωνικού
ναού τού ’Αποστόλου Φιλίππου.
Ό ναός άποτελείται άπό οκταγωνικό πυρήνα, ό όποιος έκαλύπτετο
πιθανώς μέ ήμισφαιρικό τρούλο ή μέ ξύλινη πυραμοειδή οροφή καί κε
ραμίδια. Στις πλευρές τού οκταγώνου είναι προσκεκολλημένοι ορθογω
νίου κατόψεως χώροΓ’.
Σέ έκάστη πλευρά τού οκταγωνικού πυρήνα υπάρχουν άνά δύο κυλιν

22. "Ομοιο πρόσκτισμα, καί στην άντίστοιχη θέση, εΰρίσκεται στή βασιλική τοϋ
Δουμετίου, της Νικοπόλεως τής ’Ηπείρου: Γ. Σωτηρίου, Χριστιανική... ’Αρχαιολο
γία, δ.π., σσ. 300-301, εΐκ. 181. 'Υπό τοϋ καθηγητοϋ Δ. ΙΙάλλα το πρόσκτισμα αύτό
έρμηνεύθη ώς διακονικό.
23. Ή Ίεράπολη τής Φρυγίας ήτο έδρα χριστιανού επισκόπου.
24. Γ. Σωτηρίου, Χριστιανική... ’Αρχαιολογία, δ.π., σ. 331' Ch. Delvoye, Βυζα
ντινή τέχνη, είκ. 12.
25. Κατά μία άποψη οί χώροι αύτοί έχρησίμευαν πιθανώς γιά τη διαμονή τών πο
λυαρίθμων προσκυνητών.
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δρικοί, άρράβδωτοι μαρμάρινοι κίονες, φέροντες κιονόκρανα κοσμούμενα
μέ φύλλα άκανθας. Τα δάπεδα είναι επιστρωμένα μέ μαρμάρινες πλάκες.
Ό άξονας του οικοδομήματος κεΐται άπό δυσμάς προς άνατολάς. Στήν
άνατολική πλευρά υπάρχει ήμικυκλική αψίδα, έγγραφομένη εντός του
οκταγώνου*. Δυτικά υπάρχει τετραγώνου κατόψεως εύρύχωρη αύλή.
Εντός τοΰ μαρτυρίου διατηρούνται περισσότερες σαρκοφάγοι παλαιο
χριστιανικών χρόνων.

II. ΟΡΕΙΝΗ ΕΦΕΣΟΣ (ÇÎRÎNCE)

’Ανατολικά τής Εφέσου (Selçuk) και σέ άπόσταση 8 χλμ. άπο αύτήν, σέ
υψόμετρο 350 μ. περίπου, κεΐται ό οικισμός Çirince*, ό όποιος παλαιότερα όνομάζετο Kirkince*.
Σύμφωνα μέ μία έκδοχή, ό οικισμός ίδρύθη άπό χριστιανούς κατοίκους
τής Εφέσου, οί όποιοι κατέφυγαν στήν περιοχή αύτή μετά την κατάληψη
τής Εφέσου υπό των Σελτσούκων. Στόν Kirkince έκατοικοΰσαν μέχρι τό
1923 "Ελληνες ορθόδοξοι χριστιανοί, οί όποιοι μέ τήν άνταλλαγή των
πληθυσμών έγκατεστάθησαν στήν Ελλάδα. Στόν Kirkince ήλθαν, σύμφω
να μέ μία άποψη, μουσουλμάνοι άπό τήν Κρήτη καί τη Μακεδονία. Οί ση
μερινοί κάτοικοι τοΰ οικισμού είναι άπόγονοι τών προηγουμένων.
Εντός τοΰ οικισμού καί γύρω άπό αύτόν υπάρχουν άρχαΐα λείψα-26 27 28

26. Στη Νύσσα τής Νοτιοδυτικής Μικρας ’Ασίας, ή οποία κεΐται περί τα 100 χλμ.
δυτικά τής 'Ιεραπόλεως, εύρίσκετο οκτάγωνο, περιγραφόμενο υπό τοϋ Γρηγορίου
Νύσσης: Γρηγόριος Νύσσης, ’Επιστολή ΚΙ’, Προς ’Αμφιλοχίαν. «[...] τέτταρσιν [...]
οΐκοις [...] ώσπερ όρώμεν έν τω σταυροειδή τύπω [...] αί δε άλλαι τέσσαρες τοϋ οκτα
γώνου πλευραί, αί μεταξύ τών τετραγώνων οΐκων διήκουσαι [...] έκάστη τούτων ημι
κύκλιον περικείσεται κογχοειδώς [...] έκ παραλλήλου τα τετράγωνά τε καί τα ήμικύκλια (PG 46, στ. 1096 κ.έξ.). J. Strzygowski, Kleinasien. Λειψία 1903, σσ. 74 κ.έξ.
27. U. Muss, «Jenseits von Ephesos: Die Griechen von § i ri nee», άνάτυπο άπο το
Jahresheften des Österreichischen Archäologischen Instituts, τόμ. 64 (1994), σ. 118.
28. Ό οικισμός εγινε ευρύτερα γνωστός άπό το μυθιστόρημα τής Διδώς Σωτηρί
ου, Ματωμένα χώματα. Ή κυρία Διδώ Σωτηρίου κατάγεται άπο το Aydin (Άιδίνι).
Ό τόπος όπου εκτυλίσσονται οί σκηνές τοϋ άνωτέρω μυθιστορήματος της είναι è
οικισμός Kirkince (Κιρκιντζές).

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΔΤΤΙΚΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ

21

να, προερχόμενα άπο τήν έλληνορωμαϊκή εποχή καί τούς μέσους χρό
νους. Επίσης εντός του σημερινού οικισμού διατηρούνται δύο ναοί,
τού 'Αγίου Ίωάννου τού Προδρόμου ό ένας καί τού 'Αγίου Δημητρίου
ό άλλος.
Μετά το 1923 οί ναοί αύτοί μετετράπησαν σέ μουσουλμανικά τεμέ
νη“1. Σήμερα ό μεν πρώτος άνεστηλώθη καί άποτελεΐ μνημείο, ό δέ δεύ
τερος πρόκειται να αναστηλωθεί’0.

5. Ναός 'Αγίου Ίωάννου του Προδρόμου
Στο δυτικό τμήμα τού οικισμού ßirince εύρίσκεται ό ναός τού 'Αγίου Ίω
άννου τού Προδρόμου'11. Ό ναός είναι μεγάλων διαστάσεων (20,20x13,40
μ.), εμφανίζει ορθογωνίου σχήματος κάτοψη καί χωρίζεται με δύο κιονοστοιχίες, έκάστη έκ τεσσάρων κιόνων άποτελουμένη, σέ τρία κλίτη.
’Από αύτά το μεσαίο περατοΰται σέ μία αψίδα προς άνατολάς, έσωτερικά
ήμικυκλική καί εξωτερικά πεντάπλευρη. Τα πλάγια κλίτη περατοΰνται
προς άνατολάς σέ εύθέίες. Ό ναός καλύπτεται μέ καμάρες, ένώ στο κέ
ντρο υψώνονται δύο ήμισφαιρικοί τρούλοι.
Στο δυτικό τμήμα τής βόρειας πλευράς τού ναού άνοίγεται μία είσο
δος, πάνω άπο τήν όποια είναι εντοιχισμένη πλάκα έκ λευκού μαρμάρου,
μέ τήν έγχάρακτη έπιγραφή:
Il Ο ΠΕΡΙΚΑΛΛΗΟ OTTOC NAOC TOT ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΚΑΙ Β(Α)ΠΤΙ
21 CTOT ΙΩ(ΑΝΝΟΥ) ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΤΑΙ ΕΚ
ΒΑΘΡΩΝ Π POETACI
31 A TE ΚΑΙ Ε(ΠΙ)ΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΦΙΛΕΩΤΑΤΟΥ ΕΠΙΟΚΟΠΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟ29 30 31
29. Ή χρησιμοποίηση των ναών αύτών ώς μουσουλμανικών τεμενών εγινε στην
άρχή έπειδή δέν υπήρχε τέμενος. "Οταν άργότερα άνηγέρθη τέμενος έντός του οικι
σμού, οί ναοί παρέμειναν ώς μνημεία.
30. Εύχαριστώ θερμά τον καθηγηγή κ. Anton Bammer καί τήν άρχαιολόγο κ. Ulrike
Muss, οί όποιοι μέ έξενάγησαν τήν 21.8.1997 στον οικισμό $irince καί στα μνημεία
του.
31. U. Muss, ό.π., σσ. 130-134.
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41 AEÜC Κ(ΥΡΙ)ΟΤ ΚΑΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥ CKDNIOY ΔΙΑ CYNAPOMHC
ΔΕ ΚΑΙ ΒΟΗ
51 OEIAC ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΕΥΟΕΒΩ(Ν) Χ(ΡΙΟΤΙΑ)ΝΩΝ ΕΝΤΟΠΙΩΝ ΤΕ
ΚΑΙ
61 ΞΕΝΩΝ, EIC ΤΗΝ ΑΠΟΠΕΡΑΤΟΟΙΝ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ CYNEBHCAN
ΕΞΟ
71 ΔΑ, ΟΧΙ ΟΛΙΓΑ, ΕΠΕΙΔΗ TEAEIOOEIC ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ EKPEMNICOH
81 ΚΑΙ ΔΓ ΑΔΡΩΝ AYOIC ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΝΑΛΩΜΑΤΩΝ ΚΟΠΟΥ ΤΕ

πο

91 ΛΑΟΥ KAI AYCXEPEIAC ΟΤΙ ΠΛΕΙΟΤΗΟ TEAOC ECXEN AICION

101 ΤΗ ΤΟΥ Θ(Ε)ΟΥ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΩΕ' ETOC
111 ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ ΟΕΠΤΕΜΒΡΙΟΝ0

Ή κτητορική αύτή επιγραφή άναφέρει ότι δ ναός είναι άφιερωμένος
στον άγιο ’Ιωάννη τον Πρόδρομο, άνηγέρθη μέ τή φροντίδα του επισκό
που 'Ηλιουπόλεως κ. Καλλινίκου του Σιφνίου, με τή συνδρομή των ορθο
δόξων χριστιανών του οικισμού, άλλα καί ξένων, έπερατώθη δέ ή οικο
δομή τον Σεπτέμβριο του έτους 1805 μ.Χ.
Στο άνατολικό τμήμα τής βόρειας εξωτερικής πλευράς του ναοΰ υψώ
νεται το κωδωνοστάσιο. Στή βάση αύτοΰ υπάρχει έπιγραφή μέ τή χρο
νολογία «1873».

6. Ναός'Αγιον Δημητρίον
Δεξιά ώς προς τον εισερχόμενο, στον σημερινό οικισμό Çirince, υψώνεται
ό ναός του 'Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου (26 ’Οκτωβρίου) 0.
Πρόκειται για μέτριων διαστάσεων μονόχωρο οικοδόμημα, το όποιο
εμφανίζει ορθογωνίου σχήματος κάτοψη καί καλύπτεται μέ ήμικυλινδρική
οροφή. Ή άνατολική αύτοΰ πλευρά περατοΰται σέ μία ήμικυκλική αψίδα.
Στό μέσον τής δυτικής πλευράς τοΰ κυρίως ναοΰ άνοίγεται ή είσοδος.32 33

32. Πρβλ. U. Muss, 8.π., σ. 134, μέ ορισμένες παραλλαγές ώς προς τήν άνάγνωση.

33. U. Muss, 6.π., σ. 138.
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Δυτικά τοΰ κυρίως ναοΰ έκειτο άνσικτό πρόπυλο, το όποιο έχει έρειπωθεΐ άπό μακροΰ χρόνου καί διατηρούνται μόνο τα θεμέλιά του. Στή
δυτική πλευρά τοΰ προπύλου υπήρχαν πέντε κυλινδρικοί, άρράβδωτοι
κίονες, οί όποιοι έστήριζαν εύθύ έπιστύλιο καί έπ’ αύτοΰ υπήρχε ξύλινη
επικλινής στέγη καί κοίλα κεραμίδια.
Τό Ιερό βήμα έχωρίζετο του κυρίως ναού μέ ξύλινο τέμπλο, τό όποιο
εφερε άνωθεν των δεσποτικών εικόνων έπιστύλιο φέρον ξυλόγλυπτο διά
κοσμο.
Στις έσωτερικές επιφάνειες τοΰ ναοΰ διατηροΰνται λείψανα μεταβυ
ζαντινών τοιχογραφιών.
Ό ναός τοΰ 'Αγίου Δημητρίου άνηγέρθη πιθανώς κατά τό α μισό τοΰ
19ου αιώνα μ.Χ. Τελευταία έχει άρχίσει ή άναστήλωση τοΰ μνημείου.

