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ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

• Οι Φίλοι του Ιδρύματος Μελίνα Μερ

κούρη, στα πλαίσια των εκδηλώσεων

"Μάρτιος '96 - Μέρες Έκφρασης και Δη

μιουργίας", αφιέρωμα μνήμης στη Μελί

να Μερκούρη, οργάνωσαν (Τω Μουσείο

δύο παραστάσεις του "Κύκλου της Ζωής"

από το Τμήμα Μουσικών Σπουδών της

Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ υπό τη

διεύθυνση του καθηγηTlΙ Γιάννη Καίμάκη.

• Τον Απρίλιο του 1996 ο Οργανισμός

2

Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώ

πης "Θεσσαλονίκη 1997" οργάνωσε (Τω

Μουσείο ΒυζΟ\Γ(ινού Πολιτισμού Φεστι

βάλ Μουσικής Δωματίου.

• Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης

πραγματοποίησε συναυλία στις 6 Ιουνί

ου 1996 (Τω αίθριο του Μουσείου.

• Τον Σεπτέμβριο και Οκτώβριο του

1996 η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονί

κης οργάνωσε (Τω Μουσείο κύκλο συ

ναυλιών ιταλικής μουσικής.

• Στις 16 Δεκεμβρίου 1996, από το Σύλ

λογο Φίλων Παιδιών με φαινιλκετονου

ρία ''Ο Ήλιος", οργανώθηκε (Τω Μου

σείο συναυλία της Χορωδίαςτου Τμήμα

τος Μουσικών Σπουδών της Σχολής Κα

λών Τεχνών του ΑΠΘ, με τη στήριξη του

Οργανισμού Πολιτιστικής Πρωτεύουσας

της Ευρώπης "Θεσσαλονίκη 1997" .



Σ ΥΝΕΔΡΙΑ -ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

• Η Ελληνική Εταιρεία για την Προσια

σία του Περιβάλλοντος και της Πολιτι

σιικής Κληρονομιάς - Παράρτημα Θεσ

σαλονίκης οργάνωσε σιο Αμφιθέατρο

"Μελίνα Μερκούρη", από τις 14 έως τις

16 Μαιου 1996, σειρά ομιλιών με θέμα

'Ή φιλοσοφία και η σημασίατης συντή

ρησης - Πρακτικές συντήρησης και απο

κατάσιασης" .

• Στις 19-21 Σεπτεμβρίου 1996 οργανώ

θηκε σιο Μουσείο, απότο Υπουργείο Πε

ριβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων

Έργων-Γραμματεία EL1ΓOpan με τη συμ

βολή του ΟΠΠΕΘ,του Οργανισμού Ρυθ

μισιικού Σχεδίου και Προσιασίας του

Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης και των

Δήμων Θεσσαλονίκης, Μενεμένης και

Σταυ.ρούπολης,τριήμερο Ευρωπα'ίκό Σε

μινάριο με θέμα τις υλοποιήσειςτων βρα

βείων που απονέμονται σια πλαίσια του

Ομοσπονδιακού Προγράμματος Αρχιτε

κτονικών ΔιαγωνισμώνEuropan.

• Το Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Επι

τροπής για τη διατήρηση της βιομηχανι

κής κληρονομιάς (TICCIH) οργάνωσε

σιις 5 Νοεμβρίου1996 σιο αμφιθέατρο

"Μελίνα Μερκούρη" συνάντηση για την

προετοιμασία του 100υ Διεθνούς Συνε

δρίου του TICClH.

• Στις 18-19 Ιανουαρίου 1997 πραγμα

τοποιήθηκε σιο Μουσείο πανελλήνια Συ

νάντηση με θέμα την ''Επικράτεια Πολι

τισμού".

Τη Συνάντηση οργάνωσε το Υπουργείο

Πολιτισμού και η Τοπική ΈνωσηΔήμων

και Κοινοτήτων Νομού Θεσσαλονίκης.

• Στις 11-13 Απριλίου 1997 πραγματο

ποιήθl1κε σιο Μουσείο Διεθνές Συμπόσιο

με θέμα "Πολιτισμός και κοινωνική συνο

X1l σιο κατώφλι της τρίτης χιλιετίας". Το

συμπόσιο οργανώθηκε από το Υπουργείο

Πολιτισμού, το Πανεπισιήμιο της Ευρώ

πης και το Πολιτισιικό Κέντρο Δελφών

σια πλαίσια της "Θεσσαλονίκης - Πολιτι

σιικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 1997".

Τα συμπεράσματα του συμποσίου κατα

γράφηκαν σιην "Πολιτισιικιι Χάρτα της

θεσσαλονίκης".

Εικ. 1, 2. Τα προγράμματα των μουσικών εκδηλώσεων.

J~igs. J, 2. nze COllCeTI PTOgTα11l11les.

Fig. 1, 2. Les jποgΠΙ1ΙΙl1ιes {les l1lanifestaIio·I"L.11IL·usicαIe5.

Εικ. 3. Τα 17ραΚl1κά της ιιανελλήνιας Συνάνl'lΖσης.

Fig. 3. TIle jJTocee{li'llg's ΟΙ IIze jJalIIzeIIeIlic MeeIi11.g.

J~ig. 3. Les AcIes {le lα RencontIB jJGIl/zellcnique.
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Ε ΚΘΕΣΗ "ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣνΛΛΟΓΗ

ΤΗΣ ΤΟΡΗΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑτον"

ΣΤΗ ΚΕΡΚΥΡΑ

Μεταφέρθηκε στην Κέρκυρα η έκθεση

των θρησκιουιικών χαρακτικών της Συλ

λογής της Ντόρης Παπαστράτου, που

παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην

πτέρυγα περιοδικών εκθέσεων του Μου

σείου Βυζαντινού Πολιτισμού. Την έκθε

ση οργάνωσε το Μουσείο Βυζαντινού

Πολιτισμού σε συνεργασία με το Γραφείο

Κέρκυρας της 8ης Εφορείας Bυζαyrινών

Αρχαιοτήτων στον Ι Ναό Αγίου Γεωργίου

στο Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας, από τον

Ιούνιο έως τον Νοέμβριο του 1996. Με τη

λήξη της έκθεσης πραγματοποιήθηκε σει-

ρά εκδηλώσεων στην Κέρκυρα, μεταξύ

των οποίων διάλεξη της αρχαιολόγου του

Μουσείου Δρ. Ανασωσίας Τούρτα για τα

χαρακτικά της εκτιθέμενης Συλλογής και

οργανωμένες ξεναγήσεις στην έκθεση από

τον αρχαιολόγο του Γραφείου Κέρκυρας

κ. Σταμάτιο Χονδρογιάννη.

Ει'Κ. 4. Άιιοψη ιης {'ΚθωΙ/ζ'ι,Ις ΣυλλOγιίςθρψ'ΚευlΊ'Κών

χαρακτικών πις ΝιόΡιΖς Ilαιιασφάιου σων Ι. Ναό ιου

Αγ(ου Γεωργίου στο Παλαιό ΦρούρΙ0 της Κι'Ρ'Κυρας.

Fig. 4. View ο[ llze exlzibilioII ο[ ΙΙιε DOTi ΡαρωΙτοΙοιι

Collectioιz ο[ τeΙίgίοιιs eιιgι-αvίngs ίη lhe C/lIlTclI ο[

5ι Ge01ge in lhe Old FOTlTe.H οπ GΌ1fu.

Fig. 4. VlIe de l'exposilioIl de la collection cles gTavIlTes

- TeligieIIses de D01i Ραρastπιtοιι clαlls IΊ!glίse 5αίηΙ

Geolges dαιιs l'αncieIlIιe [ol·lere.l.le c/e COlfll.

J
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"ΕΙΚΟΝΕΣ

ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΕΛΙΜΕΖΗ"

Από τις 29 Ιανουαρίου ως τις 30 Απριλί

ου 1997 στην πτέρυγα περιοδικών εκθέ

σεων του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτι

σμού οργανώθηκε,σε συνεργασία με το

Μουσείο Μπενάκη και με τη συνδρομή

του ΟργανισμούΠολιτιστικήςΠρωτεύου

σας της Ευρώπης "Θεσσαλονίκη 1997",

έκθεση με "Εικόνες της Συλλογής Βελι

μέζη". Οι εικόνες της Συλλογής του Αιμι

λίου Βελιμέζη χρονολογούνται ανάμεσα

στο 150 και το 190 αιώνα και ανήκουν σε

κρητικούς ζωγράφους που εργάστηκαν

στην Κρήτη ή στα Επτάνησα. Στην ομά

δα των κρητικών εικόνων του 160υ αιώ

να εντάσσεται το σπουδαιότερο έργο

της Συλλογής, 11 εικόνα με το Πάθος του

Χριστού -Πιετά, την οποία η καθηγή

τρια Νανώ Χατζηδάκη, που μελέτησε

τη Συλλογή, ταύτισε με έργο του Δομήνι

κου Θεοτοκόπουλου.

E~κ. 5. Άποψη της έκθεσης "E~κόνες της Συλλογιίς

Βελιμέζl(.

Fig. 5. Viw ΟΙ ΙΙI.ε eχllibiliOl1 ΟΙ ίCOl1$ /1'0111 Ille VeN

mezis CoLleclion.

Fig. 5. Vue (/e I'exposilio'll des Jcones (/e 10 collectiol1

Veli1neZi.
6

Ε1Κ. 6. Ο Πρωθυιιουργός κ. Κ. Σημίτης και ο Υπουργός

Πoλ~ηαμoύ κ. Ε. Bεν~ζ{λoς ξεναγούνται στην έκθεση

από την κ. Νανώ Χατζηδάκη.

Fig. 6. ΤΙιε Ρ1'ί1ιιε Μίnί$lε1' Μ1' Koslas Si1l1itΊS O1~d Ilιε

ΜίιιίSΙσΙοl' Cullυτε ΜΙ' Εval1gelos Veniu/os απ slιowI~

α1'ουllΙI the eχhίbίtίσn b), Ρ1ΌΙeSS01' Ναπο CΙIalzidaki.

Fig. 6. Le Ρτειηίε1' Minist1'e Μ. Κ. Si11l'itiS εl Ιε Mini$I1'e

(le Ια CultuTe Μ. Ε. Vel1iZΈlo.s υί.ιίΙε'111 l'e:ι:jJositi011 ac

conιpagnes ρατ Ζε prolesselιT Μ. ΝΟ1ΙΟ Clwlzic/ok.i.
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"ΆΠΟ ΤΑ ΗΛΥΣΙΑ ΠΕΔΙΑ

ΣΤΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΠΑΡΆΔΕΙΣΟ"

Εγκαινιάσθηκε σης 29 Μαρτίου 1997

από τον Υπουργό Πολιτισμού κ. Ε. Βενι

ζέλο η πρώτη μόνιμη έκθεση του Μου

σείου με θέμα "Από τα Ηλύσια Πεδία

στο Χριστιανικό Παράδεισο".

Η έκθεση εντάσσεται στην παλαιοχρι

στιανική πτέρυγα του Μουσείου, που πε

ριλαμβάνει άλλες δύο μεγάλες θεματι

κές ενότητες και καλύπτει πλευρές του

πολιτισμού από την ύστερη αρχαιότητα

έως και τον 80-90 αιώνα. Το θέμα της

έκθεσηςδιερευνάτα στοιχείατης αρχαί

ας παράδοσης που επιβίωσαν στις χρι

στιανικέςταφές παράλληλα με τις θεμε

λιακές αλλαγές που έφερε η χριστιανική

θρησκεία στο πεδίο της πίστης για τη

μετά θάνατο ζωlΊ, όπως απoτυπώνoγrαι

στις επιτύμβιες επιγραφές, στην εικονο

γραφία της ταφικής ζωγραφικής, στα

ταφικά έθιμα και στα ευρήματα των τά

φων των χριστιανικών κοιμητηρίων της

Θεσσαλονίκης.

Η έκθεση οργανώθηκε σrα πλαίσια του

ερευνητικούπρογράμματος"The ΤΓans

fΟΓmatiοn of the Roman Woι-ld AD 400

900" της EUΓOpean Science Foundation.

Αντίστοιχες εκθέσεις οργάνωσαν, στα

πλαίσια του ίδιου προγράμματος, άλλα

τέσσερα ευρωπαϊκά Μουσεία, το Βρε

ταννικό Μουσείο και η Βρεταννική Βι

βλιοθήκητου Λονδίνου, το Εθνικό Μου

σείο Νομισμάτων και Μεταλλίων στο

Leiden, το Ρωμα'ίκό-ΓερμανικόΜουσείο

της Κολωνίας και το Κρατικό Ισιορικό

Μουσείο της Στοκχόλμης. Οι εκθέσεις

των πέντε Μουσείωνπαρουσίασανκοινό

κατάλογο στην αγγλικlΊ γλώσσα και εί

χαν τη στήριξη της Ευρωπα'ίκής Ένω

σης. Παράλληλα το Μουσείο Βυζαντι

νού Πολιτισμούεξέδωσε για τη δική του

έκθεση οδηγό στην ελληνική γλώσσα.

Εικ. 7,8,9. Αιιόψειςτης έκθεσης "Αιιό τα Ηλύσια Πε

δΖα στο ΧριστιανικόΠαράδεισο".

Figs.7, 8, 9. Views ΟΙ ιIze exlzibilioII 'Fl"Ol1l Ilze ΕI)ιιίαl1

Fields 10 Ilze ClπίsΙία 11 Ραπιdίse'.

Fig.7, 8, 9. Vues de /'exposiliol1 "Des Clzαl1ljJS - EI)lsees

a.u Pαradi.l clz.Teliel1 ".
7

1\



Τaνεα

..................................................................................................................................................J.Q1J..pQjJ.(f.t.JQ...,.

8

9

9



10

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΣΤΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ

"ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ"

Το Μουσείο Βυζαvrινού Πολιτισμού συ

νεχίζοvrας την προσπάθεια εξοικείωσης

του ευρύτερου κοινού σε εξειδικευμένα

αρχαιολογικά θέματα οργάνωσε τις πα

ρακάτω διαλέξεις

• Στις 17 Οκτωβρίου 1996 η καθηγήτρια

στο Πανεπιστήμιοτης Προβηγκίας κ. G.

DeJηians d' Αιτhibal1Jdανέπτυξετο θέμα:

"CeΓaJηiql1esglaςUΓeeset faϊencesdans le

sl1d de la FΓance: PlΌdl1ctionset iJηΡΟΓta

tions al1X ΧΙΙ - χιν eJηe siecles" παρου

σιάζοvrας προϊόvrα της εγχώριας κερα

μικής αλλά και εισηγμένα κεραμικά στη

Νότια Γαλλία, μεταξύ των οποίων και

δείγματα βυζαvrινής κεραμικής.

• Στις 5 Φεβρουαρίου 1997 ο καθηγητής

στο Πανεπιστήμιο της Βενετίας και Δι

ευθυvrής του Εργαστηρίου αναλύσεων

αρχαίων υλικών του ιδίου Πανεπιστημί

ου κ. LΟΓenΖΟ LaΖΖaΓiπi έδωσε διάλεξη

με θέμα: "The White ΜaΓbΙes Used in

Antiquity and theίΓ PlΌbleJηs ofIdentifi

cation" παρουσιάζοντας τα διακριτικά

γνωρίσματακαι την εξάπλωση των προϊ

όvrων των γνωστότερων κέντρων προέ

λευσης λευκού μαρμάρου κατά την αρ

χαιότητα.

Το Σωματείο των Φίλων του Μουσείου

Βυζαvrινού Πολιτισμού οργάνωσε σειρά

διαλέξεων:

• Στις 15.1.1997 η καθηγήτριαστο ΑΠΘ

κ. Χρυσάνθη Τσιούμη ανέπτυξε το θέ

μα "Μικρογραφίες βυζαντινών χειρο

γράφων".

• Στις 12.2.1997 η ομιλία της αρχαιολό

γου Δρ. ΑναστασίαςΤούρτα είχε ως θέ

μα τις βυζαvrινές εικόνες.

• Στις 19.2.1997 η αρχαιολόγοςΔρ. Κά

τια Λοβέρδου-Τσιγαρίδαμίλησε για τη

βυζαvrινή μικροτεχνία.

Β ΡΆΔΙΑΤΙΜΗΣ

Ο Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύου

σας της Ευρώπης "Θεσσαλονίκη 1997"

οργάνωσε σro Μουσείο, σπς 16 Μαρτίου

1997 βραδιά τιμής στη μνήμη των πρόω

ρα χαμένων αρχαιολόγων Σωτήρη Κίσσα

και Θανάση Παπαζώτου, που υπηρέτη

σαν στην 9η Εφορεία Βυζαvrινών Αρχαι

οτήτων.

Ε ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

• ΔΑΚΤΥΛΙΔΟΚΟΜΠΟΣ

Από τη 15η ΜαΙου έως την Ιη Ιουνίου

1996 παρουσιάσrηκε στο κεvrρικό αί

θριο του Μουσείου, σε συνεργασίαμε τη

Γκαλερί ΖΜ, το έργο της Ζωής Κεραμέα

με τίτλο 'Ή αρχή και το τέλος-Δακτυλι

δόκομπος".Το έργο εκτέθηκε για πρώ

τη φορά τον Σεπτέμβριο του 1995 στην

Ιερά Μονή του Αγίου Ιωάννου του Θεο

λόγου στην Πάτμο και στο Χώρο Τέχνης

"Θέμα", στα πλαίσια του εορτασμούτων

1.900 χρόνων από τη συγγραφή της Απο

κάλυψης του Ιωάννη.
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• ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Στο αίθριο το\) Μο\)σείο\) φιλοξενΙ1θηκε

από τον Μάρτιο έως τον Ιούνιο το\) ] 997

η σύνθεση σύγχρονης γλ\)ΠΤΙΚ11ς "Θέα

τρο το\) κόσμο\)" το\) Άρη Προδρομίδη,

στα πλαίσια των εκδηλώσεων "Μέρες

έκφρασης και δημιο\)ργίας" των Φίλων

το\) Ιδρύματος Μελίνα Μερκούρη.

Ν ΕΕΣ ΔΩΡΕΕΣΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΕΣ

Ο αρχιτέκτωνκ. Γεώργιος Ι. Γεωργιάδης

προσέφερε ] .000.000 δρχ. για την ενί

10 σχ\)ση το\) έργο\) το\) Μο\)σείο\).

Εικ.} Ο. Το έργο ιης Ζωιίς Κεραμέα ''/-} αΡχιί και το Ίέ

λος - Δακιυλιδόκομιιος", στο αίθριο του Μουσείου.

Fig. 10. 'ΤIΙ.ε BegiI1IIiIIg ωι(1 tιιε EIId: Ril1g-IIIIot', 11)

Zoe Kej'{/1llea ίl1 t/ze 'ΙΙιαίιι aIZ'iU,llI.

6g. 10. LΌeιιιπe (le Ζοί Κειωιιέα "Le (leblll εΙ /α lίl1

- DalIlylidoltOrIll10s" (laIIS Ιa Ι:ΟΖιΤ ιΙ'ειι.Ιι·έε dll Μ l/see.

Ε/κ.} }. Το έργο του Άριι Προδρομίδη "Θέατρο του

κόσμου".

Fig. } }. 'TlzeaII'e ΟΙ ιlιε ~VoT/d', b)' Al1S PTOdIΌl1licliS.

Fig. Ι}. LΌeUVΓe (ΙΆι'ίs PTO(lT01Ilidis "T!Iέal'ι'ε (Ιι/

]] zlloll(le".

11
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Π ΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

• ΠΑΛΑΙοχιηΣΤΙ ΝΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ

ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕιον

Ι ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΝΑΟΣ

11 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ

Στο τέλος Ιουνίου 1997 εγκαινιάστΙ1κε μία

ακόμη εκθεσιακιι ενότητα της παλαιο

χριστιανικής πτέρυγας του Μουσείου με

θέμα τον παλαιοχριστιανικό ναό. Η ενό

τητα αυτή παρουσιάζει ΤΙ1 λατρεία και

την τέχνη του παλαιοχριστιανικού ναού

και περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων κιο

νόκρανα, θωράκια και άλλα αρχιτεκτονι

κά μέλη, ψηφιδωτά εντοίχια και επιδαπέ

δια, τοιχογραφίες και άλλα είδη από τον

εξοπλισμό και τη διακόσμηση του παλαι

οχριστιανικού ναού. Η παλαιοχρισιιανι

κή πτέρυγα θα ολοκληρωθεί με μία ακό

μη ενότητα που ασχολείται με την κοσμι

K1l όψη της πρώτης χριστιανικής περιό

δου και παρουσιάζει πλευρές της δημό

σιας ζωllς, της οικονομικής δρασΙηΡιότη

τας, όπως και στοιχεία του καθημερινού

ιδιωτικού βίου.

• ΒΥΖ ΤΤΙΝΗ ΜΕΣΑΙΩι ΙΚΗ ΚΥΠΡΟΣ

Από τον Οκτώβριο 1997 έως και τον Ια

νουάριο 1998 θα λειτουργήσει έκθεση για

τη Βυζαντινή Μεσαιωνική Κύπρο, όπου

θα προβληθεί ο ευρωπα"ίκός χαρακηΊρας

του μεσαιωνικού κυπριακού ελληνισμού.

Η έκθεση συνδιοργανώνεται από το Μου

σείο Βυζαντινού Πολιτισμού και το Πολι

τιστικό Ίδρυμα ΤΙ1ς Τραπέζης Κύπρου,

ενώ σ' αυτήν συμμετέχουν με ι::ικόνες, με

σαιωνικά αγγεία, νομίσματα, χάρτες και

είδη μικροτεχνίας, η Ιερά Αρχιεπισκοπή

Κύπρου, οι Ιερές Μητροπόλεις Πάφου,

Κιτίου, Λεμεσού και Μόρφου, η Ιερά Μο

νή Αγίου εοφύτου, το Ίδρυμα Μακαρί

ου Γ, ΊΟ Ίδρυμα Πιερίδη, το Πολιτιστικό

Ίδρυμα της Τραπέζης Κύπρου και το

Τμllμα ΑρχαιοτήΊων Κύπρου.

Εικ. 12. Χάρτης τιις Κύπρου. Dllcllelli "CijJro".

Χαλκογραφία, 1570.

Hg. 12. Μαρ ofCYpI·us. Ducllelli 'σ/πο'.

Εl1gπιvίng, 1570.

Fig. 12. Carle de CILypre. DucllelIi "Cipro".

GTαvu.re SU.T cuivre, 1570.
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ΑΓίstotΙe UηίveΓsitΥ ofThessaloniki, with

the SUΡΡΟΓt of the CuΙtuι-al Capital 01'

ganisation.

CΟ FERE CES Α D SEMI ARS

Μ USICAL EVENTS

• As their coηtΓίbutίοηto the 'ΜaΓch '96:

SeΙf-ΕΧΡΓessiοη and Creativity' series of

cuΙtuΓaΙ events ίη memΟΓΥ of Melina

ΜeΓcouri, the Friends ofthe Melina ΜeΓ

COUΓί Foundation ΟΓgaηίsed two ΡeΓfΟΓ

mances of The Cycle ο/ Life by the Music

DepaΓtment of the School of Fine Arts,

Aristotle UηiveΓsίtΥ ofThessaloniki, con

ducted by PΓOfessoI"Yannis Κaϊmakίs.

• Ιη ΑΡ1'ίΙ 1996, Thessaloniki 1997, the

ΟΓgaηίsatίοη [ΟΓ the CultuΓal Capital of

EuΓOpe, organised a ChambeI" Music fes

tival at the Museum ofByzantine CuΙtu1'e.

• Οη 6 J une 1996, the State Οrchest1'aof

Thessaloniki gave a conceΓt ίη the atΓίum.

