Τεμάχιον μ,αςμαςινον άμβωνος, έχ του Βοςείον
(Πίναξ

Μεσαιωνικού

Α'.)

Εις το εν *Αλμυ$φ μουόείον έκομίοαμεν προ διετίας εκ των ερειπίων τον Βορείου Μεσαιωνικού Αλμυρού, δπον νυν ΐδρνται η Νέα
Αγχίαλος, λί&ον άρχιτεχτονιχον μετά κοσμημάτων και ιδίως συμπλέγματος άκάν&ης δία&εούόης τον γϋρον του λί&ου.
Ό λί&ος έζήχ&η εκ βά&ους 1·",50 εκ τίνος κήπου , οπού δ πρώην
Ιδιοκτήτης του χωρίου κ. Παναγιώτης Τοπάλης είχε περιπεφραγμένον
κηπον καΐ μελιοαώνα, ήδη δε, αφαιρεθέντος του περιβόλου είς την οΐκοδομην των οίκιών της νέας πόλεως, δ χώρος ευκόλως ανευρίσκεται
ΰπισ&εν των ξύλινων παραπηγμάτων. Μετά δε του λί&ου τούτου έ%ήχ&ησαν καΐ άλλοι λί&οι αρχιτεκτονικοί βυξαντιακοί και σπόνδυλοι κιόνων εκ πορώδους λί&ου ραβδωτοί, ανήκοντες προφανώς είς άρχαιότατον Έλληνικον ναον της αρχαίας Πυράσου, ίσως είς τον ναον της Λήμητρος μνημονευόμενον υπό τε του Όμηρου1) και του Στράβωνος.2)
Μετά του λί&ου τούτου έκομίσαμεν καΐ έτερον λί&ον εκ λευκού
μαρμάρου, φέροντα κατά το πάχος κόσμημα τι βυξαντινόν, καΐ επομένως
ανήκοντα είς διάζωμα τι βυζαντιακοϋ ναού.
Και επειδή εκεί που εξήχθησαν και αλλά μάρμαρα βυζαντιακής αρχιτεκτονικής καΐ υπό του εφόρου των εν Θεσσαλία αρχαιοτήτων κ.
Ϊ4π. Ιίρβανιτοπούλου άνεκαλύφ&η εν ανασκαφή δοκιμαστική δαπάνη
τον χ. Π. Τοπάλη, γενομένη τω 1906, καΐ γωνία άρχαίον οίχοδομήματος
ελληνικού ή ρωμαϊκού εκ λευκότατου μαρμάρου, έπεται ότι ολόκληρος
δ χώρος εκείνος έκτεινόμενος μέχρι των προπόδων των λόφων και της
παραλίας κατελαμβάνετο κατά τε τους ρωμαϊκούς καϊ βυξαντιακούς χρόνους υπό των ωραιότερων καΐ έζοχωτέρων οίκοδομημάτων καϊ ναών
ελληνικών ή χριστιανικών.*) Λιότι αυτού που άνευρέ&ησαν εν λα&ραίαις άνασκαφαις ένεργη&είσαις ύπο Ιδιωτών και πλιν&οι ευμεγέθεις όπταϊ φέρουσαι σφραγίδα μεγάλοις γράμμασιν, 6ΚΚΛ8 ΘΗΒδ ήτοι Εκκλησίας Θηβών του Ε' μ. Χ. αΙώνος.*)
1) Όμ. Ίλιάδ. Β, 692.
2) Στράβ. θ\ 435.
8) Α. Άρβανπόπονλος, Πρακτικά Ιίρχαι,ολ. Εταιρείας τον 1907. 0*1. 170.
4) Λελτίον Φιλαρχ. Έταιρ. „"Ο^ρνο^" τεϋχος ς*. σ«λ. 30. Παράβαλ. Byz.
Zeitschrift XXI 165—167.
