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Εισαγωγή  
 

H Ήπειρος από παλαιοτάτων χρόνων προσέλκυσε το ενδιαφέρον 

περιηγητών και ιστορικών και αποτέλεσε αντικείµενο έρευνας και µελετών, 

σχετικών µε την ιστορία και τη γεωµορφολογία της. Οι περισσότερες αφορούν 

παλαιότερες περιόδους και σηµειακά ασχολούνται µε την υστερορωµαϊκή και 

παλαιοχριστιανική περίοδο. Η περίοδος που εξετάζουµε παρέµεινε για µεγάλο 

διάστηµα στο περιθώριο της αρχαιολογικής έρευνας, µε εξαίρεση κάποια 

διαστήµατα, αφού παλαιότερα κατά κύριο λόγο οι κλασσικές και βυζαντινές 

αρχαιότητες µονοπώλησαν το ενδιαφέρον των ερευνητών.  

Μαρτυρίες για παλαιοχριστιανικές θέσεις και κατάλοιπα στην Ήπειρο 

υπάρχουν σε βιβλία παλαιότερων λογίων1 και ιστορικών πολλοί από τους 

οποίους ασχολήθηκαν µε θέµατα σχετικά µε την ταύτιση πόλεων αυτής της 

εποχής, όπως π.χ. η Εύροια. Σποραδικές αναφορές για υστερορωµαϊκές 

αρχαιότητες βρίσκουµε επίσης στα έργα ξένων περιηγητών και διπλωµατών 

(όπως οι Άγγλοι T.S.Hughes2, o στρατιωτικός και διπλωµάτης W.Μ.Leake3 και 

ο Γάλλος διπλωµάτης F.C.H.Pouqueville4), µερικοί από τους οποίους έχοντας 

την εύνοια της Υψηλής Πύλης και την άδεια των τοπικών οθωµανικών αρχών, 

ταξίδεψαν στις αρχές 19ου αιώνα σε ολόκληρη την Ήπειρο, φτάνοντας σε 

περιοχές δυσπρόσιτες και αποµακρυσµένες. Πολλοί από αυτούς έχοντας καλή 

γνώση των αρχαίων πηγών προσπάθησαν να συσχετίσουν τα αρχαία τοπωνύµια 

µε αρχαιότητες που εντόπισαν κατά τις περιοδείες τους5. Αργότερα οι 

περιοδείες του L.Heuzey6, του έδωσαν την ευκαιρία να κάνει αξιόλογες 

παρατηρήσεις για ανάλογες θέσεις της Αιτωλοακαρνανίας, ένα µέρος της οποίας 

αποτελούσε τµήµα της επαρχίας Epirus Vetus. 

Στις αρχές του 20ου αιώνα (σχεδόν αµέσως µετά την απελευθέρωση της 

Ηπείρου και την ενσωµάτωσή της στο Ελληνικό κράτος) ο Α.Φιλαδελφέας 

άρχισε να ανασκάπτει στη Νικόπολη και συγκεκριµένα τη Βασιλική Α7, που 

                                        
1 Αραβαντινός 1856 και ό ίδιος 1866. Πετρίδης 1879. Λαµπρίδης 1888. 

2 Hughes 1830. 

3 Leake 1835.  

4 Pouqueville 1825 και 1826.  

5 Έτσι ο Leake ταύτισε τη θέση της πόλης Εύροιας µε τον οικισµό Γλυκή στη Θεσπρωτία, άποψη 

την οποία ακολούθησε η πλειονότητα των µεταγενέστερων ερευνητών. 

6 Heuzey 1860. 

7 Για τη Βασιλική Α και το έργο του Φιλαδελφέα βλ. στη σ.208κ.ε., όπου και η σχετική µε το 

µνηµείο βιβλιογραφία. 
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είναι επίσης γνωστή ως Βασιλική του επισκόπου ∆ουµετίου και το Βασιλόσπιτο 

ή Παλάτι8 στη Νικόπολη και λίγα χρόνια αργότερα τη Βασιλική Β, γνωστή και 

ως Βασιλική του επισκόπου Αλκίσωνος9, έχοντας κύριο στόχο την αρχαιολογική 

έρευνα της ρωµαϊκής φάσης της πόλης. Τα εντυπωσιακά παλαιοχριστιανικά 

ευρήµατα της Νικόπολης προκάλεσαν το ενδιαφέρον µεγάλων επιστηµόνων, 

όπως ο Γ.Σωτηρίου και ο Α.Ορλάνδος, οι οποίοι διενήργησαν επίσης ανασκαφές 

στη Νικόπολη από το 1929 έως και το 1966, µε αρκετά ενδιάµεσα κενά. 

Ωστόσο οι ανασκαφικές αυτές έρευνες, οι οποίες σηµειωτέον δεν 

ολοκληρώθηκαν ποτέ, δεν είναι επαρκώς δηµοσιευµένες και περιορίζονται 

κυρίως σε περιληπτικές αναφορές στα Πρακτικά της Αρχαιολογικής Εταιρίας.  

Το 1914 ο Ι.Παπαδηµητρίου10 άρχισε να αποκαλύπτει τη µεγάλη 

βασιλική της Παλαιόπολης στην Κέρκυρα (η ανασκαφή της οποίας συνεχίστηκε 

και τα κατοπινά χρόνια), ενώ επίσης στο α΄ µισό του 20ου αιώνα ο 

∆.Ευαγγελίδης ανέσκαψε τις βασιλικές στη ∆ωδώνη και την Παραµυθιά11. 

Άλλες ανασκαφικές έρευνες στην περιοχή είχαν αποσπασµατικό χαρακτήρα και 

τα στοιχεία που έφεραν στο φως δεν έχουν δηµοσιευτεί και µελετηθεί επαρκώς.  

Τη δεκαετία του ’30 ο Ν.Hammond ταξίδεψε στην Ήπειρο, 

καταγράφοντας αρχαιολογικές θέσεις και ευρήµατα της περιοχής. Οι µελέτες 

του, συνέπεσαν µε το αυξανόµενο ενδιαφέρον των µεγάλων δυνάµεων για την 

γενικότερη πολιτική κατάσταση στη Βαλκανική χερσόνησο. Με τον ίδιο λόγο 

σχετίζονται και οι δραστηριότητες του Ιταλού L.Ugolini, στον οποίο οφείλει 

πολλά η αρχαιολογική έρευνα του Βουθρωτού, (άρχισε το 1926 τις ανασκαφές 

στη Φοινίκη και το 1928 στο Βουθρωτό), που συνεχίστηκαν µε την εποπτεία 

του έως το 1936. Ανάµεσα στα σηµαντικά µνηµεία, που έφερε στο φως η 

αρχαιολογική σκαπάνη του, ήταν το περίφηµο Βαπτιστήριο και τα ψηφιδωτά 

του12. Οι έρευνες που γίνονται τα τελευταία χρόνια στο Βουθρωτό έχουν φέρει 

στο φως αξιόλογα ευρήµατα, που έχουν βοηθήσει να επανεξεταστούν 

παλαιότερες απόψεις σχετικά µε την παλαιοχριστιανική πόλη, ενώ παράλληλα 

η έρευνα έχει επεκταθεί στη γύρω της πόλης περιοχή. Ιδιαίτερα σηµαντική 

                                        
8 Για το «Βασιλόσπιτο» ή Παλάτι βλ. στη σ.78κ.ε. 

9 Εκτενέστερα για τη Βασιλική Β ή Αλκίσωνος βλ. στη σ.210κ.ε., όπου και εκτενής βιβλιογραφία. 

10 Παπαδηµητρίου 1939, σ.92-99 και ό ίδιος 1942-44. 

11 Ευαγγελίδης 1930, σ.52-68. 

12 Ugolini 1934, σ.265-283. 
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είναι η σχετικά πρόσφατη συλλογική έκδοση Byzantine Butrint13 η οποία 

περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία των νεότερων αρχαιολογικών και λοιπών ερευνών.  

Εκτός από το Βουθρωτό ένας αριθµός οχυρώσεων και θέσεων των 

υστερορωµαϊκών και παλαιοχριστιανικών χρόνων έγινε γνωστός χάρη στις 

εντατικές έρευνες και τις συστηµατικές ανασκαφές Αλβανών αρχαιολόγων, που 

έδωσαν επίσης εξαιρετικά αποτελέσµατα. 

Η µελέτη της τοπογραφίας και της αρχαίας οικιστικής οργάνωσης της 

Ηπείρου οφείλει πολλά στο έργο των N. Hammond14 και Σ. ∆άκαρη15, οι οποίοι 

έχουν αναφερθεί και σε θέµατα της εποχής που εξετάζουµε. Ιδιαίτερα 

σηµαντικές για την ίδια περίοδο είναι οι µελέτες των Ε.Χρυσού16, W.Bowden17 

η θεµατική των οποίων εστιάζεται αποκλειστικά την επαρχία Epirus Vetus. 

Τα τελευταία χρόνια αξιόλογες ανασκαφικές έρευνες έχουν γίνει από τις 

ΙΒ΄, ΛΒ΄, ΛΓ΄ και Η΄ Εφορείες Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων, 

καθώς και την 8η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και το Ταµείο ∆.Π.Ε.Α.Ε. 

στη Νικόπολη18, ωστόσο τα πορίσµατά τους δεν έχουν ακόµη επαρκώς 

αξιολογηθεί. Οι έρευνες αυτές (πολλές από αυτές είναι κυρίως σωστικού 

χαρακτήρα) έφεραν στο φως αξιόλογα ευρήµατα, που εµπλουτίζουν τον 

αρχαιολογικό χάρτη της περιοχής. Χαρακτηριστικότερο παράδειγµα αποτελεί η 

περίπτωση του Λαδοχωρίου, νότια της Ηγουµενίτσας, όπου τα τελευταία χρόνια 

ανασκάπτεται ένας, άγνωστος έως πρόσφατα, ακµάζων οικισµός των ύστερων 

ρωµαϊκών–παλαιοχριστιανικών χρόνων19. Ωστόσο παρά τις µελέτες και τις 

νεότερες αρχαιολογικές έρευνες, που προαναφέραµε, πιστεύουµε ότι αγνοούµε 

πολλά ακόµη θέµατα για την παλαιοχριστιανική Ήπειρο, ένα µικρό µέρος των 

οποίων φιλοδοξούµε να καλύψει η µελέτη αυτή. Αντικείµενο της παρούσας 

µελέτης αποτελεί η Ήπειρος από τον 4ο έως τον 7ο αιώνα. Θεωρούµε τις αρχές 

του 4ου αιώνα αφετηρία της περιόδου20, δεδοµένου ότι οι διοικητικές 

                                        
13 Byzantine Butrint 2004. 

14 Hammond 1967. 

15 ∆άκαρης 1957. Dakaris 1971. ∆άκαρης 1972.  

16 Χρυσός 1981, σ.9-104  

17 Bowden 2003. 

18 Ιδιαίτερα σηµαντική είναι η έκδοση των Πρακτικών του Β΄ ∆ιεθνούς Συµποσίου για τη 

Νικόπολη, βλ. Νικόπολη Β΄, 2007. 

19 Εκτενέστερα στη σ.91κ.ε. 

20 Στις αρχές του 4ου αιώνα το διάταγµα της ανεξιθρησκείας (313) και η µεταφορά της 

πρωτεύουσας στο ανατολικό τµήµα της αυτοκρατορίας (324) συνετέλεσαν σε µια σειρά αλλαγών 

σε κοινωνικό, πολιτικό, οικονοµικό επίπεδο, που αντανακλούν και στην τέχνη της εποχής.  
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µεταρρυθµίσεις της εποχής αυτής είχαν ως αποτέλεσµα την ίδρυση21 των 

επαρχιών Epirus Vetus και Epirus Nova. O 7ος αιώνας έως και το τέλος της 

βασιλείας του Ηρακλείου (642) σηµατοδοτείται από τις σλαβικές επιδροµές, οι 

οποίες επέφεραν ριζικές αλλαγές στην περιοχή, πολύ πιο σηµαντικές από ότι 

σήµερα µπορούµε να εκτιµήσουµε και οι οποίες είχαν ως αποτέλεσµα τη 

σταδιακή εγκατάλειψη κάποιων πόλεων και οικισµών και ακολούθως τη 

δηµιουργία νέων εγκαταστάσεων σε άλλες θέσεις, µερικές από τις οποίες θα 

γνωρίσουν ανάπτυξη τις επόµενες περιόδους. 

Η µελέτη που ακολουθεί αποτελείται από τρία µέρη. Στο πρώτο µέρος η 

πραγµάτευση του υλικού διαρθρώνεται σε δύο µεγάλα κεφάλαια, από τα οποία 

το πρώτο αφορά στη Γεωγραφική, Οικονοµική και Ιστορική επισκόπηση 

της επαρχίας Epirus Vetus και το δεύτερο στην Οικιστική οργάνωση και τη 

Μνηµειακή τοπογραφία της. 

Στην πρώτη ενότητα του πρώτου κεφαλαίου γίνεται αναφορά στα όρια της 

επαρχίας Epirus Vetus µε βάση τις πηγές και τις λιγοστές επιγραφικές 

µαρτυρίες και δίνονται πληροφορίες σχετικές µε τη φυσική γεωγραφία του 

συγκεκριµένου χώρου, αφού θεωρούµε επιβεβληµένη την αναφορά και εξέταση 

του φυσικού περιβάλλοντος, καθώς αυτό επηρεάζει τα µέγιστα την ανθρώπινη 

δραστηριότητα. Το οδικό δίκτυο, η οικονοµία της περιοχής, η ιστορία, η 

εκκλησιαστική ιστορία και η κοινωνία αποτελούν ξεχωριστές ενότητες του ίδιου 

κεφαλαίου, που περιλαµβάνουν τα περισσότερα από τα µέχρι σήµερα γνωστά 

στοιχεία ή ανασκευάζονται παλαιές απόψεις, σχετικά µε την ανθρώπινη 

δραστηριότητα στην περιοχή τη συγκεκριµένη εποχή. 

Στην πρώτη ενότητα του δεύτερου κεφαλαίου παρουσιάζεται η οικιστική 

οργάνωση της επαρχίας, όπως προκύπτει από την εξέταση των πηγών και 

κυρίως τα αρχαιολογικά δεδοµένα. Γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη Νικόπολη, 

πρωτεύουσα της επαρχίας, αλλά και σε αντιπροσωπευτικότερα οικιστικά 

σύνολα, όπως το Βουθρωτό, ο Αγχιασµός και ο παλαιοχριστιανικός οικισµός στο 

Λαδοχώρι Θεσπρωτίας, για τα οποία διαθέτουµε σηµαντικά αρχαιολογικά 

τεκµήρια.  

Στην ενότητα αυτή περιλαµβάνεται επιπλέον η µνηµειακή τοπογραφία, όπου 

αναφέρονται όλες οι γνωστές έως σήµερα θέσεις, καθώς και άλλες που είχα την 

τύχη να εντοπίσω σε διάφορες αυτοψίες µου στην περιοχή. Η αναφορά σε 

ευρήµατα προγενέστερων ή και µεταγενέστερων περιόδων οφείλονται κυρίως 

                                        
21 Για την ίδρυση των δύο επαρχιών βλ. εκτενέστερα στη σ.31κ.ε. 
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στο γεγονός της διαχρονικότητας κάποιων θέσεων. Οι γνωστές από τις πηγές 

πόλεις, καθώς και οι εντοπισµένες θέσεις, παρουσιάζονται κατά νοµό σύµφωνα 

µε τη σηµερινή διοικητική διαίρεση για λόγους ευκολίας. Προηγείται η 

σηµερινή Ήπειρος και ακολουθούν η Ακαρνανία και η Αλβανία που, ως 

γνωστόν, τµήµατά τους περιελάµβανε η επαρχία Epirus Vetus. 

Το δεύτερο µέρος της µελέτης µας, αφορά στη γλυπτική, που προέρχεται 

από την ίδια περιοχή και η οποία στο µεγαλύτερο µέρος της παραµένει 

άγνωστη. Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται κυρίως αρχιτεκτονικά µέλη 

(κιονόκρανα, επιθήµατα, πεσσόκρανα κ.ά.) που έχει φέρει στο φως η έρευνα. 

Περιλαµβάνει επίσης λιγοστά ανάγλυφα που αφορούν σε λειτουργικές 

κατασκευές ναών (άµβωνες), καθώς και διακοσµητικά ανάγλυφα (πλάκες). Στο 

δεύτερο µέρος προηγείται ένα κεφάλαιο σχετικό µε τα σηµαντικότερα µνηµεία 

από τα οποία προέρχεται το υλικό που µελετούµε.  

Τα διάφορα αρχιτεκτονικά και λοιπά µέλη που εξετάζουµε πιστεύουµε 

ότι παρέχουν σηµαντικότατες πληροφορίες για τα κτίρια για τα οποία 

κατασκευάστηκαν ή στα οποία χρησιµοποιήθηκαν, αφού αποτελούν 

αναπόσπαστο τµήµα της κατασκευής τους και εποµένως η χρονολόγησή τους 

συµβάλει καθοριστικά στη χρονολόγηση των ίδιων των κτιρίων και των 

διαφόρων οικοδοµικών φάσεών τους. Επιπλέον προσφέρουν αξιόλογες 

πληροφορίες για τη µνηµειακή τοπογραφία της περιοχής, τις εµπορικές 

σχέσεις και την οικονοµική ευρωστία της, και επιπλέον συµβάλει στην 

πληρέστερη γνώση της καλλιτεχνικής κίνησης της περιοχής και τις επιρροές 

που αυτή δέχθηκε από µεγάλα καλλιτεχνικά κέντρα, όπως η 

Κωνσταντινούπολη, η Θεσσαλονίκη και η Ραβέννα. Συνεπώς η γλυπτική 

συµπληρώνει τα πενιχρά ιστορικά στοιχεία που διαθέτουµε για την περιοχή. 

 Στη µελέτη µας παρουσιάζεται, ταξινοµείται και σχολιάζεται 

δηµοσιευµένο υλικό, καθώς και άλλο αδηµοσίευτο, που είχα την τύχη να 

εντοπίσω στις διάφορες περιοδείες µου και αρχαιολογικές έρευνες στην 

ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου, στη σηµερινή της διάρθρωση.  

Περιλαµβάνονται µέλη από όλη την επαρχία της Epirus Vetus, κυρίως όµως 

από τη Νικόπολη, τη γλυπτική της οποίας µελέτησα κατά τη διάρκεια της 

ανασκαφής της Βασιλικής Β΄, κατά τα έτη 1998-200322.  

                                        
22 Την ίδια περίοδο έγινε από τη γράφουσα σε συνεργασία µε ωροµίσθιο προσωπικό καταγραφή 

των αρχιτεκτονικών µελών και άλλων γλυπτών της Βασιλικής Β΄. 
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Τα ανάγλυφα µέλη εξετάζονται κατά κατηγορίες, προηγούνται όµως κεφάλαια 

συνθετικά για κάθε κατηγορία γλυπτών, που αποσκοπούν στη θεώρηση της 

εξελικτικής πορείας της γλυπτικής στην Ήπειρο, την αποµακρυσµένη αυτή 

περιοχή της αυτοκρατορίας. Επιπλέον γίνεται προσπάθεια χρονολόγησης των 

µελών σε στενότερα κατά το δυνατόν πλαίσια, σε συσχετισµό πάντα µε 

αντίστοιχα παραδείγµατα της µείζονος περιοχής της αυτοκρατορίας. 

Ακολουθεί τέλος ένας εκτενής κατάλογος (τρίτο µέρος), στον οποίο 

γίνεται η παρουσίαση και ο σχολιασµός του κάθε γλυπτού έργου χωριστά, όπου 

αναφέρεται η προέλευση κάθε αναγλύφου, η θέση στην οποία σήµερα 

βρίσκεται, οι διαστάσεις και γίνεται αναλυτική περιγραφή, τεχνοτροπικές 

παρατηρήσεις, χρονολόγηση, βιβλιογραφικές αναφορές, καθώς και ιστορικές 

αναφορές για το µνηµείο ή τον τόπο προέλευσης κάθε αντικειµένου. 

Παράλληλα γίνεται µικρή αναφορά και στη συµβολική ερµηνεία των 

διακοσµητικών θεµάτων. 

 H παρούσα εργασία υπεβλήθη ως διδακτορική διατριβή στη Φιλοσοφική 

Σχολή του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. Κατά συνέπεια θα ήθελα να ευχαριστήσω 

την τριµελή συµβουλευτική επιτροπή, αποτελούµενη από τους καθηγητές 

Α.Παλιούρα, Ε. Χρυσό και Γ.Βελένη. Γόνιµη υπήρξε η συνεργασία µου µε τον 

επόπτη καθηγητή κ.Α. Παλιούρα, τον οποίο ευχαριστώ ιδιαίτερα για την 

πολύτιµες οδηγίες, την ενθάρρυνσή του  κατά την πορεία των ερευνών µου και 

την ευµενή εισήγησή του. Θερµά ευχαριστώ επίσης τους καθηγητές κ.Ε.Χρυσό 

και κ. Γ. Βελένη για τις πολύτιµες υποδείξεις και τις εποικοδοµητικές 

συζητήσεις που είχα µαζί τους για θέµατα τοπογραφικά και αρχιτεκτονικά, 

αλλά και γενικότερα στη δοµή της εργασίας µου. Ευχαριστώ επίσης τους 

συναδέλφους µου στην 8η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων για τη γενικότερη 

βοήθειά τους κυρίως σε πρακτικά θέµατα. Τις αρχαιολόγους κ.Β.Νάκου και 

κ.∆.Ράπτη ευχαριστώ θερµά για την φιλότιµη συµβολή τους στην ολοκλήρωση 

της παρουσίασης της εργασίας. Θα ήταν παράλειψη να µην αναφερθώ στη 

συγκινητική υποστήριξη του φίλου Χ.Σταυράκου σε δύσκολες προσωπικές 

στιγµές, χωρίς την προτροπή του οποίου η εργασία αυτή δεν θα είχε 

ολοκληρωθεί. Τέλος βαθειά ευγνωµοσύνη εκφράζω στον πατέρα µου Ν. 

Παπαδόπουλο και στο σύζυγό µου Κ. Γεωργονίκο, τους ακούραστους 

συνοδοιπόρους µου στις άπειρες αυτοψίες σ΄ολόκληρη τη Βορειδυτική Ελλάδα, 

για τη συµπαράσταση, την υποµονή και τη βοήθεια που µου προσέφεραν, οι 

οποίοι έφυγαν από τη ζωή χωρίς να προλάβουν να δουν ολοκληρωµένη αυτή τη 

µελέτη µου. 
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ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ και ΙΣΤΟΡΙΚΗ 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

 

Φυσική Γεωγραφία23 

 

Η επαρχία Epirus Vetus κάλυπτε µια περιοχή που κατά προσέγγιση 

αντιστοιχεί µε την Ήπειρο της κλασσικής αρχαιότητος (πιν.1) και η οποία 

σήµερα αποτελεί τµήµα του Eλληνικού και του Αλβανικού κράτους. Τα όριά 

της δεν υπήρξαν σαφώς καθορισµένα. Οι µαρτυρίες των σωζόµενων πηγών 

(σύγχρονες ή µεταγενέστερες), µε βάση τις οποίες θα µπορούσαµε να 

καθορίσουµε µε κάποια βεβαιότητα τα όρια της συγκεκριµένης γεωγραφικής 

ενότητας είναι εξαιρετικά ελλιπείς. Τα λιγοστά κείµενα που υπάρχουν 

µνηµονεύουν το όνοµα της επαρχίας Epirus Vetus, χωρίς να οριοθετούν το 

συγκεκριµένο γεωγραφικό χώρο24. Γενικά µπορεί να υποστηριχθεί ότι η 

επαρχία εκτεινόταν βόρεια έως τα Ακροκεραύνια όρη25, έφτανε νότια στις 

εκβολές του ποταµού Αχελώου26 και περιελάµβανε τα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα 

και Ιθάκη (πιν.2). 

Το εδαφικό ανάγλυφο της Epirus Vetus εµφανίζει ένα πυκνό σύστηµα 

ορεινών όγκων που εκτείνεται παράλληλα προς τις ακτές, µε κύρια κατεύθυνση 

                                        
23 Για τη γεωγραφική περιγραφή της ευρύτερης περιοχής της Ηπείρου βλ. Hammond 1967, 

σ.4κ.ε. και Soustal, Koder 1981, σ.41-46. Επίσης για τη φυσική γεωγραφία της και την εδαφική 

κατανοµή των αρχαίων φύλλων βλ. ∆.Ευαγγελίδης, Οι αρχαίοι κάτοικοι της Ηπείρου, Ιωάννινα 

1947, 1962.  

24 Η ελλιπής πληροφόρηση, εκτός των άλλων, οφείλεται πιθανότατα και στο γεγονός ότι πρόκειται 

για διοικητικά όρια στο εσωτερικό της αυτοκρατορίας. Για τα όρια της Ηπείρου και Μακεδονίας 

βλ. Α.Κωνσταντακοπούλου, Ιστορική Γεωγραφία της Μακεδονίας, 4ος-6ος, Γιάννενα 1984, σ.19. 

Για τα όρια Ηπείρου και Θεσσαλίας βλ. Α.Αβραµέα, Η Βυζαντινή Θεσσαλία µέχρι του 1204, 

Συµβολή εις την ιστορικήν Γεωγραφίαν, Ἁθῆναι 1974, σ.21-22. Επίσης για τα όρια και την ίδρυση 

της επαρχίας Epirus Vetus βλ. Χρυσός 1981, σ.12κ.ε. 

25 Βόρεια των Ακροκεραυνίων εκτείνονταν η επαρχία Epirus Nova, η οποία αποτελούσε την 13η 

επαρχία, είχε 9 πόλεις, πρωτεύουσα το ∆υρράχιο και διοικητή κονσουλάριο, βλ. Χρυσός 1981, 

σ.14κ.ε. 

26 Οι αρχαίοι συγγραφείς τοποθετούν το βόρειο άκρο της Ηπείρου στο ύψος των Ακροκεραυνίων. 

Γενικότερα βλ. Hammond 1967, σ.521κ.ε. Ο Κλαύδιος Πτολεµαίος στη Γεωγραφία του (3,15,1) 

θεωρεί το στόµιο του Αχελώου ως όριο της Ηπείρου και της Ελλάδος. Επίσης βλ. U.Kahrstedt, 

Die Territorien von Patrai und Nikopolis in der Kaiserzeit, Historia 1(1950), σ.549-561 και 

κυρίως σ.558κ.ε. 
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από Β∆ προς ΝA27. Ανάµεσά τους εναλλάσσονται µικρές εύφορες πεδιάδες και 

µακρόστενες κοιλάδες που ακολουθούν την ίδια κατεύθυνση. Οι ποταµοί είναι 

πολλοί, διασχίζουν απότοµα και δύσβατα φαράγγια28 και συνθέτουν την εικόνα 

ενός πλούσιου υδρογραφικού δικτύου. Σε παλαιότερες εποχές τα νερά ήταν πιο 

άφθονα, αφού οι χιονοπτώσεις ήταν πυκνότερες και υψηλότερος ο δείκτης των 

βροχοπτώσεων29. Υπήρχαν επίσης λιγότερες καλλιεργήσιµες εκτάσεις, γιατί ένα 

µεγάλο µέρος τους καλύπτονταν από έλη ή τέλµατα που έχουν αποξηρανθεί30. 

Οι ποταµοί31 επέφεραν σηµαντικές αλλαγές στο τοπίο της περιοχής, κυρίως στα 

σηµεία των εκβολών τους, αλλάζοντας ριζικά τη µορφή της ακτογραµµής, όπου 

µε τη µεταφορά και εναπόθεση ιζηµάτων δηµιούργησαν αρχικά ελώδη δέλτα, 

επιχώνοντας κόλπους και ενσωµατώνοντας τα πλησιέστερα της ακτής νησιά, 

που αργότερα µετατράπηκαν σε µεγάλες πεδιάδες32. 

Η οροσειρά της Πίνδου αποτελεί το φυσικό ανατολικό όριο της περιοχής 

που εξετάζουµε και τη διαχωρίζει από τη ∆υτική Μακεδονία και τη Θεσσαλία. 

Οι βουνοκορφές της καλύπτονται από πυκνή βλάστηση και χιόνια κατά τους 

χειµερινούς µήνες καθιστώντας, παλαιότερα τουλάχιστον, τη διάβασή της 

εξαιρετικά δύσκολη.  

                                        
27 Ο Στράβων αναφέρει την Ήπειρο και την Ιλλυρία ως τραχεῖα καὶ ὁρῶν πλήρης, (7.7.9). 

28 Όπως τα Στενά και το φαράγγι του Αώου, η χαράδρα του Βίκου, το φαράγγι του ∆ρίνου (τα παρ' 

Αντιγόνειαν στενά), τα στενά του Αχέροντα κ.ά. 

29 Τις κλιµατολογικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή απηχεί η άποψη του 

Αριστοτέλη, ο οποίος τοποθετεί τον κατακλυσµό του ∆ευκαλίωνα ….περί τὴν Ἑλλάδαν τὴν ἀρχαίαν, 

η οποία βρίσκονταν …..περί την ∆ωδώνη και τον Αχελώον, Μετεωρολογικά Ι, 14. Σχόλια για τις 

βροχοπτώσεις και τα χιόνια της περιοχής κάνει επίσης και ο Τίτος Λίβιος 4 4.21. Γενικότερα βλ. 

Ν.Σούλης, Το κλίµα της Ηπείρου, Ιωάννινα 1994 και J.Koder, Climatic change in the fifth and 

sixth centuries(;) στο The sixth century-End or Beginning, επιµ. P.Allen. E.Jeffreys, Brisbane 

1996, σ.270κ.ε. 

30 Τα περισσότερα αποξηράνθηκαν τον προηγούµενο αιώνα. Ωστόσο αποστραγγιστικά έργα 

αναφέρονται ότι έγιναν από τους Κορίνθιους στην περιοχή των λιµνών του Ανακτορίου, ήδη από 

την αρχαιότητα, βλ. Ι.Ανδρέου, Η τοπογραφία της Αµβρακίας και η πολιορκία του 189π.Χ., 

Αφιέρωµα στον Ν. Hammond 1997, σ.10. 

31 Οι ποταµοί υπήρξαν καθοριστικός παράγοντας επικοινωνίας, χωρίς ωστόσο να αποτελούν 

πάντοτε προσβάσιµες διόδους επικοινωνίας, αφού σε αρκετές περιπτώσεις παλαιότερα 

διαχώριζαν, παρά συνένωναν τις περιοχές που διέσχιζαν. Γενικότερα βλ. Β.Νιτσιάκος, 

Μ.Αράπογλου, Τα ποτάµια της Ηπείρου, Ιωάννινα 2001. 

32 Χαρακτηριστική περίπτωση των παραπάνω αποτελούν τα νησάκια Σύβοτα στη Θεσπρωτία και 

οι Εχινάδες νήσοι στην Αιτωλοακαρνανία για τα οποία βλ. εκτενέστερα παρακάτω στη σ.14 και 

στη σ.18 αντίστοιχα.  
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Τα όρη Σµόλικας (2.637µ.), Τύµφη ή Γκαµήλα (2.497µ), Λάκµος ή 

Περιστέρι (2.295µ), κ.ά. καλύπτουν το µεγαλύτερο µέρος του σηµερινού νοµού 

των Ιωαννίνων. Ο ορεινός αυτός όγκος συγκροτείται κυρίως από ασβεστόλιθους 

και φλύσχη, που ευνοούν τη δηµιουργία περίεργων γεωλογικών σχηµατισµών 

και άλλων καρστικών φαινοµένων33. Μεταξύ των ορεινών όγκων µακρόστενες 

κοιλάδες και πεδιάδες, εναλλάσσονται µε βαθιά και απότοµα φαράγγια που 

διασχίζονται από χείµαρρους και ποταµούς, όπως ο Βοϊδοµάτης και ο 

Σαραντάπορος που εκβάλλουν στον Αώο, οι Ζαγορίτικος και Καλλαριτιώτικος, 

παραπόταµοι του Αράχθου και οι Γορµός και Σµόλιτσας, παραπόταµοι του 

Καλαµά. 

Το λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων34 (πιν.3), µε τη λίµνη Παµβώτιδα35 

καταλαµβάνει το κεντρικό τµήµα του οµώνυµου νοµού και έχει κατεύθυνση 

Β∆-ΝΑ. Η έκταση της λίµνης36, που οριοθετείται βόρεια - βορειοανατολικά από 

το όρος Μιτσικέλι (1.810µ.), αρχικά ήταν πολύ µεγαλύτερη και καταλάµβανε 

ολόκληρο σχεδόν το λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων. Στη βορειοδυτική πλευρά του 

υπήρχε µια δεύτερη λεκάνη συλλογής νερών, η λίµνη - έλος της Λαψίστας37, 

που αποξηράνθηκε στα τέλη της δεκαετίας του ’50 και οι εκτάσεις που 

προήλθαν δόθηκαν για γεωργική εκµετάλλευση. Η πεδιάδα γύρω από τη λίµνη 

ταυτίζεται µε την Ελλοπία, που αναφέρεται από τον Ησίοδο38, ο οποίος εξυµνεί 

τα εύφορα λιβάδια και τα πλούσια κοπάδια µε τα µεγαλόσωµα βόδια που 

έβοσκαν εκεί: «πολυλήϊος ήδ’ εὐλείµων, ἀφνειή µήλοισι καὶ εἰλιπόδεσσι βόεσσιν». 

Από την πλούσια πανίδα και χλωρίδα και την ευφορία που προσέφεραν τα νερά 

                                        
33 Όπως π.χ. το «βάραθρο της Προβατίνας», κοντά στο Πάπιγκο. 

34 Ζάχος 1997, σ.153κ.ε.  

35 Παµβώτιδα=αυτή που τρέφει τους πάντες. Αναµφίβολα η ονοµασία της σχετίζεται µε τη 

διατροφική της επάρκεια. 

36Α.Κατσίκης, Η λίµνη των Ιωαννίνων. Μορφογένεση-Παλαιογεωγραφική εξέλιξη-Φυσική 

Γεωγραφία, Ηπειρ. Χρον. 30(1992), σ.9-29. 

37 Οι δύο λίµνες σε περιόδους έντονων βροχοπτώσεων ενώνονταν µεταξύ τους. Τα µεγάλα 

εγγειοβελτιωτικά έργα της δεκαετίας του ΄50 συνέβαλαν στον έλεγχο απορροής των νερών της και 

στην αποξήρανση µεγάλων εκτάσεων, οι οποίες δόθηκαν για καλλιέργεια. Παράλληλα µεγάλες 

επιχώσεις και άλλες αυθαίρετες επεµβάσεις άλλαξαν ριζικά το τοπίο της και αυτό του 

λεκανοπεδίου. Σήµερα η έκταση της λίµνης των Ιωαννίνων έχει περιοριστεί σηµαντικά, βλ. 

Κωλέττας 2001, όπου συγκεντρωµένες οι σχετικές µε τη λίµνη γραπτές πηγές.  

38 Αναφέρεται στο χαµένο σήµερα ποίηµα του Ησιόδου Ἠοῖα, 134.1. Εδώ κατοικούσαν οι 

Έλλοπες ή Ελλοί ή Σελλοί, κλάδος του φύλου των Θεσπρωτών. Για την ταύτιση του λεκανοπεδίου 

µε την Ελλοπία βλ. Ζάχος 1997, σηµ.43. 
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της στη γύρω πεδιάδα, προέρχεται πιθανότατα η ονοµασία της λίµνης 

Παµβώτις39.  

Ανατολικά του λεκανοπεδίου στους πρόποδες του όρους Τόµαρος ή 

Ολύτσικα (1974µ.), σχηµατίζεται ένα µικρότερο οροπέδιο, όπου βρίσκεται η 

∆ωδώνη µε το οµώνυµο ιερό. Στα βόρεια του νοµού Ιωαννίνων οι υπώρειες της 

οροσειράς της Νεµέρτσικας (Μερόπης) χωρίζουν δύο παραποτάµιες κοιλάδες, 

του Αώου-Βοϊδοµάτη στην περιοχή της Κόνιτσας και την κοιλάδα του Γορµού 

(περιοχή Πωγωνίου) στα νοτιοδυτικά40. Η κοιλάδα του Γορµού αποτελεί το 

φυσικό πέρασµα και συνδέει το λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων µε την πεδιάδα του 

Καλπακίου41 και την κοιλάδα του ∆ρίνου στα βόρεια (σηµερινή νότιο Αλβανία). 

Η πεδιάδα της Κόνιτσας διαθέτει επίσης αρκετές προσβάσεις που της 

εξασφάλιζαν την επικοινωνία µε περιοχές της Μακεδονίας και της Βορείου 

Ηπείρου42. 

Ο Γράµµος ή Νεµέρτσικα και ο Σµόλικας, ανήκουν στο ορεινό όγκο της 

Βόρειας Πίνδου και καταλαµβάνουν το µεγαλύτερο µέρος της Βορείου 

Ηπείρου. Από τα βουνά αυτά πηγάζει ο ποταµός Αώος (Βογιούσα) που 

κυριαρχεί στο βόρειο τµήµα της περιοχής και εκβάλει στην Αδριατική 

θάλασσα, πάνω από τον κόλπο του Αυλώνα, σχηµατίζοντας στην εκβολή του την 

εύφορη, προσχωµατική πεδιάδα της Μουζακιάς43. Μικρότεροι ποταµοί, όπως ο 

                                        
39 Η λίµνη αναφέρεται για πρώτη φορά µε το όνοµα Παµβώτις τον 12ο αιώνα, από τον επίσκοπο 

Θεσσαλονίκης Ευστάθιο, στα Σχόλια στην Ὁµήρου Ὀδύσσειαν, 1.121.26-1.121.32. Σε άλλες 

βυζαντινές πηγές ονοµάζεται Μέγας Οζερός, ενώ έως το τέλος του 19ου αιώνα αναφέρεται από τους 

περιηγητές και στους χάρτες της εποχής ως «Λίµνη των Ιωαννίνων» ή ως «Λίµνη», βλ. Κατσίκης 

2002 (CD Rom). Λόγω της έλλειψης αναφορών για τη λίµνη στις αρχαίες πηγές έχουν διατυπωθεί 

διάφορες απόψεις σχετικά µε τη µη ύπαρξή της κατά την αρχαιότητα, βλ. Αραβαντινός, 1856, 

τοµ.Β΄, σ. 215-217. 

40 Στην περιοχή υπήρχε βεβαιωµένη εγκατάσταση ήδη από την Ύστερη εποχή του Χαλκού. 

Μερικοί από τους τάφους των τύµβων που ερευνήθηκαν χρονολογούνται στους χριστιανικούς 

χρόνους. Ο Η.Ανδρέου τους εντάσσει στην κατηγορία των σλάβικων και τους χρονολογεί στον 5ο 

αιώνα, βλ. Η.Ανδρέου, Νέες προϊστορικές θέσεις στην Ήπειρο, Φηγός, Ιωάννινα 1994, σ.233κ.ε.  

41 Όπου στη θέση Άγιος Γεώργιος Οπάγιας εντοπίστηκαν δύο παλαιοχριστιανικές βασιλικές, για 

τις οποίες βλ. στη σ.126κ.ε. 

42 Για την ανθρώπινη παρουσία στην περιοχή και τη διαχρονική χρήση του χώρου, βλ. 

Ντούζουγλη 1996, σ. 63κ.ε. και Παπαδοπούλου 1996, σ.75κ.ε. 

43 Σε µικρή απόσταση από τις εκβολές του ποταµού Αώου ήταν κτισµένη η Απολλωνία αποικία 

των Κορινθίων και των Κερκυραίων. Κατά τον Κικέρωνα ήταν urbs magna et nobilis. Η αλλαγή 

του ρου του ποταµού και κυρίως οι µεγάλες προσχώσεις του αποµάκρυναν την πόλη από τη 

θάλασσα περίπου 9 χιλιόµετρα. 
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∆ρίνος (αρχαίος ∆ρίλων) και ο Παύλας συµπληρώνουν τη φυσική γεωγραφία της 

περιοχής.  

Στο εσωτερικό, ο κάµπος του ∆ελβίνου διαρέεται από τους Μπίστριτσα 

και Καλεσιώτη, παραπόταµους του ∆ρίνου. Κατά την αρχαιότητα αποτελούσε 

τµήµα της χώρας των Χαόνων, µε πρωτεύουσα τη Φοινίκη, και καλύπτονταν 

από έλη και για το λόγο αυτό η περιοχή ήταν παλαιότερα γνωστή ως Βούρκος44. 

Ο Παύλας εκβάλλει στη λίµνη του Βουθρωτού45 (Βιβάρι), γνωστή στους 

αρχαίους και µεσαιωνικούς χρόνους για τα πλούσια αλιεύµατά της. Στις 

επιχώσεις του Παύλα46 οφείλεται η µεγάλη, εύφορη προσχωµατική πεδιάδα 

που απλώνεται νότια του ερειπωµένου οικισµού, και η οποία παλαιότερα 

καλύπτονταν από έλη. Νοτιότερα του Βουθρωτού47 υπήρχε ο "Πηλώδης λιµήν"48 

και βορειότερα το λιµάνι των Αγίων Σαράντα. Η ανάπτυξη της πόλης του 

Αγχιασµού την παλαιοχριστιανική εποχή, που τοποθετείται στην ίδια θέση και 

η οποία υπήρξε έδρα της οµώνυµης επισκοπής, υποδηλώνει την σηµασία του 

λιµανιού στη συγκεκριµένη χρονική περίοδο.  

Τα Ακροκεραύνια όρη (µε ψηλότερη κορυφή το Mali i Gikes 2045µ.) 

κατέχουν επίσης το Β∆ τµήµα της περιοχής. Απολήγουν απότοµα49 βόρεια της 

δυσπρόσιτης Χειµάρας (Κεµάρα), διαµορφώνοντας µια απότοµη ακτογραµµή 

που εµποδίζει την επικοινωνία της Ηπειρωτικής ενδοχώρας µε τη θάλασσα. Στο 

µέσον ωστόσο της ακτογραµµής βρίσκεται το λιµάνι του Πανόρµου (Πόρτο 

Παλέρµο), που µε ασφάλεια µπορούσαν να ελλιµενιστούν και σχετικά µεγάλα 

σκάφη50. 

Τα όρη του Τσαµαντά, των Φιλιατών, της Παραµυθιάς και του Σουλίου 

νότια κυριαρχούν στην περιοχή της Θεσπρωτίας. Ανάµεσά τους σχηµατίζονται 

                                        
44 Μπαράς 1994, σ.4. 

45 Κατά τον Πτολεµαίο (3, 12,2) εθνογραφικά η πόλη ανήκε στους Θεσπρωτούς. 

46 Πιθανότατα η λίµνη του Βουθρωτού ήταν αρχικά ενωµένη µε τη θάλασσα. Η σηµερινή της 

διαµόρφωση οφείλεται στις προσχώσεις του ποταµού Παύλα, βλ. S. Martin, The topography of 

Butrint, Byzantine Butrint 2004, σ.77, πιν. 6.1.  

47 Χαρακτηριστική είναι η άνοδος της θαλάσσιας στάθµης που παρατηρείται στα κατώτερα 

σηµεία της πόλης του Βουθρωτού, τα οποία συχνά κατακλύζονται από νερά.  

48 Στράβων 7, 7, 5. 

49 Το βόρειο άκρο των Ακροκεραυνίων απολήγει στο ακρωτήριο Γλώσσα (Glossa ή Linguetta), 

δυτικά του οποίου διαµορφώνεται ένα ασφαλές αγκυροβόλειο, στο οποίο προσάραξε ο στόλος του 

Καίσαρα στον πόλεµο κατά του Ποµπηίου. 

50  Μια ενδιαφέρουσα περιγραφή του λιµανιού του Πανόρµου µας δίνει στο βιβλίο του ο F.C.H.L. 

Pouqueville στις αρχές του 19ου αιώνα, βλ. Pouqueville 1826, σ.35κ.ε.  
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ελώδεις εκτάσεις και µικρές εύφορες πεδιάδες, µε κυριότερη την πεδιάδα του 

ποταµού Καλαµά (Θύαµη).  

Ο Καλαµάς51 χώριζε την Κεστρίνη χώρα από τη Θεσπρωτίδα52. Μεγάλος 

υδάτινος δρόµος ήδη από την αρχαιότητα συγκέντρωσε στις όχθες του 

σηµαντικές πόλεις, όπως η Γ(Τ)ιτάνη ή τα Γίτανα, η Φανωτή, η Λυγιά και 

αργότερα τα µεσαιωνικά χρόνια η Οσδίνα. Η µετατόπιση της κοίτης του και οι 

µεγάλες προσχώσεις του ποταµού στην περιοχή του παλαιού δέλτα, στις 

εκβολές του στο Ιόνιο πέλαγος, επέφεραν µεγάλες αλλαγές στην περιοχή, η 

οποία σταδιακά µεταβλήθηκε σε βάλτο53, που αργότερα επεκτάθηκε και 

ενσωµάτωσε και τις µικρές νησίδες (Σύβοτα)54, που υπήρχαν παλαιότερα κοντά 

στην ακτογραµµή και οι οποίες σήµερα εξέχουν ως λόφοι στη µεγάλη πεδιάδα.  

Ανάλογες αλλαγές συντελέστηκαν και στον ρου του Αχέροντα στο νότιο 

τµήµα της Θεσπρωτίας55. Οι µεγάλες προσχώσεις του ποταµού διαµόρφωσαν σε 

παλαιότερες εποχές την περίφηµη Αχερουσία λίµνη, τα πλεονάζοντα ύδατα της 

οποίας σχηµάτιζαν πάλι τον ποταµό στον κάτω ρου του προς τη θάλασσα. Ο 

πλωτός κατά την αρχαιότητα Αχέροντας, δεχόταν στο σηµείο αυτό τα νερά των 

ποταµών Μαύρου (Κωκυτού) και Βουβού (Περιφλεγέθοντα) που εκβάλλουν στον 

όρµο της Αµµουδιάς ή Σπλάντας56. Ο όρµος ήταν ευρύχωρος και η θάλασσα 

εισχωρούσε εσωτερικά, διαµορφώνοντας ένα απάνεµο λιµάνι. Πρόκειται για τον 

λιµένα της Ελέας ή Χειµέριον57 ή Γλυκύ λιµένα που αναφέρει ο Στράβων58. Το 

                                        
51 Κατά µια άποψη το νεότερο όνοµα του ποταµού οφείλεται στα καλάµια που φύονται στις 

ελώδεις εκβολές του. Πολλοί ωστόσο παλαιοί περιηγητές τον ταυτίζουν µε τον Αχέροντα. 

52 Θουκυδίδης 1,46,5. 

53 Σήµερα είναι καλλιεργήσιµες εκτάσεις, που οφείλονται στα µεγάλα αποστραγγιστικά έργα που 

έγιναν στην περιοχή τα δεκαετία του 60. 

54 Ο ∆άκαρης τοποθετεί εδώ τα νησάκια Σύβοτα (και όχι στην περιοχή νότια της Ηγουµενίτσας, 

που σήµερα υπάρχει ο οικισµός Σύβοτα), όπου το 433 π.Χ. διεξήχθη η περίφηµη ναυµαχία των 

Συβότων, η µεγαλύτερη ναυµαχία µεταξύ των Ελλήνων, βλ. ∆άκαρης 1972, σ.29-31 και ο ίδιος, 

Τα Σύβοτα και η ναυµαχία, Πρακτικά Ε΄ ∆ιεθνούς Πανιονίου Συνεδρίου, Αργοστόλι 1991, τοµ.3, 

σ. 19κ.ε. Στα νησάκια αυτά περιλαµβάνονται το Αγιονήσι, το Πρασούδι, η σηµερινή χερσόνησος 

της Λυγιάς, τα υψώµατα Αστράκι ή Αστραβέτσι, το Λουµπέτσι ή Μαγούλες, το Αγιονάζι ή 

Κορυφούλες, η Κονίριζα ή Λιθάρι, το Μαυρονόρος, το Νησάκι, η Μασκελινίτσα ή Μαστιλίτσα, 

Ανώνυµο και ο Πύργος, βλ. Παπαγεωργίου 1953, σ.253.  

55 Ο Αχέρων διασχίζει την πεδιάδα της Παραµυθιάς, γνωστή κατά την αρχαιότητα ως Ελεάτιδα ή 

Ελαιάτιδα από τους Ελεάτες, αρχαίο φύλλο των Θεσπρωτών. 

56 ∆άκαρης 1993α, σ.6κ.ε. Από την ύπαρξη εκεί φάρου (φανάρι) η περιοχή έγινε γνωστή ως 

Φανάρι. 

57 Αναφέρεται από τον Θουκυδίδη ότι στο Χειµέριον προσορµίστηκε ο συµµαχικός στόλος των 

Κορινθίων, λίγο πριν τη ναυµαχία του 433π.Χ.  
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λιµάνι αυτό βρισκόταν σε χρήση την παλαιοχριστιανική εποχή, αφού 

αναφέρεται στα itineratia59, αλλά και αρκετούς αιώνες αργότερα, αφού το 1084 

ο Νορµανδός Ροβέρτος Γυισκάρδος άφησε εδώ το στόλο του να παραχειµάσει60.  

Εκτός από τον Γλυκύ λιµένα, στη βραχώδη ακτογραµµή της Θεσπρωτίας 

σχηµατίζονται µικροί κόλποι µε όρµους, από τους οποίους σηµαντικότερους 

ήταν αυτοί του Άι Γιαννάκη61, της Πάργας62, του Βάλτου, του Μούρτου, της 

Πλαταριάς και της Ηγουµενίτσας. Οι ευλίµενες ακτές της, ήδη από τον 14ο π.Χ. 

αιώνα, κίνησαν το ενδιαφέρον Μυκηναίων αποίκων και αργότερα Ηλείων και 

Κορινθίων (µεταξύ 8ου και 6ου π.Χ. αιώνα), που ίδρυσαν εδώ σηµαντικές 

αποικίες. Στον όρµο της σηµερινής πόλης της Ηγουµενίτσας (συνοικισµός 

Λαδοχώρι), τη ρωµαϊκή και παλαιοχριστιανική εποχή, αναπτύχθηκε ένας 

σηµαντικός οικισµός, που ανασκάπτεται τα τελευταία χρόνια µε σηµαντικά 

ευρήµατα63.  

Η περιοχή µεταξύ Αχέροντα και Αµβρακικού κόλπου ήταν γνωστή στην 

αρχαιότητα ως Κασσωπαία64, από το οµώνυµο αρχαίο ηπειρωτικό φύλλο. 

∆υτικά ορίζεται από τα Θεσπρωτικά όρη και χαρακτηρίζεται κυρίως από 

χαµηλές ασβεστολιθικές οροσειρές και µικρές εύφορες προσχωµατικές 

(παλαιότερα ελώδης) πεδιάδες. Τον 8ο π.Χ. αιώνα Ηλείοι ίδρυσαν στην περιοχή 

τέσσερις σηµαντικές αποικίες· το Βουχέτιο (όπου η µεσαιωνική πόλη των 

Ρωγών)65, την Πανδοσία (Καστρί Φαναρίου), την Ελάτρεια (Παλαιορόφορος) και 

τις Βατίες (Καστρί Ριζοβουνίου)66. Το 21µ.Χ. στο µυχό της χερσονήσου της 

                                                                                                                 
58 Στράβων, 7,7,5. 

59 Στην Tabula Peutinger αναφέρεται ως Clicis Limen, βλ. Soustal, Koder 1981, σ.158-9. 

60 Αναφέρεται από την Άννα Κοµνηνή στο βιβλίο της Αλεξιάδα, IV, 3,2(61) και 3(70). 

61 Πρόκειται για µεγάλο αγκυροβόλιο, κατάλληλο για την προσόρµηση πολλών πλοίων. Κοντά 

στην ακτή αναβρύζει από τη θάλασσα πηγή γλυκού νερού. Πιθανότατα εδώ αγκυροβόλησε ο 

στόλος του Οκταβιανού, πριν από τη ναυµαχία στο Άκτιο, βλ. Α∆ 16(1960), Χρονικά, σ.205 

(Σ.∆άκαρης). 

62 Κατά µια άποψη ταυτίζεται µε την αρχαία πόλη Τορύνη. Κατά τον ∆άκαρη η Τορύνη πρέπει να 

ταυτιστεί µε τη θέση όπου σήµερα ο οικισµός Αγία Κυριακή, βλ. Α∆ 16(1960), Χρονικά, σ.205 

(Σ.∆άκαρης). 

63 Για τον οικισµό αυτό βλ. στη σ.90κ.ε. 

64 Dakaris 1971, σ.4-15, όπου και τα σχετικά µε τη γεωγραφία της περιοχής και τις αναφορές 

των αρχαίων συγγραφέων. Επίσης Hammond 1967, σ.137κ.ε. και Κ.Γραβάνη, Τοπογραφικά 

Κασσωπαίας, Αφιέρωµα στο N. Hammond 1997, σ.79κ.ε. 

65 Κοντά στη Νέα Κερασούντα του νοµού Πρεβέζας. Για το Βουχέτιον βλ. ∆άκαρης 1977, σ. 

202κ.ε. 

66 Για το Καστρί Ριζοβουνίου βλ. στη σ.110κ.ε. 
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Πρέβεζας ιδρύθηκε η Νικόπολη, η οποία έµελε να διαδραµατίσει σηµαντικό 

ρόλο στην περιοχή. 

Το νοτιοανατολικό τµήµα της Κασσωπαίας περιλαµβάνει την (Κάτω) 

Λάκκα Σούλι67 µε τη λεκάνη του Θεσπρωτικού και την ελώδη πεδιάδα της 

Μαυρής68 (αποξηραµένη λίµνη). Τη ρωµαϊκή εποχή η ανατολική και νότια 

Κασσωπαία (πιν.4) µετατράπηκε σε ένα µεγάλο εργοτάξιο για την κατασκευή 

του υδραγωγείου που µετέφερε νερό από τις πηγές του Αγίου Γεωργίου στη 

Νικόπολη, διανύοντας µια απόσταση 50 χιλιοµέτρων69. 

Το νοτιοδυτικό τµήµα της περιοχής είναι πεδινό, διαρέεται από τους 

ποταµούς Λούρο (Αφά) (πιν.5) και Άραχθο που εκβάλλουν στον Αµβρακικό 

κόλπο. Οι µετατοπίσεις της κοίτης70 και οι επιχώσεις των δύο ποταµών 

επέφεραν σηµαντικές αλλαγές στην τεράστια εύφορη αλουβιακή πεδιάδα που 

σχηµατίζουν71. Η πεδιάδα αυτή αποτελεί νεότερο σχετικά εδαφολογικό 

σχηµατισµό, που δηµιουργήθηκε κυρίως από τις προσχώσεις του ποταµού 

Αράχθου72 και έως τις αρχές του 20ου αιώνα καλυπτόταν από έλη, τενάγη και 

τέλµατα73.   

Ο Αµβρακικός κόλπος εισδύει 25χλµ. στην ενδοχώρα της Ηπείρου και 

δηµιουργεί µια θαλάσσια έκταση 35χλµ., µε µέγιστο βάθος 60µ. Επικοινωνεί 

µε το Ιόνιο πέλαγος µε έναν δίαυλο πλάτους λίγων εκατοντάδων µέτρων και 

βάθους 10µ. στο στενό Πρέβεζας-Ακτίου (πιν.4). ∆έχεται τα γλυκά νερά των 

                                        
67 Γενικότερα για την περιοχή βλ. Ανδρέου 1997, σ.31κ.ε. 

68 Ο.Μπέτσος, Χωρογραφία Κάτω Λάκκας Σούλι στη διαδροµή του χρόνου και ιδιαίτερα του 

λόφου Καστρί, Πρακτικά ηµερίδας Ιστορικά Μνηµεία της Λάκκας Σούλι, Πρέβεζα 1997, σ.49κ.ε. 

69 Ανδρέου 1997, σ.46 και Ανδρέου 2007, σ.235 κ.ε., όπου και η σχετική βιβλιογραφία. 

70 Η κοίτη του Αράχθου µετατοπίστηκε ανατολικά, ενώ κατά την αρχαιότητα βρίσκονταν 

δυτικότερα. Ο Λούρος επίσης µετατοπίστηκε δυτικά. Στην αρχαιότητα το ποτάµι έρεε κατά µήκος 

του Μαυροβουνίου, βλ. ∆άκαρης 1977, σ.202 κ.ε. 

71 Από την αρχαιότητα η πεδιάδα αυτή µεταξύ του Λούρου και του Αράχθου οργανώθηκε σε 

κανονικά ορθογώνια κληροτεµάχια (βοσκήσιµα ή καλλιεργήσιµα), τα οποία µοιράστηκαν στους 

Κορίνθιους αποίκους, βλ. Π.∆ουκέλλης, Ένα δίκτυο αγροτικών ορίων στην πεδιάδα της Άρτας, 

Ποικίλα Μελετήµατα 10(1990), σ.270κ.ε. 

72 Η λεκάνη του Αράχθου αποτελείται από πετρώµατα φλύσχη µε αποτέλεσµα το ποτάµι να 

παρουσιάζει έντονα διαβρωτικό έργο, σε αντίθεση µε το Λούρο, τα νερά του οποίου περνούν µέσα 

από ασβεστολιθικά πετρώµατα και το διαβρωτικό του έργο είναι βραδύτερο, βλ. Σ.Γρίσπου, 

Συµβολή στη µελέτη της παλαιογεωγραφίας του Αµβρακικού κόλπου, Ηπειρ. Εστία 1958, 

σ.875κ.ε. 

73 Χαρακτηριστικό είναι ότι ακόµη και σήµερα σε περιόδους έντονων βροχοπτώσεων νερά 

καλύπτουν την πεδιάδα αυτή (πιν.5). 
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ποταµών Λούρου και Αράχθου, αλλά και άλλων µικρότερων που δηµιουργούν 

ένα εκτεταµένο υγροτοπικό σύµπλεγµα, γνωστό σήµερα για τη µοναδική 

ποικιλία οικοτόπων. Το παράκτιο αυτό σύστηµα περιλαµβάνει παράκτιες 

λίµνες (Βουλκαριά), πολλές λιµνοθάλασσες (Τσουκαλιό, Ροδιάς, Μάζωµα, 

Λογαρού κ.ά.) (πιν.4), υγρά λιβάδια, γλυκούς και αλµυρούς βάλτους, 

περιοδικά πληµµυριζόµενες εκτάσεις µε καλαµιώνες και εκτάσεις για 

γεωργικές καλλιέργειες. Το σηµαντικότερο λιµάνι του Αµβρακικού ήταν 

αναµφισβήτητα αυτό στον όρµο Βαθύ74 (πιν.4), στη θέση Μαργαρώνα, 

βορειοανατολικά της Πρέβεζας, που έχει ταυτιστεί µε ένα από τα λιµάνια της 

Νικόπολης. Πιθανά αγκυροβόλια υπήρχαν και άλλα στη χερσόνησο του Αγίου 

Θωµά75, όπου έχουν βρεθεί όστρακα εισαγµένων αµφορέων, ρωµαϊκής και 

παλαιοχριστιανικής εποχής, αλλά και σε άλλα σηµεία της ακτογραµµής του 

κόλπου, όπως κοντά στο Μιχαλίτσι76, το Μάζωµα και τη Βόνιτσα. 

Ο µεγάλος βιολογικός και παραγωγικός πλούτος του Αµβρακικού 

προσέλκυσε τον άνθρωπο από τα πρώτα ιστορικά χρόνια και αναπτύχθηκαν 

κοντά στις ακτές αξιόλογες κοινωνίες, που ευηµερούσαν χάρη στην αφθονία του 

αλιευτικού πλούτου. Στην ακτογραµµή του Αµβρακικού έχουν παρατηρηθεί 

πολλές αλλαγές77, καθώς η θάλασσα έχει ανέλθει σηµαντικά, τουλάχιστον κατά 

1,50µ., όπως µαρτυρεί και η εν µέρει βύθιση του Άµβρακα (Φιδόκαστρο), 

επινείου της Αµβρακίας.  

∆ιαφορετική µορφή είχε και η περιοχή όπου σήµερα υπάρχει η 

λιµνοθάλασσα Μάζωµα, όχι µόνο λόγω του σηµερινού επιπέδου της θάλασσας, 

αλλά κυρίως γιατί δεν υπήρχε άµεση επαφή µε τις εκβολές του ποταµού 

Λούρου, αφού κατά την αρχαιότητα η κοίτη του ακολουθούσε µια πορεία 

ανατολικότερα78. Ανάλογες µεταβολές του παράκτιου αναγλύφου έχουν 

παρατηρηθεί στην ηπειρωτική ακτογραµµή, αλλά και στην ακτογραµµή της 

                                        
74 Για τον όρµο Βαθύ βλ. εκτενέστερα στη σ.105κ.ε. 

75 Βλ. επίσης στη σ.105κ.ε. 

76 Στην περιοχή του Μιχαλιστίου, δεξιά του δρόµου που οδηγεί στην Πρέβεζα εντοπίστηκαν από 

τον αείµνηστο Σ.∆άκαρη τα λείψανα αρχαίου φυσικού λιµανιού που έχει προσχωθεί, βλ. Dakaris 

1971, σ.51,  θεωρούµε όµως  πολύ πιθανό ότι το λιµάνι αυτό ήταν σε χρήση και κατά την 

παλαιοχριστιανική περίοδο.  

77 Γεωλογικές έρευνες έδειξαν ότι η ακτογραµµή της λιµνοθάλασσας εισχωρούσε στη στεριά 

τουλάχιστον 600µ., βλ. A∆ 47(1992), Β1 Χρονικά, σ.297-98 (Wiseman, Ζάχος, Κεφαλλωνίτου). 

Επίσης βλ. Jing, Rapp 2003, σ.161. 

78 Ανδρέου 2007, σ.234. 
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γειτονικής Αιτωλοακαρνανίας79, τµήµα της οποίας ήταν ενσωµατωµένο στην 

Επαρχία της Παλαιάς Ηπείρου. Οι µεταβολές αυτές στην περίπτωση της 

Ακαρνανίας υπήρξαν εντυπωσιακές και µαρτυρούνται και από τους αρχαίους 

συγγραφείς Ηρόδοτο80 και Θουκυδίδη81. Η υπερύψωση της στάθµης της 

θάλασσας είχε ως αποτέλεσµα την επίκληση παράκτιων περιοχών82 και τη 

βύθιση λιµενικών εγκαταστάσεων83. Επιπλέον το ανάγλυφο της περιοχής έχει 

µεταβληθεί σηµαντικά µε την προώθηση της ακτογραµµής σε βάρος της 

θάλασσας µε τις εναποθέσεις ιζηµάτων από τον Αχελώο ή Ασπροπόταµο84, τον 

µεγάλο ποταµό που τη διαχωρίζει από την Αιτωλία και αποτελούσε το όριο της 

επαρχίας της Παλαιάς Ηπείρου.  

Η Ακαρνανία (π. Ξηρόµερο) (πιν.2) είναι κατεξοχήν ορεινή περιοχή85. Η 

οροσειρά του Μακρυνόρους αποτελεί το ανατολικό όριο της περιοχής και τη 

διαχωρίζει από την Αιτωλία. Εσωτερικά κυριαρχούν τα Ακαρνανικά όρη που 

ξεκινούν από τις νότιες ακτές του Αµβρακικού κόλπου µε κατεύθυνση βόρεια 

και νότια. Ο θαλάσσιος διαµελισµός της δηµιουργεί πολλούς όρµους αρκετοί 

από τους οποίους αποτελούν ασφαλή αγκυροβόλια, όπως ο όρµος του Αστακού, 

της Αλυζίας, το Πλατυγιάλι κ.ά. Στην περιοχή που εξετάζουµε υπάρχουν 

µεγάλες  λίµνες όπως ο Οζερός, η Βουλκαριά86 και η Αµβρακία. Μικρές 

καλλιεργήσιµες κοιλάδες αναπτύσσονται γύρω από τον Αµβρακικό, που συχνά 

απολήγουν σε όρµους. 

Η Κέρκυρα -Χώραν τῶν Φαιάκων, ἥ νῦν Κέρκυρα ἐπικαλεῖται, όπως 

αναφέρεται το νησί από τον ιστορικό Προκόπιο87- βρίσκεται στο βόρειο Ιόνιο 

                                        
79 Γενικότερα βλ. Murray 1982. 

80 …ὁ Ἀχελῶος ῥέων δι' Ἀκαρνανίης καὶ ἐξιεὶς ἐς θάλασσαν τῶν Ἐχινάδων νήσων τὰς ἠµίσέας ἤδη 

ἤπειρον πεποίηκε, Ηρόδοτος 2,10. 

81 Θουκυδίδης ΙΙ, 102,3. 

82 Όπως ο πρωτοελλαδικός οικισµός στο Πλατυγιάλι Αστακού βλ. Κ.∆ελαπόρτα - Η.Σπονδύλης, 

Πλατυγιάλι Αστακού, Ένας βυθισµένος πρωτοελλαδικός οικισµός, Πρακτικά Α΄Αρχαιολογικού και 

Ιστορικού συνεδρίου Αιτωλοακανανίας, Αγρίνιο 1991, σ.39κ.ε. 

83 Όπως η µικρή, λιµενική πιθανόν, εγκατάσταση ρωµαϊκών και παλαιοχριστιανικών χρόνων στον 

όρµο του Αγίου Παντελεήµονα, κοντά στον Αστακό. Ο Murray έχει επισηµάνει βυθισµένη 

λιµενική εγκατάσταση και στο Μύτικα, βλ. Murray 1982, σ.114κ.ε. Για αντίστοιχες αλλαγές στο 

περιβάλλον άλλων περιοχών της Μεσογείου, βλ. Koder 2005, σ.67κ.ε. 

84 Η περιοχή του άνω ρου του Αχελώου κατά την αρχαιότητα ταυτίζονταν µε το βόρειο τµήµα της 

«χώρας» των Αθαµάνων. 

85 Παλιούρας 1985, σ.23. 

86 Πρόκειται για το αρχαίο Μυρτούντιον, που αναφέρεται από τον Στράβωνα. 

87 Προκόπιος, De bello Gothico IV 22, 17/18 & 30-32. 
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πέλαγος, απέναντι από τις αλβανικές ακτές (πιν.6). Το έδαφός της είναι 

ηµιορεινό και διακόπτεται από µικρές πεδιάδες, από τις οποίες µεγαλύτερες 

είναι το λιβάδι του Ρόπα, η στενόµακρη πεδιάδα κατά µήκος των βόρειων 

ακτών και αυτή που σχηµατίζεται γύρω από τη λίµνη των Κορισσίων. 

Η Κέρκυρα αποτελούσε τον ενδιάµεσο σταθµό για όσους έπλεαν από το 

Βρινδίσιον προς τις Ηπειρωτικές ακτές. Τη ρωµαϊκή εποχή υπήρξε επίσης 

σηµαντική ναυτική βάση. Αναφέρεται το λιµάνι της Κασσιόπης88, στο βόρειο 

άκρο του νησιού, η οποία λόγω της θέσης της, κατά τη ρωµαϊκή εποχή 

υποσκέλισε την πρωτεύουσα του νησιού, σε σηµασία και οικονοµική ευρωστία. 

Η Λευκάδα είναι κατ΄έξοχήν ορεινό νησί89 (πιν.2). Ήδη από τον Όµηρο 

περιγράφεται ως ἀκτή ἠπείροιο90. Μικρές πεδιάδες καταλαµβάνουν την περιοχή 

γύρω από την οµώνυµη πρωτεύουσα και νότια κοντά στον κόλπο της Βασιλικής. 

Στην ανατολική πλευρά του νησιού σχηµατίζεται ο υπήνεµος όρµος του 

Βλυχού. Στα ορεινά σχηµατίζονται µικρά οροπέδια, όπου και σήµερα 

καλλιεργούνται αµπέλια και σιτηρά.  

 Η αρχαία πόλη της Λευκάδας βρίσκεται στο βορειοανατολικό τµήµα 

του νησιού91. Στο στενό πέρασµα µεταξύ Ακαρνανίας και Λευκάδος βρισκόταν 

το αρχαίο λιµάνι. Αναφέρεται ότι µια λίθινη γέφυρα ένωνε τις δύο ακτές. Το 

βόρειο άκρο του νησιού ορίζεται από µια προσχωσιγενή λωρίδα γης, η οποία 

σχηµατίζει ισθµό, ενώνοντας τη Λευκάδα µε την Ακαρνανία και περικλείει µια 

λιµνοθάλασσα και το λιµάνι της πόλης. Μικρή διώρυγα, διόρυκτος, 25µ. κοντά 

στο µεσαιωνικό κάστρο της Αγίας Μαύρας, τέµνει τον ισθµό. Η διώρυγα 

αναφέρεται στα γνωστά Itineraria και φαίνεται ότι ήταν σε χρήση κατά την 

παλαιοχριστιανική περίοδο. Στο λόφο του Κούλµου δηµιουργείται, πιθανόν τον 

7ο αιώνα, η µεσαιωνική πόλη της Λευκάδας. 

                                        
88 Το 50π.Χ. εδώ παρέµεινε για κάποιο διάστηµα ο ρήτωρας Κικέρων. Η Κασσιώπη αναφέρεται 

επίσης σε πηγές του 6ου και 7ου αιώνα, γιατί εδώ κατέφυγαν οι κάτοικοι της Εύροιας προκειµένου 

να προστατευθούν από τις βαρβαρικές επιδροµές. Εκτενέστερα βλ. στη σ.171κ.ε. 

89 Στράβων 10, 450. ∆ιοικητικά σήµερα η Λευκάδα αποτελούσε έως πρόσφατα µε τις γειτονικές 

νησίδες Μεγανήσι, Κάλαµο, Καστό, Σκορπιό, Σκορπίδι, Μαδουρή, Σπάρτη, Θηλιά Πεταλού και 

Κύθρο τον οµώνυµο νοµό. Γενικά για τη φυσική γεωγραφία της Λευκάδας βλ. Ροντογιάννης 

1988, σ.8κ.ε.  

90 Ὀδύσσεια, Ω, 376-378. 

91 Η Λευκάδα υπήρξε κορινθιακή αποικία, κέντρο διαµετακοµιστικού εµπορίου, σηµείο 

αναφοράς της θαλάσσιας διαδροµής των πλοίων προς τα δυτικά. Η θέση του διορύκτου υπήρξε 

σηµαντική, γιατί τα πλοία απέφευγαν τον επικίνδυνο περίπλου του νησιού. 
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Η Ιθάκη, σύµφωνα µε τον Συνέκδηµο του Ιεροκλέους, υπαγόταν επίσης 

στην επαρχία της Παλαιάς Ηπείρου92. Το νησί (πιν.2) βρίσκεται 

βορειοανατολικά της Κεφαλλονιάς από την οποία χωρίζεται µε τον οµώνυµο 

πορθµό και απέχει µόλις 22 ναυτικά µίλια από τις ακτές της Ακαρνανίας. Κατ’ 

εξοχήν ορεινό νησί93, (κυριώτερα όρη το Νήριτο 806µ. και το Μεροβίγλι 669µ.), 

παρουσιάζει πλούσιο διαµελισµό που χαρακτηρίζεται από κόλπους και 

ακρωτήρια94. Το χαρακτηριστικό του νησιού ήταν τα άγονα εδάφη του95.  

 

Το οδικό δίκτυο 

 

Οι σηµαντικότερες οδικές αρτηρίες96 (πιν.8στ) που σηµειώνονται στα 

itineraria της εποχής ξεκινούσαν από την Απολλωνία (στη Νέα Ήπειρο), µια 

από τις εισόδους της Εγνατίας οδού. Από την Απολλωνία, η παράκτια αυτή 

«οδός», κατευθύνονταν µέσω Αυλώνας στα Αcroceraunia97, περνούσε από τη 

Φοινίκη, το Βουθρωτό, την Ad Dianam, τον Γλυκή λιµένα και έφτανε στην 

Ακτία Νικόπολη (πιν.σ.7). Στη συνέχεια αναφέρονται οι σταθµοί Perdioricto 

(per dioricto) (Περατιά), Halisso (Αλυζία), Acheloum fl. (εκβολές Αχελώου), 

                                        
92 Κορδώσης 2007, όπου εκτενέστατη βιβλιογραφία σχετικά µε το νησί και τις αρχαίες και 

µεσαιωνικές πηγές. Η ταύτιση του νησιού και της πόλης της οµηρικής Ιθάκης παραµένει ως ένα 

µεγάλο πρόβληµα της ιστορικής γεωγραφίας. Η µνηµόνευση του νησιού από τον Συνέκδηµο, τον 

Προκόπιο, αλλά και άλλους µεταγενέστερους συγγραφείς, πιθανότατα σχετίζεται µε το γεγονός ότι 

η Ιθάκη είχε κάποια εµπορική σηµασία.  

93 Χαρακτηριστική είναι η περιγραφή του Στράβωνα για την Ιθάκη, βλ. Γεωγραφικά σ.640. 

94 Γύρω από την Ιθάκη υπάρχουν αρκετές ακατοίκητες νησίδες, όπως το Αρκούδι, η Άτοκος, η 

Μάκρη και ο Ποντικός, µερικές από τις οποίες, όπως η Οξεία, ανήκουν στο σύµπλεγµα των 

Εχινάδων. 

95 Το νησί παλαιότερα φαίνεται ότι χαρακτηριζόταν για τη λειψυδρία του. Ωστόσο η Άννα 

Κοµνηνή στην Αλεξιάδα κάνει λόγο για την πόλη Ιερουσαλήµ που ήταν ήδη στην εποχή της 

ερειπωµένη και στην πηγή κρύου νερού όπου υπήρχε εκεί, βλ. Κορδώσης 2007, σ.211. 

96 Οι οδικές αρτηρίες της περιοχής καθορίστηκαν από τη γεωµορφολογία της. Ένα µεγάλο µέρος 

του οδικού δικτύου παραµένει υποθετικό και οριοθετείται κυρίως από την ύπαρξη οικισµών, 

βασιλικών κ.ά. Με το οδικό δίκτυο της περιοχής έχουν κατά καιρούς ασχοληθεί αρκετοί 

µελετητές και για το λόγο αυτό θα αναφερθούµε εδώ εν συντοµία. Εκτενέστερα βλ. Hammond 

1967, σ.690κ.ε. G.Stadtmüller, Das römische Strassennetz der Provinzen Epirus Nova und 

Epirus Vetus, Historia 3(1954/5), σ.236-251. Soustal, Koder 1981, σ.88κ.ε. Αξιώτη 1980, 

σ.186κ.ε. V.Shtylla, Rruget dhe urat e vjetra në shqiperi, Tirane 1997, σ.9κ.ε. Bowden 2003, 

σ.14κ.ε. 

97 Σύµφωνα µε κάποιους µελετητές ταυτίζεται µε την Χειµάρα, βλ. Α. Κεσίσογλου, Βουθρωτός: Οι 

λατινικές µαρτυρίες, Ηπειρ. Χρον. 38(2004), σ.180κ.ε 
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Evenos fl., και Calidon fl.98. Από το Άκτιο ένας άλλος δρόµος περνούσε από το 

∆ρυµό και µέσω Σταµνών-Πλευρώνος έφτανε στο Κρυονέρι99. 

Από τον πίνακα Peutinger είναι επίσης γνωστή µια άλλη διαδροµή, που 

ξεκινούσε επίσης από την Απολλωνία, διέσχιζε την κοιλάδα του Αώου έως το 

Τεπελένι, περνούσε κοντά στο φρούριο του Παλαιοκάστρου, συνέχιζε κατά 

µήκος της κοιλάδας του ∆ρίνου έφτανε στην Αδριανούπολη, στο σταθµό Ίλιον 

και από εκεί κατευθυνόταν στη Νικόπολη100. 

Η διείσδυση στην Ηπειρωτική ενδοχώρα ήταν ανέκαθεν επίπονη εξαιτίας 

του ορεινού της αναγλύφου101. Η οροσειρά της Πίνδου αποκλείει την περιοχή 

από τη Θεσσαλία. Το ίδιο συµβαίνει και µε τα όρη της Αιτωλίας που 

αποµονώνουν την Ακαρνανία και δυσκολεύουν την επικοινωνία της µε την 

κεντρική Ελλάδα102. Τα ποτάµια, που κυλούν ανάµεσα στους ορεινούς 

ηπειρωτικούς όγκους, όριζαν κατά µεγάλο µέρος τις διαβάσεις της περιοχής. 

Αποτελούν φυσικές οδούς επικοινωνίας103 και µεταφοράς αγαθών και ιδεών. Τα 

περισσότερα από αυτά ήταν σε ένα µέρος τους πλωτά. Ο Καλαµάς ήταν πλωτός 

τουλάχιστον µέχρι την αρχαία Γιτάνη (Γίτανα), όπου ο ποταµός δέχεται τα νερά 

του Καλπακιώτικου104. Το µεσαίωνα µικρά πλοία έπλεαν µέχρι και τη σκάλα 

Ζωριάνου, κοντά στη Σίδερη. Ο Λούρος (Αφάς) ήταν πλωτός έως και του 

Βουχέτιο και τη Χαράδρα, που ταυτίζονται µε τους Ρωγούς και τη Φιλιππιάδα 

αντίστοιχα. Μικρά πλοία έπλεαν από τον Αµβρακικό κόλπο στο Άραχθο 

                                        
98 Σύµφωνα µε την άποψη της Αξιώτη το τµήµα αυτό της διαδροµής αναφέρεται σε θαλάσσια 

«οδό», βλ. Αξιώτη 1980, σ.201κ.ε. Αντίθετα ο Κωνστάντιος µε βάση µια σειρά από βασιλικές που 

εντόπισε κοντά στις δυτικές ακτές της Ακαρνανίας δέχεται και χερσαίο δρόµο, βλ. Κωνστάντιος 

1984, σ.140. 

99 Πετρόπουλος 1991, σ.118. Σώζεται τµήµα λιθόστρωτου δρόµου κοντά στο χωριό Γουριώτισσα, 

νοτιοδυτικά της λίµνης Οζερός. Επίσης ο ίδιος 2007, σ.199κε. Για την ύπαρξη ρωµαϊκού δρόµου 

στην περιοχή βλ. Long 2001, σ.212. 

100 Hammond 1967, χαρ.17. Επίσης για το σταθµό Ίλιον βλ. στη σ.138. 

101 Το χειµώνα πυκνές χιονοπτώσεις απέκλειαν τις ορεινές περιοχές έως και τα τέλη της άνοιξης 

και καθιστούσαν τις διαβάσεις εξαιρετικά δύσκολες έως και απροσπέλαστες. Λόγω του ορεινού 

αναγλύφου οι περισσότερες διαβάσεις πρέπει να παρέµειναν αµετάβλητες από την αρχαιότητα 

έως και την εποχή της κατασκευής των αµαξιτών δρόµων. 

102 Αξιώτη 1980, σ.186κ.ε.  

103 Όπως έχει ήδη αναφερθεί πολλά από τα ποτάµια και τους χειµαρροπόταµους δεν 

αποτελούσαν πάντοτε προσβάσιµες διόδους επικοινωνίας, αφού σε αρκετές περιπτώσεις 

παλαιότερα διαχώριζαν παρά συνένωναν τις περιοχές που διέσχιζαν. 

104 Ένα πλήθος σφραγισµάτων που βρέθηκαν στην αρχαία Γιτάνη επιβεβαιώνουν την εµπορική 

ανάπτυξη της πόλης την αρχαία εποχή, στην οποία ασφαλώς µεγάλο ρόλο έπαιξε και ο ποταµός 

Θύαµης που κυλάει πολύ κοντά στην πόλη. 
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ποταµό105. Πλωτός ήταν επίσης και ο Αχέρων έως το Καστρί (Πανδοσία) και ο 

Αχελώος έως τον Στράτο. 

Η κοιλάδα του ∆ρίνου (όπου έχει εντοπιστεί ένας µεγάλος αριθµός 

αρχαίων θέσεων) αποτελούσε µια από τις σηµαντικότερες διαβάσεις Βορρά - 

Νότου και αντίστροφα. Από την κοιλάδα του ∆ρίνου η διάβαση περνά από την 

κοιλάδα του Γορµού, από όπου οδηγεί στην πεδιάδα του Καλπακίου και από 

εκεί στο λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων106. Μια παράκαµψη οδηγεί µέσω του ρου 

του Καλαµά στις ακτές του Ιονίου. 

∆ύο άλλες φυσικές διαβάσεις συνδέουν το λεκανοπέδιο των Iωαννίνων µε 

τον Αµβρακικό κόλπο107. Η µια διατρέχει κατά µήκος την κοιλάδα του Λούρου 

και η άλλη που βρίσκεται ανατολικότερα, περνά από τις υπώρειες του 

Ξηροβουνίου (Γοργόµηλος-Πέντε Πηγάδια-Σκλίβανη)108. Μια επίσης σπουδαία 

φυσική διάβαση οδηγούσε από τον Αµβρακικό κόλπο στο εσωτερικό της 

Ηπείρου, διέσχιζε την κοιλάδα του Θεσπρωτικού και την κοιλάδα του Άνω 

Αχέροντα (σηµ. Λάκκα Σούλι)109. Η διάβαση αυτή βεβαιωµένα ήταν σε χρήση 

κατά τη ρωµαϊκή και παλαιοχριστιανική περίοδο, αφού κατά µήκος της έχουν 

εντοπιστεί αρκετά κατάλοιπα των εποχών αυτών (Στεφάνη, Βατίαι, 

Πολυστάφυλλο, Σιστρούνι). 

Στη βόρεια Πίνδο εντοπίζονται έξι κύριες διαβάσεις, τις οποίες κατά την 

αρχαιότητα έλεγχε και υπερασπιζόταν ένα σχετικά πυκνό πλέγµα οχυρωµένων 

οικισµών110. Ένα από τα σηµαντικότερα περάσµατα της Πίνδου111 που 

                                        
105 Ο περιηγητής Κυριακός από την Αγκώνα αναφέρει ότι το 1436 πήγε µε τη συνοδεία του 

Καρόλου ΙΙ Τόκκο στον Αµβρακικό κόλπο, πλέοντας τον Άραχθο ποταµό, βλ. Zeibarth, 1926, 

σ.115. Επίσης, βλ..Ξενόπουλος 1884, σ.3 και Soustal, Koder 1981, σ.97 και 252κ.ε. 

106
 Hammond 1967, σ.700, χαρ. 18. 

107 Κατά µήκος των διαβάσεων αυτών έχουν εντοπίστει πολλοί αρχαίοι τοιχισµένοι οικισµοί, βλ. 

Σ. ∆άκαρης, Το Όρραον. Το σπίτι στην αρχαία Ήπειρο, ΑΕ 1986, σ.108κ.ε. 

108 Πρόκειται για µια διάβαση που ήταν κυρίως σε χρήση κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας, 

βλ. Hammond 1967, σ.154, 156. 

109 A∆ 16(1960), σ.201 (Σ.∆άκαρης). 

110 Γ.Πίκουλας, ∆ιασχίζοντας την Πίνδο. Α΄ περίοδος (2002-03). Ν. Γρεβενών, ΑΕΜΘ 16, 2002, 

σ.669 κ.ε., ο ίδιος, ∆ιασχίζοντας την Πίνδο. Β΄ περίοδος (2003). Ν. Γρεβενών, ΑΕΜΘ 17, 2003, 

σ.611κ.ε., και ο ίδιος ∆ιασχίζοντας την Πίνδο. Γ΄ περίοδος (2004). Ν. Γρεβενών, ΑΕΜΘ 18, 2004, 

σ. 641κ.ε. 

111 Για τα περάσµα της Πίνδου επίσης βλ. Κοσµάς 1955, σ.14-20 και  Μ.Αράπογλου, Ιστορικά 

µονοπάτια Ζαγορίου, Ιστορικογεωγραφικά 2(1988), σ.191-95 
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οδηγούσαν στη Θεσσαλία112 ήταν αυτό του Ζυγού (Κατάρρα), ενώ ένα δεύτερο 

κοντά στο χωριό Μηλιά Μετσόβου, οδηγούσε προς τη ∆. Μακεδονία113. Ένα 

άλλο σηµαντικό οδικό πέρασµα από την Αµβρακία κατευθυνόταν στον ορεινό 

όγκο των Τζουµέρκων114, περνούσε από το Βουλγαρέλι και δια µέσου τῶν 

στενῶν τῶν µεγάλων πυλῶν έφτανε στη Θεσσαλία115. 

 

 

Η Οικονοµία 

 

Οι µαρτυρίες των πηγών και οι λιγοστές αρχαιολογικές ενδείξεις δεν 

συγκροτούν µια σαφή εικόνα των οικονοµικών δραστηριοτήτων του πληθυσµού 

της περιοχής που εξετάζουµε και των προϊόντων που αυτή παρήγαγε116. Η 

γεωµορφολογία της ευνόησε ιδιαίτερα την κτηνοτροφία, η οποία υπήρξε ήδη 

από την αρχαιότητα το στήριγµα της οικονοµίας των κατοίκων της.  

Η Ήπειρος ήταν φηµισµένη για το ζωικό της κεφαλαίο117. Στα ορεινά 

βοσκοτόπια, τα παραποτάµια λιβάδια αναπτύσσονταν η κτηνοτροφία 

αιγοπροβάτων, γνωστών από την αρχαία φιλολογική παράδοση για το µέγεθος 

και την ποιότητά τους. Στις ελώδεις εκτάσεις εκτρέφονταν επίσης κοπάδια 

βοοειδών.  

Οι Ηπειρώτες ονοµάζονται από τον Πίνδαρο "βουβόται" και από τον 

Ησίοδο "πολυβοῦται" και "πολύρρηνες". Ο Ησίοδος εξυµνεί την Ελλοπία µε τα 

εύφορα λιβάδια και τα πολλά κοπάδια µε τα µεγαλόσωµα βόδια και τα 

                                        
112 Για µια χερσαία οδό που από τη Θεσσαλονίκη οδηγούσε στο Βουθρωτό και την οποία 

ακολούθησαν στις αρχές του 10ου αιώνα οι σύντροφοι του οσίου Ηλία του Νέου βλ. Σταυράκος, 

2007, σ.578-9. 

113 Λαµπρίδης 1888, 1971, σ.14, σηµ.1.  

114 Κοσµάς 1955, σ.14-20, όπου αναφέρονται λεπτοµερώς και άλλες οδικές αρτηρίες στον ορεινό 

όγκο των Τζουµέρκων, όπως το πέρασµα των Κριθαριών σε υψόµετρο 2.030µ., το πέρασµα του 

Μπάρου κ.ά.  

115 Για τις διαβάσεις µεταξύ Ηπείρου και Θεσσαλίας βλ. F.Mottas and J.C.Decourt, Voies et 

milliaires de Thessalie, BCH 121(1997), σ.331, O.Karagiorgou, Urbanism and Economy in Late 

Antique Thessaly. 3th-7th cen. AD, Trinity 2001, σ.19 και Γ.Α.Πίκουλας, Από τη Νικόπολη στη 

Θεσσαλία, ΝΙκόπολις Β, σ.213-218.. 

116 Κατά τον Ε.Χρυσό δύο διατάγµατα που εξέδωσε ο αυτοκράτορας Βαλεντινιανός το 373 προς 

τον Ζώσιµο, διοικητή της Νέας Ηπείρου, υποδηλώνουν ότι στην περιοχή κατά τη συγκεκριµένη 

εποχή τουλάχιστον υπήρχαν οικονοµικά αποθέµατα, βλ. Χρυσός 1981, σ.30κ.ε. Γενικότερα για 

τις αγροτικές δραστηριότητες στο Βυζάντιο βλ. Koder 2005, σ.79κ.ε. 

117 Γενικότερα βλ. Σ.∆άκαρης, Η κτηνοτροφία στην αρχαία Ήπειρο, Ιωάννινα 1976.  



 

 

24 

 

πρόβατα που έβοσκαν εκεί. Ο Πλίνιος αναφέρει επίσης τις «πυρρικές» 

αγελάδες118, γνωστές από την αρχαιότητα για την ποσότητα του γάλακτος την 

οποία παρήγαν καθηµερινά, ενώ από άλλες πηγές είναι γνωστοί και οι «λαρινοί 

βόες» της Θεσπρωτίας. Πιστεύουµε ότι οι δραστηριότητες αυτές παρέµειναν 

αµετάβλητες και την εποχή που εξετάζουµε. Γνωστά ήταν επίσης τα άλογα της 

περιοχής που εγκωµιάζει ο Βιργίλιος, ενώ ο Στράβων µας πληροφορεί και «ἡ 

Αἰτωλῶν καὶ Ἀκαρνάνων ἐρηµία πρὸς ἱπποτροφίαν εὐφυὴς γέγονεν οὐχ ἧττον τῆς 

Θεσσαλίας»119. 

Οι γεωργικές καλλιέγιες (δηµητριακά, αµπέλια, ελιές κ.ά.) αποτελούσαν 

επίσης έναν άλλο παραδοσιακό άξονα της οικονοµικής δραστηριότητας 

(πιν.7α,β). Ένα µεγάλο µέρος ωστόσο των εδαφών της Ηπείρου και της 

Ακαρνανίας δεν ήταν κατάλληλο για µεγάλης κλίµακας γεωργικές καλλιέργειες, 

αφού οι µεγάλες προσχωµατικές πεδιάδες είναι δηµιούργηµα των συχνών 

προσχώσεων των ποταµών και δεν ήταν διαθέσιµες για γεωργική εκµετάλλευση 

κατά την αρχαιότητα, δεδοµένου ότι το µεγαλύτερο µέρος του χρόνου 

καλύπτονταν από έλη. Ο παραγωγικός χώρος απλώνονταν κυρίως στα µικρά 

οροπέδια και τις κοιλάδες. 

Ο Πλίνιος120 εγκωµιάζει τα ηπειρώτικα µήλα και τα όσπρια, που την 

εποχή του ήταν ονοµαστά. Από τις λιγοστές µαρτυρίες των αρχαίων πηγών αξίζει 

να αναφέρουµε αυτή του Ξενοφώντα, ο οποίος στο βιβλίο του Ελληνικά 

αναφέρει την Κέρκυρα ως ἐξειργασµένην παγκάλως καὶ πεφυτευµένην121. 

Από τα σηµαντικότερα προϊόντα, ενός τουλάχιστον µέρους της περιοχής, 

ήταν οπωσδήποτε οι ελιές122 και το λάδι, όπως υποδηλώνεται από την παρουσία 

του κλάδου της ελιάς σε νοµίσµατα της Θεσπρωτικής Ελέας. Η ελιά και το 

ελαιόλαδο συνέβαλαν καθοριστικά στη διατροφή, καθώς και στην οικονοµία της 

περιοχής ήδη από την αρχαιότητα. Επιπλέον το λάδι υπήρξε σηµαντικό µέσο 

φωτισµού και είναι γνωστή η χρήση του σε τελετές της χριστιανικής θρησκείας. 

Ελαιοπυρήνες και λεκάνες για τη σύνθλιψη ελαιοκάρπου βρέθηκαν σε 

ανασκαφές στην πόλη της Άρτας123, κοντά στον οικισµό Στρογγυλή Άρτας (στην 

                                        
118 Historia Naturalis VΙΙΙ, 176. 

119 Στράβων 8,8,1. 

120 Historia Naturalis XIV, 51 και 76. 

121 Ελληνικά 6.2.6. 

122 Η έκταση των ελαιώνων σε παλαιότερες εποχές ήταν πιθανότατα πιο περιορισµένη. Τα 

τελευταία χρόνια πολλές πεδινές εκτάσεις και λοφοσειρές γύρω από την Άρτα, την Πρέβεζα, την 

Παραµυθιά κ.ά. έχουν καλυφθεί µε ελαιόδενδρα. 

123 Α∆ 54(1999), Β1, Χρονικά, οικ. Χ.Θεοδώρου (Α.Αγγέλη), σ.460κ.ε. 
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ακτή του Αµβρακικού κόλπου)124, στο Κοµπότι125 και τη Λευκάδα126, που 

πιστοποιούν τη δραστηριότητα παραγωγής λαδιού στις παραπάνω περιοχές από 

την αρχαιότητα έως και την παλαιοχριστιανική περίοδο.  

Λιγοστές πληροφορίες και αρχαιολογικές ενδείξεις έχουµε για την 

αµπελοκαλλιέργεια. Οι αρχαίες πηγές αναφέρουν τον κερκυραϊκό οίνο ως 

µελίφρονα και ἄνθοσµο, που παρασκευαζόταν µε την προσθήκη λίγου 

θαλασσινού νερού στο µούστο. Η µελέτη των κερκυραϊκών αµφορέων127 

πιστοποιεί την καλλιέργεια της αµπέλου, το µέγεθος της παραγωγής του οίνου 

και ενισχύει την άποψη ότι αυτή υπήρξε η πηγή της οικονοµικής ευµάρειας 

του νησιού128.  

Ο Πλίνιος ο Πρεσβύτερος129 αναφέρει τον λευκάδιο οίνο, τον οποίο 

θεωρεί ως έναν από τους καλύτερους της εποχής του, κάτι που επιβεβαιώνεται 

και από τον Αθήναιο130. Σε ανασκαφή που έγινε στην πόλη της Λευκάδας 

εντοπίστηκαν εκτός των άλλων και ληνοί για τη σύνθλιψη των σταφυλιών131. 

Ανάλογος ληνός εντοπίστηκε και στον Πόρο της Λευκάδας132, ενώ κοντά στο 

λιµάνι της πόλης εντοπίστηκαν τα οικοδοµικά λείψανα δηµόσιων αποθηκών και 

θραύµατα αµφορέων133. Τη ρωµαϊκή εποχή η Λευκάδα παρήγαγε επίσης τη 

Λευκαδία ἵριδα, δηλαδή αρωµατικό λάδι από τα λευκά κρίνα της θάλασσας που 

                                        
124 Ανασκαφική έρευνα έφερε στο φως τα λείψανα µιας αγρέπαυλης (villa rustica) που 

αποτελούσε τον πυρήνα µιας εκτεταµµένης εγκατάστασης µε ελαιοτριβεία. Σήµερα σώζονται κατά 

χώραν τρία µεγάλα λίθινα τριβεία (trapeta) και λίθινες λεκάνες των ελαιοπιεστηρίων αυτών, βλ. 

Α∆ 48(1993), Β1, Χρονικά, σ.282κ.ε. (Α.Ντούζουγλη). 

125 Φωτογραφία αρχείου 8ης ΕΒΑ, όπου εικονίζονται λίθινα τριβεία (trapeta). 

126 Πλιάκου 2004, τοµ.Β, σ.49κ.ε. και S.Morris, Πύργοι και Αγροικίες στην κλασική Λευκάδα: 

Έλεγχος της υπαίθρου στην Κλασική Ελλάδα, Πρακτικά Ζ΄ Πανιόνιου Συνεδρίου, Αθήνα 2004, 

τοµ.Β, σ.79 κ.ε. 

127 ∆.Κουρκουµέλης, Οι κερκυραϊκοί αµφορείς, Ενάλια 2½(1990), σ.14-19. 

128 ∆.Κουρκουµέλης, Τα αρχαία κείµενα στη βάση µιας πρώτης προσέγγισης της αγροτικής 

εκµετάλλευσης στην Κέρκυρα κατά τους 5ο και 4ο π.Χ. αιώνες, βλ. Αγροτικές δοµές και αρχαίες 

κοινωνίες, επιµ. Π.∆ουκέλης-Λ.Μενδώνη, Παρίσι 1994, σ.237κ.ε.  

129 Historia Naturalis XIV, 76 

130 Αθήναιος, ∆ειπνοσοφισταί Ι. 29,α. Σε άλλο όµως σηµείο ο Αθήναιος αναφέρει ότι το κρασί της 

Λευκάδας προκαλούσε πονοκέφαλο, γιατί οι Λευκάδιοι έριχναν στο κρασί γύψο για να πετύχουν 

το καλό κόκκινο χρώµα, ∆ειπνοσοφισταί Ι. 30,β. 

131 Πλιάκου 2004, σ.54κ.ε. 

132 Α∆ 46(1991), σ.244-5 (J.Carter-S.Morris). 

133 Α.Ντούζουγλη, Κ.Ζάχος, Αρχαιολογικές έρευνες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα 1989-1990, 

Ηπειρ. Χρον. 31(1994), σ.144κ.ε., σχ.24. 
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αναφέρει ο Πλίνιος134. Ο ίδιος αναφέρει επίσης ότι στην Ήπειρο γίνονταν 

εµπόριο γύψου, ο οποίος εκτός των άλλων ήταν χρήσιµος και στη λεύκανση των 

ενδυµάτων135. 

Η περιοχή που εξετάζουµε τραχεῖα καὶ ὁρῶν πλήρης διακρίνονταν από 

την αρχαιότητα για τα δάση της. Τη φυσιογνωµία της αυτή διατήρησε έως και 

τον 18ο αιώνα136. Κατάφυτα µε δένδρα βουνά και φαράγγια συνέθεταν ένα 

άγριο τοπίο δυσπρόσιτο και συχνά απροσπέλαστο. Μαρτυρίες νεότερων 

περιηγητών χαρακτηρίζουν την Ακαρνανία137 ως ένα συνεχόµενο δυσπρόσιτο 

δάσος, φυσικό κρυσφύγετο ληστών138. Η ύπαρξη των δασών προϋποθέτει και 

µια σειρά δραστηριοτήτων σχετικών µε την εκµετάλλευσή τους, για την οποία οι 

πληροφορίες που έχουµε προέρχονται από µεταγενέστερες πηγές.  

Γνωστά τον 18ο αιώνα ήταν τα δάση των ακαρνανικών ακτών του 

Αµβρακικού, που η ξυλεία τους ήταν κατάλληλη για τη ναυπήγηση µεγάλων 

πολεµικών πλοίων. Στην περιοχή της Πλαγιάς και του Ξηροµέρου βρίσκονταν 

κατά τον W. Leak139 οι ψηλότερες βελανιδιές της Ελλάδας. Στη βόρεια πλευρά 

του Αµβρακικού ονοµαστά ήταν τα δάση του Λούρου140, του Φλαµπουρά (κοντά 

στη Νικόπολη) και το δάσος της κοιλάδας των Ρωγών. Εκτεταµένα δάση 

υπήρχαν κατά µήκος των ακτών του Ιονίου, µεταξύ Πάργας και Φαναρίου. Η 

βελανιδιά ήταν κατά κύριο λόγο το κυρίαρχο δέντρο της περιοχής. Κλαδιά 

βελανιδιάς κοσµούν νοµίσµατα του Κοινού των Ηπειρωτών, επιτύµβιες στήλες, 

χρυσά στεφάνια κ.ά., ενώ η ιερή σχέση της περιοχής µε το δένδρο αυτό 

πιστοποιείται µε το Ιερό της ∆ωδώνης.  

Η αλιεία (πιν.7γ) υπήρξε το στήριγµα της οικονοµίας των παράκτιων 

οικισµών. Τα πλούσια αλιεύµατα του Αµβρακικού κόλπου ήταν ξακουστά κατά 

την αρχαιότητα και ιδιαίτερα δύο από τα ψάρια του, ο κάπρος και ο λάβραξ141. 

Αναφέρονται επίσης καρίδαι (γαρίδες), τεύθοι, τευθίδαι (καλαµάρια και 

                                        
134 Historia Naturalis 21-42. 

135 Historia Naturalis 35, 198 και Θεόφραστος, Περί Λίθων, 64. 

136 Hammond 1967, σ.40, όπου οι αρχαίες µαρτυρίες οι σχετικές µε τα δάση της Ηπείρου. 

Επίσης βλ. Γιαννακοπούλου 1987, σ.4κ.ε. Γενικότερα για αντίστοιχες δραστηριότητες στο 

Βυζάντιο βλ. Koder  2005, σ.86κ.ε. 

137 Γιαννακοπούλου1987, σ.5, σηµ.9. 

138 Hughes 1830, τοµ. Ι, σ. 396.  

139 Leak 1835, Ι, σ.164-5, 172. Ο ίδιος κάνει επίσης λόγο για τις δασικές εκτάσεις του 

Μακρυνόρους στη βόρεια ακτή του Αµβρακικού, βλ. Leak 1835, ΙV, σ. 236. 

140 Hammond 1967, σ. 10, 55, 57 

141 Αθήναιος, ∆ειπνοσοφισταί, 7, 86. 
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καλαµαράκια) και κτέναι (χτένια). Ο θαλάσσιος πλούτος του Αµβρακικού, που 

µπορούσε να καλύψει τις διατροφικές ανάγκες της Νικόπολης και να της 

εξασφαλίσει πλεόνασµα για εξαγωγές, αποτυπώνεται στα θαυµάσια ψηφιδωτά 

της Βασιλικής Α ή επισκόπου ∆ουµετίου142 (πιν.7δ), καθώς και στον ανάγλυφο 

διάκοσµο τµήµατος θωρακίου σήµερα στο Μουσείο Νικόπολης (πιν.7ε). 

Χαρακτηριστικό της µεγάλης αλιείας της Νικόπολης είναι η παρακάτω 

αναφορά του ανωνύµου συγγραφέα της γεωγραφικής πραγµατείας του 4ου 

αιώνα 143 ..ἡ πόλις Νικόπολις, ἡ ἰχθύων πολλῶν θαλασσίων εὐπορεῖ, ὤστε µισεῖν το 

εἷδος βλέποντα τοσοῦτο…. Χαρακτηριστική είναι επίσης η πληροφορία που 

διασώζει ο Πλούταρχος ότι σκωπτικά οι κάτοικοι της πόλης ονοµάζονταν 

….ἀµφίαλα ζώα ἤ ἐν θαλάσση εὐτεθραµµένοι. 

Ο Κλαύδιος Αιλιανός144 αναφέρει επίσης ότι στο Ιόνιο πέλαγος και στη 

θάλασσα της Λευκάδας υπήρχε πληθώρα ψαριών και ότι η αλιεία ήταν 

επικερδής εργασία για τους κατοίκους της. Σηµαντική ήταν επίσης και η 

εκµετάλλευση των αλιευµάτων της λιµνοθάλασσας του Βουθρωτού, που συχνά 

αναφέρεται στις µεσαιωνικές πηγές και των παράλιων πόλεων του Ιονίου 

πελάγους και της Αδριατικής145.  

Οι παράλιες πόλεις πιθανότατα διέθεταν επίσης εισοδήµατα από την 

εκµετάλλευση των ναυτικών σταθµών, αφού η Ήπειρος, και ιδιαίτερα τα 

λιµάνια της Νικόπολης146, υπήρξαν σταθµός των εµπορικών πλοίων που από 

την Ιταλική χερσόνησο κατευθύνονταν στη νότια Ελλάδα και την 

Κωνσταντινούπολη και αντίθετα. Με το εµπόριο άλλωστε ασχολούνταν πολλές 

κοινωνικές οµάδες, όπως ναυτικοί, έµποροι, µεταφορείς κ.ά. 

Αλυκές, τουλάχιστον γνωστές κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα, υπήρχαν 

στη Λευκάδα, κοντά στην Αυλώνα, τη Σαγιάδα και την Κέρκυρα. Το αλάτι ήταν 

προϊόν ζωτικής ανάγκης, αφού εκτός των άλλων χρησίµευε και στη διατήρηση 

των κρεάτων. Υπήρχε επίσης άφθονο κυνήγι ακόµη και στις παράκτιες 

                                        
142 Χαλκιά 1997, εικ. 137, σ.176. 

143 Expositio Totius Mundi et Gentium, επιµ. J.Rouge, Παρίσι 1966, βιβλ. ΙΙ, κεφ.6, σ. 30. 

144 De Natura Animalium 13,19. 

145Από τον Pouqueville πληροφορούµαστε ότι τα ψάρια αφθονούσαν και στο λιµάνι του 

Πανόρµου, βλ. Pouqueville 1826, τοµ.Ι, σ.38κ.ε. 

146 Η Κ.Παπαγγελή έχει διατυπώσει την άποψη ότι τη ρωµαϊκή εποχή η Νικόπολη υπήρξε 

εµπορικός σταθµός σαρκοφάγων από την Άσσο της Μ.Ασίας, βλ. Παπαγγελή 1984, σ.43κ.ε.  
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περιοχές147, ενώ θεωρείται βέβαιο για τις δασώδεις εκτάσεις, όπου τα θηράµατα 

έβρισκαν καταφύγιο. Σκηνές κυνηγιού εικονίζονται στα ψηφιδωτά της 

Βασιλικής Α΄ ή ∆ουµετίου στη Νικόπολη (πιν.7στ), καθώς και σε µια ανάγλυφη 

πλάκα που βρέθηκε στην πόλη (εικ.7ε).  

Σε επιγραφή του α΄ µισού του 3ου αιώνα αναφέρεται ο Θεοπρέπης148, 

επίτροπος (procurator rationis purpuraraum) των αυτοκρατορικών 

εργαστηρίων επεξεργασίας της πορφύρας (η οποία δίνει µια πολύτιµη κόκκινη 

χρωστική ουσία), διορισµένος για την Αχαΐα, την Ήπειρο και τη Θεσσαλία. Από 

τη µαρτυρία αυτή συνάγεται ότι στην Ήπειρο υπήρχαν εργαστήρια παραγωγής 

και βαφής υφασµάτων από πορφύρα, τα οποία την εποχή αυτή τελούσαν υπό 

κρατικό έλεγχο. Η παραπάνω πληροφορία επιβεβαιώνεται και ανασκαφικά, 

αφού όστρεα murex149 (πορφύρας) βρέθηκαν στην Κασσώπη150, τη Λευκάδα151, 

τη ∆ωδώνη, που κατά τους ανασκαφείς τεκµηριώνουν ανάλογα εργαστήρια. 

Από τα ευρήµατα των ανασκαφών τεκµηριώνονται επίσης αρκετές 

βιοτεχνικές δραστηριότητες, όπως η αγγειοπλαστική, η υφαντουργία, η 

µεταλλοτεχνία, η λιθοξοϊκή, η επεξεργασία κτηνοτροφικών και αγροτικών 

προϊόντων. 

Η παραγωγή κρασιού και λαδιού στην επαρχία της Epirus Vetus 

πιθανότατα δεν πρέπει να ήταν επαρκής µε αποτέλεσµα να γίνεται εισαγωγή. Η 

πληθώρα θραυσµάτων αµφορέων διαφόρων περιοχών (πιν.8α-δ) µαρτυρούν τις 

εµπορικές σχέσεις της επαρχίας µε διάφορες πόλεις του υστερορωµαϊκού 

κόσµου. Έχουν αναγνωριστεί διάφορες κατηγορίες αµφορέων λαδιού και 

κρασιού της Βορείου Αφρικής και της Ιταλίας που τεκµηριώνουν εισαγωγές 

ανάλογων προϊόντων στην Ήπειρο. Από τα στοιχεία που έχουµε µέχρι σήµερα 

φαίνεται ότι η κατανοµή των εισαγώµενων προϊόντων ήταν σχετικά 

                                        
147 Στο Χρονικό των Τόκκο αναφέρεται ότι ο Κάρολος και ο Λεονάρδος Τόκκο συχνά διασκέδαζαν 

κυνηγώντας στην περιοχή της Άρτας. Ένα ανάλογο κυνήγι µια µέρα του 1436 µας περιγράφει ο 

Κυριακός από την Αγκώνα, βλ. Zeibarth, 1926, σ.115. 

148 Σαρικάκης 1966, σ.208κ.ε.  

149  Η πορφύρα, πολύτιµο υλικό βαφής, προερχόταν από το έκκριµα αδένα των κοχυλιών murex 

brandalis, murex trunculus, purpura haemostoma. Η εφεύρεση της πορφυροβαφής, 

λεπτοµέρειες της οποίας αναφέρονται από τον Πλίνιο το Νεώτερο, αποδίδεται στους Φοίνικες. Τα 

όστρεα αυτά είναι άφθονα στις ακτές του Αµβρακικού κόλπου και του Ιονίου πελάγους. Ένας 

µεγάλος σωρός κοχυλιών murex brandaris, που πιθανόν πιστοποιεί βιοτεχνική εγκατάσταση, 

εντοπίστηκε στον όρµο Βαθύ της Πρέβεζας, βλ. Stein 2001, σ.65 κ.ε. 

150 Dakaris 1971, σ.17, 96, 106. 

151 Πλιάκου 2004, σ.55. 
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περιορισµένη152, αφού ανάλογα όστρακα βρέθηκαν στη Νικόπολη, στον 

Ονγχεσµό153, στον παλαιοχριστιανικό οικισµό του Λαδοχωρίου154 και σε θέσεις 

που εντοπίζονται αγρεπαύλεις. Θεωρούµε όµως αρκετά πιθανόν ότι η µελέτη 

της κεραµικής155 που σήµερα είναι αποσπασµατική, να δώσει µια άλλη εικόνα 

των εισαγωγών αναλόγων προϊόντων στην περιοχή την περίοδο που εξετάζουµε. 

* 

Η οικονοµική δραστηριότητα της περιοχής παρέµεινε για αρκετούς 

αιώνες η ίδια, ωστόσο τη ρωµαϊκή εποχή υπέστη σηµαντικές µεταβολές. Ο νέος 

παράγοντας που άλλαξε τα αρχικά δεδοµένα ήταν η εγκατάσταση των Ρωµαίων 

αποίκων σε αγροτικές εγκαταστάσεις ή σε αποικίες156. Λόγω του φυσικού 

πλούτου, της πλούσιας κτηνοτροφίας και της γειτνίασης της Ηπείρου µε την 

Ιταλία, η περιοχή προσέλκυσε το ενδιαφέρον των Ρωµαίων, οι οποίοι ήδη από 

τις αρχές του 1ου αιώνα εγκαταστάθηκαν εδώ157. Εκτός των µεµονωµένων 

εγκαταστάσεων ιδρύθηκαν στην Παλαιά και Νέα Ήπειρο και ρωµαϊκές 

αποικίες158, όπως η Φωτική, το Βουθρωτό, το ∆υρράχιο, η Βύλλιδα και η 

Αδριανούπολης. 

                                        
152 M.Moore, Roman and Late Antique Pottery of Southern Epirus: Some Results of the 

Nikopolis Survey Project, στο Epirus in the Roman Period, Αθήνα 2001, σ.79κ.ε. ∆εν 

αποκλείεται οι εισαγωγές ανάλογων προϊόντων να αφορούσαν κυρίως στην άρχουσα τάξη της 

επαρχίας. Επίσης βλ. Νικόπολη 2009, σ.98-99, 112κ.ε., όπου φωτογραφίες αµφορέων που 

βρέθηκαν στη Νικόπολη. 

153 Y.Çerova, Kontibut I rim bi amforat e keshtjelles se Onhezmit, Ilira 22(1-2), σ.245-56. 

154 Η κεραµική που έχει έρθει στο φως είναι σηµαντική ωστόσο, δεν έχει επαρκώς µελετηθεί 

µέχρι σήµερα. 

155 Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι πληθώρα των αµφορέων που έρχονται στο φως κατά τις 

ανασκαφικές εργασίες στο Λαδοχώρι Θεσπρωτίας, που φανερώνουν την εµπορική κίνηση του 

παράλιου οικισµού που αποκαλύπτεται τα τελευταία χρόνια.  

156 Σαρικάκης 1964, σ.105 κ.ε. ο ίδιος 1966, σ.193κ.ε. Ο Varro ονοµάζει τους ρωµαίους αυτούς 

αποίκους συνηπειρώτες, ενώ ο Κικέρων epirotici homines. Πολλές πληροφορίες σώζονται στην 

αλληλογραφία του Κικέρωνα µε τον Τίτο Π.Αττικό, ο οποίος στην περιοχή του Βουθρωτού είχε 

αγοράσει µεγάλες εκτάσεις, βλ. Προς Αττικόν, 1, 5, 7. Επίσης πληροφορίες αντλούµε από το 

Βιβλίο του Varrο, De re rustica 2, 5, 1. 

157 Ρήγινος 2007, σ.164κ.ε. 

158 Πιθανότατα ρωµαϊκή αποικία υπήρξε και το Άκτιο, όπως συνάγεται από µια πληροφορία του 

Πλίνιου, ο οποίος αναφέρει στο βιβλίο Historia Naturalis, 4, 5. … colonia Augusti Actium. 
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Την εποχή που εξετάζουµε159 η εκµετάλλευση ενός µέρους της γεωργικής 

παραγωγής και του εµπορίου εξακολούθησε να είναι στα χέρια 

µεγαλοϊδιοκτητών160, αφού πολλοί από αυτούς κατείχαν µεγάλα κτήµατα161 και 

κατ' επέκταση µεγάλη περιουσία. Η τάση αυτή, αλλά και η διαχείριση µεγάλων 

κτηµάτων, είχε µακροπρόθεσµα σοβαρές οικονοµικές και πολιτικές επιπτώσεις.  

Τα παραπάνω ενισχύονται από µια σειρά µεγάλων αγρεπαύλεων162 που 

έχουν έρθει στο φως τα τελευταία χρόνια και στην Ήπειρο, όπως αυτές κοντά 

στη Στρογγυλή163, στα Ριζά («Φραγκοκκλησιά») και στη Καστροσυκιά164, για να 

περιοριστούµε στις πολυτελέστερες εξ αυτών. Αρκετές επίσης έχουν εντοπιστεί 

στη Θεσπρωτία και την Ακαρνανία. Είναι επίσης γνωστό ότι αυτή την εποχή 

µεγάλη κτηµατική περιουσία διέθετε και η Εκκλησία, που πολύ σύντοµα 

υιοθέτησε µεθόδους ανάλογες µε αυτές των ιδιοκτητών των µεγάλων 

αγροκτηµάτων.  

 

 

# 

                                        
159 Γενικότερα για την οικονοµία αυτής της εποχής βλ. C.Morisson, J.P.Sodini, Ὁ ἔκτος αἰώνας στο 

Οικονοµική Ιστορία του Βυζαντίου. Από τον 7ο έως τον 12ο αιώνα.Επιµ. Α.Ε.Λαΐου, Αθήνα 2006,  

Α τόµος, σ. 281-360. 

160 Α.Cameron, H Ύστερη Ρωµαϊκή Αυτοκρατορία, 284-430µ.Χ., σε ελληνική µεταφρ. Αθήνα 

2000, σ.180κ.ε. 

161 Ένα µεγάλο µέρος της γης είχε εγκαταλειφθεί εξαιτίας πολέµων και της µακροχρόνιας 

παραµονής των ανδρών στο στρατό και ήταν εύκολη η εξαγορά τους. Επιπλέον για πολλούς ήταν 

πιο εύκολο να κατοικούν σε ένα αστικό κέντρο, όπου µπορούσαν να ζουν από τη δηµόσια 

διανοµή τροφίµων και την εκκλησιαστική φιλανθρωπία. 

162 Από τις πηγές είναι επίσης γνωστή η µεγάλη περιουσία της Παύλας, κόρης του συγκλητικού 

Rogatus, η οποία κατείχε µεγάλα κτήµατα κοντά στη Νικόπολη, αλλά και του Παυλίνου από την 

Πέλλα που διέθετε µεγάλη κτηµατική περιουσία στην Ήπειρο, βλ. Χρυσός 1981, σ.92κ.ε., όπου 

και η παλαιότερη βιβλιογραφία. 

163 Εκτενέστερα βλ. στη σ.121. 

164 Εκτενέστερα βλ. στη σ.111. 
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 Ιστορικό πλαίσιο 

 

Η ιστορία της επαρχίας Epirus Vetus την υστερορωµαϊκή περίοδο είναι 

αρκετά ασαφής και ελάχιστα γνωστή165. Οι λιγοστές αναφορές των πηγών έχουν 

επαρκώς µελετηθεί από παλαιότερους µελετητές και για το λόγο αυτό θα 

αναφερθούµε συνοπτικά στα σηµαντικότερα γεγονότα που τη σηµατοδοτούν166.  

Η επαρχία Epirus Vetus αναφέρεται για πρώτη φορά στο ανώνυµο 

κείµενο Laterculus Veronensis167. Η ίδρυσή της χρονολογείτο έως πρόσφατα 

γενικά στις αρχές του 4ου αιώνα168. Με βάση όµως µια επιγραφή σε βάθρο 

αγάλµατος169 που εντοπίσαµε στη Φωτική (πιν.8ε), η οποία αναφέρει το όνοµα 

της επαρχίας και παράλληλα το όνοµα του ηγεµόνα της Coronius Titianus170, 

προσδιορίζουµε την ίδρυση της επαρχίας µεταξύ των ετών 293, έτος κατά το 

οποίο µνηµονεύεται ο Julius Lepidus, ηγεµόνας της αδιαίρετης ακόµη 

                                        
165 Γ.Θεοχαρίδης, Προβλήµατα Μεσαιωνικής Ιστορίας της Ηπείρου, ∆ωδώνη 1972, σ.3κ.ε. 

Φ.Οικονόµου, Μεσαιωνική Ήπειρος (395-1430), Ηπειρ. Ηµερ. 1980, σ.322κ.ε. και Χρυσός 1981, 

σ.22κ.ε. 

166 Χρυσός 1981, σ.5κ.ε. Επίσης βλ. Χρυσός 1997, σ.161κ.ε. Γενικότερα για την ρωµαϊκή 

περίοδο στην Ήπειρο βλ. Σαρικάκης 1964, σ.105κ.ε. Σε αντίθεση µε τον 2ο µ.Χ. αιώνα, έµµεσα 

συµπεραίνουµε ότι τον 3ο αιώνα η επαρχία της Παλαιάς Ηπείρου πρέπει να δέχθηκε τις 

συνέπειες της γενικότερης κρίσης που επικράτησε στη ρωµαϊκή αυτοκρατορία. Τον 3ο αιώνα και 

συγκεκριµένα το 267 αναφέρεται επιδροµή των Ερούλων στον Ελλαδικό χώρο, από την οποία 

όµως δεν είναι βέβαιο ότι επλήγησαν οι περιοχές της επαρχίας που εξετάζουµε, αν και τρεις 

νοµισµατικoί θησαυροί που βρέθηκαν στην περιοχή σχετίστηκαν µε τις βαρβαρικές αυτές 

επιδροµές. Με την επιδροµή επίσης των Ερούλων έχει συνδεθεί και η ανακατασκευή µέρους των 

ρωµαϊκών τειχών της Νικόπολης (βορειοανατολικού σκέλους), βλ. Ζάχος 2007, σ.287, σηµ. 65. 

Κατά τη C.Snively µέρος των ρωµαϊκών τειχών πιθανόν στα τέλη του 3ου–αρχές 4ου αι. 

ανοικοδοµήθηκαν. Σύµφωνα µε την ίδια τα σπόλια που χρησιµοποιήθηκαν στα τείχη είναι 

ενδεικτικό ότι πολλά κτίρια είχαν καταστραφεί ή είχαν εγκαταληφθεί, βλ. Snively 2007, σ.742-3. 

167 Πρόκειται για έναν κατάλογο των επαρχιών της ρωµαϊκής αυτοκρατορίας, των αρχών του 4ου 

αιώνα µε µεταγενέστερες προσθήκες, βλ. O.Seeck, Notitia dignitatum accedunt Notitia urbis 

Constantinopolitanae et Latercula provinciarum, Stuttgard 1876 (ανατύπωση 1962), σ.249. και 

Χρυσός 1981, σ.12, σηµ.1.  

168 Η δηµιουργία των επαρχιών αποδίδεται στον αυτοκράτορα ∆ιοκλητιανό και πιστεύεται ότι 

αποτέλεσε µέρος ενός ευρύτερου µεταρρυθµιστικού προγράµµατος διοίκησης του ρωµαϊκού 

κράτους, που αποσκοπούσε στην ανάκαµψή του από την κρίση του 3ου αιώνα. Γενικά βλ. Χρυσός 

1981, σ.12κ.ε. 

169 Α∆ 43(1988), Β1, Χρονικά, σ.323 (Β.Παπαδοπούλου).  

170 Πρόκειται για τον παλαιότερο, πιθανότατα πρώτο, ηγεµόνα της επαρχίας, το όνοµα του οποίου 

δεν είναι γνωστό από άλλες πηγές. Σε αντίθεση µε την Epirus Nova, λιγοστοί ηγεµόνες της Epirus 

Vetus είναι γνωστοί βλ. Heil 1995, σ.159-162.  
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Ηπείρου και 305, έτος κατά το οποίο αναφέρεται ο Coronius Titianus, 

παλαιότερος µέχρι σήµερα γνωστός ηγεµόνας της171. Έως πρόσφατα 

παλαιότερος ηγεµόνας της Epirus Vetus θεωρείτο ο Valerius Casianus, ο 

οποίος είχε αφιερώσει επιγραφή στον αυτοκράτορα Λικίνιο και εποµένως θα 

πρέπει να υπηρέτησε µεταξύ των ετών 308-324172. 

Η επαρχία Epirus Vetus173 τον 4ο αιώνα ανήκε στη διοίκηση 

(επαρχότητες ή πρεφεκτούρες) των Μυσιών174. Η ίδια επαρχία στα τέλη του 

ίδιου αιώνα υπαγόταν στην υπαρχία του Ιλλυρικού, ενώ από το 425 ανήκε στο 

Ανατολικό Ιλλυρικό µε πρωτεύουσα τη Θεσσαλονίκη175. Αποτελούσε τη 12η 

επαρχία, µε 11 πόλεις, οι οποίες αναφέρονται στο Συνέκδηµο του Ιεροκλή176 

και είναι οι εξής: Νικόπολη, ∆ωδώνη, Εύροια Ακνίου(;)177, Αδριανούπολη, 

Φοινίκη, Αγχιασµός, Άππων, Βουθρωτός, Φωτική, Κέρκυρα νῆσος, και 

Ιθάκη νῆσος. Από αυτές, πέντε εντοπίζονται ή τοποθετούνται στο νότιο τµήµα 

του σηµερινού Αλβανικού κράτους, δύο στα Ιόνια νησιά και τέσσερις στο 

σηµερινό διαµέρισµα της Ηπείρου. Έδρα του ηγεµόνα (praeses) της επαρχίας 

ήταν η Νικόπολη, η οποία ήταν επίσης έδρα του µητροπολίτη. Η επαρχία είχε 

                                        
171 Heil 1995, σ.159-162. E.Sironen, Some Notes on Inscriptions of Roman Date from 

Thesprotia, στο Thesprotia 2009, σ.185κ.ε. 

172
 Για την επιγραφή βλ. Baçe 1981, σ.217κ.ε. 

173 Για τη διοικητική οργάνωση της επαρχίας βλ. Χρυσός 1981, σ.12κ.ε. Επίσης βλ. Soustal, 

Koder 1981, σ.45κ.ε. 

174 Κωνσταντακοπούλου 1984, σ.40. 

175 Αυτό συνέβη µετά την κατάληψη του Σιρµίου από τους Ούννους, το 441. 

176 Honigmann 1939, 651(3)-652(7). Πρόκειται για έναν κατάλογο των πόλεων της 

αυτοκρατορίας της εποχής του Ιουστινιανού που συντάχθηκε µεταξύ των ετών 527-28, ο οποίος 

όµως ουσιαστικά αναφέρεται στην κατάσταση που επικρατούσε την εποχή του Θεοδοσίου Β΄ 

(408-450), βλ. Α.Jones, The cities of the Eastern Roman Provinces, β΄ έκδοση Oxford 1971, σ. 

514κ.ε. Χαρακτηριστικό πάντως είναι ότι µολονότι στην επικεφαλίδα 651,3 αριθµούνται 12 

πόλεις, ονοµαστικά αναφερόταν µόνο 11, αν εκλάβουµε τις λέξεις Εύροια Ακνίου (σύµφωνα µε 

την επικρατέστερη µέχρι σήµερα άποψη), ως το όνοµα µιας πόλης. Μολονότι για την Εύροια 

Ακνίου έχουν γραφεί αρκετά, ωστόσο το θέµα παραµένει ανοικτό. Αναρωτιόµαστε όµως µήπως µε 

τη λέξη Ακνίου (εκ νέου) κρύβεται το παραφθαρµένο όνοµα µιας άλλης πόλης που δεν σχετίζεται 

µε την Εύροια. Γενικότερα για την Εύροια βλ. στη σ.149κ.ε. Επίσης γενικότερα για τη διοικητική 

διαίρεση κατά την πρώιµη βυζαντινή περίοδο βλ. Κοder 2005, σ.109κ.ε. 

177 O Honigmann 1939, 651, 6-7, προτείνει µε επιφύλαξη τη γραφή Αλησίου, αντί Ακνίου, 

ταυτίζει ωστόσο την Εύροια µε το Κάστρο των Ιωαννίνων. 
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οκτώ επισκοπές, οι οποίες εξαρτώνταν από τον επίσκοπο Θεσσαλονίκης, που ως 

εκπρόσωπος (βικάριος) του πάπα υπάγονταν αρχικά στον πάπα της Ρώµης178.  

Κατά τους ύστερους ρωµαϊκούς χρόνους επιβιώνουν οι βασικές δοµές της 

διοίκησης, της οικονοµίας και της κοινωνίας των αυτοκρατορικών χρόνων 

(πιν.9α), σταδιακά όµως µε την επικράτηση του χριστιανισµού και των 

δεδοµένων που αυτός επιφέρει, αρχίζει η µετεξέλιξη και αναδιοργάνωσή 

τους179. Τα λιγοστά στοιχεία που διαθέτουµε και αφορούν στη διοικητική, 

οικονοµική και κοινωνική κατάσταση της επαρχίας συνθέτουν την εικόνα µιας 

µάλλον ευηµερούσας επαρχίας, στην οποία συνέβαλαν οι διοικητικές 

µεταρρυθµίσεις του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου και τα ευεργετικά µέτρα του 

αυτοκράτορα Ιουλιανού, αν και δεν έλειψαν οι βαρβαρικές επιδροµές και οι 

φυσικές καταστροφές µε τα προβλήµατα που αυτές συνεπάγονταν. 

Το 346 αναφέρεται ένας µεγάλος σεισµός180 που κατέστρεψε το 

µεγαλύτερο µέρος του ∆υρραχίου και δεν αποκλείεται να επηρέασε και 

περιοχές της Παλαιάς Ηπείρου, αφού έγινε αισθητός και στη Ρώµη181. Γύρω στο 

380 οι Βησιγότθοι λεηλάτησαν την Ήπειρο182. Επιδροµές Βησιγότθων υπό τον 

Αλάριχο µαρτυρούνται και το 397, οι οποίοι και παρέµειναν για κάποιο 

διάστηµα στην περιοχή183. Ο Αλάριχος διωκόµενος από τον Στιλίχωνα «εἰς τὴν 

Ἤπειρον διαβῆναι καὶ τὰς ἐν ταύτη λήσασθαι πόλεις»184. Το σηµαντικότερο 

γεγονός αποτελεί αναµφίβολα η κατάληψη της Νικόπολης, πρωτεύουσας της 

επαρχίας, από τους Βανδάλους το 474 (οι Βάνδαλοι το 455 είχαν καταλάβει 

και καταστρέψει τη Ρώµη), οι οποίοι ήδη αρκετά χρόνια νωρίτερα λεηλατούσαν 

τα παράλια της Ηπείρου.  

Οι συνέπειες πάντως των βαρβαρικών επιδροµών υπήρξαν µεγάλες, 

µεταξύ των οποίων οι λεηλασίες πόλεων και υπαίθρου, η αιχµαλωσία 

κατοίκων185, η ανασφάλεια και η οικονοµική στασιµότητα. Από τις πηγές είναι 

                                        
178 Για το περίπλοκο θέµα του λεγόµενου βικαριάτου του Ιλλυρικού βλ. Γ.Θεοχαρίδης, Ιστορία 

της Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 1980, σ.103κ.ε. Επίσης βλ. Petri 1984, σ.47-48. 

179 Γενικά βλ. Χριστοφιλοπούλου 2004, σ.65-70. 

180 Χρυσός 1981, σ.81κ.ε. Γενικά για τους σεισµούς E.Guidoboni, Catalogue of ancient 

earthquakes in the Mediterranean area up to the 10th century, Rome 1994. 

181 Γενικότερα για τους σεισµούς στην Ήπειρο βλ. Χρυσός 1981, σ.81κ.ε. 

182 Φουρίκης 1928, σ.134 

183 Χρυσός 1981, σ.39κ.ε. 

184 Ζώσιµος 5,7,2. 

185 Ένας από τους επιφανείς πολίτες που αιχµαλωτίστηκαν ήταν και ο επίσκοπος ∆ιάδοχος 

Φωτικής, βλ. Χρυσός 1981, σ.54. 
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γνωστές οι προσπάθειες του συγκλητικού Σεβήρου, προκειµένου να 

ελευθερώσει κατοίκους της Νικόπολης που κρατούνταν αιχµάλωτοι από τον 

Γιζέριχο στην Αφρική186. Το 517 οι Γέτες λεηλάτησαν εδάφη της Παλαιάς 

Ηπείρου. Λίγα χρόνια αργότερα το 522 καταστρεπτικός σεισµός έπληξε το 

∆υρράχιο. Πολλοί ερευνητές συνδέουν το σεισµό αυτό µε τον ίδιο που 

κατέστρεψε την Κόρινθο. ∆εν αποκλείεται ο σεισµός αυτός να είχε σοβαρές 

συνέπειες και στην επαρχία της Παλαιάς Ηπείρου. 

Στο β΄ µισό του 5ου αιώνα τοποθετούνται χρονικά οι περισσότερες και 

σηµαντικότερες οχυρώσεις πόλεων, όπως η Νικόπολη το Βουθρωτό και ο 

Αγχιασµός, ενώ έως και τα µέσα του 6ου αιώνα χρονολογούνται οι περισσότεροι 

ναοί187 στην περιοχή της επαρχίας Epirus Vetus, οι οποίοι µε τα µέχρι σήµερα 

δεδοµένα ανέρχονται σε 35 τον αριθµό. Οι ναοί και τα ευρήµατα (ψηφιδωτά, 

γλυπτός διάκοσµος, κ.ά.) που έχει φέρει στο φως η ανασκαφική έρευνα, 

παρέχουν σηµαντικά στοιχεία για την περίοδο που εξετάζουµε, αφού 

προϋποθέτουν µια οικονοµική ευρωστία της περιοχής, η οποία υποχωρεί µετά 

το β΄ µισό του 6ου αιώνα. 

Το 551 Οστρογότθοι του Τοτίλα µε ναυτική δύναµη, σύµφωνα µε τον 

Προκόπιο188, λεηλάτησαν την Κέρκυρα, τα Σύβοτα189, «τα ἀµφὶ  ∆ωδώνην 

χωρία190 καὶ διαφερόντως Νικόπολίν τε καὶ τὴν Ἀγχίαλον191». Την ίδια περίπου 

εποχή οι επαρχίες της Παλαιάς και Νέας Ηπείρου περιλαµβάνονται στο 

πρόγραµµα του Ιουστινιανού, ο οποίος προκειµένου να προστατεύσει τις πόλεις 

τους, επισκευάζει τις ήδη υπάρχουσες οχυρώσεις ή κτίζει νέα ισχυρά τείχη σε 

νέες στρατιωτικές θέσεις, κατάλογο των οποίων µας παραδίδει ο ιστορικός 

Προκόπιος192. Στα πλαίσια του εκτεταµένου αυτού οικοδοµικού προγράµµατος 

                                        
186 Χρυσός 1981, σ.52κ.ε., όπου και η σχετική βιβλιογραφία. 

187 Κανένα θρησκευτικό µνηµείο της περιοχής δεν µπορεί µε βεβαιότητα να χρονολογηθεί στον 

4ο ή το α΄ µισό του 5ου αιώνα. Οι χρονολογήσεις, που έχουν δοθεί για τις βασιλικές της Γλυκής, 

της ακρόπολης του Βουθρωτού κ.ά., έχουν απορριφθεί από νεότερους µελετητές. Πάντως και 

στην ίδια την Κωνσταντινούπολη ελάχιστα µνηµεία του 4ου αι. έχουν βρεθεί, που χρονολογούνται 

τον 4ο αιώνα, σε σύγκριση µε τον µεγάλο αριθµό µνηµείων που θα πρέπει να κατασκευάστηκαν 

στη νέα πρωτεύουσα την εποχή αυτή. 

188 Προκοπίος, De bello Gothico IV 22, 17/18 και 30-32.  

189 Για τα Σύβοτα και την ταύτισή τους µε το Λαδοχώρι βλ. στη σ.90κ.ε.  

190 Κατά τον Ε.Χρυσό ο Προκόπιος υπονοεί την ευρύτερη περιοχή και όχι τους οικισµούς γύρω 

από τη ∆ωδώνη, η οποία άλλωστε βρίσκεται στο εσωτερικό της Ηπείρου, βλ. Χρυσός 1981, σ.65. 

191 Πρόκειται πιθανότατα για την πόλη του Αγχιασµού (σηµ. Άγιοι Σαράντα), απέναντι από την 

Κέρκυρα.  

192 Προκόπιος, De Aedificiis, ΙV, 4.  
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περιλαµβάνονται 36 οχυρώσεις, εκ των οποίων σύµφωνα πάντα µε τον 

Προκόπιο, οι 12 κατασκευάστηκαν εκ θεµελίων, ενώ οι 24 ανανεώθηκαν193 µε 

τη χρηµατοδότηση του αυτοκράτορα. Το οικοδοµικό αυτό πρόγραµµα του 

Ιουστινιανού επέφερε σηµαντικές αλλαγές στο χάρτη της περιοχής, αν και 

γενικά υπάρχουν πολλές και διαφορετικές απόψεις για την έκταση του 

οικοδοµικού προγράµµατος του συγκεκριµένου αυτοκράτορα και 

αµφισβητήσεις για την αξιοπιστία των αναφορών του Προκοπίου. 

∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι οι βαρβαρικές επιδροµές και οι επιθέσεις 

προκάλεσαν τεράστιες αναστατώσεις, αλλά είναι δύσκολο να αξιολογούν οι 

επιπτώσεις τους στην εθνογραφική σύνθεση της περιοχής. Με καταστροφές που 

υπέστησαν κατά τις επιδροµές των Σλάβων ή των Οστρογότθων, γύρω στα µέσα 

του 6ου αιώνα συνδέεται η «ανανέωση» των τειχών της Νικόπολης, της Φωτικής 

και της Φοινίκης από τον Ιουστινιανό194.Το 587/8 κατά την βασιλεία του 

Μαυρικίου, αναφέρονται σλαβικές επιδροµές195 και παράλληλη εγκατάσταση 

στην περιοχή196, ενώ είχαν προηγηθεί επιδροµές ήδη και το 548/9. Πολλοί 

κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις πόλεις και τους οικισµούς και να 

καταφύγουν σε ασφαλέστερες περιοχές197 ή σε γειτονικές νησίδες198, όπως οι 

Παξοί199, το νησί Καστός200, το νησάκι Πρασούδι201 στα ανοιχτά του κόλπου της 

                                        
193 Για τις οχυρώσεις της εποχής αυτής βλ. στη σ.99κ.ε. 

194 Χαλκιά 1997, σ.166κε. 

195 Την πληροφορία αντλούµε από το Χρονικό της Μονεµβασιάς, βλ. Χρυσός 1981, σ.68κ.ε. 

Επίσης Χρυσός 1997, σ.164-5, 182-84. Γενικότερα βλ. P.Charanis, The Chronicle of 

Monemvasia and the question of the Slavonic settlements in Creece, DOP 5(1950), σ.162κ.ε. 

196 Κατά τον J.Koder, οι επιδροµές αυτές δεν κατάφεραν να καταστρέψουν τη διοικητική 

διάρθρωση της επαρχίας, βλ. Koder 1982, σ.18. Επίσης Osswald 2007, σ.128. 

197 Πιθανότατα µε τόπο εγκατάστασης-διαφυγής θα πρέπει να συνδυαστεί και το τοπωνύµιο 

Επισκοπή, κοντά στο Σπανοχώρι στο εσωτερικό της Λευκάδας, όπου πιθανολογείται η ύπαρξη 

βασιλικής, βλ. στη σ.180.  

198 O τρόµος µπροστά στους βαρβάρους εισβολείς ώθησε µεγάλες µάζες πληθυσµού του 

ελλαδικού χώρου να µετακινηθούν σε ασφαλέστερες περιοχές. Μεταξύ των τόπων προσωρινής ή 

µονιµότερης εγκατάστασης των απειλούµενων κατοίκων ήταν τα νησιωτικά καταφύγια. Ο S.Hood, 

πρώτος αναγνώρισε τον οικιστικό τους ρόλο, βλ. S.Hood, Isles of refuge, BSA 1970, σ.37κ.ε. 

Επίσης βλ. Α.Σάµψων, Χερσαία και νησιωτικά καταφύγια της πρώιµης Βυζαντινής περιόδου στην 

Εύβοια και την ανατολική Βοιωτία, Αρχείον Ευβοικών Μελετών, 26(1984-5), σ.362κ.ε. και 

Α.Κύρου, Πιτυούσα-Σπέτσαι, Πρακτικά Ζ΄ διεθνούς Συνεδρίου Πελοποννησιακών Σπουδών, Αθήνα 

2007, τοµ.1, σ.7κ.ε. 

199 Στην Οζιά Παξών έχουν εντοπιστεί δύο βασιλικές που χρονολογούνται στα τέλη του 6ου-αρχές 

7ου αιώνα, βλ. Α∆ 22(1967), Χρονικά σ.374-5 (Π.Βοκοτόπουλος). Κατά µια άποψη οι δύο 

βασιλικές των Παξών ανήκουν στον οικισµό που δηµιουργήθηκε στην περιοχή της Οζιάς από 
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Ηγουµενίτσας, ενώ αντίστοιχη θεωρείται και η περίπτωση της νησίδας 

Κέφαλος202 στον Αµβρακικό κόλπο203. Το ίδιο πιθανότατα ισχύει και για τα 

Λαγούδια, νησάκι στη νοτιοδυτική ακτή της Κέρκυρας, όπου βρέθηκε 

υστερορωµαϊκή κεραµική. 

Με σλαβικές επιδροµές στα τέλη του 6ου αιώνα συνδέεται και η 

εγκατάσταση προσφύγων από την ηπειρωτική πόλη Εύροια, στο κάστρο της 

Κασσιώπης στην Κέρκυρα. Η περίπτωση της Εύροιας είναι εξαιρετικά 

ενδιαφέρουσα. Αν και η πόλη δεν έχει µέχρι σήµερα ταυτιστεί µε ασφάλεια, 

ωστόσο διαθέτουµε αρκετές γραπτές µαρτυρίες για τις δραµατικές καταστάσεις 

που έπρεπε να αντιµετωπίσουν οι κάτοικοί της στα τέλη του 6ου, όταν 

αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την πόλη τους µαζί µε το σκήνωµα του 

προστάτη τους αγίου ∆ονάτου. Οι κάτοικοί της πάντως δεν κατάφεραν να 

επιστρέψουν έως το 604, όταν προέκυψε η γνωστή διένεξη µεταξύ των 

επισκόπων Κασσιώπης Αλκίσωνα και του Ευροίας Ιωάννη204.  

                                                                                                                 
Ηπειρώτες πρόσφυγες που εγκατέλειψαν τις εστίες τους, εξαιτίας των σλαβικών επιδροµών, βλ. 

Χρυσός 1997, σ.183, σηµ.2. Για τον εντοπισµό στους Παξούς και άλλων βασιλικών από τη 

γράφουσα βλ. στη σ.175κ.ε. 

200 Στο Ιόνιο πέλαγος απέναντι από τον κόλπο του Μύτικα βρίσκεται η νησίδα Καστός, όπου 

σώζεται οχύρωση αυτής της εποχής. Στο νησί υπάρχει το τοπωνύµιο Επισκοπή, είναι όµως 

άγνωστο αν αυτό συνδέεται µε µια έστω και προσωρινή εγκατάσταση επισκόπου, βλ. στη σ.181-

182. 

201 Βασιλικού 2004, σ.101κ.ε. και στη σ.145. Θεωρώ απίθανο να υπήρξε εδώ εγκατάσταση 

κατοίκων, αφού, από όσο γνωρίζω, το νησάκι είναι άνυδρο. Επιπλέον δεν παρέχει ασφάλεια, 

καθώς βρίσκεται µπροστά στον κόλπο της Ηγουµενίτσας και στη διαδροµή που ακολουθούν τα 

πλοία που έρχονται από την Κέρκυρα. 

202 Χρυσός 1997, σ.183 και Βowden 2003, σ.186, οι οποίοι θεωρούν, ότι παρά το µικρό του 

νησιού, υπήρξε εδώ εγκατάσταση κατά τον 6ο έως και τις αρχές του 7ου αιώνα. Κατά την άποψή 

µας πρόκειται µάλλον για ένα λατρευτικό κέντρο, που αποτελείτο από δύο βασιλικές, 

βαπτιστήριο και πολλά άλλα συνοδευτικά κτίρια, που καταλαµβάνουν το µεγαλύτερο µέρος του 

µικρού νησιού και δεν αφήνουν περιθώρια για άλλου είδους εγκαταστάσεις. Για τη νησίδα 

Κέφαλος βλ. επίσης στη σ.191κ.ε. Βεβαίως δεν αποκλείεται σε κάποια δύσκολη περίπτωση 

κάτοικοι της γύρω περιοχής να κατέφυγαν εδώ για λίγο, έως ότου αποµακρυνθεί ο κίνδυνος. 

203 Ενδεχοµένως το ίδιο να συνέβει και στην Κορωνησία, νησάκι επίσης στον Αµβρακικό και 

συγκεκριµένα προς την πλευρά της Άρτας, η οποία σηµειωτέον έχει µεγαλύτερη έκταση, επαρκή 

για οικισµό. Το παλαιοχριστιανικό υλικό (τράπεζα προσφορών, κιονόκρανα, κίονες κ.ά.) που 

εντοπίζονται, κυρίως ως σπόλια στο βυζαντινό καθολικό της µονής Κορωνησίας, δεν αποκλείεται 

να προέρχεται από µια βασιλική, γύρω από την οποία δηµιουργήθηκε εγκατάσταση και όχι από 

τις βασιλικές του Κεφάλου, όπως είναι µέχρι σήµερα αποδεκτό. 

204 Η διένεξη αυτή είναι γνωστή από τρεις επιστολές του πάπα Γρηγορίου, βλ. Χρυσός 1981, 

σ.74κ.ε., όπου και η παλαιότερη βιβλιογραφία και ο ίδιος 1997, σ.183. 
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Από τα Θαύµατα του Αγίου ∆ηµητρίου πληροφορούµαστε για σλαβικές 

επιδροµές µεταξύ των ετών 614-616205, για τις οποίες επίσης δεν µπορούµε να 

καθορίσουµε τον αριθµό των εισβολέων ή την έκταση της καταστροφής που 

αυτοί προκάλεσαν. Ενδεικτική, της άσχηµης κατάστασης που επικρατούσε στην 

περιοχή, είναι η επιστολή του πάπα Ονωρίου του 625, στην οποία γίνεται λόγος 

για τον µητροπολίτη Νικοπόλεως Υπάτιο, µε αποδέκτες µόνο τέσσερις (από τους 

οκτώ επισκόπους) της επαρχίας, πιθανότατα γιατί οι άλλες θέσεις ήταν κενές206. 

Οι σλαβικές εγκαταστάσεις στο Βαλκανικό χώρο κατά µία άποψη έληξαν λίγο 

µετά το 626 και σίγουρα πριν το 641207. Το ίδιο χρονικό διάστηµα 

χρονολογούνται και οι σλαβικές εγκαταστάσεις στον ελλαδικό χώρο. 

Πιθανολογείται ότι ένα από τα σλαβικά φύλλα, που εγκαταστάθηκαν στο δυτικό 

τµήµα της Ηπείρου ήταν οι Βαϊουνήτες, που έδωσαν στην περιοχή το όνοµα 

Βαγενετία208, η οποία αργότερα, οργανωµένη µε βυζαντινό αξιωµατούχο που 

έφερε τον τίτλο του βασιλικού σπαθάριου, είχε και δικό της επίσκοπο209. 

Σε αντίθεση µε τις απόψεις παλαιότερων ερευνητών σχετικά µε την 

περίοδο των Σκοτεινών Χρόνων και παρά τις σλαβικές επιδροµές και 

εγκαταστάσεις, η οικοδοµική δραστηριότητα δεν φαίνεται να σταµατά, αφού 

εξακολουθούν να ανεγείρονται ναοί, µικρότερων όµως διαστάσεων210. 

Οι σλαβικές εγκαταστάσεις πιθανότατα επέφεραν και µεγάλες 

δηµογραφικές αλλαγές, που είναι δύσκολο σήµερα να εκτιµήσουµε. 

Αποτέλεσµα της σλαβικής εποίκησης ήταν και η αύξηση του πληθυσµού της 

                                        
205 P.Lemerle, Les plus anciens recueils des Miracles de Saint Demetrius et la penetration des 

Slaves dans les Balkans, I: Le Texte, Paris 1979, σ.175, όπου και η σχετική παλαιότερη 

βιβλιογραφία. 

206 Χρυσός 1981, σ.79. Πιθανότατα πρόκειται για τους επισκόπους Κερκύρας, Βουθρωτού, 

Φωτικής και Αδριανούπολης.  

207 Μ.Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου, Σλαβικές εγκαταστάσεις στη µεσαιωνική Ελλάδα, Αθήνα 1995, 

σ.28κ.ε. Γενικότερα βλ. επίσης Osswald 2007, σ.128-129 

208 Αραβαντινός 1856, σ.29. Ευαγγελάτου-Νοταρά 1985, σ.115-126. Για τη Βαγενετία και τα 

όριά της βλ. επίσης Ασδραχά, Ασδραχάς 1992, σ.239-246, όπου και παλαιότερη βιβλιογραφία 

για το θέµα αυτό. Γενικά η Βαγενετία τοποθετείται µεταξύ Χειµάρας και Μαργαριτίου. 

209 Χρυσός 1997, σ.184. 

210 Πρόκειται για την Βασιλική Γ στη Νικόπολη, τον τριάψιδο ναό που ανασκάφθηκε κάτω από το 

βυζαντινό ναό του Αγίου ∆ηµητρίου Κατσούρη κοντά στην Άρτα. Το αρχιτεκτονικό υλικό που 

περιλαµβάνεται στο κατάλογό µας και το οποίο χρονολογούµε στην ίδια εποχή προϋποθέτει και 

την ύπαρξη και άλλων µνηµείων της ίδιας περιόδου.  
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περιοχής, αφού ο τοπικός πληθυσµός ήταν από διάφορες αιτίες 

αποδεκατισµένος211.  

Το ζήτηµα πάντως των σλαβικών επιδροµών και εγκαταστάσεων αποτελεί 

µεγάλο θέµα έρευνας και εδώ θα αναφερθούµε επιγραµµατικά. Την 

εγκατάσταση των σλάβων στην περιοχή µαρτυρούν τα τοπωνύµια που σώζονται 

και σήµερα στην Ήπειρο και τα οποία παρουσιάζουν µια πυκνότητα (412 τον 

αριθµό), αν και γι’αυτό οι απόψεις διίστανται212. Πάντως η σλαβική παρουσία 

στην Ήπειρο δεν έχει επαρκώς επιβεβαιωθεί ανασκαφικά µέχρι σήµερα. Με 

σλάβους έχουν συνδεθεί –χωρίς κατά τη γνώµη µας να έχουν επαρκώς 

αιτιολογηθεί- µερικοί τάφοι σε έναν από τους τύµβους που ανασκάφτηκαν στη 

Μερόπη Πωγωνίου213. 

Είναι γενικά αποδεκτό ότι η παρατηρούµενη αυτή την εποχή παρακµή 

των αστικών κέντρων οφείλεται όχι µόνο στους σλάβους214, αλλά στα γενικότερα 

προβλήµατα της αυτοκρατορίας, στην έλλειψη κρατικής σταθερότητας και την 

οικονοµική δυσπραγία, που πιθανότατα ήταν αποτέλεσµα της δηµοσιονοµικής 

πολιτικής του Ιουστινιανού, η οποία λόγω του δαπανηρού οικοδοµικού και 

στρατιωτικού προγράµµατος σε ολόκληρη την αυτοκρατορία επιβάρυνε τις 

επαρχίες. Τα παραπάνω θα πρέπει να συνδυαστούν µε τον καταστρεπτικό 

                                        
211 Koder 1982, σ.27. Για την Ήπειρο µεταξύ 550 -650 βλ. Bowden 2003, σ.232κ.ε. 

212 Ο M.Vasmer κυρίως συγκέντρωσε όλο το τοπωνυµικό υλικό βλ. M.Vasmer, Die Slaven in 

Griechenland, Berlin 1941, (ανατύπωση Leipzig 1970). Επίσης βλ. Koder 1982, σ.9κ.ε., όπου 

και η σχετική βιβλιογραφία. Κατά τον Koder τα ονόµατα των φρουρίων της περιοχής ξεχάστηκαν 

λίγο µετά την εποχή του Ιουστινιανού, γιατί οι νέοι άποικοι τους έδωσαν άλλα ονόµατα, βλ. Koder 

1982, σ.12κ.ε. Κατά µία άλλη άποψη τα σλαβικά τοπωνύµια εµφανίστηκαν πολύ αργότερα, τον 

11ο αιώνα και πρόκειται για ονοµασίες που επέβαλε η διοίκηση του Βουλγαρικού Βασιλείου, 

που κυριάρχησε στην περιοχή της Παλαιάς Ηπείρου. Σ΄αυτό συνηγορεί και το γεγονός ότι ο 

αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Πορφυρογένητος τον 9ο αιώνα αναφέρει πόλεις µε τα παλαιά τους 

ονόµατα, ενώ ο οµότιτλός του Βασίλειος Β΄, εξήντα χρόνια αργότερα, αναφέρει τις ίδιες πόλεις µε 

σλαβικές ονοµασίες, βλ. Pollo, Puto, Ιστορία της Αλβανίας, χ.χ., σ.41. Επίσης βλ. Κ.Οικονόµου, ο 

οποίος στη µελέτη του για τα τοπωνύµια του Ζαγορίου διαπιστώνει µια υπεροχή των ελληνικών 

τοπωνυµίων σε σχέση µε τα σλαβικά και συγχρόνως µια αύξηση των βλάχικων τοπωνυµίων, βλ. 

Οικονόµου 1991. Επίσης βλ. Trombley 2007, σ.151κ.ε. 

213 Ανδρέου 1994, σ.236, ο οποίος συγκεκριµένα αναφέρει ότι οι τάφοι ανήκουν στην κατηγορία 

των σλάβικων και τους χρονολογεί στον 5ο αιώνα. 

214 O Trombley, συµφωνώντας µε την άποψη του ∆.Ζακυθυνού, θεωρεί ότι τα µεγάλα 

προβλήµατα δηµιουργήθηκαν όχι µε τη µετανάστευση των Σλάβων ή των άλλων βαρβαρικών 

φύλλων, αλλά κυρίως από τις θαλάσσιες αραβικές επιδροµές του 8ου αιώνα, βλ. Trombley 2007, 

σ.159κ.ε. 
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σεισµό του 522 και την επιδηµία πανώλης της δεκαετίας 540 που επίσης 

ταλαιπώρησαν τη βυζαντινή αυτοκρατορία. 

Από τις αρχές του 7ου αιώνα και µετά, οι µαρτυρίες των πηγών για την 

επαρχία της Παλαιάς Ηπείρου είναι ελάχιστες, έως ανύπαρκτες. Σε 

µολυβδόβουλα µαρτυρούνται λιγοστά ονόµατα επισκόπων, µεταξύ των οποίων 

αυτό του «ἀρχιεπισκόπου τῶµ Νηκωπόλων» Ιωάννη του 7ου-8ου αιώνα215 (πιν.9β). 

Πιθανότατα οι Σλάβοι έποικοι του 7ου αιώνα σταδιακά εκχριστιανίστηκαν και 

ενσωµατώθηκαν στο βυζαντινό κράτος. Η συνεχής ακολουθία ενός µικρού 

αριθµού µολυβδόβουλων έως και το α΄ µισό του 11ου αιώνα (µε κέντρο βάρους 

στον 10ο αιώνα) που βρίσκονται σε διάφορες συλλογές, συµπληρώνουν τις 

λιγοστές µαρτυρίες των πηγών και υποδηλώνει, σύµφωνα µε κάποιους 

ερευνητές, την ύπαρξη «οργανωµένης κοινότητας» στη Νικόπολη κατά τη 

χρονική αυτή περίοδο216. Σ’αυτό συνηγορούν και τα ευρήµατα ανασκαφής που 

έγινε κοντά στο παλαιό Μουσείο της Νικόπολης και το τείχος όπου µεταξύ των 

άλλων βρέθηκαν και αρκετά νοµίσµατα του 8ου αιώνα217, καθώς και η εκ νέου 

ανάγνωση µιας σφραγίδας, όπου αναφέρεται ο Ιωάννης ∆ουξ, ένας κρατικός 

λειτουργός, που υπήρχε στο α΄ µισό του 8ου αιώνα218. 

Πάντως από τα νοµίσµατα που έχουν µέχρι σήµερα βρεθεί στην 

περιοχή219 δεν µπορεί να τεκµηριωθεί µια κάµψη κυκλοφορίας τους µετά τις 

αρχές του 7ου αιώνα. Την εποχή αυτή χρονολογείται ένας µικρός «θησαυρός» 19 

                                        
215 Χρυσός 1997, σ.186, εικ.146 και Catalogue of Byzantine Seals at Dumbarton Oaks and in 

the Fogg Museum of Art, ed. J.Nesbitt, N.Oikonomides, Washington D.C. 1991, τοµ.2, σ.14. 

Χαρακτηριστικό είναι ότι στον εµπροσθότυπο του προαναφερθέντος µολυβδόβουλου, αλλά και 

στον εµπροσθότυπο ενός άλλου που χρονολογείται επίσης την ίδια περίπου εποχή και αναφέρει 

το όνοµα Ιωάννης, απεικονίζεται η αγία Αναστασία. Θεωρούµε αρκετά πιθανό να υπήρχε στη 

Νικόπολη ένας σηµαντικός ναός της αγίας, και για το λόγο αυτό η αγία Αναστασία απεικονίζεται 

σε µολυβδόβουλα επισκόπων της πόλης. 

216 Trombley 2007, σ.151κ.ε., ο οποίος σε άλλο σηµείο του άρθρου του αναφέρει ότι η απουσία 

σλαβικού τοπωνυµίου για τη Νικόπολη µπορεί να υποδηλώνει την εγκατάλειψή της, αφού οι 

άποικοι έδιναν ονόµατα στη γλώσσα τους κυρίως σε κέντρα µε ελληνικό αυτόχθονα πληθυσµό. 

217 Α∆ 29(1973-74), Β2, Χρονικά, σ.589 (Τουλούπα). 

218 Αλ. Βασιλείου-Seibt, Νέα στοιχεία για τη βυζαντινή Νικόπολη βάσει σφραγιστκών δεδοµένων, 

Νικόπολις Β’, σ.587κ.ε. Η Βασιλείου θεωρεί ωστόσο ότι η έδρα του κρατικού αυτού λειτουργού 

δεν ήταν η Νικόπολη. 

219 Όσα έχουν µέχρι σήµερα καθαριστεί και ταυτιστεί (µερικά εκτίθενται στο Βυζαντινό Μουσείο 

Ιωαννίνων), αφού στις αποθήκες των Εφορειών υπάρχουν πολλά που παραµένουν ασυντήρητα. Οι 

παραπάνω διαπιστώσεις θεωρούµε πολύ πιθανό να ενισχυθούν ή να απορριφθούν από τα 

αποτελέσµατα νεότερων ερευνών. 
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νοµισµάτων του αυτοκράτορα Φωκά (602-610) που βρέθηκε το 1964, στη 

Βασιλική Α στη Νικόπολη. Νοµίσµατα του Φωκά και της Λεοντίας βρέθηκαν 

και στη Βασιλική Β220. Την ίδια περίπου εποχή χρονολογείται και ένα νόµισµα 

από το «θησαυρό»221 Αηδονιάς Πρέβεζας (πιν.9γ). Στη Νικόπολη έχουν επίσης 

βρεθεί φόλλις του Λέοντα ΣΤ και ανώνυµος φόλλις των ετών 1042-1050. 

Πιθανόν από «θησαυρό» να προέρχεται το χρυσό νόµισµα του 

Ιουστινιανού που εντοπίσαµε στον Αυλότοπο Θεσπρωτίας222. Στη νησίδα 

Κέφαλος κατά τη διάρκεια των ανασκαφών των Βασιλικών Α και Β βρέθηκαν 

επίσης αρκετά νοµίσµατα του αυτοκράτορα Ηρακλείου, που καλύπτουν µια 

µεγάλη περίοδο223. 

Τέλος µια καλύτερη εικόνα της νοµισµατικής κυκλοφορίας δίνουν τα 

νοµίσµατα που βρέθηκαν στο ναό της Αγίας Φωτεινής στο Βαλσαµάρι στη 

Φωτική, στα οποία εκπροσωπούνται όλοι σχεδόν οι αυτοκράτορες από τον 

Κωνστάντιο τον Χλωρό, έως και τον Αλέξιο Γ΄ Κοµνηνό224. 

 

 

 

 

 

 

                                        
220 Σωτηρίου 1926, σ.125. Για τα νοµίσµατα που βρέθηκαν στη Βασιλική Α βλ. Α∆ 20(1965), 

Χρονικά, Β2, σ.377 (Α.Κ.Ορλάνδος). 

221 Ο θησαυρός περιλαµβάνει 34 νοµίσµατα τα περισσότερα από τα οποία είναι φόλλις και 

εικοσανούµµια των αυτοκρατόρων Ιουστινιανού Α΄ και Ιουστίνου Β΄, διαφόρων 

νοµισµατοκοπείων, όπως της Αντιόχειας, της Κυζίκου και της Κωνσταντινούπολης. Περιλαµβάνει 

επίσης µια φόλλι Τιβερίου Β΄ και τέσσερις solidi των Ιουστινιανού Α΄ και Μαυρικίου. Τα 

νοµίσµατα αυτά καλύπτουν χρονικά µια περίοδο από το 541/2 έως το 602. Ο θησαυρός 

φυλάσσεται στην 8η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί. 

Πιθανότατα οι αποκρύψεις των παραπάνω νοµισµατικών συνόλων συσχετίζονται µε τις 

βαρβαρικές επιδροµές. 

222 Α∆ 47(1992), Β1, Χρονικά, σ.326 (Β.Παπαδοπούλου). Σύµφωνα µε πληροφορίες προέρχεται 

από ένα σύνολο χρυσών νοµισµάτων, που βρέθηκαν στην ορεινή περιοχή του Αυλοτόπου κατά τη 

διάρκεια του µεσοπολέµου. 

223 Μπάρλα-Πάλλα 1970, σ.96-97. 

224 Αδηµοσίευτα. Περιλαµβάνονται κοπές Λικινίου, Κωνσταντίνου Α΄ (9 νοµίσµατα), Κώνσταντος 

Α΄, Κώσταντος Β, Βαλεντινιανού Β΄, Θεοδοσίου Α, Αρκαδίου (6 νοµίσµατα), Αναστασίου Α΄, 

Ιουστίνου Α΄, Ιουστινιανού, Ιουστίνου Β΄ και Σοφίας, Μαυρικίου, Ηρακλείου, Βασιλείου Α΄, 

Λέοντος ΣΤ΄, ανώνυµες φόλλις των ετών 989-1078, (5 νοµίσµατα), Μιχαήλ Ζ΄ ∆ούκα, Μανουήλ 

Κοµνηνού, Ισαακίου Β΄ Αγγέλου (3 νοµίσµατα), Αλεξίου Γ΄Αγγέλου (4 νοµίσµατα).  
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Εκκλησιαστική Ιστορία 
 

Πληροφορίες για την εκκλησιαστική οργάνωση της επαρχίας Epirus 

Vetus αντλούµε κυρίως από τα Πρακτικά των Οικουµενικών Συνόδων, 

φιλολογικές και άλλες πηγές225. Ο µητροπολίτης Νικοπόλεως είχε ως έδρα του 

την οµώνυµη πόλη, πρωτεύουσα της επαρχίας και σε αυτόν υπάγονταν οι 

επίσκοποι Ευροίας, Φωτικής, Αγχιασµού, Βουθρωτού, Κερκύρας, 

∆ωδώνης, Αδριανουπόλεως και Φοινίκης226.  

Για την χριστιανική κοινότητα των πρώτων χριστιανικών χρόνων δεν 

υπάρχουν πληροφορίες. Κατά µια άποψη ο χριστιανισµός επικράτησε όψιµα 

στη Νικόπολη και ενδεχοµένως και τη γύρω περιοχή, γεγονός που έµµεσα 

επιβεβαιώνεται από τα ευεργετικά µέτρα του αυτοκράτορα Ιουλιανού227. 

Σύµφωνα µε άλλη άποψη ο χριστιανισµός διαδόθηκε από τον απόστολο Παύλο, 

ο οποίος πιθανολογείται ότι ταξίδεψε στην Ήπειρο στα µέσα του 1ου αιώνα µ.Χ. 

και παρέµεινε µικρό διάστηµα στη Νικόπολη.  

Στην περιοχή πάντως αναφέρονται οι µάρτυρες Ελευθέριος, πάπας 

Ρώµης 228 και Θερινός, που µαρτύρησε στο θέατρο του Βουθρωτού, κατά τη 

διάρκεια των διωγµών του ∆εκίου. Τα συναξάρια τιµούν επίσης τη µνήµη των 

αγίων Γαίου229, Ιάσωνος και Σωσιπάτρου, οι οποίοι σύµφωνα µε την παράδοση 

υπήρξαν µαθητές του αποστόλου Παύλου και κήρυξαν τον χριστιανισµό230, ο 

πρώτος στους Παξούς και οι δεύτεροι στην Κέρκυρα231. Στην Κέρκυρα τιµάται 

επίσης η αγία Κερκύρα232 που βρήκε µαρτυρικό θάνατο, για τη µεταστροφή της 

                                        
225 Οικονόµου 1952, σ. 121κ.ε. Μπαράς 1952, σ.233κ.ε. Χρυσός 1981, σ.99κ.ε. 

226 Pietri 1984, σ.21κ.ε., όπου και η παλαιότερη βιβλιογραφία. 

227 Χρυσός 1981, σ.22κ.ε. 

228 Ο Ελευθέριος, πάππας Ρώµης µεταξύ 174-189, καταγόταν από τη Νικόπολη, βλ. Π. Χρήστου, 

Ελευθέριος, πάππας Ρώµης, Ηπειρ. Ηµερ. 1980, σ.59 κ.ε. 

229 Η τοπική παράδοση αναφέρει ότι ο εν λόγω άγιος είναι ενταφιασµένος στο χώρο του ιερού 

βήµατος του ναού των Αγίων Αποστόλων στην πρωτεύουσα του νησιού Γάιο, που πήρε το όνοµά 

του. 

230 Σύµφωνα µε τον Συναξαριστή της εκκλησίας κήρυξαν τον χριστιανισµό στα τέλη του 1ου 

αιώνα. Ο Ιάσων υπήρξε επίσκοπος Ικονίου και ο Σωσίπατρος επίσκοπος Ταρσού. 

231 Κατά µια άποψη, όχι ιδιαίτερα αποδεκτή, η Κέρκυρα ταυτίζεται µε τη Μελίτη που αναφέρεται 

στις Πράξεις των Αποστόλων, στην οποία έφτασε ναυαγός ο απόστολος Παύλος, προερχόµενος 

από την Κρήτη.  

232 Οι άγιοι Ιάσων και Σωσίπατρος µετά της Κερκύρας της βασιλίδος γιορτάζουν στις 29 Απριλίου 

και συχνά εικονίζονται µαζί. Γενικότερα για την παράδοση τη σχετική µε την αγία Κερκύρα βλ. 
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στο χριστιανισµό, από τον πατέρα της Κερκυλίνο, ηγεµόνα του νησιού, ο οποίος 

αργότερα ασπάστηκε και ο ίδιος τον χριστιανισµό και έκτισε ναό προς τιµή του 

αγίου Ανδρέα, στο µέρος όπου είχαν ταφεί οι άγιοι Ιάσων και Σωσίπατρος233.  

Με δεδόµενες τις πληροφορίες που αντλούµε από το µαρτυρολόγιο των 

προαναφερόµενων αγίων και µαρτύρων θα πρέπει να υποθέσουµε ότι στον τόπο 

άθλησή τους θα πρέπει να υπήρχαν και άλλοι ναοί ή µαρτύρια234, πέρα από 

αυτούς που έχουν µέχρι σήµερα εντοπιστεί. 

Ενδεικτική πάντως για την επικράτηση της νέας θρησκείας στην περιοχή 

είναι η πληροφορία που προέρχεται από την επιγραφή του επισκόπου 

Ιοβιανού235 στη Βασιλική της Παλαιόπολης στην Κέρκυρα, σύµφωνα µε την 

οποία ο επίσκοπος έκτισε το ναό στη θέση παλαιότερων ναών των Ελλήνων, τους 

οποίους κατέστρεψε τονδ’ ἱερὸν ἔκτισα νηόν Ἑλλήνων τεµένη και βωµούς 

ἐξαλαπάξας χειρός ἀπ’ουτιδανής Ἰοβιανός ἔδνον ἄνακτι236. Από την επιγραφή 

συνάγεται ότι οι ειδωλολατρικοί ναοί εξακολουθούσαν να υφίστανται και την 

εποχή αυτή και ότι η παλαιά θρησκεία δεν είχε εξαληφθεί, έτσι ώστε «οι 

βανδαλισµοί» του Ιοβιανού να θεωρούνται επαινετή πράξη237.  

                                                                                                                 
Παπαδηµητρίου 1942-44, σ.48. Συγχρόνως µε την αγία Κερκύρα µαρτύρησαν και οι κερκυραίοι 

Ζήνων, Ευσέβιος Βίων και Βιτέλειος, βλ. Λιβαθυνόπουλος 1967, σ.176κ.ε. 

233 Λιβαθυνόπουλος 1967, σ.177. 

234 Γενικότερα για τα µαρτύρια της Θεσσαλονίκης βλ. Μαρκή 2006, σ.69.  

235 Ο Παπαδηµητρίου τοποθετεί χρονικά τον επίσκοπο Ιοβιανό, το όνοµα του οποίου µας είναι 

γνωστό µόνο από τις δύο επιγραφές στη βασιλική, στο α΄ µισό του 5ου αιώνα, βλ. Παπαδηµητρίου 

1942-44, σ.48. Κατά µία άλλη άποψη πρόκειται για τον αυτοκράτορα Ιοβιανό που διαδέχθηκε 

στο θρόνο τον Ιουλιανό. 

236 Παπαδηµητρίου 1942-44, σ.39κ.ε. Η επιγραφή είναι ιδιαίτερα σηµαντική αφού µπορεί να 

εννοηθεί ότι ο Ιοβιανός είχε τη δυνατότητα να κτίσει ένα χριστιανικό ναό σε δηµόσιο χώρο, 

καταλαµβάνοντας µέρος της αγοράς και χρησιµοποιώντας οικοδοµικό υλικό από προϋπάρχοντα 

κτίρια. Το ίδιο ισχύει και για τη Βασιλική Β στη Νικόπολη, το πλήθος των χρησιµοποιηµένων 

σπολίων της οποίας είναι χαρακτηριστικό και τα οποία προέρχονται από σηµαντικά κτίρια της 

ρωµαϊκής πόλης, όπως συνάγεται από τις διαστάσεις και κυρίως το διάκοσµό τους. Είναι γνωστό 

ότι η βασιλική κτίστηκε στη θέση οικοδοµήµατος µε ωραία ψηφιδωτά δάπεδα, που 

κατεδαφίστηκαν για άγνωστους λόγους, βλ. Παπαδοπούλου 2007, σ.629, εικ.31, σχ.6. 

237 Το µαρτυρολόγιο της περιοχής είναι αρκετά πλούσιο και όπως έχει προαναφερθεί η 

παράδοση µνηµονεύει την ανέγερση αρκετών ναών στην Κέρκυρα, από όπου συνάγεται και η 

πρώιµη επικράτηση του χριστιανισµού στο νησί. Θεωρώ ότι η επιγραφή γράφτηκε για να δηλώσει, 

µε κάποια υπερβολή, το έργο αλλά και την εξουσία του Ιοβιανού, καθώς ελλοχεύει και ένα είδος 

ανταγωνισµού που ενδεχοµένως υπήρχε µεταξύ των χριστιανών και ειδωλολατρών του νησιού. 



 

 

43 

 

Οι πηγές έχουν διασώσει αρκετά ονόµατα επισκόπων238 της επαρχίας 

Epirus Vetus, µερικοί από τους οποίους έζησαν στον 4ο αιώνα. Από τους 

παλαιότερους ο Ηλιόδωρος, επίσκοπος Νικόπολης, έλαβε µέρος το 343 στη 

Σύνοδο της Σαρδικής. Ο περίφηµος για τα θαύµατά του ∆ονάτος Ευροίας 

συµµετείχε στην Β΄ Οικουµενική Σύνοδο του 380 και η δράση του είναι γνωστή 

από φιλολογικές πηγές239. Οι δύο παραπάνω περιπτώσεις αποτελούν ενδείξεις 

ότι την εποχή αυτή ο χριστιανισµός εδραιώνεται στην Ήπειρο και 

δηµιουργούνται δύο τουλάχιστον επισκοπικές έδρες. Χαρακτηριστικό είναι 

πάντως ότι, µε εξαίρεση τον Ηλιόδωρο Νικοπόλεως και το ∆ονάτο επίσκοπο 

Ευροίας, οι περισσότεροι επίσκοποι της Παλαιάς Ηπείρου µνηµονεύονται για 

πρώτη φορά τον 5ο αιώνα. 

Στις πηγές αναφέρονται επίσης οι επίσκοποι Αττικός240 Νικοπόλεως, ο 

Αδριανουπόλεως Ευτύχιος, ο Κλαύδιος Αγχιασµού και ο Μάρκος Ευροίας που 

έλαβαν µέρος στην Οικουµενική Σύνοδο της Εφέσσου το 449241. Στη Σύνοδο 

της Χαλκηδόνας τον Οκτώβριο του 451 έλαβαν µέρος όλοι όσοι αναφέρονται 

παραπάνω, καθώς και οι Πελεγρίνος επίσκοπος Φοινίκης και ο Σωτήριχος 

Κερκύρας242. Σε δύο τοπικές συνόδους συµµετείχαν επίσης οι επίσκοποι 

Κερκύρας Σωτήριχος, Αγχιασµού Κλαύδιος και Φοινίκης Βαλεριανός. Γνωστοί 

από τις πηγές είναι επίσης ο Στέφανος και ο Ματθαίος Βουθρωτού, ο 

συµβατικά ονοµαζόµενος ∆ιάδοχος Φωτικής243, οι ∆υνατός, Αλκίσων και 

Ιωάννης Νικοπόλεως, ο Αλκίσων Κερκύρας και ο εν εξορία επίσκοπος Ευροίας 

Ιωάννης. Οι δύο τελευταίοι είναι γνωστοί για τις µεταξύ τους διενέξεις σχετικά 

µε το σκήνωµα του αγίου ∆ονάτου. 

Τον κατάλογο των επισκόπων συµπληρώνουν επιγραφές που έχουν 

βρεθεί κυρίως σε βασιλικές. Ο ἀρχιερέας Αλκίσων αναφέρεται σε ψηφιδωτή 

                                        
238 Φουρίκης 1928, σ.150κ.ε. Επίσης βλ.Χρυσός 1997, σ.160, ο οποίος σηµειώνει τον µεγάλο 

αριθµό λατινικών ονοµάτων των επισκόπων, που είναι ενδεικτικός της κοινωνικής προέλευσής 

τους. Πάντως αρκετοί µελετητές εµµένουν στην παράδοση της περιοχής στις πολυθεϊστικές 

λατρείες έως και τα µέσα του 4ου αιώνα. 

239 Φ.Οικονόµου, Ο Άγιος ∆ονάτος. Ο επίσκοπος Ευροίας της Παλαιάς Ηπείρου, Αθήναι 1962, 

Κοµίνης 1973, σ. 280κ.ε. και Soustal, Koder 1981, σ.158. 

240 Φουρίκης 1928, σ.151κ.ε.  

241 Pietri 1984, σ.60. 

242 Pietri 1984, σ.62. 

243 Το όνοµα του επισκόπου, που υπήρξε σηµαντικός θεολόγος, δεν µας είναι γνωστό, βλ. Χρυσός 

1981, σ.101 σηµ.3, όπου και σχετική βιβλιογραφία. 
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επιγραφή244 σε αίθουσα των νοτιοδυτικών προσκτισµάτων της Βασιλικής Β, ο 

περίπυστος, πανάριστος, µεγάθυµος ἀρχιερέας ∆ουµέτιος Α΄ είναι γνωστός µόνον 

από τις επιγραφές (πιν.10α) των ψηφιδωτών δαπέδων της Βασιλικής Α΄245, ο τῆς 

ἰερωσύνης διάδοχος ∆ουµέτιος Β΄ σε επιγραφή που σώζεται στο αίθριο της ίδιας 

βασιλικής246. Για τον επίσκοπο Κερκύρας Ιοβιανό247 που προαναφέραµε, κάνει 

λόγο µόνο η επιγραφή (σε τετράστιχο επίγραµµα) στο επιστύλιο της βασιλείου 

πύλης στη Βασιλική της Παλαιόπολης248 και µια δεύτερη σε ψηφιδωτό δάπεδο 

προσκτίσµατος, ενώ οι σύγχρονές του πηγές δεν κάνουν κανένα λόγο για τη 

«δράση» του.  

Γενικότερα πάντως η συµµετοχή των επισκόπων της επαρχίας στις 

διάφορες Συνόδους, η στάση τους απέναντι στα διάφορα προβλήµατα της 

εκκλησίας, όπως π.χ. το «Ακακιανό Σχίσµα» και η συµµετοχή τους στην 

ανέγερση ή επέκταση ναών, δείχνουν ιδιαίτερα δραστήριους ιεράρχες, µε 

καλλιτεχνικές αξιώσεις, ενώ η συµµετοχή τους στο θεολογικό διάλογο και 

επιστολές τους που έχουν διασωθεί249, φανερώνουν άτοµα µε υψηλή µόρφωση, 

γεγονός που επιβεβαιώνουν και επιγραφές που έχουν διασωθεί, όπως αυτή στο 

βόρειο παστοφόριο της Βασιλικής Α στη Νικόπολη. Η γενικότερη δράση και 

στάση των ηπειρωτών επισκόπων στα εκκλησιαστικά πράγµατα της εποχής, 

                                        
244 Α.Φιλαδελφεύς, ΠΑΕ 1922-23, σ.22. Ο ίδιος, ΠΑΕ 1924, σ.110. Ο ίδιος, ∆ΧΑΕ 4(1927), σ.57 

κ.ε. Φουρίκης 1928, σ.152, σηµ.1. Σωτηρίου 1929α, σ.201, σηµ.1 και Spiro 1978, σ.453-54. Το 

ψηφιδωτό της αίθουσας θα πρέπει να χρονολογηθεί στα τέλη του 5ου-αρχές του 6ου αι. και 

σίγουρα πριν το 516, έτος θανάτου του Αλκίσωνα. Ο Αλκίσων είναι γνωστός στις πηγές για τη 

σθεναρή στάση του απέναντι στο «Ακακιανό Σχίσµα», όπου τάχθηκε ανοιχτά υπέρ του Πάπα, 

στάση την οποία ακολούθησε και ο διάδοχός του Ιωάννης. 

245 Το όνοµα του επισκόπου ∆ουµετίου εντοπίζεται τρεις φορές σε επιγραφές των ψηφιδωτών 

δαπέδων της Βασιλικής Α, στη Νικόπολη, επίσης σε ένα ανάγλυφο κιονόκρανο ή επίθηµα, και σε 

ένα άλλο ανάγλυφο µέλος. Κατά την επικρατέστερη άποψη στο ∆ουµέτιο Α΄ αποδίδεται η 

ανέγερση της βασιλικής, ενώ στον δεύτερο ∆ουµέτιο η προσθήκη του αιθρίου και τα ψηφιδωτά 

του, βλ. Φιλαδελφεύς 1917, σ.48κ.ε. Ο ίδιος 1915, σ.69. Ο ίδιος 1916β, σ.67, εικ.14. Spiro 

1978, σ.439-440 και Κεφαλλωνίτου, Γερολύµου 2008, σ.36κ.ε. 

246 Φιλαδελφεύς 1917, σ.66 και Kitzinger 1951, σ.79-122 και ιδιαίτερα στη σ.86κ.ε. Ο Kitzinger 

χρονολογεί τον επίσκοπο ∆ουµέτιο Α΄, µετά τους επισκόπους Αλκίσωνα και Ιωάννη, ενώ τον 

επίσκοπο ∆ουµέτιο Β΄ τον τοποθετεί χρονικά περίπου στα µέσα του 6ου αιώνα. Επίσης βλ. 

Ορλάνδος 1964, σ.182. 

247 Αν και η χρονολόγηση της βασιλικής έχει αµφισβητηθεί, ωστόσο οι ερευνητές δέχονται ότι ο 

Ιοβιανός ήταν επίσκοπος στο α΄ µισό του 5ου αιώνα, βλ. στη σ.172κ.ε. 

248 Παπαδηµητρίου 1942-44, σ.39κ.ε.  

249 Γενικότερα βλ. Χρυσός 1981, σ.99κ.ε. 
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επιβεβαιώνουν επιπλέον την υπεροχή της παπικής εξουσίας στην περιοχή και 

την αποδοχή της από τις τοπικές εκκλησιαστικές αρχές. 

Εκτός από τους αρχιερείς, λιγοστές επιγραφές µνηµονεύουν και άλλους 

εκκλησιαστικούς τίτλους. Επιγραφή από το Βουθρωτό αναφέρεται στον 

πρεσβύτερο Ἰανου(α)ρ(ιο)250. ∆ύο επιγραφές από το ∆ρυµό Αιτωλοακαρνανίας 

κάνουν λόγο η πρώτη για την αειπάρθενο και δια(κόνισσα) Θεοπρέπεια, ενώ η 

δεύτερη αναγράφει µόνο τον τίτλο ενός επισκόπου(;) που επίσης τον αποκαλεί 

εἱερέα, θεῖο, ἀσκητή, ὀρθόδοξο, ἀποστολικό251. Ο εκκλησιαστικός τίτλος του 

διακόνου αναγράφεται σε µολύβδινο σφράγισµα (πιν.10β) που βρέθηκε στη 

Βασιλική Β΄ στη Νικόπολη, στη µία όψη του οποίου βραχυγραφία αναφέρει το 

όνοµά Ιανουάριος ή Αρριανός252.  

Είναι γνωστό το διάταγµα των αυτοκρατόρων Βαλεντινιανιού και 

Βάλλη253 (β΄ µισό του 4ου αιώνα) που αποσκοπούσε στην παρεµπόδιση των 

χειροτονιών. Φαίνεται ότι την προσπάθεια ένταξης πολιτών στις τάξεις της 

εκκλησίας, προκειµένου να αποφύγουν τις υποχρεώσεις τους απέναντι στην 

πόλη, δεν ακολούθησε την ίδια περίοδο και ανάλογη φροντίδα για την ανέγερση 

εκκλησιών, αφού µε τα µέχρι σήµερα στοιχεία των αρχαιολογικών ερευνών, 

κανένα εκκλησιαστικό µνηµείο δεν µπορεί µε βεβαιότητα να χρονολογηθεί στον 

4ο αιώνα254, κάτι που έχει παρατηρηθεί και σε άλλες περιοχές του Ελλαδικού 

χώρου. Αναµφίβολα όµως υπήρχαν και παλαιότερα εκκλησιαστικά κτίρια που 

                                        
250 CIG IV 8828. Για έναν ανώνυµο πρεσβύτερο κάνει λόγο µια επιγραφή στη βασιλική του 

Αγχιασµού, βλ. Bowden 2003, σ.108. 

251 Μαστροκώστας 1971, σ.189. Παλιούρας 1985, σ.56. 

252 Το σφράγισµα χρονολογείται στα τέλη του 6ου-αρχές 7ου αιώνα και αποτελεί την παλαιότερη 

σφραγιστική µαρτυρία που υπάρχει µέχρι σήµερα στη Νικόπολη, βλ. B.Papadopoulou, Lead 

seal from the Basilica of Alkison at Nikopolis, Ἡπειρόνδε, Πρακτικά του 10ου ∆ιεθνούς Συµποσίου 

βυζαντινής Σφραγιστικής, Ιωάννινα 2011, σ.257κ.ε. 

253 Χρυσός 1981, σ.27-30. 

254 Η βασιλική στη Γλυκή χρονολογήθηκε από τον ∆.Πάλλα στον 4ο αιώνα και ταυτίστηκε µε το 

ναό που έκτισε ο επίσκοπος ∆ονάτος, κυρίως λόγω της ταύτισης της Γλυκής µε την Εύροια, βλ. 

Πάλλας 1954, σ.194κ.ε. Όµως σήµερα η ταύτιση αυτή θα πρέπει να αµφισβητηθεί. Για την 

Εύροια προτείνουµε µια άλλη θέση, η οποία αν είναι σωστή, αλλάζει αρκετά τα δεδοµένα και 

εποµένως και τη χρονολόγηση της βασιλικής, για την οποία επιπροσθέτως θα πρέπει να 

αναφέρουµε ότι γνωρίζουµε ελάχιστα στοιχεία. Πρώιµα έχουν επίσης χρονολογηθεί παλαιότερα η 

βασιλική του Ιοβιανού στην Κέρκυρα και η βασιλική στην ακρόπολη του Βουθρωτού, για τις 

οποίες έχουν προταθεί οψιµότερες χρονολογήσεις, βλ. αντίστοιχα στη σ.169κ.ε. και σ.83. 
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δεν έχουν ακόµη εντοπιστεί255 και τα οποία δεν ήταν των διαστάσεων και του 

αριθµού, που κατασκευάστηκαν τους επόµενους αιώνες. Πάντως από την 

παράδοση είναι γνωστό ότι ναό στην πόλη της Κέρκυρας ανήγειραν οι άγιοι 

Ιάσων και Σωσίπατρος προς τιµή του αγίου Στεφάνου. Όταν ασπάστηκε τον 

χριστιανισµό ο άρχοντας Κερκυλλίνος, έκτισε επίσης ναό προς τιµή του αγίου 

Ανδρέα, στον οποίο ετάφησαν οι άγιοι Ιάσων και Σωσίπατρος.  

Οι πηγές κάνουν λόγο επίσης για το ναό του επισκόπου ∆ονάτου στην 

Εύροια, τον οποίο µάλιστα έκτισε µε αυτοκρατορική χορηγία, όπου και ο ίδιος 

ετάφη, ενώ η παράδοση256 αναφέρει ότι ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός υπήρξε 

χορηγός στο ναό που κτίστηκε στο Λάµποβο της Βορείου Ηπείρου, µετά από 

παράκληση του πρωτοσπαθάριου Κωνσταντίνου, που καταγόταν από την 

περιοχή, αν και ο συγκεκριµένος ναός χρονολογείται στη µεσοβυζαντινή 

περίοδο.  

Στην ευρύτερη περιοχή της Παλαιάς Ηπείρου πολλές βασιλικές έχουν 

εντοπιστεί ή ανασκαφεί (οι περισσότερες ατυχώς παραµένουν ηµιανεσκαµένες), 

η χρονολόγηση των περισσοτέρων όµως δεν είναι ικανοποιητική257. Επιπλέον 

έχει βρεθεί ένας µεγάλος αριθµός αρχιτεκτονικών γλυπτών που προϋποθέτουν 

την ύπαρξη και άλλων µνηµείων, ενδεχοµένως εκκλησιαστικών, η θέση των 

οποίων δεν έχει µέχρι σήµερα εντοπιστεί, όπως ο άγνωστος κατά τα άλλα ναός 

στον οποίο αποδίδουµε τα σε δεύτερη χρήση κιονόκρανα στο ναό της Αγίας 

Θεοδώρας στην Άρτα.  

Η εκκλησιαστική αρχιτεκτονική της περιοχής258 έχει να επιδείξει 

σηµαντικά οικοδοµήµατα, όπως οι πεντάκλιτες βασιλικές των επισκόπων 

Αλκίσωνος στη Νικόπολη (πιν.51) και Ιοβιανού στην Κέρκυρα (πιν.41στ), καθώς 

και η ιδιαίτερου αρχιτεκτονικού τύπου εκκλησία των Αγίων Σαράντα 

                                        
255 Ο Ε.Χρυσός πιστεύει ότι η κατασκευή των παλαιοχριστιανικών τειχών επέφερε σηµαντικές 

αλλαγές στον πολεοδοµικό ιστό της Νικόπολης και πιθανότατα τότε κατεδαφίστηκαν και 

παλαιότερα χριστιανικά κτίρια, βλ. Χρυσός 1997, σ.153. Η απουσία µνηµείων του 4ου αι. έχει 

παρατηρηθεί και στην πρωτεύουσα (όπου δεν σώζονται ούτε αρχιτεκτονικά γλυπτά της ίδιας 

εποχής) αλλά και σε άλλες περιοχές της αυτοκρατορίας. 

256 Μπαράς 1994, σ.204. 

257 Στηρίζονται κυρίως σε στοιχεία αρχιτεκτονικής ή του διακόσµου και λίγες χρονολογούνται 

βάση στρωµατογραφικών δεδοµένων. 

258 ∆.Πάλλας, Οι χαρακτήρες και η ακτινοβολία της εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής της 

Νικόπολης, Νικόπολις Α, σ.225-239. Βαραλής 2007, σ.595κ.ε.  
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(πιν.23β,γ), στην οµώνυµη πόλη της Αλβανίας. Εκτός από το εγκάρσιο κλίτος259 

και τις αντηρίδες, που θεωρούνται χαρακτηριστικά της αρχιτεκτονικής της 

περιοχής, θα πρέπει να επισηµάνουµε το εγκάρσιο κλίτος µε τις ηµικυκλικές 

κόγχες που φέρουν οι βασιλικές της ∆ωδώνης (πιν.35α), της Παραµυθιάς 

(πιν.41α) και το τρίκογχο της Αντιγόνειας (πιν.48δ). Αν δεχθούµε τις 

χρονολογήσεις που έχουν µέχρι στιγµής δοθεί για τις περισσότερες 

παλαιοχριστιανικές βασιλικές της Ηπείρου, παρατηρούµε ότι η µεγάλη 

οικοδοµική δραστηριότητα των εκκλησιαστικών κτιρίων στην επαρχία που 

εξετάζουµε επικεντρώνεται µεταξύ β΄ µισού του 5ου και του β΄µισού του 6ου 

αιώνα260, χωρίς βέβαια να αποκλείονται διάφορες µεταγενέστερες επισκευές261.  

Αξίζει να αναφερθεί η οικονοµική ευρωστία των κατοίκων της 

περιοχής262, που υποστήριξαν στο συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα όχι µόνο 

την ανέγερση, αλλά και γενικότερα τη διακόσµηση τόσων ναών, για την οποία 

δεν υπάρχουν αξιόλογα στοιχεία. Πάντως από τις πηγές γίνεται γνωστό ότι 

αρκετοί τοπικοί επίσκοποι συνέβαλαν στην ανέγερση ή την επέκταση 

εκκλησιών263, κάτι που έχει παρατηρηθεί και σε άλλες περιοχές του Ελλαδικού 

                                        
259 Εγκάρσιο κλίτος, που εξέχει των πλαγίων κλιτών, φέρουν οι βασιλικές της Νικόπολης Α και ∆, 

της κάτω πόλης του Βουθρωτού, της Φοινίκης, η Βασιλική Α στη θέση Οπάγια ∆ολιανών κ.ά., ενώ 

το εγκάρσιο κλίτος της Βασιλικής Β εγγράφεται στη γενικότερη κάτοψή της. Την ονοµασία 

«εγκάρσια πτερύγια» προτείνει ο Βαραλής, βλ. Βαραλής 2007, σ.600κ.ε. Το εγκάρσιο κλίτος 

θεωρείται ότι αποτελεί µίµηση του σχεδίου του ναού του Αγίου Πέτρου στη Ρώµη, όπου η 

ιδιοµορφία αυτή εξυπηρετούσε την πρόσβαση και προσκύνηση του τάφου του οµώνυµου αγίου. 

Ο αρχιτεκτονικός αυτός τύπος αντιγράφτηκε σε όλο το Ανατολικό Ιλλυρικό, βλ. Βαραλής 2001, 

σ.529κ.ε., όπου και η σχετική βιβλιογραφία. 

260 ∆εν αποκλείεται η ανέγερση τόσων πολλών ναών να σχετίζεται και µε τον ανταγωνισµό µεταξύ 

των διαφόρων θρησκευτικών οµάδων, όπως συνέβη και στη Ραβέννα, όπου η αντιπαλότητα 

µεταξύ ορθοδόξων και Αρειανών αποτέλεσε σηµαντικό κίνητρο για την ανέγερση σπουδαίων 

εκκλησιαστικών µνηµείων. 

261 Μετά τα µέσα του 6ου αιώνα παρατηρείται κάµψη της οικοδοµικής δραστηριότητας 

γενικότερα, που συνδέεται µε τις επιθέσεις των Οστρογότθων ή κατ΄άλλους µε τις συνέπειες της 

ιουστινιάνειας πολιτικής. 

262 Οι πηγές χρηµατοδότησης των εκκλησιαστικών µνηµείων παραµένουν άγνωστες, πιθανότατα 

όµως επρόκειτο για προσφορές των πιστών. ∆εν αποκλείεται ωστόσο για κάποιες από αυτές να 

υπήρχε και κάποια αυτοκρατορική χορηγία. Από πηγές είναι γνωστό ότι ο αυτοκράτορας 

Αναστάσιος έκτισε στην πατρίδα του το ∆υρράχιο µια εκκλησία, αφιερωµένη στους αγίους Κοσµά 

και ∆αµιανό. Στο βίο του αγίου ∆ονάτου αναφέρεται επίσης ότι στην Εύροια κτίστηκε µε 

αυτοκρατορική χορηγία περικαλλής ναός.  

263 Ο Βowden θεωρεί ως επισκοπικά οικοδοµήµατα το Βαπτιστήριο του Βουθρωτού, καθώς και 

άλλες βασιλικές, όπως αυτές του Κεφάλου και της Φοινίκης, λόγω της ύπαρξης εκεί των 
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χώρου. Από τις χαρακτηριστικότερες περιπτώσεις είναι αυτές των επισκόπων 

Ιοβιανού στη Βασιλική της Παλαιοπόλης στην Κέρκυρα (πιν.42α,β), των 

∆ουµετίων Α΄ και Β΄ στη Βασιλική Α΄(πιν.52α-γ) και του Αλκίσωνα στη 

Βασιλική Β (πιν. 49,50) στη Νικόπολη.  

Στην περίπτωση του ∆ουµετίου Β΄, που συνδέεται µε την ανέγερση της 

Βασιλικής Α, αλλά και µε επισκευές στη Βασιλική Β, είναι δύσκολο να 

δεχθούµε ότι από το β΄ τέταρτο έως και το γ΄ τέταρτο του 6ου αιώνα η ίδια η 

εκκλησία ή οι κάτοικοι της Νικόπολης ήταν σε θέση να ενισχύσουν οικονοµικά 

το οικοδοµικό πρόγραµµα του επισκόπου τους, ιδιαίτερα δε αν λάβουµε υπόψη 

µας ότι την ίδια περίπου εποχή, πιθανότατα στην ίδια πόλη, ανεγείρονται δύο 

σηµαντικά µνηµεία, µε εισαγόµενα µαρµάρινα αρχιτεκτονικά µέλη, στα οποία 

αποδίδουµε τα σε δεύτερη χρήση κιονόκρανα264 του ναού της Αγίας Θεοδώρας, 

καθώς και το δίζωνο κιονόκρανο αριθ.33 που εξετάζουµε στον κατάλογό µας. 

Μια επιγραφή στη Βασιλική της Παλαιόπολης αναφέρει τον Ελπίδιο 

(πιν.10β), ψηφοθέτη των δαπέδων του ναού, ο οποίος εκτέλεσε το έργο, 

προφανώς αφιλοκερδώς, για την ψυχήν του265. Άλλες επιγραφές στα ψηφιδωτά 

δάπεδα της βασιλικής της Αντιγόνειας266 (πιν.10γ) αναφέρουν τους δούλους του 

θεού Αγαθοκλή, Τρυγητό, τον πρεσβύτερο ∆ωρόθεο, τη διακόνισσα Νίκη, τον 

Αντώνιο και τον Αλέξανδρο που δαπάνησαν για την κατασκευή του ψηφιδωτού 

(πιθανόν ο ∆ωρόθεος και η Νίκη είχαν µόνο την επιµέλεια). Πλίνθινη επιγραφή 

στη επτάψιδη βασιλική του Αγχιασµού (αφιερωµένη στους αγίους Σαράντα) 

αναφέρει επίσης το Νικηφόρο, χορηγό πιθανότατα του ναού267. Φαίνεται λοιπόν 

ότι εκτός του κλήρου και ένας αριθµός πιστών είχε την οικονοµική ευχέρεια να 

συµβάλει στην ανέγερση και τη διακόσµηση των εκκλησιών στην επαρχία του 

εξετάζουµε. Τέλος είναι δύσκολο να εκτιµήσουµε το ρόλο του Ευφρόσυνου, 

                                                                                                                 
βαπτιστηρίων. Μας είναι δύσκολο να δεχθούµε ότι όλοι αυτοί οι ναοί, καθώς και άλλες βασιλικές, 

όπως αυτή της Κρυσταλοπηγής και του Ζερβοχωρίου στη Θεσπρωτία, που επίσης είχαν 

βαπτιστήρια κτίστηκαν µόνο από επισκόπους.  

264 Πρόκειται για τα κιονόκρανα µε αριθ.19-22, στον κατάλογό µας. 

265 Πελεκανίδης, Ατζακά 1974, σ.95κ.ε., όπου και η σχετική βιβλιογραφία. 

266 Dh.Budinα, Mozaiku i trikonkes paleokristiane te Antigonese, Iliria VII-VIII, σ.225-35. Οι 

επιγραφές έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον καθώς µας πληροφορούν για τη συµµετοχή έξι 

τουλάχιστον µελών του εκκλησιάσµατος στην διακόσµηση του ναού. Αντίσχοιχες περιπτώσεις 

υπήρχαν αναµφίβολα και άλλες στην περιοχή. 

267 Για το ναό που φαίνεται ότι υπήρξε σπουδαίο προσκύνηµα, βλ. Mitchell 2004b, σ.145κ.ε., 

όπου και η παλαιότερη βιβλιογραφία για το ναό. 
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µαθητή του προτέρου ∆ουµετίου, που αναφέρεται σε επιγραφή ψηφιδωτού στη 

Βασιλική Α στη Νικόπολη268. 

Στοιχεία για οργανωµένα λατρευτικά κέντρα δεν διαθέτουµε µέχρι 

σήµερα. Ενδείξεις ωστόσο θα µπορούσαν να θεωρηθούν οι περιπτώσεις της 

νησίδας Κέφαλος στον Αµβρακικό κόλπο, (στη µικρή νησίδα ανασκάφθηκαν 

δύο βασιλικές (πιν.46δ,στ), µε βαπτιστήριο και αρκετά προσκτίσµατα), η θέση 

άγιος Γεώργιος ∆ολιανών στο νοµό Ιωαννίνων (πιν.34α) και ο ∆ρυµός 

Αιτωλοακαρνανίας, όπου εντοπίζονται περισσότερες από µια βασιλικές. 

Χαρακτηριστική είναι επίσης η περίπτωση του ιδιόµορφου σε κάτοψη ναού των 

Αγίων Σαράντα (πιν.23β,γ), η µεγάλη φήµη του οποίου άλλωστε έδωσε το όνοµα 

στη σύγχρονη πόλη, η οποία κτίστηκε στη θέση του αρχαίου Αγχιασµού. 

Λιγοστές, αλλά ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες είναι οι πληροφορίες των πηγών 

σχετικά µε τα εκκλησιαστικά θέµατα της επαρχίας. Η περίπτωση του 

µητροπολίτη Νικοπόλεως Αττικού, που µε βία οδηγήθηκε στη Θεσσαλονίκη και 

εξαναγκάστηκε να υπογράψει δήλωση υποτέλειας στον αρχιεπίσκοπο 

Θεσσαλονίκης, φανερώνει κάποια από τα προβλήµατα που αντιµετώπιζαν οι 

ανώτεροι κληρικοί της επαρχίας, οι οποίοι υπάγονταν εκκλησιαστικά στον 

βικάριο του Ιλλυρικού. Το 481 το «Ακακιανό Σχίσµα»269 υπήρξε µια σηµαντική 

εκκλησιαστική διένεξη στο οποίο επίσης συµµετείχαν οι επίσκοποι της 

Ηπείρου270, παραµένοντας πιστοί στη διπλή φύση του Χριστού και 

ακολουθώντας σταθερά την ερµηνεία της Χαλκηδόνιας Συνόδου. Γνωστή είναι 

επίσης η διένεξη µεταξύ των επισκόπων Αλκίσωνα Κερκύρας και Ιωάννη 

Ευροίας, σχετικά µε το σκήνωµα του αγίου ∆ονάτου, που προκάλεσαν το 

ενδιαφέρον του Πάπα Γρηγορίου Α΄271. 

Αξίζει επίσης να αναφέρουµε κάποια στοιχεία που έφερε στο φως η 

αρχαιολογική σκαπάνη, τα οποία αν και δεν είµαστε σε θέση να τα 

αξιολογήσουµε πλήρως, αποτελούν ενδείξεις για τις λατρευτικές συνήθειες στην 

επαρχία της Παλαιάς Ηπείρου. Το ακέφαλο σώµα, που αποκαλύφθηκε στην 

πολυτελή µαρµάρινη σαρκοφάγο (αριθ.128, εικ.128) στο βόρειο παστοφόριο 

                                        
268 Πρόκειται για επιγραφή στο αίθριο, βλ. Κεφαλλωνίτου, Γερολύµου 2008, σ.56. 

269 Θεοχαρόπουλος 1980, σ. 117. 

270 Κατά τον Βowden η ανέγερση τόσων πολλών εκκλησιαστικών µνηµείων, µεταξύ ύστερου 5ου 

και µέσων 6ου αιώνα, οφείλεται στον φανατισµό που προήλθε από το παροαναφερθέν Σχίσµα και 

τη διαµάχη µε τους µονοφυσίτες, βλ. Βowden 2003, σ.156. 

271 Χρυσός 1981, σ.74κ.ε., όπου και η σχετική βιβλιογραφία. 
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της Βασιλικής ∆, υπήρξε ένα εύρηµα µε ιδιαίτερη σηµασία272. Το ακέφαλο 

σώµα δηµιουργεί πολλά αναπάντητα, για την ώρα, ερωτήµατα για την ιδιότητα 

του νεκρού, τις συνθήκες θανάτου του και δεν αποκλείει την πιθανότητα να 

πρόκειται για έναν τοπικό µάρτυρα273. Το ίδιο ισχύει και για τους έξι νεκρούς, 

τα λείψανα των οποίων βρέθηκαν σε έναν δεύτερο τάφο (πιν.11β), δίπλα 

ακριβώς από τον προαναφερόµενο274. Η Ε.Χαλκιά που ανέσκαψε το χώρο 

θεωρεί πολύ πιθανό να αποτελούσε αυτός τόπος προσκυνήµατος, λόγω της 

ιδιοµορφίας του παστοφορίου275. Προσκυνηµατικός χώρος θεωρείται από την 

ίδια και ο χώρος στο νότιο πτερύγιο του εγκαρσίου κλίτους της ίδιας βασιλικής, 

που ήταν επίσης περιφραγµένος µε θωράκια. 

∆εν υπάρχουν στοιχεία και για το νεκρό στον τάφο (πιν.11γ) που 

βρέθηκε στο βόρειο κλίτος της βασιλικής της Αγίας Σοφίας στο Μύτικα 

Αιτωλοακαρνανίας276. Ο τάφος έφερε ενεπίγραφη καλυπτήρια πλάκα και 

περιβαλόταν µε ορθογώνια υπέργεια κατασκευή µε µαρµάρινα θωράκια, 

διακοσµηµένα µε σταυρούς277.  

Λιγοστές είναι οι πληροφορίες για τη λατρεία των αγίων Σαράντα, η 

εκκλησία των οποίων ήταν κτισµένη στην κορυφή λόφου, πάνω από την πόλη 

του Αγχιασµού (σηµ. Άγιοι Σαράντα). Ο ασυνήθιστος αρχιτεκτονικός τύπος του 

ναού (µε επτά αψίδες, εγγεγραµµένες σε ορθογώνιο) (πιν.23β,γ), οι σειρές των 

µεγάλων αψιδωτών παραθύρων, οι εξωτερικές επιγραφές µε τις επικλήσεις για 

τους χορηγούς-δωρητές και κυρίως η υπόγεια κρύπτη µε τα µικρά 

«παρεκκλήσια», πιστοποιούν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του ναού. Πιστεύεται ότι 

επρόκειτο για ένα σηµαντικό µαρτύριο, στο οποίο συνέρεε πλήθος επισκεπτών. 

Ανάλογη περίπτωση θεωρούνται από τους ανασκαφείς και οι βασιλικές που 

βρέθηκαν στο Diaporit (πιν.47γ-ε), στη νότια ακτή της λίµνης του Βουθρωτού278 

                                        
272 Χαλκιά 2007, σ.659-666. 

273 ∆εν αποκλείεται βεβαίως να πρόκειται για κάποιο υψηλόβαθµο µέλος της κοινωνίας της 

Νικόπολης που έχασε τη ζωή του κάτω από άσχηµες συνθήκες.  

274 Χαλκιά 2007, σ.660. 

275 Χαλκιά 2007, σ.663-664. Ανάλογες ταφές στο χώρο των παστοφορίων ήρθαν στο φως και κατά 

την ανασκαφή της Βασιλικής Χερσονήσου Κρήτης, βλ. Α.Ορλάνδος, ΠΑΕ 1959, σ.221κ.ε., εικ. 1. 

276 Βοκοτόπουλος 1972, σ.111-2, εικ.1, πιν.88β, ο οποίος σηµειώνει την οµοιότητα που 

παρουσιάζει η κατασκευή αυτή µε αυτή της Βασιλικής ∆, που τότε δεν είχε ακόµη ανασκαφεί. Ο 

ίδιος  1980, σ.111 και ο ίδιος  1983, σ.84, εικ.1-4.  

277 Παρόµοιο φράγµα θωρακίων έφεραν πιθανότατα και οι τάφοι που βρέθηκαν στο νότιο 

παστοφόριο της Βασιλικής ∆ στη Νικόπολη, βλ. Χαλκιά 2007, σ.663-4. 

278 Bowden, Hodges, Lako 2002, σ.209-19. 
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και στο Καλπάκι279. Στο ιερό του ναού βρέθηκαν τρεις µεγάλοι τάφοι, οι οποίοι 

χαρακτηρίσθηκαν ως τάφοι µαρτύρων280.  

Χώρος ιδιαίτερης λατρείας υπήρξε και ο τάφος του επισκόπου Ευροίας 

αγίου ∆ονάτου281, το λείψανο του οποίου συγκέντρωνε πλήθος προσκυνητών στο 

ναό του Αγίου Ιωάννη στο κάστρο της Κασσώπης, όταν τον 6ο αιώνα οι κάτοικοι 

της Εύροιας κατέφυγαν εκεί για να αποφύγουν τις βαρβαρικές επιδροµές. 

Πιθανότατα η αγιοποίησή του είχε ήδη συντελεστεί και διαδοθεί τον 5ο αιώνα, 

αφού ο ιστορικός Σωζοµενός αναφέρει ……..ότι ∆ονάτῳ δε τούτῳ τάφος ἐστὶν 

ἐπίσηµος εὐκτήριος οἴκος ἀπ’αυτόῦ τὴν ἐπωνυµίαν ἔχων. Ο πάπας Γρηγόριος ο 

Μέγας, σε επιστολή του προς τον επίσκοπο Κερκύρας Αλκίσωνα, χαρακτηρίζει 

το λείψανο του αγίου ∆ονάτου άγιο και σεπτό282. Η φήµη του αγίου πάντως 

ήταν τόσο µεγάλη, ώστε τον 6ο αιώνα δύο από τα φρούρια στην περιοχή της 

Θεσπρωτίας πήραν το όνοµά του283.  

Ένα άλλο επίσης φρούριο, του Αγίου Σαβίνου, ανανεώθηκε στην ίδια 

επαρχία (δεν έχει µέχρι σήµερα ταυτιστεί), σύµφωνα µε τον Προκόπιο. Η 

ονοµασία του υποδηλώνει µε µεγάλη πιθανότητα τη λατρεία του οµώνυµου 

αγίου στην περιοχή και την ύπαρξη ναού, αφιερωµένο στον ίδιο άγιο.  

Η Βασιλική Α στη Νικόπολη είναι αφιερωµένη στον άγιο ∆ηµήτριο284, 

ενώ η ύπαρξη έξι εντοπισµένων -έως σήµερα- πηγαδιών και αρκετών λουτήρων 

και λεκανών στη Βασιλική Β δεν αποκλείεται να σχετίζονται µε τη λατρεία 

κάποιου ιαµατικού αγίου, στον οποίο ήταν αφιερωµένος ο ναός285.  

Θεωρούµε πολύ πιθανό ότι στη Νικόπολη υπήρχε σηµαντικός ναός της 

αγίας Αναστασίας, που µέχρι σήµερα δεν έχει ταυτιστεί, αφού η αγία 

απεικονίζεται σε µολυβδόβουλα επισκόπων της πόλης (πιν.9β). Τέλος θα πρέπει 

να αναφερθεί η περίπτωση του κτιρίου της Συναγωγής στην πόλη του 

                                        
279 Για την κατεστραµένη σήµερα βασιλική στο Καλπάκι βλ. στη σ.134-135. 

280 Κατά την Ε.Μαρκή οι µάρτυρες διαδέχθηκαν στη συνείδηση των πιστών τους οικιστές ήρωες 

της αρχαιότητας, βλ. Μαρκή 2006, σ.54. 

281 Βλ. στη σ.149κ.ε. 

282 Κοµίνης  1973, σ.281κ.ε. 

283 Αναφέρεονται από τον ιστορικό Προκόπιο, βλ. εκτενέστερα στη σ.101, 153 και 160. 

284 Πιθανότατα η αφιέρωση του ναού στον άγιο ∆ηµήτριο σχετίζεται µε την εµβέλεια της λατρείας 

του και ενδεχοµένως µε τις σχέσεις των κατοίκων της Νικόπολης µε τη Θεσσαλονίκη. 

285 Παπαδοπούλου 2007, σ.621, σηµ.70. Ενισχυτικό σ’αυτό είναι η άποψη ότι στη θέση της 

βασιλικής προϋπήρχε ιερό του Ασκληπιού. 
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Αγχιασµού η οποία, άγνωστο κάτω από ποιες συνθήκες µετατράπηκε σε 

χριστιανική εκκλησία286.  

 

Η κοινωνία 

 

Για την εθνολογική σύσταση του πληθυσµού της επαρχίας ενδεικτική 

είναι η αναφορά του ιστορικού Προκοπίου287: Τοῦ δε κόλπου ἐκτός πρῶτοι µεν 

Ἕλληνες εἰσίν, Ἠπειρῶται καλούµενοι, ἄχρι Ἐπιδάµνου πόλεως, ἥπερ ἐπιθαλασσία 

οἰκεῖται. Ο ίδιος σε άλλο βιβλίο του αναφέρει τήν Φαιάκων χώραν. Ο ιστορικός 

Ζώσιµος στις αρχές του 6ου αιώνα αναφέρει επίσης τους Μολοσσούς καί τούς 

Θεσπρωτούς288 που κατοικούσαν στην Ήπειρο. ∆εν υπάρχουν ωστόσο 

πληροφορίες για τη µορφή µε την οποία την εποχή αυτή εξακολουθούσαν να 

υφίστανται τα διάφορα ηπειρωτικά φύλα. O ρωµαϊκός αποικισµός που είχε 

προηγηθεί ήδη από τον 1ο αιώνα π.Χ. επέφερε πιθανότατα σηµαντικές 

κοινωνικές αλλαγές, µε ενδεχοµένως ευνοϊκές δηµογραφικές συνέπειες.  

Οι λιγοστές µαρτυρίες των πηγών για την κοινωνία της επαρχίας 

αφορούν κυρίως τους possessores, potentiores, πρωτεύοντας ή κτήτορας ή 

nobiles, δηλαδή µέλη της τοπικής αριστοκρατίας, ή τους πλούσιους 

γαιοκτήµονες που διέθεταν µεγάλη κτηµατική περιουσία289 και κατείχαν 

αξιώµατα (κυβερνητικά ή εκκλησιαστικά). Από την επιγραφή της Φωτικής 

(πιν.8ε) είναι γνωστό το όνοµα του ηγεµόνα (praeses) Coronius Titianus290, ο 

οποίος το 305 αφιέρωσε στο Γαλέριο άγαλµα, η βάση του οποίου βρέθηκε στη 

Φωτική. Γνωστός είναι επίσης και ο praeses Valerius Casianus291, που 

αναφέρεται επίσης σε επιγραφή που βρέθηκε στο φρούριο του Παλαιοκάστρου, 

κοντά στο Αργυρόκαστρο. Ψηφιδωτή επιγραφή, που βρέθηκε στο Βασιλόσπιτο ή 

παλάτι στη Νικόπολη, αναφέρει τον ένδικο Γεώργιο292, πιθανότατα ανακαινιστεί 

                                        
286 Foerster, Lako, Nallbani, Netzer 2004, σ.173. 

287 Προκόπιος, De bello Gothico, I 15, 24. 

288 Ζώσιµος 5,26,1. 

289 Xριστοφυλλοπούλου 2004, σ.67-70.  

290 Βλ. στη σ.31. Ο Coronius Titianus αναφέρεται στην επιγραφή από τη Φωτική ως vir 

perfectissimus και praeses. 

291 Heil 1995, σ.161. 

292 Φιλαδελφεύς 1914α, σ.219 και ο ίδιος 1926, σ.127. Για το «Βασιλόσπιτο» βλ. παρακάτω στη 

σ.78κ.ε. Για τον θεσµό του ενδίκου που καθιερώνεται στις αρχές του 4ου αιώνα βλ. 

Χριστοφυλλοπούλου 2004, σ.67-68. Τον ένδικο διόριζε ο praefectus praetorio, συνήθως από 

επιφανή µέλη της συγκλητικής τάξης. Αυτό αποτελεί και ένα terminus post quem για τη 
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του µεγάλου αυτού συγκροτήµατος. Γενικότερα πάντως γνωρίζουµε ελάχιστα 

ονόµατα ηγεµόνων και αξιωµατούχων της επαρχίας της Παλαιάς Ηπείρου. 

Εκλεκτά µέλη της τοπικής αριστοκρατίας µετείχαν στα κοινά των 

πόλεων, αλλά και της κεντρικής αυτοκρατορικής διοίκησης. Η περίπτωση του 

Μαρκελλίνου293 και του Κλέαρχου του Θεσπρωτού294 και του υιού του, οι 

οποίοι κατάφεραν να διακριθούν στα υψηλότερα αξιώµατα της αυτοκρατορίας, 

είναι ενδεικτικές, πιθανότατα όµως σπάνιες.  

Τον 4ο αιώνα η συµµετοχή295 των εύπορων πολιτών στη βουλή µιας 

πόλης ήταν υποχρεωτική, συνεπάγονταν όµως µεγάλες οικονοµικές θυσίες. Τη 

βουλή και τον επίτροπό(;) της Μάρκο Γεµίνιο αναφέρει µια αχρονολόγητη 

επιγραφή (πιν.11γ), εντειχισµένη στο παλαιοχριστιανικό τείχος της 

Νικόπολης296. Μια ελληνική επιγραφή, που χρησιµοποιήθηκε ως οικοδοµικό 

υλικό επίσης στα τείχη της, αναφέρει τον επίτροπο, τον Κλαύδιο Κορνηλιανό 

και άλλους297, ενώ µια ψηφιδωτή επιγραφή αναγράφει τον Μάνιο Αντωνίνο και 

τη γυναίκα του Θεοσύγη, που ανακαίνισαν την µεγάλη έπαυλη, η οποία 

ανασκάφτηκε δυτικά των παλαιοχριστιανικών τειχών της Νικόπολης. Μια άλλη 

επιγραφή σε λίθινη στήλη, που βρέθηκε στη Στοά-∆ρόµο της Βασιλικής Β΄, 

αναφέρει τη Βουλή και τον Μάγιο υιό του Λευκίου, ενώ χαρακτηριστική είναι 

µια ελληνική επιγραφή σε πήλινη σφραγίδα ευλογίας που αναφέρει: 

ΚΕΒΟΗΘΙΓΙΩΡΓΙ298.  

                                                                                                                 
χρονολόγηση του ψηφιδωτού στο οποίο βρέθηκε η επιγραφή µε το όνοµα του Γεωργίου και 

παράλληλα προσδιορίζει και µια από τις φάσεις του οικοδοµήµατος, που είναι γνωστό και ως  

Επισκοπικό Μέγαρο. 

293 Το 382 ο Μαρκελλίνος ήταν διοικητής της Συρίας, γνωστός του Λιβανίου, ονοµαστού 

καθηγητή της σοφιστικής στην Αντιόχεια, βλ. Χρυσός 1981, σ.88.  

294 Ο Κλέαρχος κατάφερε να γίνει το 372 έπαρχος Κωνσταντινούπολης. Το έργο του είναι γνωστό, 

κυρίως από επιστολές του Λιβανίου, βλ. Ε.Χρυσός, Κλέαρχος ο Θεσπρωτός, Ηπειρ. Ηµερ. 1980, 

σ. 39-47. 

295 Η εποχή που απλοί πολίτες συµµετείχαν ενεργά στις αποφάσεις για τη διοίκηση των πόλεων 

είχε παρέλθει. Οι πόλεις είχαν χάσει την πολιτική αυτονοµία τους, καθώς και µια σειρά 

λειτουργιών τους που συνδέονταν µε την προχριστιανική ζωή. 

296 Κεφαλλωνίτου 2001, σ.7-8. 

297 Κεφαλλωνίτου 2001, σ.8. 

298 Για την επιγραφή του Μάνιου Αντωνίνου βλ. Κύρκου 2006, σ.50, 52,53. Για την επιγραφή στη 

Βασιλική Β, βλ. Παπαδοπούλου 2007, σ. 626, εικ.28, ενώ για την επιγραφή στη σφραγίδα βλ. 

Ρήγινος, Κατερίνη 2009, σ.90. 
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Γνωστός στην προσωπογραφία της περιοχής299 είναι επίσης ο φιλόσοφος 

Ιφικλής300, ο προαναφερόµενος Κλέαρχος και ο επίσης ηπειρώτης φιλόσοφος 

Πρίσκος301. Μέλη της τοπικής αριστοκρατίας είχαν τη δυνατότητα να 

σπουδάσουν σε µεγάλα πνευµατικά κέντρα της αυτοκρατορίας, όπως οι 

προαναφερόµενοι, καθώς και πολλοί από τους εκκλησιαστικούς αξιωµατούχους 

της Παλαιάς Ηπείρου, όπως ο επίσκοπος Νικοπόλεως Αττικός και ο επίσκοπος 

Φωτικής ∆ιάδοχος, που διακρίνονταν για τη µόρφωση και την παιδεία τους.  

Οι βουλευτές ή δεκουρίωνες (Decuriones)302, συµµετείχαν στη διοίκηση 

της πόλης, λαµβάνοντας µέρος στα συµβούλια303, παράλληλα όµως ήταν 

υποχρεωµένοι να συνεισφέρουν στην κατασκευή δηµοσίων έργων, (στην 

επισκευή των δηµοσίων κτιρίων, των οχυρώσεων, των υδραγωγείων κ.ά304), 

καθώς το ρωµαϊκό κράτος είχε συµπεριλάβει στους θεσµούς του και τον θεσµό 

των λειτουργιών. Όµως λόγω της συγκεντρωτικότητας της κεντρικής διοίκησης η 

τοπική αυτοδιοίκηση άρχισε σταδιακά να χάνει τις εξουσίες της από τα µέσα 

του 3ου αιώνα και είχε περιορισµένες δυνατότητες. Συχνά οι εύποροι πολίτες 

προσπαθούσαν µε διαφόρους τρόπους να απαλλαγούν από τις υποχρεωτικές 

υπηρεσίες305.  

Καθώς από τις υποχρεώσεις αυτές εξαιρούνταν οι κληρικοί, αρκετοί ήταν 

αυτοί που «αντάλλαξαν» τη βουλευτική µε την εκκλησιαστική ιδιότητα, ένα 

                                        
299 Γενικότερα βλ. Σαρικάκη 1971, σ.66 κ.ε. 

300 Ε.Χρυσός, Ο ηπειρώτης φιλόσοφος Ιφικλής, Φιλολογικά 3(1980), σ.3-7 και ο ίδιος 1981, 

σ.34κ.ε. 

301 Π.Χρήστου, Πρίσκος ο Ηπειρώτης, Ηπειρ. Ηµερ. 1979, σ.115κ.ε. και Ε.Χρυσός, Ο Ηπειρώτης 

φιλόσοσφος Πρίσκος, Παρνασσός 22(1980).  

302 Επρόκειτο για εύπορους πολίτες, µε επιφανή καταγωγή και κοινωνική επιφάνεια που 

αποτελούσαν το Ordo decuriorum. Γενικότερα για τους βουλευτές ή ντεκουρίονες βλ. 

Χριστοφυλλοπούλου 2004, σ.67-70. 

303 Όπως το συνέδριο τῶν Φωτικησίων (Ordo Photicensium), που αναφέρει µια επιγραφή που 

βρέθηκε κοντά στο ναό Παναγίας Λαµποβίθρας στη Φωτική, βλ. H.Gregoire, Inscrpition de 

Photike, B.C.H. 31(1907), σ.38-45 και ∆.Ἱ.Ἐυαγγελίδης, Επιγραφαί εξ Ηπείρου, ΑΕ 1914, 

σ.232κ.ε. 

304 C.Mango, Βυζάντιο. Η αυτοκρατορία της Νέας Ρώµης, ελλην. εκδοση ΜΙΕΤ, Αθήνα 1988, σ.48 

κ.ε. Χρυσός 1981, σ.27-31. 

305 Είναι γενικά αποδεκτό ότι η δύναµη της τοπικής κυβέρνησης µειώνεται από τα µέσα του 3ου 

αιώνα, µε επακόλουθη µείωση και των δηµοσίων δαπανών. Ωστόσο η άποψη αυτή δέχεται 

αρκετές αµφισβητήσεις τα τελευταία χρόνια, αφού υπάρχουν περιπτώσεις πόλεων της ανατολής 

που αποδεικνύεται ότι συνέβαινε το αντίθετο. Γενικά βλ. Lavan 2001. 
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γεγονός που έχει σηµειωθεί και σε άλλες περιοχές της αυτοκρατορίας306, αφού 

καθώς η βουλή των πόλεων έχανε τις αρµοδιότητές της η εκκλησία αναλάµβανε 

ποικίλες άλλες λειτουργίες. Έτσι πολλά µέλη της επαρχιακής αριστοκρατίας 

ανέλαβαν σηµαντικά εκκλησιαστικά αξιώµατα, αφού αυτό συνεπάγετο και 

κοινωνική εξουσία και δύναµη. Σε αυτό άλλωστε συνηγορεί και το γεγονός ότι 

τα περισσότερα ονόµατα των επισκόπων της περιοχής είναι λατινικά, όπως 

Αλκίσων, ∆ονάτος, ∆ουµέτιος, Βαλεριανός κ.ά., που πιθανότατα πρόκειται για 

µέλη της τάξης των συνηπειρωτών, που µετοίκησαν στην περιοχή λίγο µετά την 

κατάκτησή της από τους Ρωµαίους307. 

Ελάχιστα πράγµατα γνωρίζουµε για τους γεωργούς (ελεύθερους ή 

µισθωτούς) και τους οικήτορας, δηλαδή τους κατοίκους των πόλεων που 

ασκούσαν αστικά επαγγέλµατα. Οι µισθωτοί γεωργοί, λόγω της αυστηρής 

νοµοθεσίας, δεν µπορούσαν να εγκαταλείψουν τα κτήµατα του κυρίου τους και 

ήταν υποχρεωµένοι να τα καλλιεργούν και να διαµένουν σ’ αυτά, σε αντίθεση 

µε τους κυρίους που µπορούσαν να ζουν και να προσφέρουν τις υπηρεσίες 

τους, ακόµη και στο κέντρο της αυτοκρατορίας.  

Η δουλεία έπαιζε επίσης σηµαντικό ρόλο στην υστερορωµαϊκή-

παλαιοχριστιανική κοινωνία (αν και υπάρχει διάσταση απόψεων µεταξύ των 

µελετητών για το ρόλο των δούλων) και είναι πολύ δύσκολο να µιλήσει κανείς 

για τις διαφορές ανάµεσα στους δούλους και τους µισθωτούς καλλιεργητές, για 

τους οποίους άλλωστε δεν υπάρχουν πληροφορίες που να σχετίζονται µε την 

περιοχή που εξετάζουµε. 

Στον πληθυσµό των πόλεων (ένα µεγάλο µέρος του οποίου ήταν 

κατώτερης τάξης) γίνονταν δωρεάν διανοµή τροφίµων (ψωµί, λάδι κ.α.)308. Τα 

σιτηρά συγκέντρωναν οι σιτώνες, οι οποίοι είχαν τον έλεγχο των κρατικών 

αποθηκών σίτου. Αυτό είναι γνωστό από τη Ρώµη, την Αλεξάνδρεια και την 

                                        
306 Χρυσός 1981, σ.28κ.ε. Το πρόβληµα που δηµιούργησε τον 4ο αιώνα η τακτική αυτή 

αντικατοπτρίζεται στο διάταγµα που εξέδωσε το 371 ο αυτοκράτορας Βαλεντινιανός Α,΄ µε το 

οποίο καθόριζε ότι από την υποχρεωτική συµµετοχή των πολιτών στη βουλή των πόλεων, 

εξαιρούνταν µόνο αυτοί που είχαν χειροτονηθεί κληρικοί, πριν από την άνοδό του στο θρόνο. 

307Χρυσός 1981, σ.102. Γενικότερα για το ρόλο των επισκόπων την παλαιοχριστιανική περίοδο 

βλ. The Rise of Christianity: from recognition to authority (A.Cameron), στο Transition to 

Christianity, N.York 2011, σ.34κ.ε. 

308 Τον 4ο αιώνα η µερίδα δίνονταν µε δελτίο, που µπορούσε κάποιος να το κληρονοµήσει ή και 

να το πουλήσει. 
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Κωνσταντινούπολη, δεν αποκλείεται όµως κάτι αντίστοιχο309 να γινόταν και στη 

Νικόπολη, αλλά και το Βουθρωτό.  

Για τα προβλήµατα που αντιµετώπιζε η τοπική κοινωνία χαρακτηριστικό 

είναι ένα αυτοκρατορικό διάταγµα του Βαλεντινιανού Α΄ µε αποδέκτη τον 

Ζώσιµο, διοικητή της επαρχίας της Νέας Ηπείρου (373), το οποίο αναφέρεται 

στην εκµετάλλευση των κατοίκων από τους στράτορες, δηλαδή τους κρατικούς 

υπαλλήλους που ήταν επιφορτισµένοι µε την επιλογή και συγκέντρωση ίππων 

που ήταν απαραίτητα στο στρατό και το δηµόσιο ταχυδροµείο310. 

Η δοµή της επαρχιακής κοινωνίας πρέπει να άλλαξε αρκετά όταν 

επεκράτησε ο Χριστιανισµός, αφού µε την καθιέρωσή του, και µε τις νέες 

ηθικές αξίες που κυριάρχησαν, όπως και σε άλλες επαρχίες της αυτοκρατορίας, 

έτσι και στην Ήπειρο, η επαρχιακή αριστοκρατία -άτοµα µε καλή µόρφωση, 

οικονοµικά και κοινωνικά εύρωστα- ανέλαβαν ανώτερα εκκλησιαστικά 

αξιώµατα και συνέβαλλαν στην οργάνωσή της.  

Η διάδοση και επικράτηση του χριστιανισµού επέφερε, εκτός από 

θρησκευτικές, και κάποιες κοινωνικές άλλαγές. Με τη νέα θρησκεία οι 

πτωχότερες τάξεις έτυχαν µεγαλύτερης προσοχής. Είναι γνωστό από 

περιπτώσεις άλλων πόλεων ότι ένα µέρος του χριστιανικού πληθυσµού 

συντηρείτο από τη φιλανθρωπία, αφού η Εκκλησία311 σταδιακά άρχισε να 

αντικαθιστά την πολιτική ευεργεσία. Θεωρούµε πολύ πιθανό κάτι ανάλογο 

συνέβαινε και στη Νικόπολη και ίσως έτσι µπορεί να ερµηνευτεί το µεγάλο 

κτιριακό συγκρότηµα που περιβάλλει τη Βασιλική Β΄ στη Νικόπολη, (µε τα 

µέχρι σήµερα στοιχεία ανέρχεται στα 5.900τ.µ.312), διαδραµατίζοντας έναν 

σηµαντικό ρόλο στη ζωή της πόλης, αφού ως γνωστόν οι βασιλικές αποτελούσαν 

το κέντρο ποικίλων κοινωνικών δραστηριοτήτων313.  

Η ανασκαφή µιας συναγωγής µε ψηφιδωτά δάπεδα στην πόλη του 

Αγχιασµού (σηµ. Άγιοι Σαράντα) επιβεβαιώνει την ύπαρξη εβραϊκής κοινότητας 

στην πόλη314. Για την ύπαρξη αντίστοιχης κοινότητας και στη Νικόπολη 

                                        
309 Τουλάχιστον αυτό συνάγεται από το διάταγµα του 373 του αυτοκράτορα Βαλεντινιανού, προς 

τον Ζώσιµο, διοικητή της γειτονικής επαρχίας της Νέας Ηπείρου, βλ. Χρυσός 1981, σ.30κ.ε. 