• Ιη September and Octobe1' 1996, the

State Ο1'chestΓa of Thessaloniki gave a

seΓίes of concerts of Italian music ίη the

Museum.

• Οη 16 Decembel" 1996, Ο Ilί05, the As

sociation of FΓίeηds of ChίΙdΓeη with

ΡheηΥΙketoηUΓίa,Ο1'gaηίsed a coηceΓt at

the Museum by the Choil" of the Music

DeΡa1'tmeηt of the School of Fine Arts,

• FΓOm 14 to 16 May 1996, the Thessalo

niki branch of the Hellenic Association

[ΟΓ the PΓOtection of the EnviΓOnment

and Cultural Ηeι-ίtage aΓTanged a seΓίes

of talks οη 'The Philosophy and the Sig

nificance of Cοηse1'vatίοη: Cοηseι-vatίοη

and Resto1'atίοη Practices' ίη the Melina

Μe1'COUΓίAmΡhίtheat1'e.

• FΓOm 19 to 21 Septembe1' 1996, the

ΜίηίstΙ-Υofthe Environment, Land Use,

and Public Works and the EuΓOpan Sec

retariat, with the assistance of the Cultu

ral Capital Ο1'gaηίsatίοη, the Organisa

ιίοη [Ο1' the Thessaloniki Μasteι- Plan

and Proteetion of the Εηvίι-οηmeηt,and

tlle Municipalities of Thessaloniki, Me

nemeni, and Stavroupoli, organised a

thΓee-daΥ European semina1' οη how to

use the prizes awa1'ded ίη connection

with the EuΓOpan Federal ΡωgΓamme

of Archίtectuι-aΙCompetitions.

• Οη 5 Νοvembeι- 1996, the Greek Section

of the Ιηteι-ηatίοηal Committee for the

Conservation of the ΙηdustΓίaΙ ΗeΓίtage

held a meeting ίη the Melina ΜeΓCOUΓί

AmΡhίtheat1'e ίη ΡreΡaΓatίοη [οι- the

TICCIH's tenth ίηte1'ηatίοηalcoηg1'ess.

• Οη 18-19 JaηuaΙ-Υ 1997, an all-GΓeece

meeting οη the 'Domain of Culture' was

held ίη the Museum. Ιι was organised by



the Ministry ofCulture and the Local As

sociation ofΜunicipalities and Commu

nities ofThessaloniki Prefecture.

• Οη 11-13 April, the Museum hosted

an international symposium οη 'Culture

and Social Cohesion οη the ΤhΓeshοldof

the ΤhiΓd Millennium'. It was organised

by the Ministry of Culture, the Univer

sity of EUΓOpe, and the Delphi CultuΓal

Centre in the fi-ameWΟΓkofThessaloniki's

yeal" as EUΓOpean City of CultuΓe. The

conclusions were recorded in the 'Cultu

ral Chartel" ofThessaloniki'.

EXHIBITIONS

RELIGIOUS ENGRAVINGS FROM

ΤΗΕ DORI PAPASTRATOU

COLLECTION ΟΝ CORFU

Having been exhibited [ΟΓ the fiΓst time

in ουΓ temΡΟΓaΓΥ exhibitions wing, the

religious eηgΓavings fΓOm Dori ΡaΡastΓa

tou's Collection moved οη to CΟΓfu. The

Corfu exhibition was ΟΓgaηised by the

Museum of Byzantine CultuΓe in associa

tion with the Corfu Bureau of the 8th

Ephorate of Byzantine Antiquities, and

mounted in the ChUΓch of St GeΟΓge in

the Old FοΓtΓess,CΟΓfu, fromJune to 0

vember 1996. ShΟΓtlΥ before the exhibi

tion closed, a seΓies of special events in

cluded a lecture by ουΓ ο""η aΓchaeοlοgist

Dl" Anastasia Tourta οη the engravings

οη display and condueted tours ofthe ex

hibition by Stamatios ChondΓOgiannis,

an aΓchaeοlοgistwith the CΟΓfu ΒUΓeau.

Ι CONS FROM ΤΗΕ VELIMEZIS COL

LECTION

Between 29 J anuary and 30 April 1997,

an exhibition of icons fΓOm the Velimezis

Collection was mounted in the tempo

raΓΥ exhibitions wing, organised in asso

ciation with the Benakis Museum and

with the assistance of the CultuΓal Capi

tal ΟΓgaηisatiοη. The icons in Aimilios

Velimezis' Collection date fΓOm the fif

teenth to the nineteenth ceηtuΓΥ and

weΓe painted by CΓetaη aΓtists WΟΓkiηg

οη Crete and the Ionian Islands. The

siχteeηth-ceηtuΓΥ CΓetaη icons include

the most important work in the Collec

tion, the Pietα, ,~hich PΓOfessor Nano

Chatzidaki, who has studied the collec

tion, attributes to ΕΙ Greco.

FROM ΤΗΕ ELYSIAN FIELDS ΤΟ
ΤΗΕ CHR1STIAN PARADISE

The Museum's first ΡeΓmaηeηt exhibi

tion, From the Elysiαn Fields to the Christiαn

Pαradise, was opened οη 29 March 1997

by the Minister [ΟΓ CultuΓe, ΜΓ Evange

los Venizelos.

It is l0cated in the Early ChΓistiaηWing,

which also includes two more major the

matic gΓOups covering aspects of cultuΓe

fΓOm late antiquity to the ninth centuΓΥ'

The exhibition explores those elements

of the ancient tΓaditiοn that survived in

ChΓistian bUΓials, togethel" witl1 the fun-
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damental changes which the ChIistian

Ieligion blΌught about ίη beliefs about

life afteI death, as Ieflected ίη the fune

IaIY insaiptions, the iconogIaphy of sep

ulchIal painting, bUIial customs, and the

finds [lΌlη the gIaves ίη Thessaloniki's

ChIistian cellleteIies.

The exhibition is paIt of the EUlΌpean

Science Foundation's The Transfor17ιαtion ΟΙ

the Romαn World, AD 400-900 Iesearch PlΌ

gIalllme, which also includes exhibitions

mounted by four other EUlΌpean mu

seUlllS: the BIitish Museum and the BIitish

LibIaIY, London; the National Museum of

Coins and Medals, Leiden; the ROlllan and

GeIman Museum, Cologne; and the a

tional HistoIY Museum, Stockhollll. ΑΙΙ five

exhibitions have a joint English-language

catalogue and aIe suppoIted by the Eu

lΌpean υηίοη. The Museum of Byzan

tine CultuIe has also plΌduced a Greek

language guide to its own exhibition.

LECTURES

LECTURES ΙΝ ΤΗΕ MELI Α MER

COURIAMPHITHEATRE

Continuing its effoΓts to intlΌduce tl1e gen

eIal public to specialised archaeological

subjects, the Museum held two lectures:

• Οη 17 October 1996, PlΌfessoI G. Dem

ians dΆrchίbauldofthe UniveIsity OfPlΌ

vence deliveIed a lectuΓe οη 'Cι~ramiques

glaςurees et faϊeηces dans le sud de la

France: PlΌductionset imponations aux

XII-XIVeme siecles', ίη which she pre-

sented local and imported potteIY flΌm

the south of FIance, including samples

of Byzantine pottery.

• Οη 5 FebωarΥ 1997, Lorenzo Lazza

Γίηί, PlΌfessoI ίη the UniveIsity ofVenice

and DirectoI of the University's WOl-k

shop for the Analysis ofAncient MateIials,

deliveIed a lecture οη The White MaI

bles Used ίη Antiquity and theil" PlΌblems

of Identification', ίη which he described

the distinetive features and the spIead of

the plΌducts of the best-known white

maIble plΌducingcentres ίη antiquity.

The Association of Friends of the Mu

seum of Byzantine Culture also orga

nised a seIies of IectuIes:

• Οη 15 January 1997, PlΌfessoI ChIY

santhi Tsioumi ofthe Aristotle U niveIsity

ofThessaloniki talked about 'MiniatuIes

in Byzantine Manuscripts"

• Οη 12 FebωaΓΥ 1997, the aIchaeolo

gist Dr Anastasia Touna discussed ΒΥ

zantine icons.

• Οη 19 FebuIary 1997, the aγchaeologist

Dl" Katia Loverdou-TsigaIida spoke about

Byzantine miniatuIe art.

ΤRIBUTE

Οη 16 MalTh 1997, the Cultural Capital

Organisation held an evening dedicated

to the memoIY of the aIchaeologists So

tiIis Kissas and Thanasis Papazotos, who .

both wOIked [ΟΓ the 9th EphoIate of

Byzantine Antiquities before theil" tragi

cally eaIIY deaths.



οΕ the exhibition ίη the Ear]y ChΓίstίaη

Wing οΓ the Museum \Λ'as opened, de

voted to the Ear]y Christίan ChΙΙΓch. Tl1iS

eXllibition deals \~ith ~VΟΓshίρ and art ίη

ΕaΓΙΥ ChΓίstίaη Cl1 ΙΙΓches and includes

COlUΙllIl capitals, CΙΟSΙΙΓe panels, and otheJ'

aΓchίtectuΓal meIllbers, [loor and \~all

lllosaics, fΓescοes, and otl1eJ' features οΕ

the 1'UΓl1ishing ancl decoration οΓ ΕaΓIΥ

CIHistian cΙ1ΙΙΓclles. The Ε':ΙΙ-ΙΥ CIHistian

Wing will be bΓOugllt to colllpletion by a

section focusing οη the seculal' aspect οΕ

ΕaΓIΥ ChΓίstίaη life and presenting facets

o1'publίc lίfe, econoιllic aetivity, <:lfid ΡΓί

vate life.

Mu €_m
............................................................................................................................................................................H~$.

VIS AL ART EVE JTS

• RI JG-KNOT

FΓOm 15 May to 1 J une 1996, Zoe ΚeΓa

lllea's \~'ΟΓk Tl1.e Beginning and the End:

Ring-/~noI was displayed ίη the main at

Γίιιm, ίη association with the Zita-Mi Gal

]eΓΥ. lt \~as exhibited ΓΟΓ the fiΓst titlle ίη

SeptembeΓ 1995 ίη the Monastery οΓ St

J ohn the Divine οη Patmos and ίη the

Thetlla AΓt GaΙleη' ίη the fΓamewοrk οΓ

the ceΙebΓatίοηs for the 19t11 centenary

ofthe Revelation ofStJohn.

• THEATRE OFTHE \ι\lORLD

Since March ]997, AΓis PΓOdromidis's

Illodern sculpture COΙllpOSitionTlleatre ΟΙ

tlIe W01'ld 11as been οη display ίη the Illain

atΓίuιιι as one ofthe 'Self-ΕΧΡΓessίοηand

Creativity' cLlltura! events organised by

tlle Friends οΓ the Melina Mercouri

Foundation.

Ν EW DONATIONS AND GRANTS

The aΓchίtect ΜΙ' Georg'ios Ι. GeΟΓgίadίs

donated one tlliJIion drachmas to help

the work ofthe Museum.

FORTHCOMI JG EVE JTS

• ΒΥΖΑΝΤΙ JE AND MEDIAEVAL

CYPR S
FΓOm OctobeJ' 1997 to J aηuaΙΎ 1998 \~e

sllall be holding an exhibitίon οη Byzan

tίne and Mediaeval CYPΓLIS, \~11ich \ονί]]

high]igl1t tl1e ELlΓOpean aspeet οΓ Illediae

val CΥρΓίοt HellenisIll. The exhibition

will be jointly organised by the MuseLlm

οΕ Byzantine Cιι]tuΓe and the Cu]tuΓal

Foundation 01' tlle Bank οΕ Cypγus. The

A.ιThiepiscopateοΓ CYPΓLIS, the Dioceses

01' Paphos, Kitios, Limassol, and Mor

phos, the Monastery ofSt Neophytos, the

Macarius ] lJ FoLlndation, the ΡίeΓίdίs

Foundation, the CιιΙtΙΙΓal Foundation οΕ

tlle Bank οΕ CyPγus, and tlle CΥΡΓίοt De

ρaΓtl11eηt οΕ Antiquitίes \~,ίll contΓίbute

icons, n1ediaeval vessels, coins, l11aps, and

l11ίηίatuΓeaΓt.

• PERMA ΤΕΝΤ EXHIBITIONS ΙΝ ΤΗΕ

EARLY CHRISTIA vΊTING

Ι. EARLY CHRISTIA CHURCHES

11. PUBLICA D PRIVATE LIFE
At the end οΓJ une 1997, another section
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• Le bureau de Thessalonique de la Socie

te grecque pour]a pΓOtectionde l'enviΓOn-

Μ Α IFESΤAΤIO S MUSICALES.

• Les aIηis de la Fondation Me]ina Mer

couri, dans le cadre des Iηanifestations

"Mars '96 - Journees d'expression et de

αeation" dediees a ]a IηeInoire de Melina

Mercouri ont presente au Musee deux re

presentations du Cercle de Ια Vie, par la

Section des etudes musica]es de ΙΈcoΙe

des Beaux-ATts de ]'Universite Aristote

de Thessa]onique, sous la direction du

pΓOfesseur lannis Κaϊωakίs.

• Εη avri11996, ]'OrganiSIηe pour la Capi

tale Cu]turelle de ΙΈUΓΟΡe,Thessalonique

1997 a organise au Musee de ]a Civilisa

tion Byzantine υη festiva] de Musique de

ChaInbre.

• L'Orchestre nationa] de Thessa]onique

a donne υη conceΓt le 6 juin 1996 dans ]a

coUf du Musee.

• Εη septeIηbre et en octobre 1996, ]'Or

chestre national de Thessa]onique a ΟΓ

ganise υη cycle de concerts de Iηusique

ita]jenne.

• Le 16 deceIηbre 1996, ΙΆssοcίatίοη des

Aωis des Enfants atteints de phenj]keto

nuria Le Soleil a organise au Musee υη

conceΓtde la chora]e de la Section des etu

des rnusica]es de ΙΈcoΙe des Beaux-Arts de

l'Universite Aristote de Thessa]onique avec

]e soutien de l'OrganisIηeρουΓ la Capita]e

Culturelle de l'Europe, Thessalonique '97.

18

Co GRES - SEMI AIRES

neInent et du patriIηoine culturel a orga

nise dans l'aIηphitheatreMelina MeITouri

du ]4 au ]6 Iηai 1996 une serie de confe

rences sUf le theIηe La pllilosopllie et l'i?lιpOr

taιzce de lα conservatlon. Prαtiques de la conseT

υαιίο?ι et de lα TestauTαtlon.

• Du 19 au 21 septelnbre 1996, ]e Iηinistere

de ΙΈηνirοnnement,de l'./-\.menagement du

territoire et des Travaux publics, ]e Seαeta

riat EUΓOpan avec la contribution de l'Orga

nisIηe ρουΓ la Capitale Culturelle de ]ΈυΓΟ

pe, Thessalonique '97, de l'OrganiSIηe du

Plan d'aIηenageIηent et de pIΌtection de

l'environneIηent de Thessalonique et des

municipa]ites de Thessalonique, de Mene

Ineni et de StaVIΌUPO]i,ont organise υη se

minaire eUIΌpeen de trois jours sUf le the

me de la rea]jsation des ΡΓίΧ qui sont attri

bues dans le cadre du programme confe

dera] des concours architecturaux EUIΌpan.

• La Section grecque de la Commission

internationale ρουΓ la conservation du

patriInoine industriel (TICCIH) a orga

nise le 5.11.1996 dans l'amphitheatre

Melina MelTouri une rencontre en vue de

]a preparation du 1OeIηe congres interna

tional du TlCClH.

• Les 18 et 19 janvier 1997 a ete organisee

au MLlsee une rencontre SUf le theme Le

Donιαine de lα Cιt,ltuTe.

Cette rencontre a ete organisee par le Μί

nistre de la Culture et ]υηίοη loca]e des

Iηunicipalites et collectivites du departe

Iηent de Thessalonique.

• Les 11 et 13 avril 1997 a ete rea]ise au

Musee υη SYIηposiLlm internationa] sUf]e

theme La culture et lα cohislon soclαle α lα

veille du 3enze nzlllinαlTe. Ce symposium a



ete ΟΓgaηίse pal' le mίηίsteΓe de la Cul

tuΓe, l'UηίveΓsίtede ΙΈUΓΟΡeet le CentΓe

CuΙtuΓeΙ de Delphes dans le cadΓe de

Thessaloniq'ue, Capitale Culturelle de lΈurο

pe 1997, Les conclusions de ce sympo

sium ont ete insaites sul' la "ChaΓte CuI

tuΓeΙΙe de Thessalonique",

EXPOSITIONS
EXPOSITION "GRAVURES RELl

GIEUSES DE ΙΑ COLLECTION
DORI PAPASTRATOU" Α CORFOU

L'exposition des gΓaVUΓes [eligieuses de la

Collection DΟΓί ΡaΡastΓatou a ete tΓans

ΡΟΓte a CΟΓfοu aΡΓes avoil' ete ΡΓesentee

ρουΓ la ΡΓemίeΓe fois dans J'aile des expo

sitions temΡΟΓaίΓes du musee de la Civili

sation byzantine. Cette exposition a ete ΟΓ

ganisee ΡaΓ le musee de la Civilisation by

zantine en coΙΙabΟΓatίοnavec le ΒUΓeau de

CΟΓfοu de la 8eme ΕΡhΟΓίe des Antiquites

byzantines a I'eglise Sr. GeΟΓges dans l'an

cienne fΟΓteΓesse de CΟΓfοu, de juin a no

vembΓe 1996. L'exposition s'est achevee

ΡaΓ une seΓίe de manifestations a CΟΓfοu

dont une confeΓence de Ι'aΓcheοlοguedu

musee de la Civilisation byzantine DΓ.

Anastasia TouΓta sul' les gΓaVUΓes de la Col

lectίon exposee et des visites guidees de

l'exposition pal' l'aΓcheοlοgue du ΒUΓeau

de CΟΓfοu, Μ. Stamatios ChondΓOyannis.

Ι CONES DE LA COLLECTION VELIMEZI

Du 29 janvίeΓ au 30 aVΓίl 1997, dans I'aile

des expositions temΡΟΓaίΓes du musee de

la Civilisation byzantine, a ete ΟΓganίsee,

l'exposition des icones de la Collection Ve

limezi, en cοlΙabΟΓatίοn avec le musee Be

nakis et avec la contΓίbutίοn de ΙΌΓganίs

me ρουΓ la Capitale CuΙtuΓeΙΙede ΙΈUΓΟΡe,

Thessalonique 1997. Les icones de la Col

lection Emilios Velimezis datent du 15eme

au 1geme siecle et sont Ι'οeUVΓe de ΡeίηtΓes

aetois qui tΓavaίΙΙeΓent en CΓete ου dans

ΙΉeΡtanese.Dans le gΓΟUΡe des icones du

16elne siecle, οη tΓOuve ΙΌeUVΓe la plus im

ΡΟΓtante de la Collection, I'icone de la Pas

sion du ChΓίst ου Pieta que le pΓOfesseu!'

Nano Chatzidaki qui a etudie la Collection

a identifie comme une οeUVΓe de Domeni

kos Theotokopoulos, dit ΕΙ GΓeco.

"D ES CHAMPS-ELYS:EES Αυ PARA-

DIS CHR:ETIEN

Le 29 maΓS 1997, le mίnίstΓe de la CuΙtuΓe

Ε. Venizelos a ίnaugUΓe la ΡΓemieΓe expo

sition ΡeΓmanente du Musee sous le the

me Des Champs-Elysees au PaTαdis chretien.

L'exposition se tΓOuve dans I'aile paleo

chΓetίenne du Musee qui comΡΓend deux

autΓes gΓandesunites thematiques et cou

VΓe des aspects de cette civilisation depuis

I'antiquite taΓdίve jusqu'aux 8eme-geme

siecles. Le theme de I'exposition etudie

les elements de la tΓadίtίοn antique qui

se sont maintenus dans les inhumations

chΓetίennes, ΡaΓaΙΙeΙement aux cl1ange

ments fondamentaux qu'intΓOduisitla [e

ligion chΓetίennedans le domaine de la [οί

sul' la vie aΡΓes la moΓt, tels que la fΟΓmu

lent les insaiptions funeΓaίΓes, Ι'ίconοgΓa

phie de la ΡeίntuΓe tombale, les [ites fu

neι'aίΓes et les tΓOuvailles dans les tombes

des cίmetίeΓes chΓetiens de ThessaJonique.
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L'exposition a ete organisee dans Ie cadre

du progTatntne de recherche The ΤΤα11S

I0Tmαtίol1 ΟΙ tl1e ROnUΙl1 WOTld AD 400-900

de Ia European Science Foundation. De

sembIables expositions ont ete organi

sees, dans Ie cadΓe de ce ΡωgΓamιηe, par

quatre autΓes ll1usees europeens, le ΒΓί

tisl1 Museutn et la ΒΓίtίsh LίbΓaΓΥ de Lon

dΓes, le Musee National des Monnaies et

Medailles de Leiden, le Musee H.otnain

gertnaniqιte de Colog'ne et Ie Μ usee His

toriqLle dΈtat de Stockl101tn. Les expusi

tions cle ces cinq IηLlsees presentent ιιη

cataJogtIe (οmll1ιιη en anglais et sont suu

tenues par la Communaute euIΌpeenne.

ΡaΓaΙΙeΙeιηent, le Iηusee de la Civilisation

byzantine a edite ΡΟΙΙΓ sa pIΌpre exposi

tion ιιη guide en gΓec.

CONFERENCES

CONFERENCES DANS ΙΆΜΡΗΙ

THEATRE MEUNA MERCOURI

Le 111Llsee de la Civilisation byzantine,

poursLlivant son effort ΡΟΙΙΓ fatniliariser

ιιη ΙaΓge public avec des themes archeo

logiques speciaIises a organise les exposi

tions suivantes :

• Le 17 octobre 1996, le pIΌfesseur de

I'U nίνeΓsίte de Ρrονence G. Demians

dΆ.ΤCl1ίbauΙd a deνelΟΡΡe le sujet sui

"ant : CiTan~iques glαr;uTies et lαϊences Clal1S

le sιιd de Ια FTCl1lCe : PToductions et in~poTta

tions αυχ XJJ-XJVen~e siecles, presentant

des pIΌduits cle Ia ceramique l0cale et

des ceΓamίques impOJ-tees dans le sud de

la FΓaηce, Ρarιηί lesquel]es des exetnpIes

de ceΓamίquebyzantine.

• Le 5 fevγier 1997, ]e pIΌfesseur de

]'UηίνeΓsίte de Venise et dίΓecteUΓ de

l'AtelieI" d'analyses de Ιl1ateΓίaιιχ anciens

de la IηeIηe UnίνeΓsite, Lorenzo ΙaΖΖaΓί

nί a donne une conference aνec ρΟΙΙΓ

thell1e TI~e W/~ite MaTbles Used ίπ Α l1IίqιιίI)1

απΔ tlzeiT fJToblen1S ο[ Jclen,tificαt"ion, presen

tant les signes distinctifs caΓacterίstiques

et la diffusion des pIΌdllitsdes centres de

prodnction les plus connus de pIΌduc

tion de ιηarbΓe blanc dnrant ['antiquite.

L'association des atnis du ll1usee de la Ci

"ilisation byzantine a urganise nne seΓίe

de cοηfeΓeηces :

• Le 15.1.1997, le professellI" de Ι' nί

νeΓsίte Aristote de Tl1essalonique, Chry

santhi Tsioutni a developpe le sujet Μί

niatuTes cles n~α?ιuscτίts byzantins.

• Le 12.2.1997,laconfeΓencede]'aΓCheο

logue DΓ. Anastasia TonΓta aνait ρΟΙΙΓ Sll

jet les icones byzαntil1es.

• Le Ι 9.2. 1997, l'arcl1eologue Dr. Katia

ΙονeΓdοιι-ΤsίgaΓίdaa eνοque Les aTls Ή~ί

neιιTS byzantins.