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Kai επειδή εις άπόοταβιν 40 λεΛτων της ώρας κείνται iiti τίνος
λόφον τα ερείπια της αρχαίας Φ&ιωτικήζ πόλεως Θηβών, έπεται ντι
κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους, οτε η ΠνραοΌς, κατά Στράβονα, ην
κατεβκαμ,μένη*), αϊ Φ&ιώτιδες θήβαι ειχον βννοικίβ&ϊ] κατά το πλείβτον
εν τη παραλία επί της Πνράβον, καϊ διετέλεσαν κατέχονται, τα όκήπτρα
τον εμπορίου μέχρι τον Η' μ. Χ. αΙωνος, οτε παραδόξως αναφαίνονται
οι δύο Μεσαιωνικοί Άλμνροί καϊ αϊ Φ&ιώτιδες Θηβαι. Πρέπει λοιπόν
να νποδέβωμεν άναγκαίως ότι αϊ Φ&ιώτιδες Θήβαι μέχρι τον Η' αιώνος, ήτοι μετά την καταότροφήν της Πνράβον, ήοαν βννωκιβμέναι εις
δύο cfvvoLxCag, άνω και κάτω, τ) είς δύο μάλλον πόλεις, την άνω επί
της αρχαίας &έβεως των Φ&ιωτίδων Θηβών και κάτω επί της &έαεως
της Πνραόον καϊ ότι δι &γνω6τον ήμΐν λόγον κατά τον μέβον αιώνα,
ήτοι κατά τον Η' αιώνα καϊ εφεξής η μεν κάτω πόλις μετωνομάό&η
ΒόρειοςϊΑλμνρός, η δ% άνω, έμεινε μετά τον άρχαίον ονόματος. Τους
λόγονς δ% της υπάρξεως τον Βορείου Άλμνρον εν τη frutisi ταύτΐ} της
αρχαίας Πνράόον έζε&έααμεν άλλοτε εν rfj μονογραφία ημών „Οι δύο
Μεσαιωνικοί Άλμνροϊ καϊ ό ι/ϊ)ν."2) 'Έκτοτε 81 ένοήόαμεν εκ των έλαχίότων ονντριμμάτων βνξαντιαχής αρχιτεκτονικής όποιον νπέρλαμπρον
κόβμον βνξαντιακής καλλιτεχνίας νπέκρνπτον τα ερείπια της περιδόζον
ταύτης εμπορικής μεγάλης πόλεως.*)
Οντω λοιπόν η πόλις πλοναία είς μελετάς βνξαντιακής αρχιτεκτονικής καΐ καλλιτεχνίας προκαλεί τάς μελετάς και τον δανμαόμον των
μνβτών της τέχνης ταύτης, εις ονς άφίενται οι πολνπλη&εΐς αρχιτεκτονικοί λί&οι και τα δύο άνακαλνφ&έντα &ανμ<χόίας τέχνης χριβτιανικά ψηφιδωτά.
Ημείς δε, ως και εν &ρ%Ύΐ τον αρ&ρον ημών είπομεν, &ά περίγράφωμεν φδε τον λίδον, ον δύο εΙκόνας παρατι&έμε&α (πίν. -^')·4)
Γ
Ο λί&ος είναι οτρογγύλος και διαιρείται είς δύο ημικύκλια, ων το
μεν 'εν οεν ενρέ&η, το Οε εύρε&εν είναι άποκεκρονβμένον πλαγίως δεξιά
κατά τι και κατά μείζον μέρος πλαγίως άριβτερα μέχρι 57 εκατοστών
τον μέτρον μήκονς. Πλην δε τούτον 6 λί&ος φέρει καϊ άπόζεομα μήκονς
47 εκατοστών, προελ&ον, φαίνεται, εκ πνρκαΐ'ας, έ% ί]ς άπετεφρώ&η 6
ναός. 'Ίχνη δε τρανώτατα πνρκαΐάς φέρονόι πολλά μάρμαρα, εξ ων
τεκμαιρόμενα ότι η πόλις αντη άλονΰα εν πολεμώ κατεοτράφη, άφον
1) Στράβ. Θ'. 436.
