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ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛ. ΒΟΛΑΝΑΚΗΣ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ 
ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Γενικές παρατηρήσεις

Ή Μικρά ’Ασία, κείμενη μεταξύ τριών ηπείρων, τής ’Ασίας, τής Ευρώπης 
καί τής ’Αφρικής, άπετέλεσε καί αποτελεί μέχρι σήμερα γέφυρα μεταξύ 
’Ανατολής καί Δύσεως, Βορρά καί Νότου. Ή σπουδαία από γεωπολιτικής 
καί στρατηγικής έπόψεως θέση τής Μικράς ’Ασίας, ή μεγάλη αύτής έκταση, 
τό εύφορον τού εδάφους, ή ύπαρξη πολλών καί πλουσίων υδάτινων πόρων 
(πηγών, ποταμών, λιμνών κ.λπ.), τό κλίμα μέ τήν ποικιλία, τήν όποια εμφα
νίζει, ή άμεση γειτνίαση μέ τή θάλασσα (Μεσόγειος Θάλασσα, Εύξεινος Πό
ντος), καθώς καί πολλοί καί ποικίλοι άλλοι εύνοϊκοί παράγοντες, συνετέλε- 
σαν μεταξύ άλλων στή δημιουργία καί άνθηση επί τών εδαφών αύτής 
πολλών καί υψηλών πολιτισμών, άπό τής άπωτάτης άρχαιότητας μέχρι τών 
νεωτέρων χρόνων '.

Μεταξύ τών διαφόρων λαών, οί όποιοι έζησαν, έδρασαν καί έδημιούργη- 
σαν πολιτισμούς στις περιοχές τής Μικράς ’Ασίας συγκαταλέγονται καί οί 
εξής: οί Χουρρίτες, οί Άσσύριοι, οί Χάττι, οί Χετταίοι ή Χεττίτες, οί Φρύγες, 1

1. Επιθυμώ να έκφράσω καί άπό τή θέση αυτή τις θερμές μου ευχαριστίες προς 
όλους εκείνους, οί όποιοι καθ’ οίονδήποτε τρόπον έβοήθησαν τόν γράφοντα καί 
συνέβαλαν ουσιαστικά στήν όλοκλήρωση τής μελέτης αύτής. Ειδικότερα ευχαριστώ : 
α) τόν φιλόξενο λαό τής γείτονος Τουρκίας, για τή φιλόφρονα υποδοχή, τή φιλοξε
νία καί τήν πολύπλευρη βοήθειά του, β) τό Διοικητικό Συμβούλιο τού Κέντρου Μι
κρασιατικών Σπουδών, τό όποιο ένέκρινε τή δημοσίευση τής εργασίας αύτής στις σε
λίδες τού Δελτίου Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, γ) τόν καθηγητή κ. Πασχάλη 
Κιτρομηλίδη, γιά τή συμπαράσταση καί τή βοήθεια του, δ) τούς φωτογράφους τής
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οί Κάρες, οί Λυδοί, οί Ούραρταΐοι, οί ’Αρμένιοι, οί Έλληνες, οί Ρωμαίοι, 
οί Βυζαντινοί, οί Σταυροφόροι, οί Άραβες, οί Σελτζούκοι, οί Μογγόλοι, οί 
’Οθωμανοί Τούρκοι καί άλλοι. Διά τού τρόπου αυτού ή χώρα της Μικράς 
’Ασίας άπετέλεσε ένα πραγματικό «Παλίμψηστον» της Ιστορίας2. Οί διάφο
ροι αυτοί πολιτισμοί, πλήν τού πνευματικού των πλούτου, κατέλιπαν καί 
πολυάριθμα υλικά λείψανα - ή ’Αρχαιολογία αποτελεί τήν υλική πλευρά 
τής ’Ιστορίας - από τά όποια είναι διάσπαρτη ολόκληρη ή Μικρά ’Ασία καί 
τά όποια αποτελούν αψευδείς μάρτυρες των λαών καί τής ’Ιστορίας των 
περιοχών αυτής.

Πολυάριθμα καί σπουδαία πολιτιστικά κέντρα άνεδείχθησαν στη Μικρά 
’Ασία. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται καί τά άκόλουθα: τό Ηλιον ή Τροία 
(άναφέρεται ως «Wilusa» σέ άρχαίες χεττιτικές επιγραφές)3, ή Χαττούσα, 
πρωτεύουσα τού κράτους τών Χετταίων4, οί ελληνικές πόλεις τής Δυτικής 
Μικράς ’Ασίας, πόλεις ελληνικές στά παράλια τού Εύξείνου Πόντου καί 
τήν ένδοχώρα καί άλλα.

2. Χριστιανικές αρχαιότητες καί μνημεία τής Μικράς ’Ασίας

Ό Χριστιανισμός, ή νέα θρησκεία τής άγάπης, τής συγγνώμης, τής συναδελ- 
φώσεως όλων τών λαών καί τής λυτρώσεως τών άνθρώπων έξ όλων τών 
δεινών, έγινε ένωρίτατα γνωστός στις περιοχές τής Μικράς ’Ασίας, κυρίως 
από τά ’ιεραποστολικά κέντρα τής Παλαιστίνης καί τής Συρίας5.

Ήδη κατά τούς άποστολικούς χρόνους έπεσκέφθησαν περιοχές τής Μι
κρός ’Ασίας καί έκήρυξαν τό Ευαγγέλιο σέ αυτές απόστολοι, όπως ό

’Αρχαιολογικής 'Υπηρεσίας Δωδεκάνησου, οί όποιοι προέβησαν στήν εμφάνιση τών 
φιλμ καί τήν εκτύπωση τών φωτογραφιών, ή λήψη τών όποιων έγινε από τον γράφο- 
ντα, ε) τή σύζυγον καί συνεργάτιδα, φιλάρχαιο καί φιλότεχνο Δρα Μαρία Gehlhoff- 
Βολανάκη, ιατρό, ή όποια σέ όρισμένες από τις περιοδείες του συνώδευσε τόν γράφο- 
ντα καί παρέσχε σέ αύτόν άμέριστη τή συμπαράσταση καί βοήθειά της, καί στ) τά παι
διά μας Ήλία καί Χριστίνα, φοιτητές, γιά τή στήριξη καί πολύπλευρη βοήθειά των.

2. J. Freely, Türkei. Ein Führer, Prestel Verlag, Μόναχο 41992, σ. 11.
3. Τά ερείπια τής αρχαίας πόλεως «Ηλιον» ή «Τροία» άπεκαλύφθησαν ύστερα 

άπό άνασκαφές στον λόφο «Χισαρλίκ», μεταξύ τών κοιλάδων τού Σκαμάνδρου καί 
τού Σιμόεντος, υπό τού Γερμανού Η. Schliemann, κατά τά έτη 1871-1890, οί δέ άνα
σκαφές συνεχίζονται μέχρι σήμερα, μέ πολύ εντυπωσιακά άποτελέσματα.

4. Τά ερείπια τής Χαττούσας κεινται στή θέση «Μπογάζκιοϊ», ανατολικά τής 
Άγκυρας καί σέ απόσταση 206 χλμ. άπό αυτήν.

5. Άποκάλυψις, 1, 4 κέ. Πρβ. Γ. Λαμπάκης, Οί έπτά αστέρες τής Άποκαλύψεως, 
’Αθήνα 1909.
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Παύλος, ό Πέτρος, ô Φίλιππος, ô ’Ιωάννης ό Θεολόγος καί άλλοι. Ή διάδο
ση τοΰ Χριστιανισμού στή Μικρά ’Ασία δέν άνέκοψε τή συνέχιση τού 
αρχαίου βίου σε αυτήν. Διετηρήθησαν οί βασικοί θεσμοί καί οί δομές στους 
διαφόρους τομείς τής ζωής, όπως στήν οικονομία, τήν τέχνη, τή διοίκηση κ.λπ. 
Ή παλαιοχριστιανική εποχή (4ος-6ος αιώνας μ.Χ.) αποτελεί τήν τελευταία 
περίοδο τού αρχαίου έλληνορρωμαϊκοϋ κόσμου, γι’ αυτό καί όρθώς ονομά
ζεται υπό ξένων έρευνητών «όψιμη αρχαιότητα». Ή Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία 
έκχριστιανισθεΐσα βαθμιαίως άπετέλεσε τή Βυζαντινή Αυτοκρατορία.

Ή Μικρά Άσία, πλούσια καί άκμάζουσα χώρα, υπήρξε εστία τού ελληνι
κού πολιτισμού από των άρχαιοτάτων χρόνων. ’Από τής έμφανίσεως τοΰ 
Χριστιανισμού άπέβη ή κατ’ εξοχήν χριστιανική χώρα, στήν οποία έζησαν 
καί έδρασαν σπουδαίες προσωπικότητες των πρώτων χριστιανικών χρόνων, 
ορισμένες από τις όποιες άπέθαναν καί έτάφησαν εκεί. Είναι χαρακτηριστι
κά όσα αναφέρει ό ’Επίσκοπος Εφέσου Πολυκράτης σέ επιστολή του προς 
τόν ’Επίσκοπο Ρώμης Βίκτορα (189-199 μ.Χ.) καί τά όποια παραδίδει ô Ευ
σέβιος Καισαρείας: «Καί γάρ κατά τήν :Ασίαν μεγάλα στοιχεία κεκοίμηται»6.

Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται ό ’Ιωάννης ό Θεολόγος, ό όποιος σύμφω
να μέ άρχαία παράδοση άπέθανε καί έτάφη στήν Έφεσο, καθώς καί ό από
στολος Φίλιππος, ό όποιος έζησε, έδρασε, άπέθανε καί έτάφη στήν Ίεράπολη 
τής Φρυγίας.

’Απαύγασμα τής πνευματικής καί θρησκευτικής αυτής ακμής υπήρξε ή 
ανάπτυξη τής χριστιανικής τέχνης, μέ κυριαρχούντο τύπο τής τρίκλιτης, 
ξυλόστεγης ελληνιστικής βασιλικής7. Παράλληλα καί σέ μικρότερο άριθμό 
άπαντοΰν καί χριστιανικοί ναοί στή Μικρά ’Ασία, οί όποιοι άνηγέρθησαν 
στον τύπο τής ανατολικής θολωτής βασιλικής.

ΈΙτο τόσο μεγάλος ό άριθμός των χριστιανικών ναών, οί όποιοι άνη
γέρθησαν στή Μικρά Άσία, ώστε ό Γρηγόριος Νύσσης (335-394 μ.Χ.) να 
ισχυρίζεται ότι στις περιοχές αυτής υπήρχαν περισσότεροι χριστιανικοί 
ναοί από ό,τι σέ ολόκληρη τή λοιπή Οικουμένη8. Οί ναοί αυτοί άρχισαν νά 
ερειπώνονται από τών μέσων τοΰ 7ου αιώνα μ.Χ. καί εξής συνεπείς/, τών 
αραβικών επιδρομών, εμφυλίων πολέμων (Είκονομαχία), σεισμών, πυρ- 
καϊών, πλημμυρών, τής φυσικής γηράνσεως τών κτισμάτων κ.λπ.

6. Ευσέβιος Καισαρείας, ’Εκκλησιαστική Ιστορία, Γ', 31, 3, Βιβλιοθήκη Ελλή
νων Πατέρων καί ’Εκκλησιαστικών Συγγραφέων, έκδ. Άποστολικής Διακονίας τής 
’Εκκλησίας τής Ελλάδος, τόμ. 19, Αθήνα 1959, σ. 273.

7. Γ. Σωτηρίου, Χριστιανική καί Βυζαντινή ’Αρχαιολογία, τόμ. Α', Αθήνα 1942, 
σσ. 275-276.

8. Άγγ. Κιντή (έπιμ.), Τουρκία, Οί μπλέ Όδηγοί, ’Αθήνα (χ. χ.), σ. 143.
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Μετά τή μάχη τού Μαντζικέρτ (1071 μ.Χ.) άρχισε ή κατάληψη τής 
Μικρός Ασίας υπό των ’Οθωμανών Τούρκων. Ή διαδικασία αυτή διήρκεσε 
περίπου τέσσερις αιώνες καί δέν έγινε χωρίς αντίσταση τών Ελλήνων ή 
εξελληνισμένων Χριστιανών κατοίκων αυτής. Συνέπεια τής κατακτήσεως 
τής Μικράς ’Ασίας υπό τών Τούρκων ήτο ό εξισλαμισμός καί ό βαθμιαίος 
έκτουρκισμός τών παλαιών κατοίκων της, εκτός ελάχιστων εξαιρέσεων, οί 
όποιες άπετέλεσαν μικρές νησίδες Ελλήνων ορθοδόξων χριστιανών, διαβι- 
ούντων εν μέσω τού πλήθους τών Τούρκων μουσουλμάνων.

Καί για μέν τούς κατοίκους τών παραλίων εΐμεθα καλλίτερα πληροφορη- 
μένοι, ένώ γιά τούς 'Έλληνες χριστιανούς τής ένδοχώρας στερούμεθα 
παντελώς ειδήσεων γιά περίπου έπτά αιώνες ( 11ος-18ος αιώνας μ.Χ.). Μετά 
τήν οριστική έπικράτηση τών Τούρκων στή Μικρά ’Ασία πολλοί χριστιανικοί 
ναοί κατεστράψησαν, άλλοι άλλαξαν χρήση καί ένας αριθμός από αυτούς 
μετετράπη σέ μουσουλμανικά τεμένη, μέ αποτέλεσμα νά διατηρηθούν.

Τά χριστιανικά μνημεία τής Μικράς ’Ασίας καί κυρίως εκείνα τών πα
λαιοχριστιανικών καί τών βυζαντινών χρόνων έρευνήθησαν καί έγιναν ευ
ρύτερα γνωστά από μελέτες διαφόρων ερευνητών \ Διάφορες ξένες ’Αρχαιο
λογικές Σχολές καί Ιδρύματα άνασκάπτουν, έρευνούν καί δημοσιεύουν αρ
χαιότητες καί μνημεία τής Μικράς ’Ασίας, μεταξύ τών οποίων συμπεριλαμ- 
βάνονται καί πολυάριθμα τών χριστιανικών χρόνων. ’Ενδεικτικά άναφέρο- 
νται ότι στο ’Ίλιον-Τροία έρευνούν επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων από 
όλο τόν κόσμο, υπό τήν έποπτεία τού Πανεπιστημίου τής Τυβίγγης τής Γερ
μανίας ιο, στην "Εφεσο διενεργούν άνασκαφές καί αναστηλώσεις από τό 
1895 μέχρι σήμερα επιστήμονες τού Αύστριακού ’Αρχαιολογικού 'Ιδρύμα
τος ", στήν Τεράπολη τής Φρυγίας έργάζονται ’Ιταλοί αρχαιολόγοι, στήν 
πόλη Ξάνθο έρευνούν Γάλλοι άρχαιολόγοι κ.λπ. ’Επίσης ή ’Αρχαιολογική 
'Υπηρεσία τής Τουρκίας διεξάγει άνασκαφές σέ διαφόρους χώρους τής Μι
κρός Ασίας, μέ άριστα αποτελέσματα. 9 10 11

9. J. Strzygowski, Kleinasien. Ein Neuland der Kunstgeschichte, Λιψία 1903. H. Rott, 
Kleinasiatische Denkmäler aus Pisidien, Pamphylien, Kappadokien und Lykien, Λιψία 
1908. V. Schultze, Altchristliche Städte und Landschaften, Kleinasien /-//, Gütersloh 
1922-1926. E. Herzfeld - S. Guyer, Monumenta Asiae Minoris antiquae, τόμ. II: 
Meriamlik und Korikos, Manchester University Press 1930.

10. D. Planck, Troia. Traum und Wirklichkeit, Archäologisches Landesmuseum 
Baden-WUrtenberg, Στουττγάρδη 2000, σ. 4 κέ.

11. H. Friesinger - F. Krinzinger (επιμ.), « 100 Jahre österreichische Forschungen in 
Ephesos», Akten des Symposions Wien 1995, Textband-Tafelband-Pläne, Verlag der 
Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Βιέννη 1999.
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Υπάρχουν όμως ακόμη πολυάριθμα χριστιανικά μνημεία τής Μικράς 
’Ασίας, τα όποια αναμένουν τήν έρευνα, καθώς καί άλλα τά όποια θά πρέ
πει να έρευνηθούν περισσότερο έπισταμένως. Ό γράφων είχε κατά τά τελευ
ταία έτη τήν ευκαιρία νά έπισκεφθεΐ επανειλημμένα περιοχές τής Μικρός 
’Ασίας (σημερινής Τουρκίας) καί νά μελετήσει επί τόπου τήν Ιστορία καί τά 
μνημεία ορισμένων άπό αυτές|2.

Ή άνά χεϊρας μελέτη είναι καρπός τής αγάπης του συγγραφέα προς τά 
χριστιανικά μνημεία τής Μικράς ’Ασίας καί των περιοδειών του σέ περιοχές 
αυτής καί αποτελεί μικρά συμβολή στήν έρευνα των χριστιανικών αρχαιο
τήτων καί μνημείων τής Μικράς ’Ασίας. Ή έρευνα θά πρέπει νά συνεχισθεΐ, 
προκειμένου νά γίνουν καλλίτερα γνωστά τά χριστιανικά μνημεία τής Μι- 
κράς ’Ασίας καί νά χυθεί άπλετο φως στήν ιστορία καί τον πολιτισμό των 
λαών, οί όποιοι έζησαν κατά τό παρελθόν στις χώρες αυτές, έδημιούργησαν 
λαμπρό πολιτισμό καί συνέβαλαν ουσιαστικά στή διαμόρφωση του σημερι
νού ευρωπαϊκού καί, σέ ευρύτερη έννοια, τού παγκόσμιου πολιτισμού.

ΚΥΡΙΩΣ ΜΕΡΟΣ

I. ΤΡΟΙΑ (TRUVA)

Βόρεια τής Σμύρνης καί σέ άπόσταση 312 χλμ. άπό αύτήν, στό βορειοδυτικό 
άκρο τής Μικράς ’Ασίας, σέ δεσπόζουσα θέση, άπό τήν οποία ελέγχεται 
εύχερώς ό διάπλους τού στενού των Δαρδανελλίων, στό ύψωμα Χισαρλίκ, 
κεινται τά έρείπια τού ’Ιλίου τού Όμήρου ή τής αρχαίας Τροίαςι3.

Τό ύψωμα τού Χισαρλίκ κατοικήθηκε πολύ πριν καί πολύ μετά τήν επο
χή, κατά τήν οποίαν τοποθετείται χρονικά ό Τρωικός Πόλεμος (τέλη 2ας 
χιλιετίας π.Χ.). Οί αρχαιολογικές έρευνες στήν περιοχή, οί όποιες άρχισαν 
τό 1871 καί συνεχίζονται μέχρι σήμερα, άπεκάλυψαν περισσότερα επίπεδα 
(Τροία Ι-ΙΧ). Ή Τροία VII (700-350 π.Χ.) καί ή Τροία IX (350 π.Χ.-400 μ.Χ.) 
αντιστοιχούν στήν έλληνική εποχή καί τούς ρωμαϊκούς χρόνους. 12 13

12. Ί. Βολανάκης, «Ό ναός El Nazar στό Göreme τής Καππαδοκίας», Θεολογία 
65/Δ (’Αθήνα 1994), σσ. 202-242. Ό αυτός, «Χριστιανικά μνημεία τής νοτιοδυτικής 
Μικράς ’Ασίας», Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών (ΔΚΜΣ) 13 (1999-2000), 
σσ. 11-64. Ό αυτός, «Καππαδοκία - Χριστιανικοί ναοί», στό ’Ιερά Προσκυνήματα - 
Προπύργια τής ’Ορθοδοξίας, τόμ. Α', ’Αθήνα 2000, σσ. 148-171,405-407.

13. Άγγ. Κιντή, Τουρκία, σσ. 826-835. V. Schultze, Altchristliche Städte ..., τόμ. I, 
σσ. 379-384.
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Τόν 8ο αιώνα π.Χ. ό "Ελληνας ποιητής "Ομηρος στά αριστουργήματα 
του, τήν Ίλιάδα καί τήν 'Οδύσσεια, έθεμελίωσε τήν ευρωπαϊκή λογοτεχνία. 
’Από τότε το όνομα «Τροία» άπέβη κάτι περισσότερο άπό ένας προσδιορι
σμός μιας άρχαίας πόλεως τής Μικρός ’Ασίας.

Οί Ρωμαίοι, κύριοι τοΰ άρχαίου κόσμου καί πρόδρομοι τού ευρωπαϊκού 
πολιτισμού, εθεωροΰσαν τούς εαυτούς των ως απογόνους των Τρώων, 
καθώς επίσης καί πολυάριθμες δυναστείες των μεσαιωνικών χρόνων, οί 
όποιες ένομιμοποιούντο, ως ελκουσες τήν καταγωγή των άπό τούς αρχαί
ους Τρώες. Ή Τροία έπαιξε στήν άρχαία τέχνη καί γραμματεία έναν σημα
ντικό ρόλο καί έλήφθη υπόψη άπό τούς πολιτισμούς όλων τών εποχών καί 
όλων τών περιοχών|4.

Ό απόστολος Παύλος καί οί συνεργάτες του ήλθαν στήν περιοχή τής 
Τροίας, όπου ό Παύλος είδε όραμα: ένας Μακεδόνας τόν έκαλούσε να πε
ράσει στή Μακεδονία καί νά βοηθήσει τούς κατοίκους της: «Παρελθόντες δε 
τήν Μυσίαν κατέβησαν εις Τρφάδα. Καί όραμα διά τής νυκτός ώφθη τφ 
Παύλφ· άνήρ τις ήν Μακεδών έστώς, παρακαλών αυτόν καί λέγων διαβάς 
εις Μακεδονίαν βοήθησον ήμίν»|5.

Άπό τά άνωτέρω εξάγεται τό συμπέρασμα ότι ό Χριστιανισμός έγινε 
ένωρίτατα γνωστός στήν περιοχή καί ότι άπό τήν Τρωάδα ό Παύλος διεπε- 
ραιώθη στήν Εύρώπη καί έκήρυξε τόν Χριστιανισμό. Νοτιοανατολικά τής 
Τροίας καί σέ απόσταση 73 χλμ. άπό αύτήν, απέναντι άπό τή νήσο Λέσβο ή 
Μυτιλήνη, κειται ή άρχαία πόλη «"Ασσος», ή όποια ήτο έδρα ’Επισκόπου14 15 16 
καί όπου άπεκαλύψθησαν τά λείψανα μιας παλαιοχριστιανικής βασιλικής17.

1. Τσανακκαλέ (Çanakkale), 'Αρχαιολογικό Μουσείο

Βορειοανατολικά τής Τροίας καί σέ απόσταση 32 χλμ. άπό αύτήν, στό στε
νότερο σημείο τού Ελλησπόντου καί επί τής ασιατικής παραλίας, είναι κτι
σμένη ή κωμόπολη Τσανακκαλέ. Ή ονομασία είναι τουρκική καί σημαίνει 
«φρούριο, όπου κατασκευάζονται πήλινα αγγεία»18. Πράγματι δέ παλαιότε-

14. D. Planck, Troia ..., σ. 4 κέ.
15. Πράξεις Αποστόλων 16,8-9.
16. Δ. Σοφιανός, «'Άγιος Γρηγόριος Επίσκοπος "Ασσου (β' μισό ιβ' αιώνα 

μ.Χ.)», στό Ένθύμησις Ν. Μ. Παναγιωτάκη, Ηράκλειο Κρήτης 2000, σσ. 641-651.
17. Ά. Όρλάνδος, Ή ξνλόστεγος παλαιοχριστιανική βασιλική τής μεσογειακής 

λεκάνης, τόμ. Α', ’Αθήνα 1952, σ. 207, είκ. 166, 10.
18. Στή σημερινή δημώδη νεοελληνική χρησιμοποιείται ή λέξη «τσανάκα, ή», μέ 

τήν έννοια τής πήλινης λεκάνης, λοπάδος.
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ρα καί μέχρι σήμερα υπάρχει μεγάλος αριθμός άγγειοπλαστείων καί αγγειο
πλαστών στήν περιοχή 'λ

Στο νότιο άκρο τοΰ Τσανακκαλέ καί αριστερά τής αμαξιτής όδοΰ Τσα- 
νακκαλέ-Σμύρνης, εύρίσκεται τό ’Αρχαιολογικό Μουσείο, στό όποιο εκτίθε
νται ευρήματα, προερχόμενα τόσο από τή γειτονική Τροία, τό «Ίλιον» τοΰ 
'Ομήρου, όσο καί άπό τις γύρω περιοχές. Στήν αυλή τοΰ ’Αρχαιολογικού 
Μουσείου άπόκεινται μαρμάρινα αρχιτεκτονικά μέλη παλαιοχριστιανικών 
χρόνων (4ος-6ος αιώνας μ.Χ.), προερχόμενα άπό χριστιανικούς ναούς τής 
γύρω περιοχής. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται καί τά έπόμενα: 

α) Βάσεις κιόνων μετά πλίνθου, 
β) Βάσεις κιόνων άνευ πλίνθου.
γ) Κορμοί κυλινδρικών, άρραβδώτων κιόνων, προερχόμενοι άπό τις κιο- 

νοστοιχίες παλαιοχριστιανικών βασιλικών.
δ) ’Ιωνικά κιονόκρανα μετά συμφυούς επιθήματος. Οί έλικες είναι εκφυ

λισμένες. Στή μία στενή πλευρά αυτών παρίσταται άνάγλυφος, άνισοσκελής 
σταυρός, οί κεραίες τοΰ οποίου είναι πεπλατυσμένες στα άκρα19 20, 

ε) Κορινθιάζοντα κιονόκρανα μέ φύλλα άκανθας σέ δύο σειρές, 
στ) Δύο θωράκια άπό φαιόχρωμο μάρμαρο, τά όποια φέρουν άνάγλυφο 

διάκοσμο καί προέρχονται άπό παλαιοχριστιανικό άμβωνα.
ζ) "Ενα θωράκιο τέμπλου, φέρον άνάγλυφο διάκοσμο. Στό κέντρον τής 

κυρίας αύτοΰ οψεως παρίσταται παγώνι, τό όποιο πίνει νερό άπό έναν κάν
θαρο. Κάτω άκριβώς είκονίζεται βλαστός κληματίδας μέ φύλλα άμπέλου 
καί σταφυλές, θέμα συνηθέστατο στήν παλαιοχριστιανική τέχνη.

Τά άνωτέρω άρχιτεκτονικά μέλη προέρχονται άπό τόν 5ο καί τόν 6ο 
αιώνα μ.Χ.

II. ΠΕΡΓΑΜΟΣ (BERGAMA)

’Ανατολικά τής νήσου Λέσβου ή Μυτιλήνης καί σέ άπόσταση 30 χλμ. περί
που άπό τις άκτές τοΰ Αιγαίου Πελάγους, κεΐται ή πόλη Πέργαμος21, ή όποια 
άπό τήν εποχή πού ή ’Αθήνα άπώλεσε κάθε πολιτική σπουδαιότητα υπήρξε,

19. Τό αυτό παρατηρεΐται μέχρι σήμερα στα χωριά τής Κρήτης Μαργαρίτες καί 
Θραψανό, καθώς καί στήν κωμόπολη ’Αρχάγγελος Ρόδου.

20. Ή στενή αυτή πλευρά ήτο τοποθετημένη πρός τό μεσαίο κλιτός τής βασι
λικής, ενώ ή έτέρα στενή πλευρά ήτο κατά κανόνα ακόσμητη.

21. «Πέργαμος» εκαλείτο ή ’Ακρόπολη τής Τροίας, ακολούθως κάθε φρούριο 
πόλεως, κάθε ’Ακρόπολη.
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μαζί μέ τήν "Αλεξάνδρεια τής Αίγυπτου, τό κέντρον του ελληνικού πολιτι
σμού, κυρίως κατά τον 2ο αιώνα π.Χ., επί τής εποχής του Άττάλου Β' του 
Φιλαδέλφου (159-138 π.Χ.), ό όποιος κατά τή λεγάμενη «κρίση του πα
πύρου» έδημιούργησε στά εργαστήριά του τήν «περγαμηνή»22.

Ή Πέργαμος23 υπήρξε πρωτεύουσα τού Βασιλείου, τό όποιο ως σύμμα
χος τής Ρώμης έκυριάρχησε σέ μεγάλο τμήμα τής Μικρός "Ασίας καί έφερε 
στον φθίνοντα ελληνιστικό κόσμο μία νέα αντίληψη τής πολεοδομίας, μία αί
σθηση μεγαλοπρεπείας, ή όποια επηρέασε βαθύτατα τή ρωμαϊκή τέχνη.

Ό Χριστιανισμός, ή νέα θρησκεία, ή όποια άπηυθύνετο άρχικά κυρίως 
προς τούς καταπιεσμένους καί τις κοινωνικά κατώτερες τάξεις, έγινε ένω- 
ρίτατα γνωστός στήν περιοχή, όπου περί τά τέλη τού 1ου αιώνα μ.Χ. υπάρ
χει οργανωμένη "Εκκλησία, τελούσα υπό "Επίσκοπον, όπως συνάγεται από 
αυτήν τήν Καινή Διαθήκη, όπου μεταξύ άλλων άναφέρεται καί τό εξής: 
«Καί τφ άγγέλψ της εν Περγάμω εκκλησίας γράψον...»24.

"Η Πέργαμος άπέβη μέ τήν πάροδο τού χρόνου σπουδαίο χριστιανικό 
κέντρο. Κατά τήν παλαιοχριστιανική εποχή (4ος-6ος αιώνας μ.Χ.) άνεγεί- 
ρονται σέ αυτήν χριστιανικοί ναοί ή μετατρέπονται άρχαιοι ναοί των προ- 
χριστιανικών χρόνων σέ χριστιανικούς.

2. Βασιλική Λ ÇΑσκληπιείου)

Ή Πέργαμος, σπουδαίο θρησκευτικό, πνευματικό καί πολιτιστικό κέντρο 
κατά τήν άρχαιότητα, υπήρξε όνομαστή σέ ολόκληρη τή Μεσόγειο, μεταξύ 
άλλων καί για τό "Ιερό τού "Ασκληπιού. Ό "Ασκληπιός ήτο κατ’ άλλους μέν 
έξανθρωπισθείς θεός ή ημίθεος, κατ’ άλλους δέ θεοποιηθείς άνθρωπος. 
'Ιερά αυτού, τά περίφημα «"Ασκληπιεία», υπήρχαν σέ πολλά μέρη τού αρ
χαίου κόσμου, τά όποια έπεσκέπτοντο πολυάριθμοι πιστοί, προκειμένου να 
αποκτήσουν τήν υγείαν των ή να εύχαριστήσουν τόν θεό γιά ήδη έπιτευ- 
χθεισες ίάσεις.

22. Ό πάπυρος ήτο κατά τήν άρχαιότητα πάρα πολύ διαδεδομένος ώς γραφική 
ύλη καί τό μονοπώλιο είχε ή Αίγυπτος. Ή περγαμηνή κατασκευάζεται από δέρμα 
ζώου, συνήθως άπό πρόβατο ή αίγα. Ή καλλίτερης ποιότητας περγαμηνή κατα
σκευάζεται άπό δέρμα νεογέννητου ζώου ή ακόμη καί ζώου, προτού αυτό ακόμη 
γεννηθεί, επειδή είναι πάρα πολύ λεπτή. Ή περγαμηνή ώς γραφική ύλη ήτο ανθε
κτικότερη, αλλά καί κατά πολύ ακριβότερη τού παπύρου.

23. Άγγ. Κιντή, Τουρκία, σ. 711-712.
24. Άποκάλπψις 2, 12.
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Κατά τον 5ο αίώνα μ.Χ. στή θέση του ναού του ’Ασκληπιού άνηγέρθη 
μία χριστιανική βασιλική (βασιλική Α)25. Πρόκειται για τρίκλιτη, ξυλόστεγη 
βασιλική του απλού ελληνιστικού τύπου26. Τό κυρίως σώμα τής βασιλικής 
εμφανίζει ορθογωνίου σχήματος κάτοψη καί έχωρίζετο μέ δύο κιονοστοι- 
χίες σέ τρία κλίτη. ’Από αυτά, τό μεσαίο κλίτος ήτο ευρύτερο των πλαγίων 
καί έπερατοΰτο σέ μία μεγάλη, ήμικυκλική αψίδα προς άνατολάς. Τά πλά
για κλίτη έπερατοϋντο προς άνατολάς σέ ευθείες πλευρές. Δυτικά τού 
κυρίως σώματος τής βασιλικής ήτο προσκεκολλημένος ορθογωνίου κατό- 
ψεως, τετράστωο αίθριο27.

Στο μέσον περίπου τής βόρειας έξωτερικής πλευράς τού αίθριου ήτο 
προσηρτημένο τετραγώνου κατόψεως πρόσκτισμα, τό όποιο άπετέλει τό 
Βαπτιστήριο τής βασιλικής28. Σέ αυτό έλάμβανε χώρα ή τελετή τού μυστηρί
ου τού βαπτίσματος29, αφού είχε προηγηθεϊ ή κατήχηση τών υποψηφίων διά 
τό βάπτισμα. Στο κέντρον τού φωτιστηρίου έκειτο ή κολυμβήθρα τού βαπτί
σματος (βάθους 1,12 μ.), ή οποία είχε σχήμα σταυρού. Στις κεραίες τού σταυ
ρού τής κολυμβήθρας υπήρχαν βαθμίδες, οί όποιες έχρησίμευαν διά τήν κάθο
δο καί άνοδο τών βαπτιζομένων. Τό δάπεδο τού βαπτιστηρίου έκαλύπτετο μέ 
ψηφιδωτά. "Ετερο πρόσκτισμα ήτο προσκεκολλημένο στό μέσον περίπου 
τής βόρειας εξωτερικής πλευράς τής βασιλικής. ΓΗ βασιλική μετά τού αίθρι
ου καί τών περί αυτήν προσκτισμάτων περιεβάλλοντο από μία ευρύχωρη 
αύλή, ή οποία έπροστατεύετο άπό τοίχο30.

25. Χριστιανικές βασιλικές στή θέση ’Ασκληπιείων άνηγέρθησαν καί σέ άλλα 
μέρη. Ενδεικτικά άναφέρονται τά εξής παραδείγματα: α) Επίδαυρος, πεντάκλιτη 
βασιλική, β) Λεβήν Κρήτης (σημερινός Λέντας), τρίκλιτη βασιλική τού 'Αγίου Ίωάν- 
νου κ.λπ.

26. Γ. Σωτηρίου, Χριστιανική καί Βυζαντινή ’Αρχαιολογία, σσ. 277-278, είκ. 155 
(κάτοψη). J. Strzygowski, Kleinasien ..., σ. 46, είκ. 30 (κάτοψη). V. Schultze, Alt
christliche Städte ..., τόμ. II, σ. 41, είκ. 13 (κάτοψη).

27. Ά. Όρλάνδος, Ή ξυλόστεγος παλαιοχριστιανική βασιλική ..., τόμ. Α', σ. 100, 
πίν. Α, 6. Ch. Delvoye, Βυζαντινή Τέχνη, τόμ. Α', ’Αθήνα 1975, σ. 45.

28. S. Ristow, «Frühchristliche Baptisterien», Jahrbuch für Antike und Christen
tum 27 (MUnster/Wstf. 1998), σ. 243 (αριθμός μνημείου 648).

29. Ί. Βολανάκης, Τά παλαιοχριστιανικά βαπτιστήρια τής 'Ελλάδος, ’Αθήνα 
1976, σ. 3 κέ.