III. ΠΡΙΗΝΗ (Πίν. 7-8)

Νότια τής Εφέσου καί σέ άπόσταση 58 χλμ. περίπου άπό αύτήν, πλη
σίον τών έκβολών τοΰ ποταμοΰ Μαιάνδρου^1, πάνω σέ μικρό ύψωμα
(υψόμετρο 100 μ. περίπου), σέ άπόσταση 15 χλμ. περίπου άπό τής πα
ραλίας καί νοτιοανατολικά υψώματος (υψόμ. 371 μ.), οπού έκειτο ή
άκρόπολη, ευρίσκονται τα έρείπια τής άρχαίας πόλεως Πριήνης.
Τήν Πριήνη είχε κτίσει, σύμφωνα μέ ύπάρχουσα παράδοση1’, ό υιός
τοΰ Νηλέως Αίπυτος επί τής καρικής άκτής, άλλα ή πόλη άπό παράλιος
έγινε μεσόγειος, λόγω τών προσχώσεων τοΰ Μαιάνδρου.
Στήν περιοχή τής Πριήνης έκειτο τό Πανιώνιον, όπου συνήρχοντο οί
σύνοδοι τοΰ κοινοΰ τών Ίώνων καί έτελοΰντο τα πανιώνια Πύθια, πρός
τιμήν τοΰ Έλικωνίου Ποσειδώνος. Έ Πριήνη έγνώρισε μεγάλη άκμή34 35

34. Ό ποταμός Μαίανδρος μέ το περίπλοκο σχήμα του άπετέλεσε το πρότυπο και
έδωσε τό όνομα στο διακοσμητικό «μαίανδρος», το όποιο άπέβη σύμβολο τής Ελλά
δος καί τοϋ έλληνικοϋ πολιτισμού. Στ. Πελεκανίδης, Σύνταγμα τών παλαιοχριστια
νικών ψηφιδωτών δαπέδων τής Ελλάδος. I. Νησιωτική 'Ελλάς, Θεσσαλονίκη 1974,
σσ. 34-35.
35. Στράβων, ΙΔ', 633, 5: «Πριήνην δ’ Αίπυτος ό Νηλέως, ειθ’ ύστερον Φιλωτάς
έκ Θηβών λαόν άγαγών».
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κατά τον 6ο αιώνα π.Χ., εποχή κατά την οποία έζη εκεί ό σοφός Βίας δ
Πριηνεύς, ένας άπδ τους επτά σοφούς τής άρχαίας Ελλάδος'"’.
Μετά τούς Περσικούς Πολέμους ή Πριήνη άπετέλεσε μέλος τής συμμαχίας τής Δήλου. Ό Μέγας ’Αλέξανδρος άνήγειρε ναό τής ’Αθήνας. Έπί
των διαδόχων του άνήκε ή πόλη πότε στούς Σελευκίδες τής Συρίας καί
πότε στούς Πτολεμαίους τής Αίγύπτου. ’Αργότερα ή Πριήνη ύπετάχθη
στούς Ρωμαίους.
Μετά τή διάδοση του χριστιανισμού ή Πριήνη ήτο έδρα επισκόπου,
ύπαγομένου στή Μητρόπολη Εφέσου. Στα τέλη τού 13ου αιώνα μ.Χ. ή
Πριήνη περιήλθε στούς Τούρκους.
Στα τέλη τού 19ου αιώνα μ.Χ. διεξήχθησαν άνασκαφες στήν Πριή
νη ύπδ Γερμανών άρχαιολόγων (1895-1899). Μεταξύ άλλων άπεκαλύφθησαν καί τα έξής μνημεία"’: α) τρεις πύλες, β) κλίμακα, γ) ναός τής
Κυβέλης, δ) άποθήκες τροφίμων, ε) πηγές, στ) άγορά, ζ) Ιερή στοά,
η) ’Ασκληπιείο, θ) έκκλησιαστήριο, ι) πρυτανεΐον, ια) ναός Άθηνάς Πολιάδος, ιβ) άνω γυμνάσιο, ιγ) θέατρο, ιδ) ναός Ίσιδος, ιε) βασιλική πα
λαιοχριστιανική, ιστ) βυζαντινός ναός, ιζ) ναός Δήμητρας, ιη) πύργος,
ιθ) στάδιο, κ) κάτω γυμνάσιο, κα) ναός ’Ολυμπίου Διός.
Ή άκρόπολη έκειτο βορειοδυτικά τής πόλεως καί πάνω σέ φύσει
οχυρό ύψωμα. Έ πόλη περιεβάλλετο μέ τείχος (μήκους 2.500 μ.).
Περί τής παλαιοχριστιανικής βασιλικής γίνεται λόγος κατωτέρω.

7. Βασιλική
Νοτιοανατολικά τού θεάτρου καί σέ μικρή άπόσταση άπδ αύτδ υπήρχε
άρχαΐο οικοδόμημα, το όποιο κατά τον 5ο αιώνα μ.Χ. μετεσκευάσθη σέ
μία χριστιανική βασιλική'®.

Τδ κυρίως σώμα τής βασιλικής έμφανίζει ορθογωνίου σχήματος κά-36 37 38

36. Οΐ λοιποί έξι σοφοί ήσαν: α) Θαλής δ Μιλήσιος, β) Πιττακδς δ Μυτιληναΐος,
γ) Κλεόβουλος δ Ρόδιος, δ) Σόλων δ ’Αθηναίος, ε) Περίανδρος δ Κορίνθιος καί στ)
Χείλων δ Λακεδαιμόνιος.
37. Α. Κιντή. δ.Γί., σ. 736.
38. Α. Όρλάνδος, Ή ξυλόστεγος..., δ.π., τόμ. 2, σσ. 264 καί 275.
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τοψη και έχωρίζετο μέ δύο κιονοστοιχίες σέ τρία κλίτη. ’Από αύτά το με
σαίο είναι εύρύτερο των πλαγίων καί περατοΰται προς άνατολάς σέ μία
ήμικυκλική άψίδα'Α
Το ιερό βήμα χωρίζεται του κυρίως ναού μέ φράγμα, το όποιο άποτελεΐται άπο μαρμάρινους πεσσούς τετραγώνου διατομής καί έπίσης
μαρμάρινα θωράκια, τα όποια φέρουν άνάγλυφο διάκοσμο καί ελληνικές
μεγαλογράμματες επιγραφές. Τό ιερό βήμα εκτείνεται στό πλάτος του
μεσαίου κλιτούς. Στό κέντρο αύτοΰ ευρίσκονται τα λείψανα άπό τή βά
ση τής αγίας τράπεζας, ή όποια ήτο κατεσκευασμένη άπό φαιόχρωμο
μάρμαρο.
Στό κέντρο του κυρίως ναού κεΐται ό άμβωνας, ό όποιος εμφανίζει δύο
οικοδομικές φάσεις. ’Αρχικά ό άμβωνας ήτο μεγαλύτερος, άπετελέίτο άπό
κυκλικής κατόψεως πυρήνα καί δύο κλίμακες, μία άνατολικά καί δεύτερη
δυτικά αύτοΰ39
40. ’Αργότερα, μετά τήν καταστροφή του άρχικου άμβωνα,
έτοποθετήθη στήν ίδια θέση μαρμάρινος μονολιθικός άμβωνας, μέ κυλιν
δρικό πυρήνα, μία κλίμακα δυτικά καί πλευρικά θωράκια. Ό δεύτερος
άμβωνας φέρει στις έξωτερικές αύτοΰ έπιφάνειες άνάγλυφο διάκοσμο,
άποτελούμενο άπό βλαστό κληματίδας μέ φύλλα καί σταφυλές41.
Τα πλάγια κλίτη είναι στενότερα τοΰ μεσαίου καί περατοΰνται πρός
άνατολάς σέ εύθεΐες πλευρές. Δυτικά τοΰ κυρίως σώματος τής βασιλικής
είναι προσκεκολλημένος ορθογωνίου κατόψεως νάρθηκας.

IV. ΔΙΔΥΜΑ (Πίν. 9-10)

Νότια τής Πριήνης καί σέ άπόσταση 30 χλμ. περίπου άπό αύτήν, έπίσης

39. Ή αψίδα δεν έχει ανασκαφεί πλήρως.
40. Α. Όρλάνδος, Παλαιοχριστιανικά λείψανα τής Ρόδον, τχ. 6, 1948, σ. 29, πίν.
24.
41. Στο Κάστρο τής Νερατζιάς τής Κώ φυλάσσεται μαρμάρινος παλαιοχριστια
νικός άμβωνας, ομοιος μέ έκεΐνον τής βασιλικής τής Πριήνης, ό όποιος κοσμείται έπί
σης μέ βλαστό κληματίδας φέροντα φύλλα καί σταφυλές. Πρβλ. Μ. Σκλάβου-Μαυροειδή, «Συμβολική παράσταση στή δεύτερη χρήση τής πλάκας Τ. 175 του Βυζαντι
νού Μουσείου», Δελτίον Χριστιανικής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας, περ. Δ', τόμ. ΙΖ'
(1993-1994), σσ. 37 κ.έξ.
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νότια τής Μιλήτου και σέ άπόσταση 18 χλμ. περίπου άπό αύτήν, σέ από
σταση 3 χλμ. περίπου άπο τής παραλίας, κεΐνται τα άρχαΐα Δίδυμα (ση
μερινός οικισμός Didim)'2.
Τα Δίδυμα ήκμασαν κατά τήν ’Αρχαιότητα, κυρίως λόγω τής ύπάρξεως έκέϊ του Ιερού καί του μαντείου του Διδυμαίου ’Απόλλωνος, του
οποίου τήν έπιμέλεια είχε ή παλαιά οικογένεια των Βραγχιδών.
Στη θέση αύτή υπήρχε άρχικά μία «ιερά πηγή» (φρέαρ), όπου έκτίσθη μικρός πρόστυλος ναός. ’Αργότερα άνηγέρθη μνημειώδες ιδιόρρυθ
μο οικοδόμημα, τό όποιο περιέβαλε τό «ιερόν φρέαρ» καί τόν άρχαιότερο μικρό ναό. Λείψανα του καλλιμάρμαρου καί επιβλητικού αύτοΰ οικο
δομήματος μέ τους τεράστιους μαρμάρινους κίονες διατηρούνται μέχρι
σήμερα. 'Ορισμένοι κίονες ίστανται άκόμη στή θέση των, ένώ άλλοι
έχουν καταπέσει.
'Η φήμη του μαντείου των Διδύμων τής Μικράς ’Ασίας ήτο μεγάλη
σέ ολόκληρο τόν άρχαΐο κόσμο. Τό μαντείο αύτό προεΐπε στόν Μέγα
’Αλέξανδρο (356-323 π.Χ.) ότι θά νικήσει τούς Πέρσες, θά καταλύσει
τήν Περσική Αύτοκρατορία καί θά άρξει τής ’Ασίας. Φυσικά ό Μέγας
’Αλέξανδρος εύνόησε τό μαντείο των Διδύμων.

8. Βασιλική
Μετά τη διάδοση καί επικράτηση του χριστιανισμού στην περιοχή των
Διδύμων, άνηγέρθη βορειοδυτικά του ναού του Διδυμαίου ’Απόλλωνος
καί σέ άπόσταση 150 μ. περίπου άπό αύτόν μία τρίκλιτη, ξυλόστεγη βα
σιλική τού απλού έλληνιστικοΰ τύπου. Λείψανα τής βασιλικής αύτής δια
τηρούνται κατά χώραν.
Τό κυρίως σώμα τής βασιλικής ένεφάνιζε ορθογωνίου σχήματος κά-42

42. Στην παραλία των Διδύμων, στον κόλπο του Γέροντος, έλαβε χώραν κατά τήν
28ην Αύγούστου τοϋ έτους 1824 ή περίφημη ναυμαχία τοϋ Γέροντος, κατά τήν όποι
αν ό ελληνικός στόλος μέ επικεφαλής τόν Άνδρέα Μιαούλη άπέκρουσε επίθεση τοϋ
τουρκικού στόλου μέ άρχηγό τόν Χοσρέφ καί τοϋ αιγυπτιακού μέ άρχηγό τόν Χουσειν, άντεπετέθη δέ ένωμένος καί έτρεψε τα εχθρικά πλοία σέ φυγή. Ή ναυμαχία τοϋ
Γέροντος είχε μεγάλη σημασία καί έτόνωσε τό ήθικό των Ελλήνων.
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τοψη καί έχωρίζετο σέ τρία κλίτη. Το μεσαίο κλίτος ήτο εύρύτερο των
πλαγίων καί έπερατοΰτο προς άνατολάς σέ μία μεγάλη ήμικυκλική αψί
δα, τα θεμέλια της οποίας διακρίνονται άνατολικά του μεταγενέστερου
ναοΰ.
Τα πλάγια κλίτη της βασιλικής ήσαν στενότερα του μεσαίου καί έπερατοϋντο προς άνατολάς σέ εύθεΐες πλευρές. Δυτικά του κυρίως σώμα
τος τής βασιλικής έκειτο ορθογωνίου κατόψεως νάρθηκας. Ή βασιλική
αύτή άνηγέρθή πιθανώς τον 5ο αιώνα μ.Χ.

