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ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ:
Η ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΩΝ ΛΙΘΙΝΩΝ ΤΕΧΝΕΡΓΩΝ
Ευγενία Αδάμ
Στη διάρκεια των τελευταίων χρόνων, ένας αριθμός λίθινων τεχνέργων συγκεντρώθηκαν από έρευνες πεδίου σε διάφορα σημεία του νομού Ιωαννίνων1.
Η πλουσιότερη σε ευρήματα θέση είναι αυτή στην κοινότητα Ραψαίων (Δήμος
Δωδώνης), όπου συγκεντρώθηκαν 3325 λίθινα τέχνεργα από τέσσερα αγροτεμάχια
συνολικής έκτασης 41.000 τ.μ. Τα ευρήματα συνιστούν τεκμήρια χρήσης της περιοχής κατά τη διάρκεια της Μέσης Παλαιολιθικής, και σε μικρότερο βαθμό κατά τη
Νεολιθική και την Εποχή του Χαλκού2.
Τα ευρήματα από τις υπόλοιπες θέσεις είναι συγκριτικά λίγα και αντιπροσωπεύονται από ισχνές συγκεντρώσεις, εντοπισμένες σε περιοχές ποικίλων υψομέτρων και
τοπογραφίας. Παρά τον μικρό τους αριθμό, τα ευρήματα παραπέμπουν σε ενδιαφέρουσες παραμέτρους της δραστηριοποίησης των κυνηγών-τροφοσυλλεκτών και
των πρώτων γεωργο-κτηνοτρόφων στα τοπία του Νομού Ιωαννίνων.

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ (εικ. 1)

• Κοινότητα Αρτοπούλας Δήμου Δωδώνης. Σε διάφορα σημεία της περιοχής (υψόμετρο 500μ.), η οποία χαρακτηρίζεται από έντονη τοπογραφία και πυκνή βλάστηση,
εντοπίστηκαν 4 τέχνεργα.
• Κοινότητα Νεγράδων Δήμου Πωγωνίου. Στη θέση «Μαυρονέρι», στον κάμπο
που εκτείνεται περίπου 1 χιλιόμετρο δυτικά της Ι. Μ. Βελλάς (υψόμετρο 400μ.),
εντοπίστηκαν 10 τέχνεργα.
• Κοινότητα Πρωτόππαπα Δήμου Ζίτσας. Στην κορυφή του λόφου «Κολοβούτσελο» (υψόμετρο 780μ.) και σε απόσταση π. 2 χιλιομέτρων νότια της κοινότητας
εντοπίστηκαν 16 τέχνεργα. Από την παρακολούθηση αρδευτικών έργων στον κάμπο
που εκτείνεται ανάμεσα στην Ασφάκα και τον Πρωτόπαππα δεν προέκυψαν άλλα
παρόμοια ευρήματα.
• Κοινότητα Αναργύρων Δήμου Ζίτσας (Γραμμενοχώρια). Σε αγροτεμάχια κοντά
1. Αδάμ 2018.
2. Αδάμ 2017.
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στη λατομική περιοχή Ιωαννίνων (υψόμετρο 670μ.), στα οποία διατηρούνται μικρής
έκτασης συγκεντρώσεις ερυθρογής, εντοπίστηκαν 73 τέχνεργα.
• Κοινότητα Πετραλώνων Δήμου Ζίτσας (Γραμμενοχώρια). Εκατόν εβδομήντα τέχνεργα συγκεντρώθηκαν από τα σημεία λειτουργίας λατομείων μαρμάρων, τα οποία
είναι πολυπληθή στην περιοχή. Οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις παρατηρήθηκαν στις
θέσεις με τα τοπωνύμια «Κοτσόνι» και «Κληματιές» (υψόμετρο 750μ.). Τα τέχνεργα
συγκεντρώθηκαν από τον λεπτό εδαφικό μανδύα, ο οποίος καλύπτει την επιφάνεια
των κρατήρων των λατομείων εξόρυξης μαρμάρων, τα οποία δραστηριοποιούνταν
έντονα στην περιοχή μέχρι πρότινος. Είναι σίγουρο ότι η λατομική δραστηριότητα
έχει εξαφανίσει έναν ικανό αριθμό αρχαιολογικών δεδομένων. Η περιοχή αποτελεί εγγυημένο τόπο προμήθειας πρώτης ύλης για εργαλειακό εξοπλισμό, μιας και είναι πολύ
πλούσια σε φλέβες πυριτόλιθου, που διακρίνονται εύκολα μέσα στον ασβεστόλιθο.
• Κάμπος Ξηρόβαλτου Δήμου Δελβινακίου (υψόμετρο 730–850μ.) (στο εξής η θέση
θα αναγράφεται ως ΠΟΞ). Από την παρακολούθηση εργασιών αναδασμού (20042005), συνολικής έκτασης π. 2000 στρεμμάτων, προέκυψαν 801 λίθινα τέχνεργα.
Ο κάμπος Ξηρόβαλτου, στο λεκανοπέδιο των κοινοτήτων Ορεινού-Ξηρόβαλτου-Ποντικάτων, εκτείνεται στο ΒΔ τμήμα του Ν. Ιωαννίνων κοντά στα ελληνοαλβανκά σύνορα. Πρόκειται για ενεργή δολίνα που ορίζεται από τους ορεινούς όγκους
της οροσειράς Μέρτσικα (εικ. 2). Στο ΒΔ άκρο του κάμπου βρίσκεται το στενό πέρασμα Σκίπι, το οποίο οδηγεί στην Αλβανία.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών αναδασμού εντοπίστηκαν κινητά ευρήματα διαφόρων περιόδων, αλλά όχι αρχιτεκτονικά λείψανα ή κατασκευές. Τα ευρήματα περιλαμβάνουν όστρακα χειροποίητων και τροχήλατων αγγείων που χρονολογούνται
από την πρώιμη Εποχή Σιδήρου έως και τους Μεταβυζαντινούς χρόνους, και λίθινα
τέχνεργα που αντιπροσωπεύουν ένα βάθος χρόνου ανθρώπινης δραστηριότητας
από την Παλαιολιθική Εποχή έως και την Εποχή του Χαλκού3.
Τα κεραμικά ευρήματα προέρχονται κυρίως από το βόρειο και βορειοανατολικό
τμήμα του αναδασμού, το οποίο βρίσκεται κοντά στα λείψανα του παλαιού οικισμού
Ξηρόβαλτου. Σημαντικός στον τομέα αυτό ήταν ο εντοπισμός αποθηκευτικών αγγείων ελληνιστικών χρόνων4. Από το βόρειο τομέα του έργου, αλλά μακριά από τα
ελληνιστικά ευρήματα, συγκεντρώθηκαν και λίθινα τέχνεργα διαφόρων περιόδων.
Στο νότιο τμήμα του αναδασμού, τα κεραμικά ευρήματα είναι από αραιά έως
σπάνια, ενώ κυριαρχούν τα λίθινα τέχνεργα. Δοκιμαστικές τομές στις περιοχές αυτές
δεν απέδωσαν κατασκευές παρά μόνο κινητά ευρήματα. Από το νότιο τμήμα προέρχονται και τέχνεργα της Νεολιθικής και της Εποχής του Χαλκού.

3. Γιούνη κ.ά. υπό έκδοση.
4. Γιούνη κ.ά. 2007.
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Τα Παλαιολιθικά τέχνεργα –κυρίως Μέσης Παλαιολιθικής περιόδου– πρέπει να
αντιπροσωπεύουν έναν ορίζοντα χρήσης της περιοχής, ο οποίος έχει διαβρωθεί και
διασπαρεί σε μεγάλη έκταση. Τα ευρήματα της περιόδου του Ολόκαινου (Νεολιθική /
Εποχή του Χαλκού) πρέπει να αντιπροσωπεύουν υπολείμματα κατοίκησης στην περιφέρεια της δολίνας, όπου και όταν το επέτρεπε η διακύμανση του υδροφόρου ορίζοντα
κατά τις περιόδους αυτές. Επιφανειακή έρευνα στα γύρω του αναδασμού πρανή δεν
ήταν εφικτή λόγω της ύπαρξης ναρκοπεδίων του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου.

ΤΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ
Η ποσοτική ανάλυση ανά θέση εντοπισμού παρουσιάζεται στον Πίνακα 15.

• Αρτοπούλα. Το πολύ μικρό αυτό σύνολο των 4 τεχνέργων περιλαμβάνει 1 Μεσοπαλαιολιθικό πλευρικό ξέστρο, 1 λειάνιστρο/πυρήνα μεγάλων διαστάσεων6 και
1 μικρολεπίδα με πλευρική επεξεργασία και ελαφρά στίλβη, που παραπέμπει στη
Νεολιθική περίοδο ή την Εποχή του Χαλκού (εικ. 3).
• Νεγράδες. Το επίσης μικρό αυτό σύνολο περιλαμβάνει πυρήνες φολίδων, φολίδες και εργαλεία (πλευρικά ξέστρα, εγκοπές/οδοντωτά) πρώιμων7 παλαιολιθικών
χρόνων. Τα τέχνεργα φέρουν έντονη εξαλλοίωση και κάποια έχουν ίχνη δεύτερης
χρήσης (εικ. 4).
• Πρωτόππαπας. Στο μικρό αριθμητικά σύνολο περιλαμβάνονται άμορφοι πυρήνες φολίδων, τέχνεργα με δευτερογενή επεξεργασία, υψηλά τερματικά ξέστρα πρώιμου Ανώτερου Παλαιολιθικού τύπου, οδοντωτά και οπέας (εικ. 5).
• Ανάργυροι. Στο σύνολο, το οποίο απαρτίζεται από 73 τέχνεργα, περιλαμβάνονται λεπτοί δισκοειδείς πυρήνες και πυρήνες Λεβαλουά (εικ. 6), φολίδες από δισκοειδείς πυρήνες, πυρήνες και αποκρούσματα Ανώτερου Παλαιολιθικού τύπου, από τα
οποία 2 πυρήνες λεπιδών (εικ. 7), επιμήκεις φολίδες και εργαλεία. Τα εργαλεία είναι
Μεσοπαλαιολιθικού τύπου, και σε αυτά συγκαταλέγονται πλευρικά και εγκάρσια ξέστρα (από τα οποία ένα τύπου Quina (εικ. 8), εγκοπές και οδοντωτά, κολοβώσεις και

5. Ο όρος «πυρήνες» περιλαμβάνει και θραύσματα πυρήνων. Στον όρο «αποκρούσματα» περιλαμβάνονται και οι λεπίδες και μικρολεπίδες. Ειδική αναφορά σε αυτές γίνεται στο κείμενο κάθε θέσης
όπου απαντώνται.
6. 67,0 x 82,5 x 35,5μ., αγγλικός όρος “core-chopper”.
7. Κάποια τεχνικά χαρακτηριστικά των τεχνέργων παραπέμπουν σε παλαιότερες φάσεις της Μέσης Παλαιολιθικής ή ακόμα και στην Κατώτερη Παλαιολιθική περίοδο, αλλά λόγω του μικρού
αριθμού των τεχνέργων και της ελλιπούς τεκμηρίωσης των φάσεων αυτών στον Ελλαδικό χώρο
(βλ. Runnels και van Andel 2003 για μια πρώτη εκτίμηση και Tourloukis και Harvati 2017 για νέα
στοιχεία), χρησιμοποιώ τον όρο «πρώιμο».
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τέχνεργα με μερική δευτερογενή επεξεργασία8. Πολλά τέχνεργα φέρουν επιφανειακή εξαλλοίωση (patina). Η πρώτη ύλη κατασκευής τους –με βάση την κατάσταση
του εξωτερικού φλοιού– είναι βότσαλα πυριτόλιθου.
• Πετράλωνα. Τα τέχνεργα είναι κατασκευασμένα κυρίως σε πλακέτες πυριτόλιθου πολύ καλής ποιότητας και διαφόρων χρωμάτων (10R3/3-4/3 weak red-dusky
red, 5YR3/3 ή 2.5YR3/4 dark reddish brown και 7.5YR3/0 very dark grey/black της
κλίμακας Munsell). Στο σύνολο περιλαμβάνονται και εξαλλοιωμένα τέχνεργα.
Τα ευρήματα από τις θέσεις των Πετραλώνων που μπορούν να αποδοθούν στη
Μέση Παλαιολιθική περίοδο περιλαμβάνουν φολίδες από δισκοειδείς πυρήνες (εικ.
9), πλευρικά Μεσοπαλαιολιθικά ξέστρα (εικ. 10) –αρκετά κατασκευασμένα σε υπόβαθρα Λεβαλουά– εγκοπές, κολοβώσεις σε φολίδες και οπείς (εικ. 11). Τα Ανώτερα
Παλαιολιθικά τέχνεργα (εικ. 12) περιλαμβάνουν πυρήνες λεπίδων/μικρολεπίδων,
λεπίδες, τερματικά ξέστρα, κολοβώσεις σε λεπίδες και 1 σύνθετο εργαλείο9.
• Αναδασμός ΠΟΞ. Μεγάλος αριθμός των τεχνέργων είναι φολίδες αδιάγνωστης
ηλικίας. Έντονη, επίσης, είναι και η παρουσία διαβρωμένων και φθαρμένων τεχνέργων,
καθώς και τεχνέργων σε δεύτερη χρήση, όπως συμβαίνει και στα σύνολα από τους
Ραψαίους10 και Γραμμενίτσα11. Στα διαγνωστικά μεσοπαλαιολιθικά τέχνεργα περιλαμβάνονται πυρήνες φολίδων, 1 ψευδοαιχμή-ψευδολεβαλουά (εικ. 13), αποκρούσματα
και εργαλεία. Στην Ανώτερη Παλαιολιθική περίοδο μπορούν να αποδοθούν τερματικά
ξέστρα, γλυφίδες, μικρολεπίδες και μια μικρολεπίδα με τεχνητή ράχη (εικ. 14). Η Νεολιθική/Εποχή Χαλκού αντιπροσωπεύονται από στελέχη δρεπανιών και εργαλεία με
αμφίπλευρη επεξεργασία (εικ. 15), καθώς και από αιχμή με κοίλη βάση (εικ.16).

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Η παρουσίαση αυτών των επιφανειακών ευρημάτων είναι προκαταρκτική και γενική. Δεν είναι πρόθεσή μου, ούτε είναι εφικτό σε αυτό το άρθρο, να γίνει εξαντλητική
συζήτηση για την ερμηνεία επιφανειακών συγκεντρώσεων λίθινων τεχνέργων, όπως
8. Ο όρος «δευτερογενής επεξεργασία» αναφέρεται στην επέμβαση που υφίστανται επιλεγμένα προϊόντα σκόπιμης κατάτμησης μετά την αφαίρεση τους από τον αρχικό πυρήνα («υπόβαθρα»), με σκοπό να
αποκτήσουν συγκεκριμένο σχήμα και επιφάνειες, ώστε να χρησιμοποιηθούν σε συγκεκριμένες δραστηριότητες (κόψιμο, διάτρηση, ξύσιμο, πριόνισμα, κ.λπ). Ο όρος δηλώνει σκοπιμότητα και προσχεδιασμό.
9. Ο όρος «σύνθετο εργαλείο» (composite tool στα αγγλικά) περιγράφει ένα υπόβαθρο (λεπίδα
ή μικρολεπίδα) στο οποίο έχουν διαμορφωθεί δύο τύποι εργαλείων, για παράδειγμα τερματικό
ξέστρο/γλυφίδα) (de Soneville-Bordes και Perrot 1955). Στη συγκεκριμένη περίπτωση πρόκειται
για τερματικό ξέστρο-οπέα.
10. Αδάμ 2017.
11. Αδάμ 2001.
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διατυπώνεται από πολυάριθμους άλλους ερευνητές12. Οι σκέψεις, οι ερμηνείες και τα
σχόλια που ακολουθούν αποτελούν απλά τροφή για σκέψη.
Τα ευρήματα από την Αρτοπούλα και τους Νεγράδες, αν και αριθμητικά πολύ λίγα,
υπαινίσσονται παλαιότητα, η οποία δεν έχει ακόμα τεκμηριωθεί με βεβαιότητα στην
Ήπειρο. Τέχνεργα όπως οι πυρήνες/λειάνιστρα ανήκουν σε πρώιμες φάσεις της Παλαιολιθικής ή έστω της Μέσης Παλαιολιθικής, και μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί
στις ελάχιστες ανασκαμμένες θέσεις της Ηπείρου. Μέχρι στιγμής, οι μελετητές δεν
εισηγούνται ξεκάθαρα την ύπαρξη Κατώτερης Παλαιολιθικής στην Ήπειρο, αλλά αναγνωρίζουν κάποια χαρακτηριστικά παλαιότητας σε ορισμένα επιφανειακά σύνολα13.
Τα ευρήματα από τον Αναδασμό-ΠΟΞ, τους Ανάργυρους και τα Πετράλωνα ενισχύουν τις ενδείξεις για δραστηριότητα κατά τη Μέση Παλαιολιθική στο Νομό Ιωαννίνων.
Ειδικά τα τέχνεργα από τον Αναδασμό-ΠΟΞ παραπέμπουν στο σύνολο των Ραψαίων.
Τα ευρήματα από τα Γραμμενοχώρια (Ανάργυροι και Πετράλωνα) τεκμηριώνουν
την παρουσία Μεσοπαλαιολιθικών λιθοτεχνιών (και έμμεσα του Homo Neanderthalensis) στην περιοχή του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων, συμπληρώνοντας, έτσι, ένα
κενό στη δραστηριότητα ανθρώπινων ομάδων στην περιοχή κατά τη Μέση Παλαιολιθική14. Πρέπει, επίσης, να σημειωθεί ότι τα τέχνεργα τεχνικής Λεβαλουά είναι
συχνότερα στην περιοχή του λεκανοπεδίου από ό,τι στις άλλες περιοχές εντοπισμού (για παράδειγμα στον Αναδασμό-ΠΟΞ, στους Ραψαίους και τη Γραμμενίτσα).
Στα σύνολα των Ραψαίων και –σε μικρότερο βαθμό– της Γραμμενίτσας, επικρατεί
η Μουστέρια τεχνολογία με δισκοειδείς και πολυεδρικούς πυρήνες φολίδων. Στους
εργαλειακούς τύπους περιλαμβάνονται οδοντωτά, εγκοπές, κολοβώσεις και πλευρικά ξέστρα. Προϊόντα τεχνικής Λεβαλλουά είναι παρόντα, αλλά όχι κοινά. Αυτό θα
μπορούσε να ερμηνευθεί ως χρονική διαφοροποίηση στη χρήση της περιοχής των
Γραμμενοχωρίων κατά τη Μέση Παλαιολιθική. Τα Μεσοπαλαιολιθικά ευρήματα από
τα Γραμμενοχώρια είναι επίσης συγκρίσιμα και με αυτά από την περιοχή Γρεβενών15.
Η περιοχή των Γραμμενοχωρίων, επίσης, απέδωσε και έναν αριθμό τεχνέργων
Ανώτερου Παλαιολιθικού τύπου, συγκρίσιμων με τις λιθοτεχνίες της βραχοσκεπής
Καστρίτσα16, η οποία βρίσκεται σε απόσταση π. 20 χιλιομέτρων προς τα ανατολικά.
Πολλές από τις πρώτες ύλες στο σύνολο των Πετραλώνων συναντώνται και στις Ανώτερες Παλαιολιθικές λιθοτεχνίες της Καστρίτσας. Δεν είναι απίθανο η περιοχή των
Γραμμενοχωρίων, με την ήπια τοπογραφία και την αφθονία καλής ποιότητας πυριτόλιθου, να αποτελούσε προνομιακό χώρο εφοδιασμού σε θηράματα και πετρώματα για
12. Galanidou κ.ά. 2016. Ligkovanlis 2011.
13. Runnels και van Andel 2003. Tourloukis και Karkanas 2012. Tourloukis και Harvati 2018.
14. Bailey 1992.
15. Efstratiou κ.ά. 2014.
16. Adam 1989. Adam 2016.
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τους κυνηγούς-συλλέκτες της θέσης. Επιπλέον, η τοπογραφία των Γραμμενοχωρίων,
η οποία χαρακτηρίζεται από μικρά υψίπεδα και χαμηλούς λόφους με ασβεστολιθικό
υπόβαθρο, διευκολύνει την επικοινωνία με το λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων, τη Ζίτσα,
τα Κούρεντα και τη Δωδώνη, ενώ συνδέεται και με τη λεκάνη απορροής του Καλαμά17.
Η περιοχή, λοιπόν, των Πετραλώνων και Αναργύρων θα μπορούσε να εντάσσεται
στην περιφέρεια εκμετάλλευσης της Καστρίτσας κατά την τελική Παλαιολιθική18,
αλλά και στη ζώνη μετακίνησης των Νεάντερταλ κατά την προηγούμενη περίοδο.
Η Ανώτερη Παλαιολιθική αντιπροσωπεύεται σε μικρότερο βαθμό από ό,τι η
Μέση. Αν τα σύνολα από τα Γραμμενοχώρια και τον Αναδασμό-ΠΟΞ παραπέμπουν
στις τελικές της φάσεις, το σύνολο του Πρωτόπαππα παραπέμπει σε πρώιμη φάση
της περιόδου αυτής, πιθανόν την Ωρινάκεια. Ωστόσο, είναι εξαιρετικά μικρό για να
είναι διαγνωστικό, και θεωρείται απλά ενδεικτικό.
Πρέπει, επίσης, να αναφερθεί ότι στην εξέλιξη της τεχνολογίας του λίθου δεν
υπάρχουν στεγανά, και ότι συχνά οι υστερότερες τεχνικές περιλαμβάνουν και εξελίσσουν στοιχεία των προηγούμενων19. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι πρισματικοί
πυρήνες λεπίδων της τεχνικής Λεβαλουά, οι οποίοι μπορεί να χαρακτηριστούν και
ανώτερης παλαιολιθικής τεχνολογίας20 όταν εντοπίζονται μεμονωμένοι και αποκομμένοι από το λιθοτεχνικό σύνολο στο οποίο ανήκουν, όπως ισχύει στις περιπτώσεις
επιφανειακών ευρημάτων.
Οι επιφανειακές θέσεις του Νομού Ιωαννίνων που προαναφέρθηκαν προσφέρουν ευπρόσδεκτες πληροφορίες και για την αρχαιολογία του Πρώιμου Ολόκαινου
στο νομό, η οποία παραμένει ελλιπής. Τόσο η Νεολιθική όσο και η Εποχή Χαλκού
δεν αντιπροσωπεύονται από ικανοποιητικό αριθμό ανασκαμμένων θέσεων, και αυτό
ισχύει πολλαπλάσια για τα λίθινα τέχνεργα. Έρευνες πεδίου έχουν καταδείξει πως η
ορατότητα των θέσεων λόγω βλάστησης και έντονης ιζηματογένεσης είναι περιορισμένη21. Ωστόσο, διαγνωστικά τέχνεργα των περιόδων αυτών περιλαμβάνονται σε
όλα σχεδόν τα προαναφερθέντα σύνολα και είναι συγκρίσιμα με πρόσφατα ανασκαφικά ευρήματα22. Χαρακτηριστικά είναι τα τέχνεργα με στίλβη και η αιχμή με κοίλη
βάση από την Αρτοπούλα και τον Αναδασμό-ΠΟΞ, τα οποία έχουν παράλληλα στο
νεολιθικό οικιστικό σύνολο από την Επισκοπή Σερβιανών και στη μεσοελλαδική
εγκατάσταση στο Παλαμπούτι Νεοχωρόπουλου23.
17. Νιτσιάκος 1998, 255-257.
18. Bailey κ.ά. 1983. Bailey κ.ά. 1993.
19. Chabai 2003.
20. Bar-Yosef κ.ά. 2006. Meignen 2012.
21. Bailey κ.ά. 1997. Ντίνου κ.ά. 2017. Adam κ.ά. 2011.
22. Βασιλείου και Τζοβάρας υπό έκδοση. Βασιλείου κ.ά. υπό έκδοση.
23. Σουέρεφ 2016.
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Τα επιφανειακά λίθινα τέχνεργα από διάφορες θέσεις του νομού Ιωαννίνων, τα
οποία παρουσιάστηκαν ανωτέρω, είναι ποσοτικά λίγα, αλλά ποιοτικά προκλητικά.
Συστηματικές έρευνες πεδίου θα ισχυροποιούσαν τις ενδείξεις και πιθανόν να κατέληγαν σε εντοπισμό θέσεων, κυρίως στο ομώνυμο λεκανοπέδιο ή σε γειτονικές προς
αυτό περιοχές.
Η καταγραφή και ανάλυση των ευρημάτων, αν και σε προκαταρκτικό ακόμα στάδιο, προσφέρει ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τη δραστηριότητα στην περιοχή του
Νομού Ιωαννίνων κατά την Εποχή του Λίθου.
1. Μαρτυρείται η παρουσία δύο ανθρώπινων τύπων στο χώρο του Νομού Ιωαννίνων, του Homo Neanderthalensis και του Homo Sapiens.
2. Τεκμηριώνεται δραστηριότητα κατά το Πλειστόκαινο κατά δύο τουλάχιστον περιόδους της Παλαιολιθικής: τη Μέση και την Ανώτερη.
3. Η μαρτυρία επεκτείνεται και στο Ολόκαινο (Νεολιθική/Εποχή Χαλκού) σε περιοχές, μάλιστα, όπου η αρχαιολογική μαρτυρία είναι περιορισμένη.
4. Τα ευρήματα εντάσσονται σε φάσεις της Παλαιολιθικής που αντιπροσωπεύονται
και από ανασκαμμένες θέσεις (Ασπροχάλικο, Καστρίτσα, Κλειδί, Μποίλα,) και προσφέρονται για συνεκτίμηση των επιφανειακών ευρημάτων με αυτά από τις προστατευμένες θέσεις, και τις υπαίθριες θέσεις από γειτονικές περιοχές (για παράδειγμα
Νομός Πρέβεζας και Νομός Θεσπρωτίας).
5. Η αξιολόγηση των ευρημάτων –παρά το μικρό αριθμό τους και τον επιφανειακό τους χαρακτήρα– οδηγεί αναπόφευκτα σε σκέψεις γύρω από τις μαρτυρούμενες τεχνολογικές και πολιτισμικές φάσεις, και σε προβληματισμό σχετικά με το
υποδηλούμενο συμπέρασμα: τα στοιχεία από τα επιφανειακά ευρήματα και τα ανασκαφικά δεδομένα δείχνουν ότι κατά την Παλαιολιθική Εποχή, το λεκανοπέδιο
των Ιωαννίνων υποστήριζε πληθυσμούς κυνηγών-τροφοσυλλεκτών γιατί πρόσφερε φυσικούς πόρους (νερό, βλάστηση, θηράματα) και καλές πρώτες ύλες για εργαλειακό εξοπλισμό. Πρόκειται για περιοχή η οποία αξίζει να ερευνηθεί συστηματικά
και εντατικά.
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STONE AGE LANDSCAPE EXPLOITATION IN THE DISTRICT OF
IOANNINA: THE EVIDENCE FROM SURFACE FINDS
ABSTRACT

A number of recently located findspots in the district of Ioannina have enriched the
information on the exploitation of its landscapes during the Stone Age.
Stone artefacts collected from surface locations in the vicinity of the Ioannina
basin confirm hunter-gatherer activity during both the Middle and the Upper Palaeolithic; the area was attractive because of its affluence in natural resources (water,
prey, raw materials) and the access of passage to and from the Ioannina lake.
Moreover, multi-period stone artefacts (Palaeolithic to Bronze Age) were located
in the northwestern part of the Ioannina district, by the Greco-Albanian border.
The surface finds compliment the archaeological record provided by excavated
sites and are comparable to archaeological evidence from neighboring areas.
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Πίνακας 1. Λίθινα επιφανειακά ευρήματα. Ποσοτική ανάλυση ανά θέση.
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ΝΛ = Νεολιθική, ΕΧ = Εποχή Χαλκού.
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Εικ. 2. Γενική άποψη περιοχής αναδασμού Ορεινού – Ξηρόβαλτου – Ποντικάτων
(φωτο Π. Τσιγκούλης, αρχείο ΕΦΑ Ιωαννίνων).

Εικ. 3. Αρτοπούλα. Επάνω: πυρήνας/λειάνιστρο, κάτω: μικρολεπίδα με ελαφρά στίλβη
(φωτο Ε. Αδάμ).

Εικ. 4: Νεγράδες. Αριστερά: φολίδα από δισκοειδή πυρήνα. Δεξιά: δισκοειδής πυρήνας,
πιθανόν σε δεύτερη χρήση. Κάτω: ανάστροφο πλευρικό ξέστρο (φωτο Ε. Αδάμ).

Εικ. 5. Πρωτόπαππας. Αριστερά: οπέας. Δεξιά:
υψηλό τερματικό ξέστρο (φωτο Ε. Αδάμ).

Εικ. 6 . Ανάργυροι. Πυρήνες Μέσου Παλαιολιθικού τύπου. Μουστέριοι δισκοειδείς
πυρήνες, πυρήνες Λεβαλουά και (κάτω)
πυρήνες/λειάνιστρα (φωτο Ε. Αδάμ).
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Εικ. 7. Ανάργυροι. Τέχνεργα Ανώτερου Παλαιολιθικού τύπου. Επάνω και δεξιά: Πυρήνες. Αριστερά: τεχνικό απόκρουσμα (φωτο Ε. Αδάμ).

Εικ. 8. Ανάργυροι. Εργαλεία Μέσου
Παλαιολιθικού τύπου. Επάνω: εγκάρσια
ξέστρα. Κέντρο αριστερά: πλάγιο ξέστρο
σε υπόβαθρο Λεβαλουά. Κάτω: πλευρικό
ξέστρο τύπου Quina (φωτο Ε. Αδάμ).

Εικ. 9. Πετράλωνα Ιωαννίνων. Τέχνεργα
Μέσου Παλαιολιθικού τύπου. Φολίδες από
δισκοειδείς πυρήνες (φωτο Ε. Αδάμ).

Εικ. 10. Πετράλωνα Ιωαννίνων. Τέχνεργα
Μέσου Παλαιολιθικού τύπου. Πλευρικά
ξέστρα κατασκευασμένα σε υπόβαθρα
Λεβαλουά (φωτο Ε. Αδάμ).
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Εικ. 11. Πετράλωνα Ιωαννίνων. Τέχνεργα Μέσου Παλαιολιθικού τύπου. Εγκοπή, πλευρικά
ξέστρα και οπείς (φωτο Ε. Αδάμ).
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Εικ. 12. Πετράλωνα. Τέχνεργα Ανώτερου
Παλαιολιθικού τύπου. Επάνω και κέντρο: πυρήνες λεπίδων / μικρολεπίδων. Κάτω: γλυφίδα,
σύνθετο εργαλείο, λεπίδες (φωτο Ε. Αδάμ).

Εικ. 13. Αναδασμός ΠΟΞ. Τέχνεργα Μέσου Παλαιολιθικού τύπου. Κάτω: πυρήνας Λεβαλουά και πυρήνας δισκοειδής, επάνω: ψευδοαιχμή ψευδολεβαλουά (φωτο Ε. Αδάμ).
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Εικ. 14. Αναδασμός ΠΟΞ. Τέχνεργα Ανώτερου Παλαιολιθικού τύπου. Επάνω σειρά:
τερματικά ξέστρα, κέντρο: θραύσμα μικρολεπίδας με ράχη και τερματικού ξέστρου.
Τρίτη σειρά αριστερά: γλυφίδα. Τα υπόλοιπα
έως το τέλος: μικρολεπίδες (φωτο Ε. Αδάμ).
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Εικ. 15. Αναδασμός ΠΟΞ. Τέχνεργα Νεολιθικής / Εποχής Χαλκού. Εξαρτήματα δρεπανιών
και ημίεργο αμφίπλευρο τέχνεργο
(φωτο Ε. Αδάμ).

Εικ. 16. Αναδασμός ΠΟΞ. Αιχμή βέλους
Εποχής Χαλκού (φωτο. Π. Τσιγκούλης).

THE WALL PAINTINGS FROM BUILDING BETA, AKROTIRI THERA.
A NEW APPROACH TO THE ICONOGRAPHIC PROGRAMME1
Fragoula Georma
BUILDING BETA AND ITS EXCAVATION

Systematic excavations at the site of Akrotiri, Thera (fig. 1) were launched in 19672
by Spyridon Marinatos, Professor of Prehistoric Archaeology at the University of
Athens, and continued under his directorship until his untimely death at the site in
1974.3 In 1975, Christos Doumas, Marinatos’ collaborator over several years, was appointed director, then an Epimelete of the Archaeological Service and later Professor
of Prehistoric Archaeology at the University of Athens.
Marinatos started the excavation in the area of Akrotiri in two rural plots named
after their respective owners: Bronos and Arvanitis.4 Each plot was then subdivided
in sectors (Bronos 1, Bronos 1a, Bronos 2, Arvanitis 1 Arvanitis 2, and Arvanitis 3),
in which the excavation trenches were opened. In topographic terms, Bronos lies in
the south part and Arvanitis in the north part of the area where the revealed remains
of the ancient settlement currently extend. Building Beta, the focus of this paper, lies
in area Bronos 2, together with Building Gamma.
The excavation of Building Beta started in the spring of 19675 (fig. 2) and continued intermittently until the summer of 1973.6 Many years later, in July 2002, small1. I would like to thank Professor Emeritus Christos Doumas, Director of the Excavations at
Akrotiri, for entrusting me with the study and the publication of the wall paintings material from
Building Beta at Akrotiri. The study was carried out during my doctoral thesis at the Univesity of
Ioannina (2009) and it will be included in the collective volume of the publication of the building
(architecture, pottery, wall paintings, loomweights and small finds), in collaboration with Dr Irene
Nikolakopoulou, Ioannis Bitis and Dr Sophia Vakirtzi. I would also like to thank the anonymous
reviewer of the paper for valuable observations and comments, which improved the presentation of
the study. All mistakes, however, remain mine.
2. Thera I, 3-12. Already since 1960, Marinatos, based on circumstantial evidence, had come up
with the idea of excavating in the area of the modern village at Akrotiri, in southern Thera. In 1964,
he embarked on preparations for the archaeological dig, as he had to deal with difficulties arising
from the geomorphology of the island. The first excavation season was launched in 1967.
3. The results of Marinatos’ excavations (1967-1974) were published in the series Thera I-VII (19681976), and in the proceedings of the Archaeological Society (ΠΑΕ: Praktika Archaiologikis Etaireias).
4. There are no notebooks for the first two excavation seasons (1967-8). Information is retrieved from
the published reports in Thera I-II. Excavation notebooks are kept from 1969 to the present day.
5. Thera I, 3-16.
6. Thera VΙΙ, 16-21.
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scale works were carried out in the interior of the building,7 dictated by the project
for the integrated study of the wall paintings from the building. During the excavations for the foundation of the pillars of the new shelter of the site, from 1999 to 2001,
trenches were opened at the external perimeter of Building Beta, which provided
significant information on the building history of the complex.
Building Beta lies in the south part of the revealed area of the settlement (fig. 1),
flanked to the north by Sector Delta, the Mill Square and the Square of the Monkeys. The
area to the east is heavily damaged by the passing of a modern torrent, with Xeste 2 and
Building Iota further east. To the south of Building Beta there was probably an open area,
also heavily disturbed; Telchines Road runs along the west side of the building.
The building is a two-storied private residence of c. 260 sq m (fig. 3). It is situated
in the heart of the revealed area of the settlement and is well preserved mostly in its
west part; the east part is much damaged as it lies in the bed of the passing torrent.
The building was furnished with the famous wall paintings of the Boxing Boys, the
Antelopes and the Monkeys, the first two currently exhibited in the National Archaeological Museum in Athens (fig. 8) and the third in the Museum for Prehistoric
Thera on the island (fig. 11). The fragments of these wall paintings were the first to
be revealed in the site by S. Marinatos already in 1967 (fig. 4). Prompt conservation and restoration of the fragments by the working team of conservators in the
first excavation period (1967-1974) resulted in the swift presentation to the public of
the composition of the Boxing Boys from the upper storey of Room 1 (B1) and the
compositions of the Monkeys and the Calves, according to Marinatos’ interpretation,
from the upper storey of Room 6 (B6).8
The study aimed at the appraisal of the iconographic programme of Building Beta
from Akrotiri and the techniques and theoretical issues pertinent to the art of wall
painting in the early Late Bronze Age. An overview of the main points and conclusions is presented in this paper. Although it is evident that Building Beta is well
integrated in the urban plan of the settlement, unfortunately the bad preservation of
the east part hinders in many ways the definitive reconstruction of the building and
the contextual discussion of its contents. Naturally, this also affects the study of the
wall paintings, as there are gaps in the reconstruction of the B6 compositions, both
in terms of the thematic identification and also of its association to the second decorated area, B1.
The new approach to the iconographic programme of Building Beta included the
study of the material in its totality, stored or displayed in the storerooms of the excavations at Akrotiri, the Museum for Prehistoric Thera at Phira and the National
7. Doumas 2005b, 14. 2006, 11. Georma 2009, 68-9.
8. Georma et al. 2017.
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Archaeological Museum at Athens. The integration of the material in the study aims
at a complete presentation that lacked all these years ever since the first conservation
interventions and the preliminary presentation by the excavator S. Marinatos.

THE EXCAVATION OF THE WALL PAINTINGS. THE EARLIER LAYERS

As mentioned above, the compositions from Building Beta were the first wall paintings uncovered in the site already in the first excavation season.9 However, their removal from the building was carried out in the following years, when the excavator
felt confident about the safe execution of these specialised works. Moreover, due to
significant difficulties encountered in the removal of specific large fragments from
the walls of B1, Marinatos decided to preserve in situ parts of the Antelopes fresco
and to return to the area at a later stage, when ample time and better skills would be
available. The removal of those two large fragments from the north and the east walls
was finally carried out in the summer of 2003 (fig. 5) in the context of the study project and the doctoral thesis on the wall paintings of Building Beta.10
During the study of the compositions from the building, fragments stored in 110
boxes were examined and totally or partially conserved; these were kept in storerooms ever since the early excavation periods, following the restoration of select
compositions. Research in the boxes and conservation of better preserved fragments
resulted in the partial restoration of the composition of the two Antelopes, which
originally stood on the east wall.11 Furthermore, drawings and completions were
made on the compositions already restored; new evidence and new iconographic
themes were identified.
In the two areas furnished with wall paintings, namely B1 and B6, earlier layers
with fresco decoration or partial plastering came to light.12 The earlier layer in B1 was
gradually retrieved from all walls of the room, from underneath the compositions
of the final phase13. At first, the early layer was identified during the removal of the
lower part of the wall painting at the east side of the north wall, which was left in situ
9. See fn. 8 and Thera II.
10. Chief conservators: I. Michailidis and A. Voulgaris. The removal of the wall painting was the
collaborative work of all members of the wall paintings laboratory, headed by L. Kalambouki, and
was a particularly educative experience for the new generation of conservators.
11. The painter Nikos Sepetzoglou contributed significantly to the identification of fragments
through his work on the drawing reconstruction of the composition from the east wall.
12. Georma 2009: on Β1, 143-6; on Β6: 195-6.
13. Thera ΙV, 33.
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following the removal of fragments by Marinatos; then, the early layer was found on
the south wall, still in situ, as the last fresco layer had collapsed on the floor. Remains
of this early layer were visible on the rear side of the large composition from the west
mudbrick wall of the room, nowadays in the National Archaeological Museum.
This part of the early layer presents some particularities. Immediately after it came to
light, Marinatos suggested that, due to its limited extent on the lower part of the walls,
the fresco represented a dado imitation or a band running along the lower part of the
wall. No further comments on the excavation context, its function and date were made
available at that time.
This layer consists of a red to red/orange band running along the lower part of all
walls of the room (fig. 6). It is 2 cm thick all along; at the upper end, the layer becomes
gradually thinner and finally fades away. The lower end abutted the floor, as indicated
by the thick curve of the plaster edge. The largest and best preserved surface of the
red band is found on the south wall, while smaller fragments are identified also on
the other walls. Parts of this layer were removed together with the rear side of the two
large fragments taken off the east wall in 2002 and the west part of the north wall,
whereas a large fragment remains in situ on the east part of the north wall.
The floor of area B1 was paved with schist slabs, what created a striking effect.
Palyvou argues that the fresco band running along the walls of the room was inherently connected to the slabbed floor.14 Joins between the slabs were commonly
painted in red.15 It is possible that the master builder opted for the red band in order
to enhance the aesthetic effect in the room and create a visual continuity between the
lower part of the walls and the red joins of the slabbed floor.16
Fragments of an earlier fresco layer were also revealed in B6, a substratum on
which the plaster of the Monkeys fresco was applied (fig. 7)17. These are of excellent
quality in terms of both the fineness of the plaster and the preservation of the pigments. They mainly bear geometric patterns or a monochrome slip. Unfortunately,
14. C. Palyvou, pers. comm.
15. Palyvou 1999, 207-10. She argues that the painting of the joins also covered part of the slabs. This is
not a case of careless application; rather, the craftsman obviously attempted to make the irregular slabs
look rectangular or square in shape for aesthetic reasons. Mortar in the joins is preserved in Room
5 of the West House and in the second storey of Xeste 4. In the area of the Porters’ Lodge, slabs were
found bearing traces of red mortar in the joins (Thera ΙΙ, 29, where it is not clear whether the mention
refers to the join or to fallen fresco fragments: Vlachopoulos 2007, 131-2). Moreover, during the recent
excavations at the site (1999-2001), in Pillar Pit 19N (east part of Complex Delta), a slabbed floor was
uncovered in situ preserving mortar in the joins. This technique is still in use in the Aegean islands and
elsewhere, with the joins painted in white.
16. Televantou 1994, see original plan in the publication. The drawing reconstruction of the building, where the floor of Room 5 is rendered with red mortar in the joins, is illustrative. See also the
digital reconstruction in Palyvou 2005, pl. 3A.
17. Doumas, Marthari and Televantou 2000, 38-9, fig. 35.
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their fragmentary state of preservation hinders the restoration of the composition, as
evidence for the original size and the iconography is not available.

THE ICONOGRAPHIC PROGRAMME OF ROOM B1

The iconographic programme of the last phase in areas B1 and B6 of Building Beta
was most probably created during the second and final building phase of the complex,
when it assumed its definitive form. It is suggested that the compositions of the area are
interlinked in thematic and ideological terms, a case similar to relevant arguments for
the iconographic programmes of wall paintings revealed in other buildings at Akrotiri.
The large north window of the room constituted the starting point of a parallel
processional movement of animals, unique in Akrotiri. The animals appear as if they
entered the room from the Mill Square through the north window, flanking and thus
enhancing the action scene taking place in the composition of the south wall, the Boxing Boys, the central composition of the iconographic programme of the area (fig. 8).18
Doumas suggests that people standing in the Mill Square, to the north of Building Beta,
had visual contact with the interior of B1 through the large window; they were able to
see the pairs of Antelopes on the east and west walls and the young Boxers on the south
wall.19 Indeed, this would have been possible especially after the deposition of debris
from seismic destructions and the rising of the level of the Mill Square.20
Movement is conveyed by the “mirroring” effect of the depicted animals, in parallel from the east and west towards the south part of the room and the Boxing Boys,
where a narrow door opens to the auxiliary area with the repositories filled with vases
(fig. 9).21 The flowing effect of the animals is also enhanced by a sense of hovering created by a yellow band running along the lower part of the compositions, in which the
hooves of the animals appear to sink. This sense contrasts with that emanating from
the scene of the Boxing Boys, in which the figures stand firmly and with confidence
on a solid level rendered by a black band.
The identification of the species of the animals as antelopes (oryx beissa),22 albeit
with no parallels identified as yet in the iconography of Akrotiri and Crete, is based
18. Georma 2009, 189-190, fig. 78, 80. Georma et al. 2017, 477-80, figs. 6-7. Reconstruction drawings of the compositions of B1 were made by the painter A. Kontonis.
19. Doumas 2005a, 75-6, 79.
20. Sofianou and Georma forthcoming.
21. Thera IV, fig. 2, pls. 53-5 (for the repositories in B1a).
22. Trantalidou (2000, 715) identifies the animals from the B1 composition with the species gazella
dorcas or gazella granti, albeit taking into consideration artistic freedom in the depiction of the animals. According to the author, the antelope is not identified in the material retrieved in Aegean sites,
although an exception is the presence of one antler of Alcelaphus buselaphus in the Heraion on Samos.
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on morphological features of the species rendered on the animals depicted, such as
the horns, the head, the dorsal area, the pace and the hooves.23 Aspects of hybridism
identified in the art of Akrotiri, mainly in the rendering of fauna and flora, could be
of relevance to the discussion of the depiction of the antelopes. Certainly, there is a
much debated thin line between hybridism as means of rendering animal and plant
motifs in Akrotiri iconography and abstraction as an artistic convention, as adopted
by the painter of the compositions in B1.
With reference to the theme of the scene of the young Boxing Boys on the south
wall of the room, at the entrance to the auxiliary area B1a with the repositories, suffice it to note that boxing was probably a popular sport in the life of people of that era.
We presume that it was held in the context of initiation rites and perhaps other rituals, such as those illustrated in wall paintings of other buildings at Akrotiri. There are
as yet no other parallels to the boxing scene from the settlement; the closest parallels
are found in depictions on artefacts of other materials from Minoan Crete (Knossos,
Aghia Triada),24 with correlations on the movement of the bodies and their anatomy,
their haircut and clothing, although the parallels from Crete depict adults and not
young boys, as is the case of the wall painting from Building Beta.
A scene with two human figures depicted on a Middle Cycladic vase in Bichrome
ware found at Akrotiri during the excavation of the pits for the foundation of the new
roof of the site (fig. 10) 25, could be discussed as the closest parallel in iconographic
terms for the posture of the Boxing Boys26. On the other side of the vase, a scene with
a bird of pray, probably a falcon, grasping a smaller bird is depicted. Among other
interpretations, that of the depiction of an initiation rite in Aegean Bronze Age iconography is proposed for this scene.
For the reasons mentioned above, the scene depicting the two boys on the west part
of the south wall of room B1, apparently at the age stage for participation in initiation
rites, forms the ideological context of the iconographic programme of the room. The
identity of the particular ceremony is unknown to us; however, the composition with
the procession of the boys and the men in the ground floor area of Room 3b in Xeste
327 provides the ideological framework also for the iconographic programme of B1.
23. It was the excavator S. Marinatos (Thera IV, 47, pls 117-8), immediately after the paintings were
brought to light, who first identified the animals with this particular species, native in east Africa.
He argued that their pointed horns, a characteristic feature of this species, were rendered with such
precision so as to immediately point to the animal.
24. See Coulomb 1981 for all known parallels from Minoan Crete.
25. Doumas 2003, 171, pl. 120b-c. Boulotis 2005, 58, 61, fig. 42, 49. Doumas 2005b, 314, fig. 478.
Nikolakopoulou et al. 2008. Papagiannopoulou 2008, no. 3. Vlachopoulos 2013, 116-7, fig. XXXII.
Papagiannopoulou 2018, 179, figs 14a-c.
26. Georma 2018, 297, fig. 6.
27. Doumas 1992, 130, figs 109-15.
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The visitor to the latter area is meant (not by chance) to take in another procession, of
animals in this case, originating from the central north window and heading south in
two parallel directions; this procession frames the two young boys, who, by means of
the ritual, take distance from one age stage and enter the next. The association of the
human to the natural element through the depiction of the animals is far from accidental, since it is widely acknowledged that human activities are rendered in Theran and
Minoan art as part of and in total harmony with the natural world.28
On the whole, the young boys participate in an initiation rite effectuated through
boxing and are at the same time symbolically associated with the male animals, the
antelopes, which exhibit vigour and strength through their posture. What the painter
evidently aimed for was the harmonious integration of the compositions in the eyes
of the residents or visitors from all viewpoints in the room.

THE ICONOGRAPHIC PROGRAMME OF ROOM B6

A new and integrated approach was also adopted for the interpretation of the
iconographic programme of the upper floor area of B6, featuring the composition
of the Monkeys29 (fig. 11) and that of the Goats, according to the recent identification. The latter composition was interpreted by S. Marinatos first as a scene of
dogs chasing the monkeys and then as calves in a rocky landscape with swallows
and crocuses (fig. 12).30 The compositions and the iconographic units draw upon
elements from the animal kingdom and the natural world, one of the most popular
themes in Bronze Age Aegean iconography, after the depiction of humans. The
human element is absent from the compositions of this area.
The Monkeys fresco dominates the area in the upper floor of B6. The monkeys go
away by climbing on rocks strongly reminiscent of features of the volcanic landscape
of Akrotiri.31 Depictions of monkeys were particularly popular in Bronze Age Aegean
iconography and are attested already in the Early Bronze Age. Since the animals are not
28. Morgan 1995.
29. Thera IV, 46, pls. 114-5. Georma 2009, 194-215, fig. 50.
30. Thera IV, 46. Doumas 1992, 111, fig. 91. Georma 2009, 215-20, cat. no. 68 (“goats”). Georma et
al. 2017, fig. 9. The drawings for the new proposal of the reconstruction of the Goats composition
were made by the painter Maria Kriga.
31. It is not clear on which walls of the room the Monkeys fresco originally stood. The state of preservation of the area does not allow for a definitive reconstruction of the composition on the original
place. The dominant view in scholarship places the composition on the north and the west walls
of the room (Immerwahr 1990, 42, 185. Doumas 1992, 110-1. Doumas et al. 2000, 72). Georma et
al. 2017, for the preliminary results of the architectural study. The architectural reconstruction of
the area by the architect I. Bitis will be presented in the forthcoming publication of Building Beta.
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native in the Aegean, the motif in Minoan art (and then in Cycladic art) is considered a
loan from Egypt and Mesopotamia.32 Cretan artists apparently adopted the motif from
close examination of depictions in the art of Egypt and the East. Although scholars
tend to assign monkeys depicted in Aegean art with religious or cult qualities, similar to
the case of those found in Egyptian depictions, in Theran art the animal is not attested
as directly associated with a divinity.33 It is represented as performing human actions,
except in the case of the wall painting in Building Beta, and as an intermediary acting
between human and divinity but not directly connected to a divinity, as the griffin.
At Akrotiri, besides room B6, monkeys are depicted in the building called the Porter’s Lodge,34 in the north area of the site and in the first floor of Rooms 2 and 3 of
Xeste 3. In the fragmentary composition from the Porter’s Lodge, three blue monkeys
are depicted in a worshiping gesture in front of a shrine.35 In the first floor of Room 2
in Xeste 3, two pairs of blue monkeys are depicted, engaged in human activities: one
of the monkeys strums a string instrument, two of them hold a sword, while the last
one is seated on a rock.36 Finally, in the first floor of Room 3a in Xeste 3, a blue monkey
offering crocuses is depicted as the intermediary between a young girl and the Potnia.37
The species of the animal depicted in the Monkeys fresco in B6 is identified as that
of Cercopithecus Aethiops,38 a species with elongated body, long tail and short head
with rounded muzzle. During the restoration of the composition, Marinatos noted
similarities with the compositions from the House of Frescoes at Knossos and identified the subspecies in both compositions as that of Cercopithecus Callitrichus, identical to Cercopithecus Sabaeus.39 Evans used the term cynochephalus in his references
to cercopithecus, evidently influenced by Egyptian prototypes, and related the animal
to mythical creatures or monsters.40 However, in Egyptian art, the cynochephalus is
identified with the baboon and is a different subspecies.
From the east area of B6, possibly from the same room, came other iconographic units, belonging to more than one compositions, and drawing upon the natural
32. See Papageorgiou and Birtacha 2009, 1, with references.
33. Papageorgiou and Birtacha 2009, 288-9.
34. Thera II, 27-28, plan XI, pl. 28,2. The name, in Greek Thyroreion, was given conventionally by
the excavator S. Marinatos. The fragments of the wall painting were uncovered in 1968, the year
following the retrieval of the first fragments uncovered in the area of Building Beta.
35. Doumas 1992, 184, fig. 147. Vlachopoulos 2007, 134. The number of the monkeys increased
after the new reconstruction by A. Vlachopoulos.
36. Doumas 1992, 128, figs 95-6. Vlachopoulos 2008, 493, figs 41.17, 41.18.
37. Doumas 1992, 130, figs 122-28. Vlachopoulos 2008, 493, figs 41.20, 41.21.
38. Papyros-Larousse-Brittanica 2007, vol. 28, entry Cercopithecus.
39. Thera III, 65. Thera IV, 46.
40. Evans 1925, 119, 120, 124, 683.
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world: myrtle branches stemming from a black band were found on part of a mudbrick wall41 and on fresco fragments (fig. 13), and reeds on a large fresco fragment.42
The severe damage of the east part of the complex caused by the torrent in recent
times hinders a safe approach to the reconstruction of the iconographic programme
of the room(s). Nevertheless, new evidence for this part from the detailed drawing of
the building and the integrated architectural study which is in progress will contribute significantly to the attribution of fragmentary iconographic themes and compositions to B6 and the smaller area Β6a.43 Fragments of mudbricks identified in the area,
except for that with the myrtle fresco mentioned above, are indicative evidence for
the reconstruction of a number of spaces of small dimensions in the area.
In the present study and with reference to the reconstruction of the iconographic
programme of the entire area of B6, it is suggested that the Monkeys composition
should be disassociated from the second composition with the Goats, preserved in a
rather fragmentary state.44 The composition with the Goats was enriched by restored
fragments of a third animal and more plant motifs (fig. 12), while it became obvious
that the fragment with the reeds belongs to another, distinct composition. Goats and
wild goats are popular in Aegean iconography and together with bulls they are the
most commonly depicted animals. As an individual creature or together with other
animals, goats were rendered as bronze figurines, on relief stone vases, on wall paintings,45 on pottery,46 and quite often on Minoan and Mycenaean seals.47 It is possible
that these new compositions of smaller dimensions could have originally decorated
41. This important fragment of mudbrick wall with the myrtle branches is connected in stylistic
terms with the fragments on display in the Museum for Prehistoric Thera, which are erroneously in
my view attributed to Sector Gamma (Doumas 1992, 19).
42. Thera II, 12, pls 5.2, 6.1, 2. In the notebook of the excavation, as mentioned in the relevant Thera
report, it is noted that the fragment representing reeds was found in the disturbed soil of the torrent
between the two banks in the area called Bronou 2. Among other pieces, there are some depicting
myrtle plants and a head of a blue monkey with a big circular eye. Therefore, according to the excavator, the provenance of all these fragments is the area of B6. Georma 2009, 228-34, cat. no. 77, 78, 79.
43. Georma et al. 2017, fig. 5. The architect Ioannis Bitis is responsible for the architectural study of
the building which is in progress. The significance of the integrated approach in the study of architecture and wall paintings is well-known and established. All the evidence from the wall paintings
study is taken in consideration for the architectural reconstruction of the building,
44. Doumas 1992, 111, fig. 91. Marinatos 1984, 113-6, figs 81, 83.
45. Park Fresco, Room 14, Aghia Triada: Evely 1999, 124-27, 242. Agrimia and olive tree fresco,
Room 1, Knossos: Evely 1999, 244-5. On the depiction of wild goats in Minoan frescoes see Georma 2009, 217, with references.
46. The asaminthos with the hunting scene, Room 1, ground floor, Building Theta (Θ), Akrotiri:
Papagiannopoulou 2008, 433-6, no. 1, figs. 40.1-4. On the depiction of wild goats in Theran pottery
and glyptic art see Georma 2009, 218, with references.
47. Krzyszowska 2005 on Cretan seals.
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the upper floor areas of the west smaller room, B6a, from where a door provided
access to the southwest part of the complex.

STYLISTIC MATTERS

Based on stylistic remarks further teased out below, it is argued that while the wall
painting compositions of Building Beta seamlessly fit into the standard production of
frescoes at Akrotiri, they do however exhibit specific traits that allow us to elaborate
on the individual painter(s) who worked in this particular building.
Scholars have extensively discussed aspects of identification and comparison between elements of “Cycladic” versus “Cretan” or even “Egyptian” or “Near Eastern” tradition in the production of the wall paintings.48 Originally, the main trend was to examine the Akrotiri frescoes and those of other sites in the Cyclades (e.g. from Phylakopi49)
under the prism of Minoan production; gradually, however, there was a shift towards
the acknowledgement of an independent artistic trajectory in the islands, with distinct
influence from the major centres in Crete (mainly from Knossos) and through the latter
from Egypt and the Near East. The study of the artistic development and process in the
formation of distinct schools and lines of production is certainly on-going, focussing
on common modes and conventions the artisans used already since the Early Bronze
Age. Excavations in the wider area of the Aegean, Egypt and the Near East provide new
evidence and food for thought on the particular issue.50
C. Boulotis was the first to delve into the social identity and organisation of painters in the last period of the Bronze Age, based on evidence from excavation data.51
A wide and elaborate network of “masters”, fresco painters, was at work during the
Late Bronze Age in Crete (from the 17th c. onwards), the Aegean islands and in the

48. Doumas 1985. Davis 1990. Morgan 1990. Boulotis 1992. Niemeier 1992. Televantou 1994. Birtacha and Zacharioudakis 2000.
49. Bosanquet 1904, 71. Cameron 1975, 278. Hood 1978, 54. Characteristic example is the fragment
of the fresco from Phylakopi with the Flying Fish, which was considered immediately after it was
found as the work of a Cretan artisan, transferred from Knossos to Melos. Bosanquet argued that
the fresco exhibits significant stylistic similarities with the Dolphins composition from Knossos
and misinterpreted remains of wood at the edges of the plaster as parts of the portable frame used
to transport the work from Crete to Melos. At that time, the process of making the wall paintings
was not yet studied and as a consequence traces on the rear side of the fragments were misinterpreted. Cameron, on the other hand, explicitly describes the manufacture process and attributes the
composition to the Cycladic production.
50. Wooley 1955. Niemeier and Niemeier 1998. Bietak et al. 2000.
51. Boulotis 2000. For a general discussion on attribution studies in the Aegean Prehistory, see
Morris 1993.
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wider area of the east Mediterranean.52 These artisans travelled in search of work and
received payment for their labour. This practice may easily be seen in the wider context of the mobility of artisans and craftsmen, a characteristic feature of that period.
In the Homeric poems,53 which to a certain degree recite practices of the 2nd mill. BC,
there is the first mention of artisans (δηµιοεργοί) travelling together with poets and
other professionals in the Aegean in search of work (ούτοι γάρ κλητοί γε βροτών επ’
απείρονα γαίαν). According to the poet, these artisans were free to wander and travel
and their sojourn and work in major centres of that era influenced other forms of art.
It was this aspect of mobility that contributed significantly to the creation and
establishment of a common iconographic vocabulary and, to a certain degree, to the
configuration of a common stylistic genre. Certainly, there was much scope for differentiation depending on the time period, local idiosyncrasies and preferences. The
configuration of a “koine” in painting is only one facet of the wider “cultural koine”
identified in the art of Crete, the south Aegean islands and Mycenaean Greece from
the 17th c. onwards. Wall paintings played a central role in the development of this
process, mainly due to their exposure to the public eye as an ‘illustrated open book’
without text; pictures become the medium through which the painters consciously or unintentionally transmit ideas, meanings and concepts. Their travels to distant areas, exchange of pictorial motifs and the adoption of specific iconographical
themes largely contribute to the consolidation of ideology and the dissemination of
ideas. In this process, the person who places the commission for the adornment of
the private or public building holds a decisive role, as he/she, in collaboration with
the master painter, configures and dictates ideas and concepts to be expressed in
the iconographical programmes materialised in the frescoes. At the same time, these
artworks interact with other forms of art, such as glyptic, metalwork and pottery in
various levels. The potential of workshops to produce artefacts in different materials,
the artisans’ skills to work on different fields, bolstered by the dynamics of the complex system of exchange of valuable objects, significantly accelerated the expansion
of the “koine”.

PAINTERS

The study of the Akrotiri wall paintings assemblage has resulted in the identification
of individual painters who worked in different building units and created distinct
iconographic programmes. Televantou produced an in-depth study on this matter
52. Zaccagnini 1983.
53. Odyssey, 16, 383-6.
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and identified a number of individual painters and their ‘schools’.54 It appears that although all Theran painters abide by specific rules in the artistic production, each one
succeeds in developing an individual style in the application of shared skills.
Along these lines, individual painters have been identified in the fresco assemblage of Building Beta. It seems that three painters were at work in the complex, with
variable degrees of competence and skill:55 the Antelopes Painter, the Boxing Boys
Painter, who both worked in B1 and produced the respective compositions, and the
Monkeys Painter and his apprentices, who worked in B6, the former creating the
central composition of the room, while his helpers produced the small-scale compositions under his guidance.
The Boxing Boys Painter uses easily identifiable forms in order to render the human figures; however, the entanglement of the figures, with the superimposition of
the arms, indicates the painter’s intention to produce the lively boxing scene through
the notion of perspective and the sense of movement, further enhanced by the hanging ‘silent wave’ motif. This is in fact one of the very few cases in Akrotiri art where
the effect of the third dimension is hinted at, generated through the juxtaposed and
superimposed arms in the characteristic movement of boxing. The same attempt is
obvious in the Antelopes composition, which is attributed to the second painter. This
painting stands out for the minimalism in the use of colour and the austerity in the
drawing, which are however counterbalanced by the sense of hovering of the animals, conveyed by the optical effect of their hooves sinking in the yellow ground
band. The notion of movement is also emphasised by the turn of the first animal’s
head to the back, what creates a sense of flow which is generally not encountered in
the static art of wall paintings.
Much different is the work of the third painter in the building, the Monkeys
Painter, who created the homonymous fresco in B6. The other motifs and compositions from the same area or the same room, the swallows, the ‘goats’, the myrtles
on the mudbrick wall, were probably created by novices of the same ‘school’. The
composition of the goats is a characteristic example of work closely related in stylistic
terms to the Monkeys fresco; however, it exhibits significant differences in the use
of the paintbrush, colours and outlines. It is possible that this smaller composition
was assigned to a novice, who worked under the supervision and the guidance of the
master painter. The Monkeys fresco is considered as a Minoanising composition par
excellence. The figures are vibrant in terms of colour, drawing and movement. Use of
white is minimal; instead, a plethora of colours is attested.

54. Televantou 1992a. 1992b. Georma 2009, 138-42.
55. Georma 2009, 140-1.
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PIGMENTS

The pigments used for the wall paintings of Building Beta are similar to those extensively used in the other buildings of the settlement.56 Colours include black, red, blue
and a variety of yellow ochre, such as brown, yellow, orange, yellow/orange, mainly
identified in the rocky landscape of the Monkeys fresco. Pulverised mineral pigments
were probably mixed with a binding organic matter, no longer traceable, whereas it
is possible that the pigments were simply mixed with lime water. Organic binders
could have been the egg white, fish glue, olive oil or beeswax, as attested in Egyptian
wall paintings.57 New colours were created by the mixture of basic colours, while hues
were achieved by dilution with lime water. In this the Theran painters stand out as
pioneers, since the Cretan painters were apparently applying only basic colours and
a few tones.
Quantities of lime plaster and pulverised pigments, stored and ready to use, have
been retrieved from buildings at Akrotiri.58 The pigments were kept in the form of
small discoid masses or lumps59 or in the form of powder stored in small and large
vases60 or even in baskets (there is an impressive case of a basket filled with lime61). Yellow ochre is found in the largest quantities, as it was most commonly used by Theran
painters in order to produce the yellow colour or as a component added to other basic
colours to produce different hues. These are in general small quantities of pigments,
most probably in hand for the painters to use on a day-to-day basis or for repairs. They
certainly do not amount to the large quantities required for the needs of a group working on the decoration of a complex. No workshop for the production of pigments has
been as yet identified in the settlement. It is possible that each master produced his own
supplies, as is the case even until the Renaissance period, for better control of quality
56. Perdikatsis et al. 2000. Devetzi 2010.
57. Immerwahr 1990, 14. The selection of the bonding matter depended on the technique applied
by each individual painter and also on the time period. During the Renaissance, for example, it was
common practice to use organic binding materials in the tempera painting technique.
58. Birtacha et al. forthcoming: three groups of discoid masses of red ochre have been found: in
Rooms 1a and Room 17 of Complex Delta and in a vase found in the area outside Xeste 3.
59. Birtacha et al. forthcoming, on the form of the raw material for practical reasons, such as storage
or transport purposes. Standardised pigment masses were possibly traded for a specified value.
60. Devetzi 2010. Raw material in pulverised form was also identified in Building Beta. Other cases
include material found in a jug filled with lime from Room 7 of the House of the Ladies, two pithoid
jars with lime from Room 4a (first floor) of the West House, a cup with red powder from the same
room as the two pithoid jars, and two small stone grinders from the same room, possibly used for
processing lime and pigments.
61. Belogianni 2007, 60, fig. 20: this is the basket uncovered in 2001 in an outdoor area during the
excavation of Pillar Pit 68A.
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and pureness of the colours. For this reason, the existence of one workshop for the
mass-production of pigments for the needs of all painters is not plausible.

CONCLUSIONS

In conclusion, the two iconographic programmes unfolding in the two areas of
Building Beta do not exhibit any unifying elements, except perhaps that of abiding
to stylistic conventions of that period. In B1, the pair of the Boxing Boys and the six
Antelopes create a dense group, covering all surfaces and thus imposing itself upon
the viewer. At first sight, the two compositions do not share common features and
it appears that the painters did not interact. However, as already mentioned above,
the two boys, possibly rendered after members of the household, are paralleled to
the male animals with regard to the notion of dynamism and domination on the
surrounding space. They are ‘immortalised’ most possibly during the rites of passage,
when they are expected to stand out and show off. The same remark is also valid for
the male animals, which are depicted in a posture showing prominence and vigour
amidst their flock. The parallel route of the animals, starting from the north window
of the room ends through the walls to the south part and the young boys, which are
then probably meant to be under the protection of the animals.
In the iconography of this period, religion constitutes the main interpretation axis
of the symbols and acts depicted62. ‘Sacred’ or ‘ritual’ practices are rendered in smallscale and large-scale painting and, as evidenced in the iconographic programmes of
other buildings in the settlement, the choice of the themes is far from random. The
central zone of the compositions is dedicated to depictions inherently related to the
community, its values, symbolism and rules. Beholders of these images were most likely
able to grasp at first sight the potential symbolism of the compositions. Painters, in collaboration with the commissioners, adopted pictorial motifs and elements intelligible
and familiar to the beholders, drawing upon snapshots from everyday and sacred life in
the specific social and ritual context; as a result, large-scale painting became the principal medium for the transmission and diffusion of symbols, ideas and meanings. The
antelope was most probably not a common animal in the Aegean fauna; however, its
similarity to the wild goat rendered the motif familiar to the viewers. In this light, it is
possible that the owner of the residence also endorsed the ‘exotic’ quality of the animal,
a quality with which he may have been familiar during his travels.
This ‘exotic’ element was perhaps the connecting link with the iconographic programme of B6 and the composition of the Monkeys. Monkeys did not exist in the
62. Boulotis 2005. Marinatos 1984.
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Aegean and there is no archaeological testimony for their presence, even as imported
kept animals. The frequent depiction of the motif in large-scale painting and glyptic
art in Aegean art, either indirectly testifies to their actual presence in the area or, on
the other hand, indicates the mobility of the artisans and the adoption of features
from other areas they visited during their travels.
In the case of the B6 composition, the monkeys are depicted in their natural setting,
in a rocky landscape, and are differentiated from the other depictions in the settlement
rendering the animals acting and behaving as humans. In Building Beta, the monkeys
behave as animals and take off in haste towards an unknown direction; the reason for
fleeing is not specified. It is probably a threat not rendered by the painter or perhaps the
threat is supposed to come from the approaching viewer, who is in this case involved
and drawn into the composition, as he/she stands in the centre of the room taking part
in the scene.
According to the new reconstruction proposal, in the wider area of B6 there was
a second composition which depicted at least three small goats standing in a rocky
landscape with crocuses, reeds and swallows flying over their heads. Unfortunately
in this case, it was not possible to reconstruct with certainty the relation between the
iconographic motifs, as the host architectural features do not survive. The mudbrick
wall with the myrtle composition also comes from this area, but the exact original
location is unknown.
The practice of the inhabitants of Akrotiri to decorate their buildings, private and
public, with wall paintings reaches a floruit during the early Late Bronze Age. This
craft combines the embellishment of interior areas of the buildings with recreation
and educational purposes, as different compositions become the medium through
which the artists unfold a whole world of symbols, ideas and meanings. The compositions evoked and conveyed ideas, legible and familiar to the eyes of the community
members in a common language for the beholders of that era. This study has sought
to decipher this common language applied on the wall paintings of the rooms in
Building Beta, taking under consideration all the available elements in use by the
communities of that period in the Aegean and at Akrotiri in particular, and to propose a new reading for the understanding of the iconography applied in the rooms
of the building.
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ΟΙ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΊΕΣ ΑΠΌ ΤΟ ΚΤΉΡΙΟ ΒΉΤΑ ΤΟΥ ΑΚΡΩΤΗΡΊΟΥ
ΘΉΡΑΣ. ΜΊΑ ΝΈΑ ΠΡΟΣΈΓΓΙΣΗ ΣΤΟ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΚΌ
ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ
ΠΕΡΊΛΗΨΗ
Η συστηματική ανασκαφή στο Ακρωτήρι Θήρας ξεκίνησε το 1967 από τον Σπυρίδωνα
Μαρινάτο και από το 1975 συνεχίστηκε από τον Χρίστο Ντούμα. Η ανασκαφή του
Κτηρίου Βήτα ξεκίνησε την άνοιξη του 1967 και ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι του
1973. Το κτήριο αποκάλυψε τοιχογραφίες σε δύο χώρους, στο Δωμάτιο 1 και στο
Δωμάτιο 6. Το καλοκαίρι του 2002, μικρής έκτασης επεμβάσεις έγιναν στο Δωμάτιο
1, στο πλαίσιο της μελέτης του τοιχογραφικού συνόλου του κτηρίου, προκειμένου
να απομακρυνθούν τα τμήματα των τοιχογραφιών που είχαν παραμείνει στη θέση
τους από την πρώτη ανασκαφική περίοδο.
Η μελέτη των τοιχογραφιών αποκάλυψε παλαιότερο στρώμα τοιχογράφησης,
διαφορετικής έκτασης και ποιότητας, και στους δύο χώρους. Στο παρόν άρθρο,
επιχειρείται μία συνολική παρουσίαση και επανεκτίμηση των δύο τοιχογραφικών
συνόλων του κτηρίου, όπως διαμορφώθηκε μετά τη μελέτη του υλικού: οι συνθέσεις
των νεαρών πυγμάχων και των αντιλοπών, των πιθήκων και των μοσχαριών,
επανεξετάστηκαν και συμπληρώθηκαν, ενώ νέες συνθέσεις και μοτίβα εντοπίσθηκαν
και προστέθηκαν στο εικονογραφικό πρόγραμμα των δύο χώρων.
Εξετάζονται και επισημαίνονται μορφολογικά και αισθητικά ζητήματα των
τοιχογραφιών του κτηρίου προκειμένου τα σύνολα να ενταχθούν στη θηραϊκή
και αιγαιακή τοιχογραφική παραγωγή της ίδιας περιόδου, γενικότερα, και του
οικισμού του Ακρωτηρίου, ειδικότερα, και παράλληλα γίνεται προσπάθεια ταύτισης
των ζωγράφων, σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά που έχουν διαμορφωθεί για την
παραγωγή του οικισμού. Τέλος, προσδιορίζονται τα τεχνικά κατασκευαστικά
χαρακτηριστικά των συνθέσεων του κτηρίου, σύμφωνα με παλαιότερες μελέτες,
μακροσκοπικό και εργαστηριακό έλεγχο.
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Fig. 1. General view
of the excavation
at Akrotiri in 1969.
Building B was
uncovered in the plot
Bronos 1 (from NE).

Fig. 2. Site plan of
Akrotiri.
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Fig. 3. Plan
of Building B
(reconstructed
by the architect
Giannis Bitis).

Fig. 4. Excavation of
the first fragments
wall painting that
came to light on the
site in B6.
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Fig. 5. The remaining
part of the antelopes’
fresco from the east wall
of B1 before its removal
in the summer of 2002.

Fig. 6. The red band
of plaster of the earlier
phase at the lower part
of the north wall of B1.

Fig. 7. Fragments of
wall paintings
of the earlier phase
from B6.
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Fig. 8. Perspective representation of B1 (drawing by Andreas Kontonis).

Fig. 9. The repositories with the
vases in B1a.

Fig. 10. The libation jag from the pillar pit 67.
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Fig. 11. The monkeys wall painting from B6.

Fig. 12. Reconstruction of the goats wall painting from B6 (drawing by Maria Kriga).
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Fig. 13. Fragments of myrtles from B6.

ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
ΤΩΝ ΣΠΗΛΑΙΩΝ ΤΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ
Γιάννος Γ. Λώλος – Χριστίνα Μαραμπέα
Στη μνήμη
του πρωτοπόρου ερευνητή των Ελληνικών σπηλαίων,
ανασκαφέα του Σπηλαίου Ζαΐμη
Καθηγητή Adalbert Markovits (1897-1941),
αγαπημένου των θεών
(λιγότερο, των θνητών)
ΕΙΣΑΓΩΓΉ

Στο άρθρο αυτό προβάλλονται και συζητούνται στοιχεία από την Αρχαιολογία των
σπηλαίων της Σαλαμίνος, με έμφαση στην εκτίμηση δεδομένων, παλαιότερων και
νεωτέρων, τα οποία έχουν προέλθει από την έρευνα και μελέτη σπηλαίων αρχαιολογικού ενδιαφέροντος (κατά προτεραιότητα του Σπηλαίου του Ευριπίδη στα Περιστέρια), στο πλαίσιο των συστηματικών ανασκαφικών και επιφανειακών-προκαταρκτικών ερευνών του Τομέα Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κατά την τελευταία εικοσιπενταετία (1994-2018)1.
Περαιτέρω, συνεξετάζονται, για λόγους πληρότητας του άρθρου, με αναφορά
στα βασικά στοιχεία2, σπήλαια ενδεχόμενης αρχαιολογικής αξίας, σε άλλα σημεία
1. Θερμές ευχαριστίες απευθύνονται στην Αναπλ. Καθηγήτρια Κα Μυρσίνη Κουλούκουσα, Διευθύντρια του Ανθρωπολογικού Μουσείου του Πανεπιστημίου Αθηνών, για την δυνατότητα πρόσβασης
στο Αρχείο A. Markovits και την άδεια μελέτης και δημοσίευσης επιλεγμένου αρχαιολογικού υλικού από την Συλλογή A. Markovits της Ελληνικής Ανθρωπολογικής Εταιρείας, καθώς και στην Κα
Άννα Οργέτα, Επιμελήτρια του Μουσείου, για την πρόθυμη διάθεση και τις διευκολύνσεις κατά την
διάρκεια της μελέτης μας. Επίσης, ευχαριστούμε θερμά τη διοίκηση του Ναυστάθμου Σαλαμίνος και
τους υπευθύνους αξιωματικούς, υπαξιωματικούς και υπαλλήλους για την άδεια πρόσβασης και καθοδήγησης σε αρχαιολογικές θέσεις επί τους Όρους Αράπη και επί της νήσου Λέρου, καθώς και για
άλλες διευκολύνσεις κατά την επίσκεψη μελέτης στην περιοχή του Ναυστάθμου την 7η Σεπτεμβρίου
2018 (συνοδευόμενοι από την αρχαιολόγο Κα Σεμίραμι Σοφρά), συγκεκριμένα τους: κ. Κωνσταντίνο Κολοκούρη, Αρχιπλοίαρχο (Μ)-Διοικητή, Κα Ανδριάνα Τσιλιβίγκου, Υποπλοίαρχο, Κα Ελευθερία
Αθανασουλάκη, διοικητ. υπάλληλο, κ. Χαράλαμπο Αβαγιάννη, Σημαιοφόρο (Π.Ν.), κ. Παναγιώτη
Τσιλιβίγκο, Αρχικελευστή, κ. Γεώργιο Καρβούνη, Πλωτάρχη (Π.Ν.) και κ. Δημήτριο Κούλη, Ναύτη.
Τέλος, ειλικρινείς ευχαριστίες εκφράζονται και προς τον Δρα Joackim Heiden, Διευθυντή του Αρχείου και της Φωτοθήκης του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Αθηνών, για την άδεια δημοσίευσης των φωτογραφιών από το Αρχείο H. G. Lolling.
2. Τα ιδιαίτερα μορφολογικά και γεωλογικά χαρακτηριστικά των σπηλαίων και άλλες λεπτομέρειες
δεν παρουσιάζονται εδώ, εφ’ όσον εκφεύγουν του σκοπού του άρθρου. Τα γεωλογικά στοιχεία για
το Σπήλαιο του Ευριπίδη έχουν δημοσιευθεί στο Γιαννόπουλος 2000.
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της Σαλαμίνος, για τα οποία (με εξαίρεση ενός) υπάρχουν καταγραφές στην Σαλαμινιακή βιβλιογραφία. Διατυπώνονται προκαταρκτικές εκτιμήσεις για τις χρήσεις
τους και εκτιμάται η θέση και λειτουργία τους στο ευρύτερο τοπογραφικό και αρχαιολογικό περιβάλλον εκάστης περιοχής, με κύριο στόχο την ανάδειξη των τοπικών
αρχαιολογικών παραμέτρων (εικ. 1).

ΠΕΡΙΣΤΈΡΙΑ: ΣΠΉΛΑΙΟ ΕΥΡΙΠΊΔΗ

Το Σπήλαιο του Ευριπίδη, με συνολικό μήκος 47 μ. περίπου, βρίσκεται στην απότομη πλαγιά βραχώδους υψώματος, σε υψόμετρο 115 μ., στον Όρμο Περιστέρια, στην
νότια ακτή της νήσου (εικ. 1-2, 4-6). Η ανασκαφή του εξελίχθηκε κατά τα έτη 19941997, από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, υπό την διεύθυνση του Γ. Λώλου3. Από την
στενή είσοδό του οδηγείται κανείς σε θαλάμους με χαμηλή οροφή, μέσω ενός μακρού ελικοειδούς διαδρόμου.
Βάσει των ευρημάτων που ανασύρθηκαν από τις διαταραγμένες επιχώσεις του,
το σπήλαιο χρησιμοποιήθηκε σε έξι φάσεις της προϊστορίας και ιστορίας: κατά την
Νεώτερη και αρχόμενη Τελική Νεολιθική υπήρξε χώρος λατρευτικών επισκέψεων4,
κατά την Ύστερη Μυκηναϊκή περίοδο λειτούργησε ως ταφικός χώρος5, στον ύστερο 5ο αι. π.Χ. (Κλασική περίοδο) απετέλεσε τον χώρο έμπνευσης του Ευριπίδη, ο
οποίος αναδεικνύεται σε οργανωμένο λατρευτικό άντρο και αξιοθέατο (μαζί με το
παρακείμενο Ιερό του Διονύσου) κατά την Ελληνιστική και Ρωμαϊκή Αυτοκρατορική
περίοδο (3ο αι. π.Χ. έως 3ο αι. μ.Χ.)6, ενώ, κατά την τελευταία φάση χρήσης του, στον
πρώιμο 14ο αι. μ.Χ. (εποχή της Φραγκοκρατίας), υπήρξε καταφύγιο και «θησαυροφυλάκιο», κάποιων ευγενών εν όψει επικείμενης απειλής7.
Η ταύτιση του σπηλαίου με το ερημητήριο του Ευριπίδη, όπου κατά την παράδοση ο τραγικός ποιητής αποσυρόταν για να σχεδιάσει τα δράματά του, βασίσθηκε σε κείμενα τεσσάρων αρχαίων συγγραφέων8, οι οποίοι παρέχουν περιγραφές του
χώρου, καθώς και σε τμήμα Αττικού μελαμβαφούς σκύφου, από τον Θάλαμο IV Γ
του σπηλαίου, του ύστερου 5ου αι. π.Χ. (430-420 π.Χ.), με το όνομα του Ευριπίδη, σε
μεταγενέστερη χάραξη, κατά την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορική περίοδο, όταν το σπήλαιο
είχε πια αναδειχθεί σε τόπο ηρωικής λατρείας του μεγάλου τραγικού.
3. Βλ. ενδεικτικά Λώλος 1999.
4. Λώλος 1999. Μαρή 2001.
5. Λώλος 1999. Λώλος 2000α. Μαραμπέα 2012, 182-3.
6. Λώλος 1999. Λώλος 2000β.
7. Λώλος 1999.
8. Φιλόχορος (πρώιμος 3ο αι. π.Χ.), Σάτυρος (3ος ή 2ος αι. π.Χ.), Ανώνυμος συντάκτης κειμένου
με τίτλο Γένος Ευριπίδου και Βίος και Aulus Gellius (2ος αι. μ.Χ.).
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Σε μικρή απόσταση νοτιοανατολικώς της εισόδου του σπηλαίου (70 μ. περίπου
σε ευθεία γραμμή), επί της ατραπού που οδηγούσε σε αυτό, εντοπίσθηκε και ανεσκάφη από την ομάδα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (1998-2000) μικρό ιερό αφιερωμένο στον Διόνυσο (πιθανώτατα και στον Ευριπίδη), το οποίο λειτούργησε κατά την
Ελληνιστική περίοδο (3ο-2ο αι. π.Χ.) (εικ. 2)9. Το ιερό είναι ανεπτυγμένο σε άνδηρο
στον άξονα Α.-Δ., οριζόμενο από βορράν από αναλημματικό τοίχο, και μπροστά
από αρχαία πηγή στο μέτωπο μεγάλου βραχώδους όγκου. Αποτελείται (από δυσμάς
προς ανατολάς) από ορθογώνιο ναΐσκο, με βάθρο για την τοποθέτηση αγάλματος,
λατρευτικό χώρο, με κτιστό θρανίο σχήματος Γ, και δεύτερη βάση για άγαλμα ή Ερμαϊκή στήλη, και υδατοδεξαμενή συνδεόμενη με την πηγή μέσω πήλινου αγωγού, η
οποία συνέχισε να λειτουργεί για ένα διάστημα μετά την καταστροφή του ιερού (έως
τουλάχιστον τον 1ο αι. π.Χ.).
Στα ευρήματα που τεκμηριώνουν, πέραν πάσης αμφιβολίας, την λατρεία του
Διονύσου (σε συλλατρεία, πιθανώτατα, με τον Ευριπίδη και σε συνάρτηση με την
λατρευτική δραστηριότητα, σε υψηλότερο επίπεδο, στο σπήλαιο) περιλαμβάνονται:
χέρι από μαρμάρινο άγαλμα Διονύσου, μαρμάρινος και πήλινος (αυτοτελής) φαλλός, μελαμβαφείς κάνθαροι, μικρογραφικά κυάθια, καθώς και πώματα ιερών κυψελών με ανάγλυφο Ε στο κέντρο.
Από την εξελισσόμενη μελέτη του υλικού από την ανασκαφή του Σπηλαίου του
Ευριπίδη παρουσιάζονται, εδώ, νέα στοιχεία που έχουν προκύψει για δύο περιόδους
χρήσης του σπηλαίου, την Μυκηναϊκή και την Κλασική.
Η Μυκηναϊκή περίοδος
Όσον αφορά στην Μυκηναϊκή χρήση του σπηλαίου, από την συστηματική μελέτη
των ευρημάτων10 προκύπτει ότι ο χρονολογικός ορίζοντας της ταφικής χρήσης
του, συγκεκριμένα του Διαδρόμου ΙΙΙ και του βαθύτερου και μεγαλύτερου Θαλάμου VIII, ανάγεται στον 13ο αι. έως τις απαρχές του 12ου αι. π.Χ. (Υστεροελλαδική
ΙΙΙ Β-ΙΙΙ Γ πρώιμη). Στα Μυκηναϊκά ευρήματα περιλαμβάνονται αγγεία, χάλκινα
όπλα (ένα ακέραιο εγχειρίδιο και ήλοι ετέρου ή άλλου αντικειμένου) και αντικείμενα (τριχολαβίδα, μηνοειδές περίαπτο με δακτύλιο εξάρτησης, σμίλη, θραύσματα
πιθανής περόνης και άγκιστρου), τμήμα ασημένιας τοξόσχημης πόρπης, σφονδύλια/κομβία από στεατίτη διαφόρων αποχρώσεων ανήκοντα στον κωνικό τύπο ή
στον τύπο με στέλεχος στην κορυφή, καθώς και ένα σπάνιο παράδειγμα, κωνικού
τύπου, από ασβεστόλιθο, ψήφος/περίαπτο από ορεία κρύσταλλο σε σχήμα ροδιού,
ψήφοι από φαγεντιανή κυρίως του γνωστού δισκοειδούς τύπου και σπανιώτερα
μακρόστενες ατρακτοειδείς, άλλες ψήφοι από υαλόμαζα και από ερυθρό λίθο, πι9. Λώλος 2001.
10. Μαραμπέα υπό προετοιμασία. Βλ. και Λώλος 2000α για πρώτη παρουσίαση.
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θανώς σάρδιο-κορναλίνη, καθώς και μία φακοειδής στεάτινη ψήφος, με δύο συστήματα εγχάρακτων ομόκεντρων κυκλίσκων στην μία πλευρά, και τέλος ένα πήλινο σφονδύλι του γνωστού αμφικωνικού τύπου.
Και ενώ τα (εναπομείναντα) ευρήματα είναι τυπικά για τις ταφές αυτής της περιόδου11, η επιλογή ενός σπηλαίου ως ταφικού χώρου, έστω και εάν παραπέμπει αμυδρά στην αρχιτεκτονική διάταξη ενός εκ των βασικών τύπων τάφων της Μυκηναϊκής περιόδου, δηλ. στον θαλαμωτό τύπο, με τον διάδρομο (δρόμο) και τον θάλαμο,
συνιστά ιδιαίτερη περίπτωση για τα δεδομένα του Ελλαδικού ηπειρωτικού χώρου.
Ένας καίριος στόχος της συνεχιζόμενης επιφανειακής έρευνας στην ευρύτερη περιοχή του Σπηλαίου του Ευριπίδη και του Ιερού του Διονύσου στα Περιστέρια είναι ο
εντοπισμός οικιστικών εγκαταστάσεων, οι οποίες θα μπορούσαν να συσχετισθούν με
περιόδους από την μακρά χρήση του σπηλαίου, μεταξύ των οποίων και την Υστερομυκηναϊκή. Η έρευνα αυτή μέχρι στιγμής δεν έχει φέρει αποτελέσματα, ώστε να μην γνωρίζουμε ακόμη τον οικισμό με τον οποίο θα μπορούσε να συνδεθεί το ταφικό σπήλαιο.
Η πλησιέστερη θέση με Μυκηναϊκά κατάλοιπα είναι το νεκροταφείο των θαλαμωτών
τάφων στην γειτονική περιοχή Χαλιώτι (ο οικισμός του οποίου, αν και δεν έχει εντοπισθεί, δεν μπορεί παρά να είναι σε αυτήν την περιοχή, ίσως σε πλαγιά επάνω από αυτό).
Η περιοχή του νεκροταφείου στο Χαλιώτι απέχει περίπου 1,5 χλμ. (σε ευθεία γραμμή)
από το Σπήλαιο του Ευριπίδη και ακόμη και εάν δεχθούμε ότι το Χαλιώτι δεν έχει
σχέση με το σπήλαιο στα Περιστέρια, η ύπαρξη θαλαμωτών τάφων εκεί (και άλλων
του ιδίου ή διαφορετικού τύπου σε άλλες πέντε (5), τουλάχιστον, θέσεις της Σαλαμίνος) μαρτυρεί για τις ταφικές συνήθειες των κατοίκων της νήσου κατά την Μυκηναϊκή
εποχή. Συνεπώς, η απόφαση για τον ενταφιασμό ατόμων12 σε σπήλαιο θα πρέπει να
ειδωθεί, ενδεχομένως, υπό το πρίσμα της ιδιότητάς τους, όσο ήταν εν ζωή.
Εν αναμονή της ολοκλήρωσης της μελέτης, μία προκαταρκτική θεώρηση των
μέχρι στιγμής (τοπογραφικών και μορφολογικών) δεδομένων και ευρημάτων, θα
μπορούσε να αποδώσει στους νεκρούς μία ιδιότητα συνυφασμένη με την απόκοσμη
και μεταφυσική διάσταση που μεταφέρει το σκοτεινό και δαιδαλώδες εσωτερικό του
σπηλαίου και τους συνειρμούς που θα μπορούσαν να είχαν αναπτυχθεί.
Εκτός από τα κτερίσματα από τον ταφικό Θάλαμο VIII, άλλα Μυκηναϊκά ευρήματα σημειώθηκαν στο μέσον περίπου του Διαδρόμου ΙΙΙ. Πρόκειται κυρίως για
θραύσματα πήλινων αγγείων για απότιση, όπως φαίνεται, τιμών από συγγενείς/επισκέπτες, οι οποίοι έπρεπε να ακολουθήσουν το οφιοειδές μονοπάτι από την παραλία
των Περιστερίων προς το σπήλαιο. Η πρακτική αυτή προσδίδει, εκτός από ταφική,
τελετουργική χρήση στο σπήλαιο.

11. Όσα διεσώθησαν από τις αναμοχλεύσεις και αρχαιοκαπηλικές δράσεις.
12. 5 ή 6 ατόμων, σύμφωνα με την μελέτη του ανθρωπολόγου Δρος Αλέξανδρου-Φώτιου
Καρακωστή, βλ. Μαραμπέα, υπό προετοιμασία.
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Η Κλασική περίοδος
Με την πρόοδο της μελέτης του συνόλου της Κλασικής κεραμεικής από το Σπήλαιο
του Ευριπίδη13, έχουμε πλέον σαφή εικόνα του χαρακτήρα της και δυνατότητα οριστικής ερμηνείας της, δηλαδή εξήγησης της παρουσίας της στον χώρο, η οποία μας
απασχολούσε για μεγάλο διάστημα.
Το κεραμεικό σύνολο της Κλασικής περιόδου αποτελείται από λίγα ακέραια ή
σχεδόν ακέραια αγγεία, άλλα πλήρως ή μερικώς αποκατεστημένα και θραύσματα,
τα οποία προέρχονται, στην συντριπτική πλειονότητά τους, από το άνδηρο (Χώρο
Ι), το στόμιο-διάδρομο (Χώρο ΙΙΙ) και τον αυτόνομο θάλαμο (Χώρο IV Γ), τον πλησιέστερο προς την είσοδο του σπηλαίου, και χρονολογούνται στον ύστερο/προχωρημένο 5ο αι. π.Χ. και κυρίως στον πρώιμο 4ο αι. π.Χ.
Στο υλικό, θραυσματικό, σε μεγάλο βαθμό, αντιπροσωπεύονται σαράντα πέντε (45)
περίπου διαφορετικά Αττικά αγγεία, στην πλειονότητά τους μελαμβαφή, ενώ απαντούν
και δύο ερυθρόμορφα (μικρή λήκυθος και ληκύθιο) και δύο γραπτά λεκανοειδή (με βαφή
εσωτερικά και ταινίες εξωτερικά). Στην επικρατούσα μελαμβαφή κεραμεική περιλαμβάνονται: φιάλες, φιαλίδια, σκύφοι, σκύφοι με μία λαβή (της κατηγορίας one-handler), κοτύλες (δύο με δικτυωτό στην κατώτερη ζώνη), μόνωτο κύπελλο (mug: Pheidias shape),
κύπελλο με δύο δακτυλιόσχημες λαβές ( mug: two-handled), μικρή λήκυθος, αρυβαλλοειδές ληκύθιο και άλλα μικρά κλειστά αγγεία, πυξίδες και λύχνοι (10 δείγματα).
Τα προαναφερθέντα Αττικά αγγεία, μικρά στην πλειονότητά τους, θα είχαν αποτεθεί, με ή χωρίς περιεχόμενο, στα πλέον προσβάσιμα μέρη του Σπηλαίου (κυρίως
στον Θάλαμο IV Γ).
Καθώς δεν προκύπτει οποιαδήποτε σύνδεσή τους με άσκηση λατρείας απευθυνόμενης σε κάποια θεότητα, τα αγγεία αυτά δεν μπορούν να ερμηνευθούν παρά μόνον
ως προσφορές προς τιμήν του Ευριπίδη, οι οποίες άρχισαν να γίνονται, από τους
γιούς, συγγενείς και θαυμαστές του αμέσως μετά τον θάνατό του (μακριά από την
πατρίδα του) το 406 π.Χ., κατά τον τρόπο εκδήλωσης πράξεων λατρείας επάνω από
τον τάφο άλλων ποιητών και συγγραφέων (π.χ. του Αισχύλου στην Γέλα της Σικελίας) και με δεδομένη την οδυνηρή απουσία δικού του τάφου στην Αθήνα.
Η ανάθεση αγγείων-προσφορών στον χώρο του Σπηλαίου ενέχει ιδιαίτερη σημασία: σημειώνει την απαρχή της τίμησης/λατρείας του μεγάλου τραγικού στο ησυχαστήριό του και, εν τέλει, «ηρώον» του, και προσκύνημα, όπως εξελίχθηκε στην
Ελληνιστική και Ρωμαϊκή εποχή.
Ένα άλλο ενδιαφέρον εύρημα, από την επιφανειακή έρευνα στην ευρύτερη περιοχή του Ιερού του Διονύσου, είναι ένας αρχαίος δρόμος που φαίνεται ότι οδηγούσε
από τα Περιστέρια προς το οροπέδιο Γκίνανι (εικ. 2, 7)14. Ο δρόμος, με τεθλασμένη
13. Για πρώτη παρουσίαση του υλικού, με εκτενή σχολιασμό του μελαμβαφούς σκύφου με το όνομα
του Ευριπίδη, βλ. Λώλος 1999, 290-1. Λώλος 2000β, 39-40, 43-7.
14. Λώλος 2010, 8-9.
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πορεία, αναγνωρίζεται, στην πλαγιά στα ανατολικά/βορειοανατολικά του Ιερού του
Διονύσου, από έξι τουλάχιστον διαδοχικούς αναλημματικούς τοίχους, με σωζόμενο
ύψος 0,80-1,50 μ., καθώς και από λίγες στροφές της πορείας του. Βάσει της σποραδικής επιφανειακής κεραμεικής, ο δρόμος θα ήταν σε χρήση τουλάχιστον κατά τους
Υστεροκλασικούς-Ελληνιστικούς χρόνους.
Την Αρχαιολογία της περιοχής συμπληρώνει ένα οχύρωμα (στρατόπεδο) επί χαμηλού υψώματος επάνω από την ακτή του δυτικού μυχού του Όρμου Περιστέρια, γνωστό
από προκαταρκτικούς καθαρισμούς του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (εικ. 2). Το οχυρό
αποτελείται από περίβολο γύρω από πηγάδι και χρονολογείται στα τέλη του 4ου/ αρχές
του 3ου αι. π.Χ., βάσει των επιφανειακών και άλλων ευρημάτων [μεταξύ των οποίων δύο
μολύβδινα Αθηναϊκά σταθμά, πέντε νομίσματα (τρία χάλκινα Αθηναϊκά, ένα ασημένιο
Αθηναϊκό και ένα χάλκινο Πελινναίου), δύο χάλκινες αιχμές βελών], τα οποία είναι εκτεθειμένα από το 2010 σε προθήκη του Αρχαιολογικού Μουσείου Σαλαμίνος. Εκτιμάται
ότι η λειτουργία του προηγείται της ίδρυσης του Ιερού του Διονύσου.

ΚΑΝΆΚΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΎΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΉ

Σπήλαιο Κανακίων
Στο πλαίσιο της εξελισσόμενης επιφανειακής έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στην περιοχή των Κανακίων εντοπίσθηκε το 2013 μικρό σπήλαιο στο νότιο/
νοτιοανατολικό μέτωπο υψηλού βραχώδους υψώματος στην ανατολική/βορειοανατολική πλευρά της κοιλάδας των Κανακίων (εικ. 3, 8-9)15. Η είσοδος του σπηλαίου είναι αψιδωτή, εύρους 4 μ. περίπου, και η κάτοψη του μοναδικού θαλάμου του
περίπου ελλειψοειδούς μορφής (με μεγάλη διάμετρο 7 μ., από την είσοδο προς το
εσωτερικό, και μικρή διάμετρο 3-3,5 μ.).
Από το εσωτερικό του σπηλαίου συνελέγη θραύσμα ευρύστομου αγγείου Μεσαιωνικών χρόνων, ενώ από τον χώρο έμπροσθεν του στομίου δύο θραύσματα Νεολιθικών
αγγείων (εικ. 10 α-β). Γενικά, στην πλαγιά που οδηγεί στο σπήλαιο παρατηρείται σποραδική κεραμεική διαφόρων περιόδων (βλ. τον σχετικό κατάλογο στο Παράρτημα),
γεγονός που υποδεικνύει την διαχρονική χρήση της κοιλάδας, ήδη από τα Νεολιθικά
χρόνια (εικ. 11). Στο πλαίσιο αυτό, το σπήλαιο των Κανακίων φαίνεται ότι χρησιμοποιήθηκε περιστασιακά στην ποιμενική/κτηνοτροφική, ενδεχομένως, δραστηριότητα.
Σπήλαιο της Φώκας
Στην ευρύτερη περιοχή των Κανακίων γνωστό είναι και το λεγόμενο Σπήλαιο
της Φώκας (Φώκιας)16. Το σπήλαιο βρίσκεται ακριβώς επάνω από τον ομώνυμο
15. Λώλος 2014, 7.
16. Για σύντομες αναφορές στο σπήλαιο βλ. Λώλος 2000β, 43. Λώλος 2009β, 33. Stroszeck 2017, 23
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Όρμο17, αμέσως βορείως της περιοχής Κανακίων, στην απότομη νοτιοανατολική
κλιτύ βραχώδους υψώματος (με υψόμετρο 132 μ.), σε ένα από τα δυτικότερα και
πλέον μακρινά σημεία-ακρωτήρια της Σαλαμίνος, στο ακρωτήριο Πετρίτης18 (ή
Καρά)19, όπου το τοπίο διατηρεί ακόμη αναλλοίωτη την φυσική ομορφιά του (εικ.
3, 12-13). Η πρόσβαση μέχρι σημείου πλησίον της εισόδου του σπηλαίου είναι δυνατή από τον χωματόδρομο, που αρχίζει από την βόρεια πλευρά της παραλίας των
Κανακίων και οδηγεί προς τον Όρμο Θυν(ν)ιό (με παλαιά μονάδα ιχθυοτροφείου).
Το Σπήλαιο της Φώκας σημειώνεται ήδη σε παλαιούς χάρτες (από τα τέλη του
ου
19 αιώνος)20, ενώ σπήλαια με το συγκεκριμένο (ή παρεμφερές) όνομα απαντούν και
σε άλλες παράκτιες, νησιωτικές κυρίως, θέσεις στην Ελλάδα21.
Πρόκειται για μικρό σπήλαιο, αποτελούμενο από δύο μακρόστενους χώρους22, εκ
των οποίων ο μεγαλύτερος έχει μήκος 7,20 μ. στον άξονα, γενικά, Β.-Ν. Το πλάτος
του σπηλαίου, στο μπροστινό τμήμα, φθάνει τα 4,70 μ., στον άξονα Α.-Δ., ενώ η
αψιδοειδής είσοδός του, προς τα νότια, έχει εύρος 2,40 μ. και μέγιστο ύψος 2,40 μ.
Λόγω του μικρού μεγέθους του, το Σπήλαιο της Φώκας θα μπορούσε να είχε χρησιμοποιηθεί, διαχρονικά, μόνον ως περιστασιακό κατάλυμα ποιμένων/κτηνοτρόφων
και, ενδεχομένως, αλιέων.
Κατά την διάρκεια της πρώτης αναγνωριστικής επίσκεψης στον χώρο το 1996 είχαν
παρατηρηθεί σε σημεία της ανόδου προς το σπήλαιο από τον όρμο, και κάτω από την
είσοδό του, σποραδικά επιφανειακά θραύσματα άγραφων αγγείων ιστορικών χρόνων.
(«Σπήλαιο Φώκου»), Taf. 1.2, 11.1.
17. Στο εξωτερικό τμήμα του Όρμου Φώκα λειτουργεί μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας, που αδειοδοτήθηκε
με απόφαση της Γεν. Γραμματείας της Περιφέρειας Αττικής, από 14.8.2008, παρά την γενική αντίθεση,
τότε, της Νομαρχίας Πειραιώς, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τοπικών Συλλόγων: βλ. σχετικώς Λώλος 2009α, και αργότερα (στις 25.5.2011) ανακοίνωση του Δ.Σ. του Ομίλου Ανάδειξης Μνημείων Σαλαμίνος «Ακάμας» σχετικά με την εγκατάσταση νέων υδατοκαλλιεργειών (ιχθυοκαλλιεργειών και οστρακοκαλλιεργειών) στις νότιες-νοτιοδυτικές ακτές της Σαλαμίνος (στο περ. Ακάμας 6, Μάρτιος 2012, 30).
18. Για το τοπωνύμιο βλ. Πάλλας 1988, 106, 107.
19. Με αυτό το όνομα σημειώνεται στο Karten von Attika, Sect. Salamis (No. 4), 1889-1891. Επίσης,
σε χάρτη στο McLeod 1960, Fig. 1. Πρβλ. και Ακρωτήριο Καρά στην νότια ακτή της Σικίνου, με
σημαντικότατα Μεσολιθικά κατάλοιπα, εντοπισθέντα προ ετών από τους Ά. Κύρου και Δ. Αρτέμη.
20. Στο Karte von Attika, Sect. Salamis (No. 4), 1889-1891 και στο Curtius και Kaupert 1895, Bl.
ΧΧΙΙΙ. Στον χάρτη που περιλαμβάνεται στο λ. «Σαλαμίς» της Μεγάλης Ελληνικής Εγκυκλοπαίδειας, η θέση συγχέεται προς το Σπήλαιο του Γκιαούρη (Σαρρής, ά.χ.).
21. Σπηλιά της Φώκιας ή Φωκοσπηλιά: στους Παξούς, στην Λήμνο, στην Σάμο, στην Δονούσα,
στην Μύκονο, στην Ρόδο. Ειδικότερα, στην Ύδρα: Σπηλιά της Φώκας (στο Κλιμάκι) και Νησί της
Φώκας, απέναντι από το Κλιμάκι (βλ. Γιοχάλας 2006, 112, 799, όπου σημειώνεται ότι «ο τύπος
φώκας αντί φώκιας προέρχεται από τον τύπο fókë, γνωστό στα Αρβανίτικα της Ύδρας»).
22. Βάσει σκαριφήματος (με βασικές διαστάσεις) του Χρήστου Μυλωνά, το οποίο εκπονήθηκε
κατά την διάρκεια αναγνωριστικής επίσκεψης, για πρώτη φορά, στον χώρο στις 8 Ιουνίου 1996,
από τους Γ. Λώλο, Α. Μαρή και Χρ. Μυλωνά.
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Αλλά η ενδεχόμενη αρχαιολογική διάσταση του Σπηλαίου της Φώκας, όπως και αυτή
των σπηλαίων σε άλλα σημεία της Σαλαμίνος, στο Ξένο (Γκιαούρη), στο Στενό και στο
Μπατσί και αλλού, θα είναι δυνατόν να διευκρινισθεί στο μέλλον μόνον μέσω της διενέργειας ανασκαφικής έρευνας στο εσωτερικό του και εντατικής επιφανειακής έρευνας
στην ευρύτερη περιοχή του.
Με αφορμή την εξέταση των δύο σπηλαίων (Κανακίων και Φώκας), κρίνεται σκόπιμη η σύνοψη των γνωστών μέχρι στιγμής αρχαιολογικών δεδομένων της περιοχής.
Η κοιλάδα των Κανακίων συνιστά μία από τις καλλίτερα ερευνημένες περιοχές
επί της νήσου, χάρις στην πολυετή ενασχόληση της Πανεπιστημιακής Ανασκαφής Σαλαμίνος (εικ. 3). Η πρωιμότερη εγκατάσταση στην κοιλάδα ανάγεται στον ορίζοντα
της Νεώτερης-Τελικής Νεολιθικής περιόδου, λόγω των ιδιαίτερα ευνοϊκών συνθηκών
που προσέφεραν η γειτνίαση με την θάλασσα και η πρόσβαση στα θαλάσσια δίκτυα
επικοινωνίας, η ύπαρξη πηγών νερού (π.χ. στο Στεφηλούκο, στο Λουτρό και στον Άγ.
Νικόλαο στα Λεμόνια23), καλλιεργήσιμων εκτάσεων (στην κοιλάδα) και άπλετων περιοχών κατάλληλων για εκτροφή ζώων.
Από τις Νεολιθικές εγκαταστάσεις που έχουν εντοπισθεί στην περιοχή των Κανακίων ξεχωρίζει ο οικισμός στο Στεφηλούκο, ο οποίος εντοπίσθηκε από την επιφανειακή έρευνα των ετών 2011-201224, στην ανατολική πλευρά της κοιλάδας των Κανακίων, και ερευνήθηκε περαιτέρω, μέσω της διάνοιξης δύο δοκιμαστικών τομών, κατά
την ερευνητική περίοδο του 2017. Είναι ιδρυμένος σε βραχώδες, μακρόστενο ύψωμα,
με κατεύθυνση από βορειοανατολικά προς νοτιοδυτικά, με τον κύριο οικισμό να καταλαμβάνει την νότια κλιτύ του. Στις δοκιμαστικές τομές εντοπίσθηκε τμήμα τοίχου που
εφάπτεται καθέτως σε ισχυρό ανάλημμα, καθώς και πιθανό δάπεδο-όριο καλύβας. Στα
εντοπισθέντα ευρήματα περιλαμβάνεται λεπτή και χονδροειδής κεραμεική του τέλους
της Νεώτερης και της Τελικής Νεολιθικής περιόδου, λίθινα εργαλεία και άλλα αντικείμενα, οστρέινα αντικείμενα και πολλά όστρεα25. Άλλες Νεολιθικές εγκαταστάσεις
έχουν αναγνωρισθεί στο Μοναστήρι του Αγ. Νικολάου στα Λεμόνια, σε μικρό οροπέδιο στην περιοχή ανατολικά του Ιππικού Ομίλου (στα ανατολικά / νοτιοανατολικά της
κοιλάδας των Κανακίων), στο Πυργιακόνι στα νοτιοανατολικά της ακρόπολης (στην
θέση Στάνες) και στην ακρόπολη των Κανακίων26.
Τα ευρήματα της Πρώιμης και της Μέσης Εποχής του Χαλκού δεν εμφανίζουν την
διασπορά εκείνων της προηγούμενης Νεολιθικής περιόδου στην κοιλάδα των Κανακίων. Με εξαίρεση την ακρόπολη των Κανακίων, λίγα όστρακα της Πρωτοελλαδικής
περιόδου έχουν σημειωθεί στο Μοναστήρι του Αγ. Νικολάου στα Λεμόνια27. Για την
23. Για τις πηγές νερού, βλ. Πάλλας 1988, 108, σημ. 1 και 5, και 126-7.
24. Λώλος 2012, 9. Λώλος 2013, 9-10.
25. Μαραμπέα 2017, 17-20.
26. Λώλος 2012, 8-9. Μαραμπέα 2012, 161-2. Μαρή 2012.
27. Λώλος 2012, 8. Μαραμπέα 2012, 162.
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κοιλάδα των Κανακίων προβάλλει έντονα η εικόνα της πύκνωσης του πληθυσμού επί
της ακρόπολης στους αιώνες που ακολούθησαν το τέλος της Νεολιθικής εποχής.
Στην Μυκηναϊκή περίοδο, δεσπόζει το οικιστικό κέντρο των Κανακίων, το οποίο
εξελίσσεται σε ηγεμονική έδρα της νήσου (της δυναστείας των Αιακιδών σύμφωνα
με την αρχαία παράδοση) κατά τον 13ο και αρχόμενο 12ο αι π.Χ.28. Η εκμετάλλευση
της κοιλάδας των Κανακίων από τους κατοίκους της ακρόπολης είχε ως αποτέλεσμα
την έντονη Υστερομυκηναϊκή παρουσία σε διάφορα σημεία:
α) Στην θέση-πλάτωμα Πυργιακόνι, πέρα από ένα οχύρωμα επί υψώματος για τον
έλεγχο του Όρμου Πυργιακόνι, αναπτύχθηκε το νεκροταφείο της ακρόπολης, μαζί με
ένα ιδιαίτερο λατρευτικό σύστημα, αποτελούμενο από τύμβο-κενοτάφιο, χαμηλή εξέδρα και μεγάλο κτήριο με υπόστυλη κεντρική αίθουσα, προορισμένο για λατρευτικές
συναθροίσεις προς διαιώνιση της μνήμης εξέχοντος μέλους της ηγεμονικής ιεραρχίας29.
β) Κάτω από την Νεολιθική ακρόπολη του Στεφηλούκου, έχουν τεκμηριωθεί δύο
παράλληλοι παχείς και στιβαροί τοίχοι, σε μεγάλο μήκος, στον άξονα Α.-Δ., οι οποίοι φαίνεται ότι συνιστούν μέρος τεχνικού έργου, πιθανώτατα αντιπλημμυρικού30.
Μολονότι, η πρόσφατη διάνοιξη μίας δοκιμαστικής τομής στο βόρειο μέτωπο του
βορείου εκ των δύο τοίχων δεν απέδωσε ποσότητα κεραμεικής (με την τελευταία
να απουσιάζει πλήρως από το επίπεδο της θεμελίωσης του τοίχου), η απόδοση του
έργου στην Μυκηναϊκή εποχή προβάλλει ως η πιθανότερη εκδοχή. Σε μία τέτοια
περίπτωση, ο στόχος του έργου θα ήταν η διευθέτηση των υδάτων του χειμάρρου
που πηγάζει στην περιοχή του Μοναστηριού του Αγ. Νικολάου στα Λεμόνια, ώστε
να μην επηρεάζεται τμήμα της κοιλάδας από πλημμύρες31.
γ) Στο πλαίσιο της εκμετάλλευσης της κοιλάδος, Μυκηναϊκή κεραμεική απαντά,
σποραδικά ή πιο πυκνά, στην θέση Μελίσσια, κοντά στο σπήλαιο των Κανακίων, και
σε ύψωμα στο βόρειο άκρο του παραθεριστικού οικισμού των Κανακίων32.
Οι ιστορικοί χρόνοι αντιπροσωπεύονται στην κοιλάδα των Κανακίων από το
Κλασικό-πρώιμο Ελληνιστικό τέμενος στο Πυργιακόνι33, από το Ελληνιστικό κεραμοποιείο κάτω από την βορειοδυτική κλιτύ της ακρόπολης,34 από σποραδικά
όστρακα των Κλασικών-Ελληνιστικών χρόνων στην θέση Μελίσσια, στην περιοχή

28. Για τον χαρακτήρα της Μυκηναϊκής ακρόπολης βλ. Lolos κ.ά. 2007. Μαραμπέα 2010. Λώλος
και Μαραμπέα 2017, με προηγούμενη βιβλιογραφία.
29. Λώλος και Μαραμπέα 2017, με προηγούμενη βιβλιογραφία.
30. Οι τοίχοι αυτοί είχαν εντοπισθεί από τον Δ. Ι. Πάλλα (1994, 172) και τεκμηριώθηκαν περαιτέρω
από την επιφανειακή έρευνα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
31. Μαραμπέα 2017, 20.
32. Λώλος 2014α, 7. Λώλος 2017α, 3-4.
33. Λώλος και Μαραμπέα 2017, με προηγούμενη βιβλιογραφία.
34. Λώλος 2014β.
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του σπηλαίου των Κανακίων και στην βόρεια πλευρά του Όρμου των Κανακίων35,
από τις ποιμενικές/κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις (στάνες) της Υστεροελληνιστικής-πρώϊμης Ρωμαϊκής περιόδου αμέσως νοτίως του Κλασικού τεμένους στο Πυργιακόνι (περιοχή «καταπατητών» των γαιών του τεμένους)36 και από κεραμεική της
ιδίας περιόδου στο τμήμα της κοιλάδος βορείως της ακρόπολης37.

ΣΠΉΛΑΙΑ MARKOVITS

Ομάδες σπηλαίων, στις «δυτικές περιοχές» και στο «νοτιώτερο άκρον» της Σαλαμίνος, καταγράφονται από τον πρωτοπόρο προϊστοριολόγο και εισηγητή της Σπηλαιολογίας στην Ελλάδα Adalbert Markovits, ο οποίος διενήργησε επιφανειακές
έρευνες, μεταξύ άλλων, σε μεγάλα τμήματα της νήσου, το 1928, αλλά πιθανώτατα
και αργότερα, σε αναζήτηση μαρτυριών από την Απώτερη Προϊστορία, ιδίως λίθινων
τέχνερχων δυνάμενων να αναχθούν στην αποκληθείσα Μεγαραία φάση (του τέλους
της Ανώτερης Παλαιολιθικής-Μεσολιθικής, κατά τους νεώτερους μελετητές)38.
Στην Μεγαραία φάση ο A. Markovits έχει αποδώσει τέχνεργα ανάμεσα σε λίθινα
εργαλειακά σύνολα (ανάμεικτα ή μη), τα οποία συνέλεξε σε τρεις θέσεις στην Σαλαμίνα: στην Κούλουρη, στο Μούλκι (σημερινό Αιάντειο) και στον Πύργο (ορεινή
τοποθεσία, δυτικότερα)39.
Στο μνημειώδες αδημοσίευτο έργο του Οδηγός για τα σπήλαια της Ελλάδος, Τόμος 1, Από τον Κάτω Κόσμο της Ελλάδος (1ο Τμήμα, Κεντρική Ελλάδα, Θεσσαλία,
Ήπειρος, Εύβοια και Ιόνια), Αθήνα 193040 ο Markovits αναφέρεται εν συντομία στα
σπήλαια που κατέγραψε στην Σαλαμίνα, ιδιαίτερα σε αυτά στο νοτιώτερο άκρο της
νήσου, στην περιοχή Φάρου Κόχης-Περιστερίων, ως ακολούθως41:
35. Για τις θέσεις αυτές βλ. Λώλος 2014α, 7.
36. Λώλος 2015, 6-7. Λώλος 2016, 4-5.
37. Λώλος 2017β, 13-4.
38. Η φάση αυτή αντιπροσωπεύεται, κατά τον Markovits, από τα Στρώματα VII-IX στις ανασκαφείσες επιχώσεις του Σπηλαίου Ζαΐμη στην Κακή Σκάλα Μεγαρίδος. Για πρόσφατη σχετική συζήτηση, με βιβλιογραφία, βλ. Σάμψων 2010, 35-6.
39. Markovits 1931, 503. Ανάμεσα στα λίθινα ευρήματα, από τις δύο αναφερόμενες Σαλαμινιακές θέσεις (εκ των τριών), που έχουμε μέχρι στιγμής εντοπίσει στην Συλλογή A. Markovits, ξεχωρίζει ομάδα
9-10 πυριτολιθικών ομοιόχρωμων τέχνεργων από τον Πύργο. Ενδεχομένως, ανήκουν στην Μεσολιθική
εποχή, σύμφωνα με ευγενώς προσφερθείσα γνώμη του Καθηγητή κ. Μιχαήλ Φωτιάδη, προκαταρκτική,
πάντως και με πάσα επιφύλαξη, βασισμένη σε φωτογραφίες του συνόλου. Βλ. και άρθρο των υπογραφομένων «Προ-Νεολιθικές ανακαλύψεις του Adalbert Markovits στην Σαλαμίνα» (υπό προετοιμασία).
40. Το έργο αυτό (στην γερμανική) βρίσκεται, σήμερα, στο Αρχείο A. Markovits, σε μορφές τυπογραφικών δοκιμίων, μετά από τρεις (3) προσπάθειες έκδοσής τους από τον συγγραφέα κατά την
δεκαετία του 1930.
41. Το σχετικό απόσπασμα παρατίθεται σε μετάφραση της Χρ. Μαραμπέα.
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«Το νησί της Σαλαμίνας, αντιθέτως42, έχει μεγαλύτερο αριθμό σπηλαίων, ανάμεσα στα οποία, κυρίως εκείνα στα δυτικά μέρη, με μεγαλύτερη έκταση των προσβάσεων, και στην συνέχεια τα σπήλαια του νοτιώτερου άκρου, είναι τα πιο αξιόλογα.
Βρίσκονται κοντά στο νοτιώτερο ακρωτήριο και τον φάρο, ένα από αυτά περίπου
15 λεπτά προς τα βόρεια, ένα άλλο περίπου 50 μέτρα υψηλότερα και περίπου 200
μέτρα μακριά από το προαναφερθέν.
Mια ομάδα από 6 μικρότερα σπήλαια και ένα το οποίο κατοικείται από άγρια περιστέρια43, είναι πάνω από το πρώτο σπίτι στο δρόμο από το φάρο προς το Μούλκι
στην θάλασσα, σε ύψος περίπου 60 μέτρων πάνω από αυτό˙ στο βράχο είναι ορατές
πολλές περισσότερες παράκτιες σπηλιές44.
Αυτά τα σπήλαια έγιναν γνωστά στην βιβλιογραφία45 από το γεγονός ότι σε ένα
από αυτά ο Ευριπίδης συχνά αναζητούσε την μοναξιά και την διάθεση για ποίηση».
Από τις σύντομες αναφορές σε σπήλαια της περιοχής Φάρου Κόχης-Περιστερίων
στο παραπάνω απόσπασμα, εκτιμούμε ότι ο A. Markovits δεν έφθασε στο ταυτισμένο,
πλέον, Σπήλαιο του Ευριπίδη στα Περιστέρια, ευρισκόμενο σε υψόμετρο άνω των 110
μ. και αθέατο από την ακτή. Έτσι η πρώτη, βεβαιωμένη, διείσδυση αρχαιολόγου στο
ιστορικό σπήλαιο, συνδυασμένη, μάλιστα, με περισυλλογή επιφανειακών οστράκων,
καταγράφεται εκείνη που πραγματοποίησε η Βρετανίδα Sylvia Benton το 193246.