30. Επίσης τά αρχαία Ιερά τών προχριστιανικών χρόνων περιεβάλλοντο συνή
θως άπό μεγάλες καί ευρύχωρες αυλές, στους χώρους τών οποίων συνεκεντρώνοντο 
οί πιστοί κατά τις μεγάλες πανηγύρεις καί κατά τήν τέλεση τών θυσιών καί γενικό
τερα τής λατρείας, ή όποια έτελειτο σέ αύτά. Τό αυτό παρατηρείται κατά κανόνα καί
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3. Βασίλίκή Β (Ιερόν Σαράπιδος - Ίσίδος - 'Αρποκράτους)

Βορειοδυτικά του σημερινού οικισμού τής Περγάμου κεΐται τεραστίων δια
στάσεων οικοδόμημα, τό όποιο, άν καί ερειπωμένο, εκπλήσσει τον επισκέ
πτη μέ τό μέγεθος καί τον όγκο αυτού. Είναι γνωστό ώς «ερυθρό οικοδόμη
μα» ή «ερυθρά αυλή» (Kizil Avlu), επειδή είναι κτισμένο έξ ολοκλήρου άπό 
οπτόπλινθους. Οί επιφάνειες των τοίχων αυτού έφεραν αρχικά ορθομαρ
μάρωση, ή όποια όμως δέν διατηρείται. Πρόκειται γιά τό μεγαλύτερο οικο
δόμημα τής αρχαίας Περγάμου, τό όποιο άπετέλει 'Ιερό, αφιερωμένο στις 
αιγυπτιακές θεότητες Σάραπι, Ίσιδα καί 'Αρποκράτη. 'Ορισμένα τμήματα 
τού οικοδομήματος αυτού διατηρούνται σέ μεγάλο ύψος (19 μ. περίπου)31. Τό 
κυρίως οικοδόμημα άποτελεΐται άπό μία μεγάλων διαστάσεων αίθουσα, ή 
όποια εμφανίζει ορθογωνίου σχήματος κάτοψη (διαστάσεων 60 x 26 μ. περί
που). Τό οικοδόμημα αυτό άνηγέρθη πιθανώς επί τής εποχής τού Ρωμαίου 
Αύτοκράτορα Άδριανοΰ (117-135 μ.Χ.).

Μετά τήν επικράτηση τού Χριστιανισμού στήν περιοχή καί κατά τόν 
5ο αιώνα μ.Χ., ό κεντρικός πυρήνας τού 'Ιερού αύτοΰ μετεσκευάσθη σέ χρι
στιανική βασιλική καί άφιερώθη στον "Αγιο ’Ιωάννη. Ό κυρίως άξονας τού 
οικοδομήματος έβαινε άπό δυσμάς προς άνατολάς (106°) καί ένεφάνιζε 
άπόκλιση 16° προς τα νοτιοανατολικά. Τό κυρίως σώμα τής βασιλικής 
εμφανίζει ορθογωνίου σχήματος κάτοψη καί έχωρίζετο μέ δύο κιονοστοι- 
χίες σέ τρία κλίτη. Οί κιονοστοιχίες έβαιναν επάνω σέ κτιστούς στυλοβάτες, 
οί όποιοι διατηρούνται κατά χώραν. Οί κίονες ήσαν κυλινδρικοί, άρράβδω- 
τοι άπό ερυθρό ή φαιόχρωμο γρανίτη, ορισμένοι άπό τούς οποίους διατη
ρούνται μέχρι σήμερα στον χώρο τού μνημείου. Τό μεσαίο κλιτός τής βασι
λικής ήτο ευρύτερο τών πλαγίων καί έπερατοΰτο σέ μία μεγάλη, ήμικυκλική 
αψίδα προς άνατολάς. Τά πλάγια κλίτη ήσαν στενότερα τού μεσαίου καί 
έπερατοΰντο προς άνατολάς σέ εύθειες πλευρές. Δυτικά τού κυρίως σώμα
τος τής βασιλικής ήτο προσκεκολλημένος ορθογωνίου κατόψεως νάρθηκας.

Στον χώρο τής βασιλικής άνευρέθη μία μονολιθική, μαρμάρινη κολυμβή- 
θρα, ή όποια έχει τό σχήμα έλευθέρου σταυρού εξωτερικά, ένώ εσωτερικά

στις παλαιοχριστιανικές βασιλικές, καθώς καί σέ βυζαντινούς ναούς, ιδιαίτερα δέ 
στις Μονές. ’Από μεγάλες αύλές περιβάλλονται καί τά μουσουλμανικά Τεμένη, τά 
όποια καί ώς προς τό σημεΐον αύτό έδέχθησαν έμμεσες ή άμεσες επιδράσεις, τόσο 
άπό τούς αρχαίους ναούς τών προχριστιανικών χρόνων, όσο καί άπό τις παλαιο
χριστιανικές βασιλικές.

31. Άγγ. Κιντή, Τουρκία, σσ. 714-715, 719-720.
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έχει κυλινδρικό σχήμα (διάμετρος 0,70 καί βάθος 0,20 μ.). Πρόκειται για 
τήν κολυμβήθρα τοϋ βαπτίσματος, ή οποία εκειτο στο μέσον του φωτιστηρί- 
ου. Ή κολυμβήθρα άρχικά είχε μεγαλύτερο βάθος, όμως λόγψ τών φθορών 
αυτής δέν διετήρησε τό αρχικό αυτής βάθος.

Μετά τις αραβικές επιδρομές τού 716-717 μ.Χ. ή βασιλική αυτή ανακαι
νίσθηκε καί τό δάπεδό της υπερυψώθηκε.

III. ΣΜΥΡΝΗ (IZMIR)

Νότια τής Περγάμου καί σέ απόσταση 103 χλμ. άπό αυτήν, άνατολικά τής 
νήσου Χίου καί στό βάθος φυσικού όρμου, κεΐται ή Σμύρνη (είκ. 1-4). 
Βόρεια τού σημερινού κέντρου τής Σμύρνης καί σέ απόσταση 4 χλμ. περί
που άπό αύτό, στή θέση «Bayrakli», σέ μικρή χερσόνησο καί επάνω σέ 
χαμηλό ύψωμα, ιδρύθηκε ένας οικισμός στις αρχές τής 3ης χιλιετίας π.Χ. 
Κατά τόν 10ο αιώνα π.Χ. τήν περιοχή άποίκισαν Αίολεΐς, οί όποιοι προήρ- 
χοντο άπό τή Λέσβο καί άλλα νησιά τού Αιγαίου Πελάγους καί ή πόλη 
έγνώρισε μεγάλη άκμή32. "Οσον αφορά στήν προέλευση τού ονόματος τής 
πόλεως υπάρχουν πολλές εκδοχές, ή πιθανότερη άπό τις όποιες φαίνεται νά 
είναι εκείνη, σύμφωνα μέ τήν όποια τό όνομα «Σμύρνη» προήλθε άπό τό 
γεγονός ότι σέ αυτήν έφύοντο καί εξακολουθούν νά φύονται πολλά άγρια 
σέλινα (Apium graveolens)33, τα όποια ονομάζονται «Σμύρνιον».

Ό Μέγας ’Αλέξανδρος (356-323 π.Χ.) προέτρεψε τόν Στρατηγό Λυσίμα
χο νά ιδρύσει μίαν νέα πόλη στις πλαγιές τού όρους «Πάγος» 34, όπου 
υπήρχε μία ’Ακρόπολη (σημερινό Kadifekale)35. Μέ τή ρωμαϊκή κατάκτηση 
τής περιοχής αρχίζει μία νέα εποχή ακμής καί ευημερίας γιά τούς κατοίκους 
τής πόλεως τής Σμύρνης.

4. ’Ακρόπολη (Kadifekale)

Νότια τού κέντρου τής σημερινής Σμύρνης εύρίσκεται ύψωμα (υψόμετρο 
150 μ. περίπου), τό όποιο δεσπόζει στήν περιοχή. Ό επισκέπτης ατενίζει άπό 
αυτό ολόκληρη τή Σμύρνη (είκ. 1 ) καί στρέφει τό βλέμμα του μέχρι τή Δύση,

32. Στό ϊδω, σσ. 777-792.
33. G. Cheers, Botanica, Κολωνία 1998, σσ. 100-101.
34. Ή αρχική έννοια τής λέξεως «πάγος» είναι «βράχος». Πρβ. «'Άρειος πάγος» 

στήν ’Αθήνα, ήτο «ό είς τάς Άράς Νύμφας αφιερωμένος βράχος». Τό ύψωμα αυτό 
δεσπόζει καί σήμερα σέ ολόκληρη τή Σμύρνη καί τή γύρω άπό αυτήν περιοχή.

35. Ή ονομασία είναι τουρκική καί σημαίνει «τό φρούριο τού καντηφέ».
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όπου απλώνεται τό Αιγαίο Πέλαγος μέ τα καταγάλανα νερά του. Πάνω σέ 
αυτό τό ύψωμα σώζονται λείψανα από τήν αρχαία οχύρωση, τή βυζαντινή 
καί των νεωτέρων χρόνων.

Σήμερα διατηρούνται εκτεταμένα λείψανα του φρουρίου των χρόνων 
τής Τουρκοκρατίας (είκ. 6, 7) μέ τμήματα τού τείχους σωζόμενα στό αρχικό 
αυτών ύψος, μία πύλη (είκ. 5), εσωτερικές κλίμακες ανόδου στον περίδρομο 
των τειχών κ.λπ. Εντός τού φρουρίου καί περίπου στό κέντρον αυτού δια
τηρούνται έκτεταμένες υπόγειες ύδατοδεξαμενές, οί όποιες αποτελούνται 
από μεγάλων διαστάσεων ορθογωνίου κατόψεως χώρους, οί όποιοι καλύ
πτονται μέ κτιστές, ήμικυλινδρικές οροφές. Εσωτερικά οί δεξαμενές αυτές 
φέρουν επίχρισμα από υδραυλικό κονίαμα (κουρασάνι). 'Ορισμένες από 
αυτές πιθανώς προέρχονται άπό τα προχριστιανικά χρόνια, άλλες από τούς 
μέσους καί νεωτέρους χρόνους, είναι δέ βέβαιο ότι σχεδόν όλες έχρησιμο- 
ποιοΰντο μέχρι τα τελευταία χρόνια.

Στον χώρο τού φρουρίου διατηρούνται μεταξύ άλλων καί μαρμάρινα 
αρχιτεκτονικά μέλη διαφόρων εποχών, ορισμένα άπό τά όποια προέρχονται 
άπό τούς παλαιοχριστιανικούς καί τούς βυζαντινούς χρόνους.

5. Αρχαία 'Αγορά

Στό κέντρον περίπου τής σημερινής πόλεως τής Σμύρνης, βορειοδυτικά τής 
Άκροπόλεως καί σέ μικρή άπόσταση άπό αύτήν, έπίσης σέ μικρή άπόσταση 
άπό τήν παραλία, σέ έκτεταμένη, έπίπεδη περιοχή, κεινται τά εντυπωσιακό, 
λείψανα τής άρχαίας ’Αγοράς τής πόλεως (είκ. 8, 9, 10). Πρόκειται γιά 
μεγάλων διαστάσεων καί ορθογωνίου κατόψεως χώρο, ό όποιος περιβάλλε
ται στις τέσσερις πλευρές αυτού άπό διάφορα δημόσια οικοδομήματα, στο
ές, Τερά, ύπόγειες δεξαμενές, σύστημα ύδρεύσεως, άποχετεύσεως κ.λπ.

Ή ’Αγορά έχει κατά τό μεγαλύτερο αυτής μέρος ανασκαφεί καί αποτελεί 
οργανωμένο, έπισκέψιμο αρχαιολογικό χώρο, στόν όποιο έπίσης έχουν συγ
κεντρωθεί καί άρχιτεκτονικά μέλη, προερχόμενα τόσο άπό τήν πόλη τής 
Σμύρνης, όσο καί άπό τήν ευρύτερη περιοχή. Μεταξύ αύτών περιλαμβάνο
νται καί ορισμένα αρχιτεκτονικά μέλη, προερχόμενα άπό τούς παλαιοχρι
στιανικούς χρόνους. Ενδεικτικά άναφέρονται τά επόμενα: 

α) Βάσεις κιόνων άνευ πλίνθου, 
β) Βάσεις κιόνων μετά πλίνθου.
γ) Κορμοί κυλινδρικών, άρραβδώτων κιόνων άπό μάρμαρο ή γρανίτη, 
δ) Κορινθιάζοντα κιονόκρανα μέ φύλλα πριονωτής άκανθας. 
ε) ’Ιωνικά κιονόκρανα μετά συμφυούς επιθήματος.
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στ) Θωράκιο curò λευκόχρωμο, λεπτόκοκκο μάρμαρο (διαστάσεων 1,00 x 
0,80 μ.). Τούτο φέρει επί τής κυρίας αύτοϋ όψεως ανάγλυφο ανισοσκελή 
σταυρό, οί κεραίες του όποιου είναι πεπλατυσμένες στά άκρα. Στό άνω 
άκρο αύτοΰ υπάρχει ταινία, εντός τής όποιας διατηρούνται λείψανα μεγα- 
λογράμματης εγχάρακτης επιγραφής, ή όποια έχει ώς εξής:

[... ΥΠΕ]Ρ EYXHC ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΕΚΝΟΝ ΕΠΟΙΗΟΕΝ

Πρόκειται γιά έργο τού 5ου αιώνα μ.Χ. καί προέρχεται άπό τό τέμπλο 
παλαιοχριστιανικού ναού, πιθανώς βασιλικής, τής Σμύρνης ή τής γύρω άπό 
αυτήν περιοχής.

6. 'Αρχαιολογικό Μουσείο

Βορειοδυτικά τής Άκροπόλεως, νοτιοανατολικά τής αρχαίας ’Αγοράς τής 
Σμύρνης, σέ μικρή απόσταση άπό τήν παραλία καί πάνω σέ μικρή, φυσική 
έξαρση τού εδάφους, υψώνεται τό ’Αρχαιολογικό Μουσείο τής Σμύρνης 
(είκ. 11), στό οποίο φυλάσσονται σπουδαία ευρήματα, προερχόμενα άπό 
άνασκαφές πού έλαβαν χώραν εντός τής πόλεως ή γύρω άπό αυτήν.

Στην αυλή τον Μουσείου κεΐται μεγάλος άριθμός άγαλμάτων, αναγλύ
φων, επιγραφών (ώς επί τό πλεΐστον άρχαίων ελληνικών καί λατινικών), 
αρχιτεκτονικών μελών διαφόρων εποχών, σαρκοφάγοι κ.λπ. Μεταξύ αύτών 
συγκαταλέγονται καί ορισμένα αρχιτεκτονικά μέλη τής παλαιοχριστιανικής 
εποχής, ήτοι:

α) Βάσεις κιόνων.
β) Κορμοί κυλινδρικών, άρραβδώτων κιόνων, 
γ) Κορινθιάζοντα κιονόκρανα μέ φύλλα άκανθας. 
δ) ’Ιωνικά κιονόκρανα μετά συμφυούς επιθήματος καί άνάγλυφους σταυ

ρούς στις στενές αύτών πλευρές, οί κεραίες τών όποιων είναι πεπλατυσμέ
νες στά άκρα.

ε) Δύο μαρμάρινοι πυρήνες άπό χαμηλούς παλαιοχριστιανικούς άμβωνες, 
μετά συμφυών κλιμάκων (είκ. 12). Στις πλευρές των διατηρείται ανάγλυφος 
διάκοσμος άποτελούμενος άπό αχιβάδες, καθώς καί άπό βλαστό κληματίδας, 
μέ φύλλα αμπέλου καί σταφυλές. Οί άμβωνες αυτοί παρουσιάζουν μεγάλη 
ομοιότητα μέ παλαιοχριστιανικούς άμβωνες, οί όποιοι φυλάσσονται στό Κά
στρο τής Νερατζιάς τής νήσου Κώ καί προέρχονται άπό τόν 5ο αιώνα μ.Χ.

Στις Συλλογές τοϋ Μουσείου, οί όποιες είναι πλουσιότατες, περιλαμβά
νονται μεταξύ άλλων καί τά εξής αντικείμενα τής παλαιοχριστιανικής έπο- 
χής καί τών μέσων χρόνων :
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α) Χάλκινοι σταυροί, οί όποιοι άνηρτώντο από τον τράχηλο καί έφέ- 
ροντο ώς φυλακτά από τούς πιστούς.

β) Χάλκινοι σταυροί εύλογίας.
γ) Μικρός σταυρός από έλεφαντοστοϋν.
δ) Τρία χάλκινα θυμιατήρια. Αύτά φέρουν ήμισφαιρική κάψα, ή όποια 

είναι άνηρτημένη από τρεις, επίσης χάλκινες, αλυσίδες μικρού μήκους.
ε) Πήλινοι λύχνοι μέ σταυρούς των παλαιοχριστιανικών χρόνων, 

στ) Πήλινα πινάκια, τά όποια φέρουν εγχάρακτο διάκοσμο καί έφυάλω- 
ση, προέρχονται πιθανώς άπό ναυάγια καί είναι δυνατόν να χρονολογη
θούν στα τέλη τού 12ου ή στις άρχές τού Που αιώνα μ.Χ.36.

7. Γκιούλ Μπαξέ (GUI Bahçe), βασιλική

Στά περίχωρα τής Σμύρνης καί στήν περιοχή Γκιούλ Μπαξέ, τουρκική ονο
μασία, ή όποια σημαίνει «ό κήπος μέ τά ρόδα», κεινται τά λείψανα μιας πα
λαιοχριστιανικής βασιλικής μετά προσκτιαμάτων37. Τό κυρίως σώμα τής 
βασιλικής εμφανίζει ορθογωνίου σχήματος κάτοψη καί έχωρίζετο μέ δύο 
κιονοστοιχίες, έκάστη άπό πέντε κίονες άποτελουμένη, σε τρία κλίτη. Άπό 
αύτά τό μεσαίο ήτο εύρύτερο τών πλαγίων καί έπερατούτο σέ μία μεγάλη, 
ήμικυκλική αψίδα προς άνατολάς, ή οποία έγγράφεται εντός ορθογωνίου, 
σύμφωνα μέ συριακά πρότυπα. Τά πλάγια κλίτη τής βασιλικής έπερατοΰντο 
προς άνατολάς σέ εύθειες πλευρές. Δυτικά τού κυρίως σώματος τής βασι
λικής ήτο προσκεκολλημένος ορθογωνίου κατόψεως νάρθηκας, οί δύο 
στενές πλευρές τού όποιου (νότια καί βόρεια) έπερατούντο σέ ήμικυκλικές 
αψίδες. Δυτικά τού νάρθηκα ήτο προσηρτημένο τρίστωο αίθριο.

Εκατέρωθεν τής βασιλικής έκειντο διάφορα προσκτίσματα, μεταξύ τών 
όποιων συμπεριλαμβάνεται καί τό συγκρότημα τού Βαπτιστηρίου38. Ειδικό
τερα στή βορειοδυτική γωνία τής βασιλικής ήτο προσηρτημένο τό βαπτιστή- 
ριο. Τούτο άπετελειτο άπό έναν εύρύχωρο «εξώτερον» ή «προαύλιον οίκον 
τού βαπτίσματος», κείμενο προς δυσμάς καί άπό τόν «έσώτερον οίκον τού 
βαπτίσματος» ή τό φωτιστήριο, τό όποιο έκειτο ανατολικά τού πρώτου.

36. Παρόμοια βυζαντινά πινάκια φυλάσσονται στό Μουσείο, τό όποιο εύρίσκε- 
ται εντός του μεσαιωνικού φρουρίου τής 'Αλικαρνασσού, καθώς έπίσης καί στό 
Μουσείο τής νήσου Μεγίστης (Καστελλόριζου) καί προέρχονται άπό ναυάγια.

37. Γ. Σωτηρίου, Χριστιανική καί Βυζαντινή :Αρχαιολογία, σσ. 278-279, είκ. 156 
(κάτοψη βασιλικής). J. Strzygowski, Kleinasien ..., σ.49, είκ. 35 (κάτοψη).

38. A. Khatchatrian, Les baptistères paléochrétiens. Plans, notices et bibliographie, 
Παρίσι 1962, σ. 115. S. Ristow, «Frühchristliche Baptisterien», σ. 246 (άριθμός μνη
μείου 664).
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TÒ φωτιστήριο εμφανίζει τετραγώνου σχήματος κάτοψη καί έκαλύπτετο 
πιθανώς μέ κτιστό, χαμηλό, τυφλό, ήμισφαιρικό τρούλλο ή ξύλινη πυραμι
δοειδή οροφή καί κεραμίδια39. Στό κέντρον τού φωτιστηρίου εκειτο ή κολυμ- 
βήθρα του βαπτίσματος (βάθους 1 μ.). Αυτή ήτο κτιστή καί οί εσωτερικές 
καί εξωτερικές έπιφάνειες τών τοίχων αυτής έκαλύπτοντο διά μαρμάρινων 
πλακών (ορθομαρμάρωση).

Γύρω άπό τον τετράγωνο πυρήνα τού φωτιστηρίου υπήρχαν ορθογωνίου 
σχήματος διαμερίσματα, όπως παρατηρειται καί στό φωτιστήριο τού βαπτι- 
στηρίου, πού κειται βορειοανατολικά τών δύο βασιλικών τού 'Αγίου Στεφά
νου στήν παραλία τής Κεφάλου, τής νήσου Κώ τής Δωδεκανήσου40. Ό πέριξ 
τού κυρίως φωτιστηρίου δημιουργούμενος αυτός διάδρομος, άφ’ ενός μέν 
συμβάλλει στό να έξαίρεται τό φωτιστήριο, άφ’ ετέρου δέ έχρησίμευε για νά 
διέρχεται ή έπίσημη πομπή, ή όποια έλάμβανε χώραν άμέσως μετά τήν 
τελετή τού μυστηρίου τού βαπτίσματος καί κατά τήν όποιαν, οί νεοφώτι
στοι «λενχειμωνονντες καί λαμπαδηφοροΰντες», ήτοι φέροντες άναμμένας 
λαμπάδας μετέβαιναν άπό τό φωτιστήριο στον κυρίως ναό, όπου έλάμβανε 
χώραν ή τέλεση τής Θείας Λειτουργίας καί οί νεόφυτοι μετείχαν γιά πρώτη 
φορά τής Θείας Λειτουργίας μέχρι τού πέρατος αυτής καί μετελάμβαναν 
τών Άχράντων Μυστηρίων. Ή βασιλική μετά τού παρ’ αυτήν βαπτιστηρίου 
χρονολογούνται στον 5ο αιώνα μ.Χ.

IV. ΕΦΕΣΟΣ (EFES - SELÇUK)

Ή Έφεσος41 κειται στή δυτική ακτή τής Μικρός ’Ασίας, περί τα 70 χλμ. 
νότια τής Σμύρνης, στις έκβολές τού ποταμού Καΰστρου (σήμερα Καου
τσούκ Μεντερές Σού) καί βόρεια τής νήσου Σάμου. Ή ονομασία αυτής σχε

39. Κατά κανόνα φωτιστήρια, τά όποια εμφανίζουν τετραγώνου σχήματος κά
τοψη, καλύπτονται μέ ήμισφαιρικό τροϋλλο. Πρβ. Ί. Βολανάκης, Τά παλαιοχρι
στιανικά βαπτιστήρια ..., σσ. 115-126. Υποστηρίζεται όμως υπό ορισμένων ερευ
νητών ότι σέ άλλες περιπτώσεις, βαπτιστήρια, τών όποιων τό φωτιστήριο εφερε 
τετραγώνου σχήματος κάτοψη, πιθανόν νά έκαλύπτοντο μέ ξύλινη, πυραμοειδή ή 
τετράκλινη στέγη καί κεραμίδια. Πρβ. Δ. Πάλλας, «Άνασκαφή τής βασιλικής του 
Κρανείου εν Κορίνθω», Πρακτικά τής εν Άθήναις 'Αρχαιολογικής Εταιρείας τοϋ 
έτους 1976, τεύχος Α', 1978, σσ. 163-174.

40. Ί. Βολανάκης, Τά παλαιοχριστιανικά βαπτιστήρια ..., σσ. 118-119.
41. Ί. Βολανάκης, «Χριστιανική Έφεσος», Διεθνές Συμπόσιον Εκατό χρόνια 

αυστριακών ερευνών στήν ’Έφεσο, 1985-1995, Βιέννη 12-18 Νοεμβρίου 1995, Θεο
λογία 70/Β-Γ (1999), σσ. 436-482.

12
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τίζεται πιθανότατα προς τή λατινική λέξη «Apassa», ή οποία σημαίνει «μέ
λισσα». Είναι δέ ενδιαφέρον ότι ή μέλισσα άπεικονίζετο τόσον επί νομισμά
των τής Εφέσου, όσον καί επί του λατρευτικού αγάλματος τής θεάς Άρτέ- 
μιδος Έφεσίας.

Κατά τήν ελληνική άρχαιότητα ή Έφεσος ήτο κέντρον τής "Ιωνίας, ή 
οποία τό έτος 133 π.Χ. ύπήχθη στή ρωμαϊκή επαρχία τής "Ασίας. Σπουδαίο 
ήτο κατά τήν άρχαιότητα τό 'Ιερό τής Άρτέμιδος Έφεσίας, τό γνωστό «Άρτε- 
μίσιον», ένα από τά επτά θαύματα τού αρχαίου κόσμου. Ή έλληνορρω- 
μαϊκή Έφεσος έκειτο μεταξύ τού υψώματος Panayir Dagl (υψόμετρο 135 μ., 
αρχαίο «Πϊον») καί τού Biilbul Dagl. Σύμφωνα μέ αρχαία παράδοση ή Έφε
σος ιδρύθηκε υπό τού "Αθηναίου ο’ικιστοΰ Άνδρόκλου (είκ. 17-22).

Ό Χριστιανισμός έγινε ένωρίτατα γνωστός στήν περιοχή42. "Ήδη στα 
τέλη τού 1ου αιώνα μ.Χ. υπάρχει στήν Έφεσο οργανωμένη χριστιανική 
"Εκκλησία, τελούσα υπό έναν "Επίσκοπο: «Τφ άγγέλφ τής εν Έφέσω εκκλη
σίας γράψον»43. Μετά τήν επικράτηση τού Χριστιανισμού στήν περιοχή καί 
κατά τούς παλαιοχριστιανικούς χρόνους ίδρύθησαν χριστιανικοί ναοί στήν 
Έφεσο ή μετετράπησαν άρχαια ιερά των προχριστιανικών χρόνων σέ χρι
στιανικούς ναούς, όπως συνέβη καί σέ άλλες περιοχές τού γνωστού τότε 
κόσμου. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται καί τά έξής:

8. Βασιλική Παναγίας

Βορειοδυτικά τού μεγάλου αρχαίου Θεάτρου τής Εφέσου (είκ. 13, 14, 15), 
βόρεια τής Άρκαδιανής όδοΰ (είκ. 16), ή όποια οδηγούσε άπό τό Θέατρο 
προς τόν λιμένα καί σέ μικρή απόσταση άπό αυτόν, έκειτο κατά τήν άρχαιό
τητα τό Όλυμπιεΐον. Στή νότια πλευρά τής αυλής τού Όλυμπιείου έκειτο 
μεγάλων διαστάσεων στοά, ή οποία ονομάζεται υπό τών άνασκαφέων αυτής 
«Μουσεΐον». Πρόκειται για πολύ μεγάλων διαστάσεων, ορθογωνίου κατό- 
ψεως οικοδόμημα (διαστάσεων 260 x 30 μ. περίπου).

Περί τά μέσα τού 4ου αιώνα μ.Χ. ή στοά αυτή μετεσκευάσθη σέ χριστια
νικό ναό (είκ. 23), τιμώμενο στό όνομα τής Παναγίας44. Ό ναός αυτός έφερε 
σέ κάτοψη τό σχήμα τρικλίτου βασιλικής μετά προσκτισμάτων. Δυτικά τού 
κυρίως σώματος τής βασιλικής έκειτο ορθογωνίου κατόψεως νάρθηκας καί 
δυτικότερα τρίστωο αίθριο.

42. Προς Έφεσίονς 1, 1 κέ.
43. Αποκάλυψις2, 1 κέ.
44. "I. Βολανάκης, «Χριστιανική Έφεσος», σσ. 30-32.
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Στο μέσον περίπου τής βορείας εξωτερικής πλευράς του αίθριου ήτο 
προσκεκολλημένο τό Βαπτιστήριο45 (είκ. 24). Τοΰτο άποτελείται άπό τον 
«εξώτερον» ή «προαύλιον οίκον του βαπτίσματος», τον «εσώτερον οίκον 
τοΰ βαπτίσματος» ή «φωτιστήριον» καί τό «χρισμάριον» (Consignatorium). 
Στο κέντρον τοΰ φωτιστηρίου έκειτο ή κολυμβήθρα τοΰ βαπτίσματος, τα 
λείψανα τής όποιας διατηροΰνται κατά χώραν (είκ. 25). Αυτή άποτελείται 
άπό κυλινδρικό πυρήνα (εσωτερικές διαστάσεις: διάμετρος 2,20, σωζόμενο 
βάθος 1,10, άρχικό βάθος 1,50 μ.)46.

Στή βασιλική τής Παναγίας συνήλθε τό έτος 431 μ.Χ. ή Γ' εν Έφέσψ 
Οικουμενική Σύνοδος, ή οποία έδογμάτισε ότι ή Παρθένος Μαρία είναι 
«Θεοτόκος».

’Ανατολικά τής βασιλικής τής Παναγίας καί σέ μικρή άπόσταση άπό 
αυτήν κεινται τα έρείπια ενός μεγάλων διαστάσεων οίκοδομικοΰ συγκροτή
ματος, τό όποιον άνασκάπτεται. Τοΰτο θεωρείται υπό των άνασκαψέων του 
ώς τό Έπισκοπειον τής Εφέσου.

9. Βασιλική Άγιου Ιωάνναν τοϋ Θεολόγου

Βορειοανατολικά τής άρχαίας πόλεως τής Εφέσου καί σέ άπόσταση 2 χλμ. 
περίπου άπό τό κέντρον αυτής, βορειοανατολικά τοΰ ’Αρτεμισίου καί σέ 
άπόσταση 300 μ. περίπου άπό αυτό, βόρεια τοΰ Selçuk47 καί σέ άπόσταση 
200 μ. περίπου άπό τό κέντρον αύτοΰ, έπάνω σέ ένα ΰψωμα48, κεινται τά 
έρείπια τής βασιλικής τοΰ 'Αγίου Ίωάννου τοΰ Θεολόγου49 (είκ. 26, 27, 28). 
Σύμφωνα μέ άρχαία παράδοση, στή θέση αύτή έκειτο ό τάφος τοΰ 'Αγίου

45. J. Volanakis, «Die Baptisterien von Ephesos und die Spendung der Taufe in 
frühchristlicher Zeit», 100 Jahre österreichische Forschungen in Ephesos, Akten des 
Symposions Wien 1995, Textband, Wien 1999, σσ. 351-353.

46. Ί. Βολανάκης, «Χριστιανική Έφεσος», σ. 31.
47. Ή σημερινή ονομασία τοϋ οικισμού «Selçuk» αποτελεί προφανώς παρα

φθορά τοΰ ονόματος «Ayasoluk», ήτοι «'Άγιος ’Ιωάννης Θεολόγος» ή επί τό συντο- 
μότερον «'Άγιος Θεολόγος».

48. Βόρεια τής βασιλικής τοΰ Άγιου Ίωάννου τοΰ Θεολόγου καί επί τοΰ αΰτοΰ 
υψώματος, διατηρείται μέχρι σήμερα σέ καλή σχετικά κατάσταση μεσαιωνικό 
φρούριο, άπό τό όποιο ελέγχεται ολόκληρη ή περιοχή. Τοΰτο ήτο σέ χρήση μέχρι 
τά τελευταία χρόνια, άν καί φαίνεται νά έχει ιδρυθεί στά λείψανα παλαιοτέρου 
φρουρίου.

49. Γ. Σωτηρίου, «Άνασκαφαί τοΰ εν Έφέσψ ναοΰ Ίωάννου τοΰ Θεολόγου», 
Αρχαιολογικόν Δελτίον (1929), σσ. 89-228.
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Ίωάννου τοΰ Θεολόγου, ό όποιος έπέρασε τα τελευταία έτη της ζωής του 
στην "Έφεσο, όπου σέ βαθύ γήρας άπέθανε καί έτάφη. Στις αρχές τού 4ου 
alcova μ.Χ. ιδρύθηκε έπάνω από ύπογείους χοίρους, φερομένους ώς τού 
τόπου τής ταφής τοΰ Άγιου Ίωάννου τοΰ Θεολόγου, τετραγώνου κατόψεως 
οικοδόμημα (διαστάσεων 18x18 μ.), καλούμενο «Μνήμη», ήτοι μνημείο τοΰ 
Αγίου Ίωάννου.

Περί τό έτος 400 μ.Χ. άνηγέρθη στην ίδια θέση μία βασιλική, έχουσα σέ 
κάτοψη τό σχήμα ελευθέρου σταυροΰ. Έπί τής εποχής τοΰ αύτοκράτορα 
Ίουστινιανοΰ Α' (527-565 μ.Χ.) άνηγέρθη στην ίδια θέση έτέρα βασιλική, 
μήκους 130 καί πλάτους 65 μ., σέ σχήμα ελευθέρου σταυροΰ. Τό σταυρο
ειδές μεσαίο κλιτός αύτής έκαλύπτετο μέ έξι κτιστούς, ήμισφαιρικούς 
τρούλλους. Δυτικά τοΰ κυρίως σώματος τής βασιλικής έκειτο ορθογωνίου 
κατόψεως εύρύχωρος νάρθηκας. Δυτικά τοΰ νάρθηκα ήτο προσκεκολλημένο 
τετράστωο αίθριο (διαστάσεων 47 x 34 μ.)50.

Βόρεια τής δυτικής κεραίας τοΰ σταυροΰ τοΰ ναοΰ ήτο προσκεκολλημέ
νο τό συγκρότημα τοΰ Βαπτιστηρίου51, τό όποιον άπετελείτο άπό τόν «προ- 
αύλιον» ή «εξώτερον οίκον τοΰ βαπτίσματος», «τόν εσώτερον οίκον τοΰ βα- 
πτίσματος» ή «φωτιστήριον» καί τό χρισμάριον. Στο κέντρον τοΰ φωτιστη- 
ρίου έκειτο ή κολυμβήθρα τοΰ βαπτίσματος (είκ. 29).

Ή βασιλική τοΰ Άγιου Ίωάννου τοΰ Θεολόγου άπετέλει ένα άπό τά 
σπουδαιότερα χριστιανικά προσκυνήματα καί για μεγάλο χρονικό διάστημα 
τήν έπεσκέπτοντο πλήθος χριστιανών. Αυτή αργότερα έρειπιυθηκε καί έγκα- 
ταλείφθηκε. Ό καθηγητής Γεώργιος Άγγ. Σωτηρίου (1880-1965), κατά τά 
έτη 1921-1922, άνεκάλυψε δι’ άνασκαφών τό μνημείο καί τό ερεύνησε εν μέ- 
ρει. Αργότερα τήν άνασκαφή, μελέτη, συντήρηση καί δημοσίευση τοΰ ναοΰ 
τοΰ Άγιου Ίωάννου τοΰ Θεολόγου συνέχισαν ερευνητές τοΰ Αύστριακοΰ 
Άρχαιολογικοΰ Ιδρύματος καί οί εργασίες συνεχίζονται μέχρι σήμερα καί 
μέ τή συνεργασία τής Αρχαιολογικής Υπηρεσίας τής Τουρκίας.

10. Οικία τής Παναγίας (Meryemana Evi)

Νότια τής πόλεως τής Εφέσου καί σέ απόσταση 7 χλμ. περίπου άπό αύτήν, 
έπί των δυτικών παρειών τοΰ ύψώματος Aladag κειται μικρό χριστιανικό 
ναΰδριο, κτισμένο άπό άργολιθοδομή (είκ. 30, 31). Τοΰτο εμφανίζει όρθο-

50. Γ. Σωτηρίου, Χριστιανική καί Βυζαντινή 'Αρχαιολογία, σσ. 361-364, είκ. 227 
(κάτοψη). Ί. Βολανάκης «Χριστιανική Έφεσος», σσ. 33-37.