9. Ναός 'Αγίου Ίωάννον Θεολόγον
Μετά την έρείπωση τής βασιλικής καί έπί του άνατολικοΰ τμήματος τοΰ
μεσαίου κλιτούς αύτής, άνηγέρθη κατά τούς μέσους χρόνους ναός τοΰ
'Αγίου Ίωάννου του Θεολόγου. Πρόκειται για μέτριων διαστάσεων μονόχωρο οικοδόμημα, το όποιο έμφανίζει ορθογωνίου σχήματος κάτοψη.
Ή άνατολική αύτοΰ πλευρά έπερατοΰτο σέ μία ήμικυκλική αψίδα. Το
άνατολικό καί το δυτικό τμήμα τοΰ ναοΰ καλύπτονται μέ ήμικυλινδρική
καμάρα, ένώ στο κέντρο αύτοΰ υψώνεται ήμισφαιρικός τρούλος φερόμενος έφ’ ύψηλοΰ τυμπάνου, εσωτερικά κυλινδρικοΰ καί έξωτερικά οκτα
γωνικού.
Κατά το έτος 1783, ό ναός αύτός έπεξετάθη καί διά τής προσθήκης
πλαγίων κλιτών καί προπύλου δυτικά, κατέλαβε δέ περίπου τήν έκταση
τής παλαιοχριστιανικής βασιλικής. Βορειοδυτικά τοΰ ναοΰ άνηγέρθη κω
δωνοστάσιο. Στην άνατολική πλευρά τής βάσεως τοΰ κωδωνοστασίου
είναι εντοιχισμένη πλάκα άπό λευκό μάρμαρο, φέρουσα άνάγλυφο διάκο
σμο, άποτελούμενον άπό ρόδακα, σταυρό καί δύο σχηματοποιημένα κυ
παρίσσια καί τήν εγχάρακτη επιγραφή:
II1783
21 ΕΙΚΟΔΟΜΗΘΗ Ο NAOC Τ’ ΑΓΙΟΥ
31 ΙΩ(ΑΝΝΟΥ) ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΔΙΑ CYNAPOMHC Κ(ΑΙ)
41 ΔΑΠΑ(ΝΗΟ) ΑΛ(ΕΞΑΝΔΡΟΥ) ΜΗΤΡ(ΟΠΟΥΛΟΥ) Κ(ΑΙ) Γ(ΟΝΕΩΝ)
51 ΚΑ(Ι) ΛΟΙΠΩΝ ΧΡΙΟΤΙΑΝΩΝ
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Τελευταία και μετά την άνταλλαγή των πληθυσμών μεταξύ Ελλάδος
και Τουρκίας, κατά το 1923, δ ναός μετεσκευάσθη σέ μουσουλμανικό τέ
μενος. Τότε κατηδαφίσθη ή αψίδα του ιερού βήματος καί κατεσκευάσθη
έσωτερικά κόγχη προσευχής (μιχράμπ) καί άμβωνας (μινμπέρ).
Το μνημείο διατηρείται σέ πολύ καλή κατάσταση, έπεσκευάσθη δέ
τελευταία καί διεμορφώθη δ περιβάλλων αύτδ χώρος.

V. ΚΑΤΝΟΣ (DALYAN)

’Ανατολικά τής Μαρμαρίδος (Marmaris)' ’ καί σέ άπόσταση 30 χλμ. περί
που άπδ αύτήν, στο βάθος φυσικού όρμου, κεΐνται τα ερείπια τής άρχαίας πόλεως Καύνου (σημερινός οικισμός Dalyan)“.
Ή Καΰνος ήτο πόλη τής Περαίας τών Ροδίων καί άνήκε στήν Καρία’:>. Ήτο κτισμένη στίς όχθες τού ποταμού Κολβίου. Κατά τον 'Ηρό
δοτο οί Καύνιοι ήσαν αύτόχθονες,|'>, ένώ κατά τδν Στράβωνα, δ όποιος
έστηρίζετο στήν παράδοση τών κατοίκων, οί Καύνιοι ήσαν άποικοι
Κρήτες".
Ή ίδρυση τής Καύνου άνάγεται στήν άπωτάτη ’Αρχαιότητα. Τδ
ένδιαφέρον τών πρώτων οικιστών προσείλκυσε:
α) Ή ύπαρξη φυσικού όρμου, καταλλήλου για την κατασκευή άσφαλοΰς λιμένος, δ όποιος μπορούσε να κλείεται μέ αλυσίδα.
β) Ή ύπαρξη τού υψώματος ’Ίμβρος, τδ όποιο ήτο δυνατόν νά οχυ
ρωθεί εύκολα καί νά κατασκευασθεΐ πάνω σέ αύτδ ή άκρόπολη.
γ) Ή ευφορία τού έδάφους καί τα άφθονα υδατα τής περιοχής.43 44 45 46 47

43. 'Η Μαρμαρίδα κεΐται στο βάθος φυσικού κόλπου, ό όποιος δίδει τήν εντύπω
ση λίμνης. Ή γύρω περιοχή είναι κατάφυτη μέ πεύκα καί κυπαρίσσια. Στον οικισμό
διατηρούνται αρχαία λείψανα καί μεσαιωνικό φρούριο.
44. Ό οικισμός γνωρίζει κατά τα τελευταία ετη μεγάλη άνάπτυξη, κυρίως λόγω
τού τουρισμού.
45. Πτολεμαίος, Ε', β' 11, 12.
46. Ηροδότου, Ίστορίαι, Α', 172: «Οί δέ Καύνιοι αύτόχθονες δοκέειν έμοί είσι,
αύτοί μέντοι έκ Κρήτης φασί είναι».
47. Στράβων ΙΔ', 652, 3: «Φασίν δ’ αυτούς [τούς Καυνίους] όμογλώττους μέν
είναι τοΐς Καρσίν, άφΐχθαι δ’ έκ Κρήτης καί χρήσθαι νόμοις ίδίοις».

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ

29

δ) Ή έπίκαιρη θέση της περιοχής, ή οποία μέ την πάροδο του χρόνου
άπέβη κέντρο εμπορίου καί σπουδαίος συγκοινωνιακός κόμβος.
Ή Καΰνος υπήρξε για μακρό χρονικό διάστημα σύμμαχος των ’Αθη
νών, γι’ αύτό καί προσορμίσθηκε σέ αύτήν ό Περικλής μέ 60 τριήρεις των
’Αθηνών, τής Λέσβου καί τής Χίου, μόλις έ'μαθε «ότι φοίνισσαι νήες έπ’
αύτοΐς πλέουσι»48. 49
Ήτο υποτελής τής Ρόδου άπό τής εποχής του πολέ
μου τού Άντιόχου. Άπηλλάγη τού ζυγού υστέρα άπό διαταγή τής ρω
μαϊκής Συγκλήτου προς τη Ρόδο να άποσύρει τις έκεΐ φρουρές της.
Οί Καύνιοι έφημίζοντο για τον πλούτον των, ό όποιος όφείλετο κυ
ρίως στην παραγωγή καί εξαγωγή ωραίων καί πρωίμων οπωρών. ’Επί
σης ήσαν γνωστοί για τήν ωχρότητα τού προσώπου των, ή οποία όφεί
λετο στήν έλονοσία πού έμάστιζε τήν περιοχή λόγω τής ύπάρξεως ελών.
'Η Καΰνος ήτο πατρίδα τού περιφήμου ζωγράφου Πρωτογόνους411.
Στήν περιοχή τής Καύνου διατηρούνται σήμερα έκτεταμένα άρχαΐα
λείψανα, μεταξύ τών οποίων συγκαταλέγονται καί τά έξής: θέατρο, θέρ
μες, ναός, λείψανα οικοδομημάτων, νεκρόπολη, όστρακα, καθώς καί μία
παλαιοχριστιανική βασιλική, περί τής οποίας γίνεται λόγος κατωτέρω.

10. Βασιλική
Βορειοδυτικά τού θεάτρου καί σέ άπόσταση 50 μ. περίπου άπό αύτό
κεΐνται τά ερείπια μιας παλαιοχριστιανικής βασιλικής, οί τοίχοι τής
οποίας διατηρούνται σέ ικανό ύψος. Τό μνημείο αύτό εμφανίζει περισσό
τερες οικοδομικές φάσεις.
Πρόκειται για ικανών διαστάσεων οικοδόμημα. Τό κυρίως σώμα τής
βασιλικής εμφανίζει ορθογωνίου σχήματος κάτοψη καί έχωρίζετο σέ
τρία κλίτη. ’Από αύτά τό μεσαίο είναι εύρύτερο τών πλαγίων κλιτών καί
περατοΰται σέ μία μεγάλη αψίδα πρός άνατολάς, έσωτερικά ήμικυκλική.
Εξωτερικά ή αψίδα έγγράφεται εντός εύθυγράμμου τοίχου, σύμφωνα μέ
συριακά πρότυπα.

48. Θουκυδίδης, Α', 116.
49. Στ. Έμμ. Λυκούδης, «Καΰνος», Μεγάλη'Ελληνική"Εγκυκλοπαίδεια, τόμ. 14,
’Αθήνα χ.χ., σ. 148.
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Τα πλάγια κλίτη τής βασιλικής είναι στενότερα του μεσαίου καί περατοΰνται προς άνατολάς σέ εύθείες πλευρές. Δυτικά του κυρίως σώμα
τος τής βασιλικής είναι προσκεκολλημένος ορθογωνίου κατόψεως νάρ
θηκας, ό όποιος στην τελευταία οικοδομική φάση του μνημείου έκαλύπτετο με κτιστή ήμικυλινδρική οροφή.
Στο κέντρο τής βασιλικής φαίνεται ότι υψώνετο ήμισφαιρικός τρού
λος, ό όποιος όμως δεν διετηρήθη. Στις τέσσερις γωνίες του κυρίως ναού
έσχηματίζοντο ισάριθμα γωνιαία διαμερίσματα, τά όποια έκαλύπτοντο
μέ κτιστές ήμικυλινδρικές οροφές'’".
Τά δάπεδα τής βασιλικής έκαλύπτοντο μέ μαρμάρινες πλάκες. Ή βα
σιλική έφερε πλούσια μαρμάρινα άρχιτεκτονικά μέλη, ικανός άριθμός
των όποιων διατηρείται κατά χώραν. Στις έσωτερικές έπιφάνειες του
ναού διατηρούνται λείψανα άπό τοιχογραφίες.
Έ βασιλική άνηγέρθη πιθανώς στό δεύτερο μισό τού 6ου αιώνα μ.Χ.
’Αργότερα έγνώρισε επανειλημμένες έπισκευές καί άνακαινίσεις, φαίνε
ται δέ ότι έχρησιμοποιήθη επί αιώνες για τή χριστιανική λατρεία.
Τό μνημείο δέν έχει άνασκαφεΐ ή άλλως έρευνηθεί, καθ’ όσον είναι δυ
νατόν να γνωρίζει ό γράφων’1.