ΣΠΉΛΑΙΟ ΤΟΥ ΓΚΙΑΟΎΡΗ

Το Σπήλαιο του Γκιαούρη47 βρίσκεται στην περιοχή Ξένο48, σε βραχώδη έξαρση στις
βόρειες υπώρειες του Ρέστι (ή Ρέστη)49, απέναντι (για την ακρίβεια νοτιοανατολικώς) του Στενού (εικ. 14-15), με θέα προς τον κόλπο που σχηματίζεται από τις δύο
42. Εννοεί σε σχέση με την Αίγινα που προηγείται στην περιγραφή (Σ.τ.Μ.).
43. Αγριοπερίστερα ενδημούν ακόμη και σήμερα στην ανατολική βραχώδη πλαγιά της υψηλότερης
εκ των δύο βραχονησίδων του Όρμου Περιστέρια (Σ.τ.Μ.).
44. Εδώ αναφέρεται πιθανώτατα σε μικρά σπήλαια (και έγκοιλα) στην απότομη βραχώδη ακτή
στα νοτιοδυτικά του Όρμου Περιστέρια (προς την κατεύθυνση του Φάρου της Κόχης). Συνάγεται,
αβίαστα, από την σχετική περιγραφή, ότι σε ένα από αυτά τα θαλασσινά σπήλαια διέμεινε, με τους
συνοδούς του, ο περιηγητής E. Dodwell, μετά την προσόρμιση του πλοίου του στα Περιστέρια,
στις 27 Σεπτεμβρίου 1805 (Dodwell 1819, 575-576) (Σ.τ.Μ.).
45. Με την λέξη «βιβλιογραφία» αναφέρεται, προφανώς, στην Ελληνική Γραμματεία (Σ.τ.Μ.).
46. Λώλος 1999, 289. Μαρή 2000, 22.
47. Για πρώτη αρχαιολογική επισήμανση και σχολιασμό βλ. Πάλλας 1994, 169, σημ. 4, 217-218
(μετά από ερευνητική επίσκεψη, με την συνοδεία του Γ. Λώλου, στα τέλη της δεκαετίας του 1980).
Επίσης, Λώλος 2000 β, 43.
48. Για το τοπωνύμιο (από οικογένεια Ξένου) βλ. Πάλλας 1988, 112, 113, σημ. 11.
49. Για το τοπωνύμιο βλ. Πάλλας 1988, 114, σημ. 1.
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μεγάλες χερσονήσους του βορειοδυτικού τμήματος της Σαλαμίνος, και σε αρκετή
απόσταση από την θάλασσα (1,5 χλμ. περίπου σε ευθεία γραμμή).
Προς την βραχώδη περιοχή του Σπηλαίου του Γκιαούρη οδηγεί ήπιος ανηφορικός χωματόδρομος (η Οδός Σπηλιάς), κάθετος (στην αριστερή πλευρά) προς τον
δημόσιο δρόμο, που συνδέει την πόλη της Σαλαμίνος (Κούλουρη) με τον οικισμό
στο Ξένο. Στο τέρμα του χωματόδρομου, και ελαφρώς προς τα αριστερά, αναγνωρίζεται παχύ αρχαίο(;) ανάλημμα από ογκολίθους.
Το σπήλαιο, διαμορφωμένο σε σαθρό ασβεστολιθικό πέτρωμα, είναι 4-5 φορές μεγαλύτερο από το Σπήλαιο στο Στενό (βλ. παρακάτω). Αποτελείται από ευρύχωρο, ακανόνιστο ελλειψοειδή θάλαμο, διαστάσεων 14,50 x 15 μ. (κατά μέγιστον), με ηπίως αψιδωτή
είσοδο προς τα δυτικά-βορειοδυτικά (εύρους 5,20-5,30 μ. και μεγ. ύψους στον μέσον
2,10 μ.)50, ενώ το μέγιστο ύψος της θολωτής οροφής του θαλάμου φθάνει τα 4,10 μ.
Μπροστά από το στόμιο του σπηλαίου υπάρχει πλάτωμα διαμέτρου 10 μ. περίπου, που ορίζεται από χαμηλό περίβολο (ξηρολιθιά) νεωτέρων χρόνων. Σε χαμηλότερα επίπεδα, ιδίως σε μεγάλη αδόμητη, ακόμη, έκταση, μέχρι τον δημόσιο δρόμο,
απαντούν σποραδικά επιφανειακά όστρακα αγγείων ιστορικών χρόνων51.
Πέρα από την προφανή χρησιμοποίησή του ως περιστασιακού καταλύματος, ανά
τους αιώνες, το σπήλαιο, λόγω του μεγάλου θαλάμου και του άνετου υπαίθριου χώρου μπροστά από την είσοδό του, θα ήταν εξαιρετικά κατάλληλο ως ποιμνιοστάσιο
(στάνη). Τέτοια κτηνοτροφική χρήση του σπηλαίου μαρτυρείται τουλάχιστον για τα
νεώτερα χρόνια52.
Δεν είναι καθόλου βέβαιο εάν το Σπήλαιο του Γκιαούρη ή κάποιο άλλο (επίσης
«βαθύ»), ενδεχομένως σε μεγαλύτερη απόσταση από την Κούλουρη, στο βορειοδυτικό τμήμα της Σαλαμίνος, είναι αυτό που περιγράφεται σε απόσπασμα επιστολής (της 1ης Ιανουαρίου 1817) του M. H. Pouqueville προς τον αδελφό του Francois
Pouqueville (1770-1838), περιηγητή, διπλωμάτη και συγγραφέα53, στο οποίο αυτός
και οι συνταξιδιώτες του βρήκαν καταφύγιο για ένα διάστημα54, μετά από αναγκαστική προσόρμιση του σκάφους τους κάπου στην βορειοδυτική Σαλαμίνα, λόγω
σφοδρής θαλασσοταραχής, στην διάρκεια του ταξιδιού τους από τις Κεγχρεές στον
Πειραιά. Θεώρησε, μάλιστα, ότι επρόκειτο για το σπήλαιο-ησυχαστήριο του Ευριπίδη της αρχαίας παράδοσης, εφ’ όσον πίστευε ότι δεν υπήρχε άλλο στην νήσο.
50. Για τις διαστάσεις βλ. και Πάλλας 1994, 217.
51. Βλ. και σχετική αναφορά στο Πάλλας 1994, 217.
52. Παλαιότερα, το σπήλαιο ήταν γνωστό στους κατοίκους της περιοχής ως «Στάνη Αργυρίου Τούτση», όπου μπορούσαν να διευθετηθούν (μέσα και έξω) μέχρι και 500 αιγοπρόβατα, κατά μαρτυρία του Θεόδωρου Τούτση, εγγονού του Αργυρίου Τούτση (1872-1960), κατοίκου, σήμερα, Αγίου
Γεωργίου Στενού.
53. Pouqueville 1820, 62-3.
54. “Une caverne profonde … fut notre asyle”, όπως σημειώνει (Pouqueville 1820, 62).
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Ο Δ. Ι. Πάλλας55 προσπάθησε να εξηγήσει την ύπαρξη ενός τοπικού λαϊκού θρύλου, σύμφωνα με τον οποίο το συγκεκριμένο σπήλαιο ήταν ο τόπος γέννησης του
Ευριπίδη, μέσω μίας διασταλτικής ερμηνείας της προέλευσης του σύγχρονου ονόματος του σπηλαίου («του Γκιαούρη»), στο πλαίσιο μίας περίπλοκης ιστορικής-γλωσσολογικής προσέγγισης και να συνδέσει, κάπως διστακτικά, το συγκεκριμένο σπήλαιο (Spella Gjaurit) με εκείνο (του Ευριπίδη) της φιλολογικής παράδοσης56.
Το μόνο εμφανές, γνωστό έως σήμερα, αρχαίο κατάλοιπο, στην ευρύτερη περιοχή
του Σπηλαίου του Γκιαούρη, είναι το υπόλειμμα κυκλικού πύργου (με εξωτ. διάμετρο
4,50-4,60 μ.) Κλασικών χρόνων, στην υψηλότερη βραχώδη κορυφή («τσούμπα») του
Όρους Ρέστη (υψόμ. 260 μ.), την ύπαρξη του οποίου σημείωσε και ο W. E. McLeod57.
Πρόκειται για πύργο ελέγχου και μετάδοσης σημάτων, με εξαίρετη θέα προς τις
ακτές της Μεγαρίδος, τον Πειραιά και τις δυτικές ακτές της Αττικής, συνδεόμενο/
ανταποκρινόμενο, μεταξύ άλλων, προς το φρουριακό σύμπλεγμα του Βουδόρου.

ΣΠΉΛΑΙΟ ΣΤΟ ΣΤΕΝΌ ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΧΑΊΟ ΒΟΎΔΟΡΟΝ

Ένα μικρό σχετικώς σπήλαιο (σπηλαιοβάραθρο) βρίσκεται στην περιοχή Στενό58, επί
της Χερσονήσου της Φανερωμένης στην βορειοδυτική Σαλαμίνα, συγκεκριμένα στα
νότια της Ι. Μ. Φανερωμένης59, και στα δυτικά της περιοχής του Αγίου Γεωργίου
(εικ. 16-17). Αυτή η χερσονησοειδής προβολή της νήσου, έναντι των Μεγάρων, ταυτίζεται πλέον με ασφάλεια με το αρχαίο Βούδορον, κατά τους συγγραφείς (ακρωτήριον, κατά τον Θουκυδίδη, με ομώνυμο οχυρό, βλ. παρακάτω).
Το σπήλαιο εντοπίζεται στην ανατολική πλευρά πτύχωσης στην νότια βραχώδη
κλιτύ της λοφοσειράς (ράχης) της χερσονήσου, στα Δ.-Ν.Δ. (και χαμηλότερα) της
υψηλότερης κορυφής της (με υψόμ. 146 μ.)60.
55. Πάλλας 1994, 217-8.
56. Ας σημειωθεί ότι η άποψη του Δ. Ι. Πάλλα διατυπώθηκε πριν από την έναρξη της συστηματικής
ανασκαφής στο ιστορικό σπήλαιο στα Περιστέρια το 1994.
57. McLeod 1960, 317, σημ. 7. Το θεμέλιο του κυκλικού πύργου διατηρείται καλλίτερα στο βόρειο
και δυτικό τόξο του, με 1-2 στρώσεις λίθων, και μέγ. σωζ. ύψος 0,80-0,85 μ. Σε απόσταση 3,50 μ.
δυτικώς του πύργου είναι ορατή θεμελίωση τοίχου, φαινόμενου μήκους 2,50 μ. και πάχους 0,800,85 μ., που δείχνει να σχηματίζει γωνία στο δυτικό άκρον του.
58. Για το τοπωνύμιο βλ. Πάλλας 1988, 112, σημ. 10.
59. Τα διάφορα, εντοιχισμένα αρχαία αρχιτεκτονικά μέλη και άλλα διάσπαρτα στοιχεία στον χώρο
του Καθολικού και σε άλλα σημεία της Μονής Φανερωμένης (ανιδρυθείσας το 1670 από τον Όσιο
Λαυρέντιο) δεν έχουν τύχει, μέχρι σήμερα, συνολικής και εμπεριστατωμένης επιστημονικής αντιμετώπισης και ερμηνείας.
60. Σύντομη αναφορά στο σπήλαιο αυτό (με ένδειξη της θέσης του σε χάρτη) έχει γίνει από τον W.
E. McLeod (1960, 321, fig. 2) και τον Ε. Σ. Κρουστάλη (2010-2013, εικ. 2).

70

ΓΙΆΝΝΟΣ ΛΏΛΟΣ – ΧΡΙΣΤΊΝΑ ΜΑΡΑΜΠΈΑ

Η πρόσβαση σε αυτό είναι σχετικά εύκολη, εάν ακολουθήσει κανείς την ανηφορική Οδό Γ. Γεννηματά, στα δεξιά του δημόσιου παραλιακού δρόμου, που οδηγεί από
τον Άγιο Γεώργιο στο πορθμείο της Φανερωμένης. Από το τέρμα της Οδού Γεννηματά πρέπει κανείς να συνεχίσει την ανάβαση στην απότομη κλιτύ προς τα βορειοδυτικά, μέχρι να φθάσει στο μικρό άνδηρο μπροστά από την είσοδο του σπηλαίου,
που ανοίγεται στον ασβεστολιθικό βράχο και καλύπτεται, σήμερα, από πυκνή φυσική βλάστηση. Είναι στραμμένη προς τα ανατολικά-νοτιοανατολικά (προς τον μυχό
του Όρμου του Αγ. Γεωργίου) και απέχει 14-15 μ. από το ανατολικό σκέλος αρχαίου
οχυρωματικού περιβόλου (από αργούς λίθους), εκείνου των Dodwell-McLeod61, ο
οποίος, στο τμήμα αυτό, διατηρείται σε ύψος 1-1,10-1,20 μ.
Σύντομη περιγραφή-διαστάσεις σπηλαίου
Είσοδος, αψιδωτή. Μέγ. ύψος στο μέσον 2,20 μ. Εύρος 4 μ. Θάλαμος, ακανονίστου
ελλειψοειδούς σχήματος. Στα αριστερά, βάραθρο, με βάθος μεγαλύτερο των 15 μ.
Στα δεξιά, πατάρι, με «λουτρό», ελλειψοειδούς μορφής. Απόσταση, από την είσοδο
στο απέναντι τοίχωμα, 7 μ. Απόσταση, από την αριστερή πλευρά στην δεξιά, 6,206,50 μ. Οροφή, θολοειδής-ελαφρώς δικλινής. Μέγ. ύψος 3 μ.
Το Σπήλαιο του Στενού, εξ αιτίας του μικρού μεγέθους του και της ιδιάζουσας
μορφολογίας του, ως σπηλαιοβαράθρου (έστω κατά ένα μέρος), δεν θα μπορούσε,
να εξυπηρετήσει την σταθερή διατήρηση κοπαδιού αιγοπροβάτων στο εσωτερικό
του62. Θα μπορούσε, βέβαια, να είχε αποτελέσει, κατά περιόδους, προσωρινό κατάλυμα κτηνοτρόφων ή κυνηγών.
Όπως και με τα υπόλοιπα σπήλαια, το Σπήλαιο στο Στενό θα πρέπει να θεωρηθεί
εντός του όλου αρχαιολογικού πλαισίου της Χερσονήσου της Φανερωμένης (Βουδόρου), όπου τοποθετείται σημαντικό Αθηναϊκό φρούριον των Κλασικών χρόνων.
Το φρούριο αυτό ήταν αρχικώς προορισμένο για τον έλεγχο των δύο λιμένων των
Μεγάρων, της Νισαίας και της Μινώας, και για την αποτροπή και απόκρουση Μεγαρικών-Πελοποννησιακών επιθέσεων και αποβατικών επιχειρήσεων. Είναι ιδιαιτέρως
γνωστό από ένα επεισόδιο στις αρχές του Πελοποννησιακού Πολέμου (429 π.Χ.), το
οποίο αφηγείται ο Θουκυδίδης (ΙΙ 93-94, ΙΙΙ 51, 1-2) και έχει αποτελέσει θέμα μελέτης και εκτενούς σχολιασμού από περιηγητές, ιστορικούς και αρχαιολόγους από τις
αρχές του 19ου αιώνος μέχρις σήμερα.
Η Χερσόνησος της Φανερωμένης, η πλησιέστερα ευρισκόμενη προς τις ακτές
της Μεγαρίδος χερσόνησος της Σαλαμίνος, χωριζόμενη από την Μεγαρική περιοχή
από στενότατο θαλάσσιο πέρασμα (το Στενό) θα έχρηζε, κατά καιρούς, αμυντικής
61. Για την σχέση του σπηλαίου προς το οχύρωμα, βλ. McLeod 1960, fig. 2.
62. Μόνον ένα μικρό αριθμό ζώων, στο μπροστινό μέρος του και έξω, σε ακραία περίπτωση ξαφνικής κακοκαιρίας, και για λίγο χρόνο, σύμφωνα με τις μαρτυρίες απογόνων παλαιοτέρων κτηνοτρόφων της περιοχής, της Ελένης Τούτση-Δρίβα και του Ηλία Δρίβα.
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θωράκισης και προστασίας από την Αθηναϊκή εξουσία και στις τρεις (3) πλευρές της
(βόρεια, δυτική και νότια) και όχι μόνον σε μία από αυτές.
Έτσι, εκτιμούμε, εξηγείται το γεγονός ότι στην χερσόνησο έχει εντοπισθεί ένα εκτεταμένο και εντυπωσιακό σύνολο οχυρωτικών/φρουριακών δομών (εικ. 18-20), υπό
τον έλεγχο του Αθηναϊκού κράτους κατά το μεγαλύτερο διάστημα της λειτουργίας
τους, που μπορούν γενικώς να χρονολογηθούν στον προχωρημένο 5ο και 4ο αι. π.Χ.
Στο σύστημα αυτό εντάσσονται: Το οχύρωμα/οχυρωματικός περίβολος DodwellMcLeod στην νότια πλευρά (του οποίου η αρχαιότητα δεν πρέπει να αμφισβητείται,
εικ. 18), ο μεγάλος κυκλικός πύργος Velsen (εικ. 19-20), ο παρακείμενος μικρότερος
κυκλικός πύργος McLeod και το οχύρωμα Velsen-Lolling-Maier, με δύο τετράγωνους πύργους, ως πιθανός ναύσταθμος (στην δυτική πλευρά), καθώς και το παραθαλάσσιο τείχος και το ανάχωμα Κρουστάλη (στην βόρεια πλευρά)63.
Ως Βούδορον, θα πρέπει, επομένως, να εκληφθεί ολόκληρο το φρουριακό σύστημα/δίκτυο του ομωνύμου ακρωτηρίου, του οποίου τα επί μέρους (αλληλοδιάδοχα;)
στοιχεία δεν είναι δυνατόν επί του παρόντος (δηλαδή χωρίς την διενέργεια εντατικής επιφανειακής έρευνας και ανασκαφής) να χρονολογηθούν επακριβώς.
Εξεταζόμενο εντός του αρχαιολογικού περιβάλλοντος του Κλασικού Βουδόρου, το σπήλαιο θα ήταν δυνατόν να χρησιμοποιείται τακτικά από τις φρουρές του
Αθηναϊκού οχυρωματικού συμπλέγματος της χερσονήσου, ιδίως εκείνες της νότιας
πλευράς, κατά τις περιόδους αυξημένης λειτουργίας του, στον ύστερο 5ο αι. π.Χ.
(πιθανώτατα και αργότερα), ως χώρος φύλαξης τροφίμων, προμηθειών και άλλων
υλικών. Ένα θραύσμα Αττικού λύχνου64, προερχόμενο από το παρακείμενο οχύρωμα
McLeod και χρονολογούμενο στην εκατονταετία 375-275 π.Χ., αποτελεί, ίσως, μικρή ένδειξη για την προτεινόμενη, εδώ, ειδική χρήση του Σπηλαίου στο Στενό.

ΣΠΉΛΑΙΟ ΣΤΟ ΜΠΑΤΣΊ

Κατά την διάρκεια πρόσφατης χειμερινής οδοιπορίας (στις αρχές του 2018) οι υπογραφόμενοι σημείωσαν την ύπαρξη σπηλαίου αρχαιολογικού ενδιαφέροντος στο κορυφαίο τμήμα του Όρους Μπατσί65 στην βόρεια Σαλαμίνα, το οποίο συνέχεται προς το
Όρος Αράπης (με υψόμ. 214 μ.) στα νοτιοανατολικά, όπου και η περιοχή των εγκαταστάσεων, από τις αρχές της δεκαετίας του 1880, του Ναυστάθμου Σαλαμίνος66.
63. Για μία σύνοψη και συζήτηση των στοιχείων που αφορούν στα οχυρωματικά κατάλοιπα επί της
χερσονήσου (με βιβλιογραφία), βλ. McLeod 1960. McCredie 1966, 32-3. Langdon 2007, 119-20.
Κρουστάλης 2010-2013.
64. Ober 1987, 225 (No. 19), fig. 13: k.
65. Για την προέλευση του τοπωνυμίου, βλ. Πάλλας 1988, 112, σημ. 3.
66. Οι συγγραφείς του παρόντος άρθρου ενημέρωσαν την αρμόδια Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας του ΥΠ.ΠΟ.Α. για την επισήμανση αυτή, με αποστολή σύντομης αναφοράς
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Το σπήλαιο εντοπίζεται (σε υψόμετρο 216 μ.) στην νότια πλευρά του δυτικού
τμήματος του μεσαίου βραχώδους υψώματος, ενός εκ των τριών που βρίσκονται στο
δυτικότερο τμήμα του ορεινού όγκου, αμέσως δυτικώς του μεγάλου διασέλου, ανοιγόμενου μεταξύ των δύο υψηλοτέρων κορυφών του Όρους, με υψόμ. 240 και 251 μ.
(εικ. 21-23). Το διάσελο αυτό παρέχει πρόσβαση και στις δύο πλευρές του Όρους
(βόρεια και νότια). Από το διάσελο διέρχεται παλαιότατος δρόμος, με τεθλασμένη
πορεία, ενδεχομένως σε αρχαίο ίχνος, ο οποίος συνέδεε την πόλη της Σαλαμίνος
(Κούλουρη) με την παραθαλάσσια περιοχή του Αγίου Νικολάου στην βόρεια πλευρά
του Όρους Μπατσί.
Από την είσοδο του σπηλαίου παρέχεται εξαιρετική θέα προς τα δυτικά-νοτιοδυτικά: Προς τα αριστερά, βλέπει κανείς τμήμα του Κόλπου της Σαλαμίνος και προς τα
δεξιά, το Βασιλικό, την Ψιλή Άμμο, την χερσόνησο της Φανερωμένης και τμήμα της
Μεγαρίδας, με το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Πάχης.
Η είσοδός του (ύψους 2,30 μ. και εύρους 8 μ.) είναι ηπίως αψιδωτή (εικ. 22-23).
Ο θάλαμος είναι αρκετά ευρύχωρος, περίπου ελλειψοειδούς σχήματος (14 x 12 μ.
περίπου). Στο εσωτερικό του υπάρχει κοπριά από την χρήση του χώρου ως στάνης,
ενώ είναι εμφανείς και λάκκοι από δραστηριότητα λαθρανασκαφέων.
Στο εσωτερικό του σπηλαίου δεν παρατηρούνται επιφανειακά όστρακα λόγω της
σώρευσης κοπριάς ζώων. Σημειώσαμε, μόνον, σε χώματα προερχόμενα από λάκκο
πρόσφατης λαθρανασκαφής θραύσματα λοπάδος, (Κλασικών-) Ελληνιστικών χρόνων, γνωστού τύπου των Αθηναϊκών εργαστηρίων, και θραύσμα τοιχώματος αγγείου Μεσαιωνικών ή Νεωτέρων χρόνων.
Εκτός σπηλαίου, μπροστά από την είσοδο, και στα διαδοχικά άνδηρα της βραχώδους και απότομης κλιτύος, αναγνωρίσαμε, σε αραιή διασπορά, θραύσματα αγγείων
και κεράμων, χρονολογούμενα στην Νεώτερη-Τελική Νεολιθική (μεταξύ των οποίων
και θραύσμα φιάλης), στην Υστεροελλαδική ΙΙΙ Β-ΙΙΙ Γ: πρώιμη (θραύσματα πιθανής
πρόχου, σκυφοκρατήρα και πώματος μαγειρικού αγγείου, με προέλευση την Αττική
και την Αίγινα, τα οποία βρίσκουν ακριβή παράλληλα στο υλικό από την Μυκηναϊκή
ακρόπολη των Κανακίων και το λατρευτικό σύστημα στο γειτονικό Πυργιακόνι) και
στην Κλασική-Ελληνιστική περίοδο (θραύσματα αμφορέα και άλλων αγγείων, προερχόμενα από την περιοχή του Σαρωνικού, και θραύσμα κεράμου).
Το σπήλαιο αυτό, αρκετά ευρύχωρο όπως είναι και ευρισκόμενο σε υπήνεμο μέρος,
θα ήταν από την Αρχαιότητα κατάλληλο για σταβλισμό ζώων και για αποθήκευση προϊόντων και άλλων ειδών. Οι οικήσεις ήταν πιθανώς ανεπτυγμένες στα άνδηρα κάτω από
αυτό, με δυνατότητα χρήσης των καλλιεργήσιμων εκτάσεων στα νότια και στα νοτιοδυτικά (ιδίως των περιοχών Γούβα Μπατσί, Βρωμοπούσι, Βασιλικό, Παλιάμπελα και Άγ.
Γρηγόριος), καθώς και πρόσβασης στην θάλασσα μέσω του γειτονικού διασέλου.
(από 20.2.2018), συνοδευόμενης από ενδεικτική φωτογραφική τεκμηρίωση. Ακολούθως, το σπήλαιο εντάχθηκε στο πρόγραμμα αυτοψιών της Εφορείας σε σπήλαια της Σαλαμίνος.
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Θα πρέπει να προστεθεί, εδώ, ότι στην απόκρημνη και άγρια βόρεια πλευρά του
Όρους Μπατσί, επάνω από την έκταση του σημερινού οικισμού, με παλαιότερο πυρήνα την περιοχή της Μεταβυζαντινής εκκλησίας του Αγίου Νικολάου, υπάρχουν
τέσσερα (4), τουλάχιστον, σπήλαια, σε υψηλά σημεία, ορατά από τον δημόσιο παραλιακό δρόμο, τα οποία αξίζει να ερευνηθούν, έστω προκαταρκτικώς, από την αρμόδια
Εφορεία. Εκτιμούμε ότι δεν αποκλείεται να διατηρούν και κατάλοιπα Παλαιολιθικής
χρήσης. Εδώ, το φυσικό ανάγλυφο, σε συνδυασμό με το γεωλογικό αποτύπωμα, θυμίζει, σε κάπως μικρότερη κλίμακα, την περιοχή της Κακιάς Σκάλας της Μεγαρίδος.
Άλλα καταγεγραμμένα στοιχεία που συνθέτουν την αρχαιολογική φυσιογνωμία
του Όρους Μπατσί και σημειώνονται (με ερυθρό χρώμα) στην Εικόνα-Φύλλο ΧΧΙ
(αποτύπωση του 1889-1890) του έργου Karten von Attika, περιλαμβάνουν:
– Διαδοχικά αναλήμματα για την στήριξη ανδήρων (Terrasen Anlagen) στις βόρειες υπώρειες του Όρους, στα δυτικά και ανατολικά της εκκλησίας του Αγίου Νικολάου, επίσης στις έσχατες ανατολικές υπώρειες, στα νοτιοανατολικά της Πέτρας
του Καλόγερου.
– Θεμελιώσεις τοίχων (Grundmauer), σε σημείο κάτω από τις βορειοδυτικές υπώρειες του Όρους, αμέσως βορείως του δημοσίου παραλιακού δρόμου, στην περιοχή
του μικρού χαμηλού ακρωτηρίου Σταυρός, δηλαδή του βορειοτέρου άκρου της Σαλαμίνος. Ευκρινή λείψανα αρχαίων τοίχων δεν αναγνωρίζονται, σήμερα, στο συγκεκριμένο σημείο, αλλά στο νότιο τμήμα του ακρωτηρίου απαντούν σποραδικά όστρακα
εμπορικών αμφορέων και άλλων αγγείων Υστεροκλασικών/Ελληνιστικών χρόνων.
Συμπληρωματικά, ενδιαφέρον παρουσιάζουν και κάποιες σχετικές παρατηρήσεις
που έχει διατυπώσει ο Ι. Σαρρής, στο λήμμα «Σαλαμίς» στην Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια67. Μετά την αναφορά του σε «αξιόλογα αρχαία λείψανα βαθμίδων» στον
Αράπη, σημειώνει ότι «τοιαῦται βαθμῖδες ὡς και λείψανα πύργων διά τάς ἀρχαίας
φρυκτωρείας, εὑρίσκονται και εἰς σημεῖα τῆς βορείου πλευρᾶς τοῦ Ὀρους Πατσί».
Με τον όρο «βαθμίδες», εδώ, ο συντάκτης προφανώς αναφέρεται στα βαθμιδωτά
άνδηρα, τα οποία καταγράφονται στο σχετικό φύλλο των Karten von Attika.
Τέλος, για να συμπληρωθεί η αρχαιολογική εικόνα της περιοχής, αξίζει να γίνει
μνεία της θέσης (υπό το όνομα Πέτρα του Καλόγερου), μικρής προβολής του Όρους
Μπατσί στην θάλασσα, στην βορειοανατολική πλευρά της νήσου και σε αρκετή απόσταση στα ανατολικά της εκκλησίας του Αγίου Νικολάου68. Από την θέση αυτή διήρχετο, παλαιότερα, δρόμος που συνέδεε την περιοχή-ακτή Μπατσί με την περιοχή του
Ναυστάθμου Σαλαμίνος.
Πρόκειται για βραχώδες και απότομο ύψωμα (με υψόμ. 55 μ.), στο ανατολικό
τέρμα, ακριβώς, της ομαλότερης στενής, παράκτιας λωρίδας εδάφους, όπου έχει
αναπτυχθεί ο σύγχρονος οικισμός Μπατσί.
67. Σαρρής ά.χ., 458.
68. Βλ. και Πάλλας 1994, 222-223, πίν. 78 α-β. Lolos 1996, 1240, 1245.
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Στην δυτική-νοτιοδυτική κλιτύ του υψώματος διατηρείται εντυπωσιακός τεχνητός δρόμος, αρχαιότατης εμφάνισης, με ελισσόμενη πορεία συνολικού μήκους 82 μ.
και πλάτους 2,30-2,90 μ., στηριζόμενος σε τέσσερα (4) αναλήμματα (ξηρολιθιές),
των οποίων το ύψος κυμαίνεται από 2 μ. έως 4,90 μ. Στο κατώτερο τμήμα της δυτικής κλιτύος της Πέτρας του Καλόγερου, αμέσως κάτω από τον δρόμο, σημειώθηκαν,
παλαιότερα, σποραδικά όστρακα αγγείων προϊστορικών και ιστορικών (Υστεροκλασικών/Ελληνιστικών) χρόνων.

ΣΠΉΛΑΙΟ LOLLING

Το 1876 ο επιφανής Γερμανός αρχαιολόγος Habbo Gerhard Lolling εντόπισε μικρό σπήλαιο στην ανατολική πλευρά του Όρους Αράπης, επάνω από τον σημερινό
Ναύσταθμο του Πολεμικού Ναυτικού, κατά την διάρκεια ερευνών του επί της νήσου, εν προκειμένω της αναγνώρισης και ταύτισης του Αρχαϊκού ιερού της Αθηνάς Σκιράδος (και του ιερού του Ενυαλίου). Την θέση του σπηλαίου στα ανατολικά/
βορειοανατολικά παλαιού δρόμου, που συνέδεε, μέσω στοιχειώδους διασέλου, τον
Ναύσταθμο με την περιοχή Πέρδικα, στα ενδότερα, σημείωσε σε σκαρίφημα σε τετράδιο σημειώσεων του 1876 (εικ. 24), με τα αποτελέσματα των ερευνών του στην
Σαλαμίνα και σε άρθρο του για τα μνημεία του Σκιραδίου στο Δελτίο του Γερμανικού
Αρχαιολογικού Ινστιτούτου των Αθηνών του ιδίου έτους69. Το μόνο που μπορεί να
επισημανθεί, επί του παρόντος, είναι η γειτνίαση του σπηλαίου αυτού με το μείζον
σύμπλεγμα των Αρχαϊκών ιερών του Αθηναϊκού κράτους.

ΕΠΊΛΟΓΟΣ

Πιστεύουμε ότι η προηγηθείσα σύντομη επισκόπηση-αποτίμηση των αρχαιολογικών
δεδομένων από τα σπήλαια της Σαλαμίνος και την περιοχή τους μπορεί να προσφέρει χρήσιμες κατευθύνσεις με στόχο την μελλοντική συστηματική έρευνα ορισμένων
εξ αυτών, ιδίως εκείνων που εντοπίζονται στο βόρειο τμήμα της νήσου, ώστε να αποτελέσουν πεδία της Αρχαιολογίας μεγάλων περιοχών: της Χερσονήσου του Ρέστη,
της Χερσονήσου της Φανερωμένης και του Όρους Μπατσί.

69. Lolling 1876α και Lolling 1876β, Taf. VI. Για τα ιερά και την επιγραφή του Σκιραδίου άκρου βλ.
επίσης Langdon 2007, 116-22. Stroszeck 2017, 32-7. Για την θέση του σπηλαίου βλ. και Stroszeck
2017, Taf. 1.2. Άλλη περίπτωση σπηλαίου στην περιοχή της Αττικής, το οποίο επισκέφθηκε ο Lolling και ταύτισε με το αναφερόμενο από τον Παυσανία ως Σπήλαιο του Πανός, ήταν στην Οινόη
του Μαραθώνος (Lolling 1876γ, 72-4).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΘΡΑΥΣΜΑΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΨΙΑΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΚΑΝΑΚΙΩΝ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΑΥΤΟ

Εσωτερικό σπηλαίου
1. (εικ. 10 α-β: 1)
Θραύσμα απεστρογγυλευμένου χείλους, με ανεπαίσθητη αυλάκωση εσωτερικά, και λαιμού ευρύστομου αγγείου, με τμήμα κατακόρυφης ταινιωτής λαβής, με μεσαία αυλάκωση
κατά μήκος. Διάμ. χ. περ. 20, πάχος λ. 0,9-1, πλάτος λ. 4,4-4,5 εκ.
Πυρήνας τεφροπράσινος έως σκοτεινός τεφρός (Gley 1, 10 Y 6/1-Ν/4), επιφάνειες με
κυμαινόμενη χρωματική διαβάθμιση, ανοικτού ερυθρού (2.5 YR 6/8), στην κάτω επιφάνεια της λαβής, έως ερυθρού χρώματος (2.5 YR 4/6), στην άνω επιφάνεια, και ανοικτού
ερυθροκάστανου έως ανοικτού ερυθρού χρώματος (2.5 YR 6/4-6/6) στο εσωτερικό του
λαιμού. Χωρίς επίχρισμα. Ίχνος κόλλησης της λαβής στο χείλος.
Απλαστικές ύλες: συχνότητα: περίπου 5%, μέγεθος70: 0,5-1, σχήμα: υποστρογγυλευμένες-γωνιώδεις, είδη: κυρίως σκοτεινόχρωμες.
Μεσαιωνικών χρόνων.

Έμπροσθεν εισόδου σπηλαίου
2. (εικ. 10 α-β: 2)
Θραύσμα τοιχώματος ανοικτού αγγείου. Μέγ. σωζ. διαστ. 2,3 x 2,5 εκ.
Πυρήνας ερυθρός (2.5 YR 4/8), εσωτερική επιφάνεια ερυθρή (περίπου 2.5 YR 5/6), εξωτερική ερυθροκάστανη (περίπου 2.5 YR 5/4). Επιφάνειες εξομαλυσμένες, με αυτό-επίχρισμα, εσωτερική περισσότερο αδρή, εξωτερική με ανεπαίσθητη ανωμαλία.
Απλαστικές ύλες: περίπου 3%.
Νεολιθικών χρόνων.

3. (εικ. 10 α-β: 3)
Θραύσμα τοιχώματος ανοικτού αγγείου. Μέγ. σωζ. διαστ. 3,2 x 3 εκ.
Πυρήνας και εξωτερική επιφάνεια πολύ σκοτεινού τεφρού έως μελανού χρώματος (2.5
Υ 3/1-2.5/1), εσωτερική σκοτεινή τεφρή (2.5 Υ 4/1). Επιφάνειες εξομαλυσμένες, χωρίς
(διατηρηθέν;) επίχρισμα. Ελαφρά οριζόντια νεύρωση εξωτερικά.
Απλαστικές ύλες: > 3% (μεταξύ αυτών, ανδεσιτικές μάζες).

Νεολιθικών χρόνων.

70. Σε χιλιοστά.
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Περιοχή κάτω από το σπήλαιο
1. (εικ. 11: 1)
Θραύσμα τοιχώματος χονδροειδούς αγγείου. Μέγ. σωζ. διαστ. 2,5 x 1,5, πάχ. 0,8 εκ.
Πυρήνας ανοικτός καστανοπράσινος (2.5 Υ 5/4), εξωτερική επιφάνεια ανοικτή καστανοπράσινη (2.5 Υ 5/4) έως ερυθρή (περίπου 2.5 YR 5/8), εσωτερική καστανή (περίπου 7.5 YR 5/3), επιφάνειες εξαιρετικά φθαρμένες.
Απλαστικές ύλες: συχνότητα: 15-20%, μέγεθος: 0,5-1, κοκκομετρική διαβάθμιση: μέτρια, είδος: σχιστολιθικές και λευκές κρυσταλλικές.
Προϊστορικών (Νεολιθικών;) χρόνων.
2. (εικ. 11: 2)
Θραύσμα τοιχώματος χονδροειδούς αγγείου. Μέγ. σωζ. διαστ. 2,5 x 2,5, πάχ. 0,9 εκ.
Πυρήνας σκοτεινός τεφρός, εξωτερική επιφάνεια ερυθρή (περίπου 2.5 ΥR 5/6), εσωτερική καστανή (χωρίς ταύτιση), επιφάνειες εξαιρετικά φθαρμένες.
Απλαστικές ύλες: συχνότητα: 20%, μέγεθος: 0,5-1, σχήμα: υποστρογγυλευμένες-γωνιώδεις, κοκκομετρική διαβάθμιση: μέτρια, είδος: κυρίως λευκές και μαύρες κρυσταλλικές.
Προϊστορικών (Νεολιθικών;) χρόνων.
3. (εικ. 11: 3)
Θραύσμα κατακόρυφης κυλινδρικής λαβής χονδροειδούς αγγείου. Διάμ. 1,6 εκ.
Πυρήνας και επιφάνειες ανοικτού ερυθροκάστανου χρώματος (5 ΥR 6/4), με λίγα
ίχνη καύσης.
Αιγινήτικος πηλός μαγειρικών και παρεμφερών αγγείων.
Υστεροελλαδικών χρόνων.
Θραύσματα τοιχωμάτων αγγείων, Προϊστορικών πιθανότατα χρόνων
4. (εικ. 11: 4): 4,8 x 3,8 x 0,9 εκ., πιθανότατα ανοικτού αγγείου. Εσωτερική επιφάνεια
ερυθρή (περίπου 10 R 6/8-5/8), εξωτερική ερυθροκάστανη (περίπου 5 YR 4/4) έως
ανοικτή τεφροπράσινη (10 Υ 6/2). Επιφάνειες αδρές, χωρίς επίχρισμα.
5. (εικ. 11: 5): 2,4 x 2,4 x 0,5 εκ. Πυρήνας ανοικτός τεφρός, επιφάνειες ερυθρές (2.5 YR
6/8-5/8), εσωτερική επιφάνεια φθαρμένη, εξωτερική εξομαλυσμένη, χωρίς επίχρισμα.
6. (εικ. 11): 2,3 x 2,3 x 0,8, εκ. πιθανότατα κλειστού αγγείου. Εσωτερική επιφάνεια
ερυθρή (10 R 5/6), αδρή, χωρίς επίχρισμα, εξωτερική ερυθροκίτρινη (περίπου 5 YR
6/6), εξομαλυσμένη, χωρίς επίχρισμα.
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7. (εικ. 11: 7)
Θραύσμα τοιχώματος μικρού ανοικτού μελαμβαφούς αγγείου. Μέγ. σωζ. διαστ. 1,7
x 1,5 εκ.
Αττικός πηλός.
Κλασικών χρόνων.
8. (εικ. 11: 8)
Θραύσμα λαιμού μικρού κλειστού αγγείου. Μέγ. σωζ. διαστ. 3,1 x 3,2 εκ.
Πυρήνας καστανός, εξωτερική επιφάνεια ερυθρή (2.5 YR 5/6), εσωτερική ερυθροκίτρινη (περίπου 5 YR 6/6), επιφάνειες φθαρμένες.
Απλαστικές ύλες: συχνότητα: 30% περίπου, μέγεθος: έως 1, κοκκομετρική διαβάθμιση: μέτρια-καλή, είδος: κυρίως ασημένιος μαρμαρυγίας, λιγότερες ανοικτόχρωμες
και σκούρες κρυσταλλικές και ασβεστιτικές μάζες.
Ρωμαϊκών χρόνων.
9. (εικ. 11: 9)
Θραύσμα τοιχώματος κλειστού αγγείου. Μέγ. σωζ. διαστ. 3,9 x 2,8 εκ.
Πηλός πολύ ανοικτός καστανός (10 ΥR 8/3).
Δέσμη λεπτών, οριζοντίων, εγχάρακτων γραμμών εξωτερικά.
Νεωτέρων χρόνων.
10. (εικ. 11: 10)
Θραύσμα κεράμου. Μεγ. σωζ. διαστ. 8,1 x 7, πάχ. 1,6 εκ.
Πηλός καστανός (7.5 YR 5/4).
Απλαστικές ύλες: συχνότητα: 15-20%, μέγεθος: έως 5-6, κοκκομετρική διαβάθμιση:
φτωχή, σχήμα: κυρίως υπογωνιώδεις-γωνιώδεις, είδος: κυρίως καστανά χαλίκια.
Ιστορικών χρόνων.
11. (εικ. 11: 11)
Απολέπισμα οψιανού.
Μέγ. σωζ. διαστ. 1,6 x 1,4 εκ.
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AN OVERVIEW OF CAVE-USE IN SALAMIS:
ENVIRONMENT AND ARCHAEOLOGY
ABSTRACT

This paper, dedicated to the memory of Adalbert Markovits (1897-1941), is a survey
of known caves of certain or potential archaeological value on the island of Salamis
in the Saronic Gulf. The archaeological and other evidence for their function, from
prehistoric to modern times, is summarized and assessed within the topographical
and archaeological context of these caves. Their geomorphological features are also
briefly presented in this article.
Emphasis is placed on the discussion of cave-use in the south part of Salamis, with
particular reference to caves excavated or surveyed by the Archaeology Unit of the
University of Ioannina over the past 25 years, in the areas of Kanakia and Peristeria,
best known from the discoveries made in the Cave of Euripides and its surroundings
in 1994-2000.
The documentation of ancient and later cave-use in northern Salamis relies on
the existing surface or other evidence from four (4) caves and their vicinity, on the
mountain ridges of Restis, Phaneromeni (ancient Boudoron), Batsi and Arapis. It is
hoped that their treatment in the context of this paper may perhaps offer some useful
directions towards future systematic research in these northern fields of Salamis.
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Εικ. 1. Χάρτης της Σαλαμίνος, με τις θέσεις των σπηλαίων
(1: Σπήλαιο Ευριπίδη, 2: Σπήλαιο Κανακίων, 3: Σπήλαιο Φώκας, 4: Σπήλαιο Γκιαούρη,
5: Σπήλαιο Στενού, 6: Σπήλαιο Lolling, 7: Σπήλαιο Μπατσί).

Εικ. 2. Σαλαμίς, περιοχή Περιστέρια.
(1: Σπήλαιο Ευριπίδη, 1α: Ιερό Διονύσου, 1β: Οχυρό, 1γ: υπόλειμμα δρόμου).
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Εικ. 3. Σαλαμίς, περιοχή Κανάκια. 2: Σπήλαιο Κανακίων, 2α: Νεολιθική εγκατάσταση;, 2β:
Άγ. Νικόλαος στα Λεμόνια, 2γ: περιοχή Ιππικού Ομίλου, 2δ: Μελίσσια, 2ε: Στεφηλούκο, 2στ:
αντιπλημμυρικό έργο, 2ζ: Στάνες, 3: Σπήλαιο Φώκας (Η ακρόπολη των Κανακίων και το
Πυργιακόνι σημειώνονται με πολύγωνα).

Εικ. 4. Σαλαμίς, Σπήλαιο Ευριπίδη. Κάτοψη.
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Εικ. 5. Σαλαμίς,
Σπήλαιο Ευριπίδη.
Άποψη του Θαλάμου 8.

Εικ. 6. Σαλαμίς, Σπήλαιο Ευριπίδη.
Άποψη του Θαλάμου 4.

Εικ. 7. Σαλαμίς,
Περιστέρια. Άποψη
αναλημματικού τοίχου
δρόμου, από τα νότια.
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Εικ. 8. Σαλαμίς,
Κανάκια. Άποψη
του Σπηλαίου των
Κανακίων, από τα
νοτιοανατολικά.

Εικ. 9. Σαλαμίς,
Σπήλαιο Κανακίων.
Άποψη του σπηλαίου,
από τα νοτιοανατολικά.

Εικ. 10 α-β. Σαλαμίς,
Σπήλαιο Κανακίων.
Θραύσματα αγγείων
εκ περισυλλογής από
το εσωτερικό και την
περιοχή έμπροσθεν
του σπηλαίου.
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Εικ. 11. Σαλαμίς, Σπήλαιο Κανακίων. Θραύσματα Εικ. 13. Σαλαμίς, Σπήλαιο Φώκας. Άποψη
αγγείων και απολέπισμα οψιανού, εκ περισυλλο- της εισόδου του σπηλαίου, από τα νότια.
γής από την πλαγιά κάτω από το σπήλαιο.

Εικ. 12. Σαλαμίς. Άποψη του Ακρωτηρίου Πετρίτης, με το Σπήλαιο της Φώκας,
από τα νοτιοανατολικά.
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Εικ. 14. Σαλαμίς.
Άποψη του Σπηλαίου
του Γκιαούρη, από τα
νοτιοδυτικά.

Εικ. 15. Σαλαμίς,
Σπήλαιο Γκιαούρη.
Άποψη της εισόδου
του σπηλαίου, από
τα δυτικά.

Εικ. 16. Σαλαμίς.
Άποψη του
Σπηλαίου του
Στενού, από τα
ανατολικά.
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Εικ. 17. Σαλαμίς, Σπήλαιο Στενού. Άποψη του θαλάμου του σπηλαίου, από τα ανατολικά.

Εικ. 18. Σαλαμίς, Χερσόνησος Φανερωμένης, Στενό. Άποψη τμήματος του ανατολικού σκέλους
του οχυρωματικού περιβόλου Dodwell-McLeod, από τα νοτιοανατολικά, πλησίον του σπηλαίου.
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Εικ. 19. Σαλαμίς, Χερσόνησος της Φανερωμένης. Άποψη του ακραίου τμήματος της
Χερσονήσου (Βουδόρου), από τα βόρεια, σε σκαρίφημα του H. G. Lolling. Στα αριστερά:
οχύρωμα στην περιοχή του πορθμείου. Στο μέσον: ο κυκλικός πύργος Velsen. Στα δεξιά: κυκλικό
οχύρωμα επί του Ακρωτηρίου Τείχος της Μεγαρίδος (Αρχείο Γερμανικού Αρχαιολογικού
Ινστιτούτου Αθηνών).

Εικ. 20. Σαλαμίς, Χερσόνησος της Φανερωμένης. Κάτοψη (σκαρίφημα του H. G. Lolling) του
ακραίου τμήματος της Χερσονήσου, με τον κυκλικό πύργο Velsen και ορθογώνιο στοιχείο, στο
Πέραμα (περιοχή του πορθμείου) (Αρχείο Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Αθηνών).
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Εικ. 21. Σαλαμίς. Άποψη του Σπηλαίου στο Μπατσί, από τα νοτιοδυτικά.

Εικ. 22. Σαλαμίς, Σπήλαιο Μπατσί. Άποψη της εισόδου του σπηλαίου από τα νοτιοδυτικά.
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Εικ. 23.
Σαλαμίς, Σπήλαιο Μπατσί.
Άποψη του
θαλάμου του
σπηλαίου, από
τα νοτιοδυτικά.

Εικ. 24. Σαλαμίς, Αράπης, περιοχή
Ναυστάθμου Σαλαμίνος. Κάτοψη-σκαρίφημα του H. G. Lolling, με
τη θέση μικρού σπηλαίου (Αρχείο
Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Αθηνών).

ΤΟΠΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ
Κωνσταντίνος Σουέρεφ
ΤΟ ΛΙΑΤΟΒΟΎΝΙ1

Το Λιατοβούνι (εικ. 1), ένα στενόμακρο ύψωμα 430 μ. από την επιφάνεια της θάλασσας και περίπου 30 μ. από την κοίτη του Αώου, ο οποίος ενώνεται στο σημείο
αυτό με τον Βοϊδομάτη ποταμό, ξεχωρίζει στην κοιλάδα. Το Λιατοβούνι συνιστά ένα
χαρακτηριστικό τοπίο αρχαιολογίας και μαρτυρεί την παρουσία του ανθρώπου στην
περιοχή από τα νεολιθικά χρόνια, από την 4η χιλιετία π.Χ. και εξής.
Το βορειοανατολικό πλάτωμα του Λιατοβουνίου διαφυλάσσει τα κατάλοιπα ενός
οικισμού (εικ. 2), ο οποίος χρονολογείται με βάση την κεραμική από τον 12ο έως τον
4ο αι. π.Χ.2. Με αρχαιολογικούς συμβατικούς όρους, η κατοίκηση σε σπίτια φτιαγμένα με κρηπίδες από κροκάλες ασβεστολίθου και ανωδομή με ξυλοδεσιές και πλίνθους ανάγεται σε στιγμές της Ύστερης Εποχής του Χαλκού, της Πρώιμης Εποχής του
Σιδήρου, τα αρχαϊκά και κλασικά χρόνια. Ανατολικά του οικισμού, περίπου 150 μ.,
σε ένα έξαρμα αναπτυσσόταν το νεκροταφείο: λακκοειδείς τάφοι με λιθοσωρούς. Τα
κτερίσματα των τάφων περιλαμβάνουν αγγεία κεραμικής, τα οποία χρονολογούνται
μεταξύ 10ου και 5ου αι. π.Χ.3.
Τα ακίνητα και τα κινητά ευρήματα των ανασκαφών από τον αρχαίο οικισμό και
το νεκροταφείο του Λιατοβουνίου δηλώνουν ανάμεσα στα άλλα τα εξής:
α) Σε κυριαρχούσα θέση της κοιλάδας, η οποία ελέγχει την αέναη ροή των υδάτων, την καλλιεργήσιμη γη, τα αργιλώδη εδάφη, τα γειτονικά βοσκοτόπια, τα περάσματα προς διάφορες κατευθύνσεις, συγκροτήθηκε πυρήνας εγκατοίκησης από τη
12η χιλιετία π.Χ. και χωριστός τομέας για τους νεκρούς από τη 10η χιλιετία π.Χ.
β) Η θεμελιώδης γενική οικονομική επιλογή, οι μορφές της οποίας εξειδικεύονται σε κάθε εποχή, έχει μεικτό χαρακτήρα. Η οργάνωση του οικισμού συνδεόταν
άμεσα με την αρώσιμη γη επί του λόφου και τα βοσκοτόπια στα πέριξ. Οι επαφές και οι σχέσεις των κατοίκων με άλλες ομάδες στηρίζονταν πιθανότατα στον
αντιπραγματισμό, δηλαδή στις ανταλλαγές των περισσευμάτων σε δημητριακά και
όσπρια αφενός, σε πρωτογενή και δευτερογενή προϊόντα της κτηνοτροφίας, ιδιαίτερα αιγοπροβάτων, αφετέρου.
1. Ντούζουγλη 1994. Ντούζουγλη 1996. Ντούζουγλη 1997· Ζάχος 2008. Douzougli και Papadopoulos
2010.
2. Ντούζουγλη 1996, 18.
3. Ντούζουγλη 1996, 18.
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Ευρήματα, όπως το χάλκινο μυκηναϊκό ξίφος (ΑΜΙ 8127) (εικ. 3)4, παραπέμπουν σε
μία διαρθρωμένη κοινωνική πυραμίδα, η κορυφή της οποίας εμπλουτίζεται με αντικείμενα κύρους. Το χάλκινο ξίφος αποκτήθηκε προφανώς μέσω ανταλλαγής δώρων ή αμοιβαίων διευκολύνσεων με άτομα ή ομάδες συνδεδεμένες με άλλες περιοχές.
Ευρήματα, όπως η κεραμική με γραπτή αμαυρόχρωμη γεωμετρική διακόσμηση
(κάνθαροι, αμφορίσκοι, προχοΐσκοι), ανάγονται σε διαδεδομένες τεχνικές και τύπους αγγειοπλαστικής και διακόσμησης, γνωστούς στη Ήπειρο και στις γύρω περιοχές για αιώνες, τουλάχιστον από τον 12ο έως τον 7ο αι. π.Χ.5.
Επίσης, κοσμήματα ιματισμού ευρύτατης διάδοσης στα νοτιοανατολικά Βαλκάνια,
όπως οι οκτώσχημες χάλκινες και αργυρές πόρπες, τα δακτυλίδια και τα κοσμήματα κεφαλής προέρχονται από γυναικείες ταφές6. Αντίστοιχης διάδοσης, οι σιδερένιες αιχμές
δοράτων είχαν εθιμικό χαρακτήρα στις ανδρικές ταφές από τον 10ο έως τον 4ο αι. π.Χ.,
ενώ τα σιδερένια μαχαιρίδια φορούσαν στη μέση τους και τα δύο φύλα7.
Τα κτερίσματα τα οποία συνόδευαν τους νεκρούς, τόσο σε αγγεία, όσο και σε μέταλλα, υπενθυμίζουν σαφώς ότι οι νεκροί των λακκοειδών τάφων του Λιατοβουνίου
ανήκαν σε οικογένειες με κοινωνική επιφάνεια, πράγμα το οποίο δεν παρέλειπαν να
επιδείξουν οι συγγενείς τους, ακόμα και στο ύστατο χαίρε.
Εντύπωση προξενούν στα κτερίσματα του 6ου, του 5ου και του 4ου αι. π.Χ. από
τους τάφους του Λιατοβουνίου τα επείσακτα ευρήματα από εργαστήρια της Κορίνθου (π.χ. αλάβαστρο και χάλκινη οινοχόη), της Αττικής (π.χ. μελανόμορφη κύλικα
και λήκυθος, ερυθρόμορφη οινοχόη και ληκύθιο, μελαμβαφής κύλικα), αλλά και από
εργαστήρια των παραλίων της Αφρικής και της Φοινίκης (γυάλινοι αμφορίσκοι και
οινοχοΐσκη)8. Τα αντικείμενα αυτά «πολυτελείας» επιβεβαιώνουν τη διείσδυση στοιχείων από τις αποικίες των παραλίων του Ιονίου, ίσως για την προμήθεια μαλλιών,
χαλιών, υφαντών, δερμάτων και πιθανόν τυροκομικών. Εξάλλου, επιβεβαιώνουν τη
διακεκριμένη τάξη των κατοίκων του Λιατοβουνίου στο πλαίσιο της φυλετικής οργάνωσης της κοινωνίας.
γ) Αντιλαμβανόμαστε, μέσω των ψηφίδων της αρχαιολογίας, οι οποίες έρχονται
στο φως, την πορεία προς μία κώμη των Μολοσσών. Στον οικισμό και στην κώμη
κατοικούσαν τα επίλεκτα μέλη των τοπικών αρχόντων, των γενών με τις οικογένειές
τους και το βοηθητικό υπηρετικό προσωπικό. Μία κώμη στο Λιατοβούνι σήμαινε
ουσιαστικά και μία πρώιμη αστική κοινωνία.

4. Πρβλ. Sandars 1963, τύπος Di-Dii. Ντούζουγλη 1996, 45, 56.
5. Πρβλ. Hochstetter, 1984, 186-8. Βοκοτοπούλου 1986, 227-76, όπου και βιβλιογραφία. Horejs
2007, 255-77.
6. Ντούζουγλη 1996, 23.
7. Βοκοτοπούλου 1986, 297. Ντούζουγλη 1996, 23.
8. Ντούζουγλη 1996, 24.
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Η ΜΕΣΟΓΈΦΥΡΑ9

Η Μεσογέφυρα με τον διπλό λόφο, 400 μ. υψόμετρο από την επιφάνεια της θάλασσας
και 50 μ. από την κοίτη των ποταμών Αώου και Βοϊδομάτη, οι οποίοι συμβάλλουν
πλησίον του, συνιστά ένα εξαιρετικά πρωτότυπο τοπίο αρχαιολογίας. Ο περιβάλλων
χώρος του λόφου γοητεύει τον επισκέπτη με τις πετρώδεις όχθες του ποταμού και
τις στενές διαβάσεις του. Ο ίδιος ο λόφος, επιβλητικός ορθώνεται εμπρός από την
ορεινή αγκαλιά, στα δυτικά της κοιλάδας της Κόνιτσας.
Από αρχαιολογική πλευρά, η θέση της Μεσογέφυρας είναι γνωστή από δύο ξίφη
μυκηναϊκής τυπολογίας της Υστεροελλαδικής ΙΙΙ Β- Γ, του 12ου-11ου αι. π.Χ. (εικ. 4)10.
Τα ξίφη προήλθαν κατά πάσα πιθανότητα από τάφους της περιοχής. Η παρουσία
τους συνεπικουρεί στην άποψη ότι υφίστατο άρχουσα τάξη στη φυλετική οργάνωση
της κτηνοτροφικής και ημιαγροτικής κοινωνίας στην κοιλάδα και στα γύρω υψώματα. Άλλος «φύλαρχος» πρέπει να ήταν και στο Λιατοβούνι, όπου επίσης εντοπίστηκε
ξίφος μυκηναϊκού τύπου.
Τα σποραδικά ευρήματα κεραμικής από τον λόφο της Μεσογέφυρας και από την
επιφανειακή έρευνα στους πρόποδες νοτιοδυτικά πιστοποιούν την κατοίκηση κατά
τον 10ο, 9ο και 8ο αι. π.Χ., στη λεγόμενη Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου11. Την εποχή αυτήν στην κοιλάδα η οργάνωση του χώρου σχετιζόταν κατά πάσα πιθανότητα με ευτελή οικοδομικά υλικά και η οικονομία ήταν κατά βάση ποιμενική και περιορισμένα
αγροτική. Ας σημειωθεί ότι στον λόφο και γύρω από αυτόν ήταν εφικτή η γεωργία.
Τα πλεονάσματα της παραγωγής φυλάσσονταν προφανώς από συγκεκριμένες οικογένειες σε αποθήκες στις φυσικά οχυρωμένες κατοικίες.
Δεν έχουν έως τώρα εντοπιστεί αρχαιολογικά κατάλοιπα μεταξύ του 700 και 350 π.Χ.,
δηλαδή κατά τα λεγόμενα αρχαϊκά και κλασικά χρόνια. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα
ερήμωση ή εγκατάλειψη της περιοχής, από τη στιγμή κατά την οποία στο γειτονικό Λιατοβούνι υφίστατο οικισμός και νεκροταφείο αρχαϊκών και κλασικών χρόνων. Πιθανόν
ένας συνοικισμός οδήγησε στη συγκρότηση της κώμης για την τοπική αριστοκρατία στο
Λιατοβούνι. Άλλοι μικροί διάσπαρτοι οικισμοί, λόγου χάρη συστάδες από αχυροκαλύβες, θα παρέμεναν στη χρήση των βοσκών και των μικροκαλλιεργητών.
Λείψανα κατοίκησης και λιθόκτιστων οχυρωματικών έργων στον λόφο της Μεσογέφυρας παρατηρούνται ανασκαφικά και ανάγονται στο β΄ μισό του 4ου αι. π.Χ.,
στον 3ο και 2ο αι. π.Χ. (εικ. 5)12. Πρόκειται για ένα διαφορετικό σύστημα διευθέτησης
του χώρου, με ενίσχυση του αμυντικού χαρακτήρα, οικοδομικά στοιχεία ελληνιστικού σπιτιού και κεραμική καθημερινής χρήσης.
9. Ντούζουγλη 1996, 25-6. Ζάχος και Οικονομίδου 2013, 360-72.
10. Hammond 1967, 318-9, 321-2. Σουέρεφ 2001, 31-2, 221, 253.
11. Ντούζουγλη 1996, 26.
12. Ζάχος και Οικονομίδου 2013, 360.
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Στα χρόνια τα οποία μεσολάβησαν από τον 8ο μέχρι τον 4ο αι. π.Χ., περίοδο
χωρίς γνωστά αρχαιολογικά δεδομένα στη Μεσογέφυρα, συνέβησαν σαρωτικές
αλλαγές τόσο στην υπόλοιπη Ελλάδα, όσο και στη χώρα των Μολοσσών. Αρκεί να
υπενθυμίσω την έντονη παρουσία των Κορινθίων στην ηπειρωτική ενδοχώρα, την
επικυριαρχία του φύλου των Μολοσσών σε βάρος των Θεσπρωτών, τη συμμαχία
του βασιλέα των Μολοσσών Θαρύπα με τους Αθηναίους στα τέλη του 5ου αι. π.Χ.
κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού Πολέμου και μια νέα πνοή στην Ήπειρο
με την εισαγωγή της αττικής νομοθεσίας, της δημοκρατικής παιδείας και τη συγκρότηση ενός ευρύτερου βασιλείου με έδρα την Πασσαρώνα στο λεκανοπέδιο
των Ιωαννίνων και προστάτη τον Δία13. Οι αλλαγές συμπαρέσυραν τους Θεσπρωτούς και τους Χάονες, ενώ οι Μολοσσοί με τη Συμμαχία των Ηπειρωτών είχαν
τον έλεγχο του θρησκευτικού κέντρου της Δωδώνης. Ακολούθησε η στενότερη
σχέση με τους Μακεδόνες, την οποία επισφράγισε ο γάμος της Ολυμπιάδας με
τον ισχυρό άνδρα της εποχής, τον Φίλιππο, ο οποίος κατήργησε τις αποικίες των
Ηλείων στον Αχέροντα και στον Αμβρακικό υπέρ των Ηπειρωτών. Στη συνέχεια ο
Μέγας Αλέξανδρος έπαιξε τον ρόλο του συνεκτικού κρίκου μεταξύ των Ελλήνων.
Στις αρχές του 3ου αι. π.Χ. ήρθε η ώρα του Μολοσσού Πύρρου14. Αυτός προώθησε
τη νέα οικιστική πολιτική με την ίδρυση νέων πόλεων στο βασίλειο, σύμφωνα με
τη συνήθεια την οποία εισήγαγε ο Αλέξανδρος και εφάρμοζαν οι διάδοχοι και οι
επίγονοι: Αντιγόνεια πόλη προς τιμήν της γυναίκας του, Βερενίκη πόλη προς τιμήν
της πεθεράς του και Αμβρακία η νέα πρωτεύουσά του. Ο Πύρρος ξεκίνησε και το
πρόγραμμα ανέγερσης ναών και δημοσίων κτηρίων στη Δωδώνη. Επίσης, ο ίδιος
οργάνωσε τη νέα μηχανή του πολέμου και της άμυνας, ενισχύοντας ή ιδρύοντας
φρούρια και φρουρές κατά μήκος και κατά πλάτος του βασιλείου και της επικράτειας της Συμμαχίας των Ηπειρωτών, σε επιλεγμένα σημεία χερσαίων διαδρομών,
κάποια προφανώς ήδη γνωστά από την οικιστική και στρατιωτική εμπειρία του παρελθόντος. Σε αυτές τις δραστηριότητες και τις επιχειρήσεις του βασιλέα ηγήτορα
στην Ελλάδα, στην Ιταλία και στη Σικελία συμμετείχε ένας μεγάλος αριθμός του
ανδρικού πληθυσμού των Μολοσσών από την κοιλάδα της Κόνιτσας, αποτέλεσμα
της δυναμικής δημογραφικής ανάπτυξης στην περιοχή. Εξάλλου, η δημογραφική
ακμή συσχετίζεται με παραγωγική άνθιση, δεδομένου ότι οι στρατιώτες και οι φαλαγγίτες απαιτούν καθημερινά τροφή.
Τα αρχαιολογικά ευρήματα επί του λόφου της Μεσογέφυρας του β΄ μισού του 4ου,
του 3ου και 2ου αι. π.Χ. σηματοδοτούν την ειδική χρήση της αρχαίας θέσης στη Μεσογέφυρα και διευκολύνουν την κατανόηση των επιλογών και των αποφάσεων του
Πύρρου και των μετά από αυτόν. Σύμφωνα με τον Πλούταρχο και τον Λίβιο οι μετακινήσεις στρατού του Πύρρου στην ενδοχώρα της Ηπείρου προς και από την Άνω
13. Λιάμπη 2009, 11-2.
14. Σουέρεφ 2014.
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Μακεδονία, τους Ορεστές και τους Παίονες ή προς την κάτω Μακεδονία και τη Θεσσαλία, είχαν ανάγκη από ασφαλείς σταθμούς διέλευσης, στάσης, στρατοπέδευσης
και ανεφοδιασμού. Μία τέτοια σημαντική θέση ήταν πιθανότατα η Μεσογέφυρα.

Η ΠΑΛΑΙΟΓΟΡΊΤΣΑ15

Η Παλαιογορίτσα, με υψόμετρο 460 μ. από την επιφάνεια της θάλασσας και 20 μ.
από τον κάμπο της Κόνιτσας, αδικείται από αρχαιολογική άποψη λόγω των αλυσιδωτών και ανεξέλεγκτων καταστροφών τις οποίες υπέστη: αναδασμός, διάνοιξη
αγροτικού δρόμου, εγκατάσταση σιλό, αύλακες άρδευσης, κατασκευή ελικοδρομίου.
Όλα τα παραπάνω θα είχαν αποφευχθεί εάν είχε ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία
(Ν.3028/2002). Η Παλαιογορίτσα συνιστά την ιδανική περίπτωση εγκατάστασης και
λειτουργίας ενός συγκροτήματος ρωμαϊκής αγροικίας ή έπαυλης, μιας villa rustica.
Σε ένα μακρόστενο έξαρμα ανάμεσα σε καλλιεργήσιμες γαίες οργανώθηκε η κατοικία της οικογένειας, οι αποθήκες, και οι στάβλοι κάποιου ρωμαίου πολίτη και των ακολούθων του, των βοηθών και των συνεργατών του. Παλαίμαχοι των ρωμαϊκών λεγεώνων, με την επικράτηση της ρωμαϊκής ειρήνης (pax romana), μετά την ίδρυση της αυτοκρατορίας το 31 π.Χ., επιβραβεύτηκαν με κλήρους, ύστερα από αναδιανομή των γαιών,
στην επικράτεια των Ρωμαίων και στην Ήπειρο16. Το «μακρύ χέρι» της Ρώμης έφτανε
σε κάθε γωνιά και ο Ρωμαίος γαιοκτήμονας αξιοποιούσε τα κτήματά του και διαχειριζόταν το τμήμα της περιοχής το οποίο του αναλογούσε, σύμφωνα με το ρωμαϊκό δίκαιο.
Η αρχαία Παλαιογορίτσα στην κοιλάδα της Κόνιτσας, διέσωσε διάσπαρτα αρχαιολογικά στοιχεία: πέτρες με λάξευση, θεμέλια λίθινου περιβόλου, οικοδομικό υλικό,
δάπεδο στρωμένο με λευκές ψηφίδες, τμήμα επιτύμβιας στήλης, δύο τάφους λαξευμένους στο βράχο17. Επίσης, εκεί εντοπίστηκαν τα υπολείμματα ενός μακρόστενου
κτηρίου και πιθεώνας παλαιοχριστιανικών χρόνων, ίσως του 5ου ή 6ου αιώνα18. Με
βάση την κεραμική καθημερινής χρήσης, τα αρχαιολογικά στοιχεία στην πλειονότητά τους κάλυπταν το χρονικό τόξο μεταξύ του 1ου αι. π.Χ. και του 5ου αι. μ.Χ. Από την
περιοχή του δαπέδου με τις λευκές ψηφίδες, ίσως από το αίθριο της οικίας, προέρχεται, σύμφωνα με τις πληροφορίες το εκλεπτυσμένο χάλκινο άγαλμα ενός έγχρωμου
νέου των ρωμαϊκών χρόνων19. Το εύρημα αυτό επιβεβαιώνει την παρουσία της αριστοκρατίας στην Παλαιογορίτσα.
15. Hammond 1967, 29.
16. Δάκαρης 1987, 20. Karatzeni 2001, 171.
17. Ντούζουγλη 1996, 29.
18. Ντούζουγλη 1996, 31.
19. Ντούζουγλη 1996, 30.
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Η περιοχή της Παλαιογορίτσας δεν έχει εξερευνηθεί επαρκώς. Ωστόσο από διάφορα σημεία έχουν περισυλλεγεί θραύσματα κεραμικής του 10ου και 9ου αι. π.Χ., δηλαδή της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου20. Η ποικιλότητα των αρχαιολογικών μαρτυριών δηλώνει τη διαρκή χρήση της θέσης μέχρι και τα βυζαντινά χρόνια.
Οι τρεις εικόνες των τοπίων της αρχαιολογίας, τις οποίες επέλεξα από την περιοχή της Κόνιτσας, παρέχουν την ευχέρεια να συνειδητοποιήσουμε την αίσθηση του
χώρου, να ανατρέξουμε στα αρχαιολογικά και ιστορικά μέχρι τώρα δεδομένα, όχι
πάντα ειρηνικά και ομαλά, και να αφεθούμε στη μαγεία του τόπου. Θα επιθυμούσα
να διευκρινίσω ότι με την διατύπωση «Τοπία Αρχαιολογίας» υπονοώ εικόνες απτές
και νοητές, όπως εκείνες του Λιατοβουνίου, της Μεσογέφυρας και της Παλαιογορίτσας. Τα τοπία υποδηλώνουν συμβολισμούς, άμεσους, όπως οι αρχαιολογικές σημασίες των ευρημάτων, και έμμεσους, όπως οι ιστορικές σημασίες των αρχαίων θέσεων.
Τα τοπία της αρχαιολογίας εγκλείουν τις ιδιομορφίες των συγκεκριμένων περιοχών,
του Λιατοβουνίου, της Μεσογέφυρας, της Παλαιογορίτσας, στη μεγάλη οικογένεια
της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Συνοπτικά:
α) Το Λιατοβούνι υπήρξε το επίκεντρο οικογενειών, οι οποίες είχαν τον έλεγχο της
γεωργίας και της κτηνοτροφίας στην περιοχή και του πλεονάσματος κατά την Ύστερη
Εποχή του Χαλκού, την Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου, τα αρχαϊκά και τα κλασικά χρόνια.
β) Η Μεσογέφυρα, αν και τα ευρήματα είναι περιορισμένα, φανερώνει πάλι έναν
χώρο αξιοποιήσιμο για τον αγροτικό του χαρακτήρα κατά την Ύστερη Εποχή του
Χαλκού και την Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου. Ωστόσο, τα αρχαιολογικά κατάλοιπα
του τέλους του 4ου και κυρίως του 3ου /2ου και του 1ου αι. π.Χ. αποσαφηνίζουν τη
μορφή ενός αυτάρκους φρουρίου και έδρα μιας φρουράς των ελληνιστικών χρόνων.
γ) Η Παλαιογορίτσα, το λαβωμένο αρχαιολογικό τοπίο, παρά τα διάσπαρτα ίχνη
της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου, φαίνεται ότι ελκύει επανειλημμένα το ενδιαφέρον
των κατοίκων, ώσπου στα ρωμαϊκά χρόνια φιλοξενεί την αγροτική μονάδα και την
κατοικία ενός ρωμαίου γαιοκτήμονα.
Και στις τρεις συγκεκριμένες περιπτώσεις, η αγροτική πλευρά του χώρου φαίνεται ότι
υπερτερεί έναντι της κτηνοτροφικής και ειδικότερα της ποιμενικής ζωής, η οποία ήταν
ουσιαστικά βάση της οικονομίας του συνόλου και της ευρύτερης περιοχής της Κόνιτσας.
Η έρευνα και η μελέτη των ειδικών σχηματίζουν πολύμορφες εικόνες αναφορικά
με τους τόπους και την ιστορία τους, σχετικά με τους αρχαιολογικούς χώρους. Το
Λιατοβούνι για παράδειγμα μπορεί να ληφθεί ως ένα πρότυπο ενός οργανωμένου
οικιστικού κέντρου των Μολοσσών πριν επιτευχθεί η ενότητα του ίδιου του φύλου,
όταν κυριαρχούσαν οι κατά τόπους οικογένειες, αλλά και κατά την έναρξη της πορείας του Μολοσσικού βασιλείου υπό την επιρροή των Κορινθίων και ακολούθως,
με τους βασιλείς Θαρύπα και Αλκέτα, υπό την επίδραση των Αθηναίων. Η Μεσο20. Ντούζουγλη 1996, 30-1.
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γέφυρα, ένα διαφορετικό παράδειγμα, ξεχωρίζει ως ένα από τα φρούρια του Πύρρου στο κομβικό σημείο χερσαίων διαδρομών, ως μία υποδειγματική αμυντική θέση
στο δίκτυο των ασφαλών στρατοπέδων της Συμμαχίας και αργότερα του Κοινού
των Ηπειρωτών. Η Παλαιογορίτσα, παρά τις κακές αναμνήσεις τις οποίες μπορεί να
άφησαν στους κατοίκους της κοιλάδας της Κόνιτσας το πέρασμα των πολεμιστών
Ιλλυριών, Μακεδόνων και Ρωμαίων του 2ου αι. π.Χ., ευτύχησε να αναπτυχθεί σε ένα
πρώιμο «φέουδο» μιας άλλης οικονομικής και πολιτικής διαχείρισης, της ρωμαϊκής
αυτοκρατορίας, η οποία έμελλε να επιβληθεί στην οικουμένη και να μετεξελιχθεί
μετά τον 4ο αιώνα σε αυτοκρατορία του Βυζαντίου.
Οι επιστημονικές, οι πνευματικές αλλά και οι αισθητικές συνιστώσες των αρχαίων χώρων συγκροτούν τα τοπία των μνημείων των ανθρώπων και της φύσης. Σήμερα τα ποτάμια ρέουν στην κοιλάδα όπως χθες, τα βουνά τριγύρω ζώνονται τα λευκά
και στους πρόποδές τους το φυτικό βασίλειο ταΐζει το ζωικό κεφάλαιο, τα κοπάδια.
Το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον έχουν δημιουργήσει μία σχετικά σταθερή
κατάσταση, το ειδυλλιακό σκηνικό όπου παίχθηκαν μικρά και μεγάλα συμβάντα και
γεγονότα του Ανθρώπου και της Ιστορίας.
Τα κινητά και ακίνητα αρχαιολογικά ευρήματα της περιοχής, σε συνδυασμό με τη
σχετική σταθερότητα των γεωφυσικών δεδομένων, της Τύμφης, του Αώου, του Βοϊδομάτη και του Σαραντάπορου της κοιλάδας τα Κόνιτσας συνιστούν τους πυλώνες
μιας αέναης σχέσης με τον επιστήμονα, τον περιηγητή τον επισκέπτη, τον εντόπιο.
Τα τοπία της αρχαιολογίας διατίθενται σε πολλαπλές προσεγγίσεις και περαιτέρω
ανιχνεύσεις. Ταυτόχρονα, τα τοπία υπόκεινται σε πολλαπλές αναδείξεις και «εκμεταλλεύσεις». Η ήρεμη και ορθολογική αντιμετώπιση των τοπίων αυτών ως πηγών γνώσης,
ψυχαγωγίας συναισθηματικής πρόκλησης και μιας ατέρμονης συζήτησης ανάμεσα στο
λίγο ή πολύ άγνωστο παρελθόν και το παρόν, προσφέρει τις προϋποθέσεις για νέες υποδομές υποδοχής, πρόσβασης και διευκόλυνσης του κοινού εντός των τοπίων.
Προτείνω τρία πολυσήμαντα, κατά την άποψή μου, αρχαιολογικά τοπία της περιοχής
της Κόνιτσας, προκειμένου να φανερώσω την πολιτιστική παρακαταθήκη ενός ιδιαίτερα
προικισμένου από τη φύση και από την ιστορία χώρου. Το Λιατοβούνι, η Μεσογέφυρα
και η Παλαιογορίτσα έχουν κοινό παρονομαστή τα κατάλληλα εδάφη για τη γεωργία
και με τα βοσκοτόπια περιμετρικά μέχρι τις πλαγιές και τα γειτονικά βουνά. Ανάμεσα
στους ποταμούς Βοϊδομάτη, Σαραντάπορο και Αώο, το ανάγλυφο και η ατμόσφαιρα
ευνόησαν την κατοίκηση από τους αρχαιότατους χρόνους, την υλοτομία, την κτηνοτροφία, κυρίως αιγοπροβάτων και λιγότερο βοοειδών, την περιορισμένη γεωργία, ενώ ήταν
διαδεδομένη η άσκηση του κυνηγιού του ελαφιού και του αγριόχοιρου.
Η γενική εικόνα της Κόνιτσας, παρά τη μερική αλλοίωση την οποία υπέστη από τον
πρόσφατο αναδασμό και τα εγγειοβελτιωτικά έργα, παραμένει μαζί με τους λόφους, με
τα βουνά και τους ορεινούς όγκους γύρω της, αυθεντική στη διαχρονική της γοητεία.
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ARCHAEOLOGICAL LANDSCAPES IN THE DISTRICT OF KONITSA
ABSTRACT

A significant number of archaeological sites of prehistoric and historic periods have
been located in the district of Konitsa, bearing witness to the use of the region from
the Stone Age to Late Antiquity.
In this article, through the use of three sites as case studies (Liatovouni, Mesogephyra and Palaiogoritsa), we seek to explain the meaning of “Archaeological landscapes” in the Konitsa district.
The hill of Liatovouni overlooks Konitsa valley at the merging point of the rivers Aoos and Voidomatis. Rescue excavations in the early 1990s brought to light a
cemetery with burials dated in the 10th and 5th c. B.C. and a settlement with two
habitation phases (11th to 4th c. B.C.).
In the hill of Mesogephyra traces of a circuit wall have been found along with
pottery sherds ranging from the Early Iron Age to the Hellenistic period. A few years
ago architectural remains of a large building and of other smaller around it dated in
the 4th c. B.C. came to light.
In the low hill of Palaiogoritsa Hammond mentions the line of a circuit wall, pottery and bronze finds. Unfortunately the construction of a modern silo and the extensive buldozing and building work for the construction of an access road affected
the archaeological data. An impressive number of broken roof tiles of Classical and
later date, pottery of different periods, a fragmentary bronze statue of Roman date
and an inscribed funerary stele (3rd to 1st c. B.C.) were delivered to the Archaeological Museum of Ioannina.
Liatovouni, Mesogephyra and Palaiogoritsa have as a common denominator the
fact that they constitute sites appropriate for the practice of agriculture and of animal
husbandry around the slopes of the neighboring mountains.
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Εικ. 1. Ο λόφος του Λιατοβουνίου.

Εικ. 3. Χάλκινο μυκηναϊκό
ξίφος (ΑΜΙ 8127).

Εικ. 4. Τα χάλκινα ξίφη της
Μεσογέφυρας (ΑΜΙ 206 α, β).
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Εικ. 2. Τοπογραφικό διάγραμμα Λιατοβουνίου.
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Εικ. 5. Λείψανα οικιών και λιθόκτιστων οχυρωματικών έργων στη Μεσογέφυρα Κόνιτσας.

Εικ. 6. Παλαιογορίτσα Κόνιτσας.

KYBELE IN ATHENS OF THE 5TH CENTURY BC. THE POLITICAL
BACKGROUND OF THE INTRODUCTION OF A FOREIGN DEITY
Sylvana Katsaounou
T
h e Great Mother or Mother of the Gods is nοne other than the Phrygian goddess
Kybele whose cult spread from the region of Phrygia through the Greek cities of Asia
Minor to mainland Greece during the 6th century BC.1 The name Kybele is the Greek
rendering of the adjective Kubileya which is a toponymic epithet derived from the
name of a Phrygian mountain2 and cited for the first time in Pindar.3
By the 4th century BC the process of her dissemination in Greece had been completed and a great number of Metroa were dedicated to her. The Phrygian Mother
achieved an important position in ancient Greek religion during the 5th century BC in
the region of Attika and particularly in Athens, the main center of her worship. Countless votive offerings and a plethora of inscribed and literary testimonies certify that this
was a goddess, whose foreign origin and distinctive Anatolian features did not keep
her on the sidelines of Greek worship for long. On the contrary, the goddess’ distinct
character with its varied properties, her correlation to deities of Greek religion, such as
Demeter, Artemis, Aphrodite, Rhea and Gaia, and the fact that she gradually assumed
Greek elements rendered Great Mother prominent in the Greek pantheon and the impact of her cult on the social and political life of the ancient Greeks unchallenged.
The reception of the Anatolian Mother of the gods by the Greeks and the introduction of her image that comprises Greek and Eastern elements was imposed on
the pious Athenian society forming an integral part of public and private worship.4
1. Roller 1999b, 119.
2. Guittard 2012, 213-6. We prefer using the ancient Greek form Kybele to Cybele, which is the
Latin form of the name. Kybele, which is cited in ancient Greek literature (see, below n. 3), is also
used by modern scholars, such as Lynn Roller 1999b.
3. Pindar, Fr. 80.
4. According to some scholars the sanctuary of the goddess was associated with the Bouleuterion and the archives in early times, while from the beginning of her cult the Mother of the Gods
was considered identical with Demeter. See, Thompson 1937, 205. Boegegold 1972, 23. Boersma
1970, 28-31. Gerard 1980, 155. Regarding the archaic structure, which lies on the North of the old
Bouleuterion in the Ancient Agora of Athens and is believed to be a temple, there is no indication
that it housed Mother’s cult. On the archaic temple, see Thompson 1937, 134-5 and 140, who suggests that the archaic phase of the Old Bouleuterion is dated in the end of the 6th c. BC based on
the fill of the Grain Drain which runs along the east side of the buildings on the West side of the
Agora. See, also Thompson and Whycherley 1972, 29, 158-61, who consider this building and its
neighbouring archaic Bouleuterion contemporary based on their structural similarity. St. Miller
proposes a theory, which contradicts the generally accepted views of the excavators of the Athenian
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From the combination of different versions presented by literary sources regarding the establishment of the Great Mother’s worship in Athens, it is revealed that her
shrine was closely connected to the Council House and the city’s archives.5
From a scholiast on Aeschines’ oration against Ktesiphon (187), we hear that the
Athenians dedicated a part of the Bouleuterion to the Meter’s cult.6 From Lycurgus7
and Deinarchus8 we are also informed that the old council House was reserved for
the goddess’ cult and also for housing the public archives. A characteristic reference,
however, to the Metroon both as a repository of records and as a cult place is that of
the Hellenistic author Chamaileon from Herakleia Pontica,9 in which it is mentioned
that Alcibiades have entered the Bouleuterion in order to erase a pending lawsuit
during the period between 408 and 405 BC.10 The earliest evidence of the function of
the building named Metroon as storage for public archives though is yielded by an
inscription from the Athenian Agora dated in 375/4 BC.11
Later writers historically record the causes of the advent of the Phrygian goddess
and her worship with variations in their narratives, which are partly based on legend. The most important of these records belong to the emperor Julian, the Lexicon
Suda, the Lexicographer Photius and the Byzantine Apostolius, which explain that
the erection of the Metroon in Athens was due to the execution of one of the Mother’s priests, the so-called metragyrtes, who wanted to initiate women into her cult.
A consequence of that murder was the outbreak of a plague. In order to propitiate

agora related to the identification of the buildings on the west side under the hill of Agoraios Kolonos. He believes that this archaic temple is nothing more than a product of imaginary hypothesis,
while he makes a theoretical reconstruction of the area in 420 BC, in which the buildings of the Old
Bouleuterion and its neighboring open-air older Bouleuterion dominate. His aspect, which is not
based on archaeological evidence, is rejected by Leslie Shear Jr. (1995, 157-90) whose arguments
are based on the results of the excavations conducted in the area. From the scholiast on Aischines’
speech against Ktesiphon (Schol.Aisch.187) we are informed that the Athenians had converted a
part of the Bouleuterion into a Metroon. See Thompson 1937, 208 and 1951, 50-5. See, also Francis
1990, 112. Francis-Vickers 1988, 160. Shear (1993, 424-27), who reconsiders the chronology of the
Old Bouleuterion based on the re-examination of the archaeological context in the layers of the
building’s foundations, according to which the building was erected in 500 BC and was destroyed
in 479 BC while it was reconstructed almost immediately, in order to fulfill its function.
5. Thompson 1937, 205.
6. See, Thompson 1937, 208. However, Aischines in the same part of the speech places the metroon
near to the Bouleuterion: Ἐν τοίνυν τῷ μητρῶῳ παρά το βουλευτήριον....
7. Plutarch, Vitae decem Oratorum 842 E.
8. Deinarchus against Demosthenes Ι, 86.
9. Chameleon Ponticus, in Athenaeus, ΙΧ 407Β-C.
10. Xagorari 2008, 106.
11. IG II2 1445, l. 24-26.
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the goddess, the Athenians constructed the Bouleuterion in the very place where the
metragyrtes was put to death and afterwards they erected a statue in his honor.12
It is possible that the official establishment of Kybele’s cult was realized in the last
quarter of the 5th c. BC after the foundation of a new council House next to the old
one,13 which housed the city’s archives and the cult statue of the Mother goddess. However, according to Georgios Despines,14 not long before the 3rd quarter of the 5th c. BC
(450-440 BC), a statuary type was created by Agorakritus, which is reproduced in the
naiskoi, the statuettes and the votive reliefs representing the Mother of the Gods.15
The mention of the word plague is perhaps a chronological indication of the introduction of Great Mother’s worship as other elements of narratives do not indicate
the exact period of her advent. And it is probably associated with the plague of 430
BC during which Pericles perished. It remains, however, a hypothesis since no specific reference is made to the context of the metragyrtes’ death and its aftermath. 16
M. Munn connects the murder of the metragyrtes and the foundation of the
Metroon to the end of the 5th c. BC with the story of Darius’ emissaries and the
appeasing of the goddess for their murder based on the information furnished by
Theopompus or Anaximenes, both historians of the 4th c. BC.17
12. Julian V 159 a-b; Suda (v. Μητραγύρτης); Photius s.v. Μητραγύρτης; Suda s.v. Μητραγύρτης;
Apostolius ΙΙ, 34.
13. For the chronology of the Old Bouleuterion, see Thompson 1988, 199 and above n.4.
14. Despines 1971, 122.
15. The agorakritan type of the statue of the goddess is repeated on the statue of the Mother of the
Gods from Moschato which is dated to the beginning of the 4th c. BC. This work presents some similarities with that of Agorakritus which are related to the rendering of the garment and the placement
of the left hand on the tympanum. See, Papachristodoulou 1973, 191-92. Palagia 2005, 124-25.
16. Possibly it is about a famine and not a plague which dates the introduction of the cult at the beginning of the 5th c. BC according to Martin Nilsson (1955, 727). In spite of the fact that according
to Giovanni Cerri (1983, 168) the goddess’s cult was introduced in the last quarter of the 5th c BC,
Nicoletta Frapiccini (1987, 14) believes that it is correct to talk about a famine since in Suda at the
lemma βάραβρον (chasm) and more specifically in the narrative of the same circumstance the word
sterility is used for the definition of the term. The earlier literary evidence on the introduction of
her worship in Athens is Euripides’ Hippolytus (ls.141-144) in 428 BC. On the introduction of Kybele’s cult in Athens see, Frapiccini 1987, 15-21. Thompson 1937, 115-17. Winter 1903, 43, 4, 50, 2
a, b, c and 3. Cerri 1983, 168. On the foundation of the Athenian Metroon, see also Picard 1938, 97.
17. In the beginning of the 5th c. BC a great historic event, the destruction of the temple of the
Mother of the Gods, Kubebe, in Sardis, meant to be the excuse for a war which was a historical
landmark for the ancient Greeks. The Persians exploited this destruction in order to burn down
the sanctuaries of the ionic cities and attack against the Greeks and particularly the Athenians.
When the Persians sent their ambassadors in 491 BC to Athens they demanded “earth and water”
proclaiming the omnipotence of the goddess Kubebe, known to the Ionians and the Athenians as
the Great Mother. One of the members of the Persian mission was a sacred person with religious
jurisdiction, who addressed this demand in the name of the goddess. Μ. Munn (2006, 253-67)
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During the peace of Callias (450-448 BC), the Athenians, who had become prominent among all Greeks, began to review the common cultural elements they shared
with the powerful Persian Empire. The first step was the recognition and acceptance
of the Mother of the Gods. The character of this goddess was adjusting to the new order in which Athens possessed a predominant place, serving the idea of the Athenian
rule over the Greeks, in the same way she did with the power of Phrygian, Lydian
and Persian kings who were subject to the protection of the Mother goddess. The
tyrannical image which Athens gradually obtained during the second half of the 5th
c. BC was the background for the establishment of a cult suitable to express the city’s
omnipotence.18 This was manifest through Pericles’ power, but it was more intense
through Alcibiades’ attitude at the end of the 5th c. BC.19 The plague and the disastrous outcome of the Sicilian campaign for the Athenians may have been the echoes
of their blasphemy towards the goddess in 490 BC according to M. Munn,20 although
the wide chronological gap between these two incidents and the Persian Wars should
make us rather skeptical about this assumption.
In order to understand the primary character of the Mother of the Gods, it is useful
to look at a Phrygian tradition, according to which the goddess was a wise maiden
from Telmessos, who managed to interpret some omens for the future king of Phrygia
Gordius, to whom she was married. From their union the legendary king Midas was
believes, that in this story should be recognized that of the metragyrtes, who was killed by the Athenians. Like the Phrygian priest this metragyrtes would have proclaimed that the Anatolian Kubebe
was the same with Gaia, Rea, mother of Zeus, Aphrodite, escort and mother of kings (e.g. Anchises-Aineias, Gordius-Midas), and Demeter, goddess of agriculture, whose daughter represented the
participation of humanity to the cycles of life. Obviously, the Athenians were confronted with a
sacrilegious claim, which assimilated a barbarian deity to the primeval Greek goddesses. Therefore,
they arrested the Persian heralds and put them to death defending their theology and history. Perhaps Mother’s wrath and the plague of 430 BC were the outcome of the treatment of those heralds
which resulted to a more intensive veneration of Demeter to whom the Persian heralds assimilated
their own Kybebe. In 490 BC the Athenians extended the sacred precinct at the slopes of the Akropolis over the Agora, which already belonged to a chthonic cult and dedicated it to Demeter founding the Athenian Eleusinian sanctuary. In addition, a new telesterion was constructed in Eleusis,
while an increasing preference to Eleusinian subjects in attic pottery was manifested since 480 BC.
18. Munn 2006, 322-3.
19. The profanation of the Eleusinian Mysteries, for which Alcibiades was accused, reveals an action
that threatened the Athenian democracy and led to the death penalty of all those who were blamed
for that sacrilege, a case very similar to that of Darius’ heralds. In my opinion, the mutilation of
the Hermai, to which Plutarch refers (Nicias 13, 2), before the campaign of the Athenians against
the Syracusans in 415 BC could be possibly connected to the introduction of Hermes to the
iconography of the Hellenized Kybele and Mother of the Gods.
20. Munn 2006, 280. The peace of Callias ameliorated the relations between Persians and Athenians.
Callias was the hereditary Hierokeryx in the Eleusinian mysteries and perhaps it is not random that
he was the one who negotiated peace.
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born. 21 His mother was deified becoming the natural source not only of life but also of
political power and human domination, which Midas received through his birth.
M. Munn makes an interesting parallelism concerning the myth of Midas’ birth and
its relationship to the couple Pericles and Aspasia. He considers their bond in the light
of a sacred marriage, which as an action serves the assurance and legitimacy of sovereignty. They are placed in this way in a superior sphere that renders them sacred and
legitimate bearers of political power. This coincides with the great fame that Pericles bore
during the period of the Athenian Hegemony, which according to Plutarch reached the
limits of tyranny.22 Pericles, whose name means “surrounded by glory” was arguably the
most prominent and influential Greek statesman, orator and general of Athens during
the Golden Age, which denotes the period of his leadership (461-429 BC), specifically the
time between the Persian and Peloponnesian wars. He was descended, through his mother, from the powerful and historically influential Alcmaeonid family. Pericles, who turned
the Delian League into an Athenian empire, had such a profound influence on Athenian
society that Thucydides acclaimed him as “the first citizen of Athens”.23
On the other hand, Aspasia was considered to be a woman of great virtues, such as
intelligence, rhetoric abilities and beauty, thus having, according to M. Munn, all the
elements which characterized Midas’ mother; and just like her Aspasia was united with
a powerful man in order to make an analogous couple that gives birth to sovereignty.24
Therefore, we may wonder how intriguing a connection of such a case with the
introduction of the Phrygian Mother to the Athenian cults and religion could possibly be. Furthermore, it is most likely that this parallelism had not escaped the perception of Pericles himself. Similar histories like that of Midas were already known
in his era mainly through Herodotus’s written work.25 In view of this, it would not be
difficult for the Athenians to promote an analogous idea in the context of a political
propaganda which could reinforce his fame, consolidate his position and legitimate
his relationship with a courtesan.26 The introduction of a cult that refers to these correlations and especially blesses such a bond which protects political power coincides
with the hegemony of Pericles. And the statue created by Agorakritus had already
been finished in 440 BC according to Georgios Despines,27 and must have been ordered by the ruler of the city since it was intended to serve the official cult. This fact
21. Munn 2006, 86-7.
22. Plutarch, Pericles, 24.3-6.
23. Thucydides, 2.65.10. See, also, Mossé and Schnapp-Gourbeillon 2011, 250-57.
24. Munn 2006, 102-3.
25. Herodotus, 1.61.1-2, 3.1 and 1.135.1.
26. Herodotus, 1.84.3.
27. Despines 1971, 122.
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probably suggests an earlier chronology for the official establishment, or in other
words, the existence of a public cult.
The admission of the Phrygian Kybele into Greek religion was also a result of an
allegory connected to the glorious past of the Achaeans in the Trojan War period. As
the Phrygians were identified with the Trojans in the Athenian tragedy, they were also
considered parallel with Persians to whom the Trojans found an allegoric correlation.28
This could be paralleled with the Great Mother’s introduction to the Roman cult. In 204
BC the Romans received the cult of the goddess within a climate of political propaganda concerning the connection of their origin through Aeneas with Troy.29
Correspondingly, placing this controversial but forceful religious figure in the cradle
of Democracy, the Athenians wanted to display that they had the Mother’s support. This
reminds us of the neo-Hittite reliefs depicting Kubaba, the Hittite predecessor of Kybele,
which were put in a setting that propagandized the power of the king and his protection
by the goddess.30 In the same way, the setting of the council house, in which the cult statue
of Kybele was placed, reflected an analogous propaganda: this time for another political
institution, the polis-state, and its superior democratic values.
What impresses the most is the absence of archaeological evidence for the establishment of the Meter’s official cult in Athens. If we correlate it with the period when the
agorakritan statue was placed in a sacred area then the problem gets complicated, raising a series of questions. If the statue had been constructed according to G. Despines’
estimation in the decade 450-440 BC, then why did it not find its place immediately?
Perhaps the sculpture had been completed a while before the outbreak of the Peloponnesian war and the Athenians did not have time to install it in the place where it
was destined to be. But what place could that possibly be? Should we suppose that its
primary place had been decided to be inside the old Council House since the time it
was created? 31 And who could testify to it? If this is indeed the case, then the goddess
would have been associated with the state’s archives and its political life since that period. Unfortunately, we are not provided with any evidence, and it is a fact that there is
considerable chronological distance between the statue’s creation and its placement in
the old Bouleuterion. Therefore, if we accept the literary evidence that the cult statue
was placed in the old Bouleuterion after the new Bouleuterion was erected, that is, in
the period between 415-406, then we have to consider the likelihood that it was at that
particular time that the Mother goddess was related to the public records. But then one
more question arises. Why did the goddess have to be housed in the Bouleuterion?
28. Roller 1999b, 168, n 90.
29. Bowden 2010, 94.
30. Roller 1999b, 52.
31. See, also, Roller 1999a, 143, who observes that the Megaron 2 of Gordion, which is considered to be
a temple associated with the Mother, is more possible to be a building with political or public character.
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The Phrygian Kybele, the Mother of the gods, as has already been mentioned,
symbolized power and dominion since the middle of the 5th century BC when the
goddess protected the Athenian Hegemony, which, however, started to fail during the
Peloponnesian War. Yet the most important incidents that shocked Athens’ political
world and society were not its defeats by the Lacedaemonians and their allies. The
two episodes that overturned Athens’ internal balance were the first and second oligarchic revolution of 411 and 404 BC, respectively, that dismantled the Athenian democracy, the foundation stone of Athens’ dominion and prosperity. Placing Meter’s
statue in the spot where once the heart of democracy used to beat was not a random
action, I believe. A year after the first oligarch revolution the democratic heart started
to beat again generating perhaps the necessity for the foundation of a new council
house.32 The Athenians would keep the city’s decrees, laws and every public record
that validated Athens’s supreme institution, democracy, inside the old one. Thus, it
was probably the time for the Athenians to place them under Meter’s protection. As
a symbolic but strongly influential action it would defend Pericles’ democracy, the
source of Athenian omnipotence and prosperity. In my view, this was an action to
revive of the old glorious days of Athens’ greatness when it shone under Pericles’
leading light. And this probably would need a superior religious power, especially
during a period in which everything seemed so fragile, to impose and assure Athenian power and its base, democracy, that had now returned more radical than ever.
At this point it is essential to note that the period of the construction of the new
Bouleuterion accords with the testimonies related to the period of the establishment
of a central archive in Athens. In the years from 410 to 400, according to certain decrees attested on inscriptions or cited by later writers, such as the decrees of Kleisofos
and Patrokleides, the official public records of Athens were organized and systematically collected in a central public archive.33 Thus, evidence of the existence of a central
archive is provided by the epigraphical sources dated to the last decade of the 5th c.
BC. But we do not have any evidence that this was converted to a metroon when the
new Bouleuterion was erected. The reference of Chameleon quoted by Athenaeus
gives a terminus post quem (408-406 BC) for the association of the metroon with the
Bouleuterion,34 although modern scholars have expressed their doubts about the histo32. Shear (1995, 184) dates the construction of the new Bouleuterion in the period 410-403 based
on the pottery found among the builder’s debris. On the establishment of a public archive, see
Boegegold 1972, 28. Todd 1993, 56.
33. Decree of Kleisofos: IG II2 Ι, 25-32. Decree of Patrokleides: in Andokides I, 73-9. Both are dated
to 405 BC. In 410 BC a board of anagrapheis was put in charge of assembling and writing down
earlier laws. See Boegegold 1972, 29-30 who comments: “…it appears that the Athenians created a
state archive, which they distinguished from the Bouleuterion, between the years 409 and 405. But
that was only an attempt maybe in the framework of the moderates’ administrative reforms”.
34. Munn 2000, 171.
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ricity of the incident described.35 I am of the opinion that the establishment of a public
archive should not be considered solely in conjunction with the installation of Meter’s
cult image in the council House. Perhaps these two events are irrelevant and the Athenians sought only to assure their democracy by submitting it to the tutelage of the Great
Goddess. And given the absence of clear evidence of the date of Meter’s accommodation in the building perhaps the Great Mother was installed in the old Bouleuterion
before the Peloponnesian War since her cult statue had been already completed.
The acceptance of her worship in Athens expressed the Athenians’ hope for the restoration of their dominion after the Peloponnesian War.36 However, that hope faltered.
Hence the cult of the Mother goddess assumed a different concept during the 4th c. BC.
This was the age when Athenian society, injured and exhausted by the military defeats, was seeking the road of recovery through introspection, which would help trace the
causes. The Athenians became aware of the responsibility and need for regaining values
that guarantee progress and prosperousness in a society. The peaceful character of the
goddess, as depicted in the niches of her votive naiskoi, and the blessing of the libation,
which is aided by other deities, like Hermes, Hecate and Pan, as apotropaic figures, were
the desires of the popular faith and intelligence of the Athenians during the 4th c. BC.
In order to further understand the background of Phrygian Kybele’s transformation
to a Hellenic mother goddess of ecumenical character, we must investigate the historical and sociopolitical circumstances that concern the end of the 5th and the ensuing
century. Religion and ritual practice fit in a wider cultural context, which is developed
and determined by certain factors. Such a decisive factor for the course of the Athenian
state was the Peloponnesian War and its consequences. Pericles does not exist anymore
and with him the image of the old mighty Athenian power fades away. New features
are gradually added to the portrait of the Mother of the gods. But let us put under the
microscope the reasons for these developments and their implications.
The period of the Peloponnesian War coincides with the collapse of the moral,
political, and primarily, religious values of Athenian society. Insecurity and instability bring into question the established class of the Olympian gods. The perception
of men that the twelve gods interfere in terrestrial life by administering justice and
setting the rules by which it is governed comes under review.
The clash of these traditional values with the new world order is reflected in the works
of Euripides. The innovative tragedian does not hesitate to reform the heroic mythology
mainly within the framework of new ideas coming in sharp contrast to the constant values of the Aeschyleian tragedies. This is the period of the Peloponnesian War (431-404
BC), which influences the fiction of the Euripidean tragedies. Through them the virtues
of the Athenians are highlighted and the deficiencies of the Lacedaemonians are empha35. Munn 2006, 328, n.40.
36. For the 4th c. BC, see Knell 2000.
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sized aiming at public satisfaction. A consequence of these tactics was the transformation
of myths, which shook the validity both of heroes and gods in addition to faith in the
mythical world. 37 In such a political-social context, which was determined by Euripides
since dispute surrounding the background of myths on which traditional religion was
grounded had spread with his plays, new divinities emerged.
This is also the era when a mortal feels his solitude and weakness. Dealing with
situations that he cannot control, like the plague of 430 BC, he seeks refuge in consoling deities which are surrounded with warmth from the lower social strata. In this
way, the Mother of the gods, competing with Demeter and Rhea that belong to the
old traditional Olympian society, predominates in the religious faith, embodying the
functions and traits of these goddesses. Her cult as a fertility deity could help with
overcoming the demoralization of the Athenian people.
The prevalence of the image of a goddess in a portable temple like a relief with the
accompaniment of figures that supplement her cult thus facilitating her Hellenization
cannot be, in my view, irrelevant to this concept. Kybele is depicted enthroned inside
the niche of the naiskos holding in her right hand a phiale, the vessel for pouring
liquid offerings, and a tympanum in the left with a lion on her lap or at the sides of
her throne. She is flanked by two smaller figures represented in a low relief at the
antae of the naiskos or more rarely, inside the niche by a youth with an oinochoe
and a torch-bearer maiden.38 There is no iconographic evidence for this particular
type in the 5th c. BC.39 On the contrary it is appeared during the 4th c. BC when the
production of such votive reliefs increased within the Attic boarders since they are
products of the Attic artistic creation that spread later throughout the Greek territory
as is revealed by a small number of examples found outside Attica.40
During this century the political power of Athens had diminished and the Athenian citizens tried to make up lost ground by praising their history. This is achieved
through the atthidographers whose works (4th - 3rd c. BC) contain many elements
related to the Attic cults, the Customs, the festivals diary, the mythological traditions
37. Kakridis 1986, 124.
38. For their interpretation as Hermes and Hecate I have argued in my doctoral thesis: Katsaounou
2012, 284-367.
39. Except perhaps from a silver lid of pyxis from Olynthus (Thessaloniki, Archaeological Museum
28.401) which depicts a youth and a torch-bearer maiden escorting the Mother who drives a chariot
drawn by lions. Its dating is not certain though. D. Robinson (1941, fig. 17 a-b) dates it to the 4th c. BC.
40. Eleven naiskoi of Kybele with supplementary figures are also found outside Attica and come
from Pella, Amphipolis, Boeotia, Patrai, Andros, Cyrene, Ephesos, Pamfylia and Dionysopolis: see,
Lilimbaki-Akamati 2000, no 553. Vermaseren 1989, no 291. Vermaseren 1982, nos 422, 424, 483,
581. Vermaseren 1986, no 39. Vermaseren 1987, nos 646, 734. Petropoulos-Maslennikov 2010, 24,
fig. 22. For some representative parallels of the iconographic type in question, see: Naumann 1982,
230, 278-79, 355-56, nos 525-530, 665. Vermaseren 1982, nos 310, 382, 529. Vermaseren 1989, nos
198, 558-559. Reeder 1987, fig 1-2. Reber 1983, 77-78, fig.1.
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and so forth.41 Within this context of the promotion of Athens, the emergence and
predominance of a mighty indisputable goddess with universal character, such as
that of the Mother of the gods, was inevitable.
At the end of the 5th c. BC the profound philosophical search of the Euripidean
tragedies and the introduction of compassionate deified heroes such as that of Asclepius are not irrelevant to the establishment of the Mother’s cult. 42 The numerous
votive offerings in his honor during the 4th c. BC are not accidental, while an intense
practice of offerings to the Eleusinian deities is attested during the late classical period. An anthropocentric movement and the awareness of the fragile human nature are
the distinctive characteristics of this century, which led to the emergence of deities
associated with fertility and good fortune. But what made people sense their fears
and set a boundary which connects or separates the old theocentric world from the
new anthropocentric one as demonstrated by Euripides?
The plague of 430 BC,43 the destruction of Athens after their ill-fated Sicilian expedition and the subsequent Athenian defeat which brought about the end of the Peloponnesian War were factors all capable of changing a worldview which had been established in
the popular conscience for many centuries. One of the characteristics of this period was
the sophists’ theory, which was characterized by atheism and agnosticism and according
to which the ultimate value was the gnostic ability of man. This theory, as was expected,
caused reactions amongst the citizens, which culminated in the persecutions of philosophers as well as of sophists starting in Athens in about 430 BC.44
In fact, the teaching of the sophists urged people to find more radical solutions
to their everyday problems. As traditional religion was challenged, superstitions and
witchcraft gained ground. Prophets, oracle givers, and agyrtes were those who dominated the new scene creating a chasm between rational thought and superstitions.45
During the 4th century conflicts among common people and intellectuals, rich and
poor, oligarchs and democrats become evident in social reality.
Perhaps it is not accidental that the number of curses with invocations of Hermes,
Persephone and Hecate increased during the period of the emergence of the iconographic type of Kybele with her divine attendants on the naiskoi, in the 4th century
when the rise in superstitions reflected changes in religious ideas and cult practices.
41. Kakridis 1986, 141.
42. The introduction of Asklepeios in Athens is ought to Sophokles (Philoktetes, line 1438: ἐγώ δε
Ἀσκληπιόν παυστῆρα πέμψω τῆς νόσου) and his cult image was created by Alkamenes in 420 BC.
On the introduction of Asclepius’ cult to Athens and its connection with the plague of 430 BC, see
Wickkiser 2009, 56.
43. Thucydides, 2.47.1-2.54.5.
44. Kakridis 1986, 253-54. On the development of sophistic movement and its impact on the Athenian society see, also Romilly 2002, passim.
45. Parker 2005, 116-35.
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This factor favored the increasing popularity of deities like Hermes, who, apart from
Hecate and Persephone, is the only one who stands between the upper world and the
underworld having the authority to transcend their boundary.
Furthermore, Athenian intellectuals played a catalytic role in redefining religious
faith. Plato and Euripides claimed that traditional religion was based on the myths
that were constructed by Homer and, principally, by Hesiod. Plato in particular proposed a reformation of the myths for the benefit of his Politeia that is a combination
of popular and philosophical religion as well as a combination of political and religious education. 46 Therefore, it could be considered that the Mother of the gods
made her appearance within this context as a combination or compromise between
the traditional religion and the new order as this was prompted by the syncretism of
Kybele and the divinities of the Greek pantheon, especially Demeter who incorporated most of the divine functions as a goddess of fertility. Moreover, this particular deity had played a significant role in the Greek victory over the Persians during
the Persian Wars and it was with this goddess that the mythological background of
droughts, famines and pestilences, which the Athenians suffered during certain periods of time, was connected. This syncretism justifies, in my opinion, the iconographical coexistence of Kybele and Hermes, Hecate, and Pan. The propitiatory and reconciling function of the libation scene, which is depicted on the naiskoi, placed a greater
sacredness on Meter’s figure. This transformation was produced by the combination
of religious and philosophical reviews with political considerations.
Summing up, let us review the process of the assumption and development of the
mightiest and at the same time most malleable religious figure named Mother of the
Gods. The Athenians had rejected the cult of the goddess at the beginning of the Persian
Wars. During the second half of the 5th c. BC they reconciled with her by instituting her
cult in order to gain her favor and her custody. The assurance of peace that was disrupted during the 5th and 4th centuries, especially after the loss of Athenian predominance,
constituted one of the most important goals of the goddess’s representation within the
architectural frame of her reliefs and the propitiatory symbolisms that were attached to
them. The goddess continued to symbolize the harmonious relations between Persians
and Athenians during the 4th century and for this reason the peaceful character of the
Mother was of essential importance, reinforced by the presence of Hermes who was
the supreme peacemaker god and whose cult was intensified during the Peloponnesian
war. But the most important change in the Mother’s religious context is her association
with democracy that formed the basis of Athens’ supremacy and sovereignty during
the 5th century and a major part of the Athenians’ second effort to regain it during the
following period. This change, dated to the Age of Pericles, may mark one of the most
crucial stages of an intricate process: the Hellenization of Phrygian Kybele.
46. Plato, Laws Ι, 886 a-d.
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ΠΕΡΊΛΗΨΗ

Η άφιξη της φρυγικής Μητέρας των Θεών Κυβέλης στον αρχαίο ελληνικό χώρο
υπήρξε μία σύνθετη διαδικασία με ασαφές χρονικό πλαίσιο. Ειδικότερα, η εισαγωγή
και επίσημη εγκαθίδρυση της λατρείας της στο κυριότερο κέντρο της, την Αρχαία
Αθήνα, μπορεί να αναζητηθεί την περίοδο λίγο μετά το τέλος των Περσικών
πολέμων και να συνδεθεί με την πολιτική προπαγάνδα που ασκήθηκε εκεί κατά το
β΄ ήμισυ του 5ου αι. π.Χ. Η χρονολόγηση της επίσημης καθιέρωσης της αθηναϊκής
λατρείας της Κυβέλης πιστεύουμε δεν είναι ανεξάρτητη από την χρονική περίοδο
της κατασκευής του λατρευτικού της αγάλματος που, όμως, προσκρούει στην
προβληματική χρονολόγηση της τοποθέτησής του μέσα στο βουλευτήριο και της
αφιέρωσης μέρους αυτού στη λατρεία της. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει την άρρηκτη
σύνδεση της θεάς με την αθηναϊκή δημοκρατία και τα κρίσιμα στάδια της εξέλιξής
της κατά τον 5ο αι. π.Χ. Οι πολιτικοκοινωνικοί μετασχηματισμοί του επόμενου αιώνα
στην Αθήνα προσέδωσαν στη θεά έναν ειρηνικό χαρακτήρα, τον οποίο επέτεινε η
προσθήκη νέων γνωρισμάτων και συμβολικών αναφορών ολοκληρώνοντας τη
μακρόχρονη και πολύπλοκη διαδικασία του εξελληνισμού της.