51. J. Volanakis, «Die Baptisterien von Ephesos ...», σσ. 350-351.
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γωνίου σχήματος κάτοψη καί καλύπτεται έν μέρει μέ τρούλλο καί εν μέρει 
μέ κτιστή ήμικυλινδρική οροφή52. Τό ναΰδριο αυτό προέρχεται πιθανώς 
από τον 13ο αιώνα μ.Χ. καί έχει ιδρυθεί επί των ερειπίων αρχαίου οικοδο
μήματος, προερχόμενου ίσως από τα τέλη του 1ου αιώνα μ.Χ. Σύμφωνα μέ 
ύπάρχουσα παράδοση τών Λαζαριστών Μοναχών τής Σμύρνης, μοναχικού 
Τάγματος τής Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, ή όποια όμως δέν φαίνεται νά 
είναι άρχαιότερη τού 19ου αιώνα μ.Χ., τό ναΰδριο αυτό άνηγέρθη επί τών 
ερειπίων οικοδομήματος, τό όποιον έχρησίμευε ως κατοικία τής Ύπεραγίας 
Θεοτόκου, κατά τή διάρκεια τής τελευταίας περιόδου τού επιγείου βίου 
Αυτής, όταν ήλθε καί έμεινε στήν "Εφεσο, πλησίον τού ήγαπημένου μαθητου 
τού Κυρίου, τού "Αγίου Ίωάννου τού Θεολόγου καί Εύαγγελιστοΰ.

"Ο χώρος αυτός, κατάφυτος από κυπαρίσσια, πεύκα καί έλαιόδενδρα, 
άποτελεΐ προσκύνημα διαχριστιανικό καί διαθρησκευτικό. Σέ αυτό έρχονται 
Χριστιανοί διαφόρων ομολογιών (’Ορθόδοξοι, Ρωμαιοκαθολικοί, Ευαγγε
λικοί) καί πιστοί δύο ακόμη μεγάλων μονοθεϊστικών θρησκειών, ήτοι 
Εβραίοι καί Μουσουλμάνοι. Για όλους αυτούς ό χώρος είναι ιερός καί απο
λαμβάνει μεγάλου σεβασμού άπό τούς πιστούς.

11. ’Αρχαιολογικό Μουσείο

Στο κέντρον τού Selçuk κειται τό ’Αρχαιολογικό Μουσείο τής ’Εφέσου, στό 
όποιο φυλάσσονται τά ευρήματα τών άνασκαφών τής αρχαίας ’Εφέσου, 
καθώς καί εκείνα τών γύρω άπό αύτήν περιοχών. Στούς χώρους τού Μου
σείου εύρίσκονται καί ορισμένα αντικείμενα, τά όποια προέρχονται άπό τά 
παλαιοχριστιανικά μνημεία τής Εφέσου. Ενδεικτικά άναφέρονται:

α) Θωράκιο άμβωνα μέ παράσταση τής Θυσίας τοϋ ’Αβραάμ. Στήν εσωτε
ρική αυλή τού ’Αρχαιολογικού Μουσείου εκτίθεται τμήμα θωρακίου άπό 
λευκό μάρμαρο, προερχόμενο άπό τήν πλευρά άμβωνα (αριθμός ευρετηρίου 
739). Τούτο κοσμείται μέ ανάγλυφο διάκοσμο, άποτελούμενο άπό βλαστό 
κισσού, ενώ στό κέντρον παρίσταται ή Θυσία τού ’Αβραάμ53 (είκ. 32).

Ειδικότερα ό ’Αβραάμ είκονίζεται ολόσωμος, όρθιος, στραμμένος προς 
τά δεξιά, ώς προς τόν θεατή. Φορεΐ ποδήρη χιτώνα καί ίμάτιο. Μέ τό αρι
στερό του χέρι κρατεί τά μαλλιά τής κεφαλής τού υιού του ’Ισαάκ, ενώ μέ τό 
δεξί, τό όποιο έχει υψωμένο, φέρει γυμνή μάχαιρα καί είναι έτοιμος νά θυ
σιάσει τόν ’Ισαάκ. Ό ’Ισαάκ παρίσταται ώς μικρό παιδίον γονυκλινής επά

52. Ί. Βολανάκης, «Χριστιανική Έφεσος», σσ. 40-41.
53. Γένεσις KB', 1-19.
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νω σέ τετραγώνου σχήματος βωμό, με σκυμμένο το κεφάλι σέ ένδειξη υπο
ταγής, έτοιμος να θυσιασθεΐ curò τόν γέροντα πατέρα του. Κάτω καί δεξιά 
είκονίζεται ένα δεμάτι ξύλα, τά όποια θά χρησιμοποιηθούν για τό άναμμα 
τής φωτιάς, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ή θυσία. "Ανω καί αριστερά 
προβάλλει άπό τά νέφη «ή ευλογούσα χειρ τού Κυρίου», σέ ένδειξη δτι 
πάντα, όσα λαμβάνουν χώραν, γίνονται σύμφωνα μέ τό θειον θέλημα.

Πρόκειται για έργο άρίστης ποιότητας τών μέσων τού 6ου αιώνα μ.Χ. 
καί προέρχεται άπό τόν άμβωνα, ο οποίος ϊστατο στό κέντρον τής βασι
λικής τού 'Αγίου Ίωάννου τού Θεολόγου.

β) Σαρκοφάγος Έλπώίανοϋ οικοδόμον. Στην εξωτερική αυλή τού Μουσεί
ου τής Εφέσου καί άριστερά, ως προς τόν εισερχόμενο, έχει τοποθετηθεί 
μία μαρμάρινη μονολιθική σαρκοφάγος, ή όποια άποτελεΐται άπό τήν κυρία 
σαρκοφάγο καί από αμφικλινές ή σαμαρωτό κάλυμμα, τά άκρα τού όποιου 
περατοΰνται σέ άετωματικές επιστέψεις.

Στήν κυρία όψη τού κάτω τμήματος τής σαρκοφάγου υπάρχει ανάγλυφος 
διάκοσμος, άποτελούμενος άπό βουκράνια καί γιρλάντες. Στήν κυρία όψη 
τού καλύμματος αυτής καί στό κέντρον αυτού υπάρχει Χριστόγραμμα μέ 
σταυρό, εκατέρωθεν τών όποιων εύρίσκονται τά αποκαλυπτικά γράμματα: 
A - Ω54 55. Εκατέρωθεν τού σταυρού καί τού Χριστογράμματος υπάρχει εγχά
ρακτη δίστιχη, μεγαλογράμματη επιγραφή, ή όποια έχει ώς εξής:

ΑΥΤΗ Η COPOC ΕΛΠΙΔΙΑΝΟΥ 
ΟΙΚΟΔΟΜΟΥ

Είναι ενδιαφέρον ότι, έκτος άπό τό όνομα τού θανόντος, άναφέρεται καί 
τό επάγγελμα αυτού: «οικοδόμος». Ύπό τό «οικοδόμος» θά πρέπει πιθανώς 
νά εννοήσουμε «άρχιτέκτων». Πιθανώς ή σαρκοφάγος αυτή προέρχεται άπό 
τήν έλληνορρωμαϊκή εποχή καί έχρησιμοποιήθηκε τό δεύτερον κατά τόν 
5ον αιώνα μ.Χ., προς ταφήν τού Έλπιδιανοΰ.

γ) Κολυμβήθρα βαπτίσματος. Στό ’Αρχαιολογικό Μουσείο τής Εφέσου ενα
πόκειται μία μαρμάρινη μονολιθική κολυμβήθρα, ή οποία εύρέθηκε στό 
Kujadasi καί μετεφέρθηκε στό Μουσείο προς φύλαξη”. Ή κολυμβήθρα αυτή 
έκειτο προφανώς στό κέντρον τού φωτιστηρίου παλαιοχριστιανικού βαπτι- 
στηρίου. Στό χείλος τής κολυμβήθρας διατηρείται εγχάρακτη μεγαλογράμ
ματη επιγραφή, ή όποια έχει ώς εξής:

54. Άποκάλνψις 1,8.
55. S. Ristow, «Frühchristliche Baptisterien», σ. 248 (αριθμός μνημείου 677).
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+ ΥΠΕΡ EYXHC ΟΥ ΟΙΔΕΝ Ο 0(EO)C ΤΟ ΟΝΟΜΑ
Πρόκειται προφανώς για άφιερωματική επιγραφή εκείνου, ό όποιος 

προσέφερε τά χρήματα για τήν κατασκευή τής κολυμβήθρας. Εντυπωσιάζει 
ή χριστιανική ταπεινοφροσύνη τού χορηγού, όμως δέν μάς βοηθάει καθόλου 
καί έτσι στερούμεθα περισσοτέρων στοιχείων, αναφορικά μέ τούς χορηγούς 
καί τις χορηγίες κατά τήν παλαιοχριστιανική εποχή56.

V. ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ (KUSADASI)

Νοτιοδυτικά τής Εφέσου καί σέ απόσταση 20 χλμ. περίπου από αυτήν, άπέ- 
ναντι άπό τή νήσο Σάμο καί επί τών άκτών τού Αιγαίου Πελάγους, κεΐται 
τό Κουσάντασι, σπουδαίο σήμερα τουριστικό θέρετρο, τό όποιο επισκέπτο
νται χιλιάδες ξένων έτησίως. Ή ονομασία «Κουσάντασι» σημαίνει «νήσος 
τών πουλιών» καί προέρχεται άπό τό όνομα μικράς νησίδας, ή όποια κεΐται 
μπροστά άπό τόν οικισμό. Τά τελευταία χρόνια καί ύστερα άπό έπίχωση 
τού θαλασσίου τμήματος τού χωρίζοντος τήν ξηρά άπό τή νησίδα αύτή καί 
τήν κατασκευή αμαξιτού δρόμου, ή νησίδα μετεβλήθη στήν πραγματικότητα 
σέ χερσόνησο, τήν όποιαν έπισκέπτεται μεγάλος άριθμός τουριστών.

Ό σημερινός οικισμός, ό όποιος τά τελευταία χρόνια έχει μεγάλως έπε- 
κταθεΐ καί έχει μεταβληθεΐ σέ ολόκληρη πόλη, κεΐται στή θέση μιας αρχαίας 
πόλεως, τήν όποιαν ορισμένοι ερευνητές ταυτίζουν μέ τήν άρχαίαν «Νεάπο- 
λιν». ’Επί τής βυζαντινής έποχής ή πόλη ήτο γνωστή μέ τό όνομα «Άνια». 
Οί Βενετοί καί οί Γενουάτες τήν άποκαλοΰσαν «Scala nuova», πού στήν πρα
γματικότητα αποτελεί μετάφραση στα λατινικά τής αρχαίας αυτής ονομα
σίας, ήτοι τής Νεαπόλεως.

56. Στο βορειοδυτικό άκρο τής νήσου Ρόδου καί σέ άπόσταση 80 χλμ. περίπου 
από τήν πόλη τής Ρόδου εύρίσκεται ό οικισμός «Μεσαναγρός», στό κέντρον τού 
όποιου έχει ανασκαφεί μία παλαιοχριστιανική βασιλική. Ή βασιλική αύτή εμφανίζει 
τουλάχιστον δύο οικοδομικές περιόδους. Μετά τήν έρείπωση τής βασιλικής Β καί 
κατά τούς μέσους χρόνους, άνηγέρθη στον χώρο τού Ιερού Βήματος τής βασιλικής 
Β ό ναός τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου, ό όποιος διατηρείται σέ καλή κατάσταση 
μέχρι σήμερα. Εντός τού ναού τής Κοιμήσεως καί στό δυτικό αυτού τμήμα διατη
ρείται μία μαρμάρινη, μονολιθική κολυμβήθρα, ή όποια φέρει τό σχήμα ελευθέρου 
σταυρού. Στό χείλος αύτής ύπάρχει εγχάρακτη, μεγαλογράμματη επιγραφή:

+ ΥΠΕΡΙ EYXIC KE CQTIPIAC + ΩΝ ΥΔΕΝ Ο 0EOC ΤΑ ΟΝΟ + MATA 
Ά. Όρλάνδος, «Παλαιοχριστιανικά λείψανα τής Ρόδου», Άρχεΐον τών Βυζαντινών 
Μνημείων τής Ελλάδος (=ΑΒΜΕ) 6 (1948), σ. 39, είκ. 33.
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12. Δημοτικό Πάρκο, Υπαίθρια :Αρχαιολογική Συλλογή

Στο κέντρον τής σημερινής πόλεως καί επί τής παραλίας κεΐται το Δημο
τικό Πάρκο, στο όποιο υπάρχει μία υπαίθρια ’Αρχαιολογική Συλλογή, περι- 
λαμβάνουσα μεταξύ άλλων καί αρχιτεκτονικά μέλη παλαιοχριστιανικών 
καί βυζαντινών χρόνων, προερχόμενα άπό χριστιανικούς ναούς κειμένους 
στο Κουσάντασι ή στις γύρω άπό αυτό περιοχές. Ενδεικτικά άναφέρονται 
τά επόμενα αρχιτεκτονικά μέλη: 

α) Βάσεις κιόνων άνευ πλίνθου.
β) Βάσεις κιόνων μετά πλίνθου, κοσμούμενες μέ άναγλύφους σταυρούς 

καί Χριστόγραμμα.
γ) Κορμοί κυλινδρικών άρραβδώτων κιόνων.
δ) ’Ιωνικό κιονόκρανο μετά συμφυούς επιθήματος, τό όποιον φέρει στή μία 

στενή πλευρά αύτού ανάγλυφο σταυρό, οί κεραίες τού οποίου είναι πε
πλατυσμένες στά άκρα αύτών.

ε) Κορινθιάζοντα κιονόκρανα μετά φύλλων άκανθας. 
στ) Κολουροπυραμοειδή κιονόκρανα μέ ανάγλυφο ψαθωτό διάκοσμο, 
ζ) Διαχωριστικοί άμφικιονίσκοι παραθύρων.
η) Θιυράκια παλαιοχριστιανικού άμβωνα, φέροντα άνάφλυφο διάκοσμο, 
θ) Τμήμα κοσμήτου, προερχόμενο άπό τήν έπίστεψη βυζαντινού τέμπλου 

(11ος-12ος αιώνας μ.Χ.).
Σημειωτέον ότι τετράφυλλη μαρμάρινη κολυμβήθρα, ή όποια άπεκαλύ- 

φθη στό Κουσάντασι καί περί τής οποίας έγινε ήδη λόγος, φυλάσσεται στό 
’Αρχαιολογικό Μουσείο τής Εφέσου.

13. Νήσος των πουλιών, μεσαιωνικό φρούριο

Επάνω στή «νήσον τών πουλιών» υπάρχει φρούριο, τό όποιο άνηγέρθη 
κατά τούς μέσους χρόνους (πιθανώς κατά τόν 14ο-15ο αιώνα μ.Χ.) καί τό 
όποιο διατηρείται σέ καλή κατάσταση. Αυτό φαίνεται νά ήτο σέ χρήση μέχρι 
πριν λίγες δεκαετίες άπό σήμερα καί τούτο, διότι δι’ αύτού ελέγχεται ολό
κληρη ή περιοχή. Στό βορειοανατολικό τμήμα τής νησίδας αύτής κειται λακ- 
κοειδής τάφος ευσεβούς Μουσουλμάνου ”, γύρω άπό τόν όποιο υψώνονται 
κυπαρίσσια57 58, έλαιόδενδρα, δάφνες, μία τερέμινθος ή τερέβινθος (κοινώς

57. Οί Μουσουλμάνοι έχουν καί αυτοί τά Ιερά πρόσωπα, τά όποια τιμούν, όπως 
οί Χριστιανοί τούς 'Αγίους των.

58. Τά κυπαρίσσια ήδη από τή Μινωική εποχή καί κατά τούς μετεπειτα χρόνους 
φυτεύονται συνήθως γύρω άπό ιερούς χώρους καί κοιμητήρια.
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ντραμιθιά ή γραμιθιά) καί άλλα. Στον τάφο αυτόν ασκείται μέχρι σήμερα 
καί άπό παλαιότερα έντονη λαϊκή λατρεία. Πλήθος κόσμου επισκέπτεται 
τον χώρο, ό όποιος θεωρείται υπό των Μουσουλμάνων Ιερός, γονατίζει 
προ τού τάφου, ανάβει κεριά, προσφέρει νομίσματα καί κρεμά στα κλαδιά 
των παρακειμένων δένδρων μικρές ταινίες άπό ύφασμα, κάνοντας σχετική 
ευχή. Ή λαϊκή αυτή λατρεία άπαντά καί σέ άλλα μέρη του μουσουλμανικού 
καί χριστιανικού κόσμου59. Σέ αυτήν παρατηρούνται αρχαιότατοι λατρευτι
κοί χειρισμοί, καθώς καί επιβιώσεις δενδρολατρείας60.

14. Παμοντζάκ (Pamucak), βυζαντινός οικισμός - βασιλική

Βόρεια τού Κουσάντασι καί μεταξύ αυτού καί τής παραλίας Παμουτζάκ, 
παρά τή θάλασσα, άπεκαλύφθησαν μισοβυθισμένα τά ερείπια μιας βυζα
ντινής βασιλικής τού 13ου αιώνα μ.Χ., καθώς καί λείψανα τείχους καί 
οικοδομημάτων τών βυζαντινών επίσης χρόνων61. Ή περιοχή ταυτίζεται μέ 
τή θέση τής άρχαίας πόλεως «Φύγελα» ή «Πύγελα», στήν όποια, σύμφωνα μέ 
τόν Στράβωνα (63 π.Χ.-21 μ.Χ.), ύπήρχε ναός αφιερωμένος στήν Άρτέμιδα 
Μουνιχία: «Εΐτα Πύγελα πολίχνιον, ιερόν εχον "Αρτέμιδος Μοννιχίας»62.

Στή θέση αύτή συνεκέντρωσε ο στρατηγός τού Βυζαντίου καί μετέπειτα 
αύτοκράτορας Νικηφόρος Φωκάς (963-969 μ.Χ.) τις δυνάμεις του, τό έτος 
961 μ.Χ., μέ τις όποιες έξεστράτευσε εναντίον τών "Αράβων τής Κρήτης, οί 
όποιοι είχαν καταλάβει τή μεγαλόνησο κατά τά έτη 824-828 μ.Χ. καί τήν 
κατείχαν έως τό 961 μ.Χ. Ό Νικηφόρος κατώρθωσε νά άπελευθερώσει τήν 
Κρήτη άπό τούς "Άραβες καί νά τήν έπανεντάξει στή Βυζαντινή Αύτοκρατο- 
ρία. "Ο "Ιωάννης ό Ξένος καί ό Νίκων, ό έπικληθείς «Μετανοείτε», έργάσθη- 
καν δραστήρια γιά τήν έπιστροφή τών κατοίκων τής Κρήτης στον Χριστια
νισμό καί τήν παλινόρθωση καί τήν αναδιοργάνωση τής "Εκκλησίας τής 
Κρήτης.

59. "Ενδεικτικά άναφέρονται τά εξής παραδείγματα: α) Κύπρος, Πάφος, Κατα
κόμβη τής Αγίας Σολομωνής, β) Κύπρος, Καλοπαναγιώτης.

60. "Ιερά δένδρα, τά όποια αποτελούν αντικείμενο ειδικής τιμής καί σεβασμού 
καί στα οποία λαμβάνουν χώραν λατρευτικοί χειρισμοί, απαντούν σέ πολλά μέρη 
τής Κρήτης, τού Άγιου Όρους καί τής Ελλάδος γενικότερα. "Ενδεικτικά άναφέρο- 
νται τά έξής: α) Κρήτη, Γόρτυνα, αειθαλής πλάτανος, β) Κρήτη, Μονή Παναγίας 
Παληανής, ιερή μυρτιά, γ) Άγιον Όρος, Μονή Χιλανδαρίου, ιερή κληματίδα φυό
μενη άπό τόν τάφον τού κτήτορα κ.λπ.

61. Άγγ. Κιντή, Τουρκία, ο. 466.
62. Στράβων, XIV, 639.
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15. Άσλάν Μπονρνού (Aslan Biirnu), βασιλική

Στην περιοχή «Άσλάν Μπουρνού»63 64, ή όποια βρίσκεται παρά τό Κουσάντα- 
σι, άπεκαλύφθησαν τά ερείπια παλαιοχριστιανικής βασιλικής, τα δάπεδα 
τής όποιας έκαλύπτοντο μέ πολύχρωμα ψηφιδωτά. Παρά τή βασιλική εκειτο 
τό Βαπτιστήριο, ή κολυμβήθρα του οποίου έχει μορφή εξωτερικά σταυ- 
ρόσχημη καί εσωτερικά ελλειψοειδή“. Ή κολυμβήθρα αυτή είναι μονολι
θική (βάθους 0,98 μ.) καί στις τέσσερις γωνίες τού χείλους της υπάρχουν 
ισάριθμοι σταυροί. Ή βασιλική ιδρύθηκε κατά τόν 5ο αιώνα μ.Χ. Σύγχρονα 
προς τή βασιλική είναι τό βαπτιστήριο καί τά λοιπά παρακείμενα προσ- 
κτίσματα65.

VI. ΤΡΑΛΛΕΙΣ (AYDIN)

Ανατολικά τής Εφέσου καί σέ απόσταση 51 χλμ. άπό αυτήν, στήν ευρύχω
ρη καί εύφορη κοιλάδα τού ποταμού Μαιάνδρου (τουρκικά «Biiyük 
Menderes») καί επί τής οδού, ή όποια συνδέει τήν Έφεσο μέ τή Λαοδίκεια 
τής Φρυγίας, κείται σήμερα ή πόλη «Aydin», λέξη τουρκική, ή όποια σημαί
νει «αυγή».

Τό Άιδίνιον, όπως είναι γνωστή ή πόλη στά ελληνικά, κειται στήν περιο
χή, όπου κατά τήν άρχαιότητα εύρίσκετο ή πόλη Τράλλεις66 67. Ειδικότερα, ή 
πόλη των Τράλλεων εκειτο βορειοανατολικά τής σημερινής πόλεως τού 
Άιδινίου, επάνω σέ ένα πλάτωμα, τό όποιο φέρει τήν ονομασία «Giizel Ηί- 
sar», ήτοι Ωραίος Πύργος. Τά άρχαία ερείπια δέν είναι ιδιαίτερα εντυπω
σιακά'’7 καί ή περιοχή δέν εχει συστηματικώς έρευνηθει ή ανασκαφεί μέχρι 
σήμερα.

Όπως πιστεύεται, οί Τράλλεις ίδρύθησαν άπό Άργείους άποίκους. Άπό 
τόν 6ο αιώνα π.Χ. έως τό έτος 334 π.Χ. ή πόλη έτέλει υπό τήν περσική 
κυριαρχία, οπότε ύπετάγη στον Μέγα Αλέξανδρο. Ή πόλη άνήκε στον

63. Ή ονομασία «Ά[ρ]σλάν Μπουρνού» σημαίνει «τό ακρωτήριο τού λέοντα». 
Πρβ. τήν ονομασία «Λέντας», τής αρχαίας κρητικής πόλεως «Λεβήνος», κείμενης 
επί των νοτίων ακτών τής νήσου Κρήτης. Ό «Αέντας» ώνομάσθηκε έτσι από τή μορ
φή υψώματος, κειμένου παρά τήν είσοδο τού λιμένος αυτού, ή όποια ομοιάζει μέ 
λέοντα. Άπό τό «Λέοντας» προήλθε τό «Λέντας».

64. Πρβ. Ί. Βολανάκης, Τά παλαιοχριστιανικά βαπτιστήριο ..., σσ. 113-114, πίν. 
VIII, δ.

65. S. Ristow, «Frühchristliche Baptisterien», σ. 242 (αριθμός μνημείου 647).
66. Άγγ. Κιντή, Τουρκία, σσ. 245-248.
67. J. Freely, Türkei..., σ. 268.
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Λυσίμαχο, όταν περί το 260 π.Χ. τήν κατέλαβε ό Σέλευκος ό A', ό όποιος 
τήν ώνόμασε «Σελεύκεια τού Μαιάνδρου». Οί Τράλλεις ενσωματώνονται τό 
έτος 190 π.Χ. στο Βασίλειο τής Περγάμου. Τό έτος 129 π.Χ. ή πόλη των 
Τράλλεων κατελήφθη υπό τών Ρωμαίων. Τό 27 π.Χ. οί Τράλλεις κατεστρά- 
φησαν από ισχυρό σεισμό, ό όποιος έπληξε τήν περιοχή. Ό Ρωμαίος αύτο- 
κράτορας Όκταβιανός Αύγουστος ανοικοδόμησε τήν πόλη, γι’ αυτό καί 
ώνομάσθηκε προς τιμήν του «Καισάρεια».

’Από τις Τράλλεις κατήγοντο πολλές καί μεγάλες προσωπικότητες, 
μεταξύ τών όποιων συγκαταλέγεται καί ό μαθηματικός καί άρχιτέκτονας 
’Ανθέμιος ό Τραλλιανός (6ος αιώνας μ.Χ.), ό οποίος μαζί με τόν ’Ισίδωρο 
τόν Μιλήσιο άνήγειραν τόν ναό τής 'Αγίας Σοφίας τής Κωνσταντινουπό
λεως (532-537 μ.Χ.). ’Από τις Τράλλεις κατήγοντο επίσης οί επόμενοι 
τρεις, αδελφοί τού ’Ανθεμίου : α) Ό ιατρός ’Αλέξανδρος ό Τραλλιανός, ό 
περισσότερον φημισμένος ιατρός τών συγχρόνων αυτού, β) ό νομομαθής 
’Ολύμπιος ό Τραλλιανός καί γ) ό διδάσκαλος τής ρητορικής Μηνόδωρος ό 
Τραλλιανός.

16. 'Αρχιτεκτονικά μέλη

Στήν περιοχή τών Τράλλεων διατηρούνται διάσπαρτα άρχιτεκτονικά μέλη, 
μεταξύ τών οποίων συγκαταλέγονται βάσεις κιόνων, κορμοί κυλινδρικών 
άρραβδώτων κιόνων, κιονόκρανα κ.λπ. Άπό αυτά εικάζεται ή ύπαρξη χρι
στιανικού ναού ή ναών στήν περιοχή. Σημειωτέον ότι ύφίστατο καί Επι
σκοπή Τράλλεων, αρα θά υπήρχε οπωσδήποτε χριστιανικός ναός, ό οποίος 
καί θά άπετέλει τόν καθεδρικό ναό τών Τράλλεων.

VII. ΝΥΣΣΑ (NISA)

’Ανατολικά τών Τράλλεων καί σέ άπόσταση 32 χλμ. άπό αυτές, άριστερά 
τής αμαξιτής οδού Τράλλεων-Λαοδικείας τής Φρυγίας καί σέ μία κατάφυτη 
περιοχή, εύρίσκονται τά ερείπια τής αρχαίας Νύσσης68.

Ή Νύσσα ιδρύθηκε πιθανώς στις αρχές τού 3ου αιώνα π.Χ. άπό τόν 
Σελευκίδη βασιλέα Άντίοχο Γ' τόν Σωτήρα (325-261 π.Χ.) καί ώφειλε τόν 
πλούτο καί τήν εύημερία της στό Τερό τού Πλούτωνα, τό όποιο έκειτο σέ 
μικρή άπόσταση από αυτήν καί στή σημερινή θέση «Άχάρακα» (A§araka). Τά 
περισσότερα μνημεία τής Νύσσης προέρχονται άπό τούς ρωμαϊκούς χρό

68. Άγγ. Κιντή, Τουρκία, σσ. 677-680.
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νους, εποχή κατά τήν όποιαν ή Νύσσα έγνώρισε και τή μεγαλύτερη αυτής 
ακμή. Σέ μία πολύ ρομαντική τοποθεσία εύρίσκονται τά περιβαλλόμενα άπό 
πλούσια, άγρια βλάστηση άρχαια λείψανα, κείμενα στις δύο πλευρές μιας 
βαθιάς χαράδρας, ή όποια σχηματίζεται στις πλαγιές τού όρους «Μεσογή».

Ό αρχαίος γεωγράφος Στράβων65, ό όποιος κατά τό β' μισό τού Ιου 
αιώνα π.Χ. έζησε στή Νύσσα ώς φοιτητής, χαρακτηρίζει τήν πόλη ώς 
«διπλή», χωρισμένη άπό τά ΰδατα, τά όποια κατά τή διάρκεια τού χειμώνα 
καί τής άνοιξης ρέουν μέσω ενός φυσικού ανοίγματος βράχων, προερχόμε
να άπό τό όρος «Μεσογή». Ό Στράβων περιγράφει τρεις κατασκευές, οί 
όποιες είχαν ιδρυθεί παρά τή χαράδρα ή πάνω άπό αυτήν, ήτοι: μία γέφυρα, 
ένα μικρό αρδευτικό αυλάκι στήν κοίτη τού ποταμού καί τό ’Αμφιθέατρο, 
ένα θαρραλέο έργο, τό όποιο έξετείνετο ύπεράνω τής κοίτης τού ποταμού 
καί συνέδεε τις δύο πλευρές τής πόλεως τής Νύσσης μεταξύ των. Άπό όλα 
αυτά τά έργα διατηρούνται μέχρι σήμερα μόνον λείψανα69 70.

Στήν περιοχή τής άρχαίας Νύσσης έχουν έπισημανθεΐ καί έν μέρει έρευ- 
νηθει έως σήμερα τά έξης μνημεία : α) τό Θέατρο, β) μία ρωμαϊκή γέφυρα, 
γ) υπόγεια αύλακα ύδρευσης, δ) ή Βιβλιοθήκη, ε) τό Γυμνάσιον, στ) ή 
’Αγορά, ζ) τό Γεροντικόν, η) τό ’Αμφιθέατρο, θ) ή Νεκρόπολη, ι) δύο χρι
στιανικοί ναοί καί άλλα71.

Ό Χριστιανισμός έγινε ένωρίτατα γνωστός στήν περιοχή. Κατά τούς 
παλαιοχριστιανικούς χρόνους άνεγείρονται στή Νύσσα χριστιανικοί ναοί, 
τά λείψανα δύο εκ των όποιων διατηρούνται μέχρι σήμερα.

17. ’Οκταγωνικός ναός

Στή Νύσσα, ή οποία ήτο έδρα Επισκόπου, έχρημάτισε Επίσκοπος ό Γρηγό- 
ριος Νύσσης (335-394 μ.Χ.)72, άδελφός τού Μεγάλου Βασιλείου, ’Αρχιεπι
σκόπου Καισαρείας τής Καππαδοκίας. Ό Γρηγόριος Νύσσης ήτο μεγάλης 
μορφώσεως άνδρας, πολυγραφώτατος, αλλά καί άνθρωπος τής δράσεως. 
Μεταξύ τών ετών 379-394 μ.Χ. 'ίδρυσε έναν οκταγωνικού σχήματος ναό, ό 
όποιος είναι γνωστός σέ έμάς μόνον άπό φιλολογικές πηγές καί αποτελεί τό 
πρώτο χριστιανικό μνημείο, τό όποιο έστεγάζετο μέ κτιστό ήμισφαιρικό

69. Ό Στράβων γεννήθηκε στήν Άμάσεια τού Πόντου περί τό 63 π.Χ. καί άπε- 
βίωσε μετά ιό έτος 21 μ.Χ.

70. J. Freely, Türkei..., ασ. 269-270.
71. Στο Ιδιο, ο. 269 (τοπογραφικό διάγραμμα).
72. Β. Altaner - A. Stuiber, Patrologie, ασ. 303-308.
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τρούλλο. Ό ναός αυτός, γνωστός ώς «τό οκτάγωνον τής Νύσσης», περιγρά- 
φεται λεπτομερώς άπό τόν Γρηγόριο Νύσσης σέ Επιστολή αυτού προς τόν 
Άμφιλόχιον, Επίσκοπο Ίκονίου73 74 τής Μικρός ’Ασίας (σημερινή Konya). 
Στήν Επιστολή αυτή τού Γρηγορίου Νύσσης άναφέρονται μεταξύ άλλων 
καί τα επόμενα:

«Σταυρός έση τον ευκτήριου τό σχήμα, τέτταρσιν, ώς είκός, οϊκοις άπα- 
νταχόθεν άναπληρούμενος ... Άλλ ’ έγκειται τφ στανρφ κύκλος οκτώ γω- 
νίαις διειλημμένος. Κύκλον δέ διά τό περιφερές (ονόμασα τό οκτάγωνον 
σχήμα, ώστε τάς δύο του οκταγώνου πλευράς τάς εκ διαμέτρου άλλήλαις 
άντικειμένας, δι ’ άψίδων το'ις τετραχή παρακειμένοις οϊκοις τόν εν τφ μέσω 
συνάπτειν κύκλον ... τό δέ απ’ εκείνου (τού οκταγώνου) οϊκον στρόβιλος 
εσται κωνοειδής, τής είλήσεως τό σχήμα τού ορόφου εκ πλατέος εις οξύν 
σφήνα καταληγούσης» Ί\

Ή κατασκευή τού τρούλλου τού οκταγώνου αυτού έγινε μέ οπτόπλιν
θους (τούβλα), όχι μέ χρήση ξυλοτύπων, κατά τό κρατούν στή Ρώμη σύστη
μα, αλλά σύμφωνα μέ αρχαία ανατολική μέθοδο, καλούμενη «άνεπίσκευον 
εϊλησιν»75. Ερευνητές έπεχείρησαν, στηριζόμενοι στήν ανωτέρω περιγραφή, 
να άναπαραστήσουν τό οκτάγωνο τής Νύσσης7'1.

VIII. ΛΑΟΔΙΚΕΙΑ ΦΡΥΓΙΑΣ (DENIZLI)

Βόρεια τής σημερινής πόλεως τής Τουρκίας «Denizli» καί σέ απόσταση 
5 χλμ. περίπου άπό αυτήν, νότια τής Τεραπόλεως τής Φρυγίας (σημερινού 
Pamukkale) καί σέ απόσταση 9 χλμ. περίπου άπό αυτήν, άριστερά τού δρό
μου Ντενιζλί-Παμουκκαλέ, στό ύψος τού οικισμού Κορουσούκ (Korusuk) 
καί σέ απόσταση 1,5 χλμ. άπό αυτόν, επάνω σέ χαμηλούς γηλόφους (υψόμε
τρο 120 μ. περίπου), μέ φαιόχρωμο άργιλλώδες καί πάρα πολύ εύφορο έδα
φος, κείνται τα ερείπια τής αρχαίας πόλεως τής Ααοδικείας τής Φρυγίας ή 
τού Λύκου, τά όποια είναι διεσπαρμένα σέ μεγάλη έκταση καί εντυπωσιά
ζουν τόν σημερινόν επισκέπτη μέ τό μέγεθος καί τόν πλούτον των77. Τά μνη-

73. Γρηγόριος Νύσσης, «Επιστολή ΚΕ', Προς Άμφιλόχιον (Ίκονίου)», PG 46, 
στ. 1093-1100. Πρβ. Γ. Σωτηρίου, Χριστιανική καί Βυζαντινή 'Αρχαιολογία, σσ. 74-77.

74. Γρηγόριος Νύσσης, «Επιστολή ΚΕ', Προς Άμφιλόχιον ...», στ. 1096 Α-Β.
73. Στο ίδιο, στ. 1097 Β.
76. J. Strzygowski, Kleinasien ..., σσ. 74-77, είκ. 62 (αναπαράσταση κατόψεως 

τού μνημείου).
77. Γ. Λαμπάκης, Οί επτά άστέρες τής Άποκαλύψεως, σσ. 415-439.
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μεΐα αυτά μέχρι σήμερα έχουν ελάχιστα μελετηθεί καί δέν έχουν συστημα
τικός ανασκαφεί, πλήν ενός μικρότατου τμήματος. Ό ερειπιώνας τής 
άρχαίας Λαοδικείας δέν είναι περιφραγμένος, ούτε συστηματικά οργανωμέ
νος ώς αρχαιολογικός χώρος. Τα περισσότερα από τα αγροκτήματα τής 
περιοχής καλλιεργούνται σήμερα καί σπείρονται κυρίως μέ δημητριακά 
(σιτάρι, κριθάρι, βρώμη), καθώς καί μέ ζωοτροφές. Ή περιοχή, εκτός από 
τή γεωργική της εκμετάλλευση, αποτελεί καί πλούσιο βοσκότοπο, όπου 
βόσκουν πολυάριθμα αιγοπρόβατα.