IV. ΞΑΝΘΟΣ (Πίν. 11-12)

Νοτιοανατολικά τής πόλεως Fethiye (πρώην Μάκρη) καί σέ άπόσταση 64
χλμ. άπό αύτήν, κεΐται ό σημερινός οικισμός Kinik. Βορειοδυτικά καί σέ
μικρή άπόσταση άπό αύτόν εύρίσκονται τά ερείπια τής άρχαίας πόλεως
Ξάνθος, ή όποια άπετέλει για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα τήν πρω
τεύουσα τής Λυκίας’ή Ό Στράβων θεωρεί τήν Ξάνθο ως τή μεγαλύτερη

πόλη τής Λυκίας.
Έ Ξάνθος έκειτο στήν άνατολική όχθη τού ομωνύμου ποταμού, άπό50 51 52

50. Ό τρόπος καλύψεως των γωνιακών διαμερισμάτων της βασιλικής τής Καύνου άνακαλεΐ στη μνήμη μας τον τρόπο καλύψεως των γωνιαίων διαμερισμάτων των
σταυροειδών, εγγεγραμμένων ναών του έλλαδικοϋ τύπου τής κυρίως Ελλάδος.
51. Τήν περιοχή έπεσκέφθη ό γράφων τον Αύγουστο τού 1989.
52. Κ. Dörtlük, Antalya: Lykien-Pisidien-Pamphylien . Antike Städte Führer, Κωνσταντι
νούπολη 1989, σσ. 16-26.
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τον όποιο φαίνεται οτι έλαβε καί το όνομά της. Σύμφωνα μέ άρχαΐες επι
γραφές, το παλαιότερο όνομα της Ξάνθου ήτο ’Άρινα ή "Αρνα53. Τον 6ο
αιώνα π.Χ. ή Ξάνθος ήτο ή σπουδαιότερη πόλη τής Λυκίας, όταν ό στρα
τηγός του Κύρου "Αρπαγος άνέλαβε να κατακτήσει τή Δυτική Μικρά
’Ασία, μετά την ήττα τοΰ Κροίσου (546 π.Χ.).
Ό στρατηγός "Αρπαγος έβάδισε εναντίον τής Ξάνθου καί οί Λύκιοι,
άναγκασμένοι να περιορισθοΰν μέσα στα τείχη της, συνεκέντρωσαν τις
γυναίκες καί τα παιδιά των, τούς θησαυρούς καί τούς δούλους των μέσα
στήν άκρόπολη καί τούς εκαυσαν. Κατόπιν ορμησαν έναντίον των έχθρών
καί έπεσαν όλοι των υπέρ τής πατρίδος.
Τό έτος 480 π.Χ. ή Ξάνθος ήτο καί πάλι πρωτεύουσα τής Λυκίας. Τό
εφεδρικό σώμα των Λυκίων, τό όποιο έ'λαβε μέρος μαζί μέ τόν περσικό
στόλο στή ναυμαχία τής Σαλαμίνος, είχε ώς άρχηγό τόν Κυβέρνη, ό
όποιος τότε έκυβέρνα τήν Ξάνθο. 'Ηρωική ήτο ή άμυνα τής Ξάνθου καί
τό έ'τος 42 π.Χ., όταν έπολιορκήθη άπό τούς Ρωμαίους καί τελικά κατεκτήθη άπό αύτούς.
Ή Ξάνθος άνεκαλύφθη καί πάλιν τό έτος 1838 άπό τόν Charles
Fellows. Τα ευρήματα των άνασκαφών πού έγιναν άπό εκείνον μετεφέρθησαν όλα στό Λονδίνο. Άπό τα μέσα του 20οΰ αιώνα Γάλλοι άρχαιολόγοι διεξάγουν άνασκαφές στα ερείπια τής Ξάνθου, οί όποιες συνεχίζονται
μέ επιτυχία μέχρι σήμερα.
Ή είσοδος στον άρχαιολογικό χώρο γίνεται σήμερα άπό τή νοτιοδυ
τική πλευρά τής πόλεως. Ό έπισκέπτης διέρχεται δίπλα άπό μνημειώδη
άρχαία πύλη, μέ επιγραφές στήν πρόσοψη αύτής. ’Αριστερά καί πάνω σέ
βραχώδες ύψωμα (υψόμετρο 120 μ. περίπου) κεΐται ή άρχαία άκρόπολη.
Στον πυρήνα τοΰ οικισμού κεΐται τό θέατρο, τό όποιο διατηρείται σέ
πολύ καλή κατάσταση. Βορειοδυτικά τοΰ θεάτρου υψώνεται ό περίφημος
έπιτάφιος πύργος τών 'Αρπυιών. Νοτιοανατολικά τοΰ θεάτρου καί δεξιά
ώς πρός τόν εισερχόμενο σήμερα στον άρχαιολογικό χώρο, κεΐνται τά
λείψανα τοΰ μνημείου τών Νηρηίδων. Στό βορειοανατολικό τμήμα τής
πόλεως κεΐται ή άρχαία νεκρόπολη, μέ μνημειώδεις τάφους καί λίθινες
λυκιακές σαρκοφάγους.
’Εντός τής πόλεως τής Ξάνθου έχουν έπισημανθεΐ μέχρι σήμερα τέσ
53. 'Η ονομασία είναι σαφώς προελληνική.
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σερις παλαιοχριστιανικοί ναοί, άπό τους οποίους οί τρεις είναι βασιλικές.
Άπό αύτους έχουν άνασκαφεΐ οί δύο ναοί καί τώρα άνασκάπτεται ό τρί
τος. Ό τέταρτος δεν έχει άνασκαφεΐ.
11. Βασιλική A
Βορειοανατολικά του άρχαίου θεάτρου καί σέ άπόσταση 250 μ. περίπου
άπο αύτό, σέ χαμηλότερο έπίπεδο, κεΐνται τα λείψανα μεγάλων διαστά
σεων βασιλικής. Οί τοίχοι του μνημείου διατηρούνται σέ άρκετό ύψος'”.
Το κυρίως σώμα τής βασιλικής εμφανίζει ορθογωνίου σχήματος κά
τοψη καί έχωρίζετο μέ δύο κιονοστοιχίες σέ τρία κλίτη. Άπο αύτά το με
σαίο ήτο εύρύτερο των πλαγίων καί έπερατοΰτο προς άνατολάς σέ μία
ήμικυκλική αψίδα, εντός τής οποίας έ'κειτο πεταλοειδές σύνθρονο. Δια
τηρούνται πέντε σειρές άπό τα έδώλια τού σύνθρονού, όπου έκάθητο ό
πολυάριθμος κλήρος κατά την ώραν των ιερών άκολουθιών καί τής θεί
ας λατρείας. Ό τοίχος τής αψίδας διατηρείται σέ ικανό ύψος καί διετρυπάτο άπό τρία ορθογωνίου σχήματος παράθυρα.
Τό ιερό βήμα έχωρίζετο τού κυρίως ναού μέ μαρμάρινο χαμηλό τέ
μπλο, άποτελούμενο άπό θωράκια καί πεσσίσκους τετραγώνου διατομής. Τούτο περιορίζετο σέ τμήμα τού μεσαίου κλιτούς τής βασιλικής.
Στό κέντρο τού ιερού βήματος εΰρίσκετο ή αγία τράπεζα. Τό δάπεδο
αύτοΰ εκειτο υψηλότερα τής στάθμης τού δαπέδου τού κυρίως ναού.
Στη δυτική πλευρά τού μεσαίου κλιτούς άνοίγονται τρεις θύρες φέρουσες λαμπρά μαρμάρινα περιθυρώματα, οί όποιες επιτρέπουν την είσο
δο άπό τόν νάρθηκα στόν κυρίως ναό. Τα πλάγια κλίτη είναι στενότερα
τού μεσαίου καί περατοΰνται πρός άνατολάς σέ εύθεΐες πλευρές. Στό μέ
σον τής δυτικής αύτών πλευράς άνοίγεται άνά μία είσοδος.
Δυτικά τού κυρίως σώματος τής βασιλικής είναι προσκεκολλημένος
ορθογωνίου σχήματος νάρθηκας. Δυτικά τού νάρθηκα κεΐται τρίστωο
αίθριο. Νοτιοανατολικά τής βασιλικής κεΐται μικροτέρων διαστάσεων
τρίκλιτο οικοδόμημα έν ει'δει παρεκκλησίου.
Βορειοανατολικά τής βασιλικής είναι προσκεκολλημένο τό βαπτιστή-54

54. Κ. Dörtlük, δ.τι., σ. 24.
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pio. Τούτο άποτελεΐται άπό τετράγωνο πυρήνα, σέ έκαστη πλευρά του
οποίου άνοίγεται άνά μία ήμικυκλική αψίδα ή κόγχη, ώστε να σχηματί
ζεται ενα τετράκογχο ''. Στο κέντρο του φωτιστηρίου κειται ή κολυμβήθρα του βαπτίσματος, ή οποία εμφανίζει κυλινδρικό σχήμα. Στο μέσον
τής κολυμβήθρας υπάρχει διαχωριστικός τοίχος, μέ κατεύθυνση άπό δυσμάς προς άνατολάς, ό όποιος χωρίζει την κολυμβήθρα σέ δύο τμήματα,
τό βόρειο καί τό νότιο. Βαθμίδες εντός τής κολυμβήθρας έχρησίμευαν
για την κάθοδο και τήν άνοδο των βαπτιζομένων.
Στό μέσον τής δυτικής κόγχης τού βαπτιστηρίου άνοίγεται μία είσο
δος. Τά δάπεδα τού βαπτιστηρίου καλύπτονται μέ πολύχρωμα ψηφιδωτά.
Τά δάπεδα τής βασιλικής καλύπτονται επίσης μέ πολύχρωμα ψηφιδωτά.
Στις έσωτερικές επιφάνειες των τοίχων τής βασιλικής διατηρούνται λεί
ψανα γραπτού διακόσμου.
Ή βασιλική αύτή άνηγέρθη πιθανώς κατά τόν 5ο αιώνα μ.Χ. καί ερει
πώθηκε άπό τόν 7ο αιώνα μ.Χ. καί εφεξής.

12. Βασιλική Β (Πίν. 13)
Βόρεια τού θεάτρου κεΐνται τά λείψανα μιας δεύτερης παλαιοχριστια
νικής βασιλικής, ή οποία άνασκάπτεται. Πρόκειται για μέτριων διαστά
σεων οικοδόμημα, τό όποιο εμφανίζει ορθογωνίου σχήματος κάτοψη καί
έχωρίζετο μέ δύο κιονοστοιχίες σέ τρία κλίτη.
Άπό αύτά τό μεσαίο ήτο εύρύτερο των πλαγίων καί έπερατούτο σέ μία
ήμικυκλική αψίδα πρός άνατολάς περιβαλλομένη υπό δύο παστοφορίων. Τό
βόρειο παστοφόριο εφερε δάπεδα καλυπτόμενα μέ πολύχρωμα ψηφιδωτά.
Βορειοδυτικά τής βασιλικής Β κειται μικρών διαστάσεων πρόσκτισμα.
Τούτο έμφανίζει ορθογωνίου σχήματος κάτοψη καί περατοΰται πρός άνα
τολάς σέ μία ήμικυκλική αψίδα. Αύτό έκαλύπτετο μέ κτιστή ήμικυλινδρική οροφή. Λόγω τής θέσεως καί τής μορφής τού προσκτίσματος αύτοΰ,
τούτο είναι δυνατόν να έρμηνευθεΐ ως μαρτύριο ή βαπτιστήριο.55

55. I. Βολανάκης, Τά παλαιοχριστιανικά βαφτιστήρια τής 'Ελλάδος, ’Αθήνα
1976. σσ. 41 κ.έξ.
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13. Βασιλική Γ
Βορειοδυτικά του άρχαίου θεάτρου και σέ άπόσταση 100 μ. περίπου άπό
αύτό, βορειοδυτικά της βασιλικής Β καί σε άπόσταση ολίγων μέτρων
άπο αύτήν, σέ χαμηλότερο έπίπεδο, διακρίνονται άνάμεσα στην άγρια
βλάστηση τά ερείπια μιας μεγάλων διαστάσεων τρίκλιτης παλαιοχρι
στιανικής βασιλικής μετά προσκτισμάτων, ή όποια δεν έχει είσέτι άνασκαφεΐ ή άλλως έρευνηθεΐ.
Το κυρίως σώμα τής βασιλικής Γ εμφανίζει ορθογωνίου σχήματος
κάτοψη καί έχωρίζετο σέ τρία κλίτη. Άπο αύτά το μεσαίο ήτο εύρύτερο
των πλαγίων καί έπερατοΰτο σέ μία μεγάλη ήμικυκλική άψίδα προς άνατολάς. Δυτικά του κυρίως σώματος τής βασιλικής ήτο προσκεκολλημένος ορθογωνίου κατόψεως νάρθηκας. Γύρω άπο τη βασιλική έκειντο διά
φορα προσκτίσματα.

14. ’Ακρόπολη, χριστιανικός ναός
Νοτιοδυτικά του άρχαίου θεάτρου κεΐται ή άρχαία άκρόπολη. Στο νοτιο
ανατολικό τμήμα τής άρχαίας άκροπόλεως κεΐται ένας χώρος, ό όποιος
άρχικά είχε άλλη χρήση καί άργότερα μετεσκευάσθη σέ χριστιανικό ναό.
Ό ναός αύτός εμφανίζει ορθογωνίου σχήματος κάτοψη. Ό κυρίως
άξονας αύτοΰ βαίνει άπό βορρά πρός νότο. Ή νότια αύτοΰ πλευρά περατουται σέ μία μεγάλη ήμικυκλική άψίδα. Δυτικά τής αψίδας κεΐται ένα
ορθογωνίου κατόψεως παστοφόριο. Βόρεια του κυρίως ναοΰ είναι προσκεκολλημένος ορθογωνίου κατόψεως χώρος, ό όποιος έχρησίμευε ως
νάρθηκας. Δυτικά του κυρίως ναοΰ είναι προσκεκολλημένα τρία προ
σκτίσματα, τά όποια έπεκοινώνουν άμεσα μέ αυτόν.
Ή μετατροπή του οικοδομήματος αύτοΰ σέ χριστιανικό ναό έγινε πι
θανώς στά τέλη τοΰ 5ου ή στις άρχές τοΰ 6ου αιώνα μ.Χ.VII.