310 Χρυσός 1981, σ.32κ.ε. Για τους στράτορες βλ. επίσης Oikonomides 1972, σ.298. 

311 Χαρακτηριστικό είναι ότι ήδη τον 3ο αιώνα η εκκλησία της Ρώµης συντηρούσε 1800 χήρες και 

ορφανά, ενώ έναν αιώνα αργότερα στην Αντιόχεια, ο αριθµός των αναξιοπαθούντων που 

συντηρούσε η εκεί εκκλησία ανέρχονταν στις 3000 άτοµα. 

312 ∆ιαθέτει δε ένα πλήθος προσκτισµάτων τα περισσότερα από τα οποία δεν έχουν ανασκαφεί. 

313 Γενικότερα βλ. Λάββας 1980, σ.403-445. 

314 Foerster, Lako, Nallbani, Netzer 2004, σ.173. 
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χαρακτηριστική είναι η πληροφορία του ιστορικού Ευσέβιου, ότι ο Ωριγένης 

ταξίδεψε στην πόλη, γιατί εκεί υπήρχε αντίγραφο της Παλαιάς ∆ιαθήκης στην 

εβραϊκή γλώσσα315. 

Τον 5ο αιώνα πολίτες της επαρχίας πιθανότατα συµµετείχαν στην 

ανοικοδόµηση των τειχών των πόλεων τους, αφού όπως έµµεσα συνάγεται από 

το διατάγµατα του αυτοκράτορα Θεοδοσίου Β΄, ήταν καθήκον της τοπικής 

κοινωνίας να συµβάλει στην κατασκευή τους, είτε µε χρηµατοδότηση είτε µε 

προσωπική εργασία316.  

                                        
315 Φουρίκης 1928, σ.128κ.ε. 

316 Η ανοικοδόµηση των τειχών ήταν δηµόσιο καθήκον, για το οποίο όλοι ήταν υπεύθυνοι, εκτός 

εάν µπορούσαν να στείλουν έναν αντικαταστάτη τους ή να πληρώσουν κάποιον άλλο να εργαστεί 

στη θέση τους. Γενικότερα βλ. Σταυρίδου-Ζαφράκα 1982, σ.238 κ.ε. 
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Η ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΜΝΗΜΕΙΑΚΗ 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ 

 

Η οικιστική οργάνωση 
 

Για τις πόλεις της επαρχίας της Παλαιάς Ηπείρου, την εποχή που 

εξετάζουµε, δεν υπάρχουν αξιόλογες πληροφορίες και οι µέχρι σήµερα 

ανασκαφές δεν έχουν δώσει επαρκή στοιχεία για τη πολεοδοµική τους 

οργάνωση. Είναι γενικά αποδεκτό ότι οι υστερορωµαϊκές πόλεις317, για 

διαφορετικούς λόγους η κάθε µία, είχαν χάσει αρκετά από την προηγούµενη 

αίγλη και τη µνηµειακότητά τους. Στην περίπτωση της πρωτεύουσας επαρχίας 

που εξετάζουµε µια εικόνα αυτού δίνεται από τον πανηγυρικό του Cl. 

Mamertinus318, που εκφωνήθηκε το 362, προς τιµή του αυτοκράτορα 

Ιουλιανού319. 

Ο Mamertinus κάνει λόγο στην άσχηµη κατάσταση που βρίσκονταν τα 

αρχοντικά και το υδραγωγείο της Νικόπολης320. Συγκεκριµένα αναφέρει ότι τα 

αρχοντικά και οι στέγες των δηµοσίων κτιρίων της Νικόπολης είχαν 

καταρρεύσει, ενώ το υδραγωγείο της είχε γεµίσει µε χώµατα και ακαθαρσίες. Η 

µαρτυρία του αυτή ενέχει πιθανότατα αρκετή δόση υπερβολής. ∆εν αποκλείεται 

όµως να αντικατοπτρίζει την πραγµατικότητα, αφού µε τη µεταφορά της 

                                        
317 Γενικότερα για της πόλεις αυτής της εποχής βλ. Sodini 1984, σ.341κ.ε., J.M.Spieser, La ville 

en Grèce du IIIe au VIIe siècle, Villes et Peuplement dans L’Illyricum Protobyzantin 1984, 

σ.315κ.ε. Επίσης βλ. Lavan 2001 και G.Brogiolo-B.Ward-Perkins, The Idea and Ideal of the 

town between Late Antiquity and Early Middle Ages, Leiden, Boston & Cologne 1999, σ.245 

κ.ε. Πετρίδης 2008, σ.247κ.ε. Για τη Νικόπολη βλ. Θεοφύλακτος 1984, ΙΙ, σ.563κ.ε. και Snively 

2007, σ.739κ.ε. 

318 Bowden 2003, σ.37κ.ε., ο οποίος αναφέρει ότι ο βαθµός αξιοπιστίας του κειµένου του 

Mamertinus πρέπει να είναι περιορισµένος, δεδοµένου ότι πρόκειται για πανηγυρικό προς τον 

αυτοκράτορα, του οποίου εκθειάζει τις αρετές. 

319 Ο Ιουλιανός αποβλέποντας στην αναβίωση της αρχαίας θρησκείας ευεργέτησε ιδιαίτερα τις 

πόλεις εκείνες που διατηρούσαν ζωντανή την εθνική παράδοση, µεταξύ των οποίων πιστεύεται ότι 

ήταν και η Νικόπολη. 

320 Ο Cl.Mamertinus αναφέρεται επίσης στα ευεργετικά του Ιουλιανού, -χωρίς να τα 

κατονοµάζει-, που ανακούφισαν τους Ηπειρώτες από τη βαριά φορολογία. ∆εν αποκλείεται 

ωστόσο να πρόκειται για ένα ευρύτερο πρόγραµµα ενίσχυσης του ειδωλολατρικού κόσµου. Στα 

ευεργετικά αυτά µέτρα οφείλεται κατά τον Ε. Χρυσό η κατασκευή της νέας γέφυρας του 

υδραγωγείου της Νικόπολης, πάνω από τον Λούρο ποταµό, κοντά στο οικισµό Άγιος Γεώργιος, 

Ν.Πρέβεζας, βλ. Χρυσός 1981, σ.22, όπου γενικότερα για τον πανηγυρικό του Cl. Mamertinus. 
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πρωτεύουσας της αυτοκρατορίας στην Κωνσταντινούπολη τα λιµάνια της 

Νικόπολης έχασαν ασφαλώς την αρχική τους σηµασία για το εµπόριο και τη 

ναυσιπλοΐα και κατ΄επέκταση και η ίδια η πόλη.  

Στις παλαιοχριστιανικές πόλεις321 η αγορά (Forum) έπαψε να παίζει 

πρωτεύοντα ρόλο και πολλά δηµόσια κτίρια πιθανότατα άρχισαν να 

εγκαταλείπονται ή να δέχονται νέες χρήσεις, αφού η άρχουσα τάξη δεν ήταν σε 

θέση να αναλάβει ή απέφευγε να αναλάβει τις υποχρεωτικές γι’ αυτούς 

δηµόσιες λειτουργίες (επισκευή κτιρίων, συντήρηση υδραγωγείων, κ.ά.). 

Σταδιακά η µορφολογική ενότητα των ρωµαϊκών πόλεων χάνεται και αρχίζει να 

επικρατεί µια περισσότερο ελεύθερη χωροθέτηση, πρακτική που υπάκουε 

περισσότερο στις απαιτήσεις των πολιτών ή σε άλλους λόγους και λιγότερο στη 

γεωµετρική συνέπεια του προϋπάρχοντος ρυµοτοµικού σχεδίου της πόλης322. 

Πολλές από τις αλλαγές αυτές αντανακλούν αναµφίβολα τις µεταβαλλόµενες 

προτεραιότητες της χρήσης του δηµόσιου χώρου την εποχή αυτή και τις πιο 

«χαλαρές» αντιλήψεις περί ιδιοκτησίας.  

Οι µέχρι σήµερα ανασκαφικές έρευνες δεν παρέχουν επαρκή στοιχεία 

για τις αλλαγές που δέχτηκαν οι προϋπάρχουσες πόλεις, µετά τις κοινωνικές 

ανακατατάξεις που επέφερε ο χριστιανισµός, και τις αναδιαρθρώσεις των 

βαρβαρικών επιδροµών. Στο Βουθρωτό το θέατρο παύει να λειτουργεί 

πιθανότατα λόγω καταστρεπτικού σεισµού323, αλλά δεν γνωρίζουµε πότε το ίδιο 

συνέβη στη Νικόπολη ή σε άλλες πόλεις της επαρχίας της Παλαιάς Ηπείρου.  

Οι χριστιανικοί ναοί που κτίστηκαν (φορείς, εκτός των άλλων, και 

προβολής της νέας θρησκείας), κατέλαβαν ένα µεγάλο µέρος της 

συρρικνωµένης σε έκταση πόλης, αλλάζοντας τη ρυµοτοµία της και 

συγκέντρωσαν πολλές λειτουργίες που είχε παλαιότερα η αγορά και ο δήµος324. 

Οι χριστιανικοί ναοί και ιδιαίτερα οι βασιλικές κάνουν δυναµικά την «εµφάνισή 

τους» στις πόλεις στα µέσα του 5ου αιώνα και στο α΄ µισό του 6ου αιώνα, αν και 

                                        
321 Λάββας1980, σ.403κ.ε., όπου και η παλαιότερη βιβλιογραφία. Χριστοφυλλοπούλου 2004, 

σ.65κ.ε. όπου και παλαιότερη βιβλιογραφία. Επίσης βλ. Πετρίδης 2008, σ.247κ.ε., όπου και η 

σχετική µε το θέµα βιβλιογραφία. 

322 Λάββας 1980, σ.595κ.ε. Αυτό διαπιστώθηκε και στην ανασκαφή του οικοπέδου του 3ου 

Γυµνασίου στο Λαδοχώρι, βλ. στη σ.92. 

323 Bowden 2003, σ.40. 

324 Λάββας 1980, σ.403κ.ε.  
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δεν υπάρχει αµφιβολία ότι υπήρχαν και παλαιότερα325, όπως τουλάχιστον 

µπορεί να τεκµηριωθεί από τις µαρτυρίες για ύπαρξη επισκόπων, ήδη από τον 

4ο αιώνα. Αρκετά δηµόσια κτίρια δέχονται νέες χρήσεις αυτή την εποχή. 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα το Βουλευτήριο και το Πρυτανείο της ∆ωδώνης 

που παύουν να λειτουργούν326 και δέχονται επισκευές και νέες χρήσεις327.  

Το ίδιο πρέπει να συνέβει και µε την αγορά της ρωµαϊκής Νικόπολης, τη 

θέση της οποίας θα πρέπει να αναζητηθεί στο περιτειχισµένο τµήµα της 

παλαιοχριστιανικής πόλης. Αρκετά νωρίτερα σηµαντικές αλλαγές είχε επιφέρει 

η ανέγερση της Βασιλικής Β, στο βορειοανατολικό τοµέα της πόλης. Η 

βασιλική κατέλαβε µεγάλο µέρος από δύο οικοδοµικά τετράγωνα, αν και µέχρι 

σήµερα δεν έχει προσδιοριστεί η έκταση των προσκτισµάτων της. Αξιοσηµείωτα 

είναι τα spolia που έχουν χρησιµοποιηθεί στην εν λόγω βασιλική (όπως οι 

θαυµάσιες φατνωµατικές πλάκες στα παστοφόρια), που προϋποθέτουν την 

καταστροφή σηµαντικών µνηµείων της Νικόπολης, την οποία καταστροφή δεν 

µπορούµε να συνδέσουµε µε κάποιο ιστορικό γεγονός. Οπωσδήποτε αλλαγές 

επέφερε η ανέγερση της Βασιλικής στο κέντρο(;) της οχυρωµένης αρχαίας 

πόλης των Βατιών (ταυτίζεται µε το Καστρί Ριζοβουνίου), τις οποίες σήµερα δεν 

µπορούµε να εκτιµήσουµε, καθώς τα στοιχεία που διαθέτουµε είναι λιγοστά.  

Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζουν και οι βασιλικές της Παραµυθιάς, του 

Ζερβοχωρίου και της Στεφάνης, που σήµερα φαίνεται να είναι αποµονωµένες 

και µην συνδέονται µε κάποιο οικιστικό σύνολο328, θεωρούµε ωστόσο βέβαιο 

ότι ανήκαν σε οικισµούς που δεν έχουν ακόµη εντοπιστεί. 

Η πλειοψηφία του αστικού πληθυσµού εξακολουθούσε να κατοικεί 

κυρίως σε αρχαίες πόλεις και οικισµούς329, οι οποίες σταδιακά δέχονται 

                                        
325 Παραµένουν άγνωστες οι κοινωνικές και οικονοµικές παράµετροι που οδήγησαν στην 

ανέγερση πολλών βασιλικών την εποχή αυτή, φαινόµενο που συναντάται στο µεγαλύτερο µέρος 

του ελλαδικού χώρου, αλλά και σε άλλα σηµεία της αυτοκρατορίας. 

326 Με την παύση λειτουργίας του Μαντείου της ∆ωδώνης, είναι βέβαιο ότι η πόλη χάνει την 

οικονοµική αυτοδυναµία που αυτό της προσέφερε. 

327 Για το Βουλευτήριο πιθανολογείται ότι δέχθηκε βιοτεχνική εγκατάσταση από την ανεύρεση 

κοχυλιών παραγωγής πορφύρας. 

328 Για τις βασιλικές αυτές βλ. αντίστοιχα στις σ.169, 153κ.ε. και 117κ.ε. 

329 Για αρκετές σπουδαίες αρχαίες πόλεις της Ηπείρου, όπως η Γιτάνη και η Κασσώπη, δεν 

υπάρχουν επαρκή στοιχεία ότι εξακολούθησαν να κατοικούνται και την εποχή που εξετάζουµε. Η 

θεσπρωτική Ελέα σύµφωνα µε τα µέχρι σήµερα ευρήµατα επίσης δεν κατοικήθηκε και οι 

κάτοικοί της πιθανότατα προτίµησαν να εγκατασταθούν στο πεδινό τµήµα της περιοχής, όπου 

στη θέση "αεροδρόµιο" βρίσκεται η γνωστή τρίκογχη βασιλική της Παραµυθιάς, βλ. στη σ.168.  
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χωροταξικές αναδιαρθρώσεις. Αναµφισβήτητα σηµαντικότατες αλλαγές έγιναν 

όταν οι περισσότερες από αυτές οχυρώθηκαν µε νέα τείχη (πιθανότατα κατά τον 

5ο αιώνα), ενώ σε άλλες ενισχύθηκαν ή ανακαινίστηκαν οι παλαιές οχυρώσεις. 

Τα νέα αυτά τείχη περιόρισαν κατά πολύ την έκταση αρκετών πόλεων και 

κωµοπόλεων της αυτοκρατορίας330, µε χαρακτηριστικό παράδειγµα στην 

περίπτωση της Epirus Vetus, αυτό της Νικόπολης και του Αγχιασµού. 

Από ανασκαφικά ευρήµατα συνάγεται το συµπέρασµα ότι από τον 3ο έως 

τουλάχιστον και το α΄µισό του 5ου αιώνα υπήρχαν οι δυνατότητες ώστε κάποιοι 

από τους κατοίκους της επαρχίας να κτίζουν πολυτελείς οικίες-επαύλεις-

domus331, όπως το τρίκογχο κτίριο στο Βουθρωτό, το Βασιλόσπιτο ή Παλάτι 

στη Νικόπολη και η έπαυλη στη Φτελιά κοντά στην ακτή του Αµβρακικού 

κόλπου, κοινό χαρακτηριστικό των οποίων είναι οι περίστυλες αυλές και οι 

αψιδωτοί χώροι332. Τα ψηφιδωτά δάπεδα που αποκαλύφθηκαν στην έπαυλη του 

Μάνιου Αντωνίνου στη Νικόπολη και στις οικίες του Λαδοχωρίου Θεσπρωτίας 

είναι ενδεικτικά του βιοτικού επιπέδου των εύπορων πολιτών.  

Σύµφωνα λοιπόν µε µερικούς ερευνητές η αρχιτεκτονική των µεγάλων 

ιδιωτικών οικιών αυτής της εποχής απεικονίζει τις αλλαγές που υφίσταται η 

κοινωνία της Ηπείρου333. Την εποχή αυτή, καθώς τα τοπικά συµβούλια 

εγκαταλείπονται, λόγω της δυσκολίας ανεύρεσης πρόθυµων µελών να 

αναλάβουν τις λειτουργίες της πόλης, τοπικοί άρχοντες αντί να επιδίδονται σε 

                                        
330 Πολλές είναι οι πόλεις που αυτή την εποχή περιορίζεται το µέγεθός τους. Το γεγονός αυτό έχει 

ερµηνευθεί ποικιλοτρόπως. ∆εν αποκλείεται η µείωση αυτή να ήταν σχέδιο διοικητικής και 

στρατιωτικής πολιτικής της αυτοκρατορίας, που εφαρµόσθηκε ευρέως, χωρίς να αποκλείονται και 

οι οικονοµικοί λόγοι. Υπάρχουν ωστόσο και περιπτώσεις όπου δεν µειώθηκε η έκταση των 

πόλεων, όπως στην περίπτωση του Βουθρωτού και των Φιλίππων. Για την δεύτερη περίπτωση 

εκτενέστερα βλ. Provost 2001, σ.123-135. Για το Βουθρωτό βλ. εκτενέστερα στη σ.82κ.ε. 

331 Κατά τον S.P.Ellis την εποχή αυτή γενικά πλούσιοι κάτοικοι της αυτοκρατορίας κατασκεύαζαν 

πολυτελείς και µεγάλες οικίες, που συχνά έµοιαζαν µε ανεξάρτητες κοινότητες, βλ. Ellis 1988, 

σ.572κ.ε. και ιδιαίτερα στη σ.574, όπου ενδιαφέροντα στοιχεία που προέρχονται από το λόγο του 

Λιβανίου «Περί Πατρωνίας».  

332 Κατά τον Bowden (ο οποίος ακολουθεί την άποψη του Ellis) οι αψιδωτές αίθουσες ήταν 

αίθουσες ακρόασης, όπου ο άρχοντας υποδεχόταν τους υποδεέστερους και ενδεέστερους πολίτες, 

βλ. Bowden 2007, σ.56 κ.ε. 

333 Bowden 2007, σ.25κ.ε., ο οποίος στηρίζει την άποψη αυτή µε βάση τα λιγοστά παραδείγµατα 

από το Βουθρωτό και τη Νικόπολη, όπου όµως οι ανασκαφές ιδιωτικών οικιών είναι 

αποσπασµατικές. Αν και η άποψη του είναι δελεαστική, δεν πρέπει να ξεχνούµε ότι αντίστοιχες 

συµπεριφορές και πρακτικές υπήρχαν από τη ρωµαϊκή εποχή, περίοδο κατά την οποία 

χρονολογούνται οι αρχικές φάσεις του τρικόγχου ή Παλατιού του Βουθρωτού και του 

Βασιλόσπιτου ή Παλατιού στη ΝΙκόπολη. 
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κοινωφελή έργα, επενδύουν κυρίως στην κατασκευή πολυτελών ιδιωτικών 

συγκροτηµάτων. Από τις πολυτελείς αυτές κατοικίες -που επιτελούσαν το ρόλο 

της κοινωνικής προβολής και ισχύος- οι άρχοντες ασκούσαν ένα είδος 

πατρωνίας (στοιχείο της υστερορωµαϊκής κοινωνίας, µε ισχυρές καταβολές από 

τη ρωµαϊκή περίοδο) στις ασθενέστερες τάξεις334. Οι αψιδωτοί χώροι που έχουν 

ανευρεθεί σ’αυτές και έχουν ταυτιστεί µε αίθουσες ακρόασης, εξυπηρετούσαν 

τους σκοπούς της κοινωνικής προβολής και τις επίδειξης εξουσίας των 

ιδιοκτητών τους. Αυτό είναι τεκµηριωµένο για άλλες περιοχές της Μεσογείου335 

και πιστεύεται ότι και στην Ήπειρο συνέβαινε κάτι αντίστοιχο, αν και δεν 

υπάρχουν ακόµη αρκετά στοιχεία να το τεκµηριώνουν.  

Οι κάτοικοι της επαρχίας εξακολουθούσαν να πηγαίνουν στα λουτρά. 

Το µεγάλο λουτρό της Παλαιόπολης στην Κέρκυρα (πιν.43α), η λειτουργία του 

οποίου συνεχίστηκε και κατά τη διάρκεια του 6ου αιώνα, είναι ενδεικτική336. 

Λουτρά που χρονολογούνται στον 4ο και τον 5ο αιώνα βρέθηκαν και κάτω από 

το Βαπτιστήριο του Βουθρωτού (πιν.22α), δεν είναι όµως βέβαιο ότι ανήκαν σε 

ιδιωτική οικία ή ήταν δηµόσια337. Λουτρά υπήρχαν και σε ιδιωτικές κατοικίες, 

όπως η έπαυλη του Μάνιου Αντωνίνου (πιν.19α), το Βασιλόσπιτο, τα λεγόµενα 

«Λουτρά της Κλεοπάτρας»338 στη Νικόπολη κ.ά. Στην ίδια πόλη οι Μεγάλες ή 

Κεντρικές Θέρµες δέχονται επισκευές και προσθήκες, πιθανότατα την ίδια 

εποχή339. Χαρακτηριστικές ωστόσο είναι οι περιπτώσεις των λουτρών που 

ανασκάφτηκαν κοντά στους ∆ραµεσιούς340 (πιν.34β,γ) (πιθανότατα ανήκε σε 

αγροτική έπαυλη-villa rustica) και στο Λαδοχώρι, όπου πολλές από τις οικίες 

αυτής της εποχής, που έχουν ανασκαφεί διέθεταν λουτρικές εγκαταστάσεις341 

(πιν.25γ).  

                                        
334 Τζαναβάρη 2003, σ.44 

335 Ellis 1988, σ.565-78. 

336 Α∆ 49(1994), Β1, Χρονικά, σ.413-20 (Κρέκα-Αλεξανδρή). 

337 Ceka 1999, σ.46κ.ε., εικ.33. 

338 ∆εν είναι πιστοποιηµένη η ταύτιση του κτιρίου µε λουτρό. Αρκετά στοιχεία δείχνουν ότι γύρω 

στον 4ο αιώνα δέχθηκαν επισκευές και µετατροπές οι εσωτερικοί του χώροι, βλ. Pierrepont-White 

1986-7, σ.309κ.ε, εικ.10,11, όπου και σχέδια της κάτοψης του κτιρίου, που δεν έχει ερευνηθεί 

ανασκαφικά. Ενδιαφέρον πάντως παρουσιάζουν οι οµοιότητες της κάτοψής του µε αυτή του 

Βαπτιστηρίου που αποκαλύφθηκε βόρεια της Βασιλικής Β. Το ψηφιδωτό δάπεδο που 

αποκαλύφθηκε χρονολογήθηκε στον 4ο αιώνα, ενώ διακρίνονται επίσης και άλλες επισκευές. 

339 Ζάχος, Καλπάκης, Καππά, Κύρκου 2008, σ.126-129. 

340 Βλ. στη σ.127κ.ε.  

341 Βλ. στη σ.91κ.ε. Οι λουτρικές εγκαταστάσεις όχι µόνο σε αστικές περιοχές, αλλά και σε 

αγροικίες αναµφίβολα απαιτούσαν υψηλό κόστος συντήρησης και λειτουργίας. 
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Οι αγρεπαύλεις342 ήταν περίπλοκα (λιγότερο ή περισσότερο) 

συγκροτήµατα, οργανωµένα ανάλογα µε την κοινωνική τάξη και την οικονοµική 

ευχέρεια των ιδιοκτητών τους. Πολλές από αυτές αποτελούσαν τη µόνιµη 

κατοικία των γαιοκτηµόνων343, ενώ άλλες ήταν κατοικίες που εξυπηρετούσαν 

κυρίως τις ανάγκες του αγροκτήµατος. Στην περιοχή έχουν ανασκαφεί ή 

εντοπιστεί αρκετές αγρεπαύλεις, όπως αυτή στην Καστροσυκιά (στη µονή της 

Αγίας Πελαγίας), στα Ριζά και µια άλλη τρίτη στη Στρογγυλή344, κοντά στην 

ακτή του Αµβρακικού κόλπου, όπου η κύρια κατοικία διακρίνεται για την 

πολυτέλεια των ψηφιδωτών δαπέδων της. Γύρω της έχουν βρεθεί εγκαταστάσεις 

ελαιοτριβείων και διάφορα άλλα κτίσµατα. 

Οι συνθήκες διαβίωσεις των απλών ανθρώπων της επαρχίας ήταν 

αναµφίβολα διαφορετικές. Οι ανασκαφές που γίνονται στον µικρό οικισµό του 

Λαδοχωρίου (κάτω από εξαιρετικά άσχηµες συνθήκες, λόγω του υψηλού 

υδροφόρου ορίζοντα) έχουν αποδώσει πολλά ευρήµατα κυρίως καθηµερινής 

χρήσης, όχι όµως και αρκετές πληροφορίες για τη χωροθέτησή τους ή την 

κοινωνική οργάνωση του οικισµού. Οι οικίες που έχουν ανασκαφεί –αν και 

µέχρι στιγµής δεν έχουµε ολοκληρωµένη την κάτοψη µιας οικίας- είχαν αρκετά 

δωµάτια, πολλά από τα οποία έφεραν ψηφιδωτά δάπεδα345. 

Στα τέλη του 6ου-7ου αιώνα παρατηρείται µια σταδιακή παρακµή και 

υποβάθµιση των παραδοσιακών αστικών οικισµών, εµφανίζονται νέοι 

οχυρωµένοι οικισµοί που χρησιµοποιούν σε µεγάλο βαθµό οικοδοµικό υλικό 

από παλαιότερα µνηµεία. Η µετεξέλιξη αυτή συνδέεται µε την παρακµή 

βιοτεχνικών κέντρων παραγωγής του εµπορίου µακρινών αποστάσεων, αλλαγές 

οι οποίες γίνονται πιο αισθητές τον 7ο αιώνα346. Κατά µια άλλη άποψη οι παλιές 

πόλεις έχασαν τη σηµασία τους, γιατί πλέον δεν εξυπηρετούσαν τις ανάγκες του 

συστήµατος διοίκησης της αυτοκρατορίας, ενώ δεν αποκλείεται κάποιες από 

αυτές να αποτέλεσαν µέρος ενός σχεδίου κρατικής προστασίας του πληθυσµού 

της αυτοκρατορίας, απέναντι στις βαρβαρικές επιδροµές. Στην τελευταία 

περίπτωση εντάσσεται η πρωτοβουλία του Ιουστινιανού να µεταφέρει την έδρα 

                                        
342 Γενικά βλ. Τζαναβάρη 2003, σ.47κ.ε. 

343 Πιθανότατα η έπαυλη στην Καστροσυκιά να ήταν µια ανάλογη περίπτωση, βλ. Katsadima, 

Angeli 2001, σ.94κ.ε. 

344 Για την αγρέπαυλη στη Στρογγυλή βλ. στη σ.121-122, όπου και η σχετική βιβλιογραφία 

345 Ειδικότερα για τις οικίες που έχουν ανασκαφεί στο Λαδοχώρι βλ. στη σ.91κ.ε. Ανερµήνευτη 

παραµένει για την ώρα η ηµικυκλική λίθινη υπερύψωση που βρέθηκε στην µε ψηφιδωτά 

αίθουσα οικίας, που ανασκάφηκε στο οικόπεδο Προκόπη στο Λαδοχώρι (πιν.25α). 

346 Γενικότερα βλ. Dunn 1994, σ. 60κ.ε.  
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κάποιων πόλεων, όπως η Φωτική και η Φοινίκη, οι οποίες δεν παρείχαν 

ασφάλεια στους κατοίκους τους και να κατασκευάσει φρούρια σε γειτονικά 

υψώµατα. 

Με εξαίρεση τη Νικόπολη, το Βουθρωτό, τον Αγχιασµό και τον οικισµό 

στο Λαδοχώρι ελάχιστα είναι γνωστά για την πολεοδοµική οργάνωση των άλλων 

παλαιοχριστιανικών πόλεων της επαρχίας που εξετάζουµε.  

 

Νικόπολη 

 

Προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι βαρβαρικές επιθέσεις του 4ου αι., οι 

οποίες συνεχίστηκαν και τον 5ο αιώνα, µε σηµαντικότερες αυτές των Βανδάλων 

το 467 και 474/5, η Νικόπολη οχυρώθηκε µε νέα τείχη347, τα οποία 

ενισχύθηκαν τον 6ο αιώνα από τον Ιουστινιανό348 (πιν.12). Η έκταση της 

παλαιοχριστιανικής εντός των τειχών πόλης περιορίστηκε349, περίπου στο 1/5 

της ρωµαϊκής, γύρω στα 27,48 εκτάρια350, αντί των 150 της ρωµαϊκής, 

αποκλείοντας εκτός τειχών µια σειρά µεγάλων δηµόσιων και ιδιωτικών κτιρίων, 

όπως το Ωδείο (πιν.13α) και η έπαυλη του Μάνιου Αντωνίνου. Η ανέγερση των 

τειχών διαίρεσε τον αστικό ιστό σε δύο µέρη· την εκτός και την εντός των νέων 

τειχών πόλη, αλλάζοντας σηµαντικά τη δοµή της. Τα δύο σκέλη (νότιο και 

δυτικό) της νέας οχύρωσης είναι σχεδόν ευθυγραµµισµένα (µε µικρή απόκληση 

στη δυτική πλευρά) (πιν.12, 14α) και οικοδοµήθηκαν πάνω σε σηµαντικούς 

οδικούς άξονες της ρωµαϊκής πόλης. Το νότιο κτίστηκε παράλληλα της 

κεντρικής λεωφόρου Decumanus Maximus, που είχε κατεύθυνση από 

ανατολικά προς δυτικά, και το δυτικό παράλληλα και εξωτερικά του Cαrdo 

Maximus351, ο οποίος κατευθυνόταν από βορρά προς νότο. Στην ανατολική και 

                                        
347 Σύµφωνα µε την επικρατέστερη άποψη. Η περίµετρος των τειχών φτάνει περίπου τα 1,7χλµ. 

348 Προκόπιος, Περί κτισµάτων IV, 1.37. Για τα παλαιοχριστιανικά τείχη της πόλης βλ. 

Hellenkemper 1987, σ.243κ.ε. Gregory 1987, σ.253κ.ε. Wozniak 1987, 263-267, Κεφαλλωνίτου 

2001, σ.3κ.ε. Snively 2007, σ.739-749. Κεφαλλωνίτου 2007, σ.299-305. Επίσης βλ. στη 

σ.271κ.ε. και 419κ.ε. 

349 Χαρακτηριστικό είναι επίσης και το παράδειγµα της Βύλλιδος, πόλη της επαρχίας της Νέας 

Ηπείρου, όπου η πόλη του 6ου αιώνα µειώθηκε στα 11 εκτάρια αντί  των 30 εκταρίων της 

αρχικής.  

350 Ζάχος 2007, σ. 276. 

351 Ζάχος 2007, σ. 288-90, σηµ.74, σχ. 7, 9. Ο Cαrdo Maximus στην προέκτασή του κατέληγε 

βόρεια στο Θέατρο και νότια πιθανότατα στο λιµάνι Βαθύ. Γενικότερα για το δρόµο αυτό επίσης 

βλ. Ανδρέου 2007, σ. 241κ.ε. 
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βόρεια πλευρά διατηρήθηκε η ρωµαϊκή οχύρωση352, που είχε παλαιότερα 

επισκευαστεί (πιθανότατα κατά τον 3ο ή 4ο αιώνα), όπως απέδειξαν πρόσφατες 

έρευνες. Τα παλαιοχριστιανικά τείχη στις πλευρές αυτές κτίστηκαν πάνω στην 

προϋπάρχουσα ρωµαϊκή οχύρωση. 

Τα παλαιοχριστιανικά τείχη της Νικόπολης είναι εντυπωσιακά και 

σώζονται σήµερα σε αρκετό ύψος, που σε αρκετές περιπτώσεις φτάνει περίπου 

12µ. (πιν.14β). Έχουν πλάτος περίπου 2,30µ. και ενισχύονται από πολλούς 

πύργους (πιν.14α, 15α). Το νότιο σκέλος φέρει τρεις τύπους πύργων: 

ορθογώνιους, τριγωνικούς, πεταλοειδείς που εναλλάσσονται (πιν.16α-γ). 

Συνολικά υπάρχουν 12 πύργοι, µε µεσοπύργια διαστήµατα 33 µέτρων. Η 

νοτιοανατολική γωνία τους ενισχύεται µε έναν πολυγωνικό πύργο353, ενώ ένας 

άλλος κυκλικός υπάρχει στη νοτιοδυτική γωνία. Το δυτικό σκέλος επίσης 

ενισχύεται µε 16 πύργους (11 ορθογώνιους, 2 κυκλικούς και 3 πεταλοειδείς, 

δύο από τους οποίους προστάτευαν την κεντρική πύλη (πιν.15δ)).   

Τα µεσοπύργια διαστήµατα ποικίλουν από 27µ. έως και 42µ. και δεν 

παρουσιάζουν κανονικότητα ή συµµετρία. Παρατηρείται µια ανοµοιογένεια 

στην ανέγερση του νότιου και δυτικού σκέλους του τείχους. Το νότιο 

χαρακτηρίζεται από κανονικότητα και αρτιότερο σχεδιασµό, σε αντίθεση µε το 

δυτικό, όπου παρατηρείται ασυµµετρία και προχειρότητα, ενδεχοµένως λόγω 

της έκτακτης ανάγκης αποπεράτωσής του354. Θα πρέπει να επισηµανθεί η 

χρήση του άφθονου οικοδοµικού υλικού στη νότια πλευρά, που προέρχεται 

από ρωµαϊκά κτίρια αλλά και στο βόρειο σκέλος των τειχών της Νικόπολης, στο 

οποίο παρατηρούνται µεταγενέστερες επισκευές και συγκεκριµένα στο δυτικό 

του άκρο355. 

                                        
352 Η περίµετρος της ρωµαϊκής οχύρωσης, περίπου 4,7χλµ., ακολουθεί µια ακανόνιστη πορεία. 

Στη δυτική πλευρά η πορεία του τείχους συµπίπτει µε αυτή του υδραγωγείου, ενώ στο 

νοτιοανατολικό άκρο του κάνει µια κλειστή στροφή, προκειµένου να συµπεριλάβει και το ύψωµα 

όπου αργότερα κτίστηκε η Βασιλική ∆. Γενικότερα για τη ρωµαϊκή οχύρωση βλ. Α∆ 55(2000), 

σ.564κ.ε. 

353 Κοντά στον πύργο αυτό ανοίγεται µικρή πυλίδα. 

354 ∆εν αποκλείεται βεβαίως αυτό να σχετίζεται µε την εργασία των διαφορετικών συνεργείων που 

εργάζονταν πιθανότατα ταυτόχρονα στην κατασκευή του. 

355 βλ. Α∆ 52(1997), Χρονικά, Β2, σ. 579 κ.ε. (Κ.Ζάχος–Α.Γεωργίου). Επισκευές έχουν εντοπιστεί 

και στην περιοχή των Νυµφαίων κοντά στη δυτική ρωµαϊκή πύλη. Επίσης για επισκευές τειχών 

βλ. Α∆ 44(1989), Χρονικά, σ.265. Η εσπευσµένη τείχιση των τοξοστοιχιών του υδραγωγείου στα 

δυτικά της πόλης είχε παρατηρηθεί από τον Α.Φιλαδελφέα, βλ. Φιλαδελφεύς 1913, σ.91. 
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Χαρακτηριστικοί είναι οι µεγάλοι ασβεστολιθικοί δόµοι στη βάση των 

τειχών (πιν.15β,δ), ενώ αξιοµνηµόνευτες είναι οι διακοσµητικές προθέσεις356, 

που είναι κυρίως εµφανείς στα γείσα που τοποθετούνται στις γενέσεις των 

καµαρών, όπου έχουν χρησιµοποιηθεί κυρίως σπόλια. Μερικά από αυτά έχουν 

συζητηθεί αρκετά από τους ερευνητές, πολλοί από τους οποίους µε βάση το 

υλικό αυτό προσπάθησαν να χρονολογήσουν την οχύρωση357. Στο πάνω µέρος 

των τειχών και πίσω από τις επάλξεις που δεν σώζονται, διαµορφώνονταν 

διάδροµος κυκλοφορίας των υπερασπιστών, η πρόσβαση στον οποίο γίνονταν 

µε κλιµακοστάσια, πολλά από τα οποία διατηρούνται και σήµερα (πιν.14β). 

Στη δυτική πλευρά ανοίγεται η κεντρική είσοδος, η οποία σύµφωνα µε 

αρκετούς ερευνητές λανθασµένα ταυτίστηκε µε τη γνωστή από την τοπική 

παράδοση Αραπόπορτα. Η πύλη πλαισιώνεται από δύο εντυπωσιακούς 

πεταλοειδείς, τριώροφους πύργους (πιν.15δ), οι οποίοι πιθανότατα ενώνονταν 

µε ένα θολωτό πέρασµα, που διαµορφώνονταν εσωτερικά του τείχους πάνω από 

την είσοδο. Μια άλλη µικρότερη πύλη –γνωστή ως Ωραία Πύλη- βρίσκεται στη 

νότια πλευρά, σε µικρή απόσταση από τη Βασιλική Α, ενώ µια µικρότερη 

πυλίδα εντοπίστηκε κοντά στο γωνιακό ΝΑ πύργο358. Πύλη µε διάφορες 

επισκευές υπήρχε στην ανατολική και βόρεια πλευρά του τείχους359. Η 

τελευταία σύµφωνα µε µια πρόσφατη µελέτη είναι η γνωστή Αραπόπορτα360. 

Η νέα οχύρωση της Νικόπολης χρονολογείται γενικά στο β΄µισό του 5ου 

αιώνα361 και κατά την επικρατέστερη άποψη κατασκευάστηκε µετά την 

                                        
356 Απέναντι από τη Βασιλική Β΄ διακρίνονται στα τείχη µεγάλοι πλίνθινοι σταυροί. 

357 Hellenkemper 1987, σ.243κ.ε., ο οποίος χρονολογεί στα µέσα του 5ου αι. ένα µαρµάρινο 

επίθηµα των µέσων του 5ου αιωνα, που βρίσκεται σε έναν πύργο του τείχους, και το θεωρεί ως 

terminus post quem για την κατασκευή τους. Για το ανάγλυφο αυτό µέλος, αλλά και άλλα που 

εντοπίσαµε στα τείχη, που κατά την άποψή µας χρονολογούνται στα µέσα του 6ου βλ. στη  

σ.271κ.ε. και σ.420κ.ε. 

358 Ο Bowden λανθασµένα αναφέρει ότι η οχύρωση της Νικόπολης δεν διέθετε αρκετές πύλες και 

συνεπώς η επικοινωνία µεταξύ των διαφορετικών τµηµάτων της πόλης θα ήταν δύσκολη, βλ. 

Bowden 2003, σ.96.  

359 Pierrepont-White 1986-7, σ.301κ.ε. 

360 Για την ορθή ταύτιση της πύλης βλ. Ν.Καράµπελας, Ο Ιταλός πολιτικός Francesco 

Guicciardini στην Πρέβεζα και τη γύρω περιοχή, Ηπειρωτών Κοινόν, 1(2005), σ.72-73 και 

σηµ.28. 

361 Hellenkemper 1987, σ.243κ.ε. Κατά τον Bowden οι οχυρώσεις της Νικόπολης, του 

Βουθρωτού και του Αγχιασµού θα πρέπει να χρονολογηθούν στο β΄ µισό του 5ου αιώνα, βλ. 

Bowden 2003, σ.85κ.ε., αν και τα τείχη του Βουθρωτού σύµφωνα µε την τελευταία µελέτη 
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κατάληψή της από τους Βανδάλους το 475/5362, µολονότι οι πηγές δεν δίνουν 

πληροφορίες για την έκταση των καταστροφών. Αν η παραπάνω χρονολόγηση 

είναι σωστή, τότε θα πρέπει να υποθέσουµε ότι έως την εποχή αυτή τα ρωµαϊκά 

τείχη, που όπως προαναφέρθηκε δέχθηκαν επισκευές κατά τον 3ο-4ο αιώνα, 

παρείχαν ασφάλεια στον πληθυσµό της πόλης. Μια άλλη άποψη τοποθετεί την 

ανέγερσή τους στο α΄ µισό του 5ου αιώνα, συνδέοντάς την µε την αµυντική 

πολιτική του Θεοδοσίου Β΄ και των διαδόχων του για την οχύρωση του 

Ιλλυρικού363. Τέλος σε µια διαφορετική χρονολόγηση, ότι τα τείχη είναι 

πιθανότατα έργο του Ιουστινιανού, συγκλίνουν οι παρατηρήσεις µας για τα 

εντειχισµένα πεσσόκρανα (αριθ.66, 66Α, 67), µε τον ανάγλυφο διάκοσµο που 

εξετάζουµε στον κατάλογό µας364. Οπωσδήποτε το παραπάνω απαιτεί καλύτερη 

τεκµηρίωση. Εάν ωστόσο η άποψή µας αυτή δεν είναι απόλυτα σωστή, η 

οψιµότερη χρονολόγηση των αναγλύφων του τείχους, τεκµηριώνει αναµφίβολα 

µια επισκευή τους στα µέσα του 6ου αιώνα. 

Έχει προαναφερθεί ότι για την κατασκευή των τειχών χρησιµοποιήθηκαν 

αρκετά σπόλια, γεγονός που προϋποθέτει καταστροφή αρκετών και 

ενδεχοµένως σηµαντικών κτιρίων της πόλης365. Σπόλια έχουν επίσης 

χρησιµοποιηθεί και κατά την επισκευή του βόρειου σκέλους366, (πίν. 15γ) το 

οποίο δηµιουργεί µια τεθλασµένη γραµµή (πιν.15α) και ουσιαστικά εδράζεται 

στο προϋπάρχον ρωµαϊκό τείχος.  

Η παλαιοχριστιανική πόλη (το περιτειχισµένο τµήµα της) διατήρησε σε 

γενικές γραµµές το ίδιο οδικό σύστηµα367, άποψη η οποία επιβεβαιώνεται 

έµµεσα και από την ανέγερση των Βασιλικών Α, Β και πιθανότατα ΣΤ368.  

                                                                                                                 
χρονολογήθηκαν την εποχή του Αναστασίου, βλ. Andrews, Bowden, Gilkes, Martin, 2004, 

σ.126κ.ε. 

362 Χρυσός 1981, σ.52-53. Gregory 1987, σ.253κ.ε. Wozniak 1987, σ.263κ.ε. 

363 Bowden 2003, σ.93κ.ε. 

364 Βλ. στη σ.271 κε. Και σ.420κε.  

365 Με την ανέγερση των παλαιοχριστιανικών τειχών ασφαλώς κάποια από τα υπάρχοντα κτίρια, 

τουλάχιστον εξωτερικά των τειχών, θα πρέπει να κατεδαφίστηκαν, ωστόσο είναι δύσκολο να 

προσδιοριστεί το µέγεθος των αλλαγών που συντελέστηκαν στον αρχικό πολεοδοµικό ιστό της 

πόλης. 

366 Κατά την Κεφαλλωνίτου πρόκειται για επισκευή που δέχθηκε το τείχος την εποχή του 

Ιουστινιανού, βλ. Κεφαλλωνίτου 2007, σ.302. Μεταξύ των σπολίων υπάρχουν πολλοί σφόνδυλοι 

κιόνων. 

367 Η ρωµαϊκή πόλη ήταν οργανωµένη µε ένα δίκτυο δρόµων, που ήταν παράλληλοι στην Cardo 

Maximus και Decumanus Maximus και τη διαιρούσαν σε ορθογώνιες νησίδες. Γενικά για την 

πολεοδοµία της ρωµαϊκής πόλης βλ. Ανδρέου 2007, σ.231κ.ε. και Ζάχος 2007, σ.273κ.ε. 
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Το δίκτυο των δρόµων ήταν εξαρτηµένο από τις δύο διασταυρούµενες 

κεντρικές λεωφόρους την Decumanus Maximus µε κατεύθυνση ανατολής – 

δύσης και την Cαrdo Maximus µε κατεύθυνση βορρά-νότου369(πιν.17α). Η 

θέση της Decumanus Maximus, η οποία διέσχιζε το κεντρικό τµήµα της 

ρωµαϊκής πόλης, έχει επιβεβαιωθεί και ανασκαφικά και ένα µέρος της 

ακολουθείται από το νότιο σκέλος του παλαιοχριστιανικού τείχους370. Ένα 

τµήµα της λεωφόρου (πιν.17β) αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια ανασκαφών 

κοντά στην Ωραία Πύλη371. Ο ίδιος δρόµος κατέληγε δυτικά στο µεγάλο 

Νυµφαίο και ανατολικά η επέκτασή του έξω από τα παλαιοχριστιανικά τείχη 

οδηγούσε στην περιοχή της Ανάληψης372. Η Cardo Maximus ταυτίζεται εν 

µέρει µε την πορεία του δυτικού σκέλους του τείχους373, ενώ η βόρεια και νότια 

απόληξη της κεντρικής αυτής αρτηρίας δεν έχει διερευνηθεί ανασκαφικά. Μια 

άλλη άποψη τεκµηρίωνε τη θέση της δυτικότερα και τη συσχέτιζε µε τη βόρεια 

ρωµαϊκή πύλη374.  

 Λιγοστές ενδείξεις προσδιορίζουν τις θέσεις των άλλων δευτερευουσών 

οδών (cardines), που ήταν σε χρήση και µετά την οχύρωση της 

παλαιοχριστιανικής πόλης. ∆υτικά της Βασιλικής Α διέρχεται ένας από τους 

οδικούς άξονες της πόλης. Πρόκειται για έναν πλακοστρωµένο δρόµο375 

(πιν.17β), που ξεκινούσε από την κεντρική νότια πύλη (Ωραία Πύλη), 

                                                                                                                 
368 Από τη Βασιλική ΣΤ΄ έχει ανασκαφεί µόνον η αψίδα της η οποία δείχνει οψιµότερη 

κατασκευή. 

369 Ζάχος 2007, σ.283. 

370 Ανδρέου 2007, σ.240κ.ε. και Ζάχος 2007, σ.288. Ένα τµήµα του ίδιου δρόµου είχε 

εντοπιστεί παλαιότερα κοντά στο παλαιό Μουσείο της Νικόπολης, βλ. Α∆ 28 (1973), Χρονικά, 

σ.404 (Ι. Βοκοτοπούλου). 

371 Ζάχος 2007, σ.288. 

372 Όπου και ο οµώνυµος ναός για τον οποίο βλ. Φιλαδελφέας 1914α, σ.249κ.ε. 

373 Ανδρέου 2007, σ.241κ.ε. και Ζάχος 2007, σ.290.  

374Κατά την άποψη αυτή η βόρεια µνηµειακή πύλη και τα πολυτελή ταφικά µνηµεία που 

υπάρχουν εκεί κοντά υποδεικνύουν πιθανότατα τον άξονα του cardo maximus, που ήταν 

ευθυγραµµισµένος µε το µνηµείο του Αυγούστου. Γενικότερα Ζάχος 2001, σ.29. Ωστόσο ο ίδιος 

σε νεότερη µελέτη του αναιρεί την άποψη αυτή, βλ. Ζάχος 2007, σ.289, σηµ.74. 

375 Το οδόστρωµα καλύπτεται από ασβεστολιθικές πλάκες και πιθανόν πρόκειται για πεζόδροµο, 

βλ. Ζάχος 2007, σ.290. ∆εν αποκλείεται να προϋπήρχε, αφού είναι παράλληλος µε άλλον κάθετο 

δρόµο ή να διανοίχτηκε όταν κατασκευάστηκε η «Ωραία» Πύλη για να παρέχει µια κατευθείαν 

πρόσβαση στην πόλη και κυρίως στη Βασιλική Α. Στα τέλη του 6ου αιώνα πάντως πολλά αλλάζουν 

στην περιτειχισµένη πόλη, αφού βόρεια της «Ωραίας» Πύλης και πάνω στο οδόστρωµα 

εντοπίστηκαν αρχιτεκτονικά λείψανα και στρώµα καταστροφής, το οποίο χρονολογείται στα τέλη 

του 6ου-αρχές 7ου, από µια φόλλι πιθανότατα της εποχής του αυτοκράτορα Τιβερίου.  
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διασταυρώνονταν µε τη Decumanus Μaximus, περνούσε στα δεξιά της 

βασιλικής (πιν.18α,γ) και αριστερά του Βασιλόσπιτου, και µε αρκετή 

κατωφέρεια, οδηγούσε στο µεγάλο Νυµφαίο-Βαγένια (πιν.18α-γ), την πηγή376 

και στις Μεγάλες Θέρµες που βρίσκονται σε χαµηλότερο επίπεδο377. Ένας 

παράλληλος στον προαναφερθέντα δρόµο έχει σχετικά πρόσφατα ανασκαφεί 

δυτικά (πιν.17γ). Είναι επίσης πλακοστρωµένος µε φαρδύ και ψηλό πεζοδρόµιο 

στην ανατολική του πλευρά378.  

Ένας άλλος δρόµος εντοπίζεται δυτικά της Βασιλικής Β379, το 

οικοδοµικό συγκρότηµα της οποίας φαίνεται ότι γενικότερα ευθυγραµµίζεται µε 

τον οδικό αυτό άξονα, ο οποίος κατέληγε στη βόρεια πύλη του τείχους. Ένας 

άλλος οδικός άξονας φαίνεται ότι διέρχονταν νότια της βασιλικής και έχει εν 

µέρει τεκµηριωθεί και ανασκαφικά380. Από το σύµπλεγµα των cardines και 

decumani της ρωµαϊκής Νικόπολης που έχουν αναγνωριστεί, οι 

προαναφερόµενες ήταν µε αρκετή βεβαιότητα σε χρήση και κατά την 

υστερορωµαϊκή περίοδο, σε αντίθεση µε κάποιες άλλες που πρέπει να 

καταργήθηκαν, όπως στην περίπτωση της τρίτης οδού ανατολικά της Cardo 

Maximus381, η οποία θα πρέπει να έπαψε να βρίσκεται σε λειτουργία, αφού σε 

τµήµα της κτίστηκε η Βασιλική Β΄.  

                                        
376 Την πηγή αναφέρει ο Leake (Leake 1835, I, σ.189). Πλησίον της έχει από παλαιά ανευρεθεί 

τµήµα πλακόστρωτης οδού, βλ. Σωτηρίου 1937, σ.83. 

377 Για το δρόµο αυτό (τέταρτο ανατολικά του cardo maximus) βλ. Ανδρέου 2007, σ.246, η οποία 

έχει διατυπώσει την άποψη ότι τα αναθηµατικά βάθρα δηµόσιου χαρακτήρα που έχουν έρθει στο 

φως µεταξύ των παλαιοχριστιανικών τειχών, Βασιλικής Α και «Βασιλόσπιτου», προέρχονται από τα 

δηµόσια οικοδοµήµατα που υπήρχαν εκεί και στη συµβολή της οδού µε τη decumanus 

maximus, βεβαίως πριν την ανέγερση των παλαιοχριστιανικών τειχών. 

378 Σε σηµείο του δρόµου, στο ύψος περίπου του «Βασιλόσπιτου», βρέθηκε κρήνη που έφερε 

ωραίο ψηφιδωτό διάκοσµο διανθισµένο µε όστρεα. Η κρήνη καταλαµβάνει µέρος του δρόµου, βλ. 

Ε.Παυλίδης, Ε,Κλειδάς, Κ.Παπαβασιλείου, Το µικρό Νυµφαίο στη Νικόπολη, Πρακτικά 

Επιστηµονικής συνάντησης προς τιµήν της Α.Ντούζουγλη και του Κ.Ζάχου Νοέµβριος 2012 (υπό 

έκδοση). 

379 Παπαδοπούλου 2007, σ.623κ.ε., η διέλευση της οποίας µπροστά από το αίθριο της βασιλικής 

έχει τεκµηριωθεί ανασκαφικά και ένα µέρος της ήταν στεγασµένο. Επίσης βλ. Ανδρέου 2007, 

σ.245, η οποία θεωρεί ότι πρόκειται για τον πρώτο δρόµο ανατολικά της του cardo maximus. Η 

οδός αυτή ταυτίζεται κατά ένα µέρος µε την εθνική οδό Ιωαννίνων–Πρεβέζας, που διέρχεται και 

σήµερα πολύ κοντά στη δυτική πλευρά της βασιλικής.  

380 Παπαδοπούλου 2007, σ.627. 

381 Ανδρέου 2007, σχ.12. 
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Οι περισσότεροι από τους αποκαλυφθέντες δρόµους είναι πλακοστρωµένοι και 

πιθανότατα εφοδιασµένοι µε δίκτυο αποχέτευσης382.  

Παρά τις σχετικά πρόσφατες µελετές, ελάχιστα πράγµατα γνωρίζουµε για 

τη χωροταξική οργάνωση της παλαιοχριστιανικής Νικόπολης, αφού οι 

ανασκαφές είναι αποσπασµατικές και οι πηγές λιγοστές383. Η πόλη παραµένει 

άγνωστη στην οργάνωση των διαφόρων λειτουργιών της. Τον 4ο αιώνα, εκτός από 

τις επισκευές των ρωµαϊκών τειχών που προαναφέρθηκαν και τις οποίες δεν 

είµαστε σε θέση να συνδέσουµε µε κάποιο σηµαντικό γεγονός, πιστεύεται ότι 

για κάποιο διάστηµα συνέχιζε να λειτουργεί το µνηµείο του Αυγούστου, όπως 

αποδεικνύεται από την ανασκαφική έρευνα384. Η πόλη διέθετε δύο λιµάνια, 

γνωστά από τις φιλολογικές πηγές, ένα στο Ιόνιο πέλαγος (αρχαίος Κόµαρος)385, 

κοντά στο σηµερινό οικισµό του Μύτικα και το δεύτερο στον όρµο Βαθύ386 

(πιν.4), στον Αµβρακικό κόλπο. Ένα τρίτο λιµάνι πιθανότατα υπήρχε στη θέση 

της σηµερινής λιµνοθάλασσας Μάζωµα (πιν.4), το οποίο πιθανότατα 

εξυπηρετούσε το εµπόριο και την επικοινωνία µε την ηπειρωτική ενδοχώρα. Η 

γεωµορφολογία του σήµερα έχει αλλάξει αρκετά, αφού η περιοχή έχει δεχθεί 

τις αλλεπάλληλες προσχώσεις του ποταµού Λούρου387. Ωστόσο οι ανάγκες 

ελλιµενισµού εµπορικών και πολεµικών πλοίων θα πρέπει να µειώθηκαν 

σταδιακά, ιδιαίτερα µετά την ίδρυση της Κωνσταντινούπολης και την αλλαγή 

του κέντρου βάρους της αυτοκρατορίας. Αυτό επέφερε παράλληλη µείωση της 

οικονοµικής ευρωστίας της Νικόπολης. Το υδραγωγείο της πόλης388 -που 

                                        
382 Όπως ο µεγάλος κτιστός αγωγός που ανασκάφθηκε κάτω από την Στοά–∆ρόµο που βρέθηκε 

δυτικά της Βασιλικής Β, βλ. Παπαδοπούλου 2007, σ.625. 

383 Λιγοστές είναι οι πληροφορίες που αντλούνται από τον πανηγυρικό του Cl.Mammertinus, βλ. 

Χρυσός 1981, σ.22. Επίσης βλ. παραπάνω στη σ.59κ.ε. 

384 Ζάχος 2001, σ.76-77. Η ανασκαφή του µνηµείου έφερε στο φως νοµίσµατα και κεραµική του 

4ου αιώνα, µε βάση τα οποία ο ανασκαφέας θεωρεί ότι αυτό ήταν σε λειτουργία και την εποχή 

αυτή, λειτουργία την οποία συνδέει µε τον αυτοκράτορα Ιουλιανό. Ο Ζάχος, από την κακή 

κατάσταση του γλυπτού διακόσµου, διαπιστώνει θρησκευτικό φανατισµό, στον οποίο αποδίδει την 

καταστροφή του µνηµείου. 

385 Στράβων 7.7.5. 

386 Αναφέρεται η ύπαρξή του από τον Στράβωνα, ο οποίος όµως αγνοούσε το όνοµά του, αφού δεν 

τον κατονοµάζει. Επίσης βλ. Leake 1835, I, σ.195-6. Hammond 1967, σ.48. 

387 Ανδρέου 2007, σ.233-234 και Ζάχος 2007, σ.274. 

388 Ανδρέου 2007, σ.235κ.ε. και σχ.3, όπου η διαδροµή του αγωγού. Η πρώτη κατασκευαστική 

φάση του υδραγωγείου κατά την επικρατέστερη άποψη τοποθετείται χρονικά την εποχή του 

Αυγούστου. Επίσης βλ. Doukellis, Dufaure, Fouache 1995, σ.209-233, όπου και άλλη σχετική 
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έφερνε νερό στην πόλη από τις πηγές του ποταµού Λούρου, διασχίζοντας µια 

απόσταση 40χλµ.- επίσης επισκευάστηκε αρκετές φορές, µια από τις οποίες 

αποδίδεται στον αυτοκράτορα Ιουλιανό389. Αποτελείτο από ένα ενδιαφέρον 

σύστηµα σηράγγων και κλειστών καναλιών, όπου η µορφολογία του εδάφους το 

επέτρεπε και σε συνδυασµό µε τοξοστοιχίες που γεφύρωναν διαστήµατα µεταξύ 

των λόφων. Το νερό από τις πηγές του Αγίου Γεωργίου κατέληγε στο Νυµφαίο 

της Νικόπολης και από εκεί διανέµονταν στην πόλη390.Η λειτουργία του και 

κατά την εποχή που µελετάµε πιστοποιείται έµµεσα από τη λειτουργία των 

δηµόσιων λουτρών, όπως οι Μεγάλες Θέρµες391, και το µικρό Νυµφαίο, στο 

οποίο επίσης εντοπίζονται επισκευές του 4ου αιώνα392.    

Πιθανότατα και τον 6ο αιώνα το υδραγωγείο βρισκόταν σε λειτουργεία 

και συνέχισε να τροφοδοτεί µε νερό την πόλη, αλλά και το Βαπτιστήριο393 

(πιν.51), που αποκαλύφθηκε σχετικά πρόσφατα βόρεια της Βασιλικής Β. 

Ωστόσο στην τελευταία αυτή περίπτωση δεν µπορούµε να παραβλέψουµε το 

γεγονός ότι στο χώρο της βασιλικής έχουν εντοπιστεί τουλάχιστον έξι 

πηγάδια394, ενώ πηγάδια έχουν εντοπιστεί και σε άλλες θέσεις της εντός των 

τειχών πόλης, που ασφαλώς θα ήταν πολύτιµα σε περίπτωση πολιορκιών και 

βαρβαρικών επιθέσεων. Στο περιτειχισµένο πάντως τµήµα της πόλης υπήρχε 

πηγή νερoύ κοντά στα Βαγένια, την οποία αναφέρει ο Leake395, η οποία στα 

τέλη του 19ου αιώνα εξακολουθούσε να αναβλύζει αρκετό νερό. Πηγή νερού, 

                                                                                                                 
βιβλιογραφία. Οι συγγραφείς χρονολογούν το µεγαλύτερο µέρος του υδραγωγείου στην εποχή του 

Αδριανού. 

389 Χρυσός 1997, σ.153. 

390 Το υδραγωγείο διασχίζει ένα µεγάλο µέρος του σηµερινού νοµού Πρέβεζας, άλλοτε υπέργεια, 

άλλοτε υπόγεια, ακολουθώντας σε γενικές γραµµές τις καµπύλες των υπωρειών σειράς χαµηλών 

λόφων της περιοχής που χωρίζει τον Αµβρακικό από την ηπειρωτική ενδοχώρα. Το υπόγειο 

τµήµα είναι σκαµένο στο µαλακό κιτρινωπό έδαφος και έχει εσωτερικά επένδυση από πλίνθους 

και κονίαµα, βλ. Doukellis, Dufaure, Fouache 1995, σ.209-233. 

391 Pierrepont-White 1986-7, σ.311κ.ε., εικ.14.  

392 Πρόκειται για µονόχωρο κτίσµα που απολήγει σε µεγάλη ηµικυκλική αψίδα µε µικρές κόγχες 

εσωτερικά, βλ. Pierrepont-White 1986-7, σ.322κ.ε. εικ.24. Βρέθηκαν δύο διαδοχικά στρώµατα 

ψηφιδωτών δαπέδων εκ των οποίων το ένα χρονολογείται στις αρχές του 5ου αιώνα. Θα πρέπει 

επίσης να σηµειωθεί ότι το κτίριο βρίσκεται σε µικρή απόσταση από τις Μεγάλες ή Κεντρικές 

Θέρµες.  

393 Παπαδοπούλου 2007, σ.629. 

394 ∆εν αποκλείεται τα πηγάδια να είναι µεταγενέστερη παρέµβαση στο χώρο. Ωστόσο η µεγάλη 

δεξαµενή που υπάρχει στην ανατολική πλευρά του αιθρίου και οι λουτήρες που την πλαισίωναν, 

προϋποθέτουν ένα σύστηµα παροχής νερού, την κατανοµή του οποίου σήµερα αγνοούµε.  

395 Ζάχος 2007, σ.274. 
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που βρισκόταν στη Νικόπολη αναφέρει και ο F.C.H.L.Pouqueville, το νερό της 

οποίας έφτανε έως το Βαθύ396. 

Τον 5ο αιώνα οχυρώθηκε το βορειοανατολικό τµήµα της πόλης, το οποίο 

πιθανότατα αποτέλεσε ένα είδος ακρόπολης, που λειτούργησε ως καταφύγιο των 

κατοίκων της σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Ωστόσο οι κάτοικοι της 

Νικόπολης εξακολουθούσαν να κατοικούν και στην εκτός παλαιοχριστιανικών 

τειχών πόλη. Η επιλογή του βορειοανατολικού τµήµατος της Νικόπολης έγινε 

γιατί εξασφάλιζε κάποιες σηµαντικές προϋποθέσεις, όπως οι φυσικές πηγές 

νερού, που προαναφέραµε. Η θέση που επιλέχθηκε ελαχιστοποιούσε 

οποιοδήποτε πλεονέκτηµα ύψους που θα µπορούσε να εκµεταλλευτούν οι 

επιτιθέµενοι. Επιπλέον ήταν πολύ κοντά στο λιµάνι στον Αµβρακικό κόλπο 

(όπου η λιµνοθάλασσα Μάζωµα), που παρείχε τρόπους διαφυγής σε περίπτωση 

θαλάσσιας επίθεσης από το Ιόνιο πέλαγος. Η περιοχή γειτνίαζε µε την εύφορη 

πεδιάδα και είχε διεξόδους και δρόµους διαφυγής και προς την ηπειρωτική 

ενδοχώρα. Τα τείχη περιέκλειαν µια σειρά δηµόσιων κτιρίων, σηµαντικών για τη 

λειτουργία της πόλης. Από τα γνωστά σήµερα κτίρια είναι το Βασιλόσπιτο397 ή 

Παλάτι, τα «Λουτρά της Κλεοπάτρας»398, οι Μεγάλες ή Κεντρικές Θέρµες399, το 

«Νυµφαίο» (πιν.19γ), τα Βαγένια400 (πιν.18β) και η Βασιλική Β (πιν.18δ), η 

οποία πιθανότατα είχε κτιστεί πριν την ανέγερσή τους. Υπάρχουν επίσης και 

άλλα οικοδοµήµατα, η λειτουργία των οποίων δεν έχει ακόµη ταυτιστεί. 

Η χωροθέτηση της Βασιλικής Β (ο αρχαιότερος και µεγαλοπρεπέστερος 

ναός της νέας θρησκείας) στον υφιστάµενο πολεοδοµικό ιστό και στο ανατολικό 

τµήµα της πόλης (πιν.12), κοντά στο λιµάνι του Μαζώµατος παρουσιάζει 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η ανοικοδόµησή του µνηµειακού συγκροτήµατός της -η 

                                        
396 Φ.Κ.Πουκεβίλ, Ταξίδι στην Ελλάδα, Ήπειρος, µετ. Π.Κώτσου, εκδ. Αφών Τολίδη, Αθήνα 1994. 

Σε σηµείο του ανατολικού σκέλους των τειχών υπάρχει µεγάλο άνοιγµα από όπου και σήµερα 

ρέει νερό. Πιθανόν πρόκειται για την πηγή που αναφέρει ο Γάλλος περιηγητής. 

397  Για το Βασιλόσπιτο βλ. στη σ.78κ.ε. 

398 Pierrepont-White 1986-7, σ.309κ.ε., εικ.11-13. Επίσης βλ. στη σ.63, σηµ.338. 

399 Επιβλητικό κτίριο για το οποίο βλ. Ζάχος, Καλπάκης, Καππά, Κύρκου 2008, σ.127κ.ε., όπου 

σηµειώνονται στην κάτοψη του κτιρίου τροποποιήσεις που χρονολογούνται στη 

παλαιοχριστιανική περίοδο. Κατά την ανασκαφή των Μεγάλων Θερµών µεταξύ των 

αρχιτεκτονικών µελών, αναφέρεται ότι βρέθηκε και τµήµα θεοδοσιανού κιονοκράνου µε διάτρητα 

φύλλα άκανθας, βλ. Ντούζουγλη, Ζάχος 1994, σ.41. 

400 Στα Βαγένια έχουν εντοπιστεί επισκευές που χρονολογούνται στην ύστερη αρχαιότητα και 

επιβεβαιώνουν τη λειτουργία τους ως Νυµφαίου και κατά την περίοδο αυτή. Βρίσκεται στους 

πρόποδες του λόφου, όπου είναι κτισµένο το Βασιλόσπιτο ή Παλάτι, του οποίου λειτουργούσε ως 

άνδηρο, βλ. Ζάχος 2007, σ.274κ.ε. Το κιονόκρανο δε στάθηκε δυνατό να το εντοπίσω. 
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οποία αρχικά δεν είχε την έκταση που κατέλαβε αργότερα, όταν προστέθηκαν 

τα διάφορα προσκτίσµατα401,- οπωσδήποτε άλλαξε τα οικιστικά και 

πολεοδοµικά δεδοµένα της συγκεκριµένης θέσης της πόλης, διαµορφώνοντας 

ένα νέο πυρήνα στον πολεοδοµικό ιστό της πόλης402. Στο β΄ µισό του 5ου αιώνα, 

όταν κτίζεται η βασιλική, µεγάλα και σηµαντικά ρωµαϊκά κτίρια είχαν 

καταστραφεί και οικοδοµικά υλικά τους χρησιµοποιήθηκαν στην ανέγερση του 

νέου ναού. Εκτός από τα κορινθιακά και ιωνικά κιονόκρανα που εντοπίστηκαν 

στη βασιλική και τα προσκτίσµατά της, χαρακτηριστικές είναι οι µεγάλες 

φατνωµατικές πλάκες µε τον ωραίο ανάγλυφο διάκοσµο που βρέθηκαν στο 

ναό403. 

Τα υπόλοιπα γνωστά εκκλησιαστικά µνηµεία οι Βασιλικές Α, Γ404 και 

ΣΤ405, που επίσης περιλαµβάνονται στην περίµετρο των τειχών (πιν.12), 

κτίστηκαν µεταγενέστερα. Την ιουστινιάνεια περίοδο είχαν ανεγερθεί στην πόλη 

και δύο τουλάχιστον άλλες µεγάλες βασιλικές, οι θέσεις των οποίων δεν έχουν 

                                        
401 Οι διάφοροι χώροι των προσκτισµάτων δεν έχουν ταυτιστεί, καθώς δεν υπάρχουν επαρκή 

στοιχεία που να τεκµηριώνουν τη χρήση τους. Ωστόσο κατά την ανασκαφή τους το 1926, 

βρέθηκε (δεν διευκρινίζεται που ακριβώς) ένα εξάγιον δηλ. σταθµίον 6 ουγγιών, βλ. Σωτηρίου, 

1926, σ.125. Στην ίδια βασιλική έχουν επίσης ανευρεθεί ένα χάλκινο (µε ένδειξη βάρους ΝΒ) και 

ένα γυάλινο σταθµίο, βλ. Ρήγινος, Κατερίνη 2009, σ.91. Επειδή τα σταθµία ήταν κρατικά 

εργαλεία και είχαν σχέση µε το ζύγισµα διαφόρων εµπορευµάτων και νοµισµάτων θεωρώ πολύ 

πιθανόν ότι  κάποια από τα πολύπλοκα προσκτίσµατα της Βασιλικής Β είχαν µια ανάλογη χρήση 

που απορρέει από την παρουσία τους. 

402 ∆εν είναι ακόµη γνωστή η λειτουργία των χώρων που έχουν εντοπιστεί στη δυτική πλευρά της 

Στοάς-∆ρόµου, που δεν αποκλείεται να ήταν καταστήµατα. 

403 Για τα φατνώµατα αυτά βλ. Παπαδοπούλου, Κωνσταντάκη 2007, σ. 642-643, όπου γίνεται και 

µια προσπάθεια κατηγοριοποίησής τους µε βάση το διάκοσµο. 

404 Η Βασιλική Γ χρονολογείται όψιµα, στο β΄ µισό του 6ου αιώνα. Είναι κτισµένη κοντά στο 

βόρειο σκέλος του τείχους και δεν ακολουθεί τον προσανατολισµό των άλλων βασιλικών, γεγονός 

που οδηγεί στο συµπέρασµα ότι εκείνη την εποχή είχαν αλλάξει πολλά πράγµατα στην πόλη και 

είχαν πάψει να χρησιµοποιούνται οι ρωµαϊκοί οδικοί άξονες. Για το ναό βλ. Pierrepont-White 

1986-7, σ.319κ.ε., εικ.19, Βαραλής 2007, σ.597. Χαρακτηριστικές είναι πάντως οι τρεις αψίδες 

στην ανατολική πλευρά του ναού και το σύνθρονο που σηµειώνεται στην κάτοψη, στοιχεία που 

οδηγούν σε µια οψιµότερη χρονολόγηση του µνηµείου. Το τριάψιδο ιερό είναι χαρακτηριστικό 

των βυζαντινών ναών µετά τον 7ο αιώνα. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι, εκτός της Βασιλικής Γ, 

τριάψιδο ιερό συναντάται στην α΄ φάση του ναού Αγίου ∆ηµητρίου Κατσούρη στους Πλησιούς 

Άρτας βλ. στις σ.121 και σ.123 αντίστοιχα. 

405 Κωνστάντιος 1981, σ.346-349. Ο ίδιος αναφέρει ότι η τοιχοποιία της αψίδας της διαφέρει από 

αυτή των άλλων βασιλικών. Η οµοιότητά της µε την τοιχοποιία της βασιλικής της Αγίας Σοφίας 

στο Μύτικα Ακαρνανίας (που ανήκει σε β΄ φάση) θα µπορούσε να οδηγήσει σε µια όψιµη 

χρονολόγηση του µνηµείου. 
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µέχρι σήµερα εντοπιστεί, στις οποίες αποδίδουµε τα θαυµάσια κιονόκρανα του 

Μουσείου Νικόπολης (αριθ.33) και της Αγίας Θεοδώρας στην Άρτα (αριθ.19-

22). Πιθανότατα της ανέγερσής τους είχε προηγηθεί η επισκευή των τειχών από 

τον Ιουστινιανό406, χωρίς να αποκλείεται και µια γενναία αυτοκρατορική(;) 

χορηγία, στην οποία οφείλεται η ανοικοδόµηση των εκκλησιαστικών µνηµείων 

που προαναφέρθηκαν.  

Μολονότι ο δυτικός και νότιος οδικός άξονας της Βασιλικής Β δεν 

αποκλίνει των προϋπαρχόντων οδικών αρτηριών, ωστόσο είναι σίγουρο ότι µε 

την ανέγερσή της καταργήθηκε µια δευτερεύουσα οδός407. Έτσι η πόλη χάνει 

την προγενέστερη γεωµετρική συνεκτικότητα της, ήδη από τα µέσα του 5ου 

αιώνα και σταδιακά αυτό θα γίνει εντονότερο, όπως υποδηλώνει η ανέγερση της 

Βασιλικής Γ, η οποία δείχνει απόκλιση από τον αρχικό πολεοδοµικό ιστό της 

πόλης και η οποία βρίσκεται σε µικρή απόσταση από τη Βασιλική Β. Η σχέση 

τους δεν έχει διερευνηθεί, αφού ο ενδιάµεσος χώρος δεν έχει ανασκαφεί.Η 

Βασιλική Β408 µε τα διάφορα προσκτίσµατά της (πιν.51) σίγουρα αποτέλεσε 

νέο(;) σηµαντικό κέντρο της υστερορωµαϊκής Νικόπολης. Ωστόσο µερικά χρόνια 

αργότερα η ανέγερση της Βασιλικής Α ή του Αγίου ∆ηµητρίου, που ήταν επίσης 

έργο επισκόπων ∆ουµετίων Α΄ και Β΄, θα πρέπει να διάσπασε σε περισσότερους 

πυρήνες το κέντρο της πόλης.  

Σε µικρή απόσταση από τη βασιλική βρίσκεται ένα µικρότερο κτίριο, που είναι 

γνωστό ως «Λουτρά της Κλεοπάτρας»409. Με δεδόµενη την οµοιότητα που 

παρουσιάζει η κάτοψή του (τετράλοβο, εγγεγραµµένο σε τετράγωνο) µε αυτή του 

Βαπτιστηρίου, λείψανα του οποίου ήρθαν στο φως βόρεια της Βασιλικής Β, 

θεωρούµε πολύ πιθανόν το κτίριο αυτό µετά την επισκευή του να λειτούργησε 

ως βαπτιστήριο της Βασιλικής Α410. 

Εκτός των προαναφερθέντων εκκλησιαστικών µνηµείων θα πρέπει 

επιγραµµατικά να αναφέρουµε και τα εκτός των τειχών µνηµεία που µε τον ένα 

                                        
406 Κατά τον Θεοφύλακτο οι επισκευές των παλαιοχριστιανικών τειχών θα πρέπει να 

χρονολογηθούν µετά την επίθεση των Οστρογότθων του Τοτίλα στην πόλη το 551, βλ. 

Θεοφύλακτος 1984, σ.571. 

407 Ζάχος 2007, σχ.9. 

408 Γειτνίαζε µε την κάτω πλευρά της πόλης και πιθανότατα µε το λιµάνι που υπήρχε στη θέση 

Μάζωµα. Το λιµάνι δεν είχε τη µορφή που έχει σήµερα, µετά τις επιχώσεις που έχει δεχθεί και 

στις οποίες οφείλει το όνοµά της η θέση. Για το Μάζωµα βλ. επίσης Veikou 2011, σ.483-4 

409 Βλ. στη σηµ.398. 

410 Ως βαπτιστήριο θα µπορούσε να είναι ξεχωριστό κτίριο, σε απόσταση από τη βασιλική, όπως 

το αντίστοιχο παράδειγµα του Βαπτιστηρίου του Βουθρωτού. 
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ή άλλο τρόπο έπαιξαν ρόλο στη ζωή της πόλης411. Πρόκειται για τη Βασιλική, 

την επονοµαζόµενη των Αγίων Αποστόλων412, που βρίσκεται δυτικά των τειχών, 

κοντά στο Μικρό Θέατρο ή Ωδείο, το ναό της Ανάληψης413 (πιν.19β) στον 

οµώνυµο λόφο κοντά στη λιµνοθάλασσα Μάζωµα, που πιθανότατα κτίστηκε στη 

θέση παλαιότερου ναού, καθώς και µια κοιµητηριακή βασιλική414 που ήρθε 

σχετικά πρόσφατα στο φως. Για την ώρα δεν υπάρχουν στοιχεία για τη 

µετατροπή ρωµαϊκών µνηµείων σε χριστιανικά όπως συµβαίνει σε άλλες πόλεις, 

όπως η Κόρινθος και η Αθήνα415. Στη Νικόπολη αποδίδεται και η Βασιλική Ε ή 

του Αγίου Μηνά, η οποία βρίσκεται σε αρκετή απόσταση από την πόλη στον 

Όρµο Βαθύ416.  

Ελάχιστα πράγµατα γνωρίζουµε για τα νεκροταφεία417 της 

παλαιοχριστιανικής Νικόπολης. Πιθανότατα για ένα µεγάλο διάστηµα να 

εξακολουθούσαν να γίνονται ενταφιασµοί έξω από την πόλη στα ρωµαϊκά 

νεκροταφεία, αφού οι νόµοι του Θεοδοσίου Α΄ και του Ιουστινιανού 

απαγόρευαν τον ενταφιασµό εντός των πόλεων µε σοβαρά πρόστιµα στους 

παραβάτες. Κατά µήκος των οδών και έξω από τις πύλες της ρωµαϊκής πόλης, 

στα βόρεια, δυτικά, νοτιοδυτικά και νοτιοανατολικά, έχουν βρεθεί τάφοι όλων 

των τύπων, ωστόσο δεν είναι απόλυτα τεκµηριωµένο ότι συνεχίστηκε η 

                                        
411 Ευρήµατα που ήρθαν στο φως δείχνουν ότι το µνηµείο του Αυγούστου λειτουργούσε έως και 

τον 4ο αιώνα, ενώ στη ΝΑ πλευρά µικρές προσθήκες χρονολογήθηκαν την ίδια εποχή, βλ. Ζάχος 

2001, σ.76-77. 

412 Σώζεται σε µεγάλο ύψος ωστόσο δεν έχει ερευνηθεί συστηµατικά, µε αποτέλεσµα η ταύτιση 

του κτιρίου µε ναό και η χρονολόγησή του να παραµένουν υποθετικά. Πρόκειται για ορθογώνιο 

κτίσµα, µε τοιχοδοµία µε επάλληλες σειρές πλίνθων, αψίδα ανατολικά και κόγχες στις µακρές 

πλευρές. Η ορθογώνια θεµελίωση που βρέθηκε στο κέντρο του κτιρίου συσκοτίζει αρκετά την 

ταύτισή του, βλ. Φιλαδελφεύς 1914β, σ. 255κ.ε. 

413 Veikou 2011, σ.484-5. Βρίσκεται σε λόφο νοτιοανατολικά της πόλης. Η χρονολόγηση του 

ναού παραµένει προβληµατική. Πρόκειται για βασιλική µε τρεις αψίδες ανατολικά και 

τοιχοποιίες, µε εναλλασσόµενες σειρές πλίνθων και λίθων. Χαρακτηριστικά είναι τα σπόλια που 

έχουν χρησιµοποιηθεί στο ναό. Αναµφίβολα ο ναός έχει κτιστεί σε θέση παλαιότερου.  

414 Υπάρχει µια αναφορά για µια κοιµητηριακή βασιλική στο βόρειο νεκροταφείο, βλ. Α∆ 1997, 

σ.588 (Κ. Ζάχος, Σ. Γεωργίου). 

415 Λάββας 1980, σ.416κ.ε. 

416 Για τη Βασιλική Ε, την οποία αποσυνδέουµε από αυτές της Νικόπολης βλ. στη σ.107. 

417 Βλ. στη σ.302κ.ε και στη σηµ.1678. Τα ρωµαϊκά νεκροταφεία της πόλης πιστεύουµε ότι 

προσδιορίζουν και τα αντίστοιχα χριστιανικά, αφού στις αρχές τουλάχιστον χριστιανοί και 

ειδωλολάτρες ενταφιάζονταν στους ίδιους χώρους. Γενικότερα για τα χριστιανικά νεκροταφεία βλ. 

Μαρκή 2006, σ.53. 
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λειτουργία τους και κατά τον 5ο και 6ο αιώνα418. Οι τάφοι που έχουν βρεθεί 

εξωτερικά των παλαιοχριστιανικών τειχών, κοντά στην οικία Μάνιου Αντωνίνου 

και στο Ωδείο παραµένουν αδηµοσίευτοι419.  

Τα πρόσφατα σηµαντικά ευρήµατα της Βασιλικής ∆420 (πιν.11α,β), που 

βρίσκεται σε µια απόσταση 500µ. από το νοτιοανατολικό σκέλος του 

παλαιοχριστιανικού τείχους, δεν τεκµηριώνουν απόλυτα τον χαρακτηρισµό της 

ως κοιµητηριακή, αφού δεν αποκλείεται να χρησιµοποιήθηκε µόνο για 

ενταφιασµούς σηµαντικών ή υψηλόβαθµων προσώπων της εκκλησιαστικής 

διοίκησης ή της άρχουσας τάξης. Αδιευκρίνιστη παραµένει επίσης η σχέση της 

ίδιας βασιλικής µε το ρωµαϊκό νεκροταφείο, που βρέθηκε σε µικρή απόσταση 

και κοντά στη νότια πύλη του ρωµαϊκού τείχους, αλλά και κατά µήκος του 

δρόµου που οδηγούσε στο λιµάνι Βαθύ421. 

Οι εύποροι κάτοικοι της πόλης ζούσαν σε περίστυλες µεγαλοπρεπείς 

οικίες422 µε πολλά δωµάτια γύρω από µια κεντρική αυλή, όπως το γνωστό ως 

«Βασιλόσπιτο» ή Παλάτι και η εντυπωσιακή έπαυλη του Μάνιου Αντωνίνου 

(πιν.19α).  

Η έπαυλη καταλάµβανε µια έκταση 3000τ.µ. (πιθανότατα ένα ολόκληρο 

οικοδοµικό τετράγωνο), στο κέντρο της ρωµαϊκής πόλης, αλλά εξωτερικά των 

παλαιοχριστιανικών τειχών, δυτικά των οποίων βρέθηκε. Παρουσιάζει δύο 

τουλάχιστον µεγάλες φάσεις, εκ των οποίων η αρχική τοποθετείται στις αρχές 

του 2ουµ.Χ. αιώνα. Η δεύτερη οικοδοµική φάση χρονολογείται στα µέσα του 3ου 

                                        
418 Α∆ 55(2000), σ.568κ.ε., όπου αναφέρεται ότι η νότια νεκρόπολη ήταν σε χρήση από τον 1ο 

έως και τον 4ο αιώνα.  

419 Πρόκειται για απλούς, ακτέριστους τάφους που παρουσιάζουν δυσκολία στη χρονολόγησή 

τους. Καλύπτονταν µε µεγάλες ακανόνιστες ασβεστολιθικές πλάκες. Σε µερικούς ωστόσο 

βρέθηκαν κοσµήµατα µεσοβυζαντινής περιόδου, βλ. Ρήγινος, Κατερίνη 2009, σ.140. Πήλινο 

λυχνάρι 5ου-6ου αι., µε ενδιαφέρουσα παράσταση αυγούστας, βρέθηκε σε τάφο της Βόρειας 

Νεκρόπολης, όπου βρέθηκε επίσης και πήλινη σφραγίδα ευλογίας, βλ. Ρήγινος, Κατερίνη 2009, 

σ.140 και σ.91 αντίστοιχα. 

420 Χαλκιά 2007, σ.659κε.  

421 Παπαγγελή 1984, σ. 51, η οποία θεωρεί ότι ο δρόµος που συνέδεε την πόλη µε το λιµάνι θα 

πρέπει να πλαισιώνονταν από ταφικά µνηµεία. 

422 Γενικότερα για τις οικίες αυτής της εποχής στον ελλαδικό χώρο βλ. Sodini 1984, σ.341κ.ε. 

Για τις οικίες της ίδιας εποχής στην επαρχία της Παλαιάς Ηπείρου βλ., Giles, Growson, Francis, 

Çerova, Lako 2007, σ.219-230. Κατά τον W.Bowden οι εύποροι κάτοικοι της περιοχής 

αποφεύγοντας τις υποχρεώσεις τους απέναντι στην πόλη, στράφηκαν στην ανέγερση 

µεγαλοπρεπών ιδιωτικών κατοικιών, ένδειξη εξουσίας και πλούτου, βλ. Bowden 2007, σ.135-149 

και ιδιαίτερα στη σ.141-2. 
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µε αρχές του 4ου αιώνα και οφείλεται, βάση της ψηφιδωτής επιγραφής που 

αποκαλύφθηκε σε δωµάτιό της, στο Μάνιο Αντωνίνο και τη σύζυγό του 

Θεοσύγη, οι οποίοι αναφέρονται ως ανακαινιστές της. Την εποχή αυτή η οικία 

επεκτείνεται και προστίθενται πολλοί νέοι χώροι. 

Περιλαµβάνει δύο πιθανότατα περιστύλια, τετράστυλο αίθριο µε 

τετράγωνη δεξαµενή στο κέντρο και αίθριο µε περίτεχνη δεξαµενή (impluvium), 

γύρω από τα οποία αναπτύσσονταν τα δωµάτια των ενοίκων της. ∆ιέθετε επίσης 

λουτρό, βαλανείο µε επιδαπέδια και εντοίχια θέρµανση και άριστο 

αποχετευτικό δίκτυο και δίκτυο θέρµανσης. Πολλά από τα δωµάτιά της είχαν 

ψηφιδωτά δάπεδα, από τα οποία ξεχωρίζουν αυτά του δωµατίου αριθ. 4, στο 

κέντρο του οποίου εικονίζεται σκηνή από τη ζωή του θεού ∆ιόνυσου. Κατά την 

ανασκαφή της οικίας βρέθηκε επίσης και κεραµική του 5ου αιώνα, ένδειξη ότι 

αυτή ή µέρος της ήταν σε χρήση έως και την εποχή αυτή423. 

Στη Νικόπολη έχει επίσης εντοπιστεί και εν µέρει ανασκαφεί µια άλλη 

πολυτελής οικία. Πρόκειται για το λεγόµενο «Βασιλόσπιτο», ή Παλάτι424 ή 

Επισκοπείο (πιν.18α,γ), που ήταν κτισµένο σε περίοπτη θέση στη ρωµαϊκή και 

αργότερα στην παλαιοχριστιανική πόλη, µε εξαιρετική θέα425 στον Αµβρακικό 

κόλπο, αλλά και στα κάτω τµήµατα της πόλης, όπου η Βασιλική Β και οι 

Μεγάλες Θέρµες. Κτίστηκε αρχικά τη ρωµαϊκή περίοδο και είναι βέβαιο ότι 

επισκευάστηκε κατά την υστερορωµαϊκή εποχή. Υπήρξε έδρα αξιωµατούχου 

(ενδίκου)426 και ίσως αργότερα για κάποιο διάστηµα κατάλυµα του επισκόπου, 

λόγω της γειτνίασής της µε τη Βασιλική Α. Μεταξύ των δύο µνηµείων διέρχεται 

κάθετα ένας από τους δρόµους της πόλης (cardo) (πιν.17β), που οδηγεί από τη 

νότια πύλη των τειχών στον κάτω χώρο της πόλης. Ένας δεύτερος παράλληλος 

                                        
423 Μπροστά από την έπαυλη αυτή περνούσε ένας από τους δρόµους της Νικόπολης µε 

κατεύθυνση Β-Ν, µέρος του οποίου καλύπτονταν µε υπόστηλη στοά. Γενικότερα για την οικία βλ. 

Κύρκου 2006, όπου και η παλαιότερη βιβλιογραφία. Αν και οι µεταγενέστερες φάσεις της οικίας 

δεν έχουν ερευνηθεί επαρκώς, θεωρούµε πολύ πιθανό ότι εξακολούθησε να χρησιµοποιείται για 

µεγάλο χρονικό διάστηµα και µετά τον 5ο αιώνα, αν και ήταν εκτός των τειχών. 

424 Ζάχος, Καλπάκης, Καππά, Κύρκου 2008, σ.131κ.ε. 

425 Σε καλές καιρικές συνθήκες, όπως συµβαίνει τον περισσότερο καιρό στη Νικόπολη, από τον 

αίθριο της οικίας βλέπει κανείς και την Άρτα. 

426 Για τον ένδικο βλ. στη σ.52-3 και σηµ. 292. Όπως έχουµε ήδη αναφέρει η αναφορά του 

ενδίκου, ο θεσµός του οποίου καθιερώνεται στις αρχές του 4ου αιώνα, αποτελεί ένα terminus post 

quem για τη χρονολόγηση του ψηφιδωτού στο οποίο βρέθηκε η επιγραφή και παράλληλα 

προσδιορίζει και µια από τις φάσεις του οικοδοµήµατος. 
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πλακοστρωµένος δρόµος έχει επίσης ανασκαφεί πολύ πρόσφατα στην άλλη 

πλευρά του οικοδοµήµατος427 (πιν.17γ).     

Πρόκειται για ένα µεγάλο οικοδοµικό συγκρότηµα οι χώροι του οποίου 

διαρθρώνονται γύρω από µια περίστυλη εσωτερική αυλή (επίπεδο I), µε 

διαστάσεις 18,15Χ23,40µ., η οποία περιβάλλεται στις τέσσερις πλευρές428 από 

στοές, ενώ η νότια πλευρά του κτιρίου ήταν διώροφη429. Η στοά έφερε 

κιονοστοιχίες από τις οποίες σώζονται αρκετοί κίονες, ιωνικές µε πλίνθο βάσεις 

και ιωνικά κιονόκρανα430. Τα δάπεδα των στοών ήταν ψηφιδωτά, (περιγραφή 

των οποίων δίνει ο Φιλαδελφέας431) µερικά από τα οποία δέχθηκαν επισκευές 

κατά τα παλαιοχριστιανικά χρόνια432. Ο Α.Φιλαδελφέας αναφέρει και την 

ύπαρξη τοιχογραφιών, στις οποίες αµυδρά διακρίνονταν την εποχή του µορφές 

µε φωτοστέφανα433.  

Η οικία434 διέθετε λουτρικές εγκαταστάσεις, µέρος των οποίων έχει 

ανασκαφεί. Επιγραφή που βρέθηκε σε ψηφιδωτό δάπεδο κτιρίου αναφέρει τον 

ἔκδικον Γεώργιο435, πιθανότατα ανακαινιστή του οικοδοµήµατος436, για τον 

οποίο δεν υπάρχουν πληροφορίες. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η ανέγερση του 

οικοδοµήµατος, το οποίο στο µεγαλύτερο µέρος του στηρίζεται σε ένα άνδηρο 

που διαµορφώνονταν στην ανώτερη επιφάνεια τεσσάρων καµαροσκεπών 

διαµερισµάτων (επίπεδο ΙΙ), που είναι γνωστά ως Βαγένια437. Η χρήση του 

κτιρίου κατά την εποχή που ερευνούµε θεωρείται βεβαία. Ένα κρηναίο 

οικοδόµηµα βρέθηκε σε ένα τρίτο επίπεδο στους πρόποδες του οικοδοµικού 

συγκροτήµατος, που πιθανότατα αποτελούσε µέρος νυµφαίου. 

                                        
427 Για τη µικρή κρήνη που ανασκάφθηκε στο δρόµο βλ. στην σηµ. 378 διακοσµηµένη κόγχη µε 

την αψιδωτή παράσταση «..νηρηίδας ὀχούµενης ἐπὶ θαλασσίου τέρατος», καλύφθηκε µε ασβέστη 

πάνω στον οποίο ζωγραφίστηκαν δύο κόκκινοι σταυροί, βλ. Φιλαδελφέας 1918β, σ.16. 

428 ∆ιατηρήθηκαν κατά χώραν ο στυλοβάτης και οι βάσεις των γωνιαίων κιόνων. 

429 Όπως υποδηλώνει η κλίµακα στη Ν∆ γωνία. 

430 Φιλαδελφέας 1916α, εικ.9. 

431 Φιλαδελφέας 1916α, σ.60, εικ.8. 

432 Α∆ 17(1961/2), σ.201, (Α.Ορλάνδος) και Ορλάνδος 1961α, σ.103. 

433 Φιλαδελφέας1913,  σ.219-220 

434 Γενικότερα για το Βασιλόσπιτο βλ. Ορλάνδος 1961, σ.103κ.ε., Pallas 1971, σ.227, 

Pierrepont-White 1986-7, σ.307 κ.ε. και Χαλκιά 1997, σ.172. 

435 Οι εργασίες που άρχισαν πρόσφατα από το Τ∆ΠΕΑΕ πιστεύουµε ότι θα φέρουν στο φως 

σηµαντικά στοιχεία για τη µορφή και τα ψηφιδωτά του τόσο σηµαντικού αυτού κτιρίου. 

436 Φιλαδελφεύς 1926, σ. 127.  

437 Ζάχος 2007, σ.275. 
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Πιθανότατα ως οικία χρησιµοποιήθηκε και το κτίριο που είναι γνωστό ως 

µικρό «Νυµφαίο» (πιν.19γ,δ), στο οποίο έχει εντοπιστεί επισκευαστική φάση,  

χρονολογούµενη στον 5ο αιώνα438. 

Μια άλλη έπαυλη έχει παλαιότερα ανασκαφεί στη θέση Φτελιά439 σε 

µικρή σχετικά απόσταση από τη Βασιλική ∆΄440. Πρόκειται πιθανόν για µια 

villa suburbana (αφού ήταν κτισµένη σε προάστιο της Νικόπολης) ή villa 

maritime (γιατί επίσης ήταν κτισµένη κοντά στη θάλασσα)441. Το ανατολικό 

άκρο του ορθογώνιου ανασκαµµένου χώρου κατέληγε σε µεγάλο αψιδωτό 

δωµάτιο (triclinium;)442. Περιλάµβανε σειρά δωµατίων µε ψηφιδωτά δάπεδα443 

και ένα στενόµακρο διάδροµο (εξώστη) στη βόρεια πλευρά, που είχε θέα στη 

θάλασσα (λιµνοθάλασσα Μάζωµα). Αν και ένα µεγάλο µέρος της οικίας είχε 

καταρρεύσει, οι ανασκαφείς υποθέτουν ότι αυτή είχε κτιστεί σε 

αναληµµατικούς τοίχους. Με βάση τα ψηφιδωτά των δωµατίων της 

χρονολογήθηκε στον 5ο αιώνα. 

Για την κατοπινή ιστορία της Νικόπολης λιγοστά πράγµατα είναι γνωστά. 

Πιθανότατα στα µέσα του 6ου και στο β΄ µισό του ιδίου αιώνα γίνονται 

επιδιορθώσεις στα τείχη, χωρίς να αποκλείεται η ανέγερση των τειχών να 

συντελέστηκε αυτή την εποχή, όπως µπορούµε να συµπεράνουµε από τα 

εντειχισµένα αρχιτεκτονικά µέλη που εξετάζουµε στον κατάλογό µας. 

Παράλληλα γίνονται επισκευές στη Βασιλική Β και στα προσκτίσµατά της, 

επεκτείνεται η Βασιλική Α µε την προσθήκη του αιθρίου, ενώ την ίδια εποχή 

πιστεύουµε ότι ανεγείρονται και δύο άλλα σηµαντικά πιθανότατα 

εκκλησιαστικά κτίρια από τα οποία προέρχονται τα κιονόκρανα αριθ. 19-22 

και το αριθ.33, που εξετάζουµε στον κατάλογό µας.  

                                        
438 Pierrepont-White 1986-7, σ.307-9 και Bowden 2003, σ.51κ.ε., ο οποίος επίσης θεωρεί ότι η 

µεγάλη αψιδωτή αίθουσα την οποία ταυτίζει µε triclinium, αποτελούσε τµήµα µιας οικίας. 

Επίσης βλ. Gilkes, Grovson, Fransis, Çerova, Lako 2007, σ.219κ.ε., οι οποίοι επαναλαµβάνουν 

την άποψη του Bowden. 

439 Ορλάνδος, Πάλλας 1959, σ.98κ.ε. και Χαλκιά 1997, σ.172.  

440 Βρίσκεται 500µ. περίπου ανατολικά της Βασιλικής ∆, σήµερα όµως είναι δύσκολα εντοπίσιµη 

εξαιτίας της βλάστησης που την καλύπτει. 

441 Για τη διάκριση των επαύλεων βλ. Τζαναβάρη 2003, σ.46κ.ε. 

442 Κατά τους Ορλάνδο και Πάλλα η αίθουσα αυτή θυµίζει αίθουσα ακροάσεων (aula), βλ. 

Ορλάνδος, Πάλλας 1959, σ.105. Οι ίδιοι διατύπωσαν την άποψη ότι πιθανότατα ήταν η θερινή 

κατοικία του µητροπολίτη της Νικόπολης. 

443 Τα ψηφιδωτά της έφεραν κυρίως γεωµετρικές συνθέσεις, βλ. Ορλάνδος, Πάλλας 1959, 

πιν.96β, 97α,β και 98α,β. και σ.112κ.ε. Σηµειώνεται ότι βρέθηκαν γλυπτά, όπως ιωνικά 

κιονόκρανα κ.ά. 



 

 

81 

 

Παρά τις σλαβικές επιδροµές, την πανώλη (που στα µέσα του 6ου αιώνα 

«θέριζε» τους κατοίκους πολλών περιοχών της αυτοκρατορίας) και άλλων 

καταστροφών, ο αντίκτυπος των οποίων δεν είναι γνωστός για τη Νικόπολη στα 

τέλη του 6ου –αρχές 7ου αι. κτίζεται η Βασιλική Γ και πιθανότατα η Βασιλική 

ΣΤ. Πάντως στο β΄ µισό του 7ου αιώνα είναι γνωστό ότι ο µητροπολίτης 

Νικόπολης δεν έλαβε µέρος στην ΣΤ΄ Οικουµενική Σύνοδο του 681/2, ούτε 

στην Πενθέκτη το 692, πιθανότατα γιατί η άσχηµη κατάσταση στην επαρχία δεν 

επέτρεπε τέτοιου είδους µετακινήσεις. Την ίδια περίπου εποχή 

χρονολογήθηκαν τα οικοδοµικά λείψανα που βρέθηκαν κοντά στην Ωραία 

Πύλη και πάνω σε οδόστρωµα πολύ κοντά στη Βασιλική Α, στοιχείο που 

φανερώνει ότι ο πολεοδοµικός ιστός της πόλης για διαφόρους λόγους 

αλλοιώνεται και η κατάσταση αυτή θα ολοκληρωθεί ίσως τον 8ο αι., εποχή κατά 

την οποία χρονολογήθηκαν τα οικοδοµικά κατάλοιπα που βρέθηκαν εν επαφή 

µε το νότιο σκέλος των τειχών.  

Από την πόλη προέρχονται και λιγοστά αρχιτεκτονικά µέλη (κυρίως 

επιθήµατα) που εκτίθενται στο Μουσείο Νικόπολης και χρονολογήθηκαν στους 

«σκοτεινούς χρόνους». Η διακόσµηση (σε χαµηλό ανάγλυφο) που φέρουν, έργο 

τοπικού εργαστηρίου, φανερώνουν απλοποιηµένη εργασία και µας προϊδεάζουν 

ενδεχοµένως για το κτίριο από το οποίο προέρχονται.Πιθανότατα την ίδια 

περίπου εποχή θα πρέπει να χρονολογηθούν και οι ακτέριστοι τάφοι που 

βρέθηκαν εκτός των παλαιοχριστιανικών τειχών και κοντά στην οικία του 

Μ.Αντωνίνου, σηµείο ότι ο µεταξύ τους χώρος είχε πάψει να χρησιµοποιείται 

για άλλους σκοπούς.  

 Εξαιρετικά σηµαντική είναι η πληροφορία που αντλείται από το κείµενο 

του Κωνσταντίνου Ακροπολίτη, σχετικά µε τον Βίο του Αγίου Βαρβάρου444, ο 

οποίος µνηµονεύει την κατάληψη της Νικόπολης από τους Άραβες τον 9ο 

αιώνα, και αναφέρει ότι η Νικόπολη ἐγχωρίως Μάζα κατωνοµάζετο. Πρόκειται 

για µια ονοµασία που η πόλη πήρε από τη γειτονική σήµερα λιµνοθάλασσα 

Μάζωµα, παλαιότερα σηµαντικό λιµάνι της πόλης. Ενδεχοµένως αυτό να 

υποδηλώνει το ότι η πόλη συρρικνωµένη στα παλαιοχριστιανικά τείχη είχε 

µεγαλύτερη επικοινωνία από το λιµάνι, που είχε ιδιαίτερη σηµασία για τους 

κατοίκους της, οι οποίοι έδωσαν το όνοµά του στην ίδια την πόλη τους. 

                                        
444 ∆.Ζακυθυνός, Άγιος Βάρβαρος, Εἰς µνήµην Κων/νου Ἀµάντου 1874-1960, Αθήνα 1960, 

σ.438-453. Για τη βυζαντινή Νικόπολη βλ. Veikou 2011, σ.481κ.ε. 
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Τέλος θα πρέπει να επισηµανθούν οι διάφορες επισκευές που έχουν 

παρατηρηθεί στα τείχη και οι οποίες παραπέµπουν σε µεταγενέστερη περίοδο, 

ενδεχοµένως υστεροβυζαντινή. Την ίδια περίπου περίοδο χρονολογούνται 

µερικά σκυφωτά νοµίσµατα445 που έχουν κατά καιρούς βρεθεί σε διάφορες 

θέσεις στην πόλη, καθώς και λιγοστή πρωτοµαγιόλικη και λοιπή βυζαντινή 

κεραµική. 

 
Βουθρωτός ή Βουθρωτό 

 

Σηµαντική πόλη της επαρχίας της παλαιάς Ηπείρου. Βρίσκεται 19 

χιλιόµετρα νότια της πόλης των Αγίων Σαράντα (Αγχιασµός). Υπήρξε άλλοτε 

ρωµαϊκή αποικία µε συνέχεια στην κατοίκηση που φαίνεται ότι ήταν αδιάκοπη 

µέχρι και τον 19ο αιώνα. Τα itineraria αναφέρουν το Βουθρωτό ως ευρισκόµενο 

µεταξύ της Φοινίκης και του Γλυκύ λιµένα, πολύ κοντά στην οδική αρτηρία 

που οδηγούσε στη Νικόπολη (πιν.8στ). 

Η πόλη είναι κτισµένη στη χερσόνησο του Εξαµιλίου, σε χαµηλό λόφο, στις 

παρυφές του οποίου κυλάει το κανάλι Vivari, το οποίο συνδέει τη θάλασσα µε 

την οµώνυµη λιµνοθάλασσα, που απλώνεται στην ανατολική και βόρεια πλευρά 

της (πιν.20α). Μια µεγάλη πεδιάδα (πεδιάδα της Βρίνας), παλαιότερα έλος, 

περιβάλλει τη λιµνοθάλασσα446, που κατά το παρελθόν εκτεινόταν πιο 

βόρεια447. Η άνοδος της στάθµης της θάλασσας στην περιοχή του Βουθρωτού 

υπήρξε σηµαντικός παράγοντας στην εξέλιξη της πόλης, µε συνέπειες που 

σήµερα δεν µπορούµε µε βεβαιότητα να στοιχειοθετήσουµε. 

Παρά τη σπουδαιότητά της δεν υπάρχουν αξιόλογες πληροφορίες για την 

πόλη στις πηγές αυτής της εποχής448. Ο Συνέκδηµος την αναφέρει ως την 

έβδοµη πόλη της επαρχίας449. Πιθανολογείται ότι η πόλη κατάφερε να 

ανταπεξέλθει των επιθέσεων των Σλάβων που κατέλαβαν τη γειτονική πόλη του 

                                        
445 Για τις επισκευές των τειχών βλ. Βελένης 1984, σ.111. Στην πόλη έχουν επίσης βρεθεί και 

νοµίσµατα µεσοβυζαντινής εποχής, βλ. Ρήγινος, Κατερίνη 2009, σ.91 

446 Εξαιρετικής σηµασίας για την ανάπτυξη της πόλης υπήρξε η αλιεία. Ονοµαστές κατά τον 

Μεσαίωνα υπήρξαν οι αλυκές του Βουθρωτού. 

447 Η πεδιάδα οριοθετείται νότια του Παύλα ποταµού, ο οποίος σχηµατίζει δέλτα στις εκβολές του 

και οι επιχώσεις του έχουν αλλάξει κατά πολύ τη µορφολογία της περιοχής. Η λίµνη του 

Βουθρωτού ήταν αρχικά συνεχόµενη µε τον κόλπο, αργότερα άρχισε να περιορίζεται µε τις 

έναποθέσεις των ιζηµάτων του Παύλα, βλ.. Chrostom, Hounslow 2004, σ. 64 κ.ε. 

448 P.Soustal, The historical sources of Butrint in the Middle Ages, Byzantine Butrint 2004, σ. 

20κ.ε. 

449 Βλ. στη σ.32.  
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Αγχιασµού450. Τα παλαιοχριστιανικά τείχη της πόλης χρονολογήθηκαν στα τέλη 

του 5ου-αρχές 6ου αιώνα και αποδόθηκαν στον Ηπειρώτη αυτοκράτορα 

Αναστάσιο451. Θεωρείται επίσης ότι την οχύρωση επισκεύασε ο Ιουστινιανός, αν 

και το όνοµα της πόλης του Βουθρωτού δεν αναφέρεται ανάµεσα στα κάστρα 

που έκτισε ή επισκεύασε ο ίδιος αυτοκράτορας452.  

Η επισκοπή του Βουθρωτού αναφέρεται σε εκκλησιαστικές πηγές τον 5ο 

αιώνα453. Γνωστοί είναι οι επίσκοποι Στέφανος και Ματθαίος, ο οποίος το 516 

υπογράφει έκθεση προς τον πάπα Ορµίσδα, σχετικά µε την χειροτονία του 

επισκόπου Νικοπόλεως Ιωάννη454. Στη συνέχεια υπάρχουν πολλά κενά στις 

ιστορικές µαρτυρίες για την πόλη. Ωστόσο θεωρείται πολύ πιθανόν να 

συνεχίστηκε η κατοίκηση αδιάκοπα καθ’ όλη τη διάρκεια του Μεσαίωνα. 

Η υστερορωµαϊκή οχύρωση του Βουθρωτού µετά την επέκτασή της 

περιέλαβε µια µεγαλύτερη έκταση της πόλης, (16 εκτάρια) από αυτή των 

κλασσικών χρόνων455. Ένα µέρος της ακολουθούσε την άκρη της λίµνης, 

οριοθετώντας και προστατεύοντας την πόλη από την πλευρά αυτή, ενώ αρκετά 

κτίρια που βρέθηκαν στην πορεία του συµπεριλήφθηκαν σ’αυτά (πιν.20β). Τα 

τείχη σώζονται σε καλή κατάσταση ακόµη και σήµερα και είναι εµφανείς οι 

διάφορες επισκευές που έχουν δεχθεί (πιν.21α,β). Περιέκλειαν αρκετές πηγές, 

που ακόµη και σήµερα τροφοδοτούν µε νερό την περιοχή. Στην πόλη ωστόσο 

υπήρχαν επίσης πολλά πηγάδια, όπως αυτό κοντά στο θέατρο και το πηγάδι της 

Ιουνίας Ρουφίνας, παρά το γεγονός ότι το υδραγωγείο θα πρέπει να ήταν σε 

λειτουργία έως και τον 6ο αιώνα. 

Η οχύρωση έφερε έξι πύλες που  δέχθηκαν επισκευές και αναµορφώσεις 

και διατηρήθηκαν στο µεγαλύτερο µέρος τους και τη µετέπειτα εποχή, 

                                        
450 Πιθανότατα η πόλη να ήταν αρκετά οχυρή και δεν χρειάστηκε να ενισχυθούν τα τείχη της 

όπως συνέβει µε τη Φοινίκη και την Φωτική, αφού δεν µνηµονεύεται από τον Προκόπιο. 

451 Andrews, Bowden, Gilkes, Martin 2004, σ.126κ.ε. 

452 Χαρακτηριστικό είναι ότι ούτε η Βύλλιδα, πόλη της επαρχίας της Νέας Ηπείρου αναφέρεται  

από τον ίδιο ιστορικό, παρά το γεγονός ότι τα τείχη της δέχθηκαν επισκευές την εποχή του 

Ιουστινιανού, όπως µαρτυρείται σε επιγραφές που βρέθηκαν στην πόλη και αναφέρουν τον 

αρχιτέκτονα Βικτορίνο, τον ίδιο που επισκεύασε και τα τείχη των Ισθµίων. 

453 Θεωρείται ότι η επισκοπή έγινε µετά το 458. 

454 Petri 1984, σ.21κ.ε. 

455 Σε αντίθεση µε άλλες πόλεις αυτής της εποχής, τα τείχη της παλαιοχριστιανικής πόλης 

περιέβαλαν µια σηµαντικά µεγαλύτερη περιοχή από αυτή της κλασσικής οχύρωσης, αλλά είναι 

γνωστό ότι η ρωµαϊκή πόλη είχε επεκταθεί και στην απέναντι περιοχή, βλ. Bowden 2003, 

σ.87κ.ε. Τα τείχη είναι κτισµένα εξ ολοκλήρου µε ασβεστόλιθους, σε αντίθεση µε άλλα αυτής της 

εποχής, που φέρουν ανά διαστήµατα σειρές πλίνθων. 
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υποδεικνύοντας τη συνέχεια των οδικών προσβάσεων της πόλης. 

Χαρακτηριστική είναι η Πύλη των Λεόντων (πιν.21β), όπου διακρίνονται πολλές 

από τις ανακατασκευές της που χρονολογούνται την εποχή που εξετάζουµε. 

Πιθανολογείται η ύπαρξη γέφυρας που ένωνε την πόλη µε τον κύριο οδικό 

άξονα, ο οποίος διερχόταν στην αντίθετη πλευρά του καναλιού Vivari και ο 

οποίος ένωνε τη Φοινίκη µε τη Νικόπολη.  

Σηµεία αναφοράς της πόλης υπήρξαν η ακρόπολη στην κορυφή του 

λόφου, η οποία πιθανόν ενισχύθηκε µε την ανακατασκευή µεγάλων τµηµάτων 

του τείχους, και η κάτω πόλη456. Στην ακρόπολη κτίστηκε µια τρίκλιτη 

Βασιλική457 (πιν.21γ) µε νάρθηκα και ψηφιδωτά δάπεδα458 (πιν.21δ) που 

χρονολογήθηκε αρχικά τον 4ο αιώνα και αναχρονολογήθηκε τον 6ο αιώνα, 

πιθανότατα στα τέλη του ίδιου αιώνα. Ο Bowden459 αναφέρει σπόλια από 

προκονησιακό µάρµαρο που προέρχονται από ένα µεγαλύτερο µνηµείο. Κατά 

την επίσκεψή µας στο µνηµείο εντοπίσαµε στο νάρθηκα ιωνικά κιονόκρανα µε 

συµφυές επίθηµα και κίονες που έχουν επαναλαξευθεί. 

Από τα σηµαντικότερα δηµόσια κτίρια που οι ανασκαφές έφεραν στο 

φως στο τµήµα της κάτω πόλης ήταν το Θέατρο460 στη νότια πλαγιά της 

ακρόπολης και µπροστά από αυτό ένα µεγάλο συγκρότηµα λουτρών και ένα 

τµήµα οδοστρώµατος, µε πεζοδρόµια στις δύο πλευρές του461. Εδώ τοποθετείται 

η αγορά της πόλης. Οικοδοµικά λείψανα που ανασκάφηκαν ταυτίστηκαν µε το 

πρυτανείο, ιερά κ.ά. Λείψανα µιας στοάς αναγνωρίστηκαν στις κλιτείς του 

λόφου ανατολικά του κοίλου. Οι λιγοστές τοιχογραφίες που σώζονται στο βόρειο 

τοίχο της στοάς προέρχονται από το ναό στον οποίο µετατράπηκε η στοά. Στη 

νότια πλευρά του αρχαίου δρόµου ανασκάφτηκε συγκρότηµα λουτρών που 

χρονολογήθηκαν στον 2o αιώνα, ήταν όµως σε χρήση έως τουλάχιστον και τον 5ο 

αιώνα. Στο τµήµα αυτό (νότιο) της πόλης και πολύ κοντά στο κανάλι 

                                        
456 Για την τοπογραφία της πόλης των παλαιοχριστιανικών χρόνων βλ. Martin 2004, σ.76κ.ε. και 

ιδιαίτερα από τη σ.92κ.ε. Επίσης Bowden, Mitchell 2004, σ.104κ.ε. 

457 Ugolini 1937, 175-176, Meksi 1999, σ.59, εικ.52-53. Bowden, Mitchell 2004, σ.111κ.ε. 

Μεγάλοι πεσσοί χώριζαν τα κλίτη και πιθανολογείται ότι στεγάζονταν µε καµάρες. Τα 

µεσοβυζαντινά χρόνια πιθανότατα το ανατολικό τµήµα στεγάστηκε µε τρούλο.  

458
 Bowden, Mitchell 2004, σ.112, εικ. 7.11. 

459
 Bowden 2003, σ.108.  

460 Υπάρχουν αρκετές ενδείξεις που οδηγούν στο συµπέρασµα ότι το θέατρο έπαψε να λειτουργεί 

στα τέλη του 4ου αιώνα, µετά την καταστροφή που υπέστει από σεισµό. 

461 Ο δρόµος αυτός περιορίζεται κατά πολύ, ήδη από τον 2ο αιώνα, µε την κατασκευή µιας νέας 

σκηνής στο θέατρο, που κατέλαβε και τµήµα του. 
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ανασκάφτηκε ένα λουτρό που δεν είναι βέβαιο αν ήταν δηµόσιο ή ανήκε σε 

κάποια ιδιωτική οικία που χρονολογήθηκε στον 3ο αιώνα462.  

Σε µικρή απόσταση από το χώρο της αγοράς και του θεάτρου και στη 

θέση του συγκροτήµατος που έχει ταυτιστεί µε το «Γυµνάσιο», ένα µικρό 

Νυµφαίο έχει µετατραπεί σε χριστιανικό ναό και οι κόγχες του έχουν 

διακοσµηθεί µε ψηφιδωτά463. Μια δεύτερη µεγάλων διαστάσεων τρίκλιτη 

Βασιλική464 (πιν.21ε-ζ) κτίστηκε στο βορειοανατολικό τµήµα της κάτω πόλης, 

ανάµεσα στην αρχαία και την παλαιοχριστιανική οχύρωση, πολύ κοντά στη 

σηµαντικότερη πύλη (πύλη του πύργου) της αρχαίας οχύρωσης, που παρείχε 

άµεση πρόσβαση στο κανάλι και τη λίµνη (πιν.22γ). Στο σηµείο αυτό η πορεία 

του τείχους δεν έχει διευκρινιστεί και δεν αποκλείεται η Βασιλική να ήταν 

εκτός των τειχών, αν και το θεωρούµε απίθανο για ένα τόσο σηµαντικό µνηµείο. 

Η Βασιλική είναι τρίκλιτη µε εγκάρσιο κλίτος και έχει κατασκευαστεί στη θέση 

ρωµαϊκού κτιρίου465, τµήµατα του οποίου έχουν ενσωµατωθεί στους µακρούς 

εξωτερικούς τοίχους της. Είναι εµφανείς οι διάφορες επισκευές που έχει δεχθεί 

το µνηµείο. Αρχικά έφερε δύο κιονοστοιχίες µε κορινθιακά κιονόκρανα (σε 

β΄χρήση), οι οποίες αντικαταστάθηκαν µε πεσσοστοιχίες (πιν.21ζ). Ο χώρος του 

ιερού και πιθανότατα και το κεντρικό κλίτος έφεραν ψηφιδωτά δάπεδα466. 

Τη µεσοβυζαντινή περίοδο το µνηµείο δέχτηκε αρκετές επεµβάσεις.  

Κοντά στη βασιλική έχουν έρθει στο φως τµήµατα του υδραγωγείου και 

συγκρότηµα νυµφαίου, την όψη του οποίου κοσµούσαν κόγχες. Πιθανότατα το 

υδραγωγείο του Βουθρωτού467, τροφοδοτούσε µε νερό και το περίφηµο 

Βαπτιστήριο, που βρίσκεται σε ικανή απόσταση από τη βασιλική και στο νότιο 

τοµέα της πόλης. Στην πόλη έχουν ανασκαφεί αρκετά λουτρά, κρήνες και 

νυµφαία που µαρτυρούν ένα σύστηµα παροχής ύδατος και κατά τον 6ο αιώνα, 

το οποίο εξυπηρετούσε τις ανάγκες του περίφηµου Βαπτιστηρίου της πόλης. 

                                        
462 Χαρακτηριστική είναι η κάτοψη της κεντρικής αίθουσας του λουτρού που έχει τέσσερες 

κόγχες.  

463 Bowden, Mitchell 2004, σ.114, εικ. 7.14 και 7.15. 

464 Ugolini 1937, σ.173. Μeksi 1983, σ.45κ.ε., πιν.VIII, IX. Ο ίδιος 1985, σ. 17-19, 40, πιν.ΙΙΙ. 

Bowden, Mitchell 2004, σ.106, εικ.7.2-7.8. 

465 Πιθανολογείται ότι το κτίριο αυτό ήταν δεξαµενή, λόγω της εγγύτητάς του µε το υδραγωγείο. 

466 Bowden, Mitchell 2004, σ.109, εικ.7.6. 

467 Το υδραγωγείο διέσχιζε το κανάλι και απέκλειε την πρόσβαση µεγάλων πλοίων στη λίµνη Για 

τις επισκευές του υδραγωγείου του Βουθρωτού βλ. Bowden 2003, σ.40κ.ε., όπου και η σχετική 

βιβλιογραφία. Το νερό πιθανότατα προερχόταν από την περιοχή Xarra (4χλµ.). Πεσσοί του 

υδραγωγείου είναι και σήµερα εµφανείς στην πεδιάδα της Βρίνας. 
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Το Βαπτιστήριο (πιν.22α,β) ανασκάφτηκε αρχικά το 1928 από τον L. 

Ugolini468. Πρόκειται για ένα περίκεντρο κτίριο, που έχει ενσωµατώσει τα 

λείψανα τοίχων ενός δηµόσιου βαλανίου ρωµαϊκών χρόνων. Στο χώρο αυτό 

εγγράφεται το κυκλικό τµήµα του Βαπτιστηρίου, που κατασκευάστηκε στον 6ο 

αιώνα. Σ΄αυτό υπάρχουν οκτώ κίονες σε δύο οµόκεντρους κύκλους. Οι κίονες 

έφεραν ιωνικά κιονόκρανα µε συµφυές επίθηµα και ανάγλυφο διάκοσµο (αριθ. 

48  στον κατάλογό µας). Από τον περιµετρικό κυκλικό τοίχο προβάλλουν είκοσι 

τέσσερις ηµικίονες. Οι κίονες αναπτύσσονται γύρω από µια σταυρόσχηµη 

κτιστή κολυµπήθρα, κυκλική εξωτερικά και τετράλοβη εσωτερικά.  

Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό οικοδόµηµα µε ωραίο ψηφιδωτό 

δάπεδο469, που κτίστηκε τον 6ο αιώνα, πάνω από ένα συγκρότηµα δηµόσιων 

ρωµαϊκών λουτρών, µε αρκετές επισκευές του 4ου και του 5ου αιώνα. Το µνηµείο 

δεν φαίνεται να σχετίζεται άµεσα µε τη βασιλική. Ο αρχιτεκτονικός του τύπος 

είναι σπάνιος για την περιοχή, φαίνεται όµως να σχετίζεται µε κάποια 

αντίστοιχα κτίρια της Ιταλίας, από τα οποία πιθανότατα έχει επηρεαστεί. 

Το τρίκογχο470 του Βουθρωτού γνωστό και ως Παλάτι θεωρείται ως το 

χαρακτηριστικότερο παράδειγµα οικίας της εύπορης τάξης της επαρχίας της 

Παλαιάς Ηπείρου471. Κατά µια άποψη ήταν η έδρα του επισκόπου ή του 

κυβερνήτη της πόλης. Πρόκειται για ένα τεράστιο συγκρότηµα µε πολλούς 

αψιδωτούς και λοιπούς χώρους, στο βορειοανατολικό τοµέα της πόλης, κοντά 

στο κανάλι µε πρόσβαση στη θάλασσα. Κτίστηκε πιθανότατα στον 3ο αιώνα και 

περιελάµβανε εκτός των άλλων µια αψιδωτή αίθουσα και µια περίστυλη αυλή. 

Στις αρχές του 5ου αιώνα το συγκρότηµα επεκτάθηκε, κυρίως ανατολικά, 

προστέθηκε µια τρίκογχη αίθουσα, έγιναν διάφορες µετατροπές, όµως οι 

εργασίες δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ, πιθανότατα γιατί εξέλειπαν οι λόγοι 

ύπαρξης µιας ανάλογης πολυτελούς οικίας. Λίγο αργότερα κάποιες από τις 

πτέρυγες του συγκροτήµατος διαµορφώθηκαν έτσι ώστε να στεγάσουν µια σειρά 

βιοτεχνικών και εµπορικών δραστηριοτήτων. 

                                        
468 Ugolini 1934, σ.265-83. Ο ίδιος 1937, σ.41-52, 158-162. Βολανάκης 1974, σ.86-87. Μeksi 

1983, πιν.I, όπου η θαυµάσια αποτύπωση του ψηφιδωτού του Βαπτιστηρίου. Επίσης βλ. 

Bowden, Përzhita 2004α, σ.176κ.ε., όπου και άλλη σχετική βιβλιογραφία. 

469 Mitchell 2004, σ.202κ.ε. Στη βόρεια πλευρά του βαπτιστηρίου υπάρχει ένα τραπεζιόσχηµο 

δωµάτιο, το οποίο επίσης έφερε ψηφιδωτό δάπεδο, βλ. ό.π. σ.205, εικ. 11.4 και σ.206, εικ.11.5. 

470 Αρχικά θεωρήθηκε ως µαρτύριο του αγίου Θερινού, βλ. Ugolini 1937, σ.176. Το ίδιο 

υιοθέτησαν και άλλοι µεταγενέστεροι ερευνητές, βλ. Meksi 1988, σ.207. 

471 Bowden 2003, σ.46κ.ε., εικ.3.9. Επίσης, Gilkes, Lalo 2004, σ.151κ.ε. και Gilkes, Growson, 

Francis, Çerova, Lako 2007, σ.119-123. 
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Μια άλλη Βασιλική (πιν.47α) ανασκάφτηκε στη Βρίνα472 απέναντι από 

την πόλη του Βουθρωτού. Μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το ψηφιδωτό 

δάπεδό της (πιν.47β), όπου µεταξύ άλλων σε µια tabula ansata υπάρχει η 

ελληνική επιγραφή «ΥΠΕΡΕΥ[ΧΗΣ]/ ΩΝΟΙ∆Ε[Ν]/ ΟΘΕΟCΤΑ/ΟΝΟΜΑΤΑ+»473.  

Η Βασιλική κτίστηκε στη θέση προϋπάρχοντος ρωµαϊκού κτιρίου, µέρος 

του οποίου ενσωµατώθηκε στο νέο κτίριο, η ανέγερση του οποίου τοποθετείται 

στα τέλη του 5ου-αρχές 6ου αιώνα. Έρευνες απέδειξαν ότι η βασιλική 

αποτελούσε µέρος ενός οικοδοµικού συγκροτήµατος, του οποίου 

αναγνωρίστηκαν ένα δηµόσιο λουτρό και δεξαµενή. Το συγκρότηµα αυτό 

παρουσιάζει πολλές οµοιότητες µε ένα άλλο της ίδιας περίπου εποχής που 

ανασκάφτηκε επίσης στις όχθες της λίµνης του Βουθρωτού στη θέση Diaporit474 

(πιν.47γ-ε). 

 

Αγχιασµός ή Ονγχεσµός  

 

Υπήρξε επίσης σηµαντική πόλη475 της επαρχίας της Παλαιάς Ηπείρου, 

έδρα της οµώνυµης επισκοπής476. Ο κόλπος, στον οποίο ήταν κτισµένη η πόλη, 

παρείχε ένα καλό αγκυροβόλιο για τα πλοία που έπλεαν κατά µήκος της 

ακτογραµµής. Στο Συνέκδηµο του Ιεροκλή αναφέρεται ως έχουσα το νοµικό 

καθεστώς πόλης, ενώ από τον Προκόπιο µνηµονεύεται ως Αγχίαλος. Υπήρξε 

έδρα επισκόπου που µνηµονεύονται ανελλιπώς από τον 5ο αι. έως και την 

επαρχιακή Σύνοδο του 516. Αντίθετα στη Σύνοδο του 625 δεν µνηµονεύεται ο 

επίσκοπος Αγχιασµού.  

Τα παλαιοχριστιανικά τείχη της πόλης (πιν.23α) σωζόταν σε αρκετό ύψος 

τον 19ο αιώνα, όταν τα επισκέφθηκαν οι Leake και Pouqueville, που 

αναφέρονται σε αυτά. Είχαν σχήµα πολυγωνικό, περίµετρο 850µ. περίπου και 

                                        
472 Mitchell, Gilkes, Çondi 2005, σ.107κ.ε. 

473 Mitchell, Gilkes, Çondi , 2005, σ.118, όπου µεταξύ άλλων οι ανασκαφείς αναφέρονται στις 

οµοιότητες που παρουσιάζουν τα συγκεκριµένα ψηφιδωτά δάπεδα µε ανάλογα από άλλες 

περιοχές της Epirus Vetus, όπως αυτό στο τρίκογχο της Αντιγόνειας και των βασιλικών του 

Κεφάλου στον Αµβρακικό κόλπο. 

474 Bowden, Përzhita 2004β, σ.413-433.  

475 Κατά µια άποψη πρόκειται για το λιµάνι της Φοινίκης, βλ. Hammond 1967, σ.111. Όστρακα 

αµφορέων από κέντρα της Βορείου Αφρικής που έχουν βρεθεί σε ανασκαφές στην πόλη 

επιβεβαιώνουν τη σπουδαιότητα του λιµανιού και κατ’επέκταση της ίδια της πόλης, βλ. Çerova 

1992, σ. 245 κ.ε. 

476 Χρυσός 1981, σ.79-80, 101. 
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περιέκλειαν µια έκταση πέντε εκταρίων, µικρότερη της ρωµαϊκής πόλης. 

∆εκαέξι πύργοι διαφόρων τύπων, ενίσχυαν την οχύρωση477, η οποία πιθανότατα 

περιέκλειε την πόλη και από την πλευρά του λιµανιού. Tα τείχη δέχθηκαν 

αρκετές επισκευές κατά τη διάρκεια των αιώνων. Χαρακτηριστικό είναι πάντως 

ότι στη βόρεια πλευρά υπήρχε προτείχισµα, γιατί η πλευρά αυτή ήταν 

περισσότερο προσιτή από τους λόφους που περιβάλλουν την πόλη. Παρόλη την 

οχύρωσή της η πόλη λεηλατήθηκε από τους Οστρογότθους το 551. 

Η οχύρωση του Αγχιασµού χρονολογήθηκε στο α΄ µισό του 5ου αιώνα, 

ενώ κατά µια άλλη άποψη θεωρείται έργο της εποχής του Αναστασίου (491-

518). Αρκετά κτίρια έχουν ανασκαφεί εσωτερικά και εξωτερικά των τειχών, 

µερικά από τα οποία έφεραν ωραία ψηφιδωτά δάπεδα478 (πιν.23ε), σε κάποια 

από τα οποία έχουµε αναγνωρίσει οµοιότητες µε τα ψηφιδωτά που έχουν 

ανακαλυφθεί στον οικισµό του Λαδοχωρίου479.  

Από τα ανασκαφέντα κτίρια σηµαντικότερη είναι η 

Βασιλική480(πιν.23δ), που βρέθηκε βόρεια της Decumanus Maximus της 

πόλης. Πρόκειται για ένα τρίκλιτο κτίριο µε πεσσοστοιχίες, που κτίστηκε στα 

ερείπια παλαιότερου. Ο χώρος του ιερού, εξωτερικά του οποίου δεν εξέχει η 

αψίδα, φέρει ηµικυκλική κατασκευή, που έχει ερµηνευθεί ως σύνθρονο.  

Τρεις τουλάχιστον οικοδοµικές –επισκευαστικές φάσεις της βασιλικής έχουν 

αναγνωριστεί σε µια από τις οποίες, µεταξύ των άλλων, περιορίστηκαν µε 

τοιχοποιίες τα ανοίγµατα µεταξύ των πεσσών. Τα ψηφιδωτά δάπεδα του ναού 

εντυπωσιάζουν µε τα ποικίλα θέµατά τους. Φέρουν επίσης ελληνική επιγραφή 

που αναφέρει µεταξύ των άλλων το όνοµα κάποιου Κάλιστου481, που 

πιθανότατα ήταν ο χορηγός ή ο κατασκευαστής του ψηφιδωτού. Από τα λοιπά 

ευρήµατα θα πρέπει να αναφερθούν λιγοστά αλλά κατεστραµένα κιονόκρανα, 

τµήµατα πεσσίσκων, κιονίσκοι και θραύσµατα θωρακίων κ.ά482. 

Όσον αφορά τη χρονολόγηση της Βασιλικής οι ερευνητές έχουν 

προτείνει διάφορες χρονολογήσεις483. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποτελεί το γεγονός 

                                        
477 Κ.Lako, Kështjella e Onhezmit, Iliria 14(1984), 2, σ.153κ.ε. και G.Saraci, Elemente të reja 

në arkitekturën e anës veriore të kështjellës së Ankiasmit, Iliria 1992, 22.1-2, σ.257κ.ε. 

478 Anamali, Adhami 1974, σ. 42-44, 

479 Για το Λαδοχώρι και τα ευρήµατα των ανασκαφών που γίνονται εκεί βλ. στη σ.90κ.ε. 

480 Lako 1991, σ.123κ.ε.  

481 Lako 1991, σ.151. 

482 Lako 1991, πιν. ΙΙ-ΙΧ 

483 Anamali 1993, σ.472κ.ε.  
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ότι η Βασιλική κτίστηκε στη θέση Συναγωγής484, από την ανασκαφή της 

οποίας προέκυψαν πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία, όπως ένα ψηφιδωτό δάπεδο 

µε διάφορες παραστάσεις, µεταξύ των οποίων και µια παράσταση επτάφωτης 

λυχνίας485. Βρέθηκαν επίσης και παλαιότερα ψηφιδωτά δάπεδα που ανήκαν σε 

προϋπάρχον ρωµαϊκής εποχής κτίριο. Ένα στρώµα καύσης που εντοπίστηκε 

κατά την ανασκαφή της Βασιλικής ερµηνεύτηκε ως πυρκαγιά και συνδέθηκε µε 

εισβολή Σλάβων και χρονολογήθηκε το 586-7. 

Έξω από τα ανατολικά τείχη, κοντά στην παραλία, ανασκάφηκε κτίριο 

µε ψηφιδωτό δάπεδο, που κτίστηκε στη θέση νεκροταφείου. Χρονολογήθηκε 

στη β΄πενηνταετία του 5ου αιώνα. Μια επιγραφή που ήρθε στο φώς αναφέρεται 

σε κάποιον πρεσβύτερο. Είναι άγνωστο αν πρόκειται για λατρευτικό κτίσµα, αν 

και κατά την ανασκαφή του βρέθηκαν τµήµατα θυρωµάτων και τµήµατα 

κιονοκράνων µε ανάγλυφο σταυρό. 

Σε απόσταση περίπου µισής ώρας από τα τείχη της πόλης486, στο λόφο 

που υψώνεται πάνω από τον κόλπο της πόλης των Αγίων Σαράντα, υπήρχε ο 

ναός των οµωνύµων αγίων, ένα περίτεχνο κτίριο, ο αρχιτεκτονικός τύπος του 

οποίου είναι εξαιρετικά σπάνιος487 (πιν.23β,γ). Αποτελείται από τρεις µεγάλες 

ηµικυκλικές κόγχες στις πλάγιες πλευρές του, που εγγράφονται στο ορθογώνιο 

της κάτοψης του ναού488. Υπήρχε επίσης κρύπτη µε ιδιότυπη διάρθρωση, µε 

δύο παράλληλες σειρές θολοσκεπών διαµερισµάτων. Πρόκειται για σηµαντικό 

µαρτύριο και προσκύνηµα της περιοχής. Φαίνεται ότι η φήµη του ήτυαν τόσο 

                                        
484 Foerster, Lako, Nallbani, Netzer 2004, σ.173κ.ε., οι οποίοι υποθέτουν ότι η εβραϊκή 

κοινότητα της πόλης πιθανότατα εκχριστιανίστηκε, αφού δεν παρατηρήθηκε κατά την ανασκαφή 

καµία βίαιη επέµβαση. Οι ίδιοι χρονολογούν την καταστροφή της Βασιλικής στα τέλη του 6ου 

αιώνα, πιθανότατα εξαιτίας σεισµού, που συνοδεύτηκε από πυρκαγιά. 

485 Foerster, Lako, Nallbani, Netzer 2004, σ.175, εικ.3. Κατά τους ανασκαφείς ένα µεγάλο µέρος 

του ψηφιδωτού της Συναγωγής παρέµεινε ως δάπεδο της Βασιλικής, αφού αντικαταστάθηκαν 

τµήµατά του. 

486 Βρίσκεται κοντά στο δρόµο που ένωνε την πόλη του Αγχιασµού µε την κοιλάδα της ∆ρόπολης 

και την ηπειρωτική ενδοχώρα.  

487 G.Muka, Bazilika qe I dha emrin Sarades, Monumentet 2002, σ.7-41. Mitchell 2004β, 

σ.145κ.ε. Vitaliotis 2008, σ.403κ.ε., ο οποίος εκτός των άλλων αναφέρει ότι βρέθηκαν σπόλια 

από το τέµπλο του ναού, εκλεπτυσµένης καλλιτεχνικής εργασίας που προφανώς προέρχονται από 

κάποιο µεγάλο αστικό κέντρο. Τα λείψανα τοιχογραφιών στην κρύπτη χρονολογήθηκαν στον 6ο 

αιώνα.  

488 Vitaliotis 2008, πιν.1,4,5 
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µεγάλη, ώστε ήδη από τη βυζαντινή εποχή η πόλη του Αγχιασµού αναφέρεται 

µε το όνοµα των Αγίων Σαράντα489.  

 

 

Λαδοχώρι (Σύβοτα;) 

 

 Ο οικισµός της ύστερης αρχαιότητας, που ανασκάπτεται τα τελευταία 

χρόνια, στην περιοχή του κάµπου του Λαδοχωρίου (ανατολικά του νέου 

λιµανιού της Ηγουµενίτσας)490 παρέχει αρκετά στοιχεία για την οικιστική του 

οργάνωση491. Κτισµένος κοντά στη θάλασσα, στο µυχό του κόλπου της 

Ηγουµενίτσας, αναπτύχθηκε εκµεταλλευόµενος την προνοµιακή θέση του 

λιµανιού του. Πιθανότατα υπήρξε διαµετακοµιστικό κέντρο θαλασσίου 

εµπορίου προϊόντων, όπως το λάδι από τη Θεσπρωτία ή κρασί από τη γειτονική 

Κέρκυρα, µε την οποία η περιοχή είχε από την αρχαιότητα ιδιαίτερες σχέσεις 

(Κερκυραϊκή Περαία), χωρίς να αποκλείεται και η Ιταλία.  

Η ίδρυσή του τοποθετείται την περίοδο του ρωµαϊκού αποικισµού και 

της ειρήνης που ευνόησε την ανάπτυξη νέων εγκαταστάσεων στα ηπειρωτικά 

παράλια492. Σύµφωνα µε τα µέχρι σήµερα στοιχεία ο οικισµός ήταν 

ανοχύρωτος. Ωστόσο στο µικρό κάστρο στο λόφο πάνω από την Ηγουµενίτσα 

έχει αναγνωστιστεί υστερορωµαϊκή φάση. Η οχύρωση αυτή πρέπει να 

λειτουργούσε ως καταφύγιο των κατοίκων του σε περίπτωση εχθρικών 

επιδροµών. 

Μολονότι οι ανασκαφές493 στην περιοχή είναι αποσπασµατικές και οι 

συνθήκες κάτω από τις οποίες διεξάγονται ιδιαίτερα δύσκολες494, εντούτοις 

έχουν αποκαλυφθεί κάποια στοιχεία του πολεοδοµικού ιστού του αρχαίου 

                                        
489 Αραβαντινός 1856, 3-4,5. 

490 Βλ. επίσης στη σ.154.  

491 Ρήγινος 2007, σ.168κ.ε. 

492 Κάντα-Κίτσου 2009, σ.15-16. 

493 Γενικά βλ. ∆άκαρης 1972, σ.204 και Α∆ 48(1993), Β1, Χρονικά, σ.318-319. Karatzeni 2001, 

σ.170. BCH 123(1999), σ. 716. BCH 125(2001), σ. 872. Λάµπρου 2006, σ. 264-266. 

494 Η στάθµη του υδροφόρου ορίζοντα σε σχέση µε το βάθος διεξαγωγής των ανασκαφών, είναι 

αρκετά υψηλή, αφού συχνά το επίπεδο αποκάλυψης των αρχαίων λειψάνων βρίσκεται στο 

επίπεδο της θάλασσας ή χαµηλότερα. Είναι σχεδόν αδύνατη η πλήρης αποστράγγιση των 

ανασκαπτόµενων οικοπέδων και συνεπώς εξαιρετικά δύσκολη η περίπτωση διατήρησης ορατών 

και επισκέψιµων των αρχαίων. 
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οικισµού, που πληρούσε προϋποθέσεις υγιεινής και άνετης διαβίωσης των 

κατοίκων του.  

Με την πρωιµότερη φάση του Λαδοχωρίου σχετίζεται η εκτεταµένη 

νεκρόπολη των αυτοκρατορικών χρόνων στην περιοχή της βόρειας εισόδου της 

πόλης της Ηγουµενίτσας, τµήµα της οποίας αποκαλύφθηκε κατά τις 

ανασκαφικές εργασίες που προηγήθηκαν της ανέγερσης του Αρχαιολογικού 

Μουσείου Ηγουµενίτσας495. Στο νεκροταφείο αποκαλύφθηκαν και τάφοι, οι 

οποίοι µε βάση τα κτερίσµατα που έφεραν χρονολογήθηκαν στο α΄ µισό του 4ου 

αιώνα. 

Το κέντρο του οικισµού διέσχιζαν δύο χειµαροπόταµοι, εκ των οποίων ο 

ένας κοντά στο ∆ικαστικό Μέγαρο διατηρείται και σήµερα και εκβάλλει στο 

λιµάνι496. Ο οικισµός φαίνεται ότι καταλάµβανε το κεντρικό και δυτικό τµήµα 

του κόλπου της Ηγουµενίτσας και αναπτυσσόταν κατά µήκος του αιγιαλού του, 

ο οποίος εισχωρούσε περισσότερο στη θάλασσα, η στάθµη της οποίας έχει 

ανέλθει σηµαντικά. Ήταν οργανωµένος µε στοιχειώδες πολεοδοµικό σύστηµα, 

που οριζόταν από µικρούς ή µεγαλύτερους πλακοστρωµένους δρόµους. 

Οι περισσότερες οικίες είχαν περίπου ορθογώνιο σχήµα, περιλάµβαναν 

δωµάτια περισσότερα του ενός, που διατάσσονται γύρω από µικρότερους ή 

µεγαλύτερους ανοιχτούς πλακόστρωτους χώρους. Οι τοίχοι των οικιών, πολλοί 

από τους οποίους βρέθηκαν σε ύψος πάνω του 1,00µ., είναι κατασκευασµένοι 

κυρίως από πλακοειδείς ασβεστόλιθους, και ενίοτε µε θραύσµατα πλίνθων και 

κονίαµα. Η χρήση πλίνθων είναι σχετικά σπάνια και µόνο σε τοξωτές 

κατασκευές ή ανοίγµατα.  

Λείψανα κλιµακοστασίων παρέχουν στοιχεία για την ύπαρξη ορόφου σε 

αρκετές οικίες. Η ανωδοµή τους ήταν κατασκευασµένη πιθανότατα από φθαρτά 

υλικά, ξύλο ή πλίνθους, ενώ έφεραν στέγες που καλύπτονταν µε κεραµίδια497. 

Σε κάποιες περιπτώσεις η εξωτερική επένδυση των τοίχων µε λίθινες πλάκες 

φανερώνει τη φροντίδα των ενοίκων τους για προστασία από την υγρασία. 

                                        
495 Α∆ 54(1999), Χρονικά, σ. 499κ.ε (Γ.Ρήγινος). Οι περισσότεροι τάφοι βρέθηκαν πλούσια 

κτερισµένοι µε αγγεία, λυχνάρια και νοµίσµατα, ενδείξεις τις άνετης διαβίωσης των κατοίκων του 

οικισµού. 

496 Κατά πληροφορίες ο χειµαροπόταµος αυτός σε παλαιότερες εποχές πληµµύριζε κατά τους 

χειµερινούς µήνες, γιατί ο όγκος του νερού που µετέφερε ήταν µεγάλος. Την εποχή που 

εξετάζουµε θα ήταν ασφαλώς µεγαλύτερος, λόγω των πυκνότερων χιονοπτώσεων στην Ήπειρο και 

του υψηλότερου δείκτη των βροχοπτώσεων. Ο δεύτερος χειµαροπόταµος βρίσκεται στην περιοχή 

του σηµερινού λιµανιού της Ηγουµενίτσας και δεν είναι εµφανής σήµερα. 

497 Α∆ 54(1999), Χρονικά, σ.495κ.ε. 
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Εστίες498 που αποκαλύφθηκαν σε αρκετές από τις οικίες πιστεύουµε ότι 

παρείχαν εκτός των άλλων και θέρµανση. Λιγοστές ενδείξεις φανερώνουν ότι 

κάποιοι από τους χώρους των οικιών που ανασκάφηκαν ήταν εργαστηριακοί, 

ενώ η αποκάλυψη µεγάλων πίθων (σε µια τουλάχιστον περίπτωση) 

υποδηλώνουν την ανάγκη αποθήκευσης κάποιων προϊόντων. 

Οι περισσότερες οικίες έφεραν πλακόστρωτα δάπεδα499 ή δάπεδα από 

πλινθόπλακες, υπήρχαν όµως και πολλές περιπώσεις όπου ένας ή περισσότεροι 

χώροι καλύπτονταν µε ωραία ψηφιδωτά που έφεραν γεωµετρικά 

σχήµατα500(πιν.24α-ε, 25α, β). Χαρακτηριστικό είναι το δάπεδο της οικίας που 

αποκαλύφθηκε στο οικόπεδο Προκόπη501. Ο διάκοσµός του συνίστατο σε 

εναλλασσόµενες σειρές µικρών κύκλων που συνδέονται µεταξύ τους (πιν.25α). 

Ταινίες µε συµπλεκόµενα ηµικύκλια και φυτικό πλογχµό περιβάλλει το 

παραπάνω θέµα. Ψηφιδωτό µε ανάλογο θέµα βρέθηκε και στο οικόπεδο 

Ντρίτσιου, επίσης στο Λαδοχώρι502. 

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ενός µεγάλου οικοδοµικού 

συγκροτήµατος503, που αποτελείτο από είκοσι τουλάχιστον  δωµάτια, 

αδιευκρίνιστης χρήσης (πιν.24α,β). Πιθανότατα οριοθετείτο ανατολικά και 

δυτικά από δρόµους. Το κτίριο, επίµηκες και µεγάλων διαστάσεων 

διαµορφωνόταν σε τρεις παράλληλες σειρές δωµατίων, από τις οποίες η 

κεντρική έφερε ωραία ψηφιδωτά δάπεδα, µε γεωµετρικό διάκοσµο (πιν.24α-δ). 

Τα δωµάτια στα πλάγια επικοινωνούσαν µε τον κεντρικό αυτό χώρο, µε 

ανοίγµατα, τα κατώφλια των οποίων βρέθηκαν κατά χώραν. Λείψανα κλίµακας 

µε πέντε βαθµίδες υποδηλώνουν την ύπαρξη και δευτέρου ορόφου504. Από την 

ίδια ανασκαφή προέρχονται µια βάση κίονα αποθραυσµένη, και ιωνικό 

                                        
498 Ενδεικτικά βλ. Α∆ 53(1998), Χρονικά, σ.533 (Γ.Ρήγινος) .  

499 Υπάρχουν και περιπτώσεις δαπέδων µε πατηµένο χώµα και χαλίκι ή δάπεδο από κουρασάνι. 

500 Ενδεικτικά βλ. Α∆ 53(1998), Χρονικά, σ.530κ.ε (Γ.Ρήγινος). 

501 Το κτίριο που αποκαλύφθηκε αποτελείται από έναν κεντρικό χώρο και τέσσερις µικρότερους 

περιµετρικά, βλ. Α∆ 53(1998), Χρονικά, σ.53κ.ε (Γ.Ρήγινος). 

502 Α∆ 50(1995), Χρονικά, σ.445κ.ε. (Κ.Πρέκα-Αλεξανδρή), σχ.6 και BCH 122(1998), σ.801. Στο 

ψηφιδωτό αυτό δάπεδο διακρίνονται δύο φάσεις, καθώς ένα τµήµα του επιδιορθώθηκε 

µεταγενέστερα.  

503 Πρόκειται για το οικόπεδο Λιάκου και Σιαφάκα, πολύ κοντά στο ∆ικαστικό Μέγαρο της 

Ηγουµενίτσας (αδηµοσίευτο). 

504 Οι τοίχοι του οικοδοµήµατος είναι παρόµοια κατασκευασµένοι, όπως και των υπολοίπων 

οικιών του οικισµού. Το κλείσιµο κάποιον ανοιγµάτων πιθανότατα υποδηλώνει την αλλαγή της 

αρχικής του χρήσης ή και κάποια µακροχρόνια χρήση του οικήµατος. 
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κιονόκρανο το οποίο όµως είναι δεν είναι σίγουρο αν σχετίζεται µε το κτίριο ή 

αποτελεί τυχαίο εύρηµα. 

Το σηµαντικότερο εύρηµα της ανασκαφής αποτελούν τα ψηφιδωτά 

δάπεδα. Πρόκειται για τέσσερα µεγάλα συνεχώµενα διάχωρα, µε διαφορετικά 

µεταξύ τους γεωµετρικά θέµατα που αποδίδονται µε µαύρες, λευκές και 

ερυθρές ψηφίδες. Τα θέµατα των ψηφιδωτών, η περιορισµένη χρωµατική 

κλίµακα των ψηφίδων κ.ά. µας βοηθούν να αναγνωρίσουµε µια οµάδα 

ψηφοθετών, που φαίνεται να εργάζεται στα τέλη του 4ου-αρχές 5ου αιώνα στο 

Λαδοχώρι. Το µεγαλύτερο µέρος των µέχρι σήµερα αποκαλυφθέντων 

ψηφιδωτών, που παραµένουν αδηµοσίευτα, πιστεύουµε ότι είναι έργο της ίδιας 

«οµάδας»505. 

Η ανακάλυψη ενός άλλου κτιρίου µε λουτρική εγκαταστάση506 (πιν.25γ) 

υποδηλώνει ένα σύστηµα παροχής νερού στον οικισµό µε το οποίο θα πρέπει 

να σχετίζεται η επιµήκης τοξοστοιχία για την οποία γίνεται λόγος παρακάτω. 

Παραµένει αδιευκρίνιστο αν το προαναφερόµενο λουτρό ανήκε σε µια ιδιωτική 

οικία ή υπήρξε µέρος ενός συγκροτήµατος µε δηµόσια χρήση. Αποκαλύφθηκε 

το caldarium λουτρού, µε εξέχουσα ηµικυκλική αψίδα και αντηρίδες 

εξωτερικά, και αρκετοί στυλίσκοι υποκαύστων. Στα οικοδοµικά κατάλοιπα του 

λουτρού διακρίνονται διαφορετικές οικοδοµικές φάσεις και επισκευές, που 

φανερώνουν διάρκεια ζωής. Κατά την ανασκαφή του οικοπέδου βρέθηκε 

µαρµάρινο ιωνικό κιονόκρανο µε συµφυές επίθηµα, διακοσµηµένο µε σταυρό, 

καθώς και δύο επιθήµατα αµφικιονίσκων, µε διάκοσµο επίσης σταυρών και 

φύλλων άκανθας αντίστοιχα σε κάθε µια από τις στενές πλευρές (πιν.27γ). 

Το άλλο τµήµα του οικοδοµήµατος που αποκαλύφτηκε, αποτελείτο 

τουλάχιστον από πέντε δωµάτια (µε άλλους χώρους που εκτείνονταν εκτός 

ανεσκαµένου χώρου). Βρέθηκαν µεγάλες ποσότητες θραυσµάτων γυάλινων 

αγγείων και χρηστική κεραµική. Για τη χρονολόγηση του κτιρίου στοιχεία 

δίνουν τα θραύσµατα λύχνων (ελάχιστα βρέθηκαν ακέραια), οι περισσότεροι 

από τους οποίους συγκαταλέγονται στον «αφρικανικό» τύπο και χρονολογούνται 

µεταξύ 4ου και 6ου αιώνα (πιν.25ε). Στον 6ο αιώνα χρονολογείται και ο 

διάκοσµος των προαναφερόµενων αρχιτεκτονικών µελών. 

                                        
505 Οµοιότητες παρατηρούµε και µε το ψηφιδωτό που αποκαλύφθηκε στη γειτονική πόλη των 

Αγίων Σαράντα (Αγχιασµός), βλ. Ceka 1999, εικ.66. Επιπροσθέτως βλ. Anamali, Adhami 1974, 

στις σ. 42-44, όπου φωτογραφίες ψηφιδωτών από την πόλη των Αγίων Σαράντα. 

506 Πρόκειται για το οικόπεδο του ∆ικαστικού Μεγάρου, βλ. Α∆ 53(1998), Β2, Χρονικά, σ.495κ.ε 

(Γ.Ρήγινος). 
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Λείψανα πάντως δύο άλλων λουτρών (το ένα µε µαρµάρινα δάπεδα και 

ορθοµαρµάρωση) ήρθαν στο φως κατά την ανασκαφή δύο άλλων οικοπέδων507. 

Η ύπαρξή τους τεκµηριώνει την άποψη ότι κάποιες από τις οικίες του οικισµού 

είχαν λουτρά για ιδιωτική χρήση, τα οποία προϋποθέτουν της ύπαρξη ενός 

καλού συστήµατος ύδρευσης, χωρίς να αποκλείεται βέβαια και η ύπαρξη 

πηγαδιών. Ένα πυκνό σύστηµα αποχετευτικών αγωγών, µε χαρακτηριστικότερο 

παράδειγµα αυτών που βρέθηκαν στο οικόπεδο του ∆ικαστικού Μεγάρου, 

περνούσε ανάµεσα από τα κτίρια του οικισµού και κάτω από αυτά. 

Μεµονωµένοι ή συµβαλλόµενοι µεταξύ τους κατέληγαν στη θάλασσα, 

παρέχοντας στον οικισµό ένα άριστο σύστηµα αποχέτευσης.  

Οι οικίες χωροθετούνται κατά µήκος µικρότερων ή µεγαλύτερων 

πλακοστρωµένων δρόµων508, µερικοί από τους οποίους είχαν πλάτος που 

κυµαίνονταν από 2,35µ,-2,60µ. Ένας από τους δρόµους που ανασκάφτηκε 

πρόσφατα στο οικόπεδο του 3ου Γυµνασίου (ΟΤ132) (πιν.26α) έφερε στο κέντρο 

ανοιχτό αγωγό τετράγωνης διατοµής, ενδεδυµένο µε λιθόπλακες, σε όλο του το 

µήκος, για τη διοχέτευση των οµβρίων509. Σε µια από τις γειτονικές του δρόµου 

οικίες βρέθηκε πήλινη µήτρα µε την παράσταση του Καλού Ποιµένα (πιν.26β), 

υποδηλώνοντας ενδεχοµένως κάποια βιοτεχνική δραστηριότητα. 

Σε οικόπεδο περίπου στο κέντρο του οικισµού έχουν αποκαλυφθεί 

οικοδοµικά λείψανα που αναγνωρίστηκαν ως Βασιλική. Βρέθηκε µόνο το νότιο 

και νοτιοδυτικό τµήµα του κτιρίου (πιν.26γ), που πιθανότατα ήταν πεντάκλιτο. 

Συγκεκριµένα η ανασκαφή έφερε στο φως το νότιο µισό του νάρθηκα (όπου 

τµήµα δύο κλιτών), µικρό τµήµα του κεντρικού κλίτους, καθώς και τµήµα των 

νότιων και δυτικών προσκτισµάτων της νότια και δυτικά (πιν.27α). Το κεντρικό 

κλίτος έφερε πεσσοστοιχία και το δάπεδό του καλύπτονταν µε ψηφιδωτό 

δάπεδο, ένα µικρό τµήµα του οποίου, ήρθε επίσης στο φως. Μεταξύ των 

ευρηµάτων υπήρξαν λιγοστά αρχιτεκτονικά µέλη, όπως θραύσµατα διάτρητων 

θωρακίων, τµήµατα κιόνων, επίθηµα αµφικίονα και τµήµα αµφικίονα, βάση 

κίονα και κιονίσκου και ένα κορινθιακό κιονόκρανο510 (πιν.60α). Μεταξύ των 

                                        
507 Α∆ 52(1997), Χρονικά, σ. 623 (Κ.Πρέκα). Επίσης Α∆ 53(1998), Χρονικά, σ.536κ.ε(Γ.Ρήγινος). 

508 Ένας από αυτούς έχει κατεύθυνση Ν-Β, βλ. Α∆ 54(1999), Χρονικά, σ. 498 (Γ.Ρήγινος). Επίσης 

βλ. Α∆ 52(1997), Χρονικά, σ. 620. Α∆ 52(1998)  (κ.Πρέκα), Χρονικά, σ.527κ.ε (Γ.Ρήγινος). 

509 Η ανασκαφή για την ώρα παραµένη αδηµοσίευτη. ∆ιαπιστώθηκε ότι αρχικά ο δρόµος είχε 

µεγαλύτερο πλάτος. Σε µια µεταγενέστερη φάση κάποιες από τις οικίες, που υπήρχαν κατά 

µήκος των δύο πλευρών του, επεκτάθηκαν και κατέλαβαν και τµήµα του δρόµου, περιορίζοντας 

το πλάτος του.  

510 Για το κιονόκρανο βλ. στη σ.227-8. 
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νοµισµάτων βρέθηκε και χρυσό νόµισµα του Αλεξίου Α΄ Κοµνηνού, που 

πιθανόν τεκµηριώνει την ύπαρξη του ναού την εποχή αυτή, αλλά και τη 

δραστηριότητα του λιµανιού του οικισµού κατά τον 11ο αιώνα, εποχή των 

Νορµανδικών επιδροµών.  

H αποκάλυψη της βασιλικής είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον εύρηµα, και 

ιδιαίτερα σηµαντικό για την οικιστική οργάνωση του µικρού οικισµού. Το 

κτίριο θεµελιώθηκε σε θέση παλαιότερου οικοδοµήµατος. Η αποκάλυψη δύο 

τουλάχιστον υδατοστεγών δεξαµενών (διαστ. 2χ2µ.) οδήγησε τους ανασκαφείς 

στην ταύτιση του προγενέστερου αυτού κτιρίου µε λουτρό511. Πιθανότατα µε 

αυτό σχετίζεται και τµήµα ψηφιδωτού µε διάκοσµο συµπεκόµενων πελτών512 

που επίσης βρέθηκε στον ίδιο χώρο (πιν.25β).  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ανεύρεση στην περιοχή των δυτικών 

προσκτισµάτων513 ενός κτιστού τάφου514, που περιείχε σαρκοφάγο µε λιγοστά 

κτερίσµατα515, τα οποία τοποθετούν χρονικά το εύρηµα στα τέλη του 3ου-αρχές 

4ου αιώνα. ∆εν υπάρχουν στοιχεία για τη σχέση του τάφου µε τη βασιλική516. 

Αξίζει ωστόσο να αναφερθεί ότι κατά την ανασκαφή γειτονικού οικοπέδου517 

βρέθηκε παρόµοιος τετράγωνης κάτοψης τάφος (2,90χ3,00µ.), µε λίθινες 

πλάκες που συνδεόµενες µε λίθινους συνδέσµους διαµορφώνουν σαρκοφάγο µε 

ανάγλυφο διάκοσµο στην όψη (πιν.27β). Είναι δύσκολο να συνθέσουµε τα 

δεδοµένα αυτά και να τεκµηρειωθεί η σχέση των τάφων µε τη Βασιλική, η 

οποία µε βάση τα λιγοστά αρχιτεκτονικά µέλη θα µπορούσε να χρονολογηθεί 

στο α΄ µισό του 6ου αιώνα.  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποτελεί επίσης και η ανεύρεση µιας µεγάλης 

τοξοστοιχίας σε κοντινή απόσταση από τη Βασιλική µε κατεύθυνση από 

                                        
511 Α∆ 2003, Χρονικά (υπό έκδοση). 

512 Το ψηφιδωτό παρουσιάζει οµοιότητες µε υπόλοιπα που έχουν προαναφερθείβλ σ.94, οι 

συµπλεκόµενες πέλτες είναι παρόµοιες µε αυτές του ψηφιδωτού στο οικόπεδο Λιάκου-Σιαφάκα, 

ενώ το θέµα της ταινίας που τις περιβάλλει είναι πανοµοιότυπο µε αυτό του του ψηφιδωτού στο 

οικόπεδο Προκόπη (προσωπικές παρατηρήσεις). 

513 Βρέθηκε σε θέση που αντιστοιχεί στο αίθριο µιας βασιλικής. 

514 Ο τάφος είχε διαστάσεις 1,80χ1,80µ. και έφερε εσωτερικά επένδυση λίθινων πλακών. 

515 Βρέθηκαν λιγοστά χάλκινα νοµίσµατα του 3ου-4ου αιώνα, δύο ακέραιες πήλινες οινοχόες, ένας 

µόνωτος σκύφος κ.ά. 

516 Το εσωτερικό του τάφου ήταν έντονα διαταραγµένο και δεν ήταν δυνατή η ταύτιση των 

σκελετικών καταλοίπων µε µία ή περισσότερες ταφές. Χαρακτηριστικό είναι πάντως ότι µπροστά 

από την ανάγλυφη πλάκα υπήρχε πλακόστρωτο δάπεδο και επιβεβαιώνει ότι ο τάφος ήταν 

προσβάσιµος και ορατός. 

517 Πρόκειται για το οικόπεδο Κώτση, στο ΟΤ127. 
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ανατολικά προς τα δυτικά518 (πιν. 25) αρχικά εντοπίστηκε στο οικόπεδο 

∆ηµητρίου (ΟΤ.126) πολύ κοντά στο οικόπεδο Λώλη, -όπου ανασκάφτηκε η 

Βασιλική και  η συνέχειά της βρέθηκε στο οικόπεδο Βασιλείου. Σήµερα το 

ανασκαµένο τµήµα της ξεπερνά τα 30µ, αν όµως υπολογιστεί και η ενδιάµεση 

των οικοπέδων απόσταση τότε θα πρέπει η τοξοστοιχία να ξεπερνούσε τα 92µ. 

Πιθανολογούµε ότι η τοξοστοιχία αυτή αποτελούσε τµήµα υδραγωγείου519. 

Χαρακτηριστική είναι η καλή κατάσταση διατήρησης της τοξοστοιχίας. Η 

τοίχιση των ενδιάµεσων κενών των τοξοστοιχιών, πιθανόν υποδηλώνει τη 

συνέχεια στη χρήση του υδραγωγείου του οικισµού. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης ο εντοπισµός του αρχαίου αιγιαλού και 

τα κατάλοιπα (βρέθηκαν 32 κορµοί δένδρων) λιµενικών εγκαταστάσεων του 

οικισµού. Πιθανότατα το λιµάνι διέθετε ξύλινες προβλήτες και εδώ 

συγκεντρώνονταν η εµπορική κίνηση, που πρέπει να ήταν µεγάλη, όπως 

φανερώνουν τα θραύσµατα οξυπύθµενων αµφορέων που καθηµερινά 

βρίσκονται στις ανασκαφές. Η εµπορική κίνηση τεκµηριώνεται επίσης και από 

τον µεγάλο αριθµό των νοµισµάτων520 που συνεχώς εντοπίζονται κατά τις 

ανασκαφές, από τη µελέτη των οποίων αναµφίβολα θα προκύψουν πολλές και 

σηµαντικές πληροφορίες. 

Όπως προαναφέρθηκε ένα µεγάλο νεκροταφείο εντοπίστηκε στην 

περιοχή της βόρειας εισόδου της Ηγουµενίτσας. Ανασκάφηκαν 28 τάφοι, 

µερικοί από τους οποίους βάσει των κτερισµάτων τους, χρονολογούνται στον 

ύστερο 3ο και πρώιµο 4ο αιώνα. Η ποιότητα των κτερισµάτων τους (ασηµένια 

νοµίσµατα, χρυσά κοσµήµατα) παρέχουν στοιχεία για την κοινωνική θέση των 

νεκρών, αλλά και την ευµάρεια των κατοίκων του οικισµού. Αδιευκρίνιστοι 

παραµένουν οι τάφοι που ανασκάφτηκαν σε πολλά σηµεία του οικισµού, 

ακόµη και κάτω από τα δάπεδα οικιών. Μεµονωµένοι ή κατά συστάδες ή σε 

«µαυσωλεία», µολονότι παραµένουν στην πλειονότητά τους αχρονολόγητοι, 

παρέχουν αρκετές πληροφορίες για τα έθιµα ταφής των κατοίκων τοι οικισµού. 

Χαρακτηριστικοί είναι οι εγχυτρισµοί, αλλά και οι ανθρωπόµορφοι τάφοι που 

                                        
518 Το πάχος της τοξοστοιχίας είναι περίπου 1,40µ. και το άνοιγµα µεταξύ των πεσσών 3. Τα τόξα 

ήταν κατασκευασµένα µε λίθους, µεταξύ των οποίων παρεµβάλλονταν πλίνθοι κάθετα 

τοποθετηµένοι.  

519 Πρβλ. µια ανάλογη κατασκευή που βρέθηκε στο Βουθρωτό, Ceka 1999, σ.51, εικ.41. 

520 Μεταξύ των νοµισµάτων που βρέθηκαν είναι και ένας χρυσός σόλιδος του αυτοκράτορα 

Ζήνωνα. Σήµερα εκτίθεται στο Βυζαντινό Μουσείο Ιωαννίνων. 
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βρέθηκαν στο οικόπεδο Σ. Βασιλείου521. Τάφοι έχουν επίσης ανασκαφεί και 

στους πρόποδες του Κάστρου της Ηγουµενίτσας522.  

Η πληθώρα οστράκων αµφορέων523 διαφόρων τύπων αποτελεί ένδειξη 

µεγάλης κινητικότητας στις συναλλαγές αγαθών στο µικρό λιµάνι του οικισµού. 

Η ευρύτητα της τυπολογίας524, η ποιότητα της επείσακτης κεραµικής και ο 

µεγάλος αριθµός, τεκµηριώνουν εκτός των άλλων το εύρος της εµπορικής 

δραστηριότητας του οικισµού. ∆εν αποκλείεται όµως ο ίδιος οικισµός ή η 

ευρύτερη περιοχή του να αποτελούσε και τον τόπο παραγωγής των προϊόντων 

που µετέφεραν τα αγγεία αυτά. 

Για τον οικισµό, που µέχρι πρόσφατα ήταν άγνωστος, δεν υπάρχουν 

πληροφορίες. Κατά την άποψή µας θα πρέπει να ταυτιστεί µε τα Σύβοτα, που 

αναφέρονται από τον Πτολεµαίο στη Γεωγραφία του ως λιµάνι και σταθµός 

οδικής αρτηρίας525. Η ονοµασία του προέρχεται από τα γειτονικά νησάκια 

Σύβοτα που επιχώθηκαν από τις αποθέσεις του ποταµού Καλαµά. Αν και ο 

Προκόπιος αναφέρει ότι τα νησιά Σύβοτα λεηλατήθηκαν από τους 

Οστρογότθους του Τοτίλα το 551, πιστεύουµε ότι ουσιαστικά πρόκειται για την 

καταστροφή του οικισµού στο Λαδοχώρι και όχι για τα νησάκια που την εποχή 

αυτή είχαν αρχίσει να ενώνονται µεταξύ τους  µε τις επιχώσεις του ποταµού και 

τα οποία ήταν ήσσονος σηµασίας για να λεηλατηθούν. Από την εποχή αυτή ο 

οικισµός αρχίζει να παρακµάζει, αλλά δεν εγκαταλείπεται. Μοναδική για την 

ώρα σηµανική µαρτυρία για την επιβίωση του οικισµού αποτελεί το νόµισµα 

του Αλεξίου Α΄ Κοµνηνού που βρέθηκε στην ηµιανεσκαµένη βασιλική. 

Με τη συνέχιση και επιβίωση του οικισµού σχετίζεται και ο µικρός ναός 

που εντοπίστηκε στη νησίδα Πρασούδι526, όπου κατά µία άποψη κατέφυγαν οι 

κάτοικοί του, λόγω βαρβαρικών επιδροµών.  

                                        
521 Βρέθηκαν 23 τάφοι, αρκετοί από τους οποίους είχαν ανθρωπόµορφο σχήµα. Ο νεκρός ήταν 

τοποθετηµένος σε ύπτια στάση µε τα χέρια στην κοιλιά, ενώ το κεφάλι έφερε στο κάτω µέρος 

«προσκέφαλο» από λίθους και πλίνθους (αδηµοσίευτοι). 

522 ∆άκαρης 1972, σ.204. Karatzeni 2001, σ.170. 

523 Κατά τις ανασκαφές στην περιοχή έχουν βρεθεί αρκετοί εγχυτρισµοί σε αµφορείς, έθιµο που 

θα µπορούσε να σχολιαστεί ποικιλοτρόπως. 

524 Ο µεγάλος αριθµός οµοίων οστράκων αποδεικνύουν την σχεδόν αποκλειστική εισαγωγή 

ορισµένων τύπων αµφορέων και ενδεχοµένως ορισµένων ειδών προϊόντων. 

525 Βιβλ. Γ, 165. 

526 Βασιλικού 2004, σ.101. Επίσης βλ. παραπάνω στη σηµ. 201 και στη σ.162. 
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 Η Μνηµειακή τοπογραφία 

 
Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται αναφορά σε όλες τις γνωστές µέχρι σήµερα 

πόλεις και θέσεις, στις οποίες έχουν ανασκαφεί ή εντοπιστεί υστερορωµαϊκά 

οικοδοµικά λείψανα ή ανάγλυφα αρχιτεκτονικά µέλη (πιν.28). Αρκετά από 

αυτά αποτελούν τυχαία ευρήµατα και δεν προέρχονται από συστηµατική 

έρευνα, γεγονός που δυσκολεύει την αξιολόγησή τους. Πολλά από τα στοιχεία 

που αναφέρονται εδώ προέρχονται από τα Χρονικά του Αρχαιολογικού ∆ελτίου, 

όπου συνήθως φέρουν την ένδειξη ρωµαϊκά ή ρωµαϊκής περιόδου και 

σπανιότατα υστερορωµαϊκά ή παλαιοχριστιανικά, χωρίς ακριβέστερη 

χρονολόγηση ή ιδιαίτερο σχολιασµό527. Παρά τις δυσκολίες που 

προαναφέρθηκαν, πιστεύουµε ότι η παράθεση των µέχρι σήµερα γνωστών 

θέσεων και στοιχείων συµβάλει στην γνώση της ιστορίας της περιοχής τη 

συγκεκριµένη περίοδο, καθώς ο αρχαιολογικός χάρτης της παλαιοχριστιανικής 

Ηπείρου παρουσιάζει σοβαρές ελλείψεις. 

Οι φιλολογικές πηγές (σύγχρονες ή προγενέστερες της εποχής που 

εξετάζουµε) µνηµονεύουν αρκετά τοπωνύµια, τα οποία στην πλειοψηφία τους 

παραµένουν αταύτιστα, ενώ µερικές από τις ταυτίσεις που έχουν γίνει από 

παλιότερους ερευνητές θεωρούµε ότι θα πρέπει να επανεξεταστούν528.  

Ο Κλαύδιος Πτολεµαίος στη Γεωγραφία του αναφέρει ως πόλεις τη Νίκη, το 

Άκτιο529, την Αλυζία530 και τον Αστακό531, από τις οποίες, οι τρεις τελευταίες 

πόλεις της Ακαρνανίας, έχουν δώσει στοιχεία ότι εξακολουθούν να υφίστανται 

και κατά την παλαιοχριστιανική περίοδο. Από το βίο του αγίου ∆ονάτου είναι 

επίσης γνωστή η Σωρεία, κώµη της Εύροιας532. 

                                        
527 Η κεραµική της περιοχής, αυτής της περιόδου, παραµένει σχεδόν άγνωστη, και το ίδιο 

συµβαίνει και µε τα νοµίσµατα της ίδιας εποχής. Η µελέτη τους αναµφίβολα θα φώτιζε τη 

νοµισµατική κυκλοφορία καθώς και την εµπορική δραστηριότητα και την επικοινωνία της 

περιοχής µε τον υπόλοιπο γνωστό κόσµο.  

528 Γενικότερα βλ. ∆ρακούλης 2009, σ. 199κ.ε. ο οποίος επαναλαµβανει εν πολλοίς παλαιότερες 

απόψεις χωρίς να γνωρίζει τα νέα ευρήµατα. 

529 Για το Άκτιο βλ. στη σ.183-184. 

530 Για την Αλυζία βλ. στη σ.184. 

531 Για τον Αστακό εκτενέστερα βλ. στη σ.185-186. 

532 Για τη θέση της Εύροιας βλ. στη σ.149κ.ε., όπου και οι παλαιότερες απόψεις οι σχετικές µε 

την ταύτιση της πόλης. 
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Όπως έχουµε προαναφέρει στο Συνέκδηµο του Ιεροκλή533 µνηµονεύεται επίσης 

µικρός αριθµός πόλεων της Παλαιάς Ηπείρου, και συγκεκριµένα αυτές που 

είχαν το νοµικό καθεστώς της πόλης534: Νικόπολη, ∆ωδώνη, Εύροια 

Ακνίου(;), Αδριανούπολη, Φοινίκη, Αγχιασµός, Άππων, Βουθρωτός, 

Φωτική, Κέρκυρα και Ιθάκη. Από αυτές τέσσερις τοποθετούνται στη 

σηµερινή Αλβανία, τέσσερις στη σηµερινή Ήπειρο (αν και διατηρούµε 

επιφυλάξεις για την ταύτιση ορισµένων) και δύο στα Ιόνια νησιά. Παρατηρούµε 

ότι µερικές πόλεις βρίσκονταν κοντά στα παράλια του Ιονίου πελάγους και σε 

θέσεις, όπου προϋπήρχαν ελληνορωµαϊκοί οικισµοί, ενώ αραιότερη είναι η 

παρουσία τους στην ηπειρωτική ενδοχώρα. Αντίθετα για το τµήµα της 

Ακαρνανίας δεν αναφέρεται κανένας οικισµός µε το νοµικό καθεστώς πόλης. 

Από τον Προκόπιο535 αναφέρεται η χώρα των Φαιάκων, η οποία νυν 

Κέρκυρα επικαλείται και τα νησιά Σύβοτα536 στη Θεσπρωτία, τα οποία το 

551 λεηλατήθηκαν από τους Οστρογότθους. Ο ίδιος ιστορικός σε άλλο βιβλίο 

του537 µνηµονεύει επίσης 36 κυρίως οχυρές θέσεις στην Παλαιά Ήπειρο538. 

Συγκεκριµένα αναφέρει ότι ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός στα πλαίσια της 

ενίσχυσης της περιοχής, λόγω των βαρβαρικών επιδροµών, έκτισε εκ θεµελίων 

στην επαρχία της Παλαιάς Ηπείρου 12 φρούρια, τα περισσότερα από τα οποία 

παραµένουν αταύτιστα539. Τα φρούρια αυτά είναι τα εξής: Παρµός540, 

                                        
533 Honigmann 1939, 651(3)-652(7), όπου αναφέρονται αριθµητικά 12 πόλεις, ονοµαστικά είναι 

µόνο 11, αν εκλάβουµε τις λέξεις Εύροια Ακνίου ως µια πόλη, βλ. στη σ.32 και σηµ.176. 

534 Για να χαρακτηριστεί την εποχή αυτή κάποιος οικισµός ως πόλη, θα έπρεπε να πληρεί 

κάποιες προϋποθέσεις. Συγκεκριµένα έπρεπε να είναι παράλληλα και επισκοπή, να διαθέτει 

πληθυσµό απασχολούµενο σε ποίκιλλα επαγγέλµατα µη αγροτικά κ.ά. H Λευκάδα είχε επισκοπή 

και είναι πολύ πιθανό να είχε τη νοµική υπόσταση πόλης. Γενικότερα για τη νοµική υπόσταση 

των πόλεων και τις αρµοδιότητες της βουλής βλ. D.Claude, Die byzantinische Stadt im 6 

Jahrhundert, Μόναχο 1966. 

535 Προκόπιος, De bello Gothico, IV 22, 17/18 & 30-32. 

536 Για τα Σύβοτα/Λαδοχώρι βλ. εκτενέστερα στη σ.91κ.ε.  

537 Προκόπιος, Περί Κτισµάτων ΙV,4. 

538 Wozniak 1984, σ.71κ.ε. 

539 Πιθανότατα την ίδια εποχή επισκευάστηκαν και άλλες οχυρώσεις, που δεν αναφέρονται από 

τον Προκόπιο. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της οχύρωσης της Βύλλιδας, πόλης στην 

επαρχία της Νέας Ηπείρου, σε επιγραφές της οποίας αναφέρονται το όνοµα του αυτοκράτορα 

Ιουστινιανού και του αρχιτέκτονα Βικτωρίνου. Έργο του ίδιου αρχιτέκτονα είναι και η οχύρωση 

του Εξαµιλίου στον Ισθµό της Κορίνθου, βλ. Gregory 1993. 

540 Παραµένει άγνωστο αν µπορεί να ταυτιστεί µε τον Πάνορµο, βλ. Soustal, Koder 1981, σ.227. 

Επίσης βλ.στη σ.198 του παρόντος τόµου. 
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Όλβος541, Κιόνιν542, Μαρκιανά543, Άλγος544, Κείµενος545, 

Ξηροπόταµος546, Ευρώπη547, Χίµαιραι548, Ηλέγα549, Οµόνοια550, 

Άδανον551.  

Ο ίδιος ιστορικός αναφέρει ότι ο αυτοκράτορας «ἀνανεώσατο Νικόπολίν 

τε καὶ Φωτικήν καὶ τὴν Φοινίκην ὠνοµασµένην». Παράλληλα κάνει λόγο για 

την ανανέωση και άλλων 24 φρουρίων στην ίδια περιοχή: Μουρκίαρα552, 

Κάστινα553, Γενύσιος554, Πέρκος555, Μαρµάρατα556, Λίστρια557, 

Πετρωνιανά558, Κάρµινα559, Τοῦ αγίου Σαβίνου560, ἐν φρουρίῳ Κώµη 

Κινστάρια561, Μάρτιος562, Ὄναλος563, φρούρια δύο τοῦ ἀγίου ∆ονάτου564, 

Συµφύγιον565, Προνάθιδον566, Ήδωνες567, Κάστελλος568, Βουλιβάς, 

Πάλυρος569, Τράνα570, Ποσειδών571, Κολοφωνία572, Πέζιον573. 

                                        
541 Soustal, Koder 1981, σ.217. 

542 Soustal, Koder 1981, σ.182. 

543 Soustal, Koder 1981, σ.201. 

544 Soustal, Koder 1981, σ.104. 

545 Soustal, Koder 1981, σ.175. 

546 Soustal, Koder 1981, σ.277. 

547 Κατά µια άποψη πίσω από το όνοµα της Ευρώπης υποκρύπτεται αυτό της Εύροιας, βλ. 

Soustal, Koder 1981, σ.150.  

548 Πιθανότατα πρόκειται για τη Χειµάρα, βλ. Soustal, Koder 1981, σ.136-137, όπου και 

πλούσια βιβλιογραφία σχετική µε τις βυζαντινές πηγές. 

549 Soustal, Koder 1981, σ.162. 

550 Soustal, Koder 1981, σ.163. 

551 Soustal, Koder 1981, σ.102. 

552 Soustal, Koder 1981, σ.208. 

553 Soustal, Koder 1981, σ.173. 

554 Soustal, Koder 1981, σ.154. 

555 Soustal, Koder 1981, σ.230, που αναφέρουν την ύπαρξη του οικισµού Πέρκου κοντά στον 

Εύηνο ποταµό, 26χλµ. από τη Ναύπακτο. Αν δεχθούµε την ταύτιση αυτή τότε θα πρέπει να 

δεχθούµε ότι τα όρια της επαρχίας έφταναν έως τη Ναύπακτο. 

556 Soustal, Koder 1981, σ.202, οι οποίοι τοποθετούν τον οικισµό κοντά στη Ναύπακτο. 

557 Soustal, Koder 1981, σ.198. 

558 Soustal, Koder 1981, σ. 232. 

559 Soustal, Koder 1981, σ. 171. 

560 Soustal, Koder 1981, σ. 253. 

561 Soustal, Koder 1981, σ. 183. 

562 Soustal, Koder 1981, σ. 202. 

563 Soustal, Koder 1981, σ. 218. 

564 Εκτενέστερα βλ. στις σ.153, 160 και 165κ.ε., όπου επιχειρείται η ταύτιση των δύο φρουρίων.  

565 Soustal, Koder 1981, σ.268. 

566 Soustal, Koder 1981, σ.243. 
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Από τις παραπάνω οχυρές θέσεις δύο µόνο µπορούν να ταυτιστούν µε 

σχετική ασφάλεια, αι Χίµαιραι που τοποθετούνται στη θέση της σηµερινής 

Χειµάρας και το φρούριο του Αγίου ∆ονάτου µε το κάστρο της Παραµυθιάς 

κοντά στη Φωτική. Για τη θέση του φρουρίου Ευρώπη έχει προταθεί η πόλη 

Εύροια, η ταύτιση της οποίας γενικότερα παραµένει προβληµατική, ενώ το 

φρούριο Τράνα πιθανότατα ταυτίζεται µε την οχύρωση που υπάρχει στο χωριό 

Τρανοσίστα (κοντά στο Αργυρόκαστρο)574. Τέλος το όνοµα της πόλης Άππωνος 

θεωρούµε πολύ πιθανό να υποκρύπτεται κάτω από το σύγχρονο όνοµα της 

θέσης Οπάγιας, κοντά στα ∆ολιανά του νοµού Ιωαννίνων, όπου έχουν 

ανασκαφεί δύο βασιλικές και βρέθηκε πύργος οχύρωσης575. 

Οι υπόλοιπες οχυρές θέσεις παραµένουν αταύτιστες, γεγονός που έχει 

προβληµατίσει αρκετά τους ερευνητές. Κατά µια άποψη τα προαναφερόµενα 

οχυρά ήταν µικρές εγκαταστάσεις, αποκλειστικά για αµυντικούς λόγους και 

εποµένως ο πληθυσµός δεν ζούσε µόνιµα στα τείχη τους. Μετά τις σλαβικές 

επιδροµές, πιθανότατα κατοικήθηκαν από εποίκους576, οι οποίοι έδωσαν νέα 

ονόµατα και οι παλαιές ονοµασίες ξεχάστηκαν577.  

Οι πόλεις και οχυρώσεις που αναφέρονται στις πηγές (Συνέκδηµο, 

Προκόπιο, κ.ά.) χωρίς αµφιβολία δεν αντιπροσωπεύουν το σύνολο των 

πρωτοβυζαντινών θέσεων της επαρχίας της Παλαιάς Ηπείρου. Στον κατάλογο 

που ακολουθεί υπάρχει ένας µεγαλύτερος αριθµός θέσεων, µερικές από τις 

οποίες έχουν επιβεβαιωθεί και ανασκαφικά. Είναι πολύ πιθανό αρκετές από 

αυτές (όπως π.χ. το κάστρο της Κόνιτσας, το µικρό καστράκι του Αγίου Μηνά 

στην Αρίστη Ζαγορίου, το κάστρο του Σιστρουνίου στο νοµό Ιωαννίνων, καθώς 

                                                                                                                 
567 Soustal, Koder 1981, σ.162. 

568 Soustal, Koder 1981, σ.172. 

569 Soustal, Koder 1981, σ.223. Ταυτίζεται µε την Πάλαιρο, αρχαία πόλη της Ακαρνανίας, βλ. 

παρακάτω στη σ.188. 

570 Soustal, Koder 1981, σ.272. Επίσης βλ. στη σ.198. 

571 Soustal, Koder 1981, σ.241. 

572 Soustal, Koder 1981, σ.183. 

573 Soustal, Koder 1981, σ.232. 

574 Πετρίδης 1879, σ.125. 

575 Εκτενέστερα βλ. στη σ.126κ.ε. 

576 Η επιβίωση των οχυρωµένων αυτών οικισµών εξαρτήθηκε σε µεγάλο βαθµό από τις 

στρατηγικές, οικονοµικές και πολιτικές συνθήκες που καθόριζαν τη µορφή και την ανάπτυξή 

τους, που δεν ήταν παντού οι ίδιες.  

577 Koder 1982, σ.9κ.ε., όπου και η σχετική βιβλιογραφία για το πολύπλοκο θέµα της σλαβικής 

εποίκισης. 
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επίσης οι οχυρώσεις στο Κούτσι, στο Κασνέτσι, στο Στοβίλι στο νοµό 

Θεσπρωτίας και το Καστρί Ριζοβουνίου) να ταυτίζονται µε κάποια από τα 

τοπωνυµία που κατονοµάζουν οι πηγές, αλλά δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία 

που να βοηθούν στην κατεύθυνση αυτή. 

Τα στοιχεία πάντως που συγκεντρώσαµε στον κατάλογο που ακολουθεί, είναι 

αρκετά, όχι όµως επαρκή για την ανασύσταση της εικόνας των οικισµών, της 

µορφής και του µεγέθους τους, καθώς και των µεταξύ τους σχέσεων. 

 

# 
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Νοµός Πρέβεζας578 

Αρκετές θέσεις του νοµού Πρέβεζας είναι γνωστές από το βιβλίο του 

αείµνηστου Σ. ∆άκαρη «Κασσωπαία», αλλά και από έρευνες που έχουν γίνει 

εκεί κατά τα τελευταία χρόνια από την ΙΒ΄ ΕΠΚΑ και την 8η ΕΒΑ και 

δηµοσιεύονται κυρίως στα Χρονικά του Αρχαιολογικού ∆ελτίου. Σηµαντικό 

υπήρξε και το ελληνοαµερικανικό πρόγραµµα που υλοποιήθηκε από το 1991 

έως το 1995, από το Πανεπιστήµιο της Βοστώνης σε συνεργασία µε τις 

προαναφερόµενες Εφορείες579.  

Εκτός της Νικόπολης, όπου έχουν ανασκαφεί µερικώς πέντε βασιλικές, 

ανάλογα εκκλησιαστικά µνηµεία έχουν έρθει στο φως στη χερσόνησο του Αγίου 

Θωµά (Βασιλική Ε΄ ή του Αγίου Μηνά), έξω από τους οικισµούς της Στεφάνης 

και του Πολυστάφυλλου και στο κέντρο της αρχαίας πόλης των Βατιών (Καστρί 

Ριζοβουνίου) κ.ά. Τα αρχιτεκτονικά µέλη που βρέθηκαν στο βυζαντινό ναό της 

Παντάνασσας580 και στο ναό του Ταξιάρχη Ζαλόγγου υποδηλώνουν και την 

ύπαρξη άλλων ανάλογων µνηµείων, τη θέση των οποίων ακόµη αγνοούµε.   

Στην περιοχή έχουν επίσης επισηµανθεί και µερικώς ανασκαφεί τρεις 

µεγάλων διαστάσεων και πολυτέλειας αγρεπαύλεις στην Καστροσυκιά, στα Ριζά 

και τη Φτελιά, από τις οποίες οι δύο πρώτες χρονολογήθηκαν την 

υστερορωµαϊκή εποχή, ενώ η τρίτη µεταξύ 4ου και 5ου αιώνα. Θεωρούµε όµως 

αρκετά πιθανό ότι εξακολουθούσαν να είναι σε χρήση και κατά την εποχή που 

εξετάζουµε. 

Η παρουσία της βασιλικής στον οχυρωµένο αρχαίο οικισµό των Βατιών 

(Καστρί Ριζοβουνίου) επιβεβαιώνει την επιβίωση της πόλης και κατά την 

περίοδο που εξετάζουµε, εποχή κατά την οποία χρονολογούµε ένα µεγάλο 

µέρος των επισκευών των τειχών της πόλης. Άγνωστη όµως παραµένει η σχέση 

της µε τον οικισµό που υπήρχε στο γειτονικό Ριζοβούνι, στον οποίο έχουν 

εντοπιστεί ευρήµατα της ίδιας εποχής.  

                                        
578 Η εξέταση της µνηµειακής τοπογραφίας και της αστικής οργάνωσης της επαρχίας της 

Παλαιάς Ηπείρου δεν αποτελεί το κύριο αντικείµενο της µελέτης µας και για το λόγο αυτό θα 

περιοριστούµε σε µια σύντοµη παρουσίαση των πόλεων και των διαφόρων θέσεων. Η ταξινόµησή 

τους ακολουθεί τη σηµερινή διαίρεση των νοµών, αρχίζοντας από το νοµό Πρέβεζας και τη 

Νικόπολη, την πρωτεύουσα της Επαρχίας Epirus Vetus. 

579 Γενικότερα βλ. Α∆ 46(1991), Β1, Χρονικά, σ.245-251. Α∆ 47(1992), Β1, Χρονικά, σ.292-3. 

Α∆ 48(1993), Β1, Χρονικά, σ.309. Α∆ 49(1994), σ.395 κ.ε. Α∆ 50(1995), σ.428. Επίσης βλ. 

Παπαδοπούλου 1997, σ.334κ.ε. Τα χρονικά της ΛΓ΄ ΕΠΚΑ δεν έχουν ακόµη δηµοσιευθεί. 

580 Εκτενέστερα βλ. στη σ.222-3. 
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Σε κάποιο µικρό, µη εντοπισµένο, αγροτικό οικισµό θα πρέπει να ανήκε 

η βασιλική που ανασκάφηκε στη θέση του ναού της Αγίας Βαρβάρας στη 

Στεφάνη. Μια άλλη βασιλική θα πρέπει να αναζητηθεί στο Πολυστάφυλλο, 

όπου παλαιότερα είχαν εντοπιστεί από τον πατέρα µου λίθινοι πεσσίσκοι 

τέµπλου, µε χαρακτηριστικό γεωµετρικό εγχάρακτο διάκοσµο. 

Για τις υπόλοιπες αρχαίες πόλεις της περιοχής της Πρέβεζας οι ενδείξεις 

παραµένουν λιγοστές. 

• Αγιά (περιοχή Πάργας) 

Στην Αγιά (θέση Οξινή) υπήρχε πιθανόν οικισµός (ατείχιστη κώµη) κατά τη 

ρωµαϊκή περίοδο, καθώς έχει βρεθεί εκεί ένας µεγάλος αριθµός οστράκων και 

µία επιτύµβια στήλη µε λατινική επιγραφή581. 

• Αγία Κυριακή (περιοχή Πάργας) 

Έχει βρεθεί µαρµάρινο άγαλµα, ρωµαϊκής περιόδου582. Κατά τον 

∆άκαρη εδώ τοποθετείται η πόλη Τορύνη583. 

• Άγιος Γεώργιος 

 Στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου, στις πηγές του ποταµού Λούρου 

σώζονται κατάλοιπα του υδραγωγείου που υδροδοτούσε τη Νικόπολη. Από τις 

δύο γέφυρες του υδραγωγείου, η βόρεια είναι παλαιότερη και χρονολογείται 

πιθανόν την εποχή του Αυγούστου ή κατ’ άλλους την εποχή του Αδριανού. Η 

νότια γέφυρα κατασκευάστηκε µετά την καταστροφή της βόρειας, πιθανόν επί 

αυτοκράτορα Ιουλιανού584.  

Λείψανα του ίδιου υδραγωγείου585, που διέτρεχε µεγάλο µέρος του 

σηµερινού νοµού Πρέβεζας, άλλοτε µε επιφανειακές κατασκευές και άλλοτε µε 

µη εµφανείς (αφού ένα µέρος του ήταν υπόσκαφο) σώζονται και σε άλλες 

περιοχές, όπως το Ριζοβούνι, το Θεσπρωτικό, η Στεφάνη, ο Λούρος και ο 

Αρχάγγελος. Επίσης στη θέση «Χαλίκια» της κτηµατικής περιφέρειας του Αγίου 

Γεωργίου και στην κοιλάδα του Λούρου ανασκάφτηκε συγκρότηµα αγροικίας 

                                        
581 ∆άκαρης 1972, σ.136, 200. 

582 Α∆ 16(1960), Χρονικά, σ. 205 (Σ.∆άκαρης). ∆άκαρης 1972, σ.135, 200. 

583 Α∆ 16(1960), Χρονικά, σ.205 (Σ.∆άκαρης). 

584 Χρυσός 1981, σ.24. Για τη δεύτερη γέφυρα του υδραγωγείου που προϋποθέτει την 

καταστροφή της παλαιότερης βλ. Α∆ 17(1961-62), Χρονικά, σ.194 (Σ.∆άκαρης). Επίσης βλ. 

Doukellis- Dufaure- Fouache 1995, σ.232-233. 

585 Α∆ 17(1961-62), Χρονικά, σ.188, σχ.1 και σ.194 (Σ. ∆άκαρης). Doukellis- Dufaure- Fouache 

1995, σ. 232-233. 
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για την οποία προτάθηκε η χρονολόγηση από τον 1ο έως και τον 5ο αιώνα π.Χ.. 

Η ύπαρξη tegula mammata υποδηλώνει την ύπαρξη λουτρού στην ίδια θέση586. 

• Αγία Ελένη 

Οχυρωµένη θέση στη νότια όχθη των εκβολών του Αχέροντα. Σώζονται 

και λιγοστά λείψανα κλασικής-υστερορωµαϊκής περιόδου που φανερώνουν τη 

διαχρονική σπουδαιότητα της θέσης.  

• Άγιος Θωµάς (χερσόνησος) 

Η χερσόνησος του Αγίου Θωµά (πιν.4) εκτείνεται ανατολικά της 

σύγχρονης Πρέβεζας, στον Αµβρακικό κόλπο και έχει συνολικό µήκος περίπου 

15χλµ. Εκτός από τον Όρµο Βαθύ, δύο µικρές λίµνες (Γκαβογιάννη και 

Πωγωνίτσα) σχηµατίζονται στο νότιο τµήµα της χερσονήσου. Οι έρευνες που 

έγιναν στα πλαίσια του Nikopolis project επιβεβαιώνουν συνεχή κατοίκηση και 

δραστηριότητα στη χερσόνησο κατά τους ρωµαϊκούς, υστερορωµαϊκούς και 

παλαιοχριστιανικούς χρόνους587. Κατά τους ρωµαϊκούς χρόνους η χερσόνησος 

είχε διαιρεθεί σε κεντουρίες (σύστηµα 20χ40actum)588. 

Ο Όρµος Βαθύς (περιοχή Μαργαρώνα) υπήρξε σηµαντικό λιµάνι και 

ταυτίστηκε από τον Leake589 ως ένα από τα λιµάνια της Νικόπολης590, 

ερµηνεύοντας ένα χωρίο του Στράβωνα591. Η γεωµορφολογία του κόλπου 

παρουσίασε πολλές µεταβολές. Το δυτικό τµήµα του λιµανιού επεκτάθηκε 

αρκετές εκατοντάδες µέτρα προς τη στεριά κατά τη ρωµαϊκή περίοδο, ενώ το 

ένα σκέλος του λιµανιού, αντίθετα από την περιγραφή που δίνει ο Leake, οι 

νεότερες έρευνες έδειξαν ότι καλυπτόταν από ελώδεις εκτάσεις.  

Κοντά στο λιµάνι, στη δυτική του ακτή, υπήρχε οικισµός, σύµφωνα µε 

τα αποτελέσµατα ανασκαφικών ερευνών. Η πλειοψηφία των ευρηµάτων της 

περιοχής (όστρακα εµπορικών αµφορέων, τµήµατα γυάλινων αγγείων και 

λύχνων) χρονολογείται στη ρωµαϊκή και την υστερορωµαϊκή περίοδο592. Βόρεια 

                                        
586 Α∆ 55(2000), Χρονικά, σ.556. 

587 Α∆ 34(1979), Β1, Χρονικά, σ.246. Α∆ 48(1993), Β1, Χρονικά, σ.309-310. Karatzeni 2001, 

σ.168. Η χερσόνησος ερευνήθηκε από αρχαιολογικής και γεωλογικής άποψης, κατά τη διάρκεια 

του «Nikopolis Project», τα έτη 1993, 1994. Για τα πρώτα πορίσµατα των ερευνών στην περιοχή 

αυτή βλ. Stein 2001, σ.65κ.ε και Wiseman 2001, σ.49-50. 

588 Bowden 2007, σχ. 2. Stein 2001, σ.65. 

589 Leake 1935, Ι, σ.196. 

590 Ένας δρόµος από τη νότια πύλη της Νικόπολης, ένωνε την πόλη µε το λιµάνι αυτό, που 

απέχει περίπου 2,5χλµ. από αυτή. 

591 Στράβων, 7.7.5. 

592 Stein 2001, σ.67. 
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του όρµου εντοπίστηκαν θέσεις αυτής της εποχής, που ταυτίζονται µε επαύλεις 

ή αγροκτήµατα593. 

Στη δυτική ακτή του κόλπου αναγνωρίστηκαν οικοδοµικά λείψανα, που 

ταυτίστηκαν µε λιµενικές κατασκευές. Εντοπίστηκε επίσης µεγάλος σωρός 

κοχυλιών (απορρίµµατα πορφυρείου), που πιθανότατα πιστοποιούν βιοτεχνική 

εγκατάσταση παραγωγής πορφύρας594. 

Στην ίδια πλευρά του κόλπου και στο ναό της Φανερωµένης 

εντοπίσαµε επίσης οικοδοµικά λείψανα, µέρος των οποίων είναι ενσωµατωµένα 

στη βόρεια και ανατολική πλευρά του ναού, ο οποίος επίσης φέρει 

ενσωµατωµένα γλυπτά ρωµαϊκής και υστερορωµαϊκής εποχής595 (πιν.29α), ενώ 

άλλα βρίσκονται στον περίβολο του ναού596. 

Στην ανατολική ακτή του Όρµου Βαθύ έχουν εντοπιστεί αρχιτεκτονικά 

λείψανα ρωµαϊκής(;) περιόδου κοντά στο ναό Γενεσίου της Θεοτόκου597. 

Πρόκειται πιθανόν για συγκρότηµα θερµών598, τοίχοι των οποίων, κτισµένοι 

κατά το σύστηµα opus testaceum, έχουν ενσωµατωθεί στο ναό ή βρίσκονται σε 

αρκετό ύψος στον άµεσο περιβάλλοντα χώρο του. Κάτω από το δάπεδο του 

ίδιου ναού (κατά τη διάρκεια επισκευής του) βρέθηκε από τη γράφουσα τµήµα 

ψηφιδωτού599. Η σηµασία του κόλπου πιστεύουµε ότι δεν έπαψε να υφίσταται 

και κατά τη βυζαντινή περίοδο, αφού κοντά στο ναό βρέθηκε σκυφωτό 

βυζαντινό νόµισµα του Αλεξίου Α΄ Κοµνηνού, που πιθανότατα τεκµηριώνει τη 

χρήση του λιµανιού και κατά την εποχή αυτή. 

Αρχιτεκτονικά λείψανα εντοπίσαµε επίσης και κοντά στο εικονοστάσι 

του, κατά πληροφορίες αγίου Βελισσαρίου(;), που υπάρχει σε µικρή σχετικά 

απόσταση από τον προαναφερόµενο ναό. Εκτιµούµε ότι πρόκειται για 

σηµαντικό µνηµείο µε δεδόµενο την καίρια θέση του στον κόλπο. 

                                        
593 Α∆ 48(1993), Χρονικά, σ.310. 

594 Stein 2001, σ.67. Wiseman 2001, σ.50. 

595 Προσωπικές παρατηρήσεις. 

596 Η Stein θεωρεί ότι τα αρχιτεκτονικά λείψανα που εντοπίζονται γύρω από το ναό πιθανότατα 

ανήκουν σε οικισµό ή σε αγρέπαυλη, βλ. Stein 2001, σ.71. Κατά την άποψή µας προέρχονται 

πιθανότατα από ναό του οικισµού. 

597 Σώζονται σε ύψος 1,80µ. Στη δυτική είσοδο του ναού εντοπίσαµε επίθηµα παραστάδας(;). 

598 Πιθανόν υδροδοτούνταν από τη γειτονική πηγή. 

599 Ατυχώς δεν στάθηκε δυνατή η έρευνα του χώρου, γιατί οι επισκευαστικές εργασίες του 

δαπέδου είχαν σχεδόν ολοκληρωθεί, χωρίς την άδεια της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Κατά τον 

Wiseman κάτω από το µεταβυζαντινό ναό υπήρχε ναός της ύστερης αρχαιότητας, βλ. Wiseman 

2001, σ.50. 
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∆ύο ακόµη θέσεις της χερσονήσου έχουν δώσει ευρήµατα της ρωµαϊκής 

και παλαιοχριστιανικής περιόδου: η λίµνη Γκαβογιάννη και η λίµνη 

Πωγωνίτσα. Στην πρώτη θέση η παλαιοχριστιανική δραστηριότητα600 

εντοπίζεται κοντά στον νεότερο ναίσκο του Αγίου Μηνά, ο οποίος κτίστηκε στη 

θέση παλαιοχριστιανικού ναού. Πρόκειται για τη γνωστή Βασιλική Ε ή του 

Αγίου Μηνά601 (πιν.29β), την οποία όλοι οι παλαιότεροι ερευνητές συνδέουν 

µε τη Νικόπολη. Κατά την άποψή µας θα πρέπει το µνηµείο να αποδεσµευτεί 

από αυτή, αφού βρίσκεται σε αρκετή απόσταση από την πόλη. Πιθανότατα 

ανήκε σε κάποιο οικισµό που υπήρχε στη µικρή χερσόνησο του Αγίου θωµά. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει µια tegula mammata που βρέθηκε παλαιότερα νότια 

του ναού και πιθανότατα προέρχεται από κάποιο λουτρό που βρισκόταν κοντά 

στο µνηµείο. Η Βασιλική έφερε ηµικυκλική αψίδα ανατολικά, εγκάρσιο κλίτος, 

νάρθηκα και εξωνάρθηκα δυτικά. Αναφέρεται ότι τα δάπεδά της καλύπτονταν 

µε ψηφιδωτά. Η ανασκαφή του µνηµείου υπήρξε αποσπασµατική. 

Πιθανολογούµε ότι το µνηµείο χρονολογείται στα τέλη του 5ου-αρχές 6ου αιώνα. 

Σε αυτοψία µας στο µνηµείο έχουµε εντοπίσει τµήµατα κιόνων µε στρεπτές 

ραβδώσεις, ενώ ένα επίθηµα ήταν έως πρόσφατα ενσωµατωµένο στην αγία 

τράπεζα του νεότερου εκκλησιδίου. 

Στα νότια, η λίµνη Πωγωνίτσα πρέπει αρχικά να ήταν όρµος, ανοικτός 

στη θάλασσα, και πιθανότατα χρησιµοποιόταν ως λιµάνι κατά τα ρωµαϊκά 

χρόνια602. Σήµερα η λίµνη χωρίζεται από τον Αµβρακικό κόλπο από έναν 

υπερυψωµένο ανάχωµα-δρόµο. Η αρχαιολογική έρευνα γύρω από αυτή έδωσε 

άφθονα ευρήµατα ρωµαϊκής περιόδου603. 

 Στην ευρύτερη χαµηλή ζώνη της χερσονήσου έχουν ακόµη εντοπιστεί 

και άλλες ρωµαϊκές και ύστερες θέσεις κατοίκησης που έχουν ταξινοµηθεί στην 

έρευνα ως αγροτικές. Ανάµεσά τους, οι δύο µεγαλύτερες σε έκταση είναι αυτή 

δυτικά του Νεοχωρίου και κοντά στους Αγίους Αποστόλους, ενώ 

                                        
600 Stein 2001, σ.70κ.ε. 

601 Για τη Βασιλική Ε βλ. Pallas 1968, σ.222, 225. Sodini 1970, σ.699-753. Pallas 1977 και 

Soustal, Koder 1981, (λήµµα Άγιος Θωµάς), σ.270. Επίσης βλ. Α∆ 49(1994), Β1, Χρονικά, 

σ.403. Χαλκιά 1997, σ.170, η οποία πιθανολογεί ότι η ορθογώνια κατασκευή στο µέσον της 

ηµικυκλικής δεξαµενής σχετίζεται µε τη λατρεία κάποιου µάρτυρα στον οποίο ήταν αφιερωµένη 

η βασιλική. 

602 Ως λιµάνι τον αναφέρει και ο Hammond, βλ. Hammond 1967, σ.48. 

603 Α∆ 48(1993), Β1, Χρονικά, σ. 310 και Stein 2001, σ. 71. 
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αξιοσηµείωτη είναι και η µικρότερη θέση κοντά στον οικισµό της Αγίας 

Τριάδας604, όπου έχουν εντοπιστεί λείψανα επιτυµβίων πλακών.  

• Αηδονιά 

Στο Βυζαντινό Μουσείο Ιωαννίνων φυλάσσεται «θησαυρός» νοµισµάτων605, 

που βρέθηκαν τυχαία στην περιοχής της Αηδονιάς. Ο θησαυρός περιλαµβάνει 

34 νοµίσµατα τα περισσότερα από τα οποία είναι φόλλις και εικοσανούµµια 

των αυτοκρατόρων Ιουστινιανού Α΄ και Ιουστίνου Β΄. Περιλαµβάνει επίσης µια 

φόλλι Τιβερίου Β΄ και τέσσερις solidi των Ιουστινιανού Α΄ και Μαυρικίου 

(πιν.9γ). Τα νοµίσµατα αυτά καλύπτουν χρονικά µια περίοδο από το 541/2 έως 

το 602. Η ακριβής θέση και ο τρόπος εύρεσης των νοµισµάτων παραµένει 

αδιευκρίνιστος. 

• Ανθούσα 

Στην Ανθούσα, κοντά στην Πάργα έχουν βρεθεί κεραµοσκεπείς τάφοι, 

που χρονολογήθηκαν στη ρωµαϊκή περίοδο606.  

• Άνω Ράχη  

Έχει βρεθεί ρωµαϊκή επιτύµβια στήλη607. 

• Αρχάγγελος (κοιλάδα Γραµµένου) 

Στο χωριό Αρχάγγελος, στην κοιλάδα του Γραµµένου έχει βρεθεί 

ρωµαϊκή κεραµική608. Επίσης κοντά στον οικισµό, αλλά και στη θέση Κάµαρες, 

απέναντι από αυτόν, σώζονται λείψανα του ρωµαϊκού υδραγωγείου της 

Νικόπολης (βλ. Αγ. Γεώργιος). 

• Βαλανιδορράχη 

Αναφέρονται δραστηριότητες κατά την πρώιµη ρωµαϊοκρατία και την 

ύστερη αρχαιότητα µέσα και γύρω από την κοινότητα609. 

• Γοργόµυλος 

Κοντά στο ναό της Ζωοδόχου Πηγής έχουν εντοπιστεί παλαιότερα ανάγλυφα 

αρχιτεκτονικά µέλη (κιονόκρανο (πιν.29γ), επίθηµα, τµήµα κίονα και θραύσµα 

πιθανότατα θωρακίου)610.  

• Θεσπρωτικό 

                                        
604 Stein 2001, σ.71-72. 

605 Ο «θησαυρός» παραµένει αδηµοσίευτος. 

606 ∆άκαρης 1972, σ.100, 136. Επίσης βλ. Α∆ 34(1979), Β1, Χρονικά, σ. 246-247. 

607 Dakaris 1971, σ.96. 

608 Α∆ 47(1992), Β1, Χρονικά, σ. 295. 

609 Α∆ 48(1993), Β1, Χρονικά, σ. 312. 

610 Φωτογραφίες αρχείου της 8ης ΕΒΑ, µε τη χρονολογία 1982. 
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Ο Hammond εντόπισε οχύρωση, η οποία σύµφωνα µε τον ίδιο δεν ήταν 

έργο της αρχαιότητας611, ενώ ο Wozniak το 1980 δεν την είχε εντοπίσει612. 

• Κόκκινο Λιθάρι 

Θέση κοντά στο αρχαίο Όραον. Εντοπίστηκαν ευρήµατα που 

χρονολογήθηκαν στους υστερορωµαϊκούς χρόνους. 

• Καµαρίνα 

Έχουν βρεθεί οικοδοµικά λείψανα του 1ου αι., καθώς και κιβωτιόσχηµοι 

τάφοι µεταγενέστερης περιόδου613. Πάνω από τη µονή Αγίου ∆ηµητρίου 

Ζαλόγγου υπάρχει ο µικρός ναός των Ταξιαρχών όπου υπάρχουν 

ενσωµατωµένα αρχιτεκτονικά µέλη614. Από αυτά µεγαλύτερο ενδιαφέρον 

παρουσιάζει ένα ιωνικό κιονόκρανο µε συµφυές επίθηµα (αριθ.45), για το 

οποίο γίνεται εκτενέστερα λόγος στο κατάλογό µας. Η αρχική προέλευσή τους 

παραµένει άγνωστη. 

• Καστρί Ριζοβουνίου (Βατίαι) 

Στον λόφο Καστρί διατηρούνται λείψανα αρχαίας πόλης που έχουν 

ταυτιστεί µε την ηλιακή αποικία Βατίαι615. Τα τείχη της, που σώζονται σε 

µεγάλο µήκος και ύψος, έχουν δεχθεί επισκευές που χρονολογούνται από τους 

ερευνητές σε διαφορετικές περιόδους, από τη ρωµαϊκή έως και τη βυζαντινή. 

Κατά τον Hammond κάποιες από τις επισκευές αυτές ανάγονται στους 

µεσαιωνικούς χρόνους616. Ο ∆άκαρης θεωρεί ότι τόσο τα τείχη αυτά όσο και τα 

τείχη των Ρωγών (Βουχέτιο) και του Καστριού (Πανδοσία) είναι τα µόνα στην 

περιοχή της Κασσωπαίας που επισκευάστηκαν κατά τη διάρκεια της ρωµαϊκής 

περιόδου617. Μια πιο όψιµη χρονολόγηση έχουν προτείνει οι Wozniak618 και η 

γράφουσα619. Μετά τις πρόσφατες εργασίες καθαρισµού διαπιστώνεται ότι 

κάποιες από τις επισκευές έχουν επιµεληµένη τοιχοποιία µε εναλλαγή λίθων 

µε σειρές πλίνθων και χρονολογούνται την παλαιοχριστιανική περίοδο. 

                                        
611 Hammond 1967, σ. 56 

612 Wozniak 1984, σ. 72. 

613 Α∆ 31(1976), Β2, Χρονικά, σ.203-204. 

614 Soustal, Koder 1981, λήµµα Zalongon, όπου αναφέρονται ως βυζαντινά, πληροφορία την 

οποία επαναλαβάνει η Veikou, βλ. Veikou 2011, σ.520. 

615 Γενικότερα βλ. Hammond 1967, σ.55-56. Dakaris 1971, σ.183-188.  

616 Hammond 1967, σ.56.  

617 Dakaris 1971, σ.190. 

618 Wozniak 1984, σ.73, ο οποίος θεωρεί ότι αρκετά τµήµατα της οχύρωσης που ο Hammond 

τοποθετεί στη µεσαιωνική περίοδο, είναι υστερορωµαϊκά.  

619 Παπαδοπούλου 1997, σ.340-342, εικ. 4. Παπαδοπούλου 2012, (υπό έκδοση) 



 

 

110 

 

Θεωρούµε πολύ πιθανό ότι πρόκειται για ένα από τα φρούρια που αναφέρει ο 

Προκόπιος, που επισκευάστηκαν για να προστατεύσουν τους κατοίκους της 

πόλης. 

Στο εσωτερικό της οχύρωσης και σε σηµείο της αρχαίας ακρόπολης 

υπάρχει ο µεταβυζαντινός ναός της Κοίµησης της Θεοτόκου (πιν.29δ), ο 

οποίος καταλαµβάνει ολόκληρο το κεντρικό κλίτος µιας τρίκλιτης 

παλαιοχριστιανικής βασιλικής620, διαστάσεων 22µ.Χ15µ. Από το αρχικό κλίτος 

σώζεται η αψίδα (χορδής 5,20µ.) µε το τεταρτοσφαίριο της κόγχης, ενώ 

διατηρείται επίσης µεγάλο µέρος της δυτικής πλευράς (πιν.29ε). Η ύπαρξη της 

βασιλικής στο κέντρο περίπου της αρχαίας πόλης φανερώνει τη συνέχιση της 

κατοίκησης του χώρου, καθώς και κάποιες σηµαντικές δραστηριότητες των 

κατοίκων της κατά την παλαιοχριστιανική εποχή. Η ακριβής χρονολόγηση της 

βασιλικής δεν είναι εφικτή, καθώς δεν έχει γίνει ακόµη ανασκαφική έρευνα.  

• Καστρί (κοιλάδας Αχέροντα) (Πανδοσία) 

 Στο Καστρί της κοιλάδας του Αχέροντα, στην ανατολική όχθη της 

αποξηραµένης σήµερα Αχερουσίας λίµνης, βρίσκονται τα ερείπια αρχαίας 

πόλης, που ταυτίζεται µε την Πανδοσία, η οποία κατά τον ∆άκαρη µετά τη 

ρωµαϊκή κατάκτηση ήταν µια από τις τρεις πόλεις στις οποίες επέτρεψαν οι 

Ρωµαίοι να επισκευάσουν τα τείχη. Κατά την αρχαιότητα ο ποταµός, που ρέει 

κοντά στην προαναφερόµενη θέση, ήταν πλωτός και έφτανε έως τον οχυρωµένο 

λόφο, ο οποίος πρέπει να είχε τη µορφή χερσονήσου ή νησιού.  

Η αρχαία οχύρωση (πιν.30α), διατηρεί επισκευαστικές φάσεις που έχουν 

χρονολογηθεί στη ρωµαϊκή621 ή κατ’ άλλους στη βυζαντινή περίοδο622. Κατά την 

άποψή µας µερικές από τις επισκευαστικές φάσεις της οχύρωσης θα 

µπορούσαν να χρονολογηθούν την εποχή που εξετάζουµε (πιν.30β,γ). Στο 

ψηλότερο σηµείο της οχύρωσης είναι κτισµένη η µεταβυζαντινή εκκλησία του 

                                        
620 Παπαδοπούλου 1997, σ.340-342, εικ. 4. 

621 Dakaris 1971, σ.95. και Karatzeni 2001, σ.169. Ο Wiseman 2001, σ.54-55 παραθέτει 

σχετικά µε την οχύρωση ότι υπήρχαν τρεις διαδοχικές σειρές οχυρωµατικών τειχών που 

περιέκλειαν την πόλη και η τρίτη µία ακρόπολη. Επίσης αναφέρει πως η µεταβυζαντινή 

εκκλησία του Αγίου Ιωάννη που είναι κτισµένη πάνω στο ψηλότερο µέρος της θέσης διαδέχθηκε 

έναν προγενέστερο ναό, πράγµα που θεωρούµε πολύ πιθανό.  

622 Wozniak 1984, σ.73-74, ο οποίος χρονολογεί τα τµήµατα αυτά µετά τον 12ο–13ο αι. Ο 

Hammond 1967, σ.67-68, σχ.6., το αναφέρει ως medieval fort. 
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Αγίου Ιωάννη που θεωρούµε πολύ πιθανό ότι διαδέχθηκε έναν προγενέστερο 

ναό. Στη θέση αυτή τοποθετείται από µερικούς ερευνητές η Νέα Εύροια623. 

• Καστροσυκιά 

 Κοντά στo σύγχρονo οικισµό της Καστροσυκιάς, σε ακρωτήριο στο 

βορειότερο άκρο της µακριάς αµµώδους ακτής της Νικόπολης στο Ιόνιο, 

αναφέρονται ρωµαϊκά αρχιτεκτονικά λείψανα της αυτοκρατορικής περιόδου624. 

Στον περίβολο της µονής της Αγίας Πελαγίας625, έχει ανασκαφεί 

µαυσωλείο ρωµαϊκών χρόνων και δεξαµενή626, τα αρχιτεκτονικά λείψανα των 

οποίων χρονολογούνται στο 2ο αιώνα627. Τα λείψανα του πολυτελούς αυτού 

ταφικού µνηµείου αποτελούσαν πιθανόν το οικογενειακό µαυσωλείο ενός 

γαιοκτήµονα που κατοικούσε σε αγρέπαυλη, που υπήρχε στην περιοχή. 

Πρόκειται για σηµαντική µαρτυρία παρουσίας ευπόρων Ρωµαίων ή Ελλήνων, οι 

οποίοι διέθεταν και εξοχικές κατοικίες στη γύρω περιοχή και καλλιεργήσιµες 

εκτάσεις τις οποίες εκµεταλλεύονταν628.  

Στη µεταβυζαντινή µονή της Αγίας Πελαγίας υπάρχουν ενσωµατωµένα 

αρκετά ανάγλυφα αρχιτεκτονικά µέλη ρωµαϊκών χρόνων629. Μεταξύ αυτών 

αξίζει να µνηµονευθεί ένα κιονόκρανο κορινθιακού τύπου που φέρει κίονας στο 

καθολικό της µονής. Κατά την άποψή µας το κιονόκρανο παρουσιάζει 

οµοιότητες ως προς τη λάξευση µε έναν άλλο που έχει επαναχρησιµοποιηθεί 

στην Παρηγορήτισσα, καθώς και µε άλλα κιονόκρανα στη Βασιλική Β στη 

Νικόπολη. 

• Κορώνη 

Στο προαύλιο του ενοριακού ναού εντοπίστηκε µαρµάρινος αµφικίονας630 

(πιν.30δ). Αρχιτεκτονικά µέλη (τµήµατα κιόνων και κιονίσκων) υπάρχουν 

                                        
623 Τριανταφυλλόπουλος 1994, σ.299κ.ε., όπου και η σχετική παλαιότερη βιβλιογραφία και 

ιδιαίτερα από τη σ.322κ.ε. 

624 Dakaris 1971, σ. 95. Wiseman 2001, σ.52. 

625 Α∆ 24(1969), Β2, Χρονικά, σ. 253-54 (Ι.Βοκοτοπούλου, η οποία κάνει αναφορά στα 

εντοιχισµένα γλυπτά). Dakaris 1971, σ. 95. Α∆ 35 (1980), Β1, Χρονικά, σ.320-321. 

626 Η κεραµική της δεξαµενής χρονολογείται από τα µέσα του 1ου αι. µ.Χ. µέχρι τους βυζαντινούς 

χρόνους, ενώ η κεραµική του µαυσωλείου τοποθετείται από τα µέσα του 1ου µέχρι τον 2ο αι. µ.Χ. 

627 Katsadima, Angeli 2001, σ. 94κ.ε., όπου και η παλαιότερη βιβλιογραφία.  

628 Katsadima, Angeli 2001, σ. 100κ.ε. 

629 Dakaris 1971, σ. 95. Wiseman 2001, σ. 52. Katsadima, Angeli 2001, σ. 99. 

630 Α∆ 16(1960), Χρονικά, σ.203. Ο ∆άκαρης το ονοµάζει κιονόκρανο, πρόκειται όµως για 

αµφικίονα. Ο ίδιος είδε και ερείπια βασιλικής, τα οποία όµως δεν κατάφερα να εντοπίσω. 
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επίσης ενσωµατωµένα στον περιβολότοιχο του ναού631. Πιθανότατα στην ίδια 

θέση θα πρέπει να αναζητηθεί ένα σηµαντινό κτίριο, από το οποίο προέρχεται 

το υλικό αυτό, καθώς η θέση του σηµερινού οικισµού στην εύφορη πεδιάδα θα 

πρέπει να είχε διαχρονική σπουδαιότητα. 

• Κυψέλη (π.Τουρκοπάλουκο) 

Στο καθολικό της υστεροβυζαντινής µονής του Αγίου ∆ηµητρίου υπάρχουν 

ενσωµατωµένα αρχιτεκτονικά µέλη (ρωµαϊκών(;) χρόνων, ιωνικό κιονόκρανο, 

βωµός, κ.ά.). Πιθανότατα τα µέλη αυτά σχετίζονται µε λείψανα κτιρίου ή 

οχύρωσης που εντοπίζεται στη βορειοανατολική γωνία του περιβολότοιχου του 

ναού. Ο ∆άκαρης εντοπίζει εδώ αρχαίο ατείχιστο οικισµό632. 

• Λούρος 

Στη θέση Άγιος Βασίλειος, έξω από τον οικισµό, όπου τα ερείπια 

σηµαντικού βυζαντινού ναού633, εντοπίσαµε τµήµα µαρµάρινου κίονα, µε 

στρεπτές ραβδώσεις. Στο δρόµο προς τον οικισµό της Βρυσούλας έχει βρεθεί 

τµήµα του υδραγωγείου της Νικόπολης. 

Στο ναό του Αγίου Βαρνάβα υπάρχουν ενσωµατωµένα αρχιτεκτονικά µέλη, 

καθώς και τµήµα επιτύµβιας πλάκας στο δάπεδο634. Στο προαύλιο του ναού 

βρίσκεται µεγάλο ρωµαϊκό(;) κιονόκρανο που έχει απολαξευθεί εσωτερικά και 

χρησιµοποιείται σήµερα ως γλάστρα. 

• Μαργαρώνα 

Βλ. Όρµος Βαθύς. 

• Μιχαλίτσι 

 Στην περιοχή του Μιχαλιτσίου, όπου υπήρχε φυσικό λιµάνι το οποίο 

αργότερα αχρηστεύθηκε λόγω των προσχώσεων, έχει βρεθεί ρωµαϊκή 

κεραµική635. Μαρτυρείται επίσης κατοίκηση κατά τη ρωµαϊκή εποχή και την 

ύστερη αρχαιότητα636. 

• Μύτικας 

                                        
631 Προσωπικές παρατηρήσεις. 

632
 ∆άκαρης 1972, σ.136. 

633 Ο βυζαντινός ναός δεν έχει ακόµη ερευνηθεί και δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία γι΄αυτόν. 

634 Veikou 2011, σ.455κ.ε. 

635 BCH 118(1994), σ. 728. 

636 Wiseman 2001, σ. 50. 
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Εδώ τοποθετείται ο Κόµαρος, ένα από τα λιµάνια της Νικόπολης. Στο ναό 

της Κοίµησης έχουν εντοπιστεί τµήµα κίονα, κιονόκρανο, καθώς και τµήµα 

φατνωµατικής πλάκας, που είναι εντοιχισµένο εξωτερικά του ιερού637. 

• Νέα Κερασούντα (Βουχέτιο – Ρωγοί) 

 Κοντά στον οικισµό της Ν.Κερασούντας, στην κορυφή λόφου, υπάρχουν 

τα λείψανα οχυρωµένης αρχαίας πόλης που ταυτίζεται µε το Βουχέτιο. Στα 

τείχη της πόλης638 εντοπίζονται µεταγενέστερες επισκευές, που χρονολογούνται 

κατά µία άποψη µετά την καταστροφή των ηπειρωτικών πόλεων του 167π.Χ.639 

∆εν αποκλείεται όµως οι επισκευές του αρχαίου τείχους να έγιναν την ύστερη 

ρωµαϊκή περίοδο, αφού έχει βρεθεί κεραµική αυτής της εποχής στην 

περιοχή640. Θεωρούµε πολύ πιθανόν να ανακαινίστηκαν τα τείχη της κατά τον 

6ο αιώνα, όπως συνέβη και σε άλλες οχυρωµένες αρχαίες πόλης, µε 

χαρακτηριστικότερο παράδειγµα από του Καστριού Ριζοβουνίου. 

Στο προαύλιο του ναού της Κοίµησης (καθολικό µονής) υπήρχε µαρµάρινο 

κιονόκρανο µε φύλλα καλάµου, ρωµαϊκών(;) χρόνων, που µεταφέρθηκε από τη 

γράφουσα στην αρχαιολογική συλλογή της Παρηγορήτισσας. Τέλος παραµένει 

άγνωστη η σχέση του οχυρωµένου οικισµού µε τη βασιλική που επίσης 

ανασκάφτηκε από τη γράφουσα κοντά στον γειτονικό οικισµό της Στεφάνης641. 

• Νέα Σαµψούντα 

 Έξω από τον οικισµό της Νέας Σαµψούντας, στη θέση Αγιολίθαρο, στα 

βορειοδυτικά του ναού των Αγίων Αποστόλων, σώζονται τα οικοδοµικά λείψανα 

ρωµαϊκού- υστερορωµαϊκού κτιρίου. Στον ίδιο χώρο έχει βρεθεί και µία 

ρωµαϊκή επιτύµβια στήλη642 και µία µεγάλη ιωνικού τύπου µαρµάρινη βάση. 

Η θέση Αγιολίθαρο έχει από την παράδοση συνδεθεί µε την επίσκεψη του 

Αποστόλου Παύλου στην περιοχή. 

                                        
637 Προσωπικές παρατητρήσεις. 

638 Ένα µεγάλο µέρος των τειχών έχει ενσωµατωθεί στη βυζαντινή οχύρωση της πόλης, βλ. 

∆άκαρης 1977, σ.201-234, όπου και παλαιότερη βιβλιογραφία. Επίσης βλ. Veikou 2011, σ. 147 

και 476κ.ε. και αλλού σποραδικά. Παπαδοπούλου 2012 (υπό έκδοση). 

639 Πρόκειται για άποψη που έχει διατυπωθεί από τον ∆άκαρη, βλ. Dakaris 1971, σ.179.  

640 Karatzeni 2001, σ.169. Επίσης Wiseman 2001, σ.46. 

641 Για τη βασιλική βλ. στη σ.117κ.ε. 

642 Α∆ 42(1987), Β1, Χρονικά, σ.334. 
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• Νεκροµαντείο 

 Στην περιοχή του Νεκροµαντείου κοντά στον ποταµό Αχέροντα έχουν 

βρεθεί δύο κιβωτιόσχηµοι τάφοι και όστρακα, αποσπασµατικά ευρήµατα της 

υστερορωµαϊκής περιόδου643. 

• Νικόπολη 

Η Νικόπολη644 είναι κτισµένη στον αυχένα της χερσονήσου της Πρέβεζας 

και καταλαµβάνει το πεδινό τµήµα µεταξύ των ακτών του Ιονίου δυτικά και του 

Αµβρακικού κόλπου ανατολικά. Μέρος της ρωµαϊκής πόλης εκτείνονταν και 

βόρεια (περιοχή του Προαστίου) και καταλάµβανε τµήµα του λόφου του 

Μιχαλιτσίου. 

• Ορωπός (π. Παλιορόφορος) 

Στον οικισµό, όπου διατηρούνται λείψανα οχυρωµένου αρχαίου 

οικισµού, τοποθετούν την αρχαία Ελάτρια, αποικία των Ηλείων645. Εκτός των 

άλλων έχουν βρεθεί λείψανα κτιρίου µε ψηφιδωτό δάπεδο και µία επιτύµβια 

επιγραφή του 2ου αιώνα646. Από το ναό του Αγίου ∆ηµητρίου πιστεύεται ότι 

προέρχεται τµήµα ωραίου πτυχωτού κιονοκράνου που ήταν εκτεθηµένο στο 

παλαιό Μουσείο της Νικόπολης647. 

• Παναγιά 

Στην περιοχή της Παναγιάς έχει βρεθεί ρωµαϊκή κεραµική και µία 

αφιερωµατική επιγραφή του 1ου αι. π.Χ.648 

• Παντάνασσα 

Κατά τις ανασκαφές της µονής Παντάνασσας κοντά στη Φιλιππιάδα649, 

έχουν έρθει στο φως πολλά αρχιτεκτονικά µέλη (κιονόκρανα, βάσεις κ.ά.), 

επαναχρησιµοποιηµένα στο ερειπωµένο καθολικό. Αξιοσηµείωτα είναι τα 

µαρµάρινα στηθαία άµβωνα και τα διαφόρων τύπων κιονόκρανα. Πολλά από 

αυτά µελετάµε στον κατάλογο που ακολουθεί650. Κατά την ανασκαφή της 

                                        
643 ∆άκαρης 1972, σ.199. Soustal, Koder 1981, σ.232-233. Wozniak 1984, σ.74. Wiseman 

2001, σ.53. 

644 Γενικότερα για την πόλη, τις βασιλικές και τα τείχη της βλ. στη σ.65κ.ε.  

645 Hammond 1967, σ.52-53, 427, 660, 670. Ο ίδιος, 1956, σ.32. Dakaris 1971, σ.171 κ.ε., 

σχ.43-44. 

646 Α∆ 17(1961-62), Χρονικά, σ.194. Α∆ 30 (1975), Β2, Χρονικά, σ.219-220. 

647 Barsanti 1987, σ. 349κ.ε., όπου και η παλαιότερη βιβλιογραφία. 

648 Βοκοτὀπουλος 1971, σ.3, 336-37. Dakaris 1971, σ.97-98. 

649 Βοκοτοπούλος 1977α, σ.158κ.ε. 