2) Ν. Ι. Γιαννόπουλου, Οϊ $νο Μεσαιωνικοί *Αλμ,υροϊ κ α ϊ ό ν ν ν , εν
Έπετηρίδι του Φιλολογικού Συλλόγου „Παρναββοΰ", τόμ. Η', καϊ άπόβη. αελ. 29.
3) cf. Άςβανιτοπούλου %κ&εαις εν Πρακτικοΐς Ιίρχαιολ. ^Εταιρείας του
ξ'τους 1907. σελ. 170.
4) cf. Π. Ν. Παπάγεωργίου, B y z a n t i n i s c h e Z e i t s c h r i f t Χ 37 οπού περιγράφεται μνημείον παρόμοιον με το ήμέτερον.
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προηγουμένως διηρχάγη, xcci παρεδόθη ύπο των επιδρομέων είς τάς
φλόγας. Πότε; είναι αγνωβτον. Πειραβμός δε τις ώ&εΐ ημάς να ύπονοήβωμεν δτι κατά τήΐ' αποφράδα έχείνην ημέραν της 15^ Μαρτίου
του 1311, καθ' ην εν μάχΉ &* του ουβτάδην παρά τάς 'όχ&ας του
Κουαρίου (;) εν τη πεδιάδι του Αλμυρού έφονεύετο ο δούζ των Άδηνων
Γουαλ&ήρος ό εκ Βριέννης μετά του άρίβτου xal χαταφράχτου Ιππικού
των Φράγχων χαϊ πεζών, ονγχειμένων όλων &μοϋ έχ 30000 ανδρών^
χαι παρεδίδετο είς τους Καταλανούς, νιχητάς ήδη, χαϊ μισθοφόρους
Τούρκου?, ου μόνον δλόχληρος ή χώρα του *Αλμυρού, οι δύο Αλμυροί,
αλλά xal δλόχληρος η Φ&ιώτις, ή Βοιωτία μετά της Αεβαδείας χαι των
Θηβών χαι η Ι4ττιχή μετά των !4&ηνών, οπού έγχατέβτηβαν το νέον
χράτος αυτών οι Καταλανοί, βυνέβη τούτο.1)
ΑΙ λεηλαόίαι xal διαρπαγαι χαι αίχμαλωόίαι των Καταλανών υπήρξαν μεγάλαι χαι φριχαλέαι. Ουδόλως δ9 άπί&ανον ότι θα προέβησαν
χαι είς εμπρησμούς. Τουλάχιστον τάς δύο πόλεις των Αλμυρών ένέπρη6αν, άφοϋ προηγουμένους τάς έδήωβαν χαι ήχμαλώτιόαν τους χατοιχους
αυτών. *)
Κάτω&ι φέρει αχτίνας έχπεμπομένας εχ τίνος στρογγυλού σημείου
του χέντρου xal διευ&ννομένας λοζώς χαι χαμπυλοειδώς εν εΐδει πύροστροβίλου. Το πάχος του χύχλου του λίδου περι&έει χόσμημα άχαν&ωτον λεπτότατης τέχνης, το δποΐον διαιρείται είς τρείς ζώνας χύχλω
βαίνουσας, ων η ανωτέρα αποτελείται έχ ρομβοειδών έζογχωμάτων, δίχην ώων, πλαγίως τε&ειμένων χαι διακοπτόμενων υπό δύο χα&έτων
Ομοίων συνηνωμένων, πλην μιχροτέρων, εξελισσομένων χατά μήχος της
περιμέτρου του λί&ου. Ή πρώτη αυτή ζώνη χωρίζεται δι ετέρας πλατυτέρας εν ΎΙ ή αχαν&ος εξελίσσεται χατά μηχος της περιμέτρου παραλλήλως τ% πρώτη ξώντ}. Αποτελείται δε αυτή έχ ραβδωτής στήλης άποληγούσης είς ελιχας μετ avd-εμίου, δίχην χροσσοϋ, xal εξ ης εν&εν χαι
έν&εν έχπέμπονται χλάδοι xal φυλλώματα άχάν&ου συνενούμενα χατά
το μέσον χαϊ σχηματίζοντα άψίδωμα, ύφ* ο ετέρα φύλλα άχάν&ου kxφυόμενα έχ της χάτω ζώνης διευθύνονται προς τα άνω χαϊ συναντ&σι
δια των χορυφων αυτών τα φυλλώματα του άφιδώματος, οπού άποχλείουσι το σχηματιζόμενον έχ των πλαγίων φυλλωμάτων αφίδωμα.