VII. Π AT APA (Πίν. 14-15)

Νότια τής πόλεως Ξάνθου καί σέ άπόσταση 12 χλμ. περίπου άπό αύτήν,
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δεξιά του δρόμου Μαρμαρίδος-’Αττάλειας, πλησίον τής θαλάσσης, εύρίσκονται τα έρείπια τής άρχαίας πόλεως Πάταρα*.
Ή πόλη ιδρύθηκε άπό τούς Λυκίους καί ή άρχική ονομασία αύτής ήτο
Pattara. Ήτο περίφημη στην ’Αρχαιότητα λόγω τής ύπάρξεως σέ αύτήν
τού μαντείου του ’Απόλλωνος0'. Τα Πάταρα είχαν σημαντικό λιμάνι, το
όποιο έπεχώσθη μέ την πάροδο του χρόνου. Σήμερα ή θάλασσα άπέχει
άπό τα έρείπια τής άρχαίας πόλεως περί τα 700 μ.
Μεταξύ άλλων διατηρούνται στον χώρο τής πόλεως τα έξής μνημεία:
ή πύλη του Μεττίου Μοδέστου, ρωμαϊκές θέρμες, ναός, θέρμες τού Βεσπασιανου, θέατρο, άκρόπολη, ύδατοδεξαμενή, άποθήκες σιτηρών τής
εποχής του Άδριανού, μία βασιλική κ.λπ.

15. Βασιλική
Νότια τής Πύλης τού Μεττίου Μοδέστου και σέ άπόσταση 150 μ. περί
που άπό αύτήν, δεξιά τού δρόμου προς την παραλία, υψώνονται τα έρεί
πια μιας παλαιοχριστιανικής βασιλικής, κτισμένης στον τύπο τής τρίκλιτης, ξυλόστεγης ελληνιστικής (μέ έγκάρσιο κλίτος σέ σχήμα Τ) βασι
λικής.
Ή βασιλική άνεγέρθη στη θέση άρχαιοτέρου οικοδομήματος τών
προχριστιανικών χρόνων. Κατά τήν ανέγερση αύτής έχρησιμοποιήθησαν
άρχιτεκτονικά μέλη του παλαιού κτίσματος ως οικοδομικά υλικά.
Το κυρίως σώμα τής βασιλικής έμφανίζει ορθογωνίου σχήματος κά
τοψη. Ό κυρίως άξονας τού οικοδομήματος βαίνει άπό δυσμάς προς άνατολάς (87") και έμφανίζει άπόκλιση 3° προς βορειοανατολικά. Ή βασι
λική έχωρίζετο μέ δύο κιονοστοιχίες σέ τρία κλίτη. Έκάστη κιονοστοιχία άπετελεΐτο άπό εξι κίονες.
Το μεσαίο κλίτος είναι εύρύτερο τών πλαγίων καί περατοΰται προς
άνατολάς σέ μία μεγάλη ήμικυκλική άψίδα. Τά πλάγια κλίτη περα-56 57

56. Το Πανεπιστήμιο τοϋ Αιγαίου, μέ έδρα τη Σμύρνη, έχει άρχίσει τελευταία
τήν άρχαιολογική έξερεύνηση τής πόλεως τών Πατάρων. Διεξάγονται άνασκαφές σέ
διάφορα μέρη τής πόλεως, οί όποιες βρίσκονται σέ έξέλιξη.
57. Κ. Dörtliik, δ.π., σσ. 27-34.
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τοΰνται προς άνατολάς σέ εύθεΐες πλευρές. Δυτικά του κυρίως σώματος
τής βασιλικής είναι προσκεκολλημένος ορθογωνίου κατόψεως νάρθηκας.
Βορειοδυτικά τής βασιλικής κεΐνται τά ερείπια ενός προσκτίσματος
το όποιο είναι δυνατόν νά έρμηνευθεΐ ως το βαπτιστήριο τής βασιλικής'1'.
Πρόκειται για μέτριων διαστάσεων οικοδόμημα, το όποιο έμφανίζει
ορθογωνίου σχήματος κάτοψη καί χωρίζεται σέ δύο χώρους, ήτοι:
α) Προανλιος ή εξώτερος οίκος τοϋ βαπτίσματος. Ό προς τά δυτικά
του βαπτιστηρίου κείμενος χώρος έμφανίζει ορθογωνίου σχήματος κά
τοψη καί έκαλύπτετο μέ κτιστή καμάρα. Στό μέσον τής δυτικής αύτοΰ
πλευράς άνοίγεται μία είσοδος. Στο δυτικό άκρο τής νοτίας πλευράς
άνοίγεται δεύτερη είσοδος, ή οποία έπέτρεπε την έπικοινωνία προαυλίου
οίκου του βαπτίσματος1’1' καί βασιλικής.
β) Φωτιστήριο ή εσώτερος οίκος τοϋ βαπτίσματος. ’Ανατολικά του
προαυλίου οίκου κεΐται τό φωτιστήριο. Τούτο έμφανίζει ορθογωνίου
σχήματος κάτοψη. Ή άνατολική αύτοΰ πλευρά περατουται σέ μία ήμικυκλική άψίδα. Στό μέσον τής δυτικής αύτοΰ πλευράς υπάρχει μία είσο
δος, ή όποια έπέτρεπε την έπικοινωνία μεταξύ των δύο αύτών χώρων.
Στό άνατολικό τμήμα τής νοτίας εσωτερικής πλευράς του φωτιστηρίου1'"
κεΐται κτιστό θρανίο (πεζούλιο).
Ή βασιλική καί τό βαπτιστήριο άνηγέρθησαν πιθανώς στά τέλη τού
5ου αιώνα μ.Χ.

VIII. ΑΝΤΙΦΕΛΛΟΣ (ΚΑ$) (Πίν. 16-17)

Νοτιοανατολικά τών Πατάρων καί σέ άπόσταση 40 χλμ. περίπου άπό
αύτά, δεξιά τής οδού Μαρμαρίδος-’Αττάλειας, άπέναντι άπό τη νήσο
Μεγίστη (Καστελλόριζο), στό βάθος φυσικού όρμου καί στό άνατολικό58 59 60

58. Δ. Πάλλας, «Άνασκαφή της βασιλικής τοϋ Κρανείου έν Κορίνθω», Πρακτικά
τής έν Άθήναις ’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας 1976, ’Αθήνα 1978, σσ. 163-171.
59. Κύριλλος 'Ιεροσολύμων, Μναταγιογικαί Κατηχήσεις, 1.2 στο A. Piédagnel
(έπιμ.), Cyrille de Jérusalem, Catéchèses mystagogiques, Sources Chrétiennes, τόμ. 126, Πα
ρίσι 1966, σ. 84.
60. Ύλτι., 2,1, σ. 104. I. Βολανάκης, Τα παλαιοχριστιανικά..., δ.π., σ. 3.
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τμήμα μικράς χερσονήσου, εκεί δπου ή σημερινή κωμόπολη Κάς, κεΐνται
τα λείψανα τής άρχαίας Άντιφέλλου .
Σύμφωνα μέ τον Πλίνιο, ή πόλη άρχικά όνομάζετο Habesos και άργότερα έλαβε την ονομασία Άντίφελλος, σέ άντίθεση μέ την πόλη Φελλός, ή
οποία έ'κειτο στην ένδοχώρα και σε άπόσταση 7-8 χλμ. βορειότερα αύτής.
’Από την αρχαία Άντίφελλο διατηρούνται σήμερα ορισμένα μνημεία,
μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται καί τα εξής: τό θέατρο, διατηρού
μενο σέ καλή κατάσταση, τάφος λαξευμένος σέ βράχο, μέ πρόσοψη πού
μιμείται δωρικό ναό, λυκιακές σαρκοφάγοι, νεκρόπολη, άρχιτεκτονικά
μέλη κ.λπ.

16. Ναός Παναγίας Ευαγγελίστριας (Merkez Yeni Camii) (ΓΙίν. 18)
Στο δυτικό τμήμα τού σημερινού οικισμού, πάνω σέ μικρό ύψωμα (υψό
μετρο 70 μ. περίπου), υψώνεται 6 ναός τής Παναγίας τής Εύαγγελιστρίας (25 Μαρτίου), ό όποιος σήμερα χρησιμοποιείται ως μουσουλμα
νικό τέμενος. Ό ναός άνηγέρθη, σύμφωνα μέ τήν κτητορική έπιγραφή,
τό έτος 1866, πιθανώς στη θέση άρχαιοτέρου, καί τό έτος 1963 μετετράπη σέ μουσουλμανικό τέμενος.
Πρόκειται γιά μέτριων διαστάσεων μονόχωρο οικοδόμημα, διατη
ρούμενο άκέραιο. Τούτο εμφανίζει ορθογωνίου σχήματος κάτοψη. Ή
άνατολική αύτοΰ πλευρά περατοΰται σέ μία αψίδα, εσωτερικά ήμικυκλική καί εξωτερικά τρίπλευρη1’". Στό μέσον τής άψίδας άνοίγεται ένα
ορθογωνίου σχήματος παράθυρο.
Στη βορειοανατολική γωνία τού ναού, όπου ό χώρος έχρησίμευε ως
πρόθεση, άνοίγονται δύο κόγχες έντός τού πάχους τού τοίχου. Τό ανα
τολικό τμήμα τού κυρίως ναού καλύπτεται μέ ήμικυλινδρική καμάρα,
ενώ τό δυτικό τμήμα αύτοΰ καλύπτεται μέ σταυροθόλιο. Στό κέντρο τού
ναού υψώνεται ήμισφαιρικός τρούλος φερόμενος έφ’ υψηλού τυμπάνου,
εσωτερικά κυλινδρικού καί έξωτερικά οκταγωνικού. Σέ έκάστη πλευρά
αύτοΰ άνοίγεται άνά ένα ορθογωνίου σχήματος παράθυρο.61 62
61. Κ. Dörtlük, ο.π.. σσ. 35-39.
62. Ch. Delvoye, Βυζαντινή τέχνη, τόμ. 1. σ. είκ. 2, 20.
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Στο δυτικό άκρο της νοτίας πλευράς του κυρίως ναοΰ ήνοίγετο αρχικά
μία είσοδος, ή οποία μετετράπη άργότερα σέ παράθυρο. 'Η είσοδος αύτή
ήτο ορθογωνίου σχήματος καί έπερατοΰτο άνω σέ τόξο. ’Άνωθεν αύτής
είναι εντοιχισμένη πλάκα άπό φαιόχρωμο μάρμαρο μέ την έγχάρακτη
κτητορική έπιγραφή:
II Ο ΝΑΟΣ ΟΎΤΩΣ ΕΠΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΗ ΕΎΑΓΓΕΛΙΣΤΡΕΙΑ
21 ΕΓΑΙΡΘΗ ΤΟ 1866 ΕΤΟΣ ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΝ
31 ΎΠΟ ΔΑΠΑΝΟΙΣ ΚΑΙ ΣΎΝΔΡΟΜΟΙΣ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ
41 ΕΎΣΑΙΒΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ
51

ΜΝΗΣΘΗΤΙ ΚΎΡΙΕ

Στο άνατολικό τμήμα τής νοτίας πλευράς του κυρίως ναού άνοίγεται
ένα παράθυρο. Στη βόρεια πλευρά του κυρίως ναοΰ άνοίγονται επίσης
δύο παράθυρα. Στο μέσον τής δυτικής πλευράς του κυρίως ναοΰ άνοίγεται μία θύρα και έκατέρωθεν αύτής άνά ένα παράθυρο.
Άνωθεν τής δυτικής εισόδου καί έπί τής έξωτερικής αύτής πλευράς
είναι έντοιχισμένη ορθογωνίου σχήματος πλάκα τοξωτή άνω, έκ λευκού
μαρμάρου, μέ την έγχάρακτη έπιγραφή:
SAHÌBÌ HAYRAT
1963

MEHMET
ÇUKORBAGLI
SAYIN

Ή έπιγραφή αύτή άναφέρεται στο έτος μετατροπής τοΰ ναοΰ σέ μου
σουλμανικό τέμενος. Τότε κατεσκευάσθη στο μέσον τής νοτίας έσωτερικής πλευράς τοΰ ναοΰ μία κόγχη προσευχής (μιχράμπ), μέ κατεύθυν
ση τη Μέκκα καί στη νοτιοδυτική έσωτερική γωνία αύτοΰ ένας άμβωνας
(μινμπέρ) για τις άνάγκες τής μουσουλμανικής λατρείας1’'1.63

63. Έκτος άπο το μιχράμπ καί το μινμπέρ, στην αύλή των μουσουλμανικών τε
μενών υπάρχει συνήθως καί το τσιντσιντάς (Çinçintaç), ήτοι είδος κτιστής κλίνης, πά
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Δυτικά του κυρίως ναοΰ είναι προσκεκολλημένο πρόπυλο, μέ εύρύχωρο άνοιγμα στήν νοτία καί βορεία αύτοΰ πλευρά. Νοτιοδυτικά του
προπύλου εκειτο το κωδωνοστάσιο, στη θέση του οποίου κατεσκευάσθη
το 1963 ένας μιναρές0'.
Ή εύρύχωρος αύλή του ναοΰ καλύπτεται μέ χοχλάκι, κοσμούμενο μέ
διάφορα γεωμετρικά σχέδια, μέ ψάρια, πτηνά κ.λπ. Νοτιοανατολικά της
αύλής καί έπί του δαπέδου υπάρχει επάνω σέ χοχλάκι ή έπιγραφή «1881».
Πρόκειται προφανώς για το έτος κατασκευής του χοχλακιοΰ της αύλής.

