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Θ ε ο λ 6 γ ο υ Χ ρ. Ά λι μ π Ρ ά. ν τ "1), Άνocσχαφ-η εΙς 'Άγιον Χα

ράλαμπον Μσ:ρωνεΙας Κομοτηνης, « Έπετηρ~ς Έταφε(ας Βυζαντινων Σπου

οωνη, τ. ΜΒ', Άθηναι 1975-6, σσ. 223-229, εΙχ. 1-9. 

Με άφορμ-η την ~ναρξ"l) των άνασχαφιχ:ων οραστηριοτήτων στον 'Άγιο 

Χαράλαμπο της Μαρωνειας ό Θ. Χ. Άλψπρά.ντης θέτει στΊ] Οιά.θεσή του 



Βιβλιογραφικές σελlδες 

εύρύτερου έπισΤΎJμoνικoυ κοινου τις πρωτες εγκυρες πλΎJρoφoρίες για. το μνYl -
- \ ~ , , 1 , " \ Ί 

μειο, που συνοοευοντοιι ΟΙΠο εννεοι oιρκετcχ:. κcχ:τoιτoπισηκες εΙκόνες των άρ-

χcχ:ιoλoγικων εόρΊ)μάτων. 

Ό συyyρcχ:φέας, άφου άνοιφερθει άρχικOC στο ίστορικο του πρoyρcφμcχ:
τισμοίί κοιι της πρC:>της σκοιφικης ερευν.χς του χώρου, έπιχειρει στη συνέ-

\ ~, \ ' t! θ -, - \ " (\' 
χειιχ νcχ: οωσει μιο: συντoμΎJ ι;Κ εση των εΡΥασιων που εγιναν υπο την έπί-

βλεψ'ή του κατα. τη oισ.ρκε ιcχ: της οοκιμιχσηκης άνασκcχ:φης ('Οκτώβριος-Νοέμ

βριος 1974) κcχ:ι «πcχ:ριOμεΊ: τ~. ειψήμοιτιχ, όπoλείμματcχ: κυρίως «ρχιτεκτο

ν ικου οισ:κόσμου που χρησιμoπoιήθΎJκε στο ναό. 
'11' ') Ψ ,\ , , \ \ β' λ - .. - ανcχ:κlΧ ,υ ΎJ ενος τμΊ)μlΧΤOς απο τη oισΎJ πα IΧΙOχριστιlΧνΙΚOυ ισως 

., β Τ ι Ι," \ ,Ι ....,', 
σ:μ ωνα ε Ι 'Ι Ο'. Ι σημανηχΎJ, Υιαη, εκτος απο το κειμενο μιας αρχΟ'.ιας επιγριχ-

ψης πού μας χαρίζει, προϋποθέτει οη στο χωρο του 'LOLOIJ του νιχου (η κάπου 

Υuρω) προϋπηρχε tσως πΙΧλιχιoχριστιανικ~ έκκλΊ)σίοι «πο την όποίιχ προέρ

χοντιχι όρισμένα Υλυπτι1. η &ρχιτεχτονικα. μέλΊ) που ξO'.ναΧΡΎJσιμoπoιήθΎJκαν 

στο μεΤΙΧΥενέστερο κτήριο. 

Σημσ.νηκ·η εινlΧι (ετσι χαρlΧκτηρίζετoιι ΙΧλλωστε κοιι άπο τον 'LOLO το 

συγγρσ.φέcι.) ή &νακσ.λυψη yρlΧπτoυ οιακόσμου στην άΨΙοιχ ένος ναου πού 

βρίσκετcι.ι σε. χαμηλότερη στιf.Θμη (3.50 μ.) άπο το εΟαφος. Ή παράστασΎJ 

- οισ.λιΘος φυλλοφόρος σταυρος με μηλσ. στην άπόλΊ)ξη των κεραιων - ό

Ο'ήγφε το συγΥραφέα στη σκέψΎJ μήπως πρόκειται για. εργο της έπο{ης 

της Είκονομαχίας κιχτα. την όποίΙΧ, οπως ε!νιχι γνωστό, εΙΙνοοίίνται τα. «νει

κονικα. ΠΡΟΥράμμιχτιΧ στη oΙιΧκόσμησΎJ των έκκλΊ)σιων. Σύμφωνα ομως με 

τΙς τελευτcι.Τες τοποθετήσεις απέναντι στο πρόβλημα τέτοιες ανεικονικες οια

κοσμήσεις μπορεΙ να. Οεωρηθουν καΙ ώς έ π ι β ι ώ σ ε ι ς ένος θεματολΟΥίου 

που κυpισ.ΡΧΎJσε σε μια. πpoγενέστεΡΎJ περΙοοο, με τOC σύμφυτα προβλήμιχτιχ 

πού oΎJμιoυργoυνται καΙ πρωταρχικα. το θέμιχ της χρoνoλ6yησΎJς τους [βλ. 