Μεταξύ των ετών 1960-1970 μία άποστολή από τις Ηνωμένες Πολιτείες 
τής ’Αμερικής, ώς έπληροφορήθη ό γράφων, ήλθε στή Λαοδίκεια τής Φρυγίας, 
όπου άρχισε νά άνασκάπτει μικρό τμήμα τής άρχαίας πόλεως. Ειδικότερα, 
σέ μικρή άπόσταση άπό τό μεγάλο θέατρο (είκ. 33, 34), άπεκαλύφθη τμήμα 
τής κεντρικής λεωφόρου τής πόλεως (Decumanus Maximus) (είκ. 35, 36, 37). 
Ή λεωφόρος έχει μεγάλο πλάτος. Τό οδόστρωμα καλύπτεται μέ μεγάλου 
μεγέθους μαρμάρινες φαιόχρωμες πλάκες. Κάτωθεν αυτών υπήρχε σύστημα 
ύδρευσης καί αποχέτευσης. Εκατέρωθεν τής οδού υπήρχαν περίστυλες στο
ές, πίσω άπό τις οποίες ήσαν καταστήματα, κτίρια δημόσια καί ιδιωτικά καί 
άλλα. Άπεκαλύφθησαν επίσης πολυάριθμα γλυπτά καί επιγραφές στήν 
ελληνική καί λατινική γλώσσα.

Άν καί ή πόλη δέν έχει ανασκαφεί μέχρι σήμερα, όμως διακρίνονται 
εύκρινώς, άπό τό τεράστιο μέγεθος καί τόν πλούτο τών λειψάνων των, τά 
κυριότερα δημόσια οικοδομήματα αύτής, ήτοι: δύο θέατρα (τό μεγάλο καί 
τό μικρό), τό Νυμφαΐον, Τερά, ύδατοδεξαμενές, χριστιανικοί ναοί καί άλλα. 
'Ολόκληρος ό αρχαιολογικός χώρος είναι διάσπαρτος άπό λείψανα άρ- 
χαίων οικοδομημάτων, άρχιτεκτονικά μέλη, κεράμους, όστρακα άγγείων 
πολυτελείας καί καθημερινής χρήσεως καί άλλα.

Ή Λαοδίκεια τής Φρυγίας ιδρύθηκε άπό τόν βασιλέα τής Συρίας Άντίο- 
χο Β' τόν Θεό (286-246 π.Χ.)78, ό όποιος έδωσε σέ αυτήν τό όνομα τής συζύ
γου του Λαοδίκης. Σύμφωνα μέ τόν Πλίνιο τόν Νεώτερο (61-112 μ.Χ.), ή 
Λαοδίκεια οίκοδομήθηκε στή θέση τής Δισπόλιδος. Ή ευμάρεια τών κατοί
κων τής Λαοδικείας ώφείλετο μεταξύ άλλων στή μεγάλη ευφορία τού εδά
φους, στήν έπίκαιρη θέση τής πόλεως καί κυρίως στή βιομηχανία παρα
γωγής υφασμάτων άπό μαλλί προβάτων, τά όποια ήσαν υψηλής ποιότητας 
καί μοναδικής άπαλότητας καί γι’ αυτό είχαν καταστεί περιζήτητα στον

78. Ό βασιλέας Άντίοχος Β' ήτο δευτερότοκος υιός τού Άντιόχου Α' καί τής 
Στρατονίκης. Συνεβασίλευσε μετά τού πατρός του από τό έτος 269 π.Χ. καί τόν διε- 
δέχθη μετά τόν θάνατό του, επειδή ό πρωτότοκος υιός του Σέλευκος είχεν άποβιώσει.
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αρχαίο κόσμο™. Κατά το έτος 188 π.Χ. ή Λαοδίκεια ανήκε στο Βασίλειο τής 
Περγάμου καί τό έτος 129 π.Χ. ύπήχθη στή ρωμαϊκή Επαρχία τής ’Ασίας. 
Ή πόλη έγνώρισε μεγάλη ακμή κατά τη ρωμαϊκή εποχή καί κατά τούς 
παλαιοχριστιανικούς χρόνους79 80.

Στή Λαοδίκεια τής Φρυγίας ύπήρχε μία σημαντική εβραϊκή παροικία, 
στήν οποίαν εκήρυξε ό ’Απόστολος των Εθνών Παύλος81. Στήν Προς Κολοσ- 
σαεΐς επιστολήν αύτοΰ άναφέρονται μεταξύ άλλων καί τά επόμενα: « Ασπά- 
σασθε τούς εν Λαοδίκεια άδελφούς καί Ννμφάν καί τήν κατ’ οΐκον αυτού 
εκκλησίαν. Καί όταν άναγνωσθή παρ ’ ϋμΐν ή επιστολή, ποιήσατε ινα καί εν 
τή Λαοδικέων εκκλησίμ άναγνωσθή, καί τήν έκ Λαοδικείας ϊνα καί υμείς 
άναγνώτε»82. Άπό τό χωρίον αύτό συνάγεται ότι ό ’Απόστολος Παύλος είχε 
στείλει έπιστολήν του καί προς τούς Χριστιανούς τής Λαοδικείας, ή οποία 
όμως δέν διεσώθη. Περί τά τέλη τού 1ου αιώνα μ.Χ. ύπάρχει στή Λαοδίκεια 
χριστιανική Εκκλησία καλώς οργανωμένη καί τελούσα υπό έναν Επίσκο
πον, όπως συνάγεται άπό τήν 'Αποκάλυψη τού Ίωάννου, όπου άναφέρεται: 
«Καί τώ άγγέλω τής εν Λαοδικείμ 'Εκκλησίας γράψον»83. Ύπό τόν όρον 
«άγγελος», έννοεΐται ό Επίσκοπος τής τοπικής Εκκλησίας.

Τό έτος 360 μ.Χ. συνήλθε στήν πόλη αύτή μία Σύνοδος, ή οποία είναι 
γνωστή ώς «Σύνοδος τής Λαοδικείας»84.

Ή Λαοδίκεια ύπήγετο στή βυζαντινή κυριαρχία μέχρι τόν 13ο αίώνα 
μ.Χ., οπότε τήν κατέλαβαν οί Τούρκοι, οί όποιοι τήν ονόμασαν Ladic 
(«Λαντίκ»), παραφθορά τής παλαιός αύτής ονομασίας. ’Αργότερα ή πόλη 
κατεστράφη καί έγκατελείφθη. Οί κάτοικοί της ίδρυσαν σέ απόσταση 5 χλμ. 
περίπου άπό αύτήν τό Ντενιζλί, τό όποιο σήμερα αποτελεί έναν άκμάζοντα 
οικισμό καί τό κέντρον τής περιοχής.

79. Άγγ. Κιντή, Τουρκία, σσ. 661-662.
80. V. Schultze, Altchrìstliche Städte ..., τόμ. I, σσ. 435-445.
81. Ό ’Απόστολος Παύλος έπισκεπτόμενος περιοχές, όπου υπήρχαν εβραϊκές 

παροικίες, συνήθιζε να απευθύνεται αρχικά προς αυτές, κηρύττοντας τό Εύαγγέ- 
λιον. Κατά κανόνα μικρός αριθμός των Εβραίων των κοινοτήτων αυτών τόν ήκο- 
λούθει, ενώ ή πλειονότητα άπέρριπτε τό κήρυγμά του. Στή συνέχεια, έχοντας κερδί
σει στή νέα θρησκεία ολίγους Εβραίους, άπηυθύνετο προς τούς εθνικούς, κηρύττο
ντας τή νέα πίστη. Αυτό συνέβη πολλάκις, τόσον σέ περιοχές τής Μικρός ’Ασίας, 
όσον καί σέ περιοχές τού λοιπού τότε γνωστού κόσμου.

82. Προς ΚολοσσαεΙς Α, 15-16.
83. Άποκάλυψις3, 14.
84. Β. Στεφανίδης, Εκκλησιαστική Ιστορία, απ’ αρχής μέχρι σήμερον, ’Αθήνα21959.
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18. Βασιλίκι)

Νοτιοδυτικά του μεγάλου αρχαίου θεάτρου της Λαοδικείας85 86 καί σέ από
σταση 250 μ. περίπου από αυτό, στο νότιο τμήμα χαμηλού γηλόφου, σέ θέση 
δεσπόζουσα στην περιοχή “, εΰρίσκονται τα ερείπια μιας μεγάλων διαστά
σεων παλαιοχριστιανικής βασιλικής (είκ. 38-39), ή οποία δέν έχει μέχρι 
σήμερα ανασκαφεί ή άλλως έρευνηθεΐ καί ή οποία παρουσιάζει μεγάλο 
ένδιαφέρον. Διακρίνεται ευκρινέστατα τό περίγραμμα τής κατόψεως ολο
κλήρου τής βασιλικής καί των περί αυτής προσκτισμάτων.

Πρόκειται για τρίκλιτη, ξυλόστεγη βασιλική τοϋ άπλοΰ ελληνιστικού τύ
που. Τό κυρίως σώμα τής βασιλικής εμφανίζει ορθογωνίου σχήματος κάτο
ψη (εσωτερικών διαστάσεων 17 x 16,30 μ. περίπου) καί έχωρίζετο μέ δύο 
κιονοστοιχίες σέ τρία κλίτη. ’Από αυτά τό μεσαίο περατοΰται σέ μία μεγάλη 
αψίδα προς άνατολάς, εσωτερικά ήμικυκλική καί εξωτερικά τρίπλευρη ή 
ήμιεξαγωνική (χορδής 6,50 μ. περίπου). Τά πλάγια κλίτη τής βασιλικής 
(πλάτους 3,90 μ. περίπου) έπερατοΰντο προς άνατολάς σέ ευθείες πλευρές. 
Δυτικά τού κυρίως σώματος τής βασιλικής ήτο προσκεκολλημένος ορθογω
νίου κατόψεως νάρθηκας (εσωτερικών διαστάσεων 16,50 x 4 μ. περίπου). 
Δυτικά τού νάρθηκα έκειτο τό αίθριο, τό όποιο έμφανίζει ορθογωνίου σχή
ματος κάτοψη (διαστάσεων 16,50 x 12 μ. περίπου).

Εκατέρωθεν τής βασιλικής έκειντο διάφορα προσκτίσματα. Ειδικότερα, 
νοτιοδυτικά τής βασιλικής έκειτο ένα πρόσκτισμα, τό όποιον πιθανώς άπε- 
τέλει τό Βαπτιστήριο. Τό μεσαίο κλίτος τής βασιλικής έκαλύπτετο μέ ξύλινη 
αμφικλινή ή σαμαρωτή στέγη καί κεραμίδια, ενώ τά πλάγια κλίτη, ό νάρθη
κας καί οί στοές τού αίθριου έκαλύπτοντο μέ επικλινείς, επίσης ξύλινες 
οροφές καί κεραμίδια (στρωτήρες καί καλυπτήρες). Ό χώρος έντός καί 
πέριξ τής βασιλικής είναι διάσπαρτος άπό τεμάχια κεράμων τής στέγης, 
όστρακα άγγείων καθημερινής χρήσεως, αρχιτεκτονικά μέλη, λιθοπλίνθους 
άπό τις διαλυμένες τοιχοποιίες τής βασιλικής καί άλλα.

85. 'Υπάρχουν δύο αρχαία θέατρα. Άπό αυτά τό μεγάλο θέατρο έχει περίμετρο 
250 μ. περίπου καί διατηρούνται σέ αυτό πενήντα σειρές κερκίδων, ένώ τό μικρό 
θέατρο έχει περίμετρο 150 μ. καί διατηρούνται σέ αυτό σαρανταπέντε σειρές κερκί
δων. Πρβ. Άγγ. Κιντή, Τουρκία, σ. 662.

86. Άπό τό ύψωμα αυτό ατενίζει ό επισκέπτης τήν ευρύχωρη πεδιάδα, τήν οποία 
διαρρέει ό Μαίανδρος ποταμός, καθώς καί προς τά υψώματα τής Ίεραπόλεως τής 
Φρυγίας (σημερινό Παμουκκαλέ), μέ τήν ίδιάζουσα μορφολογία τού εδάφους, ή όποια 
έχει λευκή άπόχρωση καί ένεκα τούτου ώνομάσθηκε «φρούριο τού βαμβακιού».
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Βόρεια τής βασιλικής αυτής ήτο προσκεκολλημένο έτερον, ευρύχωρο οι
κοδόμημα, σχεδόν τού αυτού μήκους καί πλάτους προς τήν ανωτέρω βασι
λική, ό κυρίως άξονας τού όποιου έβαινε άπό δυσμών προς άνατολάς. Άν 
καί δεν διακρίνεται σαφώς τό περίγραμμα των τοίχων αυτού, φαίνεται ότι 
πρόκειται για μια δεύτερη βασιλική, όμοια ώς προς τήν κάτοψη μέ τήν πρώ
τη, ήτοι πρόκειται για μιά διπλή παλαιοχριστιανική βασιλική87.

Ή βασιλική αύτή τής Λαοδικείας τής Φρυγίας ή τού Λύκου - προς διά
κριση άπό άλλες αρχαίες πόλεις, πού φέρουν επίσης τό όνομα Λαοδίκεια - 
άνηγέρθη πιθανώς κατά τόν 6ο αιώνα μ.Χ., για τήν εξυπηρέτηση τών 
λατρευτικών άναγκών τών χριστιανών κατοίκων τής πόλεως καί ερειπώθη
κε από τά μέσα τού 7ου αιώνα μ.Χ. καί εξής.

Έάν ληφθεΐ υπόψη τό μέγεθος, ό πλούτος καί ή δύναμη τής Λαοδικείας 
κατά τήν ύστερη αρχαιότητα καί ίδίμ κατά τήν παλαιοχριστιανική εποχή 
(4ος-6ος αιώνας μ.Χ.), θά πρέπει νά υποθέσουμε ότι σέ αύτήν ύπήρχαν ακό
μη πολυάριθμοι χριστιανικοί ναοί, οί όποιοι αναμένουν τούς ανασκαφείς, 
πού θά τούς άποκαλύψουν.

Άπό επισκέπτες τής Λαοδικείας τών άρχών τού 20οΰ αιώνα μ.Χ. άναφέ- 
ρονται ακόμη έρείπια δύο χριστιανικών ναών, τών εξής:

α) μιας βασιλικής τού Άγιου Ίωάννου τού Θεολόγου, ή οποία άνηγέρθη 
ύπό τού αύτοκράτορος Ίουστινιακού Λ' (527-565 μ.Χ.). Σύμφωνα μέ τόν 
Προκόπιο Καισαρέα, ό ’Ιουστινιανός «εν Ααυάικείρ, τόν άγιου Ίωάννου 
άνενέωσεν» ναό88 καί

β) ενός ναού μέ δύο κόγχες89.
Άπό τόν πλούτο τών λειψάνων, τά όποια διατηρούνται στήν περιοχή 

τής Λαοδικείας, εξάγεται τό συμπέρασμα ότι κατά τήν εποχή τής ακμής τής 
πόλεως αύτή άπετέλει μία άπό τις σημαντικότερες πόλεις τής περιοχής, οί 
κάτοικοι τής όποιας είχαν επιτύχει ύψηλό βιωτικόν επίπεδο καί ανέπτυξαν 
σπουδαίο πολιτισμό.

87. Διπλές παλαιοχριστιανικές βασιλικές, αν καί σπάνιες, είναι γνωστές καί άπό 
άλλες περιοχές. Ενδεικτικά άναφέρονται τά εξής δύο παραδείγματα:

α) Κώς, Κέφαλος, βασιλικές 'Αγίου Στεφάνου καί 
β) Ρόδος, Μεσαναγρός, βασιλικές 'Αγίου Μηνά.
88. Προκόπιος Καισαρείας, Περί χτισμάτων, έκδ. Βόννης, τόμ. III, σ. 328. Πρβ. 

Γ. Λαμπάκης, Οί επτά άστέρες της Άποκαλύψεως, σ. 430.
89. Γ. Λαμπάκης, Οί έπτά άστέρες τής Αποκαλνψεως, ασ. 430-432, είκ. 236, 238 

(κάτοψη), είκ. 237 (άποψη ερειπίων).

13
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IX. ΜΙΛΗΤΟΣ (MILET)

Νότια τής Εφέσου καί σέ απόσταση 79 χλμ. από αυτήν, νότια τής Πριήνης 
καί σέ απόσταση 14 χλμ. από αυτήν, βόρεια των Διδύμων καί σέ απόσταση 
19 χλμ. από αυτά, στό δέλτα τού ποταμού Μαιάνδρου έκειτο ή Μίλητος, 
μία από τις μεγαλύτερες καί σπουδαιότερες άποικίες τής Ελλάδος στή Μι
κρά ’Ασία90. Ή Μίλητος στην αρχαιότητα ήτο παράλιος πόλη καί είχε τέσ
σερα λιμάνια, ενώ σήμερα τά έρείπια αυτής απέχουν περί τα 6 χλμ. από τήν 
παραλία, λόγψ των μεγάλων έπιχώσεων τού Μαιάνδρου ποταμού. Σημειω- 
τέον ότι ή Μικρά ’Ασία έχει πολλούς καί μεγάλους ποταμούς, οί όποιοι 
πηγάζουν άπό τά κεντρικά ύψίπεδα αυτής καί, αφού διασχίσουν εύφορες 
πεδιάδες καί κοιλάδες, χύνονται στή θάλασσα, κυρίως στή Μεσόγειο Θά
λασσα, άλλα καί στον Εΰξεινον Πόντον ή Μαύρη Θάλασσα. Στήν αρχαιότη
τα, στις εκβολές των ποταμών αύτών έκειντο σπουδαίες πόλεις, μέ μεγάλα 
λιμάνια, πολλά άπό τά όποια έπεχώσθησαν αργότερα καί οί πόλεις αυτές 
άπό παράλιες έγιναν μεσόγειες, μέ άρνητικές συνέπειες γι’ αύτές, για τό 
εμπόριο καί για τή ζωή τών κατοίκων γενικότερα.

Ό Μαίανδρος ποταμός (τουρκικά «Biiyük Menderes») πηγάζει άπό τήν 
κεντρική Μικρά ’Ασία, διασχίζει τή μεγάλη καί εύφορη κοιλάδα τής Ααοδι- 
κείας (σημερινού Ντενιζλί), τού Ναζιλλί καί τού Άιδινίου, διέρχεται μεταξύ 
Πριήνης, Μιλήτου καί Διδύμων καί, τέλος, χύνεται στή Μεσόγειο Θάλασσα. 
Έκ τού ίδιάζοντος σχήματος τής κοίτης τού Μαιάνδρου ποταμού, ονομάζε
ται «μαίανδρος» ειδικό γεωμετρικό, διακοσμητικό σύμπλεγμα, τό όποιο είναι 
πάρα πολύ διαδεδομένο στήν τέχνη άπό τήν αρχαιότητα μέχρι σήμερα καί 
τό όποιο αποτελεί μεταξύ άλλων ένα άπό τά χαρακτηριστικά σύμβολα τής 
Ελλάδος καί τού ελληνικού πολιτισμού γενικότερα.

Παρά τό γεγονός ότι ή ’Έφεσος είναι σήμερα γνωστότερη καί περιφημό
τερη, όμως ή Μίλητος, κρινόμενη άνάλογα μέ τή συμβολή της στήν εξέλιξη 
τού ελληνικού πολιτισμού, ήτο ή σημαντικότερη όλων τών ελληνικών 
πόλεων τής ’Ιωνίας. Έδώ εύρίσκετο ή σημαντικότερη πόλη μέ λιμάνια καί 
τό πλουσιότερο εμπορικό κέντρο ολοκλήρου τού Αιγαίου91. Πιθανότατα 
στή θέση τής Μιλήτου έκειτο άρχικά ή πόλη «Μιλάβανδα», ή όποια μνημο
νεύεται στά χεττιτικά κείμενα, κατά τήν 2α χιλιετία π.Χ. Κατά τόν 11ο 
αιώνα π.Χ. ’Ίωνες άπό τήν κυρίως Ελλάδα, μέ άρχηγόν των τόν Νηλέα92,

90. J. Freely, Türkei..., σσ. 234-237.
91. Στό ì'òio, σ. 235.
92. Ό Νηλέας (τέλη 2ας χιλιετίας π.Χ.) ήτο υιός τού βασιλέως τών ’Αθηνών Κάδρου
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έγκατεστάθησαν στήν περιοχή, σύμφωνα μέ τήν αρχαία ελληνική παράδοση93.
Στή Μίλητο έζησαν μεγάλες προσωπικότητες τού άρχαίου κόσμου, μετα

ξύ των οποίων συγκαταλέγεται καί ό φιλόσοφος Θαλής ό Μιλήσιος (τέλη 
7ου-άρχές 6ου αιώνα π.Χ.), ένας εκ των επτά σοφών τού αρχαίου ελληνικού 
κόσμου. Ή πόλη έγνώρισε μεγάλη ακμή κατά τούς κλασικούς χρόνους, τήν 
έλληνορρωμαϊκή εποχή καί κατά τήν παλαιοχριστιανική εποχή.

Τή Μίλητο έπεσκέφθησαν ’Απόστολοι, μεταξύ των οποίων συγκαταλέ
γεται καί ό ’Απόστολος των Εθνών Παύλος, όπως άναφέρεται σέ κείμενα 
τής Καινής Διαθήκης: «τή έρχομένη ήλθομεν εις Μίλητον»94. Καί αλλαχού: 
«Τρόφιμον δέ άπέλιπον εν Μιλήτφ άσθενοϋντα»95.

Στή Μίλητο Ιδρύθηκε ένωρίτατα χριστιανική ’Εκκλησία, τελούσα ύπό 
Επίσκοπον. ’Αργότερα ανυψώθηκε σέ ’Αρχιεπισκοπή. Επειδή τό λιμάνι τής 
Μιλήτου έγέμισε μέ άμμο, ή πόλη ήρχισε να παρακμάζει. Οί πειρατικές επι
δρομές έπληξαν καί τή Μίλητο, από τα τέλη τού 7ου αιώνα μ.Χ. καί εξής. 
Στα τέλη τού 11ου αιώνα μ.Χ. τήν πόλη κατέλαβαν οί Σελτζούκοι Τούρκοι.

Μέ τή βοήθεια τών Σταυροφόρων ή Μίλητος ύπήχθη καί πάλιν στή 
Βυζαντινή Αύτοκρατορία. 'Οριστικά περιήλθε ή πόλη στούς Μουσουλμά
νους τό έτος 1328 μ.Χ. Τό έτος 1532 μ.Χ. οί Βενετοί ίδρυσαν στή Μίλητο 
εμπορικό γραφείο. ’Από τόν 16ο αιώνα μ.Χ. καί εξής τό λιμάνι τής Μιλήτου 
άχρηστεύθηκε καί ή πόλη εγκαταλείφθηκε96.

Στή Μίλητο έχουν γίνει συστηματικές αρχαιολογικές άνασκαφές καί 
πολλά άπό τα μνημεία αυτής έχουν μελετηθεί καί δημοσιευθεΐ. Παρά 
ταύτα μεγάλο τμήμα τής πόλεως παραμένει είσέτι ανεξερεύνητο. Μεταξύ 
τών μέχρι σήμερα γνωστών μνημείων τής Μιλήτου συγκαταλέγονται καί 
τά επόμενα:

Τό θέατρο (είκ. 40, 41,42), τό οποίο είναι πολύ μεγάλων διαστάσεων καί 
έχωροΰσε πολλές χιλιάδες ανθρώπους, τό μνημείο τού Λιμένος, ή άρχαία 
’Αγορά καί τά γύρω άπό αυτήν οικοδομικά συγκροτήματα, τά ρωμαϊκά 
Λουτρά, δημόσια καί Ιδιωτικά οικοδομήματα καί άλλα.

Στήν περιοχή τής αρχαίας Μιλήτου διατηρείται καί ένα μεγάλων διαστά
σεων μουσουλμανικό τέμενος, τό όποιο είναι από τά παλαιότερα σωζόμενα

93. Άγγ. Κιντή, Τουρκία, σσ. 613-614.
94. Πράξεις 'Αποστόλων 20, 15.
95. Πρός Τιμόθεον Β', 4, 20.
96. Τά ερείπια τής Μιλήτου ώνομάσθησαν ύπό τών Τούρκων «Μπαλάτ», ήτοι 

«Παλάτια», λόγιρ τού μεγέθους καί τού πλούτου τών αρχαίων οικοδομημάτων τής 
περιοχής, τά όποια αν καί ερειπωμένα εντυπώσιαζαν τούς επισκέπτες.
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τεμένη στή Μικρά Άσία. Τούτο διατηρείται σέ καλή σχετικά κατάσταση καί 
δεσπόζει σήμερα στήν περιοχή. Μεταξύ των μνημείων τής Μιλήτου συγκα
ταλέγονται καί δύο παλαιοχριστιανικές βασιλικές, ήτοι:

19. Βασιλική A (καθεδρικός ναός)

Νότια τής αρχαίας ’Αγοράς τής Μιλήτου εκειτο μεγάλων διαστάσεων βασι
λική, ή όποια έφερε πλούσιο διάκοσμο, άποτελούμενο από μαρμάρινα αρχι
τεκτονικά μέλη, πολύχρωμα ψηφιδωτά δάπεδα καί άλλα97. Παρά τή βασι
λική αύτή εκειτο τό Έπισκοπειον. Ή βασιλική A αποτελούσε τόν καθεδρικό 
ναό τής Μιλήτου κατά τούς παλαιοχριστιανικούς χρόνους, άνηγέρθη κατά 
τόν 5ο αιώνα μ.Χ. καί ερειπώθηκε από τά τέλη τού 7ου αιώνα μ.Χ. καί εξής.

20. Βασιλική Β, τον Αρχαγγέλου Μιχαήλ

’Ανατολικά τού Νυμφαίου τής Μιλήτου κείνται τά ερείπια μεγάλων διαστά
σεων βασιλικής μετά προσκτισμάτων. Ή βασιλική αύτή, καλουμένη βασι
λική Β, άνηγέρθη επί των ερειπίων τού 'Ιερού τού Διονύσου98 99 100.

Τό κυρίως σώμα τής βασιλικής εμφανίζει ορθογωνίου σχήματος κάτοψη 
καί έχωρίζετο μέ δύο κιονοστοιχίες σέ τρία κλίτη. ’Από αύτά τό μεσαίο ήτο 
εύρύτερο των πλαγίων καί έπερατούτο σέ μεγάλη ήμικυκλική αψίδα προς 
άνατολάς, ή όποια περιεβάλλετο άπό έτέρα, μεγαλυτέρα τής πρώτης, επίσης 
ήμικυκλική άψίδα". Τό άνατολικό τμήμα τού μεσαίου κλιτούς τής βασι
λικής έχωρίζετο μέ χαμηλό, μαρμάρινο τέμπλο άπό τό υπόλοιπο καί άπετέ- 
λει τό 'Ιερό Βήμα τού ναού. Στό μέσον τής δυτικής πλευράς τού μεσαίου 
κλιτούς ήνοίγετο θύρα, ή όποια οδηγούσε άπό τήν άνατολική στοά τού 
αίθριου στον κυρίως ναό. Τά πλάγια κλίτη τής βασιλικής ήσαν στενότερα 
τού μεσαίου καί έπερατοΰντο προς άνατολάς σέ εύθεΐες πλευρές. Στό μέσον 
τής δυτικής πλευράς αύτών ήνοίγετο άνά μία θύρα, ή όποια έπέτρεπε τήν 
έπικοινωνία αύτών μετά τού αίθριου.

Δυτικά τού κυρίως σώματος τής βασιλικής ήτο προσκεκολλημένο τετρά- 
στωο αίθριο, τό όποιο έμφανίζει τετραγώνου σχήματος κάτοψη 10°. Δέν ύπήρ-

97. Άγγ. Κιντή, Τουρκία, σ. 617.
98. Στό ίδιο, σ. 618.
99. Γ. Σωτηρίου, Χριστιανική καί Βυζαντινή ’Αρχαιολογία, σ. 278, είκ. 157 

(κάτοψη). V. Schultze, Altchristliche Städte ..., τόμ. II, σ. 172, είκ. 60 (κάτοψη).
100. Ά. Όρλάνδος, Ή ξυλόστεγος παλαιοχριστιανική βασιλική, τόμ. Α\ σ. 100, 

πίν. Α, 7 (κάτοψη αίθριου βασιλικής).
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χε νάρθηκας και ή ανατολική πλευρά τού αίθριου έπείχε θέση νάρθηκα. 
Γύρω από τή βασιλική έκειντο διάφορα προσκτίσματα. Ειδικότερα στή 
νοτιοανατολική γωνία τού κυρίως σώματος τής βασιλικής ήτο προσηρτημέ- 
νο Μαρτύριο. Τούτο εμφανίζει σέ κάτοψη εξωτερικά μέν σχήμα κυλινδρικό, 
εσωτερικά δε πεντάκογχο.

Βορειοδυτικά τού κυρίως σώματος τής βασιλικής ήτο προσηρτημένο τό 
συγκρότημα τού Βαπτιστηρίου101 102. Στό δυτικό τμήμα αυτού εκειτο «ο εξώτε
ρος» ή «προαύλιος οίκος τού βαπτίσματος», ένώ άνατολικά αυτού ήτο 
προσκεκολλημένος «ό εσώτερος οίκος τού βαπτίσματος» ή τό φωτιστήριον, 
όπου έλάμβανε χώραν ή τελετή τού μυστηρίου τού βαπτίσματος.

Τό φωτιστήριον τού βαπτιστηρίου εμφανίζει ορθογωνίου σχήματος κά
τοψη. Στό κέντρον τού φωτιστηρίου εκειτο ή κολυμβήθρα τού βαπτίσματος, 
ή οποία ήτο κτιστή (βάθους 0,67 μ.) καί οί έπιφάνειες των τοίχων αύτής 
εκαλύπτοντο διά μαρμάρινων πλακών. Ή κολυμβήθρα σέ κάτοψη εμφανίζει 
σχήμα κυλινδρικό. Στον πυθμένα τής κολυμβήθρας υπήρχε όπή, ή όποια 
εχρησίμευε γιά τήν εκροή τού ΰδατος. Παρά τήν κεντρική κολυμβήθρα τού 
βαπτίσματος υπήρχε καί δεύτερη κολυμβήθρα, μικροτέρων διαστάσεων τής 
πρώτης (εσωτερικών διαστάσεων 0,40 x 0,33 καί βάθους 0,26 μ.)|02. Ή δεύ
τερη κολυμβήθρα εχρησίμευε, είτε διά τό βάπτισμα τών νηπίων, είτε διά τό 
έλαιον, διά τού οποίου έχρίοντο οί βαπτιζόμενοι πριν καί άμέσως μετά τό 
βάπτισμα.

Σύμφωνα μέ τή διατηρούμενη κτητορική επιγραφή, ή βασιλική Β καί τό 
σύγχρονο προς αυτήν βαπτιστήριο άνηγέρθησαν επί τής εποχής τού Πα- 
τριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Κυριάκού (595-606 μ.Χ.).

X. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ (BODRUM)

Νότια τής Εφέσου καί σέ άπόσταση 191 χλμ. άπό αυτήν, βορειοδυτικά τής 
Μαρμαρίδος (Marmaris) καί σέ άπόσταση 195 χλμ. άπό αυτήν, βόρεια τής 
άρχαίας Κνίδου καί σέ άπόσταση 35 χλμ. περίπου άπό αύτήν, βορειοανα
τολικά τής πόλεως τής Κώ καί σέ άπόσταση 20 χλμ. περίπου άπό αύτήν, 
στό βάθος φυσικού κόλπου, κείται ή 'Αλικαρνασσός (σημερινό Bodrum), ή 
πατρίδα τού πατέρα τής 'Ιστορίας Ηροδότου τού 'Αλικαρνασσέως (484- 
426 π.Χ. περίπου).

101. S. Ristow, Frühchristliche Baptisterien, σ. 249 (αριθμός μνημείου 681).
102. Ί. Βολανάκης, Τά παλαιοχριστιανικάβαπτιστήρία ..., σσ. 53-54.
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Ή ονομασία «'Αλικαρνασσός» είναι αρχαιότατη, ενώ ή σημερινή ονομα
σία «Bodrum» προέρχεται από τό μεσαιωνικό φρούριο «Petrum», τό όποιον 
ίδρυσαν οί 'Ιππότες τού Τάγματος τού 'Αγίου Τωάννου τής Ρόδου καί τό 
ονόμασαν «Petrum», από ναόν, τόν όποιον άνήγειραν εντός αυτού καί ό 
όποιος έτιμάτο στό όνομα τού 'Αγίου ’Αποστόλου Πέτρου |0\

Σύμφωνα μέ τόν Ηρόδοτο τόν Άλικαρνασσέα, ή πόλη ιδρύθηκε από 
Δωριείς άποίκους, οί οποίοι είχαν ώς αρχηγό τόν μυθικό Άνθέα, στις αρχές 
τής 1ης χιλιετίας π.Χ. 'Η 'Αλικαρνασσός μετείχε στή Δωρική Έξάπολη, 
μαζί μέ τις Κνίδο, Κώ, Κάμειρο, Λίνδο καί Ίαλυσό τής Ρόδου. Ή 'Αλικαρ
νασσός περιήλθε διαδοχικά στήν εξουσία τού ’Αντιγόνου (313 π.Χ.), τού 
Αυσιμάχου (301 π.Χ.), των Σελευκιδών (281 π.Χ.), τού Φιλίππου Ε' τής 
Μακεδονίας (210 π.Χ.) καί τής Ρόδου (190 π.Χ.). Τό έτος 129 π.Χ. ή 'Αλι
καρνασσός ύπήχθη στή Ρώμη καί άπετέλεσε τμήμα τής ρωμαϊκής Επαρχίας 
τής ’Ασίας, ή όποια ύπήγετο στή Ρωμαϊκή ΑυτοκρατορίαΙΜ. Στήν 'Αλικαρ
νασσό άνηγέρθη από τή σύζυγο τού Μαυσώλου ’Αρτεμίσια τό γνωστό 
«Μαυσωλεΐον» τής 'Αλικαρνασσού |05, τό όποιο άπετέλει ένα από τα επτά 
θαύματα τού αρχαίου κόσμου.

Στήν 'Αλικαρνασσό (σημερινό Μποντρούμ) διατηρούνται μεταξύ άλλων 
καί τα εξής: Τό αρχαίο θέατρο, τό όποιο έχει πεταλοειδές σχήμα, από τό 
όποιο σώζονται οί περισσότερες κερκίδες, λείψανα τού Μαυσωλείου, μέ 
εξαίρετης τέχνης έργα των πλέον φημισμένων γλυπτών τού αρχαίου κό
σμου, ερείπια οικοδομημάτων, αρχιτεκτονικά μέλη καί άλλα.

2/. Φρούριο 'Αγίου Πέτρον, ναός Ίωαννιτών - Μουσείο

Στήν 'Αλικαρνασσό (Μποντρούμ), επάνω σε μία χερσόνησο, ή όποια κατά 
τήν έποχή τών Δωριέων άποίκων ήτο νήσος, πού άργότερα ενώθηκε μέ τήν 103 104 105

103. Επειδή στα υπόγεια τού φρουρίου τού «Πετρούμ» ή «Μποντρούμ» υπήρ
χαν φυλακές, έπεκράτησε στή νεοελληνική γλώσσα νά ονομάζεται «μπουντρούμι» 
κάθε υπόγεια καί σκοτεινή φυλακή, ή ότιδήποτε υπόγειο, σκοτεινό καί απεχθές.

104. Άγγ. Κιντή, Τουρκία, σσ. 265-270.
105. Τό Μαυσωλείο ήτο περιφανής τάφος τού 4ου αιώνα π.Χ., κατεσκευασμένος 

στό κέντρον τής 'Αλικαρνασσού προς τιμήν τού Μαυσώλου (377-353 π.Χ.), σατράπη 
τής Καρίας τής Μικράς ’Ασίας. Τό μνημείο σχεδιάσθηκε από τούς αρχιτέκτονες 
Σάτυρο καί Πυθέα, οί όποιοι μάλιστα έγραψαν γι’ αύτό καί σχετικό βιβλίο. Ή γλυ
πτική διακόσμηση τών τεσσάρων πλευρών τού οικοδομήματος άνετέθη σέ τέσσερις 
άπό τούς μεγαλύτερους καλλιτέχνες τής εποχής: τούς Σκόπα, Λεωχάρη, Τιμόθεο καί 
Βρύαξι. Λείψανα τού Μαυσωλείου διεσώθησαν άρκετά, όμως ή ακριβής μορφή
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παρακείμενη ξηρά, άνηγέρθη από τούς "Ιππότες τού Τάγματος τού 'Αγίου 
Ίωάννου τής Ρόδου καί επί τών ερειπίων παλαιοτέρου, τουρκικού οχυρού, 
τό φρούριο τού "Αγίου Πέτρου, τό όποιο διατηρείται μέχρι σήμερα σέ καλή 
σχετικά κατάσταση.