Τα φυλλώματα συνάπτουσι προς άλληλα τάς οξείας αυτών χορυφάς χαϊ
1) Ν. Ι. Γιαννόπουλου, Φ^ωτικά» ΜΗρ. 1891. αελ. 17. — Τάΰον
Αϊ Χςιατιανικοίΐ Ά&ήναα, εν Λελτίω Ίΰτορ. χαϊ 'Ε&νολ. Εταιρείας της Ελλάδος,
τόμ,. 4'. βελ. 120—183. — ί. Κιονσταντινίδονt Ίΰτορία των Ά&τ\ν&ν, Μ. β'.
1894. 6. 326. — Ίω. Γ. Βονρταέλα, Φ&ιώτις, ΰ. 318—316. — JV. ί. Γιαννόπουλου,
ΟΙ dvo ΜιααιωνίχοΙΆλμ,υροί. σελ. 13—18.
2) XQOVLKOV σημείωμα της Μονής Βενί&ς εν Λελτίω Ίατ. χαΐ 'Ε&νολ. Έτοαρ.
Ελλάδος, τ. Δ' σ«λ. 690—2 ύ«ό Ν. Ι. Γιαννόπουλοι δημοοιενόμενον.
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εχουοι κατά τύ μέβον γωνιώδη γραμμήν. Κάτω&ι δε των φυλλωμάτων
6 χώρος είναι, κοίλος, όντως ωΰτε διέρχεται κάτω&ι, ελαβμα μικρόν 6ιδηροϋν άκωλύτως, και κατά τάς όπάς, οπού βυνάπτονται δια των κορυφών αυτών τα φυλλώματα το κούφωμα είναι όντως επιμελώς έζειργαβμένον, ωοτε φαίνεται ότι μάλλον άποκρυβτάλλωβις της άκάν&ου 6υμβαίνει, η ότι είναι αυτή γε}>λυμμένη iitl λί&ου. Το κόομημα τούτο ^ξ*λι60όμενον δια&έει κατά μήκος την περίμετρον τον λ(&ου.
Τρίτη ζώνη παράλληλος των δύο πρώτων, χωριζόμενη της δευτέρας,
&<5περ καΐ η δευτέρα της πρώτης, δια ταινίας, είναι δ έχΐνος, οατις
ούγκειται εξ άκάν&ου έλιββομένης περί έαντήν έλικοειδώς, ης ανά εις
κλάδος έκφυόμενος εκ της ταινίας βαίνει πρ6ς τα κάτω, εξ αυτόν δε
ί'τερος κλάδος έκφυόμενος έλίόόεται πλαγίως καΐ περιβάλλει πλατύ φύλλον άκάν&ου έκφυόμενον εκ της ταινίας καΐ βαινον λοξώς άοιοτερα,
όυναπτόμενον δε μετά του κα&έτου καΐ τον πλαγίον κλάδον δια των
ύζειών κορυφών της άκάν&ον. Το κάτω&ι ad-ος τ) έδαφος (fond) είναι
κονφον καΐ διάτρητον, ούτως ωοτε να διέρχηται λεπτον ελαομα οιδηρονν άκωλύτως κα& 8λον το μήκος της περιμέτρου του λί&ον, έξελιαόομένον του έχίνου κατά μήκος καΐ παραλλήλως των δύο άλλων ζωνών.