Ο ΝΑΌΣ ΤΗΣ ΚΟΙΜΉΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΌΚΟΥ Ή ΤΟΥ ΤΙΜΊΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΎ ΣΤΟ ΆΝΩ ΛΆΜΠΟΒΟ ΤΗΣ ΒΟΡΕΊΟΥ ΗΠΕΊΡΟΥ*
Παναγιώτης Δ. Δαμούλος
Στο Άνω Λάμποβο ή Λάμποβο του Σταυρού της Βορείου Ηπείρου, το οποίο βρίσκεται στις υπώρειες του όρους Μπουρέτο, στην κοιλάδα του ποταμού Δρίνου και σε
απόσταση περίπου 25χλμ. βορειοανατολικά του Αργυροκάστρου σώζεται ο ναός της
Κοιμήσεως της Θεοτόκου ή του Τιμίου Σταυρού1.
Ο ναός ανήκει σ’ έναν σπάνιο αρχιτεκτονικό τύπο, όπου συνδυάζεται ο σταυροειδής εγγεγραμμένος ναός με ναό με περίστωο. Έχει δηλαδή στην κάτοψη τη μορφή
ναού με τρούλλο και περίστωο, ενώ στην ανωδομή ακολουθεί τον τύπο του εγγεγραμμένου σταυρού2. Στη διασταύρωση των κεραιών διαμορφώνεται βάθρο, πάνω
στο οποίο φέρεται ο υψηλός κυλινδρικός τρούλος. Στα ανατολικά απολήγει σε τρεις
ημικυκλικές αψίδες. Μεταγενέστερα προστέθηκαν δυτικά εξωνάρθηκας, δυτικότερα
κιονοστήρικτη στοά και στη βόρεια και στη νότια πλευρά θολοσκέπαστα προσκτίσματα. Στη νοτιοδυτική γωνία υψώθηκε καμπαναριό3 (εικ. 1-2).
Αναλυτικότερα, το κεντρικό τμήμα του αρχικού ναού, κάτοψης ορθογωνίου
παραλληλογράμμου, ελαφρώς παράγωνου, όπως αποδίδεται στα σχέδια και στις
αποτυπώσεις αρχικά του Φρ. Βερσάκη και ακολούθως του A. Meksi, καλύπτεται με
τρούλλο, στη γένεση του θόλου του οποίου υπάρχει εσωτερικά λοξότμητος κοσμήτης4. Η βάση του τρούλλου εδράζεται πάνω σε τέσσερα τόξα καμαρών, τα μετώπα

* Η παρούσα μελέτη έγινε στο πλαίσιο του προγράμματος «Έρευνα πεδίου και άσκηση φοιτητών
στη Βόρειο Ήπειρο», του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ευχαριστίες θα ήθελα να εκφράσω στον επικεφαλής του προγράμματος, στον επίκουρο καθηγητή
κ. Απόστολο Μαντά. Επίσης, στους φίλους και συναδέλφους Ειρήνη Τεκίδου και Χαρίλαο Γουῒδη
για την πολύτιμη βοήθειά τους. Θερμές ευχαριστίες οφείλω στον Ομοτ. Καθηγητή του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Νικόλαο Α. Γκιολέ, ο οποίος παρακολούθησε την
εξέλιξη της έρευνας, στην οποία και συνέβαλε με τις πολύτιμες υποδείξεις και συμβουλές του.
1 Μυστακίδης 1904, 286-90. Εὐαγγελίδης 1913, 459-60. Εὐαγγελίδης 1919, 46. Βερσάκης 1916,
108-17. Πουλίτσας 1928, 64. Megaw 1965-1968, 18, 19. Pallas 1971, 310-5, 324. Μουτσόπουλος
1971-1972, 299-301, 333-4. Soustal και Koder 1981, 190-1. Βοκοτόπουλος 1992, 86-92, 240, 242
σχ. 44. Meksi 1976, 82-92, 103-5. Meksi 1983, 179-84. Koch 1987, 53-62. Koch 1985α, 259-60. Koch
1985β, 38-41. Koch 2018, 61-75 και υποσ. 6, όπου και η λοιπή βιβλιογραφία. Ćurčić 2010, 321.
2. Βοκοτόπουλος 1992, 194. Χατζητρύφωνος 2004, 312, εικ. 313-4.
3. Σύμφωνα με τον A. Meksi ο αρχικός ναός έχει μήκος 12,90μ. χωρίς τις αψίδες και πλάτος 14,10μ.
περίπου (Βοκοτόπουλος 1992, 242, σχ. 44).
4. Βοκοτόπουλος 1992, 168, πίν. 56α. Ο κοσμήτης απουσιάζει από τους άλλους τοίχους. Το ίδιο
συμβαίνει στις Επισκοπές Ευρυτανίας και Δρόπολης.
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των οποίων παρουσιάζουν μικρή υποχώρηση5. Μεταξύ των τόξων παρεμβάλλονται
τέσσερα σφαιρικά τρίγωνα. Τα τόξα αυτά συνέδεαν τους τέσσερεις αρχικά γωνιώδεις πεσσούς, σχήματος L. Μεταξύ των πεσσών αυτών στη βόρεια, νότια και δυτική
πλευρά διαμορφώνονται δύο επάλληλα τρίβηλα ανοίγματα με δύο μεγαλύτερους
κίονες κάτω και δύο μικρότερους πάνω. Δια των τριβήλων ανοιγμάτων επικοινωνεί
το κεντρικό τμήμα με τις πλάγιες στοές στα βόρεια και στα νότια και τον τριμερή
νάρθηκα-στοά στα δυτικά. Οι στοές διαμορφώνουν το περίστωο6. Οι πλάγιες στοές
καλύπτονται με ημικυλινδρικές καμάρες, κάθετες προς τον κατά μήκος άξονα του
κυρίως ναού. Επικοινωνούν με τον νάρθηκα με μικρά σχετικά ανοίγματα που ανοίγονται στον τοίχο που χωρίζει τα πλάγια κλίτη από τον νάρθηκα7.
Στην δυτική στοά-νάρθηκα η κάλυψη είναι τριμερής σταυρεπίστεγη. Η μεσαία
καμάρα είναι αξονικά διαταγμένη και υψηλότερη των πλαγίων και τις τέμνει εγκάρσια. Αυτό συμβαίνει κατά κανόνα στους ελλαδικούς σταυροειδείς εγγεγραμμένους
ναούς από τα μέσα του 10ου αιώνα8. Το μεσαίο τμήμα του νάρθηκα καλύπτεται με δίκλινη στέγη και τα πλάγια με μονόκλινη με ρύση προς τα δυτικά, όπως στον ναό της
Μεταμορφώσεως στο Κορωπί της Αττικής (περί το 1000)9 και στον ναό των Αγίων
Ιάσωνος και Σωσιπάτρου στην Κέρκυρα (τέλη 10ου-αρχές 11ου αι.)10 και επικρατεί
και σε μεταγενέστερα μνημεία. Πιθανώς αρχικά να υπήρχαν υπερώα.
Τα παραβήματα καλύπτονται με κατά μήκος ημικυκλικές καμάρες, οι οποίες περιλαμβάνουν και τους χώρους των μικρών ανατολικών γωνιακών διαμερισμάτων
που διαμορφώνονταν στον ανώτερο τμήμα του ναού και σήμερα καλύπτονται από
τους χονδρούς μεταγενέστερους ενισχυτικούς πεσσούς. Οι καμάρες αυτές στεγάζονται χαμηλότερα των κεραιών του σταυρού με μονόρριχτες προς τα πλάγια
στέγες. Με τον ίδιο τρόπο καλύπτονται τα παραβήματα και τα ανατολικά γωνιακά
διαμερίσματα σε όλους τους μεταβατικούς σταυροειδείς εγγεγραμμένους ναούς11.
Σήμερα, οι μεταξύ των πλαγίων κλιτών και του νάρθηκα παχείς τοίχοι, που κατέλαβαν τα αρχικά δυτικά γωνιακά διαμερίσματα του σταυροειδούς εγγεγραμμένου
ανώτερου τμήματος του ναού, καλύπτονται χαμηλότερα των στεγών των πλαγίων
5. Βοκοτόπουλος 1992, σχ. 17-18, πίν. 56α. Το ίδιο συμβαίνει και στην Παναξιώτισσα Γαβρολίμνης
(Βοκοτόπουλος 1992, 159, σχ. 33-34, 159, όπου και απαρίθμηση άλλων παραδειγμάτων από τη
νότια Ελλάδα και Καλαβρία).
6. Για την ιστορία, τον ρόλο και τη λειτουργία του περιστώου βλ. Χατζητρύφωνος 2004, 47-90.
7. Το ίδιο συμβαίνει και στην Κοίμηση της Νίκαιας στη Βιθυνία, 7ος αιώνας (Peschlow 1972, 150-1,
εικ. 1, πίν. 39.1. Eyice 1971, 314-5, εικ. 2. Βοκοτόπουλος 1992, 129).
8. Δημητροκάλλης 1966, 187-211. Βοκοτόπουλος 1992, 137-9. Gkioles 2006-2007, 18 και υποσ. 26.
9. Ορλάνδος 1961, 13, εικ. 15. Για την χρονολόγηση του μνημείου βλ. Βοκοτόπουλος 1992, 202
υποσ. 1.
10. Βοκοτόπουλος 1966-1969, 151, πίν. 73.
11. Βοκοτόπουλος 1992, 8, 132. Μαμαλούκος 1987-1988, 191-4.
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τμημάτων του νάρθηκα και των κεραιών του σταυρού με μονόρριχτη στέγη με
ρύση προς τα πλάγια12.
Ωστόσο, σήμερα η μορφή του αρχικού ναού, μετά από μια σειρά μεταγενέστερων
επεμβάσεων, προσθηκών, ανακαινίσεων και τοπικών ανακατασκευών έχει αλλοιωθεί. Και αν για την ίδρυση του αρχικού πυρήνα υπάρχει έλλειψη μαρτυριών, για τις
μεταγενέστερες επεμβάσεις αντλούμε κυρίως πληροφορίες από τις επιγραφές που
εντοπίζουμε εξωτερικά στην κεντρική αψίδα, όπου αναγράφεται το έτος 177613 και
στο τέμπλο το έτος 180514.
Ειδικότερα, οι εσωτερικές διαστάσεις του κεντρικού τμήματος του αρχικού ναού σήμερα έχουν περιοριστεί, επειδή η ανατολική πλευρά σε όλο το μήκος της φράσσεται από
ψηλό ξυλόγλυπτο τέμπλο του έτους 1805, το οποίο τοποθετείται δυτικότερα των ανατολικών πεσσών, κλείνοντας το μεγαλύτερο τμήμα των ανατολικών λοβών των τριβήλων
ανοιγμάτων της βόρειας και νότιας πλευράς και επειδή οι τέσσερεις γωνιώδεις αρχικοί
πεσσοί ενισχύθηκαν εσωτερικά με τοίχους, που υποβαστάζουν νεότερα τόξα. Με τον
ίδιο τρόπο περιορίστηκαν και οι διαστάσεις των πλάγιων κλιτών, με την προσθήκη τεσσάρων παραστάδων (δύο ανατολικά και δύο δυτικά σε κάθε κλίτος), συμμετρικά τοποθετημένων, στην ίδια ευθεία με τους αρχικούς πεσσούς. Τοίχοι αντιστήριξης φράσσουν
επίσης τον βόρειο και νότιο λοβό του δυτικού τριβήλου ανοίγματος.
Οι μεταγενέστερες αυτές επεμβάσεις και προσθήκες επηρέασαν επίσης και την
εξωτερική μορφή και τοιχοποιία του μνημείου, για την διάκριση των οποίων κρίνεται
απαραίτητη η περιγραφή της υφισταμένης κατάστασης.
Στη βάση του κυλινδρικού με ραδινές αναλογίες τρούλλου ανοίγονται τέσσερα
δίλοβα παράθυρα15 στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, μεταξύ των οποίων παρεμβάλλονται τέσσερεις ημικυκλικές τυφλές κόγχες. Οδοντωτή ταινία περιτρέχει το
τύμπανο πάνω από τα παράθυρα και τις κόγχες. Στο ανώτερο σημείο του τυμπάνου
δύο οδοντωτές ταινίες, πλαισιωμένες από σειρά οριζόντιων τοποθετημένων πλίν-

12. Βοκοτόπουλος 1992, 90. Μαμαλούκος 1987-1988, 194. Ο τρόπος αυτός στέγασης συνεχίζεται
και αργότερα στους σταυροειδείς εγγεγραμμένους ναούς της Ελλάδος, Βλ. παραδείγματα στο Μαμαλούκος 1987-1988, 191-194 και υποσ. 24. Για την ανισοϋψή διάταξη των στεγών στα γωνιακά
διαμερίσματα βλ. και Αθανασούλης και Κάππας 2015, 86.
13. Βλ. παρακάτω σ. 7.
14. Βλ. παρακάτω σ. 8.
15. Δίλοβα παράθυρα -επιβίωση «αρχαϊστική»- απαντούν σε λίγους βυζαντινούς τρούλλους που
χρονολογούνται από το β΄μισό του 10ου αιώνα μέχρι τον 13ο αιώνα (στην Παναγία στη Μονή
του Οσίου Λουκά, στους Αγίους Αποστόλους Σολάκη και στους Αγίους Θεοδώρους Αθηνών,
στον Ταξιάρχη της Χαρούδας στη Μέσα Μάνη, στον Άγιο Νικολάο Ροδιάς στις Κιρκιζάτες στον
νόμο Άρτας, στον νάρθηκα της Αγίας Θεοδώρας Άρτας, στην Παναγία στην Απολλωνία και στην
Επισκοπή Δροπόλεως στη Βόρεια Ήπειρο, στην Καθολική του Στύλου στην Καλαβρία (μεσαίος
τρούλλος), στην Κοίμηση στη Λειβαδιά (Βοκοτόπουλος 1992, 162 υποσ. 5. Δημακόπουλος 1984,
319, εικ. 2. Γκιολές 1992, 130. Μέξια 2011, 64 σημ. 179. Καπώνης 2005, 316).
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θων, διαμορφώνουν το βαθμιδωτό γείσο το οποίο υποβαστάζει την κωνική από σχιστολιθικές πλάκες στέγη.
Τα δίλοβα παράθυρα του τυμπάνου διαμορφώνονται σε εσοχή και οι λοβοί διακρίνονται με μαρμάρινο αμφικιονίσκο με επίθημα. Πλαισιώνονται από βαθμιδωτά ομοιόθετα πλίνθινα τόξα, εκ των οποίων το ευρύτερο εξωτερικό περιβάλλεται από οδοντωτή ομοιόθετη ταινία. Όμοια πλαισιώνονται και οι ενδιάμεσες τυφλές κόγχες (εικ. 3).
Το τύμπανο του τρούλλου κοσμείται με την τεχνική opus reticulatum16. Διαιρείται καθ’
ύψος σε έντεκα ή δώδεκα διακοσμητικές ζώνες, οι τέσσερεις μεταξύ γείσου και οδοντωτής ταινίας και οι υπόλοιπες επτά ή οκτώ κάτωθεν αυτής. Οι ζώνες διακρίνονται μεταξύ
τους με οριζόντια τοποθετημένες πλίνθους και διαφέρουν τόσο ως προς το πλάτος όσο
και ως προς το σχήμα των πλακιδίων. Τα διακοσμητικά μοτίβα των εν λόγω ζωνών μπορούν να συνοψιστούν σε τέσσερεις κατηγορίες: η πρώτη ζώνη έχει ρόμβους, τους οποίους σχηματίζει τετράπλευρη πλαγίως τοποθετημένη οπτόπλινθος, πλαισιωμένη από
τέσσερεις τριγωνικές, η δεύτερη ζώνη έχει τρίγωνα, τα οποία σχηματίζονται από τριγωνικές ομοιόθετες οπτοπλίνθους σε δύο αντωπές σειρές και η τρίτη ζώνη συνίσταται από
κατακόρυφες οπτοπλίνθους σε συνεχή σειρά. Κατά διαστήματα το διακοσμητικό αυτό
θέμα διακόπτεται από ορθογώνιες σκαλότρυπες17. Η τέταρτη ζώνη έχει ιχθυάκανθα.
Για την κατανόηση του τρόπου διάταξης των ζωνών αυτών στην διακοσμητική
επιφάνεια θα περιγραφεί η ανατολική πλευρά του τυμπάνου, το τμήμα βόρεια του
ανατολικού διλόβου παραθύρου (εικ. 4). Η κατώτερη, η τρίτη, η έβδομη και η όγδοη
ζώνες, εκ των οποίων η κατώτερη και η όγδοη είναι πλατύτερες, κοσμούνται με ρόμβους. Η δεύτερη, η τέταρτη και η ένατη ζώνες καλύπτονται με κατακόρυφες οπτοπλίνθους. Η πέμπτη, η έκτη, η οποία είναι ευρύτερη, και η δέκατη ζώνες κοσμούνται
με τριγωνικές οπτοπλίνθους και η ανώτερη ζώνη με ιχθυάκανθα.
Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και στις υπόλοιπες πλευρές του τυμπάνου του
τρούλλου, αλλά με μικρές διαφοροποιήσεις. Ενδεικτικά στην δυτική πλευρά, βόρεια
του διλόβου παραθύρου, κάτωθεν της οδοντωτής ταινίας αντί επτά δημιουργούνται
οκτώ διακοσμητικές ζώνες. Οι τρεις ανώτερες κοσμούνται με τριγωνικές πλίνθους.
Το ίδιο συμβαίνει και στη νότια πλευρά, ανατολικά του διλόβου παραθύρου. Από
αυτό προκύπτει ότι τα διακοσμητικά θέματα παραμένουν σταθερά, αλλά η θέση
τους κατά τόπους εναλλάσσεται. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται διακοσμητική
ποικιλία και αποφεύγεται η μονότονη συμμετρική επανάληψη των διακοσμητικών
θεμάτων, στοιχεία που χαρακτηρίζουν τη βυζαντινή αρχιτεκτονική. Αναδεικνύονται
έτσι οι ραδινές αναλογίες του τρούλλου και του προσδίδεται χάρη και ελαφρότητα.
16. Για την προέλευση και εξέλιξη της τεχνικής opus reticulatum βλ. Megaw 1965-1968, 10-22. Βελένης 1984, 177 κ.ε. Τσουρής 1988, 61-65. Μουτσόπουλος 1992, 134-5. Το διακοσμητικό στοιχείο
opus reticulatum απαντά από τον 10ο έως τον 15ο αιώνα (Μαμαλούκος 1984, 438).
17. Για τις σκαλότρυπες βλ. Βελένης 1984, 13-44. Μουτσόπουλος 1992, 450-2. Ousterhout 2008,
184-92. Μέξια 2011, 199-202.
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Τα σκέλη του σταυρού έχουν τριγωνική αετωματική απόληξη. Στο μέσο κάθε σκέλους, πλην του ανατολικού, ανοίγεται δίλοβο παράθυρο. Η επιφάνειά τους χωρίζεται σε ζώνες, επικαλυπτόμενες με κεραμικά πλακίδια, τα οποία διαμορφώνουν, όμοια
με του τρούλλου, διακοσμητικά θέματα (opus reticulatum).
Στο μέσο της κύριας όψης του δυτικού σκέλους του σταυρού (εικ. 5) ανοίγεται
δίλοβο παράθυρο σε εσοχή. Οι ισομεγέθεις λοβοί του διακρίνονται με μαρμάρινο
αμφικιονίσκο με επίθημα, το οποίο στο κέντρο φέρει επιπεδόγλυφο ελληνικό σταυρό, του οποίου η κάθε κεραία απολήγει σε δύο «μήλα». Εξωτερικά το παράθυρο
πλαισιώνεται από πλίνθινο τόξο, κατερχόμενο μέχρι την ποδιά. Το τόξο περιγράφει
οδοντωτή ομοιόθετη ταινία. Σε μεταγενέστερη φάση το ύψος των ανοιγμάτων του
παραθύρου περιορίστηκε και πάνω από τους λοβούς δημιουργήθηκε τύμπανο, επικαλυμμένο με κονίαμα.
Την δίρριχτη, με σχιστολιθικές πλάκες, στέγη του δυτικού σκέλους του σταυρού
υποβαστάζει βαθμιδωτό γείσο, το οποίο σχηματίζουν δύο οδοντωτές ταινίες, πλαισιωμένες από σειρά πλίνθων, οριζόντια τοποθετημένων18. Η κύρια όψη του σκέλους
χωρίζεται σε οκτώ ανισομεγέθεις ζώνες, οριοθετημένες από οριζόντια τοποθετημένες πλίνθους. Οι επτά - ξεκινώντας από τη βάση του σκέλους - είναι οριζόντιες, ενώ
η ανώτερη, που αποτελείται από σειρά ρόμβων, ακολουθεί την φορά του τριγωνικού
αετώματος. Στις ζώνες εναλλάσσονται διακοσμητικά θέματα, όμοια με εκείνα του
τρούλλου, διαμορφωμένα από κεραμικά πλακίδια. Εφαρμόζεται και εδώ η τεχνική
opus reticulatum. Ειδικότερα, η πρώτη ζώνη έχει ρόμβους, τους οποίους σχηματίζει τετράπλευρη πλαγίως τοποθετημένη οπτόπλινθος, πλαισιωμένη από τέσσερεις
τριγωνικές (θέση: 2, 6, 8), η δεύτερη ζώνη συνίσταται από τρίγωνα (opus spicatum),
τα οποία σχηματίζονται από τριγωνικές ομοιόθετες οπτοπλίνθους σε δύο αντωπές
σειρές (θέση: 1, 5, 7), η τρίτη ζώνη έχει κατακόρυφα τοποθετημένες οπτοπλίνθους
(θέση: 4), και η τέταρτη ζώνη περιλαμβάνει ορθογώνια αβάκια με διαγώνιες χαραγές,
τα οποία χωρίζονται με κατακόρυφη οπτόπλινθο (θέση: 3).
Οι διακοσμητικές αυτές ζώνες της κύριας όψης επεκτείνονταν και κοσμούσαν και
τις πλάγιες πλευρές του δυτικού σκέλους του σταυρού, όπως μαρτυρά η καλύτερα
διατηρούμενη νότια πλευρά της.
Ο ίδιος τρόπος διακόσμησης (opus reticulatum) εφαρμόζεται και στο βόρειο σκέλος του σταυρού (εικ. 6). Και εδώ ο τεχνίτης χρησιμοποιεί τα ίδια από πήλινα πλακίδια διακοσμητικά, η διάταξη των οποίων όμως είναι διαφορετική από της κύριας

18. Πλίνθινα οδοντωτά γείσα από την πρώιμη μεσοβυζαντινή εποχή σώζονται, εκτός του ναού του
Άνω Λαμπόβου, στον Άγιο Δημήτριο του Κατσούρη, στην αψίδα της Επισκοπής της Δρόπολης, στα
αετώματα της Παναγίας Κορακονησίας, στον Άγιο Ιωάννη της Μεσημβρίας, στον Άγιο Στέφανο και
στους Αγίους Αναργύρους της Καστοριάς, στην Παναγία του Οσίου Λουκά, στο Καθολικό της Μονής Πετράκη στην Αθήνα, στην Κοίμηση της Ζούρτσας, στην Καθολική του Στύλου στην Καλαβρία,
στο δυτικό αέτωμα της Μεταμόρφωσης στο Κορωπί (Βοκοτόπουλος 1992, 169 και υποσ. 2).
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όψης του δυτικού σκέλους19. Το παράθυρο της κύρια πλευράς του βόρειου σκέλους
είναι επίσης δίλοβο, φραγμένο όμως σήμερα από τη γένεση των λοβών και κάτω.
Από το καλύτερα διατηρούμενο δυτικό τμήμα του βόρειου σκέλους προκύπτει επίσης ότι και στις πλάγιες πλευρές υπήρχε κεραμοπλαστικὸς διάκοσμος.
Η υφιστάμενη κατάσταση του ανατολικού και νότιου σκέλους του σταυρού,
όπως αυτές διαμορφώθηκαν από τις εκτεταμένες μεταγενέστερες επεμβάσεις, δεν
αφήνει περιθώριο ανάκτησης της αρχικής τους μορφής.
Στο μέσο της κύριας όψης του νότιου σκέλους του σταυρού (εικ. 7) ανοίγεται σε
εσοχή δίλοβο παράθυρο, οι ανισομεγέθεις λοβοί του οποίου διακρίνονται με μαρμάρινο αμφικιονίσκο με επίθημα. Το επίθημα στο κέντρο κοσμείται με ανάγλυφο
λατινικό σταυρό. Το νότιο σκέλος, το οποίο επίσης καλύπτεται με δίρριχτη από σχιστολιθικές πλάκες στέγη, είναι κτισμένο με αδρά πελεκημένες πέτρες, μεταξύ των
οποίων σε λίγα σημεία παρεμβάλλονται πλίνθοι. Δύο διακοσμητικές από πήλινα
πλακίδια ζώνες, η μία στο μέσο περίπου του διλόβου παραθύρου και η άλλη άνωθεν
αυτού, κοσμούν την κύρια όψη και εκτείνονται και στην δυτική πλευρά του σκέλους.
Η πρώτη συνίσταται από κατακόρυφες οπτοπλίνθους. Την ανώτερη επιφάνεια της
ζώνης ορίζουν οριζόντια τοποθετημένες πλίνθοι, μονής σειράς δυτικά και διπλής
σειράς ανατολικά. Η δεύτερη ζώνη αποτελείται από τετράγωνες οπτόπλινθους, μερικές από τις οποίες φέρουν διαγώνιες χαραγές, μεταξύ των οποίων παρεμβάλλεται
κατακόρυφα τοποθετημένη πλίνθος. Στο κάτω μέρος της ζώνης τοποθετούνται οριζόντια σε διπλή σειρά πλίνθοι. Πιο πάνω, στη μέση του αετώματος, ανοίγονται δύο
στενά ορθογώνια παράθυρα, το κατώτερο τμήμα των οποίων φράσσεται με ορθογώνιες πήλινες πλάκες, στο κάτω μέρος των οποίων ανοίγεται οπή εκροής υδάτων.
Το ανατολικό σκέλος του σταυρού (εικ. 8), καλυμμένο με δίρριχτη από σχιστολιθικές πλάκες στέγη, είναι κτισμένο με αργολιθοδομή, επενδεδυμένη με κονίαμα,
τμήματα του οποίου διατηρούνται κατά τόπους.
Σε ολόκληρο σχεδόν το μήκος της βόρειας πλευράς εκτείνονται δύο μεταγενέστερα προσκτίσματα, κατασκευασμένα από αδρά πελεκημένες πέτρες και στεγασμένα
με σχιστολιθικές πλάκες. Το δυτικό είναι μικρών διαστάσεων και είχε ανοίγματα στη
βόρεια και νότια πλευρά. Το τελευταίο επικοινωνούσε με τον νάρθηκα. Το βόρειο
τοξωτό άνοιγμα σήμερα είναι φραγμένο. Το ανατολικό μεγαλύτερων διαστάσεων
μονοκάμαρο πρόσκτισμα επικοινωνούσε με το βόρειο κλίτος μέσω μικρού ανοίγματος στη νοτιοανατολική γωνία του (εικ. 2).
19. Η κύρια όψη του βόρειου σκέλους του σταυρού έχει αλλοιωθεί αρκετά από μεταγενέστερες
επεμβάσεις. Ωστόσο, η υπάρχουσα κατάσταση μας επιτρέπει να διαμορφώσουμε εικόνα και να
αντιληφθούμε την διάταξη των θεμάτων. Χωρίζεται σε δέκα, αντί οκτώ ζώνες στις οποίες εναλλάσσονται ορθογώνια αβάκια με διαγώνιες χαραγές (θέση: 1, 6), τρίγωνα, «opus spicatum» (θέση:
2, 4, 8, 9), κατακόρυφες οπτόπλινθοι σε συνεχή σειρά (θέση: 3, 7), ρόμβοι (θέση: 5). Η ανώτερη
ζώνη (θέση: 10), η οποία θα ακολουθούσε την φορά του τριγωνικού αετώματος, δεν σώζεται. Στην
κορυφή της διατηρείται μόνο ένα τετράπλευρο πλακίδιο με διαγώνιες χαραγές.
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Από τη βόρεια πλευρά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, εκτός από το βόρειο σκέλος του σταυρού, παρουσιάζει το δυτικό τμήμα (εικ. 9). Στο ανώτερο σημείο του, κάτω από το αλλοιωμένο σήμερα γείσο της στέγης, σώζεται ζώνη από ρομβοειδή πλακίδια, μεταξύ των
οποίων παρεμβάλλονται τριγωνικά. Από το ύψος του δυτικού μικρού προσκτίσματος
έως περίπου το μέσο του μονόλοβου παραθύρου - τον πλίνθινο λοβό του περιγράφει
οδοντωτή ταινία- η τοιχοποιία συνίσταται στο σύνολό της από τοποθετημένες σε διπλή
σειρά οριζόντιες πλίνθους οι οποίες σχηματίζουν ζώνες. Στους κατακόρυφους αρμούς
παρεμβάλλονται μονές συνήθως πλίνθοι, εξάκτινοι αστερίσκοι (χρίσμα) και κυρίως
γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου: ΙΙ, Γ, Π, Κ, ανάστροφο Ψ, «χρίσμα» Ж. Η ίδια τοιχοποιία διατηρείται και στη βάση του βόρειου σκέλους του σταυρού, όπου στους κατακόρυφους αρμούς κυριαρχεί το ανάστροφο Κ (εικ. 10). Η τοιχοποιία αυτή ανήκει στην
αρχική οικοδομική φάση του μνημείου. Την τοιχοποιία των υπολοίπων τμημάτων της
βόρειας πλευράς αποτελούν αδρά πελεκημένες πέτρες χωρίς κεραμοπλαστικά (εικ. 9).
Την ίδια αρχική τοιχοποιία συναντάμε και σε τμήματα της ανατολικής πλευράς και
συγκεκριμένα σε τμήματα της πρόθεσης και του διακονικού (εικ. 11-12). Στην ανατολική πλευρά οι τρεις εξέχουσες ημικυκλικές αψίδες, εκ των οποίων η κεντρική μεγαλύτερη και υψηλότερη, είναι κατασκευασμένες από αδρά πελεκημένες πέτρες, μεταξύ
των οποίων κατά τμήματα παρεμβάλλονται μερικά κομμάτια πλίνθων. To κάτω μέρος
των αψίδων είναι επιχρισμένο με σύγχρονο υλικό (τσιμέντο). Μόνο στο κάτω μέρος
της κεντρικής αψίδας ανοίγεται δίλοβο παράθυρο, οι ανισομεγέθεις λοβοί του οποίου
χωρίζονται με μαρμάρινο αμφικιονίσκο με επίθημα. Εκφυλισμένο πλίνθινο τόξο περιβάλλει το παράθυρο μέχρι το ύψος των λοβών. Πάνω από αυτό σχηματίζεται πλίνθινος
σταυρός και ακολουθεί τετράγωνη πλίνθος στην οποία χαράσσονται με αποτροπαϊκη
σημασία στο κέντρο σταυρός πλαισιωμένος από το συμπίλημα ΙС ΧΡ ΝΙ ΚΑ20. Στο άνω
μέρος, εκατέρωθεν του σταυρού αναγράφεται Ἔτους 1776 (εικ. 13). Την από σχιστολιθικές πλάκες στέγη της κεντρικής αψίδας υποβαστάζει τρίβαθμο οδοντωτό γείσο.
Σε όλο το μήκος της νότιας πλευράς εκτείνεται ορθογώνιο καμαροσκέπαστο επίμηκες πρόσκτισμα το οποίο εξωτερικά καλύπτεται με μονόρριχτη από σχιστολιθικές
πλάκες στέγη (εικ. 2 και 14). Εγκάρσια καμάρα στο μέσο διακρίνει τον χώρο σε δύο
αίθουσες, εκ των οποίων η ανατολική απολήγει σε δύο ημικυκλικές μη εξέχουσες κόγχες, κάτι το οποίο δείχνει ότι θα λειτουργούσε ως παρεκκλήσι. Στη νότια πλευρά του
εγκάρσιου αυτού χώρου ανοίγεται είσοδος, σήμερα όμως φραγμένη. Μπροστά από
την είσοδο αυτή διαμορφώνεται τοξωτό πρόπυλο, στηριγμένο σε παραστάδες και καλυμμένο με αετωματική στέγη. Το τόξο είναι κτισμένο με αδρά λαξευμένους θολίτες
μεταξύ των οποίων παρεμβάλλονται οπτόπλινθοι. Στο κλειδί του τόξου οπτόπλινθοι
σχηματίζουν σταυρό. Το τόξο ορίζεται από οδοντωτή ταινία, στην κορυφή της οποίας
υψώνεται δενδρύλλιο από οπτόπλινθους (εικ. 15). Απέναντι από την εξωτερική αυτή
είσοδο ανοίχθηκε θύρα που οδηγούσε στον αρχικό ναό. Στη νοτιοδυτική γωνία της
20. Για την αποτροπαϊκή σημασία του θέματος βλ. Walter 1997, 193-220. Rhoby 2017, 276-7.
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δυτικής αίθουσας υψώνεται το τριώροφο πυργοειδές κωδωνοστάσιο, του οποίου οι
δύο ορατοί όροφοι, που εξέχουν της στέγης, διατρυπώνται με τοξωτά ανοίγματα, ένα
στη νότια πλευρά του κάτω ορόφου και τέσσερα στον άνω21 (εικ. 2).
Στη δυτική πλευρά σε όλο το μήκος του αρχικού νάρθηκα προστίθεται μεταγενέστερος εξωνάρθηκας, ο οποίος προεξέχει στα νότια. Δυτικότερα ανοίγεται σε όλο το
μήκος του εξωνάρθηκα κιονοστήρικτη στοά, με οκτώ τοξωτά ανοίγματα στην πρόσοψη και από ένα στα πλάγια (εικ. 2 και 16). Ενιαία μονόρριχτη από σχιστολιθικές
πλάκες στέγη καλύπτει τον εξωνάρθηκα και τη στοά. Οι προσθήκες αυτές στην δυτική πλευρά του ναου είναι κτισμένες με ορθογώνιους πελεκημένους λιθόπλινθους.
Οι αλλαγές στην κάτοψη και την ανωδομή, οι διαφοροποιήσεις στην τοιχοποιία,
οι εμφανείς ανακαινίσεις και ανα-κτίσεις με σκοπό την επισκευή, μετασκευή και συντήρηση των υπαρχόντων κτισμάτων, οι επεμβάσεις και οι προσθήκες για την εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών εντάσσονται σε διαφορετικές χρονικές περιόδους.
Από την ανωτέρω περιγραφή προκύπτει ότι, από τα ορατά τμήματα της ανωδομής του μνημείου, που βρίσκονται πάνω από τα μεταγενέστερα προσκτίσματα, στην
αρχική φάση του μνημείου ανήκουν: ο τρούλλος, το δυτικό (κύρια όψη και νότια
πλευρά) και το βόρειο σκέλος του σταυρού (κύρια όψη και δυτική πλευρά), το δυτικό τμήμα του βορείου τοίχου, καθώς και μέρος του βορείου και νοτίου τμήματος
της ανατολικής πλευράς, της πρόθεσης και του διακονικού, με μικρής ή μεγαλύτερης
κατά τόπους έκτασης επεμβάσεις. Κατά το έτος 1776, στο πλαίσιο της ενίσχυσης
της στήριξης του μεγάλου τρούλλου και επισκευής του μνημείου, όταν αυτό υπέστη
καταστροφές εξαιτίας του σεισμού του αυτού έτους, εσωτερικά ενισχύθηκαν οι τοίχοι με αντηρίδες, ανακατακευάστηκαν οι τρεις ημικυκλικές αψίδες και προστέθηκε
εξωνάρθηκας. Κατά το έτος 1805 (εικ. 16) κατασκευάστηκε το τέμπλο και το έτος
1806 ο άμβωνας (εικ. 17) και ο επισκοπικός θρόνος22. Πιθανότατα στο πλαίσιο της
ανακαίνισης του μνημείου προστέθηκε η δυτική κιονοστήρικτη στοά και το κωδωνοστάσιο και τα προσκτίσματα στη νότια και στη βόρεια πλευρά.

***
Για την χρονολόγηση του αρχικού ναού έχουν διατυπωθεί διάφορες απόψεις με βάση
τον αρχιτεκτονικό τύπο και τη μορφολογία23.
21. Για τα κωδωνοστάσια βλ. Μπάρλα 1959, 46-52. Ousterhout 1987, 106-10.
22. «† ετος 1805 Αυγουστ/ 26 πυτροπεβου/ τας Παπακιρυτζι Χριστου δια χυρως Κωστατυ/ νου
Μεζτωβυτυ» (Πουλίτσας 1928, 64).
23. Ο Φρ. Βερσάκης χρονολόγησε το μνημείο στο β΄ μισό του 12ου αιώνα. Βασίστηκε σε επιγραφή
στη βάση του τρούλλου, η οποία ουδέποτε δημοσιεύτηκε. Διατύπωσε επίσης την άποψη ότι ο ναός
είναι κτισμένος στη θέση ιουστινιάνειου μνημείου (Βερσάκης 1916, 111). Με την άποψη του Βερσάκη
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Ο τύπος του ναού με τρούλλο και περίστωο εμφανίζεται στην ολοκληρωμένη
μορφή του στον ναό της Αγίας Σοφίας της Θεσσαλονίκης, που κατά την επικρατούσα άποψη χρονολογείται τον όψιμο 8ο αιώνα24. Η εστίαση όμως και μόνο στον αρχιτεκτονικό τύπο ως στοιχείο χρονολόγησης είναι επισφαλής και θα οδηγούσε στην
απόκλιση απόψεων, επειδή μνημεία από την παλαιοχριστιανική έως και την υστεροβυζαντινή περίοδο25, με παρόμοια ή κοινά αρχιτεκτονικά στοιχεία με τα του εξεταζόμενου, θα μπορούσαν να ενταχθούν σε αυτόν τον ιδιότυπο τύπο ναού και επειδή
τα σωζόμενα παραδείγματα που συναντάμε εντός του βαλκανικού χώρου και εκτός,
συγκριτικά με το χρονικό φάσμα που καλύπτει ο εν λόγω τύπος, είναι περιορισμένα.
Ωστόσο, από την εξέταση των σωζόμενων παραδειγμάτων ο ναός της Παναγίας
στο Άνω Λάμποβο ως προς την κάτοψη και τις αναλογίες θα μπορούσε να τοποθεσυμφώνησαν επίσης οι Γ. Σωτηρίου (Σωτηρίου 1924, 131, σημ. 2) και Μ. Σωτηρίου (Σωτηρίου 1932
και Sitiriou 1933-34, 284). Ο P. Lemerle θεώρησε ότι το αρχικό κτίσμα, πάνω στο οποίο είναι κτισμένο το σημερινό, χρονολογείται μετά την ιουστινιάνεια περίοδο (Lemerle 1945, 481). Στο γ΄ τέταρτο
του 13ου αιώνα τοποθετεί τον ναό ο Δ. Ι. Πάλλας (Πάλλας 1971, 315), στο β΄ μισό του 13ου αιώνα
o A. Meksi (Meksi 1976, 82-92, 103-5) και στα τέλη του 12ου ή ακόμα και στα μέσα 13ου αιώνα ο Γ.
Βελένης (Βελένης 1984, 181). Το ίδιο υποστηρίζει και η K. Englert (Englert 1991, 86). Στον β΄ μισό
του 10ου αι. ο Π. Βοκοτόπουλος (Βοκοτόπουλος 1992, 196. Βοκοτόπουλος 1989, 199-202, εικ. 1617). Στον 10ο αιώνα ο Α. Η. S. Megaw (Megaw 1965-1968, 18). Στο β΄τέταρτο του 10ου αι. ο Ν. Κ.
Μουτσόπουλος (Μουτσόπουλος 1971-1972, 333-6 και Μουτσόπουλος 1992, 106, 226). Στον πρώιμο
10ο αιώνα ο G. Koch (Koch 1987, 61-2) και αργότερα το αναχρονολογεί στα τέλη του 10ου αι. (Koch
2018, 68-9). Στις αρχές του 11ου αι. το χρονολογεί η L. Casanova Moroni (Moroni 2003, 87).
24. Englert 1991, 92-5. Θεοχαρίδου 1994. Βελένης 2003, 62-94. Ćurčić 2010, 258-60, 319-20.
25. Η εκκλησία του Alahan Manastir, τέλη 5ου αιώνα (Gough 1985, 45), ο ναός Dağ Pazari στην Πισιδία της Μικράς Ασίας, γ’ τρίτο του 5ου αιώνα (Englert 1991, 65-67), ο ναός Qasr ibn Wardan στη
Συρία, 564 (Krautheimer 1991, 304-8. Γκιολές 1998, 128. Χατζητρύφωνος 2004, 101 και υποσ. 50), ο
ναός του Lovech στη Βουλγαρία, 5ος ή 6ος αιώνας (Chaneva–Dechevska 1984, 29, 58, 84. Χατζητρύφωνος 2004, 103), ο ναός στο Mayafarquin ή Meyyafarikin της Ανατολίας, η αρχαία Μαρτυρούπολη,
τέλη 6ου αιώνα (Χατζητρύφωνος 2004, 101 και υποσ. 51, όπου και η παλαιότερη βιβλιογραφία), ο
ναός της Κοίμησης της Θεοτόκου στη Νίκαια της Βιθυνίας, τέλη του 6ου αιώνα (Englert 1991, 86-89
και υποσ. 655, όπου και η παλαιότερη βιβλιογραφία. Χατζητρύφωνος 2004, 123 και υποσ. 154), ο ναός
της Αγίας Σοφίας στην Δράμα, 10ος αιώνας (Βλ. παρακάτω υποσ. 44. Ćurčić 2010, 320-321), ο ναός
της Κοίμησης της Θεοτόκου στο χωριό Κουντουριώτισσα Πιερίας, περί το 800 ή περί το 1000 (Englert
1991, 82-4. Μέντζος 1993, 153-65. Ćurčić 2010, 318-9), ο ναός της επισκοπής του Κίτρους στην Πύδνα
της Πιερίας, τέλη 10ου αιώνα (Englert 1991, 89-91. Χατζητρύφωνος 2004, 126 και υποσ. 170. Ćurčić
2010, 319-20), το Καθολικό της Μονής Αγίου Γεωργίου Μαγγάνων στην Κωνσταντινούπολη, 10421055 (Μπούρας 1976, 136-51. Englert 1991, 75-7 και υποσ. 528. Χατζητρύφωνος 2004, 124), ο ναός
της Stara Pavlića, στο χωριό Brvenik της Σερβίας, πιθανώς τον 12ο αιώνα (Englert 1991, 91-2. Korać
και Šuput 147, εικ. 167. Χατζητρύφωνος 2004, 126-7. Ćurčić 2010, 401), το Καθολικό της Μονής Ολυμπιώτισσας στην Ελασσόνα, 1344/5 (Englert 1991), ο ναός της Θεοτόκου στο Drenovo στα Σκόπια,
1350-1355 (Englert 1991, 70-3. Χατζητρύφωνος 2004, 181-3. Ćurčić 2010, 400-1), το Καθολικό της
Μονής Παμμακαρίστου στην Κωνσταντινούπολη, Fethiye Camii, 1100 (Englert 1991, 79-81. Χατζητρύφωνος 2004, 240-4), το Καθολικό της Μονής του Αγίου Ανδρέα εν Κρίσει στην Κωνσταντινούπολη, 13ος αιώνας (Englert 1991, 73-5. Χατζητρύφωνος 2004, 213-5), η νότια εκκλησία της Μονής του
Λιβός στην Κωνσταντινούπολη, τέλη 13ου αιώνα (Englert 1991, 77-9. Χατζητρύφωνος 2004, 228-31).
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τηθεί πιο κοντά στον ναό της Αγίας Σοφίας στην Δράμα26, που χρονολογείται τον
10ο αιώνα.
Υπό τις συνθήκες αυτές και δεδομένου της έλλειψης γραπτών μαρτυριών, κύρια
πηγή πληροφοριών καθίσταται το ίδιο το μνημείο, τα μορφολογικά στοιχεία του, ο
τρούλλος, τα ανοίγματα, ο κεραμοπλαστικὸς διάκοσμος, και η τοιχοποιία του.
Οι τρεις ημικυκλικές αψίδες, με ευρύτερη και υψηλότερη των πλαγίων τη μεσαία,
είναι ξανακτισμένες το έτος 1776 πάνω στα θεμέλια των αρχικών. Η χορδή τους καταλαμβάνει όλο το πλάτος του Ιερού Βήματος και των παραβημάτων, όπως στις Επισκοπές της Ευρυτανίας (περί το 800) και της Δρόπολης στη Βόρεια Ήπειρο (α΄ μισό 10ου
αιώνα)27. Ημικυκλικές αψίδες28 απαντούν κατά κανόνα στα μνημεία των Βαλκανίων
της παλαιοχριστιανικής και της πρώιμης μεσοβυζαντινής εποχής, πριν τα μέσα του
10ου αιώνα. Από το τέλος του 10ου αιώνα με την εμφάνιση της ισόδομης πλινθοπερίκλειστης τοιχοποιίας θα επικρατήσουν οι τρίπλευρες29. Ημικυκλικές όμως αψίδες
εξακολουθούν να κτίζονται και μετά το 1000, με μικρότερες όμως διαστάσεις30.
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του μνημείου είναι ο υψηλός με κυλινδρικό τύμπανο
τρούλλος, ο οποίος καλύπτεται από κωνική στέγη με οριζόντιο οδοντωτό γείσο.
Το τύμπανο χωρίζεται σε δύο ζώνες με οδοντωτή ταινία και στην κάτω ανοίγονται
εναλλάξ παράθυρα και τυφλές ημικυκλικές κόγχες31 (εικ. 3-4, 7-8). Οι κυλινδρικοί
τρούλλοι κυριαρχούν στη βυζαντινή ναοδομία μέχρι περίπου το 1000, όμως από το
β΄ μισό του 10ου αιώνα, από άμεση επίδραση του ναού της Παναγίας του Οσίου
Λουκά, επικρατούν οι οκταγωνικοί τρούλλοι32. Κυλινδρικοί ψηλοί τρούλλοι με τα
παράθυρα να περιορίζονται στην κάτω ζώνη ανάγονται κυρίως στην πρώιμη μεσοβυζαντινή εποχή. Τέτοια μνημεία είναι: του Αγίου Δημητρίου του Κατσούρη στους
Πλησιούς στην Άρτα (10ος αι.)33, της Επισκοπής στην Ευρυτανία (περί το 800)34, της
Επισκοπής στην Δρόπολη της Βορείου Ηπείρου (α΄ μισό 10ου αι.)35, της Ζωοδόχου
Πηγής στο Marmiro της Αλβανίας (πρώιμος 10ος αι.)36, της Παναγίας στην Κορα26. Πρβλ. Ćurčić 2010, 321.
27. Βοκοτόπουλος 1992, 153.
28. Για τις αψίδες γενικά βλ. Delvoye 1962, 291-310, 489-530. Για τις αψίδες πρώιμης μεσοβυζαντινής
περιόδου στον βαλκανικό χώρο βλ. Βοκοτόπουλος 1992, 151-5.
29. Βοκοτόπουλος 1992, 151.
30. Βλ. παραδείγματα Ορλάνδος 1957, 93. Βοκοτόπουλος 1966-1969, 159. Νικονάνος 1979, 146.
31. Οι κόγχες αποδίδονται σε επίδραση της αρχιτεκτονικής της σχολής της Κωνσταντινούπολης
Βοκοτόπουλος 1992, 174 και υποσ. 3.
32. Βοκοτόπουλος 1992, 156. Μπούρα 1980, 12, 24. Μπούρας 2016, 31, εικ. 18.
33. Βοκοτόπουλος 1992, 56-69,181-3, πίν. 36-38. Ćurčić 2010, 335, εικ. 362.
34. Βοκοτόπουλος 1992, 69-74, 183, πίν. 44. Ćurčić 2010, 329, εικ. 353.
35. Βοκοτόπουλος 1992, 74-80, 188-9, 236-40, πίν. 44, σχ. 43. Ćurčić 2010, 330.
36. Meksi 1983, 125-8, εικ. 39-40. Koch 1985α, 282. Koch 1987, 58.
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κονησία (τέλος 10ου-αρχές 11ου αι.)37, του Αγίου Βασιλείου κοντά στη Γέφυρα της
΄Αρτας (β΄μισό 9ου αι.)38, του Αγίου Βασιλείου στη Μεθώνη (β΄ μισό 10ου αι.)39,
της Παναξιώτισσας στη Γαβρολίμνη (τέλος 10ου αι.)40, της Κουμπελίδικης στην Καστοριά (τέλος 10ου αι.)41, του Αγίου Ιωάννη στη Μεσημβρία της Βουλγαρίας (τέλος
9ου-αρχές 10ου αι.)42 και του Αγίου Γερμανού στην Πρέσπα (1006)43.
Στα δύο μικρά μονόλοβα παράθυρα, που σώζονται από το αρχικό κτήριο στο ανώτερο τμήμα του βορείου (εικ. 9) και νοτίου τοίχου του νάρθηκα, η οδοντωτή ταινία περιβάλλει εξωτερικά μόνον το τόξο του44. Τούτο παρατηρείται σε αρκετά μνημεία που
χρονολογούνται από το β΄μισό του 9ου αιώνα μέχρι το τρίτο τέταρτο του 11ου αιώνα. Το
ίδιο συμβαίνει στην Κουμπελίδικη (τέλος 10ου αι.) και στον Ταξιάρχη Μητροπόλεως της
Καστοριάς (τέλος 9ου-αρχές 10ου αι.)45, στην Αγία Τριάδα του Μαύρικα κοντά στο Αγρίνιο (τέλος 9 ου-αρχές 10ου αι.)46, στον Άγιο Βασίλειο της Γέφυρας στην Άρτα (β΄ μισό
9ου αι.)47, στο αρχικό τμήμα της βασιλικής της Βλαχέρνας στην Άρτα (τέλος 9ου-αρχές
10ου αι.)48, σε εκκλησία της Σταμνάς Αιτωλίας (α΄ μισό 10ου αι.)49, στην Παναγία Τρη37. Βοκοτόπουλος 1992, 51-6, 193, πίν. 35. Γκιολές 1992, πίν. 17. Μαμαλούκος και Παπαδοπούλου
2016, 36-83.
38. Βοκοτόπουλος 1992, 45-50, 195, πίν. 32. Ćurčić 2010, 326-7, εικ. 351.
39. Βοκοτόπουλος 1992, 121, πίν. 59. Βοκοτόπουλος 1989, 204, εικ. 18.
40. Βοκοτόπουλος 1992, 80-6, 145-8, 164-8, 192-3, πίν. 48-52. Ćurčić 2010, 331, εικ. 355-6.
41. Μουτσόπουλος 1992, 87-109, εικ. 81, 84-91. Ćurčić 2010, 323.
42. Μουτσόπουλος 1992, 105, 137-43, εικ. 97. Μουτσόπουλος 1964-1965, εικ. 65-66, 68. Βοκοτόπουλος 1989, 190-1, εικ. 6. Mijatev 1974, 101-2, εικ. 105-106. Ćurčić 2010, 332, εικ. 358. Όπου
όμως, ο τρούλλος απολήγει σε έξι τυφλά αψιδώματα, τα οποία πιθανότατα προστέθηκαν μεταγενέστερα. Το αρχικό γείσο θά ήταν πάνω από αυτά ευθύγραμμο (Βοκοτόπουλος 1992, 157). Υψηλό
κυλινδρικό τρούλλο με μικρά παράθυρα στο κάτω μέρος (αρχαϊστικό στοιχείο) έχει και ο ναός στο
χωριό Jana στη Βουλγαρία, ο οποίος όμως χρονολογείται στον 12ο-14ο αιώνα λόγω της πλαστικής
διάρθρωσης των τοίχων (Mijatev 1974, 158, 171, εικ. 188. Μαμαλούκος 2004, 69-92. Ćurčić 2010,
334, εικ. 361Β. Ousterhout 2011, 497). Στον κυλινδρικό τρούλλο του Αγίου Ανδρέα Γόρτυνος (9ος10ος αι.) τα μικρά παράθυρα βρίσκονται στο μέσον του τυμπάνου (Μουτσόπουλος 1956, 148-154.
Βοκοτόπουλος 1992, 202 και υποσ. 7. Βοκοτόπουλος 1989, 207, εικ. 24. Σαραντάκος 1993, 130-1).
43. Mijatev 1974, 102, εικ 107. Μουτσόπουλος 2003, 70-81, εικ. 81, 88. Στην Αγία Σοφία Δράμας
(10ος αι.) τα παράθυρα είναι στην κάτω ζώνη, αλλά το τύμπανο είναι οκταγωνικό (Βελένης και
Τριανταφυλλίδης 1991, 113, εικ. 11. Englert 1991, 67-70, πίν. 62. Κούντουρας και Μπακιρτζής 2014,
332-4, εικ. 360. Παπαθεοφάνους-Τσουρή 2016, 42, εικ. 10).
44. Βοκοτόπουλος 1992, 90, πίν. 55. Koch 1987, εικ. 27.
45. Μουτσόπουλος 1992, 94, 131-2, εικ. 86, 88, 119, 120, 121, 124 . Βοκοτόπουλος 1989, 199, εικ.
15. Πελεκανίδης και Χατζηδάκης 1984, 92, εικ. 1.
46. Βοκοτόπουλος 1992, 186, πίν. 34β.
47. Βοκοτόπουλος 1992, 185, πίν. 8, 32α. Γιαννούλης 2010, εικ. 144.
48. Βοκοτόπουλος 1992, 187, πίν. 8-9α. Γιαννούλης 2010, εικ. 199.
49. Βοκοτόπουλος 1992, 42, 187-8, πίν. 29.
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μιτού (μέσα 10ου αι.)50, στην Παναγία της Κορακονησίας (τέλος 10ου αι.)51, στην
Παναξιώτισσα Γαβρολίμνης (τέλος 10ου αι.)52, στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας (β΄
μισό 10ου αι.)53, στην Καθολική του Στύλου (Stilo) της Καλαβρίας (τέλος 10ου αι.)54,
στην Επισκοπή της Δρόπολης στη Βόρεια Ήπειρο (α΄ μισό 10ου αι.)55, στη Βασιλική
της Ζούρτσας Τριφυλλίας (τέλος 10 ου-αρχές 11ου αι.)56, στους Αγίους Αποστόλους
στην Αρχαία Αγορά των Αθηνών (π. 1000)57, στην Παναγία του Οσίου Λουκά (β΄
μισό 10ου αι.)58, στον ναό του Αγίου Νικολάου της Μονής Ταξιαρχών Αιγιαλείας
(10ος αι.)59, στον ναό των Αγίων Ιάσωνος και Σωσιπάτρου στην Κέρκυρα (π. 1000)60,
στον Άγιο Γεώργιο στη Σκάλα Λακωνίας (περί το1000)61, στην Καπνικαρέα στην
Αθήνα (γ΄ τέταρτο 11ου αι.)62, στην Κοίμηση στο Στείρι Κορινθίας (β΄μισό 11ου αι.)63
και αλλού. Σε μερικά από τα μνημεία αυτά η οδοντωτή ταινία επεκτείνεται οριζόντια
στα σημεία των γενέσεων του τόξου των λοβών. Το στοιχείο αυτό θεωρείται επίσης
αρχαϊστικό64. Από το τέλος του 10ου αιώνα σε ορισμένους ναούς (Άγιος Στέφανος,
Άγιοι Ανάργυροι, Κουμπελίδικη Καστοριάς, ναός της Κοιμήσεως στο άνω Λάμποβο)
σε μερικά παράθυρα τα τοξωτά πλίνθινα πλαίσια και η οδοντωτή ταινία που τα περιβάλλει κατέρχονται μέχρι της ποδιάς65, στοιχείο το οποίο και θα επικρατήσει.
Τα υπόλοιπα παράθυρα, του τρούλλου και των κεραιών, είναι ισοϊψή δίλοβα και
τοξωτά (εικ. 3-8). Τα διπλά βαθμιδωτά πλίνθινα πλαίσια των τόξων κατέρχονται μέχρι της ποδιάς και περιβάλλονται από οδοντωτή ταινία. Το ίδιο παρατηρείται στις
πρώιμες εκκλησίες της Καστοριάς: στον Άγιο Στέφανο (β΄ μισό 9ου αι.), στον τρούλ-

50. Βοκοτόπουλος 1992, 191, πίν. 15
51. Βοκοτόπουλος 1992, 193, πίν. 35β.
52. Βοκοτόπουλος 1992, 83, 193, πίν. 48, 49.
53. Βοκοτόπουλος 1992, πίν. 57.
54. Μουτσόπουλος 1971-1972, εικ. 110-1, 348 υποσ. 397, 398, 399 και βιβλιογραφία για το μνημείο.
Zago 2009, εικ. 1-2.
55. Meksi 1976, πίν. Ι.5, V.1. Βοκοτόπουλος 1992, 189, πίν. 47α.
56. Bouras 1971, 148. Γκιολές 1992, πίν. 11β.
57. Frantz 1971, πίν. 1, 2a, 4a, c, 9e.
58. Μπούρα 1980, πίν. 1, 2.5. Μπούρας 2016, εικ. 23.
59. Λαμπροπούλου και Μουτζάλη 1997, 338, εικ. 7, 8, 10,
60. Βοκοτόπουλος 1966-1969, 163, πίν. 72-77.
61. Hayer 1984, 284, εικ. 4-6.
62. Gkioles 2006-2007, 19, εικ. 4, 6
63. Αθανασούλης και Κάππας 2015, 87, 89, εικ. 13 και υποσ. 51(βιβλιογραφία).
64. Μουτσόπουλος 1992, 144, 25. Βοκοτόπουλος 1992, 167, 188.
65. Βοκοτόπουλος 1966-1969, 163 υποσ. 65. Μουτσόπουλος 1992, 102. Πελεκανίδης και Χατζηδάκης 1984, 9, εικ. 2, 25, εικ. 3, 87, εικ. 2. Siomkos 2005, 42, εικ. 1-2.
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λο της Κουμπελίδικης (τέλος 10ου αι.) και στους Αγίους Αναργύρους (10ος αι.)66. Το
ίδιο συμβαίνει και στα παράθυρα του τρούλλου του Αγίου Γερμανού στην Πρέσπα
(1006)67. Στη Νότια Ελλάδα το πλίνθινο πλαίσιο των παραθύρων που φθάνει μέχρι
την ποδιά εμφανίζεται σε ένα τρίλοβο παράθυρο στη νότια πλευρά του ναού της
Παναγίας του Οσίου Λουκά (β΄ μισό 10ου αι.) και θα επικρατήσει στην «ελλαδική
σχολή» από το β΄μισό του 11ου και κατά τον 12ο αιώνα68.
Η τοιχοποιία στα χαμηλότερα μέρη του ναού συνίσταται από αδρά λαξευμένες
πέτρες ενσωματωμένες σε άφθονο ασβεστοκονίαμα, μεταξύ των οποίων παρεμβάλλονται διπλή συνήθως σειρά οπτοπλίνθων στους οριζόντιους αρμούς και στους
κατακόρυφους παρατηρείται σε μεγάλη συχνότητα η παρουσία διακοσμητικών
γραμμάτων του ελληνικού αλφαβήτου και άλλων πλίνθινων σχηματισμών, όπως το
«χρίσμα» (εικ. 9-12). Το αμελές αυτό πλινθοπερίκλειστο σύστημα χαρακτηρίζει την
αρχιτεκτονική της Δυτικής Μακεδονίας. Διπλές σειρές οπτοπλίνθων στους οριζόντιους αρμούς υπάρχουν στην Κουμπελίδικη (τέλος 10ου αι.), στον Άγιο Στέφανο
(τέλος 9ου-αρχές 10ου αι.), στον Ταξιάρχη Μητροπόλεως (αρχές 10ου αι.) και στους
Αγίους Αναργύρους της Καστοριάς (τέλος 10ου-αρχές 11ου αι.)69 και στον τρούλλο
του Αγίου Γερμανού της Πρέσπας (1006)70, μνημεία που χρονολογούνται στην πρώιμη μεσοβυζαντινή περίοδο, μεταξύ του β΄ μισού του 9ου αιώνα και των αρχών του
11ου αιώνα. Γράμματα από πλίνθινα βήσαλα στους κατακόρυφους αρμούς εμφανίζονται σε μεγάλη πυκνότητα στη Βόρεια Ελλάδα από τα μέσα του 9ου μέχρι τις αρχές
του 11ου αιώνα71, όπως στον Άγιο Αχίλλειο στην Πρέσπα (986-990)72 και στα πρώιμα
μνημεία της Καστοριάς (Κουμπελίδικη, Ταξιάρχης Μητροπόλεως, Άγιος Στέφανος,
Άγιοι Ανάργυροι)73. Στη Νότια Ελλάδα γράμματα στους κάθετους αρμούς απαντούν
66. Πελεκανίδης και Χατζηδάκης 1984, 9, εικ. 1, 87, εικ. 3, 25, εικ. 1. Μουτσόπουλος 1992, πίν. 13, εικ.
193-194, 196, πίν. 7, εικ. 90, πίν. 21.1,2,4, εικ. 271, 279, 276-282. Βοκοτόπουλος 1992, 164 και υποσ. 3.
67. Μουτσόπουλος 2003, εικ. 83, 88. Μουτσόπουλος 1992, 226, 197. Μουτσόπουλος 1971-1972,
354-5, εικ. 116.
68. Μπούρα 1980, εικ. 1. Μπούρας 2016, εικ. 23. Βοκοτόπουλος 1966-1969, 163 υποσ. 65.
Βοκοτόπουλος 1992, 164 υποσ. 3. Γκιολές 1992, 130. Μουτσόπουλος 1992, 226. Μπούρας και
Μπούρα 2002, 422.
69. Πελεκανίδης και Χατζηδάκης 1984, 9, εικ. 1, 87, εικ. 3, 25, εικ. 1. Μουτσόπουλος 1992, 96-100,
128-9, 220, 317-9, πίν. 13, εικ. 193-194, 196, πίν. 7, εικ. 90, πίν. 21.1,2,4, εικ. 271, 279, 276-282.
70. Μουτσόπουλος 2003, 71, εικ. 88. Μουτσόπουλος 1971-1972, εικ. 53-56, 116.
71. Πρβλ. Δημητροκάλλης 1998-1999, 130. Στη Βόρεια Ελλάδα εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται και αργότερα, αλλά η πυκνότητά τους έχει περιοριστεί σημαντικά (Τσουρής 1988, 144-145).
72. Μουτσόπουλος 1964-1965, 170-1. Μουτσόπουλος 1971-1972, εικ. 53-6, 116. Μουτσόπουλος
2003, εικ. 9-10.
73. Μουτσόπουλος 1992, εικ. 81, 86, 88, 104,121-124, 132, 180, 193-198, 276-297, πίν. 13, 17. Πελεκανίδης και Χατζηδάκης 1984, 9,2, 25, εικ. 3, 87, εικ. 3, 95, εικ. 3. Για το πρόβλημα της χρονολόγησης του ναού του Αγίου Στεφάνου βλ. Δημητροκάλλης 1998-1999, 130 υποσ. 10. Κίσσας 1994,
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κυρίως σε μνημεία του 11ου αιώνα74 σε περιορισμένο όμως αριθμό. Η τοιχοποιία
αυτή της Παναγίας στο Άνω Λάμποβο βρίσκεται πολύ κοντά σε αυτή των πρωιμότερων μνημείων της Καστοριάς (Κουμπελίδικη, Ταξιάρχης Μητροπόλεως, Άγιος
Στέφανος)75 και της Πρέσπας (Άγιος Αχίλλειος, Άγιος Γερμανός).
Εντυπωσιακή, πλούσια, επιτηδευμένη και μοναδική είναι η διακόσμηση των ανωτέρων επιφανειών του ναού με πήλινα πλακίδια διαφόρων σχημάτων. Η επικάλυψη αυτή
των τοίχων αποτελείται κυρίως από ορθογώνια ή τριγωνικά πλακίδια και κατακορύφους
πλίνθους που σχηματίζουν ζωφόρους. Υπάρχουν και ζωφόροι από ορθογώνια πήλινα
πλακίδια με διαγώνιες χαραγές, μεταξύ των οποίων μεσολαβούν κάθετοι πλίνθοι. Άλλοι πλίνθοι σχηματίζουν ιχθυάκανθα, καθώς και οδοντωτή ταινία που περιτρέχει τον
τρούλλο πάνω από τα παράθυρα και τις κόγχες. Όλα αυτά τα διακοσμητικά θέματα που
σχηματίζουν ζωφόρους, χωρίζονται από οριζόντιες σειρές πλίνθων (εικ. 3-7).
Τέτοιες επενδύσεις τοίχων απαντούν στα πρώιμα μνημεία της Καστοριάς, όπου
φαίνεται να εμφανίζεται το διακοσμητικό αυτό σύστημα. Οι πλίνθινες αυτές επενδύσεις εδώ έχουν περιορισμένη έκταση, μικρότερο θεματολόγιο και οι πλίνθοι είναι με
σχετική αταξία διαταγμένοι, όπως στον Άγιο Στέφανο (τέλος 9ου-αρχές 10ου αι.) και
στον Ταξιάρχη Μητροπόλεως (αρχές 10ου αι.)76. Πλησιέστερα στον ναό του Άνω Λαμπόβου βρίσκεται η διακόσμηση του τρούλλου της Κουμπελίδικης (τέλος 10ου αι.),
όπου υπάρχει και η οδοντωτή ταινία που διακρίνει τη σφενδόνη του τρούλλου σε δύο
τμήματα77. Εδώ όμως υπάρχουν ακόμα και δύο ζώνες τοιχοποιίας από αδρά λεξευμένους λίθους που εναλλάσονται από κεραμοπλαστικά «χρίσματα» και μία ζώνη με κεραμοπλαστικά γράμματα. Ο αβακωτός δε διάκοσμος είναι περισσότερο φροντισμένος
σε σχέση με τα παλαιότερα μνημεία της πόλης, στα οποία πρωτοεμφανίστηκε, και θυμίζει αυτή του ναού στο Άνω Λάμποβο. Στον τρούλλο της πρόθεσης του Αγίου Αχιλλείου (986-990) η επιμελημένη αβακωτή επένδυση περιορίζεται στο ανώτερο τμήμα
του, πάνω από τα παράθυρα78. Αβακωτή επένδυση καλύπτει ολόκληρη την επιφάνεια
4-5. Όμως, το α΄ στρώμα των τοιχογραφιών ανάγεται στις αρχές 10ου αιώνα (για το πρόβλημα της
χρονολόγησης των τοιχογραφιών του α΄στρώματος βλ. Siomkos 2005, 125-32). Στον οψιμότερο
ναό του Αγίου Νικολάου του Κασνίτζη η χρήση τέτοιων διακοσμητικών στους κάθετους αρμούς
είναι περιορισμένη και ενίοτε διατάσσονται σε ζωφόρους (Μουτσόπουλος 1992, 404-6, εικ. 362371). Το μνημείο μιμείται την τοιχοποιία των παλαιότερων ναών με κάποια εκζήτηση. Στους Αγίους
Θεοδώρους των Σερβίων (11ος αι.) η τοιχοποιία μιμείται αυτή των μνημείων της Καστοριάς διακρίνεται όμως για αμέλεια και αρρυθμία (Ξυγγόπουλος 1957, 81, πίν. 12).
74. Βλ. απαρίθμηση παραδειγμάτων: Δημητροκάλλης 1998-1999, 130-2 υποσ. 11-15. Μαμαλούκος
1984, 431-432.
75. Πρβλ. Μουτσόπουλος 1971-1972, 301.
76. Μουτσόπουλος 1992, 125-6, εικ. 121, 124, 126, 127, 132. 223, εικ. 180, 183, 194,197, 198, 201.
77. Μουτσόπουλος 1992, 100-1, εικ. 81, 84, 91, 95, 96. Στον Άγιο Βασίλειο Γέφυρας στην Άρτα
οδοντωτή ταινία (εν μέρει κατεστραμμένη) στον τρούλλο υπάρχει αμέσως κάτω από το γείσο (Βοκοτόπουλος 1992, 49, 170, πίν. 32).
78. Μουτσόπουλος 1971-1972, 295, εικ. 55, 56.
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των τρούλλων, μέχρι την ποδιά των παραθύρων στην Καθολική του Στύλου (Stilo) της
Καλαβρίας (τέλος 10ου αι.)79. Μεγάλη επιφάνεια, πάνω από τα παράθυρα καλύπτεται
από αβακωτή επένδυση στην αψίδα της βασιλικής της Ζούρτσας Τριφυλλίας (τέλος
10ου-αρχές 11ου αι.)80. Το ίδιο παρατηρείται και στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας (β΄
μισό 10ου αι.)81. Αβακωτές ζωφόροι υπήρχαν και στον κατεστραμμένο ναό του Προφήτη Ηλία στο Σταροπάζαρο στην Αθήνα (β΄ τέταρτο 11ου αι.)82.
Η παρυφή των αετωμάτων κάτω από το πλίνθινο οδοντωτό γείσο καλύπτεται με
αβακωτό κόσμημα και του τρούλλου με ταινία από τετράγωνα πλακίδια και ιχθυάκανθα
στον ναό του Άνω Λαμπόβου (εικ. 3-7). Το διακοσμητικό αυτό σύστημα επένδυσης των
σημείων αυτών από πλίνθινη ταινία είναι πολύ σπάνιο κατά τη μεσοβυζαντινή περίοδο83. Το ίδιο συμβαίνει στον Άγιο Στέφανο της Καστοριάς (τέλος 9ου-αρχές 10ου αι.),
όπου κάτω από τα καταέτια γείσα υπάρχουν ζώνες με επενδυτικά τριγωνικά πλακίδια,
ενώ στους πλάγιους τοίχους δημιουργούνται ζώνες με τετράγωνα όρθια πλακίδια84. Στην
Αγία Σοφία Αχρίδας (α΄ μισό 11ου αι.) υπάρχει στο ανατολικό αέτωμα ζώνη διαγωνίως
τοποθετημένων πλίνθων85. Ο ναός στο Άνω Λάμποβο αναπτύσσει περισσότερο το διακοσμητικό σύστημα του Αγίου Στεφάνου Καστοριάς, το οποίο φαίνεται να μιμείται.
Όπως ήδη αναφέρθηκε για την χρονολόγηση του αρχικού ναού της Κοιμήσεως
της Θεοτόκου ή του Τιμίου Σταυρού στο Άνω Λάμποβο της Βορείου Ηπείρου έχουν
διατυπωθεί διάφορες απόψεις, οι οποίες τοποθετούν το μνημείο από τον πρώιμο 10ο
αιώνα έως τον 13ο αιώνα86.
Από την ανωτέρω μελέτη προκύπτει ότι ο εξεταζόμενος ναός παρουσιάζει στενότατη σχέση ως προς τα μορφολογικά χαρακτηριστικά με ναούς της Δυτικής Μακεδονίας, ήτοι με τους πρώιμους ναούς της Καστοριάς, του Άγιου Στέφανου (τέλος
9ου-αρχές 10ου αι.), του Ταξιάρχη Μητροπόλεως (αρχές 10ου αι.), της Παναγίας
Κουμπελίδικης ή Καστριώτισσας (τέλος 10ου αι.) και των Αγίων Αναργύρων (τέλος
10ου-αρχές 11ου αι.)87, καθώς και με τους ναούς των Πρεσπών, του Αγίου Αχιλλεί79. Μουτσόπουλος 1971-1972, 348, 350, εικ. 110, 111, 104. Κάππας 2009, 187-188 και υποσ. 719,
όπου και άλλα παραδείγματα.
80. Μουτσόπουλος 1971-1972, 341-3, εικ. 102, 103. Bouras 1971, 142 κ.ε. Γκιολές 1992, πίν. 11β.
81. Μουτσόπουλος 1971-1972, 339, εικ. 100. Μουτσόπουλος 1992, 135, εικ, 125. Ορλάνδος 1973,
141 κ.ε. Βοκοτόπουλος 1992, πίν. 57.
82. Sinos 1971, 360, πίν. VI, εικ. 5. Μπούρας 2010, 168-172, εικ. 138.
83. Βοκοτόπουλος 2000, 23-24 και Βελένης 1984, 251 και υποσ. 1. Στα μεταγενέστερα παραδείγματα είναι σπείρες, τετραφυλλόσχημα και κυκλικά φιαλοστόμια, βαθμιδωτό κόσμημα, κλειδόσχημα, σταυροί,
τεθλασμένη γραμμή, λοξά τοποθετημένα τούβλα, ψαροκόκκαλο, δισέψιλον κ.λπ. και όχι πλακίδια. Βλ.
απαρίθμηση παραδειγμάτων στο Βοκοτόπουλος 1992, 24 και Βελένης 1984, 251 και υποσ. 1.
84. Μουτσόπουλος 1992, εικ. 197, 198, 201. Βελένης 1984, 251, πίν. 74α, 75 α, β.
85. Mango 1974, εικ. 332. Ćurčić 2010, 398-9, εικ. 433. Schellewald 1986, 132, εικ. 78.
86. Βλ. παραπάνω σ. 8, υποσ. 24.
87. Για την χρονολόγηση των μνημείων της Καστοριάς βλ. Siomkos 2005, 125-32.
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ου (986-990) και του Αγίου Γερμανού (1006). Στον βορειοηπειρωτικό αυτό ναό τα
μορφολογικά/διακοσμητικά στοιχεία, που απαντούν διάσπαρτα στα παραπάνω μνημεία, τα βρίσκουμε σε μια νέα σύνθεση και με περισσότερη εκζήτηση. Ο ναός στο
Λάμποβο σαφώς δανείστηκε στοιχεία από τους ναούς αυτούς που ανάγονται γύρω
στο 1000 και κτίστηκε από συνεργείο της περιοχής, το οποίο γνώριζε καλά την αρχιτεκτονική παράδοση της Καστοριάς και των Πρεσπών.
Ωστόσο, πέρα από τα μορφολογικά χαρακτηριστικά, κρίνεται απαραίτητο να
εξεταστεί και το ιστορικό πλαίσιο, εντός του οποίου θα πρέπει να οικοδομήθηκε
το μνημείο.
Μέχρι και το έτος 1014 οι Βούλγαροι με τον δυναμικό τους ηγεμόνα Σαμουήλ
(967-1014) είχαν εξαπλωθεί μέχρι την Αδριατική88. Ο Βυζαντινός αυτοκράτορας Βασίλειος Β΄ (976-1025), ήδη από το έτος 1003, κήρυξε τον πόλεμο εναντίον του τσάρου Σαμουήλ και το έτος 1014 κατέστρεψε ολοσχερώς τον στρατό του Σαμουήλ στη
μάχη του Κλειδίου, στους βόρειους πρόποδες της Βαλαθίστας (Μπέλες). Ο πόλεμος
μεταξύ Βυζαντίου και Βουλγαρίας έλαβε τέλος το έτος 1018 σε μια μάχη στο Δυρράχιο, όπου και πέθανε ο Ιωάννης Βλαδισθλάβος. Μετά την κατάλυση του βουλγαρικού κράτους ο Βασίλειος Β΄ κατέστησε την αρχιεπισκοπή Βουλγαρίας αυτοκέφαλη
και τη μετονόμασε σε αρχιεπισκοπή Αχρίδος. Στην αρχιεπισκοπή Αχρίδος, η οποία
υπαγόταν απευθείας στον αυτοκράτορα και στην οποία διόρισε ως πρώτο αρχιεπίσκοπο τον μοναχό Ιωάννη, υπήχθησαν τον 11ο αιώνα μεταξύ άλλων η Καστοριά, οι
Πρέσπες και οι βόρειες περιοχές της Ηπείρου89.
Υπό τις συνθήκες αυτές θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι το μνημείο εδύνατο να
συνδέεται με την εφήμερη βουλγάρικη εξουσία. Ωστόσο, εγείρονται ερωτήματα, γιατί ένα τέτοιο μεγαλοπρεπές μνημείο, αν ήταν κτίσμα των Βουλγάρων, δεν μνημονεύεται στις πηγές, όπως συμβαίνει με τον Άγιο Αχίλλειο και τον Άγιο Γερμανό των Πρεσπών90, από τη στιγμή που οι Βούλγαροι ήθελαν να προβάλουν και να καταστήσουν
ισχυρή την παρουσία τους στην περιοχή. Επίσης, η βουλγαρική αρχή, τόσο στην εξεταζόμενη και ευρύτερη περιοχή όσο και σε περιοχές πολύ εγγύτερα της αρχικής της
κοιτίδας, υπήρξε εξαιρετικά βραχεία, όχι εντυπωσιακά μνημειακή και χάθηκε γοργά
μαζί με τον θάνατο του ηγεμόνα της Σαμουήλ.
Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη τα ανωτέρω σε συνδυασμό με τα μορφολογικά στοιχεία, τα οποία τόσο από πλευράς μορφής όσο και κατασκευής έχουν σαφείς επιρροές
από τα πρώιμα μνημεία της Καστοριάς και των Πρεσπών, αλλά εδώ, στο εξεταζό88. Επί Συμεών (893-927) κηρύχθηκε πόλεμος κατά των Βυζαντινών και ξεκίνησε η επεκτατική
πολιτική της Βουλγαρίας.
89. Χριστοφιλοπούλου 1988, 174. Γόνη 1996, 48-53. Κωνσταντίνου ή Τέγου-Στεργιάδου 2003, 10925. Μουτσόπουλος 2003, 18-21, 37-8. Delikari 2015.
90. Για την απαρίθμηση των πηγών βλ. Μουτσόπουλος 1964-1965, 194-9. Μουτσόπουλος 2003,
43-4, 75-7.
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μενο μνημείο, με περισσότερη εκζήτηση, ο ναός της Κοίμησης της Θεοτόκου στο
Άνω Λάμποβο θα μπορούσε να χρονολογηθεί το α΄ μισό του 11ου αιώνα, μετά την
κατάλυση του βουλγαρικού κράτους (1018). Η οικοδόμησή του μπορεί να θεωρηθεί
ως θριαμβευτικό μνημείο για την προβολή της νίκης του βυζαντινού αυτοκράτορα
επί των Βουλγάρων και να ενταχθεί στο πλαίσιο της αποκατάστασης της βυζαντινής
κυριαρχίας στην περιοχή91.

91. Το ίδιο συνέβη και επί αρχιεπισκόπου Λέοντος (1037-1056) με τη ριζική ανακατασκευή του
ναού της Αγίας Σοφίας στην Αχρίδα (Mijatev 1974, 88. Schellewald 1986. Μουτσόπουλος 19641965, 179. Μουτσόπουλος 2003, 31-2. Ćurčić 2010, 398 και υποσ. 122). Ως παράδειγμα, επίσης,
μπορεί να αναφερθεί η βασιλική των Σερβίων, την οποία ο Ξυγγόπουλος χρονολόγησε τον 11ο
αιώνα, αναπτύσσοντας τη συλλογιστική ότι οι πολεμικές αναστατώσεις δεν ευνοούσαν την οικοδόμηση τέτοιων έργων, αλλά ανεγείρονταν κυρίως μετά τη βυζαντινή ανακατάληψη (Ξυγγόπουλος 1957, 49-50).

136

ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ ΔΑΜΟΎΛΟΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΊΑ

Αθανασούλης και Κάππας 2015: Δ. Αθανασούλης και Μ. Κάππας, «Σταυροειδείς εγγεγραμμένοι
ναοί με συνεπτυγμένο δυτικό σκέλος», στο Β. Κατσαρός και Α. Τούρτα (επιμ.) Αφιέρωμα
στον ακαδημαϊκό Παναγιώτη Λ. Βοκοτόπουλο, Εκδόσεις ΚΑΠΟΝ, Αθήνα 2015, 79-96.
Βελένης 1984: Γ. Βελένης, Ερμηνεία του εξωτερικού διακόσμου στη βυζαντινή αρχιτεκτονική,
Θεσσαλονίκη 1984.
Βελένης και Τριανταφυλλίδης 1991: Γ. Βελένης και Κ. Τριανταφυλλίδης, «Τα βυζαντινά τείχη
της Δράμας. Επιγραφικές μαρτυρίες», Βυζαντιακά 11 (1991), 99-116.
Βελένης 2003: Γ. M. Βελένης, Μεσοβυζαντινή ναοδομία στη Θεσσαλονίκη. Μνήμη Μανόλη
Χατζηδάκη, Έκδοση της Ακαδημίας Αθηνών, Αθήνα 2003.
Βερσάκης 1916: Φρ. Βερσάκης, «Βυζαντιακοὶ ναοὶ τῆς Βορείου Ἠπείρου», Ἀρχαιολογικὴ
Ἐφημερὶς 1916, 108-117.
Βοκοτόπουλος 1966-1969: Π.Λ. Βοκοτόπουλος, «Περὶ τὴν χρονολόγησιν τοῦ ἐν Κερκύρᾳ
ναοῦ τῶν Ἁγίων Ἰάσωνος καὶ Σωσιπάτρου», Δελτίον τῆς Χριστιανικῆς Ἀρχαιολογικῆς
Ἑταιρείας 4/5 (1966-1969), 149-74, 315.
Βοκοτόπουλος 1989: Π.Λ. Βοκοτόπουλος, «Ἡ βυζαντινὴ ἐκκλησιαστικὴ ἀρχιτεκτονικὴ στὴν
Χερσόνησο τοῦ Αἵμου τὸν 10ο αἰῶνα», στο Α. Μαρκόπουλος (επιμ.) Κωνσταντίνος Ζ΄ ο
Πορφυρογέννητος και η εποχή του. Β΄ Διεθνής Βυζαντινολογική Συνάντηση, Δελφοί, 2226 Ιούλιος 1987, Έκδοση του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών, Αθήνα 1989,
185-216.
Βοκοτόπουλος 1992: Π.Λ. Βοκοτόπουλος, Ἡ ἐκκλησιαστικὴ ἀρχιτεκτονικὴ εἰς τὴν Δυτικὴν
Στερεὰν Ἑλλάδα καὶ τὴν Ἤπειρον ἀπὸ τὸ τέλους τοῦ 7ου μέχρι τοῦ τέλους τοῦ 10ου αἰῶνος,
Έκδοση του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών, Θεσσαλονίκη 19922.
Βοκοτόπουλος 2000: Π.Λ. Βοκοτόπουλος, «Ὁ ναός τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στην Σταμνᾶ»,
Δελτίον τῆς Χριστιανικῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας 4/21(2000), 17-26.
Bouras 1971: Ch. Bouras, “Zourtsa. Une basilique byzantine en Péloponèse”, Cahiers
Archéologiques 21 (1971), 137-49.
Casanova Moroni 2003: L. Casanova Moroni, Emergenze dell’architettura bizantina in Calabria,
στο Calabria bizantina, V. Pace, Roma 2003.
Chaneva–Dechevska 1984: Ν. Chaneva–Dechevska, Tsurkovnata arhitektura na Prvata
bulgarska durzhava (Die Kirchenbaukunst im ersten bulgarischen Reich), Έκδοση της
Βουλγαρικής Ακαδημίας Επιστημών, Sofia 1984.
Γιαννούλης 2010: Δ. Γρ. Γιαννούλης, Οι τοιχογραφίες των βυζαντινών μνημείων της Άρτας κατά
την περίοδο του Δεσποτάτου της Ηπείρου, Εκδόσεις Εταιρείας Ηπειρωτικών Μελετών,
Ιωάννινα 2010.
Γκιολές 1992: Ν. Γκιολές, Βυζαντινή Ναοδομία (600-1204), Εκδόσεις Καρδαμίτσα, Αθήνα
1992.
Γόνη 1996: Δ. Β. Γόνη, Ἱστορία τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν Βουλγαρίας καὶ Σερβίας, Εκδόσεις
Αρμός, Αθήνα 1996.
Ćurčić 2010: Sl. Ćurčić, Architecture in the Balkans from Diocletian to Süleyman the Magnificent,
Yale University, New Heaven, London 2010.
Delikari 2015: A. Delikari, “Die Situation in Nord-West Makedonien während der Regierung
des Basileios II, die sogennante Kirche des Zaren Samuel und die Gründung des Erzbistums
von Orchid”, στο Β. Gjuselev και G.N. Nikolov (επιμ.), South-Eastern Europe in the Second
Half of 10th- the Beginning of the 11th Centuries: Histories and Culture, Sofia 2015, 236-44.

Ο ΝΑΌΣ ΤΗΣ ΚΟΙΜΉΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΌΚΟΥ Ή ΤΟΥ ΤΙΜΊΟΥ ΣΤΑΥΡΟΎ ΣΤΟ ΆΝΩ ΛΆΜΠΟΒΟ

137

Delvoye 1962: Ch. Delvoye, “Études d’architecture paléochretienne et byzantine, II. L’abside”,
Byzantion 32 (1962), 291-310, 489-530.
Δημακόπουλος 1984: Ι. Δημακόπουλος, «Ἡ Παναγία τῆς Λειβαδιᾶς. Μιά ἄγνωστη ἐκκλησία
τοῦ 11ου αἰ.», Δελτίον τῆς Χριστιανικῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας 12 (1984), 305-28.
Δημητροκάλλης 1966: Γ. Δημητροκάλλης, «Ἡ καταγωγὴ τῶν σταυρεπιστέγων ναῶν», Χαριστήριον
εις Αναστάσιον Κ. Ορλάνδον, 2, Έκδοση της Αρχαιολογικής Εταιρείας, Αθήνα 1966, 187-211.
Δημητροκάλλης 1998-1999: Γ. Δημητροκάλλης, «Ὁ ναός τῆς Παναγίτσας στὴν Βαλύρα τῆς
Μεσσηνίας», Δελτίον τῆς Χριστιανικῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας 4/20 (1998-1999), 129-32.
Englert 1991: K. Englert, Der Bautypus der Umgangskirche unter besonderer Berücksichtigung
der Panagia Olympiotissa in Elasson, Peter Lang, Frankfurt am Main 1991.
Εὐαγγελίδης 1913: Δ. Εὐαγγελίδης, «Αἱ ἀρχαιότητες καὶ τὰ βυζαντιακὰ μνημεῖα τῆς
βορειοδυτικῆς Ἠπείρου», Νέος Ἑλληνομνήμων 10 (1913), 276-88, 457-69.
Εὐαγγελίδης 1919: Δ. Εὐαγγελίδης, Ἡ Βόρειος Ἢπειρος, Αθῆναι 1919.
Eyice, S. 1971: “Monuments byzantins anatoliens inédits ou peu connus”, Corsi di culura
sull’arte ravennate e bizantina 18 (1971), 309-32.
Frantz 1971: Α. Frantz, The Church of the Holy Apostles, American School of Classical Studies
at Athens, Princeton 1971.
Gkioles 2006-2007: N. Gkioles, “The Church of Kapnikarea in Athens: Remarks on Its History,
Typology and Form”, Zograf 31 (2006-2007), 15-27.
Gough 1985: M. Gough, Alahan: An Early Christian Monastery in Southern Turkey, Pontifical
Institute of Mediaeval Studies, Toronto – Ontario 1985.
Θεοχαρίδου 1994: Κ. Θεοχαρίδου, Η αρχιτεκτονική του ναού της Αγίας Σοφίας στη Θεσσαλονίκη
από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα, Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων,
Αθήνα 1994.
Hayer, 1984: D. Hayer, “Saint-George près de Skala (Laconie)”, Δελτίον τῆς Χριστιανικῆς
Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας 4/12 (1984), 265-86.
Κάππας 2009: Μ. Κάππας, Η εφαρμογή του σταυροειδούς εγγεγραμμένου στη Μέση και την
Ύστερη Βυζαντινή περίοδο. Το παράδειγμα του απλού τετρακιονίου/τετράστυλου (αδημ.
διδακτορική διατριβή), Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 2009.
Καπώνης 2005: Ν. Καπώνης, Ναοδομική αρχιτεκτονική του δεσποτάτου της Ηπείρου την
περίοδο της δυναστείας των Κομνηνών και των Αγγέλων (1204-1318) (αδημ. διδακτορική
διατριβή), Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 2005.
Κίσσας 1994: Σ. Κίσσας, «Ανάγνωση βυζαντινής επιγραφής από την Καστοριά», Εγνατία 5
(1994), 4-5.
Koch 1985α: G. Koch, Albanien. Kunst und Kultur im Land der Skipetaren, Du Mont, Marburg
1985.
Koch 1985β: G. Koch, Albanien. Kulturdenkmäler eines unbekannten Landes aus 2200 Jahren,
Marburg 1985.
Koch 1987: G. Koch, “Einige Überlegungen zur Kirche in Labova e Kryqit”, Monumentet I/33
(1987), Tiranë 1987, 53-62.
Koch 2018: G. Koch, “The church of Saint Mary in Labova/ Albania”, στο Αθ. Σέμογλου, Ι.Π.
Αρβανιτίδου και Εμμ. Γ. Γούναρη (επιμ.), ΛΕΠΕΤΥΜΝΟΣ. Μελέτες Αρχαιολογίας και
Τέχνης στη μνήμη του Γεωργίου Γούναρη. Ύστερη ρωμαϊκή, βυζαντινή και μεταβυζαντινή
περίοδος, Εκδόσεις Κ. και Μ. Αντ. Σταμούλη, Θεσσαλονίκη 2018, 61-75.
Korać και Šuput 1998: V. Korać και M. Šuput, Byzanz. Architektur und Ornamentik, Benziger,
Düsseldorf, Zürich 1998.

138

ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ ΔΑΜΟΎΛΟΣ

Κούντουρας και Μπακιρτζής 2014: Α. Κούντουρας και Χ. Μπακιρτζής, Η Αγία Σοφία Δράμας
(eteriadraminonmeleton. blogspot.gr/2014/h.html).
Krautheimer 1991: R. Krautheimer, Παλαιοχριστιανικὴ καὶ βυζαντινὴ ἀρχιτεκτονική,
Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 1991.
Κωνσταντίνου ή Τέγου-Στεργιάδου2003: Ε. Κωνσταντίνου ή Τέγου-Στεργιάδου, Η
αρχιεπισκοπή της Πρώτης Ιουστινιανής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 2003.
Λαμπροπούλου και Μουτζάλη 1997: Α. Λαμπροπούλου και Α. Μουτζάλη, «Ο μεσοβυζαντινός
ναός του Αγίου Νικολάου Αιγιαλείας. Συμβολή στην ιστορία της Μονής Ταξιαρχών»,
Σύμμεικτα 11 (1997), 323-50.
Lemerle 1945: P. Lemerle, Philippes et la Macédoine Orientale à l’époque chrétienne et byzantine,
Bibliotheque des Ecoles Francaises d’Athénes et de Rome, Paris 1945.
Mango 1974: C. Mango, Byzantinische Architektur, Belser/Electa, Mailand 1974.
Μέξια 2011: Α. Μέξια, Η βυζαντινή ναοδομία στην Πελοπόννησο. Η περίπτωση των
μεσοβυζαντινών ναών της Μέσα Μάνης (αδημ. διδακτορική διατριβή), Πανεπιστήμιο
Αθηνών 2011.
Μαμαλούκος 1984: Στ. Μαμαλούκος, «Ἕνας ἄγνωστος βυζαντινὸς ναὸς στὴν Ἀργολίδα. Ὁ
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος Παλιοῦ Λυγουριοῦ», Δελτίον τῆς Χριστιανικῆς Ἀρχαιολογικῆς
Ἑταιρείας 4/12 (1984), 409-39.
Μαμαλούκος 1987-1988: Στ. Β. Μαμαλούκος, «Παρατηρήσεις στην διαμόρφωση των
γωνιακών διαμερισμάτων των δικιονίων σταυροειδών εγγεγραμμένων ναών της
Ελλάδος», Δελτίον τῆς Χριστιανικῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας 4/14 (1987-1988), 189-204.
Μαμαλούκος 2004: Στ. Μαμαλούκος, «Ο ναός της Παναγίας στη Γέννα της Ανατολικής
Θράκης», Περί Θράκης. Επιστημονική περιοδική έκδοση 4, 2004, Εκδόσεις ΠΑΚΕΘΡΑ,
Ξάνθη 2004, 69-92.
Μαμαλούκος και Παπαδοπούλου 2016: Στ. Μαμαλούκος και Β. Παπαδοπούλου, «Η
αρχιτεκτονική του οικοδομικού συγκροτήματος», στο Β.Ν. Παπαδοπούλου (επιμ.), Η
Παναγία της Κορωνησίας, Άρτα 2016, 36-83.
Megaw 1965-1968: A. H.S. Megaw, “Reticulate Revetments”, Xαριστήριον εἰς Ἀναστάσιον Κ.
Ὀρλάνδον, 1, Έκδοση της Αρχαιολογικής Εταιρείας, Αθήναι 1965-1968, 10-22.
Meksi 1976: A. Meksi, “Deux églises byzantines du district de Gjirokastra”, Monumentet 9,
Tiranë 1976, 77-105.
Meksi 1983: A. Meksi, Arkitektura mesjetare në Shqipëri (shek. VII-XV), Tiranë 1983.
Μέντζος 1993: Α. Μέντζος, «Η εκκλησιαστική αρχιτεκτονική της Πιερίας στην πρώτη
βυζαντινή περίοδο», στο Ν. Γραίκος (επιμ.) Επιστημονικό συνέδριο: Η Πιερία στα
βυζαντινά και νεώτερα χρόνια, Κατερίνη 25-28/11/1993, Έκδοση της Εταιρείας Πιερικών
Μελετών, Κατερίνη 1993, 153-65.
Mijatev1974: K. Mijatev, Die mittelalterliche Baukunst in Bulgarien, Bulgarischen Akademie
der Wissenschaften, Sofia 1974.
Μουτσόπουλος 1956: Ν. Μουτσόπουλος, Ἡ ἀρχιτεκτονικὴ τῶν ἐκκλησιῶν καὶ τῶν μοναστηριῶν
τῆς Γορτυνίας, Αθήνα 1956.
Μουτσόπουλος 1964-1965: Ν.Κ. Μουτσόπουλος, «Ἡ βασιλικὴ τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλείου στὴ
Μικρὴ Πρέσπα», Δελτίον τῆς Χριστιανικῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας 4/4 (1964-1965), 163203.
Μουτσόπουλος 1971-1972: Ν.Κ. Μουτσόπουλος, «Ἀνασκαφὴ τῆς βασιλικῆς τοῦ Ἁγίου
Ἀχιλλείου», Ἐπιστημονικὴ Ἐπετηρὶς τῆς Πολυτεχνικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Τμήμα Αρχιτεκτόνων 5 (1971-1972), Θεσσαλονίκη.

Ο ΝΑΌΣ ΤΗΣ ΚΟΙΜΉΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΌΚΟΥ Ή ΤΟΥ ΤΙΜΊΟΥ ΣΤΑΥΡΟΎ ΣΤΟ ΆΝΩ ΛΆΜΠΟΒΟ

139

Μουτσόπουλος 1992: N.K. Μουτσόπουλος, Εκκλησίες της Καστοριάς 9ος–11ος αιώνας,
Εκδόσεις Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1992.
Μουτσόπουλος 2003: N.K. Μουτσόπουλος, Εκκλησίες του νομού Φλωρίνης, Εκδόσεις
Παιδεία/Μαλλιάρης-Παιδεία, Θεσσαλονίκη 2003.
Μπάρλα 1959: Χ.Ν. Μπάρλα, Μορφὴ καὶ ἐξέλιξις τῶν βυζαντινῶν κωδωνοστασίων, Έκδοση
της Αρχαιολογικής Εταιρείας, Αθήνα 1959.
Μπούρα 1980: Λ. Μπούρα, Ὁ γλυπτὸς διάκοσμος τοῦ ναοῦ τῆς Παναγίας στὸ Μοναστήρι τοῦ
Ὁσίου Λουκᾶ, Έκδοση της Αρχαιολογικής Εταιρείας, Αθήνα 1980.
Μπούρας 1976: Χ. Μπούρας, «Τυπολογικὲς παρατηρήσεις στὸ Καθολικὸ τῆς Μονῆς τῶν
Μαγγάνων», Ἀρχαιολογικὸν Δελτίον 31, 1976, Μελέται, 136-51.
Μπούρας και Μπούρα 2002: Χ. Μπούρας και Λ. Μπούρα, Ἡ ἑλλαδικὴ ναοδομία κατὰ τὸν 12ο
αἰώνα, Έκδοση της Εμπορικής Τράπεζας Ελλάδος, Αθήνα 2002.
Μπούρας 2010: Χ. Μπούρας, Βυζαντινὴ Ἀθήνα, 10ος-12ος αἰ., Έκδοση του Μουσείου Μπενάκη,
Αθήνα 2010.
Μπούρας 2016: Χ. Μπούρας, Ἡ ἀρχιτεκτονικὴ τῆς Μονῆς τοῦ Ὁσίου Λουκᾶ, Εκδόσεις
Μέλισσα, Αθήνα 2016.
Μυστακίδης 1904: Ν.Γ. Μυστακίδης, «Ἱστορικὴ περιγραφὴ τοῦ Ἄνω Λαμπόβου καὶ τοῦ ἐν
αὐτῷ βασιλικοῦ ναοῦ», Ἡμερολόγιον Ἠπειρωτικὸς, Ἀστήρ, 1904, 286-90.
Νικονάνος 1979: Ν. Νικονάνος, Βυζαντινοὶ ναοὶ τῆς Θεσσαλίας, Ταμείο Αρχαιολογικών
Πόρων και Απαλλοτριώσεων, Αθήνα 1979.
Ξυγγόπουλος 1957: Α. Ξυγγόπουλος, Τὰ μνημεῖα τῶν Σερβίων, Εταιρεία Μακεδονικών
Σπουδών, Αθήνα 1957.
Ορλάνδος 1957: Α. Ορλάνδος, «Ἄγνωστος βυζαντινὸς ναὸς τῆς Λακωνίας», Ελληνικά 15
(1957), 88-94.
Ορλάνδος 1961: Α. Ορλάνδος, «Μνημεῖα Αἰτωλοακαρνανίας», Ἀρχεῖον τῶν Βυζαντινῶν
Μνημείων τῆς Ἑλλάδος 9 (1961), 3-112.
Ορλάνδος 1973: Α. Ορλάνδος, «Παλαιοχριστιανικὰ καὶ βυζαντινὰ μνημεῖα Τεγέας-Νυκλίου,
Ἀρχεῖον τῶν Βυζαντινῶν Μνημείων τῆς Ἑλλάδος 12 (1973), 3-171.
Ousterhout 1987: R. G. Ousterhout, The Architecture of the Kariye Camii in Istanbul,
Dumbarton Oaks, Washington D.C. 1987.
Ousterhout 2008: R. G. Ousterhout, Master of Builder of Byzantium, University of Pennsylvania
Museum of Archaeology and Anthropology, Philadelphia, 20082.
Ousterhout 2011: R. G. Ousterhout, “The Byzantine Architecture of Thrace: The View from
Constantinople”, στο Ch. Bakirtzis, N. Zekos και X. Moniaris (επιμ.), 4th International
Symposium on Thracian Studies, Byzantine Thrace: Evidence and Remains, Komotini 18-22
April 2007, Proceedings, Byzantinische Forschungen 30, Amsterdam 2011, 489-502.
Pallas 1971: D. Pallas, “Epiros”, Reallexikon zur byzantinischen Kunst 2, 1971, Hiersemann, Stuttgart.
Παπαθεοφάνους-Τσουρή 2016: Ε. Παπαθεοφάνους-Τσουρή, Ευρετήριο βυζαντινών
τοιχογραφιών. Ανατολική Μακεδονία, Δυτική Θράκη, Έκδοση της Ακαδημίας Αθηνών,
Αθήνα 2016.
Πελεκανίδης και Χατζηδάκης 1984: Στ. Πελεκανίδης και Μ. Χατζηδάκης Καστοριά, Εκδόσεις
Μέλισσα, Αθήνα 1984.
Peschlow 1972: U. Peschlow, “Neue Beobachtungen zur Architektur und Austattung der
Koimesiskirche in Iznik”, Istanbuler Mitteilungen 22 (1972), 145-86.
Πουλίτσας 1928: Π. Πουλίτσας, «Ἐπιγραφαὶ καὶ ἐνθυμήσεις ἐκ τῆς Βορείου Ἠπείρου»,
Ἐπετηρὶς τῆς Ἑταιρείας Βυζαντινῶν Σπουδῶν 5 (1928), 53-99.

140

ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ ΔΑΜΟΎΛΟΣ

Rhoby 2017: A. Rhoby, “Text as Art? Byzantine Inscriptions and their Display”, στο I. Berti,
K. Bolle, F. Opdenhoff και F. Stroth (επιμ.), Writing Matters. Presenting and Perceiving
Monumental Inscriptions Antiquity and Middle Ages, Berlin–Boston 2017, 265-83.
Σαραντάκος 1993: Π. Σαραντάκος, Αρκαδία. Τα μοναστήρια και οι εκκλησίες. Οδοιπορικό 10
αιώνων, Έκδοση OTHISIS- Π. Σαραντάκης, Αθήνα 1993.
Schellewald 1986: B. Schellewald, Die Aechitektur der Sophienkirche in Ochrid, Bonn 1986.
Sinos 1971: St. Sinos, “Die sogenannte Kirche des Hagios Elias zu Athen”, Byzantinische
Zeitschrift 64 (1971), 351-61.
Siomkos 2005: Ν. Siomkos, L’église Saint-Etienne à Kastoria. Études des differentes phases du
décor peint (Xe-XIVe siècles), Έκδοση του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών, Θεσσαλονίκη
2005.
Soustal και Koder 1981: P. Soustal και J. Koder, Nikopolis und Kephallenia, Tambula Imperii
Byzantini 3, Österreichischen Academie der Wissenschaften, Wien 1981.
Stierlin 1988: Η. Stierlin, Byzantinischer Orient von Konstantinopel bis Armenien und von
Syrien bis Äthiopien, Belser, Stuttgart 1988.
Σωτηρίου, Γ. 1924: «Ἡ ἐν Σαλαμίνι Μονὴ τῆς Φανερωμένης. Συμβολὴ εἰς τὴν ἐξέλιξην τοῦ
ἀρχιτεκτονικοῦ τύπου τῆς Βασιλικῆς μετὰ τρούλλου», Ἐπετηρὶς τῆς Ἑταιρείας Βυζαντινῶν
Σπουδῶν 1 (1924), 108-38.
Σωτηρίου 1932: Μ. Σωτηρίου, «Οἱ μετὰ τρούλλου τῆς μεταβατικῆς ἐποχῆς. Συμβολὴ εἰς
τὴν ἱστορίαν τῶν τύπων τῆς βυζαντινῆς ἀρχιτεκτονικῆς», Δελτίον τῆς Χριστιανικῆς
Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας 3/1 (1932), 97-124.
Sotiriou 1933-1934: Μ. Sotiriou, «Οἱ μετὰ τρούλλου τῆς μεταβατικῆς ἐποχῆς. Συμβολὴ εἰς
τὴν ἱστορίαν τῶν τύπων τῆς βυζαντινῆς ἀρχιτεκτονικῆς», Byzantinisches Jahrbuch 10
(1933-34), 263-93.
Τσουρής 1988: Κ. Τσουρής, Ὁ κεραμοπλαστικὸς διάκοσμος τῶν ὑστεροβυζαντινῶν μνημείων
τῆς βορειοδυτικῆς Ἑλλάδος, Καβάλα 1988.
Χατζητρύφωνος 2004: Ε.Κ. Χατζητρύφωνος, Το περίστωο στην υστεροβυζαντινή εκκλησιαστική
αρχιτεκτονική, σχεδιασμός-λειτουργία, Έκδοση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Βυζαντινών και
Μεταβυζαντινών Μνημείων, Θεσσαλονίκη 2004.
Χριστοφιλοπούλου 1988: Αικ. Χριστοφιλοπούλου, Βυζαντινὴ Ἱστορία (867-1081), Β΄2, Έκδοση
του Οργανισμού Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων, Αθήνα 1988.
Walter 1997: Chr. Walter, “IC XC NI KA: Apotropaic Function of the Victorious Cross”, Revue
des Études Byzantines 55/1, 1997, Institut français d’études byzantines, Paris, 193-220.
Zago 2009: Fr. Zago, “La Catollica di Stilo e i suoi affreschi”, Zograf 33 (2009), 43-61.

Ο ΝΑΌΣ ΤΗΣ ΚΟΙΜΉΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΌΚΟΥ Ή ΤΟΥ ΤΙΜΊΟΥ ΣΤΑΥΡΟΎ ΣΤΟ ΆΝΩ ΛΆΜΠΟΒΟ

141

ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ Δ. ΔΑΜΟΎΛΟΣ
e-mail: pandamoulos@yahoo.gr

THE CHURCH OF THE DORMITION OF THE VIRGIN MARY AT
ANO LABOVO IN NORTHERN EPIRUS
ABSTRACT

The church of the Dormition of the Virgin Mary at Ano Labovo in Northern Epirus
belongs to an unusual architectural type which combines a cross-domed church with
an ambulatory. More explicity, the ground plan is that of a church with a dome and
an ambulatory, whereas the upper part of the construction follows the type of a crossdomed church. A base formed at the meeting point of the four cross arms to support
the high cylindrical dome. The eastern part of the church ends in three round apses.
At a later period of time an exonarthex along with a portico were added in the western side and some semicircular barrel-vault buildings in the southern side. Moreover,
a bell tower was erected at the southwestern corner.
The related studies have so far dealt with two essential issues: the identification
construction stages and mainly the dating of the erection of the first church.
Taking into account the present situation of the monument and the based on
the visible upper parts of the construction which lie on top of the subsequent (later) buildings it is concluded that in the initial stage belong: the dome, the western
cross arm (main view and southern side) and the northern cross arm (main view and
western side) of the cross, the western part of the northern wall as well as part of the
northern and southern east side of the prothesis and the diakonicon where limited or
lengthy restoration works can be observed in some places.
In the year 1776, as we are informed by an inscription in the middle of the external main apse, during the works for the strengthening of the great dome and repairs
on the monument which were necessary after the destructive earthquake of the same
year, the inside walls were supported with butlresses, the three round apses were reconstructed and also an exonarthex was added. The iconostasis dates from 1805 and
a year later in 1806 the ambo and the bishop’s throne were made. It is most likely that
the restoration plan for the monument also included the constructions of the western
portico, the bell-tower and the outbuildings in the south and the north side.
As for the dating of the erection of the first church various propositions have been
suggested ranging it from the early tenth century to the thirteenth century.
Considering the structural features of the monument in relation to the historical background we estimate that the church in the Northern Epirus could be dated
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after the 1018, when the Byzantines reconquered the extended area which had been
occupied and possessed by the Bulgarians from the ninth century until 1018. The
construction of the church could be regarded as a monument of triumph for the projection of the emperor’s victory over the Bulgarians.
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Εικ. 1. Άνω Λάμποβο, ναός της Κοιμήσεως
της Θεοτόκου. Κάτοψη (Ćurčić, 2010, 320).
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Εικ. 2. Άνω Λάμποβο, ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Γενική άποψη.

Εικ. 3. Άνω Λάμποβο, ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Τρούλλος. Λήψη από ΒΔ (φώτο Π. Δαμούλος).

Εικ. 4. Άνω
Λάμποβο, ναός
της Κοιμήσεως
της Θεοτόκου.
Τρούλλος. Λήψη
από Α (φώτο Π.
Δαμούλος).

Εικ. 5. Άνω Λάμποβο, ναός της
Κοιμήσεως της
Θεοτόκου. Δυτική
κεραία (φώτο Π.
Δαμούλος).
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Εικ. 6. Άνω Λάμποβο, ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Βόρεια κεραία (φώτο Π. Δαμούλος).

Εικ. 7. Άνω Λάμποβο,
ναός της Κοιμήσεως
της Θεοτόκου. Νότια
κεραία (φώτο Π.
Δαμούλος).

Εικ. 8. Άνω Λάμποβο,
ναός της Κοιμήσεως
της Θεοτόκου. Ανατολική πλευρά (φώτο
Π. Δαμούλος).
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Εικ. 9. Άνω Λάμποβο, ναός της Κοιμήσεως
της Θεοτόκου. Βόρεια πλευρά, δυτικό τμήμα
(φώτο Π. Δαμούλος).

Εικ. 10. Άνω Λάμποβο, ναός της Κοιμήσεως
της Θεοτόκου. Βόρεια πλευρά, δυτικό τμήμα. Λεπτομέρεια (φώτο Π. Δαμούλος).
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Εικ. 11. Άνω Λάμποβο, ναός της Κοιμήσεως
της Θεοτόκου. Ανατολική πλευρά. Πρόθεση
(φώτο Π. Δαμούλος).

Εικ. 12. Άνω Λάμποβο, ναός της Κοιμήσεως
της Θεοτόκου. Ανατολική πλευρά. Διακονικό (φώτο Π. Δαμούλος).
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Εικ. 13. Άνω Λάμποβο, ναός της
Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Ανατολική πλευρά. Κεντρική αψίδα.
Επιγραφή (φώτο Π. Δαμούλος).

Εικ. 14. Άνω Λάμποβο, ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Νότια πλευρά (φώτο Π. Δαμούλος).
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Εικ. 15. Άνω Λάμποβο, ναός της Κοιμήσεως
της Θεοτόκου. Νότια πλευρά. Πρόπυλο
(φώτο Π. Δαμούλος).

Εικ. 16. Άνω Λάμποβο, ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Δυτική πλευρά. Κιονοστήρικτη στοά
(λήψη από ΝΔ) (φώτο Π. Δαμούλος).
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Εικ. 17. Άνω Λάμποβο, ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Επιγραφή ξυλόγλυπτου τέμπλου
(φώτο Π. Δαμούλος).

Εικ. 18. Άνω Λάμποβο, ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Άμβωνας (φώτο Π.
Δαμούλος).

THE CHURCH OF ST. NIKOLAOS THE YOUNGER IN SALAMIS:
PRELIMINARY OBSERVATIONS
Katerina Kontopanagou
In memoriam Gregory I. Mitsionis

The church of St. Nikolaos the Younger is located on private property,1 in the north
of Salamis, at the location known as “Gouva tou Batsi” or “Batsi”.2 The late professor
Demetrios Pallas, a native of the island, provided in 1988 a cursory description of the
church within the context of his studies on the topography of the area.3 The church
is also referenced in a book by another native of Salamis, Mr. Tsamiles, who provides
an overview of the churches on the island.4 This monument, therefore, is essentially
unknown to contemporary scholarly research and its corresponding bibliography.
It is a single-chamber church (dimensions: 7,90 meters length x 3,00 meters width)
with internal vaultings and three peaked lowered arches and is covered externally by a
pitched and shingled roof (fig.1). An entrance can be found on the west face. The Bema,
disproportionately large in comparison to the rest of the church, is signified by the easternmost arch and is separated with a constructed templum/iconostasis. (fig.2) The Sanctuary Door is framed by two marble pilasters, which have been repurposed from an unidentified ancient building. The remaining two arches, with their voussoirs on prominent
display, demarcate three uneven sections within the main church. The second arch is at a
distance of 2,20 meters from the templum, while the third is separated from the second
by 90cm. On the north and south walls, at the bases of the arches and in the areas between
them, the masonry is visible to a certain height – the rest is covered by later coatings.
However, those segments that are visible preserve and display the dry stone walls with
sections of brick. Impost blocks from ancient columns have been utilized as the base for
the construction of the northeast and southwest arches of the main church, while correspondingly, a column plinth has been placed upside-down in the southeast arch.
1. It is located on property owned by the family of the great Byzantinologist Demetrios Pallas. I
would like to extend my sincere thanks to Mrs. Rena Sophoulaki and Mr. Nikos Pallas for their
invaluable assistance and warm hospitality.
2. The general overview of the monument was the subject of a paper at the 36th Symposium of the
Christian Archaeological Society (20-22./5/2016), Kontopanagou 2016, 65. Special thanks to Mrs.
Marina Papadimitriou, archaeologist at the Ephorate of Antiquities of Western Attica, Piraeus and
the Islands, for her immediate response to my request for a research permit.
3. Pallas 1988, 131.
4. Tsamiles 1999, 118-23.
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The successive interventions to the church, both internal and external, have altered
its original form. A spacious semi-outdoor area has been created on the west side due
to the construction of a wall across the building, which is a meter and a half taller than
the roof of the main church (fig.3). This is a later addition, dated approximately to the
mid-20th century.5 The masonry is not visible externally, as it has been covered by later layers, which hinder any attempts at morphological observations. Within the main
church, the north and south sides, where the arches are located, extend across by 40cm
each, functioning as buttresses. A single-lobed window, constructed with a monolithic
arch without overlying relief, is located in the eastern wall. The main church also features
three rectangular openings, two on the north wall and one on the south, for illumination.
The church under examination at Batsi is the only one on Salamis dedicated to
St. Nikolaos the Younger, also known as the neomartyr Nikolaos of Vounaina, whose
feast day is the 9th of May. He was initially venerated as a local saint in Thessaly, but
his fame subsequently spread to other regions of Greece. Even though churches dedicated to this saint existed from as early as the byzantine period, worship did not become widespread until the post-byzantine period, with multiple extant monuments
in Thessaly.6 However, isolated churches dedicated to him are extant throughout
Greece (prefectures of Magnesia, Fthiotida, Fokida et.c.).7
From an architectural point of view, three peaked lowered arches8 are prominent
inside the church. This pattern can be often found in monuments of Frankish rule
and, thus, the dating of the monument is placed within this period. However, in order
to date the monument more accurately, the historical conditions prevailing in Salamis have to be taken into consideration. That is to say, it is only during the Catalan
rule, i.e. from the 14th century till 1388,9 that the reconstruction of monuments and
the redevelopment of settlements in the abandoned lowland and coastal areas, such
as Batsi, took place.10 With the settlement of populations in these areas, agricultural
production began once again to flourish after an extensive period of pirate raids11 and
5. The widening of the church space became necessary in the early modern period, as its initial,
limited dimensions proved insufficient to house the number of pilgrims during the saint’s feast day.
6. Kalousios 1996, 143-76. Sdrolia 2012, 279.
7. Regarding the worship and proliferation of the Saint, see Sofianos, 1972, in passim. Sofianos
19861, 89-91. Sofianos 19862 , 73-136. Sofianos 2004, 36.
8. Peaked lowered arches are observable in monuments from the periods of Venetian and Latin
rule, with multiple variants, see Kourouniotis 1998, 109-11.
9. After 1388, Athens and neighboring Salamis came under the jurisdiction of the Florentines and
the Venetians, experiencing a period of instability and conflict, especially in the coastal regions of
Salamis. See regarding, Miller 1909-1910, 5-7.
10. Pallas 1998, 131.
11. The consequences of pirate activity in the Saronic Gulf are evident in Salamis from the late 12th
c., interrupting a previous period of stable economic activity on the island. It is a period of stagnation,
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general turmoil.12 The founding of the church of St. Nikolaos in the seaside settlement
of Batsi, is directly related to the financial development of the local agriculture in this
period.13 Of course, as it was mentioned earlier, the later layers that cover the masonry
completely on the external face of the church and a large portion of its internal walls do
not offer us any further information. Excavational surveys around the perimeter of the
monument would likely reveal further evidence necessary for documentation.
The frescoes inside the church are limited to the eastern sections of the north
and south walls, between the first and second arches, and to the western face of the
templon. No donor inscription is extant. The remaining surfaces do not exhibit traces
of wall painting, either on the walls or in the arch. Incisions made at seven points in
the Holy of Holies by the archaeological service in the 1970s prove that the space
dedicated to the Bema did not host any sort of wall decoration.14
Despite the fragmented nature of the decoration, it can be clearly divided into
three phases. The oldest layer, visible on the north and south walls, is covered by
later frescoes (fig. 4). A section of a halo, some brown hair with curls and a forehead
belonging to the earliest phase are extant on the north wall, while on the south wall
we can see sections of three halos of standing figures from the same phase. These frescoes can be dated to the initial phase of decoration, and must be dated to the period
in which the monument was constructed.15 The fragmented and scant initial decoration was most likely due to the transient and uncertain economic development of the
local small landowners. The landowners – donors of churches, already weaker than
mentioned by Michael Choniates, Lampros 1968, 8, 27, 43. During this period, architectural activity
essentially ceases. Regarding pirate activity and its consequences, see Pallas 1988, 124. Herrin 1975,
279. It is worth noting that a reasonable number of middle byzantine monuments survives, denoting
a period of stability and development in the region up to and including the 12th c. The monuments
of the 11th and 12th centuries in Salamis conform to the wider development of the Helladic region
despite pirate activities in the Saronic Gulf, see Aslanides and Pinatsi 1998, 192-3.
12. Salamis was awarded to the Venetians after 1204, however it was ruled de facto by the Latins
due to its close proximity to Athens, with which it shared a similar fate. For Athens during this time
period, see Maria Kazanaki-Lappa 2002, 645-6. However, in 1311 it was restored to the Byzantines.
This resulted in the island becoming a center of conflict, with retaliatory actions being carried out
on its inhabitants by the Venetians and the Catalans. The successive changes in leadership in combination with the pirate raids took a toll on the economy of the island in the 13th and early 14th
centuries. Around 1350, the island was once again dominated by the Catalans, Pallas 1988, 129-31.
13. According to the late D. Pallas, abandoned settlements from other low-lying areas of the island
are dated to the same period, Pallas 1998, 131-32.
14. The incision points are visible, and there exists a related report from the service, which was
made available to us by the owners of the property.
15. Compare a characteristic example of hair similar to the fragment under examination in a Messenian monument from the same period; Messenia also experienced Latin rule. The particular examples are two military saints, St. Georgios and St. Demetrios in the church of the Savior in Piges:
Kappas 2010, 262-64.
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those of the middle Byzantine period,16 declined towards the end of the 14th c.17 It is
therefore reasonable to assume that they serviced their religious needs by founding
small churches without tending to their wall decoration.18
The main face of the constructed templon was decorated at a later phase. This decoration has been preserved in reasonably good condition, and conforms to the iconographical program typical of such spaces (fig. 2). The style of the full-body figures,
the enthroned Mary holding Christ, of whose inscription only the epithet “Ελεούσα”
survives, the Christ Pantokrator and John the Baptist, allow a dating after the mid-17th
century (fig. 5, 6). The intensive use of lines in the depiction of the face and hair, the
lighting under the eyes with parallel white lines, the stylized depiction of wrinkles on
the forehead and at the base of the nose (fig. 7, 8), the pronounced outlines and the
rough folds of the garments are elements of this century. In addition, belonging to this
decorative phase is the depiction of the venerated saint, St. Nikolaos the Younger,19
whose figure is located on the north wall (fig. 5). Stylistic and inscriptional observations
suggest that this is the work of the same artist. In the depiction under examination, the
artist utilizes the epithet “ο Νέος”20 and not εκ Βουναίνης/Of Vounaina, which serves
to distinguish him from St. Nikolaos of Myres and is already extant in the earliest depictions of the saint.21 The second epithet is related to the place where the saint was
martyred and is extant for the most part in post-byzantine depictions, perhaps due to
the proliferation of neomartyrs named Nikolaos, such as that of the soldiers or that of
Metsovo. In Batsi he is depicted as a martyr, beardless and with curly hair, an established iconographical topos in byzantine and post-byzantine representations.22
16. For the construction of churches on the island in the middle byzantine period, see Aslanides
and Pinatsi 1998, 189-93.
17. The changes in economic policy and the movement of populations took a financial toll on
the minor landowners, Laiou-Thomadaki 1987, 176-79, 262-93. Regarding the small landownerbased economy and the policies of concessions, which burdened small producers, see. Laiou and
Morrisson 2011, 241-56, 291-94.
18. Similar fragmentary decoration is extant in other churches of the same period on Salamis, such
as St. Georgios and St. Charalambos in Kampoli in the south of the island, Tsamiles 1999, 94, 96-7.
19. For the iconography of St. Nikolaos the Younger, see Sofianos 1986, mainly 89-91. Sofianos 19862,
73-136, pls. Ι-Μ. Popovska-Korobar 2006, 105-18. Mavropoulou-Tsioumi and Tabaki 2006, 101-15.
20. As a rule, in the 17th c. the depictions of St. Nikolaos with the epithet “ο Νέος” depict St.
Nikolaos of Vounaina. Actually, in many cases there is a misunderstanding with the iconography
of St. Nikolaos the Soldier. Regarding the similar depictions and the iconography of St Nikolaos
the Younger in the 17th c., see Karaberidi, 209, 250, note 1957. Sdrolia 2012, 279. Regarding St.
Nikolaos the Soldier, see Constantinides 1993, 35-54, pls 1-2.
21. In monuments from the early 14th century: in Staro Nagoričino (Todić 1993, 8, fig. 73), in Gračanica
(Živković 1989, pl. V) etc. Regarding early depictions of the saint, see Popovska-Korobar 2006, 107-17.
22. He is depicted as a martyr already from the Byzantine period, see for example at Protato (13th
c.): Fousteris and Toutos 2010, 56. Also see: the old Catholicon of the Monastery of the Trasnfigu-
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Concluding the study of the wall decorations, the final fresco in the church under
examination is the depiction of St. Nikolaos of Myres of Lycia, located on the west of
the venerated saint (north wall) (fig. 9). This saint is depicted full-bodied following
the typical iconographical template.
The overpaintings evident on its garments and hands make the task of dating the
figure difficult. Despite its stylized facial features, such as the beard, hair and ears, the
figure’s outline is disrupted. (fig.10). Its piercing gaze and artistic configuration, with
white details under the eyes, are hallmarks of works dated, at the latest, up to 1600.
Finally, the inscribed memories (ενθυμίσεις) on the dark-colored background on
either side of the figure of St. Nikolaos of Myres, are worth mentioning. Although
they are difficult to discern, we can observe the years 14…, 162.., 164…., 1700, 1738,
1742, 1772.23 These datings were written alongside the names of clerics who performed rites within the church, and a baptism. Phonetic spelling and multiple errors
characterize the writing of the scribes who inscribed these names. At certain points,
the already difficult task of reading the inscribed information is compounded by interventions with blue-colored text.
These datings are an indirect testimony to the consistent usage of the church as
a place of worship of St. Nikolaos the Younger, an element also evident through the
successive phases of wall decoration. This private church continues today to be a
particularly popular place of worship for the saint on the island. Modern traditions
regarding the existence at this location of a small monastic complex remain unfounded due to the lack of historical and archaeological evidence.

ration of Meteora (1483), Georgitsoyanni 1992, 250-51, pl. 78 and St. Nikolaos Anapausas (1527),
Sofianos and Tsigaridas 2003, 86, with further examples.
23. Invaluable assistance for the reading of these inscriptions was provided by earlier readings
carried out by the amateur historians of the area, Tsamiles 1999, 122.
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Ο ΝΑΌΣ ΤΟΥ ΆΓΙΟΥ ΝΙΚΌΛΑΟΥ ΤΟΥ ΝΈΟΥ ΣΤΗ ΣΑΛΑΜΊΝΑ:
ΠΡΏΤΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΉΣΕΙΣ
In memoriam Γρηγορίου Ι. Μητσιώνη
ΠΕΡΊΛΗΨΗ

Στο βόρειο τμήμα της Σαλαμίνας στη θέση «Γούβα του Μπατσί» ή «Μπατσί» ο ναός
του Αγίου Νικολάου του Νέου, βρίσκεται εντός ιδιόκτητου χώρου, ο οποίος ανήκει
στην οικογένεια του αείμνηστου βυζαντινολόγου Δημητρίου Πάλλα. Ουσιαστικά το
μνημείο παραμένει άγνωστο στη σύγχρονη έρευνα και βιβλιογραφία. Στη Σαλαμίνα
ο εξεταζόμενος ναός είναι ο μοναδικός αφιερωμένος στον Άγιο Νικόλαο το Νέο.
Πρόκειται για τον νεομάρτυρα Νικόλαο τον εκ Βουναίνης, ο οποίος τιμάται στις 9
Μαΐου. Αρχικά καθιερώθηκε ως τοπικός άγιος της Θεσσαλίας, αλλά αργότερα η τιμή
του διαδόθηκε και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Ο ναός μονόχωρος, εσωτερικά
καμαροσκέπαστος με τρία οξυκόρυφα χαμηλωμένα τόξα, καλύπτεται εξωτερικά με
δίρριχτη κεραμοσκεπή. Την Ωραία Πύλη πλαισιώνουν δύο μαρμάρινες παραστάδες
σε μεταγενέστερη χρήση από αταύτιστο αρχαίο κτίσμα. Στον κυρίως ναό τα δύο
τόξα, με εμφανείς τους λαξευτούς θολίτες, διαμορφώνουν τρία άνισα τμήματα. Οι
αλλεπάλληλες επεμβάσεις, τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό του ναού,
έχουν αλλοιώσει την αρχική του μορφή. Εξωτερικά η τοιχοποιία δεν είναι ορατή,
καθώς καλύπτεται από πολλαπλά στρώματα επιχρίσματος, τα οποία δυσχεραίνουν
τις μορφολογικές παρατηρήσεις. Η αρχιτεκτονική του μνημείου, με κυρίαρχο στοιχείο
τα τρία οξυκόρυφα χαμηλωμένα τόξα παραπέμπει στην περίοδο της Φραγκοκρατίας
στο νησί και συγκεκριμένα στην εποχή κατά την οποία κυριαρχούσαν στη Σαλαμίνα
οι Καταλανοί, δηλ. από τα μέσα του 14ου αιώνα έως το 1388. Η ίδρυση του ναού
του Αγίου Νικολάου στο παραθαλάσσιο Μπατσί, συνδέεται με την οικονομική
ενδυνάμωση του ντόπιου αγροτικού στοιχείου την περίοδο αυτή. Ανασκαφικές
έρευνες περιμετρικά θα έδιναν τα επιπλέον απαραίτητα στοιχεία τεκμηρίωσης.
Μολονότι ο διάκοσμος είναι αποσπασματικός, η διάκριση τριών φάσεων είναι σαφής.
Μεταξύ του περιορισμένου εικονογραφικού διακόσμου, ενδιαφέρον παρουσιάζει
η παράσταση του αγίου Νικολάου εκ Μύρων Λυκίας, δυτικά του τιμώμενου αγίου
(βόρειος τοίχος). Με βάση τεχνοτροπικές παρατηρήσεις χρονολογείται το αργότερο
έως το 1600. Οι εγχάρακτες ενθυμήσεις εκατέρωθεν της μορφής του αγίου αποτελούν
έμμεση μαρτυρία για τη συνεχή χρήση του μνημείου. Σήμερα ο ιδιωτικός αυτός ναός
συνεχίζει να αποτελεί προσκύνημα του αγίου, ιδιαίτερα προσφιλές στο νησί.
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ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΙΜΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ: Ο ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ∗
Φωκίων Κοτζαγεώργης
Η ΟΘΩΜΑΝΙΚΉ ΠΌΛΗ

Τις τελευταίες δεκαετίες υπάρχει μια αυξανόμενη ενασχόληση των επιστημόνων με
το ερευνητικό αντικείμενο της «οθωμανικής πόλης» μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο των
«σπουδών της πόλης» (urban studies). Είχε προηγηθεί μια στροφή της διεθνούς ακαδημαϊκής κοινότητας από μια παραδοσιακή-‘οριενταλιστική’ προσέγγιση της ισλαμικής πόλης σε μια κριτική και αναστοχαστική στάση. Κυρίως από τη δεκαετία του
1980 ασκήθηκε έντονη κριτική στο οριενταλιστικό μοντέλο της ισλαμικής πόλης,
το οποίο είχε επικρατήσει ήδη από τον μεσοπόλεμο. Από τα στοιχεία της πόλης,
γύρω από τα οποία επικεντρώθηκε η κριτική, εδώ απομονώνεται ένα, το οποίο θα
απασχολήσει το παρόν κείμενο. Πρόκειται για την παλαιότερη άποψη ότι η ισλαμική πόλη, σε αντίθεση με τις πόλεις της ελληνορωμαϊκής αρχαιότητας, αναπτύχθηκαν τυχαία, αυθόρμητα, χωρίς να υπάρχει κάποιο οργανωμένο πολεοδομικό σχέδιο.
Αυτή η άποψη πρόσφατα αναιρέθηκε και οι επιστήμονες πλέον αναζητούν τη λογική
οργάνωσης του αστικού τοπίου μέσα σε μια ισλαμική πόλη. Πολεοδόμοι, αρχαιολόγοι, ιστορικοί και κοινωνιολόγοι έχουν συνεισφέρει στην όλη συζήτηση, θεωρητική
και εμπειρική1.
Τη δεκαετία του 1990 και κυρίως τις δύο τελευταίες δεκαετίες έχει αρχίσει μια
επιμέρους συζήτηση περί του αν υπήρξε ένας τύπος ‘οθωμανικής πόλης’ και αν ναι,
ποια ήταν τα χαρακτηριστικά της που τη διαφοροποιούν από ευρύτερα σύνολα,
όπως την ισλαμική πόλη. Στην όλη συζήτηση μπορούν να διακριθούν δύο βασικές
απόψεις. Η μια υποστηρίζει ότι είναι χίμαιρα να αναζητούμε μια οθωμανική πόλη,
γιατί υπάρχουν πολλοί τύποι πόλεων, ανάλογα με το κριτήριο που τίθεται κάθε
φορά και «δεν υπάρχει μια τυπική οθωμανική, αραβική, ή ισλαμική πόλη, η οποία
επιβάλλει ουσιωδώς μοναδικά και έτσι γκετοποιημένα χαρακτηριστικά πάνω σε όλα
Το κείμενο αποτελεί επεξεργασμένη μορφή εισήγησης στον κύκλο σεμιναρίων Νεότερης και
Σύγχρονης Ιστορίας του Τομέα Νεωτέρων Χρόνων του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ευχαριστώ τους συναδέλφους του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ.κ. Α. Μαχαιρά, Γ. Νικολάου και Λ. Παπαστεφανάκη για την
πρόσκληση να συμμετάσχω στο εν λόγω πρόγραμμα. Επιπλέον, ευχαριστώ τον/την ανώνυμο/η
κριτή για τις βοηθητικές παρατηρήσεις του/της.
∗

1. Η παλαιότερη άποψη περί ισλαμικής πόλης αποτυπώνεται στο άρθρο του Grunebaum (1965).
Τη νεότερη προσέγγιση, αλλά και μια σύνοψη των παλαιότερων, μπορεί κανείς να βρει στα εξής
δημοσιεύματα: Abu-Lughod 1987 και Çelik 2000.
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τα αντίστοιχα αστικά κέντρα και τους κατοίκους της»2. Η δεύτερη άποψη τάσσεται
υπέρ της ύπαρξης ενός διττού μορφολογικού διαχωρισμού των πόλεων στην τέως
οθωμανική επικράτεια. Χρησιμοποιώντας το κριτήριο της αστικής μορφολογίας και
της οικίας, ο Γάλλος πολεοδόμος P. Pinon διέκρινε δύο τύπους πόλεων, την «αραβοϊσλαμική» και την «τουρκοβαλκανική». Ο γεωγραφικός άξονας, στον οποίο τέμνονται οι περιοχές, όπου κυριαρχούν οι δύο αυτοί τύποι, διατρέχει τη Μικρά Ασία από
τα βορειοανατολικά προς τα νοτιοδυτικά, με μια νοητή γραμμή από την Αττάλεια
μέχρι την Τοκάτη (μέσω Μούγλας, Αφιόν Καραχισάρ, Άγκυρας και Αμάσειας)3. Είναι
η «τουρκοβαλκανική» πόλη, η οποία, όπως σημειώνει και ο G. Veinstein – ακολουθώντας τη διάκριση του Pinon – αποτελεί τον χαρακτηριστικό τύπο «οθωμανικής
πόλης»4. Ουσιαστικά πρόκειται για την πόλη, που αναπτύχθηκε σε οθωμανικό περιβάλλον κατά την πρώιμη περίοδο επέκτασης του νέου κράτους, αφού αυτός ήταν ο
αρχικός χώρος διαμόρφωσης του οθωμανικού κρατικού παραδείγματος.
Μέσα στο πλαίσιο της αναζήτησης της «πρότυπης» οθωμανικής πόλης και της
ανάπτυξης του ευρύτερου επιστημονικού πεδίου της οθωμανικής αστικής ιστορίας
(Ottoman Urban History), τις τελευταίες δύο δεκαετίες αρκετοί επιστήμονες στράφηκαν στη μελέτη της πρώιμης οθωμανικής πόλης. Στόχος τους δεν είναι μόνο να βρουν
το πρότυπο πόλης, πάνω στο οποίο οι Οθωμανοί βασίστηκαν για να ασκήσουν την
πολιτική τους έναντι των πόλεων5, αλλά και να αντιληφθούν τους βασικούς άξονες
διαμόρφωσης της πρώιμης οθωμανικής αστικής πολιτικής, εφόσον η άποψη περί τυχαίας ανάπτυξης πλέον απορρίπτεται συλλήβδην από όλους τους ερευνητές6.
Ύστερα από τα παραπάνω είναι εύκολο να γίνει αντιληπτό γιατί η έρευνα των
πόλεων στα Βαλκάνια και τη Βιθυνία συγκέντρωσαν το πρόσφατο ενδιαφέρον των
μελετητών. Ειδικότερα για τα Βαλκάνια, η Θράκη, ως η πρώτη οθωμανική κατάκτηση, αποτέλεσε πρόσφορο έδαφος για τέτοιου είδους μελέτες, ανασύροντας, έτσι,
από την «ιστοριογραφική λήθη» τις μελέτες για τις βαλκανικές πόλεις7. Πρόσφατα
2. “...there does not exist a typical Ottoman, Arab, or Islamic city that imposes fundamentally unique
and thus ghettoizing characteristics upon all such urban centers and their inhabitants” (Eldem κ.ά.
1999, 15). Το άρθρο αυτό αποτελεί και την επιτομή της εκφραζόμενης άποψης των συγγραφέων
περί απουσίας ‘μιας’ οθωμανικής πόλης.
3. Pinon 2008, 146-7. Ο όρος «αραβοϊσλαμική» πόλη χρησιμοποιήθηκε από τον A. Raymond
(1994) και τον υιοθετεί ο Pinon. Ο όρος «τουρκοβαλκανική», όπως σημειώνει ο Pinon, πλάστηκε
από τον ίδιο ελλείψει άλλου καταλληλότερου.
4. Veinstein 2008, 217.
5. Βλ. ενδεικτικά, Boykov 2016α για την Προύσα και Kontolaimos 2016α για την Αδριανούπολη. Βασικό
δημοσίευμα για την αστική ανάπτυξη των τριών οθωμανικών πρωτευουσών παραμένει το Kuran 1996.
6. Για ένα πρόσφατο παράδειγμα της αναζήτησης πολεοδομικής λογικής στην ανάπτυξη μιας πρώιμης οθωμανικής πόλης, βλ. Bessi 2015.
7. Μέχρι την πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα η διεθνής ιστοριογραφία, αναφορικά με τη βαλκανική πόλη, στηριζόταν στη συνθετική μελέτη του Todorov (1988), ενώ σημαντικά είχαν εισφέρει οι

ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΣΎΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΏΙΜΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΉΣ ΙΣΤΟΡΊΑΣ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΊΝΩΝ

163

προτάθηκε ένα μοντέλο αστικής ανάπτυξης της πρώιμης οθωμανικής πόλης μέσα
στο ιστορικο-γεωγραφικό πλαίσιο των Βαλκανίων του 14ου αιώνα8. Σύμφωνα με το
μοντέλο, οι Οθωμανοί, αμέσως μετά την κατάληψη των βαλκανικών πόλεων, εντός
του τειχισμένου χώρου τους (κάστρο) μετέτρεπαν ένα ναό σε μικρό τέμενος (μετζίτι), όχι μόνο για τις λατρευτικές ανάγκες των νέων κυριάρχων, αλλά και για το συμβολικό χαρακτήρα που η πράξη είχε: η πόλη μετατρέπεται έτσι από χριστιανική σε
μουσουλμανική. Το τέμενος αυτό θα μπορούσε να εξυπηρετεί την οθωμανική φρουρά, η οποία διέμενε στην ακρόπολη. Ταυτόχρονα, οι μουσουλμάνοι έποικοι, μαζί με
τις νέες αρχές, εγκαθίσταντο εκτός του μεσαιωνικού τειχισμένου χώρου, όπου διαμόρφωναν το νέο αστικό (πολιτικό, οικονομικό, θρησκευτικό) κέντρο. Δύο ήταν
τα βασικά στοιχεία ανάπτυξης του νέου κέντρου: αφενός η ανέγερση πολυδύναμων
κτιρίων του τύπου «ζαβιγιέ-ιμαρέτ σχήματος Τ» και αφετέρου η ανέγερση του κεντρικού τεμένους (τζαμιού) στο εμπορικό κέντρο της νέας πόλης. Τα πρώτα προηγούνται χρονικά του δεύτερου9. Συνήθως χτίζονταν σε απομακρυσμένες από το νέο
κέντρο περιοχές, ορίζοντας τοπογραφικά τον οικισμένο χώρο. Αποτελούσαν το κέντρο επιμέρους οικιστικών συσσωματώσεων (συνοικιών) και συνοδεύονταν και από
άλλα κτίρια, κυρίως τα απαραίτητα για θρησκευτικούς (τελετουργικούς καθαρμούς)
και οικονομικούς (εισοδήματα) λόγους δημόσια λουτρά (χαμάμ). Τα κτίρια των «ζαβιγιέ-ιμαρέτ» χτίζονταν κατ’ αρχήν από μέλη των ημι-ανεξάρτητων πολέμαρχων (uç
bey), οι οποίοι είχαν διενεργήσει τις πρώτες οθωμανικές κατακτήσεις στα Βαλκάνια,
ως σύμβολα της παρουσίας τους. Το κεντρικό τέμενος της Παρασκευής θα μπορούσε να έπεται χρονικά ακόμη και αρκετές δεκαετίες από την οθωμανική κατάκτηση
και συμβόλιζε την παρουσία της κεντρικής εξουσίας στην πόλη. Γι’ αυτό και τέτοια
κτίρια ανεγείρονταν συνήθως από μέλη της σουλτανικής οικογένειας ή υψηλούς αξιωματούχους που εξαρτιόνταν από αυτήν. Σταθερό στοιχείο είναι ο χώρος ανέγερσής
του. Το τζαμί δέσποζε κτιριακά στη νέα πόλη, καθόριζε το νέο εμπορικό κέντρο και
βρισκόταν στο κέντρο των βασικών οδικών αξόνων. Το μοντέλο είναι λειτουργικό
και φαίνεται να βρίσκει εφαρμογή σε διάφορες πρώιμες οθωμανικές πόλεις, πέραν
μεμονωμένες έρευνες του πρωτοπόρου ολλανδού οθωμανολόγου Μ. Kiel, κυρίως για οθωμανικά
μνημεία διαφόρων πόλεων στα Βαλκάνια. Στον ελληνικό χώρο υπήρξαν τρεις αξιόλογες βιβλιογραφικές συμβολές στο πεδίο: α) η διδακτορική διατριβή του Δ. Καρύδη (1981) και το άρθρο που
συνέγραψε με τον Kiel για την Αττική (Καρύδης και Kiel 1988), β) στη συνέχεια οι αρκετές μελέτες
της Αλεξάνδρας Καραδήμου-Γερολύμπου, η οποία, αν και εστίασε στην περίοδο των οθωμανικών
μεταρρυθμίσεων, συνόψισε την έρευνα για την προνεωτερική φάση αστικής ανάπτυξης και τέλος
γ), τα Πρακτικά του συνεδρίου που διοργάνωσε το Ε.Ι.Ε. το 1984 με τίτλο: Νεοελληνική πόλη
(1985). Τις δύο τελευταίες δεκαετίες υπάρχει έντονο ενδιαφέρον και στην Ελλάδα για τη μελέτη
και ανάδειξη των οθωμανικών μνημείων, στην πρωτοπορία του οποίου βρίσκονται αρχιτέκτονες
και αρχαιολόγοι. Βλ. Μπρούσκαρη 2008 (βασική έκδοση του ΥΠ.ΠΟ.).
8. Boykov 2016β.
9. Για αυτά τα κτίρια, βλ. Kontolaimos 2016β.
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της Προύσας και της Αδριανούπολης10. Μέσα σε αυτό το ιστοριογραφικό πλαίσιο θα
μελετηθεί η περίπτωση των πρώιμων οθωμανικών Ιωαννίνων.