IX. ΣΙ ΜΗΝΑ - ΚΕΚΟΒΑ (Πίν. 19)

Νοτιοανατολικά τής Άντιφέλλου (Κάς) καί σέ άπόσταση 15 χλμ. περίπου
άπό αύτήν, έπί τής παραλίας, κεΐνται τά έρείπια τής πόλεως Σίμηνας1’’.
Διατηρείται ή άκρόπολη στήν κορυφή βραχώδους υψώματος, μέ λείψανα
άπό το αρχαίο τείχος καί τη μεσαιωνική οχύρωση. Εντός τής άκροπόλεως
υπάρχει μικρό πεταλοειδές ώδεΐο. Επίσης κάτω άπό τήν άκρόπολη διατη
ρούνται λείψανα άρχαίων οικοδομημάτων καί άνατολικά του οικισμού
κέΐται ή νεκρόπολη. Στήν παραλία υπάρχει άρχάϊο ένυδρεΐο (aquarium).
’Ακριβώς άπέναντι άπό τή Σίμηνα κεΐται ή νήσος Κέκοβα (Kekova),
όπου διατηρούνται πολυάριθμα άρχαΐα λείψανα: άναλημματικοί τοίχοι,
έρείπια οικοδομημάτων, δεξαμενές, μία παλαιοχριστιανική βασιλική καί
δύο άλλοι χριστιανικοί ναοί. Ειδικότερα:

17. Κέκοβα-Tersane, βασιλική
Στό βάθος φυσικοΰ, άσφαλοΰς όρμου, διατηρούνται τά λείψανα μιας μέ64 65
νω στήν οποία τίθεται το φέρετρο μέ τον νεκρό (πρόθεση νεκρού), κατά τήν ώρα τής
νεκρώσιμου άκολουθίας. Ό νεκρός δεν έπιτρέπεται να τοποθετείται εντός τοϋ τεμέ
νους, επειδή θεωρείται «τελετουργικά άκάθαρτος».
64. Πρόγονος του μιναρε καί τοϋ κωδωνοστασίου είναι το Zigaurath.
65. Κ. Dörtlük, δ.π., σσ. 45-49. Πρβλ. Γ. Χατζηθεοδώρου, «Ελληνικά τοπωνύ
μια. άρχαΐα καί νέα, στίς άπέναντι τοϋ Καστελλορίζου άκτές», Καλυμνιακά Χρονικά,
τόμ. ΙΒ' (1997), σ. 49.

40

ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛ. ΒΟΛΑΝΑΚΗΣ

γάλων διαστάσεων τρίκλιτης, ξυλόστεγης βασιλικής του άπλοΰ ελληνι
στικού τύπου. Το κυρίως σώμα τής βασιλικής έμφανίζει ορθογωνίου
σχήματος κάτοψη καί έχωρίζετο σέ τρία κλίτη. Άπό αύτά το μεσαίο
είναι εύρύτερο των πλαγίων καί περατουται σέ μία ήμικυκλική αψίδα
προς άνατολάς. Ή αψίδα διετηρεΐτο άκέραια μέχρι πριν άπο λίγα χρό
νια. Τελευταία κατέπεσε τμήμα τής αψίδας καί έχει άπομείνει μόνο το
1/3 περίπου άπο αύτήν. Έ αψίδα ήτο κτισμένη άπο άργολιθοδομή καί
άσβεστοκονίαμα. Το τόξο αύτής ήτο κατεσκευασμένο άπο οπτόπλιν
θους. Στον τοίχο τής αψίδας ήνοίγοντο τρία εύρύχωρα, ορθογωνίου
σχήματος παράθυρα, τοξωτά άνω. Ή αψίδα έκαλύπτετο μέ κτιστό τεταρτοσφαίριο.
Τα πλάγια κλίτη ήσαν στενότερα του μεσαίου καί έπερατοΰντο πρός
άνατολάς σέ εύθεΐες πλευρές. Τό μεσαίο κλίτος έκαλύπτετο μέ ξύλινη
άμφικλινή οροφή καί κεραμίδια. Τα πλάγια κλίτη έκαλύπτοντο μέ ξύλι
νη έπικλινή οροφή καί κεραμίδια.
Δυτικά του κυρίως σώματος τής βασιλικής εκειτο ορθογωνίου κατόψεως νάρθηκας, ό οποίος έκαλύπτετο επίσης μέ ξύλινη επικλινή οροφή
καί κεραμίδια.
Βορειοανατολικά τής βασιλικής καί σέ άπόσταση 120 μ. περίπου άπό
αύτήν κεϊνται τα έρείπια πύργου έλληνιστικών χρόνων. Οί τοίχοι του
είναι κτισμένοι άπό μεγάλους λιθοπλίνθους σύμφωνα μέ τό ίσόδομο σύ
στημα.
Βορειοδυτικά τής βασιλικής καί σέ άπόσταση 150 μ. περίπου άπό
αύτήν διατηρούνται τα λείψανα διαφόρων άρχαίων κτισμάτων, μεταξύ
αύτών περιλαμβάνεται καί τάφος λαξευμένος στόν φυσικό βράχο.
'Η βασιλική άνηγέρθη πιθανώς τόν 5ο αιώνα μ.Χ. καί ερειπώθηκε
άπό τόν 7ο αιώνα μ.Χ. καί εφεξής, συνεπεία τών άραβικών επιδρομών.

18. Κέκοβα, χριστιανικός ναός A (Πίν. 20)
Βορειοανατολικά τής παλαιοχριστιανικής βασιλικής καί σέ άπόσταση
700 μ. περίπου άπό αύτήν, επί τής παραλίας καί έν μέσω άρχαίων λει
ψάνων, διατηρούνται τα έρείπια μέτριων διαστάσεων χριστιανικού ναού
(ναός Α). Τό μεγαλύτερο μέρος τών ερειπίων αύτών εύρίσκονται υπό τήν
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σημερινή επιφάνεια τής θάλασσας01'. Το κυρίως σώμα του ναοΰ εμφανί
ζει ορθογωνίου σχήματος κάτοψη καί περατοΰται πρ'ός άνατολάς σέ μία
ήμικυκλική αψίδα.
Ό ναός αύτός προέρχεται πιθανώς άπό τή βυζαντινή έποχή καί ερει
πώθηκε κατά τους μέσους χρόνους.
Νοτιοανατολικά του ναοΰ A καί σέ μικρή άπόσταση άπο αύτόν, επί
του άσβεστολιθικου πετρώματος, υπάρχει ανάγλυφος διάκοσμος, ό
όποιος περιλαμβάνει χριστόγραμμα καί έκατέρωθεν αύτου τα άποκαλυπτικά γράμματα Α-Ω1".

19. Κεκοβα, χριστιανικός ναός Β (Πίν. 21)
Δυτικά του ναού A καί σέ άπόσταση 150 μ. περίπου άπο αύτόν, επί τής πα
ραλίας, διακρίνονται τα λείψανα χριστιανικού ναού. Πρόκειται για μικρών
διαστάσεων οικοδόμημα, το όποιο εμφανίζει ορθογωνίου σχήματος κάτο
ψη. Ή άνατολική αύτοΰ πλευρά περατοΰται σέ μία ήμικυκλική αψίδα.
Νότια τού ναοΰ καί επί τού φυσικού βράχου είναι σκαλισμένος ισο
σκελής σταυρός, έγγεγραμμένος εντός ορθογωνίου.
Ό ναός Β προέρχεται πιθανώς άπο τή βυζαντινή έποχή καί έρειπώθηκε κατά τούς μέσους χρόνους.

X. ΑΤΤΑΛΕΙΑ

(Πίν. 22-25)

Ό βασιλεύς τής Περγάμου "Ατταλος Β' (159-138 π.Χ.) ίδρυσε τήν πό
λη Αττάλεια, ή όποια όνομάσθη έτσι προς τιμήν του. Ή πόλη ιδρύθηκε
πιθανώς στή θέση παλαιοτέρου οικισμού .66 67 68
66. ’Έχει παρατηρηθεί οτι ή στάθμη τής θάλασσας άνέρχεται παγκοσμίως, λόγω
τής άνόδου τής θερμοκρασίας καί τής τήξεως των πάγων στους πόλους. Υπολογίζε
ται δτι άπο τήν έποχή τής γεννήσεως του Ίησοϋ Χρίστου μέχρι σήμερα ή στάθμη τής
θάλασσας στή Μεσόγειο έχει άνέλθει περί τα δύο μέτρα.
67. Άποκάλνψις, 1, 8: «Έγώ είμι το A καί το Ω, λέγει Κύριος ό Θεός, ό ών καί
ό ήν καί ό έρχόμενος, ό Παντοκράτωρ».
68. Κ. Dörtlük, ο.π., σσ. 102-112.
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Όταν το έτος 133 π.Χ. ή Ρώμη προσήρτησε το βασίλειο τής Περ
γάμου, ή ’Αττάλεια παρέμεινε για ορισμένο χρόνο άνεξάρτητη. ’Αργότε
ρα άπετέλεσε τμήμα τής επαρχίας τής Κιλικίας.
Το έτος 46 μ.Χ. ήλθε ό άπόστολος Παύλος, προερχόμενος άπο την
Πέργη, στην ’Αττάλεια. Στα μέσα του 2ου αιώνα μ.Χ. ή ’Αττάλεια
έγνώρισε την ύψίστη άκμή της, ώς έμπορικό κέντρο τής περιοχής. Το
έτος 130 μ.Χ. την έπεσκέφθη ό αύτοκράτορας’Αδριανός (117-138 μ.Χ.),
οπότε, σέ άνάμνηση του γεγονότος αύτοΰ, κατεσκευάσθη ή πύλη του
Άδριανου, ή οποία διατηρείται μέχρι σήμερα σέ πολύ καλή κατάσταση1’1.
Τον 6ο αιώνα μ.Χ. ή ’Αττάλεια άπέβη σπουδαίο θρησκευτικό κέντρο.
'Όταν όμως άπο τα μέσα του 7ου αιώνα αύτή ή περιοχή περιήλθε στην
κυριαρχία του άραβικοΰ στόλου, άλλαζε συχνά ή πόλη κυρίαρχο.
Το έτος 1207 ή ’Αττάλεια κατελήφθη άπο τον Σελτσοΰκο σουλτάνο
Giyaseddin Keyhusrev και προσηρτήθη στη σφαίρα τής τουρκικής κυριαρ
χίας. Ή πόλη άνοικοδομήθη και έκοσμήθη μέ πολυάριθμα μνημεία.
20. Βασιλική Παναγίας (Kesik Minare)

Στο νοτιοανατολικό τμήμα τής παλαιας πόλεως τής ’Αττάλειας κεΐνται
τα ερείπια ενός σπουδαιοτάτου μνημείου. Στα έρείπια του ναού του Σαράπιδος, του 2ου αιώνα μ.Χ.'*, άνηγέρθη τον 6ο αιώνα μ.Χ. μία μεγά
λων διαστάσεων βασιλική'1. Κατά την άνέγερσή της έχρησιμοποιήθησαν
μαρμάρινα άρχιτεκτονικά μέλη του άρχαιοτέρου κτίσματος ώς οικοδο
μικά υλικά. Ή βασιλική αύτή ήτο άφιερωμένη στήν Παναγία.
Ή βασιλική κατεστράφη τον 7ο αιώνα άπο άραβικές έπιδρομές καί
άνοικοδομήθη τον 9ο αιώνα μ.Χ. Το οικοδόμημα αύτό μετετράπη επί
τής έποχής των Σελτσούκων σέ μουσουλμανικό τέμενος.
'Όταν το έτος 1361 μ.Χ. ό βασιλεύς τής Κύπρου Πέτρος Α' κατέλαβε
τήν ’Αττάλεια, το οικοδόμημα αύτό έχρησίμευε καί πάλι ώς χριστιανικός
ναός. Τέλος ό πρίγκιπας Korkut, έπί τής έποχής του σουλτάνου Βαγιαζήτ
Β' (1446-1512 μ.Χ.), άνήγειρε στή νοτιοδυτική γωνία του οίκοδομήμα-69 70 71