650 Πρόκειται για τα ανάγλυφα µε αριθ.6,17,76,77 και 127 
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βυζαντινής µονής651 δεν έχουν βρεθεί στοιχεία που να συνδέουν το υλικό αυτό 

µε κάποιο µνηµείο που υπήρχε στην ίδια θέση. Συνεπώς η προέλευση του 

αρχιτεκτονικού αυτού υλικού παραµένει άγνωστη. 

• Πάργα 

Ταυτίζεται κατά µια άποψη µε τον αρχαίο οικισµό της Τορύνης, γνωστό 

και από τη ρωµαϊκή εποχή, που πιθανότατα εκτεινόταν στην προνοµιούχα θέση 

που καταλαµβάνει σήµερα το µεσαιωνικό κάστρο. Η πόλη διέθετε δύο λιµάνια 

στο Κρυονέρι και το Βάλτο, όπου έχουν βρεθεί κεραµοσκεπείς τάφοι, πιθανόν 

ρωµαϊκών χρόνων652. Μολονότι δεν έχουν γίνει αξιόλογες έρευνες, θεωρώ πολύ 

πιθανό ότι λόγω της ιδανικής θέσης της πόλης αυτή εξακολούθησε να επιζεί και 

κατά την περίοδο που εξετάζουµε. 

• Πολυστάφυλλο  

Στη θέση Κουπάκια ή Κεραµιδαριό653 εντοπίστηκαν αρχιτεκτονικά µέλη 

(κίονες) (πιν.31γ) και άλλος γλυπτός διάκοσµος, (πεσσίσκοι, κ.ά.) (πιν.31α,β) 

που αποδόθηκαν σε βασιλική654, η θέση της οποίας δεν έχει εντοπιστεί. 

Χαρακτηριστικοί είναι οι λίθινοι πεσσίσκοι µε τον εγχάρακτο διάκοσµο 

πλογχών ή ελισσόµενων βλαστών. Λακκοειδής τάφος εντοπίστηκε κοντά στον 

Άγιο Βλάσιο. Το 1992 παραδόθηκε από την ίδια περιοχή µικρή µαρµάρινη 

ιωνικού τύπου βάση655.  

• Ριζά (π. Ρινιάσα) 

∆υτικά του οικισµού των Ριζών και σε απόσταση 600µ. περίπου 

ανασκαφική έρευνα, που έγινε κοντά στο µεταβυζαντινό ναΐσκο της Παναγίας, 

εντόπισε οικοδοµικά λείψανα αρχαίου οικισµού656, ο οποίος ταυτίζεται µε έναν 

από τους παραλιακούς οικισµούς της Κασσωπαίας. Η ιδανική θέση του 

οικισµού στην αρχή της µικρής κοιλάδας, που εισχωρεί στο εσωτερικό της 

ηπειρωτικής ενδοχώρας και κοντά σε έναν από τους δρόµους που οδηγούσαν 

από την παραλία στην πεδιάδα του Αχέροντα, µας κάνει να υποθέσουµε ότι ο 

οικισµός επιβίωσε και τη ρωµαϊκή-υστερορωµαϊκή περίοδο. Στο παραπάνω 

                                        
651 Βοκοτόπουλος 2007, σ.40κ.ε., εικ.37,45.  

652 ∆άκαρης 1972, σ.200. 

653 Τα γλυπτά εντόπισε πριν πολλά χρόνια ο πατέρας µου Νικόλαος Παπαδόπουλος, τότε 

έκτακτος επιµελητής αρχαιοτήτων Λάκκας Σουλίου. Οι µοναδικές φωτογραφίες των γλυπτών, που 

σήµερα αγνοούνται, προέρχονται από το αρχείο του. 

654 Κωνστάντιος 1984, σ.123 και 142. 

655 Α∆ 47(1992), Χρονικά, σ.319 (Β.Παπαδοπούλου). 

656 Χρυσοστόµου 1983, σ.24 κ.ε. 
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συνηγορούν και τα ευρήµατα από τη γύρω περιοχή, όπως τα χάλκινα 

νοµίσµατα ρωµαϊκής εποχής, ο ενεπίγραφος βωµός στο ναΐσκο της Αγίας 

Τριάδας. Από την ανασκαφή προέρχεται επίσης χάλκινη µεσαιωνική πόρπη657. 

Κοντά στο λιµανάκι Αρτολίθια και σε απόσταση περίπου 2χλµ. από τον 

οικισµό των Ριζών, σώζονται τα λείψανα εντυπωσιακού ρωµαϊκού 

συγκροτήµατος λουτρού (νυµφαίο)658, που είναι γνωστό ως «Φραγκοκκλησιά», 

το οποίο αποτελεί τµήµα συγκροτήµατος έπαυλης, που καλύπτει µια έκταση 

1800µ2. Ήταν κτισµένη σε άνδηρα, µε εκπληκτική θέα στο Ιόνιο πέλαγος. Οι 

εξωτερικές τοιχοποίες της είναι κτισµένες µε την τεχνική του opus mixtum659. 

Από τους πλέον εντυπωσιακούς της χώρους ήταν µια δεκάπλευρη αίθουσα που 

αναγνωρίστηκε ως frigidarium660. H έπαυλη είχε εντυπωσιακό µέγεθος, 

µαρµάρινη και ψηφιδωτή διακόσµηση. Πιθανόν ανήκε στην αγροικία κάποιου 

εύπορου Ρωµαίου «συνηπειρώτη» ή ευπατρίδη, είτε ακόµη Έλληνα661. 

Χρονολογήθηκε στον 3ο -4ο αι., αν και η επιφανειακή έρευνα έφερε στο φως και 

υστερότερη κεραµική, που θα µπορούσαν να τεκµηριώσουν και µια υστερότερη 

φάση κατοίκησης της έπευλης. 

• Ριζοβούνι  

Οικοδοµικά λείψανα, πιθανότατα της εποχής που µελετούµε, εντοπίζονται 

στη νοτιανατολική γωνία του µεταβυζαντινού ναού της Αγίας Παρασκευής στον 

οικισµό. Ο ναός της Αγίας Σοφίας, στα νότια του οικισµού, που απέχει 4χλµ. 

από τη θέση Καστρί (Βατίες), είναι κτισµένος στη θέση µεγάλου 

υστερορωµαϊκού κτιρίου, ερείπια του οποίου σώζονται σε ικανό ύψος νότια και 

δυτικά του ναού662 (πιν.31δ). Σύµφωνα µε πληροφορίες κατοίκων του χωριού, 

παλαιότερα κοντά στο ναΐσκο είχαν αποκαλυφθεί ψηφιδωτά δάπεδα. Επίσης, 

                                        
657 Χρυσοστόµου 1983, σ.30, σηµ.14, ο οποίος την χρονολογεί στον 7ο-8ο αιώνα, 

παραλληλίζοντάς την µε µια παρόµοια από την Αλβανία. Για τον ενεπίγραφο βωµό, βλ. 

Hammond 1967, σ.737. 

658 Α∆ 35(1980), Β1 Χρονικά, σ. 320 (Π.Χρυσοστόµου). Χρυσοστόµου 1982, σ. 10-20. Α∆ 

48(1993), Β1, Χρονικά, σ. 301, 313 και BCH 123(1999), σ.722. Katsadima, Angeli 2001, σ. 91-

94. Wiseman 2001, σ. 52 

659 Χρυσοστόµου 1983, σ.24κ.ε. 

660 Α∆ 48(1993), σ.301 (Κ.Ζάχος). 

661 Γενικά για τους συνηπειρώτες, αλλά και για την υπόθεση ότι η αγροικία να ανήκε σε Έλληνες, 

οι οποίοι ήταν σαφώς επηρεασµένοι από τα ρωµαϊκά πρότυπα, βλ. Katsadima, Angeli 2001, 

σ.101. Η βίλα στα Ριζά, όπως και στην περιοχή της Αγίας Πελαγίας, είχε πιθανόν περιστασιακό 

χαρακτήρα, δηλαδή ο ιδιοκτήτης διέµενε µόνιµα στη Νικόπολη και περνούσε µικρά διαστήµατα 

σε αυτή. Αναφορικά µε το θέµα αυτό βλ. και Wiseman 2001, σ.52. 

662 Α∆ 47(1992), σ.319κ.ε.(Β.Παπαδοπούλου) και Παπαδοπούλου 1997, σ.342. 
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λείψανα ψηφιδωτών δαπέδων έχουν αποκαλυφθεί και σε άλλες θέσεις, όπως 

στη θέση Κουρεµάδι (πιν.31ε) 663.  

• Στεφάνη 

Σε µικρή απόσταση από τον οικισµό και 5χλµ. περίπου από το Κάστρο 

των Ρωγών, έχουν ανασκαφεί λείψανα παλαιοχριστιανικής βασιλικής, κάτω από 

τον µικρό βυζαντινό ναό της Αγίας Βαρβάρας664(πιν.31α-δ). Πρόκειται για 

τρίκλιτη βασιλική διαστάσεων 23Χ14µ., τα κλίτη της οποίας χωρίζονται µε 

πεσσοστοιχίες. Η ανασκαφή έφερε στο φως λιγοστά αρχιτεκτονικά µέλη. Οι 

τοίχοι της ήταν επιχρισµένοι και χρωµατισµένοι µε γαλάζιο και κόκκινο χρώµα. 

Σε µια δεύτερη φάση, όταν το νότιο τµήµα της παρουσίασε προβλήµατα, λόγω 

του προσχωσιγενούς εδάφους που είχε θεµελιωθεί, η αψίδα ενισχύθηκε 

εξωτερικά και πήρε τη µορφή τρίπλευρης (πιν.32δ), ενώ τα ενδιάµεσα των 

πεσσοστοιχιών κενά τοιχίστηκαν (πιν.32β). Μετά την καταστροφή της 

βασιλικής, τη βυζαντινή εποχή και πιθανόν τον 10ο  ή 11ο αιώνα, κτίστηκε στην 

ίδια θέση ένας σταυροειδής εγγεγραµµένος ναός, ο οποίος κατέλαβε τµήµα του 

κεντρικού κλίτους της βασιλικής (πιν.32γ). Από το ναό προέρχεται ένα λίθινο 

θωράκιο (αριθ.100), που εξετάζουµε στον κατάλογο που ακολουθεί, καθώς και 

µία µαρµάρινη ιωνική βάση. 

Η σχέση της βασιλικής µε την πόλη του Βουχετίου665 παραµένει µέχρι 

στιγµής άγνωστη, ενώ δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία που να τη συνδέουν µε 

κάποιο άλλο οικισµό.  

Στο Βουχέτιο, το οποίο διαδέχθηκε την υστεροβυζαντινή εποχή η σπουδαία 

πόλη των Ρωγών, δεν έχουν εντοπιστεί µέχρι στιγµής ευρήµατα που να 

χρονολογούνται µε ασφάλεια στην παλαιοχριστιανική εποχή666. Τέλος στην 

περιοχή της Στεφάνης εντοπίζονται λείψανα του υδραγωγείου, που µετέφερε 

νερό στη Νικόπολη. 

• Χειµέριο βλ. Ν.Θεσπρωτίας, Γλυκύς λιµήν. 

 

                                        
663Α∆ 19(1964), Β3, Χρονικά, σ. 309. Κωνστάντιος 1984, σ.143. Παπαδοπούλου 1997, σ. 342. 

664 Ο βυζαντινός ναός, λείψανα του οποίου ενσωµατώθηκαν στον σηµερινό ναό, κτίστηκε στο 

µεσαίο κλίτος της βασιλικής, βλ. Παπαδοπούλου 1997, σ.342-344. Η ίδια 2006, σ. 555-562, η 

ίδια 2012 (υπό έκδοση) 

665 Βλ. Νέα Κερασούντα. 

666 Τα λιγοστά αρχιτεκτονικά µέλη που βρίσκονται εντοιχισµένα στο ναό της Κοίµησης της 

Θεοτόκου στην κορυφή της ακρόπολης, δεν δίνουν σαφείς πληροφορίες για την προέλευση και τη 

χρονολόγησή τους, βλ. Παπαδοπούλου 1997, σ.343-44. 
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Νοµός Άρτας 

 
Μολονότι στην Άρτα έχουν εντοπιστεί τα περισσότερα παλαιοχριστιανικά 

αρχιτεκτονικά µέλη που εξετάζουµε στον κατάλογό µας, εντούτοις λιγοστές 

παλαιοχριστιανικές θέσεις είναι γνωστές. Τα λείψανα µιας βασιλικής έχουν 

αναγνωρισθεί στη θέση του ναού της Αγίας Θεοδώρας στις Συκιές και σχετικά 

πρόσφατα µια άλλη υστερότερη βασιλική(;) εντοπίστηκε κάτω από το 

µεσοβυζαντινό καθολικό της µονής του Αγίου ∆ηµητρίου Κατσούρη στους 

Πλησιούς. Σε παλαιοχριστιανική περίοδο παραπέµπει η µεγάλη αψίδα του 

ιερού του Αγίου Νικολάου στο χωριό Ράχη, αν και η χρονολόγηση αυτή απαιτεί 

καλύτερη τεκµηρίωση. Πιθανολογούµε ότι τα αρχιτεκτονικά µέλη και η 

ακέραια τράπεζα προσφορών που βρίσκονται στο βυζαντινό καθολικό της µονής 

Κορωνησίας προέρχονται από έναν παλαιοχριστιανικό ναό που βρισκόταν στη 

ίδια νησίδα και όχι από τη νησίδα Κέφαλος, όπως γενικά είναι αποδεκτό µέχρι 

σήµερα. 

• Άρτα (Αµβρακία) 

 Η αρχαία Αµβρακία υπήρξε ονοµαστή αποικία των Κορινθίων.667 Κοντά 

στο νοτιοδυτικό νεκροταφείο668 της αρχαίας πόλης έχουν βρεθεί ευρήµατα της 

ρωµαϊκής περιόδου669 και οικοδοµικά λείψανα670, ανάµεσα στα οποία και ενός 

κτιρίου που ήταν σε χρήση µέχρι τα τέλη του 3ου–αρχές 4ου αιώνα. Η περιοχή 

του διοικητηρίου των Τ.Ε.Ι. στη νότια κοίτη του ποταµού Αράχθου, έχει επίσης 

δώσει ρωµαϊκά ευρήµατα, όπως και το βορειοδυτικό νεκροταφείο της 

Αµβρακίας671. Οι ανασκαφικές έρευνες που διεξάγονται την πόλη έχουν φέρει 

στο φως επίσης ευρήµατα και του 4ου αιώνα, ενώ από τον 5ο αιώνα είναι σχεδόν 

ανύπαρκτα672. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αποκάλυψη σε µέρος της 

                                        
667 Γενικότερα για την Αµβρακία βλ. Τζουβάρα –Σούλη 1992.  

668 Για τους τάφους, τα οικοδοµικά λείψανα και τα κινητά ευρήµατα της ρωµαϊκής εποχής, βλ. 

BCH 123(1999), σ.721. 

669 Α∆ 47(1992), Β1, Χρονικά, σ.243-247. 

670 Α∆ 54(1999), Β1, Χρονικά, σ. 462. 

671 Στο νεκροταφείο αυτό έχουν ανασκαφεί τάφοι που χρονολογούνται από τον 1ο µέχρι τον 3ο 

αι., βλ. Α∆ 47(1992), Β1, Χρονικά, σ.262-264. Επίσης, κατά τις σωστικές ανασκαφές του 1999, 

εντοπίστηκαν ρωµαϊκές οικίες εκτός του τείχους στο Ν∆ τµήµα της πόλης, καθώς και ένα 

ελαιοτριβείο της ίδιας περιόδου στον τοµέα του δυτικού νεκροταφείου, βλ. ΕΥΠΠΟ 3(1999), 

σ.113 και BCH 124(2000), σ.854. 

672 Karatzeni 2001, σ.168. 
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πόλης, τµήµατος εργαστηρίου παραγωγής ελαιολάδου, που χρονολογήθηκε 

στους ρωµαϊκούς χρόνους673.  

 Η ανεύρεση καταλοίπων της ρωµαϊκής περιόδου στην Άρτα, σε 

συνδυασµό µε δύο γνωστές επιγραφές της αυτοκρατορικής περιόδου από τη 

Νικόπολη, όπου αναφέρεται ο «δήµος» και η «πόλις» των Αµβρακιωτών, 

ενισχύουν την άποψη ότι η πόλη συνεχίζει να κατοικείται και µετά τη µεταφορά 

πληθυσµού από αυτή στη Νικόπολη. Ένα τµήµα οχύρωσης που ανασκάφηκε 

στην οδό Κύπρου, πάνω από οικιστικά λείψανα συνδέθηκε µε τα ύστατα χρόνια 

ζωής της αρχαίας πόλης674. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι στα 

περισσότερα βυζαντινά µνηµεία της πόλης675 υπάρχει µια πληθώρα 

αρχιτεκτονικών µελών (ενσωµατωµένα ή εντοιχισµένα), τα περισσότερα από τα 

οποία χρονολογούνται στον 6ο αιώνα. Η προέλευση του υλικού αυτού 

παραµένει άγνωστη και πιθανολογείται ότι προέρχονται από κτίρια της 

Νικόπολης. Μοναδικά για την τεχνική τους επεξεργασία είναι τα κιονόκρανα 

του ναού της Αγίας Θεοδώρας676, που χρονολογούµε στην ιουστινιάνεια 

περίοδο. Στο α΄ µισό του 6ου αιώνα χρονολογούµε τα κιονόκρανα που έχουν 

επαναχρησιµοποιηθεί στην Παρηγορήτισσα, στο καθολικό της Κάτω 

Παναγιάς, στη Βλαχέρνα, κ.ά. Για τα περισσότερα από αυτά γίνεται λόγος 

στον κατάλογο που ακολουθεί. 

• Βλαχέρνα 

Στον οµώνυµο βυζαντινό ναό έχουν ενσωµατωθεί κίονες από µάρµαρο και 

γρανίτη και δύο κορινθιακά κιονόκρανα µε άκανθες (έχουν κοπεί στη µέση και 

είναι δύσκολα αναγνωρίσιµος η παραλλαγή τους), πιθανόν της εποχής που 

µελετάµε. Από τον χώρο του µνηµείου προέρχονται δύο τµήµατα θωρακίων µε 

διάκοσµο επάλληλων ρόµβων677. Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί το επίθηµα 

αµφικιονίσκου µε ωραίο ανάλυφο ανθέµιο στο παράθυρο της νότιας αψίδας του 

ιερού. 

• Γραικικό (Άνω) 

                                        
673

 Α∆ 54(1999), Β1, Χρονικά, σ.460κ.ε. 

674 Α∆ 42(1987), Β1, Χρονικά, σ.306. 

675 Για τη βυζαντινή πόλη και τα µνηµεία της βλ. Παπαδοπούλου 2002. 

676 Ορλάνδος 1936, σ.96 κ.ε., Παπαδοπούλου 1997, σ.344. Πρόκειται για τα κιονόκρανα µε 

αριθ. 19-22 του καταλόγου µας. 

677 Σήµερα στην αρχαιολογική συλλογή Παρηγορήτισσας. Λόγω του µικρού µεγέθους τους είναι 

δύσκολο να αποφανθούµε αν είναι παλαιοχριστιανικών χρόνων, αφού ο ίδιος τύπος διακόσµησης  

είναι γνωστός και από µεσοβυζαντινά γλυπτά. Από τον ίδιο ναό προέρχεται και ένα θαυµάσιο 

ρωµαϊκό κιονόκρανο, βλ. Ορλάνδος 1936, εικ.32.  
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Κατά ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες έχουν βρεθεί κοντά στο ναό του Αγίου 

Γεωργίου λείψανα ψηφιδωτού δαπέδου. Επίσης σε τάφους βρέθηκαν 

βυζαντινά(;) βραχιόλια678. 

• Κιρκιζάτες 

Ανεπιβεβαίωτη πληροφορία αναφέρει ότι στη θέση του βυζαντινού ναού του 

Αγίου Νικολάου της Ροδιάς, είχαν βρεθεί λείψανα ψηφιδωτού δαπέδου. Σε 

ανασκαφή που έγινε από τη γράφουσα πέριξ του ναού δεν βρέθηκε κάτι 

σχετικό, δεν αποκλείεται όµως να υπάρχει, αφού οι επιχώσεις στην περιοχή 

είναι πολύ µεγάλες, όπως άλλωστε και σε ολόκληρη την πεδιάδα της Άρτας. 

Πάντως στο χώρο του ιερού του µικρού ναού φυλάσσεται µαρµάρινο(;) επίθηµα. 

• Κορωνησία 

Νησίδα στον Αµβρακικό κόλπο. Στην Κορωνησία679 έχει βρεθεί µία 

επιτύµβια στήλη και αρχιτεκτονικά λείψανα, µεταξύ των οποίων και ένα ιωνικό 

κιονόκρανο µε συµφυές επίθηµα (αριθ.47) που περιλαµβάνεται στον κατάλογό 

µας. Στην κόγχη του ιερού του µεσοβυζαντινού καθολικού της Παναγίας 

Κορωνησίας υπάρχει ενσωµατωµένη µια µαρµάρινη τράπεζα προσφορών, που 

σώζεται ακέραια680. Στο ίδιο καθολικό έχουν χρησιµοποιηθεί γρανιτένιοι κίονες 

και άλλο οικοδοµικό υλικό, που θα µπορούσε να χρονολογηθεί στην εποχή 

που εξετάζουµε. Πιθανολογείται ότι τα ανάγλυφα µέλη προέρχονται από τις 

βασιλικές που ανασκάφηκαν στη νησίδα Κέφαλος681. Ωστόσο θεωρούµε πολύ 

πιθανή µια αντίστοιχη δραστηριότητα να υπήρχε και στη νησίδα της 

Κορωνησίας, λόγω της θέσης της στον Αµβρακικό κόλπο και τη γειτνίασή της µε 

την απέναντι ηπειρωτική ακτή. Τέλος, κατά τις πρόσφατες εργασίες που έγιναν 

στο ναό της Παναγίας, διαπιστώθηκε η ύπαρξη µεγάλων δόµων, που έχουν 

χρησιµοποιηθεί στη δυτική επέκτασή του. 

• Κυψέλη (Χώσεψη) 

Στην Κυψέλη έχει βρεθεί επιτύµβια στήλη µε ελληνική επιγραφή, ρωµαϊκής 

περιόδου682. 

• Κωστακιοί 

Στην περιοχή του έλους των Κωστακιών και στη θέση Παλιοκκλήσι 

βρέθηκε το 1959683 σπάραγµα ψηφιδωτού δαπέδου (πιν.32ε). Παλαιότερα είχε 

                                        
678 ΒCH 1952, σ. 226. ∆άκαρης 1955, σ.455. 

679 Α∆ 30(1975), Χρονικά, σ.218. Α∆ 45(1990), Β1, Χρονικά, σ.265.  

680 Ορλάνδος 1969, σ.3-58. 

681 Για τις βασιλικές στη νησίδα Κέφαλος βλ. στη σ.191 κ.ε. 

682 Hammond 1967, σ.152, 737. Α∆ 29(1973-74), Β2, Χρονικά, σ.595-96. 
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διατυπωθεί η άποψη ότι ενδεχοµένως να σχετιζόταν µε τα λείψανα του 

τριάψιδου ναού που βρέθηκε στην ίδια περίπου περιοχή, θέση Τοπ Αλτί 

(πιν.33γ). Σήµερα αυτό απορρίπτεται καθώς ο ναός στο Τοπ Αλτί είναι 

βυζαντινός. 

• Πλησιοί 

Πρόσφατες έρευνες στο βυζαντινό ναό του Αγίου ∆ηµητρίου Κατσούρη 

(πιν.58α,β) έφεραν στο φως τα λείψανα παλαιότερου ναού, στη θέση του οποίου 

κτίστηκε το µεσοβυζαντινό µνηµείο684. Πρόκειται για ναό µε τρεις αψίδες 

ανατολικά, όµοιων περίπου διαστάσεων µε αυτόν που σώζεται σήµερα. Το κάτω 

τµήµα των αψίδων (όπως και αυτό των περιµετρικών τοίχων) ανήκει στον αρχικό 

ναό. Στην κεντρική αψίδα διατηρείται σύνθρονο, το µεγαλύτερο µέρος του 

οποίου πιστεύουµε ότι προέρχεται από τον αρχικό ναό που τοποθετείται 

χρονικά στα τέλη του 6ου αρχές του 7ου αιώνα685. 

Αρχιτεκτονικά µέλη του αρχικού ναού (τµήµα πεσσίσκου (πιν.58στ), 

τµήµατα θωρακίων και ιωνικά κιονόκρανα µε συµφυές επίθηµα, (αριθ.46) 

έχουν εντοιχιστεί ή επαναχρησιµοποιηθεί στο µεσοβυζαντινό ναό. 

Πιθανολογούµε ότι από την αρχική βασιλική προέρχονται και τα επιθήµατα 

των αµφικιονίσκων (πιν.58ζ) των τοιχισµένων σήµερα παραθύρων της αψίδας 

που κοσµούνται µε σταυρούς. 

• Πιστιανά 

Στα Πιστιανά έχουν βρεθεί δύο κτιστοί τάφοι, ρωµαϊκής περιόδου686. 

• Στρογγυλή 

Βορειοδυτικά του οικισµού της Στρογγυλής και στο λόφο Ποδαρούλι 

έχουν βρεθεί λείψανα εκτεταµένου συγκροτήµατος αγρέπαυλης (villa rustica) 

µε ωραία ψηφιδωτά δάπεδα687 (πιν.32ζ). Επίσης βρέθηκαν εγκαταστάσεις 

ελαιοτριβείων, καθώς και λείψανα οκταγωνικού οικοδοµήµατος, που 

χαρακτηρίστηκαν ως λουτρό688. Η έπαυλη αυτή ήταν σε χρήση, σύµφωνα µε τα 

                                                                                                                 
683 Η ύπαρξη του ψηφιδωτού είναι γνωστή από σχετική αναφορά του τότε φύλακα αρχαιοτήτων 

Αλ.Κουρέλη, η οποία συνοδευόταν και από φωτογραφία, όπου διακρίνεται αµυδρά πτηνό. 

∆υστυχώς σήµερα δεν είναι γνωστό πού βρίσκεται το σπάραγµα, βλ. Παπαδοπούλου 1997, σ.344. 

684 Βλ. επίσης στη σ.222. 

685 Α∆ 2003, Χρονικά και Α∆ 2004, Χρονικά (Β.Παπαδοπούλου). 

686 ∆άκαρης 1955, σ.451-453. 

687 ΑΕ 1950-51, Χρονικά, σ.40-41. Hammond 1967, σ.71. Dakaris 1971, σ.59, 95. Α∆ 

47(1992), Β1, Χρονικά, σ.294-295. 

688 Γενικά αναγνωρίζονται οµοιότητες µε τις επαύλεις των Ριζών (Φραγγοκκλησιά), της 

Καστροσυκιάς, καθώς και µιας άλλης που έχει ανασκαφεί στη θέση Diaporit, κοντά στο 
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κινητά ευρήµατα, από τον 1ο έως τον 3ο αιώνα689. Με δεδοµένη την 

καταλληλότητα της θέσης, (µε την έφορη πεδιάδα, τη γειτνίαση µε τον 

Αµβρακικό κ.ά.), η οποία δεν έπαψε να ισχύει και την εποχή που εξετάζουµε 

και η οποία εξακολουθεί να ισχύει µέχρι σήµερα, µας είναι δύσκολο να 

δεχθούµε ότι το συγκρότηµα εγκαταλείπεται τον 3ο αιώνα, άποψη η οποία 

ενισχύεται και από την ανεύρεση και µεταγενέστερης κεραµικής690.  

Στο λόφο της Αγίας Αικατερίνης, έξω από τον οικισµό, κοντά στον Αµβρακικό 

κόλπο, έχουν επίσης βρεθεί υστερορωµαϊκά λείψανα, µεταξύ των οποίων και 

θραύσµατα θωρακίων εντοιχισµένα στο µικρό ναίσκο691. Επιφανειακή έρευνα 

έφερε στο φως σηµαντικό αριθµό θραυσµάτων αµφορέων υστερορωµαϊκής 

εποχής. 

• Συκιές 

Οικοδοµικά λείψανα έχουν εντοπιστεί στο λόφο, όπου είναι κτισµένος ο 

ναός της Αγίας Θεοδώρας, σε µικρή απόσταση από τον οικισµό Συκιές692. 

Συγκεκριµένα ο ναός έχει ανατολικά µεγάλη ηµικυλινδρική αψίδα (πιν.33α,β), 

η οποία πιθανότατα προέρχεται από παλαιοχριστιανικό ναό που προϋπήρχε, 

στον οποίο ανήκαν τα λείψανα των ψηφιδωτών και των αρχιτεκτονικών µελών 

(ιωνική µαρµάρινη βάση) που αποκαλύφθηκαν παλαιότερα. 

• Τοπ Αλτί 

Θέση έξω από την πόλη της Άρτας, όπου υπάρχει το οµώνυµο οχυρό της 

εποχής της τουρκοκρατίας. Εντοπίστηκε σε αγρόκτηµα λείψανα ναού µε τρεις 

αψίδες ανατολικά693 (πιν.33γ), τον οποίο χρονολογήσαµε αρχικά στην 

                                                                                                                 
Βουθρωτό. Μεταξύ των χώρων χαρακτηριστική είναι η ύπαρξη λουτρών µε πολυτελή 

ορθοµαρµάρωση. 

689 Η ανασκαφή του συγκροτήµατος έφερε στο φως διαφόρους χώρους της οικίας, όπως δωµάτια, 

αποθήκες, ελαιοτριβείο και ένα οκταγωνικό κτίριο, πιθανόν λουτρό, βλ. Α∆ 48(1993), Β1, 

Χρονικά, σ.282-285 (Α.Ντούζουγλη). Α∆ 49(1994), Β1, Χρονικά, σ.382κ.ε. Ντούζουγλη 1998, 

σ.74-78. 

690 Wiseman 2011, σ.43κ.ε. Γενικότερα πιστεύουµε ότι παλαιοχριστιανική φάση υπάρχει σε όλες 

τις θέσεις των προαναφερόµενων επαύλεων, φάσεις που δεν έχουν εντοπιστεί, καθώς οι 

περισσότερες θέσεις παραµένουν ηµιανεσκαµένες ή διέλαθαν της προσοχής των ερευνητών. 

691 Α∆ 44(1989), Β2, Χρονικά, σ.285. Α∆ 47(1992), Β1, Χρονικά, σ.295. Α∆ 48(1993), Β1, 

Χρονικά, σ.303. 

692 Η θέση παρουσιάζει ενδιαφέρον, αλλά δεν έχει ανασκαφεί, βλ. ∆άκαρης 1955, σ.455. 

Hammond 1967, σ.140. Α∆ 45(1990), Β1, Χρονικά, σ.265-266. Α∆ 45(1990), Χρονικά, σ.265-

66 (Β. Παπαδοπούλου) και Παπαδοπούλου 1997, σ.344. 

693 Παπαδοπούλου 1997, σ. 344. 
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παλαιοχριστιανική περίοδο694. Ο ναός αυτός βρίσκεται σήµερα επιχωµένος και 

πρέπει να σώζεται σε µεγάλο ύψος. Πρόσφατα έγιναν ανασκαφικές τοµές και 

διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για ένα θαυµάσιο βυζαντινό µνηµείο. 

• Φιδόκαστρο (π. Άµβρακας) 

 Στο Φιδόκαστρο, στη βόρεια ακτή του Αµβρακικού κόλπου, κοντά στο 

χωριό Συκιές, έχουν εντοπιστεί λείψανα του τειχισµένου επινείου της 

Αµβρακίας, το οποίο είναι σήµερα µισοβυθισµένο, λόγω της ανύψωσης της 

στάθµης της θάλασσας και των επιχώσεων του ποταµού Αράχθου. Στα τείχη του 

εντοπίζονται διάφορες επισκευές695, για τις οποίες έχουν προταθεί διάφορες 

χρονολογήσεις, όπως ο 9ος αι. (συνδέεται µε τις αραβικές επιδροµές) και η 

Οθωµανική περίοδος696.  

Θεωρούµε πολύ πιθανό οτι ο Άµβρακας ήταν σε χρήση και οι επισκευές 

πιθανότατα έγιναν την εποχή που εξετάζουµε. Ο Π. Αραβαντινός στα 1856 τον 

αναφέρει ως πρὸ πολλοῦ ἠρηµωµένον καὶ κρηµνισµένον καὶ τὴν περιοχή  

περικαλυπτοµένη ὑπὸ τῶν θαλασσίων ὑδάτων697. Συνεπώς οι πιθανολογούµενες 

επισκευές τον 19ο αι. δεν θα ήταν εφικτές. Όταν συντελέστηκε η άνοδος της 

στάθµης της θάλασσας, πιθανότατα κατά τη βυζαντινή περίοδο, ο Άµβρακας 

αχρηστεύτηκε και ίσως τότε δηµιουργήθηκαν τα λιµάνια της Κόπραινας και της 

Σαλαώρας, τα οποία αναφέρονται στις πηγές ήδη από τον 12ο αιώνα698.΄ 

 

Νοµός Ιωαννίνων 

 

 Στα όρια του νοµού Ιωαννίνων έχουν έως σήµερα εντοπιστεί τέσσερις 

βασιλικές: µια στο χώρο του ιερού της ∆ωδώνης, µια δεύτερη κοντά στο 

Καλπάκι και δύο στη θέση Οπάγια ∆ολιανών. Λιγότερο βεβαιωµένη είναι η 

ύπαρξη δύο άλλων βασιλικών, η µια στο Σιστρούνι και η δεύτερη στο 

Ωραιόκαστρο ή Λαχανόκαστρο.  

∆ύο τουλάχιστον τοπωνύµια µπορούν µε σχετική βεβαιότητα να 

ταυτιστούν. Το πρώτο είναι αυτό της πόλης ∆ωδώνης, που ταυτίζεται µε τη 

                                        
694 Παπαδοπούλου 1997, σ.344. Παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και χρήζει έρευνας. Γενικά 

πιστεύουµε ότι η πεδιάδα της Άρτας κρύβει πολλές εκπλήξεις. 

695 Παπαδοπούλου 1997, σ.345. Veikou 2011, σ.489κ.ε. 

696 Πρόκειται για την άποψη των Hammond και Soustal, Κοder, βλ. αντίστοιχα, Hammond 

1967, σ.137. Soustal, Κοder, σ.233. 

697 Αραβαντινός 1856, τοµ.Β, σ.14. 

698 Παπαδοπούλου 1997, σ.345. 
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θέση του γνωστού αρχαίου ιερού και το δεύτερο της πόλης Άππωνος, για το 

οποίο έχει προταθεί η θέση Οπάγια κοντά στα ∆ολιανά, ενώ αντίθετα θα πρέπει 

να επανεξετασθεί ή και να απορριφθεί η ταύτιση της Εύροιας «Ακνίου» µε το 

κάστρο των Ιωαννίνων. 

Τρεις από τις αρχαίες θέσεις της περιοχής, πιστεύουµε µε σχετική 

βεβαιότητα, ότι επιβίωσαν και την εποχή που εξετάζουµε. Πρόκειται για την 

αρχαία πόλη στο λόφο της Καστρίτσας, που έχει ταυτιστεί µε τη µολοσσική 

πόλη Τέκµωνα, την άγνωστη αρχαία πόλη που πρόσφατα εντοπίστηκε στη θέση 

του κάστρου των Ιωαννίνων και την αρχαία πόλη στο Μεγάλο Γαρδίκι που 

ταυτίζεται µε την Πασσαρώνα, αν και για τις δύο τελευταίες πόλεις τα στοιχεία 

αυτής της εποχής είναι λιγοστά. 

Αρκετά ευρήµατα πιστοποιούν την ανάπτυξη ενός ή περισσότερων 

οικισµών στην κοιλάδα του Αώου-Κόνιτσας, όπου µεταξύ των άλλων έχουν 

εντοπιστεί λείψανα δύο αγρεπαύλεων. Μια άλλη αγρέπαυλη ανασκάφτηκε 

επίσης κοντά στους ∆ραµεσιούς.  

Οικιστική δραστηριότητα εντοπίζεται και στην πεδιάδα Καλπακίου-

∆ολιανών, µια εξίσου παραγωγική περιοχή της ηπειρωτικής ενδοχώρας, όπου 

µε σχετική βεβαιότητα τοποθετείται η οχυρωµένη πόλη Άππων, που σύµφωνα 

µε τις πηγές είχε τη νοµική υπόσταση πόλης. Πιθανολογούµε ότι η οχύρωση 

της θέσης Παλαιόκαστρο ανήκει σε έναν οικισµό της εποχής που εξετάζουµε.  

• Αλεποχώρι (Λάκκα Σούλι) 

Η κοιλάδα της Λάκκας Σουλίου αποτελούσε έναν από τους κύριους 

άξονες που συνέδεαν την περιοχή του Αµβρακικού Κόλπου µε την ενδοχώρα 

της Ηπείρου, ήδη από πολύ πρώιµους χρόνους699. Στην περιοχή αυτή 

υπάρχουν θέσεις που έχουν δώσει ρωµαϊκά και παλαιοχριστιανικά ευρήµατα, 

ανάµεσα στις οποίες το Αλεποχώρι, όπου έχουν εντοπιστεί δύο κιβωτιόσχηµοι 

τάφοι µε ευρήµατα του 2ου αι.700. 

• Ανθοχώρι (Λάκκας Σουλίου) 

Έχουν εντοπιστεί ρωµαϊκά νοµίσµατα701. 

• Ανθοχώρι (Μετσόβου) 

Κοντά στη θέση Γάβροβα και στη γέφυρα Βοτονοσίου έχουν εντοπιστεί 

οικοδοµικά λείψανα υστερορωµαϊκών χρόνων. 

                                        
699 Για τις οδούς της Ηπείρου κατά τη ρωµαϊκή περίοδο, βλ. Hammond 1967, σ.699. Dakaris 

1971, σ.97-98. Karatzeni 2001, σ.166. 

700 Α∆ 17(1961-2), Χρονικά, σ.197. Α∆ 23(1968), Β2, Χρονικά, σ.286. Dakaris 1971, σ.96. 

701 Α∆ 48(1993), Β1, Χρονικά, σ.303. 



 

 

125 

 

• Αρτοπούλα (Λάκκας Σουλίου) 

Έχουν εντοπιστεί ρωµαϊκά νοµίσµατα702. 

• Βαλανιδιά 

Νότια της κοιλάδας του Αχέροντα. Πιθανολογείται η ύπαρξη ρωµαϊκής 

έπαυλης. 

• Βασιλικό (περιοχή Πωγωνίου) 

Στο Βασιλικό έχει βρεθεί υστερορωµαϊκός τάφος703. Ο Hammond 

αναφέρει µια µικρή οχύρωση στην περιοχή µε εκπληκτική θέα στην κοιλάδα, 

την οποία θεωρεί ότι δεν είναι αρχαία704. 

• Βελλά 
Στη θέση Παλαιόκαστρο, 1χλµ. βορειοδυτικά της οµώνυµης µονής 

τοποθετείται η σηµαντική βυζαντινή πόλη, που απετέλεσε έδρα της επισκοπής, 

Φωτικής ἦτοι Βελλάς, πιθανότατα από τα τέλη του 9ου αιώνα705, που 

µεταφέρθηκε από τη Φωτική. Στην περιοχή δεν έχουν γίνει ανασκαφικές 

έρευνες. Ωστόσο η τοιχοδοµία της οχύρωσης, µε µικρούς και µεγάλους 

ασβεστόλιθους (πιν.33δ), που διατηρείται στην ίδια θέση µας οδηγεί µε κάποια 

επιφύλαξη σε µια πρωιµότερη, της βυζαντινής εποχής, χρονολόγηση. ∆εν 

αποκλείεται η οχύρωση αυτή να ανήκε σε οικισµό, που υπήρχε αρχικά σε 

κάποιο σηµείο της πεδιάδας του Καλπακίου.  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον πάντως παρουσιάζει η ανατολική κυρίως όψη του 

καθολικού της µονής Βελλάς, στην οποία διακρίνονται στοιχεία παλαιότερου 

ναού, λείψανα του οποίου έχουν ενσωµατωθεί στο µεταβυζαντινό µνηµείο706. 

• Γαρδίκι (Μεγάλο) 

Η θέση υπήρξε πολύ σηµαντική. Στο λόφο Καστρί, (υψόµετρο 761µ.), 

υπάρχει οχυρωµένος αρχαίος οικισµός, που έχει ταυτιστεί από τον Σ.∆άκαρη 

µε την Πασσαρώνα707. Εντοπίστηκαν λείψανα, νοµίσµατα και άλλα ευρήµατα 

ρωµαϊκής περιόδου, καθώς και τάφος µε ευρήµατα που χρονολογήθηκαν στους 

                                        
702 Α∆ 42(1987), Β1, Χρονικά, σ.321. 

703 Karatzeni 2001, σ.167. 

704 Hammond 1967, σ.699. 

705 I.Λαµπρίδης, Κουρεντιακά και Τσαρκοβιστικά, Ηπειρ. Μελετ., τ.Γ, Ἀθῆναι 1888, σ.61. 

Soustal, Koder 1981, λήµµα «Bella», σ.123 και Χρυσός 1997, σ.186. 

706 Στην µεγάλων διαστάσεων κεντική αψίδα σώζονται οι βαθµίδες του σύνθρονου (θυµίζει τη 

µορφή του συνθρόνου του Αγίου ∆ηµητρίου Κατσούρη), που πιστεύουµε ότι προέρχεται από τον 

αρχικό ναό. 

707 Γραβάνη 2007-08, σ.185 και 195κ.ε. και Πλιάκου 2007, σ.89. 



 

 

126 

 

µεσαιωνικούς χρόνους708, που υποδηλώνουν ότι η αρχαία πόλη πιθανότατα 

εξακολούθησε να επιζεί και κατά τη ρωµαϊκή εποχή, λόγω της στρατηγικής 

σηµασίας της θέσης. 

• Γραµµένο 

Στην κοιλάδα βόρεια του οικισµού υπάρχουν ερείπια ελληνιστικής 

ακρόπολης, όπου έχουν ανασκαφεί οικοδοµικά λείψανα ρωµαϊκής εποχής709. 

• ∆ίκορφο (Ζαγορίου) 

Στη θέση Αι Γιάννης, κοντά στον οµώνυµο ναΐσκο, εντοπίστηκαν θεµέλια και 

όστρακα υστερορωµαϊκά. 

• ∆ολιανά (θέση Οπάγια-Άππων(;)) 

Στη θέση Οπάγια του συνοικισµού Άγιος Γεώργιος ∆ολιανών, σε µικρή 

απόσταση από τον οικισµό του Καλπακίου, και στην περιοχή των πηγών του 

ποταµού Καλαµά710 ανασκαφική έρευνα έφερε στο φως τα λείψανα δύο 

βασιλικών. Οι βασιλικές είναι κτισµένες στη µικρή νησίδα που σχηµατίζεται 

ανάµεσα στις δύο κοίτες του ποταµού, καθώς στο σηµείο αυτό ο ποταµός 

χωρίζεται. Λείψανα άλλων κτιρίων έχουν επίσης εντοπιστεί σε όλη την έκταση 

της νησίδας. 

Η Βασιλική Α έχει ανασκαφεί σχεδόν ολόκληρη (πιν.34α). Βρίσκεται 

στο βορειότερο σηµείο της νησίδας. Είναι τρίκλιτη µε τριµερές εγκάρσιο κλίτος 

και νάρθηκα δυτικά711. 

Μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ψηφιδωτά δάπεδα της 

βασιλικής που κοσµούνται µε γεωµετρικά σχέδια αλλά και σπάνιες 

παραστάσεις, όπως αυτή της θάλασσας και ενός ποταµού (Θύαµις;). Τα 

ψηφιδωτά χρονολογήθηκαν σε δύο περιόδους. Στα τέλη του 5ου αιώνα 

χρονολογήθηκαν αυτά του κεντρικού κλίτους, ενώ των πλαγίων κλιτών στα µέσα 

του 6ου αιώνα712. Γύρω από τη βασιλική υπήρχε εκτεταµένο συγκρότηµα µε 

ψηφιδωτά δάπεδα, ακαθόριστης προς το παρόν χρήσης. Ανάµεσα στη βασιλική 

και τα νότια διαµερίσµατα του συγκροτήµατος ανασκάφηκε τµήµα λουτρού 

που προϋπήρχε της βασιλικής και το οποία φαίνεται ότι ήταν σε χρήση 

παράλληλα µε αυτή. 

                                        
708 Α∆ 48(1993), Β1, Χρονικά, σ. 262-7 (Κ.Ζάχος). 

709 Α∆ 27(1972), Β2, Χρονικά, σ.446-8. 

710 Κοντά στη γέφυρα του ποταµού ο ∆άκαρης είχε εντοπίσει το 1968 λείψανα ρωµαϊκού κτιρίου, 

βλ. Α∆ 23(1968), Χρονικά, σ.294. 

711 Εκτενέστερα βλ. Καραµπερίδη 2004, σ.40κ.ε. Επίσης η ίδια 2008. 

712 Καραµπερίδη 2007, σ.667κ.ε. 
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Η Βασιλική Β εντοπίστηκε 50µ. νότια της Βασιλικής Α. ∆εν έχει ακόµη 

ανασκαφεί, πιθανότατα ήταν µεγαλύτερων διαστάσεων από την προηγούµενη. 

Κοντά στην ανατολική κοίτη του Καλαµά, ανασκάφηκε οκταγωνικός 

πύργος οχύρωσης, που συνδεόταν µε τείχος λείψανα του οποίου εντοπίστηκαν 

στη δυτική του πλευρά713. Η αποκάλυψή του πιστοποιεί την ύπαρξη ενός 

οχυρωµένου οικιστικού συνόλου στην εύφορη πεδιάδα, κοντά στον ποταµό 

Καλαµά, που έλεγχε τα σηµαντικά περάσµατα προς την περιοχή της Κόνιτσας 

και κατ’επέκταση της Μακεδονίας, αλλά και προς την κοιλάδα του ∆ρίνου 

(σήµερα νότια Αλβανία). 

Η ταύτιση του οικισµού παραµένει προβληµατική, ωστόσο η σηµερινή 

ονοµασία της θέσης Οπάγια714 µας οδηγεί στη δελεαστική ταύτισή της µε την 

πόλη Άππωνα, που αναφέρεται στο Συνέκδηµο του Ιεροκλέους και για την 

οποία έχει προταθεί παλαιότερα θέση στη νότια Αλβανία715. Εκτός από το 

τοπωνύµιο, ενισχυτικό της άποψης αυτής είναι η ανεύρεση πύργου οχύρωσης, 

των δύο βασιλικών και ενδεχοµένως µιας τρίτης σε κοντινή απόσταση, αφού η 

κατεστραµένη σήµερα βασιλική του Καλπακίου716 τοποθετείται σε απόσταση 

µόλις 400µ. Θα πρέπει να επισηµανθεί ότι η πόλη βρισκόταν σε ένα κοµβικό 

σηµείο των οδικών αρτηριών που συνέδεαν το λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων µε τη 

Βόρειο Ήπειρο και τη Θεσπρωτία. Επιπλέον η πεδιάδα γύρω από την πόλη που 

διαρέεται από τον τον άνω ρου του Καλαµά είναι από τις πλέον παραγωγικές 

και µε βεβαιωµένη διαχρονική χρήση. 

Για την ώρα παραµένει άγνωστη η σχέση της πόλης αυτής µε τον οχυρωµένο 

οικισµό στη θέση Παλαιόκαστρο Βελλάς σε κοντινή απόσταση, στην οποία 

µεταφέρθηκε τη µεσοβυζαντινή περίοδο η επισκοπή Φωτικής.  

• ∆ραµεσιοί 

 Εκτεταµένα υστερορωµαϊκής εποχής λείψανα έχουν εντοπιστεί στους 

∆ραµεσιούς717 και συγκεκριµένα στις θέσεις: 

• Άγιος Λάζαρος718 

                                        
713 Καραµπερίδη 2008, σ.6κ.ε. 

714 Οπωσδήποτε θα πρέπει να υπάρχει σχέση µε τη βυζαντινή πόλη Οπά, που αναφέρεται την 

υστεροβυζαντινή περίοδο. 

715 ∆άκαρης 1952, σηµ. 24, όπου και παλαιότερη βιβλιογραφία. 

716 Για τη βασιλική στο Καλπάκι, βλ. στη σ.134-35. 

717 Α∆ 34(1979), Β1, Χρονικά, σ.260 κ.ε. (∆.Κωνστάντιος, Ε.Χαλκιά). Κωνστάντιος 1984, σ.118-

123. 

718 Α∆ 34(1979), Β1, Χρονικά, σ.260 κ.ε. (∆.Κωνστάντιος, Ε.Χαλκιά). 
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• Αγία Τριάδα719. Στο λόφο βόρεια του ναού είχαν εντοπιστεί οικοδοµικά λείψανα 

της εποχής που µελετούµε, τα οποία είχαν ερµηνευτεί ως παλαιοχριστιανική 

βασιλική720. Μετά την ανασκαφή που έγινε στα πλαίσια των εργασιών της 

Εγνατίας οδού, αποκαλύφθηκε ένα µικρών διαστάσεων λουτρό, διαστάσεων 

14χ6,5µ. (πιν.34β), καθώς και άλλα οικοδοµικά κατάλοιπα. Το λουτρό είναι 

κτισµένο µε αδρά κατεργασµένους λίθους, πλίνθους σε επάλληλες στρώσεις και 

ισχυρό κονίαµα721. Οκτώ χώροι του λουτρού ανασκάφηκαν, εκ των οποίων ο 

ένας πεταλόσχηµος (ταυτίστηκε µε πύελο). Στον χώρο 4 αποκαλύφθηκε µέρος 

των πήλινων σπονδύλων των υποκαύστων (πιν.34γ). Τα λιγοστά ευρήµατα 

τοποθετούν χρονικά την κατασκευή στα τέλη 4ου-5ο αιώνα. Πιθανότατα το 

λουτρό ανήκε στο κτίριο, ένα τµήµα του οποίου ανασκάφηκε στα βορειοδυτικά 

του, που πιθανολογείται ότι ήταν µια µικρή αγρέπαυλη, κτισµένη σε ένα 

κοµβικό σηµείο που έλεγχε τη µικρή κοιλάδα που διαµορφώνεται νότια της 

∆ωδώνης722. 

• Άγιος Παντελεήµονας. Στο ναίσκο υπάρχουν εντοιχισµένα παλαιοχριστιανικά 

γλυπτά, η αρχική προέλευση των οποίων παραµένει άγνωστη. Συγκεκριµένα 

πρόκειται για ογκώδεις λίθινους πεσσίσκους, µε ορθογώνιες εγκοπές για την 

ένθεση θωρακίων (πιν.34δ).  

Πιθανολογούµε στη θέση αυτή ότι υπήρχε µικρός οικισµός από ναό του οποίου 

προέρχονται τα παραπάνω λίθινα µέλη. 

• ∆ωδώνη 

Η ∆ωδώνη αναφέρεται ως έχουσα το νοµικό καθεστώς πόλης της 

επαρχίας της Παλαιάς Ηπείρου723, η οποία εξακολούθησε να επιζεί και µετά 

την διακοπή της λειτουργίας του µαντείου, που τοποθετείται στο δεύτερο µισό 

του 4ου αιώνα. Εντός του χώρου του µαντείου, έχει ανασκαφεί παλαιότερα 

βασιλική (πιν.35α,β) που χρονολογήθηκε στα τέλη του 5ου–αρχές 6ου αιώνα, και 

η οποία επισκευάστηκε ριζικά στα µέσα του 6ου αιώνα724. Για την ανέγερση του 

ναού χρησιµοποιήθηκε αρχαίο οικοδοµικό υλικό. Το εγκάρσιο κλίτος εξείχε 

                                        
719 Α∆ 34(1979), Β1, Χρονικά, σ.260 κ.ε. (∆.Κωνστάντιος, Ε.Χαλκιά). 

720 Κωνστάντιος 1984, σ.118-123. 

721 ΕΥΠΠΟ 3(1999), σ.217. BCH 124(2000), σ.853. 

722 Α.Καραµπερίδη, Νέα στοιχεία από την ανασκαφή στη θέση Αγία Τριάδα ∆ραµεσιών Ιωαννίνων, 

∆ΧΑΕ 2011, (υπό έκδοση), η οποία δεν αποκλείει να πρόκειται για σταθµό της οδού που ένωνε τη 

Θεσπρωτία µε το ιερό της ∆ωδώνης. 

723 Soustal, Koder 1981, σ.143. Χρυσός 1981, σ.13.  

724 Σωτηρίου 1929, σ.203-204. Ευαγγελίδης 1930, σ.55-62. Ο ίδιος, ΠΑΕ 1956, σ.156, πιν.60γ-

δ. Ο ίδιος ΠΑΕ 1957, σ.76-78. ∆άκαρης 1993β, σ.35.  
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ελαφρά από τους πλάγιους τοίχους της βασιλικής, δηµιουργώντας το σχήµα Τ 

στην κάτοψη. ∆ύο κιονοστοιχίες από επτά δωρικούς κίονες από τοπικό 

ασβεστόλιθο, χώριζαν τα τρία κλίτη του ναού. Εδράζονταν σε ψηλούς 

στυλοβάτες και έφεραν λίθινες επίσης χαρακτηριστικές βάσεις.  

Κατά τον 6ο αιώνα (πιθανότατα α΄ µισό), η βασιλική ανακαινίστηκε και 

επεκτάθηκε ανατολικά. Η αψίδα και το αρχικό εγκάρσιο κλίτος καταργήθηκαν 

και αντικαταστάθηκαν από τριµερές ιερό, που εξέχει και απολήγει σε κόγχες, 

σύµφωνα µε έναν αρχιτεκτονικό τύπο που συναντάται και σε άλλα µνηµεία 

στην Ήπειρο. ∆ύο µεγάλοι σταυρόσχηµοι πεσσοί στήριζαν ένα µεγάλο 

θριαµβικό τόξο στο χώρο του ιερού. Απροσδιόριστος παραµένει ο 

κιβωτιόσχηµος τάφος που βρέθηκε στο νότιο κλίτος.   

 Η ανέγερση της µικρής βασιλικής αποτελεί ένδειξη ύπαρξης 

οργανωµένης χριστιανικής κοινότητας, µε συγκεκριµένες λειτουργικές ανάγκες. 

Η επισκευή της στα µέσα του 6ου αιώνα υποδηλώνει ότι την εποχή αυτή η 

κοινότητα παραµένει δραστήρια. Αυτό δικαιολογείται και από την ίδρυση 

επισκοπής ∆ωδώνης, η οποία αναφέρεται στα Πρακτικά των συνόδων της 

Εφέσου (431) και Χαλκηδόνας (451), καθώς και στις τοπικές συνόδους του 417 

και του 516. 

 Η ∆ωδώνη αναφέρεται σε βυζαντινές πηγές, οι οποίες όµως θεωρούνται 

αναχρονιστικές φιλολογικές αναφορές, δανεισµένες από αρχαίους γεωγράφους 

και ιστορικούς. Ανάµεσά τους, η αναφορά της επισκοπής ∆ωδώνης στην 

εικονοµαχική «Κλήση προτοκαθεδρίας» και η αναφορά στο εγχειρίδιο του 

Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου «Περί θεµάτων» για το Θέµα Νικοπόλεως 

«µητρόπολις τοῦ θέµατος πόλις ∆ωδώνη»725.  

 Η υπόθεση της καταστροφής του µαντείου της ∆ωδώνης από τους 

Βησιγότθους το 397, δεν γίνεται δεκτή από τον Ε.Χρυσό, καθώς κάτι τέτοιο δεν 

έχει αποδειχθεί µέχρι σήµερα ιστορικά ή αρχαιολογικά. Ο ίδιος δεν αποδέχεται 

επίσης την αναφορά του Προκοπίου για τη λεηλασία της ∆ωδώνης από τους 

Οστρογότθους το 551, καθώς θεωρεί ότι µε τη φράση “τά ἀµφί ∆ωδώνην χωρία” 

εννοείται η ευρύτερη περιοχή και όχι αυστηρά η ίδια η πόλη της ∆ωδώνης726, 

αντίθετα µε παλαιότερους ερευνητές. Θεωρείται περισσότερο πιθανή η σταδιακή 

παρακµή της πόλης, µετά από σεισµούς και η εγκατάλειψή της(;) την εποχή 

                                        
725 Χρυσός 1997, σ.155. 

726 Χρυσός 1981, σ.67-68. 
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των σλαβικών επιδροµών, όταν η περιοχή µετονοµάστηκε σε Τσαρακοβίτσα ή 

Τσαρκοβίστα (λέξη σλαβικής προελεύσης) που σηµαίνει «τόπος ιερών»727. 

 Στον αρχαιολογικό χώρο της ∆ωδώνης το 1999 και 2000 ανασκάφηκε 

τµήµα του Πρυτανείου µε ευρήµατα υστερορωµαϊκής εποχής728. Συγκεκριµένα 

η ανασκαφή έδειξε ότι κατά τον 4ο αι. κατασκευάστηκαν ιδιωτικές κατοικίες, 

που ήταν σε χρήση και κατά τον 5ο αιώνα729. 

Παλαιότερα στη ∆ωδώνη βρέθηκαν και νοµίσµατα της εποχής των 

Βανδάλων730. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η εγκατάσταση επεξεργασίας πορφύρας 

(χρωστική ουσία) που εντοπίστηκε στο χώρο του Βουλευτηρίου731, λόγω της 

ανεύρεσης κοχυλιών murex. Κατά την ανασκαφή ήρθαν στο φως 50 νοµίσµατα 

του 4ου αι., µεταξύ των οποίων και ένα βανδαλικό του 5ου-6ου αιώνα. 

Είναι άγνωστη η θέση του παλαιοχριστιανικού οικισµού. Αδιευκρίνιστη 

απ΄όσο γνωρίζω παραµένει και η χρήση, αυτή την εποχή, της οχύρωσης που 

εκτείνεται βόρεια του θεάτρου. ∆εν αποκλείεται ο παλαιοχριστιανικός οικισµός 

να αναπτύχθηκε στο χώρο του ιερού, αν και τα µέχρι στιγµής ευρήµατα 

κατοίκησης κυρίως από το χώρο του Πρυτανείου δεν είναι αρκετά να το 

υποστηρίξουν732.  

Τέλος ενδιαφέρον αποτελεί το γεγονός ότι σήµερα ο επίσκοπος ∆ωδώνης 

φέρει παράλληλα και τον τίτλο Περιστεράς. Στην ευρύτερη περιοχή υπάρχει η 

µονή ∆ουρούτης, στο χώρο της Πανεπιστηµιούπολης Ιωαννίνων, η οποία 

ονοµάζεται επίσης και Περιστεράς733. Είναι δύσκολο να διευκρινιστεί αν ο 

τίτλος υπονοεί τη µεταφορά της έδρας της επισκοπής ∆ωδώνης στη θέση αυτή. 

Χαρακτηριστικό είναι πάντως ότι κοντά στη µονή, στη θέση Χαλαζώνια, 

                                        
727 Χρυσός 1997, σ.155. 

728 BCH 124(2000), σ.853. BCH 125(2001), σ.882. 

729 Γραβάνη 2007-8, σ.71. Βρέθηκε επίσης και κεραµικός κλίβανος, Γραβάνη 2007-8, σηµ.36 

και σ.79. 

730 Ε.Βαρούχα-Χριστοδουλοπούλου, ΠΑΕ 1953, σ.179. Η συγγραφέας τα θεωρεί ως τα τελευταία 

δείγµατα της οικονοµικής ζωής του αρχαίου ιερού. 

731 Πιθανόν την εποχή αυτή τοιχίστηκαν τα ενδιάµεσα διαστήµατα των κιόνων της εξωτερικής 

στοάς του Βουλευτηρίου, το οποίο ασφαλώς παύει να λειτουργεί. Αυτό έχει ιδιαίτερη σηµασία, 

καθώς µπορεί να ερµηνευτεί ως µεταβολή της χρήσης δηµοσίων κτιρίων και δίνει κάποια 

στοιχεία για τις διαφορετικές αντιλήψεις περί ιδιοκτησίας που επικρατούν την εποχή αυτή. 

732 Εν µέρει αυτό αποδεικνύεται από την ύπαρξη της βασιλικής, η οποία δεν θα πρέπει να ήταν 

µακριά από τον οικισµό. Ωστόσο στην περίπτωση της ∆ωδώνης η ανέγερση της βασιλικής στο 

χώρο του αρχαίου ιερού θα µπορούσε να έχει και τον συµβολικό χαρακτήρα της επικράτησης 

της νέας θρησκείας και του θριάµβου της στο χώρο του αρχαίου ιερού. 

733 Οικονόµου 1952, σ.124 
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ανασκάφτηκε νεκροταφείο, που χρονολογήθηκε από την αείµνηστη 

Ι.Βοκοτοπούλου τη µεσοβυζαντινή εποχή734. 

• Θηριακήσι 

Θέση Καλογερίτσα ή Θεσπρωτικό735  

Στην κορυφή ασβεστολιθικού λόφου, εντοπίζονται ερείπια αρχαίας 

οχύρωσης. Πρόκειται για ιδιαίτερα σηµαντική θέση, αφού ελέγχει τη φυσική 

είσοδο προς την κοιλάδα της ∆ωδώνης (δυτικά), καθώς και το φυσικό πέρασµα 

προς το λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων (ανατολικά), όπου σήµερα η εθνική οδός 

Ιωαννίνων-Αθηνών. Μικρή ανασκαφική έρευνα επιβεβαίωσε τη συνέχιση της 

κατοίκισης και κατά τη ρωµαϊκή περίοδο, µε την αποκάλυψη µικρού 

βαλανείου, καθώς και ρωµαϊκής κεραµικής στο εσωτερικό της οχύρωσης. 

 

 

• Ιωάννινα736 (Εύροια Ακνίου;) 

Οικοδοµικά λείψανα737 και τυχαία ευρήµατα738 πιστοποιούν την ύπαρξη 

αρχαίου οικισµού στη µικρή χερσόνησο, όπου είναι κτισµένο το κάστρο των 

Ιωαννίνων. Στο δυτικό τµήµα της χερσονήσου έχει βεβαιωθεί ανασκαφικά η 

ύπαρξη αρχαίας οχύρωσης, πάνω στην οποία εδράζεται το βυζαντινό τείχος. Η 

σηµαντική θέση που κατείχε η αρχαία πόλη στο λεκανοπέδιο και η ισχυρή της 

οχύρωση µας οδηγεί στην άποψη ότι θα πρέπει να αναζητηθεί εδώ µια 

σηµαντική µολοσσική πόλη, που δεν αποκλείεται να είναι η ίδια η πρωτεύουσα 

των Μολοσσών η Πασσαρώνα739.  

                                        
734 Α∆ 22(1967), σ.342κ.ε. (Ι.Βοκοτοπούλου) 

735 Hammond 1967, σ.158. Α∆ 43(1988), σ. 301 (Ι.Ανδρέου) 

736 Soustal, Koder, 1981, λήµµα Ioannina, σ.165. 

737 Τα οικοδοµικά λείψανα βρέθηκαν κάτω από τα θεµέλια του βυζαντινού λουτρού που 

αποκαλύφθηκε στην αυλή του 9ου ∆ηµοτικού Σχολείου, κοντά στο Σουφαρί- Σεράι, βλ., Α∆ 

38(1983), Χρονικά, σ.245-249 (Ο.Γκράτζιου) και Α∆ 38(1983), Χρονικά, σ.229 (Ι.Ανδρέου). 

Επίσης βλ. Πλιάκου 2007, σ.151κ.ε. 

738 Κ.Γραβάνη, Ανάγλυφο αγγείο από τα Γιάννινα, «Φηγός», τιµητικός τόµος για τον καθηγητή Σ. 

∆άκαρη, Ιωάννινα 1994, σ.534 κ.ε., όπου αναφέρονται και άλλα τυχαία ευρήµατα. 

739 Αν και δεν υπάρχουν στοιχεία να το τεκµηριώνουν, στην άποψη αυτή µας οδηγεί η εξαιρετική 

θέση του οικισµού, που είναι πιο καίρια από αυτή του Γαρδικίου (όπου σήµερα η αρχαία αυτή 

θέση ταυτίζεται µε την Πασσαρώνα), καθώς και το γεγονός ότι η αρχαία οχύρωση των Ιωαννίνων 

σύµφωνα µε τους υπολογισµούς µας καταλάµβανε έκταση µεγαλύτερη από την προαναφερόµενη 

οχύρωση. Γενικά βλ. Β.Παπαδοπούλου, Το κάστρο των Ιωαννίνων, Τα βυζαντινά µνηµεία της 

Ηπείρου, Ιωάννινα 2009, σ.143κ.ε., η ίδια, 2009, σ.37κ.ε. και στο ίδιο Κ.Λιάµπη, Νοµίσµατα 

κάστρου Ιωαννίνων, σ.189κ.ε. 



 

 

132 

 

Συγκεκριµένα αποκαλύφθηκε η εξωτερική όψη ισχυρού τείχους, που 

είναι δοµηµένο κατά το ισοδοµικό σύστηµα και για το οποίο προτείνουµε µια 

χρονολόγηση στα τέλη 4ου-αρχές 3ου π.Χ. αιώνα740. Η οχύρωση κοντά στην 

πύλη της οδού των Φιλανθρωπηνών σχηµατίζει πύργο, κάτω από τον αντίστοιχο 

βυζαντινό (πιν.35γ). Το όνοµα του οικισµού αυτού είναι για την ώρα άγνωστο741.  

Η τυχαία επίσης ανεύρεση µιας επιτύµβιας ρωµαϊκής στήλης742 και µιας 

µικρής πώρινης κεφαλής ∆ιονύσου743, θα µπορούσε ενδεχοµένως να 

επιβεβαιώσει τη συνέχεια της κατοίκησης και την εποχή αυτή. Στα λιγοστά 

ευρήµατα της ίδιας εποχής θα πρέπει να συµπεριληφθεί και το πιθανότατα 

ρωµαϊκό κιονόκρανο (πιν.35δ) που φέρει ένας από τους κίονες του τζαµιού του 

Ασλάν πασά744. Αξίζει πάντως να αναφερθεί η πληροφορία του Α.Πάλλη την 

οποία αναφέρει ο Αραβαντινός για την ύπαρξη ναού ελληνικού(;) στο κάστρο745. 

Τα σχετικά µε την ταύτιση της πόλης των Ιωαννίνων µε την Εύροια 

Ακνίου746 και τη µεταφορά από τον Ιουστινιανό του πληθυσµού της παλαιάς 

                                        
740 Παπαδοπούλου 2009, σ.39, εικ.15-19. 

741 Η Πασσαρώνα τοποθετήθηκε από τον Σ.∆άκαρη στην οχυρωµένη θέση του µεγάλου 

Γαρδικίου, λόγω της πρώιµης χρονολόγησης των τειχών της. Η έκταση ωστόσο των τειχών της 

είναι µικρή, µόλις 7,2 εκτάρια, σε αντίθεση µε αυτή των αρχαίων πόλεων στο λόφο της 

Καστρίτσας και στη µικρή χερσόνησο του κάστρου των Ιωαννίνων, που είναι 37,6 και 17,92 

εκτάρια αντίστοιχα. Αυτό, καθώς και η καλύτερη από άποψη γεωµορφολογίας και στρατηγηκής 

θέση των δύο τελευταίων πόλεων, καθιστά την άποψή του αµφισβητήσιµη.  

742 Α∆ 41(1986), Χρονικά, σ.100 (Ι. και Η. Ανδρέου). 

743 Βοκοτοπούλου 1973, σ.95. 

744 Προσωπικές παρατηρήσεις. Το κιονόκρανο καλύπτεται σήµερα µε επίχρισµα και χρώµα και 

είναι δύσκολο να γίνουν επιµέρους παρατηρήσεις που θα βοηθούσαν στη χρονολόγησή του. 

Πιθανολογούµε ότι και ένα άλλο κιονόκρανο στο ίδιο τζαµί ανήκει στην ίδια περίοδο. 

745 Αραβαντινός 1856, σ.218-219. 

746 ∆άκαρης 1952, σ.537κ.ε. Η άποψη του αείµνηστου ∆άκαρη θα πρέπει να επανεξεταστεί, 

αφού ο Συνέκδηµος, που αναφέρει(;) την Εύροια Ακνίου (Ακνίου=εκ νέου, για το οποίο υπάρχουν 

παλαιογραφικές ενστάσεις), ουσιαστικά αναφέρεται στην κατάσταση της αυτοκρατορίας την εποχή 

του Θεοδοσίου Β’ και συνεπώς προηγείται του Προκοπίου. Αν λοιπόν ο Ιεροκλής κάνει λόγο στη 

Νέα Εύροια, τότε ο Προκόπιος θα πρέπει να µνηµονεύει µια άλλη τρίτη πόλη. Μήπως λοιπόν 

πρόκειται για µια λανθασµένη ανάγνωση του κειµένου του Ιεροκλή και στη λέξη Ακνίου κρύβεται 

το όνοµα µιας άλλης πόλης που δεν έχει σχέση µε την Εύροια; Για το θέµα βλ. επίσης 

Τριανταφυλλόπουλος 1994, σ.316κ.ε. Ενδιαφέρον επίσης αποτελεί η αναφορά που γίνεται στο 

«Περί Θεµάτων» του Κων/νου Προφυρογένετου, όπου στην επαρχία της παλαιάς Ηπείρου 

αναφέρονται 12 πόλεις, µεταξύ των οποίων η Νικόπολη, η ∆ωδώνη, η Εύροια και το Άκτιον. 
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Εύροιας747, αναφέρονται στο κεφάλαιο για την παλαιά Εύροια748. Η άποψη 

αυτή υποστηρίχθηκε κυρίως από τον αείµνηστο καθηγητή Σ.∆άκαρη και 

ακολουθήθηκε από αρκετούς µεταγενέστερους ερευνητές. Μέχρι στιγµής 

πάντως δεν έχουν εντοπιστεί ευρήµατα υστερορωµαϊκών χρόνων, που να 

αποδεικνύουν τη συνέχιση της κατοίκησης κατά την εποχή αυτή, η οποία δεν 

αποκλείεται να υπήρχε, αφού η θέση ήταν ιδιαίτερα οχυρή και κατάλληλη749.  

Αξιοµνηµόνευτοι είναι οι κίονες που έχουν ενσωµατωθεί στη στοά του τζαµιού 

του Ασλάν πασά (πιν.35ε) και οι οποίοι δεν υπάρχει αµφιβολία ότι είναι 

ρωµαϊκών-υστερορωµαϊκών χρόνων750. Κατά µια ανεπιβεβαίωτη πληροφορία οι 

κίονες αυτοί προέρχονται από τη βασιλική στη θέση Παλιοκκλήσι Φωτικής751. 

Στη βυζαντινή οχύρωση της πόλης, η οποία διατηρείται σ’ ένα µεγάλο µέρος της 

δυτικής και νότιας πλευράς και η οποία έχει δεχθεί πολλές επεµβάσεις είναι 

δύσκολο να αναγνωριστεί παλαιοχριστιανική φάση. Πάντως η πόλη εµφανίζεται 

στις βυζαντινές πηγές το 879, όταν ο επίσκοπός της Ζαχαρίας Ιωαννίνης 

λαµβάνει µέρος στην Η΄Οικουµενική Σύνοδο. Το όνοµα της πόλης θεωρείται 

σλαβικό752. 

                                        
747 Την αιτιολογηµένη αντίθεσή του για την ταύτιση της Εύροιας µε κάποια από τις αρχαίες 

θέσεις του λεκανοπεδίου είχε εκφράσει ο Ι.Λαµπρίδης ήδη από τον 19ο αιώνα, βλ. Ι.Λαµπρίδης, 

Περιγραφή της πόλεως των Ιωαννίνων, Ηπειρ. Μελετ., τοµ.Β, σ. 16-17. 

748 Για την Εύροια βλ. στη σ.149κ.ε. 

749 Μορφολογικά, η θέση του σηµερινού κάστρου των Ιωαννίνων σχηµατίζει µια µικρή 

χερσόνησο, η οποία εισχωρεί στη λίµνη. Σ’ αυτή δεσπόζουν δύο βραχώδη υψώµατα (όπου τη 

βυζαντινή εποχή διαµορφώθηκαν δύο περιτειχισµένες ακροπόλεις), τα οποία κατεβαίνουν 

απότοµα στη λίµνη από τη βόρεια, ανατολική και νότια πλευρά. Αντίθετα στη δυτική πλευρά, 

όπου η πόλη των Ιωαννίνων επεκτείνεται εκτός κάστρου, διαµορφωνόταν µια οµαλή πρόσβαση, η 

οποία όµως σε παλαιότερες εποχές κατά περιόδους θα πρέπει να κατακλυζόταν από τα νερά της 

λίµνης, η στάθµη των οποίων ανέβαινε λόγω των συχνών βροχοπτώσεων. Χαρακτηριστική είναι η 

ενθύµηση του 1684/5 που αναφέρει ότι τα νερά της λίµνης έφταναν έως τον σηµερινό 

µητροπολιτικό ναό του Αγίου Αθανασίου, κατακλύζοντας όλες τις παραλίµνιες συνοικίες, βλ. 

Βρανούσης 1968, σ.1κ.ε., σηµ.1. 

750 Αραβαντινός 1856, σ.218, σηµ.1, ο οποίος αναφέρει ότι προέρχονται από το ναό του Αγίου 

Ιωάννη, που υπήρχε στην ίδια θέση. 

751 Μουσελίµης 1994, σ. 42-43. Ο Μουσελίµης αναφέρει ότι µεταφέρθηκαν το 1712, χωρίς 

ωστόσο να κάνει λόγο από πού αντλεί την πληροφορία αυτή. 

752 Henrich G., Etymologie und Geschichte des Toponyms Ιωάννινα/Γιάννινα, Ηπειρ.Χρον. 

31(1994), σ.77-98. Επίσης A.Sideras, Griechisches -ainα/iνα und slavisches –ina in den 

nordwestgriechischen Dialekten. Ein Beitrag zur Etymologie des Toponyms 

Γιάννινα/Γιάννενα/Ιωάννινα, Ηπειρ.Χρον. 32(1997), σ.171-177.  
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Εκτός της θέσης της σηµερινής πόλης των Ιωαννίνων, η παλαιότερη 

οικιστική παράδοση753 συνεχίζεται τουλάχιστον κατά τους ρωµαϊκούς χρόνους 

και στην ευρύτερη περιοχή του λεκανοπεδίου. Ρωµαϊκά οικοδοµικά λείψανα 

εντοπίστηκαν στην Κατσικά754 και στην περιοχή µεταξύ Κρανούλας και 

Λυκοτριχίου755, τάφοι της ίδιας εποχής στους Λογγάδες756 και το 

Σταυράκι757, υστερορωµαϊκά όστρακα στο Κολωνιάτι Νεοκαισάρειας. 

Η κατοίκηση στο µικρό ατείχιστο οικισµό στη θέση Άγιοι Απόστολοι 

Πεδινής758 καθώς και στον αρχαίο οικισµό που ανασκάπτεται τα τελευταία 

χρόνια στην περιοχή της Πανεπιστηµιούπολης, στις παρυφές του 

λεκανοπεδίου, κοντά στη µονή ∆ουρούτης ή Περιστεράς759, δεν φαίνεται να 

συνεχίζεται. Ωστόσο, αξίζει να αναφερθεί ότι πολύ κοντά στον παραπάνω χώρο, 

θέση Χαλαζώνια, ανασκάφθηκε µεσοβυζαντινό νεκροταφείο, µε ευρήµατα που 

αποδόθηκαν σε σλάβους760, που ενδεχοµένως υποδηλώνει µια διαχρονική 

κατοίκιση της ίδιας θέσης. 

• Καλπάκι 

Η ηµιανεσκαµένη τη δεκαετία του ’60 βασιλική που βρέθηκε κοντά στο 

Καλπάκι καταστράφηκε κατά τις εργασίες που έγιναν στην περιοχή από την 

Υπηρεσία Εγγείων Βελτιώσεων761. Τα λείψανα του µνηµείου δεν εντοπίζονται 

σήµερα. Η µικρή ανασκαφική έρευνα που έγινε έφερε στο φως τα λείψανα 

τρίκλιτης βασιλική (πιν.36α,γ), πλάτους 15,50µ. πιθανότατα µε εγκάρσιο 

κλίτος, απολήγουσα ανατολικά σε ηµικυκλική αψίδα (µήκος χορδής 4,20µ.). 

Στο χώρο της αψίδας αποκαλύφθηκε κατασκευή, η οποία ερµηνεύτηκε ως 

τάφος µάρτυρα. Ανατολικά της αψίδας και σε απόσταση 1,20µ. 

αποκαλύφθηκαν τα θεµέλια ενός άλλου κτιρίου επίσης τρίκλιτου, µε 

ηµικυκλική αψίδα, διαστάσεων 4,50χ9,50µ. Κατά τον ανασκαφέα Ε.Τσιγαρίδα 

                                        
753 Για τις παλαιότερες εγκαταστάσεις στο λεκανοπέδιο, βλ. Ζάχος 1997, σ.443κ.ε. και Ανδρέου 

1994, σ.233κ.ε., όπου και η παλαιότερη βιβλιογραφία. 

754 Karatzeni 2001, σ.163 κ.ε. 

755 BCH 1959, σ.73. Αναφέρεται ότι βρέθηκε και σαρκοφάγος του 3ου αι.  

756 Α∆ 40(1985), Χρονικά, σ.224. 

757 Βρέθηκε τάφος µε ρωµαϊκά κτερίσµατα, BCH 1954, Ι, σ.135. 

758 Α∆ 54(1999), Β2, Χρονικά, σ.455-456 (Γ.Πλιάκου). 

759 Για µια πιθανή µεταφορά της επισκοπής ∆ωδώνης στη µονή Περιστεράς βλ. Οικονόµου 1952, 

σ. 124κ.ε. 

760 Η ανασκαφή έγινε από την Ι.Βοκοτοπούλου, βλ. Α∆ 22(1967), Χρονικά, σ.342 κ.ε. 

761 Για τη βασιλική Α∆ 19(1964), Β3, Χρονικά, σ.313. Α∆ 23(1968), Β2, Χρονικά, σ.294. Pallas 

1977, σ.141. Παπαδοπούλου 1996, σ.76. 
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δεν αποκλείεται να πρόκειται για µια προγενέστερη βασιλική. Αρκετοί τάφοι, οι 

περισσότεροι ακτέριστοι, βρέθηκαν εντός και εκτός της βασιλικής και ιδιαίτερα 

στο κεντρικό και νότιο κλίτος της762. Αξίζει να αναφερθεί ένα µεγάλο λίθινο 

πεσσόκρανο µε εγχάρακτο σταυρό (πιν.36δ) που βρέθηκε κατά την ανασκαφή, 

ένδειξη ότι τα κλίτη χωριζόταν πιθανόν µε πεσσοστοιχίες. Κατά την ανασκαφική 

έρευνα βρέθηκαν δύο νοµίσµατα΄ ένα ασσάριο του Κώνσταντος Β΄ και ένα 

νόµισµα του Μανουήλ Α΄ Κοµνηνού763. 

 Σε αναφορά του Ε.Τσιγαρίδα στο αρχείο της 8ης ΕΒΑ αναγράφεται ότι η 

βασιλική βρισκόταν σε απόσταση 10 λεπτών µε τα πόδια δυτικά του οικισµού. 

Κατά την Καραµπερίδη764 η βασιλική τοποθετείται 400µ. ανατολικά της 

νησίδας του Καλαµά, όπου βρέθηκαν οι βασιλικές στη θέση Οπάγια. Αν 

πράγµατι η απόσταση είναι τόσο κοντινή θεωρούµε ότι η βασιλική ανήκε στον 

οικισµό που ταυτίζεται µε την Άππωνα, η οποία ήταν κτισµένη στην εύφορη 

πεδιάδα του Καλπακίου, κοντά σε σηµαντικές οδικές αρτηρίες και η οποία 

σύµφωνα µε τον Συνέκδηµο είχε το καθεστώς της πόλης.  

Θα πρέπει να σηµειωθεί πάντως ότι σε κοντινή απόσταση βρίσκεται η 

θέση Παλαιόκαστρο Βελλάς. Όπως έχει προαναφερθεί η Βελλά εµφανίζεται στις 

µεσοβυζαντινές πηγές765.  

• Καλύβια Κλειδωνιάς 

Στο ναό της Μεταµόρφωσης Σωτήρα αναφέρεται ότι είχε βρεθεί 

παλαιότερα τµήµα ψηφιδωτού δαπέδου766. Στην ίδια περίπου περιοχή, λίγο 

µετά τη γέφυρα του Βοϊδοµάτη είχαν αποκαλυφθεί δοµικές οπτόπλινθοι και 

κοµµάτια µεγάλου πίθου, ενδεχοµένως της εποχής που εξετάζουµε767. 

• Καστάνη (περιοχή Πωγωνίου) 

 Στην Καστάνη έχει βρεθεί επιτύµβια στήλη που χρονολογήθηκε στους 

ρωµαϊκούς χρόνους768 

                                        
762 Οι τάφοι ήταν κιβωτιόσχηµοι, διαφόρων διαστάσεων µε στένωση στην ανατολική πλευρά 

(αναφορά ανασκαφέα στο αρχείο της 8ης ΕΒΑ). 

763 Αν και είναι παρακινδυνευµένο, αφού δεν υπάρχουν απαρκή στοιχεία, ωστόσο δεν 

αποκλείεται το µνηµείο να επέζησε έως και την εποχή αυτή. 

764 Καραµπερίδη 2004, σ.40κ.ε. Για τις βασιλικές στην ίδια θέση βλ. παραπάνω στη σ.126κ.ε. 

765 Για τη Βελλά βλ. στη σ.125. 

766 ∆.Τριανταφυλλόπουλος, Εκκλησιαστικά Μνηµεία στην Κλειδωνιά, Ηπειρ. Χρον. 19(1975), 

σ.7κ.ε., σηµ.4. 

767 Ντούζουγλη 1996, σ.35. 

768 Α∆ 17(1961-62), Β, Χρονικά, σ.197-8. 
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• Καστρίτσα (Τέκµων) 

Η οχυρωµένη αρχαία πόλη, που βρίσκεται στο λόφο της Καστρίτσας, στο 

νότιο τµήµα του λεκανοπεδίου των Ιωαννίνων, σε υψόµετρο 757µ. και η οποία 

έχει ταυτιστεί µε την Τέκµωνα769, κατέχει µία διαχρονικά στρατηγικής 

σηµασίας θέση ελέγχου ολόκληρου του λεκανοπεδίου των Ιωαννίνων770.  

Η οχύρωση, που διατηρείται σε έκταση και αξιόλογο ύψος771, 

χρονολογήθηκε τον 5ου ή µέσα 4ου αιώνα π.Χ. Ορίζεται από ένα ισχυρό 

πολυγωνικό τείχος, που καταλαµβάνει το µεγαλύτερο µέρος της κορυφής του 

λόφου. Στο τείχος αυτό έχουν παρατηρηθεί από παλαιά στη νότια και βόρεια 

πλευρά εκ θεµελίων επισκευές772, όπου έχουν χρησιµοποιηθεί µικρότεροι λίθοι 

και ασβεστοκονίαµα, που οπωσδήποτε σχετίζονται µε την επιβίωση της πόλης 

και κατά την υστερορωµαϊκή εποχή773, την οποία θεωρούµε βεβαιωµένη. Στον 

οριζόµενο από την οχύρωση χώρο διασώζονται πυκνά οικοδοµικά λείψανα της 

αρχαίας πόλης, µερικά από τα οποία φέρουν επισκευές, που αποδεικνύουν ότι 

η πόλη συνέχισε να κατοικείται και κατά την υστερορωµαϊκή περίοδο, 

πιθανότατα έως και τα τέλη του 6ου αιώνα. 

Ανασκαφική έρευνα νοτιοδυτικά της µονής Αγίου Ιωάννη έφερε στο φως 

οικοδοµικά λείψανα δύο κτιρίων. Στο κτίριο Α διαπιστώθηκαν δύο στρώµατα 

καταστροφής. Από το ανώτερο προέρχεται οικιακή χρηστική κεραµική 

υστερορωµαϊκών χρόνων και θραύσµατα πίθων. Επίσης ήρθαν στο φως δύο 

µεταλλικές πόρπες774 (πιν.36β) µε εγχάρακτη διακόσµηση και ένα σταθµίο775 

(πιν.9α), ιδιαίτερα σηµαντικό εύρηµα, που βοηθάει να ταυτίσουµε το κτίριο ως 

δηµόσιο776. Χαρακτηριστικά είναι τα 551 νοµίσµατα777 που βρέθηκαν και 

                                        
769 Η Τέκµωνα υπήρξε η δεύτερη µεγάλη πόλη των Μολοσσών και καταστράφηκε από τους 

Ρωµαίους. Η πόλη ταυτίστηκε από τον Σ.∆άκαρη, βλ. ∆άκαρης 1956, σ.46-80. Πλιάκου 2007, 

σ.108κ.ε. 

770 Α∆ 25(1970), Β2, Χρονικά, σ.305 και Α∆ 31(1976), Β2, Χρονικά, σ.202. 

771 Η περίµετρος των τειχών υπολογίζεται σε 3000µ. 

772 Hammond 1967, σ.173, σχ.15. 

773 Wozniak 1984, σ.75. 

774 Α∆ 49(1994), Β1, Χρονικά, σ.365, πιν.121β. 

775 Πρόκειται για ένα αυτοκρατορικό σταθµίο, στο οποίο εικονίζονται δύο αυτοκράτορες να 

συνοδεύονται από µια γυναικεία µορφή, πιθανότατα συµβολική παράσταση της Τύχης ή της 

Νίκης. Το σταθµίο χρονολογείται µε µεγάλη πιθανότητα στα τέλη του 4ου –αρχές του 5ου αιώνα. 

Το σταθµίο πρόκειται να δηµοσιευθεί αλλού.  

776 Πρόκειται για ένα εξάγιο, η έκδοση του οποίου απέβλεπε στον έλεγχο του βάρους του σόλιδου 

και των σηµισίων. Γενικότερα για τα σταθµία βλ. Η οικονοµική ιστορία του Βυζαντίου, Β΄ τόµος 
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χρονολογήθηκαν από τον 4ο έως και τον 6ο αιώνα, µεταξύ των οποίων και 

νοµίσµατα εποχής Βανδάλων778, νοµισµατοκοπείου Καρχηδόνας. Ανάµεσά τους 

και λίγα Οστρογότθων (544-49). Το τελευταίο χρονολογικά νόµισµα ανήκει στο 

Μαυρίκιο Τιβέριο 582/3, που δίνει και ένα terminus post της εγκατάλειψης 

του κτιρίου. Πάντως η ποσότητα των νοµισµάτων υποδηλώνει σηµαντική 

οικονοµική δραστηριότητα και την σπουδαιότητα του κτιρίου Α στο οποίο 

βρέθηκαν. 

Σε µικρή σχετικά απόσταση ερευνήθηκε ένα άλλο επίσης οικοδόµηµα, 

κτίριο Β, το οποίο επίσης έδωσε ανάλογα ευρήµατα. Τα δύο αυτά κτίρια 

αποτελούσαν τη βόρεια και νότια πτέρυγα ενός µεγάλου οικοδοµικού 

συγκροτήµατος που φαίνεται ότι χρησιµοποιήθηκε έως και τα τέλη του 6ου 

αιώνα. Ένα άλλο κτίριο Γ στην κορυφή του λόφου παρουσιάζει ανάλογες µε τις 

προαναφερθείσες φάσεις. Κατά την ανασκαφή του βρέθηκαν η ίδια κεραµική, 

θραύσµατα πίθων, τρία χάλκινα νοµίσµατα του Μαρκιανού, Βαλεντινιανού και 

µισή φόλλις του Ιουστίνου Β779. Θεωρούµε πολύ πιθανή την ύπαρξη βασιλικής 

εντός του οχυρωµένου οικισµού, κατά το παράδειγµα των Βατιών-Καστρί 

Ριζοβουνίου, η οποία δεν αποκλείεται να υπήρχε στη θέση της µονής 

Καστρίτσας. 

• Κόνιτσα – κοιλάδα Αώου 

Στην κοιλάδα του Αώου έχουν εντοπιστεί αρκετές θέσεις µε ευρήµατα 

της εποχής που εξετάζουµε, τα οποία προϋποθέτουν την ύπαρξη στην περιοχή 

ενός κέντρου, χρονολογούµενου τη ρωµαϊκή-παλαιοχριστιανική περίοδο780. Η 

θέση της κοιλάδας υπήρξε εξαιρετικά σηµαντική, αφού εκτός της παραγωγικής 

σηµασίας, αλλά και των άλλων πλεονεκτηµάτων της, υπήρξε σηµαντικό 

πέρασµα προς τη Μακεδονία, τη Βόρειο Ήπειρο και την Ιλλυρία. Η 

                                                                                                                 
Βυζαντινά σταθµία (Chr. Eritwistle), σ.341κ.ε. η ανεύρεσή του πιθανότατα υποδηλώνει την 

ύπαρξη κάποιας κεντρικής διοίκησης στην πόλη. 

777 Τα περισσότερα είναι µικρές χάλκινες υποδιαιρέσεις. 

778 Από την ανασκαφέα Α.Ντούζουγλη αναφέρονται µόνο 237, ωστόσο παραδόθηκαν στην 

υπηρεσία µας 551 νοµίσµατα. Συγκεκριµένα καταµετρήθηκαν 381 νοµίσµατα από το κτίριο Α 

(ανασκαφή 1995) και 170 (ανασκαφή 1994). 

779 Α∆ 49(1994), Β1, Χρονικά, σ.363 κ.ε. Α∆ 50(1995), Β2, Χρονικά, σ.407-409 (Α.Ντούζουγλη). 

BCH 123(1999), σ.716. BCH 125(2001), σ.882. Κατά τον Bowden η ταύτιση των νοµισµάτων 

στον 6ο αιώνα είναι λανθασµένη, βλ. Bowden 2003, σ.182 και σηµ. 63. 

780 Παπαδοπούλου 1996, σ.75. Κ.Ζάχος, Η εκδίκηση των ρωµαίων, στο Η Κόνιτσα και τα χωριά 

της. Πολιτισµού Ανατοµή, Γιάννινα 2008, σ. 69-70. 
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Π.Καρατζένη781 τοποθετεί εδώ και κοντά στη δεξιά όχθη του ποταµού Αώου τον 

σταθµό Ilium, που αναφέρεται σε Itineraria, πράγµα που θεωρούµε πολύ 

πιθανό, αφού ο ποταµός αποτελούσε σηµαντική φυσική διάβαση προς την 

Απολλωνία782. 

 Πάνω από τη σηµερινή κωµόπολη της Κόνιτσας, στην πλαγιά του όρους 

Σµόλικα, διατηρούνται λείψανα οχύρωσης (πιν.36ε). Πρόκειται για µία ισχυρή 

θέση, µε καλή ορατότητα στην εύφορη πεδιάδα της Κόνιτσας, αλλά και σε ένα 

µεγάλο τµήµα της χαράδρας. Από τα ελάχιστα τµήµατα που σώζονται γίνεται 

κατανοητό ότι είχε δύο περιβόλους, ο πρώτος από τους οποίους σώζεται 

ελάχιστα και ο δεύτερος, αν και καλύτερα σωζόµενος, αντιµετωπίζει πρόβληµα 

κατάρρευσης783. Σύµφωνα µε παλαιότερους ερευνητές όπως ο Phillippson, ο 

Kirsten, ο Hammond784 κ.ά., το κάστρο ανήκει στην Ιουστινιάνεια εποχή, 

ωστόσο η κακή διατήρησή του και η πυκνή βλάστιση που το καλύπτει δεν 

επιτρέπουν ακριβή χρονολόγηση785. 

Στα δυτικά πρανή, κάτω από την κορυφή του κάστρου, έχουν 

περισυλλεγεί από ντόπιους νοµίσµατα, ανάµεσα στα οποία ένα Κωνσταντίου Β΄ 

(351), ένα ασσάριο Βαλεντινιανού Γ΄ (425-450), και δύο χάλκινα νοµίσµατα 

φθαρµένα, τέλος 4ου-αρχές 5ου αι.786 ∆υτικά της Γεωργικής Σχολής Κόνιτσας 

έχουν βρεθεί οκτώ ρωµαϊκά νοµίσµατα και αρχιτεκτονικά λείψανα787. Στην 

κεντρική πλατεία του οικισµού εντοπίσαµε πρόσφατα τµήµα γρανιτένιου κίονα. 

Στην πεδιάδα της Κόνιτσας την οποία διασχίζει ο ποταµός Αώος, έχουν 

εντοπιστεί πολλές θέσεις της ρωµαϊκής περιόδου788, µεταξύ αυτών δύο 

ρωµαϊκές– υστερορωµαϊκές αγροικίες789. 

Στη θέση Ελιά ή Σέρβινα βρέθηκε διπλός κιβωτιόσχηµος τάφος µε 

ευρήµατα που χρονολογήθηκαν στους ύστερους ρωµαϊκούς χρόνους790. Στην 

                                        
781 Karatzeni 2001, σ.167, σηµ.52. 

782 Ο Hammond για τον ίδιο σταθµό έχει προτείνει τη θέση του ∆εσποτικού, βλ. Hammond 1967, 

696. 

783 Παπαδοπούλου 1996, σ.76-77. 

784 Hammond 1967, σ.273. 

785 Η τοιχοδοµία του στα σηµεία που είναι εµφανή παρουσιάζει αρκετές οµοιότητες µε αυτή της 

οχύρωσης της Βελλάς, για την οποία επίσης δεν υπάρχει ακριβής χρονολόγηση. 

786 Ντούζουγλη 1996, σ.32-34. 

787 Hammond 1967, σ.273. Ντούζουγλη 1996, σ.32. 

788 Ντούζουγλη 1996, σ.26. Παπαδοπούλου 1996, σ.75. Karatzeni 2001, σ.167. 

789 Ντούζουγλη 1996, σ.41.  

790 Ντούζουγλη 1996, σ.31. 
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ίδια περίπου θέση σώζεται ο βυζαντινός ναός της Κόκκινης Παναγιάς που είναι 

κτισµένος κυρίως µε πλίνθους (πιν.36στ), πολλοί από τους οποίους 

προέρχονται από κάποιο κτιριακό συγκρότηµα της εποχής που εξετάζουµε το 

οποίο πιθανότατα βρισκόταν στην γειτονική θέση της Παλαιογορίτσας. 

Στον επιµήκη, χαµηλό λόφο της Παλαιογορίτσας (περίπου 2χλµ. από 

την Κόνιτσα) είχαν εντοπιστεί οικοδοµικά λείψανα από τον Hammond στις 

αρχές του προηγούµενου αιώνα791. Ωστόσο, εργασίες αναδασµού, διανοίξεις 

δρόµων, κατασκευή ελικοδροµίου κ.ά. έχουν αλλάξει τη µορφολογία της 

περιοχής, µε παράλληλη αναµόχλευση και καταστροφή των αρχαίων 

καταλοίπων. Στην κορυφή του λόφου, κατά τις εργασίες κατασκευής 

ελικοδροµίου εντοπίστηκαν το 1993 θεµέλια στενόµακρου κτιρίου 

υστερορωµαϊκής εποχής, ένας χώρος του οποίου έφερε σειρά αποθηκευτικών 

πίθων (πιθεώνας;)792, παρόµοιων µε αυτούς της Αετόπετρας. Εικάζεται ότι στη 

θέση αυτή πρέπει να υπήρχε αγροικία (villa rustica) ή κατά µία άλλη άποψη 

ότι πρόκειται για βασιλική793. Παρόλο που δεν έχει αποδειχθεί η ταυτότητα του 

κτιρίου θεωρούµε πολύ πιθανή την ύπαρξη στην περιοχή αυτή µιας βασιλικής 

για την κάλυψη των θρησκευτικών αναγκών των κατοίκων του οικισµού που 

υπήρχε στην περιοχή794. 

Στη θέση Παναγιά Αετόπετρας έχει βρεθεί ένας κιβωτιόσχηµος τάφος 

µε ευρήµατα του 1ου-2ου µ.Χ. αιώνα και οικοδοµικό συγκρότηµα της ύστερης 

ρωµαϊκής εποχής. Συγκεκριµένα, εντοπίστηκαν τµήµατα πίθων και κεραµίδες 

και από µικρή έρευνα που έγινε, ήρθαν στο φως οικοδοµικά λείψανα 

συγκροτήµατος που χρονολογείται πιθανόν στους πρώιµους βυζαντινούς(;) 

αιώνες795. Στον περίβολο του συγκροτήµατος αποκαλύφθηκε σειρά οκτώ 

µεγάλων πίθων που ήταν εµπηγµένοι κατακόρυφα στο αργιλώδες έδαφος. Ένας 

εξ αυτών, ύψους 1,05µ. βρέθηκε ακέραιος. 

                                        
791 Hammond 1967, σ.273. 

792 Πρβλ. τους πιθεώνες που βρέθηκαν σε αγροικίες που έχουν ανασκαφεί στη Μακεδονία, 

Π.Αδάµ-Βελένη, Μυγδονία-Στρυµονικός κόλπος, Αγροικίες 2003, σ.112κ.ε. 

793 Ντούζουγλη 1996, σ.29 κ.ε. και σ.38-39. Α∆ 39(1984), Χρονικά, σ.198 (Φ.Κεφαλλωνίτου). Α∆ 

48(1993), Β1, Χρονικά, σ.303 (Α.Ντούζουγλη). 

794 Ντούζουγλη 1996, σ.41.  

795 Ντούζουγλη 1996, σ.27, σηµ.58, όπου αναφέρεται ότι ο τύπος και η διάταξη των 

αποθηκευτικών αυτών πίθων παραπέµπει στο παλαιοχριστιανικό/ πρώιµο βυζαντινό συγκρότηµα 

που έχει αποκαλυφθεί στη θέση Λουλουδιές Κίτρους Πιερίας, αλλά και στο ανάλογο συγκρότηµα 

που εντοπίστηκε στη γειτονική Παλαιογορίτσα. 
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Στην Ηλιόρραχη, θέση Μπίχλη, έχει βρεθεί µεταξύ άλλων ένας 

κιονίσκος υστερορωµαϊκής περιόδου. Στη χαράδρα του Αώου και σε σηµείο του 

µονοπατιού που οδηγεί στη µονή Στοµίου βρέθηκε κεραµεική που 

χαρακτηρίστηκε ως slavic ware796. 

• Κουµαριά 

Κοντά στο ναό του Αγίου ∆ηµητρίου και κατά τη διάρκεια εκσκαφής 

θεµελίων για την ανέγερση κτιρίου ήρθαν στο φως όστρακα αποθηκευτικών 

πίθων και λιγοστά µαρµάρινα αρχιτεκτονικά µέλη, (τµήµατα κιονίσκων και 

θραύσµατα θωρακίων) (πιν.37α,β) πιθανότατα της εποχής που εξετάζουµε797. 

Πιθανολογούµε την ύπαρξη βασιλικής στην ίδια θέση. 

• Λύγγος (Μοσπίνα) 

Στην περιοχή του Λύγγου, έχουν βρεθεί δύο επιτύµβιες πλάκες ρωµαϊκής 

εποχής798. 

• Μερόπη 

Η κοιλάδα µεταξύ του βουνού Μερόπη στα βόρεια και του Κουτσόκρανου 

νότια βρέθηκε συστάδα είκοσι τύµβων. Ανασκαφική έρευνα που έγινε έφερε στο 

φως κιβωτιόσχηµους τάφους που χρονολογείται από τον 12ο αιώνα π.Χ799. 

Επισηµάνθηκαν ταφές µε κτερίσµατα που χρονολογήθηκαν στον 5ο αιώνα και 

ονοµάστηκαν σλάβικοι. Επίσης βόρεια του οικισµού αναφέρεται ότι 

καταστράφηκαν δύο τουλάχιστον σλαβικοί(;) τάφοι800. 

• Μέτσοβο 

Στο Μέτσοβο έχουν βρεθεί ρωµαϊκά νοµίσµατα και λείψανα οχύρωσης της 

ίδιας περιόδου801. 

• Μπεστιά (περιοχή Λάκκας Σουλίου) 

 Έχει βρεθεί τάφος του 3ου-4ου αι.802 

• Νεοχωρόπουλο 

Στη θέση Χαλαζώνια803 (κοντά στην Πανεπιστηµιούπολη Ιωαννίνων) 

ανασκάφτηκε παλαιότερα τµήµα νεκροταφείου χριστιανικών χρόνων. Οι ταφές 

                                        
796 Ντούζουγλη 1996, σ.34. 

797 Α∆ 47(1992), σ. 308 (Β.Παπαδοπούλου). 

798 BCH 1953, σ.223-4. Hammond 1967, σ.183, 736. 

799 Ανδρέου 1994, σ.236. 

800 Α∆ 38(1983), Β2, Χρονικά, σ.299κ.ε. Α∆ 39(1984), Χρονικά, σ.177κ.ε., πιν.69 α,β.δ. 

(Ανδρέου) 

801 Hammond 1967, σ.265. Α∆ 41(1986), Χρονικά, σ.114. (Ανδρέου) 

802 Dakaris 1971, σ.96. 
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έφεραν κτερίσµατα (ενώτια, δακτυλίδια κ.ά.). Η κεραµική, (βρέθηκαν 6 

χειροποίητα αγγεία) συγκρινόµενη µε άλλη από Βαλκανικές χώρες 

χρονολογήθηκε µεταξύ 6ου-8ου αιώνα804. 

• Πεδινά Κάτω 

Βρέθηκαν τάφοι παρόµοιοι µε αυτούς από το Νεοχωρόπουλο805. 

• Πλαίσια 

Ανασκάφηκε τάφος µε ρωµαϊκά ευρήµατα στη θέση Κακολάγκαδο806. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει λυχνάρι που χρονολογήθηκε στην παλαιοχριστιανική 

εποχή. 

• Πετροβούνι (περιοχή Παρακάλαµου) 

 Κοντά στο χωριό Αρετή (τ.Γρίβιανη) έχουν βρεθεί κατάλοιπα οχυρού και 

όστρακα της ρωµαϊκής περιόδου807. 

• Ρωµανό (περιοχή Λάκκας Σουλίου) 

Στο Ρωµανό έχουν εντοπιστεί τάφοι του 1ου-2ου αι. µ.Χ.808 

• Σερβιανά 

Θέση «Επισκοπή»  

Σε χαµηλό λόφο και σε απόσταση λίγων χιλιοµέτρων από την αρχαία 

οχύρωση του Επισκοπικού, εντοπίστηκαν οικοδοµικά λείψανα ατείχιστου 

επίσης αρχαίου οικισµού. Η ανασκαφική έρευνα που ακολούθησε έφερε στο 

φως εκτός των άλλων και έναν τάφο ρωµαϊκών χρόνων. Ενδιαφέρον πάντως 

παρουσιάζει το τοπωνύµιο Επισκοπή, για το οποίο δεν υπάρχουν άλλες 

µαρτυρίες. 

 

• Σιστρούνι (περιοχή Λάκκας Σουλίου) 

 Βρίσκεται 31χλµ. νοτιοδυτικά των Ιωαννίνων, στην ανατολική πλευρά 

των βουνών του Σουλίου. Αναφέρεται κυρίως στις βυζαντινές πηγές. Στη θέση 

Παλιοκκλήσι κατά τη διάνοιξη δρόµου το 1963 εντοπίστηκαν από τον πατέρα 

                                                                                                                 
803 Η θέση Χαλαζώνια καταλαµβάνει τις ανατολικές κλιτείς ήπιων υψωµάτων που δεσπόζουν του 

λεκανοπεδίου Ιωαννίνων. Βρίσκεται επίσης κοντά στην οδική αρτηρία που οδηγούσε στην 

κοιλάδα της ∆ωδώνης και κατ’επέκταση στο οµώνυµο ιερό. 

804 Α∆ 22(1967), Χρονικά, σ.342. (Βοκοτοπούλου) 

805 Α∆ 22(1967), Χρονικά, σ.344. (Βοκοτοπούλου) 

806 Α∆ 48(1993), Β1, Χρονικά, σ.267-8. 

807 Karatzeni 2001, σ.166. 

808 Α∆ 16(1960), σ.200-201. Dakaris 1971, σ.96. 
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µου Ν.Παπαδόπουλο, τότε έκτακτο επιµελητή αρχαιοτήτων Λάκκας Σουλίου809, 

τα λείψανα ρωµαϊκού βαλανείου µε ψηφιδωτό δάπεδο. Μάζα χυτής τοιχοποιίας 

βρίσκεται εντός του ποταµού. Κατά τον Πάλλα προέρχεται από µία 

παλαιοχριστιανική βασιλική810. Γλυπτά (πιν.37γ), πιθανόν προερχόµενα από τα 

παραπάνω οικοδοµήµατα, βρίσκονται στο νάρθηκα της εκκλησίας. 

Περίπου 1χλµ. από τον οικισµό υπάρχει οχύρωση, που φαίνεται ότι 

κτίστηκε στα ερείπια παλαιότερης. Στο ψηλότερο σηµείο της υπάρχει ένας 

σχεδόν κυκλικός πύργος811. 

• Ωραιόκαστρο (ή Λαχανόκαστρο) 

 Στην κοιλάδα του Γορµού, το Ωραιόκαστρο (ή Λαχανόκαστο)812 έχει 

δώσει ρωµαϊκά ευρήµατα και λείψανα µιας παλαιοχριστιανικής βασιλικής813. 

 

Νοµός Θεσπρωτίας 

 

Σε αντίθεση από άλλες περιοχές στη Θεσπρωτία έχουν γίνει τα τελευταία 

χρόνια αξιόλογες έρευνες και εντοπίστηκαν πολλές αρχαίες, ρωµαϊκές και 

παλαιοχριστιανικές θέσεις µε σηµαντικότατα ευρήµατα. Η περιοχή φαίνεται ότι 

ανακάµπτει σύντοµα από τις συνέπειες της ρωµαϊκής κατάκτησης και το 

αργότερο από τις αρχές του 1ου π.Χ. αιώνα γίνεται εδώ εγκατάσταση ρωµαίων 

αποίκων στις πεδινές και παράλιες περιοχές, στα πλαίσια πιθανότατα ενός 

αποικιακού προγράµµατος της Ρώµης. Στα πλαίσια αυτά ιδρύεται και η 

Φωτική, που θα εξελιχτεί σε σηµαντικό κέντρο και τουλάχιστον από τον 5ο 

αιώνα θα αποτελέσει έδρα επισκοπής. 

Από τις µεγάλες οχυρωµένες αρχαίες πόλεις µόνο η Ντόλιανη και 

λιγότερο το ∆υµόκαστρο διασώζουν αρχιτεκτονικά λείψανα και λοιπά ευρήµατα 

που αποδίδονται στους ρωµαϊκούς και υστερορωµαϊκούς χρόνους814. Ελάχιστα 

ευρήµατα πιστοποιούν σποραδική κατοίκηση στην Ελέα και τη Γιτάνη. 

                                        
809 Αναφορά του µε χρονολογία 1963/3/18, στο αρχείο της 8ης ΕΒΑ. 

810 Pallas 1977, σ.142. Soustal, Koder, 1981, σ.257. Α∆ 23(1968), Β2, Χρονικά, σ.292. Dakaris 

1971, σ.96. Α∆ 34(1979), Β1, Χρονικά, σ.260. Κωνστάντιος 1984, σ.142. 

811 Pallas 1968, σ.241. Hammond 1967, σ.165, 660.  

812 Αραβαντινός 1856, σ.94-95. 

813 Soustal, Koder, 1981, σ.121. Χαλκιά 1997, σ.168. Hammond 1967, σ.270-72, ο οποίος 

χρονολογεί την οχύρωση στη Βυζαντινή περίοδο. Κατά την επίσκεψή µου στην περιοχή δεν 

µπόρεσα να εντοπίσω τα λείψανα της βασιλικής που οι παλαιότεροι ερευνητές αναφέρουν. 

814 Forsén, Forsén, Lazari, Tikkala 2011, σ.73κ.ε. 
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Η υστερορωµαϊκή εποχή χαρακτηρίζεται από τη µετακίνηση του 

πληθυσµού της περιοχής στις πεδινές εκτάσεις και τα παράλια, όπου εστιάζεται 

το οικιστικό και οικονοµικό ενδιαφέρον των κατοίκων της Θεσπρωτίας815. Στα 

πλαίσια αυτά αναπτύσσεται στο µυχό του κόλπου της Ηγουµενίτσας µε κέντρο 

την περιοχή του Λαδοχωρίου ένας σηµαντικός οικισµός, που κατά την άποψή 

µας µπορεί να ταυτιστεί µε τα Σύβοτα, που αναφέρονται στις γραπτές πηγές 

του 6ου αιώνα, σύµφωνα µε τις οποίες λεηλατήθηκαν από τους Οστρογότθους 

του Τοτίλα το 551. Μια σειρά υστερορωµαϊκών θέσεων (οικισµοί;) έχουν 

εντοπιστεί κατά µήκος της οδού Γλυκής-Παραµυθιάς816. 

Αναµφίβολα η σηµαντικότερη πόλη της περιοχή ήταν η Φωτική, που 

διέθετε και το νοµικό καθεστώς πόλις. Το κάστρο που υψώνεται στο λόφο κοντά 

στη Φωτική και πάνω από την Παραµυθιά, έχει ταυτιστεί µ’αυτό του Αγίου 

∆ονάτου, ένα από τα αναφερόµενα µε το ίδιο όνοµα από τον Προκόπιο 

κάστρα. Το δεύτερο µε το ίδιο όνοµα κάστρο πιστεύουµε ότι θα µπορούσε να 

είναι αυτό κοντά στον οικισµό του Ζερβοχωρίου, στο πεδινό τµήµα του οποίου 

αναπτύχθηκε ένας οικισµός, στον οποίο ανήκε η βασιλική που ανασκάφτηκε 

εκεί. (Βλ. Ζερβοχώρι) 

Η ταύτιση της πόλης Εύροιας µε τον οικισµό της Γλυκής µας έχει 

προβληµατίσει αρκετά, όπως άλλωστε και άλλους ερευνητές, και τους 

προβληµατισµούς µας αυτούς τους εκθέτουµε παρακάτω, όπου αναπτύσσεται η 

επιχειρηµατολογία, βάση της οποίας απορρίπτουµε την µέχρι σήµερα 

αποδεκτή ταύτιση817. 

Στην ευρύτερη περιοχή της Θεσπρωτίας έχουν ανασκαφεί τουλάχιστον 

επτά βασιλικές: δύο στη Φωτική, από µια στο Λαδοχώρι, στη Γλυκή, στην 

Κρυσταλλοπηγή, στον κάµπο Ζερβοχωρίου, στη Βέλλιανη και πιθανότατα στη 

Ρίζιανη. Οι τελευταίες αποτελούν σοβαρές ενδείξεις για την ύπαρξη οικισµών, 

για τους οποίους όµως δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία.  

Οι περισσότεροι παλαιοχριστιανικοί οικισµοί της Θεσπρωτίας θεωρούµε ότι 

ήταν ατείχιστοι. Ωστόσο σε κοντινά υψώµατα υπήρχαν οχυρώσεις, όπου 

µπορούσαν να καταφεύγουν σε περιπτώσεις κινδύνου. Χαρακτηριστικό 

παράδειγµα αποτελούν οι οικισµοί του Λαδοχωρίου και της Φωτικής.  

                                        
815 Γενικόλογο είναι το άρθρο του W.Bowden, Thesprotia in the context of roman and Late 

Antique Epirus, στο Thesprotia Expedition I, 2009, σ.167κ.ε. Επίσης βλ.Forsén 2011 σ.1κ.ε. 

και ιδιαίτερα από τη σ.21κ.ε. 

816 Forsén, Forsén, Lazari, Tikkala 2011, σ.73κ.ε. 

817 Βλ. στη σ.149.ε. 
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Υπάρχουν ωστόσο και περιπτώσεις οχυρώσεων, όπως αυτές στο Κούτσι, το 

Κασνέτσι, τη Μάλτσανη κ.ά. που έχουν βεβαιωµένη φάση ύστερων ρωµαϊκών 

χρόνων, αλλά δεν µπορούν για την ώρα να συσχετιστούν µε κάποιους 

οικισµούς. ∆εν αποκλείεται πολλές από αυτές να προορίζονταν όχι για την 

προστασία οικισµών αλλά για τη φύλαξη στρατιωτικών σηµείων ή οδικών 

αρτηριών και περασµάτων. 

Στην περιοχή έχουν επίσης εντοπιστεί αρκετές αγρεπαύλεις, (είναι γνωστό 

ότι ο Τίτος Π. Αττικός διατηρούσε αγρέπευλη στις εκβολές του Καλαµά), όπως 

αυτές στη Νέα Σελεύκεια, στη Μαστιλίτσα, µε σηµαντικότερη την έπαυλη στη 

θέση Ζάβαλι νότια του κόλπου της Ηγουµενίτσας, σε µικρή απόσταση από τον 

οικισµό του Λαδοχωρίου. 

• Αγ. Κυριακή (Πόποβο)- περιοχή Σουλίου 

 Στην Αγία Κυριακή πιθανολογείται από τον Σ.∆άκαρη η ύπαρξη 

ατείχιστης κώµης. Βρίσκεται ανατολικά της Παραµυθιάς, στη διάβαση προς 

∆ωδώνη. Έχουν βρεθεί νοµίσµατα ρωµαϊκής περιόδου και στη θέση «Τρόχαλα» 

αναφέρονται κιβωτιόσχηµοι τάφοι818. 

• Ad Dianam 

Aναφέρεται ως σταθµός στον πίνακα του Peutinger, µεταξύ του Βουθρωτού 

και του Γλυκέως λιµένος. Ο σταθµός τοποθετείται κοντά στη Γιτάνη819. 

• Αργυρότοπος (βλ. Κούτσι) 

• Αυλότοπος 

 Στον Αυλότοπο βρέθηκε χρυσό νόµισµα του Ιουστινιανού820 (πιν.37δ). 

Στα όρια του οικισµού και του γειτονικού οικισµού του Τσαγγαρίου βρέθηκαν 

οικοδοµικά λείψανα που χρονολογήθηκαν από την αρχαιότητα έως τον 4ο 

αιώνα, εποχή που τεκµηριώνεται από την ανεύρεση νοµισµάτων του Μ. 

Κωνσταντίνου. 

• Βέλλιανη βλ. Χρυσαυγή 

• Γαρδίκι Φιλιατών 

 Στη νότια πλευρά του αρχαίου τείχους υπάρχει νεότερος πύργος821, η 

ανέγερση του οποίου δεν είναι ακριβώς χρονολογηµένη. Ακτέριστες ταφές που 

βρέθηκαν στις υπώρειες του λόφου χρονολογήθηκαν γενικά στους 

χριστιανικούς χρόνους. 

                                        
818 ∆άκαρης 1972, σ.199 και σηµ. 488. 

819 Hammond 1067, σ.86. 

820 Α∆ 47(1992), Β1, Χρονικά σ. 326 (B.Παπαδοπούλου). 

821 ∆άκαρης 1972, σ. 206. Α∆ 27(1972), Β2, Χρονικά, σ. 443-4. 
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• Γεροπλάτανος Πηγαδουλίων 

Βρέθηκαν οικοδοµικά κατάλοιπα ρωµαϊκής οικίας822. 

• Γιτάνη ή Γίτανα 

Η σηµαντική αυτή αρχαία Θεσπρωτική πόλη (καταστράφηκε µετά τη µάχη 

της Πύδνας το 168µ.χ.) δεν φαίνεται να ακµάζει κατά την υστερορωµαϊκή 

περίοδο, αφού µέχρι στιγµής εντοπίζεται σποραδική µόνο κατοίκηση. Ενάµισι 

χιλιόµετρο δυτικά της θέσης, στη δεξιά όχθη του Καλαµά έχει βρεθεί ένας 

µεγάλος αριθµός κεράµων και άλλων πήλινων ευρηµάτων, ανάµεσα στα οποία 

κέραµος µε την επιγραφή AD DIANAM, µε βάση την οποία ο Hammond 

διατύπωσε την άποψη ότι ο ρωµαϊκός σταθµός που αναφέρεται στον πίνακα του 

Peutinger βρισκόταν στη θέση εκείνη και όχι στη Φωτική. Στην ίδια περίπου 

θέση υπάρχουν λείψανα αρχαίου γεφυριού, απ΄όπου περνούσε ο παραλιακός 

ρωµαϊκός δρόµος823. 

• Γλυκή (Εύροια;) 

Στον οικισµό της Γλυκής824 που βρίσκεται κοντά στη βόρεια κοίτη του 

Αχέροντα825, 30χλµ. νότια της Παραµυθιάς, σώζονται οικοδοµικά λείψανα, τα 

οποία, µαζί µε άλλα κινητά ευρήµατα πιστοποιούν την ύπαρξη ατείχιστης 

κώµης, που άκµασε κατά τη ρωµαϊκή περίοδο. Στους νότιους πρόποδες του 

λόφου, όπου βρίσκεται το παρεκκλήσι του Προφήτη Ηλία, υπάρχει τάφος 

λαξευµένος στο βράχο, που έχει χρονολογηθεί τη ρωµαϊκή ή την 

παλαιοχριστιανική περίοδο826.  

Κατά µια άποψη η θέση της Γλυκής ταυτίζεται µε το αρχαίο 

Οµφάλιον827, καθώς και µε την παλαιοχριστιανική πόλη Εύροια, γνωστή από 

γραπτές πηγές828, όπου κατά την παράδοση έκτισε µε αυτοκρατορική χορηγία 

περικαλή ναό ο επίσκοπος ∆ονάτος, στον οποίο ενταφιάστηκε829. 

                                        
822 Α∆ 50(1995), Β2, Χρονικά, σ.442κ.ε. BCH 125(2001), σ.879. 

823 ∆άκαρης 1972, σ. 204-5, όπου και η παλαιότερη βιβλιογραφία. 

824 Γενικά για τη Γλυκή, βλ. Soustal, Koder 1981, λήµµα Γλυκή, σ.158. ∆άκαρης 1972, σ.137, 

200κ.ε. Επίσης βλ. Πάλλας 1983, σ.547κ.ε. 

825 Αραβαντινός 1856, σ.40, ο οποίος αναφέρει ότι ο ποταµός ήταν πλεύσηµος έως την πόλη. 

826 ∆άκαρης 1972, σ. 200κ.ε. Karatzeni 2001, σ.170. 

827 ∆άκαρης 1972, σ.136, σηµ.483, όπου διευκρινίζει ότι δεν πρόκειται για το Οµφάλιον της 

Χαονίας, αλλά για το Οµφάλιον στην περιοχή του Κάτω Αχέροντα. 

828 Για την πόλη Εύροια, βλ. παρακάτω στη σ.149κ.ε. 

829 Leake 1835, IV, σ.56κ.ε., ο οποίος πρώτος ταύτισε τη Γλυκή µε την Εύροια και τον οποίο 

ακολούθησαν πολλοί άλλοι ερευνητές. Ωστόσο η ταύτιση τόσο του Leake, όσο και του ∆άκαρη, 

έρχεται σε αντίθεση µε το γνωστό χωρίο του Προκοπίου ο οποίος αναφέρει ότι….."Ην δέ τις 
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Στο κέντρο περίπου του σηµερινού οικισµού σώζονται τα ερείπια µιας 

τρίκλιτης µεσοβυζαντινής βασιλικής (πιν.37ε), στην οποία εντοπίζεται 

οικοδοµικό υλικό (γρανιτένιοι κίονες, ιωνικές βάσεις, θραύσµατα κιονοκράνων 

κ.α.) σε δεύτερη χρήση (πιν.37στ), που προέρχονται από ένα σηµαντικό και 

µεγάλων διαστάσεων κτίριο.  

Ο µεσοβυζαντινός ναός έχει κτισθεί στη θέση παλαιότερου 

παλαιοχριστιανικών χρόνων, ο οποίος ταυτίστηκε µε το ναό που έκτισε ο άγιος 

∆ονάτος830 και για το λόγο αυτό χρονολογήθηκε στον 4ο αιώνα. Τα οικοδοµικά 

λείψανα της βασιλικής αυτής είναι πενιχρά και δύσκολα µπορεί να 

επιβεβαιωθεί η άποψη αυτή. Όπως έχουµε αναφέρει και αλλού η ταύτιση της 

Γλυκής µε την Εύροια αµφισβητείται και κατ’επέκταση και αυτή της βασιλικής 

µε το ναό του Αγίου ∆ονάτου. Ωστόσο το τοπογραφικό αυτό θέµα δεν έχει λυθεί 

και παραµένει πάντα επίκαιρο. 

• Γλυκύς λιµήν (Όρµος Αµµουδιάς) 

Επικράτησε να λέγεται έτσι κατά τους ρωµαϊκούς χρόνους ο λιµήν της 

Θεσπρωτικής πόλης Ελέας831. Λόγω των προσχώσεων που δέχθηκε από τον 

ποταµό Αχέροντα περιορίστηκε κατά πολύ η ευρωστία του όρµου. Αναφέρεται 

σε itineratia ως σταθµός του ρωµαϊκού δρόµου που οδηγούσε από το Βουθρωτό 

στη Νικόπολη832 (πιν.8). ∆ιατήρησε τη σπουδαιότητά του και κατά τη διάρκεια 

της βυζαντινής περιόδου και συνετέλεσε στην ανάπτυξη του οικισµού της 

Γλυκής µε τον οποίο επικοινωνούσε δια του ποταµού που διαρρέει πολύ κοντά 

σ΄αυτόν. Από την Άννα Κοµνηνή (Αλεξιάς, 4.33) είναι γνωστό ότι το 1084 

διαχείµασε εδώ ο στόλος του Νορµανδού ηγεµόνα της Κάτω Ιταλίας Ροβέρτου 

Γυισκάρδου. Αναµφίβολα το λιµάνι συνετέλεσε στην ανάπτυξη του του οικισµού 

της Γλυκής, που επικοινωνούσε µε τον Αχέροντα ποταµό ο οποίος διαρέει 

κοντά στον οικισµό. 

                                                                                                                 
ενταυθα πόλις αρχαία, ύδασιν επιεικώς κατακορής ουσα, ονόµατός τε της του χωρίου φύσεως [αξίου 

επιτυχούσα] Εύροια γάρ ανέκαθεν ωνοµάζετο..Προκόπιος, Περί Κτισµάτων, IV, 39-42.  

830 ΠΑΕ 1953, σ.159, ΠΑΕ 1954, σ.194 και ΠΑΕ 1970, σ. 82κ.ε. ΠΑΕ 1972, σ.99κ.ε., ∆άκαρης 

1972, σ.136-37,201. 

831 Στη θέση Στίγκια, νότια της πιθανής προϊστορικής ακρόπολης, στη Γλώσσα, το βόρειο 

βραχίονα της Αµµουδιάς, υπάρχει οικισµός που ταυτίζεται από το Θουκυδίδη (1.46.3) µε το 

ακρωτήριο Χειµέριο. Ο οικισµός πιθανότατα χρησίµευε ως επίνειο της Εφύρας και µετά το 

343/2 π.Χ. της Ελεάτιδος και της Ελέας, βλ. ∆άκαρης 1972, σ. 63, 210, 134. 

832 Ο Γλυκής λιµήν αναφέρεται από τον Στράβωνα 7.7.5. Βλ. επίσης στο κεφάλαιο το σχετικό µε 

τους οδικούς άξονες της Ηπείρου, όπου και η σχετική βιβλιογραφία. Επίσης βλ. Ηammond 

1967, χαρ.17, σ.691 και ∆άκαρης 1972, σ.210.  
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• Γουλγάρα (ύψωµα)  

Βρίσκεται βόρεια της πεδιάδας της Πλαταριάς και ανατολικά των 

υψωµάτων Βελανιδιά και Στέρνα. Στην κορυφή της Γουλγάρας υπάρχει µικρής 

έκτασης αποσπασµατικά σωζόµενη αρχαία οχύρωση, κατασκευασµένη από 

αδρά πελεκηµένους λίθους, διαφόρων µεγεθών. Εντοπίστηκε επίσης 

ηµικυκλικός πύργος και τµήµατα τοιχοποιιών περισσότερο επιµεληµένης 

κατασκευής, που δεν έχουν χρονολογηθεί µε ασφάλεια. Οικιστικά κατάλοιπα 

έχουν εντοπιστεί στην κορυφή Στέρνα και στην κορυφή του υψώµατος 

Φροσύνη. 

• ∆όλιανη ή Ντόλιανη (Φανοτή) 

Ταυτίζεται µε την αρχαία Φανοτή, η οποία αναφέρεται από τις ρωµαϊκές 

πηγές833. Πρόκειται για τειχισµένο οικισµό (έκτασης περίπου 50 στρεµάτων) 

στην κορυφή λόφου δυτικά του οικισµού Γεροπλάτανου834. ∆ιατηρούνται 

ερείπια ισοδοµικού τείχους, µε εσωτερική ακρόπολη και εντοπίζονται 

επισκευές ρωµαϊκής περιόδου, που έχουν χρονολογηθεί στον 3ο αιώνα835, αλλά 

και µεταγενέστερων χρόνων. Βρέθηκαν επίσης λιγοστά όστρακα και νοµίσµατα 

παλαιοχριστιανικών χρόνων, ενώ έχουν διαπιστωθεί ότι κάποιες από τις οικίες 

έχουν επαναχρησιµοποιηθεί και την περίοδο που εξετάζουµε836.  

Η θέση του οικισµού υπήρξε πολύ σηµαντική και θεωρείται πιθανή η επισκευή 

της οχύρωσής του κατά την υστερορωµαϊκή εποχή837, αφού βρισκόταν κοντά 

στην οδική αρτηρία που ένωνε την τη Νικόπολη µε την Ιλλυρία.  

Η διέλευση σλαβικών φύλλων από την περιοχή αποτυπώνεται στην 

ονοµασία Ντόλιανη. Η πόλη είναι από τις λιγοστές στη Θεσπρωτία µε 

                                        
833 Η πόλη αναφέρεται από τους Πολύβιο, 27.16.4 και Τ.Λίβιο, 43.21. 4 και 45.26 στην 

περιγραφή των γεγονότων του 170/169 π.Χ., όταν ο στρατηγός Άππιος Κλαύδιος επεχείρησε να 

καταλάβει την πόλη. Αντίθετα ο Hammond τοποθετεί τη Φανοτή στη Ραβενή, στα σύνορα των 

νοµών Θεσπρωτίας-Ιωαννίνων, Hammond 1967, σ.676. 

834 ∆άκαρης 1972, σ.39-40,112,131 και 154κ.ε.  

835 Κάντα, Λάµπρου 2008, σ.37. 

836 ∆άκαρης 1972, σ.39κ.ε., 112, 154-156, 206. Karatzeni 2001, σ.170. Κατά τις εργασίες 

ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου, περιµετρικά του δυτικού πύργου της αρχαίας οχύρωσης 

βρέθηκε νεκροταφείο και επί του πύργου ναίσκος, που χρονολογήθηκε στα υστεροβυζαντινά 

χρόνια, βλ. Λάµπρου 2006, σ. 262. 

837 Κάντα, Λάµπρου 2008, τις εικόνες στη σ.41 και 42, όπου οι επισκευές χρονολογούνται στη 

βυζαντινή εποχή. Θεωρώ ότι η χρονολόγηση αυτή θα πρέπει να επανεξεταστεί. ∆εν είναι δυνατόν 

και µε δεδόµενη την συνέχιση της κατοίκησης στην πόλη, αλλά και στην γύρω περιοχή, οι 

οχυρώσεις της Ντόλιανης, µετά την καταστροφή τους από τους ρωµαίους, να επισκευάστηκαν 

µόλις τη βυζαντινή εποχή. 
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βεβαιωµένη διαχρονική κατοίκηση, έως και τον 19ο αιώνα838. Τη ρωµαϊκή 

εποχή και την περίοδο που εξετάζουµε θεωρείται πολύ πιθανή η κατοίκηση να 

συνεχίστηκε και στο πεδινό τµήµα της περιοχής, γεγονός που έµµεσα 

βεβαιώνει η ανεύρεση ρωµαϊκού λουτρού, µε χρήση έως και τον 5ο αιώνα, 

κοντά στην παλαιά εθνική οδό και τα λείψανα κτιρίου κοντά στη ∆ράµεση. 

• ∆υµόκαστρο 

Ταυτίζεται µε την αρχαία Ελίνα839, πόλη οχυρωµένη που αναπτύσσεται 

στο λόφο πάνω από το Καραβοστάσι. Πρόκειται για όρµο µε βαθειά νερά, 

κατάλληλο για ελλιµενισµό, αφού κατά την αρχαιότητα η θάλασσα εισχωρούσε 

κατά 150µ. βαθύτερα στην πεδιάδα και δηµιουργούσε ένα ευρύχωρο λιµάνι. 

Παρουσιάζει ανάπτυξη κατά τα ελληνιστικά χρόνια, όταν γίνεται επέκταση του 

τείχους προς το λιµάνι.  

Η οχύρωση της Ελίνας-∆υµοκάστρου σώζει ρωµαϊκή οικοδοµική φάση840 

που πιθανότατα σχετίζεται µε τη λειτουργία του λιµανιού κατά την περίοδο 

αυτή. Παρά την έλλειψη επαρκούς και χρονολογικά τεκµηριωµένου 

αρχαιολογικού υλικού (αναφέρεται χάλκινο νόµισµα του 4ου αι. και ρωµαϊκοί 

αµφορείς) θεωρούµε πολύ πιθανή τη συνέχιση κατοίκησης της πόλης και την 

εποχή που εξετάζουµε. 

• Ελέα βλ. Χρυσαυγή 

• Ελευθεροχώρι 

Στο Ελευθεροχώρι Παραµυθιάς έχει ανασκαφεί κεραµικός κλίβανος και 

λείψανα κτιρίων της υστερορωµαϊκής περιόδου841. Ανασκαφή κοντά στην παλιά 

βρύση έφερε στο φως τµήµατα µαρµάρινων κιονίσκων µε ελικοειδείς ραβδώσεις 

και µαρµάρινου θωρακίου µε διάκοσµο ανάγλυφων ταινιών που τέµνονται842. 

Βρέθηκε επίσης ικανός αριθµός νοµισµάτων, µεταξύ των οποίων 

αναγνωρίστηκαν νοµίσµατα του Θεοδοσίου και του Ζήνωνα. Η ύπαρξη 

ευρηµάτων στην περιοχή υποδηλώνει τη διαχρονική σηµασία της θέσης που 

αποτελούσε πέρασµα από τη Θεσπρωτία στα ενδότερα της Μολοσσίας, που 

φαίνεται ότι δεν έχασε ποτέ τη σπουδαιότητά της. 

                                        
838 Ρήγινος 2007, σ.164κ.ε. Ενδεικτικό είναι ένα βυζαντινό εφυαλωµένο πινάκιο µε παράσταση 

γρύπα που προέρχεται από εκεί, βλ. Κάντα-Κίτσου, Πάλλη, Αναγνώστου 2008, σ.25. 

839 ∆άκαρης 1972, σ.102-104, 203. Ρήγινος 2007, σ.165. 

840∆άκαρης 1972, σ.146, 203. Karatzeni 2001, σ.170 και Λάζαρη, Τζωρτζάτου, Κουντούρη, 

2008. 

841 Α∆ 55(2000), σ.619κ.ε. (Ν.Βασιλικού). ΕΥΠΠΟ 3(1999), σ.217 και BCH 124(2000), σ. 851. 

842 Α∆ 55(2000), σ.619κ.ε. εικ.31(Ν.Βασιλικού). 
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• Εύροια 

Σηµαντική πόλη της επαρχίας της Παλαιάς Ηπείρου για την οποία 

υπάρχουν πολλές πληροφορίες σε γραπτές πηγές, η οποία όµως µέχρι σήµερα 

δεν έχει ταυτιστεί µε βεβαιότητα. Την Εύροια843 αναφέρει για πρώτη φορά ο 

Ερµείας ο Σωζοµενός844, εκκλησιαστικός ιστορικός του 5ου αιώνα. 

Συγκεκριµένα αναφέρει ότι ο ∆ονάτος, επίσκοπος της πόλης γύρω στα τέλη του 

4ου αιώνα, εξόντωσε µε θαύµα του ένα δράκοντα, που ταλαιπωρούσε την 

περιοχή γύρω από την πόλη. Ο Σωζοµενός στην Ιστορία του κάνει κάποιες 

ενδιαφέρουσες τοπογραφικές αναφορές, τις οποίες αξίζει να µνηµονεύσουµε. 

Αναφέρει ότι το θαύµα του επισκόπου συνέβη στη θέση «Χαµαιγέφυραι κοντά 

στη λεωφόρο» και ότι µε θαύµα του επίσης o ∆ονάτος έκανε να αναβλύσει νερό 

η άνυδρη γη γύρω από την πόλη, για το οποίο θαύµα ήταν " µάρτυρες οἱ τὴν 

Σωρείαν845 οἰκοῦντες, κώµην Εὐροίας."  Αναφέρει επίσης ότι στην πόλη υπήρχε 

«τάφος ἐπίσηµος τάφος, εὐκτήριός τε οἴκος ἀπ’αυτόῦ τὴν ἐπωνυµίαν ἔχων». 

 Για την Εύροια γίνεται επίσης λόγος και από τον συναξαριστή του αγίου 

∆ονάτου, κατά τον οποίο ο άγιος έγινε επίσκοπος Εύροιας " ἐν χρόνοις τοῦ 

Θεοδοσίου τοῦ µεγάλου. Ἐν δέ τη αὐτῇ πόλει χωρίον ἦν, ὄνοµα αὐτῷ Σωρεία ἐν ῷ 

ἦν πηγή ύδατος και ὄσοι άν ὲξ αὺτῆς ἔπινον παρά τῷ θανάτῳ παρεδίδοντο". Ο 

άγιος ζήτησε και πήρε από τον αυτοκράτορα έγγραφη διαταγή και χρήµατα και 

έκτισε ναό κοντά στο Οµφάλιο "και τον ἵδιον εὐπρεπίσας τάφον καί εἰς µακρόν 

γῆρας ἐλάσας ἀπῆλθε προς Κύριον".  Η πόλη αναφέρεται επίσης στο Συνέκδηµο, 

ως έχουσα τη νοµική υπόσταση πόλις, ενώ καθ΄όλη σχεδόν τη διάρκεια του 5ου 

αιώνα µνηµονεύονται αρκετοί επίσκοποί της. Το 536 ο επίσκοπός της 

αναγράφεται στα πρακτικά της Συνόδου Κωνσταντινουπόλεως. 

Λίγα χρόνια αργότερα ο Προκόπιος846, περιγράφοντας τα έργα του 

Ιουστινιανού, δίνει µια µικρή αλλά ενδιαφέρουσα περιγραφή της πόλης: "Ἦν δέ 

τις ἐνταῦθα πόλις ἀρχαία, ὕδασιν ἐπιεικῶς κατακορής οὖσα, ὀνόµατός τε τῆς τοῦ 

χωρίου φύσεως [ἀξίου ἐπιτυχούσα] Εὔροια γάρ ἀνέκαθεν ὠνοµάζετο.  

                                        
843 ∆άκαρης 1972, σ.136-37, 200-201. Soustal, Koder 1981, λήµµα Γλυκή σ. 158. Πάλλας 

1983, σ.547κ.ε. 

844 Ερ. Σωζοµενού, Εκκλησιαστική Ιστορία, P.G. τ. 67, στ. 1497. 

845 Στη νότιο Αλβανία υπάρχει τοποθεσία που αναφέρεται ως Σωρωνειά. Σύµφωνα δε µε την 

τοπική παράδοση …Η Σωρωνειά είναι χωριό η Βρίνα πισκοπή, βλ. Μπαράς 1994, σ.147. 

846 Προκόπιος, Περί κτισµάτων, ΙV, 1, 42-44. 
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Από το ίδιο χωρίο γίνεται επίσης γνωστό ότι ο Ιουστινιανός προκειµένου να 

προστατεύσει τους κατοίκους της πόλης847 από τις βαρβαρικές επιδροµές τους 

µετέφερε σε µια άλλη θέση. Η µετακίνηση των κατοίκων της πρέπει να έγινε 

µεταξύ των ετών 551 και 555 και η νέα πόλη, η οποία αναφέρεται στο 

Συνέκδηµο ως Εύροια Ακνίου848, βρισκόταν, κατά την περιγραφή του 

Προκοπίου, σε µικρό νησάκι στο µέσον µιας λίµνης. Για την προστασία των 

κατοίκων της Εύροιας ο Ιουστινιανός τείχισε τη νέα πόλη: ταύτης δέ τῆς Εὐροίας 

οὐ πολλῷ ἄποθεν λίµνη κέχυται καὶ νῆσος κατά µέσον ἀνέχει καὶ λόφος αὐτῇ 

ἐπανέστηκε. ∆ιαλείπει δέ ἡ λίµνη τοσοῦτον, ὄσον τινά ἐν εἰσόδου µοίρα τῇ νήσῳ 

λελεῖφθαι ἔνθα δή βασιλεὺς τοὺς τῆς Εὐροίας µεταβιβάσας οἰκήτορας, πόλιν 

ὀχυρωτάτην οἰκοδοµησάµενος ἐτειχίσατο. Ο Προκόπιος δεν µνηµονεύει το όνοµα 

της νέας πόλης, σε άλλο σηµείο όµως του βιβλίου του αναφερόµενος στα 

φρούρια που έκτισε ο Ιουστινιανός, αναφέρει το φρούριο Ευρώπη, το οποίο 

κατά µια άποψη ταυτίζεται µε την Εύροια.  

Σύµφωνα µε πηγές τον 6ο αιώνα η Εύροια, υπέστη βαρβαρικές 

επιδροµές, που ανάγκασαν τους κατοίκους της να καταφύγουν στην Κασσώπη 

της Κέρκυρας. Οι κάτοικοί της φεύγοντας πήραν µαζί τους και το λείψανο του 

αγίου ∆ονάτου, το οποίο και εναπέθεσαν στο ναό του Αγίου Ιωάννη στο κάστρο 

της Κασσώπης849. Η Εύροια εξακολουθεί να εµφανίζεται µε το κανονικό της 

όνοµα στα Πρακτικά της Συνόδου της Κωνσταντινουπόλεως το 536850. 

Μαρτυρείται επίσης και σε σηµείωµα φερόµενο ως της εικονοµαχικής 

περιόδου. 

Η θέση της (παλαιάς) Εύροιας δεν έχει µέχρι σήµερα επιβεβαιωθεί. Η 

ταύτιση της πόλης έχει προβληµατίσει πολλούς ερευνητές ήδη από τον 19ο 

                                        
847 Ο Προκόπιος αναφέρει ότι η θέση της ήταν ακατάλληλη για οχύρωση, λόγω των πολλών νερών 

που υπήρχαν γύρω της.  

848 Για την Εύροια Ακνίου, βλ. εκτενέστερα στη σ.131 κ.ε., όπου τα σχετικά µε την πόλη των 

Ιωαννίνων. 

849 Για τη διένεξη µεταξύ του επισκόπου Ευροίας Ιωάννη και Κασσώπης Αλκίσωνα, βλ. Χρυσός 

1981, σ.74κ.ε. Τα γεγονότα αυτά είναι κυρίως γνωστά από τρεις επιστολές του πάπα που 

γράφτηκαν ανάµεσα στα έτη 603 και 604. Εκτός από την διένεξη των δύο επισκόπων σηµαντικές 

είναι και κάποιες άλλες πληροφορίες, όπως ότι ο µητροπολίτης Νικοπόλεως (ο οποίος επίσης 

έλαβε µέρος στη διένεξη) ήταν ο Ανδρέας, ότι στο κάστρο της Κασσώπης υπήρχε ναός του Αγίου 

Ιωάννη και ότι οι κάτοικοι της Εύροιας µαρτυρηµένα παρέµεναν στην Κασσώπη έως και την 

εποχή αυτή.  

850 Πάλλας 1983, σ.558κ.ε. 
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αιώνα851. Το ίδιο ισχύει και για τη νέα πόλη Εύροια Ακνίου, στην οποία 

εγκαταστάθηκαν οι κάτοικοι της (παλαιάς) Εύροιας.  

Αρκετοί ερευνητές (η επικρατέστερη άποψη), όπως προαναφέραµε την 

τοποθετούν στη Γλυκή και ταυτίζουν την παλαιοχριστιανική βασιλική που 

εντοπίστηκε κάτω από τη µεσοβυζαντινή βασιλική, που έχει ανασκαφεί στο 

κέντρο σχεδόν του οικισµού, µε το ναό του Αγίου ∆ονάτου852. Ωστόσο ένα 

σηµαντικό στοιχείο που αποτρέπει την ταύτιση της Εύροιας µε τη Γλυκή είναι 

το γεγονός ότι η Γλυκή αναφέρεται µε το όνοµα αυτό στις πηγές ήδη από τη 

βυζαντινή περίοδο παράλληλα µε την Εύροια. Άρα οι δύο πόλεις δεν µπορούν 

να ταυτιστούν. 

Ο ∆άκαρης τοποθετεί την Εύροια Ακνίου στο κάστρο των Ιωαννίνων, 

άποψη που δέχονται και οι Soustal και Koder853, για το οποίο έχουµε 

εκφράσει τις αντιρρήσεις µας. Ο ∆.Τριανταφυλλόπουλος προτείνει το Καστρί 

του νοµού Πρέβεζας, κοντά στο Νεκροµαντείο, νότια του οποίου υπήρχε λίµνη 

και η θέση της ήταν κοντά στη Γλυκή854.  

Μεγαλύτερο ενδιαφέρον ωστόσο παρουσιάζει η άποψη του Α.Πετρίδη 

που ταυτίζει την Εύροια µε τον οικισµό Βρίνα στη σηµερινή νότια Αλβανία, που 

βρίσκεται κοντά στη λίµνη του Βουθρωτού. Άλλωστε και το όνοµα Βρίνα µπορεί 

να θεωρηθεί παραφθορά του ονόµατος Εύροια. 

Ο Πετρίδης855 ταυτίζει την κώµη Σωρείαν µε τον οικισµό Σωρωνειά 

(ερειπωµένη ήδη στην εποχή του) νότια της επαρχίας ∆ελβίνου. Πιστεύει επίσης 

ότι η Νέα Εύροια θα πρέπει να αναζητηθεί σε νησάκι της λίµνης, χωρίς όµως 

να διευκρινίζει την ακριβή της θέση856. Ο Πετρίδης, όπως και ο Ζ.Μολοσσός, 

συνέγραψε το άρθρο του το 1879 και οπωσδήποτε η ελώδης περιοχή γύρω από 

τη Βρίνα δεν είχε δεχθεί εγγειοβελτιωτικές επεµβάσεις που άλλαξαν τη 

                                        
851 Αραβαντινός 1856, σ.2 και σ.53, ο οποίος την τοποθετεί στη θέση της Φωτικής, κοντά στην 

Παραµυθιά. 

852 Άλλοι µελετητές «προχώρησαν» ακόµη περισσότερο και ταύτισαν και τη µεσοβυζαντινή 

βασιλική µε το ναό του αγίου ∆ονάτου, βλ. K.Vanderheyde, Les reliefs de l’eglise Saint-Donat à 

Glyki, BCH 121/II(1997), σ.697κ.ε. 

853 Soustal, Koder 1981, λήµµα Γλυκή, σ.158.   

854 Τρανταφυλλόπουλος 1994, σ.299κ.ε., όπου εκτενέστατη βιβλιογραφία σχετικά µε το θέµα. 

855 Πετρίδης 1879, τ.3, τευχ.20, σ.123κ.ε. Η άποψη του Πετρίδη συγκλίνει µε αυτή µε αυτή του 

Ζώτου Μολοσσού, που και αυτός τοποθετεί την πόλη κοντά στο χωριό Βρίνα, βλ. Ζ.Μολοσσός, 

Ηπειρωτικαί Μελέται, τ.4, Αθήναι 1878, σ.208.  

856 Ο Πετρίδης αναφέρει ότι ερείπια της παλαιάς πόλης φαίνονται κοντά στη Βρίνα και της νέας 

στο νησί, χωρίς όµως άλλες πληροφορίες.  
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φυσιογνωµία της. Χαρακτηριστικό πάντως είναι ότι η τοπική παράδοση 

αναφέρει ότι «Η Σωρωνειά είναι χωριό, η Βροίνα Πισκοπή» και πιστεύεται ότι τα 

σηµερινά τοπωνύµια Σωρωνειά και Βρίνα διασώζουν τα ονόµατα των αρχαίων 

πόλεων Σωρεία και Εύροια857. Στην ίδια περιοχή είναι πολύ έντονη ακόµη και 

σήµερα η παράδοση η σχετική µε τον άγιο ∆ονάτο  

Η Εύροια αναφέρεται επίσης ως έδρα επισκόπου στο βιβλίο Περί 

Θεµάτων του Κων/νου Πορφυρογέννητου. Αντίθετα δεν γίνεται λόγος για αυτή 

στους επισκοπικούς καταλόγους του Λέοντος του Σοφού858. Αντίθετα η Γλυκή το 

1205 εµφανίζεται στις ιστορικές πηγές ως κέντρο του οµώνυµου 

χαρτουλαράτου, ενός κατεπανικίου της Βαγενετίας και το 1336 ως επισκοπή. 

Συνεπώς η Εύροια δεν µπορεί να ταυτιστεί µε τη Γλυκή, η οποία επίσης 

αναφέρεται κατά τη βυζαντινή και µεταβυζαντινή εποχή µε το όνοµά της . 

• Εφύρα 

 Μετονοµάστηκε σε Κίχυρο µετά το 343/2 π.Χ., όταν ο Φίλιππος υπέταξε 

τις αποικίες των Ηλείων στην Κασσωπαία859. Στη θέση «Ντερέσκο» 

αποκαλύφθηκαν κιβωτιόσχηµοι τάφοι του 2ου αι. µ.Χ.860 Μεταξύ των πηλίνων 

ειδωλίων που βρέθηκαν στον υποτιθέµενο ιερό της Περσεφόνης, στους δυτικούς 

πρόποδες του λόφου του Νεκροµαντείου, περιλαµβάνονται και λίγα όστρακα 

υστερορωµαϊκών χρόνων861.  

• Ζερβοχώρι 

Στο ύψωµα Άγιος ∆ονάτος Ζερβοχωρίου υπάρχουν λείψανα αρχαίας 

οχύρωσης862 (πιν.38α). Η επιφανειακή έρευνα έφερε στο φως και ευρήµατα του 

1ου και 2ου αι. µ.Χ. Οι ανασκαφές αποκάλυψαν επίσης τη χρήση της θέσης και 

                                        
857 Μπαράς 1994, σ.147κ.ε. ο οποίος αναφέρει και άλλες σχετικές παραδόσεις.  

858 Τελευταία φορά αναφέρεται στο αµφιλεγόµενο τακτικό Paris Gr.1555. Επίσης ενδιαφέρον 

παρουσιάζει και το άρθρο της Φ.Ευαγγελάτου-Νοταρά σχετικά µε νεότερες αναφορές σχετικές µε 

την Εύροια, βλ. Ευαγγελάτου-Νοταρά 1985, σ.115κ.ε. Επίσης για την Εύροια βλ. Follieri 1996, 

σ.13-16. 

859 Γενικά για την Εφύρα βλ. ∆άκαρης 1972, σ. 62, 133, 199. 

860 ∆άκαρης 1958, σ.112. 

861 ∆άκαρης 1972, σ.199. 

862 Μ.Suha The fortification Walls of Agios Donatos στο Thesprotia expedition I towards a 

regional history, Helsinki 2009, σ. 119. 



 

 

153 

 

κατά την πρώιµη ρωµαϊκή περίοδο, ενώ παράλληλα βρέθηκε και µικρός 

αριθµός υστερορωµαϊκών οστράκων863.  

Η οχύρωση έχει διαστάσεις 215µ. µήκος ενώ το πλάτος της κυµαίνεται 

από 20-70µ. Μολονότι η θέση δεν φαίνεται να κατοικήθηκε συστηµατικά µετά 

από τις αρχές του 2ου αι. µ.Χ. η ονοµασία της Άγιος ∆ονάτος864 δελεαστικά µας 

οδηγεί να αναζητήσουµε εδώ το δεύτερο οµώνυµο κάστρο που αναφέρει ο 

Προκόπιος. Το παραπάνω ενισχύεται από τη βασιλική που αποκαλύφθηκε 

στον κάµπο Ζερβοχωρίου, στη θέση «Παλιοκκλήσι». Πρόκειται για τρίκλιτη 

δροµική βασιλική (πιν.38β), που ανασκάφηκε κατά τις εργασίες αναδασµού 

στον κάµπο Ζερβοχωρίου. Η βασιλική έχει εµβαδόν 286τ.µ. και διαστάσεις 

20Χ14,30µ. Τα κλίτη στο δυτικό άκρο τους επικοινωνούν µέσω τριών 

ανοιγµάτων µε το νάρθηκα, που έφερε έξι δωµάτια στη βόρεια πλευρά. Μια 

ορθογώνια εκβάθυνση σε πρόσκτισµα στη βόρεια πλευρά, αποτελούσε την 

κολυµπήθρα του βαπτιστηρίου. Η βασιλική, σήµερα αποµονωµένη, ανήκε σε 

οικισµό, που δεν έχει εντοπιστεί, οι κάτοικοι του οποίου σε περίπτωση 

κινδύνου κατέφευγαν στο λόφο όπου το ονοµαζόµενο (δεύτερο) κάστρο του 

Αγίου ∆ονάτου, αν και που κοντά υπάρχει και το µικρό οχυρό της Κότετζα, 

όπου εντοπίστηκαν λείψανα υστερορωµαϊκής περιόδου865. 

• Ηγουµενίτσα866 (Λαδοχώρι-Σύβοτα) 

Η περιοχή του κόλπου της Ηγουµενίτσας αρχίζει να κατοικείται 

συστηµατικά το νωρίτερο από τα τέλη του 1ου αι. µ.Χ., όταν πλέον η περιοχή 

αποκτά ιδιαίτερη σηµασία για το εµπόριο µε τη ∆ύση. Στη θέση Λαδοχώρι και 

στην περιοχή του Ξενία της Ηγουµενίτσας867 έχουν εντοπιστεί οικοδοµικά 

λείψανα και νεκροταφεία ρωµαϊκής και κυρίως υστερορωµαϊκής περιόδου868. 

                                        
863 Ερευνητικό Πρόγραµµα «Αποστολή στη Θεσπρωτία». Αναφορά για την περίοδο 2006. Ρήγινος, 

Λάζαρη 2007, σ.89κ.ε. ∆ρόσου 2006, σ.281-282. Επίσης βλ.Forsén 2011 σ.17κ.ε., σηµ.74 και 

Forsén, Forsén, Lazari, Tikkala 2011, σ.93κ.ε. και 109κ.ε. 

864 Πήρε το όνοµα από τον ναίσκο του οµώνυµου αγίου που υπάρχει εντός της οχύρωσης. Ο 

ναίσκος είναι σχετικά νεότερος αλλά στις τοιχοποιίες του έχουν ενσωµατωθεί σπόλια. Ενδιαφέρον 

παρουσιάζει η χρονολόγηση ενός από τους τάφους του µικρού κοιµητηρίου που υπάρχει εκεί 

που τοποθετείται στον 14ο-15ο αι. βλ. Forsén 2011 σ.17κ.ε. 

865 Forsén, Forsén, Lazari, Tikkala 2011, σ.114 

866 Εκτενέστερα βλ. στη σ.91κ.ε., όπου τα σχετικά µε το Λαδοχώρι και τα σχετικά µε την ταύτιση 

του οικισµού. Μια άλλη άποψη για τα Σύβοτα, βλ.P.Soustal, Sybota und Sopotos, Ηπειρ. Χρον. 

22(1980), σ.35-38. 

867 ∆άκαρης 1972, σ.204. Α∆ 48(1993), Β1, Χρονικά, σ.318-319. Karatzeni 2001, σ.170. 

868 Λάµπρου 2006, σ.264-266. 
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Οι ανασκαφές έχουν φέρει στο φως σηµαντικό τµήµα του οικοδοµικού ιστού 

του οικισµού, ο οποίος θα πρέπει να ταυτιστεί µε τα Σύβοτα, που αναφέρεται 

από τον Προκόπιο, σύµφωνα µε τον οποίο λεηλατήθηκε από τους 

Οστρογότθους το 551.  

Κάστρο: Βρίσκεται στον πευκόφυτο λόφο στις παρυφές της πόλης. 

Αποτελείται από τον οχυρωµατικό περίβολο που ενισχυόταν από 9 ορθογώνιους 

πύργους (πιν.38γ). Από αυτούς δύο, σήµερα κατεστραµένοι προστάτευαν την 

είσοδο του κάστρου στη δυτική πλευρά. Το βορειοδυτικό τµήµα του έκλεινε µε 

διατείχισµα και λειτουργούσε ως ακρόπολη. Κάτω από τις µεταγενέστερες 

επεµβάσεις, υπάρχουν λείψανα παλαιότερης οχύρωσης η αρχική φάση της 

οποίας τοποθετείται αµέσως µετά τα τέλη του 3ου αι., για την προστασία του 

επισφαλούς πλέον παράλιου οικισµού της πόλης των Συβότων (στη θέση του 

Λαδοχωρίου869), δεν αποκλείεται ωστόσο να είναι παλαιότερη.  

Στους πρόποδες του λόφου, όπου βρίσκεται το κάστρο, έχουν ανασκαφεί 

τρεις τάφοι, υστερορωµαϊκών χρόνων870. Παρόµοιοι τάφοι έχουν βρεθεί στην 

ανασκαφή στην περιοχή κοντά στο «Ξενία». Στον Αµυγδαλεώνα-Γραικοχωρίου871 

αποκαλύφθηκαν τάφοι µε ευρήµατα του 3ου αι. µ.Χ. 

Θέση Ζαβαλί872 (στη νότια ακτή του κόλπου). Εδώ έχει ανασκαφεί 

αγρέπαυλη, µε οκτώ δωµάτια γύρω από µια κεντρική αυλή. Μέρος της έχει 

καταπέσει στη θάλασσα, ενώ από την ανωδοµή διατηρούνται ελάχιστα ίχνη. Στα 

βόρεια της αγρέπαυλης εντοπίστηκε ταφικός θάλαµος που περιείχε τέσσερις 

τµηµατικά σωζόµενες µαρµάρινες σαρκοφάγους, που χρονολογικά 

τοποθετούνται από τις αρχές του 2ου ως τις αρχές του 3ου µ.Χ. αιώνα873. Η 

καλύτερα σωζόµενη φέρει οµηρικές σκηνές, ενώ θέµατα από το ∆ιονυσιακό 

κύκλο κοσµούν τη δεύτερη σαρκοφάγο874.  

Περιφερειακή οδός Ηγουµενίτσας875 (στην πεδινή έκταση στο 

εσωτερικό του µυχού του κόλπου): Αποκαλύφθηκε αγροικία ρωµαϊκής εποχής 

                                        
869 Λάµπρου 2006, σ.267. 

870 ∆άκαρης 1972, σ.204. Karatzeni 2001, σ.170. 

871 Α∆ 53(1998), Χρονικά, σ.542 (Γ.Ρήγινος). 

872 Α∆ 30(1975), Χρονικά, σ.211κ.ε. (Π.Αγαλλοπούλου). 

873 Α∆ 30(1975), Χρονικά, σ.239 (Π.Αγαλλοπούλου), όπου αναφέρεται η ανεύρεση χάλκινης 

υποδιαίρεσης του 5ου-6ου αιώνα. 

874Από την τέταρτη και πρωιµότερη σώζεται µόνο το κάλυµµα µε την ολόγλυφη ανακεκλιµένη 

µορφή νεαρού άνδρα, που συνοδεύεται από την ελληνική επιγραφή «ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΑΡΕΣΤΟΣ 

ΕΤΩΝ ΚΑ΄ ΧΑΙΡΕ». 

875 Λάµπρου 2006, σ.265. 
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µε δύο βασικούς ορθογώνιους χώρους. Η ανασκαφή απέδωσε σηµαντικό 

αριθµό κινητών ευρηµάτων και χάλκινα νοµίσµατα, χρονολογούµενα µεταξύ 

του 2ου και 5ου αιώνα, περίοδος που πρέπει να αποτελεί και το χρονικό πλαίσιο 

χρήσης του κτιρίου. ∆ίπλα στο κτίριο αποκαλύφθηκαν τέσσερις ταφές ενηλίκων 

και µία ταφή βρέφους σε εγχυτρισµό. 

• Καρτέρι  

Εντός του σύγχρονου οικισµού βρέθηκε τµήµα εκτεταµένου 

νεκροταφείου. Ανασκάφηκαν 86 κυρίως κιβωτιόσχηµοι τάφοι, ενώ η παρουσία 

διαφόρων ειδών ταφών, η τυπολογία τους, αλλά κυρίως τα διάσπαρτα στο χώρο 

ευρήµατα, όπως θραύσµατα άβαφων και µελαµβαφών αγγείων, βάσεις 

γυάλινων αγγείων των ρωµαϊκών χρόνων, άωτοι σκύφοι, συνηγορούν στη χρήση 

του συγκεκριµένου χώρου ως νεκροταφείο από τα προϊστορικά πιθανόν χρόνια 

και µέχρι τη βυζαντινή εποχή876. 

• Καρυώτι 

Στο Καρυώτι, που βρίσκεται µεταξύ Παραµυθιάς και Γλυκής, στην 

κοιλάδα του Κωκυτού, έχουν εντοπιστεί λείψανα ανοχύρωτου, κατά τον 

∆άκαρη, οικισµού της ρωµαϊκής περιόδου, και συγκεκριµένα λείψανα 

ρωµαϊκών κτιρίων, από τα οποία το ένα µε υπόγειους αψιδωτούς χώρους. 

Εντοπίστηκε επίσης λατινική επιγραφή877, καθώς και πήλινος αγωγός.878 

Λιθόκτιστος τάφος απέδωσε νοµίσµατα από τα τέλη του 3ου και τις αρχές του 4ου 

αιώνα879.  

• Κασνέτσι880 

 Στην κορυφή λόφου, Β∆ των Φιλιατών, βρίσκεται µικρή οχύρωση 

υστερορωµαϊκών χρόνων, που ήλεγχε από βορρά την πεδιάδα της Γκούµανης 

και τη διάβαση προς Πλαίσιο-Βουθρωτό. Η οχύρωση (πιν.38δ,ε) έχει περίµετρο 

360µ. και πάχος 2µ. Η κύρια πύλη του βρίσκεται στην ανατολική πλευρά, ενώ 

οι άλλες δύο δευτερεύουσες στη δυτική και τη βόρεια. Οι πύλες προστατεύονται 

από 7 ορθογώνιους πύργους. Στο εσωτερικό του κάστρου διατηρείται ορθογώνια 

καµαροσκέπαστη δεξαµενή.  

                                        
876 Α∆ 47(1992), Χρονικά, σ.355κ.ε. Α∆ 49(1994), Χρονικά σ.429. Α∆ 51(1996), Χρονικά, σ.537-

8. ∆ρόσου 2006, σ. 291. 

877 Α∆ 23(1968), Β2 Χρονικά, σ.286-287. Α∆ 24(1969), Β2 Χρονικά, σ.249. ∆άκαρης 1972, 

σ.201. Karatzeni 2001, σ.170. 

878 Α∆ 53(1998), Χρονικά, σ.545.  

879 Λάµπρου 2006, σ. 267-268. 

880 ∆άκαρης 1972, σ.205. Karatzeni 2001, σ.170. Λάµπρου 2006, σ.267. 
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• Κορύτιανη (βλ. Ρίζιανη) 

• Κούτσι (Αργυρόπτοπος) 

 Στις ανατολικές πλαγιές του όρους Βραχανάς, ανάµεσα στην κοιλάδα 

του Μαργαριτίου και της Πλαταριάς, και απέναντι από τους αρχαίους 

οικισµούς της Σκορπιόνας και της Φασκοµηλιάς, εντοπίζεται αρχαίος 

οχυρωµένος οικισµός881. Η περιοχή διαθέτει πολλά νερά και βλάστηση, είναι 

φυσικά οχυρή θέση µε απότοµες πλαγιές και απόκρηµνους βράχους. Στη Β∆ 

γωνία της αρχαίας οχύρωσης (πιν.39α,β) υπάρχει ένα νεότερο οχυρό, πιθανόν 

ρωµαϊκής ή υστερορωµαϊκής περιόδου. Η χρονολόγηση της µικρής αυτής 

οχύρωσης δεν είναι ανασκαφικά ελεγµένη. Η τοιχοποιία του, ο στρογγυλός 

πύργος που απαντάται και στην οχύρωση στο Καστρί του Αχέροντα (Πανδοσία), 

µας οδηγούν να χρονολογήσουµε το µικρό κάστρο, στους ρωµαϊκούς χρόνους 

και να θεωρούµε πολύ πιθανή την επιβίωσή του την υστερορωµαϊκή εποχή. 

• Κρυσταλοπηγή 

Νοτιοδυτικά του οικισµού στο λόφο Ράχη Βελλή ανασκάφτηκε βασιλική, 

πιθανότατα τρίκλιτη (πιν.39γ). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κτιστή 

κολυµβήθρα (επιχρισµένοι τοίχοι, δάπεδο µε πήλινες πλάκες)882. Μεταξύ των 

ευρηµάτων συγκαταλέγονται ένα λίθινο θωράκιο883 και θραύσµατα από άλλα 

µαρµάρινα διάτρητα (πιν.39δ). Πιθανολογείται ότι η βασιλική κτίστηκε στο 

β΄µισό του 6ου αιώνα και διαδέχθηκε παλαιότερη που προΰπήρχε στην ίδια 

θέση884. Στη θέση Ψηλοράχη βρέθηκε τµήµα στρεπτού ραβδωτού κίονα. 

• Κρυόβρυση (Πέστιανη)-περιοχή νότια Κάτω Καλαµά 

Στην ανατολική πλευρά του κεντρικού ναού του οικισµού υπήρχε 

εντοιχισµένη λατινική επιγραφή885. 

• Λεσνίτσα 

 Στη Λεσνίτσα, έχει βρεθεί ελληνική επιγραφή ρωµαϊκών χρόνων, η οποία 

αναφέρει λατρεία της Αρτέµιδος Ιβερίας886. 

                                        
881 ∆άκαρης 1972, σ.100-102, 203. Karatzeni 2001, σ.170. 

882 Ανάλογη είναι και η διαµόρφωση της κολυµβήθρας στη Βασιλική του Ζερβοχωρίου. 

883 Πρόκειται για το ανάγλυφο αριθ.107 του καταλόγου µας. 

884 Α∆ 55(2000), σ.625. Βασιλικού 2009, σ.197κ.ε. 

885 ∆άκαρης 1972, σ.204. 

886 ∆άκαρης 1972, σ.206. 
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• Λυγιά (Τορώνη)-περιοχή νότια Κάτω Καλαµά 

Ταυτίζεται µε την κερκυραική Περαία, ναυτική σηµαντική βάση των 

Κερκυραίων. Ο ∆άκαρης τοποθετεί εδώ την πόλη Τορώνη, την οποία αναφέρει ο 

Πτολεµαίος στη Γεωγραφία του887.  

Η ύπαρξη οικισµού κατά τους υστερορωµαϊκούς χρόνους θα πρέπει να 

θεωρηθεί βέβαιη, αφού στο αρχαίο οχυρό της Λυγιάς (το «Λυγιά β΄»), που 

βρισκόταν κοντά στον παραλιακό ρωµαϊκό δρόµο, διακρίνονται επισκευές 

ρωµαϊκής ή υστερορωµαϊκής περιόδου888. 

• Μαζαρακιά 

Ανασκάφηκε νεκροταφείο ρωµαϊκών χρόνων µε ενδιαφέροντα ευρήµατα, 

µεταξύ των οποίων και µια λατινική επιγραφή889. 

• Μάλτσανη 

 Στο εσωτερικό η ελληνιστική οχύρωση διατηρείται (αναφέρεται ως 

«µεσαιωνικό»), πιθανότατα ρωµαϊκών χρόνων890. Όπως και άλλα ανάλογα µικρά 

κάστρα στη Θεσπρωτία θα πρέπει να ήταν σε χρήση και την υστερορωµαϊκή 

περίοδο. Η πλειοψηφία των ανεσκαµµένων τάφων χρονολογούνται στους 

βυζαντινούς χρόνους και συγκεκριµένα στη µέση βυζαντινή περίοδο. 

• Μαργαρίτι 

 Στη µικρή κοιλάδα του Μαργαριτίου έχουν βρεθεί λατινικές επιγραφές 

και πιθανολογείται εκεί η ύπαρξη οικισµού891. Επίσης στο Ελευθέριο 

Μαργαριτίου, στη θέση Πυργί, έχουν εντοπιστεί κατάλοιπα φρυκτωρίας και 

νόµισµα ρωµαϊκής περιόδου892.  

• Μασκλινίτσα ή Μαστιλίτσα893  

Στο λόφο της Μαστιλίτσας, που βρίσκεται βόρεια των σηµερινών εκβολών 

του Καλαµά, έχει εντοπιστεί τειχισµένος οικισµός894. Η θέση του είναι 

εξαιρετική, αφού υπάρχει εποπτεία της γύρω περιοχής895. Η οχύρωση 

                                        
887 3. 14. 5. Η περιγραφή που ακολουθεί από βορρά προς νότο είναι Θυάµιδος ποταµοῦ ὲκβολαὶ, 

Τορώνη, Σύβοτα λιµήν, Ἀχέροντα ποταµοῦ ἐκβολαὶ, Ἐλαίας λιµήν, Νικόπολις.  

888 ∆άκαρης 1972, σ.105-107, 204. Karatzeni 2001, σ.170. 

889 Κάντα-Κίτσου 2009, σ.49-51. 

890 ∆άκαρης 1972, σ.206. 

891 ∆άκαρης 1972, σ.142, 202. Karatzeni 2001, σ.170. 

892 ΕΥΠΠΟ 3 (1999), σ.103. BCH 124 (2000), σ. 851. 

893 Ρήγινος 2007, σ.166. 

894 Α∆ 23(1968), Χρονικά, σ.287 

895 Από την κορυφή του οποίου είναι ορατή η χερσόνησος της Λυγιάς, το Ιόνιο και ο όρµος της 

Σαγιάδας. Γενικότερα βλ. Ρήγινος 2007, σ.166. 
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ακολουθεί τη διαµόρφωση του εδάφους και µε τα µέχρι σήµερα δεδοµένα 

φαίνεται ότι εγκαταλείφτηκε την ελληνιστική περίοδο. Ωστόσο στους δυτικούς 

πρόποδες του υψώµατος και στην πεδιάδα του κάτω Καλαµά, ανασκάφθηκε 

οικοδόµηµα, πιθανότατα αγρέπαυλη, κέντρο γεωργικής και κτηνοτροφικής 

δραστηριότητας. Η χρήση της θέσης θεωρείται βέβαιη από τον 2ο π.Χ. έως 

τουλάχιστον τα µέσα του 3ου αι. µ.Χ., ενώ υπάρχουν και σποραδικά ευρήµατα 

από την πρώιµη χριστιανική περίοδο896. Παλαιότερα είχαν αποκαλυφθεί επίσης 

τάφοι ρωµαϊκών χρόνων897. 

Βρέθηκε µεταξύ άλλων εξαιρετικής ποιότητας επείσακτη κεραµική του 

τύπου terra sigigillata του 1ου αιώνα και νοµίσµατα του 2ου και 3ου αι. Η ποικίλη 

γεωγραφική προέλευση των ευρηµάτων επιβεβαιώνει τις εµπορικές επαφές τόσο 

µε τον υπόλοιπο ελληνικό κόσµο, όσο και µε την Ιταλία και µαρτυρεί ότι η 

επιλογή της συγκεκριµένης θέσης στο χερσαίο και θαλάσσιο δρόµο από τον 

Βουθρωτό προς τη Νικόπολη δεν υπήρξε καθόλου τυχαία. 

• Μεσοπόταµος 

Μεταξύ των ευρηµάτων του Νεκροµαντείου ο ∆άκαρης αναφέρει ότι βρέθηκε 

και υστερορωµαϊκή κεραµική. 

• Μόρφη 

  Κοντά στο σηµερινό οικισµό σώζεται αρχαία οχύρωση που πιθανότατα 

ανήκε σε κώµη. Στον οικισµό, έχει εντοπιστεί λατινική επιγραφή στα ερείπια 

κτιρίου898. 

• Νέα Σελεύκεια 

Στη Νέα Σελεύκεια, κοντά στην Ηγουµενίτσα και στην κορυφή λόφου, 

έχουν ανακαλυφθεί λείψανα ρωµαϊκής αγροικίας899. Στη θέση Τρουµπέ900, που 

βρίσκεται στην κορυφή χαµηλού υψώµατος στη βόρεια ακτή του κόλπου της 

Ηγουµενίτσας, έχει εντοπιστεί έπαυλη που παρουσιάζει οµοιότητες ως προς την 

κάτοψη, αλλά και την επιλογή της θέσης, µε αυτή που αποκαλύφθηκε στη 

Μαστιλίτσα. Το οίκηµα έχει ταυτιστεί µε µία πρώιµη εγκατάσταση ρωµαίου 

εποίκου στα θεσπρωτικά παράλια. 

• Νεοχώρι  

                                        
896 Λάµπρου 2006, σ.260 κ.ε. 

897 Α∆ 23(1968), Β2, Χρονικά, σ.287. ∆άκαρης 1972, σ.204. 

898 ∆άκαρης 1972, σ.202. 

899 Karatzeni 2001, σ.170. Α∆ 47 (1992), Β1, Χρονικά, σ. 347-48. Α∆ 48 (1993), Β1, Χρονικά, 

σ.347-348.  

900 Λάµπρου 2006, σ.261. 
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Έχει ανασκαφεί νεκροταφείο κλασικών και ελληνιστικών χρόνων που 

βρισκόταν σε χρήση έως και τη ρωµαϊκή εποχή 901. 

Στον κόµβο της Εγνατίας οδού, αποκαλύφθηκε τµήµα νεκροταφείου, 

κλασικών και ελληνιστικών χρόνων, που βρισκόταν σε χρήση έως και τη 

ρωµαϊκή εποχή 902, χωρίς να έχει εντοπιστεί οικισµός. Αποτελείται από εννέα 

λακκοειδείς ταφές µε προσανατολισµό κυρίως Α-∆ και από έναν ορθογώνιο 

λιθόκτιστο τάφο, που περιείχε συνολικά οκτώ ταφές σε ανακοµιδές. Οι νεκροί 

ήταν κτερισµένοι µε χάλκινα νοµίσµατα τοποθετηµένα στο στόµα τους, καθώς 

και µε πήλινα και γυάλινα αγγεία. Ένα από τα χάλκινα νοµίσµατα ταυτίστηκε 

µε solidus του Κωνσταντίνου Α΄, γεγονός που οδήγησε στη χρονολόγηση των 

τάφων στον 4ο αιώνα. Μεταξύ των µικροαντικειµένων υπάρχει και µια χάλκινη 

πόρπη, που χρονολογήθηκε στην παλαιοχριστιανική περίοδο903. 

• Νουνεσάτι (Σµοκτοβίνα) – περιοχή Μαργαριτίου-Πλαταριάς 

 Βρίσκεται κοντά στη Μακρυχώρα (Β∆ του Κουρτεσίου). Σε κοινοτική 

βρύση του χωριού είχαν εντοπιστεί δύο επιτύµβιες επιγραφές, πιθανόν 

υστερορωµαϊκών χρόνων904. Αναφέρεται επίσης µικρή αρχαία οχύρωση σε 

κοντινή απόσταση. 

• Παραµυθιά 

Πιθανολογείται η ύπαρξη αρχαίου οικισµού στη θέση της σηµερινής 

πόλης. Στην Παραµυθιά έχουν βρεθεί νοµίσµατα ρωµαϊκής εποχής905 και 

πιθανότατα ο οικισµός να εξακολούθησε να υπάρχει και κατά την περίοδο που 

εξετάζουµε. Παραµένει άγνωστη η σχέση του µε την πόλη της γειτονικής 

Φωτικής. 

Η οχύρωση906 (πιν.39ε) που υπάρχει στην κορυφή του λόφου, πάνω από 

την Παραµυθιά, ταυτίζεται µε ένα από τα κάστρα του Αγίου ∆ονάτου, που 

αναφέρει ο Προκόπιος ότι κτίστηκαν στην περιοχή από τον Ιουστινιανό. Αν η 

ταύτιση είναι σωστή, τότε η ελληνιστική οχύρωση της Παραµυθιάς δέχθηκε 

µόνο επισκευές. Στο βόρειο άκρο της διαµορφώνεται ακρόπολη που στη µια 

πλευρά της προστατεύεται από απότοµη χαράδρα. Λείψανα οχύρωσης 

                                        
901 Λάµπρου 2006, σ.263. 

902 Λάµπρου 2006, σ.263. 

903 ∆ρόσου 2006, σ.280. Κάντα-Κίτσου, Πάλλη, Αναγνώστου 2008, σ.111, εικ.5. 

904 ∆άκαρης 1972, σ.143-144, 202-203. Hammond 1967, σ.79, 81,737. 

905 Hammond 1967, σ.740, αναφέρει λατινικές επιγραφές στο ναό της Κοίµησης. Επίσης βλ. 

∆άκαρης 1972, σ.140 και 201. 

906 Αραβαντινός 1856, σ.1-2. 
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εντοπίστηκαν και στο λόφο του Γαλατά ή Μπεντέµια βόρεια της πόλης, καθώς 

και στη θέση Τσαρδάκια907. 

Στην ευρύτερη περιοχή του κάµπου της Παραµυθιάς έχουν εντοπισθεί 

σειρά από κοντινές µεταξύ τους θέσεις µε αρχιτεκτονικά λείψανα και ταφές που 

χρονολογούνται στη ρωµαϊκή και στη υστερορωµαϊκή περίοδο. 

 Γεφυράκια κάµπου Προδροµίου-Παραµυθιάς: Βρέθηκαν ελληνιστική 

εργαστηριακή εγκατάσταση, καθώς και νοµίσµατα της αυτοκρατορικής 

περιόδου 908. 

 Κόντρα ή Λεύκα: Ανασκάφηκε µεγάλο τµήµα κτιριακού 

συγκροτήµατος, αποτελούµενο από τουλάχιστον έξι χώρους, µε αρχική φάση 

στον 2ο – 3ο αι. µ.Χ. Η δεύτερη και κύρια φάση ανάγεται στον 3ο αιώνα µε 

χρήση και µετά τα τέλη της ύστερης ρωµαϊκής αρχαιότητας909. 

 Κυρά Παναγιά: Εντοπίστηκε ελληνιστικό αγροτικό ιερό που 

εξακολουθούσε να λειτουργεί και να δέχεται αναθήµατα τουλάχιστον έως τις 

αρχές του 2ου αιώνα 910 

Ντάρδα: στην πεδιάδα της Παραµυθιάς κατά µήκος του Κωκυτού 

ποταµού ερευνήθηκε τµήµα κτιρίου ορθογώνιας κάτοψης. Πρόκειται 

πιθανότατα για αγροτική εγκατάσταση µε πέντε τουλάχιστον χώρους. Τα 

περισσότερα ευρήµατα χρονολογήθηκαν στον 4ο-6ο αι. Βρέθηκαν επίσης 

χάλκινα, µεταξύ των οποίων και µια χάλκινη σταυρόσχηµη φίβουλα911.  

Στερνάρι: Εντοπίστηκε αγροτική εγκατάσταση του 3ου αιώνα  

Τούρη912: Στη θέση Τούρη ανασκάφτηκε τµήµα αγροικίας 

πρωτοχριστιανικών χρόνων, αποτελούµενη κυρίως από δύο χώρους. Στο 

εσωτερικό του ενός αποκαλύφθηκαν ταφές, ενώ στο δάπεδο του άλλου µεγάλος 

πίθος. 

Χούβιανη (Καρυώτι). Η θέση Χούβιανη βρίσκεται σε απόσταση 2χλµ. 

νότια της Παραµυθιάς. Βρέθηκαν οικοδοµικά λείψανα ρωµαϊκών χρόνων, µε 

αψιδωτούς υπόγειους χώρους, µεταξύ των οποίων και τµήµα λατινικής 

επιγραφής913. 

                                        
907 ∆άκαρης 1972, σ.99 και 140, 1. 

908 Λάµπρου 2006, σ.263. 

909 Λάµπρου 2006, σ.267. Α∆ 56(2001), Χρονικά, (υπό έκδοση). ∆ρόσου 2006, σ.281.  

910 Ρήγινος, Λάζαρη 2007, σ.95. 

911 Λάµπρου 2006, σ. 267. Κάντα-Κίτσου, Πάλλη, Αναγνώστου 2008, σ.111, εικ.1. 

912 ∆ρόσου 2006, σ. 281. Forsén, Forsén, Lazari, Tikkala 2011, σ.94. 

913 Α∆ 23(1968), Χρονικά, σ.286-7 και 24(1969), Β2, Χρονικά, σ.214. ∆άκαρης 1972, σ.201. 



 

 

161 

 

Χαλάσµατα ή αεροδρόµιο. Στη θέση Χαλάσµατα, σε απόσταση από την 

Παραµυθιά, αποκαλύφτηκαν τα ερείπια τρίκλιτης βασιλικής. Παλαιότεροι 

ερευνητές σχετίζουν τη βασιλική µε την Παραµυθιά. Κατά την άποψή µας η 

βασιλική αυτή σχετίζεται µε κάποιον άλλο οικισµό που υπήρχε στο πεδινό 

τµήµα της Ελέας- Χρυσαυγής914. 

• Παραπόταµος 

 Στη θέση Τσιφλίκι915 σηµειώνεται η µοναδική µέχρι σήµερα γνωστή 

περίπτωση τύµβου στην περιοχή. Η πλειοψηφία των τάφων είναι 

κιβωτιόσχηµοι. Βάσει των ευρηµάτων, αλλά και της τυπολογικής κατάταξης των 

τάφων, ο τύµβος χρησιµοποιήθηκε ως νεκροταφείο από τους ελληνιστικούς 

χρόνους έως και τους µεσοβυζαντινούς. Η ρωµαϊκή περίοδος αντιπροσωπεύεται 

από τρεις τάφους, βάσει των τυπολογικών συγκρίσεων µε αντίστοιχους του 

θεσπρωτικού χώρου916.  

Στη θέση Αστιµίτσι ανασκάφτηκε νεκροταφείο µε 175 κιβωτιόσχηµους 

τάφους, οι οποίοι από την κεραµική και τα χάλκινα ευρήµατα (βρέθηκε µικρή 

ποσότητα χοντροειδών αγγείων κυρίως χυτροειδή και οινοχοίσκες καθώς και 

µικρός αριθµός χάλκινων ευρηµάτων (ενώτια, δακτυλίδια), χρονολογήθηκαν 

στην ύστερη ρωµαϊκή περίοδο917. Βρέθηκε επίσης µια φόλλις του 10ου-αρχών 

11ου αιώνα. Το νεκροταφείο ανήκε σε έναν σηµαντικό οικισµό, η θέση του 

οποίου δεν έχει εντοπιστεί. 

• Πλαίσια 

Γίνεται αναφορά µιας ανοικτής µεσαιωνικής θέσης, χωρίς άλλο 

προσδιορισµό, βόρεια του κάστρου Κασνέτσι918. 

• Πολυνέρι Συβότων 

Στη Β∆ γωνία του τείχους του παλαιού οχυρωµένου οικισµού βρίσκεται 

µικρό οχυρό τριγωνικής κάτοψης, που κατασκευάστηκε πιθανότατα µετά τον 3ο 

αι. µ.Χ. 919. 

• Πρασούδι 

                                        
914 Για τη βασιλική που βρέθηκε εκεί βλ. στη σ.168, όπου και η σχετική βιβλιογραφία. 

915 Α∆ 43(1988), Β1, Χρονικά, σ.349-351, Α∆ 46(1991), Β1, Χρονικά, σ. 273 και Κ.Πρέκα, Ο 

τύµβος του Παραποτάµου, Α∆ 47-49(1992), Μελέτες, σ. 165-211. ∆ρόσου 2006, σ. 287-288. 

916 Η πλειοψηφία των ανεσκαµµένων τάφων χρονολογούνται στους βυζαντινούς χρόνους και 

συγκεκριµένα στη µέση βυζαντινή περίοδο. 

917 Α∆ 54(1999), Β1, Χρονικά, σ. 503. 

918 ∆άκαρης 1972, σ.206. 

919 ∆άκαρης 1972, σ.203. Λάµπρου 2006, σ. 267. 
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Ακατοίκητη βραχώδης νησίδα 4,5 ναυτικά µίλια δυτικά της Ηγουµενίτσας. 

Στο ανατολικό τµήµα της σώζονται τα ερείπια ναού µε πρόσκτισµα στη νότια 

πλευρά (πιν.40α-γ). Ο ναός µονόχωρος µε ηµικυκλική αψίδα και δίλοβο 

άνοιγµα είναι κτισµένος µε αργολιθοδοµή στην οποία παρεµβάλλονται 

κεραµίδια. Χρονολογήθηκε στα τέλη 6ου ή στον 7ο-8ο αιώνα, συγκρινόµενος µε 

τις βασιλικές των Παξών920. Συσχετίστηκε µε την µετοίκηση στη νησίδα 

κατοίκων της περιοχής, λόγω των επιδροµών (το 551 οι Οστρογότθοι 

λεηλάτησαν τα γειτονικά Σύβοτα), για την οποία όµως άποψη διατηρούµε 

επιφυλάξεις, καθώς βρίσκεται στον κόλπο της Ηγουµενίτσας και συνεπώς το 

νησάκι ήταν ευάλωτο σε εχθρικές επιθέσεις. 

• Προδρόµι (κοιλάδα Κωκυτού) 

Στο Προδρόµι έχουν ανασκαφεί ρωµαϊκοί τάφοι921. Στη θέση αεροδρόµιο έχουν 

ανασκαφεί οικοδοµικά λείψανα και κεραµοσκεπείς τάφοι, που αναγνωρίστηκαν 

ως αγροικία των ύστερων ρωµαϊκών χρόνων. 

• Πυργί (περιοχή Μαργαριτίου)  

Αρχαίο κτίριο µε πολυγωνική τοιχοποιία, πιθανόν φρυκτωρία, που 

παρέµεινε σε χρήση και τη ρωµαϊκή εποχή 922. 

• Ρίζιανη (κάµπος) 

Ανασκάφηκαν βόρεια και νότια της εθνικής οδού Ιωαννίνων-

Ηγουµενίτσας κοντά στην Κορύτιανη κατάλοιπα κτιρίου λουτρικής 

εγκατάστασης που είχε κτισθεί πιθανότατα κατά τον 1ο αι. µ.Χ.923 Το λουτρό 

αποτελούµενο από τρεις χώρους παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς 

διατηρεί το µεγαλύτερο µέρος των υποκαύστων του. Η ανασκαφή απέδωσε 

ποικίλη κεραµική και νοµίσµατα της περιόδου µεταξύ 1ου και 5ου αιώνα, 

ενδεικτική για τη χρήση του χώρου έως την εποχή αυτή 924. 

 Επιπλέον βρέθηκαν αρχιτεκτονικά λείψανα δύο ναών της πρώιµης και 

µέσης βυζαντινής περιόδου, καθώς και τµήµα νεκροταφείου. Όσον αφορά το 

ναό της πρώιµης βυζαντινής περιόδου, η ταύτιση και η χρονολογική του 

τοποθέτηση είναι προβληµατικές, λόγω της αποσπασµατικής αποκάλυψής του 

και της σποραδικότητας των ευρηµάτων. Σηµειώνεται ότι η κάτοψή του φέρει 

αντιστοιχίες µε την κάτοψη τρίκλιτης βασιλικής των πρώτων χριστιανικών 

                                        
920 Βασιλικού 2004, σ.101κ.ε. 

921 ∆άκαρης 1972, σ.201. Α∆ 47(1992), Β1, Χρονικά, σ.349. Karatzeni 2001, σ.170. 

922 Α∆ 53(1998), Χρονικά, σ.538. Λάµπρου 2006, σ. 264. 

923 Α∆ 55(2000), Χρονικά, σ.657κ.ε., εικ.21, 22 (Γ.Ρήγινος) 

924 Λάµπρου 2006, σ. 263 και ∆ρόσου 2006, σ. 286-287.   
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αιώνων. Οι χώροι στα δυτικά ταυτίζονται µε το νάρθηκα, τον εξωνάρθηκα και το 

χώρο αποθήκευσης των σκευών του ναού, ενώ τρεις χώροι στα ανατολικά 

ταυτίζονται µε τα τρία κλίτη της βασιλικής. ∆εν προέκυψαν ευρήµατα που να 

τοποθετούν το ναό σε εποχή παλαιότερη της πρώιµης βυζαντινής. Πάνω στα 

αρχιτεκτονικά λείψανα της τρίκλιτης βασιλικής των πρώτων χριστιανικών 

αιώνων κατασκευάστηκε πριν από τα τέλη του 10ου αι. µονόχωρος βυζαντινός 

ναΐσκος, διαστάσεων 11,80µ.Χ6,00µ., ο οποίος ανήκε σε εκτεταµένο 

νεκροταφείο κιβωτιόσχηµων τάφων925. 

• Σαγιάδα 

Η µορφολογία του όρµου της Σαγιάδας άλλαξε ριζικά λόγω των 

προσχώσεων του Καλαµά. Ωστόσο στο Μαυροµάτι: (κοντά στην 

ελληνοαλβανική µεθόριο)926 ανασκάφηκαν λείψανα βυζαντινού µονόχωρου 

ναού. Κάποιες αρχιτεκτονικές ενδείξεις, υποδηλώνουν την προγενέστερη 

οικοδοµική φάση του χώρου, υλικό της οποίας βρίσκεται σε δεύτερη χρήση 

στην τοιχοποιία του ναού.  

Τµήµα εκτεταµένου νεκροταφείου έχει ανασκαφεί στη θέση Αλαµάνι. 

Μεταξύ των ευρηµάτων αναφέρονται δύο σταυροί και φακόσχηµα νοµίσµατα927.  

• Σκάνδαλο 

Έχουν βρεθεί κεραµοσκεπείς τάφοι των πρώιµων και µέσων 

αυτοκρατορικών χρόνων. 

• Σµέρτο928 

Έχουν εντοπιστεί τάφοι ρωµαϊκών χρόνων, που µαρτυρούν την οικιστική 

δραστηριότητα στον κάµπο της Κεστρίνης. Πρόκειται για τµήµατα εκτεταµένων 

νεκροταφείων, που αποτελούνται κυρίως από κιβωτιόσχηµους αµελείς 

ορθογώνιους τάφους. Άγνωστη παραµένει η σχέση του οικισµού µε την 

οχύρωση στη θέση Παλαιόκασρο. 

                                        
925 ∆ρόσου 2006, σ. 286-287. Στο νεκροταφείο ανασκάφηκαν 35 τάφοι, οι 22 από τους οποίους 

έχουν κατασκευαστεί πάνω στους τοίχους και τα δάπεδα του παλαιότερου κτιρίου της πρώιµης 

βυζαντινής περιόδου, ενώ οι υπόλοιποι ανήκουν σε τρεις µεταγενέστερες διαδοχικές φάσεις του 

νεκροταφείου. Οι περισσότερες ταφές δε συνοδεύονταν από κτερίσµατα και γενικά ο αριθµός των 

ευρηµάτων είναι περιορισµένος. 

926 ∆ρόσου 2006, σ. 289-290. 

927 Α∆ 54(1999), Β1, Χρονικά, σ.504. 

928 Α∆ 1987, Β1, Χρονικά, σ.347 και Λάµπρου 2006, σ.264. 
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• Στενές  

Στη θέση Στενές, ανάµεσα από το Νεοχώρι και τη Γκρίκα, στα πλαίσια 

ανασκαφών για την κατασκευή της Εγνατίας οδού, ανακαλύφθηκαν 

αρχιτεκτονικά λείψανα που µαρτυρούν κατοίκηση από την ελληνιστική µέχρι 

και την υστερορωµαϊκή εποχή929. 

• Στροβίλι 

Βορειοδυτικά του όρµου της Σαγιάδας σε λόφο που εισχωρεί στη θάλασσα 

υπάρχει οχύρωση κτισµένη από αργολιθοδοµή και συνδετικό κονίαµα. Στις 

πλαγίες του λόφου εντοπίζεται οικοδοµικό υλικό. 

• Σύβοτα930 

Αναφέρονται από τον Προκόπιο ότι λεηλατήθηκαν από τους Οστρογότθους.  

• Φτελιάς όρµος 

Βρίσκεται στο βορειότερο άκρο της Σαγιάδας, στη µεθόριο Ελλάδας-

Αλβανίας. Έχει εντοπιστεί µικρή φρουριακή εγκατάσταση και άλλα οικοδοµικά 

λείψανα που δεν έχουν χρονολογηθεί. Ο όρµος έχει ταυτιστεί µε τη νησίδα 

Άγιος Φωκάς931. 

• Φωτική  

 Η θέση της πόλης ταυτίζεται µε την περιοχή Λιµπόνι περίπου 4χλµ. 

βορειοανατολικά της Παραµυθιάς, όπου είναι εµφανή οικοδοµικά κατάλοιπα 

και σήµερα. Η πόλη φαίνεται ότι απλωνόταν στις πλαγιές του βουνού της 

Σέλλιανης έως και τον κάµπο της Παραµυθιάς. Θεωρείται ως η σηµαντικότερη 

θέση της ρωµαϊκής εποχής στη Θεσπρωτία και η δεύτερη µεγάλη πόλη της 

επαρχίας της Παλαιάς Ηπείρου, µετά τη Νικόπολη932. Η ίδρυσή της -

πιθανότατα από τον Καίσαρα- χρονολογείται τον 1ο αι. π.Χ.933 Η ρωµαϊκή 

αποικία ήταν ατείχιστη. Το όνοµά της είναι γνωστό από επιγραφικές και 

φιλολογικές βυζαντινές πηγές.  

                                        
929 Α∆ 50(1995), Β2, Χρονικά, σ.446-47, Α∆ 51(1996), Β1, Χρονικά, σ.419-420. BCH 

125(2001), σ.881. 

930 Εκτενέστερα για τα Σύβοτα στη σ.91κ.ε. 

931
 Soustal, Koder 1981, σ.235 και 238. 

932 Γενικά για τη Φωτική βλ. ∆άκαρης 1972, σ.201-202, και σηµ. 498 όπου και η παλαιότερη 

βιβλιογραφία. Ο ∆άκαρης την κατατάσσει σε πόλη βαθµίδας Ε, οικιστικής µονάδας 8. Soustal, 

Koder 1981, σ.236-37. Τριανταφυλλόπουλος 1984, σ.37κ.ε. Επίσης βλ. Α∆ 43(1988), σ.324 

(Β.Παπαδοπούλου), όπου τοπογραφικό σκαρίφηµα µε τις θέσεις των εντοπισµένων µνηµείων της 

Φωτικής. Επίσης βλ. Βασιλικού 2000, σ.133-134. Karatzeni 2001, σ.170 και Παπαδοπούλου 

2008. 

933 Σαµσάρης 1994, σ.19-44. 
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Από δύο επιγραφές που βρέθηκαν παλαιότερα στην περιοχή είναι 

γνωστό ότι κατά τη διάρκεια του 2ου και 3ου αι µ.Χ. στη Φωτική υπήρχε βουλή, 

το συνέδριο των Φωτικησίων (Ordo Photicensium)934, που την αποτελούσαν οι 

ντεκουριώνες (Decuriones) της πόλης. Αποτελούσε, συνεπώς, διοικητικό κέντρο 

της περιοχής935 (είχε το status της colonia, δηλαδή της αποικίας) και ήταν 

εξαρτηµένη από τη Νικόπολη, αν και η σχέση της τοπικής διοίκησης µε αυτή 

δεν είναι εξακριβωµένη.  

Αρκετές ενδείξεις αρχιτεκτονικών λειψάνων και άλλων καταλοίπων936 

υπάρχουν στο χώρο του Λιµπονιού, µε σηµαντικότερες αυτές κάτω από το ναό 

της Αγίας Φωτεινής, στη θέση Βαλσαµάρι, χωρίς ωστόσο να συνθέτουν κάποιο 

κτίριο. Χαρακτηριστικοί είναι οι ενεπίγραφοι βωµοί µε τον ωραίο ανάγλυφο 

διάκοσµο που βρέθηκαν στον ίδιο ναό937 (πιν.40δ). 

Κατά την παλαιοχριστιανική περίοδο αναφέρεται στο Συνέκδηµο του 

Ιεροκλέους ως πόλις της επαρχίας της Παλαιάς Ηπείρου. Η Φωτική αναφέρεται 

σε πηγές από τον 5ο αι., ως έδρα επισκοπής και µάλιστα του σπουδαίου 

µυστικού θεολόγου, που είναι γνωστός ως ∆ιάδοχος. Πιθανόν ο ∆ιάδοχος να 

ταυτίζεται µε τον λόγιο και πνευµατικό πατέρα του αρχιεπισκόπου Καρχηδόνος 

Ευγενίου, ο οποίος αιχµαλωτίστηκε το 474 από τους Βανδάλους938. Ο ∆ιάδοχος 

δίνει µια ειδυλλιακή εικόνα για την πόλη στο έργο του «Εκατό Κεφάλαια 

γνωστικά», σύµφωνα µε τον οποίο, η Φωτική είχε «πηγάς καλλιρρόους και 

εύκλωνα δένδρα» και περιβάλλονταν από πλούσιους λειµώνες, µεγαλοπρεπή 

κτίρια και ανεπτυγµένη κοινωνική και πνευµατική ζωή.  

Το 451 αναφέρεται ο επίσκοπος Ιωάννης που συµµετείχε στην ∆΄ 

Οικουµενική Σύνοδο και τον οποίο διαδέχθηκε ο ∆ιάδοχος. Τον 6ο αιώνα 

αναφέρονται επίσης οι επίσκοποι Ιλάριος και Φλωρέντιος. Πιθανότατα τον 10ο 

αιώνα η έδρα της επισκοπής Φωτικής µεταφέρθηκε στη Βελλά939. Η µετακίνηση 

                                        
934 Gregoire 1907, σ.38-45. ∆.Ευαγγελίδης, Επιγραφαί εξ Ηπείρου, ΑΕ (1914), σ.339κ.ε. Α∆ 

19(1964), Χρονικά, σ. 312. Α∆ 52(1997), Χρονικά, σ.626-627. Sironen 2009, σ.184κ.ε. 

935 Για την ίδρυση, οικιστική οργάνωση και το νοµικό καθεστώς βλ. Σαµσάρης 1994, σ.19-44. 

936 Επιγραφές που βρέθηκαν στη Φωτική αναφέρουν την Ήπειρο ως ενιαία ρωµαϊκή επαρχία και 

αναφέρουν δύο διοικητές της, τον Αίλιο Αιλιανό και τον Sextus Pompeius Sabinus. Πιθανότατα ο 

τελευταίος είναι αυτό που αναφέρεται και σε αδηµοσίευτη επιγραφή από τη Λαµποβήθρα 

(πιν.40ΙΙ). 

937 Ένας τρίτος βωµός παρόµοιος βρέθηκε πριν λίγα χρόνια επίσης στη Φωτική, βλ. ΒCH 

125(2001), σ.881, εικ.106. 

938 Χρυσός 1981, σ.54. 

939 Χρυσός 1997, σ.188 
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της έδρα της επισκοπής σε µια πόλη στο εσωτερικό της ηπειρωτικής ενδοχώρας 

µπορεί να ερµηνευθεί ποικιλοτρόπως940. 

Η πόλη µνηµονεύεται επίσης από τον Προκόπιο, στο βιβλίο του «Περί 

Κτισµάτων»941, που µας δίνει κάποιες πληροφορίες για την τοπογραφία της 

θέσης της, η οποία βρισκόταν «ἐν τῷ χθαµαλῷ τῆς γῆς» και «ήταν ὔδασι 

περιρρεόµενaι». Αναφέρει επίσης ότι, επειδή η περιοχή της Φωτικής, όπως και 

της Φοινίκης, δεν προσφερόταν για κατασκευή τείχους, ο Ιουστινιανός έκτισε 

φρούριο πάνω σε ύψωµα, χωρίς να µετακινήσει τον οικισµό από τη θέση του. 

Το φρούριο αυτό942, γνωστό ως του Αγίου ∆ονάτου, ταυτίζεται µε το ελληνιστικό 

κάστρο που διατηρείται στον λόφο πάνω από την Παραµυθιά, όπου όµως οι 

παλαιοχριστιανικών χρόνων επισκευές δεν είναι εύκολο να διακριθούν από 

αυτές των µεταγενέστερων περιόδων. Κατά µία άποψη η πόλη πιθανότατα 

επιβίωσε, µε το όνοµα Άγιος ∆ονάτος (Αι ∆ονάτ) στη θέση της Παραµυθιάς. 

Θεωρούµε ωστόσο πολύ πιθανό οι δύο πόλεις να συνυπήρχαν ανεξάρτητα για 

µεγάλο χρονικό διάστηµα, αφού και οι δύο διασώζουν µνηµεία της 

υστεροβυζαντινής εποχής. 

Πάντως έως και την υστεροβυζαντινή εποχή η Φωτική εξακολουθούσε να 

υπάρχει στην ίδια θέση, όπως συνάγεται από τα ερείπια ναών αυτής της 

εποχής, που υπάρχουν στο χώρο. Από τους υστεροβυζαντινούς χρόνους και 

µετά, τα ίχνη της χάνονται από τις πηγές δεν αποκλείεται όµως να µεταφέρθηκε 

στο γειτονικό κάστρο και στη συνέχεια στην πόλη της Παραµυθιάς. 

Τα περισσότερα ορατά σήµερα µνηµεία ανήκουν στη βυζαντινή φάση της 

πόλης. Ο µικρών διαστάσεων ναός της Παναγίας Λαµποβήθρας (πιν.40ε) έχει 

κτιστεί στη θέση παλαιοχριστιανικής βασιλικής, λείψανα των ψηφιδωτών 

δαπέδων (πιν.40στ) της οποίας βρέθηκαν πρόσφατα κατά τη διάρκεια 

ανασκαφής943. Πολλά αρχιτεκτονικά ανάγλυφα µέλη της (κιονόκρανα, τµήµατα 

άµβωνα και επιστυλίων)944 έχουν επίσης ενσωµατωθεί στις τοιχοποιίες του 

µικρού ναού, αρκετά από τα οποία εξετάζονται στον κατάλογο που ακολουθεί. 

                                        
940 Ενδεχοµένως η πόλη να είχε συρρικνωθεί µετά τις βαρβαρικές επιδροµές. Επιπλέον η Βελλά 

(για την οποία λιγοστά στοιχεία έχουµε για την εποχή αυτή) να είχε αρκετό πληθυσµό ώστε να 

µπορεί να γίνει επισκοπική έδρα. 

941 Προκόπιος, Περί κτισµάτων, IV, 1.37-39.  

942 ∆άκαρης 1972, σ.202. Wozniak 1984, σ.74. 

943 Παπαδοπούλου 2008, σ.9κ.ε. 

944 Α∆ 47(1992), Χρονικά, σ.317κ.ε. (Β.Παπαδοπούλου). Μερικά από τα ανάγλυφα αυτά 

αναφέρονται στον κατάλογο που ακολουθεί. 
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Μεταξύ των µελών που καταγράφηκαν συγκαταλέγονται λίθινοι αµφικίονες και 

επιθήµατα αµφικιόνων µε χαρακτηριστικό ανάγλυφο διάκοσµο. 

Η ανεύρεση αρκετών θραυσµάτων λατινικών επιγραφών από το χώρο γύρω από 

το µνηµείο µας οδηγεί στη σκέψη ότι εδώ θα πρέπει να αναζητηθεί το κέντρο 

της ρωµαϊκής Φωτικής. 

Την παλαιοχριστιανική επίσης εποχή χρονολογείται και η τρίκλιτη 

βασιλική ερείπια της οποίας σώζονται στη θέση Παλιοκκλήσι και είναι επίσης 

γνωστή ως Αγία Παρασκευή (πιν.40δ). Τµήµα κορινθιακού κιονοκράνου, που 

βρέθηκε παλαιότερα, πιθανότατα προέρχονται από τις κιονοστοιχίες της 

βασιλικής. Κατά µια ανεπιβεβαίωτη πληροφορία οι κίονες που είναι 

ενσωµατωµένοι στο ρεβάκ του τζαµιού του Ασλάν πασά στα Ιωάννινα 

προέρχονται από τη βασιλική στη θέση Παλιοκκλήσι945. 

Ο ερειπωµένος µεσοβυζαντινός ναός της Αγίας Φωτεινής, στη θέση 

Βαλσαµάρι, πιθανότατα είναι κτισµένος στη θέση κτιρίου ρωµαϊκών χρόνων. 

Θεωρούµε πολύ πιθανό ότι το ίδιο ισχύει και για τον ερειπωµένο ναίσκο του 

Αγίου Αθανασίου, όπου έχουν βρεθεί λιγοστά αρχιτεκτονικά µέλη, καθώς και 

τµήµα µεγαλογράµµατης ελληνικής επιγραφής946. Νότια του νεότερου ναού του 

Αγίου Βασιλείου (οικ.Πάσχου) έχουν βρεθεί αρχιτεκτονικά µέλη947. 

Στη θέση Εβραϊκά948, βόρεια του χειµαροπόταµου Λίβερι σώζονται τα 

οικοδοµικά λείψανα κτιρίου (πιν.40ε), για τη χρήση του οποίου δεν υπάρχουν 

στοιχεία. Η αποσπασµατική έρευνα που έγινε πριν µερικά χρόνια έδειξε ότι 

πρόκειται για κτίριο που διατηρεί ένα µεγάλο µέρος της πλίνθινης τοιχοποιίας 

του (πιθανότατα πρόκειται για την πρόσοψή του), αφού σώζεται σε αρκετό ύψος 

επιχωµένο. Υπάρχουν πληροφορίες ότι κοντά σ’αυτό υπάρχει και ένα δεύτερο 

κτίριο, τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα του οποίου ήταν µέχρι πρόσφατα ορατά, 

σήµερα όµως δεν διακρίνονται. Χαρακτηριστική πάντως είναι η επωνυµία του 

κτιρίου Εβραϊκά που πιθανότατα υποδηλώνει την ύπαρξη εβραϊκής κοινότητας 

στη Φωτική. 

Τέλος στη θέση Μητρόπολη έχουν βρεθεί αρχιτεκτονικά κατάλοιπα 

(σήµερα καλύπτονται από πυκνή βλάστηση), λείψανα ψηφιδωτού δαπέδου και 

                                        
945 Μουσελίµης 1994, σ.42-43. Ο Μουσελίµης αναφέρει ότι µεταφέρθηκαν το 1712, χωρίς 

ωστόσο να κάνει λόγο από πού αντλεί την πληροφορία αυτή. 

946 Φωτογραφία αρχείου 8ης ΕΒΑ. 

947 Φωτογραφία αρχείου 8ης ΕΒΑ. 

948 Αραβαντινός 1856, σ.2, ο οποίος το ερµηνεύει ως ευροιακά και τοποθετεί εδώ την πόλη 

Εύροια. 
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βάση αµφικιονίσκου. Τέλος αρκετοί τάφοι, νοµίσµατα, αρχιτεκτονικά µέλη κ.ά. 

έχουν βρεθεί κατά καιρούς κατά τη διάρκεια εργασιών και σε άλλες θέσεις της 

Φωτικής949. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η ανεύρεση ενός κεραµικού κλιβάνου και 

η πιθανολογούµενη παραγωγή κεραµικών προϊόντων που καλύπτουν τις 

ανάγκες της παλαιοχριστιανικής πόλης. Επιπλέον δηλώνει την ενασχόληση και 

τις εµπορικές ενδεχοµένως επαφές των κατοίκων της Φωτικής. 

• Χρυσαυγή ή Χαραυγή (Βέλιανη) 

Η αρχαία οχύρωση που βρίσκεται στο λόφο που υψώνεται πάνω από τον 

σύγχρονο οικισµό ταυτίζεται µε την αρχαία πόλη της Ελέας, πρωτεύουσα του 

φύλου των Ελεατών, πολιτικό κέντρο της Ελεάτιδος και της Θεσπρωτίας950. 

Πρόκειται για εξαιρετικά καίρια θέση, στους πρόποδες των βουνών της 

Παραµυθιάς, δυσπρόσιτη και οχυρή µε πλήρη εποπτεία στην πεδιάδα, που 

αρδευόταν από τα νερά του Κωκυτού. Ανασκαφικές έρευνες έχουν φέρει στο 

φως σηµαντικά ευρήµατα, µεταξύ των οποίων και λιγοστές επιγραφές και 

νοµίσµατα ρωµαϊκής περιόδου, πιθανότατα του 4ου αι.  

Στο πεδινό τµήµα της περιοχής στη θέση Χάλασµα ή Χαλάσµατα ή 

αεροδρόµιο αποκαλύφθηκαν ερείπια τρίκλιτης βασιλικής (πιν.41α,β) µε 

αδιαίρετο εγκάρσιο κλίτος951, διαστάσεων 23χ14,5µ., η χρονολόγηση της 

οποίας τοποθετείται στο β΄ µισό του 6ου αιώνα. Το µνηµείο είναι γνωστό στη 

βιβλιογραφία ως βασιλική της Παραµυθιάς, από την οποία όµως απέχει 

αρκετά. Το ιερό παρουσιάζει τη διαµόρφωση τρικόγχου. Έφερε δύο 

πεσσοστοιχίες µε τέσσερις πεσσούς έκαστη και ψηλό στηλοβάτη. Σε σηµείο του 

κεντρικού κλίτους βρέθηκε η βάση κυκλικού άµβωνα, µε κλίµακες ανατολικά 

και δυτικά. Ο νάρθηκας κατέληγε βόρεια και νότια σε δύο ορθογώνιους 

περίπου χώρους που έφεραν αρκετά θυραία ανοίγµατα. Λείψανα τοιχοποιιών 

υποδηλώνουν την ύπαρξη αιθρίου ή άλλων προσκτισµάτων, που δεν έχουν 

ακόµη ανασκαφεί. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ελληνικές επιγραφές 

που αναφέρονται στον αυτοκράτορα(;) ∆ιοκλητιανό και τον συνάρχοντα 

Μαξιµιανό και οι οποίες προέρχονται από εδώ952. 

                                        
949 Αρκετοί τάφοι, νοµίσµατα και άλλα ευρήµατα ρωµαϊκών χρόνων έχουν βρεθεί κατά τη 

διάρκεια εργασιών, ενδεικτικά βλ. Α∆ 32(1977), Β1, Χρονικά, σ.182. 

950 Ρήγινος, Λάζαρη 2007. 

951 Σωτηρίου 1929, σ.204-205, εικ.36. Α∆ 47(1992), Β1, Χρονικά, σ.349. Βαραλής 2001, σ.412. 

952 Ευαγγελίδης 1930, σ.63. Hammond 1967, σ.736, αρ.15 και 738 αρ.23. ∆άκαρης 1972, 

σ.201. 
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Είναι άγνωστη η σχέση της βασιλικής µε την αρχαία οχυρωµένη πόλη της 

Ελέας ή την επίσης γειτονική Παραµυθιά, οπωσδήποτε πάντως ένα µνηµείο της 

τάξης αυτής σχετίζεται µε κάποιον οικισµό, ο οποίος δεν έχει ακόµη εντοπιστεί. 

Θεωρούµε πολύ πιθανό ότι την εποχή που εξετάζουµε οι κάτοικοι της Ελέας να 

µετακινήθηκαν στο έφορο πεδινό τµήµα της περιοχής, όπου και η βασιλική, η 

οποία σήµερα φαίνεται να είναι αποµονωµένη.  

 

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ 

ΚΕΡΚΥΡΑ 

Η σηµαντική γεωγραφική της θέση αποτέλεσε τον κυριότερο παράγοντα 

της µεγάλης ανάπτυξης που γνώρισε ήδη από την αρχαιότητα και η οποία 

βασιζόταν κυρίως στις άρρηκτα συνδεδεµένες µε τη θάλασσα εµπορικές 

συναλλαγές. Κέντρο του νησιού υπήρξε η οµώνυµη πόλη που αναπτύχθηκε στη 

χερσόνησο του Κανονιού και η οποία γνώρισε τη µεγαλύτερη ακµή της στο α΄ 

µισό του 5ου π.Χ. αιώνα. Στην ανάπτυξη της πόλης συνέβαλαν τα µέγιστα τα 

δύο λιµάνια της953, ο Υλλαϊκός λιµήν954 και το µετέπειτα γνωστό ως λιµάνι του 

Αλκινόου955, στην ανατολική πλευρά της χερσονήσου.  

Στην πόλη τρεις βασιλικές έχουν ανασκαφεί: η µια στο κέντρο της 

ρωµαϊκής πόλης, η δεύτερη κοντά στο λιµάνι του Αλκινόου και η τρίτη κοντά 

στο δυτικό λιµάνι. Λείψανα µιας άλλης βασιλικής βρέθηκαν παλαιότερα στη 

θέση Αγία Γουργή σε µικρή απόσταση από την πόλη. 

Εκτός της Κέρκυρας-Παλαιόπολης την εποχή που εξετάζουµε σηµαντικός 

οικισµός στο νησί ήταν η Κασσώπη στο βόρειο τµήµα του.  

Οικοδοµικά και άλλα ευρήµατα βεβαιώνουν την ύπαρξη οικισµών στην 

Καµάρα Μέσης, στην Πετρετή Λευκίµµης, στον Αφιώνα και στις Μπενίτσες, αν 

και οι θέρµες που βρέθηκαν εκεί πιθανολογείται ότι ανήκουν σε έπαυλη. 

• Αγγελόκαστρο 

                                        
953 Κ.Κάντα, Ένας νεώσικος τµήµα των νεωρίων του Υλλαικού λιµανιού της αρχαίας Κέρκυρας, 

Τρόπις VI, Αθήνα 2001, σ.273κ.ε. 

954 Βρισκόταν στη δυτική πλευρά της χερσονήσου του Κανονιού. Το λιµάνι υποβαθµίστηκε λόγω 

των προσχώσεων. Σήµερα το χώρο του λιµανιού καλύπτει η λιµνοθάλασσα του Χαλικιόπουλου, 

ενώ σε τµήµα της τη δεκαετία 1950-60 έγιναν οι εγκαταστάσεις του σύγχρονου αεροδροµίου της 

Κέρκυρας. 

955 Πρόκειται για τον έναντι της Ηπείρου λιµήν που αναφέρει ο Θουκυδίδης, που βρισκόταν στον 

όρµο της Γαρίτσας. 
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∆ύο µαρµάρινα θωράκια (πιν.41γ,δ) επαναχρησιµοποιηµένα σε ναίσκους 

του κάστρου, πιθανολογείται ότι προέρχονται από τη βασιλική της 

Παλαιόπολης956. 

• Άγιος Ιωάννης 

Στο αρχοντικό Θεοτόκη-Ανδρουτσέλη εντοπίστηκε παλαιότερα κορινθιακό 

κιονόκρανο του τύπου VΙΙ957 (πιν.60γ). Το κιονόκρανο, που χρονολογείται στο 

α΄ µισό του 6ου αιώνα, είναι άγνωστο από πού προέρχεται, αφού µέχρι σήµερα 

δεν έχουν εντοπιστεί µνηµεία της περιόδου αυτής στην περιοχή. 

• Αφιώνας 

Στο βορειοδυτικό τµήµα του νησιού, στη χερσόνησο του Αφιώνα, 

ανασκάφηκαν στις αρχές του προηγούµενου αιώνα οικοδοµικά λείψανα και 

τάφοι µε σηµαντικά ευρήµατα (χάλκινα κοσµήµατα), που ανήκαν σε ένα µικρό 

οικισµό. Από την ανεύρεση κιονοκράνων958, πιθανότατα κιονίσκων τέµπλου, µε 

χαρακτηριστικές άκανθες τύπου «µάσκα», τυπική διακόσµηση του τέλους 5ου-

αρχών 6ου αιώνα.. 

• Γαρδίκι 

Το κάστρο του χρονολογήθηκε στη βυζαντινή εποχή959. Ωστόσο η 

τοιχοδοµία του και οι οµοιότητες που παρουσιάζει µε αυτή του κάστρου στη 

νησίδα Κάλαµος, µας οδηγούν σε µια πρωιµότερη χρονολόγηση την 

υστερορωµαϊκή περίοδο πιθανολογείται η ύπαρξη ναού. 

• Καµάρα Μέσης 

Στην Καµάρα Μέσης εικάζεται η ύπαρξη παλαιοχριστιανικής βασιλικής του 

ύστερου 6ου αιώνα κοντά στους ναούς του Ταξιάρχη Μιχαήλ και του Αγίου 

Βλασίου. Έχουν εντοπιστεί αρχιτεκτονικά µέλη (αµφικιονίσκοι, πεσσίσκοι, 

αµφίγλυφα θωράκια960), εντοιχισµένα σε δεύτερη χρήση στους ναούς που 

προαναφέραµε ή διάσπαρτα στη µεταξύ τους περιοχή961.  

 

                                        
956 Α∆ 23(1968), Β2, Χρονικά, σ. 315 κ.ε (Π.Καλλιγάς) και Pallas 1977, σ.146. 

957 A∆ 35(1980), B1, Χρονικά, σ. 347. Η ύπαρξη του µπορεί να ερµηνευθεί µε την υπόθεση της 

ύπαρξης ενός σηµαντικού µνηµείου στην γύρω περιοχή, δεδοµένου ότι τα γνωστά 

παλαιοχριστιανικά µνηµεία στο νησί δεν έφεραν κιονόκρανα ίδιου τύπου. 

958 Bulle 1934, σ.216, 229-230, εικ.32, 33 α-β.  

959 Α∆ 23(1968), Χρονικά, σ.318. 

960 Για τα αµφίγλυφα θωράκια  γίνεται λόγος στον κατάλογό µας (αριθ.99, σ.464κ.ε.). 

961 Α∆ 22(1967), Β2, Χρονικά, σ. 373-374, πιν. 278 (Π.Βοκοτόπουλος). Επίσης Α∆ 23(1968), 

Β2, Χρονικά, σ.315-317 (Π.Καλλιγάς), Pallas 1977, σ.143-145, Soustal, Koder 1981, λήµµα 

Kamara, σ.170. 
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• Κασσιώπη 

Βρίσκεται στη βόρειοανατολική ακτή της Κέρκυρας και αναφέρεται σε 

«οδοιπορικά» (Itineraria) της εποχής. Λόγω της θέσης του λιµανιού της962 

πρέπει να γνώρισε µεγάλη ανάπτυξη ιδιαίτερα κατά τη ρωµαϊκή, αλλά και την 

υστερορωµαϊκή περίοδο. Η Κασσιώπη αναφέρεται από πολλούς ρωµαίους 

συγγραφείς. Εδώ παρέµεινε για κάποιο διάστηµα ο Κικέρων, ενώ τον 1ο αιώνα 

την επισκέφθηκε και ο αυτοκράτορας Νέρων.  

Ανασκαφές στον οικισµό έχουν φέρει στο φως οικοδοµικά λείψανα και 

τάφους των περιόδων αυτών963. Στην κορυφή του βραχώδους λόφου, που 

υψώνεται πάνω από τον οικισµό υπάρχει οχύρωση, σχήµατος κανονικού 

τετραπλεύρου, που διατηρείται σε σχετικά καλή κατάσταση964. Σύµφωνα µε 

αξιόπιστες πηγές των αρχών του 7ου αι. στο κάστρο αυτό υπήρχε ναός, 

αφιερωµένος στον άγιο Ιωάννη965, όπου για ένα διάστηµα είχε µεταφερθεί από 

τους πρόσφυγες, κατοίκους της Εύροιας το σκήνωµα του αγίου ∆ονάτου. Οι 

κάτοικοι της Εύροιας κατέφυγαν εκεί προκειµένου να προστατευτούν από τις 

βαρβαρικές επιδροµές966. 

Γνωστές από επιστολές του πάπα Γρηγορίου Α΄ είναι η διένεξη του 

επισκόπου της Κέρκυρας µε τον επίσκοπο Εύροιας για το σκήνωµα του αγίου 

∆ονάτου.  

Στον σηµερινό οικισµό, κοντά στο λιµάνι, υπάρχει ο ναός της Παναγίας. 

Η µεγάλη βαθµιδωτή αψίδα του ναού πιθανότατα ανήκε σε έναν προγενέστερο 

παλαιοχριστιανικό ναό, που υπήρχε στην ίδια θέση, ο οποίος ήταν τρίκλιτος 

και έφερε τοξοστοιχίες, υποβασταζόµενες σε πεσσούς967. Αν η άποψη αυτή είναι 

σωστή τότε ο παλαιοχριστιανικός οικισµός της Κασσιώπης καταλάµβανε και 

µέρος του λιµανιού, γύρω από τη βασιλική. 

                                        
962 Αναληµατικός τοίχος που βρέθηκε στο λιµάνι, πιθανολογείται από τον ανασκαφές ότι ανήκε 

σε αποβάθρα, που ήταν σε χρήση έως τον 5ο αιώνα, βλ. BCH 120(1996), σ.1182. 

963 Kourkoumelis-Rodostamos 1988, σ. 37-38. Επίσης βλ. ∆.Ζερνιώτη, Ταφικό συγκρότηµα από 

τη ρωµαϊκή πόλη της Κασσιόπης, Κερµάτια Φιλίας, Αθήνα 2009, τοµ.Β, σ.279κ.ε. 

964 Φέρει 19 ορθογώνιους και ηµικυκλικούς πύργους. Τέσσερις µεγάλοι ορθογώνιοι πύργοι 

ενισχύουν τις αντίστοιχες γωνίες του κάστρου. Ορθογώνιοι πύργοι πλαισιώνουν την είσοδο της 

οχύρωσης. 

965 Χρυσός 1981, σ.74 κ.ε. και Χρυσός 1997, σ.156. 

966 Πάντως για να καταφύγουν οι κάτοικοι της Εύροιας στην παραθαλάσσια πόλη της Κασσιώπης 

εικάζεται ότι το Κάστρο της ήταν ισχυρό ή ότι αυτή ήταν µακριά από την πορεία των εισβολέων.  

967 Πιθανολογείται ότι ο ναός αυτός κτίστηκε στη θέση αρχαίου ναού, που ήταν αφιερωµένος στον 

∆ία Κάσσιο. 
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Στη θέση Κάµπος, ανασκάφτηκε το ανατολικό τµήµα µονόκλιτης 

βασιλικής που κτίστηκε στη θέση παλαιότερου κτιρίου, που χρονολογήθηκε 

στον 6ο-7ο αιώνα και κατά την ανασκαφέα καταστράφηκε από πυρκαγιά968.  

• Κέρκυρα 

Η πόλη της Κέρκυρας πιθανότατα είχε το καθεστώς πόλεως, αν και στον 

Συνέκδηµο αναφέρεται ως «Κέρκυρα νῆσος»969. Λεηλατήθηκε από τους 

Οστρογότθους του Τοτίλα, το 551970. Κατά τους µεταγενέστερους αιώνες 

επιβίωσε και διατήρησε την ακµή της971. Υπήρξε έδρα επισκόπου. Πρώτος 

επίσκοπος αναφέρεται ο Αλητόδωρος, που έλαβε µέρος στην Α΄ Οικουµενική 

Σύνοδο. Γνωστός είναι επίσης ο επίσκοπος Ιοβιανός, λόγω των επιγραφών στην 

οµώνυµη βασιλική και ο Σωτήριχος που έλαβε µέρος στην ∆΄ Οικουµενικής 

Συνόδου στη Χακληδόνα το 451. 

Στην Παλαιόπολη, όπου βρισκόταν το κέντρο και της αρχαίας πόλης 

(εκτείνονταν µεταξύ του κόλπου της Γαρίτσας και της λιµνοθάλασσας του 

Χαλικιόπουλου) και στα ερείπια του ρωµαϊκού ωδείου και άλλων αρχαίων 

οικοδοµηµάτων, ανασκάφτηκαν τα ερείπια µεγάλης πεντάκλιτης Βασιλικής 

(πιν.41ε,στ) , που χρονολογήθηκε στον 5ο αιώνα972.  

Ο ναός υπέστη µερική καταστροφή και δέχθηκε µεταγενέστερες 

επισκευές τον 6ο αιώνα, εποχή κατά την οποία έγιναν και τα ψηφιδωτά της, 

επιγραφή στα οποία αναφέρουν τον ψηφοθέτη Ελπίδιο (πιν.42α-γ). Είχε 

εγκάρσιο κλίτος, διπλό νάρθηκα, αίθριο και διακονικό, καθώς και τοξοστοιχίες 

που στηρίζονταν σε πεσσούς. Βρέθηκαν επίσης µερικά τµήµατα ιωνικών 

κιονοκράνων973 και θωράκια διαφόρων τύπων, για µερικά από τα οποία γίνεται 

                                        
968 Α∆ 42(1987), Β1, Χρονικά, σ.345-346, σχ.6. (Λ.Μεταλληνού) 

969 Soustal, Koder 1981, λήµµα Kerkyra, σ.178-181. Χρυσός 1981, σ.13. Χρυσός 1997, σ.156.  

970 Χρυσός 1981, σ.65, 67. Ο Προκόπιος δεν αναφέρει την εκπόρθηση και τη λεηλασία του 

νησιού, αλλά µόνο τις ξαφνικές επιδροµές που έκαναν οι Οστρογότθοι. 

971 Χρυσός 1997, σ.156. 

972 Για τη βασιλική βλ. Σωτηρίου 1929, σ.187-188. Ξυγγόπουλος, Παπαδηµητρίου 1936, σ.99-

110. Παπαδηµητρίου 1939, σ.92-99. Παπαδηµητρίου 1942-1944, σ.39-48, εικ.1-5, παρένθ. 

πιν.1. Καλλιπολίτης 1955, σ.187-188, εικ.1, πιν. 64-65α. Καλλιπολίτης 1956, σ.162-163, εικ.1, 

πιν.27α. Καλλιπολίτης 1957, σ.81-82, εικ.1, πιν.27α. Α∆ 23(1968), Β2 Χρονικά, σ.316 

(Καλλιγάς). Α∆ 24(1969), Β1 Χρονικά, σ.262-264, σχεδ.3-6, πιν.263ε (Π.Καλλιγάς). Pallas 1977, 

σ.142. Πελεκανίδης, Ατζακά 1988, σ.95-97. Soustal, Koder 1981, σ.180. Έργο ΥΠΠΟ 2(1998), 

σ.196. Έργο ΥΠΠΟ 3(1999), σ.219. Ο ναός κατά τη βυζαντινή εποχή συρρικνώθηκε σε µονόκλιτη 

βασιλική που δέχθηκε πολλές επεµβάσεις. Ήδη από τον 15ο αι. αποτέλεσε καθολικό σηµαντικής 

µονής που βοµβαρδίστηκε κατά τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο. 

973 Καλλιπολίτης 1955, σ.188. 
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λόγος στον κατάλογο που ακολουθεί. Στην αψίδα του ιερού υπήρχε ιωνικό 

κιονόκρανο µε επίθηµα διακοσµηµένο µε φύλλα καλάµου974. 

Σύµφωνα µε επιγραφή που σώζεται στο επιστύλιο του τριβήλου του ναού 

(πιν.41ε) πρόκειται για κτίσµα του επισκόπου Ιοβιανού, το όνοµα του οποίου 

δεν είναι γνωστό από άλλες πηγές και ο οποίος τοποθετείται χρονικά στις αρχές 

του 5ου αιώνα. Η βασιλική αυτή ταυτίστηκε παλαιότερα µε τη Μεγάλη 

Εκκλησία, που αναφέρεται στις «Πράξεις των Αγίων»975. 

Ανασκαφές σε οικόπεδα της περιοχής της Παλαιόπολης976 και του 

Ανεµόµυλου, έχουν φέρει στο φως ευρήµατα που χρονολογούνται έως και τον 

4ο αιώνα. Κοντά στη βασιλική έχει ανασκαφεί συγκρότηµα ρωµαϊκών θερµών, 

του 1ου ή των αρχών του 2ου αιώνα (πιν.43α). Αποτελούνταν από δέκα 

τουλάχιστον αίθουσες, µερικές από τις οποίες έφεραν υπόκαυστα, άλλες 

ψηφιδωτά δάπεδα, µεταξύ των οποίων µια αίθουσα µε κεφαλή Ωκεανού. Το 

λουτρό φαίνεται ότι λειτούργησε έως και τον 5ο αιώνα977. Κατ΄άλλους 

πιθανολογείται ότι καταστράφηκε από τον σεισµό του 551978.  

Σύµφωνα µε τις πηγές στη θέση του βυζαντινού ναού Αγίων Ιάσωνος 

και Σωσιπάτρου, υπήρχε ναός που έκτισε ο άρχων Σεβαστιανός προς τιµή του 

αγίου Ανδρέα. Για το ναό αυτό χαρακτηριστικά είναι όσα αναφέρονται για τον 

άγιο Σωσίπατρο, ότι µετά το µαρτύριό του το λείψανό του «κατετέθη εν επισήµω 

τόπω εις το προσαρκτώο µέρος της πόλεως πλησίον του λιµένος979». Αναφέρεται 

επίσης ότι στην ίδια θέση και εκεί αργότερα ετάφη και ο άγιος Ιάσωνας. Ο Ι. 

Παπαδηµητρίου που πρώτος ασχολήθηκε µε το βυζαντινό ναό των Αγίων 

Ιάσωνος και Σωσιπάτρου διατύπωσε την άποψη ότι ο ναός του αγίου Ανδρέα θα 

                                        
974 Ξυγγόπουλος, Παπαδηµητρίου 1936, σ.99κ.ε. 