Τό φρούριο κεΐται δεξιά ώς προς τόν εισερχόμενο στον λιμένα τής 'Αλι
καρνασσού καί δεσπόζει σέ όλη τήν περιοχή. Στήν έκτη πύλη τού φρουρίου 
αύτοΰ είναι εντοιχισμένο ένα ανάγλυφο, στό όποιο είκονίζονται ή Θεοτό
κος βρεφοκρατούσα καί ό 'Άγιος Απόστολος Πέτρος. Κάτω ακριβώς από 
αύτούς παρίστανται ή Αγία Αικατερίνη καί ή Μαρία ή Μαγδαληνήιο6.

Εντός τού μεσαιωνικού αύτοΰ φρουρίου διατηρείται μέχρι σήμερα μετα
ξύ άλλων καί ένας ακέραιος χριστιανικός ναός, ό οποίος άνηγέρθη στις 
αρχές τού 15ου αιώνα μ.Χ. από τούς Ίωαννίτες 'Ιππότες τής Ρόδου καί άνε- 
καινίσθη από τούς ’Ισπανούς τό έτος 1519 μ.Χ. Πρόκειται πιθανώς για τόν 
ναό τού Αποστόλου Πέτρου, από τόν όποιο έλαβε καί τήν ονομασία του τό 
φρούριο καί στή συνέχεια ό οικισμός.

Τό φρούριο τής 'Αλικαρνασσού αποτελεί σήμερα οργανωμένο άρχαιο- 
λογικό χώρο, πού είναι έπισκέψιμος. Ό ανωτέρω ναός χρησιμοποιείται 
ώς Μουσείο, στό όποιο εκτίθενται διάφορα αντικείμενα, προερχόμενα ώς 
επί τό πλεΐστον από αρχαία ναυάγια. Ειδικότερα εκτίθενται εύρήματα, 
προερχόμενα από δύο σπουδαία αρχαία ναυάγια. Τό ένα από αύτά έλαβε 
χώραν πλησίον τού ακρωτηρίου «Γκελιντόνια» καί τό άλλο στό «Σεϊτάν 
Ντερεσί»|07. Τό πλοίο τού πρώτου ναυαγίου μετέφερε χαλκό καί τού δευ
τέρου 1.100 αμφορείς.

XI. ΚΝΙΔΟΣ (KNIDE)

Βορειοδυτικά τής Μαρμαρίδος καί σέ άπόσταση 104 χλμ. άπό αύτήν, στό 
άκρο τής χερσονήσου τής Κνίδου καί παρά τό ακρωτήριο «Τριόπιον», 
κεΐνται τά ερείπια τής άρχαίας Κνίδου |08. Ή περιοχή είναι πολύ εύνοϊκή

αύτοΰ δέν είναι βεβαιωμένη. Υπάρχουν πολλές υποθέσεις σχετικά μέ αυτό. Ή 
πιθανότερη φαίνεται νά είναι εκείνη, ή οποία δέχεται όχι σέ ένα υψηλό κρηπίδωμα 
ύψώνετο ένα ιωνικό περιστύλιο άπό 46 κίονες, πού περιέβαλλε τόν σηκό. Ή λέξη 
«Μαυσωλείο» κατέληξε αργότερα νά σημαίνει κάθε πολυτελή καί μεγαλοπρεπή 
τάφο.

106. Άγγ. Κιντή, Τουρκία, ο. 267.
107. «Σεϊτάν Ντερεσί», ήτοι: «Σκαλί του Διαβόλου», «Διαβολόσκαλο», ονομασία 

ή όποια έχει προφανώς σχέση μέ τό δύσβατο τής περιοχής.
108. Άγγ. Κιντή, Τουρκία, σο. 460-463.
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καί διαθέτει δύο λιμένες. Ή θέση αυτή προσείλκυσε ένωρίτατα το ενδιαφέ
ρον τών ανθρώπων καί κατοικήθηκε ήδη από το έτος 2000 π.Χ. Στις αρχές 
τής πρώτης χιλιετίας π.Χ. έφθασαν στην Κνίδο "Ελληνες άποικοι από τή 
Θεσσαλία, μέ αρχηγό τον Τρίοπα. Σύμφωνα μέ μία άλλη εκδοχή, οί άποικοι 
ήλθαν από τή Σπάρτη, μέ αρχηγό τον Φόρβα. ’Από τον 7ο αιώνα π.Χ. οί 
πόλεις εκείνες, οί όποιες ήνώθησαν καί έσχημάτισαν τή «Δωρική Έξάπολη», 
ήτοι Λίνδος, Κάμειρος, Ίαλυσός τής Ρόδου, Κώς, 'Αλικαρνασσός καί Κνί- 
δος, είχαν ώς κέντρον αυτών τό 'Ιερό τού Τριοπίου ’Απόλλωνα τής Κνίδου.

Ή Κνίδος κατά τήν αρχαιότητα ήτο γνωστή, μεταξύ άλλων, καί για δύο 
λαμπρούς ναούς, ήτοι τού ’Απόλλωνα καί τής ’Αφροδίτης. Περίφημο ήτο 
επίσης τό άγαλμα τής ’Αφροδίτης τής Κνίδου.

Μετά τόν θάνατο τού Μ. ’Αλεξάνδρου (323 π.Χ.), ή Κνίδος ύπήχθη στον 
Πτολεμαίο. Κατά τόν 2ο αιώνα π.Χ. οί κάτοικοι τής περιοχής έταλαιπωρή- 
θησαν πολύ από τούς πειρατές, οί όποιοι έλυμαίνοντο τά παράλια τής ’Ανα
τολικής Μεσογείου. Ή πόλη τής Κνίδου ήκμασε ιδιαίτερα κατά τούς ρωμαϊ
κούς χρόνους, εποχή τής «Ρωμαϊκής Ειρήνης» (Pax romana), ή οποία άπέβη 
εύεργετική για όλες τις περιοχές τής αχανούς Ρωμαϊκής Αύτοκρατορίας.

Κατά τήν παλαιοχριστιανική εποχή ή Κνίδος έγνώρισε έπίσης μεγάλη 
ακμή, όπως άποδεικνύεται από τόν αριθμό, τό μέγεθος καί τόν πλούτο τών 
παλαιοχριστιανικών βασιλικών, οί όποιες άνεγείρονται στήν πόλη κατά 
τούς ύπόψη χρόνους.

Οί άραβικές επιδρομές, οί όποιες αρχίζουν από τά μέσα τού 7ου αιώνα 
μ.Χ. καί εξής, συνετέλεσαν στήν παρακμή τής Κνίδου, καθώς καί άλλων 
παραλίων πόλεων, κειμένων επί τής ’Ανατολικής Μεσογείου.

Ή Κνίδος γιά πολλούς αιώνες έγκαταλείφθηκε καί ερειπώθηκε. ’Άρχισε 
νά γίνεται καί πάλι γνωστή ύστερα άπό τις άνασκαφές τού Νιούτον, οί 
όποιες άρχισαν τό έτος 1857 μ.Χ. Σήμερα ή Κνίδος αποτελεί έναν σπουδαίο 
αρχαιολογικό χώρο, τόν όποιο μπορεί κανείς νά έπισκεφθεϊ, είτε μέσω 
θαλάσσης, είτε άπό ξηράς, προερχόμενος άπό τήν Ντάτσα.

22. Ντάτσα (Datça), αρχιτεκτονικά μέλη109

Νοτιοδυτικά τής Μαρμαρίδος καί σέ απόσταση 78 χλμ. άπό αύτήν, ανατο
λικά τής άρχαίας Κνίδου καί σέ άπόσταση 38 χλμ. άπό αύτήν, βορειοδυτικά 
τής νήσου Σύμης τής Δωδεκανήσου καί σέ άπόσταση 17 χλμ. περίπου άπό 
αύτήν, επί τής νοτιοανατολικής παραλίας τής χερσονήσου τής Κνίδου,

109. Άγγ. Κιντή, Τουρκία, σο. 601-602.
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κείται ό μικρός οικισμός της Ντάτσα. Ή Ντάτσα είναι κτισμένη στη θέση 
αρχαίου οικισμού, όπως μαρτυρειται μεταξύ άλλων καί άπό τήν ύπαρξη 
αρχαίων λειψάνων σέ αυτήν. Παλαιότερα διετυπώθη υπό ορισμένων ερευ
νητών ή άποψη δτι στή θέση τής σημερινής Ντάτσας έκειτο αρχικά ή πόλη 
τής Κνίδου, ή όποια αργότερα μετεφέρθη δυτικά καί στή θέση όπου ήκμασε 
κατά τήν έλληνορρωμαϊκή εποχή καί τούς παλαιοχριστιανικούς χρόνους. 
Όμως ή άποψη αυτή αργότερα έγκαταλείφθηκε.

Ή διαδρομή μέ τό αύτοκίνητο από τή Μαρμαρίδα προς τήν Ντάτσα 
είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Ό επισκέπτης διέρχεται μέσοι περιοχών 
κατάφυτων άπό έλαιόδενδρα, κυπαρίσσια, πεύκα, χαρουπιές, μυρτιές, σχί- 
να, άχινοπόδια, άστοιβίδες, θυμάρια κ.λπ., ήτοι πρόκειται γιά τήν τυπική 
μεσογειακή χλωρίδα, όμοια μέ έκείνη τών παραλίων τής Ελλάδος.

Εντός τού σημερινού οικισμού, ô όποιος κατοικειται κυρίως άπό γεωρ
γούς, κτηνοτρόφους καί ψαράδες, διακρίνονται λείψανα άρχαίων οικοδο
μημάτων, τεμάχια κεράμων, όστρακα άπό χονδροειδή άγγεια καθημερινής 
χρήσεως, καθώς καί άπό αγγεία πολυτελείας, άρχιτεκτονικά μέλη, λιθόπλιν- 
θοι άπό διαλυμένες τοιχοποιίες καί άλλα.

Παρά τήν προκυμαία καί εντός τριγωνικού οικοπέδου, υπάρχει είδος 
ύπαίθριας ’Αρχαιολογικής Συλλογής, ελλείψει Μουσείου, όπου έχουν συγ
κεντρωθεί διάφορα άρχαΐα αρχιτεκτονικά μέλη άπό μάρμαρο, ασβεστόλιθο, 
γρανίτη κ.λπ. Μεταξύ αύτών συγκαταλέγονται καί άρχιτεκτονικά μέλη προ
ερχόμενα άπό παλαιοχριστιανικούς ναούς τής περιοχής, ήτοι: 

α) Βάση κίονα μετά πλίνθου, άπό φαιόχρωμο μάρμαρο, 
β) Κορμοί κυλινδρικών, άρραβδώτων κιόνων άπό μάρμαρο, εγχώριο 

άσβεστόλιθο, γρανίτη καί άλλα.
γ) Τμήμα ιωνικού κιονοκράνου, μετά συμφυούς επιθήματος, 
δ) Διαχωριστικός άμφικιονίσκος παραθύρου άπό φαιόχρωμο άσβεστόλιθο. 
ε) Βάση περιρραντηρίου άπό καστανόχρωμο, ήφαιστειογενές πέτρωμα, 

στ) Κορινθιάζον κιονόκρανο μεγάλων διαστάσεων μετά φύλλων πριο
νωτής άκανθας.

ζ) Κορινθιάζον κιονόκρανο μικροτέρων διαστάσεων τού προηγουμένου, 
η) Κάλυμμα σαρκοφάγου άπό φαιόχρωμο μάρμαρο, μέ άετωματικές άπο- 

λήξεις στις δύο στενές πλευρές.
Τά άναφερθέντα μαρμάρινα ή άπό άλλο υλικό άρχιτεκτονικά μέλη προ

έρχονται άπό τήν παλαιοχριστιανική περίοδο καί άνήκαν σέ χριστιανικό 
ναό ή ναούς τής Ντάτσας ή τής γύρω άπό αύτήν περιοχής.
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XII. ΜΑΡΜΑΡΙΔΑ (MARMARIS)

Νοτιοανατολικά τής 'Αλικαρνασσού (Μποντρούμ) καί σέ απόσταση 195 
χλμ. άπό αυτήν, νότια τής πόλεως Mugla καί σέ απόσταση 61 χλμ. από 
αυτήν, βόρεια τής Ρόδου καί σέ άπόσταση 37 χλμ. περίπου άπό αυτήν, στό 
βάθος φυσικού κόλπου, ό όποιος προστατεύεται σχεδόν άπό όλους τούς 
ανέμους, κεΐται ή Μαρμαρίδα, ή όποια άποτελεΐ σήμερα σπουδαίο τουρι
στικό θέρετρο τής νοτιοδυτικής Μικράς ’Ασίας. Ή Μαρμαρίδα κειται στή 
θέση τής αρχαίας πόλεως «Φύσκος», ή όποια ήτο μία πόλη τής Ροδιακής 
Περαίας. Ή ’Ακρόπολη τής αρχαίας πόλεως έπισημάνθηκε επάνω σέ 
ύψωμα, κείμενο βόρεια τού λιμένος τής Μαρμαρίδος καί σέ άπόσταση 2 
χλμ. περίπου άπό αυτόν, στό λεγόμενο «Άσάρ Τεπέ» “°, όπου διατηρούνται 
λείψανα τειχών τής κλασικής έποχής καί τών ελληνιστικών χρόνων'".

’Εντός τής Μαρμαρίδος διατηρούνται άρχαΐα λείψανα. Ειδικότερα στό 
Δημοτικό Πάρκο «Abdi Ipekci Parki» έχουν τοποθετηθεί μαρμάρινα άρχιτε- 
κτονικά μέλη, φέροντα ελληνικές επιγραφές τής κλασικής έποχής καί τών 
ελληνιστικών χρόνων. Επίσης σέ δεύτερο Δημοτικό Πάρκο, τό όποιο έγινε 
τελευταία, εύρίσκονται αρχαία.

23./'Αρχιτεκτονικά μέλη - κολυμβήθρα

Στό νοτιοανατολικό άκρο τής Μαρμαρίδος, πλησίον τής παραλίας καί έπά- 
νω σέ μικρή έξαρση τού εδάφους, διατηρείται σέ καλή κατάσταση παλαιό 
φρούριο, τό όποιο έπισκευάσθηκε τελευταία, οργανώθηκε σέ έπισκέψιμο 
άρχαιολογικό χώρο καί κατά τούς θερινούς μήνες λαμβάνουν χώραν εντός 
αυτού διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Στον νοτιοδυτικό πύργο τού φρουρίου αυτού, τό όποιο φαίνεται νά 
είναι τής έποχής τής Τουρκοκρατίας, καί στή βόρεια πλευρά του, άνοίγεται 
τετραγώνου σχήματος παράθυρο, τό όποιο φέρει ώς άνώφλιο μαρμάρινο 
πεσσίσκο τετραγώνου διατομής, κοσμούμενον μέ κοιλόκυρτο κυμάτιο. Ό 
πεσσίσκος αύτός προέρχεται άπό τό φράγμα του πρεσβυτερίου παλαιοχρι
στιανικού ναού, πιθανώς βασιλικής, ή οποία έκειτο στή Μαρμαρίδα ή στή 
γύρω άπό αυτήν περιοχή.

’Επίσης περί τά τέλη τού 19ου αιώνα μ.Χ. άπεκαλύφθη στή Μαρμαρίδα 
μία μονολιθική, μαρμάρινη κολυμβήθρα, ή όποια ήτο εξωτερικά σταυρο * 111

ί 10. Ή όνομασία σημαίνει: «ό λόφος μέ τά αρχαία».
111. Άγγ. Κιντή, Τουρκία, σσ. 600-601.
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ειδής καί εσωτερικά τετράγωνη (ύψους 0,70 καί βάθους 0,60 μ. περίπου). 
Αυτή έκοσμεΐτο μέ σταυρούς στις τέσσερις γωνίες της καί στο χείλος της 
υπήρχε ελληνική επιγραφή. Ή κολυμβήθρα αυτή μετεφέρθη τό έτος 1885 
μ.Χ. από τον Δούκα τού Εδιμβούργου στό Sandringham "2. Πρόκειται προ
φανώς γιά τήν κολυμβήθρα παλαιοχριστιανικού βαπτιστηρίου. Αύτή θά 
έκειτο στό μέσον τού φωτιστηρίου καί θά έχρησίμευε γιά τήν τέλεση σέ 
αύτήν τού μυστηρίου τού βαπτίσματος. Ή κολυμβήθρα προέρχεται πιθανώς 
από τον 5ο αιώνα μ.Χ.

Στήν παραλιακή λεωφόρο τής Μαρμαρίδος Atatürk Çaddesi, κεΐται επί
σης τμήμα διαχωριστικοΰ άμφικιονίσκου παραθύρου άπό φαιόχρωμο ασβε
στόλιθο, προερχόμενο άπό χριστιανικό ναό τής περιοχής τών παλαιο
χριστιανικών χρόνων.

XIII. ΜΑΚΡΗ (FETHIYE)

Νοτιοανατολικά τής Μαρμαρίδος καί σέ άπόσταση 158 χλμ. άπό αύτήν, 
νοτιοδυτικά τής ’Αττάλειας καί σέ άπόσταση 300 χλμ. άπό αύτήν, βορειοδυ
τικά τής Ξάνθου καί σέ άπόσταση 64 χλμ. άπό αύτήν, δεξιά τής αμαξιτής 
όδοΰ Μαρμαρίδος-Άττάλειας καί στό βάθος ενός φυσικού κόλπου, κειται ή 
Μάκρη (σημερινό Φετχιγιέ). Στή θέση αύτή έκειτο κατά τήν άρχαιότητα ή 
πόλη «Τελμησσός», ή όποια κατεστράφη άπό σεισμούς καί άπό τήν όποιαν 
διατηρούνται σήμερα λίγα λείψανα "3.

Ή πόλη Τελμησσός άναφέρεται τόν 5ο αιώνα π.Χ. μεταξύ τών πόλεων, 
οί όποιες ύπήγοντο στήν ’Αθηναϊκή Συμμαχία"4. Στις αρχές τού 4ου αιώνα 
π.Χ. ή πόλη έτέλει ύπό τόν έλεγχο τού βασιλέως τής Ξάνθου Άρμπίνα καί 
άνήκε στή Λυκία. Τό έτος 334 π.Χ. ή πόλη ύπετάχθη άπό τόν Μ. ’Αλέξαν
δρο. ’Αργότερα ύπήγετο στον ’Αντίγονο τόν Μονόφθαλμο (381-301 π.Χ.). 
Τό έτος 309 π.Χ. ή πόλη περιήλθε στούς Πτολεμαίους τής Αίγύπτου, ενώ τό 
έτος 197 π.Χ. ύπήγετο γιά λίγα χρόνια στούς Σελευκίδες τής Συρίας. ’Ακο
λούθως ή Τελμησσός προσηρτήθη στό βασίλειο τών Άτταλιδών τής Περγά
μου καί τέλος στή Ρωμαϊκή Αύτοκρατορία.

Ό Χριστιανισμός διεδόθη ενωρίς στήν περιοχή καί κατά τούς παλαιο
χριστιανικούς χρόνους άνηγέρθησαν χριστιανικοί ναοί, άνήκοντες στον τύ- 112 113 114

112. S. Ristow, Frühchristliche Baptisterien, ο. 249 (αριθμός μνημείου 679).
113. Άγγ. Κιντή, Τουρκία, σσ. 847-850.
114. Ή πόλη αύτή αναγράφεται ώς «Γελμησσός» τό έτος 440 π.Χ. στόν κατάλο

γο τών πόλεων τής Συμμαχίας τής Δήλου.
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πο τής τρίκλιτης, ξυλόστεγης, ελληνιστικής βασιλικής. 'Ορισμένοι άπό τούς 
ναούς αυτούς διατηρούνται ερειπωμένοι μέχρι σήμερα, ενώ άλλοι κατε- 
στράφησαν ή δεν έχουν έπισημανθει είσέτι.

Τον 8ο αιώνα μ.Χ. ή πόλη φέρει τήν ονομασία «Άναστασιούπολις» καί 
αποτελεί τμήμα τής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. ’Αργότερα έλαβε τό όνομα 
«Μάκρη, ή», καί μέχρι τό έτος 1924 κατοικούσαν σέ αυτήν πολυάριθμοι 
'Έλληνες, ’Ορθόδοξοι Χριστιανοί. 'Ορισμένοι άπό αύτούς μέ τήν ’Ανταλ
λαγή τών πληθυσμών μεταξύ Ελλάδος καί Τουρκίας (1924) έγκατεστάθη- 
σαν στην Ελλάδα καί 'ίδρυσαν τή Νέα Μάκρη. "Εκτοτε ή πόλη κατοικειται 
εξ ολοκλήρου άπό Τούρκους Μουσουλμάνους καί φέρει τό όνομα «Φετχι- 
γιέ», προς τιμήν τού πρώτου Τούρκου πιλότου Φετχί Μπέη.

Στό Φετχιγιέ διατηρούνται σήμερα, μεταξύ άλλων, λυκιακοί τάφοι, οί 
όποιοι είναι σκαμμένοι στό φυσικό, φαιόχρωμο, άσβεστολιθικό πέτρωμα 
καί δεσπόζουν σέ ολόκληρη τήν περιοχή. Ειδικότερα, στό νότιο άκρο τής 
πόλεως καί αριστερά ως προς τόν εισερχόμενο, στις βόρειες πλευρές έχουν 
λαξευθεΐ περισσότεροι λυκιακοί τάφοι, μέ μνημειώδεις προσόψεις, ταφι- 
κούς θαλάμους μέ κλίνες, άετωματικές επιστέψεις, κίονες στήν πρόσοψη 
κ.λπ. Μεταξύ αύτών διακρίνεται ό τάφος τού Άμύντα. Πρόκειται γιά έναν 
μεγαλοπρεπή τάφο, πιθανώς τού 4ου αιώνα π.Χ., μέ δύο κυλινδρικούς, 
άρράβδωτους κίονες στήν πρόσοψη καί άετωματική έπίστεψη άνω. Εκτός 
άπό τούς λυκιακούς τάφους ύπήρχε μέχρι τα μέσα τού 20οΰ αιώνα μ.Χ. καί 
ναός τού ’Απόλλωνα, καθώς καί αρχαίο θέατρο, τα όποια όμως σήμερα δέν 
διατηρούνται.

Στό Φετχιγιέ διατηρείται ή βυζαντινή ’Ακρόπολη, κειμένη επάνω σέ 
ύψωμα, λείψανα τειχών σέ δύο τουλάχιστον δακτυλίους, ένισχυόμενα μέ 
πολυγωνικούς πύργους καί άλλα. Ή ’Ακρόπολη αύτή έχρησιμοποιήθη καί 
άπό τούς Τούρκους, μετά τήν κατάκτηση ύπ’ αύτών τής περιοχής. Επίσης 
εντός τού οικισμού καί γύρω άπό αύτόν διατηρούνται άρχαια λείψανα 
οικοδομημάτων, άρχιτεκτονικά μέλη, τάφοι κ.λπ.

Ό οικισμός έγνώρισε μεγάλη ανοικοδόμηση άπό τό έτος 1957 καί εξής, 
μέ αποτέλεσμα πολλά αρχαία λείψανα να καταστραφούν, σήμερα δέ δίδει 
στον επισκέπτη τήν εντύπωση ενός σύγχρονου οικισμού, μέ οικοδομήματα 
άπό οπλισμένο σκυρόδεμα.

24. "Αρχαιολογικό Μουσείο

Στό κέντρον περίπου τού Φετχιγιέ ύψώνεται τό ’Αρχαιολογικό Μουσείο, 
στό όποιο εκτίθενται ευρήματα προερχόμενα τόσο άπό τό ίδιο τό Φετχιγιέ,
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όσο καί άπό τήν ευρύτερη περιοχή τής Λυκίας, όπου υπάρχει μεγάλο 
πλήθος αρχαίων πόλεων καί μνημείων. Στά εκθέματα του Μουσείου συγκα
ταλέγεται καί ή περίφημη τρίγλωσση στήλη του Λητώου, ή όποια είναι κατε- 
σκευασμένη άπό φαιόχρωμο ασβεστόλιθο (ύψους 1,35 μ.) καί φέρει εγχάρα
κτη επιγραφή τού έτους 358 π.Χ., γραμμένη σέ τρεις γλώσσες, περσική, 
ελληνική καί άραμαϊκή.

Άπό τούς χριστιανικούς χρόνους προέρχονται μεταξύ άλλων:
α) Πεσσίσκος τετραγώνου διατομής, φέρων ανάγλυφο διάκοσμο, άποτε- 

λούμενον άπό κοιλόκυρτο κυμάτιο.
β) Πεσσίσκος, όμοιος ακριβώς μέ τόν προηγούμενο.
Καί οί δύο αύτοί πεσσίσκοι προέρχονται άπό τό φράγμα (τέμπλο) 

παλαιοχριστιανικού ναού, πιθανώς βασιλικής, κειμένου εντός τού Φετχιγιέ 
ή πλησίον αύτοΰ.

γ) Τρία πήλινα πινάκια, φέροντα έφυάλωση καί εγχάρακτο διάκοσμο, τών 
μέσων βυζαντινών χρόνων ( 12ος-13ος αιώνας μ.Χ.), προερχόμενα άπό ναυάγιο.

δ) Μία παλαιό ξύλινη, δίφυλλη θύρα χριστιανικού ναού, ή όποια φέρει 
άνάφλυφο διάκοσμο, άποτελούμενο άπό ταμπλάδες καί δύο Έξαπτέρυγα, 
πιθανώς τού 17ου αιώνα μ.Χ.

Έπί τής κεντρικής λεωφόρου του Φετχιγιέ καί δίπλα ακριβώς άπό τό 
Ταχυδρομικό Κατάστημα, κεΐνται έπί τού πεζοδρομίου δύο μαρμάρινες 
βάσεις κυλινδρικών κιόνων, μετά συμφυούς πλίνθου, προερχόμενες άπό 
κιονοστοιχίες παλαιοχριστιανικής βασιλικής τής περιοχής.

25. Λεβίσι (Kayaköy)

Νότια τού Φετχιγιέ καί σέ απόσταση λίγων μόλις χιλιομέτρων άπό αύτό, 
στις πλαγιές τριών λόφων, κειται ό έγκαταλελειμμένος οικισμός «Λεβίσι, 
τό» ή «Λιβίσι, τό» “5. Στή θέση αύτή έκειτο κατά τήν αρχαιότητα ή πόλη 
«Καρμυλασσός». Έδώ ήλθαν καί έγκατεστάθησαν πριν άπό τό έτος 600 
π.Χ. κάτοικοι άπό τή Λαγούσα115 116.

Τό Λεβίσι ήτο ένας μεγάλος καί άκμάζων οικισμός, στόν όποιο κατοι
κούσαν άποκλειστικά "Ελληνες, Χριστιανοί ’Ορθόδοξοι μέχρι τό έτος 1924. 
Οί άνθρωποι ήσαν πολύ δραστήριοι καί είχαν προοδεύσει σέ όλους τούς 
τομείς. Στις αρχές τού 20ού αιώνα ό πληθυσμός τού οικισμού άνήρχετο

115. Άγγ. Κιντή, Τουρκία, σσ. 849-850.
116. Γ. Παπαδόπουλος-Τετράδης, «Λεβίσι», περιοδικό Γεωτρόπιο, τεύχος 83, 

10.11.2001, σσ. 22-28.
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στους 7.000 κατοίκους. Εντός του οικισμοί υπήρχαν περισσότεροι ναοί, 
από τούς όποιους διατηρούνται οί εξής: ό ναός τού "Αγίου Ίωάννου, των 
Ταξιαρχών καί τής Παναγίας. Γύρω από τόν οικισμό υπήρχαν ακόμη 
πολυάριθμα χριστιανικά ναΰδρια.

Τό έτος 1915 συνεκέντρωσαν οί Τούρκοι τούς άνδρες τού οικισμού καί 
τούς έξώρισαν στην περιοχή των φυλακών τών Μούγλων. Κατά τά έτη 
1923-1924 καί μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή (Αύγουστος 1922), ό 
πληθυσμός τού Λεβισιοΰ έσφαγιάσθηκε υπό τών Τούρκων κατά τό μεγαλύ
τερο αύτού μέρος. "Οσοι έπέζησαν έγκατέλειψαν τήν περιοχή καί έγκατε- 
στάθησαν στήν Ελλάδα, μαζί μέ τούς άλλους πρόσφυγες τής Μικρός 
’Ασίας. Έκτοτε τό Λεβίσι έγκαταλείφθηκε καί έμεινε τελείως ακατοίκητο. 
Διατηρούνται οί χριστιανικοί ναοί, οί οικίες, άπό τις όποιες λείπουν μόνον 
οί οροφές, οί δρόμοι μέ τά πλακόστρωτά των, τό Σχολείο, οί βοηθητικοί 
χώροι καί γενικά τό μόνο πού λείπει είναι οί άνθρωποι.

Οί ναοί είναι κτισμένοι κατά κανόνα στον τύπο τού μονόχωρου ναού, ό 
όποιος εμφανίζει ορθογωνίου σχήματος κάτοψη καί καλύπτεται διά συν
δυασμού σταυροθολίων. Πρόκειται περί τού λεγομένου «δωδεκανησιακοΰ 
τύπου» ναού. Ή ανατολική αυτών πλευρά περατοϋται σέ μίαν μεγάλην αψί
δα, εσωτερικά ήμικυκλική καί εξωτερικά πολύπλευρη. Δυτικά τού κυρίως 
σώματος τού ναού είναι προσκεκολλημένος ορθογωνίου κατόψεως νάρθη
κας. Οί αυλές τών ναών ήσαν στρωμένες μέ χοχλάκι. Στον αρχιτεκτονικό 
αύτό τύπο ανήκουν ναοί, οί όποιοι απαντούν σέ ορισμένα άπό τά Δωδεκά
νησα καί στή Ροδιακή Περαία. Πρόκειται γιά κτίσματα τών μεταβυζαντινών 
χρόνων, τά όποια δέν έχουν έπαρκώς μελετηθεί μέχρι σήμερα.

XIV. ΜΥΡΑ (DEMRE)

Νοτιοανατολικά τής Μάκρης (Φετχιγιέ) καί σέ άπόσταση 155 χλμ. άπό 
αυτήν, βορειοδυτικά τής ’Αττάλειας καί σέ άπόσταση 145 χλμ. άπό αυτήν, 
ανατολικά τής «Άντιφέλλου» (σημερινό Ka§) καί σέ άπόσταση 46 χλμ. άπό 
αύτό, επί τής χερσονήσου τής Λυκίας, κεΐνται τά ερείπια τής πόλεως «Μύρα, 
τά» (σημερινό Demre) "7.

Τά Μύρα, τά όποια απέχουν 4 χλμ. περίπου άπό τήν παραλία, ήσαν μία 
άπό τις έξι μεγαλύτερες πόλεις τής Λυκίας κατά τήν αρχαιότητα, σύμφωνα 117

117. Ή ονομασία «Demre» πιθανώς αποτελεί παραφθορά του αρχαίου όνόμα- 
τος τής πόλεως «Μύρα».
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μέ τον Στράβωνα (63 π.Χ.-21 μ.Χ. περίπου) καί είχαν δικαίωμα τριών 
ψήφων "8. Βόρεια των Μύρων καί σέ απόσταση 2 χλμ. περίπου άπό αυτά, 
εύρίσκεται ή αρχαία νεκρόπολη, ή οποία περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό λα
ξευτών στους βράχους λυκιακών τάφων, χρονολογούμενων άπό τόν 5ο έως 
τόν 3ο αιώνα π.Χ. Τα πρωιμότερα γνωστά νομίσματα τών Μύρων προέρχο
νται άπό τόν 3ο αιώνα π.Χ.118 119

Ό Μ. ’Αλέξανδρος (356-323 π.Χ.) κατέλαβε τα Μΰρα, καθώς καί ολό
κληρη τή Λυκία, ή οποία μετά τόν θάνατο αυτού ύπήχθη στο κράτος τού 
’Αντιγόνου, μαζί μέ την Παμφυλία καί τή Μεγάλη Φρυγία 12°. Περί τό 250 
π.Χ. οί Πτολεμαΐοι κατέλαβαν τή Λυκία καί στή συνέχεια οί Σελευκίδες μέ 
τόν Άντίοχο Γ' τόν Μέγα, περί τό έτος 197 π.Χ. Οί Ρωμαίοι ένίκησαν τούς 
Σελευκίδες καί παρεχώρησαν τή Λυκία στους Ροδίους. ’Ύστερα άπό 
μακρούς άγώνες οί κάτοικοι τής Λυκίας κατώρθωσαν νά άπελευθερώσουν 
τή χώρα των καί νά σχηματίσουν τό «Κοινόν τών Λυκίων»121 122 123. Τό έτος 43 μ.Χ. 
ή περιοχή τής Λυκίας περιήλθε στους Ρωμαίους, διετήρησε όμως κάποια 
περιορισμένης μορφής αυτονομία. Οί Λύκιοι είχαν τήν ίδικήν των γλώσσα, 
αλλά άπό τού 4ου αιώνα μ.Χ. καί εξής άρχισε νά κυριαρχεί στήν περιοχή ή 
ελληνική γλώσσα.

Ό Χριστιανισμός έγινε ένωρίτατα γνωστός στήν περιοχή. Ό ’Απόστο
λος Παύλος έπεσκέφθη τα Πάταρα καί τά Μΰρα|22. Κατά τήν παλαιοχρι
στιανική εποχή τά Μύρα άπετέλουν σπουδαίο πολιτικό καί θρησκευτικό 
κέντρον. ’Επί τής εποχής τού αύτοκράτορα τού Βυζαντίου Θεοδοσίου Β' 
(408-450 μ.Χ.) τά Μύρα ήσαν ή πρωτεύουσα τής Λυκίαςι23.

Μέ τά Μύρα είναι άρρηκτα συνδεδεμένος ό ’Άγιος Νικόλαος, ’Αρχιεπί
σκοπος Μύρων τής Λυκίας 124. Ό ’Άγιος Νικόλαος (240-334 μ.Χ. περίπου)

118. Στράβων, 14, 665.
119. Κ. Dörtlük, Antalya. Lykien - Pisidien - Pamphylien. Antike Städte Führer, 

Ankara-Instanbul 1989, σ. 51 κέ.
120. Σ. Βαρναλίδης, «Ό ναός τού Άγιου Νικολάου στά Μΰρα τής Λυκίας», 

στο έργο Ιερά Προσκυνήματα - Προπύργια τής 'Ορθοδοξίας, τόμ. Α', Άθήναι 
2000, σ. 140 κέ.

121. Ά. Γαλίτης, «Ή Λυκία μέχρι τήν εποχή τής Καινής Διαθήκης», «Χαριστή- 
ριον» τφ Παναγιωτάτω Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ.κ. Παντελεήμονι Β', επί τή 
συμπληρώσει εικοσαετούς εν Θεσσαλονίκη ποιμαντορίας (1974-1994), Θεσσαλονίκη 
1994, σσ. 955-965. Ο. Treuber, Geschichte der Lykier, Στουττγάρδη 1887.