69. Το μνημείο έχει στερεωθεί καί έν μέρει άναστηλωθεΐ.
70. Λείψανα τοϋ ναοΰ διατηρούνται κατά χώραν.
71. Κ. Dörtlük, δ.τι., σ. 108.
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τος ένα μιναρέ καί το τέμενος έλαβε το ονομα του πρίγκιπα Korkut.
Το έτος 1896 μ.Χ. κατεστράφη το τέμενος Korkut άπο πυρκαϊά και
έκτοτε έγκατελείφθη. Επειδή έκρημνίσθη το άνώτερο τμήμα του μιναρέ, ό λαός ονόμασε το μνημείο Kesik Minare, ήτοι «ό άποκεκομμένος μι
ναρές». Τελευταία άρχισε ό καθαρισμός και ή μελέτη του άξιολογοτάτου
αύτοΰ μνημείου'".
Πρόκειται για ένα μεγάλων διαστάσεων οικοδόμημα, το όποιο έμφανίζει ορθογωνίου σχήματος κάτοψη. Τούτο έχωρίζετο σέ τρία κλίτη, διά
δύο κιονοστοιχιών-πεσσοστοιχιών, ήτοι διά τής έναλλαγής κιόνων καί
πεσσών. Άπο αύτά το μεσαίο κλίτος είναι εύρύτερο των πλαγίων καί περατοΰται σε μία μεγάλη ήμικυκλική αψίδα προς άνατολάς, ό τοίχος τής
οποίας διατρυπαται άπο τρία μεγάλα, ορθογωνίου σχήματος παράθυρα,
φέροντα άνω τοξωτές άπολήξεις. Εντός τής αψίδας περικλείεται πετα
λόμορφο σύνθρονο. Τά πλάγια κλίτη περατοΰνται πρός άνατολάς σέ
εύθεΐες πλευρές.
Οί κίονες των κιονοστοιχιών είναι κυλινδρικοί, άρράβδωτοι, στηρίζο
νται σέ βάσεις καί στέφονται μέ κολουροειδή κιονόκρανα, κοσμούμενα μέ
άνάγλυφο διάκοσμο, άποτελούμενον άπό κυμάτια καί φύλλα κισσού. Στή
ράχη ορισμένων κιόνων υπάρχουν έγχάρακτοι σταυροί.
Τό μεσαίο κλίτος τής βασιλικής ήτο υπερυψωμένο. Στις δύο μακρές
πλευρές αύτοΰ άνοίγοντο παράθυρα, για τόν άπλετο φωτισμό των εσω
τερικών χώρων τής βασιλικής. Στό μέσον τής δυτικής πλευράς του με
σαίου κλιτούς υπήρχε μία θύρα. Στό μέσον τής δυτικής πλευράς τών
πλαγίων κλιτών ήνοίγετο επίσης άνά μία θύρα. Οί θύρες αύτές έπέτρεπαν τήν επικοινωνία μεταξύ κυρίως ναού καί νάρθηκα.
Δυτικά τού κυρίως σώματος τής βασιλικής είναι προσκεκολλημένος
ορθογωνίου κατόψεως νάρθηκας, ό όποιος τελευταία έκαλύπτετο μέ σταυ
ροθόλια. Δυτικά τού νάρθηκα κεΐται πρόπυλο, καλυπτόμενο έπίσης μέ
σταυροθόλια.
Βόρεια τής βασιλικής διατηρούνται λείψανα άρχαιοτέρου οικοδομή
ματος, άνήκοντα πιθανώς στό ιερό τού Σαράπιδος, τό όποιο έκειτο στή θέ
ση αύτή.*
72. Ή δίς Gamze Kaymak, άρχιτέκτων-μηχανικός, έπρόκειτο να γράψει διδακτο
ρική διατριβή μέ θέμα το μνημείο αύτό, όπως μοϋ έγνώρισε τό 1991.
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Τά μαρμάρινα άρχιτεκτονικά μέλη, τα όποια διατηρούνται μέχρι σή
μερα στο μνημείο κα'ι προέρχονται άπό διάφορες έποχές, είναι πολύ ση
μαντικά καί άποτελοΰν τεκμήρια τής ιστορίας καί των περιπετειών του
μνημείου διά μέσου των αιώνων.
Στο μέσον περίπου τής νοτιάς πλευράς του νοτίου κλιτούς τής βασι
λικής άνοίγεται μία είσοδος, φέρουσα μαρμάρινο περιθύρωμα μέ πλού
σιο άνάγλυφο διάκοσμο, περιλαμβάνοντα μεταξύ άλλων άστραγάλους
καί ώά, προερχόμενο άπό οικοδόμημα προχριστιανικών χρόνων.
Στη νότια πλευρά του άνατολικοϋ τοίχου του νάρθηκα καί επάνω σέ
μαρμάρινο μέλος υπάρχει άνάγλυφος άνισοσκελής σταυρός, μέ τις κε
ραίες αύτοϋ πεπλατυσμένες στα άκρα καί σταγόνες στίς γωνίες των κε
ραιών. Εκατέρωθεν του σταυρού υπάρχει ή επιγραφή:
l(HCOT)C X(PICTO)C
Α[Ω]
ΝΙΚΑ

Πάνω άπό τον σταυρό υπάρχει ή εγχάρακτη έπιγραφή:
II Κ(ΤΡΙ)Ε ΒΟΗΘΗ ΤΟΝ ΔΟΥΛΟΝ
21 [COY] ΛΕΟΝΤ(ΙΟ)Ν
3l TOYX(PICT)OY Π Aie

Ή έπιγραφή αύτή προέρχεται πιθανώς άπό τον 10ο αιώνα μ.Χ.

21. ’Αρχαιολογικό Μουσείο
Στο νοτιοδυτικό τμήμα τής πόλεως Αττάλειας καί σέ μικρή άπόσταση
άπό τής παραλίας, κεΐται τό ’Αρχαιολογικό Μουσείο. Πρόκειται για
σύγχρονο έκτεταμένο οικοδόμημα, άριστα σχεδιασμένο, μέ άνεση χώ
ρου, εύρύχωρες αυλές, βοηθητικούς χώρους, πολιτιστικό κέντρο κ.λπ.''!
Στό μουσείο αύτό εκτίθενται άρχαιολογικά ευρήματα, προερχόμενα73
73. Το ’Αρχαιολογικό Μουσείο της ’Αττάλειας είναι άπό τα καλύτερα σύγχρονα
μουσεία, γι’ αύτό καί ετυχε πανευρωπαϊκού βραβείου.
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άπό τον εύρύτερο χώρο τής περιοχής: ’Αττάλεια, Τερμησσό, Πέργη,
"Ασπενδο, Κορύδαλλα κ.λπ.
Μεταξύ των έκθεμάτων περιλαμβάνονται και ορισμένα τα όποια προ
έρχονται άπό την παλαιοχριστιανική περίοδο, καθώς καί άπό τή βυζα
ντινή καί μεταβυζαντινή έποχή. ’Ιδιαίτερης μνείας άξίζει ό θησαυρός των
Κορυδάλλων.
Α) Θησαυρός Κορυδάλλων
Νότια τής ’Αττάλειας καί σέ άπόσταση 110 χλμ. άπό αύτής, στον σημε
ρινό οικισμό Kumluca (αρχαία Κορύδαλλα)'1, άπεκαλύφθη τό έτος 1963
ένας θησαυρός, ήτοι σύνολον άντικειμένων παλαιοχριστιανικού ναού, άπό
πολύτιμα μέταλλα κ.ά., χρονολογούμενα μεταξύ των έτών 565-575 μ.Χ.
Πολλά άπό τα άντικείμενα αύτά διασώζουν ελληνικές επιγραφές.
Ώς γνωστόν, οί περισσότεροι παλαιοχριστιανικοί ναοί έχουν ερειπω
θεί, καί άπό τα φορητά άντικείμενα τα οποία εύρίσκοντο έντός αύτών
έλάχιστα έχουν διασωθεί. Ό θησαυρός των Κορυδάλλων'1’ μάς επιτρέπει
να σχηματίσουμε μία γνώμη για τόν πλούτο των σκευών καί τών επί
πλων τών παλαιοχριστιανικών ναών.
Μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται καί τα εξής αντικείμενα:
α) "Αγιον Ποτήριον Α. ’Έχει τή μορφή περίπου τών καί σήμερα σέ
χρήση άγιων ποτηρίων, τών χρησιμοποιουμένων για τή θεία μετάληψη,
ήτοι: μεγάλη ήμισφαιρική κάψα καί βάση σέ σχήμα άνεστραμμένου κολούρου κώνου. Τό ποτήριον αύτό είναι άπό άργυρο καί φέρει έξωτερικά
καί στό κέντρο τής κάψας χρυσό άνισοσκελή σταυρό.
β) "Αγιον Ποτήριον Β. "Ομοιο μέ τό προηγούμενο, τού όποιου δέν
διατηρείται ή βάση. Έξωτερικά καί περί τό χείλος ύπάρχει ή έπιγραφή:
+ΕΥΤΥΧΙΑΝOC EAAXICTOC EIlICKOnOC71*.74 75 76
74. Γ. Χατζηθεοδώρου, ο.π., σ. 48.
75. Πρβλ. τον θησαυρόν του Κρατήγου Μυτιλήνης, ό όποιος άνευρέθη τό έτος
1967 στον Κράτηγο Μυτιλήνης καί εκτίθεται στο Βυζαντινό Μουσείο τών ’Αθηνών.
Καί αυτός περιλαμβάνει λαμπρά παλαιοχριστιανικά εκκλησιαστικά σκεύη άπό πολύ
τιμα μέταλλα.
76. Ό άναφερόμενος επίσκοπος Εύτυχιανός είναι πιθανώς ό χορηγός τών πολυτί
μων αύτών άντικειμένων ή απλώς έγιναν επί τής εποχής του καί μέ τή φροντίδα αύτοϋ.
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γ) Δίσκος. Δίσκος άπο άργυρο μέ την επιγραφή: +ΥΠΕΡ EYXHC ΚΑΙ
COTHPIAC ΕΥΤΥΧΙΑΝΟΥ EAAXICTOY EIIICKOnOY.

δ) Σταυρός Α. Σταυρός άργυροΰς μεγάλων διαστάσεων, διάτρητος,
εγγεγραμμένος έντός κύκλου καί κοσμούμενος μέ οκτώ δελφίνια. Έπ’
αύτοΰ καί σέ κυκλοτερή διάταξη υπάρχει ή επιγραφή: +ΥΠΕΡ EYXHC
ΚΑΙ COTHPIAC ΕΥΤΥΧΙΑΝΟΥ EniCKOnOY.
ε) Σταυρός Β. Όμοίως μεγάλος άργυροΰς σταυρός μέ οκτώ δελφίνια
καί στο κέντρο την έπιγραφή: TPICATIE Κ(ΥΡΙ)Ε ΒΟΗΘΙ.

στ) Δίσκος. Άργυροΰς δίσκος μεγάλου σχήματος, φέρων στο μέσον
ανισοσκελή σταυρό καί γύρω άπο αύτόν τήν έπιγραφή: +ΥΓΙΕΡ MNHMHC
MAPIAC AAMnPOTA(TH)S+.

ζ) ’Έλασμα μετάλλινο. ’Ορθογωνίου σχήματος άργυροΰν έλασμα, μέ
άνάγλυφο άνισοσκελή σταυρό καί άνωθεν τοΰ σταυροΰ τη δίστιχη έπιγραφή:
II +ΠΑΡΗΓΟΡΟΩ EAA[XICTOC]
21 EniCKO(nO)S ΕΚΑΡΠΟ ΦΟ PHC ΕΝ77

η) Θνμιατήριον. Άργυροΰν θυμιατήριον, άποτελούμενον άπο κυλιν
δρική κάψα, ή οποία κρέμαται άπο τρεις βραχείες αλυσίδες έξαρτώμενες
άπο κρίκο. Στήν έξωτερική επιφάνεια τής κάψας υπάρχει άνάγλυφος
διάκοσμος, οπού είκονίζονται οί έξης συνθέσεις:
1) Ό Εύαγγελισμός τής Θεοτόκου υπό τοΰ άρχαγγέλου Γαβριήλ
παρά το φρέαρ.
2) Ή δοκιμασία τής Θεοτόκου (αγνείας πείρα).
3) Ή Θεοτόκος έπισκέπτεται τήν Ελισάβετ.
4) Ή γέννηση τοΰ Ίησοΰ Χριστοΰ καί ή σκηνή τοΰ λουτροΰ.
5) 'Η φυγή στήν Αίγυπτο.
Πρόκειται για πολύ σημαντικό καί άρχαιότατο είκονογραφικό κύκλο,
σχετιζόμενο μέ τή Θεοτόκο καί τήν παιδική ήλικία τοΰ Ίησοΰ Χριστοΰ.
θ) Δίσκος. Άργυροΰς δίσκος μέ χριστόγραμμα στο κέντρο καί πέριξ
αύτοΰ τήν έπιγραφή: +EYTYXIANOC EAAXICTOC EniCKOnOC ΤΩ
ΜΕΓΑΛΩ ΘΕΩ ΥΠΈΡ ΑΦΕΩΕΩΥ ΑΜΑΡΤΙΩΝ.
77. Άπο τήν έπιγραφή αυτή μαρτυρεΐται ό επίσκοπος Παρήγορος.
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ι) Σταυρός. ’Αργυρούς σταυρός φέρων στο κέντρο μονόγραμμα καί
γύρω την έπιγραφή: ΜΑΞΙΜΙΑΝΟΥ ΕΠΙΘΚΟΠΟΥ + ΤΡΙΟΑΓΙΕ Κ(ΥΡΙ)Ε
ΒΟΗΘΙ78. 79

ια) Κάλυμμα ευαγγελίου. Κάλυμμα εύαγγελίου άπό άργυρο μέ μονό
γραμμα καί γύρω την επιγραφή: ΜΑΞΙΜΙΑΝΟΥ ΕΠΙΘΚΟΠΟΥ + ΑΓΙΑ
CIÜN ΒΟΗΘΙ.