975 Γενικότερα βλ. Παπαδηµητρίου 1934-35, σ.39κ.ε. 

976 Ενδεικτικά βλ. Α∆ 50(1995), Χρονικά, Β2, σ.411κ.ε. ανασκαφή οικοπέδων Κατέχη και 

Κοκοτού, όπου µεταξύ άλλων βρέθηκε κεραµεική και νοµίσµατα από τον 4ο και µετά αιώνες. Στο 

Φιγαρέτο (οικ. Κρεµόνα) βρέθηκε ρωµαϊκό κτίριο µε ψηφιδωτό βλ. BCH 120(1996), σ.1181. 

977 ΠΑΕ 1961, σ.120κ.ε., όπου αναφέρεται ότι κατά την ανασκαφή βρέθηκαν 2 χρυσά 

νοµίσµατα. Επίσης ΠΑΕ 1964, σ.54κ.ε. Μετά τον 5ο αι. επισκευάζεται και ορισµένοι χώροι του 

λειτουργούν ως εργαστήρια, λόγω της πυκνής παρουσίας γυάλινων και χυτροειδών αγγείων, βλ. 

Α∆ 49(1994), χρονικά, Β1, σ.413κ.ε. και Α∆ 50(1995), Χρονικά Β2, σ.432 κ.ε. 

978 BCH 123 (1999), σ. 711. BCH 125 (2001), σ.872. 

979 Ο ναός των αγίων Ιάσωνος και Σωσιπάτρου και ενδεχοµένως η βασιλική(;) λείψανα της οποίας 

βρέθηκαν κατά την ανασκαφή, βρισκόταν αρχικά πιο κοντά στη θάλασσα και στο λεγόµενο 

λιµάνι του Αλκινόου απ’ότι βρίσκεται σήµερα, αφού η ακτογραµµή ήταν διαφορετική. Ο 

σηµερινός κόλπος της Γαρίτσας έχει δεχθεί πολλές µεταβολές από επιχώσεις, βλ. Γ.∆οντάς, ΠΑΕ 

1965, σ.66κ.ε. 
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πρέπει να αναζητηθεί κάτω από τον βυζαντινό ναό, γεγονός που θεωρούµε πολύ 

πιθανό. Ανασκαφική έρευνα που έγινε στο δάπεδο του ναού (πιν.42δ) έφερε στο 

φως τµήµα ψηφιδωτού δαπέδου (πιν.42ε), οικοδοµικά λείψανα και τάφους980, 

από την αποσπασµατική µορφή των οποίων όµως δεν είναι δυνατή η διεξαγωγή 

σαφέστερων συµπερασµάτων. Πιθανότατα οι κίονες και τα κιονόκρανα (πιν.43δ) 

που φέρει ο βυζαντινός ναός προέρχονται από την προγενέστερη αυτή βασιλική, 

καθώς και το ποικίλο αρχιτεκτονικό υλικό που είδε ο Ι.Παπαδηµητρίου981 και 

αργότερα ο Γ.∆οντάς982 στο προαύλιο του ναού.  

Κοντά στα ερείπια του µεγάλου αρχαϊκού ναού της Αρτέµιδος κτίστηκε 

επίσης µια τρίκλιτη βασιλική, µε αρχαίο υλικό σε δεύτερη χρήση, το κεντρικό 

µέρος της οποίας αποτελεί σήµερα το καθολικό της µονής των Αγίων 

Θεοδώρων983 (πιν.43β,γ). Η αψίδα της είναι µεγάλων διαστάσεων, βαθµιδωτή, 

µε τρίλοβο παράθυρο που διατηρεί και σήµερα κατά χώραν τους 

διαχωριστικούς αµφικιονίσκους, µε επιθήµατα που κοσµούνται µε ισοσκελείς 

σταυρούς εγγεγραµµένους σε κύκλους. Έφερε τρία κλίτη, που χωρίζονταν µε 

τοξοστοιχίες, (ορατές σήµερα στο εσωτερικό και το νότιο εξωτερικό κλίτος) κάθε 

µια από τις οποίες είχε τέσσερις πεσσούς984. Στη δυτική πλευρά λείψανα 

τοιχοποιίας πιθανότατα προέρχονται από το νάρθηκα. 

Σε ανασκαφή οικοπέδου της περιοχής των Αγίων Θεοδώρων, 

αποκαλύφθηκαν λείψανα ρωµαϊκού κτιρίου, µε κεραµική του 1ου  π.Χ.-3ου µ.Χ. 

αι. και νοµίσµατα κλασικών έως και χριστιανικών χρόνων985. Οικοδοµικά 

λείψανα της ίδιας περιόδου εντοπίστηκαν και σε ανασκαφή οικοπέδου στο 

Κανόνι986. 

Στη θέση Αγία Γουργή, νοτιοδυτικά της πόλης της Κέρκυρας κοντά στο 

Πέραµα, παλαιότερα εντοπίστηκαν επίσης λείψανα τρίκλιτης βασιλικής, στα 

ερείπια της οποίας κτίστηκε νεότερος ναΐσκος987. 

• Κορακιάνα 

                                        
980 Α∆ 55(2000), σ.647 (Α.Καραµάνου, Γ.Αυγερινού). 

981 Παπαδηµητρίου 1934-35, σ.39κ.ε. 

982 ∆οντάς ΠΑΕ 1965, σ.66κ.ε. Αναφέρει ότι σε δοκιµαστική ανασκαφή που έκανε ο 

Παπαδηµητρίου στο προαύλιο του ναού είχαν βρεθεί 3-4 σαρκοφάγοι ρωµαϊκών χρόνων(;).  

983 Α∆ 23(1968), Β2, Χρονικά, σ.316, σχ. 3 (Π.Καλλιγάς). Α∆ 25(1970), Β2, Χρονικά, σ.334-337, 

σχ.1-3, πιν.283-284 α (Π.Βοκοτόπουλος). Soustal, Koder 1981, σ.180.  

984 Pallas 1977, σ.143 

985 BCH 123(1999), σ.711-12. 

986 BCH 123(1999), σ.712. 

987 Α∆ 21(1966), Β2, Χρονικά, σ.325-26 (Γ.∆οντάς). 
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Ο οικισµός είναι γνωστός κυρίως για τα βυζαντινά µνηµεία του. Στο 

προαύλιο του ναού Αγίου Αθανασίου εντοπίσαµε µονολιθικό αρράβδωτο κίονα. 

• Λαγούδια. 

Ερηµική νησίδα απέναντι από τον Άγιο Γεώργιο Αργυράδων. Εντοπίστηκαν 

οικοδοµικά λείψανα και κεραµική που χρονολογήθηκε στον 6ο αιώνα988. 

• Μπενίτσες 

Παλαιότερα έχουν ανασκαφεί ρωµαϊκές θέρµες που υποδηλώνουν την 

ύπαρξη έπαυλης ή κάποιου οικισµού989. 

• Πετρετή Λευκίµµης 

Στην Πετρετή της Λευκίµµης της Κέρκυρας αναφέρονται ρωµαϊκά κτίρια 

που χρονολογούνται στον 3ο αι.990. Το ανατολικό τµήµα του σηµερινού 

ερειπωµένου ναού της Αγίας Παρασκευής στα Παλαιά Λουτρά φαίνεται πως 

ανήκει σε παλαιότερη, πιθανόν παλαιοχριστιανική φάση (πιθανολογείται 

ύπαρξη βασιλικής)991. Βρέθηκαν αρχιτεκτονικά µέλη και λείψανα τοίχων, ενώ 

στα ανατολικά του ναού εντοπίστηκε κυκλική δεξαµενή, πιθανόν ρωµαϊκών 

χρόνων992. 

• Πυργί  

∆υτικά του οικισµού, όπου ο ναός του Αγίου Μερκουρίου βρέθηκε τεµάχιο 

πώρινου θωρακίου993. 

 

Παξοί 

Το νησί θεωρείται ότι κατά την αρχαιότητα ήταν άνυδρο και πιθανότατα 

ακατοίκητο. Ωστόσο η ανεύρεση αρχαίων οικοδοµικών λειψάνων αποδεικνύει το 

αντίθετο. Κατά τον Ε.Χρυσό η ύπαρξη δύο βασιλικών στη θέση Οζιά συνδέεται 

µε οικισµό, που δηµιουργήθηκε στα τέλη του 6ου –αρχές 7ου αιώνα από 

πρόσφυγες, από την απέναντι ηπειρωτική ακτή, που εγκαταστάθηκαν εδώ 

προκειµένου να αποφύγουν βαρβαρικές επιδροµές994. Η άποψη αυτή βασίζεται 

κυρίως στην ανάγνωση επιγραφής ενός µολυβδόβουλου που αναφέρει το 

                                        
988 Α∆ 23 (1968), Β2, Χρονικά, σ. 317κ.ε. (Π.Καλλιγάς). 

989 Kourkoumelis-Rodostamos 1988, σ.38. 

990 Kourkoumelis-Rodostamos 1988, σ.38. 

991 Α∆ 23(1968), Χρονικά, σ.317. Pallas 1977, σ.146-147.  

992 Α∆ 23(1968), Β2, Χρονικά, σ. 315 κ.ε. (Π.Καλλιγάς) 

993 Α∆ 23(1968), Β2, Χρονικά, σ. 316 κ.ε. (Π.Καλλιγάς) 

994 Χρυσός 1997, σ.183.  
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τοπωνύµιο Οξέας, και το όνοµα του Λέοντα σπαθαρίου και πρωτονοτάριου 

Νικοπόλεως995. 

Στο νησί ωστόσο έχουν εντοπιστεί και άλλες βασιλικές κυρίως στο Γάιο, 

αλλά και στις γειτονικές νησίδες της Παναγίας και του Αγίου Νικολάου. Αν 

πράγµατι οι χρονολογήσεις των µνηµείων είναι σωστές, τότε πιθανότατα έχουµε 

περισσότερους από έναν οικισµούς στους Παξούς την εποχή αυτή. 

• Γάϊος 

Στο ναό των Αγίων Αποστόλων η παράδοση αναφέρει ότι είναι 

ενταφιασµένος ο άγιος Γάιος, που διέδωσε τον χριστιανισµό στο νησί. 

Πιθανότατα παλαιοχριστιανική φάση υποκρύπτεται στο ναό των Αγ. 

Αναργύρων, ο οποίος είναι µονόχωρος µε µεγάλη ηµικυκλική βαθµιδωτή 

αψίδα, πιθανότατα από την αρχική φάση (πιν.44α). Σε ορισµένα µέρη των 

πλάγιων επιφανειών του ναού προεξέχουν λίθοι, ενώ κάτω από το παχύ στρώµα 

ασβέστη διακρίνονται αµυδρά εντοιχισµένα αρχιτεκτονικά µέλη, γεγονός που 

ενισχύει την άποψη να πρόκειται για ναό παλαιότερο τρίκλιτο ναό, που υπέστη 

σε µεταγενέστερη εποχή βράχυνση των διαστάσεών του996.    

• Κούντουρα 

Μικρή ανασκαφική έρευνα έφερε στο φως ηµιφόλλι του Ιουστίνου Β΄ και 

οξυπύθµενους αµφορείς997. 

• Οζιά 

Στο νότιο τµήµα του νησιού, τη θέση Οζιά, εντοπίζονται δύο τρίκλιτες 

παλαιοχριστιανικές βασιλικές. Η βασιλική της Αγίας Μαρίνας998 έχει 

νάρθηκα και ηµικυκλική, βαθµιδωτή αψίδα (πιν.44β), οικοδοµηµένη µε 

αδροµερώς λαξευµένους λίθους. Τα κλίτη χωρίζονται µε πεσσοστοιχίες. Ο 

ανατολικός τοίχος της βασιλικής σώζεται σχεδόν ολόκληρος, αντίθετα οι µακροί 

τοίχοι διατηρούνται σε µικρό ύψος, ενώ το δυτικό τµήµα του νάρθηκα έχει 

καταστραφεί. Πιθανότατα χρονολογείται στον 7ο-8ο αιώνα. 

                                        
995 N. Seibt, W.Seibt 1987, σ.327κ.ε. αριθ.14. 

996 Α∆ 29(1973-1974), Β3, Χρονικά, σ.651 (∆.Τριανταφυλλόπουλος). Α∆ 47(1992), Β1, Χρονικά, 

σ.325 (Β.Παπαδοπούλου) 

997 Α∆ 50(1995), Χρονικά, σ.448. 

998 Α∆ 22(1967), Β2, Χρονικά, σ.374-375 (Π.Βοκοτόπουλος). Α∆ 25(1970), Β2, Χρονικά, σ.342, 

σχεδ.4 (Π.Βοκοτόπουλος). Pallas 1977, σ.147-148. Soustal, Koder 1981, σ.228. Α∆ 44(1989), 

Β2, Χρονικά, σ.282, πιν.151β (Β.Παπαδοπούλου). 
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Η ερειπωµένη βασιλική του Αγίου Στεφάνου999 είναι επίσης τρίκλιτη, 

µε νάρθηκα και ηµικυκλική βαθµιδωτή αψίδα (σώζεται σε ύψος 2,70µ.) όπου 

ανοίγεται δίλοβο παράθυρο (πιν.44γ,δ). ∆ιακρίνονται επίσης θεµέλια 

συνθρόνου. Πιθανότατα χρονολογείται τον 7ο-8ο αιώνα. Το µόνο σωζόµενο 

γλυπτό, που βρέθηκε κοντά στη βόρεια τοξοστοιχία, είναι η απόληξη κιονίσκου, 

µε συµφυές κιονόκρανο1000.  

 

• Νησίδα Αγίου Νικολάου  

Πιθανολογείται ότι ο σηµερινός ναός του Αγίου Νικολάου στην οµώνυµη 

νησίδα είναι κτισµένος στη θέση παλαιοχριστιανικού ναού1001. Στο χώρο δεν 

έχουν γίνει ανασκαφές, η αψίδα όµως είναι βαθµιδωτή και µεγάλης χορδής.  

 

• Νησίδα Παναγιάς 

 Ο σηµερινός ναός Κοιµήσης της Θεοτόκου στην νησίδα της Παναγιάς 

πιθανότατα είναι κτισµένος στη θέση παλαιοχριστιανικού ναού, από τον οποίο 

διατηρείται η τρίλοβη διαµόρφωση του ιερού1002 (πιν.44ε). ∆υστυχώς η 

τοιχοδοµία του ναού δεν είναι εµφανής για περαιτέρω παρατηρήσεις. 

 

Λευκάδα 

Βρίσκεται απέναντι από τη βορειοδυτική ακτή της Ακαρνανίας, από την 

οποία χωρίζεται µε µια αβαθή λιµνοθάλασσα και ένα στενό τεχνητό πορθµό. 

∆ιοικητικά σήµερα η Λευκάδα αποτελεί µε τις γειτονικές νησίδες Μεγανήσι, 

Κάλαµο, Καστό, Σκορπιό, Σκορπίδι, Μαδουρή, Σπάρτη, Θηλιά, Πεταλού και 

Κύθρο τον οµώνυµο νοµό. 

Η σηµαντική θέση της και η ιδιόµορφη σύνδεσή της µε την απέναντι 

ηπειρωτική υπήρξε καθοριστικής σηµασίας για την εξέλιξη του νησιού1003. 

Ο Πλίνιος αναφέρει ότι κατά τον 1ο αιώνα το κανάλι, το στενό και ρηχό 

θαλάσσιο πέρασµα, που επέτρεπε στα πλοία να πλέουν ανάµεσα στο νησί και 

τις ακαρνανικές ακτές, είχε γεµίσει λάσπη και δεν λειτούργησε µέχρι τα µέσα 

                                        
999 Α∆ 22(1967), Β2, Χρονικά, σ.374κ.ε. (Π.Βοκοτόπουλος). Α∆ 25(1970), Β2, Χρονικά, σ.342, 

σχεδ.5-7 (Π.Βοκοτόπουλος). Pallas 1977, σ.148-149. Soustal-Koder 1981, σ.228. 

1000 Pallas 1977, σ.151, εικ.102. Ο διάκοσµός του είναι ανάλογος µε το διάκοσµο κιονίσκου από 

τη βασιλική στη νησίδα Κέφαλος στον Αµβρακικό. 

1001 Α∆ 22(1967), Β2, Χρονικά, σ.375 (Π.Βοκοτόπουλος). Pallas 1977, σ.149. 

1002Α∆ 22(1967), Β2, Χρονικά, σ.375 (Π.Βοκοτόπουλος). Α∆ 44(1989), σ.282 (Β.Παπαδοπούλου). 

1003 Ροντογιάννης 1988, σ.204 
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του 2ου αιώνα. H «διώρυκτος», η στενή δίοδος που αποτελούσε οργανωµένη 

θαλάσσια οδό από τον 6ο αι. π.Χ., ήταν σε χρήση (όχι όµως σε συνεχή βάση) 

και κατά τον 4ο αιώνα, αφού αναφέρεται στο «Itinerarium Antonini» και στην 

«Tabula Peutingeriana» ως σταθµός (που ονοµαζόταν «per diorycto») της κύριας 

θαλάσσιας οδού1004. Εκτός από τους αυτόχθονες στο νησί κατοίκησαν και 

Ρωµαίοι άποικοι1005. Υπάρχουν οι µαρτυρίες του Αθηναίου και του Κλαύδιου 

Αιλιανού, αλλά και του Πλίνιου, σχετικές µε προϊόντα και την αλιεία στο νησί.  

Η αρχαιολογική έρευνα στην περιοχή της αρχαίας πρωτεύουσας και 

άλλες θέσεις στο νησί έφερε στο φως ενδείξεις ότι κατοικούνταν µέχρι τον 4ο 

αιώνα, ανατρέποντας τη µαρτυρία του Στράβωνα περί εγκατάλειψης του νησιού 

µετά την ίδρυση της Νικόπολης. Επιβεβαιώνεται ότι εντός των τειχών της 

αρχαίας πόλης σε ορισµένες περιπτώσεις, υπήρχε συνεχής χρήση των ίδιων 

οικιστικών συνόλων, στο οργανωµένο πολεοδοµικό σύστηµα, έως τουλάχιστον 

και τον 1ο µ.Χ. αιώνα.  

Κατά τους ρωµαϊκούς χρόνους χρησιµοποιείται το βόρειο νεκροταφείο 

της πόλης (περιοχή Τσέχλιµπου) και έχουν ερευνηθεί τάφοι έως και τον 3ο 

αιώνα αλλά και µεταγενέστεροι, ο αριθµός τους όµως είναι σχετικά µικρός σε 

σχέση µε αυτούς των ελληνιστικών και κλασικών χρόνων1006. Φαίνεται ότι ο 

πληθυσµός σταδιακά µειώνεται και η κατοίκηση στην αρχαία πόλη περιορίζεται 

σε συγκεκριµένες περιοχές, ώσπου τελικά εγκαταλείφθηκε1007. 

         Ωστόσο η πόλη της Λευκάδας αναφέρεται στο Συνέκδηµο του Ιεροκλέους. 

Στο λιµάνι της αρχαίας πόλης, έχει βρεθεί άφθονη ρωµαϊκή και 

                                        
1004 Αξιώτη 1980, σ.197-205. 

1005 Εγκατάσταση Ρωµαίων αποίκων µαρτυρούν οι επιτύµβιες στήλες µε τα ρωµαϊκά ονόµατα, βλ. 

Ροντογιάννης 1988, σ.209-10. Ανιχνεύεται η ενασχόληση µε γεωργικές και κτηνοτροφικές 

δραστηριότητες, που συνεχίζεται, πιθανόν από εύπορους Ρωµαίους ιδιοκτήτες, ενώ η εµπορική 

δραστηριότητα µε ακτές της Ιταλίας και άλλων ρωµαϊκών κέντρων δε διακόπτεται. Σε σωστική 

ανασκαφική έρευνα στην περιοχή «Μεγάλη βρύση» της πόλης, ανάµεσα από τα τείχη και το 

βόρειο νεκροταφείο, εντοπίστηκε οικοδοµικό συγκρότηµα αγροικίας, που κατοικούνταν από τον 

1ο αι. π.Χ. µέχρι τουλάχιστον το τέλος του 2ου αι. µ.Χ. Ανασκαφική έρευνα κοντά στο βόρειο 

νεκροταφείο αποκάλυψε µεγάλο κτίριο (δύο οικοδοµικών φάσεων) που χαρακτηρίζεται ως 

ρωµαϊκή αγρέπαυλη (2ος αι.).  

1006 Pliakou 2001, σ.152. 

1007 Οι έρευνες των τελευταίων ετών έχουν δείξει και ότι πριν ακόµη εγκαταλειφθεί η πόλη εντός 

των τειχών και ήδη από τον 1ο αι. π.Χ., είχαν αρχίσει να εµφανίζονται ρωµαϊκές αγροικίες στην 

ύπαιθρο, κοντά στη θάλασσα.  
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υστερορωµαϊκή κεραµική, που σηµαίνει ότι ήταν σε χρήση µέχρι και τον 6ο 

αιώνα.1008. 

Στη θέση «Περιβόλια» και στο ναό της Αγίας Άννας υπάρχει εντοιχισµένο 

µαρµάρινο επίθηµα του 6ου αιώνα, που προέρχεται από κάποιο 

παλαιοχριστιανικό µνηµείο, το οποίο δεν έχει µέχρι σήµερα εντοπιστεί1009. Για 

το επίθηµα που παρουσιάζει οµοιότητες µε αυτά της Βασιλικής ∆, γίνεται λόγο 

στον κατάλογο που ακολουθεί1010. 

Στο βόρειο λόφο πάνω από την αρχαία πόλη της Λευκάδας έχει εντοπιστεί 

οχύρωση (ακρόπολη του Κούλµου) που παρουσιάζει δύο φάσεις, από τις οποίες 

µία χρονολογήθηκε στη ρωµαϊκή εποχή1011.  

• Βουρνικά 

Ανασκαφική έρευνα αρχαίου ναού που βρίσκεται κάτω από το ναό του 

Αγίου Ιωάννη Ροδάκη, έφερε στο φως ρωµαϊκά ευρήµατα. 

• Βασιλική 

Στην κοιλάδα της Βασιλικής βρέθηκε επιτύµβια πλάκα ρωµαϊκών χρόνων.  

• Κάβαλος 

Στο ναό του Παντοκράτορα έχουν εντοπιστεί αρχιτεκτονικά µέλη1012. 

• Νυδρί 

 Το Νυδρί, στην ανατολική πλευρά του νησιού, 15χλµ. νότια της αρχαίας 

πόλης, ήταν η δεύτερη σε πυκνότητα περιοχή, όπου υπάρχει βεβαιωµένη 

                                        
1008 Murray 1982, σ.243 κ.ε. και Pliakou 2001, σ.152κ.ε. 

1009 Κεφαλλωνίτου 2004, σ.165κ.ε. Κοντά στο επίθηµα είναι εντοιχισµένο και ένα ιωνικό 

κιονόκρανο, το οποίο η Κεφαλλωνίτου αναφέρει ως αρχαίο. ∆εν αποκλείεται ωστόσο, αν και η 

φωτογραφία που δηµοσιεύεται δεν είναι καλή, τα δύο αρχιτεκτονικά µέλη να είναι της ίδιας 

εποχής και να συνανήκαν στο ίδιο µη εντοπισµένο σήµερα µνηµείο.  

1010 Η ύπαρξη των αρχιτεκτονικών αυτών µελών µπορεί να ερµηνευθεί µε την υπόθεση της 

ύπαρξης ενός ή περισσοτέρων µνηµείων στην γύρω περιοχή, δεδοµένου ότι η φύση του υλικού 

(µάρµαρο) δυσκολεύει στη µεταφορά µεγάλων αποστάσεων. Αν η άποψη είναι σωστή τότε το 

επίθηµα που εντοπίστηκε στο ναό της Αγίας Άννας, η οµοιότητα του διακόσµου του οποίου µε 

αυτή των επιθηµάτων από τη Βασιλική ∆ στη Νικόπολη είναι χαρακτηριστική, πρέπει να 

προέρχεται από ένα ιδιαίτερα σηµαντικό µνηµείο στη Λευκάδα των αρχών του 6ου αιώνα. Το 

παραπάνω είναι αρκετά πιθανό αφού είχε το νοµικό καθεστώς της πόλης και η θέση του νησιού 

αρκετά σηµαντική και προσοδοφόρα σε όλες τις εποχές.  

1011 Για τα λείψανα της οχύρωσης στο λόφο του Κούλµου βλ. Ροντογιάννης 1980, τ.Α, σ.200 και 

262κ.ε. Σµύρης 2004, σ.165κ.ε. Τη βυζαντινή εποχή θεωρείται δεδοµένη η αποµάκρυνση των 

κατοίκων από τις ανατολικές ακτές και η διαµόρφωση άλλων οικιστικών κέντρων στα εσωτερικά 

οροπέδια του νησιού. Πορτελάνος 1998, ΙΙΙ, 1412-16. Veikou 2011, σ.448κ.ε. 

1012 Α∆ 55(2000), σ.618κ.ε.(Π.∆ηµητρακοπούλου) 
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κατοίκηση κατά τη ρωµαϊκή περίοδο, σύµφωνα και µε την παλαιότερη έρευνα 

του Dörpfeld1013. Στο Ν∆ τµήµα της κοιλάδας, στους πρόποδες του λόφου της 

Παλαιοκατούνας (όπου έχει εντοπιστεί οικισµός) έχει ανασκαφεί ρωµαϊκό 

κτίριο. Στη θέση Στενό έχουν βρεθεί οικοδοµικά λείψανα, που χρονολογήθηκαν 

τη ρωµαϊκή ή σε µεταγενέστερη περίοδο1014. Στην ίδια θέση (όπως και σε άλλες 

κοντινές) έχουν βρεθεί ρωµαϊκοί τάφοι, µε ρωµαϊκά νοµίσµατα και λυχνάρια 

του 4ου και 5ου αιώνα.  

Επίσης, κοντά στο νεότερο ναΐσκο της Αγίας Παρασκευής ανασκάφθηκε 

µονόκλιτη βασιλική, πιθανόν πάνω σε ρωµαϊκές επιχώσεις ιερού. Ο ναός 

σώζεται σε επίπεδο θεµελίων, που έχουν κατασκευαστεί από αρχαιότερες 

λιθοπλίνθους1015. Ο Πάλλας αναφέρει ότι παλαιότερα είχαν ανευρεθεί κίονες 

και κορινθιάζοντα κιονόκρανα1016. 

• Σπανοχώρι 

Αρχιτεκτονικά γλυπτά έχουν βρεθεί στο ναό Παναγίας Επισκοπής 

(κίονες, ιωνικό κιονόκρανο µε συµφυές επίθηµα (αριθ.42), το οποίο εξετάζουµε 

στον κατάλογό µας κ.ά.). Πιθανολογείται η ύπαρξη βασιλικής. Χαρακτηριστικό 

είναι το τοπωνύµιο Επισκοπή1017, αν και είναι δύσκολο να τεκµηριωθεί µε έστω 

και προσωρινή εγκατάσταση επισκόπου. 

• Χορτάτη. 

Σηµειώνονται ευρήµατα του 2ου αι.  στο µικρό υπαίθριο ιερό στον 

οικισµό1018. 

 

Μεγανήσι 

Στο νησί, και συγκεκριµένα στο ακρωτήριο Κεφάλι έχει βρεθεί ρωµαϊκή 

κεραµική. Στη θέση Παλιόλακος, κοντά στο Σπαρτοχώρι, ανασκάφηκε 

ρωµαϊκός κιβωτιόσχηµος τάφος1019. 

 

 

                                        
1013 W.Dörpfeld, Alt Ithaka, Ein Beitrag zur Homer-Frage, (1927), Osnabruck 1965, σ.160-61, 

168-170, εικ. 5. 

1014 Pliakou 2001, σ.155, όπου και η παλαιότερη βιβλιογραφία. 

1015 Soustal, Koder 1981, σ.216.  

1016 Pallas BCH 1960, τοµ.2, σ.722κ.ε. 

1017 ∆ηµητρακοπούλου 2006, σ.12-14 και 21. 

1018 Pliakou 2001, σ.157. 

1019 Pliakou 2001, σ.157, όπου και παλαιότερη βιβλιογραφία. 
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Κάλαµος 

Βρίσκεται µεταξύ Μεγανησίου και ακαρνανικής ακτής. Αναφέρεται από 

τους αρχαίους γεωγράφους ως Κάρνος1020. Κοντά στον οικισµό του Καλάµου 

βρέθηκαν ερείπια ρωµαϊκού κτιρίου1021. Στο νησί υπάρχει ο οικισµός 

Επισκοπή απέναντι ακριβώς από την περιοχή του Μύτικα Ακαρνανίας. Είναι 

άγνωστο αν η ονοµασία του οικισµού οφείλεται στο γεγονός ότι υπήρξε έδρα 

επισκόπου, έστω και προσωρινά, αφού δεν µαρτυρείται την εποχή καµιά 

επισκοπή για το τµήµα της Ακαρνανίας που εξετάζουµε. Βόρεια της Επισκοπής 

υπάρχει εντυπωσιακή οχύρωση1022 (πιν.45α,β), η οποία κατά την άποψή µας 

θα µπορούσε ανεπιφύλακτα να χρονολογηθεί την εποχή που εξετάζουµε1023, 

καθώς η τοιχοδοµία της οχύρωσης παρουσιάζει πολλές οµοιότητες µε αυτή των 

τειχών της Νικόπολης. Αποτελείται από τµήµατα λιθοδοµής που εναλλάσσονται 

µε τριπλές(;) σειρές από πλίνθους και φέρει κατά διαστήµατα πύργους. Το είδος 

αυτό της οχύρωσης µοιάζει περισσότερο µε τις αστικές οχυρώσεις (Νικόπολης 

κ.α.) που έχουν την ίδια περίπου µορφή και λιγότερο µε αυτές µικρών θέσεων 

που η τοιχοδοµία τους αποτελείται από απλή λιθοδοµή1024. Η ίδια οχύρωση 

έχει επίσης χρονολογηθεί τη βυζαντινή περίοδο, εποχή κατά την οποία θα 

πρέπει να εξακολουθούσε να χρησιµοποιείται. 

 

Καστός 

Το νησί βρίσκεται νότια του Καλάµου1025. Έχουν εντοπιστεί 

αρχιτεκτονικά λείψανα ρωµαϊκής και υστερορωµαϊκής εποχής1026.  

Μεγαλύτερο ωστόσο ενδιαφέρον παρουσιάζουν δύο µεγάλοι 

καµαροσκέπαστοι τάφοι, ο ένας (διαστάσεων 2,50Χ2,40µ.), κάτω από το ναό 

του Αγίου Ιωάννη (χρησιµεύει σήµερα ως οστεοφυλάκιο) και ο δεύτερος σε 

µικρή απόσταση από αυτόν. Ένας µαρµάρινος κίονας διατρυπά την οροφή του 

δεύτερου τάφου, οι διαστάσεις του οποίου είναι 8,90Χ2,50Χ1,60µ. Ο πρώτος 

                                        
1020 Μουτζάλη 2002, σ.421κ.ε. 

1021 Α∆ 34(1979), Β1 Χρονικά, σ.269 (Ι.Ανδρέου). Γενικά για τις αρχαιότητες στο νησί βλ. S. 

Benton 1934, σ.233κ.ε. 

1022 Μουτζάλη 2002, σ.430κ.ε. Veikou 2011, σ.431κ.ε. 

1023 Η οχύρωση µας είναι γνωστή από φωτογραφίες του αρχείου της 8ης ΕΒΑ, µε τη χρονολογία 

1966.  

1024 Για τις πρώτες έχουν προταθεί χρονολογήσεις στον 5ο αιώνα, ενώ οι δεύτερες χρονολογούνται 

από τον 6ο αιώνα και µεταγενέστερα. 

1025 Benton 1934, σ.234 και Μουτζάλη 2002, σ.434κ.ε. 

1026 Α∆ 34(1979), Χρονικά, σ.269 (Ι.Ανδρέου). 
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τάφος φέρει µεγάλη ηµικυκλική αψίδα. Μία στενή καµαροσκέπαστη δίοδος 

οδηγεί σ’αυτόν. Οι τάφοι χαρακτηρίζονται γενικά υστερορωµαϊκής ή 

παλαιοχριστιανικής εποχής, χωρίς ακριβέστερη χρονολόγηση. Η µεγάλη αψίδα 

του ναού οδηγεί στην υπόθεση ότι πιθανόν ο σηµερινός ναός να κτίστηκε στη 

θέση βασιλικής της ίδιας εποχής1027. Τα τοπωνύµια του νησιού Βίγλα και 

Σαρακίνικο αναµφίβολα παραπέµπουν στη βυζαντινή ιστορία του τόπου. 

 

Ιθάκη1028 

Αναφέρεται στο Συνέκδηµο του Ιεροκλή ως έχουσα τη νοµική υπόσταση 

πόλις, για την οποία όµως υπάρχει αµφισβήτηση1029. Αρκετά πριν τον Ιεροκλή, 

ο Σκύλαξ αναφέρει «νῆσος ἐστίν Ἰθάκη καὶ πόλις καὶ λιµήν», ενώ ο Πτολεµαίος 

«καὶ ἡ Ἰθάκη ἐν ᾗ καὶ ὁµώνυµος πόλις», γεγονός που δεν αποκλείει η οµώνυµη 

αυτή πόλη, λόγω της εµπορικής της σηµασίας να είχε τη νοµική υπόσταση 

πόλις. Πιθανολογούµε ότι η Ιθάκη αποτέλεσε καταφύγιο των απειλούµενων 

πληθυσµών των απέναντι ακαρνανικών περιοχών, που βρήκαν φιλόξενο και 

ασφαλές µέρος στο νησί. Αν και ο Συνέκδηµος αναφέρεται στην κατάσταση που 

επικρατούσε την εποχή του Θεοδοσίου, δεν αποκλείεται ο συγγραφέας του να 

είχε υπόψη του και κάποιους φορολογικούς(;) καταλόγους της εποχής του, 

όταν το νησί γνώριζε εµπορική κίνηση και ενδεχοµένως και πληθυσµιακή 

ανάπτυξη. 

Λιγοστά ευρήµατα υπάρχουν στο νησί που χρονολογούνται αυτή την 

εποχή. Στη θέση Άγιος Αθανάσιος, όπου διενεργούνται ανασκαφές από το 

Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, έχουν εντοπιστεί 4 τάφοι κιβωτιόσχηµοι και 

κεραµοσκεπείς, που χρονολογήθηκαν τη ρωµαϊκή περίοδο1030.  

Η Άννα Κοµνηνή στο βιβλίο της «Αλεξιάδα» κάνει λόγο για την 

ερειπωµένη πόλη του νησιού Ιερουσαλήµ, την οποία µάλιστα αποκαλεί 

µεγάλη. Από παραφθορά του όνοµατός της κατά µια άποψη προέρχεται το 

τοπωνύµιο Ρουσσάνου, όπου σώζονται ερείπια οχύρωσης και υπάρχουν πηγές 

πόσιµου νερού1031. Από τον Στέφανο Βυζάντιο αναφέρεται επίσης η πόλη 

Κύθαινα1032. Στο Βαθύ είχε παλαιότερα βρεθεί µαρµάρινη σαρκοφάγος µε 

                                        
1027 Κωνστάντιος Α∆ 34( 1979), Χρονικά, σ. 274, πιν. 114δ και ο ίδιος 1984, σ. 123-6. 

1028 Soustal, Koder 1981, λήµµα Ithake, σ.168-69. 

1029 Χρυσός 1981, σ. 14, σηµ.1.  

1030 Corpus 28 (2001), σ.64-75. BCH 125(2001), σ.875. 

1031 Κορδώσης 2007, σ.116κ.ε. και 211κ.ε.  

1032 Στέφ. Βυζάντιος, σ.906. 
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διάκοσµο ανάγλυφων σταυρών1033, που επίσης περιλαµβάνεται στον κατάλογό 

µας (αριθ.130). 

 

Νοµός Αιτωλοακαρνανίας1034 

Στην περιοχή της Ακαρνανίας και στο τµήµα που περιλάµβανε η 

επαρχία Epirus Vetus υπήρχαν πολλές και σηµαντικές αρχαίες πόλεις (Αλυζία, 

Αστακός, Πάλαιρος κ.ά.), ωστόσο καµία δεν είχε το νοµικό καθεστώς πόλις, 

ούτε υπήρξε έδρα επισκοπής. 

Από τα µέχρι σήµερα στοιχεία που διαθέτουµε παρατηρείται ότι η πόλη 

του Αστακού γνώριζε την εποχή που εξετάζουµε ανάπτυξη, πιθανότατα λόγω του 

λιµανιού της. Την ιδία εποχή φαίνεται ότι ως αγκυροβόλιο χρησιµοποιείτο και 

ο όρµος του Αγίου Παντελεήµονα, νότια της πόλης του Αστακού, όπου επίσης 

βρέθηκαν οικοδοµικά λείψανα και ψηφιδωτά παλαιοχριστιανικής εποχής.  

Η καλύτερα ανασκαµένη θέση είναι αναµφίβολα η παλαιοχριστιανική 

βασιλικής της Αγίας Σοφίας στον Μύτικα, που φαίνεται ότι εξυπηρετούσε τις 

θρησκευτικές ανάγκες του οικισµού, ο οποίος θεωρείται πολύ πιθανό ότι 

αντικατέστησε(;) την πόλη της Αλυζίας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρεον παρουσιάζουν οι 

περιπτώσεις του ∆ρυµού, στον οποίο έχουν εντοπιστεί τρεις βασιλικές, καθώς 

και της νησίδας Κέφαλος στον Αµβρακικό κόλπο. Βασιλικές έχουν επίσης 

εντοπιστεί στη Βόνιτσα, αλλά και κοντά στη θέση Κορπή και στην Περατιά, που 

ήταν βεβαιωµένος ναυτικός σταθµός. Τα µνηµεία αυτά αναµφίφολα 

σηµατοδοτούν την ύπαρξη οικισµών για τους οποίους δεν υπάρχουν 

πληροφορίες. 

• Άκτιον 

 Το Άκτιο αναφέρεται από τον Στράβωνα ως «χωρίον». Αργότερα έγινε 

ρωµαϊκή αποικία1035. Σώζονται λείψανα του τεµένους του Απόλλωνα στη θέση 

όπου σήµερα το κάστρο του Αλή πασά και στα βόρεια αυτού σώζονται και 

οικοδοµικά λείψανα άλλων ρωµαϊκών κτιρίων1036, ενώ αναφέρονται και λείψανα 

                                        
1033 Σωτηρίου 1942, σ.146, εικ.87. 

1034 Για τα µνηµεία αυτής της εποχής στο νοµό βλ. Παλιούρας 1985, σ.47κ.ε. Η περιοχή 

διασώζει ένα µεγάλο αριθµό σηµαντικών βασιλικών, οι οποίες όµως βρίσκονται εκτός των ορίων 

της µελέτης µας. 

1035 Το Άκτιο αποτελούσε κοινό ιερό των Ακαρνάνων και αξιόλογο εµπορικό κέντρο, µε δεύτερο 

λιµάνι εκτός του κόλπου, βλ. Πετρόπουλος 1991, σ.101. 

1036 Murray 1982, σ.269. 
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υστερορωµαϊκής περιόδου1037. Έχει βρεθεί νοµισµατικός θησαυρός ρωµαϊκής 

περιόδου1038. 

• Αλυζία (σηµ. Κανδήλα) 

Η αρχαία πόλη Αλυζία αναφέρεται από τον Στράβωνα1039. Είχε 

σηµαντικό λιµάνι, γνωστό ως του «Ηρακλέους» από το οµώνυµο τέµενος, στον 

κόλπο του Μύτικα. Αναφέρεται σε Itineraria ως Halisso και υπήρξε σταθµός 

της σηµαντικής για την εποχή θαλάσσιας διαδροµής1040. Τη βυζαντινή περίοδο 

η πόλη είναι γνωστή ως Κανδήλα, όνοµα του σηµερινού οικισµού που 

εκτείνεται Β∆ της αρχαίας θέσης. Η οχύρωση έχει χρονολογηθεί στη βυζαντινή 

περίοδο και έχει ταυτιστεί µε το κάστρο του Βαρνάκου1041. 

Στο Μύτικα, σώζονται λείψανα οχύρωσης, υδραγωγείου και σε µικρή 

απόσταση από τον σηµερινό οικισµό, τα ερείπια της τρίκλιτης Βασιλικής της 

Αγίας Σοφίας1042 (πιν.46ε), η οποία πιθανότατα εξακολουθούσε να εξυπηρετεί 

τους κατοίκους της γειτονικής Αλυζίας, που φαίνεται ότι συνέχιζε να υπάρχει 

και την εποχή που εξετάζουµε, αν και δεν αποκλείεται οι κάτοικοί της να είχαν 

µεταφερθεί στο λιµάνι του Μύτικα, που φαίνεται ότι αυτή την εποχή 

παρουσίαζε εµπορική κίνηση. Από τον Leake1043 αναφέρεται επίσης ρωµαϊκό 

κτίριο στο ακρωτήριο του Μύτικα.  

Στη θέση ∆ρυµώνας- Αρχοντοχώρι (5χλµ. από τον Μύτικα) έχει βρεθεί 

ιερό της Αρτέµιδος, η χρήση του οποίου εκτείνεται, σύµφωνα µε τα ευρήµατα 

από την κλασική εποχή έως τον 2ο-3ο αιώνα.1044 

• Αµφιλοχία (αρχαία Λιµναία) 

 Το 1954 µεταφέρθηκε για φύλαξη στην Αµφιλοχία κεραµική από 

ρωµαϊκούς τάφους, αλλά δεν έχει διευκρινιστεί εάν αυτοί προέρχονται από την 

ίδια την πόλη ή από τη γύρω περιοχή1045. 

• Άργος Αµφιλοχικόν 

                                        
1037 Murray 1982, σ.271. 

1038 Πετρόπουλος 1991, σ.102. 

1039 Στράβων Χ,2,21. 

1040 Χρυσός 1997, σ.154 και Πετρόπουλος 1991, σ.103, όπου και όλη η παλαιότερη 

βιβλιογραφία. 

1041 Γενικότερα βλ. Soustal, Koder 1981, σ. 170-171. Veikou 2011, σ.433κ.ε. 

1042 Βοκοτόπουλος 1972, σ.109κ.ε. Ο ίδιος 1979, σ.121κ.ε. Βοκοτόπουλος 1981, σ.79κ.ε. 

Βοκοτόπουλος 1982, σ. 91κ.ε. Παλιούρας 1985, σ.58κ.ε. 

1043 Leake 1835, IV, σ.13. 

1044 BCH 123(1999), σ.723. 

1045 BCH 78(1954), σ.137. 
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 Το Άργος Αµφιλοχικόν αναφέρεται από τον Στράβωνα ως περιοικίς της 

Νικόπολης. ∆ιατηρούνται αρχιτεκτονικά λείψανα που πιθανόν χρονολογούνται 

στη ρωµαϊκή περίοδο1046. 

• Ανακτόριον /Βόνιτσα 

 Η αρχαία πόλη του Ανακτορίου βρίσκεται κοντά στο χωριό Νέα 

Καµαρίνα. Αναφέρεται από τον Στράβωνα ως λιµάνι και περιοικίς της 

Νικόπολης1047. Παλαιότερες ανασκαφικές έρευνες απέδειξαν ότι η χρήση του 

νεκροταφείου της πόλης σταµατά τον 1ο π.Χ. αιώνα1048. 

Στη Βόνιτσα έχει εντοπιστεί από την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων, 

λείψανα του λιµανιού του αρχαίου Ανακτορίου και µία βασιλική µεταξύ των 

βυθισµένων τµηµάτων της πόλης1049. Στη θέση Άγιος Μηνάς Βόνιτσας έχει 

βρεθεί τµήµα µαρµάρινου κίονα1050. Λείψανα παλαιοχριστιανικής βασιλικής 

εντοπίσαµε στο ναό του Αγίου Ιωάννη στο νεκροταφείο της πόλης (πιν.45γ). 

Στην αψίδα του σηµερινού ναού έχει ενσωµατωθεί τµήµα αψίδας παλαιότερου 

και το ίδιο ισχύει για τη βόρεια και νότια επιµήκη πλευρά καθώς και τη 

δυτική, όπου διακρίνονται οι ενσωµατωµένες τοιχοποιίες του παλαιότερου 

ναού1051.  

• Αστακός 

Ονοµαστή αρχαία πόλη που τοποθετείται στο λόφο που βρίσκεται 

ανάµεσα στη σηµερινή κωµόπολη και το χωριό Καραϊσκάκη. Στη θέση Γράβες, 

βόρεια οικισµού, υπάρχουν τα ερείπια οχύρωσης της αρχαίας πόλης (πιν.45ε), 

αλλά και του µεσαιωνικού ∆ραγαµέστου ή ∆ραγαµεστού1052, που είναι γνωστό 

από τον 9ο αιώνα. Στην ίδια θέση σώζονται τα ερείπια µεσοβυζαντινής(;) 

βασιλικής1053 που πιθανολογείται ότι κτίστηκε στη θέση παλαιοχριστιανικού 

ναού.  

                                        
1046 Πετρόπουλος 1991, σ.106, όπου και οι σχετικές απόψεις. 

1047 Στράβων Χ,1,2. 

1048 ΑΕ (1953-54), σ.87. 

1049 Α∆ 48(1993), Β2, Χρονικά, σ.588 και BCH 123 (1999), σ.723. 

1050 Παπαδοπούλου 1997, σ.346, σηµ.47. Ο κίονας προέρχεται από αρχαιοκαπηλία και ύστερα 

από αυτοψία που έγινε στην εν λόγω θέση δεν διαπιστώθηκε κάτι αξιοσηµείωτο εκτός του µικρού 

εικονοστασίου του Αγίου Μηνά που είναι κτισµένο σε λείψανα τοιχοποιίας. 

1051 Προσωπικές παρατηρήσεις. 

1052 Heuzey 1860, 419f, Soustal, Koder 1981, σ.144. Χρυσός 1997, σ.154. Kρδώσης 1997, 

σ.251κ.ε. Παπαγεωργίου 1998, σ.97κ.ε.Πορτελάνος 1998, ΙΙΙ, 1316-27. 

1053 Παλιούρας 1985, σ.299κ.ε. 
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Στον Αστακό έχουν βρεθεί ρωµαϊκά ευρήµατα1054, αλλά και αρκετά άλλα 

οικοδοµικά λείψανα που θα µπορούσαν µε σχετική βεβαιότητα να 

χρονολογηθούν στην περίοδο που εξετάζουµε. Έχει εντοπιστεί µια 

παλαιοχριστιανική τρίκλιτη βασιλική στη θέση «Σωτήρας»1055. Στη θέση των 

ερειπίων της το 1968 έγινε προσπάθεια να κτιστεί νεώτερος ναός, που 

κατέστρεψε τον αρχικό. Εκτός των οικοδοµικών λειψάνων βρέθηκε επίσης και 

τµήµα ψηφιδωτού δαπέδου1056 (πιν.45δ). Οικοδοµικά λείψανα ίδιας περίπου 

εποχής ήρθαν στο φως κατά ανασκαφή οικοπέδου Αγροτικής Τράπεζας, δεξιά 

του δρόµου που οδηγεί από τον Αστακό στο Βασιλόπουλο1057. 

Παρά την έλλειψη χρονολογικά τεκµηριωµένου αρχαιολογικού υλικού 

πιστεύουµε ότι η πόλη του Αστακού γνώρισε ανάπτυξη την εποχή που 

εξετάζουµε, η οποία συνεχίστηκε και τη βυζαντινή περίοδο, λόγω της 

καταλληλότητας της θέσης της. Με µεγάλη πιθανότητα καταλάµβανε την 

περιοχή µεταξύ του λιµανιού και του κάστρου, στο οποίο θα πρέπει να 

αναζητηθούν επισκευές της εποχής αυτής.  

Στον όρµο του Αγίου Παντελεήµονα1058, νότια του Αστακού, έχουν 

βρεθεί στην παραλία λείψανα κτιρίου ρωµαϊκής ή υστερορωµαϊκής περιόδου. 

Συγκεκριµένα αναγνωρίστηκε η αψίδα βασιλικής, κοντά στο εικονοστάσι του 

Αγίου Νικολάου, ενώ τµήµατά της είναι επίσης ορατά στη θάλασσα. Σε 

απόσταση 20µ. νοτιότερα εντοπίστηκαν λείψανα ψηφιδωτού δαπέδου, µε 

γεωµετρικό διάκοσµο1059. 

• Αχελώος 

Στις εκβολές του ποταµού υπήρχε ναυτικός σταθµός κατά την περίοδο που 

εξετάζουµε, καθώς αναφέρεται σε Itineraria1060. 

• ∆ρυµός Βόνιτσας 

Βρίσκεται 2 περίπου χλµ. από την ακτή του Αµβρακικού κόλπου. Κατά 

µία άποψη ταυτίζεται µε την αρχαία πόλη των Φεινάκων. Η περιοχή έχει δώσει 

αρκετά σηµαντικά ευρήµατα και επιγραφές της ρωµαϊκής περιόδου, τα οποία 

                                        
1054 Πετρόπουλος 1991, σ.106. 

1055 Παλιούρας 1985, σ.59. 

1056 Αναφορά του τότε επιµελητή Ε.Τσιγαρίδα στο αρχείο της 8ης ΕΒΑ. Φωτογραφία του 

ψηφιδωτού υπάρχει στο αρχείο της ίδιας Υπηρεσίας, µε χρονολογία 1968. 

1057 Α∆ 34(1979), Β1, Χρονικά, σ.211 (∆.Κωνστάντιος, Φ.Κεφαλλωνίτου). 

1058 Γενικότερα βλ. Πετρόπουλος 1991, σ.101. 

1059 Προσωπικές παρατηρήσεις. 

1060 Πετρόπουλος 1991, σ.106. Για τη βυζαντινή πόλη του Αχελώου βλ. Παλιούρας 2004, 

σ.503κ.ε. Veikou 2011, σ.371κ.ε. 
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επιβεβαιώνουν την άποψη ότι ήταν ρωµαϊκό κέντρο1061. Θεωρούµε βεβαία την 

ύπαρξη οικισµού και την περίοδο που εξετάζουµε, αφού έχουν εντοπιστεί τρεις 

βασιλικές1062, αν και κατά µια άλλη άποψη η περιοχή χρησίµευε µόνο ως 

τόπος λατρείας, λόγω της εγγύτητας µε την ιαµατική πηγή του χωριού Κορπή. 

Η θέση πάντως του ∆ρυµού ήταν αρκετά σηµαντική, αφού βρισκόταν πάνω στον 

αρχαίο δρόµο που οδηγούσε από το Άκτιο στη Ναύπακτο1063 και για το λόγο 

αυτό την παλαιοχριστιανική εποχή εξακολουθούσε να ακµάζει, όπως 

φανερώνουν τα σχετικά ευρήµατα. Αν και ο οικισµός βρίσκεται κοντά στο 

Θύρρειο, τα ποικίλα και σηµαντικά ευρήµατα της ρωµαϊκής και 

υστερορωµαϊκής περιόδου δεν αποδεικνύουν ότι το υποκατέστησε. 

Στο ∆ρυµό έχουν εντοπιστεί τρεις παλαιοχριστιανικές βασιλικές1064. Στη 

θέση Παλιοκκλήσι, ανάµεσα στις θέσεις Βρωµονέρι ή Μαυρονέρι (αγρός 

Γερούλη) και Τσούκα ανασκάφηκε παλαιοχριστιανικός ναός1065 (Βασιλική Α), 

όπου ήρθαν στο φως θραύσµατα ενεπίγραφων επιτυµβίων στηλών και άλλες 

ρωµαϊκές επιγραφές1066. Το περιεχόµενο των επιγραφών σε συνδυασµό µε τη 

θέση τροφοδότησε διάφορες απόψεις, ανάµεσα στις οποίες και της ιταλίδας 

αρχαιολόγου Cl.Antonetti, η οποία υποστήριξε ότι ο παλαιοχριστιανικός ναός 

κτίστηκε στη θέση αρχαίου Ασκληπιείου1067. Μεταξύ αυτών και δύο επιγραφές 

από τις οποίες η µια αναφέρει την Θεοπρέπεια ἀειπάρθενο 

διάκ(ονο)….πάνσεµνον διανήσασα βίον και η δεύτερη αναφέρεται σε κάποιον 

επίσκοπο (δεν σώζεται ολόκληρο το όνοµά του), τον οποίο αποκαλεί ειερέα, 

θείο, ἀσκητή, ὀρθόδοξο, ἀποστολικό.  

Η δεύτερη βασιλική (Βασιλική Β) εντοπίστηκε στη θέση Κελεφή1068 και η 

τρίτη (Βασιλική Γ) πολύ κοντά στον ενοριακό ναό του οικισµού1069. Από το 

                                        
1061 Πετρόπουλος 1991, σ.108.  

1062
 Παλιούρας 1985, σ.56κ.ε. 

1063 Αξιώτη 1980, σ.186-205. 

1064 Μαστροκώστας 1972, σ.192 και Pallas 1977, σ. 32. Soustal, Koder 1981, σ.148. 

Κωνστάντιος 1984, σ.143. Aetolia, σ.73, 96, 99, 104 

1065 Ανασκάφθηκε το 1968-69 από τον Ε.Μαστροκώστα. Μεταξύ των άλλων βρέθηκαν τέσσερις 

τάφοι εκ των οποίων ένας στο νότιο κλίτος της βασιλικής. Μια πόρπη που βρέθηκε σε έναν από 

αυτούς και χρονολογήθηκε µεταξύ 6ου-8ου αιώνα.  

1066 Μαστροκώστας 1972, σ.189. Pallas 1977, σ.32. 

1067Antonetti 1986, σ.58. 

1068 Μαστροκώστας 1972, σ.192κ.ε. Πιθανότατα πρόκειται για τη µεγαλοπρεπέστερη των άλλων 

δύο. Ο ωραίος γλυπτός διάκοσµος που ήρθε στο φως το αποδεικνύει. 

1069 Ήταν τρίκλιτη, µήκους 19,60 και πλάτους 17,60µ. χωρίς την αψίδα και το νάρθηκα. 
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∆ρυµό προέρχεται ωραίο ιωνικό κιονόκρανο1070, καθώς και δύο µαρµάρινοι 

πεσσίσκοι τέµπλου, µε ανάγλυφο διάκοσµο αγκυλωτών σταυρών σε σειρά στην 

όψη και απόληξη στρεπτού κιονίσκου (πιν.46α). Θεωρούµε τον γλυπτό 

διάκοσµο πολύ σηµαντικό όχι µόνο για την πρωτοτυπία του, αλλά και την 

τεχνική του εκτέλεση, ένδειξη πιθανόν της ανάπτυξης που είχε ο οικισµός κατά 

την παλαιοχριστιανική περίοδο. Κοντά στον ∆ρυµό έχει βρεθεί επίσης 

καµαρωτός τάφος και ένα κτίριο µε πολλούς χώρους, το οποίο είναι 

χαρακτηρίστηκε ως παλαιοχριστιανικό1071. 

• Θύρρειον 

 Το Θύρρειον, µετά το 167π.Χ. υποκατέστησε τη Λευκάδα. Από την 

περιοχή προέρχονται πολλά ευρήµατα, µεταξύ των οποίων και επιτύµβιες 

επιγραφές ρωµαϊκής περιόδου (που φτάνουν µέχρι και τον 2ο-3ο αι.), που 

υποδηλώνουν ότι κατοικείται την εποχή αυτή, θεωρείται όµως περιοικίς της 

Νικόπολης1072. Ο Εχίνος αποτελούσε λιµάνι του Θυρρείου και αναφέρεται από 

τον Πλίνιο1073. 

• Καραϊσκάκη 

 Στη θέση Αγία Βαρβάρα, νότια του οικισµού έχουν εντοπιστεί 

οικοδοµικά λείψανα µεγάλου συγκροτήµατος παλαιοχριστιανικών χρόνων 1074. 

Επισηµαίνονται αρχιτεκτονικά µέλη (επίθηµα αµφικιονίσκου, κατώφλι κ.ά.). 

Αργότερα ο χώρος απέκτησε κοιµητηριακή χρήση. Ανάλογης εποχής 

πιθανολογούνται και τα λείψανα που βρέθηκαν στον αγρό ιδιοκτησίας 

∆ερµατή1075. Αρχιτεκτονικά µέλη εντοπίστηκαν επίσης στο γύρω χώρο. 

• Κορπή 

Σε µικρή απόσταση από τον οικισµό βρίσκεται ο ναός του Αγίου Κοσµά. 

Εντυπωσιακή είναι η µεγάλων διαστάσεων αψίδα του ναού1076 (πιν.46β,γ). 

Εσωτερικά στο χώρο του ιερού στο δάπεδο είναι εµφανή τα ίχνη παλαιότερου 

καµπύλου τοίχου (αψίδα;) µεγάλου πάχους. Πιθανολογούµε την ύπαρξη στην 

                                        
1070 Φωτογραφία αρχείου 8ης ΕΒΑ, µε χρονολογία 1979. Επίσης Α∆ 1987, σ.210κ.ε. 

(∆.Κωνστάντιος, Ε.Χαλκιά) 

1071 Μαστροκώστας 1972, σ.185 κ.ε.  

1072 Πετρόπουλος 1991, σ.110. 

1073 Πετρόπουλος 1991, σ.108. 

1074 Κωνστάντιος 1984, σ.126 κ.ε. 

1075 Φωτογραφία αρχείου 8ης ΕΒΑ. 

1076 Το ναό εντόπισα σε µια από  τις αυτοψίες µου στην περιοχή, παραµένει όµως αδηµοσίευτος. 

Χαρακτηριστικό είναι ότι είναι αφιερωµένος στον ιαµατικό άγιο Κοσµά, γεγονός που µας κάνει να 

τον συσχετίσουµε µε τις ιαµατικές πηγές της περιοχής. 
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ίδια θέση ναού της εποχής που εξετάζουµε, τοιχοποιίες του οποίου 

ενσωµατώθηκαν επίσης στο νότιο τοίχο της σηµερινής εκκλησίας. Θα πρέπει να 

αναζητηθεί ο οικισµός στον οποίο ανήκε ο ναός και ενδεχοµένως η σχέση του 

µε τις ιαµατικές πηγές (Λουτρά Τρύφου), που βρίσκονται εκεί κοντά, όπου κατά 

τη βυζαντινή περίοδο εστιάζεται η λατρεία του αγίου Βαρβάρου. 

• Κατοχή 

Κατά µια άποψη η Κατοχή υποκατέστησε τους Οινιάδες1077. Από την 

περιοχή προέρχονται ρωµαϊκά ευρήµατα. 

• Λεπενού 

Κατά τη διάρκεια επιφανειακής έρευνας εντοπίστηκαν ερείπια 

βασιλικής1078. 

• Μοναστηράκι 

 Έχουν βρεθεί ευρήµατα ρωµαϊκών χρόνων1079. Στη θέση Πουριά ή 

Παραδείσι, σε µικρή απόσταση από τον σηµερινό οικισµό, εντοπίζονται λείψανα 

οικισµού, πιθανότατα της εποχής που εξετάζουµε1080. Αρκετά αρχιτεκτονικά 

µέλη (κυρίως κίονες, ιωνικές βάσεις µε πλίνθο κ.ά.), που ενσωµατώθηκαν στο 

καθολικό της βυζαντινής µονής του Παντοκράτορα, ίσως προέρχονται από τη 

θέση αυτή1081. Ενδιαφέρον παρουσιάζει ένα σύνθετο κορινθιακό κιονόκρανο 

που φυλάσσεται σήµερα στο µικρό καθολικό1082. Στο κέντρο του σηµερινού 

οικισµού αρχιτεκτονικά µέλη (κυρίως γρανιτένιοι κίονες) προέρχονται κατά 

πληροφορίες από την ίδια θέση, όπου κατά την παράδοση υπήρχε ναός της 

Αγίας Σοφίας.  

• Μυρτούντιον (Άγιος Νικόλαος) 

Αναφέρεται από τον Στράβωνα κοντά στην οµώνυµη λίµνη (σηµ. 

Βουλκαριά). Τα ερείπια της αρχαίας πόλης βρίσκονται κοντά στον οικισµό 

Άγιος Νικόλαος1083. Έχουν εντοπιστεί λείψανα ρωµαϊκής οχύρωσης και σε άλλο 

σηµείο ρωµαϊκό ψηφιδωτό δάπεδο1084. 

 

                                        
1077 Heuzey 1860, σ.458. Πετρόπουλος 1991, σ.111. 

1078 Α∆ 47(1992), Β1, Χρονικά, σ.147 (Λ.Κολώνας). 

1079 Α∆ 19(1964), Χρονικά, σ.294. 

1080 Στη θέση αυτή παρατηρήσαµε όστρακα σε εκτεταµένη έκταση. Προσωπικές παρατηρήσεις. 

1081 ∆ηµητρακοπούλου, Παπαδοπούλου 2010, σ.19. 

1082
 ∆ηµητρακοπούλου, Παπαδοπούλου 2010, εικ.15. 

1083 Σύµφωνα µε την παλαιότερη άποψη του Leake το Μυρτούντιον τοποθετείται κοντά στην 

οµώνυµη λιµνοθάλασσα, στη θέση της σηµερινής Κεχροπούλας, βλ. Leake 1835, IV, σ.24. 

1084 BCH 84(1960), σ.744 και Πετρόπουλος 1991, σ.112. 
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• Όχθια 

 Κοντά στον οικισµό έχει ανασκαφεί ρωµαϊκή αγροικία του 2ου αιώνα1085. 

Σε σχετικά µικρή απόσταση είχε επίσης εντοπιστεί µεγάλη παλαιοχριστιανική 

βασιλική, στη θέση του ναίσκου του Αγίου Γεωργίου Κισσιώτη1086. Τµήµα(;) της 

καταστράφηκε τη δεκαετία του 60, κατά τη διάρκεια εγγειοβελτιωτικών έργων. 

Πιθανολογείται η ύπαρξη βαπτιστηρίου. Πάντως η αψίδα του στο ναίσκου 

υποδηλώνει παλαιότερη φάση. Τέλος από πληροφορίες περιοίκων είναι γνωστό 

ότι έχουν εντοπιστεί πήλινοι σωλήνες. Κατά µία άποψη εδώ τοποθετείται η πόλη 

Αχελώος, που αναφέρεται κυρίως στις βυζαντινές πηγές. 

• Πάλαιρος 

 Η αρχαία Πάλαιρος τοποθετείται µε βεβαιότητα στη σηµερινή 

Κεχροπούλα. Η περιοχή έχει δώσει ευρήµατα και οικοδοµικά λείψανα 

ρωµαϊκών χρόνων1087. Θεωρείται επίσης ότι υπήρχε περιορισµένη κατοίκηση 

και κατά τη βυζαντινή εποχή1088. Μεταξύ των άλλων έχει εντοπιστεί ρωµαϊκή 

αγρέπαυλη κοντά στην παραλία.  

Από τον ιστορικό Προκόπιο είναι γνωστό το φρούριο Πάλυρος, που 

ανανέωσε ο Ιουστινιανός. Αν και δεν υπάρχουν στοιχεία που να βοηθούν στην 

ταύτιση του φρουρίου µε την οχυρωµένη Πάλαιρο, ωστόσο το θεωρούµε αρκετά 

πιθανό, αφού τα τείχη της αρχαίας πόλης διατηρούνται και σήµερα σε µεγάλο 

ύψος και η θέση της πόλης κοντά στη θάλασσα εξακολούθησε να είναι 

διαχρονικά ιδανική και κατάλληλη για κατοίκηση. 

• Περατιά 

Υπήρξε γνωστός ρωµαϊκός ναυτικός σταθµός. Βρισκόταν στη µέση περίπου 

του καναλιού µεταξύ Λευκάδας και ακαρνανικής ακτής, που από τα µέσα του 

2ου έως και τον 6ο αιώνα η λειτουργία του ήταν συνεχής1089. Ονοµαζόταν 

Perdioricto και αναφέρεται στα itineraria. Στην Περατιά έχει βρεθεί 

παλαιοχριστιανική βασιλική1090 στον οχυρωµένο λοφίσκο, εντός του κάστρου 

                                        
1085 Πετρόπουλος 1991, σ.114.  

1086 Π.Βοκοτόπουλος ΠΑΕ 1972, σ.109. Soustal, Koder 1981, σ.217. Κωνστάντιος 1984, σ.143. 

Παλιούρας 1985, σ.59. Σε αυτοψία µου στην περιοχή γύρω από το ναό διαπίστωσα ότι υπάρχει 

πλήθος οστράκων και λιθοπλακών µε τις γνωστές χιαστί εγχαράξεις. 

1087 Πετρόπουλος 1991, σ.115. 

1088 Α∆ 55(2000), σ.328. 

1089 Κατά καιρούς το κανάλι έκλεινε, σχετικά βλ. Murray, σ.246 και Αξιώτη 1980 σ.190, σηµ.23. 

1090 Κωνστάντιος 1984, σ.143, σχ. 4.  
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του Αγίου Γεωργίου. Τα λιγοστά γλυπτά της βασιλικής είχαν παλαιότερα 

καταγραφεί από τον ∆.Κωνστάντιο.  

• Παλιάµπελα Βόνιτσας 

Βρέθηκαν ρωµαϊκά λείψανα. Πιθανολογείται ότι πρόκειται για τον Εχίνο, 

λιµάνι του αρχαίο Θυρείου1091.  

• Πλαγιά 

Στον πύργο Κακαβούλα εντοπίστηκε συγκρότηµα αγροτικής 

εγκατάστασης και σύµφωνα µε την κεραµική πιστοποιείται ρωµαϊκή 

κατοίκηση1092. 

• Στράτος 

 Ο Στράτος, πρωτεύουσα των Ακαρνάνων ως τις αρχές του 3ου αι. π.Χ., 

φαίνεται ότι κατοικούνταν και κατά τη ρωµαϊκή περίοδο, σύµφωνα µε τα 

σχετικά ευρήµατα1093. ∆εν έχει εντοπιστεί µεσαιωνική φάση, αλλά έχει 

διατυπωθεί η υπόθεση ότι εκεί ήταν αργότερα η θέση της βυζαντινής πόλης του 

Αχελώου και η οµώνυµη  επισκοπή1094. 

• Φλωριάδα 

Στο λόφο Πλακανίδα έχει βρεθεί θησαυρός ρωµαϊκών νοµισµάτων της 

Νικόπολης και στη γύρω περιοχή ρωµαϊκή κεραµική1095.  

• Φοιτίαι (σηµ. Μπαµπίνη) 

 Από την περιοχή προέρχεται ρωµαϊκό επιτύµβιο ανάγλυφο που εκτίθεται 

στο Μουσείο Αγρινίου1096. 

 

ΚΕΦΑΛΟΣ 

 Στο µικρό ακατοίκητο νησί Κέφαλος του Αµβρακικού1097, έχουν 

ανασκαφεί δύο βασιλικές, σε µικρή απόσταση η µια από την άλλη, που 

                                        
1091 BCH 120(1996), σ.1192, 1194. 

1092 BCH 124(2000), σ.855. Veikou 2011, σ.487. 

1093 Πετρόπουλος 1991, σ.116. BCH 120(1996), σ.1194, όπου αναφέρεται η εύρεση τάφου κοντά 

στο ναό του προφήτη Ηλία. 

1094 Χρυσός 1997, σ.154. 

1095 Μ.Καραµεσίνη-Οικονοµίδου, Η Νοµισµατοκοπία της Νικοπόλεως, Ἀθῆναι 1975, σ.16 κ.ε. ΑΕ 

(1967), σ.91-114, Α∆ (1971), Χρονικά, σ.42-51. 

1096 Α∆ 19(1964), Χρονικά, σ.294. 

1097 Κατά µια άποψη ο Κέφαλος υπήρξε ακρωτήριο χερσονήσου της ακαρνανικής ακτής και 

αποκόπηκε από την ξηρά.  
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χρονολογήθηκαν στον 6ο ή στις αρχές του 7ου αι1098 (πιν.46δ,ε). Η ανασκαφική 

έρευνα έφερε στο φως αρκετά ευρήµατα. Αξίζει να αναφερθούν ένα ιωνικό µε 

συµφυές επίθηµα κιονόκρανο (αριθ.43), ένα θωράκιο που περιλαµβάνεται στον 

κατάλογό µας (αριθ.88), τµήµατα από την αγία τράπεζα του ναού κ.ά. Η 

Βασιλική Α είναι τρίκλιτη, µε νάρθηκα και προσκτίσµατα. Έφερε ψηφιδωτά 

δάπεδα µε γεωµετρικά σχέδια, ψάρια κ.ά. Η Βασιλική Β, µονόχωρη µε 

εγκάρσιο κλίτος και νάρθηκα, σήµερα κατακλύζεται στο µεγαλύτερο µέρος της 

από τη θάλασσα. Έφερε δυτικά ένα σύµπλεγµα χώρων1099, µεταξύ των οποίων 

υπάρχει και Βαπτιστήριο1100. 

Τα πολλά και σηµαντικά αυτά θρησκευτικά κτίρια στη µικρή έκταση του 

νησιού πιθανότατα υποδηλώνουν κάποιο θρησκευτικό κέντρο, για το οποίο 

όµως δεν υπάρχουν στοιχεία να το τεκµηριώνουν. Σύµφωνα µε κάποιους 

ερευνητές η νησίδα αποτέλεσε καταφύγιο και τόπος διαµονής προσφύγων 

προκειµένου να προστατευτούν από τις σλαβικές επιδροµές1101. 

Ανάµεσα στα ποικίλα ευρήµατα που έχει φέρει στο φως η ανασκαφή είναι 

αρκετά νοµίσµατα του αυτοκράτορα Ηρακλείου και ένα σταθµίο που 

χρονολογήθηκε στον 6ο ή 7ο αιώνα1102. 

 

ΑΛΒΑΝΙΑ (Β.Ήπειρος) 

Πρόκειται για το νότιο τµήµα του σηµερινού Αλβανικού κράτους, που 

αποτελούσε επίσης τµήµα της επαρχίας της Παλαιάς Ηπείρου. Στην περιοχή 

βρίσκονται τέσσερις από τις πόλεις που αναφέρονται στο Συνέκδηµο του 

Ιεροκλή. Πρόκειται για το Βουθρωτό, τον Αγχιασµό τη Φοινίκη και την 

Αδριανούπολη, ενώ κατά µια άποψη εδώ θα πρέπει να τοποθετηθεί και η 

Εύροια. Η ανεύρεση µια βασιλικής µε ψηφιδωτά δάπεδα στην Αντιγόνεια 

                                        
1098 Μπάρλα 1965, σ.78-94, η ίδια, ΠΑΕ 1966, σ.95-102, ΠΑΕ 1967, σ.28-32, ΠΑΕ 1968, σ.16-

21. Μπάρλα-Πάλλα 1970, σ.90-97. Pallas 1977, σ.34κ.ε. Κωνστάντιος 1984, σ.144. Παλιούρας 

1985, σ.57κ.ε. Παπαδοπούλου 1997, σ.345. Κατά µία εκδοχή τα ανάγλυφα που έχουν βρεθεί 

στην Κορωνησία (βλ. νοµός Άρτας) προέρχονται πιθανόν από τις παλαιοχριστιανικές βασιλικές 

του Κέφαλου. Επίσης βλ. Spiro 1978, σ.417-421 και Veikou 2011, σ.440κ.ε. 

1099 Τάφοι που ανασκάφτηκαν εντός των δυτικών χώρων χρονολογήθηκαν οψιµότεροι του 7ου 

αιώνα, γεγονός που υποδηλώνει ότι και την εποχή αυτή υπήρχε δραστηριότητα στη νησίδα. 

1100 Το βαπτιστήριο είχε σταυρική εσωτερικά και εξωτερικά κολυµβήθρα, κτιστή µε πλίνθους και  

έφερε οθροµαρµάρωση.  

1101 Βλ. στη σ.36, σηµ.202. 

1102 Μπάρλα-Πάλλα 1970, σ.95. 
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τεκµηριώνει την επιβίωση της σηµαντικής αυτής αρχαίας πόλης, η οποία όµως 

φαίνεται ότι δεν είχε την εποχή αυτή το νοµικό καθεστώς της πόλης. 

 Οι ανασκαφές των Αλβανών αρχαιολόγων έχουν φέρει στο φως πολλά 

µνηµεία και ευρήµατα της περιόδου που εξετάζουµε. Η καλύτερα ανεσκαµένη 

πόλη είναι αναµφίβολα αυτή του Βουθρωτού, όπου δραστηριοποιούνται τα 

τελευταία χρόνια Άγγλοι αρχαιολόγοι, µε τη χορηγία του Βutrint 

Foundation1103. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση του ανεσκαµένου 

στρατιωτικού οχυρού του Παλαιοκάστρου του 4ου αιώνα.  

• Άγιοι Σαράντα (Αγχιασµός) 

Ταυτίζεται µε τον Αγχιασµό1104, που αναφέρεται από τον Κικέρωνα, (ο 

οποίος κάνει λόγο για τον Ογχεσµίτη άνεµο) και τον Στράβωνα. Ο κόλπος του 

παρείχε ένα ασφαλές αγκυροβόλιο για τα πλοία που έπλεαν στην Αδριατική 

θάλασσα. Ο Ν.Ηammond τον θεωρεί ως τον λιµένα της Φοινίκης, σήµερα όµως 

έρευνες έχουν αποδείξει ότι η λίµνη του Βουθρωτού έφτανε έως την περιοχή της 

Φοινίκης. Ο Αγχιασµός αναφέρεται ως πόλις στο Συνέκδηµο του Ιεροκλή.  

Πηγές του 12ου αιώνα αναφέρουν το Αγχιασµό ως εγκαταλελειµµένη 

πόλη και µε το όνοµα των αγίων Σαράντα, από τον οµώνυµο ναό που βρισκόταν 

σε λόφο ΝΑ της πόλης, ο οποίος φαίνεται ότι την εποχή αυτή υπήρξε µεγάλο 

προσκύνηµα στην περιοχή1105. 

• Αδριανούπολη 

Σηµαντική ρωµαϊκή πόλη στην κοιλάδα του ∆ρίνου1106. Αναφέρεται 

επίσης στο Συνέκδηµο, µεταξύ των πόλεων της Epirus Vetus. Εντοπίζεται κοντά 

στον οικισµό Σωφράτικα, περίπου 11χλµ. από το Αργυρόκαστρο1107. 

Μνηµονεύεται στην Tabula Pendigeriana, αλλά και καθ΄όλη τη βυζαντινή 

εποχή, όπου όµως αναφέρεται ως ∆ρυινούπολη1108.  

Σύµφωνα µε τον Προκόπιο ο Ιουστινιανός µετέφερε την πόλη σε 

ασφαλέστερο µέρος (4χλµ. ΝΑ της αρχικής της θέσης στη θέση Βergu i 

Melanit), κοντά στη σηµερινή Επισκοπή, ανατολικά του ∆ρίνου. Στη θέση 

Βergu i Melanit (σηµαντική θέση µε θέα στην κοιλάδα του ∆ρίνου) σώζονται 

                                        
1103 Tα αποτελέσµατα των τελευταίων ερευνών δηµοσιεύονται στον ενδιαφέροντα τόµο Byzantine 

Butrint. 

1104 Για τον Αγχιασµό βλ. εκτενέστερα στη σ.87κ.ε., όπου και η σχετική βιβλιογραφία. 

1105 Mitchell 2004, σ.145κ.ε. Vitaliotis 2008, σ.403κ.ε. 

1106 Αραβαντινός 1856, σ.47, ο οποίος αναφέρει τον Ευτύχιο επίσκοπο της πόλης, τον οποίο 

τοποθετεί στα µέσα του 5ου αιώνα. Soustal, Koder 1981, λήµµα Dryinοupolis, σ.146-148. 

1107 Baçe 1972, σ.103κ.ε. Ο ίδιος 1983, 13.2, σ.255- 256 
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λείψανα της οχύρωσης αυτής της εποχής, οπότε η ακµάζουσα πόλη 

µετονοµάστηκε σε Ιουστινιανούπολη1109. Κατά τον Koder ο πεδινός οικισµός 

καταστράφηκε από σλάβους1110. 

∆ιατηρούνται επίσης λείψανα του υδραγωγείου της και µίας 

παλαιοχριστιανικής βασιλικής στη θέση Monastiraq. Καθ’ όλη τη διάρκεια της 

βυζαντινής περιόδου η Αδριανούπολη υπήρξε σηµαντική πόλη, η οποία από 

τον 11ο αιώνα µαρτυρείται στις πηγές ως ∆ρυϊνούπολις, λόγω παραφθοράς 

προφανώς του αρχικού της ονόµατος ή λόγω του ποταµού ∆ρίνου1111. 

Ως επισκοπή η Αδριανούπολη αναφέρεται από τον 5ο αι. και εξής 

αδιάκοπα1112. Η πόλη αρχικά πρέπει να εκτεινόταν στην πεδιάδα όπου σήµερα 

διακρίνονται λείψανα του θεάτρου. 

• Aντιγόνεια (βλ. Σαρακίνιστα) 

• Βρίνα (Εύροια;) 

Βρίσκεται στην πεδιάδα που εκτείνεται απέναντι (2χλµ. νότια) της πόλης 

του Βουθρωτού. Υπάρχουν αρκετές ενδείξεις ρωµαϊκών και ύστερων ρωµαϊκών 

χρόνων. Ανασκαφικές έρευνες έφεραν στο φως µια τρίκλιτη βασιλική µε 

προσκτίσµατα1113 (πιν.47α) και ωραίο ψηφιδωτό δάπεδο (πιν.47β). Ο 

Α.Πετρίδης τοποθεί εδώ την πόλη Εύροια1114, πράγµα το οποίο θεωρούµε 

αρκετά πιθανό και στο οποίο συνηγορούν τα εξής:  

Η θέση της Βρίνας βρίσκεται ακριβώς απέναντι από την Κασσώπη της 

Κέρκυρας, όπου κατέφυγαν οι κάτοικοί της µαζί µε το σκήνωµα του αγίου 

∆ονάτου, προκειµένου να προστατευτούν από τις βαρβαρικές επιδροµές. Η 

ονοµασία του οικισµού µπορεί να θεωρηθεί παραφθορά της λέξης Εύροια (ευ-

ρέω), αφού η περιοχή είχε πολλά νερά-έλη, ενώ χαρακτηριστική είναι η 

επιβίωση της τοπικής παράδοσης, σύµφωνα µε την οποία «Η Σωρωνειά είναι 

χωριό, η Βρίνα πισκοπή1115».  

                                                                                                                 
1108 Ζακυθηνός 1941, σ.291κ.ε. 

1109 Προκόπιος, Περί Κτισµάτων ΙV, 1,36. 

1110 Koder 1982, σ.21κ.ε. 

1111 Μπαράς 1952, σ. 233κ.ε. Χρυσός 1997, σ.154. 

1112 Αρχικά υπαγόταν στη µητρόπολη Νικοπόλεως, αργότερα στη µητρόπολη Ναυπάκτου και 

τέλος των Ιωαννίνων. Επειδή λίγα χιλιόµετρα νότια της πόλης υπάρχει το χωριό Επισκοπή όπου 

σώζεται ένας σηµαντικός µεσοβυζαντινός ναός, έχει διατυπωθεί η άποψη ότι έγινε νέα µετακίνηση 

της πόλης τα βυζαντινά χρόνια, βλ. Χρυσός 1997, σ.154. 

1113 Βλ. στη σ.87-8, όπου και η σχετική βιβλιογραφία. 

1114 Πετρίδης 1879, τ.3, τευχ.20, σ.123 κ.ε. Ευαγγελάτου-Νοταρά 1985, σ.115κ.ε. 

1115 Μπαράς 19942, σ.147. Εκτενέστερα βλ. τα σχετικά µε την Εύροια στη σ.149κ.ε. 



 

 

195 

 

Τη ρωµαϊκή εποχή η περιοχή δυτικά της Βρίνα ήταν έλος. Σύµφωνα µε 

περιβαντολογικές έρευνες του Ιδρύµατος Βουθρωτού, η πεδιάδα έχει δεχθεί τις 

πλούσιες ιζηµατογενείς αποθέσεις του ποταµού Παύλα, που άλλαξε τη 

µορφολογία της περιοχής και περιόρισε την «επικοινωνία» της λίµνης του 

Βουθρωτού µε τον κόλπο1116. Οι αλλουβιακές αποθέσεις έχει παρατηρηθεί ότι 

σε αρκετά σηµεία φτάνουν σε µεγάλο βάθος, µε αποτέλεσµα να έχουν επιχώσει 

τις όποιες θέσεις αυτής της εποχής που υπήρχαν στην περιοχή. Ορατοί 

παραµένουν στην πεδιάδα οι πεσσοί του υδραγωγείου του Βουθρωτού. 

Αναρωτιόµαστε µήπως οι καµάρες του υδραγωγείου είναι αἱ χαµαιγέφυραι που 

αναφέρονται από τον Σωζοµενό στην Ιστορία του σχετικά µε τον άγιο ∆ονάτο. 

• Βουθρωτός 

Ο Βουθρωτός ρωµαϊκή αποικία και σηµαντική πόλη της επαρχίας της 

παλαιάς Ηπείρου. Βρίσκεται 19χλµ. νότια της πόλης των Αγίων Σαράντα. Η 

κατοίκηση της πόλης υπήρξε πιθανότατα αδιάκοπη µέχρι και τον 19ο αιώνα. Τη 

σηµασία της πόλης κατά την ύστερη αρχαιότητα µαρτυρούν τα σωζόµενα τείχη 

και τα µνηµεία, όπως οι τρεις παλαιοχριστιανικές βασιλικές και το βαπτιστήριο, 

για τα οποία γίνεται εκτενέστερα λόγος αλλού1117. 

• Γαρδίκι 

Τα λείψανα της αρχαίας θέσης έχουν ταυτιστεί µε την αρχαία πόλη Φανωτή 

καθώς και µε την πόλη Άππωνα1118, για την οποία όµως περισσότερο πιθανή 

φαίνεται η θέση Οπάγια κοντά στα ∆ολιανά στο νοµό Ιωαννίνων. 

• Γορίτσα (Gorica) 

Βρίσκεται στην κοιλάδα της ∆ρόπολης, 13χλµ. από το Αργυρόκαστρo. Κοντά 

στο χωριό έχουν εντοπιστεί λείψανα οχυρωµένου οικισµού, ανάµεσα στα οποία 

παλαιοχριστιανική βασιλική και δεξαµενή νερού1119. Πιθανόν πρόκειται για ένα 

από τα αταύτιστα κάστρα της εποχής του Ιουστινιανού, τα ονόµατα των οποίων 

παραδίδονται από τον Προκόπιο1120. 

• ∆ιαπορίτ (Diaporit) 

 Θέση στη νοτιοανατολική όχθη της λίµνης του Βουθρωτού, κοντά στην 

οδό που οδηγούσε από την Αυλώνα στη Νικόπολη. Πρόσφατα ανασκάφτηκε 

µεγάλων διαστάσεων ρωµαϊκή έπαυλης του 2ου-3ου αιώνα, µε λουτρό και 

                                        
1116 Chrostom, Hounslow 2004, σ. 64 κ.ε. 

1117 βλ. στη σ.82, όπου και η σχετική βιβλιογραφία. 

1118 ∆άκαρης 1952, σ.537-554.  

1119 Meksi 1985, πιν.V. 

1120Soustal, Koder 1981, λήµµα Goriga, σ.159. Χρυσός 1997, σ.154. 
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αργότερα κτίστηκε εδώ µια τρίκλιτη µε νάρθηκα βασιλική1121 (πιν.47δ,ε) για 

την ανέγερση της οποίας χρησιµοποιήθηκε οικοδοµικό υλικό από την έπαυλη. 

Στο ιερό της βασιλικής βρέθηκαν τρεις τάφοι, που κατά τους ανασκαφείς 

περιείχαν τα σώµατα µαρτύρων. Ένα µέρος των οικοδοµικών λειψάνων 

ερµηνεύτηκε ως σειρά κελιών, όπου οι προσκυνητές µπορούσαν να διαµένουν 

κατά την επίσκεψή τους στο ναό. Σήµερα µέρος των οικοδοµικών λειψάνων της 

έπαυλης καλύπτεται από το νερό της λίµνης (πιν.47γ), το επίπεδο της οποίας 

φαίνεται ότι σε παλαιότερες εποχές ήταν χαµηλότερο. Πιθανότατα η θέση 

σχετίζεται µε τον οχυρωµένο λόφο που βρίσκεται εκεί κοντά και κατοικήθηκε 

έως και τα τέλη του 7ου –αρχές 8ου αιώνα1122. 

• Kavilo 

Οχυρωµένη αρχαία θέση, κοντά στη λίµνη του Βουθρωτού. Επισκευές στα 

τείχη της υποδηλώνουν ότι ξανακατοικήθηκε την εποχή που µελετούµε. 

• Κηπαρόν (Qeparo) 

Βλ. Πάνορµος 

• Κλεισούρα 

Στη θέση Κλεισούρα, 20χλµ. από το Τεπελένι, έχουν εντοπιστεί λείψανα 

υστερορωµαϊκής οχύρωσης, η οποία επισκευάστηκε και ήταν σε χρήση και τα 

µεταγενέστερα χρόνια.1123 

• Λάµποβο 

Βρίσκεται νότια του Αργυροκάστρου. Στον περίφηµο µεσοβυζαντινό ναό της 

Θεοτόκου, που υπάρχει εντός του οικισµού, εντόπισαµε κατά την επίσκεψή µας 

στο µνηµείο, ενσωµατωµένα σπόλια που προέρχονται από άγνωστο αρχαίο 

κτίριο. Μερικοί από τους κίονες φέρουν µικρούς ανάγλυφους σταυρούς. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η παράδοση που συνδέει την ανέγερση του 

µεσοβυζαντινού ναού µε κάποιον πρωτοσπαθάριο Κωνσταντίνο, ο οποίος έκτισε 

το ναό µε χορηγία του αυτοκράτορα Ιουστινιανού1124. 

• Mεσοπόταµος 

Στον υστεροβυζαντινό ναό του Αγίου Νικολάου1125 έχουν 

επαναχρησιµοποιηθεί ιωνικά κιονόκρανα µε συµφυές επίθηµα (πιν.63δ,ε), τα 

                                        
1121 Bowden, Përzhita 2004, σ.413-433. 

1122 Bowden 2003, σ.67. 

1123 Χρυσός 1997, σ.155. 

1124 Μπαράς 1994, σ.204. 

1125 Soustal, Koder 1981, σ. 203. Σύµφωνα µε το Βίο του Οσίου Νίφωνα, ο ναός κτίστηκε από 

τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο Μονοµάχο. 
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οποία προέρχονται από ένα προγενέστερο µη εντοπισµένο κτίριο1126. Κατά µια 

άποψη ο Μεσοπόταµος διαδέχθηκε τη γειτονική Φοινίκη κατά τη βυζαντινή 

εποχή. 

• Μπουάλι 

Στη θέση Μπουάλι και κοντά στον ποταµό Αώο, έχει εντοπιστεί πιθανότατα 

οικισµός υστερορωµαϊκών χρόνων1127. 

• Παλαιόκαστρο (Palokastra) 

Το Παλαιόκαστρο1128 βρίσκεται στην κοιλάδα του ∆ρίνου (10χλµ. από το 

Αργυρόκαστρο) και είναι κτισµένο στη συµβολή του ∆ρίνου µε τον Kardiqit 

ποταµό και κοντά στην οδική αρτηρία που οδηγούσε στην Αδριανούπολη και 

από εκεί στο εσωτερικό της νοτίου Ηπείρου. Πρόκειται για τραπεζιόσχηµο 

οχυρό, διαστ. 97µ.χ97µ., που φέρει κατά διαστήµατα τετράγωνους και στις δύο 

γωνίες κυκλικούς πύργους σε δύο γωνίες του (πιν.48α)1129. Πρόκειται για οχυρό 

που εξυπηρετούσε τις ανάγκες παραµονής ρωµαϊκών λεγεώνων1130. Το κάστρο, 

κτισµένο σε κοµβικό σηµείο που επέτρεπε τον έλεγχο της περιοχής (έλεγχε 

επίσης τη δίοδο από την κοιλάδα του ∆ρίνου προς τη Φοινίκη και το 

Βουθρωτό), ήταν παράλληλα φυσικά οχυρό, αφού προστατευόταν από τις κοίτες 

των ποταµών.  

Σηµαντικές θεωρούνται οι δύο επιγραφές που βρέθηκαν κατά τη διάρκεια 

της έρευνας από τις οποίες η οχύρωση χρονολογείται µεταξύ των ετών 311-

3241131. Οι επιγραφές αναφέρουν τους Julius Lepidus και Valerius Casianus, 

vir perfectissimus, διοικητές της αδιαίρετης Ηπείρου και της Epirus Vetus. 

Στο οχυρό, µολονότι κατασκευάστηκε για τη διαµονή του στρατού, κατέφευγε 

και ο τοπικός πληθυσµός για λόγους προστασίας, ενώ από τον 6ο 

εγκαταστάθηκε σε µια πιο µόνιµη βάση. Την ίδια εποχή (6ος αι.) χρονολογείται 

η ανέγερση της βασιλικής1132 (διαστ. 18,50χ12,60µ.), που βρίσκεται στο 

εσωτερικό του. Πρόκειται για µία τρίκλιτη, ξυλόστεγη βασιλική µε µεγάλο 

                                        
1126 Βλ. στη σ.263κ.ε. 

1127 Χρυσός 1997, σ.155. 

1128 Baçe1978, σ.132-139. Baçe1981, σ.165-23. Soustal, Koder 1981, λήµµα Palokastra, 

σ.222-223, όπου και άλλη σχετική βιβλιογραφία. 

1129 ∆ιαφέρει από τα άλλα γνωστά οχυρά της περιοχής αφού αυτό υπήρξε καθαρά ρωµαϊκό οχυρό 

για τη διαµονή στρατού. 

1130 Πρβλ. µε το κάστρο της Κοµοτηνής, που παρουσιάζει την ίδια περίπου διάσταξη, ∆οκίµιον για 

την οχυρωτική στο Βυζάντιο, Αθήνα 2001, σ.34-35, εικ.18 

1131 Baçe1978, s.132-139. Baçe1981, σ.165-23. 

1132 Baçe 1978, 73-75, 86-87. Meksi 1985, σ.42. Duval –Chevalier 1999, σ.283κ.ε. 
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νάρθηκα και µε ηµικυκλική αψίδα ανατολικά του κεντρικού και νοτίου κλίτους 

(πιν.48γ), που έχει κτιστεί πάνω σε ερείπια αρχαίου κτιρίου. Στα ανατολικά του 

κεντρικού κλίτους σώζονται τµήµατα του στυλοβάτη του χαµηλού τέµπλου (ή 

φράγµατος) από το οποίο σώζονται λιγοστά γλυπτά, µεταξύ των οποίων 

κιονίσκος και τµήµατα θωρακίων. Επισκευές στο ναό χρονολογήθηκαν στη β΄ 

πενηνταετία του 6ου αιώνα1133. Χαρακτηριστικές είναι οι πλινθόπλακες του 

δαπέδου του ναού που φέρουν χαρακτά σχέδια1134. 

Σε µικρή απόσταση από το βόρειο σκέλος της οχύρωσης βρέθηκε ένας 

άλλος ναός (πιν.48β), της ίδιας πιθανότατα περιόδου, µονόχωρος, µε δάπεδο 

από πλινθόπλακες1135. 

Λείψανα του οικισµού έχουν εντοπιστεί κοντά στην όχθη του ∆ρίνου1136. 

Οι βασιλικές αυτές εντάσσονται σε µία περίοδο ανακατασκευής των τειχών της 

υπάρχουσας οχύρωσης, που εξακολουθούσε να λειτουργεί ως στρατιωτικός 

σταθµός, λόγω της σηµαντικότητας της θέσης της στην κοιλάδα του ∆ρίνου 

Πάνορµος (Πάρµος;) 

Η Πάνορµος1137 βρίσκεται 7χλµ. νότια της Χειµάρας και υπήρξε ο 

ασφαλές φυσικό λιµάνι της Χαονίας, το οποίο πρέπει να εξακολουθούσε να 

χρησιµοποιείται και κατά την ύστερη αρχαιότητα. Αναφέρεται για πρώτη φορά 

στις µεσαιωνικές πηγές τον 13ο αιώνα1138.  

Ο ιστορικός Προκόπιος αναφέρει το φρούριο Πάρµος, που ανανεώθηκε 

από τον Ιουστινιανό. Σύµφωνα µε µερικούς ερευνητές το όνοµα του φρουρίου 

ενδεχοµένως θα µπορούσε να ταυτιστεί µε αυτό του Πανόρµου, αφού λίγα 

χιλιόµετρα νότια υπάρχουν τα ερείπια του κάστρου του Κηπαρού, που πιθανόν 

χρονολογούνται στην ύστερη αρχαιότητα1139. 

• Πέτρανη 

Στη θέση Πέτρανη, νότια της Πρεµετής, έχουν εντοπιστεί λείψανα οικισµού 

ανοχύρωτου µε ρωµαϊκή και υστερορωµαϊκή φάση1140. 

• Πρεµετή 

                                        
1133 Baçe 1981, πιν.IX. 

1134 Baçe 1981, σ.222, 223, πιν.IV, V. 

1135 Baçe 1978, 75-79, 87. 

1136 Χρυσός 1997, σ.154. 

1137 Soustal, Koder 1981, λήµµα Parmos, σ.227. 

1138 Χρυσός 1997, σ.151-152. 

1139 J. Κοçi, Kalaja e Karosit, Iliria VI, 235-243.  Soustal, Koder 1981, λήµµα Qlaparos, σ.246. 

1140 Χρυσός 1997, σ.155. 
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Στην Πρεµετή έχουν εντοπιστεί λείψανα οχύρωσης του 5ου ή 6ου αι., µε 

δεξαµενές νερού. Πιθανόν πρόκειται για ένα από τα κάστρα που µνηµονεύει ο 

Προκόπιος1141. 

• Σαρακίνιστα (Αντιγόνεια) 

Στην ανατολική πλευρά της κοιλάδας του ∆ρίνου, περίπου 8χλµ. από το 

Αργυρόκαστρο1142 στη θέση Σαρακίνιστα τοποθετείται η αρχαία πόλη. H 

Aντιγόνεια υπήρξε η δεύτερη µεγάλη πόλη της Χαονίας, µετά τη Φανωτή. Η 

θέση της ήταν ισχυρή, αφού µπορούσε να ελέγχει τα περίφηµα στενά και την 

οδική αρτηρία που περνούσε από εκεί και ένωνε την Απολλωνία µε το 

λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων και κατ’ επέκταση τη νότια Ήπειρο. Μολονότι ήταν 

οχυρωµένη και είχε οργανωµένο οικισµό, την εποχή που εξετάζουµε δεν είχε το 

καθεστώς της πόλης . 

Ανασκαφική έρευνα έφερε στο φως τα λείψανα µίας µονόχωρης, µε 

τρίκογχο ιερό, βασιλικής1143 (πιν.48δ), που ήταν κτισµένη κοντά στο νότιο 

σκέλος της οχύρωσης και στη θέση αρχαιότερου κτίσµατος. Ο ναός φέρει 

ψηφιδωτό δάπεδο µε ενδιαφέρουσες παραστάσεις και πολύ σηµαντικές 

επιγραφές, οι οποίες αναφέρουν τους δούλους του Θεού Τρυγητό, Αγαθοκλή, 

Αντώνιο, Φιλήτη, Αλέξανδρο, καθώς και τον πρεσβύτερο ∆ωρόθεο και τη 

διακόνισσα Νίκη, που µε τον ένα ή άλλο τρόπο συνέβαλαν στη διακόσµηση του 

ναού µε ψηφιδωτά1144 (πιν.10γ). Τα ψηφιδωτά, από την άποψη της τεχνικής 

εκτέλεσής τους παρουσιάζουν αρκετές αδυναµίες και είναι έργο τοπικών 

καλλιτεχνών, ωστόσο παρουσιάζουν εξαιρετκό ενδιαφέρον για τη θεµατολογία 

τους και τις επιγραφές που φέρουν και  τις πληροφορίες που αντλούνται από 

αυτές. Η βασιλική έχει χρονολογηθεί στον ύστερο 6ο αιώνα και δέχτηκε 

επισκευές στον 7ο ή 8ο αιώνα. Στην ίδια πάντως θέση έχει εντοπιστεί και µια 

δεύτερη βασιλική(;).  

• Shtepeza 

Βρίσκεται 16χλµ. από το Αργυρόκαστρο, στην κοιλάδα του ∆ρίνου. 

Βρέθηκε κεραµική του 4ου-6ου αι.1145 Χαρακτηρίζεται για την καλή οπτική 

επαφή που έχει η θέση αυτή µε το Παλαιόκαστρο. 

                                        
1141 Χρυσός 1997, σ.155. 

1142 Soustal, Koder 1981, λήµµα Saraqinista, σ.256-257. 

1143 Μeksi 1985/2, σ.27,43, πιν. VIII. Varalis 1999, σ.199κ.ε. Duval, Chevalier 1999, σ.287, 

291,295,301, εικ.8. 

1144 Budina 1977-78, σ.225-235, εικ.2-5. Dhamo 1981/1, σ.149κ.ε. 

1145 Soustal, Koder 1981 σ. 258. 
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• Τράνα 

Αναφέρεται από τον Προκόπιο ως ένα από τα φρούρια που ανανέωσε ο 

Ιουστινιανός1146. Τοποθετείται από τον Α.Πετρίδη στο χωριό Τρανοσίστα, κοντά 

στο Αργυρόκαστρο1147.  

• Τσούκα (Çuka e Ajtojt) 

Πυραµιδοειδής λόφος κοντά στο Τσιφλίκι, µε εξαιρετική θέα στην πεδιάδα 

της Κονίσπολης. Στο λόφο υπάρχει αρχαία οχύρωση που καταλαµβάνει µια 

έκταση 5 εκταρίων και στην οποία είναι εµφανείς επισκευές ύστερων ρωµαϊκών 

και βυζαντινών χρόνων1148. 

• Φοινίκη1149 

Βρίσκεται στην κορυφή λόφου, 20χλµ. βόρεια του Βουθρωτού. Η πόλη 

είναι γνωστή από την αρχαία εποχή αφού υπήρξε το κέντρο του φύλου των 

Χαόνων1150. Η αρχαία οχυρωµένη πόλη αναπτυσσόταν στο λόφο, στους 

πρόποδες του οποίου είναι κτισµένος σήµερα ο οµώνυµος οικισµός.  

Η Φοινίκη αναφέρεται από τον Συνέκδηµο ως έχουσα το νοµικό 

καθεστώς πόλης στην επαρχία της Παλαιάς Ηπείρου. Αντίθετα ο Προκόπιος1151 

τη µνηµονεύει ως πολίχνη, που περιβάλλεται από λιµνάζοντα ύδατα, την 

οχύρωση της οποίας ενίσχυσε ο Ιουστινιανός.  

Η επισκοπή Φοινίκης αναφέρεται σε επισκοπικούς καταλόγους του 5ου 

και του 6ου αι.1152 Η υστερορωµαϊκή οχύρωση φαίνεται ότι καταλάµβανε την 

ανατολική απόληξη της ακρόπολης. Ανασκαφές στην πόλη άρχισε πρώτος το 

1920 ο L.M. Ugolini, ο οποίος ανέσκαψε µια τρίκλιτη βασιλική1153 και ένα 

βαπτιστήριο, µε σταυρόσχηµη κολυµβήθρα1154. Στα µέσα του 6ου αιώνα 

τοποθετείται χρονικά η βασιλική που σώζεται σήµερα σε κακή κατάσταση. 

Είναι τρίκλιτη, µε πολυγωνική αψίδα και εγκάρσιο κλίτος, ενώ νάρθηκας δεν 

                                        
1146 Soustal, Koder 1981, λήµµα Trana, σ.272. 

1147 Πετρίδης 1879, τ.3, τευχ.20, σ.123 κ.ε. 

1148 K.Lako, Kështjella e antiketit të vonë në Cuken e Ajtoit, Iliria 12.1(1982), 207-19. Ceka 

1999, σ.64-65. 

1149 Soustal, Koder 1981, λήµµα Phoinike, σ.234-35.  

1150 Από τον Πολύβιο αναφέρεται ως η πλουσιότερη και καλύτερα οχυρωµένη ηπειρωτική πόλη.     

Για την οχύρωση βλ. Ugolini 1932 

1151 Προκόπιος, Περί Κτισµάτων, IV, 4.  

1152 Χρυσός 1997, σ.152. 

1153 Ugolini 1932, σ.79-80,106-9, 124-133, 168 και αλλού σποραδικά. Meksi 1985, σ.19, 40, 

πιν.ΙΙΙ.    

1154 Βολανάκης 1976, σ.88-89. 
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έχει εντοπιστεί. Ο ναός διέθετε στα δυτικά και βαπτιστήριο µε σταυρόσχηµη 

κολυµβήθρα. Σε µία µεταγενέστερη περίοδο κατασκευάστηκε ένα µικρό 

παρεκκλήσιο µε νάρθηκα και ένα ακόµη µεταγενέστερο πρόπυλο στα νότια. 

Η Φοινίκη φαίνεται ότι παρήκµασε µετά τον 6ο αιώνα και πιθανόν τη θέση της 

πήρε ο βυζαντινός οικισµός του Μεσοποτάµου. 

• Χειµάρα. 

Η Χειµάρα1155, βορειοδυτικά του Αγχιασµού,αναφέρεται από τον Πλίνιο τον 

πρεσβύτερο για τα θερµά λουτρά της, (ιαµατική πηγή στον σηµερινό κόλπο 

Spilese), τα οποία ήταν σε χρήση και κατά τη µεσαιωνική εποχή. O Προκόπιος 

τη µνηµονεύει ως «Χίµαιραι», ανάµεσα στα κάστρα1156 που έκτισε ο 

Ιουστινιανός. ∆εν είχε το νοµικό καθεστώς πόλης και δεν µνηµονεύεται στο 

Συνέκδηµο του Ιεροκλή.  

 

 

 

                                        
1155 Soustal, Koder 1981, σ.136-7. Χρυσός 1987, σ.151. Τα βυζαντινά χρόνια (1020) αναφέρεται 

για πρώτη φορά ως επισκοπή, στο διακανονισµό του Βασιλείου Β΄ για την Αρχιεπισκοπή 

Αχρίδας, ενώ στις µεταγενέστερες «Κλήσεις πρωτοκαθεδρίας» αναγράφεται ως επισκοπή της 

µητροπόλεως Ναυπάκτου. 

1156 Για την οχύρωση βλ. Budina 1975, 356κ.ε. 
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Η ΓΛΥΠΤΙΚΗ της ΕΠΑΡΧΙΑΣ Epirus Vetus 

 

Η ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗ ΕΡΕΥΝΑ 

Η γλυπτική της επαρχίας Epirus Vetus είναι αποσπασµατικά γνωστή 

και κατά συνέπεια ελάχιστα µελετηµένη. Οι ανασκαφές κυρίως των µεγάλων 

βασιλικών (της Νικόπολης, του Κέφαλου κ.ά. ) έχουν φέρει στο φως ένα πλήθος 

αναγλύφων που αντιπροσωπεύεται από µεγάλη ποικιλία αρχιτεκτονικών µελών 

και άλλων αντικειµένων σχετικών µε τις λειτουργικές ανάγκες των ναών. Το 

υλικό αυτό αναφέρεται εν συντοµία στις αναφορές των ανασκαφέων και σε 

επιµέρους µελέτες, ενώ ένα µεγάλο µέρος του δεν έχει ακόµη καταγραφεί

1157. Παρά την αδιαµφισβήτητη σηµασία τους τα περισσότερα δεν έχουν 

δηµοσιευτεί συστηµατικά και δεν έχουν επαρκώς χρονολογηθεί. Πρώτος ο 

Ορλάνδος συµπεριέλαβε κάποια από τα γλυπτά των βασιλικών της Νικόπολης 

στο βιβλίο του για την Ξυλόστεγη Βασιλική της Μεσογειακής Λεκάνης1158, και το 

ίδιο συνέβει αρκετά χρόνια αργότερα στο άρθρο του J.P.Sodini για τη γλυπτική 

του Ιλλυρικού1159, ο οποίος αναφέρθηκε γενικότερα σε γλυπτά της περιοχής. 

Ακολούθησαν τα άρθρα των ∆.Κωνστάντιου και Ε.Χαλκιά1160 για τα γλυπτά της 

Βασιλικής ∆ και των Β.Παπαδοπούλου και Α.Κωνσταντάκη1161, για τα γλυπτά 

της Βασιλικής Β, στα οποία άρθρα επιχειρείται µια σύντοµη παρουσίαση των 

σηµαντικότερων αρχιτεκτονικών κυρίως γλυπτών των δύο µνηµείων.  

Μεταξύ των πιο πρόσφατων εργασιών θα πρέπει επίσης να αναφερθούν 

τα τελευταία άρθρα της Ε.Χαλκιά1162. Το πρώτο αφορά στη µαρµάρινη 

σαρκοφάγο που βρέθηκε στη Βασιλική ∆, ενώ το δεύτερο αναφέρεται 

γενικότερα στη γλυπτική της Νικόπολης και επιχειρείται µια προσπάθεια 

                                                 
1157 Πρώτοι οι ∆.Κωνστάντιος και Ε.Χαλκιά άρχισαν να καταγράφουν συστηµατικά τα γλυπτά της 

Βασιλικής ∆. Μεταξύ των ετών 2002-6 καταγράφηκαν από την υποφαινοµένη και µε τη βοήθεια 

ωροµισθίων αρχαιολόγων τα γλυπτά της Βασιλικής Β επίσης στη Νικόπολη, ο αριθµός των οποίων 

ξεπέρασε τα 5000 µέλη, χωρίς ωστόσο να ολοκληρωθεί. Το 2006 η αρχαιολόγος Α.Ζωγάκη, 

κατέγραψε το αρχιτεκτονικό υλικό από τον ερειπωµένο ναό της Παναγίας Λαµποβήθρας στη 

Φωτική Θεσπρωτίας. 

1158 Ορλάνδος 1954. 

1159 Sodini 1980, σ.31κ.ε. 

1160 Κωνστάντιος, Χαλκιά 1987, σ.317-325. Επίσης βλ. Ήπειρος 1997, σ.180κ.ε. όπου γίνεται 

από την Ε.Χαλκιά αναφορά στη γλυπτική της Ηπείρου. 

1161 Παπαδοπούλου, Κωνσταντάκη 2007, σ. 637-657. 

1162 Chalkia 2004, σ.211-232.  
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διερεύνησης των ιδιαιτεροτήτων της1163. Τα προαναφερόµενα άρθρα 

προστίθενται στις γενικότερες µελέτες γλυπτικής των παλαιοχριστιανικών 

χρόνων που έχουν µέχρι σήµερα δηµοσιευθεί.  

Στις αρχές του προηγούµενου αιώνα δηµοσιεύθηκε βιβλίο του Kautzsch 

για τα κιονόκρανα της παλαιοχριστιανικής και πρώιµης βυζαντινή 

περιόδου1164. Το θεµελιώδες αυτό βιβλίο αποτελεί µια από τις παλαιότερες 

συστηµατικές µελέτες στην οποία συγκεντρώνεται και ταξινοµείται ένα 

πολυάριθµο υλικό, αντιπροσωπευτικό από όλες τις περιοχές της 

αυτοκρατορίας, και παράλληλα γίνεται προσπάθεια χρονολόγησής του. 

Ακολούθησαν οι µελέτες των Deichmann1165, Grabar1166 που επικεντρώνονται 

σε γλυπτά των ίδιων χρονικών περιόδων από την Κωνσταντινούπολη, της 

Farioli1167 για γλυπτά από τη Θεσσαλονίκη και της Νikolajevic-Stojkovic1168 για 

την αρχιτεκτονική γλυπτική στην περιοχή της βορείου Μακεδονίας και 

Σερβίας.  

Τις δεκαετίες ’60-80 η γλυπτική απασχόλησε πολλούς αξιόλογους 

ερευνητές όπως οι Βetsch1169 Κramer1170 και Sodini. O πρώτος στη 

διδακτορική διατριβή ασχολήθηκε µε θέµατα που αφορούν κυρίως την 

παραγωγή και τη διακίνηση κιονοκράνων από την Κωνσταντινούπολη, ο 

δεύτερος πραγµατεύεται αρχιτεκτονικά µέλη µε γλυπτό διάκοσµο αετών, ενώ 

στο εκτενές άρθρο του Sodini1171 γίνεται µια σύντοµη, αλλά περιεκτική 

παρουσίαση των γλυπτών του Ιλλυρικού.  

Aπό το πλήθος των άρθρων και µελετών που ακολούθησαν τις επόµενες 

δεκαετίες θα πρέπει να αναφερθούν η µελέτη της Chr. Strube για τη γλυπτική 

                                                 
1163 Chalkia 2006, σ.281κ.ε. 

1164 Kautzsch 1936 

1165 Deichmann 1956, 41-97. Ο ίδιος εκτός από τη γλυπτική της πρωτεύουσας ασχολήθηκε 

κυρίως µε τη γλυπτική της Ραβέννας και της σχέσης της µε αυτή της Κωνσταντινούπολης. 

Θεµελιώδη είναι τα βιβλία του Deichmann Ravenna I, II που εκδόθηκαν το πρώτο το 1958 και το 

δεύτερο το 1969. 

1166 Grabar 1963. 

1167 Farioli 1969, σ.133-175. 

1168 I.Νikolajevic-Stojkovic, La décoration architecturale sculptée de I’époque bas-romain en 

Macedoine, en Serbie et au Montenegro, Beograd 1957. 

1169 Βetsch 1977. 

1170 Κramer 1968. 

1171 Sodini 1980, σ.31κ.ε. Ο ίδιος µερικά χρόνια πριν είχε δηµοσιεύσει ένα ενδιαφέρον άρθρο 

για την αρχιτεκτονική γλυπτική της νοτίου Ελλάδας, βλ. Sodini 1977, σ. 423κ.ε.  
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του ναού του Αγίου Πολυεύκτου στην Κωνσταντινούπολη1172, του Th.Zollt1173 

για τα κιονόκρανα επίσης της Κωνσταντινούπολης και της Α.Terry για τον 

γλυπτό διάκοσµο της Ευφρασιανής βασιλικής του Παρεντίου1174.  

Σε ελληνικό επίπεδο η µελέτη της γλυπτικής στα µέσα του 

προηγούµενου αιώνα ταυτίζεται µε το έργο του Α.Ορλάνδου, στο οποίο έχουµε 

ήδη αναφερθεί και του ∆.Πάλλα1175. Αργότερα δηµοσιεύθηκαν πολλά άρθρα 

από τα οποία σηµαντικότερα είναι των Θ.Παζαρά1176, για τις ανάγλυφες πλάκες 

µε ζωόµορφες παραστάσεις και Μ.Παναγιωτίδη1177, για κιονόκρανα µε 

ανάγλυφα ζώα, αλλά και οι µονογραφίες των Β.Βέµη1178 για τα ιωνικά 

κιονόκρανα µε συµφυές επίθηµα από τον ελλαδικό χώρο και Α.Μέντζου1179 για 

τα κορινθιακά κιονόκρανα της Μακεδονίας. Εξίσου σηµαντικά είναι τα άρθρα 

των Χ.Τσούµη και ∆.Μπακιρτζή για τα κορινθιακά1180 και ιωνικά1181 

κιονόκρανα της Συλλογής της Ροτόντας, του Χ.Μπούρα1182 και της Σκλάβου-

Μαυροειδή για τα γλυπτά του Βυζαντινού Μουσείου Αθηνών1183 κ.ά. 

Στις σχετικά πρόσφατες µελέτες θα πρέπει να αναφερθούν το βιβλίο των 

Α.Guiglia-Guidobaldi, C.Barsanti 2004 για το γλυπτό διάκοσµο της Αγίας 

Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη1184, τα άρθρα του Α.Μέντζου για το γλυπτό 

διάκοσµο των ναών Αγίου ∆ηµητρίου και Αγίας Σοφίας στη Θεσσαλονίκη1185  

των Γ.Βελένη και Μ.Καµπούρη επίσης για τα γλυπτά του ιδίου ναού1186, και οι 

                                                 
1172 Chr.Strube, Pollyeuktoskirche und Hagia Sophia. Umbildung und Auflösung antiker 

Formen. Entstehung des Kämpferkapitells, München 1984. 

1173 Zollt 1994. Περιλαµβάνει ένα εκτενή κατάλογο παλαιοχριστιανικών κιονοκράνων της 

πρωτεύουσας, για πολλά από τα οποία δίνει νέες χρονολογήσεις. 

1174 Terry 1988, σ.13-64. 

1175 Για τα θωράκια µετὰ ρόµβου και τα αἰσθητικώς ἀνεπεξέργαστα γλυπτά τῆς ἐποχῆς τοῦ 

Ιουστινιανοῦ, βλ. Πάλλας 1950, σ.193-200 και ο ίδιος 1972, 420-441. 

1176 Παζαράς 1977, σ.23-96 . 

1177 Παναγιωτίδη 1970-72, σ.82-124. 

1178 Vemi 1989. 

1179 Μέντζος 1989. 

1180 Τσιούµη, Μπακιρτζή 1979, σ.11-39. 

1181 Τσιούµη, Μπακιρτζή 1980, σ.218-236. 

1182 Μπούρας 1985-86, σ. 39-77. 

1183 Σκλάβου-Μαυροειδή 1999. 

1184 Guiglia-Guidobaldi, Barsanti 2004. Eνδιαφέρον παρουσιάζει και η πρόσφατη συλλογική 

έκδοση που αφορά στα γλυπτά του Μουσείου της Αγίας Σοφίας, βλ. Guiglia, Barsanti 2010 
1185 Μέντζος 2001α, σ.217-245. Μέντζος 2001β, σ.315-333. 

1186 Μ.Καµπούρη, ∆ύο κιονόκρανα της Αγίας Σοφίας, ΕΣΠΣΑΠΘ ΣΤ1 (1973-74), σ.67-77 και 

Γ.Βελένης, Τέσσερα πρωτότυπα κιονόκρανα στη Θεσ/νίκη, ACIAC X, II, σ.669-679. 
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διδακτορικές διατριβές των Β.Συθιακάκη1187 και Χ.Τσιγωνάκη, η πρώτη για την 

αρχιτεκτονική γλυπτική της Θεσσαλίας και Φθιώτιδας και η δεύτερη για την 

αρχιτεκτονική γλυπτική της Κρήτης. 

 

ΤΑ ΓΛΥΠΤΑ  

Στη µελέτη µας περιλαµβάνονται κυρίως αρχιτεκτονικά µέλη 

(κιονόκρανα, θωράκια, βάσεις, επιθήµατα, κ.ά.), διάφορες µορφές στηριγµάτων 

(κίονες, βάσεις) καθώς και αντικείµενα σχετικά µε τις λειτουργικές ανάγκες 

ενός ναού, από όλη την επαρχία της Epirus Vetus, κυρίως όµως από τη 

Νικόπολη. Περιλαµβάνονται επίσης αρχιτεκτονικά µέλη που δεν συνδέονται µε 

γνωστά µνηµεία, αλλά βρίσκονται ενσωµατωµένα σε αρκετούς βυζαντινούς 

ναούς της Άρτας, όπως η Παρηγορήτισσα, η Αγία Θεοδώρα, τα καθολικά των 

µονών Κάτω Παναγιάς και Παντάνασσας, αλλά και ερειπωµένος ναός της 

Παναγίας Λαµποβήθρας στη Φωτική. Λόγοι πρακτικοί, που σχετίζονται µε την 

έκταση της εργασίας µας, δεν µας επέτρεψε να συµπεριλάβουµε πολλούς 

άλλους τύπους αναγλύφων, εξίσου σηµαντικούς, όπως τα ιωνικά κιονόκρανα µε 

ξεχωριστό επίθηµα. 

Το µάρµαρο και ο ασβεστόλιθος είναι τα υλικά από τα οποία είναι 

κατασκευασµένα τα γλυπτά που εξετάζουµε. Η προέλευση των µαρµάρων δεν 

είναι γνωστή, αφού δεν έχουν γίνει φυσικοχηµικές αναλύσεις και συνεπώς δεν 

είµαστε σε θέση να διατυπώσουµε ασφαλή συµπεράσµατα σχετικά µε τα 

εργαστήρια παραγωγής τους ή τη διακίνησή τους στα όρια της Βυζαντινής 

Αυτοκρατορίας1188.  

Παλαιότεροι ερευνητές µε βάση κυρίως τη χρωµατική υφή του 

µαρµάρου έχουν αποδώσει κάποια από αυτά σε λατοµεία της 

Προκοννήσσου1189. Ανάλογα συµπεράσµατα διατυπώνουµε στη µελέτη µας για 

την προέλευση µερικών από τα µέλη που εξετάζουµε, στηριζόµενοι στη λάξευση 

                                                 
1187 Συθιακάκη 2002. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και άλλα άρθρα της όπως: Sythiakakis-

Kritsimallis 2006, σ.645κ.ε. και Συθιακάκη-Κριτσιµάλλη 2003, σ.1131-1148. 

1188 Σηµαντικές εξαγωγές µαρµάρων από τη Μ.Ασία, τα νησιά του Αιγαίου, Β.Αφρική κ.ά. 

αρχίζουν να γίνονται κατά τη διάρκεια του 5ου και κορυφώνονται στα α΄ µισό του 6ου αιώνα. 

Γενικότερα για το θέµα αυτό βλ. Sodini 1989, σ.163-186 και ο ίδιος 2000, σ.423-446. Επίσης 

Asgari 1995, σ. 263κ.ε. και Barsanti 1989, σ.91-220. 
1189 Ορλάνδος, Σωτηρίου 1937, σ.78. Από τα λατοµεία της Προκοννήσου παράγονταν και 

εξάγονταν σε µεγάλη ποικιλία από κιονόκρανα και άλλα γλυπτά µέλη που έχουν χρονολογηθεί 

µε σχετική ακρίβεια.  
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και τα θέµατα του διακόσµου τους και κυρίως στις οµοιότητες που αυτά 

παρουσιάζουν µε άλλα βεβαιωµένα παραδείγµατα. ∆εν αποκλείεται όµως οι δύο 

αυτές απόψεις στο µέλλον να αποδειχθούν λανθασµένες. Αν όµως οι υποθέσεις 

είναι σωστές, προϋποθέτουν µια υποδοµή ικανή σε µέσα µεταφοράς και µια 

σηµαντική οικονοµική δαπάνη για τους κατοίκους της περιοχής, αφού η 

µετακίνηση ανάλογων προϊόντων ανέβαζε ιδιαίτερα το κόστος των εισαγόµενων 

ειδών. Συχνά τεχνίτες συνόδευαν τα γλυπτά στον τόπο προορισµού τους, 

προκειµένου να κάνουν την τελική επεξεργασία, αφού αυτά τις περισσότερες 

φορές αποστέλλονταν ηµίεργα, προκειµένου να µειωθεί ο κίνδυνος 

καταστροφής κατά την µεταφορά τους. 

Χαρακτηριστικό πάντως είναι το γεγονός ότι ένα µεγάλο µέρος των 

µαρµάρων προέρχεται από επανάχρηση1190, αφού είναι βέβαιο ότι αρκετά 

ρωµαϊκά αρχιτεκτονικά και µη µέλη επαναλαξεύθηκαν ή χρησιµοποιήθηκαν 

αυτούσια κατά τους παλαιοχριστιανικούς χρόνους. Αυτό συνεπάγεται ότι 

υπήρχαν τοπικά συνεργεία που µπορούσαν να υποστηρίξουν µια ανάλογη 

ζήτηση.  

Η Ε.Χαλκιά ορθά απέδωσε µερικά από τα γλυπτά της Νικόπολης σε 

τοπικά συνεργεία. Συγκεκριµένα τεκµηρίωσε την ύπαρξη ενός τοπικού 

εργαστηρίου γλυπτικής εξετάζοντας µια µικρή κατηγορία γλυπτών που φέρουν 

επιγραφές ή το µονόγραµµα του επισκόπου ∆ουµετίου1191. ∆ιατύπωσε επίσης 

την άποψη ότι τα διάτρητα θωράκια διατηρούν επιρροές από την 

Κωνσταντινούπολη, ενώ κάποια από αυτά της Βασιλικής ∆ αποτελούν τοπικές 

αποµιµήσεις. Αν και δεν αποκλείουµε την περίπτωση αυτή, ωστόσο θεωρούµε 

ότι η υποδεέστερη απόδοση του αναγλύφου των διάτρητων θωρακίων δεν 

αποτελεί ασφαλές τεκµήριο για την απόδοσή τους σε τοπικό εργαστήριο, αφού 

δεν αποκλείεται η µαζική παραγωγή τους να συνετέλεσε στη χαµηλότερης 

ποιότητας λάξευσή τους. 

Τέλος η επανάχρηση παλαιοχριστιανικού αρχιτεκτονικού υλικού σε 

βυζαντινά µνηµεία, όπως η Παρηγορήτισσα, η Παντάνασσα, η Αγία Θεοδώρα, 

καθώς και διάφορες άλλες ενδείξεις από το χώρο των βασιλικών στη 

Νικόπολη1192, βεβαιώνουν την ύπαρξη ενός εµπορίου σπολίων κατά τη 

βυζαντινή περίοδο1193.  

                                                 
1190 Παπαδοπούλου, Κωνσταντάκη 2007, σ. 638. 

1191 Chalkia 2006, σ.285κ.ε. 

1192 Πιστεύουµε ότι στο χώρο της Βασιλική Β, µετά την εγκατάλειψή της, λειτουργούσε ένα είδος 

εργαστήριου που επεξεργαζόταν τα διάφορα µαρµάρινα µέλη πριν τα εµπορευθεί. 
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ΤA MNHMEIA1194 

 

ΝΙΚΟΠΟΛΗ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α ή Αγίου ∆ηµητρίου 

Βρίσκεται σε µικρή απόσταση από το νότιο σκέλος των 

παλαιοχριστιανικών τειχών και τιµάται στη µνήµη του Αγίου ∆ηµητρίου1195. 

Πρόκειται για τρίκλιτη βασιλική µε «εγκάρσιο κλίτος»1196, ηµικυκλική αψίδα µε 

επτά «αντηρίδες»1197 και αίθριο δυτικά (πιν.49α-γ). Ο νάρθηκας απολήγει σε 

διµερή σχεδόν τετράγωνο χώρο βόρεια και αψιδωτό διακονικό στη νότια 

πλευρά. Το µνηµείο είναι κυρίως γνωστό για τα ψηφιδωτά του δάπεδα και ιδίως 

αυτά των παστοφορίων1198. 

Ο κυρίως ναός διαιρείται σε τρία κλίτη µε κιονοστοιχίες που βαίνουν σε 

στυλοβάτες (πιν.49γ). Κάθε κιονοστοιχία έφερε έξι αρράβδωτους µονολιθικούς 

κίονες που εδράζονταν απευθείας στο στυλοβάτη. Ο ναός είχε υπερώο και 

σύνθρονο µε πεντάβαθµη κλίµακα, επενδεδυµένη µε µαρµάρινες πλάκες.  

Από τον αποκαλυφθέντα γλυπτό διάκοσµο του µνηµείου λιγοστά 

τµήµατα ή θραύσµατα διατηρούνται σήµερα (πιν.49δ,ε), αφού πολλά από αυτά 

πιθανότατα καταστάφηκαν κατά τον βοµβαρδισµό του τζαµιού της Πρέβεζας, 

                                                                                                                                            
1193 Η λιθολόγηση των µνηµείων της Νικόπολης συνεχίστηκε και κατά τη διάρκεια της 

Τουρκοκρατίας µε χαρακτηριστικό παράδειγµα τη δήωση του λίθινου αγωγού του Νυµφαίου, 

τµήµατα του οποίου χρησιµοποιήθηκαν ως οικοδοµικό υλικό στο Φρούριο του Παντοκράτορα, 

βλ. Α∆ 30(1975), Β2, Χρονικά, σ.215 (Ι.Βοκοτοπούλου). Χαρακτηριστική είναι και η πληροφορία 

του Τ.S. Hughes, ο οποίος αναφέρει µεταφορά οικοδοµικών υλικών από τη Νικόπολη, για την 

ενέγερση του σεραγιού του Αλή πασά στην Πρέβεζα, βλ. Hughes 1830, σ. 418. 

1194 Στο κεφάλαιο αυτό επιχειρείται µια παρουσίαση των µνηµείων από τα οποία προέρχονται τα 

περισσότερα ανάγλυφα µέλη που θα µας απασχολήσουν. 

1195 Για τη Βασιλική Α βλ. Pierrepont-White 1986-7, σ.305 και Κεφαλλωνίτου, Γερολύµου 2008, 

όπου και η παλαιότερη βιβλιογραφία. Πρόκειται για την πρώτη βασιλική που ανασκάφηκε στη 

Νικόπολη, ωστόσο χρονολογικά είναι υστερότερη από τις Βασιλικές Α και ∆. 

1196 Κατά την επικρατέστερη άποψη. Την ονοµασία «εγκάρσια πτερύγια» προτείνει ο Βαραλής, βλ. 

Βαραλής 2007, σ.600κ.ε. 

1197 Οι «αντηρίδες» ξεκινούν σε ύψος 1,80µ. πάνω από την ευθυντηρία και όχι από τη βάση του 

όπως στις Βασιλικές Α και ∆. Την αναπαράσταση της αψίδας του ναού, που διαφέρει από αυτές 

των άλλων ναών στη Νικόπολη, βλ. Κεφαλλωνίτου, Γερολύµου 2008, σ.34. 

1198 Ασηµακοπούλου-Ατζακά 1984, σ.361κ.ε. 
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όπου είχαν µεταφερθεί από τους πρώτους ανασκαφείς προκειµένου να 

προστατευθούν.  

Η ανασκαφική έρευνα έφερε στο φως µερικά ιωνικά κιονόκρανα µε 

συµφυές επίθηµα (αριθ.26), σχηµατοποιηµένο διάκοσµο και γωνιακά 

τοποθετηµένους έλικες1199, καθώς και ένα κιονόκρανο κορινθιακού τύπου 

(αριθ.27), το οποίο αρχικά θεωρήθηκε σπόλιο στο µνηµείο. Κατά την άποψή 

µας το µέλος αυτό χρονολογείται στο α΄ µισό του 6ου αιώνα και θεωρούµε ότι 

πρέπει να προέρχονται από το ίδιο µνηµείο.  

Από τα σηµαντικότερα ανάγλυφα της βασιλικής θεωρούνται µερικά 

τµήµατα αµφίγλυφων µαρµάρινων θωρακίων, µε διάκοσµο οµοιόθετων ρόµβων, 

στη µια όψη τους, ενώ η άλλη κοσµείται µε το γνωστό θέµα του 

Χριστογράµµατος, εκατέρωθεν του οποίου υπήρχαν µεγάλοι σταυροί, που 

συνδέονταν µε κυµατοειδείς ταινίες (αριθ.83). Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης 

ένα άλλο τµήµα θωρακίου µε σταυρό, εκατέρωθεν του οποίου εικονίζονταν 

αµνοί1200 (αριθ.82). Στον κατάλογο που ακολουθεί παρουσιάζονται και άλλα 

θραύσµατα θωρακίων που κοσµούνται µε άλλα θέµατα (αριθ.85,86), ενδεικτικά 

της ποικιλίας του διακόσµου που έφεραν τα θωράκια του ναού. Η απόδοση του 

αναγλύφου τους χαρακτηρίζεται από απλοποιηµένη εργασία και έντονη 

σχηµατοποίηση και έχουν αποδοθεί σε τοπικό εργαστήριο. Σώζονται επίσης 

τµήµατα λίθινων θωρακίων µε διάκοσµο µεγάλων σταυρών, αµφικιονίσκοι 

παραθύρων και επιθήµατά τους. Οι αµφικιονίσκοι των παραθύρων του 

µνηµείου παρουσιάζουν ενδιαφέρον, καθώς έχουν τη µορφή τριών συµφυών 

βεργίων.  

Από το ίδιο µνηµείο προέρχονται επίσης ένα θραύσµα τεκτονικού 

κιονοκράνου ή επιθήµατος (αριθ.58) µε διάκοσµο σταυρού εντός κύκλου, στα 

άκρα των κεραιών του οποίου διατηρούνται τα γράµµατα Μ,Ε,Ο, που 

διαβάστηκαν ∆ΟΥΜΕΤΙΟΥ. Το ίδιο όνοµα είναι επίσης χαραγµένο σε βάση 

κίονα που επαναχρησιµοποιήθηκε πιθανότατα ως κιονόκρανο (εικ.58β) 1201.  

Σε αντίθεση πάντως µε τη Βασιλική Β, λιγοστά γλυπτά του µνηµείου 

είναι σε δεύτερη χρήση.Η βασιλική είναι γνωστή κυρίως για τα ψηφιδωτά των 

                                                 
1199 Για τα κιονόκρανα βλ. εκτενέστερα στη σ.265 και 403κ.ε. 

1200 Χαρακτηριστική είναι µια φωτογραφία του 1916 στην οποία διακρίνονται αρκετά από τα 

προαναφερόµενα γλυπτά στο χώρο του ιερού, βλ. Φιλαδελφεύς 1916β, εικ.1. Επίσης ο ίδιος, 

ΠΑΕ 1918, εικ.7, όπου εικονίζονται αποτµήµατα κιονίσκων και στην εικ.8, θραύσµατα από τη 

φιάλη. 

1201 Εκτενέστερα βλ. στη σ.409-11 και 437-8. 
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παραβηµάτων της1202 του αιθρίου και του νάρθηκα τα περισσότερα από τα 

οποία συνοδεύονται από έµµετρες επιγραφές (πιν.7α-δ,στ και 10α). Ο κυρίως 

ναός χρονολογείται µε βάση την ψηφιδωτή επιγραφή του βόρειου παστοφορίου, 

που αναφέρει τον (άγνωστο από άλλες πηγές) επίσκοπο ∆ουµέτιο, η 

δραστηριότητα του οποίου τοποθετείται χρονικά στο α΄ µισό του 6ου αιώνα, και 

συγκεκριµένα µεταξύ των ετών 525-550. Σύµφωνα µε µια άλλη επιγραφή, που 

αναφέρει ένα δεύτερο επίσκοπο ∆ουµέτιο, διάδοχο του πρώτου ∆ουµετίου, 

πραγµατοποιήθηκαν εργασίες στο αίθριο σε µια δεύτερη φάση, η οποία 

χρονολογήθηκε µεταξύ 550-575.  

 

 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ Β 

 Ένα από τα σηµαντικότερα µνηµεία της παλαιοχριστιανικής 

Νικόπολης είναι η Βασιλική Β1203, η επονοµαζόµενη του επισκόπου 

Αλκίσωνος1204 (πιν.18δ, 50α-γ, 51). Πρόκειται για µια µεγάλων διαστάσεων 

(72,80Χ46,80µ.), επιβλητική, πεντάκλιτη βασιλική, µε εγκάρσιο κλίτος, 

νάρθηκα1205, αίθριο1206 και προσκτίσµατα, από τα οποία έχουν ανασκαφεί εν 

µέρει µόνο αυτά της νοτιοδυτικής πλευράς, που πλαισιώνουν ένα µικρότερο 

αίθριο (πιν.50α, 51)1207. Η βασιλική, που έχει ταυτιστεί µε τον Μητροπολιτικό 

                                                 
1202 Για το θεµατολόγιο των ψηφιδωτών της βασιλικής βλ. Π.Ασηµακοπούλου-Ατζακά, Ψηφιδωτά 

δάπεδα. Προσέγγιση στην τέχνη του αρχαίου ψηφιδωτού, Θεσσαλονίκη 2003, σ.110κ.ε. 

1203 Παπαδοπούλου 2001, σ.27κ.ε. και η ίδια 2007, σ.609κ.ε. όπου και η παλαιότερη 

βιβλιογραφία. 

1204 Ονοµάστηκε Βασιλική Αλκίσωνος από τον οµώνυµο επίσκοπο Νικοπόλεως, το όνοµα του 

οποίου αναφέρεται σε επιγραφή ψηφιδωτού δαπέδου αίθουσας (Χώρος Γ) των νοτιοδυτικών 

προσκτισµάτων. Η επιγραφή αφορά στις επισκευές που έγιναν εκεί από τον προαναφερόµενο 

επίσκοπο. Η αρχιερατεία του επισκόπου Αλκίσωνος συµπίπτει µε τη βασιλεία του αυτοκράτορα 

Αναστασίου (περ.491-518). 

1205 Ο νάρθηκας καταλήγει πλάγια σε δύο µικρά δωµάτια που εξέχουν του κυρίως ναού και τα 

οποία επικοινωνούν µε το κυρίως σώµα του νάρθηκα µε τρίβηλα ανοίγµατα, που διατηρούν τις 

βάσεις των κιόνων. ∆υτικά εκτείνεται µεγάλο αίθριο µε στοές στη νότια, βόρεια και δυτική 

πλευρά, βλ. πιν.51.  

1206 Στην ανατολική πλευρά του υπάρχει επιµήκης δεξαµενή-φιάλη που πλαισιώνονταν από δύο 

µαρµάρινους λουτήρες. Λόγω της παρουσίας των λουτήρων, φιαλών και πηγαδιών που έχουν 

εντοπιστεί στο συγκρότηµα της Βασιλικής Β θεωρούµε αρκετά πιθανό να ήταν αφιερωµένη σε 

κάποιο ιαµατικό άγιο.  

1207 Το µνηµείο άρχισε να ανασκάπτεται το 1921 από τον Αλ.Φιλαδελφέα. Από το 1929 έως και 

το 1966 η έρευνα συνεχίστηκε από τους Γ.Σωτηρίου και Αν.Ορλάνδο, µε αρκετά ενδιάµεσα κενά, 
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ναό της Νικόπολης, υπήρξε µέρος ενός µεγάλου συγκροτήµατος, στη νότια 

πλευρά του οποίου τοποθετείται το Επισκοπείο1208, άποψη την οποία 

θεωρούµε πολύ πιθανή. Ο κυρίως ναός χωρίζεται από τέσσερις κιονοστοιχίες 

σε πέντε κλίτη1209, έχει τριµερές «εγκάρσιο κλίτος» που δεν εξέχει των πλαγίων 

πλευρών1210, και καταλήγει ανατολικά σε µια µεγάλη ηµικυκλική αψίδα µε 

τρεις ακτινωτές αντηρίδες. Η κιονοστοιχίες του κεντρικού κλίτους συνεχίζουν 

και στο χώρο του ιερού και φτάνουν έως την κόγχη, ενώ αντίθετα αυτές των 

πλευρικών κλιτών διακόπτονται ανατολικά, διαµορφώνοντας δεξιά και 

αριστερά του Ιερού Βήµατος δύο ευρύχωρους τετράγωνους χώρους, (πιν.51).  

Kάθε µια από τις τέσσερις κιονοστοιχίες αποτελούνταν από δώδεκα 

µονολιθικούς κίονες από προκονήσιο µάρµαρο1211 και γρανίτη που έφεραν 

κιονόκρανα ιωνικά1212 ή κορινθιακά1213 (µε διαφορές µεταξύ τους ως προς τον 

διάκοσµο και τις διαστάσεις), τα οποία αποτελούσαν σπόλια, όπως και άλλο 

αρχιτεκτονικό υλικό που βρέθηκε στη βασιλική. Οι κίονες στήριζαν τόξα από 

πώρινους θολίτες, µια κατασκευαστική πρακτική που εφαρµόστηκε και στη 

Βασιλική ∆. 

Από τα 26 κιονόκρανα που εντοπίσαµε στο ναό στην πλειονότητά τους 

είναι ιωνικά (πιν.52γ), η διάµετρος µερικών στο κεντρικό κλίτος φτάνει τα 

0,65µ. Το υλικό (επαναχρησιµοποιηµένα αρχιτεκτονικά µέλη) είναι πράγµατι 

ετερόκλητο, όχι όµως τυχαία τοποθετηµένο1214. Αν και είναι δύσκολη η 

                                                                                                                                            
χωρίς ωστόσο µέχρι σήµερα να έχει ολοκληρωθεί η ανασκαφή του, αφού αποτελούσε µέρος ενός 

µεγάλου εκκλησιαστικού συγκροτήµατος, το οποίο, µε τα µέχρι σήµερα στοιχεία, κάλυπτε 

έκταση περίπου 5.900m2. Η ανασκαφική έρευνα άρχισε εκ νέου το 1998 από τη γράφουσα και 

επικεντρώθηκε κυρίως στα νοτιοδυτικά προσκτίσµατα. Γενικότερα για το µνηµείο βλ. 

Παπαδοπούλου 2007, σ.609κ.ε., όπου και η παλαιότερη βιβλιογραφία. 

1208 Pierrepont-White 1986-7, σ.315κ.ε. 

1209 Οι κίονες της βόρειας ενδιάµεσης κιονοστοιχίας και της νότιας κεντρικής εδράζονταν σε 

στυλοβάτη. Αντίθετα αυτοί των άλλων κλιτών δίνουν την εντύπωση ότι να εδράζονταν σε βάθρα, 

γιατί οι στυλοβάτες πιθανόν λιθολογήθηκαν, βλ. Ορλάνδος, Σωτηρίου 1937, σ.78. 

1210 Το εγκάρσιο κλίτος εγγράφεται στην ορθογώνια κάτοψη του ναού. Κατά τον ∆.Πάλλα 

θεωρείται χαρακτηριστικό της εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής της Νικόπολης και συναντάται σε 

αρκετές βασιλικές της επαρχίας της Παλαιάς Ηπείρου που φαίνονται άµεσα επηρεασµένες από 

την αρχιτεκτονική της. Για την προέλευσή του έχουν διατυπωθεί αρκετές απόψεις, βλ. Πάλλας 

1987, σ.226κ.ε. 

1211 Ορλάνδος, Σωτηρίου 1937, σ.78. 

1212 Παπαδοπούλου, Κωνσταντάκη 2007, τοµ.Β, σ.421-2, εικ.2-4. 

1213 Παπαδοπούλου, Κωνσταντάκη 2007, τοµ.Β, σ.423-4, εικ.5-7. 

1214 Κατά τον Bowden η συµβολική σηµασία των σπολίων της Βασιλικής ήταν δεδοµένη. Τα 

σπόλια πρέπει να ήταν αναγνωρίσιµο στοιχείο από τους πιστούς που γνώριζαν τα σηµεία της 
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σύνδεσή του, ωστόσο διακρίνεται ένας κεντρικός σχεδιασµός και κάποια 

συµµετρία στη διάταξή του1215. 

Στον κυρίως ναό έχουν εντοπιστεί διάφοροι τύποι θωρακίων εκ των 

οποίων οι επικρατέστεροι είναι οι εξής: αµφίγλυφα θωράκια, η µια όψη των 

οποίων κοσµείται µε οµόκεντρους ρόµβους και η άλλη µε Χριστόγραµµα, που 

πλαισιώνεται από σταυρούς οι οποίοι συνδέονται µε το κεντρικό θέµα µε 

κυµατοειδείς ταινίες. Ο δεύτερος τύπος θωρακίων είναι επίσης αµφίγλυφος 

και κοσµείται µε το ίδιο θέµα και στις δύο πλευρές. Πρόκειται για έναν 

µεγάλο δίσκο στον οποίο εγγράφεται µεγάλος ισοσκελής σταυρός. Τα θωράκια 

του τύπου αυτού υπερτερούν και εντοπίζονται στα πλάγια κλίτη.  

Επίσης έχουν έρθει στο φως τµήµατα µαρµάρινων διάτρητων θωρακίων, 

σχεδόν πανοµοιότυπα µε αυτά που επίσης εντοπίστηκαν στη Βασιλική ∆, τα 

οποία έχουν παραλληλιστεί µε ανάλογα από την Κωνσταντινούπολη (Αγία 

Σοφία) και τη Ραβέννα. Τέλος έχει έρθει στο φως ένα πλήθος θραυσµάτων 

λίθινων θωρακίων, που κοσµούνται µε µεγάλους λίθινους σταυρούς1216. 

Με το µαρµάρινο κιβώριο που κάλυπτε την αγία τράπεζα1217 έχει 

συσχετιστεί ένα µαρµάρινο τόξο (αριθ.123), που εξετάζουµε στον κατάλογό 

µας, για το οποίο πιστεύουµε ότι κατείχε µια διαφορετική θέση, από αυτή 

που του αποδίδεται, µέσα στη βασιλική. 

Οι πλευρικοί τοίχοι του ναού και η κόγχη του ιερού έφεραν 

ορθοµαρµάρωση µε κυµάτια και ζεύξεις διαφόρων τύπων, µε επικρατέστερο 

αυτόν µε οδοντώσεις. Έχουν βρεθεί λιγοστά επίκρανα παραστάδων µε 

ανάγλυφο διάκοσµο και τµήµατα των κυµατιοφόρων βάσεών τους1218. Αξιόλογο 

ανάγλυφο διάκοσµο έφεραν τα επιθήµατα των παραθύρων της αψίδας του 

ιερού και πιθανότατα των παραθύρων του εγκαρσίου κλίτους, µερικά από τα 
                                                                                                                                            
πόλης από τα οποία αυτά προέρχονταν, βλ. Bowden 2007, σ.144. Κατά την άποψή µας ο 

κυριότερος παράγοντας της χρησιµοποίησης σπολίων πρέπει να ήταν αρχικά πρακτικός, δηλ. 

ανεπαρκείς οικονοµικοί πόροι. Πιθανόν η ανοικοδόµησή του µνηµείου έγινε µε τα µέσα των 

τοπικών αξιωµατούχων ή των κατοίκων της πόλης, ενώ αργότερα συνέβαλαν και οι επίσκοποι 

Αλκίσων και ∆ουµέτιος, οι οποίοι όµως παραµένει άγνωστο αν χρηµατοδότησαν και οι ίδιοι τις 

εργασίες. 

1215 Πβλ. τις ανάλογες παρατηρήσεις για το ναό του Αγίου ∆ηµητρίου στη Θεσσαλονίκη, Μέντζος 

1998, σ.229κ.ε. 

1216 Βρέθηκαν κυρίως στο αίθριο των νοτιοδυτικών προσκτισµάτων, αλλά και στο νότιο άκρο της 

Στοάς-∆ρόµου. 

1217 Η πλάκα της βάσης της σώζεται κατά χώραν και φέρει εννέα εκβαθύνσεις για την πάκτωση 

των ισάριθµων κιονίσκων που βάσταζαν την αγία τράπεζα. 

1218 Παπαδοπούλου, Κωνσταντάκη 2007, σ.651κ.ε. 
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οποία εξετάζουµε στον κατάλογο που ακολουθεί (αριθ.110-113,105). Τον ίδιο 

διάκοσµο φέρει και ένα τµήµα γείσου (αριθ.122) που εντοπίσαµε και θεωρούµε 

ότι προέρχεται από τον ίδιο ναό.  

Κατά την ανασκαφή του µνηµείου ήρθαν επίσης στο φως τµήµατα 

εντοίχιων ψηφιδωτών που πιθανότατα διακοσµούσαν τους τοίχους του ναού. 

Σηµαντικότατο εύρηµα υπήρξε η ανεύρεση µέρους των λειψάνων του άµβωνα  

(πιν.52δ) και των εντοίχιων ψηφιδωτών του (πιν.52α)1219. Το δάπεδο του κυρίως 

ναού έφερε µαρµαροθέτηµα µε ποικιλία σχεδίων, ενώ ο νάρθηκας, το 

αίθριο1220 και το µεγαλύτερο µέρος των προσκτισµάτων ψηφιδωτά δάπεδα 

(πιν.52β)1221. 

Ένα µεγάλο µέρος αναγλύφων µελών ήρθαν στο φως κατά την 

ανασκαφή, που έγινε στο χώρο των νοτιοδυτικών Προσκτισµάτων αλλά και 

δυτικά του µνηµείου, όπου αποκαλύφθηκε µια µεγάλη Στοά1222. Αξίζει να 

µνηµονευθούν τα ιωνικά µε συµφυές επίθηµα κιονόκρανα των κιονοστοιχιών 

του µικρού αιθρίου, τα οποία πρέπει να προέρχονται από µια ενιαία 

παραγγελία, όπως δείχνουν τα τεκτονικά σήµατα που φέρουν, αλλά και ο 

διάκοσµός τους. Από τους ίδιους χώρους προέρχεται µια µεγάλη ποικιλία 

λίθινων θωρακίων, µε διάκοσµο µεγάλων ανάγλυφων σταυρών, έργα τοπικών 

εργαστηρίων.  

Η Βασιλική B χρονολογήθηκε από παλαιότερους ερευνητές στα µέσα1223 

ή στο β΄ µισό του 5ου αι.1224 και έχει δεχθεί αρκετές µεταγενέστερες προσθήκες 

και επισκευές, από τις οποίες µπορούµε σε γενικές γραµµές να αναγνωρίσουµε 

τρεις από αυτές1225. Στα τέλη του 5ου-αρχές 6ου αι. και πριν το 516, έγιναν 

επισκευές από τον επίσκοπο Αλκίσωνα, ο οποίος φρόντισε να κτιστούν κάποια 

από τα προσκτίσµατα (όπως τη µακρόστενη αίθουσα στη νότια πλευρά του 
                                                 
1219 Για τον άµβωνα βλ. στη σ.298κ.ε. 

1220 Έργον 1966, σ.173, εικ.208,209 

1221 Τα ψηφιδωτά δάπεδα του µνηµείου δεν έχουν επαρκώς µελετηθεί. Επισηµαίνουµε τα µε 

ωραία γεωµετρικά σχέδια ψηφιδωτά του νάρθηκα, αυτά του Χώρου Ε, που αποκαλύφθηκαν 

σχετικά πρόσφατα, και αυτά του Χώρου Γ µε την επιγραφή του Αλκίσωνα. Τέλος από τον Χώρο Ε 

προέρχονται και οι µοναδικές παλαιοχριστιανικές τοιχογραφίες µε ανεικονικό διάκοσµο που 

έχουν βρεθεί στην περιοχή, βλ. Παπαδοπούλου 2007, σ.612κ.ε. Οι τοιχογραφίες πρόκειται να 

δηµοσιευθούν αλλού από τη γράφουσα. 

1222 Παπαδοπούλου 2001, σ.27κ.ε. και Παπαδοπούλου, Κωνσταντάκη 2007, σ.646. Αρκετά από 

τα ανάγλυφα αυτά εξετάζουµε στον κατάλογο που ακολουθεί. 

1223 Πάλλας 1987, σ.225. 

1224 Σωτηρίου 1929, σ.201, σηµ.11.  

1225 Παπαδοπούλου 2007, σ.631. 
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ναού, µε τη γνωστή επιγραφή που φέρει το όνοµά του). Μια δεύτερη 

επισκευαστική φάση συνδέεται µε τον επίσκοπο ∆ουµέτιο, (πιθανόν τον 

∆ουµέτιο Β΄) το όνοµα του οποίου συναντάµε στο τόξο του κιβωρίου(;), µε τον 

οποίο µπορούν επίσης να συνδεθούν και τα διάτρητα θωράκια που έχουν 

εντοπιστεί στη βασιλική. Την επισκευή αυτή τοποθετούµε µετά τα µέσα του 6ου 

αιώνα.  

Πιθανότατα την ίδια εποχή στο χώρο του ιερού συντελείται µια 

σηµαντική παρέµβαση που σχετίζεται µε τη διαµόρφωση του «ελλαδικού 

παστοφορίου» στο βόρειο πτερύγιο του εγκαρσίου κλίτους και την αποµόνωση 

του ιερού βήµατος από τους πλάγιους χώρους του. Για τις παραπάνω 

παρεµβάσεις χρησιµοποιήθηκαν µεγάλες φατνωµατικές πλάκες από ρωµαϊκά 

κτίρια µε διαφορετικό διάκοσµο η κάθε µια1226 (πιν.52ε). Το παραπάνω 

φανερώνει ότι ένα µεγάλο µέρος σηµαντικών ρωµαϊκών κτιρίων της πόλης για 

διαφόρους λόγους είχε καταστραφεί και το υλικό τους ήταν διαθέσιµο για να 

επαναχρησιµοποιηθεί. 

Στον όψιµο 6ο-αρχές 7ου αιώνα χρονολογούµε κάποια ιωνικά µε 

συµφυές επίθηµα κιονόκρανα από στη Στοά που βρέθηκε κατά µήκος της 

δυτικής πλευράς του µνηµείου και δύο κιονόκρανα ιδίου τύπου από το αίθριο 

(αριθ.49,50), που παρουσιάζουν µεταξύ τους πολλές διαφορές και 

χαρακτηρίζονται κυρίως για τον εκφυλισµό της φόρµας τους. Τα κιονόκρανα 

αυτά συνδέουµε µε µια από τις µεταγενέστερες επισκευές που έγιναν στη 

Βασιλική Β. 

 

 

 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ∆  

Βρίσκεται στη θέση Ανάληψη, εκτός των παλαιοχριστιανικών τειχών. 

Άρχισε να ανασκάπτεται το 1956 από τον Α.Ορλάνδο, χωρίς ωστόσο να 

ολοκληρωθούν οι έρευνες, οι οποίες συνεχίστηκαν από την Ε.Χαλκιά και 

έφεραν στο φως σπουδαία ευρήµατα1227. Είναι τρίκλιτη, µε «εγκάρσιο κλίτος», 

νάρθηκα και αίθριο, που δεν έχει ακόµη αποκαλυφθεί (πιν.53α-γ). Η 

ηµικυκλική αψίδα του ιερού Βήµατος φέρει εξωτερικά αντηρίδες, όπως και της 

προηγούµενης βασιλικής. Το δάπεδο του κεντρικού κλίτους καλύπτονταν µε 

                                                 
1226 Παπαδοπούλου, Κωνσταντάκη 2007, τοµ. Α, σ.642-644 και τοµ.Β, σ.426-7, εικ.11-14. 

Φατνωµατικές πλάκες χρησιµοποιήθηκαν και στη βάση του άµβωνα της βασιλικής.  

1227 Χαλκιά 2007, σ.659κ.ε., όπου και η προγενέστερη βιβλιογραφία. 
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µαρµαροθέτηµα και ο νάρθηκας µε ωραίο ψηφιδωτό µε διατεµνόµενους 

κύκλους, στην µέση των οποίων υπήρχε µεγάλο πολυποίκιλτο στεφάνη από 

φύλλα, πολύχρωµα άνθη και καρπούς1228.  

Η ανέγερση της βασιλικής πιθανολογούµε ότι σχετίζεται µε τις 

προνοµιακές ταφές στο χώρο του ιερού, που ήρθαν στο φως σχετικά πρόσφατα, 

και ιδιαίτερα µε την ταφή στη µαρµάρινη σαρκοφάγο από προκονήσιο 

µάρµαρο,1229 που δεν αποκλείεται να ανήκε σε κάποιο µάρτυρα, στη µνήµη 

του οποίου ήταν πιθανόν αφιερωµένη1230. 

Οι δύο κιονοστοιχίες του ναού έφεραν από οκτώ κίονες έκαστη1231, που 

εδράζονται σε βάσεις ιωνικού τύπου µε λεπτή συµφυή πλίνθο1232 και έφεραν 

κορινθιακά κιονόκρανα τύπου V ή λύρας (πιν.53γ), για τα οποία γίνεται 

εκτενέστερα λόγος στα κεφάλαια που ακολουθούν1233 (αριθ.1-4). Τα 

κιονόκρανα έστεφαν κολουροπυραµιδοειδή επιθήµατα που κοσµούνται µε 

σταυρούς µεταξύ ακανθών1234 (αριθ.56, 57), η απόδοση των οποίων είναι 

ανάλογη µε αυτή των ακανθών των κιονοκράνων. Ο διάκοσµος των επιθηµάτων, 

τα οποία κοσµούνται µε σταυρό που περιβάλλεται από ηµίφυλλα άκανθας, 

όπως και ο µε άκανθόφυλλα διάκοσµος των κιονοκράνων, µαρτυρούν στενές 

σχέσεις µε την γλυπτική της Κωνσταντινούπολης1235. Παρόµοια εργασία 

παρατηρούµε και σε άλλα ανάγλυφα (αριθ.114,121) από την ίδια βασιλική, 

γεγονός που µας οδηγεί στην άποψη ότι τα αρχιτεκτονικά µέλη του ναού 

προέρχονται από µια ενιαία παραγγελία1236.  

                                                 
1228 Κατά την Ασηµακοπούλου-Ατζακά τα ψηφιδωτά της βασιλικής χρονολογούνται στα τέλη 5ου-

αρχές 6ου αιώνα, βλ. Ασηµακοπούλου-Ατζακά 1984, σ.264, σηµ.434. 

1229 Chalkia 2004, σ.211-232. 

1230 Χαλκιά 2007, σ.664. 

1231 Οι κίονες εδράζονταν σε στυλοβάτες από τους οποίους ο νότιος δεν σώζεται, γιατί 

λιθολογήθηκε. Κίονες µε ελικοειδείς ραβδώσεις που βρέθηκαν πιθανολογείται ότι προέρχονταν 

από το υπερώο. 

1232 Ορλάνδος 1956, πιν.55 α. και σ.151κ.ε. 

1233 Εκτενέστερα βλ. στη σ.231κ.ε. και 321κ.ε., όπου και τα σχετικά µε την πρωιµότερη 

χρονολόγηση των αρχιτεκτονικών µελών της Βασιλικής. 

1234 Βλ. στη σ.266κ.ε. 

1235 Το µοτίβο του σταυρού που περιβάλλεται από µεγάλα ηµίφυλλα άκανθας συναντάται κυρίως 

σε µια σειρά επιθηµάτων της πρωτεύουσας, που χρονολογούνται ανάµεσα στα τέλη του 5ου-µέσα 

6ου αιώνα. 

1236 Η τεχνοτροπική εκτέλεση του αναγλύφου των αρχιτεκτονικών µελών του µνηµείου µας οδηγεί 

να τα αποδόσουµε σε κωνσταντινοπολίτικο εργαστήριο. 
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Οι τοίχοι του ναού έφεραν ορθοµαρµάρωση. Τεµάχια ζεύξεων, του 

γνωστού τύπου µε οδόντες1237, ψευδεπίκρανα µε ανάγλυφο διάκοσµο και 

βάσεις µε κυµάτια προέρχονται από το διάκοσµο των περιµετρικών τοίχων. 

Τεµάχια θυρώµατος µε πλούσιες γλυφές αποδόθηκαν στο διάκοσµο της 

κεντρικής πύλης του ναού1238. 

Τρεις τύποι θωρακίων έχουν αναγνωριστεί στη Βασιλική ∆. 

Επικρατέστερος είναι αυτός των µαρµάρινων µε τη διάτρητη διακόσµηση 

(αριθ.95), που ανάλογά τους εντοπίζονται στη Ραβέννα και την 

Κωνσταντινούπολη1239. Παρόµοια είναι και αυτά που βρέθηκαν στη Βασιλική 

Β, αν και η λάξευσή τους είναι καλύτερης ποιότητας. Τα θωράκια της 

Βασιλικής ∆, σύµφωνα µε την Ε.Χαλκιά, είναι για έργα τοπικού 

εργαστηρίου1240, που ακολουθεί την καλλιτεχνική παράδοση της 

Κωνσταντινούπολης, αν και κατά την άποψή µας η υποδεέστερη απόδοση του 

αναγλύφου δεν αποτελεί ασφαλές τεκµήριο για την υπόθεση αυτή.  

Κατά την ανασκαφή του ναού βρέθηκαν επίσης λιγοστά τµήµατα 

µαρµάρινων θωρακίων µε επάλληλους ρόµβους (αριθ.81) και λίθινων µε 

ανάγλυφους σταυρούς. Αξιοµνηµόνευτοι είναι οι αµφικιονίσκοι των παραθύρων 

του ναού, ο τύπος των οποίων είναι αρκετά πρωτότυπος (πιν.68β) για την 

περιοχή1241 και φυσικά η µαρµάρινη σαρκοφάγος, που σήµερα εκτίθεται στο 

Μουσείο της Νικόπολης (αριθ. 128).  

Ο γλυπτός διάκοσµος του µνηµείου χρονολογήθηκε στο β΄ µισό του 6ου 

αιώνα1242, χρονολογία που δέχθηκαν οι περισσότεροι µελετητές. Όµως οι 

κατασκευαστικές οµοιότητες του µνηµείου µε τη Βασιλική Β, (όπως τα τόξα των 

κιονοστοιχιών µε τους πώρινους θολίτες κ.ά.), τα ψηφιδωτά δάπεδα του ναού 

µας οδηγούν µε µια πλησιέστερη χρονολόγηση µε τη Βασιλική Β στα τέλη του 

5ου- αρχές 6ου και φυσικά το ίδιο πιστεύουµε ότι ισχύει και για το µεγαλύτερο 

µέρος του αρχιτεκτονικού της διακόσµου. Κατά µια άποψη1243 ο γλυπτός 

διάκοσµος του µνηµείου ανανεώθηκε µετά τον σεισµό του 522. Όµως τα 

γλυπτά αποτελούν σηµαντικό δοµικό στοιχείο της αρχιτεκτονικής του ναού και 

                                                 
1237 Α∆ 17(1961/2), Χρονικά, σ.199. 

1238 Ορλάνδος 1956, σ.151, πιν.54β. 

1239 Γενικότερα για τα θωράκια αυτά βλ. στη σ.285 και 287κ.ε.     

1240 Chalkia 2006, σ.282-3. 

1241 Εκτενέστερα βλ. στη σ.293. 

1242 Κωνστάντιος, Χαλκιά 1987, σ.325. 

1243 Ο Ι.Βαραλής αποδίδει το γλυπτό διάκοσµο γύρω στο 522 βλ. Βαραλής 2007, σ.596κ.ε. Ο 

ίδιος ωστόσο δέχεται την πρώιµη χρονολόγηση της βασιλικής, βλ. Βαραλής 2001, σ.204.  
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θεωρούµε απίθανο η βασιλική να απογυµνώθηκε από τα αρχικά αρχιτεκτονικά 

της µέλη ή ότι καταστράφηκε σε τέτοιο βαθµό, ώστε να ήταν επιβεβληµένη η 

ανανέωσή τους.  

 Αντίθετα µια πιο όψιµη χρονολόγηση στα µέσα του 6ου προτείνουµε για 

τα διάτρητα θωράκια της Βασιλικής και τα απλούστερα θωράκια, µε το 

διάκοσµο των µεγάλων σταυρών. 

 

ΦΩΤΙΚΗ 

 ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΛΑΜΠΟΒΗΘΡΑΣ 

 Πρόκειται για έναν ερειπωµένο βυζαντινό ναό στη Φωτική 

Θεσπρωτίας1244, στους τοίχους του οποίου έχουν χρησιµοποιηθεί πολλά 

αρχιτεκτονικά µέλη, όπως τµήµατα µαρµάρινου άµβωνα (πιν.40ΙΙα), για τα 

οποία γίνεται λόγος στη µελέτη µας. Το υλικό αυτό προέρχεται από µια 

βασιλική παλαιοχριστιανικών χρόνων, ένα µικρό µέρος της οποίας ήρθε στο 

φως κατά την ανασκαφή του βυζαντινού ναού. Τα δάπεδά της ήταν στρωµένα µε 

ωραία ψηφιδωτά δάπεδα (πιν.40ΙΙβ,γ), που εντυπωσιάζουν µε το θεµατολόγιό 

τους.  

Από την ίδια βασιλική πιθανότατα προέρχεται ένα κορινθιακό 

κιονόκρανο πιθανότατα τύπου VII, που είχε εντοπιστεί παλαιότερα στην ίδια 

περιοχή (πιν.60δ). Τρεις µαρµάρινοι πεσσίσκοι1245, µε εγκοπή στη µια κάθετη 

πλευρά τους, προέρχονται από το µαρµάρινο τέµπλο του ναού1246, από τη 

µορφή των οποίων αποδεικνύεται ότι το φράγµα του πρεσβυτερίου ήταν 

χαµηλό. Έχει επίσης ανευρεθεί τµήµα µαρµάρινου αµφίγλυφου θωρακίου 

(αριθ.92), που εξετάζουµε στον κατάλογο που ακολουθεί. Ενδιαφέρον 

παρουσιάζουν τρία τµήµατα επιστηλίων ή γείσων (αριθ.119,120) µε ωραίο 

ανάγλυφο διάκοσµο που συµπληρώνουν τις γνώσεις µας για το είδος των 

αρχιτεκτονικών αυτών µελών, που ελάχιστα παραδείγµατά του έχουν εντοπιστεί 

στην περιοχή που εξετάζουµε. 

  Τέλος από το ίδιο µνηµείο προέρχονται λίθινα επιθήµατα αµφικιονίσκων 

µε ωραίο και ποικίλο διάκοσµο (αριθ.117,118), αµφικιονίσκοι, τµήµατα 

                                                 
1244 Παπαδοπούλου 2008, σ.9-14. 

1245 Μερικά από τα τµήµατα των πεσσίσκων βρίσκονται εντοιχισµένα στο δυτικό τοίχο του 

µεσοβυζαντινού ναού που κτίστηκε στην ίδια θέση. 

1246 Παπαδοπούλου 2008, εικόνα στη σ.14. 
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µαρµάρινων θωρακίων, καθώς και τµήµατα από τον µαρµάρινο άµβωνα του 

µνηµείου (αριθ.125). 

 

ΜΥΤΙΚΑΣ Ν. Αιτωλοακαρνανίας 

ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ  

Σε µικρή απόσταση από τον οικισµό του Μύτικα ανασκάφτηκε τρίκλιτη 

ξυλόστεγη βασιλική µε νάρθηκα1247. Οι δύο κιονοστοιχίες της µε επτά κίονες η 

κάθε µία έβαιναν σε χαµηλό στηλοβάτη (πιν.54α). Οι κίονες έφεραν ιωνικά 

κιονόκαρνα (πιν.54β,γ) µε σχηµατοποιηµένο διάκοσµο και ακόσµητα 

προσκεφάλαια. Είχαν ξεχωριστό επίθηµα που κοσµούνταν µε 

Χριστόγραµµα1248 στη µία όψη και σχηµατοποιηµένα φύλλα καλάµου στην 

επιφάνεια της άλλης πλευράς, που πλαισιώνουν δύο βλαστοί, οι οποίοι 

απολήγουν σε σπείρες(;) (πιν.54γ). Το ίδιο Χριστόγραµµα αναγνωρίζεται και σε 

ένα άλλο επίθηµα που έφερε την ενδιαφέρουσα επιγραφή: ΝΕΩ 

ΕΠΟΙΗΣΕΝ1249.  

Από τη βασιλική προέρχονται πολλά τµήµατα ωραίων διάτρητων 

µαρµάρινων θωρακίων (αναγνωρίζονται τρεις τύποι) και λείψανα της 

µαρµάρινης αγίας τράπεζας. Η βασιλική χρονολογήθηκε στο β΄ τρίτο του 6ου 

αιώνα. Επισκευές και προσθήκες δέχθηκε στο β΄ µισό του 6ου αιώνα, µεταξύ 

των οποίων και η κατασκευή ενός υπέργειου τάφου που βρέθηκε στο βόρειο 

κλίτος της (πιν.11β), ο οποίος οριοθετείται µε πεσσίσκους και θωράκια µε 

µεγάλους σταυρούς. Στη βόρεια πλευρά του ναού υπάρχουν διάφοροι χώροι, 

όπου έχουν ανασκαφεί καµαροσκεπείς και κιβωτιόσχηµοι τάφοι, µεταξύ των 

οποίων και ένας που είχε µαρµάρινη σαρκοφάγο1250. 

 

 

 

 

                                                 
1247 Βοκοτόπουλος 1972, σ.109κ.ε. Ο ίδιος, ΠΑΕ 1977, σ.29κ.ε. ΠΑΕ 1979, σ.121κ.ε. ΠΑΕ 

1980, σ.34κ.ε. ΠΑΕ 1981, σ.79κ.ε. ΠΑΕ 1982, σ.91κ.ε. ΠΑΕ 1983, σ.84κ.ε. ΠΑΕ 1984, 

σ.129κ.ε. Παλιούρας 1985, σ.58 και Veikou 2012, σ.434κ.ε. 

1248 Είναι εγγεγραµµένο σε µονογραµµατικό σταυρό και φέρει επίσης τα αποκαλυπτικά 

γράµµατα Α και Ω. 

1249 Για τα επιθήµατα του µνηµείου βλ. στη σ.270 

1250 Βοκοτόπουλος 1980, σ.35. 
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ΑΡΤΑ 

  ΠΑΡΗΓΟΡΗΤΙΣΣΑ 

Καθολικό άλλοτε βυζαντινής µονής η ανέγερση και η «ανακαίνιση» του 

οποίου συνδέεται µε τον Μιχαήλ Β΄ και το Νικηφόρο Α΄, επιφανή µέλη της 

οικογένειας των Κοµνηνοδουκάδων ηγεµόνων του Κράτους της Ηπείρου1251.  

Στον σπάνιο αρχιτεκτονικό τύπο του καθολικού (πιν.55α) έχουν 

χρησιµοποιηθεί για τη στήριξη του τρούλου 59 αρράβδωτοι κίονες (πιν.55α,β), 

διαφορετικών διαστάσεων, εκ των οποίων 38 έχουν αποκοπεί και τοποθετηθεί 

εγκάρσια στους πλευρικούς τοίχους ως κιλλίβαντες. Αρκετοί από αυτούς 

διατηρούν τη στίλβωσή τους, ενώ ένας τουλάχιστον φέρει σταυρόσχηµη 

βάθυνση για την ένθεση σταυρού από άλλο, ενδεχοµένως πολύτιµο, υλικό 

(πιν.64γ). Αρκετοί από τους κατακόρυφα τοποθετηµένους κίονες εδράζονται σε 

κιονόκρανα, που έχουν χρησιµοποιηθεί ως βάσεις, τα περισσότερα από τα 

οποία είναι ιωνικά ή ιωνικά µε συµφυές επίθηµα, τα οποία έχουν τοποθετηθεί 

αντίστροφα. Υπάρχουν όµως και πολλές περιπτώσεις κιόνων που φέρουν 

ιωνικές βάσεις, µε σκοτία διαφόρων τύπων.  

Οι κάθετα τοποθετηµένοι κίονες (πιν.55β) φέρουν 16 κιονόκρανα, 

επίσης διαφόρων τύπων (κορινθιακά ρωµαϊκών και παλαιοχριστιανικών χρόνων, 

κορινθιακά τύπου V (αριθ.7,8) και τύπου VII (αριθ.15), κιονόκρανα σύνθετα 

κορινθιακά, κιονόκρανα µε µετάλλια (αριθ.16) κ.ά.). Μερικά από τα 

κιονόκρανα έχουν επαναλαξευθεί (αριθ.9,10), πιθανότατα κατά την 

υστεροβυζαντινή εποχή, ενώ άλλα φέρουν παλαιοχριστιανικά επιθήµατα µε 

µεγάλους ανάγλυφους σταυρούς.  

Τα γλυπτά της Παρηγορήτισσας δεν στοιχειοθετούν µια χρονολογική 

ενότητα. Πιθανολογούµε ότι προέρχονται από ένα εµπόριο σπολίων, το οποίο 

ανθούσε στην περιοχή της Άρτας κατά τους βυζαντινούς χρόνους, άποψη που 

τεκµηριώνεται και από το επαναχρησιµοποιηµένο ανάλογο υλικό και των άλλων 

ναών της ίδιας εποχής της πόλης. 

                                                 
1251 Γενικά για το µνηµείο βλ. Α.Ορλάνδος, Η Παρηγορήτισσα της Άρτης, Αθήναι 1963. Nicol 

1984, σ.240-41. Βελένης 1984, σ.97,126,188. G.Velenis, Thirteenth-century Architecture in 

the Despotate of Epirus. The origins of the School, Πρακτικά Συµποσίου, Studenica et l’art 

Byzantin autour de l’anee 1200, Beograd 1988, σ.279-285. Τσουρής 1988, σ.25-29, 186, 208-

9, 216-24, 242 (σηµ.80, 171). L.Theis, Die Architektur der Panagia Parēgorētissa in 

Arta/Epirus, Amsterdam 1991, L.Theis, Die Architektur der Panagia Parēgorētissa, Πρακτικά 

∆ιεθνούς Συµποσίου για το ∆εσποτάτο της Ηπείρου (Άρτα, 27-31 Μαΐου 1990), Άρτα 1992, 

σ.475κ.ε. και Παπαδοπούλου 2002, σ.131κ.ε. 
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Στον κατάλογο που ακολουθεί εξετάζονται αρκετά από τα παραπάνω ανάγλυφα 

µέλη και σηµειώνονται οι οµοιότητες που, κατά την άποψή µας, αυτά 

παρουσιάζουν µε άλλα που έχουν βρεθεί στην περιοχή που εξετάζουµε.  

 

ΚΑΤΩ ΠΑΝΑΓΙΑ 

Πρόκειται για το καθολικό βυζαντινής µονής που και σήµερα βρίσκεται σε 

λειτουργία, το οποίο κατά την επικρατέστερη άποψη κτίστηκε στα µέσα του 

13ου αιώνα από το δεσπότη Μιχαήλ Β΄ Κοµνηνό ∆ούκα1252. 

Το καθολικό τυπολογικά ανήκει στον τύπο της τρίκλιτης σταυρεπίστεγης 

βασιλικής µε τρουλοκαµάρα. Φέρει τέσσερις κίονες από πορτοκαλόχρου 

ασβεστόλιθο(;) σε δεύτερη χρήση1253, οι τρεις από τους οποίους στέφονται µε 

παλαιοχριστιανικές βάσεις, που έχουν τοποθετηθεί ανάστροφα ως κιονόκρανα 

(πιν.56α,β). Ο τέταρτος φέρει κορινθιακό κιονόκρανο τύπου VII (αριθ.14), ο 

διάκοσµος του οποίου παρουσιάζει οµοιότητες µε ένα άλλο κιονόκρανο στην 

Παρηγορήτισσα1254. Για τις βάσεις (αριθ. 72, 73), που δεν συναντώνται αλλού 

στην περιοχή, και το κιονόκρανο (αριθ. 14), η προέλευση των οποίων 

παραµένει άγνωστη, γίνεται λόγος στον κατάλογο που ακολουθεί. 

 

ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΘΕΟ∆ΩΡΑΣ 

Καθολικό άλλοτε βυζαντινής µονής, βρίσκεται στο κέντρο περίπου της 

πόλης της Άρτας. Ο ναός είναι αφιερωµένος στην αγία Θεοδώρα, κόρη του 

σεβαστοκράτορα Ιωάννη Πετραλείφα και σύζυγο του δεσπότη Μιχαήλ Β' 

Κοµνηνού ∆ούκα. Έχει κτισθεί στον τύπο της τρίκλιτης ξυλόστεγης 

                                                 
1252 Για τη µονή της Κάτω Παναγιάς, βλ. Ξενόπουλος 1884, Άρτα 1986, σ.8, 52-53, 147-49, 

151-55, 199, 201, 212-213, 363-66κ.α. Α.Ορλάνδος, Η Μονή της Κάτω Παναγιάς, ΑΒΜΕ Β, 

(1936), σ.70-87. Nicol 1984, σ.102 και σηµ.75, 239-40, 245. Βελένης 1984, σ. 28, 97, 120-

121, 187, 191 και πίν. 69α, 251 και σηµ. 1, 258-260, 270. Τσουρής 1988, σ.8-13, 16-17, 29-

32, 120-22, 185, 187, 194-95 και αλλού σποραδικά. Παπαδοπούλου 2002, σ.91κ.ε. Σύµφωνα 

µε µια άλλη άποψη, το καθολικό της µονής δεν ανήκει σε µια ενιαία οικοδοµική φάση. 

Προϋπήρχε µια τρίκλιτη βασιλική και µετά τη µερική καταστροφή της (πιθανότατα από κάποιο 

σεισµό) το κτίσµα επιδιορθώθηκε από τον Μιχαήλ Β΄Κοµνηνό ∆ούκα και πήρε τη σταυρεπίστεγη 

µορφή που έχει σήµερα, βλ. Π.Φουντάς, Κάτω Παναγιά στην Άρτα. Παρατηρήσεις στην 

οικοδοµική ιστορία του ναού, Πρόγραµµα και περιλήψεις εισηγήσεων και ανακοινώσεων του 25ου 

Συµποσίου Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης, Αθήνα 2005, σ.132–133. 

1253 Παρόµοια χρωµατική υφή έχουν και οι πεσσίσκοι του τέµπλου της Βασιλικής Β στη 

Νικόπολη, τµήµατα των οποίων έχουν έρθει στο φως. 

1254 Εκτενέστερα για τα κιονόκρανα αυτά βλ. στη σ.237κ.ε. 
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βασιλικής1255 και η ανέγερσή του τοποθετείται από τον Αν.Ορλάνδο σε χρόνους 

πολύ αρχαιότερους του 13ου αιώνος1256.  

Τα τέσσερα κιονόκρανα (αριθ.19,20,21,22) που επιστέφουν τους 

διαφορετικών διαστάσεων γρανιτένιους κίονες του ναού (πιν.57α,) έχουν 

απασχολήσει αρκετούς ερευνητές. Πρόκειται για ένα τύπο (σύνθετο κορινθιακό) 

που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον τύπο της άκανθας (άκανθα τύπου 

«πεταλούδα») (πιν.57β,γ) που τα διακοσµεί και ο οποίος µολονότι παρουσιάζει 

οµοιότητες µε κιονόκρανα µνηµείων της Ραβέννας, ωστόσο θεωρείται επινόηση 

των εργαστηρίων της Κωνσταντινούπολης, από την οποία θεωρούµε πολύ 

πιθανό να προέρχονται.  

Η προέλευση των κιονοκράνων αυτών, καθώς και άλλων δύο (πιν.64α-στ) 

που τµήµατά τους εντοπίστηκαν στην Παντάνασσα, (άρα προέρχεται από µια 

τρίκλιτη βασιλική, µε έξι τουλάχιστον κίονες) δεν είναι γνωστή.Θεωρούµε ότι η 

ανεύρεση της θέσης του ναού(;) αποτελεί µια πρόκληση για τους αρχαιολόγους, 

γιατί αυτός πρέπει να ήταν ιδιαίτερα µεγαλοπρεπής και σηµαντικός για την 

περιοχή. Η σπουδαιότητά του ήταν οπωσδήποτε η αιτία που ώθησε τους 

κτήτορές του να προβούν στην εισαγωγή του αρχιτεκτονικού υλικού του από 

εργαστήρια της πρωτεύουσας. Στον ίδιο ναό, ίσως αυθαίρετα, αποδίδουµε και 

τα στηθαία του άµβωνα (αριθ.124) που βρέθηκαν επίσης στην Παντάνασσα, 

παρακινούµενοι από την καλή επεξεργασία του αναγλύφου του και τις 

οµοιότητες µε αντίστοιχους άµβωνες της Κωνσταντινούπολης. 

 

ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΤΣΟΥΡΗ 

Σηµαντικό µεσοβυζαντινό µνηµείο (καθολικό µονής) που βρίσκεται στα 

περίχωρα της Άρτας (πιν.58α,β) 1257. Στον αρχιτεκτονικό τύπο του ναού, που 

                                                 
1255 Για το ναό γενικά βλ. Ορλάνδος 1936, σ.88-104. Τσουρής 1988, σ.21-23, 187. 

Παπαδοπούλου 2002, σ.45-55. Για τις σχετικά πρόσφατες εργασίες στο ναό βλ. Α∆ Χρονικά, 

2003 (Β.Παπαδοπούλου), υπό έκδοση και Α∆, Χρονικά, 2004, (Β.Παπαδοπούλου) υπό έκδοση. 

1256 Ορλάνδος 1936, σ.96. Η µεσοβυζαντινή φάση του µνηµείου δεν έχει ακόµη µελετηθεί 

επαρκώς. Στα µέσα περίπου ή κατ’άλλους στο τρίτο τέταρτο του 13ου αιώνα, στη δυτική πλευρά 

του ναού προστέθηκε τριµερής καµαροσκέπαστος νάρθηκας, ενώ στα τέλη του 13ου ή τις αρχές 

του 14ου αιώνα ανοιχτή στοά που περιέβαλε τις τρεις πλευρές του νάρθηκα και τµήµα της 

βόρειας και νότιας πλευράς του κυρίως ναού. Τότε θα πρέπει να τοποθετήθηκε στη στοά και το 

κιονόκρανο αριθ.5, που επίσης εξετάζουµε στον κατάλογό µας. Σύµφωνα µε νέα στοιχεία που 

προήλθαν από ανασκαφή, η ανατολική πλευρά της στοάς έφερε κιονοστοιχία, τα αρχιτεκτονικά 

µέρη της οποίας δε σώθηκαν. 
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παρουσιάζει µε αρκετές ιδιορρυθµίες, έχουν ενσωµατωθεί αρκετά παλαιότερα 

αρχιτεκτονικά µέλη. Χαρακτηριστικοί είναι οι κίονες (αρράβδωτοι ή µε 

ραβδώσεις) (πιν.58δ) τα ιωνικά κιονόκρανα µε ξεχωριστό επίθηµα (πιν.59γ), οι 

µεγάλες ιωνικές βάσεις των κιόνων κ.ά. Τα περισσότερα είναι σπόλια στο 

µεσοβυζαντινό ναό και προέρχονται από παλαιότερα κτίρια, ενώ µερικά, όπως 

το ιωνικό κιονόκρανο (πιν.59γ) στο νοτιοδυτικό δίβηλο του κυρίως ναού, 

υποθέτουµε ότι προέρχεται από την παλαιότερη βασιλική που πρόσφατα 

αποκαλύφθηκε, η οποία ήταν κτισµένη στην ίδια θέση και τµήµα των 

τοιχοποιιών της ενσωµατώθηκε στο µεσοβυζαντινό ναό.  

Από τα ανάγλυφα αρχιτεκτονικά µέλη του ναού στη µελέτη µας θα µας 

απασχολήσουν µόνο δύο ιωνικά κιονόκρανα µε συµφυή επιθήµατα (πιν.58ε 

και το αριθ.46), γιατί αυτά µας παρέχουν µια καλύτερη χρονολόγηση (στα τέλη 

6ου–αρχές 7ου αιώνα) του αρχικού ναού. Έχουµε επίσης επισηµάνει την 

επαναχρησιµοποίηση παλαιοχριστιανικών θωρακίων και την επαλάξευσή τους 

κατά τη βυζαντινή περίοδο. Τέλος αξίζει να αναφερθεί ένα τµήµα µαρµάρινου 

πεσσίσκου (πιν.58στ) που βρίσκεται εντοιχισµένο στην κόγχη του διακονικού 

και το οποίο πιθανότατα προέρχεται από τον παλαιότερο ναό. 

 

ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ 

Βρίσκεται σε µικρή απόσταση από την πόλη της Φιλιππιάδας, κοντά 

στην εθνική οδό Ιωαννίνων-Αθηνών. Ο υστεροβυζαντινός ναός της Παντάνασσας 

ανασκάπτεται εδώ και τρεις δεκαετίες από τον ακαδ. Π. Βοκοτόπουλο1258. 

Πρόκειται για το καθολικό ονοµαστής µονής, που ήταν κτισµένο στον τύπο του 

σύνθετου τετρακιόνιου ναού. Η ανασκαφική έρευνα του µνηµείου έφερε στο 

φως αρκετά ρωµαϊκά και ιδιαίτερα σηµαντικά παλαιοχριστιανικά γλυπτά, όπως 

κιονόκρανα (ιωνικά, τύπου λύρας (αριθ.6), θεοδοσιανά (αριθ.17)), τα στηθαία 

άµβωνα, βάσεις (πιν.59β) κ.ά. αρκετά από τα οποία ήταν ενσωµατωµένα στη 

δόµηση του υστεροβυζαντινού καθολικού (πιν.59α).  

Η προέλευση του ετερόκλητου κατά τα άλλα υλικού δεν µας είναι µέχρι 

στιγµής γνωστή. Ο σχετικά µεγάλος αριθµός σπολίων παλαιοχριστιανικής 

εποχής που βρέθηκε κατά την ανασκαφή της Παντάνασσας θα µπορούσε να 

τεκµηριώνει την ύπαρξη ενός ή και περισσοτέρων µνηµείων της περιόδου αυτής 
                                                                                                                                            
1257 Για το µνηµείο βλ. Βοκοτόπουλος 1992, σ.56-69, 181-183 και αλλού σποραδικά. 

Παπαδοπούλου 2002, σ.25κ.ε. Τα νέα στοιχεία που προέκυψαν κατά τις τελευταίες εργασίες στο 

µνηµείο, και τα οποία φωτίζουν την ιστορία του δεν έχουν ακόµη δηµοσιευθεί. 

1258 Βοκοτόπουλος 2007, όπου και η παλαιότερη βιβλιογραφία. 
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στην ίδια θέση ή την ευρύτερη περιοχή του µνηµείου, µια υπόθεση για την 

οποία όµως λείπουν τα αρχαιολογικά τεκµήρια. Αν όχι, τότε τεκµηριώνει την 

ύπαρξη ενός είδους εµπορίου αρχιτεκτονικών µελών, για το οποίο υπάρχουν 

και σοβαρές ενδείξεις ότι υπήρχε κατά την υστεροβυζαντινή εποχή. 

 

Στον κατάλογο µας περιλαµβάνονται επίσης µεµονωµένα τα παρακάτω 

ανάγλυφα µέλη, για αρκετά από τα οποία δεν είναι γνωστή η προέλευσή 

τους. 

• Κιονόκρανο ιωνικό µε συµφυές επίθηµα, άγνωστης προέλευσης. 

Βρέθηκε στο µεταβυζαντινό ναΐσκο των Ταξιαρχών στο Ζάλογγο Πρέβεζας 

(αριθ.47). 

• Κιονόκρανο ιωνικό µε συµφυές επίθηµα, άγνωστης προέλευσης 

(αριθ.46). Βρέθηκε στο βυζαντινό καθολικό της µονής Κορωνησίας στην 

οµώνυµη νησίδα του Αµβρακικού κόλπου.  

• Κιονόκρανο ιωνικό µε συµφυές επίθηµα, άγνωστης προέλευσης, 

βρέθηκε στο µεταβυζαντινό ναό Παναγίας Επισκοπιανής στη Λευκάδα 

(αριθ.42). 

• Κιονόκρανο ιωνικό µε συµφυές επίθηµα, άγνωστης προέλευσης. 

Βρέθηκε κατά την ανασκαφή οικοπέδου στο Λαδοχώρι Θεσπρωτίας 

(αριθ.44). 

• Επίθηµα κιονοκράνου εντοιχισµένο στο βυζαντινό ναό του Αγίου 

Βασιλείου στην Άρτα (αριθ.55). 

• Θωράκιο από τη Βασιλική Παλαιοπόλεως στην Κέρκυρα (αριθ.87) 

• Θωράκια ενσωµατωµένα στο ναό Ταξιάρχη στην Καµάρα Μέσης 

Κέρκυρας, που πιθανολογείται ότι προέρχεται από µια βασιλική που δεν 

έχει ακόµη εντοπιστεί στην περιοχή (αριθ.99). 

• Κιονόκρανο ιωνικό µε συµφυές επίθηµα από το Βαπτιστήριο του 

Βουθρωτού (αριθ.48). 

• Θωράκιο λίθινο από τη Βασιλική της ∆ωδώνης (αριθ.101). 

• Θωράκιο λίθινο από τη Βασιλική της Κρυσταλοπηγής Θεσπρωτίας 

(αριθ.107). 

• Πεσσόκρανα από τα τείχη της Νικόπολης (αριθ.66,67). 
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Α. ΤΑ ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΑ 

 

Α1. ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΑ ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΑ 
 

Κατά την παλαιοχριστιανική περίοδο ο «κανονικός» τύπος του 

κορινθιακού κιονοκράνου1259 φαίνεται (από τα µέχρι σήµερα στοιχεία) ότι δεν 

ήταν ιδιαίτερα δηµοφιλής στην Ήπειρο, όπως άλλωστε συνέβαινε στην 

Κωνσταντινούπολη, αλλά και σε άλλες περιοχές του Ελλαδικού χώρου1260.  

Γενικά τα κορινθιακά κιονόκρανα αυτής της εποχής διατηρούν αρκετά 

από τα χαρακτηριστικά των ανάλογων αρχιτεκτονικών µελών της ρωµαϊκής 

περιόδου, µε αρκετές ωστόσο διαφοροποιήσεις, µεταξύ των οποίων είναι ο 

περιορισµός των εσωτερικών ελίκων που συχνά αντικαθίστανται από φυτικό 

κόσµηµα, η σύµπτυξη των εξωτερικών ελίκων και γενικότερα η αλλοίωση της 

µορφής τους σε σχέση µε αυτήν του «κλασσικού» τύπου1261. Έχει παρατηρηθεί 

ότι αυτά παρουσιάζονται σταδιακά, µετά τα µέσα του 4ου αιώνα1262. Επιπλέον 

υπάρχει µια σταδιακή αφαίρεση των διακοσµητικών στοιχείων της τρίτης σειράς 

άκανθας, ενώ από τις αρχές του 5ου αιώνα εµφανίζεται στην αναπτυγµένη της 

µορφή η άκανθα τύπου «µάσκας»1263, που χαρακτηρίζει όχι µόνο τα 

κορινθιακού τύπου κιονόκρανα, αλλά και άλλων τύπων, που αποτελούν 

δηµιουργίες των κωνσταντινοπολίτικων εργαστηρίων1264. Ο τύπος αυτός της 

                                                 
1259 W.D.Hellmeyer, Korinthiische Normalkapitelle, Studien zur Geschichte der römische 

Architekturdekoration, Heidelberg 1970, και Μέντζος 1984, σ.64κ.ε. 

1260 Συθιακάκη 2002, Α, σ.152-7. Συθιακάκη 2006, σ.647. Αντίθετα κανονικού κορινθιακού 

τύπου κιονόκρανα µε άκανθες τύπου «µάσκας» σε δύο σειρές εντοπίσαµε σε αποθήκη 

αρχαιολογικού υλικού στη Ναύπακτο (προσωπικές παρατηρήσεις). 

1261 Ορλάνδος 1954, σ.283-4 και Μέντζος 1989, σ.104κ.ε. 

1262 P.Pensabene, Scavi di Ostia VII, I Capitelli, Roma 1973, σ.99κ.ε. Ο αριθµός των 

κιονοκράνων στην Κωνσταντινούπολη που µπορούν να χρονολογηθούν στον 4ο αιώνα είναι 

αρκετά µικρός, ιδιαίτερα αν αναλογιστεί κανείς το πλήθος των κτιρίων που πρέπει να 

κατασκευάστηκαν την εποχή αυτή στη νέα πρωτεύουσα. 

1263 Πρώτος ο Betsch χρησιµοποίησε τον όρο mask acanthus βλ. Betsch 1977, σ.55. Άκανθες 

του τύπου αυτού συναντώνται σε όλη τη διάρκεια του 6ου αιώνα, ως στοιχείο διακοσµητικό 

διαφόρων τύπων κιονοκράνων. Σε άλλα κιονόκρανα τα σχέδια που δηµιουργούν οι άκανθες του 

τύπου αυτού αναφέρονται ως σχηµατοποιηµένα προσωπεία, βλ. Kautzsch 1936, σ.53κ.ε. 

1264 Η δραστηριότητα των λατοµείων της Προκοννήσου ήταν γνωστή από τη µέση αυτοκρατορική 

περίοδο. Κατά τον 5ο και 6ο αιώνα αποτέλεσαν το σηµαντικότερο κέντρο παραγωγής 

αρχιτεκτονικών µελών, στα οποία αντικατοπτρίζονται οι διακοσµητικές τάσεις των καλλιτεχνικών 

κύκλων της πρωτεύουσας.  
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άκανθας θα κυριαρχήσει κατά τη διάρκεια του 6ου αιώνα, αν και στην 

ανεπτυγµένη της µορφή θεωρείται ότι εµφανίζεται για πρώτη φορά στα 

κιονόκρανα του θεοδοσιανού προπύλου της Αγίας Σοφίας (πιθανότατα 404-

412) (πιν.Ια) και στα επίκρανα της Χρυσής Πύλης στην Κωνσταντινούπολη1265 

(πιν.Ιβ). 

Μολονότι έχουν βρεθεί αρκετά ρωµαϊκά κορινθιακά κιονόκρανα κυρίως 

στη Νικόπολη1266, (µεταξύ των οποίων και λιγοστά παλαιοχριστιανικών χρόνων), 

τα περισσότερα κορινθιακά κιονόκρανα της εποχής που εξετάζουµε αποτελούν 

παραλλαγές του κανονικού κορινθιακού τύπου. Στον τύπο αυτό συγκαταλέγεται 

ένα κιονόκρανο (αριθ.26, εικ.26α-στ) που βρέθηκε στη Βασιλική Α στη 

Νικόπολη1267. Το κιονόκρανο φέρει αρκετές αποκρούσεις στα φύλλα που το 

διακοσµούν, αλλά και διαφορετικού τύπου άκανθες. Συγκεκριµένα κοσµείται 

µε δύο σειρές ακανθόφυλλων µε πολύ αιχµηρές γλωσσίδες, η επιφάνεια των 

οποίων λαξεύεται πρισµατικά. Οι γλωσσίδες εφάπτονται µε αυτές των γειτονικών 

φύλλων, σχηµατίζοντας µια επαλληλία γεωµετρικών σχηµάτων, που 

αποδίδονται διαφορετικά από αυτές των ακανθών τύπου «µάσκας», που 

κοσµούν την πλειονότητα των κιονοκράνων που εξετάζουµε. Το κιονόκρανο 

παρουσιάζει πολλές οµοιότητες µε δύο άλλα που εντοπίσαµε στο Μουσείο 

Νικόπολης1268, καθώς και µε ένα τρίτο κιονόκρανο µικρότερων διαστάσεων µε 

µια σειρά άκανθας (αριθ.27). Όλα θεωρούµε ότι προέρχονται από το ίδιο 

εργαστήριο.  

Κατά τον Κautzsch το κιονόκρανο αριθ.26 ανήκει στον τύπο Ι1269, για 

τον οποίο ο Sodini προτείνει µια χρονολόγηση στο α΄ τέταρτο του 5ου αιώνα1270. 

Η µορφή και η απόδοση της άκανθας του κιονοκράνου µας παρουσιάζει 

οµοιότητες µε αυτές των ακανθόφυλλων που κοσµούν κιονόκρανα στη συλλογή 

της Ροτόντας1271 στη Θεσσαλονίκη (πιν.Ιγ) και κιονόκρανα από το ναό του Αγίου 

                                                 
1265 Barsanti, Guiglia 2010, εικ.9 και 10. 

1266 Για τα κορινθιακά ρωµαϊκών χρόνων κιονόκρανα που βρέθηκαν στη Βασιλική Β, βλ. 

Παπαδοπούλου, Κωνσταντάκη 2007, τοµ. Α, σ.640κ.ε. και τοµ. Β, εικ.5-7. 

1267 Φιλαδελφεύς 1918α, σ.37, εικ.4. 

1268 Η ακριβής προέλευσή τους δεν είναι γνωστή, αναφέρεται γενικά η Νικόπολη. Σε αντίθεση µε 

το πρώτο εξ αυτών που είναι πανοµοιότυπο µε το αριθ.26 του καταλόγου µας, το δεύτερο 

παρουσιάζει µικροδιαφορές, αν και γενικά η κατάστασή του δεν είναι καλή, ώστε να επιτρέπει 

καλύτερες παρατηρήσεις. 

1269 Κautzsch 1936, σ.68κ.ε. 

1270 Sodini 1980, σ.34. 

1271 Τσιούµη, Μπακιρτζή 1979, αριθ.8,9, σ.27-28, πιν.4α-4β. 



 

 

227 

Μηνά στην Αίγυπτο (πιν.Ιδ) που χρονολογούνται στον 4ο αιώνα1272. Πρώιµα 

επίσης χρονολογούνται τα ανάλογου τύπου κιονόκρανα στη Ραβέννα, που 

φέρουν ιδίου τύπου άκανθες (πιν.Ιε). Ανάλογες είναι και οι άκανθες σε 

επίκρανα από τη Βασιλική Γ στη Νέα Αγχίαλο1273, που επίσης χρονολογήθηκαν 

την ίδια εποχή και θεωρήθηκαν σπόλια στη βασιλική, όπως και στην περίπτωσή 

µας1274.  

Αν το κιονόκρανο που εξετάζουµε προέρχεται πράγµατι από τη Βασιλική 

Α, τότε θεωρούµε πολύ πιθανόν και τα άλλα δύο και ενδεχοµένως και το 

µικρότερο τρίτο να προέρχονται από το ίδιο µνηµείο. Συνεπώς µια 

χρονολόγηση στο β΄ ή γ΄ τέταρτο του 6ου αιώνα, εποχή ανέγερσης της πρώτης 

φάσης της βασιλικής θεωρείται αρκετά πιθανή. Στη χρονολόγηση αυτή οδηγούν 

και η επεξεργασία του αναγλύφου του µέλους, που παρουσιάζει αδυναµίες στο 

σχέδιο και σχηµατοποίηση στην απόδοση. Αν και οι άκανθες που τα 

διακοσµούν διατηρούν επιρροές από τις µικρασιατικές άκανθες και γενικότερα 

αποδίδονται όπως τα ανάγλυφα του 4ου αι., που προαναφέραµε, εντούτοις 

θεωρούµε ότι τα ανάγλυφα αυτά µέλη θα πρέπει να χρονολογηθούν στον 6ο 

αιώνα.  

Με άκανθες τύπου «µάσκας» κοσµείται ένα κορινθιακού τύπου 

κιονόκρανο (αριθ.25, εικ.25α,β) σε δεύτερη χρήση, που εντοπίσαµε στην 

Παρηγορήτισσα. Χαρακτηριστικό είναι ότι στο κέντρο της πλευράς του άβακα 

υπάρχει ανάγλυφος ρόδακας. Η ποιότητα του αναγλύφου είναι χαµηλή και η 

σχηµατοποίηση έντονη. Οι αδυναµίες που παρατηρούνται στο σχεδιασµό και τη 

λάξευσή του, µας οδηγούν να το αποδώσουµε σε τοπικό εργαστήριο και να το 

χρονολογήσουµε επίσης στον όψιµο 6ο αιώνα. 

Στο α΄ µισό του 6ου αιώνα χρονολογήσαµε ένα τµήµα κιονοκράνου 

επίσης του κανονικού κορινθιακού τύπου µε άκανθα τύπου «µάσκα» (πιν.60α) 

που βρέθηκε στο Λαδοχώρι κατά την ανασκαφή οικοπέδου, όπου ήρθαν στο 

φως τα λείψανα βασιλικής, από όπου πιθανόν προέρχεται. Σώζεται µόνο η 

πάνω στεφάνη, µε µέρος των γωνιαίων ακανθών, κάτω από τις γωνίες του 

άβακα. Οι έλικες δεν ενώνονται µεταξύ τους, αλλά φαίνεται ότι πλαισίωναν τους 

κορυφαίους λοβούς των ακανθόφυλλων, που σήµερα δεν σώζονται. Η απόδοσή 

                                                 
1272 G.&H.G.Severin, Marmor von heiligen Menaς, Liebieghaus Monographie 10, Frankfurt aM 

1987, αριθ. 4, εικ.22. 

1273 Σωτηρίου 1933, εικ.7, 1-3. 

1274 Είναι δύσκολο να δεχθούµε ότι το κιονόκρανο αποτελεί σπόλιο στη Βασιλική Α, στην οποία 

γενικότερα η χρήση σπολίων είναι εξαιρετικά περιορισµένη. 
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τους είναι παρόµοια µε αυτή των λυρόσχηµων κιονοκράνων και κιονοκράνων 

του τύπου VΙΙ, που εξετάζουµε στον κατάλογό µας, τα οποία επίσης 

χρονολογούνται στο α΄ µισό του 6ου αιώνα. Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι 

παρόµοια κιονόκρανα, µικρών διαστάσεων, έχουν βρεθεί και στη Βασιλική Β 

και συγκεκριµένα στον κυρίως ναό, για τα οποία πιθανολογούµε ότι 

προέρχονται από τα υπερώα της βασιλικής. 

Τέλος στον τύπο του κορινθιακού κιονοκράνου αποδίδουµε δύο 

κιονόκρανα, που σε δεύτερη χρήση βρίσκονται στην Παρηγορήτισσα (αριθ.23, 

24 και εικ.23α-η, εικ.24α-δ). Πρόκειται για κιονόκρανα που διατηρούν αρκετά 

από τα χαρακτηριστικά του τύπου, όπως οι έσω και έξω έλικες, κοσµούνται 

όµως µε ιδιότυπες άκανθες που αναλύονται σε πυκνές µικρές γλωσσίδες και 

φέρουν πυκνές οπές τρυπανιού. Παρά τον πλούσιο διάκοσµο, που αποδίδεται 

µε διαφορετικές τεχνικές, η χάραξη των νεύρων των φύλλων είναι σκληρή και 

αποδίδεται µε βαθιές αυλακώσεις.  Παρόµοιες άκανθες δεν εντοπίζουµε στην 

περιοχή. 

 

 
Παραλλαγές του κορινθιακού κιονοκράνου 

 

Α1α. ΛΥΡΟΣΧΗΜΑ ή ΤΥΠΟΥ V/VI 

 

 Πρόκειται για µία παραλλαγή του κορινθιακού κιονοκράνου, αρκετά 

διαδεδοµένη, που εµφανίζεται στα τέλη του 5ου ή στις αρχές του 6ου αιώνα1275. 

Στον τύπο αυτό (V/VI) ο αριθµός των φύλλων της άκανθας που κοσµούν τον 

κάλαθο είναι τέσσερα ή έξι στην κάτω στεφάνη και τέσσερα στις γωνίες κάτω 

από τον άβακα. Γενικά οι γλωσσίδες των πλαγίων λοβών των ακανθόφυλλων 

εφάπτονται µε αυτές των γειτονικών τους φύλλων, σχηµατίζοντας «οφθαλµούς» 

και κολπίσκους. Οι βλαστοί των ελίκων έχουν απλοποιηθεί και αποδίδονται ως 

δύο λεπτές ταινίες ή οξύληκτες ταινίες, καταλήγοντας σε ατροφικές 

αγκιστροειδείς σπείρες, που ελίσσονται κάτω από τις γωνίες του άβακα, ο 

οποίος φαίνεται να στηρίζεται από τα φύλλα της πάνω στεφάνης. Στον άξονα της 

κάθε πλευράς (µεταξύ των ακανθόφυλλων της πάνω σειράς), οι ταινίες των 

ελίκων ενώνονται και σχηµατίζουν ένα σχήµα V ή U, γνωστό επίσης και ως 

µοτίβο λύρας, από το οποίο πήρε το όνοµά του ο τύπος αυτός. Ένα 
                                                 
1275 Για τα λυρόσχηµα κιονόκρανα, τον τύπο και την εξέλιξή τους βλ. Σωτηρίου 1929, σ.53κ.ε., 

εικ.53, 54. Ορλάνδος 1954, σ.285, εικ. 236. Επίσης, βλ. Sodini 1980, σ.35κ.ε. και Συθιακάκη 

2002, Α, σ.167κ.ε. 
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ανεστραµµένο µεγάλο ανάγλυφο φύλλο ή ανθέµιο ή άλλο σχηµατοποιηµένο 

φυτικό κόσµηµα καλύπτει την επιφάνεια που ορίζει το σχήµα V ή U. 

Χαρακτηριστικό του τύπου αυτού είναι η άκανθα τύπου «µάσκας» που το 

διακοσµεί και η οποία σχηµατίζεται µε την επαφή των γλωσσίδων των πλαγίων 

λοβών και των γειτονικών φύλλων. Ο R.Kautzsch διακρίνει δύο διαφορετικούς 

τύπους. Τα κιονόκρανα τύπου V και τα λυρόσχηµα1276. Κατά τον W.Betsch, η 

διαφορά που παρατηρείται κυρίως στο λυρόσχηµο ή στο V των µοτίβων των 

ελίκων οφείλεται πιθανότατα σε διαφορετικά κωνσταντινοπολίτικα 

εργαστήρια1277. Η συνύπαρξη1278 ωστόσο σε ίδια κιονόκρανα λυρόσχηµου 

µοτίβου και του µοτίβου V, αναιρεί τη διάκριση των δύο τύπων που γίνεται από 

τον Kautzsch1279, αλλά και τη διάκριση των εργαστηρίων που προτείνει ο 

W.Betsch1280, ο οποίος θεωρεί ότι ο τύπος κάνει την εµφάνισή του στα τέλη του 

5ου αιώνα.  

Οι περισσότεροι ερευνητές θεωρούν ότι τα κιονόκρανα του τύπου αυτού 

εµφανίζονται γύρω στα µέσα του 5ου και η παραγωγή τους παύει στα µέσα του 

6ου αιώνα1281. Κατ΄άλλους η εµφάνισή τους αρχίζει στα τέλη του 5ου ή στις 

αρχές του 6ου αιώνα και παύουν να χρησιµοποιούνται στα τέλη του ίδιου 

αιώνα1282. Από τα πρωιµότερα πάντως µέλη του τύπου αυτού, που αποτελεί και 

έναν από τους πιο διαδεδοµένους τύπους κατά το α΄ µισό του 6ου αιώνα, είναι 

                                                 
1276 Kautzsch 1936, σ.59-61 και σ.72κ.ε. (Kapitelle mit V–Lederblätter, τύπος V 

Κωνσταντινούπολης και Leierkapitelle, τύπος VI Κωνσταντινούπολης). Ο ίδιος χρονολογεί τον 

τύπο αυτό µεταξύ 480-510. 

1277 Betsch 1977, σ. 217-218 και Zollt 1994, σ.176κ.ε. 
1278 Η συνύπαρξη στο ίδιο κιονόκρανο των δύο µοτίβων έχει παρατηρηθεί σ’ ένα κιονόκρανο στο 

ναό του Αγίου Νικολάου Υπάτης, βλ. Συθιακάκη 2002, Α, σ.171-2. Το ίδιο παρατηρείται και στα 

κιονόκρανα της Βασιλικής ∆, για το οποίο γίνεται λόγος παρακάτω. 

1279 Kautzsch 1936, σ.59-61. 

1280 Betsch 1977, ό.π. 
1281 Zollt 1994, αριθ. 489-571, σ.176-197, ο οποίος παρουσιάζει µια µεγάλη οµάδα ανάλογων 

κιονοκράνων από την Κωνσταντινούπολη, µε µικρές µεταξύ τους διαφορές, τα οποία χρονολογεί 

από το β΄ µισό του 5ου αι. έως το β΄ µισό του 6ου αι. Ανάλογη χρονολόγηση προτείνουν και οι 

C.Barsanti και A.Guiglia, βλ. Barsanti, Guiglia 2010, σ.85. 

1282 Η Συθιακάκη φέρει ως παράδειγµα τα κιονόκρανα της Βασιλικής ∆ στη Νικόπολη, βλ. 

Συθιακάκη 2002, Α, σ.169, για τα οποία όµως εµείς προτείνουµε πρωιµότερη χρονολόγηση. 

Επίσης, παράδειγµα όψιµα χρονολογηµένου κιονοκράνου, ίδιου τύπου, θεωρείται αυτό από την 

Αγία Ευφηµία στην Κωνσταντινούπολη, βλ. επίσης Συθιακάκη 2002, Α, σ.169, σηµ.149. 
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τα κιονόκρανα των ναών του Αγίου Φραγκίσκου1283 (πιν.Ιστ) και Αγίου 

Απολλιναρίου του Νέου στη Ραβέννα1284 (πιν.Ιζ).  

Η δηµιουργία του τύπου που εξετάζουµε, έπεται αυτής του κανονικού 

κορινθιακού κιονοκράνου και η διαµόρφωσή του πρέπει να ολοκληρώθηκε λίγο 

πριν τα τέλη του 5ου αιώνα. Η τυποποίηση του διακόσµου υποδηλώνει περίοδο 

µαζικής παραγωγής και η εποχή της µεγάλης διάδοσής του τοποθετείται στο α΄ 

µισό του 6ου αιώνα. Ο τύπος αυτός υπήρξε κατ’ εξοχήν διαδεδοµένος σε πολλές 

περιοχές της αυτοκρατορίας, αφού έχει βρεθεί µια πληθώρα ανάλογων 

κιονοκράνων που µαρτυρούν και τη µεγάλη διάρκεια παραγωγής του.  

Ανάλογα κιονόκρανα εκτός από την Κωνσταντινούπολη1285 (πιν.Ιη,θ) και 

τη Ραβέννα, συναντώνται επίσης στη Βαλκανική (Στόβοι)1286, την Αίγυπτο, τη 

Συρία, τη Βόρειο Αφρική, περιοχές που αριθµούν πολλά παραδείγµατα. 

Ευρύτατη υπήρξε η χρήση του σε µνηµεία του Ελλαδικού χώρου˙ ανάλογα 

κιονόκρανα έχουν βρεθεί στη Βασιλική Πανόρµου Κρήτης1287, στη Βασιλική 

Σκουτέλας (νότια κιονοστοιχία)1288, στη Βασιλική του Αγίου ∆ηµητρίου 

Θεσσαλονίκης (τρίλοβο παράθυρο νάρθηκα, πιν. Ιια))1289, στη συλλογή 

Ροτόντας1290, στη Νέα Αγχίαλο (Βασιλική Α (πιν.Ιι) και Βασιλική αρχιερέως 

Πέτρου)1291, στην Κόρινθο1292, στους Φιλίππους1293, στην Ακρόπολη της 

Αθήνας1294, στη Σικυώνα1295, στη µονή Αγίου ∆ηµητρίου στο Στόµιο 

                                                 
1283 Ο ναός χρονολογείται γύρω στα µέσα του 5ου αιώνα, βλ. Barsanti, Guiglia 2010, σ.85. 

1284 Κτίστηκε από το Θεοδώριχο και χρονολογείται µεταξύ 495 και 500 ή 500 και 525, βλ. 

Farioli 1969, σ.25-26, εικ.24 και Betsch 1977, σ.218-219. Για τα κιονόκρανα αυτά βλ. επίσης 

Deichmann, Ravenna II. 1, σ. 131-135, εικ. 84-98, ο οποίος όµως τα χρονολογεί µεταξύ 500 και 

525 και ο ίδιος Ravenna I, σ.128. 

1285 Παραδείγµατα ανάλογων κιονοκράνων στην Κωνσταντινούπολη βλ. Kautzsch 1936, πίν.14, 

εικ.194, 195. Επίσης, Zollt 1994, σ.176κ.ε., αριθ.489κ.ε., όπου µερικά χρονολογούνται πρώιµα 

στο β΄ µισό του 5ου αιώνα. 

1286 Nicolajević–Stojković 1957, πιν.31 και 32. 

1287 Κ.Καλοκύρη, Συµπληρωµατική ανασκαφή βασιλικής Πανόρµου Κρήτης, ΠΑΕ 1955, 

πιν.124β.  

1288 ∆.Πάλλας, Ανασκαφή της Βασιλικής της ‘Σκουτέλας’ ἐν  Κορίνθῳ, ΠΑΕ 1955, πιν.68α, β. 

1289 Σωτηρίου 1952, σ.168, εικ.44α. 

1290 Τσιούµη, Μπακιρτζή 1979, σ.17κ.ε., πιν.7β. 

1291 Σωτηρίου 1926, σ.111, εικ.4 και Λαζαρίδης 1972, πιν.19β. Επίσης βλ. Σωτηρίου 1929, 

σ.53-55, εικ.53-54. Πρόκειται για κιονόκρανα του αιθρίου της Βασιλικής Α, η οποία 

χρονολογείται στην δεύτερη ή τρίτη δεκαετία του 6ου αιώνα. 

1292 Corinth XVI 1957, σ.109, πιν.25(53). 

1293 Lemerle 1945, σ.405, πιν.XII.  

1294 Sodini 1977, σ.433, σηµ.83. 
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Θεσσαλίας1296, στο βυζαντινό ναό των Αγίων Αποστόλων Θεσσαλονίκης1297, στη 

Βασιλική Λαυρεντίου Ολύµπου1298 κ.ά. Ανάλογα κιονόκρανα υπάρχουν επίσης 

στο Βυζαντινό Μουσείο Αθηνών1299.  

Στην Ήπειρο ο τύπος αυτός1300 εντοπίζεται στην Άρτα, στη Νικόπολη, στη 

Φωτική και αλλού. Στη Νικόπολη παρόµοια κιονόκρανα βρέθηκαν µόνο στη 

Βασιλική ∆1301, όπου η έρευνα έφερε στο φως πέντε από αυτά1302, µε µικρές 

µεταξύ τους διαφορές. Τα κιονόκρανα αυτά παρουσιάζουν αρκετές οµοιότητες 

µε αυτά που εντοπίσαµε στην Άρτα και την Παντάνασσα, τα οποία αν και 

ανήκουν στον ίδιο τύπο αποδίδονται διαφορετικά. Τα τελευταία είναι επίσης 

κατά τι µεγαλύτερα ως προς τις διαστάσεις. ∆ιαφορές παρατηρούνται σε 

επιµέρους στοιχεία, όπως το σχήµα V, που υπάρχει µόνο στα µέλη της 

Βασιλικής ∆, στο οξύληκτο του καρπώδους εξογκώµατος του άβακα, αλλά και 

στο διάκοσµό του, που εκτός του γνωστού φυτικού σχήµατος, τα κιονόκρανα 

της Βασιλικής ∆ περιλαµβάνουν και σταυρό, τρίφυλλα και άλλα.  

Η ουσιαστική όµως διαφοροποίηση των κιονοκράνων αυτών συνίσταται 

στις γωνίες του άβακα που εξέχουν έντονα από τον κάλαθο, σε αντίθεση µε την 

αποστρογγυλεµένη φόρµα των υπολοίπων (αριθ.5-10) του ιδίου τύπου που 

εξετάζουµε. Ενδεχοµένως αυτό να υποδηλώνει µια πρωιµότητα, πριν τα 

κιονόκρανα του τύπου αυτού τυποποιηθούν πλήρως. ∆εν αποκλείεται ωστόσο οι 

µικροδιαφορές αυτές να οφείλονται στην εργασία ενός διαφορετικού 

εργαστηρίου. Η παραπάνω ιδιοµορφία πάντως παρατηρείται και σε δύο 

κιονόκρανα στο ναό του Αγίου Φραγκίσκου στη Ραβέννα, χρονολογηµένα στα 

µέσα του 5ου αιώνα1303, όπου σε ένα από τα σχήµατα V υπάρχει ένας 

                                                                                                                                            
1295 Ορλάνδος 1954, II, σ.285, εικ.236. 

1296 Συθιακάκη 2002, Α, σ.170κ.ε. και Β, σ.5κ.ε., αριθ.3, 4, πιν.1, 2, φωτ.5, 6 και 7, 8. 

1297 Kautzsch 1936, σ.235, πιν.16. 

1298 ΠΑΕ 1952, σ.108κ.ε., εικ.9.  

1299 Τα Νέα Αποκτήµατα 1985-1986, σ.154, αριθ. 57. 

1300 Του τύπου V θα µπορούσαν να θεωρηθούν και δύο µικρά κιονόκρανα το ένα από τη 

Βασιλική Β και το άλλο από τη Βασιλική Α στη νησίδα Κέφαλος στον Αµβρακικό κόλπο. Το 

δεύτερο κιονόκρανο προέρχεται κατά την ανασκαφέα από το κιβώριο της αγίας τράπεζας, βλ. 

αντίστοιχα Παπαδοπούλου, Κωνσταντάκη 2007, τοµ.Α, σ.644-645 και τοµ.Β, εικ.17 και Μπάρλα 

1963, πιν.17α. 

1301 Στο µνηµείο βρέθηκαν επίσης πολλά θραύσµατα ανάλογων κιονοκράνων, από τα δεκαέξι 

κιονόκρανα που έφεραν οι δύο κιονοστοιχίες, οι οποίες µε τη σειρά τους είχαν οκτώ κίονες η 

κάθε µία. 

1302 Στον κατάλογό µας περιλαµβάνουµε τα τέσσερα από αυτά, αριθ.1-4. 

1303 Olivieri-Farioli 1969, σ.24, αριθ.20, πιν.19α. 
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παρόµοιος σταυρός.Ένα άλλο χαρακτηριστικό στοιχείο που εντοπίζεται στα 

κιονόκρανα της Βασιλικής ∆ είναι η συνύπαρξη των µοτίβων V και λύρας στα 

ίδια κιονόκρανα (αριθ.2,3,4), που αναιρεί τον διαχωρισµό των δύο τύπων. 

Τα κιονόκρανα της Βασιλικής ∆ χρονολογήθηκαν παλαιότερα στο γ΄ 

τέταρτο του 6ου αιώνα1304. Θεωρούµε όµως πιο πιθανή τη χρονολόγηση της 

ανέγερσης της βασιλικής στα τέλη του 5ου-αρχές 6ου και συνεπώς την ίδια 

εποχή θα πρέπει να χρονολογηθεί και ο αρχιτεκτονικός διάκοσµος που 

αποτελεί δοµικό στοιχείο του ναού. Τα κιονόκρανα της βασιλικής έφεραν 

επιθήµατα (αριθ.56,57 του καταλόγου µας), µε διάκοσµο στον οποίο 

αναγνωρίζονται επιδράσεις από ανάλογα έργα της Κωνσταντινούπολης1305. Για 

το αν τα αρχιτεκτονικά αυτά µέλη µπορούν µε ασφάλεια να αποδοθούν σε 

εργαστήρια της πρωτεύουσας (πράγµα που θεωρούµε πολύ πιθανό), αυτό µόνο 

η ανάλυση του µαρµάρου θα µπορούσε να το τεκµηριώσει. Αν η χρονολόγησή 

µας είναι σωστή τότε τα κιονόκρανα αυτά είναι τα πιο πρώιµα ανάλογα µέλη 

που εντοπίζονται στον ελλαδικό χώρο και οπωσδήποτε αποτελούν παράδειγµα 

γρήγορης διάχυσης του συγκεκριµένου τύπου από την πρωτεύουσα σε ένα 

περιφερειακό κέντρο της αυτοκρατορίας. 

Τα αρχιτεκτονικά αυτά µέλη (αριθ.1,2,3,4) που εξετάζουµε στον 

κατάλογό µας είναι τα µόνα στην Ήπειρο που συνδέονται µε µνηµείο. Τα άλλα 

που επίσης µελετούµε προέρχονται από βυζαντινά µνηµεία της Άρτας, όπως ο 

ναός της Αγίας Θεοδώρας (αριθ.5), (σε κίονα της περιµετρικής στοάς), το 

ερειπωµένο καθολικό της Παντάνασσας (αριθ.6) και η Παρηγορήτισσα 

(αριθ.7,8,9,10), όπου έχουν επαναχρησιµοποιηθεί. Η ακριβής προέλευσή όλων 

αυτών των κιονοκράνων παραµένει άγνωστη. ∆ύο εξ αυτών (αριθ.9,10) έχουν 

επαναλαξευτεί στα τέλη του 13ου αιώνα, όταν τοποθετήθηκαν στη νέα θέση τους 

και µε δυσκολία αναγνωρίζεται ο αρχικός τύπος τους. 

Τα ανάγλυφα µέλη που εντοπίσαµε στην Αγία Θεοδώρα, την Παντάνασσα 

και άλλα τέσσερα στην Παρηγορήτισσα παρουσιάζουν πολλές µεταξύ τους 

                                                 
1304 Κωνστάντιος, Χαλκιά 1987, σ.322-323 

1305 Για τα επιθήµατα αυτού του τύπου βλ. στη σ.266κ.ε. Εκτός από τα επιθήµατα παρόµοιο 

διάκοσµο έχουµε εντοπίσει σε επίκρανο παραστάδας (αριθ.65), σε τµήµα γείσου (αριθ.121) κ.ά., 

που αποδεικνύει ότι ολόκληρος ο ανάγλυφος διάκοσµος του µνηµείου προέρχεται από µια ενιαία 

παραγγελεία. Οπωσδήποτε η ανέγερση ενός τόσο σηµαντικού µνηµείου σχετίζεται µε το ακέφαλο 

σώµα του νεκρού που ενταφιάστηκε στη µαρµάρινη σαρκοφάγο (αριθ.128), η οποία βρέθηκε στη 

βασιλική και η οποία προέρχεται από εργαστήριο της πρωτεύουσας. 
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οµοιότητες1306, έχουν σχεδόν τις ίδιες διαστάσεις και δεν αποκλείεται να 

προέρχονται από το ίδιο κτίριο, τη θέση του οποίου σήµερα αγνοούµε, αφού 

τόσο στην Άρτα όσο και στην Παντάνασσα δεν έχουν εντοπιστεί κτίρια της 

εποχής που εξετάζουµε. Αν και έχουν αποθραυστεί αρκετές από τις γωνίες του 

άβακα, θεωρούµε ότι τα κιονόκρανα αυτά έχουν µια πιο αποστρογγυλεµένη 

φόρµα που παρατηρείται και σε κιονόκρανα από την Κωνσταντινούπολη1307. 

Το σχήµα αυτό και γενικότερα η λάξευσή τους1308 φανερώνουν 

απλοποιηµένη και τυποποιηµένη εργασία. Πιθανόν πρόκειται για προϊόντα 

µαζικής παραγωγής1309, που µόνο µεγάλα οργανωµένα εργαστήρια (όπως αυτά 

της πρωτεύουσας ή άλλων µεγάλων κέντρων) είχαν τη δυνατότητα αυτή, χωρίς 

βέβαια να αποκλείονται και τα τοπικά εργαστήρια.  

Λυρόσχηµα και τύπου V κιονόκρανα έχουν βρεθεί επίσης στη Φωτική, 

από τα οποία τρία σήµερα εκτίθενται στο Βυζαντινό Μουσείο Ιωαννίνων 

(αριθ.11,12,13). Το ένα από αυτά πιθανολογείται ότι προέρχεται από τη θέση 

Παλιοκκλήσι, όπου τα ερείπια τρίκλιτης βασιλικής. Άλλα δύο, σε άσχηµη όµως 

κατάσταση, έχουν εντοπιστεί κοντά στο µεσοβυζαντινό ναό Παναγίας 

Λαµποβήθρας1310 και κοντά στον επίσης µεσοβυζαντινό ναό της Αγίας 

Φωτεινής. Παρουσιάζουν µικρές διαφοροποιήσεις µε τα ανάλογα της Άρτας και 

της Βασιλικής ∆ στη Νικόπολη, αφού το λυρόσχηµο µοτίβο είναι µικρότερο, 

                                                 
1306 Μεγαλύτερες οµοιότητες παρατηρούνται µεταξύ των κιονοκράνων αριθ.6 από την 

Παντάνασσα και των µε αριθ.7 και 8 από την Παρηγορήτισσα. Τα µε αριθ.9 και 10 παρουσιάζουν 

µικρές διαφορές ως προς τις διαστάσεις τους, αλλά και ως προς την καλύτερη λάξευσή τους. ∆εν 

αποκλείεται αυτό να οφείλεται στο γεγονός ότι επαναλαξεύτηκαν κατά την υστεροβυζαντινή 

περίοδο προκειµένου να προσαρµοστούν στη νέα τους θέση. Θα πρέπει ωστόσο να σηµειωθεί ότι 

τα παραπάνω χαρακτηριστικά τα φέρνουν πιο κοντά στα κιονόκρανα της Βασιλικής ∆. 

1307 Barsanti, Guiglia 2010, εικ.82, 83. 

1308 Ως προς τη λάξευση οµοιότητες παρουσιάζουν και δύο κορινθιακά κιονόκρανα που φέρουν 

οι κίονες του βυζαντινού ναού της Βλαχέρνας στην Άρτα. Τα κιονόκρανα αυτά κατά την 

επαναχρησιµοποίησή τους κόπηκαν στη µέση και παρουσιάζεται δυσκολία στην αναγνώριση του 

τύπου τους. Προσωπικές παρατηρήσεις. 

1309 Τα κιονόκρανα αυτά δεν παρουσιάζουν την εξαιρετική τεχνική επιµέλεια των πανοµοιότυπων 

µελών από τη Βασιλική Α΄ Φθιωτιδών Θηβών, όπου τα φύλλα έχουν µάσκα µε 4 oδόντες και 

έχουν 4 γλωσσίδες στο µεσαίο λοβό των φύλλων της πάνω σειράς, βλ. Σωτηρίου 1929, εικ.53, 54. 

1310 Όπως έχουµε προαναφέρει ο βυζαντινός ναός έχει κτιστεί στα ερείπια παλαιοχριστιανικής 

βασιλικής, από την οποία πρέπει να προέρχονται τα κιονόκρανα αυτά, όπως και άλλα 

αρχιτεκτονικά µέλη που εξετάζουµε στον κατάλογό µας. Τα δύο τµήµατα των κιονοκράνων που 

έχουν εντοπιστεί είναι αποθραυσµένα κατά το µεγαλύτερο µέρος του διακόσµου τους. Είναι 

άγνωστο αν αυτά ανήκουν στον τύπο που εξετάζουµε ή ανήκουν στον τύπο VII, στον οποίο ανήκει 

ένα άλλο τµήµα κιονοκράνου, που επίσης εντοπίστηκε κοντά στο ναό Παναγίας Λαµποβήθρας. 
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αβαθές, συχνά χωρίς διάκοσµο. Σε κάποια από αυτά η επεξεργασία του 

αναγλύφου παρουσιάζει αδυναµίες και µεγαλύτερη σχηµατοποίηση. 

Κανένα από τα λυρόσχηµα κιονόκρανα που εξετάζουµε δεν µπορεί να 

χρονολογηθεί µε σχετική ακρίβεια (µε εξαίρεση αυτά της Βασιλικής ∆), αφού σε 

γενικές γραµµές διατηρούν τον ίδιο αριθµό γλωσσίδων1311, τον ίδιο τύπο 

άκανθας, πανοµοιότυπη απόδοση των νευρώσεων και φύλλων και παρόµοιες 

αναπτώσεις. Προτείνουµε γενικά µια χρονολόγηση στα τέλη του 5ου–αρχές 

6ου για τα κιονόκρανα της Βασιλικής ∆ και µια οψιµότερη χρονολόγηση 

στο δεύτερο τέταρτο του 6ου αιώνα, για τα αριθ.5-101312 και γενικά στο 

α΄ µισό του 6ου αιώνα για τα υπόλοιπα µέλη του ίδιου τύπου.  

∆ύσκολο είναι επίσης να αποδόσουµε τα αριθ.5-14 σε τοπικά 

εργαστήρια. Πολλά από τα µέλη που εξετάζουµε έχουν υποστεί αλλοιώσεις, σε 

κάποιες δε περιπτώσεις η επιφάνειά τους καλύπτεται µε αιθάλη ή λειχήνες, µε 

αποτέλεσµα η χρωµατική υφή του µαρµάρου να µην διακρίνεται εύκολα και 

συνεπώς µόνον η φυσικοχηµική ανάλυση του υλικού θα µπορούσε να µας 

βοηθήσει στη διεξαγωγή σαφέστερων συµπερασµάτων. Πιθανόν πρόκειται για 

παραγωγές εργαστηρίων της Κωνσταντινούπολης ή της Θεσσαλονίκης1313, αφού 

οι αδυναµίες που παρουσιάζουν ως προς την εκτέλεση του διακόσµου τους δεν 

αποκλείουν την πιθανότητα να προέρχονται από εργαστήρια της πρωτεύουσας ή 

κάποιου άλλου µεγάλου κέντρου, δεδοµένου ότι η µεγάλη ζήτηση ανάλογων 

κιονοκράνων θα µπορούσε να οδηγήσει στην κατασκευή και έργων 

χαµηλότερης ποιότητας.     

 

 

Α1β. ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΑ ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΑ ΤΥΠΟΥ VII 

 

Τα κιονόκρανα που εξετάζουµε παρακάτω, εντάσσονται στον τύπο VII του 

Kautzsch, ο οποίος τα χαρακτήρισε ως «κιονόκρανα µε αποκάλυψη του 

                                                 
1311 Οι γλωσσίδες των λοβών είναι τρεις. 

1312 Στην εποχή αυτή παραπέµπει η τυποποίηση του διακόσµου και η οποία συµπίπτει µε την 

εποχή της µαζικής παραγωγής και εξαγωγής του τύπου αυτού. 

1313 Πρόσφατα αναλύσεις έδειξαν ότι αρχιτεκτονικά γλυπτά παρήγαγε ένα εργαστήριο στη 

Θεσσαλονίκη, µε µεγάλες τεχνοτροπικές οµοιότητες µε εργαστήριο της Προκοννήσου, βλ. 

Mentzos, Barbin, Ηerrmann 2002, σ.316-327. 
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πυρήνα» (Kapitelle mit Abdachung der Kernmasse)1314. Για τον ίδιο τύπο ο 

W.Betsch έχει χρησιµοποιήσει τον όρο «roofed-over»1315. 

Πρόκειται για κιονόκρανα που κοσµούνται µε φύλλα πεντάλοβης 

άκανθας σε δύο σειρές, σε πυκνότερη διάταξη. Από αυτές η κάτω φέρει πέντε ή 

επτά φύλλα και η πάνω ζώνη οκτώ. Τα φύλλα της άκανθας της κάτω και πάνω 

ζώνης ή στεφάνης σχηµατίζουν µεταξύ τους µοτίβα «µάσκας». Κάτω από τον 

διµερή άβακα οι βλαστοί των ελίκων διαµορφώνονται συνήθως ως γωνιώδη 

εξάρµατα. Ανάµεσά τους ο πυρήνας του κιονοκράνου προβάλλει ακόσµητος1316 

και συχνά στο µέσον σχηµατίζει έξεργο στοιχείο (φούσκωµα), που υποβαστάζει 

το επίσης έξεργο κοµβίο1317. Κατά τον Kautzsch ορισµένα χαρακτηριστικά του 

τύπου αυτού κάνουν την εµφάνισή τους στα κιονόκρανα του θεοδοσιανού 

προπύλου της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη (πιν.ΙΙα), που τα 

χρονολογεί γύρω στο 4471318. Οι έλικες έχουν σπείρες που είναι ενσωµατωµένες 

στον όγκο του κιονοκράνου. Ο άβακας έχει χάσει την παλιά µορφή του 

(κυµάτιο-κοίλη ταινία) και αποτελείται από δύο σχεδόν επίπεδες ταινίες. Το 

κοµβόσχηµο στοιχείο του έχει συνήθως φυτικό διάκοσµο, αλλά και άλλα 

σχέδια (χιαστό κόσµηµα σε κιονόκρανο στη Ροτόντα). 

