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Ό τάφο* είναι τών πρώτων χριστιανικών αιώνων, κείται δε
ΐντος τον Ίεροϋ Βήματος παρά την προοκομιδην ενός παλαιού
ήρειπωμένου χριστιανικοί* ναού κείμενου επί γηλοφικοϋ επάρματος και περιλαμβανόμενοι' εντός τον σχεδιαγράμματος της Νέας
3
Αγχιάλου.
Φαίνεται δε ou ό ναός ανήκει εις τους οκτώ πρώτους αιώνας
τον Χριστιανισμού και ιδίως εις τους Γ' και _Γ εως Ç ' μ Λ.
αιώνας, ώς εξάγεται εκ των αρχαίων διαστύλων, τών θωρακίων,
και άλλων αρχιτεκτονικών μελών του ναοΰ μετά θαυμάσιων
γλυφών. Τον ναον τούτον επεακεψάμεϋα και περιέγραψα μεν τώ
1900 ήμεΐς και ό κ. Σπυριδάκις m τφ Δελτίφ
της Φιλαρχ. Έται·
ρείας α"Οϋρυος» (τεύχος Γ' σελ. 15). Ένηργήααμεν δ3 εσχάτως
μυρίας καταβαλόντες φροντίδας ίνα δ λόφος ούτος, εφ3 ου ό ναός,
εξαιρε&Α, τον#' όπερ και έπραξε πάνυ προϋ·ύμως δ νομομηχα*
νικάς Βώλου κ. Γ. Δημητρόπουλος. "Εσχάτακ δε ό έφορος τών
αρχαιοτήτων κ. 'Άρβανιτόπουλος επέτρεψε ιώ εργολάβψ να ανα
σκαφή τα ΰεμέλια τοϋ ναον και αφαίρεση τους λί&ους προς οικοδομην οικιών και ή εκσκαφι; εγένετο μέχρι 2 μέτρων. 3Εννοεϊται
δ* Οτι Ιπί της γωνίας τοϋ αριστερού κλύτονς του ναον εις έλ.άχιστον βά&ος άνεκαλνφάη υπό τών εργατών y πλάξ φέρουοκ κρίκον σιδηρούν, δι* ης ητο t π ιπω ματωμένη ή οπή. Ταύτης δ άφαι*
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ρεθείσης υπό τών εργατών και συληθένχος του τάφον, κατασυνετρίβηοαν και τα δοτά τα εν τω τάφφ δια των ποδών. Δια της
όπης κατέρχεται τις δια δ βαθμίδων λίθινης κλίμακος εντός τάφον
επιμήκους θολωτού (καμαρωτού) και έχοντος έπικεχρισμένας
δι'άσβεστου τάς πλευράς τών τοίχων.
Είναι δε Ιπεστρωμένος δια μεγάλων λν&ίνων πλακών (μαλτε.
ζόπετραις κοινώς), αιτινες φέρουοιν οπας διαμέτρου Ο, f*. Ο δ
περίπου, εις ΐοας αποστάσεις απ' αλλήλων. Τα δε δοτά είναι κί
τρινα και καθαρά.