122. Πράξεις Αποστόλων21, 1-2 καί 27,5-6.
123. J. Borchhardt, Myra. Eine lykische Metropole in antiker und byzantinischer 

Zeit, Βερολίνο 1975, «Istanbuler Forschungen», τόμ. 30.
124. Συμεών Μεταφραστής, «Βίος καί Πολιτεία καί μερική θαυμάτων διήγησις
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έγεννήθη στα Πάταρα, έζησε καί έδρασε στα Μόρα, όπου ήτο ή έδρα του ώς 
’Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας. Έκει επίσης άπέθανε καί έτάφη. Δι’ αυτό 
άπό τότε μέχρι σήμερα τα Μΰρα είχαν καί εξακολουθούν να έχουν μίαν ιδιαίτε
ρη φήμη. Χιλιάδες προσκυνητές επισκέπτονται έτησίως τα Μΰρα άπό όλον τόν 
κόσμο εξ αίτιας τού ’Αγίου Νικολάου.

Είναι αξιοσημείωτο ότι ορισμένοι ερευνητές αμφιβάλλουν ώς προς τήν 
ιστορικότητα τού προσώπου τού 'Αγίου Νικολάου, επειδή τά σχετικά μέ τή 
ζωή καί τή δράση του δέν θεωρούνται έπαρκώς τεκμηριωμένα. Τά περισσό
τερα, όσα γνωρίζομε διά τόν 'Άγιο Νικόλαο, προέρχονται από τά Συναξά
ρια καί άπό τήν ευσεβή παράδοση, ή όποια όμως φαίνεται νά έχει ιστορικό 
πυρήνα. Ό Άγιος Νικόλαος άναφέρεται μεταξύ άλλων καί ώς πολέμιος τής 
άρειανικής αίρέσεως καί προστάτης τής ’Ορθοδόξου διδασκαλίας. Επίσης 
τό όνομά του συνδέεται μέ έργα εύποιίας καί χριστιανικής φιλανθρωπίας, 
θεωρείται δέ ώς δ προστάτης των ναυτιλλομένων καί γενικά όλων εκείνων, 
όσοι έχουν σχέση μέ τή θάλασσα. Στή βορειοδυτική Ευρώπη ό "Αγιος Νικόλα
ος είναι εκείνος, ό όποιος κατά τήν ημέρα τής εορτής του (6 Δεκεμβρίου) 
φέρει τά δώρα στά παιδιά, ήτοι έχει ανάλογη αποστολή μέ εκείνην τού Μεγά
λου Βασιλείου, ό όποιος σύμφωνα μέ άλλη παράδοση φέρει δώρα στά παιδιά 
καί τούς ενηλίκους κατά τήν 1η ’Ιανουάριου, ήμέρα τής μνήμης του. 'Όπως 
καί νά έχουν τά πράγματα, ή αγάπη των εύρυτέρων λαϊκών μαζών προς τόν 
Άγιο Νικόλαο είναι πολύ μεγάλη καί πάρα πολύ διαδεδομένη.

Άπό τών μέσων τού 7ου αιώνα μ.Χ. καί εξής άρχίζουν οί αραβικές επι
δρομές, άπό τις όποιες ύπέφεραν γενικά οί παράλιες ή πλησίον τής παρα
λίας κείμενες πόλεις τής άνατολικής Μεσογείου, μεταξύ τών οποίων ήσαν 
καί τά Μΰρα. ’Επίσης οί πλημμύρες τού παρακείμενου ποταμού «Μύ- 
ρωνος» έπροξένησαν μεγάλες ζημίες στήν πόλη τών Μύρων καί στήν ευρύ
τερη περιοχή.

Σήμερα διατηρούνται στά Μΰρα πολλά καί σπουδαία μνημεία, μεταξύ 
τών όποιων περιλαμβάνονται καί τά άκόλουθα: Ή ’Ακρόπολη, τό θέατρο, ή 
Λυκιακή νεκρόπολη 125, μία άπό τις σημαντικότερες τής νοτιοδυτικής 
Μικρός ’Ασίας, ή βασιλική τού Αγίου Νικολάου μετά τών περί αυτήν προ- 
σκτισμάτων καί άλλα.

τού έν θαύμασι περιωνύμου Νικολάου ’Αρχιεπισκόπου Μύρων τής Λυκίων ’Επαρ
χίας», PG 116, στ. 317-356. Πρβ. Γ. Δ. Παπαδημητροπούλου, Συμεών του Μεταφρα- 
στοϋ. Ή ζωή καί τά θαύματα τοϋ Άγιου Νικολάου, έκδ. Άποστολικής Διακονίας 
τής Εκκλησίας τής Ελλάδος, ’Αθήνα 1992, σ. 11 κέ.

125. Λέγοντας «λυκιακούς τάφους» εννοούμε τάφους σκαμμένους στους βρά-
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26. Βασιλική 'Αγίου Νικολάου

Βορειοδυτικά τής κεντρικής πλατείας του σημερινού οικισμού Demre τής 
νοτιοανατολικής Τουρκίας καί σέ απόσταση περί τα 200 μ. από αυτήν, 
υψώνεται ο ναός τού 'Αγίου Νικολάου, ’Αρχιεπισκόπου Μύρων τής Λυκίας 
καί θαυματουργού, ο όποιος αποτελεί διαχριστιανικό λατρευτικό κέντρο 
καί πόλο έλξεως πολυαρίθμων επισκεπτών καί προσκυνητών από όλα τα 
μέρη τού κόσμου. Είναι ενδιαφέρον ότι τόν "Αγιον Νικόλαο τιμούν επίσης 
οί Τούρκοι μουσουλμάνοι καί τόν έχουν ταυτίσει μέ τόν "Αγιον εκείνον, ό 
όποιος φέρει στα μικρά παιδιά τά δώρα, αντίστοιχον προς τόν "Αγιον 
Βασίλειον.

Είναι πολύ πιθανόν, μετά τόν θάνατο τού 'Αγίου Νικολάου καί κατά τό 
β' μισό τού 4ου αιώνα μ.Χ., να ιδρύθηκε παρά τόν τάφον του χριστιανικός 
ναός. Τό έτος 565 μ.Χ. άναφέρεται από τόν ’Αρχιμανδρίτη Νικόλαο ή ύπαρ
ξη χριστιανικού ναού παρά τόν τάφο τού 'Αγίου Νικολάου126. Μαρμάρινα 
αρχιτεκτονικά μέλη, χρονολογούμενα στις αρχές τού 6ου αιώνα μ.Χ. επι
βεβαιώνουν αυτήν τήν είδηση.

Κατά τόν 8ο αιώνα μ.Χ. άνηγέρθη στήν ίδια θέση ναός, εκ χρησιμο- 
ποιηθέντων υλικών, προερχομένων άπό τόν παλαιότερο ναό, ό όποιος έκει- 
το στήν περιοχή. Τό έτος 808 μ.Χ. ό στόλος τών Άββασιδών έπετέθη ενα
ντίον τών Μύρων τής Λυκίας, κατά τή διάρκεια τής επιστροφής αυτού άπό 
μίαν εκστρατεία εναντίον τής νήσου Ρόδου. Κατά τό έτος 1072 μ.Χ. έμπο
ροι άπό τό Μπάρι τής ’Ιταλίας βρήκαν τόν τάφο τού Αγίου Νικολάου καί 
μετέφεραν τά λείψανα εκείνου στήν ’Ιταλία 127. Στήν Άπουλία άνήγειραν 
τότε μία βασιλική, όπου έναπετέθησαν τά λείψανα αύτά.

Τόν 11ο αιώνα μ.Χ. ανακαινίσθηκε ό ναός τού Αγίου Νικολάου τών 
Μύρων καί έπεκτάθηκε. Τό έτος 1862 μ.Χ. ένας Ρώσος πρίγκιπας προέβη

χους, μέ μνημειώδεις προσόψεις, ταφικούς θαλάμους καί κλίνες εντός αυτών. ’Απα
ντούν κυρίως στις περιοχές της Λυκίας άλλα καί αλλαχού. Στή νήσο Μεγίστη (Κα- 
στελλόριζο) διατηρείται ένας λυκιακός τάφος, καθώς καί στήν Κάμειρο Σκάλα τής 
νήσου Ρόδου.

126. Ό ’Αρχιμανδρίτης Νικόλαος συνέταξε βιογραφία τού Άγιου Νικολάου 
’Αρχιεπισκόπου Μύρων τής Λυκίας.

127. Υπάρχει ή άποψη ότι οί ’Ιταλοί έμποροι δέν βρήκαν τόν πραγματικό τάφο 
τού Αγίου Νικολάου καί συνεπώς τά λείψανα, τά όποια μετέφεραν στήν ’Ιταλία, δέν 
ήσαν γνήσια. Επίσης υποστηρίζεται ή έκδοχή ότι καί εάν βρήκαν τόν πραγματικό 
τάφο, μετέφεραν μόνον μέρος τών άγιων λειψάνων, ένώ έτερο μέρος παρέμεινε στα 
Μΰρα.

14
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στή στερέωση καί τήν ανακαίνιση τοΰ ναοΰ αύτοΰ, υπό τήν έποπτείαν του 
αρχιτέκτονα Salzmann.

Ό ναός τοΰ 'Αγίου Νικολάου στα Μΰρα (διαστάσεων 25 x 18 μ.)128 129, 
όπως διατηρείται σήμερα, έχει τή μορφή τρίκλιτης θολωτής βασιλικής μετά 
τρούλλου|29. Γύρω άπό τον ναό διατηρούνται διάφορα προσκτίσματα. Τό 
κυρίως σώμα τής βασιλικής εμφανίζει τετραγώνου σχήματος κάτοψη καί 
χωρίζεται μέ πεσσούς σέ τρία κλίτη. Ό κυρίως άξονας τού οικοδομήματος 
βαίνει άπό δυσμάς προς άνατολάς (94°) καί εμφανίζει άπόκλιση 4° προς τά 
νοτιοανατολικά.

Τό μεσαίο κλίτος τοΰ ναού είναι ευρύτερο τών πλαγίων καί περατοΰται 
σέ μεγάλη αψίδα προς άνατολάς, εσωτερικά ήμικυκλική (χορδής 7.16 μ.) καί 
εξωτερικά τρίπλευρη ή ήμιεξαγωνική. Στον τοίχο τής μεσαίας πλευράς τής 
άψίδας άνοίγονται τρία μεγάλα, ορθογωνίου σχήματος, παράθυρα, τοξωτά 
άνω, έπιτρέποντα τήν είσοδο τού φωτός στο εσωτερικό τού ναού. Εντός 
τής άψίδας περικλείεται πεταλοειδές σύνθρονο, άποτελούμενο άπό δέκα 
σειρές εδωλίων, επί τών οποίων έκάθητο ό κλήρος. Στο μέσον τής άνωτέρας 
βαθμίδας τοΰ σύνθρονού διατηρείται ή βάση τοΰ επισκοπικού θρόνου, επί 
τοΰ όποιου έκάθητο ό Επίσκοπος.

Τό 'Ιερό Βήμα περιωρίζετο στο πλάτος τοΰ μεσαίου κλιτούς καί κατε- 
λάμβανε τό άνατολικό τμήμα αύτοΰ. Τούτο έχωρίζετο τοΰ κυρίως ναοΰ μέ 
μαρμάρινο, χαμηλό τέμπλο (πεσσοί - θωράκια). Διατηρείται ό στυλοβάτης 
τοΰ τέμπλου κατά χώραν, ενώ τά υπόλοιπα τμήματα δέν διατηρούνται. Τό 
δάπεδο τοΰ Ίεροΰ Βήματος κείται κατά 0,10 μ. υψηλότερα τής στάθμης τοΰ 
δαπέδου τοΰ κυρίως ναοΰ. Στο μέσον τοΰ Ίεροΰ Βήματος κείται ή Αγία 
Τράπεζα. Στις τέσσερις γωνίες αυτής διατηρούνται ισάριθμοι, κυλινδρικοί 
άρράβδωτοι, μαρμάρινοι κίονες, οί όποιοι έστήριζαν τό ΰπεράνω τής 'Αγίας 
Τράπεζας κείμενο κιβώριο, τό όποιον δέν διατηρείται.

Στο κέντρον τοΰ μεσαίου κλιτούς φαίνεται ότι άρχικά ΰψώνετο ήμισφαι- 
ρικός τροΰλλος, σήμερα όμως τό σημείο αυτό τοΰ ναοΰ καλύπτεται μέ σταυ
ροθόλιο. Ή άνατολική καί δυτική κεραία αύτοΰ καλύπτεται μέ ήμικυλιν- 
δρική οροφή (καμάρα). Τά πλάγια κλίτη τοΰ ναοΰ είναι στενότερα τοΰ 
μεσαίου. Τό βόρειο κλίτος περατοΰται σέ εύθεία πλευρά προς άνατολάς, 
ενώ τό νότιο κλίτος περατοΰται σέ ήμικυκλική αψίδα. Τό νότιο κλίτος 
καλύπτεται κατά μέν τό άνατολικό αύτοΰ τμήμα μέ ήμισφαιρικό τροΰλλο,

128. R. Krautheimer, Παλαιοχριστιανική καί Βυζαντινή ’Αρχιτεκτονική, ’Αθήνα 
1998, σσ. 352-354, είκ. 250-251.

129. Κ. Dörtliik, Antalya ..., (κάτοψη).
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κατά δέ το δυτικό μέ κτιστή καμάρα. Τό ίδιο συμβαίνει καί μέ τό βόρειο 
κλιτός του ναού. Τά δάπεδα του ναοΰ καλύπτονται μέ μαρμαροθετήματα. 
Έπί τού νοτίου κλιτούς τού ναού εύρίσκεται σήμερα μία παλαιά σαρκοφά
γος, ή οποία τιμάται ώς ό τάφος τού 'Αγίου Νικολάου. Δυτικά τού κυρίως 
σώματος τής βασιλικής είναι προσκεκολλημένος διπλός νάρθηκας (έσω- 
νάρθηκας - έξωνάρθηκας) 13°. Δυτικά των δύο ναρθήκων κεΐται ευρύχωρο 
αίθριο, τό όποιο εμφανίζει ορθογωνίου σχήματος κάτοψη. Στό μέσον περί
που αυτού εύρίσκεται οκταγωνική φιάλη130 131.

Βόρεια τής βασιλικής ήσαν προσκεκολλημένα διάφορα προσκτίσματα, 
μεταξύ τών όποιων συγκαταλέγεται καί τό Βαπτιστήριο. Ειδικότερα, βόρεια 
τού έσωνάρθηκα καί σέ έπαφή μέ αυτόν, κεΐται πρόσκτισμα τό όποιο, έξ 
αίτιας τής θέσεως καί τής μορφής του, είναι δυνατόν να έρμηνευθεΐ μετά 
μεγάλης πιθανότητας ώς τό βαπτιστήριο132.

. Τό βαπτιστήριο έμφανίζει τετραγώνου σχήματος κάτοψη (εσωτερικών 
διαστάσεων 4,50 x 4,50 μ. περίπου), στις τέσσερις γωνίες τού οποίου ϊστα- 
νται ισάριθμοι πεσσοί. Οί πεσσοί αυτοί ενώνονται μεταξύ των μέ ήμικυ- 
κλικά τόξα, τά όποια στηρίζουν χαμηλό, τυφλό ήμισφαιρικό τρούλλο (διάμε
τρος βάσεως 3,40 μ. περίπου). Στό κέντρον τού χώρου αύτού, ό όποιος άπε- 
τέλει τό «φωτιστήριον» τού βαπτιστηρίου, θά έκειτο ή κολυμβήθρα τού 
βαπτίσματος, ή όποια όμως δέν διατηρείται. Τό βαπτιστήριο εύρίσκετο σέ 
άμεση επικοινωνία μέ τόν έσωνάρθηκα καί μέσψ αυτού επεκοινώνει μετά 
τού κυρίως ναοΰ. Στις εσωτερικές επιφάνειες τών τοίχων τού βαπτιστηρίου 
διατηρούνται λείψανα παλαιού γραπτού διακόσμου.

27. Παρεκκλήσια

Νότια τής βασιλικής τού 'Αγίου Νικολάου είναι προσκεκολλημένα δύο 
παρεκκλήσια, ήτοι:

130. Ύπεράνω τού διπλού νάρθηκα εύρίσκονται υπερώα ή γυναικωνίτες.
131. Ή φιάλη άπαντά τόσον στά αίθρια τών παλαιοχριστιανικών ναών, όσον 

καί στις αυλές τών βυζαντινών Μονών, όπου σχετίζεται μέ τήν τελετή τού 'Αγια
σμού. Επίσης στις αυλές ή στά προαύλια τών μουσουλμανικών τεμενών άπαντά 
πάντα κρήνη ή είδος «φιάλης», όπου ρέει ύδωρ, χρησιμοποιούμενο γιά τις τελετουρ
γικές νίψεις τών πιστών. ’Ανάλογα παραδείγματα κρηνών γιά τελετουργικές νίψεις 
άπαντούν επίσης ατούς ναούς τής άρχαίας Ελλάδος καί τής Ρώμης, όπως καί στον 
ναό τού Σολομώντος, στά 'Ιεροσόλυμα.

132. Ί. Βολανάκης, Τά παλαιοχριστιανικά βαπτιστήρια ..., σ. 3κέ.
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Παρεκκλήσιο Α (βόρειο): Κατά μήκος τής νοτιάς εξωτερικής πλευράς του 
νοτίου κλιτούς τής βασιλικής είναι προσηρτημένο ένα παρεκκλήσιο, τό όποιο 
εμφανίζει ορθογωνίου σχήματος κάτοψη. Ό κυρίως άξονας αύτοΰ βαίνει από 
δυσμών προς άνατολάς. Ή ανατολική αύτοΰ πλευρά περατοΰται σέ ήμι- 
κυκλική αψίδα, στό μέσον τής οποίας ανοίγεται μονόλοβο παράθυροι33.

Παρεκκλήσιο Β (νότιο): Νότια τοΰ Παρεκκλησίου A είναι προσκεκολλη- 
μένο έτερο παρεκκλήσιο. Τό άνατολικό αύτοΰ τμήμα εμφανίζει σέ κάτοψη 
σχήμα ελευθέρου σταυροΰ, ενώ τό δυτικό είναι ορθογωνίου σχήματος κατά 
τήν κάτοψη |34. Ή άνατολική αύτοΰ κεραία τοΰ σταυροΰ περατοΰται σέ 
ήμικυκλική αψίδα, στό μέσον τής όποιας άνοίγεται τρίλοβο παράθυρο. Οί 
κεραίες τοΰ σταυροΰ καλύπτονται μέ ήμικυλινδρικές οροφές, ενώ στό 
κέντρον τοΰ σταυρικού παρεκκλησίου ύψώνεται ήμισφαιρικός τροΰλλος. 
Τό σταυρικό παρεκκλήσιο επικοινωνεί τόσον μέ τό Παρεκκλήσιο Α, όσον 
καί μέ προσκτίσματα, τά όποια κεινται νότια αύτοΰ.

Στις εσωτερικές επιφάνειες τοΰ Παρεκκλησίου Β διατηρούνται λείψανα 
τοιχογραφιών. Τό είκονογραφικό πρόγραμμα έχει ώς εξής:

I. Ιερό Βήμα. rΑχρίδα. Τεταρτοσφαίριο: Πιθανώς στήν επιφάνεια αύτοΰ 
είκονίζετο είτε ή Δέηση, είτε ή Θεοτόκος Πλατυτέρα. Κάτω ακριβώς από τό 
τεταρτοσφαίριο καί έπάνω άπό τό τρίλοβο παράθυρο είκονίζονται τρεις 
"Αγιοι, στηθαιοι, μετωπικοί, άδιάγνωστοι.

Κόγχη: "Αγιοι Ιεράρχες συλλειτουργοΰντες. Στήν έσωτερική έπιφάνεια 
τής κόγχης τής άψίδας παρίστανται, ώς συνήθως, τέσσερις άγιοι 'Ιεράρ
χες, ολόσωμοι, όρθιοι, μετωπικοί, φέροντες επισκοπικά άμφια καί κρα
τούντες κλειστούς κώδικες. Τό γεγονός ότι αύτοί είκονίζονται μετωπικοί 
καί όχι στραμμένοι προς τό κέντρον τής άψίδας, μάς οδηγεί στό συμπέρα
σμα ότι οί τοιχογραφίες αύτές προέρχονται άπό εποχή προ τών μέσων τοΰ 
Που αιώνα μ.Χ.133 134 135.

Ειδικότερα, οί Ιεράρχες αύτοί είναι οί έξης (άπό βορρά προς νότον): 
α) Νικόλαος Μύρων (;) Στή θέση αύτή είκονίζεται πιθανότατα ό "Αγιος 

Νικόλαος, ’Αρχιεπίσκοπος Μύρων τής Λυκίας καί πάτρωνας τοΰ ναού136.

133. R. Krautheimer, Παλαιοχριστιανική ..., σ. 353, είκ. 251 (κάτοψη).
134. Στό ίδιο.
135. Ά. Ξυγγόπουλος, Σχεδίασμα τής ιστορίας τής θρησκευτικής ζωγραφικής 

μετά τήν άλωσιν, ’Αθήνα 1957, σ. 47.
136. Ί. Βολανάκης, «Ό είς Άποδούλου Άμαρίου βυζαντινός ναός τοΰ 'Αγίου 

Γεωργίου Ξιφηφόρου», Πεπραγμένα τοΰ Δ' Διεθνούς Κρητολογικοϋ Συνεδρίου, 
Ηράκλειον Κρήτης 1976, τόμ. Β' ’Αθήνα 1981, σσ. 44-46.
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β) ’Ιωάννης ό Χρυσόστομος. Ό "Άγιος ’Ιωάννης ό Χρυσόστομος ευλογεί 
μέ τό δεξί του χέρι, ενώ μέ τό αριστερό κρατεί κλειστό κώδικα, πού φέρει 
πολύτιμη, διάλιθη στάχωση.

γ) Μέγας Βασίλειος137 138 139.
δ) Γρηγόριος ό Θεολόγος.
Νότιος τοίχος: ’Επί τής επιφάνειας τού νοτίου τοίχου παρίστανται τέσ

σερις 'Άγιοι 'Ιεράρχες, όρθιοι, ολόσωμοι καί ένας Ιεράρχης στηθαΐος.
Βόρειος τοίχος. Πρόθεση: Στην κόγχη είκονίζεται Άγιος 'Ιεράρχης 

άδιάγνωστος. Τά χαρακτηριστικά τού προσώπου του είναι γεροντικά. Ευ
λογεί μέ τό δεξί του χέρι καί κρατεί κλειστό κώδικα μέ τό αριστερό.

II. Κυρίως ναός. Νότιος τοίχος: Διατηρούνται λείψανα τοιχογραφιών. 
Διακρίνεται άδιάγνωστος Άγιος, ό όποιος παρίσταται ολόσωμος, όρθιος, 
μετωπικός.

Βόρειος τοίχος: Στό τύμπανο τού τυφλού άψιδώματος διατηρούνται 
τοιχογραφίες σέ δύο ζώνες. Άνω ζώνη: Δέηση|38. Κάτω ζώνη: Άγιοι άδιά- 
γνωστοι.

Δυτικός τοίχος. 'Ανω ζώνη: Κοίμηση τής Θεοτόκου|39. Κάτω ζώνη: Λεί
ψανα τοιχογραφιών.

Οί τοιχογραφίες αυτές, άν καί δέν διατηρούνται σέ καλή κατάσταση καί 
δέν υπάρχει κτητορική έπιγραφή ή άλλο στοιχείο, βάσει τού όποιου να είναι 
δυνατόν νά χρονολογηθούν μέ ακρίβεια, είναι καλής ποιότητας καί προέρ
χονται πιθανώς από τόν 12ο αιώνα μ.Χ.

XV. ΠΕΡΓΗ (PERGE)

Βορειοανατολικά τής Αττάλειας καί σέ απόσταση 15 χλμ. από αυτήν, δυτικά 
τής Άσπένδου καί σέ άπόσταση 36 χλμ. από αυτήν, βορειοδυτικά τής Σίδης 
καί σέ άπόσταση 62 χλμ. coro αυτήν, κεΐνται τά έρείπια τής άρχαίας πόλεως 
Πέργης τής Παμφυλίας140.

137. Ί. Βολανάκης, Ό ιερός ναός τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκον Λίνδου Ρόδου: 
Άρχιτεκτονική-Τοιχογραφίες, Ρόδος 1998, σσ. 29-30.

138. Ί. Βολανάκης, «Ό είς Άποδούλου ...», σσ. 42-43, πίν. 28-29.
139. Ί. Βολανάκης, Ό ιερός ναός τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου Λίνδου..., σ. 36, 

πίν. 7. Ά. Ξυγγόπουλος, Σχεδίασμα ..., σσ. 44-45. Ά. Όρλάνδος, «Βυζαντινοί καί 
Μεταβυζαντινοί ναοί τής Ρόδου», ΑΒΜΕ 6 (1948), σσ. 131-132.

140. Ή ευρύτερη περιοχή ώνομάζετο «Παμφυλία», από τήν ύπαρξη πολλών καί 
διαφόρων φυλών σέ αυτήν.
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Ή Πέργη ιδρύθηκε σέ μίαν εκτεταμένη καί εύφορη πεδιάδα, κείμενη 
μεταξύ δύο λόφων καί περί τα 4 χλμ. δυτικά τού ποταμού Κέστρου (σημερι
νού Aksu Çay), ό όποιος κατά τήν αρχαιότητα ήτο πλωτός καί ένωνε τήν 
περιοχή μέ τή Μεσόγειο Θάλασσαι4'.

Ή αρχαιότερη μέχρι σήμερα μαρτυρία για τήν αρχαία Πέργη προέρχε
ται άπό τόν Σκύλακα, ό όποιος έζησε στις αρχές τού 5ου αιώνα π.Χ. Ή 
πόλη έκειτο περί τά 12 χλμ. άπό τή θάλασσα, μετά τής όποιας συνεδέετο 
διά τού ποταμού Κέστρου. Όπως άναφέρει ό Στράβων, ή Πέργη ιδρύθηκε 
άπό άποίκους, οί όποιοι ήλθαν άπό τό Άργος τής Πελοποννήσου, υπό τήν 
καθοδήγηση τών ηρώων Μόψου καί Κάλχα, μετά τό πέρας τού Τρωικού 
Πολέμου (περί τά τέλη τής 2ας χιλιετίας π.Χ.). Τό έτος 334 π.Χ. ή Πέργη 
κατελήφθη υπό τού Μ. ’Αλεξάνδρου, μετά τόν θάνατο τού όποιου (323 
π.Χ.) περιήλθε για βραχύ χρονικό διάστημα στήν κυριαρχία τών Σελευ- 
κιδών τής Συρίας. Αργότερα ή Πέργη ΰπήγετο στό Βασίλειο τών Άττα- 
λιδών τής Περγάμου. Κατά τό έτος 133 π.Χ. ή Πέργη φαίνεται ότι απέκτη
σε τήν ανεξαρτησία της. Στήν Πέργη έλατρεύετο κατά τήν αρχαιότητα ή θεά 
Άρτεμη, ή οποία ώνομάζετο «Άρτεμις Περγαία» καί είχε ένα περίφημο 
Τερό, τό όποιο δέν έχει έπισημανθεΐ μέχρι σήμερα.

Ό Χριστιανισμός έγινε ένωρίτατα γνωστός στήν περιοχή. Στήν Πέργη 
ήλθαν περί τά μέσα τού 1ου αιώνα μ.Χ. ό Απόστολος Παύλος καί οί συνερ
γάτες του καί έκήρυξαν τή νέα θρησκεία, όπως άναφέρεται στις Πράξεις 

’Αποστόλων, όπου μεταξύ άλλων αναγράφονται καί τά εξής:
«Άναχβέντες όέ άπό τής Πάφον οί περί τόν Παύλον ήλθον εις Πέρ- 

γην τής Παμφυλίας ... αυτοί δέ διελθόντες άπό τής ΙΙέργης παρεγένοντο 
εις ’.Αντιόχειαν τής Πισιδίας»'42. ... «Καί διελθόντες τήν Πισιδίαν ήλθον 
εις Παμφνλίαν, καί λαλήσαντες έν Πέργη τόν λόγον κατέβησαν εις 'Αττά
λειαν.»141 142 143.

Κατά τήν παλαιοχριστιανική έποχή ή Πέργη άπέβη σπουδαίο χριστια
νικό κέντρο τής περιοχής καί άνηγέρθησαν σέ αυτήν μεγάλες χριστιανικές 
βασιλικές. Άπό τά μέσα τού 7ου αιώνα μ.Χ. καί εξής οί αραβικές, πειρατι
κές έπιδρομές, οί όποιες έλαβαν χώραν, είχαν ώς έπακόλουθο τήν έρήμωση 
τής πόλεως καί τήν έγκατάλειψη τής περιοχής αύτής. Οί κάτοικοι τής Πέρ- 
γης, όσοι έπέζησαν τών καταστροφών, ήλθαν στή γειτονική ’Αττάλεια, όπου 
καί έγκατεστάθησαν.

141. Πρβ. Κ. Dörtlük, Antalya ..., σ. 114 κέ. ’Αγγ. Κιντή, Τουρκία, σσ. 727-733.
142. Πράξεις 13, 13-14.
143. Πράξεις 14, 24-25.
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Στην Πέργη τής Παμφυλίας διατηρούνται σήμερα εντυπωσιακά ερείπια 
αρχαίων μνημείων καί οικοδομικών συγκροτημάτων. Μεταξύ αυτών συγκα
ταλέγονται καί τά ακόλουθα: α) Θέατρο, β) Στάδιο, γ) Θέρμες, δ) Νυμφαιον, 
ε) ’Αγορά, στ) Παλαίστρα, ζ) ’Ακρόπολη, η) Νεκρόπολη, θ) τείχη, ι) δύο 
παλαιοχριστιανικές βασιλικές καί άλλα.

28. Βασιλική Λ (δυτική βασιλική)

Νότια τής ’Αγοράς τής Πέργης, βορειοανατολικά τού Σταδίου καί σέ μικρή 
απόσταση από αυτό, κεινται τά ερείπια μιας βασιλικής |44, τό μήκος τής 
όποιας, μετά τού αίθριου, ανέρχεται στά 80 μ. περίπου.

Τό κυρίως σώμα τής βασιλικής εμφανίζει ορθογωνίου σχήματος κάτοψη 
καί έχωρίζετο με δύο κιονοστοιχίες, έκάστη εξ ένδεκα κιόνων άποτελουμέ- 
νη, σέ τρία κλίτη. Άπό αύτά τό μεσαΐον ήτο εύρύτερο τών πλαγίων. ’Υπήρ
χε εγκάρσιο κλίτος, τό όποιο εξείχε σέ σχήμα Τ|45. Οί πλάγιες κιονοστοιχίες 
τής βασιλικής δέν προχωρούσαν στον χώρο τού έγκαρσίου κλιτούς, αλλά 
έκάμπτοντο, ακολουθώντας τό ορθογώνιο σχήμα τού μεγάλου καί ίκανώς 
έξέχοντος έγκαρσίου κλιτούς|46.

Ώς 'Ιερό Βήμα έχρησίμευε τό κεντρικό τμήμα τού έγκαρσίου κλιτούς 
τής βασιλικής, τό όποιο έπερατοΰτο σέ μία μεγάλη αψίδα προς άνατολάς, 
έσωτερικώς πεταλόμορφη καί έξωτερικώς τρίπλευρη, εγγεγραμμένη εντός 
ορθογωνίου, σύμφωνα μέ τά συριακά πρότυπα. Εκατέρωθεν τής αψίδας 
τού Ιερού Βήματος έκειντο τά Παστοφόρια. Τά πλάγια κλίτη (πλάτους 
4,20/4,30 μ.) έπερατοΰντο προς άνατολάς σέ ευθείες πλευρές. ’Επί τής δυτι
κής πλευράς τού μεσαίου κλιτούς τής βασιλικής ύπήρχε τρίβηλο άνοιγμα, 
μέσφ τού όποιου έπεκοινώνει μετά τού αίθριου. Ή βασιλική έστερείτο νάρ
θηκα. Τό αίθριο ήτο τρίστωο|47.

Ή βασιλική A τής Πέργης άνηγέρθη πιθανώς κατά τό β' μισό τού 4ου 
αιώνα μ.Χ. καί ερειπώθηκε άπό τά μέσα τού 7ου αιώνα μ.Χ. καί εξής. 144 145 146 147

144. Άγγ. Κιντή, Τουρκία, σ. 281. Κ. Dörtllik, Antalya ..., σ. 113 (τοπογραφικό 
διάγραμμα - κάτοψη μνημείου).

145. Γ. Σωτηρίου, Χριστιανική καί Βυζαντινή ’Αρχαιολογία, σσ. 278-281, είκ. 
159 (κάτοψη). Ά. Όρλάνδος, Ή ξυλόστεγος παλαιοχριστιανική βασιλική, τόμ. Α', 
σ. 49, είκ. 25 (κάτοψη).

146. Η. Rott, Kleinasiatische Denkmäler..., σ. 47, είκ. 19 (κάτοψη).
147. R. Krautheimer, Παλαιοχριστιανική ..., σ. 142, είκ. 62 (κάτοψη).



216 ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛ. ΒΟΛΑΝΑΚΗΣ

29. Βασιλική Β (βόρεια βασιλική)

Βορειοδυτικά της αρχαίας ’Αγοράς τής Πέργης, νότια τής Παλαίστρας καί 
σέ μικρή απόσταση από αυτήν, εκειτο ή βασιλική Β, ή οποία πιθανώς άπετέ- 
λει τόν καθεδρικό ναό τής πόλεως|48. Τό συνολικό μήκος αυτής, συμπερι
λαμβανομένου καί του αίθριου, άνήρχετο σέ 80 μ. περίπου. Τό ανατολικό 
τμήμα τής βασιλικής αυτής διατηρείται μέχρι σήμερα σέ μέγα ύψος.

Τό κυρίως σώμα τής βασιλικής εμφανίζει ορθογωνίου σχήματος κάτοψη 
καί έχωρίζετο μέ τέσσερις κιονοστοιχίες σέ πέντε κλίτη. Άπό αυτά τό με
σαίο ήτο ευρύτερο τών πλαγίων καί έπερατούτο σέ μία μεγάλη ήμικυκλική 
αψίδα προς άνατολάς, ή οποία ήτο εγγεγραμμένη εντός ορθογωνίου. Τα πλά
για κλίτη έπερατοΰντο προς άνατολάς σέ ευθείες πλευρές. 'Υπήρχε εγκάρσιο 
κλίτος, μή έξέχον. Τό κεντρικό τμήμα τοΰ εγκαρσίου κλιτούς έχρησίμευε ως 
Ιερό Βήμα τής βασιλικής. Δυτικά τού κυρίως σώματος τής βασιλικής ήτο 
προσκεκολλημένος ορθογωνίου κατόψεως νάρθηκας. Εμπρός άπό τόν νάρ
θηκα εκειτο ευρύχωρο, τετράστωο αίθριο|49. Ή βασιλική Β τής Πέργης άνη- 
γέρθη πιθανώς περί τά τέλη τού 4ου αίιάνα μ.Χ., ίσως στή θέση αρχαίου 
'Ιερού τών προχριστιανικών χρόνων, καί ερειπώθηκε άπό τά μέσα τού 7ου 
αιώνα μ.Χ. καί εξής.

XVI. ΣΙΔΗ (SIDE)

Νοτιοανατολικά τής ’Αττάλειας καί σέ απόσταση 75 χλμ. άπό αυτήν, επί τής 
παραλίας (Μεσόγειος Θάλασσα), κείνται τά ερείπια τής αρχαίας πόλεως 
Σίδης τής Παμφυλίας. Ή ονομασία «Σίδη, ή» είναι άρχαιοτάτη καί σημαίνει 
«καρπός ροιάς», ήτοι ρόδι. Φαίνεται οτι καί τό δένδρο «ροιά ή πουνική» 
(Punica granatum)148 149 150 προέρχεται άπό τήν περιοχή αυτή, γι’ αυτό καί ή πόλη 
έλαβε τήν ονομασία αυτή. Ή Σίδη κατοικήθηκε άπό τόν 7ο αιώνα π.Χ., άπό 
άποίκους τής αιολικής πόλεως Κύμης, ή όποια εκειτο πλησίον τής Σμύρνης 
(δυτική παραλία τής Μικρός ’Ασίας). Σύμφωνα μέ αρχαία παράδοση, οί 
άποικοι άπό τήν Κύμη τής Μικράς ’Ασίας σέ βραχύ διάστημα άπό τής άφί- 
ξεώς των στήν περιοχή, άπώλεσαν τή γλώσσα των (ελληνική) καί ώμίλουν τή

148. Γ. Σωτηρίου, Χριστιανική καί Βυζαντινή !Αρχαιολογία, σ. 281. Άγγ. 
Κιντή, Τουρκία, σσ. 730-732. Κ. Dörtliik, Antalya ..., σ. 113 (τοπογραφικό διά- 
γραμμα-κάτοψη τού μνημείου). Η. Rott, Kleinasiatische Denkmäler ..., σ. 51, είκ. 21 
(κάτοψη).