ΤΑ ΠΡΏΙΜΑ ΟΘΩΜΑΝΙΚΆ ΓΙΆΝΝΙΝΑ

Η μέχρι τώρα βιβλιογραφική έρευνα για τα πρώιμα οθωμανικά Γιάννινα χαρακτηρίζεται από ασάφειες. Παρ’ όλη την ούτως ή άλλως πλούσια παραγωγή τοπικών
ιστορικών για τα οθωμανικά Γιάννινα, φαίνεται ότι ένα μίγμα λόγων που συνοψίζεται στην απουσία γραπτών τεκμηρίων της εποχής και στην ύπαρξη πλούσιας και
αντιφατικής προφορικής παράδοσης συνιστά ανυπέρβλητο εμπόδιο στο σύγχρονο
ερευνητή της γιαννιώτικης ιστορίας11. Επιπλέον και πέραν των συχνών πυρκαγιών,
που συνέβαιναν σχεδόν σε κάθε οθωμανική πόλη, τα γεγονότα της εξέγερσης του
Διονυσίου Σκυλοσόφου (1611), της πολιορκίας του Αλή Πασά από τα σουλτανικά
στρατεύματα (1820-1822) και η μεγάλη πυρκαγιά του 1869, εμποδίζουν στο να διαγραφεί σήμερα ο πρώιμος οθωμανικός αστικός ιστός12. Ως παράδειγμα ας αναφερθεί ότι κανένα από τα περίπου 19 τζαμιά που καταγράφονται σε χάρτες, σχέδια ή
κείμενα της ύστερης οθωμανικής περιόδου δεν είναι εύκολο να χρονολογηθεί, αν
και όλα είναι χωρικά εντοπισμένα13. Ούτε οι παλιές φωτογραφίες τους βοηθούν στη
χρονολόγηση, δεδομένου ότι όλα φαίνεται να υπέστησαν καταστροφές και συνεπώς
ανακαινίσεις κατά τη διάρκεια της οθωμανικής περιόδου, ώστε η μορφή που έχουν
στις φωτογραφίες να μην ανταποκρίνεται στο αρχικό σχέδιό τους.
Αν και έχει διατυπωθεί η άποψη ότι η πρώτη οθωμανική εμπειρία της πόλης μπορεί να χρονολογηθεί το 1390/114, είναι μετά το 1430 που τα Γιάννινα ενσωματώθηκαν
10. Βλ. τρία πρόσφατα σχέδια κειμένων (drafts) του Μ. Hartmuth από μια ευρύτερη μελέτη για
τα Σκόπια. Τα κείμενα είναι ελεύθερα προσβάσιμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://univie.
academia.edu/MaximilianHartmuth (18/09/2017). Για την καθυστερημένη ανέγερση τζαμιών σε
μουσουλμανικές πόλεις της Μικράς Ασίας, βλ. Faroqhi 1984.
11. Βασικό βιβλίο για το θέμα είναι το Κουλίδας 2004. Στο έργο ο συγγραφέας καταγράφει όλη την
προγενέστερη τοπική βιβλιογραφία περί μουσουλμανικών μνημείων, ξεκινώντας από τους τοπικούς
ιστορικούς Π. Αραβαντινό και Ι. Λαμπρίδη του 19ου αιώνα και φτάνοντας στους νεότερους (Πυρσινέλλας, Σαλαμάγκας Δημητριάδης, Κανετάκης, Κορδώσης, Σμύρης). Αναδημοσιεύοντας, επίσης, ένα
πλούσιο υλικό από παλιές φωτογραφίες και χάρτες, ο Κ. Κουλίδας προσπαθεί να εντοπίσει και να χρονολογήσει τα μουσουλμανικά μνημεία των Ιωαννίνων. Μέσα από τις σελίδες του φαίνεται η πλούσια
και αντιφατική τοπική παράδοση, η οποία κυρίως στηρίζεται σε προφορικές μαρτυρίες και η οποία δίνει
συχνά διαφορετικές χρονολογήσεις στα οθωμανικά μνημεία. Από τα γραφόμενα, σε συνδυασμό με τα
όσα ο γράφων βρήκε στις πρώιμες οθωμανικές πηγές, προκύπτει ότι η τοπική μνήμη για την ιστορία της
πόλης φτάνει προς τα πίσω μέχρι τον 17ο αιώνα, αγνοώντας ή συγχέοντας τα προγενέστερα.
12. Για την πυρκαγιά του 1869 και τη σημασία στην πολεοδομική ιστορία των Ιωαννίνων, βλ.
Καραδήμου-Γερολύμπου 1997, 128.
13. Κουλίδας 2004, 215-7, όπου κατάλογος των τζαμιών.
14. Κουλίδας 2004, 229 και πρόσφατα Kılıç 2016.
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πλήρως στο οθωμανικό κράτος ύστερα από συνθήκη, και έγιναν πρωτεύουσα διοικητικής περιφέρειας (σαντζακιού)15. Η εικόνα της μεσαιωνικής πόλης, την οποία συνάντησαν οι νέοι κυρίαρχοι, μπορεί να συνοψιστεί στα ακόλουθα16. Ο κύριος οικισμένος
χώρος ήταν το κάστρο, το οποίο καταλάμβανε μια έκταση γύρω στα 20 εκτάρια (περίπου 200 στρέμματα). Ο χώρος ήταν ιδιαίτερα ευρύς σε σχέση με την εικόνα που έχουμε
για τις άλλες υστερομεσαιωνικές πόλεις και εξηγεί το πολυάνθρωπο της πόλης για τα
δεδομένα της εποχής. Οι δύο οχυρές θέσεις των λόφων στα βορειοανατολικά και νοτιοανατολικά προσέδιδαν επιπλέον ασφάλεια στην πόλη, με δεδομένη την ύπαρξη της
λίμνης και τη δυσκολία πρόσβασης στο κάστρο από τα ανατολικά. Η ύπαρξη ακρόπολης στο βορειοανατολικό άκρο ήδη από τον 11ο αιώνα θεωρείται βέβαιη, όπως επίσης
και η τοποθέτηση του μητροπολιτικού ναού του Ταξιάρχη στο νοτιοανατολικό άκρο,
το οποίο τειχίστηκε αργότερα επί Αλή Πασά. Έτσι, είχαν διαμορφωθεί τα δύο κέντρα
της βυζαντινής παρουσίας στην πόλη, το πολιτικό στα βορειοανατολικά και το εκκλησιαστικό στα νοτιοανατολικά17. Η λειτουργία αγοράς εντός του κάστρου καθιστά το
ερώτημα της εκτός των τειχών κατοίκησης δυσκολοαπάντητο. Έχουν διατυπωθεί και
οι δύο απόψεις, περί κατοίκησης εκτός του κάστρου και περί μη εξόδου των Ιωαννιτών
εκτός αυτού πριν από την οθωμανική κατάκτηση18. Φαίνεται, πάντως, ότι τουλάχιστον
υπήρχαν εμπορικά προάστια εκτός του κάστρου. Ακόμη κι έτσι, όμως, δύσκολα μπορεί
να υποστηριχθεί ότι ο εκτός του κάστρου χώρος είχε σταθερή κατοίκηση.
Αν και τα Γιάννινα δεν ήταν η πρώτη ή η μόνη πόλη που κατακτήθηκε κατόπιν
συμφωνίας, είναι η μόνη για την οποία διαθέτουμε το οθωμανικό έγγραφο (ορισμό)
που αναφέρει τα άρθρα για την παραχώρηση της πόλης19. Εκτός από τη διατήρηση των
χριστιανών εντός του κάστρου και το σεβασμό από τους Οθωμανούς όλων των ναών,
οι κατακτητές συμφώνησαν να μην ανεγείρουν (ή μετατρέψουν ναό σε τέμενος) ούτε
ένα μετζίτι (μασγίδι στην πηγή) εντός του κάστρου. Αυτή η διάταξη θέτει το ερώτημα
αν και κατά πόσο εγκαταστάθηκε έστω φρουρά στην ακρόπολη. Το ερώτημα καθίσταται δυσκολότερο να απαντηθεί, αν σημειωθεί ότι σε κατάστιχο κεφαλικού φόρου του
1491/2, μεταξύ των χριστιανικών ομάδων που καταχωρούνται ως υπόχρεοι, καταχω-

15. Για την κατάκτηση της πόλης από τους Οθωμανούς, βλ. συγκεντρωμένη την πλούσια βιβλιογραφία περί του θέματος στο Osswald 2011, 289-93. Δεν υπάρχουν πηγές κατά τον 15ο αιώνα που
να πιστοποιούν ότι τα Γιάννινα ήταν έδρα σαντζακιού, ωστόσο φαίνεται σχεδόν βέβαιο ότι όπως
και αργότερα, έτσι και τον 15ο αιώνα αποτελούσε την έδρα της διοίκησης του νότιου τμήματος της
Ηπείρου (Osswald 2011, 375-6).
16. Για τα μεσαιωνικά Γιάννινα το βασικό βιβλίο είναι του Κορδώση (2003). Ειδικότερα για το
κάστρο, βλ. Κανετάκης 1994. Κωνστάντιος 1997. Παπαδοπούλου 2015.
17. Κιουσοπούλου 2013, 46.
18. Για την πρώτη άποψη, βλ. ενδεικτικά Κανετάκης 1994, 55, 62 και για τη δεύτερη Κορδώσης
2003, 101-2 και 126.
19. Για τον προνομιακό ορισμό του Σινάν Πασά, μπεηλέρμπεη Ρούμελης το 1430, βλ. Rigo 1998.
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ρούνται και οι «φύλακες του κάστρου των Ιωαννίνων» (vilayet-i hisse-i mustahfızan-ı
kala-ı Yanina)20. Κατά συνέπεια, το σημαντικό ερώτημα της ύπαρξης ή όχι φρουράς
εντός της ακρόπολης δεν μπορεί να απαντηθεί. Πάντως, ακόμη και να αποδειχθεί η
ανυπαρξία οθωμανικής φρουράς κατά τον 15ο αιώνα, δεν σημαίνει ότι αυτή η προνομιακή διάταξη παρέμεινε σε ισχύ μέχρι την εποχή του Διονυσίου Σκυλοσόφου, αφού
ήδη τη δεκαετία του 1520 υπήρχε οθωμανική φρουρά 39 στρατιωτών μαζί με ιμάμη,
ιεροκήρυκα (hatib), επιστάτη (kethüda) και τον φρούραρχο (dizdar)21.
Η δημογραφική εικόνα της πόλης κατά τον 16ο αιώνα βεβαιώνει ότι στα Γιάννινα,
αλλά και στην ευρύτερη περιφέρεια, δεν διενεργήθηκαν μουσουλμανικοί εποικισμοί.
Ως εκ τούτου, οι λίγοι μουσουλμάνοι της πόλης εγκαταστάθηκαν εξαρχής εκτός του
κάστρου, όπως ήταν η συνήθης πρακτική τους και όπως προέβλεπε ο ορισμός που
είχε εκδοθεί από τον Οθωμανό κατακτητή της πόλης, Σινάν Πασά. Σταθερά κατά
τον 16ο αιώνα οι μουσουλμάνοι αποτελούσαν το 10% του πληθυσμού της πόλης,
συνυπολογίζοντας στο ποσοστό και τους άνδρες της φρουράς22. Η προέλευσή τους
λόγω αφενός ανυπαρξίας πηγών και αφετέρου του μικρού δημογραφικού αναστήματος δεν μπορεί να διακριβωθεί. Μέχρι τα τέλη του 16ου και κυρίως τις αρχές του
17ου αιώνα οι μουσουλμάνοι θα προέρχονταν από γειτονικές περιοχές, χωρίς να είναι
σαφές αν ήταν προϊόντα εξισλαμισμών.
Παρά το μικρό αριθμό μουσουλμάνων, τα οθωμανικά Γιάννινα αναπτύχθηκαν
εκτός κάστρου. Μέσα από μια αργή διαδικασία οθωμανοποίησης του χώρου, η πόλη
σταδιακά άλλαξε όψη. Η μετακίνηση του εμπορικού και πολιτικού κέντρου εκτός
κάστρου συμπαρέσυρε και είτε την έξοδο χριστιανών από το κάστρο είτε την έλευση
χριστιανών από την περιφέρεια, ώστε να δημιουργηθεί η νέα πόλη. Πώς όμως αναπτύχθηκε ο νέος χώρος; Ποια δημόσια κτίρια σήμαναν κατ’ αρχήν το χώρο;
Η πρωιμότερη πηγή που έχει ως τώρα βρεθεί και δίνει μια γενική εικόνα των
δημοσίων κτιρίων, είναι ένα οθωμανικό φορολογικό κατάστιχο συνοπτικής μορφής
(icmal tahrir defteri), συνταγμένο στα τέλη της δεκαετίας του 1520. Στη σημείωση
αμέσως μετά από την καταχώριση της πόλης των Ιωαννίνων γράφεται ότι υπήρχαν
στην πόλη ένα τζαμί, τρία μετζίτια και ένα χαμάμ (λουτρό) στην αγορά. Το χαμάμ
θα πρέπει να ταυτίζεται με αυτό που έχτισε στην πόλη ο Ιλιάς Μπέης, γαμπρός του
σουλτάνου Μουράτ Β΄, πρώτος σταβλάρχης του σουλτάνου Βαγιαζήτ Β΄ και ιδρυτής
της Κοριτσάς. Στο ευαγές ίδρυμα (βακούφι) που ο ίδιος είχε ιδρύσει το 1505, τα έσοδα του χαμάμ θα πήγαιναν για τη συντήρηση του πτωχοκομείου (ιμαρέτ) που ο ίδιος
20. Todorov και Velkov 1988, 115-6.
21. ΤΤ 367, 275. Μόνο μια μικρή ομάδα δέκα ατόμων αφορολόγητων χριστιανών καταχωρίζεται
χωριστά από τους υπολοίπους, οι οποίοι εξαιρούνταν των έκτακτων φόρων (αλλά όχι του κεφαλικού), γιατί πρόσφεραν διάφορες υπηρεσίες στο κάστρο (οικοδομικές, ξυλουργικές και παρασκευής
ψωμιού). Βλ. ΤΤ 367, 276.
22. ΤΤ 367, 260-1. Delilbaşı 1997, 6-8, όπου και η εικόνα του καζά.
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είχε ανεγείρει στην Κοριτσά23. Άρα το χαμάμ θα πρέπει να ανεγέρθηκε γύρω στο
1500. Η θέση του πιθανώς θα βρισκόταν στα βόρεια του νέου εμπορικού κέντρου,
εκεί που είχε αναπτυχθεί αργότερα η χριστιανική συνοικία «Χαμάμ».
Για το τζαμί, αν και τίποτε δεν μπορεί να τεκμηριωθεί με ακρίβεια, υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι ήταν το αναφερόμενο στην τοπική παράδοση ως «Χουνκιάρ» ή
«Παζάρ» ή «Μπαϊρακλί», το οποίο βρισκόταν στη συμβολή των οδών Βύρωνος και
Ανεξαρτησίας, στο ανοιχτό πλάτωμα απέναντι από τη δυτική πύλη του κάστρου, δεσπόζοντας και ορίζοντας το χώρο της αγοράς, δηλαδή του εμπορικού και θρησκευτικού κέντρου της πόλης. Πέραν της ονομασίας «Χουνκιάρ» (hünkâr = ηγεμόνας) που
δείχνει ότι επρόκειτο για σουλτανικό κτίσμα, μόνο η μαρτυρία των οθωμανικών επετηρίδων (salname) στηρίζει την άποψη ότι επρόκειτο για κτίσμα του Βαγιαζήτ του
Β΄24. Μια έμμεση ένδειξη περί της χρονολόγησης μπορεί να σχετίζεται με το πρόσωπο ενός διοικητή των Ιωαννίνων. Ο δεύτερος ως τώρα παλαιότερος χρονολογικά
διοικητής Ιωαννίνων ήταν ο Μουσταφά Μπέης το 150325. Επρόκειτο για το γιο του
πανίσχυρου Μ. Βεζίρη Κοτζά Νταβούτ Πασά και γαμπρό του σουλτάνου Βαγιαζήτ
Β΄26. Ενδεχομένως η παρουσία αυτού του σημαντικού προσώπου στην πόλη οδήγησε
στην ανέγερση του τζαμιού από τον ίδιο, ή και από τον σουλτάνο πεθερό του. Ας σημειωθεί ότι η ανέγερση του κεντρικού τζαμιού της πόλης περίπου πενήντα χρόνια μετά
την κατάκτηση δεν είναι καθόλου περίεργο, πολύ περισσότερο αν συνυπολογιστεί ο
μικρός αριθμός της ντόπιας μουσουλμανικής κοινότητας.
Για τα τρία μετζίτια οι υποθέσεις είναι περισσότερο επισφαλείς. Στην ταύτιση των δύο
από αυτά μπορεί να βοηθήσει το επόμενο σωζόμενο φορολογικό κατάστιχο αναλυτικής
μορφής (mufassal tahrir defteri) του 1564, στο βαθμό που τα τριάντα χρόνια που μεσολάβησαν, όπως δεν άλλαξε ο πληθυσμός της μουσουλμανικής κοινότητας, δεν άλλαξε
και η κτιριακή εικόνα27. Στον κατάλογο των βακουφιών της πόλης αναφέρεται το χρηματικό βακούφι του αποθανόντα Πιρί Τσαούς, του οποίου τα έσοδα προορίζονταν για
τη συντήρηση του μετζιτιού που υπήρχε εντός του κάστρου και κοντά στο φρούριο28. Η
23. Το βακούφι του καταχωρείται στο ίδιο κατάστιχο ΤΤ 367, 275. Για το πρόσωπο και το βακούφι
του, βλ. Gökbilgin 1952, 426-8 και Gallotta 1996.
24. Βλ. τον παλαιότερο Salname-i Vilayet-i Yanya, Κωνσταντινούπολη 1288/1871, 104. Για τις απόψεις που έχουν υποστηριχθεί περί του τζαμιού, βλ. Κουλίδας 2004, 124-35 και Σμύρης 2000, 32-5.
25. Ο πρώτος ήταν ο Φαΐκ Πασάς, που αναφέρεται σε πηγή του 1479 (Osswald 2011, 308). Το
ακατανόητο Faid του κειμένου θα πρέπει να διορθωθεί στο ορθό Faik. Για το ίδιο πρόσωπο ως
διοικητή της πόλης το 1496-1500 και ως «Φαΐτ», βλ. Κουλίδας 2002, 301. Δεν συνυπολογίζουμε
στον κατάλογο τους γιους του Γαζή Εβρενός, Αλί και Ισά, οι οποίοι, σύμφωνα με την τοπική βιβλιογραφία διετέλεσαν διοικητές της πόλης το 1434 και 1455 αντίστοιχα, γιατί δεν τους συναντήσαμε
σε κάποια πηγή (πβ. Κουλίδας 2002, 301).
26. Reindl 1982, 87, 97, 172, 176 υποσημ. 74.
27. Εκδόθηκε στο Delilbaşı 1997.
28. ΤΤ 350, 698: nefs-i Yanya’da kala’da dahilinde ve hisar kurbinde vakı olan mescidine vakf etmişdir.
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σημείωση είναι σαφής μέσα στη γενικότητά της: υπήρχε (ανεγερμένο ή μετατραπέν
από ναό) μετζίτι λίγο έξω από την ακρόπολη τουλάχιστον στα μέσα του 16ου αιώνα.
Η πληροφορία συνδυάζεται πολύ καλά με την ύπαρξη οθωμανικής φρουράς εντός
του κάστρου ήδη από το 1530. Αυτό σημαίνει ότι η προνομιακή διάταξη του ορισμού
του Σινάν Πασά έναν αιώνα μετά την έκδοσή του είχε σταματήσει να ισχύει. Έτσι, τα
Γιάννινα ακολούθησαν το γενικό μοντέλο των πρώιμων οθωμανικών πόλεων έχοντας στην ακρόπολή τους φρουρά και ένα μετζίτι για τις ανάγκες της. Αν ισχύουν
τα παραπάνω, τότε εκτός κάστρου και πριν από την ανέγερση του τζαμιού επί Βαγιαζήτ Β΄ υπήρχαν δύο τουλάχιστον μετζίτια που εξυπηρετούσαν τις ανάγκες της
ολιγάριθμης μουσουλμανικής κοινότητας της πόλης. Για το δεύτερο μετζίτι – και το
πρώτο εκτός τειχών – μπορούμε να διατυπώσουμε κάποια υπόθεση με βάση τον ίδιο
κατάλογο βακουφιών του καταστίχου του 1564. Το χρηματικό βακούφι του αποθανόντα Μπεχράμ Πασά συντηρούσε το μετζίτι και το σπουδαστήριο (muallimhane)
που βρίσκονταν στη συνοικία «Σαράι»29. Η πληροφορία επιβεβαιώνει την τοπική
παράδοση, σύμφωνα με την οποία υπήρχε τέμενος με άλλο όνομα «Ισλιάμ» στην ίδια
συνοικία30. Σύμφωνα με την τοπική παράδοση, το τέμενος ανεγέρθηκε κοντά σε ναό
του Αγ. Ιωάννη Θεολόγου το 1554 ή 1559 από κάποιον «Ισλάμ» και μετατράπηκε
σε τζαμί από τον Μπεχράμ Πασά, διοικητή της πόλης στις αρχές του 17ου αιώνα. Η
τελευταία πληροφορία δεν μπορεί να ισχύει. Κατά συνέπεια, το μετζίτι του Μπεχράμ
Πασά που βρισκόταν στη συμβολή των οδών Βαλαωρίτου και Πουκεβίλ, δυτικά της
πλατείας Ζαλόγγου, ανεγέρθηκε τουλάχιστον στο πρώτο μισό του 16ου αιώνα και
ενδεχομένως είναι ένα από τα τρία αναφερόμενα στο κατάστιχο του 1530. Δεν είναι
τυχαίο ότι το μετζίτι βρισκόταν κοντά στο νέο κέντρο της πόλης. Για την αναζήτηση
του τρίτου μετζιτιού θα αναφέρουμε ένα όνομα, Ουμούρ Μπέης. Επρόκειτο για ένα
πρόσωπο, παντελώς απόν από την τοπική ιστοριογραφική παράδοση, στο όνομα
του οποίου ονοματοδοτήθηκε η μοναδική μουσουλμανική συνοικία τη δεκαετία του
152031. Η μόνη αναφορά σε ομώνυμο τζαμί εντοπίστηκε σε διοριστήριο έγγραφο
(βεράτι) ιεροκήρυκα του τζαμιού, χρονολογούμενο το 167732. Προφανώς το κτίσμα
διασώθηκε με το όνομα του ανακαινιστή του και έτσι δεν μπορεί να ταυτιστεί με τα
αναφερόμενα τζαμιά της ύστερης οθωμανικής περιόδου.
29. ΤΤ 350, 696.
30. Κουλίδας 2004, 168-73· Σμύρης 2000, 35-6. Το πρόσωπο του Μπεχράμ Πασά δεν μπορεί να
ταυτιστεί σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα. Πιθανώς επρόκειτο για κάποιον υψηλόβαθμο
αξιωματούχο του πρώτου μισού του 16ου αιώνα.
31. ΤΤ 367, 260.
32. Βλ. την ηλεκτρονική πλατφόρμα των οθωμανικών εγγράφων του αρχείου του Τόπκαπι (http://
topkapisarayi.gov.tr/tr/saray-arsivi-evrak (3/10/2017) με τα στοιχεία: φάκ. αρ.: 642 έγγρ. αρ.: 23 File No:
277 Case No: 23 Date: 1088.B.26/24.9.1677. Για το τζαμί, χωρίς καμιά παραπομπή σε πηγή, βλ. Ayverdi
1982, 295 (αρ. 2971), ενώ στη 296 (αρ. 3012) υπάρχει εξίσου γενική αναφορά σε ομώνυμο ζαβιγιέ.
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Πέραν αυτών των κτιρίων, στις αρχές του 16ου αιώνα υπήρχαν και δύο τουλάχιστον μουσουλμανικά μοναστήρια (ζαβιγιέ), του Σινάν Τσελεμπί και του Ισά Μπέη
γιου Εβρενός33. Το δεύτερο κτίσμα ταυτίζεται με τα σωζόμενα ερείπια του τεκέ στην
οδό Μαβίλη. Η ένταξη του κτίσματος στο βακούφι του γιου του Γαζή Εβρενός, Ισά,
ενδεχομένως υποδεικνύει μια μεταγενέστερη ανέγερση από το έτος 1390/1 που έχει
προταθεί. Σε κάθε περίπτωση, η θέση του κτίσματος βρισκόταν στα όρια του οικισμένου χώρου των πρώιμων οθωμανικών Ιωαννίνων και κατά τούτο ερμηνεύεται
θαυμάσια η χωροθέτησή του. Ο άλλος ζαβιγιές είναι τελείως απών από την τοπική
ιστοριογραφία και ως εκ τούτου δεν μπορεί να χωροθετηθεί. Πιθανώς πρόκειται για
έναν από τους εφτά τεκέδες που αναφέρονται στην τοπική βιβλιογραφία, ο οποίος
είχε εν τω μεταξύ αλλάξει όνομα. Ιδρυτής του, πάντως, ήταν ο ήδη αποθανών τη
δεκαετία του 1520 Σινάν Τσελεμπί, ενώ σταθερά εμφανίζεται στις οθωμανικές πηγές
του 16ου αιώνα34. Το ότι τα εισοδήματα του ομώνυμου βακουφιού ήταν αγροτικά,
ίσως υποδεικνύει μια χωροθέτηση του κτίσματος στην άκρη του τότε οικισμένου
χώρου, όπως είχε συμβεί και με τον άλλο ζαβιγιέ του Εβρενός.
Η αναφορά σε μια συνοικία «Σαράι» στο κατάστιχο του 1564, η οποία είναι γνωστή και χωροθετημένη από την τοπική βιβλιογραφία λίγο βορειότερα του τζαμιού
Μπαϊρακλί, υποδηλώνει ότι σε εκείνο το σημείο θα πρέπει να βρισκόταν το διοικητήριο της πόλης κατά την πρώιμη οθωμανική περίοδο. Αν αληθεύει αυτή η υπόθεση,
τότε είναι λογικό να υποστηριχθεί ότι το κτίριο αυτό, που συμβόλιζε την πολιτική
εξουσία, βρισκόταν στο νέο εμπορικό, θρησκευτικό και πολιτικό κέντρο που διαμορφώθηκε μετά την οθωμανική κατάκτηση απέναντι από τη δυτική πύλη του μεσαιωνικού κάστρου, σε σημείο όπου ενώνονταν οι βασικές οδικές αρτηρίες προς βορρά, νότο και δυτικά. Έτσι, οι Οθωμανοί, σε αυτό το στοιχείο της αστικής πολιτικής
τους δεν πρωτοτύπησαν στα Γιάννινα και ενώ εγκατέστησαν κάποια στιγμή φρουρά
εντός της ακρόπολης, μετέφεραν το πολιτικο-διοικητικό κέντρο εκτός των τειχών.
Η μετακίνηση του αστικού κέντρου extra muros είχε ως επίπτωση την εκεί εγκατάσταση και χριστιανών. Πράγματι, η νέα πόλη αναπτύχθηκε κυρίως με τη συμμετοχή του χριστιανικού στοιχείου, όπως αποδεικνύεται από τις οθωμανικές πηγές του
16ου αιώνα. Στα φορολογικά κατάστιχα της δεκαετίας του 1520, του 1564 και του
1579 καταχωρούνται αντίστοιχα 38, 36 και 31 χριστιανικές συνοικίες. Οι ονομασίες
των συνοικιών χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: σε αυτές που φέρουν το όνομα κάποιου ναού ή αγίου, και στις υπόλοιπες. Ορθά, κατά την άποψή μας, ταυτίστηκαν
οι πρώτες με συνοικίες εντός του κάστρου και οι δεύτερες με τις εκτός35. Σχηματικά
33. ΤΤ 367, 276.
34. ΤΤ 367, 276. ΤΤ 350, 696. Κατάλογος των εφτά τεκέδων υπάρχει στο: Κουλίδας 2004, 234-4. Για τον
ζαβιγιέ του Σινάν Τσελεμπί, βλ. Ayverdi 1982, 296 (αρ. 3007), ενώ στη σ. 295 (αρ. 2967) υπάρχει μια γενική αναφορά για ύπαρξη ομώνυμου τζαμιού. Για τον ζαβιγιέ βλ. και Çal 2010, 114, όπου απλή αναφορά.
35. Κορδώσης 2003, 315-8. Κορδώσης 2004.
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γράφοντας και χωρίς να έχουν ταυτιστεί οι συνοικίες, θα λέγαμε ότι οι μισές βρίσκονταν εντός του κάστρου και οι άλλες εκτός, ήδη από τη δεκαετία του 1520. Η εικόνα
αυτή οδηγεί στο να διατυπωθεί η υπόθεση της εκτός του κάστρου εγκατάστασης χριστιανών τουλάχιστον από τον 15ο αιώνα, αν όχι και νωρίτερα. Αν και όλα τα ονόματα
των ναών δεν έχουν ταυτιστεί από την τοπική παράδοση36, το πιο εντυπωσιακό είναι
ότι ούτε τα τοπωνύμια εκτός του κάστρου, με βάση τα οποία ονοματίστηκαν οι χριστιανικές συνοικίες του 16ου αιώνα, διασώθηκαν. Στον πίνακα 1 αποτυπώνονται οι συνοικίες, όπως καταχωρήθηκαν σε τρία φορολογικά κατάστιχα του 16ου αιώνα και άλλα
δύο κατάστιχα κεφαλικού φόρου (cizye defterleri) του 16ου και του 17ου αιώνα.
Το σημαντικό στοιχείο που προκύπτει από την καταχώρηση των χριστιανικών
συνοικιών είναι η επιβεβαίωση της εξόδου των χριστιανών από το κάστρο μετά την
εξέγερση του Διονυσίου Σκυλοσόφου το 1611. Με πλαγιασμένα στοιχεία είναι οι
συνοικίες με ονομασίες ναών, οι οποίες, ενώ καταχωρούνται ως χριστιανικές μέχρι
το 1597, δεν καταχωρούνται στο κατάστιχο του 1642, επιβεβαιώνοντας και με αυτό
τον τρόπο την ταύτιση των συνοικιών με ονόματα ναών στις εντός του κάστρου. Πέραν αυτών και εφόσον εκκρεμεί η ταύτιση συνοικιών εκτός του κάστρου, δεν μπορεί
να διαγραφεί η πορεία οικιστικής ανάπτυξης του extra muros χώρου37. Υποθέτουμε
ότι οι χριστιανοί είχαν εγκατασταθεί κατά μήκος του κεντρικού οδικού άξονα βορρά-νότου, ο οποίος διέρχεται παράλληλα με τη δυτική πλευρά του κάστρου. Η από
το 1564 και εξής σταθερά καταγραμμένη συνοικία «Κοκκινόχωμα» υποθέτουμε ότι
ταυτίζεται με τη συνοικία «Πλινθοκοπείου», η οποία βρισκόταν στη νότια περιοχή εκτός του κάστρου. Οι επίσης σταθερά καταγραμμένες συνοικίες «Τσιγαρά» και
«Χαμάμ» τοποθετούνται στην αμέσως δυτική του κάστρου περιοχή, στο νέο εμπορικό κέντρο38. Η ονοματολογία των χριστιανικών συνοικιών φαίνεται να διαφέρει τον
16ο και τον 17ο αιώνα, γιατί μόνο στις τελευταίες οθωμανικές πηγές καταχωρούνται
γνωστές από την τοπική βιβλιογραφία συνοικίες, όπως Κανλί Τσεσμέ, Λιθαρίτσια,
Λιβαδιώτη, Λεύκα και Αγ. Μαρίνα39.
Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να βοηθά στην ταύτιση των συνοικιών «Μεγάλου και Μικρού Μοναστηριού» (Manastır-ı Büzurg maa Küçük), ούτε και της Μητρόπολης, δεδομένου ότι αμφότερες οι συνοικίες καταχωρίστηκαν και μετά το 1611.
Αν η ύπαρξη της Μητρόπολης μετά το 1611 είναι ευεξήγητη, δεδομένου ότι ακόμη
και να άλλαζε ο μητροπολιτικός ναός θέση, παρέμενε στη διοικητική ορολογία ως
36. Βλ. μια προσπάθεια να σχηματιστεί ένας κατάλογος των εντός των τειχών ναών και μοναστηριών στο Βρανούσης 1968, 40-6. Σύμφωνα με τον ίδιο, 18 από τους ναούς του καταλόγου του
βρίσκονταν σαφώς εντός του κάστρου.
37. Για μια προσπάθεια παρακολούθησης της οικιστικής εξέλιξης των Ιωαννίνων καθ’ όλη την εδώ
εξεταζόμενη περίοδο βλ. Κουρμαντζής 1985, 490-7 και Κανετάκης 1994, 55-66.
38. Κορδώσης 2004, 190-1.
39. Αναλυτικός κατάλογος με σχολιασμό των συνοικιών των Ιωαννίνων στο Κανετάκης 1994, 133-51.
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Simandrino maa Kravat

Sarayı

Lefka

Lisariça

Livadiyoti

Turkopaluko

Tekür Pazarı

Aya Marina

Kurada

1642
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μητρόπολη, η ύπαρξη του μοναστηριού σε όλα τα κατάστιχα υποδεικνύει ότι αυτό
βρισκόταν εκτός των τειχών. Αν ισχύει η υπόθεση, τότε το Μικρό Μοναστήρι θα
πρέπει να ταυτίζεται με τη μονή Αρχιμανδρείου, η οποία αναφέρεται στις πηγές του
16ου αιώνα. Αντίθετα, το Μεγάλο Μοναστήρι, το οποίο δεν καταχωρείται μετά το
1597, ενδεχομένως βρισκόταν εντός του κάστρου40. Για τη θέση της Μητρόπολης
έχουν γραφτεί αρκετά και δεν μπορούμε με βάση τα στοιχεία των οθωμανικών καταστίχων να προσθέσουμε κάτι καινούργιο41. Το μόνο ενδιαφέρον στοιχείο για την προ
το 1611 ταύτισή της είναι η αναφορά στο φορολογικό κατάστιχο της δεκαετίας του
1520 σε «βακούφι του μοναστηριού του Αρχαγγέλου, [το οποίο βρισκόταν] στην κατοχή του μητροπολίτη Ιωαννίνων» (vakf-ı manastır-ı Arhangel deryed-i metrepolit-i
Yanya)42. Δεδομένου ότι ο όρος «μοναστήρι» (manastır) στα οθωμανικά φορολογικά
κατάστιχα δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη το μοναστήρι, αλλά μπορεί να εννοεί και το
μητροπολιτικό κτίριο, το οποίο προσομοίαζε με μοναστήρι, εύκολα συνάγεται ότι η
μητρόπολη των Ιωαννίνων το 1520 ήταν ο ναός του Ταξιάρχη εντός του κάστρου. Το
βακούφι δεν αναφέρεται στις μεταγενέστερες πηγές.
Η κοινωνία της πόλης δεν μπορεί να ανασυσταθεί ποιοτικά, καθώς δεν είναι
γνωστά ονόματα οικογενειών πριν, αλλά κυρίως μετά την οθωμανική κατάκτηση.
Στο κατάστιχο του 1564, στο οποίο καταχωρούνται για πρώτη φορά ονόματα κατοίκων, αυτά έχουν τη μορφή προσωπωνυμίου και πατρωνύμου, ώστε να είναι αδύνατο
να αποκατασταθούν οικογένειες. Η πληθυσμιακή εικόνα της πόλης κατά τον 16ο
αιώνα αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα43:
ΠΊΝΑΚΑΣ 2: Ο ΠΛΗΘΥΣΜΌΣ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΊΝΩΝ ΚΑΤΆ ΤΟΝ 16Ο ΑΙΏΝΑ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ / ΕΤΟΣ
Μουσουλμάνοι
Χριστιανοί

περ. 1530

%

1564

%

1579

%

180

6

232

4,2

212

5,8

2.820

94

5.324

95,8

3.292

90,4

136

3,8

3.640

100

Εβραίοι
ΣΥΝΟΛΟ

3.000

100

5.556

100

Από τον πίνακα δεν είναι δυνατό να αιτιολογηθεί η μεγάλη αυξομείωση στον
40. Για τη μονή Αρχιμανδρείου, βλ. Κανετάκης 1994, 94-5 και Κορδώσης 2003, 126 και 140-3, όπου
όμως ταυτίζει το Μοναστήρι με τη μονή Παντοκράτορα εντός των τειχών.
41. Κορδώσης 2003, 114-5, 117-8, 310-4. Για τα μοναστήρια των Ιωαννίνων και ιδιαιτέρως για τη
μονή Αρχιμανδρείου, βλ. Κορδώσης 2003, 137-44.
42. ΤΤ 367, 276. Στο βακούφι εντάσσονταν ως περιουσία ένα ιχθυοτροφείο (talyan) και 10 στρέμματα κήπου (10 dönüm-i bağçe).
43. Ο συντελεστής που χρησιμοποιήθηκε για να μετατραπούν οι φορολογικές ομάδες των
καταστίχων (hane) σε άτομα, είναι το 4.
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χριστιανικό πληθυσμό μέσα σε διάστημα πενήντα χρόνων, ούτε και γιατί καταχωρούνται για πρώτη φορά οι Εβραίοι το 1579 και όχι νωρίτερα44. Παρ’ όλο που στους
μουσουλμάνους δεν προστέθηκε η φρουρά, στοιχείο που θα ανέβαζε σε περίπου 10%
το μουσουλμανικό πληθυσμό, η καταφανής πληθυσμιακή υπεροχή των χριστιανών
ήταν ένα σταθερό στοιχείο καθ’ όλη την πρώιμη οθωμανική περίοδο. Ίσως πιο ενδιαφέρων είναι ο μικρός αριθμός του συνόλου των φορολογούμενων κατοίκων της πόλης σε σχέση με τους αριθμούς που παραδίδονται για την πόλη κατά τον 18ο αιώνα45.
Αυτό ίσως οφείλεται στο ότι κατά τον 16ο αιώνα η πόλη δεν είχε ακόμη αναπτυχθεί
εμπορικά, ώστε να προσελκύσει χριστιανούς από τα γύρω ή τα πιο απομακρυσμένα
χωριά46. Αν θελήσουμε να συνδυάσουμε τον πληθυσμό με τον οικισμένο χώρο, ας
σημειωθεί προεξαγγελτικά ότι οι πολεοδόμοι έχουν δεχθεί μια αναλογία 50-100 ατόμων/εκτάριο για τις προνεωτερικές οθωμανικές πόλεις47. Η έκταση του οικισμένου
χώρου την εποχή που περνά από την πόλη ο Οθωμανός περιηγητής Εβλιγιά Τσελεμπί (1670) δίνεται μέσα από κάποια τοπόσημα, τα οποία μπορούν να χωροθετηθούν.
Έτσι, η εκτός των τειχών πόλη οριοθετούταν, κατά τον Εβλιγιά Τσελεμπί, από τα
τζαμιά Γιουσούφ Αγά και Μπαϊρακλί και τις συνοικίες Σαράι και Κανλί Τσεσμέ48. Η
έκταση αυτή υπολογίζεται γύρω στα 1.000 στρέμματα ή 100 εκτάρια. Αν υπολογιστούν 50-100 άτομα το εκτάριο, τότε προκύπτει για την εκτός κάστρου πόλη ένας
πληθυσμός περίπου 5-10.000 κατοίκων. Ο αριθμός φαίνεται λογικός, δεδομένης της
μεγάλης (αλλά αγνώστου μεγέθους) αύξησης του μουσουλμανικού πληθυσμού κατά
τον 17ο αιώνα. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ήδη από την εποχή του Εβλιγιά Τσελεμπί, και πολύ περισσότερο κατά τον 18ο αιώνα, μεγάλος αριθμός χριστιανών και
Εβραίων ήταν μη μόνιμοι κάτοικοι – ως εμπορευόμενοι στην πόλη – και ως εκ τούτου δεν θα καταχωρούνταν στα κατάστιχα της πόλης.
Συνοπτικά, ο χώρος και η κοινωνία στα πρώιμα οθωμανικά Γιάννινα εξαρτήθηκαν από τον τρόπο και χρόνο κατάκτησης. Το 1430 ήταν μια περίοδος που το οθωμανικό κράτος διένυε την εποχή της ισχυροποίησης της κεντρικής εξουσίας έναντι
44. Έκτοτε θα καταγράφονται σταθερά στα κατάστιχα του 17ου αιώνα, ώστε η πρώτη καταγραφή
τους το 1579 να υποδεικνύει μάλλον μια νέα εγκατάσταση παρά τη συνεχή παρουσία Εβραίων από
τη βυζαντινή εποχή.
45. Κατά τον Αραβαντινό (1856, 241-2), σε οθωμανική απογραφή του 1731 τα Γιάννινα καταχωρήθηκαν με πληθυσμό 8.000 οικογενειών. Πάντως, με βάση τα δεδομένα οθωμανικών καταστίχων
κεφαλικού φόρου των τελών του 17ου αιώνα φαίνεται ότι ο επίσημα καταγραμμένος χριστιανικός
πληθυσμός κυμαινόταν στο υποδεκαπλάσιο, δηλαδή γύρω στις 800 οικογένειες χριστιανών. Βλ.
MAD 16145 (του 1693), 4.
46. Πβ. και αναφορά ότι την εποχή της εξέγερσης του Διονυσίου Σκυλοσόφου η πόλη είχε γύρω
στους 3-4.000 κατοίκους (Κορδώσης 2003, 101-2).
47. Cerasi 2001, 72.
48. Κοκολάκης 1991, 333-4. Ενδιαφέρον είναι ότι παρόμοια τοπόσημα – και άρα και έκταση – δίνει και
ο λίγο μεταγενέστερος μοναχός Παΐσιος (περ. 1690), ο οποίος περιχαρακώνει τα τότε Γιάννινα μεταξύ
των συνοικιών «Λούτζα», «Λιθαρίτζα», «Καλούτζασμη» και «Σαράγι» (Αραβαντινός 1857, 239).
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των φυγόκεντρων δυνάμεων και αυτή η αλλαγή αποτυπωνόταν και στην οικοδομική
δραστηριότητα49. Ο ρόλος των ισχυρών μπέηδων των συνόρων (uç bey), οι οποίοι
κατά τον 14ο αιώνα πολεμούσαν με δικούς τους στρατούς στο όνομα του Οθωμανού
σουλτάνου, είχε συρρικνωθεί. Τώρα, πια, πολεμούσαν εντασσόμενοι στις τάξεις του
τακτικού οθωμανικού στρατού. Τα Γιάννινα κατακτήθηκαν όχι από έναν μπέη των
συνόρων – όπως είχε συμβεί με τις πρώτες οθωμανικές κατακτήσεις σε Θράκη, Μακεδονία και Θεσσαλία, αλλά από τον εκπρόσωπο της κεντρικής εξουσίας. Ο τρόπος
της κατάκτησης είχε ως αποτέλεσμα, τόσο ο χώρος όσο και η κοινωνία των υστεροβυζαντινών Ιωαννίνων, να παραμείνουν άθικτοι τουλάχιστον κατά τα πρώτα οθωμανικά χρόνια. Η περιοχή και η εποχή δεν χαρακτηρίζονταν από εποικιστική πολιτική
των Οθωμανών στις νέες κατακτήσεις τους και ως εκ τούτου μέχρι τα τέλη του 16ου
αιώνα, πέραν του οικιστικού, ούτε ο δημογραφικός χάρτης της πόλης είχε ιδιαίτερα
αλλάξει. Η καταφανής ανισορροπία των δύο πληθυσμιακών ομάδων υπέρ των χριστιανών οδήγησε, επιπλέον, στο να μην υπάρχουν αμιγείς θρησκευτικά οικιστικές
ζώνες στην εκτός του κάστρου πόλη, αλλά οι κάτοικοι να ζουν σε μικτές ζώνες.
Ύστερα από την παραπάνω ανάλυση, το μοντέλο που έχει προταθεί για την αστική
ανάπτυξη στα πρώιμα οθωμανικά Βαλκάνια, δεν μπορεί να εφαρμοστεί στα Γιάννινα.
Η ανάπτυξη της εκτός κάστρου πόλης είναι το κοινό στοιχείο της οθωμανικής αστικής
πολιτικής που εφαρμόστηκε και στα Γιάννινα. Ωστόσο, ο χώρος δεν ορίστηκε από την
ανέγερση των πολυδύναμων κτιρίων «ζαβιγιέ-ιμαρέτ σχήματος Τ». Η θέση του ζαβιγιέ
του Εβρενός (Γαζή ή Ισά) ταιριάζει με το μοντέλο, αλλά λόγω του μεμονωμένου χαρακτήρα του περισσότερο δηλώνει το δευτερεύοντα ρόλο που έπαιξε η οικογένεια στην
κατάκτηση της πόλης, παρά αποτελεί τμήμα ενός ευρύτερου προγράμματος αστικού
σχεδιασμού. Η ανέγερση κεντρικού τζαμιού αρκετές δεκαετίες μετά την κατάκτηση
δεν αποτελεί καινοφανές στοιχείο, αλλά αποτελεί μέρος μιας γενικότερης τάσης της
εποχής του Βαγιαζήτ Β΄. Περισσότερο αναγνωρίσιμα τοπόσημα ήταν τα μετζίτια, ολιγάριθμα μέχρι περίπου το 1580 – πρόκειται για αποτυπώσεις μιας ισχνής δημογραφικά μουσουλμανικής κοινότητας, η οποία φαίνεται ότι είχε εγκατασταθεί στην αμέσως
δυτικά της πύλης του κάστρου και στην λίγο βορειότερα περιοχή. Δεν είναι δυνατό με
τα υπάρχοντα στοιχεία να αποτυπωθεί ο τρόπος και τα στάδια της οικιστικής εξέλιξης
κατά ομόκεντρους κύκλους ή κατά μήκος των μεγάλων οδικών αρτηριών. Προς το
παρόν φαίνεται ότι ο δεύτερος τρόπος κυριάρχησε αρχικά.
Αν και η οθωμανοποίηση του αστικού χώρου στα Βαλκάνια δεν έγινε πουθενά
αμέσως και αυτόματα, αλλά ήταν προϊόν μακράς διαδικασίας, στα Γιάννινα αυτή η
διαδικασία καθυστέρησε σχεδόν δύο αιώνες. Πριν από την εξέγερση του Διονυσίου
Σκυλοσόφου μπορεί να ανιχνευθεί μια οικοδομική δραστηριότητα ανέγερσης δημοσίων κτιρίων από τους μουσουλμάνους. Το τζαμί του Ιλιάς Εφέντη στη συνοικία
49. Βλ. τις επισημάνσεις στα: Hartmuth b, 9-10. Hartmuth c, 7.
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Σεμσεντίν ανεγέρθηκε, σύμφωνα με την κτητορική επιγραφή που αντιγράφει και
μεταφέρει στο κείμενό του ο Εβλιγιά Τσελεμπί, το 1582, ενώ σύμφωνα με μεταφρασμένο στα ελληνικά αντίγραφο μουσουλμανικού αφιερωτηρίου (βακφιγιέ), το 1584
ο Ζουλφικάρ Αγάς ανήγειρε καραβάνσαραϊ, ιμαρέτι και τουρμπέ κοντά στο τζαμί
Μπαϊρακλί50. Ο Ζουλφικάρ Αγάς ήταν σημαντική μορφή της ιστορίας της πόλης στα
τέλη του 16ου αιώνα, οπότε και διετέλεσε διοικητής της κατά την τοπική βιβλιογραφία51. Η κατάσταση της ανάπτυξης οικοδομικής δραστηριότητας ίσως σχετίζεται και
με την πρώτη ως τώρα μαρτυρημένη απόπειρα εκδίωξης των χριστιανών από το κάστρο των Ιωαννίνων λόγω του βενετο-οθωμανικού πολέμου του 1570-1573 και του
φιλοβενετικού ρόλου που έπαιξαν οι Γιαννιώτες σε αυτόν52. Θα πρέπει, δηλαδή, να
δρομολογήθηκε μια διαδικασία αύξησης της μουσουλμανικής παρουσίας στην πόλη,
η οποία (ειρήσθω εν παρόδω) παρ’ όλη την αναιμική μουσουλμανική παρουσία, παρέμενε το διοικητικό κέντρο μιας ευρύτερης γεωγραφικά περιοχής που κάλυπτε σε
γενικές γραμμές τους σημερινούς νομούς Ιωαννίνων, Άρτας, Πρέβεζας και Γρεβενών.
Η εξέγερση του Διονυσίου Σκυλοσόφου θα εντείνει την παραπάνω διαδικασία
και θα οδηγήσει τόσο στην αύξηση του μουσουλμανικού πληθυσμού53, όσο και των
αντίστοιχων λατρευτικών κτιρίων του. Ο Εβλιγιά Τσελεμπί αναφέρει 18 τεμένη (εφτά
τζαμιά και ένδεκα μετζίτια), όσα περίπου θα παραμείνουν μέχρι το τέλος της οθωμανικής περιόδου54. Αυτό σημαίνει ότι μέσα σ’ έναν αιώνα (1570-1670) τα Γιάννινα
είχαν αλλάξει αστικό χαρακτήρα. Η πολιτική οθωμανοποίησης αναλήφθηκε από
ντόπιες ηπειρωτικές οικογένειες, οι οποίες καταλάμβαναν και τις θέσεις διοικητών55.
Έτσι, η οικοδομική χορηγία πέρασε από τα χέρια του κέντρου στην τοπική κοινωνία, ή καλύτερα, στην αναδυόμενη σε όλη την αυτοκρατορία ομάδα προυχόντων, οι
οποίοι κατείχαν διοικητικές θέσεις και προέρχονταν από τις τοπικές κοινωνίες.
Το παράδειγμα των Ιωαννίνων δείχνει, τέλος, ότι η οθωμανοποίηση μιας πόλης συγχρονίζεται με το στάδιο εξέλιξης του ίδιου του κράτους. Τον 14ο αιώνα αυτή αναλαμβανόταν από τους ισχυρούς ημιανεξάρτητους πολέμαρχους των συνόρων, τον 15ο και τον
16ο από την κεντρική εξουσία και τους διορισμένους εκπροσώπους της, και τους δύο
επόμενους από τους ισχυρούς πολιτικά και οικονομικά τοπικούς παράγοντες.
50. Βλ. αντίστοιχα, Κοκολάκης 1991, 330 (το ισλαμικό έτος 990 αρχίζει στις 26.1.1582) και Σμύρης
2000, 21 (το ισλαμικό έτος 992 αρχίζει στις 14.1.1584).
51. Κουλίδας 2002, 302.
52. Για το σχετικό διάταγμα του 1572, βλ. Κοτζαγεώργης 2009, 24-5.
53. Δυστυχώς δεν έχει εντοπιστεί ακόμη οθωμανική πηγή μετά το 1579 που να παραδίδει τον αριθμό των μουσουλμάνων της πόλης. Για μια προσπάθεια σύνθεσης των δημογραφικών πληροφοριών
περί «Τουρκογιαννιωτών», βλ. Κοτζαγεώργης 1997, 84-7.
54. Κοκολάκης 1991, 330. Για τα σωζόμενα στις αρχές του 20ού αιώνα τζαμιά, βλ. Κουλίδας 2004, passim.
55. Κουλίδας 2002, 302-6, όπου κατάλογος των διοικητών της περιόδου 1600-1788 και η προγενέστερη βιβλιογραφία περί του θέματος.
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MAD 1337, 1391, 16145: Κωνσταντινούπολη, Başbakanlık Osmanlı Arşivi, συλλογή Maliyeden Müdevver.
TT 350, 586: Κωνσταντινούπολη, Başbakanlık Osmanlı Arşivi, συλλογή Tapu Tahrir Defterleri.
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TOWARD A SYNTHESIS OF THE EARLY OTTOMAN HISTORY OF
IOANNINA: URBAN SPACE AND SOCIETY
ABSTRACT

Ioannina (Ott. Yanya) was the capital of an Ottoman province (sancak) from the time
of the conquest. It developed as a typical Ottoman town in the Balkans. Its history
of the late Ottoman period is well known regarding Ioannina either as a center of
the so called Modern Greek Enlightenment and of a dynamic Greek merchants’ class,
or as the seat of one of the most famous Ottoman provincial officials (ayans) of the
18th and early 19th century, namely of Ali Pasha. However, a lot has to be studied yet
for the early Ottoman period. Partly due to a lack of historical sources for the 15th
century, the early Ottoman history of Ioannina has been written by now as full of
legendary (or semi-legendary) events or, at least, of contradictory information, based
exclusively on local historical sources, sometimes of ambivalent value.
The present paper uses Ottoman archival material, mainly tax registers, from the
16th and 17th centuries, in order to shed light on that ‘dark’ period of the town’s history.
The research question to be elaborated deals with the Ottoman urban policy which
was implemented in this town. In the same context, Ioannina is regarded as a type of
the towns which the Ottomans founded or transformed in the Balkans. The approach
is twofold: on one hand a topographical sketch of the process of transformation of
the town from a Byzantine castle-town to an Ottoman provincial town is proposed,
focusing on the date of erection of the, extant or not, public buildings (mainly
mosques) and their spatial distribution. On the other hand, it is studied the society,
which was developed during the first two centuries, with a particular emphasis on the
local elites, including the governors of the province.
The conclusion resulted from the analysis is that Ioannina was a town where the
central power and/or its representatives undertook the project of the Ottomanization
of the town. This phenomenon corresponded to the stage in which the Ottoman
state formation was at the time of Ioannina’s Ottoman conquest. By 1430 the
Ottoman sultan had managed to suppress and control any centrifugal forces and to
impose a centralized state system, in which the frontier march lords (uç beyler) had
decreasing power. As a result, in Ioannina the role of the central power together with
the absence of Turkish colonization determined the profile of the town during the
first one hundred and fifty years in terms of demography and urban morphology.
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Ioannina had few Muslims and a small number of mosques or of other Muslim public
buildings. The revolt of Dionysios Skylosophos (in 1611) was the turning point in the
Ottomanization process. During the 17th century the Ottomanization process was
fully accomplished and local Epirot families undertook the whole project. Ioannina
resembled yet more with an Ottoman town, in terms of the number of mosques and
of Muslim population.
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ΦΩΚΊΩΝ ΚΟΤΖΑΓΕΏΡΓΗΣ

LA DÉFENSE DE CORFOU VUE PAR UN INGÉNIEUR MILITAIRE
FRANÇAIS EN 1715. UN MÉMOIRE INÉDIT
DE FLORENTIN DE PERCEVAL
Ferenc Tóth
Le siège de Corfou entre le 8 juillet et le 26 août 1716 fut un épisode célèbre de la
guerre vénéto-austro-ottomane (1714-1718). Cette victoire de la défense, organisée par
le comte de Schulenburg1, immortalisé par le compositeur Antonio Vivaldi qui composa alors sa Juditha triumphans,2 marqua d’une manière décisive le déroulement de
cette guerre. L’offensive ottomane s’arrêta alors devant Corfou qui, par sa position stratégique, était considérée comme un bastion protégeant l’Italie et l’Europe occidentale
de l’expansion ottomane. Ce succès militaire s’expliquait aussi par les multiples travaux
de fortification du génie militaire vénitien. Grâce à une récente découverte dans les Archives nationales autrichiennes, nous avons identifié un manuscrit qui présente un projet de défense de l’île de Corfou, rédigé peu après l’occupation de la province vénitienne
de Morée, en 1715. Ce texte intitulé Nouveau traité ou Project sur la défense entiere de
l’Ile de Corfou, attribué au savant ingénieur militaire Florentin de Perceval, se trouve
dans la première section de la série Kriegswissenschaftliche Mémoires (Mémoires de
sciences militaires) des Archives de guerre de Vienne où il a été classé comme treizième
pièce dans le premier carton avec d’autres manuscrits de généraux autrichiens qui n’ont
rien à voir avec son contenu.3 Cela explique certainement qu’il resta jusqu’ici enseveli
au fond des Archives et personne n’eût l’idée d’y chercher un document pareil parmi les
textes des généraux autrichiens de l’époque des Lumières. Nous rendons public ici ce
manuscrit inédit avec nos commentaires et remarques à l’usage des lecteurs avertis, en
espérant qu’ils y trouveront des informations utiles et intéressantes.

L’AUTEUR

L’ouvrage, intitulé Nouveau traité ou Project sur la défense entiere de l’Ile de Corfou,
comme le montre le long sous-titre du manuscrit, provient de la plume de Florentin
de Perceval, ancien lieutenant-colonel d’infanterie et commandeur du parc d’artille1. Voir sur sa vie : Schulenburg 1834.
2. Voir : http://scores.ccarh.org/vivaldi/rv644/Vivaldi-Juditha_Triumphans-2013.pdf
3. Österreichisches Staatsarchiv (Vienne), Kriegsarchiv, série Kriegswissenschaftliche Mémoires
Abteilung : 1 N° 13 Nouveau traité ou projet sur la défense entière de l’île de Corfou dressé par Mr.
Florentin de Perceval (1715), dorénavant : Nouveau traité.
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rie de l’armée de Louis XIV en Italie. Malgré le fait que la vie de cet auteur nous reste
toujours peu connu, cette indication nous permet néanmoins d’identifier un personnage fort intéressant et complètement oublié. Nous ne connaissons ni la date de
naissance ni celle de la mort de cet auteur, mais, d’après son nom, nous pouvons nous
référer à un de ses autres ouvrages qui fut publié en 1715 à Plaisance sous le titre de Le
parfait general d’artillerie qui nous donne quelques renseignements supplémentaires
sur la vie de l’auteur. A partir de ces débris d’informations nous pouvons dresser une
notice biographique de cet écrivain militaire.4
Florentin de Perceval, parfois nommé Persuval, commença sa carrière dans l’armée royale française comme cadet dans la compagnie des bombardiers de Mr. Camelin. Selon le témoignage du manuscrit ici publié, il participa à la bataille de Palerme
(le 2 juin 1676), pendant de la guerre de Hollande, où la marine française réussit
à anéantir la flotte hispano-hollandaise par des brûlots. Il participa également au
bombardement naval d’Alger en 1682 sous l’amiral Duquesne. Deux ans après, il fut
employé au siège de Luxembourg sous le commandement du maréchal de Créqui.
Selon une note de bas de page de son manuscrit sur la défense de Corfou, il servit
à Mayence en 1689 lorsque Charles V de Lorraine l’assiégea. Grâce à son service
dans l’armée française, il devint commissaire provincial de l’artillerie. Plus tard, il
servit en Allemagne dans l’armée du maréchal de Lorges pendant la guerre de la
Ligue d’Augsbourg et probablement il assista aux sièges de Philipsbourg (1688), de
Mayence (1689) et de Namur (1695). A cette époque, il écrivit un Mémoire de l’artillerie qu’il présenta pendant l’été de 1695 au duc du Maine, grand maître et capitaine
général de l’artillerie française qui la loua et le fit remercier par son secrétaire, le sieur
de Torpanne, avec ces mots : « Les Mémoires de l’Artillerie que vous avez envoiés,
Monsieur, ont été fort agréables, à Monseigneur le Duc du Maine, c’est une marque
d’aplication qui est bien rare aux Oficiers d’Artillerie qui pour l’ordinaire s’apliquent
peu aux détails de la connoissance est si necessaire dans ce Mêtier : Son Altesse Sérénissime les a fort aprouvez & vous exhorte de les continuer. »5
Après la fin de la guerre de la Ligue d’Augsbourg, Florentin de Perceval fut destiné à suivre Philippe de Bourbon en Espagne d’où le duc du Maine le rappela le 4
février 1701 pour l’envoyer en Italie. Il y resta pendant la guerre de succession d’Espagne en tant que commissaire général du parc d’artillerie de l’armée française en Italie,
d’abord sous le maréchal de Villeroy, ensuite sous les ordres de son successeur, le duc de
Vendôme. Il travailla surtout aux fortifications autour de Pavie, Modène, Mantoue et
Crémone. D’après le témoignage de son manuscrit, il participa à de nombreux sièges du
4. Je tiens à remercier mon collègue italien, M. Ciro Paoletti, président de la Commission d’histoire
militaire italienne pour son aimable concours dans la reconstruction de la biographie sommaire de
Florentin de Perceval.
5. Perceval 1715, Préface.
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front italien, notamment à ceux de Berello (1702), de Guastalla (1703), de la Mirandole
et de Chivas (1705). On ne sait pas exactement s’il quitta l’armée du roi de France, au
terme de trente ans de service, après la fin de la campagne d’Italie vers 1707, ou bien il
reçut une permission de servir le duc de Parme et de Plaisance, François Ier de Farnèse
(1678-1727). Il est possible que ce fut en 1707 qu’il obtint sa charge de commissaire
général de l’artillerie du duc de Parme et il participa déjà à la rédaction d’une ordonnance publiée sur l’usage des charges de poudre par le duc de Parme qui pouvait être
son premier travail à Parme.6 Si nous admettons qu’il avait pris service dans l’année de
la bataille navale de Palerme, c’est-à-dire en 1676, et si vraiment il avait servi Louis XIV
pendant trente ans, la fin de son service français se situait en effet vers 1707. Pendant
son séjour à Parme, il écrivit son chef-d’œuvre, le Parfait général d’artillerie qui fut approuvé à Plaisance au début du mois de décembre 1714 et fut publié dès le début 1715.7
Probablement, Florentin de Perceval se rendit à Corfou en 1715 à la suite ou avec
le fameux « bataillon de Parme » qui devait à l’origine servir sur la flotte vénitienne.8
Toutefois, dans la situation critique après les succès des Ottomans en Morée, ce corps
fut gardé chez les forces vénitiennes à Corfou pour la défense de la place. Vraisemblablement, il ne fut pas encadré dans le bataillon, car celui-là était commandé par un
lieutenant-colonel, qui à l’origine devait servir sur la flotte vénitienne, mais qui, devant la situation critique, fut gardé chez les forces vénitiennes à Corfou pour la défense de la place. Comme nous ignorons les dates de sa naissance et de sa mort, nous
ne pouvons que présumer qu’il devait être né avant 1660, car lorsqu’il participa à la
bataille navale de Palerme en 1676, il devait déjà avoir au moins quinze ans. La date
de son décès est inconnue, et nous n’avons plus de trace de son activité après 1715.9

LE CONTEXTE HISTORIQUE DES ÉVÉNEMENTS DE LA SOURCE

Après le traité de paix de Karlowitz (1699), l’idée du partage devint de plus en plus
en vogue dans le discours politique et les puissances de l’Europe centrale et orientale pensaient déjà au futur partage de l’Empire ottoman, considéré plus tard comme
l’« homme malade » de l’Europe. Premièrement, le czar russe ambitieux, Pierre Ier,
profitant de la retraite de Charles XII de Suède en territoire ottoman, commença à
6. Le manuscrit original de l’ouvrage se trouve de nos jours à la Bibliothèque Nationale de Naples, dans
le fond Farnésien, puisqu’il fut transféré avec tous les biens des Farnèse par Charles de Bourbon (17161788) quand il alla prendre la couronne de Naples en 1734. La référence exacte du manuscrit : Bibliothèque Nationale de Naples, série MS IV.G.1 Regole d’artigliera di Mr. de Perceval. Cf. Fossier 1982, 78.
7. Perceval, op. cit. Cet ouvrage fut cité par De Kéralio, 1787, 245.
8. De Tricaud 1718, 480.
9. Information aimablement fournie par M. Ciro Paoletti.
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détacher la Moldavie de l’Empire ottoman. Démétrius Cantemir, prince de Moldavie
signa même un accord secret avec Pierre le Grand qui signifiait une alliance militaire
contre les Turcs.10 Néanmoins, la campagne de 1711 en Moldavie n’apporta pas les résultats que le czar avait escomptés, car elle se solda par un échec cuisant. La campagne
sur le Prout provoqua la colère des grands de la Sublime Porte, et dès la fin 1712, la
guerre fut déclarée à la Russie. Une situation de « drôle de guerre » s’établit et il fallait
encore plusieurs années avant que les tensions cessent entre les deux puissances.
Le feu de la guerre se déclara également dans les Balkans. La cause de ce conflit
résida dans la situation créée par le traité de paix de Carlowitz qui avait accordé la
Morée, la péninsule du Péloponnèse, à la République de Venise. La région forma une
véritable tête de pont, une position stratégique pour les futures guerres de reconquête
chrétienne. La ville de Constantinople fut particulièrement menacée. La guerre fut
déclarée au mois de janvier 1715. La marine ottomane profita de sa supériorité numérique ainsi que de l’accueil favorable de la population locale déçue de l’administration
vénitienne et, last but not least, de la division des grandes puissances européennes
après la guerre de Succession d’Espagne. En revanche, la République de Venise n’était
guère préparée pour cette guerre. Malgré ses efforts de fortification de quelques places
stratégiques, le manque d’effectifs et de moyens financiers se révéla fatal dès le début
des opérations. De plus, les Ottomans furent bien informés des lacunes de la défense
de la Morée ainsi que du fossé religieux entre catholiques et orthodoxes. Le prétexte
de la déclaration de guerre provint de quelques collisions entre des vaisseaux turcs et
vénitiens et des troubles causés par l’insurrection des Monténégrins.11
La campagne commença au début du mois de mai 1715. L’armée expéditionnaire
quitta Salonique et arriva à Thèbes où le conseil de guerre décida la poursuite de la campagne. La stratégie de l’armée ottomane s’inscrivit en une série de sièges des points les
plus importants de la péninsule, en particulier des forteresses de Corinthe et de Naples de
Romanie (Nauplie). Kara Moustapha pacha fut envoyé avec un corps d’armée de 15.000
janissaires vers Lépante tandis que Yousouf pacha avec un autre corps d’armée partit pour
Corinthe. Le siège de Tineh se termina rapidement : le commandant vénitien capitula sans
essayer de défendre la place. L’avancée de l’armée ottomane fut facilitée par des travaux de
construction de routes praticables entre Thèbes et Corinthe et par l’appui constant de la
flotte ottomane commandée par le capudan pacha (amiral) Dganoum Kodgea. Le siège
de Corinthe dura trois semaines et se termina par la capitulation de la garnison. Lors de la
retraite des troupes vénitiennes, un magasin de poudre explosa et cet accident provoqua
le massacre des défenseurs grecs et vénitiens.12
10. Lemmy 2009, 100.
11. Voir sur cette guerre plus récemment Chatzopoulos 1999. Prelli et Mugnai 2016.
12. Prelli et Mugnai 2016, 438-9. Voir aussi : Brue 1870.
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Naples de Romanie fut la place la plus fortifiée par les Vénitiens. Après la reddition d’Argos, en début juillet 1715, l’armée ottomane se divisa en deux corps afin d’assiéger en même temps la ville et la forteresse de Palamède qui la dominait. Le siège ne
dura que huit jours car le grand vizir impatient préféra donner l’assaut. L’historien autrichien Joseph Hammer-Purgstall nous en laisse un récit bien captivant : « Les Turcs
étaient enflammés d’un tel courage que, dès le huitième jour du siège, ils donnèrent
l’assaut sur le mont Palamidi, et que le lendemain la forteresse tomba en leur pouvoir.
La garnison, commandée par le provéditeur-général Bono, avait fait son devoir ; mais
après la prise du fort Palamidi, la ville, canonnée du côté de la montagne, pouvait
être réduite en un monceau de cendres. En outre, la garnison n’était composée que
de mille sept cents hommes, et les Grecs, las du joug des Vénitiens catholiques qu’ils
détestaient plus encore que les musulmans, ne voulaient pas combattre, quoiqu’ils
reçussent une solde d’un ducat par jour ; enfin Napoli succomba, parce que parmi les
troupes de la garnison, il se trouva des traîtres ; le colonel Sal, qui avait fait tirer sur
eux, fut mis en pièces par le peuple. Les Grecs, qui avaient aidé les Turcs à escalader
les murailles, furent les premières victimes de leur trahison ; l’archevêque Carlini périt avec d’autres prêtres ; la ville fut livrée au pillage, le butin fut si considérable, que
non seulement il suffit aux cent vingt mille assiégeants, mais que même plusieurs de
ces derniers en retirèrent jusqu’à dix et vingt bourses d’argent. »13
Vers la fin du mois de juillet, la flotte ottomane se diriga vers la baie de Koron et
l’armée s’apprêta à attaquer les villes fortifiées de Modon, Navarin et Koron. Durant
les préparatifs de siège les Turcs apprirent que les défenseurs de Koron et Navarin
n’avaient pas l’intention de combattre et qu’ils préférèrent transporter leurs biens à
Modon. Les deux villes abandonnées furent aussitôt occupées et le reste de l’armée
de terre marcha sur Modon tandis que la flotte y arriva également. Après quelques
jours de combat acharné, le général Pasta réussit à négocier une capitulation. A la
nouvelle de la chute de Corinthe, Naples et Modon, la forteresse de Morée se rendit
également à Kara Moustapha pacha ainsi que les autres forteresses abandonnées par
les Vénitiens dans la péninsule et sur l’île de Candie (Crète). Vers la fin de l’année
1715, la République de Venise perdit toutes ses positions dans l’Archipel. L’île de
Corfou resta le seul rempart qui défendait l’Italie. Néanmoins, les succès des forces
ottomanes provoquèrent bientôt la réaction de la puissance autrichienne, comme
le remarqua Florentin de Perceval dans les dernières phrases de son ouvrage : « …
mais sans un secours considérable, ou la diversion d’une puissance supérieure en
Hongrie comme pourrait être celle de l’empereur, je doute fort que le général le plus
consommé dans l’art de la guerre, voulût commettre si aisément sa réputation pour
la défense d’un pays semblable avec si peu de troupes lorsque la perte en paraît
13. De Hammer 1839, 271-2.

188

FERENC TÓTH

évidente ; ce n’est qu’à Dieu seul qui de rien fait toutes choses à qui de toute éternité
ces miracles sont réservés. »14

LE MANUSCRIT

Le document qui est présenté dans notre article prend rang incontestablement parmi
les sources les plus précieuses de l’histoire des préparatifs du siège de Corfou, non pas
au sens où ce traité était jalousement préservé du regard du public dans les fonds d’archives de la guerre de Vienne, mais parce qu’il s’agit d’un ouvrage emblématique de la
production d’un ingénieur militaire français au service vénitien au début du XVIIIe
siècle. Cet ouvrage issu de la plume du mystérieux Florentin de Perceval s’occupe de
la problématique complexe de la défense de l’île de Corfou menacé d’une invasion ottomane dans une période critique de la guerre turque vénéto-ottomane entre les campagnes de 1715 et 1716, plus précisément il est daté du 28 décembre 1715. D’après le
titre du traité, nous pouvons présumer qu’il en existait plusieurs versions plus anciennes
également. L’ouvrage fut dédié, selon l’usage de l’époque, au frère du duc régnant, le
prince Antoine François de Farnèse (1769-1731) qui succéda à François Ier en 1727 qui
fut d’ailleurs le dernier duc de Parme et de Plaisance de la maison de Farnèse.15 Ce traité
était peut-être même commandé par le duc régnant dans un esprit synthétique et pédagogique pour son successeur présomptif. Ce traité s’inscrit dans la lignée des ouvrages
militaires de ce genre dont le modèle le plus parfait fut le Traité de l’attaque et de la
défense des places de Vauban dont la première version fut rédigée vers la fin des années
1660.16 Il est fort probable que l’auteur du traité s’inspira profondément de l’ouvrage de
Vauban. Malgré le caractère confidentiel de l’ouvrage, son Avertissement signale que
son auteur le destina à une publication ultérieure. Dans cette partie de son ouvrage, il
précise d’emblée la quantité d’hommes nécessaires pour la défense de l’île qu’il précise
en 30.000 personnes. Ce chiffre correspond d’ailleurs ceux des plusieurs auteurs militaires de l’époque qui essayaient de déterminer le nombre idéal d’une armée.
Le texte proprement dit du traité commence par un rappel de l’importance de la
connaissance exacte de la géographie du terrain des opérations : « il ne doit pas moins
s’appliquer a en étudier la situation, l’etenduë, le nombre des places fortes et foibles que
ces lieux renferment ; si le païs est ouvert ou coupé de défiléz, si le terrain est sablonneux
ou terre forte ; si les colines ou montagnes qui s’i rencontrent sont de roc vif, de terre de
rocaille, ou de sable leger : quels sont les principaux et diferents fleuves et rivierres qui le
14. Nouveau traité, 107-8.
15. Voir sur cette dynastie : Drei 1954.
16. Perréon 2017, 93-8.
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traverse, et si elles ont leurs cours sur quelques places ennemies, leur nom et leur nombre :
celui des lacs, étangs, marais, et les endroits ou ils sont situéz… ».17 Bien conscient de la
position stratégique de l’île de Corfou, qu’il appelle le « rempart de l’Italie », il propose une
concentration idéale de forces et des moyens pour la rendre inexpugnable face à une nouvelle invasion ottomane. Comme la plupart des auteurs militaires de son époque, il essaye
de faire un plan raisonné qui laisse le moins de place à l’imprévu. Comme beaucoup d’auteurs militaires de l’époque moderne, Florentin de Perceval emploie aussi des termes très
répandus connus de la pensée militaire humaniste, comme les idées du hasard, autrement
la fortune (fortuna), mais aussi celles de la vertu (virtù) et de la prudence (prudentia)18.
Il ne mentionne pas d’ouvrages qu’il avait utilisés, mais il put certainement bénéficier des
éditions modernes des grands auteurs de l’Antiquité (Hérodote, César, Végèce etc.) peutêtre aussi quelques grands classiques humanistes de l’art militaire de la Renaissance.
En décrivant en détail les préparatifs de la défense, Florentin de Perceval prend
un soin méticuleux à économiser les ressources humaines et matérielles et donne
toujours des chiffres exacts qu’il soutient avec une argumentation. L’auteur propose la
répartition des forces destinées à la défense de l’île en unités plus petites et plus opérationnelles dont le commandement et la coopération serait plus facile. Très probablement inspiré par les travaux de fortifications côtières de Vauban, il prévoit un système de défense sur le littoral bien articulé. La communication entre les forteresses et
les différents ouvrages de fortifications devait être assurée par quatre camps volants
avec des forces considérables. Dans le choix des troupes, conformément au terrain
montagneux et boisé de l’île, il donne une préférence à l’infanterie et aux dragons
et, bien entendu, il accorde une importance considérable aux armes savantes dont il
voudrait employer 50 officiers d’artillerie et 30 ingénieurs militaires. Il reconnaît également l’utilité de l’expérience de soldats il prévoit un hôpital aux malades et blessés.
Il choisit des canons standardisés et bien adaptés au besoin du service de la défense
des différents endroits, mais il montre également beaucoup de souplesse dans l’emploi de l’artillerie dans les différents terrains. Notamment, il recommande l’utilisation
des mulets avec des petits canons portatifs pour les détachements envoyés dans les
montagnes qui montre une certaine analogie avec les usages des Turcs et des Hongrois dans les guerres précédentes décrits par Marsigli19 ou le brigadier Lemaire.20 Il
17. Nouveau traité, 1-2.
18. Voir sur ce sujet la thèse récemment soutenue de Förköli 2016.
19. « Après la bataille de Patacin en 1690 que les Impériaux gagnèrent, les Turcs mirent deux pièces de
canon de trois livres de balle sur la selle de plusieurs chameaux ; et un canonnier turc étoit monté derrière.
Mais ayant reconnu leur folie, et voyant que ces animaux n’étoient pas assez diligents, ils leur coupèrent les
jambes, sans se donner le tems d’emporter l’artillerie qui fut prise par les troupes impériales. Une pareille
entreprise, nous divertit beaucoup, quoique nous ne les eussions vu que de loin. » De Marsigli 1732, 28.
20. Voir sur ce sujet : Le Maire 2007.
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évoque souvent les mortiers de son invention et nous ne pouvons que regretter de
n’avoir pas trouvé aucune information sur ces bouches à feu dans ce texte. Il énumère
aussi plusieurs machines mécaniques bien utiles pour le service de l’artillerie, mais
sans en donner des détails descriptifs. Son esprit inventeur se manifeste également
dans les armes tactiques comme des lances-grenades de son invention : des espèces
cuillères à manche longue pour les soldats et des coulisses de bois qui permettaient de
lancer des projectiles explosifs à une distance plus longue.21 On aurait bien voulu savoir plus d’informations sur ces inventions, mais le manuscrit reste très laconique sur
point. En général, Florentin de Perceval accorde une grande importance aux questions logistiques (matériel, matières premières, munitions, outils, argent etc.) ce qui
rapproche ces pensées à celles de Montecuccoli. Il souligne le rôle des officiers dans
la direction des unités et il insiste sur leur rémunération en fonction de leurs rangs
et besoins. Il insiste à plusieurs endroits sur le rôle de l’argent, mais il n’est pas perçu
comme les Mémoires de Montecuccoli22, car il est plutôt présenté comme un moyen
qui rend les soldats plus attachés au service : « ce sont les bons traitements qui nous
insinüent l’afection ».23 Il accorde beaucoup de place au patriotisme des habitants de
l’île qu’il considère, en présentant leur caractère, comme des soldats bien propres
pour former des milices afin de compléter les forces manquantes pour la défense.
Au terme de cette introduction, il convient de rappeler l’importance de cet ouvrage
inédit de Florentin de Perceval qui signifie l’influence de la pensée militaire française
dans la partie orientale de la Méditerranée au début du XVIIIe siècle. Cet opuscule
reflète bien le succès des travaux de Vauban en Europe orientale et méridionale et
il peut être considéré comme une adaptation du système de fortifications littorales
français à l’île de Corfou, considérée alors comme la « clef de l’Italie ». En proposant
un plan de défense bien mesuré aux dimensions de l’île, Florentin de Perceval voulait
également introduire un nouvel esprit dans l’armée vénitienne. Malgré ses qualités
indéniables, cet ouvrage manuscrit fut complètement oublié après la disparition du
péril turc de cette contrée méditerranéenne. Cela s’explique par l’immense popularité
de Johann Mathias von der Schulenburg, le défenseur de la ville de Corfou en 1716,
et par le simple fait que ce travail est resté manuscrit et bien caché du public. Néanmoins, il mérite bien que l’on le redécouvre des après trois siècles des évènements
de la guerre vénéto-ottomane, car il n’est indifférent de connaître les pensées de cet
illustre ingénieur militaire et artilleur français pour comprendre la suite et les enjeux
stratégiques de ce conflit.

21. Voir sur l’évolution de l’usage des grenades à main : Crassiez 1975, 542-9.
22. Voir l’édition la plus récente de cet ouvrage : Montecuccoli 2017.
23. Nouveau traité, 98.
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NOTES DE L’ÉDITEUR SCIENTIFIQUE

Lors de la transcription du texte ci-dessous nous nous sommes conformés en premier lieu aux recommandations de l’Archiv für Reformationsgeschichte concernant
l’édition de textes de l’époque moderne.24 Nous avons choisi de garder l’orthographe
archaïque et inconsistante du texte, et nos corrections se limitent en général à la
transcription en majuscule ou minuscule de certains mots. Les notes de l’auteur (N.
A.) sont tirées du manuscrit. Pour la bonne compréhension des choses, nous y avons
ajouté quelques notes plus précises et nos propres remarques (F. T.). Les fautes d’orthographe ne sont pas corrigées.

24. Empfehlungen zur Edition frühneuzeitlicher Texte», Archiv für Reformationsgeschichte 72
(1981), 299-319.
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ANNEXE

Nouveau traité ou Project sur la défense entière de l’Ile de Corfou
dressé par M. Florentin de Perceval cï devant lieutenant colonel d’infanterie,
commandeur général du parc de l’artillerie de Sa Majesté Très Chrétienne en ses
armées d’Italie, et à présent commandeur général de S. A. S. en tous ses états
Du 28 décembre 1715
A Son Altesse Sérénissime Monseigneur Antoine Farnese
Prince de Parme de Plaisance etc.
Êpistre
De recevoir mon petit traité concernant la défense entière de l’Isle de Corfou, n’étant
pas la moindre marque que j’ai reçû de sa bienveillance ; j’ai crû qu’apres l’avoir mis
dans un ordre de perfection, elle aurait moins de peine a l’honorer de Sa Sérénissime
protection et que la postérité prévenuë de mon attachement inviolable, jugera plus
équitablement du désir que j’ai formé d’insinüer a un général d’armée des sentiments
de vertu pour le diriger dans l’exécution de ses projets militaires, quand l’objet que
je lui donne pour modèle en est la source féconde qui croit et augmente san-cesse
en l’auguste personne de Vôtre Altesse Sérénissime reverrée dans ce vaste Univers
comme la vertu même : je m’étendrais un peu plus, Monseigneur, sur la pureté de ces
vertus divines et héroïques par lesquelles le ciel couronne vos actions et Vous déstine
a la grandeur souveraine, si cette modestie naturelle qui dirige vôtre grand cœur, ne
prescrivait des bornes si reserrées a mon stile respectueux, que je n’ose emploier le
moment qui me reste qu’a recourir a cette protection que je recherche avec autant
d’empressement et de soumission que j’ai l’honneur d’être avec un profond respect.
					
De Vôtre Altesse Sérénissime
Monseigneur le tres humble, tres obeissant, et tres soûmis serviteur etc.
							 Florentin de Perceval
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Avertissement
Je n’écris pas seulement ce petit traité pour le rendre agréable a ceux qui se sont apliqué
pendant le cours de leur vie a l’exercice du grand art de la guerre, mais encore pour
la satisfaction des personnes qui n’ont aucune idée de la pratique d’une si glorieuse
profession, et qui toutefois ne laissent pas dependre avec plaisir toute la part qu’ils
doivent aux diferents évenemens que souvent elle produit ; c’est le sujet pour lequel
je leur presente la défense entiere de l’Isle de Corfou qui est aussi recommandable a
la chrétienté par sa seule situation, qu’elle est par elle même digne de réveiller leur
plus particuliere attention ; mais comme je sçais, qu’ils pouvoient trouver peu de goût
dans la lecture de cét ouvrage si mes sentiments n’i étoient point assez particularizés,
j’ai crû que pour m’accorder a leur délicatesse je devois m’apliquer a le circonstancier
avec la derniere exactitude et a leur découvrir les secretes maximes qu’observent
les plus excellents généraux sur tout ce qui leur peut-être utile ou des-avantageux
dans les diferentes entreprises ou le bien du service de leur Prince les engagent,
principalement quant il s’agît d’ataquer ou de défendre une province ou Isle maritime
êloignée considerablement du domaine souverain. Le profond détail par lequel je
divise l’armée de trente mille hommes que je propose pour la conservation de cette Isle
par raport a la diversité des postes que sa subdivision me fournit, me font subdiviser
dans le même ordre toutes les pieces d’artillerie, mortiers, poudre, munitions de
guerre, vivres et autres attirails que j’estime necessaires pour cette importante défense,
que l’on trouvera a la verité excedder de beaucoup celles qui doivent doivent-être a
la suitte d’une pareille armée, et qui pourtant sont proportionnées aux divers camps
volants et postes que j’ai crû y devoir établir : ainsi aïant sufisamment pourvû a la
sureté d’une Isle de cette consequence et m’être ataché a donner des regles pour en
fortifier les postes, les munir, défendre, tenir les peuples dans leur devoir et répondre
asséz précisement aux demandes que l’on pouroit faire sur cette attaque et défense,
je me suis imaginé qu’il ne seroit point inutile d’i ajouter la division de deux autres
armées dans la même réguliarité de la premiere desquelles on se poura servir dans
les plus pressants besoins, en cas qu’on trouva de l’impossibilité a lever celle de trente
mille hommes projettée ; (ce dont je doute absolument) puisque ce n’est que par le
secours d’une pareille armée qu’on peu garder l’Isle de Corfou, couvrir l’Italie, et la
ravir au joug des muzulmans.
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Défense de l’Isle de Corfou

Si c’est une maxime des plus importante a la connoissance d’un général d’armée que de savoir juger
de tous les avantages qui se rencontrent dans une province ou dans une isle maritime pour soûtenir
l’interrêt d’un roi duquel l’une et l’autre dépendent ; dans le déssein de s’oposer avec un corps de
troupes aux invasions des ennemis ; il ne doit pas moins s’apliquer a en étudier la situation, l’etenduë,
le nombre des places fortes et foibles que ces lieux renferment ; si le païs est ouvert ou coupé de
défiléz, si le terrain est sablonneux ou terre forte ; si les colines ou montagnes qui s’i rencontrent
sont de roc vif, de terre de rocaille, ou de sable leger : quels sont les principaux et diferents fleuves et
rivierres qui le traverse, et si elles ont leurs cours sur quelques places ennemies, leur nom

p. 2
et leur nombre : celui des lacs, étangs, marais, et les endroits ou ils sont situéz : qu’elle quantité et
qualité de troupes on y peut déstiner et l’ordre avec lequel on les y peut distribuer : qu’elles sont
les mesures que ce général peut prendre pour les y faire subsister et par quel endroit il le poura
secourir en cas qu’il soit ataqué : quel est le trafic dont se mêlent les peuples, qui l’habitent, le
commerce qu’exercent ceux qui l’avoisinent et la richesse des uns et des autres : enfin, il ne doit
point ignorer quel sont les postes fortifiéz que les ennemis ocupent sur la frontiere, dans lesquels
ils auront indubitablement établi leurs magasins pendant l’hiver, soit pour y tenir en dépôt leur
artillerie, mortiers, poudres, boulets, bombes et généralement toutes leurs munitions de guerre,
vivres et fourages ; afin de les brûler ou enlever s’il étoit possible pour

p. 3
leur ôter par ce moîen la facilité d’entrer comodement en campagne avant la saison ; dans
le déssein qu’ils pouroient avoir formé de l’ouvrir par l’ataque de quelques places qui en les
mettant soûs leur joug trouveroient plus de facilité a s’assurer la conqueste du païs. Mais si
cette province ou cette isle en étoit une de la consequence de Corfou qui est sans contredit
le rempart de l’Italie, parce qu’elle couvre et ferme veritablement l’entrée de diferents états a
l’ennemi commun de la chrétienté ; il ne faudroit pas examiner avec moins d’atention, toutes
les circonstances que je viens de

p. 4
raporter sans trouver la moindre dificulté a les executer, et a faire observer avec la derniere
severité celles dont-il sera parlé dans la suite autant par justice que par nécessité, n’envisagant
rien qui merite une plus particuliere atention que la conservation d’un état dont le salut et la
liberté de plusieurs autres dépendent ; ainsi pour éviter les des-ordres que pouroit causer des
résolutions mal concertées qu’il ne plaît pas toûjours a la fortune de contrarier, il ne sera pas
impossible apres de si judicieuses remarques d’oposer

p. 5
a l’ataque d’un ennemi aussi redoutable par mer que par terre, une force superieure a la sienne,
sans s’atendre au secours de ces prodiges faux et illusoires sur lesquels la plus part des ministres
peu verséz dans la guerre ont coûtume de se reposer, s’imaginant qu’il sufit qu’il y ait dans un
païs en terre ferme quelques places fortifiées, et qu’une isle maritime soit environnée d’eau

LA DÉFENSE DE CORFOU VUE PAR UN INGÉNIEUR MILITAIRE FRANÇAIS EN 1715

195

pour que l’une et l’autre se puissent défendre et garder d’elles mêmes, sans les avoir pourvûës
de fortes garnisons, de munitions et de toutes les autres choses nécessaires a leur

p. 6
défense, mais loin de se laisser séduire par ces discours enchanteurs si agréablement raportés
dans les fables et si mal reçû entre les politiques de la guerre, ou le seul aspect de cette tête
fameuse changeoit les hommes en rochers, il faut sans s’arrêter a la simplicité de ces fixions que
non seulement châque place de cette province ou de cette isle soit pourvûë d’une forte garnison
composée de vieux soldats aguerris, mais encore munie de toute l’artillerie, mortiers munitions
de guerre, vivres, fourages et argent pour la pouvoir défendre jusqu’à la derniere extremité

p. 7
et qu’au surplus il y ait une armée sufisante pour s’oposer aux entreprises de ce formidable adversaire
qui excellera en infanterie, cavalerie ou dragons, suivant que ces païs se trouveront plus ou moins
ouverts ou asséz reserréz par des colines ou montagnes qui ne pouront pas permettre d’i déstiner
un grand nombre de cavalerie. Au reste ces observations si judicieusement circonstanciées doivent
toûjours précéder les grands desseins militaires que dois former un général d’armée, que le ministre
de la guerre doit faire executer avant la campagne sans y rien changer ; mais pour les conduire
heureusement a leur fin il ne faut pas de médiocres vertus ; ces miracles

p. 8
de valeur doivent être soûtenus par un fond de lumieres sans pareilles, une grande sagesse,
beaucoup de bonté, un parfait dé-interressement, une modération naturelle dans les afaires les
plus délicates, une probité sans exemple, et pour donner un frein a sa vive ardeur dans les combats,
la prudence déterminera toutes les actions de sa vie, cette vive peinture des plus éminentes vertus
ouvrira un chemin sûr a ce général pour défendre dans leurs entiers toutes les isles maritimes
dont-il pouroit être chargé ; mais avant que de donner une idée parfaite sur celle de Corfou et de
la ville capitale qui en porte le nom, je m’imagine qu’il ne sera pas inutile d’expliquer

p. 9
que cette capitale est le siège d’un archêveque, que cette ile faisait autrefois partie du roiaume
de Naple dont la Sérénissime république s’empara soûs le gouvernement du doge Pierre
Polani* et la conserverent jusqu’en** que le roi Ladislas leur vendit 30 000 ducats et leur
cedda irrevocablement ; elle est scituée dans la mer Ionienne vers les côtes de l’Epire qui
comprenaient autrefois la Chaonie25, l’Arcarnanie, les païs des Molosses26, des Dolopes27 et des
* En 1381. N. A. (Le doge Pietro Polani mourut en 1148. Il fut le 36e doge de Venise entre 1130 et
1147. F. T.).
** En 1401. N. A.
25. Antigonie (Chaonie), cité antique des Chaoniens, une des principales tribus d’Épire. F. T.
26. Les Molosses, une des principales tribus d’Épire. F. T.
27. Les Dolopes, ancien peuple grec qui habitait non loin de l’Épire, dans une contrée montagneuse
appelée Dolopie. F. T.
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Hellopodes, des Dryopes28, des Selses, et des Amphilociens, tous anciens peuples de l’Epire
raportez dans les anciennes histoires qui nous prouvent que se fut dans l’Epire pres d’Actium29
qu’Auguste vinquit Marc-Antoine la

p. 10
ville de l’Arta sur le golfe du même nom qui anciennement était nommée Ambracia était la
plus considerable de l’Epire puisque les rois y faisaient fort souvent leur demeure : la longueur
de l’ile de Corfou est d’environ 20 lieues de France ou 60 mille ; sa plus grande largeur est de 8
lieues ou 24 mille, et sa circonference est d’environ 40 lieues qui font 120 mille. Les Venitiens
ont fait des dépenses immenses pour rendre cette ville imprenable ce qui la fait apeller par
excellence la clef du golfe Adriatique et le rempart de l’Italie : Soliman 2e30 la fit assieger* avec
2 500 hommes par Barberousse31 surnommé le fleau de dieu qui fut obligé de lever le siege.

p. 11
Cette isle étant ainsi reconuë j’i souhaiterois pour sa défense le nombre d’oficiers généraux et
autres qui suivent.
Un généralissime.
Six lieutenans généraux
Dix maréchaux de camps.
Des brigades autant qu’il y aura
De brigadiers d’infanterie, de cavalerie ou de dragons dans l’armée.
Un major général, et quatre aides majors généraux.
Un général d’artillerie expérimenté dans la guerre vive, parce que c’est sur sa conduite et sur
celle de l’ingénieur en chef que roule l’ataque et

p. 12
et la défense des places aussi bien que celle des isles, c’est pourquoi il doit être ingénieux
non seulement pour la construction du canon, des mortiers, mais universel pour toute sorte
d’ouvrages de maniere qu’avec des ouvriers et de la matiere il pourvoie de ses besoins toutes les
places et postes de l’isle, atendu qu’en de pareils endroits on ne doit jamais manquer de rien.
Il doit être actif, vigilant et tres capable d’entreprendre l’execution des projets les plus délicats
28. Selon la mythologie grecque, les Dryopes furent un peuple pélasgique venu de l’Arcadie en
Thessalie. F. T.
29. Le bataille d’Actium eut lieu le 2 septembre 31 avant J.-Ch. entre Octavien et Marc Antoine. F. T.
30. Soliman Ier le Magnifique (1494-1566), le dixième sultan de la dynastie ottomane qui régna entre
1520 et 1566. F. T.
* En 1537. N. A. (Il s’agit du siège de Corfou mené par le sultan Soliman le Magnifique au cours de
la guerre vénéto-ottomane entre 1537 et 1540. F. T.).
31. Khizir Khayr ad-Dîn (né vers 1466-1546) dit «Barberousse», fut un corsaire ottoman au service
du sultan Soliman le Magnifique. F. T.
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d’un général d’armée, sans quoi il vaudroit beaucoup mieux compter sur un ombre que l’air
dissipe insensiblement a nos yeux.

p. 13
Il faut soûs le commandement de ce général 50 oficiers d’artillerie pour executer ses ordres,
entre lesquels il y en aura 30 du premier ordre, capables de commander dans des postes
ataquéz, et asséz experts pour en ataquer d’autres de telle consideration qu’ils puissent être.
Un ingénieur en chef consommé et 30 autres y seraient tres nécessaires entre lesquels il serait a
désirer qu’il y en eût vingt capables de conduire des travaux dans des ataques et défenses.
J’i souhaiterais une compagnie de 150 ouvriers de toute sorte d’arts et métiers parmis lesquels il
y aurait 40 bons mineurs. Cette compagnie serviroit a la suite de l’artillerie, pour remonter

p. 14
les pieces, mortiers et autres travaux imprevû, et si l’isle n’était point fertile en bois, fer et acier,
il faudroit pour y supléer en faire venir de Venise de grandes provisions.
Il faudroit pour le service de l’artillerie de tous les postes de l’isle de l’armée et de la ville
de Corfou 3 compagnies de canoniers bombardiers de 120 hommes chacune avec un bataillon
de fuseliers de 500 hommes qui ne seroit ataché qu’a ce service, et pour que les canons et les
mortiers ne manquassent point dans cette isle il faudroit établir de toute nécessité dans la ville
de Corfou une fonderie asséz considerable pour refondre celles et ceux qui deviendroient
défectueux, avec une grosse quantité de mêtaux vieux

p. 15
et nouveaux, adoucissans et autres pour en fondre de nouvelles : il y faudroit aussi un maître
fondeur ses garçons et un équipage d’ustensiles pour servir les fourneaux et a faire des moules.
Je voudrois enfin, pour défendre cette isle dans son entiere sans crainte de la perdre, n’i sans
y causer aucun dommage vingt huit mil hommes de bonne infanterie y compris les ouvriers,
canoniers, bombardiers et fuseliers dont je viens de parler, qui eussent tous servi a la guerre
vive ci hommes 								28 000:
Avec cette infanterie, deux mil dragons a cheval y seroient d’un grand
secours parce que c’est un pais de colines ou cette troupe conviendroit
fort, mais il faudroit qu’il fussent tous oficiers et hommes de service
ci dragons a cheval								 2 000:
infanterie et dragons a cheval						 30 000

p. 16
Sur lequel nombre il faudra compter en tous tems sur 3000 hommes plus l’été que l’hiver
qui seront malades ou blessés au travail par l’extrême chaleur qui ordinairement n’est pas
suportable en ce païs la.
Avant que de parler du canon, il me paroît assés apropos d’avertir, que les quatre vingts
pièces que je destine tant pour l’armée, que pour armer les postes fortifiéz pour la défense
de l’Isle (sans compter celles qui seront dans la ville de Corfou et les forts qui en dépendent)
doivent être diférenciées, parce qu’encore bien qu’elles soient toutes également destinées pour
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la déstruction des ennemis, il faut par leur diferentes longueur les aproprier et loger dans les
endroits les plus convenables. Ainsi

p. 17
que je le ferai remarquer par la déstination que n’en ferai afin d’en pouvoir tirer l’utilité qu’on
en peut désirer.
Pieces de canon de fonte
de 8 livres
) longues de 12: pieds –
32: )
		
) longues de 8: pieds 28: )		
60: )
de 4 livres
longues de 8: pieds			
12: )		
72:
de 1 livre
longues de 4 pieds				
8:
pieces de canon grosses et petites				
		80:
Les soixante et douze pieces de 8: et de 4: livres ci-dessus, seront montées sur leurs affûts
avantrains, avec leurs avantrains et armes de rechange, tireboures, dégorgeoirs, coins de mine,
leviers et chapiteaux.
Les huit autres pieces du calibre d’une livre, sont pour servir a la suitte des détachements
qui pouroient aller dans les montagnes

p. 18
s’il y avoit des ennemis a craindre ou quelque soulevation. Elles peuvent aussi servir sur des
rivages de mer ou il y a du roc et dans des lieux ou le terrain est étroit: une de ces pieces se
porte d’un côté sur un mulet et l’affût pour la monter de l’autre, avec des gargouges et bales
pour tirer vingt coups, et les armes pour les charger.
Il faudra aussi emploïer pour cette défense, trente deux petits mortiers a bombes
de ma nouvelle invention qui sont fort legers, j’en avoit fait plusieurs dont je me servois
avantageusement dans l’armée du roi en Italie, ainsi ceux dont je parle serviront de même a la
suite de celle ci pour tirer

p. 19
des bombes orisontalement comme on tire du canon ci		

		32:

Ces petits mortiers seront montéz sur des affûts fais de la même maniere que ceux qui servent
a monter les pieces de canon, et avec les trente deux affûts et avantrains sur lesquels ils seront
montéz, ils auront encore seize affûts et avantrains de rechange, des mesures de fer blanc de
diferents poids, pour mesurer la poudre pour les charger.
Il faut présentement parler de la quantité de poudre nécessaire pour munir l’armée et les
diferents postes que le général jugera a propos d’établir pour la défense de l’Isle de Corfou,
aussi bien que de celle dont la ville doit

p. 20
être particulierement munie, et encore bien que je n’aie aucune connaissance de sa capacité, ni de
sa force, que je n’en juge que par la consequence dont elle est a la chrétienté et par sa situation qui
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n’est pas toûjours aisé de secourir, quand particulierement les Turcs seront superieurs a la mer, je
me contenterai de dire, que dans une place de cette consideration j’i souhaiterois 760 000: milliers
de poudre et 160 000: miliers de plomb en bâles ; l’un et l’autre seront répartis ainsi qu’il suit.
Six cens milliers de poudre seroient distribuéz dans divers magasins a couverts

p. 21
du canon de l’ennemi précautionnéz contre leurs bombes, avec cent dix miliers de plomb en
bâles. Voila ce que je déstinerois pour la défense d’une place du premier ordre qui n’auroit
point de citadelle a défendre, mais bien trois petits forts, revêtus et construits dans la mer ou
sur le rivage de l’isle, en certains endroits du port asséz éminents pour le dominer et en ôter
l’accès aux ennemis ou pour soûtenir du côté de la terre les fortifications extérieure de la place
en cas quelle fût attaquée. Ces ouvrages sont munis de canons, de mortiers, et de troupes
suivant leur capacité ; si au contraire ces fortains ou

p. 22
redoutes fussent de celles qui se trouvent en terre ferme sans secours ni appui d’aucune autre
place, il les faudroit munir diferamment et se contenter d’y laisser quatre ou six arquebuzes
a crocs ou spingnards montéz chacun sur son chevalet a pivot de la mèche, poudre, bâles de
plomb du calibre de ces armes pour tirer cinquante coups tout au plus de chacune: quinze
grenadiers commandéz par un soulieutenant avec cent grenades a main chargées de la poudre
et des bâles pour que châque soldat pût tirer vingt coups. Ces postes sont ordinairement établis
dans la proximité des places de guerre pour

p. 23
empêcher les cources des ennemis et de s’aprocher d’un marais qui l’environne, ou pour couvrir un
chemin par ou des partis de cavalerie et autres pouroient passer pour aller en lever des bestiaux qui
seroient en pâture sur les glacis d’une place: l’oficier qui commande dans un pareil poste, le soutient
jusqu’à ce que les ennemis aïent ouvert la tranchée et qu’ils aïent déterminéz l’ataque de la place,
et sitôt qu’ils ont dressé des bateries et qu’elles commencent a tirer, on charge les mines qui sont
ouvertes depuis longtems soûs ces ouvrages et apres avoir évaqué la redoute ou fortain a l’entrée

p. 24
de la nuit on l’abandonne en le faisant sauter, afin que l’ennemi n’en puisse titer aucun avantage au
préjudice des assiegéz ; car il y auroit de l’imprudence a un général ou gouverneur de place d’en user
autrement et de sacrifier d’honêtes gens dans des endroits qui ne seroient pas secourables.
Les cent-soixante miliers de poudre restant, avec les cinquante miliers de plomb, seroient
destinéz pour l’armée, et resteroient pareillement dans la ville de Corfou comme un entrepôt
desqu’elles munitions on se serviroient en la maniere suivante.
Ce seroit de cet entrepôt d’où l’on tireroit

p. 25
80 000 miliers de poudre et 25 000 miliers de plomb pour servir aux canons et mortiers qui
seroient a la suite de l’armée, et pour armer et munir tous les postes établis dans l’isle fussent
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t’ils accessibles ou inaccessibles, dont le nombre sera raporté après avoir donné l’ordre de
la distribution de ces munitions par l’explication énoncée dans le détail suivant que j’ai pris
plaisir d’aprofondir avec le plus de soins qu’il m’a été possible pour favoriser les oficiers les
moins intelligens dans les suputations mais

p. 26
les plus capables d’executer de semblables projets.
Poudre poids de France
pour tirer 110: coups de chacune des 80: pieces de canon déstinéez pour
l’armée, ou pour la défense des postes de l’isle, a raison de 4: livres et demi de
poudre pour châque coup l’un portant l’autre ci				
39 600: livres
pour tirer 60: coups de chacun des 32: petits mortiers, a raison d’une livre, trois
quartron de poudre pour châque coup		

3 400: livres

pour tirer 1600: bombes a 4: livres de poudre chacune a raison de 50: bombes
par mortier							

6 400: livres

pour charger 16 000: grenades a main a un quartron de poudre chacune

4 000: livres

poudre								

53 400: livres

p. 27
poudre de l’autre part						

53 400: livres

poudre pour la composition des fusées a bombes et a grenades 		

600: livres

pour l’infanterie et dragons						

18 000: livres

poudre pour les mines et fougasses					

6 000: livres

poudre pour le déchet qui se fait dans les diferentes distributions

2 000: livres

poudre pour munir l’armée et les postes de l’Isle

		

80 000: livres

Plomb en bâles
Pour l’infanterie, dragons et pour tirer les pieces de canon et mortiers a
cartouches ci					

25 000: miliers

p. 28
Il faudra a la suite de cette artillerie des boulets pour tirer cent coups de chacune des quatre
vingts pieces de canon.
Boulets a raison de 100: pour châque piece
de 8: livres 			
de 4: livres			
de 1: livre			

6 000: )
1 200: )		
800: )

8 000: boulets

petites bombes					1 600:
a raison de 50: pour châque mortier.
fusées a bombes chargées				
1800:
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grenades a main					16 000:
fusées a grenades a main chargées y compris
1000: de réserve					17 000:

p. 29
salpêtre degraissé, désalé et bien rafiné				
soufre								
meche entonnée							

250: livres
100: livres
3 600: livres

Outils a pionniers coupants et emmanchéz qui sont proportionéz pour travailler dans un
terrain pierreux et de roccailles, qui seront a la suite de l’armée et qui serviront a fortifier
dans l’Isle les postes accessibles et autres.
pics a hoïaux					2 300: )
pics a roc						
600: )
pics a feüille de sauge				
500: ) 6 000:
beches						1 300: )
escoupes						1 300: )
haches emmanchéez					
200:
serpes							 400:
Outils a pionniers et coupants				
6 600:

p. 30
Il y aura des outils a mineurs de toute sorte			
Il faut remarquer que si les outils a pionniers manquoient, il
seroit fort a props d’ordonner a tous les habitans de l’Isle d’aporter les leurs dans les postes qui y seront établis, ou il y aura des
personnes déstinées pour les recevoir en les paiant.
Je ne parlerai point de la quantité d’outils nécessaires, pour les
charpentiers, charons, tourneurs, forgeurs, et chaudronniers
non plus que des ustensiles pour les artificiers, me reservant
d’en donner le détail dans l’execution du projet faulx emmanchées arever, coûteaux de brêches, ou pertuïsames dont les
hampes de bois de frêsne auront 8: pieds de long		

300:

1000:

a raison de 100: pour châque poste.
Ces armes sont merveilleuses pour la défense des breches.

p. 31
pierres a fusils						50 000:
sacs a terre						60 000:
prolonges doubles et simples				
160:
menus cordages						
500: livres
* On trouve toûjours de la toille chéz les habitans qu’il faut prendre en païant, et quelque mauvaise qu’elle
soit, pourvûë qu’elle puisse contenir la terre et la poudre, elle sera merveilleuse a un tel usage. N. A.
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Il y aura 5: chevres complettes, 5: chevrettes a main et 5: crick a canon, dont un de châque
espece sera distribué dans chacun des postes retranché, suposant qu’il y en ait deux de châque
sorte dans la ville de Corfou ; ces ustensiles se doivent toûjours trouver dans les postes ou il y
a du gros canon a remüer.
Outre la poudre, le plomb, la meche et toutes les autres munitions dont je

p. 32
viens de parler, il y en aura encore dans la ville de Corfou une quantité plus considerable, tant
pour sa défense que pour munir l’armée, avec une grosse provision de bois de toutes les especes,
mais particulierement d’orme et de chesne qui sont les meilleurs et les plus convenables pour
la construction des divers attirails dont l’artillerie est toûjours suivie étant a la suitte d’une
armée ou ailleurs: et pour perfectionner ces diferents ouvrages et les entretenir dans l’état que
le service le requiert, il faudroit au moins 5: forges complettes dont une pour l’armée, les quatre
autres se distribueroient en cas de besoins dans divers

p. 33
postes, n’etant pas possible de s’en pouvoir passer dans les endroits retranchéz ou il y a du
canon. Si dans l’arcenal du Prince il ne s’en trouvoit pas sufisamment, on pouroit en païant
s’emparer de quelqu’une de la ville et s’en servir comme je fis a Pavie, Cremone, Mantoüe,
Modene32 et autres endroits ou je faisois des travaux considerables en les faisant occuper par
d’habiles gens qui seroient bien dirigéz.
Châque forge aura a sa suitte 500: livres de fer de diferentes grosseur et largeur propres a
tous les ouvrages avec 20: livres d’acier pour racerer les outils

p. 34
des ouvriers, a mineurs et autres ; ces forges seront pourvûës d’autant de charbon qu’elles
en pouront consumer, que l’on peu faire faire dans le païs pour le compte du Prince en
tirant des soldats charbonniers des troupes ou il n’en manque pas comme je fis aux sieges
de Gouvernolo33, Gouastal34, Bersello35, la Mirandolle36, Verselle, Yurée, Castel-Bar, Veruë37
et Chivas38. Elles seront en tous tems d’une grande utilité, mais sur tout, pour les nécessitéz
journalieres, attendu que c’est un païs sans resource duquel un général d’artillerie ne s’ose rien
promettre n’i esperer que ce qui lui peut être fourni pas son industrieuse conduite,