Β'
Σύγκριύις προς άλλα uviujurui.
Και τοιαύτη μεν ή περιγραφή του τάφου.*Αλλ9 είς ποιον πρόσω·
πον ανήκει ; 'Επιγραφή τις δεν ευρέθη μέχρι τοΰδε ! ΟΙχ
ψτον δμως ημείς γνωρίζομε» 2—3 ϊπιγραφάς τών πρώτων
χριστιανικών χρόνων, μεθ' ών θ9 αποπειραθώ μεν Άλλοτε να
σνσχετίσωμεν τον τάφον τούτον. Δυστυχώς όμως εις την 'Ελλάδα
δεν ε'χομεν περιοδικά, όπως τοιαύτα ζητήματα άναπτύξωμεν κα'
τοϋτο διότι δεν υποστηρίζονται fmò του κοινού.
Καθ9 ή μας ô τάφος ούτος ανήκει :
α') είς ιερωμενον πρόσωπον' κα)
β') εις Ιπίσημον πρόσωπον.
'Ανήκει εις 'ιερωμενον πρόσωπον διότι δ τάφος κείται h τώ
ίερφ βήματι' ανήκει εις επίσκοπόν τίνα τών Φθιωτίδων Θηβών
τών πρώτων χριστιανικών αιώνων. 'Εάν συσχετίσωμεν λέξεις
τινάς μιας επιγραφής, άποκεκρουμένης δυστυχώς πανταχόθεν υπό
τών κτιστών, την οποίαν προ τριετίας (δτε ô κ. Η. Τοπάλης έκτιζε
το μελισσομάνδρι) διερχόμενοι εκείθεν και μεταβαίνοντες εις Βώλον
συνεστησαμεν τοις κτίσταις να φυλάξωσι, τουλάχιστον το εναπολειφθεν τεμάχιον και κομίσωσιν αυτό εις Άλμυρόν, δπως αμειφθώσιν. 'Όντως βκομίσθη ϋπ9 αυτών ο λίθος ούτος δημοσιευθείς h τφ
Γ;' τεύχει τον Δελτίου
της h Άλμυρφ
Φιλαρχαίου Έτσι·

—
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ρείας «"Οθρυοςη (οελ. 27, αριθ. 10), ε"χων μήκος μεν Ο,1' 24,
πλάτος δε 0,μ 39 και πάχος Ο," 12 και νψ. γρ. 0,μ 02 :
AIHCOHCATP
fòrtr/i
Κ Α Ι β Ν c*3©|lVieNOIC Κ Α Ι
ΛΠΛΓ6ΠΡΟΙ
··..

.... Μ ίτ τα·λίτ;? Or.sa^fóv
Β εν φθόνοι? και...
ά-ο (;) ί Πρωτογ[ον ;
(r, m m Πρωτογ[ον : ...
κατά τον κ. Kern).

Και επειδή η φράοις [Θ ε τ τ α λ ί η ς θ η ο α υ ρ[ον] νπαινίττεται νεκρον πολύτιμον άποκείμενον εν τινι ναώ των άκμαζον*
αών τότε Φθιωτίδοίν Θηβών και εν τφ επομενω οτίχω «κ α ι è ν
φ & ι μ ε ν ο ι ς και...»
έννοητέον μεταξύ των αποθανόν
των, διότι φ & ί μ ε ν ο ς ô αποθανών είναι, και δ κατά tò
ήμισυ διασώαας ήμιν τα γράμματα τρίτος οτίχος περιέχων την
κεκολωβωμένην ίπιγραφήν, άλλα λίαν σπονδαίαν διό. το θέμα
ημών λες"ιν ΓΙ ρ ω τ ο γ ... , ην επανενρίοκομεν èv τφ κατά το
παρελθόν έ'αρ άνασκαφεντι δαπάναις του κ. Π. Τοπάλη δαπέδφ
ιρηφιδωτφ τον ιερόν βήματος χριστιανικού τίνος ναον παλαιού»
ένθα διεσώθη εν τφ κέντρω δια ψήφων λίθινων ή επιγραφή :
ΠΡΩΤΟΓΟ
<=ΠΟΙΗ©Η
ΙΔΙΩΝΣ···.
ΚΑ

Ποωτυγ&[νον ; . . . !
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Φρονονμεν δτι αμφότεραι αΰται αϊ επιγραφαί ανάγονται εις
τους αντονς περίπον χρόνους και αναφέρονται εις το αυτό àvxtm
κείμενον. Τρίτη τις επιγραφή ευρεθείσα èv τω αντφ τόπφ και
δημοσιευθείσα èv τω Δ F λ τ ί ω της Φιλαρχαίον βΕταιρείας
«"Οθρνος» (τεύχος Τ', σελ. 27, αριθ. 39) περιέχει το όνομα
Λολλιανον τίνος νπηρετήσαντος Θωμά ίσως τω Άποστόλφ, περ1
ής δια μακρών θα διαλάβωμεν άλλαχοΰ' 6 δε Λολλιανος οντος
ι'σως θα απεστάλη πρώτος επίσκοπος τών Φθιωτίδων Θηβών·
Δυνατόν λοιπόν δ τάφος ούτος να περικλείη τα δοτα ί) τον
Λολλιανον ή ετέρου διακεκριμένον ίεράρχον, ΐοως Κ λέων ίο ν
επισκόπου Φθιωτίδων Θηβών νπογράψαντος κατά την Λ' Μ