149. Η. Rott, Kleinasiatische Denkmäler..., σ. 51, είκ. 21 (κάτοψη).
150. G. Cheerts, Botanica, σ. 723.
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βαρβαρική γλώσσα τών εντοπίων. Αύτό μάς οδηγεί στό συμπέρασμα ότι 
αυτοί κατά τήν άφιξή των βρήκαν έναν παλαιότερο οικισμό στήν περιοχή, ό 
όποιος έκατοικεΐτο από Άνατολίτεςι51.

Τό έτος 333 π.Χ. ή Σίδη αναγκάσθηκε να δεχθεί μακεδονική φρουρά καί 
ύπετάγη στον Μ. ’Αλέξανδρο (356-323 π.Χ.). ’Από τήν εποχή αυτή οί επι
γραφές συντάσσονται στήν ελληνική γλώσσα καί ή ελληνική είναι ή επίσημη 
γλώσσα τής περιοχής καί τής ανώτερης κοινωνικής τάξεως. Κατά τό έτος 
218 π.Χ. ή Σίδη προσηρτήθη στό Κράτος τών Σελευκιδών τής Συρίας. Ή 
ακμή τής πόλεως αρχίζει άπό τον 2ο αιώνα π.Χ., όταν τό εμπόριο τών 
σκλάβων άπετέλει τήν κυρία πηγή πλουτισμοί) τών κατοίκων τής Σίδης.

Τά παράλια τής Παμφυλίας καί τής Κιλικίας ήσαν γνωστά κατά τήν 
αρχαιότητα ώς κέντρα τής πειρατείας. Γιά τούς πειρατές ή Σίδη ήτο ό πλη- 
σιέστερος καί σημαντικότερος λιμένας, όπου μπορούσαν νά μεταφέρουν τή 
λεία των καί νά τήν προσφέρουν προς πώληση. Όταν ό Ρωμαίος Πομπήιος 
(106-48 π.Χ.) κατά τό έτος 67 π.Χ. έπέτυχε νά έξαλείψει τελικά τήν πειρα
τεία, τό έμπόριο τών σκλάβων έτερματίσθη καί ή πρώτη περίοδος ακμής τής 
Σίδης είχε ήδη παρέλθει.

Κατά τόν 2ο αιώνα μ.Χ., κατά τήν έποχή τής «Ρωμαϊκής Ειρήνης» άρχι
σε καί πάλιν νά άκμάζει ή Σίδη καί κατά τούς επομένους δύο αιώνες έφθασε 
σέ έναν μέχρι τότε άγνωστο πλούτο καί άπέκτησε μεγάλη επιρροή. Φαίνεται, 
ότι ένα μεγάλο μέρος τών άποκτουμένων έσόδων διετίθετο γιά τή διακόσμη- 
ση τής πόλεως, έπειδή τά περισσότερα μνημεία, τά έρείπια τών οποίων δια
τηρούνται μέχρι σήμερα καί έντυπωσιάζουν θετικά τόν έπισκέπτη, προέρχο
νται άπό τήν περίοδο αύτήν.

Μέ τήν έπακολουθήσασα παρακμή τής Ρώμης ή Σίδη ύπέστη μεγάλες 
καταστροφές άπό τούς βαρβάρους, οί όποιοι έπέδραμαν έναντίον της, προ
ερχόμενοι άπό τόν Βορρά. Κατά τά μέσα τού 4ου αίώνα μ.Χ., ή πόλη ανα
γκάσθηκε νά περιορισθεΐ στό άκρο τής χερσονήσου, έπί τής οποίας ήτο κτι
σμένη καί νά άνεγείρει αμυντικό τείχος γιά τήν ασφάλεια τών κατοίκων της. 
Τούτο είχε ώς αποτέλεσμα νά περιορισθεΐ ή έκταση τής Σίδης στό ήμισυ 
περίπου, σέ σχέση μέ τήν προηγούμενη περίοδο.

Κατά τήν παλαιοχριστιανική έποχή ή Σίδη ήκμασε καί πάλιν, όπως μαρ
τυρούν μεταξύ άλλων καί τά λαμπρά χριστιανικά μνημεία, τά όποια άνη- 
γέρθησαν σέ αύτήν. Όμως οί άραβικές καί άλλες έχθρικές έπιδρομές, οί 
όποιες ήρχισαν άπό τά μέσα τού 7ου αίώνα μ.Χ. καί έξής, έπέφεραν τήν 151

151. J. Freely, Türkei ...,ο. 292 κέ.
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παρακμή τής πόλεως καί τής γύρω από αυτήν περιοχής. Παρά τό γεγονός, 
ότι οί Βυζαντινοί κατώρθωσαν νά απωθήσουν τούς "Αραβες, ή πόλη δέν 
μπόρεσε να συνελθεί από τις καταστροφές των αραβικών επιδρομών.

Κατά τόν 10ο αιώνα μ.Χ. ή Σίδη κατεστράφη από πυρκαϊα καί επί χίλια 
περίπου έτη εγκατελείφθη τελείως, αλλά οί νότιοι άνεμοι έκάλυψαν μέ άμμο 
τα ερείπια τής πόλεως καί διά τού τρόπου αυτού τα διετήρησαν σέ καλή 
σχετικά κατάσταση.

Περί τα τέλη τού 19ου αιώνα μ.Χ. έγκατεστάθησαν στήν περιοχή τής 
Σίδης ελληνόφωνοι Μουσουλμάνοι, οί όποιοι προήρχοντο από τήν Κρήτη 
καί ίδρυσαν μικρό οικισμό, τό «Σελιμιγιέ» (Selimiye). Οί άπόγονοι αυτών 
ζοΰν μέχρι σήμερα μεταξύ τών ερειπίων τής άρχαίας Σίδης.

Κατά τα τελευταία ετη διενεργούν άνασκαφές στή Σίδη Τούρκοι αρχαι
ολόγοι, οί όποιοι άπεκάλυψαν τά άρχαια οικοδομήματα, χωρίς νά άπο- 
μακρύνουν τούς κατοίκους τής περιοχής. Ή Σίδη κατά τά τελευταία έτη, 
εξ αιτίας τών μνημείων της καί τής έξαιρετικής θέσεως, τήν οποίαν κατέ
χει, δέχεται μεγάλο αριθμό επισκεπτών έτησίως, μέ αποτέλεσμα νά είναι 
ένα άπό τά σημαντικότερα τουριστικά θέρετρα τής νοτιοανατολικής 
Τουρκίας.

Τά κυριότερα μνημεία τής Σίδης, τά όποια έχουν έλθει στό φώς μέχρι 
σήμερα καί τά όποια έχουν έρευνηθεΐ λιγότερο ή περισσότερο ι52, είναι τά 
ακόλουθα:

α) Εξωτερική πύλη τής πόλεως, β) Ρωμαϊκό Νυμφαϊον, γ) εξωτερικό 
τείχος τής πόλεως, δ) λεωφόρος μέ κίονες καί στοές εκατέρωθεν αυτής, 
ε) εσωτερική πύλη τής πόλεως ή «Πύλη τού Βεσπασιανοΰ», στ) ελληνι
στικές οικίες, ζ) ’Αγορά, η) Ρωμαϊκές Θέρμες, θ) Θέατρο, ι) ναός τού Διο
νύσου, ια) ναός τής ’Αθήνας, ιβ) ναός τού ’Απόλλωνος, ιγ) βυζαντινή 
βασιλική, ιδ) ναός τού Μάν, ιε) τείχος τής πόλεως, ιστ) δημόσια ’Αγορά, 
ιζ) βυζαντινή βασιλική, ιη) υδραγωγείο καί άλλα.

Ό Χριστιανισμός, ή νέα θρησκεία τής αγάπης καί τής συγγνώμης, μέ τόν 
οικουμενικό της χαρακτήρα, διεδόθη ένωρίτατα καί στή Σίδη, ή οποία εύρί- 
σκεται πλησίον τών πρώτων χριστιανικών κέντρων τής Συρίας καί τής Πα
λαιστίνης. Κατά τούς παλαιοχριστιανικούς χρόνους (4ος-6ος αιώνας μ.Χ.) 
άνηγέρθησαν στή Σίδη μεγάλων διαστάσεων χριστιανικοί ναοί, τά ερείπια 
τών όποιων διατηρούνται μέχρι σήμερα. 'Η οικοδομική δραστηριότητα 
συνεχίσθηκε έν μέρει καί κατά τούς βυζαντινούς χρόνους. 152

152. Στό còlo, ο. 294 (τοπογραφικό διάγραμμα).
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30. Βασιλική A (βορειοδυτικά τον Θεάτρου)

Βορειοδυτικά τοϋ άρχαίου Θεάτρου τής Σίδης καί πλησίον του 'Ιερού του 
Διονύσου διατηρούνται τα έρείπια τρίκλιτης βασιλικής μεγάλων διαστάσεων, 
με εγκάρσιο κλιτός έξέχον σέ σχήμα Τ. Διατηρείται σε καλή σχετικά κατά
σταση τό άνατολικό τμήμα του μνημείου Το κυρίως σώμα τής βασιλικής 
εμφανίζει ορθογωνίου σχήματος κάτοψη καί έχωρίζετο σέ τρία κλίτη. ’Από 
αυτά τό μεσαίο ήτο ευρύτερο των πλαγίων καί έπερατούτο προς άνατολάς 
σέ ήμικυκλική αψίδα. Τά πλάγια κλίτη έπερατοΰντο προς άνατολάς σέ 
ευθείες πλευρές.

31. Βασιλική Β (βορειοανατολικά τοϋ Θεάτρου - Καθεδρικός ναός)

Βορειοανατολικά τού άρχαίου Θεάτρου τής Σίδης καί άνατολικά κεντρικής 
λεωφόρου τής αρχαίας πόλεως, κεΐνται τά έρείπια τρίκλιτης βασιλικής 
μεγάλων διαστάσεων , μέ εγκάρσιο κλίτος, τό όποιον εξέχει σέ σχήμα Τ ι54. 
Τό κυρίως σώμα τής βασιλικής εμφανίζει ορθογωνίου σχήματος κάτοψη καί 
έχωρίζετο σέ τρία κλίτη. "Από αυτά τό μεσαίο είναι ευρύτερο τών πλαγίων 
καί περατοΰται σέ μεγάλη ήμικυκλική αψίδα προς άνατολάς, ή όποια έγγρά- 
φεται εντός ορθογωνίου, σύμφωνα μέ τά συριακά πρότυπα. Τά πλάγια κλίτη 
περατοΰνται προς άνατολάς σέ ευθείες πλευρές. Δυτικά τού κυρίως σώ
ματος τής βασιλικής ήτο προσκεκολλημένος ορθογωνίου κατόψεως νάρθη
κας. Δυτικά τού νάρθηκα έκειτο τό αίθριο.

Γύρω άπό τή βασιλική έκειντο διάφορα προσκτίσματα, μεταξύ τών οποί
ων συγκαταλέγεται καί τό ΒαπτιστήριοΙ55. Τό φωτιστήριο τού βαπτιστηρίου 
αύτοΰ εμφανίζει σέ κάτοψη τετράκογχο σχήμα. Στό κέντρον τού φωτιστη- 
ρίου έκειτο ή κολυμβήθρα τού βαπτίσματος. Εκατέρωθεν τής κεντρικής 
κολυμβήθρας έκειτο άνά μία μικρότερη κολυμβήθρα|56.

Νότια τής βασιλικής Β εύρίσκετο σταυροειδής, εγγεγραμμένος ναός, δυ
τικά τού όποιου ήτο προσκεκολλημένος νάρθηκας. Παρά τή βασιλική Β 
έκειτο τό Έπισκοπεΐον, ήτοι τό μέγαρο, τό όποιο έχρησίμευε ως κατοικία 153 154 155 156

153. Άγγ. Κιντή, Τουρκία, σ. 772.
154. Στό ίδιο, σ. 770.
155. S. Ristow, Frühchristliche Baptisterien, σσ. 251-252 (αριθμός μνημείου 692).
156. Τούτο παρατηρεϊται καί σέ άλλα παλαιοχριστιανικά βαπτιστήρια. Οί μι

κρότερες αυτές κολυμβήθρες έχρησίμευαν είτε για τό βάπτισμα τών νηπίων, είτε 
για τήν τελετή τής Άπολούσεως, είτε για τή φύλαξη ελαίου, τό όποιο έχρησιμο- 
ποιείτο για τή χρίση τών βαπτιζομένων.
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του Επισκόπου καί κέντρον της εκκλησιαστικής όιοικήσεως τής περιοχής. 
Τοϋτο άπετελειτο από εκτεταμένο οικοδομικό συγκρότημα, τό όποιον περιε- 
λάμβανε περισσοτέρους χώρους157 158.

32. Βασιλική Γ (νοτιοδυτικά τοϋ Θεάτρου)

Νοτιοδυτικά του αρχαίου θεάτρου τής Σίδης καί δυτικά τής κεντρικής λεω
φόρου τής αρχαίας πόλεως, κεΐνται τα ερείπια τρίκλιτης βασιλικής Ι58, ή 
όποια άνηγέρθη επί των λειψάνων ναού τοϋ ’Απόλλωνος. Τό κυρίως σώμα 
τής βασιλικής εμφανίζει ορθογωνίου σχήματος κάτοψη καί έχωρίζετο μέ 
δύο κιονοστοιχίες σέ τρία κλίτη. ’Από αυτά τό μεσαίο ήτο ευρύτερο τών 
πλαγίων καί έπερατοΰτο σέ μεγάλη ήμικυκλική αψίδα προς άνατολάς. Τα 
πλάγια κλίτη έπερατοϋντο προς άνατολάς σέ ευθείες πλευρές. Δυτικά τής 
βασιλικής ήτο προσκεκολλημένος ορθογωνίου κατόψεως νάρθηκας.

Τα παλαιοχριστιανικά μνημεία τής Σίδης τής Παμφυλίας, άν καί διατη
ρούνται σέ μέγα ύψος, δέν έχουν συστηματικούς ανασκαφεί καί μελετηθεί 
μέχρι σήμερα. Ό αριθμός, τό μέγεθος καί ό πλούτος τόν όποιον έμφανί- 
ζουν, προϋποθέτουν μεγάλο αριθμό χριστιανών στη Σίδη, καθώς καί οικο
νομική, πνευματική καί καλλιτεχνική άνθηση. Αύτά άνηγέρθησαν κατά τήν 
παλαιοχριστιανική έποχή (4ος-6ος αιώνας μ.Χ.) καί άρχισαν να έρειπώνο- 
νται από τά μέσα τού 7ου αιώνα μ.Χ. καί έξής.

33. Βυζαντινός ναός

Εκτός τών παλαιοχριστιανικών βασιλικών τής Σίδης, διατηρούνται μεταξύ 
τών έρειπίων τής αρχαίας πόλεως καί τά λείψανα σταυροειδούς, έγγεγραμμέ- 
νου ναού τών βυζαντινών χρόνων. Ό ναός αυτός άνηγέρθη πριν από τό έτος 
886 μ.Χ.159.

XVII. ΑΓΚΥΡΑ (ANKARA)

Νοτιοανατολικά τής Κωνσταντινουπόλεως (Istanbul) καί σέ άπόσταση 459 
χλμ. άπό αυτήν, βορειοανατολικά τής ’Αττάλειας καί σέ άπόσταση 506 χλμ.

157. ’Ανατολικά τοϋ μεγάλου ναοΰ τής Παναγίας στήν Έφεσο ανασκάπτεται 
επίσης μεγάλων διαστάσεων Έπισκοπείον.

158. Άγγ. Κιντή, Τουρκία, ο. 768 (τοπογραφικό διάγραμμα Σίδης - κάτοψη βασι
λικής).

159. R. Krautheimer, Παλαιοχριστιανική ..., σ. 417.
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από αυτήν, στήν καρδιά τοΰ κεντρικού οροπεδίου τής Μικρός ’Ασίας καί σέ 
υψόμετρο 900 μ. περίπου, κείται ή ’Άγκυρα, ή πρωτεύουσα τής Τουρκίας 
άπό το έτος 1923 μ.Χ. Το όνομα «’Άγκυρα, ή» προέρχεται από τή ρίζα 
«ank», ή οποία άπαντά συχνά στις ίνδοευρωπαϊκές γλώσσες καί σημαίνει 
«φαράγγι, χαράδρα, κοίλωμα», πράγμα το όποιο άνταποκρίνεται στή γεω
γραφική θέση τής πόλεως καί τή μορφολογία τής περιοχής.

Πλησίον τής σημερινής πόλεως τής ’Άγκυρας έχουν έπισημανθεί λείψανα 
προϊστορικών οικισμών. Θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι στήν περιοχή αυτή 
έκειτο μία χεττιτική πόλη, ή όποια όμως δέν έχει άποκαλυφθεΐ ή απλώς έντο- 
πισθεΐ μέχρι σήμερα. Πολυάριθμοι τάφοι φρυγικής εποχής (750-500 π.Χ.) 
δείχνουν ότι στήν περιοχή υπήρχε μία φρυγική πόλη, ή όποια δέν έχει μέχρι 
σήμερα έπισημανθεί Ι6°.

Σύμφωνα μέ τήν παράδοση, Ιδρυτής τής πόλεως είναι ό βασιλιάς τής 
Φρυγίας Μίδας. Άπό τό έτος 546 π.Χ. έως τό έτος 334 π.Χ. ή ’Άγκυρα 
υπήρξε σταθμός τής βασιλικής περσικής οδού, ή όποια συνέδεε τά Σοΰσα μέ 
τις Σάρδεις. Τό έτος 334 π.Χ. ή πόλη περιήλθε στήν εξουσία τοΰ Μ. Αλε
ξάνδρου, μετά τόν θάνατο τοΰ όποιου ύπήχθη στούς Σελευκίδες τής Συρίας. 
Αργότερα ή ’Άγκυρα έγινε πρωτεύουσα τών Τεκτοσάγων, οί όποιοι άνήγει- 
ραν ένα φρούριο, τά θεμέλια τοΰ οποίου εύρίσκονται κάτω άπό τήν ’Ακρό
πολη τής πόλεως. Τό έτος 25 π.Χ. ή Γαλατία προσηρτήθη άπό τόν Όκτα- 
βιανόν Αύγουστον στή Ρώμη καί ή ’Άγκυρα έγινε ή πρωτεύουσα τής Γαλα
τίας. Τότε ή πόλη έγνώρισε μεγάλη άκμή. Άνηγέρθησαν πολυάριθμα οικο
δομήματα, μεταξύ τών όποιων συγκαταλέγονται τά δημόσια λουτρά (θέρ
μες) καί ό ναός τοΰ Αύγούστου καί τής Ρώμης.

Περί τό έτος 50 μ.Χ. ό Απόστολος Πέτρος καί περί τό έτος 51 μ.Χ. ό 
Απόστολος τών ’Εθνών Παύλος επεσκέφθησαν τή Γαλατία καί έκήρυξαν 
τόν Χριστιανισμό στήν περιοχή. Λίγο άργότερα ό ’Απόστολος Παύλος 
άπηύθυνε τήν προς τούς Χριστιανούς τής Γαλατίας επιστολήν του:

«Πανλος άπόστολος ... διά Ίησοϋ Χρίστον ... καί οί σνν εμοί πάντες 
άδελφοί, ταίς έκκλησίαις της Γαλατίας»160 161.

Ή ’Άγκυρα άπέβη σπουδαίο εκκλησιαστικό κέντρο. Σέ αυτήν συνήλθαν 
τρεις Σύνοδοι, ήτοι ή Σύνοδος τής Άγκύρας τοΰ έτους 314, τοΰ έτους 348 
καί τοΰ έτους 358 μ.Χ.162. Σημειωτέον, ότι ή ’Άγκυρα ορίσθηκε άρχικά ώς 
τόπος συγκλήσεως τής Α' Οικουμενικής Συνόδου (325 μ.Χ.), άλλά έπειτα

160. Άγγ. Κιντή, Τουρκία, σσ. 221-236.
161. Προς Γαλάτας 1, 1-2.
162. Β. Στεφανίδης, Εκκλησιαστική Ιστορία ..., σσ. 96, 107, 187, 195-196.
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άντικατεστάθη από τή Νίκαια τής Βιθυνίας, εξ αιτίας τοΰ εύκράτου αυτής 
κλίματος καί τής εγγύτητας αυτής προς τήν Κωνσταντινούπολη163 164 165.

Ή "Αγκυρα ήκμασε κατά τή βυζαντινή εποχή. Το έτος 620 μ.Χ. ή πόλη 
έλεηλατήθη από τούς Πέρσες, κατά τον 7ο-8ο αιώνα από τούς "Αραβες, το 
871-893 από τούς Παυλικιανούς, αργότερα από τούς Τούρκους καί τούς 
Σταυροφόρους.

Κατά τό έτος 1127 μ.Χ. ή Άγκυρα περιήλθε στους Τούρκους καί έλαβε τό 
όνομα «Engüriye». Κατά τό έτος 1304 κατελήφθη ή πόλη από τούς Μογγό- 
λους. Τό έτος 1402, στή μάχη τής Άγκύρας, ό Σουλτάνος Βαγιαζήτ Α' ό 
Κεραυνός (1389-1402) συνελήφθη αιχμάλωτος από τόν Ταμερλάνο (1336- 
1405). Τό έτος 1414 ή πόλη περιήλθε οριστικά στους ’Οθωμανούς. Τό έτος 
1923 ô Μουσταφά Κεμάλ Άτατούρκ (1880-1938) έκανε τήν Άγκυρα πρω
τεύουσα τής Τουρκίας. Στήν Άγκυρα διατηρούνται μεταξύ άλλων καί τα 
εξής χριστιανικά μνημεία:

34. Βασιλική (ναός τοϋ Αύγουστον καί τής Ρώμης)

Εντός τής σημερινής πόλεως τής Άγκύρας καί περίπου στό κέντρον αύτής, 
στή συνοικία «Ulus»1<’4, υψώνεται ό ναός τοΰ Αύγούστου καί τής Ρώμης, ό 
όποιος διατηρείται σχεδόν ακέραιος. Ειδικότερα ελλείπει μόνον ό άνατο- 
λικός τοίχος καί ή οροφή τού οικοδομήματος. Ό ναός αυτός μετεσκευάσθη 
κατά τόν 5ο αιώνα μ.Χ. σέ χριστιανικό ναό|65.

Φαίνεται ότι αρχικά στή θέση αυτή άνηγέρθη ένα Τερό τού Μάν καί τής 
Κυβέλης. Περί τά έτη 30-25 π.Χ. ιδρύθηκε στά ερείπια τοΰ παλαιοτέρου 
Τεροΰ μεγαλοπρεπής ναός τού Ρωμαίου αύτοκράτορα Όκταβιανοΰ Αύγού
στου (Gaius Julius Caesar Octavianus Augustus: 63 π.Χ.-14 μ.Χ.) καί τής 
θεάς Ρώμης166. Περί τό έτος 150 μ.Χ. προσετέθη στον ναό αύτόν ένα περι
στύλιο (15 X 8 κίονες). Στους τοίχους τοΰ ναού διατηρείται άρχαία επιγρα
φή, γραμμένη σέ λατινική καί ελληνική γλώσσα, γνωστή ώς τό «Άγκυριανόν 
μνημεΐον». Ή έπιγραφή περιλαμβάνει άπολογισμό τής βασιλείας τοΰ Όκτα- 
βιανοΰ Αύγούστου καί προέρχεται άπό τό έτος 15 μ.Χ.

163. Στο ϊδιο, σ. 175.
164. J. Freely, Türkei..., σ. 386 (τοπογραφικό διάγραμμα).
165. Άπετέλει σύνηθες φαινόμενο ή μετά τήν επικράτηση τοϋ χριστιανισμού 

μετατροπή άρχαίων Ιερών σέ χριστιανικούς ναούς ή ή ανέγερση χριστιανικών 
ναών επί τών ερειπίων ή πλησίον άρχαίων ιερών τών προχριστιανικών χρόνων.

166. J. Strzygowski, Kleinasien ..., σ. 45, είκ. 29 (κάτοψη).
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Ή επιγραφή τής Άγκυρας αποτελεί αντίγραφο καί μετάφραση ενός κει
μένου, τό όποιο συνέταξε ό Όκταβιανός Αύγουστος στα 76 του χρόνια, σχε
τικά με τά γεγονότα τής βασιλείας αύτοΰ. Ή επιγραφή έκόόθηκε γιά πρώτη 
φορά τό έτος 1883 μ.Χ. σχολιασμένη από τόν Theodor Mommsen καί περιέ
χει τά εξής: α) Τά αξιώματα, τά όποια είχε ό Όκταβιανός Αύγουστος καί 
τις τιμές πού τού άπενεμήθησαν. β) Τις νίκες καί τις κατακτήσεις τού 
Αύγουστου, γ) Τά πολιτικά μέτρα, τά όποια έλαβε, δ) Τό γεγονός ότι έκλει
σε τρεις φορές κατά τή διάρκεια τής βασιλείας του ό ναός τού Τανοΰ. ε) Τις 
ευεργεσίες καί τά δώρα προς τούς βετεράνους, στ) Τά δημόσια οικοδο
μήματα, τά όποια άνήγειρε ή ανοικοδόμησε, ζ) Τά θεάματα καί τούς αγώνες 
πού διοργάνωσε. Αποσπάσματα αντιγράφων τής επιγραφής αύτής εύρέθη- 
σαν επίσης στήν Αντιόχεια τής Συρίας στα λατινικά καί στήν Απολλωνία 
στά ελληνικάι67.

Κατά τόν 5ο αιώνα μ.Χ. ό ναός τού Αύγούστου καί τής Ρώμης μετετρά- 
πη σέ χριστιανική βασιλική. Τότε κατηδαφίσθη ό ανατολικός τοίχος τού 
ναού καί προσετέθη ορθογωνίου κατόψεως αψίδα, μέ ύπόγεια κρύπτη. 
Έκτοτε καί γιά πολλούς αιώνες τό οικοδόμημα αύτό έχρησιμοποιεΐτο ώς 
χριστιανικός ναός καί έξυπηρέτει τις άνάγκες τής χριστιανικής λατρείας167 168. 
Μετά τήν κατάληψη τής Άγκυρας από τούς ’Οθωμανούς καί κατά τόν 15ον 
αιώνα μ.Χ., άνηγέρθη βορειοδυτικά τής βασιλικής μουσουλμανικόν τέμενος, 
μέ τήν ονομασία «Haci Bayram Çamii».

Ό ναός τού Αύγούστου καί τής Ρώμης διατηρείται σέ αρκετά καλή 
κατάσταση. Ή τοιχοποιία άποτελειται άπό μαρμάρινους, ορθογωνίου σχή
ματος, καλώς έπεξειργασμένους λιθοπλίνθους, κτισμένους κατά τό ίσόδομο 
σύστημα. Πρόκειται γιά μεγάλων διαστάσεων οικοδόμημα, τό όποιον εμφα
νίζει ορθογωνίου σχήματος κάτοψη. Ό κυρίως άξονας αύτοΰ βαίνει από 
νοτιοδυτικά προς βορειοανατολικά (40°) καί έμφανίζει άπόκλιση 50° 
προς βορειοανατολικά. Στό ανατολικό τμήμα τής βόρειας εσωτερικής 
πλευράς του ναοΰ διατηρείται σήμερα εγχάρακτη, δίστιχη, μεγαλογράμ- 
ματη, ελληνική επιγραφή, ή οποία άποτελεΐ ενθύμηση καί έχει ώς εξής:

ΕΚΟΙΜΗΘΗ Ο ΔΟΥΛΟΟ ΤΟΥ Θ(ΕΟ)Υ Φ[ΩΤΙΟΟ] ή Φ[ΩΚΑΟ] 
I(HCOY)C X(PICTO)C Ν(Ι)Κ(Α)

167. Πρβ. λ. «Άγκυρα», Εγκυκλοπαίδεια «Νέα Δομή», τόμ. I (Αθήνα χ.χ.), 
σ. 177.

168. J. Strzygowski, Kleinasien ...,ο. 45, είκ. 29 (κάτοψη).
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Ή επιγραφή αυτή προέρχεται από τούς μέσους βυζαντινούς χρόνους καί 
άναφέρεται πιθανότατα σέ πρόσωπο τής Εκκλησίας τής Άγκυρας, τό 
όποιον έτάφη στή θέση αυτή ή εκεί πλησίονι69.

35. Ναός ’Αγίου Κλήμεντος

Στήν Άγκυρα υπήρχε ναός τού Αγίου Κλήμεντος ι7°, ό όποιος άνηγέρθη πι
θανώς τόν 9ο αιώνα μ.Χ. καί κατεστράφη κατά τό έτος 1921. Ό ναός αυτός 
είναι γνωστός από περιγραφές, αποτυπώσεις169 170 171 καί φωτογραφίες.

Ό ναός τού Αγίου Κλήμεντος τής Άγκυρας, μαζί μέ εκείνον τοϋ Αγί
ου Νικολάου στα Μΰρα τής Λυκίας καί τόν ναό των Αρχαγγέλων στή 
Σίγη (νότια ακτή τής θάλασσας τού Μαρμαρά)172 173, ακολουθούν κατά βάση 
τόν ίδιον αρχιτεκτονικό τύπο. Ό κεντρικός πυρήνας τού ναού άποτελεΐται 
άπό έναν τετραγώνου κατόψεως χώρον, επί τού όποιου υψώνεται 
τροΰλλος, φερόμενος στό βόρειο καί νότιο μέρος του, επάνω σέ στενά, 
πλευρικά τόξα, τά όποια είναι μόλις πλατύτερα άπό απλά έπιτοίχια τόξα. 
Τό άνατολικό καί δυτικό τμήμα τού τρούλλου στηρίζουν βαθιές, ήμικυλιν- 
δρικές καμάρες. Τό άνατολικό διαμέρισμα, τό όποιο αποτελεί καί τό 'Ιερό 
Βήμα, περατοΰται σέ αψίδα προς άνατολάς, εσωτερικά ήμικυκλική καί 
έξώτερικά πολυγωνική. Τό δυτικό διαμέρισμα, τό όποιο έχει τό ίδιο βάθος 
με τό άνατολικό, φέρει στό μέσον τής δυτικής αύτοΰ πλευράς θύρα, μέσω 
τής όποιας επικοινωνεί μέ τόν νάρθηκα. Δύο σειρές τριπλών τοξοστοιχιών 
οδηγούν στα πλάγια κλίτη καί τά υπερώα. Τετράγωνα διαμερίσματα κατα
λαμβάνουν τις γωνίες τού τετραγώνου πυρήνα τού ναού καί επικοινωνούν 
μέ τό Τερό Βήμα καί μέ τό δυτικό διαμέρισμα. Πρόκειται για παραλλαγή 
τής «συνεπτυγμένης βασιλικής μετά τρούλλου»|73.

169. Άτυχώς δέν διατηρούνται περισσότερα στοιχεία, άναφερόμενα στό άξίω- 
μα ή τό έπάγγελμα ή τήν ιδιότητα τού άναγραφομένου προσώπου. Επίσης δέν 
υπάρχει ούδεμία χρονολογική ένδειξη. 'Οπωσδήποτε ή επιγραφή αυτή είναι παλαι- 
ότερη τού 15ου αιώνα μ.Χ., οπότε κατελήφθη ή Άγκυρα οριστικά υπό τών ’Οθω
μανών Τούρκων.

170. R. Krautheimer, Παλαιοχριστιανική ..., σσ. 353-353, είκ. 249 (κάτοψη).
171. G. de Jerphanion, Mélanges de l’Université Saint Joseph à Beyrouth XIII 

(1928), σ. 113 κέ.
172. H. Buch wald, The Church of the Archangels at Sige, Βιέννη 1968, σ. 36 κέ.
173. R. Krautheimer, Παλαιοχριστιανική ..., σ. 352.
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XVIII. ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ

Στο κέντρον περίπου τής Μικρός ’Ασίας (σημερινής Τουρκίας) κειται ή 
Καππαδοκία, ή οποία άποτελεΐται άπό ένα ηφαιστειογενούς συστάσεως 
υψίπεδο (υψόμετρο 1.000 μ. περίπου). Τό όνομα «Καππαδοκία», αν καί 
άναφέρεται από πολλούς συγγράφεις, είναι αβέβαιης προελεύσεως καί ετυ
μολογίας174.

Στο οροπέδιο τής Καππαδοκίας υψώνεται τό όρος «Άργαιος, ό» (τουρ
κικά «Erciyas dag»), ένα από τα υψηλότερα όρη τής Τουρκίας καί τό μόνον 
ενεργό ηφαίστειο τής χώρας κατά τούς ιστορικούς χρόνους. Ό Στράβων, 
άναφερόμενος στό όρος «Άργαιος» γράφει τά εξής: «ΚεΙται γάρ υπό τφ 
Άργαίιρ δρει πάντων ύψηλοτάτιρ καί άνέκλειπτον χιόνι την άκρώρειαν εχο- 
ντι, άψ’ ης φασιν οί άναβαίνοντες (οϋτοι δ’ είσίν ολίγοι) κατοπτεύεσθαι 
ταΐς αίθρίαις άμφιο τά πελάγη, τό τε Ποντικόν καί τό Ίσιτικόν»175 176 177. "Ητοι, 
άπό την κορυφή τού όρους «Άργαιος» η το δυνατόν νά δει κανείς, όταν οί 
καιρικές συνθήκες ήσαν εύνοϊκές, τόσον τόν Εΰξεινο Πόντο, όσον καί τόν 
κόλπο τής Άλεξανδρέττας.

Ό Χριστιανισμός διεδόθη ένωρίτατα στις περιοχές τής Μικρός Ασίας, 
κυρίως άπό τά χριστιανικά κέντρα τής Παλαιστίνης καί τής Συρίας, τά 
όποια άπετέλεσαν τις βάσεις τής πρώτης χριστιανικής Ιεραποστολής. 
Πιθανότατα ή περιοχή τής Καππαδοκίας κατοικήθηκε άπό χριστιανούς 
ερημίτες άπό τήν εποχή των πρώτων χριστιανικών αιώνων. Κατά τόν 7ο 
καί 8ο αιώνα μ.Χ., εποχή τών αραβικών επιδρομών, οί ερημίτες τής 
περιοχής συνεκεντρώθησαν, προκειμένου νά έχουν μεγαλύτερη ασφάλεια. 
Χριστιανικοί ναοί, οί όποιοι φέρουν άνεικονικό διάκοσμο, πιθανώς νά 
προέρχονται άπό τήν εποχή τής Είκονομαχίας (718-843 μ.Χ.). Παράλληλα 
διατηρούνται στήν Καππαδοκία πολυάριθμοι ναοί, οί όποιοι φέρουν γρα
πτό, εικονικό διάκοσμο |76. Οί ναοί τής Καππαδοκίας έχουν κατά κανόνα 
λαξευθεΐ στό φαιόχρωμο, ηφαιστειογενές, πορώδους συστάσεως πέτρωμα 
καί προέρχονται άπό τούς πρώτους χριστιανικούς αιώνες έως τούς μέσους 
καί νεωτέρους χρόνους|77.

174. Ί. Βολανάκης, «Ό ναός El Nazar ...», σσ. 1-48.
175. Στράβων, 12,538.
176. Πολυάριθμοι ναοί, μέ άρίστης ποιότητας τοιχογραφίες, εύρίσκονται στήν 

κοιλάδα του Göreme καί σέ άλλες περιοχές τής Καππαδοκίας.
177. Οί τελευταίοι Χριστιανοί έφυγαν άπό τήν Καππαδοκία κατά τά ετη 1923- 

1924 (Ανταλλαγή πληθυσμών Έλλάδος-Τουρκίας).