32. L’auteur évoque ici ses travaux de fortifications en Italie pendant la guerre de succession d’Espagne. F. T.
33. Le siège de Gouvernolo eut lieu en 1703. F. T.
34. Il s’agit du siège de Guastalla en 1702. F. T.
35. Le siège de Bersello se déroula en 1702. F. T.
36. Le siège de la Mirandole eut lieu en 1705. F. T.
37. Il s’agit du siège de Verrue en 1704. F. T.
38. Le siège de Chivas se déroula en 1705. F. T.
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p. 35
sa grande expérience dans le métier de la guerre, et une prudente et continuelle atention sur
toutes les choses qui dépendent de son devoir.
La quantité de pieces d’artillerie mortiers et autres munitions déstinées pour la défense
de cette isle étant ainsi reglée ; il faudra s’appliquer a examiner avec attention la qualité
de ses rivages et sa grandeur, qui dans sa circonference ocupe 120: mille de terrain, pour
connoître les postes que la nature a rendu inaccessibles, qui se sont trouvéz au nombre de
128: qu’il faudra

p. 36
diviser en quatre parties, dont la quatrième sera 32: postes qui seront gardéz ainsi qu’il sera ci
apres expliqué.
A l’égard de ceux qui se trouvent accessibles et par ou les ennemis pouroient avec de gros
ou petits bâtiments plats faire des déscentes ou débarquements de troupes, je les fais consister
en quatre postes accessibles que je supose avoir été bien reconu en diferents endroits du rivage
de la mer, dont les lignes seront au moins longues de 25: toises et tout au plus de 30: 40: a 50:
qui sont autant d’endroits qu’il ne faut pas manquer

p. 37
de fortifier, par de bons ouvrages bien flanquéz, et peu distant l’un de l’autre pour en rendre
la défense plus certaine, et élevéz par amphithéatre pour qu’ils soient supérieurs a la mer,
et oposer par consequent aux ennemis un feu plus sûr et plus multiplié qui est la chose du
monde que les Turcs craignent le plus: je construirais ces ouvrages avec la derniere exactitude
et je les dirigerois si parfaitement que les troupes qui seroient déstinées pour les défendre
n’empêcheroient nullement les manœuvres des canoniers, ni les canoniers

p. 38
les mouvements de l’infanterie, chacun de ces postes aura sur son derriere une étenduë
capable et assez bien fortifiée et fermée de toute part pour contenir sufisamment de
troupes, canons, mortiers et munitions de guerre pour sa défense, car dans ces endroits la,
rien ni doit manquer, ne pouvant pas comme en terre ferme remplacer d’un jour a l’autre
les munitions qui s’i consument, c’est pour cette raison que le brigadier ou colonel qui y
commandera ne doit pas permettre qu’on les délivrent sans une exteme nécessité ; ce sera
l’afaire de l’oficier qui

p. 39
commandera l’artillerie dans ce poste a se conformer a ses ordres, et d’ordonner au garde de
l’artillerie qui y résidera de ne rien distribuer sans sa permission.
Examinons présentement qu’elle quantité et qualité de pieces d’artillerie mortiers et
munitions de guerre il convient de remettre dans châque poste de cette consequence pour les
défendre vivement et les soûtenir contre les plus violents éforts des ennemis.
Les 12: pieces de canon que je déstine pour la défense de chacun de ces postes seront du
calibre 15: livres poids de
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p. 40
de douze onces, ou de 8: livres ou environ poids de France, dont huit longues de 12: pieds qui
armeront la première bâterie de châque poste, pour bâtre a la mer a fleur d’eau les vaisseaux
ou autres bâtiments qui s’i pouroient présenter ; ces huit pieces seront soûtenuës par 4: petits
mortiers de ma nouvelle invention pour tirer des bombes orisontalement ou par élevation de
dégréz s’ils étoient trop loin, et a cartouches s’ils étoient asséz prés de ces bâtimens, soit pour
reconnoître le poste, ou pour éssaïer a faire un débarquement en quelqu’endroit.
Les 4: autres pieces courtes du même calibre

p. 41
qui restent seront établies dans la seconde baterie avec 2: pareils mortiers, elle sera élevée audessus de la premiere de 18: pieds, et retirée en arriere d’environ 6: toises, pour laisser la liberté
au canon de la premiere baterie d’agir plus aisement. Il se faudra bien garder de tirer les unes
et les autres pieces ensembles, mais bien une après l’autre, pour pouvoir toûjours entretenir un
feu continuel, et faire en sorte qu’en tirant la moitié des pieces l’autre moité soit chargée pour
ne pas être au dépourvû, et recommencer a tirer sans jamais discontinüer.

p. 42
Ces douze pieces auront de la poudre et des boulets pour tirer chacune 100: coups et des
cartouches pour en tirer chacune 10: qui font pour châque piece 110: coups et pour les douze
1320:.
Les dix petits mortiers auront de la poudre et des bombes pour tirer chacun 50: coups, et
des cartouches et poudre pour en tirer chacun 10: qui font pour châque mortier 60: coups et
pour les six 360:.
Entre ces diférents postes il convient asséz de distinguer celui qui infailliblement sera
établi vis a vis de Butrinto39, qui est en terre ferme ; ville

p. 43
ville occupée par les Turcs, a cause de la grande proximité de ce rivage a celui de l’Isle de
Corfou qui est le seul trajet qui n’a que 4: a 5: mille de large ou environ, par lequel ces infideles
peuvent le plus aisement s’i introduire, parce que ; dans ce petit interval de mer il se rencontre
quantité de rochers qui peuvent servir a couvrir un pont en cas que les Turcs eussent la pensée
d’en construire un en cet endroit sur leurs galeres propres, ou autres bâtiments, lesquelles
présenteroient toutes leurs proües a l’armée chrétienne, comme un cordon qu’il ne seroit pas
aisé d’aprocher n’i de rompre ; sur

p. 44
lequel ils pouroient faire passer de Butrinto dans l’Isle de Corfou toutes les troupes, canons,
mortiers, et d’autres munitions propres a la conquérir, si mal’heureusement ce poste n’étoit pas
bien fortifié, munis et gardé ; ainsi pour ne pas tomber dans un pareil inconvenient, il faudra
qu’en toutes choses ce poste excelle en force et en munitions a tous les autres ; pour cet éfet, on
39. Butrinto, ville dans l’Épire. Aujourd’hui, Butrint en Albanie. F. T.
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le pouroit augmenter de 4: pieces de canon du calibre de 12: livres poids de France longues de
18: pieds désquelles les boulets pouront ariver jusqu’au rivage des Turcs ou environ, et de 4:
gros mortiers a bombes de ma nouvelle invention,

p. 45
pareils a ceux que j’ai fait a S. A. S. de Parme* qui se chageront avec 8: a 9: livres de poudre
chacun, poids de France, qui poûront de même porter leurs bombes** a la distance de 1600: a
1800: toises outre qu’on pouroit facilement les établir sur des galiottes a mortiers, et s’avancer
asséz en avant vers le rivage de Butrinto pour bombarder la place, les vaisseaux ou autres
bâtiments qui s’i pouroient rencontrer qu’on auroient déstinéz pour embarquer des troupes
pour faire une déscente: ainsi joignant au tout, cette augmentation de pieces, de mortiers et de
munitions, il faudra compter sur

p. 46
84: pieces de canon, sur 36: mortiers gros et petits, sur 8 400: boulets sur 2 400: bombes grosses
et petites, sur 11200: livres de poudre pour les charger, sur 6500: livres de poudre pour tirer 800:
coups desdits quatre gros mortiers, a raison de 200: coups chacun, de 3300: livres de poudre,
pour tirer 100: coups de chacune de ces quatre pieces de douze ; toutes lesquelles poudres jointes
au total 760 000: miliers, feront ensemble la quantité de 781 000: milier de poudre.
Voilà de qu’elle maniere ces quatre postes accessibles seront établis et fortifiéz avec
cependant plus ou moins de canons, de mortiers et de troupes, parce que, tous les postes

p. 47
ne se resemblent pas, la ligne de l’un pouvant être plus longue ou plus courte que celle de
l’autre, et quoi qu’ils soient tous de la même consequence pour la conservation du païs, il les
faudra fortifier et munir tous suivant leur étenduë et capacité.
Avec les 12: pieces de canon et les 6: petits mortiers que je déstine pour ce poste, il faudra
pour en rendre la défense complette, les munitions comprises dans la liste suivante.

p. 48
Poudre pour la défense de châque poste*** retranché
pour les 12: pieces a raison de 110: coups chacune			
pour les 6: mortiers a raison de 60: coups chacun			
pour les 732: fantassins y compris
12: dragons a 10: coups chacun					
pour les mines et fougasses						
Total de la poudre							

5940: livres
630: livres
400: livres
1500: livres
8470: livres

* A Plaisance en 1707: et 1708: N. A.
** Pesant y compris 14: livres de poudre 144: livres de poids de France elles ont 11: pouces 8: lignes
de diametre. N. A.
*** A chacun de ces postes il sera emploié une forge complette 500: livres de fer, 20: livres d’acier et
du charbon suivant son besoin. N. A.
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Boulets
pour les 12: pieces de 8: livres longues et
courtes a 100: coups pour chacune					
Bombes chargées
pour les 6: mortiers a raison de 50: pour chacun			

1200:
300:

p. 49
Plomb en bâles
pour tirer 10: coups de chacune des 12: pieces de canon a
cartouches a raison de 4: livres de plomb l’une portant l’autre
pour châque coup							
pour l’infanterie des postes et dragons				
pour tirer les 6: mortiers 10: coups chacun a cartouches, a raison
de 15: livres de bâles pour châque coup				
			Total du plomb			
Meche pour les pieces, mortiers et grenades			

480: livres
400: livres
900: livres
1780: livres
400: livres

Grenades a main chargées
pour châque poste retranché ou il y aura 100: grenadiers
a raison de 10: pour chacun						
pour les 32: postes inaccessibles a raison
de 30: grenades pour chacun				
			Total des grenades			

1000:
960:
1960:

p. 50
Pierres a fusils a raison de deux pour châque soldat			
Sacs a terre pour garnir les parapets				

1464:
6000:

Outils a pionniers et coupants emmanchéz pour faire travailler 200: hommes
dans un terrain pierreux et de roccailles
pics a hoïaux					100: )
pics a roc 					
12: )
pics a feiülle de sauge				
13: )			
beches						 42: )
escoupes					
33: )
haches									
serpes								
outils a pionniers et coupants					

200:
12:
24:
236:

p. 51
Outils a mineurs de toute sortes 						
prolonges pour mettre au four de
châque piece et mortier, pour les remüer,
en presence de l’ennemi a raison d’une pour chacun		

30:
18:
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40: livres

Canoniers, bombardiers pour servir les 12: pieces et les 6:
mortiers en bâteries a raison de deux pour chacun qui font
canoniers bombardiers						
36:
Fuseliers a raison de 2: pour châque piece et mortiers
36:
Canoniers, bombardiers, fuseliers						
72:
chacun de ces postes sera muni de 100: faulx emmanchées a rever, coûteaux de breche, ou
pertuysanes

p. 52
Il faudra dans ce poste un oficier d’artillerie entendu pour la commander un subalterne pour
distribuer les munitions et deux ingenieurs.
Toutes les troupes, pieces, mortiers et généralement toutes les munitions de guerre
contenuës dans l’état ci dessus aussi bien que la forge complette, fer, acier, charbon et autres
qui n’i sont pas raportéz, seront détachéz du camp volant dont il sera ci après parlé, par le
lieutenant général qui le commandera, pour munir et défendre le poste accessible retranché,
et les trente deux postes inaccessibles qui seront soûs son commandement et qui se trouvent
dans la proximité de son camp, et a mesure qu’il

p. 53
s’en consumera, il sera obligé de les remplacer bien soigneusement pour que ces postes soient
toûjours pourvûs de leurs besoins.
Et s’il arivoit qu’entre les trente deux postes qui ont été jugéz inaccessibles, il s’en trouvoit
un par lequel les ennemis se pussent introduire dans l’isle, le lieutenant général dont ce poste
dépendra en rendra compte au généralissime qui ne manquera pas de lui ordonner de le faire
retrancher, et des huit pieces de canon et des deux mortiers qui restent a châque camp volant
on en détachera deux pieces de chacun et un mortier pour les y faire conduire avec trois

p. 54
cens hommes plus ou moins pour le défendre et des munitions a proportion.
Le brigadier ou colonel qui sera détaché du camp volant, pour commander dans ce poste
retranché les quatre cens hommes d’infanterie et les douze dragons qui y sont déstinéz, emploïra
tous les jours partie de ses dragons, soit a porter des ordres, a bâtre l’estrade d’un poste a l’autre,
ou a visiter ceux qui sont les plus éloignéz pour n’étre point surpris. L’infanterie fera de jour et de
nuit des rondes et patroüilles de demi-heure en demi-heure, en observant un grand silence, afin
de pouvoir entendre le bruit que pouroient faire des bâtiments ou des rameurs qui a la faveur

p. 55
de la nuit se pouroient aprocher du rivage avec des galeres pour canoner le poste, le bombarder
ou le surprendre. Et si par l’efet d’une vive canonade et bombardement, on s’apercevoit que les
ennemis voulussent avec des bâtimens plats et chaloupes armées porter des troupes a terre,
il faudroit alors que l’infanterie prit ses postes, pour faire des décharges continuelles sur ces
bâtiments, et tirer partie des pieces a boulets et a fleur d’eau, et partie a cartouches, de concert
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avec les mortiers qui tireroient orisontalement leurs bombes sur ces bâtiments, et quant ils
seroient asséz prés a cartouches.

p. 56
Les grenadiers qui alors ne pouroient peut-être pas jetter leurs grenades si loin se serviroient
d’une espece de cüilliere de fer faite exprès dont le fond seroit vüide et le manche auroit trois
pieds de longueur, pour les pousser sans danger a une distance plus considerable ; j’en ay fait
faire a tous les sieges que nous avons fait en Italie et en Piemont dont je me suis utilement servis
et si ces bâtiments étoient asséz près du rivage on pouroit alors du haut du parapet se servir de
certaines coulisses de bois que je ferois faire expres pour jetter des bombes et grenades ensemble*
et en grand nombre, pour tâcher de les enfoncer, brûler et estropier tous ceux qui

p. 57
seroient dedans, déstinéz pour le débarquement.
Châque canonier, bombardier fuselier dans une ataque, portera son fusil chargé, armé de sa
baïonnette en bandoüilliere, ou autrement a la grenadiere pour n’être point surpris. Chacun
restera dans son poste avec beaucoup d’atention et s’emploïra de toutes ses forces a executer les
ordres qui lui auront été donnés, tant pour le rétablissement des bateries et embrasures, que
pour faire servir les pieces dans les ocasions avec toute l’activité possible, étant l’endroit le plus
propre pour se distinguer et meriter des récompenses honorables.

p. 58
Les trente deux postes inaccessibles qui seront sur le rivage de la mer soûs le commandement
de ce lieutenant général, dans chacun desquels il n’i aura que dix hommes commandéz par un
sergent ou six hommes commandéz par un caporal, ne seront établis que pour examiner du
plus près qui leur sera possible, tous les bâtiments qui passent et repassent et prendre garde a
ce qu’ils deviennent ; ils seront arméz de leurs fusils, baÿonnettes et munitions de guerre pour
tirer dix coups chacun ; ils seront pourvûs de trente grenandes a main a raison de trois pour
châque soldat, avec deux brasses de meche chacun, qui

p. 59
leur seront distribuée dans le besoin, pour avec des mêmes coulisses dont je viens de parler
établies sur des rochers, donner feu a ces grenades et les pouvoir faire rouller dans des galiotes
ou brégantins arméz qui s’en aprocheroint de trop prés.
Il y aura pareillement dans chacun de ces postes un réchaut de rempart qui est fait de fer,
que l’on élevera sur sa hampe asséz haut pour être vû la nuit lors qu’il sera alumé, pour avertir
ou donner des signaux dont on sera convenu avec les postes voisins et camps volants ; desquels
réchauts il y a toûjours une grande

* Je m’en suis servis a la défense de Maïance en 1689: lors que Mr. le duc de Lorraine l’assiega. N. A.
(Voir sur l’histoire du siège de Mayence : Ferenc Tóth (sous la dir.), Journal des campagnes du duc
Charles V de Lorraine, (Paris 2017), pp. 515-583. F. T.)
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p. 60
quantité dans les places de guerre pour en éclairer les remparts avec des tourteaux
goudronnéz qu’on y allume.
Si prés du poste accessible retranché dont j’ai parlé ci devant, il se trouvoit un
vilage, ou une ou plusieurs maisons. Il ne faudroit pas manquer de les enveloper
dans l’enceinte de la fortification de ce poste, cela seroit d’un grand avantage, parce
qu’on pouroit se servir de quelques maisons pour faire le pain de munitions, dans une
autre on y pouroit mettre a couvert et en sureté les munitions de guerre et dans une
troisième on établiroit l’hôpital.
p. 61
Il faudroit aussi dans ce poste quelques armuriers, pour travailler au rétablissement
des armes des soldats et dragons.
Il seroit aussi a désirer, que les chevaux, bœufs, ou mulets qui auroient amenéz
les pieces, mortiers et les munitions de guerre a ce poste y restassent tous, ou dans
un lieu voisin pourvû qu’ils fussent en sureté afin de s’en pouvoir prévaloir, si le
généralissime de l’armée ordonnoit a cette troupe de faire avec son canon quelque
mouvement imprévû.
Il est a présent asséz a propos d’assurer tous ces diferents postes établis dans
p. 62
dans toute l’étenduë de cette Isle et de les soûtenir contre la vigilance des ennemis entreprenans,
qui pour s’emparer d’un poste en tâteront plusieurs pour essaïer d’en ébranler quelqu’un afin de le
pouvoir enlever ; c’est la raison pour laquelle il ne faut jamais rien négliger ni mépriser dans ces
ocasions, parce que c’est souvent par le poste qu’on estime le plus fort que l’ennemi passe, lors qu’on
ne prend pas tout le soin possible pour le garder, pour cet éfet, il faudra diminüer sur les cent trente
cinq mille que l’Isle a de circonference, le terrain fortifié qu’occupe la ville de Corfou, et celui des

p. 63
quatre postes accessibles retranchéz dont je viens de parler, que je supose contenir sept mile
qui soustraits de cent trente cinq restera cent vingt huit mile de terrain ou côtes de mer
inaccessibles au rivage a garder, c’est pour cela qu’il faudra contenter d’établir un poste de dix
hommes avec un sergent ou caporal comme nous avons dit a châque mile qui feront cent vingt
huit postes, et qui montront a 1280: hommes, lesquels postes seront diviséz en quatre parties
égales, dont la quatrième sera trente deux postes, qui seront soûs la garde de châque camp
volant. Les mil deux cens quatre vingts hommes seront aussi diviséz en

p. 64
quatre parties, dont la quatrième sera 320: hommes que fournira aussi châque camp volant, et
qui seront comme les premiers soûs son comandement.
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Après que les postes dans toute la circonference de l’Isle auront été reconus et déterminéz ;
pour assurer les quatre premiers qui seront retranchéz comme il a été dit ; il conviendroit fort
au bien du service de diviser toute la longueur de l’Isle de Corfou, qui a dépuis le midi jusqu’au
nort-oüest, vingt lieües de France ou environ en quatre parties égales, et diviser pareillement
les 28000: hommes d’infanterie et les 2000: dragons en

p. 65
quatre parties, comme quatre camps volants, qui seront postéz et diviséz pour soûtenir tous
ces postes, et les munir chacun d’hommes, de pieces d’artillerie, mortiers et de munitions de
guerre et la maniere qui suit pour s’accorder a ce qui vient d’être expliqué.
Le premier camp volant sera composé de 5000: hommes d’infanterie et de 500: dragons
a cheval, sur la qu’elle quantité il faudra détacher 400: hommes y compris une compagnie de
grenadiers, pour garder un des postes

p. 66
accesibles fortifié au rivage de la mer et douze dragons qui font
infanterie				
400: hommes 		
dragons 12:
Il sera pareillement détaché pour les
32: postes inaccessibles 		
infanterie 320 hommes a raison de 10: hommes pour
chacun.
qui font pour les deux détachements infanterie 720: hommes 		

dragons 12:

Partant il restera au camp volant
tous les postes fournis		
infanterie 4280: hommes
				et dragons 488:
qui font ensemble 				
4768: hommes tous les
						postes fournis.

p. 67
Remarque
Mais s’il arivoit qu’au lieu de quatre postes accessibles retranchéz que nous avons suposéz, il s’en
trouva huit ou plus, et qu’il falut travailler a les retrancher, munir et défendre ; en ce cas châque
camp volant en auroit deux soûs son commandement, se seroit 400: hommes d’infanterie et
12: dragons que le lieutenant général détacheroit de plus pour ce second poste, qui réduiroit
sur ce pié la, son camp volant et tous les autres a la reserve de celui du généralissime a 3880:
hommes d’infanterie et 476: dragons qui font ensemble 4356: hommes ; suposant que

p. 68
que ces nouveaux postes fussent égaux aux quatre premiers, ce qui ne me paroît pas croïable ;
cependant pour ne rien risquer et se tenir dans la défiance en rassurant les esprits, il faudra
beaucoup plus précautionner ceux qui seront les plus exposéz ; et que ceux qui le seront moins
partagent entr-eux leur artillerie, leurs mortiers et les munitions.
Ce premier camp volant dont je viens d’expliquer la force, aussi bien que les diferents postes
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qui lui doivent être subordinéz, sera posté a l’extremité de l’Isle au nort-oüest et directement
au milieu de la largeur de la

p. 69
de laditte Isle qui a 3: 7: 10: 5: et 3: lieües ou environ, pour être aportée de répondre a tous les
postes de son commandement dont a vû le détail. Il sera comandé de même que ceux-ci après
par un lieutenant général des armées, deux maréchaux de camps, et par autant de brigadiers qu’il
y aura de brigades d’infanterie et de dragons dans la troupe qui composera ce camp volant, avec
cinq oficiers d’artillerie dont un aura le commandement en chef et trois ingenieurs.
Il y aura pour la sureté de ce camp volant et pour défendre le poste accessible rentranché,
et les trente deux autres dont le détail des uns et des autres vient d’être

p. 70
donné, les pieces, mortiers et munitions suivantes
Pieces pour châque camp volant, et pour le poste accessible retranché et autres, qui sont soûs
le commandement de châque lieutenant général.
de 8. livres
) longues de 12: pieds					
		) longues de 8: pieds					
de 4: livres
longues de 8: pieds					
de 1: livre
longues de 4: pieds					
							pieces de canon
petits mortiers de ma nouvelle invention				

8:
7:
3:
2:
20:
8:

poudre a raison de 110: coups pour châque piece et les mortiers a raison de 60: coups chacun.
Pour les 20: pieces							
9900: livres
Pour les 8: mortiers							 840:
livres
Pour les 5500: hommes a 10: coups chacun				
2388: livres
Pour les 400: bombes a 4: livres chacune				
1600: livres
Pour les mines et fougasses					
1500: livres
Poudre pour le camp volant et tous les postes		
16228: livres

p. 71
Plomb en bâles pour l’infanterie, dragons et cartouches pour les pieces
et mortiers 							
2500: livres
meche								
900: livres
pierres a fusils a raison de deux pour châque soldat dragons et
canoniers								11200:
grenades a main chargées						
3000:
sacs a terre								 9000:
Outils a pionniers et coupans emmanchéz pour faire travailler 1200: hommes dans un terrain
pierreux et de roccailles.
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Pics a hoïaux				500: )
Pics a roc				
100: )
Pics a feüille de sauge			
100: )
							1200:
Beches ou louchets			
250: )
Escoupes 				259: )
Haches 							 20:
Serpes							 40:
Outils a pionniers et coupants				
1260:
Il y aura dans ce camp volant comme dans les trois autres 250: faulx emmanchées arever, pour
en fournir 100: dans chacun de ses postes retranchés.

p. 72
Outils amineurs assortis pour travailler a faire sauter de petits logemens, des rochers et
autres								50:
Prolonges pour équiper les vingt pieces de canon et les huit mortiers a raison d’une pour
chacun								28:
Menus cordages pour atacher les armes des pieces et leviers, et pour lier les outils a pionniers
par paquets 							100: livre
Il faudra pour servir les vingt pieces et les huit mortiers, cinquante six canoniers bombardiers,
et cinquante six fuseliers a raison de quatre hommes pour châque piece et mortiers ci 		
								112:
Je ne parlerai pas d’avantage des oficiers d’artillerie n’i des ingenieurs qui

p. 73
doivent être a la suite de ce camp volant, m’en étant sufisamment expliqué dans le détail
précédent, aussi bien que de la maniere dont châque camp volant doit être composé, tant
en hommes, canons, mortiers qu’en munitions de guerre, pour que le lieutenant général qui
le doit commander puisse munir pour sa défense le poste retranché accessible et les trente
deux autres inaccessibles qui sont soûs son commandement. Voïons présentement l’ordre avec
lequel seront postéz dans cette Isle les trois autres.
Le second camp volant qui sera posé

p. 74
a la distance de cinq lieües du premier dans le milieu de la largeur de l’Isle, lui sera égal en
troupes pieces d’artillerie et munitions de guerre ; il aura de même a la marine un poste
accessible retranché, et trente deux autres postes inaccessibles a garder, ainsi le lieutenant
général qui le commandera, de même que ceux qui commanderont dans les autres ci après se
conformeront en toutes choses a ce qui vient d’être reglé pour le premier par le généralissime.
Le troisiéme camp volant qui est celui ou restera le généralissime* sera posté de même a
* Il restera a ce camp volant la cinquieme forge complette avec 500: livres de fer 20: livres d’acier et
du charbon pour son besoin. N. A.
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cinq lieües de distance du second, un peu plus avancé du côté du midi que le centre de l’Isle,
pour être plus

p. 75
a portée de donner ses ordres au gouverneur de Corfou et a tous les lieutenants généraux qui
commandent les trois autres camps volants ; et encore bien que celui ci soit composé de 8500:
hommes entre lesquels il y a 500: dragons a cheval, 12: pieces de canons et 2: mortiers, il n’a
pas plus de postes a garder que les deux premiers, c’est a dire, un poste accessible retranché a
la marine et trente deux autres postes inaccessibles, je ne parle point de l’observance du bon
ordre qui y sera donné pour se bien conduire puisque celui qui a préscrit la regle qui doit être
suivie dans les autres, n’aura

p. 76
pas manqué d’établir dans le sien des maximes dignes d’un grand capitaine.
Le quatriéme et dernier camp volant qui sera posté a l’extremité de l’Isle qui est au midi,
sera posé a la distance de cinq lieües du troisiéme, précisément comme les trois autres dans le
milieu de la largeur de l’Isle ; il sera égal aux deux premiers en troupes, en pieces d’artillerie,
mortiers, munitions de guerre et en postes, ainsi le lieutenant général qui le commandera se
conformera en tout, a ce qui a été reglé ci devant par le généralissime pour tous les autres.
Par la disposition de ces quatre camps

p. 77
volants diviséz dans toute l’étenduë de l’Isle, le généralissime ne peut jamais manquer d’être informé
en peu de tems de tout ce qui peut survenir châque moment du jour dans les uns et les autres postes
déstinéz a garder le rivage, qu’il faut envisager comme une chaisne qui regne d’un bout a l’autre
de sa circonference, de même que les postes accessibles fortifiéz, ne peuvent pas manquer d’être
secourus en cas d’ataque, par les corps de troupes ou camps volants qui leur sont affectéz, et qui
seront campéz dans des lieux qui les avoisinent, lors particulierement que les oficiers généraux qui

p. 78
qui les commanderont seront avertis : le généralissime, même sera plus a portée de donner ses
ordres dans tous les lieux ou sa présence sera plus nécessaire, soit pour prévenir l’ataque d’un
poste, ou pour préparer par une maniere agréable les troupes a sa défense, ou bien pour jetter
du secours dans la ville de Corfou a laqu’elle il aura une particuliere attention pour y empécher
les desordres et la rébellion ou que cette place fût inquietté par mer.
Si après avoir prévû ces accidents et avoir asséz bien munis et précautionnéz tous ces
postes pour en oser croire la défense assurée, il arivoit que les ennemis eussent

p. 79
trouvé l’ocasion favorable d’en ataquer un si vivement, que par la disposition avantageuse de
leur ataque, on pû douter en quelque façon de sa resistance, il faudroit sans perte de tems
n’i de terrain, se bien retrancher derriere ce poste en faisant une ou plusieurs coupures bien
flanquées, a peu prés comme nous en faisons dans une place assiegée, pour défendre l’angle
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saillant d’un bastion ataqué, sa face, sa gorge ou partie même de la fortification. Ce sera le
lieutenant général qui commandera le camp volant duquel ce poste dépendra et qui sera
campé dans sa proximité a le secourir sans qu’aucune troupe des autres postes du rivage

p. 80
inaccesssible ôsent abandonner le sien pour lui donner secours.
Si cependant par la prise de ce poste les Turcs s’estoient rendus maîtres d’une petite partie
de l’Isle, ce dont je doute, parce que, cette nation défend beaucoup mieux des places et des
postes semblables qu’elle ne les ataque, et resiste encore moins dans les batailles contre leurs
ennemis, attendu que leur foi ne soûtient pas vivement leur opinion. Il faudroit d’is-je, sans
perdre un moment et sans qu’aucun des postes établis au rivage de la mer se bougeassent,
marcher aux ennemis en bataille avec les deux camps volants les plus voisins pour les ataquer
a quelque prix que ce fût, avant que le nombre des

p. 81
ennemis fût devenu plus considerable, tandis qu’un détachement du troisième camp volant
s’avanceroit pour se joindre aux deux premiers, pour faire de concert un dernier éfort a fin
de les chasser sans leur donner le tems de s’i rentrancher : ce sera la, l’endroit ou les dragons a
cheval se pouront distinguer, parce que, dans cette ocasion, les troupes débarquées ne peuvent
avoir pour les soûtenir n’i cavalerie n’i canon ce qui me paroît d’un tres grand dés-avantage.
Je ne doute nullement de l’heureux succes d’une pareille défense contre ces infideles qui
ont plus de bestialité que de valeur, qui craignent infiniment le feu qui leur seroit oposé de
toute part, voulussent a la vûë d’une armée navalle

p. 82
formidable hazarder de débarquer dans une isle environnée de troupes protegée par divers postes
que l’art et la nature ont pris plaisirs de rendre inaccessibles, bordée de canons et de mortiers,
soûtenuë par divers corps d’armées, conduits par d’excellents généraux qui corespondront
agréablement a l’invincible courage et intrépidité d’un généralissime* tout des plus pénétrans et des
plus consommés dans le métier de la guerre, qui a été tant de fois le fleau des Ottomans et l’apui
de l’empire, mais je crains qu’a travers tous ces raisonnemens on ne m’accuse de me flater d’une
prévention un peu trop affectée, ou du moins de n’être pas asséz éclairé sur la prudente conduite

p. 83
qu’observent les généraux ennemis lors qu’ils sont déterminéz a faire un débarquement de
troupes, soit pour défendre dans une isle en plusieurs endroits, ou au rivage d’une côte de mer en
terre ferme : si l’endroit est inaccessible il n’i aura rien a craindre, et si l’on veut tanter la déscente
dans des lieux accessibles je les supose trop bien gardéz pour esperer d’une pareille entreprise
un succes favorable ; cependant on me répondra peut être que ces sortes de résolutions ne se

* Mr. le général maréchal comte de Schoulembourg. N. A. (Johann Mathias von der Schulenburg
(1661-1747), le défenseur de Corfou en 1716. F. T.)
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prennent jamais guere qu’après beaucoup de réflexions et toutes les précautions que la raison
peut sugerer a un général de merite pour rüiner la défense de ses ennemis et pour ariver au

p. 84
comble de la gloire ; ensorte que par le secours de plusieurs détachements de quatre ou cinq
vaisseaux chacun, il seroit facile d’ataquer dans le même tems trois ou quatre de ces postes
accessibles qui seroient les mieux retranchéz, et voici la maniere qui me semble être la plus
convenable et la plus propre pour l’execution d’un pareil déssein.
Aprés avoir reconu les diferents postes accessibles et retranchéz que vous auréz résolu
d’ataquer, vous déstinerez suivant l’étenduë de leurs fronds que j’estime être pour celui ci, de
55: a 60: toises et défendu par consequent avec plus de troupes de pieces d’artillerie et de
mortiers, la quantité de vaisseaux dont chacun doit-être ataqué que

p. 85
je fais consister pour l’ataque de celui dont je parle a 5: vaisseaux de hauts bords, et 4: galeres,
et ainsi des autres postes que l’on ataquera avec plus ou moins suivant la longueur de leurs
lignes: ces vaisseaux se présenteront devant ce poste a un peu plus prés que la portée du canon,
ou ils se mettront a l’ancre en lui présentant tous le côté ; entre la poupe et la proüe de châque
vaisseau il s’introduira une galere qui se mettra pareillement a l’ancre comme toutes les autres
présentant leurs proües a ce poste, qui avec les vaisseaux feront un feu continuel qui sera
soûtenu par celui de divers galiottes a mortiers qui tirant san-cesse

p. 86
leur bombes dans les retranchements et jusqu’à ce que les commandans de châque détachement
de vaisseaux croïent que certainement ils les auront entierement rüinéz et mis en des-ordre,
pour dans le moment y pouvoir plus aisement introduire de l’infanterie, je veux dire des
grenadiers armés de leurs fusils et baÿonettes munis chacun de trois grenades meche allumée,
qu’ils auront débarqué de l’autre côté de châque vaisseau pendant la canonade, dans des
bâtiments plats armés de petites pieces chargées a cartouches a cet éfet, pour tanter a la faveur
du feu de leurs canons, mortiers et mousqueterie une heureuse déscente : cette réponse me

p. 87
paroît la plus juste que l’on puisse donner a ma proposition et la plus convenable au service
de la République de Venise, car si au commencement de la campagne son armée navalle étoit
asséz fortunée pour bâtre absolument celle des Turcs, ce a quoi elle doit s’apliquer uniquement,
elle se pouroit servir de cette maxime pour aller ataquer dans le même tems avec cette armée
navalle victorieuse, les principales places de la Morée, ou les postes les plus accessibles pour
récupérer aussi aisement ce roïaume qu’elle a eu le mal’heur de le perdre.
Voilà si je ne me trompe tout ce qui se peut pratiquer pour favoriser une

p. 88
entreprise de cette nature, mais pour que les Turcs se déterminassent a une t’elle résolution il
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ne faudroit point avoir d’armée navalle a craindre, qui doit être a mon avis toute des plus lestes
et des plus considerables, et qui n’aura autre chose a penser pendant la campagne, qu’a croiser
continuellement a la vûë de cette isle, et d’être san-cesse dans l’observation des mouvemens
que pouroient faire celle des ennemis. Si enfin, les Turcs étoient asséz privéz de raison pour
faire un pareil manege et qu’ils voulussent détacher du corps de leur armée navalle un certain
nombre de vaisseaux chargéz de troupes pour l’execution

p. 89
de cette entreprise et pour les débarquer dans cette isle, comme du côté du canal ou détroit qui
est entr-elle et la terre ferme qu’abitent les Turcs devant la ville de Butrinto ; ou je supose qu’il
y aura un fort tout des mieux construit, muni, gardé, et précautioné en la maniere que je m’en
suis expliqué, alors l’armée navalle de la République ne pouroit jamais trouver une conjoncture
plus favorable étant superieure a la mer, d’ataquer, bâtre ou brûler avec cet avantage celle des
ennemis comme nous fîmes a Palerme* ou nous brûlames entierement dans ce port la flotte
d’Espagne et d’Hollande. Il est bien vrai de dire, que si l’armée navalle venitienne

p. 90
étoit bâtuë cette isle seroit un peu plus en danger, mais étant fortifiée et défenduë suivant les
maximes que je viens d’établir, sans en abandonner aucune partie, pourvûë de sorte que les
vivres, les munitions de guerre et les hommes n’i manquassent point, on se pouroit flater d’i
joüir d’une félicité parfaite et de donner un vrai repos a l’Italie qui en la perdant resteroit sans
bonheur et sans tranquilité.
Il ne me sera pas dificile avant que de passer outre, de faire faire ici une sérieuse réflexion,
sur la raison pour laquelle un grand roi élevé par sa vertu au comble de la prosperité et

p. 91
de la gloire, peut perdre des villes, provinces et même des roïaumes quelquefois, en bien moins
de tems qu’il n’en faut pour les visiter ; c’est que je m’imagine que les ministres qui reglent ses
états, et qui composent ses diferents conseils n’envisagent que leurs interrêts particulier et leur
ambition, et jamais celui de l’état, et pour peu que ces deux passions entrent en concurrence
dans leurs esprits, elles confondent leur jugement, et ne les portent qu’a la joüissance du
plaisir des sens, qui leur fait oublier en s’apropriant tous les biens du roïaume, ce qu’ils doivent
indispensablement a Dieu,

p. 92
au Roi, et a la patrie, pour la garentir de l’evasion tiranique de l’ennemi du monde le plus cruel
et le plus redoutable. C’est ainsi que les hommes se laissent aisement ravir aux objets de la
sensualité que nous apellons le déreglement des mouvemens de l’ame, qu’une idée imaginaire
conduit et qui ne trouve d’autre frein pour l’arrêter que des désirs de rapine immoderés qui
ne t’endent qu’a la rüine et au boulversement d’une monarchie : je suis persuadé que l’auguste

* au 3e de juin 1676: N. A. (La bataille de Palerme eut lieu le 2 juin 1676. F. T.)
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Senat de Venise, qui n’agist jamais par le mouvement des passions, et qui au contraire veille
continuellement par ses soins et la vigiliance de ses sages ministres,

p. 93
aux avantages de ses sujets emploira avec eux, biens, talens et vies pour s’oposer au
commencement de la campagne prochaine aux entreprises qu’auront pû projetter c’et hiver
les Ottomans sur l’Isle de Corfou ; et qu’ils la pourvoiront d’une armée t’elle que je la propose,
servie de la quantité de pieces d’artillerie, mortiers, et munitions de guerre dont je me suis
expliqué. Ce sera le seul et unique moîen de garder en son entier et sans aucune division l’Isle
de Corfou a moins qu’il n’i ait quelque intelligence secrette entre

p. 94
les sujets de l’une et de l’autre nation : autrement si par un défaut de troupes on est obligé d’en
abandonner une partie, on peu certainement compter sur sa perte totale, et faisant le calcul
apres sa prise des troupes qui y auront été envoiées par détail en diferents tems, on trouvera
que plus de 50000: hommes sujets et autres y seront péris avec la perte et la rüine entiere de
l’Isle, qu’on ne poura jamais récupérer que par stratagême, dépenses immenses, et une longue
suitte d’années qu’il faudra passer avant que de la voir, dans son premier lustre, tandis qu’il ne
faloit que 30000: hommes pour la garder et la

p. 95
défendre agréablement sans aucun risque ni domage : ainsi quoi que je ne juge rien de trop
de toutes les choses que je déstine pour sa défense, je ne veux point mettre pour cela un
oficier général dans l’imposibilité de la défendre avec moins de troupes reglées, si en quelque
façon il y étoit forcé ; ce qu’on pouroit faire de mieux se seroit d’examiner avec atention s’il
seroit possible ou non, de s’assurer de la fidelité des habitans de cette Isle, pour en composer
diferents corps de milices, qu’avec soins il seroit aisé de discipliner et d’unir au peu de troupes
militaires qui

p. 96
seroient déstinées pour cette défense dont le nombre pouroit monter a 18: ou 20: mille hommes,
ce sont gens robustes, forts, et acoûtumés aux fatigues de la campagne qu’il ne seroit pas dificile
de dresser a celle de la guerre. On en pouroit aussi faire de petits détachements pour travailler
aux fortifications ordonnées pour la sureté de l’Isle en païant les uns et les autres avec beaucoup
de ponctualité, sans quoi les peuples les plus afectionnéz au service de leur Prince murmurent,
se mutinent, et fort souvent se revoltent, si enfin, la varietté de ces peuples étoit asséz grande

p. 97
pour vous tenir dans la défiance il faudroit sans en sortir, s’atacher a les gouverner et les
conduire avec tant de circonspection et de douceur, qu’ils fussent soulagéz dans leurs maladies
et autres accidens sans les laisser perir mal’heureusement. Comme il arive souvent en diférents
services, ne considerant n’i sujets n’i étrangers ; et les traiter en sorte qu’ils ne se pussent
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empécher de croire, qu’ils sont regardéz et consideréz comme des peuples les plus afectionnéz
et les plus atachéz aux interrêts de la patrie ; car

p. 98

ce sont les bons traitements qui nous insinüent l’afection, et c’est par l’afection, l’atachement
et l’esperance que l’on a d’être un jour récompensé, que le soldat répand volontier tout son
sang pour le service de son Prince : c’est enfin, dans ces ocasions ou l’art de la politique la
plus délicate se doit magnifester pour empêcher la semence de la rebellion et de la discorde
de germer dans les cœurs : mais s’il se trouvoit cependant de l’impossibilité a se servir de ces
peuples, il faudroit faire alors comme dit

p. 99
le proverbe de nécessité vertu, quoi qu’il soit tres vrai de dire qu’avec moins de monde la défense de
cette Isle en seroit fort douteuse n’étant point possible qu’avec peu on puisse faire beaucoup, quand
particulierement on a une Isle d’une si vaste étenduë a défendre, dans laquelle il se faudra bien
garder de donner aucun acces aux ennemis directement ou indirectement, je veux dire, de ne leur
en pas abandonner la moindre petite partie soûs prétexte d’en mieux garder le reste, autrement se
seroit en faire un espece de sacrifice volontaire a la fureur du plus puissant ennemi du monde qui

p. 100
faisant la guerre chéz lui n’auroit pas grand peine avec une armée formidable qui augmenteroit
tous les jours* d’en faire la conquête. Ainsi, si on étoit réduit a la nécessité de n’avoir que 15:
a 16: mille hommes entre lesquels il y en eût 14400: d’infanterie et 1600: dragons, il faudroit
diviser cette armée comme j’ai fait celle dont je viens de parler en quatre parties, savoir.
Le premier camp volant seroit composé
de
2600: fantassins ) sur quoi il sera détaché pour le poste accessible
de
400: dragons
) retranché 			
200: hommes
camp volant
3000: hommes ) dragons				
7:
				
) et pour les 32: postes inaccessibles
				
) a raison de 5: hommes pour
) chacun			
160:
hommes pour les postes		
367:
Il restera encore au camp volant tous les postes qui sont
soûs son commandement fournis hommes 			
2633:
premier camp volant					
3000:

p. 101
Comme ces camps ne peuvent pas être si nombreux en troupes que ceux dont j’ai parlé dans
le commencement de cet ouvrage. Il en faudra diminüer a proportion les munitions aussi bien
* C’est l’exemple de Candie qui fût pris en 1669. N. A. (La guerre de Candie ou guerre de Crète
commença en 1645 et se termina par la chute de Candie en 1669. F. T.)
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que celles de tous les postes, mais on ne changera n’i ne diminüra rien a la quantité de canons,
mortiers, n’i a la poudre, aux boulets, bombes et plomb en bâles que j’ai déstiné pour charger
les uns et les autres a cartouches.
Le second camp volant sera composé de même que le premier, et comme les postes sont

p. 102
égaux, les détachements seront de même.

Le troiséme camp volant sera composé diféramment parce que, ce sera le généralissime
qui le commandera. Il sera posté a peu prés au milieu de la largeur de l’Isle, comme je l’ai
expliqué pour répondre a tout et pour être a portée de jetter des troupes dans la ville de Corfou
en cas de rebellion
Il y aura infanterie						6600: hommes
dragons a cheval						 400:
infanterie et dragons					7000:
Il n’i aura pas plus de postes a garder dans ce camp volant que dans

p. 103
les deux premiers, ainsi étans tous fournis il y restera.
Fantassins et dragons					6633:
Sur la laquelle quantité et suivant le besoin il en poura jetter 4000: dans la ville de Corfou,
ou pour garder quelques nouveaux postes que l’on aura découverts, ainsi il en restera encore
au généralissime						2633:
Le quatrième camp volant sera composé comme les deux premiers, les postes étants égaux
en nombre les détachemens le seront de même.
Tous ces camps volans seront posés comme je l’ai expliqué, aussi bien

p. 104
que les postes faisant une parfaite attention aux observations que je fais faire sur l’ataque et la
défense de cette isle. Mais si on étoit asséz mal’heureux pour être réduit a une telle extremité
qu’on ne pût avoir pour sa défense que 12000: hommes, savoir 11200: fantassins et 800:
dragons, suposant toutefois que la ville de Corfou fût pourvûë d’une forte garnison, il faudroit
diviser cette petite armée de même que la derniere en quatre parties, savoir
Au premier camp volant il y auroit
infanterie							 2400: hommes
dragons a cheval							
200:
premier camp volant						 2600: hommes

p. 105
Il en faudra détacher trois cent soixante sept, dont deux cens sept, dont deux cens sept, y
compris cent grenadiers, et sept dragons pour le poste accessible retranché, et cent soixante
pour les trente deux postes inaccessibles, a raison de cinq hommes pour chacun qui font
homme						 367:
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2233: hommes

p. 106
Il y auroit infanterie 						
4000: hommes
dragons a cheval							 200:
infanterie et dragons						 4200: hommes
Sur ce nombre de troupe le généralissime poura augmenter la garnison de la ville de
Corfou suivant la nécessité, autrement il s’en servira a garder quelques postes nouveaux qu’il
aura fait reconnoître.
Le quatrième camp volant sera égal aux deux premiers en troupes et en postes.
C’est ainsi qu’il se faudra regler en de pareilles conjonctures pour ne point trouver
d’impossibilité dans la distribution qu’un général sera obligé

p. 107
de faire d’une grosse moïenne, ou petite armée, pour la sureté d’un païs aussi étendu, et ou il y
a aussi peu de port fortifié et de retraitte que dans l’isle de Corfou : la diversité des postes que
je propose et ceux qui se pouroient trouver audessus du nombre que j’ai suposé, soûtenus par
diferens camps volants campéz favorablement, en courageant les peuples fideles, et tiennent
ceux qui sont plus variables et turbulens dans la crainte, dans le respect, et dans l’obeissance ;
mais sans un secours considerable, ou la diversion d’une puissance superieure en Hongrie

p. 108
comme pouroit-être celle de l’empereur, je doute fort que le général le plus consommé dans l’art
de la guerre, voulu commettre si aisement sa réputation pour la défense d’un païs semblable
avec si peu de troupes lors que la perte en paroît evidente ; ce n’est qu’a Dieu seul qui de rien
fait toutes choses a qui de toute éternité ces miracles sont reservéz.
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Η ΆΜΥΝΑ ΤΗΣ ΚΈΡΚΥΡΑΣ ΌΠΩΣ ΤΗΝ ΕΊΔΕ ΈΝΑΣ ΓΆΛΛΟΣ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΌΣ ΜΗΧΑΝΙΚΌΣ ΤΟ 1715. ΜΙΑ ΑΝΈΚΔΟΤΗ
ΈΚΘΕΣΗ ΤΟΥ FLORENTIN DE PERCEVAL
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η πολιορκία της Κέρκυρας ανάμεσα στις 8 και 26 Ιουλίου 1716 υπήρξε ένα από τα
σημαντικότερα επεισόδια του πολέμου μεταξύ των συνασπισμένων Βενετών και
Αυστριακών και των Οθωμανών (1714-1718). Η τελική νίκη των Δυτικών που οφείλεται
στο περίτεχνο αμυντικό σχεδιασμό του Κόμη Schulenburg και που ενέπνευσε τον
διάσημο συνθέτη Antonio Vivaldi να δημιουργήσει την περίφημη Juditha triumphans,
καθόρισε αποφασιστικά την πορεία του πολέμου. Η οθωμανική επίθεση σταμάτησε
στα τείχη της Κέρκυρας, η οποία εξαιτίας της στρατηγικής θέσης της, θεωρείτο ως
βασικό σημείο άμυνας και προστασίας της Ιταλίας και της Ευρώπης από την οθωμανική
επέκταση. Η πολιορκία της Κέρκυρας και η απόκρουσή της αποτέλεσε μείζον γεγονός
σε διεθνές και σε τοπικό επίπεδο. Σηματοδότησε την τελευταία προσπάθεια επέκτασης
του οθωμανικού κράτους προς τη Δύση, ενώ επέτρεψε στη Βενετία να διατηρήσει την
παρουσία της στη Νότια Αδριατική για ένα ακόμα περίπου αιώνα και επέτρεψε στα
νησιά του Ιονίου πελάγους να εξασφαλίσουν την ιδιαίτερη πολιτική και πολιτιστική
τους ταυτότητα. Η συγκεκριμένη στρατιωτική επιτυχία ερμηνεύεται εν πολλοίς από
τα πολυάριθμα οχυρωματικά έργα των βενετών ειδικών. Στα Εθνικά Αρχεία της
Αυστρίας εντοπίσαμε πρόσφατα ένα χειρόγραφο που παρουσιάζει το σχέδιο άμυνας
της Κέρκυρας το οποίο χρονολογείται λίγο μετά την κατάληψη του Μοριά από τους
Βενετούς το 1715. Το κείμενο τιτλοφορείται Nouveau traité ou Project sur la défense
entiere de l’Ile de Corfou και συντάχθηκε από τον στρατιωτικό μηχανικό Florentin de
Perceval. Bρίσκεται στο πρώτο μέρος της σειράς Kriegswissenschaftliche Mémoires
(Εκθέσεις στρατιωτικών επιστημόνων) των πολεμικών αρχείων της Βιέννης όπου
φυλάχθηκε μαζί με αυστριακά κείμενα διαφόρων στρατηγών που δεν είχαν μεταξύ
τους καμία θεματολογική σχέση. Αυτό εξηγεί τον λόγο γιατί το κείμενο παρέμεινε
άγνωστο έως τις μέρες μας, αφού αποτέλεσε τμήμα κειμένων που συντάχθηκαν από
αυστριακούς στρατηγούς της περιόδου του Διαφωτισμού.

L’INTÉRÊT DE NAPOLÉON III POUR LES ANTIQUITÉS ET LA
DIPLOMATIE ARCHÉOLOGIQUE FRANÇAISE1
Lampros Flitouris
L’archéologie n’est pas seulement une science, mais aussi un élément essentiel dans
la formation de l’identité national et pour la promotion des intérêts de la politique
étrangère. Depuis le milieu du XIXème siècle, l’archéologie est devenue une discipline
scientifique, fondée sur les fouilles méthodiques, l’étude des traces et la recherche du
terrain. Notre étude se focalise sur une période très importante pour l’évolution de
l’archéologie. La période du Second Empire (1852-1870) fut cruciale pour le passage
de l’archéologie au stade de maturité ainsi que pour sa transformation en un élément
fondamental de la mémoire nationale et des relations internationales.
L’intérêt porté par les Européens à leur passé historique, leur préoccupation
concernant les racines de la civilisation du continent et par la suite la formation de
l’archéologie moderne sont des éléments nés de l’esprit du romantisme occidental et
apparus en parallèle avec l’éveil national des peuples européens. Depuis, ils ont suivi
des voies parallèles et graduelles. Il est très difficile de distinguer jusqu’à quel point la
science de l’archéologie a influencé la formation des nationalismes ou si elle est une
des productions de l’évolution historique de la nation elle-même. La bibliographie làdessus est énorme. Bien évidement, les nations européennes ont utilisé l’archéologie
pour se renforcer historiquement mais aussi elles l’ont utilisé en tant que moyen
d’élargissement de leur influence, d’abord en Europe, puis dans le monde entier.2
En Orient, les premiers contacts des Occidentaux avec les antiquités ont eu lieu
durant les Croisades. Ces contacts avaient souvent violé voire même spolié les traces
des civilisations anciennes. Le XVIIe siècle fut particulier pour l’étude des trésors
archéologiques de Rome, de la Grèce, de l’Égypte et du Moyen Orient. Peu à peu et
sous le prisme des Lumières, du romantisme ou du néo-classicisme, les Occidentaux
ont compris la valeur historique, artistique mais aussi commerciale de l’Antiquité.
Les Etats mêmes ont souligné cet intérêt et ont facilité des façons très variées la
recherche archéologique pour l’utiliser, ensuite, comme une arme supplémentaire de
leur expansion.3 La primauté de l’utilisation de la nouvelle science au profit de la
1. Une première présentation de cette recherche a eu lieu lors du colloque international « La politique extérieure de Napoléon III » (Iasi, 4-5 Juin 2009) organisé par l’Institut Français de Iasi et
l’Université Al.I.Couza de Iasi.
2. Sur la question de la relation entre l’archéologie moderne et le nationalisme voir les œuvres de
Silberman 1989. Meskell 2006. Plantzos 2016 ainsi que Kohl 1998, 223-46.
3. Sur la dimension politique de la recherche archéologique voir Gran-Aymerich 1998.
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politique appartenait à la diplomatie française, bénéficiant d’une vieille tradition dans
les domaines de l’éducation, de la culture et des sciences en Europe du Sud-est et au
Moyen Orient. L’administration post-révolutionnaire a développé une activité culturelle
importante dans l’Orient, surtout par le biais du renforcement des écoles catholiques, et
par le soutien moral et financier des recherches privées dans le domaine archéologique.
En 1798, le général Bonaparte dirige l’expédition d’Égypte et à côté de l’armée française,
un grand nombre de savants, de géographes, d’historiens, d’artistes et d’archéologues
participèrent à la mégalomanie napoléonienne et, bien évidemment, à l’étude de la
civilisation égyptienne et à l’expansion de la culture française.4 Cette mission en Egypte
a influencé de manière décisive d’autres initiatives similaires des Français et elle fut le
précurseur de la mission scientifique de la Morée à la fin de la Guerre d’Indépendance
grecque. L’Institut de France a décidé l’organisation d’une mission scientifique à côté
des forces françaises débarquées dans le Péloponnèse -d’après l’exemple de l’expédition
d’Égypte pour l’étude de la Morée.5 L’objectif principal était de décrire et d’estimer les
antiquités de la région. La première étape de cette mission portait un nom mythique
importé de la conception collective des Européens : Olympia. 6
La monarchie de Juillet (1830-1848) a poursuivi les initiatives napoléoniennes dans
le domaine de l’archéologie. Elle a essayé d’organiser les musées français, de renforcer
l’identité nationale avec l’aide des archéologues, mais également elle a mis en œuvre
son plan d’exportation de cet intérêt pour l’Antiquité avec la formation à Athènes
d’une École française en 1846.7 Ce fut le premier pas pour l’internationalisation de la
recherche archéologique et pour sa soumission aux directives du pouvoir politique.8
La fondation d’un organisme permanent était nécessaire pour la mise en oeuvre d’une
politique culturelle de longue durée mais aussi pour le renforcement et la stabilisation
de l’influence politique de la France en Grèce.9
La diplomatie archéologique a continué par la politique du Napoléon III10 entre
4. Laurens 1997, 46-7.
5. Sur les racines intellectuelles de l’expédition scientifique d’Égypte et son organisation, voir
Laurens 1987 et Laurens 1989 ainsi que Bourguet et al. 1998.
6. Sur l’expédition de Morée voir Cavaignac 1897. Bory de Saint Vincent 1836. Quinet 1830. Tolias
1997.
7. Sur l’histoire de l’École Française d’Athènes de sa fondation jusqu’en 1900 voir Radet 1901. L’histoire de l’EFA a fait l’objet de la thèse de Valenti 2000.
8. Charle 2000, 89.
9. Bash 1995, 29.
10. La bibliographie sur la personnalité de Napoléon III et sa politique est exhaustive. Nous devrons souligner pourtant l’absence d’une monographie qui examine les usages de l’archéologie par
le Second Empire. Concernant notre sujet je voudrais proposer les actes du colloque Napoléon et
l’archéologie. Une politique archéologique nationale sous le Second Empire qui a eu lieu à Compiègne
en 2000 ; Voir le Bulletin de la Société historique de Compiègne 37 (2001).
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1851 et 1870. L’Empereur a choisi la promotion de la recherche archéologique et
le soutien des missions scientifiques en France et à l’étranger pour une série des
raisons qui combinaient les intérêts géo- stratégiques du pays avec les motivations
personnelles. Plus précisément
1. Le renforcement de la présence archéologique à l’étranger ne pourrait donner à
la diplomatie de son pays que des gains. Pour cette raison Napoléon a renforcé
l’action de l’École Française d’Athènes et il a financé de fouilles partout dans le
bassin Méditerranéen et dans le sol ottoman.
2. L’antagonisme dans le domaine de l’impérialisme culturel avec les autres puissances
de l’époque passait notamment par la concurrence archéologique. En conséquence,
le Quai d’Orsay et le Ministère de l’Instruction publique ont organisé leur action
dans le domaine de la recherche archéologique sous le prisme de l’interception
des Anglais, des Autrichiens et des Allemands. Pour réaliser ce plan, l’utilisation
des voies diplomatiques et des réseaux personnels étaient indispensables.
3. Napoléon III n’a jamais caché son intérêt pour les antiquités et les recherches
archéologiques. Il voulait renforcer son pouvoir par l’encouragement du nationalisme
français et la promotion des recherches sur le passé historiques des Français.11 Pour
donner de la légitimité au régime qu’il a fondé et pour favoriser la recherche de
l’Antiquité, Napoléon alimentait le nationalisme de son pays avec un passé qui
repoussait les origines françaises au-delà de l’époque franque. Pour cette raison il
a ordonné l’organisation des recherches et des fouilles en France et en Europe. Son
idole historique était César plutôt que Napoléon I. La gloire de l’Empereur romain a
inspiré sa philosophie politique et elle a donné naissance son œuvre Histoire de Jules
César publiée en 1862, le jour de l’anniversaire du César.12 L’Histoire de Jules César
fut une entreprise personnelle de l’empereur. Conscient de ses limites scientifiques
et considérant que l’enquête à mener était d’intérêt national, il s’est fait aider par les
meilleurs spécialistes réunis dans une Commission de la Topographie des Gaules.
Les missions archéologiques effectuées en France, en Espagne, en Afrique du Nord,
en Italie, en Grèce, en Macédoine et en Asie Mineure étaient liées à la préparation
de ce livre.13 Napoléon III a essayé d’instrumentaliser l’archéologie en faveur de ses
11. Trigger 2005, 153-4.
12. Napoléon III dans le cadre du renforcement de la mythologie nationale a décidé la construction
d’un monument à la gloire de Vercingétorix, figure de la résistance contre les troupes romaines de
Jules César. Le monument du Mont Auxois de l’Alise-Sainte-Reine a été inauguré en 1865. Sur la
biographie de Jules Cesar vue par Napoléon III voir Napoléon 1865.
13. Napoléon voulait utiliser les notes pour écrire deux livres : un sur les Guerres des Gaules (il a réussi
à publier) et un autre sur les Guerres Civiles qui n’a pas pu terminer. Pourtant, ces notes ont été utilisées
par le colonel Eugène Stoffel pour son Histoire de Jules César. Guerre civile, publiée en 1887. Pour ces
recherches Napoléon a eu recours à des officiers, à des diplomates et même à des archéologues. En parti-
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ambitions nationalistes. Entre 1848 et 1870 une véritable statumanie a eu lieu avec
l’inauguration d’un très grand nombre des monuments dans l’Hexagone à la gloire
notamment du passé gaulois.14
Dès 1856 Napoléon III essaie de profiter de l’élan de la France pour poursuivre
ses plans de grandeur. La période qui suit était une des rares périodes de prospérité
pour le pays, dont la vitalité économique est symbolisée par une augmentation assez
importante des investissements à l’étranger.
Pour mieux examiner les initiatives napoléoniennes dans le domaine de
l’archéologie et de la culture plus générale on présente ses interventions par ordre
géographique :

GRÈCE, BALKANS, ASIE MINEURE

L’existence de l’École Française d’Athènes était un atout particulier pour la diplomatie
française. Son rôle n’était pas encore exclusivement lié à l’archéologie. L’EFA
fonctionnait plutôt comme une annexe de l’ambassade française d’Athènes afin
d’aider le gouvernement francophile de Kolettis à garder le pouvoir. Comme Eugène
Gandar, un des premiers membres de l’institution, notait : « jusqu’en 1849 l’Ecole n’a
pas réussi à faire beaucoup de découvertes à cause de l’absence des fonds mais aussi à
cause d’une absence presque absolue de coordination par la France ». Pourtant, l’Ecole
a réussi à survivre malgré une série de problèmes tels que:
1. La chute de la monarchie de Juillet et la mort de Kolettis en 1847.15
2. L’absence d’objectif clair, les problèmes entre les membres et le directeur, le manque
des fonds, l’indifférence de certains membres.
3. Le problème le plus important concernait les relations des membres de l’Ecole
avec la réalité hellénique de l’époque. Pour certains de ces membres il était difficile
de distinguer leur rôle d’archéologue ou de philologue de celui de touriste. Leurs
mémoires et souvenirs jusqu’en 1870 prouvent cette confusion de fonctions. Les
élèves avaient des difficultés de s’habituer à la vie grecque, ils avaient une idée
presque idéalisée de l’Antiquité, leurs idées sur leur rôle étaient très hétéroclites
culier en 1861 le Duc de Bellune a étudié la campagne romaine au Portugal et les deux campagnes d’Espagne ont été étudiées sur place en 1863 par le colonel Stoffel. Le Gall 1982, 129-32. Le Gall 1987, 9-14.
14. Cette politique a pris une dimension celtocentrique en essayant de nationaliser le passé et la culture
des Celtes à l’exemple de la druidomanie des Anglais pendant la même période. Voir Pavli 2008, 43-6.
15. La mort de Kolletis a changé les équilibres politiques dans un pays où le facteur britannique
avait le premier mot et le peuple se sentait sentimentalement plus proche aux Russes orthodoxes.
Pour une analyse de la diplomatie de Kolletis en faveur les intérêts français voir Malakasses 1975.
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et ils gardaient une attitude plus ou moins méprisante face aux habitants du pays.
D’après Édmond About, ancien membre de l’École connu pour son roman « Le roi
des montagnes », le fonctionnement de l’École était critiqué tant par les partisans
d’une politique financière plus contrôlée et que par ceux qui croyaient que la
présence de l’institution ne correspondait pas aux espoirs et aux intentions de la
politique française en Grèce.16 Antoine Proust écrivait que les membres de l’E.F.A.
ne se mélangeaient pas avec les Grecs et que chaque fois qu’ils entreprenaient
de tels efforts, ils le faisaient dans le but de « franciser » ou de « latiniser » les
autochtones avec un esprit messianique.17 D’après le premier directeur de
l’institution, Amédée Daveluy, l’École était un collège ou une université qui avait
pour but principal de diffuser la culture française et d’offrir des titres de noblesse
à l’Orient et non une fondation qui pourrait promouvoir la Grèce et sa civilisation
en Europe.18 L’absence d’orientation était plus que visible.
L’arrivée au pouvoir de Napoléon a marqué un changement de la mentalité et de la
politique culturelle de la France dans la région. En 1850, le ministre de l’Instruction
publique du Parieu notait dans un rapport adressé au président -prince LouisNapoléon, que l’École d’Athènes a déjà rendu et doit rendre encore dans l’avenir le
niveau des études classiques et archéologiques et l’influence et le renom traditionnel
de la France en Orient.19 Grâce à Napoléon un décret de réorganisation a établi le
caractère scientifique de l’EFA qui est dorénavant placée sous la tutelle de l’Académie
des Inscriptions et des Belles-Lettres. En 1852, deux semaines après la proclamation
du Second Empire, Napoléon III a signé un décret qui modifiait le recrutement de
l’École en rendant la sélection des membres plus stricte et plus exigeante.20 Pendant
la même année (1852), Charles Ernest Beulé a commencé les premières fouilles à
l’Acropole.21 L’École est devenue célèbre partout en Europe et c’est l’intérêt soulevé,
au printemps de 1853, par les découvertes de Beulé qui engagea l’Académie Française
à prendre l’Acropole comme thème de son grand prix de poésie pour 1853.22 Les
16. About 1996, 82-5.
17. Proust 1990, 59-60.
18. Bigot 1875, 555.
19. Valenti 2006, 34.
20. Valenti 2006, 37.
21. Les fouilles prirent fin le 28 avril avec l’inauguration d’une stèle avec inscription. Sur cette plaque de
marbre, qu’on peut toujours voir, à droite de la porte à l’intérieur, pour qui pénètre sur l’Acropole, on
peut lire : « La France a mis au jour la porte de l’Acropole, les murs, les tours et l’escalier qui étaient enfouis.
Beulé a découvert. 1853 ». Voir Beulé 1854 et également Billard et Chandezon 2012, p.4. Au printemps et
en automne 1859, Beulé entreprend deux campagnes de fouilles à Carthage. Ces fouilles, qu’il publie dès
1861, s’insèrent dans un contexte de rivalité avec l’Angleterre. Billard et Chandezon 2012, 9.
22. Stoneman 1996, 373. Baelen 1958, 100.
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explorations des années 1850-1860 qui s’appuyaient sur une pratique du terrain, ont
permis aux membres de l’EFA, après l’incitation de l’Académie des Inscriptions et des
Belles-Lettres, de voyager partout en Grèce, en Asie mineure et au Proche Orient. Les
résultats furent le renforcement de la réputation de la France en tant que grande puissance
archéologique et la formation de l’image d’un Empereur protecteur des fouilles.23 Entre
1855 et 1857 Léon Hauzey a réalisé deux missions au Mont Olympe (dans le territoire
ottoman) et en Grèce de l’Ouest, en Acarnanie. Pendant la même période Georges Perrot
visitait la Crète et l’île de Thasos en Macédoine. Pendant cette première décennie du
Second Empire l’École Française comptait une pléiade de jeunes chercheurs de qualité
qui devraient lui permettre de devenir un véritable centre scientifique.
Toutes ces activités ont eu lieu malgré les différences de la politique extérieure
de la France et de la Grèce qui ont posé à l’activité scientifique des divers obstacles,
au moment où Napoléon s’orientait vers une utilisation plus active des archéologues
en Grèce pour la promotion des intérêts français dans la région des Balkans et de
l’Empire ottoman. La guerre de Crimée a permis à Napoléon de poser les bases de sa
politique extérieure, mais la disposition pro-russe des Grecs et l’embargo du Pirée par
la flotte franco-britannique y ont provoqué une vague anti-française.24
Ce climat difficile dans les relations franco-helléniques avait des répercussions
sur la présence archéologique française en Grèce : 1) pendant cette période la Société
Archéologique de la Grèce a revendiqué tenacement la primauté dans le domaine des
fouilles. 2) en parallèle, Vienne et Berlin ont développé une activité archéologique
très importante grâce aux recherches des boursiers allemands de l’Institut de
Correspondance archéologique de Rome.25 Le gouvernement de Berlin a octroyé des
crédits importants pour des bourses, des voyages et des séjours en Grèce et en Italie
et a favorisé la formation des professeurs d’archéologie en Allemagne.26 Les Français
se trouvaient face à un antagonisme bilatéral : d’un côté les rivalités germaniques et
de l’autre côté les Grecs. L’EFA devrait changer cette image des Grecs et renforcer
sa position. Le ministre de l’Instruction Publique Rouland écrivait à Napoléon « les
jeunes Français doivent certes perfectionner à Athènes leurs études classiques et leur

23. Valenti 2006, 39.
24. Papadopoulos 1977, 143-68.
25. L’Institut de correspondance archéologique (Istituto di corrispondenza archeologica) fondé en
1829 était une association internationale privée en grande partie financée par des fonds publics
prussiens. Il devint le 18 juillet 1870 un établissement public du royaume de Prusse, puis de l’empire
allemand le 18 mai 1874. Il prit le nom de Kaiserliches deutsches archäologisches Institut en 1883. Le
siège se déplaça de Rome à Berlin, l’implantation romaine devenant une filiale au même titre que les
autres branches créées à partir de 1883 en différents pays (Grèce, Iran, Yémen, etc) Gran-Aymerich
1998, 141. Blank 2008, 63-78.
26. Gran-Aymerich 1998, 163.
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connaissance de l’Antiquité, mais aussi porter au sein d’une nation amie le témoignage
de nos sympathies et le goût de notre civilisation ».27 Seulement en 1860 les Français ont
commencé à faire les premières prospections à Delphes. Peu après, en 1861, et dans le
cadre des recherches pour l’écriture du livre de Napoléon sur César, l’archéologue L.
Heuzey et l’architecte H. Daumet ont participé à l’exploration de la Macédoine, de la
Thrace, le la Thessalie et de l’Epire. Ils ont aussi visité les villes antiques de l’Albanie
actuelle et ont effectué une série de recherches à Dyrrachion et à Apollonia dans le
but de trouver des traces romaines. Daumet fut le premier Européen à transporter
des sculptures et des épigraphes au Musée de Louvre.28 Ainsi s’est développé l’intérêt
de l’opinion publique à l’égard de l’archéologie et de ses découvertes.29 Les missions
de Georges Perrot en Cappadoce, en Phrygie et Lydie en Asie Mineure ont montré
que pour les archéologues français la région pourrait être examinée en tant qu’unité,
malgré les frontières étatiques et les différences interethniques dans l’Empire
ottoman.30 Les fouilles des années 1869-1871 d’Henri Gorceix et Henri Mamet à
Santorin sont les dernières fouilles ouvertes pendant le Second Empire.31
Pourtant, la vision de Napoléon sur ce domaine fut claire : la promotion de la
recherche archéologique en Orient serait un moyen indispensable pour la protection des
intérêts français. La concurrence entre la France et l’Allemagne, qui concernait tous les
domaines des relations et des activités et qui allait trouver son expression tragique dans
la guerre de 1870, a pris des dimensions démesurées dans la recherche archéologique.
Dès 1862 les archéologues prussiens ont visité plusieurs fois la Grèce et l’Empire ottoman
afin de regagner le terrain perdu dans le domaine des fouilles par les Français. Pour cette
raison ils ont essayé de combiner leurs investissements économiques et techniques à
Constantinople, à Smyrne ou sur l’île de Samos avec les recherches archéologiques.32 La
situation devenait chaque jour plus difficile pour les Français.33

27. Valenti 2006, 45.
28. Tsonos 2009, 39.
29. Gran-Aymerich 2000, 69.
30. Maspero 1915, 452-85.
31. En 1870, le directeur de l’École française d’Athènes, Émile Burnouf, a confié au géologue Henri
Gorceix et Henri Mamet les fouilles de Santorin. Reprenant les endroits déjà explorés par Fouqué à
Akrotiri, ils trouvent des murs couverts de fresques et beaucoup de vases parfaitement conservés.
Malgré les découvertes impressionnantes, à cause de la guerre de 1870 et l’attrait d’autres fouilles, ils
ont plongé de nouveau Santorin dans l’oubli et les fouilles ne reprendront pas avant 1967.
32. Stoneman 1996, 422. Kalpaxis 1990, 30.
33. Cet antagonisme franco-allemand avait influencé également l’image de la Grèce antique dans
le monde occidental. Sur le sujet voir Kalpaxis 1996, 41-58. Sur la présence allemande postérieure
(entre 1869 et 1882) et le rôle des fouilles de l’Olympie à l’évolution des relations germano-grecques
voir la synthèse exceptionnelle de Bochotis 2015, notamment les 17-39.
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AFRIQUE DU NORD, LEVANT, MOYEN ORIENT

Une des préoccupations de Napoléon était la création d’un royaume arabe, qui
s’étendrait d’Alger à Bagdad, sous la protection militaire et politique de la France
et sous l’influence culturelle française. Dans ce royaume projeté Napoléon voulait
la participation des indigènes et des Européens sur un pied d’égalité. En 1857,
Napoléon déclare à Bismarck-alors ambassadeur Prussien à Paris- ses intentions
d’une Méditerranée « lac presque français».34 Il envisage la création d’une entité arabe
centrée sur Damas, autonome sans être indépendante de la Sublime Porte, à la façon
de la vice-royauté d’Égypte. A partir de 1850 et jusqu’à la fin de son empire, Napoléon
essayait de montrer au monde entier son intérêt particulier pour la Méditerranée en
s’appuyant à la présence française en Algérie35, à la construction du canal de Suez en
Egypte et au rôle de protecteur des communautés chrétiennes du Levant. Pour cette
raison il n’a pas raté les occasions pour soutenir les positions françaises dans une
région dominée notamment par la flotte britannique et se trouvant sous domination
ottomane. A côté des initiatives économiques et politiques, Paris a joué la carte de
la diplomatie culturelle avec les missions archéologiques et les écoles catholiques.36
En Algérie, la création en 1858 d’un ministère spécial pour la région devrait aider
la recherche archéologique, mais l’existence du ministère fut brève. Napoléon
effectua deux voyages en Algérie et en 1865, il a débarqué à Alger pour confirmer
les dispositions du sénatus-consulte de 1863 qui consacrait juridiquement le droit
des tribus sur leurs terres collectives. Il visita le musée d’Alger et octroya une aide
financière pour poursuivre ses travaux sur le tombeau de la chrétienté. Le Second
Empire favorisa les recherches archéologiques en Algérie et ailleurs, en utilisant les
membres de l’École Pratique des Hautes Études.37
Mésopotamie
Dans les années 1850 Léon Renier a traversé la Méditerranée pour effectuer une série
de recherches épigraphiques et le résultat fut que la France a assuré sa primauté dans
le domaine de l’épigraphie. Dans le domaine archéologique, les premières recherches
organisées par l’anglais Henry Greswicke Rawlinson en Mésopotamie ont alarmé les
Français.38 Jusqu’ en 1851 l’archéologie française au Moyen Orient étaient représentées
34. Rolland-Villemot 2016, 132.
35. Dondin-Payre 2001, 193-210.
36. Rivet 1991, 26-32.
37. Heurgon 1956, 3-26.
38. Cette concurrence qui date de la fin du XVIIIème siècle a été construite autour de l’organisation
de deux musées emblématiques The British Museum et Le Louvre. L’apophtegme de Rawlinson sur
la valeur des fouilles en Mésopotamie pour la gloire britannique fut caractéristique : « the marbles
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par l’agent Rouet qui assura l’intérim au consulat de Qujundjik. Après les initiatives
britanniques, le nouveau consul de la France à Mossul a organisé et financé une
expédition scientifique et artistique en Mésopotamie et en Médie. Dans la région, les
Français et les Britanniques ont soutenu des politiques archéologiques différentes.
Comme Gran-Aymerich note la France a présenté les résultats de ses missions dans un
cycle d’aristocrates, des savants et d’intellectuels en rendant la recherche archéologique
inaccessible pour le grand public à l’heure où les Anglais publiaient leurs résultats dans
une forme qui pourrait être vendue par toutes les librairies de Londres.39
Syrie-Liban
En 1860, les massacres des chrétiens au Liban et en Syrie ont donné l’occasion à
Napoléon de mettre en action sa politique.40 A côté du corps expéditionnaire du
général Beaufort d’Hautpoul, les archéologues français ont organisé des fouilles dans la
région ou ils ont donné suite aux initiatives pionnières des années 1850.41 Les missions
organisées par le Ministère de l’Instruction Publique avaient plus du prestige que de
la mission civilisatrice. La recherche des vestiges de Mésopotamie, de Palestine et
de Phénicie fut une réponse de la part des Français au développement des activités
similaires des Anglais et des Allemands dans le territoire de l’Empire ottoman. Les
activités de ces missions ont ouvert le chemin pour une série de fouilles et de recherches
dans la région pendant les années suivantes telles que la mission de F. de Saulcy en
Paléstine42, d’Ernest Renan en Phénicie43, de Marquis de Vogue et de William Henry
of Nimrud will be…an honour to England, not in the exclusive department of art, but in that more
worthy field, a general knowledge of the early world ». Voir Hoock 2007, p.69.
39. Gran-Aymerich 1998, 190. On doit également souligner le rôle du facteur « grand public » à l’application des politiques archéologiques et à la promotion des arts en Angleterre, une caractéristique
qui est absente de l’exemple français de la même période. Voir Hoock 2007, 52.
40. En 1860, des musulmans druzes s’en prirent à la communauté maronite du Levant. Ces premières exactions contre les chrétiens furent signalées au mont Liban. Après une relative indifférence des autorités ottomanes, les maronites finirent par se faire justice eux-mêmes et une guerre
entre les deux groupes a eu lieu. Les informations sur les massacres de chrétiens au Levant ayant
choqué les capitales européennes, Napoléon III décida d’envoyer un corps expéditionnaire en Syrie. Le corps expéditionnaire français, commandé par le général Charles de Beaufort d’Hautpoul,
débarqua au Levant le 16/8/1860 pour « une mission de police internationale au service de la souffrance humaine », selon Napoléon III. Après onze mois et une présence du caractère controversé,
les Français se retirent. Voir Emerit 1952, 211-32. Rochemonteix 1921. Bouyrat 2013.
41. Voir la mission du Louis Félicien Caignart de Saulcy autour de la Mer Morte en 1852-53. Voir
son journal Saulcy 1853.
42. Sur l’œuvre archéologique de Félix de Saulcy en Palestine notamment à la numismatique voir
Wallon 1881.
43. En 1857, Ernest Renan présente à l’Académie des inscriptions et belles-lettres, un mémoire sur
l’origine de l’histoire phénicienne et il déclare que les fouilles sur les lieux sacrés phéniciens puissent
un jour faire émerger les témoignages épigraphiques des anciennes cosmogonies de cette région.
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Waddington à Jérusalem, en Syrie et même en Chypre (1853-54, 1862, 1869) ou celles
de duc de Luynes à Petra et en Jordanie. Ces missions en Moyen-Orient n’ont pas
influencé directement l’élaboration de la politique arabe de la Seconde Empire mais
elles ont poussé la recherche archéologique vers une systématisation plus complète et
elles ont satisfait les visions de l’Empereur pour une expansion culturelle mondiale en
confortant l’antagonisme avec les Anglais même dans le terrain des fouilles.44
L’Egypte
La présence française dans cette région avait ses racines dans l’expédition de Bonaparte.
« Civilisation et nation seront les deux idées essentielles de la Révolution française à être
adoptées par les peuples de l’Orient »45, dit Laurens et Napoléon III a suivi cette orientation
en Egypte. La construction et l’inauguration du canal de Suez ont offert à la France du
Second Empire l’une de ses ultimes raisons de fierté malgré les difficultés politiques et
financières. Auguste-Eduard Mariette fut le personnage le plus remarquable de cette
activité lointaine de l’archéologie française dans le pays de Pharaon. Il se fait envoyer
en Égypte par le musée du Louvre, en 1850, pour acquérir des manuscrits coptes et
il a commencé à fouiller à Saqqarah, On lui doit la découverte (1850), du Scribe, une
des pièces maîtresses du département égyptien du Louvre, et la fouille (jusqu’en 1854)
du Serapeum de Memphis. En 1857 Mariette revient -après son premier séjour- au
Caire pour préparer un voyage du prince Napoléon-Josèphe. En réalité, il travaille
pour la création d’un Service de protection des antiquités et d’un musée à la capitale
égyptienne. Il a créé le service des antiquités de l’Égypte et le musée National du pays
dont il devient directeur en 1858. Jusqu’à 1862 il rassemble d’importantes séries et le
catalogue du musée et il ordonne au nom du gouvernement égyptien des travaux à
grande échelle. Avec cette activité et grâce à sa puissance, les antiquités égyptiennes
ont passé sous le contrôle presque absolu de la France.46 Pour les Égyptiens le combat
contre cet impérialisme culturel va durer jusqu’à l’époque de Nasser.47

En 1860, Napoléon III charge Renan d’une mission à la recherche des vestiges de l’antique Phénicie.
Renan débarque à Beyrouth et il organise quatre campagnes de fouilles en investissant les centres
principaux de la civilisation phénicienne: Byblos, Tartous, Sidon et Tyr. Le départ des troupes françaises au cours de l’été 1861 oblige Renan à arrêter les fouilles. Peu après sa sœur Henriette qui
travaillait avec lui, contracte une fièvre paludéenne et elle meurt le 24/9/1861. Renan, lui aussi malade, est rapatrié le mois d’octobre. Les résultats matériels des fouilles furent loin des attentes, aussi
à cause des événements qui écourtèrent la mission. Parmi les découvertes majeures, le sanctuaire et
la nécropole d’Amrit, près de Tartous. Voir Renan 1874 et Pommier 1965.
44. Arboit 2001, 39-51. Pour une analyse des politiques archéologiques françaises au Moyen Orient
voir Chevalier 2003.
45. Laurens 1997, 472.
46. Wallon 1883, 481-584.
47. Reid 1992, 57-76.
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CONCLUSION

Les résultats de la politique archéologique de Napoléon étaient divers et controversés.
Dans le domaine de la politique culturelle internationale, les initiatives des années du
Second Empire ont été fructueuses. Malgré la défaite de 1870, les bases de la recherche
archéologique se sont démontrées plus stables que les autres aspects de la diplomatie
traditionnelle. L’exemple grec est indicatif. L’École Française d’Athènes qui à partir de
sa naissance cherchait son objectif et son chemin entre la recherche archéologique,
l’action politique et l’observation ethnographique, enfin et grâce à la politique
napoléonienne a élucidé son caractère scientifique sans perdre son rôle décisif dans la
diplomatie française. L’École est devenue le centre de l’activité scientifique du bassin
oriental de la Méditerranée, l’exemple pour d’ autres institutions similaires (p.ex.
l’École Française de Rome) et un modèle adopté à l’identique par les Allemands et les
Anglais dans les années 1870 et 1880.
Durant la période 1880-1914, l’avancée de l’archéologie française se voit rattrapée
progressivement par l’Angleterre, notamment dans les études palestiniennes, et par
l’Allemagne, bien qu’arrivée tardivement au Moyen-Orient. Dans l’Empire Ottoman,
où le gouvernement turc accorde peu d’intérêt à la recherche archéologique et à son
patrimoine, la France voit sa position diminuée : d’une part, elle doit compter avec les
difficultés des dispositions ottomanes (protectionnisme, législation draconienne) et,
d’autre part, faire face à une âpre compétition avec les autres grands Etats européens.
L’Empire Ottoman est le théâtre où s’exprime la concurrence entre les puissances:
rivalité franco-anglaise en Assyrie et Babylonie, et confrontation franco-allemande
dans le sud de la Mésopotamie (Sumer). C’est dans ce climat de lutte culturelle, entre
1890 et 1914, que la diplomatie française porte un intérêt grandissant à l’archéologie.
Pour finir, on doit noter que cette politique n’avait pas les résultats attendus pour
l’immortalité napoléonienne. Son livre sur César a reçu un accueil plutôt froid par
les critiques. Son rêve, le musée des Antiquités nationales, inauguré dans le château
de Saint-German-en-Laye, le 12 mai 1867, avait une vie très courte à cause de la
polémique lancée par le Musée du Louvre. Et, enfin, sa perspicacité à l’usage de
l’archéologie par la diplomatie resta pour une période très longue cachée par les
critiques diverses et controversées sur l’ensemble de sa politique étrangère.48

48. Chew 2008, 74-81.
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ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΈΡΟΝ ΤΟΥ ΝΑΠΟΛΈΟΝΤΑ Γ΄ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΌΤΗΤΕΣ
ΚΑΙ Η ΓΑΛΛΙΚΉ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΉ ΔΙΠΛΩΜΑΤΊΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στα τέλη του 19ου αιώνα αποκαλύπτεται ότι η αρχαιολογία είναι μια νέα δομημένη
επιστήμη βασισμένη σε πειθαρχίες, στις μεθοδικές ανασκαφές, την μελέτη και την
έρευνα πεδίου, την αναζήτηση και αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων πηγών. Παράλληλα όμως γίνεται φανερό ότι αποτελεί ένα θεμελιώδες μέσο διαμόρφωσης και συντήρησης της ταυτότητας των νεότευκτων εθνικών κρατών. Η σημασία της «αρχαιολογικής επιβεβαίωσης» για την προώθηση των σκοπών της εξωτερικής πολιτικής
του κάθε κράτους καθιστά τον αρχαιολόγο όχι μόνο επιστήμονα αλλά και απόστολο
των εθνικών δικαίων, πρεσβευτή της μητέρας-πατρίδας και παράγοντα συνδιαμόρφωσης των διμερών σχέσεων. Η μελέτη μας επικεντρώνεται στην περίοδο της Δεύτερης Γαλλικής Αυτοκρατορίας (1852-1870), όταν και η αρχαιολογία περνάει πλέον
στη φάση της επιστημονικής ωρίμανσής της, ενώ τίθεται στην υπηρεσία άσκησης
της εξωτερικής πολιτικής του Ναπολέοντα ΙΙΙ. Το ενδιαφέρον των Ευρωπαίων για το
ιστορικό παρελθόν τους και η ζέση τους να συνδέσουν το παρόν με τις φαντασιακές
τους καταβολές έλκει την καταγωγή του από την περίοδο και το πνεύμα του δυτικού
ρομαντισμού και αναπτύσσεται καθόλη τη διάρκεια της εθναφύπνισης του δεύτερου
μισού του 19ου αι.
Ο Ναπολέων ΙΙΙ έδειξε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την προώθηση της αρχαιολογική έρευνας παράλληλα με την άσκηση μιας πολυποίκιλης εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής. Έχοντας ως ελατήρια τις προσωπικές του απόψεις για την ιστορία
της πατρίδας του, προώθησε την αρχαιολογική έρευνα εντός της επικράτειάς του με
στόχο την ενίσχυση της εθνικής μυθολογικής συνέχειας από τους Γαλάτες και τους
Ρωμαίους στους σύγχρονους Γάλλους. Στα πλαίσια της εξωτερικής πολιτικής του και
μιμούμενος τις ανάλογες πρωτοβουλίες του Μεγάλου Ναπολέοντα στην Αίγυπτο
ή της Παλινόρθωσης στον Μοριά, οργάνωσε με την βοήθεια του ανανεωμένου και
επιστημονικά καταρτισμένου προσωπικού των γαλλικών ιδρυμάτων και μουσείων
μια σειρά από αρχαιολογικές έρευνας. Επίκεντρο της δράσης των Γάλλων υπήρξε η
λεκάνη της Μεσογείου (Αλγερία, Αίγυπτος, Μέση Ανατολή, Βαλκάνια και Οθωμανική Αυτοκρατορία). Η αρχαιολογική σκαπάνη θα φέρει στην επιφάνεια εκατοντάδες
ανεκτίμητους πολιτιστικούς θησαυρούς και η γαλλική αρχαιολογία θα καταστεί συνώνυμο του γαλλικού πολιτιστικού μεγαλείου. Η γαλλική διπλωματία δεν θα κρύψει
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ότι ο βασικός στόχος της ήταν να υπερκεραστούν σε κάθε επίπεδο οι αντίστοιχες
βρετανικές και γερμανικές πρωτοβουλίες. Μια διπλωματία των μαρμάρων και των
ανασκαφών θα χαρακτηρίσει το ανταγωνιστικό πνεύμα που αναπτύσσεται μεταξύ
των αποικιακών δυνάμεων στην Μεσόγειο. Παράμετρος ιδιαίτερη, η αρχαιολογική
διπλωματία συνδυάζεται την εποχή εκείνη με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στην
Κριμαία, στην Συρία, στην Αίγυπτο, με τις τεχνολογικές προόδους όπως λ.χ. στο
Σουέζ και με την προσπάθεια δημιουργίας δικτύων επιστημονικής και ευρύτερα πολιτισμικής επίδρασης όπως φανερώνουν οι δράσεις των ευρωπαϊκών αρχαιολογικών
αποστολών, των σχολών και των ιδρυμάτων και η πατερναλιστική εκ μέρους της
Δύσης σχέση με τις αναδυόμενες τοπικές επιστημονικές κοινότητες όπως λ.χ. στην
Ελλάδα ή στην Αίγυπτο.

«ΚΑΚΉ ΤΗ ΜΟΊΡΑ»:
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΆ ΣΧΉΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΎ ΕΜΦΥΛΊΟΥ ΠΟΛΈΜΟΥ
ΜΕΤΑΞΎ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΉΣ ΚΑΙ ΔΗΜΌΣΙΑΣ ΙΣΤΟΡΊΑΣ1

Θανάσης Δ. Σφήκας
Οι συζητήσεις για τον ελληνικό Εμφύλιο Πόλεμο και τη δεκαετία του 1940, τόσο οι
ακαδημαϊκές όσο και οι δημόσιες, μαρτυρούν έναν ιστοριογραφικό πληθωρισμό. Η
συνεχής παραγωγή έργων, επιστημονικών και μη, για την περίοδο συγκροτεί δύο
ταυτόχρονες και παράλληλες ιστοριογραφίες, μια πολιτική-διεθνή και μια κοινωνική-ανθρωπολογική, που επίσημα δεν επικοινωνούν μεταξύ τους αλλά η δεύτερη
δανείζεται σιωπηλά και ελεύθερα από την πρώτη2. Η βιβλιογραφική υπερπαραγωγή
και η θεματική, επιστημολογική και μεθοδολογική διχοτόμηση επισημάνθηκαν ως
δυνητικά προβλήματα ήδη πριν από αρκετά χρόνια, χωρίς ωστόσο να ακολουθήσουν
μια ερευνητική και εκδοτική ύφεση ή η κατασκευή περιεκτικών συνθέσεων3.
Εν τούτοις, η έκταση και η ένταση των συζητήσεων για την περίοδο δεν αποτελούν ιδιαιτερότητα εάν λάβει κάποιος υπόψη του τη σημασία και τη συχνότητα του
φαινομένου «εμφύλιος πόλεμος» στη νεώτερη και τη σύγχρονη ιστορία. Ο ίδιος ο
όρος είναι πυκνός, το παρελθόν του και το περιεχόμενό του είναι διαφιλονικούμενα, η δε αξίωσή του είναι κανονιστική και όχι περιγραφική, εφόσον εκφράζει περισσότερο αξίες και ερμηνείες παρά μια σταθερή ταυτότητα. Η χρήση του μεταφέρει
ιδεολογικές αποσκευές και πολιτικό φορτίο που ακυρώνουν τις προσπάθειες κοινωνικών επιστημόνων από τις δεκαετίες του 1960 και μετά να θεωρητικοποιήσουν το
φαινόμενο και να του δώσουν εννοιολογική διαύγεια: η ακρίβεια, έστω και η εννοιολογική, καταλήγει να είναι πολιτικό ζήτημα ακόμη και όταν επιχειρεί κάποιος να
χρησιμοποιήσει σαφείς ορισμούς4.
Ούτε συνιστούν ελληνική ιδιαιτερότητα οι διαμάχες σχετικά με το όνομα του πράγματος – εάν επρόκειτο για «ανταρσία», «συμμοριτοπόλεμο» ή «εμφύλιο πόλεμο». Ανάλογες διαμάχες απασχόλησαν την αμερικανική κοινωνία και την αμερικανική πολιτική
τάξη για την ονοματοδοσία του πολέμου που απείλησε την ενότητα του αμερικανικού
κράτους από το 1861 ως το 1865: επρόκειτο για «εξέγερση», «ανταρσία» ή «εμφύλιο
1. Το άρθρο βασίζεται στην ομιλία μου στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στις 4 Μαΐου 2017 μετά από
πρόσκληση της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής, για την οποία ευχαριστώ θερμά την Κοσμήτορα καθηγήτρια κ. Κατερίνη Λιάμπη.
2. Για ένα πρόσφατο παράδειγμα, πρβλ. Σφήκας 2016, 39-60· την «Εισαγωγή» στο Βόγλης κ.ά.
2017, 15· και την παρουσίαση του δεύτερου τόμου από τον Κακουριώτη 2017.
3. Γιαννουλόπουλος 1992, 17-8. Γιαννουλόπουλος 1998, 225, σημ. 1. Σφήκας 2002, 201.
4. Armitage 2017, 13-21, 26-7, 209-26, 233, 238· πρβλ. Χατζηβασιλείου 2015, 335-50.
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πόλεμο»; Για πολλές δεκαετίες μετά τη λήξη του οι Νότιοι μιλούσαν για τον «Πόλεμο», τον «Πόλεμο της Ανεξαρτησίας», ακόμη και για την «Επανάσταση»· οι Βόρειοι μιλούσαν για την «Ανταρσία», τον «Πόλεμο της Απόσχισης» αλλά ορισμένες φορές και
για τον «Εμφύλιο Πόλεμο». Μόλις το 1907, σαρανταδύο χρόνια μετά τη λήξη της, το
Αμερικανικό Κογκρέσο αποφάσισε ότι το επίσημο όνομα της σύγκρουσης θα ήταν «ο
Εμφύλιος Πόλεμος». Για τους Αφρικανοαμερικανούς, από την άλλη πλευρά, παρέμενε
«ο Πόλεμος για την Κατάργηση [της δουλείας]»5.
Στην περίπτωση της ελληνικής ιστορίας της δεκαετίας 1940, οι διαμάχες για το
όνομα έχουν λήξει, εφόσον έχει επικρατήσει ο όρος «εμφύλιος πόλεμος», έστω και
αν η επίσημη τελετή βάφτισης το 1989 εξυπηρετούσε συγκυριακούς πολιτικούς στόχους και όχι μια άδολη επιθυμία ιστορικής γνώσης και αυτογνωσίας. Έκτοτε οι διαμάχες μετατοπίστηκαν από το όνομα στην περιοδολόγηση και στη νοηματοδότηση
της σύγκρουσης: αυτές τις διαμάχες εξετάζει η ανά χείρας μελέτη, εστιάζοντας στα
ερμηνευτικά σχήματα που προτείνονται και στους τρόπους διάχυσής τους από τους
χώρους παραγωγής της έρευνας στον χώρο που αποκαλείται «δημόσια ιστορία».

ΣΧΗΜΑΤΟΠΟΊΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΗΜΆΤΩΝ

Αρχίζοντας από την εποχή και τα τεκμήριά της, ερμηνευτικά σχήματα προτάθηκαν
ήδη από το 1946. Τον Οκτώβριο εκείνης της χρονιάς ο Θεμιστοκλής Σοφούλης, κλασικός αρχαιολόγος, πολιτικός, πρώην πρωθυπουργός και διάδοχος του Ελευθέριου
Βενιζέλου στην ηγεσία του Κόμματος Φιλελευθέρων, παρουσίασε γραπτά και προφορικά στον βασιλιά Γεώργιο Β΄ ένα «σχήμα» του εμφυλίου, στο οποίο ακόμη και η
κακοτυχία ήταν μέρος ενός πλέγματος αιτίων και αποτελεσμάτων. «Μετά το Σύμφωνον της Βάρκιζας», έλεγε και έγραφε στον Γεώργιο Β΄ ο Σοφούλης:
εσημειώθη αρκετή ύφεσις της αναρχικής κινήσεως των άκρως αριστερών, με βαθμιαίαν πρόοδον προς βελτίωσιν της καταστάσεως. Κακή τη μοίρα όμως ενεφανίσθη τότε η ένοπλος οργάνωσις της άκρας δεξιάς ως Νέμεσις τιμωρός, εξαπολύσασα απανταχού της υπαίθρου χώρας τρομοκρατίαν και βίαν. Μετά την 31ην Μαρτίου έλαβεν η εγκληματική δράσις των συμμοριών της δεξιάς τοιαύτην έκτασιν
και έντασιν με την ανοχήν πάντοτε ή και την φανεράν σύμπραξιν των οργάνων
της Τάξεως ώστε να παρουσιάζουν την εικόνα εγκληματούντος Κράτους. Και σήμερον ακόμη συνεχίζεται η δράσις αυτών με πλήρη ασυδοσίαν, χαρακτηριζομένη
μόνον ως νομοταγής εκδήλωσις ενόπλων πολιτών. Η προκληθείσα εκ της καταστάσεως αυτής έλλειψις ασφαλείας, ζωής και ελευθερίας εδημιούργησεν εις τους
πληθυσμούς των χωριών της υπαίθρου την ψυχολογίαν πανικού και ηνάγκασεν
αυτούς να καταφεύγωσι εις τα βουνά, ως εις άσυλον της ζωής των6.
5. Armitage 2017, 166-71, 181, 191-3.
6. Αρχείο τ. Βασιλικών Ανακτόρων, Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ), Αθήνα, φάκελος 376: επιστολή του Θεμιστοκλή Σοφούλη προς τον Γεώργιο Β΄, 12 Οκτωβρίου 1946.
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Με κριτήριο τα επιστημολογικά Παραδείγματα που κανοναρχούν σήμερα την
ιστοριογραφία του ελληνικού εμφυλίου πολέμου, το ερμηνευτικό «σχήμα» του Θεμιστοκλή Σοφούλη θα κρινόταν ως μεθοδολογικά παρωχημένο, ιδεολογικά στρατευμένο ή και τα δύο: μεθοδολογικά παρωχημένο ως άλλη μια πολιτική ιστορία «από τα
πάνω» και ιδεολογικά στρατευμένο επειδή έκανε λόγο για ένα κράτος-εγκληματία
μετά τη Συμφωνία της Βάρκιζας. Ο πιο προσεκτικός αναγνώστης ίσως αναρωτηθεί:
εάν η βία και η τρομοκρατία της δεξιάς μετά τον Φεβρουάριο του 1945 ήταν η «Νέμεσις τιμωρός», ποια ήταν η Ύβρις;
Ως «σχήματα» ορίζονται εδώ οι απόπειρες συνολικής ερμηνείας και νοηματοδότησης μιας σύγκρουσης που για κάποιους άρχισε το 1943, για άλλους το 1946, αλλά
για τους περισσότερους έληξε το 19497. Το «νόημα» μπορεί να είναι μια δεδομένη σημασία ή μια ανολοκλήρωτη διαδικασία νοηματοδότησης - μια ανασκαφή για
κρυμμένα μηνύματα και μηχανισμούς. Και τα δύο, σχήματα και νοήματα, πηγάζουν
από μια αξίωση ιδεολογικής, επιστημολογικής και επαγγελματικής ισχύος και για
τον λόγο αυτό αποφαίνονται περισσότερα από όσα μπορούν να αποδείξουν. Όσο
μεγαλύτερη είναι η γενικευτική αξίωση του σχήματος, «τόσο μεγαλύτερη είναι η αξίωση ισχύος του υποκειμένου που συνδέει μ’ αυτήν τη θεωρητική του ταυτότητα.» Η
γνώση «δίνει ισχύ» αλλά και «είναι ισχύς, ήτοι συμπυκνωμένη έκφραση των αξιώσεων ισχύος ορισμένης ταυτότητας»8.
Η ανάλυση ερμηνευτικών σχημάτων είναι ιστοριογραφική άσκηση, αλλά η ιστοριογραφία υπάρχει ως αντικείμενο πέρα και πάνω από τη συνάρτηση με το εκάστοτε
ζήτημα: αφετηρία για τη διατύπωση ερωτημάτων που αφορούν το γιατί οι σημερινοί
γράφουν αυτά που γράφουν και γιατί οι προηγούμενοι έγραφαν άλλα και αλλιώς είναι
η επιστημολογία. Αυτός που ασχολείται με την ιστοριογραφία νιώθει την ανάγκη να

7. Η σημαντικότερη εξαίρεση στην παραδοχή αυτή ήταν η ηγεσία του στρατού. Τον Οκτώβριο
του 1950 ο στρατάρχης Αλέξανδρος Παπάγος, από τη θέση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου
Εθνικής Άμυνας, ισχυριζόταν ότι με την ήττα του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας (ΔΣΕ) το 1949
«ετερματίσθη μία φάσις του πολυμόρφου αγώνος τον οποίον από οκταετίας διεξάγει το Έθνος
κατά του εγχωρίου και παγκοσμίου κομμουνισμού»· ευθύς αμέσως, όμως, το ΚΚΕ αποφάσισε
«όπως συνεχίση υπό άλλην μορφήν την προσπάθειαν προς βιαίαν άλωσιν της εξουσίας και κατάλυσιν της ανεξαρτησίας της χώρας. […] Είναι η κλασική και δεδοκιμασμένη κομμουνιστική μέθοδος της διαβρώσεως και υπονομεύσεως εκ των έσω τόσον του Κρατικού μηχανισμού όσον και
του κοινωνικού οικοδομήματος.» Βλ. Μουσείο Μπενάκη, Αρχείο Σοφοκλή Βενιζέλου, φάκελος 28:
Υπόμνημα του Αλέξανδρου Παπάγου προς τον πρωθυπουργό Σοφοκλή Βενιζέλο και τους αντιπροέδρους της κυβέρνησης Κωνσταντίνο Τσαλδάρη και Γεώργιο Παπανδρέου, 7 Οκτωβρίου 1950.
8. Κονδύλης 2001, 36, 39-40, 59, 28. Κατά τον Κονδύλη (2001, 17), «Ισχύς είναι λοιπόν η επιτυχής
αυτοσυντήρηση μέσω μιας αυτοεπίτασης ικανής να διασφαλίσει ή να βελτιώσει τη σχετική θέση
ενός ορισμένου φορέα ισχύος απέναντι σε άλλους (δυνητικά) ανταγωνιστικούς. […Ε]δώ η ταυτότητα των αγωνιζομένων υποκειμένων συνδέεται με την κατοχή και τη διάδοση θεωρητικών θέσεων και ‘αληθειών’, έτσι ώστε η αμφισβήτηση της εκάστοτε θεωρητικής θέσης ή ‘αλήθειας’ γίνεται
αισθητή ως απειλή εναντίον της ταυτότητας του αντίστοιχου υποκειμένου.»
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καθησυχάσει το ακροατήριό του ότι η ιστορία οδεύει προς την αλήθεια αποφεύγοντας
τα σφάλματα των προηγούμενων. Μόνο που η ανάγκη αυτή καθιστά την ιστοριογραφία, όπως και τη θεολογία, μια μελέτη λαθών, αποκλίσεων και αιρέσεων με αποτέλεσμα καταστροφικό για το ίδιο το αντικείμενο της ιστοριογραφίας: εάν οι προηγούμενοι έκαναν λάθος και οι σημερινοί έρχονται να τους διορθώσουν, τότε γιατί να μελετά
κάποιος τους προηγούμενους;9. Επειδή χωρίς τους προηγούμενους δεν υπάρχουν επόμενοι, οι παρατηρήσεις που ακολουθούν έχουν περιγραφικό κίνητρο, όχι κανονιστικό.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΆ ΠΆΘΗ

Ένα πρώτο, μάλλον μορφολογικό και υφολογικό, χαρακτηριστικό των σχημάτων
του εμφυλίου είναι ότι παράγονται, συσκευάζονται και διακινούνται με βάση την
πραγματική ή εικαζόμενη ιδεολογία του ανταγωνιστή, τις σπουδές του, το υπόβαθρό
του, ακόμη και το πανεπιστήμιο στο οποίο εργάζεται ή μπορεί να εργάστηκε κάποτε.
Πρώτο παράδειγμα: σε σημείωμά του στην Καθημερινή, στις 17 Ιουνίου 2012, ημέρα
εκλογών, διαπρεπής μελετητής εξέφρασε την απορία του για το «παράδοξο φαινόμενο πανεπιστημιακοί που είχαν διδάξει σε δευτεροκλασάτα αγγλικά ιδρύματα πριν
επιστρέψουν στη θαλπωρή του ελληνικού πανεπιστημίου, [να] διατύπωναν κατηγορίες περί επιστημονικής ανεπαρκείας» εναντίον του10. Ο ίδιος μελετητής, στην ίδια
εφημερίδα, δύο χρόνια αργότερα αποφάνθηκε ότι η κριτική εναντίον του αυτοαποκαλούμενου «νέου κύματος» στην ιστοριογραφία του εμφυλίου προήλθε από:
μια κλίκα γερασμένων πανεπιστημιακών με περιορισμένο έργο και μηδενική διεθνή αναγνώριση[, οι οποίοι βρήκαν] στο πρόσωπό μας το εύκολο άλλοθι που
αναζητούσαν για την επαγγελματική τους ανεπάρκεια. Οι επιθέσεις εναντίον
μας υπήρξαν επίσης βήμα επαγγελματικής ανέλιξης για τους ατάλαντους μαθητές τους που ονειρεύονταν την αργομισθία ενός περιφερειακού πανεπιστημίου11.

Απολύτως συναφής με την καταγγελόμενη αγραμματοσύνη των «ατάλαντων» και
των «γερασμένων» είναι η διάκριση που κάνει το «νέο κύμα» μεταξύ επιστημονικών έργων και αριστερών «απόψεων»: τα πρώτα συγκροτούν την επιστημονική ιστοριογραφία
για το αντικείμενο, ενώ οι δεύτερες είναι ιδεολογικοποιημένες εκδοχές, περισσότερο ή
λιγότερο ορθόδοξες, αλλά πάντοτε «αριστερές»12. Η αξίωση ισχύος της άλλης πλευράς
αποφεύγει ανάλογες ρητορικές εξάρσεις και επιδιώκεται με δύο τρόπους: αφενός μέσα
9. Bentley 1997, xi, xiii.
10. Καλύβας 2012.
11. Καλύβας 2014.
12. Βλ. τις «βιβλιογραφικές κατευθύνσεις» στο Καλύβας και Μαραντζίδης 2015, 269-70, 308-9,
345-6, 364-6, 383-6 και passim.
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από τη συστηματική αποφυγή της επικοινωνίας με το έργο όσων ιστορικών δεν ανήκουν
στην επιμέρους στενή κοινότητα· και αφετέρου, μέσα από την αγωνιώδη διεκδίκηση
«έντονης δημόσιας παρουσίας» ορισμένων ιστορικών, η οποία βασίζεται στις «σοβαρές
σπουδές και [στην] υποδομή» που «πλέον» διαθέτουν13, καθώς οι άλλοι και οι προηγούμενοι μάλλον ζυγίστηκαν και βρέθηκαν ελλιποβαρείς. Στα παραδείγματα αυτά, που
προέρχονται από ένα μεγάλο σώμα παρόμοιων ανταλλαγών, δεν υπάρχει επιστημονικό
περιεχόμενο στην αντίθετη άποψη αλλά μόνο μια εξω-επιστημονική ιεράρχηση ιδεατών
αξιών και επαγγελματικών προσόντων των φορέων της· αυτή η ιεράρχηση συνιστά ρητή
δήλωση του προσανατολισμού, της ταυτότητας και της ισχύος που επιδιώκεται έναντι
επιστημονικών, ιδεολογικών ή επαγγελματικών «φίλων και εχθρών»14.
Για την κατοχύρωση της «επιστήμης» έναντι «απόψεων», για την υπεράσπιση
της ταυτότητας εκείνων που κατέχουν την «αληθινή» γνώση και για την εδραίωση
της ισχύος της, αυτό που αμφισβητείται δεν είναι η αξίωση εγκυρότητας της ίδιας
«επιστήμης» ως συλλογικού εγχειρήματος αλλά η εγκυρότητα μιας ορισμένης επιστημονικής κοινότητας. Το αντεπιχείρημα της αμφισβήτησης δεν εμφανίζεται πλέον
με τα άμφια μιας παλαιότερης «δεξιάς» ιστοριογραφίας, η οποία εξ ορισμού δεν θα
μπορούσε να κατακεραυνώσει τη «νεωτερική άποψη της Αριστεράς στη βιβλιογραφία»15· εμφανίζεται με τη στραταρχική ράβδο μιας άλλης, αυξημένης και ουδέτερης
επιστημονικής εγκυρότητας. Η παραγόμενη σύγχυση δεν μπορεί να αφορά τα μέλη
της μιας ή της άλλης κοινότητας αλλά εκείνους που δεν διαθέτουν τα εργαλεία για
να ξεχωρίσουν την «επιστήμη» από την «άποψη».

ΤΙ ΈΚΑΝΕ ΤΟ ΚΚΕ; Η ΕΥΚΟΛΊΑ ΤΩΝ ΑΔΙΕΞΌΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΔΎΝΑΤΟΥ

Δεύτερο, ουσιώδες αυτή τη φορά, χαρακτηριστικό όλων σχεδόν των ερμηνευτικών
σχημάτων για τον εμφύλιο πόλεμο είναι η εμμονή με το ΚΚΕ. Ανεξάρτητα από τις
μεθοδολογικές και αναλυτικές επαγγελίες τους, όλα τα σχήματα εστιάζουν στη συμπεριφορά και τις επιδιώξεις των κομμουνιστών, ενώ παραμένει συγκριτικά δυσδιάκριτος ο εμφύλιος της δεξιάς και του κέντρου16. Η αντίληψη αυτή αντιστοιχεί στη
γοητεία που ασκεί στην ιστοριογραφία του λεγόμενου «Ψυχρού Πολέμου» η σοβιετική στρατηγική και πολιτική, υπονοώντας ότι οι μηχανορραφίες των κομμουνιστών
θεραπεύουν πάσαν ερμηνευτική νόσο17.
13. Βόγλης 2015 [η έμφαση δική μου].
14. Κονδύλης 2001, 25-6.
15. Καλύβας και Μαραντζίδης 2015, 309.
16. Εξαιρέσεις αποτελούν οι μελέτες Ριζάς 2011 και Λυμπεράτος 2006.
17. Βλ. Χατζηβασιλείου 2011, 117-8. Σφήκας 2012, 63.
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Απολύτως συναφές με τη γοητεία της πολιτικής των κομμουνιστών είναι το τρίτο
κοινό χαρακτηριστικό των υπαρκτών σχημάτων: η τελεολογική πρόσληψη των διεθνών διαστάσεων της κρίσης. Τα περισσότερα σχήματα αναζητούν το ειδικό βάρος
τους στα αίτια της ήττας του ΚΚΕ και συγκλίνουν στην απάντηση ότι «η έκβαση
του ελληνικού εμφυλίου πολέμου ήταν εγγεγραμμένη στην αφετηρία του»: ένα λαϊκό κίνημα και μια κοινωνική επανάσταση καθοδηγούμενη από κομμουνιστές δεν
ήταν δυνατό να επιτύχει σε μια χώρα της Δυτικής Ευρώπης και να ανατρέψει τις
γεωπολιτικές ισορροπίες που είχαν αποδεχτεί η Σοβιετική Ένωση, η Βρετανία και οι
ΗΠΑ ήδη κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου18. Αυτό είναι το σχήμα του
Φίλιππου Ηλιού, το οποίο αφορά τη Βρετανία, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τη
Σοβιετική Ένωση και κυρίως το ΚΚΕ και εκτείνεται χρονολογικά ως τον Σεπτέμβριο
του 1947. Κατά τον Ηλιού, οι Βρετανοί και οι Αμερικανοί «υπέθαλψαν και τελικά
επέβαλαν στην Ελλάδα τον εμφύλιο πόλεμο», ενώ από την πλευρά του ΚΚΕ, «με αυτούς τους όρους και υπ’ αυτές τις προϋποθέσεις η έκβαση της αναμέτρησης μοιάζει
να ήταν εξ υπαρχής προδιαγεγραμμένη»19.
Δεκαετίες μετά το σχήμα του Φίλιππου Ηλιού, η «ευκολία της ‘μοιρασιάς’» του
κόσμου -είτε με «ποσοστά» στη Μόσχα είτε με συναντήσεις κορυφής σε παραθαλάσσια ανάκτορα και βίλες στην Κριμαία20- επιμένει να σχηματοποιεί το εγχείρημα
του ΔΣΕ ως την «αναγκαστική μεν, αδιέξοδη δε τροπή της ιστορίας»: «οι στόχοι
του [ΚΚΕ] δεν είχαν ελπίδα επιτυχίας απέναντι στον κόσμο που ο τελευταίος μεγάλος πόλεμος δημιούργησε» και στον οποίο η Ελλάδα είχε ενταχτεί «πειραματικά
και παραδειγματικά» στο δυτικό στρατόπεδο21. Το συμπέρασμα αυτό συνυπάρχει με
την προγραμματική αποκήρυξη, στο ίδιο σχήμα, συνωμοσιών που εξυφάνθηκαν «σε
χώρους ισχυρούς, απόμακρους και απρόσιτους»22. Για τον προσεκτικό αναγνώστη,
οι εσωτερικές αντιφάσεις και οι λογικές ανακολουθίες αποτελούν ένα κοινό, και όχι
τυχαίο, χαρακτηριστικό των ερμηνευτικών σχημάτων του εμφυλίου. Όσο μεγαλύτερη είναι η αξίωση ισχύος του σχήματος τόσο ευρύτερη είναι η γενίκευσή του· και
όσο μεγαλύτερες είναι αυτές οι δύο ιδιότητές του, τόσο μικρότερο είναι το εμπειρικό
περιεχόμενο και η εμπειρική ελεγξιμότητά του: το σχήμα είναι αυτό που διαποτίζει
το εμπειρικό υλικό, συντέμνοντας ή αραιώνοντάς το ή απλώς παραμερίζοντας ένα
μέρος του υλικού που από μια άλλη οπτική θα μπορούσε να θεωρηθεί αποφασιστικό
για την επιλογή ενός άλλου σχήματος23.
18. Ηλιού 2002, 30. Ηλιού 2004, 351-8 (το παράθεμα στη σ. 358).
19. Ηλιού 2004, σσ. 21, 23. Για δύο προηγούμενες εκδοχές του κειμένου, υπό τον ίδιο τίτλο, βλ.
Ηλιού 1979 και Ηλιού 1999.
20. Σφήκας 2015, 111-2.
21. Μαργαρίτης 2001, 640.
22. Μαργαρίτης 2000, 33.
23. Κονδύλης 2001, 36.
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Η τελεολογία εξηγεί την ήττα του ΚΚΕ με το πρωθύστερο επιχείρημα ότι το διάβημά του ήταν εξαρχής καταδικασμένο. Ο σιωπηλός υπαινιγμός ότι το διάβημα ήταν
μάταιο μεταθέτει τη συζήτηση σε επίπεδο ιδεολογικό, πολιτικό, ακόμη και κομματικό, και εγείρει ένα λεπτό ιστοριογραφικό ζήτημα: η αριστερής κοπής «λαθολογία»
αρχικά είχε προέλευση κομματική, αλλά εισπήδησε στην επιστημονική συζήτηση
όταν το 1981 ο Νίκος Σβορώνος δημοσιοποίησε την αδυναμία του να κατανοήσει το
πολιτικό και κοινωνικό νόημα του εμφυλίου «και τα κίνητρα και τους στόχους του
ΚΚΕ που αποφάσισε την ανοιχτή εξέγερση εναντίον της τρομοκρατίας του μεταδεκεμβριανού κράτους»24.
Έκτοτε η απορία επαναδιατυπώνεται με τρόπο που εμπεριέχει την απάντηση: η
«τροπή» ήταν «αδιέξοδη» και η «επανάσταση» «αδύνατη». Μόνο που ο χαρακτηρισμός «επανάσταση» είναι προβληματικός, ενώ διίστανται οι απόψεις των ειδικών για
τα αίτια της αδυναμίας: η «επανάσταση» ήταν «αδύνατη» επειδή όλα είχαν προαποφασιστεί από τους νικητές του πολέμου ή επειδή δεν διέθετε κοινωνική δυναμική;
Στο δεύτερο σχήμα, το οποίο τιτλοφορείται «η αδύνατη επανάσταση», η κοινωνική
δυναμική του ΚΚΕ συρρικνώθηκε κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου εξαιτίας
της επιλογής του ένοπλου αγώνα και της κλιμάκωσης της στρατιωτικής σύγκρουσης
από την πλευρά των κομμουνιστών∙ η επανάσταση ήταν «αδύνατη», λέγεται, επειδή
«έτσι όπως εξελίχθηκε, δεν θα μπορούσε να ήταν νικηφόρα»25. Αυτό είναι το σημείο
συνάντησης κατά τα άλλα διαφορετικών ερμηνειών, καθώς επισημάνθηκε ότι το
σχήμα της «αδύνατης επανάστασης» επιβεβαιώνει την «απουσία νομιμοποίησης στις
επιλογές του ΚΚΕ» λόγω «αδυναμίας δημιουργίας μιας κοινωνικής πλειοψηφίας»26.
Ωστόσο δεν επρόκειτο για «επανάσταση» επειδή το ΚΚΕ αποκαλούσε «επαναστατικό» τον στρατό του, εκτός εάν δεχθεί κάποιος τους αυτοπροσδιορισμούς της
άλλης πλευράς για το «νόημα» του δικού της πολέμου∙ ούτε επρόκειτο για «επανάσταση» επειδή, όπως υποστηρίζεται, υπάρχει «διεθνώς» μια «γενικότερη βιβλιογραφία» περί επαναστάσεων27. Η βιβλιογραφία αυτή έχει δεχθεί κριτική από ιστορικούς
ως κοινωνιολογική κατασκευή ή ως θεωρητικοποίηση υπό την οπτική της πολιτικής
επιστήμης∙ ως ακατάδεκτη έναντι του ρόλου της ιδεολογίας, του πολιτισμού και της
πολιτικής∙ ως επαρκής για την ανίχνευση «κανονικοτήτων» σε ορισμένες επαναστάσεις αλλά ανεπαρκής για το ίδιο σε πολλές άλλες∙ και ως ταλαιπωρημένη από τον
ντετερμινισμό και τον αναγωγισμό28: ειδικά το κοινωνιολογικό μοντέλο της επανάστασης βασίζεται σε μια σχηματική διάκριση μεταξύ σταθερών και ασταθών κρα24. Βλ. Σβορώνος 1984, 37.
25. Βόγλης 2014β. Βόγλης 2015. Βόγλης 2014α, 379-80, 383, 384.
26. Καλύβας και Μαραντζίδης 2015, 495.
27. Βόγλης 2014β. Βόγλης 2015. Βόγλης 2014α, 27-28.
28. Βλ. Sewell 1985. Malia 2006, 300-1, 302-16. Baker και Edelstein 2015, 5-8.
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τικών σχηματισμών∙ θεωρεί τις πολιτικές κρίσεις ως τυχαίους πυροκροτητές επαναστάσεων των οποίων τα αίτια πρέπει να αναζητηθούν σε δομικές συγκρούσεις∙
υποστηρίζει τελεολογικά ότι τα ασταθή κράτη είναι καταδικασμένα να υποστούν
επαναστάσεις∙ και επιμένει αναγωγιστικά ότι δομική αιτία της επανάστασης είναι
ένα εκσυγχρονιστικό εγχείρημα που προωθεί το κράτος29.
Επιπλέον, από την αποκαλούμενη «επανάσταση» του ΚΚΕ έλειπε το «επαναστατικό σενάριο». Εάν στη συγκριτική μελέτη επαναστάσεων κοινωνιολόγοι και πολιτικοί επιστήμονες αναζητούν συγκρίσιμες κοινωνικές και θεσμικές ανισορροπίες,
ιστορικοί που επιμένουν σε ιδιαιτερότητες προτείνουν ως εργαλείο σύγκρισης την
έννοια του «επαναστατικού σεναρίου». Οι επαναστάσεις δεν προκύπτουν ex nihilo. Οι επαναστάτες έχουν επίγνωση των τρόπων με τους οποίους εκδηλώθηκαν και
εξελίχθηκαν προηγούμενες επαναστάσεις και ενσυνείδητα τις χρησιμοποιούν ως
πρότυπο, υπόδειγμα ή αντιπαράδειγμα για τις ενέργειές τους. Το «επαναστατικό σενάριο» είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο ορίζεται μια κατάσταση και προβάλλεται
ένα αφήγημα· με τη σειρά του, το αφήγημα προσφέρει μια σειρά επακόλουθων ή
συνεπαγόμενων καταστάσεων και πιθανών κινήσεων που καλούνται να εκτελέσουν
τα πρόσωπα του δράματος. Τα κληρονομημένα επαναστατικά σενάρια μπορούν να
παίζονται αενάως, αλλά μπορούν και να προσαρμοστούν ή να αλλάξουν: ο Μαρξ
ξαναέγραψε το σενάριο της Γαλλικής Επανάστασης∙ ο Λένιν αναθεώρησε το σενάριο
του Μαρξ∙ ο δε Μάο αναθεώρησε το σενάριο του Λένιν30.
Εφόσον οι ενέργειες των ελλήνων κομμουνιστών δεν φαίνονται να ακολουθούσαν κάποιο από τα «επαναστατικά σενάρια», μια άλλη απάντηση στο ερώτημα αν το
ΚΚΕ έκανε επανάσταση μπορεί να δοθεί όχι από έξω (δηλαδή από τη διεθνή βιβλιογραφία) ούτε από πάνω (δηλαδή από τη ρητορική και τις διακηρύξεις της ηγεσίας
του) αλλά από μέσα, δηλαδή τα τεκμήρια που αφορούν όσα έγιναν στην Ελλάδα
από το 1946 ως το 1949. Το ΚΚΕ εξακολούθησε να έχει δύο πολιτικές και μετά το
φθινόπωρο του 1947, όταν αποφάσισε την κλιμάκωση της ένοπλης δράσης του: μια
«επαναστατική» για το εσωτερικό του κόμματος, για τον στρατό του και για τους
ξένους φίλους του, και μια άλλη πολιτική που επιδίωκε κάποιο πολιτικό συμβιβασμό
με την ελληνική κυβέρνηση. Εξαρχής, όπως έχει επισημάνει η Ιωάννα Παπαθανασίου, «ο πόλεμος και η ειρήνη, δηλαδή η ένοπλη και η νόμιμη πάλη, όπως υιοθετήθηκαν στην Ελλάδα του 1946, δεν είχαν ως στόχο την επανάσταση, δηλαδή την
αλλαγή μέσα από τη ρήξη. Παρέμειναν προσανατολισμένοι στην αποκατάσταση της
πορείας προς την αλλαγή μέσω της ‘ομαλής μετάβασης’»31.