SOlREE HONORIFIQ Ε
ΙΌrganίSll1e de la Capitale Culturelle de

ΙΈιιωρe Thessalonique '97 a organise

a u 111 usee, le 16 ιηaΓS 1997, une soiree

honOJ-ifique a la ll1ell10iΓe des aγcheo

lognes tIΌP tδt dispaΓLls, SοtiΓίs Kissas et

Thanassis Papazoros qui ont tΓaνaίΙΙeala

gell1e ΕΡhΟΓίe des Antiquites byzantines.



Les Ilouvelles
duMusee...........................................................................................................................................................................................

Ι NTERVENTIONS PLASTIQUES

• DAKTYLIDOKOMBOS
Du 15 mai au 1erjuin 1996, a ete pn~sentee

dans ]a cour centra]e du musee, en colla

boration avec ]a ga]erie Ζ.Μ. ]'oeuvre de

Ζοί Keralnea sous ]e titre Le de/)uL et lα fin 

Dα/ztylidoko?7lbo5. Cette oeuvre avait ete ex

posee pour ]a pre111iere fois en septembre

1995 au Inonastere de Saint J ean ]e theo

]ogue aPatInos et dans ]'espace d'art Πιemα

dans le cadre des festivites des 1.900 ans de

la redaetion de ]ΆΡοca]ΥΡsede J ean.

• THEATRE DU MONDE.
La cour du musee accueille depuis mars

1997 ]a cOlllposition de scu]pture conte111

poraine ΠιedΙre du m,onde dΆris Prodro

midis dans ]e cadre des manifestations

"Jours d'expression et de creation" des

Amis de ]a Fondation Me]ina Mercouri.

ΝOUVELLES DONATIONS

ΕΤ SUBVENTIONS

L'architeete GeOl'gios Ι. Georgiadis a offert

1.000.000 de d rach 111es pour soutenir

]'oeuvre du musee.

MANIFESTATIONS PROCHAINES

• Ι'ΑΙΙΕ PALEOCHRETIENNE
DΈΧΡΟSΙΤΙΟΝS PERMANENTES DU

MUSEE

Ι. L'EGLISE PALEOCHRETIENNE

π. ΥΙΕ PUBLIQUE ΕΤ PRIVEE

Α Ja fιη du 1110is de J uin 1997, υη nouveJ

espace d'expositions dans J'aiJe pa]eo-

chretienne du musee a ete inaugUl'e avec

pour the111e ]'eg]ise pa]eochretienne. Cet

te unite presente ]e cuJte et \'aΓt dans

]'eg]ise pa]eochretienne et cOlllprend, en

tre autres, des chapiteaux, des plaques

de cllance] et d'autres membres architec

turaux, des nΙ0saϊques IlluraJes et de pa

vement, des fresques, et tous autres ele

lnents concernant l'amenage111ent et le

decOl' de l'eglise paleochretienne. L'aile

p<lJeochretienne du 111usee seΓa completee

avec une autre unite qui traitera de Ja

partie secuJiere de la premiere periode

chretienne et presentera des aspects de Ja

vie publique, de l'aetivite economique

ainsi que des eJements de Ja vie privee

quotidienne.

• CHYPRE ΒΥΖΑΝΤΙΝΕ ΕΤ

MEDIEVALE

D'octobre 1997 ajanvier 1998 fonction

nera une exposition sur Ja Chypre by

zantine medievale ου Je caractere eUJΌ

peen de J'helJenis111e ch ypriote 111edievaJ

sera souligne. L'exposition est organisee

conjointement par le musee de Ja CiviJi

sation byzantine et Ja Fondation cultu

relle de]a BanqLle de Chypre, tandis que

par des icones, des ceramiques medieva

Jes, des monnaies, des cartes et des exem

p]es des aΓts 111ineurs Υ paΓticipent Ja

Fondation Makarios ΠΙ, l'archeveche de

Chypre, Jes eveches de Pafos, Kitios, Le

messos, MOI'fos ainsi que Je monastere de

Saint-Neophyte, Ja Fondation Pieridis, Ja

Fondation cuJturelle de la Banque de

Chypre et la Section des Antiquites de

Chypre.
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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ - ABBREVIATIONS - ABREVIATIONS

ΑΔ

ΑΕ

ΑΕΜΘ

AJA

BCH

CA

DOP

ΙΕΕ

IGLS
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Αρχαιολογικόν Δελτίον

Αρχαιολογική Εφημερίς

Το Αρχαιολογικό Έργο σιη Μακεδονία και Θράκη

ΑnzeTica1ZJOUT1Zal ΟΙΑTchaeology

Βιιlletί1Ζ de CoTTespo1Zda1Zce Ηelli1Zique

CahieTs ATChέologiques

DunzbaTto1Z Oaks PapeTS

Ιστορία του Ελληνικού Έθνους

11ZscTiptio1ZS r;ι"ecques et lati1Zes de /α Syne
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Εικ. 1. Οι πόρπες ΒΚο 228/3, 7, 20, 231/9.

Fig 1. FilJulαe ΒΚο 228/3, 7,20,231/9.

Fig. 1. Le5 jibLLle5 ΒΚο 228/3, 7, 20, 231/9.

Εικ. 2. Σχέδιο ιης Γιόρπιι( ΒΚο 228/3.

Fig. 2. DΠΙlVίιιg oJJibula ΒΚο 228/3

Fig. 2. De55iII (le Ια Jίbllle ΒΚο 228/3.

Εικ. 3. Σχέδιο τιις πόρπιις ΒΚο 228/26.

Fig. 3. Dωwίιιg oJJibula ΒΚο 228/26

Fig. 3. De55iII (le Ια Jibule ΒΚο 228/26.

Εικ. 4. Οι πόρπες ΒΚο 228175,26,39,23.

Fig 4 Fibulae ΒΚο 228175,26,39,23

Fig. 4. Le5fibules ΒΚο 228175,26,39,23.
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ΠΟΡΠΕΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ Β\'ΖΑ
ΝΤΙΝΟ\' ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Οι ένrεKα πόρπες που παρoυσιάζoνrαι

παρακάτω, αποτελούν μέρος της συλλο

γής πορπών του Μουσείου ΒυζαΥπνού

Πολιτισμού (ΜΒΠ). Ανήκουν όλες στον

ίδιο τύπο τοξωτής πόρπης, τύπο χαρα

κτηριστικό για τα χρόνια της ύστερης αρ

χαιότητας και πολύ διαδεδομένο στην

επικράτεια της ρωμα'ίκής αυτοκρατορίας.

Η πόρπη αυτού του τύπου έχει σχήμα

λατινικού σταυρού, με τόσο Koνrό όμως

τον επάνω βραχίονα της κάθετης κεραί

ας, αποτελούμενο μόνο από ένα σφαιρί

διο, που θα μπορούσαμε να πούμε ότι η

διάρθρωση των βασικών Τι1ς στοιχείων

είναι σχήματος Τ. Η oριζόνrια κεραία

είναι ευθεία και κούφια και έχει προ

σαρτημένα στα άκρα της επίσl1ς κούφια

σφαιρίδια, κανονικά ή κρεμμυδόσχη

μα' στο μέσον της κάτω πλευράς της

υπάρχει μικρό άνοιγμα, όπου μπαίνει το

μάτι της βελόνας της περασμένο σε σύρ

μα, που διατρέχει το κούφιο εσωτερικό

της κεραίας και βοηθά και στη σ[ερέω

ση των σφαιριδίων σω άκρα της. Η κά

θετη κεραία είναι δρεπανόσχημη. Το

μισό τμήμα της είναι τοξωτό και προ

σαρμοσμένο με όρθιο το τόξο στο μέσον

της oριζόνrιας κεραίας στο σημείο αυ

τό στην αρχή του τόξου προσαρμόζεται

το τρίτο σφαιρίδιο της πόρπης σε μερι

κές από τις πόρπες του ΜΒΠ διαπιστώ

θηκε ότι και το τοξωτό τμήμα ήταν κού

φιο, χωρίς να αποκλείεται το ίδιο και για

τις υπόλοιπες. Το υπόλοιπο μισό ΤΙ1ς κά

θετης κεραίας είναι ευθύ και σχηματίζε-



Μιιφa

............................................................................................................. ........................................μ~λξ.πιμ.«J.Q.
ται από έλασμα διπλωμένο στα δύο. Η

βελόνα της πόρπης, όντας προσαρτημέ

νη στην οριζόντια κεραία, ευθυγραμμί

ζεται με την κάθετη και φωλιάζει στο δί

πλωμα του ευθέος τμήματός της.

Το σύνθετο σχήμα της πόρπης και η

εστίαση σε διαφορετικά στοιχεία της

μορφής της είναι ο λόγος της ποικιλίας

της ονομασίας της στη διεθνή βιβλιο

γραφία. CJΌss-bo\~' στην αγγλική (από

την ομοιότητά της με τόξο της μεσαιωνι

κής εποχής), a cγoce latina ή cγuciforme

στην ιταλική (σχήματοςλατινικού σταυ

ρού ή σταυρόσχημη), Zwiebelknopffιbel

στη γερμανική (από τις απολήξεις της

οριζόντιας κεραίας: Ζ~'iebeΙ=κρεμμύδι,

ΚΠΟΡf=κουμπί), σπαθόσχημη στην ελ

ληνικήι. Λαμβάνονταςυπόψη το βασικό

της σχήμα (σταυρός) και το χαρακτηρι

στικότης κάθετης κεραίας (δρεπανόσχη

μη), θα προτείναμετον επιθετικό προσ

διορισμό δρεπανόσταυρη.

Οι ΠCΡισσότερεςαπό τις πόρπες αυτού

του τύπου είναι χάλκινες, συχνά επίχρυ

σες και σπανιότεραχρυσές ή ασημένιες.

Η διακόσμησή τους απλώνεται κυρίως

στη ράχη της κάθετης κεραίας, όπου

αναπτύσσoγrαιδιάφορα σχέδια με διά

φορες τεχνικές. Στις πλαϊνές πλευρές

του τοξωτούτμl1ματοςυπάρχουνμερικές

φορές επιγραφές, κάτι που συναγτ:άμε

και σε μία από τις πόρπες του ΜΒΠ. Η

οριζό\rrια κεραία ως επιφάνεια μένει

2

την απόληξη της ελεύθερης πλευράς τους.

Ο τύπος της πόρπης που εξετάζουμε κα

τάγεται από την απλή τοξωTl1 πόρπη. Η

ολοκλήρωση της εξέλιξής του συντελεί

ται στον 30 αι. και η παρουσίατου είναι

έντονη στον 40 κυρίως και σων 50 αι. 2.

Ως τόπος καταγωγής '[ου θεωρεί'[αι η

περιοχή '[ου Δούναβη", απ' όπου και

εξαπλώνεται σ'όλη '[η ρωμα'ίκή επικρά

πια, όπως μαρ'[υρούντα ευρήμα'[α '[ων

ανασκαφών, πολυάριθμα στις επαρχίες

'[ων βορείων συνόρων -Γαλατία, Γερμα

νία, Παννονία (σημερινή Ουγγαρία),

Βαλκάνια - και λιγότερα στις επαρχίες

που βρέχο\rrαι από τη Μεσόγειο
4

• ΣΤι1ν

Ελλάδα τέτοιες πόρπες βρέθηκαν εκτός

από τη Θεσσαλονίκη', στην Α.λεξανδρού

πολη6, στο Διδυμότειχο;, στην Έδεσσα8,

στη Βέροια
9
και στην Κόρινθο

lΟ

Πόρπη καθαρά ανδΡΙΚ11, θεωρείται ότι

χρησιμοποιήθηκε αρχικά από στρατιώ

τες και στη συνέχεια και από ανώτερους
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τα μέσα του 60υ αι. και μαρτυρεί την

παρουσία της πόρπης και στον 60 αι.

Ενδιαφέρονπαρουσιάζειτο παράδειγμα

της Σιλίστριας,όπου εικονίζεταιένα ζευ

γάρι νεκρών με τους υπηρέτεςτους, που

μεταφέρουντα ρούχα των κυρίων τους

μια δρεπανόσταυρηπόρπη συγκρατείτο

μανδύα του νεκρού άνδρα, αλλά υπάρ

χει και μια δεύτερη καρφιτσωμένη σε

αφόρετη χλαμύδα, που μεταφέρει ένας

από τους υπηρέτες, πράγμα που μπορεί

να σημαίνειότι η πόρπη καρφιτσωνόταν

στη θέση της, πριν να φορεθείτο ρούχο.

Οι πόρπες του ΜΒΠ (ΒΚο 215/9, 228/3,

7,15,20,23,26,39,75,76,231/9) προ-

έρχονται από ανασκαφές του νεκροτα

φείου της Θεσσαλονίκης,η πρώτη από

το οικόπεδοτου ΜΒΠ, η τελευταία από

το οικόπεδο της οδού Απολλωνιάδος13

και οι υπόλοιπες από το οικόπεδο μεταξύ

των οδών Κολωνιάρη-Γαλανάκη-Παπα-

θανασίου. Βρέθηκαν σε διάφορα είδη

τάφων, δύο σε κιβωτιόσχημους (ΒΚο

215/9,228/7), δύο σε καμαροσκεπείς(ΒΚο

228/3, 231/9), πέντε σε κεραμοσκεπείς

(ΒΚο 228/15, 20, 23, 26, 39) και δύο εκ

περισυλλογής (ΒΚο 228/75, 76), που πι

θανότατα προέρχονται από κεραμοσκε

πείς ή άλλους ευτελούς κατασκευής τά

φους. Χρονολογούνται γενικώς στον 40

με αρχές 50υ αι. σύμφωναμε τα νομίσμα

τα που έχουν βρεθεί με τρεις απ' αυτές,

και με τα υπόλοιπα ανασκαφικάδεδομέ-

.' να. Παρακάτω ταξινομούνται σε τέσσερις

• :~:.:},~, i '. ομάδες βάσει των αναλογιών και του
-.~y.. •..
"''';;'~;". ,,~ ,.-' .. σχήματος των διαφόρων τμημά-

'''Θ /,,' •.• .$ , "\. ,:i'~ των τους, σε συνδυασμο με τα

,;e διακοσμητικά τους στοιχεία.

κτικά μόνο αναφέρουμε τους στρατιωτι

κούς αγίους στα ψηφιδωτά του τρούλου

της Ροτόντας Θεσσαλονίκης, το δίπτυχο

του Στηλίχωναl3, το μισσόριο του Θεο

δοσίου Α'14, τις τοιχογραφίες καμαρο

σκεπούς τάφου στη Σιλίστρια της Βουλ

γαρίας l5 και τα ψηφιδωτά του Ιουστι

νιανού και της Θεοδώρας στον Άγιο Βι

τάλιο της Ραβέννας l6. Το τελευταίο πα

ράδειγμα χρονολογείται λίγο πριν από

κρατικούς υπαλλήλους και αξιωματού

χους της αυτοκρατορικής αυλής για το

πιάσιμο του μανδύα στον ώμο'l. Οι σχε

τικές με τη χρήση της μαρτυρίες προ

έρχονται από τις ανασκαφές τάφων,

όπου τη βρίσκουμε στο δεξιό ή αριστε

ρό ώμο των νεκρών
l2

, καθώς και από τις

απεικονίσεις της σε διάφορα αντικείμε

να μικρογλυπτικής και μεταλλοτεχνίας,

σε τοιχογραφίες και ψηφιδωτά. Ενδει-
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Α' ΟΜΑΔΑ, Αποτελείται από τρεις πόρ

πες (ΒΚο 228/7,15,215/9), σχετικάακό

σμητες και λεπτές, με οριζόντια κεραία

πολυγωνικής τομής με βάση τα νομί

σματα κοπής 326-40, που βρέθηκαν με

τις ΒΚο 228/7,215/9, μπορούννα χρονο

λογηθούν στο δεύτερο τέταρτο του 40υ

αι., ενώ παρόμοιαπαραδείγματαχρονο

λογούνται και στο πρώτο τέταρτο του

40υαι.".

ΒΚο 22817. Διατήρηση καλή (εικ. 1).

Χάλκινη.

Διασr.: Μήκ. 7,04 εκ., πλ. 4,43 εκ., ύψ.

2,42 εκ.

ΒΚο 228/15. Αρκετάφθαρμένη.Λείπειτο

μεσαίο σφαιρίδιο.

Χάλκινη με ίχνη επιχρύσωσης.

Διαστ.: Σωζ. μήκ. 4,55 εκ., πλ. 3,9 εκ.,

ύψ. 2,26 εκ.

ΒΚο 215/9. Διατήρησηκαλή.

Χάλκινη.

Διαστ.: Μήκ. 6,33 εκ., πλ. 4 εκ., ύψ. 2,14 εκ.

Β' ΟΜΑΔΑ. Αποτελείται από δύο πόρπες

(ΒΚο 228/3, 20) με πεπλατυσμένη οριζό

ντια κεραία δαντελωτής επίστεψης και

με ορθογώνιο το ευθύ τμήμα της κάθετης

κεραίας, διακοσμημένο στα άκρα του με

πέλτες (εικ. 2)' με βάση δύο φθαρμένα

νομίσματα της δυναστείας του Κωνστα

ντίνου, που βρέθηκαν με την ΒΚο 228/3

και άλλα παραδείγματα
l8

, μπορούν να

χρονολογηθούνγενικώς στο δεύτερο και

τρίτο τέταρτο του 40υ αι.

ΒΚο 228/3. Διατήρησηκαλή (εικ. 1,2).

Χάλκινη επίχρυση.Στη διακόσμησήτης

γίνεται χρήσητης τεχνικήςτου νιέλλο.

Διαστ.: Μήκ. 9,94 εκ., πλ. 6,52 εκ., ύψ.

3,1 εκ.

ΒΚο 228/20. Διατήρηση καλή' λείπει η

βελόνα (εικ. 1).

Χάλκινη με ίχνη επιχρύσωσης. Στη δια

κόσμησή της γίνεται χρήση της τεχνικής

του νιέλλο.

Διαστ.: Μήκ. 7,97 εκ., πλ. 5,47 εκ., ύψ.

2,83 εκ.

27
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Στις πλάγιες πλευρές του τόξου της φέρει

με νιέλλο την επιγραφή ΕΙΣον ΧΡΙΣΤΕ

ΒΟΗΘΕΙ ΤΩ ΦΟΡΣΥΤΙ, σημάδι ότι ο κά

τοχός της ήταν χριστιανός.

Γ' ΟΜΆΔΑ. Αποτελείται από τέσσερις

πόρπες (ΒΚο 228/23, 26, 39, 75), με πε

πλατυσμένη οριζόντια κεραία αετωμα

τικής επίστεψης και με τραπεζιόσχημο

το ευθύ τμήμα της κάθετης κεραίας,

διακοσμημένο στα άκρα του με ζεύγη

κύκλων (εικ. 3)' ίδια πόρπη βρέθηκε σε

τάφο του δυτικού νεκροταφείου της

Θεσσαλονίκηςμε νόμισμα ΚωνσΓάντιου

Β', κοπής 347_819, ενώ ανάλογα παρα

δείγματα χρονολογούνται στο τρίτο τέ

ταρτο του 40υ αι. 20.

ΒΚο 228/23. Διατιιρηση καλή (εικ. 4).

Χάλκινη.

ΔιασΓ.: Μήκ. 8,16 εκ., πλ. 5,]6 εκ., ύψ.

2,83 εκ.

ΒΚο 228/26. Διατήρηση καλή (εικ. 3,4).

Χάλκινη.

Διαστ.: Μιlκ. 8,96 εκ., πλ. 5,86 εκ., ύψ.

2,71 εκ.

ΒΚο 228/39. ΔιαTlιρηση καλιι' λείπει η

βελόνα και το μεσαίο σφαιρίδιο (εικ. 4).

Χάλκινη.

Διαστ.: Σωζ. μήκ. 6,47 εκ., πλ. 4,94 εκ.,

ύψ. 3,1 εκ.

ΒΚο 228/75. Είναι στραβωμένη' κατά τα

άλλα διατιιρηση καλή (εικ. 4).

Χάλκινη.

Διαστ.: Μήκ. 9,6 εκ., πλ. 6,08 εκ., ύψ.

2,8 εκ.

Δ' ΟΜΆΔΑ. Αποτελείται από δύο πόρπες

(ΒΚο 228176, 231/9) με σχετικά μικρό

μήκος, οριζόντια κεραία πολυγωνικιις

τομής και αετωματικής επίστεψης, συ

νεπτυγμένο τόξο και πέλτες που δίνουν

δαντελωτή όψη σΓις ακμές των μακριών

πλευρών του ευθέος τμήματος της κάθε

της κεραίας ανάλογα παραδείγματαχρο

νολογούνται στο τελευταίο τρίτο του 40υ

και σro πρώτο μισό του 50υ αι.
21

.

ΒΚο 228/76. Διατήρηση καλιι' λείπει το

μεσαίο σφαιρίδιο.

Χάλκινη με ίχνη επιχρύσωσης. Στη δια

κόσμησήτης γίνεται χριιση της τεχνικής

του νιέλλο.

Διαστ.: Σωζ. μήκ. 4,96 εκ., πλ. 4,3 εκ.,

ύψ. 2,52 εκ.

ΒΚο 231/9. Αρκετά διαβρωμένη (εικ. ]).

Χάλκινη. Στη διακόσμησή της γίνεται

χρήση της τεχνικής του νιέλλο.

Διαστ.: Μήκ. 6,62 εκ., πλ. 5 εκ., ύψ. 2,96 εκ.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΑΛΠΑΝΤΗΣ



Μιιφα

.......................................................................................................................·... ········ .. ·····.··· .. ·· ...Ρ~ξπιμαΙQ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. ]. Π. Τουράτσογλου, ΑΔ 24 (1969),

Χρονικά Β2, σ. 315.

2. ATL of LαLe ROTlle αnd ByzαnLi'u171 in Ilze

Vi1giniα Mllseam of Fine ATls, RicI11110nd

1994, (κατάλογος έκθεσης), σ. 151.

3. Milαno cαpilαle clell' impeTo Tomα110, 286

402 d. C., Milano 1990, (κατάλογος έκθε

σης), σ. 359, όπου υπάρχει και βιβλιο

γραφία.

4. ΑτΙ oj'LαLe R01ne, ό.π., σ.153.

5. Στυλ. Πελεκανίδης, ΑΔ 16 (1960), σ.

223, πίν. 195β' Φ. Πέτσας, ΑΔ 24 (1969),

Χρονικά Β2, σ. 300, πίν. 31 Ο α, η μεσαία'

του ίδιου, Μακεδονικά ΙΔ', σ. 328, πίν.

22β, η αριστερή' Δ. Μακροποόλου,Δυτι

κό νεκροταφείο Θεσσαλονίκης 1991: αρχαιο

λοΥικι'ς ι'ρευνεςστην οδό Λ αΥκαδά, ΑΕΜΘ, 5,

]991,σ. 259, εικ. 3] στ, ζ.

6. Ε. Σκαρλατίδου, ΑΔ 36 (198]), Χρονι

κά Β2, σ. 351-2, πίν. 241 β.

7. Ε. Σκαρλατίδου, ΑΔ 37 (] 982), Χρονι

κά Β2, σ. 333, πίν. 221 γ.

8. Α. Χρυσοστόμου, ΑΔ 38 (1983), Χρονι

κά Β2, σ. 229, πίν. 123 α.

9. Ι. Π. Τουράτσογλου, ΑΔ 24 (1969),

Χρονικά Β2, σ. 315, πίν. 329 γ.

10. CΟΓίηth ΧΙΙ, αρ. 2] 7 Ι, σ. 270, πίν. 113.

11. Ατl of Lale R0111e, ό.η., σ.15]-3· Μί

[αι1ο, ό.Π.