 Για τη χρονολόγηση των κιονοκράνων του τύπου αυτού έχουν 

διατυπωθεί ποικίλες απόψεις. Ο Sodini1319 χρονολογεί τον ίδιο τύπο στο α΄ 

µισό του 6ου αι., άποψη µε την οποία συµφωνεί και ο W.Betsch1320, αφού 

προτείνει µια χρονολόγηση µεταξύ των ετών 520-550. Ο Th.Zollt1321 προτείνει 

για την οµάδα των ανάλογων κιονοκράνων από την Κωνσταντινούπολη, µια 

χρονολόγηση στο β΄ µισό του 5ου αι. (θεωρεί ότι η εµφάνιση του τύπου γίνεται 

στα µέσα του 5ου) και στον 6ο αι.1322 Κατά τις C.Barsanti και A.Guiglia, τα 

                                                 
1314 Kautzsch 1936, σ.61-62, αριθ.199,203. 

1315 Betsch 1977, σ.219-221. 

1316 Θα πρέπει να αναφερθεί ότι η κοίλη ακόσµητη περιοχή µεταξύ των ελίκων εντοπίζεται και σε 

κιονόκρανα της οµάδας µε «άκανθα πεταλούδα». Για τα κιονόκρανα του τύπου αυτού βλ. στη 

σ.246κ.ε, όπου και η σχετική βιβλιογραφία. 

1317 Συθιακάκη 2002, Α, σ.181κ.ε., η οποία ονοµάζει τον τύπο αυτό «κιονόκρανα γυµνού 

πυρήνα». 

1318 Kautzsch 1936, σ.42κ.ε. εικ.1,2 και σ.61.  

1319 Sodini 1980, σ.35. 

1320 Betsch 1977, σ.220-221. 

1321 Zollt 1994, σ.118-119, αρ.303, 307, πιν.38. «Αποκάλυψη» του πυρήνα παρατηρείται και σε 

δύο κιονόκρανα µε διαφορετικού τύπου άκανθα, από το Saraçhane, που χρονολογήθηκαν στο β΄ 

µισό του 4ου–πρώτο τρίτο του 5ου αι. 

1322 Zollt 1994, σ.162-174, αρ.447-487. 
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µορφολογικά χαρακτηριστικά των κιονοκράνων του τύπου αυτού είχαν 

διαµορφωθεί γύρω στα τέλη του 5ου αιώνα1323.  

 Κιονόκρανα του VII τύπου είναι γνωστά από την Κωνσταντινούπολη1324 

(πιν. ΙΙβ,γ) και άλλα µέρη της αυτοκρατορίας1325, όπως τα κιονόκρανα που 

βρέθηκαν στο ναυάγιο του Marzamemi1326, τα οποία χρονολογήθηκαν την 

εποχή του Ιουστινιανού.  

Στον ελλαδικό χώρο ανάλογα κιονόκρανα συναντούµε στη Βασιλική του 

µάρτυρα Κορδάτου στην Κόρινθο1327 (πιν.ΙΙε), στη Θεσσαλονίκη (Συλλογή 

Ροτόντας) (πιν.ΙΙδ), στη Βασιλική Α των Φιλίππων1328, στη Βασιλική Ε των 

Φιλίππων1329 (πιν.ΙΙστ) (όπου οι γλωσσίδες των φύλλων της άκανθας της πάνω 

σειράς (κάτω λοβοί) είναι πιο πυκνές και ο άβακας διακοσµηµένος), στο 

Μουσείο του Βόλου, στον Άγιο Νικόλαο της Υπάτης κ.ά. Κοινά χαρακτηριστικά 

βρίσκουµε επίσης στα κιονόκρανα της Βασιλικής Α1330 της Αµφιπόλεως, τα 

οποία θεωρούνται κανονικά κορινθιακά κιονόκρανα γιατί διατηρούν τους 

έλικες, ωστόσο µεταξύ αυτών υπάρχει απογύµνωση του πυρήνα. Το ίδιο 

συµβαίνει και σε ένα άλλο πανοµοιότυπο κιονόκρανο στην 

Κωνσταντινούπολη1331. 

                                                 
1323 Barsanti, Guiglia 2010, σ.86.  

1324 Betsch 1977, σ.219 και ιδιαίτερα Zollt 1994, σ.162-173, αρ.447-485, ο οποίος εντόπισε 

πολλά κιονόκρανα του τύπου αυτού στο Αρχαιολογικό Μουσείο Κωνσταντινούπολης και το 

Μουσείο της Αγίας Σοφίας. Επίσης βλ. Barsanti, Guiglia 2010, εικ.83, 128,133. 

1325 Ιδίου τύπου είναι και τρία κιονόκρανα από το Ντουµπρόβνικ, βλ. B. Siljeg, Ranokrscanski 

mramorni korintski kapiteli iz Dubrovnika, Prilogi Instituta za arheologiju u Zagrebu 24(2007) 

1, σ.257κ.ε.  

1326 Kapitän 1969, σ.122-123, και ο ίδιος 1980, σ.71κ.ε., εικ.6-7. Στο ναυάγιο του Marzamemi 

της Σικελίας, µεταξύ των άλλων, ανασύρθηκαν εικοσιεπτά κιονόκρανα του τύπου αυτού, που 

είχαν προορισµό κάποια πόλη της Βόρειας Αφρικής. Επίσης βλ. Kapitän 1980, σ.82, όπου 

εκτενής κατάλογος µε τις τότε γνωστές θέσεις εντοπισµού κιονοκράνων αυτού του τύπου. 

1327 Στίκας 1961, πίν.80α και ΠΑΕ 1962, πίν.54γ, 55α. Επίσης, Pallas 1977, σ.156-163, 

εικ.111. 

1328 Lemerle 1945, σ.405, πίν. XI και XXVIII, 6. Grabar 1966, εικ.311 

1329 Pallas 1977, σ.118, εικ. 72. 

1330 Στίκας 1967, πίν.59α, ΠΑΕ 1970, πίν.70α και ΠΑΕ 1971, πίν.67β. Επίσης Pallas 1977, 

σ.93, εικ.58. 

1331 Barsanti, Guiglia 2010, σ.83, εικ.78. Τα παραπάνω παραδείγµατα είναι χαρακτηριστικά των 

διαφόρων τύπων κιονοκράνων που κοσµούνταν µε άκανθες τύπου «µάσκας» και τα οποία 

παράγονταν παράλληλα την ίδια περίπου εποχή.  
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Τα κιονόκρανα της Συλλογής της Ροτόντας χρονολογήθηκαν από τη Farioli1332 

γενικά στον 6ο αιώνα, ενώ από τις Χ.Τσιούµη, ∆.Μπακιρτζή στις αρχές του 6ου 

αι1333. Τα ανάλογα µέλη από τη Θεσσαλία χρονολογήθηκαν από τη Συθιακάκη 

στο α΄ µισό έως και τα µέσα του 6ου αιώνα1334. 

Τα κιονόκρανα του τύπου αυτού παρουσιάζουν τυποποίηση και πιθανόν 

αυτό συνετέλεσε στη µαζικότερη κατασκευή και διακίνησή τους. Λόγω της 

τυποποίησής τους πιστεύεται ότι γνώρισαν ευρεία διάδοση και πρέπει να 

χρησιµοποιήθηκαν ιδιαίτερα σε κατασκευές λιγότερο δαπανηρές ή σε 

αποµακρυσµένες περιοχές, όπου οι διά θαλάσσης µεταφορές απαιτούσαν 

συµπαγείς φόρµες1335, καθώς οι µετακινήσεις συνεργείων τεχνιτών από την 

Κωνσταντινούπολη ήταν αρκετά δύσκολες.  

Έχουν παρατηρηθεί οµοιότητες, κυρίως στην απόδοση των φύλλων 

(άκανθα τύπου «µάσκας») µεταξύ των κιονοκράνων τύπου λύρας ή V και του 

τύπου VII1336, ακόµη δε και των τυπικών κορινθιακών, γεγονός που οδηγεί στην 

άποψη ότι τα κιονόκρανα αυτά είναι πολύ πιθανόν να παράγονταν εκ 

παραλλήλου, τουλάχιστον για ένα διάστηµα, και να συνυπήρχαν για µια 

µεγάλη περίοδο.  

 Στην επαρχία Epirus Vetus1337 ο ίδιος τύπος είναι γνωστός από λιγοστά 

παραδείγµατα. Ένα κιονόκρανο εντοπίσαµε (σε δεύτερη χρήση) στο καθολικό 

της µονής Κάτω Παναγιάς (αριθ.14), ένα δεύτερο στην Παρηγορήτισσα στην 

Άρτα (αριθ.15), και ένα τρίτο (πιν.60γ) είχε εντοπιστεί παλαιότερα στην 

Κέρκυρα, στην αυλή του αρχοντικού Θεοτόκη-Ανδρουτσέλη, στο χωριό Άγιος 

Ιωάννης1338.  

                                                 
1332 Farioli 1964, σ.138-9.  

1333 Τσιούµη, Μπακιρτζή 1979, σ.16κ.ε., αριθ.11, (πίν.6α), αριθ.12 (πίν.6β), αριθ.13 (πίν.6γ), 

1334 Συθιακάκη 2002, Α, σ.182κ.ε., και Β αριθ.10, 11, 12, 13, 14, 15, σ.11κ.ε., πιν.4, φωτ. 21-

27, τα οποία χρονολογεί στο β΄ ή γ΄ τρίτο του 6ου αι.τα κιονόκρανα από το Βόλο, στο α΄ µισό 

αυτά από την Αγιά και την Υπάτη και στα µέσα 6ου αι.το κιονόκρανο από τη Λάρισα. 

1335 Betsch 1977, σ.144-145 και σηµ.253.  

1336 Κιονόκρανα τύπου V και τύπου VΙΙ, έχει παρατηρηθεί ότι συνυπάρχουν στο ίδιο µνηµείο βλ. 

Συθιακάκη 2002, Α, σ.192, η οποία διατυπώνει την άποψη ότι οι παραπάνω παραλλαγές του 

κορινθιακού κιονοκράνου επιβιώνουν στην Κωνσταντινούπολη έως και τα τέλη του 6ου αιώνα. 

1337 Ένα ανάλογο κιονόκρανο έχει εντοπισθεί και στο ∆υρράχιο, πρωτεύουσα της επαρχίας 

Epirus Nova, βλ. Anamali 1993, σ.463, εικ.6, αριθ.2. 

1338 Α∆ 35(1980), Β1, Χρονικά, σ.347. (Ε.Παπαθεοφάνους-Τσούρη) Το κιονόκρανο παρουσιάζει 

µεγάλο ενδιαφέρον. ∆εν υπάρχουν ενδείξεις που να το σχετίζουν µε κάποιο από τα γνωστά 

παλαιοχριστιανικά µνηµεία της Κέρκυρας και δεν αποκλείεται να προέρχεται από ένα µη 

εντοπισµένο παλαιοχριστιανικό µνηµείο του νησιού. 
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Κανένα από τα κιονόκρανα που εξετάζουµε δε σχετίζεται µε κάποιο γνωστό 

µνηµείο και συνεπώς η χρονολόγησή τους είναι δύσκολη, αφού δεν υπάρχουν 

αρχαιολογικά τεκµήρια.  

Το κιονόκρανο από την Κέρκυρα παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον. 

Καθώς δεν υπάρχουν ενδείξεις που να το σχετίζουν µε κάποιο από τα γνωστά 

παλαιοχριστιανικά µνηµεία της Κέρκυρας, θεωρούµε πολύ πιθανό να 

προέρχεται από ένα µη εντοπισµένο παλαιοχριστιανικό µνηµείο του νησιού. 

Επιπλέον παρατηρούµε ότι παρουσιάζει µια πιο «ανοιχτή» φόρµα, που το 

φέρνει πιο κοντά στα ανάλογα κιονόκρανα από το Βόλο1339, σε αντίθεση µε 

αυτά από την Κάτω Παναγιά και την Παρηγορήτισσα που η φόρµα τους είναι 

πιο «κλειστή» και συµπαγής.  

Ένα τµήµα ανάλογου κιονοκράνου (πιν.60δ) µε παρόµοια 

χαρακτηριστικά έχει βρεθεί στη Φωτική, σε κοντινή απόσταση από το 

µεσοβυζαντινό ναό Παναγίας Λαµποβήθρας, το οποίο δεν αποκλείεται να 

προέρχεται από τη βασιλική που προϋπήρχε στην ίδια θέση1340. 

Κατά την ανασκαφή του ερειπωµένου καθολικού της µονής 

Παντάνασσας, κοντά στη Φιλιππιάδα, ήρθε στο φως ένα άλλο ιδίου τύπου 

κιονόκρανο (πιν.60ε,στ), το οποίο σαφώς διαφέρει από τα παραπάνω. Για το 

κιονόκρανο αυτό διατηρούνται σοβαρές επιφυλάξεις για το αν πράγµατι 

χρονολογείται στην παλαιοχριστιανική περίοδο, αφού φαίνεται πιθανότερο να 

κατασκευάστηκε τον 13ο αιώνα, κατά αποµίµηση του τύπου που εξετάζουµε. 

Τα κιονόκρανα που βρίσκονται ενσωµατωµένα στο καθολικό της µονής 

της Κάτω Παναγιάς (αριθ.14) και (αριθ.15) στην Παρηγορήτισσα, 

χαρακτηρίζονται για την σχηµατοποίηση του διακόσµου τους και την 

τυποποίηση τους. Παρουσιάζουν πολλές οµοιότητες µεταξύ τους και είναι πολύ 

πιθανόν να προέρχονται από το ίδιο παλαιοχριστιανικό κτίριο. ∆εν αποκλείεται 

βέβαια οι οµοιότητες να οφείλονται στη µαζική παραγωγή των αρχιτεκτονικών 

µελών, που εκτός των άλλων οδήγησε και σε µια τυποποίηση των διαστάσεών 

τους. Η απόδοση των φύλλων της άκανθας που κοσµεί τα δύο κιονόκρανα 

παρουσιάζει πολλές οµοιότητες (άκανθα τύπου «µάσκας» κ.ά.) µε αυτή των 

φύλλων των µελών αριθ.5-8, του τύπου V ή VI του καταλόγου µας.  

                                                 
1339 Συθιακάκη 2002, Β, αριθ.10, 11, 12, σ.11κ.ε., πιν.4, φωτ. 21-24. 

1340 Ε.Τσιγαρίδας, Νέα από τη Θεσπρωτία, ΑΑΑ 2,1(1969), σ.46κ.ε., εικ.4. Για τη βασιλική βλ. 

στη σ. 217 και Παπαδοπούλου 2008, σ.9-14. 
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 Τέλος αξίζει να αναφερθούµε ιδιαίτερα στο κιονόκρανο από την 

Παντάνασσα1341 (πιν.60ε,στ), αφού αυτό διαφέρει αισθητά από τα προηγούµενα, 

καθώς και από άλλα του ιδίου τύπου. Το σχήµα του είναι αρκετά ιδιόµορφο 

(περισσότερο κωδωνόσχηµο) και δεν ακολουθεί τα τυπικά χαρακτηριστικά του 

τύπου. Μεταξύ των ελίκων δεν διαµορφώνονται τα γωνιώδη εξάρµατα, που 

υποδηλώνουν τους βλαστούς των ελίκων, αλλά η ανώτερη ζώνη είναι ελαφρά 

κυρτωµένη προς τα εµπρός. Οι ιδιοτυπίες αυτές οδήγησαν τη Β.Συθιακάκη να 

το θεωρήσει «προϊόν βυζαντινού κλασσικισµού»1342, άποψη µε την οποία 

συµφωνούµε, σε αντίθεση µε τον Π.Βοκοτόπουλο1343 και τον J.P.Sodini1344, 

που το θεωρούν παλαιοχριστιανικό. Ο δεύτερος µάλιστα θεωρεί ότι το 

κιονόκρανο αυτό, καθώς και το κιονόκρανο τύπου λύρας, προέρχονται από το 

                                                 
1341 Ο κάλαθός του κοσµείται µε δύο ζώνες από οκτώ φύλλα µαλακής άκανθας, από τα οποία τα 

τέσσερα φύλλα της επάνω ζώνης είναι τοποθετηµένα κάτω από τις γωνίες του άβακα και τα άλλα 

τέσσερα στον άξονα κάθε πλευράς. Τα φύλλα είναι προσκολληµένα στον κάλαθο. Οι γλωσσίδες 

των πλαγίων λοβών τους ενώνονται µεταξύ τους, καθώς και µε αυτές των διπλανών φύλλων, 

σχηµατίζοντας µικρούς οφθαλµούς, κολπίσκους και µοτίβα «µάσκας». Αντίθετα, οι κορυφαίοι 

λοβοί αναπίπτουν µε ελαφρά καµπύλη προς τα εµπρός, χωρίς να διαφοροποιούνται σε 

γλωσσίδες. Η πίσω όψη των αναδιπλούµενων κορυφαίων λοβών δείχνει «φουσκωµένη» και οι 

αναλογίες των φύλλων πιο βαριές. Ο κορυφαίος λοβός κάθε φύλλου είναι τριµερής και καθώς 

αναπίπτει σχηµατίζει στην απόληξή του µικρή γλωσσίδα προσκολληµένη στο κεντρικό νεύρο. Το 

µεσαίο φύλλο της πάνω ζώνης ενώνεται µε την απόληξη του καλάθου (ή πυρήνα) και σχηµατίζει 

µία µικρή ακόσµητη προεξοχή, στοιχείο που χαρακτηρίζει και παράλληλα το διαφοροποιεί από 

τα κιονόκρανα του τύπου αυτού. Η ακόσµητη αυτή προεξοχή παρατηρείται µόνο στις δύο 

πλευρές του κιονοκράνου. 

Κάτω από τις γωνίες του άβακα συναντώνται οι ατροφικές έλικες, που είναι 

ενσωµατωµένες στον όγκο του κιονοκράνου, οι απολήξεις τους µοιάζουν µε άγκιστρα και δεν 

έχουν τη µορφή κανονικής σπείρας. Ο καµπυλόπλευρος άβακας έχει χάσει την παλαιά του 

µορφή και αποτελείται από µία λεπτή, σχεδόν επίπεδη ταινία. Στη µέση κάθε πλευράς υπάρχει 

έξεργο κοµβόσχηµο στοιχείο µε διαφορετική σε κάθε πλευρά διακόσµηση (σχηµατοποιηµένο ωό, 

αντωπές σπείρες κ.ά.). Σε µια πλευρά του το έξεργο αυτό στοιχείο έχει αντικατασταθεί µε 

εγχάρακτο αµυγδαλόσχηµο κόσµηµα. Στη βάση του κιονοκράνου υπάρχει έντονα έξεργο 

δακτυλιόσχηµο υποτραχήλιο. Από αυτό αναπτύσσονται τα ακανθόφυλλα της πρώτης στεφάνης, τα 

οποία, αν και εφάπτονται µε τα διπλανά τους δεν σχηµατίζουν τα µοτίβα της «µάσκας», γιατί η 

γλωσσίδες των κάτω λοβών συµφύονται. Αντίθετα µοτίβα «µάσκας» σχηµατίζονται µεταξύ των 

γλωσσίδων των κατώτερων λοβών της ανώτερης σειράς. Τέλος το ανάγλυφο του µέλους είναι ρηχό 

σε σχέση µε τα αντίστοιχα του τύπου αυτού. 

1342 Συθιακάκη 2002, Α, σ.191κ.ε. 

1343 Βοκοτόπουλος 2007, σ.46, εικ.42. 

1344 Sodini 1980, σ. 36, σηµ. 41. 
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ίδιο µνηµείο, απόδειξη ότι οι τύπου αυτοί ήταν σύχρονοι και ότι συνυπήρχαν, 

άποψη µε την οποία δε συµφωνούµε. 

Ένα άλλο στοιχείο, που ενισχύει την άποψη της Συθιακάκη, είναι οι 

οµοιότητες που εντοπίσαµε µεταξύ του κιονοκράνου που εξετάζουµε και ενός 

άλλου (πιν.60ζ) που επίσης ήρθε στο φως κατά την ανασκαφή της 

Παντάνασσας. Φέρουν και τα δύο παρόµοια δακτυλιόσχηµη βάση, ενώ η ίδια 

επεξεργασία παρατηρείται στις γλωσσίδες των κάτω λοβών της πρώτης στεφάνης, 

οι οποίες είναι επιµήκεις και στην επαφή τους µε αυτές των διπλανών φύλων 

σχηµατίζουν σε εσοχή µικρά τρίγωνα. Το δεύτερο κιονόκρανο χρονολογείται 

από τον Π.Βοκοτόπουλο στο 13ο αιώνα1345. 

 

 

Α1γ. ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΑ ΜΕ «ΜΕΤΑΛΛΙΑ» 

 

Πρόκειται για µια άλλη παραλλαγή του κορινθιακού κιονοκράνου1346, 

που αποτελείται από µία ζώνη µε πέντε ή έξι πλατιά φύλλα «συνωστισµένης» 

άκανθας1347, πυκνά τοποθετηµένα στο κάτω µέρος. Ο κορυφαίος λοβός κάθε 

φύλλου ανακάµπτεται, σχηµατίζοντας στο πίσω µέρος του µια κυρτή επιφάνεια. 

Τα ακανθόφυλλα δείχνουν πιο ελεύθερα σχεδιασµένα και πιο µαλακά και δεν 

έχουν την τυποποιηµένη απόδοση των ακανθόφυλλων των τύπων V ή VI. Οι 

γλωσσίδες τους, που ακουµπούν στις γλωσσίδες των γειτονικών φύλλων, δεν 

σχηµατίζουν «οφθαλµούς» και τα γνωστά µοτίβα «µάσκας». Ο τύπος αυτός της 

άκανθας πιστεύεται ότι δηµιουργήθηκε παράλληλα µε την άκανθα τύπου 

«µάσκας», δεν γνώρισε όµως τη διάδοση της δεύτερης. Κάτω από τον άβακα 

ατροφικοί έλικες φαίνεται να συµπιέζονται από τον διταινιωτό άβακα. Οι 

αγκιστροειδείς απολήξεις τους υποστηρίζονται από ένα µεγάλο φύλλο, µε 

καµπύλη αδιάσπαστη επιφάνεια, που αναπίπτει ελαφρά. 

Στην επάνω ζώνη και στις τέσσερις γωνίες κάτω από τον άβακα υπάρχουν 

επίσης τέσσερα µεγάλα φύλλα, που έχουν τη µορφή ριπιδοειδών φύλλων που 

βγαίνουν από κάλυκες. Μεταξύ τους και στον άξονα του κιονοκράνου 

διαµορφώνεται ευρεία ηµικυκλική ακόσµητη επιφάνεια, που θα µπορούσε 

                                                 
1345 Για το κιονόκρανο αυτό βλ. Βοκοτόπουλος 2007, σ.48, εικ.46. 

1346 Kautzsch 1936, σ.52-53. Zollt 1994, σ.125κ.ε. και Συθιακάκη 2002, Α, σ.157κ.ε, όπου 

παραδείγµατα από τον θεσσαλικό χώρο. 

1347 Betsch 1977, σ.194, που χρησιµοποίησε τον όρο “crowded acanthus” για τον τύπο αυτό της 

άκανθας.  
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συµβατικά να χαρακτηριστεί ως «µετάλλιο»1348. Οι υποτυπώδεις έλικες που 

απολήγουν σε αγκιστρωειδείς απολήξεις, φαίνονται να συµπιέζονται από το 

βάρος του υπεκείµενου άβακα. Οι απολήξεις των ελίκων που εφάπτονται ανά 

δύο στις γωνίες υποστηρίζονται από ένα µεγάλο φύλλο µε καµπύλη επιφάνεια 

που αναπίπτει ελαφρά. 

Η απαρχή του τύπου αυτού θεωρείται ένα κιονόκρανο της Αψίδας του 

Θεοδοσίου Α΄1349 στην Κωνσταντινούπολη, από προκοννήσιο µάρµαρο, που 

χρονολογείται το 393 και κοσµείται µε άκανθες ιδίου τύπου, καθώς και ένα 

ανάλογο µέλος από το θεοδοσιανό πρόπυλο της Αγίας Σοφίας1350 (πιν.ΙΙα), που 

χρονολογείται στις αρχές του 5ου αιώνα. Ανάµεσα στους βλαστούς των ελίκων 

και πάνω από τις δύο σειρές άκανθας παρουσιάζεται µια τάση απογύµνωσης 

του πυρήνα και σχηµατίζεται µια µικρή κυκλική ακόσµητη επιφάνεια. Θα 

πρέπει επίσης να επισηµανθεί ότι τα ακανθόφυλλα των δύο προαναφερόµενων 

κιονοκράνων δεν έχουν τη διάταξη αυτή των προηγούµενων τύπων V και VΙΙ, 

αφού διαφέρουν ουσιαστικά ως προς την απόδοση, που είναι περισσότερο 

ελεύθερη και πλαδαρή1351. 

Ο τύπος του κιονοκράνου µε «µετάλλια» απαντά σε αρκετά 

παραδείγµατα από την Κωνσταντινούπολη1352 (πιν.ΙΙΙα-γ) και τη Ραβέννα 

(πιν.ΙΙΙδ). Γνώρισε επίσης µεγάλη διάδοση σε χώρες τις µεσογειακής λεκάνης1353 

και σε περιοχές του Πόντου και χρονολογείται γενικά από τα µέσα του 5ου έως 

                                                 
1348 Barsanti, Guiglia 2010, σ.81κ.ε., που δίνουν την ονοµασία στον τύπο κιονόκρανα µε 

«µετάλλια».  

1349 Zollt 1994, σ.112, αριθ.288, πίν.36. 

1350 Barsanti, Guiglia 2010, εικ.11.  

1351 Κιονόκρανο µε ανάλογης µορφής άκανθα και την ακόσµητη περιοχή πάνω από τη δεύτερη 

σειρά των φύλλων εντοπίσαµε και στο ναό του Αγίου ∆ηµητρίου στη Θεσσαλονίκη (πιν.ΙΙΙε). 

Φαίνεται ότι ακολουθείται ο ίδιος τύπος, όπως και σε ένα άλλο κιονόκρανο στη Μ.Μυρελαίου 

στην Κωνσταντινούπολη βλ. Kautzsch 1936, πιν.159. Τέλος ο ίδιος τύπος άκανθας απαντά και 

στα κανονικού κορινθιακού τύπου κιονόκρανα, όπως στο κιονόκρανο στο Μουσείο Μωσαϊκών 

στην Κωνσταντινούπολη (πιν.ΙΙΙστ), που σηµαίνει ότι οι δύο τύποι συνυπήρχαν και παράγονταν 

παράλληλα. 

1352 Kautzsch 1936, σ.52-53, πίν.12, αριθ.164 και αριθ.167. Το δεύτερο κιονόκρανο έχει 

περισσότερα φύλλα άκανθας στην κάτω σειρά µε στενότερο το κεντρικό στέλεχος και 

περισσότερες γλωσσίδες ελεύθερες, σε αντίθεση µε το κιονόκρανο που εξετάζουµε. Επίσης βλ. 

Zollt 1994, ενδεικτικά τα κιονόκρανα µε αριθ.332, και 365, εικ.10,11, τα οποία χρονολογεί 

αρκετά πρώιµα το β΄ µισό 4ου-πρώτο τέταρτο 5ου αιώνα. Επίσης για το παρόµοιο κιονόκρανο που 

βρέθηκε στο Saraçhane βλ. Harrison 1986, εικ.11.  

1353 Pralong 1993, σ.144, η οποία εντοπίζει περίπου εκατό κιονόκρανα του τύπου αυτού σε 

διάφορα σηµεία της αυτοκρατορίας. 
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και τα µέσα του 6ου αιώνα1354. Οι C.Barsanti και A.Guiglia αναφέρουν επτά 

ανάλογα κιονόκρανα στο Μουσείο Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη, τα 

οποία θεωρούν ηµίεργα1355. Μεταξύ αυτών υπάρχουν και κάποια, που 

προέρχονται από την ανασκαφή ενός εκκλησιαστικού συγκροτήµατος που 

χρονολογήθηκε την εποχή του Ιουστινιανού, γεγονός που τεκµηριώνει την 

παραγωγή του συγκεκριµένου τύπου έως και τα µέσα του 6ου αιώνα.  

Παλαιότεροι µελετητές περιόριζαν αρκετά τα χρονικά όρια παραγωγής 

τόσο των κιονοκράνων του τύπου που εξετάζουµε, όσο και του τύπου της 

άκανθας που τα διακοσµεί. Πιο συγκεκριµένα ο Betsch προτείνει µια µικρή 

περίοδο µεταξύ 400-425, ενώ ο Zollt τα τοποθετεί µεταξύ των µέσων περίπου 

του 4ου έως και τα µέσα του 5ου αι1356, απόψεις που µάλλον θα πρέπει να 

επανεξετασθούν, αφού φαίνεται δύσκολο η µεγάλη παραγωγή του τύπου να είχε 

µια τόσο µικρή διάρκεια. Επιπλέον η επεξεργασία της άκανθας διαφέρει 

αισθητά από αυτή των πρώιµα χρονολογηµένων έργων (κιονόκρανα 

θεοδοσιανού προπύλου και αψίδας Θεοδοσίου) 

Στον ελλαδικό χώρο κιονόκρανα του τύπου αυτού εντοπίζονται στη Χίο 

(προέρχονται από τη βασιλική του Αγίου Ισιδώρου1357), στη Λάρισα κ.ά. Στην 

Ήπειρο ο ίδιος τύπος αντιπροσωπεύεται από ένα κιονόκρανο που έχει 

επαναχρησιµοποιηθεί στην Παρηγορήτισσα (αριθ.16) και ένα δεύτερο που 

εντοπίσαµε στη Νικόπολη (πιν.60η), επίσης άγνωστης προέλευσης, που 

βρισκόταν εξωτερικά του παλαιού Μουσείου. Τα δύο κιονόκρανα παρουσιάζουν 

µεταξύ τους διαφορές ως προς τις διαστάσεις, αλλά και ως προς τη λάξευση.  

 Το κιονόκρανο που µελετάµε στον κατάλογό µας, καθώς και αυτό που 

υπήρχε στο παλαιό Μουσείο της Νικόπολης, παρουσιάζει αρκετές αναλογίες µε 

αυτά της Ραβέννας από το ναό της S.Maria Maggiore1358 (πιν.ΙΙΙδ), µε αυτά από 

το ναό του Αγίου Ισιδώρου στη Χίο και τη Λάρισας1359, µε πλατιά φύλλα και 

σκληρές λαξεύσεις, τα οποία χρονολογούνται γενικά στα µέσα του 6ου αιώνα. Οι 

ατροφικοί έλικες διαγράφονται πίσω (σε δεύτερο επίπεδο) από τα γλωσσίδια των 

                                                 
1354 Barsanti, Guiglia 2010, εικ.76, 77. 

1355 Barsanti, Guiglia 2010, σ.81-82. 

1356 Betsch 1977, σ.198-204 και Zollt 1994, σηµ.381. 

1357 Ch.Pennas The basilica of St.Isidore. New evidence, Chios, a Conference at the Homereion 

in Chios, Oxford 1986, σ.317κ.ε., εικ. 16. 

1358 Olivieri-Farioli 1969, σ.23, αριθ.16, πιν.15, η οποία το χρονολογεί γενικά στον 6ο αιώνα. 

1359 Συθιακάκη 2002, Β, σ.4, πίν.1, φωτ. 3, 4, αριθ.2., η οποία το χρονολογεί στα µέσα του 6ου 

αιώνα. 
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ριπιδοειδών φύλλων και αναπτύσσονται σχεδόν ευθύγραµµα κάτω από τον 

άβακα.  

Η χρονολόγηση των δύο κιονοκράνων της περιοχής µας είναι αρκετά δύσκολη, 

αφού και τα δύο δεν προέρχονται από κάποιο χρονολογηµένο µνηµείο. Η 

σχηµατοποίηση των φύλλων και οι αδυναµίες στην επεξεργασία τους, η 

σκληρότητα της λάξευσης, το χαµηλό ανάγλυφο αποτελούν πιθανότατα 

ενδείξεις για µια ύστερη χρονολόγησή τους, γύρω στα µέσα του 6ου αιώνα1360. 

 

Α1δ. «ΘΕΟ∆ΟΣΙΑΝΑ» ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΑ 

 

 Ο τύπος του «θεοδοσιανού» κιονοκράνου1361, γνώρισε µεγάλη διάδοση 

κατά την παλαιοχριστιανική περίοδο και προέρχεται από τη µετάπλαση του 

σύνθετου κορινθιακού. Ο διάκοσµός του συνίσταται σε δύο στεφάνες µε φύλλα 

πριονωτής άκανθας, πάνω από ένα διακοσµηµένο υποτραχήλιο. Φέρει επίσης 

γωνιακές σπείρες κάτω από τον άβακα και µια σειρά µικρών ακανθόφυλλων 

στη θέση του ιωνικού εχίνου. Το κυριότερο χαρακτηριστικό του τύπου αυτού 

είναι η χρήση της πριονωτής άκανθας (σε διάφορες παραλλαγές) –που ήταν ήδη 

γνωστή στις αρχές του 4ου αιώνα– η βαθιά λάξευση της οποίας δηµιουργεί 

έντονες φωτοσκιάσεις.  

Η παραλλαγή αυτή του σύνθετου κιονοκράνου ονοµάστηκε 

«θεοδοσιανό», γιατί η δηµιουργία του ανάγεται στην εποχή του αυτοκράτορα 

Θεοδοσίου Β΄. Εµφανίζεται λίγο πριν τα µέσα του 5ου αιώνα1362 και 

εξακολούθησε να χρησιµοποιείται έως και τα µέσα του 6ου αιώνα. «Θεοδοσιανά» 

κιονόκρανα κόσµησαν µερικά από τα σηµαντικότερα παλαιοχριστιανικά 

µνηµεία, όπως τη Βασιλική του Στουδίου1363 στην Κωνσταντινούπολη, την 

Αχειροποίητο1364 και τον Άγιο ∆ηµήτριο Θεσσαλονίκης1365 (πιν.IVβ), τη 

                                                 
1360 Πρβλ. ένα κιονόκρανο στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Ραβέννας, που επίσης χρονολογείται 

στα µέσα του 6ου αι. και παρουσιάζει αρκετές αδυναµίες στην απόδοση του σχεδίου, βλ. Olivieri-

Farioli 1969, σ.23, αριθ.19, πιν.18. 

1361 Kautzsch 1936, σ.115κ.ε. και σηµ.3, και σ.121-139, ο οποίος διέκρινε στο συγκεκριµένο 

τύπο τέσσερις οµάδες. Επίσης βλ. Ορλάνδος 1954, Β, σ.289κ.ε. και Kramer 1968, σ.39κ.ε.  

1362 Την όψιµη εποχή του Θεοδοσίου και η δηµιουργία του συνδέθηκε µε το φιλόδοξο 

οικοδοµικό του πρόγραµµα, αν και από την εποχή του δεν σώθηκε σχεδόν κανένα µνηµείο.  

1363 Ορλάνδος 1954, εικ.242. Η Βασιλική χρονολογείται λίγο πριν το 454, βλ. C.Mango, The 

Studios Basilica in Instanbul, BMGS 4(1988), σ.115-122. 

1364 Ορλάνδος 1954, εικ.240, 241. Οι περισσότεροι µελετητές δέχονται για τα κιονόκρανα του 

µνηµείου τη χρονολόγηση γύρω στα 460, βλ. Zollt 1994, σ.343κ.ε. 



 

 

244 

Βασιλική του Αγίου Λεωνίδη στο Λέχαιο1366(πιν.IVα,γ), τη Βασιλική Α της Νέας 

Αγχιάλου1367, (η ποιότητα των οποίων είναι επίσης σαφώς ανώτερη αυτού που 

εξετάζουµε), σε µνηµεία της Κωνσταντινούπολης1368, την Ευφρασιανή βασιλική 

κοντά στο Παρέντιο1369 (καλύτερης ποιότητας) κ.ά. Ο τύπος αυτός γνώρισε 

αρκετές παραλλαγές και πρέπει να ήταν σε χρήση, όπως προαναφέρθηκε, έως 

και τα µέσα του 6ου αιώνα1370.  

 Κατά την ανασκαφή της βυζαντινής µονής της Παντάνασσας κοντά στη 

Φιλιππιάδα ήρθε στο φως ένα κιονόκρανο θεοδοσιανό (αριθ.17, εικ.17α). Φέρει 

µεγάλα πεντάλοβα ακανθόφυλλα σε δύο στεφάνες. Οι λοβοί έχουν πριονωτά 

περιγράµµατα και τα µεταξύ των γλωσσίδων διαστήµατα είναι βαθιά λαξευµένα 

µε τρυπάνι. Στο διάστηµα µεταξύ των ελίκων (στη θέση του ιωνικού κυµατίου) 

υπάρχει σειρά όρθιων ακανθοειδών ανθεµίων. Ο διάκοσµος αυτός παρουσιάζει 

πολλές οµοιότητες µε ένα κιονόκρανο στο ∆υρράχιο1371, άλλα δύο στην 

Κωνσταντινούπολη1372(πιν.IVδ,ε) και ένα στην Ευφρασιανή Βασιλική του 

Παρεντίου1373, αν και το συγκεκριµένο µέλος διατηρεί το ιωνικό µέρος πάνω 

από τον κάλαθο που διαγράφεται. Ένα παρόµοιο κιονόκρανο από το Εθνικό 
                                                                                                                                            
1365 Kautzsch 1936, σ.127, πίν.25, αριθ.404. Σωτηρίου 1952, πιν.38 α,β και πιν.39α-δ. Τα 

κιονόκρανα του ναού του Αγίου ∆ηµητρίου έχουν χρονολογηθεί γύρω στο 500. Μια ποιό όψιµη 

χρονολόγηση προτείνει ο Μέντζος, βλ. Α.Μέντζος, Ο ναός του Αγίου ∆ηµητρίου πριν και µετά την 

πυρκαγιά του 7ου αι., Πρακτικά του ΙΒ΄ ∆ιεθνούς επιστηµιονικού Συµποσίου «Χριστιανική 

Θεσσαλονίκη» 1998, Θεσσαλονίκη 2001, σ.172κ.ε. 

1366 Πάλλας 1958, πιν.101 β και ο ίδιος 1959, πίν.113γ, δ, 114α και ΠΑΕ 1960, πιν.129α, όπου 

όµως το κεντρικό ακανθόφυλλο δηλώνεται µε στικτές γραµµές από οπές τρυπάνου. 

1367 Σωτηρίου 1927, εικ.40, 59 και Λαζαρίδης 1968, πιν.35α. Τα κιονόκρανα αυτά έχουν 

χρονολογηθεί γύρω στο 500, βλ. Zollt 1994, σ.350. Μια οψιµότερη χρονολόγηση προτείνει η 

Συθιακάκη στην αρχή της βασιλείας του Ιουστινιανού, βλ. Συθιακάκη 2002, Α, σ.178-9 

1368 Ιδίου τύπου κιονόκρανα επαναχρησιµοποιήθηκαν στην Παµµακάριστο, βλ. W. Müller-

Wiener, Bildlexikon zur Topographie Istanbuls, Tübingen 1977, σ.145, εικ.135. 

1369 Terry 1988, σ.22, εικ. 25. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι πρόκειται για το µοναδικό κιονόκρανο 

αυτού του τύπου στο ναό. Τα υπόλοιπα είναι επίσης σύνθετα µε άκανθα τύπου «µάσκας», βλ. 

Terry 1988, εικ. 22,24. 

1370 Συθιακάκη 2002, Α, σ.230. Κατά την ίδια τα κιονόκρανα του τύπου αυτού παρουσιάζουν µια 

διαφορετική εξέλιξη, καθώς στα πρωιµότερα παραδείγµατα του είδους η διακόσµηση είναι πιο 

πολύπλοκη µε πιο έντονο ανάγλυφο, ενώ ανάλογα κιονόκρανα του τέλους του 5ου-αρχών 6ου 

αιώνα παρουσιάζουν πιο απλή εκτέλεση και συµπαγή µορφή. Η εξέλιξη αυτή δικαιολογείται, 

γιατί µια συµπαγής φόρµα θα διευκόλυνε την εξαγωγή τους, βλ. Συθιακάκη 2006, σ.649. 

1371 Sodini 1980, σ.46, εικ.8. 

1372 Barsanti, Guiglia 2010, εικ.84 (µε µικροδιαφορές στο ιωνικό τµήµα του, συγκρινόµενο µε 

αυτό της Πανατάνασσας) και εικ.85, σ.87. 

1373 Terry 1988, εικ.25.  
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Μουσείο της Ραβέννας (πιν.IV) δηµοσιεύει η Farioli, η οποία το χρονολογεί στα 

µέσα του 5ου αι.1374 Το κιονόκρανο αυτό φέρει επίσης τον ίδιο διάκοσµο µε 

έξεργα φύλλα, κάτω από τον άβακα.  

Ο ίδιος τύπος πριονωτής άκανθας αναγνωρίζεται και σε άλλo ένα 

κιονόκρανο επίσης από τη Ραβέννα1375 (πιν.IVζ), που χρονολογείται στα τέλη 

του 5ου – αρχές του 6ου αι., στο οποίο όµως κάτω από τον άβακα διατηρείται 

καθαρά το ιωνικό µέρος. Τέλος θα πρέπει να επισηµανθούν οι οµοιότητες του 

κιονοκράνου µας µε ένα θεοδοσιανό κιονόκρανο από το Saraçhane1376 

(πιν.IVε), που πιστεύεται ότι προέρχεται όχι από το ναό του Αγίου Πολύευκτου, 

αλλά από προγενέστερο στρώµα, του 5ου αιώνα. 

 Χρονολογήσαµε το κιονόκρανο της Παντάνασσας στα τέλη του 5ου-αρχές 

του 6ου αιώνα1377. Αποτελεί παραλλαγή του κανονικού «θεοδοσιανού» τύπου, 

αφού δεν ακολουθεί όλα τα τυπικά του χαρακτηριστικά, όπως π.χ. το ιωνικό 

κυµάτιο µεταξύ των σπειρών, που έχει παραληφθεί, αλλά έχει αντικατασταθεί 

µε µια στεφάνη ακανθόφυλλων.  

Από την ανασκαφή του καθολικού της Παντάνασσας1378 προέρχεται και 

ένα τµήµα βάσης θεοδοσιανού κιονοκράνου (εικ.17β), που φυλάσσεται σήµερα 

στην αρχαιολογική συλλογή της Παρηγορήτισσας. Η επεξεργασία του 

διακόσµου της έξεργης στεφάνης στη βάση και των φύλλων, που φέρει στο 

σωζόµενο τµήµα του καλάθου, είναι πανοµοιότυπα µε αυτή του θεοδοσιανού 

κιονοκράνου, που προαναφέραµε, από το οποίο πιθανότατα προέρχεται. Αν 

όχι, τότε θα πρέπει να υποθέσουµε ότι στο ναό θα υπήρχε και ένα άλλο 

πανοµοιότυπο µέλος.  

 Εκτός από το κιονόκρανο αριθ.17, ένα δεύτερο µικρότερων διαστάσεων 

(αριθ.18), έχει επαναχρησιµοποιηθεί στην Παρηγορήτισσα1379, ο οποίο αποτελεί 

µια άλλη παραλλαγή του τύπου που εξετάζουµε1380, αφού το ιωνικό µέρος του 

                                                 
1374 Olivieri–Farioli 1969, αριθ.31, σ.27, εικ.30.  

1375 Olivieri–Farioli 1969, αριθ.33, σ.28, εικ.32 και αριθ. 35, σ. 29, εικ. 34. 

1376 Harrison 1986, πίν. 10, σ.111κ.ε.  

1377 Εκτενέστερα βλ. στη σ.344κ.ε. 

1378΄Οπως έχουµε προαναφέρει ο σχετικά µεγάλος αριθµός σπολίων παλαιοχριστιανικής εποχής, 

που βρέθηκε κατά την ανασκαφή της Παντάνασσας, θα µπορούσε να τεκµηριώνει την ύπαρξη 

ενός ή και περισσοτέρων µνηµείων της περιόδου αυτής στην ίδια θέση ή την ευρύτερη περιοχή 

του µνηµείου. 

1379 Εκτενέστερα βλ. στη σ.347κ.ε. 

1380 Ένα άλλο θεοδοσιανό κιονόκρανο που έχει βρεθεί κοντά στο ναό της Παναγίας Τρηµιτού, 

κοντά στο χωριό Παραδείσι Αιτωλοακαρνανίας, φέρει επίσης οπές σε κατακόρυφη σειρά που 
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έχει παραληφθεί. Οι οµοιότητες των δύο κιονοκράνων ως προς την απόδοση της 

άκανθας είναι εµφανείς, γεγονός που µας επιτρέπει να τα χρονολογήσουµε την 

ίδια εποχή. 

 

Α1ε. ΣΥΝΘΕΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΑ ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΑ 

 

 Τα σύνθετα κορινθιακά κιονόκρανα αποτελούνται από τον κορινθιακό 

κάλαθο και µια επίστεψη ιωνικού κιονοκράνου, της µορφής που αυτό 

απέκτησε κατά τη ρωµαϊκή περίοδο, δηλαδή χωρίς προσκεφάλαια. Ο τύπος 

αυτός1381 χρησιµοποιήθηκε κυρίως κατά τη ρωµαϊκή περίοδο, αλλά και την 

παλαιοχριστιανική, προσαρµοσµένος σύµφωνα µε τα καλλιτεχνικά δεδοµένα 

της εποχής. Αντίθετα, η παραλλαγή του σύνθετου κορινθιακού κιονοκράνου, 

που είναι γνωστή ως θεοδοσιανό κιονόκρανο, γνώρισε µεγαλύτερη διάδοση.  

Από τα πρωιµότερα παραδείγµατα του είδους είναι ένα κιονόκρανο στον 

κήπο του Μουσείου της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη του 4ου 

αιώνα1382. Τα σωζόµενα παραδείγµατα δεν είναι πολλά, αν και ο τύπος επιβίωσε 

έως τα µέσα τουλάχιστον του 6ου αιώνα. Από τα πιο χαρακτηριστικά 

παραδείγµατα είναι πέντε κιονόκρανα στην Ευφρασιανή Βασιλική του 

Παρεντίου1383 και τα κιονόκρανα στα υπερώα του Αγίου Βιταλίου στη 

Ραβέννα1384 (πιν.Vα).  

Τα σύνθετα κορινθιακά κιονόκρανα κοσµούνται στον κάλαθο µε φύλλα 

απλής άκανθας ή άκανθας τύπου «µάσκας»1385 (πιν.Vα) ή άκανθας του τύπου 

«πεταλούδα»1386 (πιν.Vβ) ή µε συνδυασµό των δύο τελευταίων τύπων1387 ή 

                                                                                                                                            
τονίζουν τα κεντρικά νεύρα των φύλλων, βλ. Βοκοτόπουλος 1992, σ.33, πίν.20β και Παλιούρας 

1985, σ.52. 

1381 Για τον τύπο βλ. Ορλάνδος 1954, σ.287κ.ε. και Μέντζος 1989, σ.15. Ο τύπος αυτός κατά τον 

Sodini είναι ο σύνθετος ιωνικός και εντοπίζεται κατά τη διάρκεια του α΄ µισού του 6ου αι., βλ. 

Sodini 1980, σ.43κ.ε, εικ.6. Επίσης βλ. Deichmann, Ravenna II, 2, σ.241, 327. 

1382 Betsch 1977, σ.205-6, πιν.149 και Zollt 1994, αριθ.583, 584, 585, σ.202, πιν.43. 

1383 Terry 1988, σ.16 και 22, εικ.20-24. 

1384 Olivieri–Farioli 1969, αριθ.39, εικ.38. Στη Ραβέννα υπάρχουν και άλλα του ιδίου τύπου, βλ. 

Olivieri–Farioli 1969, αριθ.38, εικ.37. 

1385 Άκανθες τύπου «µάσκας» κοσµούν τον κάλαθο των κιονοκράνων στο ναό του Αγίου Βιταλίου, 

βλ. Olivieri–Farioli 1969, αριθ.39, σ.30, εικ.38, καθώς και πέντε από τα κιονόκρανα στην 

Ευφρασιανή Βασιλική του Παρεντίου, βλ. Τerry 1988, εικ.20-24. 

1386 Όπως στα κιονόκρανα από τη βασιλική του Αγίου Απολλιναρίου in Classe στη Ραβέννα, βλ. 

Olivieri–Farioli 1969, αριθ.42, σ.32, εικ.41. Πιστεύεται ότι κατασκευάστηκαν γύρω στο 530, βλ. 

Betsch 1977, σ.224. 
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πριονωτή άκανθα (πιν.ΙVζ) . Ο κάλαθος επιστέφεται κυρίως από ιωνικό κυµάτιο 

ή ένα κυµάτιο µε ανθεµωτά φύλλα, ανάµεσα στις µεγάλες γωνιακές σπείρες. 

Χαρακτηριστική είναι η άκανθα τύπου «πεταλούδα», που είναι πριονωτή 

και ιδιαίτερα επιµεληµένη. Πρόκειται για ζεύγη µεγάλων ακανθόφυλλων, 

συµµετρικά ανεµιζόντων1388, δηλαδή τα φύλλα αναδιπλώνονται αριστερά και 

δεξιά και από τη διάταξη αυτή που µοιάζει µε πεταλούδα πήρε την ονοµασία 

του ο τύπος (πιν.61ζ). Άκανθες του τύπου αυτού δεν κοσµούν µόνο τα σύνθετα 

κορινθιακά κιονόκρανα, αλλά και τα δίζωνα, όπως το παράδειγµα του 

κιονοκράνου σήµερα στο Μουσείο Νικόπολης (αριθ.33), που επίσης εξετάζουµε 

στον κατάλογο που ακολουθεί1389. 

Η περίοδος παραγωγής των κιονοκράνων, που φέρουν άκανθες του 

τύπου «πεταλούδα», πιστεύεται ότι δεν υπήρξε µεγάλη, λόγω του µικρού 

αριθµού των έργων που έχουν σωθεί1390. Έχει επίσης υποστηριχθεί η καταγωγή 

του τύπου αυτού του κιονοκράνου από την Κωνσταντινούπολη, αν και τα 

περισσότερα κιονόκρανα µε άκανθα «πεταλούδα» και ακριβέστερα 

χρονολογηµένα βρίσκονται στη Ραβέννα σε µνηµεία, όπως ο Άγιος 

Απολλινάριος in Classe (πιν.Vβ), ο Άγιος Ανδρέας dei Goti1391 (σήµερα στο 

εθνικό Μουσείο της Ραβέννας) κ.ά. 

 Στον κατάλογό µας περιλαµβάνονται τέσσερα σύνθετα κορινθιακά 

κιονόκρανα, που βρίσκονται σήµερα, σε δεύτερη χρήση, στο ναό της Αγίας 

Θεοδώρας στην Άρτα1392 (αριθ. 19,20,21,22). Ο κάλαθος των κιονοκράνων 

αυτών κοσµείται στην πρώτη στεφάνη µε επτάλοβα φύλλα άκανθας, τύπου 

«µάσκας» µε τέσσερις οδόντες και στη δεύτερη σειρά µε άκανθες τύπου 

«πεταλούδας», που εναλλάσσεται µε άλλα όρθια ακανθόφυλλα κάτω από τις 

γωνίες του άβακα. Οι άκανθες «πεταλούδα» βρίσκονται πιο κοντά, ως προς την 

απόδοση, µ’αυτές των κιονοκράνων µνηµείων της Ραβέννας, όπως Άγιος 

Απολλινάριος in Classe1393 (πιν.Vβ), αν και γενικότερα η µορφή αυτή της 

                                                                                                                                            
1387 Όπως αυτά του ναού της Αγίας Θεοδώρας στην Άρτα, που εξετάζουµε στον κατάλογο που 

ακολουθεί. 

1388 Πιο γνωστά είναι τα κιονόκρανα µε  ανεµιζόµενες άκανθες. Χαρακτηριστικό παράδειγµα τα 

κιονόκρανα της Αχειροποιήτου στη Θεσσαλονίκη, βλ. Κ.Θεοχαρίδου, Η αρχιτεκτονική του ναού 

της Αγίας Σοφίας στη Θεσσαλονίκη, Αθήνα 1994, σ.147κ.ε. 

1389 Βλ. στη σ.374κ.ε. 

1390 Πούλου-Παπαδηµητρίου 1987-88, σ.157. 

1391 Υπήρξε κτίσµα του Θεοδώριχου και χρονολογείται µεταξύ 493-526. 

1392 Βλ. στη σ.349κ.ε. 

1393 Olivieri–Farioli 1969, αριθ.42, σ.32, εικ.41. 
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άκανθας «πεταλούδας» των κιονοκράνων της Άρτας, µε τον πυκνό διάκοσµο και 

τη διόγκωση, δε συναντάται στα άλλα γνωστά παραδείγµατα του τύπου. 

Ο άβακας των αναγλύφων µελών από την Άρτα είναι διακοσµηµένος µε 

ιωνικό κυµάτιο, το οποίο σε άλλα είναι κα)λά σχεδιασµένο ή κακά λαξευµένο, 

ενώ σε άλλα δεν αποδίδεται, δίνοντας την εντύπωση του ηµιτελούς1394. Σε δύο 

κιονόκρανα, στο κέντρο µιας πλευράς τους υπάρχει ορθογώνιος πίνακας µε 

έξεργη ανάγλυφη ανθρώπινη µορφή1395. 

Η απεικόνιση ανάγλυφων µορφών σε κιονόκρανα είναι γνωστή και 

προέρχεται από την ελληνορωµαϊκή αρχαιότητα1396, όπου κορινθιακά 

κιονόκρανα εµπλουτίζονται µε ερωτιδείς1397 ή άλλες µορφές. Ανάγλυφες µορφές 

λαξεύονται σε κιονόκρανα κατά την παλαιοχριστιανική, αλλά και τη βυζαντινή 

εποχή. Μορφές υπάρχουν λαξευµένες στα κιονόκρανα του καθολικού της 

Μονής της Χώρας στην Κωνσταντινούπολη1398, καθώς και στο κιονόκρανο από 

την Κωνσταντινούπολη µε µορφές στρατιωτικών αγίων1399. Τέλος 

χαρακτηριστικές είναι οι στηθαίες µορφές των αποστόλων στα κιονόκρανα του 

καθολικού της µονής Παµµακαρίστου (Fethiye Camii) στην 

Κωνσταντινούπολη1400. Μεγαλύτερες όµως οµοιότητες ως προς το έξεργο και τη 

διάταξη της µορφής στο κιονόκρανο που εξετάζουµε, παρουσιάζει ο άγγελος 

που κοσµεί κιονόκρανο στο Αρχαιολογικό Μουσείο Κωνσταντινούπολης1401.  

Η εκλεκτικιστική και καινοτόµα διάθεση των κιονοκράνων του ναού της 

Αγίας Θεοδώρας είναι χαρακτηριστική, καθώς σ’αυτά συνδυάζονται 

παλαιότερου τύπου άκανθες µε νέες µορφές άκανθας, αλλά και άλλα στοιχεία 

όπως οι ορθογώνιοι πίνακες µε τις ανάγλυφες µορφές. 

 Τα κιονόκρανα είναι άγνωστο από ποιο κτίριο προέρχονται. Το κτίριο 

αυτό πάντως πρέπει να ήταν µεγαλοπρεπές και να έφερε έξι τουλάχιστον 
                                                 
1394 ∆εν αποκλείεται τα κιονόκρανα του τύπου αυτού να µεταφέρονταν ηµιτελή και τεχνίτες από 

την πρωτεύουσα να ταξίδευαν µαζί τους προκειµένου να τα λαξεύσουν επιτόπου και να τους 

δώσουν την τελική µορφή. Χαρακτηριστικό παράδειγµα ηµιτελών γλυπτών αποτελεί αυτό των 

κιονοκράνων από τη Βασιλική του Λεχαίου, βλ. Sodini 1977, II, σ.425κ.ε. 

1395 Πρβλ. τη µορφή του αγγέλου σε δύο κιονόκρανα στο Αρχαιολογικό Μουσείο της 

Κωνσταντινούπολης, Firatli 1990, σ.177-78, αρ.361, 362, πιν.107. 

1396 Ορλάνδος 1936, σ.98 και του ιδίου 1954, Β, σ.303. 

1397 Von Mercklin 1962, σ.244-249. 

1398 Ousterhout 1987, πιν.115 και 120. 

1399 Byzance 1992, αριθ.322, σ.433. 

1400 Macridy, Megaw, Mango, Hawkins 1964, σ.251κ.ε. 

1401 Μπούρα 1980, εικ.116, σ.76κ.ε., όπου και ανάλογα παραδείγµατα κιονοκράνων µε µορφές 

αγγέλων, αγίων κ.ά. Επίσης βλ. Firatli 1990, πιν.107, αριθ.362, 361α. 
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παρόµοια κιονόκρανα, σε δύο πιθανότατα κιονοστοιχίες. Στο συµπέρασµα αυτό 

καταλήγουµε λαµβάνοντας υπόψη µας τα θραύσµατα των πανοµοιότυπων 

κιονοκράνων, που βρέθηκαν κατά την ανασκαφή του καθολικού της βυζαντινής 

µονής Παντάνασσας1402. Συγκεκριµένα βρέθηκε ο κάλαθος δύο κιονοκράνων, 

στο ένα) εκ των οποίων ο διάκοσµος είχε τελείως απολαξευθεί (ελάχιστα ίχνη 

σώζονται (πιν.61στ), ενώ στο δεύτερο1403 επίσης απολαξευµένο (πιν.64ε), 

διατηρούνται κατά τόπους λείψανα των φύλλων της άκανθας της πρώτης 

στεφάνης µε τέσσερις γλωσσίδες, όπως και οι άκανθες των κιονοκράνων του 

ναού της Αγίας Θεοδώρας. Σε καλύτερη κατάσταση βρέθηκαν οι αποτετµηµένες 

γωνίες του άβακα των κιονοκράνων, που διατηρούν το ιωνικό κυµάτιο1404, τους 

βαθιά λαξευµένους έλικες και στο κάτω µέρος µεγάλα φύλλα άκανθας 

(πιν.61α-δ). Η ανεύρεση έξι τουλάχιστον εξ αυτών δεν αφήνει αµφιβολία ότι 

προέρχονται από τα δύο προαναφερόµενα κιονόκρανα, που 

επαναχρησιµοποιήθηκαν στο καθολικό της Παντάνασσας.  

 Όσον αφορά στη χρονολόγηση των κιονοκράνων αυτών, συµφωνούµε µε 

τη γενικά µέχρι σήµερα αποδεκτή χρονολόγηση στο α΄µισό του 6ου αιώνα. Μια 

χρονολόγηση σε πιο στενά πλαίσια θα µπορούσαν να δώσουν οι άκανθες της 

κάτω ζώνης, που φέρουν τέσσερις οδόντες στο µοτίβο της µάσκας, ένα 

χαρακτηριστικό της γλυπτικής της ιουστινιάνειας περιόδου, το πρωιµότερο 

παράδειγµα του οποίου θεωρούνται τα λυρόσχηµα κιονόκρανα της Βασιλικής Α 

των Φθιωτιδών Θηβών και τα οποία έχουν χρονολογηθεί µεταξύ 520-530. 

Συνεπώς µια χρονολόγηση των κιονοκράνων µεταξύ 530 και µέσων 6ου αιώνα 

θεωρούµε πολύ πιθανή. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1402 Για τα ανάγλυφα που βρέθηκαν στην Παντάνασσα και προέρχονται από σύνθετα κορινθιακά 

κιονόκρανα, βλ. Βοκοτόπουλος 1972, σ.96-97, εικ.13. Ο ίδιος, ΠΑΕ 1977, σ.151-152, πιν.93γ, 

ΠΑΕ 1989, σ.170, πιν. 120 β-γ, ΠΑΕ 1992, σ.154, πιν. 63γ, ΠΑΕ 1996, σ.213, πιν.85β και 86 

και ΠΑΕ 1997, σ.168, πιν.96β. Σήµερα µερικά από αυτά εκτίθενται στη Γλυπτοθήκη της 

Παρηγορήτισσας. 

1403 Βρέθηκε εντός του καθολικού και πιθανότατα επέστεφε έναν από τους κίονές του. 

1404 Σε µερικά εξ αυτών, τα ιωνικά «ωά» του κυµατίου ορίζονται από µικρές οπές τρυπανιού. 
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Α2. ΚΟΡΙΝΘΙΑΖΟΝΤΑ ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΑ ή ∆ΙΖΩΝΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΖΟΝΤΑ ή 
ΚΑΛΥΚΟΣΧΗΜΑ. 

 
Ο όρος καλυκόσχηµος1405 σχετίζεται µε τη φόρµα του κιονοκράνου και όχι 

µε τον διάκοσµό του. Τα κιονόκρανα αυτά είναι επίσης γνωστά και ως δίζωνα, 

αφού συνδυάζουν δύο διαφορετικούς ως προς τον διάκοσµο τύπους. 

Αντιπροσωπεύεται από ραδινά κιονόκρανα µε κωδωνόσχηµο ή καλαθόσχηµο 

πυρήνα, που περιβάλλεται από µια σειρά όρθιων οξύληκτων φύλλων καλάµου 

ή υδροχαρούς φυτού, που συνδυάζεται µε µια δεύτερη σειρά φύλλων άκανθας 

(διαφόρων τύπων) στο κατώτερο τµήµα του. Το σχήµα του καλάθου διευρύνεται 

προς τα πάνω και απολήγει σε τετράγωνο άβακα, µε ευθύπλευρο προφίλ, που 

κοσµείται συχνά µε ταινία ή ταινίες ή και λοξότµητο κυµάτιο. Σπανιότερα τα 

κιονόκρανα αυτά φέρουν τράχηλο στη βάση τους. 

Μικρή παραλλαγή του τύπου αποτελούν τα περγαµηνά, µε κοίλα ή 

στλεγγιδόσχηµα φύλλα στο επάνω µέρος τους1406. 

Ο τύπος αυτός προέκυψε από τον συνδυασµό του κανονικού κορινθιακού 

µε δύο παλαιότερους τύπους, ένας τουλάχιστον από τους οποίους υπήρχε ήδη 

από την αρχαϊκή εποχή1407.  

Ο τύπος του δίζωνου κορινθιακού κιονοκράνου συναντάται για πρώτη 

φορά στην Αττική και συγκεκριµένα στο Ωρολόγιο του Ανδρονίκου του 

Κυρρήστου1408 και έχει µακρά χρήση, η οποία φθάνει έως τα χρόνια της 

Τουρκοκρατίας1409. Αρκετά ανάλογα ανάγλυφα µέλη µε διαφορές στις 

διαστάσεις και την επεξεργασία κυρίως των φύλλων της άκανθας έχουν βρεθεί 

στη Νικόπολη (αρκετά έχουν επαναχρησιµοποιηθεί στη Βασιλική Β) και 

                                                 
1405 Ορλάνδος 1954, σ.294κ.ε., Μέντζος 1989, σ.14κ.ε. και Borker 1965, 162κ.ε. 

1406 Στλεγγιδόσχηµο κιονόκρανο (σχετικά µικρών διαστάσεων) έχουµε εντοπίσει στο ναό του 

Αγίου ∆ηµητρίου Κατσούρη στους Πλησιούς Άρτας (αδηµοσίευτο). Βρίσκεται εντοιχισµένο στο 

βόρειο τοίχο του κυρίως ναού και στο σηµείο που εφάπτεται το µεταγενέστερο κτιστό τέµπλο, το 

οποίο ενσωµατώνει ένα µέρος του µε αποτέλεσµα να µη είναι ευδιάκριτες σήµερα οι άκανθες που 

κοσµούν την κατώτερη σειρά. Αν και η χρονολόγησή του παρουσιάζει δυσκολίες, είναι ιδιαίτερα 

ελκυστική η υπόθεση ότι αυτό µπορεί να προέρχεται από την α΄ φάση του µνηµείου.  

1407 Ορλάνδος 1954, σ.295. Παραλλαγή του ιδίου τύπου θεωρώ και τα κιονόκρανα που φέρουν 

µόνο µια σειρά οξύληκτων φύλων καλάµου. Ανάλογα µέλη έχουµε εντοπίσει σε δεύτερη χρήση 

στο υστεροβυζαντινό καθολικό του Αγίου ∆ηµητρίου στην Κυψέλη Πρέβεζας, στο κάστρο των 

Ρωγών (µεταφέρθηκε σε αποθήκη στην Παρηγορήτισσα) και στην Παντάνασσα (µικρό τµήµα). 

1408 Ορλάνδος 1954, σ.294 και Börker 1965, 49, 162. 

1409 Χ.Μπούρας, κατάλογος αρχιτεκτονικών µελών του βυζαντινού Μουσείου, άλλοτε στις 

αποθήκες του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, ∆ΧΑΕ 1985/86, σ.41, εικ.1 και 74, εικ.74. 
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χρονολογούνται τη ρωµαϊκή εποχή, καθώς επίσης στην Παρηγορήτισσα, 

ενσωµατωµένα στον ιδιόρυθµο σύστηµα στήριξης του τρούλου του ναού1410. 

Κατά την παλαιοχριστιανική περίοδο φαίνεται ότι ο τύπος δεν ήταν 

ιδιαίτερα συνηθισµένος και τα κιονόκρανα που έχουν βρεθεί είναι λιγότερα σε 

σύγκριση µε αυτά του ιωνικού και κορινθιακού τύπου. Ανάλογα κιονόκρανα 

είναι γνωστά από το χριστιανικό Ασκληπιείο στην Αθήνα1411, τη Μονή 

Σαγµατά1412 (υλικό σε δεύτερη χρήση), σε τρία κιονόκρανα στο Βυζαντινό 

Μουσείο Αθηνών1413 κ.ά. Ο ίδιος διάκοσµος χρησιµοποιήθηκε και σε επίκρανα 

παραστάδων. Ενδεικτικά αναφέρουµε ένα επίκρανο στη µονή ∆αφνίου1414 και 

ένα δεύτερο από τη Λάρισα1415. 

Το πρώτο κιονόκρανο που εξετάζουµε στον κατάλογό µας αριθ.28 

προέρχεται από την Παρηγορήτισσα, όπου έχει επαναχρησιµοποιηθεί στο 

σύστηµα στήριξης του τρούλου. Η χρονολόγησή του παρουσιάζει αρκετές 

δυσκολίες. Με βάση τη µορφή της άκανθας που διαµορφώνει µοτίβα «µάσκας», 

όµως αρκετά αδύναµα και σχηµατοποιηµένα, χρονολογήσαµε το κιονόκρανο 

στα µέσα -β΄ µισό του 6ου αιώνα. 

Το δεύτερο µέλος που επίσης εξετάζουµε στον κατάλογό µας µε αρίθ.29, 

βρέθηκε κατά τη διάρκεια των ανασκαφών στη Βασιλική Β στη Νικόπολη και 

συγκεκριµένα στον αψιδωτό Χώρο Στ, που έχει δεχθεί πολλές µεταγενέστερες 

επεµβάσεις. Σε µια από τις επεµβάσεις αυτές ο χώρος στεγάστηκε µε 

σταυροθόλια, τα οποία στηρίχτηκαν στο κέντρο σε κίονες µε ανάλογα 

κιονόκρανα. Αν και ο χώρος παραµένει ηµιανεσκαµµένος, µε αποτέλεσµα να 

µην διαθέτουµε επαρκή στοιχεία για τη µετατροπή, πιστεύουµε ότι αυτή 

συνέβει όψιµα, πιθανόν κατά τον 7ο αιώνα. 

∆ύο άλλα καλυκόσχηµα κιονόκρανα από την Παντάνασσα έχουν επίσης 

χρονολογηθεί την παλαιοχριστιανική εποχή. Αν και φέρουν όλα τα 

χαρακτηριστικά του τύπου, διαφέρουν αρκετά µεταξύ τους, αλλά και µε τα 

                                                 
1410 ∆ύο άλλα τµήµατα από κιονόκρανα ιδίου τύπου βρέθηκαν στην Κόκκινη εκκλησιά στο 

Βουργαρέλι της Άρτας, τα οποία µετέφερα σε αποθήκη στην Παρηγορήτισσα. 

1411 Α.Ξυγγόπουλος, Χριστιανικόν Ασκληπιείον, ΑΕ 1915, σ.54, εικ.2. 

1412 Βογιατζής 1996-7, σ.316κ.ε., πιν.130α,β. 

1413 Σκλάβου-Μαυροειδή 1999, σ.49,59 και 67, αριθ.49,51 και 88 αντίστοιχα. 

1414 Déroche 1987, εικ.26 και 41. 

1415 Συθιακάκη 2003, αριθ.79, πιν.25, φωτ.148-150. 
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προηγούµενα που παρουσιάζουµε. Στο πρώτο1416 (πιν. 62α) η κάτω ζώνη φέρει 

οκτώ φύλλα άκανθας, τοποθετηµένα σε απόσταση µεταξύ τους, που φύονται 

απευθείας από τη βάση, χωρίς καµπύλωση. Τα νεύρα των φύλλων λαξεύονται 

ως δύο απλές παράλληλες γραµµές. Οι πλάγιοι λοβοί των φύλλων αποδίδονται 

ενιαίοι, δεν διασπώνται σε γλωσσίδες, και λεπτές χαράξεις διαµορφώνουν τα 

νεύρα τους. Ο κορυφαίος λοβός είναι ριπιδοειδής, χωρίς ιδιαίτερη ανάπτωση 

και ο άβακας τετράγωνος, χωρίς κάποια επεξεργασία.  

Το δεύτερο1417 κιονόκρανο (πιν.62β,γ) βρέθηκε κοντά στη δυτική πύλη 

του νάρθηκα του καθολικού της βυζαντινής µονής. Η µια πλευρά του 

(προφανώς η µη ορατή) παραµένει ηµίεργη. Ο κωδωνόσχηµος κάλαθος 

κοσµείται µε µια σειρά άκανθες και µια δεύτερη µε υδροχαρή λογχόσχηµα 

φύλλα που δεν αποδίδονται προσκολληµένα το ένα δίπλα στο άλλο. Οι οκτώ 

άκανθες της κάτω σειράς φέρουν στο κέντρο ένα επίπεδο νεύρο, που αποδίδεται 

άτεχνα, χωρίς πλαστικότητα, µε τρεις βαθιές αυλακώσεις που δεν φτάνουν έως 

τη βάση. Αν και ακολουθούν όλα τα χαρακτηριστικά του τύπου και τα δύο 

κιονόκρανα πιστεύουµε ότι έχουν πιθανότατα την ίδια εποχή µε το καθολικό 

της µονής Παντάνασσας και θεωρούµε ότι αποτελούν έργα «βυζαντινού 

κλασσικισµού»1418. Σ’ αυτό µας οδηγούν οι επίπεδοι ακόσµητοι άβακες, η 

µορφή των ακανθών, τα άτεχνα νεύρα των φύλλων και οι επίπεδες βάσεις. 

 Τέλος αξίζει να αναφερθεί ένα µάλλον ηµίεργο κιονόκρανο, επίσης 

ενσωµατωµένο στη στήριξη του τρούλου (δεύτερη σειρά κιόνων στη νοτιοδυτική 

πλευρά) της Παρηγορήτισσας (πιν.62δ). Θεωρούµε ότι πρόκειται για έργο του 

τέλους του 13ου αιώνα, αφού το ηµιλαξευµένο µέρος του παρουσιάζει 

οµοιότητες µε τα κιονόκρανα της ίδιας εποχής που υποβαστάζουν τον 

«ουρανίσκο» στη στέγη της Παρηγορήτισσας. Πρόκειται για παραδείγµατα 

πειραµατισµού καλλιτεχνών του ∆εσποτάτου, που αντλούν ιδέες και 

εκφραστικά µέσα από έργα παλαιότερων εποχών, (χωρίς να αποκλείονται και 

δυτικότροπες τάσεις), αξιοποιώντας δηµιουργικά τα στοιχεία της παράδοσης. 

 

 

                                                 
1416 ∆ιατηρείται σε µέτρια κατάσταση, αφού τρεις από τις γωνίες του άβακα και µέρος της µίας 

όψης δεν σώζονται Αντιστοιχεί στον κίονα της νότιας στοάς του βυζαντινού καθολικού, όπου και 

βρίσκεται σήµερα µετά την αναστύλωσή του, βλ. Βοκοτόπουλος 1977, σ.160κ.ε. 

1417 Βοκοτόπουλος 1977α, σ.160κ.ε. 

1418 Για τα κορινθιάζοντα κιονόκρανα από το ίδιο µνηµείο, που επίσης έχουµε χαρακτηρίσει ως 

έργα βυζαντινού κλασικισµού, βλ. στη σ.239κ.ε. 
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  Α3. ∆ΙΖΩΝΑ ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΑ 

 

 Πρόκειται για έναν γνωστό τύπο που αριθµεί εξαιρετικά παραδείγµατα. 

Αποτελείται από µια στεφάνη κάτω από τον άβακα µε ανάγλυφες προτοµές 

ζώων ή πτηνών1419 ή σε συνδυασµό των δύο1420. Ακολουθεί µια δεύτερη στεφάνη 

µε ακανθόφυλλα τύπου «µάσκας» ή µε «πριονωτά» φύλλα (πιν.Vγ) και 

σπανιότερα τύπου «πεταλούδας». Από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγµατα 

είναι τα κιονόκρανα στο ναό του Αγίου ∆ηµητρίου στη Θεσσαλονίκη1421, καθώς 

και αυτά στο ναό του Αγίου Μάρκου στη Βενετία1422. 

Στην περιοχή που εξετάζουµε ο τύπος των δίζωνων κιονοκράνων 

εκπροσωπείται από ένα δίζωνο κιονόκρανο1423 (αριθ.33), που εκτίθεται σήµερα 

στο Μουσείο Νικόπολης. Αν και η κατάσταση διατήρησής του δεν είναι καλή, 

ωστόσο είναι εµφανής η άριστη επεξεργασία του αναγλύφου. Έφερε µια 

στεφάνη πάνω µε πτηνά, που σήµερα έχουν στο µεγαλύτερο µέρος τους 

απολαξευθεί, και µια δεύτερη στεφάνη διακοσµηµένη µε φύλλα άκανθας του 

τύπου «πεταλούδα». Πρόκειται για µια µάλλον σπάνια παραλλαγή που δεν 

συνανατάται από όσο γνωρίζω στα γνωστά παραδείγµατα που συνήθως φέρουν 

άκανθες πριονωτές1424. Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι οι άκανθες αυτές 

διαφέρουν από τις ανάλογες άκανθες που κοσµούν τα κιονόκρανα της Αγίας 

Θεοδώρας στην Άρτα (αριθ.19-22), αφού τεχνική εκτέλεσή τους είναι 

διαφορετική. 

Το κιονόκρανο είναι άγνωστο από που προέρχεται. Ο διάκοσµός του 

είναι εξαιρετικά επιµεληµένος, η λάξευσή του άριστη και θα πρέπει να 

προέρχεται από ένα ιδιαίτερο κτίριο, που υπήρχε πιθανότατα στη Νικόπολη. 

Θεωρούµε αρκετά πιθανό ότι πρόκειται για το ίδιο κιονόκρανο µε αυτό που 

                                                 
1419 Kramer 1968. F.W.Deichmann, Zu einigen Spätantiken Figuralkapitellen, ∆ΧΑΕ 

(1964/65), περ.∆, τοµ.∆, Αθήνα 1966, σ.71κ.ε. 

1420 Kautzsch 1936, σ.152 κ.ε., πίν.30-32. και Ορλάνδος 1954, σ.303κ.ε., ο οποίος αναφέρεται 

στην ανατολική προέλευση του τύπου. Για τα δίζωνα κιονόκρανα βλ. επίσης Sodini 1980, 

σ.50κ.ε. και Παναγιωτίδη 1970-72, σ.82κ.ε. 

1421 Ορλάνδος 1954, εικ.255 και 263.  

1422 Kramer, Peschlow 1981, βλ. ενδεικτικά τα αριθ.273, 315, 343, 435, 452. 

1423 Εκτενέστερα βλ. στη σ.374κ.ε. 

1424 Πρβλ. το δίζωνο κιονόκρανο στον Άγιο Μάρκο στη Βενετία, στο πάνω µέρος του οποίου 

υπάρχουν έξεργα πτηνά και στην κάτω στεφάνη άκανθες πριονωτές, βλ. Kramer, Peschlow 1981, 

αρ.273, σ.70. Επίσης δίζωνα κιονόκρανα από την Κωνσταντινούπολη, χωρίς όµως άκανθες του 

τύπου «πεταλούδα» βλ. Firatli 1990, πιν.362-364b. 
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δηµοσιεύει ο Αν. Ορλάνδος1425 (πιν.61η), το οποίο χαρακτηρίζει ως δίζωνο µετ’ 

αἐτῶν ἐπὶ διχαζοµένων φύλλων ἀκάνθης. Αν δεν πρόκειται για το ίδιο ανάγλυφο 

µέλος, τότε πιθανολογούµε την ύπαρξη και άλλων κιονοκράνων ιδίου τύπου στη 

Νικόπολη. 

Παραλλαγή του τύπου των δίζωνων κιονοκράνων αποτελούν τα 

κιονόκρανα στα οποία η κάτω στεφάνη κοσµείται µε «κάνιστρο» (πιν.Vδ-ζ), 

δηλαδή διάτρητο πλέγµα από ανάγλυφες ταινίες. Η παραλλαγή αυτή 

αντιπροσωπεύεται στην περιοχή µας από δύο τµήµατα παρόµοιων κιονοκράνων 

που προέρχονται από τη Νικόπολη. Από το διάκοσµό τους διατηρούνται ατελώς 

αποδοσµένα µικρά πτηνά, µε σφαιρικό σώµα (πιθανότατα περιστέρια), τα οποία 

υποβαστάζουν τις γωνίες του καµπυλούµενου άβακα, που κοσµείται µε τρεις 

ταινίες και προεξέχον κοµβόσχηµο στοιχείο στο κέντρο.  

Η µορφή των κιονοκράνων αυτών µας είναι γνωστή από µια παλαιά 

φωτογραφία του Μουσείου Μπενάκη, όπου εικονίζεται ένα παρόµοιο 

κιονόκρανο προερχόµενο από τη Βασιλική Αλκίσωνος. Το κιονόκρανο σήµερα 

αγνοείται. Το κάνιστρο δεν αποδίδεται και η επιφάνεια του µέλους στο κάτω 

µέρος φαίνεται ότι είναι ακατέργαστη, δεν αποκλείεται όµως η διάτρητη 

επιφάνειά του µε το διάκοσµο των πλεκτών ταινιών να έχει καταστραφεί. 

Ο συγκεκριµένος τύπος κιονοκράνου µε κάνιστρο είναι αρκετά 

γνωστός1426, µε παραδείγµατα από ναούς της Κωνσταντινούπολης1427 (πιν.Vδ), 

της Ιταλίας (πιν.Vστ) (ιδιαίτερα στον Άγιο Μάρκο στη Βενετία1428) , την Αίγυπτο 

(πιν.Vζ), αλλά και άλλους ναούς του ελλαδικού χώρου1429 (πιν.Vε).  

Τα τµήµατα των ανάλογων µελών που περιλαµβάνονται στον κατάλογό 

µας προέρχονται από τον κυρίως ναό και συγκεκριµένα από το ιερό Βήµα της 

Βασιλικής Β΄1430. Τα σωζώµενα τµήµατα είναι µικρά και δεν γνωρίζουµε το 

                                                 
1425 Ορλάνδος 1954, σ.305, εικ.257. 

1426 Ορλάνδος 1954, σ.311-12. 

1427 Από τα καλύτερα σωζόµενα δείγµατα του τύπου είναι ένα κιονόκρανο στη νοτιοανατολική 

είσοδο του ναού της Αγίας Σοφίας και ένα δεύτερο στο Μουσείο Καίρου, βλ. Kautzsch 1936, 

πιν.32, αριθ.522 και 523.  

1428 Αρκετά κιονόκρανα του τύπου αυτού βρίσκονται σε β΄ χρήση στο ναό, βλ. Kramer, Peschlow 

1981, αριθ.172, σ.54 και αριθ.435, σ.102. 

1429 Βλ. ανάλογα κιονόκρανα από τη Βασιλική Αλυκής Θάσου, Sodini, Kolokotsas 1984, II, 

πιν.15a, e, f, πιν.16 και 17 και εικ. 42, όπου χάρτης µε τις θέσεις ανάλογων κιονοκράνων από 

την Κωνσταντινούπολη, τη Μ.Ασία, κ.ά Μικρή παραλλαγή του ίδιου τύπου αποτελεί ένα 

κιονόκρανο από την Κρήτη, βλ. Pallas 1977, σ.245, εικ.171. 

1430 Παπαδοπούλου, Κωνσταντάκη 2007, σ.645.  
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διάκοσµο του κάτω µέρους1431 και συνεπώς δύσκολο να χρονολογηθούν. 

Παλαιότερα είχαµε διατυπώσει την άποψη ότι πιθανότατα προέρχονταν από το 

τέµπλο, τα είχαµε δε συσχετίσει µε τις εργασίες που έγιναν εκεί από τον 

επίσκοπο ∆ουµέτιο Β΄ και κατά συνέπεια τα είχαµε χρονολογήσει στα µέσα ή 

στο β΄ µισό του 6ου αιώνα. Καλύτερη παρατήρηση όµως έδειξε ότι το τέµπλο του 

ναού ήταν χαµηλό, τα τµήµατα των σωζώµενων πεσσίσκων του καταλήγουν σε 

επίµηλα και συνεπώς τα κιονόκρανα αυτά δεν είναι δυνατόν να προέρχονται 

από εκεί. Ανεξάρτητα πάντως από τη θέση που είχαν στο ναό, που παραµένει 

άγνωστη, η σχηµατοποίηση που παρουσιάζουν στην απόδοση του πτερώµατος 

των πτηνών συνηγορεί σε µια όψιµη χρονολόγησή τους στα µέσα ή στο β΄ µισό 

του 6ου αιώνα. Τέλος, θα πρέπει να αναφέρουµε ότι κατά την ανασκαφή της 

Βασιλικής Α βρέθηκε επίσης τµήµα από το σώµα πτηνού1432, που πιθανόν 

προερχόταν από δίζωνο κιονόκρανο. 

 

Α4. ΙΩΝΙΚΑ ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΑ ΜΕ ΣΥΜΦΥΕΣ ΕΠΙΘΗΜΑ 

 

Πρόκειται για έναν αντιπροσωπευτικό τύπο του ιωνικού κιονοκράνου της 

παλαιοχριστιανικής περιόδου1433, αν και τα ανάλογα µέλη που εξετάζουµε στον 

κατάλογό µας δεν παρουσιάζουν την εξέλιξη ή και τον εκφυλισµό στη φόρµα 

τους, καθώς και τον πλούσιο διάκοσµο αυτών που συνανατάµε σε άλλες 

περιοχές. 

                                                 
1431 Εκτός από κάνιστρο θα µπορούσε το κιονόκρανο να φέρει και άλλου είδους άκανθες, όπως 

π.χ. τύπου πεταλούδα, πριονωτές κ.ά. 

1432 Πρόκειται για το ΝΙΚ.Α38. Σώζεται το σφαιρικό σώµα, στο οποίο διακρίνονται ανάγλυφα τα 

φτερά και τα πόδια, καθώς και ένα µέρος της ουράς. Το κεφάλι ήταν πιθανότατα πρόσθετο, αφού 

σώζεται µικρή οπή για την υποδοχή του ύψος: 0,16µ, διάµετρος: 0,14µ, πλάτος: 0,12µ. Η 

τεκτονική ενίσχυση στο πίσω µέρος του ενισχύει την άποψη ότι προέρχεται από δίζωνο 

κιονόκρανο. 

1433 Γενικότερα για τον τύπο βλ. Vemi 1989. Η Βέµη εκτός από τη λεπτοµερή συγκέντρωση 

ανάλογου υλικού από τον ελλαδικό χώρο επιχείρησε και µια τυπολογική κατάταξή του. Επίσης 

βλ. Kautzsch 1934, σ.105-182, Ορλάνδος 1954, σ.315κ.ε., Υegϋl 1974, σ.265κ.ε., Betsch 

1977, σ.59κ.ε. και Sodini 1980, σ.64κ.ε., ο οποίος διατύπωσε την άποψη ότι το ιωνικό µε 

συµφυές επίθηµα κιονόκρανο πιθανότατα δηµιουργήθηκε αρχικά στον Ελλαδικό χώρο. Επίσης 

βλ. Τσούµη, Μπακιρτζή 1980, σ.221κ.ε. Zollt 1994, σ.320-322 και 357κ.ε, όπου αναλυτική 

παρουσίαση των παλαιοχριστιανικών ιωνικών µε επίθηµα κιονοκράνων από την 

Κωνσταντινούπολη. Ο Zolt ασχολείται ιδιαίτερα µε την τυπολογία και εξέλιξη του τύπου αυτού. 

Επίσης βλ. Συθιακάκη 2002, Α, σ.251κ.ε. και η ίδια 2006, σ.649κ.ε. 
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Αρχικά το επίθηµα ήταν λαξευµένο χωριστά, και εδράζονταν στο ιωνικό 

κιονόκρανο1434, αργότερα όµως αποδόθηκαν ενιαία, πράγµα σχετικά εύκολο 

από κατασκευαστική άποψη, αφού µπορούσε να λαξευθεί από το ίδιο κοµµάτι 

µαρµάρου. Οι δύο τύποι πάντως -µε συµφυές ή ξεχωριστό επίθηµα- 

συνυπήρχαν στην παλαιοχριστιανική αρχιτεκτονική για µεγάλο διάστηµα1435.  

Το κιονόκρανο και το επίθηµα ήταν αρχικά σχεδόν ισοϋψή. Αργότερα, 

γύρω στα τέλη του 5ου αιώνα και µετά, το επίθηµα γίνεται πιο ογκώδες σε βάρος 

του ιωνικού τµήµατος, το οποίο ιδιαίτερα τον 6ο αιώνα µικραίνει σταδιακά και 

χάνει την αυτοτέλειά του. Με την πάροδο του χρόνου αντί τριών «ωών» στον 

εχίνο συνήθως λαξεύεται µόνον ένα και συνοδεύεται από τρίφυλλο ή 

ηµιανθέµιο.  

Στη δηµιουργία του τύπου αυτού που προέκυψε από τη συνένωση του 

ιωνικού κιονοκράνου και του επιθήµατος (µε µορφή ανεστραµµένης κόλουρης 

πυραµίδας1436) συνετέλεσε η αλλαγή που έγινε στα στοιχεία στήριξης των 

κτιρίων και συγκεκριµένα η αντικατάσταση των ευθύγραµµων επιστυλίων από 

                                                 
1434 Ιωνικά κιονόκρανα µε χωριστό επίθηµα είχαν οι κιονοστοιχίες της Βασιλικής της Αγίας 

Σοφίας στο Μύτικα Ακαρνανίας. Στη Βασιλική Β στη Νικόπολη βρέθηκαν πολλά ιωνικά 

κιονόκρανα, όχι όµως και αντίστοιχα επιθήµατα. Από όσο τουλάχιστον γνωρίζω έχει βρεθεί µόνον 

ένα (ΑΛ/3962), ύψους 0,17µ. και µε µ.σ.διαστάσεις πάνω επιφάνειας 0,73χ0,53µ. Πολλά 

ρωµαϊκά ιωνικά κιονόκρανα µε πρωτότυπο διάκοσµο, σε δεύτερη χρήση, βρέθηκαν στη Στοά-

∆ρόµο δυτικά της ίδιας βασιλικής. Παράλληλα βρέθηκαν και άλλα απλούστερα 

παλαιοχριστιανικής εποχής, σύγχρονα της Στοάς. Πρόκειται για µαρµάρινα µέλη και µέλη από 

ασβεστόλιθο, τα περισσότερα χωρίς διάκοσµο στον εχίνο, λαξευµένες έλικες µε ρηχό κανάλι και 

έντονα διαγραφόµενες σπείρες. Όπως έχουµε ήδη αναφέρει για λόγους πρακτικούς τα ιωνικά µε 

χωριστό επίθηµα κιονόκρανα δεν περιλαµβάνονται στη µελέτη µας. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν 

επίσης τα ιωνικά κιονόκρανα, πιθανότατα τα περισσότερα ρωµαϊκά, που έχουν χρησιµοποιηθεί 

ως βάσεις των κάθετα τοποθετηµένων κιόνων στον κυρίως ναό της Παρηγορήτισσας. Εξίσου 

σηµαντικά είναι και τα κιονόκρανα που έχουν επαναχρησιµοποιηθεί στο µεσοβυζαντινό 

καθολικό της µονής του Αγίου ∆ηµητρίου Κατσούρη στους Πλησιούς της Άρτας. Μεταξύ τους 

υπάρχει και ένα ιωνικό µέλος (πιν.58γ) που πιστεύουµε ότι είναι όψιµο έργο, παρά το γεγονός ότι 

φέρει µεγάλους έλικες (πιθανότατα πρόκειται για αρχαϊσµό).  

1435 Όπως έχουµε προαναφέρει κοντινότερα παραδείγµατα ιωνικών µε χωριστό επίθηµα 

αποτελούν τα κιονόκρανα του κυρίως ναού της Βασιλικής Β στη Νικόπολη και αυτά του ναού της 

Αγίας Σοφίας στο Μύτικα Ακαρνανίας, βλ. αντίστοιχα Παπαδοπούλου, Κωνσταντάκη 2007, 

σ.638κ.ε. και Βοκοτόπουλος 1972, σ.112, πιν.86β, 89α,δ 

1436 Είχε ήδη από τους όψιµους ρωµαϊκούς ή πρώιµους χριστιανικούς χρόνους παρεµβληθεί 

µεταξύ κιονοκράνου και ανωδοµής του αρχιτεκτονήµατος, για την καλύτερη στήριξή του. 

Γενικότερα για τα επιθήµατα βλ. παρακάτω στη σ.266κ.ε. 
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τόξα. Η λύση που δόθηκε µε την παρεµβολή του επιθήµατος διευκόλυνε τη 

µετάβαση αυτή.  

Η εµφάνιση του τύπου αυτού δεν µπορεί να καθοριστεί µε ακρίβεια, 

γενικά όµως τοποθετείται περίπου στα τέλη του 4ου αιώνα1437. Από τα 

πρωιµότερα παραδείγµατα του τύπου θεωρείτο έως πρόσφατα το κιονόκρανο 

από τη Σκριπού της Βοιωτίας (πιν.VΙα), που σύµφωνα µε την επικρατέστερη 

άποψη χρονολογείται στα τέλη του 4ου αιώνα ή γύρω στο 4001438, το οποίο όµως 

αναχρονολογήθηκε από τη Συθιακάκη στο β΄ µισό του 6ου αιώνα1439. Εξίσου 

πρώιµα χρονολογήθηκαν δύο κιονόκρανα από το ναό του Αγίου Νικολάου στα 

Καµπιά Βοιωτίας1440, τρία κιονόκρανα από τη Βασιλική της Επιδαύρου1441 κ.ά., 

τα οποία παρουσιάζουν µια αρχαίζουσα µορφή και βαριές αναλογίες. 

Ιωνικά κιονόκρανα µε συµφυές επίθηµα συναντώνται στην 

Κωνσταντινούπολη1442 (πιν.VΙζ,η), τη Μ.Ασία1443, τη Β.Αφρική και τη 

Βαλκανική. Αντίθετα περιορισµένα είναι τα ανάλογα παραδείγµατα από την 

Ιταλική χερσόνησο. Στον ελλαδικό χώρο χαρακτηριστικά είναι τα ανάλογα 

κιονόκρανα, µε τον ωραίο αναγλυφο διάκοσµο, στην Αχειροποίητο1444 (πιν.VΙγ), 

στη Βασιλική του Αγίου Λεωνίδη στο Λέχαιο1445 (πιν.VΙβ), στην Αγία Σοφία στη 

Θεσσαλονίκη1446 κ.ά.  

                                                 
1437 Υegϋl 1974, σ.267.  

1438 Kautzsch 1936, αριθ. 535, 166, 33, που πρώτος το χρονολόγησε πρώιµα και τη 

χρονολόγηση αυτή δέχθηκαν και οι περισσότεροι µελετητές. Επίσης Vemi 1989, σ.89κ.ε., 

αριθ.17, πίν.6,7 (τελευταίο τέταρτο 4ου αιώνα).  

1439 Συθιακάκη-Κριτσιµάλλη 2006, σ.1131κ.ε., όπου επενεξετάζεται επίσης η άποψη της 

ελλαδικής καταγωγής του ιωνικού κιονοκράνου µε επίθηµα. Επίσης για τη χρονολόγηση του 

κιονοκράνου στο β΄µισό του 6ου βλ. Συθιακάκη 2002, Α, σ.318 κ.ε. 

1440 Vemi 1989, σ.91, αριθ.19, 29, πίν.8. 

1441 Vemi 1989, σ.108-109, αριθ.62-64, πίν.22, 23, όπου και η παλαιότερη βιβλιογραφία. Η 

Βέµη τα χρονολογεί στο πρώτο τέταρτο του 5ου αι. 

1442 Η Βασιλική του Στουδίου είναι το πρώτο γνωστό κτίριο µε κιονόκρανα του τύπου αυτού. Αν η 

χρονολόγηση του ναού στα 453 είναι σωστή τότε παρατηρούµε ότι ήδη την εποχή αυτή ο τύπος 

αυτός εµφανίζεται µορφολογικά ολοκληρωµένος. 

1443 Υegϋl 1974, σ.265κ.ε., όπου παρουσιάζει ανάλογα κιονόκρανα από τις Σάρδεις, µε ωραίο 

διάκοσµο στο ιωνικό τµήµα και το επίθηµα. 

1444 Vemi 1989, σ.18κ.ε. και 131κ.ε., πίν.41 και Συθιακάκη 2002, Α, σ.274κ.ε. 

1445 Γενικά βλ. Πάλλας 1958, πίν.100. Ο ίδιος, ΠΑΕ 1959, πίν.114β, ΠΑΕ 1960, πίν.129β, ΠΑΕ 

1965, σ.161κ.ε. Ο Πάλλας χρονολογεί το µνηµείο γύρω στο 470 ή λίγο µετά. Αντίθετα η Βέµη 

χρονολογεί τα κιονόκρανα στο α΄ µισό 6ου αιώνα, βλ. Vemi 1989, σ.100κ.ε. 

1446 Θεοχαρίδου 1994, σ.150κ.ε., όπου και η σχετική βιβλιογραφία. Τα κιονόκρανα της Αγίας 

Σοφίας έχουν χρονολογηθεί κατά καιρούς από τον 5ο έως τον 6ο αιώνα. Για τη χρονολόγησή τους 
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Τα περισσότερα πάντως κιονόκρανα του τύπου αυτού, που 

χρονολογούνται πρώιµα (τέλη 4ου-αρχές 5ου αιώνα), σύµφωνα µε τις µέχρι 

σήµερα αποδεκτές χρονολογήσεις, βρίσκονται στον ελλαδικό χώρο, γεγονός που 

οδήγησε στην άποψη ότι αυτός αποτελεί δηµιουργία των ελλαδικών 

εργαστηρίων γλυπτικής (πιθανόν της Αττικής-Βοιωτίας)1447 και αργότερα ο ίδιος 

τύπος εισήχθη στην Κωνσταντινούπολη, όπου συναντάται για πρώτη φορά στη 

Βασιλική του Στουδίου1448, γύρω στο 453 και αργότερα στο ναό Αγίων Σέργιου 

και Βάκχου (527-536)1449. Κατ’άλλους ο τύπος δηµιουργήθηκε στην 

Κωνσταντινούπολη την εποχή του Θεοδοσίου Β΄1450. Η απουσία πρώιµα 

χρονολογηµένων κιονοκράνων µε επίθηµα από την πρωτεύουσα δεν σηµαίνει 

ότι ο τύπος επινοήθηκε εκτός της Κωνσταντινούπολης, αφού κανένας από τους 

πολυάριθµους ναούς του 4ου–5ου αιώνα δεν έχει σωθεί1451. 

Κατά τη διάρκεια του 5ου-6ου αιώνα το ιωνικό κιονόκρανο µε συµφυές 

επίθηµα διαδόθηκε ευρύτατα και γνώρισε πολλές παραλλαγές τόσο στη φόρµα, 

όσο και στο διάκοσµο. Κατά τη Βέµη η χρήση του ιωνικού κιονοκράνου µε 

συµφυές επίθηµα συνεχίστηκε έως την εποχή των Μακεδόνων αυτοκρατόρων 

και αναφέρει ως παράδειγµα τα κιονόκρανα από το ναό του Αγίου Νικολάου 

Μεσοποτάµου (νότιος Αλβανία)1452 (πιν.63δ,ε), τα οποία θεωρεί ότι προέρχονται 

από ένα µεσοβυζαντινό ναό που προϋπήρχε εκεί, για τη χρονολόγηση των 

οποίων διατυπώνουµε παρακάτω την άποψή µας1453.  

Στον κατάλογο µας περιλαµβάνονται µερικά από τα σηµαντικότερα 

κιονόκρανα του τύπου αυτού που εντοπίσαµε στην περιοχή της επαρχίας 

                                                                                                                                            
τη µεσοβυζαντινή εποχή και συγκεκριµένα στο β΄µισό του 8ου αιώνα, βλ. Μέντζος 2001, 

σ.325κ.ε. 

1447 Sodini 1980, σ.64κ.ε. και Vemi 1989, σ.215.  

1448 Zollt 1994, σ.243κ.ε., αριθ.1-3, σ.9-10, πίν.1-2. 

1449 Πρόκειται για τα κιονόκρανα των υπερώων βλ. Zollt 1994, σ.250κ.ε., αριθ.26, σ.20, πίν.9, τα 

οποία ανήκουν στη παραλλαγή µε διαγώνιες έλικες. 

1450 Betsch 1977, σ.240 

1451 Παράδειγµα πρώιµων ιωνικών µε συµφυές επίθηµα κιονοκράνων που συνδέονται µε την 

Κωνσταντινούπολη είναι αυτά του ναού του Αγίου Ιωάννη Ευαγγελιστή στη Ραβέννα, που 

χρονολογείται µεταξύ 426-430, γεγονός που µεταθέτει την εµφάνιση του τύπου πριν την εποχή 

αυτή, βλ. Συθιακάκη 2006, σ.1142. 

1452 Vemi 1989, σ.3,σηµ.7. Για την επιβίωση του τύπου και κατά τη µεσοβυζαντινή περίοδο βλ. 

Συθιακάκη 2002, τοµ.ΙΙ, σ.256κ.ε. 

1453 Βλ. στη σ.263κ.ε. 
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Epirus Vetus1454. Τα περισσότερα προέρχονται από τη Νικόπολη και 

συγκεκριµένα από τη Βασιλική Β (αίθριο, προσκτίσµατα, στοά κ. ά.), (αριθ.32-

38, 46-52), τη Λευκάδα (αριθ.39), το ναό του Ταξιάρχη κοντά στη µονή 

Ζαλόγγου (αριθ.42), την Κορωνησία (αριθ.44), τις βασιλικές στη νησίδα 

Κέφαλος στον Αµβρακικό κόλπο (αριθ.40), στο ναό του Αγίου ∆ηµητρίου του 

Κατσούρη1455 στους Πλησιούς Άρτας (αριθ.43), και το Βαπτιστήριο του 

Βουθρωτού (αριθ.45). Τα περισσότερα συνδέονται µε συγκεκριµένα µνηµεία 

και µόνο για τα κιονόκρανα από τον ναό του Ταξιάρχη της µονής Ζαλόγγου1456 

και από το Σπανοχώρι Σφακιωτών Λευκάδας1457 παραµένει άγνωστη η αρχική 

προέλευσή τους. Το ίδιο ισχύει και για το κιονόκρανο (αριθ.41), που βρέθηκε 

σε ανασκαφή στο Λαδοχώρι Θεσπρωτίας, που αποτελεί επίσης ένα ενδιαφέρον 

παράδειγµα, δεδοµένου ότι δεν διαθέτουµε άλλα αρχιτεκτονικά µέλη από τον 

παλαιοχριστιανικό οικισµό. 

Στα κιονόκρανα που παρουσιάζονται στον κατάλογό µας, όσον αφορά τη 

φόρµα τους, αναγνωρίζουµε δύο κύριους τύπους. 

Α τύπος: Πρόκειται για απλοποιηµένα ιωνικά κιονόκρανα1458 µε 

συµφυές επίθηµα (θεωρείται ως ένα από τα τελευταία στάδια τυποποίησής του), 

στα οποία τα προσκεφάλαια του ιωνικού µέρους εξέχουν ελαφρά των πλαγίων 

πλευρών του επιθήµατος. Οι έλικες είναι συµπιεσµένοι (λιγότερο ή 

περισσότερο) και γενικά ο όγκος του ιωνικού µέρους καλύπτει το ένα τρίτο ή 

και λιγότερο του συνολικού ύψους. Η αύλακα ή η ταινία που ένωνε τους έλικες 

και έστεφε τον εχίνο δεν υπάρχει, ενώ οι σπείρες σε αρκετά δεν δηλώνονται. Ο 

                                                 
1454 Τµήµατα ιωνικών κιονοκράνων βρέθηκαν και στη Βασιλική στην Παλαιόπολη της Κέρκυρας. 

Είναι άγνωστο αν συνυπήρχαν µε τα διακοσµηµένα µε φύλλα καλάµου επίκρανα, βλ. ΠΑΕ 1955, 

σ.188. 

1455 Εκτός των ιωνικών µε συµφυές κιονόκρανο, στο µεσοβυζαντινό ναό υπάρχουν και ιωνικά 

κιονόκρανα µε χωριστό επίθηµα, που πιθανολογούµε ότι προέρχονται από την παλαιότερη 

βασιλική που υπήρχε στον ίδιο χώρο. Αν η υπόθεσή µας ευσταθεί τότε στο ναό συνυπήρχαν και 

οι δύο τύποι των κιονοκράνων. 

1456 Από όσο γνωρίζω δεν έχουν εντοπιστεί µέχρι σήµερα λείψανα κτιρίων της εποχής που 

εξετάζουµε στη γειτονική Κασσιώπη. 

1457 Κατά την ∆ηµητρακοπούλου το κιονόκρανο, όπως και άλλα ανάγλυφα µέλη της ίδιας εποχής 

που εντόπισε στο ναό της Παναγίας, δεν αποκλείεται να προέρχονται από µια βασιλική που 

προϋπήρχε στην ίδια θέση, βλ. ∆ηµητρακοπούλου 2006, σ.11κ.ε. 

1458 Πρόκειται για την κατηγορία ΙΙΙ της Βέµη, µε διάφορες υποκατηγορίες µε βάση τον τρόπο 

διαµόρφωσης του εχίνου, βλ. Vemi 1987, σ.17κ.ε., κεφ. 2.2.2. Η κατηγορία αυτή, σύµφωνα µε 

την ίδια σχετίζεται µε µαζικότερη παραγωγή και φθηνή σχετικά κατασκευή και για το λόγο αυτό 

απλοποιείται το ιωνικό µέρος του κιονοκράνου. 
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εχίνος σε µερικά κιονόκρανα της κατηγορίας αυτής έχει τη µορφή κόλουρου 

κώνου ή είναι επίπεδος. Τέλος το επίθηµα έχει γενικά λοξότµητες πλευρές. 

∆ιαφοροποιούνται τα κιονόκρανα µε αριθ.48, 49 από τη Βασιλική Β στη 

Νικόπολη, το επίθηµα των οποίων έχει µορφή σχεδόν κύβου. Στα κιονόκρανα 

αυτά το ιωνικό µέρος είναι εντελώς σχηµατοποιηµένο και έχει σχεδόν 

εξαφανιστεί. Η σµίκρυνση αυτή παρατηρείται και σε ένα κιονόκρανο στο ναό 

του Αγίου ∆ηµητρίου στη Θεσσαλονίκη (πιν.VIθ). 

Β τύπος: Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα κιονόκρανα από τη Βασιλική 

Α΄. Πρόκειται για τον τύπο µε γωνιακούς έλικες1459. 

Στον τύπο Α εντάσσονται τα κιονόκρανα αριθ.32-38, που προέρχονται 

από το περιστύλιο του µικρού αιθρίου των νοτιοδυτικών προσκτισµάτων 

(πιν.63α) της Βασιλικής Β στη Νικόπολη, ενώ το αριθ.35 πιθανότατα έστεφε 

έναν από τους κίονες του τρίβηλου ανοίγµατος του Χώρου 5 των προσκτισµάτων 

της ίδιας βασιλικής (πιν.51). Τα κιονόκρανα της οµάδας αυτής έχουν 

διακοσµηµένο επίθηµα µε µεγάλο ανισοσκελή σταυρό1460, τα προσκεφάλαια 

φέρουν δέσµη υδροχαρών φύλλων και ο εχίνος ιωνικό «ωό» ή αντίνωτα 

τρίφυλλα1461.  

Την ίδια φόρµα (αλλά µε µικρές διαφορές ως προς τις διαστάσεις) έχουν 

και τα κιονόκρανα µε αριθ. 36-38, επίσης από την ίδια βασιλική και από το 

ίδιο περιστύλιο. Είναι τελείως απλά (πιθανόν ηµιτελή), µε µοναδικό 

διακοσµητικό στοιχείο έναν ανισοσκελή σταυρό στην όψη του επιθήµατος1462. 

Οι επιφάνειες των κιονοκράνων είναι αδρά λαξευµένες και στην κάτω κυκλική 

επιφάνεια τους φέρουν εγχάρακτα τα κεφαλαία γράµµατα Α, Β, Γ (τεκτονικά 

σήµατα)1463, που διευκόλυναν την τοποθέτησή τους στους αντίστοιχους κίονες.  

                                                 
1459 Η Βέµη ενσωµατώνει τον τύπο αυτό και τον τύπο των κιονοκράνων µε έλικες τοποθετηµένους 

στις διαγωνίους (π.χ κιονόκρανα υπερώων ναού Αγίων Σεργίου και Βάκχου). 

1460 Αξίζει να αναφερθεί ότι τµήµα ανάλογου κιονοκράνου βρέθηκε κατά την ανασκαφή της 

µεσοβυζαντινής βασιλικής στο Βαλσαµάρι Φωτικής (αδηµοσίευτο). 

1461 Ανάλογα κιονόκρανα έχουν επίσης βρεθεί κατά την ανασκαφή βασιλικής στην Έδεσσα, που 

χρονολογήθηκε στο α΄ µισό του 6ου αιώνα, βλ. Μ.Μιχαηλίδη, Παλαιοχριστιανική Έδεσσα, Α∆ 

23(1968), Μελέται, σ.214κ.ε., πιν.94 α,β. 

1462 Απλοποίηση του διακόσµου παρατηρείται και σε ένα κιονόκρανο του ιδίου τύπου στην 

Αχειροποίητο, που χρονολογήθηκε στο β΄µισό του 5ου αι., βλ. Vemi 1989, αριθ.123α,β, σ.131, 

πιν.41 

1463 Για τα τεκτονικά σήµατα βλ. Sodini 1989, σ.168, όπου και άλλη σχετική βιβλιογραφία και 

Barsanti, Guiglia 2010, σ.113κ.ε. 
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Κατά την επικρατέστερη άποψη τα τεκτονικά σήµατα σχετίζονται µε τα 

εργαστήρια παραγωγής ανάλογων αρχιτεκτονικών µελών της 

Κωνσταντινούπολης ή κάποιου άλλου κέντρου της Μεσογείου. Έργα ενός 

τέτοιου κέντρου θα πρέπει να είναι τα κιονόκρανα του περιστυλίου του µικρού 

αιθρίου της Βασιλικής Β1464.  

Χρονολογήσαµε τα κιονόκρανα αυτά στις αρχές του 6ου αιώνα και πριν 

το 516 (έτος θανάτου του επισκόπου Αλκίσωνα), γιατί θεωρούµε ότι η επισκευή 

του µικρού αιθρίου έγινε από τον προαναφερθέντα επίσκοπο1465. 

Πιθανότατα ίδιου τύπου (µε ακόσµητο εχίνο, προσκεφάλαια κ.ά.) ήταν 

και το κιονόκρανο που στέφει τον κίονα που σε δεύτερη χρήση βρίσκεται εν 

µέρει εντοιχισµένο στο βόρειο τοίχο του ναού Αγίου ∆ηµητρίου Κατσούρη1466 

(πιν.58ε). Η κατάστασή του σήµερα δεν µας επιτρέπει περισσότερες 

παρατηρήσεις. Ανάλογα πάντως κιονόκρανα συναντάµε πανοµοιότυπα στη 

Θεσσαλονίκη (συλλογή Ροτόντας)1467, στη βασιλική που βρέθηκε στην 

Κοροµηλιά του Ν.Κιλκίς1468, στο Ν.Λάρισας1469, στο Μουσείο Αλµυρού 

Βόλου1470, στην Αλική Θάσου1471 (πιν. VΙε), στους Φιλίππους1472 (πιν. VΙστ) κ.ά. 

∆ιάκοσµο µε ιωνικό «ωό» φέρει και άλλο ένα ανάλογο κιονόκρανο 

(αριθ.40) από τη βασιλική στη νησίδα Κέφαλος, του Αµβρακικού, ενώ αντίνωτα 

τρίφυλλα σχηµατοποιηµένα κοσµούν το κιονόκρανο (αριθ.39) από τη 

Λευκάδα1473, η φόρµα του οποίου είναι βαριά και µε λάξευση δηλώνεται η 

                                                 
1464 Για το µικρό περιστύλιο βλ. Παπαδοπούλου 2007, σ.620-621. 

1465 Επιγραφή στο ψηφιδωτό δάπεδο του Χώρου Γ στα νότια της βασιλικής αναφέρει ότι ο 

Αλκίσων «ἔκτισε ἐκ θεµελίων τὸ πᾶν ἔργον». Θεωρώ απίθανο η επιγραφή να αναφέρεται µόνο στο 

Χώρο Γ και πιστεύω ότι υπονοούνται και άλλες εργασίες που έγιναν την ίδια εποχή στη βασιλική. 

1466 Σήµερα το κιονόκρανο αυτό είναι εξαιρετικά µαυρισµένο εξ αιτίας της αιθάλης που καλύπτει 

γενικά τις τοιχογραφίες του ναού. Το επίθηµα έχει περιοριστεί ως προς τις διαστάσεις του 

προκειµένου να προσαρµόσει στη νέα θέση του. Οι έλικες του ιωνικού τµήµατος είναι 

αποθραυσµένες. 

1467 Τσιούµη, Μπακιρτζή 1980, αριθ.27, 28, 29, σ.235, πίν.8β, 8γ και 8δ και Vemi 1989, 

αριθ.150, 151, 152, σ.142κ.ε., πίν.47 και 48. 

1468 ∆.Μακρόπουλος, Π.Καψουδάς, Κοροµηλιά νοµού Κιλκίς 2003-2004: ανασκαφή της 

παλαιοχριστιανικής βασιλικής, Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη 18 (2004), σ. 

85-94 

1469 Συθιακάκη 2002, Α, σ.358, αρ.51, 52, 53, πίν.17, φωτ.97-100. 

1470 Συθιακάκη 2002, Β, σ.62, αρ. 58, πίν.18, φωτ.107. 

1471 Sodini, Kolokotsas 1984, II, πίν.1d, e και 27a, b. 

1472 Sodini 1980, σ.66, εικ.18. 

1473 ∆ηµητρακοπούλου 2006, σ.13κ.ε. και η ίδια 2009, σ.6κ.ε. 
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πλίνθος «έδρασης» του επιθήµατος (αρχαΐζον στοιχείο). Παρόλα αυτά η 

απλοποιηµένη λάξευση του αναγλύφου και το ογκώδες του σχήµατος 

παραπέµπουν σε έργο τοπικής παραγωγής, το οποίο πιστεύουµε ότι θα πρέπει 

να χρονολογηθεί όψιµα στα τέλη του 6ου–αρχές του 7ου αιώνα. 

Η ακριβής προέλευση του τελευταίου κιονοκράνου δεν είναι µέχρι 

στιγµής γνωστή, γεγονός που δυσκολεύει ιδιαίτερα τη χρονολόγησή του. Το ίδιο 

ισχύει και για το κιονόκρανο (αριθ.42) που εντοπίσαµε στο ναό Ταξιαρχών, σε 

µικρή απόσταση από τη µονή Αγίου ∆ηµητρίου Ζαλόγγου στην Πρέβεζα. Το 

κιονόκρανο, που χρησιµοποιείται σήµερα ως αγία τράπεζα του µικρού ναού, 

διαφέρει αισθητά από τα προηγούµενα, αφού το ιωνικό µέρος είναι εξαιρετικά 

συµπιεσµένο1474, ενώ το επίθηµα είναι διακοσµηµένο και στις δύο όψεις του, 

εκ των οποίων η κύρια φέρει σταυρό εγγεγραµµένο σε διπλό κύκλο που 

πλαισιώνεται από οξύληκτα φύλλα. Μία όψιµη χρονολόγηση, στο β΄ µισό του 

6ου αιώνα, του κιονοκράνου αυτού τη θεωρούµε αρκετά πιθανή. 

Μια άλλη οµάδα αποτελούν τα κιονόκρανα, που έχουν επίπεδο εχίνο1475 

και κοσµούνται µε σειρά σχηµατοποιηµένων «ωών». Το καλύτερο παράδειγµα 

της οµάδας αυτής είναι το κιονόκρανο (αριθ.45) από το Βαπτιστήριο του 

Βουθρωτού1476. Τρεις ελλειψοειδείς κύκλοι (σχηµατοποιηµένα ιωνικά «ωά»;) 

κοσµούν τον εχίνο µεταξύ των ελίκων που ενώνονται µε ταινία. Το επίθηµα 

φέρει διάκοσµο στη στενή πλευρά (σταυρός µε κλαδίσκους δεξιά και αριστερά 

και σχηµατοποιηµένο Χριστόγραµµα µε κλαδίσκους) και στις πλάγιες αντωπές 

έλικες. Ανάλογο διάκοσµο µε σειρές «ωών» φέρει και το κιονόκρανο (αριθ.44) 

που εντοπίσαµε στο βυζαντινό ναό της Παναγίας στην Κορωνησία, νησίδα του 

Αµβρακικού κόλπου, το οποίο πιθανότατα προέρχεται από κάποιο άγνωστο 

µνηµείο στο νησί ή από τις βασιλικές του Κέφαλου. 

Σειρά ελλειψοειδών κύκλων κοσµούν τον εχίνο επίσης τριών ανάλογων 

κιονοκράνων (αριθ.46-47) που βρέθηκαν κατά την ανασκαφή της Στοάς-

                                                 
1474 Ιδιαίτερα συµπιεσµένο το ιωνικό µέρος απαντά και στα κιονόκρανα του παλαιοχριστιανικό 

τέµπλο της Καταπολιανής Πάρου, που έχουν θεωρηθεί προϊόντα τοπικού εργαστηρίου και έχουν 

χρονολογηθεί γύρω στο 550 ή στο γ΄ τέταρτο του 6ου αιώνα, βλ. Μητσάνη 1996-97, σ.79κ.ε. 

1475 Ανάλογο διάκοσµο υπάρχει και σε κιονόκρανο από τη Σύναξη Μαρώνειας, βλ. ΠΑΕ 1987, 

πιν.141α. 

1476 Bowden, Përzhita 2004, εικ.10.16 και στη σ.178 που χρονολογούν το Βαπτιστήριο στις 

αρχές του 6ου αιώνα (525-550), χρονολογία την οποία θα πρέπει να δεχθούµε και για τα 

κιονόκρανα του µνηµείου. 
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∆ρόµου1477 στη δυτική πλευρά της Βασιλικής Β. Η φόρµα τους παρουσιάζει 

ακανονιστίες και εκφυλισµό σε σχέση µε τα προηγούµενα µέλη που 

εξετάζουµε, ενώ ο διάκοσµος χαρακτηρίζεται από έντονη σχηµατοποίηση και 

θεωρούµε πολύ πιθανό τα κιονόκρανα αυτά να αποτελούν προϊόντα τοπικού 

εργαστηρίου. Κάτι ανάλογο άλλωστε έχει προταθεί και για τα κιονόκρανα του 

Βαπτιστηρίου του Βουθρωτού1478, που ωστόσο είναι καλύτερα ποιοτικά. 

∆ιάκοσµο τριών κύκλων φέρει και ο εχίνος ενός κιονοκράνου (πιν.63δ,ε) 

στο ναό Αγίου Νικολάου Μεσοποτάµου (νότιος Αλβανία). Η φόρµα του και 

ιδιαίτερα αυτή του ιωνικού τµήµατος είναι ανάλογη µε αυτή των κιονοκράνων 

από το Βαπτιστήριο του Βουθρωτού, µε έλικες που ενώνονται µεταξύ τους, 

επίπεδο εχίνο. Οι κύκλοι που κοσµούν τον εχίνο είναι εγχάρακτοι και µεταξύ 

τους παρεµβάλλονται κάθετες γραµµές. Τα προσκεφάλαια φέρουν φυτικό 

διάκοσµο, όπως και το κάτω µέρος των ελίκων (κοντά στη βάση), που οφείλεται 

στην επαναλάξευσή τους. Ωραίος φυτικός διάκοσµος µε σύνθετα ανθέµια, 

επιπεδόγλυφος µε κηροµαστίχη, κοσµεί το επίθηµα που οφείλεται επίσης σε 

επαναλάξευση κατά την παλαιολόγεια περίοδο.  

Το κιονόκρανο του Αγίου Νικολάου έχει χρονολογηθεί στη 

µεσοβυζαντινή εποχή και πιστεύεται ότι προέρχεται από παλαιότερο κτίσµα 

που προϋπήρχε στην ίδια θέση1479. Τα υπόλοιπα τρία, που επίσης ανήκουν 

στον ίδιο τύπο κατά τον M.Dennert ανήκουν στον 12ο αιώνα1480. Κατά την 

άποψή µας και τα τέσσερα κιονόκρανα είναι σπόλια. Το ένα από αυτά, για το 

οποίο διαθέτουµε φωτογραφία, έφερε αρχικά διάκοσµο εγχάρακτων κύκλων. 

∆εν αποκλείεται τον ίδιο διάκοσµο να έφεραν και τα υπόλοιπα, που όµως δεν 

διατηρήθηκε, αφού τόσο το ιωνικό µέρος τους, όσο και το επίθηµα 

επαναλαξεύθηκε και κοσµήθηκαν µε γλυπτό διάκοσµο (πιν.63ε), 

                                                 
1477 Παπαδοπούλου 2007, σ.623κ.ε. Τα κιονόκρανα βρέθηκαν στο νότιο τµήµα της Στοάς-

∆ρόµου. 

1478 Bowden, Përzhita 2004, σ.187. 

1479 Η Βέµη το χρονολογεί 10ο ή 11ο αιώνα, και το αναφέρει ως επιβίωση του τύπου του σύνθετου 

ιωνικού και κατά τη µεσοβυζαντινή περίοδο, µαζί µε ένα ανάλογο παράδειγµα από το Nerezi, βλ. 

Vemi 1989, σ.3 και σηµ.7. 

1480 Ο Dennert τα χρονολόγησε στο 12ο και συγκεκριµένα στο β΄ ή γ΄ τρίτο του 12ου αιώνα 

συγκρίνοντας το διάκοσµό τους µε αυτόν της πλάκας σαρκοφάγου από τη Μητρόπολη της Άρτας, 

βλ. Dennert 1997, σ.29κ.ε., αριθ. 48, πίν.10. Για τη χρονολόγηση της ίδιας πλάκας στον 13ο 

αιώνα, βλ. Β.Παπαδοπούλου, Η Βυζαντινή µονή Παναγίας Περιβλέπτου. Συµβολή στη 

Μνηµειακή τοπογραφία της Βυζαντινής Άρτας, ∆ΧΑΕ, περ.∆, τοµ.ΚΣΤ 2005, σ.299κ.ε. 
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χαρακτηριστικό της παλαιολόγειας περιόδου1481. Αυτό πρέπει να συνέβει όταν 

τα κιονόκρανα αυτά χρησιµοποιήθηκαν εκ νέου στο ναό του Αγίου Νικολάου 

τον 13ο αιώνα1482. Με βάση τη φόρµα του και τις οµοιότητες του µε αυτό του 

Βουθρωτού πιστεύουµε ότι το κιονόκρανο θα πρέπει να χρονολογηθεί, 

πιθανότατα στο πρώτο µισό του 6ου.  

Σε µεταγενέστερη χρονολόγηση (τέλη 6ου–αρχές 7ου αιώνα) παραπέµπει η 

µε ακανονιστίες και εκφυλισµό φόρµα, αλλά και ο εγχάρακτος διάκοσµος, που 

στην πιο απλοποιηµένη του µορφή συναντάµε στα κιονόκρανα (αριθ.46,47) 

από την Στοά-∆ρόµο της Βασιλικής Β. Τον ίδιο εγχάρακτο σχηµατοποιηµένο 

διάκοσµο εντοπίσαµε και σε µία βάση κίονα (στη δεύτερη καθ’ύψος σειρά 

κιόνων) στην Παρηγορήτισσα (πιν.63στ,ζ). ∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι πρόκειται 

για ιωνικό κιονόκρανο µε συµφυές επίθηµα, το οποίο επαναλαξεύθηκε 

(αποθραύστηκαν τα προσκεφάλαια των ελίκων, τετραγωνίστηκε το επίθηµα) 

προκειµένου να χρησιµοποιηθεί στη νέα του θέση1483. Θραύσµατα κιονοκράνων 

µε ανάλογο διάκοσµο βρέθηκαν και στη Βασιλική Α στη Νικόπολη, όπως 

φαίνεται σε δύο παλαιές φωτογραφίες της δεκαετίας του ΄801484. Συγκεκριµένα 

πρόκειται για ένα τµήµα ιωνικού µέρους κιονόκρανου του τύπου που 

εξετάζουµε, µε διάκοσµο τριών εγχάρακτων «ωών» και θραύσµα ανάλογου 

κιονόκρανου, όπου µεταξύ των «ωών» παρεµβάλλονται κάθετες χαράξεις. Αν και 

το τµήµα του διακόσµου είναι εξαιρετικά µικρό, ωστόσο µας βοηθά στην 

προέλευση του κολοβωµένου σήµερα κιονόκρανου-βάση της Παρηγορήτισσας, 

                                                 
1481 Ο διάκοσµος των επιθηµάτων όπως προαναφέρθηκε είναι κατασκευασµένος µε την 

επιπεδόγλυφη τεχνική και έγχρωµη κηροµαστίχη. Παρόµοιο διάκοσµο συναντάµε σε άλλα 

µνηµεία του ∆εσποτάτου (στην Παρηγορήτισσα, στο τόξο πάνω από τη δυτική είσοδο, στη 

Βλαχέρνα, στο επιθήµατα κιονίσκων που παρεµβάλλονται στις κιονοστοιχίες του ναού, στην 

πλάκα σαρκοφάγου Κοζίλης κ.α) από τα µέσα και µετά του 13ου αιώνα. Ο γλυπτός διάκοσµος του 

ιωνικού µέρους των άλλων τριών κιονοκράνων παρουσιάζει οµοιότητες µε τη γλυπτική της 

Βλαχέρνας που χρονολογούµε επίσης στο 13ο αιώνα, βλ. Β.Παπαδοπούλου, Τα Βυζαντινά γλυπτά 

της Ηπείρου, 11ος-15ος αιώνας, (υπό έκδοση) . 

1482 Αν η άποψή µας αυτή για τη χρονολόγηση τους στον 6ο αιώνα είναι σωστή, τότε τα 

συγκεκριµένα κιονόκρανα θα πρέπει να εξαιρεθούν από τα παραδείγµατα που αναφέρονται από 

τη Συθιακάκη ως επιβίωση του ιωνικού τύπου µε επίθηµα και κατά τη µεσοβυζαντινή περίοδο, 

βλ. Συθιακάκη 2002, Α. σ.257, σηµ.42. 

1483 Το κιονόκρανο είναι εξαιρετικά δύσκολο να το δει κάποιος σήµερα. Εντοπίστηκε όταν 

τοποθετήθηκε σκαλωσιά εσωτερικά του ναού. Τότε µας δόθηκε η ευκαιρία να παρατηρήσουµε 

από κοντά όλα τα γλυπτά της Παρηγορήτισσας. 

1484 Φωτογραφικό αρχείο 8ης ΕΒΑ. ∆εν είναι γνωστό από πού προέρχονται τα κιονόκρανα αυτά 

και αν σχετίζονται µε τη Βασιλική Α ή µε κάποια προσκτίσµατα. 
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που θεωρούµε πολύ πιθανόν ότι ήταν η Νικόπολη. Από τα προαναφερθέντα 

παραδείγµτα φαίνεται ότι η κατηγορία αυτή υπήρξε διαδεδοµένη στην περιοχή 

που ερευνούµε. 

Στον 7ο αιώνα, χρονολογούµε το κιονόκρανο στο ναό του Αγίου 

∆ηµητρίου Κατσούρη (αριθ.43), το οποίο µε µεγάλη πιθανότητα προέρχεται 

από το ναό που προϋπήρχε στην ίδια θέση. Οι σπείρες των ελίκων είναι σχεδόν 

τετράγωνες και παρατηρούµε ότι γενικότερα το συµπιεσµένο ιωνικό µέρος είναι 

σχεδόν ορθογώνιο. Το ίδιο σχεδόν παρατηρούµε και σ΄ένα απότµηµα που 

πιθανότατα προερχόταν από ένα ανάλογο κιονόκρανο από το ναό του Ταξιάρχη 

κοντά στη µονή Ζαλόγγου1485, από το ιωνικό µέρος τείνει να εξαφανιστεί 

(πιν.63β). 

Τα κιονόκρανα (αριθ.50,51) της Βασιλικής Α ανήκουν στον τύπο Β 

(σύµφωνα µε την κατάταξή µας) των ιωνικών µε συµφυές επίθηµα, που 

εντοπίζουµε στην περιοχή της έρευνάς µας1486. Χαρακτηριστικό της κατηγορίας 

αυτής είναι η απουσία προσκεφαλαίων ιωνικού τύπου, τα οποία έχουν 

αντικατασταθεί µε έλικες. Έτσι υπάρχουν οκτώ συνολικά έλικες, κάθετα σχεδόν 

τοποθετηµένοι µεταξύ τους.  

Αναµφίβολα τα κιονόκρανα είναι σύγχρονα µε την ανέγερση του 

µνηµείου, η οποία τοποθετείται µεταξύ των ετών 525-550, εκτός αν δεχθούµε 

ότι προέρχονται από τις στοές του αιθρίου, που αποτελεί µεταγενέστερη 

προσθήκη. Ο τύπος αυτός, που φαίνεται ότι δεν υπήρξε ιδιαίτερα δηµοφιλής, 

αντιπροσωπεύεται από λιγοστά παραδείγµατα από την Κωνσταντινούπολη1487 

και τη Μικρά Ασία. Από τα καλύτερα παραδείγµατα πάντως είναι τα 

κιονόκρανα του ναού του Αγίου Ιωάννη στην Έφεσσο1488 (πιν.VIι,ια). Στον 

Ελλαδικό χώρο χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί το κιονόκρανο από την 

Κω1489 (πιν.VIδ), η επεξεργασία του αναγλύφου του οποίου υπερέχει αυτής των 

κιονοκράνων της Βασιλικής Α. 

 

                                                 
1485 Το απότµηµα µας είναι γνωστό από φωτογραφία του αρχείου της 8ης ΕΒΑ µε χρονολογία 

3/12/1967. Κατά την αυτοψία µας στο ναό δεν βρέθηκε, όπως και τα υπόλοιπα που 

διακρίνονται στη φωτογραφία. 

1486 Πρόκειται για τον τύπο VII της Βέµη, βλ. Vemi 1989, σ.32κ.ε. και Συθιακάκη 2002, Α, 

σ.302κ.ε., η οποία στην κατηγορία αυτή ονοµάζει σύνθετα ιωνικά και µε γωνιακούς έλικες. 

1487 Zollt 1994, σ.322-24, αριθ.24, σ.19-20, πίν.8 και αριθ. 25, σ.20, πίν.8. 

1488 Kautzsch 1934, σ.176κ.ε., αριθ.567, πίν.36 και Zollt 1994, εικ.39. 

1489 Vemi 1989, σ.33, αριθ.282, πίν.80, η οποία το χρονολογεί στο β΄ µισό του 6ου αιώνα. 
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Β. ΕΠΙΘΗΜΑΤΑ 

 

Β1. ΕΠΙΘΗΜΑΤΑ ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΩΝ 

 Πρόκειται για αρχιτεκτονικά µέλη µε µορφή ανεστραµµένης κόλουρης 

πυραµίδας1490, τα οποία παρεµβλήθηκαν ανάµεσα στα κιονόκρανα και στην 

ανωδοµή του κτίσµατος. Η παρεµβολή αυτή χρησιµοποιήθηκε κατά του 

όψιµους ρωµαϊκούς–πρώιµους παλαιοχριστιανικούς χρόνους και κυρίως όταν 

στους κίονες τοποθετήθηκαν τοξωτά επιστύλια. Επιθήµατα έφεραν τα 

ιωνικά1491, τα κορινθιακά κιονόκρανα1492 και οι παραλλαγές τους, ενώ η χρήση 

του επεκτάθηκε και στα τεκτονικά κιονόκρανα1493.  

 Τα επιθήµατα που εξετάζουµε στον κατάλογό µας, είναι αυτόνοµα και 

για τα περισσότερα από αυτά δεν γνωρίζουµε το είδος των κιονοκράνων που 

επέστεφαν και στα οποία δεν συναντάται η ποικιλία του διακόσµου, όπως σε 

άλλες περιπτώσεις. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι αυτά δεν παρουσιάζουν 

ποικιλία στο διάκοσµό τους, όπως σε ανάλογα µέλη από άλλες περιοχές1494. 

Κάποια προέρχονται από τη Βασιλική ∆ στη Νικόπολη (αριθ.56,57) και 

συνανήκαν µε τα κορινθιακά τύπου V κιονόκρανα, άλλα από το ναό της Αγίας 

Σοφίας στο Μύτικα Αιτωλοακαρνανίας (αριθ.63,64), που συνυπήρχαν µε ιωνικά 

κιονόκρανα της βασιλικής, ένα από τη Βασιλική Α στη Νικόπολη (αριθ. 58, αν 

και οι απόψεις γι’αυτό διίστανται), ενώ δύο (αριθ.61,62) προέρχονται από τη 

Βασιλική Β στη Νικόπολη, από τα τέσσερα ίδιου τύπου, που έχουν εντοπιστεί 

εκεί. Περιλαµβάνονται επίσης και άλλα (αριθ.59-60), που η προέλευσή τους 

είναι άγνωστη, έχουν όµως επαναχρησιµοποιηθεί σε υστεροβυζαντινούς ναούς 

της Άρτας. Τα τελευταία είναι άγνωστο αν επέστεφαν κορινθιακά ή ιωνικά 

κιονόκρανα. 

                                                 
1490 Ορλάνδος 1954, σ.313κ.ε. Sodini 1980, σ.71.  

1491 Τα κιονόκρανα του Βαπτιστηρίου των Ορθοδόξων στη Ραβέννα θεωρούνται ως το πρωιµότερο 

χρονολογηµένο παράδειγµα συνδυασµού ιωνικού κιονοκράνου και επιθήµατος, βλ. Deichman 

1958, σ.63. 

1492 Κατά τον Deichman ως πρωιµότερα παραδείγµατα συνδυασµού κορινθιακών κιονοκράνων µε 

επίθηµα θεωρούνται τα κιονόκρανα του ναού του Αγίου Μηνά στην Αίγυπτο και αυτά του ναού 

του Αγίου Ιωάννη στη Ραβέννα, µνηµεία χρονολογηµένα στις αρχές του 5ου αιώνα, βλ. Deichman 

1956, σ.43. Ωστόσο και για τα δύο µνηµεία έχουν προταθεί και άλλες χρονολογήσεις. 

1493 Ανάλογα παραδείγµατα βλ. Olivieri-Farioli 1969, αριθ.53-56, εικ.52-55. 

1494 Συθιακάκη 2002, σ.435κ.ε., όπου και ανάλογα παραδείγµατα από τη Θεσσαλία µε ποικίλο 

διάκοσµο. 
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Από τα επιθήµατα της Βασιλικής ∆, ακέραια σώζονται µόνο τρία1495. 

Φέρουν διάκοσµο ανισοσκελούς σταυρού που πλαισιώνεται από ηµίφυλλα 

άκανθας, που αποδίδονται πανοµοιότυπα, όπως και οι άκανθες που κοσµούν 

τα κορινθιακά κιονόκρανα από το ίδιο µνηµείο και θεωρούµε ότι συνυπήρχαν 

µε τα κορινθιακού τύπου κιονόκρανα.  

Το θέµα που τα διακοσµεί µε µικρές παραλλαγές γνώρισε ιδιαίτερη 

διάδοση στην Κωνσταντινούπολη και στον ελλαδικό χώρο. Παραδείγµατα 

επιθηµάτων µε σταυρό που περιβάλλεται από ηµίφυλλα άκανθας συναντάται σε 

µια µεγάλη σειρά αναλόγων µελών στην Κωνσταντινούπολη (µε 

χαρακτηριστικότερο παράδειγµα τα επιθήµατα των ιωνικών κιονοκράνων της 

Βασιλικής του Αγίου Ιωάννη του Στουδίου1496), τα περισσότερα από τα οποία 

χρονολογούνται στα τέλη 5ου-α΄ µισό 6ου1497, ενώ στον ελλαδικό χώρο 

επιθήµατα µε παρόµοιο διάκοσµο είναι γνωστά από τις βασιλικές στη 

Βραυρώνα1498, τη Σάµο (Πυθαγόρειο)1499 (πιν.VIΙα), τη Βασιλική Α 

Αµφίπολη1500, τη Βασιλική Α της Νέας Αγχιάλου1501 (πιν.VIΙβ), την Κόρινθο1502 

κ.ά. Παρόµοιο διάκοσµο φέρουν και συµφυή επιθήµατα ιωνικών κιονοκράνων, 

όπως αυτά της Βασιλικής του Λεωνίδη στο Λέχαιο1503 (πιν.VIβ), (που εντάσσεται 

στη σφαίρα επιρροής της πρωτεύουσας), οι άκανθες των οποίων παρουσιάζουν 

µια πύκνωση γύρω από το κεντρικό θέµα του σταυρού και της Βασιλικής Α της 

Νέας Αγχιάλου (πιν.VIΙβ),, των οποίων η ποιότητα της απόδοσης του διακόσµου 

υπερέχει1504. Τέλος ανάλογα επιθήµατα, µε απλούστερο διάκοσµο, υπάρχουν 

και στον Άγιο Βιτάλιο στη Ραβέννα1505. 

                                                 
1495 Λόγω των ιδίων διαστάσεων και διακόσµου στον κατάλογό µας εξετάζουµε µόνο δύο από 

αυτά. 
1496 Kautzsch 1934, σ.107κ.ε., αριθ.540α,β, πίν.33. 

1497 Zollt 1994, αρ.150-153.  

1498 Στίκας 1951, σ.68-69, εικ.21-22. 

1499 Pallas 1977, σ.224-225, εικ.158. Στο επίθηµα από τη Σάµο, οι γλωσσίδες των 

ακανθόφυλλων είναι περισσότερες και η λάξευσή τους καλύτερη, βλ. W.Martini, C.Steckner, Das 

Gymnasium von Samos, Bonn 1993, πιν.3(1). 

1500 Στίκας 1979, πιν.61γ. 

1501 Σωτηρίου 1929, σ.65, εικ.67,68 

1502 Corinth 1957, σ.113, πιν.28 (95, 96) 

1503 Πάλλας 1960, πιν.128α,β και 129β οι οµοιότητες περιορίζονται γενικότερα στην απεικόνιση 

του σταυρού και των ηµίφυλλων. Vemi 1989, αρ.39-41, πιν.15. 

1504 Vemi 1989, αριθ.99α-c, πιν.34, αριθ.100α, πιν.35. Και εδώ ο διάκοσµος είναι πιο πυκνός 

και περιβάλλει ολόκληρο το ανάγλυφο µέλος. 

1505 Olivieri-Farioli 1969, αριθ.38, αριθ.39, σ.30. 
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Στην Epirus Vetus, εκτός της Βασιλικής ∆, παρόµοια επιθήµατα 

εντοπίζονται ένα στον υστεροβυζαντινό ναό του Αγίου Βασιλείου Άρτας (αριθ.55) 

και ένα δεύτερο στο ναό της Αγίας Άννας στη θέση Περιβόλια Λευκάδας1506. Ο 

διάκοσµός τους είναι πανοµοιότυπος µε αυτόν των επιθηµάτων της Βασιλικής ∆ 

στη Νικόπολη. Για το πρώτο είναι εύκολο να υποθέσουµε ότι προέρχεται από το 

προαναφερόµενο µνηµείο, αφού η απόσταση µεταξύ Νικόπολης και Άρτας είναι 

σχετικά µικρή και στην ίδια την πόλη υπάρχουν πολλά βυζαντινά µνηµεία στα 

οποία έχουν ενσωµατωθεί σπόλια από τη Νικόπολη. Στη δεύτερη περίπτωση τα 

πράγµατα είναι διαφορετικά, αφού η µεγάλη απόσταση είναι δεδοµένη και η 

φύση του υλικού γενικά δυσκολεύει στη µεταφορά. Στην περίπτωση αυτή το 

επίθηµα είναι πιο πιθανό να προέρχεται από ένα σηµανικό µνηµείο του νησιού 

που δεν έχει µέχρι σήµερα εντοπιστεί1507. 

Τέλος ανάλογο διάκοσµο φέρει και ένα τµήµα επιθήµατος που 

δηµοσιεύει ο Πάλλας και αναφέρει ότι προέρχεται από τη βασιλική στη 

Γλυκή1508 (πιν.64α), για την οποία όµως γνωρίζουµε ελάχιστα πράγµατα1509. Αν 

και το τµήµα αυτό είναι ιδιαίτερα µικρό (σήµερα αγνοείται) ωστόσο θα 

µπορούσε να αποτελέσει χρονολογικό τεκµήριο της οψιµότερης χρονολόγησης 

του µνηµείου στον 6ο αι. ή ενδεχοµένως µιας φάσης του.  

Στα επιθήµατα έχουµε συµπεριλάβει ένα µαρµάρινο τµήµα (αριθ.58) 

από τη Βασιλική Α στη Νικόπολη, που είναι κυρίως γνωστό για το συµπίληµα 

που φέρει και στο οποίο διαβάζεται το όνοµα του επισκόπου ∆ουµετίου. 

Σύµφωνα µε άλλους µελετητές πρόκειται για τµήµα κιονοκράνου. Το σωζόµενο 

µέλος είναι µικρό, δεν έχουµε τις ακριβείς αρχικές διαστάσεις του και δεν 

σώσει επαρκή στοιχεία για τη µορφή του. Αν και είναι δύσκολο να τεκµηριωθεί 

η µορφή του θα µπορούσε να συνανήκει µε κάποιο από τα κιονόκρανα όπως τα 

αριθ.26 και 27, που θεωρούµε ότι προέρχονται από τη Βασιλική Α1510.  

 Ένας άλλος τύπος επιθήµατος που εξετάζουµε είναι αυτός που κοσµείται 

µόνο στη µία όψη µε µεγάλο ανισοσκελή σταυρό. Πρόκειται για έναν τύπο 

                                                 
1506 Κεφαλλωνίτου 2004, σ.165κ.ε., εικ.3. 

1507 Η Λευκάδα αναφέρεται στο Συνέκδηµο ως έχουσα το νοµικό καθεστώς πόλης, αλλά στην 

πόλη εκτός από το επίθηµα δεν έχουν βρεθεί αξιόλογα κατάλοιπα αυτής της εποχής. Στο ναό της 

Αγίας Άννας έχει βρεθεί και ένα ιωνικό κιονόκρανο, βλ. Κεφαλλωνίτου 2004, σ.165κ.ε. Είναι 

άγνωστο αν τα δύο µέλη συνυπήρχαν στο ίδιο κτίριο. 

1508 Pallas 1977, σ.140, εικ.92. 

1509 Η χρονολόγηση στον 4ο αιώνα της Βασιλικής της Γλυκής, που συνδέεται από τον Πάλλα µε 

το ναό που έκτισε εκεί ο άγιος ∆ονάτος, έχει αµφισβητηθεί, βλ στη σ.146. 

1510 Για τα κιονόκρανα αυτά βλ. στη σ.364κ.ε. 
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επιθήµατος αρκετά γνωστό, µε πολλά παραδείγµατα από τον ελλαδικό χώρο1511, 

αλλά και από άλλες περιοχές της αυτοκρατορίας. Από τα γνωστότερα 

παραδείγµα είναι τα επιθήµατα που φέρουν τα κορινθιακά κιονόκρανα των 

ναών του Αγίου Φραγκίσκου και Αγίου Απολλιναρίου του Νέου στη Ραβέννα1512. 

∆ύο επιθήµατα αυτού του τύπου εντοπίζονται στην Παρηγορήτισσα και 

συγκεκριµένα επιστέφουν τα κιονόκρανα των κιόνων στη βόρεια και νότια 

πλευρά του γυναικωνίτη. Είναι µεγάλων διαστάσεων και 

κολουροπυραµιδοειδούς µορφής. Στο κάτω µέρος φέρουν υποτραχήλιο µε 

βαθµιδωτή υποχώρηση, το οποίο όµως προέρχεται από τη δεύτερη χρήση τους 

στην Παρηγορήτισσα, κατά την οποία λαξεύτηκε η βάση τους έτσι ώστε αυτά να 

προσαρµοσθούν στις µικρότερες διαστάσεις των υποκείµενων κιονοκράνων1513. 

Και τα δύο (αριθ. 58,59) κοσµούνται στη µία όψη τους µε µεγάλο σταυρό σε 

χαµηλό ανάγλυφο και διατηρούν τη λείανσή τους. Τον προβληµατισµό µας για 

το αν τα επιθήµατα αυτά είναι παλαιοχριστιανικά ή αποτελούν έργα 

υστεροβυζαντινά αναπτύσσουµε εκτέστερα παρακάτω1514. Το κτίριο από το 

οποίο προέρχονται παραµένει άγνωστο. Θεωρούµε πάντως αρκετά πιθανό ότι 

συνανήκαν µε τα κιονόκρανα τύπου λύρας και τύπου VII που υπάρχουν 

ενσωµατωµένα στο ναό. Ένα παρόµοιο µέλος (αν και διατηρείται µόνο ένα 

τµήµα του) µε ανάλογο σταυρό έχει επίσης βρεθεί στη Βασιλική ∆1515, ένα άλλο 

στο ναό της Παναγίας Λαµποβήθρας στη Φωτική, ενώ ένα τρίτο εντοπίσαµε στα 

τείχη της Νικόπολης, εντοιχισµένο στη γένεση τόξου πύργου. 

 Στον κατάλογό µας περιλαµβάνονται επίσης δύο επιθήµατα από τη 

Βασιλική Β1516 στη Νικόπολη και δύο επιθήµατα, από τη Βασιλική της Αγίας 

Σοφίας στο Μύτικα Αιτωλοακαρνανίας. Τα πρώτα πιθανολογούµε ότι 

προέχονται από τα πτερύγια του εγκαρσίου κλίτους της βασιλικής και 

συνυπήρχαν(;) µε κάποια από τα ιωνικά κιονόκρανα που έφεραν στην 

                                                 
1511 Στίκας 1979, πιν.61γ , όπου επιθήµατα από την παλαιοχριστιανική Αµφίπολη. 

1512 Olivieri-Farioli 1969, αριθ.20, εικ.19α,β και αριθ.25, εικ.24. Οι µεγάλοι ανάγλυφοι σταυροί 

αποτελούν σύνηθες διακοσµητικό µοτίβο πολλών ιωνικών κιονοκράνων µε συµφυές επίθηµα.  

1513 Τα δύο κιονόκρανα είναι υστεροβυζαντινά, ενώ το τρίτο είναι το αριθ.34 του καταλόγου µας. 

Η σύνδεση του υπερκείµενου επιθήµατος µε το κιονόκρανο γίνεται µε λεπτότατο κονίαµα, σε 

σηµείο να διακρίνεται µε δυσκολία ο αρµός. 

1514 Βλ. στη σ.412κ.ε. 

1515 Πρόκειται για το µέλος µε αριθ. κατ.269 (αδηµοσίευτο). Η επεξεργασία του είναι αδρή και 

δεν είναι γνωστή η θέση του στο ναό. 

1516 Γενικότερα για τα επιθήµατα της Βασιλικής Β, βλ. Παπαδοπούλου, Κωνσταντάκη 2007, 

σ.646. 
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πλειοψηφία τους οι κίονες του ναού, αν και είναι δύσκολο να προσδιοριστεί η 

ακριβής θέση τους. ∆εν έχουν το ύψος των προαναφεροµένων επιθηµάτων, ο 

διάκοσµός τους είναι απλός και σχηµατοποιηµένος, που σε συνδυασµό µε την 

αδρή τεχνική τους επεξεργασία παραπέµπει σε µια όψιµη χρονολόγηση στα στα 

τέλη του 6ου –αρχές 7ου αιώνα. Αν η άποψή µας είναι σωστή τότε προϋποθέτει 

ότι την εποχή αυτή γίνεται κάποια επισκευή στη βασιλική, ενδεχοµένως στο 

χώρο του ιερού Βήµατος. Αν όχι τότε θα πρέπει να χρονολογηθούν στα µέσα 

του 5ου αιώνα και σχετίζονται µε την α΄ φάση της.  

Τέλος από τα επιθήµατα της βασιλικής στο Μύτικα που 

περιλαµβάνονται στον κατάλογό µας (αριθ.63,64), το ένα συνανήκε µε κάποιο 

από τα ιωνικά κιονόκρανα των κιονοστοιχιών1517, ενώ το δεύτερο δεν είναι 

απόλυτα διευκρινισµένη η θέση από την οποία προέρχεται1518. Ο διάκοσµός 

τους παρουσιάζει ενδιαφέρον, αφού κοσµούνται µε Χριστόγραµµα 

εγγεγραµµένο σε κύκλο, µε τα αναγλυφα γράµµατα Α και Ω. Ως δοµικά 

στοιχεία του ναού θα πρέπει να είναι σύγχρονα της ανέγερσης του ναού και να 

χρονολογηθούν στο β΄ τρίτο του 6ου.αιώνα. 

 

Β2. ΕΠΙΘΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑ∆ΩΝ – ΠΕΣΣΟΚΡΑΝΑ 

 

Πρόκειται για αρχιτεκτονικά στοιχεία1519 που χρησιµοποιήθηκαν ως 

επιστέψεις στις παραστάδες και στους πεσσούς των παλαιοχριστιανικών κτιρίων 

και παρεµβάλλονταν συχνά ανάµεσα στα στηρίγµατα και την ανωδοµή (τόξα ή 

ευθύγραµµα επιστύλια).  

Τα επίκρανα-πεσσόκρανα που περιλαµβάνονται στον κατάλογό µας είναι 

λιγοστά1520, διαφέρουν πολύ µεταξύ τους και συνεπώς δεν προσφέρουν πολλά 

στοιχεία για την εξέλιξη του τύπου ή του διακόσµου τους. Το πρώτο µέλος είναι 

ένα επίκρανο παραστάδας, προερχόµενο από τη Βασιλική ∆ στη Νικόπολη. Ο 

διάκοσµός του παρουσιάζει ενδιαφέρον καθώς είναι πανοµοιότυπος µε αυτόν 

που κοσµεί τα κιονόκρανα, τα επιθήµατα, αλλά και γείσα από το ίδιο µνηµείο, 

ενισχύοντας έτσι την άποψη ότι ολόκληρος ο ανάγλυφος διάκοσµος του 

                                                 
1517 Στο ναό έχουν βρεθεί και άλλα επιθήµατα, βλ. Βοκοτόπουλος 1980, σ.36 και ο ίδιος 1982, 

σ.93. Έχουν βρεθεί τρία στη νότια και δύο στη βόρεια κιονοστοιχία. 

1518 Για τη βασιλική βλ. στη σ.218. 

1519 Ορλάνδος 1954, σ.338κ.ε. 

1520 Παπαδοπούλου, Κωνσταντάκη 2007, σ.646, όπου γίνεται µικρή αναφορά στα ανάλογα 

αρχιτεκτονικά µέλη της Βασιλικής Β. 
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µνηµείου (εκτός των διάτρητων θωρακίων) προέρχεται από µια ενιαία 

παραγγελία.  

Ένα δεύτερο µεγάλων διαστάσεων πεσσόκρανο (αριθ.69) προέρχεται από 

τη Βασιλική Β. Η ακριβής θέση του, όπως και ενός άλλου παρόµοιου που 

βρέθηκε επίσης κοντά, δεν είναι απόλυτα τεκµηριωµένη, υποθέτουµε ωστόσο 

ότι εδραζόταν σε από κάποια από τα στηρίγµατα του εγκαρσίου κλίτους της 

βασιλικής. Η αδρή λάξευσή του και ο µεγάλος ανισοσκελής σταυρός που 

φέρουν, παρουσιάζουν οµοιότητες µε τον διάκοσµο και τη λάξευση ενός 

ιωνικού κιονοκράνου µε συµφυές επίθηµα (αριθ.51), που βρέθηκε στο αίθριο 

και το οποίο χρονολογήσαµε στα µέσα του 6ου αιώνα. 

Το πεσσόκρανο(;) αριθ.65Α που εκτίθεται σήµερα στο Μουσείο 

Νικόπολης παρουσιάζει ενδιαφέρον. Αν και η προέλευσή του δεν είναι γνωστή, 

µεγάλες οµοιότητες του διακόσµου του µε αυτόν του θωρακίου αριθ.83, που 

προέρχεται από τη Βασιλική Α, µας επιτρέπουν να το αποδώσουµε στο ίδιο 

µνηµείο. Αν όχι, δεν υπάρχει αµφιβολία ότι πρόκειται για έργο του ιδίου 

εργαστηρίου που κατασκεύασε και τα θωράκια της βασιλικής. 

 Μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τρία πεσσόκρανα (αριθ.66, 

66Α,67), επαναχρησιµοποιηµένα στα τείχη της Νικόπολης. Το πρώτο έχει 

απασχολήσει παλαιότερα τους ερευνητές, αφού θεωρήθηκε σηµαντικό στοιχείο 

για τη χρονολόγηση της ίδιας της οχύρωσης, η οποία αποδόθηκε στον 5ο 

αιώνα1521. Το ανάγλυφο µέλος κοσµείται µε ένα συνεχές µοτίβο φύλλων 

καλάµου, που ενώνονται µεταξύ τους στη βάση, µέσω του ενιαίου διπλού 

περιγράµµατός τους. Μεταξύ των φύλλων και σε χαµηλότερο επίπεδο υπάρχουν 

λαξευµένα άλλα λογχοειδή φύλλα, χωρίς περίγραµµα. 

 Κατά τον Sodini ο διάκοσµος µε φύλλα καλάµου αποτελεί αγαπητό θέµα 

των τεχνιτών της νοτίου Ελλάδας και µάλιστα είναι χαρακτηριστικό των 

εργαστηρίων της Αττικής-Βοιωτίας και της Πελοποννήσου1522. Αντίθετα, από 

όσο γνωρίζω, δεν απαντά πολύ συχνά στο διάκοσµο αναγλύφων στην επαρχία 

της Παλαιάς Ηπείρου1523. Οι σταυροί και τα φύλλα καλάµου αποτελούν 

                                                 
1521 Για τα τείχη της πόλης βλ. εκτενέστερα στη σ.66κ.ε. 

1522 Sodini 1977, σ.428κ.ε.  

1523  Επίθηµα µε φύλλα καλάµου µε συνεχές περίγραµµα έφερε κίονας στο τρίλοβο παράθυρα 

της αψίδας της Βασιλικής της Παλαιόπολης, βλ. Ξυγγόπουλος, Παπαδηµητρίου 1936, σ.106, 

εικ.8. Ένα µικρό τµήµα επιθήµατος µε ανάλογο διάκοσµο από τη Βασιλική της Παλαιόπολης, 

βλ. Παπαδηµητρίου 1939, σ.96, εικ.8. 
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διακοσµητικό θέµα επιθηµάτων κυρίως των ιωνικών κιονοκράνων1524, όπως 

στην περίπτωση ενός ανάλογου µέλους στο Βυζαντινό Μουσείο Αθηνών1525 και 

ενός δεύτερου από τη Φθιώτιδα, που χρονολογήθηκαν αντίστοιχα στο γ΄ τέταρτο 

του 5ου και στο β΄ µισό του 6ου-7ο αιώνα1526. Συναντώνται επίσης και σε 

επίκρανα1527, όπως στην περίπτωση ενός άλλου µέλους από τη Λάρισα, που 

επίσης χρονολογήθηκε την ίδια περίπου εποχή, αφού θεωρήθηκε ότι η 

παραλλαγή των φύλλων καλάµου µε το συνεχές περίγραµµα είναι πιο εξελιγµένη 

από την διαδοχική παράθεση των µεµονωµένων φύλλων1528.  

 Στον ίδιο πύργο, όπου εντοπίσαµε το πεσσόκρανο που προαναφέρθηκε, 

καθώς και σε άλλους πύργους των τειχών στη Νικόπολη, έχουν εντειχιστεί και 

άλλα ανάλογα αρχιτεκτονικά µέλη µε παρόµοιο διάκοσµο (αριθ.66Α,67). 

Πρόκειται πιθανότατα για πεσσόκρανα, που αν και ο διάκοσµός τους είναι 

χαµηλότερης ποιότητας, εντούτοις είναι σηµανικά, γιατί αποτελούν ένα 

terminus post quem για τη χρονολόγηση των παλαιοχριστιανικών τειχών της 

Νικόπολης ή µιας τουλάχιστον επισκευής των. Με βάση τη σχηµατοποίηση του 

διακόσµου, αλλά και τη γενικότερη απόδοση του µοτίβου µε τα υδροχαρή 

φύλλα, η οποία γενικά χρονολογείται πιο όψιµα από τον 5ο αιώνα, 

χρονολογήσαµε τα πεσσόκρανα αυτά στα µέσα - β΄ µισό του 6ου αιώνα. Στη 

χρονολόγηση αυτή συνεπικουρούν και οι οµοιότητες του διακόσµου δύο 

ιωνικών κιονοκράνων µε συµφυές επίθηµα στο Εθνικό Μουσείο της 

Ραβέννας1529, (κοσµούνται στις πλάγιες πλευρές τους µε υδροχαρή φύλλα στη 

σειρά, παρόµοια µε αυτά του πεσσόκρανου αριθ.66 του καταλόγου µας), τα 

οποία έχουν χρονολογηθεί την ίδια εποχή.  

Στον κατάλογό µας συµπεριλάβαµε επίσης τρία λίθινα πεσσόκρανα. Από 

αυτά το (αριθ.70). ένα προέρχεται από τη βασιλική που βρέθηκε στη θέση της 

Παναγίας Λαµποβήθρας στη Φωτική. Ο διάκοσµός του µε αυλούς, σταυρό και 

αστράγαλο είναι αρκετά πρωτότυπος και για την ώρα δεν συναντάται σε άλλα 

ανάγλυφα της περιοχής. Ο διάκοσµος των αυλών απαντάται κυρίως σε 

                                                 
1524 Vemi 1987, σ.37κ.ε. 

1525 Vemi 1987, αριθ.1,πιν.1. 

1526 Συθιακάκη 2002, ΙΙ, αρ.35, σ.38κ.ε. 

1527 Πρβλ. επίσης τον αναλογο διάκοσµο αρχιτεκτονικών µελών από την Κόρινθο, Corinth 1957, 

αριθ.64, 65, 69, στη σ.111. 

1528 Συθιακάκη 2002, ΙΙ, αριθ.80, σ.88κ.ε., η οποία προτείνει µια όψιµη χρονολόγηση του 

ανάγλυφου µέλους στο β΄ µισό του 6ου αι. 

1529 Olivieri-Farioli 1969, αριθ. 65, 66, εικ.64α,β και 65α,β. 
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ανάγλυφα της πρωτεύουσας ή σε έργα κωνσταντινοπολίτικων εργαστηρίων1530. 

Όµως η απόδοσή τους είναι διαφορετική, αφού το ανάγλυφο είναι βαθύ, οι 

αυλοί φέρουν περίγραµµα και φύονται από κάλυκα µε µυνοειδή κορυφή, 

χαρακτηριστικά που δεν παρατηρούνται στο ανάγλυφο που εξετάζουµε. 

Στην κατηγορία των πεσσόκρανων περιλαµβάνουµε και ένα λίθινο µέλος 

(αριθ.71) από τη Στοά-∆ρόµο (από τα πολλά που έχουν βρεθεί εκεί), δυτικά της 

Βασιλικής Β, αντιπροσωπευτικό των πιο απλών λύσεων που έχουν εφαρµοστεί 

στα µνηµεία της περιοχής.  

 

Γ. ΟΙ ΚΙΟΝΕΣ 

 

 Πρόκειται για µια σηµαντική κατηγορία αρχιτεκτονικών µελών που 

εντοπίζονται σε αφθονία και µερικοί σε σχετικά καλή κατάσταση διατήρησης. 

Κατά κανόνα είναι αρράβδωτοι και µονολιθικοί. Παρουσιάζουν ένταση και 

ελαφρά µείωση και πολλοί από αυτούς φέρουν απόφυση (συνήθως µε διπλό 

καµπύλο κυµάτιο) και απλή ταινία ως απόθεση. Αρκετοί διατηρούν την αρχική 

τους στίλβωση. Οι διαστάσεις τους είναι ανάλογες της χρήσης τους. Κυριαρχούν 

οι κίονες από λευκό ή υπόλευκο µε γκριζωπές φλεβώσεις µάρµαρο και 

γκριζωπό γρανίτη. Χαρακτηριστικοί είναι οι κίονες της Βασιλικής Β1531 στη 

Νικόπολη, που το µ.σ.ύψος τους φτάνει τα 3,80µ., ενώ η διάµετρός τους είναι 

περίπου 0,70µ. Οι αρράβδωτοι κίονες υπερτερούν αριθµητικά. Υπάρχουν όµως 

και κίονες µε κάθετες1532 αλλά και µε ελικοειδείς ραβδώσεις1533. 

 Ένα µεγάλο µέρος των σωζόµενων κιόνων έχει επαναχρησιµοποιηθεί σε 

αρκετά βυζαντινά µνηµεία, µε χαρακτηριστικότερο παράδειγµα αυτό της 

Παρηγορήτισσας. Στο πολύπλοκο σύστηµα στήριξης του κεντρικού τρούλου 

                                                 
1530 Από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγµατα είναι µια σειρά ιωνικών κιονοκράνων µε συµφυές 

επίθηµα στην Κωνσταντινούπολη (Zolt 1994, πιν.5(11), 8(24)κ.α.). Επίσης ανάλογα µέλη έχουν 

βρεθεί στις Σάρδεις (Yegül 1974, 59,13, 37,37) και τη Νέα Αγχίαλο. Όµως η επεξεργασία του 

αναγλύφου τους είναι διαφορετική.  

1531 Επίσης στο ίδιο µνηµείο και στη Στοά-∆ρόµο βρέθηκε µονολιθικός κίονας το µ.σ. ύψος του 

οποίου είναι 3,45µ., ενδεικτικό του µεγάλου ύψους της Στοάς του µνηµείου, από όπου πιθανόν 

προέρχεται. 

1532 Ανάλογοι κίονες εντοπίζονται στη Βασιλική Β στη Νικόπολη, σε θέσεις που υπάρχει 

διαµόρφωση ¨τριβήλου¨, όπως στο νάρθηκα και στη δυτική στοά του Αιθρίου. 

1533 Κίονες µε ελικοειδείς ραβδώσεις απαντούν στη Στοά–∆ρόµο της Βασιλικής Β και πλαισιώνουν 

εισόδους, βλ. Παπαδοπούλου 2007, τοµ.Β, σ.401, σχ.4. 
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στην Παρηγορήτισσα έχουν επαναχρησιµοποιηθεί 59 κίονες, προερχόµενοι από 

µη εντοπισµένα σήµερα µνηµεία της περιοχής. Είναι αρράβδωτοι από λευκό 

µάρµαρο, µε γκριζωπές συνήθως φλεβώσεις, και σε διαφορετικές διαστάσεις. 

Αρκετοί σώζονται ολόκληροι, ωστόσο οι 38 από αυτούς έχουν τοποθετηθεί 

εγκάρσια στο πάχος των πλευρικών τοίχων του ναού και χρησιµεύουν ως 

κιλλίβαντες για τη στήριξη των κατακόρυφα τοποθετηµένων κιόνων της 

δεύτερης καθ’ ύψος σειράς που στηρίζουν τον τρούλο. 

Από γκριζωπό γρανίτη είναι οι κίονες που έχουν επαναχρησιµοποιηθεί 

στο βυζαντινό ναό της Αγίας Θεοδώρας1534 στην Άρτα, οι επίσης 

επαναχρησιµοποιηµένοι κίονες στη µεσοβυζαντινή βασιλική στη Γλυκή 

Θεσπρωτίας, στο ρεβάκ (στοά) του τζαµιού Ασλάν πασά στα Ιωάννινα, στο 

βυζαντινό ναό Παναγίας στη νησίδα Κορωνησία του Αµβρακικού, κ.ά.1535. Από 

ανάλογο υλικό είναι κατασκευασµένοι µερικοί από τους κίονες των Βασιλικών 

Α και ∆ στη Νικόπολη. Υπάρχουν όµως και λιγοστά ανάλογα µέλη από 

έγχρωµα µάρµαρα, όπως πορτοκαλόχρωµο κροκαλοπαγή ασβεστόλιθο1536, (οι 

κίονες του καθολικού της µονής Κάτω Παναγιάς1537) και πορφυρίτη λίθο1538. 

Χαρακτηριστική πάντως είναι η απουσία κιόνων από πράσινο θεσσαλικό 

µάρµαρο (antico verde) που γνώρισε την παλαιοχριστιανική περίοδο µεγάλη 

διάδοση. Τέλος από τοπικό ασβεστόλιθο είναι κατασκευασµένοι οι κίονες της 

Βασιλικής της ∆ωδώνης. 

Στον κορµό αρκετών κιόνων υπάρχουν βαθιές εγκοπές για την ένθεση 

θωρακίων ή άλλων αρχιτεκτονικών στοιχείων. Χαρακτηριστική είναι η βαθιά 

λάξευση σε σχήµα σταυρού που κοσµεί τον κορµό του κίονα που στήριζε τον 

άµβωνα της Βασιλικής Β (πιν.64β) και η οποία σύµφωνα µε τους πρώτους 

                                                 
1534 Είναι διαφορετικών µεταξύ τους διαστάσεων, κυρίως διαφορετικού πάχους και άρα 

προέρχονται από διαφορετικά µνηµεία. Οι κίονες δεν αντιστοιχούν στα θαυµάσια κιονόκρανα 

που φέρουν. 

1535 Στο ∆ρυµό Ακαρνανίας βρέθηκαν επίσης δύο κίονες από γκριζωπό γρανίτη που προφανώς 

προέρχονται από κάποια από τις βασιλικές που εντοπίστηκαν εκεί (φωτογραφία αρχείου 8ης 

ΕΒΑ). 

1536 Πρόκειται για τους σε δεύτερη χρήση κίονες του βυζαντινού καθολικού της µονής Κάτω 

Παναγιάς στην Άρτα. Παρεµφερές θεωρώ ότι είναι και το υλικό των πεσσίσκων του διαφράγµατος 

του πρεσβυτερίου της Βασιλικής Β. 

1537 Είναι τέσσερις και διαφορετικών µεταξύ τους διαστάσεων. 

1538 Τµήµατα ανάλογων κιόνων έχουν εντοπιστεί στη Βασιλική Β στη Νικόπολη και στο προαύλιο 

της Παρηγορήτισσας, άγνωστης ωστόσο προέλευσης. 
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ανασκαφείς χρησίµευε για την ένθεση µεταλλικού σταυρού1539. Ένα άλλο 

παράδειγµα προέρχεται από την Παρηγορήτισσα στην Άρτα, όπου ένας 

(πιν.64γ) από τους επαναχρησιµοποιηµένους κίονες φέρει επίσης λάξευση 

σταυρού1540. Σε άλλες περιπτώσεις οι σταυροί είναι ανάγλυφοι όπως σε κίονα 

της βόρειας κιονοστοιχίας του βυζαντινού ναού της Βλαχέρνας1541, αλλά και 

στον επίσης βυζαντινό ναό Παναγίας στο Λάµποβο1542 στη νότιο Αλβανία. 

Τέλος στους κορµούς ορισµένων κιόνων υπάρχουν, εγχάρακτα σχέδια, καθώς 

και επιγραφές1543 που έχουν απολαξευθεί1544, ενώ δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις 

όπου στην κάτω επιφάνεια έδρασης βρίσκουµε τεκτονικά σήµατα1545.  

Για τη χρονολόγηση των κιόνων δεν υπάρχουν στοιχεία. Πιθανότατα 

πολλοί από αυτούς προέρχονται από παλαιότερα ρωµαϊκά κτίρια. Πρόκειται για 

µια γενικευµένη συνήθεια, αφού ακόµη και σε µνηµεία που έγιναν µε 

αυτοκρατορική χορηγία όπως ο ναός της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη, 

έχει επαναχρησιµοποιηθεί παλαιότερο υλικό1546. 

 Τέλος χαρακτηριστικό είναι ότι πολλοί από τους κίονες στις Βασιλικές Β 

και ∆ στη Νικόπολη έχουν πριονιστεί κατά τον άξονά τους, εξ αιτίας της 

µεταγενέστερης προσπάθειας να επαναχρησιµοποιηθεί το υλικό τους.  

 

 

 

                                                 
1539 Ορλάνδος ΠΑΕ 1937, σ.81 και ο ίδιος 1954, σ.277, εικ.225. 

1540 Προσωπικές παρατηρήσεις. Η λάξευση αυτή είναι δύσκολα ορατή, αφού ο κίονας βρίσκεται 

στη δεύτερη καθ’ύψος σειρά των κιόνων που στηρίζουν τον τρούλο του µνηµείου και στην πίσω 

πλευρά του. Χαρακτηριστικές είναι οι οπές περιµετρικά της σταυροειδούς λάξευσης που πιθανών 

χρησίµευαν στη συγκράτηση µεταλλικού σταυρού. 
1541 Προσωπικές παρατηρήσεις. 

1542Προσωπικές παρατηρήσεις. Στο ναό έχουν επαναχρησιµοποιηθεί αρκετά σπόλια, η 

προέλευση των οποίων, από όσο γνωρίζουµε, παραµένει άγνωστη. 

1543 Πρβλ. τον κίονα µε την επιγραφή που βρέθηκε στη Νέα Αγχίαλο, ΠΑΕ 1961, πιν.30γ. 

1544 Στο πάνω µέρος του κορµού του κίονα ΑΛ/574 υπήρχε επιγραφή. Με δυσκολία διακρίνεται 

κείµενο δέκα τουλάχιστον στίχων, σε ελληνική µεγαλογράµµατη γραφή που έχει αποξεστεί 

πιθανότατα όταν ο κίονας επαναχρησιµοποιήθηκε στη Στοά–∆ρόµο της Βασιλικής Β. Με 

δυσκολία διαβάζεται η λέξη ΕΞΗΚΟΝΤΑ. 

1545 Ως παράδειγµα αναφέρουµε τους κίονες ΑΛ/595 β και ΑΛ/822 που βρίσκονται στη Στοά–

∆ρόµο. Σε έναν από τους καλύτερα σωζόµενους κίονες από τη Βασιλική στην Αγία Σοφία Μύτικα, 

ύψους 2,40µ., διακρίνεται το γράµµα ∆. 

1546 Γενικότερα για την επαναχρησιµοποίηση παλαιότερων γλυπτών βλ. Μπούρας, Μπούρα 2002, 

σ.583, σηµ.28. 
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∆. ΒΑΣΕΙΣ ΚΙΟΝΩΝ 

 

 Οι κίονες των παλαιοχριστιανικών βασιλικών εδράζονταν στην 

πλειοψηφία τους σε ιωνίζουσες βάσεις µε ή χωρίς συµφυή πλίνθο1547. 

Πρόκειται για έναν κοινό τύπο κατά την ύστερη αρχαιότητα, που διατηρεί τα 

βασικά χαρακτηριστικά του ιωνικού τύπου1548, ωστόσο παρουσιάζει ποικιλία 

στην απόδοση των επιµέρους λεπτοµερειών1549. Η πλειονότητα των βάσεων που 

έχουµε εντοπίσει σε µνηµεία της περιοχής που εξετάζουµε είναι του τύπου 

αυτού. Οι διαστάσεις τους είναι ανάλογες των κιόνων που εδράζονταν σε αυτές. 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελούν οι βάσεις που διατηρούνται in situ στο 

νότιο στυλοβάτη του κυρίως ναού της Βασιλικής Β στη Νικόπολη, σε µερικές 

από τις οποίες η διάµετρος φτάνει τα 0,70µ. Στην πάνω επιφάνεια αρκετών 

βάσεων που εντοπίσαµε υπάρχουν τεκτονικά σήµατα1550, όπως στην περίπτωση 

της βάσης µε αριθµό καταγραφής ΑΛ/538 που βρίσκεται in situ στη βόρεια 

πλευρά του περιστυλίου των νοτιοδυτικών προσκτισµάτων της Βασιλικής Β1551 

στη Νικόπολη. Οι βάσεις στον κατάλογο που ακολουθεί συγκροτούν 4 κύριους 

τύπους, µε αρκετές παραλλαγές. 

Τύπος Α 

Ο τύπος αυτός συναντάται στα περισσότερα παραδείγµατα και 

παρουσιάζει πολλές οµοιότητες µε τις αττικές ιωνικές βάσεις, όπου µεταξύ δύο 

σπειρών διαµορφώνεται σκοτία. Συνήθως η κάτω σπείρα έχει τη µορφή 

τετάρτου κύκλου και η δεύτερη είναι ηµικυκλικής διατοµής ή ηµιελλειψοειδής, 

µικρότερης διαµέτρου και εισέχει συνήθως σε σχέση µε την κάτω. Υπάρχουν 

πολλές, µικρές παραλλαγές ως προς τη λάξευση της σκοτίας ή των σπειρών. Ο 

τύπος αυτός δεν έχει συµφυή πλίνθο. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα 

                                                 
1547 Γενικά βλ. Kramer 1970, σ.271κ.ε., Sodini 1980, σ.82, όπου σχετικά παραδείγµατα και 

βιβλιογραφία. 

1548 Για το λόγο αυτό είναι δύσκολο να διακριθούν από τις ρωµαϊκές ιωνικού τύπου βάσεις που 

έχουν επαναχρησιµοποιηθεί σε κτίρια της ύστερης αρχαιότητας, όπως π.χ. ενδεικτικά συµβαίνει 

µε τις βάσεις, που βρίσκονται στο νότιο τµήµα της Στοάς–∆ρόµου, δυτικά της Βασιλικής Β στη 

Νικόπολη. 

1549 Ορλάνδος 1954, σ.268κ.ε. 

1550 Για τα τεκτονικά σήµατα βλ. στη σηµ.1482 και Παπαδοπούλου, Κωνσταντάκη 2007, σ.639, 

σηµ.14, όπου και άλλη σχετική βιβλιογραφία. 

1551 Φέρει εγχάρακτα τα γράµµατα ΑΝ. Τεκτονικά σήµατα φέρει και µια ανάλογη βάση από τον 

τη βασιλική στον Κέφαλο, βλ. Μπάρλα 1965, σ.82. 



 

 

277 

αποτελούν οι βάσεις από τη Βασιλική Β στη Νικόπολη, ΑΛ/1879, που 

βρέθηκαν στα νοτιοδυτικά προσκτίσµατα και οι ΑΛ/572 και ΑΛ/829 στη Στοά-

∆ρόµο στο ίδιο µνηµείο. Οι βάσεις όµως αυτές δεν αποκλείεται να είναι σε 

δεύτερη χρήση στο µνηµείο. 

Παραλλαγή του τύπου αυτού αποτελούν:  

Α1: οι βάσεις αυτές που διατηρούν όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά, 

φέρουν όµως πλίνθο, συνήθως τετράγωνη1552, όπως η βάση µε αριθ. ευρετ. 116 

και 4421553 από τη Βασιλική ∆ στη Νικόπολη1554. Επίσης τετράγωνη πλίνθο έχει 

και η βάση ΑΛ/573 που βρίσκεται in situ στη Στοά-∆ρόµο και οι βάσεις 

ΑΛ/1204 και 1205 από τα νοτιοδυτικά προσκτίσµατα της Βασιλικής Β. Βάση 

ιωνικού τύπου µε συµφυή τετράγωνη πλίνθο ΑΛ/3964 έχουµε εντοπίσει 

και στην κιονοστοιχία του νότιου κλίτους της ίδιας Βασιλικής, (διαµέτρου 

0,52µ.), η οποία στην επάνω επιφάνειά της φέρει εγχάρακτο τεκτονικό σήµα. 

Παρόµοιου τύπου είναι και οι βάσεις των κιονοστοιχιών της βασιλικής 

Αγίας Σοφίας στο Μύτικα Αιτωλοακαρνανίας, αλλά και οι σε δεύτερη χρήση 

βάσεις στη µεσοβυζαντινή βασιλική στη Γλυκή1555 Θεσπρωτίας. Πολλές βάσεις 

αυτού του τύπου, διαφόρων διαστάσεων, έχουµε κατά καιρούς περισυλλέξει 

από τον αρχαιολογικό χώρο της Νικόπολης. Είναι άγνωστο αν προέρχονται από 

ρωµαϊκά ή της ύστερης αρχαιότητας κτίρια1556. Πλίνθο, σήµερα περιµετρικά 

αποθραυσµένη, διατηρεί και η βάση µε αρ. κατ. ΑΛ/1013 που βρέθηκε in situ 

στο νότιο στυλοβάτη του περιστυλίου των νοτιοδυτικών προσκτισµάτων της 

Βασιλικής Β1557. Ενδιαφέρον παρουσιάζει µια σειρά βάσεων που έχει 

επαναχρησιµοποιηθεί στη δεύτερη σειρά κιόνων που φέρει η Παρηγορήτισσα, 

                                                 
1552 Σε πολλές περιπτώσεις η πλίνθος έχει απολαξευθεί και παίρνει µορφή κυλινδρική. Πιθανόν η 

απολάξευση έγινε κατά τη δεύτερη χρήση της βάσης.   

1553 Έχει διαστάσεις 0,51Χ0,51µ. (πλίνθος) και σωζ. ύψος 0,13µ. και αποτελείται από 9 

συγκολούµενα κοµµάτια. 

1554 Γενικότερα για τις βάσεις της Βασιλικής ∆, βλ. Ορλάνδος 1959α, σ.94, εικ.3 και 5. Ο ίδιος, 

ΠΑΕ 1961, σ.103 

1555 Είναι άγνωστο αν οι βάσεις, αλλά και οι από γκριζωπό γρανίτη µονολιθικοί κίονες του 

µνηµείου, προέρχονται από την προγενέστερη βασιλική, λιγοστά λείψανα της οποίας ανέσκαψε ο 

∆.Πάλλας και τα απέδωσε στο ναό του Αγίου ∆ονάτου (άποψη που δεν τεκµηριώνεται επαρκώς) ή 

από ένα άλλο άγνωστο σήµερα σηµαντικό µνηµείο, όπως δείχνει το σε β΄ χρήση ενσωµατωµένο 

υλικό. 

1556 Στον ίδιο τύπο πιθανόν ανήκει και η βάση που βρέθηκε στο Σιστρούνι Ιωαννίνων, όπου έχουν 

εντοπιστεί λείψανα πιθανότατα βασιλικής. Η βάση µας είναι γνωστή από φωτογραφίες του 

αρχείου της 8ης ΕΒΑ. 

1557 Η βάση έχει ύψος 0,22µ., διάµετρο 0,52µ. και σώζει τον µολύβδινο γόµφο.   
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στο ύψος του υπερώου. Οι περισσότερες έφεραν τετράγωνες πλίνθους, πολλές 

από τις οποίες έχουν απολαξευθεί κατά τη δεύτερη χρήση τους και σήµερα 

έχουν µορφή κυλινδρική. Είναι άγνωστο από ποιο µνηµείο προέρχονται.  

Υπάρχουν επίσης περιπτώσεις που οι βάσεις ίδιου τύπου που φέρουν 

χαµηλή κυλινδρική πλίνθο, όπως οι ΑΛ/538 και ΑΛ/1881 στο περιστύλιο 

των νοτιοδυτικών προσκτισµάτων της Βασιλικής Β1558. Χαρακτηριστική είναι η 

περίπτωση µιας παρόµοιας βάσης, της µε αρ. κατ. ΑΛ/1882, στο νότιο τµήµα 

της ίδιας βασιλικής, που παραµένει άσκαφο, η οποία έχει απολαξευθεί 

εσωτερικά και χρησιµοποιήθηκε ως λεκανίδα. 

 Α2: οι βάσεις µε ανάλογα ιωνικού τύπου χαρακτηριστικά και 

συµφυές ψηλό βάθρο1559, όπως οι µε αριθ. ευρετ. ΑΛ/1108, ΑΛ/1121 και 

ΑΛ/1156 από το περιστύλιο των νοτιοδυτικών προσκτισµάτων της Βασιλικής Β.  

Βάση µε ψηλό βάθρο διακοσµηµένο µε έξεργες ταινίες στο πάνω και κάτω 

µέρος βρέθηκε στο ∆ρυµό Αιτωλοακαρνανίας και προέρχεται από κάποια από 

τις βασιλικές που βρέθηκαν εκεί1560. 

 Α3: Μια άλλη παραλλαγή του ιδίου τύπου αποτελεί η βάση ΑΛ/1864 

από τη Βασιλική Β, που φέρει µεγάλο συµφυές κυλινδικό βάθρο.  

Τύπος Β 

 Αποτελείται από κυλινδρική, µικρή σε πάχος, συµφυή πλίνθο στην 

οποία εδράζονται τέσσερις επάλληλες εξαγωνικές πλίνθοι, σε βαθµιδωτή 

διάταξη και κυλινδρικό στοιχείο µικρότερης διαµέτρου1561. Αντιπροσωπεύεται ο 

τύπος αυτός από τις δύο βάσεις που έχουν επαναχρησιµοποιηθεί ως 

κιονόκρανα στο καθολικό της βυζαντινής µονής Κάτω Παναγιάς στην Άρτα1562 

και οι οποίες είναι άγνωστο από πιο µνηµείο προέρχονται. Ανάλογες βάσεις 

έχουν βρεθεί στην ανασκαφή του ναού Αγίου Πολύευκτου στην 

Κωνσταντινούπολη1563 και στον Άγιο Βιτάλιο της Ραβέννας1564(πιν.VIIδ). 

Τύπος Γ 

                                                 
1558 Μια ανάλογη βάση έχουµε εντοπίσει στο ναό της Αγίας Αικατερίνης στον οικισµό Καµπή της 

Άρτας, η προέλευση της οποίας παραµένει άγνωστη.  

1559 Ορλάνδος 1954, σ.266κ.ε. 

1560 Από φωτογραφίες του αρχείου της 8ης ΕΒΑ, του έτους 1976. 

1561 Ορλάνδος 1954, Β, σ.272κ.ε., εικ.2196, όπου και άλλα ανάλογα παραδείγµατα. 

1562 ∆ιατηρούν χρώµατα, παρά την κακή κατάστασή τους λόγω καπνιάς.  

1563 Harrison 1986, σ.137, εικ.162. 

1564 Farioli 1969, εικ.1. 
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 Αποτελείται από τετράγωνη πλίνθο, λοξή ταινία και κυλινδρικό 

στοιχείο µικρότερης διαµέτρου1565. Πρόκειται για τα ανάγλυφα µέλη που 

έχουν επαναχρησιµοποιηθεί ως κιονόκρανα στο καθολικό της βυζαντινής µονής 

Κάτω Παναγιάς στην Άρτα. Παρόµοιου τύπου είναι και οι βάσεις που βρέθηκαν 

στην Παντάνασσα. Η επεξεργασία τους είναι το ίδιο αδρή. Βάσεις του τύπου 

αυτού έχουν βρεθεί στην Κόρινθο1566. Υπάρχουν επίσης στο τρίβηλο άνοιγµα 

του ναού Αγίου ∆ηµητρίου στη Θεσσαλονίκη.  

 Φαίνεται ότι πρόκειται για έναν κοινό τύπο κατά την παλαιοχριστιανική 

περίοδο. Στο ναυάγιο του Marzamemi βρέθηκαν αρκετές του ίδιου τύπου1567. 

Παρόµοιες είναι και οι µικρότερων διαστάσεων βάσεις που εντοπίσαµε στο 

δυτικό περιστύλιο των νοτιοδυτικών προσκτισµάτων, όπου βρίσκονται in situ. 

Είναι αµελούς επεξεργασίας, πιθανόν ηµίεργες.  

 Το καλύτερο πάντως παράδειγµα βάσης του τύπου αυτού προέρχεται 

επίσης από την Παντάνασσα (πιν.59β), που βρέθηκε στη νότια στοά του 

ερειπωµένου καθολικού1568. Το κυλινδικό στοιχείο της κοσµείται µε οκτώ 

ανάγλυφους ρόδακες, µε οκτώ πέταλα ο καθένας, ενώ µεταξύ σπείρας και 

κυλινδικού στοιχείου υπάρχει λεπτός έξεργος δακτύλιος1569.Τέλος αξίζει να 

αναφερθεί ότι µια βάση του τύπου Γ που βρέθηκε κατά την ανασκαφή του 

µεσοβυζαντινού ναού της Αγίας Φωτεινής στο Βαλσαµάρι Φωτικής. Ο ίδιος 

τύπος πάντως εντοπίζεται και µεταξύ των γλυπτών του ναυαγίου του 

Marzamemi στη Σικελία, που χρονολογήθηκαν στην Ιουστινιάνεια περίοδο1570. 

Τύπος ∆ 

 Αποτελείται από µια σκοτία και συµφυή πλίθο. Είναι αδρά λαξευµένη 

και θα µπορούσε να θεωρηθεί ως παραλλαγή ή εκφυλισµένος τύπος της βάσης 

ιωνικού τύπου. Εντοπίστηκε στο Χώρο Β των νοτιοδυτικών προσκτισµάτων της 

Βασιλικής Β. Θεωρούµε ότι πρόκειται για βάση όψιµων χρόνων. Παρόµοιες, 

επίσης λίθινες, έχουν βρεθεί εξωτερικά του νάρθηκα της Αγίας Θεοδώρας στην 

Άρτα, πιθανότατα σε δεύτερη χρήση και στήριζαν το προστώο που προστέθηκε 

                                                 
1565 Ορλάνδος 1954, Β, σ.268, εικ.218. 

1566 Scranton 1957, σ.108, πιν.24(47). 

1567 Kapitän 1980, σ.78κ.ε., εικ.4,5. 

1568 Βοκοτόπουλος 1977α, τευχ.2, σ.158, εικ.12. 

1569 Η βάση, όπως και άλλο αρχιτεκτονικό υλικό αποτελεί σπόλια στο βυζαντινό ναό. Η 

χρονολόγησή της είναι δύσκολη. Αξίζει ωστόσο να σηµειωθεί η οµοιότητα των ροδάκων που τη 

διακοσµούν µε τους ρόδακες που φέρει το επίθηµα αµφικιονίσκου από τη Βασιλική Β (αριθ.110, 

113 του καταλόγου µας). 

1570 Kapitän 1980, σ.78 κ.ε. εικ.4, 5. 
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στη δυτικά πλευρά του µνηµείου1571. Ανάλογου τύπου, µε κυβόσχηµη όµως 

πλίνθο, είναι µια βάση που εντοπίστηκε το 1966 στην Ελεούσα Μύτικα 

Αιτωλοακαρνανίας1572. 

 Παραλλαγή του τύπου αυτού µπορεί να θεωρηθεί ο τύπος των βάσεων 

της Βασιλικής στη ∆ωδώνη, που είναι κατασκευασµένες από τοπικό 

ασβεστόλιθο. Αποτελούνται από µεγάλη τετράγωνη πλίνθο, που φέρει συµφυές 

κυλινδρικό στοιχείο, ίσης διαµέτρου µε τους σφονδύλους των κιόνων του ναού.  

 

Ε. ΘΩΡΑΚΙΑ 

 

 Τα θωράκια που παρουσιάζουµε στον κατάλογο που ακολουθεί 

προέρχονται κυρίως από τις Βασιλικές Α, Β και ∆ στη Νικόπολη, τη Βασιλική 

της Παλαιόπολης στην Κέρκυρα, τη Βασιλική που ανασκάφθηκε στη νησίδα 

Κέφαλος στον Αµβρακικό κόλπο και τις Βασιλικές της ∆ωδώνης και του Μύτικα 

Αιτωλοακαρνανίας. Από αυτά λιγοστά σώζονται ολόκληρα1573. Θραύσµατα 

θωρακίων εντοπίσαµε επίσης στο βυζαντινό ναό Παναγίας Λαµποβήθρας στη 

Φωτική, στο βυζαντινό ναό του Αγίου ∆ηµητρίου Κατσούρη στους Πλησιούς 

Άρτας1574, στην αρχαιολογική συλλογή της Παρηγορήτισσας1575 κ.ά. 

Με βάση το υλικό της κατασκευής τους τα θωράκια1576 διακρίνονται σε δύο 

µεγάλες κατηγορίες: τα µαρµάρινα και αυτά από ασβεστόλιθο. Από αυτά τα 

                                                 
1571 Πρόκειται για στοιχεία που προέκυψαν κατά τις τελευταίες εργασίες που έγιναν στο µνηµείο 

υπό την επίβλεψή µου και τα οποία δεν έχουν ακόµη δηµοσιευθεί. 

1572 Φωτογραφικό αρχείο 8ης ΕΒΑ. Για το µνηµείο βλ. Παλιούρας 1985, σ.300-301. 

1573 Από τα λιγοστά θωράκια που σώζονται ολόκληρα είναι ένα µαρµάρινο που χρησιµεύει 

σήµερα ως αγία τράπεζα στο ναό της Αγίας Κυριακής στο Αγγελόκαστρο της Κέρκυρας και 

πιθανολογείται ότι προέρχεται από τη Βασιλική της Παλαιόπολης, βλ. Α∆ 23(1968), Β2, Χρονικά, 

σ.315κ.ε. (Καλλιγάς). Κοσµείται µε επάλληλα κυµάτια και µεγάλο ρόµβο στο κέντρο του οποίου 

υπάρχει µικρός ανάγλυφος σταυρός. Το θωράκιο φέρει στο πάχος της µιας πλευράς διάκοσµο µε 

λέσβιο κυµάτιο από την προγενέστερη χρήση του (πιν.41γ,δ). 

1574 Πιθανότατα προέρχονται από τη βασιλική που προϋπήρχε στην ίδια θέση, λείψανα της 

οποίας εντοπίστηκαν σε πρόσφατη ανασκαφική έρευνα. Σώζεται µέρος του πλαισίου ενός 

θωρακίου και ανάλογο τµήµα ενός δεύτερου, στη µία όψη του οποίου έχει επαναλαξευθεί 

θωράκιο µεσοβυζαντινών χρόνων. 

1575 Πρόκειται για το ανάγλυφο µε αριθ. ευρ.490 α+β, το οποίο είναι άγνωστο από που 

προέρχεται και διατηρεί µέρος του εξωτερικού πλαισίου µε πολλαπλά κυµάτια.  

1576 Γενικότερα για τα θωράκια βλ. Ορλάνδος 1954, σ.512 κ.ε. Επίσης βλ. Sodini 1984β, 

σ.278κ.ε. 
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µαρµάρινα διακρίνονται επίσης σε αµφίγλυφα, διάτρητα, απλά ή µε 

διάκοσµο στη µια πλευρά τους και σε «δίδυµα». 

 

ΜΑΡΜΑΡΙΝΑ ΘΩΡΑΚΙΑ 

Γενικότερα για όλους τους τύπους των µαρµάρινων θωρακίων 

παρατηρούµε ότι τα περισσότερα είναι καλής ποιότητας. Τα θωράκια συχνά 

επέστεφε µαρµάρινη αµφικυµατιοφόρος πλάκα ή στέψη1577. Τµήµατα 

ανάλογων γλυπτών µε απλό ή αµφίγλυφο διάκοσµο βρίσκονται σε αφθονία στα 

πλάγια κλίτη της Βασιλικής Β στη Νικόπολη (πιν.66α,β). Αρκετά από αυτά 

φέρουν διάκοσµο µε ωραίο λέσβιο κυµάτιο ή επάλληλα κυµάτια. Φέρουν 

επίσης στον κατά µήκος άξονα της κάτω πλευράς τους ορθογώνια εγκοπή για 

την ένθεση του θωρακίου1578. ∆εν αποκλείεται κάποια, µε απλούστερο 

διάκοσµο, που έχουν βρεθεί στο ίδιο µνηµείο να αποτελούσαν τις βάσεις των 

θωρακίων. 

Στα θωράκια δεν έχουν βρεθεί επιγραφές. Ωστόσο σε µερικά θραύσµατα 

από τη Βασιλική Β΄1579 στη Νικόπολη υπάρχουν εγχάρακτα τα γράµµατα «ΙΩ» 

και «CA», που πιθανότατα πρόκειται για τεκτονικά σήµατα1580. ∆εν αποκλείεται 

ωστόσο να πρόκειται για το όνοµα του χορηγού, αν και είναι δύσκολο να 

τεκµηριωθεί. Έτσι στην περίπτωση του «ΙΩ» παλαιότερα είχαµε θεωρήσει πιθανό 

ότι πρόκειται για συντοµογραφία του ονόµατος Ιωάννης και το συσχετίσαµε µε 

τον επίσκοπο Ιωάννη, διάδοχο του Αλκίσωνος, η δράση του οποίου εντοπίζεται 

µετά το 5171581. 

 

ΜΑΡΜΑΡΙΝΑ ΑΜΦΙΓΛΥΦΑ ΘΩΡΑΚΙΑ 

 Τρεις βασικοί τύποι εντοπίζονται στα αµφίγλυφα θωράκια.  

Τύπος Α. Στον πρώτο και σηµαντικότερο ανήκουν αυτά στη µία πλευρά των 

οποίων υπάρχει το γνωστό και ευρύτατα διαδεδοµένο θέµα των οµόκεντρων ή 

                                                 
1577 Για τις στέψεις βλ. Ορλάνδος 1954, σ.515, εικ.480. 

1578 Ανάλογα παραδείγµατα θωρακίων από την Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη, βλ. 

Guidobaldi, Barsanti 2004, σ.477κ.ε., όπου και παραδείγµατα από άλλες περιοχές. 

1579 Παπαδοπούλου, Κωνσταντάκη 2007, σ.646κ.ε. 

1580 Γενικά για τα τεκτονικά σήµατα βλ. Guidobaldi, Barsanti 2004, σ.654κ.ε. 

1581 Για τον επίσκοπο Νικοπόλεως Ιωάννη γνωρίζουµε ότι ήταν γνωστός για τις φιλοπαπικές του 

διαθέσεις, καθώς είχε αναπτύξει έντονες επαφές µε τον πάπα Ορµίσδα και ταυτόχρονα είχε έλθει 

σε έντονη αντιπαράθεση µε τον αρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης ∆ωρόθεο, βλ. Φουρίκης 1928, 

σ.154. 
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οµόθετων ρόµβων1582, εγγεγραµµένων εντός ορθογωνίου πλαισίου. 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί το θωράκιο µε αριθ.80 από τη Βασιλική 

Β στη Νικόπολη1583, το οποίο στην άλλη πλευρά κοσµείται µε 

σχηµατοποιηµένο Χριστόγραµµα1584 στο κέντρο, που εγγράφεται σε 

οµόκεντρους κύκλους και πλαισιώνεται δεξιά και αριστερά από σταυρούς τους 

οποίους συνδέουν κυµατοειδείς ταινίες1585.  

Θωράκια του τύπου αυτού εντοπίζονται στον κυρίως ναό, στον χώρο του 

ιερού βήµατος της Βασιλικής Β΄1586. Είναι κατασκευασµένα από χονδρόκοκκο 

µάρµαρο και παλαιότερα είχαµε διατυπώσει την άποψη ότι προέρχονται από το 

τέµπλο του ναού και τα είχαµε χρονολογήσει στα µέσα του 5ου αιώνα1587. 

Τα θωράκια του τύπου αυτού χρονολογήθηκαν αρχικά από τον ∆.Πάλλα στα 

µέσα του 5ου αιώνα1588, χρονολογία την οποία αποδέχθηκαν και 

µεταγενέστεροι ερευνητές. Τελευταία όµως το χρονολογικό πλαίσιο των 

θωρακίων του τύπου αυτού έχει διευρυνθεί και φτάνει έως και τη 

µεσοβυζαντινή εποχή1589. Με βάση τη σχηµατοποίηση του Χριστογράµµατος 

και την τυποποιηµένη εργασία τους πιστεύουµε ότι θα πρέπει να 

                                                 
1582 Ανάλογο διάκοσµο, µε αρκετές ωστόσο διαφοροποιήσεις µεταξύ τους, κοσµούν θωράκια που 

έχουν βρεθεί στη Βασιλική Α των Φιλίππων, βλ. Κουκούλη-Χρυσανθάκη, Μπακιρτζής 20033, 

σ.84, εικ.70, στη Βασιλική Α Νέας Αγχιάλου βλ. Σωτηρίου 1929, σ.76-77, σηµ.1-2, όπου και 

ανάλογα παραδείγµατα, βλ. ΠΑΕ 1972, πιν.295α, στη Βασιλική Γ Αµφιπόλεως, βλ. ΠΑΕ 1971, 

πιν.62β. Τα καλύτερα παραδείγµατα του τύπου αποτελούν τα θωράκια από στην Αγία Σοφία 

Κωνσταντινούπολης, βλ. Guidobaldi, Barsanti 2004, σ.442κ.ε., όπου γενικότερα για τον τύπο 

αυτό. Θωράκια του ιδίου τύπου από το ναό της Καταπολιανής στην Πάρο βλ. Μητσάνη 2006, 

εικ.19-20. 

1583 Για τα θωράκια αυτού του τύπου της Βασιλικής Β βλ. Παπαδοπούλου, Κωνσταντάκη 2007, τ. 

Α, σ.646κ.ε. 

1584 Για το Χριστόγραµµα που πλαισιώνεται από σταυρούς βλ. Olivieri-Farioli 1969, σ.71-72, 75, 

αριθ.131-132, 142, εικ.124, 125, 134 και Στίκας 1966, σ.42. 

1585 Πρβ. τα θωράκια της Βασιλικής Α Αµφιπόλεως, βλ. Στίκας 1966, σ.42, εικ.3. Ανάλογο τύπο 

διακόσµου, εµπλουτισµένο ωστόσο µε κάποια άλλα στοιχεία, συναντούµε σε θωράκιο που ανήκει 

στη Συλλογή Θησείου και βρίσκεται σήµερα στο Βυζαντινό Μουσείο Αθηνών, βλ. Σκλάβου-

Μαυροειδή 1999, σ.76, αριθ.103. Πρόκειται, πιθανώς, για απλοποιηµένο τύπο διακόσµησης µε 

στεφανοσταύριο, βλ. Σκλάβου-Μαυροειδή, 1999, σ.39, αριθ.30, όπου και σχετική βιβλιογραφία.  

1586 Φωτογραφία ενδεικτική της θέσης εύρεσής τους δίνουν οι Ορλάνδος, Σωτηρίου 1937, σ.78, 

εικ.1. 

1587 Παπαδοπούλου, Κωνσταντάκη 2007, τ.Α, σ.646κ.ε. 

1588 Πάλλας 1950, σ.233-249. 

1589 Μέντζος 2001, σ.318, σηµ.11. 



 

 

283 

χρονολογηθούν στο ά µισό του 6ου αιώνα και πιθανότατα προέρχονται από 

κάποια επισκευή που έγινε στο γλυπτό διάκοσµο της Βασιλικής. 

Στον ίδιο τύπο µε επάλληλους ρόµβους συγκαταλέγεται και το τµήµα 

του θωρακίου (πιν.66ε), που εκτείθεται σήµερα στο Μουσείο Νικόπολης1590. Οι 

Φ.Κεφαλλωνίτου, Κ.Γερολύµου το περιλαµβάνουν µαζί µε άλλα γλυπτά από τη 

Βασιλική Α. Από όσο όµως γνωρίζω δεν προέρχεται από την ίδια βασιλική. 

Άλλωστε η επεξεργασία του, συγκρινόµενη µε τα υπόλοιπα θωράκια του 

µνηµείου, είναι πολύ διαφορετική, η ποιότητα της εργασίας του εξαιρετική, 

όπως και η ποιότητα του µαρµάρου. Κατασκευασµένο από λευκό µάρµαρο το 

θωράκιο αυτό φέρει βαθιά λαξευµένα κυµάτια µεταξύ των ρόµβων, που 

απολήγουν στα πλάγια σε τρίφυλλα και σε καρδιόσχηµα κοσµήµατα στον 

κατακόρυφο άξονα. Στον κεντρικό ρόµβο εγγράφεται ωραίο ανθεµωτό κόσµηµα, 

που απαντά πανοµοιότυπο σε έργα κωνσταντινοπολίτικων εργαστηρίων1591. 

Ανάλογο ανθεµωτό κόσµηµα συναντάται σε θωράκια µε ρόµβους στους ναούς 

της Αγίας Σοφίας (πιν.ΙΧα-γ) και Αγίων Σεργίου και Βάκχου στην 

Κωνσταντινούπολη. Παρόµοιο κόσµηµα εντοπίζουµε και σε τµήµα θωρακίου, 

(αν και διακρίνεται ελάχιστα), που είναι εντοιχισµένο σήµερα στο ναό της 

Φανερωµένης στη Μαργαρώνα Πρέβεζας1592(πιν.29α).  

Επανερχόµενοι στο θέµα των ρόµβων που κοσµούν το θωράκιο, θα 

πρέπει να επισηµάνουµε ότι είναι κοινό και ευρύτατα διαδεδοµένο και απαντά 

σε ανάλογα ανάγλυφα µέλη από τον ελλαδικό χώρο, την Κωνσταντινούπολη, τη 

Ραβέννα κ.ά., τα περισσότερα από τα οποία χρονολογούνται γενικά στον 6ο 

αιώνα. Πολλά είναι τα παραδείγµατα αναγλύφων µε το θέµα των οµόθετων 

ρόµβων (σε πολλά συναντώνται µικροδιαφορές στο διάκοσµο των γωνιακών 

τριγωνικών διαχώρων και στο εσωτερικό των κεντρικών ρόµβων), που απαντά 

επίσης σε άµβωνες (στηθαία)1593, βάσεις κιόνων (όψεις υψηλών κυβόσχηµων 

πλίνθων) κ.ά. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελούν επίσης τα θωράκια µε 

τους επάλληλους ρόµβους στην Αγία Σοφία Κωνσταντινούπολης1594, σε πολλά 

από τα οποία στις ακµές των ρόµβων αντί για τρίφυλλα φέρουν µικρά 

καρδιόσχηµα στοιχεία (πιν.ΙΧα-γ). Με οµόθετους ρόµβους κοσµούνται αρκετά 

                                                 
1590 Κεφαλλωνίτου, Γερολύµου 2008, σ.59.  

1591Guidobaldi, Barsanti 2004, στις σ.272 και 353. 

1592 Α∆ 34(1979) Χρονικά, σ.246. 

1593 Όπως ο άµβωνας στο ναό του Αγίου Απολλιναρίου του Νέου στη Ραβέννα, βλ. Ορλάνδος 

1954, εικ.524. 

1594 Guidobaldi, Barsanti 2004, σ.409, πιν.GO.O1, GO.O6, εικ.228. 
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θωράκια στον ναό του Αγίου ∆ηµητρίου στη Θεσσαλονίκη1595. Ένα άλλο µε το 

ίδιο θέµα εκτίθεται σήµερα στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισµού στην ίδια 

πόλη.  

 To Χριστόγραµµα, που κοσµεί την άλλη όψη των θωρακίων που 

εξετάζουµε, περικλείεται από ταινιωτό ή ταινιωτούς κύκλους και φέρει στο κάτω 

µέρος κυµατοειδείς ταινίες, που καταλήγουν σε κισσόφυλλα στα οποία 

εδράζονται µεγάλοι λατινικού τύπου σταυροί. Σε άλλες περιπτώσεις τα 

κισσόφυλλα παραλείπονται και οι ταινίες απολήγουν σε σφαιρίδια. Πρόκειται 

για ένα ενδιαφέρον θέµα, συχνά απεικονιζόµενο σε θωράκια1596. Το ίδιο απαντά 

στο διάκοσµο θωρακίου από τον Άγιο ∆ηµήτριο Θεσσαλονίκης1597, σε θωράκιο 

στους ∆ελφούς και τη Βασιλική του αρχιερέως Πέτρου στη Νέα Αγχίαλο1598. 

Από τα πιο γνωστά παραδείγµατα αποτελούν τα θωράκια στο Μουσείο των 

Φιλίππων1599, και στο Εθνικό Μουσείο της Ραβέννας1600, στα οποία όµως το 

ανάγλυφο του κεντρικού θέµατος έχει αποδοθεί µε πλαστικότητα. 

Με µικρές παραλλαγές το ίδιο θέµα εντοπίζεται σε θωράκια του 

ναυαγίου του Marzamemi1601. Αποτελεί επίσης συχνό διακοσµητικό θέµα 

σαρκοφάγων1602.       Στην περιοχή που εξετάζουµε το θέµα εντοπίζεται σε δύο 

περιπτώσεις: στα θωράκια της Βασιλικής Α και της Βασιλικής Β στη Νικόπολη, 

τα οποία χρονολογήσαµε την ίδια περίπου εποχή, δηλαδή στο α΄ µισό του 6ου 

αιώνα. Αν η άποψή µας αυτή είναι σωστή τότε είναι χαρακτηριστική η 

διαφορετική επεξεργασία και απόδοση του θέµατος. 

Συχνά ο κύκλος γύρω από το Χριστόγραµµα αντικαθίσταται µε δάφνινο 

στεφάνι, όπως στην περίπτωση ενός θωρακίου στον Άγιο Κλήµεντα στη 

                                                 
1595 Σωτηρίου 1952, ενδεικτικά πιν.47δ και πιν.48α,β.  

1596 Θωράκια µε το ίδιο θέµα βλ. J.Laurent, Delphes Crétien, BCH 23(1899), σ.246κ.ε., 

εικ.15,17,18,19. Επίσης βλ. Farioli 1983, σ.205κ.ε., εικ.28. Παζαράς 1977, πιν.ΙΙ,3β. Μια 

ενδιαφέρουσα παραλλαγή του ιδίου θέµατος βλ. σε θωράκιο από την Άνω Μονή Ξενιάς, βλ. 

Αικ.Σµπυράκη-Καλατζή, Συλλογή γλυπτών Άνω Μονής Παναγίας Ξενιάς, Μνήµη Θεοχάρη 1992, 

σ.459, πιν.104α. 

1597 Σωτηρίου 1952, πιν.47δ. 

1598 ΠΑΕ 1972, πιν.295α. 

1599 Το θωράκιο προέρχεται από τη Βασιλική Α, που έχει χρονολογηθεί στα τέλη του 5ου αι., βλ. 

Κουκούλη-Χρυσανθάκη, Μπακιρτζής 1997, εικ.70α.  

1600 Οlivieri-Fαrioli 1969, αρ.135, πιν.128α,β, αρ.136, πιν.129 

1601 Kapitän 1969, σ.127 και ο ίδιος 1980, σ.11-12. 

1602 Chalkia 2004, σ.211κ.ε., εικ.8,9. Επίσης βλ. Farioli 1983, εικ.31-35, 42, όπου 

παραδείγµατα σαρκοφάγων από την Κωνσταντινούπολη και τη Ραβέννα µε ανάλογο διάκοσµο. 
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Ρώµη1603. Ένα τµήµα θωρακίου, µε παρόµοιο πιθανότατα διάκοσµο, ήρθε στο 

φως κατά την ανασκαφή στης Παναγίας Λαµποβήθρας, στη Φωτική (αριθ.92 

του καταλόγου µας).  

Για τη χρονολόγηση των θωρακίων µε ανάλογο θέµα έχουν διατυπωθεί 

διάφορες απόψεις. Γενικά πιστεύεται ότι δεν ήταν συνηθισµένο πριν τη β΄ 

δεκαετία του 6ου αιώνα. Αντίθετα κατά τον Laurant το χρίσµα µε τη µορφή του 

ανοικτού Ρ χαρακτηρίζει θωράκια του α΄ µισού του 5ου αι., άποψη η οποία θα 

πρέπει να αναθεωρηθεί, αφού υπάρχουν αρκετά οψιµότερα παραδείγµατα. 

 Θωράκια µε ρόµβους, αν και µε αρκετές διαφοροποιήσεις εντοπίζονται 

επίσης στη Βασιλική ∆1604 στη Νικόπολη. Πρόκειται ωστόσο για µικρά τµήµατα 

που δεν δίνουν µια καλή εικόνα του συνόλου της διακόσµησης. Οι 

∆.Κωνστάντιος, και Ε.Χαλκιά διακρίνουν δύο παραλλαγές στα θωράκια του 

τύπου αυτού. Στην πρώτη οι ρόµβοι σχηµατίζονται µε επίπεδες έξεργες ταινίες, 

ενώ στη δεύτερη παραλλαγή οι ταινίες είναι ηµικυλινδρικής διατοµής1605. 

Θεωρούµε αρκετά πιθανό ότι πρόκειται για θραύσµατα των αρχικών θωρακίων 

του ναού, πριν την ανανέωσή τους από άλλα διάτρητα. 

Το ίδιο θέµα, όµως αρκετά σχηµατοποιηµένο, συναντάµε στο τµήµα του 

θωρακίου αριθ.83 από τη Βασιλική Α στη Νικόπολη. Η σχηµατική απόδοση 

του αναγλύφου είναι χαρακτηριστική (απλές ηµικυλινδρικής διατοµής ταινίες 

και µεταξύ τους ρηχό κανάλι) είναι όµως δύσκολο να ισχυριστούµε ότι αυτή 

οφείλεται σε αδυναµία του καλλιτέχνη ή οφείλεται στο καλλιτεχνικό ρεύµα της 

εποχής.  

Το θέµα των οµοιόθετων ρόµβων1606 επαναλαµβάνεται και στο τµήµα του 

θωρακίου αριθ.82 από την ίδια βασιλική, το οποίο φέρει ωραίο πλαίσιο, 

κοσµούµενο µε ελισσόµενο βλαστό κληµατίδας, από τον οποίο φύονται 

                                                 
1603 Ι Byzantini in Italia 1982, πιν.91. 

1604 Κωνστάντιος, Χαλκιά 1987, σ.320,  

1605 Αν και τα σωζόµενα τµήµατα θωρακίων από τη Βασιλική ∆ είναι πολύ µικρά και δεν 

επιτρέπουν πολλές παρατηρήσεις, ωστόσο διαφέρουν από αυτά της Βασιλικής Β, όπου και η 

τεχνική εκτέλεση των ρόµβων είναι περισσότερο προσεγµένη και οι απολήξεις τους στις γωνίες 

φέρουν τρίφυλλα ή έχουν σταγονοειδή µορφή. 

1606 Το ίδιο θέµα απαντά σε δύο τµήµατα θωρακίων που βρέθηκαν παλαιότερα στη Βλαχέρνα της 

Άρτας και τα οποία εντοπίσαµε στην αρχαιολογική συλλογή Παρηγορήτισσας. Είναι άγνωστο αν 

πρόκειται για τµήµατα παλαιοχριστιανικών θωρακίων (και συνεπώς αποτελούν σπόλια στο 

βυζαντινό ναό) ή των θωρακίων του µεσοβυζαντινού ναού, αφού το θέµα των ρόµβων επιβιώνει 

έως και την εποχή αυτή. 
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βλαστόσπειρες και τσαµπί µε σταφύλια, που ραµφίζει µικρό πτηνό1607. Η 

απόδοση του αναγλύφου είναι εξαιρετική, όπως και η γενικότερη διακοσµητική 

διάθεση του θωρακίου.  

Άξια λόγου είναι και τα άλλα ωραία πλαίσια που κοσµούν και άλλα 

θραύσµατα θωρακίων από την ίδια βασιλική. Ελισσόµενοι βλαστοί µε φύλλα 

και τσαµπιά µε σταφύλια έχουν αποδοθεί µε βαθιά λάξευση και είναι έξεργα. 

Σε µια περίπτωση, στο θραύσµα µε αριθ.85, έχει γίνει και χρήση τρυπανιού, 

για τη δηµιουργία φωτοσκιάσεων. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι έχουµε εντοπίσει 

τουλάχιστον τρεις τύπους (όσον αφορά το διάκοσµο) θωρακίων στην ίδια 

βασιλική. 

Στην άλλη όψη του αναγλύφου µε αριθ.82 εικονίζονταν αµνοί (σώζεται 

µόνο ένας) εκατέρωθεν σταυρού. Πρόκειται για ένα γνωστό θέµα1608 στην 

τέχνη των παλαιοχριστιανικών χρόνων, µε αρκετούς συµβολισµούς. Πιθανότατα 

το ίδιο θέµα υπήρχε και στο αποσπασµατικά σωζόµενο θωράκιο αριθ.87 από τη 

Βασιλική της Παλαιόπολης1609 στην Κέρκυρα, η ποιότητα του αναγλύφου του 

οποίου είναι σαφώς ανώτερη από του προαναφερόµενου θωρακίου της 

Βασιλικής Α.  

Τύπος Β. Ζώα ή πτηνά εκατέρωθεν σταυρού αποτελούν έναν άλλο 

τύπο αµφίγλυφου θωρακίου. Πτηνά εκατέρωθεν σταυρού έχουν λαξευθεί και 

στις δύο όψεις των αµφίγλυφων θωρακίων αριθ.99, τµήµατα των οποίων έχουν 

εντοιχισθεί στο ναό του Ταξιάρχη στην Καµάρα Μέσης στην Κέρκυρα. Το ίδιο 

θέµα παριστάνεται και στο θωράκιο από τη Βασιλική Κεφάλου αριθ.88 και 

πιθανότατα σε θωράκιο της Βασιλικής Α στη Νικόπολη, αριθ.84, ένα σωζόµενο 

σήµερα τµήµα του οποίου φέρει έξεργο πτηνό (πιν.84). 

Τύπος Γ. Έναν άλλο τύπο συγκροτούν τα θωράκια που στις δύο όψεις 

τους κοσµούνται µε ανισοσκελή σταυρό, εγγεγραµµένο σε µεγάλο δίσκο, 

θέµα που περιβάλλεται από κυµατοειδές πλαίσιο. Προέρχονται κυρίως από τη 

Βασιλική Β στη Νικόπολη1610, που εντοπίζονται στα πλάγια κλίτη του ναού και 

υπερέχουν ποιοτικά, αριθ.90,91. Ο τύπος αυτός είναι ευρύτατα διαδεδοµένος 

                                                 
1607 Πρβλ. το διάκοσµο θωρακίου µε το ίδιο θέµα από τη Βασιλική στην Παλαιόπολη Κέρκυρας, 

Παπαδηµητρίου 1939, σ.94, εικ.3. 

1608 Ανάλογο θέµα συναντάται σε επίκρανο κιονοκράνου στον Άγιο Βιτάλιο Ραβέννας βλ. Olivieri-

Farioli 1969, αρ.181, πιν.151. 

1609 Παπαδηµητρίου 1939, σ.95, εικ.5 και εικ.6. 

1610 Παπαδοπούλου, Κωνσταντάκη 2007, σ.647. 
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µε πολλά παραδείγµατα από την Ελλάδα1611 αλλά και την Ιταλία1612 και τη Μ. 

Ασία. Ανάλογος είναι ο διάκοσµος των θωρακίων στην Αγία Σοφία 

Κωνσταντινούπολης1613. Τα θωράκια µε τους µεγάλους σταυρούς ακόµη και αν 

δεν είναι έργα κωνσταντινοπολίτικων εργαστηρίων ακολουθούν πρότυπα που 

δηµιουργήθηκαν στην πρωτεύουσα. Ανάλογο θέµα συναντάται και στη 

διακόσµηση σαρκοφάγων µε χαρακτηριστικότερο παράδειγµα αυτό της 

σαρκοφάγου που βρέθηκε στη Βασιλική ∆1614. 

 

ΜΑΡΜΑΡΙΝΑ ∆ΙΑΤΡΗΤΑ ΘΩΡΑΚΙΑ 

 ∆ιατηρούνται αποσπασµατικά, τµήµατα µόνο του πλαισίου τους και 

θραύσµατα του εσωτερικού τους διακόσµου. Εντάσσονται σε τέσσερις τύπους µε 

µικροδιαφορές µεταξύ τους1615.  

 Τύπος Α. Στον πρώτο τύπο το πλαίσιο κοσµείται µε ελισσόµενη 

κληµατίδα, λέσβιο, φυλλοφόρο κυµάτιο και αστράγαλο. Στο κεντρικό τµήµα 

του θωρακίου αναπτύσσονταν φυτικό διάτρητο κόσµηµα. Τµήµατα θωρακίων 

του τύπου αυτού έχουν εντοπιστεί στις Βασιλικές Β1616 (πιν.77α και αριθ.96) και 

∆1617(αριθ.95) στη Νικόπολη, στη βασιλική στη θέση Άγιος Γεώργιος ∆ολιανών 

(αριθ.98)1618, στις βασιλικές που βρέθηκαν στο Λαδοχώρι (πιν.57γ) και στην 

Κρυσταλοπηγή Θεσπρωτίας1619(πιν.39δ).  

                                                 
1611 Ανάλογο θέµα υπήρχε στη µία όψη του θωρακίου από τη Βασιλική στην Παλαιόπολη 

Κέρκυρας, που στην άλλη όψη του έφερε διάκοσµο µε παγώνι που ραµφίζει σταφύλια, βλ. 

Παπαδηµητρίου 1939, σ.94, εικ.4. Θωράκια µε σταυρό εγγεγραµµένο σε µεγάλο δίσκο 

εντοπίσαµε και στην αποθήκη αρχαιολογικού υλικού στη Ναύπακτο. 

1612 Olivieri-Farioli 1969, σ.72-73, αρ.135, εικ.128β 

1613 Guidobaldi, Barsanti 2004, ενδεικτικά βλ. εικ. FIN04 και FIN05, αντίστοιχα στις σ.103 και 

105. 

1614 Chalkia 2004, σ.211κ.ε, εικ.5. 

1615 Ορλάνδος 1954, εικ.484-487, όπου παραδείγµατα διάτρητων θωρακίων. 

1616 Παπαδοπούλου, Κωνσταντάκη 2007, σ.648, εικ.26. 

1617 Κωνστάντιος, Χαλκιά 1987, σ.318-319, εικ.1-3. Ανάλογα τµήµατα θωρακίων έχουν επίσης 

βρεθεί κατά την ανασκαφική έρευνα του βόρειου παστοφορίου της Βασιλικής ∆, µε τη διαφορά 

ότι δεν υπάρχει αστράγαλος, ενώ ο ελισσόµενος βλαστός είναι περισσότερο έξεργος και η 

απόδοση του λέσβιου κυµατίου είναι πιο απλή. Τον ίδιο διάκοσµο και ιδιαίτερα τη ίδια 

επεξεργασία παρουσιάζουν και τα θωράκια µε αριθ. ευρ. 1398. Η πίσω όψη τους κοσµείται µε 

απλή πλατιά ταινία και κυµάτια. 

1618 Στις αποθήκες του Βυζαντινού Μουσείου Ιωαννίνων, υπάρχουν τµήµατα θωρακίων µε 

ανάλογο διάκοσµο, που προέρχονται από παράδοση.  

1619 Βασιλικού 2009, σ.203, εικ.5,6. 
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 Τα τµήµατα θωρακίων από τη Βασιλική Β, έχουν µεγαλύτερο πάχος και 

είναι κατασκευασµένα από χονδρόκοκκο µάρµαρο. Έχουν εντοπιστεί στο 

βόρειο και νότιο χώρο του εγκαρσίου κλίτους. Σε αντίθεση µε τα θωράκια της 

Βασιλικής ∆, τα προερχόµενα από τη Βασιλική Β παρουσιάζουν σαφώς 

καλύτερη επεξεργασία, αφού ο ελισσόµενος βλαστός έχει αποδοθεί πιο έξεργος 

και διαµορφώνει πιο έντονα ηµικυκλικά διάχωρα, τα οποία πληρούν τρίφυλλα.  

 Μια ενδιαφέρουσα παραλλαγή του τύπου αυτού, αποτελούν τα πλαίσια 

των διάτρητων θωρακίων από τη Βασιλική Β1620, όπου στα ηµικυκλικά διάχωρα 

τρίφυλλα εναλλάσσονται µε τσαµπιά από σταφύλια1621 (πιν.67α).  

Μια άλλη παραλλαγή διάτρητων θωρακίων, που εντοπίζονται κυρίως στη 

Βασιλική ∆, αποτελείται από πλατιά ταινία, πλαίσιο µε ολόγλυφο σχεδόν φυτικό 

κόσµηµα στο οποίο έχει γίνει χρήση τρυπανιού, λεπτή ταινία και λέσβιο 

κυµάτιο (πιν.67β).  

 Τέλος µια τέταρτη παραλλαγή, απλούστερη, του τύπου των διάτρητων 

θωρακίων που εξετάζουµε είναι αυτά που περιβάλλονται από πλατιά ακόσµητη 

ταινία και επίσης απλό λέσβιο κυµάτιο (χωρίς αστράγαλο). Χαρακτηριστικό 

παράδειγµα αποτελούν τα τµήµατα θωρακίων που εκτίθενται στο Βυζαντινό 

Μουσείο Ιωαννίνων1622 (αριθ.97), βρίσκονται όµως και αρκετά θραύσµατα στις 

αποθήκες του. Η προέλευση των τελευταίων είναι άγνωστη. Ωστόσο µε βάση τις 

οµοιότητες που παρουσιάζει µε άλλα τµήµατα θωρακίων που προέρχονται από 

τη Βασιλική στη θέση Άγιος Γεώργιος ∆ολιανών, θα µπορούσαµε να 

υποθέσουµε ότι προέρχονται από το ίδιο µνηµείο.  

 Όσον αφορά τον εσωτερικό διάκοσµο των θωρακίων αυτών, µόνο 

υποθέσεις µπορούν να γίνουν. Οι ανασκαφές στη Βασιλική Β, έχουν φέρει στο 

φως πληθώρα µαρµάρινων αποτµηµάτων από τον φυτικό µαρµάρινο διάκοσµο, 

που τα κοσµούσε (πιν.67ε,στ). Παρόµοια αποτµήµατα έχουν βρεθεί στη 

Βασιλική της Αγίας Σοφίας στον Μύτικα1623, επίσης στη Βασιλική ∆1624 

(εικ.95δ) και στη βασιλική της Κρυσταλλοπηγής. Αποτµήµατα από ανάλογο 

διάκοσµο έχουµε επίσης εντοπίσει στις αποθήκες του Βυζαντινού Μουσείου 

                                                 
1620 Τα ανάγλυφα αυτά είναι κυρίως γνωστά από µια παλαιά φωτογραφία του φωτογραφικού 

αρχείου του Μουσείου Μπενάκη Αρνητ. Ρ.181.53..  

1621 Πιθανόν στο κέντρο του πλαισίου κάθε πλευράς έφεραν µικρό ανάγλυφο σταυρό. 

1622 Τα µε αριθ. ευρ.1329, 586 α,β και 8384. Ωστόσο η ίδια παραλλαγή πιστεύουµε ότι υπήρχε 

και στη Βασιλική ∆, όπως συµπεραίνουµε από ένα µικρό τµήµα που βρέθηκε εκεί. 

1623 Βοκοτόπουλος 1979, πιν.89β. 

1624 Πρόκειται για τα µε αριθ. ευρ.343α-β, 464α-β, 355α-ε, 357α-ζ. Κωνστάντιος, Χαλκιά 1987, 

σ.318-319, εικ.1-3. Βλ. επίσης Ορλάνδος 1959β, εικ.4 και ο ίδιος 1961α, σ.101, πιν.59α.  



 

 

289 

Ιωαννίνων1625, άγνωστης προέλευσης, δεν αποκλείεται όµως να συνανήκουν µε 

τα θωράκια που προαναφέραµε, από τη θέση Αγιος Γεώργιος ∆ολιανών.  

 Ανάλογα διάτρητα µαρµάρινα θωράκια είναι γνωστά κυρίως από την 

Κωνσταντινούπολη και συγκεκριµένα από τους ναούς της Αγίας Σοφίας (πιν. ), 

και Αγίων Σεργίου και Βάκχου1626 και τη Ραβέννα από τους ναούς του Αγίου 

Βιταλίου και του Αγίου Απολλιναρίου του Νέου, τα θωράκια των οποίων έχουν 

Κωνσταντινοπολίτικη προέλευση1627. Τα θωράκια αυτά παρουσιάζουν πολλές 

οµοιότητες µε αυτά της Νικόπολης και ιδιαίτερα µε αυτά της Βασιλικής Β 

(πιν.67α, που σήµερα έχουν χαθεί) και της Βασιλικής ∆.  

 Η υποδεέστερη επεξεργασία µερικών από αυτά οδήγησε την Ε.Χαλκιά 

στην άποψη ότι τα θωράκια της Βασιλικής ∆ αποτελούν τοπικές 

αποµιµήσεις1628. Κατά την άποψή µας είναι πολύ πιθανόν τα προαναφερόµενα 

θωράκια να είναι προϊόντα εισαγωγής, δηλαδή να είναι έργα των εργαστηρίων 

της πρωτεύουσας ή κάποιου µεγάλου κέντρου, και η υποδεέστερη επεξεργασία 

τους να οφείλεται στη µαζικότητα της παραγωγής τους, αν και αυτό µόνον  

ανάλυση του µαρµάρου θα το τεκµηρίωνε.  

 Η Χαλκιά δέχεται ότι τα καλύτερα παραδείγµατα του είδους, που 

εντοπίζονται στη Βασιλική Β, προέρχονται από κωνσταντινοπολίτικα 

εργαστήρια, καθώς και το ότι θωράκια του τύπου αυτού δεν είναι γνωστά από 

άλλα µέρη της Ελλάδος, αγνοώντας βεβαίως τα παραδείγµατα της 

Κρυσταλοπηγής, του Λαδοχωρίου και των αποθηκών του Βυζαντινού Μουσείου 

Ιωαννίνων που προαναφέραµε.  

 Όσον αφορά τα διάτρητα θωράκια της Βασιλικής Β πιθανολογούµε ότι 

προέρχονται από το φράγµα του πρεσβυτερίου, αφού τα περισσότερα 

προέρχονται από το ιερό Βήµα. Η χρονολόγησή τους στα µέσα του 6ου αι. και ο 

εντοπισµός τους στο χώρο του ιερού Βήµατος του ναού, µας οδηγεί στη 

δελεαστική σκέψη ότι αυτά µπορεί να συσχετιστούν µε τις επισκευές του έγιναν 

στο ναό από τον επίσκοπο ∆ουµέτιο Β1629. 

                                                 
1625 Ενδεικτικά αναφέρονται τα µε αριθ. ευρ.1382,1383,1392κ.ά. Η ίδια παραλλαγή θεωρούµε 

ότι υπήρχε και στη Βασιλική ∆, αν κρίνουµε από ένα θραύσµα που βρέθηκε εκεί. 

1626 Sodini, Barsanti, Guiglia–Guidobaldi 1998, σ.350, εικ.38. 

1627 Angiolini-Martinelli 1968, αριθ. 117b,c,e, σ.124. 

1628 Chalkia 2006, σ.282κ.ε. 

1629 Στον επίσκοπο ∆ουµέτιο Β αποδίδουµε και το µαρµάρινο τόξο αριθ.123, που εξετάζουµε στον 

κατάλογό µας. 



 

 

290 

 Εκτός των βασιλικών της Νικοπόλεως αποτµήµατα από τον εσωτερικό 

διάκοσµο (πιν.67δ), άλλου όµως τύπου, διάτρητων θωρακίων, βρέθηκαν στο 

Λαδοχώρι Ηγουµενίτσας (οικόπεδο Λώλη, όπου ανασκάφηκε τρίκλιτη 

βασιλική). Τα περισσότερα από αυτά συνθέτουν γεωµετρικό διάκοσµο.  

 Τέλος ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα ωραία διάτρητα θωράκια που έχει 

φέρει στο φως η ανασκαφή της βασιλικής της Αγίας Σοφίας στο Μύτικα 

Αιτωλοακαρνανίας. Έχουν βρεθεί τρεις τύποι. Ο πρώτος φέρει διάκοσµο µε 

ηµικύκλια συνεχόµενα, που περιβάλλονται από πλατύ ακόσµητο πλαίσιο1630. O 

δεύτερος τύπος έφερε διαγώνια τεµνόµενες ταινίες1631 και ο τρίτος διµερείς 

ταινίες που σχηµατίζουν τετράγωνα που συνδέονται µε συρικούς τροχούς και 

συνδυάζονται µε τετράλοβα άνθη1632.  