29. Baker και Edelstein 2015, 5-6.
30. Baker και Edelstein 2015, 2-4.
31. Παπαθανασίου 2009, 258· πρβλ. Σφήκας 2001, 61-105.
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Εφόσον οι αξιώσεις ιδεολογικής, επιστημολογικής και επαγγελματικής ισχύος όλων
των ερμηνευτικών σχημάτων πρέπει να στέκουν πάνω σε κοινό έδαφος και να συγκρούονται στο ίδιο πεδίο μάχης32, ένα τέταρτο χαρακτηριστικό τους είναι η διεκδίκηση του χώρου της δημόσιας ιστορίας: ενός χώρου όπου η αντιπαράθεση δεν
αφορά τόσο στην ποιότητα του επιχειρήματος και στο βάθος της τεκμηρίωσης όσο
στην ικανότητα κάποιου να μιλά συχνότερα και δυνατότερα από τους άλλους. Με
την τακτική επανάληψη η δημόσια ιστορία μπορεί να διαχέει μια κάποια «γνώση»
και να επισωρεύει ιδεολογική, επιστημολογική και επαγγελματική ισχύ· όμως μπορεί
εξίσου αποτελεσματικά να απλοποιεί, να τυποποιεί και να συσκευάζει το παρελθόν
ως ένα ακόμη προϊόν για μαζική κατανάλωση, αφού πρώτα έχει αφαιρέσει από την
Ιστορία το προνόμιο να σκέπτεται και να αμφισβητεί. Ο χυλός, όπως έλεγε ο Παναγιώτης Κονδύλης, είναι ευκολοχώνευτος αλλά καθόλου θρεπτικός33. Η υπερβολική
κατανάλωση δημόσιας ιστορίας μπορεί να «ενθαρρύνει ανθρώπους που δεν έχουν
την παραμικρή ιδέα γιατί μια πέτρα πέφτει στο έδαφος να μιλούν με αυτοπεποίθηση
για την επιστημονική μέθοδο»34. Όποιος δεν υποκύπτει στη σαγήνη της δημόσιας
ιστορίας μπορεί να θυμηθεί τον Ρόμπερτ Γκραίηβς, ο οποίος στο μυθιστόρημά του
Εγώ ο Κλαύδιος έβαζε τον κεντρικό ήρωα, συγγραφέα ιστορικών έργων και νέο αυτοκράτορα μετά τη δολοφονία του Καλιγούλα, να λέει:
Ώστε είμαι αυτοκράτωρ, ε; Τι κουταμάρα! Τώρα όμως τουλάχιστον θα μπορέσω
να κάνω τον κόσμο να διαβάσει τα βιβλία μου. Δημόσιες αναγνώσεις σε πλατύ
ακροατήριο. Η Ιστορία μου της Καρχηδόνος είναι γεμάτη διασκεδαστικά ανέκδοτα. Είμαι σίγουρος ότι θα τους αρέσει35.

Αν και ο χώρος της δημόσιας ιστορίας διεκδικείται από όλα τα σχήματα με φρονηματιστική και κανονιστική πρόθεση, το αυτοπροσδιοριζόμενο ως «νέο κύμα»36
στην ιστοριογραφία του εμφυλίου έχει καταλάβει ένα μεγάλο μέρος του. Μεθοδολογικό όχημά του είναι η μετατόπιση της έρευνας από τα «πάνω» προς τα «κάτω»
και η ποσοτική μελέτη της βίας, ενώ ο ερμηνευτικός προορισμός είναι διπλός: η
«ερυθρά τρομοκρατία» της Κατοχής προτάσσεται ως το βασικό αίτιο της κρίσης
που εκδηλώθηκε το 1945-194937, ενώ η ήττα της αριστεράς στον εμφύλιο προβάλ-

32. Κονδύλης 2001, 54.
33. Κονδύλης 2000, 11.
34. Feyerabend 1998, 59.
35. Γκραίηβς 1996, 550.
36. Καλύβας και Μαραντζίδης 2004.
37. Βλ. Kalyvas 2000, 142-83.
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λεται ως η απαραίτητη «προϋπόθεση» της μεταπολεμικής προόδου και ευημερίας
της χώρας38.
Αντικειμενοποιώντας και ποσοτικοποιώντας το παρελθόν με αυτό τον τρόπο, το
«νέο κύμα» ξεμπερδεύει συνοπτικά με έννοιες, ιδέες, πολιτικά κινήματα και ατίθασα
γεγονότα, αντικαθιστώντας τα με τα πολιτικά καθεστώτα που τα αντιπροσώπευαν
και που τώρα πια, κατά τη διατύπωσή του, «μυρίζουν ναφθαλίνη»39. Η μετατόπιση
του ενδιαφέροντος από «τα πάνω» προς «τα κάτω» είναι ιδιαίτερα βολική, καθώς παρακάμπτει το γεγονός ότι για δώδεκα τουλάχιστον μήνες μετά τον Φεβρουάριο του
1945, η «πάνω» αριστερά προσπάθησε να συγκρατήσει τη βία της «κάτω» αριστεράς,
ενώ η «πάνω» δεξιά ενθάρρυνε και καλλιέργησε τη βία της «κάτω» δεξιάς.
Ο διαγκωνισμός στη δημόσια σφαίρα για την κατίσχυση του ενός ορθού σχήματος ομολογείται από όλους. Το «νέο κύμα» ισχυρίζεται ότι «παρά την ήττα της
στον εμφύλιο η Αριστερά επέβαλε, μετά τη μεταπολίτευση, την εκδοχή της για
τα γεγονότα της δεκαετίας του ’40 εν είδει επίσημης ιδεολογίας»40. Οι επικριτές
του απαντούν ότι παρά τις καταγγελίες του «νέου κύματος» περί ιδεολογικής
ηγεμονίας της αριστεράς, οι εκφραστές του «ηγεμονεύουν, εδώ και χρόνια, τον
δημόσιο λόγο για την σύγχρονη πολιτική ιστορία της Ελλάδας»41. Ο στόχος των
αντίστοιχων διαβημάτων εμφανίζεται κοινός – και πάλι πρόκειται για την επιδίωξη
ιδεολογικής, επιστημολογικής και επαγγελματικής ισχύος: όπως έχει επισημάνει
ο Παναγιώτης Κονδύλης, «οι λεγόμενες ‘μεθοδολογικές συζητήσεις’ σχετίζονται
περισσότερο με τον σχηματισμό ιδεολογικών παρατάξεων εντός του στρώματος
των επιστημόνων και λιγότερο με την ουσιαστική πρόοδο της γνώσης»42, ενώ «η
διατύπωση μεθοδολογικών κανόνων μας δίνει μάλλον να καταλάβουμε (έμμεσα)
πώς κατανοούν τον εαυτό τους όσοι την επιχειρούν παρά μας παρέχει γόνιμες οδηγίες για την ερευνητική πράξη»43.
Αντίθετα, γόνιμη για την ερευνητική πράξη είναι η επιστημολογική επισήμανση
του Ράινχαρτ Κοζέλεκ ότι η ιστορία των νικητών εκκινεί από τη βραχυπρόθεσμη
οπτική και συγκροτεί αναδρομικά αλληλουχίες γεγονότων που οδήγησαν στη δική
τους νίκη και στην ήττα των άλλων. Στα αφηγήματα των νικητών τυχόν συνέχειες
και μακροπρόθεσμες τάσεις παρατάσσονται με σκοπό την αναδρομική ιστορική νομιμοποίηση της νίκης και αποτέλεσμα την παραμόρφωση πραγμάτων παρελθόντων
αλλά υπαρκτών. Κατά τον Κοζέλεκ, «ο ιστορικός που τάσσεται με την πλευρά του
38. Βλ. Καλύβας 2004.
39. Βλ. Καλύβας 2006.
40. Καλύβας 2003. Μαυρογορδάτος 1999.
41. Στανγκανέλλης 2015.
42. Κονδύλης 2000, 96.
43. Κονδύλης 2001, 43.
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νικητή είναι επιρρεπής στην ερμηνεία βραχυπρόθεσμων επιτυχιών από την οπτική
μιας συνεχούς, μακροπρόθεσμης τελεολογίας ex post facto»44.
Το ίδιο δεν ισχύει για τους ηττημένους. Αυτοί γνωρίζουν ότι η εξέλιξη των πραγμάτων ακολούθησε δρόμο διαφορετικό από εκείνον που είχαν χαράξει οι σχεδιασμοί
και οι ελπίδες τους. Στο μέτρο που στοχάζονται μεθοδολογικά, οι ηττημένοι αντιμετωπίζουν συγκριτικά μεγαλύτερες προκλήσεις στην ερμηνεία αυτού που εξελίχθηκε
με έναν ορισμένο αλλά μη αναμενόμενο τρόπο. Η πρόκληση οδηγεί σε μια αναζήτηση μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων αιτίων που πλαισιώνουν και ενδεχομένως εξηγούν το τυχαίο γεγονός της απρόβλεπτης έκβασης. Η «ελκυστική υπόθεση»
του Κοζέλεκ είναι ότι η εμπειρία της ήττας και η πολυπλοκότητα της προσπάθειας
κατανόησης και ερμηνείας της μπορούν δυνητικά να οδηγήσουν σε μια διορατικότητα περισσότερο ανθεκτική στον χρόνο και να παράξουν προτάσεις μεγαλύτερης
ερμηνευτικής εμβέλειας: «Εάν βραχυπρόθεσμα η ιστορία γράφεται από τους νικητές,
τα ιστορικά οφέλη στη γνώση μακροπρόθεσμα απορρέουν από τους ηττημένους»·
όχι επειδή οι δικές τους εκδοχές και τα δικά τους σχήματα είναι πάντοτε ή κατ’ ανάγκη περισσότερο διορατικά, αλλά επειδή «η εμπειρία του να έχεις υποστεί την ήττα
εμπεριέχει μια επιστημολογική δυναμική που υπερβαίνει την αιτία της, ιδίως όταν οι
ηττημένοι χρειάζεται να ξαναγράψουν γενική ιστορία από κοινού με τη δική τους»45.
Άλλωστε, στην περίπτωση της ελληνικής ιστορίας της δεκαετίας του 1940, η
δυσανεξία έναντι του ενός υποτιθέμενου κυρίαρχου «αριστερού» αφηγήματος είναι
έωλη, εφόσον δεν υπάρχει ένα «αριστερό» αφήγημα παρά μόνο στα μάτια τρίτων
που έχουν την τάση να διακρίνουν την ομοιομορφία στους άλλους. Αλλά η δυσανεξία έρχεται να υπηρετήσει μια κοινωνική αναγκαιότητα: η αποτίμηση παρελθόντων
λαθών και εγκλημάτων χρειάζεται για να επικυρώσει αυτό που φέρνει το μέλλον,
χωρίς ενοχλητικές υποσημειώσεις για πιθανότητες και εναλλακτικούς δρόμους. Με
την άρνηση της αξιοπρέπειας των πιθανοτήτων φιλοτεχνούνται η αποτίμηση του
εμφυλίου ως προσχεδιασμένης ενέργειας εγχώριων και αλλοδαπών κομμουνιστών,
και η αποτίμηση της έκβασής του ως θεμέλιου της μεταπολεμικής ελληνικής «νεωτερικότητας». Η Ιστορία υποκλίνεται στον «επαρχιωτισμό του χρόνου» και οι νεκροί
αποκληρώνονται από το μερίδιό τους στο παρελθόν46.
Ο «επαρχιωτισμός του χρόνου» -η αντίληψη δηλαδή ότι το παρελθόν είναι ίδιο
με το παρόν- καθίσταται εξίσου απαραίτητος ώστε να οικοδομηθεί ο φρονηματιστικός και κανονιστικός λόγος των σχημάτων. Ο λόγος αυτός άλλοτε συγκαλύπτεται
πίσω από τη ρητορική για την ευθύνη των ιστορικών «να αφήσουν την ελιτίστικη
αντίληψη και να έχουν πιο έντονη δημόσια παρουσία»47. Άλλοτε διατυπώνεται χωρίς
44. Koselleck 2002, 76.
45. Koselleck 2002, 76-7.
46. Βλ. Σφήκας 2015, 111-2.
47. Βόγλης 2015.
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περιστροφές και αναστολές: στην τελευταία εκδοχή του, εκείνη του 2015, στο βιβλίο
με τίτλο Εμφύλια πάθη: 23 ερωτήσεις και απαντήσεις για τον εμφύλιο, το «νέο κύμα»
δηλώνει ρητά την πρόθεσή του να συμβάλλει στην «αμφισβήτηση και ανατροπή»
των αναχρονιστικών συγκρίσεων και αναλογιών της εποχής της τρέχουσας κρίσης
με τον εμφύλιο πόλεμο και τη δεκαετία του 1940, οι οποίες δημιούργησαν ένα «νοσηρό κλίμα» εκδήλωσης ενστίκτων με τη χρήση εμφυλιοπολεμικών συνθημάτων48.
Σε περίπτωση που ο καλοπροαίρετος ή ανυποψίαστος αναγνώστης δεν αντιληφθεί
άμεσα τη νουθεσία, ο φρονηματιστικός και διαπαιδαγωγητικός λόγος διανθίζεται
με καταγγελίες κατά του ΣΥΡΙΖΑ που επένδυσε στον «παραπλανητικό και ιστορικά
ψευδεπίγραφο αλλά πολιτικά κερδοφόρο ρεβανσισμό της μνήμης»49.
Ο λόγος αυτός βυθίζει το σκάφος της ιστορίας στα άγρια νερά μιας αδυσώπητης πολιτικής πραγματικότητας και μετά περισυλλέγει ως καλός ναυαγοσώστης μόνον εκείνα
τα κλάσματα μνήμης που η πολιτική μπορεί ευκολότερα να χειραγωγήσει και να διαχειριστεί∙ και η διαχείριση παίρνει τη μορφή της επαναλαμβανόμενης νουθεσίας: «Όποιος
υπερασπίζεται το εαμικό κράτος [προειδοποιεί το «νέο κύμα»], ακόμα κι αν έχει καλές
προθέσεις, στην ουσία υπερασπίζεται τον ολοκληρωτισμό εν τη γενέσει του»50. Η επιλεκτική και αφαιρετική απόδοση της εμπειρίας του παρελθόντος συγκρατεί από αυτό
μόνον ό,τι είναι αναγκαίο για την κατασκευή του σχήματος, το οποίο πλέον καθίσταται
«περιεκτικό όλο», η δε αξίωση ισχύος εγκαταλείπει κάθε πρόσχημα51.

ΤΑ ΣΧΉΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΜΦΥΛΊΟΥ ΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΈΣ ΕΠΑΝΑΣΤΆΣΕΙΣ

Αναζητώντας μια επανάσταση -εννοιολογικά το πέμπτο χαρακτηριστικό των σχημάτων του εμφυλίου- όποιος δεν μπορεί να την εντοπίσει στην ένοπλη δράση του
ΚΚΕ στην περίοδο 1946-1949 μπορεί να την αποδώσει ως ιστοριογραφική επανάσταση. Το σχήμα του Τόμας Κουν για τις επιστημονικές επαναστάσεις μπορεί να
συμβάλλει στην ερμηνεία των ιστοριογραφικών μετατοπίσεων, καθώς μεγάλο μέρος
της γοητείας του έργου του οφείλεται στο γεγονός ότι πολλές από τις θέσεις του
για τις επιστημονικές κοινότητες, με την κοινωνιολογική και όχι την μεταφυσική ή
την ψυχολογική διάστασή τους, έχουν γενικότερη ισχύ που ξεπερνά κατά πολύ τις
φυλές των θετικών επιστημών. Παρά τη σημαντική διαφορά της Ιστορίας από τις
φυσικές επιστήμες -η οποία συνίσταται στο ότι έστω και απρόθυμα, η Ιστορία είναι
περισσότερο ανεκτική στην ποικιλομορφία σχημάτων και θεωριών- οι κοινότητες
48. Καλύβας και Μαραντζίδης 2015, 27-8.
49. Καλύβας και Μαραντζίδης 2015, 510-3 (το παράθεμα στη σ. 511).
50. Καλύβας και Μαραντζίδης 2015, 274.
51. Κονδύλης 2001, 37.
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των ιστορικών μοιάζουν πολύ με τις επιστημονικές κοινότητες του Κουν κατά το
ότι οι ιστορικοί προτείνουν νέες ερμηνείες ή κατευθύνσεις μελλοντικής έρευνας ως
αλλαγές Παραδείγματος, τις οποίες ορίζουν ως θεμελιώδεις αλλαγές στην έως τώρα
κοινή οπτική. Η σημασία του έργου του Κουν για τους ιστορικούς δεν σχετίζεται με
τους στόχους και τις μεθόδους των φυσικών επιστημών αλλά με την εξιστορίκευση
της επιστήμης και την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η επιστημονική γνώση
αποκτά εγκυρότητα και ισχύ52.
Η προβολή και η αυτοπροβολή των σχετικών ερμηνευτικών σχημάτων δημιουργούν την εντύπωση ότι η ελληνική ιστοριογραφία για τον εμφύλιο δεν λειτουργεί
μέσω της συσσώρευσης και ενσωμάτωσης νέας γνώσης, αλλά ως κύματα διαδοχικών
επιστημονικών επαναστάσεων. Το κάθε σχήμα διακηρύττει το δικό του -συντριπτικά
καλύτερο- Παράδειγμα: δηλαδή τον δικό του «αστερισμό πεποιθήσεων, αξιών και
τεχνικών» που κανοναρχεί την οργάνωση, το έργο και τις διασυνδέσεις μιας επιστημονικής κοινότητας και τις δικές του πρότυπες επιλύσεις προβλημάτων που αντικαθιστούν τους υπάρχοντες κανόνες ως βάση για την επίλυση των υπόλοιπων προβλημάτων53. Η βία, κατά προτίμηση των κομμουνιστών, και η περιγραφικά επαρκής και
αναγκαία αλλά ερμηνευτικά ανεπαρκής επίκληση μιας «κοινωνικής» ιστορίας από
«τα κάτω» είναι τα Παραδείγματα με τη δεύτερη, διεισδυτικότερη, έννοια του όρου.
Από κοινωνιολογική σκοπιά, τα κυρίαρχα Παραδείγματα και τα συνακόλουθα
ερμηνευτικά σχήματα προσφέρουν τη συναινετική βάση που κατοχυρώνει την ταυτότητα μιας επιστημονικής κοινότητας και εδραιώνει την ομοθυμία των μελών της
να διεξάγουν έρευνα σύμφωνα με τις κατευθύνσεις που καθορίζει το Παράδειγμα και
να προβάλουν τη συναφή αξίωση ισχύος: πανεπιστημιακά τμήματα, προγράμματα
σπουδών και εγχειρίδια χρησιμεύουν ως μέσα διάδοσης του Παραδείγματος, ενώ η
κυριαρχία συγκεκριμένων ερωτημάτων, προτύπων, περιοδικών, εκδοτικών οίκων και
μονογραφιών επηρεάζουν ή ελέγχουν τον τρόπο με τον οποίο αρθρώνεται ο λόγος
περί Iστορίας54.
Η τρίτη κομβική έννοια του Κουν είναι η ασυμβατότητα παλαιού και νέου Παραδείγματος. Το νέο Παράδειγμα δεν αντικαθιστά το παλαιό σταδιακά και μερικά
αλλά άμεσα και πλήρως, ενώ η μετάβαση επηρεάζεται από θεσμικούς και κοινωνικούς παράγοντες: για την αλλαγή Παραδείγματος είναι αναγκαία η προώθηση ενός
νέου από τους προεστούς μιας επιστημονικής κοινότητας και η μεταβολή των επαγγελματικών συσχετισμών ισχύος στο εσωτερικό της55. Ωστόσο, το νέο Παράδειγμα
θριαμβεύει έναντι του παλαιού όχι επειδή το παλαιό διαψεύδεται ή αντικρούεται,
52. Hollinger 1980, 196, 202-5, 207, 215, 217. Κονδύλης 2001, 11, 29.
53. Kuhn 1996, 175. McGuire 2003, 200-1.
54. Wolin 1980, 167, 180-5. Woolf 1997, 313.
55. Kuhn 1996, 150-3, 158-9, 176-81, 198-204. Κονδύλης 2001, 57.
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αλλά επειδή το νέο προβάλλεται ως υπέρτερο του παλαιού στην κατασκευή νέων
προβλημάτων ή στην επιβολή νέων κριτηρίων για την επίλυση υπαρχόντων. Για τον
Κουν, μια «νέα» θεωρία είναι καλύτερη από τις παλαιότερες όχι επειδή αναπαριστά
καλύτερα το πώς «είναι» ο κόσμος στην πραγματικότητα, αλλά επειδή εμφανίζεται
και προωθείται ως καλύτερο εργαλείο διατύπωσης και απάντησης ερωτημάτων56.
Για το πώς συντελείται αυτή η «επανάσταση», ο Κουν πρότεινε τη διερεύνηση μιας
σειράς ερωτημάτων, των οποίων η σημασία ξεπερνά κατά πολύ τη συγκρότηση και
τη λειτουργία των κοινοτήτων των θετικών επιστημόνων: πώς εκλέγει κανείς και
πώς εκλέγεται μέλος μιας επιστημονικής κοινότητας; ποια είναι η διαδικασία και
τα στάδια της κοινωνικής ένταξης σε αυτήν; ποιες παρεκκλίσεις είναι διατεθειμένη
να ανεχθεί η κοινότητα και πώς ελέγχει την ανεπίτρεπτη εκτροπή57; Τα ερωτήματα
αυτά δεν αποδίδουν τις αποφάσεις μιας επιστημονικής κοινότητας στην «ψυχολογία
του όχλου» ούτε ταυτίζουν την ίδια την κοινότητα με έναν «πρωτόγονο κοινωνικό
σχηματισμό» που έχει τα «χαρακτηριστικά μαφίας, βασιλικής δυναστείας και θρησκευτικού τάγματος»∙ αναζητούν όμως την κοινωνιολογική διάσταση της διαδικασίας παραγωγής γνώσης, η οποία δεν μπορεί να κατανοηθεί εάν δεν κατανοηθούν «τα
ειδικά χαρακτηριστικά των ομάδων που τη δημιουργούν και τη χρησιμοποιούν»58.

ΕΠΊΛΟΓΟΣ

Πιθανόν η αναζήτηση ερμηνευτικών σχημάτων και θεωριών που θα αποκαλύψουν
απόκρυφα νοήματα να είναι πολιτικά, ακαδημαϊκά, επαγγελματικά, ακόμη και υπαρξιακά αναγκαία, σε αντιστοιχία με την ανάγκη αναζήτησης ιδανικών επιστημονικής
«ακρίβειας» και «τελειότητας» που θα παραμένουν ακηλίδωτα από την κοινωνική,
ψυχολογική και ιστορική λειτουργικότητά τους59. Για αυτό και στα σχήματα το παρελθόν εμφανίζεται περισσότερο διαυγές και καλύτερα οργανωμένο από ό,τι στην
εμπειρική πραγματικότητα, με αντίτιμο ορισμένες φορές την «αναδρομική παραμόρφωση»60. Για τον ίδιο λόγο, τα σχήματα και η αποκάλυψη νοημάτων από μόνα τους
δεν επιλύουν κανένα ιστορικό πρόβλημα· στην καλύτερη περίπτωση, ίσως συμβάλλουν στην προσέγγισή του με σαφήνεια και συνοχή και στη διατύπωση θεωρητικά
πειθαρχημένων ερμηνευτικών προτάσεων. Η συστηματική μελέτη των εσωτερικών
αντιφάσεων ορισμένων ερμηνευτικών σχημάτων για τον ελληνικό εμφύλιο πόλεμο,
56. Kuhn 1996, 144-7, 153-9.
57. Kuhn 1996, 209.
58. Kuhn 1996, 210. Βλ. επίσης, Hollinger 1980, 205. Wolin 1980, 160-91.
59. Hollinger 1980, 215.
60. Taleb 2007, 8.

«ΚΑΚΗ ΤΗ ΜΟΙΡΑ»

253

αλλά και των αντιφάσεων μεταξύ αυτών και του εμπειρικού υλικού, είναι ιδιαίτερα
επικίνδυνο εγχείρημα για όποιον το αποτολμήσει· θα είχε όμως καλή αφετηρία τις
επιστημολογικές επισημάνσεις του Τόμας Κουν και του Παναγιώτη Κονδύλη σχετικά με τις «επιστημονικές επαναστάσεις», την αντίθεση μεταξύ περιγραφικής και
κανονιστικής επιστήμης, τη συνάφεια μεταξύ επιστήμης και ισχύος, και τις «λεγόμενες ‘μεθοδολογικές συζητήσεις’ […] εντός του στρώματος των επιστημόνων»61. Μια
τέτοια εξιστορίκευση της ιστοριογραφίας αφενός θα έδειχνε τον ρόλο των συσχετισμών δυνάμεων εντός και εκτός κοινότητας για τη διαμόρφωση και την επικράτηση
αντιθετικών ερμηνευτικών σχημάτων· αφετέρου, θα αναδείκνυε ότι οι αξιώσεις ισχύος του κάθε σχήματος σχετίζονται λιγότερο με το πόσο πιστά το καθένα αναπαριστά
την πραγματικότητα και περισσότερο με το μεταξύ ποιων συμφωνείται η προβολή
της αξίωσης, για ποιους λόγους και με ποιους σκοπούς62. Εάν είναι πράγματι «ουτοπικό [το] αίτημα να μετατραπεί η επιστήμη σε χώρο ελεύθερο κυριαρχίας και ισχύος»63, το βάρος της διαπίστωσης θα απαλυνόταν με την παραδοχή ότι «πίσω από τις
μεγάλες θεωρητικές γενικεύσεις κρύβονται απλώς πολύ ανθρώπινες επιθυμίες και
ελπίδες»· παραδοχή που οδηγεί στην εκ νέου διατύπωση παλαιών ερωτημάτων για
το «τι είναι πάγιο επιστημονικό απόκτημα και τι απλώς σχετική γνώμη, δεμένη σε
ορισμένη σκοπιά»64.

61. Κονδύλης 2000, 96.
62. Hollinger 1980, 208.
63. Κονδύλης 2001, 62, 65.
64. Κονδύλης 2001, 12.
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‘ILL FORTUNE’: INTERPRETATIONS OF THE GREEK CIVIL WAR
BETWEEN ACADEMIC AND PUBLIC HISTORY
ABSTRACT

This paper attempts an epistemological reading of the major historiographical interpretations of the causes and meaning(s) of the Greek Civil War of 1946-1949 both in
their heavier academic versions and in their lighter ‘public history’ incarnations. The
criterion for selecting the interpretations discussed is not their scope or the adequate
and competent handling of the supporting evidence, for in that case the object of
study would be limited. To construct an argument, the interpretations dealt with here
are those that purport to be inclusive and wholesome. Alternately, and at different
times, these interpretations present the Greek Civil War as a major publishing event,
an impossible revolution, a string of fratricidal passions, a natural disaster such as
floods and earthquakes, a three-phase communist conspiracy, even as ‘ill fortune’, as
Themistoklis Sofulis, the veteran leader of the Liberal Party would have it in October
1946. In a historiographical field plagued by a normative and prescriptive discourse
that runs through the academia and the public sphere alike, the author has no interest in adding to it or setting it ‘right’. He limits himself to an alternative reading
of the major historiographical interpretations of the Greek Civil War in the light of
Thomas Kuhn’s epistemological thesis on ‘the structure of scientific revolutions’ and
Panayiotis Kondylis’s contribution regarding the differences between normative and
descriptive science and ‘the so-called methodological debates […] amongst scholars’.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΙΜΕΤΡΟ

Η ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΣΤΟ ΠΑΛΙΟΚΑΣΤΡΟ ΚΥΘΗΡΩΝ (1999-2010)
Ιωάννης Ε. Πετρόχειλος
e-mail: ipetroch@cc.uoi.gr

Της πρώτης ανασκαφής είχε προηγηθεί επιφανειακή έρευνα στην ορεινή τοποθεσία Παλιόκαστρο των Κυθήρων κατά τα έτη 1993 και 1997 υπό τη διεύθυνση του γράφοντος, η
οποία αναπτύχθηκε στις ισόπεδες εκτάσεις του νοτίου τμήματος και απέδωσε πολλά και
ποικίλα αρχαιολογικά ευρήματα1. Το 1998 η εργασία συνεχίστηκε στο πλάτωμα της βραχώδους κορυφής (υψόμ. 323 μ.), όπου δεσπόζει η μικρή εκκλησία του Αγίου Γεωργίου
(εικ. 1). Με στόχο καταρχήν την αποκάλυψη της επιφάνειας του εδάφους και τον εντοπισμό καταλοίπων έγιναν καθαρισμοί και κοπή φυτείας σε επιλεγμένα σημεία από την
ολιγομελή ομάδα συνεργασίας κάτω από αντίξοες συνθήκες, καθώς η αυτοφυής άγρια
βλάστηση είχε καλύψει τα πάντα (εικ. 2). Ένα μικρό τμήμα πώρινης λιθοσειράς και τα
σωζόμενα αναλήμματα από ακατέργαστες πέτρες στα πρανή ήταν τα μόνα ορατά ερείπια. Όμως, υπήρξαν χαρακτηριστικά επιφανειακά ευρήματα, και τον επόμενο χρόνο, τον
Σεπτέμβριο του 1999, διενεργήσαμε δοκιμαστική τομή στο δυτικό πρανές της κορυφής,
σε απόσταση ολίγων μέτρων από την εκκλησία. Ήταν η πρώτη ανασκαφική εργασία,
μικρή σε έκταση αλλά μεγάλη σε σπουδαιότητα, αφού ήλθαν στο φως σε μικρό βάθος
από την επιφάνεια αναπάντεχα αρχαία αντικείμενα, τα οποία παρείχαν σαφείς ενδείξεις
για την ύπαρξη ιερού στην περιοχή και μάλιστα πρώιμης χρονολογίας.
Το βουνό Παλιόκαστρο, όπως φαίνεται από τα βορεινά, ομοιάζει πυραμιδόσχημο,
ενώ στην πραγματικότητα είναι μακρόστενο και η βραχώδης ακρώρεια σχηματίζει ράχη
με κατεύθυνση από ΒΔ προς ΝΑ. Στα πρανή εκατέρωθεν της κορυφής, ανατολικά και
δυτικά, επικεντρώθηκε η έρευνά μας την περίοδο 2000-2001, επειδή διαπιστώσαμε ότι οι
επιχώσεις συγκρατούσαν αρχαιολογικό υλικό που είχε απορριφθεί από το υπερκείμενο
πλάτωμα σε δύο διαμετρικώς αντίθετα σημεία. Στο τοπογραφικό της ανασκαφής, όπου
αποτυπώθηκε το σύνολο των κτισμάτων της κορυφής (εικ. 3), καθώς και στις ημερολογιακές καταγραφές, τα σημεία αναφέρονται ως Δυτικό ανάλημμα και Πετρώδης παρειά.

ΔΥΤΙΚΌ ΑΝΆΛΗΜΜΑ

Το πλάτωμα της κορυφής, διαμορφωμένο καταλλήλως για την εξασφάλιση οικοδομήσιμου χώρου προφανώς, ορίζεται από δυτικά με ισχυρό αναλημματικό τοίχο,
χαμηλού ύψους, ο οποίος έχει κτιστεί για τη συγκράτηση του εδάφους στο όριο της
κατωφέρειας. Με την πάροδο των αιώνων και την ανάπτυξη των αγριόθαμνων η
1. Πετρόχειλος 1993, 154-161.
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αναλημματική κατασκευή είχε αρχίσει να καταρρέει και αρκετοί κυανόφαιοι ασβεστόλιθοι κείτονταν πεσμένοι κατά μήκος του υποκείμενου φυσικού ανδήρου, όπου
διενεργήσαμε την πρώτη ανασκαφική τομή το 1999 (εικ. 4). Το φυσικό άνδηρο ερευνήθηκε συστηματικά τα επόμενα χρόνια σε όλη τη μικρή έκτασή του2 και απέδωσε
πολλά χρονολογήσιμα θραύσματα αγγείων και μεγάλο αριθμό κινητών ευρημάτων,
τα οποία επιβεβαίωσαν τον θρησκευτικό χαρακτήρα της θέσης και την άσκηση
λατρευτικών εκδηλώσεων στην κορυφή από τον 8ο αι. π.Χ. Είναι σαφές ότι το συγκεκριμένο αρχαιολογικό υλικό κατά ένα μεγάλο μέρος προερχόταν από κτίσμα ή
άλλη κατασκευή που προϋπήρχε στον υπερκείμενο χώρο της εκκλησίας. Ιδιαίτερα
αξιόλογα μεταξύ των ευρημάτων είναι τα οστέινα περίαπτα, δύο μικροσκοπικοί διπλοί
πελέκεις και τα μεταλλικά αντικείμενα, δηλαδή τα χάλκινα κοσμήματα3, τα σιδερένια
αναθηματικά όπλα και τα μολύβδινα αφιερώματα. Συλλέχτηκαν πολυάριθμοι χάλκινοι
κρίκοι και δαχτυλίδια, τα περισσότερα χυτά απλά, μερικά με σπειροειδείς απολήξεις
και ορισμένα ταινιόσχημα με στικτή διακόσμηση in tremolo στη στεφάνη. Βρέθηκαν
χάλκινες περόνες των γεωμετρικών χρόνων με κωνική ή δισκοειδή κεφαλή, και τοξωτές πόρπες διαφορετικών τύπων: νησιωτικές με κόμβους, σφαιρίδια και ειδώλιο
πτηνού στο τόξο, μία φρυγικού τύπου, μία μεγαλύτερη βοιωτικού τύπου, μία άλλη
με συνεχείς περιελίξεις και μία από τις λεγόμενες οφθαλμωτές με τέσσερεις σπείρες
(spectacle fibula)4, η οποία μετά τη συντήρηση έχει συγκολληθεί ολόκληρη (εικ. 5).
Στα μικροαναθήματα από μόλυβδο περιλαμβάνονται αρκετά δείγματα ακτινωτών
στεφάνων (εικ. 6), μαζί και δύο πλακίδια που εικονίζουν γυναικεία θεότητα ως Πότνια
σε πλάγια όψη με δρεπανωτές πτέρυγες, ποδήρες ένδυμα και υψηλό πόλο (εικ. 7). Τα
μικροσκοπικά και λίαν εύθραυστα στεφάνια (spike wreaths), κυκλικού ή ελλειπτικού
σχήματος, αποτελούν τυπικές προσφορές στα ιερά της Λακωνικής, όπου υπήρχε αξιόλογη παραγωγή, ήδη από τον 7ο αι. π.Χ. Από τα μικκύλα αφιερώματα δύο κύριες κατηγορίες αξίζει να μνημονευτούν: οι σφραγιδοκύλινδροι – ο ένας αιγυπτιακός – και οι
ψήφοι-σφραγίδες Ανατολικής προέλευσης. Μία παραλληλεπίπεδη ψήφος από φαγεντιανή, σχεδόν ακέραιη, φέρει αιγυπτιακά σύμβολα (εικ. 8). Μία άλλη, σκαραβαιόσχημη από μαύρο σερπεντίνη, που βρέθηκε κάτω από πεσμένο ογκόλιθο του αναλήμματος, απεικονίζει στη σφραγιστική επιφάνεια λατρευτική σκηνή με δύο πανομοιότυπες
αντικριστές μορφές να κρατούν λύρα, η οποία παριστάνεται στη μέση μαζί με ιερό
δένδρο. Πρόκειται για σφραγιδόλιθο της περίφημης ομάδας του λυράρη («Lyre-Player
Group», όπως την ονόμασε η Εdith Porada), που αριθμεί πολλά δείγματα σε αιγαιακές
θέσεις, ακόμη και στις ελληνικές αποικίες της Δύσης (Πιθηκούσσες).
2. Το φυσικό άνδηρο είναι μια λωρίδα γης σε επίπεδο κατά 2 μ. χαμηλότερο από το πλάτωμα της
κορυφής. Ορίζεται Β-ΒΔ με ξερολιθιά 5,60 μ. επί των βράχων και εκτείνεται κατά μήκος του αρχαίου αναλημματικού τοίχου σε απόσταση πάνω από 11 μ.
3. Για τα χάλκινα μικροαντικείμενα από την πρώτη δοκιμαστική τομή, βλ. Πετρόχειλος 2003, 80-1.
4. Πρώτη παρουσίαση της χάλκινης πόρπης πριν την αποκατάστασή της, βλ. Πετρόχειλος 2007,
297, εικ. 10.
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Στο βόρειο τμήμα του ανδήρου κατά τη διερεύνηση της επίχωσης αποκαλύφθηκε
μικρός λάκκος-αποθέτης που περιείχε πολλά τεμάχια κεραμίδων (εικ. 9), τμήμα πήλινου θυμιατηρίου που δίδει πλήρη τομή και θραύσματα πήλινων ειδωλίων, πεπλοφόρων
γυναικείων μορφών κυρίως. Ο χώρος απέδωσε μεγάλο αριθμό από έργα της πηλοπλαστικής διαφόρων περιόδων, όπως τα θραύσματα ανάγλυφου πίνακα αρχαϊκών χρόνων
με παράσταση οπλιτών5, ακέραιο πλακίδιο με παράσταση καθιστής μορφής, δαιδαλικής τεχνοτροπίας, έκτυπη γυναικεία προτομή ιωνικού τύπου με οπή ανάρτησης (εικ.
10), ακόμη και μικρογραφικά αγγεία, τυπικά αφιερώματα των αρχαίων ιερών6. Σημαντική είναι η εύρεση δύο πρώιμων ανδρικών ειδωλίων, τα οποία χαρακτηρίζει ένα είδος
«πρωτογονισμού». Του πρώτου, που παριστάνει ανθρώπινη μορφή κατά τον ανώτερο
κορμό μέχρι τη μέση στον τύπο του ηνιόχου, ενδιαφέρον παρουσιάζει η αδρομερής
διάπλαση και το γωνιώδες περίγραμμα της κεφαλής. Από το δεύτερο σώθηκε η κεφαλή με το βαρύ πηγούνι και τη μεγάλη τριγωνική μύτη να προεξέχουν από το επίπεδο
του προσώπου (εικ. 11). Στην απόδοση λεπτομερειών με επικολλημένα κομμάτια πηλού στο μέτωπο και τα μάτια διαφαίνεται η τάση για φυσιοκρατική διατύπωση.

ΠΕΤΡΏΔΗΣ ΠΑΡΕΙΆ

Τον όρο παρειά χρησιμοποίησα κατά την ανασκαφική εργασία για το πρανές της ανατολικής πλευράς της κορυφής (εικ. 12), επειδή παρουσιάζει απότομη κλίση που την
καθιστά απόκρημνη και δύσβατη. Επιπλέον είναι και πετρώδης, διότι στο διάζωμα
έχουν καταπέσει ογκώδεις βραχόλιθοι, αποκολλημένοι από το μητρικό ασβεστολιθικό πέτρωμα της κορυφής. Η αναφορά στο συγκεκριμένο μέρος δεν γίνεται εξαιτίας
της γεωμορφολογίας του, αλλά επειδή στο διάζωμα του πρανούς είχε «απορριφθεί»
ποικίλο αρχαιολογικό υλικό, το οποίο αποδεικνύεται πολύτιμο για την έρευνα, όπως
θα δούμε στη συνέχεια. Παραμένει άγνωστη η χρονική περίοδος κατά την οποία το
σημείο μετατράπηκε σε αποθέτη. Πάντως, πριν από την ανακάλυψη, κανένα ίχνος
από τον πλούτο των καταλοίπων δεν έκανε αισθητή την ύπαρξή τους. Ο εντοπισμός
έγινε εντελώς συμπτωματικά, ύστερα από ενδελεχή αυτοψία του χώρου, την οποία,
πιστεύω, δεν μπορεί να αντικαταστήσει καμιά από τις σύγχρονες αρχαιομετρικές
μεθόδους ανίχνευσης αρχαιοτήτων. Το πρώτο τυχαίο εύρημα ήταν ένα χάλκινο δαχτυλίδι που βρέθηκε σε μια κοιλότητα στο χείλος του κρημνού. Η ανασκαφική διερεύνηση των επιχώσεων στην πετρώδη παρειά ολοκληρώθηκε σε δύο περιόδους
(2000 και 2001), παρά τις δυσκολίες πρόσβασης εξαιτίας της απότομης κατωφέρειας
και της πυκνής βλάστησης, καθώς μεγάλο μέρος του υλικού είχε εγκλωβιστεί από
5. Πετρόχειλος 2014.
6. Ο αριθμός των μικρογραφικών αγγείων που μνημονεύονται στην ανακοίνωση Πετρόχειλος
2007, 295 κ.ε., αυξήθηκε σημαντικά με νέα ευρήματα διαφόρων σχημάτων.
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τις ρίζες των αυτοφυών θάμνων και τους ξυλώδεις κορμούς ενός τεράστιου σχινόδεντρου. Στα διάκενα μεταξύ των αποκομμένων βραχόλιθων (αποσπάστηκαν με κάποιο σεισμό ή από τη διάβρωση) είχαν σχηματιστεί μικρά χάσματα (εικ. 13), πλήρη
με συμπαγή μάζα από λίθους, χώματα και κομμάτια θραυσμένων αγγείων, κεραμίδων
και άλλων χειροτεχνημάτων. Η ανάσυρση αυτού του υλικού ήταν μια εργασία ιδιαίτερα επίπονη και κινδυνώδης. Όμως η συγκομιδή σε διαγνώσιμα όστρακα αγγείων
αφενός, και σε ποικίλα μικροαντικείμενα της κοροπλαστικής και της μεταλλοτεχνίας αφετέρου, υπήρξε εντυπωσιακή. Αξίζει να αναφερθεί ότι η ανατολική πετρώδης
παρειά έδωσε τα καλύτερα δείγματα κεραμεικής από όλα τα σημεία της κορυφής,
που, αν και αστρωματογράφητα, μπορούν να χρονολογηθούν και να διαφωτίσουν
την αρχαιολογική έρευνα7. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η παρουσία χαρακτηριστικής
κεραμεικής της πρώιμης εποχής του Σιδήρου, με την οποία τεκμηριώνεται ο χρονικός ορίζοντας της ανίδρυσης του αρχαίου ιερού. Σε μία προδρομική παρουσίαση
ευρημάτων από την ανασκαφή έγινε αναφορά στα επικρατέστερα σχήματα και τη
γραπτή διακόσμηση γεωμετρικών αγγείων8. Η συνεχιζόμενη μελέτη του υλικού και η
μερική συγκόλληση και αποκατάσταση κεραμεικών είχε ως αποτέλεσμα τον εμπλουτισμό της συγκεκριμένης κατηγορίας με νέα αξιόλογα παραδείγματα. Ένα από αυτά
λογίζεται και το αγγείο της εικόνας 14, συμπληρωμένο από συγκολλώμενα θραύσματα, τα οποία συλλέξαμε στην πετρώδη παρειά. Το σώμα του είναι καλυκωτό και
στηρίζεται σε υψηλό κυλινδρικό πόδι, κοίλο εσωτερικά, που καταλήγει σε πλαστικό
δακτύλιο στη βάση. Γραπτή διακόσμηση διακρίνεται μόνο εξωτερικά και είναι καθαρά γραμμική, υπογεωμετρική. Εκτός από το ασυνήθιστο σχήμα του, στο κέντρο
του πυθμένα έχει κανονική στρογγυλή οπή, διαμέτρου 2,5 εκ., η οποία έχει διανοιχτεί πριν από την όπτηση. Αυτή η τεχνική λεπτομέρεια υποδεικνύει πως πρόκειται
για τελετουργικό σκεύος που προορίζονταν εξαρχής για χοές. Η πετρώδης παρειά,
εκτός από την αδιαμφισβήτητη χρήση για απορρίψεις άχρηστων αντικειμένων, είναι
πολύ πιθανόν να είχε επιλεγεί και ως θέση αναθηματικών προσφορών. Στην υπόθεση
αυτή φαίνεται να οδηγούν: α) Ο προσανατολισμός της θέσης και η ιδιομορφία του
τοπίου. β) Το γεγονός ότι μετά από την αποψίλωση και την αφαίρεση των επιχώσεων
αποκαλύφθηκε να προεξέχει στο επίπεδο του διαζώματος επιμήκης φυσικός βράχος
(μήκος 1,30 μ.), ο οποίος δυνατόν να είχε χρησιμοποιηθεί ως θρανίο απόθεσης ανα7. Στην πετρώδη παρειά εκτός από τα θραυσμένα αγγεία της γεωμετρικής και της αρχαϊκής περιόδου με γραπτή διακόσμηση (σκύφοι, κρατήρες, αμφορείς, πινάκια κ.ά.) περισυλλέχτηκαν και
αρκετά διαγνώσιμα όστρακα αγγείων των κλασικών και ελληνιστικών χρόνων από υδρίες, μελαμβαφείς κανθάρους και πυξίδες, καθώς και όστρακα ανάγλυφων σκύφων από εργαστήρια της
Ιωνίας (2ου-1ου αι. π.Χ.). Είναι επίσης σημαντική η παρουσία μεσαιωνικής κεραμεικής ανάμεσα στο
υλικό που ανασύρθηκε από τα χάσματα των βράχων της πετρώδους παρειάς. Πρόκειται για όστρακα από αγγεία μεσοβυζαντινά ή πρώιμα ενετικά, όπως με διαβεβαίωσε η καθ. κ. Joanita Vroom
(Πανεπιστήμιο Leiden), την οποία ευχαριστώ θερμά.
8. Πετρόχειλος 2004, 454-7.
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θημάτων (εικ. 15), αφού γύρω του βρέθηκαν, ακέραια, μικρά αγγεία και δύο πήλινα ειδώλια ένθρονης γυναικείας μορφής, πιθανότατα της θεότητας του ιερού στην
πρωταρχική χθόνια υπόστασή της. Και, λίγο ψηλότερα στο μέτωπο του βραχώδους
όγκου, οριζόντια φυσική βαθιά ρωγμή περιείχε και άλλα ειδώλια, τα οποία δεν είχαν
καταπέσει, αλλά είχαν προφανώς σκόπιμα τοποθετηθεί. Ανάλογη λειτουργία στο
ίδιο επικλινές σημείο της παρειάς είχε ενδεχομένως έτερος τραπεζοειδής ογκόλιθος,
κείμενος σε όρθια θέση. Έχει λεία την εξωτερική επιφάνειά του και οι διαστάσεις του
είναι 1.20 μ. το μήκος και περίπου 0,90 μ. το ορατόν ύψος του. Ευρήματα αναθηματικού χαρακτήρα υπήρξαν αρκετά εκατέρωθεν της ορθής πέτρας, από τα οποία
μνημονεύονται πήλινο ανάγλυφο γοργόνειο9, ένα δεύτερο παρόμοιο ελλιπές, καθώς
και χάλκινο ειδώλιο γυμνής ανδρικής μορφής (εικ. 16), που βρέθηκε μαζί με δύο πήλινα θυμιατήρια. Τα θυμιατήρια είναι της ελληνιστικής περιόδου, αλλά το ανδρικό
ειδώλιο (ύψους 7 εκ.) ανήκει στα πρώιμα αναθήματα του ιερού. Ως προς τη δομή του
σώματος, τα ελαφρά λυγισμένα σκέλη, τον παχύ λαιμό με την πλάγια διάσταση της
κεφαλής, και την εμφατική απόδοση του φύλου συγκρίνεται με έργα της γεωμετρικής μεταλλοπλαστικής από την Πελοπόννησο και την Κρήτη.

ΣΤΟ ΠΛΆΤΩΜΑ ΤΗΣ ΚΟΡΥΦΉΣ

Η έρευνα που ξεκίνησε με επιφανειακούς καθαρισμούς του πεδίου από την αυτοφυή βλάστηση και την τμηματική καθαίρεση νεότερων κατασκευών από ξερολιθιά,
αρχικά εντόπισε και στη συνέχεια σταδιακά αποκάλυψε τα κτιριακά λείψανα από
τέσσερα αρχαία κτίσματα, τα οποία χαρακτηρίστηκαν με τις συμβατικές ονομασίες
Κ1 (εικ. 17, 18), Κ2 (εικ. 19), Κ3 (εικ. 21) και Κ4.
Κ1: Η ανασκαφική έρευνα περιορίστηκε στην πλήρη αποκάλυψη μονής σειράς
ορθογωνισμένων πωρολίθων, η οποία με κατεύθυνση από ΒΑ προς ΝΔ παρακολουθείται σε μήκος 6,50 μ. Ενδείξεις για τη μορφή και τον προορισμό του κτίσματος
δεν προέκυψαν προς το παρόν. Σε αντίθεση μάλιστα προς τα υπόλοιπα κτίσματα
της κορυφής, όπου αφθονούν τα όστρακα αγγείων και τα κινητά ευρήματα, εδώ η
παρουσία τους υπήρξε μηδαμινή. Είναι προφανές ότι η λιθολόγηση δομικών υλικών για την ανοικοδόμηση της παρακείμενης εκκλησίας, άρχισε με τη διαρπαγή των
πωροπλίνθων του αρχαίου κτίσματος Κ1 που συντελέστηκε κατά την περίοδο της
Βενετοκρατίας, οπότε ανεγείρονται πολλές μικρές εκκλησίες εντός και εκτός των
μεσαιωνικών οικισμών του νησιού.
Κ2: Στο ΒΑ μέρος του πλατώματος προς την πλευρά της πετρώδους παρειάς, σε
σημείο επίκαιρο επί των βράχων, ήταν μερικώς ορατή ορθογώνια κτιστή κατασκευή
μικρών διαστάσεων σε σχήμα Γ. Του βόρειου σκέλους ενσωματωμένου στο φυσικό
9. Για τα πήλινα ανάγλυφα πλακίδια σε σχήμα γοργονικού προσωπείου, βλ. Πετρόχειλος 2014, 165-8.
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βράχο διατηρούνται δύο στρώσεις πλακοειδών λίθων, ενώ το ανατολικό έχει κτιστεί
από μικρότερες πέτρες και το μήκος του ξεπερνά τα 7,5 μέτρα. Με βάση τα δομικά
στοιχεία είναι σαφές ότι δεν πρόκειται για μνημειακή κατασκευή, αλλά τα τοιχάρια
οριοθετούν έναν χώρο εναπόθεσης προσφορών, είδος τεμένους, αφιερωμένου προφανώς σε κάποια θεότητα. Κατά την αφαίρεση της επίχωσης αποκαλύφθηκαν στο
κέντρο περίπου του κτίσματος επιμήκης λίθος, μήκους 1,40 μ., με ίχνη εξομάλυνσης
και έτερος στρογγυλοειδής με επίπεδη λεία επιφάνεια, διαμέτρου 0,34 μ. περίπου.
Γύρω από αυτά τα σημεία βρέθηκαν χάλκινοι κρίκοι και δαχτυλίδια, ανάγλυφο πλακίδιο από πηλό με παράσταση γυναικείας θεότητας, κεφαλή τύπου Ταναγραίας και
γυναικεία ειδώλια. Στο Κ2, παρά τη χαμηλή επίχωση, διασώθηκε in situ μία προσφορά από μικροαναθήματα10. Πρόκειται για ένα σύνολο με ιδιαίτερη σημασία, διότι,
εκτός των άλλων, παρέχει και ασφαλή ένδειξη για τον χρονικό ορίζοντα λειτουργίας
του κτίσματος. Αποκαλύφθηκε σχεδόν σε επαφή με χαμηλό βραχώδες έξαρμα του
εδάφους και περιείχε τρία ακέραια μικρά αγγεία (σφαιρικός αρύβαλλος, λάκαινα και
κύλικα), μία οφθαλμωτή χάντρα φοινικικού τύπου, χάλκινα δαχτυλίδια, θαλάσσια
βότσαλα και ένα πήλινο συμπαγές ειδώλιο κούρου (εικ. 20). Το μικρογραφικό αυτό
αφιέρωμα έχει όλα τα τυπολογικά χαρακτηριστικά των σύγχρονων αρχαϊκών λίθινων αγαλμάτων σε φυσικό μέγεθος που ανέθεταν στα πανελλήνια ιερά: μετωπικότητα, γυμνότητα, άκαμπτα σκέλη, βραχίονες, διευθέτηση της κόμης. Μολονότι έργο
της μικροπλαστικής, ανήκει στα αγαλμάτια μιας όψεως, καθώς στερείται τη διάσταση του βάθους. Με την εναπόθεση προσφορών συνδέονταν πιθανότατα δύο ισομεγέθεις πλάκες αργιλικού σχιστολίθου. Βρέθηκαν στην αρχική τους θέση πλησίον του
ανατολικού τοίχου του κτίσματος και φαίνεται ότι χρησίμευαν ως βάσεις στήριξης
αγγείων. Σύμφωνα με τα δεδομένα πρώιμων ιερών άλλων κοντινών περιοχών (κυρίως της Λακωνικής) και σε συνδυασμό με τις ενδείξεις των ευρημάτων μπορούμε
να υποθέσουμε ότι οι προσφορές αυτές απευθύνονταν σε γυναικεία θεότητα που
προστάτευε τους ανθρώπους και τη φύση.
Κ3: Η έρευνα του 2004 επιβεβαίωσε την ύπαρξη μεγάλου οικοδομήματος σε απόσταση λίγων μέτρων από τον βορεινό τοίχο της μικρής εκκλησίας. Στη διαπίστωση αυτή
καταλήξαμε μετά την αποκάλυψη της συνέχειας των εξωτερικών τοίχων του, οι οποίοι
σε αρκετά σημεία, κυρίως στο νότιο και το δυτικό τμήμα, είχαν καλυφθεί πλήρως από
μεταγενέστερες πρόχειρες λιθοκατασκευές (ξερολιθιές). Εννοείται ότι για την καθαίρεση των νεότερων κατασκευών, και προκειμένου να αποκαλυφθεί πλήρως το αρχαίο
κτίσμα απαιτήθηκε χρονοβόρα εργασία, ιδιαίτερα κοπιαστική, η οποία άρχισε το 2005
και συνεχίστηκε και κατά τις επόμενες ανασκαφικές περιόδους. Αποτέλεσμα της προσπάθειας αυτής είναι ότι ήλθε στο φως ένα επίμηκες ορθογώνιο οικοδόμημα (long and
narrow building) με κατεύθυνση από ΒΔ προς ΝΑ, το μεγαλύτερο στο πλάτωμα της
κορυφής. Οι εξωτερικές διαστάσεις του είναι 27 μ. το μήκος (Β-Ν) και 4,60 μ. το πλάτος
10. Σύντομη αναφορά στο εύρημα, βλ. Πετρόχειλος 2009, 543-4 (με φωτογραφία in situ).
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(Α-Δ). Από τους τέσσερεις τοίχους οι δύο πλευρικοί, ανατολικός και δυτικός, σώζονται
σε σχετικό ύψος. Στην τοιχοδομία χρησιμοποιήθηκαν αδροπελεκημένοι ασβεστόλιθοι
της περιοχής, μεσαίου και μεγάλου μεγέθους, με χώμα ως συνδετικό υλικό (εικ. 22).
Από το ίδιο υλικό ήταν κτισμένη και η βόρεια στενή πλευρά, όπου σώζεται η θεμελίωση.
Στην αντίστοιχη νότια δεν αποκαλύφθηκε τοίχος παρά μόνο μία σειρά ορθογώνιες πώρινες πλάκες, ενσωματωμένες στον βράχο (εικ. 23). Φαίνεται ότι από την πλευρά αυτή
γινόταν η είσοδος. Διαπιστώθηκε όμως και δεύτερη πρόσβαση κατά την αποκάλυψη
του δυτικού τοίχου, η συνέχεια του οποίου διακόπτεται σε ένα σημείο, και στο κενό του
ανοίγματος έχει τοποθετηθεί πώρινο αρχιτεκτονικό μέλος, προερχόμενο από παλαιότερο λατρευτικό οικοδόμημα. Πότε ακριβώς έγινε η επέμβαση αυτή είναι δύσκολο να
εξιχνιαστεί. Επισημαίνεται πάντως ότι στο ίδιο σημείο βρέθηκαν πεσμένα εξωτερικά και
άλλα πώρινα αρχιτεκτονικά μέλη (εικ. 24).
Η αφαίρεση της επίχωσης στο εσωτερικό του κτίσματος Κ3 έγινε κατά τετράγωνα (εννέα συνολικά), διαστάσεων 3 Χ 3 μ., αρχίζοντας από το νότιο τμήμα. Μετά το
επιφανειακό εμφανίστηκε σε όλη σχεδόν την έκταση του Κ3 στρώμα χαλαρό από
σκουρόχρωμα χώματα, πέτρες διάσπαρτες και πολυάριθμα μεγάλα και μικρά τεμάχια
πήλινων κεραμίδων στέγης. Όταν η ανασκαφή προχώρησε σε βάθος 0,30-0,40 μ.,
στο νότιο τμήμα συναντήσαμε την επιφάνεια των βράχων. Στο κεντρικό τμήμα που
αντιστοιχεί με τα τετράγωνα 4 έως και 8, μετά από το χαλαρό στρώμα με τις κεραμίδες η επίχωση είχε μεγαλύτερο βάθος και το αμέσως υποκείμενο στρώμα διαφορετική σύσταση. Τα χώματα έγιναν σκληρότερα, κιτρινωπά και κατά τόπους υπόλευκα, και άρχισαν να αποκαλύπτονται στρώσεις λίθων, εγκάρσιοι τοίχοι, πώρινα μέλη
(βάσεις, σπόνδυλοι κιόνων) και πολλά αρχαία αντικείμενα, πήλινα, χάλκινα, σιδηρά,
λίθινα κ.ά. Ένα πλήθος από κινητά ευρήματα καταγράφουν συνεχή και αδιάλειπτη
λατρευτική χρήση στον περιορισμένο χώρο που καταλαμβάνει αυτή η κατασκευή
με αλλεπάλληλες οικοδομικές φάσεις, από την γεωμετρική εποχή μέχρι την ύστερη
ελληνιστική περίοδο, ενώ υπάρχουν και λιγοστές ενδείξεις κεραμεικών που χρονολογούνται στην ρωμαϊκή εποχή11. Η διαφοροποίηση της επίχωσης στο νότιο τμήμα
οφείλεται στα βραχώδη εξάρματα του εδάφους, τα οποία έχουν εξομαλυνθεί. Κοντά
σε αυτά αποκαλύφθηκε κτιστό κυκλικό όρυγμα (1 Χ 0,80 μ.) με τέφρα, μικρά όστρακα και καμένα οστά, θρυμματισμένα (εικ. 25). Από το περιεχόμενό του ξεχωρίζει ένα
θραύσμα λακωνικού αγγείου με γραμμική διακόσμηση, καλής ποιότητας και διατήρησης, της κατηγορίας των γεωμετρικών σκύφων του Αμυκλαίου στη Σπάρτη (εικ.
26). Υπολείμματα πυράς (γκρίζα τέφρα) μαζί με κατάλοιπα προσφορών (όστρακα
αγγείων και γυναικείο ειδώλιο θεότητας) βρέθηκαν, εξάλλου, και σε άλλο σημείο
στο εσωτερικό του κτίσματος σε επαφή με τον ανατολικό τοίχο και σε άμεση γειτνί11. Αναφέρω ενδεικτικά δύο συνανήκοντα θραύσματα ρωμαϊκού λύχνου με ερυθρό γάνωμα. Ο
πλατύς ώμος διακοσμείται με σειρά ωών και το σωζόμενο τμήμα του δίσκου με τσαμπί σταφύλι.
Χρονολογείται στον 2ο αι. μ.Χ. (εποχή Αδριανού).

268

ΙΩΆΝΝΗΣ ΠΕΤΡΌΧΕΙΛΟΣ

αση με τους βράχους. Φαίνεται πως ο συγκεκριμένος χώρος της κορυφής, δηλαδή οι
λαξευμένοι φυσικοί βράχοι με κατάλοιπα απανθρακωμένων οργανικών υλών μέσα
σε χάσματα και ο κτιστός λάκκος με τις στάχτες αποτελούσαν ίσως πυρήνες λατρείας κατά την πρωιμότερη φάση της λειτουργίας του ιερού (εικ. 27).
Η συνέχιση της ανασκαφής κατέδειξε ότι το στενομέτωπο οικοδόμημα Κ3 δεν περιέλαβε μόνο τα σημεία πρωταρχικής υπαίθριας λατρείας, αλλά κάτω από τους μακρούς πλευρικούς τοίχους και τις επιχώσεις έκλεισε πολλές και σημαντικές αρχαιολογικές μαρτυρίες. Στο τετράγωνο 4, μετά την αφαίρεση του χαλαρού στρώματος με
τις κεραμίδες, άρχισε η αποκάλυψη πώρινου κυβόλιθου που σώζεται κατά χώραν στον
κεντρικό άξονα του κτιρίου. Παράλληλα εμφανίστηκαν οι πέτρες παλαιότερης ίσως λιθοσειράς κατά μήκος της θεμελίωσης του δυτικού τοίχου, η οποία προεξέχει κατά 0.400.45 μ. και παρακολουθείται σε απόσταση 14 μ. περίπου. Ο πώρινος κυβόλιθος δεν
έχει σωθεί ολόκληρος, παρά μόνο ένα τμήμα τραπεζοειδές, διαστάσεων 0,50 Χ 0,40 μ.
Στην ανώτερη επιφάνειά του δύο υπερυψωμένες ευθύγραμμες ταινίες ορίζουν, εν είδει
πλαισίου, ορθογώνια ρηχή βάθυνση. Διαμόρφωση παρόμοια απαντά στις λατρευτικές
τράπεζες. Όμως η αποσπασματική διατήρηση του μνημείου και η έλλειψη σχετικής
μαρτυρίας δυσχεραίνει την ταύτισή του. Παραμένει ωστόσο ισχυρή η εντύπωση της
σύνδεσής του με τη λατρευτική πρακτική λόγω των πολλών χαρακτηριστικών αντικειμένων που βρέθηκαν γύρω από αυτόν σε δύο επάλληλες στρώσεις σκληρής επίχωσης:
στην ανώτερη πήλινα αγγεία, και στην κατώτερη στρώση πολλά κοσμήματα χάλκινα,
βότσαλα θαλάσσης, κέρατα αιγοειδούς, θρυμματισμένα οστά και όστρακα ανάμικτα.
Αγγεία που δεν είναι μικρογραφικά βρέθηκαν μπροστά από την κατώτερη σειρά
των αργών λίθων του δυτικού τοίχου (εικ. 28), και μάλιστα δύο από αυτά, παρά το μικρό βάθος της επίχωσης, διασώθηκαν σχεδόν ακέραια: μία λήκυθος με σφαιρικό σώμα,
ολόβαφη, ύψους 0,20 μ., και μία υδρία, ακόσμητη, ύψους 0,15 μ. Ένα τρίτο αγγείο από
το ίδιο επίπεδο δεν σώθηκε ακέραιο. Έχει σχήμα αλαβαστροειδές και ασυνήθιστη διακόσμηση με ανάγλυφο επίθετο φίδι, στοιχείο που υποδηλώνει τελετουργική χρήση.
Όταν κατά την επόμενη ανασκαφική περίοδο 2009 επεκτείναμε την διερεύνηση του
τετραγώνου, αφαιρώντας τον μάρτυρα, αποκαλύφθηκε στρώση από πλακοειδείς πέτρες μεσαίου μεγέθους σε επίπεδο χρήσης (εικ. 29). Στο μέσον της σειράς ξεχωρίζει
κυκλοτερής λίθος διαμέτρου 0,40 μ., το δε πάχος της στρώσης φθάνει τα 0,25 μ. περίπου. Επί των πλακοειδών λίθων και σε επαφή με την παρειά του ανατολικού τοίχου
του κτίσματος πατούσε τετράγωνη βάση από πωρόλιθο με κεντρικό τόρμο στην άνω
επιφάνεια, προφανώς για την ένθεση αναθήματος12 (εικ. 30). Στην όψη της πώρινης βάσης είναι χαραγμένη δίστιχη επιγραφή, όπου μνημονεύεται η θεότητα στην οποία έγινε
η ανάθεση. Έντονη διάβρωση του λίθου στην αρχή του πρώτου στίχου καθιστά δυσανάγνωστο το όνομα του αναθέτη που ακολουθείται από τις λέξεις: Αθαναίαι ανέθηκε.
12. Γύρω από τη βάση βρέθηκαν δύο μακρόστενα βότσαλα θαλάσσης, μήκους 0,045 και 0,037 μ., ένας
ακέραιος κωδωνίσκος χάλκινος, τμήματα γυναικείων ειδωλίων, άωτο κύπελλο και χάλκινο νόμισμα.
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Άλλες ανασκαφικές μαρτυρίες αφορούν κάποια διάσπαρτα πώρινα αρχιτεκτονικά, όχι ασήμαντα, που καταχώσθηκαν ή εντοιχίστηκαν σε δεύτερη χρήση. Στο βόρειο τμήμα του Κ3 δύο εγκάρσιοι διαχωριστικοί τοίχοι από ακανόνιστες μεγάλες
πέτρες εδράζονταν επάνω σε λαξευτούς πωρόλιθους, ενώ στον ενδιάμεσο χώρο, μήκους περίπου 6 μ., αποκαλύφθηκαν στην αρχική τους θέση δύο ισομεγέθεις πώρινες
βάσεις, σχήματος τετραγώνου πλευράς 0,40 μ., τοποθετημένες κατά τον κεντρικό
άξονα του κτιρίου. Ο προορισμός τους δεν έχει πιστοποιηθεί, φαίνεται όμως πιθανό
να στήριζαν κίονες. Ένας πώρινος κίονας βρέθηκε πεσμένος σε επαφή σχεδόν με την
μία λίθινη βάση, και ένας δεύτερος, παρόμοιος, αποκαλύφθηκε ανάμεσα σε άλλα
ετερόκλητα πώρινα μέλη στο διπλανό τετράγωνο 8 κατά την επόμενη ανασκαφική περίοδο. Πρόκειται για αποτμήματα δωρικών κιόνων με ραβδώσεις, σωζόμενου
ύψους 0,60 μ. και 0,66 μ. αντίστοιχα, και διαμέτρου 0,30 μ. Εκτός από τις τετράγωνες
λίθινες βάσεις στον ίδιο χώρο, παραπλεύρως αυτών, ήλθε στο φως φυσικός βράχος
επιμήκης. Ο βραχόλιθος που φθάνει σε μήκος 1,80 μ., και προεξέχει από την παρειά
του ανατολικού τοίχου, είναι λαξευμένος στην κατακόρυφη όψη του. Το γεγονός
ότι έχει συμπεριληφθεί στο λατρευτικό οικοδόμημα δηλώνει τη σκόπιμη διατήρησή
του (εικ. 31). Παρότι η ανώτερη στενή επιφάνειά του εμφανίζεται σχετικά ανώμαλη
– έτσι τουλάχιστον φαίνεται στην παρούσα φάση – δεν αποκλείεται ωστόσο να είχε
χρησιμεύσει ως έδρανο για την τοποθέτηση προσφορών και αφιερωμάτων (votive
bench). Την ταύτιση αυτή κάνει πιθανή η ανεύρεση πήλινων ειδωλίων και μικρών
αγγείων στο διάκενο και μπροστά από το βραχώδες θρανίο, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και ακέραια. Μνημονεύω ενδεικτικά έναν ακέραιο αρχαϊκό σφαιρικό
αρύβαλλο, ολόβαφο, ύψους 0,065 μ., έναν δακτυλιόσχημο του 7ου αι. π.Χ., και τα
θραύσματα πρωτοκορινθιακής κοτυλίσκης. Αναφορικά με τον προορισμό και την
προέλευση των δωρικών κιόνων που βρέθηκαν διάσπαρτοι σε διαφορετικά σημεία
του πλατώματος απαιτούνται περισσότερα αντικειμενικά δεδομένα, γιατί μπορεί να
ανήκουν σε κάποιο αρχιτεκτόνημα, δεν αποκλείεται όμως και η χρήση τους ως βάσεις αναθημάτων. Στην κατηγορία αυτή συγκαταλέγεται, πιθανότατα, πώρινη στήλη ύψους 1,27 μ., που βρέθηκε πεσμένη κοντά σε ορθογώνιο κυβόλιθο, κατά μήκος
εγκάρσιου διαχωριστικού τοίχου (εικ. 32). Πρόκειται για πρισματική στήλη με διευρυνόμενη βάση τετράγωνης διατομής που στον κορμό διαμορφώνεται σε οκτάγωνη με οκτώ ανισοπλατείς, αλλά συμμετρικές πλευρές. Το σχήμα και η λαξευμένη
βάθυνση στη άνω απόληξή της παραπέμπουν σε πεσσόσχημο βάθρο αναθήματος.
Ίσως δεν αποτελεί τυχαία σύμπτωση ότι στο ίδιο τετράγωνο είχε τοποθετηθεί ως
κοινός λίθος θραύσμα αγάλματος από λευκό μάρμαρο που σώζει τμήμα πλίνθου και
το κάτω μέρος πτυχωτού ενδύματος, ενώ σε μικρή απόσταση βρέθηκε ακόμη ένα
γλυπτό, εξίσου σημαντικό. Πρόκειται για μεγάλο τμήμα αριστερού χεριού με τον
πήχυ και τον καρπό, ελλιπές κατά τα δάκτυλα (εικ. 33). Τα εν λόγω θραύσματα είναι από τα ελάχιστα αναθήματα μαρμαρογλυπτικής που βρέθηκαν στον χώρο του
αρχαίου ιερού. Κατά την επέκταση της ανασκαφικής έρευνας στο τετράγωνο 9, που
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αντιστοιχεί με το βορεινό πέρας του οικοδομήματος, διαπιστώθηκε μικρός ορθογώνιος χώρος, εσωτερικών διαστάσεων περίπου 2,50 Χ 3 μ., ο οποίος διαχωρίζεται με
χαμηλό εγκάρσιο τοιχάριο από αργούς λίθους. Στη βάση του χαμηλού τοίχου και σε
επαφή με το μέτωπό του προς το εσωτερικό του Κ3 αποκαλύφθηκαν πωρόπλινθοι
τοποθετημένοι σε εξισωτικό γέμισμα, προερχόμενοι από προγενέστερη κατασκευή.
Ο αρχικός προορισμός τους παραμένει αδιευκρίνιστος. Έχει όμως ιδιαίτερη σημασία
και αξίζει να σχολιαστεί το γεγονός ότι η επίχωση σε όλο της το βάθος, από το ανώτερο καστανού χρώματος χαλαρό στρώμα έως και το κατώτερο σκληρό, αργιλώδους
υφής, περιείχε πολλά σημαντικά αναθήματα, κυρίως κοσμήματα. Αναφέρονται ψήφοι περιδεραίων διαφόρων σχημάτων από κίτρινη υαλόμαζα, φαγεντιανή, ήλεκτρον
(κεχριμπάρι), αμέθυστο, καθώς και δύο ακέραια περίαπτα: το ένα από φαγεντιανή,
οκτώσχημο με εγχάρακτο σχέδιο στη μία όψη, και το άλλο από πράσινο στεατίτη σε
σχήμα κωδίας μήκωνος. Η επίχωση περιείχε και μεταλλικά κοσμήματα, τα συνήθη
χάλκινα και δύο ακέραια χρυσά: έναν ταινιωτό κρίκο και μία ψήφο αμφικωνική. Αναφέρεται επίσης το κέλυφος αυγού στρουθοκαμήλου, ένα αντικείμενο με συμβολικό
χαρακτήρα που ανέθεταν σε ιερά των νησιών του Αιγαίου. Η εντυπωσιακή συγκέντρωση μικροαντικειμένων στο ακραίο τμήμα του οικοδομήματος υπενθυμίζει την
εσωτερική διαρρύθμιση ανάλογων λατρευτικών οικοδομημάτων, όπου ξεχώριζαν
ένα μικρό δωμάτιο για τη φύλαξη των πολύτιμων αναθημάτων.
Όλες οι ενδείξεις από τα κινητά ευρήματα που ανάγονται στην αρχαϊκή περίοδο,
εκτός από τις κεραμίδες οι οποίες προέρχονται από μεταγενέστερη κεράμωση στέγης,
συντείνουν στην άποψη ότι στη θέση του Κ3 προϋπήρχε ορθογώνιος οίκος ή παρόμοιο λατρευτικό κτίσμα, όπως στα περισσότερα πρώιμα ελληνικά ιερά. Η άποψη αυτή
τεκμηριώνεται ασφαλώς από την ανεύρεση πήλινων θραυσμάτων αρχιτεκτονικού διακόσμου. Πρόκειται για τα θραύσματα δισκοειδών ακρωτηρίων από την κεράμωση
ναού των αρχαϊκών χρόνων (εικ. 34). Επειδή η διάμετρός τους ποικίλλει αυτό σημαίνει
ότι κάποια δεν συνανήκουν. Όλα φέρουν στην κύρια όψη ανάγλυφες κυκλικές ζώνες,
ενώ τα μεγαλύτερα σώζουν στην περιφέρεια και οδοντωτά τρίγωνα. Η γραπτή διακόσμηση περιλαμβάνει συνεχή όρθια φύλλα (φυλλοστοιχία κατά τη διατύπωση του
Κ. Ρωμαίου) και φολιδωτό κόσμημα, που αποδίδονται με χάραξη και τονίζονται με
έντονα χρώματα. Παρά τη φθορά της αρχικής επιφάνειας των θραυσμάτων, στα μεγαλύτερα από αυτά διακρίνονται κατά τόπους ίχνη μελανού, ερυθρού και λευκού.

ΚΕΡΑΜΊΔΕΣ

Σε όλη την έκταση που ερευνήσαμε ανασκαφικά, τόσο στο πλάτωμα όσο και στα πρανή
βρέθηκαν διάσπαρτα άφθονα τεμάχια πήλινων κεραμίδων. Είναι σαφές ότι προέρχονται από την κεράμωση οικοδομήματος, αλλά ο υπερβολικός όγκος οδηγεί στη σκέψη
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μήπως ένα μέρος αυτού του υλικού είχε παράλληλα και άλλες χρήσεις13. Η παρουσία
κεραμίδων στέγης υπήρξε ιδιαίτερα έντονη σε όλη την έκταση του Κ3, άμεσα αισθητή μετά την αφαίρεση του επιφανειακού. Ανάμεσα σε διαφορετικά είδη κεράμων κυριαρχούν τα θραύσματα στρωτήρων και καλυπτήρων λακωνικού τύπου, μελανόβαφα ή
ερυθρόβαφα εξαιρετικής ποιότητας. Από το πλήθος των θραυσμάτων συγκροτήθηκαν
μόνο τμήματα, αλλά οι αρχικές διαστάσεις των κεράμων δεν είναι εξακριβωμένες. Μόνο
ένας κορυφαίος καλυπτήρας (ridge-tile) με ημικυκλικά ανοίγματα στα πλάγια, ελλιπώς
συμπληρωμένος κατά το πλάτος, δίνει ακριβές μήκος 0,83 μ. (εικ. 35). Το 2002 εντοπίσαμε για πρώτη φορά και θραύσματα ενσφράγιστα με την επιγραφή ΙΕΡΟΙ. Βρέθηκαν
αρκετά δείγματα επιγραφών αυτής της κατηγορίας, που με βάση το σχήμα των γραμμάτων φαίνεται να ανήκουν στην ελληνιστική εποχή (εικ. 36). Ενδιαφέρουσα είναι επίσης
η ομάδα των κεραμίδων που φέρουν την κρατική σφραγίδα ΔΑΜΟΣΙΟΙ, της οποίας
βρέθηκαν λιγότερα δείγματα. Είναι ιδιαίτερα σημαντικές οι επιγραφικές μαρτυρίες των
κεραμίδων, διότι τεκμηριώνουν την ιερότητα του οικοδομήματος και τον δημόσιο χαρακτήρα του. Από τον ίδιο χώρο του Κ3 προέρχονται και θραύσματα ενσφράγιστα, στα
οποία διασώζονται οι τύποι ΙΕΡΟC και ΔΑΜΟCΙΟΙ, με τα γράμματα έψιλον και σίγμα
σε μηνοειδή μορφή. Αυτά τα δείγματα ανήκουν ασφαλώς σε εργασίες της τελευταίας
περιόδου λειτουργίας του ιερού. Και παρότι είναι λιγοστές οι ενδείξεις της κεραμεικής
για την αδιάκοπη λειτουργία του στα χρόνια του Αυγούστου και μετά, η μαρτυρία των
κεραμίδων δείχνει παράταση της λατρευτικής δραστηριότητας.
Κ4: Παραπλεύρως του κατεξοχήν λατρευτικού οικοδομήματος Κ3 αποκαλύφθηκε, σχεδόν επιφανειακά, μικρό ορθογώνιο κτίσμα, του οποίου σώζονται δύο τοίχοι
της θεμελίωσης. Στο εσωτερικό σώθηκε κυκλική πλάκα, ασβεστολιθική, διαμέτρου
0,40 μ., περιμετρικά περιτετμημένη. Οι παρόμοιου σχήματος και κατεργασίας κυκλοτερείς πλάκες ερμηνεύονται συνήθως ως βάσεις κιόνων, αλλά επειδή η επίχωση ήταν
ιδιαίτερα ισχνή και δεν απέδωσε παρά ελάχιστα ευρήματα, η χρήση του κτιρίου δεν
είναι δυνατόν να προσδιοριστεί. Σημειωτέον ότι κατά τον επιφανειακό καθαρισμό
του χώρου από την αυτοφυή βλάστηση βρέθηκαν δύο χάλκινα νομίσματα του 17ου
αιώνα: ένα σολδίνιο του 1615 και ένα νόμισμα του 1650 (fides publica). Οι δύο αυτές
νομισματικές μαρτυρίες που συνδέονται με το πέρασμα των Ενετών από το νησί
υποδηλώνουν κάποια άγνωστη δραστηριότητα στην κορυφή του Παλιόκαστρου με
ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις αρχαιότητες της περιοχής.
Από τα αρχαία αντικείμενα που περισυλλέχτηκαν στο Κ4 ξεχωρίζει ένας νησιωτικός αμυγδαλόσχημος σφραγιδόλιθος από στεατίτη. Το πολύτιμο κόσμημα έχει οριζόντια διάτρηση και φέρει στη μία όψη έγγλυφη παράσταση (εικ. 37). Απεικονίζεται
φτερωτό άλογο σε ορμητική κίνηση προς τα δεξιά με ανασηκωμένα τα μπροστινά
13. Είναι γνωστό από τις ανασκαφικές μαρτυρίες άλλων περιοχών ότι οι κεραμίδες είχαν πολλαπλές χρήσεις. Μία από αυτές αναφέρει ότι στο λατρευτικό σπήλαιο της Πεντέλης επάνω σε κεραμίδες έθεταν ή έκαιγαν προσφορές.
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σκέλη. Με βαθιές χαράξεις έχουν αποδοθεί το δρεπανωτό φτερό, η χαίτη και τα
πλευρά του ζώου. Το κενό συμπληρώνεται με κλαδί, συνηθισμένο θέμα στη νησιωτική σφραγιδογλυφία. Χρονολογείται τέλη του 7ου αι. π.Χ.
Πιστοποιείται λοιπόν με αναθηματική επί λίθου επιγραφή ότι το πρώιμο ιερό που
εντοπίσαμε το 1998 στην κορυφή του Παλιόκαστρου ανήκει στη θεά Αθηνά. Οι Κυθήριοι ως Δωριείς, ίδρυσαν ιερό στην κορυφή πάνω από την πόλη τους, όπως αφιέρωναν ιερά στην κατεξοχήν δωρική θεότητα των ακροπόλεων οι κάτοικοι πολλών
οικιστικών κέντρων του αρχαίου κόσμου, για να συμβάλλει με τις πολεμικές αρετές
της στην ασφάλεια και την ευημερία των πολιτών. Από τα πολυάριθμα ιερά που διέθετε στην κοντινή Πελοπόννησο αναφέρω ενδεικτικά εκείνα της Αθηνάς Πολιάδος στο Άργος και της Χαλκιοίκου στη Σπάρτη, επειδή οι δύο αυτές πόλεις-κράτη
συνδέθηκαν ιστορικά με τα Κύθηρα. Την επέκταση της κυριαρχίας των Αργείων στο
νησί των Κυθήρων και την εν συνεχεία υπαγωγή του στο κράτος των Σπαρτιατών
που αναφέρουν ρητά οι γραπτές πηγές (Ηρόδοτος Ι,82 και Θουκυδίδης ΙV,53,2) επιβεβαιώνουν τα αρχαιολογικά ευρήματα. Η θεά λατρευόταν αρχικά ως πότνια (=δέσποινα) με τη χθόνια υπόστασή της, και στη συνέχεια από την κλασική εποχή και
με την πολεμική ιδιότητά της. Γι’αυτό και οι απεικονίσεις της παρουσιάζουν ποικιλία
εικονογραφικών τύπων, όπως δηλώνουν τα ειδώλια. Στα πρωιμότερα της αρχαϊκής
περιόδου η θεά παριστάνεται καθιστή σε θρόνο, ως σεβαστή δέσποινα, ή αποδίδεται σε μορφή ντυμένου ξόανου, χωρίς δήλωση ανατομικών λεπτομερειών. Ένα αποσπασματικά σωζόμενο καθιστό γυναικείο ειδώλιο με σανιδόμορφο κορμό από τον
αποθέτη της πετρώδους παρειάς, ίσως παριστάνει λατρευτικό άγαλμα στην πρώτη
του μορφή14. Μεταγενέστερες δημιουργίες των κλασικών χρόνων αποδίδουν τη θεά
ως Πρόμαχο, δηλαδή με πολεμική εξάρτυση. Αναφέρονται χαρακτηριστικά δείγματα
αυτής της κατηγορίας που βρέθηκαν στο ιερό του Παλιόκαστρου και είναι δύο πήλινα ειδώλια πεπλοφόρου κόρης με ασπίδα, ελλιπώς σωζόμενα, και μία χάλκινη Αθηνά
του πρώιμου 5ου αι. π.Χ. (εικ. 38), ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα της ανασκαφής. Το σχεδόν ακέραιο αγαλματίδιο βρέθηκε το 2009 στον χώρο του ιερού δυτικά
της εκκλησίας. Η θεά παριστάνεται μετωπική στον τύπο της Προμάχου και υποθέτουμε με βάση παράλληλα έργα του αυστηρού ρυθμού ότι θα κρατούσε το δόρυ και
την ασπίδα της. Φορεί δωρικό πέπλο με βραχύ απόπτυγμα και κάθετες πτυχές. Στην
κεφαλή φέρει κράνος αττικού τύπου με λοφίο και ανασηκωμένες τις παραγναθίδες.
Οι διαφορετικές υποστάσεις της Αθηνάς αντικατοπτρίζονται στην ποικιλία των
αφιερωμάτων (εικ. 39), που προσκόμιζαν οι προσκυνητές στο ορεινό ιερό της. Η παρουσία αγγείων με οπή στον πυθμένα που προορίζονταν για χοές, η εναπόθεση προσφορών μέσα σε φυσικές ρωγμές των βράχων, τα πήλινα πλακίδια με ομοιώματα φιδιών
και τα υποκατάστατα αυτών (περίτμητες βάσεις αγγείων με ανάγλυφη σπείρα), ακόμη
και τα ειδώλια αλόγων αποτελούν ενδείξεις χθόνιας λατρείας. Ενώ τα γοργόνεια, οι
14. Πετρόχειλος 2007, 298, εικ. 11 α-β.

Η ΠΡΏΤΗ ΑΝΑΣΚΑΦΉ ΣΤΟ ΠΑΛΙΌΚΑΣΤΡΟ ΚΥΘΉΡΩΝ (1999-2010)

273

ασπίδες, οι κωδωνίσκοι και προπάντων τα αντικείμενα από χαλκό, το μέταλλο που έχει
ιδιαίτερο συμβολισμό στη λατρεία της θεάς, συνδέονται με την πολεμική ιδιότητά της.
Επειδή κατά μίαν έννοια χαλκός σημαίνει τα όπλα και αυτήν ακριβώς την ιδιαίτερη
σχέση αντανακλά ο μύθος της γέννησής της: η αμήτωρ θεά δεν γεννήθηκε απλώς από
την κορυφή (=κεφαλή) του Δία-πατέρα της, αλλά γεννήθηκε πάνοπλη. Στις αναθέσεις
όπλων που βρέθηκαν στην ανασκαφή περιλαμβάνονται σιδερένιες αιχμές δοράτων,
εγχειρίδια και χάλκινη αιχμή βέλους. Αυτά ως προς την πρόμαχο. Υπάρχουν όμως και
αφιερώματα που αφορούν στην άλλη όψη της Αθηνάς, την ειρηνική, την προστάτρια
των τεχνιτών και των γυναικείων έργων που αυτή δίδαξε στους ανθρώπους με τη σοφία της, όπως πίστευαν οι αρχαϊκοί Έλληνες. Γι’αυτό μαζί με τα πολυάριθμα χάλκινα
κοσμήματα βρέθηκαν και ευτελούς αξίας γυναικεία δώρα, πυραμιδόσχημες αγνύθες,
πηνία, και πήλινα σφοντύλια. Η παρουσία αντικειμένων με ξενική προέλευση, κυρίως
κοσμημάτων από φαγεντιανή, κεχριμπάρι, ορεία κρύσταλλο, σάρδιο και αμέθυστο,
δείχνουν τις επαφές των Κυθηρίων ναυτικών με τους λαούς της θάλασσας, αλλά και
τη σημασία του νησιού ως σταθμού των εμπορικών πλοίων, «των από Αιγύπτου και
Λιβύης ολκάδων» κατά την έκφραση του Θουκυδίδη.
Η ανασκαφή στο Παλιόκαστρο των Κυθήρων (εικ. 40), την κατεξοχήν αρχαία
θέση του νησιού, η οποία διεξήχθη την περίοδο 1999-2010, με χρηματοδότηση από
το κονδύλιο ανασκαφών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων15 είχε αίσιον αποτέλεσμα την
ανακάλυψη άγνωστου ιερού των ιστορικών χρόνων, που δεν μνημονεύεται από τους
αρχαίους συγγραφείς, την ταύτιση της λατρευόμενης θεότητας με ασφαλή και αδιάψευστη επιγραφική μαρτυρία, και τον εμπλουτισμό των αρχαιολογικών δεδομένων
με πολυάριθμα κινητά ευρήματα, θησαυρούς γνώσης για την ιστορία του τόπου. Και
ανάμεσα στα άλλα έδωσε τα πρώτα και μοναδικά ως τώρα τεκμήρια για τα Κύθηρα της
γεωμετρικής εποχής. Ένα πολύ μικρό μέρος από τα ευρήματα της ανασκαφής εκτίθεται
με την φροντίδα της ΚΣΤ΄ ΕΠΚΑ σε χωριστή προθήκη του νεοσύστατου Αρχαιολογικού Μουσείου Κυθήρων (εικ. 41), που εγκαινιάστηκε προ διετίας, τον Μάιο του 2016.
15. Στην ανασκαφή πήραν μέρος ομάδες φοιτητών της Αρχαιολογίας από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, οι οποίοι εργάστηκαν με συνέπεια, παρά τις ελλείψεις και τις δυσκολίες της πρόσβασης
στον χώρο της ανασκαφής, καθώς η ανάβαση στην βραχώδη κορυφή του Παλιόκαστρου γίνεται
από μία ατραπό και απαιτεί πεζοπορία κοπιαστική. Περισσότερες από μία φορές συμμετείχαν οι
φοιτητές και φοιτήτριες Νεκτάριος Γιούτσος, Παρασκευή Δερβένη, Τζούλια Καλπακλή, Κασσιανή, Καραθανάση, Χρήστος Κλείτσας, Φωτεινή Κωστάκου, Στέλιος Νομικός, Βασιλική Παγώνα,
Ανθή Πουρπουλάκη και Μαρία Τσόδουλου. Για τη συντήρηση ευρημάτων ήλθαν στα Κύθηρα και
εργάστηκαν οι συντηρήτριες Νεφέλη Θεοχάρους (χάλκινα) και Μιράντα Μουστουχά (κεραμεική).
Συγκολλήσεις αγγείων και πήλινων αντικειμένων έγιναν επίσης από τους Κ. Βασιλειάδη και Μ.
Βενάκη. Αποτυπώσεις οικοδομικών καταλοίπων και αρχιτεκτονικών μελών έκανε η αρχιτέκτων Ε.
Μπούσδρα, ενώ τα σχέδια πολλών αντικειμένων εκπονήθηκαν από τους Ι. Διαμαντόπουλο και Γ.
Νάκα. Την τοπογραφική αποτύπωση της ανασκαφής σε κλίμακα 1:100 ανέλαβε ο τοπογράφος-μηχανικός Γ.Ν. Μακρής, καθηγητής ΕΜΠ, με τους συνεργάτες του Α. Αργυρίου και Δ. Αναγνωστοπούλου. Τον Οκτώβριο 2009 πραγματοποιήθηκε αεροφωτογράφιση της ανασκαφής από το συνεργείο του Κ. Ξενικάκη. Προς όλους εκφράζω θερμές ευχαριστίες για την αποδοτική συνεργασία.
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Εικ. 14. Λεπτομέρεια της κάτω επιφάνειας και τομή του αγγείου Π176 (σχ. Ι. Διαμαντόπουλου).
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Εικ. 23. Κτίσμα Κ3. Κάτοψη νότιας στενής πλευράς (σχ. Ελ. Μπούσδρα).

Εικ. 25. Κτίσμα Κ3 (νότιο). Λάκκος με τέφρα.
Εικ. 24. Κτίσμα Κ3. Πώρινα
αρχιτεκτονικά μέλη.

Εικ. 26. ΄Οστρακο λακωνικού αγγείου από το Κ3.

Εικ. 27. Βράχοι με χάσματα στο Κ3
(αριστερά υπολείμματα τέφρας).
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Εικ. 28. Κτίσμα Κ3. Πώρινος κυβόλιθος και αγγεία κατά χώραν (λήψη 2008).

Εικ. 29. Κτίσμα Κ3. Στρώση λίθων (λήψη από νότια 2009).
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Εικ. 30. Κτίσμα Κ3. Η πώρινη ενεπίγραφη βάση αναθήματος όπως βρέθηκε.

Εικ. 31. Κτίσμα Κ3. Βράχος- έδρανο για απόθεση προσφορών.

Εικ. 32. Πώρινη στήλη στο εσωτερικό του Κ3.

Η ΠΡΏΤΗ ΑΝΑΣΚΑΦΉ ΣΤΟ ΠΑΛΙΌΚΑΣΤΡΟ ΚΥΘΉΡΩΝ (1999-2010)

Εικ. 33. Μαρμάρινο χέρι.

Εικ. 34. Θραύσμα πήλινου ακρωτηρίου.

Εικ. 35. Λακωνικές κορυφαίες κεραμίδες (σχ. Γ. Νάκα).
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Εικ. 36. Θραύσματα ενσφράγιστων κεραμίδων.

Εικ. 38. Χάλκινο ειδώλιο
Αθηνάς (Μουσείο Κυθήρων αρ. 1507).

Εικ. 37. Νησιωτικός σφραγιδόλιθος από
στεατίτη.

Εικ. 39. Πήλινα αναθήματα στην Αθηνά.

Η ΠΡΏΤΗ ΑΝΑΣΚΑΦΉ ΣΤΟ ΠΑΛΙΌΚΑΣΤΡΟ ΚΥΘΉΡΩΝ (1999-2010)

Εικ. 40. Παλιόκαστρο. Άποψη της ανασκαφής από αέρος (φωτ. Κ. Ξενικάκη).
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Εικ. 41. Αρχαιολογικό Μουσείο Κυθήρων. Ευρήματα της ανασκαφής.

ΔΩΔΩΝΗ – Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΔΡΥΟΣ
† Βασίλης Α. Χαρίσης
ΓΕΝΙΚΆ

Το πού, σε ποιο σημείο ακριβώς, βρισκόταν η «Ιερά Δρυς», στο χώρο του Μαντείου
της Δωδώνης, μέχρι σήμερα, δεν έχει τεκμηριωμένα εντοπιστεί και μόνον υποθέσεις
έχουν διατυπωθεί.
Στα 1955-6, οι αείμνηστοι Δημήτρης Ευαγγελίδης, καθηγητής της Ανωτάτης Σχολής Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ και Σωτήρης Δάκαρης, Επιμελητής, τότε, της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Ηπείρου, έκριναν ότι η Ιερά Δρυς βρισκόταν μέσα στην Ιερά Οικία.
Για υπόδειξη δε της θέσης της, φύτεψαν στην ανατολική πλευρά της αυλής της, μια
μικρή σε ηλικία και μέγεθος δρυ. Η επιλογή της θέσης αυτής βασίστηκε στην άποψη
τους ότι: «αναμφίβολα εις την θέσην Τ1 (όπου βρέθηκε ένας λάκκος) υψούτο το
ιερόν δένδρον, του οποίου η κοπή και η εκρίζωση υπό των φανατικών χριστιανών
προκάλεσαν το ευρύ χάσμα (λάκκο) εντός του πετρώδους εδάφους» ... «είναι μάλλον βέβαιον, ότι πλησίον ή πέριξ του χάσματος τούτου υπήρχε βωμός …». Λίγο δε
αργότερα (1959) και σύμφωνα με την παραπάνω άποψη για τη θέση της δρυός, κατ’
εντολή τους, συνέβη να σχεδιάσω τις γνωστές αναπαραστάσεις των φάσεων εξέλιξης της Ιεράς Οικίας, όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατά περιόδους από την ίδρυση
του Μαντείου μέχρι και τον 3ο αι. π.Χ. Η παραπάνω άποψη για τη θέση της Δρυός,
επικράτησε ως τα σήμερα και είναι αυτή που ο επισκέπτης του ιερού αντικρίζει παρατηρώντας την Ιερά Δρυ να αναδύεται μέσα από τα ερείπια της Ιεράς Οικίας.
Για την ορθότητα της παραπάνω παραδοχής, προ πολλού σε άρθρο σχετικό με
το Χρηστήριο του Διός, τη μορφή, τη λειτουργία του κλπ, μεταξύ άλλων, διατύπωσα
και τη διαφωνία μου ως προς την υποστηριζόμενη θέση της Ιεράς Δρυός1. Σχετικά με
τις επιφυλάξεις μου, έως σήμερα, δεν έχει προβληθεί καμιά θετική ή αρνητική άποψη
από μέρους των ειδικών και αρμοδίων, αν και ο βέβαιος εντοπισμός της θέσης της
αποτελεί μαρτυρία μείζονος σημασίας για την αναγνώριση και, συνακόλουθα, την
ορθή ανάγνωση της σύστασης και μορφής σύνθεσης του Μαντείου.
Γίνεται, λοιπόν, φανερό πως κάτω από συνθήκες αμφισβήτησης, της θέσεως της
Ιεράς Δρυός, δημιουργούνται ερωτηματικά εξαιρετικής σημασίας για την πραγματική υπόσταση του Μαντείου. Γι’αυτό και κρίθηκε σκόπιμο να επιδιωχθεί μια όσο
το δυνατόν εξειδικευμένη θεώρηση του θέματος, με την ελπίδα ότι θα εντοπισθεί η
ακριβής θέση της, όπως και του «Αναθήματος των Κορκυραίων» που περιγράφει ο
1. Χαρίσης 2012.
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περιηγητής Πολέμων2 και, ίσως, κάποιας «πηγής»3 η ύπαρξη της οποίας αναφέρεται
ιστορικά, χωρίς όμως καμιά επιβεβαίωση.

ΑΝΑΖΉΤΗΣΗ ΘΈΣΗΣ ΔΡΥΌΣ

Το πρόβλημα
Η υποστηριζόμενη θέση, ότι η Ιερά Δρυς βρισκόταν στην αυλή της Ιεράς Οικίας,
κατά την άποψή μου, είναι λανθασμένη, με αποτέλεσμα να δημιουργείται πρόβλημα
αναγνώρισης της υπόστασης, του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας, αλλά και της
αισθητικής έκφανσης του Μαντείου που μόρφωνε το «ίδιον» συν/κινησιακό του περιβάλλον. Αυτό τεκμαίρεται από τα ότι:
α. Η Ιερά Οικία δεν ήταν ιερό κτίσμα αλλά «θησαυρός» με ρόλο τη φύλαξη των
πολιτικών συνθηκών των Ηπειρωτικών Συμμαχιών όπως και των πολύτιμων αφιερωμάτων που προσφέρονταν στο Μαντείο4. Και, επομένως, εφόσον δεν ήταν το
ιερόν του Διός δεν θα μπορούσε να έχει ενσωματωμένη τη Ιερά Δρυ.
β. Η συγκεκριμένη Δρυς, την οποία ο Ζευς επέλεξε να κατοικήσει κάτω από τη
φυλλωσιά της, και ν’ αποτελέσει δένδρο ιερό και σύμβολο της παρουσίας του εκεί,
προφανώς, θα πρέπει να ήταν κάτι ιδιαίτερο· μια εξαιρετικά ξεχωριστή παράσταση
ανάμεσα στις πολλές άλλες δρύες που, τότε, κάλυπταν την περιοχή της Δωδώνης5.
Και πράγματι, σύμφωνα με μαρτυρία του Ομήρου, η Ιερά Δρυς φέρεται να ήταν «υψίκομος»6. O Σοφοκλής την αποκαλεί «παλαιὰν φηγὸν»7. O Ευστάθιος σημειώνει ότι
2. Polemon Fragmenta 30, 4. «Προσθετέον οὖν τῷ περιηγητῇ Πολέμωνι ἀκριβῶς τὴν Δωδώνην
ἐπισταμένῳ καὶ Ἀριστείδῃ τὰ τούτου μεταγεγραφότι, λέγοντι κατὰ τὴν δευτέραν· Ἐν τῇ Δωδώνῃ
στῦλοι δύο παράλληλοι καὶ παρεγγὺς ἀλλήλων, καὶ ἐπὶ μὲν θατέρου χαλκεῖόν ἐστιν οὐ μέγα, τοῖς
δὲ νῦν παραπλήσιον λέβησι· ἐπὶ δὲ θἀτέρου παιδάριον ἐν τῇ δεξιᾷ χειρὶ μαστίγιον ἔχον, οὗ κατὰ τὸ
δεξιὸν μέρος ὁ τὸ λεβήτιον ἔχων κίων ἕστηκεν».
3. Πλίνιος Ν.Η ΙΙ, 106.7. Σχόλια εις Serv. 43 «πηγή στη ρίζα της φηγούς».
4. Χαρίσης 2012, 136-48, 183. Όπου αναλυτικά υποστηρίζεται η ιδιότητα της Ιεράς Οικίας ως
θησαυρού και, γενικότερα, αναφέρονται όλα όσα αφορούν στο Χρηστήριο.
5. Aeschylus Prometheus vinctus. 830 «ἐπεὶ γὰρ ἦλθες πρὸς Μολοσσὰ γάπεδα,τὴν αἰπύνωτόν τ’ ἀμφὶ
Δωδώνην, ἵνα μαντεῖα θᾶκός τ’ ἐστὶ Θεσπρωτοῦ Διός, τέρας τ’ ἄπιστον, αἱ προσήγοροι δρύες».
6. Δημητράκου Μέγα Λεξικόν s.v υψίκομος: «επί δένδρων ο έχων υψιλόν το φύλλωμα οίον ο φοίνιξ, η δρύς, κλπ. Όμηρος Od. 14.327. «τὸν δ’ ἐς Δωδώνην φάτο βήμεναι, ὄφρα θεοῖο / ἐκ δρυὸς ὑψικόμοιο Διὸς βουλὴν ἐπακούσαι, /…». Ιδίου 12, 360 «εὐχετόωντο θεοῖσι, φύλλα δρεψάμενοι τέρενα
δρυὸς ὑψικόμοιο». Quintus, Posthomerica 12, 124. «Ἴδης ὑψικόμοιο θοοὺς προέηκαν ἱκέσθαι ἀνέρας». Παυσανίας 8.1.4. «Αντίθεον δε Πελασγόν εν υψικόμοισιν ορέσσι». Pseudo-Zonaras. Lexicon
1791, l14. «<Ὑψίκομος>. ὁ ἐν ὕψει θάλλων, …». Γενικά, δένδρο αγιοθαύμαστο: «Υψικόμοιος» για
τον Όμηρο, «προσήγορος» για τον Αισχύλο, «πολύγλωσσος» για το Σοφοκλή, «βασιλική» για τον
Παπαδιαμάντη, και για το Δ. Σολωμό, «Μ’ ἁρέσει, δρῦ, νὰ σὲ θωρῶ μέσ’ ‘ς τοὐρανοῦ τ’ς ἀγκάλαις».
7. Sophocles Trachiniae 174.
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οι δρύες ήταν «ὡς εἴπερ μὴ … ἐκ γῆς ἀλλ’ οὐράνιοι»8, ενώ κατά την άποψη των
Ευαγγελίδη και Δάκαρη, η Ιερά Δρυς ήταν «εντυπωσιακή», «θεόρατη» «μεγαλοπρεπής», γιγαντιαία»9, γι’ αυτό και δεν μπορεί παρά να λογαριάζεται ως μια τεράστια σε
διαστάσεις βελανιδιά. Αν, δε αναλογιστούμε, πως στα πανάρχαια χρόνια της Αργοναυτικής εκστρατείας η Δωδωναία δρυς, σύμφωνα με τη μαρτυρία του Φιλόστρατου,
ότι «τῆς νεὼς Διόσκουροι καὶ Ἡρακλῆς Αἰακίδαι τε καὶ Βορεάδαι … ὑφήρμοσται τῇ
νηὶ δ έ ν δ ρ ο ν ἀ ρ χ α ῖ ο ν, ᾧ κατὰ Δωδώνην ὁ Ζεὺς ἐς τὰ μαντεῖα ἐχρῆτο»10, του
Ψευδο-Απολλώνιου11, ότι από κλαρί της κατασκευάστηκε η «πρώρα» της Αργούς
και ότι, κατά τον Παυσανία, στην αρχαιότητα η Ιερά Δρυς της Δωδώνης θεωρείτο το
ένα από τα «ὁπόσα [τέσσερα] δένδρα σῶα ἔτι καὶ τεθηλότα λείπεται, π ρ ε σ β ύ τ α τ
ο ν»12, μπορούμε να υποθέσουμε πως τον 3ο αι. π.Χ. είχε τις μέγιστες δυνατές διαστάσεις μιας «υψικόμου» δρυός13· δηλαδή, είχε περίπου αυτές που έχουν οι εικονιζόμενες
ως μεγαλοπρεπείς δρύες: ύψος περίπου 30μ.-35μ., διάμετρο φυλλώματος γύρω στα
20μ.-25μ. και κορμό διαμέτρου τα τάξεως των 2.00μ. [εικ. 1.Ι]. Με δεδομένο, δε ότι
έχει εντοπισθεί δρυς με διαστάσεις Υψ=29μ. Πλ=26μ.14 και διάμετρο κορμού 1.80μ.
είναι λογικό να δεχθούμε ότι το μέγιστο ύψος της «υψικόμου» πρέπει να λογαριάζεται στα 35μ. και το πλάτος στα 25μ. και, επομένως, της Ιεράς Δρυός, το ύψος της
τουλάχιστον της τάξεως των 30μ. και το πλάτος του φυλλώματός των 20μ. Γι’αυτό
και με την έννοια των παραπάνω σε καμιά περίπτωση το ύψος της δεν μπορούσε να
ήταν 15μ.- 19μ., όπως είχαν υπολογίσει οι Ευαγγελίδης και Δάκαρης15. Το σφάλμα
8. Eustathius Commentarii ad Homeri Odysseam 1, 419, «ὅτι ὑπερήφανοι καὶ ὑψίκομποι, ὡς εἴπερ
μὴ ἦσαν ἐκ γῆς ἀλλ’ οὐράνιοι».
9. Ευαγγελίδης και Δάκαρης 1964, 12: «μεγαλοπρεπές δένδρο στους χρόνους του Παυσανία», «οι
προσκυνητές ... αντίκριζαν ... με δέος την γιγαντιαία φηγό».
10. Philostratus Imagines 2,15,1,9.
11. Pseudo-apollodorus mythographi graeci 1. 1, 110, 6. «πεντηκόντορον ναῦν κατεσκεύασε τὴν
προσαγορευθεῖσαν ἀπὸ τοῦ κατασκευάσαντος Ἀργώ· κατὰ δὲ τὴν πρῷραν ἐνήρμοσεν Ἀθηνᾶ
φωνῆεν φηγοῦ τῆς δωδωνίδος ξύλον». Apollonius Rhodius Argonautica 4, 585. «τόρρ’ ἀνὰ μέσσην
στεῖραν Ἀθηναίη Δωδωνίδος ἥρμοσε φηγοῦ».
12. Pausanias 8, 23, 5, 5. «εἰ δὲ Ἑλλήνων τοῖς λόγοις ἑπόμενον καταριθμήσασθαι δεῖ με ὁπόσα δένδρα σῶα ἔτι καὶ τεθηλότα λείπεται, πρεσβύτατον μὲν ἡ λύγος ἐστὶν αὐτῶν ἡ ἐν τῷ Σαμίων πεφυκυῖα ἱερῷ Ἥρας, μετὰ δὲ αὐτὴν ἡ ἐνΔωδώνῃ δρῦς καὶ ἐλαία τε ἡ ἐν ἀκροπόλει καὶ ἡπαρὰ Δηλίοις»
13. Gregorius Nyssenus In Canticum canticorum (homiliae 15) 6,423,10 «ἐκεῖνος ὁ ὑψίκομος
φοῖνιξ».
14. Η παραδοχή αυτή βασίζεται σε διάφορες πληροφορίες σχετικά με τα μεγέθη της δρυός και ειδικότερα στην επίσημη πληροφορία (www.crete news.gr/Γρεβενά κήρυξη αιωνόβιας δρυός ως «διατηρητέο μνημείο…» ότι: «Διατηρητέο Μνημείο της Φύσης» χαρακτηρίστηκε η αιωνόβια Μακεδονική
Δρυς (Quercus macedonica) που βρίσκεται κοντά στον Ιερό Ναό Γεννήσεως της Θεοτόκου, ένα χλμ.
ΒΑ του οικισμού Nεοχώρι του Δήμου Γρεβενών». Ως χαρακτηριστικά της μεγέθη αναφέρονται τα
εξής: ηλικία περίπου 1250 χρ., διάμετρος κορμού 1.80 μ., ύψος 29.00μ., διάμετρος φυλλωσιάς 26μ.
15. Ευαγγελίδης και Δάκαρης 1964, 13, σημ.1.
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αυτής της εκτίμησης επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι η δρυς, που οι ίδιοι είχαν
φυτέψει στην αυλή της Ιεράς Οικίας πριν 60 χρόνια, όντας σήμερα περίπου 70 χρόνων, έχει ήδη αναπτυχθεί σε ύψος πάνω από 12μ. με διάμετρο φυλλώματος 16μ. (εικ.
1.IV). Έτσι, αν δεχθούμε την παραδοχή ότι η Ιερά Δρυς είχε εύρος της τάξεως των
20μ.-25μ., τότε, προκύπτει πως το φύλλωμά της κάλυπτε επιφάνεια περίπου 300μ.2500μ.2 και συνεπώς δεν χωρούσε στην αυλή της Ιεράς Οικίας της οποίας η επιφάνεια
ήταν μόλις 160μ.2. Είναι δε ακόμα βέβαιο ότι θα σκίαζε όλο το κτήριο επιφάνειας περίπου 400μ.2 και θα εκτείνονταν έξω από τον περίβολο με συνέπεια να εμπλέκεται με
όποιο άλλο κτίσμα η Ιερά Οικία περιείχε στο εσωτερικό της ή βρισκόταν κοντά της
[βλ. εικ. 1, 2]. Γι’ αυτό και γίνεται φανερό ότι η «αρχαία» και «υψίκομος» Ιερά Δρυς,
διαστασιακά, ήταν δυσανάλογα μεγάλη ως προς την Ιερά Οικία, δεν χωρούσε στην
αυλή της και, ως μέγεθος, ήταν απολύτως ασύμβατη.
γ. Η δρυς προσβάλλονταν από τον άνεμο περιορισμένα καθώς βρισκόταν σε περιοχή απάνεμη, λόγω του ότι η ακρόπολη και ειδικότερα τα νότια τείχη της όπως και οι
τοίχοι του θεάτρου, εμπόδιζαν την προσβολή της Ιεράς Οικίας από το Βοριά και τους
δυτικούς ανέμους (εικ. 4). Αλλά και όταν αυτή προσβάλλονταν από τα πνεύματα των
ανατολικών και νοτίων ανέμων, η λειτουργία της Δρυός γινόταν δυσχερής. Ο περίβολος της Ιεράς Οικίας με ύψος 5.30μ. εμπόδιζε τις πνοές των ανέμων να κινήσουν τα
χαμηλά φυλλώματά της, με αποτέλεσμα να μην ακούγεται ικανοποιητικά ή καθόλου
το ελαφρύ θρόισμα16 των φύλλων της· και, το σημαντικότερο, επέβαλλε όπως οι «ανεμο-ίυγγες»17, για να κινούνται από τον άνεμο και να ηχούν, έπρεπε να κρέμονται σε
κλαδιά που βρίσκονταν πάνω από τον περίβολο, δηλαδή, στα 6μ. ή και πιο ψηλά (!!!).
Τέλος, διότι, στην περίπτωση του Αναθήματος των Κορκυραίων, που αντικατέστησε τη
Δρυ18, ο κίονας με τον ανδριάντα θα έπρεπε να εξέχει πολύ πάνω από τον περίβολο19
και, ειδικότερα, να έχει ύψος μεγαλύτερο των 10μ. (εικ. 7), προκειμένου οι ιμάντες να
16. Ο Χαρίσης 2017, 365-80 αμφισβητεί την άποψη του Ρωμαίου Symmachus (Epistulea 4.33) του
4ου αι μ.Χ. ότι το θρόισμα του φυλλώματος της Δρυός αποτελούσε τρόπο μαντείας, σημειώνοντας
ότι: «Ίσως μάλιστα ο περίφημος ήχος της «λαλούσας» και «ηχούσας» δρυός δεν προερχόταν από το
θρόισμα των φύλλων της, όπως συνήθως λέγεται, αλλά από τις χάλκινες ανεμο-ίυγγες και τα άλλα
χάλκινα αντικείμενα που κρέμονταν από τα κλαδιά της. «Λαλούσα» σημαίνει φυσικά ομιλούσα, αλλά
ο όρος χρησιμοποιείται και στη μουσική, όπως για παράδειγμα για τον ήχο του αυλού. Η δοξασία,
εξάλλου, του θροΐσματος των φύλλων δεν προκύπτει από καμία άλλη αρχαία πηγή». Ενισχυτικό της
άποψης αυτής είναι το γεγονός ότι τα φύλλα, ο μίσχος και τα κλαδιά της δρυός, είναι ιδιαίτερα δύσκαμπτα με συνέπεια να μην ταλαντώνονται εύκολα και να μη θροΐζουν τουλάχιστον στους ήπιους
ανέμους. Παρακολουθώντας δρυ σε συνθήκη μάλλον ικανής έντασης ανέμου, θρόισμα δεν διέκρινα.
17. Χαρίσης 2017, 365-80. Οι ίυγγες ήταν χάλκινες ροδέλες μικρής διαμέτρου. Τις κρέμαγαν στην
δρυ και με τον άνεμο από μόνες ή λόγω σύγκρουσης μεταξύ τους ηχούσαν βγάζοντας ποικίλους σε
ένταση και ηχόχρωμα ήχους.
18. Πιστεύεται ότι τα Ανάθημα των Κροκυραίων ήταν στην ίδια θέση που κατείχε η Ιερά Δρυς για
τους λόγους που αναφέρονται παρακάτω.
19. Χαρίσης 2012, 162 κ.ε.
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προσβάλλονται ικανά από τους ανέμους, ώστε να ωθούνται και να κινούν τους αστραγάλους που έκρουαν το χαλκείο.
δ. Το αισθητικό αποτέλεσμα το οποίο προκύπτει από την ταύτιση της «υψικόμου» Ιεράς Δρυός με την Ιερά Οικία (εικ. 1.Ι, 1.ΙΙ, 1.ΙΙΙ, 2), είναι προφανώς απαράδεκτο, λόγω της κραυγαλέας και αυταπόδεικτης ασυμβατότητας των μεγεθών τους,
όπως προηγούμενα επισημάνθηκε. Ακόμα δε και για λόγους παραβίασης βασικών
αρχών αρχιτεκτονικής σύνθεσης που επικρατούσαν κατά την περίοδο εκείνη, όπως
αυτές του «έμ/μετρου», της «συμ/μετρίας», της «εν/αρμόνισης, της συμ/φωνίας των
μελών του έργου»20 κ.λπ., τις οποίες, κατά το Βιτρούβιο, οι Έλληνες είχαν θεσπίσει
και απαρέγκλιτα εφάρμοζαν στα έργα τους.
ε. Ο χαρακτήρας του Μαντείου, ως Ιεράς Δρυός ελεύθερης στο χώρο (εικ. 1,Ι),
που του δόθηκε από το Δία, που καταξιώθηκε στο χρόνο και για πάμπολλους αιώνες
διατηρήθηκε απαραβίαστα, δεν μπορούσε να μεταλλαχθεί. Γιατί, η μετάλλαξη αυτή
θα παραβίαζε βασικές αρχές όπως αυτές των «θεματισμού» και «έθους»21 δηλαδή,
του σεβασμού στην ιερά παράδοση. Ιδιαίτερα δε στην προκείμενη περίπτωση, η μετάλλαξη του ιερού πρέπει ήταν απαγορευτική και εκ του ότι ο Ζευς «εφίλησε»22 τον
τόπο της Δωδώνης ως φυσικό κόσμο και όρισε τη σύσταση και λειτουργία του ιερού
του ως ελεύθερου στο χώρο, ώστε να ταυτίζεται και να συνάδει με αυτόν και με τα
πνεύματα των καιρών να μεταφέρει τα θεία μηνύματα. Τέλος, η διατήρηση του αρχικού τύπου σύστασης και τρόπου λειτουργίας του Μαντείου, τεκμαίρεται και από το
γεγονός ότι, όταν η Ιερά Δρυς χρειάστηκε να αντικατασταθεί από το Ανάθημα των
Κορκυραίων23, η νέα μορφή του χρηστηρίου διατήρησε τα αρχικά δομικά στοιχεία
σύστασής του, όπως τον πανύψηλο κίονα με τον ανδριάντα αντί της υψικόμου δρυός
και, προπαντός, τον κώδικα μαντείας μέσω των ανέμων ως: ερώτηση → θεία βουλή-άνεμος-ήχος-ερμηνεία-χρησμός → απάντηση. Τέλος, γιατί η ελεύθερη στο χώρο Ιερά
Δρυς ως παρουσία αυτοτελής, και κυρίαρχη, δεν ήταν δυνατόν να καταστεί «μαντρωμένη» μέσα σε έναν σηκό με πανύψηλους τοίχους. (εικ. 1.ΙΙΙ, 2).
στ. Η αλλαγή της τελετουργίας χρησμοθέτησης από φανερής σε απόκρυφης με
τη δρυ στην αυλή και τα τελούμενα να λαμβάνουν χώρα σε άβατο «ἐν κρυπτῷ καὶ
20. Βιτρούβιος 1997, σημ. 1.65. «συμμετρία … ως «έμμετρον». Συμμετρία: «η .. εναρμόνιση, συμφωνία των μελών του έργου και η αντιστοιχία ... των διαφόρων επί μέρους στοιχείων στο σύνολο.
Όπως στο ανθρώπινο σώμα…». Όπως μαρτυρούν και οι Καβαφικοί στοίχοι: «η επιγραφή ως συνήθως ελληνικά, / όχ’ υπερβολική, όχι πομπώδης»
21. Βιτρούβιος 1997, σημ.1.98. «θεματισμός»: ανταπόκριση του έργου στο θέμα του. «έθος»: σύνδεση και τήρηση της παράδοσης … της «συνήθειας».
22. Hesiodus Fragment 240,10 κ.ε. «ἔστι τις Ἑλλοπίη πολυλήϊος … ἔνθα δὲ Δωδώνη τις ἐπ’ ἐσχατιῆι
πεπόλισται· τὴν δὲ Ζεὺς ἐφίλησε καὶ ὃν χρηστήριον εἶναι τίμιον ἀνθρώποις < > ναῖον δ’ ἐν πυθμένι
φηγοῦ· ἔνθεν ἐπιχθόνιοι μαντήϊα πάντα φέρονται».
23. Χαρίσης 2012. Όπου παρουσιάζεται σε σχέδιο η μορφή του, περιγράφεται ο τρόπος λειτουργίας
του, εκτιμάται ο χρόνος ανέγερσής του κλπ.
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σκοτίᾳ», πρέπει να θεωρηθεί μάλλον απίθανη. Γιατί η «ἐν κρυπτῷ» τελετουργία μαντείας, πέραν του ότι ανέτρεπε μια καθιερωμένη από ιδρύσεως του Μαντείου μορφή
τελετουργίας, αφαιρούσε στοιχεία ικανά να «πείθουν» τους προσκυνητές, όπως: την
υποτίμηση του «κύρους» που επέβαλλε το γιγαντιαίο ανάστημα της αιωνόβιας δρυός· την εξαφάνιση του «μυστήριου» που ανέδυε ο τρόπος μεταφοράς των θείων μηνυμάτων με τα πνεύματα των ανέμων και τους ήχους, αλλά και την υποβάθμιση της
παράστασης του «γίγνεσθαι» - των τελουμένων της «ως εκ θαύματος» αποκάλυψης
αυτών που επρόκειτο να συμβούν.
η. Από απόψεως προβολής, το χρηστήριο, όπου κατά το Στράβωνα «οἵ γε ἀρχαῖοι
τὸ παρὰ τῶν θεῶν ἐπρέσβευον μᾶλλον καὶ ἐσέμνυνον, καὶ διὰ τοῦτο καὶ ὁ χρηστηριαζόμενος ἦν τότε πολὺς καὶ τρέχων εἰς μὲν Δωδώνην, ὅπως “ἐκ δρυὸς ὑψικόμοιο
Διὸς βουλὴν ἐπακούσῃ,” συμβούλῳ τῷ Διὶ χρώμενος»24, με την Ιερά Δρυ εγκλωβισμένη στην αυλή της Ιεράς Οικίας, ως ιερά παρουσία υποβαθμίζονταν απαράδεκτα.
Πολύ δε περισσότερο έχανε την αίγλη του και την επιβολή του, όταν συνέβαινε ο
προσκυνητής να βρίσκεται πλησίον της Ιεράς Οικίας ή να την περιδιαβαίνει. Γιατί,
όντας το Χρηστήριο πίσω από τον πανύψηλο σηκό, έβλεπε την μεν δρυ να προβάλλει μόνο κατά ένα μέρος το δε Ανάθημα των Κορκυραίων σχεδόν καθόλου (εικ. 2, 3).
Αντίθετα, η Ιερά Οικία ως μέγα σε διαστάσεις κτίσμα, πρόβαλλε και εμφανιζόταν
ωσάν το μείζον ιερόν του Διός, παρ’ όλον ότι, όπως έχει ήδη σημειωθεί, ήταν απλά
ένας «θησαυρός» και χώρος εξυπηρέτησης του ιερατείου και ως κτίσμα μορφολογικά ουδέτερο και σχεδόν όμοιο με το παρακείμενο Πρυτανείο - με όψη κοινού σηκού,
χωρίς κανένα ιδιαίτερο αξιόλογο αρχιτεκτονικό στίγμα και χαρακτηριστικό που να
το αναδεικνύει ως ιερόν του Διός.
Κλείνοντας θα έλεγα πως η αναφορά του Δήμωνα ότι «τὸν ναὸν τοῦ Δωδωναίου
Διὸς τοίχους μὴ ἔχοντα, ἀλλὰ τρίποδας πολλοὺς ἀλλήλων πλησίον»25, συνιστά από
μόνη της μαρτυρία ότι η Ιερά Δρυς ήταν ο ναός του Διός και, επομένως, στηρίζει την
άποψη ότι η Ιερά Οικία δεν ήταν ναός και πως η Δρυς ήταν εκτός κτίσματος έχοντας
για περίφραξη ένα κύκλο από τρίποδες με χαλκεία.
Χωροταξική θεώρηση
Είναι φανερό ότι η Ιερά Δρυς θα λειτουργούσε αντάξια ως μέσον υποδοχής και απόδοσης των θείων μηνυμάτων του Διός, αν κυριαρχούσε ως σημείο αναφοράς στο
χώρο και νοηματικά επιβάλλονταν ως σύμβολο «σημαίνον»· δηλαδή αν, χωροταξικά, κατείχε θέση η οποία να:
α. βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της ευρύτερης περιοχής του χώρου των ιερών και του
κοινού [εικ. 4], δεδομένου ότι αυτοί οι χώροι αφορούσαν κατά κύριο λόγο στο Μαντείο.
24. Strabo 16, 2, 38, 10.
25. Demon Fragment 17,2.
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β. είναι σε στάθμη υψηλότερη αυτής του χώρου του κοινού, όπως οι κανόνες
διάκρισης των ιερών επέβαλαν: «Η πιο υψηλή θέση, … πρέπει να παραχωρείται στα
ιερά κτίρια των Θεών, … του Δία, …»26.
γ. προσβάλλεται από τους ανέμους και, προπαντός, να ήταν έξω από περιοχή
απάνεμη.
δ. προβάλλει άμεσα στους δρόμους κίνησης των επισκεπτών, ώστε να εμφανίζεται υποχρεωτικά και κυρίαρχα.
ε. σχετίζεται με την Ιερά Οικία, λόγω ύπαρξης μεταξύ τους σχέσης συν/λειτουργίας την οποία επέβαλλε ο τρόπος χρησμοδότησης.
Με βάση τα παραπάνω κριτήρια, εκτιμάται ότι, χωροθετικά, η Ιερά Δρυς ήταν μέσα
στα όρια της έκτασης που βρίσκεται στα ανατολικά της Ιεράς Οικίας και του θησαυρού
(Θ2), στα δυτικά του θησαυρού (Θ4) και στα νότια της Παλαιοχριστιανικής Βασιλικής. Γιατί, η έκταση αυτή είναι η μόνη που πληροί όλες τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις και είναι απαλλαγμένη από λείψανα αρχαίων κατασκευών (εικ. 4, 5).
Όμως, για τον εντοπισμό της θέσης της Ιεράς Δρυός, μέσα στα όρια της περιοχής
που χωροταξικά έχει επισημανθεί ως τόπος φιλοξενίας της, απαιτείται και ειδικότερη
έρευνα. Μια θεώρηση βασισμένη σε κριτήρια τα οποία θα αφορούν στις ειδικές απαιτήσεις του ρόλου του χρηστηρίου, σε σχέση με τα όποια στοιχεία, σε τοπογραφική
κλίμακα, απαρτίζουν την παραπάνω περιοχή. Δηλαδή, το ότι η δρυς, όφειλε να:
α. κατέχει θέση στο κέντρο της έκτασης, δεδομένου ότι έτσι, όποιο αντικείμενο
τοποθετηθεί εκεί αποκτά ιδιαίτερα σημαντικό ειδικό βάρος διάκρισης. Αν δε τυχαίνει
αυτό να είναι φορτισμένο με ορισμένο νόημα, τότε, γίνεται σύμβολο και λειτουργεί
ως κυρίαρχο «σήμα» που σημαίνει και επιβάλλει το όποιο μήνυμα φέρει.
β. είναι διακριτή απ’ όλα τα σημεία του χώρου των ιερών.
γ. είναι ελεύθερη, χωρίς να συγχέεται με άλλα στοιχεία του χώρου και χάνει σε
ένταση η παρουσία της.
δ. βρίσκεται μακριά από τα γύρω της κτίσματα. Πράγμα που σημαίνει ότι η Ιερά
Δρυς, με διάμετρο φυλλώματος της τάξεως των 20μ.- 25μ., θα έπρεπε να απέχει από
τις γύρω κατασκευές τουλάχιστον απόσταση της τάξεως των 10μ.-12μ.
ε. εκτίθεται άμεσα στους ανέμους, ώστε να ενεργοποιείται, και, μάλιστα, να είναι
«λαλούσα» και το χαλκείον του Αναθήματος των Κορκυραίων «πολλὰ λαλόν»27. Που
σημαίνει ότι έπρεπε να βρίσκεται σε θέση η οποία να εκτίθεται άμεσα στους ανέμους
και ιδιαίτερα στις ριπές του φορτισμένου με δύναμη και συμβολισμούς Βοριά∙ δηλαδή, του ανέμου με διεύθυνση Β-Ν που φέρει το κανάλι της κοιλάδας, την οποία από
26. Βιτρούβιος 1997, 81. «Η πιο υψηλή θέση, από την οποία φαίνεται το μεγαλύτερο μέρος της
πόλης, πρέπει να παραχωρείται στα ιερά κτίρια των Θεών, που έχουν υπό την προστασία τους την
κοινότητα: του Δία, της Ήρας και της Αθηνάς».
27. Polemon Frag. 30, 1. Steph. Byz. s.v. Δωδώνη· «Ἔστι δὲ καὶ <Δωδωναῖον χαλκεῖον> παροιμία
ἐπὶ τῶν πολλὰ λαλούντων».
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τα δυτικά καλύπτει ο Τόμαρος και νοτιανατολικά μια σειρά λόφων. Αλλά και γιατί ο
Βορράς συνδεόταν με δοξασίες και μύθους καθώς πίστευαν πως από εκεί ερχόταν οι
καλοί οιωνοί28, και εκεί ήταν η μυθική χώρα των Υπερβορείων29– του καθαρμού και
των δώρων «ἅτινα δέχονται πρῶτοι οἱ Δωδωναῖοι»30, και πως ο μυθικός Ἄβαρις, «ἐξ
Ὑπερβορέων ἔγραφε … χρησμοὺς τὰς χώρας περιερχόμενος»31… «ἀγείρων χρυσὸν
… καὶ προλέγων»32.
στ. βρίσκεται κοντά στην Ιερά Οικία λόγω ύπαρξης στενής λειτουργικής σχέσης.
Δεδομένου ότι, όπως ήδη έχει σημειωθεί, αυτή αποτελούσε χώρο παραμονής των
«υποφητών» κάτι που επέβαλλαν οι καιροί της «δυσχείμερης» Δωδώνης, αλλά και
χώρο εξυπηρέτησης των διαδικασιών χρησμοθέτησης, όπως της μελέτης και επεξεργασίας των ερωτήσεων, της γραφής των απαντήσεων σε μολύβδινα πλακίδια κ.λπ.
η. μην εμποδίζει με τον κύκλο των χαλκείων που οριοθετούσε το χώρο της, την
προσπέλαση προς τις κατά καιρούς εισόδους της Ιεράς Οικίας, αλλά και την είσοδο
στο θησαυρό Θ2.
θ. προβάλλει εμφαντικά προς τα κομβικά σημεία εισόδου στο χώρο των ιερών
ΤΙ-Τ4 της εικόνας 4, ώστε να επιβάλλεται και εντυπωσιάζει τους επισκέπτες που
κατέφευγαν το Μαντείο.
Στην εικόνα 4, όπως και στην αεροφωτογραφία 5, εικονίζεται η τοπογραφική κατάσταση που επικρατούσε μετά την ανέγερση της Παλαιοχριστιανικής Βασιλικής. Σύμφωνα δε με τα μέχρι σήμερα γνωστά ανασκαφικά δεδομένα, ίσως, θα μπορούσαμε να
δεχθούμε ότι η κατάσταση που εικονίζεται, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στην Ιερά Οικία
και στους θησαυρούς Θ2, Θ3 και Θ4, δεν είναι διαφορετική από αυτή που επικρατούσε
τον 3ο αι. π.Χ. Έτσι, με βάση την παραπάνω παραδοχή, παρατηρείται ότι:
α. η ριπή του Βοριά, προσβάλλει κεντρικά και ανεμπόδιστα την ευρύτερη ελεύθερη έκταση φιλοξενίας της δρυός, η οποία προηγούμενα έχει προσδιοριστεί χωροθετικά [εικ. 4, 5].
β. η τοποθέτηση της ιεράς δρυός σε απόσταση 10μ. περίπου, από τα γύρω κτίσματα, ορίζει πως η θέση της ήταν μέσα στα όρια της έκτασης η οποία στην εικόνα 6
σημειώνεται με μαύρο χρώμα.
28. Κατά την αρχαιότητα πίστευαν ότι οι οιωνοί που έρχονταν από τα «αριστερά» είναι οι καλοί
οιωνοί του Διός. Δεδομένου δε, ότι οι ναοί έβλεπαν στην ανατολή, οι εξ αριστερών καλοί οιωνοί
του Διός έρχονταν από τα βόρεια.
29. Herodotus 4,36,4 «Εἰ δέ εἰσι ὑπερβόρεοί τινες ἄνθρωποι, εἰσὶ καὶ ὑπερνότιοι ἄλλοι».
30. Scholia In Callimachum, 4, 283-5, 2. «λέγεται ὅτι οἱ Ὑπερβόρεοι δῶρα πέμπουσι τῷ Ἀπόλλωνι,
ἅτινα δέχονται πρῶτοι οἱ Δωδωναῖοι.
31. Apollonius Historiae mirabiles 4,1,4.
32. Aristoteles frag. 191, 55: Ο Ἄβαρις «ἐλθεῖν ἐξ Ὑπερβορέων ἀγείρων χρυσὸν εἰς τὸν νεόν καὶ προλέγων λοιμόν». Apollonius Historiae mirabiles 4,1,4: «Ἄβαρις δὲ ἐξ Ὑπερβορέων ἦν μὲν καὶ αὐτὸς τῶν
θεολόγων, ἔγραφε δὲ καὶ χρησμοὺς τὰς χώρας περιερχόμενος, οἵ εἰσιν μέχρι τοῦ νῦν ὑπάρχοντες·
προέλεγεν δὲ καὶ οὗτος σεισμοὺς καὶ λοιμοὺς καὶ τὰ παραπλήσια καὶ τὰ γιγνόμενα κατ’ οὐρανόν».