— 60 —
Νίκαια Οίκουμενικήν Σύνοδοι·, η ετέρου τινός γνωσιοΰ ή άγνώοτον
επισκόπου Ì) μάρτυρος.
Είναι δε γνωστόν δτι ίντος των ναών τάφοι οολωτοί ιν εΐδει
κατακομβών ύπάρχουσιν εν 'Ελλάδι tv τί] νήοφ Μήλφ, περί ων
ό διακεκριμένος Χριοτιανολόγος κ. Γεώργ. Λαμπάκης Ιποιήοατο
άνακοίνωσιν èv τω èv Ά&ήναις οννελ&όντι Αρχαιολογικό» Συνε
δρία). Είναι Ol· γννίοτη | κατακόμβη Μήλωνος τον πρεοβντέρον
και της ΰνγατράς αντον Στεφανίδος, και | κατακόμβη τών
πρεσβυτέρων.
'Επειδή δε εν τω βορει'φ Μεσαιωνικό) Άλμυρω, ήτοι m νυν
Nia Άγχιάλφ επί της κορυφής ετέρου λόηιου αώζεται νεκροταψεΐον έχον οεουλί,μένους λιθόκτιστους τινάς τάφους θολωτούς
καί επιμήκεις τών πρώτων χριστιανικών χρόνων, ών τινές είοι
δίοωμοι ή τρίοωμοι, ώς εν Μήλφ (Δελτίον Χριστιανικής9Αρχαιο
λογικής 'Εταιρείας, τενχ. Ζ'. σελ. 33), δια τοϋτο δικαιούμενα
και τον ήμέτερον τάφον έχοντα διαστάσεις μήκους μεν 2,1*.20
πλάτους δε l,t*. 20 και τας αντάς αναλογίας να τον αποδώ'
οωμεν εις τους πρώτους χριστιανικούς αιώνας, ανήκοντα εις
riva επίσκοπον τών Φΰιωιίδων Θηβών. Καί επειδή, κατά τον
χ. Γ. Λαμπάκην, al κατακόμβαι της Μήλου άνήκουσιν εις τους
τρείς πρώτους αιώνας του χριστιανισμού, φρονοϋμεν δτι και ô
ημέτερος τάφος εις την αυτήν εποχήν ανήκει.
'Αλλ' 6 κ. Ααμπάνης λέγει δτι οι τάφοι της Μήλου Ισυλή&ησαν, ώστε δεν είναι γνωστόν τί περιεΧχον. e Επομένο>ς καί ο ημέτε
ρος τάφος συληϋεις δεν είναι γνωστόν τί περιεΐχεν.
Ό κ. Λαμπάκης èv τφ Δελπίφ της Χρισιιαν. Άρχαιολ. Εται
ρείας (V σελ. 81) αναφέρει ou ό τάφος τής Βασιλίσσης Θεοδώρας
èv "Αρτιι σώζεται εν τω φέρων όμφ ναώ εν τφ δεξιφ κλίτει του
γυναικωνίτου, έχων και ούτος τας οπας. ας και δ ημέτερος επί τον
δαπέδου αύτοϋ.
Αλλα και εν ti/ μονΓ/ Δαφνιού γνωρίζομεν, δτι νπήρχεν υπό
γειος κρύπτη, m fj έτιϋεντο τα οστά τών Φράγκων δουκών τον
Οίκον Λελαρός, αλλ* ουχί èv τω ιερφ βήματι. *Η ϋέσις αυτή évi»
σγυει yμας, δτι υ τάφος ανήκει εις κληρικον ή μάρτυρα.
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Ό δε Σκαρλάτος Βυζάντιος εν τί} π ε ρ ι γ ρ α φ η της Κ ω m
σ τ α ν τ ι ν ο ν π ό λ ε ο) ς (τόμ. Α', σελ. 391) περιγράφων τον