15
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36. Σινασός (Mustafakemalpaga), ναός "Αγίων Κωνσταντίνου καί "Ελένης

Νοτιοδυτικά της Καισαρείας τής Καππαδοκίας καί σέ απόσταση 50 χλμ. 
περίπου από αυτήν, νοτιοανατολικά τοΰ Göreme (αρχαία Κόραμα) καί σέ 
απόσταση 6 χλμ. περίπου από αυτό, νότια τοΰ Ürgüp ("Αγιος Προκόπιος) 
καί σέ απόσταση 3,5 χλμ. περίπου από αυτό, μεταξύ δύο διακλαδώσεων τής 
οροσειράς τοΰ Άντιταύρου καί εντός κοιλάδας, παρά τόν ποταμό "Αλυ, 
κεΐται ή Σινασός (σημερινό Mustafakemalpaja)178 179.

Ή ονομασία «Σινασός» είναι αρχαιότατη. Στην ίδια θέση έκειτο κατά 
τήν αρχαιότητα οικισμός, όπως συμπεραίνεται από τήν ύπαρξη άρχαίων 
λειψάνων, μεταξύ τών όποιων συγκαταλέγονται ερείπια οικοδομημάτων, 
τάφοι, όστρακα, άρχιτεκτονικά μέλη κ.λπ.ι79.

Ή περιοχή τής Σινασοΰ είναι πολύ εύφορη καί έχει άφθονες πηγές 
ΰδατος. Μέχρι τό έτος 1924 έζων σέ αύτήν 5.000 κάτοικοι, από τούς οποί
ους οί 4.000 ήσαν "Ελληνες ’Ορθόδοξοι Χριστιανοί καί οί ύπόλοιποι 
1.000 Τούρκοι Μουσουλμάνοι. Ή κωμόπολη τής Σινασοΰ είχε επτά συνοι
κίες, άπό τις όποιες οί πέντε ήσαν ελληνικές, ήτοι: α) Γενή Μαχαλάς, β) 
Γαβράς, γ) Λουλάς, δ) Κήπος καί ε) Κάπαλος. Τουρκικές ήσαν οί άκόλουθες 
δύο: α) Γαλασιά καί β) Άγιμιλιανός ("Αγιος Αίμιλιανός).

Όταν οί Τοΰρκοι κατέλαβαν τήν περιοχή έδωσαν στούς "Ελληνες Χριστια
νούς κατοίκους τής Σινασοΰ θρησκευτικές καί κοινοτικές ελευθερίες. Υπήρχε 
Δημογεροντία, άποτελουμένη άπό οκτώ Δημογέροντες, οί όποιοι έξελέγοντο 
για ένα έτος μέ λαϊκή ψηφοφορία καί είχαν εύρύτατες δικαιοδοσίες.

Τό έτος 1821 μ.Χ., μέ σιγίλλιον τοΰ Οικουμενικού Πατριάρχου Κωνστα
ντινουπόλεως Γρηγορίου τοΰ Ε', ίδρύθη Ελληνικό Σχολείο στή Σινασό, 
όπου έφοιτοΰσαν έλληνόπαιδα τών γύρω περιοχών. Πολιτικά ή Σινασός 
ύπήγετο στον νομό Ίκονίου, τή διοίκηση Νίγδης καί τήν υποδιοίκηση Άρα- 
βισοΰ. Εκκλησιαστικά ή Σινασός ύπήγετο στήν Τερά Μητρόπολη Καισαρεί
ας τής Καππαδοκίας. Οί κάτοικοι τής Σινασοΰ ήσχολοΰντο μέ τή γεωργία, 
τήν κτηνοτροφία καί τό εμπόριο καί προώδευσαν πάρα πολύ.

'Υπήρχαν δύο ένοριακοί ναοί στή Σινασό, ήτοι: 
α) Ναός τών Παμμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ καί Γαβριήλ καί 
β) Ναός τών 'Αγίων Κωνσταντίνου καί Ελένης, ό όποιος διατηρείται 

ακέραιος μέχρι σήμερα.

178. Ό οικισμός μετά τό έτος 1924 ώνομάσθηκε αρχικά «Κεμαλιέ» καί αργότερα 
«Mustafakemalpa§a», προς τιμήν τοΰ Μουσταφά Κεμάλ Άτατούρκ (1880-1938).

179. Πρβ. Λ. Θ. Τακαδόπουλος, «Σινασός», Μεγάλη "Ελληνική 'Εγκυκλοπαίδεια 
Π. Δρανδάκη, τόμ. 21 (’Αθήνα χ.χ.), σσ. 559-560.
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’Έξω καί σέ μικρή άπόσταση από τόν οικισμό έκειτο ή Μονή του Άγιου 
Νικολάου, ενώ στή γύρω περιοχή υπήρχαν περί τα τεσσαράκοντα ναΰδρια, 
τιμώμενα στή μνήμη διαφόρων Άγιων τής Εκκλησίας.

Τό έτος 1924 μ.Χ. οί 'Έλληνες Χριστιανοί κάτοικοι τής Σινασοΰ έγκα- 
τέλειψαν τήν περιοχή καί μετεφέρθησαν στήν Αθήνα, τόν Πειραιά, τή Θεσ
σαλονίκη καί σέ άλλες περιοχές τής Ελλάδος. Στήν Εύβοια καί παρά τήν 
Ίστιαία 'ίδρυσαν τή «Νέα Σινασό». Στή Σινασό τής Μικράς Ασίας εγκα- 
τεστάθησαν Μουσουλμάνοι, οί όποιοι προήρχοντο κυρίως από τήν περιο
χή τής Κοζάνης. Ή Σινασός σήμερα αποτελεί μία άκμάζουσα κωμόπολη 
τής Καππαδοκίας.

Στό κέντρον περίπου τού σημερινού οικισμού τής Σινασού υψώνεται ό 
ναός των Άγιων καί Ίσαποστόλων Κωνσταντίνου καί Ελένης 18°, ό όποιος 
μετά τό 1924 μετετράπη σέ μουσουλμανικό τέμενος, γι’ αυτό καί διατηρείται 
σέ πολύ καλή κατάσταση μέχρι σήμερα. Ό ναός είναι κτισμένος στον τύπο 
τής τρίκλιτης, θολωτής βασιλικής καί είναι μεγάλων διαστάσεων. Τό κυρίως 
σώμα τού ναού έμφανίζει ορθογωνίου σχήματος κάτοψη καί χωρίζεται μέ 
δύο κιονοστοιχίες, έκάστη εκ πέντε κιόνων άποτελουμένη, σέ τρία κλίτη. 
Άπό αυτά τό μεσαίο κλιτός είναι ευρύτερο τών πλαγίων καί περατούται σέ 
μεγάλη ήμικυκλική αψίδα προς άνατολάς. Στό μέσον τής δυτικής αυτού 
πλευράς άνοίγεται θύρα, ή οποία οδηγεί άπό τό πρόπυλο στό μεσαίο κλιτός, 
τό όποιον καλύπτεται μέ ήμικυλινδρική οροφή. Τό ανατολικό τμήμα τού 
μεσαίου κλιτούς έχρησίμευε ως κυρίως 'Ιερό Βήμα, στό κέντρον τού όποιου 
ϊστατο ή Άγια Τράπεζα, ή όποια σήμερα δέν διατηρείται.

Τό νότιο κλίτος περατούται προς άνατολάς σέ ήμικυκλική αψίδα καί 
καλύπτεται μέ ήμικυλινδρική οροφή. Στό μέσον τής δυτικής αυτού πλευ
ράς ανοίγεται επίσης θύρα, δυτικά τής όποιας ανοίγονται τρία ευρύχωρα 
παράθυρα. Τό ανατολικό τμήμα τού νοτίου κλιτούς άπετέλει τό Διακονικό 
ή Σκευοφυλάκιο τού ναού. Τό βόρειο κλίτος περατούται προς άνατολάς 
έπίσης σέ ήμικυκλική αψίδα. Στό μέσον τής δυτικής αυτού πλευράς ανοίγε
ται θύρα. ’Επί τής βόρειας αυτού πλευράς άνοίγονται τρία εύρύχωρα 
παράθυρα. Τό βόρειο κλίτος καλύπτεται έπίσης μέ κτιστή, ήμικυλινδρική 
οροφή. Τό άνατολικό τμήμα τού βορείου κλιτούς έχρησίμευε ώς Πρόθεση 
τού ναού. 180

180. Ό γρό.φων έπεσκέφθη τή Σινασό καί τόν ναό τών Αγίων Κωνσταντίνου 
καί Ελένης κατά τό θέρος τού έτους 1991, όταν εύρίσκοντο σέ εξέλιξη εύρείας 
έκτάσεως στερεωτικές καί άναστηλωτικές εργασίες του μνημείου, μέ απώτερο σκο
πό τήν αποκατάσταση αυτού καί τήν ανάδειξη τού οικοδομήματος.
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Δυτικά τού κυρίως σώματος του ναοϋ είναι προσκεκολλημένο ανοικτό 
πρόπυλο. Τοϋτο εμφανίζει ορθογωνίου σχήματος κάτοψη καί χωρίζεται σέ 
τρία κλίτη, αντίστοιχα των τριών κλιτών τής βασιλικής, τα όποια καλύπτο
νται μέ σταυροθόλια. Τό πρόπυλο αυτό είναι ανοικτό κατά τή νοτία, δυτική 
καί βορεία αυτού πλευρά. 'Η δυτική πλευρά τού προπύλου τού ναού φέρει 
στα δύο άκρα αύτής άνά ένα τετραγώνου διατομής πεσσό. Μεταξύ τών 
γωνιαίων αυτών πεσσών παρεμβάλλονται δύο κυλινδρικοί άρράβδωτοι κίο
νες. Οί πεσσοί καί οί κίονες ενώνονται μεταξύ των μέ τόξα, ώστε ή δυτική 
όψη τού προπύλου να εμφανίζει μνημειακό χαρακτήρα. Τά δάπεδα τού ναού 
καλύπτονται μέ λίθινες, εγχώριες, φαιόχρωμες πλάκες καί διατηρούνται σέ 
καλή κατάσταση.

Στή δυτική εξωτερική όψη τού κυρίως ναού καί πάνω άπό τήν κεντρική 
είσοδο, ή οποία οδηγεί άπό τό πρόπυλο στον κυρίως ναό, είναι εντοιχισμέ
νη ορθογωνίου σχήματος πλάκα άπό φαιόχρωμο μάρμαρο, επί τής όποιας 
διατηρείται όκτάστιχη, μικρογράμματη, έμμετρος, ελληνική, κτητορική επι
γραφή, ή όποια έχει ως εξής:

11 + Ναός είμαι τών πανσέπτων βασιλέ 
21 ων ευσεβών, + Κωνσταντίνου καί Ελένης 
31 διωκτών τών ασεβών. + Έπί μέν Σουλτάν 
41 Άχμέτη άνηγέρθην όλικώς, + έπί δέ Άπτούλ 
51 Μετζίτη καλλωπίσθην ώς είκός, + έπί τής 'Ιε 
6| ραρχίας Παϊσίου τού κλεινού, + δι’ αγώνων 
7| καί δαπάνης τού τής Σινασοΰ Κοινού.
Κ| + Άνηγέρθην μέν έκ βάθρων τώ 1729 έπεσκευάσθη δέ τό 1850181.

Ή κτητορική αυτή επιγραφή, ή όποια άποτελεΐται άπό οκτώ δεκαπεντα
σύλλαβους στίχους, μάς παρέχει πολύτιμες πληροφορίες, μεταξύ τών όποιων 
συγκαταλέγονται καί οί ακόλουθες: α) Ό ναός άφιερώθηκε εύθύς εξ αρχής 
στους Αγίους καί Ίσαποστόλους Κωνσταντίνον καί Ελένην, β) Ό ναός 
άνηγέρθη έκ βάθρων κατά τό έτος 1729 μ.Χ., έπί τής εποχής τού Σουλτάνου 
Άχμέτ Γ' (1675-1736). Ό Άχμέτ Γ' άνήλθε στον θρόνο τό έτος 1703 καί ηγε
μόνευσε μέχρι τό έτος 1730. γ) Έπί τής εποχής τού Σουλτάνου Άβδούλ 
Μετζίτ ( 1823-1861 ), ό όποιος άνήλθε στον θρόνο τό έτος 1839 καί ηγεμόνευ
σε μέχρι τό 1861, ό ναός έκαλλωπίσθη. δ) Ή άνέγερση τού ναού έλαβε 
χώραν κατόπιν ένεργειών, αγώνων καί δαπανών τού «Κοινού τής Σινα-

181. Ί. Βολανάκης, Βυζαντινά καί Μεταβυζανηνά νανδρια τον Κάστρου Χώρας 
Καλύμνου, «Κάλυμνος - Ελληνορθόδοξος όρισμός τού Αιγαίου», ’Αθήνα 1994, σ. 106.
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σου», ε) Ή επισκευή και ό καλλωπισμός τού ναοΰ, πού έλαβαν χώραν το 
1850, έγιναν επί τής εποχής τού Μητροπολίτου Καισαρείας τής Καππαδο
κίας Παϊσίου Κεπόγλου (1777-1871).

Ό Παΐσιος έγεννήθη περί το έτος 1777 στα Φάρασα τής Καππαδοκίας. 
’Από ενωρίς έδειξε μεγάλην εύφυία καί κλίση προς τα γράμματα καί ετυχε 
εύρείας παιδεύσεως. Τό έτος 1832 έχειροτονήθη Μητροπολίτης Καισαρείας 
τής Καππαδοκίας, σέ μίαν εποχή, κατά τήν όποιαν ô πληθυσμός τής επαρ
χίας του ύφίστατο απηνή διωγμόν υπό τών Τούρκων Μουσουλμάνων. Ό 
Παΐσιος άγωνίσθηκε θαρραλέως για τή διάσωση τού ελληνικού στοιχείου 
τής επαρχίας του. Έδειξε τόσες πολλές καί μεγάλες ικανότητες, ώστε έκλή- 
θη έπανειλημμένως στό Οικουμενικόν Πατριαρχεΐον τής Κωνσταντινουπό
λεως, προκειμένου νά συμβάλει στήν επίλυση πολλών καί δύσκολων προ
βλημάτων, μεταξύ τού Οικουμενικού Πατριαρχείου καί τού ’Οθωμανικού 
Κράτους182.

Στήν ανατολική εσωτερική πλευρά τού προπύλου τού ναοΰ τών ’Αγίων 
Κωνσταντίνου καί Ελένης καί εκατέρωθεν τής κυρίας εισόδου αύτοΰ, παρί- 
σταται ανάγλυφο, είκονίζον κληματίδα σέ φυσικό μέγεθος, μέ βλαστούς, 
φύλλα καί σταφυλές 183, πού άποδίδονται κατά φυσιοκρατικό τρόπο. Τό 
ανάγλυφο είναι χρωματισμένο καί ό έπισκέπτης άντικρύζοντας αυτό, σχη
ματίζει αρχικά τήν εντύπωση, ότι πρόκειται για πραγματική κληματίδα, ή 
όποια απλώνει τούς κλάδους της καί καλύπτει τόν χώρο τού προπύλου τού 
ναού καί τούς έκει ευρισκομένους πιστούς. Είναι άξιοσημείωτο ότι τό θέμα 
τής αμπέλου καί τής κληματίδας γενικότερα είναι συνήθη στή χριστιανική 
τέχνη από τα πρώτα χριστιανικά χρόνια μέχρι σήμερα καί σχετίζονται προς 
τούς λόγους τού ’Ιησού Χριστού: «Έγώ είμί ή άμπελος ή αληθινή»184.

Εντός καί εκτός τού ναού τών Αγίων Κωνσταντίνου καί Ελένης τής 
Σινασοΰ τής Καππαδοκίας διατηρούνται παλαιά μαρμάρινα αρχιτεκτονικά 
μέλη, μεταξύ τών όποιων συγκαταλέγονται καί τα εξής:

α) Βάσεις κιόνων.
β) Κορμοί κυλινδρικών, άρραβδώτων κιόνων.

182. Πρβ. Ν. Λ. Φορόπουλος, «Παΐσιος ό Κεπόγλου, Μητροπολίτης Καισαρείας 
τής Καππαδοκίας», Θρησκευτική καί Ηθική Εγκυκλοπαίδεια (έκδ. Άθ. Μαρτίνου), 
τόμ. 9, ’Αθήνα 1966, στ. 1065.

183. Τόσον ή άμπελος, όσον καί ό κισσός αποτελούσαν άπό τήν αρχαιότητα 
Ιερά φυτά, σχετιζόμενα προς τή λατρεία τού Διονύσου. Ένωρίτατα παρελήφθησαν 
αυτά άπό τούς Χριστιανούς καί έχρησιμοποιήθησαν μέ νέον περιεχόμενον.

184. Ίω. I, 15.
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γ) Κιονόκρανα.
δ) ’Αρχιτεκτονικό μέλος, επί του όποιου υπάρχει ανάγλυφος παράστα

ση δικεφάλου άετοΰ,85.
ε) Μέλος, φέρον άνάγλυφον παράσταση Έξαπτερύγου.

στ) Μέλος, φέρον άνάγλυφον παράσταση δύο άντωπών δρακόντων185 186 187.
Επίσης σέ ορισμένα από τα μέλη αυτά διατηρούνται παλαιές επιγραφές 

στην ελληνική γλώσσα. Είναι πολύ πιθανόν ό ναός των ’Αγίων Κωνσταντί
νου καί Ελένης να άνηγέρθη στή θέση παλαιοτέρου χριστιανικού ναού.

37. Τσαρδάκ (Çardak), βασιλική

Νότια τού Göreme τής Καππαδοκίας καί σέ απόσταση 5 χλμ. περίπου από 
αύτό, κειται ό οικισμός «Çardak», λέξη τουρκική, ή οποία σημαίνει «φύλλω
μα, φυλλωσιά, σκιάδα». Σέ μικρή απόσταση άπό τόν οικισμό αυτόν κειται 
παλαιοχριστιανική βασιλική, ή όποια σήμερα χρησιμοποιείται ώς μουσουλ
μανικό τέμενος. Τό κυρίως σώμα τής βασιλικής εμφανίζει ορθογωνίου σχή
ματος κάτοψη καί έχωρίζετο σέ τρία κλίτη. Άπό αυτά τό μεσαίο ήτο ευρύτε
ρο των πλαγίων καί έπερατούτο σέ μεγάλη αψίδα προς άνατολάς, εσωτε
ρικά ήμικυκλική καί εξωτερικά πεντάπλευρη ι87. Στον τοίχο τής αψίδας 
ανοίγονται τρία παράθυρα. Τα πλάγια κλίτη περατοΰνται προς άνατολάς σέ 
ευθείες πλευρές. Δυτικά τού κυρίως σώματος τής βασιλικής ήτο προσκεκολ- 
λημένος ορθογωνίου κατόψεως νάρθηκας.

Ή βασιλική αυτή είναι κτισμένη μέ μεγάλου μεγέθους, ορθογωνίου σχή
ματος λιθοπλίνθους, άπό καστανέρυθρο τραχείτη καί κατά τό ίσόδομο σύ
στημα, έκαλύπτετο δέ μέ κτιστές, ήμικυλινδρικές οροφές (θολωτή βασιλική), 
σύμφωνα μέ πρότυπα τής Συρίας.

Ή βασιλική τού Τσαρδάκ άνηγέρθη πιθανότατα κατά τόν 5ον αιώνα 
μ.Χ. ’Αργότερα εντοιχίσθηκαν οί κιονοστοιχίες καί ή λατρεία περιορίσθηκε

185. Ό αετός ήτο αρχικά σύμβολο τού Διάς καί έχρησιμοποιήθη έπίσης ευρύ
τατα άπό τούς Ρωμαίους. Ό δικέφαλος άετός ήτο άρχικά σύμβολο της Βυζαντινής 
Αυτοκρατορίας καί μετά τήν "Αλωση τής Κωνσταντινουπόλεως υπό των Τούρκων 
(1453 μ.Χ.) άπέβη σύμβολο τής ’Ανατολικής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας καί τού Πα
τριαρχείου τής Κωνσταντινουπόλεως.

186. Οί δράκοντες παρίστανται συχνά στους χριστιανικούς ναούς καί συμβολί
ζουν τις δυνάμεις τού κακού, τις όποιες ένίκησε ό Ιησούς Χριστός.

187. 'Ικανός άριθμός παλαιοχριστιανικών βασιλικών τής Μικράς ’Ασίας, τών 
νήσων τού Αιγαίου Πέλαγους καί τής Κύπρου φέρουν άψίδες εσωτερικά ήμικυκλι- 
κές ή πεταλοειδείς καί εξωτερικά πολύπλευρες.
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μόνον στον χώρο του μεσαίου κλιτούς αυτής. Μετά τήν κατάληψη τής περι
οχής υπό των ’Οθωμανών Τούρκων ή βασιλική μετετράπη σε μουσουλμα
νικό τέμενος, τό όποιο βρίσκεται σέ λειτουργία μέχρι σήμερα, μέ άποτέλε- 
σμα τή διατήρηση τού οικοδομήματος σέ καλή σχετικά κατάσταση|88.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Ή έρευνα τών χριστιανικών αρχαιοτήτων καί μνημείων τής Μικράς ’Ασίας 
μάς οδηγεί μεταξύ άλλων καί στα ακόλουθα συμπεράσματα:

1. Ό Χριστιανισμός, ή νέα θρησκεία τής αγάπης, τής συγγνώμης, τής 
ανοχής καί τής συναδελψώσεως τών λαών ολοκλήρου τής Οικουμένης, έγινε 
ένωρίτατα γνωστός στις περιοχές τής Μικράς ’Ασίας, όπου είχαν δημιουρ- 
γηθει καί ακμάσει ύψηλοί πολιτισμοί καί διάφορες θρησκείες κατά τή διάρ
κεια τών αιώνων.

2. Ήδη κατά τούς άποστολικούς χρόνους ήλθαν στή Μικρά ’Ασία ’Από
στολοι, όπως ό Παύλος, ό Πέτρος, ό Φίλιππος, ό ’Ιωάννης ό Θεολόγος καί 
άλλοι, μαζί μέ τούς στενούς συνεργάτες των, όπου έκήρυξαν τό Εύαγγέλιο 
καί ίδρυσαν τις πρώτες χριστιανικές ’Εκκλησίες.

3. Ό ’Απόστολος Φίλιππος έζησε, έδρασε καί έμαρτύρησε στην Τεράπο- 
λη τής Φρυγίας. Έκει καί έτάφη καί επί τού τάφου του άνηγέρθη μεγαλο
πρεπής οκταγωνικός ναός, τά έρείπια τού όποιου προξενούν τόν θαυμασμό 
τών πολυαρίθμων έπισκεπτών μέχρι σήμερα.

4. Ό ’Ιωάννης ό Θεολόγος, σύμφωνα μέ αρχαιότατη παράδοση, έπέρασε 
τά τελευταία έτη τής ζωής αύτοϋ στήν Έφεσο, όπου άπέθανε καί έτάφη. 
’Επί τού τάφου του άνηγέρθη κατά τόν 4ο αιώνα μ.Χ. χριστιανικός ναός. 
’Επί βασιλείας τού αύτοκράτορος τού Βυζαντίου ’Ιουστινιανού τού Α' (527- 
565 μ.Χ.) άνηγέρθη στήν ίδια θέση μεγαλοπρεπής βασιλική, τά λείψανα τής 
οποίας διατηρούνται μέχρι σήμερα.

5. Στα τέλη τού 1ου αιώνα μ.Χ. ύπάρχουν στή Μικρά Άσία οργανωμέ
νες χριστιανικές Εκκλησίες, τελούσες ύπό ’Επίσκοπον. Μεταξύ αύτών

188. Ή μετατροπή χριστιανικών ναών σέ μουσουλμανικά τεμένη, τόσον σέ 
περιοχές τής Μικράς ’Ασίας, όσον καί σέ περιοχές τής χριστιανικής Οικουμένης, 
μετά τήν εξάπλωση τού ’Ισλαμισμού καί τήν κατάληψη τών περιοχών αύτών ύπό 
Μουσουλμάνων, είχε ώς αποτέλεσμα τήν καλή σχετικά διατήρηση τών οικοδομη
μάτων αύτών, επειδή δέ έχρησιμοποιοϋντο ώς οίκοι λατρείας, ετύγχανον σεβα
σμού, συντηρήσεως καί περιποιήσεως.
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είναι καί οί έξης: α) Εφέσου, β) Σμύρνης, γ) Περγάμου, δ) Θυατείρων, 
ε) Σάρδεων, στ) Φιλαδέλφειας καί ζ) Λαοδικείας (Άποκάλνψίς 1,11).

6. Κατά τούς παλαιοχριστιανικούς χρόνους άνηγέρθησαν στις περιοχές 
της Μικρός Ασίας πολυάριθμοι, μεγάλων διαστάσεων καί πλούσια διακο
σμημένοι χριστιανικοί ναοί, οί όποιοι άπετέλεσαν σπουδαία λατρευτικά 
κέντρα.

7. Ό αριθμός, τό μέγεθος καί ό πλούτος των χριστιανικών ναών της Μι
κρός ’Ασίας προϋποθέτουν μεγάλο άριθμό Χριστιανών κατοίκων, καθώς καί 
οικονομική, πνευματική, καλλιτεχνική καί γενικότερα πολιτιστική άνθηση.

8. Ή μετάβαση από τις αρχαίες θρησκείες στον Χριστιανισμό φαίνεται 
ότι έγινε ομαλά. Οί βασικές δομές στήν κοινωνία, τήν πολιτική, τήν παρα
γωγή, τήν οικονομία καί τήν τέχνη παραμένουν σχεδόν οί ίδιες, όπως καί 
κατά τήν προχριστιανική εποχή.

9. Τα παλαιοχριστιανικά μνημεία τής Μικρός ’Ασίας καί τής χριστια
νικής Οικουμένης, γενικότερα, άποτελοϋν τήν τελευταία περίοδο ακμής τού 
αρχαίου έλληνορρωμαϊκοϋ κόσμου.

10. Οί χριστιανικοί ναοί τής Μικρός ’Ασίας ανήκουν κατά κανόνα στον 
τύπο τής τρίκλιτης, ξυλόστεγης, έλληνιστικής βασιλικής. Μικρός σχετικά 
άριθμός μνημείων ανήκει στον τύπο τής θολωτής, ανατολικής βασιλικής. Σέ 
ακόμη μικρότερο άριθμό χριστιανικοί ναοί τής παλαιοχριστιανικής έποχής 
τής Μικρός ’Ασίας άνήκουν καί σέ άλλους αρχιτεκτονικούς τύπους (οκτα
γωνικοί, ναοί μέ κυκλική κάτοψη, τετράκογχοι, τρίκογχοι κ.λπ.).

11. Τά παλαιοχριστιανικά μνημεία τής Μικράς ’Ασίας αρχίζουν νά ερει
πώνονται από τά μέσα τού 7ου αιώνα μ.Χ. καί έξής, έξ αιτίας τών άραβι- 
κών έπιδρομών, εμφυλίων πολέμων, πυρκαϊών, σεισμών, πλημμυρών κ.λπ.

12. ’Από τά μέσα τού 9ου αιώνα μ.Χ. καί έξής, από τά έρείπια τού άρχαί- 
ου κόσμου άρχίζει νά αναδύεται ένας νέος κόσμος, ό όποιος είναι τελείως 
διάφορος τού παλαιού.

13. Κατά τή βυζαντινή εποχή ή Μικρά ’Ασία άποτελει τή σπονδυλική 
στήλη τής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή εφοδιάζει τό Κράτος μέ 
άνθρώπους, τρόφιμα καί ό,τι άλλο έχει ανάγκη.

14. Μετά τή μάχη τού Μαντζικέρτ (1071 μ.Χ.) αρχίζει ή βαθμιαία κατά- 
κτηση τών περιοχών τής Μικράς ’Ασίας υπό τών Σελτζούκων Τούρκων 
καί άργότερα υπό τών ’Οθωμανών Τούρκων, ή όποια διήρκεσε περίπου 
τέσσερις αιώνες, μέ άποτέλεσμα τον βαθμιαίο έξισλαμισμό καί τον έπακο- 
λουθήσαντα έκτουρκισμό τών παλαιοτέρων κατοίκων της, κατά κανόνα 
Ελλήνων ή έξελληνισθέντων καί 'Ορθοδόξων Χριστιανών ώς προς τό 
θρήσκευμα.
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15. Στις αχανείς περιοχές τής Μικράς ’Ασίας διετηρήθησαν ολιγάριθμες, 
μικρές νησίδες Ελλήνων ’Ορθοδόξων Χριστιανών, κυρίως επί των δυτικών 
παραλίων άλλα καί στήν ένδοχώρα.

16. Καί διά μέν τούς Χριστιανούς τών δυτικών παραλίων τής Μικράς 
’Ασίας έχομε ειδήσεις καί πληροφορίες κατά τούς επόμενους αιώνες τής 
τουρκικής κατακτήσεως, ενώ για εκείνους τής ένδοχώρας, οί πληροφορίες 
είτε σπανίζουν, είτε απουσιάζουν παντελώς, μέχρι περίπου τις αρχές τού 
18ου αιώνα μ.Χ.

17. ’Από τόν 18ο αιώνα μ.Χ. καί εξής οί "Ελληνες Χριστιανοί τής Μικράς 
’Ασίας αύξάνονται, τυγχάνουν ορισμένων προνομίων, οργανώνονται γύρω 
άπό τήν ’Ορθόδοξη ’Εκκλησία καί τά κοινά καί προοδεύουν σέ όλους τούς 
τομείς.

18. Ή Μικρασιατική Καταστροφή (Αύγουστος 1922) είχε ώς άποτέλε- 
σμα τήν ’Ανταλλαγή τών πληθυσμών μεταξύ Ελλάδος καί Τουρκίας. 'Υπο
λογίζεται, ότι περίπου 1.500.000 "Ελληνες ’Ορθόδοξοι Χριστιανοί άναγκά- 
σθηκαν να έγκαταλείψουν τις προαιώνιες εστίες των στή Μικρά ’Ασία καί 
νά έγκατασταθοΰν στήν Ελλάδα, ενώ περίπου 500.000 Τούρκοι Μουσουλ
μάνοι έγκατέλειψαν τήν Ελλάδα καί έγκατεστάθησαν στή Μικρά ’Ασία.

19. Οί χριστιανικοί ναοί τής Μικράς ’Ασίας συνεπείμ τών ιστορικών 
περιπετειών, είτε κατεστράφησαν όλοσχερώς, είτε μετετράπησαν σέ μου
σουλμανικά τεμένη, οπότε καί διετηρήθησαν, είτε άπέκτησαν άλλη χρήση.

20. Ή έρευνα, ή μελέτη καί ή δημοσίευση τών χριστιανικών άρχαιοτήτων 
καί μνημείων τής Μικράς ’Ασίας θά πρέπει νά συνεχισθούν, έπειδή μεταξύ 
άλλων συμβάλλουν καί στήν πληρέστερη γνώση τής τέχνης καί τής ιστορίας 
τών άνθρώπων εκείνων, οί όποιοι έπί αιώνες έζησαν, έδρασαν καί έδη- 
μιούργησαν έναν υψηλό πολιτισμό στις περιοχές αύτής. Ό πολιτισμός αύτός 
επηρέασε μεγάλως τόν ευρωπαϊκό καί τόν παγκόσμιο πολιτισμό γενικότερα 
καί έξακολουθεϊ νά συμβάλλει στήν περαιτέρω διαμόρφωση αύτοΰ.

Χειμώνας 2002
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Είκ. 2. Σμύρνη. Cumhuriyet Cadetesi. Konak Camii.
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Ebe. 3. Σμύρνη. Cumhuriyet Caddesi. Konak Camii.
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ΕΙκ. 4. Σμύρνη. Παραλιακή λεωφόρος. Οικία - Μουσείο Kemal Atatürk.
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Είκ. 5. Σμύρνη. !Ακρόπολη (Kadifekale). Πύλη.

ΕΙκ. 6. Σμύρνη. 'Ακρόπολη (Kadifekale). Λείψανα τειχών - Πύργοι.
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ΕΙκ. 7. Σμύρνη. 'Ακρόπολη (Kadifekale). 'Εσωτερικό φρουρίου - κτίριο.

Είκ. 8. Σμύρνη. 'Αρχαία ’Αγορά.
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Είκ. 9. Σμύρνη. ’Αρχαία 'Αγορά.

Είκ. 10. Σμύρνη. Αρχαία Αγορά.
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Είκ. 11. Σμύρνη. ’Αρχαιολογικό Μουσείο. Γενική άποψη.

16

ΕΙκ. 12. Σμύρνη. Αρχαιολογικό Μουσείο. Τμήματα άπό όύο παλαιοχριστιανικούς 
μαρμάρινους άμβωνες.
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ΕΙκ. 13. Έφεσος. Θέατρο.

Είκ. 14. Έφεσος. Θέατρο.
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ΕΙκ. 15. "Εφεσος. Θέατρο.

Ε'ικ. 16. "Εφεσος. Ή Άρκαδιανή οδός άπό το Θέατρο προς το λιμάνι.
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Είκ. 17. Έφεσος. Όόός Κουρητών.

Ein. 18. Έφεσος. 'Οδός Κουρητών.
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Ε’ικ. 19. Έφεσος. Βιβλιοθήκη Κέλσου. Πρόσοψη.

ΕΙκ. 20. ’Έφεσος. Βιβλιοθήκη Κέλσου. Πύλη προς τήν ’Αγορά.
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Είκ. 21. Έφεσος. Ναός αύτοκράτορος Άδριανοϋ.

ΕΙκ. 22. Έφεσος. Ναός αύτοκράτορος Άδριανοϋ.
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Είκ. 23. Έφεσος. Βασιλική Παναγίας.

Είκ. 24. Έφεσος. Βασιλική Παναγίας. Βαπτιστήριο.
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Είκ.25. Έφεσος. Βασιλική Παναγίας. Βαπτιστήριο - Κολυμβήθρα.

Είκ. 26. Έφεσος. Βασιλική Άγ. Ίωάννου Θεολόγου. 'Άποψη άπό Λ. προς Α.
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Είκ. 27. Έφεσος. Βασιλική Άγ. Ίωάννου Θεολόγον. Άποψη imo A. προς Δ.

ΕΙκ. 28. Έφεσος. Βασιλική Αγ. Ίωάννου Θεολόγον. Ιερό Βήμα - Αγία Τράπεζα. 
Κίονες Κιβωρίου.
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Είκ. 29. *Εφεσος. Βασιλική Άγ. Ίωάννου Θεολόγου. Βαπτιστήριο - Κολνμβήθρα.

ΕΙκ. 30. Έφεσος. Οικία τής Παναγίας (Meryemana Evi).
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Είκ. 31. Έφεσος. Οικία τής Παναγίας (Meryemana Evi).

Είκ. 32. Έφεσος. Αρχαιολογικό Μουσείο Selçuk. Παλαιοχριστιανικός άμβων.



252 ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛ. ΒΟΛΑΝΑΚΗΣ

ΕΙκ. 33. Λαοδίκεεα Φρυγίας. Μεγάλο Θέατρο.

ΕΙκ. 34. Λαοδίκεια Φρυγίας. Μεγάλο Θέατρο.
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Είκ. 35. Λαοόίκεια Φρυγίας. «Decumanus Maximus». Πλακόστρωτο. 
’Αρχιτεκτονικά μέλη.

Είκ. 36. Λαοόίκεια Φρυγίας. «Decumanus Maximus». ’Αρχιτεκτονικά μέλη.
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Είκ. 37. Λαοδίκεια Φρυγίας. «Decumanus Maximus». ’Αρχιτεκτονικά μέλη.

Είκ. 38. Λαοδίκεια Φρυγίας. Παλαιοχριστιανική βασιλική. 
'Αψίδα Ίεροϋ Βήματος άπό Ν. προς Β.
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ΕΙκ. 39. Λαοδίκεια Φρυγίας. Παλαιοχριστιανική βασιλική. Γενική άποψη.

Είκ. 40. Μίλητος. Θέατρο.
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Είκ. 4L Μίλητος. Θέατρο.

Ein. 42. Μίλητος. Θέατρο.
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