ΔΩΔΏΝΗ – ΘΈΣΗ ΙΕΡΆΣ ΔΡΥΌΣ

295

γ. οι άξονες θέασης της παραπάνω μαυρισμένης έκτασης, από τα κομβικά σημεία
Τ1-Τ4 της εικόνας 6, που λειτουργούσαν ως «πύλες εισόδου» στο χώρο των ιερών,
εστιάζονται σε σημείο που βρίσκεται μέσα στα όριά της.
δ. ο θησαυρός (Θ2) δεν ακολουθεί την οικοδομική γραμμή της ιεράς οικίας, αλλά
στρέφεται και υποχωρεί· που σημαίνει ότι αυτό πρέπει να έγινε προκειμένου να αποφευχθεί τόσο η εμπλοκή του με την υπάρχουσα εκεί δρυ, όσο και η απόκρυψή του (εικ. 6).
Έτσι, σύμφωνα με την τοπογραφική εικόνα της μεταξύ Ιεράς Οικίας και Θησαυρού (Θ4) περιοχής, αλλά και των απαιτήσεων του χρηστηρίου, προκύπτει ότι η θέση
της Ιεράς Δρυός ήταν μέσα στην έκταση η οποία στην εικόνα 6 χαρακτηρίζεται με
μαύρο χρώμα και ειδικότερα στο σημείο που σημειώνεται ως λευκός κύκλος.
Όμως, μετά τον εντοπισμό της θέσεως της Δρυός, το ερώτημα που μένει αναπάντητο είναι το ποιος ήταν ο προσανατολισμός του Χρηστηρίου νοούμενου ως σύστημα: Δρυς-Βωμός-χαλκεία. Ειδικότερα, δε ποια ήταν η διάταξή του, σε ό,τι αφορά
στη θέση του βωμού σε σχέση με την Ιερά Δρυ και τον κύκλο των χαλκείων, ποιος
ήταν ο τρόπος προβολής προς το κοινό και, συνακόλουθα, τις διαδρομές των προσκυνητών και τις προσπελάσεις σε άλλα κτήρια. Η απάντηση στο παραπάνω ερώτημα θεωρώ ότι είναι ενδιαφέρουσα, γιατί το Χρηστήριο ως ίδιο σύστημα κατείχε
σημαντικό μέρος της έκτασης και λειτουργικά είχε απαιτήσεις οι οποίες επηρέαζαν
τον τρόπο ένταξής του στο συγκεκριμένο χώρο.
Με την παραδοχή ότι η διάταξη Δρυς–βωμός ήταν ίδια με αυτή του Αναθήματος
των Κορκυραίων που περιγράφει ο περιηγητής Πολέμων τον 3ο π.Χ. αι. και παρουσιάζεται33 στο σχέδιο 7, ως κύρια κριτήρια για την παράσταση της μορφής διάταξης
του Χρηστηρίου, επιλέχθηκαν τα παρακάτω:
α. η άμεση γειτνίασή του με την ιερά οικία, λόγω της λειτουργικής αλληλεξάρτησης.
β. η απ’ ευθείας προβολή των μελών του στο κοινό και
γ. η αποφυγή παρενόχλησης στοιχείων του χώρου, όπως η απόκρυψη κτισμάτων,
η παρεμπόδιση προσπελάσεων κ.λπ.34.
Σύμφωνα με την εικόνα 8, οι πιθανές διατάξεις είναι τέσσερες, οι (Ι)–(ΙV). Από
αυτές, είναι φανερό πως μόνον η (Ι) ανταποκρίνεται θετικά στα σχετικά κριτήρια, γιατί λειτουργικά και αισθητικά α. σχετίζεται άμεσα με την Ιερά Οικία, β. προβάλλει το
ανάπτυγμά του στο χώρο του κοινού και γ. δεν προκαλεί παρενόχληση στη λειτουργία
του χώρου και στις λοιπές γύρω του εγκαταστάσεις. Αντίθετα, η λύση (ΙΙ) μάλλον
πρέπει να αποκλειστεί, γιατί απομακρύνεται και από την Ιερά Οικία, από το δρόμο και
το κομβικό σημείο Τ2 της εικόνας 6, η προβολή του βωμού συγχέεται με τη δρυ, αλλά
και γιατί όλο το σύστημα πλησιάζει υπερβολικά και χωρίς λόγο τον κεντρικό δρόμο.
33. Χαρίσης 2012, όπου γίνεται αναλυτική αναφορά.
34. Ο κύκλος των χαλκείων, κατά παραδοχή μου, υπολογίζεται με διάμετρο της τάξεως των 10μ.,
εμβαδόν 100μ2 και περίμετρο 30μ. από 50 λέβητες διαμέτρου 0.60μ. περίπου.
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Η λύση (ΙIΙ) πρέπει να αποκλειστεί λόγω του ότι απομακρύνεται απαράδεκτα από την
Ιερά Οικία, παρενοχλεί περάσματα και παρεμποδίζει την προβολή του θησαυρού (Θ2).
Τέλος, η λύση (IV) πρέπει να αποκλειστεί, όπως και η λύση (ΙΙΙ), αλλά και λόγω του ότι
η δρυς κρύβει το βωμό του Διός από την κρίσιμη θέση (Τ2) της εικόνας 6, που αποτελεί
κύριο σημείο προσπέλασης του κοινού στο χώρο του Μαντείου.
Με βάση την παραδοχή όσων αφορούν στη θέση και στη διάταξη του Χρηστηρίου του Διός, θεωρώ ανάγκη να επισημάνω το γεγονός ότι η παραπάνω διάταξη και
προσανατολισμός του, σύμφωνα με τη περίπτωση (Ι), δείχνει πως: η θέση της δρυός
και η θέση του βωμού του Διός συμπίπτουν με δυο υφιστάμενα βάθρα άγνωστης μέχρι σήμερα χρήσης και προορισμού. Η σύμπτωση δε αυτή αποτέλεσε έκπληξη γιατί:
η διάταξη του Χρηστηρίου, που προέκυψε από παραδοχές και ο προσδιορισμός της
θέσης της Ιεράς Δρυός, που προέκυψε από μια καθαρά θεωρητική αντιμετώπιση του
θέματος, ταυτίζονται με τα δύο υφιστάμενα βάθρα. Γι’ αυτό και προκαλείται υποψία
μήπως τα δυο παραπάνω βάθρα σχετίζονται με κάποια φάση του Χρηστηρίου, όπως
αυτής του Αναθήματος των Κορκυραίων ή κάποιας υποτιθέμενης «πηγής»/κρήνης
που πρέπει, να βρισκόταν στην ίδια θέση.
Σύμφωνα με τα όσα διατυπώθηκαν προηγούμενα, σχετικά με τη θέση του Χρηστηρίου στο χώρο αλλά και τη μορφή σύνθεσής του με την Ιερά Δρυ ή με το Ανάθημα των Κορκυραίων, οι απεικονίσεις του χώρου των ιερών σε αναπαράσταση, δίνονται στις εικόνες 9-14.
Πρόταση ανασκαφής
Ο προσδιορισμός της θέσεως τη Ιεράς Δρυός μέσα από μια θεωρητική αναζήτησή
της, παρ’ όλη την ταύτισή της με υφιστάμενα εκεί βάθρα, είναι ασφαλώς ανάγκη να
επιβεβαιωθεί από ανασκαφή.
Με δεδομένο ότι ίχνη ριζώματος της Δρυός δεν μπορεί να υπάρχουν, υποχρεωτικά η αναζήτηση θα πρέπει να στραφεί στον εντοπισμό τυχόν στοιχείων του Αναθήματος των Κορκυραίων που κατείχε την ίδια θέση με αυτή που κατείχε η Ιερά Δρυς.
Γιατί, ως μέσον χρησμοθέτησης που τοποθετήθηκε σε αντικατάσταση της Ιεράς
Δρυός, δεν ήταν δυνατόν να απομακρυνθεί από τη θέση της η οποία για πάμπολλους αιώνες θεωρούνταν ιερή. Ακόμα, γιατί ήταν ένα μέρος ενός συστήματος που
αποτελούσαν ο βωμός, τα χαλκεία κλπ, το οποίο κατείχε την πλέον κατάλληλη θέση
στο χώρο και η τοποθέτησή του σε άλλη θέση σήμαινε την μετάθεση του όλου συστήματος σε άλλη θέση, ασφαλώς λιγότερο κατάλληλη από αυτή που ο Ζευς διάλεξε
και «εν δίκη χρόνου» καταξιώθηκε. Τέλος, γιατί η μεταφορά του συστήματος σε άλλη
θέση με σύγχρονη αντικατάσταση της Ιεράς Δρυός, ως απόρριψη του λόγου ίδρυσης
του και περιφρόνηση του «έθους» συνιστούσε ύβριν.
Εκτιμώντας ότι η θεμελίωση του Αναθήματος των Κορκυραίων βρίσκεται μέσα
στα όρια της περιοχής που επισημάνθηκε προηγούμενα, (εικ. 5, 7), έχω την άποψη
ότι η ανασκαφή θα πρέπει να περιοριστεί σε αυτή και να στραφεί στην αναζήτηση
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μιας θεμελίωσης ικανών διαστάσεων η οποία εξασφάλιζε στην ανωδομή απόλυτη
σταθερότητα. Γιατί, η ελάχιστη υποχώρησή του, θα προκαλούσε μεγάλη απόκλιση
του κίονα, με συνέπεια να αλλάξει την απόσταση των αστραγάλων από το χαλκείο35,
να μεταβάλλει τις συνθήκες κρούσης του χαλκείου από τους αστραγάλους και έτσι
να αλλοιωθεί ο ορισμένος από παράδοση κώδικας λειτουργίας του χρηστηρίου ως:
ερώτηση → θεία βούληση-άνεμος–κρούση χαλκείου–ήχος–ερμηνεία-χρησμός → απάντηση. Κάτι που θα δυσχέραινε τη δυνατότητα αποκωδικοποίησης των ηχητικών
θείων μηνυμάτων του Διός, από τους μάντεις.
Σύμφωνα δε με την κατά το σχέδιο 8 αναπαράστασή του, αυτό πρέπει να είχε
διαστάσεις θεμελίωσης της τάξεως των 3 Χ 4μ. σε βάθος περίπου του 1.5μ.-2μ. από
τη σημερινή στάθμη του φυσικού εδάφους. Γι’ αυτό και προτείνω όπως η ανασκαφή
περιοριστεί στις θέσεις που σημειώνονται με πλατιά μαύρη γραμμή στην εικόνα 15,
και ειδικότερα, στο να:
α. γίνει τομή στη θέση (Ι), στα ΝΑ και Β του μεγάλου βάθρου, σε πλάτος 1.00μ.
και βάθος 2.00μ., με σκοπό την αναζήτηση στοιχείων θεμελίωσης του Αναθήματος
των Κορκυραίων ή ακόμα ίχνη κάποιας πηγής ή κρήνης.
β. γίνουν δυο τομές στις θέσεις (ΙΙ) και (ΙΙΙ) σε βάθος 1.00μ., με σκοπό την αναζήτηση πηλοσωλήνων παροχής νερού36 σε κρήνη.
γ. διερευνηθεί ανασκαφικά η περίμετρος του βάθρου που βρίσκεται στα δυτικά
του μεγάλου βάθρου, μήπως αυτό αφορά στη θέση του βωμού του Διός.

ΕΠΊΛΟΓΟΣ

Πιστεύω πως ο ιερός χώρος, του Μαντείου της Δωδώνης, κατά το αίτημα της εποχής εκείνης, ήταν διαμορφωμένος «εν συμφωνία», «έμμετρα», κατά «θεματισμόν»
και «έθος»· και με την έννοια αυτή, a priori, επέβαλλε όπως η υπόσταση, με κυρίαρχη
την ελεύθερη δρυ, και η συσχέτισή του με το χώρο, να ανταποκρίνονται σε ό,τι ο
Ζεύς και ιδρυτής του όρισε, οι αιώνες χάλκευσαν και η παράδοση προστάτευσε. Και
ακόμα ότι, αν το Χρηστήριο βρίσκονταν μέσα στη αυλή της Ιεράς Οικίας ως υποτιμημένο, θα απαξιωνόταν απαράδεκτα ενώ, αν βρίσκονταν εκτός της Ιεράς Οικίας θα
καταξιωνόταν. Ενώ, η Ιερά Οικία και οι λοιποί θησαυροί, που περιέβαλαν ως «κτήρια

35. Για μια μονόπλευρη υποχώρηση του θεμελίου της τάξεως του 1%, η απόσταση την αστραγάλων από το χαλκείο θα μίκραινε ή θα μεγάλωνε κατά 10εκ. με συνέπεια να παραμορφωθεί η
ορισμένη προγραμματικά συνθήκη κρούσης σε συνάρτηση της έντασης και φοράς του ανέμου.
Αυτό δε θα είχε ως συνέπεια να αλλάξει των «κώδικα» χρησμοθέτησης κατά την έννοια της σχέση
άνεμος-κρούση-νόημα → χρησμός.
36. Τμήματα πηλοσωλήνων παροχής νερού στο χώρο του Μαντείου (που ίσως προέρχονταν από
πηγές στη βάση του Τόμαρου ή το Δώδωνα ποταμό), έχουν βρεθεί στα δυτικά του Θησαυρού Θ1.
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συνοδείας» το Χρηστήριο, θα αναδείκνυαν το ρόλο τους ως «τάματα» στο Μαντείο
του «τερπικέραυνου» Δωδωναίου Δία.
Θα ήταν ευχής έργο να πραγματοποιηθούν οι προτεινόμενες ελάχιστες σε έκταση
ανασκαφικές τομές. Γιατί πιστεύω πως, πιθανότατα, θα αποκαλυφθεί η θέση του Αναθήματος των Κορκυραίων και, συνακόλουθα η θέση της Ιεράς Δρυός ώστε, να αποκατασταθεί η μορφή σύνθεσης του ιερού και … να κατανοηθεί το θείο νόημά της.
Ιδιαίτερης δε αξίας έργο θα είναι και η αποκάλυψη της οργάνωσης, του τρόπου
λειτουργίας και της συγκινησιακής συνθήκης που όριζε η αισθητική έκφανση του
αρχαιότερου Μαντείου του Διός, στη Δωδώνη. Γιατί έτσι, θα μαρτυρηθεί ό,τι η θεία
βούληση όρισε, οι αιώνες καταξίωσαν και τα πλήθη των προσκυνητών λάτρευσαν·
θα προβάλλει το όντως ιερόν όπου, κάποτε, οι κατατρεγμένοι προσέφευγαν, αναζητώντας ελπίδα από «τὸν Δία τὸν Δωδωναῖον … [που] πολλὰς καὶ καλὰς κἀγαθὰς καὶ
ἀληθεῖς … μαντείας ἀνῃρήκασιν»37.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Βιτρούβιος, Περί Αρχιτεκτονικής Βιβλία Ι-V, Εκδόσεις Πλέθρον, Αθήνα 1997.
Δημητράκος, Δ., Μέγα Λεξικόν ὅλης τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης, Αθήνα 1964.
Ευαγγελίδης, Δ. και Δάκαρης, Σ., «Το ιερόν της Δωδώνης. Α΄ Ιερά Οικία», Αρχαιολογική Εφημερίς 1959, Εις μνήμην Δημητρίου Ευαγγελίδη, Αθήνα 1964.
Χαρίσης 2012: Χαρίσης, B., «Δωδώνη. Το χρηστήριο του Διός», Ηπειρωτικό Ημερολόγιο, Ιωάννινα 2012, τόμος ΛΑ, 135-87.
Χαρίσης 2017: Χαρίσης, X., «Ένας τροχίσκος από την Δωδώνη. Η ίυγξ, ο λέβητας και η μουσική των Θεών», στο Σπείρα. Επιστημονική συνάντηση προς τιμήν της Α. Ντούζουγλη και
του Κ. Ζάχου, ΤΑΠΑ, Αθήνα 2017, 365-80.

37. Demosthenes Epistulae 1,16,5.
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Ι

ΙΙΙ

ΙΙ

ΙV

Εικ. 1. Δωδώνη. Φάσεις διαμόρφωσης Μαντείου Διός. I: ίδρυση Μαντείου με δρυ, βωμός του
Διός και κύκλος χαλκείων (ύψος δρυός 30μ., πλάτος 25 μ., διάμετρος κορμού 2 μ. II: Ιερά οικία
3ου αι. π.Χ. με τη δρυ στην αυλή, ύψους 30 μ., πλάτους 25 μ. III: η δρυς των Γρεβενών (ηλικίας
1250 χρ.) με ύψος 29 μ., πλάτος 26 μ. στην αυλή της Ιεράς Οικίας. IV: νέα δρυς 70 χρ. στα ερείπια
της Ιεράς Οικίας (ύψους 12 μ., πλάτους 16 μ.).
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Εικ. 2. Δωδώνη. Ιχνογράφημα χώρου ιερών με την Ιερά Δρυ στην αυλή της Ιεράς Οικίας.

Εικ. 3. Δωδώνη. Χώρος ιερών και ενδεικτικές τομές και περιοχές περιορισμένης προβολής του χρηστηρίου στην αυλή της Ιεράς Οικίας.
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Εικ. 4. Δωδώνη. Ενότητες χρήσεων, τρόπος λειτουργίας, φορά πνοής ανέμων και απάνεμη περιοχή.

Εικ. 5. Δωδώνη. Υφιστάμενη κατάσταση του χώρου των ιερών.
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Εικ. 6. Δωδώνη. Χαρακτηριστικές συνθήκες
υφιστάμενης κατάστασης και θέσης χρηστηρίου με την Ιερά Δρυ.

Εικ. 7. Χρηστήριο ως
Ανάθημα των Κορκυραίων. Προσανατολισμός
και τρόπος λειτουργείας.

Εικ. 8. Πιθανοί προσανατολισμοί Χρηστηρίου Δρυός.
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Εικ. 9. Δωδώνη. Ιχνογραφήματα χώρου ιερών με την Ιερά Δρυ εκτός Ιεράς Οικίας.

Εικ. 10. Δωδώνη. Ιχνογραφική αναπαράσταση Ιερού με την Ιερά Δρυ ελεύθερη.
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Εικ. 11. Δωδώνη. ‘Οψη χώρου ιερών τον 3ο αι. π.Χ. με δρυ ύψους 30 μ. και πλάτους 20 μ.
(σχέδιο Βασίλη Αν. Χαρίση 2018).

Εικ. 12. Δωδώνη. Αναπαράσταση χώρου ιερών 3ου αι. π.Χ. με δρυ ύψους 30 μ.
(φωτομοντάζ σε αεροφωτογραφία Βασίλη Αν. Χαρίση).
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Εικ. 13. Δωδώνη. ‘Οψη χώρου ιερών με το «Ανάθημα Κορκυραίων» , ύψους 11 μ. Σε θέση
εκτός Ιεράς Οικίας. (σχέδιο Βασίλη Αν. Χαρίση 2011).

Εικ. 14. Δωδώνη. Αναπαράσταση χώρου ιερών με το «Ανάθημα Κορκυραίων» εκτός της
Ιεράς Οικίας. (φωτομοντάζ σε αεροφωτογραφία Βασίλη Αν. Χαρίση 2011).
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Εικ. 15. Προτεινόμενες θέσεις προς ανασκαφή.

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

ΝΕΌΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΙΕΡΌ ΤΟΥ ΘΈΡΜΟΥ: ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΈΣ ΈΡΕΥΝΕΣ
ΠΕΡΙΌΔΟΥ 1983-2015. ΜΕ ΑΦΟΡΜΉ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ ΤΟΥ
ΒΙΒΛΊΟΥ ΤΟΥ Ι. ΠΑΠΑΠΟΣΤΌΛΟΥ, ΤΟ ΙΕΡΌ ΤΟΥ ΘΈΡΜΟΥ
ΣΤΗΝ ΑΙΤΩΛΊΑ. ΙΣΤΟΡΊΑ-ΜΝΗΜΕΊΑ-ΠΕΡΙΉΓΗΣΗ ΤΟΥ ΧΏΡΟΥ
(ΑΘΉΝΑΙ 2014)
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Αμφιθέατρο Κεντρικής Βιβλιοθήκης
6.5.2015
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

Γεώργιος Καψάλης, Πρύτανης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Κατερίνη Λιάμπη, Κοσμήτωρ Φιλοσοφικής Σχολής
Γιάννος Λώλος, Διευθυντής Τομέα Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης

ΤΟ ΠΡΏΙΜΟ ΙΕΡΌ ΤΟΥ ΘΈΡΜΟΥ

Κωνσταντίνα Γραβάνη
τ. Επίκουρη καθηγήτρια Κλασικής Αρχαιολογίας

Ο Θέρμος, «ἔνθ’ ἦν ἱερόν τοῦ Ἀπόλλωνος» κατά τον Πολύβιο, βρίσκεται στην καρδιά της Αιτωλίας, σε «πεδίον» από όπου ξεκινούσαν οι δρόμοι και τα μονοπάτια προς
την ορεινή ενδοχώρα. Διαμέσου λατρευτικών και πολιτικών εξελίξεων που διήρκησαν αιώνες έγινε τόπος συνάντησης, κοινής λατρείας και συναλλαγής των Αιτωλών
και από τον 4o αι. π.Χ., όταν το Κοινό των Αιτωλών άρχισε να οργανώνεται ως Συμπολιτεία, το επίσημο θρησκευτικό κέντρο και η πολιτική έδρα της Αιτωλίας (εικ. 1).
Το υπερτοπικό αυτό κέντρο της Αιτωλίας έρχεται να αναδείξει με τον πλέον επιστημονικό και έγκυρο τρόπο το βιβλίο του ομότιμου καθηγητή Ιωάννη Παπαποστόλου Το ιερό του Θέρμου στην Αιτωλία, Αθήνα 2014. Το βιβλίο, παρόλο που είχε αρχικό
κίνητρο να προσφέρει την ιστορική και αρχαιολογική γνώση περί Θέρμου στο ευρύ
κοινό ως αρχαιολογικός οδηγός του χώρου, στην ουσία είναι μια συνοπτική και περιεκτική μονογραφία η οποία ήδη αποτελεί βασικό εγχειρίδιο και για τους ειδικούς.
Είναι βασισμένο στα πορίσματα και στα νέα δεδομένα της πολυετούς συστηματικής
ανασκαφικής έρευνας του συγγραφέα στον Θέρμο, τα οποία κοινοποίησε ήδη από την
αρχή των ερευνών του με πολυάριθμες δημοσιεύσεις. Αποκορύφωμα αυτών το βιβλίο
του Θέρμος. Το Μέγαρο Β και το πρώιμο Ιερό, Αθήνα 2008, με το οποίο ο ανασκαφέας
επανατοποθετεί στον χάρτη τη σημαντική θέση του Θέρμου και ανασυστήνει την εικόνα του ιερού κατά την πρώιμη περίοδο της ιστορίας του έως τον 7ο αι. π.Χ.
Με το νέο του βιβλίο ο καθηγητής Παπαποστόλου δίνει τη εικόνα του ιερού από
τις απαρχές έως και τον 1ο αι. π.Χ. Αν και η αρχαιολογική έρευνα δεν έχει παντού στο
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χώρο ολοκληρωθεί, η προσφορά του αυτή ήταν αναγκαία και εξαιρετικά καλοδεχούμενη, δεδομένου ότι δεν υπήρχε έως τώρα δημοσίευση που να παρουσιάζει συνολικά
τα μνημεία και σφαιρικά και διαχρονικά το ιερό. Και αυτό έγινε εφικτό χάρη στη βαθιά
γνώση του για τη μυθιστορία και την ιστορία της Αιτωλίας, τις εποχές, τα μνημεία, την
οργάνωση και την εξέλιξη του ιερού, τη λατρευτική και πολιτική δραστηριότητα στον
χώρο και τη συνακόλουθη αιτωλική εθνοτική ανέλιξη. Όλα τα παραπάνω ζητήματα
αναπτύσσονται στο βιβλίο κατά τρόπο επιστημονικό και συγχρόνως εύληπτο. Συνοδεύονται από πλούσια φωτογραφική και σχεδιαστική τεκμηρίωση, αναπαραστάσεις
και χάρτες. Είναι επίσης σημαντικό ότι στο βιβλίο δημοσιεύονται για πρώτη φορά και
νέες απόψεις του ιδίου καθώς και προτάσεις και παρατηρήσεις των συνεργατών του.
Η μορφή του ιερού, όπως αποτυπώνεται στο βιβλίο του Παπαποστόλου και μας
είναι σήμερα γνωστή, άρχισε να αποκαλύπτεται σταδιακά με τις ανασκαφές της εν
Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας (εικ. 2). Από το 1897 έως το 1908, ο πρώτος ερευνητής Γεώργιος Σωτηριάδης ανέσκαψε τον ναό του Απόλλωνος Θερμίου, το επίμηκες κτήριο κάτω από αυτόν, γνωστό ως Μέγαρο Β, καθώς και μέρος του ελλειψοειδούς κτηρίου που επίσης υπόκειται και είναι γνωστό ως Μέγαρο Α. Ερεύνησε επίσης
το ναό του Απόλλωνος Λυσείου, τον αποκαλούμενο ναό της Αρτέμιδος, καθώς και
τμήμα της αγοράς. Από το 1912 έως το 1931 ο Κωνσταντίνος Ρωμαίος συνέχισε την
ανασκαφή στην αγορά, αποκάλυψε τον Υστεροελλαδικό οικισμό και επανήλθε στην
έρευνα του ναού του Απόλλωνος Θερμίου.
Ο Παπαποστόλου άρχισε τις ανασκαφές του το 1983 από το χώρο της αγοράς.
Ανέδειξε τη χωρορρυθμική της οργάνωση μέσα στον ισχυρό περίβολο των τειχών
με τις μεγάλες στοές, τα βάθρα των αναθηματικών μνημείων, την κρήνη και το βουλευτήριο. Από το 1992 το ενδιαφέρον του στράφηκε στη συστηματική έρευνα των
βαθύτερων στρωμάτων του ναού του Απόλλωνος Θερμίου, δεδομένου ότι η πληροφόρηση που προσέφεραν οι παλαιότερες ανασκαφές και οι επάνω σε αυτές βασισμένες ερμηνείες και θεωρίες άφηναν πολλά ερωτηματικά.
Στον Θέρμο έχουν σωθεί επάλληλα ανασκαφικά στρώματα που αντιπροσωπεύουν
οικοδομικές φάσεις του ιερού από το τέλος της Μεσοελλαδικής Εποχής έως το τέλος
των ελληνιστικών χρόνων (εικ. 3). Ιδιαίτερη είναι η σημασία της διατήρησης των καταλοίπων τριών κτηρίων σε στρώματα της πρώιμης περιόδου του ιερού: του Μεγάρου
Α, του Μεγάρου Β και του ναού του Απόλλωνος Θερμίου. Ο Ρωμαίος θεώρησε ότι το
ένα κτήριο διαδέχθηκε το άλλο, καθώς άλλαζαν οι εποχές και οι λατρείες. Αναγνώρισε
σε αυτά ένα σχήμα τυπολογικής εξέλιξης από το αψιδωτό κτίσμα της Μεσοελλαδικής
παράδοσης, το Μέγαρο Α, στον περίπτερο ναό του Απόλλωνος των αρχαϊκών χρόνων,
με έναν μεταβατικό τύπο ενδιάμεσα, το Μέγαρο Β. Στο τελευταίο απέδωσε περίβολο
πλακών που κατά τη γνώμη του στήριζαν κίονες πρώιμου πτερού, γι’ αυτό και θεώρησε το Μέγαρο Β ως προδρομικό τύπο του περίπτερου ναού. Έτσι δημιουργήθηκε η
γνωστή θεωρία για την προέλευση του δωρικού περίπτερου ναού, η οποία επικράτησε
έκτοτε και συμπεριλήφθηκε σε όλα τα εγχειρίδια αρχαιολογίας, αν και με ερωτήματα,
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επιφυλάξεις και αντιρρήσεις, δεδομένου ότι δεν ήταν πειστική η ταύτιση, η χρονολόγηση και η ερμηνεία της περιορισμένης στρωματογραφίας των παλαιών ανασκαφών.
Και στην αρχαιολογική αυτή συζήτηση επεμβαίνει ανασκαφικά ο Παπαποστόλου: αντί να επεκτείνει την έρευνα που είχε ήδη αναλάβει στην αγορά, προσθέτοντας επιπλέον εύσημα στην ανασκαφική του δραστηριότητα με την αποκάλυψη και
άλλων κτηρίων, αποφασίζει με επιστημονικά κίνητρα και μόνο να συνεχίσει σε βάθος την ανασκαφή του ιερού (εικ. 4). Η έρευνα στα βαθύτερα στρώματα του ναού
του Απόλλωνος ήταν ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα, πρακτικά και ουσιαστικά. Καθώς ο χώρος ήταν σχεδόν απογυμνωμένος από τις προηγούμενες επεμβάσεις, έκανε
στρωματογραφικές τομές σε καίρια σημεία τα οποία επέλεξε μετά από βαθιά μελέτη
της παλαιάς έρευνας (εικ. 5). Μαζί με ομάδα συνεργατών, ειδικών στη μελέτη του
υλικού, εξέτασε τα συνευρήματα σε κάθε στρώμα και ήλεγξε τη διαδοχή των εποχών
(εικ. 6). Τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την καταγραφή της ανασκαφικής
μαρτυρίας και την ερμηνεία των αρχαιολογικών ευρημάτων κάτω από τον ναό του
Απόλλωνος ήταν ανατρεπτικά και άνοιξαν νέους δρόμους στην έρευνα.
Μετά τον επανακαθορισμό των στρωματογραφικών οριζόντων από τον Παπαποστόλου (εικ. 7) η εικόνα που έχουμε σήμερα για το ιερό του Θέρμου, όπως παρουσιάζεται στο υπό συζήτηση βιβλίο, είναι η εξής: Σύμφωνα με τα νέα ανασκαφικά
δεδομένα, τα αρχαιότερα για την ώρα κατάλοιπα εγκατοίκησης στον Θέρμο είναι
κοιλότητες ημιυπόγειων καλυβών κάτω από το Μέγαρο Α, οι οποίες ανήκουν πιθανότατα στον Μεσοελλαδικό ορίζοντα του ιερού (2000-1600 π.Χ.), αν όχι στον πρωιμότερο. Ας σημειωθεί ότι, παρόλο που και ο Ρωμαίος είχε μιλήσει για ίχνη καλυβών
στον χώρο, η αρχική πλάνη του Σωτηριάδη ότι τα ορύγματα ήταν τάφοι, διατηρούσε
έως πρόσφατα το ερώτημα, αν το Μέγαρο Α μετατράπηκε σε Ηρώο.
Περί το τέλος της Μεσοελλαδικής εποχής στην ίδια θέση δημιουργείται ένας
μόνιμος οικισμός (εικ. 8), οποίος ανθεί κατά την επόμενη περίοδο, την Υστεροελλαδική (1600-1100 π.Χ.). Τα κτήρια του οικισμού κατασκευάστηκαν σε διαδοχικές
περιόδους. Από τα παλαιότερα, περισσότερο γνωστό και πιο σημαντικό από όλα,
είναι το Μέγαρο Α ( εικ. 9 ), το οποίο ήταν έδρα αρχηγού ή κτήριο συναντήσεων της
κοινότητας, ενώ απαντούν και άλλα ιδιόμορφα κτίσματα.
Ο προϊστορικός οικισμός στον οποίο ανήκει το Μέγαρο Α καταστρέφεται λίγο
μετά το τέλος της Υστεροελλαδικής εποχής. Στις αρχές της επόμενης περιόδου, της
Υπομυκηναϊκής (1100-1050 π.Χ.) κτίζεται στον Θέρμο το Μέγαρο Β, που απαντά
κάτω από τα ερείπια του ναού του Απόλλωνος (εικ. 1, 3, 7). Αποτελεί τη διάδοχη
αρχηγική έδρα στο χώρο και το κτήριο συναθροίσεων της κοινότητας, προ του οποίου τελούνταν και λατρευτικές πράξεις. Πρόκειται για ένα κτήριο που αποδείχθηκε
ότι κτίστηκε ως κανονικό και όχι ως άτυπο ορθογώνιο, όπως υποστήριξε ο Ρωμαίος,
και ήταν εξαρχής μοναδικά μακρύ, ένα από τα αρχαιότερα δείγματα στενόμακρων
πολύχωρων κτηρίων στην Ελλάδα (εικ. 10).
Το Μέγαρο Β καταστρέφεται εντός της πρώιμης Εποχής του Σιδήρου, στα τέλη του
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9ου με αρχές του 8ου αι. π.Χ. Τότε ο χώρος ανάμεσα στους γκρεμισμένους τοίχους του
αφιερώθηκε αποκλειστικά στη λατρεία. Το βόρειο δωμάτιο του Μεγάρου Β διατηρήθηκε
ως ιερός οίκος και στο εσωτερικό του υπόλοιπου κτηρίου κατασκευάστηκε πολύ μεγάλη
εστία-βωμός για ολόκαυστες θυσίες, όπου η στάχτη παρέμενε επί τόπου (εικ. 11). Από το
εκτεταμένο και παχύ αυτό στρώμα του βωμού τέφρας προέρχονται χάλκινα αναθήματα
που χρονολογούνται πριν από την οικοδόμηση του ναού του Απόλλωνος (εικ. 12).
Με την πάροδο του χρόνου, η λειτουργία της εστίας είχε ως αποτέλεσμα την
άνοδο και εξάπλωση του σωρού της τέφρας και ως εκ τούτου την κάλυψη των ερειπίων του κτηρίου. Γι αυτό, στις αρχές του 7ου αι. π.Χ., τοποθετούνται πλάκες σε ελλειψοειδή διάταξη εξωτερικά, προκειμένου να ορίσουν τον ιερό χώρο, ο οποίος πλέον
αποκτά σαφέστερα τον χαρακτήρα του τεμένους. Οι λίθοι αυτοί, όπως ήδη ανέφερα,
ερμηνεύτηκαν από τους παλαιότερους ερευνητές ως βάσεις ξύλινων κιόνων, δηλαδή
το περιστύλιο του κτηρίου. Όμως η στρωματογραφική έρευνα του Παπαποστόλου
(εικ. 3, 7) απέδειξε ότι οι πλάκες τοποθετήθηκαν, όταν το Μέγαρο Β είχε πλέον καταστραφεί και καταχωθεί. Όπως προκύπτει λοιπόν, το Μέγαρο Β δεν μετατράπηκε
ποτέ σε ναό με περιστύλιο, ούτε το διαδέχθηκε άμεσα ο ναός του Απόλλωνος που
κτίστηκε επάνω σε αυτό. Μεσολάβησε η περίοδος της υπαίθριας λατρείας στο βωμό
τέφρας και σε άλλα κατασκευάσματα-μαρτύρια λατρείας (εικ. 7α), η οποία σταδιακά
απέκτησε σύνθετο και υπερτοπικό χαρακτήρα.
Κατά τον Θουκυδίδη, οι Αιτωλοί είχαν αναπτύξει τη δυνατότητα να δρουν από
κοινού σε περίοδο κινδύνου, μαρτυρία που υποδηλώνει τη στοιχειώδη λειτουργία
άτυπου Κοινού ήδη από τον 5ο αι. π.Χ. Όμως η τέλεση ολόκαυστων θυσιών στο
μεγάλο βωμό τέφρας μαρτυρεί, κατά τον ανασκαφέα, ότι ο Θέρμος ήδη από τον 8ο
αι. π.Χ. είχε αρχίσει να διαδραματίζει, στην κεντρική τουλάχιστον Αιτωλία, θρησκευτικό-λατρευτικό ρόλο κοινοτικό, έργο ισότιμων κοινοτήτων, που συνέβαλε στη συνοχή των ομάδων και στην εξέλιξη προς τη δημιουργία της Συμπολιτείας, η θεσμική
λειτουργία της οποίας μαρτυρείται για πρώτη φορά επιγραφικά το 367 π.Χ.
Σύμφωνα με τα ανασκαφικά δεδομένα, την εποχή αυτή στον Θέρμο λατρεύεται ο
Απόλλων με την αρχική πολεμική του ιδιότητα που μας είναι γνωστή από τον Όμηρο, δηλαδή ως θεός που στέλνει αλλά και αποτρέπει το κακό. Ειδικότερα ως Θέρμιος
Απόλλων έχει αναπόσπαστο στοιχείο το πυρ που καταστρέφει αλλά και ανανεώνει.
Και στον Θέρμο πυρ και θερμότης είναι αναπόσπαστα στοιχεία του τόπου, όπως δηλώνει τόσο το όνομά του, όσο και οι ολόκαυστες θυσίες που τελούνται στο ιερό τέμενος. Παράλληλα, οι νεότερες ανασκαφές ανέδειξαν και μια άλλη εξέχουσα πτυχή της
λατρείας του Απόλλωνος που έχει σχέση με τη λατρεία των κοινοτήτων και την προστασία των ετήσιων συνόδων, κατά τις οποίες τελούνταν και οι ενηλικιώσεις των νέων.
Αδιάψευστα αρχαιολογικά τεκμήρια των ιεροπραξιών ενηλικίωσης είναι η ανεύρεση στον Θέρμο, όσο πουθενά αλλού, τόσο πολλών σφηκωτήρων κόμης, δηλαδή κοσμημάτων πλοκάμων και βοστρύχων, που αφορούν το έθιμο της αφιέρωσής τους κατά
τις τελετές ενηλικίωσης. Ο συγγραφέας θεωρεί ότι όλη η διαδικασία της ανάπτυξης
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της κόμης, η κουρά και η αφιέρωσή της με τον σφηκωτήρα, πέρα από το συμβολισμό
της μετάβασης των νέων από την εφηβική ηλικία στην κοινωνία των ενηλίκων, απηχεί
και την ανάμνηση των μυθικών κατοίκων της Αιτωλίας, των Κουρήτων, γνωστών από
τον Όμηρο. Ο μακρυμάλλης νεαρός κυνηγός στη ζωγραφιστή πλάκα της αρχαϊκής
εποχής από τον Θέρμο (εικ. 13) αποτελεί κατά τον ίδιο αρχετυπική μορφή ενηλικιούμενου νέου με αναφορά στους Κουρήτες, που είναι συνώνυμοι των επικών νέων.
Στον Θέρμο βρέθηκαν και άλλες πήλινες πλάκες των αρχαϊκών χρόνων με γραπτές μυθολογικές παραστάσεις, οι οποίες θεωρούνται επίσης από τα πρώτα δείγματα
της μεγάλης ζωγραφικής (εικ. 14α.β.γ). Έγιναν γνωστές στη διεθνή βιβλιογραφία ως
μετόπες ξύλινου θριγκού δωρικού ναού, γιατί αποδόθηκαν στο θριγκό του πρώιμου
αρχαϊκού ναού του Απόλλωνος Θερμίου, ο οποίος, κατά τους παλαιότερους ερευνητές, είχε ξύλινο περιστύλιο. Όμως σύμφωνα με τις νεότερες ανασκαφές του Παπαποστόλου, στα τέλη του 7ου αι. π.Χ (625-600 π.Χ.), στη θέση του Μεγάρου Β και επάνω
στο βωμό-τέφρας κτίστηκε αρχικά μόνο ένας επιμήκης μονόχωρος οίκος με μεσαία
κιονοστοιχία χωρίς περίσταση κιόνων (εικ. 15α). Ο ναός απέκτησε περιστύλιο αργότερα, το οποίο περιέβαλε τον αρχαϊκό μονόχωρο οίκο, που έκτοτε αποτέλεσε τον
σηκό του ναού του Απόλλωνος (εικ. 15β). Ως εκ τούτου, σήμερα θεωρείται ότι οι αρχαϊκές μετόπες ήταν τοποθετημένες στον αρχικό ναό, στη σειρά, εν είδει ζωοφόρου,
πιθανότατα στο πάνω μέρος των τοίχων του σηκού. Εξίσου μοναδική τυπολογική
ιδιαιτερότητα παρουσιάζει και η πρόταση αναπαράστασης της στέγης του ναού από
τη συνεργάτιδα του καθηγητή Παπαποστόλου Gerhild Hübner με το πιθανά διακοσμημένο τύμπανο του αετώματος, τις λεοντοκέφαλες υδρορρόες και τα μέτωπα
ακροκεράμων με γυναικεία πρόσωπα δαιδαλικής τέχνης.
Πέρα από την ανασκαφική στρωματογραφία την οποία ο Παπαποστόλου εφάρμοσε εξαντλητικά και μελέτησε διεξοδικά με αποτέλεσμα να καλύψει τα κενά, ο ίδιος
στον Θέρμο ασχολήθηκε και με τη λεγόμενη «μυθολογική στρωματογραφία». Από
την αναμέτρηση των τοπικών μύθων με τις αρχαιολογικές ενδείξεις και την αναζήτηση των μεταξύ τους σχέσεων για τον προσδιορισμό της χρονολογικής τους ακολουθίας, προέκυψαν επίσης πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Πρώτα εξετάζεται ο
μύθος του επώνυμου γενάρχη των Αιτωλών, Αιτωλού, γιού του βασιλιά της Ηλείας,
ο οποίος αναφέρεται στη μετανάστευση και εγκατάσταση Ηλείων στην Αιτωλία υπό
τον Αιτωλό. Όμως ο μύθος του Αιτωλού, αν και περιέχει το θεωρούμενο ως το αρχαιότερο συμβάν της Αιτωλικής γενεαλογίας, αποδεικνύεται ότι είναι μεταγενέστερος
του μύθου του Οξύλου, απογόνου του Αιτωλού, ο οποίος ανέλαβε να οδηγήσει τους
Ηρακλείδες στην Πελοπόννησο. Όπως προκύπτει, ο μύθος του Ηλείου Αιτωλού,
αν και προγόνου του Οξύλου, διαμορφώθηκε εκ των υστέρων για να εμφανιστεί η
εγκατάσταση του Οξύλου στην Ήλιδα ως επιστροφή των Ηλείων στο λίκνο τους
και όχι ως αιτωλική κυριαρχία. Η μυθική επιστροφή του απογόνου τού Αιτωλού,
Οξύλου, από την Αιτωλία στην Ηλεία αντανακλά πράγματι σχέσεις της περιόδου
των Σκοτεινών χρόνων (11ος-8ος π.Χ.), στην οποία ανήκει το Μέγαρο Β, ενώ απηχεί
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και στοιχεία της εποχής των μετακινήσεων πληθυσμών κατά την πρώιμη Εποχή του
Σιδήρου, όταν καταστρέφεται το Μέγαρο Α (11ος αι. π.Χ.).
Με τη εποχή του Μεγάρου Β συνδέεται η εισαγωγή και παραγωγή της χειροποίητης αμαυρόχρωμης κεραμικής (εικ. 16), η οποία απαντά στη Μακεδονία, Ήπειρο,
Αιτωλοακαρνανία και ευρύτερα στο βορειοδυτικό χώρο, όπου ανιχνεύονται κοινά
χαρακτηριστικά της γνωρίσματα. Η επίδραση του βορειοδυτικού αυτού ρυθμού κεραμικής είναι φανερή και στα γεωμετρικά αγγεία Δυτικής Ελλάδος, κέντρα προσπορισμού των οποίων θεωρούνται και οι αποικίες που ίδρυσαν οι Ηλείοι στην Ήπειρο
κατά τον 8ο αι. π.Χ. Αν και οι αποικίες περιήλθαν στους Ηπειρώτες τον 4ο αι. π.Χ., εν
τούτοις, η παράδοση των Ηλείων αποίκων για την προέλευσή τους από τον αιτωλικής
καταγωγής μυθικό Όξυλο δεν λησμονήθηκε, όπως μαρτυρεί ανάθημα στον Ηρακλέα
Σωτήρα από τις ανασκαφές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στην Κασσώπη, το οποίο
χρονολογείται αμέσως μετά το 130 π.Χ. Στο επίγραμμα, τρεις αξιωματούχοι από την
πρώην ηλειακή αποικία Βουχέτιο αναγράφουν με αυταρέσκεια ότι είναι απόγονοι του
Οξύλου, του «παλαίχθονος», γεγονός που αποδεικνύει τους ισχυρούς δεσμούς μεταξύ
των κατοίκων των ανωτέρω περιοχών και ερμηνεύει τις πολιτισμικές αλληλεπιδράσεις
που αποκαλύπτει η μελέτη των ευρημάτων. Μεταξύ αυτών και τα αγγεία της Ολυμπίας
την εποχή του Μεγάρου Β του Θέρμου, τα οποία είναι όμοια με τα αιτωλικά και τα
άλλα της βορειοδυτικής Ελλάδος. Στον ίδιο στρωματογραφικό ορίζοντα εντάσσεται
και η έναρξη της λατρείας του Διός στην Ολυμπία με τη δημιουργία ομοίως βωμού
τέφρας. Όπως επισημαίνει ο Παπαποστόλου, «θα μπορούσαμε να δεχθούμε ότι τα αρχαιότατα κατάλοιπα της λατρείας στην Ολυμπία και το Μέγαρον Β της πρώιμης Εποχής του Σιδήρου στο Θέρμο είναι τα αρχαιολογικά μαρτύρια του μύθου του Οξύλου».
Από τα ανωτέρω είναι προφανές πόσο πολύτιμα τεκμήρια προσφέρουν τα στρωματογραφικά δεδομένα των ανασκαφών του Παπαποστόλου στον Θέρμο, όχι μόνο
για το ίδιο το ιερό αλλά και για ολόκληρο το βορειοδυτικό ελλαδικό χώρο και ευρύτερα για την επιστήμη της Αρχαιολογίας. Ειδικότερα αναφέρω την ανεύρεση χάλκινου ειδωλίου ιππέα βορειοδυτικού εργαστηρίου (εικ. 17), με παράλληλα και στη
Δωδώνη, το οποίο χρονολογείται περί το 700 π.Χ. και επιτρέπει στον συγγραφέα να
υποθέσει ότι οι ιππικοί αγώνες είχαν αρχίσει στον Θέρμο (και σε άλλα ιερά) παλαιότερα από την επίσημη εισαγωγή του αθλήματος στην Ολυμπία το 648 π.Χ. Επισημαίνω επίσης πόσο σημαντική είναι για τη μελέτη της χειροποίητης κεραμικής της
βορειοδυτικής Ελλάδος, το πλήθος της οποίας είναι στρωματογραφικά αδέσποτο,
η καταγραφή των οστράκων της στον Θέρμο κατά αρχαία στρώματα, ώστε να είναι
δυνατή η ένταξή τους σε ασφαλώς χρονολογημένα σύνολα.
Αναμένοντας τη δημοσίευση της κεραμικής του Θέρμου από τους Diana και
Kenneth Warlde, όπως και των υπόλοιπων ευρημάτων από τους άλλους συνεργάτες του, θα ήθελα, κλείνοντας, να τονίσω ότι είμαστε ευγνώμονες στον καθηγητή
Παπαποστόλου που επέλεξε να περιορίσει προσωρινά την εντατική συνέχιση της
αποκάλυψης γνωστών και άγνωστων τυχόν μνημείων του Θέρμου προκειμένου να

ΝΕΌΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΙΕΡΌ ΤΟΥ ΘΈΡΜΟΥ: ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΈΣ ΈΡΕΥΝΕΣ ΠΕΡΙΌΔΟΥ 1983-2015

315

ασχοληθεί εγκαίρως με τη δημοσίευση των ανεσκαμμένων. Και οι αρχαιολόγοι-ανασκαφείς γνωρίζουμε πολύ καλά πόσο δύσκολο είναι αυτό. Γιατί όσο ευχάριστη είναι
η ανασκαφή με την αποκάλυψη νέων μνημείων και ευρημάτων, τόσο βασανιστική
είναι η συγγραφή με την επίλυση των προβλημάτων και τη σύνθεση των δεδομένων.
Όμως ο Παπαποστόλου αισθανόμενος το επιστημονικό χρέος του επέλεξε αντί για
τη λάμψη του ανασκαφέα την απομόνωση της βιβλιοθήκης, όπου αφοσιώθηκε στη
μελέτη του ανασκαφικού υλικού του χαρίζοντάς μας δύο σπουδαία βιβλία για το
πρώιμο ιερό: Θέρμος. Το Μέγαρο Β και το πρώιμο Ιερό, το 2008, που ήδη ανέφερα,
και το Early Thermos, το 2012. Ευχόμαστε να παραμείνει ακμαίος ώστε να συνεχίσει
την ανασκαφική έρευνα στον Θέρμο και να ολοκληρώσει την τελική δημοσίευση του
ιερού των ιστορικών χρόνων. Προς το παρόν, είμαστε ευτυχείς που έχουμε από το
2014 στα χέρια μας την ανασκαφικά τεκμηριωμένη και γι αυτό εξαιρετικά σημαντική
και πολύτιμη επισκόπηση των μνημείων και των ζητημάτων του Θέρμου στο νέο του
βιβλίο, Το Ιερό του Θέρμου στην Αιτωλία, την παρουσίαση του οποίου θα ολοκληρώσει στη συνέχεια ο Νίκος Κατσικούδης.

ΑΠΌ ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΌ ΙΕΡΌ ΣΤΟ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΌ ΚΈΝΤΡΟ

Νικόλαος Κατσικούδης
Αναπληρωτής καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής και Ρωμαϊκής Τέχνης

Η μνημειακή εξέλιξη των λατρευτικών κτηρίων και των οικοδομημάτων της αγοράς
από την κλασική περίοδο έως την ύστερη Ελληνιστική εποχή προβάλλει την αμφίδρομη σχέση λατρείας και πολιτικής, σχέση που ανέδειξε τον χαρακτήρα και την
ακτινοβολία του ιερού με την προαγωγή του σε παναιτωλικό κέντρο. Η στρωματογραφική αλληλουχία στον Θέρμο από τη Μέση Εποχή του Χαλκού έως τον ύστερο 7ο
αι. π.Χ. αποκάλυψε τη συνέχεια εγκατάστασης και εξέλιξης που αρθρώνεται σε τρεις
μεγάλες τομές: του τέλους της Εποχής του Χαλκού – αρχής της Εποχής του Σιδήρου
με την κατασκευή του Μεγάρου Β, των αρχών του 8ου αι. με την ίδρυση «βωμού τέφρας» ολόκαυστων θυσιών και του τέλους του 7ου αι. π.Χ., όταν αρχίζει η οικοδόμηση μνημειωδών λατρευτικών κτηρίων και αναδεικνύεται ο Θέρμος ως κοινοτικό ιερό
υπερτοπικής λειτουργίας στην κεντρική Αιτωλία. Στη θέση του παλαιού Μεγάρου
Β και του βωμού τέφρας κατασκευάστηκε στο τελευταίο τέταρτο του 7ου αι. π.Χ. ο
ναός του Απόλλωνος Θερμίου (εικ. 18). Πρόκειται για έναν επιμήκη σηκό με κεντρική κιονοστοιχία, ανοικτό εμπρός και ίσως με οπισθόδομο, ωστόσο χωρίς περίσταση
κιόνων, όπως είχε ερμηνεύσει η παλαιά ανασκαφική έρευνα. Τα ερείπια του ναού του
Απόλλωνος ανήκουν στην τελική αρχιτεκτονική μορφή ενός περίπτερου ναού με
δεκαπέντε κίονες στις μακριές και πέντε στις στενές πλευρές και χρονολογείται στο
τέλος του 3ου – αρχές 2ου αι. π.Χ. Πήλινα αρχιτεκτονικά μέλη προέρχονται από την
κεράμωση επισκευής του σηκού κατά το πρώτο μισό του 5ου αι. π.Χ. Η εισαγωγή της
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λατρείας του πολυώνυμου θεοῦ έγινε σε κρίσιμη συγκυρία για τον τόπο, μετά από
την καταστροφή της αρχηγικής εγκατάστασης του Μεγάρου Β. Ο Απόλλων είναι
δεινός πολεμικός θεός, δίσημος και άστατος, με αντιθετικές όψεις: στέλνει τον όλεθρο και εκδικείται, ταράζει τους ανθρώπους (λαοσόος), αλλά είναι ο ίδιος που μπορεί
να αποτρέψει το κακό (ἀλεξίκακος), να θεραπεύσει και να σώσει. Ο Απόλλων είναι
ο προστάτης της χώρας και των περικτιόνων ανθρώπων, της αγροτικής και ποιμενικής ζωής, του κυνηγιού, θεός του εξιλασμού και της λύτρωσης που συνδέεται στον
Θέρμο με το πυρ και την θερμότητα, ιδιότητες του θεού οι οποίες ανιχνεύονται στη
λατρεία του Απόλλωνος Λυσείου. Σε υψηλότερο άνδηρο στα ανατολικά είχε κτιστεί
ο πρόστυλος ναός του Απόλλωνος Λυσείου (εικ. 19) από τον οποίο σώζεται μόνο το
νότιο τμήμα του σηκού με δύο εισόδους σε βαθύ πρόναο και με πρόσταση κιόνων. Οι
τοίχοι του κτηρίου ήταν κτισμένοι με μεγάλες πώρινες λιθοπλίνθους. Πήλινες μετόπες
και αρχιτεκτονικά μέλη έχουν αποδοθεί στον ναό και χρονολογούνται από τον 6ο έως
τον 4ο αι. π.Χ. Από τον χώρο του Λυσείου προέρχονται ευάριθμες πλάκες με παραστάσεις ζώων, πραγματικών ή μυθικών. Ο Παπαποστόλου σε μία ιδιαίτερα σημαντική
μελέτη του για την πρώιμη μνημειακή ζωγραφική τεκμηρίωσε με υποδειγματικό τρόπο
τη σχέση των γραπτών πήλινων πινάκων του Θέρμου με τους ξύλινους ζωγραφικούς
πίνακες της αρχαϊκής εποχής. Τα έργα αυτά είναι χαρακτηριστικά δείγματα της μονοχρωματικής ζωγραφικής (colores singuli) που αναφέρει ο Πλίνιος (ΝΗ 35, 15), χωρίς
να είναι βέβαιο ότι ο ιστορικός γνώριζε τις αρχαϊκές μορφές της ελληνικής τέχνης.
Τα χρωματολογικά στοιχεία στη μονοχρώματη τεχνική παράγονταν με την ανάμειξη
περισσότερων στοιχείων, αλλά χρησιμοποιούνταν χωρίς τονικές διαβαθμίσεις, χωρίς
αραίωση και πύκνωση της χρωματικής ύλης, ενώ οι μορφές αποκτούσαν μεγαλύτερη
γαιώδη χρωματική ποικιλία. Η χρονολόγηση του κτηρίου του Απόλλωνος Λυσείου
δεν προκύπτει από τα ανασκαφικά δεδομένα, όμως τεχνικά χαρακτηριστικά και αρχιτεκτονικές μορφές οδηγούν στην ελληνιστική εποχή. Ο Παπαποστόλου διατυπώνει
και την ελκυστική υπόθεση περί του σύνναου Διονύσου, που φέρει επίσης την επίκληση Λυαίος και Λύσιος, ερμηνεύοντας και τις δύο θύρες εισόδου ίσως σε δίδυμο σηκό.
Την ίδια εποχή κτίσθηκε στον ίδιο χώρο βορειοδυτικά ναός αφιερωμένος πιθανώς
στην Αρτέμιδα, γεγονός που υποδηλώνει την εξυπηρέτηση λατρευτικών αναγκών περισσότερων κοινοτήτων. Το σωζόμενο κτίσμα ίσως ανήκει στην Ελληνιστική εποχή (εικ.
20) και η απόδοση στην Αρτέμιδα είναι υποθετική, επειδή στον Θέρμο δεν υπάρχει καμιά
αρχαία μαρτυρία για λατρεία της θεάς. Ωστόσο αποτελεί ελκυστική υπόθεση ότι η ὁμότροφος Ἀπόλλωνι ήταν παρούσα στο ιερό ως προστάτις των νεανίδων κατά τις τελετές
μετάβασης στον έγγαμο βίο. Σημειώνουμε στο σημείο αυτό την ύπαρξη ιερού της Ἀρτέμιδος Ἁγεμόνας στη σημερινή κοινότητα της Αγίας Σοφίας, κοντά στον Θέρμο. Σε νομισματικές εκδόσεις του κοινού των Αιτωλών αποτυπώνεται η κεφαλή της Αρτέμιδος στον
τύπο της κυνηγέτιδος. Ο Παπαποστόλου αμφισβητεί την άποψη ότι ο Απόλλων καταφθάνει στον Θέρμο μετά από την Αρτέμιδα ως γιος ή πάρεδρος της μεγάλης γυναικείας
θεότητας και ως συνέχεια του δυαδικού σχήματος της κρητομυκηναϊκής παράδοσης.
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Μία τέταρτη τομή παρατηρείται από τα τέλη του 4ου και τις αρχές του 3ου αι. π.Χ.,
όταν ο χώρος του παναιτωλικού πλέον ιερού συνδέεται αρχιτεκτονικά σε ενιαίο σύνολο με την πολιτική αγορά, όπου οργανώνεται ο χώρος με την ανοικοδόμηση των
στοών και του βουλευτηρίου, καθώς και με τις εξέδρες (εικ. 2.21). Το νεοσύστατο
κοινό των Αιτωλών αποκτά τώρα μνημειώδες θρησκευτικό και πολιτικό κέντρο. Η
σημερινή πρόσβαση στον αρχαιολογικό χώρο γίνεται από την πλαγιά με βαθμιδωτό
μονοπάτι που κατηφορίζει διαμέσου των αρχαίων ανδήρων. Στην αρχαιότητα όμως
οι επισκέπτες που έρχονταν από βορρά, κατέληγαν στη βόρεια πύλη του τείχους
πίσω από τον ναό του Απόλλωνος και όσοι έρχονταν από τα ανατολικά μέρη της Τριχωνίδος ή από τη Ναύπακτο και τις κοιλάδες του Ευήνου, εισέρχονταν στην αγορά
από τη νοτιοδυτική πύλη του περιβόλου.
Το τείχος, το οποίο περιβάλλει το ιερό και την αγορά, αποτελεί το νεότερο μνημειακό έργο που σώζεται στον χώρο και τον περικλείει από βορρά, τη δυτική και τη
νότια πλευρά, ενώ η ανατολική ήταν προστατευμένη από το ύψωμα του Μεγαλάκκου. Κτισμένο κατά το ψευδοϊσόδομο σύστημα διέθετε ορθογώνιους πύργους και
δύο κυκλικούς στη νοτιοδυτική πύλη. Η μορφολογία του τείχους και οι ιστορικές
συγκυρίες υποδεικνύουν την κατασκευή του μετά από τη γαλατική επιδρομή το 279
π.Χ. ή το πιθανότερο μετά από τις καταστροφικές επιθέσεις του Φιλίππου Ε΄ (218
και 207 π.Χ.). Η ανασκαφική έρευνα είναι αναγκαία για την ακριβή χρονολόγησή
του. Ο περίβολος προστάτευε δύο μεγάλους τομείς: τον στενόμακρο της πολιτικής
αγοράς και του παλαιότερου ιερού σε ενιαία χωρορρυθμική σύνθεση και τον ευρύ
προς δυσμάς χώρο, τον οποίο πλαισιώνει από νότια μεγάλο στωικό οικοδόμημα, το
μόνο που σώζεται στη μεγάλη αυτή έκταση αλλά δεν έχει ερευνηθεί.
Καθοριστική σημασία για τη διαμόρφωση της αγοράς είχε κυρίως η θέση του μεγάλου ναού του Απόλλωνος στο βορειοανατολικό άκρο του περιβόλου με όψη προς
Ν. Η αγορά διέθετε «βουλευτήριο» και το επίμηκες διάστημα μεταξύ του ιερού και
του βουλευτηρίου σχημάτιζε την πλατεία οδό πλαισιωμένη από δύο σχεδόν ισομήκεις στοές με διπλή σειρά δωρικών κιόνων, που ήταν παράλληλες αλλά όχι ακριβώς
αντιμέτωπες. Η ανατολική και η δυτική στοά (εικ. 22) είναι από τις μεγαλύτερες στη
Δυτική Ελλάδα και το σχήμα τους απαντάται στην Κασσώπη, στο Μολύκρειον και
τη Νέα Πλευρώνα. Οι στοές κτίστηκαν στις αρχές του 3ου αι. και καταστράφηκαν το
218 ή 207 π.Χ., αλλά η ανατολική ανακατασκευάστηκε και καταστράφηκε εκ νέου το
167 π.Χ. Η πρόσοψη της ανατολικής στοάς ήταν το σκηνογραφικό βάθος των πολυάριθμων βάθρων και εξεδρών, ημικυκλικών ή πειόσχημων, που έφεραν ανδριάντες ή
στήλες με ψηφίσματα απονομής προνομίων σε ιδιώτες και χρονολογούνται στον 3ο
αιώνα, μετά το 270 π.Χ. (εικ. 23α-δ). Βάθρα ιδρύθηκαν και στον κενό χώρο προς Β
της ανατολικής στοάς συνεχίζοντας την πλαισίωση της στενόμακρης πλατείας. Με
εξαίρεση τη δημοσίευση των εξεδρών, εκκρεμεί η μελέτη των βάθρων που έφεραν
ανδριάντες και αγάλματα σε όρθια στάση, κυρίως χάλκινα γλυπτά αλλά και μαρμάρινα, καθώς και εικόνες έφιππων ηγεμόνων (εἰκόνα χαλκῆν ἐφ’ ἵππου), ιππάρχων και
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στρατηγών. Το απόγειο της Αιτωλικής Συμπολιτείας στην ελληνιστική εποχή δικαιολογεί όχι μόνο την ύπαρξη έργων τέχνης στην επικράτειά της (εικ. 24), αλλά και
την προέλευσή τους ακόμη και από τα πιο σημαντικά εργαστήρια. Τα κτήρια και ο
περιβάλλων χώρος μετατρέπονταν σε «εκθεσιακό» χώρο και οι επισκέπτες θαύμαζαν
τις επιδόσεις σπουδαίων καλλιτεχνών. Λειτουργούσε δηλαδή μια υπαίθρια γλυπτοθήκη, όπου ξεδιπλωνόταν παράλληλα η πολιτική ιστορία του Κοινού των Αιτωλών.
Ενδεικτικά αναφέρω τον ανδριάντα του ιππάρχου Παιδίου, έργο του Λυσίππου, καλλιτέχνης που γι’ άλλους είναι ο διάσημος Σικυώνιος χαλκοπλάστης του 4ου αι. π.Χ.
και για άλλους νεότερος συγγενής του, ο οποίος δημιούργησε στη διάρκεια του 3ου
αι. π.Χ. Τα αγάλματα έστεκαν επάνω στα βάθρα τους σε μία εντυπωσιακή πυκνότητα, ένας εικονικός πληθυσμός κοντά στους πραγματικούς επισκέπτες του ιερού και
συμπύκνωναν τη μνημονική δραστηριότητα της πολιτικής κοινότητας. Σημειώνω
στο σημείο αυτό μία ιδιαίτερη κατηγορία βάθρων: πρόκειται για δύο υψηλά τριγωνικά βάθρα που είχαν στηθεί στον χώρο προ του «βουλευτηρίου» (εικ. 25α.β). Τα
μέλη τους έχουν καταπέσει και εναπόκεινται κατά χώρα. Ορισμένα διακοσμούνται
με ανάγλυφες στρογγυλές ασπίδες. Τα τριγωνικά βάθρα ανακαλούν τη βάση της
Νίκης του Παιωνίου στην Ολυμπία και ανάλογο βάθρο στους Δελφούς.
Κορύφωση αυτής της πρακτικής αποτέλεσε η ανάθεση του αγάλματος της προσωποποιημένης Αιτωλίας. Ο Παπαποστόλου υπέδειξε την ανίδρυση του βάθρου της
Αιτωλίας εμπρός από δύο τοξοειδείς εξέδρες προ της ανατολικής στοάς (εικ. 26α). Το
άγαλμα της προσωποποίησης της Αιτωλίας δεν ήταν στημένο σε ημικυκλική εξέδρα,
όπως προτάθηκε στην έρευνα, αλλά επάνω σε μακεδονικές και γαλατικές ασπίδες
(εικ. 26β) και η μορφή του αναθήματος έχει απεικονιστεί σε νομισματικές εκδόσεις
των Αιτωλών. Στο πρώτο συνέδριο για το Αρχαιολογικό έργο στη Δυτική Ελλάδα
και τα Ιόνια Νησιά ο Γ. Σταμάτης παρουσίασε συγκριτική μελέτη αυτού του αγάλματος της Αιτωλίας με το αντίστοιχο των Δελφών.
Ο Παπαποστόλου τεκμηρίωσε με υποδειγματικό τρόπο την άποψη ότι το επίμηκες
σχήμα της αγοράς με τις στωικές πλαισιώσεις έχει μία μοναδική κανονικότητα και ακρίβεια στη σχεδίασή του, που το καθιστά αντιπροσωπευτικό και πρωτοποριακό επίτευγμα
αρχιτεκτονικής διαμόρφωσης κατά την Ελληνιστική εποχή. Η κανονικότητα και η γεωμετρική υφή της σύνθεσης δείχνουν συστηματικό και προγραμματικό σχεδιασμό με
ενιαία σύλληψη και πιστοποιούν τη νεωτεριστική αρχιτεκτονική οργάνωση έναντι του
παραδοσιακού τετραγωνισμού που παρατηρείται στην Ολυμπία ή στην Αγορά των Αθηνών. Η πλαισίωση του στενόμακρου χώρου με παράλληλες και επίπεδες αρχιτεκτονικές
προσόψεις κιονοστοιχιών, χωρίς επάλληλες διατάξεις, διασφάλιζε προοπτικές διόψεις
των κτηρίων, που αναδείκνυαν την πλαστική υπόσταση των οικοδομημάτων και εξουδετέρωναν τη μονοτονία της αξονικής γραμμικής διάταξης. Κατά τον Παπαποστόλου η
στωική πλαισίωση της στενόμακρης πλατείας προαναγγέλλει τις οδούς τις οποίες πλευρίζουν στοές που ανήκουν σε παρόδια κτήρια ή στην ίδια οδό, από τον 1ο αι. π.Χ. στην
Ιταλία και αργότερα στην Ανατολή. Ως ανάλογο παράδειγμα από την περιοχή αναφέ-
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ρεται η Αιτωλική Καλυδών, όπου η στοά του τέλους του 3ου αι. π.Χ. ή των αρχών του
2ου πλευρίζει οδό που οδηγεί στο πρόπυλο του ιερού και έχει απέναντι αντίστοιχη στοά.
Χαρακτηριστικό επίσης παράδειγμα αποτελούν οι αντωπές στοές στο νότιο τμήμα του
Ιερού της Δωδώνης, όπου διαμορφωνόταν μια πλατεία οδός με στωική πλαισίωση. Ο
ιδιαίτερος αυτός χωρορρυθμικός χαρακτήρας της πλατείας οδού την καθιστούσε κατάλληλη για πομπικές τελετουργίες και άλλες πράξεις μεταξύ του ναού στο βόρειο και του
«βουλευτηρίου» στο νότιο άκρο. Η οπτική σύνδεση ναού και «βουλευτηρίου» υπαινισσόταν και τη βούληση να συνδυαστεί το παλαιό ιερό με τη διοικητική έδρα του κοινού
των Αιτωλών. Στο σύνολο αυτό που επιτυγχάνει τη χωρορρυθμική ενότητα του παλαιού
ιερού με τη νέα αγορά ταιριάζει, σύμφωνα με τον Παπαποστόλου, ο όρος ἱερὰ ἀγορὰ,
προσδιορισμός ο οποίος μαρτυρείται σε επιγραφές της Δημητριάδος. Ο Θέρμος μπορεί
να θεωρηθεί δείγμα αντιπροσωπευτικό αλλαγής της χωρορρυθμικής αντίληψης που θα
καθορίσει τη διαμόρφωση των αγορών και των στωικών συγκροτημάτων της εποχής της
Δημοκρατίας στην Ιταλία και των αυτοκρατορικών Fora της Ρώμης. Η επιμήκης πλατεία
της αγοράς ίσως χρησίμευε και ως στάδιο για τους αγώνες δρόμου και όχι μόνο. Στη
βορειοδυτική άκρη της πλατείας της αγοράς υπάρχει κρήνη άντλησης που την αποτελεί
ορθογώνια δεξαμενή χωρίς στέγαση και κτίσθηκε προς τα τέλη του 4ου – αρχές του 3ου
αι. π.Χ. Δεύτερη πεντάκρουνος κρήνη αποκαλύφθηκε έξω από το νότιο τείχος. Η ένταση
στις σχέσεις με τη Μακεδονία οδήγησαν μεταξύ άλλων πολεμικών συγκρούσεων στις
δηώσεις στο Δίον και στη Δωδώνη το 219 π.Χ. και στην αντεπίθεση των Μακεδόνων
μαζί με τους Ηπειρώτες, οι οποίοι εισέβαλαν το επόμενο έτος στον Θέρμο και προκάλεσαν την καταστροφή της αγοράς. Η καταφθορά του Θέρμου ήταν το μεγαλύτερο πλήγμα που δέχθηκε το κοινό των Αιτωλών. Η καταστροφή του ιερού ολοκληρώθηκε με την
εκ νέου εισβολή του Φιλίππου το 207 π.Χ. Η πολιτική παρακμή και η οικονομική εξάντληση μαστίζουν έκτοτε την Αιτωλία έως τα μέσα του 2ου αι. π.Χ. Η αγορά του Θέρμου
καταστράφηκε και πάλι το 167 π.Χ. εξαιτίας των εσωτερικών συγκρούσεων και από τα
στρατεύματα του Αιμιλίου Παύλου.
Το ανασκαφικό και ερευνητικό έργο του Παπαποστόλου ανέδειξε την αμφίδρομη
σχέση του ιερού του Θέρμου και της εθνότητας των Αιτωλών. Την εποχή της Συμπολιτείας ο Θέρμος ήταν πλέον για το έθνος ό,τι η ακρόπολη για τις πόλεις-κράτη. Γι’ αυτό και
η παρατήρηση του Πολυβίου ότι ήταν τέτοιος ο τόπος του Θέρμου, ώστε «τῆς συμπάσης
Αἰτωλίας οἷον ἀκροπόλεως ἔχειν τάξιν», αναφέρεται βέβαια στη φυσική οχυρότητα αλλά
ηχεί και συμβολικά: υποδηλώνει ότι η σημασία του ιερού για το κοινό ήταν ανάλογη
εκείνης που είχαν οι ακροπόλεις με τους ναούς τους για τις πόλεις - κράτη της Ελλάδος.
Ο Παπαποστόλου κατόρθωσε να ανατρέψει εδραιωμένες αντιλήψεις, ιδιαίτερα της
περιόδου που συνήθως αποκαλείται «Σκοτεινοί Αιώνες», και να επιχειρηματολογήσει
πειστικά σχετικά με τον περίπτερο ναό του Απόλλωνος, τη μορφή του αρχαϊκού κτηρίου, για τη λατρεία και τον εθνοτισμό των Αιτωλών, τη χωρορρυθμική οργάνωση της
πλατείας αγοράς. Τα θεμέλια για τη συστηματική διερεύνηση της αγοράς έχουν πλέον
τεθεί, η αποκάλυψη της ανατολικής στοάς με ικανές τομές εντός και εκτός αυτής έχει
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ολοκληρωθεί και απομένει η νότια στοά και η ανασύσταση των υπολοίπων βάθρων
και των εξεδρών. Η ερευνητική διαδρομή του καθηγητή Παπαποστόλου διδάσκει ότι
η ποιότητα της επιστημονικής εργασίας δεν κρίνεται τόσο από το κατά πόσο αυτή
συνάδει με τις τρέχουσες ακαδημαϊκές τάσεις όσο από το επίπεδο της μεθοδολογίας
και της επιχειρηματολογίας της. Συνέδεσε παλαιά και νέα αρχαιολογικά ευρήματα με
τη μυθιστορική παράδοση και τα ιστορικά τεκμήρια σε υποδειγματικές μελέτες που
αναδεικνύουν τον αρχαιογνωστικό προορισμό της Αρχαιολογίας.

ΕΠΙΦΏΝΗΣΗ

Ιωάννης Παπαποστόλου
Ομότιμος Καθηγητής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Βρίσκομαι και πάλι με μεγάλη ευχαρίστηση στο Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων! Αν
και ο χώρος δεν είναι η μικρή αίθουσα όπου έκανα το μάθημα, αλλά νέο επιβλητικό
αμφιθέατρο, αισθάνομαι ότι ενώπιόν μου είναι τα έδρανα των σπουδαστών. Κύριε
Πρύτανη σας ευχαριστώ.
Ευχαριστώ για την τίμηση και τη χαρά που μου έδωσε η κοσμήτωρ της Φιλοσοφικής Σχολής, αγαπητή συνάδελφος Κατερίνη Λιάμπη, οργανώνοντας τη συνάντηση
αυτή περί της ανασκαφής του Θέρμου με την ευκαιρία της έκδοσης του τελευταίου
μου βιβλίου. Ευχαριστώ επίσης τον διευθυντή του Τομέα Αρχαιολογίας Γιάννο Λώλο
για τη συμμετοχή του και τον τιμητικό λόγο.
Παρακολουθήσαμε τις ομιλίες εξαίρετων συναδέλφων, της Ντίνας Γραβάνη και
του Νίκου Κατσικούδη. Η πληρότητα και η ευστοχία του λόγου τους με απαλλάσσουν από τυχόν ανάγκη να αναφερθώ ο ίδιος αναλυτικά στα αποτελέσματα και τα
συμπεράσματα της νέας ανασκαφής του Θέρμου.
Ο Θέρμος, από τα μεγάλα αρχαιολογικά σύνολα της Δυτικής Ελλάδας, ανασκάπτεται με ενδιάμεσες διακοπές εκατό δέκα οκτώ χρόνια, από το 1897 (εικ. 1). Η μελέτη
των μεγάλων ιστορικών τόπων δεν λήγει ποτέ οριστικώς, ακόμη και αν έχουν αποκαλυφθεί όλα τα μνημεία. Ο λόγος είναι κυρίως ότι ανανεώνονται διαρκώς τόσο οι ιστορικές θεωρήσεις όσο και οι μέθοδοι ερμηνείας, ενώ προστίθενται γενικώς νέες γνώσεις
ύστερα από τις πρώτες ανασκαφές. Και όπως σημείωσα στον Πρόλογο του βιβλίου στο
οποίο γίνεται σήμερα αναφορά, «κάθε γενεά αρχαιολόγων καλείται να προσεγγίσει τα
γνωστά μνημεία με τη δική της γνώση και μέθοδο». Ας τονισθεί όμως ότι καμία έρευνα
του παρελθόντος δεν σβήνει. Το έργο μένει και η προσφορά των παλαιότερων ερευνητών μας συνοδεύει. Στους πρώτους ανασκαφείς, τους καθηγητές Γεώργιο Σωτηριάδη
(1897-1908) και Κωνσταντίνο Ρωμαίο (1911-1932) αξίζει τιμή και σεβασμός.
Επειδή η ανασκαφή συνήθως αφαιρεί αρχαίες επιχώσεις και «σφραγισμένες»
στρώσεις καταλοίπων προς όφελος της αποκάλυψης και της περισυλλογής ευρημάτων, χρειάζεται ιδιαίτερη φροντίδα εκ μέρους των ανασκαφέων: πρέπει να γίνεται
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συστηματική έκθεση και λεπτομερής τεκμηρίωση με σχέδια και φωτογραφίες των
ανασκαφικών στοιχείων και να διασώζονται, όσο είναι δυνατό, μέσα στη γη οι «μάρτυρές» τους. Και αυτό έγινε στον Θέρμο.
Η νέα έρευνα άρχισε το 1983 και ήταν πράγματι κατά μεγάλο μέρος συνέχιση της
παλαιάς ανασκαφής. Η εξέταση των στοιχείων κυρίως ως προς τις χρονολογήσεις έγινε με εξαντλητική στρωματογραφική ανίχνευση στα βαθύτερα επίπεδα του οικισμού
της Εποχής του Χαλκού, του ιερού της Εποχής του Σιδήρου και των Αρχαϊκών χρόνων.
Ορισμένα συμπεράσματα των παλαιών ανασκαφών άλλαξαν και δημιουργήθηκε μέχρι
μεγάλου βαθμού νέα εικόνα της μνημειακής και μέσω αυτής της πολιτικοκοινωνικής
εξέλιξης από την Εποχή του Χαλκού έως τα χρόνια της ίδρυσης και της λειτουργίας της
Αιτωλικής Συμπολιτείας που είχε ως θρησκευτικό και πολιτικό κέντρο της τον Θέρμο.
Θα περιορισθώ να συνοψίσω την εξέλιξη αυτή θυμίζοντας τις μεγάλες ιστορικές
τομές. Πρώτον αυτή του τέλους της Εποχής του Χαλκού με την καταστροφή του
οικισμού και του αρχηγικού του κτιρίου, του Μεγάρου Α (εικ. 8. 9), και την ίδρυση
κατά την αρχή της Εποχής του Σιδήρου αρχηγικής εγκατάστασης με την οικοδόμηση
νέου μεγάλου κτιρίου, του Μεγάρου Β και βοηθητικών θαλάμων, ως έδρας αρχηγού
της ευρύτερης περιοχής (εικ. 10). Η νέα ανασκαφή έδειξε ότι το κτίριο αυτό δεν απέκτησε ποτέ περιστύλιο ούτε μετατράπηκε σε ναό όπως ήθελε η παλαιά ανασκαφή.
Η δεύτερη τομή έγινε στις αρχές του 8ου αι. π.Χ., όταν η εγκατάσταση καταστρέφεται και ιδρύεται μεγάλος βωμός τέφρας που λειτουργεί ανάμεσα στους τοίχους του
ερειπωμένου Μεγάρου Β (εικ. 11). Όλα δείχνουν ότι ο βωμός τέφρας με τα κατάλοιπα ολόκαυστων θυσιών κατά χώραν, σχετίζεται με τη νέα λατρεία του Απόλλωνος. Ο
τρίτος μεγάλος σταθμός χρονολογείται προς το τέλος του 7ου αι. π.Χ.: τότε αρχίζει
η οικοδόμηση μνημειωδών λατρευτικών κτιρίων και συγκεκριμένα του πρώτου ναού
του Απόλλωνος, απλού σηκού με εσωτερική κιονοστοιχία (εικ. 15α), ίσως και άλλων
δύο ναών. Η αλλαγή συμβαδίζει με την ανάδειξη του Θέρμου ως κοινοτικού ιερού
υπερτοπικής ακτινοβολίας. Τέταρτο μεγάλο γεγονός, σύγχρονο της σύστασης της
Κοινού, είναι η ίδρυση, σε συνάφεια με το ιερό, της πολιτικής και συνάμα ἱερᾶς ἀγορᾶς
των Αιτωλών, βάσει νέου και πρωτοποριακού σχεδιασμού από τα τέλη του 4ου και τις
αρχές του 3ου αι. π.Χ. (εικ. 1, 2, 21, 27). ΄Υστερα από την καταστροφή εξαιτίας της μακεδονικής εισβολής, προς τα τέλη του 3ου αι. π.Χ., τα κτίρια επισκευάζονται και ο ναός
του Απόλλωνος αποκτά περιστύλιο (εικ. 7. 15β). Την ιστορική διαδρομή του Θέρμου
συντελεύει η τελική καταστροφή και η ερήμωση του τόπου κατά τον 2ο αι. π.Χ.: ήταν
οι συνέπειες της ήττας των Μακεδόνων, των ρωμαϊκών επεμβάσεων και της κατοχής,
των εσωτερικών συγκρούσεων και της εξάντλησης του Κοινού.
Οι ομιλίες που προηγήθηκαν φώτισαν και τη σημασία του Θέρμου στη Δυτική
Ελλάδα, γιατί Θέρμος και Δωδώνη αποτελούν δίδυμο ιερότητας και εθνοτισμού των
λαών της. Άλλωστε τον δυτικό ελληνικό κόσμο συνδέουν από την πρώιμη Εποχή
του Σιδήρου και κατά την κοσμογονική του 8ου αι. π.Χ. πολιτισμικά στοιχεία όπως η
αμαυρόχρωμη κεραμική, αποτέλεσμα επικοινωνίας και αποικισμών.
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Η ανασκαφή του Θέρμου μας έδωσε την ευκαιρία να σκιαγραφήσουμε το πρόσωπο που διαδραμάτισε η λατρεία στην κοινοτική συνοχή και στην εθνοτική ενότητα
των Αιτωλών και να ιχνηλατήσουμε την πορεία προς την ίδρυση του Κοινού. Το
γεγονός ότι στον Θέρμο δεν υπήρξε ποτέ πόλις και το πρώιμο ιερό δεν ήταν εξαρτημένο από αστικό κέντρο, όπως ήταν άλλα υπερτοπικά ιερά, αλλά ήταν δημιούργημα
συνεργίας ισότιμων κοινοτήτων, συνέβαλε στην προαγωγή του, στην αρχή ως κοινοτικού της κεντρικής Αιτωλίας και αργότερα ως παναιτωλικού ιερού. Η εξέλιξη αυτή
βοηθούσε στον εθνοτισμό, δηλαδή στις διεργασίες που οδηγούσαν στη συνειδητοποίηση των κοινών στοιχείων των Αιτωλών, όσο και των διαφορών τους από τους
άλλους. Αυτό σήμαινε κατά τους πρώιμους ιστορικούς χρόνους εθνοτική ενότητα
και η ενότητα αυτή ήταν μέχρι μεγάλου βαθμού υπέρτερη και ανεξάρτητη εκείνης
που επεδίωκε η εκδοχή (ιστορική ή μυθική) περί κοινής φυλετικής καταγωγής. Η
συμβίωση στους ίδιους τόπους και η συμμετοχή στα κοινά σφυρηλατούν δεσμούς
ισχυρότερους από τους συγγενικούς.
Η γνώση της εξέλιξης του Θέρμου έχει και άλλη γενική σημασία. Η ανασκαφή
αναδεικνύοντας τις τοπικές ιδιαιτερότητες αλλά και τις ομοιότητες με άλλα υπερτοπικά περιφερειακά ιερά, έχει γίνει ήδη σημείο αναφοράς ως προς την κατανόηση
ιστορικών θεμάτων, όπως της αλλαγής πολιτικοκοινωνικών δομών και λατρευτικών
επιλογών. Η συνεξέταση τελετουργικών καταλοίπων και πολιτικοκοινωνικών καταστάσεων είναι απαραίτητη. Οι ιστορικές μεταπτώσεις συνάπτονται συνήθως με
λατρευτικές μεταβολές και νέες τελετουργίες. Αυτές με τη σειρά τους, υπηρετώντας
την ισχύουσα πολιτικοκοινωνική κατάσταση, συντελούν όχι μόνο στην ενδυνάμωση αλλά και στη μετεξέλιξή της. Παράδειγμα της αμφίδρομης αυτής σχέσης είναι η
τελετουργία των ολόκαυστων θυσιών. Η εγκαθίδρυσή τους στο παλαιό αρχηγικό
κέντρο (εικ. 11), μετά από την πτώση του γύρω στο 800 π.Χ., έγινε για να εξαρθεί η
σημασία τους, ενώ οι ίδιες αφορούσαν ήδη ευρύτερη κοινοτική περιοχή και όχι μόνο
το παλαιό στενό περιβάλλον του Θέρμου. Με τον τρόπο αυτόν οι θυσίες εκείνες
συνέβαλαν στη συνοχή των κοινοτήτων της κεντρικής Αιτωλίας περί τον ιστορικά
δυναμικό τόπο του ιερού, με παράλληλο αποτέλεσμα την προαγωγή του σε υπερτοπικό, όπου ζυμώθηκε ο αιτωλικός εθνοτισμός. Αυτό ήταν προϋπόθεση για να ολοκληρωθεί μελλοντικά η ίδρυση του Κοινού.
Ορισμένα ευρήματα του Θέρμου με ευκρινή χαρακτήρα οδηγούν ερευνητές στην
ταύτιση όμοιων, αλλ’ ανερμήνευτων έως τώρα ευρημάτων άλλων τόπων: ο ἱερός λίθος του Θέρμου ιδρυθείς περί το 700 π.Χ. (εικ. 7α) βρίσκει παράλληλα διάσπαρτα
στην Ακαρνανία. Οι συνάφειες αυτές και η δυνατότητα που δίνουν στην προαγωγή
της έρευνας συγγενών ιερών τόπων, ήταν βασική συμβολή της νέας ανασκαφής, της
οποίας η απήχηση είναι ήδη αισθητή.
Από άποψη τέχνης το ιερό είναι κιβωτός πήλινης αχιτεκτονικής διακόσμησης από
την πρώιμη Αρχαϊκή έως και την Ελληνιστική Εποχή, καθώς και της μνημειώδους
Αρχαϊκής ζωγραφικής με τις παραστάσεις των πήλινων πλακών, των «μετοπών» (εικ.
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13, 14α-γ). Αργότερα, την Ελληνιστική Εποχή, ο Θέρμος έδωσε νεωτεριστικό δείγμα
προγραμματικής χωροταξικής οργάνωσης ιερού και αγοράς σε ενιαίο σύνολο (εικ. 1,
2, 27). Το πρότυπο αυτό χρησίμευσε ως βάση στην αρχιτεκτονική διαμόρφωση των
ρωμαϊκών αγορών, δηλ. στα fora της Ρώμης και άλλων πόλεων.
Αρχαϊκή μνημειώδης ζωγραφική, πήλινη αρχιτεκτονική διακόσμηση και Ελληνιστική
χωρορρυθμία είναι τρία πεδία στα οποία ο Θέρμος εκπρέπει στο αρχαιολογικό στερέωμα.
Η ανασκαφή άρχισε το 1897 υπό την αιγίδα της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας,
η οποία δεν έπαψε να προσφέρει κάθε δυνατότητα και άνεση στη διεξαγωγή της από την
αρχή έως και τις πρόσφατες δημοσιεύσεις των αποτελεσμάτων. Σε ειδικά θέματα, της
Κεραμικής και της αρχιτεκτονικής διακόσμησης ανέλαβαν συνεργασία και δημοσιεύσεις
οι συνάδελφοι Kenneth Wardle και Gerhild Hübner. Τα λίθινα εργαλεία δημοσίευσε ο
Χρήστος Ματζάνας, τα μεταλλικά ευρήματα θα παρουσιάσει η Μαρία Πατεράκη.
Τη στιγμή αυτή κατέχομαι από πλησμονή ευγνωμοσύνης για τη θερμή αποδοχή
της ανασκαφής από το Πανεπιστήμιό μας, το οποίο την ενστερνίσθηκε από τα πρώτα της βήματα, την ενέταξε στα ερευνητικά του προγράμματα, διέθεσε πιστώσεις
και μου πρόσφερε τη δυνατότητα βοήθειας τόσο από το προσωπικό του, όπως τον
σχεδιαστή του Τομέα Γιάννη Διαμαντόπουλο και τη Γραμματεία με τις άξιες υπαλλήλους Αγγελική Τσιάρα και Χαρίκλεια Νάκα, όσο και τους φοιτητές μου που παρακολούθησαν και εργάσθηκαν στην ανασκαφή. Από αυτούς άντλησα συστηματικούς
βοηθούς και συνεργάτες που έχουν αναλάβει τη δημοσίευση ευρημάτων και την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών.
Η αντίληψη της συνολικής ιστορικής θεώρησης, αυτή που υπαγορεύεται από το
γεγονός ότι η Αρχαιολογία είναι κλάδος της ευρύτερης Αρχαιογνωσίας, ήταν σταθερή σύντροφος του ανασκαφικού μας έργου. Η συνάρτηση αυτή είναι δεοντολογική
της μελέτης των αποτελεσμάτων των ανασκαφών. Τα αρχαιολογικά ευρήματα χρειάζονται ιστορική ερμηνεία και εξάρτηση από την ιστορική και τη φιλολογική παράδοση. Η δε ανασκαφή με την ποικιλία των ευρημάτων της δίνει την ευκαιρία στην
Αρχαιολογία να αποδείξει και να αναδείξει τον αρχαιογνωστικό της προορισμό και
της προσδίδει την ιδιότητα ενεργού ζωτικού συστατικού όχι μόνο της πνευματικής
αλλά και της κοινωνικής και της πολιτικής ζωής κάθε καιρού και τόπου.
Ιδιαίτερα τους τελευταίους ζοφερούς καιρούς και όχι μόνο στον τόπο μας αλλά
στον κόσμο όλο, όπου κατ’ εξοχήν επικρατεί η άμετρη Τεχνοκρατία, στον κόσμο της
Παγκοσμιοποίησης των ανιστόρητων και του Μονεταρισμού κυρίαρχων κρατών και
αγορών, η Αρχαιολογία που ζωντανεύει την παράδοση λαών και τόπων και η όλη Ιστορία που επισημαίνει τις αιτίες και τις συνέπειες «κρίσεων» άλλων εποχών, εμπλουτίζουν τα κριτήρια και χαρίζουν ασπίδα προστασίας της κοινωνίας των πολιτών.
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Ανασκαφή Θέρμου, ΠΑΕ 1983-2003, 2013, 2015, 2016 (ετήσιες ανακοινώσεις)
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Εικ. 1. Άποψη του αρχαιολογικού χώρου
του Θέρμου.

Εικ. 3. Κάτοψη του προϊστορικού
οικισμού, των μεγάρων Α και Β και των
φάσεων του ναού του Απόλλωνος.
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Εικ. 2. Κάτοψη του αρχαιολογικού χώρου
του Θέρμου.

Εικ. 4. Άποψη του προϊστορικού
οικισμού και του ναού του Απόλλωνος.
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Εικ. 5. Ανασκαφικές τομές κάτω από τον ναό του Απόλλωνος.
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Εικ. 6. Στρωματογραφική έρευνα κάτω από τον ναό του Απόλλωνος.
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Εικ. 7. Η αλληλουχία των ανασκαφικών στρώσεων κάτω από τον ναό του Απόλλωνος.
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Εικ. 7α. Ο ιερός λίθος ιδρυμένος επάνω από βόθρο θυσιών εμπρός από τον βωμό των
ολόκαυστων θυσιών.

Εικ. 8. Μέρος της εγκατάστασης του υστεροελλαδικού οικισμού προς Β του ναού.
Αναπαράσταση Diana Wardle.
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Εικ. 9. Το Μέγαρον Α απὸ ΝΑ, 1915.

Εικ. 10. Κάτοψη του Μεγάρου Β
(Σχ. Γ. Διαμαντόπουλος 1996).

Εικ. 11. Τα σωζόμενα κατάλοιπα της
στάχτης των ολόκαυστων θυσιών στο
εσωτερικό του Μεγάρου Β κάτω από
τον αν. τοίχο του σηκού του ναού.
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Εικ. 12. Χάλκινα ειδώλια ανδρικών μορφών 8ου - 7ου αι. π.Χ.

Εικ. 13. Πήλινες πλάκες με πρώιμες αρχαϊκές ζωγραφικές παραστάσεις
(οι λεγόμενες μετόπες του ναού του Απόλλωνος).
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Εικ. 14α. Πήλινες πλάκες με πρώιμες αρχαϊκές ζωγραφικές παραστάσεις
(οι λεγόμενες μετόπες του ναού του Απόλλωνος).

Εικ. 14β. Πήλινες πλάκες με πρώιμες αρχαϊκές ζωγραφικές παραστάσεις
(οι λεγόμενες μετόπες του ναού του Απόλλωνος).
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Εικ. 14γ. Πήλινες πλάκες με
πρώιμες αρχαϊκές ζωγραφικές
παραστάσεις (οι λεγόμενες
μετόπες του ναού του
Απόλλωνος).

Εικ. 15. α. Ο πρώτος ναός του Απόλλωνος (τελευταίο τέταρτο του 7ου αι. π.Χ.) β. Ο ναός του
Απόλλωνος μετά από την προσθήκη περιστυλίου, τέλη 3ου – αρχές 2ου αι. π.Χ.
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Εικ. 16. α-στ. Αμαυρόχρωμα αγγεία της πρώιμης Εποχής του Σιδήρου.
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Εικ. 17. Χάλκινο ειδώλιο ιππέα περί το 700 π.Χ.

Εικ. 18. Το δυτικό πτερό του ναού του Απόλλωνος από Ν, με τη βαθμίδα του στυλοβάτη και
τις πλάκες του ελλειπτικού περιβόλου τού βωμού τέφρας.
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Εικ. 19. Ναός Απόλλωνος Λυσείου, 1915.

Εικ. 20. Όψη του ναού της Αρτέμιδος (;) από ΒΑ.
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Εικ. 21. Η αγορά και το ιερό από αέρος.

Εικ. 22. Η αγορά, ο πολιτικός χώρος του Κοινού, από Β.
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Εικ. 23α-δ. Οι εξέδρες και τα βάθρα.
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Εικ. 24. Χάλκινη λαβή ξίφους.

Εικ. 25β. Προτάσεις αναπαράστασης των
τριγωνικών βάθρων.

Εικ. 25α. Μέλη των δύο υψηλών τριγωνικών βάθρων στο νότιο μέρος της πλατείας της αγοράς.
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Εικ. 26. α. Το βάθρο προ της ανατολικής στοάς, πιθανώς του αγάλματος της Αιτωλίας.
β. Αναπαράσταση του αγάλματος της Αιτωλίας στους Δελφούς (3ος αι. π.Χ.).
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Εικ. 27. Αναπαράσταση της γενικής διάταξης των αρχιτεκτονικών μνημείων
της αγοράς και του ιερού.

CHOCHANA BOUKHOBZA, HK: ΑΝΑΖΗΤΏΝΤΑΣ ΤΗ
ΧΑΜΈΝΗ ΤΑΥΤΌΤΗΤΑ. ΈΝΑ ΕΒΡΑΙΌΠΟΥΛΟ ΣΤΗ ΔΊΝΗ ΤΟΥ Β΄
ΠΑΓΚΟΣΜΊΟΥ ΠΟΛΈΜΟΥ. ΑΦΉΓΗΜΑ, ΜΕΤΆΦΡΑΣΗ: ΓΙΏΡΓΟΣ
ΞΕΝΆΡΙΟΣ, ΑΘΉΝΑ, ΕΚΔΌΣΕΙΣ ΣΤΕΡΈΩΜΑ, 2016
Άννα Μαχαιρά, Λάμπρος Φλιτούρης

Η ΣΥΓΓΡΑΦΈΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΒΙΒΛΊΟ

Η Σοσάνα Μπουχόμπζα είναι γαλλοϊσραηλινή συγγραφέας, γεννημένη στο Σφαξ
της Τυνησίας. Αφού έζησε κάποια χρόνια στο Ισραήλ, όπου έκανε και τις σπουδές
της στα μαθηματικά, εγκαταστάθηκε κατόπιν στο Παρίσι και αφοσιώθηκε στη συγγραφή μυθιστορημάτων και σεναρίων για ντοκυμαντέρ. Μεταξύ αυτών ευρύτερα
γνωστό είναι το ντοκυμαντέρ, Οι μικροί ήρωες του γκέτο της Βαρσοβίας (2014).
Τα έργα για την τύχη των Εβραίων της Ευρώπης κατά τις δεκαετίες του 1930 και
1940 είναι πολλά: άλλα ιστορικά, άλλα τεκμηρίωσης (ντοκουμέντα), άλλα βιογραφικά, άλλα μυθιστορήματα. Το βιβλίο, το οποίο μετέφρασε υποδειγματικά ο Γιώργος
Ξενάριος και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Στερέωμα, έχει μια ιδιαιτερότητα. Δεν
πρόκειται για τις αναμνήσεις του Γκυ Μπρεν που αναζητά τις ρίζες του στις μεταπολεμική Γαλλία. Δεν πρόκειται για τις αναμνήσεις της βασανισμένης Ελέν Κάλμους.
Είναι μια δουλειά τεκμηρίωσης που η Μπουχόμπζα έφερε εις πέρας και ένα αφήγημα
που διαβάζεται με ενδιαφέρον και σε αρκετά σημεία με πρόδηλη αγωνία. Δεν είναι
απλώς ένα αφήγημα για την τύχη των Εβραιόπουλων που οι γονείς τους πίστεψαν σε
μια καλύτερη ζωή και μετακόμισαν στη Γαλλία. Δεν αφορά, δηλαδή, μόνο την τύχη
αυτών των παιδιών μετά την γαλλική συνθηκολόγηση τον Ιούνιο του 1940. Είναι
επιπλέον ένα βιβλίο που θέτει εκ νέου ερωτήματα για τη στάση των Ευρωπαίων
συνολικά απέναντι στο ναζισμό, τη στάση των Γάλλων απέναντι στις εξελίξεις στο
εβραϊκό ζήτημα, τη στάση των χριστιανών και της καθολικής εκκλησίας. Είναι ένα
έργο που αναζητά την «ταυτότητα» μιας εποχής, κατά την οποία το να έχει κανείς
μία συγκεκριμένη ταυτότητα προδιέγραφε σχεδόν αμετάκλητα και το μέλλον του.
Το βιβλίο ΗΚ, όπως δηλώνεται στον τίτλο του, είναι ένα αφήγημα. Δεν έχουμε λόγους να αμφισβητήσουμε τον προσδιορισμό της συγγραφέα. Είναι, εντούτοις,
αφήγημα με τη φιλολογική έννοια του όρου και όχι με την υποτιμητική έννοια της
λέξης, που στις μέρες μας χρησιμοποιείται συχνά για να δηλώσει το πλαστό, το ψεύτικο, το κατασκευασμένο. Εδώ, η λέξη αντιστοιχεί στην έννοια της αποτύπωσης και
της εξήγησης, του ιστορικού υπομνηματισμού μιας προσωπικής ιστορίας. Η ιστορία
είναι εκείνη του Γκυ Μπρεν, ενός αγοριού που γεννήθηκε στην Γκρενόμπλ το 1941
και μεγάλωσε στη Γαλλία χωρίς να γνωρίζει τίποτε για την οικογένειά του και τους
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γονείς του, αγνοώντας το παρελθόν του. Ο Γκυ πήρε το όνομά του από μια καθολική
κυρία, την Αντουανέτ Μπρεν, διευθύντρια ενός δημοτικού βρεφονηπιακού σταθμού
της Γκρενόμπλ. Εκείνη τον υιοθέτησε, όπως είχε κάνει και για δεκάδες άλλα παιδιά
που βρέθηκαν σε ανάλογη κατάσταση, χωρίς οικογένεια. Ο Γκυ πέρασε τα νεανικά
του χρόνια αναζητώντας τη μητέρα του, για να ανακαλύψει τελικά την ύπαρξή της
και να τη συναντήσει όταν ο ίδιος ήταν πια σαράντα χρονών. Η περίοδος της αναζήτησης του Γκυ για τις ρίζες του διήρκεσε πάνω από δύο δεκαετίες. Αυτές οι δεκαετίες
περιγράφονται στο βιβλίο διάσπαρτα, σε συνδυασμό με τη μεγάλη ιστορία και παράλληλα με την ιστορία της μητέρας του Γκυ, πριν και κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Η μητέρα του Γκυ ήταν η Ελέν Κάλμους και τα αρχικά αυτής της
γυναίκας αποτελούν τον τίτλο του βιβλίου HK, Helen Kalmus. Στις τακτικές συναντήσεις που είχε ο Γκυ με τη μητέρα του μέχρι το τέλος της ζωής της, εκείνη δεν είχε
την ευκαιρία να συζητήσει διεξοδικά για το παρελθόν της, για τη σχέση της με τον
πατέρα του, αφού αναφερόταν περιστασιακά μόνο κι αποσπασματικά στα γεγονότα
που σημάδεψαν τις ζωές τους. Μόνο μετά το θάνατό της, ο γιος της καταπιάστηκε να ανασυστήσει τη ζωή της, να συγκεντρώσει υλικό, φωτογραφίες, αποκόμματα
εφημερίδων, έγγραφα από υπηρεσίες, ιδρύματα και αρχεία που αφορούσαν τη ζωή
της εβραίας Ελέν Κάλμους και της οικογένειάς της προπολεμικά στη Βιέννη και στη
διάρκεια του πολέμου στη Γαλλία. Η Μπουχόμπζα παρουσιάζει στο βιβλίο της όλο
αυτό το υλικό, υπομνηματίζοντας η ίδια την αρχική έρευνα του Γκυ Μπρεν. Ο τελευταίος μέχρι τα σαράντα του χρόνια ήταν ένας άνθρωπος που αναζητούσε τις ρίζες
του και συγχρόνως ένα παιδί που επιζητούσε να επουλώσει το ψυχικό τραύμα της
εγκατάλειψης. Η αντίληψη της ευρύτερης διάστασης της προσωπικής του ιστορίας,
η μετάβαση στο ιστορικό τοπίο της δικής του περιπέτειας έγινε κυρίως μέσω της
υπόθεσης Φιναλύ. Ήταν ένα σκάνδαλο που ξέσπασε στη Γαλλία στη δεκαετία του
1950 και αφορούσε δυο παιδικούς φίλους του Γκυ, τον Robert και τον Gérald, τους
οποίους διεκδικούσαν οι ισραηλίτες συγγενείς τους. Ο Γκυ αξιοποίησε την επικαιρότητα και την επαφή με τη μητέρα του για να αντιληφθεί ότι ανήκε σε μια ευρύτερη
ομάδα, ότι ήταν κι αυτός ένα από τα εβραιόπουλα που έζησαν στη Γαλλία στην περίοδο του Βισύ. Το βιβλίο της Μπουχόμπζα αποτελεί προϊόν της στιγμής εκείνης που
ένα παιδικό τραύμα ξεπερνιέται μέσα από το οδυνηρό ξάφνιασμα της αποκάλυψης
ενός άλλου τραύματος, ιστορικού και συλλογικού.