D. 1. Ρ a 11 a s, Είηε anikonische lineare Wanddekoration auf der 
Insel Ikaria ... , «Jahrbuch derOsterreichischen Byzantinistik», τ. 23(1974), 
σσ. 271-314. Βλ και Α n n W h a r t ο n Ε Ρ s t e ί n, The «Iconoclast) 
cΙιιιrcΙles οΓ Cappadocia, Iconoclasm (edited by Antony Bryer and 
J udith Herrin), Birmigham 1977, σσ. 103 - 111]. Ή παρουσίΙΧ έξάλλου 

των μονογραφημάτων στην πO'.ρ&.στασΎJ του σταυρου [IC XC Ν Κ], που 

συνηθίζονται ώς συνοοευτικες έΠΙΥραφες του συμβόλου του σταυρου α.πο τόν 

100 Ο'.ίώνιχ κ. έ. [βλ Α. F r ο 1 ο W, IC XC ΝΙΚΑ, «Byzantinoslavica», 
τ. 17(1956), σσ. 98-113] α.λλcΧ καΙ ή έξέτα.ση του φιχινομένου της έξάπλωσ-ης 

\ 
του μοτίβου του φυλλΟlP'όρουστιχυρου, συχνου καΙ στην αμέσως μετα..εικσ'νιψcφιι., 

περΙοοο [D. Τ. R i c e, The leaved Cross, «Byzantinos1avica», τ. 11(1950), 
σ. 80], συνηΥορουν για. μια. θέση πιο έπιφυλακτικη στην έξα.γωγη των έπι

στημονικων σιιμπερασμάτων πού &φορουν και στη χρονολόγηση του μνημείο\) 
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κιχι στη συνεισφορά του στη γνώσΊ) των μετρημένων α:νεικονικων aιιχκοσμή

σε ων του έλλιχaικοu χώρου. 

Άλλα στο οημοσΙευμιχ του Θ. Χ. Άλιμπρά.ντη είίκολΙΧ οιιχπιστώνει κιχ

νεΙς 5τι το περιεχόμενο ~χει το χιχριχκτήριχ Tou σΙΙντομου xpoVLXou κιχΙ . 5τι 

ή πιχρουσΙιχ του όφεΙλετιχι κιχτα κΙΙριο λόγο στην έπιθυμ(ιχ TOU συγγριχφέιχ 

να κιχτιχστήσει - 5σο γΙνετιχι γρηγορότεριχ- γνωστα τα. νέιχ κor.Ι άξιοπρό

σε:χτΙΧ στοιχεΖιχ που προέκυψιχν άπα την ιXνιxσκιxφικ~ έ:ρευνιχ του νιχου της 

ΙΊΙor.ρώνειιχς. τα ξεχωριστα ένοιιχφέρον που πιχρουσιάζει ή &νιxσκιxφικ~ έ:ρευνιχ 
\ \ 'λ \ , ..l - . , '\')" , 

γιιχ την εκκ ησΙΙXσΤΙΚΎj ιχρχιτεκτονικ,ι του χωρου κιχι σε μιιχ τε ,ευτιχιιχ or.νιχ-

λυσ-η τα. roLιx τα. ευρήμιχτιχ ιχίτιολογοσν την κΙΧλ-η πρόθεση τοσ συγγριχφέΙΧ για. 

την αμεσΊ) πιχρουσ1ΙΧσή τους. Ό ιοιος aηλώνe:ι αλλωστε (σ_ 229) 5τι θα. έπιχ

νέλθει στη συστημιxτικ~ έξέΤΙΧσΊ) των προβλημάτων Τα. όποιιχ θέτει ή πιχ

ρουσΙιχ κιχι ή κιχτάσΤΙΧσΊ) του μνημεΙου. 

Β. Κ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ 