12. Ε. ΕttΙίηgeΓ, Die T0l1lisclze11 Fibeln ί11

da Schweiz, ΒeΓη 1973, σ. 27.

13. ΙΕΕ, τόμος Ζ', σ. 104.

14. Η.. De1bγueck, SpiiLαnlilιe KαiseTp01tTiils

υοη ConsLαnLinus Mαgnzls bis Ζ'ΙΙl1Ι Ende des

WesLTelches, ΒeΓΙίn-LeίΡΖίg 1933, σ. 200,

πίν.94-98.

15. D. Ρ. DίmίtΓον, Le sy.sLem,e dicoTαLif eL

Ια clαLe cle.s peintu,Te.s m,ulales du Lombeαu,

αnLique de S11isLTα, CA ΧlΙ (1962), σ. 35-52,

εικ. 1,3,6.

16. ΙΕΕ, τόμος Ζ', σ. 189,270,390.

Ι 7. TTieT, KαiseTTesidenz und Bi.schofssiLz.

Die SLαdL ίη .spiilα11LilleT zlnd fτίίlΖCIΖτίsLlίclιeτ

Zeil, (κατάλογος έκθεσης), σ. 298, αρ.

156 b.

18. TTίeT, ό.π., σ. 299, αρ. 1-6 d.

19. Δ. Μακροποόλου, ό.rι., σ. 259, εικ.

31 ζ.

20. TTieT, ό.π., σ. 298-300, αρ. 156 c,e,f.

21. TTieT, ό.π., σ. 300, αρ. 156 g' ΑτΙ of

LαLe ROTlle, ό.π., σ. 150-53, αρ. 55.



30

FIB LAE Ι ΤΗΕ MUSEUM OF

ΒΥΖΑΝΤΙ ΤΕ CULTURE

The eleven fibu!ae ΡΓeseηted below be

long to the collection ίη the Museum of

Byzantine Cu!tuΓe. They aΓe all cγoss

bow fibulae, a type that was veΓΥ com

ωοη ίη late antiquity and wideSΡΓeadίη

the RoIηan ΕωΡίΓe.

This type of fibula is shaped soIηewhat

like a Latin cγoss, though the uppeΓ ΡaΓt

ofthe veΓticalIηembeΓ is so shΟΓt, consist

ing οηlΥ of a tiny SΡI1eΓe, that it might be

betteΓ descγibed as a letteΓ Τ. The cγoss

baΓ is stΓaίght and hollow, with ΓOund ΟΙ'

onion-shaped hollow SΡheΓes attached

at eitheΓ end. ΤheΓe is a small slot οη the

uηdeΓsίde of the cγossbaΓ fOΓ tl1e ίηseΓ

tion of the ρίη eye, thΓOugh Wl1ich is

thΓeaded a length of wίΓe, which Γuns

along the hollow ίηteΓίΟΓ of the cγossbaΓ

and also helps to affix the SΡheΓίca! teΓ

Iηinals. The veΓtίcal meIηbeΓ of the no

tional cγoss is shaped like a scythe. Halfof

it is aΓched and attached, aΓC UΡwaΓds, to

the middle of the CΓοssbaΓ,and it is at this

point, just wl1eΓe the aΓC begins, that the

toρ teΓmίnaΙ is affιxed. It has been asceΓ

tained that the aΓCl1ed section of some of

the MBC's fibulae is hollow; the Γest Iηay

be also. The otheΓ half of the veΓtical

ωeωbeΓ, the catch-plate, is stΓaight and is

made fΓOIη a piece of Iηetal plate folded

ίη two. The ρίη, being attacl1ed, as we

have seen, to the CΓοssbaΓ, Jies ΡaΓaΙΙeΙ to

the veΓtίcal IηeInbeΓ and slides ίηto the

fold ofthe catch-plate.

The naIηe given to this type offibula vaΓ-
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ies widely ίη the various languages, ow

ing to its complex form and the fact that

different languages focus οη different

features. 1t is called a 'cγossbow' fibula ίη

English, obviously because of its resem

blance to the mediaeval weapon. 1η 1ta

!ian it is a fίbu!a α croce lαtinα 01' cruciforme

('ίη the form of a Latin cγoss' 01' 'cγuci

form'); ίη German it is a Zwiebelknop!fibel

(frOlη the terminals οη the cγossbar:

Zwiebel = 'οηίοη', Knopf = 'knob'); ίη

Greek it is sΡatJωskJιίmί ('sword-shaped').'

1η view of the fιbula's overall CΓucίfΟΓm

shape and the charaeteΓίstίcscythe shape

of the vertical membeΓ, a better teΓm ίη

Greek might be drepanostavri ('scythe

cγoss').

Most of the fιbulae of this type aΓe

bronze (often gilded), and a few are gold

01' sίΙveΓ. TheiΓ deCOΓatίοn is mainly

confined to the vertical membeΓ, where

vaΓίοus designs aΓe executed ίη a num

beΓ of techniques. ΤheΓe are sometimes

inscγiptions οη the lateral facets of the

bow, and this is the case with one of the

fιbulae presented here. The surface of

the cγossbaΓ is left undecorated, though

pedimental 01' lacy ornaments are often

affίxed along the toρ facet.

This fιbula type is a developed form of

the plain cγossbow fibula. 1ts develop

ment was completed ίη the third cen

ωΓΥ and it "vas commonly used ίη the

fourth, ΡaΓtίcuΙarΙΥ,and fιfth centuries.2

1t is believed to have ΟΓίgίnated ίη the

area of the Danube/ whence it spread

all over tl1e Roman ΕmΡίΓe, as excava

tion fιnds attest. These aΓe numerous ίη

the provinces along the northern bor

ders - Galatia, GeΓmanίa, Pannonia

(mod. ΗungaΓΥ), and the Balkans- and

less so ίη the ΜedίteπaneanΡΓοvίnces.
4

1η Greece, cγossbow fιbulae have been

found ίη Thessaloniki," Alexandrou

poli,6 Didymoteicho,7 Edessa," VeΓίa,9

and CΟΓίnth.
IΟ

An exclusively male clothing accessory,

the cγossbow fibula is believed originaJly

to have been used by soldiers, and lateΓby

high-ranking offίcials of the state and of

the imperiaJ CΟUΓt, to secure their cloak at

the shoulder. II Evidence of its use comes

chiefly from tomb excavations, where it is

found οη the occupant's right 01' left

shoulder,I2 and also from ίΙΙustΓatiοns οη

items of miniature sculpture and metal

work, wall paintings, and mosaics. Exam

ples include the waπίοr saints ίη the

dome mosaics ίη the Thessaloniki Ro

tunda, the Stilicho diptych,I3 the misso

rium ofTheodosius 1,14 the frescoes ίη a

baπel-vauΙted tomb at SίΙίstΓa, Bulga

ria,'5 and the mosaics of Justinian and

Theodora ίη San Vitale, Ravenna. '6 The

latter example dates to just before the

mid-sixth century and thus attests the

use of the fibula ίη the sixt11 century too.

The Silistra example is interesting. The

fΓescoes show a deceased couple, their

clothes being caπίed by their servants:

the dead man's cloak is seCUΓed with a

cγossbow fιbula; but theΓe is also another

pinned to a chlamys being caπίed by one

of the seΓvants, ""hich sLIggests that the

fιbulamay customarily have been pinned

ίη place befΟΓe the garment was put on.

31
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Tlle MBC fibu1ae (ΒΚο 215/9, 228/3, 7,

15,20,23,26,39,75,76,231/9) all colne

[Ι-ΟΠ1 excavations ίn the Thessa10niki ce

meteΙ-Υ: the fίι-st [ΓΟιη the MBC site, the

1ast fΓOm tlle site ofNo. 13 Apol10niados

St., and tl1e ι-est fΓOn1 the site bounded by

Κοlοnίaι-i St., Galanaki St., and Papatl1a

nassiou St. They weι-e found ίn vaι-ίοus

types of tombs: two ίη cist-gTaves (ΒΚο

215/9, 228/7); t,,'o ίη baJTel-vaulted

tombs (ΒΚο 228/3, 231/9); five ίη tile

gι-aνes (ΒΚο 228/15, 20, 23, 26, 39); and

t,·"o ,,,eι-e sinlply picked ιιρ (ΒΚο 228/75,

76), though they PΓObably came fΓOm

tίΙe-gι-aνes οι- οtlιeι- siInple bLIΓials. The

coins found with thι-ee ofthem, togetheι

witll οtheι- excavationa1 evidence, sug

gest that they all date to the fou ι-tΙ1 to

eaι-1Υ fifth centuJT They aι-e divided

into [ουι- gΓOups below, οη tl1e basis of

the size and sllape of tΙ1eίι- νaι-iοus com

ponent Ρaι-ts, togetΙ1eι- ,,,itI1 theiι- deco

ι-atίνe featuι-es.

GROUP Ι consists οΕ tlιι-ee fibulae (ΒΚο

22817,15,215/9), comΡaι-atiνeΙΥ p1ain

and nalTO\·", ,,,ith a CΓοssbaι- tl1at is ροlΥ

gonal ίη seetion. The coins of 326-40

found \~'ith ΒΚο 228/7 and 215/9 suggest

that they may be dated to tlle second

quaι-teι- of the fοuι-th century, though

sίmίΙaι- examples aι-e also dated to the

fiι-st quaΓteroftl1e fοuι-th centulT"

ΒΚο 22817. Good condition (Fig. 1).

Βι-οnΖe.

Dimensions: L. 7.04 cm., W. 4.43 cm., Η.

2.42 cm.

ΒΚΟ 228/15. Quite badly damag"ed. Mid

dJe teι-ιηίna] missing.

BΓOnze with tι-aces of gi]ding.

DiInensions: Ρι-es. L. 4.55 cm., vv. 3.9 cιη.,

Η. 2.26 cιη.

ΒΚο 215/9. Good condition.

Βι-οnΖe.

Dimensions: L. 6.33 cm., W. 4 cn1., Η.

2.14 cm.

GROUP Π consists of t,,'o fίbLIlae (ΒΚο

228/3, 20) wit]l a flattened CΓοssbaι- ,,,it]l

a ]acy OΓl1ament along tl1e toρ facet, and

a ι-ectangυ]aι- catch-p]ate \~,ith jJe/la οι-

naments at eitheι- end (Fig. 2). Οη the

basis of two damaged coins of the Con

stantinian dynasty that ,,'eι-e found "'ith

ΒΚο 228/3, as a]so οtlιeι- examples,'8 they

may be dated to the second and thiι-d

quaΓteι-softhe fouΓth centulT

ΒΚο 228/3. Good condition (Figs. 1, 2).

Gilded bΓOnze; niello decoι-atίοn.

Ditnensions: L. 9.94 cιη., W. 6.52 cm.,

Η. 3.1 cm.

ΒΚΟ 228/20. Good condition; ρίη missing

(Fig. 1). BΓOnze ~'itl1 tι-aces of gilding;

niello decoι-atiοn.

Dimensions: L. 7.97 cιη., vv. 5.47 cm.,

Η. 2.83 cm.

Οη the latera] facets of the bo,,', a niello

inscγiption: Jesus Chι-ist, 11e]p PhOl-sytes',

indicates that the οwneι- was a CI1Γίstίan.

GROUP ΠΙ consists of [ουι- fibulae (ΒΚο

228/23,26,39, 75) ~Iith a flattened cγoss

baι- decoι-ated "'ith a pedimenta] οι-na-



lnent a!ong the toρ facet, and a trapezoid

al catch-plate decorated with paired cir

cles at either end (fig. 3). Απ identical fib

ula was found in a tomb in Thess<:1!o-niki's

\~'est cemetery together with a coin of

ConstantiLls II minted in 347-8.19 Other

simi!ar examples date to the third qU<:1rter

ofthe fourth century.20

ΒΚο 228/23. Good condition (Fig. 4).

BΓOnze.

Dimensions: L. 8.16 cm., W. 5.16 cm.,

Η. 2.83 Cιη.

ΒΚο 228/26. Good condition (Figs. 3,4).

Bronze.

Dimensions: L. 8.96 cιη., W. 5.86 cιη.,

Η. 2.71 Cιη.

ΒΚΟ 228/39. Good condition; pin and

midd!e tennina! missing (Fig. 4).

Bronze.

Dimensions: Pres. L. 6.47 cm., W. 4.94

cm., Η. 3.1 cm.

ΒΚο 228/75. Distorted, otherwise in good

condition (Fig. 4).

Bronze.

DiIηensions: L. 9.6 (ω., W. 6.08 (ω., Η.

2.8 (ω.

GROUP ιν consists of two cotnparatively

short fibulae (ΒΚο 228/76, 231/9), with a

cγossbar, po!ygonal in section, with a

pendiIηenta! ornatnent a!ong the toρ

facet; a short arc!l; and jJelta motifs pro

ducing a lacy effect a!ong the edges of

the long sides of the catch-p!ate. Sitni!ar

exaIηples date to the !ast third of the

S&ort s:tudies

founh century and the first half of the

fifi:h. 21

ΒΚο 228/76. Good condition; tnidd!e ter

Iηina] ωissίng.

Bronze \·"jth traces of giJding'; nielIo de

coration.

DiIηensions: Pres. L. 4.96 (ω., 'vV. 4.3

(ω., Η. 2.52 (ω.

ΒΚο 231/9. Quite bad!y colToded (Fig. !).

Bronze with nielIo decoration.

Ditnensions: L. 6.62 (ω., W. 5 (ω., Η.

2.96 cm.

DlMITRJS NALPANDlS
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FIBULES DU MUSEE DE LA CIVILI

SATION ΒΥΖΑΝΤΙΝΕ

Les onze fibules que nous presentons ici

constituent une partie de la collection de

fibules du musee de la Ciνilisationbyzan

tine (M.C.B.). Elles appartiennent toutes

au meme type de fibule arquee, type ca

raeteristique des annees de Ι'antiquite

tardiνeet tres repandu au sein de I'empi-

re romalll.

La fibule de ce type presente la forme

d'une σοίχ latίηe mais dont le bΓas su

ΡeΓίeur de la traνeΓse νerticale, constitue

juste par une petite boule, est si court

que Ι'οη pounait dίΓe que ses elements

ΡΓίηcίΡauχ s'aΓtίcuΙeηt en fΟΓme de Τ.

La tΓaνersehorizontale est dΓοίte et creu

se et des petites spheres egalement creu

ses, ΓOndes ou en forme de bulbes, sont

fixees a ses extremites; au centre de sa

partie basse se tΓοuνe une petite ouνer

ture qui Γeςοίt le chas de I'aiguille passe

dans un fil metallique qui COUΓt au long

de l'ίηteΓίeurde la tΓaνeΓSe creuse et aide

en outre amaintenir les petites SΡheΓesa
ses extremites. La tΓaνerse νeΓtίcaΙe est

en fΟΓme de faucille. Elle est par moitie

arquee, et cet aΓC est fixe dresse au ceηtΓe

de la traνerse horizontale; c'est acet en

droit, a la naissance de I'arc, qu'est ajus

tee la tΓOisieme petite sphere de la fibu

le; sul" cenaines des fibules du M.C.B.,

οη constate que la partie aΓquee est

creuse, sans que ΙΌη puisse exclure qu'il

en soit de meme poul" les autres. La se

conde moitie de la tΓaνeΓse νeΓtίcaΙe est

dΓOjte et est fΟΓmee d'une lamelle pliee
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en deux. L'aiguiIle de la fibule, fixee sur

la traverse horizontale est de fait alignee

avec la traverse verticale et se tient dans

la pliure de sa partie droite.

Le dessin cOlnplexe de la fibule et l'inte

ret porte aux differents elements de sa

forme explique la variete de sa denomi

nation dans Ja bibliographie internatio

nale. Cross-bow en anglais (par sa ressem

blance avec ('arc de l'epoque medievale),

croce ΖαΙίnα ou cruciforme en italien, Zwie

belknopffibel en allemand (par les extre

ιnites de la traverse horizontale: Zwie

bel=bulbe, Knopf=bouton), σπαθόσχημη

en grec' (en fOΓJne de sabre). Εη conside

rant son dessin premier (la σοίΧ) ainsi

que sa traverse verticale caracteristique

(en fOΓJne de faucille), nous proposons le

teΓJne de aoix-faucille.

La pIupaΓt des fibules de ce type sont en

bronze souvent d01'e et plus rarement en

ΟΓ ou en argent. Leur decoration s'etend

principalement sur la face superieure de

la traveγse veΓtica]e ου sont developpes

differents motifs suivant des techniques

diverses. Sur ]es cotes de la partie ar

quee, οη trouve parfois des insaiptions,

notamJnent sur une des fibules du

M.C.B. La surface de la traverse hori

zontale n'est pas decoree mais elle porte

souvent le long de sa face superieure des

applications qui Ιυί donnent υπ aspect

de fronton ou dentele suivant !'aboutis

seιnent de leur face libre.

Le type de la fibuJe que nous etudions

tire son origine de la simple fibule arquee.

L'achevement de son evolution remonte

au 3eme siecle et elle est repandue pIus

particulierement aux 4eme siec!e ainsi

qu'au 5eme siec]e2
• Οη suppose qu'elle

est originaire de la region du Danube3

dΌυ elle s'est etendue a !'ensemble de

l'empire romain comme en temoignent

les trouvailles des fouilles, tJ'es nombreu

ses dans les provinces des frontieres nord

- Galatie, Germanie, Pannonie (l'actuelle

Hongrie), Balkans - et en moins grand

nombre dans les provinces qui b01'daient

la Mediterranee'. Επ Grece, Qutre a
Thessalonique5

, des fibules de ce type

ont ete decouvertes a Alexandroupoli6,

DidYIηoticho
7

, Edessa8
, Veria9 et Co

rinthe'o.

Fibule foncierement ιnasculine, οη sup

pose qu'elle fllt a IΌrίgίηe portee par des

soldats et par la suite par de hauts res

ponsables pllblics et des officiers de la

cour iIηperiale pour retenir le Iηanteau

sur l'epaule". Les temoignages relatifs a
son utilisation proviennent des folliIles

des tombes ου οη la trOuve sur ]'epaule

droite ου gauche des IηoΓts" ainsi que

par des representations sur differents ob

jets de glyptique ου dΌrfeνreΓίe, sur des

fresques et des mοsaϊques. Nous men

tionnons ici, de maniere indicative, les

saints militaires sur les mοsaϊques dans

]a coupole de la Rotonde a Thessaloni

que, le diptyque de Stj]jChOn I3
, ]e misso

Γίυω de Theodose Ier'·, ]es &'esques de la

toIηbe a voίlte aSilistra en Bulgarie l5 ain

si que les mosaϊques de Justinien et de

Theodora aSaint-VitaJe de Ravenne'6. Le

dernier exemple date d'un peu avant ]e

miliell du 6eme siec]e et temoigne de

!'usage de ce type de fibu]e au 6eme siecle.
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L'exemp]e de Si]istra pn~sente ιιη iIΊteγc~t

paniculier dans 1α mesure ου ί] repre

sente un couple de defίlIΊts accoInpagnes

de 1eurs serviteurs qui alllenent 1es vete

Inents de leurs maItres; llne fibll1e en

σοίχ-faucίlΙe retient ]e tnanteaLI que

pone JΊΙ0ηιιηe mon IΊlais οη reInarque

llne seconde 'ping1ee sur llne chlaIηyde

qll'aIηene ιιη des serviteurs, ce qlli pellt

signifier qlle 1α fibule etait deja eping]ee

a sa p]ace avant que ]e vetement ne soit

porte.

Les fibLlles du M.C.B. (ΒΚο 215/9, 228/3,

7, 15,20,23,26,39,75,76,231/9) pro

viennent de fOLlilles du ciIηetiere de

Tllessalonique, ]a preIniere d u teπaίη

du M.C.B.,]a deΓηίeΓe d'ιιη teπaίη de la

ΓLle Apolloniados 13 et 1es autΓes d'ιιη

teπaίη eηtΓe ]es γues Κο10ηίaΓί-Ga]aηa

ki-Papathanasioll. Elles ont ete l11ises a

jour dans dίffeΓeηts types de tOlllbes,

deux dans des toIηbes a cistes (ΒΚο 215/9,

228/7), dellx dans des toIηbes a voutes

(ΒΚο 228/3,231/9), cinq dans des toIηbes

a pans de tιιi1es (ΒΚο 228/15,20,23,26,

39) et dellx ραΓ des collections (ΒΚο

228/75,76) qui proviennent eventιιel1e

Iηent de toIηbes a pans de tιιi1es ou d'au

tΓes cοηstΓuetίοηs ωedίοσes. Elles da

tent g'enera1eInent du 4eIηe ou du debut

dLI 5eIne siecle, d'aΡΓes 1es Iηonnaies qui

ont ete trollvees avec trois d'eηtΓe eJ1es,

et d'aΡΓes ]es autres donnees des follilles.

ous avons etab1i ici llne c]assification

en qιιatΓe grollpes d'aΡΓes 1es diIηen

sions et le dessin de 1eΙΙΓS dίffeΓeηtes

ΡaΓtίes, en Iiaison avec 1eΙΙΓS e]eIηents

deCOΓatίfs.

ler GROUPE. l\ est constitιιe de trois fi

bu1es (ΒΚο 228/7,15,215/9) re1ativeInent

peu decorees et Iηinces avec une tΓaverse

horizonta]e de coupe polygonale; d'apres

1es pieces de Iηonnaies 326-40 qlli ont

ete trouvees avec les ΒΚο 228/7, 215/9,

nous pouvons dater ces dernieres du se

cond qllart du 4el11e siec1e, a]ors que des

exeIηp1es seIηb1ab1es sont dates dll pre

Iηier qιιaΓt dll 4eIηe siec1e 17
•

ΒΚο 22817. Βοη etat de conservation (fig. 1).

Εη bΓοηΖe.

DiIηensions: L. 7,04 CIη.; 1. 4,43 αη.; Η.

2,42 CIΊ1.

ΒΚο 228/15. Assez abIInee. Manque ]a pe

tite sphere Iηediane.

Εη bronze avec des traces de dOΓLIΓe.

Dimensions : L. conservee 4,55 CIη.; 1.

3,9 αη.; Η. 2,26 CIη.

ΒΚο 215/9. Βοη etat de cοηseΓvatίοη.

Εη bronze.

DiIηensions : L. 6,33 cm.; 1. 4 αη.; Η.

2,14cιη.

2eme GROUPE. II est constitιιe de dellx fi

bllJes (ΒΚο 228/3, 20) avec une traveΓseho

rizonta]e ap1atie, αιι COllΓOnneInent den

tele, et la panie droite de la traverse ver

ticale, de ρ1αη orthogonal, est decore a ses

extreIllites de pe]tes (fig. 2); d'apres deux

monnaies abImees de 1α dynastie de Con

stantin qui ont ete trouvees avec le ΒΚο

228/3 ainsi que par d'autres exeInples l8
,

nous pouvons les dater dLI deuxiel11e e

tΓοίsίeωe qllart dll 4eIne siec1e.

ΒΚο 228/3. Βοn etat de conserνation (fιg.

Ι, 2).
Εη bronze dΟΓe. Decor en panie nielle.
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DiIllensions: L. 9,94 cm.; Ι. 6,52 CΙll.; Η.

3,1 cιη.

ΒΚο 228/20. Βοη etat de coηseι-vatίοη.

Manque l'aiguille (tlg. 1).

Εη bι-οnΖe avec des tι-aces de dοι-uι-e.

Decoι- en p,Htie nielle.

Dil11ensions: L. 7,97 cm.; Ι. 5,47 cm.; Η.

2,83 cnl.

Suι- les c6tes de son aι-c, elle pone LIΠe ins

σίρtίοη niellee ΕΙΣον ΧΡΙΣΤΕ ΒΟΗΘΕΙ

ΤΩ ΦΟΡΣΥΤΙ, ce qLli indique que son pos

sesseuι- etajt chι-etien.