 

ΜΑΡΜΑΡΙΝΑ ΘΩΡΑΚΙΑ µε απλό διάκοσµο 

 Κοσµούνται κυρίως µε ένα µεγάλο σταυρό, που καταλαµβάνει σχεδόν 

ολόκληρη την επιφάνεια του θωρακίου. Η κατηγορία αυτή αντιπροσωπεύεται 

κυρίως από θωράκια που βρέθηκαν στις Βασιλικές Β και ∆ στη Νικόπολη1633 

και στο υπέργειο ταφικό µνηµείο στη Βασιλική της Αγίας Σοφίας στο Μύτικα 

Αιτωλοακαρνανίας1634.  

 

∆Ι∆ΥΜΑ ΜΑΡΜΑΡΙΝΑ ΘΩΡΑΚΙΑ 

 Λιγοστά παραδείγµατα έχουν βρεθεί στην περιοχή που εξετάζουµε 

(αριθ.93,94). Κάποια από αυτά κοσµούνταν µε µεγάλους ανισοσκελείς 

σταυρούς. Αξίζει να αναφερθεί το τµήµα ενός θωρακίου (αριθ.89) από τη 

Βασιλική Β, µε πλαίσιο που κοσµείται µε ωραίο σύνθετο πλογχµό, είναι 

άγνωστο όµως το κεντρικό θέµα τους. ∆ίδυµα θωράκια είναι γνωστά από 

σηµαντικά παλαιοχριστιανικά µνηµεία όπως ο Άγιος ∆ηµήτριος και η Αγία 

Σοφία στη Θεσαλονίκη1635. 

 

                                                 
1630 Βοκοτόπουλος 1982, πιν.68β. Ο ίδιος, ΠΑΕ 1983, σ.84κ.ε και ο ίδιος ΠΑΕ 1984, πιν.108. 

1631 Βοκοτόπουλος 1982, πιν.68γ. 

1632 Βοκοτόπουλος 1979, σ.126, πιν.89. Ο ίδιος, ΠΑΕ 1982, σ.94, πιν.69α και ο ίδιος ΠΑΕ 

1983, σ.87γ,δ. Κατά τον ανασκαφέα προέρχονται πιθανότατα από το φράγµα του πρεσβυτερίου.   

1633 Πρόκειται για έναν τύπο θωρακίων αρκετά γνωστό και από τη Βασιλική Β, µε τη διαφορά ότι 

στο µνηµείο αυτό τα θωράκια είναι κατασκευασµένα από ασβεστόλιθο. 

1634 Βοκοτόπουλος 1972, σ.112, πιν.90α. Ο ίδιος, ΠΑΕ 1982, πιν.69γ. 

1635 Από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγµατα του είδους είναι τα θωράκια από το ναό του Αγίου 

∆ηµητρίου και Αγίας Σοφίας στην Θεσσαλονίκη, βλ. Μέντζος 2001, σ.320. 
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ΛΙΘΙΝΑ ΘΩΡΑΚΙΑ 

Πολλά τµήµατα λίθινων θωρακίων, κυρίως από ασβεστόλιθο, έχουν 

εντοπιστεί στις Βασιλικές Α, Β και ∆ στη Νικόπολη, στις Βασιλικές της ∆ωδώνης 

και της Στεφάνης στο νοµό Πρέβεζας. Η ισχυρή σχηµατοποίηση που τα 

διακρίνει υπαγορεύεται από την υφή του υλικού. Πρόκειται για έργα τοπικών 

εργαστηρίων και διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες:  

ΛΙΘΙΝΑ ΘΩΡΑΚΙΑ µε απλό διάκοσµο 

Φέρουν στη µία µόνο όψη διάκοσµο. Συνήθως είναι µεγάλου πάχους. 

Χαρακτηριστικά παραδείγµατα αποτελούν τα θωράκια από τις Βασιλικές της 

∆ωδώνης, της Στεφάνης και τις Βασιλικές Α,Β,Γ στη Νικόπολη.  

Παρατηρείται µια µικρή ποικιλία ως προς το διάκοσµο. Το σύνηθες 

θέµα του µεγάλου σταυρού στην περίπτωση του θωρακίου από τη Βασιλική της 

∆ωδώνης (αριθ.101) πλαισιώνεται από κυπαρίσσια και τα αποκαλυπτικά 

γράµµατα Α Ω. Το θωράκιο (αριθ.100) από τη βασιλική που βρέθηκε κοντά στη 

Στεφάνη Πρέβεζας κοσµείται µε συµπλεκόµενους ταινιωτούς κύκλους που 

σχηµατίζουν τετράφυλλους ρόδακες. Υπάρχουν ωστόσο και θωράκια 

µικρότερου πάχους, η λάξευση των οποίων είναι σαφώς καλύτερη. Στην 

υποκατηγορία αυτή εντάσσονται θωράκια (αριθ.102-104) από τη Βασιλική Β 

στη Νικόπολη και τη Βασιλική της Αγίας Σοφίας στο Μύτικα 

Αιτωλοακαρνανίας1636. Το ανάγλυφο στα θωράκια αυτά είναι επίσης χαµηλό. Το 

κεντρικό θέµα τους είναι ένας µεγάλος σταυρός που προβάλει στο αδρά 

λαξευµένο βάθος. 

 

ΛΙΘΙΝΑ ∆Ι∆ΥΜΑ ΘΩΡΑΚΙΑ 

 Αποτελούν µια µικρή κατηγορία. Εντοπίζονται κυρίως στη Βασιλική Β 

στη Νικόπολη και συγκεκριµένα προέρχονται από το περιστύλιο των 

νοτιοδυτικών προσκτισµάτων (πιν.105). Πιθανότατα όριζαν τον χώρο του µικρού 

αιθρίου, και ήταν τοποθετηµένα µεταξύ των κιόνων του περιστυλίου. 

Χαρακτηρίζονται για το µεγάλο πάχος τους και την αδρή, αµελή λάξευση του 

διακοσµητικού θέµατος. Πρόκειται για µεγάλους ανισοσκελείς σταυρούς που 

κοσµούν κάθε ένα από τα δύο διάχωρα. Η πίσω πλευρά του θωρακίου είναι 

αδρά δουλεµένη.  

 

ΛΙΘΙΝΑ ΑΜΦΙΓΛΥΦΑ ΘΩΡΑΚΙΑ 

                                                 
1636 Βοκοτόπουλος 1972, πιν.90α και ο ίδιος  ΠΑΕ 1982. 
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 Η κατηγορία αυτή αντιπροσωπεύεται από θωράκια (αριθ.106) που έχουν 

εντοπιστεί στις Βασιλικές Β (κυρίως στα νοτιοδυτικά προσκτίσµατα) και ∆ 

(βόρειο παστοφόριο) στη Νικόπολη. Φέρουν ταινιωτό πλαίσιο εξωτερικά και 

µεγάλο σταυρό στις δύο όψεις. ∆ιαφέρουν µεταξύ τους ως προς την απόδοση 

του σταυρού και του πλαισίου. Χαρακτηρίζονται για την απλοποιηµένη και 

κατώτερης ποιότητας εργασία τους. Χαρακτηριστικό είναι το θωράκιο µε τον 

συµφυή πεσσίσκο που βρέθηκε στα νοτιοδυτικά προσκτίσµατα της Βασιλικής Β 

στη Νικόπολη. Αµφίγλυφο είναι και ένα θωράκιο που βρέθηκε στο ναό του 

Ταξιάρχη στην Καµάρα Κέρκυρας (πιν.98). 

 

ΛΙΘΙΝΑ ∆ΙΑΤΡΗΤΑ ΘΩΡΑΚΙΑ 

 Λίθινα διάτρητα θωράκια έχουν εντοπισθεί επίσης στη Βασιλική Β 

(αριθ.107-109). Πρόκειται για λιγοστά αποτµήµατα που βρέθηκαν στην 

ανασκαφή της Στοάς-∆ρόµου. Αποτελούν δύο τύπους από τους οποίους ο 

πρώτος έφερε ακόσµητο πλατύ πλαίσιο και εσωτερικά κύκλους, κοσµούµενους 

µε σχοινοειδές ανάγλυφο. Πανοµοιότυπο ανάγλυφο κοσµούσε και τους 

κύκλους στο εσωτερικό του δεύτερου τύπου, το οποίο περιέβαλε πλαίσιο µε 

ελισσόµενο βλαστό και τρίφυλλο. Το θωράκιο αριθ. 107, που βρέθηκε στη 

Βασιλική στην Κρυσταλοπηγή Θεσπρωτίας, µπορεί επίσης να συγκαταλεχθεί 

στην ίδια κατηγορία. 

 

Στ. ΑΜΦΙΚΙΟΝΕΣ - ΕΠΙΘΗΜΑΤΑ ΑΜΦΙΚΙΟΝΩΝ 

 

 Οι παλαιοχριστιανικές βασιλικές ήταν φωτεινά και ευάερα κτίρια. 

Φωτίζονταν από πολλά παράθυρα που ανοίγονταν στους πλευρικούς τοίχους 

του ισογείου, των υπερώων, στο δυτικό τοίχο του νάρθηκα, στην αψίδα του 

ιερού και στα πλάγια τµήµατα του ανατολικού τοίχου1637. Τα παράθυρα ήταν 

συνήθως τοξωτά µονόλοβα1638, δίλοβα και σπανιότερα πολύλοβα. 

 Στις µεγάλες βασιλικές του ελλαδικού χώρου (Άγιος ∆ηµήτριος1639 και 

Αχειροποίητος στη Θεσσαλονίκη1640, Βασιλική Α Φθιωτιδών Θηβών1641 και 

                                                 
1637 Ορλάνδος 1954, τοµ. Β, σ.423κ.ε. 

1638 Οι µεγάλες βασιλικές στην Ιταλία (όπως ο Άγιος Κλήµης, Άγιος Λαυρέντιος, Αγία 

Πουδεντιανή Ρώµης και ο Άγιος Απολλινάριος ο Νέος στη Ραβέννα), είχαν κυρίως µονόλοβα 

παράθυρα και σπανιότερα τρίλοβα (Άγιος Απολλινάριος in Classe στη Ραβέννα). 

1639 Σωτηρίου 1952, εικ.23, 27, 29. 
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Βασιλική Β Νικοπόλεως), τα παράθυρα ήταν τοξωτά µε δύο ή περισσότερους 

λοβούς. Στις περιπτώσεις αυτές τα τόξα των λοβών εδράζονταν κατά κανόνα σε 

αµφικίονες και αµφικιονίσκους, δηλαδή σε µαρµάρινα ή λίθινα στηρίγµατα 

που αποτελούνταν κυρίως από δύο ηµικίονες συµφυείς µε έναν ενδιάµεσο 

πεπλατυσµένο «πεσσό»1642. Οι αµφικίονες στηρίζονταν κυρίως σε αυτοτελείς 

βάσεις και έφεραν υπερκείµενα κολουροπυραµιδοειδή επιθήµατα που είχαν 

ανάγλυφη διακόσµηση µε ποικιλία θεµάτων και επιµεληµένη εκτέλεση. 

Υπήρχαν επίσης και περιπτώσεις αµφικιόνων που είχαν βάσεις και κιονόκρανα, 

µε ανάγλυφη διακόσµηση συµφυή µε τους κορµούς.  

Οι αµφικίονες στην περιοχή που εξετάζουµε διακρίνονται σε τρεις 

τύπους:  

Τύπος 1: Αποτελείται από ένα ευθύγραµµο ενδιάµεσο τµήµα, «πεσσό» 

και δύο συµφυείς κίονες, οι οποίοι διαγράφονται κατά τα δύο τρίτα τους. Φέρει 

στο πάνω άκρο αποφυγή ή διπλή ταινία. Συναντάται στις Βασιλικές Β και ∆ της 

Νικόπολης. Ιδίου τύπου είναι και τµήµα αµφικιονίσκου που εντοπίστηκε στο 

Σιστρούνι1643 νοµού Ιωαννίνων. 

Τύπος 2: Αποτελείται από ένα ευθύγραµµο τµήµα, «πεσσό», αρκετά 

πλατύ και δύο συµφυείς ηµικίονες. Στο πάνω και κάτω άκρο διαµορφώνεται 

φαρδιά ταινία και λεπτό κυµάτιο, το οποίο σε αρκετές περιπτώσεις 

παραλείπεται. Αµφικίονες του τύπου αυτού συναντώνται στη Βασιλική Α, στο 

∆ρυµό Βόνιτσας1644, στη Κορώνη1645, στο ναό Ταξιάρχη Καµάρας Κέρκυρας1646, 

στον ερειπωµένο ναό Παναγίας Λαµποβήθρας στη Φωτική κ.α. 

Τύπος 3: ∆ιαµορφώνεται από δύο ηµικίονες συµφυείς µε ένα ενδιάµεσο 

ευθύγραµµο τµήµα, συµφυή βαθµιδωτή βάση και πλίνθο. Στο πάνω µέρος έχει 

συµφυές κιονόκρανο (πιν.68ε). Απαντά κυρίως στη Βασιλική ∆ στη Νικόπολη. 
                                                                                                                                            
1640 Ορλάνδος 1954, σ.423, εικ.385 και σ.428, εικ.391. 

1641 Σωτηρίου 1929, σ.28-31, εικ.31-33, πιν. Γ΄. 

1642 Οι αµφικίονες σπάνια ήταν spolia, λόγω της δυσκολίας να βρεθούν µέλη ίδιου ύψους και 

διαστάσεων ανάλογων µε το κτίριο στο οποίο επρόκειτο να χρησιµοποιηθούν. Οι ηµικυκλικής 

διατοµής ηµικιονίσκοι επιβίωσαν έως και τη µεσοβυζαντινή εποχή και σπάνια συναντώνται µετά 

τον 12ο αι., βλ. Μπούρας, Μπούρα 2002, σ.526κ.ε.  

1643 Πρόκειται για ένα τµήµα αµφικιονίσκου που φυλάσσεται στο ναό Γενεθλίου Θεοτόκου, έξω 

από τον οικισµό. Πιθανότατα προέρχεται από τη βασιλική που πιθανολογείται ότι υπήρχε εκεί 

κοντά. 

1644 Μας είναι γνωστό το µέλος από φωτογραφία στο αρχείο της 8ης ΕΒΑ µε χρονολογία 21/6/79. 

Σήµερα αγνοείται. Πιθανότατα ήταν από ασβεστόλιθο. 

1645 Εντοπίστηκε στο προαύλιο του ναού Κοιµήσεως Θεοτόκου. 

1646 Α∆ 1967, Χρονικά, πιν. 278γ. 
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Παρόµοιου τύπου αµφικιονίσκο έχουµε εντοπίσει στο ναό του Αγίου ∆ηµητρίου 

στη Θεσσαλονίκη και έναν άλλο στο αίθριο του Μουσείου των Ψηφιδωτών στην 

Κωνσταντινούπολη και στην αποθήκη αρχαιολογικού υλικού στη Ναύπακτο1647. 

Ανάλογου τύπου είναι και ένας αµφικιονίσκος στο Εθνικό Μουσείο της 

Ραβέννας1648. 

Τύπος 4: Αποτελείται από τρεις αρράβδωτους κιονίσκους που ενώνονται 

µεταξύ τους (συµφυείς). Ο τύπος αυτός εντοπίζεται µόνο στη Βασιλική Α επίσης 

στη Νικόπολη (πιν.68γ). 

 Οι περισσότεροι αµφικίονες που εξετάζουµε προέρχονται από τη 

Βασιλική Β. Είναι απλοί, χωρίς ιδιαίτερο διάκοσµο. Το µέγεθός τους ποικίλει 

ανάλογα µε τη χρήση τους και ως υλικό κατασκευής τους έχει χρησιµοποιηθεί 

το µάρµαρο, ο ασβεστόλιθος και ο ψαµµίτης. Συχνά στον κορµό τους 

υπάρχουν βαθιές λαξεύσεις και εγκοπές για την στήριξη των πλαισίων των 

υαλοστασίων. ∆ιακρίνουµε και τους δύο τύπους. Στον πρώτο ανήκουν οι 

αµφικίονες του κυρίως ναού, οι οποίοι είναι µεγάλου µεγέθους1649 από λευκό 

µάρµαρο και λείες τις επιφάνειές τους, όπως ο ΑΛ/3049. Εδράζονται σε βάσεις 

ιωνικού τύπου µε συµφυή πλίνθο και ανάλογη καλή λάξευση. Στο δεύτερο τύπο 

εντάσσονται οι αµφικίονες που εντοπίζονται σε χώρους των νοτιοδυτικών 

προσκτισµάτων, οι περισσότεροι από τους οποίους διατηρούνται ακέραιοι και 

είναι κυρίως από ασβεστόλιθο. Η επεξεργασία τους είναι αµελέστερη και οι 

βάσεις τους χωρίς διάκοσµο (πιθανόν ηµίεργες). 

 Χαρακτηριστικοί είναι οι αµφικίονες του τύπου 3 µε τη συµφυή 

βαθµιδωτή βάση και το ιδιόµορφο κιονόκρανο που απαντούν στη Βασιλική ∆. 

Εντοπίζουµε πέντε τουλάχιστον µέλη (µε αριθ. κατ. 191, 192, 189, 328, 118). 

Στο ίδιο µνηµείο εντοπίζονται και αµφικίονες του τύπου 1, µε τη διαφορά ότι 

δεξιά και αριστερά του ευθύγραµµου µεσαίου τµήµατος υπάρχουν ηµικίονες 

που απολήγουν σε ταινία και κυµάτιο. Πρόκειται για τα µέλη µε αριθ. κατ. 91, 

186, 188. Το πάνω µέρος του κορµού παρουσιάζει µείωση. 

 Ο τέταρτος τύπος συναντάται µόνο στη Βασιλική Α. Ραδινοί κιονίσκοι, 

ενωµένοι µεταξύ τους κατέληγαν (πιθανότατα και στα δύο άκρα τους) σε ταινία 

και λεπτό κυµάτιο. Σήµερα σώζονται µόνο δύο. Ωστόσο η ανεύρεση πολύ 

                                                 
1647 Προσωπικές παρατηρήσεις. 

1648 Farioli 1969, αριθ.106, εικ.101. 

1649 Μεγάλου µεγέθους είναι οι αµφικίονες στην αψίδα του ιερού, όπως ο ΑΛ/3005, το σωζόµενο 

ύψος του οποίου φτάνει τα 1,74µ. και το πλάτος 0,67µ. 



 

 

295 

περισσότερων επιθηµάτων γύρω από την ίδια βασιλική, µε τα οποία συνανήκαν 

µας κάνει να υποθέσουµε ότι υπήρχε και ανάλογος αριθµός αµφικιονίσκων. 

 Τους αµφικίονες και αµφικιονίσκους επέστεφαν επιθήµατα που 

ακολουθούσαν σε γενικές γραµµές τη φόρµα τους. Από τα σηµαντικότερα ου 

καταλόγου µας είναι αναµφίβολα αυτά των Βασιλικών Β και ∆ στη Νικόπολη.  

 

ΕΠΙΘΗΜΑΤΑ ΑΜΦΙΚΙΟΝΩΝ 

Τα επιθήµατα που επέστεφαν τους αµφικίονες στη Βασιλική Β1650 

παρουσιάζουν ποικιλία στο µέγεθος και τον διάκοσµό τους. Εντάσσονται σε 

τρεις τύπους. Στον πρώτο τύπο, το επίθηµα διαµορφώνει στις δύο στενές 

πλευρές κάλαθο, ο οποίος στη µία όψη φέρει εξαιρετικό ανάγλυφο διάκοσµο σε 

δύο ζώνες. Στο κάτω τµήµα ο κάλαθος καλύπτεται από πλατιά φύλλα άκανθας, 

από τα οποία προβάλλουν φύλλα υδροχαρούς φυτού1651 της δεύτερης ζώνης, 

που ακολουθούν το σχήµα του κάλαθου. Στην περίπτωση του επιθήµατος 

αριθ.110, που ενδεχοµένως επέστεφε τον κεντρικό αµφικίονα της αψίδας, ο 

διάκοσµος αναπτύσσεται και στις δύο στενές πλευρές και ο άβακας κοσµείται 

µε σταυρό που πλαισιώνεται µε ρόδακες (αριθ.110α-γ). Τα επιθήµατα του 

τύπου αυτού είναι κατασκευασµένα από λευκό µάρµαρο. 

Σε ένα δεύτερο τύπο εντάσσονται δύο επιθήµατα (αριθ.111 και αριθ.112) 

που επίσης προέρχονται από τον κυρίως ναό. Είναι ογκώδη, µε λοξότµητες 

παρειές και στη µία στενή πλευρά τους φέρουν απλοποιηµένο διάκοσµο, µε 

οµόκεντρους κύκλους, στους οποίους εγγράφεται σχηµατοποιηµένο 

Χριστόγραµµα. Πιθανότατα προέρχονται επίσης από την αψίδα του ιερού, που 

έφερε τετράλοβο παράθυρο µε τρεις αµφικίονες1652.  

Η Βασιλική Β στα πλάγια κλίτη έφερε πιθανότατα δίλοβα παράθυρα που 

χωρίζονταν µε αµφικιονίσκους, οι οποίοι έφεραν επιθήµατα µε διακόσµηση 

ακανθών και υδροχαρών φύλλων, παρόµοιων µε αυτό του επιθήµατος 

αριθ.113. Η διακόσµηση περιορίζεται στη µία µόνο όψη τους. Εντοπίστηκαν 

στην περιοχή του εγκαρσίου κλίους τµήµατα από έξι επιθήµατα, αν και δεν 

αποκλείεται µερικά από αυτά να συνανήκουν στο ίδιο µέλος. 

                                                 
1650 Παπαδοπούλου, Κωνσταντάκη 2007, σ.649κ.ε. 

1651 Η χρήση υδροχαρών φύλλων ως διακοσµητικού θέµατος, σε συνδυασµό µε φύλλα άκανθας 

είναι συνήθης κατά τον 5ο αι., βλ. Σκλάβου-Μαυροειδή 1999, σ.50, αριθ.50, όπου και σχετική 

βιβλιογραφία. 

1652 Στο συµπέρασµα αυτό καταλήγουµε γιατί έχουν το ίδιο µήκος 1,30µ. και το ίδιο πλάτος 

0,67µ. 
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Στην τρίτη κατηγορία επιθηµάτων, που υπερτερούν αριθµητικά στην ίδια 

βασιλική, ανήκουν απλούστεροι τύποι (πιν.68στ), µικρότερων διαστάσεων, µε 

παρειές λοξότµητες ή µε ελαφρά ένταση και αδρά επεξεργασµένες. Στην 

πλειοψηφία τους παραµένουν ακόσµητα ή φέρουν εγχάρακτο ή ελαφρώς έξεργο 

σταυρό στον άξονα των στενών πλευρών. Είναι κατασκευασµένα από µάρµαρο ή 

ασβεστόλιθο και εντοπίζονται κυρίως σε χώρους των νοτιοδυτικών 

προσκτισµάτων.  

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα επιθήµατα που βρέθηκαν κατά την 

ανασκαφή του ναού της Παναγίας Λαµποβήθρας στη Φωτική και προέρχονται 

από την προγενέστερη βασιλική (αριθ.117,118). Είναι κατασκευασµένα από 

ασβεστόλιθο και ο διάκοσµός τους παρουσιάζει µια ενδιαφέρουσα ποικιλία.  

Τέλος αξίζει να αναφέρουµε ένα ανάλογο αρχιτεκτονικό µέλος από το 

Λαδοχώρι Θεσπρωτίας1653, που πιθανόν προέρχεται από τη βασιλική που 

βρέθηκε εκεί (πιν.). Φέρει στη µία όψη του διάκοσµο αυλών, µε ανάγλυφο 

περίγραµµα και κοίλη επιφάνεια εσωτερικά (πιν. ). Πρόκειται για ένα διάκοσµο 

που συναντάται (καλύτερα όµως αποδοσµένος και µε περισσότερες 

λεπτοµέρειες διανθισµένος), σε επιθήµατα από τη Βασιλική Α στη Νέα 

Αγχίαλο1654 και σε ένα άλλο ανάλογο µέλος από το Λιβάδι Ελασσώνας1655. Ο 

διάκοσµος αυλών συνδέεται µε εργαστήρια της Κωνσταντινούπολης1656, σε 

αντίθεση µε αυτά της νοτίου Ελλάδος που φαίνεται ότι προτιµούσαν το 

διάκοσµο µε υδροχαρή φυτά1657.  

 

 

                                                 
1653 Από το Λαδοχώρι και από την ανασκαφή του οικοπέδου του ∆ικαστικού Μεγάρου, όπου 

µεταξύ άλλων βρέθηκαν οικοδοµικά λείψανα που ταυτίστηκαν µε λουτρική εγκατάσταση,  

προέρχονται δύο επιθήµατα αµφικιονίσκων. Στη µία στενή πλευρά τους φέρουν από ένα 

ανάγλυφο σταυρό, ενώ στην άλλη φύλλο άκανθας. Οι πλάγιες πλευρές τους παρουσιάζουν 

ένταση, ενώ στο κάτω µέρος διαµορφώνεται υποτραχήλιο σε υποχώρηση.  

1654 Πβλ. ένα επίθηµα µε παρόµοιο διάκοσµο από τη βασιλική της Τεγέας, Ορλάνδος 1954, 

εικ.390(3). 

1655 Συθιακάκη 2002, Α, σ.532κ.ε. και Β, σ.106κ.ε., η οποία το χρονολογεί στον 7ο αιώνα. 

1656 Πβλ. το διάκοσµο θριγκού από το θεοδοσιανό ναό της Αγίας Σοφίας, Ορλάνδος 1954, 

εικ.327 

1657 Για το διάκοσµο µε υδροχαρή φυτά βλ. Sodini 1977, σ.428κ.ε. Συθιακάκη 2002, σ.536. 

Φυσικά δεν υπονοείται ότι το επίθηµα προέρχεται από εργαστήριο της πρωτεύουσας, αλλά ότι οι 

τεχνίτες του µικρού οικισµού στη Θεσπρωτία είχαν υπόψη τους ανάλογα πρότυπα. 
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Ζ. ΓΕΙΣΑ-ΕΠΙΣΤΥΛΙΑ 

 

 Πρόκειται για δύο διαφορετικές κατηγορίες αναγλύφων. Τα 

παραδείγµατα που εξετάζουµε στον κατάλογό µας είναι λιγοστά. Πρόκειται για 

µικρά σχετικά τµήµατα (µικρή εξαίρεση αποτελεί το αριθ.121), που δεν 

προσφέρουν αρκετά στοιχεία, ώστε µε βεβαιότητα να τα ταυτίζουµε και να 

µιλήσουµε για τη χρήση τους. Πιθανότατα πρόκειται για γείσα ή κοσµήτες, που 

διακοσµούσαν τους τοίχους των βασιλικών και ήταν κυρίως τοποθετηµένα σε 

όλο το µήκος πάνω από τις τοξοστοιχίες και «διαχώριζαν» κατά κάποιον τρόπο 

τον κυρίως ναό από τα υπερώα1658.  

Μέχρι στιγµής δεν διαθέτουµε στοιχεία που να προκύπτει ότι κάποια 

από τις βασιλικές της επαρχίας Εpirus Vetus έφερε ευθύγραµµα επιστύλια, 

ένδειξη πρωιµότητας ή ότι τα φράγµατα του πρεσβυτερίου των βασιλικών ήταν 

υπερυψωµένα και συνεπώς έφεραν ευθύγραµµα επιστύλια1659, ώστε µε 

βεβαιότητα να αποδώσουµε κάποια από αυτά σε ανάλογα µέλη. Τα τµήµατα 

των πεσσίσκων που βρέθηκαν στην περιοχή, όπως στην περίπτωση της 

Βασιλικής Β1660, απολήγουν σε επίµηλα ή άλλα έξεργα στοιχεία και κατά 

συνέπεια τεκµηριώνεται η ύπαρξη χαµηλών τέµπλων.  

Ένα από τα τµήµατα των γείσων που εξετάζουµε (αριθ.121) προέρχεται 

από τη Βασιλική ∆ στη Νικόπολη. Πρόκειται χωρίς αµφιβολία για κοσµήτη, το 

µεγάλο πλάτος του οποίου εισχωρούσε στο πλάτος του τοίχου του µνηµείου. Ο 

διάκοσµός του είναι πανοµοιότυπος µε αυτόν του επικράνου παραστάδας αριθ. 

65 που προέρχεται από την ίδια βασιλική. Αν και οι άκανθες που το 

διακοσµούν παρουσιάζουν διαφορές από τις αντίστοιχες που κοσµούν τα 

                                                 
1658 Για τα γείσα και τους κοσµήτες γενικά βλ. Ορλάνδος 1954, σ.370κ.ε.  

1659 Σύµφωνα µε τον Ορλάνδο πριν από τα µέσα του 5ου αιώνα προέκυψε, πιθανότατα για 

λειτουργικούς λόγους, µια υπερύψωση του φράγµατος του πρεσβυτερίου, που διαπιστώνεται σε 

αρκετές περιπτώσεις, όπως στα τέµπλα των βασιλικών Αφεντέλη Λέσβου και βασιλικής Θάσου, 

για να περιοριστούµε στον ελλαδικό χώρο. Γενικά για τα τέµπλα βλ. Ορλάνδος 1954, σ. 525κ.ε. 

και εικ.492 και 493, όπου σχεδιαστικές αναπαραστάσεις των παραπάνω τέµπλων. Σήµερα η 

χρονολόγηση που θέτει ο Ορλάνδος για την υπερύψωση αυτή θεωρείται αρκετά πρώιµη.  

1660 Πράγµατι οι πεσσίσκοι της βασιλικής, κατασκευασµένοι από λακωνικό ερυθρωπό, 

κογχυλιάτη λίθο φέρουν επίµηλα. Ωστόσο έχουν καταγραφεί στην περιοχή του πρεσβυτερίου και 

τµήµατα κιονίκων από το ίδιο υλικό. ∆εν αποκλείεται οι τελευταίοι να προέρχονται από το 

τετρακιόνιο προστώο του τέµπλου, όπως αυτό της Βασιλικής Β της Νέας Αγχιάλου, βλ. Ορλάνδος 

1954, σ.531. Το ίδιο προστώο κατά τον Ορλάνδο είχε και η Βασιλική Α στη Νικόπολη. 
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κιονόκρανα και τα επιθήµατα της βασιλικής, η λάξευσή τους είναι παρόµοια 

και θεωρούµε ότι πρόκειται για έργο του ιδίου εργαστηρίου.  

Ενδιαφέρον παρουσιάζει ένα µικρό τµήµα (αριθ.122) πιθανότατα 

επιστυλίου το οποίο αποδώσαµε στη Βασιλική Β, στηριζόµενοι στην οµοιότητα 

του διακόσµου του µε τον διάκοσµο των επιθηµάτων των αµφικιονίσκων από το 

ίδιο µνηµείο. 

Από τον εντοπισµένη βασιλική κάτω από το ναό της Παναγίας 

Λαµποβήθρας στη Φωτική προέρχονται δύο επίσης τµήµατα πιθανότατα γείσων 

(αριθ. 119 και 120). Κοσµούνται µε άκανθες και πτηνό το ένα, άκανθες και και 

χρισµατικό σταυρό το δεύτερο. Αν και η χρήση τους δεν είναι απόλητα 

τεκµηριωµένη θεωρούµε ότι πρόκειται για κοσµήτες, αφού οι πεσσίσκοι που 

βρέθηκαν και αντιστοιχούν στο τέµπλο του ναού, απολήγουν σε µικρά έξεργα 

στοιχεία1661 (πιν. ) και δεν αφήνουν αµφιβολία ότι το φράγµα του πρεσβυτερίου 

της βασιλικής ήταν χαµηλό. Αν και πρόκειται για µικρά τµήµατα θεωρούµε ότι 

είναι αρκετά σηµαντικά για το µνηµείο που παραµένει άγνωστο, αλλά και 

γενικότερα για την γλυπτική τέχνη στην πόλη της Φωτικής.  

 

Η.  ΟΙ ΑΜΒΩΝΕΣ 

 

Ο άµβωνας αποτελούσε µια µόνιµη λειτουργική κατασκευή σ’ ένα ναό. 

Η θέση και ο τύπος του παρουσιάζουν ιδιαίτερα ερµηνευτικά προβλήµατα και 

κατά καιρούς έχουν διατυπωθεί διάφορες θεωρίες1662. 

 Στην περίπτωση της επαρχίας Epirus Vetus σώθηκαν λιγοστά ανάγλυφα 

µαρµάρινα µέλη, που µε ασφάλεια µπορούν να αποδοθούν σε άµβωνες. Τρεις 

οµάδες γλυπτών συγκροτούν µε σχετική βεβαιότητα ισάριθµους άµβωνες, που 

ανήκουν στον τύπο µε δύο κλίµακες, τοποθετηµένες εκ διαµέτρου αντίθετα. 

Πρόκειται για το κυλινδρικό βάθρο που βρέθηκε στη Βασιλική Β στη 

Νικόπολη, το οποίο αποτελούσε το δάπεδο του άµβωνα (πιν.69β-γ), που 

βρισκόταν στο µεσαίο κλίτος της Βασιλικής, κοντά στο νότιο στυλοβάτη1663. Ο 

                                                 
1661 Το ίδιο µπορούµε να συµπεράνουµε και για τη βασιλική που έχει ηµιανασκαφεί στο ∆ρυµό 

Ακαρνανίας, από την οποία προέρχονται δύο πεσσίσκοι, µε πρωτότυπο διάκοσµο αγκυλωτών 

σταυρών στη σειρά και οι οποίοι απολήγουν σε έξεργα στοιχεία µε στρεπτές ραβδώσεις.  

1662 Για τους άµβωνες γενικά βλ. Ορλάνδος 1954, σ.538κ.ε., Κ.Τσουρής, Άµβωνας από την 

Τραϊανούπολη, Α∆ 32(1977), Μελέται, σ.234κ.ε. Sodini 1980, σ.91κ.ε. και Jakobs 1987.  

1663 Ορλάνδος, Σωτηρίου 1937, σ.78-81, εικ.5-7. 
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άµβωνας ανήκε στον τύπο µε δύο κλίµακες ανώδου1664, που οδηγούσαν σε έναν 

κυκλικό εξώστη, ο οποίος εδραζόταν σε κίονα, που σήµερα σώζεται κατά χώραν 

(πιν.69α). Το βάθρο του (διαστ. 0,48Χ1,42µ.), κοσµείται σε ένα µέρος της 

καµπύλης επιφάνειάς του µε την παράσταση αµαζονοµαχίας1665 (αρχικά 

υπήρχε σε ολόκληρη την περιφέρειά του) και στο υπόλοιπο απολαξευµένο 

τµήµα του έφερε κατά τη δεύτερη χρήση του ψηφιδωτή παράσταση1666, λιγοστά 

λείψανα της οποίας διατηρούνται σήµερα (πιν.69δ). Από τον άµβωνα αυτό δεν 

σώζονται τα θωράκια των στηθαίων του εξώστη, ούτε τα τριγωνικά ή 

τραπεζιόσχηµα θωράκια που έφρασσαν τις πλευρές της κάθε κλίµακας. 

Aντίθετα έχουν διατηρηθεί δύο ορθογώνιες φατνωµατικές πλάκες (εδώ σε 

δεύτερη χρήση) µε ορθογώνια διάχωρα, κοσµούµενα µε γεωµετρικά σχέδια, 

που έχουν χρησιµοποιηθεί στο κάτω µέρος του άµβωνα. Η αρχική προέλευση 

τους, όπως και του κυκλικού βάθρου, παραµένει άγνωστη.  

Ο άµβωνας της Νικόπολης χρονολογήθηκε στις αρχές του 6ου αιώνα1667, 

αν και θεωρούµε απίθανο η εκκλησία από την ανέγερσή της και για ένα µεγάλο 

χρονικό διάστηµα να µην είχε ανάλογη λειτουργική κατασκευή. Κατά τον 

Πάλλα ο άµβωνας της Βασιλικής Β ήταν αρχικά στο κέντρο του κλίτους 

συνδεδεµένος µε τη σολέα και την είσοδο του φράγµατος του πρεσβυτερείου. 

Την άποψη αυτή αντικρούει ορθά ο Ι.Βαραλής, κατά τον οποίο εάν η 

κατάσταση των πραγµάτων ήταν αυτή, τότε το βάθρο θα έπρεπε να ήταν 

περιµετρικά διακοσµηµένο µε ψηφιδωτό και όχι σε ένα µόνο τµήµα του.    

Παλαιότερα στο ίδιο βάθρο του άµβωνα της Βασιλικής Β, είχαν 

αποδοθεί από τη Μ.Αχειµάστου-Ποταµιάνου, τα δύο µαρµάρινα θωράκια των 

στηθαίων εξώστη (αριθ.124, εικ.124β-ε) που βρέθηκαν πολύ κοντά στην 

ερειπωµένη υστεροβυζαντινή µονή της Παντάνασσας1668. Την άποψη αυτή 

                                                 
1664 Κατά τον P.Jakobs ο τύπος αυτός χρονολογείται στα τέλη 5ου αι., βλ. Jakobs 1987, σ.85κ.ε. 

1665 ∆ιακρίνονται 33 µορφές από τις οποίες 14 µάχονται σε πρώτο επίπεδο και οι υπόλοιπες σε 

δεύτερο. Στην πάνω επιφάνεια η βάση φέρει δύο τόρµους γόµφων για τη στήριξη πιθανότατα 

ανδριάντα ρωµαίου αυτοκράτορα. Για τη χρονολόγηση της αρχικής του χρήσης βλ. J.Fink, 

Amazonenkӓmpfe auf einer Reliefbasis in Nikopolis, ӦJh 47(1964-65), σ.70-92. Για το βάθρο 

του άµβωνα βλ. επίσης Παπαδοπουλου, .Κωνσταντάκη 2007, σ.611, εικ.9 

1666 Για την ψηφιδωτή αυτή παράσταση και τις ποικίλες ερµηνείες που έχουν διατυπωθεί βλ. 

Σωτηρίου 1953, σ.519-523, Ξυγγόπουλος 1967, σ.15-20 και Guidobaldi 1987, σ.279-293, 

σύµφωνα µε την οποία στο ψηφιδωτό εικονίζονταν η Θεοτόκος, δύο άγγελοι και οι άγιοι 

Θεόδωρος και Γεώργιος. 

1667 Guidobaldi 1987, σ.293. 

1668 Αχειµάστου-Ποταµιάνου 1975, σ.95-102. 
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αντέκρουσε ο Π.Βοκοτόπουλος, λόγω των διαφορετικών διαστάσεων των 

στηθαίων σε σχέση µε την κυκλική βάση του άµβωνα1669. Ένα επιπλέον 

στοιχείο που µας εµποδίζει να τα συσχετίσουµε µε την κυκλική βάση του 

άµβωνα της Βασιλικής Β είναι το ότι αυτή δεν φέρει τα σύµφυτα πτερύγια, τα 

οποία θα αντιστοιχούσαν στις προεξοχές των στηθαίων.  

Τα µαρµάρινα αυτά στηθαία, τα οποία εξετάζουµε στον κατάλογό µας, 

αποτελούν σηµαντικό εύρηµα, η αρχική προέλευση των οποίων παραµένει 

µέχρι σήµερα άγνωστη. Ο µαρµάρινος εξώστης του θα πρέπει να είχε επίσης 

κυλινδρικό δάπεδο (στον οποίο αντιστοιχούσαν τα καµπύλα θωράκια) µε δύο 

σύµφυτα πτερύγια στον κατά µήκος άξονα. Τα καµπύλα θωράκια έφεραν 

συµφυείς ευθύγραµµους πεσσίσκους, µε διάκοσµο σταυρών.  

Τα στηθαία του άµβωνα από την Παντάνασσα προέρχονται µε µεγάλη 

πιθανότητα από έναν άµβωνα παρόµοιο µε αυτόν που τµήµατά του βρέθηκαν 

µεταξύ των αρχιτεκτονικών µελών στο ναυαγισµένο πλοίο του Marzamemi1670 

της Σικελίας. Πρόκειται για έναν τύπο αρκετά συνηθισµένο στον ελλαδικό 

χώρο, ο οποίος έλκει την καταγωγή του από την Κωνσταντινούπολη (πιν.ΧΙε), 

όπου έχουν βρεθεί αρκετά ανάλογα παραδείγµατα1671. Ο τύπος αυτός 

στηριζόταν σε κιονίσκους τοποθετηµένους στο κάτω µέρος στις τέσσερις γωνίες 

του. Τραπεζιόσχηµα θωράκια υπήρχαν τοποθετηµένα σε κάθε πλευρά των 

κλιµάκων (πιν.ΧΙβ)1672. 

Αν και δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία, πιθανολογούµε ότι ο δεύτερος 

αυτός άµβωνας συνανήκε µε τα κιονόκρανα του ναού της Αγίας Θεοδώρας και 

προέρχεται από τον ίδιο µεγαλοπρεπή ναό της ιουστινιάνειας περιόδου, που 

δεν έχει ακόµη εντοπιστεί, συµπέρασµα στο οποίο µας οδηγεί η ποιότητα του 

µαρµάρου και η λάξευση του διακόσµου, που έρχεται πιο κοντά στα 

παραδείγµατα από την Κωνσταντινούπολη (πιν. ΧΙβ-δ).  

                                                 
1669 Βοκοτόπουλος 1977 σ.160, σχ.3. 

1670 Kapitän 1980, σ.98κ.ε. και ιδιαίτερα στην εικ.18, όπου σχεδιαστική αναπαράσταση του 

άµβωνα. Στην περίπτωση αυτή το δάπεδο του εξώστη στηριζόταν σε ηµικυκλικούς κιονίσκους. 

Ένα επίσης χαρακτηριστικό παράδειγµα ανάλογου τύπου άµβωνα, είναι αυτό του ναού του Αγίου 

Απολλιναρίου του Νέου στη Ραβέννα βλ. I Bizantini in Italia, Milano 1982, πιν.57. 

1671 Ν.Πούλου-Παπαδηµητρίου, Παρατηρήσεις στη µορφή του τέµπλου και του άµβωνα της 

παλαιοχριστιανικής βασιλικής του Κάστρου, Η Σάµος από τα βυζαντινά χρόνια µέχρι σήµερα, 

Πρακτικά Συνεδρίου, Αθήνα 1998, τοµ.Α, σ.66κ.ε. 

1672 Πβλ. τα ανάγλυφα θωράκια µε τον ωραίο διάκοσµο από τον άµβωνα της βασιλικής Αλικής 

Θάσου, βλ. Sodini, Κolokotsas 1984, πιν.36α,c 
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Θωράκιο µε τριγωνική απόληξη στην πάνω πλευρά, που πιθανότατα 

έφρασσε µία πλευρά κλίµακας ανόδου άµβωνα, χωρίς να αποκλείεται και 

κάποιο άλλο µέρος του, βρέθηκε εντοιχισµένο στον ερειπωµένο βυζαντινό ναό 

της Παναγίας Λαµποβήθρας στη Φωτική. Πρόκειται για την τρίτη περίπτωση 

αναγλύφων άµβωνα (αριθ.125), που έχουµε εντοπίσει στην περιοχή της Epirus 

Vetus. Κατά την ανασκαφή του βυζαντινού ναού της Λαµποβήθρας ήρθε στο 

φως τµήµα ανάγλυφου µέλους, η µία σωζόµενη πλάγια πλευρά του οποίου 

αποτελείται από ευθύγραµµο1673 και στη συνέχεια καµπυλόγραµµο τµήµα µε 

πολλαπλά κυµάτια (εικ.123ε). Στην κάτω επιφάνεια του µέλους διατηρείται 

µέρος ηµισφαιρικής κοιλότητας, στοιχείο στο οποίο αναγνωρίζουµε το µονόλιθο 

δάπεδο εξώστη άµβωνα, η οποία πιθανότατα ήταν διακοσµηµένη1674 και ορατή 

και συνεπώς ο χώρος κάτω από το δάπεδο ήταν ανοικτός. Συνεπώς 

οδηγούµαστε σε έναν τύπο µε δύο κλίµακες. Θα πρέπει εδώ να αναφερθεί ότι 

ιδίου τύπου άµβωνας υπήρχε και στη βασιλική, που ανασκάφθηκε κοντά στον 

οικισµό της Βέλλιανης (γνωστή παλαιότερα ως Βασιλική της Παραµυθιάς), στην 

οποία αποκαλύφθηκε κυκλική βάση άµβωνα µε ορθογώνιες προεξοχές Α-∆, 

που αντιστοιχούσαν στις δύο κλίµακες. 

Τέλος κατά την ανασκαφή της Βασιλικής Α στη νησίδα Κέφαλος του 

Αµβρακικού βρέθηκε ανάγλυφο µέλος (πιν.ΧΙστ) που χαρακτηρίστηκε από την 

ανασκαφέα Χ. Μπάρλα ως ¨τεµάχιον θωρακίου ἐξέδρας ἄµβωνος¨1675. Σώζεται 

µέρος του πάνω και κάτω άκρου του. Αµφότερα κοσµούνται µε κοιλόκυρτα 

κυµάτια. Το τµήµα παρουσιάζει καµπυλότητα. Η όψη του κοσµείται µε 

παράλληλες λαξεύσεις µε οριζόντια διάταξη. Το ανάγλυφο αυτό παρουσιάζει 

πολλές οµοιότητες µε δύο ανάγλυφα µέλη ΑΛ/1661 και ΑΛ/17201676 από τη 

Βασιλική Β΄ στη Νικόπολη, που εντοπίστηκαν στο χώρο των νοτιοδυτικών 

προσκτισµάτων. Είναι άγνωστο αν τα δύο θραύσµατα προέρχονται από στηθαίο 

άµβωνα. Αν πράγµατι προέρχονται από άµβωνα, τότε δηµιουργείται το ερώτηµα 

που βρισκόταν η θέση του δεύτερου αυτού άµβωνα στο συγκρότηµα της 

Βασιλικής Β.  

                                                 
1673 Πιθανότατα εδώ εφάπτονταν µία από τις κλίµακες του άµβωνα. 

1674 Ανάλογα παραδείγµατα βλ. Ορλάνδος 1939-40, εικ.37. Ο ίδιος 1954, εικ.523, όπου το µε 

Χριστόγραµµα δάπεδο του άµβωνα της βασιλικής των Θερµών στη Κω. Kapitän 1980, σ.111, 

εικ.25 και τη σχεδιαστική αναπαράσταση στην εικ.26. Επίσης βλ. Τσουρής 1977, σ.236 κ.ε., 

σχ.1, εικ.82α. 

1675 Μπάρλα 1963, πιν.17α και Pallas 1977, σ.34 κ.ε., εικ.20.  

1676 Το ΑΛ/1661 έχει µ.σ.ύψος 0,40µ., µ.σ. πλάτος 0,24µ. και µεγ. πάχος: 0,11µ., ενώ το 

ΑΛ/1720 έχει µ.σ.ύψος 0,22µ., µ.σ. πλάτος 0,14µ. Και τα δύο παρουσιάζουν καµπυλότητα. 
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Θ. ΟΙ ΣΑΡΚΟΦΑΓΟΙ 

 

 Για τα παλαιοχριστιανικά νεκροταφεία (κοιµητήρια), την τυπολογία των 

τάφων1677, τα σχετικά µε την ταφή και τα έθιµα, λιγοστά στοιχεία έχουµε στη 

διάθεσή µας για την επαρχία Epirus Vetus. Το ίδιο ισχύει και για την 

τοπογραφία των νεκροταφείων στα µεγάλα αστικά κέντρα της επαρχίας, όπως η 

Νικόπολη, για τα παλαιοχριστιανικά νεκροταφεία της οποίας δεν υπάρχουν 

σηµαντικές πληροφορίες. 

 Αποφασιστική για τον καθορισµό της θέσης των νεκροταφείων, στα 

πλαίσια της χωροταξικής οργάνωσης µιας πόλης κατά τη ρωµαική εποχή, 

υπήρξε η αντίληψη ότι ο θάνατος µολύνει και απαιτεί πράξεις εξαγνισµού. Ο 

ρωµαϊκός νόµος καθόριζε µε αυστηρότητα ότι τα κοιµητήρια θα πρέπει να 

βρίσκονται έξω από τα τείχη της πόλης. Άλλωστε και λόγοι υγιεινής επέβαλαν 

τη χωροθέτηση αυτή. Έτσι λοιπόν, εξωτερικά των πυλών των τειχών µιας πόλης, 

εκτείνονται τα νεκροταφεία της µε την χαρακτηριστική διάταξη των τάφων και 

των ταφικών κτισµάτων δεξιά και αριστερά των µνηµειακών οδών που 

οδηγούσαν από τις πύλες στην ύπαιθρο1678. Αργότερα, λόγω κυρίως εκτάκτων 

αναγκών που σχετίζονται κυρίως µε τις βαρβαρικές επιδροµές, καθιερώνεται 

και επικρατεί ο ενταφιασµός µέσα στις πόλεις. 

Στις αρχές της επικράτησης του Χριστιανισµού, χριστιανοί1679 και 

ειδωλολάτρες θάβονταν στους ίδιους χώρους χωρίς διάκριση1680. Υπήρχαν όµως 

                                                 
1677 Γενικότερα βλ. Ν.Laskaris, Monuments feneraires paléochretiens et byzantins de Grece, 

Athenes 2000. 

1678 Για τα νεκροταφεία της Νικόπολης βλ. Π.Χρυσοστόµου, Ανασκαφή του Ν∆ νεκροταφείου της 

Νικόπολης, Ηπειρ. Χρον. 26(1984), σ.9-37 και Α.Γεωργίου, Βόρεια Νεκρόπολη της Νικόπολης. 

Οργάνωση και ταφική αρχιτεκτονική, Νικόπολις Β, σ.307κ.ε. Η Γεωργίου αναφέρει ότι οι 

οψιµότερες ταφές χρονολογούνται στον 3ο αι. Ανδρέου 2007, σ.253κε. επίσης βλ. Ζάχος, 

Καλπάκης, Κύρκου, Καππά, Νικόπολις 2008, σ.96,98-101 και 108-119., όπου φωτογραφίες και 

σχέδια των ανασκαµένων νεκροταφείων της Νικόπολης. Για το Βουθρωτό υπάρχουν στοιχεία ότι η 

πρακτική του ενταφιασµού εκτός τειχών συνεχίστηκε και κατά τον 5ο αι. Ένα µεγάλο εκτός τειχών 

µαυσωλείο ανασκάφηκε από τον Ugolini και την ιταλική αποστολή στις αρχές του προηγούµενου 

αιώνα και χρονολογήθηκε στον 5ο αι. Στα τέλη του 20ου αιώνα η Αγγλοαλβανική αποστολή 

συνέχισε δυτικά του Μαυσωλείου τις ανασκαφές και ανευρέθηκαν λείψανα ενός παρόµοιου 

κτιρίου, βλ. Bowden 2003, σ. 46. 

1679 Είναι γνωστό ότι νόµοι των αυτοκρατόρων Θεοδοσίου Α΄ και Ιουστινιανού, ακολουθώντας τη 

ρωµαϊκή νοµοθεσία, προέβλεπαν πρόστιµο στους παραβάτες µε τη δήµευση έως και του ενός 

τρίτου της περιουσίας τους.  
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και οι προνοµιακές ταφές µέσα στις βασιλικές, κυρίως κληρικών, αλλά και 

κοσµικών, υψηλής κοινωνικής τάξης1681. Το παράδειγµα των τάφων που 

βρέθηκαν στη Βασιλική ∆1682 στη Νικόπολη, στη Βασιλική Αγίας Σοφίας στο 

Μύτικα1683 Αιτωλοακαρνανίας, στη Βασιλική στο Diaporit κοντά στο Βουθρωτό, 

κ.ά., είναι πολύ σηµαντικό και ιδιαίτερα διαφωτιστικό, αν και δεν διαθέτουµε 

πολλές πληροφορίες γι’αυτούς. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι διαφόρων 

τύπων τάφοι, που βρέθηκαν σε δωµάτιο στη βόρεια πλευρά της Βασιλικής της 

Αγίας Σοφίας στο Μύτικα. 

Στη µελέτη µας θα µας απασχολήσουν µόνο οι σαρκοφάγοι που φέρουν 

ανάγλυφο διάκοσµο και µπορούν να προσφέρουν στοιχεία για τη γλυπτική της 

περιοχής. Oι σαρκοφάγοι ήταν πήλινες, λίθινες ή µαρµάρινες θήκες µε 

κάλυµµα και η χρήση τους αφορούσε κυρίως στις ταφές πλουσίων και 

επιφανών ατόµων. Πρόκειται για πολυτελή είδος τάφου1684, που απαντά ήδη 

από τους αρχαίους και ρωµαϊκούς χρόνους1685 και βεβαίως σχετίζεται µε την 

κοινωνική και οικονοµική κατάσταση του νεκρού. 

Οι σαρκοφάγοι αποτελούνταν από µια ορθογώνια θήκη, συνήθως 

συµπαγή και ένα αµφικλινές συνήθως κάλυµµα, µε σχηµατοποιηµένα 

συµπαγή ακρωτήρια στις γωνίες του. Υπάρχουν και περιπτώσεις που το 

κάλυµµα είναι ηµικυλινδρικό. Συχνά στην κύρια όψη της λάρνακας υπήρχε 

χαραγµένη επιγραφή µε το όνοµα του νεκρού µέσα σε δέλτο. Στο διακοσµητικό 

θεµατολόγιο συγκαταλέγονται και οι ανθοπλόκαµοι που πλαισιώνουν τη 

δέλτο1686, συνήθης διάκοσµος κατά τη ρωµαϊκή εποχή, που πρέπει να 

επιβιώνει και στις αρχές της περιόδου που εξετάζουµε, όπως τουλάχιστον 

                                                                                                                                            
1680 Μαρκή 2006, σ.53. 

1681 Γενικότερα βλ.J.P. Sodini, Les “tombes privilégiées” dans l’ Orient chrétien (à l’ exeption 

du diocese d’ Egypte), L’ inhumation privilégiée du IVe au VIIIe siècle en Occident. Actes du 

colloque tenu à Crèteil (1984), (eds. Y.Duval, J.Ch.Picard) Paris 1986, 233-243. 

1682 Χαλκιά 2007, σ.659κ.ε. 

1683 Βοκοτόπουλος 1983, σ.84-86, όπου και γραφική αναπαράσταση του τάφου και ο ίδιος, ΠΑΕ 

1984, σ.129κ.ε. 

1684 Γενικά βλ. G.Koch, Frühchristliche Sarkophage, Munchen 2000 και Μαρκή 2006, σ.105κ.ε. 

1685 Χαρακτηριστικές είναι οι σαρκοφάγοι τύπου Άσσου που έχουν βρεθεί στη Νικόπολη, βλ. 

Παπαγγελή 1984, σ.43κ.ε. Η Παπαγγελή διατυπώνει την άποψη ότι η Νικόπολη υπήρξε 

εµπορικός σταθµός σαρκοφάγων από την Άσσο της Μ.Ασίας, οι οποίες εξάγονταν στην Ιταλία, 

αλλά και η ίδια σηµαντική αγορά ανάλογων έργων. 

1686 Πρβλ. τη σαρκοφάγο από το Λυκοτρίχι Ιωαννίνων που χρονολογήθηκε τη ρωµαϊκή εποχή, 

βλ. BCH 83(1959), σ.673. 



 

 

304 

µπορούµε να συµπεράνουµε από τα παραδείγµατα των σαρκοφάγων που ήρθαν 

στο φως στο Λαδοχώρι (πιν.70α-δ). Σε σαρκοφάγους που έχουν βρεθεί σε 

µεγάλα κέντρα, όπως η Ραβέννα, το εικονογραφικό θεµατολόγιο είναι ακόµη 

πιο πλούσιο1687. Οι όψεις της λάρνακας κοσµούνται µε παραστάσεις από την 

Καινή ∆ιαθήκη, αµνούς εκατέρωθεν σταυρού, µορφές κάτω από πλούσια 

διακοσµηµένες αψίδες, άλλες σκηνές µε συµβολικό περιεχόµενο κ.ά.Πιο 

συχνός είναι ο τύπος των σαρκοφάγων που φέρει µεγάλους σταυρούς στο 

κάλυµµα και κυρίως στις πλευρές της λάρνακας ή Χριστόγραµµα ανάµεσα σε 

σταυρούς1688.  

 Η µαρµάρινη σαρκοφάγος που βρέθηκε το 2004 στη Βασιλική ∆ στη 

Νικόπολη (αριθ.128) είναι ένα εξαιρετικό εύρηµα τόσο για την άριστη 

κατασκευή της, όσο και για τις πληροφορίες που µας παρέχει1689. Πρόκειται 

για ένα εισαγόµενο έργο, πιθανότατα κωνσταντινοπολίτικου εργαστηρίου, που 

χρονολογείται στον 6ο αι. (πιθανότατα στο α΄ µισό), για το οποίο γίνεται λόγος 

στον κατάλογο που ακολουθεί. 

Μία άλλη ίδιου περίπου, τύπου αλλά απλούστερης µορφής, είναι η 

σαρκοφάγος αριθ.129, που βρέθηκε στο ναό της Αγίας Σοφίας στο Μύτικα 

Αιτωλοακαρνανίας. Το κάλυµµά της είχε τη µορφή δίρριχτης στέγης µε τέσσερα 

επίσης συµπαγή ακρωτήρια στις γωνίες. Το κέντρο κάθε κεκλιµένης µακράς 

πλευράς της κοσµούσε από ένας µεγάλος ανισοσκελής σταυρός. Η 

χρονολόγησή της τοποθετείται µετά στο β΄ τρίτο του 6ου αι. εποχή κατά την 

οποία χρονολογείται βασιλική της Αγίας Σοφίας στην οποία βρέθηκε. 

∆ύο καλύµµατα σαρκοφάγων µε συµπαγή ακρωτήρια, πιθανότατα όµως 

όχι από µάρµαρο, είχαν εντοπιστεί παλαιότερα στη Νικόπολη και 

συγκεκριµένα στη θέση «Μάζωµα»1690. Εξίσου σηµαντική είναι και η περίπτωση 

της σαρκοφάγου που βρέθηκε στις αρχές του προηγούµενου αιώνα στο Βαθύ 

Ιθάκης (αριθ.130), ο διάκοσµος των όψεων της οποίας συνίσταται σε µεγάλους 

σταυρούς µε τα αποκαλυπτικά γράµµατα Α και Ω. 

Σαρκοφάγοι κυρίως λίθινες έχουν βρεθεί επίσης στο Λαδοχώρι. Σε µια 

περίπτωση η λίθινη θήκη, αποτελούµενη από συναρµοσµένες πλάκες, ήταν 

εγκιβωτισµένη σε κτιστό τάφο και έφερε λίθινο κάλυµµα µε συµπαγή, αλλά 

                                                 
1687 Zucchini, Bucci 1968, σ.5κ.ε. 

1688 Τα καλύτερα παραδείγµατα ανάλογων σαρκοφάγων προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη 

βλ. Farioli 1983, σ. 237κ.ε., εικ.29-32. Επίσης βλ. Barsanti, Guiglia 2010, s.57κ.ε. 

1689 Chalkia 2004, σ. 211-212. Χαλκιά 2007, σ.659κ.ε. 

1690 Φωτογραφία αρχείου 8ης ΕΒΑ 
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ατροφή ακρωτήρια. Στην όψη της σε ορθογώνιο πλαίσιο υπάρχει ανάγλυφο 

καλάθι που πλαισιώνεται από ανθοπλόκαµους και µεγάλους ρόδακες (πιν.70γ). 

Από τα αγγεία που βρέθηκαν στο εσωτερικό (πιν.70ε) και τα λιγοστά ευρήµατα, 

χρονολογήθηκε στα τέλη 3ου-αρχές 4ου αιώνα. Ο τάφος βρέθηκε στα 

προσκτίσµατα της βασιλικής του παλαιοχριστιανικού οικισµού, µε την οποία 

δεν είναι γνωστή η σχέση της. Από το πλακόστρωτο δάπεδο που εντοπίστηκε 

µπροστά στον τάφο πιθανολογείται ότι αυτός ήταν αρχικά ορατός και 

προσβάσιµος, είναι άγνωστο όµως αν αυτό συνεχίστηκε και κατά τη διάρκεια 

λειτουργίας της βασιλικής. 

Η δεύτερη περίπτωση αφορά στη σαρκοφάγο που βρέθηκε σε µικρή 

απόσταση από την ίδια βασιλική1691. Λίθινες πλάκες, συνδεόµενες µε 

µολύβδινους συνδέσµους, διαµορφώνουν µια σαρκοφάγο, στην όψη της οποίας 

υπάρχει ανάγλυφος διάκοσµος µε ορθογώνια δέλτο, χωρίς όµως επιγραφή, που 

πλαισιώνεται από ανθοπλόκαµους και µεγάλους ρόδακες1692 και περιµετρικά 

κυµάτιο (πιν.70δ,ε).  

Η σαρκοφάγος ήταν τοποθετηµένη στο εσωτερικό µικρής κτιστής 

κατασκευής, που αποτελούσε ένα είδος µαυσωλίου1693 (πιν.70α). Η κατασκευή 

και κυρίως ο διάκοσµος της σαρκοφάγου, η οποία βρέθηκε ακτέριστη, 

παραπέµπουν σε µια χρονολόγηση στον 4ο αιώνα. Όσον αφορά στο διάκοσµό 

της αυτός ακολουθεί πρότυπα γνωστά ήδη από τη ρωµαϊκή εποχή, η 

επεξεργασία όµως του αναγλύφου φανερώνει σχηµατοποίηση1694 και 

υποδεέστερη εργασία, που πιθανόν παραπέµπουν σε εργασία τοπικού 

εργαστηρίου.  

 

 

 
                                                 
1691 Βρέθηκε κατά την ανασκαφή του οικοπέδου Κώτση. Τα πορίσµατα της ανασκαφής δεν έχουν 

µέχρι στιγµής δηµοσιευτεί. 

1692 Παρόµοιες σαρκοφάγους από τη Θεσσαλονίκη βλ. Μαρκή 2006, σ.213 

1693 Πιθανότατα µία ανάλογη κατασκευή περιέβαλε αρχικά και τον προηγούµενο τάφο, κοντά στη 

βασιλική. Αν παράγµατι πρόκειται για µαυσωλεία τότε τεκµηριώνεται ότι η θέση αυτή του 

οικισµού αρχικά είχε ταφικό χαρακτήρα. Παραµένει αναπάντητο το ερώτηµα για τη σχέση της 

βασιλικής µε τη θέση, δεδοµένου ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να τεκµηριώνεται ότι αυτή ήταν 

κοιµητηριακή.  

1694 Βέβαια η σχηµατοποίηση του διακόσµου υπαγορεύεται κατά κύριο λόγο και από το υλικό 

κατασκευής της σαρκοφάγου. 
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Ι. ΟΙ ΚΟΛΥΜΒΗΘΡΕΣ 

 

Στον κατάλογό µας εξετάζουµε δύο µαρµάρινες κολυµβήθρες1695, η 

προέλευση των οποίων δεν είναι γνωστή. Η πρώτη βρέθηκε εντοιχισµένη στη 

βόρεια θύρα του βυζαντινού ναού της Αγίας Θεοδώρας στην Άρτα, όπου είχε 

χρησιµοποιηθεί ως οικοδοµικό υλικό και η δεύτερη, επίσης σε δεύτερη χρήση, 

βρέθηκε κατά την ανασκαφή της βυζαντινής µονής της Παντάνασσας. Και οι 

δύο είναι µονολιθικές. Η πρώτη έχει σχήµα σταυρικό, ενώ η δεύτερη είναι 

πολύλοβη. ∆ιαφέρουν επίσης ως προς τις διαστάσεις και την επεξεργασία του 

υλικού, αφού η δεύτερη είναι καλύτερης ποιότητας. Το µικρό βάθος τους 

υπαγορεύει τη µερική καταβύθιση των βαπτιζοµένων σ’αυτές και την έγχυση 

του ύδατος.  

Οι δύο µέλη παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον, καθώς στα µέχρι 

σήµερα γνωστά βαπτιστήρια της περιοχής, οι κολυµβήθρες που έχουν 

αποκαλυφθεί είναι κτιστές. Από τις τελευταίες σηµαντικότερη θεωρούµε αυτή 

του Βαπτιστηρίου του Βουθρωτού, που είναι τετράλοβη, εγγεγραµµένη σε 

κυκλική κατασκευή και επενδεδυµένη µε µάρµαρα1696. Έφερε δε εσωτερικά 

µικρούς αναβαθµούς. Σταυρόσχηµη ήταν η αντίστοιχη κτιστή κατασκευή στη 

Βασιλική του Κεφάλου και ορθογώνιες οι κολυµβήθρες στις βασιλικές της 

Κρυσταλοπηγής (πιν.39γ) και Ζερβοχωρίου (πιν.38β). 

Η προέλευση των αναγλύφων µελών που εξετάζουµε δεν είναι γνωστή και 

είναι ενδιαφέρον να αναζητηθούν τα βαπτιστήρια από τα οποία προέρχονται. 

Από τα µέχρι σήµερα γνωστά παραδείγµατα βαπτιστηρίων που έχουν εντοπιστεί 

στην περιοχή που εξετάζουµε, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί η ανασκαφή τους και 

συνεπώς δεν γνωρίζουµε τον τύπο της κολυµβήθρας, είναι το βαπτιστήριο της 

Βασιλικής Β στη Νικόπολη1697. 

                                                 
1695 Γενικότερα για τις κολυµβήθρες βλ. Βαραλής 2001, σ.468κ.ε. 

1696 Bowden, Përzhita 2004, 176κ.ε., εικ.F10.18. 

1697 Για το Βαπτιστήριο της Βασιλικής Β, βλ. Παπαδοπούλου 2007, σ.629-630, πιν.51. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Η επαρχία Epirus Vetus κάλυπτε µια περιοχή που κατά προσέγγιση 

αντιστοιχεί µε την Ήπειρο της κλασσικής αρχαιότητας (πιν.1) και η οποία 

σήµερα αποτελεί τµήµα του Eλληνικού και του Αλβανικού κράτους. Τα όριά 

της δεν υπήρξαν σαφώς καθορισµένα, αφού τα λιγοστά κείµενα που υπάρχουν 

µνηµονεύουν το όνοµα της επαρχίας, χωρίς να οριοθετούν το συγκεκριµένο 

γεωγραφικό χώρο. Γενικά µπορεί να υποστηριχθεί ότι η επαρχία εκτεινόταν 

βόρεια έως τα Ακροκεραύνια όρη, έφτανε νότια στις εκβολές του ποταµού 

Αχελώου και περιελάµβανε τα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα και Ιθάκη (πιν.2). 

Αρχικά υπαγόταν στην υπαρχία του Ιλλυρικού, ενώ από το 425 ανήκε στο 

Ανατολικό Ιλλυρικό µε πρωτεύουσα τη Θεσσαλονίκη, του οποίου αποτελούσε τη 

12η επαρχία, µε 11 πόλεις: Νικόπολη, ∆ωδώνη, Εύροια Ακνίου(;), 

Αδριανούπολη, Φοινίκη, Αγχιασµός, Άππων, Βουθρωτός, Φωτική, 

Κέρκυρα νήσος, και Ιθάκη νήσος. Έδρα του ηγεµόνα (praeses) της επαρχίας 

ήταν η Νικόπολη, η οποία ήταν επίσης έδρα της αντίστοιχης µητρόπολης. 

Τα λιγοστά στοιχεία που διαθέτουµε και αφορούν στη διοικητική, 

οικονοµική και κοινωνική κατάσταση της επαρχίας συνθέτουν την εικόνα µιας 

µάλλον ευηµερούσας επαρχίας, στην οποία συνέβαλαν οι διοικητικές 

µεταρρυθµίσεις του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου και τα ευεργετικά µέτρα του 

αυτοκράτορα Ιουλιανού, αν και δεν έλειψαν οι βαρβαρικές επιδροµές και οι 

φυσικές καταστροφές µε τα προβλήµατα που αυτές συνεπάγονταν. 

Για τις πόλεις της επαρχίας της Παλαιάς Ηπείρου, την εποχή που 

εξετάζουµε, δεν υπάρχουν αξιόλογες πληροφορίες και οι µέχρι σήµερα 

ανασκαφικές έρευνες δεν έχουν δώσει επαρκή στοιχεία για τη πολεοδοµική 

τους οργάνωση. Εξαίρεση αποτελούν η Νικόπολη, το Βουθρωτό και ο παράλιος 

οικισµός στο Λαδοχώρι Ηγουµενίτσας, όπου οι ανασκαφές έχουν φέρει στο φως 

αρκετά στοιχεία για την οικιστική τους οργάνωση, στα οποία γίνεται 

εκτενέστερα λόγος στο αντίστοιχο κεφάλαιο.  

Είναι γενικά αποδεκτό ότι οι υστερορωµαϊκές πόλεις, για διαφορετικούς 

λόγους η κάθε µία, είχαν χάσει αρκετά από την προηγούµενη αίγλη και τη 

µνηµειακότητά τους. Σταδιακά προσλαµβάνουν τη µορφή των πόλεων των 

παλαιοχριστιανικών χρόνων, αφού, προκειµένου να προστατευθούν από τις 

βαρβαρικές επιδροµές, περικλείονται µε τείχη που περιορίζουν κατά πολύ την 
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έκτασή τους, διατηρούν όµως τον πολεοδοµικό ιστό τους, αλλά χωρίς την 

προηγούµενη συνοχή και αυστηρότητα. 

Στο β΄ µισό του 5ου αιώνα τοποθετούνται χρονικά οι περισσότερες και 

σηµαντικότερες οχυρώσεις πόλεων, όπως η Νικόπολη το Βουθρωτό και ο 

Αγχιασµός, ενώ έως και τα µέσα του 6ου αιώνα χρονολογούνται οι περισσότεροι 

χριστιανικοί ναοί στην περιοχή της επαρχίας Epirus Vetus, οι οποίοι µε τα 

µέχρι σήµερα δεδοµένα ανέρχονται στους 42 τον αριθµό.  

Οι βασιλικές που κτίστηκαν (φορείς, εκτός των άλλων, και προβολής της 

νέας θρησκείας), κατέλαβαν ένα µεγάλο µέρος των συρρικνωµένων σε έκταση 

πόλεων, αλλάζοντας τη ρυµοτοµία τους και συγκέντρωσαν πολλές λειτουργίες 

που είχαν παλαιότερα η αγορά και ο δήµος. Οι βασιλικές κάνουν δυναµικά την 

«εµφάνισή τους» στις πόλεις στα µέσα του 5ου αιώνα και στο α΄ µισό του 6ου 

αιώνα, αν και δεν υπάρχει αµφιβολία ότι υπήρχαν και παλαιότερα. Οι ίδιοι οι 

ναοί και τα υψηλής ποιότητας ευρήµατα τους (ψηφιδωτά, γλυπτός διάκοσµος, 

κ.ά.), που έχει φέρει στο φως η ανασκαφική έρευνα, παρέχουν σηµαντικά 

στοιχεία για την περίοδο που εξετάζουµε, αφού προϋποθέτουν µια οικονοµική 

ευρωστία της περιοχής, η οποία υποχωρεί σταδιακά µετά το β΄ µισό του 6ου 

αιώνα. 

Από πηγές µνηµονεύονται 36 οχυρώσεις στην επαρχία της Παλαιάς 

Ηπείρου, από τις οποίες 12 έκτισε εκ θεµελίων ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός, 

σύµφωνα πάντα µε τον ιστορικό Προκόπιο. Ο ίδιος αυτοκράτορας ανανέωσε 

παράλληλα και άλλα 24 φρούρια στην ίδια περιοχή, στα πλαίσια της ενίσχυσης 

της περιοχής, λόγω των βαρβαρικών επιδροµών και πιθανότατα καταστροφών 

που αυτή υπέστη.  

Στα τέλη του 6ου-7ου αιώνα παρατηρείται µια σταδιακή παρακµή και 

υποβάθµιση των παραδοσιακών αστικών οικισµών, εµφανίζονται νέοι 

οχυρωµένοι οικισµοί που χρησιµοποιούν σε µεγάλο βαθµό οικοδοµικό υλικό 

από παλαιότερα µνηµεία. Η µετεξέλιξη αυτή συνδέεται µε την παρακµή 

βιοτεχνικών κέντρων παραγωγής του εµπορίου µακρινών αποστάσεων, αλλαγές 

οι οποίες γίνονται πιο αισθητές τον 7ο αιώνα.  

Κατά µια άλλη άποψη οι παλιές πόλεις έχασαν τη σηµασία τους, γιατί 

πλέον δεν εξυπηρετούσαν τις ανάγκες του συστήµατος διοίκησης της 

αυτοκρατορίας, ενώ θεωρούµε δεδοµένο ότι κάποιες από αυτές αποτέλεσαν 

µέρος ενός σχεδίου κρατικής προστασίας του πληθυσµού της αυτοκρατορίας, 

απέναντι στις βαρβαρικές επιδροµές. Στην τελευταία περίπτωση εντάσσεται η 

πρωτοβουλία του Ιουστινιανού να µεταφέρει την έδρα κάποιων πόλεων, όπως η 
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Φωτική και η Φοινίκη, οι οποίες δεν παρείχαν ασφάλεια στους κατοίκους τους 

και να κατασκευάσει ή να επισκευάσει φρούρια σε γειτονικά υψώµατα. 

Την εγκατάσταση των σλάβων στην περιοχή µαρτυρούν αρκετά 

τοπωνύµια που σώζονται και σήµερα στην Ήπειρο και τα οποία παρουσιάζουν 

µια πυκνότητα (412 τον αριθµό), αν και γι’αυτό οι απόψεις διίστανται. 

Θεωρούµε ότι οι σλαβικές εγκαταστάσεις επέφεραν και δηµογραφικές αλλαγές, 

που είναι δύσκολο να εκτιµήσουµε. Αποτέλεσµα της σλαβικής εποίκησης ήταν 

και η αύξηση του πληθυσµού της περιοχής, αφού ο τοπικός πληθυσµός ήταν 

από διάφορες αιτίες αποδεκατισµένος. Πάντως θα πρέπει να επισηµανθεί ότι η 

σλαβική παρουσία στην Ήπειρο δεν έχει επαρκώς επιβεβαιωθεί ανασκαφικά 

µέχρι σήµερα.  

Είναι γενικά αποδεκτό ότι η παρατηρούµενη αυτή την εποχή παρακµή 

των αστικών κέντρων οφείλεται όχι µόνο στους σλάβους, αλλά στα γενικότερα 

προβλήµατα της αυτοκρατορίας, στην έλλειψη κρατικής σταθερότητας και την 

οικονοµική δυσπραγία, που πιθανότατα ήταν αποτέλεσµα της δηµοσιονοµικής 

πολιτικής του Ιουστινιανού, η οποία λόγω του δαπανηρού οικοδοµικού και 

στρατιωτικού προγράµµατος σε ολόκληρη την αυτοκρατορία επιβάρυνε τις 

επαρχίες. Τα παραπάνω θα πρέπει να συνδυαστούν µε τον σεισµό του 522 και 

την επιδηµία πανώλης της δεκαετίας του 540, που επίσης ταλαιπώρησαν τη 

βυζαντινή αυτοκρατορία. 

Στο κεφάλαιο της µνηµειακής τοπογραφίας γίνεται αναφορά σε όλες τις 

γνωστές µέχρι σήµερα πόλεις και θέσεις της επαρχίας Epirus Vetus, οι οποίες 

έχουν ανασκαφεί ή εντοπιστεί παλαιοχριστιανικά λείψανα. Αρκετά από αυτά 

αποτελούν τυχαία ευρήµατα και δεν προέρχονται από συστηµατική έρευνα, 

γεγονός που δυσκολεύει αρκετά την αξιολόγησή τους. Οι φιλολογικές πηγές 

(σύγχρονες ή προγενέστερες της εποχής που εξετάζουµε) µνηµονεύουν αρκετά 

τοπωνύµια, τα οποία στην πλειονότητά τους παραµένουν αταύτιστα, ενώ 

µερικές από τις ταυτίσεις (Άππων, Νέα Εύροια), που έχουν γίνει από 

παλιότερους ερευνητές επανεξετάζονται µε βάση τα νέα στοιχεία που έχουν 

προκύψει.  

Η παράθεση όλων των µέχρι σήµερα γνωστών και άγνωστων θέσεων και 

στοιχείων, που γίνεται επίσης στο ίδιο κεφάλαιο, πιστεύουµε ότι συµβάλλει 

στην γνώση της ιστορίας της περιοχής τη συγκεκριµένη περίοδο, καθώς ο 

αρχαιολογικός χάρτης της παλαιοχριστιανικής Ηπείρου παρουσιάζει σοβαρές 

ελλείψεις. Τα στοιχεία που συγκεντρώσαµε στον κατάλογο είναι αρκετά, όχι 
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όµως επαρκή για την ανασύσταση της εικόνας των οικισµών, της µορφής και 

του µεγέθους τους, καθώς και των µεταξύ τους σχέσεων. 

Στο δεύτερο µέρος της µελέτης µας, που αφορά στη γλυπτική της 

επαρχίας Εpirus Vetus, παρουσιάσαµε έναν αριθµό 132 αναγλύφων από 

διάφορες περιοχές της επαρχίας, κυρίως όµως από τη Νικόπολη. Πρόκειται 

κυρίως για αρχιτεκτονικά µέλη, συµπεριλάβαµε όµως και ανάγλυφα που 

σχετίζονται µε τις λειτουργικές ανάγκες ενός ναού.  

Η γλυπτική πλουτίζει µε µοναδικό τρόπο την ιστορία της περιοχής, καθώς οι 

γραπτές πηγές είναι λιγοστές και αποτελεί µια σηµαντική µαρτυρία της 

οικοδοµικής, της τέχνης και της κοινωνικής δραστηριότητας των κατοίκων της 

επαρχίας. Τα έργα της γλυπτικής που παρουσιάζουµε αντικατοπτρίζουν την 

ιδεολογία της κοινωνίας που τα παρήγαγε και είναι ενδεικτικά του 

καλλιτεχνικού επιπέδου και της τεχνικής κατάρτισης των πολιτών της. Η µελέτη 

της γλυπτικής συνεισφέρει σηµαντικά στην έρευνα για τις εµπορικές 

δραστηριότητες της εποχής και τις αισθητικές επιλογές της ανερχόµενης 

χριστιανικής κοινότητας. 

Στον κατάλογο µας αντιπροσωπεύονται σχεδόν οι περισσότεροι γνωστοί 

τύποι των παλαιοχριστιανικών κιονοκράνων (λυρόσχηµα, θεοδοσιανά, ιωνικά µε 

ή χωρίς επίθηµα, κορινθιάζοντα, κ.ά.). Σηµαντική εξαίρεση αποτελούν τα 

τεκτονικά (κολουροπυραµιδιειδή, λεβητοειδή) και πτυχωτά1698 κιονόκρανα που 

µέχρι στιγµής δεν έχει ανευρεθεί κανένα, εκτός ίσως από το αριθ.58, το οποίο, 

σε αντίθεση µε άλλους ερευνητές, ταυτίσαµε µε επίθηµα.  

Ο «κανονικός» τύπος του κορινθιακού κιονοκράνου δεν φαίνεται να 

ήταν ιδιαίτερα δηµοφιλής στην επαρχία της Παλαιάς Ηπείρου. Από τα 

παραδείγµατα που εξετάζουµε στον κατάλογό µας αξίζει να αναφέρουµε δύο 

κιονόκρανα, που φέρουν όλα τα χαρακτηριστικά του τύπου (έσω και έξω έλικες 

κ.ά.) και κοσµούνται µε οξύληκτες άκανθες, το ένα από τα οποία (αριθ.26) 

θεωρήθηκε παλαιότερα σπόλιο στη Βασιλική Α. Αντίθετα µε παλαιότερους 

ερευνητές χρονολογήσαµε το µέλος αυτό αρκετά οψιµότερα, πιθανόν µεταξύ 

525-550, και πιστεύουµε ότι πρόκειται για έργο τοπικού εργαστηρίου, όπως 

                                                 
1698 Αντίθετα ο τύπος των πτυχωτών κιονοκράνων φαίνεται (από τα µέχρι στιγµής στοιχεία) ότι 

υπήρξε πιο δηµοφυλής κατά τη µεσοβυζαντινή και υστεροβυζαντινή περίοδο, όπως φαίνεται από 

τα σωζόµενα παραδείγµατα που προέρχονται από τη Γλυκή και την Άρτα. Για το πτυχωτό 

κιονόκρανο που υπήρχε στο παλαιό Μουσείο της Νικόπολης βλ. Ορλάνδος 1954, σ. 336, εικ.295 

και C.Barsanti, Un capitello polilobato mediobizantino conservato nel museo di Nikopolis, 

Νικόπολις Α, σ.349κ.ε. 
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και τα θωράκια του ναού. Θεωρούµε ότι το κιονόκρανο αυτό, όπως και άλλα 

δύο πανοµοιότητα, καθώς και ένα τρίτο µικρότερο (αριθ.27), που εντοπίσαµε 

στο Μουσείο Νικόπολης, συνυπήρχαν στη Βασιλική Α, στην οποία έως 

πρόσφατα αποδίδονταν µόνο τα ιωνικά µε επίθηµα και γωνιακές έλικες 

κιονόκρανα (αριθ.53,54).  

Τα τύπου V/VI κιονόκρανα αποτελούν µια αρκετά διαδεδοµένη 

παραλλαγή του κορινθιακού κιονοκράνου που αριθµεί αρκετά παραδείγµατα 

και στην περιοχή που εξετάζουµε, όπως άλλωστε και σε άλλες περιοχές της 

αυτοκρατορίας. Τα καλύτερα ποιοτικά είναι αναµφίβολα τα κιονόκρανα της 

Βασιλικής ∆ στη Νικόπολη τα οποία χρονολογήσαµε στα τέλη του 5ου –αρχές 

6ου αιώνα, εποχή κατά την οποία πιστεύουµε ότι θα πρέπει να χρονολογηθεί η 

βασιλική, η ανέγερση της οποίας σχετίζεται µε τις προνοµιακές ταφές που 

βρέθηκαν στο εγκάρσιο κλίτος της, κυρίως όµως µε το ακέφαλο σώµα του 

µάρτυρα ή επιφανούς ατόµου, που ενταφιάστηκε στη µαρµάρινη ανάγλυφη 

σαρκοφάγο. Το µάρµαρο λευκό µε γκρίζες φλεβώσεις θα µπορούσε να είναι 

προκονήσιο. Η καλή επεξεργασία του διακόσµου των κιονοκράνων είναι 

εµφανής και παρόµοια ή εφάµιλλη έργων κωνσταντινοπολίτικων εργαστηρίων, 

χωρίς να αποκλείονται και τα εργαστήρια της Θεσσαλονίκης.  

Η συνύπαρξη των µοτίβων V και λύρας στα ίδια κιονόκρανα αναιρεί τον 

διαχωρισµό των δύο τύπων που δέχονται άλλοι ερευνητές. Το στοιχείο αυτό 

καθώς και οι έντονα εξέχουσες γωνίες του άβακα πιστεύουµε ότι υποδηλώνουν 

µια πρωιµότητα πριν τα κιονόκρανα του τύπου αυτού τυποποιηθούν πλήρως.  

Αν η χρονολόγησή µας είναι σωστή, τότε τα κιονόκρανα αυτά είναι τα πιο 

πρώιµα ανάλογα µέλη που εντοπίζονται στον ελλαδικό χώρο και αποτελούν 

παράδειγµα γρήγορης διάχυσης του συγκεκριµένου τύπου (που εµφανίζεται 

γύρω στα µέσα του 5ου αιώνα) από την πρωτεύουσα σε ένα περιφερειακό κέντρο 

της αυτοκρατορίας. 

Τα λυρόσχηµα κιονόκρανα που έχουν εντοπιστεί ενσωµατωµένα σε 

διάφορους βυζαντινούς ναούς της Άρτας, όπως η Αγία Θεοδώρα, η 

Παρηγορήτισσα και η Παντάνασσα φέρουν όλα τα χαρακτηριστικά του τύπου, 

µε σηµαντικότερο τις άκανθες τύπου «µάσκας» που τα κοσµούν. 

Χαρακτηρίζονται όµως για την αποστρογγυλεµένη και συµπαγή φόρµα τους, 

την απλουστευµένη λάξευσή τους και την τυποποιηµένη εργασία που τα 

κατατάσσει σε προϊόντα µαζικής παραγωγής, χωρίς να αποκλείεται και η 
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εργασία τοπικών εργαστηρίων που µιµούνται πρότυπα µεγάλων κέντρων1699. Οι 

περίπου ίδιες διαστάσεις τους και οι οµοιότητες στη λάξευση του διακόσµου δεν 

αφήνουν αµφιβολίες ότι προέρχονται από το ίδιο κτίριο, το οποίο µέχρι σήµερα 

δεν έχει εντοπιστεί. 

Με άκανθες τύπου «µάσκας» κοσµούνται και δύο κιονόκρανα του τύπου 

VII που εντοπίστηκαν ενσωµατωµένα σε δεύτερη χρήση, το πρώτο στην 

Παρηγορήτισσα (αριθ.15) και το δεύτερο στο καθολικό της µονής Κάτω 

Παναγιάς στην Άρτα (αριθ.16). Παρουσιάζουν πολλές οµοιότητες µεταξύ τους 

και θεωρούµε πολύ πιθανό ότι προέρχονται από το ίδιο κτίριο. Η απόδοση των 

φύλλων της άκανθας που τα κοσµεί είναι πανοµοιότυπη, όπως και στις άκανθες 

των κιονοκράνων τύπου λύρας, γεγονός που επιβεβαιώνει την άποψη ότι οι δύο 

τύποι παράγονταν εκ παραλλήλου για ένα διάστηµα και συνυπήρχαν για µια 

µεγάλη περίοδο. Αυτό έχει επιβεβαιωθεί και από άλλα παραδείγµατα, όπου οι 

δύο τύποι πράγµατι συνυπήρχαν στο ίδιο µνηµείο.  

Η ανεύρεση ενός κιονόκρανου του ιδίου τύπου στην Κέρκυρα µας οδηγεί στο 

να αναζητήσουµε στο νησί ένα µνηµείο του α΄ µισού του 6ου αιώνα, από όπου 

προέρχεται το αρχιτεκτονικό αυτό µέλος. 

Ιδίου τύπου είναι και ένα κιονόκρανο (πιν.60ε) που επίσης εντοπίστηκε 

στην Παντάνασσα και το οποίο παλαιότεροι ερευνητές χρονολόγησαν την 

παλαιοχριστιανική εποχή. Η ιδιόµορφη (κωδωνόσχηµη) φόρµα του, η απόδοση 

των ακανθών του διακόσµου και οι οµοιότητες που παρουσιάζει µε ένα άλλο 

υστεροβυζαντινό κιονόκρανο το κατατάσσουν στα έργα βυζαντινού κλασικισµού, 

µια τάση που τεκµηριώνεται και από άλλα ανάγλυφα µέλη της περιοχής.  

Οι τύποι του θεοδοσιανού κιονόκρανου (αριθ.17) και αυτού µε 

µετάλλια (αριθ.16) αντιπροσωπεύονται από λιγότερα παραδείγµατα, τα οποία 

επίσης έχουν εντοπιστεί σε δεύτερη χρήση σε βυζαντινά µνηµεία της Άρτας. Ο 

τύπος και η τεχνική τους εκτέλεση παραπέµπουν σε αντίστοιχα κιονόκρανα, 

γνωστά και σε άλλες περιοχές της αυτοκρατορίας. 

Σηµαντικότερα θεωρούµε τα θαυµάσια σύνθετα κορινθιακά 

κιονόκρανα του ναού της Αγίας Θεοδώρας στην Άρτα (αριθ.19-22). 

Χαρακτηριστική είναι η ιδιόµορφη άκανθα του τύπου της «πεταλούδας», µε τις 

πριονωτές ακµές και την επιµεληµένη εργασία που τα διακοσµεί, σε 

συνδυασµό µε τις άκανθες τύπου «µάσκας» µε τέσσερις γλωσσίδες. Με βάση τα 

                                                 
1699 Όπως έχει διατυπωθεί και αλλού η χρωµατική υφή του µαρµάρου των αναγλύφων δεν είναι 

αρκετή για να διατυπωθούν απόψεις σχετικά µε την προέλευσή τους, αφού µόνο φυσικοχηµικές 

αναλύσεις θα έδιναν συγκεκριµένες απαντήσεις στο θέµα. 



 

 

313 

χαρακτηριστικά αυτά χρονολογήσαµε τα παραπάνω µέλη την ιουστινιάνειο 

περίοδο και θεωρούµε αρκετά πιθανό ότι προέρχονται από εργαστήρια της 

πρωτεύουσας, χωρίς να αποκλείονται και εργαστήρια της Ραβέννας, αφού τα 

περισσότερα ανάλογου τύπου κιονόκρανα, (παρά την κωνσταντινοπολίτικη 

καταγωγή του τύπου) βρίσκονται στην ίδια πόλη.  

Αποδώσαµε τα τέσσερα σε δεύτερη χρήση κιονόκρανα του βυζαντινού 

ναού της Αγίας Θεοδώρας στην Άρτα, καθώς και τα θραύσµατα παρόµοιων 

κιονοκράνων που έχουν βρεθεί στο καθολικό της βυζαντινής µονής 

Παντάνασσας, σε έναν τρίκλιτο ναό µε δύο κιονοστοιχίες µε τρεις τουλάχιστον 

κίονες έκαστη. Πρόκειται για ένα σηµαντικότατο εκκλησιαστικό µνηµείο που 

είχε ανεγερθεί, πιθανότατα στη Νικόπολη1700 στο οποίο αποδίδουµε και τα 

στηθαία του µαρµάρινου άµβωνα (αριθ124) που επίσης εξετάζουµε στον 

κατάλογό µας. 

Από ένα άλλο επίσης εξίσου σηµαντικό άγνωστο κτίριο προέρχεται και το 

δίζωνο κιονόκρανο µε ανάγλυφα ζώα (αριθ.33), που εκτίθεται σήµερα στο 

Μουσείο της Νικόπολης. Η επεξεργασία του αναγλύφου είναι εξαιρετική, 

ανάλογη του επιπέδου εργαστηρίων της πρωτεύουσας, από όπου αναµφίβολα 

προέρχεται. Με βάση τα χαρακτηριστικά του διακόσµου του (άκανθες τύπου 

«πεταλούδα», άκανθες τύπου «µάσκα» µε τέσσερις γλωσσίδες κ.ά.) το 

κιονόκρανο χρονολογήθηκε την ιουστινιάνεια περίοδο, όπως και τα 

προαναφερόµενα κιονόκρανα από την Αγία Θεοδώρα. Αν πράγµατι οι 

χρονολογήσεις µας αυτές είναι σωστές τότε τεκµηριώνεται µια µεγάλη 

οικοδοµική ανάπτυξη τη συγκεκριµένη εποχή στη Νικόπολη, αφού εκτός από 

τα δύο προηγούµενα κτίρια, την ίδια περίπου εποχή στην ίδια πόλη ανεγείρεται 

και επεκτείνεται η Βασιλική Α, επισκευάζεται η Βασιλική Β και νέα διάτρητα 

θωράκια τοποθετούνται στη Βασιλική ∆.  

Παρατηρείται µια αύξηση των οικονοµικών πόρων των κατοίκων πόλης, 

που δίνουν τη δυνατότητα εισαγωγής αρχιτεκτονικών µελών για δύο 

τουλάχιστον σηµαντικά µνηµεία της πόλης. Είχε προηγηθεί µερικές δεκαετίες 

η ανέγερση της Βασιλικής ∆, για τον γλυπτό διάκοσµο της οποίας (κιονόκρανα, 

επιθήµατα, γείσα, αµφικιονίσκοι επιθήµατα παραθύρων) πιστεύουµε ότι 

                                                 
1700 Στη Νικόπολη έχει εντοπιστεί η Βασιλική ΣΤ, η οποία όµως δεν έχει ανασκαφεί και συνεπώς 

δεν γνωρίζουµε πολλά πράγµατα για τον τύπο και τον γλυπτό διάκοσµό της. Από µολύβδινες 

σφραγίδες που φέουν στη µία όψη τους τη µορφή της αγίας Αναστασίας (πιν.9β) υποθέτουµε 

επίσης ότι στην ίδια πόλη πρέπει να υπήρχε και σηµαντικός ναός της αγίας.  



 

 

314 

προέρχεται από µια ενιαία παραγγελία σε κάποιο εργαστήριο µεγάλου κέντρου 

της αυτοκρατορίας. 

Η ύπαρξη εισαγόµενων αρχιτεκτονικών µελών µαρτυρεί εκτός των άλλων 

και την κίνηση των λιµανιών της πόλης και κατ΄επέκταση της επαρχίας, τα 

οποία έως και τα µέσα του 6ου αιώνα παραµένουν ενεργοί σταθµοί των 

εµπορικών δρόµων. 

Από την πληθώρα των σπολίων που έχουν ενσωµατωθεί σε βυζαντινούς 

ναούς της Άρτας και της ευρύτερης περιοχής της τεκµηριώνεται ένα εµπόριο 

αρχιτεκτονικών µελών, που γνώρισε ιδιαίτερη άνθηση κατά τους βυζαντινούς 

χρόνους. Το εµπόριο σπολίων φαίνεται ότι υπήρχε ήδη από τη µεσοβυζαντινή 

περίοδο (ναός Αγίας Θεοδώρας), αν και θεωρούµε ότι δεν έπαψε να υφίσταται, 

αφού σπόλια (αυτούσια ενσωµατωµένα ή και εκ των υστέρων λαξευµένα) 

συναντάµε και στη Βασιλική Β, κτίσµα χρονολογηµένο στα µέσα ή στο β΄ µισό 

του 5ου αιώνα, όπου ένα µέρος του αρχιτεκτονικού υλικού προέρχεται από 

ρωµαϊκά κτίρια. 

Τα ιωνικά µε συµφυές επίθηµα κιονόκρανα αντιπροσωπεύονται από 

αρκετά παραδείγµατα. ∆ιακρίθηκαν σε οµάδες και υποοµάδες ανάλογα µε το 

σχήµα και το διάκοσµό τους. Τα κιονόκρανα του Βαπτιστηρίου του Βουθρωτού 

(αριθ.48), του µικρού περιστυλίου της Βασιλικής Β (αριθ.35-37,39-41), της 

βασιλικής στη νησίδα Κέφαλος (αριθ.43) και της Κορωνησίας (αριθ.47) είναι 

σχετικά απλοποιηµένα µέλη µε συµπιεσµένους λιγότερο ή περισσότερο έλικες, 

εχίνο σε µερικές περιπτώσεις σχεδόν επίπεδο. Τα κιονόκρανα αυτά καλύπτουν 

µια περίοδο από τα τέλη του 5ου έως και τα µέσα του 6ου αιώνα.  

Iδίου τύπου -αλλά µε πιο έντονες διαφοροποιήσεις στη µορφή 

(ακανονιστίες και εκφυλισµός του σχήµατός τους) και στο διάκοσµό τους 

κιονόκρανα- προέρχονται από το βυζαντινό ναό του Αγίου ∆ηµητρίου Κατσούρη 

κοντά στην Άρτα (αριθ.46), την Επισκοπή Λευκάδας (αριθ.42) και τη Στοά-

∆ρόµος (αριθ.49,50) της Βασιλικής Β, που χρονολογήσαµε όψιµα στα τέλη 6ου-

αρχές 7ου αιώνα. Τα µέλη αυτά αποτελούν αδιάψευστους µάρτυρες της 

οικοδοµικής δραστηριότητας των κατοίκων της περιοχής, η οποία παρά τους 

κινδύνους των σλαβικών επιδροµών και εγκαταστάσεων φαίνεται να συνεχίζεται 

απρόσκοπτα και την περίοδο αυτή. Αυτό τεκµηριώνεται εν πολλοίς από την 

ανέγερση της, µικρών σχετικά διαστάσεων, τριάψιδης Βασιλικής Γ στη 

Νικόπολη. Φαίνεται ο τύπος αυτός επικρατεί την εποχή αυτή στην περιοχή, 

όπως φανερώνουν, εκτός από το προαναφερόµενο µνηµείο, η α΄ φάση του ναού 

που βρέθηκε στη θέση του ναού του Αγίου ∆ηµητρίου Κατσούρη, καθώς και ο 
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τριάψιδος µη ανασκαµµένος ναός που εντοπίσαµε στο Τοπ Αλτί, κοντά στην 

πόλη της Άρτας.  

Θεωρούµε πολύ πιθανό ότι οι περιορισµένες διαστάσεις των ναών αυτών 

και η µορφή τους περιόρισαν κατά πολύ και των αριθµό των στηριγµάτων µε 

αποτέλεσµα και τον αντίστοιχο περιορισµό των αρχιτεκτονικών µελών. Από 

αυτή την άποψη τα εντοπισµένα ιδίου τύπου κιονόκρανα που εντοπίσαµε στο 

ναΐσκο των Ταξιαρχών κοντά στο Ζάλογγο Ν.Πρέβεζας (αριθ.45) και στο 

Λαδοχώρι Ηγουµενίτσας (αριθ.44) είναι εξαιρετικά σηµαντικά, αφού εκτός των 

προαναφερόµενων µνηµείων έµµεσα τεκµηριώνεται και η ύπαρξη άλλων 

κτιρίων αυτής της εποχής, τα οποία θα πρέπει να αναζητηθούν. Και στις δύο 

περιπτώσεις η συρρίκνωση του ιωνικού µέρους οδηγεί σε όψιµη χρονολόγηση 

των αναγλύφων, χαρακτηριστικά που γίνονται πιο εµφανή στα κιονόκρανα 

αριθ.51,52 από το αίθριο της Βασιλικής Β, τα οποία τεκµηριώνουν µια όψιµη 

επισκευή του ναού. 

 Από τα επιθήµατα που αναφέρονται στον κατάλογό µας µεγαλύτερο 

ενδιαφέρον παρουσιάζουν αυτά της Βασιλικής ∆ (αριθ.56,57), ο διάκοσµος των 

οποίων είναι πανοµοιότυπος µε αυτόν των κιονοκράνων του µνηµείου. Το θέµα 

που τα κοσµεί, σταυρός µε πυκνά φύλλα άκανθας εκατέρωθεν των οριζόντιων 

κεραιών του, γνώρισε ιδιαίτερη διάδοση στην Κωνσταντινούπολη και στον 

ελλαδικό χώρο. Πανοµοιότυπος είναι και ο διάκοσµος και άλλων αναγλύφων 

από το ίδιο µνηµείο όπως τα γείσα, φουρούσια κ.ά., γεγονός που µας οδηγεί 

στο συµπέρασµα ότι ο γλυπτός διάκοσµος του µνηµείου (εκτός των διάτρητων 

θωρακίων) προέρχεται από µια ενιαία παραγγελία.  

Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης η ανεύρεση ενός επιθήµατος µε 

πανοµοιότυπο διάκοσµο στη Λευκάδα, η προέλευση του οποίου παραµένει 

άγνωστη. Αν το µέλος αυτό δεν προέρχεται από τη Βασιλική ∆, πράγµα που 

παρά τις οµοιότητες, δεν θεωρούµε αρκετά πιθανό, λόγω της µεγάλης 

απόστασης µεταξύ Νικόπολης και Λευκάδας, τότε θα πρέπει να αναζητηθεί στο 

νησί και συγκεκριµένα στην πόλη της Λευκάδας ένας εξίσου σηµαντικό 

παλαιοχριστιανικό µνηµείο. Αν αποδειχθεί ότι πράγµατι προέρχεται από τη 

Νικόπολη, τότε επίσης παρουσιάζει ενδιαφέρον για την έκταση του εµπορίου 

των σπολίων, που αποδειγµένα υπήρχε στην περιοχή και το οποίο εκτός από 

την Άρτα έφτανε έως τη Λευκάδα. 

 Στην κατηγορία των επιθηµάτων συµπεριλάβαµε και τα επίκρανα των 

παραστάδων. Από αυτά ιδιαίτερα µας απασχόλησαν κάποια επιθήµατα– 

πεσσόκρανα που βρίσκονται ενσωµατωµένα στα τείχη της Νικόπολης και µε τα 
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οποία ασχολήθηκαν παλαιότεροι ερευνητές, στην προσπάθειά τους να 

χρονολογήσουν τα παλαιοχριστιανικά τείχη της πόλης. Συγκεκριµένα ο 

H.Hellenkemper χρονολόγησε το επίκρανο αριθ.66 στα µέσα του 5ου αιώνα και 

το θεώρησε ως terminus post quem για την κατασκευή των τειχών. Με βάση τη 

χρονολόγηση αυτή τα τείχη δεν µπορούν να χρονολογηθούν νωρίτερα από τα 

µέσα του 5ου αιώνα, αλλά αργότερα, αφού µετά την καταστροφή του άγνωστου 

κτιρίου από το οποίο προέρχεται, το πεσσόκρανο που εξετάζουµε 

ενσωµατώθηκε στα τείχη.  

 Ο διάκοσµος του επικράνου όµως µας οδηγεί σε µια πιο όψιµη 

χρονολόγηση στα µέσα του 6ου, ενδεχοµένως δε και στο β΄ µισό του ίδιου αιώνα. 

Επιπλέον το µέλος αυτό είναι σε δεύτερη χρήση στα τείχη και συνεπώς δεν 

συµπίπτει µε την κατασκευή των τειχών και θα πρέπει να έχει εντειχιστεί 

αργότερα σε κάποια επισκευή τους, µαζί µε τα υπόλοιπα ανάγλυφα µέλη που 

εξετάζουµε1701. Από τις ιστορικές πηγές είναι γνωστό πάντως ότι η Νικόπολη, 

καθώς και άλλες περιοχές της Ηπείρου, δέχθηκαν το 551 τις επιθέσεις των 

Οστρογότθων του Τοτίλα, οι οποίοι λεηλάτησαν «τα αµφί ∆ωδώνην χωρία και 

διαφερόντως Νικόπολίν τε και την ‘Αγχίαλον». Ο ιστορικός Προκόπιος αναφέρει 

ότι έγιναν επισκευές στα τείχη της Νικόπολης από τον Ιουστινιανό, γεγονός που 

τεκµηριώνεται και από τη χρονολόγηση των αναγλύφων. 

 Ενδιαφέροντα στοιχεία προέκυψαν από τη µελέτη των µαρµάρινων 

θωρακίων. Από αυτά ξεχωρίζουν τα διάτρητα σε διάφορες παραλλαγές 

θωράκια από τις Βασιλικές Β, ∆ Νικόπολης, τη Βασιλική των ∆ολιανών, της 

Κρυσταλλοπηγή και του Λαδοχωρίου. Αν και τα δύο τελευταία µνηµεία έχουν 

φέρει στο φως µικρά τµήµατα θωρακίων του τύπου αυτού δεν υπάρχει 

αµφιβολία ότι ο ίδιος τύπος, που ανάλογα παραδείγµατά του είναι γνωστά από 

µνηµεία της Κωνσταντινούπολης και της Ραβέννας, ήταν αρκετά δηµοφιλής 

στην Επαρχία της Παλαιάς Ηπείρου.  

 Τα θωράκια της Βασιλικής Α στη Νικόπολη (αριθ.82-86) αν και 

διατηρούνται σε µικρά τµήµατα, εντυπωσιάζουν µε τον ποικίλο διάκοσµό τους, 

που περιλαµβάνει επάλληλους ρόµβους εγγεγραµµένους σε ορθογώνιο, αµνούς 

εκατέρωθεν σταυρού, Χριστόγραµµα µε ταινίες που απολήγουν σε µεγάλους 

σταυρούς. Η σχηµατοποίηση και οι αδυναµίες στην απόδοση του αναγλύφου 

παραπέµπουν σε εργασία τοπικού εργαστηρίου, στο οποίο αποδίδουµε και τα 

κορινθιακά κιονόκρανα του ναού (αριθ.26,27) καθώς και το πεσσόκρανο 
                                                 
1701 Θα πρέπει ωστόσο να εξετασθεί εάν πράγµατι τα ανάγλυφα αυτά τειχίστηκαν κατά την 

ανέγερση των τειχών, τα οποία κατά µία άλλη άποψη κτίστηκαν την εποχή του Ιουστινιανού.  
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(εικ.83γ), που εκτίθεται στο Μουσείο Νικόπολης. Οµοιότητες µε την εργασία 

του εργαστηρίου αυτού παρουσιάζει και ο διάκοσµος των κιονοκράνων του 

Βαπτιστηρίου του Βουθρωτού (αριθ.48), τα οποία επίσης έχουν αποδοθεί σε 

τοπικό εργαστήριο.  

 Τα θωράκια που έχουν βρεθεί εντοιχισµένα σε διάφορα µέρη του 

µεταβυζαντινού ναού έξω από τον µικρό οικισµό Καµάρα στην Κέρκυρα 

(αριθ.99) αποτελούν αδιάψευστους µάρτυρες για την ύπαρξη ενός 

παλαιοχριστιανικού ναού, η θέση του οποίου δεν έχει ακόµη εντοπιστεί. Το ίδιο 

ισχύει και για το θωράκιο που σήµερα βρίσκεται εντοιχισµένο σε ναΐσκο του 

Αγγελοκάστρου (πιν.41γ,δ) στο ίδιο νησί, το οποίο παλαιότερα έχει αποδοθεί 

στη Βασιλική της Παλαιόπολης στην Κέρκυρα, από την οποία προέρχονται τα 

τµήµατα θωρακίου -σε έξεργο αναγλυφο και ωραία απόδοση– µε κεφαλές των 

κριών (αριθ.87). 

 Μια άλλη σηµαντική οµάδα αρχιτεκτονικών µελών που µας απασχόλησε 

ήταν οι αµφικίονες και τα επιθήµατά τους. Η µορφή των αµφικίονων της 

Βασιλικής ∆ παραπέµπουν σε ανάλογα παραδείγµατα γνωστά από την 

Κωνσταντινούπολη και τη Θεσσαλονίκη. Το µοναδικό επίθηµα που σώζεται από 

το ίδιο µνηµείο (αριθ.114) φέρει πανοµοιότυπο διάκοσµο µε αυτό των 

κιονοκράνων και των επιθηµάτων του. Τα επιθήµατα των αµφικιόνων από τη 

Βασιλική Β (αριθ.110-113) µε τον ωραίο και πρότυπο διάκοσµο (συνδυασµός 

ακανθόφυλλων, φύλλων καλάµου και ροδάκων) παραπέµπουν σε µια από τις 

πολλές επισκευές που δέχθηκε το µνηµείο στο α΄ µισό του 6ου αιώνα. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης τα λίθινα επιθήµατα (αριθ.117,118), από το 

ναό Παναγίας Λαµποβήθρας στη Φωτική µε τον χαρακτηριστικό και πρωτότυπο 

διάκοσµο. 

 Οι άµβωνες και οι κολυµβήθρες αφορούν στις µόνιµες λειτουργικές 

κατασκευές ενός ναού, που µεταξύ των άλλων επιδέχονταν γλυπτή διακόσµηση. 

Παρουσιάζουµε τρεις περιπτώσεις αµβώνων, µεταξύ των οποίων ο άµβωνας της 

ηµιανεσκαµένης βασιλικής στη θέση του βυζαντινού ναού Παναγίας 

Λαµποβήθρας στη Φωτική (αριθ.125).  

 Είναι φανερό ότι οι τρεις περιπτώσεις παραπέµπουν σε άµβωνες του 

τύπου µε δύο κλίµακες. Τα µαρµάρινα στηθαία του άµβωνα που βρέθηκαν 

κοντά στην Παντάνασσα (αριθ.124) συσχετίστηκαν παλαιότερα µε το βάθρο 

άµβωνα από τη Βασιλική Β στη Νικόπολη, αλλά λόγω των διαστάσεων και 

άλλων στοιχείων η άποψη αυτή έχει απορριφθεί. Τα θαυµάσια αυτά γλυπτά 

συσχετίζουµε µε τα σύνθετα κορινθιακά κιονόκρανα του ναού της Αγίας 
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Θεοδώρας και τα αποδίδουµε στον ίδιο µη εντοπισµένο ναό, στηριζόµενοι 

κυρίως στη ιδιαίτερα επιµεληµένη επεξεργασία του αναγλύφου τους. 

 Στη µελέτη µας συµπεριλάβαµε επίσης τις σαρκοφάγους 

(αριθ.128,129,130), καθώς και µερικές µαρµάρινες πλάκες µε ανάγλυφο 

διάκοσµο (αριθ.131,132), που θεωρούµε ότι αποτελούσαν µέρος της 

διακόσµησης ενός ναού. Το τµήµα του αναγλύφου (αριθ.132) που 

παρουσιάζουµε, αν και δεν προσφέρει πολλά στοιχεία για το είδος αυτό του 

διακόσµου, είναι ωστόσο χαρακτηριστικό για την εικονογραφία του, που είναι 

παρεµφερής µε αυτή των ψηφιδωτών της Βασιλικής Α.  

 Τέλος η θαυµάσια σαρκοφάγος που βρέθηκε στη Βασιλική ∆ δεν 

υπάρχει αµφιβολία ότι αποτελεί εισαγόµενο προϊόν και ότι προέρχεται από 

εργαστήριο της Κωνσταντινούπολης ή ενδεχοµένως κάποιο άλλο µεγάλο κέντρο. 

Αντίστοιχη είναι και η σαρκοφάγος που βρέθηκε στην Αγία Σοφία στο Μύτικα, 

γεγονός που τεκµηριώνει ότι εκτός από την πρωτεύουσα της επαρχίας και σε 

µικρότερους οικισµούς είχαν τη δυνατότητα να προµηθεύονται και να 

χρησιµοποιούν ανάλογες πολυτελείς κατασκευές. 

 Από τη χρονολογική κατανοµή του υλικού παρατηρείται ότι αυτό 

καλύπτει µια περίοδο από τα τέλη του 5ου έως και τον 7ο αιώνα, µε µεγαλύτερη 

συγκέντρωση στο α΄ µισό έως και τα µέσα του 6ου αιώνα. Το παραπάνω 

συµπέρασµα δεν θεωρούµε ότι είναι απόλυτα ασφαλές, αφού πολύ υλικό 

παραµένει αδηµοσίευτο και πολλά µνηµεία είναι ηµιανασκαµµένα.  

Η απουσία υλικού από τον 4ο και το α΄ µισό του 5ου αιώνα είναι κάτι 

που έχει παρατηρηθεί και στην ίδια την Κωνσταντινούπολη, που δεν σώζονται 

µνηµεία αυτής της εποχής, αλλά και σε άλλες περιοχές της αυτοκρατορίας. Η 

απουσία αυτή θα µπορούσε να δικαιολογηθεί ως αποτέλεσµα των καταστροφών 

(σεισµοί, επιδροµές κ.ά) των διαφόρων µεταγενέστερων επεµβάσεων που έχουν 

δεχθεί όλα τα µνηµεία, αλλά και από την επαναχρησιµοποίηση του υλικού σε 

µεταγενέστερα µνηµεία, συχνά επαναλαξευµένο.  
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 Α. ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΑ 

 

1. ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΟ ΤΥΠΟΥ V  

Προέλευση: Νικόπολη, Βασιλική ∆ (αριθ.κατ.314). Εκτίθεται στο Μουσείο Νικόπολης. 
Υλικό: µάρµαρο 
Ύψος: 0,42µ. 
Χρονολόγηση: τέλη 5ου-πρώτες δεκαετίες 6ου αιώνα. 

 Προέρχεται πιθανότατα από το βόρειο παστοφόριο της Βασιλικής ∆. 

Η κατάσταση διατήρησής του είναι αρκετά καλή. Πρόκειται για κορινθιακό 

κιονόκρανο, του τύπου V1702, µε δύο σειρές ανάγλυφων φύλλων άκανθας 

(εικ.1α-ζ). Τέσσερα µεγάλα πεντάλοβα φύλλα άκανθας καταλαµβάνουν τις 

γωνίες του κιονοκράνου κάτω από τον άβακα. Κάθε ένας από τους πλάγιους 

λοβούς έχει αντίστοιχα από τρεις γλωσσίδες και πλατύ σχεδόν ταινιωτό κεντρικό 

νεύρο, που ορίζεται από βαθιές λαξεύσεις. Οι γλωσσίδες φέρουν στο κέντρο 

πρισµατική λάξευση και σχετικά πλατύ χείλος. Οι ανώτερες γλωσσίδες των 

πλευρικών λοβών στρέφονται προς τα µέσα και ακουµπούν στον υπερκείµενο 

λοβό, σχηµατίζοντας ωοειδή κλειστό «οφθαλµό». Οι κορυφαίοι λοβοί έχουν 

µικρή τριφυλλόσχηµη ανάπτωση που πλαισιώνεται από δύο µεγάλες ελεύθερες 

γλωσσίδες.  

Τα µεγάλα ακανθόφυλλα φαίνεται να ανακρατούν, κάτω από τις γωνίες 

του άβακα, τις µικρές ατροφικές σχεδόν έλικες που δεν ενώνονται µεταξύ τους. 

Αντίθετα οι µίσχοι των ελίκων1703 ενώνονται στον άξονα κάθε πλευράς του 

ανάγλυφου µέλους, σχηµατίζοντας ένα µοτίβο V1704, που κοσµείται µε φυτικό 

έξεργο στοιχείο, το οποίο εκτείνεται και στον άβακα, εκτός από τη µία πλευρά 

που υπάρχει ωραίος ανάγλυφος ανισοσκελής σταυρός1705. 

Ο άβακας είναι διµερής και καµπυλώνεται στο µέσον κάθε πλευράς, µε 

αποτέλεσµα οι γωνίες του κιονοκράνου να εξέχουν έντονα από τον κάλαθο, 

χαρακτηριστικό που τα διαχωρίζει από τα υπόλοιπα κιονόκρανα (αριθ.5-10) 

του καταλόγου µας, του ιδίου τύπου, τα οποία παρουσιάζουν µια πιο 

αποστρογγυλεµένη φόρµα. 

                                                 
1702 Για τον τύπο αυτό βλ. εκτενέστερα στη σ.228κ.ε. 

1703 Οι µίσχοι των ελίκων µολονότι δεν φύονται από κάλυκες, ωστόσο διατηρούν κάποια 

ανάµνηση των ελίκων των κανονικών κορινθιακών κιονοκράνων. 

1704 Η ένωσή τους, σε αντίθεση µε άλλα κιονόκρανα του ιδίου τύπου, είναι σχεδόν οξεία.  

1705 Πρβλ. το σταυρό που κοσµεί κιονόκρανο ιδίου τύπου στον κήπου του Αρχαιολογικού 

Μουσείου στην Κωνσταντινούπολη, το οποίο χρονολογείται στο β΄ µισό του 5ου αιώνα, Zollt 

1994, αριθ.489, σ.176, πιν.41. 
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Στο κάτω µέρος του ανάγλυφου µέλους υπάρχει µια δεύτερη στεφάνη µε 

τέσσερα επίσης πεντάλοβα ακανθόφυλλα, που φύονται απευθείας από τη βάση. 

Έκαστος των πλαγίων λοβών έχει τρεις γλωσσίδες, εκ των οποίων η µια είναι 

ατροφική. Οι ανώτερες γλωσσίδες τους στρέφονται προς τα µέσα και 

ακουµπούν στον υπερκείµενο λοβό, σχηµατίζοντας ωοειδή κλειστό «οφθαλµό», 

λαξευµένο έντονα εσωτερικά. Οι γλωσσίδες, εφάπτονται µε αυτές των γειτονικών 

φύλλων σχηµατίζονται αρνητικά κοσµήµατα, που έχουν το σχήµα της «µάσκας» 

µε δύο οδόντες1706, και άλλα ροµβοειδή σχήµατα. Οι περισσότεροι κορυφαίοι 

λοβοί διατηρούν τις αναπτώσεις τους που έχυον τη µορφή ριπιδίου και φέρουν 

τριφυλλόσχηµη σχηµατοποιηµένη απόληξη. Βαθιές αυλακώσεις αποδίδουν τα 

κεντρικά νεύρα των φύλλων, ενώ τα νεύρα των γλωσσίδων καταλήγουν 

ανεξάρτητα στη βάση. 

 Το κιονόκρανο παρουσιάζει µικρές διαφορές σε σχέση µε τα υπόλοιπα 

που προέρχονται από το ίδιο µνηµείο. Παρατηρούµε ότι το σχήµα V εδώ 

διαµορφώνεται µε ευθύγραµµη λεπτή ταινία, όπως και σε ένα κιονόκρανο από 

το ναό του Αγίου Φραγκίσκου στη Ραβέννα, το οποίο και στις δύο περιπτώσεις 

κοσµείται µε παρόµοιο ανισοσκελή σταυρό1707. Αντίθετα στις άλλες πλευρές του 

το σχήµα V φέρει σχηµατοποιηµένο φυτικό κόσµηµα -που αναπτύσσεται και 

στο έξεργο κοµβίο του άβακα- και το οποίο είναι παρόµοιο µε αυτά που 

κοσµούν και τα άλλα κιονόκρανα από το ίδιο µνηµείο. 

Τα κιονόκρανα αποτελούσαν ουσιαστικό τµήµα του αρχικού σχεδιασµού 

της Βασιλικής ∆ και πρέπει να παραγγέλθηκαν εξαρχής. Κατά συνέπεια, θα 

πρέπει να χρονολογηθούν την ίδια εποχή µε τη βασιλική, την οποία 

τοποθετούµε χρονικά στα τέλη του 5ου-πρώτες δεκαετίες του 6ου αιώνα1708.  

Το αρχιτεκτονικό µέλος που εξετάζουµε (όπως και τα άλλα από το ίδιο µνηµείο, 

αριθ. 2,3,4), συγκρινόµενο µε τα υπόλοιπα του ιδίου τύπου από άλλα µνηµεία 

της περιοχής (αριθ. 5,6,7 του καταλόγου µας), παρουσιάζει αρκετές οµοιότητες 

ως προς τη λάξευση, αντίθετα οι γωνίες του άβακα εξέχουν έντονα από τον 

κάλαθο. Ενδεχοµένως αυτό να δηλώνει µια πρωιµότητα, πριν τα κιονόκρανα 

του τύπου αυτού τυποποιηθούν πλήρως και αποκτήσουν τη συµπαγή φόρµα 

και τον πιο απλοποιηµένο διάκοσµο που συναντάται στα υπόλοιπα του ιδίου 

                                                 
1706 Για τον συγκεκριµένο τύπο άκανθας βλ. στη σ. 225κ.ε.  

1707 Χρονολογείται στο τρίτο τέταρτο του 5ου αιώνα, βλ.Olivieri-Farioli 1969, σ.24, αριθ.20, 

πιν.19α. 

1708 Εκτενέστερα για τη χρονολόγηση της Βασιλικής ∆ και το γλυπτό διάκοσµό της βλ. στη 

σ.214κ.ε. και αλλού σποραδικά.   
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τύπου κιονόκρανα της περιοχής, που προέρχονται από άλλα µνηµεία. ∆εν 

αποκλείεται ωστόσο οι µικροδιαφορές αυτές να οφείλονται στην εργασία ενός 

διαφορετικού εργαστηρίου. Οι γωνίες του άβακα προβάλουν και σε ένα 

κιονόκρανο στο νάρθηκα του Αγίου ∆ηµητρίου στη Θεσσαλονίκη που 

ακολουθεί επίσης τον ίδιο V τύπο1709.  

Βιβλιογραφία: Αδηµοσίευτο.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ.1α-δ 

 

2. ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΟ ΤΥΠΟΥ V/U 

Προέλευση: Νικόπολη, Βασιλική ∆. Πιθανότατα από τη βόρεια κιονοστοιχία της 
βασιλικής (αρ. κατ. 244). 
Υλικό: µάρµαρο 
Ύψος: 0,42µ. 
Πλάτος σωζόµενης πλευράς άβακα: 0,56µ. 
∆ιάµετρος επιφάνειας έδρασης: 0,34µ. 
Χρονολόγηση: τέλη 5ου-πρώτες δεκαετίες 6ου αιώνα. 
 ∆ιατηρείται σε µέτρια κατάσταση. Φέρει αποκρούσεις κυρίως στα φύλλα 

της άκανθας της πρώτης στεφάνης, στις ακµές του άβακα καθώς και στα φύλλα 

της δεύτερης σειράς. Ο διάκοσµός του µολονότι είναι σε γενικές γραµµές 

σχεδόν πανοµοιότυπος µε αυτόν του κιονοκράνου που εξετάζουµε παραπάνω, 

διαφοροποιείται ωστόσο σε επιµέρους λεπτοµέρειες. Η κυριότερη διαφορά 

                                                 
1709 Kautzsch 1934, σ.72κ.ε., αριθ.225, πίν.16 
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έγκειται στη λάξευση των βλαστών των ελίκων1710. Σχηµατίζονται µε λεπτή 

οξύληκτη λάξευση και η ένωσή τους στον άξονα της µιας τουλάχιστον πλευράς 

είναι οξεία1711, προσεγγίζοντας το σχήµα V (εικ.2α), ενώ στις άλλες το µοτίβο 

που δηµιουργείται προσεγγίζει το σχήµα U ή της λύρας. Στο σχηµατιζόµενο V 

εγγράφεται τρίφυλλο. Σε µια από τις άλλες πλευρές το λυρόσχηµο µοτίβο 

κοσµείται µε «κλαδίσκο», ο οποίος εκτείνεται και στον άβακα, στη θέση του 

έξεργου κοµβίου (εικ.2β). 

Τα τέσσερα µεγάλα πεντάλοβα φύλλα άκανθας κάτω από τις γωνίες του 

άβακα, λαξευµένα όπως και αυτά της πρώτης στεφάνης, φέρουν από τρεις 

οξύληκτες γλωσσίδες και πλατύ, σχεδόν ταινιωτό, κεντρικό νεύρο. Οι κορυφαίοι 

λοβοί των ακανθών έχουν αποθραυσµένη την ανάπτωσή τους. Οι γλωσσίδες 

έχουν παρόµοια λάξευση και σχηµατίζουν πανοµοιότυπα µοτίβα «µάσκας», 

όπως µε αυτά του κιονοκράνου που εξετάζουµε παραπάνω.  

Στην επιφάνεια έδρασης του κιονοκράνου υπάρχει µικρός τετράγωνος 

τόρµος µε ίχνη µολυβδοχόησης για τη στήριξή του στον κίονα. 

 Το κιονόκρανο αυτό έχει διάκοσµο που βρίσκεται πιο κοντά στα 

υπόλοιπα δύο που προέρχονται από την ίδια βασιλική. Μικροδιαφορές 

εντοπίζονται κυρίως στο φυτικό διάκοσµο των µοτίβων V ή U και του 

καρπώδους στοιχείου του άβακα. Πάντως η συνύπαρξη των µοτίβων V και U 

στο ίδιο κιονόκρανο αναιρεί τη διάκριση των δύο τύπων των κιονοκράνων που 

γίνεται από τον Kautzsch1712 και ακολουθείται και από άλλους µελετητές.  

Βιβλιογραφία:   1. Ορλάνδος 1959β, σ. 67-72. 
                        2. Ορλάνδος 1959α, πίν. 89α, β. 
                        3. Pallas 1977, σ.138, πίν.89, (δηµοσιεύεται µόνο η φωτογραφία του). 
                        4. Κωνστάντιος, Χαλκιά 1989, σ. 322, εικ.12. 
 
 

                                                 
1710 Κοιτάζοντάς το κιονόκρανο από µακριά φαίνεται τα γωνιακά ακανθόφυλλα να προβάλλουν 

πάνω σε άλλα φύλλα, λαξευµένα σε χαµηλότερο ανάγλυφο. 

1711 Πρβλ. τον ανάλογο διάκοσµο ενός κιονοκράνου στο Αρχαιολογικό Μουσείο στην 

Κωνσταντινούπολη, που χρονολογείται στο β΄ µισό του 5ου–α΄ µισό 6ου αιώνα, Zollt 1994, 

αριθ.506, σ.181, πιν.42. 

1712 Εκτενέστερα βλ. στη σ.229. 
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Εικ.2α,β 

 

3. ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΟ ΤΥΠΟΥ V/U 

Προέλευση: Νικόπολη, Βασιλική ∆ (αριθ. κατ. 242). 
Υλικό: µάρµαρο 
Ύψος: 0,42µ.  
Πλάτος σωζόµενης πλευράς άβακα: 0,56µ. 
Χρονολόγηση: τέλη 5ου-πρώτες δεκαετίες 6ου αιώνα. 
 Αποτελείται από τέσσερα συνανήκοντα τµήµατα. Ένα µέρος της βάσης 

και του κορµού λείπει, το ίδιο και οι τρεις γωνίες του άβακα. Φέρει 

πανοµοιότυπο διάκοσµο µε αυτόν του κιονοκράνου αριθ. 2, που εξετάζουµε 

παραπάνω, µε τη διαφορά ότι οι βλαστοί των ελίκων σχηµατίζουν σε κάθε 

πλευρά µάλλον λυρόσχηµο µοτίβο και όχι V, το οποίο γεµίζει µε γνωστά και 

από άλλες περιπτώσεις σχηµατοποιηµένα φυτικά θέµατα (εικ.3α,β). 

Βιβλιογραφία: Κωνστάντιος, Χαλκιά 1989, σ.322, εικ.11. 

  

Εικ.3α,β 

 

4. ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΟ ΤΥΠΟΥ V/U 

Προέλευση: Νικόπολη, Βασιλική ∆ (αριθ. κατ. 243) 
Υλικό: µάρµαρο 
Μ. σ. ύψος: 0,41µ. 
Χρονολόγηση: τέλη 5ου-πρώτες δεκαετίες 6ου αιώνα. 



 

 

326 

 Ένα µεγάλο µέρος της βάσης και της κάτω στεφάνης των φύλλων έχει 

αποκοπεί (εικ.4α-β). ∆ιατηρείται ωστόσο µέρος των µεσαίων λοβών της κάτω 

στεφάνης και των κορυφαίων που αναπίπτουν έντονα προς τα έξω, µερικοί από 

τους οποίους διατηρούν την χαρακτηριστική τριµερή ανάπτωση. Τα τέσσερα 

ακανθόφυλλα κάτω από τις γωνίες του άβακα είναι πλατιά, πεντάλοβα, καλά 

λαξευµένα. Και στην περίπτωση του κιονοκράνου αυτού, το µοτίβο που 

σχηµατίζουν οι µε λοξή λάξευση αποδοσµένοι έλικες στο µέσον κάθε πλευράς, 

δεν είναι ίδιο, αφού άλλοτε έχει οξεία απόληξη και άλλοτε προσεγγίζει το σχήµα 

της λύρας. Τα έξεργα φυτικά κοσµήµατα που εγγράφονται εκεί είναι 

διαφορετικά µεταξύ τους. 

Βιβλιογραφία: Αδηµοσίευτο. 

   Εικ.4α, β.            

 

5. ΛΥΡΟΣΧΗΜΟ ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΟ 

Προέλευση: Άγνωστη. Έχει επαναχρησιµοποιηθεί στο ναό της Αγίας Θεοδώρας στην 
Άρτα και συγκεκριµένα επιστέφει τον κίονα στη δυτική πλευρά του περιστώου. 
Υλικό: µάρµαρο 
Μ. σ. ύψος: 0,43µ. 
Μ.σ. διαστάσεις άβακα: 0,62µ.Χ0,60µ. 
Χρονολόγηση: β΄ τέταρτο 6ου αιώνα. 
 Σώζεται σε µέτρια κατάσταση, αφού ένα µεγάλο τµήµα της κάτω 

στεφάνης έχει αποκοπεί. Φέρει επίσης αρκετές αποκρούσεις, κυρίως στα 

εξέχοντα σηµεία του διακόσµου. Κάτω από τις γωνίες του άβακα αναπτύσσονται 

τα τέσσερα µεγάλα πεντάλοβα ακανθόφυλλα (εικ.5α-β). Φέρουν πλατύ κεντρικό 

νεύρο, δύο γλωσσίδες στο κάτω ζεύγος των λοβών, τρεις στο µέσο και δύο 

ελεύθερες γλωσσίδες που πλαισιώνουν τον κορυφαίο, το κεντρικό τµήµα του 

οποίου αναπίπτει. Η εσωτερικές γλωσσίδες του κάθε λοβού ενώνονται µε τις 

εξωτερικές του υπερκείµενου σχηµατίζοντας ωοειδείς «οφθαλµούς», βαθειά 

λαξευµένους.  

Οι γλωσσίδες είναι πρισµατικά λαξευµένες και η απόδοσή τους, όπως 

και αυτή των νεύρων των φύλλων, βρίσκεται αρκετά κοντά στην απόδοση των 
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κιονοκράνων της Βασιλικής ∆. Όµως η γενικότερη λάξευση του µέλους που 

εξετάζουµε είναι κατώτερης ποιότητας. Η φόρµα του είναι πιο συµπαγής και οι 

αναλογίες του δεν είναι ραδινές, όπως αυτές των κιονοκράνων από το 

προηγούµενο µνηµείο. 

Ο άβακας είναι διµερής, µε ελαφρά καµπύλες γωνίες, οι οποίες δεν 

έξεχουν έντονα. Κάτω από αυτόν οι ταινίες των ελίκων απολήγουν στις γωνίες σε 

µικρές αγκιστροειδείς σπείρες, που φαίνεται να συµπιέζονται ανάµεσα στην 

πλάκα του άβακα και τον κορυφαίο λοβό του γωνιακού φύλλου. Στον άξονα 

κάθε πλευράς του κιονοκράνου σχηµατίζεται λυρόσχηµο µοτίβο, που γεµίζει µε 

µεγάλο έξεργο φυτικό κόσµηµα διαφορετικό σε κάθε πλευρά, που επεκτείνεται 

και στο κοµβίο του άβακα. Σε µια περίπτωση το φυτικό στοιχείο είναι ίδιο µε 

αυτό του κιονοκράνου αριθ.6 από την Παντάνασσα, µε το οποίο θεωρούµε πολύ 

πιθανό ότι συνυπήρχαν στο ίδιο άγνωστο σήµερα κτίριο, όπως και µε το 

κιονόκρανο αριθ.7 από την Παρηγορήτισσα. 

Όπως προαναφέρθηκε η τεχνική εκτέλεση του διακόσµου του 

κιονόκρανου, συγκρινόµενη µε αυτή των ανάλογων µελών της Βασιλικής ∆ είναι 

κατώτερης ποιότητας και αποδίδεται µε συνοπτικό τρόπο. Η λάξευσή του 

φανερώνει τυποποιηµένη και αµελή εργασία. Είναι άγνωστο όµως αν πρόκειται 

για έργο τοπικού εργαστηρίου, που µιµείται µε λιγότερη επιτυχία έργα του 

ιδίου τύπου ή πρόκειται για προϊόν µαζικής παραγωγής µεγάλων εργαστηρίων, 

που η απλοποιηµένη εργασία του οφείλεται στη µεγάλη ζήτησή τους. 

Βιβλιογραφία: Sodini 1980, σ.35, σηµ.34, εικ.21713 (απλή αναφορά). 

                        

Εικ.5 α-β                                                              

                                  Εικ.5γ 

                                                 
1713 Λανθασµένα αναφέρεται ότι το κιονόκρανο της εικόνας 3 προέρχεται από την Άρτα. 
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6. ΛΥΡΟΣΧΗΜΟ ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΟ 

Προέλευση: Άγνωστη. Βρέθηκε κατά τη διάρκεια των ανασκαφών στο καθολικό της 
βυζαντινής µονής Παντάνασσας, κοντά στη Φιλιππιάδα. 
Υλικό: µάρµαρο 
Ύψος: 0,47µ. 
Μ.σ.διαστάσεις άβακα: 0,64Χ0,63µ. 
∆ιάµετρος επιφάνειας έδρασης: 0,39µ. 
Χρονολόγηση: β΄ τέταρτο 6ου αιώνα. 

Η κατάσταση διατήρησης του µέλους είναι σχετικά καλή (εικ.6α-γ). 

Αποκρούσεις υπάρχουν κυρίως στις γωνίες του άβακα και σε σηµεία των 

φύλλων της κάτω στεφάνης, η οποία φέρει έξι φύλλα άκανθας, κάθε ένα από τα 

οποία αποτελείται από πέντε λοβούς. Το κάτω ζεύγος των λοβών έχει δύο 

οξύληκτες γλωσσίδες (µια τρίτη είναι ατροφική) και το µεσαίο τρεις. Οι 

γλωσσίδες ενώνονται µεταξύ τους και µε αυτές των διπλανών φύλλων, 

σχηµατίζοντας «οφθαλµούς» και µικρά γεωµετρικά σχέδια (µοτίβα «µάσκας»). Η 

βάση του κιονοκράνου οριοθετείται από λεπτό ανάγλυφο αστράγαλο. 

Στις γωνίες κάτω από το διµερή άβακα, οι πλευρές του οποίου 

καµπυλώνονται στο κέντρο, διατάσσονται µεγάλα πεντάλοβα φύλλα άκανθας. Ο 

κορυφαίος λοβός των φύλλων έχει µια ελεύθερη γλωσσίδα σε κάθε πλευρά και 

µια ανακαµπτόµενη, όπως συµβαίνει και στο κιονόκρανο που εξετάζουµε 

παραπάνω. Οι βλαστοί των ελίκων (εδώ οξύληκτες ταινίες) σχηµατίζουν 

λυρόσχηµα µοτίβα στον άξονα κάθε πλευράς, που περικλείουν φυτικό 

κόσµηµα, διαφορετικό σε κάθε όψη. Πρόκειται για ένα φύλλο µε πλατιές 

γλωσσίδες που φύεται από το πάνω µέρος του κοµβίου, έναν χονδροειδή 

βλαστό µε µικρά φύλλα και ένα σχηµατοποιηµένο τρίφυλλο. Ο τρόπος που 

αποδίδονται τα κοσµήµατα αυτά, ουσιαστικά ενοποιούν την σχεδόν τριγωνική 

επιφάνεια του λυρόσχηµου µοτίβου, µε το κοµβίο του άβακα, που είναι µεγάλο 

και εξέχει έντονα. Οι οµοιότητες του κιονοκράνου µε αυτό που εξετάζουµε 

παραπάνω από το ναό της Αγίας Θεοδώρας έχουν σηµειωθεί αλλού. 

Οι αποστρογγυλεµένες γωνίες του άβακα παραπέµπουν σε µια σειρά 

παρόµοιων κιονοκράνων, µε χαρακτηριστικότερα παραδείγµατα αυτών του 

ναού του Αγίου Απολλιναρίου του Νέου στη Ραβέννα1714 και κιονοκράνων του 

Μουσείου Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη1715 και φυσικά των µελών 

αριθ.5,6 και 7 του καταλόγου µας, µε τα οποία άλλωστε έχουν τις ίδιες 

διαστάσεις και την ίδια τεχνική επεξεργασία. 

                                                 
1714 Olivieri-Farioli 1969, σ.24, αριθ.25, πιν.24. 

1715 Barsanti, Guiglia 2010, εικ.80,82. 
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Το κιονόκρανο επέστεφε, σε δεύτερη χρήση, κίονα στη νότια στοά του 

καθολικού της Παντάνασσας, προέρχεται όµως, όπως και αριθ.5,6,7 από ένα 

µη εντοπισµένο µνηµείο. 

Βιβλιογραφία: 1. Βοκοτόπουλος 1977β, σ.151, πιν. 94δ. 

                        2.Βοκοτόπουλος 2007, σ.47, εικ.43. 

Εικ.6α,β 

 

 

 

 

 

 

7.ΛΥΡΟΣΧΗΜΟ ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΟ 

Προέλευση: Άγνωστη. Σήµερα, σε δεύτερη χρήση, επιστέφει το νοτιοδυτικό κίονα στην 
πρώτη σειρά κιόνων, στον κυρίως ναό της Παρηγορήτισσας. 
Υλικό: µάρµαρο 
Ύψος: 0,47µ. 
Μ.σ.διαστάσεις άβακα: 0,64Χ0,51µ. 
Χρονολόγηση: β΄ τέταρτο 6ου αιώνα. 
 ∆ιατηρείται σε σχετικά καλή κατάσταση. Η µία πλευρά του εφάπτεται 

στο νότιο τοίχο του ναού (εικ.7α,β). Στο πάνω µέρος διαµορφώνεται διµερής 

άβακας, µε ελαφρά καµπυλούµενες στο µέσον πλευρές. Ο κάλαθος κοσµείται 

µε φύλλα άκανθας σε δύο σειρές. Η πρώτη φέρει πιθανόν έξι φύλλα, που δε 

συµπίπτουν µε τον άξονα κάθε πλευράς. Είναι προσκολληµένα στον κάλαθο, 

µε πέντε λοβούς το καθένα και ίδιο αριθµό γλωσσίδων, όπως και τα κιονόκρανα 

που εξετάζουµε παραπάνω. Οι γλωσσίδες των φύλλων ενώνονται µεταξύ τους, 

διαµορφώνοντας µεγάλους «οφθαλµούς», αλλά και πλάγια µε τα άκρα φύλλων, 

σχηµατίζοντας γεωµετρικά σχέδια (µοτίβα «µάσκας»).  

Τα τέσσερα µεγαλύτερα ακανθόφυλλα της πάνω σειράς καταλαµβάνουν 

τις γωνίες κάτω από τον άβακα και φαίνονται να στηρίζουν τους έλικες (που 

συστρέφονται ελαφρά στα άκρα), το µέγεθος των οποίων έχει περιοριστεί κατά 

πολύ και σχεδόν χάνεται στα φύλλα της άκανθας. Ο κορυφαίος λοβός της –σε 

αντίθεση µε τα προηγούµενα κιονόκρανα– σώζει καλύτερα την ανάπτωσή του, 

που καταλήγει στη γνωστή τριµερή κορυφή και τριφυλλόσχηµη ανάπτωση. Οι 

έλικες ενώνονται ανά δύο, σχηµατίζοντας στον άξονα κάθε πλευράς το γνωστό 

λυρόσχηµο µοτίβο. Σε αυτό εγγράφεται έξεργο σχηµατοποιηµένο φυτικό 

κόσµηµα, το οποίο σε ύψος καταλαµβάνει και το κοµβίο του άβακα, όπως και 

στα κιονόκρανα που προαναφέρθηκαν. 
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 Η επεξεργασία του κιονοκράνου είναι αδρή µε έντονη σχηµατοποίηση, 

ωστόσο η άκανθα παραµένει µαλακιά. Στο κάτω µέρος υπάρχει έξεργη σπείρα, 

µε ανάγλυφο διάκοσµο πιθανότατα αστραγάλου, που έχει υποστεί σηµειακά 

αποκρούσεις. Στις οµοιότητες του µέλους που εξετάζουµε µε το κιονόκρανο από 

την Παντάνασσα, την Αγία Θεοδώρα, αλλά και τα επόµενα του ιδίου τύπου από 

την Παρηγορήτισσα, που έχουν αναφερθεί αλλού1716, θα πρέπει να 

συµπεριληφθούν και τα πανοµοιότυπα κοσµήµατα που φέρουν τα λυρόσχηµα 

µοτίβα.  

Βιβλιογραφία: Αδηµοσίευτο. 

 

                              Εικ.7α 

 

   

Εικ.7β                                                                     Εικ.7γ. 

 

8. ΛΥΡΟΣΧΗΜΟ ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΟ 

Προέλευση: Άγνωστη. Σήµερα, σε δεύτερη χρήση, επιστέφει τον βορειοανατολικό κίονα 
της πρώτης σειράς κιόνων στην Παρηγορήτισσα. 
Υλικό: µάρµαρο 
Μ. σ. ύψος: 0,48µ. 
Μ. σ. ∆ιαστάσεις άβακα: 0,64Χ0,54µ. 
Χρονολόγηση: α΄ µισό 6ου αιώνα. 

                                                 
1716 Βλ. εκτενέστερα στη σ.232 κ.ε. 
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 Το ανάγλυφο µέλος (εικ.8α-δ) σώζεται σε µέτρια κατάσταση. Το πάνω 

µέρος της νότιας όψης (σήµερα κύριας όψης), ένα µέρος του διακόσµου της 

βάσης (εικ.8β,δ) και έχει απολαξευθεί, ενώ αποκρούσεις έχουν δεχθεί και τα 

στοιχεία  των ακανθόφυλλων της πρώτης στεφάνης, που αναπίπτουν. Όπου 

διατηρούνται (εικ.8γ) παρατηρείται η µικρή τριφυλλόσχηµη ανάπτωση, που 

όµως είναι αρκετά σχηµατοποιηµένη και καθώς αναπίπτει σχηµατίζει µικρή 

«µύτη» (εικ.8γ). Στη δυτική όψη του κιονόκρανου, στο κέντρο περίπου, 

διακρίνεται τόρµος (εικ.8α), από µια πιθανόν προγενέστερη χρήση του µέλους. 

Ο διάκοσµός του µέλους είναι πανοµοιότυπος µε αυτόν των κιονοκράνων που 

εξετάζουµε παραπάνω, µε µικρές ωστόσο διαφορές που εντοπίζονται στο έξεργο 

φυτικό κόσµηµα που εγγράφεται στο µοτίβο λύρας. Ο άβακας είναι διµερής, 

κοίλος, µε καµπυλωµένες γωνίες και το καρπώδες φυτικό κόσµηµα είναι 

ογκώδες.  

Το κιονόκρανο που εξετάζουµε έχει σχεδόν ίδιες διαστάσεις και την ίδια 

συµπαγή φόρµα, µε τα προαναφερόµενα µε αριθ.5,6,7 και ανάλογη 

επεξεργασία και θεωρούµε πολύ πιθανό να προέρχονται από το ίδιο, άγνωστο 

σήµερα, κτίριο. Το ίδιο ισχύει και για τα δύο επόµενα κιονόκρανα. Οι 

µικροδιαφορές που υπάρχουν στις διαστάσεις πιστεύουµε ότι οφείλονται στο 

γεγονός ότι αυτά έχουν επαναλαξευθεί (στη συγκεκριµένη περίπτωση µερικώς) 

κατά την υστεροβυζαντινή περίοδο και συνεπώς έχουν χάσει ένα µέρος του 

όγκου τους. 

Βιβλιογραφία: Αδηµοσίευτο. 

          Εικ.8α-β 
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Εικ.8γ                                                                 Εικ.8δ              

 

9. ΛΥΡΟΣΧΗΜΟ ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΟ 

Προέλευση: Άγνωστη. Σήµερα, σε δεύτερη χρήση, επιστέφει τον βορειοανατολικό κίονα, 
στη δεύτερη σειρά κιόνων, στον κυρίως ναό της Παρηγορήτισσας1717. 
Υλικό: µάρµαρο 
Ύψος: 0,43µ. 
Μ.σ.∆ιαστάσεις άβακα: 0,54Χ0,54µ. 
Χρονολόγηση: α΄ µισό 6ου (α΄φάση), τέλη 13ου αιώνα (β΄φάση). 
 Η κατάσταση διατήρησης του µέλους είναι καλή (εικ.9α-ζ). Ο κάλαθος  

κοσµείται µε µια πρώτη σειρά τεσσάρων φύλλων άκανθας που καµπυλώνονται 

ακολουθώντας την κύρτωσή του. Τα φύλλα έχουν πέντε λοβούς, εκ των οποίων 

οι µεσαίοι είναι πεπλατυσµένοι, οι οξύληκτες γλωσσίδες των οποίων εφάπτονται 

µ’αυτές των διπλανών φύλλων, σχηµατίζοντας µοτίβα «µάσκας», που φαίνονται 

πιο πλατιά και συµπιεσµένα (εικ.9δ,ε), συγκρινόµενα µε αυτά των 

προηγούµενων κιονοκράνων. Οι «οφθαλµοί», που σχηµατίζονται µεταξύ των 

γλωσσίδων, είναι µεγάλοι και αµυγδαλόσχηµοι (εικ.9ζ). Οι κορυφαίοι λοβοί 

διατηρούν τις αναπτώσεις τους και έχουν τη µορφή ριπιδίων1718 (εικ.9β-δ). Το 

κεντρικό νεύρο των φύλλων είναι λεπτό και πλαισιώνεται από άλλα δύο, που 

φτάνουν έως τη βάση. 

 Τέσσερα µεγάλα ακανθόφυλλα αναπτύσσονται κάτω από τις γωνίες του 

ιδιαίτερα λεπτού άβακα, που φαίνεται να συµπιέζεται. Στον άξονα των 

ακανθόφυλλων τη θέση του κεντρικού νεύρου καταλαµβάνει κλαδίσκος µε έξι 

µικρά φύλλα, µε βαθιές νευρώσεις και πριονωτό περίγραµµα (εικ.9δ,ε). Στο 

πάνω µέρος του κλαδίσκου φύεται λεπτός µίσχος, που απολήγει σε πολύφυλλο 

ρόδακα µε επίσης πριονωτό περίγραµµα, τοποθετηµένο ακριβώς κάτω από τις 
                                                 
1717 Βρίσκεται µπροστά από το βορειοανατολικό πεσσότοιχο του ιερού Βήµατος του ναού. 

1718 Θεωρούµε πολύ πιθανό ότι αυτό ωφείλεται στην επαναλάξευσή τους. 



 

 

333 

γωνίες του άβακα. Τόσο οι κλαδίσκοι όσο και οι ρόδακες προέρχονται από την 

επαναλάξευση του κιονοκράνου, για την οποία γίνεται λόγος παρακάτω.  

Στον άξονα των τριών πλευρών του κιονοκράνου και συγκεκριµένα 

µεταξύ των ακανθόφυλλων της πάνω στεφάνης δεν υπάρχει το µοτίβο λύρας ή 

V. Στη θέση του, στις δύο πλευρές του µέλους, υπάρχει γιρλάντα µε µικρά λοξά 

τοποθετηµένα φύλλα µε πριονωτό περίγραµµα. Η ίδια γιρλάντα περιτρέχει το 

πάνω µέρος του αρχιτεκτονικού µέλους (εικ.9β,γ), κάτω από τον λεπτό άβακα. 

Στην τρίτη πλευρά µεταξύ των γωνιαίων ακανθόφυλλων της επάνω στεφάνης 

υπάρχει µεγάλο φύλλο µε οκτώ γλωσσίδες1719 (εικ.9ζ), που φαίνεται να φύεται 

από το κοµβόσχηµο στοιχείο του άβακα το οποίο κοσµείται µε δύο φυλλάρια 

(εικ.9δ,ζ). Στα υπόλοιπα σηµεία των καµπυλούµενων πλευρών του άβακα 

διαµορφώνονται έξεργα στοιχεία, όπως το ηµισφαιρικό κοµβίο της κύριας 

όψης1720 που φέρει ανάγλυφο ισοσκελή σταυρό (εικ.9γ,ε). 

 Το κιονόκρανο ανήκει στον τύπο της λύρας, αλλά έχει επαναλαξευθεί 

κατά την επαναχρησιµοποίηση του και συγκεκριµένα στα τέλη του 13ου αι., 

όταν και τοποθετήθηκε στη σηµερινή του θέση. Στην τέταρτη, µη εµφανή 

σήµερα, όψη του διακρίνονται όλα τα αρχικά χαρακτηριστικά του, το µοτίβο 

της λύρας µε το φυτικό κόσµηµα, ο διταινιωτός φαρδύς άβακας, το έξεργο 

ογκώδες κοµβίο1721, µε το φυτικό κόσµηµα που εγγράφεται στο σχήµα της 

λύρας (εικ.9α).  

Κατά τη δεύτερη χρήση του µέλους διατηρήθηκαν τα φύλλα της κάτω 

στεφάνης1722, ωστόσο επαναλαξεύθηκαν οι αναπτώσεις των κορυφαίων λοβών, 

που έχουν σήµερα τη µορφή ριπιδίου και τα κεντρικά νεύρα των 

ακανθόφυλλων έγιναν πιο πυκνά. Στα φύλλα της δεύτερης στεφάνης 

επαναλαξεύσεις αποτελούν και οι γιρλάντες1723 µε τα φυλλάρια που έχουν 

πριονωτά περιγράµµατα και οι ρόδακες που λαξεύθηκαν στη θέση των ελίκων. 

                                                 
1719 Οι γλωσσίδες φέρουν πριονωτό περίγραµµα. Το φύλλο παρουσιάζει πολλές οµοιότητες µε ένα 

ανάλογο διακοσµητικό θέµα που υπάρχει στο ανάγλυφο της ανατολικής πλευράς του τάφου της 

αγίας Θεοδώρας, βλ. Παπαδοπούλου 2008, εικ. στη σ.50. 

1720 Το κοµβίο της βόρειας πλευράς κοσµείται µε φυτικό κόσµηµα που µοιάζει µε ρόδακα. 

1721 Τα κιονόκρανα της Παρηγορήτισσας, παρά το µεγάλο ύψος στο οποίο βρίσκονται, είχα την 

τύχη να τα εξετάσω προσωπικά κατά τη διάρκεια των ετών 2007-8, όταν µε την ευκαιρία εργασιών 

που έγιναν, είχε τοποθετηθεί σκαλωσιά στο εσωτερικό του ναού. 

1722 Ο τονισµένος κατά πλάτος άξονας των φύλλων αποτελεί ένα χαρακτηριστικό του µέλους, που 

συναντάται και στο επόµενο κιονόκρανο που εξετάζουµε. 

1723 Οι γιρλάντες έχουν λαξευθεί στη θέση των ταινιών των βλαστών των ελίκων. 
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 Η επεξεργασία του αναγλύφου και της δεύτερης φάσης είναι εξαιρετική. 

Το ανάγλυφο είναι έξεργο και δηµιουργεί φωτοσκιάσεις. Σε αρκετές δε 

περιπτώσεις στο πίσω µέρος των γλωσσίδων των ακανθόφυλλων υπάρχουν 

διαµπερείς οπές που επιτείνουν την εντύπωση αυτή. Οι έντονα προεξέχουσες 

γωνίες, οι µικρότερες διαστάσεις και ο καλύτερα λαξευµένος διάκοσµος 

φέρνουν το κιονόκρανο πιο κοντά στα κιονόκρανα της Βασιλικής ∆. 

Βιβλιογραφία: Ορλάνδος 1963, σ.67, εικ.61 (απλή αναφορά)  

 

       

Εικ. 9α-β 

        

                

Εικ.9γ-στ              
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10. ΛΥΡΟΣΧΗΜΟ ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΟ 

Προέλευση: Άγνωστη. Σήµερα, σε δεύτερη χρήση, επιστέφει το νοτιοανατολικό κίονα, 
στη δεύτερη σειρά κιόνων, της Παρηγορήτισσας. 
Υλικό: µάρµαρο 
Μ. σ. ύψος: 0,40µ. 
Μ.σ. διαστάσεις άβακα: 0,63Χ0,54µ. 
Χρονολόγηση: α΄ µισό 6ου (α΄φάση), τέλη 13ου αιώνα (β΄φάση). 
 ∆ιατηρείται σε σχετικά καλή κατάσταση και φαίνεται ότι µαζί µε το 

µέλος που εξετάζουµε πιο πάνω προέρχεται από το ίδιο, άγνωστο σήµερα, 

µνηµείο. Πρόκειται για λυρόσχηµο κιονόκρανο (εικ.10γ) που επαναλαξεύτηκε 

κατά τη δεύτερη χρήση του. Ο κάλαθος του µέλους κοσµείται µε πεντάλοβα 

ακανθόφυλλα1724, σε δύο ζώνες (εικ.10α,β), παρόµοια µε αυτά του κιονοκράνου 

που προαναφέραµε. Οι κορυφαίοι λοβοί των φύλλων της κάτω σειράς, έχουν 

ριπιδόσχηµη µορφή, που προέρχεται από την επαναλάξευσή του, στην οποία 

επίσης οφείλονται και τα πυκνά λεπτά νεύρα που συγκλίνουν σχεδόν αυτόνοµα 

έως τη βάση του µέλους, ένα µικρό µέρος της οποίας έχει κοπεί. Οι νευρώσεις 

των γωνιακών ακανθόφυλλων είναι πυκνές. Οι γλωσσίδες σχηµατίζουν µοτίβα 

«µάσκας» µε δύο οδόντες και αποδίδονται επίσης µε βαθιές αυλακώσεις. 

Σχηµατίζονται επίσης παρόµοιοι «οφθαλµοί», λαξευµένοι βαθιά, από την επαφή 

των ανώτερων γλωσσίδων των λοβών. 

Ανάµεσα στα τέσσερα φύλλα της επάνω ζώνης και στη θέση του 

λυρόσχηµου µοτίβου υπάρχει φυλλοφόρος κάλυκας1725, που επεκτείνεται στη 

θέση του κοµβίο του άβακα1726 (εικ.10δ). Από το πάνω µέρος του κάλυκα 

αναπτύσσονται τρεις σχεδόν οριζόντιες, λεπτές ταινίες που απολήγουν στις 

τέσσερις γωνίες σε σπειροειδείς έλικες. Φέρουν δε στο σηµείο ένωσής τους 

µικρά καλοσχεδιασµένα τρίφυλλα. Ο άβακας είναι εξαιρετικά λεπτός, 

ταινιόσχηµος. 

 Όπως προαναφέραµε το ανάγλυφο µέλος που εξετάζουµε ανήκει στο 

λυρόσχηµο τύπο, στοιχεία του οποίου (κοµβίο, διµερής άβακας κ.ά.) 

διατηρούνται στην ανατολική, σήµερα µη ορατή, πλευρά του (εικ.10γ). Όταν 

στα τέλη του 13ου αι. τοποθετήθηκε στη σηµερινή του θέση, αρκετά σηµεία του, 

όπως ο άβακας, οι νευρώσεις των φύλλων της κάτω σειράς και η απόληξη των 

                                                 
1724 Τα φύλλα της κάτω ζώνης έχουν τονισµένο τον κατά πλάτος άξονα, όπως και το κιονόκρανο 

που εξετάζουµε παραπάνω.  

1725 Ο κάλυκας φέρει στο περίγραµµα του επίσης µικρά φυλλάρια (εικ. 106). 

1726 Το επάνω µέρος του κάλυκα ανακάµπτεται έντονα. Η ανάπτωση αυτή έχει ριπιδοειδή µορφή 

και πλαισιώνεται από έλικες, πιθανότατα ανάµνηση των εσωτερικών ελίκων των κορινθιακών 

κιονοκράνων. 
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κορυφαίων λοβών των πάνω φύλλων, λαξεύθηκαν εκ νέου. Επίσης το 

απολαξεύθηκε το µοτίβο της λύρας από τρεις πλευρές του µέλους, και 

αφαιρέθηκε µέρος της µάζας του καλάθου. Σε χαµηλότερο επίπεδο λαξεύθηκαν 

οι φυλλοφόροι κάλυκες (εικ.10α,ζ). Αξίζει επίσης να σηµειωθεί η επεξεργασία 

των φύλλων µε τη ριπιδοειδή ανάπτωση (εικ.10α,β), που λαξεύθηκαν στην θέση 

των κοµβόσχηµων στοιχείων του άβακα. 

Όπως έχει προαναφερθεί τα λυρόσχηµα κιονόκρανα αριθ. 9,10 της 

Παρηγορήτισσας διαφέρουν από τα προηγούµενα. Η φόρµα τους δεν είναι 

συµπαγής η επεξεργασία του αναγλύφου της ά φάσης είναι καλύτερη. Το 

ανάγλυφο είναι καλοσχεδιασµένο και πιο βαθύ.  

Βιβλιογραφία: Αδηµοσίευτο. 

 

   

                      

Εικ.10α-δ 

 

11. ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΟ ΤΥΠΟΥ V 

Προέλευση: Φωτική. Σήµερα εκτίθεται στο Βυζαντινό Μουσείο Ιωαννίνων (αριθ.ευρ. 
484). 
Υλικό: µάρµαρο 
Μ. σ. ύψος: 0,30µ. 
Μ. σ. διάσταση άβακα: 0,40µ. 
Χρονολόγηση: α΄ µισό 6ου αιώνα. 
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 Πρόκειται για κιονόκρανο του γνωστού τύπου V (εικ.11). Ένα µέρος της 

βάσης έχει αποκοπεί και η µία πλευρά του έχει αποθραυστεί. Αποκρούσεις 

έχει δεχθεί επίσης σε µία από τις σωζόµενες γωνίες του άβακα και στο 

ανακαµπτόµενο µέρος των φύλλων της πρώτης στεφάνης. 

 Ο διµερής άβακας παρουσιάζει στο µέσο κάθε πλευράς τη γνωστή 

εισέχουσα καµπυλότητα και κοσµείται µε έξεργο στοιχείο, που αποδίδεται εδώ 

αυτόνοµο1727 και δεν επεκτείνεται στο µοτίβο V. Το µοτίβο V που σχηµατίζουν 

οι ταινίες των ελίκων στον άξονα κάθε πλευράς, µεταξύ των φύλλων της 

δεύτερης στεφάνης, είναι µια µικρή τριγωνική επιφάνεια και δεν περικλείει 

κάποιο διακοσµητικό στοιχείο. Τα φύλλα φέρουν ισχυρό κεντρικό νεύρο και 

πλάγιους λοβούς που απολήγουν σε δύο και τρεις γλωσσίδες και σχηµατίζουν 

µεταξύ τους µεγάλους «οφθαλµούς». Μολονότι τα φύλλα της άκανθας διατηρούν 

τα στοιχεία που συναντάµε και σε άλλα κιονόκρανα του ιδίου τύπου 

(πρισµατική γλυφή, ταινιωτό περίγραµµα), η διαµόρφωση του V δείχνει αδέξια 

και λιγότερο επιµελής.  

Το κιονόκρανο που εξετάζουµε προέρχεται από τη Φωτική, και σύµφωνα 

µε το βιβλίο καταγραφής της 8ης ΕΒΑ, παραλήφθηκε το 1969 από την 

Παραµυθιά, όπου φυλασσόταν µαζί µε άλλες αρχαιότητες από την περιοχή. 

Ένα τµήµα κιονοκράνου, µε πανοµοιότυπο διάκοσµο, έχει βρεθεί παλαιότερα 

στη βασιλική κοντά στη θέση Παλιοκκλήσι Φωτικής, όπου υπάρχουν τα 

λείψανα τρίκλιτης βασιλικής1728. Με βάση την οµοιότητα αυτή πιστεύουµε ότι 

και το κιονόκρανο που εξετάζουµε προέρχεται από το ίδιο µνηµείο1729. 

Βιβλιογραφία: Αδηµοσίευτο. 

  

Εικ.11α-γ 

                                                 
1727 Οι έλικες σχηµατίζονται µε οξύτατη λάξευση. 

1728 Τσιγαρίδας 1969, σ.46, εικ.4. Pallas 1977, σ.141, εικ.93. Μουσελίµης 1994, σ.43. 

Παπαδοπούλου 2008, σ.7. 

1729 ∆ιατηρούµε κάποιες επιφυλάξεις, µήπως πρόκειται για το ίδιο κιονόκρανο από το 

Παλιοκκλήσι. 
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12. ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΟ ΤΥΠΟΥ V/U 

Προέλευση: Προέρχεται από τη Φωτική, πιθανότατα από τη θέση Βαλσαµάρι. Σήµερα 
εκτίθεται στο Βυζαντινό Μουσείο Ιωαννίνων (αριθ. ευρ. 197). 
Υλικό: µάρµαρο µε γκρίζες φλεβώσεις. 
Μ.σ. Ύψος: 0,37µ. 
Μ.σ.διαστάσεις άβακα: 0,55Χ0,52µ. 
Χρονολόγηση: α΄ µισό 6ου αιώνα. 
 Η διατήρησή του είναι µέτρια. Ένα µικρό µέρος της βάσης του έχει 

αποκοπεί (εικ.12). Μεγάλες αποκρούσεις φέρει η µία πλευρά, καθώς και οι 

απολήξεις των λοβών των φύλλων της κάτω στεφάνης. 

Ο κάλαθος του κιονοκράνου κοσµείται µε δύο σειρές, τεσσάρων φύλλων 

άκανθας. Βαθιές τριγωνικές γλυφές σχηµατίζουν τις γλωσσίδες των φύλλων. Το 

κεντρικό νεύρο κάθε φύλλου είναι πλατύ και διαµορφώνεται µε παράλληλες 

πρισµατικές αυλακώσεις. Οι νευρώσεις των γλωσσίδων των πλαγίων λοβών 

συγκλίνουν προς αυτό. Η λάξευση των γλωσσίδων είναι πρισµατική και το 

«χείλος» σχετικά πλατύ, όπως και στα περισσότερα παραδείγµατα του τύπου 

αυτού. Στις γωνίες κάτω από τον καµπυλούµενο άβακα ενώνονται ανά δύο οι 

βλαστοί των ελίκων (το µέγεθος των οποίων έχει ελαχιστοποιηθεί). Οι βλαστοί 

τους σχηµατίζουν κάτω από το έξεργο κοµβιόσχηµο στοιχείο ένα µικρό αβαθές 

V, που κοσµείται µε µικρό σχηµατοποιηµένο τρίφυλλο (εικ.12β) ή 

ανακαµπτόµενο βλαστό µε τρία φύλλα (εικ.12α). Στην άλλη πλευρά 

σχηµατίζεται κανονικά το µοτίβο της λύρας και γεµίζει µε σχηµατοποιηµένο 

φυτικό κόσµηµα (εικ.12γ). 

Το ανάγλυφο µέλος προέρχεται από τη θέση Βαλσαµάρι στη Φωτική. 

Είναι άγνωστο αν σχετίζεται, έστω και σε δεύτερη χρήση, µε το µεσοβυζαντινό 

ναό της Αγίας Φωτεινής, που έχει βρεθεί ερειπωµένος στην ίδια θέση. 

Βιβλιογραφία: Αδηµοσίευτο 

 

                Εικ.12α     
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Εικ.12 β,γ 

 

13. ΛΥΡΟΣΧΗΜΟ ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΟ 

Προέλευση: Πιθανόν προέρχεται από τη Φωτική. Σήµερα εκτίθεται στο Βυζαντινό 
Μουσείο Ιωαννίνων (αριθ. ευρ. 483). 
Υλικό: µάρµαρο 
Μ. σ. ύψος: 0,38µ. 
Μ. σ. διαστάσεις άβακα: 0,46µ.  
Χρονολόγηση: α΄ µισό 6ου αιώνα. 
 Φέρει περιµετρικά αποκρούσεις, κυρίως στις γωνίες του άβακα και στα 

εξέχοντα σηµεία του διακόσµου του, µεταξύ των οποίων και τα έξεργα κοµβία 

του άβακα, που έχουν απολαξευθεί. Τµήµα της βάσης του έχει επίσης 

αποκοπεί, µε αποτέλεσµα τα φύλλα της κάτω στεφάνης να είναι κολοβωµένα.  

 Στην πάνω στεφάνη διατηρείται µέρος των ακανθόφυλλων κάτω από τις 

γωνίες του άβακα, που φέρουν πέντε λοβούς, οι γλωσσίδες των οποίων εκτός 

από τα µοτίβα «µάσκας», σχηµατίζουν και µεγάλους αµυγδαλόσχηµους 

«οφθαλµούς». Οι απολήξεις των ελίκων σήµερα δε σώζονται. Λεπτή οξύληκτη 

λάξευση σχηµατίζει στον άξονα κάθε πλευράς το σχήµα λύρας, στο οποίο 

περικλειόταν φυτικό κόσµηµα, που σήµερα στις περισσότερες πλευρές έχει 

απολαξευθεί. Στη µια πλευρά, που σώζεται εν µέρει (εικ. 13β), παρατηρούµε 

ότι το φυτικό κόσµηµα είναι παρόµοιο µε αυτό που κοσµεί τη µια πλευρά των 

κιονοκράνων µε αριθ.5 και 6 (εικ.5α-γ, 6α) του καταλόγου µας. Οι «οφθαλµοί» 

και τα µοτίβα της «µάσκας» που δηµιουργούν οι γλωσσίδες των ακανθόφυλλων 

είναι εν πολλοίς παρόµοια µε αυτά των κιονοκράνων που εξετάζουµε 

παραπάνω. 

Το κιονόκρανο προέρχεται από τη Φωτική, είναι άγνωστο όµως µε ποιό ακριβώς 

µνηµείο συνδέεται. 
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Εικ.13α-γ 

 

14. ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟ ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΟ ΤΥΠΟΥ VII 

Προέλευση: Άγνωστη. Έχει επαναχρησιµοποιηθεί στο καθολικό της µονής Κάτω 
Παναγιάς στην Άρτα (ανατολικός κίονας νότιας κιονοστοιχίας). 
Υλικό: µάρµαρο 
Ύψος:0,55µ. 
∆ιαστ. Άβακα:, 0,73µ. 
Χρονολόγηση: α΄ µισό 6ου αιώνας (530-550) 
 Κιονόκρανο τύπου VII1730 σε µέτρια κατάσταση διατήρησης (εικ.14α-

γ)1731. Φέρει φθορές σε αρκετά προεξέχοντα σηµεία του διακόσµου και είναι 

µαυρισµένο από την αιθάλη των κεριών. Κοσµείται µε δύο στεφάνες φύλλων 

άκανθας, από τις οποίες η πρώτη φέρει έξι φύλλα προσκολληµένα στον κάλαθο, 

ο κορυφαίος λοβός των οποίων είναι σήµερα αποθραυσµένος. Πάνω από αυτόν 

φύονται τα οκτώ φύλλα άκανθας της δεύτερης στεφάνης, τα οποία έχουν επίσης 

πέντε λοβούς. Το κάτω ζεύγος έχει από µία γλωσσίδα και το µεσαίο τρεις. 

  Η επαφή των γλωσσίδων µε αυτές των γειτονικών φύλλων δηµιουργεί 

σχήµατα «µάσκας». Το κεντρικό νεύρο κάθε φύλλου είναι ταινιωτό και 

οριοθετείται µε βαθιές κατακόρυφες αυλακώσεις, που διακόπτονται στο ύψος 

της γένεσης των µέσων λοβών, όπου και αντικαθίστανται από τις αυλακώσεις 

των τελευταίων, που φτάνουν επίσης παράλληλες στη βάση του φύλλου. Πάνω 

από τα ακανθόφυλλα της δεύτερης στεφάνης σχηµατίζονται γωνιώδη εξάρµατα, 

µεταξύ των οποίων προβάλλει ο ακόσµητος πυρήνας του κιονοκράνου. Στον 

άξονα κάθε πλευράς, κάτω από το κοµβόσχηµο στοιχείο του άβακα, 

σχηµατίζεται ένα επίσης έξεργο στοιχείο, που φαίνεται να υποβαστάζει το 

κοµβίο, που φέρει σχηµατοποιηµένο φυτικό διάκοσµο. Ο άβακας είναι διµερής 

και χωρίζεται σε δύο ισοπλατείς, πρισµατικής διατοµής ταινίες. Κάτω από τις 

γωνίες του αναπτύσσονται οι περιορισµένες σε µέγεθος ταινιωτές έλικες, που 

έχουν χάσει την πλαστικότητά τους και διαµορφώνουν κυκλικές σπείρες. Οι 

                                                 
1730 Για τον τύπο αυτό βλ. στη σ.234 κ.ε. 

1731 Πιθανότατα ένα µικρό µέρος της βάσης του κιονοκράνου έχει κοπεί µεταγενέστερα, κατά τη 

δεύτερη χρήση του στο καθολικό της µονής Κάτω Παναγιάς. 
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βλαστοί τους εξελίσσονται ως γωνιώδη εξάρµατα, (ανάµνηση των µίσχων των 

κανονικών κορινθιακών κιονοκράνων) κάτω από το στοιχείο του άβακα.  

Η επεξεργασία του κιονοκράνου χαρακτηρίζεται από τυποποίηση και η 

λάξευσή του από απλοποίηση, κάτι που συναντάµε και στο ανάλογο 

κιονόκρανο στην Παρηγορήτισσα (εικ.15), αλλά και στα κιονόκαρνα, που 

προέρχονται ένα από τη Φωτική (πιν.60δ). και ένα δεύτερο από την Κέρκυρα 

(αρχοντικό Ανδρουτσέλη-Θεοτόκη, (πιν.60γ), όπου το ακόσµητο τµήµα ανάµεσα 

στους έλικες φαίνεται πιο διογκωµένο και γενικά η φόρµα του είναι πιο 

«ανοιχτή». 

Την ίδια τυποποίηση παρατηρούµε και σε κιονόκρανα του ίδιου τύπου 

από το Μουσείο της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη1732, από τη Βασιλική 

του µάρτυρα Κορδάτου στην παλαιά Κόρινθο1733 (πιν.ΙΙε) (µε τα οποία άλλωστε 

το κιονόκρανό µας παρουσιάζει αρκετές οµοιότητες) και από τους 

Φιλίππους1734 (πιν.ΙΙστ), αν και στα τελευταία τα µοτίβα της «µάσκας» φέρουν 

τέσσερις οδόντες και οι µεσαίοι λοβοί των γωνιαίων ακανθόφυλλων έχουν από 

τέσσερις γλωσσίδες.  

Καλύτερα χρονολογηµένα είναι τα κιονόκρανα που βρέθηκαν στο 

ναυάγιο του Marzamemi στη Σικελία1735, που θεωρούνται έργα της εποχής του 

Ιουστινιανού ή κατ’ άλλους µεταξύ 530-5401736, µε τα οποία το κιονόκρανό µας 

πιστεύουµε ότι βρίσκεται επίσης πιο κοντά. 

Βιβλιογραφία: Αδηµοσίευτο. 

                                                 
1732 Barsanti, Guiglia 2010, εικ.83, 128,133. 

1733 Για τη χρονολόγηση της βασιλικής στο α΄ µισό του 6ου αι. βλ. Βαραλής 2001, σ.77-78, όπου 

και η σχετική βιβλιογραφία. Ωστόσο το µνηµείο γνώρισε επίσης αρκετές επεµβάσεις που δεν 

βοηθούν στην ακριβέστερη χρονολόγηση του κιονόκρανου. 

1734 Προέρχεται από τη Βασιλική Ε, βλ. Pallas 1977, εικ.72, που η αρχική της φάση 

χρονολογήθηκε το α΄ µισό του 6ου αι., δέχθηκε όµως τον ίδιο αιώνα αρκετές µετασκευές. Για τη 

χρονολόγηση της βλ. Βαραλής 2001, σ.325κ.ε. 

1735 Kapitän 1969, σ.122κ.ε. και ο ίδιος 1980, σ.71κ.ε. 

1736 Betsch 1977, σ.221. Πβλ. επίσης τα ιδίου τύπου κιονόκρανα της Συλλογής της Ροτόντας 

Τσιούµη, Μπακιρτζή 1979, αριθ.11-13, που επίσης χρονολογούνται στις αρχές του 6ου αιώνα. 
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 Εικ.14α 

  Εικ.14β, γ 

 

15. ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟ ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΟ ΤΥΠΟΥ VII 

Προέλευση: Άγνωστη. Επιστέφει το βορειοανατολικό κίονα της πρώτης σειράς (δεύτερο 
κιονόκρανο) στον κυρίως ναό της Παρηγορήτισσας. 
Υλικό: µάρµαρο 
Μ. σ. ύψος: 0,55µ. 
Μ.σ. διαστάσεις άβακα: 0,65Χ0,65µ. 
Χρονολόγηση: α΄ µισό 6ου αιώνα (530-550). 
 Σήµερα είναι εµφανείς οι δύο µόνο πλευρές του, αφού η µία εφάπτεται 

στο βορειοανατολικό πεσσό του ιερού βήµατος, ενώ η δεύτερη καλύπτεται από 

το πρώτο κιονόκρανο, στην ίδια σειρά (εικ.15). Φέρει πανοµοιότυπο διάκοσµο 

µε αυτόν του κιονοκράνου από το καθολικό της µονής Κάτω Παναγιάς και 

περίπου ίδιες διαστάσεις. ∆εν αποκλείεται, βεβαίως, η τυποποίηση να οφείλεται 

στο γεγονός ότι πρόκειται για έργα µαζικής παραγωγής. 

 Ένα µικρό µέρος της βάσης έχει κοπεί, πιθανότατα για να προσαρµοσθεί 

στη νέα του θέση. Ο άβακας έχει δύο ταινίες, σχεδόν επίπεδες. Τα δύο 

κιονόκρανα του τύπου VII που εξετάζουµε προέρχονται µε µεγάλη πιθανότητα 

από το ίδιο κτίριο. Η επεξεργασία του αναγλύφου και οι οµοιότητες που 

παρουσιάζει µε τον διάκοσµο των λυρόσχηµων και τύπου V κιονοκράνων του 

καταλόγου µας, οδηγεί στην άποψη ότι πρόκειται για έργα του ιδίου 

εργαστηρίου και ότι οι τύποι αυτοί συνυπήρχαν1737. 

Βιβλιογραφία: Αδηµοσίευτο. 

                                                 
1737 Εκτενέστερα βλ. στη σ.237. 
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 Εικ.15 

 

16. ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΟ µε «µετάλλια» 

Προέλευση: Άγνωστη. Σήµερα σε δεύτερη χρήση επιστέφει κίονα στην Παρηγορήτισσα. 
Υλικό: µάρµαρο 
Ύψος: 0,47µ. 
Μ.σ. ∆ιαστάσεις άβακα: 0,48µ. 
Χρονολόγηση: µέσα ή β΄ µισό 6ου αιώνα 
 Μαρµάρινο κιονόκρανο, άγνωστης προέλευσης (εικ.16α,β). Σήµερα 

εδράζεται στο δεύτερο νοτιοδυτικό κίονα, της κατώτερης καθ΄ύψος ζώνης 

κιόνων, που υποστηρίζουν το σύστηµα στήριξης του τρούλου στον κυρίως ναό 

της Παρηγορήτισσας. Είναι µαυρισµένο από αιθάλη, όπως άλλωστε όλα τα 

κιονόκρανα της Παρηγορήτισσας, µε αποτέλεσµα να είναι δύσκολο να διακρίνει 

κανείς την υφή του µαρµάρου. Στο πάνω µέρος του κιονοκράνου 

διαµορφώνεται διµερής άβακας (µε δύο σχεδόν επίπεδες ταινίες) µε εισέχουσες 

καµπυλότητες και καρποειδές έξεργο ακόσµητο στοιχείο στο µέσον κάθε 

πλευράς του (σήµερα είναι εµφανείς µόνο οι δύο από αυτές). Στο κάτω µέρος το 

κιονόκρανο παρουσιάζει ένταση και φέρει λεπτό υποτραχήλιο σε εσοχή.  

Ο κάλαθος του κιονοκράνου κοσµείται µε φύλλο άκανθας σε δύο ζώνες. 

Στην κάτω στεφάνη, σε πυκνή διάταξη, υπάρχουν φύλλα τύπου της 

«συνωστισµένης» άκανθας µε τέσσερις πλευρικούς λοβούς και έναν κορυφαίο 

που ανακάµπτεται1738. Οι γλωσσίδες των γειτονικών φύλλων ακουµπούν µεταξύ 

τους σχηµατίζοντας επάλληλα αρνητικά γεωµετρικά σχήµατα, αρκετά ανόργανα 

και µε σχηµατοποίηση, που δεν έχουν την τυπική µορφή των σχηµάτων 

«µάσκας».                     

                                                 
1738 Σε άλλα κιονόκρανα του ιδίου τύπου η ανάπτωση του κορυφαίου λοβού της άκανθας 

εφαπτόµενη µε την επιφάνεια του κεντρικού νεύρου του φύλλου, σχηµατίζει µύτη στο σηµείο της 

επαφής του, όπου δηµιουργείται διαµπερής οπή µε τρυπάνι. Το στοιχείο αυτό θεωρείται σηµείο 

κωνσταντινοπολίτικου εργαστηρίου, βλ. Pralong 1993, σ.144. Επίσης βλ. Barsanti, Guiclia 

2010, εικ.76. Στο κιονόκρανό µας οι αναπτώσεις των φύλλων έχουν υποστεί αρκετές φθορές και 

η θέση του σήµερα στην Παρηγορήτισσα δεν επιτρέπουν καλύτερες παρατηρήσεις. 
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Στην πάνω στεφάνη τέσσερα µεγάλα ακανθόφυλλα, διαφορετικού τύπου 

από αυτά των κιονοκράνων που έχουµε ήδη εξετάσει, αναπτύσσονται στις 

γωνίες κάτω από τον άβακα. Φαίνεται δε να βγαίνουν µέσα από µεγάλους 

σχεδόν επίπεδους κάλυκες. Αποτελούνται από ένα πλατύ κεντρικό φύλλο που 

καµπυλώνεται και πλαισιώνονται από άλλα ριπιδοειδή φύλλα, που αφήνουν 

στο κέντρο κάθε όψης ένα κενό, σχεδόν ωοειδές τµήµα, που θα µπορούσε να 

χαρακτηριστεί ως µετάλλιο (εικ.16β). Πάνω από τα γωνιακά φύλλα και κάτω 

από τις εξέχουσες γωνίες του άβακα (εικ.16α) σχηµατίζονται οι έλικες, που 

συστρέφονται ελαφρά στα άκρα. 

 Η λάξευση του αναγλύφου είναι σκληρή, το ανάγλυφο χαµηλό, 

παρατηρείται σχηµατοποίηση στην απόδοσή του και αδυναµία στη σχεδίαση. 

Ένα παρόµοιο, αλλά µικρότερων διαστάσεων, κιονόκρανο εντοπίσαµε εξωτερικά 

του παλαιού Μουσείου Νικόπολης (πιν.60η), το οποίο είναι επίσης άγνωστο 

από που προέρχεται. Τα φύλλα που διακοσµούν την κάτω στεφάνη φέρουν από 

δύο πλευρικούς λοβούς (µε δύο και τρεις γλωσσίδες έκαστος) και έναν 

κορυφαίο, που ανακάµπτεται ελεύθερα. Αν και η κατάσταση του κιονοκράνου 

(λόγω της θέσης του κάτω από άλλα γλυπτά και της βλάστησης που το 

περιβάλλει) δεν επιτρέπει άλλες παρατηρήσεις, µπορούµε ωστόσο να 

σηµειώσουµε ότι δεν παρουσιάζει τη σκληρότητα και τη σχηµατοποίηση του 

κιονοκράνου της Παρηγορήτισσας. 

Ο συγκεκριµένος τύπος του κιονοκράνου είναι αρκετά γνωστός και 

απαντά σε πολλά παραδείγµατα στην Κωνσταντινούπολη (µε 

χαρακτηριστικότερα αυτά που εκτείθενται έξω από την Αγία Σοφία και το 

Αρχαιολογικό Μουσείο, (πιν.ΙΙΙα-γ) και σε άλλες περιοχές της Μεσογειακής 

λεκάνης (πιν.ΙΙΙδ). Έχει δε χρονολογηθεί από τα µέσα του 5ου έως και τα µέσα 

του 6ου αιώνα. 

Οι οµοιότητες που παρουσιάζει το ανάγλυφο µέλος που εξετάζουµε µε 

άλλα ιδίας µορφής από τη Λάρισα ή το Sarachane, έχουν σηµειωθεί αλλού1739. 

Το είδος της άκανθας είναι επίσης χαρακτηριστικό και εντοπίζεται κυρίως σε 

κιονόκρανα ιδίου τύπου, αλλά και σε άλλου τύπου µέλη, όπως είναι ένα 

κιονόκρανο στον Άγιο ∆ηµήτριο στη Θεσσαλονίκη (πιν.ΙΙΙε) και ένα άλλο στην 

Κωνσταντινούπολη (πιν.ΙΙΙστ). 

Χρονολογούµε το κιονόκρανο που εξετάζουµε στα µέσα του 6ου αιώνα, 

ενδεχοµένως δε και στο β΄ µισό του 6ου αιώνα, µε βάση τα χαρακτηριστικά του 

τύπου ιδιαίτερα δε µε βάση τη σκληρότητα της εργασίας, το χαµηλό ανάγλυφο 

                                                 
1739 Βλ. στη σ.240 κ.ε., όπου γενικότερα για τον τύπο αυτό. 
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και τη σχηµατοποίηση των φύλλων, που πιστεύουµε ότι αποτελούν σοβαρές 

ενδείξεις για την ύστερη χρονολόγησή του.  

Βιβλιογραφία: Αδηµοσίευτο.  

 

      Εικ.16α-β 

 
17. ΘΕΟ∆ΟΣΙΑΝΟ ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΟ 

Προέλευση: Η αρχική προέλευσή του είναι άγνωστη. Σε δεύτερη χρήση έστεφε έναν 
από τους κίονες του καθολικού της βυζαντινής µονής Παντάνασσας Φιλιππιάδας του 
νοµού Πρέβεζας. 
Υλικό: µάρµαρο 
Ύψος: 0,58µ.  
∆ιαστάσεις άβακα: 0,68Χ0,65µ. 
∆ιάµετρος επιφάνειας έδρασης: 0,42µ. 
Χρονολόγηση: τέλη 5ου – αρχές 6ου αιώνα. 
 Βρέθηκε κατά την ανασκαφή του καθολικού της ερειπωµένης µονής 

Παντάνασσας (εικ.17α). Η κατάσταση διατήρησής του είναι µέτρια. Ένα τµήµα 

της βάσης και του κορµού του λείπει. Αποκρούσεις υπάρχουν σε αρκετά 

σηµεία του διακόσµου. 

 Το κιονόκρανο1740 φέρει στη βάση του σπείρα, µε έξεργο φυτικό 

διάκοσµο µε πριονωτό περίγραµµα, από την οποία φύεται η πρώτη στεφάνη, µε 

οκτώ φύλλα πριονωτής άκανθας, που κοσµούν τον κάλαθο. Κάθε ένα από τα 

φύλλα της κάτω στεφάνης αποτελείται από πέντε λοβούς, που διατάσσονται ανά 

δύο συµµετρικά, εκατέρωθεν του άξονα του φύλλου. Από τους πλάγιους 

λοβούς, οι κατώτεροι διασπώνται σε δύο µικρότερους, που είναι σχεδόν 

κατακόρυφοι και έχουν πριονωτά άκρα. Οι λοβοί του µεσαίου ζεύγους είναι 

αδιάσπαστοι. Οι κορυφαίοι ανακάµπτονται προς τα έξω, η κατάστασή τους 

όµως δεν επιτρέπει παρατηρήσεις σχετικά µε τη µορφή τους, αφού όλοι έχουν 

                                                 
1740 Για τα θεοδοσιανά κιονόκρανα βλ. εκτενέστερα στη σ. 243 κ.ε. 
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αποθραυσθεί1741. Οι λοβοί έχουν πριονωτά περιγράµµατα (σχηµατίζουν µικρές 

οδοντώσεις). Τα µεταξύ των γλωσσίδων διαστήµατα είναι βαθιά λαξευµένα µε 

τρυπάνι. Τα κεντρικά νεύρα των φύλλων δηλώνονται µε βαθιά χάραξη και όχι 

µε µικρές οπές σε σειρά, όπως σε άλλα ανάλογα κιονόκρανα.  

Παρόµοια είναι τα λαξευµένα και ισάριθµα φύλλα της δεύτερης 

στεφάνης, που φύονται από τα µεσοδιαστήµατα των φύλλων της κάτω σειράς. 

Τέσσερα µεγάλα ακανθόφυλλα φαίνεται να συγκρατούν τους συννενούµενους 

έλικες, που φύονται κάτω από τις γωνίες του άβακα. Οι σπείρες των γωνιακών 

ελίκων είναι ισχυρές, µε βαθιά λαξευµένο κανάλι. Στα µέτωπά τους φέρουν 

φυτικό διάκοσµο (σήµερα αρκετά κατεστραµµένο). Το χείλος του καλάθου του 

κιονοκράνου σχηµατίζεται έντονα και είναι τοποθετηµένο στο πάνω µέρος των 

µεσαίων φύλλων της δεύτερης στεφάνης. Πάνω από αυτό, το µεταξύ των ελίκων 

διάστηµα, στη θέση του ιωνικού κυµατίου, κοσµείται µε σχηµατοποιηµένα 

ακανθοειδή ανθέµια1742, που ανακάµπτουν ελαφρά προς τα έξω. Ο λεπτός 

άβακας φέρει στο µέσον των καµπυλούµενων πλευρών έξεργο κοµβιόσχηµο 

στοιχείο. Τέσσερις επάλληλες καµπυλωτές αυλακώσεις (σχηµατοποιηµένα 

φυλλάρια) πλαισιώνουν το έξεργο διακοσµητικό στοιχείο και κοσµούν τον 

άβακα. Οι αυλακώσεις ακολουθούν αντίθετη κατεύθυνση εκατέρωθεν του 

κοµβιόσχηµου στοιχείου.  

Στην αρχαιολογική συλλογή της Παρηγορήτισσας έχουµε εντοπίσει ένα 

τµήµα από τη βάση θεοδοσιανού κιονοκράνου (διαστ. 0,48Χ0,25µ.) (εικ.17γ) 

που φέρει ανάλογη διακόσµηση µε αυτή του κιονοκράνου µας. Θεωρούµε πολύ 

πιθανόν ότι προέρχεται επίσης από την Παντάνασσα και συνανήκει µε το µέλος 

που εξετάζουµε. 

 Το ανάγλυφο µέλος που µελετάµε είναι άγνωστο από ποιό µνηµείο 

προέρχεται. Ο διάκοσµος αυτός παρουσιάζει πολλές οµοιότητες µε ένα 

κιονόκρανο στο ∆υρράχιο1743 και ένα δεύτερο που βρίσκεται έξω από την είσοδο 

του Αρχαιολογικού Μουσείου στην Κων/πολη1744 και µε ένα τρίτο στη Ραβέννα, 

σήµερα στο αρχαιολογικό Μουσείο της πόλης, που χρονολογήθηκε στα µέσα 

                                                 
1741 Σε άλλα ανάλογα παραδείγµατα η ανάπτωση των κορυφαίων λοβών των φύλλων είναι έντονη 

και προσδίδουν µια ιδιαίτερη χάρη στο ανάγλυφο µέλος. 

1742 Οι πλάγιοι λοβοί των ανθεµίων ενώνονται µε αυτούς των γειτονικών τους φύλλων και 

δηµιουργούν µικρούς κυκλικούς οφθαλµούς, λαξευµένους βαθιά. 

1743 Sodini 1980 σ. 46, εικ.8 και Anamali 1993, σ.463, εικ.6, αρ.1. 

1744 Προσωπικές παρατηρήσεις 
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του 5ου αι.1745 Ο ίδιος τύπος άκανθας, µε µικροδιαφορές ωστόσο που 

εντοπίζονται στο πάνω µέρος του, αναγνωρίζεται και σε άλλα δύο κιονόκρανα 

επίσης από τη Ραβέννα1746.  

Το κιονόκρανό µας, ως προς την απόδοση της άκανθας, βρίσκεται 

επίσης κοντά σε ένα κιονόκρανο που βρέθηκε στη µονή Στοµίου στη 

Θεσσαλία1747, καθώς και µε τα ακανθόφυλλα ενός κιονοκράνου από τη 

Βασιλική του Λεχαίου1748, αν και το κεντρικό φύλλο τους κοσµείται µε σειρά 

οπών, που δεν υπάρχουν στο κιονόκρανο από την Παντάνασσα. Αξίζει επίσης να 

σηµειωθεί ότι παρόµοιου τύπου άκανθα κοσµεί ένα κιονόκρανο στο ναό του 

Αγίου ∆ηµητρίου στη Θεσσαλονίκη1749, αν και γενικότερα η εκτέλεση των 

ακανθόφυλλών του υπερέχει, συγκρινόµενη µε αυτή του κιονοκράνου από την 

Παντάνασσα. Το ίδιο επίσης συµβαίνει και µε ένα κιονόκρανο στην 

Ευφρασιανή βασιλική του Παρεντίου1750, καθώς και µε το κιονόκρανο από το 

Saraçhane στην Κωνσταντινούπολη1751, για τα οποία έχει προταθεί παλαιότερα 

γενικά µια χρονολόγηση στον 5ο αιώνα, αλλά αµφισβητείται τελευταία1752. 

Με βάση τα παραπάνω µια χρονολόγηση του κιονοκράνου στα τέλη του 

5ου-αρχές 6ου φαίνεται αρκετά πιθανή. 

Βιβλιογραφία: 1. Βοκοτόπουλος, ΠΑΕ 1998, σ.142, πίν.80α.  

                       2. Βοκοτόπουλος 2007, σ.48, εικ.45. 

                       3. B.C.H. 123(1999), σ.722, εικ.79.  

                                                 
1745 Olivieri–Farioli 1969, αριθ. 31, σ.27, εικ. 30. 

1746 Olivieri–Farioli 1969, αριθ. 33, σ.28, εικ. 32 και αριθ. 35, σ.29, εικ.34. 

1747 Συθιακάκη 2002, Α, σ.232 κ.ε. αν και η κατάσταση του κιονοκράνου δεν επιτρέπει 

περισσότερες παρατηρήσεις. Η Συθιακάκη το χρονολογεί στη 2η ή 3η δεκαετία του 6ου αιώνα. 

1748 Πάλλας 1958, πιν.101β. και ο ίδιος 1959, πιν.114 α. Η βασιλική χρονολογήθηκε από τον 

ανασκαφέα γύρω στο 450-460, αλλά δεν ολοκληρώθηκε πριν από την εποχή του Ιουστίνου Α΄ 

(518-527), βλ. Πάλλας 1965, σ.161κ.ε. και Βαραλής 2001, σ.84κ.ε.. 

1749 Kautzsch 1936, σ.127, πίν.25, αριθ. 404. 

1750 Terry 1988, σ.22, εικ.25, πρόκειται για το µοναδικό αυτού του τύπου, αφού τα υπόλοιπα 

κοσµούνται µε άκανθες τύπου «µάσκας». 

1751 Harrison 1986, πιν.10 

1752 Συθιακάκη 2002, Α, σ.237κ.ε., η οποία επίσης σηµειώνει την οµοιότητα των δύο 

κιονοκράνων. 
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Εικ.17α,β  

 

 

 

 

 

 

Εικ.17γ  

 

18. ΘΕΟ∆ΟΣΙΑΝΟ ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΟ 

Προέλευση: Άγνωστη. Έχει επαναχρησιµοποιηθεί στην Παρηγορήτισσα και εδράζεται σε 
κίονα της πρώτης σειράς, µπροστά στο νοτιοανατολικό πεσσότοιχο του Ιερού Βήµατος  
Υλικό: µάρµαρο 
Ύψος: 0,32 µ.  
∆ιαστάσεις άβακα: 0,45Χ0,45 µ. 
Χρονολόγηση: τέλη 5ου – αρχές 6ου αιώνα. 
 Πρόκειται για παραλλαγή του θεοδοσιανού κιονοκράνου, αφού το ιωνικό 

µέρος έχει παραληφθεί και δεν υπάρχει µεταξύ των ελίκων η φυλλοφόρος ζώνη. 

∆ιατηρείται σε καλή κατάσταση. Παρουσιάζει ένταση στο κάτω µέρος και φέρει 

λεπτό υποτραχήλιο σε εσοχή. Κάτω από τις τέσσερις γωνίες του άβακα 

αναπτύσσονται οι έλικες του κιονοκράνου, που δεν είναι συµπαγείς και 

διαχωρίζονται µεταξύ τους. Ο κάλαθος κοσµείται µε δύο στεφάνες από τις 

οποίες η πρώτη φέρει οκτώ φύλλα πριονωτής άκανθας σε πυκνή διάταξη, 

ενδιάµεσα των οποίων φύονται τα ισάριθµα φύλλα της δεύτερης σειράς (εικ. 

18α-δ). 

 Η επεξεργασία του αναγλύφου είναι πολύ καλή. Τα φύλλα έχουν 

δαντελωτά άκρα και λοβούς, οι κορυφαίοι των οποίων εξέχουν από τον κάλαθο 

του κιονοκράνου και αναπίπτουν (όλες σχεδόν οι αναπτώσεις σήµερα είναι 

αποθραυσµένες). Το κεντρικό στέλεχος των φύλλων και στις δύο στεφάνες είναι 

ταινιωτό και πλαισιώνεται από δύο πρισµατικής γλυφής αυλακώσεις που 

κατεβαίνουν χαµηλά (της δεύτερης στεφάνης ανάµεσα στα φύλλα της πρώτης). 
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Οι λοβοί και οι γλωσσίδες τους έχουν πυκνή διάταξη. Στον άβακα, τέσσερις 

επάλληλες καµπυλωτές αυλακώσεις µε αντίθετη φορά πλαισιώνουν το 

κοµβιόσχηµο έξεργο στοιχείο που υπάρχει στο κέντρο κάθε µιας από τις 

καµπύλες πλευρές του. 

 Το κιονόκρανο θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ως κορινθιακό µε δύο 

σειρές πριονωτής άκανθας1753 και όχι θεοδοσιανό, αν και σπάνια πριονωτή 

άκανθα χρησιµοποιείται για το διάκοσµο του κανονικού κορινθιακού 

κιονοκράνου. Όσον αφορά την απόδοση της άκανθας είναι εµφανείς οι 

οµοιότητες στη λάξευση µε το ανάγλυφο µέλος από την Παντάνασσα, γεγονός 

που µας επιτρέπει να το χρονολογήσουµε την ίδια περίπου εποχή. 

Τέλος το κιονόκρανό µας γενικότερα µπορεί να παραλληλιστεί µε ένα από το 

∆υρράχιο και δύο άλλα από τις Βασιλικές Α και Γ Φθιωτίδων Θηβών1754. 

Βιβλιογραφία: Αδηµοσίευτο. 

                  Εικ. 18α,β 

     Εικ.18γ,δ 

 

19. ΣΥΝΘΕΤΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟ ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΟ 

Προέλευση: Άγνωστη. Σήµερα βρίσκεται στο ναό της Αγίας Θεοδώρας στην Άρτα, σε 
δεύτερη χρήση. 
Υλικό: µάρµαρο 
Ύψος: 0,70µ. 
∆ιαστάσεις άβακα: 0,97Χ0,96µ. 
Χρονολόγηση: 520-µέσα 6ου αιώνα. 
                                                 
1753 Πρβλ. το διάκοσµο ενός κιονοκράνου από την ανασκαφή Μητροπόλεως Μεσαράς µε τα ίδια 

περίπου χαρακτηριστικά, Μ.Μπουρµπουδάκης ΠΑΕ 1968, πιν.142 α,β. 

1754 Σωτηρίου 1929, σ.67κ.ε., εικ.76. Λαζαρίδης 1972, πιν.19. Pallas 1977, σ.49, εικ.29. 
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 Σύνθετο κορινθιακό κιονόκρανο, σε καλή σχετικά κατάσταση 

διατήρησης (εικ.19α-ε). Φέρει αποκρούσεις στα εξέχοντα σηµεία (αναπτώσεις) 

των φύλλων της άκανθας της πρώτης σειράς και έχει αποθραυσµένη µία γωνία 

του άβακα. Επιστέφει σήµερα το δυτικό κίονα στη βόρεια κιονοστοιχία του 

ναού της Αγίας Θεοδώρας και είναι στο ναό σε δεύτερη χρήση. 

 Στο πάνω µέρος του διαµορφώνεται άβακας, ύψους 0,06µ., που 

παρουσιάζει στις τέσσερις πλευρές του εισέχουσες καµπυλότητες και απολήγει 

σε έντονα εξέχουσες γωνίες. Ο άβακας κοσµείται µε ιωνικό κυµάτιο (εικ.19α), 

σε έντονο ανάγλυφο, το οποίο ωστόσο δεν είναι λαξευµένο σε όλες τις πλευρές, 

γιατί πιθανόν το κιονόκρανο παρέµεινε ηµίεργο. Σε µία µόνο πλευρά (νότια) τα 

ιωνικά «ωά» είναι βαθιά και καλά λαξευµένα (εικ.19α,ε) και περιβάλλονται από 

κέλυφος, στην ανατολική µόλις που χαράσσονται, στην τρίτη πλευρά (βόρεια) ο 

άβακας κοσµείται µε «ωά» κατά το ήµισυ, ενώ στην δυτική παραµένει 

ακόσµητος (Εικ.19γ).  

Στο κέντρο κάθε καµπύλης πλευράς (εκτός της δυτικής) υπάρχει µεγάλο έξεργο 

ηµικυκλικό στοιχείο. ∆ιακοσµηµένο είναι µόνο αυτό της νότιας πλευράς, µε 

ωραίο φυτικό διάκοσµο1755. Της ανατολικής παραµένει ακόσµητο, ενώ της 

βόρειας έχει αποθραυστεί. Τα έξεργα αυτά στοιχεία είναι στο πάνω µέρος τους 

επίπεδα και σήµερα υποβαστάζουν τους ξύλινους ελκυστήρες του ναού. 

 Κάτω από τις τέσσερις γωνίες του άβακα υπάρχουν τέσσερα µεγάλα 

όρθια φύλλα άκανθας (εικ.19α-γ), που φαίνεται να στηρίζουν τους έλικες, οι 

βλαστοί των οποίων φύονται από τη βάση της δεύτερης στεφάνης. Οι έλικες 

είναι συµπαγείς, φαίνεται να είναι ανεξάρτητοι (µεταξύ τους διακρίνεται ο 

κάλαθος). Εφάπτονται ανά δύο κάτω από τις γωνίες του άβακα και απολήγουν 

σε µεγάλες και ισχυρές σπείρες µε βαθιά λαξευµένο κανάλι. Τα µέτωπα που 

δηµιουργούνται από τη συνένωσή τους κοσµούνται µε διαφορετικά µεταξύ τους 

θέµατα, όπως µικρά φύλλα άκανθας, κλαδίσκους µε λογχόσχηµα φύλλα, κ.ά. 

που αναπτύσσονται πάνω από τον κορυφαίο λοβό των γωνιακών ακανθών. 

 Ο κάλαθος του κιονοκράνου στην κάτω στεφάνη περιβάλλεται από οκτώ 

φύλλα άκανθας, που εφάπτονται στον κάλαθο, καµπυλώνουν ωστόσο ελαφρά, 

ακολουθώντας την κύρτωσή του. Τα φύλλα είναι επτάλοβα και αναπίπτει έντονα 

το πάνω µέρος τους. Έχουν πέντε γλωσσίδες στο κάτω ζεύγος των λοβών, 

τέσσερις στο µέσο και τέσσερις που πλαισιώνουν από κάθε πλευρά τον 

                                                 
1755 Φέρει αντιθετικά τοποθετηµένα φυλλάρια µε πριονωτά άκρα. Για τα σύνθετα κορινθιακά 

κιονόκρανα αυτά βλ. εκτενέστερα στη σ.246κ.ε. 
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τριµερή(;) κορυφαίο, η ανάπτωση του οποίου, όπου σώζεται είναι έντονη προς 

τα έξω.  

Το πλάσιµο των φύλλων είναι ιδιαίτερα επιµεληµένο. Οι γλωσσίδες είναι 

ελεύθερες, µε αιχµηρές απολήξεις, πρισµατική λάξευση και επίπεδο χείλος. 

Βαθιές χαράξεις αποδίδουν τα νεύρα τους, που συγκλίνουν στο κεντρικό νεύρο 

του φύλλου, που είναι λεπτό και ισχυρό. Οι κορυφαίες γλωσσίδες των πλαγίων 

λοβών στρέφονται προς τα µέσα και ακουµπούν στον υπερκείµενο λοβό, 

σχηµατίζοντας µεγάλο καλοσχεδιασµένο «οφθαλµό». Παράλληλα, οι εξωτερικές 

ακουµπούν στις αντίστοιχες των γειτονικών φύλλων, σχηµατίζοντας γεωµετρικά 

σχήµατα, διπλά µοτίβα «µάσκας» µε τέσσερις οδόντες1756, που θεωρείται 

χαρακτηριστικό της ιουστινιάνιας περιόδου. Οι «οφθαλµοί» και τα µοτίβα 

«µάσκας» είναι βαθιά λαξευµένα, όπως άλλωστε και ολόκληρα τα ακανθόφυλλα, 

που φαίνεται να αποκολλώνται από τον πυρήνα του κιονοκράνου. 

Η κάτω στεφάνη διακρίνεται µε σαφήνεια από την επάνω, που στο 

κέντρο της βόρειας1757 και της νότιας πλευράς της κοσµείται µε δύο ζεύγη 

φύλλων άκανθας, συµµετρικά ανεµιζόντων (εικ.19α,β,ε). Πρόκειται για το 

χαρακτηριστικό διακοσµητικό θέµα, που είναι γνωστό ως «άκανθα-

πεταλούδα»1758, και το οποίο ονοµάστηκε έτσι από τη διάταξη των φύλλων του, 

τα οποία αναδιπλώνονται το ένα αριστερά και το άλλο δεξιά και έχουν τη µορφή 

πεταλούδας. Η απόδοση των φύλλων αυτών, όπως και όλων των άλλων, είναι 

ιδιαίτερα επιµεληµένη. Τα φύλλα είναι διογκωµένα µε πιο πυκνό διάκοσµο, 

καθώς αναλύονται σε φυλλάρια µε πριονωτό περίγραµµα. Σε σηµεία του 

διακόσµου τους, που αντιστοιχούν στα κεντρικά νεύρα, υπάρχουν βαθιές 

χαράξεις που φέρουν σειρές από µικρές οπές, που έγιναν µε τρυπάνι. Στο πίσω 

µέρος τους και σε χαµηλότερο επίπεδο είναι λαξευµένες µεγάλες πριονωτές 

άκανθες. Πρόκειται για το κύριο µέρος του φύλου, αποτέλεσµα της συστροφής 

του οποίου είναι οι «άκανθες-πεταλούδα». 

Στο κέντρο της ανατολικής πλευράς, µεταξύ των ελίκων (εικ.19β), 

υπάρχουν δύο έξεργες µεγάλες άκανθες, παράλληλα τοποθετηµένες, παρόµοιες 

µε τα ακανθόφυλλα της κάτω ζώνης µε περισσότερο τονισµένο τον καθ΄ ύψος 

άξονα. 

                                                 
1756 Οι γλωσσίδες σε όλες τις περιπτώσεις δεν ενώνονται µεταξύ τους. 

1757 Το ζεύγος των φύλλων έχει αποθραυσθεί στο µεγαλύτερο µέρος του. 

1758 Για το διακοσµητικό αυτό θέµα βλ. Πούλου-Παπαδηµητρίου 1987-88, σ.151κ.ε. 
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 Στο κέντρο της δυτικής πλευράς διαµορφώνεται ορθογώνιος πίνακας1759, 

µπροστά από τον οποίο προβάλει ανάγλυφη ολόσωµη ανδρική µορφή σε στάση 

ρήτορα (εικ.19α-δ,στ). Φορά χιτώνα και ιµάτιο που τυλίγεται γύρω από τους 

ώµους, από το οποίο βγαίνει το αριστερό χέρι, ενώ το δεξί κρατάει κλειστό 

ειλητάριο. Προβάλλει δε το δεξί πόδι της. Το κεφάλι της µορφής έχει 

καταστραφεί, διαγράφεται όµως στο πίσω µέρος φωτοστέφανο. 

Το κιονόκρανο φέρει στη βάση έξεργη στεφάνη µε φύλλα δάφνης, σε 

τρεις οριζόντιες σειρές και πυκνή διάταξη1760 (εικ.19α,δ). Η στεφάνη αυτή 

ορίζεται στο κάτω µέρος από αστράγαλο, µε ωοειδή στοιχεία, που διαχωρίζονται 

µε διαµπερείς οπές από τρυπάνι. Η επεξεργασία των φύλλων του κιονοκράνου 

είναι εξαιρετική και χαρακτηρίζεται για την εκλεκτική παράθεση διαφόρων 

παραλλαγών των φύλλων άκανθας. 

Το ανάγλυφο µέλος που εξετάζουµε, όπως και τα υπόλοιπα που κοσµούν 

το ναό της Αγίας Θεοδώρας, πρέπει να προέρχεται από κάποιο µεγαλοπρεπές 

κτίριο, η θέση του οποίου δεν είναι γνωστή (πιθανόν της παλαιοχριστιανικής 

Νικόπολης, ενδεχοµένως δε και της Αµβρακίας1761, που δεν έχει µέχρι σήµερα 

εντοπιστεί). Καθώς δεν υπάρχουν µέχρι στιγµής στοιχεία που να 

χρονολογούνται στην παλαιοχριστιανική περίοδο, θεωρούµε ότι τα κιονόκρανα 

αυτά δεν συνδέονται µε τις ιστορικές φάσεις της µονής.  

Όπως έχουµε ήδη αναφέρει1762 θραύσµατα παρόµοιων κιονοκράνων (µε 

ανάλογη επεξεργασία)–πιθανότατα από το ίδιο κτίριο–έχουν βρεθεί και κατά την 

ανασκαφή του βυζαντινού καθολικού της µονής Παντάνασσας (κοντά στη 

Φιλιππιάδα) και φυλάσσονται σήµερα στην αρχαιολογική συλλογή 

Παρηγορήτισσας1763 (Πιν.61α-δ). Στην ανασκαφή της Παντάνασσας βρέθηκε 

επίσης και ο κάλαθος δύο κιονοκράνων, στο ένα (πιν.61στ) εκ των οποίων ο 

διάκοσµος είχε τελείως απολαξευθεί (ελάχιστα ίχνη σώζονται), ενώ στο 

                                                 
1759 Ο πίνακας οριοθετείται από λεπτό  έξεργο πλαίσιο. 

1760 Κατά µία άποψη, η ζώνη αυτή στη βάση του κιονοκράνου σχετίζεται µε τα δάφνινα στεφάνια 

µε θριαµβική σηµασία, που κοσµούν επίσης σαρκοφάγους, θωράκια, κ.ά., βλ. Σκλάβου–

Μαυροειδή 1999, σ.159. 

1761 ∆εν αποκλείεται να προέρχονται και από ένα µνηµείο που βρισκόταν στη θέση ή κοντά σε 

αυτή, όπου σήµερα το καθολικό της βυζαντινής µονής της Παντάνασσας.  

1762 Βλ. στη σ.249, όπου εκτενέστερα για τα κιονόκρανα του ιδίου τύπου . 

1763 Βοκοτόπουλος 1972Β, σ.96-97, εικ.13, ο ίδιος 1977β, σ.151-152, πιν.93γ, ο ίδιος 1992α, 

σ.154, πιν.63γ, ο ίδιος 1996, σ.213, πιν.85β, και ο ίδιος 1997, σ.168, πιν.96β. 
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δεύτερο1764 επίσης απολαξευµένο (πιν.64ε), διατηρούνται κατά τόπους λείψανα 

των φύλλων της άκανθας της πρώτης στεφάνης µε τέσσερις γλωσσίδες1765.  

 Σε αντίθεση µε τα φύλλα, η ανθρώπινη µορφή στη δυτική πλευρά, 

µολονότι έξεργη, είναι αδρά δουλεµένη και ο ορθογώνιος πίνακας µπροστά στον 

οποίο προβάλλει είναι λαξευµένος µε χοντρό βελόνι. Χαρακτηριστική πάντως 

είναι η κίνηση του δεξιού χεριού που τυλίγεται στο ιµάτιο και είναι παρόµοια 

µε αυτή του Χριστού που εικονίζεται σε τµήµα σαρκοφάγου από την 

Κωνσταντινούπολη1766. 

Η απεικόνιση ανάγλυφων µορφών σε κιονόκρανα είναι γνωστή και 

προέρχεται από την ελληνορωµαϊκή αρχαιότητα και γίνεται εκτενέστερα λόγος 

παραπάνω, στο συνθετικό κεφάλαιο για τα κιονόκρανα του τύπου αυτού. Κατά 

µία άποψη η ανάγλυφη µορφή στο κιονόκρανο που εξετάζουµε, µε την αδρή 

επεξεργασία έχει λαξευτεί εκ των υστέρων, πράγµα το οποίο κατά την άποψή 

µας δεν ευσταθεί.  

Θα πρέπει επίσης να επισηµάνουµε ότι η µορφή αυτή της «άκανθας-

πεταλούδας» µε τον πυκνό διάκοσµο και τη διόγκωση που κοσµεί το 

κιονόκρανο που εξετάζουµε, δε συναντάται στα άλλα γνωστά παραδείγµατα του 

τύπου. Αντίθετα, οι επτάλοβες άκανθες της κάτω σειράς παρουσιάζουν ως προς 

τη λάξευση και το σχεδιασµό τους αρκετές οµοιότητες µε αυτές που κοσµούν τα 

κιονόκρανα του Αγίου Βιταλίου στη Ραβέννα1767. Χρονολογήσαµε το 

κιονόκρανο µεταξύ του 520 και των µέσων του 6ου αιώνα, γιατί ο τύπος της 

άκανθας «πεταλούδας» εντοπίζεται σε µνηµεία ιουστινιάνειας περιόδου, εποχή 

κατά την οποία τοποθετείται χρονικά και το µοτίβο της άκανθας «µάσκας» µε 

τέσσερις οδόντες1768.  

Τέλος θα πρέπει να αναφερθεί ότι το δάφνινο στεφάνι του υποτραχειλίου 

και η πρώτη σειρά των ακανθών είναι χρωµατισµένες µε πράσινο χρώµα 

(πιθανόν από µεταγενέστερη επέµβαση). Λείψανα κόκκινου χρώµατος 

διατηρούνται στο πάνω µέρος του κιονοκράνου. 

Βιβλιογραφία:  1.Ορλάνδος 1936, τοµ.Β, σ.98, εικ.8. 

                                                 
1764 Βρέθηκε εντός του καθολικού και πιθανότατα έστεφε έναν από τους κίονές του. 

1765 Βοκοτόπουλος 1996, σ.213, πιν. 86. 

1766 Grabar 1963, πιν.VIII, σ.33κ.ε. 

1767 Olivieri–Farioli 1969, αριθ.39, σ.30-31, εικ.38. 
1768 Το πρωιµότερο παράδειγµα άκανθας «µάσκας» µε τέσσερις οδόντες θεωρούνται τα λυρόσχηµα 

κιονόκρανα της Βασιλικής Α Φθιωτιδών Θηβών, που χρονολογούνται µεταξύ 520-530. 
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                          2. Sodini 1980, σ.43, εικ.6, ο οποίος εντάσσει τα κιονόκρανα της Αγίας 

Θεοδώρας στον τύπο του σύνθετου ιωνικού. 

                          3. Πούλου–Παπαδηµητρίου 1987-88, σ.156, εικ.7. 
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20. ΣΥΝΘΕΤΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟ ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΟ 

Προέλευση: Άγνωστη. Σήµερα βρίσκεται στο ναό της Αγίας Θεοδώρας στην Άρτα, σε 
δεύτερη χρήση. 
Υλικό: µάρµαρο 
Ύψος: 0,70µ. 
∆ιαστάσεις άβακα: 0,99Χ0,85µ. 
Χρονολόγηση: 520-µέσα 6ου αιώνα. 
 Επιστέφει τον βορειοανατολικό κίονα του ναού της Αγίας Θεοδώρας (εικ. 

20α-ζ). ∆ιατηρείται σε σχετικά καλή κατάσταση, ωστόσο φέρει φθορές στα 

σηµεία του διακόσµου που προεξέχουν, όπως τα φύλλα της άκανθας και οι 

έλικες. ∆ιατηρούνται επίσης το πράσινο χρώµα που βάφει τα φύλλα της κάτω 

στεφάνης και ίχνη κόκκινου χρώµατος στα φύλλα και τον άβακα της πάνω 

στεφάνης. 

Ο άβακας του κιονοκράνου στο µεγαλύτερο µέρος του είναι ακόσµητος 

(εικ.20β,δ). Με ιωνικά «ωά» (πεπλατυσµένα, µε επίπεδη επιφάνεια, όχι καλά 

σχεδιασµένα και λαξευµένα) κοσµείται µόνο η δυτική πλευρά του άβακα. 

∆ιακρίνονται επίσης χαραγµένα τα «ωά» σε τµήµα της βόρειας πλευράς. 

Ο υπόλοιπος διάκοσµος είναι πανοµοιότυπος µε αυτόν του κιονοκράνου 

που εξετάσαµε παραπάνω και επαναλαµβάνονται τα ίδια στοιχεία, όπως είναι οι 

δύο σειρές φύλλων της πεντάλοβης άκανθας, η «άκανθα–πεταλούδα» στο κέντρο 

της βόρειας και της νότιας πλευράς (εικ.20β,γ)., καθώς και η ζώνη µε τα φύλλα 

δάφνης και τον αστράγαλο στο κάτω µέρος. Στο κέντρο της δυτικής πλευράς 

υπάρχει ζεύγος επτάλοβων ακανθών σε παράλληλη διάταξη (εικ.20α). Όπως και 

στο προηγούµενο µέλος οι άκανθες µολονότι εφάπτονται κατά το µεγαλύτερο 

µέρος τους στον κάλαθο, είναι βαθειά λαξευµένες και δηµιουργούνται έντονες 

φωτοσκιάσεις. 

Ο διάκοσµος των έξεργων στοιχείων, που υπάρχουν στο κέντρο των 

καµπυλούµενων πλευρών του άβακα (εικ.20ζ), παρουσιάζει ποικιλία, όπως 

µικρά ακανθόφυλλα µε πριονωτά άκρα, ελικοειδείς βλαστούς και φυλλάρια, 

βαθειά λαξευµένα που δίνουν τη µορφή του διάτρητου. Ενδιαφέρουσα 

λεπτοµέρεια αποτελεί ο διάκοσµος του µετώπου, που σχηµατίζεται από τη 

συνένωση των ελίκων στη νοτιοανατολική γωνία του κιονοκράνου, το οποίο 

διακοσµείται µε µικρό κλαδί, που φέρει τρία καρδιόσχηµα φύλλα. Πάνω από 

αυτά υπάρχει ανάγλυφο πτηνό µε έντονα καµπυλωµένο σώµα, που σκύβει το 

κεφάλι και ραµφίζει τα πόδια του.  
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Στο κέντρο της ανατολικής πλευράς υπάρχει ανάγλυφη ανδρική µορφή 

µε ιµάτιο, που προβάλλει µπροστά από ορθογώνιο πίνακα1769 (εικ.20γ-ε). Η 

µορφή εικονίζεται µετωπική, µε καµπυλωµένο το σώµα της, σε µια στάση 

άνεσης. Στο αριστερό της χέρι, που καλύπτεται µε το ιµάτιο, κρατάει βιβλίο. Η 

µορφή είναι έξεργη, ωστόσο αδρά δουλεµένη. Πατάει πάνω σε έξαρµα, επίσης 

αδρά δουλεµένο. ∆ιατηρείται το κεφάλι της, όπου αδέξια υποδηλώνονται τα 

χαρακτηριστικά του προσώπου της. Η επιφάνεια του πίνακα, που αποτελεί το 

βάθος, είναι λαξευµένη µε χοντρό βελόνι. Η µορφή, όπως και αυτή του 

κιονοκράνου αριθ.19, θα µπορούσε να ταυτιστεί µε κάποιον από τους 

αποστόλους, οι οποίοι σε παρόµοιες στάσεις αποδίδονται σε αρκετές 

σαρκοφάγους από τη Ραβέννα1770. 

Βιβλιογραφία: Ορλάνδος 1936, σ.98, εικ.9. 

 

              

 

                   

Εικ.20α-δ 

                                                 
1769 Σε αντίθεση µε τον πίνακα του προηγούµενου κιονοκράνου εδώ ο πίνακας δεν οριοθετείται 

από λεπτό έξεργο πλαίσιο. Παρουσιάζει επίσης µια ελαφρά διεύρυνση προς τα πάνω. 

1770 Bovini 1968, αριθ.8, α-δ και αριθ.16, β,γ 
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           Εικ.20ε,στ 

                                  Εικ.20ζ 

21. ΣΥΝΘΕΤΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟ ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΟ 

Προέλευση: Άγνωστη. Σήµερα επιστέφει τον νοτιοανατολικό κίονα στο ναό Αγίας 
Θεοδώρας Άρτας. 
Υλικό: µάρµαρο 
Ύψος: 0,68µ. 
∆ιαστάσεις άβακα: 0,99Χ0,96µ. 
Χρονολόγηση: 520-µέσα 6ου αιώνα. 
 Το κιονόκρανο (εικ.21α-δ) επιστέφει τον ανατολικό κίονα στη νότια 

κιονοστοιχία του ναού. Ο κάλαθός του κοσµείται µε φύλλα πεντάλοβης 

άκανθας σε δύο σειρές, παρόµοια µε αυτά των κιονοκράνων που εξετάζουµε 

παραπάνω. Στο κέντρο της δυτικής πλευράς υπάρχει ζεύγος ακανθόφυλλων, 

συµµετρικά ανεµιζόντων, «άκανθες πεταλούδα», πλούσια διακοσµηµένων µε 

οπές από τρυπάνι, δαντελωτά άκρα και βαθιά χαραγµένα κεντρικά νεύρα 

(εικ.21α,β). Τα φύλλα καµπυλώνονται έντονα, είναι πιο µεγάλα και καλύπτουν 

εν µέρει το έξεργο στοιχείο που υπάρχει στο µέσον του καµπυλούµενου άβακα.  

Οι έλικες είναι µεγάλες, µε καλά λαξευµένες σπείρες (εικ.21γ,δ). Το µέτωπο των 

ελίκων της βορειοδυτικής γωνίας είναι διάτρητο. Υπάρχει βλαστός που 

καµπυλώνεται, σχηµατίζοντας κυκλικό διάχωρο και απολήγει σε διπλό καρπό. 

Στο διάχωρο αυτό µικρά φύλλα άκανθας φέρουν οξύληκτα φύλλα.  

 «Άκανθα πεταλούδα» φέρει επίσης το κιονόκρανο στο µέσο της νότιας 

πλευράς. Στο πίσω µέρος τους και σε χαµηλότερο επίπεδο διακρίνονται 

πριονωτές άκανθες που καλύπτουν το κενό µεταξύ του καλάθου και των 
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ακανθών του τύπου «πεταλούδα». Το κοµβόσχηµο στοιχείο στην ίδια πλευρά 

κοσµείται µε σταυρό, που πλαισιωνόταν από φύλλα (σήµερα κατεστραµµένα). Η 

βόρεια και η ανατολική πλευρά φέρουν στο κέντρο δύο επτάλοβα 

ακανθόφυλλα, παράλληλα τοποθετηµένα (εικ.21ε), των οποίων οι εξωτερικοί 

λοβοί εφάπτονται µε αυτούς των γωνιαίων ακανθόφυλλων και σχηµατίζουν και 

στην πάνω στεφάνη του κιονόκρανου µοτίβα «µάσκας». Ο άβακας (το ύψος του 

κυµαίνεται ανάµεσα στα 0,07-0,10µ.) φέρει ιωνικά «ωά», τα οποία έχουν 

ανοµοιοµορφίες και παρουσιάζουν αδυναµίες στη λάξευσή τους. 

 Η διάµετρος του κιονοκράνου δεν συµπίπτει µε αυτή του κίονα (αυτό 

άλλωστε συµβαίνει και µε τα υπόλοιπα κιονόκρανα του ναού), αλλά είναι 

µεγαλύτερη κατά 0,07µ. Η επιφάνεια που εξέχει είναι αδρά δουλεµένη και 

διακρίνονται δύο µικρές αύλακες µολυβδοχόησης (εικ.21γ,δ). Για την καλύτερη 

συναρµογή κίονα και κιονοκράνου έχει λαξευτεί κατά τη µεσοβυζαντινή εποχή, 

βαθύτερα, κυκλική επιφάνεια στην οποία προσαρµόζεται ο κίονας. 

Βιβλιογραφία: Αδηµοσίευτο. 

             

Εικ.21α,β 
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Εικ.21 γ-στ 

 

22. ΣΥΝΘΕΤΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟ ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΟ 

Προέλευση: Άγνωστη. Σήµερα επιστέφει κίονα στο ναό της Αγίας Θεοδώρας στην Άρτα. 
Υλικό: µάρµαρο 
Ύψος: 0,66µ. 
∆ιαστάσεις άβακα: 0,95Χ0,94µ. 
Χρονολόγηση: 520-µέσα 6ου αιώνα. 
 Το κιονόκρανο (εικ.22α-β) επιστέφει τον δυτικό κίονα της νότιας 

κιονοστοιχίας του ναού της Αγίας Θεοδώρας στην Άρτα. Ο διάκοσµός του είναι 

σε γενικές γραµµές πανοµοιότυπος µε αυτόν των κιονοκράνων που εξετάζουµε 

παραπάνω, χωρίς ωστόσο να απεικονίζεται η ανδρική µορφή. Μικροδιαφορές 

εντοπίζονται επίσης στο διάκοσµο των έξεργων στοιχείων του άβακα και στα 

µέτωπα που σχηµατίζονται από τη συνένωση των ελίκων, όπου υπάρχει 

ποικιλία θεµάτων. Στην επάνω στεφάνη το κιονόκρανο φέρει στη δυτική, βόρεια 

και νότια πλευρά άκανθες του τύπου «πεταλούδα» και µόνο στην ανατολική δύο 

µεγάλα επτάλοβα ακανθόφυλλα σε παράλληλη διάταξη. 

Ο άβακας κοσµείται µε ιωνικά «ωά», σε έντονο ανάγλυφο, που 

παρουσιάζει τις ίδιες ανοµοιοµορφίες και µικρές αδυναµίες στην εκτέλεση, 

όπως και στο δυτικό κιονόκρανο της βόρειας κιονοστοιχίας. Πολλά από τα «ωά» 

στον άβακα είναι έξεργα, σε άλλα η επιφάνειά τους είναι επίπεδη. Τον ίδιο 

διάκοσµο µε «ωά» φέρει και το έξεργο στοιχείο στο µέσον της ανατολικής 

πλευράς του άβακα, σε αντίθεση µε τα υπόλοιπα που κοσµούνται κυρίως µε 

πριονωτά µικρά ακανθόφυλλα σε διάφορες συνθέσεις (εικ.21α,γ).  

Η διάµετρος του κιονοκράνου που εξετάζουµε είναι µεγαλύτερη από 

αυτή του κίονα στον οποίο εδράζεται. Το ίδιο συµβαίνει και στα υπόλοιπα 

κιονόκρανα του ναού της Αγίας Θεοδώρας, τα οποία φαίνεται ότι αρχικά δεν 

συνανήκαν µε τους κίονες στο ίδιο κτίριο. 

Βιβλιογραφία: Αδηµοσίευτο. 
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 Εικ.22α,β          

 

                          

Εικ.22γ,δ 

 

23. ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟ ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΟ 
Προέλευση: Άγνωστη. Σήµερα επιστέφει, σε δεύτερη χρήση, έναν από τους κίονες της 
Παρηγορήτισσας. 
Υλικό: µάρµαρο 
Ύψος: 0,46µ. 
∆ιαστάσεις άβακα: 0,61Χ0,64µ. 
Χρονολόγηση: πιθανότατα 6ου αιώνα. 

Κορινθιακό µαρµάρινο κιονόκρανο, σε µέτρια κατάσταση διατήρησης. 

Φέρει αρκετές φθορές κυρίως στα έξεργα σηµεία του ανάγλυφου διακόσµου 

του. Έχει κοπεί ένα µέρος της βάσης του. 

Επιστέφει σήµερα τον δεύτερο (πίσω) κίονα της πρώτης σειράς που 

υψώνεται µπροστά στο νοτιοανατολικό πεσσότοιχο του ιερού Βήµατος της 

Παρηγορήτισσας, (εικ.23α,γ) ωστόσο προέρχεται από άλλο παλαιότερο, άγνωστο 

µνηµείο. Κοσµείται µε µία πρώτη σειρά µε µικρά ανάγλυφα φύλλα, µε έντονα 

ανακαµπτόµενο προς τα έξω το πάνω µέρος τους (εικ.23β). Από τα ενδιάµεσα 

κενά και σε δεύτερο χαµηλότερο επίπεδο φύονται άλλα µικρότερα φύλλα, σε 

χαµηλό ανάγλυφο, επικολληµένα στον κάλαθο. Ακολουθεί τρίτη σειρά από 

οκτώ έξεργα µεγάλα φύλλα, σε διαφορετικό επίσης επίπεδο, τοποθετηµένα στον 

άξονα και κάτω από τις ακµές του κιονοκράνου.  

Τα φύλλα αυτά έχουν εννέα τουλάχιστον γλωσσίδες το καθένα, µε 

πριονωτά άκρα και έντονα ανακαµπτόµενο το πάνω µέρος τους. Είναι έξεργα, 
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έχουν χάσει ωστόσο την πλαστικότητά τους και οι νευρώσεις τους έχουν 

αποδοθεί µε βαθιές και αδέξιες εγχαράξεις (εικ.23ε,στ). Οι γλωσσίδες φέρνουν 

στα άκρα τους πολλές µικρές οπές από τρυπάνι. Οι γλωσσίδες επίσης ενώνονται 

µε τις υπερκείµενές τους και δηµιουργούν µικρούς «οφθαλµούς», βαθιά 

λαξευµένους, που επιτείνουν τη διακοσµητική διάθεση του ανάγλυφου µέλους. 

Τα ενδιάµεσα κενά των φύλλων καλύπτονται από άλλα µικρότερα σε 

χαµηλό ανάγλυφο και σε διαφορετικό επίσης επίπεδο, οι λεπτοµέρειες των 

οποίων τονίζονται επίσης µε εγχαράξεις. Σε χαµηλό ανάγλυφο έχουν αποδοθεί 

επίσης και τα φύλλα της τελευταίας σειράς, τα οποία τοποθετούνται στον άξονα 

και στις ακµές του κιονοκράνου και φαίνονται να υποβαστάζουν αντίστοιχα 

τους εσωτερικούς και εξωτερικούς ταινιωτούς έλικες1771, που απολήγουν σε 

σπείρες. 