Κάτω&ι δε τον έχίνον έτερα ταινία χωρίζει αντον οχηματίξονοα την
γωνίαν τον γείβον τον λί&ον.
Τεχνοτροπία. Χρονολογία.
Το δημοβιενόμενον ώδε κόομημα ημών άντιβαλλόμενον καΐ 6υγκρινόμενον προς ετέρα όμοια κοσμήματα, ως προς την διάταζιν των
φυλλωμάτων της άκάν&ου, παρέχει πλείβτας αναλογίας προς τα άκανθωτά φυλλώματα των διαζωμάτων του Παναγίου Τάφου καΐ προς τα
άκαν&ωτά φυλλώματα του &εοδοΰιακοϋ κιονόκρανου της 'Ραβέννης (πλατείας Βίκτωρος Εμμανουήλ), δημοσιευθέντος υπό του κ. Laurent.1) Ή
ακαν&ος εν τοις διαζώμαβι του Παναγίου Τάφου παρίσταται εκπεμπόμενη εκ βτήλης, έ% ·ης εξέρχονται προς τα άνω δύο φυλλώματα καϊ
κάτω&ι εκ των πλαγίων πλευρών της Οτήλης εκπέμπονται ετέρα δύο,
βυνάπτοντα τάς οξείας αυτών κορυφάς προς άλληλα' αλλ9 εν τω &εοδοοιακω κιονοκράνω της 'Ραβέννης το καταπίπτον φύλλον μαλακής
άκάν&ου (acanthus ruollis) εκ οτήλης περιβάλλεται υπ' άκάν&ου άλλης
κόψεως, ήτοι άκαν&ωτής (spinosus). Ή πριονωτή δε κόψις εν τοις φύλλοις της άκάν&ου τον ϋ-εο&οοΊακοϋ κιονόκρανου είναι όμοια τη όζεία
πριονωτή κόψει των φύλλων της άκάν&οϋ του ημετέρου λί&ου μετά μόνης της διαφοράς ότι τα φύλλα της άκάν&ου εν τω &εοδο<5ιακω κιονο1) Laurent, Delphes Chretiens, εν Bulletin de Correspondance HelUnique, τόμ.
XXIU, -208 και %ής.
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κράνω δεν συνάπτονται δια των οξειών αυτών κορυφών προς άλληλα,
ενώ εν τω ημετερω λί&ω Συνάπτονται. Και έτερον δε γνώρισμα διάφορον εκείνου παρατηρείται εν τω ημετερω λί&ω, ανω&εν εκάστης Στήλης σχηματίζονται έλικες, αφ* ων καταπίπτουσιν οΐ λοβοί της άκάν&ου
οξείς, ενώ εν τω &εοδοσιακω κιονοκράνω το φύλλον, όταν είναι ορ&ιον,
έχει πέντε πριονωτά φύλλα οξείας κόφεως, εν δ% τω ημετερω λί&ω τα
φύλλα ταϋτα ποικίλλουσι μεταξύ τεσσάρων και πέντε, τα δε μείζονα
τάποτελοϋντα τάς αφιδας καταλήγουσιν είς λοβούς οξείς καταπίπτοντας.