3eme GROUPE. 11 est constitue de quatι-e

fibules (ΒΚο 228/23, 26. 39,75) avec une

tι-aveι-se hοι-ίΖοηtaleaplatie, en couΓOnne

l11ent de Π-οηtoη, et la Ρaι-tie dΓOjte cle la

tι-aveι-se veι-ticale, de plan tι-aΡeΖοϊdal,est

decoι-e a ses eχtι-emίtes de Ρaiι-es de ceι-

cles (fig. 3). Οη a tΓOuve une fibule sel11

blable dans une tombe du cίmetίeι-eouest

de Tllessa!onique avec une IΠonnaie de

Constantjn Il, de coupe datee de 347-8]9,

tandis que des exelnples selllblables da

tent du tΓOisieme quaι-t du 4eme siecJe20
.

ΒΚο 228/23. Βοη etat de conseι-vatίοη

(fig.4).

Εη bΓOnze.

DiI11ensions: L. 8,16 CIll.; l. 5,16 cι11.,;H.

2,83 cm.

ΒΚο 228/26. Βοη etat de coηseι-νatίοη

(fig. 3,4).

Εη bΓOnze.

DiInensions: L. 8,96 cm.; l. 5,86 cm.; Η.

2,71 cm.

ΒΚο 228/39. Βοη etat de conseι-vatίοη.

Manquent ]'aίgυίlJe et la petite SΡheι-e

mediane (fig. 4).

Εη bι-οηΖe.

Dimensions : L. cοηseι-vee 6,47 CΙll.; l.

4,94 cm.; Η. 3,1 cm.

ΒΚο 228/75. Est toι-clLle. Ροιιι- le ι-este, est

en bon etat de coηseι-vatίοη (fιg. 4).

Εη bΓOnze.

Dil11ensions: L. 9,6 cm.; l. 6,08 cm.; Η.

2,8011.

4eme GROUPE. 11 est constjtue de deux fi

bules (ΒΚο 228/76, 231/9) assez couι-tes,

avec une tι-aveι-se hoι'izontale, de plan

polygonal et en cOUΓOnneI11entde Ει-οη

toη, aνec un aι-c ι-eΡΙίe et des peltes qLli

donnent un aspect dentele aux extl'emi

tes des c6tes longs de la panie dΙΌίte de la

tι-aνeι-se "enicale; des exeIllples similai

ι-es datent du deι-ηίeι- tieι-s du 4ellle siecle

et de la Ρι-emίeι-e moitie du 5eme siecle2
'.

ΒΚο 228/76. Βοη etat de conseΓvation.

Manque la petite SΡheι-e tnediane.

Εη bΙΌnΖe avec des tΓ<lces de dοι-uι-e.

Decoι-atίοn en Ρaι-tίe niellee.

Dimensions : L. conseι-νee 4,96 cm.; l.

4,3 cm.; Η. 2,52 cm.

ΒΚο 213/9. Assez colTodee (fig. 1).

Εη bΓOnze. Decoι-atίοη en Ρaι-tίe niellee.

Dimensions : L. 6,62 cm.; l. 5 cm.; Η.

2,96011.

DIMITRlS ALPA D1S
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Δείχνοντας έμπρακτα το ζωηρό ενδιαφέ

ρον του για τη Θεσσαλονίκη και την πο

λιτιστική της κληρονομιά, ο κ. Γιάννης

Μπουτάρης δώρησε το 1993 στο Μου

σείο Βυζαντινού Πολιτισμού, ένα χάλκι

νο ενεπίγραφο σταυρό που αγόρασε από

την αρχαιοπώλη κ. Α. Καλφαγιάν'. Έχει

κατατεθεί με αριθμό ευρετηρίου ΒΑ 44.

Η παλαιοπωλική διακίνηση του σταυρού

δεν προσφέρει δυστυχώς πληροφορίες

για την προέλευσή του αλλά και για την

τοποθέτησή του στο ιστορικό περιβάλ

λον του.

Ο χάλκινος σταυρός έχει διαστάσεις 18,2

χ 24,5 εκ., κεραίες τραπεζοειδείς, δια

πλατυνόμενες στα άκρα με πλάτος 3,3

έως 4 εκ., ελαφρά κυρτές, χωρίς επίμηλα.

Το σχήμα αυτό είναι γνωστό από σημα

ντικούς παλαιοχριστιανικούς σταυρούς,

όπως ο σταυρός του lουστίνου Β' στη Ρώ

μη, στο θησαυροφυλάκιο του Βατικανού
2

και ο ασημένιος σταυρός στο Βερολίνο
3

.

Στην κορυφή του σταυρού, και στις δύο

όψεις, σχηματίζονται ορθογώνια εξάρ

ματα στα οποία υπάρχει συμφυής κρίκος

ανάρτησης.

Η κύρια όψη φέρει εγχάρακτη την επι

γραφή:

"Ύπέρ εύxtlς καί σωτηρίας Στεφάνου + "
Ο πρώτος στίχος αναγράφεται στον κα

τακόρυφο άξονα του σταυρού σε κάθετη

στήλη, ενώ ο δεύτερος στον οριζόντιο

άξονα. Στο τέλος του δεύτερου στίχου, η

επιγραφή κλείνει με έναν εγχάρακτο μι

κρό ισοσκελή σταυρό.

Εικ. J. Ο χάλκινος σταυρός.

Fig. J. Tlιe bl-0nZe cr055.

Fig. J. Croix en bronze.

Εικ. 2. Η αναθιΖματικιί επιγραΨΙί του σταυρού.

Fig. 2. The dedicαl01Y ίΠ5σίρΙίοπ ΟΠ l/ιε CTOSS.

Fig. 2. lruc1iplion volive de Ια ποίΧ.

~KINOΣE
ΣΤΑΥΡΟΣ

ΕΠΙΓΡΑΦΟΣ
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Η γραφή είναι μεγαλογράμματη, με

στρογγυλεμένα γράμματα και μάλιστα

το Σ και το Ε σε σχήμα ημισεληνοειδές.

Στο κεφαλαίο Α η οριζόντια κεραία εί

ναι γωνιώδης. Τα άκρα των κεραιών σ'

όλα τα γράμματα και στο μικρό σταυρό

της επιγραφής απολήγουν σε μικρή

εγκάρσια γραμμή. Η επιγραφή είναι

ορθογραφημένη και δεν περιέχει συντο

μογραφίες ή συμπιλήματα.

Το περιεχόμενο της επιγραφής, με τη

γνωστή επίκληση "υπέρ ευχης καί σω

τηρίας", τη συνδέει με σειρά επιγραφών

σε διάφορα αφιερώματα, σταυρούς και

άλλα εκκλησιαστικά σκεύη που περιέ

χουν την επίκληση μαζί με το όνομα του

δωρητή. Σημαντικά σύνολα αργυρών

σκευών με παρόμοιες αφιερωματικές

επιγραφές είναι ο θησαυρός του 60υ αι

ώνα από το Kumluca της Λυκίας', ο θη

σαυρός της Hama και ο θησαυρός του

Kaper Koraon που ανήκουν σήμερα

στην Walters Art Gallery της Βαλτιμό

ρης'. Τα περισσότερα αντικείμενα του

θησαυρού που βρέθηκε στην εκκλησία

του Αγίου Σεργίου στο χωριό του Kaper

Koraon, χρονολογούνται ανάμεσα στα

540 και 640. Χαρακτηριστικά παρα

δείγματα με αφιερώσεις ανάλογες με

την επιγραφή του χάλκινου σταυρού του

Στεφάνου, είναι το Ποτήριο του μαγι

στριανού Συμεωνίου (547-550), το Πο-

τήριο Ιωάννου, Θωμά και Μάννου των

Θεοφίλου, ο δίσκος του 577 από το θη

σαυρό της Riha στη συλλογή των Dum

barton Oaks και το σταυρίοντων μέσων

του 60υ αιώνα, δωρεάτου Θωμά
6

, καθώς

και οι δύο δίσκοι από τη Riha, ο ένας επί

Τιβερίου (578-582) και ο άλλος των αρ

χών του 70υ αιώνα
7

•

Ο τύπος της αφιέρωσης"υπέρ ευχης καί

σωτηρίας" έχει θεωρηθεί συνέχεια των

ειδωλολατρικών αφιερώσεων - ex votos

στα αναθήματα
8

. Ο G. Downey εξετάζο

ντας την επιγραφή σε ασημένιο Ποτή

ριο του θησαυρούαπό τη Συρία που βρί

σκεται στο Metropolitan Museum ofArt

της Νέας Υόρκης (στον ίδιο θησαυρό

ανήκει και το περίφημο Ποτήριο της

Αντιόχειας),διατύπωσετην άποψη ότι η

επίκλησητης επιγραφής"υπέρ αναπαύ

σεως ... καί σωτηρίας ... " συνδέεται με

μία από τις προσευχές στην Απόλυση

της Λειτουργίας των Συρίων Ιακωβιτών

που ακολουθούσαν τον μονοφυσιτισμό

και ότι η επιγραφή είναι ενσυνείδητη

ανάμνηση αυτής της προσευχής". Δέχε

ται ωστόσο ότι όλες οι ανατολικές λει

τουργίες περιέχουν σε διάφορα σημεία

προσευχές "υπέρ αναπαύσεως των νε

κρων" και "υπέρ σωτηρΙας των ζώντων".

Ο τύπος της επίκλησης "υπέρ ευχης καί

σωτηρίας" εκτός από τα ενεπίγραφα εκ

κλησιαστικά σκεύη, είναι συνηθισμένος

νπ € Ρ ~ v Χ Ή C 1< ΑΙ

( Τ f; Φ ιλ Ν Ο V +
2
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και σε επιγραφές από τη Συρία και την

Παλαιστίνη κατά τον 60 με 70 αιώνα
lO

•

Ωστόσο δεν μπορεί βέβαια να θεωρηθεί

ότι προσγράφεταιαποκλειστικάστις πε

ριοχές αυτές και να ερμηνευθεί από τα

συριακά λειτουργικά κείμενα, διότι την

ίδια εποχή ο αφιερωματικός αυτός τύ

πος εμφανίζεται,είτε με τη μορφή"ύπέρ

ευχης" είτε με τη μορφή "ύπέρ σωτη

ρίας", σε πληθώρα κτητορικών επιγρα

φών του 50υ και 60υ αιώνα σ' όλη την

Ελλάδα: στα εντοίχια ψηφιδωτά
ΙΙ

, σε

επιτύμβιες επιγραφές Ι2 και σε κτητορι

κές επιγραφέςσε ψηφιδωτάδάπεδα βα

σιλικών στην ηπειρωτικήΙ3και τη νησιω

τική Ελλάδα
Ι4

.

Το μέσο μέγεθοςτου σταυρού και φυσι

κά η έλλειψηλαβής αποκλείειτη χρήση

του ως "λιτανικού"σταυρού.Απότην άλ

λη, αν και έχει κρίκο ανάρτησης,οι δια

στάσεις του δεν επέτρεπαν να κρεμα

σθεί ως πρεπενδούλιο σε έναν μεγάλο

σταυρό, όπως για παράδειγμα ο μεγά

λος σταυρός του Σινά
Ι
'. Λαμβάνοντας

υπόψη και το περιεχόμενο της επιγρα

φής που είναι αναθηματική,συμπεραί

νουμε ότι ο σταυρόςτου Στεφάνουήταν

αφιέρωμαενός χριστιανούσε μια άγνω

στη εκκλησία. Όπως δείχνουν άλλωστε

οι θησαυροί από ασημένια κυρίως λει

τουργικά και παραλειτουργικά σκεύη,

αφιερώματα ("ψυχικά ή χαριστήρια"),

υφάσματα, βιβλία κλπ. που έχουν δια

σωθεί, τα σκευοφυλάκιατων παλαιοχρι

στιανικώνεκκλησιώνήταν κυριολεκτικά

θησαυροφυλάκια.

Ο συμβολισμός του σταυρού και η λα

τρευτική χρήση του κατά την πρωτοβυ-

ζαντινή περίοδοερμηνεύουντις αφιερω

ματικές επιγραφέςσε σωζόμενουςσταυ

ρούς και άλλα εκκλησιαστικάσκεύη που

περιλαμβάνουνπαρακλήσειςγια τη σω

τηρίατων πιστών, για την ανάπαυσητων

νεκρών, ευχαριστίες ή προσευχές, ανα

καλώντας τη σωτηριολογικήσημαντική

του σταυρού
Ι6

. Σημειώνουμεότι τουλάχι

στον στην ταφική ζωγραφική της Θεσ

σαλονίκης, το σύμβολο του σταυρού κυ

ριαρχείστη διακόσμησητων τάφων από

τις αρχέςτου 60υ αιώνα παραμερίζοντας

τα υπόλοιπα εικονογραφικάθέματα του

30υ-50υ αι., όπου εμφανίζονται και άλ

λοι συμβολισμοίκαι σκηνές από την Πα

λαιά και Καινή Διαθήκη.

Η συσχέτιση της μορφής του χάλκινου

σταυρού, της γραφής και ιδιαίτερα του

περιεχομένου της αφιερωματικής επι

γραφήςτου με εκκλησιαστικάσκεύη και

λοιπά είδη μεταλλοτεχνίας, που αν11

κουν σε γνωστούς θησαυρούς σταθερά

χρονολογημένους από ιστορικά στοι

χεία, χρονολογείτο σταυρό του Στεφά

νου στο β' μισό του 60υ αιώνα.

ΕΥΤΥΧΙΑΚΟΥΡΚΟΥΤΙΔΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ
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~Ι SCRIBED BRO ΖΕ CROSS

Ιη a practical demonstration of his keen

concern for Thessaloniki and its cu1tura1

heritage, ίη 1993 ΜΓ Yannis Boutaris do

nated to the Museum of Byzantine Cul

ture an inscγibed bΓOnze cγoss, which he

had bought from the antiquary Ms Anaϊt

Kalfayan.' Its inventory number is ΒΑ44.

Unfortunately, the record of the item's

movements contains ηο information

about either its origin ΟΓ its historical

background.

The CιΌSS measures 18.2 χ 24.5 Cιη, with

slightly curving anns 3.3 cm wide broad

ening at the (plain) extreIηities to 4 CIη.

Ιι is a shape shared by soIηe iIηportant

Ear1y Christian cγosses, such as the cγoss

ofJustin 11 ίη the Vatican tΓeasUlγ2 and

the si1ver cγoss ίη Berlin.3

Αι the toρ there are rectangular ΡΓΟΙΓυ

sions, [Γοηι and back, supporting a ring

[Γοω which the cγoss Iηay be hung.

The Iηain face bears the engraved ω

scγjption: Ύπέρ ευχης καί σωτηρίας Στεφά

νου + ('For the b1essing and salvation / of

Stephen'). The first part is written down

the vertica1 bar of the cγoss; the naIηe

along the horizonta1 bar, followed by a

small Greek CιΌSS.

The inscγiption is ίη cursive Iηajuscules,

""ith 1unate sigIηa and epsilon. The a1

pha has an angular horizontal bar. The

bars of all the letters, as a1so of the 1ittle

cγoss, teΓlninate ίη a small ob1ique 1ine.

The spelling is coITeet and the inscγjp

ιίοη contains ηο abbreviations ΟΓ liga

tures.
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The content of the inscγjption, with the

coωωοη invocation '[ΟΓ the blessing and

salvation', 1inks ίι with a number of ίn

scγiptions οη various votive offerings,

cγosses, and otller ecc1esiastical objects,

'~Ihich contain these words followed by

the name of the donor. Some imponant

colleetions of si1ver iteIηs with simi1ar

dedicatory inscγjptions are the sixth

century hoard from KLlm1uca ίη Lycia4

and the Hama and Kaper Koraon

hoards ίη the Walters Μι Gallery ίη

Ba1tiIηore.
5 Most of the iteIηs ίη the

Iloard found ίη the CI1Urch of St Sergius

ίη tlle village of Kaper Koraon date to

between 540 and 640. ExaIηples of ob

jects bearing dedication siIηilar to the

inscγjption οη Stephen's bΓOnze CιΌSS

are: the chalice ofMagister Symeon (547

50); the chalice of John, Thomas, and

Mannus, sons of Theophi1us; the salver

of 577 from the Riha hoard ίη the Dum

barton Oaks Collection; the 1ittle mid

sixth-century cγoss donated by Thomas;6

and two more salvers from Riha, one

dating to Tiberius' reign (178-82) and

the other to the ear1y seventh century.i

The dedicatory formu1a 'for the blessing

and sa1vation' has been regarded as a

continuation of the dedications found

οη pagan ex votos." Α pΓOpos the ίη

scγiption οη a silver chalice ίη the hoard

fΓOm Syria ίη the New York MetΓOpo1i

tan Museum of Μι (the splendid Αηιί

och chalice be10ngs to the same collec

ιίοη), Downey has expressed the ορίηίοη

that the invocation 'for the repose .

and sa1vation ... .' is connected with one
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of the Dismissal prayers ίη the liturgy of

the Jacobites (a sect of Syrian monophy

sites), and is ίη fact a deliberate reference

to the prayer.9 He does, however, concede

that all the eastern liturgies contain prayers

at various points for the repose of the

dead and the salvation of the living.

Apart from οη inscribed ecclesiastical

objects, the fOΓlnula '[οΙ' the blessing and

salvation' is also common]y found ίη

inscriptions ofthe sixth to seventh century

from Syria and Palestine. IO However, it

cannot be regarded as exclusive to these

areas and interpreted with reference to

Syrian liturgica] texts, because at this

period the dedicatory formula appears,

either as '[οΙ' the blessing' οΙ' as '[οΙ' the

salvation" ίη numeΓOus inscriptions of

the fifth and sixth centuries all over

Greece: ίη wall mosaics," funerary ίη

scriptionS,12 and founders' inscriptions

ίη the mosaic f100rs of basilίcas οη the

Greek mainland 13 and islands. 14

The moderate size of the cross and, of

course, the absence of a handle mean

that it cannot have been used as a ΡΙΌ

cessional cross. Likewise, although it

has a ring from which it could be sus

pended, it would have been toο big to

hang as a pendant fΓOm a larger cross like,

for instance, the great cross of Sinai. 15

Bearing ίη mind the content ofthe dedica

tory inscription, we have to conclude that

Stephen's cross was originally a votive

offering by an unknown Christian to an

unkno,,,,n church. It is clear, from the

troves of, mainly silver, liturgical and

paraliturgical items, votive offerings (acts

of charity οΙ' thank-offerings), fabrics,

books, and other treasures that have

been preserved, that the sacristies of the

Early Christian churches were treasure

houses ίη every sense ofthe word.

The symbolism of the ClΌSS and its devo

tional use ίη the Early Byzantine period

explain the dedicatory inscriptions οη

surviving crosses and other ecclesiastical

items that include supplίcations for the

salvation of the faithfυl 01' the repose of

the dead, expressions of thanksgiving,

οΙ' prayers, recalling the soterioIogicaI

semantic significance of the cross.16 It is

worth noting that, ίη Thessaloniki, ίη se

pulchral painting at least, the cross was

the predominant symbol fΓOm the early

sixth century onwards, completely sup

planting all the other third- to fifth

century decorative subjects, which con

sisted largely ίη other symbols and scenes

from the Old and New Testaments.

Α comparison of the form of this bΓOnze

cross, the script, and above all the content

of the dedicatory inscription ,,,,ith eccle

siastical objects and other items of metal

craft fΓOm known, ΓeΙίab]Υ dated hoards

indicates that Stephen's cross dates to the

second half of the sixth ceηtuΓΥ.

EUTYCHIA KOURKOUTlDOU

ΝΙΚΟLAϊDΟU
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CROIX ΕΝ BRONZE PORTANT υΝΕ
INSCRIPTION

Εη 1993, lannίs Boutaris, marquant son vif

ίnteΓ("~t ρουΓ Thessalonique et son patri

ιηοίne cultLlΓel, a fait donation au musee

de la Civilisation byzantine d'une σοίχ en

bronze, acquise aupres de I'antiqιiaire Α.

Kalfayian, et portant une ίnsσίΡtίοn'. ElJe

a ete repeΓtoriee au musee sous le numeΓO

ΒΑ 44. L'jtineraire cOlηmerςant sujvie par

la σοίχ nΌffi-e ιηalΙleΙlΓeusement P;;Is d'jn

fοnηatίοnssur son origine nί sur le contex

te historique dans lequel elJe a ete σeee.

Cette σοίΧ en bronze mesure 18,2 χ 24,5

cm, ses branches sont de fοnηe traΡeΖοϊ

dales, elargies aux extremites, d'une lar

geur de 3,3 a4 cm, legerement convexes,

sans anse. Cette fοπηe nous est connue a
travers d'autres σοίχ paleochretiennes

ίιηΡοrtantes, te]]e que la σοίΧ deJustin ΙΙ

aRome, conservee dans !e tresor du Vati

can" et la σοίχ en arg'ent de Berlin'.

Αυ sOlηmet de la σοίχ et sur les cotes, des

encoches oΓthogonalesaccueillent des an

neaux de suspension.

Sur !a face principale est gTavee !'ίnsσίΡ

tion suivante: " Ύπέρ ευΧ1Ζς καΙ σωτηρΖας

Στεφάνου +" (Pour la benediction et le

salut de Stepllanos +).

Le ΡreιηίeΓ vers est eσίt dans l'axe verti

ca! de !a σοίΧ, de 11aut en bas, le second

dans I'axe horizontal. Α la fin du second

vers, l'insσίΡtίοn se tenηίne par une peti

te σοίχ gravee, aux branches egales.

L'eσίture est en lettres capitales, alTon

dies, le Σ et le Ε etant en forme de demi

lune. Dans la lettre Α, Je trait horizontal est

44~

angυleuχ. Les exn-emites des branches des

lettres et de la petite σοίχ s'achevent par

une petite ligne transversale. L'insσίΡtίοn

est eσίte sans fautes et ne contient pas

d'abreviations ου de contractions.

Le contenu de l'ίnsσίΡtίοn avec Ι' Invoca

tion "ύπέρ ευχης καί σωτηρίας" la relie a
une serie d'insσίΡtίοns de djfferents ex

voto, de σοίχ et dΌbjets ecclesiastiques qui

portent cette invocatjon avec le nOlη du do

nateur. Un important ensemble dΌbjets en

argent ;;Ivec des ίnsσίΡtίοnsvotives sembla

bles reunissent Je tresor de ΚUlηlucade Ly

cie, date du 6eme siecle", le tresor dΉama

et celui de Kaper Koraon qui appaΓtiennent

aujourd'hui ala Walters Αn Ga]]ery de BaJ

timore'. La plupart des objets de ce dernier

ont ete trouves dans J'eg'lise de Sain t Serg'e

dans Je vilJage de Kaper Koraon et sont da

tes entre 540 et 640. Des eχeιηΡles caraete

ristiques, avec des ίnsσίΡtίοns votives seιη

bJables a l'insσίΡtίοn de la σοίχ de bΓOnze

de Stephanos, sont Je calice du Magistria

nos Symeonios (547-550), de loannis, Tho

mas et Mannos de Theopl1iJos, la patene

datee de 577 du tι-esor de Kiha dans Ja CoJ

Jection de Dumbarton Oaks et la petite

σοίχ du milieu du 6eιηe siec]e, donation

de Thomas6
, ainsi que Jes deux patenes de

Riha, I'une de I'epoqιιe de Tibere (578

582), I'autre du debut du 7eme siecle'.