Στο πάνω µέρος του κιονοκράνου υπάρχει ελαφρά λοξότµητος ταινιωτός 

άβακας µε καµπύλες τις τέσσερις πλευρές του που κοσµούνται, οι δύο 

τουλάχιστον από αυτές (οι άλλες δεν είναι σήµερα εµφανείς), µε ένα 

κοµβιόσχηµο έξεργο στοιχείο µε φυτικό κόσµηµα, στο οποίο έχει γίνει επίσης 

χρήση τρυπανιού, όπως άλλωστε και σε πολλά άλλα σηµεία του ανάγλυφου 

µέλους. Ο άβακας (πλάτους 0,7µ.) κοσµείται επίσης µε εγχάρακτες 

εφαπτόµενες σπείρες, που ορίζονται από ορθογώνιο εγχάρακτο πλαίσιο. 

 Το κιονόκρανο πιθανότατα χρονολογείται στον 6ο αιώνα.Προτείνουµε µια 

χρονολόγηση γενικά στον 6ο αιώνα, επειδή η απουσία ασφαλώς 

χρονολογηµένου συγκριτικού υλικού δεν επιτρέπει ακριβέστερη χρονολόγηση. 

Το κιονόκρανο διατηρεί όλα τα στοιχεία ενός κανονικού κορινθιακού 

κιονοκράνου, διαφέρει όµως αισθητά από τα γνωστά παραδείγµατα. Παρά τις 

κάποιες αδυναµίες που παρατηρούνται στην τεχνική εκτέλεση του αναγλύφου, 

ο διάκοσµός του είναι εξαιρετικά πρωτότυπος και χαρακτηρίζεται για την 

πλούσια εναλλαγή των επιπέδων του φυτικού του διακόσµου. Εκτός από το 

αριθ.24, που ακολουθεί στον κατάλογό µας, µέχρι στιγµής δεν έχει εντοπιστεί 

παράλληλό του. ∆εν αποκλείεται να πρόκειται για δηµιουργία τοπικού 

εργαστηρίου, αν και είναι δύσκολο να τεκµηριωθεί.  

Βιβλιογραφία: Αδηµοσίευτο. 

                                                 
1771 Οι έλικες είναι συµπαγείς και εξέχουν από το βάθος του αναγλύφου. 
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α          β 

 

γ        δ  
 

  ε         στ 

Εικ.23 α-στ 

 

 

24. ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟ ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΟ 

Προέλευση: Άγνωστη. Σήµερα σε δεύτερη χρήση επιστέφει έναν από τους κίονες στην 
Παρηγορήτισσα. 
Υλικό: µάρµαρο. 
Ύψος: 0,45µ. 
∆ιαστάσεις άβακα: 0,60Χ0,60µ. 
Χρονολόγηση: πιθανότατα 6ου αιώνα. 

Βρίσκεται στη δυτική πλευρά του κυρίως ναού της Παρηγορήτισσας και 
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επιστέφει το νότιο κίονα1772 στη δεύτερη σειρά. Η κατάσταση διατήρησής του 

είναι µέτρια, αφού έχει απολαξευθεί το µεγαλύτερο µέρος των φύλλων της 

πρώτης σειράς1773. Φέρει πανοµοιότυπο διάκοσµο µε το κιονόκρανο που 

εξετάζουµε παραπάνω. 

Βιβλιογραφία: Αδηµοσίευτο. 

 

α              β  

 

γ   δ  

Εικ.24α-δ 

25. ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟ ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΟ 

Προέλευση : Άγνωστη. Επιστέφει τον δυτικό κίονα της βόρειας πλευράς, στην πρώτη 
σειρά κιόνων της Παρηγορήτισσας. 
Υλικό: µάρµαρο 
Χρονολόγηση: β΄µισό 6ου αι. 

                                                 
1772 Μεταξύ κιονοκράνου και κίονα µεσολαβεί λεπτό φύλλο µολύβδου. 

1773 Ένα µέρος της βάσης του έχει επίσης αποκοπεί. 
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Μαρµάρινο κορινθιακό κιονόκρανο, σε σχετικά καλή κατάσταση 

διατήρησης. Φέρει αρκετές φθορές, κυρίως στα έξεργα σηµεία του ανάγλυφου 

διακόσµου του. Βρίσκεται εδώ σε δεύτερη χρήση και η αρχική προέλευσή του 

παραµένει άγνωστη. Στο κάτω µέρος παρουσιάζει ελαφρά ένταση. ∆ιατηρεί τα 

περισσότερα χαρακτηριστικά του κανονικού κορινθιακού κιονοκράνου, όπως το 

άνθος στο µέσον του καµπυλούµενου άβακα, τους εξωτερικές έλικες κ.ά. 

Λείπουν ωστόσο οι εσωτερικές έλικες.  

Οκτώ φύλλα άκανθας σε πυκνή διάταξη στην πρώτη στεφάνη κοσµούν 

τον κάλαθο του κιονοκράνου, το χείλος του οποίου διαγράφεται κάτω από τον 

άβακα. Απολήγουν σε οξύληκτες γλωσσίδες, λαξευµένες πρισµατικά, τα άκρα 

των οποίων εφάπτονται µεταξύ τους µε αυτά των διπλανών φύλλων, 

δηµιουργώντας µικρούς «οφθαλµούς» και γεωµετρικά σχήµατα και µοτίβα 

«µάσκας». Βαθιές χαράξεις αποδίδουν ανόργανα τα κεντρικά νεύρα των φύλλων, 

που έχουν χάσει την πλαστικότητά τους. Οι άκανθες µολονότι έξεργες 

παραµένουν προσκολληµένες στον κάλαθο και το πάνω µέρος τους δεν 

κάµπτεται έντονα προς τα έξω.  

Από τα ενδιάµεσα κενά των φύλλων της πρώτης σειράς φύονται οι 

άκανθες της δεύτερης σειράς, από τις οποίες οι πλευρικές φαίνεται να 

υποστηρίζουν τα ζεύγη των ταινιωτών ελίκων που αναπτύσσονται κάτω από τις 

γωνίες του άβακα. Οι έλικες έχουν χάσει τον φυτικό τους χαρακτήρα, δεν 

αποδεσµεύονται από τον κάλαθο, το µέγεθός τους έχει περιοριστεί αρκετά, ενώ 

η απόδοσή τους είναι επίπεδη, το ίδιο και η αγκιστροειδής απόληξή τους. Οι 

βλαστοί τους φύονται από σηµείο µεταξύ των φύλλων, χωρίς καυλούς και έχουν 

υποβαθµιστεί σε απλές λεπτές ταινίες. Ενδιάµεσα τους διακρίνεται ο κάλαθος 

αφού οι εσωτερικοί έλικες έχουν παραληφθεί. Ο άβακας κοσµείται στο µέσον 

των καµπυλούµενων πλευρών του µε ανάγλυφο άνθος ή άλλο φυτικό κόσµηµα, 

αρκετά σχηµατοποιηµένο.  

Θεωρούµε ότι το µέλος που εξετάζουµε είναι έργο τοπικού εργαστηρίου, 

όπως προκύπτει από τις αδυναµίες στη λάξευση και τον σχεδιασµό του 

αναγλύφου και γενικότερα την κατώτερη ποιότητά του. Μια χρονολόγηση στο β΄ 

µισό του 6ου αιώνα τη πιστεύουµε ότι είναι αρκετά πιθανή. 

Βιβλιογραφία: Αδηµοσίευτο 
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 Εικ.25α,β 
 

26. ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟ ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΟ 
Προέλευση: Νικόπολη, Βασιλική Α. Σήµερα εκτίθεται στο Μουσείο Νικόπολης. 
Υλικό: µάρµαρο λευκό χονδρόκοκκο 
Υψος: 0,32µ. 
Μ.σ.διαστάση άβακα: 0,45µ. 
Χρονολόγηση: α΄µισό 6ου αι. (πιθανόν 525-550) 

 Κορινθιακό κιονόκρανο σε µέτρια κατάσταση διατήρησης, καθώς λείπει 

ένα µεγάλο µέρος της µίας πλευράς του. Προέρχεται από τη Βασιλική Α και 

βρέθηκε στη δυτική πλευρά του νάρθηκα. Κοσµείται µε δύο σειρές 

ακανθόφυλλων µε πολύ αιχµηρές γλωσσίδες, το εσωτερικό των οποίων 

λαξεύεται πρισµατικά. Το κεντρικό νεύρο των φύλλων σχηµατίζεται αυτόνοµο 

και ισχυρό. Τα νεύρα των γλωσσίδων συγκλίνουν επίσης αυτόνοµα στη βάση.  

Η πρώτη στεφάνη αποτελείται από οκτώ δίλοβα φύλλα. Τα πλάγια ζεύγη 

των λοβών έχουν τέσσερις µεγάλες γλωσσίδες (εκ των οποίων η µία πάνω 

ατροφική) που εφάπτονται µε αυτές των γειτονικών φύλλων, διατάσσονται 

σχεδόν διαγώνια χωρίς να κάµπτονται, σχηµατίζοντας µικρά τριγωνικά 

σχήµατα1774 και αποδίδονται διαφορετικά από αυτές των ακανθών τύπου 

«µάσκας». Θεωρούµε ότι οι άκανθες αυτές διατηρούν επιρροές από τις 

µικρασιατικές άκανθες της ρωµαϊκής εποχής.  

Οι κορυφαίοι λοβοί και ιδιαίτερα οι αναπτώσεις τους, σήµερα αρκετά 

κατεστραµµένοι, πιθανότατα ήταν τριµερείς και είχαν από µια ελεύθερη 

γλωσσίδα σε κάθε πλευρά. Οι ελεύθερες γλωσσίδες είναι πιο µακριές, 

αναπτύσσονται σε οριζόντια διάταξη και ενώνονται µε τις διπλανές τους, 

σχηµατίζοντας εδώ µοτίβα «µάσκας» αρκετά αδέξια, βαθιά όµως λαξευµένα. 

                                                 
1774 Κατά τον Α.Μέντζο η επαφή των γλωσσίδων των φύλλων µε αυτές των γειτονικών φύλλων 

παρατηρείται στα κορινθιακά κιονόκρανα ήδη από τις αρχές του 3ου αιώνα, βλ. Μέντζος 1989, 

σ.61, αριθ.26, πιν.12, ο οποίος φέρει ως παράδειγµα ένα κιονόκρανο στο Μουσείο της Βέροιας. 
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Μικροί «οφθαλµοί» σχηµατίζονται από την επαφή των ανώτερων γλωσσίδων των 

πλευρικών λοβών µε αυτές των κορυφαίων. Είναι βαθιά λαξευµένοι, όπως και 

τα γεωµετρικά σχήµατα που δηµιουργούνται µεταξύ των φύλλων. Λεπτό 

υποτραχήλιο σε µικρή υποχώρηση διαγράφεται στη βάση του κιονοκράνου, 

από το οποίο µε µικρή καµπύλωση φύονται τα φύλλα. 

Ισάριθµα φύλλα περιβάλλουν τον κάλαθο του κιονοκράνου στην επάνω 

σειρά, που διατάσσονται στους άξονες και τις γωνίες του ανάγλυφου µέλους. Τα 

τελευταία είναι σαφώς µεγαλύτερα. Από τα φύλλα της δεύτερης σειράς φύονται 

ταινιωτοί έξεργοι έλικες που απολήγουν σε αγκιστροειδείς σπείρες. Ανάµεσά 

τους διαγράφεται ο κάλαθος του κιονοκράνου, που ουσιαστικά είναι µια µικρή 

ακόσµητη επιφάνεια µε ελαφρά ένταση. Οι έλικες αποδίδονται σχεδόν πάνω 

στις πλευρές του άβακα και όχι κάτω από τις γωνίες του. Ο άβακας, (φέρει 

πολλές αποκρούσεις) κοσµείται µε δύο άνισου µεγέθους ταινίες και έφερε στο 

µέσον των καµπυλούµενων πλευρών του έξεργο σχηµατοποιηµένο άνθος, που 

σήµερα δεν σώζεται σε όλες τις πλευρές.  

Το κιονόκρανο παρουσιάζει πολλές οµοιότητες µε άλλο ένα, που επίσης 

εκτίθενται στο Μουσείο Νικόπολης, και είναι ιδίων διαστάσεων και σε σχετικά 

καλύτερη κατάσταση (εικ.26γ,δ). Οι άκανθες είναι πανοµοιότυπες και δεν 

υπάρχει αµφιβολία ότι πρόκειται για έργα του ιδίου εργαστηρίου. Σώζονται τα 

άνθη που κοσµούν τις πλευρές του άβακα, που είναι αρκετά σχηµατοποιηµένα, 

καθώς και λίγες από τις αναπτώσεις των φύλλων της κάτω σειράς, όπου 

διαµορφώνονται µε µια ελεύθερη γλωσσίδα σε κάθε πλευρά σε οριζόντια 

διάταξη και µια κεντρική τριµερή ανάπτωση. Χαρακτηριστικό είναι επίσης ότι η 

δεύτερη πιο λεπτή τανία του άβακα παρουσιάζει µια µικρή υποχώρηση σε 

σχέση µε την πρώτη ταινία, ενώ οι έλικες αντί να υποβαστάζουν τον άβακα 

λαξεύονται πάνω σ’αυτόν. 

Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι ένα άλλο παρόµοιο κιονόκρανο 

εντοπίσαµε στο αίθριο του ίδιου Μουσείου1775, σε χειρότερη όµως κατάσταση 

διατήρησης, ενώ οµοιότητες ως προς τη λάξευση διαπιστώνουµε και µε ένα 

άλλο µικρότερο κιονόκρανο που επίσης εκτίθεται σήµερα στο ίδιο Μουσείο και 

το οποίο εξετάζουµε παρακάτω (αριθ.27). 

Η µορφή και η απόδοση της άκανθας του κιονοκράνου µας παρουσιάζει 

οµοιότητες µε αυτές των ακανθόφυλλων που κοσµούν κιονόκρανα στη συλλογή 

                                                 
1775 Η προέλευσή του είναι επίσης άγνωστη. Σύµφωνα µε το ευρετήριο του Μουσείου προέρχεται 

από περισυλλογή, έξω από το νότιο σκέλος του τείχους. 



 

 

367 

της Ροτόντας1776 στη Θεσσαλονίκη και κιονόκρανα από το ναό του Αγίου Μηνά 

στην Αίγυπτο που χρονολογούνται στον 4ο αιώνα1777.  

Ανάλογες είναι και οι άκανθες σε επίκρανα από τη Βασιλική Γ στη Νέα 

Αγχίαλο1778, που επίσης χρονολογήθηκαν την ίδια εποχή και θεωρήθηκαν 

σπόλια στη βασιλική, όπως και το κιονόκρανο στην περίπτωσή µας. Πρώιµα 

χρονολογούνται κιονόκρανα στο Εθνικό Μουσείο της Ραβέννας1779 που 

κοσµούνται µε ίδιας µορφής άκανθα, έχουν όµως έλικες εσωτερικούς και 

εξωτερικούς, λαξευµένους περισσότερο φυσιοκρατικά.Κατά τον Κautzsch το 

κιονόκρανο που εξετάζουµε ανήκει στον τύπο Ι1780, για τον οποίο ο Sodini 

προτείνει µια πρωιµότερη χρονολόγηση στο α΄ τέταρτο του 5ου αιώνα1781.  

Αν το κιονόκρανο που εξετάζουµε, όπως και τα υπόλοιπα του ιδίου 

τύπου που εντόπισα στο Μουσείο της Νικόπολης, προέρχεται πράγµατι από τη 

Βασιλική Α, τότε θεωρούµε πολύ πιθανόν ότι και τα άλλα δύο προέρχονται από 

το ίδιο µνηµείο. Συνεπώς µια χρονολόγηση στο β΄ή γ΄τέταρτο του 6ου αιώνα, 

εποχή ανέγερσης της πρώτης φάσης της βασιλικής θεωρείται αρκετά πιθανή. 

Στη χρονολόγηση αυτή οδηγούν επίσης η επεξεργασία του αναγλύφου του 

µέλους, καθώς και των άλλων πανοµοιότυπων κιονοκράνων, που παρουσιάζει 

σχηµατοποίηση και απλοποιηµένη λάξευση. Επιπλέον παρατηρούνται αρκετές 

αδυναµίες στη σχεδίαση και τη λάξευση των ελίκων και του άβακα. 

Χαρακτηριστική είναι επίσης η έλειψη των εσωτερικών ελίκων και των καυλών.  

Τέλος αξίζει να αναφερθεί ότι οι ακάνθες του κιονοκράνου µας 

παρουσιάζουν αρκετές οµοιότητες µε αυτές των κιονοκράνων αριθ. 25 οι οποίες 

όµως σχηµατίζουν µοτίβο «µάσκα». 

Βιβλιογραφία: 1. Φιλαδελφεύς 1918β, σ.37, εικ.4. 

                        2. Κautzsch 1936, σ.68, αριθ.216. 

                             3. Sodini 1984, σ. 210. 

                                                 
1776 Τσιούµη, Μπακιρτζή 1979, αριθ.8,9, σ.27-28, πιν.4α-4β. 

1777 Severin 1984, αριθ. 4, εικ.22. 

1778 Γ.Σωτηρίου, Περί των εν Αγχιάλω Ανασκαφών, ΠΑΕ 1933, εικ.7, 1-3. 

1779 Farioli 1969, αριθ. 4-10, σ.19-21 

1780 Κautzsch 1936, σ.68 

1781 Sodini 1980, σ.34. 
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Εικ.26 α-στ 

27. ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟ ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΟ 

Προέλευση: Άγνωστο. Σήµερα εκτίθεται στο Μουσείο Νικόπολης. 
Υλικό: µάρµαρο λευκό χονδρόκοκκο 
Υψος: 0,31µ. 
διαστάσεις άβακα: 0,40χ0,42µ. 
Χρονολόγηση: πιθανόν 525-550 

∆ιατηρείται σε σχετικά καλή κατάσταση. Η προέλευσή του είναι 

άγνωστη. Από το λεπτό υποτραχήλιο στη βάση του µέλους φύονται οκτώ µεγάλα 

πεντάλοβα αναθόφυλλα που περιβάλλουν τον κάλαθο, από τα οποία 

µεγαλύτερα είναι αυτά κάτω από τις γωνίες του άβακα. Τα ακανθόφυλλα είναι 

του ιδίου τύπου µε αυτά του µέλους που εξετάζουµε παραπάνω. Οι οξύληκτες 

γλωσσίδες τους δεν σχηµατίζουν µοτίβα «µάσκας», αλλά µικρά τριγωνικά 

σχήµατα και µεταξύ τους µικρούς τριγωνικούς «οφθαλµούς». Οι αναπτώσεις, οι 

περισσότερες από τις οποίες διατηρούνται, έχουν τριµερή κορυφή.  
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Οι ταινιωτές έλικες σχηµατίζονται χωρίς καυλούς, αφήνοντας αναµεσά 

τους ακόσµητη επιφάνεια του καλάθου και απολήγουν σε σπείρες που 

εφάπτονται κάτω από τις γωνίες του άβακα. ∆ύο ταινίες άνισου πάχους 

κοσµούν τον άβακα, που παρουσιάζει στη σχεδίαση και τη λάξευσή του 

αδυναµίες και σε κάποιες πλευρές οι έλικες λαξεύονται πάνω του. Στο κέντρο 

των καµπυλούµενων πλευρών του διατηρούνται τα άνθη, έξεργα, αρκετά όµως 

σχηµατοποιηµένα,  

Οι οµοιότητες στην απόδοση των ακανθών δεν αφήνει αµφιβολίες ότι 

πρόκειται για έργο του ιδίου τοπικού εργαστηρίου, όπως και τα µέλη που 

προαναφέραµε, ενδεχοµένως δε προέρχεται από το ίδιο µνηµείο. 

Βιβλιογραφία: Αδηµοσίευτο 

 

 

Εικ.27α-δ 

                          

 

28. ΚΟΡΙΝΘΙΑΖΟΝ ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΟ 

Προέλευση: Αγνωστη. Σήµερα επιστέφει τον πρώτο κίονα στη νοτιοδυτική πλευρά του 
κυρίως ναού της Παρηγορήτισσας (πρώτη σειρά κιόνων) (εικ.28β). 

Υλικό: µάρµαρο 
Χρονολόγηση: µέσα 6ου αι. 
 ∆ιατηρείται σε σχετικά καλή κατάσταση. Ο κάλαθος έχει κυλινδρικό 

σχήµα που διευρύνεται προς τα πάνω, όπου συµφύεται µε τον τετράγωνο 

ακόσµητο άβακα. Κοσµείται µε δύο ζώνες φύλλων. Η πρώτη αποτελείται 
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πιθανόν από οκτώ πεντάλοβα ακανθόφυλλα, που µολονότι έξεργα παραµένουν 

προσκολληµένα στον κάλαθο και καταλαµβάνουν περίπου το ήµισυ του µέλους 

που εξετάζουµε. Φύονται από τη βάση του καλάθου και καµπυλώνονται, 

ακολουθώντας την κύρτωση που σχηµατίζει αυτή και η οποία καταλήγει σε 

υποτραχήλιο σε εσοχή. Τα ακανθόφυλλα είναι πλατιά, µεγάλα και απολήγουν 

σε τριµερή κορυφαίο λοβό συνεπτυγµένο, χωρίς µεγάλη ανάπτωση (φαίνονται 

σχεδόν κάθετα). Τα άκρα των οξύληκτων γλωσσίδων των κάτω λοβών εφάπτονται 

µε αυτά των διπλανών φύλλων (όχι σε όλες τις περιπτώσεις) και σχηµατίζουν 

µοτίβα «µάσκας», που διαφέρουν όµως από αυτά των λυρόσχηµων και των 

άλλων τύπων που εξετάσαµε παραπάνω. Το κεντρικό νεύρο των φύλλων 

αποδίδεται ισχυρό, πλαισιωµένο από δύο κατακόρυφες βαθιές χαράξεις, που το 

διαχωρίζουν από τα νεύρα των πλαϊνών λοβών. Οι γλωσσίδες σκαµµένες 

πρισµατικά δηµιουργούν µε την επαφή τους µε αυτές του υπερκείµενου λοβού, 

µικρούς τριγωνικούς «οφθαλµούς». 

Το κιονόκρανο στην επάνω ζώνη κοσµείται µε 16 πιθανόν υδροχαρή 

οξύληκτα φύλλα1782, που εφάπτονται στον κάλαθο, είναι προσκολληµένα το ένα 

δίπλα στο άλλο και είναι λαξευµένα σε δεύτερο επίπεδο. Όλα ορίζονται από 

εγχάρακτο περίγραµµα. Στον άξονα κάθε φύλλου υπάρχει εναλλάξ κατακόρυφη 

γλυφή ή ανάγλυφη γραµµή, που αποδίδουν το νεύρο του φύλλου.  

Όπως έχουµε αναφέρει ο τύπος αυτός του κιονοκράνου 

αντιπροσωπεύεται από αρκετά µέλη που απαντούν κυρίως στη Νικόπολη και 

χρονολογούνται µάλλον στη ρωµαϊκή περίοδο. Από τα χρονολογούµενα στη 

παλαιοχριστιανική περίοδο είναι το µοναδικό (που έχω εντοπίσει) που στην 

κάτω σειρά τα ακανθόφυλλα σχηµατίζουν µοτίβα «µάσκας», αν και αρκετά 

αδύναµα, στοιχείο που µας οδηγεί σε µια όψιµη χρονολόγησή του στα µέσα 

του 6ου, ενδεχοµένως δε και στο β΄ µισό του ίδιου αιώνα. 

Η σηµερινή κατάσταση του κιονοκράνου, που είναι αρκετά µαυρισµένο 

από αιθάλη, δεν επιτρέπει παρατηρήσεις για το χρώµα και την υφή του 

µαρµάρου, από το οποίο είναι κατασκευασµένο. 

Βιβλιογραφία: Αδηµοσίευτο. 

                                                 
1782 Η σηµερινή θέση του κιονοκράνου δεν επιτρέπει ακριβέστερες παρατηρήσεις, καθώς δεν 

είναι ορατό περιµετρικά. 
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Εικ.28α                                                Εικ.28β 

 

29. ΚΟΡΙΝΘΙΑΖΟΝ ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΟ 

Προέλευση: Νικόπολη, Βασιλική Β. 
Υλικό: µάρµαρο 
Υψος: 0,49µ. 
πλευρά άβακα: 0,70µ. 
Χρονολόγηση:  πιθανόν 7ος αιώνας 
 Βρέθηκε κατά την ανασκαφή του αψιδωτού Χώρου Στ, που 

καταλαµβάνει την δυτική πλευρά του µικρού αιθρίου της Βασιλικής Β, µεταξύ 

της δυτικής κιονοστοιχίας του και του νότιου άκρου της Στοάς-∆ρόµου. Ο 

χώρος αυτός, η ανασκαφή του οποίου δεν έχει ολοκληρωθεί, παρουσιάζει 

εξαιρετικό ενδιαφέρον, καθώς σε µια µεταγενέστερη φάση στεγάστηκε µε 

σταυροθόλια. 

Το ανάγλυφο µέλος αποτελείται από δύο συνανήκοντα τµήµατα. 

∆ιατηρείται σε σχετικά καλή κατάσταση. Λείπει ένα τµήµα της βάσης του και 

φέρει αποκρούσεις κυρίως στις αναπτώσεις των ακανθόφυλλων της πρώτης 

σειράς. Στο πάνω µέρος ο τετράγωνος διµερής άβακας, είναι ελάχιστα 

µικρότερος σε σχέση µε τον κάλαθο, που φαίνεται να βγαίνει έξω από αυτόν.  

Ο διάκοσµός του διαρθώνεται όπως και αυτός του προηγούµενου κιονοκράνου, 

ωστόσο η απόδοση του είναι πολύ διαφορετική. Τα φύλλα της δεύτερης σειράς 

είναι πιο πλατιά και δεν εφάπτονται µεταξύ τους. Αφήνουν αναµεσά τους ένα 

µικρό κενό που είναι διαφορετικό κατά περίπτωση, γεγονός που δηλώνει 

αδυναµία στο σχεδιασµό και τη χάραξη, όπως άλλωστε και η απόδοση του 

άβακα.  

Τα ακανθόφυλλα της πρώτης σειράς είναι δουλεµένα έξεργα µε κάθετα 

περιγράµµατα, ανακαµπτώµενο τον κεντρικό λοβό, την απόληξη του οποίου 

λόγω φθοράς δεν γνωρίζουµε. Κάθε φύλλο έχει πέντε λοβους µε µικρές 

οξύληκτες γλωσσίδες, που ενώνεται µόνο µε µια γλωσσίδα του κάτω λοβού, ενώ 
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το υπόλοιπο φύλλο αναπτύσσεται ελεύθερο. Φέρει µια µεγάλη πρισµατική 

γλυφή στο κέντρο, ενώ το εσωτερικό των γλωσσίδων παραµένει αδούλευτο. Και 

εδώ η ανώτερη γλωσσίδα των λοβών εφάπτεται µε αυτή του υπερκείµενου λοβού 

και σχηµατίζει µικρούς τριγωνικούς «οφθαλµούς». Το κεντρικό νεύρο λεπτό 

έξεργο ταινιωτό πλαισιώνεται από τις βαθιές αυλακώσεις των πλαϊνών νεύρων. Η 

χάραξη όµως χαρακτηρίζεται από σκληρότητα και απλοποιηµένη εργασία, που 

οδηγούν σε όψιµη χρονολόγηση του µέλους πιθανόν στον 7ο αιώνα, 

ενδεχοµένως δε και υστερότερα. 

Το κιονόκρανο βρέθηκε in situ και εδράζονταν σε κίονα που στήριζε ένα 

από τα σταυροθόλια που προστέθηκαν σε µια µεταγενέστερη φάση στον 

αψιδωτό Χώρο Στ, ο οποίος παραµένει ηµιανεσκαµένος και ο οποίος µε τα 

µέχρι σήµερα στοιχεία παρουσιάζει τέσσερις οικοδοµικές φάσεις1783. Αν η 

χρονολόγηση του κιονοκράνου είναι σωστή, τότε προσδιορίζεται και η 

οικοδοµική φάση της προσθήκης των σταυροθολίων στο Χώρο Στ και 

παράλληλα και η λειτουργία της Βασιλικής Β. 

Βιβλιογραφία: Αδηµοσίευτο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1783 Περιγραφή του Χώρου Στ και των ευρηµάτων που έφερε στο φως η ανασκαφική έρευνα βλ. 

Παπαδοπούλου 2007, σ.616κ.ε. 



 

 

373 

Εικ.29α,β 

30. ∆ΙΖΩΝΟ ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΟ 

Προέλευση: Νικόπολη, Βασιλική Β 
Υλικό: µάρµαρο 
Χρονολόγηση: πιθανότατα µέσα ή β΄ µισό 6ου αιώνα. 
 ∆ίζωνο1784 µαρµάρινο κιονόκρανο που προέρχεται από τη Βασιλική Β. 

Σήµερα είναι άγνωστο που βρίσκεται. Η ύπαρξή του µας είναι γνωστή από µία 

παλιά φωτογραφία στο αρχείο του Μουσείου Μπενάκη1785, που δηµοσιεύεται 

από τον Ορλάνδο στο βιβλίο του για την ξυλόστεγη βασιλική της µεσογειακής 

λεκάνης1786. 

 Στο πάνω µέρος του κιονοκράνου διαµορφώνεται άβακας, που κοσµείται 

µε λεπτές παράλληλες γραµµές, κάτω από τις γωνίες του οποίου διακρίνονται 

δύο πτηνά, τα οποία φαίνεται να ακουµπούν στο χείλος του αδιαµόρφωτου(;) 

κάνιστρου. Το κάτω µέρος του καλάθου είναι αδρά λαξευµένο. Στα κιονόκρανα 

του τύπου αυτού υπάρχει κάνιστρο µε πυκνό ανάγλυφο πλέγµα, µε µικρά 

ροµβοειδή διάχωρα, βαθιά τρυπηµένα, έτσι ώστε το διάτρητο πλέγµα να 

προβάλει σε σκοτεινό βάθος. Στο µέσον των καµπυλούµενων πλευρών του 

άβακα υπάρχει έξεργο στοιχείο, µέρος του οποίου έχει αποθραυστεί.Κατά τον 

Ορλάνδο το κιονόκρανο που εξετάζουµε παρέµεινε ηµιτελές. Κατά την άποψή 

µας το πλέγµα έχει απολαξευθεί και η βάση του έχει αποκοπεί1787. Στο µέσον 

των πλευρών του καµπυλούµενου άβακα υπάρχει έξεργο στοιχείο, ενώ κάτω 

από αυτόν διακρίνεται το χείλος του καλάθου (πιν. Vδ-ζ).  

Τα δύο πτηνά που διακρίνονται έχουν αποδοθεί σχεδόν ολόγλυφα και µε 

σχετική πλαστικότητα. Παράλληλες λαξεύσεις διαµορφώνουν άτεχνα τα φτερά 

τους. Θα πρέπει να σηµειωθούν οι οµοιότητες των πτηνών µε το πτηνό του 

κιονοκράνου από την Αλυκή Θάσου (πιν.Vε), που παρουσιάζει την ίδια σκληρή 

εργασία και σχηµατοποίησηση. 

Βιβλιογραφία: Ορλάνδος 1954, σ.312, εικ.268. 

                                                 
1784 Γενικότερα για τον τύπο βλ. στη σ.253κ.ε. Ένα ωραίο παράδειγµα δίζωνου κιονοκράνου, µε 

καλά διατηρηµένο τον κάλαθό του, είναι αυτό από τον ναό του Αγίου Κλήµεντα στη Ρώµη, βλ. 

Farioli–Campanati 1982, εικ.94. 

1785 Η φωτογραφία έχει αριθ. αρνητικού Ρ.181.63. 

1786 Ορλάνδος 1954, σ.312, εικ.268. Ο Ορλάνδος αναφέρει ότι το ανάγλυφο µέλος «βρισκόταν 

πρότερον ἐν τῷ µουσείῳ Πρεβέζης», υπονοώντας ασφαλώς το τζαµί στο φρούριο του Αγίου Ανδρέα, 

που για µικρό διάστηµα λειτούργησε ως Μουσείο.  

1787 Σε άλλα ανάλογα παραδείγµατα τα κιονάκρανα αυτά φέρουν έξεργη δακτυλιόσχηµη βάση µε 

ανάγλυφο διάκοσµο, όπως στην περίπτωση των κιονοκράνων από την Αλυκή Θάσου, βλ. Sodini, 

Kolokotsas 1984, πιν.15α και 17α-f. 
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31. ∆ΙΖΩΝΟ ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΟ (τµήµα) 

Προέλευση: Νικόπολη, Βασιλική Β΄ (ΑΛ/ 3120) 
Υλικό: µάρµαρο 
Μ.σ. ύψος: 0,10µ. 
Μ.σ. πλάτος: 0,14µ. 
Μ.σ. µήκος: 0,20µ. 
Χρονολόγηση: πιθανότατα µέσα ή β΄ µισό 6ου αιώνα. 
 Γωνιακό τµήµα δίζωνου κιονοκράνου. Βρέθηκε στο χώρο του ιερού 

Βήµατος της βασιλικής. ∆ιατηρείται µέρος του ταινιωτού άβακα και ενός έξεργα 

ανάγλυφου πτηνού κάτω από αυτόν. ∆εξιά του πτηνού διαγράφεται τµήµα του 

καλάθου του κιονοκράνου. Μολονότι το ανάγλυφο µέλος δεν διατηρείται σε 

καλή κατάσταση και σώζεται ένα µικρό µόνο τµήµατα του, θεωρούµε ότι είναι 

ιδίου τύπου µε αυτό που εξετάζουµε παραπάνω.  

Βιβλιογραφία: Αδηµοσίευτο. 

 Εικ.31 

 

32. ∆ΙΖΩΝΟ ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΟ (τµήµα) 

Προέλευση: Νικόπολη, Βασιλική Β (ΑΛ/ 3390) 
Υλικό: µάρµαρο 
Μ.σ. ύψος: 0,16µ. 
Μ.σ. πλάτος: 0,27µ. 
Μ.σ. µήκος: 0,20µ. 
Χρονολόγηση: πιθανότατα µέσα ή β΄ µισό 6ου αιώνα. 

Πρόκειται για γωνιακό τµήµα κιονοκράνου. ∆ιατηρεί µέρος του άβακα, 

κάτω από τη γωνία του οποίου υπάρχει πτηνό, που σώζεται κατά το ήµισυ. Το 

σωζόµενο τµήµα διατηρεί µικρό µέρος του καλάθου, ο οποίος στο κάτω µέρος 
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έφερε πιθανότατα κάνιστρο, σήµερα όµως φαίνεται αδρά δουλεµένο. Στο κέντρο 

του άβακα υπάρχει έξεργο κοµβόσχηµο στοιχείο. 

 Το τµήµα αυτό του κιονοκράνου εντοπίστηκε στο νότιο εγκάρσιο κλίτος 

της Βασιλικής Β.  

Βιβλιογραφία: Αδηµοσίευτο. 

 

 Εικ.32 

 

33. ∆ΙΖΩΝΟ ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΟ  

Προέλευση: Νικόπολη. Σήµερα εκτίθεται στο Μουσείο της Νικόπολης. 
Υλικό: µάρµαρο λευκό, λεπτόκκοκο 
Μ.σ. ύψος: 0,44µ. 
Μ.σ. διαστάσεις άβακα: 0,54Χ0,67µ. 
Χρονολόγηση:  α΄ µισό 6ου αιώνα (ιουστινιάνεια περίοδος). 

Το κιονόκρανο επέστεφε κίονα της στοάς του τζαµιού1788 στο φρούριο 

του Αγίου Ανδρέα στην Πρέβεζα, όπου είχε επαναχρησιµοποιηθεί. Σήµερα 

εκτίθεται στο Μουσείο της Νικόπολης. Η προέλευσή του δεν είναι γνωστή, 

πιθανολογείται ωστόσο ότι προέρχεται από τη Νικόπολη.  

Η κατάστασή του κιονοκράνου δεν είναι καλή, αφού εκτός από τις 

αποκρούσεις που φέρει στα έξεργα και εξέχοντα-ανακαµπτώµενα στοιχεία του, 

ένα µεγάλο µέρος του έχει απολαξευθεί. Φέρει δακτυλιόσχηµο υποτραχήλιο µε 

έξεργα φυλλάρια σε λοξή διάταξη που έχουν υποστεί φθορές, όπου διακρίνονται 

ανά διαστήµατα σειρές οπών τρυπανιού που τα διαχωρίζει. Η πρώτη στεφάνη 

κοσµείται µε τέσσερα ζεύγη συµµετρικά ανεµιζόµενης έξεργης άκανθας του 

τύπου «πεταλούδα» (εικ.33α,β,γ), που εναλλάσσονται µε άκανθες «µάσκας» 

(εικ.33α,β), που λαξεύονται σε χαµηλότερο επίπεδο. Οι άκανθες φύονται από 

                                                 
1788 Πρόκειται για το τζαµί που κτίστηκε από την Αλή πάσα των Ιωαννίνων και µετατράπηκε από 

τον Α.Φιλαδελφέα σε Αρχαιολογικό Μουσείο, για να στεγαστούν τα ευρήµατα των ανασκαφών της 

Νικόπολης, βλ. Φιλαδελφέας 1914, σ.236κ.ε. Ο Φιλαδελφέας µας παραδίδει σκίτσο του 

κιονοκράνου, που πιθανολογούµε ότι είναι το ίδιο µε αυτό που εξετάζουµε. Το τζαµί 

βοµβαρδίστηκε το 1941 από τους Ιταλούς και πολλά από τα ευρήµατα που υπήρχαν εκεί 

καταστράφηκαν, βλ. Πέτσας 1950-51, σ.32κ.ε. 
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ανάγλυφη σπείρα που µιµείται σχοινί. Η κεντρική ραφή µεταξύ των 

ανεµιζόµενων ακανθόφυλλων, καθώς και τα κεντρικά νεύρα φέρουν βαθιά 

γλυφή που ακολουθεί την κλίση των φύλλων. Οι κάτω λοβοί τους σχίζονται σε 

δύο γλωσσίδες µε πριονωτά άκρα, ενώ η κορυφή τους -αποθραυσµένη σήµερα- 

πιθανότατα αναδιπλώνονταν προς τα έξω. Οι άκανθες τύπου «µάσκας» είναι 

προσκολληµένες στον κάλαθο (εικ.33α,δ), διαµορφώνουν τα γνωστά γεωµετρικά 

σχέδια, που προβάλλουν στο απολαξευµένο βάθος. Φέρουν τέσσερις οδόντες1789 

µε αιχµηρά άκρα και έχουν αποδοθεί µε εξαιρετική ακρίβεια, όπως άλλωστε 

και ο υπόλοιπος διάκοσµος του κιονοκράνου. Τα κεντρικά νεύρα τους 

αποδίδονται µε σειρές οπών τρυπανιού.  

Πάνω από τις άκανθες προβάλλει ο κάλαθος του κιονοκράνου (εικ.33γ), 

στο πάνω µέρος του οποίου φαίνεται ότι πατούσαν τα τέσσερα πτηνά που ήταν 

λαξευµένα στην πάνω στεφάνη και κάτω από τις γωνίες του άβακα. Πιθανότατα 

πρόκειται για αετούς, από τους οποίους σώζεται σήµερα µόνο µέρος του 

σώµατός τους, αφού το υπόλοιπο έχει αποθραυστεί. Τα πτηνά είναι σχεδόν 

ολόγλυφα, ενώ τα φτερά τους ανοιχτά αποδίδονται σε χαµηλό ανάγλυφο στον 

κάλαθο του κιονοκράνου. Με χαρακτηριστική λεπτοµέρεια έχει λαξευτεί το 

πτέρωµά τους. Μια κυκλική βάθυνση µεταξύ των αετών της όψης (εικ.33α), 

πιθανόν προέρχεται από Χριστόγραµµα που έχει απολαξευθεί, χωρίς να 

αποκλείεται και κάποιο µονόγραµµα, όπως στην περίπτωση του 

µονογράµµατος του Θεοδωρίχου σε κιονόκρανο της Piazza del Popolo στη 

Ραβέννα1790. Από τον µε επίπεδο προφίλ άβακα διατηρούνται λιγοστά ίχνη. 

Πάνω από τη προαναφερόµενη βάθυνση και στο σηµείο όπου σε άλλα 

κιονόκρανα υπάρχει το κοµβόσχηµο στοιχείο, εδώ διαµορφώνεται τετράγωνο 

έξεργο στοιχείο µε λεπτό φυτικό διάκοσµο (εικ.33γ). 

Ο τύπος των δίζωνων κιονοκράνων µε κυρίως πριονωτές άκανθες στην 

κάτω σειρά και ανάγλυφα ζώα στην επάνω είναι αρκετά γνωστός και αριθµεί 

αρκετά παραδείγµατα. Η πρωτοτυπία του κιονοκράνου µας συνίσταται στο 

γεγονός ότι φέρει στην κάτω σειρά ανεµιζόµενη άκανθα, που δεν απαντά σε 

κανένα από τα γνωστά παραδείγµατα. 

Η ανεµιζόµενη άκανθα «πεταλούδα» που κοσµεί το κιονόκρανο που 

εξετάζουµε παρουσιάζει αρκετές αναλογίες µε τις άκανθες των κιονοκράνων του 

                                                 
1789 Όπως έχει προαναφερθεί ο αριθµός των οδόντων της άκανθας αυξάνει από δύο σε τέσσερις ή 

έξι κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Ιουστινιανού. 

1790 Deichmann, Ravenna I, εικ.35. 
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ναού S.Andrea dei Goti στη Ραβέννα1791, σήµερα στο Μουσείο της και στο 

Pallazzo Veneziano της Piazza del Popolo, στην ίδια πόλη, που χρονολογείται 

µε βάση το µονόγραµµα του Θεοδώριχου µεταξύ των ετών 493 και 526. 

Παρόµοιες είναι και οι άκανθες των κιονοκράνων του Αγίου Απολλιναρίου in 

Classe1792 που χρονολογήθηκαν 20 χρόνια αργότερα από τον προαναφερόµενο 

ναό. Ωστόσο θα πρέπει να σηµειωθεί ότι οι άκανθες αυτές παρουσιάζουν 

σηµαντικές διαφορές στην απόδοσή τους από τις άκανθες που κοσµούν τα 

σύνθετα κορινθιακά κιονόκρανα που βρίσκονται σε δεύτερη χρήση στο 

βυζαντινό ναό της Αγίας Θεοδώρας στην Άρτα. 

Τέλος άκανθες του τύπου «µάσκας» µε σειρά οπών στα κεντρικά νεύρα 

τους συναντώνται σε κιονόκρανα από τη Σάµο, που επίσης χρονολογήθηκαν την 

ιουστινιάνεια περίοδο1793, χρονολογία την οποία προτείνουµε και για το 

κιονόκρανο που εξετάζουµε.  

Η κωνσταντινουπολίτικη καταγωγή του τύπου µε άκανθες του τύπου 

«πεταλούδα» είναι γενικά αποδεκτή, αν και στην ίδια την πρωτεύουσα ελάχιστα 

παραδείγµατα υπάρχουν1794. Θεωρούµε ότι και το κιονόκρανο που εξετάζουµε 

προέρχεται από εργαστήριο της πρωτεύουσας, άποψη που δικαιολογεί η 

εξαιρετική εκτέλεση και η ευρηµατικότητα του διακόσµου. Παραµένει άγνωστο 

το µνηµείο της Νικόπολης από το οποίο προέρχεται, το οποίο θα πρέπει να 

ήταν εξόχως σηµαντικό. 

Όπως προαναφέραµε η ποιότητα της λάξευσης του ανάγλυφου µέλους 

µας είναι εξαιρετική. Εκτός από τις σειρές οπών που φέρουν τα ακανθόφυλλα 

της πρώτης στεφάνης και το ωραία αποδοσµένο ανάγλυφο σκοινί της σπείρας, 

χαρακτηριστικά είναι επίσης τα φυλλάρια που έχουν λαξευθεί σε χαµηλό 

ανάγλυφο και σε διαφορετικό χαµηλότερο επίπεδο, στον άξονα των 

ανεµιζόµενων ακανθών (εικ.33α). 

Θεωρούµε πολύ πιθανό ότι πρόκειται για το ίδιο κιονόκρανο µε αυτό 

που δηµοσιεύει ο Αν. Ορλάνδος1795 (πιν.61η), το οποίο χαρακτηρίζει ως δίζωνο 

                                                 
1791 Deichmann, Ravenna I, εικ.37. 

1792 Deichmann, Ravenna II, σ. 327. 

1793 Πούλου-Παπαδηµητρίου 1987-88, σ.151κ.ε. 

1794 Όπως ένα κιονόκρανο στο Αρχαιολογικό Μουσείο στην Κωνσταντινούπολη, πρόχειρα βλ. 

Λ.Μπούρα, Ο γλυπτός διάκοσµος του ναού της Παναγίας στο µοναστήρι του Οσίου Λουκά, Αθήνα 

1980, πιν.117. 

1795 Ορλάνδος 1954, σ.305, εικ.257. 
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µετ’ ἀετών ἐπὶ διχαζοµένων φύλλων ἀκάνθης1796. Ατυχώς, η φωτογραφία που 

δηµοσιεύει δεν επιτρέπει ιδιαίτερες συγκρίσεις, αν και σ΄αυτή σώζονται 

καλύτερα τα πτηνά και ο άβακας, ενώ οι άκανθες φαίνονται πανοµοιότυπες.  

Βιβλιογραφία: Φιλαδελεύς 1914, σ.236κ.ε., εικ.9ε 

 

      Εικ.33α,β 

 

    

Εικ.33γ,δ 

 

34. ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΟ  

Προέλευση: Άγνωστη. Το κιονόκρανο επιστέφει τον κίονα του βόρειου διλόβου 
ανοίγµατος του γυναικωνίτη της Παρηγορήτισσας (εικ.34α-δ και αριθ.59). 
Υλικό: µάρµαρο 
Χρονολόγηση: πιθανόν 7ος αι. 
 Μαρµάρινο κιονόκρανο σε καλή κατάσταση διατήρησης. Στο πάνω 

µέρος του διαµορφώνεται λεπτός ακόσµητος άβακας που καµπυλώνεται 

ελαφρά στο µέσον κάθε πλευράς και κοσµείται µε λεπτό έξεργο στοιχείο. Κάτω 

                                                 
1796 Εάν δεν πρόκειται για το ίδιο ανάγλυφο µέλος, ένα µέρος του οποίου από την εποχή του 

Ορλάνδου πιθανότατα έχει απολαξευθεί, τότε πρόκειται για ένα ανάλογο κιονόκρανο. 
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από τις τέσσερις γωνίες του άβακα αναπτύσσεται από ένα µεγάλο 

σχηµατοποιηµένο φύλλο (υδροχαρές φυτό;) µε έντονα ανακαµπτόµενο προς τα 

έξω το πάνω µέρος του1797. Τα φύλλα ενώνονται µεταξύ τους στον άξονα κάθε 

πλευράς του κιονοκράνου, σχηµατίζοντας ένα µοτίβο U, το οποίο φέρει από ένα 

σταυρό, διαφορετικό όµως σε κάθε πλευρά. Συγκεκριµένα στη µία όψη 

υπάρχει ανάγλυφος σταυρός µε διαπλατυσµένα άκρα, στη νότια όψη ο σταυρός 

φέρει στο πάνω µέρος του ανάγλυφο τόξο (εικ.34γ), ενώ στη βόρεια είναι 

µικρότερος και εσώγλυφος (εικ.34ε). Η απόδοση του αναγλύφου 

χαρακτηρίζεται για την απλοποιηµένη εργασία, το χαµηλό ανάγλυφο και τον 

σχηµατοποιηµένο διάκοσµο.  

Το κιονόκρανο που εξετάζουµε παρουσιάζει κάποιες οµοιότητες µε δύο 

άλλα, που βρέθηκαν κατά την ανασκαφή της Βασιλικής Α στη νησίδα Κέφαλος 

του Αµβρακικού1798 (πιν.61θ). Στα κιονόκρανα αυτά όµως µεταξύ των γωνιακών 

φύλλων δεν υπάρχουν σταυροί, αλλά µικρά τρίφυλλα ή κρινάνθεµα. Ανάλογα 

υδροχαρή φύλλα κάτω από τις γωνίες του άβακα κοσµούν τους αµφικιονίσκους 

των παραθύρων της Βασιλικής της Πάρου1799. Παρόµοιοι σταυροί που 

περιβάλλονται από σχηµατοποιηµένα φύλλα κοσµούν κιονόκρανα από την 

Κόρινθο, ενώ ανάλογα είναι επίσης τα φύλλα που κοσµούν ένα κιονόκρανο στη 

Ραβέννα1800.  

Η µορφή του κιονοκράνου είναι ασυνήθιστη στην περιοχή1801 και δεν 

βοηθάει σε ακριβή αρχαιολογικά συµπεράσµατα, ενώ η απουσία ασφαλώς 

συγκριτικού υλικού δεν επιτρέπει ακριβέστερη χρονολόγηση. Η τεκτονική 

πάντως φόρµα του αποκλείει µια πρώιµη χρονολόγηση. Μια χρονολόγηση του 

στον 7ο αιώνα τη θεωρούµε αρκετά πιθανή.  

Βιβλιογραφία: Ορλάνδος 1963, σ.54, εικ.50. 

 

                                                 
1797 Πρβλ. τα φύλλα ενός κιονοκράνου από τα Σάλωνα, Kautzsch 1936, πιν.49, αριθ.841. 

1798 ΠΑΕ 1966, πιν.88α. Πρόκειται για σχετικά µικρών διαστάσεων κιονόκρανο που 

πιθανολογείται ότι προέρχεται από το κιβώριο της αγίας τράπεζας του ναού. Επίσης βλ. 

Σ.Χαριτωνίδης, Παλαιοχριστιανική τοπογραφία της Λέσβου, Α∆ 23(1968), πιν.9γ. 

1799 ΠΑΕ 1960, πιν. 186β, εικ. 3. Ανάλογα είναι και τα φύλλα που κοσµούν κιονόκρανο αγίας 

τράπεζας Βασιλικής Ερµιόνης, βλ. Ε.Στίκας, ΠΑΕ 1956, πιν.74. 

1800 Βλ. αντίστοιχα Corinth XVI, σ.115, πιν.28(100, 101) και Olivieri-Farioli 1969, αριθ.74, 

εικ.73. 

1801 Πρβλ. µια σειρά κιονοκράνων µε αντίστοιχα µεγάλα φύλλα κάτω από τις γωνίες του άβακα 

από το Stari Grad, J.Jelicic-Radonic, Ranokršcanske Dvojne Crkve u Starom Gradu na Hvaru, 

Split 1994, σ.44, αριθ.7,8 
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 Εικ.34α,β 

    Εικ.34δ,ε          

Εικ.34γ 

 

35. ΙΩΝΙΚΟ ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΟ ΜΕ ΣΥΜΦΥΕΣ ΕΠΙΘΗΜΑ 
Προέλευση: Νικόπολη, Βασιλική Β΄ (ΑΛ/1001), Σήµερα εκτίθεται στο Μουσείο 
Νικόπολης. 
Υλικό: µάρµαρο λευκό χονδρόκοκκο 
Ύψος: 0,25µ. 
∆ιαστάσεις άβακα: 0,61Χ0,42 Χ0,04µ. 
∆ιάµετρος επιφάνειας ένθεσης κίονα: 0,29µ. 
Χρονολόγηση: αρχές 6ου αιώνα (πιθανόν πριν το 516). 

∆ιατηρείται σε καλή κατάσταση, µε µικρές αποκρούσεις στη γωνία του 

άβακα και στο κάτω µέρος των ελίκων. Το κιονόκρανο είναι αρκετά 

συνεπτυγµένο (ύψος 0,065µ.) σε σχέση µε το συµφυές επίθηµα, οι λοξότµητες 

πλευρές του οποίου είναι δουλεµένες αδρά µε λεπτό βελόνι. Οι έλικες 

φαίνονται να «βυθίζονται» εν µέρει στο επίθηµα, δεν υπάρχει ταινία να τους 

ενώνει, ούτε και κανάλι (εικ.35α,β). Οι σπείρες τους είναι ταινιωτές και 
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καλοσχεδιασµένες. Ο καµπύλος εχίνος1802 παρουσιάζεται συµπιεσµένος 

ανάµεσα στους δύο έλικες και σχηµατίζεται ως τµήµα περιφέρειας κύκλου. Οι 

δύο όψεις του κοσµούνται µε µικρά ηµιανθέµια, αντίνωτα τοποθετηµένα, που 

οι εσωτερικές γλωσσίδες τους εφάπτονται σχηµατίζοντας στο κέντρο του εχίνου 

µεγάλο «οφθαλµό» (εικ.α,β). Τα προσκεφάλαια των ελίκων κοσµούνται µε δέσµη 

σχηµατοποιηµένων υδροχαρών φυτών, που συµπιέζονται στο µέσον από 

τριµερείς ζωστήρες (εικ.35γ). Τα φύλλα είναι σκαµένα εσωτερικά µε πρισµατική 

γλυφή και οι ζωστήρες αποδίδονται σε χαµηλό ανάγλυφο. 

Ένας ανάγλυφος σταυρός µε πεπλατυσµένα τα άκρα των κεραιών του (το 

περίγραµµα σχηµατίζεται µε λοξή λάξευση του µαρµάρου) κοσµεί επίσης τη 

µία στενή (κύρια) πλευρά του επιθήµατος, το οποίο στο ανώτερο µέρος 

περιµετρικά διαµορφώνει ταινιόσχηµο άβακα. Το επίθηµα εξέχει του ιωνικού 

κιονοκράνου. Η βάση υποχωρεί µε σαφήνεια, σε σχέση µε την επιφάνεια των 

προσκεφαλαίων. 

Το ανάγλυφο µέλος είναι γενικά καλοδουλεµένο, αλλά η επιφάνειά του 

είναι αδρή, χωρίς την τελική λείανση. Το κιονόκρανο προέρχεται από τη 

Βασιλική Β και συγκεκριµένα από το περιστύλιο των νοτιοδυτικών 

προσκτισµάτων1803. Το περιστύλιο δέχθηκε ριζική επισκευή στις αρχές του 6ου 

αιώνα και δεν αποκλείεται τα κιονόκρανα αυτά να σχετίζονται µε τις εργασίες 

που έγιναν από τον επίσκοπο Αλκίσωνα στις πρώτες δεκαετίες του ίδιου 

αιώνα1804. 

Βιβλιογραφία : Αδηµοσίευτο. 

 

                              

 

                                                 
1802 Πβλ. ένα κιονόκρανο στην Κωνσταντινούπολη το οποίο επίσης κοσµείται στον εχίνο µε ένα 

παρόµοιο θέµα, Barsanti, Guiglia 20010, σ.87, εικ.86. 

1803 Παπαδοπούλου 2007, σ.620κ.ε. 

1804 Παπαδοπούλου 2007, σ.631 
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                             Εικ.35α,β,γ 

 

Εικ.35δ 

 

36. ΙΩΝΙΚΟ ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΟ ΜΕ ΣΥΜΦΥΕΣ ΕΠΙΘΗΜΑ 

Προέλευση: Νικόπολη, Βασιλική Β΄(ΑΛ/1102). 
Υλικό: µάρµαρο λευκό χονδρόκοκκο 
Ύψος: 0,25µ. 
∆ιαστάσεις άβακα: 0,44Χ0,62Χ0,05µ. 
∆ιάµετρος επιφάνειας ένθεσης κίονα: 0,28µ. 
Χρονολόγηση: αρχές 6ου αιώνα. 

Προέρχεται από το περιστύλιο του µικρού αιθρίου των Ν∆ 

προσκτισµάτων της Βασιλικής Β. Είναι πανοµοιότυπο µε το ΑΛ/1001, που 

εξετάζουµε παραπάνω. Η κατάστασή του είναι αρκετά καλή, εκτός από τη µία 

γωνία του άβακα, που έχει δεχθεί αποκρούσεις. 

Βιβλιογραφία: αδηµοσίευτο. 
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   Εικ.36α,β 

 

Εικ.36γ 

37. ΙΩΝΙΚΟ ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΟ ΜΕ ΣΥΜΦΥΕΣ ΕΠΙΘΗΜΑ 

Προέλευση: Νικόπολη, Βασιλική Β΄(ΑΛ/1114). 
Υλικό: µάρµαρο  
Ύψος: 0,25µ. 
∆ιαστάσεις άβακα: 0,61Χ0,43Χ0,05µ. 
∆ιάµετρος επιφάνειας ένθεσης κίονα: 0,28µ. 
Χρονολόγηση: αρχές 6ου αιώνα. 

∆ιατηρείται ακέραιο σε καλή κατάσταση. Το επίθηµα, αρκετά 

ανεπτυγµένο, έχει λοξότµητες πλευρές και πλατύ ταινιόσχηµο άβακα στο πάνω 

µέρος. Στην κύρια στενή πλευρά του υπάρχει ανάγλυφος σταυρός µε 

πεπλατυσµένα τα άκρα των κεραιών του, σε χαµηλό ανάγλυφο, παρόµοιος µε 

αυτόν των προηγούµενων µελών, ενώ η πίσω πλευρά παραµένει ακόσµητη. Η 

βάση σχηµατίζεται σε υποχώρηση σε σχέση µε τα προσκεφάλαια. 

Το ιωνικό τµήµα είναι αρκετά συµπιεσµένο. Ο εχίνος είναι ελαφρά 

καµπύλος και κοσµείται στις δύο όψεις του µε µεγάλο ιωνικό «ωό», µε παχύ 

κέλυφος. Οι έλικες δεν ενώνονται µε τον άβακα του κιονοκράνου, αφού αυτός 

δεν διαµορφώνεται. Οι σπείρες είναι ταινιωτές, χαραγµένες βαθιά. Τα 

προσκεφάλαια κοσµούνται µε δέσµη οξύληκτων (υδροχαρών) φύλλων, που 

σφίγγονται από τρεις ζωστήρες. Η απόδοση τους είναι παρόµοια µε αυτή των 

κιονοκράνων αριθ. 35, 36 που εξετάζουµε πιο πάνω, τα οποία όµως φέρουν 

διαφορετικό διάκοσµο στον εχίνο. Επιπλέον θεωρούµε ότι είναι πολύ κοντά 

στην απόδοση των φύλλων που κοσµούν τα προσκεφάλαια ενός άλλου 
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παρόµοιου τύπου κιονόκρανου, σήµερα στο Μουσείο της Αγίας Σοφίας στην 

Κωνσταντινούπολη (πιν.VIζ), που χρονολογείται στο ά µισό του 6ου αιώνα1805. 

Το κιονόκρανο που εξετάζουµε προέρχεται από το περιστύλιο των 

νοτιοδυτικών προσκτισµάτων της Βασιλικής Β. Παρά τις µικροδιαφορές στο 

διάκοσµό του δεν υπάρχει αµφιβολία ότι προέρχεται µαζί µε τα παραπάνω από 

το ίδιο εργαστήριο και από την ίδια παραγγελία. Τέλος θα πρέπει να 

επισηµάνουµε την χωρίς τελική λείανση επεξεργασία του κιονοκράνου, στοιχείο 

που παρατηρείται και στα υπόλοιπα µέλη του ιδίου τύπου που προέρχονται 

από το ίδιο µνηµείο. 

Βιβλιογραφία: Αδηµοσίευτο. 

 

Εικ.37α Εικ.37β 

 

                      Εικ.37γ 

38. ΙΩΝΙΚΟ ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΟ ΜΕ ΣΥΜΦΥΕΣ ΕΠΙΘΗΜΑ 

Προέλευση: Νικόπολη, Βασιλική Β΄ (ΑΛ/1290) 
Υλικό: µάρµαρο 
Ύψος: 0,23µ. 
∆ιαστάσεις άβακα: 0,57Χ0,38µ. 
∆ιάµετρος επιφάνειας ένθεσης κίονα: 0,27µ. 
Χρονολόγηση: αρχές 6ου αιώνα. 

∆ιατηρείται ακέραιο. Προέρχεται από το Χώρο Ζ της Βασιλικής Β1806 . 

                                                 
1805 Zollt 1994, αριθ.77, σ.39-40, πιν.19. Ο εχίνος του κιονοκράνου κοσµείται µε «ωό» που 

περιβάλλεται από παχύ κέλυφος (όπως και στο µέλος που εξετάζουµε) και πλαισιώνεται από δύο 

ηµίφυλλα τα οποία έχουν παραληφθεί στο διάκοσµο του κιονοκράνου µας. 

1806 Για το Χώρο Ζ βλ. Παπαδοπούλου 2007, σ.614κ.ε. και σχ.1,2, εικ.13. 
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Το συνεπτυγµένο ιωνικό κιονόκρανο φέρει έλικες, µε ταινιωτές σπείρες, 

χαραγµένες βαθιά. Ο καµπύλος εχίνος κοσµείται µε ιωνικό «ωό», µε παχύ 

κέλυφος που πλαισιώνεται από ηµίφυλλα, λαξευµένα επίπεδα. Στα 

προσκεφάλαια, δέσµη οξύληκτων επίπεδων φύλλων δένεται από τρεις ζωστήρες. 

Στη στενή λοξότµητη επιφάνεια του επιθήµατος υπάρχει ανάγλυφος σταυρός µε 

πεπλατυσµένα άκρα και πάνω διαµορφώνεται ταινιωτός άβακας, πλάτους 

0,05µ. Η επιφάνεια του ανάγλυφου µέλους είναι αδρή και ο διάκοσµος 

σχηµατοποιηµένος και επίπεδος, που κυρίως φαίνεται στην επιφάνεια των 

οξύληκτων φύλλων των προσκεφαλαίων (εικ.39β), που παραµένει επίπεδη, 

χωρίς να σκάβεται εσωτερικά. Οι ζωστήρες αποδίδονται µε χάραξη. 

Η κυκλική βάση βρίσκεται σε εσοχή σε σχέση µε τα προσκεφάλαια και 

στο κέντρο διατηρεί τον µεταλλικό γόµφο πάκτωσης. Πιθανότατα έστεφε τον 

κίονα µε τις κάθετες ραβδώσεις (ΑΛ/1289), που βρέθηκε επίσης στο Χώρο Ζ 

και αποτελούσε µέρος του τριβήλου, που διαµορφώνεται στη βόρεια πλευρά 

του και το οποίο επικοινωνούσε µε τη δυτική στοά του αιθρίου.  

Το κιονόκρανο αν και λίγο µικρότερο ως προς τις διαστάσεις, έχει την 

ίδια φόρµα µε τα κιονόκρανα ΑΛ/1102, ΑΛ/1114 που εξετάζουµε παραπάνω 

και παρουσιάζει οµοιότητες ως προς το διάκοσµο του σταυρού και την τελική 

αδρή επεξεργασία. Οι µικροδιαφορές, που παρατηρούνται κυρίως στη λάξευση 

του διακόσµου του εχίνου και των υδροχαρών φυτών, θεωρούµε ότι είναι 

επουσιώδεις. Χρονολογούµε το ανάγλυφο µέλος στις αρχές του 6ου αιώνα, όπως 

και τα προηγούµενα. Αν η χρονολόγηση αυτή είναι σωστή τότε και ο Χώρος Ζ 

(αρχική φάση) πρέπει να χρονολογηθεί την ίδια περίοδο µε το περιστύλιο των 

νοτιοδυτικών προσκτισµάτων της Βασιλικής Β.  

Στον ίδιο περίπου χώρο της βασιλικής εντοπίστηκε και ένα δεύτερο 

παρόµοιο κιονόκρανο ΑΛ/2097, ιδίων διαστάσεων και µε τον ίδιο ακριβώς 

διάκοσµο και για το λόγο αυτό (επειδή δεν προσφέρει επιπλέον στοιχεία) δεν 

γίνεται ιδιαίτερη αναφορά σ’αυτό. 

Βιβλιογραφία : Αδηµοσίευτο. 

 Εικ.38α           
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 Εικ.38β 

39. ΙΩΝΙΚΟ ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΟ ΜΕ ΣΥΜΦΥΕΣ ΕΠΙΘΗΜΑ 

Προέλευση: Νικόπολη, Βασιλική Β (ΑΛ/1101) 
Υλικό: µάρµαρο λευκό χονδρόκοκκο 
Ύψος: 0,21µ. 
∆ιαστάσεις άβακα: 0,53Χ0,38Χ0,05µ. 
∆ιάµετρος επιφάνειας ένθεσης κίονα: 0,27µ. 
Ύψος ιωνικού τµήµατος: 0,05µ. 
Χρονολόγηση: αρχές 6ου αιώνα. 

Η διατήρησή του είναι αρκετά καλή, µε ελάχιστες αποκρούσεις κυρίως 

στις ακµές. Το επίθηµα είναι αρκετά ανεπτυγµένο, µε λοξότµητες πλευρές. Στο 

πάνω µέρος του διαµορφώνεται ταινιωτός άβακας. Η κύρια στενή όψη του 

κοσµείται µε µεγάλο, ελαφρά ανάγλυφο σταυρό, µε πεπλατυσµένες κεραίες.  

Το ιωνικό κιονόκρανο είναι συµπιεσµένο (βρίσκεται σε ελαφρά υποχώρηση 

κάτω από το επίθηµα) και ακόσµητο. Καταλαµβάνει περίπου το 1/3 του 

συνολικού ύψους του κιονοκράνου. Ο εχίνος έχει µορφή ελαφρά 

κολουροκωνική και οι έλικες, που φθάνουν το ύψος του, είναι ακόσµητες. 

Έχουν προσκεφάλαια σχεδόν κυλινδρικά, που εντάσσονται στο περίγραµµα του 

επιθήµατος. Στα µέτωπά τους δε σχεδιάζονται οι σπείρες. ∆εν σχηµατίζουν 

πλήρη κύκλο, αλλά εν µέρει «βυθίζονται» στο επίθηµα. Στην κάτω κυκλική 

επιφάνεια (βάση), που υποχωρεί µε σαφήνεια σε σχέση µε την επιφάνεια των 

προσκεφαλαίων, υπάρχει το τεκτονικό σηµείο Α1807.  

Το κιονόκρανο δίνει την εντύπωση του ηµίεργου (το οποίο θεωρούµε 

πολύ πιθανό), αφού η επιφάνειά του δεν είναι λειασµένη, αλλά ελαφρά αδρή, 

δουλεµένη µε βελόνι. Παρουσιάζει πολλές οµοιότητες µε τα ΑΛ/1103 και 

ΑΛ/1104, που εξετάζουµε παρακάτω, µε τα οποία αποτελούσε σύνολο. Όλα 

προέρχονται από το περιστύλιο των νοτιοδυτικών προσκτισµάτων της Βασιλικής 

Β. Κιονόκρανα µε ακόσµητο εχίνο και προσκεφάλαια έχουν εντοπιστεί και σε 

                                                 
1807 Για τα τεκτονικά σήµατα βλ. στη σηµ.1463. 
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άλλα µνηµεία του ελλαδικού κυρίως χώρου. Σηµειώνουµε ενδεικτικά τα 

κιονόκρανα που βρέθηκαν σε βασιλική της Θάσου (πιν.VI) και στους Φιλίππους 

(πιν.VI). 

Βιβλιογραφία: Αδηµοσίευτο. 

 Εικ.39α   Εικ.39β 
 

40. ΙΩΝΙΚΟ ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΟ ΜΕ ΣΥΜΦΥΕΣ ΕΠΙΘΗΜΑ 

Προέλευση: Νικόπολη, Βασιλική Β΄(ΑΛ/1103) 
Υλικό: µάρµαρο λευκό χονδρόκοκκο 
Ύψος: 0,19µ. 
∆ιαστάσεις άβακα: 0,53Χ0,38Χ0,05µ. 
∆ιάµετρος επιφάνειας ένθεσης κίονα: 0,23µ. 
Χρονολόγηση: αρχές 6ου αιώνα. 

∆ιατηρείται ακέραιο. Φέρει µικρές αποκρούσεις στις ακµές. Είναι 

πανοµοιότυπο µε τα ΑΛ/1101 και ΑΛ/1104. Στην κυκλική επιφάνεια ένθεσης 

του κίονα υπάρχει το τεκτονικό σηµείο Β. Προέρχεται, όπως και τα άλλα, 

από το περιστύλιο των νοτιοδυτικών προσκτισµάτων της Βασιλικής Β.  

Ο τύπος του ανάγλυφου µέλους που εξετάζουµε, καθώς και των αριθ.40 

και 42 είναι ανάλογος µε αυτόν κιονοκράνων από άλλα µέρη του ελλαδικού 

χώρου µε καθόλου ή ελάχιστη διακόσµηση1808. 

Βιβλιογραφία : Αδηµοσίευτο. 

                                                 
1808 Εκτενέστερα βλ. στη σ.260κ.ε. 
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 Εικ.40α      Εικ.40β 

41. ΙΩΝΙΚΟ ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΟ ΜΕ ΣΥΜΦΥΕΣ ΕΠΙΘΗΜΑ 

Προέλευση: Νικόπολη, Βασιλική Β΄ (ΑΛ/1104) 
Υλικό: µάρµαρο λευκό χονδρόκοκκο 
Ύψος: 0,18µ. 
∆ιαστάσεις άβακα: 0,54Χ0,38Χ0,05µ. 
∆ιάµετρος επιφάνειας ένθεσης κίονα: 0,24µ. 
Χρονολόγηση: α΄ µισό 6ου αιώνα. 

∆ιατηρείται ακέραιο. Είναι πανοµοιότυπο µε αυτά που εξετάζουµε 

παραπάνω. Στην επιφάνεια έδρασης του κίονα, υπάρχει εγχάρακτο το τεκτονικό 

σηµείο Γ. Προέρχεται επίσης από το περιστύλιο των νοτιοδυτικών 

προσκτισµάτων της Βασιλικής Β, όπου πιθανότατα µε τα άλλα παρόµοια δύο 

αριθ. 40,41 µε τους αντίστοιχους κίονες στήριζαν τη δυτική ή τη νότια στοά του 

αιθρίου. 

Βιβλιογραφία : Αδηµοσίευτο. 
 
 

  Εικ. 41α,β 

42. ΙΩΝΙΚΟ ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΟ ΜΕ ΣΥΜΦΥΕΣ ΕΠΙΘΗΜΑ 

Προέλευση: Άγνωστη. Εντοπίστηκε στο ναό Παναγίας Επισκοπιανής, στο Σπανοχώρι 
Σφακιωτών Λευκάδας.  
Χρονολόγηση: τέλη 6 αιώνα.-αρχές 7ου αι. 
 Ιωνικό κιονόκρανο µε συµφυές επίθηµα. Στη µία στενή λοξότµητη 

πλευρά του επιθήµατος υπάρχει ανάγλυφος ανισοσκελής σταυρός, σε χαµηλό 
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ανάγλυφο. Το ιωνικό κιονόκρανο είναι ιδιαίτερα συµπιεσµένο και οι έλικες δε 

διαγράφονται ολόκληρες. Ο ελαφρά καµπύλος εχίνος κοσµείται µε µικρά 

τρίφυλλα αντίνωτα τοποθετηµένα, µεταξύ των οποίων διακρίνεται µικρό «ωό». Οι 

δέσµες των φύλλων και οι ζωστήρες στα προσκεφάλαια είναι σχηµατοποιηµένοι 

και παρουσιάζουν κάποιες οµοιότητες ως προς τη χάραξη µε το διάκοσµο ενός 

ανάλογου µέλους από την Κόρινθο1809. Στο κέντρο της βάσης που έχει λαξευθεί 

σε εσοχή, υπάρχει οπή γόµφωσης.  

Το κιονόκρανο έχει βαριές αναλογίες, είναι σχηµατοποιηµένο και έχει 

χονδροειδή διάκοσµο, µε φανερές αδυναµίες στο σχέδιο και τη λάξευση. Στις 

στενές πλευρές του επιθήµατος δηλώνεται η πλίνθος έδρασής του (θεωρείται 

αρχαΐζον στοιχείο), ενώ παράλληλα δεν υπάρχει κανάλι και ταινία που να 

ενώνει τους έλικες, στα µέτωπα των οποίων οι σπείρες λαξεύονται µε ρηχό 

κανάλι. Οι πλάγιες πλευρές του επιθήµατος παρουσιάζουν ελαφρά ένταση. Τα 

παραπάνω χαρακτηριστικά και αδυναµίες οδηγούν σε µια πιο όψιµη 

χρονολόγηση στα τέλη του 6ου αιώνα- αρχές 7ου, χωρίς βέβαια να αποκλείεται 

το κιονόκρανο να είναι προϊόν ενός τοπικού εργαστηρίου του α΄ µισού του ίδιου 

αιώνα. 

Το κιονόκρανο είναι άγνωστο από που προέρχεται. Ο ναός της Παναγίας 

στο προαύλιο του οποίου βρέθηκε, διαδέχθηκε παλαιότερο καθολικό µονής 

που είναι γνωστό ως Επισκοπή, η οποία µαρτυρείται ως έδρα επισκόπου του 

νησιού1810.  

Βιβλιογραφία: 1. ∆ηµητρακοπούλου 2006, σ.13-14, εικ.3α. 

2. ∆ηµητρακοπούλου 2009, τοµ.Ι, σ.6-7. 

 

 Εικ.42 

                                                 
1809 Vemi 1989, αριθ. 58, σ. 106-7. 

1810 Ροντογιάννης 1988, σ.122 
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43. ΙΩΝΙΚΟ ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΟ ΜΕ ΣΥΜΦΥΕΣ ΕΠΙΘΗΜΑ 

Προέλευση: Βασιλική Α΄ στο νησί Κέφαλος του Αµβρακικού κόλπου. 
Υλικό: µάρµαρο 
Χρονολόγηση: β΄ή γ΄ τέταρτο του 6ου αιώνα. 

 Βρέθηκε κατά την ανασκαφή της Βασιλικής Α στο νησί Κέφαλος στον 

Αµβρακικό κόλπο. Είναι γνωστό από παλαιότερες δηµοσιεύσεις, καθώς σήµερα 

είναι άγνωστο που βρίσκεται. Ο ελαφρά καµπύλος εχίνος του συνεπτυγµένου 

ιωνικού µέλους κοσµείται µε µεγάλο ιωνικό «ωό» µε παχύ κέλυφος, στην 

κορυφή του οποίου φαίνεται να στηρίζεται ο ανισοσκελής σταυρός, που κοσµεί 

τη λοξότµητη κύρια όψη του επιθήµατος. Οι έλικες προεξέχουν ελαφρά του 

επιθήµατος και οι σπείρες τους είναι ταινιωτές µε βαθύ κανάλι. Η εξωτερική 

σπείρα ακουµπάει στη γένεση του επιθήµατος και διακόπτεται. ∆εν υπάρχει 

ταινία που να ενώνει τους έλικες, αλλά ούτε και κανάλι. Οι δέσµες των φύλλων 

που κοσµούν τα προσκεφάλαια είναι αρκετά σχηµατοποιηµένες και µοιάζουν 

περισότερο µε επάλληλες ηµικυκλικές γραµµές. Η βάση του κιονοκράνου 

διαγράφεται κυκλική και εισέχει των προσκεφαλαίων και του εχίνου1811.  

Στην αυλή του παλαιού Μουσείου της Νικόπολης εντοπίσαµε 

παλαιότερα (µόλις και µετά βίας διακρίνονταν κάτω από άλλα αρχιτεκτονικά 

µέλη, σκεπασµένο από βλάστηση) ένα άλλο κιονόκρανο, (εικ.43β,γ) µε 

πανοµοιότυπο διάκοσµο στα προσκεφάλαια. Είναι δύσκολο να πει κανείς µε 

βεβαιότητα ότι πρόκειται για το ίδιο κιονόκρανο, που η ανασκαφέας το 

µετέφερε παλαιότερα µαζί µε άλλα αρχιτεκτονικά µέλη στη Νικόπολη προς 

φύλαξη. ∆εν αποκλείεται όµως να πρόκειται για ένα κιονόκρανο, πανοµοιότυπο 

µε αυτό που εξετάζουµε. 

Οι οµοιότητες που παρουσιάζει µε το κιονόκρανο αριθ.38 από τη 

Βασιλική Β είναι εµφανής, αν και το ιωνικό µέρος δείχνει πιο ανεπτυγµένο, 

στοιχείο που δεν αποκλείεται να οφείλεται όχι στην αλλοίωση της φόρµας του 

(που συνεπάγεται µια όψιµη χρονολόγηση), αλλά στην εργασία ενός τοπικού 

εργαστηρίου. Πιθανότατα χρονολογείται στο β΄ή γ΄ τέταρτο του 6ου αιώνα. Αν η 

χρονολόγησή µας είναι σωστή τότε προέρχεται από µια επισκευή της 

Βασιλικής, η οποία είχε χρονολογηθεί από την ανασκαφέα στο α΄ µισό του 6ου 

αιώνα. 

                                                 
1811 Ανάλογο διάκοσµο έχει και ένα τµήµα κιονοκράνου από την ίδια βασιλική, βλ. Μπάρλα 

1966, πιν.87α. Η βασιλική έχει χρονολογηθεί στο α΄ µισό του 6ου αιώνα έχει δεχθεί όµως 

επισκευές και προσθήκες στο β΄ µισό του ίδιου αιώνα, καθώς στον 7ο αιώνα. Από την ίδια 

βασιλική προέρχεται και ένα ιωνικό κιονόκρανο µε ακόσµητο εχίνο και προσκεφάλαια µε 

ζωστήρες, βλ. Μπάρλα 1965, σ.78, πιν.97α. 
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Βιβλιογραφία: 1. Μπάρλα 1965, σ.82. εικ.3 και 4. 

                     2. Pallas 1977, σ.36, πίν. 18. 

                      3. Vemi 1989, σ.116-7, αριθ.84, πίν.29. 

 Εικ.43α 

  Εικ.43β       Εικ.43γ 

44. ΙΩΝΙΚΟ ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΟ ΜΕ ΣΥΜΦΥΕΣ ΕΠΙΘΗΜΑ 

Προέλευση: Λαδοχώρι, Ν. Θεσπρωτίας. 
Υλικό: µάρµαρο 
Χρονολόγηση: β µισό 6ου αι. 

Προέρχεται από την ανασκαφή του οικοπέδου (ιδιοκ. Παππά) στο 

Λαδοχώρι Ηγουµενίτσας1812. Είναι αποθραυσµένο σε αρκετά σηµεία του 

επιθήµατος. Το ιωνικό µέρος του κιονοκράνου είναι αρκετά συµπιεσµένο, 

ωστόσο οι έλικες που ενώνονται µε ευθύγραµµο, ανάγλυφο σχοινί, 

σχηµατίζονται ολόκληρες, αρκετά όµως πλαδαρές. Ο ελαφρά καµπύλος εχίνος 

δεν ξεχωρίζει από τους έλικες και φαίνεται να σχηµατίζεται ως µέρος της 

περιφέρειας του κύκλου. Κοσµείται µόνο µε ένα «ωό» µε ανάγλυφο κέλυφος 

(εικ.44α). Οι δέσµες των φύλλων στα προσκεφάλαια είναι εξαιρετικά 

σχηµατοποιηµένες και το ίδιο και οι ζωστήρες. Η βάση έχει λαξευτεί σε εσοχή, 

σε σχέση µε την επιφάνεια των προσκελαίων (εικ.44β). 

Η κύρια όψη του κοσµείται µε ανάγλυφο σταυρό, που φέρει βαθιά 

αυλάκωση εσωτερικά, και αφήνει µικρές τριγωνικές επιφάνειες στα άκρα των 

                                                 
1812 Για τον οικισµό βλ. εκτενέστερα στη σ.90 κ.ε. 
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κεραιών1813. Η πίσω όψη του επιθήµατος είναι ακόσµητη. Γενικά ή λάξευσή του 

αναγλύφου είναι αδρή. Η χρονολόγηση του µέλους είναι αρκετά δύσκολη. 

Πιθανολογούµε µια όψιµη σχετικά χρονολόγηση, ίσως στο β΄ µισό ή τέλη του 

6ου αιώνα, µε βάση τη «διάλυση» της φόρµας του ιωνικού µέρους. Θεωρούµε το 

κιονόκρανο αρκετά σηµαντικό, γιατί προέρχεται από τον παλαιοχριστιανικό 

οικισµό του Λαδοχωρίου, καθώς το µέλος αυτό µας παρέχει µια σηµαντική 

µαρτυρία για τη χρονολόγηση κάποιου κτιρίου του οικισµού, οι κάτοικοι του 

οποίου φαίνεται ότι και την εποχή αυτή ήταν σε θέση και είχαν την οικονοµική 

δυνατότητα να ασχοληθούν µε την ανέγερση ναού(;). 

Βιβλιογραφία: Αδηµοσίευτο 

 

 

 

 

 

 

    

 

Εικ. 44α,β 

45. ΙΩΝΙΚΟ ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΟ ΜΕ ΣΥΜΦΥΕΣ ΕΠΙΘΗΜΑ 

Προέλευση: Ναός Ταξιαρχών, Ζάλογγο, Ν. Πρεβέζης. 
Υλικό: µάρµαρο 
Χρονολόγηση: β΄µισό 6ου αι. 

Η κατάσταση διατήρησής του είναι σχετικά καλή. Το ιωνικό µέρος του 

κιονοκράνου είναι εξαιρετικά µικρών διαστάσεων (σχεδόν ατροφικό) και 

υποχωρεί σε σχέση µε το επίθηµα, οι πλευρές του οποίου είναι λοξότµητες και 

στο πάνω µέρος τους διαµορφώνεται ευθύπλευρος άβακας. Ο σχεδόν 

λοξότµητος εχίνος του ιωνικού κιονοκράνου κοσµείται και στις δύο όψεις µε 

ιωνικό «ωό», µε παχύ κέλυφος που ορίζεται δεξιά και αριστερά από ανάγλυφο 

κάθετο στοιχείο. Οι έλικες φαίνονται να «βυθίζονται» στο υπερκείµενο επίθηµα. 

Λεπτή δέσµη λεπτών, οξύληκτων, σχηµατοποιηµένων φύλλων κοσµούν τα 

προσκεφάλαια και σφίγγουν µε τριπλούς ζωστήρες.             

Το επίθηµα φέρει ελαφρά λοξότµητο άβακα. Η µία στενή λοξότµητη 

πλευρά του κοσµείται µε µεγάλο ανισοσκελή σταυρό, µε τριγωνικά τα άκρα των 

                                                 
1813 Παρόµοια αποδίδεται και ο σταυρός που κοσµεί ένα επίθηµα αµφικιονίσκου που βρέθηκε 

επίσης στο Λαδοχώρι (ανασκαφή ∆ικαστικού µεγάρου Ηγουµενίτσας, καθώς και τον σταυρό στο 

επιστύλιο από τη Λαµποβήθρα Φωτικής (αριθ.120 του καταλόγου µας). 
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κεραιών. Το περίγραµµα του σταυρού διαγράφεται µε λοξή λάξευση του 

µαρµάρου, µε αποτέλεσµα ο σταυρός να είναι στο ίδιο επίπεδο µε την 

υπόλοιπη επιφάνεια του επιθήµατος. Η άλλη πλευρά φέρει επίσης ανάγλυφο 

σταυρό, που εγγράφεται σε κύκλο µε διπλό περίγραµµα, ενώ στα διάκενα των 

κεραιών διαµορφώνονται «οφθαλµοί». Ο κύκλος πλαισιώνεται δεξιά και 

αριστερά από οξύληκτα σχηµατοποιηµένα φύλλα. 

Το κιονόκρανο εντοπίστηκε στο ναό των Ταξιαρχών (σήµερα είναι 

ενσωµατωµένο στην αγία τράπεζα (εικ.45β,γ), που βρίσκεται σε µικρή 

απόσταση από τη µονή Αγίου ∆ηµητρίου Ζαλόγγου1814 και είναι άγνωστο από 

πιο µνηµείο προέρχεται. Το χαµηλό ανάγλυφο, η «διάλυση» της φόρµας του 

ιωνικού µέρους µας οδηγούν σε µια όψιµη χρονολόγηση του µέλους στο β΄µισό 

ή στα τέλη του 6ου αι., ενδεχοµένως δε και στον 7ο αιώνα. «Βύθιση» των ελίκων 

του ιωνικού µέρους παρατηρείται και σε κιονόκρανα του τέµπλου της 

Καταπολιανής στην Πάρο1815, έργο τοπικού εργαστηρίου που χρονολογήθηκε 

γύρω στο 550 ή στο τρίτο τέταρτο του 6ου αιώνα καθώς και σε κιονόκρανα από 

τη βασιλική στο Μεσαναγρό Ρόδου που χρονολογήθηκαν επίσης στο β µισό 6ου 

αιώνα1816. 

Βιβλιογραφία : Αδηµοσίευτο. 

 

 Εικ.45α 

                                                 
1814 Η µονή Αγίου ∆ηµητρίου Ζαλόγγου βρίσκεται σε µικρή απόσταση από τον αρχαίο οικισµό 

της Κασσώπης, στην οποία από όσο γνωρίζω δεν έχουν εντοπιστεί ευρήµατα αυτής της εποχής. 

1815 Μητσάνη 2006, σ.79, εικ.2,3 

1816 Vemi 1989, αριθ. 312, σ.199. 
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 Εικ.45β  Εικ.45γ 

  

Εικ.45 δ,ε 

46. ΙΩΝΙΚΟ ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΟ ΜΕ ΣΥΜΦΥΕΣ ΕΠΙΘΗΜΑ 

Προέλευση: Πλησιοί Άρτας. Ναός Αγίου ∆ηµητρίου Κατσούρη. Βρίσκεται εντοιχισµένο 
στο νότιο τοίχο, εσωτερικά του κυρίως ναού και απέναντι από το νοτιοδυτικό πεσσό. 
Υλικό: µάρµαρο (σήµερα πολύ µαυρισµένο, λόγω της αιθάλης των κεριών). 
Ύψος: 0,09µ. 
Πλάτος: 0,31µ. 
Μ.σ.Μήκος: 0,30µ. 
Ύψος επιθήµατος: 0,14µ.  
Μ.σ.Μήκος: 0,33µ. 
Πλάτος: 0,41µ. 
Χρονολόγηση:7ος αιώνας. 

Εκφυλισµένο ιωνικό κιονόκρανο µε συµφυές επίθηµα. Το ιωνικό τµήµα 

είναι σχεδόν ορθογώνιο µε σχηµατοποιηµένους, σχεδόν τετράγωνους, έλικες. 

Στα µέτωπα των ελίκων λαξεύονται σπείρες, που ενώνουν τους έλικες µε ταινία. 

Ο εχίνος κοσµείται µε ιωνικό «ωό», µε πλατύ κέλυφος. Οι πλάγιες πλευρές των 

ελίκων φέρουν τριµερείς ζωστήρες, που περιδένουν ιδιαίτερα σχηµατοποιηµένα, 

οξύληκτα, φύλλα. Ο διάκοσµος είναι επίπεδος και δίνει την εντύπωση 

εγχάρακτου και όχι ανάγλυφου.    

Το επίθηµα εξέχει των πλευρών του κιονοκράνου. Η κύρια λοξότµητη 

όψη του κοσµείται µε ανάγλυφο ανισοσκελή σταυρό µε πεπλατυσµένες κεραίες, 

τα άκρα των οποίων καµπυλώνονται. Το επίθηµα παρουσιάζει πολλές 

οµοιότητες µε τα επιθήµατα στο τρίλοβο παράθυρο της αψίδας του ιερού.    

Κατά τον Π.Βοκοτόπουλο, το κιονόκρανο θεωρείται σύγχρονο της 

ανέγερσης του ναού του Αγίου ∆ηµητρίου του Κατσούρη, στον οποίο βρίσκεται 
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εντοιχισµένο και χρονολογείται στα τέλη του 9ου-αρχές του 10ου αι. Ο 

µεσοβυζαντινός ναός έχει ενσωµατωµένα σπόλια. Είναι λοιπόν περίεργο γιατί τη 

µεσοβυζαντινή εποχή λαξεύουν µόνο ένα κιονόκρανο και τα άλλα παραµένουν 

µε τον αρχικό τους διάκοσµο. 

Κατά τη Β.Βέµη, ο τύπος αυτός του κιονοκράνου οδηγεί σε µια πιο 

πρώιµη χρονολόγηση, στα τέλη του 6ου–αρχές του 7ου αι. Κατά την άποψή µας 

το κιονόκρανο θα πρέπει να χρονολογηθεί στον 7ο αιώνα και προέρχεται από το 

ναό1817 (πιθανότατα από κάποια µεταγενέστερη επισκευή του), που προϋπήρχε 

στη θέση του σηµερινού ναού, λείψανα του οποίου αποκαλύφθηκαν κατά τις 

πρόσφατες αναστηλωτικές εργασίες που έγιναν στο µνηµείο. Η σχηµατοποίηση 

του διακόσµου του και οι αδυναµίες στη χάραξή του θα µπορούσαν να 

οδηγήσουν ακόµη και σε οψιµότερη χρονολόγηση. ∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι 

πρόκειται για έργο τοπικού εργαστηρίου, που παρά τις αδυναµίες του 

παρουσιάζει ενδιαφέρον, καθώς αποτελεί σηµαντική µαρτυρία των διαφόρων 

φάσεων που έχει δεχθεί το µνηµείο. 

Τέλος θα πρέπει να αναφερθούν οι οµοιότητες που εντοπίζουµε ανάµεσα 

στο διάκοσµο του ιωνικού τµήµατος του κιονοκράνου που εξετάζουµε και ενός 

θραύσµατος, πιθανότατα από ανάλογο µέλος, από το ναό των Ταξιαρχών στο 

Ζάλογγο, Ν.Πρεβέζης (πιν.63β). Αν η παρατήρησή µας είναι σωστή, τότε θα 

πρέπει να υποθέσουµε ότι υπήρχαν και άλλα µνηµεία µε παρόµοιο διάκοσµο 

στην περιοχή. 

Βιβλιογραφία :1. Βοκοτόπουλος 1975, σ.66, εικ. 43β. 

                       2. Vemi 1989, σ.116, εικ. 28. 

 

 Εικ.46α,β 

 

                                                 
1817 Α∆ 2003, Χρονικά, υπό έκδοση (Β.Παπαδοπούλου), και η ίδια Α∆ 2004, Χρονικά, υπό 

έκδοση. 
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 Εικ.46γ 

 

 

47. ΙΩΝΙΚΟ ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΟ ΜΕ ΣΥΜΦΥΕΣ ΕΠΙΘΗΜΑ 

Προέλευση: Άγνωστη. Εντοπίστηκε στο ναό Παναγίας Κορωνησίας, στην οµώνυµη 
νησίδα του Αµβρακικού κόλπου. 
Χρονολόγηση: α΄ µισό 6ου αι. 

Μαρµάρινο σύνθετο ιωνικό κιονόκρανο. Φέρει κατά τόπους 

µικροφθορές, κυρίως στις γωνίες του επιθήµατος και είναι σήµερα 

ασβεστοχρισµένο. Στην κάτω επιφάνεια φέρει µεγάλη ορθογώνια οπή, από 

µεταγενέστερη χρήση. Οι πλάγιες πλευρές του επιθήµατος και του κιονοκράνου 

έχουν αποκοπεί µεταγενέστερα, αφού στο µέρος του ιωνικού τµήµατος 

διακρίνονται ίχνη των ζωστήρων του δεξιού προσκεφαλαίου. Το επίθηµα στην 

κύρια έντονα λοξότµητη όψη του κοσµείται µε µεγάλο ανισοσκελή σταυρό, µε 

διαπλατυσµένα τα άκρα των κεραιών του. Ο σταυρός είναι σε χαµηλό 

ανάγλυφο, που αποδίδεται σχεδόν µε εγχάραξη. Οι έλικές του ενώνονται µε 

ευθύγραµµη ταινία, πάνω από τον σχεδόν ευθύγραµµο εχίνο, που κοσµείται µε 

τρία(;) ιωνικά «ωά»1818. Η κυκλική βάση του διαµορφώνεται σε εσοχή, σε σχέση 

µε την επιφάνεια των προσκεφαλαίων.  

Το κιονόκρανο µαζί µε τα εξεταζόµενα παρακάτω αποτελεί µια άλλη 

οµάδα1819 µε τον χαρακτηριστικό αυτό διάκοσµο, µε κυριότερο παράδειγµα τα 

κιονόκρανα του Βαπτιστηρίου του Βουθρωτού, που εξετάζουµε παραπάνω.  

Το εξεταζόµενο αρχιτεκτονικό µέλος προέρχεται πιθανόν από τη 

γειτονική νησίδα Κέφαλος στον Αµβρακικό κόλπο, όπου έχουν παλαιότερα 

ανασκαφεί δύο βασιλικές1820, χωρίς να αποκλείεται η ύπαρξη ενός ανάλογου 

µνηµείου στην Κορωνησία, καθώς στην οµώνυµη βυζαντινή µονή υπάρχει σε 

δεύτερη χρήση υλικό, που χρονολογείται την εποχή που εξετάζουµε. 

                                                 
1818 Λόγω των επάλληλων επιχρίσεων µε ασβέστη, ο διάκοσµός του σήµερα δε διακρίνεται καλά. 

1819 Πρβλ. το διάκοσµο κιονοκράνων στην Αχειροποίητο, Vemi 1989, αριθ.125, σ.132. 

1820 Μπάρλα 1965, σ. 82 και η ίδια 1966, σ. 97–98. 
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Βιβλιογραφία:Αδηµοσίευτο. 

 

   Εικ.47α,β 

48. ΙΩΝΙΚΟ ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΟ ΜΕ ΣΥΜΦΥΕΣ ΕΠΙΘΗΜΑ 

Προέλευση: Βαπτιστήριο Βουθρωτού, Αλβανία. 
Χρονολόγηση: α΄ µισό 6ου αιώνα. 

Πρόκειται για το καλύτερο παράδειγµα της οµάδας αυτής, που 

χαρακτηρίζεται για τον µε σχηµατοποιηµένα «ωά» διακοσµηµένο εχίνο. 

∆ιατηρείται σε σχετικά καλή κατάσταση. Επιστέφει έναν από τους 

αναστηλωµένους κίονες του Βαπτιστηρίου του Βουθρωτού (εικ.48α). Ωστόσο 

στο χώρο πέριξ του µνηµείου έχουµε εντοπίσει πέντε άλλα παρόµοια 

κιονόκρανα. 

Το επίθηµα έχει µορφή που µοιάζει περισσότερο σε κύβο και εξέχει των 

πλευρών του ιωνικού κιονοκράνου, από το οποίο διαχωρίζεται µε σαφήνεια. Στο 

πάνω µέρος του διαµορφώνεται ευθύγραµµος άβακας. Στην κύρια λοξότµητη 

πλευρά του κοσµείται µε ανάγλυφο σταυρό, µε πεπλατυσµένα τα άκρα των 

κεραιών του, από το κάτω µέρος του οποίου φύονται δύο σχηµατοποιηµένοι 

κλαδίσκοι µε φυλλάρια, που διατάσσονται διαγώνια στις γωνίες του επιθήµατος. 

Στις πλάγιες πλευρές (είναι ελαφρά λοξότµητες) υπάρχουν από δύο αντωποί 

ανάγλυφοι έλικες, που απολήγουν σε σπείρες (εικ.48β,ε). Την άλλη όψη του 

κιονοκράνου κοσµεί ανάγλυφος σταυρός σε κύκλο, (σχηµατοποιηµένο 

Χριστόγραµµα) από το κάτω µέρος του οποίου φύονται κλαδίσκοι στην ίδια 

διάταξη (εικ.48γ). Το ιωνικό τµήµα του κιονοκράνου είναι αρκετά 

περιορισµένο. Ο ευθύγραµµος εχίνος φέρει σε σειρά τρία ανάγλυφα «ωά» 

(σχηµατοποιηµένο ιωνικό κυµάτιο) µε χοντρό κέλυφος και στις δύο όψεις, 

µεταξύ των οποίων υπάρχουν µικρές λόγχες (εικ.48γ). Οι έλικες ενώνονται µε 

ευθύγραµµο σχοινί και το ύψος τους είναι ίσο µε αυτό του εχίνου. Στα µέτωπά 

τους σχηµατίζονται σπείρες, µε µικρό έξεργο οφθαλµό. Τα προσκεφάλαια 

φέρουν τριµερείς ζωστήρες, που περιδένουν σχηµατοποιηµένα οξύληκτα 

φύλλα, καλά σχηµατισµένα. Στο κάτω µέρος του κιονοκράνου δεν 
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διαµορφώνεται υποτραχήλιο. Το ανάγλυφο του διακόσµου είναι χαµηλό και 

παρουσιάζει αρκετές αδυναµίες ως προς την εκτέλεσή του.  

Το σχηµατοποιηµένο Χριστόγραµµα παρουσιάζει αρκετές οµοιότητες µε 

αυτό που κοσµεί το θωράκιο αριθ.83 από τη Βασιλική Α στη Νικόπολη, καθώς 

και το επίκρανο παραστάδας από το ίδιο µνηµείο, που επίσης πλαισιώνεται µε 

νεκρά φυλλάρια (εικ.83γ). Οµοιότητες εντοπίζουµε και στην απόδοση των 

φύλλων που κοσµούν το επίθηµα του κιονοκράνου µε αυτά των φύλλων του 

επιθήµατος(;) αριθ.58, µε το µονόγραµµα του επισκόπου ∆ουµετίου, που 

επίσης εξετάζουµε στον κατάλογό µας1821. Αν η παρατήρησή µας είναι σωστή, 

τότε τεκµηριώνονται µετακινήσεις καλλιτεχνών µεταξύ των διαφόρων πόλεων 

και οικισµών της επαρχίας της Παλαιάς Ηπείρου, οι οποίοι εκτός από τη 

Νικόπολη εργάστηκαν και στο Βουθρωτό και παράλληλα προσδιορίζεται και το 

χρονικό πλαίσιο κατασκευής τους, που θα πρέπει να συγκεκριµενοποιηθεί στο 

β΄ τέταρτο του 6ου αιώνα, εποχή ανέγερσης της Βασιλικής Α ή και λίγο 

µεταγενέστερα. Το Βαπτιστήριο χρονολογήθηκε γενικά στο α΄ µισό του 6ου 

αιώνα. Στο χώρο γύρω από αυτό διατηρούνται έξι κιονόκρανα µε τον ίδιο 

διάκοσµο, το ίδιο διατηρηµένα ή λιγότερο καλά. Οι µελετητές του µνηµείου 

εντόπισαν ότι το µάρµαρο από το οποίο είναι κατασκευασµένα τα κιονόκρανα 

προέρχεται από δύο πηγές και αναφέρουν ότι πρόκειται για έργα τοπικού 

εργαστηρίου.  

Βιβλιογραφία :Bowden, Përzhita 2004, 187. 

 

 

 

                                                 
1821 Το ίδιο ισχύει και για το διάκοσµο του ιωνικού τµήµατος µε τη σειρά «ωών», στον διάκοσµο 

ανάλογων µελών στη Βασιλική Α, που διακρίνονται µε δυσκολία σε παλαιές φωτογραφίες του 

αρχείου της 8ης ΕΒΑ. Είναι όµως άγνωστο αν τα κιονόκρανα αυτά προέρχονταν από την ίδια 

βασιλική ή αποτελούν υλικό που περισυνέλεξαν οι πρώτοι ανασκαφείς από τον πέριξ χώρο. 
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 Εικ. 48α 

Εικ. 48β,γ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ. 48δ 

49. ΙΩΝΙΚΟ ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΟ ΜΕ ΣΥΜΦΥΕΣ ΕΠΙΘΗΜΑ 

Προέλευση: Νικόπολη, Βασιλική Β (ΑΛ/602) 
Υλικό: µάρµαρο λευκό, χονδρόκοκκο 
Μ. σ. πλάτος ιωνικού τµήµατος: 0,43µ. 
Ύψος ιωνικού τµήµατος: 0,09µ. 
∆ιάµετρος βάσης: 0,35µ. 
Χρονολόγηση: τέλη 6ου –αρχές 7ου αιώνα. 

Η κατάσταση διατήρησης του ανάγλυφου µέλους είναι µέτρια. Ένα 

µεγάλο µέρος της µίας στενής πλευράς έχει αποθραυσθεί. Αποκρούσεις 

υπάρχουν και σε άλλα σηµεία του.  
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Το επίθηµα είναι ανεπτυγµένο, σε αντίθεση µε το ιωνικό κιονόκρανο, το 

οποίο εξέχει των πλαγίων πλευρών του κολουροπυραµυδοειδούς επιθήµατος 

και είναι εκφυλισµένο, ως προς τη φόρµα του και κακά λαξευµένο.  

Ο εχίνος του κιονοκράνου είναι επίπεδος και κοσµείται µε σειρά από πέντε 

εγχάρακτα «ωά» (σχηµατοποιηµένο ιωνικό κυµάτιο). Οι σπείρες των ελίκων 

ενώνονται µε ευθύγραµµο σχοινί κατά µήκος της κάτω πλευράς του επιθήµατος 

και είναι χαραγµένες έντονα, και το ύψος τους  είναι ίσο µε το ύψος του εχίνου. 

Στο ακόσµητο σωζόµενο προσκεφάλαιο υπάρχουν τρεις ανάγλυφοι, 

σχηµατοποιηµένοι ζωστήρες. Στο κάτω µέρος του κιονοκράνου διαµορφώνεται 

κυκλική επιφάνεια για την ένθεση του κίονα, η οποία είναι αδρά δουλεµένη 

και διατηρεί ίχνη υπόλευκου κονιάµατος. ∆ιαµορφώνεται δε σε εσοχή. Το 

επίθηµα στο ανώτερο τµήµα του φέρει στενό ταινιωτό άβακα. Οι λοξότµητες 

επιφάνειές του είναι ακόσµητες, µε ελαφρά ένταση στη στενή πλευρά.  

Η φόρµα του ανάγλυφου µέλους, όπως και του επόµενου, παρουσιάζει 

ακανονιστίες και εκφυλισµό σε σχέση µε τα κιονόκρανα των προηγούµενων 

οµάδων και θεωρούµε ότι πρόκειται για έργα τοπικού εργαστηρίου.   

Το κιονόκρανο βρέθηκε κατά την ανασκαφή της «Στοάς-∆ρόµου» στη 

Βασιλική Β΄ και συγκεκριµένα στο νότιο τµήµα της. 

Βιβλιογραφία: Παπαδοπούλου, Κωνσταντάκη 2007, σ.646. 

 

   Εικ.49α,β 

 

50. ΙΩΝΙΚΟ ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΟ ΜΕ ΣΥΜΦΥΕΣ ΕΠΙΘΗΜΑ (τµήµα) 

Προέλευση: Νικόπολη, Βασιλική Β΄(ΑΛ/737, 758, 624) 
Υλικό: µάρµαρο λευκό χονδρόκοκκο 
Ύψος: 0,20µ. 
Επίθηµα: 0,24Χ0,29µ. 
Ύψος ιωνικού τµήµατος: 0,09µ. 
Χρονολόγηση: τέλη 6ου –αρχές 7ου αιώνα. 

Σώζεται σχεδόν κατά το ήµισυ. Αποτελείται από τρία συγκολούµενα 

τµήµατα (εικ.50α). Είναι πανοµοιότυπο µε αυτό που εξετάζουµε παραπάνω 
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(εικ.49 και 50β). Η απόδοση των «ωών», που κοσµούν τον ευθύγραµµο εχίνο, 

είναι αδέξια και χαρακτηρίζεται από σχηµατοποίηση, ενώ ακανονιστίες 

παρουσιάζει η φόρµα του. 

Προέρχεται από το νότιο τµήµα της «Στοάς-∆ρόµου» στη Βασιλική Β΄. 

Ιδίου τύπου είναι και το αριθ. ΑΛ/714, ένα µικρό µέρος (εικ.50γ) του οποίου 

σώζεται σήµερα που επίσης εντοπίστηκε στο ίδιο χώρο, δυτικά του αιθρίου της 

βασιλικής. Έργο τοπικού εργαστηρίου. 

Βιβλιογραφία : Αδηµοσίευτο. 

 

 Εικ.50α 

Εικ.50β,γ    

51. ΙΩΝΙΚΟ ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΟ ΜΕ ΣΥΜΦΥΕΣ ΕΠΙΘΗΜΑ 

Προέλευση: Νικόπολη, Βασιλική Β΄ 
Υλικό: µάρµαρο  
Χρονολόγηση: β΄ µισό 6ου -7ος αιώνας 

∆ιατηρείται σε πολύ καλή κατάσταση. Οι όψεις του είναι αδρά 

λαξευµένες. Το επίθηµα είναι ογκώδες και έχει τη µορφή κύβου. Στο πάνω 

µέρος του διαµορφώνεται ταινιόσχηµος, σχεδόν ευθύγραµµος άβακας. Η µία 

στενή (κύρια) πλευρά του κοσµείται µε µεγάλο ανάγλυφο σταυρό, µε τριγωνικά 

τα άκρα των κεραιών του, που έχει αποδώσει σε χαµηλό ανάγλυφο. 

Το ιωνικό τµήµα έχει σµικρυνθεί ιδιαίτερα και αποδίδεται πολύ 

απλοποιηµένα, χωρίς να δηλώνονται έλικες ή προσκεφάλαια. Μικρή καµπύλη 

επιφάνεια διαµορφώνει τον εχίνο. Αντίθετα στις πλευρές δεν σχηµατίζονται 

προσκεφάλαια. Στο κάτω µέρος διαµορφώνεται κανονικά η κυκλική βάση, η 

οποία εισέχει της επίπεδης επιφάνειας των προσκεφαλαίων.  
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Το κιονόκρανο παρουσιάζει αρκετές αναλογίες µε το επόµενο µέλος, που 

εξετάζουµε στη συνέχεια. Βρίσκεται στο νότιο κλίτος του κυρίως ναού της 

Βασιλικής Β, όµως η αρχική του θέση δεν είναι γνωστή. Επίσης η επεξεργασία 

του και ο ανάγλυφος σταυρός παρουσιάζει πολλές οµοιότητες µε αυτά τεσσάρων 

µεγάλων επιθηµάτων από το εγκάρσιο κλίτος, στον ίδιο ναό, από τα οποία δύο 

εξετάζουµε στον κατάλογό µας (αριθ.61 και 62). 

Η σµίκρυνση του ιωνικού µέρους παρατηρείται σε δύο κιονόκρανα που 

εντοπίζονται ένα στο ναό του Αγίου ∆ηµητρίου στη Θεσσαλονίκη1822 και ένα 

δεύτερο στη νότια Βασιλική της Αλυκής στη Θάσο, που χρονολογήθηκε στα 

µέσα του 6ου αιώνα1823. 

Βιβλιογραφία : Αδηµοσίευτο. 

 

   Εικ.51α,β  

 

          Εικ.51γ  

52.ΙΩΝΙΚΟ ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΟ ΜΕ ΣΥΜΦΥΕΣ ΕΠΙΘΗΜΑ 

Προέλευση: Νικόπολη, Βασιλική Β (ΑΛ/193 και 164) 
Υλικό: µάρµαρο µε γαλάζιες φλεβώσεις 
Ύψος: 0,37µ. 
Επίθηµα: 0,50Χ0,70µ. 
Χρονολόγηση: β΄ µισό 6ου –αρχές 7ου αιώνα 

                                                 
1822 Sodini 1980, σ.67, εικ.19. 

1823 Sodini 1980, σ.108, εικ.20. Vemi 1989, σ.167, αριθ.219, πιν.64. 
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Αποτελείται από δύο συγκολούµενα τµήµατα. Ένα µέρος της βάσης και 

του ιωνικού τµήµατος έχει αποθραυσθεί. Υπάρχουν επίσης αποκρούσεις σε 

σηµεία του και αλλοιώσεις από βιολογικούς παράγοντες. 

Το επίθηµα του κιονοκράνου είναι ιδιαίτερα ανεπτυγµένο, µε κάθετες 

σχεδόν πλευρές και µορφή κύβου. Το ιωνικό συµφυές τµήµα είναι 

συµπιεσµένο και συµβατικά αποδοσµένο, αφού λείπουν τα συνήθη στοιχεία. Οι 

έλικες έχουν αντικατασταθεί µε ορθογώνια στοιχεία, ενώ πλατιά κυρτή 

ακόσµητη επιφάνεια αποδίδει τον εχίνο. Στο κάτω µέρος του κιονοκράνου 

διαµορφώνεται εν εσοχή κυκλική επιφάνεια για την ένθεση του κίονα. 

Το επίθηµα είναι ογκώδες. Στο κάτω µέρος του περιµετρικά υπάρχει 

βαθιά αυλάκωση, από µεταγενέστερη πιθανότατα χρήση, αφού αποκόπτει την 

κάθετη κεραία του µεγάλου ανάγλυφου σταυρού, που κοσµεί την όψη του 

επιθήµατος. Στο πίσω µέρος του κιονοκράνου, η αυλάκωση γεµίζει µε κονίαµα. 

Πιθανότατα µε τη δεύτερη χρήση του σχετίζονται και οι δύο µεγάλες οπές που 

υπάρχουν στο πίσω µέρος του. 

Το ανάγλυφο µέλος προέρχεται από το αίθριο της Βασιλικής Β και 

βρέθηκε κοντά στο νότιο στυλοβάτη. Αν η χρονολόγηση είναι σωστή θεωρούµε 

πολύ πιθανό ότι τόσο το κιονόκρανο αυτό, όσο και το προηγούµενο 

προέρχονται από κάποια επισκευή του αιθρίου. 

Βιβλιογραφία: αδηµοσίευτο. 

 

 Εικ.52α,β           

 

53. ΙΩΝΙΚΟ ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΟ ΜΕ ΣΥΜΦΥΕΣ ΕΠΙΘΗΜΑ 

Προέλευση: Νικόπολη, Βασιλική Α΄ (ΝΙΚ. Α.101) 
Υλικό: λευκό µάρµαρο (σήµερα είναι µαυρισµένο λόγω της έκθεσής του στις καιρικές 
συνθήκες). 
Ύψος κιονοκράνου: 0,11µ. 
∆ιάµετρος κιονοκράνου: 0,44µ. 
Ύψος επιθήµατος: 0,32µ. 
∆ιαστάσεις άβακα: 0,77Χ0,62µ. 
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Χρονολόγηση: α΄ µισό 6ου αι. (525-550) 
Η κατάσταση διατήρησής του είναι µέτρια. Αποτελείται από δύο τµήµατα 

που συγκολλούνται. Είναι αποθραυσµένο στη µία πάνω γωνία του συµφυούς 

επιθήµατος και σε ένα µεγάλο µέρος του κιονοκράνου. Το ιωνικό κιονόκρανο 

φέρει, σε κάθε µία από τις τέσσερις πλευρές του, ζεύγος ελίκων στις γωνίες1824 

(σώζονται µόνο δύο ζεύγη και µια έλικα ενός τρίτου). Μεταξύ αυτών οι εχίνοι 

είναι διακοσµηµένοι µε ένα σχηµατοποιηµένο µισό «ωό», που πλαισιώνεται από 

λοξές παράλληλες γλυφές. Σπείρες και «ωά» αποδίδονται µε βαθιές λαξεύσεις, 

σχηµατοποιηµένα όµως και χωρίς πλαστικότητα. Οι σπείρες ενώνονται µεταξύ 

τους µε λεπτή ταινία, πάνω από τον σχεδόν ευθύγραµµο εχίνο. Το επίθηµα 

(σχήµατος κολούρου πυραµίδας) εξέχει αισθητά του ιωνικού µέρους και φέρει 

στο πάνω µέρος του ταινιωτό άβακα. Στην κύρια όψη του κοσµείται µε µεγάλο 

ανισοσκελή σταυρό µε πεπλατυσµένα τα άκρα των κεραίων του, σε χαµηλό 

ανάγλυφο. Στις υπόλοιπες πλευρές, η επιφάνεια είναι αµελώς επεξεργασµένη 

και διακρίνονται ίχνη λάξευσης µε βελόνι.  

Κατά τον Α.Φιλαδελφέα1825, που πρώτος ανέσκαψε τη Βασιλική Α, πολλά 

τµήµατα παρόµοιων κιονοκράνων βρέθηκαν κατά την ανασκαφή. Ο ίδιος 

διατυπώνει την άποψη ότι αυτά πιθανότατα προέρχονται από ἐσωτερικήν τινά 

στοάν της βασιλικής και αναφέρει ότι πολλά παρόµοια κιονόκρανα υπήρχαν 

στο µεγάλο Τζαµί της Πρέβεζας, που βοµβαρδίστηκε κατά τη διάρκεια του Β΄ 

Παγκοσµίου Πολέµου.  

Κατά τη Β.Βέµη, το ανάγλυφο µέλος ανήκει στον τύπο VII1826, ενώ η 

Β.Συθιακάκη το εντάσσει στον τύπο του ιωνικού κιονοκράνου µε γωνιακούς 

έλικες, άποψη που θεωρούµε πιο σωστή. Ο τύπος αυτός θεωρείται ότι 

εµφανίζεται για πρώτη φορά στο ναό των Αγίων Σεργίου και Βάκχου στην 

Κωνσταντινούπολη (στην καλύτερή του µορφή) που ολοκληρώθηκε πριν το 536. 

Η εµφάνιση του ίδιου τύπου σε ένα ναό στη Νικόπολη θεωρήθηκε ως ένα 

παράδειγµα γρήγορης διάχυσης ιδεών από την πρωτεύουσα σε ένα 

περιφερειακό κέντρο1827.  

Αν λάβουµε σοβαρά την παραπάνω άποψη τότε τα κιονόκρανα της 

Βασιλικής Α θα πρέπει να χρονολογηθούν µετά το 536 και συνεπώς το ίδιο και 

η βασιλική, αφού τα κιονόκρανα αποτελούν δοµικό στοιχείο της. Θα πρέπει 

                                                 
1824 Οι έλικες είναι κάθετα τοποθετηµένοι ο ένας ως προς τον άλλο. 

1825 Φιλαδελφεύς 1914, σ. 237. Φιλαδελφεύς 1918α, σ.37κ.ε, εικ.6. 

1826 Vemi 1989, σ.32κ.ε. 

1827 Bowden 2003, σ.120.  
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όµως να επισηµάνουµε ότι το κιονόκρανο που εξετάζουµε έχει απλουστευµένη 

επεξεργασία και από την άποψη αυτή δεν µπορεί να συγκριθεί µε τα περίτεχνα 

κιονόκρανα του προαναφερόµενου ιουστινιάνιου ναού. Αντίθετα το στοιχείο των 

ελίκων, που ενώνονται ανά δύο στις γωνίες του µέλους, συναντάται και στα 

κιονόκρανα του ναού του Αγίου Ιωάννη στην Έφεσσο, µε τα µονογράµµατα του 

Ιουστινιανού και της Θεοδώρας1828 (πιν.VIι) και σε ένα κιονόκρανο από την Κω 

(πιν.VIδ). 

Θωρούµε πολύ πιθανό ότι τα αρχιτεκτονικά αυτά µέλη είναι έργα τοπικού 

εργαστηρίου, όπως και τα θωράκια στον ίδιο ναό. Τέλος θα πρέπει να 

επισηµάνουµε ότι η ίδια απλοποιηµένη εργασία που παρατηρείται στον 

διάκοσµο του εχίνου του κιονοκράνου συνατάται και στα ιωνικά κιονόκρανα 

της Αγίας Σοφίας στο Μύτικα Αιτωλοακαρνανίας. 

Βιβλιογραφία : 1. Φιλαδελφεύς 1914, σ.237. Ο ίδιος 1918, σ.37-38, εικ.6. 

                       2. Φιλαδελφεύς 1918α, σ.37-38, εικ.6. 

                       3. Kitzinger 1951, σ.92, σηµ.43. 

                       4. Vemi 1989, σ.115-6, αριθ.80, πιν.28. 

                       5. Zollt 1994, αριθ.62, 63, 86, 93, 94, πιν.16, 20, 22,. 
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54. ΙΩΝΙΚΟ ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΟ ΜΕ ΣΥΜΦΥΕΣ ΕΠΙΘΗΜΑ (τµήµα) 

Προέλευση: Νικόπολη, Βασιλική Α (ΝΙΚ. Α.102) 
Υλικό: µάρµαρο λευκό 
Χρονολόγηση: α΄ µισό 6ου αι.(525-550) 

Τµήµα κιονοκράνου µε συµφυές επίθηµα. Φέρει πανοµοιότυπο 

διάκοσµο µε αυτόν του µέλους που εξετάζουµε παραπάνω. Το µέρος του 

επιθήµατος που σώζεται είναι ακόσµητο. 

Κατά τον Α.Φιλαδελφέα τα κιονόρανα αυτού του τύπου προέρχονται 

πιθανότατα από κάποια εσωτερική στοά της Βασιλικής Α. Τότε γενάται το 

                                                 
1828 Kautzsch 1936, σ.176κ.ε., πιν.36, αριθ.567α-δ 
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ερώτηµα ποια ήταν τα κιονόκρανα του κυρίως ναού. Όπως έχουµε προαναφέρει 

στο ναό αποδίδουµε τρία κορινθιακά κιονόκρανα1829, που το ύψος τους έφτανε 

περίπου τα 0,32µ., σε αντίθεση µε αυτά που εξετάζουµε µε τους γωνιακούς 

έλικες, που έχουν συνολικό ύψος 0,43µ. Θεωρώ ότι το κιονόκρανο αριθ.27, 

(ύψους 0,31µ.), που έχει ανάλογο διάκοσµο µε το κιονόκρανο αριθ.26, θα 

µπορούσε να προέρχεται από τα υπερώα της βασιλικής, αν και η προέλευσή 

τους δεν είναι γνωστή. Πιθανολογούµε ότι τα κιονόκρανα του τύπου µε τους 

γωνιακούς έλικες θα µπορούσαν να προέρχονται από την κιονοστοιχία 

τουκυρίως ναού ή και του αιθρίου, µε δεδοµένο το µεγαλύτερο ύψος τους. 

Στο ναό έχουµε επίσης εντοπίσει και τµήµατα άλλων κιονοκράνων, 

ιωνικών µε διάκοσµο τριών σχηµατοποιηµένων «ωών», τα οποία όµως λόγω της 

αποσπασµατικής διατήρησής τους δεν είναι γνωστή η µορφή τους. Συνεπώς στη 

Βασιλική Β υπήρχε µια ποικιλία µια κιονοκράνων.  

Βιβλιογραφία : Αδηµοσίευτο. 

 

          Εικ.54α,β 

 
 

 Β. ΕΠΙΘΗΜΑΤΑ 

 

Β1. ΕΠΙΘΗΜΑΤΑ ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΩΝ 

 

55. ΕΠΙΘΗΜΑ ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΟΥ 

Προέλευση: Άγνωστη. Σήµερα βρίσκεται εντοιχισµένο στην ανατολική πλευρά του 
βυζαντινού ναού Αγίου Βασιλείου στην Άρτα. 
Υλικό: µάρµαρο 
Χρονολόγηση: τέλη 5ου –αρχές 6ου αιώνα. 
 Κολουροπυραµιδοειδές µαρµάρινο επίθηµα, πιθανότατα κιονοκράνου, 

αποθραυσµένο κυρίως στην κάτω πλευρά του. Η κατάσταση διατήρησής του 

είναι µέτρια, έως κακή. Παρουσιάζει µια ρωγµή στην πάνω αριστερή γωνία του 

και έχει αποθραυστεί ένα µεγάλο µέρος στη βάση του. Ο διάκοσµός του έχει 

                                                 
1829 Βλ. το αριθ. 26 του καταλόγου µας. 
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υποστεί φθορές και κυρίως διάβρωση, καθώς παραµένει εκτεθειµένο στις 

καιρικές συνθήκες. 

Εµφανής είναι µόνο η µία όψη του, η οποία κοσµείται στο κέντρο µε µεγάλο 

ανισοσκελή σταυρό. Αν και έχει υποστεί λείανση, λόγω φθοράς, ο σταυρός είναι 

καλοσχεδιασµένος µε βαθειά αυλάκωση εσωτερικά των κεραιών του και λεπτό 

κοµβίο στο κέντρο και πλαισιώνεται δεξιά και αριστερά από µεγάλα 

ακανθόφυλλα, οι γλωσσίδες των οποίων είναι λαξευµένες εσωτερικά. Τα πάνω 

διάκενα των κεραιών του σταυρού γεµίζουν µε τρίφυλλα, µε συµπαγή φύλλα, 

από τα οποία ο κορυφαίος είναι αµυγδαλόσχηµος1830. Το θέµα1831 του 

αναγλύφου είναι πυκνό και µεταξύ του σταυρού και των ακανθόφυλλων δεν 

υπάρχει ελεύθερος χώρος. 

Ο διάκοσµος του επιθήµατος παρουσιάζει αρκετές οµοιότητες µε ένα 

επίθηµα, συµφυές µε ιωνικό κιονόκρανο από τη βασιλική Σικυώνος1832, ένα 

άλλο από τη βασιλική του Πυθαγορείου στη Σάµο (πιν.VIΙα) και µε δύο άλλα 

από την Κόρινθο1833. Το ίδιο διακοσµητικό θέµα (που γνώρισε ως γνωστόν 

µεγάλη διάδοση και σε µνηµνεία της Κωνσταντινούπολης (πιν.VIη)) απαντάται 

επίσης και σε ένα άλλο επίθηµα, συµφυές µε ιωνικό κιονόκρανο από τη 

Βασιλική Α των Φθιώτιδων Θηβών1834 και σε επίθηµα κιονίσκου και 

αµφικιονίσκου από τη Βασιλική Λεχαίου (πιν.VIβ), καθώς και το επίθηµα 

ιωνικού κιονοκράνου1835, όπου η επεξεργασία του αναγλύφου είναι εξαιρετική.  

Κυρίως όµως οµοιότητες παρουσιάζει µε τα επιθήµατα της Βασιλικής ∆ 

στη Νικόπολη, αριθ.56,57, από την οποία θεωρούµε πολύ πιθανό ότι 

προέρχεται, αφού ο διάκοσµός του είναι πανοµοιότυπος µε αυτόν που 

εξετάζουµε παρακάτω και τα οποία προέρχονται από το προαναφερθέν µνηµείο. 

Πανοµοιότυπο διάκοσµο φέρει και ένα επίθηµα εντοιχισµένο σήµερα στο ναό 

της Αγίας Άννας στη θέση Περιβόλια Λευκάδας.  

Βιβλιογραφία: Ορλάνδος 1936, εικ.15. 

 

                                                 
1830 Σε άλλες περιπτώσεις αντί φύλλου υπάρχει µικρός καρπός (ρόδι), όπως π.χ. στην περίπτωση 

ενός επιθήµατος από τη Βασιλική του Λεωνίδη στο Λέχαιο, βλ. Vemi 1989, πιν.18, αριθ.49α. 

1831 Για το ίδιο θέµα βλ. στη σ.267κ.ε., όπου γενικότερα για τα επιθήµατα. 

1832 Ορλάνδος 1954, σ.315, εικ.272. 

1833 Corinth 1957, σ.113, αριθ. 95, 96, πιν.28(95, 96). 
1834 Vemi 1989, πιν.34, αριθ.98β, 100α, πιν.35. 

1835 Πάλλας 1960, σ.156, πιν.128β και Vemi 1989, πιν.15, αριθ.39, 40,41 
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 Εικ.55 

 

56. ΕΠΙΘΗΜΑ ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΟΥ 

Προέλευση: Νικόπολη, Βασιλική ∆, (ΝΙΚ.110) 
Υλικό: µάρµαρο 
Ύψος: 0,22 µ. 
∆ιαστάσεις πάνω επιφάνειας: 0,66µ.Χ0,49µ. 
Χρονολόγηση: τέλη 5ου–αρχές 6ου αιώνα. 
 Μαρµάρινο κολουροπυραµιδοειδές επίθηµα, σε σχετικά καλή 

κατάσταση διατήρησης. Στο κέντρο των στενών λοξότµητων πλευρών υπάρχει 

ανάγλυφος διάκοσµος ανισοσκελούς σταυρού που περιβάλλεται από φύλλα 

άκανθας, η απόδοση των οποίων είναι παρόµοια µε αυτή των κιονοκράνων από 

το ίδιο µνηµείο1836. Εµφανείς είναι επίσης και οι οµοιότητες µε το διάκοσµο 

του επιθήµατος αριθ. 55, που εξετάζουµε παραπάνω, καθώς και µε ένα άλλο 

που εντοπίστηκε στη θέση Περιβόλια στη Λευκάδα1837.  

Ο διάκοσµος είναι πυκνός. Οι οµοιότητές του µε αυτόν του επιθήµατος 

των ιωνικών κιονοκράνων από τη Βασιλική του Λεχαίου1838 έχουν σηµειωθεί και 

αλλού. Γενικότερα πάντως το θέµα του σταυρού που περιβάλλεται από 

ηµίφυλλα άκανθας συναντάται σε πολλά επιθήµατα που προέρχονται από την 

Κωνσταντινούπολη. Ο διάκοσµος αυτός, όπως και ο αντίστοιχος των 

κιονοκράνων φανερώνει στενές σχέσεις µε τη γλυπτική της πρωτεύουσας. Για το 

αν πράγµατι τα επιθήµατα αυτά αποτελούν έργα κωνσταντινοπολίτικων 

εργαστηρίων, αυτό µόνον η ανάλυση του µαρµάρου θα µπορούσε να το 

τεκµηριώσει µε ασφάλεια. 

                                                 
1836 Έχουν περίγραµµα και είναι πρισµατικά λαξευµένες εσωτερικά. Πβλ. το διάκοσµο των  

κιονοκράνων µε αριθ. 1,2,3,4 στον παρόντα κατάλογο. 

1837 Κεφαλλωνίτου 2004, εικ.2,3. 

1838 Πάλλας 1959, πιν.114β. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι στα επιθήµατα από το Λέχαιο οι κάτω 

άκανθες φέρουν πέντε γλωσσίδες και αυτές των ακµών έχουν πέντε λοβούς. Επίσης βλ. Vemi 

1989, πιν.15, αριθ.39-41, πιν.16, αριθ.44α, πιν.17.45-46, πιν.18, αριθ.49α, 51, πιν.19, 

αριθ.52α-β 
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Οι µακρές πλευρές του επιθήµατος είναι αδρά κατεργασµένες. Στο πάνω 

µέρος των στενών πλευρών υπάρχουν από δύο οπές γόµφωσης που καταλήγουν 

σε αβαθή αύλακα. Στο πάνω µέρος του µέλους διαµορφώνεται πλατύς 

ταινιόσχηµος άβακας και κάτω πλάκα έδρασης σε υποχώρηση.  

Βιβλιογραφία: 1. Ορλάνδος 1959β, σ.71, εικ.73 και Α∆ 16(1960), πιν.175γ. 

  2. Κωνστάντιος, Χαλκιά 1987, σ.323, πιν.16. 

 

   Εικ.56α,β 

 

   

Εικ.56γ,δ 

 

57. ΕΠΙΘΗΜΑ ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΟΥ 
Προέλευση: Νικόπολη, Βασιλική ∆, (ΝΙΚ.111) 
Υλικό: µάρµαρο 
Ύψος: 0,29µ. 
∆ιαστάσεις άβακα: 
∆ιαστάσεις πάνω επιφάνειας: 0,70µ. Χ 0,49µ. 
Χρονολόγηση: τέλη 5ου –αρχές 6ου αιώνα. 
 Μαρµάρινο επίθηµα σε µέτρια κατάσταση διατήρησης. Φέρει πολλές 

αποκρούσεις κυρίως στις στενές πλευρές του και σε µεγάλο µέρος της κύριας 

όψης του, η οποία κοσµείται πανοµοιότυπα όπως και τα επιθήµατα που 

εξετάζουµε παραπάνω, δηλαδή µε ανισοσκελή σταυρό µε πεπλατυσµένες 

κεραίες ανάµεσα σε πυκνά φύλλα άκανθας. Πανοµοιότυπο διάκοσµο φέρουν 
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επίσης τα ανάλογα µέλη µε αριθ. ευρ. ΝΙΚ.240, ΝΙΚ.246 και το ΝΙΚ.153, από 

το οποίο σώζεται ένα µικρό τµήµα. 

Η πάνω επιφάνειά του φέρει µία κεντρική ορθογώνια οπή γόµφωσης και 

τέσσερις βαθιές αυλακώσεις στις γωνίες. 

Βιβλιογραφία: Κωνστάντιος, Χαλκιά 1987, σ.323, πιν.15. 

 

   

Εικ.57α,β 

 

58. ΕΠΙΘΗΜΑ ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΟΥ 
Προέλευση: Νικόπολη, Βασιλική Α (ΝΙΚ.Α37). Σήµερα εκτίθεται στο Μουσείο 
Νικοπόλης. 
Υλικό: µάρµαρο λευκό  
Μ.σ. ∆ιαστάσεις: 0,35Χ0,18Χ0,10µ. 
Χρονολόγηση: α΄ µισό 6ου αι.(525-550) 

Μικρό τµήµα πιθανότατα επιθήµατος. Σύµφωνα µε άλλους µελετητές 

πρόκειται για κιονόκρανο, το σωζώµενο πάντως τµήµα του δεν παρέχει πολλά 

στοιχεία για τη µορφή του µέλους1839. ∆ιασώζει µέρος της µιας όψης και µικρό 

τµήµα του άβακα. Έφερε εντός κυκλικού έξεργου πλαισίου ανάγλυφο σταυρό 

µε συµπίληµα1840, από το οποίο σώζεται ολόκληρη η οριζόντια κεραία του 

σταυρού που απολήγει στα γράµµατα Μ και Ε, αντίστοιχα στα δύο άκρα της. 

Επίσης διασώζεται τµήµα της κάθετης κεραίας και µέρος της απόληξης του 

γράµµατος που έφερε, το οποίο ήταν πιθανώς Ο ή ΟΥ. ∆εξιά και αριστερά του 

κυκλικού πλαισίου υπήρχε δίκλωνος κλαδίσκος, µε φυλλάρια που αποδίδονται 

µε το περίγραµµα ενώ εσωτερικά είναι σκαµµένα.  

                                                 
1839 Αν το µέλος που εξετάζουµε είναι πράγµατι κιονόκρανο, τότε θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι 

είναι το µοναδικό για την ώρα αυτού του τύπου στην περιοχή, αφού φαίνεται ότι ο συγκεκριµένος 

τύπος δεν είχε τη διάδοση που γνώρισε σε άλλες περιοχές. Για το τεκτονικό κιονόκρανο γενικά 

βλ. Kautzsch 1936, σ.182 και Ορλάνδος 1954, σ.325κ.ε.    

1840 Πρβλ. το συµπίληµα του ίδιου επισκόπου στο µαρµάρινο τόξο από τη Βασιλική Β, βλ. 

αριθ.123 του καταλόγου µας. 



 

 

411 

Τα φυλλάρια που κοσµούν το ανάγλυφο που εξετάζουµε είναι 

πανοµοιότυπα µε αυτά που κοσµούν ένα πεσσόκρανο που εκτίθεται επίσης 

στην ίδια αίθουσα του Μουσείου Νικόπολης και προέρχεται επίσης από το ίδιο 

µνηµείο. Και στις δύο περιπτώσεις το ανάγλυφο είναι χαµηλό και η 

σχηµατοποίηση είναι εµφανής στους κλαδίσκους που περιβάλλουν το κεντρικό 

θέµα1841. Θεωρούµε ότι και τα δύο ανάγλυφα προέρχονται από τον αρχικό 

διάκοσµο της βασιλικής, που ως γνωστόν κτίστηκε από τον επίσκοπο ∆ουµέτιο 

Α΄, µεταξύ των ετών 525-550. 

Το συµπίληµα έχει διαβαστεί ως ∆ΟΥΜΕΤΙΟΥ. Πρόκειται για το όνοµα 

µε το όποιο είναι γνωστοί δύο επίσκοποι στη Νικόπολη, που έζησαν στον 6ο 

αιώνα1842. Θα πρέπει εδώ να αναφερθεί ότι ανάγλυφα µε το όνοµα του 

επισκόπου ∆ουµετίου έχουν βρεθεί και άλλα στην ίδια βασιλική, αλλά και στη 

Βασιλική Β στη Νικόπολη. Πρόκειται για µια ιωνική µε πλίνθο βάση, που σε 

δεύτερη χρήση χρησιµοποιήθηκε ως κιονόκρανο (εικ.58β). Ένα άλλο 

κιονόκρανο, αρκετά κατεστραµµένο, έφερε επίσης την επιγραφή: ∆ΟΥΜΕΤΙΟΥ 

ΑΡ(ΧΙΕΡΕΩΣ;)1843 και τέλος στη Βασιλική Β επιγραφή µε το συµπίληµα του 

ονόµατός του βρέθηκε στο µαρµάρινο τόξο µε αριθ.123 στον κατάλογό µας.  

Το ανάγλυφο βρέθηκε το 1964 ανατολικά της αψίδας του ιερού της 

Βασιλικής Α και αποδόθηκε στο κιβώριο της αγίας τράπεζας του ναού. Το 

µέγιστο σωζώµενο σήµερα µήκος του είναι 0,35µ. θεωρούµε ότι το αρχικό θα 

πρέπει να ξεπερνούσε το 0,40µ. και συνεπώς πιστεύουµε ότι είναι µεγάλο για 

κιονόκρανο κιβωρίου αγίας τράπεζας, αφού αυτό θα πρέπει να ήταν σχετικά 

µικρών διαστάσεων, µε δεδόµενο τις σχετικά µικρές διαστάσεις της 

βασιλικής1844. Πιθανολογούµε ότι πρόκειται για επίθηµα που έφερε κάποιο 

από τα κορινθιακά κιονόκρανα, όπως το αριθ.26, που αποδίδουµε στο ναό1845. 

Βιβλιογραφία: 1. Α∆ 20(1965), Χρονικά, Β2, σ.375, πιν.431α 

  2. Chalkia 2006, σ.286 

 

                                                 
1841 Βλ. στη σ.419κ.ε. Ο διάκοσµος του πεσσόκρανου παρουσιάζει οµοιότητες επίσης µε αυτόν 

του θωρακίου αριθ.83, από τη Βασιλική Α. 

1842 Chalkia 2006, εικ.11. 

1843 Chalkia 2006, σ.285κ.ε., πιν.11. 

1844 Σε σύγκριση πάντα µε τις Βασιλικές Β και ∆ στην ίδια πόλη. 

1845 Η διάσταση του άβακα του κιονόκρανου αριθ.26, είναι 0,45µ. 
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                                                                                   Εικ.58α 
 

    

 

Εικ.58β 
 

 
 
 
        

 
 
 
 
59. ΕΠΙΘΗΜΑ ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΟΥ 
Προέλευση: Άγνωστη. Έχει επαναχρησιµοποιηθεί στο ναό της Παρηγορήτισσας. 
Υλικό: µάρµαρο 
Ύψος: 0,35µ. 
Πάνω διαστάσεις άβακα: 0,89Χ0,58µ. 
Κάτω διαστάσεις άβακα: 0,45Χ0,48µ. 
 Κολουροπυραµιδοειδές επίθηµα σε σχετικά καλή κατάσταση 

διατήρησης. Προέρχεται από άγνωστο παλαιοχριστιανικό κτίριο. Σήµερα 

επιστέφει το λεβητοειδές κιονόκρανο αριθ.34, που φέρει ο κίονας στο βόρειο 

δίλοβο εσωτερικό άνοιγµα του γυναικωνίτη της Παρηγορήτισσας. 

 Στο πάνω µέρος του επιθήµατος διαµορφώνεται ευθύπλευρος άβακας, 

ενώ στην κάτω πλευρά ορθογώνιο υποτραχήλιο µε διπλή κλιµάκωση, που είναι 

σε υποχώρηση. Πιθανότατα πρόκειται για µεταγενέστερη επεξεργασία, 

προκειµένου το ανάγλυφο µέλος να προσαρµοστεί στη νέα του θέση. Έχει 

λοξότµητες τις τέσσερις πλευρές του. Η κύρια όψη του κοσµείται µε µεγάλο 

ανάγλυφο ανισοσκελή σταυρό µε διαπλατυσµένα τα άκρα των κεραιών του1846. 

Οι άλλες πλευρές έχουν µείνει ακόσµητες, γεγονός που δυσκολεύει τη 

χρονολόγησή του. Ακόσµητα επιθήµατα, µε µόνο ένα σταυρό στην όψη τους, 

                                                 
1846 Πρβλ. τα επιθήµατα από την Αµφίπολη ΠΑΕ 1979, πιν.61γ και επιθήµατα σε ναούς της 

Ραβέννας, βλ. Olivieri-Farioli 1969, αριθ.20, εικ.19 α,β και αριθ.25, εικ.24.   
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φέρουν τα λυρόσχηµα κιονόκρανα του ναού Αγίου Απολλιναρίου του Νέου στη 

Ραβέννα (πιν.VIIγ). 

Βιβλιογραφία: Αδηµοσίευτο 

   Εικ.59α,β 

 

 

60. ΕΠΙΘΗΜΑ ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΟΥ 

Προέλευση: Άγνωστη. Έχει επαναχρησιµοποιηθεί στην Παρηγορήτισσα και επιστέφει 
σήµερα το κιονόκρανο του νότιου δίλοβου εσωτερικού ανοίγµατος του γυναικωνίτη. 
Υλικό: µάρµαρο 
Ύψος: 0,35µ. 
Πάνω διαστάσεις άβακα: 0,64Χ0,86µ. 
Κάτω διαστάσεις άβακα: 0,46Χ0,48µ. 
 Μαρµάρινο κολουροπυραµιδοειδές επίθηµα σε καλή κατάσταση 

διατήρησης. Στο πάνω µέρος του διαµορφώνεται ευθύπλευρος άβακας, ενώ 

στην κάτω επιφάνεια υποτραχήλιο µε διπλή κλιµάκωση, σε υποχώρηση. Οι δύο 

στενές πλευρές του παρουσιάζουν εντονότερη κλίση και µικρές ακανονιστίες 

που οφείλονται σε µεταγενέστερη χρήση τους. Οι πλευρές του είναι λειασµένες, 

ενώ αντίθετα το υποτραχήλιο είναι αδρά κατεργασµένο µε βελόνι, και 

προέρχεται από µεταγενέστερη επεξεργασία, πιθανόν όταν τοποθετήθηκε στη 

σηµερινή θέση του. Η κύρια όψη του κοσµείται µε µεγάλο ανάγλυφο 

ανισοσκελή σταυρό µε διαπλατυσµένα άκρα.  

Ο σταυρός παρουσιάζει µικροδιαφορές στην απόδοσή του, σε σχέση µε 

αυτόν που κοσµεί το προηγούµενο επίθηµα που εξετάζουµε. Όπως και ο 

σταυρός του προηγούµενου επιθήµατος, έτσι και αυτός, καταλαµβάνει την 

επιφάνεια που αποµένει µετά τη λάξευση του κάτω µέρους του επιθήµατος, 

στοιχείο που µπορεί να θεωρηθεί ότι ο σταυρός λαξεύθηκε εκ των υστέρων 

(βέβαια δεν γνωρίζουµε το αρχικό ύψος του υποτραχηλίου) και η 

παλαιοχριστιανική µορφή τους είναι µια προσπάθεια βυζαντινού 

κλασσικισµού.  
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Κατά την άποψή µας τα δύο επιθήµατα (αριθ.60,61) είναι σπόλια στην 

Παρηγορήτισσα και θα πρέπει να χρονολογηθούν την παλαιοχριστιανική 

εποχή. Αν ήταν έργα του τέλους του 13ου αι. θεωρούµε ότι η µορφή και οι 

διαστάσεις τους θα πρέπει να ήταν πιο κοντά στις διαστάσεις των ποδαρικων των 

υπερκείµενων τόξων που αυτά στηρίζουν και να µην εξέχουν ανόργανα από 

αυτά. Την καλύτερη αυτή προσαρµογή διαπιστώνουµε στο επίθηµα 

(εικ.60γ,δ1847) στον ίδιο ναό, το οποίο πιστεύουµε ότι είναι έργο του 13ου αι., 

που σε αντίθεση µε τα προηγούµενα επιστήλια κοσµείται µε εγχάρακτο σταυρό. 

Αν λοιπόν τα επιθήµατα που εξετάζουµε είναι µεταγενέστερα, τότε θεωρούµε ότι 

αυτά θα έπρεπε να είναι διακοσµηµένα µε εγχάρακτους σταυρούς ή θα 

παρέµειναν ακόσµητα, όπως τα επιθήµατα που φέρουν τα ποικίλων τύπων 

κιονόκρανα του κυρίως ναού. 

Στη πίσω όψη του επιθήµατος φέρει την σηµανική για την ιστορία της 

Παρηγορήτισσας επιγραφή, που µαρτυρεί την επίσκεψη του πατριάρχη 

Κωνσταντινουπόλεως Ιερεµία1848. Θεωρούµε αρκετά πιθανό ότι το επίθηµα που 

εξετάζουµε, όπως και το αριθ.59 του καταλόγου µας, συνανήκαν µε κάποια 

από τα κιονόκρανα του τύπου V και VII που εξετάζουµε στον κατάλογό µας, 

κατά το παράδειγµα των κιονοκράνων του ναού του Αγίου Απολλιναρίου του 

Νέου στη Ραβέννα. 

Βιβλιογραφία: Αδηµοσίευτο 

                                                 
1847 Επιστέφει το κιονόκρανο του κίονα στο δυτικό εσωτερικό άνοιγµα του γυναικωνίτη της 

Παρηγορήτισσας. 

1848 «ἦλθ[εν] ἐνταῦθα ὁ παναγιώτατος π[ατ]ριάρχης κῦρ Ἰερεµίας/ ἐν τῷ ζλη ἔτος µηνί Ἰουλλ[ίω] καὶ 

ἐποίησεν ἀγιασµόν», βλ. Ορλάνδος 1963, σ.160κ.ε. 



 

 

415 

     Εικ.60α,β 

   

Εικ.60γ,δ 

 

61. ΕΠΙΘΗΜΑ ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΟΥ 

Προέλευση: Νικόπολη, Βασιλική Β, (ΑΛ/3450) 
Υλικό: µάρµαρο λευκό, χονδρόκοκκο 
Ύψος: 0,21µ. 
∆ιαστάσεις άβακα: 0,91Χ0,80Χ0,045µ.  
Χρονολόγηση: πιθανόν τέλη 6ου –αρχές 7ου αιώνα. 
 ∆ιατηρείται ακέραιο και εντοπίστηκε στο νότιο χώρο του εγκάρσιου 

κλίτους της βασιλικής. Οι πλάγιες πλευρές του είναι λοξότµητες, αδρά 

δουλεµένες µε βελόνι. Στην κύρια όψη του υπάρχει ανάγλυφος ανισοσκελής 

σταυρός και στις γωνίες µεγάλα ηµίφυλλα άκανθας(;) µε στρογγυλεµένες 

γλωσσίδες, λαξευµένες βαθειά εσωτερικά.  

Η επεξεργασία του αναγλύφου είναι αδρή και ο διάκοσµος 

χαρακτηρίζεται από σχηµατοποίηση. Θα πρέπει να σηµειωθεί η χαµηλή 

ποιότητα της εκτέλεσης του ανάγλυφου µέλους, που έρχεται σε αντίθεση µε τα 

ιωνικά κιονόκρανα τα οποία βρέθηκαν στο ναό, αν πράγµατι συνανήκαν µε 
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αυτά. Η λάξευση του αναγλύφου µοιάζει αρκετά µε αυτή των δύο ιωνικών 

κιονοκράνων µε συµφυές επίθηµα (αριθ.51 και 52) που εξετάζουµε στον 

κατάλογό µας και τα οποία χρονολογήσαµε σχετικά όψιµα.  

Έχουν εντοπιστεί τέσσερα ανάλογα επιθήµατα, από δύο στο νότιο και 

βόρειο πτερύγιο του εγκαρσίου κλίτους της Βασιλικής Β, µε ίδιες διαστάσεις 

και ανάλογο σχηµατοποιηµένο διάκοσµο. Αν η χρονολόγησή µας στα τέλη του 

6ου-αρχές 7ου αιώνα είναι σωστή, τότε θα πρέπει να υποθέσουµε ότι 

προέρχονται από κάποια επισκευή του ναού και συγκεκριµένα του εγκαρσίου 

κλίτους. 

Βιβλιογραφία: Αδηµοσίευτο 

 

   

 

Εικ.61α-γ 

 

62. ΕΠΙΘΗΜΑ ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΟΥ 

Προέλευση: Νικόπολη, Βασιλική Β (ΑΛ/3448) 
Υλικό: µάρµαρο λευκό 
Ύψος: 0,25µ. 
∆ιαστάσεις άβακα: 0,90Χ0,83Χ0,055µ. 
∆ιαστάσεις επιφάνειας έδρασης: 0,65Χ0,64µ. 
Χρονολόγηση: πιθανόν τέλη 6ου –αρχές 7ου αιώνα. 
 Εντοπίστηκε στο νότιο χώρο του εγκάρσιου κλίτους της βασιλικής. 

∆ιατηρείται ακέραιο. Φέρει ωστόσο µικρές αποκρούσεις στη µία γωνία του 

άβακα. Έχει τις πλευρές του λοξότµητες, εκτός µίας που παρουσιάζει ελαφρά 

κύρτωση και στο πάνω µέρος του άβακα φέρει την ακόλουθη επιγραφή: 
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ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ Λ ΣΕΠΤΙΚΙΟΝ Σ, που προέρχεται από την πρώτη χρήση του 

µέλους1849.  

Στην κύρια όψη του φέρει πανοµοιότυπο διάκοσµο, όπως και το 

προηγούµενο µέλος. Οι πάνω και κάτω επιφάνειες είναι αδρά δουλεµένες. Στην 

πάνω επιφάνεια φέρει έξι οπές γόµφωσης σε δύο παράλληλες σειρές. Πρόκειται 

για ρωµαϊκό γλυπτό(;), το οποίο σε δεύτερη χρήση λαξεύθηκε ως επίθηµα. 

Πιθανότατα συνανήκε µε το ιωνικό κιονόκρανο ΑΛ/3370, το οποίο βρέθηκε 

κοντά.  

Βιβλιογραφία: Αδηµοσίευτο   

 

         Εικ.62α,β 

 

63. ΕΠΙΘΗΜΑ ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΟΥ 

Προέλευση: Βασιλική Αγίας Σοφίας Μύτικα Αιτωλοακαρνανίας 
Υλικό: µάρµαρο 
Χρονολόγηση: γ΄ τρίτο 6ου αιώνα. 
 Επίθηµα ιωνικού κιονοκράνου σε καλή κατάσταση διατήρησης. Φέρει 

στο πάνω µέρος ταινιωτό άβακα. Στη µία λοξότµητη όψη του υπάρχει 

ανάγλυφος φυτικός διάκοσµος, σε χαµηλό ανάγλυφο, σχεδόν εγχάρακτος. Στο 

κέντρο είναι λαξευµένο µεγάλο φύλλο υδροχαρούς φυτού, που ορίζεται από 

διπλή γραµµή και φέρει στον άξονά του κατακόρυφη λάξευση που υποδηλώνει 

το νεύρο. Στη βάση του υπάρχει εγχάρακτο µηνοειδές στοιχείο. Το φύλλο 

πλαισιώνεται από µεγάλους ελικοειδείς βλαστούς, που απολήγουν σε διπλές 

εγχάρακτες σπείρες (εικ.63α).  

Η κύρια όψη του επιθήµατος κοσµείται µε ανάγλυφο Χριστόγραµµα 

(στην κάθετη κεραία του σταυρού υπάρχει ανοιχτό το σκέλος λατινικού Ρ) σε 

                                                 
1849 Πιθανότατα πρόκειται για τον αυτοκράτορα Λεύκιο Σεπτίµιο Σεβήρο. 
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έξεργο ανάγλυφο1850, εγγεγραµµένο σε κύκλο µε τα αποκαλυπτικά γράµµατα Α 

και Ω στα δύο κάτω τεταρτοκυκλικά διάχωρα (εικ.63β). Η ίδια µορφή 

γραµµάτων απαντά και στο διάκοσµο πλάκας στο Βυζαντινό Μουσείο Αθηνών 

(5ος-6ος αι.)1851 και στο διάκοσµο µιας σειράς σαρκοφάγων στη Ραβέννα, που 

χρονολογούνται στα τέλη του 5ου- αρχές του 6ου αιώνα1852. 

∆ιασώθηκαν τέσσερα ακέραια ανάλογα επιθήµατα της νότιας 

κιονοστοιχίας του ναού (εικ.63γ). Χαρακτηριστικό είναι ότι σε ένα από αυτά 

υπάρχει εγχάρακτο το γράµµα ∆. Ένα άλλο ανάλογο µέλος έχει εντοπιστεί στο 

ναίσκο της Ελεούσας, δυτικά του Μύτικα1853, όπου επαχρησιµοποιήθηκε 

µεταγενέστερα. 

Βιβλιογραφία: 1. Βοκοτόπουλος 1972, σ.112, πιν.86β,89 α,β. 

  2. Βοκοτόπουλος 1980, σ.36, πιν.46α,β. 

 

   Εικ.63α,β 

 

 Εικ.63γ 

 

64. ΕΠΙΘΗΜΑ ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΟΥ 
                                                 
1850 Πβλ. τον επίσης χρισµατικό σταυρό (χωρίς τα αποκαλυπτικά γράµµατα) σε επίθηµα από τη 

Ναύπακτο, Φ.Κεφαλλωνίτου, Το έργο της 8ης ΕΒΑ στη Ναύπακτο και οι προοπτικές ανάδειξεις 

των µνηµείων της, Ναυπακτιακά ΙΓ(2002-2003), Αθήνα 2004, εικ.5. 

1851 Σκλάβου-Μαυροειδή 1999, αριθ.94, σ.70. 

1852 Zucchini, Bucci 1968, αριθ.23, 24, 25, 32  

1853 Βοκοτόπουλος 1982, σ.93, σηµ.4 
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Προέλευση: Βασιλική Αγίας Σοφίας Μύτικα Αιτωλοακαρνανίας. 
Υλικό: µάρµαρο 
Ύψος: 0,25µ. 
Μήκος: 0,73µ. 
Πλάτος: ,46µ. 
Χρονολόγηση: γ΄ τρίτο 6ου αιώνα. 
 ∆ιατηρείται σε καλή κατάσταση. Έχει κολουροπυραµιδοειδές σχήµα και 

στο πάνω µέρος του διαµορφώνεται ταινιωτός άβακας. Στις στενές λοξότµητες 

όψεις του κοσµείται µε µεγάλο ανάγλυφο Χριστόγραµµα, µε τα αποκαλυπτικά 

γράµµατα Α και Ω, εγγεγραµµένα σε κύκλο. Κατά τον ανασκαφέα της 

βασιλικής Π.Βοκοτόπουλο, το ανάγλυφο µέλος προέρχεται από το παράθυρο 

της αψίδας του ναού. Σύµφωνα µε άλλη άποψη του ίδιου, πιθανότατα 

προέρχεται από το τρίβηλο µεταξύ νάρθηκα και κυρίως ναού1854.  

Στη µία πλευρά του είναι χαραγµένες, δεξιά και αριστερά του κύκλου, οι λέξεις: 

ΝΕΩ ΕΠΟΙΗCΕΝ1855.Στην κάτω επιφάνεια του ανάγλυφου µέλους υπάρχει 

εγχάρακτο το γράµµα Κ (τεκτονικό σήµα), που υποδηλώνει ότι τα γλυπτά, 

ενδεχοµένως ολόκληρου του ναού προέρχονται από µια ενιαία παραγγελία. 

Ενισχυτικό στο παραπάνω είναι το γράµµα ∆ που έχει βρεθεί σε κίονα του 

ναού1856. 

Βιβλιογραφία: Π.Βοκοτόπουλος ΠΑΕ 1979, σ.125-6, πιν.88β., εικ.3α. 

 

 Εικ.64α,β 

 

 

 

 

                                                 
1854 Βοκοτόπουλος 1982, σ.93. 

1855 Κατά τον ανασκαφέα στο πάρισο επίθηµα θα ήταν πιθανότατα χαραγµένο το όνοµα του 

κτήτορα του ναού, βλ. Βοκοτόπουλος 1979, σ.126.  

1856 Βοκοτόπουλος 1982, σ.83. 
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Β2. ΕΠΙΚΡΑΝΑ ΠΑΡΑΣΤΑ∆ΩΝ ή ΠΕΣΣΟΚΡΑΝΑ 

 

65. ΕΠΙΚΡΑΝΟ ΠΑΡΑΣΤΑ∆ΑΣ ή ΠΕΣΣΟΚΡΑΝΟ 

Προέλευση: Νικόπολη, Βασιλική ∆ (αρ. κατ.196) 
Υλικό: µάρµαρο  
Ύψος: 0,26 µ. 
Μ. σ. µήκος: 0,63µ. 
Χρονολόγηση τέλη 5ου-α΄ µισό 6ου αιώνα 

 Τµήµα µαρµάρινου επικράνου. ∆ιασώζει ακέραια µόνο τη δεξιά πλευρά 

του. Η όψη του κοσµείται µε τρίλοβα µεγάλα ακανθόφυλλα, µε κορυφαίο 

ριπιδοειδή λοβό. Πλαισιώνεται στη βάση από δύο άλλους συµµετρικούς, µε 

τρεις γλωσσίδες έκαστος που φύονται από τη βάση του αναγλύφου. Το κεντρικό 

νεύρο του κορυφαίου λοβού αποδίδεται µε βαθειά χάραξη, στην οποία 

συγκλίνουν τα νεύρα των διπλανών γλωσσίδων. Ενδιάµεσα των µεγάλων 

ακανθόφυλλων φύονται ταινιωτά στελέχη, που το πάνω µέρος τους 

καµπυλώνεται και ανακάµπτεται έντονα προς τα έξω, σχηµατίζοντας µικρό 

πεντάφυλλο ανθέµιο. Στη βάση τους οι γλωσσίδες των πλευρικών λοβών των 

µεγάλων ακανθόφυλλων εφάπτονται και σχηµατίζονται ωοειδείς οφθαλµοί που 

διαγράφονται µε σαφήνεια, όπως άλλωστε ολόκληρος ο διάκοσµος του 

επικράνου, που κοσµείται στο κάτω µέρος µε σχηµατοποιηµένο ιωνικό 

κυµάτιο.  

Ο διάκοσµος είναι πανοµοιότυπος µε αυτόν ενός τµήµατος γείσου 

αριθ.121 από την ίδια βασιλική. Τα ακανθόφυλλα είναι ιδιόµορφα, εντούτοις η 

απόδοση των επιµέρους λεπτοµερειών τους (γλωσσίδες πλευρικών λοβών) είναι 

η ίδια µε αυτή των κιονοκράνων από το ίδιο µνηµείο.  

Θεωρούµε ότι πρόκειται για έργα του ιδίου εργαστηρίου και χρονολογούνται 

την ίδια εποχή. 

Βιβλιογραφία: Κωνστάντιος, Χαλκιά 1989, σ.323-4, πιν.19. 
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65Α. ΠΕΣΣΟΚΡΑΝΟ 

Προέλευση: Νικόπολη, πιθανότατα Βασιλική Α 
Υλικό: µάρµαρο  
Ύψος:  
Μ. σ. µήκος:  
Χρονολόγηση: α΄ µισό 6ου αιώνα (525-550) 

Εκτίθεται σήµερα στο Μουσείο Νικόπολης. ∆ιατηρείται σε καλή 

κατάσταση. Έχει τη µορφή ανεστραµµένης κολούρου πυραµίδας. Στην όψη του 

κοσµείται µε µεγάλο σχηµατοποιηµένο Χριστόγραµµα, εγγεγραµµένο σε δύο 

κύκλους, που πλαισιώνεται από δύο κλαδίσκους µε µικρά φυλλάρια. Ο 

διάκοσµος είναι σχηµατοποιηµένος και το ανάγλυφο του Χριστογράµµατος 

επίπεδο. Το ίδιο θέµα συναντάµε πανοµοιότυπο στο θωράκιο αριθ.83 από τη 

Βασιλική Α, ενώ τους κλαδίσκους στο επίθηµα αριθ.58 από το ίδιο µνηµείο. 

Πιθανολογούµε ότι προέρχεται από το ίδιο µνηµείο, αν και η προέλευσή του 

είναι άγνωστη. Αν πράγµατι η άποψή µας είναι σωστή, τότε το αναγλυφο µέλος 

που εξετάζουµε είναι δοµικό στοιχείο της βασιλικής και συνεπώς θα πρέπει να 

σχετίζεται µε την πρώτη φάση του µνηµείου, που τοποθετείται χρονικά στο 

δεύτερο τέταρτο του 6ου αιώνα (525-550). 

Βιβλιογραφία: Αδηµοσίευτο 

 

Εικ.65Α 

 

66. ΠΕΣΣΟΚΡΑΝΟ 

Προέλευση: Άγνωστη. Σήµερα βρίσκεται σε δεύτερη χρήση στη γένεση του τόξου 
εισόδου πύργου, στο δυτικό σκέλος των τειχών της Νικόπολης (εικ.66δ). 
Υλικό: µάρµαρο 
Χρονολόγηση: µέσα 6ου αιώνα 
 Η µορφή του παραπέµπει σε τετράγωνο σχήµα (εικ.66α). Οι διαστάσεις 

των δύο σωζόµενων πλευρών του µας οδηγούν στην άποψη ότι πρόκειται για 

πεσσόκρανο. Το ύψος του είναι χαµηλότερο των επιθηµάτων των κιονοκράνων 

που εξετάζουµε παραπάνω και το πλάτος του µεγαλύτερο. Οι επιφάνεια των δύο 

ορατών πλευρών του παρουσιάζουν ελαφρά κύρτωση. Φέρει λεπτή ταινία στο 

πάνω µέρος και κάτω χαµηλή οριζόντια βάση σε υποχώρηση.  
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 Στο κέντρο της µιας πλευράς, που πιθανολογούµε ότι ήταν η κυρία όψη 

του µέλους, υπάρχει ανάγλυφος σχεδόν ισοσκελής σταυρός, µε πεπλατυσµένες 

απολήξεις στα άκρα των κεραιών του και λεπτές σπείρες στη βάση του. Το 

εσωτερικό του είναι λαξευµένο σχεδόν πρισµατικά. Από τη βάση του ξεκινάει 

ένα συνεχές µοτίβο φύλλων καλάµου, που ενώνονται µεταξύ τους µέσω του 

ενιαίου διπλού περιγράµµατός τους. Μεταξύ των φύλλων και σε χαµηλότερο 

επίπεδο υπάρχουν λαξευµένα άλλα λογχοειδή φύλλα, χωρίς περίγραµµα 

(εικ.66γ). 

 Το ίδιο µοτίβο επαναλαµβάνεται και στη δεύτερη εµφανή σήµερα 

πλευρά του µέλους (χωρίς σταυρό στο κέντρο), ενώ στις ακµές (εικ.66β,γ) όπου 

καταλήγουν οι δύο σειρές των φύλλων, αναπτύσσεται από ένα µεγάλο 

εννιάφυλλο ανθέµιο, µε λεπτές σπείρες στη βάση του, η ωραία λάξευση του 

οποίου έρχεται σε αντίθεση µε το σχέδιο και τη λάξευση του αναγλύφου των 

φύλλων που παρουσιάζουν κάποιες αδυναµίες.  

Οι σταυροί και τα φύλλα καλάµου αποτελούν διακοσµητικό θέµα επιθηµάτων 

κυρίως των ιωνικών κιονοκράνων και αποτελεί αγαπητό θέµα των τεχνιτών της 

νοτίου Ελλάδας1857. Αντίθετα δεν απαντά συχνά, (εκτός των παραδειγµάτων που 

αναφέρουµε στον κατάλογό µας), στο διάκοσµο αναγλύφων στην επαρχία της 

Παλαιάς Ηπείρου. 

 Το πεσσόκρανο (εικ.66α,β) έχει απασχολήσει παλαιότερα τους 

ερευνητές, αφού µε βάση αυτό και άλλα, εντειχισµένα στην παλαιοχριστιανική 

οχύρωση της Νικόπολης σπόλια, προσπάθησαν να χρονολογήσουν τα ίδια τα 

τείχη. Συγκεκριµένα ο Hellenkemper το χρονολόγησε στα µέσα του 5ου αιώνα 

και το θεώρησε ως terminus post quem για την κατασκευή των τειχών της 

πόλης1858. Αν δεχθούµε τη χρονολόγησή τους αυτή τότε τα τείχη δεν µπορούν 

να χρονολογηθούν νωρίτερα από τα µέσα του 5ου αιώνα, αλλά αργότερα, αφού 

µετά την καταστροφή του άγνωστου κτιρίου από το οποίο προέρχεται το 

πεσσόκρανο που εξετάζουµε, αυτό ενσωµατώθηκε στα τείχη.   

 Ωστόσο ο διάκοσµος του επικράνου µας οδηγεί σε µια πιο όψιµη 

χρονολόγηση στα µέσα του 6ου, ενδεχοµένως και στο β΄ µισό του αιώνα. 

Επιπλέον το µέλος είναι σε δεύτερη χρήση στα τείχη και συνεπώς δεν 

συµπίπτει µε την κατασκευή των τειχών και έχει εντειχιστεί αργότερα σε κάποια 

επισκευή τους, µαζί µε τα υπόλοιπα ανάγλυφα µέλη που εξετάζουµε παρακάτω.  

                                                 
1857 Για το θέµα βλ. εκτενέστερα στη σ.271κ.ε. 

1858 Hellenkemper 1987, σ.248κ.ε. 
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Τέλος χαρακτηριστικό είναι ότι σε άλλο σηµείο γένεσης καµάρας πύργου 

επίσης στο δυτικό σκέλος, µεταξύ άλλων αναγλύφων (κυρίως ακόσµητων γείσων) 

υπάρχει και ένα επίθηµα κιονόκρανου µε ανάγλυφο σταυρό. Όλο το 

προαναφερόµενο υλικό παραπέµπει σε µια καταστροφή σηµαντικών κτιρίων 

της Νικόπολης, ενδεχοµένως και εκκλησιαστικών, η οποία θα πρέπει να είχε 

προηγηθεί. 

 Από από τον ιστορικό Προκόπιο1859 είναι γνωστό ότι η Νικόπολη, καθώς 

και άλλες περιοχές της Ηπείρου, δέχθηκαν το 551 τις επιθέσεις των 

Οστρογότθων του Τοτίλα, οι οποίοι λεηλάτησαν ολόκληρη την περιοχή: «τα ἀµφὶ 

∆ωδώνην χωρία καὶ διαφερόντως Νικόπολίν τε καὶ τὴν ‘Αγχίαλον1860». Από τον 

ίδιο ιστορικό αναφέρεται ότι στα τείχη έγιναν επσκευές1861 από τον 

αυτοκράτορα Ιουστινιανό, οι οποίες θα πρέπει να αναζητηθούν κυρίως στο 

πάνω µέρος των τειχών, όπου υπάρχει εντειχισµένο και το ανάγλυφο που 

εξετάζουµε (εικ.66δ). Ωστόσο δεν µπόρεσα να διακρίνω επισκευές στην 

τοιχοδοµία του συγκεκριµένου πύργου, που να δικαιολογούν µια ύστερη 

προσθήκη των ανάγλυφων µελών. Αν παρόλα αυτά συµβαίνει κάτι ανάλογο, 

τότε είναι εύλογο να υποθέσουµε ότι πρόκειται για µια µεγάλης τάξης 

επισκευή, του ανώτερου τµήµατος των τειχών, που έγινε µε αυτοκρατορική 

χορηγία. Αν όχι, δεν αποκλείεται να οδηγηθούµε σε µια υστερότερη 

χρονολόγηση των τειχών, ότι δηλαδή κτίστηκαν στην εποχή του 

Ιουστινιανού1862. 

 

Βιβλιογραφία: 1. Θεοφύλακτος 1984, εικ.5. 

2. Hellenkemper 1987, σ.248κ.ε. 

 

                                                 
1859 Προκόπιος, De bello Gothico IV 22, 17/18 και 30-32.  

1860 Πρόκειται πιθανότατα για την πόλη του Αγχιασµού (σηµ. Άγιοι Σαράντα), απέναντι από την 

Κέρκυρα. 

1861 Για τις επισκευές αυτές βλ.Θεοφύλακτος 1984, σ.571. 

1862 Για τα τείχη της Νικόπολης βλ. επίσης στη σ.66κ.ε. και αλλού σποραδικά. 
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Εικ.66α 

 

Εικ.66β 

  

                 Εικ.66γ 
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Εικ.66δ 

 

66Α. ΠΕΣΣΟΚΡΑΝΟ 

Προέλευση: Άγνωστη. Σήµερα βρίσκεται σε δεύτερη χρήση στη γένεση του τόξου 
εισόδου πύργου αριστερά, στο δυτικό σκέλος των τειχών της Νικόπολης (εικ.67α). 
Υλικό: µάρµαρο 
Χρονολόγηση: µέσα 6ου αιώνα 
 Πρόκειται πιθανότατα για πεσσόκρανο, χωρίς να αποκλείεται να είναι 

επίθηµα παραστάδας. Οι εµφανείς σήµερα όψεις του είναι ελαφρά λοξότµητες 

και διατηρούνται οι δύο γωνίες του. Ο διάκοσµος είναι περίπου όµοιος µε 

αυτόν του αναγλύφου που εξετάζουµε πιο πάνω, δηλαδή κοσµείται µε 

υδροχαρή φύλλα µε διπλό περίγραµµα, στη σειρά, τα οποία ενώνονται στη 

βάση. Στην επιφάνεια των φύλλων διαγράφεται πλατύ οξύληκτο νεύρο. Το ίδιο 

θέµα κοσµεί και την πλάγια όψη του αναγλύφου (εικ.66Α3). Η χάραξη είναι 

βαθειά, η εκτέλεση του διακόσµου όµως συγκρινόµενη µε αυτή που 

προηγούµενου µέλους, είναι σαφώς υποδεέστερη, καθώς υπάρχουν αδυναµίες 

στη λάξευση, ενώ θα πρέπει να σηµειωθεί ότι στην ακµή του δεν υπάρχει 

ανθέµιο και στο κέντρο ο σταυρός.  

 Το ίδιο ακριβώς θέµα εντοπίζεται σε ένα άλλο πεσσόκρανο(;) (εικ.66Α1), 

που βρίσκεται επίσης εντοιχισµένο στην απέναντι πλευρά του τόξου, όπου και 

το ανάγλυφο µέλος αριθ.66 (εικ.66δ). Το ένα άκρο του αναγλύφου αυτού είναι 

ενσωµατωµένο στην τοιχοποιία του τυµπάνου του τόξου του πύργου, πράγµα 

που µαρτυρεί ότι το εναγλυφο εντοιχίστηκε συγχρόνως µε την κατασκευή του 

τυµπάνου. 

 Ανάλογο διάκοσµο φέρει και ένα τρίτο ανάγλυφο, επίσης εντειχισµένο 

στη γέννηση τόξου πύργου του δυτικού σκέλους των τειχών. Κοσµείται και αυτό 
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µε υδροχαρή φύλλα σε σειρά, που επίσης ενώνονται µε το ενιαίο περίγραµµα 

και στον άξονα κάθε φύλλου υπάρχει επίσης πλατύ ανάγλυφο νεύρο 

(εικ.66Α2). Θεωρούµε ότι η λάξευσή του είναι χαµηλότερης ποιότητας, καθώς 

το σχέδιό του είναι πιο χαλαρό και µε αρκετές αδυναµίες στη λάξευσή του. 

Βιβλιογραφία: Αδηµοσίευτο 

 

Εικ.66Α1 

 

Εικ.66Α2 
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 Εικ.66Α3 

 

67. ΠΕΣΣΟΚΡΑΝΟ 

Προέλευση: Άγνωστη. Σήµερα βρίσκεται σε δεύτερη χρήση στη γένεση του τόξου 
εισόδου πύργου στο δυτικό σκέλος των τειχών της Νικόπολης. 
Υλικό: µάρµαρο(;) 
Χρονολόγηση: µέσα 6ου ή β΄ µισό 6ου αιώνα. 
 Ορατές είναι σήµερα µόνο οι τρεις πλευρές του, που είναι ελαφρά 

λοξότµητες. Η αποσπασµατική κατάσταση διατήρησής του δεν τεκµηριώνει 

απόλυτα αν πρόκειται για επίκρανο παραστάδας ή πεσσόκρανο. Στο πάνω 

µέρος του φέρει λεπτή εξέχουσα ταινία και κάτω σχηµατίζεται µια δεύτερη που 

κοσµείται µε «σχοινί», που αποδίδεται εγχάρακτα. Σειρά σχηµατοποιηµένων 

υδροχαρών φύλλων, που φύονται αυτόνοµα, κοσµούν τις όψεις του µέλους,. 

Έχουν διπλό περίγραµµα και στον άξονα κάθε φύλλου υπάρχει από µια κάθετη 

χάραξη που υποδηλώνει το νεύρο, που ξεκινά από µια µηνοειδή βάση. Μεταξύ 

των φύλλων φύονται άλλα µικρότερα λογχοειδή. 

 Το ανάγλυφο είναι πολύ χαµηλό, σχεδόν εγχάρακτο και παρουσιάζει 

αδυναµίες στη σχεδίαση των φύλλων, τα οποία σε κάποιες περιπτώσεις δεν 

έχουν το ίδιο πλάτος. Το πλάσιµο των φύλλων είναι ανύπαρκτο, αφού µε µικρή 

εξαίρεση την ταινιωτή παρυφή δεν προεξέχουν της επίπεδης επιφάνειας του 

αναγλύφου.  

Ο διάκοσµος αυτός είναι επίσης γνωστός από ένα άλλο ανάλογο µέλος, που 

βρίσκεται εντειχισµένο στην αριστερή γέννεση του ίδιου πύργου(εικ.67γ). 

Μικροδιαφορές εντοπίζονται στο εγχάρακτο «σχοινί» της βάσης, που εδώ δεν 

διακρίνεται και στη µεγαλύτερη αδυναµία στη σχεδίαση και απόδοση  του 

αναγλύφου.  

 Κοντά στο διακοσµητικό θέµα που περιγράψαµε παραπάνω βρίσκεται 

και ο διάκοσµος ενός επιθήµατος, πιθανότατα αµφικιονίσκου παραθύρου 
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(εικ.67δ), που βρέθηκε στη Βασιλική Β και συγκεκριµένα στο νότιο τµήµα της 

Στοάς-∆ρόµου που εκτείνεται κατά µήκος της δυτικής πλευράς του µνηµείου. 

Το επίθηµα αυτό κοσµείται µε ανάλογα, σε χαµηλό ανάγλυφο, οξύληκτα 

φύλλα, µε τα ίδια νεύρα και περιγράµµατα. Ατυχώς και το µέλος αυτό, καθώς 

δεν είναι γνωστή η αρχική του θέση, δεν µας προσφέρει κάποια εξωτερική 

χρονολόγηση, που θα βοηθούσε και στη χρονολόγηση του επικράνου που 

εξετάζουµε.  

 Με βάση τη σχηµατοποίηση του αναγλύφου, το χαµηλό ανάγλυφο και 

τις αδυναµίες που παρουσιάζει θεωρούµε αρκετά πιθανή τη χρονολόγησή του 

στα µέσα του 6ουή β΄µισό του 6ου αιώνα. Αν η χρονολόγηση αυτή είναι σωστή 

τότε το ανάγλυφο αυτό, όπως και τα προηγούµενα που εξετάζουµε, αποτελεί ένα 

terminus ante quem και για την επισκευή ή και την ανέγερση των τειχών της 

Νικόπολης. 

Βιβλιογραφία:Αδηµοσίευτο 

              Εικ.67α 
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Εικ.67β 

 

     Εικ.67δ                  

Εικ.67γ                  

 

68. ΕΠΙΚΡΑΝΟ ΠΑΡΑΣΤΑ∆ΑΣ  

Προέλευση: Νικόπολη, Βασιλική Β (ΑΛ/1634) 
Υλικό: µάρµαρο 
Υψος: 0,13µ. 
Μήκος:0,78µ. 
Πλάτος:0,40µ. 
Χρονολόγηση: β΄ µισό 6ου αιώνα.   
 Η κατάστασή του είναι µέτρια καθώς ένα µεγάλο τµήµα της όψης του 

έχει αποκοπεί. Οι τρεις πλευρές του φέρουν διάκοσµο, ενώ η τέταρτη είναι 

ανώµαλα λαξευµένη. Αδρά χτυπηµένη µε βελόνι είναι η κάτω επιφάνεια του 
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µέλους, ενώ στις ακµές της δηµιουργείται µια καλύτερα λαξευµένη ζώνη. Το 

µέλος φέρει ταινιωτό άβακα στο πάνω µέρος του και λοξότµητες τις τρεις 

πλάγιες πλευρές του, οι οποίες κοσµούνται µε αυλούς ή γλωσσοειδή 

ανεξάρτητα µεταξύ τους στοιχεία σε σειρά, που έχουν αποδοθεί σε πρόστυπο 

ανάγλυφο. Στο κάτω µέρος τους διαµορφώνονται µηνοειδή στοιχεία. 

 Στο κέντρο της όψης υπάρχει ανισοσκελής σταυρός σε χαµηλό 

ανάγλυφο, ενώ στις ακµές σχηµατίζονται φύλλα άκανθας. Τα ακανθόφυλλα 

έχουν από τρεις λοβούς µε δύο µεγάλες γλωσσίδες έκαστος, που αναπτύσσονται 

ελεύθερα και είναι λαξευµένες εσωτερικά.  

 Ο διάκοσµος του αναγλύφου µε αυλούς είναι αρκετά πρωτότυπος, 

καθώς δεν συναντάται σε άλλα ανάγλυφα από τη Νικόπολη. Το ίδιο άγνωστη 

είναι και η µορφή των ακανθόφυλλων, η διάταξη των οποίων ξεφεύγει αρκετά 

από τη στηλιζαρισµένη απόδοση των ανάλογων µοτίβων που έχουµε µέχρι τώρα 

συναντήσει. 

 Το επίκρανο βρέθηκε στο Χώρο Α των νοτιοδυτικών προσκτισµάτων, στη 

νότια πλευρά του µικρού περιστυλίου1863, δεν είναι όµως γνωστή η ακριβής 

θέση του. Τα προσκτίσµατα αυτά έφεραν και δεύτερο όροφο και έχουν δεχθεί 

πολλές µεταγενέστερες επισκευές. Το χαµηλό ανάγλυφο, η απλοποιηµένη 

εργασία, οι ελεύθερα αποδοσµένες γλωσσίδες των ακανθόφυλλων, θεωρώ ότι 

στηρίζουν τη χρονολόγηση του αναγλύφου στο β΄ µισό του 6ου αιώνα. 

Βιβλιογραφία:Παπαδοπούλου, Κωνσταντάκη 2007, σ.646, εικ.23. 

 

                                Εικ.68 

 

69. ΠΕΣΣΟΚΡΑΝΟ 
Προέλευση: Νικόπολη, Βασιλική Β (ΑΛ/) 
Υλικό: µάρµαρο 
Υψος: 0,45µ. 
Χρονολόγηση: β΄ µισό 6ου αιώνα.   

                                                 
1863 Παπαδοπούλου 2007, τοµ.Β, στη σ.399 και 340, όπου κατόψεις της Βασιλικής Β και των 

νοτιοδυτικών προσκτιµάτων της. 
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 Πρόκειται για ογκώδες πεσσόκρανο, σε σχετικά καλή κατάσταση 

διατήρησης, αν και ένα µέρος της µιάς γωνίας του έχει αποθραυστεί. Στο πάνω 

µέρος φέρει ταινιωτό άβακα, που εξέχει ελαφρά, ενώ κάτω διαµορφώνεται 

τετράγωνη βάση σε υποχώρηση. Οι πλευρές του παρουσιάζουν ένταση και στο 

κάτω µέρος τους φέρουν κυµµάτια. Στην όψη του µέλους υπάρχει µεγάλος 

ανισοσκελής σταυρός σε χαµηλό αναγλυφο.  

 Οι οµοιότητες που παρουσιάζει το µέλος µε ένα κιονόκρανο από το 

αίθριο έχουν αναφερθεί αλλού1864 και συγκεκριµενοποιούνται στην γενικότερη 

επεξεργασία του πεσσόκρανου που διακρίνονται τα µικρά χτυπήµατα από το 

βελόνι. Ανάλογη επεξεργασία παρατηρείται και στο διάκοσµο των ιωνικών µε 

επίθηµα κιονοκράνων (αριθ.51 και 52) στο αίθριο της ίδιας βασιλικής. 

Στο ναό έχει βρεθεί ένα πανοµοιότυπο πεσσόκρανο, που διασώζεται κατά το 

ήµισυ. 

Βιβλιογραφία:Αδηµοσίευτο. 

 

                                    Εικ.69α     

 

                                  Εικ.69β 

 

70. ΠΕΣΣΟΚΡΑΝΟ 
Προέλευση: Φωτική, Βασιλική στη θέση της Παναγίας Λαµποβήθρας 
Υλικό: ασβεστόλιθος 
Χρονολόγηση: 6ος αιώνας.   

                                                 
1864 Βλ. το αριθ.51 ιωνικό µε συµφυές επίθηµα κιονόκρανο του καταλόγου µας. 
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 Η κατάσταση διατήρησής του είναι µέτρια, αφού έχει αποθραυστεί 

περιµετρικά. Η µία πάνω(;) επιφάνειά του είναι επίπεδη. Στην όψη του 

διατηρείται µέρος του διακόσµου που συνίσταται σε έναν µεγάλο ισοσκελή 

σταυρό εγγεγραµµένο σε ορθογώνιο, σε χαµηλότερο ανάγλυφο. Ο σταυρός, 

συµπαγής, χωρίς εσωτερική λάξευση, πλαισιώνονταν από αυλούς, από τους 

οποίους σώζονται µόνον αυτοί στη δεξιά πλευρά. Οι αυλοί είναι ρηχοί, µε 

επίπεδα λαξευµένη την εσωτερική επιφάνειά τους, χωρίς ταινιωτό 

περίγραµµα1865. Στο πάνω µέρος, κάτω από το λεπτό ταινιωτό άβακα, υπάρχει 

ωραίος ανάγλυφος αστράγαλος που αποτελείται από ένα µακρόστενο οριζόντιο 

στοιχείο και δύο άλλα λεπτά κάθετα. 

 Ο διάκοσµος του µέλους είναι αρκετά πρωτότυπος και δεν απαντά σε 

άλλα παραδείγµατα από την περιοχή, γεγονός που δυσκολεύει στη 

χρονολόγησή του. ∆εδοµένου όµως ότι πρόκειται για δοµικό στοιχείο της 

βασιλικής, την οποία µε τα µέχρι σήµερα ευρήµατα τοποθετούµε χρονικά στο 

α΄ µισό του 6ου αιώνα, θεωρούµε ότι µια χρονολόγησή του την ίδια εποχή είναι 

αρκετά πιθανή. 

Βιβλιογραφία: Αδηµοσίευτο. 

                                                              Εικ.70 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

71.ΠΕΣΣΟΚΡΑΝΟ 
Προέλευση: Νικόπολη, Βασιλική Β (ΑΛ/578) 
Υλικό: ασβεστόλιθος 
Υψος: 0,28µ. 
Μ.σ. διαστάσεις πάνω πλευράς:0,85χ0,73µ. 
Χρονολόγηση: πιθανόν β΄ µισό 6ου αιώνα.   

                                                 
1865 Για το διάκοσµο αυλών, που συνήθως κοσµούσαν επιθήµατα κιονοκράνων 

κωνσταντινοπολίτικων εργαστηρίων βλ. στη σ.273, σηµ.1532. 
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 Η µία πλευρά είναι αδρά δουλεµένη, γιατί εφάπτονταν στην τοιχοποιία 

της Στοάς-∆ρόµου1866 που αποκαλύφθηκε δυτικά στου αιθρίου της Βασιλικής 

Β. Οι υπόλοιπες πλευρές του αδρά λαξευµένες παρουσιάζουν ένταση. Στο κάτω 

µέρος υπάρχει οπή γόµφωσης, κάτι που δεν υπάρχει σε όλα τα πεσσόκρανα 

που βρέθηκαν κατά την ανασκαφή, τα οποία είναι σχεδόν παρόµοιας 

κατασκευής, λιγότερο ή περισσότερο δουλεµένα.  

 Υπήρχαν 24 πεσσοί (δέκα στο δυτικό τοίχο και δεκατέσσερις στον 

ανατολικό)1867 που έφεραν παρόµοια επιθήµατα. Παρά το ευτελές των 

επιθηµάτων, ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ανοίγµατα στη Στοά-∆ρόµο που 

πλαισιώνονταν από κίονες µε ωραία ιωνικά κιονόκρανα,τα περισσότερα από τα 

οποία είναι σπόλια. 

Βιβλιογραφία: Αδηµοσίευτο.  

 

 

 

                    Εικ. 71 

                                     

 

 

∆. ΒΑΣΕΙΣ ΚΙΟΝΩΝ 

 

72.ΒΑΣΗ ΚΙΟΝΑ 

Προέλευση: Άγνωστη. Σήµερα βρίσκεται σε δεύτερη χρήση στο καθολικό της µονής 
Κάτω Παναγιάς Άρτας. 
Υλικό: µάρµαρο 
Ύψος: 0,45µ. 
Χρονολόγηση: β΄ τέταρτο 6ου αιώνα.   
 Η αρχική προέλευσή της είναι άγνωστη. Σε δεύτερη χρήση έχει 

τοποθετηθεί ως κιονόκρανο και επιστέφει τον µεσαίο κίονα της βόρειας 

κιονοστοιχίας του καθολικού της µονής Κάτω Παναγιάς. ∆ιατηρείται σε σχετικά 

καλή κατάσταση, φέρει, ωστόσο, κατά τόπους µικρής έκτασης φθορές. Η βάση 

αποτελείται από µία κυλινδρική πλίνθο, ύψους 0,10µ., στην οποία εδράζονται 

                                                 
1866 Ονοµάστηκε έτσι γιατί πιστεύουµε ότι από εδώ περνούσε ένας από τους σηµαντικούς 

δρόµους της παλαιοχριστιανικής πόλης, βλ. πιν.51. 

1867 Παπαδοπούλου 2007, σ.623κ.ε. και τοµ.Β, σ.401, σχ.3,4, όπου σχεδιαστική αποκατάσταση 

της Στοάς-∆ρόµου.  
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τέσσερις επάλληλες εξαγωνικές πλίνθοι1868, σε βαθµιδωτή διάταξη και 

ακολουθεί κυλινδρικό στοιχείο. Η επιφάνεια έδρασης είναι αδρά λαξευµένη µε 

χοντρό βελόνι.  

 Ανάλογες βάσεις απαντούν στο ναό του Αγίου Βιταλίου στη Ραβέννα1869 

(πιν.VIIδ), ενώ παρόµοιες είναι και αυτές που έχουν έρθει στο φως κατά την 

ανασκαφή του ναού του Αγίου Πολύευκτου στην Κωνσταντινούπολη1870. Μια 

χρονολόγηση της βάσης στο β΄τέταρτο του 6ου αιώνα, θεωρείται πολύ πιθανή. 

Βιβλιογραφία: Αδηµοσίευτη 

 

   

Εικ.72α-γ 

73. ΒΑΣΗ ΚΙΟΝΑ 

Προέλευση: Άγνωστη. Σήµερα βρίσκεται σε δεύτερη χρήση στο καθολικό της µονής 
Κάτω Παναγιάς Άρτας. 
Υλικό: µάρµαρο 
Υψος: 0,43µ. 
Χρονολόγηση: β΄ τέταρτο 6ου αιώνα.   
 Είναι πανοµοιότυπη µε αυτή που εξετάζουµε παραπάνω και προέρχεται 

από το ίδιο άγνωστο σήµερα µνηµείο. Έχει χρησιµοποιηθεί ως κιονόκρανο και 

επιστέφει σήµερα το µεσαίο κίονα της νότιας κιονοστοιχίας του καθολικού της 

µονής Κάτω Παναγιάς (εικ.67β). Φέρει κατά τόπους αρκετές αποκρούσεις. Θα 

πρέπει να σηµειωθεί ότι είναι δυσανάλογη µε τον κίονα (επίσης σε δεύτερη 

χρήση) που επιστέφει, µε τον οποίο δεν συνανήκε. 

Βιβλιογραφία: Αδηµοσίευτη 

 

                                                 
1868 Το πλάτος κάθε µίας πλευράς του εξαγώνου είναι 0,32µ. και το ύψος τους κυµαίνεται από 

0,05-0,08µ.  

1869 Olivieri-Farioli 1969, σ.14, εικ.1, η οποία χρονολογεί τις βάσεις αυτές µεταξύ 526-548, 

διάστηµα κατασκευής του ναού. 

1870 Harrison 1986, σ.137, εικ.162. 
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 Εικ.73α  Εικ.73β 

 

74.ΒΑΣΗ ΚΙΟΝΑ 

Προέλευση: Άγνωστη. Σήµερα βρίσκεται σε δεύτερη χρήση στο καθολικό της µονής 
Κάτω Παναγιάς Άρτας. 
Υλικό: µάρµαρο 
Υψος: 0,32µ. 
∆ιαστάσεις πλίνθου:0,68χ0,68µ. 
Πάχος πλίνθου:0,11µ. 
 Μαρµάρινη βάση κίονα που έχει τοποθετηθεί σε δεύτερη χρήση ως 

κιονόκρανο. Επιστέφει το δυτικό κίονα της βόρειας κιονοστοιχίας στο καθολικό 

της βυζαντινής µονής Κάτω Παναγιάς.  

Όπως και τα υπόλοιπα µέλη από το ίδιο καθολικό, η βάση είναι µαυρισµένη 

από τη αιθάλη των κεριών που ανάβονταν έως πρόσφατα στο ναό. Αποτελείται 

από µία τετράγωνη πλίνθο και δύο σπείρες, εκ των οποίων η µία είναι σχεδόν 

ηµικυκλικής διατοµής1871. ∆εν αποκλείεται στην πάνω πλευρά να ακολουθούσε 

σπείρα ή κυµάτιο που έχει απολαξευθεί, προκειµένου να δηµιουργηθεί 

µικρότερη επιφάνεια έδρασης, όση και η διάµετρος του κίονα, επί του οποίου 

σήµερα εδράζεται. Η επιφάνεια της βάσης φέρει αδρή λάξευση.  

 Μία ανάλογη βάση υπάρχει επίσης στο ίδιο καθολικό, 

επανατοποθετηµένη επίσης ως κιονόκρανο στον δυτικό κίονα της νότιας 

κιονοστοιχίας. Η πλίνθος της έχει περίπου τις ίδιες διαστάσεις µε αυτή που 

εξετάζουµε, έχει όµως απολαξευτεί ένα µεγάλο µέρος στο πάνω µέρος της, 

πιθανόν όταν ξαναχρησιµοποιήθηκε. 

 Μια δεύτερη βάση µε πανοµοιότυπα κυµάτια έχουµε εντοπίσει επίσης 

στην Παρηγορήτισσα (εικ.74γ). Συγκεκριµένα στηρίζει κίονα στη δεύτερη σειρά 

κιόνων (υπερώο) του ναού. Πιθανότατα κατά την επαναχρησιµοποίηση της 

βάσης αυτής, η πλίνθος απολαξεύθηκε και σήµερα έχει µορφή κυλινδική. 

                                                 
1871 Για τις βάσεις του τύπου αυτού βλ. Ορλάνδος 1954, Β, σ.271, εικ.2194. 
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 Οι βάσεις που προαναφέραµε είναι άγνωστο από πιο µνηµείο 

προέρχονται. Είναι δύσκολο να τεκµηριωθεί αν πρόκειται για ρωµαϊκής ή 

παλαιοχριστιανικής εποχής αρχιτεκτονικό υλικό.   

Βιβλιογραφία: Αδηµοσίευτη 

 

 Εικ.74α         Εικ.74β 

Εικ.74γ 

 

75.ΒΑΣΗ ΚΙΟΝΑ 

Προέλευση: Άγνωστη. Σήµερα βρίσκεται σε δεύτερη χρήση στο καθολικό της µονής 
Κάτω Παναγιάς Άρτας. 
Υλικό: µάρµαρο 
Υψος:0,53µ. 
∆ιαστ. Πλίνθου:0,86χ0,86µ. 
Χρονολόγηση: πιθανόν 6ος αιώνας 
 Μαρµάρινη βάση κίονα, τύπου Γ, σύµφωνα µε την κατάταξη που 

προτείνουµε. Έχει τοποθετηθεί σε δεύτερη χρήση ως κιονόκρανο και επιστέφει 

τον ανατολικό κίονα της βόρειας κιονοστοιχίας στο καθολικό της µονής Κάτω 

Παναγιάς στην Άρτα. Αποτελείται από µία τετράγωνη πλίνθο, σπείρα µε απλή 

ευθύγραµµη λοξότµητη ταινία και κυλινδρικό στοιχείο µικρότερης διαµέτρου. 

Σε σηµείο της σπείρας υπάρχει τετράγωνο, ελαφρά έξεργο, ακόσµητο διάχωρο. 

Η επεξεργασία του αρχιτεκτονικού µέλους είναι αδρή. Πρόκειται για τον ίδιο 

τύπο µε αυτή που βρέθηκε στην Παντάνασσα. 

Βιβλιογραφία: Αδηµοσίευτη 

 



 

 

437 

    

Εικ. 75α-γ 

76.ΒΑΣΗ ΚΙΟΝΑ 

Προέλευση: Άγνωστη. Έχει επαναχρησιµοποιηθεί στο καθολικό της βυζαντινής µονής 
Παντάνασσας. 
Υλικό: µάρµαρο 
Ύψος; 0,34µ. 
∆ιαµ.: 0,59µ. 
Πάχος πλίνθου: 0,08µ. 
Ύψος πλίνθου: 0,17µ. 
 Παρόµοια µε τη βάση που εξετάζουµε παραπάνω. Αποτελείται από 

τετράγωνη πλίνθο, σπείρα µε λοξότµητη ταινία και συµφυές κυλινδρικό 

στοιχείο, η επιφάνεια του οποίου φέρει αύλακα µολυβδοχόησης και οπή 

γόµφωσης, στην οποία διατηρείται ο µολύβδινος σύνδεσµος. 

Θα µπορούσε η βάση αυτή να θεωρηθεί απλοποιηµένο αντίγραφο της βάσης 

που εξετάζουµε παρακάτω. Στο βυζασντινό καθολικό είναι σε δεύτερη χρήση 

και ενδεχοµένως προέρχεται από το ίδιο παλαιοχριστιανικό µνηµείο, από το 

οποίο προέρχεται και άλλο υλικό της ίδιας περιόδου. 

Βιβλιογραφία: Αδηµοσίευτη. 

 

 Εικ.76 

77.ΒΑΣΗ ΚΙΟΝΑ 

Προέλευση: Άγνωστη. Έχει επαναχρησιµοποιηθεί στο καθολικό της βυζαντινής µονής 
Παντάνασσας. 
Υλικό: ασβεστόλιθος 
Ύψος; 0,23µ. 
∆ιαµ.: 0,43µ. 
Πλάτος πλίνθου: 0,54µ. 
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 Πρόκειται για τη βάση του βορειοανατολικού κίονα της νότιας στοά. 

Αποτελείται από µια τετράγωνη πλίνθο, σπείρα σε σχήµα τριών τετάρτων και 

συµφυές κυλινδρικό στοιχείο, που κοσµείται µε οκτώ ανάγλυφους ρόδακες. 

Στην ένωση του κυλινδρικού στοιχείου µε την σπείρα µεσολαβεί λεπτός 

ανάγλυφος δακτύλιος. 

 Η βάση είναι δύσκολο να χρονολογηθεί. Ανάλογους ρόδακες εντοπίζουµε 

στο ρωµαϊκό φάτνωµα, που επαναλαξεύτηκε ως δίδυµο θωράκιο και εκτίθεται 

σήµερα στο Μουσείο Νικόπολης (αριθ. ). Οι ανάγλυφοι ρόδακες απαντούν στα 

επιθήµατα των αµφικιόνων των παραθύρων της Βασιλικής Β στη Νικόπολη και 

συγκεκριµένα κοσµούν τον άβακα των επιθηµάτων και φέρουν επίσης τον ίδιο 

αριθµό πετάλων. Ρόδακες κοσµούν και το επίθηµα του ιωνικού κιονοκράνου 

από τη Σκριπού, που σύµφωνα µε πρόσφατες µελέτες χρονολογήθηκε στο β΄ 

µισό του 6ου αι1872. Φαίνεται ότι οι µικροί ρόδακες παραµένουν στο 

διακοσµητικό θεµατολόγιο έως και την εποχή αυτή. 

 Κατά τον Π.Βοκοτόπουλο η βάση θα πρέπει να χρονολογηθεί στον 1ο 

π.Χ. ή στον 1ο µ.Χ. αιώνα, ο οποίος µάλιστα την χαρακτηρίζει ως τοσκανικό 

κιονόκρανο1873. Πρόκειται όµως για βάση όπως αποδεικνύεται και από τον 

αύλακα µολυβδοχόησης που φέρει, αλλά και από άλλες βάσεις ανάλογου 

τύπου που παρουσιάζουµε πιο πάνω. Η τεχνική επεξεργασία της είναι άριστη 

και οπωσδήποτε δεν µπορεί να συγκριθεί µε τις προηγούµενες του ιδίου τύπου. 

 Αν και η χρονολόγησή της είναι αρκετά δύσκολη, θεωρούµε ότι δεν 

αποκλείεται να προέρχεται από κάποιο παλαιοχριστιανικό µνηµείο, αφού η 

πλειονότητα των αρχιτεκτονικών µελών σε δεύτερη χρήση που βρέθηκαν στο 

µνηµείο είναι της ίδιας εποχής. 

Βιβλιογραφία: 1. Βοκοτόπουλος ΑΑΑ Χ(1976), σ.158, εικ.12. 

  2. Βοκοτόπουλος 2007, σ.47-49, εικ.44. 

           Εικ.77  

                                                 
1872 Βλ. στη σ.257κ.ε. 

1873 Βοκοτόπουλος 2007, σ.47-48, εικ.44. 
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78.ΒΑΣΗ ΚΙΟΝΑ 

Προέλευση: Νικόπολη, Βασιλική Β, ΑΛ/1105 
Υλικό: µάρµαρο 
∆ιάµετρος: 0,34µ. 
Ύψος: 0,17µ. 
∆ιαστάσεις πλίνθου:0,45χ0,45µ 
Χρονολόγηση: α΄ µισό 6ου αιώνα. 

Βάση µε συµφυή πλίνθο. Βρίσκεται in situ στο δυτικό στυλοβάτη του 

περιστυλίου του µικρού αιθρίου των νοτιοδυτικών προσκτισµάτων1874. Στην 

πάνω επιφάνεια υπάρχει οπή γόµφωσης και αυλάκι µολυβδοχόησης. 

Αποτελείται από δύο σπείρες, η µία µεγαλύτερης διαµέτρου από την άλλη, και 

µια ψηλή τετράγωνη πλίνθο. Σε αντίθεση µε τη επεξεργασία των σπειρών η 

πλίνθος είναι αδρά δουλεµένη. Η βάση είναι σχεδόν πανοµοιότυπη µε τις 

βάσεις ΑΛ/1106, ΑΛ/1107 από τον ίδιο χώρο και πιθανότατα συνανήκε µε τα 

ιωνικά µε συµφυές επίθηµα κιονόκρανα (αριθ. 40,41,42) στο ίδιο περιστύλιο.  

Οι βάσεις αυτές θα µπορούσαν να χρονολογηθούν µε σχετική ακρίβεια 

στο α΄ µισό του 6ου αιώνα, εποχή κατά την οποία χρονολογούµε τις επισκευές 

που έγιναν στο χώρο των νοτιοδυτικών προσκτισµάτων1875. 

Βιβλιογραφία: Αδηµοσίευτη 

          Εικ. 78α,β 

79.ΒΑΣΗ ΚΙΟΝΑ 

Προέλευση: Νικόπολη, Βασιλική Α. Σήµερα εκτίθεται στο Μουσείο Νικόπολης. 
Υλικό: µάρµαρο λευκό χονδρόκοκκο 
Χρονολόγηση: ρωµαϊκή-α΄ µισό 6ου αιώνα. 
  Πρόκειται για ρωµαϊκή βάση που επαναχρησιµοποιήθηκε στη Βασιλική 

Α. Η κατάσταση διατήρησής της δεν είναι καλή, αφού αποτελείται από πολλά 

συγκολληµένα τµήµατα, ενώ ένα µεγάλο µέρος της δεν σώζεται. 

 Φέρει τετράγωνη πλίνθο και σκοτία, που πλαισιώνεται από δύο καλά 

λαξευµένες σπείρες. Κατά τη δεύτερη χρήση της χρησιµοποιήθηκε ανάποδα 

                                                 
1874 Βλ. την κάτοψη της βασιλικής και των προσκτισµάτων της στον πιν.51 

1875 Παπαδοπούλου 2007, σ.620-21, 631  
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και στην πλάγια πλευρά της πλίνθου χαράχτηκε η ακόλουθη επιγραφή: + ΕΠΙ 

∆ΟΜΕΤΙΟΥ       [ΑΡ]ΧΙΕΠΙΣΚΟ[ΠΟΥ] και αναφέρεται σε έναν από τους 

γνωστούς µε το ίδιο όνοµα επισκόπους, που φρόντισαν για την ανέγερση και 

την επέκταση-επίσκευή της βασιλικής. 

Βιβλιογραφία: 1.Chalkia 2006, σ.286. 

                      2.Κεφαλλωνίτου, Γερολύµου 2008, σ.58 

 

  

Εικ.79α,β 

 

Ε. ΘΩΡΑΚΙΑ 

 

80. ΜΑΡΜΑΡΙΝΟ ΑΜΦΙΓΛΥΦΟ ΘΩΡΑΚΙΟ 

Προέλευση: Νικόπολη, Βασιλική Β (ΑΛ/3369α,β,γ). Σήµερα εκτίθεται στο Μουσείο 
Νικόπολης. 
Υλικό: µάρµαρο λευκό, χονδρόκοκκο 
Μήκος:1,36µ. 
Ύψος:0,77µ. 
Πάχος:0,09µ. 
Χρονολόγηση: α΄ µισό 6ου αιώνα. 
 Αποτελείται από τρία συνανήκοντα τµήµατα. Ελλιπές κατά τη µία γωνία. 

Στη µία όψη φέρει περιµετρικά απλό ταινιωτό πλαίσιο, πλάτους 0,10-0,11µ. Σε 

ελαφρώς έξεργο ανάγλυφο τρεις οµόκεντροι κύκλοι στους οποίους εφάπτονται 

οι πεπλατυσµένες απολήξεις οκτάκτινου σταυρού (σχηµατοποιηµένο 

Χριστόγραµµα) κοσµούν το κέντρο του θωρακίου (εικ.80β,γ). Στο σηµείο 

ένωσης των κεραιών υπάρχει εγχάρακτο κοµβιόσχηµο κόσµηµα, ενώ στα κενά 

ανάµεσα στις κεραίες σχηµατίζονται καρδιόσχηµα φύλλα. Από το κάτω µέρος 

του εξωτερικού δακτυλίου εκφύονται δεξιά και αριστερά κυµατοειδείς ταινίες 

που απολήγουν σε µικρή σφαίρα, στην οποία πατά από ένας ισοσκελής 

σταυρός µε πεπλατυσµένα άκρα1876. 

                                                 
1876 Πρβλ. τον ανάλογο διάκοσµο σε θωράκιο που βρέθηκε στη Βασιλική του αρχιερέως Πέτρου 

στη Ν.Αγχίαλο, Λαζαρίδης 1972, πιν.295α. Συνήθως ο σταυρός εφάπτεται σε καρδιόσχηµο 

φύλλο. 
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 Στην άλλη όψη υπάρχει επίσης περιµετρικά ταινιωτό πλαίσιο (0,14µ. 

πλάτος πλάγιο/0,08µ. πλάτος πάνω), που διαµορφώνει ένα ορθογώνιο. Στο 

µέσο των πλευρών του ορθογωνίου εφάπτονται οι τριφυλλόσχηµες απολήξεις 

ρόµβου, στον οποίο εγγράφονται άλλοι δύο οµόκεντροι ρόµβοι µε 

τριφυλλόσχηµες επίσης απολήξεις, που οριοθετούνται µε αυλακώσεις 

τριγωνικής διατοµής και ταινιωτά πλαίσια (εικ.80α,δ). Στο κέντρο του 

εσωτερικού ρόµβου εγγράφονται τρεις µικροί οµόκεντροι κύκλοι. Τα τριγωνικά 

διάχωρα ανάµεσα στους ρόµβους και το περιµετρικό πλαίσιο καλύπτονται µε 

δύο επάλληλα τρίγωνα, που οριοθετούνται επίσης µε επιπεδικά πλαίσια και 

αυλακώσεις τριγωνικής διατοµής. 

Οι επιφάνειες του θωρακίου δεν έχουν λειανθεί και φέρουν µικρά 

χτυπήµατα από βελόνι. Στο πάχος της µιας στενής πλευράς υπάρχουν οπές 

γόµφωσης (µία ορθογώνια και δύο τετράγωνες). ∆ιαφαίνονται επίσης ίχνη από 

την αρχική χάραξη του σχεδίου του διακόσµου.  

Το θωράκιο προέρχεται πιθανότατα από το κεντρικό κλίτος της 

Βασιλικής Β. Θραύσµατα από παρόµοιο θωράκιο έχουµε εντοπίσει στη 

βορειοδυτική γωνία του εγκαρσίου κλίτους της ίδιας βασιλικής. Η ακριβής 

χρονολόγησή του είναι αρκετά δύσκολη, καθώς δεν υπάρχουν επαρκή 

ανασκαφικά στοιχεία.  

Όπως έχουµε προαναφέρει τα θέµατα και των δύο όψεών του είναι κοινά 

και ευρύτατα διαδεδοµένα1877 και απαντούν σε ανάλογα ανάγλυφα µέλη από 

τον ελλαδικό χώρο, την Κωνσταντινούπολη, τη Ραβέννα κ.ά., τα περισσότερα 

από τα οποία χρονολογούνται γενικά στον 6ο αιώνα. Θα πρέπει να αναφερθεί 

ότι παρόµοιο θέµα απαντά σε θωράκια από τις Βασιλικές Α και ∆ στη Νικόπολη 

και τη Φωτική, για τα οποία γίνεται λόγος παρακάτω στον κατάλογό µας. 

Χαρακτηριστικότερο είναι το παράδειγµα των θωρακίων από τη Βασιλική Α, 

(αριθ. 82,83), στα οποία το ίδιο θέµα αποδίδεται εξαιρετικά σχηµατοποιηµένο, 

ενώ το ανάγλυφο είναι αρκετά απλοϊκό. 

Το θέµα της δεύτερης όψης είναι επίσης γνωστό από θωράκια βασιλικών 

όχι µόνον του ελλαδικού χώρου αλλά και από άλλα µέρη της αυτοκρατορίας. 

Συγκρινόµενα µε άλλα γνωστά παραδείγµατα, όπως αυτά στο Εθνικό Μουσείο 

της Ραβέννας1878, παρατηρούµε ότι στα θωράκια της Ραβέννας το ανάγλυφο του 

κεντρικού θέµατος έχει αποδοθεί µε πλαστικότητα, οι σταυροί στα πλάγια είναι 

ραδινοί και οι ταινίες έχουν µια αρµονική «κίνηση» που δεν συναντάται στο 
                                                 
1877 Για τα διακοσµητικά αυτά θέµατα βλ. εκτενέστερα στη σ.282κ.ε. 

1878 Οlivieri-Fαrioli 1969, αρ.135, πιν.128α,β, αρ.136, πιν.129 
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θωράκιο που εξετάζουµε. Στην περίπτωσή µας η σχηµατοποίηση, το σκληρό 

πλάσιµο και οι αδυναµίες στο σχεδιασµό του θέµατος είναι εµφανείς και δεν 

αφήνουν αµφιβολίες για µια όψιµη χρονολόγηση του αναγλύφου στο ά µισό ή 

τα µέσα του 6ου αιώνα1879. ∆εν αποκλείεται ωστόσο όλα τα προαναφερθέντα να 

οφείλονται και στο γεγονός ότι πρόκειται για έργο τοπικού εργαστηρίου που 

µεταπλάθει µε τον δικό του τρόπο δύο πολύ γνωστά θέµατα1880.  

Βιβλιογραφία: Παπαδοπούλου, Κωνσταντάκη 2007, σ.647. 

 

 

 

 

 

                                       

 

   Εικ.80α,β 

                                                 
1879 Σύµφωνα µε τον Πάλλα τα θωράκια του τύπου αυτού χρονολογούνται στα µέσα του 5ου αι., 

άποψη την οποία αποδεχθήκαµε αρχικά, βλ. Β.Παπαδοπούλου, Α.Κωνσταντάκη 2007, σ.647. 

1880 Για τη χρονολογική διεύρυνση του θέµατος που φτάνει πλέον έως και τη µεσοβυζαντινή 

εποχή βλ. Μέντζος 2001, σ.318, σηµ.11. 
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    Εικ.80γ,δ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
81. ΜΑΡΜΑΡΙΝΟ ΑΜΦΙΓΛΥΦΟ ΘΩΡΑΚΙΟ (θραύσµα) 
Προέλευση: Νικόπολη, Βασιλική Α, (αριθ. ευρ. ΝΙΚ.Α12) 
Υλικό: µάρµαρο λευκό 
Μ. σ. ύψος: 0,49µ. 
Μ. σ. πλάτος: 0,27µ. 
Πάχος: 0,095µ. 
 Γωνιαίο θραύσµα αµφίγλυφου θωρακίου. Στη µία όψη διακρίνεται 

τµήµα του περιµετρικού διακοσµητικού πλαισίου, το οποίο σχηµατίζεται από 

τέσσερις παράλληλες καµπύλης διατοµής ταινίες. Από το κεντρικό γεωµετρικό 

µοτίβο σώζεται τµήµα ενός ορθογώνιου τριγώνου που ορίζεται µε κοιλόκυρτο 

κυµάτιο (εικ.70β). Στην άλλη όψη διατηρείται επίσης τµήµα από το πλαίσιο, 

που διαµορφώνεται µε δύο παράλληλα κοιλόκυρτα κυµάτια, καθώς και το 

µεγαλύτερο µέρος του σχηµατιζόµενου ορθογώνιου τριγώνου που περικλείουν, 

στο οποίο υπάρχει εγχάρακτο γεωµετρικό θέµα (εικ.70α).  

Το κεντρικό διακοσµητικό θέµα του θωρακίου αποτελούνταν πιθανότατα 

από οµόκεντρους ρόµβους, εγγεγραµµένους σε ορθογώνιο, στις γωνίες του 

οποίου διαµορφώνονταν τέσσερα ορθογώνια τρίγωνα. Η σωζόµενη επιφάνεια 

έδρασης του θωρακίου φέρει αδρή λάξευση. Η επεξεργασία των όψεων είναι 

σχετικά αµελής, ενώ τα ίχνη βελονιού που διακρίνονται και η διαµόρφωση των 

ταινιών του πλαισίου φανερώνουν έργο κατώτερης ποιότητας.  

Το ανάγλυφο που εξετάζουµε παρουσιάζει πολλές οµοιότητες µε το αριθ. 

ΝΙΚ.Α11 (εικ.70γ) από την ίδια βασιλική, καθώς και µε ένα ανάλογο που 

βρέθηκε στη Βασιλική ∆ επίσης στη Νικόπολη, το οποίο ο Ορλάνδος αναφέρει 
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ως ¨τεµάχιον άµβωνος¨1881, θεωρούµε όµως πιθανότερο ότι αποτελούσε τµήµα 

θωρακίου.  

Βιβλιογραφία: Αδηµοσίευτο 

 

 εικ.81α       εικ.81β, γ     

 
82. ΜΑΡΜΑΡΙΝΟ ΑΜΦΙΓΛΥΦΟ ΘΩΡΑΚΙΟ (τµήµα) 

Προέλευση: Νικόπολη, Βασιλική Α, (αριθ. ευρ. ΝΙΚ.Α1). Σήµερα εκτίθεται στο Μουσείο 
Νικόπολης. 
Υλικό: µάρµαρο λευκό κρυσταλλικής υφής 
Μ. σ. διαστάσεις: 0,54µ.Χ0,51µ. 
Πάχος: 0,07µ.Χ0,08µ. 
Χρονολόγηση: 525-550 
 Τµήµα αµφίγλυφου θωρακίου, αποτελούµενο από δύο συνανήκοντα 

µέρη. Είναι αποθραυσµένο στις τρεις πλευρές του εκτός της κάτω. Στη µία όψη 

του φέρει επιπεδόγλυφη παράσταση. Συγκεκριµένα διακρίνεται αµνός µε 

ανασηκωµένο το ένα πόδι του κοντά στο κάθετο σκέλος σταυρού, το οποίο 

σχηµατίζει µικρή τριγωνική διαπλάτυνση λίγο πριν την απόληξη του άκρου του 

(εικ.82α,β). Ο αµνός έχει ανασηκωµένο το κεφάλι, που εγγράφεται στον κύκλο 

φωτοστέφανου. Αριστερά του σταυρού διακρίνεται τµήµα από το µπροστινό 

ανασηκωµένο πόδι ενός αντιµέτωπου αµνού1882. Στην πάνω δεξιά άκρη του 

θραύσµατος διακρίνεται µέρος της τριγωνικής απόληξης της οριζόντιας κεραίας 

του σταυρού. ∆ύο ανισοµεγέθη ταινιωτά πλαίσια, µέρος των οποίων σώζεται 

στην κάτω πλευρά, περιέβαλαν το διακοσµητικό θέµα. 

 Η παράσταση αντωπων εκατέρωθεν σταυρού αµνών, απαντά συχνά στη 

χριστιανική τέχνη των πρώιµων χριστιανικών χρόνων, όπως σε ένα πρώιµο 

θωράκιο στο Βυζαντινό Μουσείο Αθηνών1883 και συµβολίζει κατά µία άποψη 

τους πιστούς που προσέρχονται στο Χριστό και στη Θεία Κοινωνία. Το ίδιο θέµα 

συναντάται και σε σαρκοφάγους1884. Κατά τον Ορλάνδο1885, λόγω της παρουσίας 

                                                 
1881 Ορλάνδος 1956, πιν. 56β. 

1882 Πρβλ. το ίδιο περίπου θέµα σε θωράκιο της Αγίας Τράπεζας στο ναό του Αγίου Βιταλίου 

Angiolini-Martinelli 1968, σ.20, αριθ.9. 

1883 Σκλάβου–Μαυροειδή 1999, σ.29, αριθ.15. 

1884 Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί µια σαρκοφάγος στο ναό του Αγίου Απολλιναρίου in 

Classe, στη Ραβέννα, βλ. Zucchini, Bucci 1968, αριθ.32, η τεχνική εκτέλεση του ανάγλυφου 

διακόσµου της οποίας είναι σαφώς ανώτερη από αυτή του θωρακίου που εξετάζουµε. Εξίσου 
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των φωτοστέφανων των αµνών, η παράσταση αποτελεί τη συµβολική απεικόνιση 

του Χριστού µε τους απόστολους Πέτρο και Παύλο. Η απόδοση των αµνών είναι 

απλοποιηµένη, και το ανάγλυφο επίπεδο δεν θυµίζει σε τίποτα τους αµνούς του 

θωρακίου από τη Βασιλική της Παλαιόπολης1886. 

 Η άλλη όψη του θωρακίου κοσµείται µε τρεις οµόκεντρους ρόµβους 

(σώζονται δύο γωνίες τους), που σχηµατίζονται µε ταινίες ηµικυκλικής 

διατοµής, οι οποίες χωρίζονται µε βαθιές αυλακώσεις και ενδιάµεσα λεπτά 

επιπεδικά κυµάτια (εικ.82γ,δ). Οι κορυφές των γωνιών των ρόµβων απολήγουν 

σε σταγόνες, οι οποίες κοσµούνται µε λεπτά εγχάρακτα φυλλόσχηµα µοτίβα. 

Στο κέντρο των ρόµβων εικονίζεται, σε επιπεδόγλυφο ανάγλυφο, µικρό πτηνό 

και δεξιά αυτού η απόληξη κεραίας µικρού σταυρού. Πρόκειται πιθανότατα για 

το γνωστό θέµα του σταυρού µε αντιµέτωπα πτηνά που συναντάται συχνά και σε 

άλλα γλυπτά αυτής της εποχής. Στο κάτω αριστερά τριγωνικό διάχωρο, σε 

επιπεδόγλυφο επίσης ανάγλυφο, εικονίζεται ιχθύς.  

 Μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το ταινιωτό πλαίσιο µε τον 

ανάγλυφο ελισσόµενο βλαστό κληµατίδας1887, που φύεται από τρίφυλλο 

ρόδακα. Από το βλαστό εκφύονται βλαστόσπειρες, φύλλα και ένα τσαµπί µε 

σταφύλια, το οποίο ραµφίζει µικρό πτηνό. Το συµβολικό περιεχόµενο των 

θεµάτων είναι γνωστό·και οι βλαστοί της κληµατίδας υποδηλώνουν το µυστήριο 

της Θείας Μετάληψης, ενώ τα πτηνά τις ψυχές των δικαίων που µε τη Θεία 

Ευχαριστία γίνονται δεκτές στον Παράδεισο1888. 

Το ανάγλυφο της δεύτερης όψης αποτελεί µια πιο διακοσµηµένη εκδοχή 

του τύπου που εξετάσαµε παραπάνω από τη Βασιλική Β1889. Γενικότερα πάντως 

παρουσιάζεται µια αντίφαση µεταξύ των δύο όψεων του θωρακίου, αφού στην 

πρώτη όψη το ανάγλυφο είναι επίπεδο και αρκετά απλοποιηµένο και η 

                                                                                                                                            
συχνό είναι και το θέµα όπου µεταξύ των αµνών αντί του απλού σταυρού υπάρχει µεγάλο 

Χριστόγραµµα σε δάφνινο στεφάνι, βλ. Zucchini, Bucci 1968, αριθ.23,25. 

1885 Ορλάνδος 1954, σ.524. 

1886 Βλ. το ανάγλυφο µε αριθ.87 στον κατάλογό µας. 

1887 Πβλ. το διάκοσµο µε τους οµόθετους ρόµβους και τον βλαστό µε την κληµατίδα στο πλαίσιο 

που κοσµούν τα θωράκια του τέµπλου του καθολικού της µονής Βατοπεδίου, Θ.Παζαράς,Το 

µαρµάρινο τέµπλο του καθολικού της µονής Βατοπεδίου, ∆ΧΑΕ 1995, σ.15κ.ε., εικ.9. Πρόκειται 

για το ίδιο περίπου θέµα που επιβιώνει µε κάποιες βέβαια αλλαγές και κατά τη µεσοβυζαντινλή 

εποχή.   

1888 Σκλάβου–Μαυροειδή 1999, σ.37, αρ.26. 

1889 Τα καρδιόσχηµα ή τριφυλόσχηµα µοτίβα στις γωνιακές απολήξεις των ρόµβων έχουν εδώ 

αντικατασταθεί µε άλλα εγχάρακτα στοιχεία. 



 

 

446 

απόδοση του αµνού αφελής, ενώ στη δεύτερη όψη τα διακοσµητικά θέµατα 

πολλά και ποικίλα. 

Το ανάγλυφο χρονολογήθηκε από τον Πάλλα στην 9η δεκαετία του 5ου 

αιώνα1890, ωστόσο η απλοποίηση του αναγλύφου θα πρέπει να εκτιµηθεί ως 

ένδειξη οψιµότερης χρονολόγησης, πιθανότατα στο β΄τέταρτο του 6ου αιώνα. 

Άλλωστε η χρονολόγηση της Βασιλικής µετά το 525 αποτελεί ένα Τerminus 

ante quem για τη χρονολόγηση του θωρακίου. Πρόκειται για έργο τοπικού 

εργαστηρίου στον οποίο οφείλεται και ο υπόλοιπος γλυπτός διάκοσµος του 

µνηµείου. 

Βιβλιογραφία: 1. Φιλαδελφέας 1915, σ.61, εικ.1, 

  2. Φιλαδελφέας 1917, σ.72-73, 

  3.Φιλαδελφέας 1918α, σ.34-35, εικ.1 και 1α. 

  4. Ορλάνδος 1954, σ.524, εικ.488.   

5. Κεφαλλωνίτου, Γερόλυµου 2008, σ.56κ.ε. 

          

                      

Εικ.82α,β 

      Εικ.82γ,δ  

 

                                                 
1890 Πάλλας 1950, σ.248. 
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83. ΜΑΡΜΑΡΙΝΟ ΑΜΦΙΓΛΥΦΟ ΘΩΡΑΚΙΟ (τµήµα) 

Προέλευση: Νικόπολη, Βασιλική Α, (αριθ. ευρ. ΝΙΚ.Α2) 
Υλικό: µάρµαρο λευκό, λεπτόκοκκο µε µεγάλες φλεβώσεις 
Μ. σ. διαστάσεις: 0,56µ. Χ 0,39µ. Χ 0,09µ. 
Πάχος: 0,08µ. 
Χρονολόγηση: 525-550 
 Τµήµα αµφίγλυφου θωρακίου, αποθραυσµένο στις τρεις πλευρές. Στη 

µία όψη φέρει το συνηθισµένο κατά την παλαιοχριστιανική εποχή θέµα των 

οµόκεντρων ρόµβων, που εγγράφονται σε ορθογώνιο πλαίσιο (εικ.83γ,δ). Τρεις 

παράλληλες έξεργες ηµικυκλικής διατοµής ταινίες σχηµατίζουν τους ρόµβους, 

που φέρουν στις γωνίες τους µικρά καρδιόσχηµα έξεργα στοιχεία1891. Στο 

κέντρο των ρόµβων διακρίνεται µικρός ισοσκελής σταυρός µε τριγωνικές 

κεραίες, εγγεγραµµένος εν εσοχή σε κύκλο. ∆ύο άνισου πάχους ταινίες ορίζουν 

το πλαίσιο του θωρακίου. 

 Στην άλλη όψη το θωράκιο φέρει πολυάκτινο µοτίβο, εγγεγραµµένο σε 

διπλό ανάγλυφο οµόκεντρο κύκλο (εικ.83α,β). Πρόκειται για την απλοποιηµένη 

µορφή Χριστογράµµατος. Εξωτερικά του κυκλικού πλαισίου διακρίνεται η 

κάθετη κεραία ενός πιθανότατα σταυρού, που στηρίζεται σε µικρό τριγωνικό 

στοιχείο (σχηµατοποιηµένο φύλλο κισσού, που συνήθως λαξεύεται κάτω από 

την κάθετη κεραία του σταυρού), µε το οποίο ενώνεται µε καµπύλη ταινία. 

Μέρος ταινιωτού πλαισίου σώζεται στη δεξιά πλευρά του ανάγλυφου µέλους. 

Πρόκειται για µια µικρή παραλλαγή του γνωστού θέµατος, όπου το κεντρικό 

Χριστόγραµµα, εγγεγραµµένο σε κύκλους πλαισιώνουν µεγάλοι σταυροί, 

ενωµένοι µε κυµατοειδείς ταινίες, πανοµοιότυπο µε αυτό του θωρακίου αριθ.80 

από τη Βασιλική Β, το οποίο δεν αποκλείεται να αποτέλεσε το πρότυπο.  

Το ανάλυφο στη µία τουλάχιστον όψη του θωρακίου είναι επίπεδο και η 

απόδοσή του απλοποιηµένη. Σκληρή λάξευση και αδυναµίες παρατηρούνται 

και στην τεχνική του αναγλύφου και της δεύτερης όψης του θωρακίου µε τους 

οµοιόθετους ρόµβους, το θέµα του οποίου επίσης είναι γνωστό και από το 

θωράκιο αριθ.80, το οποίο εδώ αποδίδεται όµως διαφορετικά.  

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι το κεντρικό πολυάκτινο θέµα -

σχηµατοποιηµένο Χριστόγραµµα- είναι πανοµοιότυπο µε αυτό που κοσµεί την 

όψη του πεσσόκρανου αριθ.65Α του καταλόγου µας, που προέρχεται 

πιθανότατα από το ίδιο µνηµείο, έργο και αυτό του ιδίου εργαστηρίου, όπως 

και το επίθηµα(;).µε το µονόγραµµα του ∆ουµετίου1892. Τα δύο 

                                                 
1891 Η απόδοση των µικρών καρδιόσχηµων στοιχείων στις ακµές των ρόµβων είναι αρκετά αδέξια. 

1892 Έχουν παρατηρηθεί οµοιότητες στην απόδοση των κλαδίσκων που κοσµούν τα δύο τελευταία 

ανάγλυφα µέλη.  
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προαναφερόµενα µέλη είναι δοµικά στοιχεία της βασιλικής και θεωρούµε ότι 

είναι σύγχρονα µε την α΄ φάση του µνηµείου και συνεπώς θα πρέπει να 

χρονολογηθούν µεταξύ 525-550. Την ίδια χρονολόγηση προτείνουµε και για το 

θωράκιο, λόγω της οµοιότητάς του µε το κεντρικό θέµα του πεσσόκρανου. 

Βιβλιογραφία: 1. Φιλαδελφεύς 1918α, σ.35-36, εικ.2, 

  2. Ορλάνδος 1954, σ.524, εικ.488. 

Εικ.83α  Εικ.83β 

 

84. ΜΑΡΜΑΡΙΝΟ ΑΜΦΙΓΛΥΦΟ ΘΩΡΑΚΙΟ (θραύσµα) 

Προέλευση: Νικόπολη, Βασιλική Α, (αριθ. ευρ. ΝΙΚ.Α7) 
Υλικό: µάρµαρο λευκό λεπτόκοκκο 
Μ. σ. ύψος: 0,155 µ. 
Μ. σ. πλάτος: 0,23 µ. 
Πάχος: 0,09 µ. 
Χρονολόγηση: 525-550 
 Θραύσµα αµφίγλυφου θωρακίου. Στη µία όψη σώζεται µικρό τµήµα της 

επιπεδόγλυφης παράστασης, στην οποία διακρίνεται πτηνό, µε ψηλό λαιµό και 

λοφίο (παγώνι;), στραµµένο προς τα δεξιά, ένα καµπυλούµενο φύλλο στο πάνω 

µέρος του και µικρό τµήµα από ελισσόµενη βλαστόσπειρα (ή αγγείο) κοντά στο 

λαιµό του. Λεπτές καµπύλες χαράξεις αποδίδουν το πτέρωµά του (εικ.84α). 

Από την άλλη όψη, η οποία είναι αποθραυσµένη κατά το µεγαλύτερο µέρος 

της, σώζεται µόνο ένα καρδιόσχηµο φύλλο και στην κάτω απόληξή του µικρό 

τµήµα δύο παράλληλων ταινιών (εικ.84β). Το θραύσµα είναι σχετικά µικρό 

ωστόσο ενδεικτικό της πλούσιας διακόσµησης που έφεραν τα θωράκια της 

Βασιλικής Α. 

Βιβλιογραφία: Αδηµοσίευτο 
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Εικ.84α Εικ.84β. 

 

85. ΜΑΡΜΑΡΙΝΟ ΑΜΦΙΓΛΥΦΟ ΘΩΡΑΚΙΟ (τµήµα) 

Προέλευση: Νικόπολη, Βασιλική Α, (αριθ.ευρ.ΝΙΚ.Α5) 
Υλικό: µάρµαρο λευκό λεπτόκοκκο 
Μ. σ. ύψος: 0,31µ. 
Μ. σ. πλάτος: 0,28µ. 
Πάχος: 0,07µ. 
Χρονολόγηση: 525-550 
 Τµήµα αµφίγλυφου θωρακίου, αποθραυσµένο περιµετρικά. Στη µία 

όψη διατηρείται έξεργο τριγωνικό διάχωρο, µε ανάγλυφο σχηµατοποιηµένο 

ανθέµιο, που εκφύεται από το κέντρο διπλής έλικας (εικ.78α). Τη µία πλευρά 

του διαχώρου ορίζουν λοξότµητη ταινία (εικ.85γ) και µία δεύτερη λεπτή έξεργη. 

Ακολουθεί πλατύ πλαίσιο (σώζεται µέρος του), διακοσµηµένο µε διπλό βλαστό 

κληµατίδας από την οποία εκφύεται φύλλο αµπέλου. ∆ιακρίνεται επίσης µέρος 

από µικρό ανάγλυφο πτηνό, στραµµένο προς τα αριστερά. Στη φωτογραφία του 

θωρακίου που δηµοσιεύει ο Φιλαδελφέας στην ΑΕ του 1918 διακρίνεται το 

πτηνό ολόκληρο. Στο φύλλο και σε µέρος του βλαστού έχει γίνει χρήση 

τρυπανιού. Στο πάνω µέρος του ανάγλυφου µέλους σώζεται ζεύγος αντιµέτωπων 

καρδιόσχηµων φύλλων, που συνέδεε το πλαίσιο µε οµόκεντρους ρόµβους, που 

πιθανότατα αποτελούσαν το κεντρικό θέµα του θωρακίου. 

Στην άλλη όψη του θωρακίου (εικ.85β) σώζεται µέρος από την κεραία 

σταυρού, µε πεπλατυσµένη απόληξη, το κάτω άκρο της οποίας ενώνεται µε 

καµπύλη ταινία. Πιθανότατα πρόκειται για το γνωστό θέµα των µεγάλων 

σταυρών που πλαισιώνουν σχηµατοποιηµένο Χριστόγραµµα, όπως και στο 

τµήµα του θωρακίων αριθ.83 που εξετάζουµε παραπάνω, από το οποίο όµως 

διαφοροποιείται αρκετά.  

Το θωράκιο προέρχεται από τον κυρίως ναό της Βασιλικής Α. Ο 

διάκοσµός του είναι έξεργος στη µια όψη και επιπεδόγλυφος στην άλλη, όπως 

συµβαίνει και µε τα τµήµατα των θωρακίων από την ίδια βασιλική που 

παρουσιάσαµε παραπάνω. Η σκληρή επεξεργασία του αναγλύφου της µιας 

πλευράς έρχεται σε αντίθεση µε την προσπάθεια που καταβάλει ο καλλιτέχνης 
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να διανθίσει το ανάγλυφο της άλλης, πιθανότατα κύριας πλευράς, µε ένα 

πλούσιο θεµατικά ανάγλυφο, έξεργο, το οποίο φέρει επιπλέον και οπές από 

τρυπάνι.  