ΟΙ ΕΒΡΑΊΟΙ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΊΑΣ

Η μητέρα του Γκυ, η Ελέν Κάλμους, ακολούθησε περίπλοκες και οδυνηρές διαδρομές μέσα στη Γαλλία του Βισύ. Πριν φτάσει όμως στη Γαλλία είχε μια εξίσου ενδιαφέρουσα ιστορία προπολεμικά ως Γερμανοεβραία της Βιέννης, η οποία αντιστοιχεί στις
εμπειρίες πολλών Εβραίων της Mitteleuropa, ίσως και της πλειονότητας.
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Η περιπέτεια των Εβραίων της κεντρικής Ευρώπης στη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου εικονογραφείται ανάμεσα σε δύο χρονικές στιγμές: από την έξωση
από τον παράδεισο μέχρι την έξωση από την κόλαση1∙ από τη διαφυγή από τις χώρες
της κεντρικής Ευρώπης, όπου είχαν εγκατασταθεί οι οικογένειές τους για πολλές
γενιές μέχρι την τελική διαφυγή τους από τη Νέα Ευρωπαϊκή Τάξη του πολέμου∙ από
την πρώτη έξοδο από τις εστίες τους προς διάφορες ευρωπαϊκές ζώνες πολέμου και
ναζιστικής κατοχής μέχρι την οριστική φυγή τους στην Αμερική, την Παλαιστίνη
ή αλλού. Εννοείται βέβαια ότι οι δύο αυτές στιγμές αφορούν όσους Εβραίους δεν
οδηγήθηκαν στα στρατόπεδα εξόντωσης ή εκείνους που κατάφεραν να γλιτώσουν.
Όταν η Σοσάνα Μπουχόμπζα αναφέρεται στη Βιέννη πριν από τον πόλεμο χρησιμοποιεί συχνά φράσεις και αποσπάσματα από βιβλία αυστριακών συγγραφέων με
εβραϊκές ρίζες. Αυτή η κεντροευρωπαϊκή «κοινή» που διαποτίζει το έργο του Joseph
Roth, του Arthur Schnitzler, του Stefan Zweig είναι πράγματι μια πολύτιμη δεξαμενή
εικόνων, ιδεών, συναισθημάτων και καταστάσεων για να προσεγγίσουμε ιστορικά
τους Εβραίους της Mitteleuropa. Στο έργο αυτής της διανοητικής ελίτ, οι Εβραίοι
της Mitteleuropa - Εβραίοι σε περιπλάνηση (Juden auf Wanderschaft) όπως περιγράφονται από τον Joseph Roth το 1927 - μοιάζουν να διαβιώνουν μέσα σε ένα εβραϊκό
αντι-ιστορισμό, μοιρασμένοι ανάμεσα στο μακρόκοσμο της αψβουργικής αυτοκρατορίας και το στενό οικογενειακό τους μικρόκοσμο. Από την πρώτη δεκαετία του
20ού αιώνα εμφανίζονται βυθισμένοι σε μια κρίση ταυτότητας που επιδεινώνεται
μετά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν η διάλυση του αυτοκρατορικού σύμπαντος
οδηγεί σε αποσύνθεση και το δικό τους οικογενειακό εβραϊκό σύμπαν και απορρυθμίζει συνολικά την ίδια την αυστροουγγρική κοινωνία.
Ο Arthur Schnitzler (1862-1931), γιατρός και συγγραφέας, στο μυθιστόρημά του
Η Βιέννη στο λυκόφως (1907) παρουσιάζει τη φιλελεύθερη εβραϊκή μπουρζουαζία της
Βιέννης με μια μάλλον ψυχαναλυτική ματιά∙ ο Σνίτσλερ εργάστηκε εξάλλου ως ψυχίατρος και ήταν στενός φίλος του Φρόιντ, ο οποίος τον αποκαλούσε «ο άλλος μου εαυτός». Στο βιβλίο του οι Εβραίοι εμφανίζονται ανίκανοι να κατανοήσουν τις αντιφάσεις
του καιρού τους∙ σπαταλούν το δυναμισμό τους σε μια σχεδόν παθολογική αναζήτηση
στόχων, σε στρατηγικές επαναπροσδιορισμού του εβραϊσμού, που αναπτύσσονται ως
αντίδραση στην εμβάθυνση ενός αντισημιτισμού που γίνεται όλο και περισσότερο επιθετικός. Οι Εβραίοι της Mitteleuropa παρουσιάζονται να αναζητούν μια νέα ταυτότητα
του εαυτού τους που κάποιες φορές, στις αρχές του μεσοπολέμου, όταν ο φιλελευθερισμός που μέχρι τότε καθοδηγούσε τα βήματά τους βάλλεται από πολλές πλευρές, τους οδηγεί στην κατάσταση που o εβραιοαυστριακός δημοσιογράφος Anton
Kuh περιγράφει στο Juden und Deutsche (1921) ως «το μίσος του εβραϊκού εαυτού».
Είναι μια έννοια που ταυτίζεται συνήθως με τον γερμανοεβραίο φιλόσοφο Theodor
Lessing, ο οποίος την εκλαΐκευσε και προσπάθησε να την ερμηνεύσει στο ομώνυμο
1. Fiatti 2017, 1.
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έργο του, Der jüdischer Selbsthass (1930)2. Αν και σήμερα «το μίσος του εβραϊκού εαυτού» παρουσιάζεται σαν μία αναγκαία συνθήκη του αντισημιτισμού, η γέννηση του
όρου και οι πρώτες χρήσεις του αντιστοιχούν μάλλον στην αυτοκριτική των Εβραίων
της Mitteleuropa, στη σύνθετη έκφραση της βούλησής τους για ενσωμάτωση που τους
οδηγούσε κάποιες φορές «να ξαναγίνουν Εβραίοι». Αυτή την περίπλοκη και αντιφατική αναζήτηση εκφράζει ο Franz Kafka με ερωτήματα γλωσσικής και συναισθηματικής
τάξης: «Η εβραία μητέρα δεν είναι μια Mutter, αυτός ο τρόπος να την αποκαλούμε την
κάνει γελοία […] για τους Εβραίους, η λέξη Mutter είναι εξόχως γερμανική, περιέχει
χωρίς να το συνειδητοποιούν την ψυχρότητα και τη χριστιανική μεγαλοπρέπεια κι αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η εβραία γυναίκα που την ονομάζουμε Mutter δεν είναι
μόνο γελοία αλλά μας είναι συγχρόνως και ξένη»3.
Από την άλλη μεριά, ο αφομοιωμένος Εβραίος ψάχνει εναγωνίως να προσφέρει
αποδείξεις για την αυθεντικότητα της ενσωμάτωσής του απέναντι στο διάχυτο αντισημιτισμό και έτσι εγκαταλείπει τις παραδόσεις και συχνά την πίστη του, κρατάει τις
αποστάσεις του από ρόλους που κοινωνικά και πολιτισμικά ταυτίζονται με τον ιουδαϊσμό, αποφεύγει τα επαγγέλματα που συνδέονται με το χρήμα, την τράπεζα, τη βιομηχανία, το εμπόριο. Στο βιβλίο της Σοσάνα Μπουχόμπζα οι εβραϊκές οικογένειες
υπηρετούν αυτό το πρότυπο, οι Κάλμους, οι Μπαιρ, οι Φιναλύ δεν αφήνουν ίχνη για
τη θρησκεία τους και τις λατρευτικές τους πρακτικές, «νιώθουν πιο πολύ Βιεννέζοι
παρά Εβραίοι», αποκτούν την πολυδιάστατη ταυτότητα που ο Σνίτσλερ προσδιόρισε
με τη φράση: «Είμαστε Εβραίοι, είμαστε Αυστριακοί, είμαστε Γερμανοί».
Οι Εβραίοι αναγκάστηκαν σύντομα να εγκαταλείψουν την τριπλή αυτή ταυτότητα
και μαζί την Αυστρία, όπως συνέβη στην ηρωίδα του έργου, την Ελέν Κάλμους. Η heimat,
η πατρίδα, δεν υπάρχει παρά μόνο μέσα σου έλεγε ο ήρωας του μυθιστορήματος του
Joseph Roth, Radetzkymarsch (1932). Σύντομα οι Εβραίοι θα το διαπίστωναν αυτό διά
της εμπειρίας. Στο βιβλίο της Μπουχόμπζα παρουσιάζεται η φωτογραφία του ζεύγους
Κάλμους, της Γερτρούδης και του Ευγένιου, των γονιών της Ελέν το 1934, τέσσερα χρόνια πριν από το Anschluss. Η συγγραφέας σχολιάζει το σκοτεινό βλέμμα του ζευγαριού
ως κοινωνική διαίσθηση για τα δεινά που έρχονταν. Δεν ήταν μόνο αυτό. Εκείνη την περίοδο οι λαμπεροί αστοί της Βιέννης έχουν παρακμάσει, είναι φοβισμένοι, απειλούνται.
Ο αντισημιτισμός στην Αυστρία από τις αρχές της δεκαετίας του 1930 είχε γίνει έντονος,
πιο οξύς από ό,τι ήταν στην ίδια τη Γερμανία, το εβραϊκό ζήτημα μετατράπηκε σε ισχυρό
εργαλείο αναμόχλευσης παθών για το αυστριακό ναζιστικό κόμμα, που μεταξύ 1930 και
1932 διπλασίασε τις ψήφους του4. Το Μάρτιο του 1933 ο συντηρητικός καγκελάριος
του κόμματος των καθολικών κοινωνιστών, Engelbert Dollfuss, κηρύσσει έκπτωτο το
κοινοβούλιο, θέτει εκτός νόμου το κομμουνιστικό και το ναζιστικό κόμμα και εδραιώ2. Reitter 2012, 75-120.
3. Kafka 2002, 124-5.
4. Cullin και Kreissler 1972, 74.
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νει ένα αυταρχικό κορπορατιστικό καθεστώς, ριζικά αντίθετο στην ιδέα της Προσάρτησης. Ήταν μια ιδιόμορφη δικτατορία, αντικομμουνιστική και αντιναζιστική, την οποία οι
ιστορικοί ονόμασαν αργότερα αυστροφασισμό. Μετά την άνοδο του Χίτλερ, στις αρχές
του 1934, την εποχή που τραβήχτηκε η φωτογραφία της Γερτρούδης και του Ευγένιου
Κάλμους στη Βιέννη, η εκστρατεία γερμανών και αυστριακών ναζί κατά του Engelbert
Dollfuss κλιμακώθηκε, ο αυστριακός καγκελάριος κατηγορήθηκε ανοιχτά ως μισο-εβραίος (καθώς ήταν αγνώστου πατρός) και πάντως ως υποχείριό τους στις πολιτικές του
θέσεις. Το ναζιστικό κόμμα ενέτεινε ακόμη περισσότερο την αντιεβραϊκή προπαγάνδα
μετά τη δολοφονία του Ντόλφους και συνέχισε σε όλη τη διάρκεια της διακυβέρνησης
του διαδόχου του, Κουρτ φον Σούσνιγκ (Kurt von Schuschnigg), η οποία έληξε με τη
γερμανική εισβολή το Μάρτιο του 1938. Μετά την Προσάρτηση αναπτύσσεται μια άγρια
επιθετικότητα, κρατική πλέον, εναντίον των Εβραίων. Η Αυστρία γνώρισε δύο σχεδόν
μήνες ανεξέλεγκτης βίας που κόπασε μόνο στα τέλη του Απριλίου 1938. Χρειάστηκε
γι’αυτό η παρέμβαση του επικεφαλής των μονάδων των SA που διακήρυξε ότι όσοι παίρνουν μέρος σε επιθέσεις θα χάνουν τη θέση τους και θα αποβάλλονται από το ναζιστικό
κόμμα. Στη συνέχεια, το επίσημο κράτος διαμόρφωσε έναν ευρύ μηχανισμό διαρπαγής
των εβραϊκών περιουσιών. Τις διαδικασίες αυτές παρουσιάζει αναλυτικά η Μπουχόμπζα.
Ιδρύεται ένα Γραφείο Μεταβίβασης Περιουσιών με περίπου 500 υπαλλήλους και αποστολή του να προωθεί δυναμικά την κατάσχεση των εβραϊκών περιουσιακών στοιχείων.
Μέσα σε λίγους μήνες, μόνο στη Βιέννη, το 83% των βιοτεχνιών, το 26% των βιομηχανιών, το 82% των οικονομικών υπηρεσιών και το 50% των προσωπικών επιχειρήσεων που
ανήκαν σε Εβραίους περνούν σε χέρια Αρίων. Από τις 86 εβραϊκές τράπεζες που λειτουργούσαν στην αυστριακή πρωτεύουσα μόνο 8 κατόρθωσαν να επιβιώσουν από το πρώτο
κύμα εξαριανισμού. Για κάποια πράγματα δε χρειάζονταν καν νόμοι∙ η βιολογική εξόντωση συγκεκριμένων προσώπων υποκαθιστούσε τους νόμους αστραπιαία και, προφανώς,
αποτελεσματικά: λίγες μέρες μετά το Anschluss άνδρες των SA δολοφόνησαν τον Franz
Rothenberg, πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου του Kreditanstalt, της μεγαλύτερης
τράπεζας της Αυστρίας και μέλους του ομίλου Rothschild. Η Deutsche Bank κατάσχεσε
στη συνέχεια την Kreditanstalt και ρευστοποίησε τις υποθέσεις της. Τα χρήματα που συγκεντρώνονταν από κατασχέσεις και απαλλοτριώσεις χρησιμοποιούνταν κυρίως για την
αποζημίωση των «ναζί αγωνιστών» που είχαν υποστεί βλάβη στην «εβραιο-σοσιαλιστική
Βιέννη». Ένα μικρό ποσό διατίθεται πάντως και για την υποστήριξη των Εβραίων που
έχοντας χάσει τα πάντα δεν έχουν πλέον την οικονομική δυνατότητα να μεταναστεύσουν. Το πρακτικό πνεύμα ανθίσταται στα πιο βίαια πάθη και η κρατική βούληση να
απαλλάξει την Αυστρία από το ριζοσπαστικό εβραϊκό στοιχείο προσφέρει μία διαφυγή
σε αρκετές οικογένειες που αποχωρούν χωρίς χρήματα μεν, αλλά πληρώνοντας κανονικά το «φόρο μετανάστευσης» χάρη στη δημόσια επιχορήγηση που προέρχεται από τις
περιουσίες που ήταν κάποτε δικές τους5.
5. Dean 2008, 84-111.
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Οι Εβραίοι δέχονται λίγο ή πολύ αδιαμαρτύρητα τις διώξεις τους, όπως έκανε
εξάλλου και ο Ζίγκμουντ Φρόιντ. Τον Ιούνιο του 1938 η Γκεστάπο, που θέλει να
κάνει τον Φρόιντ παράδειγμα για όλους τους Εβραίους της Βιέννης, του δίνει την
άδεια να μεταναστεύσει από τη Βιέννη όπου έχει ζήσει από τα τέσσερά του χρόνια,
αφού έχει ερευνήσει το διαμέρισμά του και ανακρίνει την κόρη του. Το μεγαλύτερο
μέρος της περιουσίας του κατάσχεται, ενώ κατακρατείται και ο «φόρος μετανάστευσης». Του ζητούν να υπογράψει μια δήλωση ότι δεν έχει υποστεί κακομεταχείριση.
Ο Ζίγκμουντ Φρόιντ υπογράφει τη δήλωση και προσθέτει: «Συνιστώ ανεπιφύλακτα
την Γκεστάπο σε κάθε ενδιαφερόμενο».
Αυτό είναι σε αδρές γραμμές το πρώτο μέρος της ιστορίας των Εβραίων της
Mitteleuropa, η έξωση από τον παράδεισο. H έξωση από την κόλαση τους επεφύλλασσε νέες περιπέτειες και απογοητεύσεις κατά την εικόνα της Ελέν Καλμούς.

Η ΓΑΛΛΊΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΒΡΑΊΟΙ

Το βιβλίο της Σοσάνα Μπουχόμπζα θα μπορούσε υπό προϋποθέσεις να είναι ένα είδος
ιστορίας μιας χαμένης γενιάς παιδιών που μεγάλωσαν αναγκαστικά σε συνθήκες που
δεν επιθυμούσαν, προκειμένου να επιζήσουν. Θα μπορούσε επίσης να είναι και μια συνοπτική ιστορία των Εβραίων της Γαλλίας. Σε αυτό ειδικά το θέμα, και συγκεκριμένα
για την περίοδο 1940-1945, θα μπορούσαμε να επεκτείνουμε τον προβληματισμό μας.
Όταν στις 27 Σεπτεμβρίου 1791 η Γαλλική Επανάσταση αναγνώριζε το δικαίωμα
του πολίτη σε όλους τους κατοίκους της χώρας χωρίς θρησκευτικές εξαιρέσεις, ξεκινούσε μια νέα περίοδος για τους χιλιάδες Εβραίους της Γαλλίας. Ο 19ος αι. υπήρξε
ο αιώνας της ενσωμάτωσης. Οικογένειες όπως οι Ρότσιλντ, οι Όφφενμπαχ κ.α. κατάφεραν να αναρριχηθούν στην κορυφή του επιχειρηματικού κόσμου της χώρας και
της Ευρώπης. Ήταν μια περίοδος σχετικής κοινωνικής γαλήνης και ευημερίας, που
ανάγκασε τον Γερμανό ποιητή Χάινριχ Χάιν να αναφερθεί- μ’έναν τόνο ζήλιας είναι
η αλήθεια- στους Εβραίους «που ζουν ευτυχείς σαν θεοί στη Γαλλία». Αυτή η ευτυχία
ωστόσο δεν ήταν ανέφελη. Ο 19ος αι. ήταν συγχρόνως μια περίοδος που στιγματίστηκε από έναν πολιτικό αλλά και πνευματικό αντισημιτισμό που, κατά περίπτωση,
έφτανε σε σπάνια βιαιότητα. Αποκορύφωμά της υπήρξε η περίφημη υπόθεση Ντρέιφους, ενώ η τραγική υλοποίηση του αντισημιτισμού πραγματοποιήθηκε από το καθεστώς του στρατάρχη Πετέν την περίοδο 1940-1945. Η συνεργασία του «Γαλλικού
Κράτους» του Βισί με τους ναζί οδήγησε πάνω από 75.000 Εβραίους, που ζούσαν
στη Γαλλία πριν το 1939, στα στρατόπεδα θανάτου. Ο βαθμός της συνεργασίας των
γαλλικών αρχών σε αυτή την πορεία θανάτου σοκάρει ακόμα και σήμερα∙ δείγμα της
επιφανειακής ίσως αποδοχής από το σύνολο της γαλλικής κοινωνίας μιας πληθυσμιακής ομάδας (των Εβραίων) που έδειχνε να έχει ενσωματωθεί πληρέστερα απ’ ότι σε
οποιαδήποτε άλλη χώρα της Δυτικής Ευρώπης.
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Η γνώση για το Ολοκαύτωμα θα έρθει μετά τον πόλεμο και την επιστημονική
κοινότητα θα την αγγίξει ερευνητικά κυρίως μετά τη δεκαετία του 1980 για μια σειρά από λόγους. Η ζωή στα τέλη της δεκαετίας του 1940 ξαναπήρε τους γνωστούς
ρυθμούς. Οι επιζώντες προσπάθησαν να σταθούν στα πόδια τους, οι οικογένειες να
ξαναβρεθούν, οι ταυτότητες να ξαναδηλωθούν χωρίς φόβο. Η άφιξη περίπου 200.000
Εβραίων (1956-1967) από τη Βόρεια Αφρική μετά το τέλος των αντιαποικιακών πολέμων και την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του Μαρόκου, της Τυνησίας και της
Αλγερίας, θα αλλάξει οριστικά τη φυσιογνωμία της γαλλικής εβραϊκής κοινότητας.
Κατά την περίοδο 1940-1943 το γαλλικό κράτος του Βισί υπήρξε ένα βαθιά αντιεπαναστατικό, αντιδραστικό κατασκεύασμα που στοχοποίησε –μεταξύ άλλων– και
τους Εβραίους. Δεν θα πρέπει ωστόσο να παραβλέπουμε και τους άλλους παράγοντες που συνέβαλαν την εποχή εκείνη στην πορεία που έλαβε ακολούθησε το εβραϊκό ζήτημα στην Γαλλία, όπως ο γερμανικός παράγοντας, η γαλλική γραφειοκρατία,
οι πολιτικές και θρησκευτικές ελίτ, η ίδια η γαλλική κοινωνία. Από τις 22 Ιουλίου
1940, ένα από τα πρώτα μέτρα του Γαλλικού Κράτους ήταν η αναθεώρηση της απόδοσης υπηκοότητας στους ξένους που βρήκαν άσυλο στη Γαλλία μετά την επικράτηση των ναζί στη Γερμανία το 1933. Πρώτα θύματα υπήρξαν οι χριστιανικές και
εβραϊκές οικογένειες γερμανικής και αυστριακής καταγωγής. Στη γερμανική ζώνη
κατοχής στη Γαλλία από τον Σεπτέμβριο του 1940 μεταφέρθηκε στην ουσία το νομικό καθεστώς του Ράιχ, το οποίο βασιζόταν στους άξονες: καταγραφή, αποκλεισμός,
δήμευση περιουσιών, απόδοση ειδικού ρόλου στις εβραϊκές θρησκευτικές αρχές. Περίπου 90.000 Γαλλοεβραίοι και άλλοι 65.000 ξένης υπηκοότητας θα καταγραφούν
στη γερμανική ζώνη κατοχής μέσα σε λίγες εβδομάδες. Στις 3 Οκτωβρίου 1940 το
καθεστώς του Βισί με ειδικό νόμο θα αναγνωρίσει ως ειδικό το status του Εβραίου,
ενώ θα δεχθεί ότι οι ξένης υπηκοότητας Εβραίοι μπορούν να κρατηθούν σε ειδικά
στρατόπεδα6. Η «Τελική Λύση» αρχίζει να συστηματοποιείται στη Γαλλία πριν καν οι
Γάλλοι συνειδητοποιήσουν τα νέα δεδομένα∙ το ίδιο και οι Εβραίοι της Γαλλίας που
από το 1870 αναγνωρίζονταν ως ισότιμοι πολίτες. Στο εξής βέβαια, με την κατάργηση του σχετικού νόμου, χάνουν τη γαλλική υπηκοότητα. Για τον Βισί, Εβραίοι ήταν
«εκείνοι των οποίων οι πρόγονοι ως τρίτη γενιά ήταν εβραϊκής ράτσας ή των οποίων
οι πρόγονοι ως δεύτερη γενιά και οι σύζυγοί τους ήταν Εβραίοι». Ήταν Εβραίοι ακόμη και όσοι είχαν δηλώσει «άθεοι», εφόσον οι πρόγονοί τους ήταν Εβραίοι. Άμεσα
ξεκίνησε η «αριανοποίση» των περιουσιών, δηλαδή στην ουσία της, η κλοπή των
εβραϊκών περιουσιών. Περίπου 3.500 δημόσιοι υπάλληλοι απολύθηκαν, ενώ μέσα σε
έξι μήνες απαγορεύθηκε η άσκηση από τους Εβραίους των επαγγελμάτων του δικηγόρου και του γιατρού. Σύμφωνα με τα κείμενα που κατατέθηκαν στη δίκη της
Νυρεμβέργης από γαλλικής πλευράς, μια σειρά από νομοθετήματα (γαλλικά και
γερμανικά) έθεσαν στο περιθώριο της κοινωνίας τους Εβραίους και δήμευσαν το
6. Ferro 1993, 147-8.
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σύνολο των περιουσιών τους έως το 1942. Μετά το έτος αυτό όλες οι κινήσεις είχαν
σαν σκοπό τον εκτοπισμό και τον τελικό αφανισμό των Εβραίων7. Η υποχρεωτική
οργάνωση σε ένα κοινό νομικό σώμα των Εβραίων δεν άφηνε περιθώρια διαφυγής.
Ήταν μια αριστοτεχνικά δομημένη παγίδα: για να εξασφαλίσει ένας Εβραίος τα απαραίτητα προς το ζην έπρεπε να καταγραφεί. Μετά από αυτό ο εντοπισμός του ήταν
θέμα χρόνου∙ όπως και η σύλληψή του.
Την Άνοιξη και το Καλοκαίρι του 1941 στην ευρύτερη περιοχή του Παρισιού ξεκίνησε ο εκτοπισμός των Εβραίων (αρχικά εκείνων που είχαν ξένη υπηκοότητα και
στη συνέχεια και των Γάλλων) σε μια σειρά από στρατόπεδα με πιο γνωστό εκείνο του Drancy. Η τακτική που ακολούθησαν οι Γερμανοί με την συνεπικουρία των
γάλλων αστυνομικών ήταν προοδευτική: αρχικά σύλληψη των ξένων, στη συνέχεια
των υπόπτων για κομμουνιστική δράση, έπειτα των πλουσίων μελών της κοινότητας. Το 1942 στο Vélodrome d’Hiver (στο ποδηλατοδρόμιο του Παρισιού) φυλακίζονται 13.000 Εβραίοι μετά από επιχείρηση 7.000 Γάλλων αστυνομικών και παραστρατιωτικών. Οι περισσότεροι από τους συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο Άουσβιτς.
Η επιμονή του πρωθυπουργού Πιέρ Λαβάλ για την τύχη των παιδιών των Εβραίων
οδήγησε στον τελικό εκτοπισμό και των παιδιών κάτω των 16 ετών, που αρχικά είχαν
εξαιρεθεί. Για τους ναζί η συγκέντρωση και ο εκτοπισμός των Εβραίων της ζώνης
κατοχής δεν αρκούσε. Χρειαζόταν ο αφανισμός και των Εβραίων που ζούσαν στο
γαλλικό Νότο υπό την ευθύνη της κυβέρνησης του Βισί. Εκεί οι πρόθυμοι συνεργάτες θα βρεθούν μεταξύ όχι μόνο των στελεχών της κυβέρνησης Πετέν-Λαβάλ αλλά
και των χιλιάδων μελών των φασιστικών οργανώσεων. Μόνο το 1942 εκτοπίστηκαν
σχεδόν 43.000 Εβραίοι, όταν στο σύνολο της κατοχής εκτοπίστηκαν 76.000 άτομα.
Μέχρι το 1942, οι διώξεις των Εβραίων δεν προκαλούσαν πάντα τη συμπάθεια των
Γάλλων. Μόνο όταν έγινε υποχρεωτικό να φορούν το κίτρινο άστρο άρχισε να εκδηλώνεται εκ μέρους τους μια κάποια συμπάθεια. Σταδιακά οι αντιδράσεις γίνονταν
πιο έντονες και προήλθαν ακόμη και από την καθολική εκκλησία, όπως απέδειξε
η πρωτοβουλία του επισκόπου της Τουλούζ να απευθύνει ένα γράμμα συμπάθειας
στο καθολικό ποίμνιο. Οι Εβραίοι αναζήτησαν αρχικά την σωτηρία στην ελεύθερη
ζώνη αλλά, όταν τον Νοέμβριο του 1942 οι ναζί θα παραβιάσουν την περιοχή, αυτή
η διαφυγή και η σωτηρία θα περάσει στην νοτιοανατολική ιταλική ζώνη κατοχής,
όπου η εφαρμογή των φυλετικών νόμων ήταν χαλαρή. Με τον τρόπο αυτό περίπου
15.000 Εβραίοι κατέφυγαν στην Ελβετία, πριν κλείσουν και αυτά τα σύνορα. Άλλοι
πάλι προσπάθησαν να κρυφτούν στη γαλλική επαρχία με τη βοήθεια της Αντίστασης
και χρησιμοποιώντας διάφορα μέσα∙ ακόμα και βαπτιζόμενοι καθολικοί προς τέρψη
πολλές φορές των ακραίων χριστιανών που θεώρησαν την περίσταση κατάλληλη
για να οδηγήσουν στον «ορθό δρόμο» τα τέκνα του Ισραήλ. Μια τέτοια πτυχή καλύπτει και το βιβλίο της Μπουχόμπζα. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται από τη
7. Wieviorka 2001, 78.
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συγγραφέα, ο λόγος που πολλοί Εβραίοι –όπως η Έλεν– καταφεύγουν στα καθολικά
μοναστήρια ήταν γιατί απλά «κάθε μέρα που περνάει τους φέρνει πιο κοντά στα
στρατόπεδα συγκέντρωσης και θανάτου».
Αν η ιστορία των Εβραίων της Γαλλίας κατά τη διάρκεια του πολέμου αποτέλεσε
το αντικείμενο πολλών εργασιών τα τελευταία χρόνια, η καταγραφή της μεταπολεμικής τύχης τους είναι ακόμα σε αρχικό στάδιο. Το βιβλίο της Μπουχόμπζα έρχεται
να μιλήσει για την περίφημη υπόθεση των αδελφών Φιναλύ, που συνδέθηκαν με
τον Γκυ Μπρεν, το γιο της εβραίας Έλεν Κάλμους και του μαυραγορίτη Αλσατού
δωσίλογου Ρενέ Ολ. Μια τραγική-σχεδόν βγαλμένη από κινηματογραφικό σενάριοιστορία. Τα αδέρφια Φιναλύ, που μεγάλωσαν όπως και ο Γκυ πλάι στη δεσποινίδα
Μπρέν, τη διευθύντρια του βρεφονηπιακού σταθμού που συντηρούσε το καθολικό
τάγμα των Αδελφών της Σιόν, θα επιστραφούν μεταπολεμικά στα επιζώντα μέλη
των οικογενειών τους. Θα προηγηθεί μια σφοδρή δικαστική διαμάχη που δίχασε την
γαλλική κοινή γνώμη, καθώς η καθολική εκκλησία αρνήθηκε αρχικά την επιστροφή
των βαπτισμένων στην καθολική πίστη παιδιών. Η υπόθεση έλαβε πολιτικές διαστάσεις και κατέληξε, με την παρέμβαση του κράτους του Ισραήλ, στην επιστροφή
των Φιναλύ στους συγγενείς τους. Αυτή την υπόθεση επαναφέρει στο προσκήνιο η
Μπουχόμπζα προκειμένου να διηγηθεί την ιστορία του Γκυ8.
Ο ιστορικός έχει πολλές δυσκολίες να αντιμετωπίσει το θέμα της επιστροφής
των επιζώντων σε μια «κανονικότητα». Κι αυτό αρχικά επειδή η συγκέντρωση των
σχετικών πηγών είναι μια αρκετά δύσκολη αποστολή. Μεταπολεμικά οι Εβραίοι θα
βρεθούν διασκορπισμένοι σε ολόκληρη τη γαλλική επικράτεια, καθώς προσπαθούσαν συνήθως να ξεφύγουν από τον κλοιό των μεγάλων πόλεων. Η διαβίωσή τους
στη γαλλική επαρχία, καθώς παρέμεναν κρυμμένοι δίπλα σε χριστιανούς, θα έχει μια
παράπλευρη, παράδοξη, όσο και ενδιαφέρουσα συνέπεια. Η συντηρητική καθολική
επαρχία, διαποτισμένη από έναν θολό αντισημιτισμό με βιβλικές αναφορές, θα έρθει
σε επαφή- ενίοτε και πρώτη φορά δια ζώσης- με πραγματικούς Εβραίους που δεν
είναι πλούσιοι, δεν κάνουν ανθρωποθυσίες και δεν πίνουν το αίμα αθώων παιδιών
- και άλλα γραφικά με τα οποία η καθολική εκκλησία κανοναρχούσε τις επαρχιακές
αντιλήψεις! Όλοι αυτοί οι σκορπισμένοι Εβραίοι θα έπρεπε να επιστρέψουν στα σπίτια τους και να αναζητήσουν τις λίγες χιλιάδες των ομόθρησκών τους που επέζησαν
από τα στρατόπεδα. Έτσι η εύλογη κούραση και η επιλογή της σιωπής θα αποτρέψουν την άμεση συγκέντρωση μαρτυριών για την πρώτη αυτή μεταπολεμική εποχή.
Από την άλλη, η μεταπολεμική γαλλική κοινωνία, δυσανεκτική στην αλήθεια της
συνεργασίας του Βισί, θα καλύψει με πέπλο σιωπής όλη την ευθύνη του 1940-1945.
Τι απέγιναν όμως τα ορφανά του πολέμου; Κάποια από αυτά αφέθηκαν σε ιδρύματα ή οικογένειες χριστιανών. Μεταπολεμικά έπρεπε να ξαναεντοπιστούν, να δαπανηθούν χρήματα για την στέγασή τους αλλά και να ανοίξουν πληγές, καθώς τα
8. Poujol και Thoinet 2006, 12-30.
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παιδιά μάθαιναν για πρώτη φορά την αληθινή καταγωγή τους κι έπρεπε να αφήσουν
τις θετές οικογένειές τους. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι εβραϊκές οργανώσεις
έσπευσαν να πληρώσουν ό,τι χρειαζόταν για να πάρουν πίσω την κηδεμονία των
παιδιών, προκαλώντας πολλές φορές την αντίδραση του Βατικανού. Οι εβραϊκές
κοινότητες ανέλαβαν την εκπαίδευση και την επαγγελματική τους αποκατάσταση,
οικοδομώντας νέες ταυτότητες για τους ανθρώπους αυτούς, που συχνά είχαν ήδη
αναγκαστεί να αλλάξουν δύο φορές ταυτότητα πριν την ενηλικίωσή τους.
Τα γεγονότα που περιγράφει το βιβλίο –όπως και άλλα παρόμοια– ξεχάστηκαν
μεταπολεμικά παρά το θόρυβο της υπόθεσης Φιναλύ. Πώς εξάλλου να βγουν στην
επιφάνεια ζητήματα που έθιγαν στην ουσία ευαίσθητα προσωπικά βιώματα; Μαζί
όμως με αυτή τη χρόνια σιωπή, έμεινε άγνωστη και η γενναιοδωρία εκείνων που
έθεσαν σε κίνδυνο τη ζωή τους για να σώσουν τους Εβραίους. Το βιβλίο δεν είναι
μόνο μια καταγγελία για το Ολοκαύτωμα, τη συνεργασία ή την σκληρότητα της καθολικής εκκλησίας. Είναι και μια απόδοση τιμής στους «Δικαίους των Εθνών». Και
αυτή η ολοκληρωμένη προσέγγιση γίνεται για πρώτη φορά γνωστή στο ελληνικό
κοινό και αξίζει να διαβαστεί.
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Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΟΥ
ΠΑΝΤΕΛΗ ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ
ΤΡΑΓΟΥΔΙ, ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΟΡΟΣ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ,
ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΙΩΑΝΝΊΝΩΝ, ΙΩΆΝΝΙΝΑ 20161
Ρενάτα Δαλιανούδη
Στο παρόν άρθρο, με αφορμή το σχετικά πρόσφατο πόνημα του Μουσικού Λαογράφου Παντελή Καβακόπουλου (1923-), με τίτλο Τραγούδι, μουσική και χορός στην
Ήπειρο, (το οποίο εκδόθηκε από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων το 2013 και επανεκδόθηκε το 2016 από το ίδιο ίδρυμα, σε επιμέλεια κειμένων και παρτιτούρων των
Σάκη Λάιου και Σπύρου Καβακόπουλου, με την οικονομική ενίσχυση της Περιφέρειας Ηπείρου), ανιχνεύεται η συμβολή του Π. Καβακόπουλου στην εθνογραφία της
Ηπείρου, τόσο ως καταγεγραμμένο (μουσικά, λεκτικά, ηχητικά, οπτικά) υλικό, όσο
και ως ερευνητική διαδικασία με διεπιστημονικό χαρακτήρα.
Χωρίς να παραλείπεται μια αδρή μουσικολογική ανάλυση των συνιστωσών της
μουσικο-χορευτικής παράδοσης της Ηπείρου2, επιχειρείται περισσότερο η αποτίμηση του τρόπου και των μεθοδολογικών εργαλείων, με τα οποία αυτή καταγράφηκε,
ταξινομήθηκε, συντάχθηκε και παρουσιάζεται στο πόνημα του Π. Καβακόπουλου,
ενώ επισημαίνονται και οι καινοτομίες καταγραφής του υλικού.
Για την παραδοσιακή μουσική, τους χορούς, τα ήθη και τα έθιμα της Ηπείρου,
γενικότερα, αλλά και τα τοπικά μουσικά ιδιώματα, ειδικότερα (π.χ. πολυφωνικό
τραγούδι, μουσική Πωγωνίου, πεντατονία κ.ά.), έχουν δημοσιευθεί κατά καιρούς

1. Το παρόν κείμενο αποτελεί πλήρως αναδιαμορφωμένη και επεξεργασμένη εκδοχή της ομιλίας
της γράφουσας κατά την παρουσίαση του βιβλίου του Παντελή Καβακόπουλου Τραγούδι, Μουσική και Χορός στην Ήπειρο, (Γιάννινα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 2016), που έλαβε χώρα στις 19
Ιουνίου 2017, στον Πολυχώρο “Δ. Χατζής”, υπό την αιγίδα της Πρυτανείας του Π.Ι. (εικ. 1). Στην
εκδήλωση ο Π. Καβακόπουλος τιμήθηκε από τον Πρύτανη του Π.Ι., Καθηγητή Γεώργιο Καψάλη,
για τη συνολική προσφορά του στην πνευματική ζωή του Ν. Ιωαννίνων και της Ηπείρου γενικότερα, ενώ για το λαογραφικό έργο μίλησε η κα Μαρίνα Βρέλλη-Ζάχου, Καθηγήτρια Λαογραφίας,
Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας, και για το μουσικολογικό έργο η γράφουσα, Λέκτορας, Τμήμα
Ιστορίας & Αρχαιολογίας. Χαρακτηριστικά μουσικά παραδείγματα από το καταγεγραμμένο εθνογραφικό υλικό του Π. Καβακόπουλου ακούστηκαν από ζωντανή ορχήστρα παραδοσιακών μουσικών σε συντονισμό και επιλογή ρεπερτορίου από τη γράφουσα. Οι μουσικοί που έπαιξαν ήταν:
Μιχάλης Μπραχόπουλος (κλαρίνο), Λάμπρος Τζόκας (βιολί), Βασίλης Τσίκας (λαούτο), Χρήστος
Λώλης (ντέφι), Βαγγέλης Νούσης (τραγούδι).
2. Μια λεπτομερής μουσικολογική ανάλυση του καταγεγραμμένου μουσικο-χορευτικού ρεπερτορίου θα ξέφευγε από τους στόχους του παρόντος άρθρου.
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αρκετές ενδιαφέρουσες λαογραφικές κι εθνομουσικολογικές μελέτες στην Ελλάδα3
(βλ. αναλυτικό κατάλογο στην υποσημείωση).
3. Εδώ αναφέρονται όσες μελέτες έχουν δημοσιευθεί πριν από την έκδοση του βιβλίου του Παντελή
Καβακόπουλου το 2016. Υπάρχει, επίσης, πλούσια αντίστοιχη δισκογραφία, αλλά ξεφεύγει από
τον στόχο της παρούσας αναφοράς.
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Βρέλλης, Α. (1988), Δημοτικά τραγούδια της Ηπείρου, Αθήνα: [χ.έ.].
Baud-Bovy, S. (1971), “Chansons d’Epire du Nord et du Pont”, Yearbook of the International Folk
Music Council, 3.
Γιάγκας, Α. (χ.χ.), Ηπειρώτικα δημοτικά τραγούδια, Αθήνα: Πύρρος.
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Η μελέτη του Παντελή Καβακόπουλου4 (εικ. 2) αποτελεί την -έως τώρα- πιο ολοκληρωμένη λαογραφική και μουσικολογική κατάθεση καταγεγραμμένου πρωτογενούς υλικού από την Ήπειρο, γιατί στον εν λόγω τόμο των 533 σελίδων και των δύο
συνοδευτικών ψηφιακών δίσκων (CD και DVD) παρουσιάζεται το συνολικό μουσικό και χορευτικό ρεπερτόριο (300 οργανικοί σκοποί, χοροί και τραγούδια) της εν
λόγω γεω-πολιτισμικής περιοχής (εικ. 3).

ΙΣΤΟΡΙΚΌ ΠΛΑΊΣΙΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΊΑ

Το πόνημα του Π. Καβακόπουλου είναι προϊόν της προσωπικής επιτόπιας έρευνας
του συγγραφέα στην περιοχή. Μια έρευνα που ξεκινά το 1976, όταν –με εντολή του
Υπουργείου Παιδείας– αποσπάται από την Ε.Ρ.Τ., όπου εργάζεται ως μουσικός παραγωγός με εκπομπή λαογραφικού, εθνογραφικού και μουσικού περιεχομένου: «To
δημοτικό τραγούδι στις πηγές του», στην Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων (Π.Ι.), προσκεκλημένος από τον τότε Καθηγητή Λαογραφίας, Μιχάλη
Γ. Μερακλή –και κατόπιν Πρύτανη του ίδιου Παν/μίου–, για να συλλέξει τραγούδια
από την Ήπειρο. Αξίζει να σημειωθεί, ότι την εποχή που ο Π. Καβακόπουλος ξεκινά
τη μελέτη και καταγραφή της ελληνικής μουσικής παράδοσης κατά τόπους (αρχές
της δεκαετίας του ’50),5 καθώς και όλες τις επόμενες δεκαετίες μέχρι σήμερα, η Λαογραφία διδάσκεται στα ελληνικά Πανεπιστήμια6 και αποτελεί αντικείμενο έρευνας
και μελέτης σε αναγνωρισμένα Ερευνητικά Κέντρα και Ιδρύματα,7 σε αντίθεση με
4. Όλες οι φωτογραφίες προέρχονται από το προσωπικό αρχείο του Π. Καβακόπουλου και είναι
δημοσιευμένες στο βιβλίο του Τραγούδι, Μουσική, Χορός στην Ήπειρο, (2016), Ιωάννινα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
5. Σύμφωνα με τον ίδιο τον συγγραφέα (συζήτηση με τη γράφουσα, 2 και 3 Απριλίου 2018) οι πρώτες
του επιτόπιες έρευνες ξεκινούν το 1951 στην Κρήτη, στο Ν. Ρεθύμνου, κυρίως στο χωριό Σπήλι, με
μεγάλη μουσική παράδοση (Σκορδαλός (λύρα), Μαρκογιώργης (λύρα), Μαρκογιάννης (λαούτο) κ.ά),
απ’ όπου καταγόταν η γυναίκα του Ειρήνη Μπριλλάκη-Καβακοπούλου (1924-2011). Το εθνογραφικό
και λαογραφικό υλικό από την Κρήτη εκδόθηκε το 2019 (βλ. υποσημείωση Νο 12 με κατάλογο δημοσιευμάτων του Π. Καβακόπουλου). Από το 1953 έως το 1956 ο Π. Καβακόπουλος καταγράφει τα
Αναστενάρια στον Ν. Σερρών, για τα οποία δημοσιεύει σχετικές εργασίες (Βλ. υποσημείωση Νο 13).
Το καλοκαίρι του 1954 ο Π. Καβακόπουλος πραγματοποιεί εθνογραφική καταγραφή στα Δωδεκάνησα:
Κω, Λέρο, Κάλυμνο. Οι καταγραφές του δωδεκανησιακού μουσικο-χορευτικού ρεπερτορίου παραμένουν αδημοσίευτες. Ο Π. Καβακόπουλος προτίθεται να τις δημοσιεύσει εντός του 2018.
6. Παν/μιο Αθηνών, Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσσαλονίκης, Παν/μιο Ιωαννίνων, Παν/μιο Πατρών
(όχι με επίσημη έδρα αλλά με διαλέξεις του Δ. Λουκάτου), Παν/μιο Θεσσαλίας, Δημοκρίτειο Παν/
μιο Θράκης, Παν/μιο Αιγαίου, Πάντειο Παν/μιο και πιο πρόσφατα το Ελληνικό Ανοιχτό Παν/μιο.
7. Όπως: 1. Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία, 2. Λαογραφικό Αρχείο της Ακαδημίας Αθηνών, μετέπειτα Κέντρο Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας Ακαδημίας Αθηνών/ Κ.Ε.Ε.Λ., 3. Μουσικό Λαογραφικό Αρχείο Μέλπως Μερλιέ, αργότερα Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών- Ίδρυμα Μέλπως
& Οκτάβιου Μερλιέ, 4. Λύκειο Ελληνίδων, 5. Θέατρο ελληνικών χορών «Δόρα Στράτου», 6. Σύλ-
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τις σπουδές στην Εθνολογία, την Εθνομουσικολογία, την Κοινωνική & Πολιτισμική Ανθρωπολογία, οι οποίες την ίδια εποχή δεν είναι συστηματοποιημένες και δεν
υπάρχουν σε πανεπιστημιακή ή ακαδημαϊκή έδρα, στην Ελλάδα, μέχρι την τελευταία
δεκαετία του 20ού αιώνα8.
Σύμφωνα με μαρτυρία του Π. Καβακόπουλου9, ο ίδιος βρισκόταν σε συχνή επικοινωνία με ή/και ήταν ενήμερος για τα δημοσιεύματα πολλών σημαντικών –παλαιότερων και σύγχρονών του– Ακαδημαϊκών και Πανεπιστημιακών Λαογράφων
(ενδεικτικά αναφέρονται τα ονόματα των: Νικόλαου Πολίτη, Στίλπωνα Κυριακίδη,
Γεωργίου Μέγα, Δημήτριου Λουκάτου, Μιχάλη Μερακλή, Γεωργίου Σπυριδάκη,
Σπυρίδωνα Περιστέρη, Κώστα Ρωμαίου, Λίνου Πολίτη, Αγγελικής Χατζημιχάλη, Κατερίνας Κακούρη, Πολύδωρου Παπαχριστοδούλου, Άλκης Κυριακίδου-Νέστωρος),
όπως και (Εθνο)μουσικολόγων (ενδεικτικά: Samuel Baud-Bovy, Θρασύβουλου Γεωργιάδη, Σίμωνα Καρά, Γεωργίου Αμαργιανάκη, Φοίβου Ανωγειανάκη κ.ά.).
Το ένστικτο ή το ανήσυχο πνεύμα του Παντελή Καβακόπουλου τον οδηγεί στο
να ακολουθήσει τη μεθοδολογία της λαογραφικής επιτόπιας έρευνας10, χρησιμοποιώντας συνδυαστικά τα μεθοδολογικά εργαλεία των προαναφερόμενων –συγγενικών με τη Λαογραφία– επιστημών, προβαίνοντας σε εθνογραφικές καταγραφές,
(μεθοδολογικό εργαλείο της Εθνολογίας)11, την οποία (εθνογραφική μέθοδο) έχει
πρωτο-εισηγηθεί ο Δ. Λουκάτος ήδη από τη δεκαετία του ’50 στα ελληνικά δεδομένα12. Οι εθνογραφικές καταγραφές του Π. Καβακόπουλου πραγματοποιούνται
σχεδόν σε όλον τον γεω-πολιτισμικό χάρτη της στεριανής και νησιωτικής Ελλάδας:
από τη Θράκη, τη Μακεδονία, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τη Ρούμελη, την Πελοπόννησο και τον Πόντο έως τα Νησιά του Αιγαίου, τη Μικρά Ασία και την Κρήτη13, με
λογος προς διάδοσιν της Εθνικής Μουσικής του Σίμωνα Καρά, αργότερα Κέντρο Έρευνας και
Προβολής της Εθνικής Μουσικής/ Κ.Ε.Π.Ε.Μ. - Μουσικό, Λαογραφικό και Φιλολογικό Αρχείο Σίμωνος και Αγγελικής Καρά και 7. Καλλιτεχνικός Σύλλογος Δημοτικής Μουσικής «Δόμνα Σαμίου».
8. Για την Κοινωνική Ανθρωπολογία και γενικά για τις ανθρωπολογικές σπουδές στην Ελλάδα βλ.
Τσαούσης 1997: 11-22.
9. Συζήτηση με τον Π. Καβακόπουλο και τον γιο του Σπύρο Καβακόπουλο 2 και 3 Απριλίου 2018.
10. Κυριακίδου 1975α. Κυριακίδου 1997. Βαρβούνης 1994.
11. Mauss 1967. Geertz 1973. Επίσης Laburthe – Torla και Warnier 2003, 405-6.
12. Λουκάτος 1950, 8. Λουκάτος 1979, 20. Επίσης, Petropoulos 1952, 15-7.
13. Καρποί των εθνογραφικών καταγραφών του Π. Καβακόπουλου είναι τα συγγράμματα και οι
μελέτες:
Καβακόπουλος, Π. (1955), “Tα Αναστενάρια του 1954”, στο Aρχείο Θρακικού Λαογραφικού και
Γλωσσικού Θησαυρού, Τόμος 19, Αθήνα: Εταιρεία Θρακικών Μελετών, 340-345.
Καβακόπουλος, Π. (1955), “Tα Αναστενάρια του 1955”, στο Aρχείο Θρακικού Λαογραφικού και
Γλωσσικού Θησαυρού, Τόμος 19, Αθήνα: Εταιρεία Θρακικών Μελετών, Τόμος 20, σσ. 376- 379.
Καβακόπουλος, Π. (1956), “Tα Αναστενάρια του 1956”, στο Aρχείο Θρακικού Λαογραφικού και
Γλωσσικού Θησαυρού, Τόμος 19, Αθήνα: Εταιρεία Θρακικών Μελετών, Τόμος 21, σσ. 282-299.
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έρευνες πεδίου (συχνά πολύμηνες), με επιτόπιες ηχογραφήσεις για συλλογή πρωτογενούς υλικού, το οποίο μάλιστα διασταυρώνεται με παλαιότερο πρωτογενές υλικό,
με συζητήσεις με ντόπιους πληροφορητές και συμμετοχική παρατήρηση στα λαϊκά
δρώμενα, τα πανηγύρια και τα χοροστάσια του κάθε χωριού14.
Η πολιτισμική χαρτογράφηση και εθνογραφία της ελληνικής υπαίθρου –πέρα
από τις ηχογραφήσεις και τις μουσικές καταγραφές σε παρτιτούρες15– εμπλουτίζεται και από τη διατήρηση προσωπικού ημερολογίου. Εν προκειμένω, στη «Μουσική
αποστολή στην Ήπειρο» (4ο κεφ., σελ. 127-158), ο Π. Καβακόπουλος καταγράφει με
γλαφυρό τρόπο και με μια διάθεση αυτο-αναφορικότητας και αναστοχασμού κάθε
λεπτομέρεια από το ιστορικό της επιτόπιας έρευνας: τα ταξίδια του, τις συζητήσεις
του με τους ντόπιους πληροφορητές, τα ονόματα των μουσικών, που παίζουν και
τραγουδούν, ακόμα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει.
Μέσω της αυτο-αναφορικότητας κατά τη διάρκεια της έρευνας πεδίου μειώνεται ή
και εξαφανίζεται η απόσταση μεταξύ του ερευνητή και του αντικειμένου του και –παρά
τον υποκειμενισμό του– ο λόγος του ερευνητή μπορεί να ενισχύσει τη συνεργασία
μεταξύ ερευνητή και ερευνώνενου,16 μέσω μιας κοινής συνείδησης συμμετοχής.17
Από την άλλη, η αναστοχαστική του διάθεση και η μεταγενέστερη κριτική των καταγεγραμμένων πολιτισμικών γεγονότων και φαινομένων, πέρα από τις πολύτιμες μνήμες που μεταφέρει, βοηθά στην απαραίτητη αποστασιοποίηση του εθνογράφου από τον
‘άλλον’ και οδηγεί σ’ αυτό που ο Ρώσος θεωρητικός λογοτεχνίας Viktor Shklovsky, πρώτος το 1917, και μετέπειτα ξένοι κι Έλληνες Ανθρωπολόγοι αναφέρουν/περιγράφουν ως
Καβακόπουλος, Π. – Ρωμαίος, Κ. - Παπαχριστοδούλου, Π. (1956), Μουσικά κείμενα δημοτικών
τραγουδιών της Θράκης, Αθήνα: Εταιρεία Θρακικών Μελετών.
Καβακόπουλος, Π. (1959), “H γιορτή του Aγιόγιαννου στην Καρωτή και τα Βρυσικά Διδυμοτείχου
Θράκης”, στο Aρχείο Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού, Tόμος 24, Αθήνα:
Εταιρεία Θρακικών Μελετών, σσ. 269-279.
Καβακόπουλος, Π. (1981), Τραγούδια της Βορειοδυτικής Θράκης, Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών
Χερσονήσου του Αίμου (Ι.Μ.Χ.Α.).
Καβακόπουλος, Π. (1993), Καθιστικά της Σωζόπολης – Χορευτικά της Θράκης, Θεσσαλονίκη:
Ι.Μ.Χ.Α.
Καβακόπουλος, Π. (2005), Σκοποί και χοροί της Βορειοδυτικής Μακεδονίας, Αθήνα: Ινστιτούτο
Έρευνας Μουσικής & Ακουστικής (Ι.Ε.Μ.Α.).
Καβακόπουλος, Π. (2008), Ανθολογία μουσικολογικών ανακοινώσεων και δημοσιευμάτων, Αθήνα:
ιδιωτική έκδοση.
Καβακόπουλος, Π. (2016), Τραγούδι, Μουσική και Χορός στην Ήπειρο, Γιάννενα: Παν/μιο
Ιωαννίνων.
Καβακόπουλος, Π. (2019 ), Τραγούδι, Μουσική και Χορός στην Κρήτη, Αθήνα: Ινστιτούτο Έρευνας
Μουσικής & Ακουστικής – Κέντρο Μουσικής Τεκμηρίωσης (Ι.Ε.Μ.Α.).
14. Βαρβούνης 1994, 15, 18, 30, 35, 47-8, 69-70.
15. Καβακόπουλος 2016, 140-50, 165-246, 260-476.
16. Σηφάκης 2003, 28-9.
17. Scheler 1948. Stagl 1981, 10.
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‘απο-οικείωση’18. Έτσι, ο αναστοχασμός και η μεταγενέστερη κριτική ισορροπούν –ακούσια ή υποσυνείδητα μεν, αξιοπρόσεχτα δε– ανάμεσα στον εθνογραφικό ρεαλισμό (έτσι,
όπως τον περιγράφει ο θεμελιωτής της επιτόπιας έρευνας, Bronislav Malinowski)19 και
–σύμφωνα με την Γκέφου-Μαδιανού– στην πολιτισμική κριτική20.
Ενδεικτικά παραδείγματα από το προσωπικό ημερολόγιο του συγγραφέα, έτσι
όπως αναδημοσιεύονται στον τόμο Τραγούδι, Μουσική και Χορός στην Ήπειρο, είναι: «Περίοδος Δωδεκάμερου. Κρίνω σκόπιμο, καθώς πέρασε ένας μήνας από την
εργασία μου στην περιοχή Ηπείρου, να κάνω μερικούς σχολιασμούς του υλικού που
συγκέντρωσα, καθώς και γενικές παρατηρήσεις και σκέψεις, αρχίζοντας από την
αναπόληση της δικής μου παιδικής και νεανικής ζωής, αφού η Ήπειρος είναι η πατρίδα μου (Βήσσανη)»21.
Στο εν λόγω απόσπασμα, γραμμένο τον Δεκέμβριο του 1977, γίνεται εμφανής η έως
ένα σημείο αναπόφευκτη ταύτιση του εθνογραφικού υποκείμενου με το εθνογραφούμενο αντικείμενο μελέτης και τον πολιτισμικό χώρο, ο οποίος αποτελεί βιωματικό τόπο
μνήμης, περίπτωση που ο Ελ. Αλεξάκης ονομάζει «Ανθρωπολογία οίκοι»22, ενώ σύμφωνα με τον Ε. Παπαταξιάρχη, όταν ο ερευνητής έχει καταγωγική ή βιωματική σχέση με τον
εθνογραφούμενο χώρο, τότε πρόκειται για ανθρωπολογικό λαογραφισμό23.
Η καταγραφή προσωπικών εμπειριών και βιωμάτων του ερευνητή κατά την έρευνα πεδίου είναι –σύμφωνα με τον Μ. Βαρβούνη– σύνηθες φαινόμενο24.
Από τα ημερολόγιά του δε λείπουν οι εντυπώσεις και οι σχολιασμοί του για τις
τυχόν αλλαγές, αλλοιώσεις, μετατροπές (όπου αυτές παρατηρούνται) στο ύφος, στη
μουσική ή χορευτική επιτέλεση, στον σκοπό, στο ποιητικό κείμενο, και φυσικά δεν
παραλείπει να σχολιάζει την όποια διαφύλαξη της τοπικής ηπειρώτικης παράδοσης
σε χωρο-χρονικό επίπεδο. Επισημαίνω, τα παρακάτω δύο σημεία από το δημοσιευμένο ημερολόγιο του Π. Καβακόπουλου:
α. Πολλά από τα δημοτικά μας τραγούδια έχουν λησμονηθεί στο πέρασμα του
χρόνου κι έχουν παραμείνει μόνο ως οργανικά. Αυτό το διαπίστωσα σε πολλές
περιπτώσεις, όπως π.χ. στον οργανικό σκοπό-πατινάδα ‘Ποταμιά’. Συμπτωματικά, στους Κήπους Ζαγορίου το 1965, ένας παλιός λαουτιέρης θυμόταν και μου
τραγούδησε μερικούς στίχους. Το ίδιο συμβαίνει και με πολλά Μπεράτια25.

18. Shklovsky 1998, 16. Marcus και Fischer 1986, 137. Αυδίκος 2009, 20-1.
19. Malinowski 1922. Μαλινόφσκι 1984.
20. Γκέφου-Μαδιανού 2011.
21. Καβακόπουλος 2016, 129.
22. Peirano 1998, 105-28. Αλεξάκης 2003, 39. Αλεξάκης 2015.
23. Παπαταξιάρχης 2003, 69.
24. Βαρβούνης 1994, 47-8.
25. Καβακόπουλος 2016, 95.
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β. Στις 4 Μαρτίου ταξίδεψα στη Βήσσανη για να παρακολουθήσω ένα βλάχικο γάμο.
Τα αποτελέσματα ήταν πενιχρότατα. Τοπικά έθιμα και τραγούδια άρχισαν να εξαφανίζονται, τη θέση των παραδοσιακών τραγουδιών παίρνουν μοντέρνα συρτο-τσιφτετέλια από ταξιδεμένους στην Αθήνα λαϊκούς μουσικούς. Τα μόνα που κάπως διατηρούνται ακόμα είναι ορισμένα γυρίσματα μελωδικά, που τα παίζουν τα όργανα
μετά από ένα κύριο τραγούδι. Τα παραδοσιακά τραγούδια ακούγονται σπάνια και
σε κακή εκτέλεση, όταν κάποιος ηλικιωμένος μπει στον χορό. Οι μουσικοί χρησιμοποιούν ηλεκτρικές κιθάρες, αρμόνια και τζαζ [σ.τ.επ. drum set]26.

Στο πρώτο απόσπασμα (χωρίς ημερο-χρονολογία), ο Π. Καβακόπουλος προβαίνει
σε συγκρίσεις μεταξύ της συγχρονικής και παλαιότερης επιτέλεσης μερικών σκοπών,
οι οποίοι από ασματικά τραγούδια έχουν μετατραπεί σε οργανικούς σκοπούς, χάνοντας ένα πολύτιμο κομμάτι της αρχικής τους μορφολογίας και μουσικο-ποιητικής τους
δομής. Στο 2ο απόσπασμα, το οποίο είναι γραμμένο τον Μάρτιο του 1978, ο μουσικός
Λαογράφος Π. Καβακόπουλος παρατηρεί την αντικατάσταση του παλιότερου ρεπερτορίου από τραγούδια του συρμού, ως προϊόν επιρροής από την εκμοντερνισμένη –και
πολιτισμικά ηγεμονική– Αθήνα, ενώ σχολιάζει και την αλλαγή στη σύνθεση της παραδοσιακής κομπανίας με όργανα ηλεκτρικά και εντελώς ξένα ως προς την παράδοση
της ερευνώμενης γεω-πολιτισμικής περιοχής. Η συγκριτική αυτή παρατήρηση για τις
μεταλλαγές και τις διαφοροποιήσεις, που έχουν επέλθει, σε συγχρονική και διαχρονική βάση, στην ίδια γεω-πολιτισμική περιοχή, είναι από τις βασικές μεθοδολογικές
παραμέτρους της λαογραφικής έρευνας, κατά τον Μ. Βαρβούνη27.
Ακολουθώντας τις μεθόδους της οπτικής Λαογραφίας και οπτικής Ανθρωπολογίας28, η οποία επεκτείνει τα εργαλεία της στα τεχνολογικά μέσα καταγραφής (φωτογραφική μηχανή, κάμερα και βιντεοσκόπηση)29, την αξία των οποίων προβάλλει
και ο Βαρβούνης στη μεθοδολογία της επιτόπιας λαογραφικής έρευνας30, τα κείμενα
και οι μουσικές καταγραφές του Καβακόπουλου στο πεντάγραμμο (παρτιτούρες)
συμπληρώνονται από πάμπολλες φωτογραφίες των πληροφορητών και συνεργατών
του–φορέων της παράδοσης: μουσικών, τραγουδιστών, χορευτών, επιτελέσεις ορχηστρών, αναβιώσεις εθίμων, δρώμενων (εικ. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11), όπως επίσης και
από ψηφιακό δίσκο εικόνας (DVD) με αποσπάσματα από χορευτικές και μουσικές
επιτελέσεις. Είναι προφανές, ότι η αιχμαλωτισμένη –σε φωτογραφία ή βίντεο– πραγματικότητα αναπαριστά έναν «ορατό κόσμο ανθρώπων μέσα στο βιωμένο περιβάλλον
τους», σύμφωνα με τους Morphy και Banks31, που αποκαλύπτει πολύ περισσότερα
26. Καβακόπουλος 2016, 137.
27. Βαρβούνης 1994, 18, 20.
28. Piault 2009.
29. Bernard και Cravlee 2015, 442. Cámara de Landa κ.ά. 2015.
30. Βαρβούνης 1994, 78.
31. Morphy και Banks 1997, 10-1.
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απ’ όσα μπορεί να μεταδώσει στον αναγνώστη το εθνογραφικό κείμενο. Η ‘απαθανάτιση’ του εθνογραφικού του υλικού, καθώς και η συμπλήρωση με τα τεκμήρια
ήχου και εικόνας του εθνογραφικού του ‘κειμένου’ (γραπτού και οπτικού), αποτελούν με τη σειρά τους αντικείμενα επιστημονικής μελέτης32.
Βλέποντας τα βιντεοσκοπημένα αποσπάσματα, παρατηρούμε, ότι η ‘σκηνοθετική’ προσέγγιση και πρόθεση του ερευνητή Π. Καβακόπουλου κατά τις επιτόπιες
έρευνες, είναι να καταγράψει την αυθόρμητη χορευτική έκφραση των ντόπιων γλεντιστών σε πανηγύρι/ γιορτή/ γάμο κ.λπ. Με τη φράση «αυθόρμητη χορευτική έκφραση» και τη λέξη «ντόπιος» επισημαίνεται, ότι η επιλογή του Π. Καβακόπουλου
για βιντεοσκόπηση και ‘απαθανάτιση’ των παραδοσιακών χορών δεν είναι η χορογραφημένη –άρα εν πολλοίς προμελετημένη, διαμεσαλοβημένη, φολκλορι(στι)κή33
και ανιστορική– (ανα)παράσταση των χορών από χορευτικούς συλλόγους, αλλά η
όσο το δυνατόν ‘αυθεντική’ –χωροχρονικά- αποτύπωση της εν εξελίξει λαϊκής χορευτικής έκφρασης και μουσικής πρακτικής μιας βιωμένης από τους γηγενείς παράδοση (κι όχι από τυχαίους τουρίστες), που είναι και το ζητούμενο/ ευκταίο στις
εθνογραφικές καταγραφές34.
Το γεγονός ότι: ο Π. Καβακόπουλος –πέρα από μουσικός λαογράφος και εθνογράφος– έχει ταυτόχρονα την ιδιότητα καί του βιωματικού αλλά καί του σπουδαγμένου μουσικού, νόρμες δηλ. που παραπέμπουν στη λαϊκότητα και τη λογιότητα,
την προφορικότητα και την εγγραμματοσύνη, σύμφωνα με τον Αμερικάνο Φιλόσοφο και Πολιτισμολόγο Walter Ong35, είναι καθοριστικό για την επιτυχία του εθνογραφικού του έργου.
Η βιωματική του τριβή με τη μουσική παράδοση του τόπου του, τη Βήσσανη,
αλλά και τις ευρύτερες περιοχές του Ν. Ιωαννίνων, έτσι όπως τις γνωρίζει πατροπαράδοτα μέσα από τους παραδοσιακούς μουσικούς της οικογένειάς του (ο πατέρας,
ο παππούς και ο προπάππος του παίζουν παραδοσιακό βιολί), αλλά και παίζοντας ο
ίδιος μουσική σε πανηγύρια και γάμους, από δώδεκα ετών (εικ. 12), είναι το εχέγγυο
για την εμπιστοσύνη που κερδίζει από τους πληροφορητές του –εξίσου σημαντική
παράμετρος, σύμφωνα με τους Cohen, Manion και Morrison, τον Βαρβούνη και τον
Χαψούλα–36, οι οποίοι δέχονται να μοιραστούν μαζί του τα μυστικά της δικής τους
παράδοσης και της τέχνης τους. Ενίοτε, όμως, δε λείπουν και περιπτώσεις, όπου οι
32. Χαψούλας 2010, 26.
33. Για την φολκλορι(στι)κή αναπαράσταση κι επιτέλεση του χορού και της μουσικής βλ. Κάβουρας 2010, 29-39, 46-9. Παπαπαύλου 2010, 89-102.
34. Μάνος 2004, 62. Νιτσιάκος 2004, 370.
35. Walter Ong 2005.
36. Η συνάφεια ιδιοτήτων ερευνητή και υποκειμένων έρευνας συμβάλλει στην ανάπτυξη εγγύτητας κι εμπιστοσύνης μεταξύ εθνογράφου και εθνογραφούμενου. Cohen κ.ά. 2000. Βλ. επίσης,
Βαρβούνης 1994, 47, 62. Χαψούλας 2010, 25.
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καλλιτέχνες –πληροφορητές αρνούνται να συνεργαστούν ή ζητούν αμοιβή, όταν καλούνται να παίξουν ζωντανά μουσική ή να ηχογραφηθούν για λόγους ερευνητικούς/
επιστημονικούς/ εθνογραφικούς, όπως φαίνεται από το παρακάτω απόσπασμα: «Η
προσπάθειά μου για επαφή προσκρούει, από την πρώτη στιγμή, στη χρηματική τους
απαίτηση, παρότι προβάλλω το μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα της αποστολής μου»37.
Από την άλλη, οι σπουδές του στη θεωρία της δυτικής μουσικής, στο κλασικό βιολί (Ωδείο Αθηνών) και τη βυζαντινή μουσική (Ελληνικό Ωδείο), με τους καλύτερους
καθηγητές μουσικής της εποχής, όπως Μίνωα Δούνια (θεωρητικό δυτικής μουσικής
και μουσικοκριτικό), Δημήτρη Χωραφά (βιολιστή και μαέστρο), Μάριο Βάρβογλη
(συνθέτη, θεωρητικό δυτικής μουσικής), Μενέλαο Παλλάντιο (συνθέτη, θεωρητικό δυτικής μουσικής), Θεόδωρο Χατζηθεοδώρου (θεωρητικό βυζαντινής μουσικής),
συνδυασμένες με το χάρισμα του ‘καλού αυτιού’ τού δίνουν τον απαραίτητο οπλισμό, αφενός για να καταγράψει στο πεντάγραμμο τους σκοπούς που ακούει, αφετέρου για να κάνει συγκρίσεις μεταξύ διαφορετικών μουσικών ειδών, υπερπηδώντας
τα όρια μεταξύ λόγιου ή ‘έντεχνου’ και παραδοσιακού/ λαϊκού, και μεταξύ διαφορετικών μουσικών συστημάτων, όπως μονοφωνία και πολυφωνία. (Πριν είδαμε τη
συγκριτική του προσέγγιση στο τοπικό ρεπερτόριο της ίδιας μουσικής παράδοσης).
Πιο συγκεκριμένα, ο Π. Καβακόπουλος προβαίνει σε ειδολογικές συγκρίσεις μεταξύ της παραδοσιακής μουσικής (δηλ. της λαϊκής μουσικής της υπαίθρου), με τη
βυζαντινή μουσική (δηλ. της λόγιας εκδοχής της ελληνικής μουσικής κληρονομιάς)38
κι ενίοτε με τη λόγια ευρωπαϊκή μουσική. Σε απόσπασμα από την εισήγησή του σε
Συνέδριο, το 2001, με θέμα «Το πολυφωνικό τραγούδι της Ηπείρου σε σχέση με τη
βυζαντινή εκκλησιαστική μουσική»39, συγκρίνει τη μορφολογική δομή του πολυφωνικού τραγουδιού της Ηπείρου με εκείνη του μονοφωνικού βυζαντινού μέλους, σε
επίπεδο φωνών και αρμονίας, κάνοντας μια οριζόντια μελωδική και κάθετη αρμονική και διαστηματική ανάλυση40.
37. Καβακόπουλος 2016, 129.
38. Δαλιανούδη 2010, 28.
39. Διεθνές Συνέδριο 10-11-12 Αυγούστου, 2001, Βήσσανη, Ν. Ιωαννίνων (δεν αναφέρονται άλλα
στοιχεία για το συνέδριο). Βλ. Καβακόπουλος 2016, 24.
40. Το απόσπασμα από την ανακοίνωση του Π. Καβακόπουλου είναι το εξής: «Βυζαντινή μουσική
και πολυφωνικό τραγούδι παρουσιάζουν μια συγγενική αλληλουχία παράλληλων φωνών. Στην
έντεχνη βυζαντινή εκκλησιαστική μουσική οι ξεχωριστές φωνές του Κανονάρχη, του Πρωτοψάλτη
και των Ισοκρατών, παρουσιάζουν στο σύνολό τους ένα όμορφο μουσικό μεγαλούργημα. Αντίστοιχα οι φωνές του πολυφωνικού τραγουδιού (Παρτή, Κλώστη, Ρίχτη και Λαλιάς), έστω κι αν
είναι σε διάφωνα διαστήματα, συγκροτούν μια ευχάριστη και ιδιάζουσα αρμονία. Και τα δύο είδη
μουσικής, το ηπειρώτικο πολυφωνικό τραγούδι και η βυζαντινή εκκλησιαστική μουσική, παρά τη
διαφορετική αρχιτεκτονικής τους δομή, δίνουν εξίσου μια παράλληλη και ζηλευτή τελειότητα».
Καβακόπουλος 2016, 133.
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Οι συγκρίσεις του, ακόμα κι όταν αφορούν το ίδιο μουσικό είδος, π.χ. την παραδοσιακή μουσική, επεκτείνονται και σε γεωγραφικό επίπεδο, συγκρίνοντας τον τρόπο, με τον οποίο επιτελείται το ίδιο παραδοσιακό ρεπερτόριο σε γειτονικές περιοχές
ή σε πανελλαδικό επίπεδο, σχολιάζοντας τις όποιες μορφολογικές, μουσικολογικές
και χορευτικές παραλλαγές και διαφοροποιήσεις. Ενδεικτικό και χαρακτηριστικό
παράδειγμα η σύγκριση του χορευτικού σκοπού με πανελλήνιο χαρακτήρα «Μπεράτης» της Ηπείρου με τον «Μπεράτη» της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, της Ρούμελης
και της Πελοποννήσου (εικ. 13)41.
Σ’ αυτό το σημείο θα πρέπει να σημειωθεί άλλη μια συμβολή του Π. Καβακόπουλου στην Μουσική Λαογραφία και τη Μουσική Εθνογραφία της Ηπείρου, δεδομένου ότι η συγκριτική αυτή προσέγγιση (ειδολογική και γεωγραφική) παραπέμπει
στον πρόγονο της Εθνομουσικολογίας42, γνωστό από τα μέσα του 20ού στην Ελλάδα ως Συγκριτική Μουσικολογία, (που πρωτο-εμφανίζεται στα τέλη του 19ου αιώνα
στη Γερμανία με τον όρο Vergleichende Musikwissenschaft)43.
Αναφερόμενη πάλι στους σπουδαίους καθηγητές μουσικής του Π. Καβακόπουλου,
ας μου επιτραπεί να προεκτείνω λίγο τη σκέψη μου και να τολμήσω να αποδώσω την
ιδιαίτερη αγάπη του Π. Καβακόπουλου για καταγραφή και ανάδειξη της ελληνικής μουσικο-χορευτικής παράδοσης, εν μέρει και στο γεγονός, ότι θήτευσε κοντά στους Μάριο
Βάρβογλη και Μενέλαο Παλλάντιο, συνθέτες της ελληνικής Εθνικής Μουσικής Σχολής.
Η ελληνική Εθνική Μουσική Σχολή –με κύριο εκφραστή τον Μανώλη Καλομοίρη– ακολουθώντας το παράδειγμα των Εθνικών Μουσικών Σχολών κυρίως της ανατολικής και
βόρειας Ευρώπης (Τσεχοσλοβακία, Ρωσία, Πολωνία, Νορβηγία κ.ά.), την ιδεολογία της
Ρομαντικής Σχολής και της Γερμανικής Λαογραφίας περί ανάδειξης του εθνικού λαϊκού
στοιχείου στο πλαίσιο των εθνών-κρατών44, προβάλλει τη γηγενή (ελληνική) λαϊκή μουσική παράδοση,45 μέσα από την παιδεία στη δυτικο-ευρωπαϊκή μουσική46.
41. Ο Π. Καβακόπουλος γράφει στο βιβλίο του, Τραγούδι – Μουσική και Χορός στην Ήπειρο (Καβακόπουλος 2016, 132): «Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί ο χορευτικός σκοπός ‘Μπεράτης’. Μια
παραλλαγή μου έδωσε επίσης ο Δεληγιάννης. ‘Μπεράτης’ είναι το όνομα δημοτικών μελωδιών,
που χορεύονται σε όλη τη στεριανή Ελλάδα, εκτός από την Αν. Μακεδονία και τη Θράκη. Το ‘Μπεράτι’ της Μακεδονίας διαφέρει από αυτό της Θεσσαλίας σε μελωδία, κλίμακα, ρυθμό και χορό,
όπως επίσης το ‘Μπεράτι’ της Ηπείρου από αυτό της Ν. Ηπείρου, Άρτας, Πρέβεζας και Ξυρομέρου.
Διαφέρει επίσης το ‘Μπεράτι’ της Ρούμελης από το ‘Μπεράτι’ της Πελοποννήσου. Γεννιέται το
ερώτημα πώς το όνομα αυτό αποδίδεται από κοινού σε διαφορετικούς σκοπούς με διαφορετική
κατά τόπους χροιά, χωρίς καμιά μελωδική και ρυθμική σχέση μεταξύ τους».
42. Kunst 1974.
43. Mugglestone και Adler 1981, 1-21. Pegg 2001, 367-403. Nettl 2005, 3-15. Seel 2011, 1632. Χαψούλας 2010, 13-9.
44. Myers 1992, 3-18. Pegg κ.ά. 2001, 367-403. Bartok, 1931, 1-11. Μπάρτοκ 1997.
45. Bartok, 1931, 1-11. Μπάρτοκ 1997.
46. Ψυχοπαίδη-Φράγκου 1990.
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ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΟΎ ΥΛΙΚΟΎ ΣΤΟ ΒΙΒΛΊΟ
ΤΡΑΓΟΎΔΙ, ΜΟΥΣΙΚΉ ΚΑΙ ΧΟΡΌΣ ΣΤΗΝ ΉΠΕΙΡΟ

Σαν μια γενική παρατήρηση θα λέγαμε ότι η μουσικο-χορευτική παράδοση της
Ηπείρου είναι ταξινομημένη από τον Π. Καβακόπουλο:
– ανά νομό (Ν. Ιωαννίνων, Ν. Θεσπρωτίας, Ν. Άρτας, Ν. Πρέβεζας και πανηπειρωτική)
– ανά είδος («χοροί στα δύο», χοροί «στα τρία», δίσημοι, τρίσημοι, δεκάσημοι, συρτοί, ιδιότυποι, οργανικοί σκοποί κ.λπ.)
– ανά περίσταση (του γάμου, της τάβλας κ.ά.), αλλά και
– αλφαβητικά για λόγους ευρετηριακούς47
Στο 1ο κεφάλαιο (σελ. 32-69) αναφέρεται το ιστορικό της παρούσας συλλογής
από την επιτόπια έρευνα. Εδώ ο Π. Καβακόπουλος –καταθέτοντας δημοσίως τον
σεβασμό του προς όλους τους πληροφορητές και καλλιτέχνες, που έπαιξαν για να
τους ηχογραφήσει– αναφέρει τα ονόματα των μουσικών και τις περιοχές, απ’ όπου
προέρχονται και όπου δραστηριοποιούνται επαγγελματικά.
Μεταξύ άλλων αναφέρονται: η κομπανία των «Καψαλαίων», γνωστή με την επωνυμία «Τακούτσια», οι Γρηγόρης (κλαρίνο) και Χρήστος Καψάλης ή Ζούλης (ντέφι),
Λευτέρης Σαρρέας (κλαρίνο), Τάσος (κλαρίνο) & Φώτης Χαλκιάς (λαούτο), Σταύρος
Καψάλης (κλαρίνο) και Πετρέφης Δεληγιάννης (βιολί), «Σουκαίοι», Βασίλης Σούκας
ή Σαγάνης (κλαρίνο), Πετρο-Λούκας Χαλκιάς (κλαρίνο), Αριστείδης Μόσχος (σαντούρι), Νίκος Φιλιππίδης (κλαρίνο), Παντελής Μπεσίρης (βιολί), Αυγέρης (κλαρίνο) & Γιάννης Μπάος (βιολί και τραγούδι), Ερωφίλη Παπαζώτου (τραγούδι).
Το β΄ μέρος του 1ου κεφαλαίου είναι αφιερωμένο στους μουσικούς (οργανοπαίκτες και τραγουδιστές) και τις κομπανίες (παραδοσιακές ορχήστρες), που έγραψαν
τη δική τους ιστορία στην τοπική μουσική παράδοση της Ηπείρου, αποτείοντας έτσι
φόρο τιμής σ’ αυτούς αλλά και αφήνοντας πολύτιμη αρχειακή παρακαταθήκη σε
μεταγενέστερους ερευνητές (εθνομουσικολόγους, λαογράφους, ανθρωπολόγους,
πολιτισμολόγους και ιστορικούς). Οι καλλιτέχνες είναι ταξινομημένοι ανάλογα με
το όργανο που παίζουν: βιολί – κλαρίνο – λαούτο – κιθάρα – ντέφι – φλογέρα –τραγουδιστές και κομπανίες.
Στις στεριανές –συνεπώς και στις ηπειρώτικες– κομπανίες (εικ. 14), αποτελούμενες από: κλαρίνο, βιολί, λαούτο και ντέφι, το κύριο σολιστικό, μελωδικό όργανο (που
παίζει την πρωτεύουσα μελωδία του σκοπού) είναι το κλαρίνο. Το βιολί, επίσης μελωδικό όργανο, έχει συνήθως μικρότερο ρόλο, ντουμπλάροντας τη βασική μελωδία
του κλαρίνου. Έτσι, εξηγείται και η εθιμική πρακτική, να προηγείται η αναφορά στο
κλαρίνο, ως πρώτο όργανο, και να έπονται τα υπόλοιπα όργανα, σύμφωνα με τον ρόλο

47. Βλ. παρακάτω ανάλυση, όπως και Καβακόπουλος 2016, 160-476.
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τους στην ορχήστρα (μελωδικό, συνοδευτικό, ρυθμικό), ενώ δε σπανίζουν και οι περιπτώσεις ολόκληρη η κομπανία να αποκαλείται ως «κλαρίνα» (χαρακτηριστική φράση:
«ήρθαν τα κλαρίνα» ή «παίζουν τα κλαρίνα»), κυρίως χάριν ευκολίας στον προφορικό
λόγο, όπου σαφώς, όμως, ενέχεται και μια ιεραρχική κατάταξη των οργάνων.
Δε θα μπορούσε εδώ να παραλειφθεί ο σχολιασμός, ότι ο Π. Καβακόπουλος στις
περιγραφές των κομπανιών αναφέρει, εντούτοις, πρώτα το βιολί. Αυτή η –περισσότερο
ή λιγότερο αυθόρμητη– επιλογή του μπορεί να ερμηνευθεί ως απόρροια της αναπόφευκτης εν μέρει ταύτισης του εθνογράφου με το αντικείμενο έρευνάς του48, λόγω της
διπλής του ιδιότητας ως εθνογράφου και ως μουσικού και μάλιστα βιολιστή.
Ταυτόχρονα παραθέτει σπάνιο φωτογραφικό υλικό, (εικ. 15-22), που ξεκινά από
τη δεκαετία του ’30 και φτάνει έως τα τέλη της δεκαετίας του ’80, με πορτρέτα μουσικών, με παλιές κομπανίες σε χοροστάσια και γλέντια, εμλουτίζοντας έτσι το εθνογραφικό του κείμενο με μια παράλληλη εξωλεκτική αφήγηση, η οποία προσδίδει ζωντάνια και παραστατικότητα.
Ο αφηγηματικός μας φακός θα φωτίσει και τη Δημοτική Ορχήστρα και Χορωδία
Παντελή Καβακόπουλου (εικ. 23, 24, 25), τις οποίες συγκροτεί και διευθύνει ο ίδιος το
1947, με σκοπό τη μετάδοση δημοτικών τραγουδιών από όλη την Ελλάδα, στο πλαίσιο
των εκπομπών του στον ραδιοφωνικό σταθμό των Ενόπλων Δυνάμεων και του Ε.Ι.Ρ.,
με τίτλο «Το δημοτικό τραγούδι στις πηγές του». Με τα εν λόγω μουσικά σχήματα (ορχήστρα και χορωδία), τα οποία αποτελούνται από τους πλέον καταξιωμένους παραδοσιακούς μουσικούς (οργανοπαίχτες και τραγουδιστές) κατά τόπους, με πανελλαδική
αναγνώριση, ο Π. Καβακόπουλος πραγματοποιεί συναυλίες σε Ελλάδα και εξωτερικό
και δισκογραφεί το καταγεγραμμένο εθνογραφικό υλικό που συλλέγει.
Ανάμεσα στα ονόματα των μελών ξεχωρίζουν οι κλαριντζίδες Τάσος Χαλκιάς
και Βασίλης Σούκας, ο σαντουριέρης Αριστείδης Μόσχος, ο Λάμπρος Σαββαΐδης
στο κανονάκι, ο βιολιστής Γιώργος Κόρος, ο λαουτιέρης Χρήστος Ζώτος, ενώ στο
τραγούδι συναντάμε μεταξύ άλλων τους: Χρόνη Αηδονίδη, Ξανθίππη Καραθανάση,
Αλέκο Κιτσάκη και Ειρήνη Καβακοπούλου-Μπριλλάκη.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΗΠΕΙΡΏΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΉΣ

Σύμφωνα με τον Π. Καβακόπουλο οι Νομοί Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας έχουν το γηγενές ηπειρώτικο χρώμα, ενώ οι Νομοί Άρτας και Πρέβεζας έχουν δεχτεί επιρροές: η μεν
Άρτα από Αιτωλοακαρνανία, η δε Πρέβεζα από Λευκάδα (όπως και από πιο απομακρυσμένες περιοχές λόγω των εμπορικών και ναυτικών συναλλαγών), γι’αυτό και το
μεγαλύτερο καταγεγραμμένο ρεπερτόριο προέρχεται από τους δύο πρώτους νομούς.
48. Αλεξάκης 2003, 39.
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Στη μουσική παράδοση της Ηπείρου διακρίνονται τέσσερα μουσικά ιδιώματα, τα
οποία συναντώνται στους εξής γεωγραφικούς άξονες:
1. περιοχή Ιωαννίνων (Πωγώνι, Ζαγόρι, Κούρεντα, Δωδώνη, Τζουμέρκα)– Θεσπρωτίας (Παραμυθιά, Φιλιάτες, Μουργκάνα)
2. περιοχή Κόνιτσας (με επιρροές από Δ. Μακεδονία)
3. περιοχές Άρτας και Πρέβεζας (με επιρροές από Αιτωλοακαρνανία και Λευκάδα)
4. περιοχές Συρράκου και Καλαρρυτών με τα βλαχόφωνα τραγούδια
Οι θεματικές κατηγορίες, στις οποίες ταξινομεί ο Π. Καβακόπουλος τους σκοπούς και τα τραγούδια της ηπειρώτικης μουσικής παράδοσης, ακολουθώντας μια
διαφορετική κατηγοριοποίηση των δημοτικών τραγουδιών από εκείνες των Λαογράφων Στ. Κυριακίδη49, Δ. Λουκάτου50 και Ν. Πολίτη51, είναι πέντε:
1.
2.
3.
4.
5.

του γάμου
της αποκριάς
της εργασίας
του πανηγυριού
τα πολυφωνικά

Κάνοντας μια χονδρική μουσικολογική παρουσίαση της ηπειρώτικης μουσικής
παράδοσης (κεφάλαιο 2, σελ. 72-92), ο Π. Καβακόπουλος αναφέρεται στο πολυφωνικό τραγούδι, στο μοιρολόι και στον παραδοσιακό γάμο.
Σε ό,τι αφορά το μοιρολόι, το οποίο ως επί το πλείστον είναι δομημένο πάνω σε
πεντατονική διατονική κλίμακα, ο Π. Καβακόπουλος το χαρακτηρίζει ως ιδιαίτερα
προσφιλές είδος τραγουδιού, που συνοδεύει κάθε λύπη αλλά και χαρά του Ηπειρώτη
γλεντιστή, και συνδέει τη χαρμολύπη αυτή με το φαινόμενο της ξενιτιάς: «Το μοιρολόι ήταν και συνεχίζει να είναι [...] σε όλη την Ήπειρο ο εναρκτήριος σκοπός κάθε
γλεντιού, πανηγυριού και γάμου. Είναι παράδοξο κι όμως αληθινό: οι Ηπειρώτες
μόνο με το μοιρολόι ευχαριστιούνται. Η μουσική ολοκλήρωση του Ηπειρώτη επιτυγχάνεται, εφόσον θα φτάσει στο σημείο να κλάψει. Ίσως σε αυτό να έχει συντελέσει και
η εύλογη κατάσταση νοσταλγίας, αποτέλεσμα του μόνιμου ξενιτεμού»52.
49. Κατά τον Στ. Κυριακίδη τα δημοτικά τραγούδια ταξινομούνται σε: 1. κυρίως άσματα (εργατικά, της
αγάπης, παιδικά, του γάμου, της ξενιτιάς, μοιρολόγια, κλέφτικα, ιστορικά, σατιρικά, γνωμικά, περιστατικά, θρησκευτικά), 2. διηγηματικά (ακριτικά, παραλογές, ρίμες) και 3. δραματοποιημένα (παιχνίδια
και παραστάσεις που υποκαθιστούν το θέατρο. Υπόθεση από αναγεννησιακά έπη και θέατρο σκιών).
50. Κατά τον Δ. Λουκάτο τα δημοτικά τραγούδια ταξινομούνται σε: 1. επικά, 2. λυρικά, 3. οικογενειακά, 4. θρησκευτικά, 5. εποχικά, 6. κοινωνικά, 7. γνωμικά, 8. παιδικά.
51. Η ταξινόμηση του Ν. Πολίτη (την οποία εφαρμόζει το Κ.Ε.Ε.Λ.) είναι η εξής: 1. Ακριτικά, 2. Ιστορικά, 3. Κλέφτικα, 4. Παραλογές, 5. Της αγάπης, 6. Νυφιάτικα, 7. Νανουρίσματα, 8. Κάλαντα, 9. Βαΐτικα,
10. Της ξενιτιάς, 11. Μοιρολόγια, 12. Του κάτω κόσμου, 13. Γνωμικά, 14. Εργατικά, 15. Περιγελαστικά.
52. Καβακόπουλος 2016, 130.

366

ΡΕΝΆΤΑ ΔΑΛΙΑΝΟΎΔΗ

Ειδική μνεία γίνεται στο πολυφωνικό τραγούδι, ως ξεχωριστό μουσικό ιδίωμα
που επιχωριάζει στην Ήπειρο (Πωγώνι, Δερόπολη, Χιμάρα, Αργυρόκαστρο) και τη
Νότια Αλβανία, το οποίο –συμπληρώνω– διαφοροποιείται πλήρως από την πολυφωνία της Δυτικής λόγιας μουσικής κι αποτελεί την εξαίρεση στο ρεπερτόριο της
ελληνικής παραδοσιακής μουσικής53, η οποία είναι μονοφωνική με στοιχεία μόνο οργανικής ετεροφωνίας54. Το πολυφωνικό τραγούδι της Ηπείρου είναι φωνητικό (δηλ.
χωρίς συμμετοχή οργάνων) και ταξινομείται σε δύο κατηγορίες: στα καθιστικά, που
είναι σε πιο αργό ρυθμό, και στα χορευτικά, σε πιο γρήγορο.
Μέσα από την αναλυτική περιγραφή των ρόλων των βασικών φωνών, που μετέχουν
στο πολυφωνικό τραγούδι, ήτοι του «παρτή», του «γυριστή»/«κλώστη», των «ισοκρατών», όπως και των βοηθητικών φωνών, ήτοι του «ρίχτη» και της «λαλιάς», ξετυλίγεται
η αρχιτεκτονική δομή του πολυφωνικού τραγουδιού, το οποίο παρουσιάζει ιδιόμορφες
παραλλαγές ανάλογα την περιοχή (π.χ. στο Πωγώνι έχουμε και τις βοηθητικές φωνές).
Αξιοσημείωτο είναι, ότι ο Π. Καβακόπουλος προβαίνει σε σύγκριση του ελληνικού με το αλβανικό πολυφωνικό τραγούδι, τονίζοντας τη συμμετοχή περισσότερων
φωνών στο ηπειρώτικο πολυφωνικό και κυρίως την πλούσια ποικιλματική τεχνοτροπία του «κλώστη»/«γυριστή».
Από την άλλη μεριά, η ειδολογική σύγκριση μεταξύ πολυφωνικού τραγουδιού
και βυζαντινού μέλους σε ό,τι αφορά τις κύριες φωνές και τη διαστηματική πλοκή μεταξύ τους, μπαίνοντας στα χωράφια της Συγκριτικής Μουσικολογίας (για την
οποία έγινε λόγος νωρίτερα).
Τα έθιμα και τα στάδια του παραδοσιακού γάμου στην Ήπειρο (3ο μέρος του
ίδιου κεφαλαίου), περιγράφονται από τον συγγραφέα με γλαφυρό και μεστό τρόπο.
Αυτό που προέχει για τον Π. Καβακόπουλο δεν είναι η απλή περιγραφή των εθιμικών
και δρωμενικών τελετουργιών του ηπειρώτικου γάμου, αλλά η ενσυνείδητη σύνδεση
του μουσικού και χορευτικού ρεπερτορίου με το κοινωνικό κι ευρύτερα πολιτισμικό
γίγνεσθαι, ως ένα αναπόσπαστο και λειτουργικό πλαίσιο55. Το γεγονός αυτό αναβαθμίζει την προσέγγιση του Π. Καβακόπουλου από απλή λαογραφική περιγραφή
και καταγραφή γεγονότων σε μια πρώιμη εθνομουσικολογική και ανθρωπολογική
προσέγγιση πολιτισμικών φαινομένων.

ΜΕΛΙΚΉ, ΡΥΘΜΙΚΉ ΚΑΙ ΜΕΤΡΙΚΉ ΔΟΜΉ ΜΟΥΣΙΚΟ-ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΎ ΡΕΠΕΡΤΟΡΊΟΥ ΗΠΕΊΡΟΥ

Η μεγαλύτερη ίσως συμβολή του Π. Καβακόπουλου είναι η μουσική ανάλυση των
300 ηπειρώτικων τραγουδιών (3ο κεφ., σελ. 93-126), που συνέλεξε κατά τις έρευνες
53. Λώλης 2016, 16-9.
54. Αμαργιανάκης 1999, 35.
55. Λουτζάκη 2004, 6-10. Μάνος 2004, 56-62. Χαψούλας 2010, 35-42.
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πεδίου, αναλύοντας τη μελική, τη ρυθμική και τη μετρική δομή τους. Στη μελική
δομή των καταγεγραμμένων σκοπών και τραγουδιών κάνει λόγο για τις κλίμακες,
την τεχνοτροπία των φωνών και των οργάνων (συρσίματα-κυλίσματα), στον συνοδευτικό ρόλο των οργάνων και τις διαστηματικές σχέσεις. Αναφέρεται, επίσης, και
στην περίπτωση μετατροπής ενός τραγουδιού από ασματικό (τραγούδι με λόγια) σε
οργανικό (χωρίς λόγια, δηλ. μουσικός σκοπός).
Στη ρυθμική δομή γίνεται λόγος για τους συνήθεις ρυθμούς, που απαντώνται
στους σκοπούς και τα τραγούδια της Ηπείρου: 2σημους, 3σημους, 4σημους, 5σημους, 6σημους, 7σημους, 8σημους και 10σημους (ο 9σημος απαντάται μόνο σε δύο
παραδοσιακά τραγούδια, το «Φυσούνι» και το «Να σκάσεις Μπαζαρκάνα», κι έναν
μικρασιάτικο καρσιλαμά «Ελενάκι, Ελενάκι ’σύ με πότισες φαρμάκι»), ενώ στη μετρική δομή παρουσιάζονται αναλυτικά οι μετρικοί πόδες, από τους οποίους απαρτίζεται ένας ρυθμός, μαζί με ενδεικτικό ρεπερτόριο. (εικ. 26, 27)
Από τις σημαντικές παρατηρήσεις του Π. Καβακόπουλου είναι, ότι ανάμεσα στο
τραγούδι–παραγγελιά και το επόμενο οι μουσικοί παίζουν τα «γυρίσματα», δηλ.
μουσικές γέφυρες, οι οποίες διευκολύνουν την αλλαγή μετατροπίας (ήτοι τη μετάβαση από την κλίμακα του τραγουδιού που τελειώνει, σ’ αυτήν του επόμενου τραγουδιού) ή ρυθμού, και οι οποίες (μουσικές γέφυρες) ποικίλουν από τόπο σε τόπο.
Έτσι, έχουμε τα «γυρίσματα» του Πωγωνίου, του Ζαγορίου, των Τζουμέρκων (όπου
εδώ λέγονται «καγκέλια») και της υπόλοιπης Ηπείρου.
Στο 5ο κεφάλαιο (σελ. 153-158) αναδημοσιεύεται το άρθρο του Π. Καβακόπουλου για ένα σπάνιο και άγνωστο μουσικό όργανο των Σουλιωτών, που χρησιμοποιείται από τον 18ου αιώνα έως τις αρχές του 20ού: το «πραμπέλι»56. Πρόκειται για
ένα μεγάλο ταψί, το οποίο ο μουσικός χτυπάει και στριφογυρίζει πάνω στον σοφρά
(το χαμηλό τραπέζι), δημιουργώντας μια υποτυπώδη συνοδεία για το τραγούδι της
παρέας. (εικ. 28). Ουσιαστικά πρόκειται για άτυπο μουσικό όργανο, στα πρότυπα
και κατά μίμηση παιξίματος του νταχαρέ και του ντεφιού (τα κρουστά συνοδευτικά
όργανα μιας στεριανής κομπανίας).
Το όνομα του οργάνου προέρχεται από τη σύντμηση των λέξεων «μπρε» κι
«αμπέλι» από τον παλιό πανελλήνιο 15σύλλαβο στίχο, που τραγουδούσαν με τη συνοδεία του συγκεκριμένου οργάνου:
Αμπέλι μου πλατύφυλλο και κοντοκλαδεμένο,
για δεν ανθείς, για δεν καρπείς, σταφύλια για δεν κάνεις;

Στα κεφάλαια 6 (σελ. 159-246), 7 (σελ. 247-476), 8 (σελ. 477-523) παρατίθενται
καταγραφές οργανικής μουσικής, φωνητικής (τραγουδιών) και χορών: 300 παρτιτούρες οργανικών σκοπών και τραγουδιών, μαζί με το αντίστοιχο βηματολόγιο. Εδώ

56. Καβακόπουλος 2016, 156.
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αξίζει να επισημανθεί η πληρότητα και η καινοτομία του συγγραφέα σε ό,τι αφορά
τη χορευτική σημειογραφία παραδοσιακών χορών: ο Π. Καβακόπουλος καταγράφει τα χορευτικά μοτίβα με βάση τις μουσικές φράσεις. Η καταγραφή γίνεται με
ένα πολύ εύληπτο δικό του σημειογραφικό σύστημα (όχι Labanotation), όπου το
βηματολόγιο των παραδοσιακών χορών γράφεται ακριβώς κάτω από τη μελωδία/
ανά μουσικό μέτρο του τραγουδιού και κάτω από το ποιητικό κείμενο (εικ. 29, 30).
Η καινοτομία του Π. Καβακόπουλου είναι ότι πάνω σε κάθε βήμα καταγράφεται η
διάρκεια της κίνησης (με βάση την αξία των φθόγγων στη μελωδία), έτσι ώστε ο χορευτής ή χοροδιδάσκαλος να ξέρει ακριβώς πόσες φιγούρες/ κινήσεις αντιστοιχούν
σε κάθε μουσικό μέτρο (βλ. εικόνα 31, 32)
Η εν λόγω συλλογή δεν αποτελείται μόνο από τους πιο διαδεδομένους χορούς,
(όπως «χορός στα δύο», «χορός στα τρία», ζαγορίσιος, τσάμικος, «μπεράτι», συγκαθιστός) αλλά εμπλουτίζεται και με ιδιότυπους και πιο σπάνιους χορούς της Ηπείρου,
όπως «η Γ(κ)ράβα» Ζαγορίου, «η πέρδικα» Πωγωνίου, «ο Μενούσης, «στο Πάπιγκο
στο μαχαλά», «Φυσούνι» κ.ά.57.
Ουσιαστικά στο συγκεκριμένο πόνημα του Π. Καβακόπουλου είναι συγκεντρωμένος όλος ο ποικιλόμορφος πλούτος της ηπειρώτικης μουσικο-χορευτικής
παράδοσης, καταχωρισμένος σε οργανικούς σκοπούς, τραγούδια και χορούς, ανά
γεω-πολιτισμική περιοχή, με κριτήριο την καταγωγή τους (τοπική ταυτότητα) και
την απήχηση/ διάδοσή τους εκτός τοπικών συνόρων (υπερτοπική ταυτότητα). Έτσι
έχουμε ρεπερτόριο που χαρακτηρίζεται ως:
1. του Ν. Ιωαννίνων
2. του. Ν. Θεσπρωτίας
3. των Ν. Άρτας & Πρέβεζας
4. πανειπηρωτικό
Στον συνοδευτικό ψηφιακό οπτικό δίσκο (DVD), όπου περιλαμβάνονται αποσπάσματα από χοροστάσια, πανηγύρια και γλέντια, βιντεοσκοπημένα κατά τις πολύμηνες έρευνες πεδίου του συγγραφέα στην Ήπειρο, μπορεί να δει κανείς σε διαφορετικό χώρο, χρόνο και περίσταση επιτελέσεις ίδιων χορών και ίδιων μουσικών έργων, οι
οποίες (επιτελέσεις) δίνουν όψεις μιας ζώσας παράδοσης και πολιτισμικής πρακτικής.

ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΑ

Εν τέλει, μέσα από την ενδελεχή μελέτη του εθνογραφικού κειμένου Τραγούδι, Μουσική και Χορός στην Ήπειρο του Π. Καβακόπουλου, γίνεται αντιληπτό, ότι η διπλή
ταυτότητα και ιδιότητα του συγγραφέα ως «ερμηνευτή και παρατηρητή», ως «από
57. Καβακόπουλος 2016, 482-3.
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μέσα κι από έξω», ως «λόγιου και πρακτικού» (για να χρησιμοποιήσω τα διπολικά
ερμηνευτικά σχήματα του Μichael Herzeld)58, προσδίδει μια προστιθέμενη αξία στη
συμβολή του Π. Καβακόπουλου στην εθνογραφική καταγραφή της Ηπείρου. Με
άλλα λόγια, η μουσική εγγραμματοσύνη δίνει το πλεονέκτημα στον συγγραφέα να
μπορεί να καταγράφει στο πεντάγραμμο τις μελωδίες –και μάλιστα με ακρίβεια– και
να τις αναλύει ρυθμικά, μελωδικά, μετρικά, χορευτικά, όπως και να ερμηνεύει τα
πολιτισμικά φαινόμενα, ενώ η ταυτόχρονη βιωματική του παιδεία τού επιτρέπει να
αντιλαμβάνεται όλες τις λεπτές αποχρώσεις και την ποικιλομορφία του τοπικού παραδοσιακού ρεπερτορίου (απόρροια της προφορικότητας και του αυτοσχεδιασμού)
κι έτσι –σύμφωνα με τον θεωρητικό και φιλόσοφο Mikhail Bakhtin– να κατανοεί
καλύτερα τον λαϊκό πολιτισμό59. Αυτήν την ικανότητα του Π. Καβακόπουλου στη
λεπτομερή μουσική καταγραφή της ποικιλομορφίας της τοπικής μουσικής παράδοσης, ο Εθνομουσικολόγος Baud-Bovy –δανειζόμενος τον όρο από τη Γλωσσολογία–
περιγράφει ως “μουσική διαλεκτολογία”60.
Η εθνογραφία της Ηπείρου μέσα από την έρευνα του Μουσικού Λαογράφου Π.
Καβακόπουλου, τόσο ως διαδικασία όσο και ως ‘κείμενο’ (βιβλίο και οπτικο-ακουστικό υλικό), δεν συνιστά μόνο μια συγκροτημένη πλούσια καταγραφή και συλλογή
της μουσικο-χορευτικής παράδοσης της Ηπείρου (η οποία εμφανίζεται ως η «Άπειρος χώρα» με τα ποικίλα μουσικά ιδιώματα, τις πλούσιες χορευτικές επιτελέσεις και
τα ενδιαφέροντα παραδοσιακά δρώμενα), αλλά και έναν γραπτό και οπτικό οδηγό
ερευνητικής εκπαίδευσης, μάθησης, ταξινόμησης υλικού και πρακτικής εφαρμογής
σε μουσικό, τραγουδιστικό και χορευτικό επίπεδο.

58. Herzfeld 2002.
59. Σύμφωνα με τον M. Bakhtin (1981) η πραγματική κατανόηση του λαϊκού πολιτισμού είναι η
πλουραλιστική διαλεκτική μεταξύ των διαφορετικών πολιτισμικών μορφωμάτων.
60. Καβακόπουλος 2016, 13.

370

ΡΕΝΆΤΑ ΔΑΛΙΑΝΟΎΔΗ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνόγλωσση
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Αλεξάκης 2015: Ελ. Αλεξάκης, Λαογραφία ή Ανθρωπολογία οίκοι; Ζητήματα μεθόδου και θεωρίας, Αθήνα 2015.
Αμαργιανάκης 1999: Γ. Αμαργιανάκης, Εισαγωγή στην ελληνική δημοτική μουσική, (Διδακτικές Σημειώσεις για το Παν/μιο Αθηνών), Αθήνα 1999.
Ανωγειανάκης 1991: Φ. Ανωγειανάκης, Ελληνικά λαϊκά μουσικά όργανα, Αθήνα 1991.
Αυδίκος 2009: Ευ. Αυδίκος, Εισαγωγή στις σπουδές του λαϊκού πολιτισμού, Αθήνα 2009.
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Πολίτης 1909: Ν. Πολίτης, «Λαογραφία», Λαογραφία 1, Αθήνα 1909.
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Εικ. 2. Παντελής Καβακόπουλος (2018).

Εικ. 1. Αφίσα εκδήλωσης 17.6.2017.

Εικ. 3. Εξώφυλλο βιβλίου.

Εικ. 4. Ο κλαρινίστας
Ναπολέων Δάμος (2011).

Η ΣΥΜΒΟΛΉ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΉ ΚΑΒΑΚΌΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΘΝΟΓΡΑΦΊΑ ΤΗΣ ΗΠΕΊΡΟΥ

375
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Εικ. 9. Χρήστος Ζώτος (1995).

Εικ. 10 Γυναίκες με τοπική ενδυμασία Ζαγορίου (2006).
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Εικ. 11. Χορός του καλατζή (γανωτζή). Ιερομνήμη, επαρχία Κουρέντων, Ν.
Ιωαννίνων (αρχές δεκαετίας 1970).

Εικ. 12. Ο Παντελής Καβακόπουλος σε
ηλικία 16 ετών (1939).
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Εικ. 13. Μπεράτι.

Εικ. 14.
Μουσικά
όργανα
κομπανίας.
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Εικ. 15. Γρηγόρης Καψάλης (κλαρίνο), Νίκος Δέρβος ή Ψαράς (λαούτο), ο δεύτερος από δεξιά
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Εικ. 17. Κομπανία
κλαρινοπαίχτη Νίκου
Τζάρα στην Πρέβεζα
(πριν το 1940).

Εικ. 18. Κομπανία “Τακούτσια” με τον Φίλιππο Ρούντα στο κλαρίνο (1950).
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Εικ. 19. Χορός γυναικών από τη Βήσσανη (1956).

Εικ. 20. Γέροι Μετσοβίτες στην πλατεία Μετσόβου (1959).
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Εικ. 21. Κομπανία “Τακούτσια” με τον Γρηγόρη Καψάλη στο κλαρίνο,
στο κέντρο “Ψάθα” στη Θεσσαλονίκη (1970).

Εικ. 22. Χορευτικό Ζίτσας (1999).
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Εικ. 23. Χορωδία και Ορχήστρα Π. Καβακόπουλου σε συναυλία του Συνδέσμου
Κωνσταντινουπολιτών-Περαμιωτών, Νέα Φιλαδέλφεια (1955).

Εικ. 24. Φεστιβάλ Λόγου και Τέχνης, Λευκάδα (1967).
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Εικ. 25. Συναυλία Ορχήστρας
Παντελή Καβακόπουλου,
Ηρώδειο (1971).

Εικ. 26. Ζαγορίσια πέρδικα.
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Εικ. 27. Μετρικοί πόδες.
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Εικ. 28. Ο Βαγγέλης Τάσιος με
«πραμπέλι» (ταψί περιστρεφόμενο σε τάβλα ως συνοδεία
τραγουδιού παρέας),
Λάκκα-Σούλι (1978).

Εικ. 29. Tου Κιτσου η μάνα.
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Εικ. 31. Στο Πάπιγκο στο μαχαλά.

Εικ. 32. Σαμαντάκας.

ΧΡΟΝΙΚΌ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΏΝ ΕΤΏΝ
2015-2016 ΚΑΙ 2016-2017

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΑΥΡΑΚΟΥ

ΧΡΟΝΙΚΟ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ
2015-2016
Ι. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΒΡΕΛΛΗ-ΖΑΧΟΥ ΜΑΡΙΝΑ

ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ

ΚΟΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΤΑΥΡΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΗΣ Ν. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΖΑΜΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΛΙΑΜΠΗ ΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΦΩΤΙΑΔΗΣ-ΑΤΕΣΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

ΛΩΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΑΔΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

ΛΕΚΤΟΡΕΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΑΛΙΑΝΟΥΔΗ ΕΙΡΗΝΗ

ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

BABUIN ANDREA

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΖΑΡΙΔΗ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΟΥΛΑΚΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΜΑΝΔΥΛΑΡΑ ΑΝΝΑ
ΜΑΝΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Ε.Τ.Ε.Π.
ΜΠΕΛΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

ΜΑΧΑΙΡΑ ΑΝΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΛΗΔΑ

Ε.Δ.Ι.Π.

ΠΑΠΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΣ-ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΣΥΓΚΕΛΛΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ
ΦΛΙΤΟΥΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

ΔΑΣΟΥΛΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ

390

ΧΡΟΝΙΚΌ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΏΝ ΕΤΏΝ 2015-2016 ΚΑΙ 2016-2017

ΟΜΟΤΙΜΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

ΓΑΡΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

ΒΙΣΒΙΖΗ-ΔΟΝΤΑ ΔΟΜΝΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΔΑΚΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΟΡΔΩΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΖΩΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΕΡΑΚΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ

ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΠΕΛΕΚΙΔΗΣ ΧΡΥΣΗΣ-ΣΩΚΡΑΤΗΣ

ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΝΥΣΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΕΛΕΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΛΟΥΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕΤΣΑΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΡΟΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΙΟΡΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΖΟΥΒΑΡΑ-ΣΟΥΛΗ ΧΡΥΗΪΣ
ΤΡΙΑΝΤΗ ΙΣΜΗΝΗ
ΤΣΑΓΓΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΣΙΡΠΑΝΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΘΕΑΝΩ
ΧΡΥΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΑΝΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΑ ΜΕΛΗ Δ.Ε.Π.
ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΜΗΝΑΣ

ΝΤΑΤΣΗ-ΔΑΛΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΗ

ΒΕΛΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜΑΛΙΑ

ΠΑΝΑΓΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΒΡΕΛΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ

ΓΡΑΒΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΠΑΠΑΣΤΥΛΟΥ ΖΩΗ

ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΠΛΑΝΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΑΡΑΜΟΥΤΣΟΥ-ΤΕΖΑ ΣΟΦΙΑ

ΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΟΝΤΟΡΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΚΟΝΤΟΡΛΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ

ΣΑΜΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΛΟΪΖΙΔΟΥ ΝΙΚΗ

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΛΟΥΛΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΣΦΗΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΜΑΡΚΑΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΦΑΛΑΓΓΑΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ

ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ-ΠΛΟΥΜΙΔΗ ΦΑΝΗ

ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΧΡΟΝΙΚΌ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΏΝ ΕΤΏΝ 2015-2016 ΚΑΙ 2016-2017

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΟΜΕΩΝ

Τομέας Αρχαίας και Μεσαιωνικής Ιστορίας: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Τομέας Ιστορίας Νεωτέρων Χρόνων: ΚΟΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Τομέας Αρχαιολογίας: ΛΩΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Τομέας Λαογραφίας: ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ

ΙΙ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

ΠΑΠΑΔΗΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΛΤΣΙΔΑ ΜΑΡΙΑ
ΤΣΙΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΦΑΤΟΥΡΟΥ ΟΛΓΑ

ΙΙΙ. ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 ήταν εγγεγραμμένοι:
Άρρενες: Κανονική φοίτηση: 342
Πέραν τετραετίας: 256

Θήλεις: Κανονική φοίτηση: 620
Πέραν τετραετίας: 503
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ

Άρρενες: 61

Θήλεις: 142
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ (Απόκτηση Μ.Δ.Ε.)

Άρρενες: 10, Θήλεις: 14

Αγγελόπουλος Χρήστος
Αντωνιάδου Αριάδνη
Αντωνίου Αντριάνα
Αλευράς Γεώργιος
Γαλατιανός Αλέξανδρος
Γεωργαντά Ευσταθία
Γιωτσόπουλος Κων/νος
Ευσταθίου Ιωάννα
Θεοδώρου Ελένη
Καραχάλιου Αικατερίνη
Καράπα Μαγδαληνή
Κηρύκου Αλκμήνη

Κολτση Χριστίνα
Κοντάκης Κων/νος
Κοντογιάννη Κων/να
Λέκκας Σωτήρης
Μουζάκης Παναγιώτης
Πινακούλιας Ηλίας
Ταλαίπωρου Εμμανουέλα
Τόττη Φανή
Τσιμάρας Κων/νος
Φουρτούνη Χριστίνα
Φράγκου Θεμελίνα
Ψαράκης Ευστράτιος
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ΧΡΟΝΙΚΌ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΏΝ ΕΤΏΝ 2015-2016 ΚΑΙ 2016-2017

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΑΥΡΑΚΟΥ

ΧΡΟΝΙΚΟ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ
2016-2017

Ι. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΒΡΕΛΛΗ-ΖΑΧΟΥ ΜΑΡΙΝΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΚΟΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ

ΛΙΑΜΠΗ ΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΣΤΑΥΡΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΛΩΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΖΑΜΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΠΑΔΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΦΩΤΙΑΔΗΣ-ΑΤΕΣΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

ΛΕΚΤΟΡΕΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΑΛΙΑΝΟΥΔΗ ΕΙΡΗΝΗ

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ

BABUIN ANDREA

ΖΑΡΙΔΗ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΟΥΛΑΚΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΜΑΝΔΥΛΑΡΑ ΑΝΝΑ

Ε.Τ.Ε.Π.

ΜΑΝΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΜΑΧΑΙΡΑ ΑΝΝΑ

ΜΠΕΛΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΛΗΔΑ
ΠΑΠΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΣ-ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΣΥΓΚΕΛΛΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ
ΦΛΙΤΟΥΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

Ε.Δ.Ι.Π.

ΔΑΣΟΥΛΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ

ΧΡΟΝΙΚΌ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΏΝ ΕΤΏΝ 2015-2016 ΚΑΙ 2016-2017

ΟΜΟΤΙΜΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

ΓΑΡΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

ΒΙΣΒΙΖΗ-ΔΟΝΤΑ ΔΟΜΝΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΔΑΚΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΟΡΔΩΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΖΩΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Ν.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΕΡΑΚΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΚΟΛΙΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕΛΕΚΙΔΗΣ ΧΡΥΣΗΣ-ΣΩΚΡΑΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΝΥΣΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΕΛΕΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΠΛΟΥΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕΤΣΑΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΡΟΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΙΟΡΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΖΟΥΒΑΡΑ-ΣΟΥΛΗ ΧΡΥΗΪΣ
ΤΡΙΑΝΤΗ ΙΣΜΗΝΗ
ΤΣΑΓΓΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΣΙΡΠΑΝΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΘΕΑΝΩ
ΧΡΥΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΑΝΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΑ ΜΕΛΗ Δ.Ε.Π.
ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΜΗΝΑΣ

ΝΤΑΤΣΗ-ΔΑΛΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΗ

ΒΕΛΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜΑΛΙΑ

ΠΑΝΑΓΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΒΡΕΛΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ

ΓΡΑΒΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΠΑΠΑΣΤΥΛΟΥ ΖΩΗ

ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΠΛΑΝΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΑΡΑΜΟΥΤΣΟΥ-ΤΕΖΑ ΣΟΦΙΑ

ΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΟΝΤΟΡΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΚΟΝΤΟΡΛΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ

ΣΑΜΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΛΟΪΖΙΔΟΥ ΝΙΚΗ

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΛΟΥΛΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΣΦΗΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΜΑΡΚΑΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΦΑΛΑΓΓΑΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ

ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ-ΠΛΟΥΜΙΔΗ ΦΑΝΗ

ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
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ΧΡΟΝΙΚΌ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΏΝ ΕΤΏΝ 2015-2016 ΚΑΙ 2016-2017

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΟΜΕΩΝ

Τομέας Αρχαίας και Μεσαιωνικής Ιστορίας: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Τομέας Ιστορίας Νεωτέρων Χρόνων: ΚΟΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Τομέας Αρχαιολογίας: ΛΩΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Τομέας Λαογραφίας: ΜΠΑΔΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΙΙ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

ΠΑΠΑΔΗΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΛΤΣΙΔΑ ΜΑΡΙΑ
ΤΣΙΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΦΑΤΟΥΡΟΥ ΟΛΓΑ

ΙΙΙ. ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 ήταν εγγεγραμμένοι:
Άρρενες: Κανονική φοίτηση: 340
Πέραν τετραετίας: 284

Θήλεις: Κανονική φοίτηση: 594
Πέραν τετραετίας: 552
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ

Άρρενες: 71

Θήλεις: 159
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ (Απόκτηση Μ.Δ.Ε.)

Άρρενες: 7, Θήλεις: 10

Αξιώτη Σοφία

Νικολακοπούλου Μαρία

Βάνας Ιωάννης

Παπαϊωάννου Θεοδώρα

Βάρφη Έλα

Παπαρούπα Άννα

Κανελλοπούλου Γεωργία

Ράπτη Μαρία

Καραντωνίου Παρθένα

Σκόνδρας Κων/νος

Κοντός Σπυρίδων

Τασούλας Αργύριος

Ματσαρόκος Ευάγγελος

Τσίνα Αικατερίνη

Μουρατίδης Γεώργιος

Χειμώνα Αθανασία

Μπακογιάννης Βασίλειος
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Κυριάκος Τριπολιτσιώτης. Αναγορεύτηκε στις 21.10.2015 με βαθμό «Άριστα». Τίτλος διατριβής:
«Ο γυναικείος περιοδικός τύπος και η ένδυση στην Ελλάδα κατά την μεταπολεμική περίοδο.
Η περίπτωση του περιοδικού ΓΥΝΑΙΚΑ (1950-1975)». Επόπτης: Μαρίνα Βρέλλη-Ζάχου.
Μιχαήλ Π. Σάρρας. Αναγορεύτηκε στις 21.10.2015 με βαθμό «Άριστα». Τίτλος διατριβής: «Ο
Αγροτισμός ως πολιτική τάση στα Βαλκάνια του Μεσοπολέμου. Διαμόρφωση δομών και κοινωνική εξέλιξη στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία». Επόπτης: Αγγελική Κωνσταντακοπούλου.
Ευαγγελία Β. Μαλαπάνη. Αναγορεύτηκε στις 02.12.2015 με βαθμό «Άριστα». Τίτλος διατριβής: «Η νεκρόπολη των Ελληνικών Ανθείας στο πλαίσιο της θεώρησης των θαλαμωτών
τάφων της Μεσσηνίας κατά την Υστεροελλαδική περίοδο». Επόπτης: Ιωάννης Λώλος.
Ιωάννης Σταυριδόπουλος. Αναγορεύτηκε στις 02.12.2015 με βαθμό «Άριστα». Τίτλος διατριβής: «Μνημεία του άλλου: η Διαχείριση της Οθωμανικής Πολιτισμικής κληρονομιάς της
Μακεδονίας από το 1912 έως σήμερα». Επόπτης: Μιχαήλ Φωτιάδης.
Ιωάννα Ζούμπερη. Αναγορεύτηκε στις 24.02.2016 με βαθμό «Άριστα». Τίτλος διατριβής: «Το Ιράν
και οι Σασανίδες στις βυζαντινές αφηγηματικές πηγές». Επόπτης: Παναγιώτης Αντωνόπουλος.

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017

Φανή Βοίνου. Αναγορεύτηκε στις 02.11.2016 με βαθμό «Άριστα». Τίτλος διατριβής: «Ανάλυση και επιλεκτική έκδοση των κατηχήσεων του Μιχαήλ Χωνιάτη». Επόπτης: Αθάνασιος
Αγγέλου.
Παναγιώτα Δαλακούρα. Αναγορεύτηκε στις 02.11. 2016 με βαθμό «Άριστα». Τίτλος διατριβής: «Η μουσειακή παρουσία της σαρακατσάνικης ενδυμασίας. Συμβολή στην προσέγγιση, την ερμηνεία και την αξιοποίηση των μουσειακών εκθεμάτων». Επόπτης: Μαρίνα
Βρέλλη-Ζάχου.
Καλλιόπη Φλώρου. Αναγορεύτηκε στις 15.03.2017 με βαθμό «Λίαν καλώς». Τίτλος διατριβής: «Οι τοιχογραφίες του ναού του Αγίου Νικολάου Τσαρίτσανης (1614/5) και ο ζωγράφος Ιωάννης Ιερέας εξ’ ιδίας κώμης. Συμβολή στη μελέτη της μνημειακής ζωγραφικής
του Α’ μισού του 17ου αιώνα στη βόρεια Θεσσαλία». Επόπτης: Αγγελική Σταυροπούλου.
Σοφία Κασκαντίρη. Αναγορεύτηκε στις 15.03.2017 με βαθμό «Άριστα». Τίτλος διατριβής: «Τα
μυκηναϊκά νεκροταφεία στις θέσεις Ζωητάδα και Άγιος Κωνσταντίνος στην Κρήνη Πατρών». Επόπτης: Αθανάσιος Παπαδόπουλος.
Γεώργιος Τυρίκος Εργάς. Αναγορεύτηκε στις 31.05.2017 με βαθμό «Άριστα». Τίτλος διατριβής: «Τα «γουλιασμένα» της Καλύμνου: αφηγήσεις, συλλογικές αναπαραστάσεις και κοινωνικές στρατηγικές». Επόπτης: Μαριλένα Παπαχριστοφόρου.
Αγγελική Μάρου. Αναγορεύτηκε στις 31.05.2017 με βαθμό «Άριστα». Τίτλος διατριβής: «Σύστημα Διοίκησης και Οικονομικής διαχείρισης των Μονών των Ιωαννίνων κατά το β’ μισό
του 19ου αιώνα». Επόπτης: Γεώργιος Παπαγεωργίου.
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Ιωσήφ Χατζηκυριάκος. Αναγορεύτηκε στις 31.05.2017 με βαθμό «Άριστα». Τίτλος διατριβής:
«Τα υφάσματα και οι ενδυμασίες στην Ευρωπαϊκή κοινότητα της Οθωμανικής Λάρνακας
του 18ου αιώνα, μέσα από τα ανέκδοτα έγγραφα του Κρατικού Αρχείου Βενετίας». Επόπτης: Βασιλική Ρόκου.
Κωνσταντίνος Τακιρτάκογλου. Αναγορεύτηκε στις 31.05.2017 με βαθμό «Άριστα». Τίτλος
διατριβής: «Η Αρμενία το β’ μισό του 9ου αιώνα και των αρχών του 10ου αιώνα μεταξύ
Βυζαντινών και Αράβων». Επόπτης: Μιχαήλ Κορδώσης.
Φανή Λυτάρη. Αναγορεύτηκε στις 31.05.2017 με βαθμό «Άριστα». Τίτλος διατριβής: «Ο τοιχογραφικός διάκοσμος του 16ου αιώνα στον ιερό ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην
Καλαμπάκα». Επόπτης: Απόστολος Μαντάς.
Ηλίας Πέτρου. Αναγορεύτηκε στις 26.06.2017 με βαθμό «Άριστα». Τίτλος διατριβής: «Η Παιδεία στην Κωνσταντινούπολη τον 15ο αι.». Επόπτης: Κώστας Ν. Κωνσταντινίδης.