Le type de l'ίnsσίΡtίοn votive "υπέρ ευχης

καί σωτηρίας" est considere comme la con

tinuite des offrandes des ex-votos idQla

tres". G. Downey, etudiant l'ίnsσίΡtίοnsur

un caJice en argent d'un tI-esor en ΡΙΌve

nance de Syrie et qui se tΓOuve au MetΓO

politan Museum of AΓt de New-YOI-k (le
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fall1eux calice dΆntίοche appartient au

meme tn~sor) estime que l'invocation de

l'ίnsσίΡtίοn"ύπέρ αναπαύσεως... καί σω

τηρίας ... " est liee aune des prieres ala fiη

de la liturgie des Jacobites Syriens qui sui

vaient la doctine du monophysisll1e, cette

ίnsσίρtίοn etant un rappel volontaire de

cette priere". 11 reconnait toutefois que

toutes les liturgies orientales contiennent

en differents instants des prieres adressees

"ύπέρ αναπαύσεωςτων νεκρων" et "ύπέρ

σωτηρίαςτων ζώντων".

Le type de I'invocation "ύπέρ ευχης καί σω

τηρίας", a Ι'exception des objets ecclesias

tiques graves est COUΓant dans des ίnsσίρ

tions de Syrie et de Palestine aux 6eme et

7eIl1e siecle lO
. Οη ne peut toutefois evidem

ιηent pas en cοnclUΓe qu'elle ne se ren

contre que dans ces Γegίοns et en tireI' une

ίnteΓΡΓetatίοn a ΡaΓtίΓ des textes ΙίtuΓgί

ques SΥΓίens, dans la meSUΓe ου, ala mell1e

epoque, ce type d'jnsaiption votive se Γen

contre soit sous la forme "ύπέρ ευχης" soit

sous la foι-me "υπέρ σωτηρίας" dans un

grand nombre d'ίnsσίρtίοnsde fondations

du 5eme et 6eme siecle a traνeΓS toute la

Grece: sur des mοsaϊques murales", ac

coιηρagnant des insσίρtίοns fiιnerairesl~,

des ίnsσiρtίοnsde fondation sul" des pave

ments en Ι110saϊquesde basiliques en Grece

continentale" et dans les ίΙes
14

•

La taille moyenne de la σοίΧ et bien enten

du I'absence d'anse exclut son usage possi

ble en tant que σοίχ de "Iitanie". D'autre

part, bien qu'elle presente un anneau de

suspension, ses dimensions ne permet

taient pas qu'elle soit suspendue comιηe

pendulia sul" une grande σοίΧ, comme par

exemple la gTande σοίχ du Sίnaϊ'Ό Consi

derant enfin le contenu de l'insaiption, a
caΓaetere votif, nous pouvons conclure que

la σοίχ de Stephanos etait un ex-voto d'un

chretien a une egJise qιIe nous ne connais

sons pas. Comll1e le ιηοntΓent, en outre, les

tι-esors des objets lίtuΓg'ίquesou ρaΓaΙίtuΓ

giques, les ex-voto (donations ou recon

naissances), les tissus, les lίνΓes et autΓes qui

ont ete conserves, les saσίstίes des eglises

ρaleοchΓetίennes etaient bien des tresors.

Le symbolisme de la σοίχ et son usage

d'adoration durant la ΡeΓίοde protobyzan

tine peΓll1ettent d'jnteι-pretel" les ίnsσίρ

tions votives sur des σοίχ et d'autres objets

ecclesiastiques conserves qui contiennent

des sLιppliques poul' le salut des fldeles, le

repos des defunts, des aetions de grace ou

des prieres, en recourant a la semantique

sοteΓίοlοg'ίquede la σοίχ
16

• Notons toute

fois que dans la peinture tombale aThessa

lonique, le symbole de la σοίχ domine

dans le decor des tombes depuis le debut

du 6eme siecle, neg'ligeant les autres themes

iconographiques des 3eme - 5eme siecles ου

apparaissent d'autres symbolismes et sce

nes de ΙΆncίen et du Nouveau Testal1lent.

La coπeΙatίοn entre la fΟΓlηe de la σοίχ en

bronze, de l'eσίtuΓe et plus panicuJiere

ment du contenu de son ίnsσίρtίοn votive

avec des objets ecclesiastiques et d'autΓes

objets de l'art des metaux qui appartien

nent ades tι-esors connus, dates avec certi

tude a partil' d'elements historiques, nous

permettent de dater la σοίχ de Stephanos

de Ja seconde moitie du 6eme siecle.

Ε. ΚΟURΚΟUΤΙDΟU-ΝΙΚΟLΑϊDΟU



Εικ. 1. ΤετΡαευάγγελο του 60υ αιώνα, φύλλο 280 1·.

Fig 1. Sίχth-centωΥ booll ΟΙ GospeLs, 10L. 280 r.

Fig. 1. TιftrαιfvαngiLe du 6eme siecLe, 10L. 280 r.



για πρώτη φορά από την εποχή των

σταυροφοριών'. Φύλλα του βρίσκονται

από τότε σε διάφορες βιβλιοθήκες και

συλλογές. Στη Μονή του Ιωάννου Θεολό

γου στην Πάτμο βρίσκονται 33 φύλλα

από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. 6 φύλλα

βρίσκονται στη Βιβλιοθήκη του Βατικα

νού, όπου αναφέρονται σε κατάλογο ήδη

από το 1594 και κατά την παράδοση τα

χάρισε στον πάπα Ιννοκέντιο Η' (1484

1492) η τελευταία βασίλισσα της Κόπρου

Αικατερίνη Κορνάρο. Στο Βρεταννικό

Μουσείο βρίσκονται 4 φύλλα από τη συλ

λογή του Sir Robert Bι-uce Cotton που

πέθανε το 1631. Στη Βιέννη βρίσκονται

από τον 170 αιώνα 2 φύλλα και μεμονω

μένα φύλλα υπάρχουν επίσης σε μια

ιδιωτική βιβλιοθήκη της Ιταλίας, στη

Νέα Υόρκη και στο Βυζαντινό Μουσείο

Αθηνών από τα κειμήλια των προσφύ

γων. Ο Κ. Tischendorffαναγνώρισεπρώ

τος ότι τα φύλλα της Βιέννης, του Βρε

ταννικού Μουσείου, του Βατικανού και

αργότερα και της Πάτμου ανήκουν στον

ίδιο κώδικα.Το μεγαλύτερο όμως μέρος

του 60υ αιώνα είναι ο κώδικαςαπό τη Σι

νώπητου Πόντου,σπαράγματατου οποί

ου βρίσκονταισήμερα στο Παρίσι και ο

κώδικας της Μητρόπολης του Rossano

στην Καλαβρία.

Ο πορφυρός κώδικας στον οποίο ανήκει

το φύλλο της Θεσσαλονίκηςέφθασε ήδη

σπαραγμένος (μόνον 182 φύλλα) στην

Πετρούπολη το 1896, από μια κωμόπο

λη της Καππαδοκίας, το Σαμουρσακλί,

που ανήκε στη ΜητρόποληΚαισαρείας.

Ο κώδικας θα γράφηκε ασφαλώς στην

Κωνσταντινούποληκαι σπαράχθηκείσως

δημοσίευμα αυτό που είχε την ευγένεια

Στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού

εκτίθεται ένα πολύτιμο απόκτημα: ένα

φύλλο από τετραευάγγελοτου 60υ αιώ

να που είναι γνωστό στη βιβλιογραφία

ως Codex Purpureus Petropolitanus,

επειδή το μεγαλύτερο μέρος του κώδικα

βρίσκεται στην πρωτεύουσα της αυτο

κρατορικήςΡωσίας, στην ΚρατικήΔημό

σια ΒιβλιοθήκηSaltykov Scentrin της Πε

τρούπολης. Οι μόνες πληροφορίεςγια το

πολύτιμοαυτό παλαιογραφικόαπόκτημα

του Μουσείουοφείλονταιστον αείμνηστο

καθηγητή Λίνο Πολίτη, ο οποίος σε ένα

σύντομο σημείωμα στο περιοδικόΕλληνι

κά, ανήγγειλε την απόκτηση του φύλλου

και την πρόθεσήτου για δημοσίευσηειδι

κού άρθρου
Ι

. Παράλληλα,σε εκτενές άρ

θρο του στην εφημερίδα "Βήμα"2 δίνει,

για το ευρύ κοινό, πληροφορίες για τον

κώδικα και την προέλευσή του. Από το

να μου παραχωρήσειη κ. Μαρία Πολίτη,

σταχυολόγησα ενδιαφέροντα στοιχεία

και πληροφορίεςπου παραθέτω εδώ.

Το Ευαγγέλιο είναι γραμμένο πάνω σε

περγαμηνή βαμμένη πορφυρή, με αση

μένια γράμματα, σε στρογγυλή μεγαλο

γράμματη γραφή. Με χρυσά γράμματα

είναι γραμμένες οι συντομογραφίες IC

(Ιησούς),eC (Θεός), ΠΗΡ (Πατήρ). Το

φύλλο που ανήκει στο Μουσείο της Θεσ

σαλονίκης είναι από το Ευαγγέλιο κατά

Ιωάννην (6,31-39).

Πορφυροίκώδικες του Ευαγγελίου είναι

πολύ σπάνιοι. Οι άλλοι γνωστοί κώδικες

Μιιφα
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Ο ΠΟΡΦΥΡΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΤΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
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του κ(i>δικα βρισκόταν στο Σαμουρσακλί

προερχόμενο ίσως από την παρακείμενη

βυζαντινή Μονή της Κοιμήσεως της Θε

οτόκου, στο χωριό Κερκεμίζ, ήδη από το

1773-1775'. Την εποχή εκείνη ο επίσκο

πος Ναζιανζού Ιγνάτιος περιηγείται τα

χωριά της Καππαδοκίας και αναφέρει

στο ημερολόγιοτου ότι είδε στο Σαμουρ

σακλί "... εν τετραευαγγέλιον μεμβράι

νον, έχον φύλλα μεν μαβιά και μόρικα,

στοιχεία δε τα γράμματα όλα αργυρο

γραμμένα ... "

Μετά την ανακάλυψη από τον καθηγητιΙ

Δημητριάδη, το 1833, ότι στο Σαμουρ

σακλί υπάρχει ένας λαμπρός κώδικας

Ευαγγελίων, άρχισαν έντονες προσπά

θειες αγοράς του τόσο από το Καίμπρι

τζ όσο και από την Αυτοκρατορική Βι

βλιοθήκη της Πετρούπολης, μέσω του

Διευθυντού του Ρωσικού Αρχαιολογικού

Ινστιτούτου στην Κωνσταντινούπολη,

Θεόδωρου Ουσπένσκι. Τελικά πείθεται

ο τσάρος Νικόλαος Β' να καταβάλειαπό

το ιδιαίτερο ταμείο του χίλιες χρυσές

οθωμανικές λίρες και να χαρίσει πολλά

βαρύτιμα άμφια και σκεύη στην εκκλη

σία του χωριού, για την εξαγορά του κώ

δικα. Το χειμώνα του 1895/96 ο Ρώσος

πρόξενος στο Ικόνιο παραλαβαίνει το

πολύτιμο χειρόγραφο και το μεταφέρει

στη Ρωσική Πρεσβεία στην Κωνσταντι

νούπολη από όπου μεταφέρθηκε στην

Πετρούπολη.

Στο Σαμουρσακλί κράτησαν ένα μόνο

φύλλο ως "ενθύμιον" το οποίο κατατέ

θηκε μαζί με άλλα κειμήλια των προ

σφύγων στο Βυζαντινό Μουσείο Αθη

νών. Το φύλλο του κώδικα που βρίσκε-

ται στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτι

σμού, μετά την αναγνώρισηκαι ταύτισή

του από τον Λίνο Πολίτη, αγόρασε το

1966 η Αρχαιολογική Υπηρεσία, από

πρόσφυγες της περιοχής Καισαρείας

που το είχαν ως οικογενειακόκειμήλιο.

ΕΥΤΥΧΙΑΚΟΥΡΚΟΥΤιΔΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
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(1966), Ειδήσεις, σ. 451-452.

2. Λ. Πολίτης, Το νέο αrιόκτημα του Μου

σείου Θεσσαλονίκης. Ένα φύλλο αrιό τον Πορ

φυρό Κώδικα της Πεφoυrιόλεως, "Το Βήμα
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CODEX PURPUREUS PETROPOLI

TANUS

The Museum of Byzantine CuΙtuΓe is

now exhibiting a velΎ valuable acquisi

tion: a leafofthe sίχth-ceηtuΓΥCodex P'ur

Ρureιιs Petropolitanus, a book oEGospels so

called because the gΓeateΓ paΓt of it is ίη

the Saltykov ScentΓίn State Public Li

bΓalΎ ίη St ΡeteΓsbUΓg, the capital of im

ΡeΓίaΙ Russia. The only ίnfΟΓmatίοn V\re

have about this valuable ΡaΙaeοgΓaΡhίcal

acquisition was supplied by the late ΡΓΟ

feSSΟΓ Linos Politis, V\rho announced the

acquisition ofthe leafin the ΡeΓίοdίcalΕl

linika and decΙaΓedhis intention of devot

ing a special aΓticle to it. ι At the same

time, he also published a lengthy aΓticle

ίη the neWSΡaΡeΓ ΊΌ Virιza/ ίη which he

told the geneΓaΙ public sOlne-thing about

the codex and its pΓOvenance. Ms ΜaΓίa

Politi kindly gave me a copy of the Vima

aΓtίcΙe, fΓOm which Ι have culled some

ίnteΓestίηgdata and ίnfΟΓmatίοη,which Ι

pass οη heΓe.

The Gospel is WΓίtten ίη ΓOunded sίΙveΓ

majuscules οη puΓple-dyed paγchlnent.

The abbΓevίatίοns IC (Jesus ChΓίst), eC

(God), and ΠΗΡ (FatheΓ) aΓe ,~rΓίtteη ίη

gold. The leaf ,,,,hich belongs to the Thes

saloniki Museum is fΓOm the Gospel ac

COΓdίng to StJohn (6:31-9).

PuΓple Gospel codices aΓe veΓΥ ΓaΓe. T11e

only οtheΓ known sίχth-ceηtuΓΥ codices

aΓe one fΓOm Sinope, fΓagιnentsofwhich

aΓe now ίη ΡaΓίs, and one fΓοm Rossano

ίη CaΙabΓίa.

The Codex Purpu,reus Petropolitan'us was al-



Short studies............................................................................................................................................................................................

ι-eadΥ ίη fι-agmeηtaΙ-Υcondition (only 182

folios) 'I'hen it aJTived ίη St Ρeteι-sbuι-gin

1896 [ΓΟιη a lίttle toll'η ίη Cappadocia,

Samuι-sakΙί, ίη the InetΓOpolitanate οΓ

C<:ιesaι-ea. lt ,I,as ceι-taίηlΥ \\τι-ίtteη ίη Con

stantinople and Inust have been divided

up, possibly ΓΟΓ tlle fιΓst time, at the tiJne

οΓ the CΓL1sades.:J Leaves fΓOm it have

beel1 ίl1 νaΓίοus lίbι-aι-ίes and colleetiol1s

since thel1. ΤhίnΥ-tl1Γee folios ΓΓΟιη St

Μaι-k's C;ospel aι-e in the MonasteΓYοΓSt

John the Divine οη Patnlos. Six aι-e ίη the

Vatican Lίbι-aη', Inentioned ίη a cata

logue as eaι-JΥ as 1594, and tι-adίtίοηallΥ

11eld to have been g'ivel1 to Pope Ιηηο

cent νπι (1484-92) by tlle last Queen οΕ

CΥΡι-ess, Cateι-ίηa Cοι-ηaIΌ. Ιη the Βι-ί

tish Museum aι-e fοuι- leaves, Ει-οιη the

collection οΕ Sίι- H.obeΓt Bnιce Cottol1,

,vho died ίη 1631. Τheι-e have been two

folios ίl1 Vienna since the seventeenth

ceηtuΙ-Υ, al1d theι-e are also some isolated

leaves ίl1 a private library ίη ltaly, ίl1

Ne\\T York, <:1I1d ίl1 the Byzal1til1e Mu

seum ίη Atllel1s, amol1g the heirlooιnsοΓ

the ι-efug·ees. TischendOl-ff was the fιrst

to recognise tlle folios ίη Vienna, the

British MUSeUI11, the Vatican, and lateι

οη Patlnos as belonging to the same co

dex. Tlle gι-eater ρaι-t oftlle codex, ho\\T

eνeι-, ,vas ίη SaInursakli, possibly having

come there fΓOm the Byzantine Monas

tery of the Dοι-mίtiοη οΕ the Mother οΕ

God ίη the nearby village οfΚeι-keιηiΖ ίη

1773-5:' At that time, the Bishop of a

zial1zus, Igl1atius, was Inaking a ΡΓΟgι-ess

through the villages of Cappadocia, and

mentiol1s il1 11iS diary having seen at

Samursakli: 'a membrane book οΕ Gos

pels, \·vith dark InaLlve leaves and letters

\\Tritten αll ίη silver'.

After Professor Dilnitriadis's dίscoveηι ίη

1833 tllat there was a splel1did Gospel co

dex at SaInursakli, both CaInbridge Uni

versity and the IInperial Library ίη St Pe

tersburg initiated strenuoLls efforts to

ΡUlτhase it thΓOug'll the intennediary οΕ

Fyodor Uspensky, the Director of the

Russian Archaeological 1I1stitute ίη COI1

stantil1ople. Tsar Jicholas 11 \\Tas even

tually peγsuaded to pαΓt with a thousand

gold ΟnOlηαη pounds [ΓOlη his private

fund and to give the village church a

l1umber οΕ expensive vestIηentsand ves

sels ίη exchange for the codex. Ι η the

winter of 1895/6, the Russian consul in

IconiLIIn received the precious docu

mel1t and took it to the Russian Embassy

il1 Constantinople, \\Thence it \I'as sent οη

to St Petersburg.

Α single leaf ,I'as kept at Sam ursakli 'as

a meInento', al1d later deposited with

other heirloOlns olvl1ed by the refugees

ίη the Byzantine MuseLIIn ίη Athens.

Having been recogl1ised and identifιed

by Linos Politis, the leaf tllat no,I' belongs

to the Museum ofByzantine Culture ,I'as

bougllt in 1966 by the Arcllaeological

Service from refugees [ΓΟιη the Caesarea

region, who had treasured it as a family

heirlooIη.

EUTYCHIA ΚΟ RKOUTIDOU

ΝΙΚΟLAϊDΟU
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LE CODEX POURPRE DE ST.

PETERSBOURG

Le musee de ]a Civilisation byzantine

expose depuis peu une ρΓecίeuse acquisi

tion : υη feuillet du tetπιeνangiledu 6eme

sjecle, connu dans la bib]jοgΓaρhie sous]e

ηοιη de Codex PurjJ'LLreu; Petropolitαnus,

etant donne que la plus gΓande ρaΓtίe de

ce codex se tΓOuve dans la capita]e de la

Russie iιnρeΓiale a la bib]iotheque pub

]ique d' etat Sa]tykov ScentΓίn de St.

ρeteΓsbΟUΓg. Les seu]es ίnfΟΓιnatίοns SUΓ

cette ρΓecίeuse acquisition ρaleοgΓa

pl1ique du ιnusee nous ont ete fouΓt1ies

ρaΓ I'inoubliable ΡΓΟfesseUΓ Linos Politis

qui, dans une bΓeνe note dans ]a Γevue

Ελληνικά, annonce ]'acquisition de ce feuil

]et et son intention de ρublieΓ υη aΓticle

Γe]atίf'. ΡaΓalΙelelllent,dans υη ]ong aΓtί

cle dans ]e jouΓt1a] Βτίμα2, ίΙ donne a
]'adΓesse d'un plus ]aΓge public des ίηΕΟΓ

Illations SUΓ ]e codex et son ΟΓίgine. Mιne

ΜaΓίa Politi a eu l'aI11abilite de me Γemet

tΓe cette publication dont j'ai eχtΓait ]es

e]eI11ents et les ίnfΟΓlllatίοns ίη teΓessants

que je ρΓesente ici.

L'Evangile est eait SUΓ un ρaΓchen1ίn teint

en ρΟUΓρΓe avec des lettΓes aΓgentees en

eaitLlΓeonciale. Les abΓevίatίοns 1C Uesus

ChΓίst), GC (Dieu), ΠΗΡ (ΡeΓe) sont eaites

en lettΓes dΟΓees. Le feuillet, acquis ραΓ ]e

l11usee de Thessalonique, est eχtΓaίt de

]'evangile selon St. Jean (6, 31-39).

Les codex ροuφΓes de l'Evangj]e sont

tΓes ΓaΓes. D'autΓes codex connL1S, dates

du 6el11e siecle, sont ]e codex de Sinope

du Pont dont des fΓagments se tΓOuvent



aujourd'hui a Paris et le codex de la cathe

drale de H.ossano en Calabre.

Le codex pouΓpre auquel appaΓtient le

feuil]et de Thess<:llonique etait deja aπίve

en fi-ag·ments (182 feuillets seLI]ement) a

St. Petersbourg en ]896, en pΓOvenance

d'une petite ville de Cappacloce, SaJl1our

sak]i et appaΓtenaita l'arClleveclle de Cesa

ree. Le codex fut certainement eσίt a

Constantinop]e et ιηίs en fragJl1ents vrai

semblab]eJl1ent des I'epoque des σοisa

des3
. Οη trouve des feuillets de ce codex

dans djfferentes bibliotheques et collec

tions particu]ieres. Αιι Jl10nastere de Saint

Jean IΈvange]ίste a Ρatιηοs, οη tΓOuve 33

feuillets de Ι'evangile se]on St. Marc. 6

feuiIIets sont a la bibliotheque du Vatican

οl.ι i]s sont mentionnes dans ιιη inventaire

cles 1594 et, selon la tradition, <:luraient ete

offeΓts αιι Pape Innocent ΥΙΙΙ (1484-]492)

ρατ ]a derniere reine de Chypre, Cat]leri

ne CornaΓO. Αιι MLIsee Britannique, οη

trouve 4 feuillets de ]a collection de Sir

Robert Βωce Cotton, decede en 1631. Α

Vienne, des le 17eme siecle, οη tΓOuve 2

feuillets. Eηfιη, des feuillets isoles sont

localises dans des bibliotheques privees

en Ita]ie, a New-York et αιι musee byzan

tin dΆthenes, grace a des refugies dΆsίe

Mineure. Κ. Tischendorff a reconnu, le

premier que les feuillets de Vienne, du

Britis]l MuseuJl1, du Vatican et p]us tard

de PatJl10s appartiennent au Jl1eme codex.

Toutefois, ]a plus grande partie du codex

se tΓOuvait a Samoursakli, peut-etre en ΡΓΟ

venance du Jl10nastere de Ια. DOl-mition, si

tuee dans Ie village de KerkeJl1iz, des 1773

17754. C'est a cette epoque que l'eveque

Etudes COUf'tes

de Nazianze, Ignatios voyage dans les νίΙ

lages de Cappadoce et note dans ses caΠ1ets

avoir visite Samoursakli: "... ιιη tetraevan

gile sur parcllemin avec des feLliIIes de cou

leιιr bleu foncee et pOLIΓpre, les caraeteΓes

et les lettres etant eσίts en argentes ... "

Lα. decoLIverte ρ<:ιτ le ΡΓΟfesseUΓ Dimitria

clis en 1833 d'un luxueLIx codex desEvan

giles a Sanloursakli ouvrit la voie a des ne

gociations en vue de son aCllat aussi bien

par Caιηbrίdgeque par la bibliotl1eque ίιη

periale de St. ΡeteΓsbοurg, par l'ίnterιηe

diaire du direeteur de I'lnstitLIt aΓcheο!οgί

que ΓLlsse a Constantinople, TheodoΓOs

Ouspensky. Le tsaΓ Nicolas ΙΙ consentit a

[ΟΙΙΓΩίΓ SΙΙΓ sa cassette personneIIe ιηίΙΙe Ιί

Γes οttoιηanes en 01' et a οffrίΓ de precieux

νeteιηentset objets litLII-giques a l'eglise du

vi]]age ροιιτ acqιιerίΓ]e codex. Αιι cours de

l'hiver 1895-96, le consul russe a Ikonio

Γeςut ]e precieux ιηanusσίt et le Γeιηίt a

l'aιηbassade de Russie a Constantinople

dΌu ί] fut tranSΡΟΓtea St. Petersbourg.