9
Βυζαντιακον vaòv των άγιων Αποστόλων
λ.έγει δτι h αντώ έϋάπτοντο μόνον οι Βασιλείς και οί Πατριάρχαι και απηγορενετο εν
αντφ ή ταφή ετέρων ανϋρώπων^
"Επομένως ο Βυζαντινός
ιστόρικος Γλύκας λέγει δτι εν τω <ερφ βήματι εκειντο τα τίμια /.st
ipava των €Αγίων Άποοτόλων
και των πατριαρχών. Τα δε ίγκαίνια αντον έτελέσϋησαν, ώς και η κατάϋεσις των τιμίων
λειψάνων
9
των Αποστολέων m 2S Ίονλίον
τον 552 έτους,
άποϋανονσης
ήδη της βασιλύσσης Θεοδώρας. «Και διήλ.ϋεν δ επίσκοπος Μηνάς
μετά των άγιων Αειψάνων καθήμενος
εν οχήματι
χρναφ βασί'
λιχφ διαλάΰφ και κρατών τάς τρεϊς ΰήκας τών * Αγίων
Άποοτό·
/.ων εις τα γόνατα αντον και οντο)ς εποίησε τα εγκαίνια», κατά
ι
τον ιστορικόν
Θεοφάνΐ/v ( ).
9
"Αγνιοστον
Ö είναι, εάν, οπόταν εκυριεύϋη
ή Κ<ονατarrivoνπολις imo τών Τούρκων καί 6 ναός οντος οπεδόΰη
μεν εϊς τον
πατριάρχην Γεννάδιον imo τον πορΰητον Σου/.τάν - Μωάμεθ τον
Β' , αλλ9επειδή νστερον εν τφ προαυλίψ τον ναον τούτον ενρέϋη
φονευμένος 9 Αγαρηνός τις, φοβη&είς δ πατριάρχης
κατέλιπε τον
vaòv τούτον και κατέφυγε
εις την μονην της
Παμμακάριστου,
οπού ήσαν ολίγοι χριστιανοί, δ δε ναός οντος ήρειπώΰη καί ήφανίσϋη και εκ τών ερειπίων αντον 'δρύ^
το Σονλταν
Μεχμετ Τζαμισί. Φαίνεται δ* δτι τότε άνο.ίρύχΰησαν και εζερρίφϋηοαι> τα
τίμια λείψανα τών 'Αποστόλων.
"Αλλοι δε λ.έγονσιν δτι ϊσο)ς τα
εϊχον παραλάβει οί Φράγκοι επί
Φραγκοκρατίας.
Οΰτω λοιπόν δυνάμε&α να βεβαιωθώ μεν δτι δ ναός οντος περιέκ?.ειε τάφον η άγιου τινός ιεράρχου τών Φ&ιΦτίδο>ν Θηβών, η
μάρτυρος τίνος τών πρώτων χριστιανικών
χρόνων, δν ίσνλησαν,
και έρρνπαναν
οί άϋλιοι βανδαλικφ τφ τρόπψ
Ιργάται οί εργα
9
ζόμενοι εις την άνέγερσιν τών οικιών της Νέας
Αγχιά).ου.
Έν Άλμνρφ xfi ιβ? % Αεχεμβρίον ,Α&Ζ'.

Ν. Ι. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

(*} Kai ή 'Ο&ωμανιχη uì'geots τών Μπ,εκταοηοων ^Αλητών μοναχών, ην
;ioeoßevovatv ol Άλήται 'Αλβανοί, âântovot τους νεχφονς τώ** xatà κα$ρονς
Μπαμπάδων
(πατέρων, ηγουμένων) αυτών èv τόΐς τεμένβαιν αυτών εξ
•ν καί υ έν SeooaUu Δονρβα?.1·Τεχχες ( Λουρβε—τάφος).
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