9
Επίσης και ό έχινος εν τω ημετερω λΐ&ω αποτελείται εξ άκάν&ου
άκαν&ωτής (spinosus), μεγίστης μεν έχούσης άναλογίαν προς τον έχΐνον
του δεοδοσιακοϋ κιονόκρανου, πλην εν ταΐς λεπτομερείαις κατά πολύ
διαφερούσης εκείνης' διότι εν μεν τω έχίνω του κιονόκρανου του αγίου
Βιταλίου της 'Ραβέννης τα φυλλώματα της άκάν&ου καταπίπτουσιν αποτελούμενα εξ επιμηκών φύλλων άνευ λοβών, κα& α έδημοσίευσεν αυτόν ό Strzygowski, εν δε τω έχίνω του ημετέρου λί&ου δ τεχνίτης
παρέστησε μεν τα φυλλώματα της άκαν&ωτής άκάν&ου προς τα κάτω
πίπτοντα, αλλ* ουχί κα&έτως, ως εν τω &εοδοσιακω κιονοκράνω, αλλά
πλαγίως αριστερά έχοντα επτά οξείς πρίονας εκαστον και σχηματίζοντα
κόφιν όξειαν πριονωτήν, συμπλεκόμενα δε έπιχαρίτως δια των εκπεμπόμενων έτερων άκαν&ωτών φύλλων δεξιό&εν των πλατεών φύλλων,
έλισσομένων κάτω&ι, οίονεί αποτελούντων άκαν&ωτον στέφανον στερούνται δε λοβών.
Kai έτερον δε γνώρισμα του ημετέρου λί&ου μαρτυρεί την συγγένειαν αυτού προς το δεοδοσιαχον κιονόκρανον. Είναι δε τοϋτο τα
ωά, η τα ωοειδή εξογκώματα, τα οποία περι&έουσι τον ημέτερον λί&ον
προς τα άνω εξελισσόμενα ανά δύο μεν κά&ετα, εν δε πλάγιον, ένω εν
τω &εοδοσιακ& κιονοκράνω τα ώα η ωοειδή εξογκώματα έκφύονται εκ
του έχίνου προς τα άνω.
Κατά TCCVTCC δε τα γνωρίσματα, μαρτνρονντα στβνήν άναλογίαν
του ημετέρου λΐ&ου προς το &εοδοσιακον κιονόκρανον, δυνάμε&α να
χρονολογήσωμεν αυτόν είς τους χρόνους Θεοδοσίου του Β', ήτοι κατά
την Ε' μ. Χ. εκατονταετηρίδα.
Σύγκρισις προς έτερον μνημειον.
Προς το ανωτέρω μνημειον ήδυνάμεδα να συγκρίνωμεν εν δίδυμον κιονόκρανον διπλοκιονίου, άποκείμενον εν τω μουσείω 'Λλμυροϋ.
Τοϋτο εύρέ&η εν αύτη τη πόλε ι 'Λλμυροϋ, εξ ου εξάγεται ότι έκομίσδη
εντεύθεν εκ της θέσεως Τσεγγέλι, έν&α τα ερείπια του Νοτίου Μεσαιωνικού (Αλμυροϋ. Είναι δε σχήματος ορθογωνίου και φέρει γλυφάς
εκ των τριών μόνον πλευρών, έ% ου Ονμπεραίνομεν ότι εκ της ετέρας
πλευράς του μήκους έστηρίξετο είς μέρος μη καταφανές, η είς τον
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τοϊχον. Το κνρίως δε κόσμημα αυτόν είναι η ακαν&ος πριονωτή η
άκαν&ωτή (spinosus), ήτις εν μεν ταϊς γωνίαις τελεντα εις λοβούς, εν
δε ταϊς πλενραΐς οι λοβοί κάτω&ι μίν βχηματίξονβιν έλικας, άνωθεν
δε οΐ λοβοί ούτοι είναι ωοειδείς η επιμήκεις, εν&εν δε και εν&εν έκπέμπονοιν ανά εν φύλλον, ο'χηματίξον μετά τον άντιότίχον άφίδωμα,
νφ δ ανά δύο φύλλα άκάν&ον άκαν&ωτής μετά ?| πριόνων εκαβτον
έκφύονται προς τα άνω και βννάπτονοΊ τάς κορνφάς αυτών προς τε
το άψίδωμα και προς άλληλα. Επί δε των πλενρών τον πλάτονς δ με6αιος λοβός μετά των γωνιαίων αποτελεί ημιαφίδωμα, νφ9 ο και πάλιν
φύλλα άκαν&ωτης (spinosus) άκάν&ον έκφνόμενα προς τα άνω βννάπτονται μετά των φύλλων τον ημιαφιδώματος.