SaιηοursaklίconseΓνa ιιη seLII feuillet "en

souvenir" qui fut offert par les refugies

dΆsίe Mineure avec d'aιιtres objets pre

cieux au ιηιιsee byzantin dΆthenes. Le

feuillet du codex qui se troLIve au musee

de la Civilisation byzantine, apres ανοίr ete

reconnu et certifιe par Linos Politis, fut

aC!lete en ] 966 ρατ le Service archeolog·i

que a des Γefugίes de Ια. region de Cesaree

qui]e conservaient COl11lηe ιιη bien familial

precιeux.

EUTYCHIA KOURKOUTIDOU

NIKOLAJDOU
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Εικ. 1. Το εκκλησιασιικό σκεύος από το Κάιπρο ΊΟυ

Ι Ιλωαμώνα κατά) ιl διάρκεια τι?ς συνTlίρlισιΖς

Γig. Ι. ΤΙ/ρ lillIIg'icrιl 1!pssel !l'ΟΙIΙ Plrιlαιllo// Cω/le

ιΙιι I'illg' ΙΌ//sl,I,ιrιlίο//.

fCig.. Ι. ΙΌIJjΡllίl//ιgίqω' rle 111 !ΟΙ·IΝΡΙ.ι(' ιιρ μlrιlαιlloιι

1015 rle .1'(1 Η'.Ι/(ιιιιπιίοll.

Εικ 2. Σχεδιαστικιί αιιόδοσ,l ΊΟυ εκκλησιαιπικού σκεύ

ους αι/(} το Κάσψο ΊΟυ ΙΙλαιαμώνα.

Fig.. 2. DΠl1ιιίιιg ο/Ίlιρ IίIΙΙΙEζίcαl ιψs5el j50111 μlalαιlιοιι

Ca5111'.

1'/g.. 2. Ι~·5.I{/ί rle l'ejπl!Jelιlιιtιο// ιlρ l'ob]!,IIIILIJgiqIII' ιlρ

Irι ji)/'lP1'eS5e ιlρ Ρlιιla1110ΙΙ.

Εικ. 3. Το εκκλησιαστικιί σκεύος από )0 Κάσφο ΊΟυ

Πλαταμώναμετά) ιl συν) ιίιιησ,l.

Fig.. 3. ΤΙιρ IIILIJgIcal lle.l.lel jίΌIΙΙ Ρlαlalιι.οιι (;α5111'

lιjiPι·I'OII.lpπιrιlίoιι.

Γί,ς.. 3. ΙΌbjelll/ιι'lg'ίqιιe ιlρ Irι !ΟΙ'IΡΠI51' ιlρ ΡΙalωιιοll

α/ΠI?5S11 1(!slrιLITrι!ioll.
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σύνθεση χωρισμένη σε δυο μέρη: Επά

νω, σιαυρός Ανασιάσεως αναδύεται από

αναβρυτιΊΡιο, πλαισιωμένος από κιονο

στήρικτο τόξο. Κάτω, διασπασμένο αν

θέμιο περιβ<iλλεται απ6 ζεύγος βλαστών,

που χωρίζεται σε δύο μέρη για να το

πλαισιώσει.

Η ανάλυση των εικονογραφικών στοι

χείων μεμονωμένα οδηγεί σε σαρκοφά

γους αλλά και σε αρχιτεκτονικά γλυπτά

του 110υ αι. Έτσι ο σταυρός της Ανα

(Υιάσεως κάτω από τόξο στηριγμένο σε

δίδυμους κίονες με κόμβο και κορινθιά

ζοντα κιονόκρανα, απαντά συχνά σε τα

φικά μνημεία όπου θεωρείται ως "σύμ

πτυξη και απόδοση του σταυρού που ει

κονίζεται στην κόγχη Ίου Ιερού (σιην

εικονομαχική ιιερίοδο) και φαινό"ων

από μακριά σαν Ίοποθετημένος κάτω

από θριαμβικό τόξο'. Συχνά μάλΙ(Υω

συνδυάζεται με το μονόγραμμα του Χρι

στού, τονίζοντας τον αΠΟΊροπαϊκό συμ

βολισμό Ίου θέματος'. Με Ίη σημασία

αυΊή χρησιμοποιείται για τη διακόσμη

ση, όχι μόνο σαρκοφάγων, αλλά και άλ

λων γλυΠΊών".

Η απόδοση του (Υωυρού σω πάνω μέ

ρος Ίης σύνθεσης αναδυόμενου μέσα

από φιάλη αναβρυτηρίου, ίσως θα πρέ

πει να συνδεθεί με Ίον αγιασμό των υδά

των την ώρα Ίης Βαιηίσεως καιά την

ημέρα Ίων Θεοφανείων, υποδηλώνο-

νο με συνδυασμό έξεργου, επιπεδόγλυ

φου και χαμψ\ού αναγλύφου. Πρόκειται

για θέμα που το συνθέτουν γνωστά στοι

χεία, χωρίς lφωτοτυπία, ενώ αντίθετα η

σύνθεσll τους ως σύνολο αποδεικνύεται

μοναδική. Δύο κυπαρίσσια πλαισι(δνουν

Οι ανασκαφικι-:ς εργασίες μέσα στο Κά

στρο του Πλαταμώνα ήδη από την ΓIf)({)

τη χρονιά, το 1989, έφεραν στο φως

χριστιανικόκοιμητηριακόναό
l

. Ο ναός

βρίσκεται πολύ κοντά στο τείχος της

ΒΑ πλευράς του Κάστρου και χρονολο

γείται με συνεχείς οικοδομικές φάσεις

από τη μεσοβυζαντινή περίοδο ως 1α

μεταβυζαντινάχρόνια. Ενδείξεις για τη

χρονολόγηση του πρώτου μονόχωρου

ναΊσκου αΠΟτΕλούν γλυπτά, τα οποία

χρησιμοποιήθηκανως σπόλια στους τοί

χους του κτιρίου κατά τη μεταβυζαντινι}

φάση του',

Ανάμεσά τους υπάρχουν θωράκιο, πλά

κα σαρκοφάγου και λειτουργικό σκεύος,

που χρονολογούνται βάσει της διακό

σμησlΊς τους, στην περίοδο ΤΙ1ς Μακεδο

νικής Δυναστείας, ειδικόΤΕρα σro 100 ή

στις αρχές του llου αι.
j

Ιδιαίτερο ενδια

φέρον παρουσιάζειτο λειτουργικό σκεύ

ος που αποτελείταιαπό 48 μικρά και με

γάλα θραύσματα. Η αποκατάσωσητου

έργου αυτού οφείλεται στον Α. Κούντου

ρα, που συναρμολόγησετα θραύσματα

και στον γλύπτη και υπεύθυνοσυντηρητή

γλυπτών της 9ης Εφορείας Γ. ΧΡllστου.

Κατασκευάστηκεαπό κοκκωτό μάρμα

ρο, υλικό που ευθύνεται για την κακή

διαnΙρησήτου. Έχει σχήμασχεδόνσφαι

ρικό, με διάτρητο επίπεδο πυθμένα και

χείλος κλιμακωτό προς τα έσω, που δε

χόταν κάλυμμα. Στην εμπρόσθιαπλευρά

υπάρχει διακοσμητικόθέμα, αποδοσμέ-

Mtιtp"

............................................................................................................. .........................................μ.~:kPιιMιI«
MAPMAPINO ΛEITOYPΓlKO

ΣΚΕ\'ΟΣΑΠΟ ΤΟ ΚΆΣΤΡΟ

ΤΟ\' ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ
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vι:ας τη χρήση του λειτουργικού αυτού

σκεύους.

Τα δύο κυπαρίσσια, που συνδέουν τα

δύο μέρη, αποτελούν γνωστό διακοσμη

τικό θέμα σε μακεδονικά αρχιτεκτονικά

και ταφικά γλυπτά του 110υ-120υ αι.,

όπως τα θραύσματα κιβωρίων από τη

μεσOβυζαvι:ινή διακόσμηση του Αγ. Δη

μητρίου Θεσσαλονίκηςί, αλλά και σαρ

κοφάγοι του 110υ αι. από τη Μακεδο

νία8 . Τα δύο δένδρα αΠOδίδOvι:αι συνο

πτικά και σχηματοποιημένα και πλαι

σιώνουν τη σύνθεση καθώς υψώνOVΙ:αι

από τις δύο μεριές τιις, ξεKιν(,)vι:ας σχε

δόν από τη βάση του σκεύους και φθά

νοντας ως το χείλος του. Η ελαφριά κα

μπύλη του εσωτερικού τους περιγράμ

ματος σχηματίζει κυκλικό πλαίσιο για

το σταυρό, δημιουργώντας έτσι μορφή

μεταλλίου. Ο συμβολισμός των κυπα-

ρισσιών, που συνδέεται με τους νεκρούς,

την αιωνιότητα και την αθανασία
9

, δεν

εμποδίζει τη χρήση του διακοσμητικού

αυτού θέματος και σε άλλα γλυπτά,

όπως κιβώρια και θωράκια.

Γνωστό επίσης είναι το θέμα του δια

σπασμένου ανθεμίου, που με τους διμε

ρείς βλαστούς του πλαισιώνει μικρότερο

ανεστραμμένο καρδιόσχημο ανθέμιο

και απαvι:ά σε σαρκοφάγο του 140υ αι.

από τη Μονιι ΠαVΙ:OKράΤOΡOς του Αγ.

ΌρουςlO. Ο τύπος αυτός του καρδιόσχη

μου ανθεμίου έχει σασανιδική προέλευ

ση και διαδίδεται στην τέχνη της Κωνστα

vι:ινOύΠOλης το 100 και 110 αι.
ΙΙ
Πρωτο

τυπία, ωστόσο, στο γλυπτό του Πλατα

μώνα παρουσιάζει η πολυπλοκότητα

των ελιγμών των βλαστών γύρω από το

ανθέμιο, πολυπλοκότητα που επιτυγχά

νεται με χρήση δεσμών διμερούς ται-

2
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νίας, γνωστών και από σαρκοφάγους του

100υ - 110υ αι. από τη Θεσσαλονίκη l2.

Το κόσμημα του ανεστραμμένου ανθεμί

ου, στο κάτω μέρος της σύνθεσης, έλκει

την καταγωγή του από την πρωτεύουσα.

Η Λασκαρίνα Μπούρα στην πολύτιμη

μελέτη της, παρουσιάζει 25 παραλλαγές

του θέματος του "στυλιζαρισμένου ανθε

μίου", στις οποίες μπορεί να ενταχθεί και

αυτή του Πλαταμώνα".

Στον Ελλαδικό χώρο πρωτοεμφανίζεται

στο γλυπτό διάκοσμο του ναού της Πα

ναγίας του Οσίου Λουκά, που θεωρείται

δωρεά του Ρωμανού Β' και τοποθετείται

στα 96111. Το θέμα του Πλαταμώνα,

ωστόσο, βρίσκεται, ως προς την απόδο

ση, πλησιέστερα σε έργα της Κωνστα

ντινούπολης, κυρίως σε ανθέμια από το

διάκοσμο της Μονής του Λιβός (908)15

και σε διάχωρο θωρακίου από το Αρχαι-

ολογικό Μουσείο της Κωνσταντινούπο

ληςl"' Πρόκειται για θωράκιο με συ

μπλεκόμενα τρίγωνα στα οποία η τρι

σχιδής ταινία σχηματίζει και μετάλλια

κυκλικά στο κέντρο των τριγώνων, ενώ

στο κέντρο του θωρακίου δημιουργείται

κυκλικό διάχωρο με κόσμημα ανθεμω

τού βλαστού που διχάζεται και σχηματί

ζει καρδιόσχημο πλαίσιο από δισχιδή

ταινία για να περιβάλλει μικρότερο αν

θέμιο, όμοιο με αυτό του Πλαταμώνα,

αλλά περισσότερο στυλιζαρισμένο.

Αναλογίες εικονογραφικές με το γλυπτό

του Πλαταμώνα παρουσιάζουν και έργα

από τη Θεσσαλονίκη και το Άγιον Όρος,

περιοχές άμεσης επιρροής της πρωτεύ

ουσας. Σε πλάκα ψευδοσαρκοφάγου

από τη Θεσσαλονίκη (lOος αι.), στο με

σαίο διάχωρο, το θέμα αποδίδεται απλο

ποιημένα
l

" Μεγαλύτερη rιoλυπλoKότη-

3
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τα και επιτήδευση όμως, παρουσιάζει

στη σχεδίαση το ανθεμωτό κόσμημα στα

κενά των τριγώνων της αριστερής πλευ

ράς θωρακίου από τη φιάλη της μονής

Μ. Λαύρας του Αγίου Όρους (ΙΙος αι.)lΌ

Σαφής λοιπόν φαίνεται να είναι η προέ

λευση του θέματος από την Κωνσταντι-

νούπολη μέσω Θεσσαλονίκης.

Η τεχνοτροπική εξέταση του γλυπτού

συναντά δυσκολίες λόγω της μεγάλης

φθοράς στο άνω μέρος της σύνθεσης.

Πρέπει να επισημανθεί, ωστόσο, ο συν

δυασμός διαφορετικών τεχνικών σκαλί

σματος, χαρακτηριστικός στα έργα του

ΙΟου -ΙΙου αι.

Χαρακτηριστικό δείγμα είναι τα επιστύ

λια της προθέσεως και του διακονικού

στο ναό της Παναγίας της Μονής του

Οσίου Λουκά, στα οποία συνδυάζονται

δύο τεχνικές19.

Στα κυπαρίσσια το ανάγλυφο είναι πολύ

χαμηλό και σε κάποια σημεία το θέμα

αποδίδεται με χάραξη. Αντίθετα, ο σταυ

ρός, οι κίονες και τα μετάλλια με το μο

νόγραμμα του Ιησού στα πάνω διάκενα

των κεραιών του σταυρού αποδίδονται

με έξεργο ανάγλυφο, ενώ επιπεδόγλυφη

σχεδόν είναι η απόδοση του ανθεμίου

και των βλαστών που το περιβάλλουν.

Κάποιες τεχνοτροπικές παρατηρήσεις

είναι δυνατές για το κάτω μέρος της σύν

θεσης. Οι αναλογίες που παρουσιάζει το

γλυπτό του Πλαταμώνα με έργα της

Θεσσαλονίκης, τόσο εικονογραφικές,

όσο και τεχνοτροπικές, είναι αρκετά εν

διαφέρουσες. Ιδιαίτερες ομοιότητες πα

ρατηρούνται με θραύσματα ψευδοσαρ

κοφάγου του πρώτου μισού του ΙΙου αι.

από την Αγία Σοφία
2Ο

Θεσσαλονίκης.

Χαρακτηριστικός και στα δύο έργα είναι

ο συνδυασμός του σκληρού γωνιώδους

σκαλίσματος των φύλλων με την απλή

χάραξη στις λεπτομέρειες.

Τεχνοτροπικές και εικονογραφικές ανα

λογίες βρίσκουμε και σε δύο πλάκες με

κιονοστοιχίες από τη συλλογή της κρύ-

πτης του ναού του Αγίου Δημητρίου. Το

θέμα των κιονοστοιχιών άλλωστε πιστεύ

εται ότι αποτελεί κλειστή ομάδα που ακο

λουθεί την παράδοση των μικρασιατι

κών σαρκοφάγων των ρωμαϊκών χρό

νων
21

. Στην πρώτη22 οι τεχνοτροπικές

ομοιότητες εντοπίζονται στο συνοπτικό

τρόπο απόδοσης του δέντρου στο δεξί

άκρο της πλάκας και στα τονισμένα πε

ριγράμματα των ανθεμωτών κοσμημά

των, κοινά δε εικονογραφικά στοιχεία

αποτελούν ο σταυρός Αναστάσεως κάτω

από τόξο και το ανθέμιο μέσα σε καρ

διόσχημο πλέγμα βλαστών.

Στη δεύτερη πλάκα
23

οι αναλογίες πε

ριορίζονται στην τεχνοτροπική ομοιό

τητα του σκαλίσματος των βλαστών και

σΤΙ1ν εικονογραφική ομοιότητα των

εξέργων μεταλλίων στα πάνω διάκενα

των κεραιών του σταυρού. Επιπλέον, το

γεμάτο γωνίες και φωτοσκιάσεις σκάλι

σμα των φύλλων, που συνδυάζεται με

την απόδοση λεπτομερειών με απλές εγ

χαράξεις στο ανάγλυφο του Πλαταμώ

να, χαρακτηρίζει τεχνοτροπικά και το

θραύσμα ψευδοσαρκοφάγου του α' μι

σού του ΙΙου αι. από τη Θεσσαλονίκη.

Με βάση τις παραπάνω παρατηρήσεις

σχετικά με την εικονογραφία και την τε

χνική της γλυφής προτείνουμε τοποθέ-
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τηση του σκεύους στο 100 ή τις αρχές

του 110υ αι. Οι εκλεκτικιστικές τάσεις

που διαπιστώνονται τόσο στην τεχνική,

όσο και στη θεματική απόδοση της δια

κόσμησης, χαρακτηρίζουν την κωνστα

ντινοπολίτικη τέχνη της εποχής και ενι

σχύουν την τοποθέτησή του στα παρα

πάνω πλαίσια. Ανάλογοι κλασικισμοί

παρατηρούνται και στην απόδοη του

γλυπτού διακόσμου στο ναό της Πανα

γίας στη Μονή του Οσίου Λουκά, που

επίσης αποδίδονται σε κωνσταντινοπο

λίτικα πρότυπα"4.

Η χρήση του μαρμάρινου αυτού σκεύους

είναι δύσκολο να προσδιοριστεί με

ασφάλεια. Το διακοσμητικό θέμα, όμως,

σε συνάρτηση με το σχήμα του, οδηγούν

στην ταύτισή του με κολυμβήθρα ή φιά

λη αγιασμού. Το θέμα του σταυρού μέσα

σε φιάλη το συνδέει με τον "Αγιασμό των

Υδάτων" τη μέρα των Θεοφανείων, αλλά

και κατ' επέκταση με τη Βάπτιση. Το

σφαιρικό του σχήμα εξάλλου, αν και δεν

συνηθίζεται σε φιάλες αγιασμού, που συ

νήθως είναι λεκανόμορφες, απαντά σε

σκεύη και για τις δύο χρήσεις, για τις

οποίες μας βεβαιώνουν επιγραφές που

τα συνοδεύουν. Μαρμάρινο σκεύος ανα

λόγου σχήματος και διακόσμησης φυ

λάσσεται στο Museo Regionale της Μεσ

σίνας και συνοδεύεται από αφιερωματι

κή επιγραφή, η οποία προσδιορίζει ότι

πρόκειται για κολυμβήθρα που το έτος

κατασκευής της είναι το 1135"'. Παράλ

ληλα, αναλογίες μορφής απαντούν σε

ενεπίγραφα μαρμάρινα σκεύη που χρη

σίμευαν ως φιάλες αγιασμού και στα άλ

λα μέρη της Β. Ιταλίας. Η ύπαρξη όμως

ίχνους της οπής απορροής στον πυθμένα

του αγγείου Π,ου απαντά συνήθως σε κο

λυμβήθρες26, συνηγορεί σε μια ανάλογη

χρήση. Ανάλογη κολυμβήθρα εντοπίσα

με, σε χρήση σω καθολικό της Μονής

Βλατάδων, στη δυτική πλευρά της βόρει

ας στοάς, που αποτελεί συνέχεια της λι

τής. Η διακόσμησή της είναι απλή και

συνίσταται σε τέσσερις λατινικούς σταυ

ρούς με πεπλατυσμένα τα άκρα των κε

ραιών. Είναι διάτρητη, όπως και αυτή

του Πλαταμώνα, έτσι ώστε επιτρέπει την

παροχέτευση των νερών μετά τη βάπτι

ση. Σι}μερα τοποθετείται χάλκινη κολυμ

βl}θρα στο εσωτερικό της και μετά την

τέλεση του μυστηρίου, χύνεται σε αυτή

το νερό της βάπτισης.

Η κολυμβήθρα, λοιπόν, πρέπει να ανl}

κει σε ναό που λειτουργούσε στο Κάστρο

κατά το 100 - αρχές 110υ αι. και πιθα

νώς να ταυτίζεται με το μικρό μονόχω

ρο ναΙσκο, που αποτέλεσε τον πυρήνα

του κοιμητηριακού ναού που ανασκά

ψαμε, αλλά πιθανόν να ανήκε και σε άλ

λο ναό που ακόμη δεν εντοπίσαμε, μια

και στην ίδια περίοδο (100-110 αι.) ανή

κουν και άλλα γλυπτά σπόλια όπως ήδη

αναφέραμε"7.

Στο Κάστρο, λοιπόν του Πλαταμώνα

υπήρχαν ένας ή περισσότεροι ναοί, των

οποίωντα γλυπτάσυνδέονταιμε έργα ση

μαντικώνκέντρων της Μακεδονίας,αλλά

και την ίδια την Κωνσταντινούπολη και

τις περιοχές επιρροήςτης σrη Β. Ιταλία.

ΚΑΤΙΑ ΛΟΒΕΡΔΟΥ-ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ
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Α MARBLE LITURGICAL

VESSEL FROM ΤΗΕ CASTLE

ATPLATAMON

Ιη the very first year, 1989, excavations

at Platamon Castle brought a cemetery

church to light. ι Ιι is νeΙΎ close to the

north-east wall ofthe castle and its succes

sive building phases date from the mid

Byzantine to the post-Byzantine period.

Evidence for dating the original small

aisleless structure was provided by sculp

tures used as spolia ίη the walls ίη its mid

Byzantine phase.2

These include a closure panel, a sar

cophagus slab, and a liturgical vessel, all

dated οη the basis of their decoration to

the period of the Macedonian dynasty,

and more specifιcallyto the tenth ΟΓ early

eleventl1 century.3 The liturgical vessel,

which consists of forty-eight large and

small fragments, is particularly inter

esting. Ιι has been restored by Aryiris

Koundouras, who pieced the fragments

together, and Yannis Christou, sculptor

and chief conservator of sculptures for

the 9th Ephorate of Byzantine Antiqui

ties. The fabric is coarse-grained mar

ble, which accounts for its bad state of

preservation, and the vessel is almost

spherical, with a perforated flat bottom

and a ledge inside the rim designed to

take a lid. The decorative motif οη the

[Γοηι is rendered ίη a combination of

high and low relief and chαmpleve, and,

although the individual elements are

unoriginal, even common, the overall

effect is quite unique. Two cypresses
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flank a composition that is divided hori

zontally into two parts: above, a patria1'

chal cγoss eme1'ges f1'om a fountain,

f1'amed by an a1'ch οη columns; below, a

split palmette is enci1'cled by a pair often

d1'iIs, one οη each side.

Απ anaIysis of the individual icono

graphical features points to sa1'cophagi

and architectu1'al sculptu1'es of' the

eleventh centu1'Y. Α pat1'ia1'chal cγoss,

fo1' instance, unde1' an a1'ch suppo1'ted

by double knotted colonnettes with

Corinthian capitals is f1'equently seen οη

sepulch1'al monuments, whe1'e ίι is 1'e

ga1'ded as a condensed ve1'sion of the

cγoss depicted ίη the sanctuary apse ίη

the lconoclast pe1'iod, which appea1'ed

fIΌm a distance to be positioned unde1' a

t1'iuιnphal a1'ch: lt is f1'equently accom

panied by a Ch1'istog1'am, emphasising

the apotlΌpaic symbolism of the motif.-'

Ιι was used with this significance to deco

rate ηοΙ οηlΥ sa1'cophagi but othe1' sculp

tu1'es too. 6

The p1'esence of the cγoss eme1'ging fIΌm

the basin of'a fountain ίη the uppe1' pa1't

of the composition may allude Ιο the

blessing of the wate1's at the moment of

the Baptism at Epiphany, thus denoting

the pu1'pose of this litu1'gical vessel.