Παρατηρούνται τρεις τουλάχιστον τύποι θωρακίων στην ίδια βασιλική. Ο 

πρώτος κοσµείται µε οµόκεντρους ρόµβους και ωραίο πλατύ πλαίσιο στην ά 

όψη και αµνούς στη β΄ όψη, ο δεύτερος µε οµόκεντρους ρόµβους στην ά όψη 

και σχηµατοποιηµένο Χριστόγραµµα µε µεγάλους σταυρούς δεξιά και αριστερά 

στη β΄ όψη. Ο τρίτος τύπος φέρει οµόκεντρους επίσης ρόµβους στην α΄ όψη, 

αλλά µε πλατύ πλαίσιο µε ελισσόµενο βλαστό και µεγάλους σταυρούς που 

πιθανότατα πλαισιώνουν Χριστόγραµµα στην άλλη όψη. Τα υπόλοιπα τµήµατα 

(αριθ.81, 84) δεν προσφέρουν επαρκή στοιχεία για το διάκοσµο των θωρακίων. 

Όλα πάντως (εκτός το αριθ. 81) φαίνονται ότι είναι έργα του ιδίου εργαστηρίου). 

Βιβλιογραφία: Φιλαδελφεύς 1918α, σ.36-37, εικ. 3. 

      Εικ.85α  Εικ.85β 

Εικ.85γ 

 

86. ΜΑΡΜΑΡΙΝΟ ΑΜΦΙΓΛΥΦΟ ΘΩΡΑΚΙΟ (τµήµα) 

Προέλευση: Νικόπολη, Βασιλική Α, (αριθ. ευρ.ΝΙΚ.Α3α, β) 
Υλικό: µάρµαρο 
Μ. σ. διαστάσεις: 0,29µ.Χ0,26µ. 
Πάχος: 0,093µ. 
Χρονολόγηση: 525-550 
 Γωνιακό τµήµα αµφίγλυφου θωρακίου, αποτελούµενο από δύο 

συνανήκοντα µέρη. ∆ύο επίπεδες έξεργες ταινίες οριοθετούν, στη µία όψη, 

πλατιά ζώνη, κοσµούµενη µε διπλό ελικοειδή βλαστό κληµατίδας σε έξεργο 

ανάγλυφο, που αναδιπλώνεται σχηµατίζοντας ηµικυκλικά διάχωρα, τα οποία 

πληρούν φύλλα και τσαµπιά µε σταφύλια (εικ.86α). Πρόκειται για το ίδιο 
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πλαίσιο µε αυτό του προηγούµενου θωρακίου, το οποίο όµως δεν φέρει οπές 

από τρυπάνι. 

Τη δεύτερη όψη του µέλους κοσµούν τρία επάλληλα ταινιωτά πλαίσια 

που σχηµατίζουν γωνίες, στο εσωτερικό των οποίων υπάρχει ανάγλυφο 

καρδιόσχηµο µοτίβο (εικ.86β). Πιθανότατα έφερε διάκοσµο οµοιόθετων 

ρόµβων. Συνανήκει πιθανότατα µε το αριθ. ευρ. ΝΙΚ.Α3β, που φέρει παρόµοιο 

διάκοσµο (εικ.79γ,δ). Ο διάκοσµος του θωρακίου που εξετάζουµε είναι έξεργος, 

αλλά σχηµατοποιηµένος και η λάξευση βαθιά. Μολονότι πρόκειται για ένα 

µικρό τµήµα, θεωρούµε ότι παρουσιάζει ενδιαφέρον, καθώς συµπληρώνουµε 

την εικόνα του διακοσµητικού θεµατολογίου των θωρακίων της Βασιλικής Α. 

Βιβλιογραφία: Αδηµοσίευτο 

 

      Εικ.86α,β 

                        Εικ.86γ,δ 

 

87. ΜΑΡΜΑΡΙΝΟ ΑΜΦΙΓΛΥΦΟ ΘΩΡΑΚΙΟ (τµήµα) 

Προέλευση: Κέρκυρα, Βασιλική Παλαιόπολης 
Υλικό: µάρµαρο.λευκό, µετά κυανών αποχρώσεων 
Χρονολόγηση: β΄ µισό 5ου αιώνα 
 Αµφίγλυφο θωράκιο αποτελούµενο από τέσσερα τµήµατα. Στη µία όψη 

και σε έξεργο ανάγλυφο εικονίζονται οι κεφαλές δύο αντωπών κριών, εκ των 

οποίων ολόκληρη σώζεται µόνο αυτή του κριού αριστερά. Από τον κριό δεξιά 

σώζεται και τµήµα του ανασηκωµένου µπροστινού ποδιού. Από το σώµα των 

ζώων σώζεται µικρό τµήµα, ενώ το τρίχωµά τους αποδίδεται συνοπτικά1893. 

                                                 
1893 Πρβλ. την απόδοση του τριχώµατος των ζώνων σε σαρκοφάγους από τη Ραβέννα. 
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Είναι άγνωστο αν οι δύο κριοί ήταν πράγµατι αντωποί, εκατέρωθεν σταυρού1894, 

όπως στο ανάγλυφο αριθ.82 που εξετάζουµε παραπάνω. Στην πίσω όψη του 

θωρακίου διατηρείται η παράσταση ανάγλυφου σταυρού.  

Το θωράκιο βρέθηκε κατά την ανασκαφή της Βασιλικής της 

Παλαιοπόλης1895 στην Κέρκυρα και σήµερα εκτίθεται στο Παλαιό Φρούριο της 

πόλης. Το ανάγλυφο είναι έντονα έξεργο, η λάξευσή του αρκετά καλή και 

δηλώνονται πλαστικά οι λεπτοµέρειες της κεφαλής των ζώων.  

Το θραύσµα αριστερά προέρχεται ἐκ τοῦ οἰκοδοµικοῦ ὐλικοῦ τῆς κόγχης1896 

και βρέθηκε κατά την ανασκαφή του 1955, ενώ το δεύτερο δεξιά θραύσµα 

προέρχεται από την ανασκαφή του 19391897. Την ίδια εποχή βρέθηκαν επίσης 

και τµήµατα ενός άλλου θωρακίου µε ανάγλυφο σταυρό σε δίσκο στη µία όψη, 

και παγώνι που ραµφίζει σταφύλια στην άλλη1898. Ωστόσο η επεξεργασία του 

αναγλύφου αυτού είναι διαφορετική και παρουσιάζει αρκετές αδυναµίες, 

γεγονός που µαρτυρεί ότι πιθανότατα προέρχονται από κάποια δεύετρη φάση 

του µνηµείου. 

Ο Ι.Παπαδηµητρίου εκθειάζει την επεξεργασία του αναγλύφου που 

εξετάζουµε, το οποίο κατά τον ίδιο θυµίζει έργα της κλασσικής 

παλαιοχριστιανικής τέχνης, του τέλους του 4ου-αρχές του 5ου αιώνα. Πράγµατι 

το ανάγλυφο συγκρινόµενο µε τα προηγούµενα του καταλόγου µας αναµφίβολα 

υπερτερεί, ως προς την τεχνική του επεξεργασία, των άλλων σπαραγµάτων που 

έχουν βρεθεί στην ίδια βασιλική. 

Το θωράκιο θεωρούµε ότι προέρχονται από την α΄ φάση της Βασιλικής 

της Παλαιόπολης, που είναι κτίσµα του επισκόπου Ιοβιανού, η οποία ως 

γνωστόν είχε χρονολογηθεί αρχικά στον 5ο αιώνα. Μολονότι η χρονολόγηση 

αυτή έχει αµφισβητηθεί, εντούτοις από όσο γνωρίζω, δεν έχει αµφισβητηθεί, ότι 

ο επίσκοπος Ιοβιανός, ο οποίος συνέβαλε στην ανέγερσή της, έζησε στο α΄ µισό 

                                                 
1894 Πρβλ. το ίδιο θέµα σε θωράκιο στο βυζαντινό µουσείο Αθηνών, Σκλάβου-Μαυροειδή 1999, 

σ.29, αριθ.15. Το ίδιο θέµα µε παραλλαγές συναντάται και σε σαρκοφάγους, όπως σε δύο που 

βρίσκεται σήµερα στο µαυσωλείο της Γάλλα Πλακιδίας και στον Άγιο Βιτάλιο στη Ραβέννα, βλ. 

Zucchini, Bucci 1968, αριθ.22 και 23. Στην πρώτη σαρκοφάγο µεταξύ των αµνών εικονίζεται 

αµνός µε φωτοστέφανο, ενώ στη δεύτερη Χριστόγραµµα µε δάφνινο στεφάνι.  

1895 Από την ανασκαφή της ίδιας βασιλικής προέρχεται τµήµα θωρακίου µε εγχάρακτη σειρά 

κύκλων που περιβάλλονται από έλικες, βλ. ΠΑΕ 1936, σ.109κ.ε., εικ.12.  

1896 Καλλιπολίτης 1955, σ.188, πιν.65α. 

1897 Παπαδηµητρίου 1939, σ.96, εικ.6. 

1898 Παπαδηµητρίου 1939, σ.94, εικ.3,4. ∆εν γνωρίζω που βρίσκεται σήµερα το θωράκιο αυτό. 
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του 5ου αιώνα. Κατά τον Ι.Βαραλή η βασιλική χρονολογείται στον 6ο αιώνα1899 

και έχει δεχθεί διάφορες µεταγενέστερες επισκευές, γεγονός αναµφισβήτητο. 

Ωστόσο οι Πελεκανίδης-Ατζακά χρονολογούν το ψηφιδωτό του Ελπιδίου, που 

αποκαλύφθηκε στο βορειοδυτικό πρόσκτισµα της βασιλικής γενικά στον 5ο 

αιώνα1900. 

Βιβλιογραφία: 1. Παπαδηµητρίου 1939, σ.95, εικ.5 

                      2. Καλλιπολίτης 1955, σ.188, πιν.65α. 

Εικ.87 

 

88. ΜΑΡΜΑΡΙΝΟ ΑΜΦΙΓΛΥΦΟ ΘΩΡΑΚΙΟ (τµήµα) 
Προέλευση: Βασιλική Α΄ στη νησίδα Κέφαλος, στον Αµβρακικό κόλπο. 
Υλικό: µάρµαρο 
Μ. σ. διαστάσεις: 1,05µ.Χ0,86µ. 
Πάχος: 0,05µ. 
Χρονολόγηση: πιθανόν µέσα 6ου αι. 
 Αµφίγλυφο θωράκιο, αποθραυσµένο σχεδόν κατά το ήµισυ, 

αποτελούµενο από εννέα τµήµατα που έχουν συγκολληθεί. Στο κέντρο της µιας 

πλευράς του διακρίνονται οι δύο κεραίες ανάγλυφου σταυρού, που εγγράφεται 

σε δύο συµπλεκόµενα τετράγωνα από διπλές ταινίες. Το σωζόµενο µέρος των 

τετραγώνων απολήγει, κατά τον κάθετο άξονα του σταυρού, σε µεγάλο τρίφυλλο. 

Πλαίσιο αποτελούµενο από τρεις άνισου πλάτους ταινίες περιβάλλουν το 

θωράκιο.  

Στην άλλη όψη διακρίνονται οι απολήξεις της οριζόντιας και κάθετης 

κεραίας µεγάλου λατινικού σταυρού, εκατέρωθεν του οποίου στέκονται δύο 

αντωπά πτηνά. Ο σταυρός προβάλλει σε ανάγλυφο δίσκο, ο οποίος εγγράφεται 

σε τετράγωνο, που πλαισιώνουν ανάγλυφες ταινίες σε βαθµιδωτή διάταξη, 

αφήνοντας ένα µεγάλο περιθώριο στο κάτω µέρος. Η σύνθεση του σταυρού που 

                                                 
1899 Βαραλής 2001, σ.194κ.ε., ο οποίος ωστόσο δεν τεκµηριώνει τη χρονολόγησή του αυτή. 

1900 Πελεκανίδης, Ατζακά 1988, σ.95-97. 
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πλαισιώνεται από πτηνά, αποτελεί σύνηθες µοτίβο στην αρχιτεκτονική 

γλυπτική, καθώς και στα ψηφιδωτά δάπεδα, µε µακρά διάρκεια επιβίωσης. 

Χαρακτηριστικές είναι οι παράλληλες εγχαράξεις που παρατηρούνται στις δύο 

κάθετες πλευρές της µίας όψης του θωρακίου, που πιθανόν προέρχεται από 

µεταγενέστερη χρήση του αναγλύφου.  

Το εύρηµα βρίσκονταν σε αποθηκευτικό χώρο του Μουσείου Νικόπολης.  

Βιβλιογραφία: Μπάρλα 1968, σ.20, εικ.2, πιν.16α,β. 

 

 

Εικ.88α-δ 

 

                          

             

 

 

 
89. ΜΑΡΜΑΡΙΝΟ 

ΑΜΦΙΓΛΥΦΟ 
∆Ι∆ΥΜΟ ΘΩΡΑΚΙΟ (τµήµα) 
Προέλευση: Νικόπολη, Βασιλική Β, (αριθ.ευρ.ΑΛ/3080). 
Υλικό: µάρµαρο λευκό 
Μ. σ. ύψος: 0,19µ. 
Μ. σ. πλάτος: 0,31µ. 
Μ. πάχος: 0,07µ. 
 Τµήµα µαρµάρινου αµφίγλυφου, πιθανότατα δίδυµου θωρακίου. 

∆ιατηρείται µέρος του πλαισίου, ο διάκοσµος του οποίου στην κύρια όψη 

συνίσταται σε πλατιά ταινία µε ανάγλυφο πλοχµό. Κάθετη ταινία οριοθετεί δύο 

διάχωρα, τα οποία διαµορφώνονται µε κοίλο κυµάτιο. Ανάλογη διαµόρφωση 

(χωρίς τον πλογχµό) υπάρχει και στην πίσω όψη.  

Το θωράκιο βρέθηκε στο βόρειο πτερύγιο του εγκαρσίου κλίτους. Από το ίδιο ή 

κάποιο ανάλογο θωράκιο προέρχονται και τα θραύσµατα ΑΛ/1673 και 



 

 

455 

ΑΛ/1694 που εντοπίσαµε στο χώρο των νοτιοδυτικών προσκτισµάτων της ίδιας 

βασιλικής (εικ.89β,γ). Λόγω της αποσπασµατικής του διατήρησης το τµήµα 

αυτό είναι δύσκολο να χρονολογηθεί, χαρακτηριστικό ωστόσο της ποικιλίας των 

ανάλογων µελών που υπήρχαν στο ίδιο µνηµείο. 

Τµήµα αναγλύφου µε αναλογο πλογµό είχε εντοπιστεί από τον Φιλαδελφέα στις 

αρχές του προηγούµενου αιώνα1901. 

Βιβλιογραφία: Αδηµοσίευτο 

 

Εικ.89α Εικ.89β    
 

Εικ.89γ 

90. ΜΑΡΜΑΡΙΝΟ ΑΜΦΙΓΛΥΦΟ ΘΩΡΑΚΙΟ 
Προέλευση: Νικόπολη, Βασιλική Β, κυρίως ναός, εγκάρσιο κλίτος–νότιος χώρος, 
(ΑΛ/3451). 
Υλικό: µάρµαρο 
Μ. σ. ύψος: 0,93µ. 
Μ. σ. µήκος: 2,14µ. 
Χρονολογηση: µέσα 6ου αιώνα 
 Αποτελείται από δύο συγκολληµένα κοµµάτια. Σώζεται κατά το 

µεγαλύτερο µέρος του (εικ.90α). Είναι απολαξευµένη κατά µήκος η µία µακρά 

και η µία κάθετη πλευρά του. Λείπει επίσης µία γωνία του.  

Το θωράκιο είναι αµφίγλυφο και φέρει πανοµοιότυπο διάκοσµο και στις δύο 

όψεις του (εικ.90β). Μεγάλος ανάγλυφος ανισοσκελής σταυρός µε 

πεπλατυσµένα τα άκρα των κεραιών του εγγράφεται σε επίσης ανάγλυφο δίσκο. 

Η κάθετη κεραία του εφάπτεται στο δίσκο. Το θέµα περιβάλλουν τρία 

παράλληλα κυµάτια, διαφορετικού πάχους και ένα τέταρτο λοξότµητο 

εσωτερικά.  

                                                 
1901 Α.Φιλαδελφεύς, Μουσείον Πρεβέζης, ΑΕ 1922, σ.77, εικ.20. 
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Πρόκειται για έναν τύπο θωρακίων που υπερτερούν αριθµητικά και 

εντοπίζονται πολλά τµήµατά τους κυρίως στα πλάγια κλίτη της βασιλικής, αλλά 

και σε άλλους χώρους. Είναι κατασκευασµένα από λευκό χοντρόκοκκο 

µάρµαρο και διακρίνονται για την καλή απόδοση του αναγλύφου.  

Ο τύπος αυτός είναι ιδιαίτερα γνωστός σε θωράκια που εντοπίζονται στην 

περιοχή της Κωνσταντινούπολης και σε µνηµεία της µεσογειακής λεκάνης κάτω 

από την επιρροή της. Από τα χαρακτηριστικότερα παραδείγµατα είναι αυτά από 

το ναό της Αγίας Σοφίας 

Ευρύτατα διαδεδοµένος και αρκετά γνωστός είναι ο τύπος αυτός1902 στον 

Ελλαδικό χώρο (Άγιος ∆ηµήτριος Θεσσαλονίκης, ∆ελφοί, Καταπολιανή 

Πάρου1903 κ.α.), την Ιταλία (Βασιλική Αγίου Κλήµεντα στη Ρώµη1904, Άγιος 

Μάρκος Βενετίας) και τη Μ.Ασία. Συχνά το ίδιο θέµα εικονίζεται στη µια µόνον 

όψη, ενώ η άλλη κοσµείται µε άλλα θέµατα, όπως σε θωράκια παραθύρων στην 

Αγία Σοφία Κωνσταντινούπολης1905 κ.α. 

Βιβλιογραφία: Παπαδοπούλου,  Κωνσταντάκη 2007, σ. 637 κ.ε. 
 

 

Εικ.90α   

  Εικ.90β 

 

 
 
 
 
 
Εικ. 90γ 
 

                                                 
1902 Για τον τύπο βλ. στη σ.286κ.ε. 

1903 Μητσάνη 2006, εικ.20,21 τα θωράκια αυτά χρονολογούνται στα τελευταία χρόνια της εποχής 

του Ιουστινιανού. 

1904 F.Guidobaldi, Cl.Barsanti, A.Guiglia-Guidobaldi, San Clemente. La scultura dei VI secolo 

(San Clemente Miscellany, IV.2), Ρώµη 1992, 81,251-252. 

1905 Guidobaldi, Barsanti 2004, ενδεικτικά εικ. FO26 και εικ.79 και ιδιαίτερα στις σ.210κ.ε. 

όπου εκτενής αναφορά στο θέµα αυτό, µε πολλά παραδείγµατα. 
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91. ΜΑΡΜΑΡΙΝΟ ΑΜΦΙΓΛΥΦΟ ΘΩΡΑΚΙΟ (τµήµα) 
Προέλευση: Νικόπολη, Βασιλική Β, (αριθ. ευρ. ΑΛ/3167α-ε) 
Υλικό: µάρµαρο χονδρόκοκκο 
Μ. πάχος (α-ε): 0,045µ. 
Μ. σ. µήκος (α-ε): 0,715µ. 
Μ. σ. ύψος (α-ε): 0,62µ. 
∆ιάµετρος: 0,60µ. 
Χρονολογηση: µέσα 6οι αιώνα 
 Αποτελείται από πέντε συνανήκοντα τµήµατα που προέρχονται από τον 

κεντρικό διάκοσµο του θωρακίου. ∆ιακρίνονται και στις δύο όψεις του: σταυρός 

µε πεπλατυσµένα άκρα, εγγεγραµµένος σε δίσκο, τα άκρα του κάθετου σκέλους 

του εφάπτονται στον κύκλο, σε αντίθεση µε τις κεραίες του οριζόντιου σκέλους 

που είναι µικρότερες σε µήκος. Ανήκει στον ίδιο τύπο µε το προηγούµενο, 

αλλά και µε µια σειρά άλλων που έχουν βρεθεί στη βασιλική, όπως τα 

ΑΛ/1781, ΑΛ/1968. 

 Εντοπίστηκε στον κυρίως ναό της βασιλικής και συγκεκριµένα στο 

βόρειο χώρο του εγκαρσίου κλίτους. 

Βιβλιογραφία: Αδηµοσίευτο 

 

  Εικ.91α,β 

 

92. ΜΑΡΜΑΡΙΝΟ ΑΜΦΙΓΛΥΦΟ ΘΩΡΑΚΙΟ (τµήµα) 
Προέλευση: Φωτική, Παναγία Λαµποβήθρα, Θέση Λιµπόνι, (αρ. ευρ. Λ645). 
Υλικό: µάρµαρο 
∆ιαστάσεις: 0,41 Χ 0,38 Χ 0,065 µ. 
Χρονολόγηση: α΄µισό 6ου αιώνα. 
 Πρόκειται για αµφίγλυφο θωράκιο που σώζεται αποσπασµατικά. Στη µία 

όψη φέρει ανάγλυφο στεφάνι σε έξεργο ανάγλυφο από σχηµατοποιηµένα 

δαφνόφυλλα, το οποίο περιέβαλλε πιθανότατα Χριστόγραµµα (σώζεται 

ελάχιστα), εγγεγραµµένο σε κύκλο. Στο κάτω µέρος του δηµιουργείται κόµβος 

από συµπλεκόµενες λεπτές ταινίες, µια από τις οποίες απολήγει σε 

καρδιόσχηµο µοτίβο. Πιθανότατα πρόκειται για το ίδιο θέµα, που συναντάµε 

και σε ένα θωράκιο, χρονολογηµένο στον 5ο αιώνα, σήµερα στο Βυζαντινό 
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Μουσείο Αθηνών1906 και σε ένα δεύτερο από τη Βασιλική Αφώτη στην 

Κάρπαθο1907.  

Πλαίσιο αποτελούµενο από πλατιές ταινίες και οξύληκτο κυµάτιο 

ενδιάµεσα, περιέβαλλε το διάκοσµο. Στην άλλη όψη του θωρακίου εικονιζόταν 

σταυρός, καθώς σώζεται τµήµα της οριζόντιας κεραίας του και τµήµα του 

πλαισίου που είναι ίδιο µε αυτό της πρώτης όψης. Προέρχεται από τη βασιλική 

που προϋπήρχε στη θέση του βυζαντινού ναού της Παναγίας Λαµποβήθρας στη 

Φωτική. Παρά το γεγονός ότι τα κιονόκρανα από την ίδια βασιλική 

παρουσιάζουν κάποιες σχεδιαστικές αδυναµίες, το θωράκιο φανερώνει 

καλύτερη λάξευση και ευρηµατικότητα στην απόδοση του θέµατος. 

Βιβλιογραφία: Αδηµοσίευτο 

 

Εικ.92α   Εικ.92β  

 

93. ΜΑΡΜΑΡΙΝΟ ∆Ι∆ΥΜΟ(;) ΘΩΡΑΚΙΟ 

Προέλευση: Νικόπολη, Βασιλική ∆ (αριθ. ευρ.283α-η). Σήµερα εκτίθεται στο Μουσείο 
Νικόπολης 
Υλικό: µάρµαρο χονδρόκοκκο 
Μ.σ. ύψος: 0,80µ. 
Μ.σ. πλάτος: 0,79µ. 
πάχος: 0,035µ. 
Χρονολόγηση: πιθανότατα β΄ µισό 6ου αιώνα. 

Θωράκιο αποτελούµενο από επτά συνανήκοντα τµήµατα. Η όψη του 

κοσµείται µε µεγάλο ανισοσκελή σταυρό, µε πεπλατυσµένα τα άκρα των 

κεραιών του. Η κάθετη κεραία του στο κάτω µέρος εκτείνεται και στο πλαίσιο, 

το οποίο αποτελείται από δύο ταινίες, µεταξύ των οποίων παρεµβάλλεται 

κυµάτιο τριγωνικής διατοµής. Το πλάτος του πλαισίου στη δεξιά πλευρά 

δηµιουργεί υπόνοιες ότι πιθανότατα το θωράκιο ήταν δίδυµο. Η πίσω όψη είναι 

αδρά δουλεµένη. Βρέθηκε στο βόρειο παστοφόριο της Βασιλικής ∆, όπου έχουν 

βρεθεί και άλλα θωράκια (πρόκειται για τα αριθ. 295α-στ, 288α-γ ). Από το ίδιο 

                                                 
1906 Σκλάβου-Μαυροειδή 1999, σ.39, αριθ.30. 

1907 Η.Κόλιας, ΠΑΕ 1975, σ.528, εικ.1, πιν.34α,β 
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µνηµείο προέρχεται και ένα άλλο που είχε έρθει στο φως κατά την ανασκαφή 

του 1956, το οποίο κατά τον ανασκαφέα προερχόταν από το τέµπλο της 

βασιλικής1908. 

Βιβλιογραφία: Αδηµοσίευτο 

 

 Εικ.93α  Εικ.93β   

 

94. ΜΑΡΜΑΡΙΝΟ ∆Ι∆ΥΜΟ ΘΩΡΑΚΙΟ 

Προέλευση: Νικόπολη. Σήµερα εκτίθεται στο Μουσείο Νικόπολης. 
Υλικό: µάρµαρο λευκό, χονδρόκοκκο µε γκρίζες φλεβώσεις. 
Μ.σ.µήκος:2,43µ. 
Πλάτος:0,82µ. 
Πάχος:0,23µ. 
Χρονολόγηση: 6ος αιώνας 
 Πρόκειται για ρωµαϊκό φάτνωµα, άγνωστου κτιρίου. ∆ιατηρείται σε 

σχετικά καλή κατάσταση. Φέρει δύο ορθογώνιες εγκοπές στη µία στενόµακρη 

πλευρά του, που προέρχονται από τη µεταγενέστερη χρήση του µέλους. Στην 

ίδια φάση πιθανόν αποκόπηκε και µέρος της µίας στενής πλευράς. Μια µεγάλη 

οπή στην αριστερή πλευρά του προέρχεται από κάποια µεταγενέστερη χρήση 

του.  

Το φάτνωµα σε δεύτερη χρήση, κατά την παλαιοχριστιανική περίοδο, 

επαναλαξεύθηκε ως δίδυµο θωράκιο. Ο διάκοσµός του συνίσταται σε δύο 

µεγάλα ορθογώνια διάχωρα, στο κέντρο των οποίων υπάρχει από ένας 

ανισοσκελής σταυρός, εγγεγραµµένος σε κύκλο που περιβάλλεται από διπλή 

ταινία (πιν.68β). Μεταξύ των δύο διαχώρων παρεµβάλλεται φαρδιά ακόσµητη 

περιοχή. Φαρδιά ταινία και λεπτό κυµάτιο ορίζουν την περίµετρο των 

διαχώρων. Οι σταυροί έχουν τριγωνικές τις απολήξεις των κεραιών και είναι 

εσωτερικά λαξευµένοι.Η επιφάνεια του αναγλύφου είναι σχετικά αδρή, χωρίς 

λείανση. Πρόκειται για έργο τοπικού εργαστηρίου.  

Μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πίσω πλευρά του αναγλύφου, η 

οποία διατηρεί τον αρχικό της διάκοσµο. Όπως έχουµε προαναφέρει πρόκειται 

                                                 
1908 Ορλάνδος 1956, πιν.56γ. 
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για ρωµαϊκό φάτνωµα, ο διάκοσµος του οποίου συνίσταται σε τρεις πίνακες 

στους οποίους εγγράφονται τρια πολυγωνικά διάχωρα σε εσοχή και σε 

κλιµακωτή διάταξη. Στο κέντρο τους φέρουν από ένα εξάφυλλο ρόδακα τα 

ακριανά και ένα κλειστό άνθος το µεσαίο (πιν.68α). Τα πολυγωνικά διάχωρα 

περιβάλλονται από δάφνινο στεφάνι, ενώ στις γωνίες υπάρχουν µικροί ρόδακες 

ή πυροστρόβιλοι.  

Το ανάγλυφο µέλος είναι άγνωστο από πιο µνηµείο προέρχεται. Άγνωστη 

παραµένει και η δεύτερη χρήση του ως θωράκιο. Χαρακτηριστικό είναι ότι ένα 

ανάλογο φάτνωµα1909, µε τον ίδιο διάκοσµο, πιθανότατα από το ίδιο κτίριο, είχε 

ενσωµατωθεί στον άµβωνα της Βασιλικής Β και συγκεκριµένα στη βάση του. Σε 

µια τρίτη φάση (πιθανότατα στις αρχές του 19ου αιώνα) το ανάγλυφο 

εντοιχίστηκε αριστερά της κεντρικής πύλης του φρουρίου του Αγίου Ανδρέα 

στην Πρέβεζα1910, απ’ όπου και αποτοιχίστηκε και µεταφέρθηκε εκ νέου στη 

Νικόπολη και σήµερα εκτίθεται στο Μουσείο της. 

 Το ανάγλυφο της δεύτερης όψης χαρακτηρίζεται για την απλοποιηµένη 

εργασία του και τη σχηµατοποίηση που οδηγούν σε µια όψιµη χρονολόγηση, 

πιθανότατα στο β΄ µισό του 6ου αιώνα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ. 94α,β 

 

 

 

                                                 
1909 Γενικότερα για τα φατνώµατα που έχουν επαναχρησιµοποιηθεί στη βασιλική βλ. 

Παπαδοπούλου, Κωνσταντάκη 2007, σ.642κ.ε. 

1910 Ν.Καράµπελας, Σ.Μαµαλούκος, Νικόπολις-Πρέβεζα, Πρέβεζα 1994, εικ.95, 98. 
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95. ΜΑΡΜΑΡΙΝΟ ∆ΙΑΤΡΗΤΟ ΘΩΡΑΚΙΟ (3 τµήµατα) 

Προέλευση: Νικόπολη, Βασιλική ∆, (αριθ. ευρ.11). Σήµερα εκτίθεται στο Μουσείο 
Νικόπολης. 
Υλικό: µάρµαρο 
Μ.σ. ύψος: 0,33µ. 
Μ.σ. πλάτος: 0,68µ. 
Μ. πάχος: 0,07µ. 
Χρονολόγηση: β΄ τέταρτο 6ου αιώνα 
 Γωνιακό τµήµα πλαισίου αµφίγλυφου, διάτρητου θωρακίου. Σήµερα 

εκτίθεται στο Μουσείο Νικόπολης, µαζί µε άλλα που πιθανολογείται ότι 

προέρχονται από το ίδιο θωράκιο, σε µια προσπάθεια αναπαράστασής του. Ο 

διάκοσµός του αποτελείται από δύο ζώνες, από τις οποίες η πρώτη ορίζεται από 

λεπτές, επίπεδες ταινίες που πλαισιώνουν ελικοειδή βλαστό. Από το βλαστό 

φύονται µεγάλα φύλλα, εύκαµπτα, που πληρούν τα καµπύλα διάχωρα, και τα 

οποία σχηµατίζονται από την ελικοειδή κίνηση του βλαστού. Ακολουθεί ζώνη 

µε λέσβιο κυµάτιο και αστράγαλο, όπου παρατηρείται η χρήση τρυπανιού. 

Αντίθετα ο βλαστός έχει αποδοθεί σε χαµηλό (σχεδόν επίπεδο) ανάγλυφο. Σε 

ένα τµήµα της πάνω πλευράς του θωρακίου και σηµείο της ζώνης του πλαισίου 

µε τον ελισσόµενο βλαστό (που πιθανότατα αντιστοιχούσε στο κέντρο του 

θωρακίου), διακρίνεται µικρός ανισοσκελής σταυρός σε δίσκο. Η πίσω όψη του 

θωρακίου φέρει κυµατιοφόρο πλαίσιο. 

Ελάχιστα τµήµατα διατηρούνται από τον εσωτερικό διάτρητο διάκοσµο 

του θωρακίου (εικ.85δ, πιν.67ε-ζ). Ωστόσο έχουν βρεθεί αρκετά αποτµήµατα 

από τον διάτρητο διάκοσµο, που θα µπορούσε ενδεχοµένως να αναπαρασταθεί 

µε βάση τα σωζόµενα ανάλογα θωράκια στην Κωνσταντινούπολη και τη 

Ραβέννα, µε τα οποία το τµήµα που εξετάζουµε παρουσιάζει πολλές οµοιότητες.  

∆ύο τύποι ανάλογων θωρακίων έχουν βρεθεί στην ίδια βασιλική1911, από τους 

οποίους ο πρώτος είναι αυτός που εξετάζουµε, ενώ ο δεύτερος διαφέρει ως προς 

το ανάγλυφο του πλαισίου που είναι πιο έξεργο και σε κάποιες περιπτώσεις 

φέρει οπές τρυπανιού, που γενικά δηµιουργούν φωτοσκιάσεις1912. 

Για τα θωράκια του τύπου αυτού, -που συναντώνται στη Νικόπολη και 

στη Βασιλική Β (πιν.67α), τα οποία µάλιστα είναι καλύτερης τεχνικής 

εκτέλεσης,- τα οποία διακρίνουµε σε τρεις κατηγορίες ανάλογα µε τις διαφορές 

του διακόσµου τους, έχουµε αναφερθεί εκτενέστερα αλλού1913.  

                                                 
1911 Κωνστάντιος, Χαλκιά 1989, σ.318-9, πιν.3.  

1912 Ένα µικρό τµήµα πλαισίου µε ανάλογο διάκοσµο, άγνωστης προέλευσης, έχουµε εντοπίσει 

παλαιότερα στην Αρχαιολογική Συλλογή της Παρηγορήτισσας. 

1913 Εκτενέστερα για τα θωράκια αυτά βλ. στη σ.287κ.ε. 
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Κατά τη Χαλκιά ο τύπος αυτός δεν εντοπίζεται πουθενά αλλού στον Ελλαδικό 

χώρο, εκτός από τις Βασιλικές Β και ∆ στη Νικόπολη. Ωστόσο τον έχουµε 

εντοπίσει και σε άλλα σηµεία στην Ήπειρο, όπως στη Βασιλική Α, στη θέση 

Οπάγια και στη Βασιλική της Κρυσταλοπηγής (πιν.39δ). 

Η κωνσταντινοπολίτικη καταγωγή του τύπου, που συναντάται στη 

Ραβέννα1914 σε αρκετά µνηµεία (εικ.89ε), είναι γενικά αποδεκτή. Τα πρότυπά 

τους µπορούν να αναζητηθούν σε µερικά θωράκια στους ναούς της Αγίας 

Σοφίας και των Αγίων Σεργίου και Βάκχου στην Κωνσταντινούπολη1915.  

Κατά τη Χαλκιά τα ανάλογα θωράκια της Βασιλικής ∆ είναι προϊόντα τοπικού 

εργαστηρίου, που αντιγράφουν τα καλύτερα ποιοτικά ανάλογα θωράκια της 

Βασιλικής Β. Για την τεκµηρίωση της άποψης αυτής και την ακριβή προέλευση 

του εργαστηρίου µόνον οι αναλύσεις µαρµάρου θα µπορούσαν να δώσουν 

ασφαλή απάντηση, αφού τα σωζόµενα δείγµατα είναι µικρά και οι τυχόν 

αβλεψίες στην απόδοσή τους µπορούν να δικαιολογηθούν και από τη µαζική 

παραγωγή και συνεπώς βεβιασµένη εργασία των κωνσταντινοπολίτικων 

εργαστηρίων.  

Πιθανολογούµε την εισαγωγή τους από την Κωνσταντινούπολη, αφού η 

Νικόπολη αποτελούσε σταθµό της θαλασσίας οδού που οδηγούσε στη Ραβέννα 

και οι εισαγωγές σαρκοφάγων και µαρµάρινων αναγλύφων είναι βεβαιωµένες 

και από άλλα παραδείγµατα.  

Βιβλιογραφία: 1.Ορλάνδος 1959β, σ.69. 

                       2. Ορλάνδος 1961α, σ.101, πιν.59α. 

                       3. Ορλάνδος 1961β, σ.111, πιν.110. 

                       4. Κωνστάντιος, Χαλκιά 1989, σ.317-325.  

                       5. Chalkia 2006, σ.282κ.ε. 

                                                 
1914 Πρβλ. το διάκοσµο του θωρακίου από τον Αγιο Βιτάλιο, σήµερα στο Εθνικό Μουσείο της 

Ραβέννας, Farioli-Cambanati 1982, εικ.76. Το θωράκιό µας δεν φέρει τον διάτρητο διάκοσµο 

του πλαισίου του θωρακίου της Ραβέννας, έχει όµως ένα πλούσιο λέσβιο κυµάτιο και αστράγαλο 

και δεν υστερεί σε επεξεργασία. 

1915 Guidobaldi, Barsanti 2004, σ.494κ.ε., και τους πίνακες των αντίστοιχων σελίδων. 
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                     Εικ.95α 

   Εικ. 95β   Εικ.95γ    

 

Εικ.95δ   Εικ.95ε 

96. ΜΑΡΜΑΡΙΝΟ ∆ΙΑΤΡΗΤΟ ΘΩΡΑΚΙΟ(3 τµήµατα) 

Προέλευση: Νικόπολη, Βασιλική Β (αριθ. ευρ.ΑΛ/3122α-γ) 
Υλικό: µάρµαρο  
                          α             β        γ  
Μ. σ. ύψος:       0,22µ.,       0,245µ.,     0,11µ.  
Μ. σ. πλάτος:      0,29µ.,       0,385µ.,     0,225µ. 
Μεγ. πάχος:        0,09µ.,       0,085µ.,     0,06µ. 
Χρονολόγηση: β΄τέταρτο 6ου αιώνα. 

Το ΑΛ/3122α (εικ.96α) προέρχεται από το πλαίσιο του θωρακίου. Η 

πίσω επιφάνειά του (εικ.96β) είναι αδρά δουλεµένη και φέρει πλατιά επίπεδη 

ταινία και οξύληκτο κυµάτιο. Την κύρια όψη του κοσµεί ζώνη µε ανάγλυφο 

φυτικό διάκοσµο που ορίζεται από δύο λεπτές ταινίες. ∆ιατηρείται ίχνος 

λέσβιου κυµατίου, όπου γίνεται χρήση τρυπανιού.  

 Το ΑΛ/3122β (εικ.96γ) προέρχεται από γωνιακό τµήµα του πλαισίου. 

Στην πίσω επιφάνεια παρουσιάζει διαµόρφωση ανάλογη µε αυτή του 3122α. 

Στην όψη διατηρείται τµήµα της ζώνης µε τον φυτικό διάκοσµο και ακολουθεί 

λέσβιο κυµάτιο και αστράγαλος. Παρατηρούµε ότι το πάχος σταδιακά 
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µειώνεται, ώστε στον κεντρικό διάτρητο διάκοσµο να φθάσει τα 0,03µ. Πιθανά ο 

κεντρικός διάκοσµος ήταν ελικοειδείς βλαστοί, όπως υποδηλώνουν ίχνη 

αποφύσεων. Στο λέσβιο κυµάτιο και στον αστράγαλο έχει γίνει χρήση 

τρυπανιού. Το ΑΛ/3122γ προέρχεται από το πλαίσιο και διατηρεί τµήµα της 

ζώνης µε τον φυτικό διάκοσµο. Πιθανόν τα τρία αποτµήµατα να συνανήκουν 

στο ίδιο θωράκιο.  

Τα ανάγλυφα µέλη που εξετάζουµε προέρχονται από τον κυρίως ναό. 

Εντοπίστηκαν στο βόρειο πτερύγιο του εγκαρσίου κλίτους της Βασιλικής Β΄. 

Παρουσιάζουν πολλές οµοιότητες µε θωράκια της Βασιλικής ∆, καθώς και µε τα 

ΑΛ/3122, ΑΛ/3133, και ΑΛ/3134 από τη Βασιλική Β1916. Μικρές διαφορές 

εντοπίζουµε στην απόδοση του ελλισσόµενου βλαστού που στην περίπτωση που 

εξετάζουµε είναι έξεργος. 

Τα τµήµατα των διάτρητων θωρακίων της Βασιλικής Β που 

παρουσιάζουµε, είναι εξαιρετικά µικρά. Τα καλύτερα και µεγαλύτερα που 

βρέθηκαν από την ίδια βασιλική (σήµερα αγνοούνται) είναι γνωστά από παλαιές 

φωτογραφίες (πιν.67α). Πρόκειται κυρίως για τµήµατα πλαισίων µε διάκοσµο 

έξεργου βλαστού από τον οποίο φύονται τρίφυλλα ή τσαµπιά σταφυλιών. 

Βιβλιογραφία: Αδηµοσίευτο. 

                      Εικ.96α          εικ. Εικ 

 

                                                 
1916 Για τα διάτρητα θωράκια της Βασιλικής Β, βλ. Παπαδοπουλου, Κωνσταντάκη 2007, σ.648. 
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Εικ.96γ Εικ.96δ 

 

97. ΜΑΡΜΑΡΙΝΟ ∆ΙΑΤΡΗΤΟ ΘΩΡΑΚΙΟ (2 τµήµατα) 

Προέλευση: Άγνωστη. Σήµερα εκτίθεται στο Βυζαντινό Μουσείο Ιωαννίνων 
(αριθ.ευρ.586). 
Υλικό: µάρµαρο 
Μ.σ.διαστάσεις αριστερού τµήµατος: 0,513Χ0,45µ. 
Μ.σ.διαστάσεις δεξιού τµήµατος: 0,47µΧ0,264µ. 
Χρονολόγηση: β΄ τέταρτο 6ου αιώνα 
 Αποτελείται από δύο τµήµατα, που πιθανότατα συνανήκουν. Πλατύ 

πλαίσιο οριοθετεί το θωράκιο εξωτερικά. Ακολουθεί ζώνη µε λέσβιο κυµάτιο, 

καλά λαξευµένο. Από τον εσωτερικό διάκοσµο διατηρούνται λιγοστά λείψανα 

που διαµορφώνουν διάτρητο διάκοσµο µε επάλληλα ηµικύκλια που 

σχηµατίζονται µε διπλές ταινίες.  

Η προέλευση του θωρακίου παραµένη άγνωστη. Θα µπορούσε να 

προέρχεται από τη βασιλική που ανασκάφηκε στη θέση Οπάγια του νοµού 

Ιωαννίνων, όπου έχουν βρεθεί µεταξύ των άλλων και τµήµατα θωρακίων µε 

παρόµοιο διάκοσµο. Ωστόσο µια λεπτοµέρεια στην απόδοση του λέσβιου 

κυµατίου δεν το επιτρέπει. Συγκεκριµένα το κυµάτιο του θωρακίου που 

εξετάζουµε σχηµατίζεται µε πεπλατυσµένες γλωσσίδες που φέρουν στο µέσον 

τους από ένα ανάγλυφο έξεργο στοιχείο, που δεν συνανατάται στα τµήµατα των 

θωρακίων από την Οπάγια. 

Αντίθετα, ανάλογα σχηµατίζεται το λέσβιο κυµάτιο που κοσµεί ένα 

τµήµα µαρµάρινου διάτρητου θωρακίου από τη Βασιλική ∆ (πιν.67β), το οποίο 

όµως διαφέρει στον έξεργο διάκοσµο του πλαισίου του που είναι ιδιαίτερα 

διακοσµηµένο1917. Θα πρέπει επίσης να σηµειωθεί ωστόσο ότι στην ίδια 

Βασιλική έχουµε εντοπίσει ένα µικρό τµήµα (αριθ.καταγ.61) µε ακόσµητο 

πλατύ πλαίσιο και παρόµοιο λέσβιο κυµάτιο. Τέλος οµοιότητες εντοπίζουµε µε 

ένα µικρό τµήµα θωρακίου που βρέθηκε στο Λαδοχώρι (πιν.67γ), αν και 

                                                 
1917 Κωνστάντιος, Χαλκιά 1987, εικ. 3. 
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γενικότερα το τµήµα είναι µικρό και συνεπώς οι ενδείξεις οµοιότητας είναι 

επισφαλείς. 

Βιβλιογραφία: Αδηµοσίευτο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ. 97 α     Εικ. 97 β 

 

98 ΜΑΡΜΑΡΙΝΟ ∆ΙΑΤΡΗΤΟ ΘΩΡΑΚΙΟ (τµήµα) 

Προέλευση:Βασιλική Οπάγιας. Σήµερα φυλάσσεται σε αποθήκη στο Βυζαντινό Μουσείο 
Ιωαννίνων (αριθ.ευρ.765). 
Υλικό: µάρµαρο 
Μ.σ.µήκος: 0,385µ. 
Μ.σ.ύψος: 0,25µ. 
Πάχος: 0,06µ. 
Χρονολόγηση: β΄ τέταρτο 6ου αιώνα 

Στην κύρια όψη του φέρει πλατύ ακόσµητο πλαίσιο. Ακολουθούν ταινία 

µε ανάγλυφο ελισσόµενο συµπαγή βλαστό, λεπτό κυµάτιο και τέλος λέσβιο 

κυµάτιο, οι γλωσσίδες του οποίου διαχωρίζονται µε βαθιά λαξευµένες οπές. Ο 

ελισσόµενος βλαστός διακόπτεται σε σηµείο του, που πιθανότατα βρισκόταν 

στον άξονα του θωρακίου, όπου σχηµατίζεται ισοσκελής σταυρός, 

εγγεγραµµένος σε ανάγλυφο επίσης κύκλο. Σώζονται λιγοστά ίχνη του 

διάτρητου διακόσµου του θωρακίου, που σχηµατίζονταν µε διπλή ταινία, για 

τον οποίο όµως δεν έχουµε σαφή εικόνα, αν και βρέθηκαν πολλά αποτµήµατα 

φυτικού κυρίως διακόσµου (φύλλα άκανθας ή δισχιδών ταινιών). Αποτελεί 

µικρή παραλλαγή του τύπου των θωρακίων που βρέθηκαν στις Βασιλικές Α και 

∆ στη Νικόπολη. 

Η πίσω όψη, αν και είναι ιδιαίτερα απλή, είναι επίσης καλά δουλεµένη. 

Σχηµατίζονται µεγάλο ακόσµητο πλαίσιο και λεπτά κυµάτιο που περιέβαλαν 

τον διάτρητο διάκοσµο. 

Κατά την ανασκαφή της Βασιλικής Α στην Οπάγια ∆ολιανών, αλλά και 

από περισυλλογή, έχουν βρεθεί δύο τύποι διάτρητων θωρακίων1918. Ο πρώτος 

είναι αρκετά απλός, αφού κοσµούνταν µε πλατύ ακόσµητο πλαίσιο και λέσβιο 
                                                 
1918 Καραµπερίδη 2004, σ.36. 
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κυµάτιο στην µία όψη, ενώ στην πίσω όψη στη θέση του λέσβιου κυµατίου 

σχηµατίζονταν απλά κυµάτια. Αντίθετα περισσότερο διακοσµηµένος είναι ο 

δεύτερος τύπος, αντιπροσωπευτικό τµήµατα του οποίου είναι αυτό που 

παρουσιάζουµε.  

Στις αποθήκες τους Βυζαντινού Μουσείου Ιωαννίνων υπάρχουν αρκετά 

τµήµατα θωρακίων µε αναλογο διάκοσµο, η προέλευση των οποίων είναι 

άγνωστη. Πιθανολογούµε ότι προέρχονται από το ίδιο µνηµείο. Αν όχι τότε 

προέρχεται από ένα άγνωστο µη εντοπισµένο µνηµείο και ο τύπος αυτός των 

διάτρητων θωρακίων ήταν περισσότερο διαδεδοµένος από ότι σήµερα 

γνωρίζουµε.  

Βιβλιογραφία:Αδηµοσίευτο 

          

Εικ.98 

99. ΛΙΘΙΝΟ ΑΜΦΙΓΛΥΦΟ ΘΩΡΑΚΙΟ (τµήµα) 
Προέλευση: Άγνωστη. Σήµερα σε δεύτερη χρήση βρίσκεται στο ναό του Ταξιάρχη στην 
Καµάρα Μέσης στην Κέρκυρα. 
Υλικό: λίθος 
Μ. σ. ύψος: 0,78µ. 
Μήκος: 1,57µ. 
Πάχος: 0,09µ. 
Χρονολόγηση: β΄ µισό 6ου αιώνα. 
 Αµφίγλυφο θωράκιο, ένα µέρος της κάτω πλευράς του οποίου έχει 

αποκοπεί σε όλο της το µήκος. Στη µία όψη (εικ.99α,β) παριστάνονται δύο 

ευµεγέθη πτηνά (νήσσαι;) δεξιά και αριστερά µεγάλου φυλλοφόρου σταυρού, 

στα πάνω διάκενα των κεραιών του οποίου υπάρχουν µικροί ένσταυροι 

ανάγλυφοι ρόδακες. Τρεις πλατιές, αλλά άνισες ταινίες, σε βαθµιδωτή διάταξη 

περιβάλλουν την παράσταση. Σε κάθε µία από τις πάνω γωνίες που 

σχηµατίζουν τα πλαίσια, υπάρχει κάλυκας άνθους που εγγράφεται σε τέταρτο 

κύκλου. 

Στην πίσω όψη (εικ.99γ) εικονίζονται δύο παγώνια δεξιά και αριστερά 

σταυρού, στα πάνω διάκενα του οποίου υπάρχουν επίσης ένσταυροι εγχάρακτοι 
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ρόδακες. ∆εξιά και αριστερά των πτηνών µεγάλοι ισοσκελείς σταυροί µε 

τριγωνικές κεραίες εγγράφονται σε κύκλους. Παρόµοια πλαίσια περιβάλλουν 

την παράσταση.  

Το ανάγλυφο είναι χαµηλό και η θεµατοπολία του πλούσια. Τα πτηνά 

έχουν αποδοθεί ρεαλιστικά. Λεπτές χαράξεις και στιγµές αποδίδουν το πτέρωµά 

τους. Το θωράκιο είναι εντοιχισµένο στην αγία τράπεζα του ναού του Ταξιάρχη 

στην Καµάρα Μέσης Κέρκυρας. Ένα δεύτερο πανοµοιότυπο θωράκιο (σωζόµενο 

σε τρία τµήµατα) είναι επίσης εντοιχισµένο στο ναό. Ένα τµήµα του (εικ.99δ) 

έχει χρησιµοποιηθεί ως υπέρθυρο της Ωραίας Πύλης, το δεύτερο (εικ.99ζ) είναι 

εντοιχισµένο στο κατώφλι του ναού. 

 Πιθανολογείται ότι τα γλυπτά που εξετάζουµε, καθώς και άλλα 

αρχιτεκτονικά µέλη της ίδιας εποχής που υπάρχουν στο ναό και γύρω 

απ΄αυτόν προέρχονται από µια παλαιοχριστιανική βασιλική που υπήρχε στην 

ίδια θέση, τα λείψανα της οποίας ωστόσο δεν έχουν εντοπιστεί ανασκαφικά και 

η οποία τοποθετείται στα τέλη του 6ου-αρχές του 7ου αι1919. Το σχέδιο του 

θωρακίου, αν και πλούσιο από άποψη θεµάτων, χαρακτηρίζεται από 

απλοποίηση και χαµηλής ποιότητας εργασία. Συνδυάζει το χαµηλό ανάγλυφο, 

τα καθαρά περιγράµατα και τη χάραξη που αποδίδουν τις λεπτοµέρειες του 

αναγλύφου. Πρόκειται για έργο τοπικού εργαστηρίου 

Βιβλιογραφία: Α∆ 22(1967), Β2, Χρονικά, σ.373 (Π.Βοκοτόπουλος). 

 

Εικ.99α Εικ.99β 

 

                                                 
1919 Βαραλής 2001, σ.193, ο οποίος επίσης δεν τεκµηριώνει τη χρονολόγησή του αυτή. 
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Εικ.99ε Εικ.99στ Εικ.99ζ 
 

Εικ.99γ   Εικ.99δ 
 
100. ΛΙΘΙΝΟ ΘΩΡΑΚΙΟ µε διάκοσµο στη µία όψη 

Προέλευση: Ν. Πρέβεζας, Στεφάνη, ναός Αγίας Βαρβάρας (σήµερα φυλάσσεται στην 
αρχαιολογική συλλογή της Παρηγορήτισσας της Άρτας, µε αριθ. κατ. 294) 
Υλικό: λίθος 
Ύψος: 0,62µ. 
Μ.σ. πλάτος: 0,87µ. 
Πάχος: 0,12µ. 
Χρονολόγηση: πιθανόν 6ος αιώνας. 
 Λίθινο ανάγλυφο θωράκιο, αποτελούµενο από τρία µεγάλα συνανήκοντα 

τµήµατα. Ένα µεγάλο µέρος της µιάς στενής πλευράς του δεν σώζεται. Στην 

κύρια όψη του φέρει διάκοσµο από συµπλεκόµενους ταινιωτούς κύκλους, οι 

οποίοι σχηµατίζουν τετράφυλλους ρόδακες. Το κέντρο κάθε κύκλου τονίζεται µε 

µικρά τετράγωνα διάχωρα, ενώ το κέντρο των ροδάκων µε µικρούς κύκλους. Το 

διάκοσµο περιβάλει ταινιωτό πλαίσιο (0,06µ.).  

Το ανάγλυφο είναι χαµηλό και επίπεδο και η επεξεργασία του είναι αδρή, έργο 

τοπικού εργαστηρίου, το οποίο κατά την άποψή µας αντιγράφει, µε µικρές 

διαφορές, ένα τµήµα θωρακίου που εκτίθεται σήµερα στο Μουσείο Νικόπολης 

και φέρει την ένδειξη ότι προέρχεατι από τη Βασιλική Β.  

Ένα θωράκιο µε ανάλογο διάκοσµο αναφέρεται από τον Α.Φιλαδελφέα ότι 

βρέθηκε στον ερειπωµένο ναό της Ανάληψης, επίσης στη Νικόπολη1920. ∆εν 

αποκλείεται να πρόκειται για το ίδιο θωράκιο που σήµερα φέρεται ως 

προερχόµενο από τη Βασιλική Β και εκτίθεται στο Μουσείο Νικόπολης 

(εικ.100β,γ). 

                                                 
1920 ΑΕ 1914, σ.255, εικ.5.  
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 Το θωράκιο που εξετάζουµε βρέθηκε κατά την ανασκαφή της µικρής 

βασιλικής που βρέθηκε κάτω από το ναό της Αγίας Βαρβάρας στη Στεφάνη 

Πρέβεζας1921.  

Βιβλιογραφία: Αδηµοσίευτο 

 Εικ.100α  

  Εικ.100β                     Εικ.100γ 

 

101. ΛΙΘΙΝΟ ΘΩΡΑΚΙΟ  
Προέλευση: Βασιλική ∆ωδώνης (βρίσκεται κατά χώραν) 
Χρονολόγηση: µέσα 6ου-β΄µισό 6ου. 

 Τετράγωνο λίθινο θωράκιο. Το διακοσµητικό θέµα του συνίσταται 

σε µεγάλο Χριστόγραµµα (η επέκταση της κάθετης κεραίας του σταυρού στο 

πάνω µέρος υποδηλώνει Χρίσµα), που πλαισιώνεται από δύο σχηµατοποιηµένα 

κυπαρίσσια. Ο σταυρός έχει κεραίες µε άκρα που εξέχουν. Στα κάτω διάκενα 

των κεραιών του σταυρού, υπάρχουν εγχάρακτα τα γράµµατα Α και Ω. Τα 

κυπαρίσσια έχουν ελαφρά ανακαµπτώµενη την κορυφή, φέρουν στο κέντρο 

κατακόρυφη χάραξη και µικρές λοξές παράλληλες γραµµές που υποδηλώνουν 

το φύλλωµα. Η παράσταση περιβάλλεται από δύο ταινιωτά σχεδόν εγχάρακτα 

πλαίσια. Το θωράκιο, όπως και το υπόλοιπο σωζόµενο αρχιτεκτονικό υλικό της 

βασιλικής, είναι κατασκευασµένο από τοπικό ασβεστόλιθο.  

                                                 
1921 Για την ανασκαφή του µνηµείου βλ. Παπαδοπούλου 1997, σ.342κ.ε. 
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Το θέµα του σταυρού που πλαισιώνεται από κυπαρίσσια είναι αρκετά γνωστό 

και συναντάται σε θωράκια, αλλά και στα πτερύγια επισκοπικού θρόνου, όπως 

αυτό από τη Μητρόπολη των Σερρών1922. 

Το ανάγλυφο είναι ελαφρά έξεργο, σχεδόν εγχάρακτο1923 και τα θέµατα 

χαρακτηρίζονται από έντονη σχηµατοποίηση και απλοποιηµένη εργασία. 

Η βασιλική της ∆ωδώνης, από την οποία προέρχεται το θωράκιο, 

παρουσιάζει δύο µεγάλες φάσεις, που έχουν χρονολογηθεί στα τέλη του 5ου–

αρχές 6ου και µέσα 6ου αιώνα αντίστοιχα1924.  

Η υψηλή σχηµατοποίηση του αναγλύφου οδηγούν σε µια όψιµη χρονολόγησή 

του, ενδεχοµένως στα µέσα του 6ου αιώνα ή και στο β΄µισό του ίδιου αιώνα και 

πιθανολογούµε ότι προέρχεατι από τη β φάση της βασιλικής. 

Βιβλιογραφία: ΠΑΕ 1956, πιν. 60γ. 

                            Εικ. 101 

 

102. ΛΙΘΙΝΟ ΘΩΡΑΚΙΟ µε διάκοσµο στη µία όψη 

Προέλευση: Νικόπολη, Βασιλική Β (ΑΛ/1130) 
Υλικό: λίθος 
Μεγ. σωζ. ύψος: 0,555µ. 
Μεγ. σωζ. πλάτος: 0,63µ. 
Πάχος: 0,15µ. 
          Το θωράκιο είναι αποθραυσµένο κατά µήκος των δύο πλευρών του. Η 

πίσω επιφάνεια είναι αδρά δουλεµένη. Στην όψη φέρει πλατύ ταινιωτό πλαίσιο 

που περικλείει ανάγλυφο σταυρό, οι κεραίες του οποίου έχουν πεπλατυσµένες 

απολήξεις και εφάπτονται του πλαισίου. Το ανάγλυφο είναι ρηχό, και το βάθος 

αδρά δουλεµένο. Η επιφάνεια του πλαισίου και του σταυρού είναι καλύτερα 

                                                 
1922 Ορλάνδος 1939-40, σ.160, εικ.6. Το ίδιο θέµα είναι γνωστό και από µεσοβυζαντινά 

ανάγλυφα, όπως ένα θωράκιο σήµερα στο Βυζαντινό Μουσείο Αθηνών, βλ. Σκλάβου-Μαυροειδή 

1999, αριθ.154, σ.114. 

1923 Ο διάκοσµος αποδίδεται µε λοξή αφαίρεση του περιγράµµατος του θέµατος. 

1924 Για τη βασιλική που έχει ανασκαφεί στο χώρο του αρχαίου ιερού και τις δύο φάσεις της βλ. 

στη σ.129  
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δουλεµένες, σχεδόν λειασµένες, σε αντίθεση µε το βάθος που διατηρεί µια 

τραχύτητα. 

Βρέθηκε στο περιστύλιο των νοτιοδυτικών προσκτισµάτων της Βασιλικής 

Β, όπου επίσης έχουν βρεθεί και άλλα λίθινα θωράκια, διαφορετικού πάχους 

και µε µικροδιαφορές στην απόδοση του σταυρού που τα διακοσµεί. Πιθανόν 

προέρχονται από το περιστύλιο του µικρού αιθρίου. 

Βιβλιογραφία: Αδηµοσίευτο 

 

Εικ.102 
 
103. ΛΙΘΙΝΟ ΘΩΡΑΚΙΟ µε διάκοσµο στη µία όψη 

Προέλευση: Νικόπολη, Βασιλική Β (ΑΛ/1202) 
Υλικό: λίθος 
Μεγ. σωζ. ύψος: 0,90µ. 
Μεγ. σωζ. πλάτος: 0,77µ. 
Πάχος: 0,16µ. 

Η πίσω επιφάνεια του θωρακίου είναι αδρά επεξεργασµένη. Στην κύρια 

όψη του φέρει µεγάλο ανάγλυφο διάκοσµο µε σταυρό, του οποίου οι απολήξεις 

είναι πεπλατυσµένες. Πλαισιώνεται µε απλό ταινιωτό πλαίσιο. ∆ιαφέρει όµως 

από το προηγούµενο καθώς ολόκληρη η επιφάνεια του θωρακίου (τόσο του 

βάθους, όσο και του αναγλύφου σχεδίου) είναι αρδά δουλεµένη.  

Βρέθηκε στο περιστύλιο των νοτιοδυτικών προσκτισµάτων της Βασιλικής 

Β. Λίθινα θωράκια µε ανάγλυφο µεγάλο σταυρό έχουν βρεθεί και στη «Στοά-

∆ρόµο» δυτικά της Βασιλικής, παραµένει όµως άγνωστη η αρχική τους θέση. 

Βιβλιογραφία: Αδηµοσίευτο   Εικ.103 
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104. ΛΙΘΙΝΟ ΘΩΡΑΚΙΟ µε διάκοσµο στη µία όψη 

Προέλευση: Νικόπολη, Βασιλική Β (ΑΛ/3473). Σήµερα εκτίθεται στο Μουσείο 
Νικόπολης 
Υλικό: λιθος 
Μεγ. σωζ. ύψος: 0,82µ. 
Μεγ. πλάτος: 1,20µ. 
Πάχος: 0,10µ. 
          Έχει αποκοπεί ένα µέρος της µιας πλευράς και είναι αποθραυσµένο σε 

σε δύο γωνίες του. Κοσµείται µε µεγάλο σταυρό µε πεπλατυσµένες απολήξεις 

των κεραιών του σε χαµηλό ανάγλυφο, η επιφάνεια του οποίου είναι καλύτερα 

δουλεµένη, σχεδόν λειασµένη, σε αντίθεση µε το βάθος που είναι δουλεµένο 

αδρά. Λειασµένη είναι και η επιφάνεια του πλαισίου. Το θωράκιο βρέθηκε στο 

νότιο τοίχο του εγκαρσίου κλίτους είναι άγνωστο όµως αν προέρχεται από αυτό, 

ενδεχοµένως από µια κατασκευή όπως αυτή που βρέθηκε στη Βασιλική της 

Αγίας Σοφίας στο Μύτικα. Στο περιστύλιο των νοτιοδυτικών προσκτισµάτων, 

βρέθηκαν και άλλα παρόµοια θωράκια.  

Βιβλιογραφία: Αδηµοσίευτο 

Εικ.104α  

 

105.ΛΙΘΙΝΟ ∆Ι∆ΥΜΟ ΘΩΡΑΚΙΟ  
Προέλευση: Νικόπολη, Βασιλική Β΄ (αριθ. ευρ. ΑΛ/1003). 
Υλικό: λίθος 
Ύψος: 0,85µ. 
Μ.σ. πλάτος: 0,85µ. 
Πάχος: 0,17µ. 
 ∆ίδυµο θωράκιο, από τοπικό ασβεστόλιθο. Ένα µεγάλο µέρος της 

κάθετης αριστερής πλευράς του έχει αποθραυστεί και ένα µεγάλο µέρος του 

δεν σώζεται. Η πίσω πλευρά είναι ακόσµητη και αδρά επεξεργασµένη. Στην 

κύρια όψη ο διάκοσµος περιβάλλεται από ανάγλυφη πλατιά ταινία, πλάτους 

0,12µ. ∆ιαµορφώνονται δύο διάχωρα, κάθε ένα από τα οποία κοσµείται µε 

ανάγλυφο ανισοσκελή σταυρό µε πεπλατυσµένα τα άκρα των κεραιών1925. Σε 

                                                 
1925 Πρβλ. το διάκοσµο ενός ανάλογου θωρακίου από τους Φιλίππους, ΠΑΕ 1972, πιν.57 
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σχέση µε τα προηγούµενα εδώ το ανάγλυφο είναι πιο έντονο, χωρίς όµως 

καλλιτεχνικές αξιώσεις. 

 Το θωράκιο προέρχεται από το χώρο του περιστυλίου των νοτιοδυτικών 

προσκτισµάτων της Βασιλικής. Από τον ίδιο χώρο προέρχεται και ένα δεύτερο 

δίδυµο θωράκιο µε πανοµοιότυπο διάκοσµο (ΑΛ/1181) (εικ.105γ). 

Βιβλιογραφία: Παπαδοπούλου,  Κωνσταντάκη 2007, σ.648. 

Εικ.105α εικ.105β 

 

                                Εικ.105γ 

 

106. ΛΙΘΙΝΟ ΑΜΦΙΓΛΥΦΟ ΘΩΡΑΚΙΟ (τµήµα) 

Προέλευση: Νικόπολη, Βασιλική Β΄ (ΑΛ/1128) 
Υλικό: λίθος 
Μεγ. σωζ. ύψος: 0,65µ. 
Μεγ. σωζ. πλάτος: 0,54µ. 
Πάχος: 0,06µ. 

Αµφίγλυφο θωράκιο. ∆ιατηρείται ένα µέρος της κάτω αριστερής πλευράς 

του. Φέρει πλαίσιο µε πλατιά ταινία, οξύληκτο κυµάτιο και λοξότµητη ταινία. 

∆ιακοσµείται µε σταυρό, που οι κεραίες του έχουν πεπλατυσµένα άκρα. Είναι 

δουλεµένο µε λεπτό βελόνι. Ενδιαφέρεον παρουσιάζουν τα ίχνη κεραίας 

µεγαλύτερου σταυρού που διακρίνονται κάτω από την κάθετη κεραία. 

Πρόκειται για την αρχική λανθασµένη(;) σχεδίαση του διακόσµου.Το τµήµα 

αυτό βρέθηκε στο περιστύλιο των νοτιοδυτικών προσκτισµάτων της Βασιλικής 

Β. Αµφίγλυφο (τµήµα) λίθινο θωράκιο έχουµε εντοπίσει και στον κυρίως ναό 

της ίδιας βασιλικής. Θα πρέπρι να σηµειωθεί ότι αναλογα πλαίσια και 
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σταυρούς φέρουν τα θωράκια που φράσουν τον τάφο που βρέθηκε στη 

Βασιλική της Αγίας Σοφίας στον Μύτικα Ακαρνανίας (πιν. 12γ). 

Όλα τα παραπάνω λίθινα θωράκια που παρουσιάζουµε, µε τις διάφορες 

παραλλαγές τους ως προς το υλικό και την λάξευση του αναγλύφου, είναι 

αντιπροσωπευτικά της ποικιλίας τους. ∆εν χωρά αµφιβολία ότι πρόκειται για 

έργα τοπικών εργαστηρίων. Η χρονολόγησή τους είναι εξαιρετικά δύσκολη, 

αφού συχνά δεν είναι προσδιορισµένη µε ακρίβεια η θέση στην οποία 

βρέθηκαν. Θεωρούµε ωστόσο αρκετά πιθανό να χρονολογούνται στα µέσα του 

6ου και κυρίως στο β΄µισό του ίδιου αιώνα. 

Βιβλιογραφία: Αδηµοσίευτο 

 

                            Εικ.106 

 

107. ΛΙΘΙΝΟ ∆ΙΑΤΡΗΤΟ ΘΩΡΑΚΙΟ (2 τµήµατα) 

Προέλευση: Ν.Θεσπρωτίας, Κρυσταλοπηγή 
Υλικό: λίθος 
Μ.σ. ύψος: 0,98µ. 
Μ.σ. πλάτος: 0,89µ. 
πάχος: 0,13µ. 
Χρονολόγηση: β΄µισό 6ου αιώνα. 

Αποτελείται από δύο συνανήκοντα τµήµατα. Στο πάνω µέρος φέρει 

κυµάτιο που εξέχει καµπυλούµενο σε σχέση µε την επιφάνεια του θωρακίου. 

Στο κέντρο περίπου της κυρίας πιθανόν όψης του υπάρχει ισοσκελής σταυρός ο 

οποίος εγγράφεται σε διπλό κύκλο, που περικλείει τετράγωνο πλαίσιο και 

ορίζεται από κυµάτια. Οι κεραίες του σταυρού κοσµούνται µε βαθειά χάραξη, 

ενώ τα διάχωρα των κεραιών του είναι διάτρητα. Το υπόλοιπο ανάγλυφο είναι 

ρυχό. Στην πίσω όψη ο ίδιος διάκοσµος είναι απλούστερος.  

Πιθανότατα πρόκειται για δίδυµο θωράκιο, καθώς διατηρούνται ίχνη 

από έναν δεύτερο κύκλο στη µια πλευρά, ενώ µεταξύ των δύο κύκλων 

µεσολαβεί κάθετη πλατιά ταινία (εικ.107β). Αναµφίβολα πρόκειται για έργο 

τοπικού εργαστηρίου.  
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Προέρχεται από µια µικρή τρίκλιτη βασιλική που βρέθηκε έξω από τον 

οικισµό της Κρυσταλοπηγής, στη θέση Ράχη Βελλή1926. Η βασιλική ανήκε 

πιθανότατα σε κάποιον µικρό οικισµό, για τον οποίο δεν υπάρχουν άλλες 

µαρτυρίες, εκτός από το γεγονός ότι βρίσκεται σε µικρή απόσταση από την 

Φωτική. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι εκτός από το θωράκιο που 

εξετάζουµε, κατά την ανασκαφή της βασιλικής, βρέθηκε και ένα τµήµα 

διάτρητου θωρακίου1927 (πιν.39δ) του γνωστού τύπου, που εντοπίζεται κυρίως 

στις Βασιλικές Β και ∆ στη Νικόπολη  

Βιβλιογραφία:1.Βασιλικού Α∆ 55(2000), σ.627 

                     2.Βασιλικού 2009, σ.202, εικ.4 

 

 Εικ. 107α     Εικ. 107β     
 
108. ΛΙΘΙΝΟ ∆ΙΑΤΡΗΤΟ ΘΩΡΑΚΙΟ (τµήµατα) 

Προέλευση: Νικόπολη, Βασιλική Β (αριθ. κατ. ΑΛ/769 α-ζ) 
Υλικό: λίθος 
διαστάσεις     Α    Β    γ     δ      ε    στ     ζ 

Μ.σ. ύψος 0,31µ. 0,27µ. 0,305µ. 0,09µ. 0,10µ. 0,16µ. 0,18µ. 

Μ.σ.πλάτος 0,225µ. 0,20µ. 0,14µ. 0,09µ. 0,055µ. 0,045µ. 0,145µ. 

Μ. πάχος 0,09µ. 0.09µ. 0,09µ. 0,045µ. 0,055µ. 0.045µ. 0.065µ. 

 

 Πρόκειται για επτά, πιθανόν συνανήκοντα, αλλά µη συγκολούµενα, 

αποτµήµατα διάτρητου θωρακίου. Περιµετρικά φέρει πλαίσιο αποτελούµενο 

από πλατιά ταινία (πλ.0,09µ.) και µια δεύτερη πιο στενή εσωτερικά. Ο 

διάκοσµος του θωρακίου αποτελείτο από συµπλεκόµενους κύκλους, 

                                                 
1926 Για τη βασιλική βλ. στη σ.156-7, όπου και η σχετική βιβλιογραφία και πιν.39γ.  

1927 Βρέθηκαν επίσης και αρκετά θραύσµατα από τη φυτική διακόσµηση της εσωτερικής 

επιφάνειας του θωρακίου, βλ. Βασιλικού 2009, σ.203, εικ.6. 
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κοσµούµενους µε σχινοειδές ανάγλυφο, καθώς έχουν βρεθεί µικρά θραύσµατα 

από αυτόν. 

Βρέθηκαν κατά την ανασκαφή του νότιου τµήµατος της «Στοάς-∆ρόµου» 

της Βασιλικής Β, είναι άγνωστο όµως αν προέρχονται από κάποιο τµήµα της 

στοάς ή των χώρων που εκτείνονται δυτικά, τα οποία είχαν είσοδο στη στοά 

(κατά την ανασκαφή βρέθηκαν οι περισσότερες τοιχισµένες) ή από κάποιο άλλο 

πρόσκτισµα της βασιλικής. 

Βιβλιογραφία: Αδηµοσίευτο 

                         Εικ.108 

 

109. ΛΙΘΙΝΟ ∆ΙΑΤΡΗΤΟ ΘΩΡΑΚΙΟ (απότµηµα) 

Προέλευση: Νικόπολη, Βασιλική Β΄(αριθ.κατ. ΑΛ/2245) 
Υλικό: λίθος 
Μ.σ.ύψος:  0,23µ. 
Μ.σ.πλάτος:  0,28µ. 
Πάχος: 0,06µ. 
 Απότµηµα λίθινου διάτρητου θωρακίου. ∆ιατηρείται τµήµα του πλαισίου 

που έφερε περιµετρικά το θωράκιο, κοσµούµενο από δύο λεπτές ταινίες, από 

τις οποίες η πρώτη φέρει ανάγλυφο ελισσόµενο βλαστό µε λογχοειδές φύλλο 

και η δεύτερη σχινοειδή διάκοσµο. Εσωτερικά ο διάκοσµος του θωρακίου 

αποτελούνταν από εφαπτόµενους κύκλους µε σχινοειδές κόσµηµα. Στο µεταξύ 

των κύκλων τριγωνικό διάχωρο, υπάρχει µικρό τρίφυλλο. Στην πίσω επιφάνεια 

υπάρχουν δύο καµπύλες εγχαράξεις που υποδηλώνουν ατελή πιθανώς 

διάκοσµο. 

 Βρέθηκε κατά την ανασκαφή του νότιου τµήµατος της «Στοάς-∆ρόµου». 

Ένα ηµικυκλικό θραύσµα µε σχινοειδή διάκοσµο από το εσωτερικό διάτρητου 

θωρακίου (αριθ. ευρ.ΑΛ/191), που εντοπίσαµε και στο αίθριο της Βασιλικής Β, 

πιθανόν προέρχεται από το ίδιο ή ένα παρόµοιο θωράκιο. Αξίζει πάντως να 

επισηµανθεί η εξαιρετική λάξευση και η πρωτοτυπία του διακόσµου του 

θωρακίου. 

Βιβλιογραφία: Αδηµοσίευτο 
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 Εικ.109α            Εικ.109β    

 

ΕΠΙΘΗΜΑΤΑ ΑΜΦΙΚΙΟΝΩΝ 

 
110. ΕΠΙΘΗΜΑ ΑΜΦΙΚΙΟΝΑ 

Προέλευση: Νικόπολη, Βασιλική Β΄ (ΑΛ/3002) 
Υλικό: µάρµαρο 
Μ.σ.ύψος:0,42µ. 
Μήκος:1,30µ. 
Πλάτος: 0,67µ. 
Χρονολόγηση: πιθανότατα δεύτερο τρίτο –µέσα 6ου αιώνα 
 Μαρµάρινο επίθηµα αµφικίονα σε µέτρια κατάσταση διατήρησης. 

∆ιατηρείται σχεδόν ακέραιο το πάνω µέρος του, µε αποθραυσµένη την 

επιφάνεια έδρασης, στην οποία σώζεται ίχνος οπής γόµφωσης. Στο πάνω µέρος 

του ανάγλυφου µέλους διαµορφώνεται περιµετρικά άβακας (πλάτους 0,07µ.), 

στο κάτω µέρος των στενών πλευρών του οποίου υπάρχει λοξότµητη ταινία µε 

έξεργο ανάγλυφο διάκοσµο. Στο κέντρο της µίας πλευράς υπάρχει µικρός 

ανισοσκελής σταυρός, πλαισιωµένος από δύο τετράφυλλους ρόδακες. Στην 

άλλη στενή πλευρά υπάρχει κοµβιόσχηµη απόφυση. Στο µέσον των επίµηκων 

πλευρών δηµιουργείται πλατιά λοξότµητη ακόσµητη επιφάνεια, που αντιστοιχεί 

στον ¨πεσσό¨ των αµφικιονίσκων.  

Οι δύο στενές πλευρές (όψεις) του επιθήµατος κοσµούνται µε το ήµισυ 

ενός κιονοκράνου, σύνθετου κορινθιακού τύπου, µε ανάγλυφο, καλά 

δουλεµένο, φυτικό διάκοσµο σε δύο ζώνες. Στην πρώτη, διατηρηµένα εν µέρει, 

φύονται τέσσερα φύλλα άκανθας. Φέρουν πλατύ κεντρικό νεύρο, που δηλώνεται 

µε χάραξη και δύο ζεύγη λοβών (µε τον ίδιο αριθµό γλωσσίδων), που 

πλαισιώνουν τον κορυφαίο, το κεντρικό τµήµα του οποίου αναπίπτει ελαφρά. 

Στην επιφάνεια του κορυφαίου υπάρχει κοµβιόσχηµο έξεργο στοιχείο, 

σχηµατική πιθανώς αποόδοση της ανάπτωσης των κορυφαίων γλωσσίδων1928. 

                                                 
1928 Το στοιχείο αυτό φαίνεται ασύνδετο µε τον υπόλοιπο διάκοσµο. Μου δίνεται η εντύπωση ότι ο 

τεχνίτης προσπαθεί να αντιγράψει την ανάπτωση κάποιων λυρόσχηµων κιονοκράνων, στα οποία η 

τριµερής κορυφή του ανακαµπτόµενου λοβού αποδίδεται εντελώς σχηµατοποιηµένα, όπως στην 



 

 

479 

Οι γλωσσίδες των πλάγιων λοβών των ακανθόφυλλων ενώνονται µε αυτές των 

διπλανών λοβών, σχηµατίζοντας µικρούς τριγωνικούς οφθαλµούς και 

εφάπτονται επίσης µε αυτές των γειτονικών φύλων δηµιουργώντας γεωµετρικά 

σχήµατα, όχι όµως τα γνωστά τύπου «µάσκας». 

Το στέλεχος του κεντρικού νεύρου των φύλλων αποδίδεται µε βαθιές 

παράλληλες λαξεύσεις, που διευρύνονται προς την κορυφή. Παρόµοια 

διαµορφωµένα είναι και τα τρία ακανθόφυλλα της πάνω ζώνης (στο µέσον του 

κορυφαίου λοβού υπάρχει επίσης έξεργο κοµβιόσχηµο στοιχείο), τα οποία 

εναλλάσσονται µε λογχόσχηµα φύλλα. Όλα είναι προσκολληµένα στον κάλαθο. 

Τα λογχόσχηµα φύλλα φέρουν περίγραµµα και στον άξονα νεύρο, που 

αποδίδεται έξεργα, µε διπλή γραµµή.  

Το επίθηµα παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ο διάκοσµός του 

είναι αρκετά πρωτότυπος και η εκτέλεση του αναγλύφου εξαιρετική. Οι ρόδακες 

που πλαισιώνουν τον µικρό σταυρό στον άβακα είναι ένα διακοσµητικό θέµα 

που συναντάται συχνά στη γλυπτική της Νικόπολης1929. Ο τύπος αυτός µε την 

εναλλαγή λογχόσχηµων φύλλων και ακανθόφυλλων απαντά και σε ένα 

ανάγλυφο µέλος στη Κόρινθο1930, οι οµοιότητες όµως µε αυτό που εξετάζουµε 

είναι γενικές, αφού οι άκανθες του επιθήµατος αποδίδονται διαφορετικά και ο 

διάκοσµος εδώ είναι πιο πλούσιος. 

Το επίθηµα προέρχεται από το τετράλοβο παράθυρο της αψίδας του 

ιερού βήµατος της Βασιλικής Β, όπως τεκµηριώνεται η µορφή του από τα τρία 

παρόµοιων διαστάσεων µεγάλα επιθήµατα, που αντιστοιχούσαν στους τρεις 

αµφικίονες που χώριζαν τους λοβούς του παραθύρου, Έστεφε τον αµφικίονα 

του παραθύρου στο κέντρο της αψίδας. Τον ίδιο διάκοσµο, πιο απλοποιηµένο, 

φέρουν και πολλά άλλα επιθήµατα από την ίδια βασιλική. 

Η χρονολόγηση του επιθήµατος παρουσιάζει αρκετές δυσκολίες, καθώς 

η µορφή του διακόσµου και η επεξεργασία του αναγλύφου του (ιδιαίτερα των 

ακανθόφυλλων) δεν συνανατάται σε άλλα µνηµεία της περιοχής, αλλά και 

ευρύτερα, από όσο τουλάχιστον γνωρίζω. Η εκτέλεση του διακόσµου φανερώνει 

                                                                                                                                            
περίπτωση του κιονοκράνου αριθ.8, στην Παρηγορήτισσα (εικ.8γ). Το ίδιο παρατηρούµε και στο 

βυζαντινό κιονόκρανο από την Παντάνασσα (πιν.60στ), το οποίο θεωρούµε ότι αντιγράφει 

κιονόκρανα του τύπου του γυµνού πυρήνα. Οι αναπτώσεις των κορυφαίων λοβών αποδίδονται ως 

καρδιόσχηµα στοιχεία. Επανερχόµενοι στο επίθηµα που εξετάζουµε, θεωρούµε ότι το στοιχείο 

αυτό υποδηλώνει ίσως µια οψιµότερη δουλειά. 

1929 Ελισσόµενους βλαστούς και παρόµοιους ρόδακες έφερε ένα τµήµα (ΑΛ/3827) πιθανότατα 

επικράνου παραστάδας που βρέθηκε στον κυρίως ναό. 

1930 Corinth, τοµ. XVI, εικ.84, πιν.27.  
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επιµεληµένη εργασία, αλλά σκληρή λάξευση, που ενδεχοµένως υποδηλώνει µια 

όψιµη χρονολόγηση, πιθανόν γύρω στο δεύτερο τρίτο έως και τα µέσα του 6ου 

αιώνα1931. Αν η χρονολόγηση αυτή είναι σωστή τότε συνεπάγεται µια µεγάλης 

τάξης επισκευή της Βασιλικής Β, αφού όλα τα επιθήµατα τουλάχιστον των 

παραθύρων του εγκαρσίου κλίτους της ανανεώθηκαν µε ανάλογα επιθήµατα.  

Βιβλιογραφία: Παπαδοπούλου, Κωνσταντάκη 2007, σ.649-650, εικ.31. 

 

   Εικ.110α,β  

 

Εικ.110γ Εικ.110δ        

Εικ.110ε,στ. 

 

111. ΕΠΙΘΗΜΑ ΑΜΦΙΚΙΟΝΑ 

Προέλευση: Νικόπολη, Βασιλική Β (ΑΛ/3007) 
Υλικό: µάρµαρο λευκό χονδρόκοκκο 

                                                 
1931 Κανονικά τα επιθήµατα των παραθύρων θα πρέπει να ήταν σύγχρονα της ανέγερσης του ναού 

και να χρονολογηθούν γύρω στα µέσα ή στο β΄ µισό του 5ου αιώνα.  
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Μ.σ.ύψος: 0,43µ. 
Μήκος:1,28µ. 
Πλάτος:0,66µ. 
Χρονολόγηση: πιθανότατα δεύτερο τρίτο – µέσα 6ου αιώνα 
 Εντοπίστηκε ανατολικά της αψίδας της βασιλικής. Ένα µεγάλο τµήµα 

της κύριας όψης του έχει αποθραυσθεί. Στην κάτω επιφάνεια του ανάγλυφου 

µέλους διαµορφώνεται εξέχουσα ελλειψοειδής επιφάνεια έδρασης, αδρά 

δουλεµένη, που φέρει τετράγωνη οπή γόµφωσης. Οι επιµήκεις πλάγιες πλευρές 

είναι στο µέσον λοξότµητες και φέρουν από δύο πλάγιες λαξεύσεις, που 

αντιστοιχούσαν στον πεσσό του ανφικίονα (εικ.111α). Οι στενές πλευρές (όψεις) 

του επιθήµατος είναι επίσης λοξότµητες και παρουσιάζουν ελαφρά ένταση. 

 Η κύρια όψη κοσµείται µε ανάγλυφο σχηµατοποιηµένο Χριστόγραµµα 

που εγγράφεται σε πέντε οµόκεντρους κύκλους (εικ.111β), ένα µικρό τµήµα 

του οποίου σώζεται σήµερα. Η πίσω όψη είναι ακόσµητη. Ευθύπλευρος άβακας 

(πλάτους 0,08µ.) διαµορφώνεται στο πάνω µέρος του επιθήµατος. Πιθανώς ένα 

θραύσµα το ΑΛ/3007β που διατηρεί ένα µεγάλο µέρος του Χριστογράµµατος 

(εικ.111γ), συνανήκε στο ίδιο µέλος. Η απόδοση των Χριστογράµµατος είναι 

σχηµατοποιηµένη. Οι οκτώ ακτίνες αποδίδονται ως ευθείες που ενώνονται µε 

την περιφέρεια του πρώτου κύκλου που τις περιβάλλει. Από την άποψη αυτή 

διαφοροποιείται από το Χριστόγραµµα του θωρακίου αριθ.80 από την ίδια 

βασιλική, καθώς και του θωρακίου αριθ.83,  από τη Βασιλική Α. Η µορφή του 

είναι πιο κοντά σ’αυτή του Χριστογράµµατος που κοσµεί την όψη της 

µαρµάρινης σαρκοφάγου από τη Βασιλική ∆, το οποίο όµως περιβάλλεται από 

δάφνινο έξεργο στεφάνι. 

 Το επίθηµα προέρχεται από το παράθυρο της αψίδας του ιερού βήµατος 

της Βασιλικής Β και εδραζόταν σε έναν από τους πλάγιους αµφικίονες.  

Βιβλιογραφία: Παπαδοπούλου, Κωνσταντάκη 2007,σ.649-50. 

 Εικ.111α 
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 Εικ.111β   Εικ.111γ 

 

112. ΕΠΙΘΗΜΑ ΑΜΦΙΚΙΟΝΑ 

Προέλευση: Νικόπολη, Βασιλική Β (ΑΛ/3004) 
Υλικό: µάρµαρο λευκό χονδρόκοκκο 
Μ. σ. ύψος: 0,41µ. 
Μήκος: 1,30µ. 
Πλάτος: 0,66µ. 
Χρονολόγηση: πιθανότατα δεύτερο τρίτο – µέσα 6ου αιώνα 

Είναι αποθραυσµένο στην επιφάνεια έδρασης και µέρος της κύριας 

όψης του. Το ανάγλυφο µέλος είναι πανοµοιότυπο µε αυτό που εξετάζουµε 

παραπάνω. Η κύρια όψη του διατηρεί διάκοσµο µε σχηµατοποιηµένο 

Χριστόγραµµα, το οποίο φέρει οκτώ λεπτές ακτίνες, µε πεπλατυσµένα τα άκρα 

των κεραιών, που συνενώνονται µε τον κύκλο στον οποίο εγγράφεται.  

Εντοπίστηκε στο πίσω µέρος της αψίδας, από το παράθυρο της οποίας 

προέρχεται. Τα αριθ.105 και 106 επιθήµατα ήταν τοποθετηµένα στο πάνω 

µέρος των ακρινών αµφικιόνων, ενώ το αριθ.104 στον κεντρικό. Ο διάκοσµος 

των δύο ακρινών επιθηµάτων, συγκρινόµενος µε τον κεντρικό είναι πολύ απλός, 

όπως και η γενικότερη λάξευση του µέλους. ∆εν χωρά όµως αµφιβολία ότι 

πρόκειται για µέλη που κατασκευάστηκαν την ίδια εποχή και συνεπώς τα 

χρονολογούµε στο δεύτερο τρίτο-µέσα του 6ου αιώνα. 

Βιβλιογραφία: Παπαδοπούλου, Κωνσταντάκη 2007, σ.649-50, εικ.32. 

 

Εικ.112α 
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 Εικ.112β,γ      

Εικ.112δ 

 

113. ΕΠΙΘΗΜΑ ΑΜΦΙΚΙΟΝΑ 

Προέλευση: Νικόπολη, Βασιλική Β (ΑΛ/3036) 
Υλικό: µάρµαρο 
Ύψος: 0,30µ. 
Μ. σ. µήκος: 0,95µ. 
Μ. σ. πλάτος: 0,33µ. 
Χρονολόγηση: πιθανότατα δεύτερο τρίτο – µέσα 6ου αιώνα 
 Το ανάγλυφο βρέθηκε στο χώρο του ιερού της Βασιλικής Β. 

Συγκεκριµένα εντοπίστηκε στο βόρειο πτερύγιο του εγκάρσιου κλίτους, είναι 

άγνωστη όµως η ακριβής θέση του. Πιθανότατα προέρχεται από ένα δίλοβο 

παράθυρο που υπήρχε στους τοίχους του εγκαρσίου κλίτους.  

Ένα µεγάλο µέρος της µίας πλάγιας πλευράς του µέλους έχει αποθραυσθεί. Η 

επιφάνεια έδρασής του είναι αδρά δουλεµένη και διατηρεί µέρος της 

τετράγωνης γόµφωσης. Στην ίδια επιφάνεια σώζεται αδιάγνωστο εγχάρακτο 

σηµάδι. Η σωζόµενη επιµήκης πλευρά του είναι στο κέντρο λοξότµητη, τµήµα 

που αντιστοιχούσε στον «πεσσό» του αµφικιονίσκου.  

Στη µία στενή πλευρά (όψη) διαµορφώνεται ο κάλαθος (κατά το ήµισυ) 

ενός σύνθετου κορινθιακού κιονοκράνου µε έξεργο ανάγλυφο διάκοσµο. Ο 

κάλαθος κοσµείται µε µεγάλα ακανθόφυλλα από τα ενδιάµεσα κενά των οποίων 

φύονται οξύληκτα φύλλα υδροχαρούς φυτού, που κοσµούν το πάνω µέρος του 

επιθήµατος και αποδίδονται προσκοληµένα στον κάλαθο. Η επεξεργασία του 

διακόσµου είναι πανοµοιότυπη µε αυτή του µέλους µε ΑΛ/3002, που 

εξετάζουµε παραπάνω. Η καλαθόσχηµη πίσω όψη είναι ακόσµητη, 

καµπυλώνεται έντονα και έχει λοξότµητο χείλος, που εγγράφεται στο 

περίγραµµα της ορθογώνιας πλάκας του άβακα που επιστέφει το ανάγλυφο 

µέλος. 
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Ένα παρόµοιο ανάγλυφο µέλος ΑΛ/3058 εντοπίστηκε επίσης στο βόρειο 

πτερύγιο του εγκάρσιου κλίτους (εικ.113γ), αλλά και στο νότιο κλίτος της 

βασιλικής (ΑΛ/3052) (εικ.113δ). Στο χώρο της βασιλικής έχουµε επίσης 

εντοπίσει αρκετά ακόµη θραύσµατα που προέρχονται από παρόµοια 

επιθήµατα. Κατά συνέπεια υποθέτουµε οτι ναός, αν όχι ολόκληρος, 

τουλάχιστον στα δίλοβα παράθυρα του εγκάρσιου κλίτους του έφεραν ανάλογα 

επιθήµατα.  

Βιβλιογραφία: Αδηµοσίευτο 

  Εικ.113α,β 

   Εικ.113γ Εικ.113δ 

 

114. ΕΠΙΘΗΜΑ ΑΜΦΙΚΙΟΝΑ 

Προέλευση: Νικόπολη, Βασιλική ∆ (αριθ. κατ.119) 
Υλικό: µάρµαρο 
Ύψος: 0,28µ. 
Μήκος: 0,70µ. 
Πλάτος: 0,45µ. 
Χρονολογηση: τέλη 5ου-α΄µισό 6ου αιώνα. 
 Η κατάσταση διατήρησης του µέλους είναι µέτρια. Φέρει αποκρούσεις 

περιµετρικά και κυρίως στα εξέχοντα σηµεία του διακόσµου και στην κάτω 

πλευρά. Στο πάνω µέρος του επιθήµατος διαµορφώνεται ταινιωτός άβακας που 

προεξέχει. Η µία στενή πλευρά (κύρια όψη) καµπυλώνεται έντονα και 

κοσµείται µε φύλλα άκανθας, που πλαισιώνουν δισχιδή ανισοσκελή σταυρό. 

Μεταξύ άβακα και διακοσµηµένου τµήµατος µεσολαβεί έξεργο ιωνικό κυµάτιο, 
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λοξά και σε αντίθετη φορά, λαξευµένο σε σχέση µε τον διάκοσµο, και δίνει τη 

εντύπωση ότι ο άβακας αιωρείται. Η άλλη στενή πλευρά του µέλους 

καµπυλώνεται επίσης ελαφρά, παραµένει όµως ακόσµητη.  

Τεχνοτροπικά ο διάκοσµος του επιθήµατος είναι παρόµοιος µε αυτόν 

των κιονοκράνων και των επιθηµάτων του ναού, που εξετάζουµε στον κατάλογό 

µας. Οι άκανθες είναι δουλεµένες µε τον ίδιο τρόπο, ενώ χαρακτηριστική είναι 

και η λεπτοµέρεια των τριφύλλων που πληρούν τα πάνω διάχωρα του σταυρού, 

µια λεπτοµέρεια που συναντάται στο διάκοσµο των επιθηµάτων της ίδιας 

βασιλικής αλλά και σε µια σειρά ανάλογων µελών που θεωρούνται έργα 

κωνσταντινοπολίτικων εργαστηρίων. Οι οµοιότητες που παρατηρείται στο 

διάκοσµο των αναγλύφων µελών της βασιλικής ενισχύει την άποψή µας ότι ο 

γλυπτός διάκοσµος του µνηµείου προέρχεται από µια ενιαία παραγγελία, 

πιθανότατα σε ένα καλό εργαστήριο της εποχής, που δεν αποκλείεται να ήταν 

κωνσταντινοπολίτικο, αν και αυτό το τελευταίο µόνο η ανάλυση του µαρµάρου 

θα µπορούσε να το αποδείξει. 

Βιβλιογραφία: Κωνστάντιος, Χαλκιά 1987, σ.323, πιν.17. 

Εικ.114α Εικ.114β 

 

115. ΕΠΙΘΗΜΑ ΑΜΦΙΚΙΟΝΑ 

Προέλευση: Νικόπολη, Βασιλική ∆΄ (αριθ. κατ. 247). 
Υλικό: µάρµαρο 
Ύψος: 0,18µ. 
Μήκος: 0,51µ. 
Πλάτος: 0,30µ. 
Χρονολόγηση: πιθανότατα 6ος αιώνας 
 ∆ιατηρείται σχεδόν ακέραιο και ανήκει στον πιο απλό τύπο. Έχει 

ακόσµητες τις µακριές και αδρά λαξευµένες πλευρές. Η εξέχουσα ελλειψοειδής 

βάση, προβάλει σε ένα επίσης έξεργο ορθογώνιο, και φέρει κυκλική οπή 

γόµφωσης για την προσαρµογή του επιθήµατος στον αµφικιονίσκο. Οι στενές 

πλευρές του παρουσιάζουν ένταση. Η κύρια όψη κοσµείται µε εγχάρακτο 

ισοσκελή σταυρό µε πεπλατυσµένες κεραίες, σε χαµηλό ανάγλυφο. 

 Το µέλος που εξετάζουµε παρουσιάζει οµοιότητες µε ένα άλλο επίθηµα 

(αριθ. κατ.254 γλυπτών µνηµείου) από την ίδια βασιλική, ίδιων περίπου 
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διαστάσεων (βρέθηκε στο βόρειο πτερύγιο του εγκάρσιου κλίτους) και το οποίο 

στις δύο στενές πλευρές φέρει από έναν εγχάρακτο σταυρό. 

Βιβλιογραφία: Αδηµοσίευτο 

           Εικ.115α,β 

 

116. ΕΠΙΘΗΜΑ ΑΜΦΙΚΙΟΝΑ 

Προέλευση: Νικόπολη, Βασιλική Α΄. 
Υλικό: µάρµαρο 
Χρονολόγηση: β τέταρτο 6ου αιώνα. 
 ∆ιατηρείται κατά τα δύο τρίτα, αφού το ένα µέρος της µιας στενής 

πλευράς έχει αποθραυσθεί (εικ.116α). Η επιφάνειά του έχει αλλοιωθεί από 

λειχήνες και µικροοργανισµούς, λόγω της έκθεσής του στις καιρικές συνθήκες. 

Έχει κολουροκωνική µορφή µε αποστρογγυλεµένες γωνίες, χωρίς διάκοσµο. 

Στο πάνω µέρος υπάρχει ευθύγραµµος άβακας, ενώ στο κάτω διαµορφώνεται 

ελλειψοειδής επίπεδη επιφάνεια, στην οποία εξέχουν δύο εφαπτόµενοι κύκλοι 

(από τους τρεις που υπήρχαν αρχικά), που εδράζονταν στους ισάριθµους 

συµφυείς κιονίσκους των αµφικιόνων1932 που βρέθηκαν στη βασιλική.  

Ένας άλλος σχεδόν ακέραιος έχει επίσης βρεθεί στο ίδιο µνηµείο 

(εικ.116β). Αποκρούσεις φέρουν οι εξέχοντες κύκλοι της κάτω πλευράς του 

επιθήµατος (από τους οποίους ολόκληρος διατηρείται µόνον ο µεσαίος). Είναι 

ίδιου τύπου µε αυτό που εξετάζουµε παραπάνω. Οι ακρινοί κύκλοι διατηρούν 

τις οπές γόµφωσης. Τέλος αρκετά τµήµατα από ανάλογα επιθήµατα έχουν 

επίσης εντοπιστεί γύρω από τη βασιλική  

Βιβλιογραφία: Αδηµοσίευτο 

                                                 
1932 Εκτενέστερα για τους αµφικίονες της Βασιλικής Α βλ. στη σ.294  
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Εικ.116α Εικ.116β 

 

117. ΕΠΙΘΗΜΑ ΑΜΦΙΚΙΟΝΑ 

Προέλευση: Φωτική, Ναός Παναγίας Λαµποβήθρας (αριθ. κατ. 101) 
Υλικό: ασβεστόλιθος 
Χρονολόγηση: πιθανόν 6ος αιώνας. 
 Σώζεται ακέραιο. Βρέθηκε κατά τη διάρκεια της ανασκαφής του 

βυζαντινού ναού Παναγίας Λαµποβήθρας και προέρχεται από τη βασιλική που 

προϋπήρχε στην ίδια θέση. 

 Η όψη του επιθήµατος (κολουροκωνική κατά το ήµισυ) φέρει φυτικό 

ανάγλυφο διάκοσµο: τέσσερα µεγάλα φύλλα, εκ των οποίων τα ακρινά 

αποδίδονται κατά το ήµισυ (εικ.117β). Τα δύο µεγάλα κεντρικά έχουν 

ριπιδοειδή µορφή, φέρουν από τέσσερις επιµήκεις γλωσσίδες, που διατάσσονται 

συµµετρικά εκατέρωθεν της συνεπτυγµένης κορυφαίας. Τα άκρα των πλαϊνών 

γλωσσίδων ενώνονται µε αυτά των γειτονικών φύλλων, δηµιουργώντας µικρά 

ροµβοειδή σχήµατα.  

Στις πλάγιες πλευρές µεσολαβεί ένα πλατύ ακόσµητο λοξότµητο τµήµα 

στο µέσον κάθε πλευράς, που αντιστοιχεί στον «πεσσό» του αµφικίονα 

(εικ.117α). Η πίσω όψη είναι επίσης κολουροκωνικής µορφής, παραµένει όµως 

ακόσµητη. Οι γλωσσίδες των φύλλων είναι λαξευµένες µε πρισµατική γλυφή 

και φέρουν ταινιωτό περίγραµµα. Πλατύς άβακας επιστέφει στο πάνω µέρος το 

ανάγλυφο µέλος. Καλό έργο τοπικού εργαστηρίου. Παρουσιάζει αρκετές 

οµοιότητες µε ένα ανάλογο µέλος από την Κόρινθο1933. 

Βιβλιογραφία: Αδηµοσίευτο 

                                                 
1933 Corinth 1957, σ.117, αριθ.130β, πιν.30(139). 
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Εικ.117α Εικ.117β 

 

118. ΕΠΙΘΗΜΑ ΑΜΦΙΚΙΟΝΑ 

Προέλευση: Φωτική Θεσπρωτίας, Ναός Παναγίας Λαµποβήθρας (αριθ. κατ. 102). 

Υλικό: ασβεστόλιθος 

Χρονολόγηση: πιθανόν 6ος αιώνας. 
 ∆ιατηρείται κατά το ήµισυ. Πρέπει όµως να είχε τις ίδιες διαστάσεις µε 

το προηγούµενο µέλος που προέχεται από τον ίδιο ναό. Στο πάνω µέρος του 

διαµορφώνεται ευθύπλευρος άβακας. Ακολουθεί κάλαθος κολουροκωνικού 

κιονοκράνου κατά το ήµισυ διαµορφωµένος, που κοσµείται µε τέσσερα 

ανάγλυφα φύλλα υδροχαρούς φυτού (δύο ολόκληρα και δύο ηµίφυλλα στις 

γωνίες), που φύονται σε απόσταση µεταξύ τους. Έχουν ταινιωτό περίγραµµα και 

έξεργη κεντρική νεύρωση. Ανάµεσα στα φύλλα φύονται άλλα µικρότερα 

οξύληκτα σε άλλο επίπεδο και έτσι δίνεται µια αίσθηση βάθους. Ο διάκοσµος 

παρουσιάζει οµοιότητες µ’αυτόν δύο αναγλύφων από την Κόρινθο1934. Η 

εργασία του αναγλύφου είναι επιµεληµένη. Χρονολογούµε το επίθηµα στον 6ο 

αιώνα, πιθανότατα στο α µισό, εποχή κατά την οποία χρονολογούµε την 

εντοπισµένη , αλλά όχι ανεσκαµένη βασιλική της Φωτικής. 

Βιβλιογραφία: Αδηµοσίευτο Εικ.118 

                                                 
1934 Corinth 1957, σ.111, αριθ.70, πιν.26(69 και 70). 
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ΓΕΙΣΑ-ΕΠΙΣΤΥΛΙΑ 

 

119. ΓΕΙΣΟ 

Προέλευση: Φωτική, Παναγία Λαµποβήθρα 
Χρονολόγηση: α µισό 6ου αιώνα. 

             Βρίσκεται εντοιχισµένο στα ερείπια του βυζαντινού ναού Παναγίας 

Λαµποβήθρας και προέρχεται από την παλαιοχριστιανική βασιλική, στη θέση 

της οποίας κτίστηκε ο ναός. Η σηµερινή του θέση και η αποσπασµατική 

διατήρησή του δεν µας επιτρέπει να έχουµε ασφαλή συµπεράσµατα σχετικά µε 

τη χρήση του και την αρχική µορφή του. 

Η κοιλόκυρτη όψη του ορίζεται στο πάνω µέρος από λεπτή ταινία και 

κάτω από δύο λεπτά κυµάτια τριγωνικής διατοµής, ενώ η βάση του 

διαµορφώνεται σε υποχώρηση. ∆ύο πλατιά πεντάλοβα φύλλα άκανθας 

καταλαµβάνουν το µεγαλύτερο µέρος της όψης του µέλους, ενώ δεξιά 

διακρίνεται ανάγλυφο πτηνό µε κατεύθυνση προς τα δεξιά. Το πτηνό 

αποδίδεται µε σχετική πλαστικότητα, χωρίς να διαγράφονται οι επιµέρους 

λεπτοµέρειες. Η χαµηλή κλίση του σώµατος υποδηλώνει ότι αυτό εικονίζονταν 

να ραµφίζει.  

Οι πλάγιοι λοβοί των φύλλων της άκανθας φέρουν από τρεις γλωσσίδες, 

από τις οποίες οι ανώτερες εφάπτονται µε αυτές του επόµενου λοβού 

σχηµατίζοντας µικρούς «οφθαλµούς». Η λάξευσή τους παρουσιάζει οµοιότητες 

µε αυτή του φύλλου που κοσµεί το ανάγλυφο µέλος, που εξετάζουµε παρακάτω 

(αριθ.120) και το οποίο βρέθηκε κοντά στον ίδιο ναό. Ο συνεπτυγµένος 

κορυφαίος λοβός απολήγει σε δύο µικρές οξύληκτες γλωσσίδες που 

πλαισιώνονται δεξιά και αριστερά από τρεις άλλες µεγαλύτερες και ελεύθερες. 

Τα νεύρα του φύλλου αποδίδονται µε λεπτές χαράξεις που συγκλίνουν σε ένα 

λεπτό κεντρικό νεύρο. Από την ένωση των γλωσσίδων των δύο ακανθόφυλλων 

προκύπτουν πολυγωνικά και τριγωνικά σχήµατα που εναλλάσσονται σε µια 

κατακόρυφη σειρά.  

Οι άκανθες του µέλους που εξετάζουµε είναι αρκετά ιδιόµορφες και 

όµοιές του απαντούν µόνο στο τµήµα που προαναφέραµε. Η χρονολόγηση του 

µέλους είναι αρκετά δύσκολη. Αν πράγµατι πρόκειται για γείσο τότε πρέπει να 

είναι σύγχρονο µε την κατασκευή του µνηµείου, το οποίο µε βάση ένα τµήµα 

κορινθιακού κιονοκράνου τύπου VΙ και µε βάση το τµήµα του ψηφιδωτού που 

βρέθηκε στην ίδια θέση,  χρονολογήθηκε στο α΄ µισό του 6ου αιώνα. 

Βιβλιογραφία: Αδηµοσίευτο 
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Εικ.119. 

 

120. ΓΕΙΣΟ (τµήµα) 

Προέλευση: Φωτική, ναός Παναγίας Λαµποβήθρας 
Υλικό: µάρµαρο 
Μ. σ. µήκος: 0,31µ. 
Ύψος: 0,29µ. 
Πάχος: 0,17µ. 
Χρονολόγηση: α΄ µισό 6ου αιώνα 
 Εντοπίστηκε κοντά στα ερείπια του ναού Παναγίας Λαµποβήθρας 

(εικ.120α,β). ∆εν είναι σίγουρο αν πρόκειται για γείσο ή για επίκρανο 

παραστάδας. Πιθανότατα πρόκειται για επιστύλιο αφού αν και είναι 

αποθραυσµένο στα δύο άκρα και σε µεγάλο µέρος της πίσω πλευράς του, η 

κάτω και πάνω επιφάνεια είναι δουλεµένες µε χοντρό βελόνι. Η όψη του 

ελαφρά λοξότµητη κοσµείται µε µεγάλο ανισοσκελή σταυρό µε πεπλατυσµένα 

τα άκρα των κεραιών του (εικ.120α,β). Οι κεραίες του έχουν ταινιωτό 

περίγραµµα και εσωτερική πρισµατική λάξευση που αφήνει στα άκρα των 

κεραιών µικρές τριγωνικές συµπαγείς επιφάνειες. Η πάνω κατακόρυφη κεραία 

του απολήγει σε Χρίσµα, µε ανοικτό Ρ που σχηµατίζεται καλλιγραφικά στην 

αριστερή πλευρά του σταυρού.  

Ο σταυρός πλαισιώνονταν από µεγάλα ακανθόφυλλα, από τα οποία 

σήµερα σώζεται µέρος από το φύλλο της αριστερής πλευράς. Πρόκειται για 

πεντάλοβο φύλλο µε πλατιές ελεύθερες σχεδόν οριζόντιες γλωσσίδες. Οι 

εσωτερικές γλωσσίδες ανακαµπτόµενες σχηµατίζουν µε τα φύλλα του 

υπερκείµενου λοβού µεγάλους ωοειδείς, αγκιστροειδείς οφθαλµούς. Πλατιά 

ταινία ορίζει το µέλος στο πάνω µέρος, ενώ κάτω σχηµατίζεται άλλη λεπτότερη 

σε υποχώρηση. Η ακµή της κάτω πλευράς παρουσιάζει καµπυλότητα και 

επιφάνεια σε υποχώρηση.  

Ένα τµήµα ανάλογου µέλους µε πανοµοιότυπο σταυρό έχει εντοπιστεί 

επίσης στον ίδιο χώρο (εικ.120γ). Σε αντίθεση µε αυτό που εξετάζουµε φέρει 
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στη δεξιά πλευρά µεγάλο φύλλο άκανθας που περιβάλλει πανοµοιότυπο 

σταυρό, καταλαµβάνοντας τα διάχωρο πάνω και κάτω από την οριζόντια κεραία 

του. Το ίδιο συνέβαινε και στην αριστερή πλευρά του αναγλύφου, ένα µικρό 

µέρος από το οποίο διατηρείται σήµερα.  

Βιβλιογραφία: Α∆ 27(1992) Β1, Χρονικά, πιν. 93γ (Β.Παπαδοπούλου). 

 Εικ.120α  Εικ.120β 

Εικ.120γ 

 

121. ΓΕΙΣΟ (τµήµα) 

Προέλευση: Νικόπολη, Βασιλική ∆, (αριθ. ευρ. 194) 
Υλικό: µάρµαρο 
Μ. σ. µήκος: 0,98µ. 
Μ. σ. πλάτος: 0,47µ. 
Ύψος: 0,32µ. 
Χρονολόγηση: αρχές του 6ου αιώνα 
 Το µεγάλο πλάτος του αναγλύφου και η αδρά δουλεµένη κάτω επιφάνειά 

του µας επιτρέπει να το ταυτίσουµε µε γείσο, αφού το πλάτος του εισχωρούσε 

στην τοιχοποιία του µνηµείου. Η όψη µετώπου του αποτελείται από ένα 

ευθύγραµµο τµήµα µε γεισίποδες και ένα άλλο λοξότµητο κοσµούµενο µε 

φυτικό διάκοσµο. Μεταξύ τους µεσολαβεί λεπτό κυµάτιο. Ο φυτικός διάκοσµος 

του λοξότµητου τµήµατος συνίσταται σε σειρά ακανθόφυλλων, µεταξύ των 

οποίων φύονται λεπτά στελέχη που απολήγουν στο πάνω µέρος τους σε µικρά 

έξεργα ανάστροφα τρίφυλλα ανθέµια. Η ανάκαµψή τους είναι έντονη, και τα 

µικρά ανθέµια προβάλουν έντονα από το βάθος του αναγλύφου.  

Τα ακανθόφυλλα είναι τρίλοβα µε τρεις ελεύθερες γλωσσίδες στους 

πλάγιους λοβούς και αρκετά συµεπτυγµένο τον κορυφαίο, το κεντρικό νεύρο 

του οποίου διαγράφεται µε µια βαθιά κατακόρυφη πρισµατική λάξευση στην 
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οποία συγκλίνουν οι νευρώσεις των πλαϊνών γλωσσίδων. Μεγάλοι ωοειδείς 

οφθαλµοί σχηµατίζονται από την επαφή των γλωσσίδων των πλαϊνών λοβών µε 

τον κορυφαίο του προηγούµενου λοβού, αλλά και µε τα κατακόρυφα στελέχη, 

στη βάση του αναγλύφου. 

Η λάξευση των γλωσσίδων των ακανθόφυλλων είναι πρισµατική και το 

¨χείλος¨ τους σχετικά πλατύ και θυµίζει την απόδοση των ακανθόφυλλων των 

κιονοκράνων της ίδιας βασιλικής, µε τα οποία θεωρούµε ότι αποτελούσαν ένα 

ενιαίο σύνολο. Πανοµοιότυπος διάκοσµος εντοπίζεται στο επίκρανο παραστάδας 

αριθ.65, που επίσης εξετάζουµε στον κατάλογό µας, καθώς και σε ένα 

ανάγλυφο µέλος (φουρούσι;) (εικ.121β) που βρισκόταν έως πρόσφατα στο 

παλαιό Μουσείο της Νικόπολης1935. Στο τελευταίο ανάγλυφο αυτό είναι 

χαρακτηριστικό, ότι µεταξύ των οδόντων της κάτω επιφάνειας και της 

διακοσµηµένης καµπυλόκυρτης όψης του, µεσολαβούν αστράγαλος και 

πολλαπλά κυµάτια. 

Η πίσω πλευρά του ανάγλυφου µέλους είναι αποθραυσµένη. Η πάνω 

επιφάνειά του είναι αδρά κατεργασµένη και φέρει δύο εγκοπές για τη στήριξή 

του. Με βάση τις οµοιότητες του διακόσµου και κυρίως της λάξευσης του µε 

αυτή των κιονοκράνων της Βασιλικής ∆, η χρονολόγηση του αναγλύφου στις 

αρχές του 6ου αιώνα θεωρείται πολύ πιθανή. 

Βιβλιογραφία: Κωνστάντιος, Χαλκιά 1987, σ.324, πιν.20. 

 Εικ.121α,β  

 

122. ΓΕΙΣΟ ή Επιστύλιο (τµήµα) 

Προέλευση: Νικόπολη, πιθανόν από τη Βασιλική Β. 
Υλικό: µάρµαρο 

                                                 
1935 Ορλάνδος 1956, πιν. 56α. Κατά τον Ορλάνδο προέρχεται από θύρα της βασιλικής, της 

οποίας στήριζε κάποιο προστέγασµα. 
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  Το ανάγλυφο µέλος εντοπίσαµε στην αποθήκη του παλαιού Μουσείου 

της Νικόπολης. Η λοξότµητη όψη µετώπου του κοσµείται µε µεγάλα 

ακανθόφυλλα σε σειρά (διατηρείται ένα και µέρος από ένα δεύτερο) µεταξύ των 

οποίων φύονταν οξύληκτα φύλλα υδροχαρούς φυτού. Τα ακανθόφυλλα είναι 

πεντάλοβα. Οι πλάγιοι λοβοί τους φέρουν από τρεις γλωσσίδες, ενώ ο 

κορυφαίος πέντε, ο οποίος δεν παρουσιάζει ανάκαµψη, αλλά έχει τη µορφή 

ριπιδίου, προσκολληµένου στο βάθος του αναγλύφου. Οι οφθαλµοί είναι µικροί 

και τριγωνικοί, που σχηµατίζει η ένωση των γλωσσίδων. Μεταξύ των ανθεµίων 

και σε δεύτερο επίπεδο φύονται φύλλα υδροχαρούς φυτού, µε ελαφρά 

καµπύλο περίγραµµα και κεντρικό νεύρο. Λεπτός άβακας διαµορφώνεται στο 

πάνω µέρος του µέλους, ενώ κάτω υπάρχει επίσης ευθύγραµµο τµήµα σε 

υποχώρηση. Μεταξύ αυτού και της πλατιάς λοξότµητης ζώνης µεσολαβεί 

καµπύλο κυµάτιο. Η γενικότερη απόδοση των φύλλων, παρουσιάζει πολλές 

οµοιότητες µε αυτές των επιθηµάτων αµφικιόνων µε αριθ.114 και 117, που 

προέρχονται από το παράθυρο της αψίδας του ιερού της Βασιλικής Β. 

Όπως προαναφέρθηκε το ανάγλυφο µέλος πιθανολογούµε ότι 

προέρχεται από τη Βασιλική Β, λόγω τις οµοιότητας του διακόσµου του µε 

αυτόν των επιθηµάτων των αµφικιονίσκων των παραθύρων από την ίδια 

Βασιλική. Ένα τµήµα µε πανοµοιότυπο διάκοσµο εντοπίσαµε και σε µια 

παλαιά φωτογραφία, όπου εικονίζονται γλυπτά από την ίδια βασιλική. 

Βιβλιογραφία: Αδηµοσίευτο 

          Εικ.122α,β 

 

123. ΤΟΞΩΤΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

Προέλευση: Νικόπολη, Βασιλική Β΄. 
Υλικό: Μάρµαρο. 
Μήκος:1,13µ.  
Ύψος: 0,47µ.  
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Πάχος: 0,10µ. 
Χρονολόγηση: µέσα –β΄µισό 6ου αι. 

Αποτελείται από δύο συνανήκοντα τµήµατα. Είναι κατασκευασµένο από 

λευκό λεπτόκοκκο µάρµαρο. Σήµερα εκτίθεται στο Μουσείο της Νικόπολης. Οι 

τρεις πλευρές του είναι ευθύγραµµες και σχηµατίζουν ορθές γωνίες µεταξύ 

τους, ενώ η τέταρτη παρουσιάζει καµπυλότητα (τόξο) και ορίζεται από διπλό 

ταινιωτό πλαίσιο. Στην όψη του, ακριβώς πάνω από το τόξο, υπάρχει, σε 

ελαφρώς χαµηλότερο επίπεδο, επιφάνεια που περικλείει εγχάρακτη επιγραφή. 

Η επιγραφή είναι ελληνική µεγαλογράµµατη, εκτείνεται σε ένα στίχο1936, που 

ορίζεται στα άκρα του από έναν απλό ανισοσκελή σταυρό.   

+ΚΑΙ ΤΟΥΤΟ ΤΟ ΚΑΛΟΝ+ 

Σε µικρότερο ορθογώνιο διάχωρο, δεξιά της επιγραφής, επίσης σε εσοχή, 

υπάρχει εγχάρακτο µονόγραµµα που διαβάζεται ∆ΟΥΜΕΤΙΟΥ. Κάτω από αυτό 

διατηρείται τµήµα ηµικυκλικής(;) εκβάθυνσης. Ανάλογη εκβάθυνση διατηρείται 

στην αριστερή πλευρά του µέλους που εξετάζουµε, η οποία όµως έχει τη µορφή 

τετάρτου κύκλου. Αν και η χρήση αλλά και η αρχική µορφή τους δεν είναι 

γνωστή πιθανολογούµε ότι χρησίµευαν στην ένθεση διακοσµητικών στοιχείων 

του τόξου1937.  

Το ενεπίγραφο µέλος ερµηνεύτηκε ως τµήµα του τοξωτού κιβωρίου1938, 

που κάλυπτε την αγία τράπεζα της Βασιλικής Β. Στην υπόθεση αυτή συνέβαλε 

και η θέση εύρεσής του, στο χώρο του πρεσβυτερίου (εικ.123β,123γ).  

Κατά την άποψή µας και µε το δεδόµενο ότι οι διαστάσεις του µέλους 

δεν είναι ίσες µε την απόσταση µεταξύ των βάσεων των κιόνων που σώζονται in 

situ και οι οποίες στήριζαν το µαρµάρινο κιβώριο της αγίας τράπεζας η ταύτιση 

αυτή θα πρέπει να απορριφθεί. Το άνοιγµα του τοξωτού µέλους είναι µόλις 

1,13µ., µικρότερο δηλαδή της απόστασης των κιόνων που στήριζαν το κιβώριο, 

που φτάνει τα 2,5µ. Πάντως η ακριβής θέση ανεύρεσής του δεν είναι γνωστή, 

αναφέρεται όµως γενικά ο χώρος του πρεσβυτερίου1939. Πιθανολογούµε πάντως 

ότι προέρχεται από κάποιο άλλο µέρος του ναού, ενδεχοµένως από την ωραία 

πύλη του τέµπλου. 

                                                 
1936 Σωτηρίου 1929, σ.201. 

1937 Η επιφάνεια της βάθυνσης που σώζεται είναι αδρά δουλεµένη. 

1938 Πρβλ. το τόξο από το κιβώριο του ναού του Αγίου ∆ηµητρίου στη Θεσσαλονίκη, Γ.Σωτηρίου, 

ΠΑΕ 1949, σ.143, εικ.7. 

1939 ∆εν δίνονται επαρκή στοιχεία από τους πρώτους ανασκαφείς, οι οποίοι εµµένουν κυρίως στην 

επιγραφή. Σε παλαιές φωτογραφίες πάντως το µέλος εικονίζεται τοποθετηµένο κοντά στην αγία 

τράπεζα, βλ. Σωτηρίου, Ορλάνδος 1929, σ.83, εικ.1 
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Η λέξη ΤΟΥΤΟ αναφέρεται στο έργο που ανήκε το µέλος και όχι σε 

ολόκληρο το κτίριο της βασιλικής. Παρατηρούνται οµοιότητες των γραµµάτων 

της επιγραφής µε αυτά των επιγραφών στα ψηφιδωτά (και των δύο φάσεων) της 

Βασιλικής Α και συγκεκριµένα στη µορφή του Α µε τη λοξή µεσαία κεραία, και 

στη µορφή του Ν, όπου η µεσαία κεραία ξεκινά πιο χαµηλά (δεν εφάπτεται στο 

πάνω άκρο). Εκτός από την επιγραφή του µέλους που εξετάζουµε το όνοµα 

∆ουµέτιος εντοπίζεται τρεις φορές σε µαρµάρινα ανάγλυφα µέλη και τρεις 

φορές σε επιγραφές των ψηφιδωτών της Βασιλικής Α1940. Είναι γνωστό ότι οι 

επιγραφές των ψηφιδωτών αφορούν σε δύο επισκόπους µε το ίδιο όνοµα 

(∆ουµέτιος Α και ∆ουµέτιος Β, ΕΩΝ ΕΚΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΕΡΩΣΥΝΗΣ 

∆ΙΑ∆ΟΧΟΣ)1941 οι οποίοι δεν είναι γνωστοί από τους επισκοπικούς 

καταλόγους1942.  

Στο ∆ουµέτιο Α αποδίδεται η ανέγερση της Βασιλικής Α και η 

ψηφοθέτηση των δαπέδων της, ενώ στο ∆ουµέτιο Β η προσθήκη του αιθρίου και 

τα ψηφιδωτά του δάπεδα. Με βάση την επιγραφή του αναγλύφου αναντίρρητα 

το όνοµα ενός επισκόπου ∆ουµετίου συνδέεται µε εργασίες που 

πραγµατοποιήθηκαν και στη Βασιλική Β.  

Τα “παστοφόρια ελλαδικού τύπου” µε τα ρωµαϊκά φατνώµατα ως 

θωράκια, που αποκαλύφθηκαν στη Βασιλική Β΄ διαµορφώθηκαν πιθανότατα 

από τα µέσα του 6ουαι. και εξής1943. Αποτελούν µεταγενέστερη επέµβαση, που 

φαίνεται και από την προχειρότητα της κατασκευής τους και σχετίζονται και µε 

τις νέες λατρευτικές και αποθηκευτικές ανάγκες που δηµιουργήθηκαν στις 

εκκλησίες, µεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και η προσκύνηση των λειψάνων 

των µαρτύρων και των αγίων1944. Αν η χρονολόγηση της διαρρύθµισης αυτής 

του ιερού της βασιλικής είναι σωστή, τότε θα µπορούσαµε να τις αποδώσουµε 

στο ∆ουµέτιο Β΄ και να χρονολογήσουµε το ανάγλυφο που εξετάζουµε την ίδια 

εποχή, αφού θα µπορούσε η επιγραφή να αναφέρεται στις εργασίες που έκανε 

ο ίδιος. ∆εν αποκλείεται δε η λέξη ΚΑΙ να υπονοεί τις υπόλοιπες εργασίες που 

έγιναν στο ναό. 

                                                 
1940 Chalkia 2006, σ.286κ.ε. 

1941 Για τις ψηφιδωτές επιγραφές βλ. Κεφαλλωνίτου, Γερολύµου 2008, σ. σ.38κ.ε. 

1942 Ο Kitzinger χρονολογεί τον ∆ουµέτιο Α µετά τους επισκόπους Αλκίσωνα και Ιωάννη, ενώ τον 

∆ουµέτιο Β τον τοποθετεί στα χρόνια του Ιουστινιανού, βλ. Kitzinger 1951, σ.90. 

1943 Για τα παστοφόρια ελλαδικού τύπου βλ. Βαραλής 2001, τοµ.Β, σ.487 κ.ε., όπου γενικότερα 

για την εξέλιξη του τύπου και την παλαιότερη βιβλιογραφία. 

1944 Βαραλής 2001, τοµ.Β, σ.491. 
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Η Ε.Χαλκιά αποδίδει το ανάγλυφο σε τοπικό εργαστήριο, όπως και τα 

υπόλοιπα που αναγράφουν το όνοµα ∆ουµέτιος, πράγµα που θεωρούµε πολύ 

λογικό. 

Βιβλιογραφία: 1. Kitzinger1951, σ.90. 

                       2. Chalkia 2006, σ.286κ.ε. 

                      3. Παπαδοπούλου, Κωνσταντάκη 2007, σ.652, εικ.36. 

            Εικ.123α 

                                                  Εικ.123β                       

Εικ.123γ 

 

124. AΜΒΩΝΑΣ 

Προέλευση: Άγνωστη. Βρέθηκε δυτικά του ναού Παντάνασσας κοντά στη Φιλιππιάδα. 
Σήµερα φυλάσσεται στην αρχαιολογική συλλογή της Παρηγορήτισσας. 
Υλικό: λευκό µάρµαρο 
∆ιάµετρος εξώστη άµβωνα: 1,70µ. 
∆ιαστάσεις ακεραίου τµήµατος: 2,27x0,67x0,11-0,16µ. 
∆ιαστάσεις ελλειπούς τµήµατος: 1,69x0,68x0,10-0,16µ. 
Τόξο χορδής κεντρικού θωρακίου: 1,16µ. 
Πλάτος θωρακίων: 0,51-0,54µ. 
Χρονολόγηση: β΄ τρίτο 6ου αιώνα. 

          Πρόκειται για τα στηθαία ενός µαρµάρινου άµβωνα, του τύπου µε 
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διπλή κλίµακα. Ο άµβωνας αποτελούνταν από δύο επιµήκη σκέλη, 

κατασκευασµένα σε µονοκόµµατο µάρµαρο, εκ των οποίων το ένα σώζεται 

ολόκληρο, αποθραυσµένο ωστόσο σε τρία συγκολλούµενα τµήµατα. Από το 

δεύτερο σκέλος, που επίσης αποτελείται από τρία συγκολλούµενα τµήµατα, 

λείπει το δεξιό ευθύγραµµο θωράκιο. 

         Το κεντρικό τµήµα κάθε σκέλους έχει τη µορφή καµπύλου 

ορθογώνιου θωρακίου (τόξο χορδής 1,16µ.) και φέρει δεξιά και αριστερά 

από ένα συµφυές µικρότερο θωράκιο, µε ελαφρά απόκλιση προς τα έξω 

(σχ.1). Στην εξωτερική επιφάνεια του κεντρικού θωρακίου καµπυλόκυρτα 

κυµάτια (διαφορετικής τοµής) διαµορφώνουν πλατύ πλαίσιο που περιβάλλει 

µεγάλο σταυρό, λατινικού τύπου, µε τριγωνικές τις απολήξεις των κεραιών. 

Ο σταυρός φέρει διπλό περίγραµµα και έχει αποδοθεί σε έξεργο ανάγλυφο. 

         Κάθε ένα από τα µικρότερα πλάγια θωράκια πλαισιώνονται δεξιά και 

αριστερά από συµφυείς πεσσίσκους που κοσµούνται µε δύο κάθετες 

αυλακώσεις, το κάτω µέρος των οποίων παραµένει άπεργο. Οι εξωτερικοί 

πεσσίσκοι είναι αµφίγλυφοι, καθώς επίσης και τα πλάγια θωράκια, τα οποία 

κοσµούνται µε µεγάλους λεπτούς σταυρούς1945, µε τριγωνικά τα άκρα των 

κεραιών τους που περιβάλλονται από καµπυλόκυρτα κυµάτια. Στην πάνω 

επιφάνεια των στηθαίων υπάρχουν κυκλικοί γόµφοι για την ένθεση 

πιθανότατα εξαρτηµάτων του άµβωνα. 

        Η τεχνική επεξεργασία του αναγλύφου είναι εξαιρετική. Τα ανάγλυφα 

στηθαία ήταν αρχικά προσαρµοσµένα σε κυκλική βάση µε δύο σύµφυτα 

πτερύγια κατά µήκος του άξονα και αποτελούσαν τον εξώστη άµβωνα, που 

ανήκε στον τύπο µε δύο κλίµακες1946, για τον οποίο έχει διατυπωθεί η 

άποψη ότι καταγόταν από την Κωνσταντινούπολη, όπου έχουν βρεθεί 

αρκετά ανάλογα παραδείγµατα. Τραπεζιόσχηµα θωράκια ήταν 

τοποθετηµένα σε κάθε πλευρά των κλιµάκων. 

       Τα µαρµάρινα στηθαία του άµβωνα βρέθηκαν δυτικά του ερειπωµένου 

ναού της Παντάνασσας Φιλιππιάδας, κατά τη διάρκεια εργασιών διάνοιξης 

τάφρου για την τοποθέτηση αγωγού ύδρευσης. Στο καθολικό της βυζαντινής 

µονής Παντάνασσας ο άµβωνας ήταν σε δεύτερη χρήση, παραµένει ωστόσο 

αδιευκρίνιστο εάν χρησιµοποιήθηκε για τον ίδιο σκοπό. Τα ανάγλυφα είναι 

                                                 
1945 Παρόµοιοι σταυροί κοσµούν συχνά τους άµβωνες, βλ. Ορλάνδος 1936, σ.98, εικ. 34 και 

Jakobs 1987, πιν.5d, 11b, 29a-b. Πβλ. επίσης το θωράκιο άµβωνα στο Βυζαντινό Μουσείο 

Αθηνών, Σκλάβου-Μαυροειδή 1999, αρ.74 (ΒΜ 537, Τ38), σ.63. 

1946 Για τον τύπο αυτό του άµβωνα, βλ. Ορλάνδος 1954, σ.555κ.ε., εικ.520-528. 
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άγνωστο από που προέρχονται, αφού στην Παντάνασσα δεν έχουν εντοπιστεί 

λείψανα παλαιοχριστιανικού ναού. Κατά την Μ.Αχειµάστου-Ποταµιάνου, η 

οποία δηµοσίευσε τον άµβωνα, τα στηθαία πιθανόν προέρχονται από τον 

άµβωνα της Βασιλικής Β στη Νικόπολη1947. Την άποψη αυτή ωστόσο 

αντικρούει ο Π.Βοκοτόπουλος, αφού οι διαστάσεις των στηθαίων είναι 

διαφορετικές από αυτές της κυκλικής βάσης του άµβωνα της βασιλικής, 

που εκτίθεται σήµερα στο Μουσείο Νικόπολης, ένα τµήµα του οποίου 

καλύπτεται µε ψηφιδωτή παράσταση (πιν.69β-ε). Κατά την άποψή µας ο 

άµβωνας πρέπει να προέρχεται από το ίδιο, άγνωστο για την ώρα µνηµείο, 

από το οποίο προέρχονται και τα τέσσερα σύνθετα ιωνικά κιονόκρανα, 

σήµερα σε δεύτερη χρήση στο ναό της Αγίας Θεοδώρας στην Άρτα, που 

επίσης εξετάζουµε στον κατάλογό µας1948. 

 Το ανάγλυφο που εξετάζουµε παρουσιάζει οµοιότητα µε το ανάλογο 

στηθαίο άµβωνα που σήµερα βρίσκεται στον κήπο της Αγίας Σοφίας στην 

Κωνσταντινούπολη (πιν.XIβ). Ιδίου τύπου άµβωνες αριθµούνται σε αρκετά 

παραδείγµατα, µεταξύ των οποίων τα γλυπτά του άµβωνα που βρέθηκαν στο 

ναυάγιο του Marsamemi1949, τα γλυπτά του οποίου χρονολογήθηκαν την 

ιουστινιάνεια περίοδο.  

Βιβλιογραφία: 1.Αχειµάστου-Ποταµιάνου 1975, σ.95-102. 

                      2. Βοκοτόπουλος 1977, σ.160, σχ.3. 

                     3. Jakobs 1987, σ.73-84κ.ε.και 285-86, ο οποίος τον χρονολογεί στα µέσα 
του 6ου αιώνα. 

                      4. Βοκοτόπουλος 2007, σ.38. 

 

Εικ.124α 

                                                 
1947 Για τον άµβωνα της Βασιλικής Β, βλ. Ορλάνδος, Σωτηρίου 1937, σ.78-81. 

1948 Βλ. τα σύνθετα κορινθιακά κιονόκρανα, µε αριθ.19-22. 

1949 Kapitän 1980, εικ.1. 
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Εικ.124β,γ     

                              Εικ.124δ,ε     

            Εικ.124στ,ζ 

125. ΘΩΡΑΚΙΟ ΑΜΒΩΝΑ 

Προέλευση: Φωτική Θεσπρωτίας, βυζαντινός ναός Παναγίας Λαµποβήθρας (σε δεύτερη χρήση). 

Χρονολόγηση: α΄ µισό 6ου αι. 

Τµήµα µαρµάρινου θωρακίου, από την κλίµακα άµβωνα (εικ.125α). 

Σώζεται το ορθογώνιο κάτω µέρος του, ενώ το πάνω είναι αποθραυσµένο. Ένα 

τµήµα της αριστερής πλευράς είναι έντονα κεκλιµένο και για το λόγο αυτό 

πιστεύουµε ότι προέρχεται από έναν άµβωνα που είχε µία ή δύο κλίµακες. Η 

όψη του κοσµείται µε µεγάλο ανάγλυφο σταυρό, από τον οποίο σώζεται µόνο η 

κάτω κεραία του. Περιβάλλεται δε από επάλληλα καµπυλόκυρτα και ταινιωτά 

κυµάτια. Στην αριστερή πλευρά υπήρχε συµφυής πεσσίσκος, κοσµούµενος 

επίσης µε κυµάτια. 

Στον ίδιο άµβωνα αποδίδουµε ένα τµήµα ανάγλυφου µέλους στην κάτω 

πλευρά του οποίου διατηρείται µέρος ηµισφαιρικής κυλότητας, το σχήµα του 

οποίου θα µπορούσε να αποδοθεί σε δάπεδο άµβωνα1950 (εικ.125ε). ∆ύο άλλα 

ανάγλυφα τµήµατα, που βρέθηκαν επίσης κατά την ανασκαφή του ναού της 

                                                 
1950 Πβλ. το δάπεδο άµβωνα από τη Ρόδο, Ορλάνδος 1939, σ.45, εικ.37. 
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Παναγίας Λαµποβήθρας, πιστεύουµε ότι προέρχονται από την ίδια λειτουργική 

κατασκευή. Το πρώτο (εικ.125β) είναι τριγωνικού σχήµατος και έχει 

αποθραυσθεί στην κάτω πλευρά και σε ένα µικρό τµήµα της πάνω τριγωνικής 

απόληξης. Πιθανότατα πρόκειται για την τριγωνική απόληξη του πλευρικού 

θωρακίου του άµβωνα που εξετάζουµε παραπάνω. Το ανάγλυφο αυτό φέρει 

στην αριστερή πλευρά φαρδιά ταινία µε σχηµατοποιηµένα φύλλα δάφνης(;) σε 

σειρά, που ορίζεται από λεπτά κυµάτια. Πρόκειται πιθανότατα για την 

κεκλιµένη πλευρά και µάλιστα το ανώτερο οξυκόρυφο µέρος της, στην οποία 

στηρίζονταν οι ιερείς για να ανέβουν τις βαθµίδες της κλίµακας του άµβωνα. Το 

δεύτερο ανάγλυφο (εικ.125γ), αποθραυσµένο περιµετρικά, φέρει επίσης τα ίδια 

κυµάτια και την ταινία µε τον ίδιο φυτικό διάκοσµο.  

Από την ανεύρεση ενός άλλου αναγλύφου µε σταυρό (σώζεται τµήµα του) 

(εικ.125δ) που θεωρούµε ότι προέρχεται από ένα δεύτερο θωράκιο κλίµακας ή 

στηθαίου άµβωνα πιθανολογούµε ότι ο άµβωνας της Λαµποβήθρας ήταν του 

τύπου µε δύο κλίµακες. 

Το ανάγλυφο µέλος που εξετάζουµε βρίσκεται εντοιχισµένο στη δυτική 

εξωτερική πλευρά του νάρθηκα του ερειπωµένου βυζαντινού ναού της Παναγίας 

Λαµποβήθρας. Είναι βέβαιο ότι προέρχεται από την παλαιοχριστιανική 

βασιλική, η οποία εντοπίστηκε στην ίδια θέση, η οποία από τις διαστάσεις του 

άµβωνα υποθέτουµε ότι θα πρέπει να ήταν επίσης µεγάλων διαστάσεων. Το 

ανάγλυφο που εξετάζουµε, όπως και άλλα που προέρχονται από το ίδιο 

µνηµείο (πεσσίσκοι τέµπλου, τµήµατα επιστηλίου κ.ά.) χαρακτηρίζονται για το 

υψηλό ανάγλυφο και την επιµεληµένη εργασίας τους. 

Βιβλιογραφία: Αδηµοσίευτο. 

 

 Εικ.125α 
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   Εικ.125β,γ 

 Εικ.125δ             Εικ.125ε 

 

126. ΚΟΛΥΜΒΗΘΡΑ (τµήµα) 

Προέλευση: Άγνωστη. Βρέθηκε στο ναό Αγίας Θεοδώρας στην Άρτα. Σήµερα εκτίθεται στη 
Γλυπτοθήκη της Παρηγορήτισσας. 
Υλικό: µάρµαρο 

Μονόλιθη µαρµάρινη κολυµβήθρα βαπτιστηρίου, σταυρικού σχήµατος. 

Σώζεται κατά το ήµισυ. ∆ύο εγκοπές εξωτερικά προσδίδουν στο πάνω µέρος 

κατά τα δύο τρίτα το σταυρικό σχήµα του µέλους, αφού το υπόλοιπο 

καµπυλώνεται. Στην πάνω επιφάνεια του χείλους της υπάρχουν λαξευµένοι 

βαθειά τρεις µικροί ισοσκελείς σταυροί. Το µικρό βάθος της µας οδηγεί στην 

έγχυση ύδατος και όχι στην καταβύθιση του βαπτιζόµενου. 

Το ανάγλυφο µέλος βρέθηκε στο βυζαντινό ναό της Αγίας Θεοδώρας στην 

Άρτα. Είχε χρησιµοποιηθεί ως οικοδοµικό υλικό και είχε εντοιχιστεί στη βόρεια 

είσοδο του ναού. Είναι άγνωστη η αρχική του προέλευση. Θα πρέπει να 

σηµειωθεί ότι παρά την πληθώρα παλαιοχριστιανικού υλικού που βρέθηκε στην 

Άρτα, καµία βασιλική της εποχής αυτής δεν έχει µέχρι σήµερα εντοπιστεί στην 

πόλη.  
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Μία πανοµοιότυπη κολυµβήθρα έχει βρεθεί στη βασιλική του 

Μεσαναγρού στη Ρόδο.1951 Ανάλογη είναι και µια κολυµβήθρα που εντοπίστηκε 

στην Ίµβρο1952 

Βιβλιογραφία: Παπαδοπούλου 2007, σ. 630, σηµ. 118. 

  Εικ.126α,β 

   Εικ.126γ,δ 

  Εικ.126ε 

 

127. ΚΟΛΥΜΒΗΘΡΑ 

Προέλευση: Άγνωστη. Βρέθηκε κατά την ανασκαφή της ερειπωµένης µονής Παντάνασσας στη 
Φιλιππιάδα Ν. Πρέβεζας. 
Υλικό: µάρµαρο 
∆ιαστάσεις: 0,89 Χ 0,96µ. 
Βάθος: 0,37µ. 
Πάχος: 0,06µ. 

Μονόλιθη, πολύλοβη κολυµβήθρα. Έχει επαναχρησιµοποιηθεί ως 

λεκάνη στο προαύλιο του βυζαντινού ναού Παντάνασσας. Σ’αυτή στη δεύτερη 

αυτή φάση της χυνόταν νερό από µια µαρµάρινη υδρορρόη µε κεφαλή κριού. 

∆ιατηρείται ολόκληρη, σε καλή κατάσταση, εκτός από ένα τµήµα της µιας 

µακράς πλευράς που έχει απολαξευθεί κατά τη δεύτερη χρήση της. Έχει 

πολύλοβο σχήµα. Σε δύο σηµεία του χείλους της υπάρχουν λαξευµένοι δύο 

µικροί σταυροί (εικ.121β). Η αρχική προέλευσή της είναι άγνωστη, παρουσιάζει 

όµως αρκετό ενδιαφέρον . 

Βιβλιογραφία: 1. Βοκοτόπουλος 1977, σ. 151, εικ. 2, πιν. 92α, β. 

          2. Βοκοτόπουλος 2007, σ.40, εικ.37, ο οποίος την αναφέρει ως λεκάνη. 

 

                                                 
1951 Ορλάνδος 1939-40, σ.39, εικ.33 και Βολανάκης 1976, σ. 129-130, εικ. ΙΧζ. 

1952 Ε.Χαλκιά, Στοιχεία για την παλαιοχριστιανική και βυζαντινή Ιµβρο, ∆ΧΑΕ, περ.∆, τοµ.ΙΘ, 

1966-1997, σ. 358, εικ.18. 
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 εικ. 127α,β 

 

128. ΣΑΡΚΟΦΑΓΟΣ 

Προέλευση: Νικόπολη, Βασιλική ∆΄ (βόρειο παστοφόριο), αρ. κατ. 346. 
Υλικό: µάρµαρο προκονήσιο. 
Μήκος: 2,67µ. 
Πλάτος: 0,89µ. 
Ύψος: 0,70µ. 
Χρονολόγηση: πιθανότατα α΄ µισό 6ου αιώνα. 

Είναι κατασκευασµένη από λευκό µάρµαραο µε γκριζόχρωµο φλεβικό 

ιστό. ∆ιατηρείται σε άριστη κατάσταση. Η θήκη είναι κιβωτιόσχηµη και φέρει 

αµφικλινές κάλυµµα, ύψους 0,45µ. µε ογκώδη ακρωτήρια στις τέσσερις γωνίες. 

Η θήκη στο πάνω και κάτω άκρο των πλευρών της, φέρει επάλληλα κοιλόκυρτα 

κυµάτια και ταινίες. Στο κέντρο των µακρών πλευρών της λάρνακας είναι 

λαξευµένο µεγάλο ανάγλυφο Χριστόγραµµα, που περικλείεται σε δάφνινο 

στεφάνι1953 και πλαισιώνεται από δύο µεγάλους ανάγλυφους ανισοσκελείς 

σταυρούς, µε πεπλατυσµένες κεραίες. Όµοιου τύπου σταυροί κοσµούν και τις 

στενές πλευρές της λάρνακας. 

Το κάλυµµα έχει τη µορφή δίρριχτης στέγης µε αετώµατα και τέσσερα 

συµπαγή ακρωτήρια στις γωνίες του. Το κέντρο κάθε κεκλιµένης πλευράς του 

κοσµείται από έναν ανισοσκελή σταυρό, εγγεγραµµένο σε δίσκο, λαξευµένο σε 

χαµηλό ανάγλυφο. 

Η σαρκοφάγος είναι έργο κωνσταντινοπολίτικου εργαστηρίου και 

χρονολογείται στον 6ο αιώνα. Η επεξεργασία αναγλύφου είναι ιδιαίτερα 

επιµεληµένη. Θεωρείται το µοναδικό µέχρι σήµερα παράδειγµα εισηγµένης 

πολυτελούς σαρκοφάγου του τύπου αυτού που έχει βρεθεί στην Ελλάδα. 

Πιθανότατα περιείχε τα λείψανα επιφανούς νεκρού, τα οστά του οποίου 

βρέθηκαν διαλυµένα. Ο νεκρός ήταν τυλιγµένος µε ύφασµα και τοποθετηµένος 

µε κατεύθυνση από ανατολή σε δύση1954. Κανένα από τα οστά του κρανίου δεν 

                                                 
1953 Πρβ. το στεφάνι που κοσµεί τη σαρκοφάγο αριθ.5478 στο Αρχαιολογικό Μουσείο 

Κωνσταντινούπολης, βλ. Grabar 1976, σ. 139, αρ. 145, πιν. CXVa και CXVIa. 

1954 Χαλκιά 2007, σ.661κ.ε. 
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βρέθηκε, γεγονός που δηµιουργεί ερωτηµατικά για την ιδιότητά του και τις 

συνθήκες θανάτου του. Τα παραπάνω οδηγούν στην υπόθεση ότι πρόκειται για 

κάποιον άγνωστο τοπικό µάρτυρα. Σ’ αυτό συνεπικουρεί τόσο η πολυτέλεια της 

σαρκοφάγου, όσο και η θέση του τάφου στο βόρειο παστοφόριο της Βασιλικής 

∆ στη Νικόπολη, καθώς και η διαµόρφωση του χώρου πάνω από τον τάφο που 

τον καθιστά τόπο προσκυνήµατος. 

Το εύρηµα αυτό είναι εξαιρετικά σηµαντικό και για τη χρονολόγηση της 

Βασιλικής ∆, αφού σύµφωνα µε την Ε.Χαλκιά που τον ανέσκαψε το χώρο, το 

όρυγµα όπου ήταν θαµµένη η σαρκοφάγος (µήκους 3,43µ. και πλάτους 

1,30µ.) κατασκευάστηκε πιθανότατα συγχρόνως µε την ανέγερση της 

βασιλικής. Θεωρούµε πολύ πιθανό ότι η Βασιλική ∆ κατασκευάστηκε 

προκειµένου να στεγάσει τον επιφανή νεκρό, στον οποίο πρέπει να ήταν 

αφιερωµένη. Αν η χρονολόγηση της βασιλικής στα τέλη του 5ου-αρχές 6ου αιώνα 

είναι σωστή τότε και µε το δεδόµενο ότι το όρυγµα της σαρκοφάγου 

κατασκευάστηκε την ίδια εποχή, θα πρέπει και η σαρκοφάγος να χρονολογηθεί 

πιο πρώιµα. Άλλωστε η µορφή και ο διάκοσµος της λάρνακας την κατατάσσουν 

σε µια κατηγορία σαρκοφάγων που συναντάται κυρίως στην Κωνσταντινούπολη, 

η οποία θεωρείται και το κέντρο παραγωγής και εξαγωγής τους, και 

χρονολογούνται από τον 5ο έως και τον 6ο αιώνα1955. Εκτός από την 

Κωνσταντινούπολη, σαρκοφάγοι του ίδιου τύπου έχουν βρεθεί και σε άλλες 

περιοχές της Μεσογείου, είναι όµως προϊόντα τοπικών εργαστηρίων που 

µιµούνται Κωνσταντινοπολίτικα πρότυπα. 

Τέλος θα πρέπει να αναφερθεί ότι στη Νικόπολη τη ρωµαϊκή εποχή 

γινόταν εµπόριο σαρκοφάγων από την µικρασιατική πόλη της Άσσου1956 και 

φαίνεται ότι αυτό συνεχίστηκε και κατά την παλαιοχριστιανική περίοδο1957.  

Βιβλιογραφία: 1. Chalkia 2004, σ. 211-212. 

            2. Χαλκιά 2007, σ. 659 κ.ε. 

 

                                                 
1955 Farioli 1983, σ.237κ.ε., Chalkia 2004, σ.211-212. Χαλκιά 2007 σ.661 και Barsanti, 

Guiglia 2010, σ.57κ.ε. 

1956 Παπαγγελή 1984, σ.43-70. 

1957 Εκτός από τις κατάλληλες υποδοµές σε µέσα µεταφοράς αναλογων προϊόντων θα πρέπει να 

υπολογιστεί και το υψηλό κόστος της αγοράς ενός αναλογου έργου. 
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Εικ.128α,β 

         
Εικ.128γ,δ 
 

                               
Εικ.128ε,στ 
 
129. ΣΑΡΚΟΦΑΓΟΣ. 

Προέλευση: Μύτικας Αιτωλοακαρνανίας, ναός Αγίας Σοφίας. 
Μήκος: 2,05µ. 
Πλάτος: 0,60µ. 

Κατά µήκος της βόρειας πλευράς εξωτερικά της βασιλικής ήρθαν στο 

φως τρία συνεχόµενα δωµάτια η ανασκαφή των οποίων αποκάλυψε διάφορους 

τάφους. Ανάµεσα σε αυτούς υπήρχε ορθογώνια κτιστή κατασκευή, η οποία 

περιείχε µαρµάρινη σαρκοφάγο. Αποτελείται από τη µαρµάρινη θήκη, ο 

διάκοσµος της οποίας δεν µας είναι γνωστός αφού δεν ολοκληρώθηκε η 

ανασκαφή του χώρου. Πάνω από αυτή υπήρχε κάλυµµα, ένα µεγάλο µέρος του 

οποίου βρέθηκε κατεστραµµένο. Έχει τη µορφή δίρριχτης στέγης µε αετώµατα 

και τέσσερα συµπαγή ακρωτήρια στις γωνίες του. Το κέντρο κάθε µιας 

κεκλιµένης πλευράς του φέρει από έναν µεγάλο ανάγλυφο λατινικό σταυρό. 
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Η κατασκευή και ο διάκοσµός της σαρκοφάγου είναι παρόµοιος µε 

αυτόν της σαρκοφάγου από τη Βασιλική ∆, σε πιο απλή ωστόσο µορφή. ∆εν 

αποκλείεται να πρόκειται για ένα επίσης εισαγώµενο έργο, αφού ο Μύτικας που 

έχει βρεθεί η Βασιλική, ήταν σηµαντικό λιµάνι στην ακαρνανική ακτή και 

συνεπώς εύκολα προσβάσιµο σε εµπόριο αυτού του είδους. ∆εν αποκλείεται 

βέβαια να πρόκειται για προιόν τοπικού εργαστηρίου που µιµείται 

κωνσταντινοπολίτικα έργα. 

Βιβλιογραφία: Βοκοτόπουλος 1980, σ. 35. 

                              Εικ.129α 

 

Εικ.129β  Εικ.129γ 
 
130. ΣΑΡΚΟΦΑΓΟΣ. 

Προέλευση: Βαθύ νήσου Ιθάκης 
Υλικό: ασβεστόλιθος 
Μήκος: 2,00µ. 
Πλάτος: 0,76µ. 
Ύψος: 2µ. 
Χρονολόγηση: 6ος αιώνας 

Βρέθηκε στο οικόπεδο Βλασσόπουλου στο δυτικό Βαθύ στις αρχές του 

20ου αιώνα1958. Πρόκειται για µονόλιθη ορθογώνια σαρκοφάγο, από τοπικό 

ασβεστόλιθο1959. Η κατάσταση διατήρησής της είναι µέτρια. Φέρει αρκετές 

αποκρούσεις περιµµετρικά. ∆εν σώζεται το κάλυµµα, το οποίο σύµφωνα µε τις 

πληροφορίες του Ορλάνδου ήταν καµπύλο. Φέρει ανάγλυφο διάκοσµο στη µία 

στενή πλευρά και στην κύρια όψη της, πιθανότατα γιατί οι υπόλοιπες πλευρές 
                                                 
1958 Οι πληροφορίες και οι φωτογραφίες παραχωρήθηκαν από τον κ.Γ.Λιβιτσάνη, αρχαιολόγο, τον 

οποίο και ευχαριστώ γι’αυτό. 

1959 Κατά τον Ορλάνδο πρόκειται για σκληρό τιτανόλιθο, Α.Ορλάνδος, Η Βυζαντινή Ιθάκη, άρθρο 

στην εφηµερίδα «Ἡ έφηµερίδα τῶν Ἰθακισίων», αρίθ. φύλλου 19, 1/11/1931. 
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της δεν ήταν ορατές, γιατί ίσως εφάπτονταν στους τοίχους κάποιας κατασκευής 

(µαυσωλείο;)1960.  

Ο διάκοσµος της όψης συνίσταται σε µεγάλο χρισµατικό σταυρό µε 

διαπλατυσµένες τα άκρα των κεραιών, εγγεγραµµένο σε µεγάλο κύκλο. Στην 

κάθετη κεραία του σταυρού σχηµατίζεται λατινικό ανοιχτή Ρ, ενώ στα κάτω 

διάκενα τα αποκαλυπτικά γράµµατα Α Ω. Ο κύκλος µε το χριστόγραµµα 

πλαισιώνεται από δύο επίσης µεγάλους χρισµατικούς σταυρούς, χωρίς όµως τα 

αποκαλυπτικά γράµµατα. Ο διάκοσµος έχει αποδοθεί σε εσοχή και σε έξεργο, 

αλλά επίπεδο αναγλυφο. Παρόµοια –όχι όµως σε εσοχή- έχει αποδοθεί και ο 

διάκοσµος της µιάς στενής πλευράς. Πρόκειται για ένα µεγάλο χρισµατικό 

σταυρό µε τα αποκαλυπτικά γράµµατα Α Ω1961.  

Ο τύπος των σταυρών που κοσµούν τη σαρκοφάγο είναι αρκετά γνωστός 

σε ανάγλυφα από διάφορες περιοχές του µεσογειακού χώρου και χρονολογείται 

γενικά µεταξύ 5ου και 6ου αιώνα. Παρόµοιος σταυρός και ανάλογα σχεδιασµένα 

είναι τα γράµµατα Α Ω σε µια πλάκα στο Βυζαντινό Μουσείο Αθηνών1962 καθώς 

και σε σαρκοφάγο του 6ου αιώνα στη Ραβέννα1963. Παρόµοια αποδίδονται τα 

αποκαλυπτικά γράµµατα στο επίθηµα αµφικιονίσκου (αριθ.64), από τη 

βασιλική της Αγίας Σοφίας στο Μύτικα Αιτωλοακαρνανίας. Η σαρκοφάγος 

χρονολογήθηκε αρχικά στα τέλη του 4ου-αρχές 5ου αιώνα, ωστόσο µια 

χρονολόγηση στα τέλη του 5ου –αρχές του 6ου αι. φαίνεται πιο πιθανή. 

Βιβλιογραφία: Σωτηρίου 1942, σ.146, εικ.87. 

 

 

 

 

Εικ. 130α 

 

 

 

 

                                                 
1960 Ο Ορλάδος αναφέρει ότι κάτω(;) από αυτή υπήρχαν και άλλες σαρκοφάγοι, οι οποίες δεν 

ήρθαν στο φως και πιθανολογεί την υπάρξη βασιλικής σε πλησιέστερο χώρο.  

1961 Πρβλ. το διάκοσµο µιας σαρκοφάγου στον Άγιο Βιτάλιο στη Ραβέννα µε ηµικυλινδρικό 

κάλυµµα, Farioli 1983, σ. 212, εικ.6.  

1962 Σκλάβου-Μαυροειδή 1999, σ.70, αριθ.94. 

1963 Farioli 1983, σ.93, εικ.13 
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Εικ. 130β       Εικ. 130γ 

 
131. ΑΝΑΓΛΥΦΗ ΠΛΑΚΑ µε χριστόγραµµα (τµήµα), Εικ.131α. 
Προέλευση: Νικόπολη, Βασιλική Β. 

Αποτελείται από τρια συνανήκοντα τµήµατα. Αποκαλύφθηκε κατά την 

ανασκαφή του αψιδωτού Χώρου Στ και σήµερα εκτίθεται στο Μουσείο 

Νικόπολης. 

Η πλάκα περιβάλλονταν από λεπτή ταινία και µια δεύτερη οδοντωτή 

ταινία. Σώζεται τµήµα της κεραίας µεγάλου ανισοσκελούς σταυρού, που 

αποδίδεται όπως και οι ταινίες του πλαισίου σε επιπεδόγλυφο ανάγλυφο 

(εικ.131α). Στο κάτω αριστερό διάχωρο της κεραίας του σταυρού και στο αδρά 

επεξεργασµένο αβάθος της πλάκας προβάλλει το γράµµα Α, ενώ στο δεξιό 

διάχωρο υπήρχε το γράµµα Ω. Το βάθος, αρδά επεξεργασµένο, πιθανότατα 

έφερε κηροµαστίχη.  

Πιθανότατα πρόκειται για Χριστόγραµµα, όπως µπορούµε να συµπεράνουµε 

από µια δεύτερη παρόµοια πλάκα µε την ίδια παράσταση (εικ.131β), που 

βρέθηκε κατά την ανασκαφή του Χώρου 2, στη βόρεια πλευρά του αιθρίου της 

Βασιλικής Β. Σε ένα από τα σωζόµενα τµήµατά της διακρίνεται η κατακόρυφη 

κεραία του σταυρού που απολήγει σε Χρίσµα. ∆εν αποκλείεται τα θραύσµατα 

αυτά να συνανήκουν, ωστόσο θα πρέπει να σηµειωθεί ότι βρέθηκαν σε 

διαφορετικά σηµεία στη βασιλική. 

Το ανάγλυφο παρουσιάζει σχηµατοποίηση και αδυναµίες ως προς τη 

λάξευση. Πιθανότατα πρόκειται για έργα τοπικού εργαστηρίου. 

Βιβλιογραφία: Παπαδοπούλου 2007, σ. 618, εικ.18. 
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Εικ.131α   Εικ.131β   
 

132. ΑΝΑΓΛΥΦΗ ΠΛΑΚΑ 
Προέλευση: Νικόπολη, Βασιλική Β 
Μ.σ.Μήκος: 2,05µ. 
Πλάτος: 0,60µ. 
Χρονολόγηση: α΄µισό του 6ου αιώνα. 

Προέρχεται από την ανασκαφή του αψιδωτού Χώρου Στ, στα νοτιοδυτικά 

προσκτίσµατα της Βασιλικής Β (πιν.50α, 51), παραµένει όµως άγνωστη η 

ακριβής θέση του. Είναι αποθραυσµένο περιµετρικά. Πρόκειται για δύο 

συνανήκοντα τµήµατα επιπεδόγλυφου αναγλύφου µε παράσταση κυνηγιού. 

Πιθανότατα πρόκειται για πλάκα επένδυσης τοίχου. Στο τµήµα που εξετάζουµε 

εικονίζεται δεξιά όρθια ανδρική µορφή σε κίνηση να κρατά δόρυ και να 

επιτίθεται σε θηρίο (πιθανόν λιοντάρι), που παριστάνεται στην αριστερή πλευρά. 

Άνδρας και ζώο περιβάλλονται από δίκλωνους βλαστούς, που ελισσόµενοι 

σχηµατίζουν µεγάλα κυκλικά διάχωρα. Κάτω από το ζώο υπάρχει λαξευµένος 

µικρός τετράφυλλος ρόδακας. Το βάθος του αναγλύφου είναι ανώµαλα 

δουλεµένο, πιθανότατα για την ένθεση κηροµαστίχης, σε αντίθεση µε τους 

βλαστούς τη µορφή και το ζώο που έχουν αποδοθεί επιπεδόγλυφα1964.  

Εικονογραφικά το ανάγλυφο θυµίζει τις ανάλογες παραστάσεις που 

απεικονίζονται στο πλαίσιο του ψηφιδωτού του βόρειου παστοφορίου της 

Βασιλικής Α΄1965, (πιν.7στ και εικ.132β). Με βάση την εικονογραφική αυτή 

                                                 
1964 Πρβλ. τον ανάλογο διάκοσµο µιας πλάκας που έχει βρεθεί στη βασιλική του Κουρίου στην 

Κύπρο, A.H.Megaw, Excavations at the Episcopal Basilika of Kourion in Cyprus in 1974 and 

1975, DOP 30(1976), εικ.19. Επίσης για διακοσµήσεις µε αναλογες τεχνικές βλ. S.Boyd, A little-

known technique of Architectural Sculpture: Champlevé reliefs from Cyprus, JOB 32/5 

(1982), 313-325. Επίσης τεµάχια πλακών µε επιπεδόγλυφη διακόσµηση από την κόρινθο βλ. 

∆.Πάλλας Ανασκαφή βασιλικής Σκουτέλας ἐν Κορίνθῳ, ΠΑΕ 1955, σ. 198, πιν.69β. 

1965 Φιλαδελφέας 1915, σ.59-95, εικ. 12-18 και Kitzinger 1951, σ.83κ.ε., εικ.21. 
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οµοιότητα προτείνουµε για την πλάκα µια χρονολόγηση στο α΄µισό του 6ου 

αιώνα. 

Στη Βασιλική Β έχουν βρεθεί και τµήµατα άλλων πλακών1966 που 

πιθανότατα προέρχονται από τη γενικότερη διακόσµηση του ναού, η µορφή της 

οποίας δεν µας είναι γνωστή1967. 

Βιβλιογραφία: Παπαδοπούλου 2007, σ. 618, εικ.18. 

 

 
Εικ.132α 

 

 
Εικ.132β 

                                                 
1966 Παπαδοπούλου 2007, σ.625, εικ.26. 

1967 Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι έχουν βρεθεί και σπαράγµατα εντοίχιων ψηφιδωτών, που 

πιθανότατα κοσµούσαν τους τοίχους του µνηµείου. 
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EPIRUS VETUS (4 th -7th c.) 

The Testimony of sculpture 

 

The province of Epirus Vetus used to cover a wide region estimated to 

correspond to the Epirus of Classical Antiquity  which today forms part of 

the Greek and the Albanian state. Its boundaries were not clearly defined, 

since the few written sources existing cite the name of the province, without 

demarcating the specific geographical space. In general, it can be supported 

that the province spread to the North as far as the Akrokeravnia Mountains, 

reached the estuaries of Acheloos river to the South, and included the 

islands of Corfu, Lefkada and Ithaca.  

It was initially part of the eparchy1968 of Illyricon, whereas since 425 A.D. 

it formed part of the Eastern Illyricon with Thessaloniki as its capital, of 

which it consisted the 12th  province with 11 cities: Nikopolis, Dodoni, 

Butrotos, Evroea Akniou (?), Andrianoupolis, Anchiasmos, Phoenice, , Photice, 

Appon, Corfu island and Ithaca island. Nikopolis was home of the ruler 

(praeses) of the province. 

The little known evidence available concern the administrative, economic 

and social condition of the province and point to a rather blooming province. 

The administrative reforms of Emperor Konstantinos and the beneficial 

measures of Emperor Ioulianos contributed in tis creation even though 

barbaric raids and natural disasters - with all the problems that they entail - 

were not scarce. 

As far as the cities of the province of Epirus Vetus are concerned during 

the era in question, there is no notable information and the excavational 

research has not yet provided sufficient evidence concerning the city 

infrastructure. Nikopolis, Butrint and the coastal settlement of Ladochori in 

Igoumenitsa, where the excavations have brought to light enough evidence of 

urban development, for which there is further analysis in the respective 

chapter.  

It is generally accepted that the Late Roman cities, each for a different 

reason, had lost much of their former splendour and monumentality. 

Gradually they acquire the form of the cities of the Early-Christian period, 

since, in order to protect themselves from the barbaric invasions they are 

                                                 
1968 Here “eparchy” refers to an administrative subdivision used throughout the Roman era. 
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surrounded with walls, thus limiting their space they presere however their 

urban planning, but without their former austerity and consistency. 

The majority of the most imroptant city enclosures such as Nikopolis, 

Butrint and Anchiasmos date to the second half of the 5th century, while the 

majority of the Christian churches in the region of Epirus Vetus, 42 in total, 

date up until the middle of the 6th century. 

The Basilicas built took over a large part of the shrunk cities, changing 

the city planning and gathering many of the functions that the agora and 

demos used to have. The Basilicas emerge in the middle of the 5th century 

and the first half of the 6th century, even though there is no doubt that they 

had existed earlier. The churches themselves as well as their high-quality 

findings (mosaics, sculpted decoration, etc.), which were brought to light 

during excavations, provide important elements concerning the period in 

question, since they presuppose an economic stamina of the area which 

gradually recedes after the second half of the 6th century. 

Written sources mention 36 fortifications in the province of Epirus Vetus, 

12 of which were erected by emperor Justinian. The same emperor also 

restored 24 fortifications in the same area, due to the barbaric invasions and 

possible destructions it suffered. At the end of 6th-7th century there is a 

gradual decay and degradation of the traditional urban settlements and an 

emergence of a new type of fortified settlements, which to large extent utilize 

building material from older monuments. This development is linked to the 

decay of trade, the effects of which become even more obvious in the 7th 

century. 

According to another opinion the old cities lost their significance because 

they no longer served the needs of the empire’s administration system, while 

it is almost certain that some of them constituted part of a plan to protect 

the population of the empire against the barbaric raids. Therefore one can 

justify the initiative of Justinian to transfer the capital of some of the cities, 

such as Photice and Phoenice, which were did not provide adequate 

protection to their citizens and build or repair citadels in neighbouring 

mounds.  

Several toponyms that are preserved nowadays in Epirus constitute a 

testimony of settlement of Slavs in the region and are about 412 in number, 

although there is a difference of opinions in the subject. It is generally 

thought that the Slavic settlements brought about a change in the 
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population of the region, which is difficult to estimate. It should be noted 

however that the Slavic presence in the region of Epirus has not yet been 

adequately confirmed through archaeological research. 

It is generally accepted that the degradation of urban settlements during 

this period due to not only Slavic invasions but also the overall problems the 

empire was facing, namely the lack of government stability and economic 

slump, which were probably the outcome of the financial policy of emperor 

Justinian and put pressure upon the province because of the costly 

construction and military programme throughout the empire. The disastrous 

earthquake of 522 and the fatal plague that occurred during the decade of 

540 also brought a serious blow to the empire and added to the above 

problems.  

The chapter concerning monumental topography concerns all the cities, 

settlements and places of Epirus Vetus which have been excavated and are 

known to relate to the Early-Christian period. A large number of these 

findings are random and are not the result of systematic excavation 

research, which makes them extremely difficult to assess. The written 

sources (both contemporary and prior to the period in question) cite many 

place the majority of which remain unidentified, while some of the 

identifications made by previous researchers (Appon, Euroea) are now re-

examined on the basis of new evidence that has come about. The 

juxtaposition of all the known and unknown sites and evidence, which also 

takes place in the same chapter, is believed to contribute greatly to the 

knowledge of the history of the region during this particular period, since the 

archaeological map of the Late Roman/Early-Christian Epirus is insufficient. 

The evidence gathered in this catalogue is plenty but not enough to 

reconstruct the image of settlements, their form and size, as well as the 

relationships in between settlements.  

In the second part of this study, which concerns the sculpture in the 

province of Epirus Vetus, 132 reliefs from various parts of the region, 

especially from Nikopolis, are presented. Most of these are architectural 

perts and some reliefs that relate to a church’s functional needs.  

The sculpture enriches the history of the whole area in a unique way, as 

the written sources are few and it constitutes a significant testimony of the 

architectural, artistic and social testimony of the people of the area. The 

scultures presented here reflect the ideology of the society that produced 
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them and are indicative of the artistic level and the technical knowledge of 

its citizens. The study of sculpture contributes greatly to the research 

concerning the trade activities of the period as well as the artistic 

preferences of the emerging Christian community. 

The majority of the known types of Early-Christian capitals of columns 

(lyre-shaped, Ionian, Theodosian, Corinthian, etc.) are represented in this 

catalogue. The common type of the Corinthian capital was not particularly 

popular in the region of Epirus Vetus, according to elements up to now. Two 

examples of this type are worth mentioning that are decorated with sharp-

edged acanthus are worth mentioning, one of which was presumed to be a 

spolio in Basilica A in earlier years. As opposed to earlier researchers this 

capital is dated much later, probably between 525 and 550, and is believed 

to be the work of a local workshop as are the marble slabs of the church. It 

is believed that this capital as well as two identical to this one, and a third 

smaller one (no.27) co-existed in Basilica A, parts of which until recently 

were considered to be just Ionian capitals. 

The type V/VI capitals constitute a rather widespread variation of the 

Corinthian type which numbers many examples in this region inquestion , 

as well as in other regions throughout the empire. The best quality capitals 

are undoubtedly the ones from Basilica D in Nikopolis which are dated 

towards the end of the 5th – early 6th century, a time at which the building of 

the basilica shoud be dated. The erection of the basilica is usually associated 

with the burials found in its traverse nave and mostly with the headless 

body of a martyror famous person discovered inside the marble 

sarcophagus. The fine elaboration of the decoration of the capitals is obvious 

and similar to that of workshops from Constantinople not excluding those of 

Thessaloniki. 

The co-existence of pattern V and lyre in the same capital contradicts the 

division of the types claimed by other researchers. According to my study, 

this element as well as the intensely protruding corners of the abacus 

suggest an earliness before the capitals of this type are fully standardized. If 

our dating is correct, then these capitals are the earliestrelevant parts  to be 

found in Greece and constitute an example of expansion of this particular 

type (which first emerges in the middle of the 5th century) from the capital to 

the other places of the empire. 
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The lyre-shaped capitals that have been traced integrated in various 

Byzantine churches of Arta, such as Aghia Theodora, Parigoritissa and 

Pantanassainclude all the characteristics of this type, most important one 

being the acanthus leaves that create the “mask”. Two type VII capitals are 

adorned with acanthus leaves of the “mask” type which were located as 

spolia, the first one in Parighoritissa (no.15), and the second in the 

catholicon of the monastery of Kato Panaghia in Arta (no.16). They present 

several similarities, making it highly probable that they derive from the same 

building. The relief of the acanthus leaves that decorate the capitals is 

identical, as in the acanthus of the lyre type capitals, thus confirming the 

view that both types were produced simultaneously for some time and co-

existed for a long period of time. This has also been confirmed by other 

examples, in which the two types co-existed in the same building. The 

finding of a capital of the same type in Corfu leads to the search on the 

island of a monument from the first half of the 6th-century, from which this 

capital derived. 

A capital located in Pantanassa is also of the same type and it was 

initially dated in the Early-Christian period by previous researchers. Its 

intricate (bell-shaped) form, the similarities of the acanthus leaves with 

another Late Byzantine capital, classify it amongst the works of the 

Byzantine Classicism, a trend documented by other reliefs of the region. 

The Theodosian type capital (no 17) and the medal type capital are 

represented in fewer examples, which have also been located as reused in 

second use in Byzantine monuments of Arta. Their type and technical 

elaboration present similarities to respective capitals familiar in other 

regions of the Empire. 

We consider the corinthian capitals of the church of Aghia Theodora 

in Arta (nos 19-22) as the most important of all. The intricate acanthus of 

the butterfly type with the saw-like points and the meticulous work, which 

decorates them combined with the acanthus of the mask type, is the most 

characteristic. Based on the above, we dated those parts in the Justinian 

period and we consider possible that they derive from the workshops of the 

Constantinople, without excluding the Ravenna workshops, since most of 

the capitals of that type (despite the types of Constantinopolitan origin) are 

located in the same city. 
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We attributed the four capitals which have been reused in the 

Byzantine church of Aghia Theodora in Arta as well as the fragments of 

similar capitals which have been found in the Byzantine monastery of 

Pantanassa, to a three naves church with two colonnades consisting of at 

least three columns each. We consider it a mostly important religious 

monument, which had been erected possibly in Nikopolis, to which we also 

attribute the parts of the marble ambo (no 124) which is also examined in 

our catalogue. 

The double-zone capital with animals, which is currently exhibited at 

the Museum of Nikopolis comes from an equally unknown building. The  

marble’s elaboration is exquisite equivalent to the quality of workshops in 

Constantinople, from which they undoubteadly derive. Based on the 

characteristics of the decoration (butterfly type acanthus, mask type 

acanthus), the capital was dated at the Justinian period, as the above 

mentioned capitals from Aghia Theodora. If our datings are accurate, then a 

considerable structural development is testified in that specific period of 

time in Nikopolis, since, apart from the two previous buildings, Basilica A is 

being erected and expanded approximately in the same city at the same time 

Basilica B is being reconstructed and new perforated slabs are placed in 

Basilica D. There is the possibility of an increase in the citizens which offer 

importing architectural perts for at least two important monuments of the 

city. The construction of Basilica D the sculptural decoration of which 

(capitals, imposts, cornices, mullions, window imposts) derive from an order 

in a workshop from a big centre of the empire, probably of Constantinople 

preceded a few decades. 

The existence of imported architectural parts testifies, besides others, 

the shipping movement in the city and by extension of the region. These 

ports remain active junctions of the commercial roads until the mid-6th 

century. 

A commerce of architectural parts is testified by the big number of 

spolia incorporated in Byzantine churches of Arta, which flourished during 

Byzantine times. It seems that the commerce of spolia was already existed 

since the Middle Byzantine period (church of Aghia Theodora), although we 

believe that it did not cease, since spolia (incorporated as intact or hewn 

later) are found in Basilica B, a building dated to the middle or the second 
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half of the 5th century a big part of the architectural materialof which comes 

from Roman buildings. 

The Ionic impost capitals are represented in several examples. They 

were divided in groups and subgroups based on the shape and decoration. 

The capitals from the Baptistery in Butrint (no 48), the small peristyle of 

Basilica B (nos 35-37, 39-41), the Basilica on the isle of Kefalos (no 43) and 

Koronissia (no 47) are relatively simplified parts with more or less 

compressed volutes and almost flat, in some cases, echinus. These capital 

cover a period from the late 5th to the middle 6th centuries. 

Capitals of the same type, but with intense differentiations in their form 

(dissimilarities and degeneration of their shape), and decoration come from 

the Byzantine church of Aghios Demetrios Katsouri near Arta (no 46), the 

Episkopi in Lefkada (no 42) and the Stoa-Aisle (nos 49, 50) in Basilica B, 

which we dated to the late 6th century-early 7th century. These capitals 

constitute undeniable testimonies of the constructive activity of the 

inhabitants of the area, which despite the threat of Slavic invasions, seems 

to continue without stop during this period as well. This is documented 

through the erection of the, relatively small in size, three-apsed Basilica C in 

Nikopolis. It appears that this type dominates in this period in the region, as 

shown a part from the previously mentioned monument, the first phase of 

the church that was found on the site of the church of Aghios Demetrios 

Katsouri. We consider highly probable that the restricted dimensions of 

those churches and their form have largely reduced the number of columns 

and therefore the restriction of the architectural parts. From that point of 

view, the capitals of the same type traced in the small church of Taxiarches 

near Zalongo of Preveza (no 45) and in Ladochori of Ighoumenitsa (no 44) are 

very important, since apart from the previously mentioned monuments, they 

consequently document the existence of buildings, which should be located. 

In both cases, the shrinkage of the Ionic section leads to a late dating of the 

reliefs, characteristics which become more apparent in the capitals (nos 51, 

52) from the atrium of Basilica B, which document a late repair of the 

church. 

Among the imposts mentioned in our catalogue, those from Basilica D 

(nos 56, 57) are the most interesting ones the decoration of which is 

identical to that of the capitals of the monument. Their motif, a cross with 

flanking bushing acanthus leaves, was very popular in Constantinople and 
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all over Greece. The decoration of other reliefs from the same monument , 

such as cornices, corbels etc., is also identical indicating that the 

monument’s sculptural decoration (apart from the perforated slabs) comes 

from the same order. The finding of an impost (of unknown origin) with 

identical decoration in Lefkada is also interesting. If this impost does not 

come from Basilica D, which -despite the similarities- is highly probable due 

to the long distance between Nikopolis and Lefkada, then an equally 

important Early-Christian monument should be pinpoint on the island of 

Lefkada. If it is proved that it actually comes from Nikopolis, then it is 

interesting in terms of the extension of the spolia commerce which 

undoubtedly existed in the region ahd were transferred, apart from Arta, 

also to Lefkada. 

The pilaster-capitals are also included in the category of imposts. 

Some imposts-pilaster-capitals, incorporated in the walls of Nikopolis, have 

drawn our attention, which previous researchers have also studied in an 

effort to date the city’s Early-Christian fortification. H.Hellenkemper dated 

the pilaster-capital no 66 to the mid-5th century and considered it to be a 

terrminus post quem for the construction of the walls. On the basis of this 

dating, the walls could not be dated to a time earlier than the mid-5th 

century but later, since, after the destruction of the unknown building from 

which this pilaster-capital derives, this was incorporated into the walls. 

However, the decoration of the pilaster-capital’s  leads us to a later dating 

around the middle, possibly to the second half of the 6th century. 

Furthermore, this part is reused in the walls. Therefore, it does not coincide 

with the construction of the walls and might have been embedded later 

during a repair along with the other reliefs. It is known, however from 

historical sources that Nikopolis, as well as other regions of Epirus, were 

attacked in 551 by Totila’s Ostrogoths, who plundered the whole area: «τα 

αµφί ∆ωδώνη χωρία και διαφερόντως Νικόπολίν τε και την Αγχίαλον. The 

historian Procopius, the historian, mentions that Justinian repaired the 

walls of Nikopolis repaired a fact which is testified by the dating of the 

reliefs. 

Some interesting elements came from the study of the marble slabs. 

The perforated ones in several variations from Basilicas B and D of 

Nikopolis, Basilicas of Doliana, Kristallopighi and Ladochori stand out. 

Although those in Krystallopeghe and Ladochori have provided us with small 
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parts of slabs of this type, there is no doubt that the same type, known from 

similar examples from monuments in Constantinople and Ravenna, was 

quite popular in Epirus Vetus. 

The marble slabs from Basilica A in Nikopolis (nos 82-86), although 

preserved in small pieces, impress with their varied decoration which 

includes successive rhombuses in rectangular, lambs flanking a cross, 

Christogram with bands ending up in big crosses. The elaboration and the 

weaknesses in the rendering of the relief point to a local workshop, to which 

we also attribute the Corinthian capitals of the church (nos 26, 27) and the 

pilaster-capital (no 83c) exhibited in the Museum of Nikopolis. Similarities to 

the work of this workshop are recognized in the decoration of the capitals of 

the Baptistery in Butrint (no 48), which have also been attributed to a local 

workshop. 

The slabs that were found embedded within several parts of the Post-

Byzantine church outside the small settlement of Kamara in Corfu (no 99) 

constitute uncontradicted testimonies of the existence of an Early-Christian 

church, the location of which has not been traced yet. The same applies  to 

the slab which is now embedded in a small church in Aggelokastro on the 

same island, and which has previously been attributed to the Basilica of 

Palaiopoli in Corfu, where pieces of the slab come from-in deep bas-relief 

and beautiful rendering- with ram heads (no 87). 

Another important group of architectural perts that we dealt with 

were the mullions and their imposts. The form of the mullions from Basilica 

D refer to respective examples, known from Constantinople and 

Thessaloniki. The only impost preserved from the same monument (no 114) 

bears similar decoration to that on the pilaster-capitals and their imposts. 

The imposts of the mullions from Basilica B (nos 110-113) with the beautiful 

and original decoration (combination of acanthus leaves, reed leaves and 

rosettes) refer to one of many repairs that were conducted in the monument 

in the first half of the 6th century.  

The ambos and the fonts concern the permanent functional 

constructions of a church, which, among others, were amenable to 

sculptural decoration. We present three cases of ambos, including the ambo 

of the partially excavated Basilica on the site of the Byzantine church of 

Panaghia Lambovithra in Photice (no 125). All three caes refer to ambos with 

double-staircase type. The marble slabs of the ambo that were found near 
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Pantanassa (no 124) had previously been associated with the base of an 

ambo from Basilica B in Nikopolis, but due to the dimensions of other 

elements, this view has been rejected. We relate these wonderful sculptures 

with the composite corinthian capitals of the church of Aghia Theodora and 

we attribute them to the same non located church, mostly based on the 

specially elaborate treatment of their relief. 
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                                                                       γ                                                                               δ 

 

 

Πιν. 15  

α. Τοπογραφικό διάγραμμα των τειχών της Νικόπολης 

β. Νικόπολη∙ λεπτομέρεια της τοιχοδομίας των παλαιοχριστιανικών τειχών 

γ. Νικόπολη∙ άποψη του βόρειου σκέλους των τειχών (εξωτερικά) 

δ. Νικόπολη∙ άποψη του πύργου της «Αραπόπορτας» 



   Πιν. 16 

 

 

 α 

 

 

 

 

 

 

 

 

β 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

γ 

 

 

 

 

 

 

 

Πιν. 16  

α. Νικόπολη∙ κάτοψη πύργων του νοτίου σκέλους των παλαιοχριστιανικών τειχών 

β. Νικόπολη∙ ανάπτυγμα εσωτερικής όψης τμήματος των τειχών του νοτίου σκέλους 

γ. Κάτοψη του νοτίου σκέλους των τειχών 



  Πιν. 17 

 α 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

     

β             

γ                                     

 

                                                                                                                                                                                                                 

 

Πιν. 17  

α. Νικόπολη∙ τοπογραφικό διάγραμμα με τον πολεοδομικό ιστό της ρωμαϊκής πόλης 

β. Νικόπολη∙ άποψη της cardo, που οδηγούσε στην «Ωραία πύλη» στο σημείο που τέμνει τον 

decumanus maximus 

γ. Νικόπολη∙ άποψη μιας άλλης cardo, δυτικά του «Βασιλόσπιτου» 



   Πιν. 18 

                                                                                 

 

 

                                                                                                                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
α                                                                          β 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                    γ                             δ 

 

Πιν. 18  

α. Νικόπολη∙ άποψη του «Βασιλόσπιτου» και των Βαγενίων 

β. Νικόπολη∙ άποψη των Βαγενίων 

γ. Νικόπολη∙ τοπογραφική αποτύπωση των κτιρίων γύρω από τη Βασιλική Α και το «Βασιλόσπιτο» 

δ. Νικόπολη∙ άποψη της Βασιλικής Β 



    Πιν. 19 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           

α                                                                                             

 

 

 

 

   

                                                                                                                                               

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
                                                                      β                                                                                      

γ 

 

 
 

δ 

 

 

Πιν. 19  

α. Νικόπολη∙ η έπαυλη του Μάνιου Αντωνίνου 

(αναπαράσταση) 

β. Νικόπολη∙ άποψη του ναού της Ανάληψης 

γ. Νικόπολη∙ το μικρό «Νυμφαίο» (φωτ. αρχείο Μ. 

Μπενάκη) 

δ. Νικόπολη∙ μικρό «Νυμφαίο», ψηφιδωτό (φωτ. 

αρχείο Μ. Μπενάκη) 

                                                                                                       



  Πιν. 20 

 α 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Πιν. 20  

α. Βουθρωτό∙ χάρτης της ευρύτερης 

περιοχής 

β. Βουθρωτό∙ τοπογραφικό διάγραμμα 

της πόλης 

 
β 



  Πιν. 21 

                                                                                                  
                                                                 α                                                                                   β 

 

 

                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

                                                                    γ                                                                                 δ 

 

                    
ε 

                                                                                                                                                        

στ 

  ζ 

 
                                                                                                                                                                      

Πιν. 21  

α. Βουθρωτό∙ άποψη των τειχών 

β. Βουθρωτό∙ η πύλη των Λεόντων 

γ. Βουθρωτό∙ κάτοψη Βασιλικής ακροπόλεως 

δ. Βουθρωτό∙ τμήμα ψηφιδωτού δαπέδου Βασιλικής ακροπόλεως 

ε. Βουθρωτό∙ κάτοψη της Βασιλικής 

στ. Βουθρωτό∙ αναπαράσταση της Βασιλικής 

ζ. Βουθρωτό∙ άποψη της νότιας πεσσοστοιχίας της Βασιλικής 

  



    Πιν. 22 

 

   

 

                                   

 

 

 

 

 

 

              α 

 

                         

                                                                                                                             

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                

 

 
                β 

 

 

 

 

 

 

Πιν. 22  

α. Βουθρωτό∙ κάτοψη του Βαπτιστηρίου 

 β. Βουθρωτό∙ άποψη του Βαπτιστηρίου 

 γ.  Βουθρωτό∙ αεροφωτογραφία                        

       

       γ 

 

                             



  Πιν. 23 

α 

                                                          β                                                                     γ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                

 
     δ                                                             ε 

Πιν. 23  

α. Αγχιασμός (Άγιοι Σαράντα)· τοπογραφικό διάγραμμα της οχύρωσης της πόλης 

β. Αγχιασμός (Άγιοι Σαράντα)· κάτοψη του ερειπωμένου ναού των Αγίων Σαράντα 

γ. Αγχιασμός (Άγιοι Σαράντα)· αναπαράσταση του ερειπωμένου ναού των Αγίων 

Σαράντα 

δ. Αγχιασμός (Άγιοι Σαράντα)· άποψη της Βασιλικής 

ε. Αγχιασμός (Άγιοι Σαράντα)· ψηφιδωτό δάπεδο οικίας 



  Πιν. 24 

    α           

                                                                                     β                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

                                                            γ                                                                                δ 

                                                                

 

Πιν. 24  

α. Λαδοχώρι∙ oικόπεδο Λιάκου-Σιαφάκα, 

αποτύπωση (αδημοσίευτη) 

β. Λαδοχώρι∙ οικόπεδο Λιάκου-Σιαφάκα, 

άποψη της ανασκαφής (αδημοσίευτη) 

γ, δ. Λαδοχώρι∙ οικόπεδο Λιάκου-Σιαφάκα, 

λεπτομέρεια ψηφιδωτών δαπέδων 

(αδημοσίευτη) 

ε. Λαδοχώρι∙ οικόπεδο Προκόπη, ψηφιδωτό 

δάπεδο    ε  



  Πιν. 24 

         



   Πιν. 25 

 

 

 

 

 

                                                                  α                                                                                           β 

 

 

    

 

 

                                                        ε 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

γ 

 

 

Πιν. 25  

α. Λαδοχώρι∙ οικόπεδο Προκόπη, 

ψηφιδωτό δάπεδο 

β. Λαδοχώρι∙ οικόπεδο Λώλη, 

ψηφιδωτά οικίας 

γ. Λαδοχώρι∙ Λουτρό, ανασκαφή 

οικοπέδου Δικαστικού Μεγάρου 

δ. Λαδοχώρι∙ Υδραγωγείο (;) 

(αδημοσίευτο) 

ε. Λαδοχώρι∙ Λυχνάρι από την 

ανασκαφή οικοπέδου Δικαστικού 

Μεγάρου (αδημοσίευτο) 

δ 



  Πιν. 26 

                                                                                                                                        α 

                                                        

                                                      β         γ                                                  

 

 

Πιν. 26  

α. Λαδοχώρι, κάτοψη δρόμου υστερορωμαϊκής εποχής. Ανασκαφή 3ου Γυμνασίου 

Ηγουμενίτσας (αδημοσίευτη) 

β. Λαδοχώρι, πήλινη μήτρα με την παράσταση Καλού Ποιμένα (αδημοσίευτη) 

γ. Λαδοχώρι, ανασκαφή οικοπέδου Λώλη, όπου βρέθηκαν λείψανα Βασιλικής (αδημοσίευτη) 

  



  Πιν. 27 

α                                                                                                                                            

 

 

 

β 

                                                                                

 

     

 

 

 

 

 
   γ 

Πιν. 27  

α. Λαδοχώρι ∙ οικόπεδο Λώλη∙ κάτοψη ανασκαφής 

παλαιοχριστιανικής βασιλικής 

β. Λαδοχώρι ∙ οικόπεδο Λώλη∙ ο τάφος που βρέθηκε 

κοντά στη Βασιλική  

γ. Λαδοχώρι ∙ οικόπεδο Δικαστικού Μεγάρου∙ επίθημα 



  Πιν. 28 

 

Πιν.28. Χάρτης της επαρχίας Epirus Vetus με τις σημαντικότερες 

παλαιοχριστιανικές θέσεις (Ήπειρος 1997, πιν.121) 



  Πιν. 29 

                    

                                                                             

                                                                             

 

 

 

α 

 

 

γ 

 

                                                                                            β 

 

 

                                                     

δ 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        

                                                                       ε 

 

Πιν. 29  

α. Πρέβεζα· τμήμα θωρακίου, εντοιχισμένο στο ναό Φανερωμένης, στον όρμο Βαθύ 

β. Πρέβεζα· κάτοψη Βασιλικής Ε, στον όρμο Βαθύ 

γ. Γοργόμυλος Ν. Πρέβεζας·  κορινθιακό κιονόκρανο                                                        

δ. Ριζοβούνι Ν. Πρέβεζας·  άποψη του ναού της Κοίμησης της Θεοτόκου 

ε. Ριζοβούνι Ν. Πρέβεζας·  κάτοψη της παλαιοχριστιανικής Βασιλικής 



  Πιν. 30 

   α 

                                                                                                                                              

                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     β        γ 

 

 

 

Πιν. 30  

α. Καστρί (Πανδοσία) Ν. Πρέβεζας· τοπογραφικό διάγραμμα της οχύρωσης της 

αρχαίας πόλης (Dakaris 1971) 

β. Καστρί Ν. Πρέβεζας· άποψη της οχύρωσης  

γ. Καστρί Ν. Πρέβεζας· άποψη των τειχών και του πύργου 

                                                                                                                                                                                                                              



  Πιν. 31 

              α     

     

  β                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

γ    δ 

 

 

 

 

  

ε                     στ                                                                 

      

 

 

 

 

 

Πιν. 31  

α. Πολυστάφυλλο Ν. Πρέβεζας· τμήμα λίθινου πεσσίσκου, με εγχάρακτο διάκοσμο 

β. Πολυστάφυλλο Ν. Πρέβεζας· τμήμα λίθινου πεσσίσκου, με εγχάρακτο διάκοσμο 

γ. Πολυστάφυλλο Ν. Πρέβεζας· τμήματα κιόνων 

δ. Ριζοβούνι Ν. Πρέβεζας· λείψανα τοιχοποιϊας κοντά στο ναό της Αγίας Σοφίας 

ε. Ριζοβούνι Ν. Πρέβεζας· λείψανα ψηφιδωτού δαπέδου, στη θέση Κουρεμάδι 

στ. Κορώνη Ν. Πρέβεζας· μαρμάρινος αμφικίονας   

 



   Πιν. 32 

                               

 

                                  β                                                                                                                                  

α                            

 

 

 

 

 

              

 

 

                                             

γ                                                                                

 

 

                                                                                              δ 

                                                                                             

ε 

                                                                                                           

 

               στ 

                                                                            

Πιν. 32  

α. Στεφάνη Ν. Πρέβεζας· κάτοψη της παλαιοχριστιανικής Βασιλικής (α φ́άση) 

β. Στεφάνη Ν. Πρέβεζας· κάτοψη της παλαιοχριστιανικής Βασιλικής (β φ́άση) 

γ. Στεφάνη Ν. Πρέβεζας· κάτοψη της παλαιοχριστιανικής Βασιλικής και του μεσοβυζαντινού 

ναού 

δ. Στεφάνη Ν. Πρέβεζας· λείψανα παλαιοχριστιανικής Βασιλικής (η ανατολική πλευρά) 

ε. Κωστακιοί Ν. Άρτας· σπάραγμα ψηφιδωτού δαπέδου                                                                                    

στ. Στρογγυλή Ν. Άρτας· λείψανα ψηφιδωτού δαπέδου 



  Πιν. 33 

  

 

                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

  β 

 

α 

 

 

Πιν. 33  

α. Συκιές Ν. Άρτας· κάτοψη Βασιλικής 

β. Συκιές Ν. Άρτας· άποψη της αψίδας 

του ναού της Αγίας Θεοδώρας 

γ.Τοπ Αλτί Άρτας· κάτοψη 

παλαιοχριστιανικού (;) ναού  

δ. Βελλά Ν. Ιωαννίνων· άποψη της 

τοιχοδομίας της οχύρωσης                                        

                                                                                                                                                          

     γ 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 δ 

                                     

  

                                                                    



   Πιν. 34 

   

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     δ        

α 

 

                                                                                                                                                                                            

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

  

  β                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                          γ                     

Πιν. 34  

α. Δολιανά Ν. Ιωαννίνων· κάτοψη της Βασιλικής Α, στη θέση Οπάγια 

β. Δραμεσιοί Ν. Ιωαννίνων· κάτοψη λουτρού 

γ. Δραμεσιοί Ν. Ιωαννίνων· άποψη των υποκαύστων του λουτρού 

δ. Δραμεσιοί Ν. Ιωαννίνων· ναός Αγίου Παντελεήμονα,  

λίθινοι πεσσίσκοι εντοιχισμένοι στο ναό 



  Πιν. 35 

α 

 

       β 

 

                                                                                                                                                                   

 γ            δ 

  

 

                                  

 

 

 

                                                                                              

 

Πιν. 35  

α. Δωδώνη· κάτοψη της Βασιλικής   

β. Δωδώνη· άποψη της Βασιλικής 

γ. Ιωάννινα· λείψανα αρχαίας οχύρωσης 

δ. Ιωάννινα· ρωμαϊκό (;) κιονόκρανο 

ε. Ιωάννινα· κίονες στο τζαμί του Ασλάν πασά              

        

ε                            



   Πιν. 36 

 

   

                      

 

 

 

 

 

 α 

    β 

 

 

 

 

 

 

 

       γ 

 

 

 

 

 

                                           δ                                         ε 

 

                                                                                                                                                                                                                            

 

 

Πιν. 36  

α. Καλπάκι Ν. Ιωαννίνων· κάτοψη Βασιλικής 

β. Καστρίτσα Ν. Ιωαννίνων· μεταλλικές πόρπες  

γ. Καλπάκι Ν. Ιωαννίνων· άποψη  της Βασιλικής 

δ. Καλπάκι Ν. Ιωαννίνων· λίθινο πεσσόκρανο από 

την Βασιλική 

ε. Κόνιτσα· Κάστρο, άποψη της τοιχοποιίας  

στ. Κόνιτσα· η Κόκκινη Παναγιά                                      

                                                                                                                                                         

στ 



  Πιν. 37 

 

 

                      α                                        β 

          

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

                                                  γ 

                                                                                                                                     δ   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       ε                                                                             στ 

 

Πιν. 37  

α, β. Κουμαριά Ν. Ιωαννίνων∙ λείψανα μαρμάρινων αναγλύφων 

γ. Σιστρούνι Ν. Ιωαννίνων∙ μαρμάρινη βάση 

δ. Αυλότοπος Ν. Θεσπρωτίας∙ χρυσό σόλιδος Ιουστινιανού 

ε, στ. Γλυκή N. Θεσπρωτίας∙ αρχιτεκτονικά μέλη, σε δεύτερη χρήση, στο 

μεσοβυζαντινό ναό 



   Πιν. 38 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   α                                                                    β 

                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                           

γ                    

δ 

 

                                                                        

Πιν. 38  

α. Ζερβοχώρι Ν. Θεσπρωτίας∙ τοπογραφικό 

διάγραμμα Κάστρου Αγίου Δονάτου 

β. Ζερβοχώρι Ν. Θεσπρωτίας∙ κάτοψη της 

Βασιλικής που βρέθηκε στον κάμπο 

γ. Ηγουμενίτσα∙ τοπογραφικό διάγραμμα 

της οχύρωσης 

δ. Κασνέτσι Ν. Θεσπρωτίας∙ τοπογραφικό 

διάγραμμα της οχύρωσης 

ε. Κασνέτσι Ν. Θεσπρωτίας∙ άποψη της 

οχύρωσης 

                                                                                     ε 



  Πιν. 39 

  

 

 

 

 

 

                       β 

 

 

 

                                                                                  

 

 

α                                           

                  

 

 

 

 

 

 

       

                          

 

                                                                                

 

 

 

 

 

     δ 

      

γ                                                

                                                                                

                                                                                                                                                                                                           

Πιν. 39  

α. Κούτσι Ν. Θεσπρωτίας∙ τοπογραφικό 

διάγραμμα της μικρής οχύρωσης 

β. Κούτσι Ν. Θεσπρωτίας∙ αεροφωτογραφία της 

οχύρωσης 

γ. Κρυσταλοπηγή Ν. Θεσπρωτίας∙ κάτοψη της 

Βασιλικής 

δ. Κρυσταλοπηγή Ν. Θεσπρωτίας∙ απότμημα 

θωρακίου 

ε. Παραμυθιά Ν. Θεσπρωτίας∙ λεπτομέρεια της 

τοιχοποιίας της οχύρωσης 
 

 

 

ε 



   Πιν. 40 

   

 

 

 

 

 

 

 

α              β                                                                                                  

 

 

                                                                                  

 

                             

 

 

 

                                                                               

                                                                                                                                                                        

                                                                                                              

                γ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

δ                                      

 

 

        

                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 
     ε 

 

                                                                

Πιν. 40  

α. Πρασούδι Ν. Θεσπρωτίας∙ άποψη του ναΐσκου 

β. Πρασούδι Ν. Θεσπρωτίας∙ κάτοψη του ναΐσκου 

γ. Πρασούδι Ν. Θεσπρωτίας∙ αποτύπωση ανατολικής όψης του ναΐσκου 

δ. Φωτική Ν. Θεσπρωτίας∙ Παλιοκκλήσι, αεροφωτογραφία                                                                                         

ε. Φωτική Ν. Θεσπρωτίας∙ λείψανα κτιρίου στη θέση Εβραϊκά 

                                                                                                                          



  Πιν. 40II 

                                                                        α                                                             β 

 

 
 γ

 

                    

 

 
δ 

                

                              

 

 

                                                                                                          
ε 

  

 
                                      στ                           

 

 
 

 

 

 

 

Πιν. 40 (II)  

α. Φωτική, Ν. Θεσπρωτίας∙  Παναγία Λαμποβήθρα, 

άποψη ερειπίων βυζαντινού ναού 

β, γ. Παναγία Λαμποβήθρα∙ ψηφιδωτό δάπεδο 

δ. Παναγία Λαμποβήθρα∙ ρωμαϊκή επιγραφή 

ε. Ρωμαϊκά ανάγλυφα  

στ. Ρωμαϊκός μαρμάρινος βωμός 



  Πιν. 41 

                                                               

                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

α                                                                        β 

 

 

 

γ 

 

 

                                                                                                                                

                                                                 

                                                  

 

                  

                       

 

 

                                              

δ                            ε 

 

 

 

 

 

 

                         στ 

 

               

Πιν. 41  

α. Βέλλιανη Ν. Θεσπρωτίας∙ κάτοψη Βασιλικής 

(γνωστή ως Βασιλική Παραμυθιάς) 

β. Βέλλιανη Ν. Θεσπρωτίας∙ άποψη τμήματος του 

ιερού της Βασιλικής 

γ, δ. Αγγελόκαστρο Κέρκυρας∙ μαρμάρινο 

θωράκιο εντοιχισμένο σε ναΐσκο (λεπτομέρειες) 

ε. Κέρκυρα, Παλαιόπολη∙ το επιστύλιο με το 

όνομα του επισκόπου Ιοβιανού 

στ. Κέρκυρα, Παλαιόπολη∙ κάτοψη της Βασιλικής                                                                                                                                                                 



  Πιν. 42 

                                                                                

 

 

 

                                                                                                       

 

 

α 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 δ 

β 

 

                                                                                                 
                                    
                                                                                    

 

 

 

 

 
      ε 

 

                                                                                                                                           
   γ                                 

                                                           

 

   

 

 

 

        στ 

                                                              

Πιν. 42  

α. Κέρκυρα, Παλαιόπολη∙ το ψηφιδωτό δάπεδο στη Βασιλική     

β. Κέρκυρα, Παλαιόπολη∙ το ψηφιδωτό δάπεδο με το όνομα του επισκόπου Ιοβιανού      

γ. Κέρκυρα, Παλαιόπολη∙ το ψηφιδωτό δάπεδο με το όνομα του επισκόπου Ιοβιανού, 

(αποτύπωση)     

δ. Κέρκυρα∙ ναός των Αγίων Ιάσωνος και Σωσίπατρου, ανασκαφή στο εσωτερικό του ναού 

ε. Κέρκυρα∙ ναός των Αγίων Ιάσωνος και Σωσίπατρου, λείψανα ψηφιδωτού δαπέδου 

στ. Κέρκυρα∙ ναός των Αγίων Ιάσωνος και Σωσίπατρου, κιονόκρανο  

 



       Πιν. 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       α 

 

 

     

 

Πιν. 43  

uα. Κέρκυρα, Παλαιόπολη∙ κάτοψη των ρωμαϊκών λουτρών 

β. Κέρκυρα∙ καθολικό μονής Αγίων Θεοδώρων, άποψη 

γ. Κέρκυρα∙ καθολικό μονής Αγίων Θεοδώρων, κάτοψη 

 

 

 
  



  Πιν. 44 

  
                                              α                                                                              β 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  

 

                                                                                                                                     

                                                   γ                                                                            δ 

 

 

                                                                                                                                       ε                                                             

 

Πιν. 44  

α. Γάϊος Παξών∙ η Βασιλική των Αγίων 

Αναργύρων, κάτοψη (αδημοσίευτη) 

β. Γάϊος Παξών∙ κάτοψη ναού Αγίας 

Μαρίνας 

γ. Γάϊος Παξών∙ κάτοψη ναού Αγίου 

Στεφάνου 

δ. Γάϊος Παξών∙ ναός Αγίου Στεφάνου, 

ανατολική όψη 

ε. Γάϊος Παξών∙ η αψίδα και η νότια 

πλευρά  του ναού Κοιμήσεως, στη 

νησίδα Παναγιά 



  Πιν. 45 

 

                                         α                                                                            β 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 γ                                                                                                              

 

   

                                                              δ                                                                                 

                                                                                

         ε 

Πιν. 45  

α. Κάλαμος Ν. Αιτωλοακαρνανίας∙ ο πύργος της οχύρωσης 

β. Κάλαμος Ν. Αιτωλοακαρνανίας∙ απόψεις  της οχύρωσης εσωτερικά 

γ. Βόνιτσα (Ανακτόριον) Ν. Αιτωλοακαρνανίας∙ ο ναός του Αγίου Ιωάννη από ανατολικά 

δ. Αστακός Ν. Αιτωλοακαρνανίας∙ λείψανα ψηφιδωτού δαπέδου στη θέση «Σωτήρας» 

ε. Αστακός Ν. Αιτωλοακαρνανίας ∙ άποψη της οχύρωσης στη θέση «Γράβες» 



   Πιν. 46 

α 

 

 

 

 

     β 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

                           

 

                                                          

 

                                                                                                          

                                                                               γ 

 

 

 

 

 

δ 

                                                                    

 

 

                                                                                   

 

 

                                                                                             

 

                                                                                                                                                 ε 

 

 

Πιν. 46  

α. Δρυμός Ν. Αιτωλοακαρνανίας∙ γλυπτά προερχόμενα από τις ημιανασκαμμένες βασιλικές του 

οικισμού 

β. Κορπή Ν. Αιτωλοακαρνανίας∙ άποψη της αψίδας του ναού Αγίου Κοσμά, εσωτερικά 

γ. Κορπή Ν. Αιτωλοακαρνανίας∙ ναός του Αγίου Κοσμά, εσωτερικά 

δ. Νησίδα Κέφαλος Ν. Αιτωλοακαρνανίας∙ κάτοψη Βασιλικής 

ε. Νησίδα Κέφαλος Ν. Αιτωλοακαρνανίας∙ άποψη των προσκτισμάτων της Βασιλικής                                                                     



   Πιν. 47 

 

                                                                                    β 

α 

 

 

 

                                                                                  δ 

 γ  

 

                                                     

                                                                                

                  

Πιν. 47  

α. Αλβανία, Βρίνα∙ παλαιοχριστιανική Βασιλική 

β. Αλβανία, Βρίνα∙ το ψηφιδωτό δάπεδο της Βασιλικής 

γ.Αλβανία∙ Diaporit∙ τοπογραφικό διάγραμμα του 

ανεσκαμμένου χώρου 

δ. Αλβανία∙ Diaporit∙ άποψη της Βασιλικής 

ε. Αλβανία∙ Diaporit∙ αναπαράσταση της Βασιλικής 

 

     

   



   Πιν. 47 

                                                                                                                                                                                ε 



  Πιν. 48 

                               α 

               

                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

          γ 

 
β 

                                                     

 

Πιν. 48  

α. Αλβανία, Παλαιόκαστρο 

β,γ. Αλβανία, Παλαιόκαστρο∙ κάτοψη των 

Βασιλικών 

δ. Αλβανία∙ Σαρακινίτσα (Αντιγόνεια)∙ 

κάτοψη της Βασιλικής 

 

                                                                               δ 



  Πιν. 49 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

       α   

 

                                                               

β                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           γ              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

δ 

                                                                       ε 

 

Πιν. 49  

α, β. Νικόπολη∙ Βασιλική Α, αεροφωτογραφία                                                        

γ. Νικόπολη∙ κάτοψη Βασιλικής Α 

δ, ε. Νικόπολη∙ ανάγλυφα αρχιτεκτονικά και άλλα μέλη από τη Βασιλική Α (φωτ. 

αρχείου 8
ης

 Ε.Β.Α)                                                                                                                                              



   Πιν. 50 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                α 

 

 

                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

        β 

 

 

 

 

 

 

Πιν. 50  

α. Νικόπολη∙ Βασιλική Β∙ αεροφωτογραφία 

β, γ. Η Βασιλική Β κατά τη διάρκεια των ανασκαφών 

στις αρχές του προηγούμενου αιώνα  

 

          γ 



  Πιν. 51 

 

 

Πιν. 51. Νικόπολη∙ γενικό τοπογραφικό συγκροτήματος Βασιλικής Β 



   Πιν. 52 

 

 

 

 

 

 

 

α               β  

 

 

 

 

 

 

γ 

 

                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                   

 

 

 

 

 

ε                                                                          δ 

 

 

Πιν. 52  

α. Νικόπολη∙ Βασιλική Β∙ λεπτομέρεια από το 

ψηφιδωτό του άμβωνα 

β. Νικόπολη∙ Βασιλική Β∙ λεπτομέρεια από ψηφιδωτό 

δαπέδου 

γ. Νικόπολη∙ Βασιλική Β∙ ιωνικά κιονόκρανα 

δ. Νικόπολη∙ Βασιλική Β∙ άποψη των λειψάνων του   

                                                                            άμβωνα 

                                                                  ε. Νικόπολη∙ Βασιλική Β∙ φατνωματικές πλάκες σε   

                                                                            δεύτερη χρήση στην αψίδα του Ιερού   



  Πιν. 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        α 

 

β 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

                                                                                       γ   

 

 

 

 

Πιν. 53  

α, β. Νικόπολη∙ Βασιλική Δ∙ αεροφωτογραφία 

γ. Νικόπολη∙ Βασιλική Δ∙ κάτοψη 

δ. Νικόπολη∙ Βασιλική Δ∙ κιονόκρανα 
 

 

                                                                                 δ 



  Πιν. 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          α  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
β                                                                                                                                    γ 

 

Πιν. 54  

α.  Μύτικας Ν. Αιτωλοακαρνανίας∙ Βασιλική Αγίας Σοφίας, κάτοψη 

β. Μύτικας Ν. Αιτωλοακαρνανίας∙ Βασιλική Αγίας Σοφίας, λείψανα κιονοστοιχίας 

γ. Μύτικας Ν. Αιτωλοακαρνανίας∙ Βασιλική Αγίας Σοφίας, ιωνικό κιονόκρανο  

 



  Πιν. 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α 

 

 

 

 

 

                                                             β 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πιν. 55  

α. Άρτα, Παρηγορήτισσα∙ άποψη των 

κιόνων του τρούλου 

β.  Άρτα, Παρηγορήτισσα∙ άποψη της 

ανατολικής πλευράς 

                                                                                                                                 



  Πιν. 56 

 

         
                                                                                                                           α 

 

 
                                                                                                                                               β 

Πιν. 56 

α, β. Άρτα. Μονή Κάτω Παναγιάς∙ απόψεις από το εσωτερικό του καθολικού 



  Πιν. 57 

                                                        

       α                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 β                                                                                     γ 

 

 

 

Πιν. 57  

α. Άρτα, ναός Αγίας Θεοδώρας, άποψη του ναού, εσωτερικά 

β, γ. Άρτα, ναός Αγίας Θεοδώρας, κιονόκρανα 

 



   Πιν. 58 

γ 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

ε 

 

 

                                                                                        α                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 στ         

 

 

 

 

 

 

 

β                                                                                                                                                              ζ 

 

Πιν. 58  

α, β. Άρτα, Πλησιοί∙ ο ναός Αγίου Δημητρίου 

Κατσούρη εξωτερικά 

γ, ε. Άρτα, Πλησιοί∙ ναός Αγίου Δημητρίου 

Κατσούρη, κιονόκρανα 

δ. Άρτα, Πλησιοί∙ ο ναός Αγίου Δημητρίου 

Κατσούρη, εσωτερικά 

στ. Άρτα, Πλησιοί∙ ναός Αγίου Δημητρίου 

Κατσούρη· τμήμα μαρμάρινου πεσσίσκου 

εντοιχισμένο στο ναό 

ζ. Άρτα, Πλησιοί∙ ναός Αγίου Δημητρίου  

Κατσούρη∙ επίθημα κιονίσκου στην αψίδα του      

δ                                                                                       μεσοβυζαντινού ναού 

 



  Πιν. 59 

 
                                                                                                                     α 

 
β 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πιν. 59  

α. Παντάνασσα∙ Ν. Πρέβεζας∙ η νότια στοά με τους δυτικούς  

αναστηλωμένους κίονες  

β. Παντάνασσα∙ Ν. Πρέβεζας∙ βάση κίονα  



  Πιν. 60 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α      β 

 

    

 

 

 

          

 

 
 

γ      δ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ε     στ     ζ 

 

          

Πιν. 60 

α. Λαδοχώρι· κορινθιακό κιονόκρανο                                                        η 

β. Φωτική· κιονόκρανο από τη βασιλική στη θέση «Παλιοκκλήσι» 

γ. Κέρκυρα· κιονόκρανο τύπου VII, στο χωριό Άγιος Ιωάννης 

δ. Φωτική· κιονόκρανο τύπου VII, κοντά στον ερειπωμένο ναό 

της Παναγίας Λαμποβήθρας 

ε, στ, ζ. Φιλιππιάδα, ναός Παντάνασσας, υστεροβυζαντινά 

κιονόκρανα του τύπου VII 

η. Νικόπολη· κιονόκρανο του τύπου με «μετάλλια», έξω από το 

παλαιό Μουσείο                                                                   

    



  Πιν. 61 

 

 

 

α     β      γ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

δ    ε     στ 

 

 

 

 

 

 

ζ     η     θ 

   

Πιν. 61 

α-δ. Θραύσματα σύνθετων κορινθιακών κιονοκράνων. Βρέθηκαν στην Παντάνασσα 

ε, στ. Παντάνασσα·  κιονόκρανα αποθραυσμένα 

ζ. Άρτα· ναός Αγίας Θεοδώρας· σύνθετο κορινθιακό κιονόκρανο 

η. Νικόπολη· δίζωνο κιονόκρανο με αετούς 

θ. Κέφαλος Αμβρακικού· κιονόκρανο από το κιβώριο της Αγίας Τράπεζας της βασιλικής 



  Πιν. 62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α      β    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  γ    

                                                           

                                                                                   δ 

 

 

 

 

 

         Πιν. 62 

         α-γ. Παντάνασσα· κορινθιάζοντα κιονόκρανα 

         δ. Άρτα· Παρηγορήτισσα· κορινθιάζον κιονόκρανο 

 



Πιν. 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α        β 

 

 

 

 

 

 

 

 

     δ 

 

 

 γ       

        ε 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 στ    ζ 

 

 

 

 

Πιν. 63 

α. Νικόπολη· Μικρό αίθριο Βασιλικής Β, ιωνικά κιονόκρανα με συμφυές επίθημα  

β. Ζάλογγο· ναός Ταξιαρχών, θραύσματα ιωνικών κιονοκράνων (φωτ. αρχείου 8
ης

 Ε.Β.Α) 

γ.  Άρτα· Άγιος Δημήτριος Κατσούρη· ιωνικό κιονόκρανο με συμφυές επίθημα 

δ-ε. Αλβανία· Μεσοπόταμος· ναός Αγίου Νικολάου· ιωνικά κιονόκρανα με συμφυές 

επίθημα 

στ-ζ. Άρτα· Παρηγορήτισσα· ιωνικό κιονόκρανο με συμφυές επίθημα, χρησιμοποιημένο 

ως βάση 



  Πιν. 64  

α     

 

 

 

 

 

                                                β 

 

 

 

 

 

      

   

   

γ   

    

                                                                                             δ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ε       στ 

Πιν. 64 

α. Ν. Θεσπρωτίας· Γλυκή· επίθημα 

β. Νικόπολη· κίονας από τον άμβωνα της Βασιλικής Β  

γ. Παρηγορήτισσα· κίονας στη δεύτερη σειρά κιόνων στον κυρίως ναό 

δ. Μύτικας Αιτωλοακαρνανίας· ναός Αγίας Σοφίας, κίονας και βάσεις κιόνων 

ε, στ. Νικόπολη· βάσεις κιόνων τύπου Α από την Βασιλική Β  



   Πιν. 65 

α                                                            β                                                        γ 

  

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

        δ      ε    στ    ζ 

 

η                                        θ                                             ι                                         ια 

            

  

Πιν. 65                                                                                                               ιβ 

α. Νικόπολη· βάσεις κιόνων τύπου Α (Α1) από τη βασιλική Β                                                                  

β. Άρτα· ναός Παρηγορήτισσας· βάσεις κιόνων τύπου Α (Α1) 

γ. Δρυμός Αιτωλοακαρνανίας· βάση κίονα με συμφυές ψηλό βάθρο τύπου Α (Α2) 

δ, ε. Νικόπολη· βάσεις κιόνων τύπου Α (Α2) από τη βασιλική Β 

στ. Νικόπολη· βάση κίονα με συμφυές κυλινδρικό βάθρο τύπου Α (Α3) 

ζ. Άρτα· μονή Κάτω Παναγιάς· βάση κίονα επαναχρησιμοποιημένη ως κιονόκρανο 

τύπου Β 

η, θ. Φιλιππιάδα· ναός Παντάνασσας· βάσεις κιόνων τύπου Γ 

ι. Νικόπολη· βάση κίονα τύπου Δ από τη βασιλική Β 

ια. Άρτα· ναός Αγίας Θεοδώρας· βάση κίονα τύπου Δ 

ιβ. Μύτικας Αιτωλοακαρνανίας· Ελεούσα· βάση κίονα τύπου Δ 



Πιν. 66 

  α                           β 

 

 γ                   δ 

 

 

ε 

 

 

 

 

 

Πιν. 66 

α, β. Νικόπολη· μαρμάρινη αμφικυματιοφόρος ορθογώνια πλάκα από τη Βασιλική 

Β (Αλκίσωνος) 

γ, δ. Νικόπολη· θραύσματα θωρακίων με εγχάρακτα τα γράμματα «CA» και «ΙΩ» 

από τη Βασιλική Β (Αλκίσωνος) 

ε. Νικόπολη· τμήμα θωρακίου που βρισκόταν στο προαύλιο του παλαιού Μουσείου 

Νικοπόλεως 

 

 



    Πιν. 67 

 α 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

       

        β                                                                                   γ                                                          δ 

 

 

   ε    στ   ζ  

 

    

   Πιν. 67 

   α. Νικόπολη· τμήματα μαρμάρινου διάτρητου θωρακίου από τη Βασιλική Β (Αλκίσωνος) 

   β. Νικόπολη· τμήμα μαρμάρινου διάτρητου θωρακίου από τη Βασιλική Δ 

   γ. Λαδοχώρι· οικόπεδο Λώλη· τμήμα μαρμάρινου διάτρητου θωρακίου  

   δ. Λαδοχώρι· οικόπεδο Λώλη· τμήματα μαρμάρινων διάτρητων θωρακίων 

   ε, στ. Νικόπολη· τμήματα μαρμάρινων διάτρητων θωρακίων από τη Βασιλική Δ 

   ζ. 



Πιν. 68 

  

 

 α  

 

       

              β          γ       δ 

 

 

 στ 

 

 

 

ε 

 

 

Πιν. 68  

α. Νικόπολη· Βασιλική Α· αμφικιονίσκος από τον κυρίως ναό 

β. Νικόπολη· Βασιλική Δ· αμφικιονίσκος 

γ. Νικόπολη· Βασιλική Β· αμφικίονας 

δ. Νικόπολη· Μικρό Αίθριο, αμφικίονας  

ε. Λαδοχώρι· επίθημα αμφικίονα 

στ. Νικόπολη· Βασιλική Β· επιθήματα αμφικιόνων 



Πιν. 69 

 α 

 

β      γ 

 

δ  ε 

 

Πιν. 69  

α. Νικόπολη· Βασιλική Β· σχεδιαστική αποτύπωση του άμβωνα 

β. Νικόπολη· Βασιλική Β· το κυλινδρικό βάθρο του άμβωνα 

γ. Νικόπολη· Βασιλική Β· σχεδιαστική αποτύπωση του κυλινδρικού βάθρου του 

άμβωνα 

δ. Νικόπολη· Βασιλική Β· το βάθρο του άμβωνα με την παράσταση της 

Αμαζονομαχίας 

ε. Νικόπολη· Βασιλική Β· σχεδιαστική αποτύπωση της καμπύλης επιφάνειας του 

βάθρου  



   Πιν. 70 

     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

α         

β     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

               

      

γ                                                               

δ    

    

 

 

   

 

             

 

 

 

 

 

                     

                                                    ε 

                                                           

 

                                                                                                              

Πιν. 70     

α. Λαδοχώρι· οικόπεδο Κώτση· άποψη της ανασκαφής 

β. Λαδοχώρι· οικόπεδο Κώτση· λίθινη σαρκοφάγος 

δ. Σχεδιαστική αποτύπωση της λίθινης σαρκοφάγου που βρέθηκε στο οικόπεδο Κώτση 

γ. Λαδοχώρι· οικόπεδο Λώλη· λίθινη σαρκοφάγος 

ε. Νικόπολη· θέση «Μάζωμα» · κάλυμμα σαρκοφάγου    



Πιν. I 

 

α    β    γ   δ 

 

 

 

  

  

  

  

 

  

   

ε    

        στ 

 

   

ζ    η      θ 
 

Πιν. I 

α. Κωνσταντινούπολη· κιονόκρανο από το 

Θεοδοσιανό πρόπυλο της Αγίας Σοφίας 

β. Κωνσταντινούπολη· κιονόκρανο από τη χρυσή 

πύλη 

γ. Ροτόντα Θεσσαλονίκης· κορινθιακό κιονόκρανο 

δ. Αίγυπτος· Άγιος Μηνάς· κορινθιακό κιονόκρανο 

ε. Ραβέννα· κιονόκρανο κανονικού τύπου                       ι                 ια 

στ. Ραβέννα· Άγιος Φραγκίσκος· κορινθιακά κιονόκρανα τύπου «λύρας»     

ζ. Ραβέννα, Άγιος Απολλινάριος ο Νέος, λυρόσχημο κιονόκρανο  

η, θ. Κωνσταντινούπολη, λυρόσχημα κιονόκρανα 

ι. Νέα Αγχίαλος (βασιλική Α), λυρόσχημο κιονόκρανο   

ια. Άγιος Δημήτριος Θεσσαλονίκης, λυρόσχημο κιονόκρανο  



Πιν. II 

ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΑ ΤΥΠΟΥ VII 

 

 

 α      β     γ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

δ 

 

  

 

 

 

 

  ε      στ 

 

Πιν. IΙ 

α. Κωνσταντινούπολη· Κιονόκρανο από το Θεοδοσιανό πρόπυλο της Αγίας Σοφίας 

β, γ. Κωνσταντινούπολη· κορινθιακά κιονόκρανα τύπου VII 

δ. Ροτόντα Θεσσαλονίκης· κορινθιακά κιονόκρανα τύπου VIΙ 

ε. Κόρινθος· κορινθιακό κιονόκρανο τύπου VII 

στ. Φιλίπποι· κορινθιακό κιονόκρανο τύπου VII 



Πιν. II 

  



Πιν. III 

ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΑ ΜΕ «ΜΕΤΑΛΛΙΑ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α      β     γ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 δ        ε    

    

  

 

 

 

Πιν. ΙΙΙ 

 α, β, γ.  Κωνσταντινούπολη· κιονόκρανα με 

«μετάλλιο» 

δ. Ραβέννα· Santa Maria Maggiore, κιονόκρανο με 

«μετάλλιο» 

ε. Άγιος Δημήτριος Θεσσσαλονίκης· κιονόκρανο με 

«μετάλλιο» 

στ.        

   

                   στ

    



Πιν. IV 

   ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΑ ΘΕΟΔΟΣΙΑΝΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α      β 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

γ     δ     ε 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

στ      ζ     

 

Πιν. ΙV 

α. Κόρινθος· παλαιοχριστιανική βασιλική Λεχαίου· θεοδοσιανό κιονόκρανο 

β. Θεσσαλονίκη· Άγιος Δημήτριος· θεοδοσιανό κιονόκρανο 

γ. Κόρινθος· παλαιοχριστιανική βασιλική Λεχαίου· θεοδοσιανό κιονόκρανο 

δ, ε. Κωνσταντινούπολη· θεοδοσιανά κιονόκρανα 

στ. Ραβέννα· Εθνικό Μουσείο· θεοδοσιανό κιονόκρανο 

ζ. Ραβέννα· βασιλική του Αγίου Ιωάννη του Ευαγγελιστή· θεοδοσιανό κιονόκρανο 



Πιν. V 

            ΣΥΝΘΕΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΑ ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΑ 

 

α    β     γ 

 

         ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΑ ΔΙΖΩΝΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  δ      ε    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  στ      ζ 

 

Πιν. V 

α. Ραβέννα· βασιλική Αγίου Βιταλίου· σύνθετο κορινθιακό κιονόκρανο 

β. Ραβέννα· βασιλική Αγίου Απολλιναρίου in Classe· σύνθετο κορινθιακό κιονόκρανο 

γ. Ραβέννα· Palazzo Veneziano στην πλατεία del Popolo· σύνθετο κορινθιακό κιονόκρανο 

δ. Κωνσταντινούπολη· Αγία Σοφία· δίζωνο κιονόκρανο 

ε. Αλυκή Θάσου· δίζωνο κιονόκρανο 

στ. Ιταλία· Υδρούς (Otranto)· δίζωνο κιονόκρανο από τη Μητρόπολη 

ζ. Αίγυπτος· Βawit· δίζωνο κιονόκρανο 



Πιν. VI 

ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΑ ΙΩΝΙΚΑ ΜΕ ΣΥΜΦΥΕΣ ΕΠΙΘΗΜΑ 

 

 α     β     γ   

  

δ     ε     στ  

 

ζ     η     θ 

 

Πιν. VI 

α. Σκρίπου· ιωνικό κιονόκρανο με συμφυές 

επίθημα 

β. Λεχαίο Κορίνθου· ιωνικό κιονόκρανο με 

συμφυές επίθημα από τη βασιλική 

γ. Θεσσαλονίκη· Αχειροποίητος· ιωνικό 

κιονόκρανο µε συµφυές επίθηµα 

δ. Κως· Μουσείο· ιωνικό κιονόκρανο µε συµφυές        

  ι                                       ια                             επίθηµα  

      ε. Θάσος· Αλυκή· ιωνικό κιονόκρανο µε συµφυές  

                                                                        επίθηµα από τη βασιλική 

στ. Φίλιπποι· ιωνικό κιονόκρανο με συμφυές επίθημα από το χώρο της αγοράς 

ζ, η. Κωνσταντινούπολη· ιωνικά κιονόκρανα µε συµφυές επίθηµα 

θ. Θεσσαλονίκη· ναός Αγίου Δημητρίου· ιωνικό κιονόκρανο µε συµφυές επίθηµα 

ι, ια. Έφεσος· ιωνικό κιονόκρανο µε συµφυές επίθηµα 



Πιν. VI 

 

 



Πιν. VII 

    ΕΠΙΘΗΜΑΤΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α      β     γ 

  

 

ΒΑΣΕΙΣ ΚΙΟΝΩΝ 

 

δ    

 

 

 

Πιν. VII 

α. Πυθαγόρειο Σάμου· επίθημα 

β. Νέα Αγχίαλος· επίθημα 

γ. Ραβέννα· βασιλική Αγίου Απολλιναρίου Nuovo· λυρόσχημο κιονόκρανο με επίθημα 

δ. Ραβέννα· Άγιος Βιτάλιος· βάσεις κιόνων 



Πιν. VIII 

  α               β 

 

 

       γ                    δ  

 

     ε  

 

 

 

Πιν. VIII 

α. Κωνσταντινούπολη· Αγία Σοφία· σχεδιαστική αποτύπωση θωρακίου  

β. Κωνσταντινούπολη· Αγία Σοφία· θωράκιο 

γ, δ, ε. Κωνσταντινούπολη· Αγία Σοφία· εγχάρακτες επιγραφές σε θωράκια 

 



Πιν. IX 

      α          β    

 

 γ 

 

           δ 

 

ε στ  

ζ  

 

 

Πιν. IX 

α. Κωνσταντινούπολη, ·Ναός  Αγίας Σοφίας,· θωράκιο 

β. Κωνσταντινούπολη, ·Ναός Αγίων Σέργιου και Βάκχου,· θωράκιο 

γ. Κωνσταντινούπολη, Ναός· Αγίας Σοφίας,· θωράκιο 

δ. Δελφοί,· θωράκια με σταυρό εγγεγραμμένο σε κύκλο  

ε. Εθνικό Μουσείο Ραβέννας,· θραύσμα θωρακίου  

στ. Κωνσταντινούπολη, Ναός Αγίας Σοφίας,· θωράκιο  

ζ. Ρώμη,· Βασιλική Αγίου Κλήμεντος,· δίδυμο θωράκιο  



Πιν. X 

α 

 

 

β 

 

γ 

 

 

Πιν. X 

α, β. Κωνσταντινούπολη· Αγία Σοφία· μαρμάρινα διάτρητα θωράκια 

γ. Εθνικό Μουσείο Ραβέννας· Άγιος Βιτάλιος· μαρμάρινο διάτρητο θωράκιο 

 

 

 

 



Πιν. XI 

α β 

 

             γ   δ 

                                          

   ε         στ 

        

 

 

Πιν. XI 

α. Κωνσταντινούπολη· αμφικίονας στο αίθριο του Μουσείου των Ψηφιδωτών  

β. Κωνσταντινούπολη· αναπαράσταση άμβωνα Αγίας Σοφίας 

γ, δ. Κωνσταντινούπολη· λεπτομέρειες άμβωνα Αγίας Σοφίας 

ε. Κωνσταντινούπολη· αναπαράσταση άμβωνα Αγίας Σοφίας από το Μηνολόγιο του 

Αγίου Βασιλείου 

στ. Κέφαλος Αιτωλοακαρνανίας· τμήμα θωρακίου εξέδρας άμβωνα 



 

 

 

 

 

 

 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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CorsiRav Corsi di Cultura sull’ arte Ravennate e Bizantina 
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