Και τα φύλλα λοιπόν ταντα της άκαν&ωτής άκάν&ον εχονοι βα&ειαν
κόψιν καΐ βχηματίζονοΊ πρίονας μετά βα&ειών γραμμών, επομένως μαρτνροναιν αν μη το όύγχρονον προς το ανωτέρω μνημειον, μικρόν όμως
μεταγενέβτερον αντον.
Χρηβις τον λί&ον.
ΐΑλλά, ποίον μέρος άρχιτέκτονικον άπετέλει ο νπο κρίσιν λΐδος;
Κα&9 ημάς ανήκει είς Χριβτιανικον ναον της Ε' έκατονταετηρίδος και
Ιδίως είναι μέρος τον ονρανον τον Κμβωνος αντον. Είναι δε γνωβτον
εκ τον Παύλον Σιλεντιαρίον ότι εν τω με6ω τον ναον της *Λγ(ας Σοφίας εν Κωνοταντινονπόλει νπήρχεν αμβων μαρμάρινος πολντελέότατος περιγραφόμενος νπ αυτόν. Κατά το έ&ος λοιπόν των τότε χρόνων
οΐ άμβωνες εν τοις ναοΐς έτί&εντο εν τω μέοφ· δύο δε κλίμακες, η μεν
εκ δν6μών, ή δε ε| ανατολών ηγον είς αντον και δια μεν της εκ δν6μών κλίμακος ανήρχοντο ό Ιερεύς η ο επίσκοπος η ο αναγνώστης καΐ
έρμηνεντής των Γραφών, δια δε της θξ ανατολών κατήρχοντο. Τοιοντοι άμβωνες &ά ηβαν ως έπι το πλείστον ξύλινοι δλόγλνφοι' αλλά πολν
βννή&αϊς κατεβκενάζοντο και μαρμάρινοι χάριν μείζονος πολντελείας
χαί λαμπρότητας εν τοις επιβημοτέροις ναοΐς. Καίτοι of το fd-ος τοντο
βα&μηδον έζέλιπεν εν τοις όρ&οδό&οις ναοΐς, παραδόξως όμως έαώ&η
είς αμβων μαρμάριι>ος εν τω κα&εδρικω ναω της ίν Θεββαλία πολίχνης
Καλαμπάκας, παρά τα Μετέωρα, οβτις είναι μοναδικός, περιγραφείς
νπό τε τον Λανυν άρχαιολόγον Ussing 1 ) κcά βραούτερον νπο τον κ.
Νικολάον Γεωργιάδον2) και τον Ζωβιμα Έΰφιγμενίτον3) και τελενταΐον νπο τον άκαμάτον Ρ^ερεννητον των Χριβτιανικών αρχαιοτήτων
κ. Γεωργίου Λαμπάκη, ν φ* ον /tccl έόημοόΊεύ&η δια φωτογραφίας.*} *Ο
1)
2)
3)
4)

Ussing, G r i e c h i s c h e R e i s e n und S t u d i e n , Thessal. 51.
N. Γεωργιάόον, Θεΰΰαλία, Ά&ήν. 1880, ^κ^. α', σελ. 293.
Ζωσιμά Έαφιγμίνίτον^ Προμη&εύς, 1890, αελ. 108.
Γεω$}ίου ylaarra/t^, TlcQ ιΐ] y?/'(7ci s· Jn ά την ^Κλλάοκ^ Ιν Λελτίφ της
τ. Ι ν , ΰελ. 1'2, αρ. 1.