ιβ) Λύχνοι. Δύο χάλκινοι λύχνοι, μέ μία μύξα έκαστος. Στη θέση τής
λαβής υπάρχει σταυρός.
Β) ’Αρχιτεκτονικά μέλη
α) Θωράκιο. Στο ’Αρχαιολογικό Μουσείο τής ’Αττάλειας εκτίθεται ένα
θωράκιο άπό λευκόχρωμο μάρμαρο, σχήματος ορθογωνίου, το όποιο φέ
ρει άνάγλυφο διάκοσμο κα'ι στις δύο όψεις, ήτοι:
1) Κυρία δψη. Είκονίζεται ό άρχάγγελος Γαβριήλ άπό την όσφύ και
άνω, στραμμένος προς τα δεξιά. Το πρόσωπό του φέρει νεανικά χαρα
κτηριστικά. Ή κεφαλή περιβάλλεται με φωτοστέφανο. Άπό τούς ώμους
τού άρχαγγέλου φύονται πτέρυγες'”. Φορεΐ χειριδωτό χιτώνα καί πλού
σια πτυχούμενο ίμάτιο, τό όποιο κρέμαται άπό του δεξιού ώμου κα'ι στερεοΰται μέ πόρπη (φίβλα).
Ό άρχάγγελος Γαβριήλ κρατεί μέ τό δεξί του χέρι σφαίρα, πάνω στην
όποια άναγράφεται τό γράμμα Ω80. Μέ τό άριστερό φέρει σκήπτρο, σύμ
βολο εξουσίας κα'ι δυνάμεως81. Πάνω άπό τό κεφάλι του άρχαγγέλου
υπάρχει ή εγχάρακτη επιγραφή: Ο ΑΡΧ(ΩΝ) ΓΑΒΡΙΗΛ.
Πρόκειται για έργο καλής ποιότητας τού 6ου αιώνα μ.Χ.
2) Πίσω οψη. Στην πίσω οψη παρίσταται άνάγλυφος άνισοσκελής
σταυρός, μέ τις κεραίες πεπλατυσμένες στα άκρα, έγγεγραμμένος εντός
ορθογωνίου.

78. ’Από τήν επιγραφή αύτή καί την έπόμενη μαρτυρεΐται ό επίσκοπος Μαξιμιανός.
79. ’Ανακαλεί στη μνήμη άρχαΐες πτερωτές Νίκες.
80. Άποκάλυψις, 1, 8: «Έγώ εΐμι το A καί το Ω, λέγει Κύριος ό Θεός».
81. Τό σκήπτρο καταλήγει συνήθως σέ κρινάνθεμο καί ΰποδηλοΐ δτι οί φέροντες
αύτό άγγελοι είναι «διαγγελείς των θείων βουλών».
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β) Τμήμα άμβωνα. Τμήμα άπό την πλευρά παλαιοχριστιανικού άμ
βωνα άπό φαιόχρωμο άσβεστόλιθο, με άνάγλυφο διάκοσμο έντός τριών
ορθογωνίων διαχώρων, τοξωτών άνω. Στο κεντρικό διάχωρο είκονίζεται
ολόσωμος ή Θεοτόκος δεομένη και άνωθεν αύτής ισοσκελής σταυρός.
Εκατέρωθεν παρίσταται άνά ένας ολόσωμος αρχάγγελος μέ πτέρυγες.
Πάνω άπο την κεφαλή τής Θεοτόκου παρίστανται δύο άντωπά πτη
νά. Πάνω άπο τις κεφάλες τών άρχαγγέλων είκονίζεται άνά ένα πτηνό.
Πρόκειται για καλής ποιότητος έργασία, πιθανώς του 6ου αιώνα μ.Χ.

Γ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Ή έρευνα τών πηγών και τών χριστιανικών μνημείων τής Νοτιοδυτικής
Μικράς ’Ασίας είναι άκρως ένδιαφέρουσα και οδηγεί στα έξής συμπερά
σματα:
1. Ό χριστιανισμός διαδόθηκε ένωρίτατα στις περιοχές τής Μικράς
’Ασίας. Ή 'ίδρυση και οργάνωση ορισμένων τοπικών ’Εκκλησιών άνάγεται σέ άποστόλους, όπως τον Παύλο, τον Φίλιππο, τόν ’Ιωάννη κ.ά.
2. 'Ορισμένοι άπο τούς άποστόλους αύτούς άπέθαναν και έτάφησαν σέ
πόλεις τής Μικράς ’Ασίας, όπως ό Φίλιππος στην Τεράπολη και ό ’Ιωάν
νης στην ’Έφεσο.
3. Στα τέλη του 1ου αιώνα μ.Χ. υπάρχουν στη Μικρά ’Ασία οργανω
μένες Εκκλησίες τών οποίων προΐσταται έπίσκοπος.
4. Κατά τόν 2ο κα'ι 3ο αιώνα μ.Χ. συνεχίζεται ή διάδοση του χρι
στιανισμού στις περιοχές τής Μικράς ’Ασίας. Ό χριστιανισμός άποτελεΐ μία δυναμική μειοψηφία σέ αύτές.
5. Κατά τούς παλαιοχριστιανικούς χρόνους (4ος-6ος αιώνας μ.Χ.)
άνηγέρθη μεγάλος άριθμός χριστιανικών μνημείων στή Νοτιοδυτική
Μικρά ’Ασία. Τα περισσότερα άπό αύτά είναι μεγάλων διαστάσεων
οικοδομήματα, τα όποια άνήκουν, ώς έπί τό πλεΐστον, στόν τύπο τής
τρίκλιτης, ξυλόστεγης έλληνιστικής βασιλικής ή στόν τύπο τής θο
λωτής ανατολικής βασιλικής.
6. Τα μνημεία αύτά είναι δυνατόν νά διακριθοΰν σέ τρεις ομάδες,
ήτοι:
α) Τά μνημεία τών νοτιοδυτικών παραλίων τής Μικράς’Ασίας, τά
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όποια έμφανίζουν πολλές ομοιότητες καί έχουν πολλά κοινά σημεία
μέ τα παλαιοχριστιανικά μνημεία τής κυρίως Ελλάδος καί των νή
σων του Αιγαίου Πελάγους.
(3) Τα μνημεία τής ένδοχώρας, τά όποια έμφανίζουν πολλές ιδιαι
τερότητες, όφειλόμενες έν πολλοΐς σέ έπιδράσεις τοπικών παραδόσε
ων, εγχωρίων τεχνικών καί παρουσιάζουν επιδράσεις τών μνημείων
τής Αρμενίας.
γ) Τά μνημεία τών νοτιοανατολικών περιοχών, τά όποια έχουν δε
χθεί έπιρροές καί επιδράσεις άπό την άρχιτεκτονική τών γειτονικών
χωρών, τής Συρίας καί τής Παλαιστίνης.
7. Τά μνημεία αύτά φέρουν πλούσια μαρμάρινα άρχιτεκτονικά
μέλη, τά δάπεδά των καλύπτονται μέ πλάκες μαρμάρου, μαρμαροθε
τήματα ή πολύχρωμα ψηφιδωτά, καί οί έσωτερικές έπιφάνειες τών
τοίχων φέρουν συνήθως γραπτό διάκοσμο (τοιχογραφίες).
8. Γύρω άπό τις βασιλικές είναι προσηρτημένα διάφορα διαμερί
σματα, μεταξύ τών οποίων περιλαμβάνονται καί τά άκόλουθα: τό
διακονικό, τό σκευοφυλάκιο, τό βαπτιστήριο, τό μαρτύριο, τό πρε
σβυτέριο, τό έπισκοπεΐο, ό ξένων, ό λουτρώνας κ.λπ.
9. ’Από του 7ου αιώνα μ.Χ. καί έφεξής άρχίζει ή έρείπωση τών
χριστιανικών μνημείων τής Νοτιοδυτικής Μικρας Ασίας, ή οποία
οφείλεται σέ ποικίλους λόγους: σεισμούς, πυρκαϊές, πλημμύρες, έμφυλίους πολέμους, τις είκονομαχικές έριδες καί τις έχθρικές έπιδρομές.
10. Μετά τή μάχη του Ματζικέρτ (1071 μ.Χ.) άρχίζει ή βαθμιαία
κατάληψη, ό έξισλαμισμός καί έκτουρκισμός τών έλληνικών καί χρι
στιανικών πληθυσμών τής Μικρας ’Ασίας. Ή διαδικασία αυτή διήρκεσε περί τούς τέσσερις αιώνες, έλαβε δέ χώρα οχι χωρίς δυσκολίες
καί ήτο άποτέλεσμα πολλών καί ποικίλων παραγόντων καί αιτιών.
11. Μετά τήν οριστική κατάκτηση τής Μικρας ’Ασίας ύπό τών
’Οθωμανών Τούρκων, διετηρήθησαν έντός αυτής εστίες του ελληνι
σμού καί τού χριστιανισμού, μέ συνεχή καί άδιάκοπη ζωή, ή όποια
σέ άρκετές περιπτώσεις συνεχίσθηκε μέχρι τό έτος 1922.
12. Μετά τή Μικρασιατική Καταστροφή (1922) καί τήν έπακολουθείσασα άνταλλαγή τών πληθυσμών μεταξύ τής Ελλάδος καί τής
Τουρκίας (Συνθήκη Λωζάννης,. 1923), πολυάριθμοι Έλληνες χρι
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στιανοί έγκατέλειψαν τις εστίες των στη Μικρά ’Ασία, και έγκατεστάθησαν στην Ελλάδα, καί ικανός άριθμός μουσουλμάνων Τούρκων
έγκατέλειψε την Ελλάδα καί έγκατεστάθη στη Μικρά ’Ασία, ιδία στα
δυτικά παράλια αύτής.
13. Μικρός άριθμός χριστιανικών μνημείων τής Νοτιοδυτικής Μικράς Ασίας μετετράπησαν σε μουσουλμανικά τεμένη καί διετηρήθησαν. Τά περισσότερα έρειπώθησαν καί άρκετά έξηφανίσθησαν.
14. 'Η ερευνά των χριστιανικών μνημείων τής Μικρας ’Ασίας δέν
έχει προχωρήσει άρκετά. Το μεγαλύτερο μέρος από αύτά δέν έχει
άνασκαφεΐ ή άλλως έρευνηθεΐ.
15. Μελλοντική έρευνα, μελέτη καί δημοσίευση τών χριστιανικών
μνημείων τής Μικρας ’Ασίας θά συντελέσει στήν προαγωγή τής έπιστήμης καί θά φωτίσει πλεΐστες όσες πλευρές, άναφορικά μέ την τέ
χνη, την ιστορία καί τον πολιτισμό τών κατοίκων τών περιοχών
αύτών.

1. Ίεράπολη. Γενική άποψη

2. Ίεράπολη. Βασιλική Λ

3. Ίεράττολη. Βασιλική Β

4. Ίεράπολη. Βασιλακή Γ

5. 7εράπολη. Βασιλική Γ, σννθρονον

6. Ίεράπολη. ’Οκταγωνικός ναός "Αποστόλου Φιλίππου

7. Πριήνη. ’Ακρόπολη

8. Πριήνη. θέατρο

9. Δίδυμα. Ναός του’Απόλλωνος

10. Δίδυμα. Ναός τον "Απόλλωνος

11. Ξάνθος. Γενική άποψη

12. Ξάνθος. Θέατρο

13. Ξάνθος. Βασιλική Β (παρά το θεατρον)

14. Πάταρα. Αρχαίο οικοδόμημα (θέρμες)

15. Πάταρα. θέατρο

16. Αντίφελλος (ΚΑ$). Γενική άποψη

17. ’Αντίφελλος (KAÇ). Θέατρο

18. Άντίφελλος (ΚΑ$). Παναγία Ευαγγελίστρια

19. Σίμηνα. Γενική άποψη

20. Κέκοβα. Ναός Λ

21. Κέκοβα. Ναός Β
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22. ’Αττάλεια. Παλαιά πόλη

23. Άττάλχια. Γενική άποψη

24. ’Αττάλεια. Γιβλι Μιναρές (YIVLI MINARE)

25. ’Αττάλεια. Πύλη τού Άδριανοϋ

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