The two cyp1'esses, which unite the two

parts, a1'e a familia1' deC01'ative motif' ίη

Macedonian a1'chitectu1'al and sepul

chral sculptu1'es of' the eleventh and

twelfth centu1'ies, such as the ciborium

f1'agments f'1'om the mid-Byzantine dec

o1'ation ofthe Church of'St Demet1'ius ίη

Thessaloniki7 and eΙeveηth-ceηtuΙΎsa1'-

cophagi fIΌm Macedonia. 8 The cyp1'esses

are styIised and somewhat summa1'ily

rende1'ed and flank the whole composi

ιίοη almost fIΌm the base of the vessel to

the rim. The gentIe curve of their inne1'

line makes a lΌunded f'1'alne f'o1' the cγoss,

giving the overall effeet of a medallion.

The symbolism ofthe cyp1'ess, which has

to do with the dead, eternity, and im

mo1'tality,9 did ηοΙ p1'event its being used

as a deC01'ative motif οη othe1' kinds of'

sculptu1'es, such as ciboria and cIosu1'e

panels.

The split paImette is anothe1' common

motif, with its tend1'iIs οη eithe1' side f'1'am

ing a smalle1' inve1'ted heart-shaped pal

mette, and ίι is seen οη a fourteenth

century sa1'cophagus fTom Pantok1'atoIΌs

Monaste1'Y οη Μουηι Athos. 10 The hea1't

shaped palmette is a motif of' Sassanian

origin and was wideIy used ίη the art of'

ConstantinopIe ϊη the tenth and eleventh

centlIΓies."One original featu1'e, howeve1',

of'the PIatamon reliefis the compIex way

the tend1'ils cu1'I and twine a1'ound the pal

mette, a complexity that is achieved by

the use ofbunched double fillets, as seen

οη tenth- and eleventh-centu1'Y sarco

phagi fIΌm Thessaloniki. '2

The motifof the inve1'ted palmette ίη the

l0we1' pa1't of the composition is οΕ Con

stantinopolitan origin. Ιη heΓ invaluable

study, Laska1'ina Bou1'a presents twenty

five va1'iants οΕ the 'styIised paImette',

among- which we may include the Plata

mon example. '3

Ιι fi1'st appea1'ed ίη Greece ίη the sculp

tu1'al decoration ofthe Church oEthe Pa-
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nagia at Hosios Loukas, which is be

Ιίeνed to haνe been the gift of Romanus

II and is dated to 961.14 Ηοweνer, the

rendering of the Platamon motif more

closely resembles that οΓ works [ΓOm

Constantinople, particularly palmettes

ίη the decoration of Lips Monastery

(908)15 and ίη a compaΓtment οη a clo

sure panel ίη the Archaeological Mu

seum ίη Istanbul. 16 The panel is decorat

ed with interlacing triangles, with a

triple band Eorming a medallion ίη the

centre of each triangle; ίη the centre of

the panel a circular compartIηent (οη

tains a palmette tendril, which dίνίdes

and forms a heart-shaped EraIηe aΓOund

a smaller palmette, similar to the one

fΓOm Platamon, οηlΥ Iηore stylised.

Works fΓOm Thessaloniki and Mount

Athos, both areas directly influenced by

the Capital, share iconographical siIηila

rities with the PlataIηon relief. There is

a simplified "ersion of the motit' ίη the

central compartment of a tenth-century

pseudosarcophagus slab fΓOm Thessalo

niki. 1i Greater complexity and skill are

apparent ίη the design 01' the palmette

ornaIηent ίη the spaces ϊη the triangles

οη the len side of' a closure panel fΓOm

the phiale 01' the Great Laνra οη Mount

Athos (11 th cent.).18 So it seems clear that

the origin of the motif may be traced

back to COl1stantinople, "ia Thessaloniki.

Α stylistic examination of the relief is dif

ficult O,~il1g to the extent ofthe damage

to the upper part of the compositiOI1.

Ηοweνer, it is possible to discern more

than one carνίng techl1ique, a typical

feature οΙ tel1th- and eΙeνel1th-ceηturΥ

works. Another exaIηple is ΡΓΟνίded by

the epistyles ίη the pΓOthesis and dia

COniCOI1 ίη the chuγch οΙ the Panagia at

Hosios Loukas, ίη which two techniques

are combined. 19
1η the cypresses the re

lief is "ery lo,~ and at some points the

motit" is incised. ΒΥ contrast, the cross,

the coluIηns, and the Iηedalliol1s con

taining the Christogram ίl1 the spaces

between the upper alΊns οΙthe cross are

rendered ϊη high reΙίeΙ; and the pal

mette and the tendrils sUITounding it

are done ίη a techl1ique closely reseIη

bling clwmplevi.

Α few stylistic οbserνatίοηs may be made

about the lower part ofthe coIηposition.

The icol1ographical al1d stylistic features

which the Platamon reliel" shares ,~ith

works [ΓΟω Thessaloniki are quite ίη

teresting. There are close similarities

with fragments of a pseudosaγcophagus

of the first half of the eΙeνeηth century

from Hagia Sophia,20 notably the hard

angular carνίηg of the Ιeaνes, coupled

with the simple il1Cising ofthe details.

Stylistic and iconographical simiJarities

are also apparent ίη two slabs decorated

with arcades from the colJection ίl1 the

crypt of St DeIηetrius' Church. (The ar

cade as a motif is beΙίeνed to [οnη a se

parate group which reflects the traditiol1

of the Asia Μίηοτ sarcophagi ο{ the Ro

lnan period.)21 1η the first slab/2 the sty

listic similarities lie ίη the sumIηary ren

dering οΙ the tree at the right edge al1d

ίη the heaνΥ outlines οΙ the palmette or

naments; while shared iconographicaJ
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features are the arch enclosing a patriar

chal CΙΌSS and the pa!.mette within a

heart-shaped lattice of tendrils. Ιη the

second slab/' the shared features are

limited to the stylistic similarity of the

carving of the tendrils and the icono

graphical similarity of the relief medal

lions ίη the spaces between the upper

arms of the cross. The angular carving

and intense chiaroscuro effect of the

leaves, which is combined with simply

incised details ίη the Platamon relief, is

also a stylistic featuΓe of the ΡseudοsaΓ

cophagus fragment of the fiγst half of

the eleventh century fΓOm Thessaloniki.

Οη the basis ofthese observations οη the

iconography and the caΓvίηg technique,

it is suggested that the vessel be dated to

the tenth Οι' eaΓΙΥ eleventh century. The

eclectic tendencies aΡΡaΓeηtboth ίη the

technique and ίη the thematic ΓeηdeΓ

ing of the ornamentation aΓe characteΓ

istic ofthe Constantinopolitan aΓt ofthat

period, and furtheΓ SUΡΡΟΓt the ΡΓΟ

posed dating. SίmίΙaΓΙΥ classicistic fea

tures are apparent ίη the reηdeΓίηg of

the sculptural decoration ίη the Church

of the Panagia at Hosios Loukas, and

these too aΓe attributed to models fΓOm

Constantinople.24

It is difficult to say with any ceΓtaίηtΥ

what ΡUΓΡοse this marble vessel served.

However, the decorative subject and the

shape of the vessel togetheΓ suggest that

it was a baptismal font Οι' a phiale [ΟΓ

holy water. The motif of the cross ίη a

basin suggests a conneetion with the cere

mony of the BIessing of the Waters at

Epiphany, and by extension with bap

tism. Furthermore, the SΡheΓίcaΙ shape

-albeit unusual for a holy-wateΓ phiale,

which would ηΟΓmaΙΙΥ be much more

open- is seen ίη vessels made for both

these purposes, as confirmed by their

accompanying inscriptions. There is a

marble vessel of similar shape and with

similaΓ deCOΓatίοη ίη the Museo Regio

nale ίη Messina, aceompanied by a de

dicatory inscription which identifies it

as a baptismal font made ίη 1135.25 Ιη

scribed marble vessels of similar shape,

which weΓe used as holy-water phiales,

aΓe also found elsewhere ίη ηΟΓtheΓη

Italy. However, the trace of a drainage

hole, which tends to be a featuΓe of

fonts,26 ίη the bottom of ουr own vessel

suggests that it is ίη fact a font. Α similaΓ

font is used ίη the katholikon of Vlata

don ΜοηasteΓΥ, being situated at the

west end of the north poΓtico, which is a

continuation of the liti. The simple de

coration consists of four Latin crosses

with arms that widen at the ends. Like

the Platamon vessel, it is perforated so

that the water may be dΓaίηed out after

the baptismal ceremony. owadays a

copper font is placed inside it, and emp

tied out into the marble container at the

end of the pΓOceedings.

The Platamon font, then, must have be

Ionged to a church which functioned ίη

side the castle ίη the tenth to eaΓΙΥ

eleventh ceηtuΓΥ. This may have been

the small aisleless structure that was the

nucleus of the cemetery church we exca

vated; 01' it may have been another
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church that has not yet been located,

given that, as already mentioned, other

sculptured spolia a]so date to the same

period.27

50 there were one ΟΓ more churches ίn

Platamon Castle, and their sculptures

shared features with works from major

centres ίn Macedonia, Constantinople,

and areas of northern Italy under the

latter's influence.

ΚΑΤΙΑ LOVERDOU-TSIGARIDA
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OBJET LITURGIQUE Ε MARBRE
DE LA FORTERESSE DE PLATA

ΜΟΝ

Les fouilles entreprises dans la foneresse

de PlataJηonen 1989 ont, des la preJηiere

annee, Jηis a jour une eglise ciJηeteriale
I

.

Cette eglise est situee a pΓOxiJηite de la

Jηuraille, sur le cote nord-est de la fone

resse, et est datee, suivant des phases suc

cessives de construction, depuis la perio

de ιnedio-byzantine jusqu'a Ι'epoque

post-byzantine. Les sculptures utilisees

coιnlne ιnateriaux de reιnploi dans les

ιnurs de l'edifice, construit a l'epoque

post-byzantine2
, nous perιnettent de

dater le preιnier edicule a υη espace.

Parιni ces sculptures, οη trouve une pla

que de chancel, une dalle de sarcophage

et υη objet liturgique qui sont dates,

d'apres leur decor, de la periode de la dy

nastie Macedonienne, et plus precise

ιnent au 10eιne siecle et au debut du

11 eιne siecle3
. Cet objet liturgique, coιn

pose de 48 fragιnents de tailles diverses,

presente υη interet particιιlier. Α. Κουη

toura a perιnis la restauration de cette

piece, en asseιnblant les fragιnents avec

I'aide du scιιlpteur et responsable de la

restauration des sculptures de la IXeιne

Ephorie, G. Christou. Il a ete taille dans

υη ιnarbre granuleux, ιnateriau qui ex

plique son lnauvais etat de conservation.

Il est de forJηe spherique, avec le fond

plat perce et le bord presentant υη de

cγocheιnent vers l'iηterieur, permettant

de recevoir υη couveιτle. Sur la face an

terieure, οη trouve υη motif" decoratif"
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rendu par un ensemble en haut relief,

en champleve et en ι-eΙίef legeι-ement

saillant. 11 s'agit d'un sujet compose

d'elements connus, sans originalite ρaι-tί

cuΙίeι-e, aΙοι-s qu'au contraire la composi

ιίοη dans son ensemble se revele etι-e υηί

que. Deux CΥρι-es flanquent la composi

ιίοη constituee de deux parties: en haut,

une σοίχ de ι-esuπectίοn s'eleve d'une

fontaine, encadι-ee Ρaι- υη arc reposant

suι- des colonnes. Dans la partie basse, υη

ι-ίnceau double encadre de chaque cote

une palmette divisee.

L'analyse des elements ίconοgι-aρhίques

renvoie a des sarcophages et a des ele

ments sculptes aι-chίtectonίquesdLI lleme

siecle. Ainsi, la σοίχ de ι-esuπectiοnsous

υη arc soutenu par des colonnes jumelles

avec υη noeud dΉerakΙes et des chapi

teaux de style corinthien se rencontre

souvent sur des monUlnents fuηeι-aireset

est consid6-e comme ''ιιne imitation a

echelle ι-eduίte de la σοίχ reρι-esentee

dans la conque du choeur (durant la

ρeι-ίοde de I'jconoclasme) et qui, de loίη,

semblait comme dressee sous υη aι-c de

trioInphe"4. Elle est en outre souvent lίee

aLl monogramIne dLl Cιπίst, sonlignant

ainsi le symbolisme aροtΓΟρaϊqLle dLl SLl

jet5
• C'est en ce sens qu'elle est utilisee

ρουι- la decοι-atίοn ηοη seLllement de sar

cophages mais aLlssi d'autι-es sculptures6
.

Le ι-endLl de la σοίΧ, dans la partie haLlte

de la composition, s'elevant dΉne phiale

fontaine doit eventuellement etre relie

avec la benediction de I'eau aLl moment

dLl bapteme le jοLlΙ- de ΙΈΡίΡhaηίe, indi

quant ainsi I'usage de cet objet lίtuι-gίqLle.

Les deLlx CΥΡι-es qLli ι-eΙίent les deux Ρaι-

ties constituent Lln motif decoratif COLl

rant dans les SCLlΙρtuι-es aι-chίtecto

niqLles et fLlneΓaίresmacedoniennes des

lleIne et 12eme siecles, comme SLlΙ- les

fι-agments d'un cίbοι-ίum de Ι'eglise

Saίnt-Demetι-e de ThessaloniqLIe7 ainsi

qLle sur des saΙ-COΡhagesdu 11 eme siecle

de Macedoine". Les deLlx arbι-es sont

rendLls de maniere sοbι-e et schematisee

et encadrent la COlnposition en se dι-es

sant de chaqLle cote, depLlis presqLle la

base de ΙΌbjet jLlsqLl'a son bοι-d SLl

ρeι-ίeuι-. La ligne legerement COUΓbe de

l'ίnterίeLlΙ-de ]euι- contoLlI' dessine υη ca

dι-e cίι-cLl1aiι-e ροuι- la σοίΧ, fOl-mant ainsi

un medaillon. Le symbolisme des cypres

lie aLlx morts, a Ι'eteι-nίte et a I'immorta

lite 9 n'empeche pas ΙΉtίΙίsatίοnde ce mo

tif decoι-atίfdans d'aLltι-es ι-eΙίef's comme

ceux de cίbοι-ίa et de pJaqLles de chancels.

Tout aLlssi connLl est le motif de la pal

mette divisee qLli, avec ses dOLlbles ι-ίη

ceaux, encadι-e Llne palmette PILls petite

ι-enveι-seeet cοι-dίfοrmeqLle Ι'οη ι-encοη

tι-e suι- Lln saι-coρhage date d LI 14eIne

siecle dLl monastere de Ρantocratoι- au

ΜοnιAthos lO
• Ce type de palmette cordi

forme est d'οι-ίgίne sassanide et se repand

dans I'art de Constantinople aLlx lOeme

et 11eme siecles ι ι. Toutefois, le ι-eΙίef' de

Platainon ρι-esente une οι-ίgίnalίte dans

la complexite des volutes vegetales des

ι-ίnceaLlΧ aLltouι- de la palmette, com

plexite obtenLle avec I'emploi de noeLlds

de rubans dOLlbles, connus sur des saITo

pl1ages de ThessaloniqLIe des 10eme et

lleme siecles l2
•
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Le motif de la palmette renversee, dans

la partie basse de la composition, est

originaire de la capitale. Lascarina Bou

ra presente, dans une precieuse etude,

25 variations de ce motif de "palmette

stylisee" parmi lesquelles celle de Plata

mon peut trouver place'3.

Εη Grece, ce motif apparait ρουτ la pre

miere fois dans le decor sculpte de Ι'eglise

de la Vierge dΉοssiοs Loukas, consi

deree comme une fondation de Romanos

ΙΙ et datee de 96114. Le motif de Plata

mon, par son rendu, est toutefois plus

proche d'oeuvres de Constantinople, et

en particulier de palmettes du decor du

monastere de Livos (908(' et d'un pan

neau de chancel au musee archeologique

de Constantinople '6
. Il s'agit d'un pan

neau avec des triangles entrelaces dans

lesquels une bande atrois rainures forme

des medaillons circulaires au centre des

triangles, tandis qu'au centre de la plaque

est cree un panneau circulaire avec υη

decor de rinceaux de palmettes qui se di

vise pour former un cadre cordiforme

avec une bande a deux rainures qui en

toure une palmette plus petite, semblable

acelui de Platamon, en plus stylise.

Certaines oeuvres de Thessalonique et

du Mont Athos, regions directement ίη

fluencees par la capitale, presentent des

correspondances iconographiques avec

le relief de Platamon. Sur une plaque

d'un pseudo-sarcophage de Thessaloni

que (lOeme siecle), sur le panneau me

dian, le motif est rendu de maniere sim

plifiee '7
. C'est avec une plus grande com

plexite et recherche qu'est sculpte le

decor en palmette dans les vides des tri

angles de la partie gauche de la plaque

de la phiale du monastere de la Grande

Lavra au Mont Athos (1leme siecle)'8. Il

semble donc clairement que ce motif ori

ginaire de Constantinople ait transite

par Thessalonique.

L'examen stylistique du relief presente

des difficultes en raison de l'usure impor

tante de la partie haute de la composi

tion. Il faut toutefois souligner que la liai

son de differentes techniques de relief est

caracteristique des oeuvres des lOelne et

11eme siecles. Les epistyles de la prothe

se et du diaconicon dans Ι'eglise de la

Vierge du monastere dΉοssiοs Loukas

offrent un exemple caraeteristique de la

liaison de deux techniques de relief'9.

Le ΓeΙiefdes CΥΡΓes est t!'es bas et acertains

endIΌits le motif est rendu pal' une simple

incision. Au coηtΓaiΓe, la croix, les colon

nes et les medaillons avec le mοηοgΓam

me du Christ dans les vides en haut des

branches de la croix sont Γendus avec un

haut-Γeιief, aΙΟΓS que le rendu de la pal

mette et des rinceaux qui l'entourent est

rendu en ΓeΙiefΡresquechampleve.

Nous pouvons de meme faiΓe quelques

remarques stylistiques sul' la partie basse

de la composition. Les correspondances

entre le relief de Platamon et des οeUVΓes

de Thessalonique, aussi bien sul' le plan

iconοgΓaΡhique que stylistique presen

tent un ceΓtain interet. Οη note des Γes

semblances particulieres avec des fΓag

ments d'un pseudo-sarcophage de la ΡΓe

miere moitie du lleme siecle de l'eglise

Sainte-Sophie de Tl1essalonique2o
• Les
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deux oeuvres pn'sentent de maniere ca

racteristique une combinaison entre le re

lief anguleux des feuilles et la simple inci

sion des details.

Nous trouvons egalement des correspon

dances stylistiques et iconographiques

sur deux plaques avec des colonnades de

Ia collection de Ia crypte de Ι'eglise Saint

Demetre de Thessalonique. Οη suppose

en outre que le theme de Ia colonnade

constitue un ensembIe particulier qui suit

la tradition des sarcophages micrasiati

ques de Ι'epoque romaine2
!. Sur la premie

re plaque22
, les ressembIances styIistiques

apparaissent dans le mode concis du

rendu de I'arbre dans Ia partie droite de

la plaque et dans les contours soulignes

des decors de palmettes. La croix de

resurreetion sous I'arc et la palmette

montee sur des rinceaux entrelaces cor

diformes constituent enfin des elements

iconographiques communs.

Sur la deuxieme plaque23
, les correspon

dances se limitent aux ressemblances,

stylistique dans le relief des rinceaux et

iconographique au niveau des medail

l0ηs saillants dans les vides au-dessus des

branches de la croix. Εη outre, le relief

tres anguleux et en clair-obscur des

feuilles, qui se lie avec le rendu des details

a Ι'aide de simples incisions sur Ie reliefde

PIatamon, caracterise sur le plan stylis

tique le fragment du pseudo-sarcophage

de la premiere moitie du lleme siecle de

Thessalonique.

Suivant ces remarques sur l'iconogra

phie et la technique de la scuIpture,

nous proposons de dater cet objet du

10eme ou du debut du lleme siecle. Les

tendances ecleetiques que Ι'οη observe

aussi bien au niveau de la technique que

du rendu du sujet caracterisent I'art

constantinopolitain de I'epoque et mili

tent en faveur de sa datation dans ces lί

mites. Νous observons des tendances

classiques similaires dans le rendu du

decor sculpte de I'eglise de la Sainte

Vierge du monastere dΉοssίοs Loukas

qui sont egalement attribuees a des mo

deles constantinopolitains24
•

Il est difficile enfin de determiner avec

certitude I'usage de cet objet en marbre.

Le theme decoratif, en liaison avec sa for

me, amenent a I'identifier comme des

fonts baptismaux ou phiale d'eau benite.

Le theme de la croix dans une phiale le

relie a ''la Benediction des eaux" le jour

de ΙΈΡίΡhaηίe et par extension avec Ie

Bapteme. Εη outre, sa forme spherique,

bien qu'inhabituelle pour des phiaIes

d'eau benite qui sont ordinairement en

forme de bassin, se rencontre dans des ob

.jets destines aux deux usages ce que nous

confirment des inscriptions qui les accom

pagnent. υη objet en marbre, de meme

forme et de meme decoration, est conser

ve au Museo Regionale de Messina et est

accοmΡagΏe d'une inscription votive qui

precise qu'il s'agit de fonts baptismaux

tailles en 113525, Parallelement, οη ren

contre des objets en marbre sans inscrip

ιίοη et de formes equivalentes qui ser

vaient de phiale d'eau benite dans d'au

tres locaIisations du nord de lΊ talie. La

presence de traces de trou d'evacuation

au fond du vase que ΙΌη rencontre gene-
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ralement dans des fonts baptismaux26 mi

lίte en faνeur d'un usage similaire. ous

aνons trouνe des fonts baptismaux, en

usage, dans le catholicon du monastere

des Vlattades, dans le cote ouest de la ga

lerίe nord qui est la continuite du lίte.

Son decor est simple et se compose de

quatre σοίχ latίηes dont les branches

s'aplatissent aux extremites. Ils sont per

ces, comme ceux de Platamon afin de

laίsser s'ecouler I'eau apres le bapteme.

Ils sont aujourd'hui doubles a I'jnterieur

par un bassin en cuiνredont οη νide Ι'eau

du bapteme pendant la ceremonie du

mystere.

Ces fonts baptismaux deνaient donc ap

partenir a une egLise en actiνite dans la

forteresse aux lOeme et Ileme siecles et

que ΙΌη peut eνentuellement identifier

aνec le petit edicule a un espace qui a

constitue le noyau de Ι'eglise cimeteriale

que nous aνons fouillee. 11 η'est pas enfin

exclu qu'ils appartenaient a une autre

eglise qui n'a pas encore ete decouνerte,

dans la mesure ου a la meme epoque

(1 Oeme - 11 eme siecles) appartiennen t

d'autres materiaux de remploi sculptes,

comme nous I'aνons deja mentionne2
'.

La forteresse de Platamon abritait donc

une ou plusieurs eglises des lOeme

11 eme siecles dont les sculptures sont

lίees a des centres importants de Mace

doine mais aussi de Constantinople et

des regions sous son inf1uence en Italie

du nord.

ΚΆΤΙΑ LOVERDOU-TSIGARIDA
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