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αμβων λοιπόν ούτος, κατά τον Ν. Γεωργιάδην, μεταφράξοντα τον Ussing
περιγράφεται ώδε' „Λνο άλλήλας άντικρύξον6αί κλίμακες φέρονόιν έπ*
αντον καΐ τέόβαρες (γραπτεον: £ξ) κίονες νποβαστάξονβι τον ονρανον,
ου τίνος το ώραΐον λενκον μαρμαρον ητο αζιον βελτίονος έργαβίας".1)
Κατά την περιγραφήν λοιπόν ταύτην τον εν τω κα&εδρικω ναω
της Καλαμπάκας αμβωνος δννάμε&ά, νομίζομεν, να φανταό&ωμεν την
πολντέλειαν και την λαμπρότητα τον περικαλλονς ποτέ ναον των
Φ&ιωτίδων Θηβ&ν της Ε' μ. Χ. έκατονταετηρίδος καΐ εκ τον νπύ κρί6ΐν τεμαχίου, ως έ% οννχος τον λέοντα, να κρίνωμεν περί της πολντελείας καΐ της λαμπρότητος τον αμβωνος τούτον και να άναπαραβτή6ωμεν αντον τη βοήθεια τον εν Καλαμπάκα τοιούτον καίπερ πολν
μεταγενεστέρου τον ημετέρον.
Βεβαίως το τεμάχιον ημών αποτελεί πλέον τον ήμίβεως τον α'
ήμίβεως τον ουρανού τον αμβωνος' διότι, φαίνεται, ελλείψει μεγάλον
μαρμαρον 6 τεχνίτης κατεβκεύαόε τον ονρανον τον αμβωνος εκ δύο
ήμι,κνκλικών μαρμάρων γομφονμένων αιδήρω καΐ μολύβδω κατά τάς
πλενράς, οπον έφαρμόξονοιν άλλήλοις. Οντω λοιπόν εξηγείται το πλάτος τον περι&ωρίον πέριξ των ακτινών τον ονρανον και οΐ εκ τίνος
βτρογγύλον κεντρικού οημείον, είκονίξοντος τον ηλιον, έκπεμπόμεναι
ακτίνες, δίκην πνροβτροβίλον, αϊ κοβμονόαι εβω&εν τον ονρανον. "Οτι
δε ό ουρανός άπετελείτο εκ δύο ημικνκλικων μαρμάρων, τοντο δήλον
γίγνεται έ% αυτών των ακτινών και τον ηλίον, ον ελαττον τον ημίοεως
κύκλον λείπει, όννεχιξομένων εν τω έτέρω ημικνκλικω τεμαχίω, όπερ
δϊν εχομεν προ όφ&αλμων. ΟΙ δε κίονες τον αμβωνος, αϊτινες αδηλον
είναι εάν τέοβαρες η εξ, ώ? εν τω εν τω
κα&εδρικω ναω Καλαμπάκας αμβωνι,
S..
ι έατηρίζοντο έπι τον περι&ωρίον δνότν\\
/
f $ όμως η πνρκαϊά άπέξεβε κάτω&ι
μέρος τον περι&ωρίον τούτον, όντως
ωοτε δεν έναπελείφ&η ουδέν ίχνος οπής
προς γόμφωβιν των κιόνων.
Eh. 1. Το άνω μέρος τον λί&ονφέςον
γομφώπως, εφ' οί ό

'Άνω&εν δ λί%Ός ημών φέρει όπάς

(είκων 1). Θα ητο δε τοντο ή κορνφή τον αμβωνος, %τις &ά εληγεν
είς κώνον, διότι ο αμβων ημών, ως δηλονται εκ τον νπο κρίοΊν τεμαχίον, ήτο οτρογγύλος, ένφ 6 αμβων της Καλαμπάκας είναι έξάεδρος
καΐ ή κορνφή αντον απολήγει είς εξάεδρον κώνον.

Εν 'Λλμνρω.

Ν. 1. Γιαννόπουλος.

1) Ν. Γεωργιανού, θεαααλία Ικ#. α', α. 293.
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