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ΠΡΟΛΟΓΟ 

Ζ πανμφζα ενβαζία εζηζάγεζ ζηδ ιεθέηδ ηςκ ακελάνηδηςκ αογακηζκχκ καΐζηςκ ζημκ 

ανπαζμθμβζηυ πχνμ ημο Μοζηνά. Πνυηεζηαζ βζα ικδιεία πμο δεκ έπμοκ ιεθεηδεεί ςξ ζφκμθμ, 

αθθά έπμοκ ηφπεζ απμζπαζιαηζηήξ ένεοκαξ ηαζ ιεθέηδξ ιε ιειμκςιέκεξ δδιμζζεφζεζξ ζημοξ 

ημιείξ ηδξ ανπζηεηημκζηήξ, ηδξ γςβναθζηήξ, ηδξ ακαζηαθζηήξ δζενεφκδζδξ ηαζ ηδξ ιεθέηδξ ηςκ 

ακαζηαθζηχκ εονδιάηςκ. Οζ ζοβηεηνζιέκεξ ιεθέηεξ είκαζ ελεζδζηεοιέκεξ ηαζ ελαζνεηζηά 

αμδεδηζηέξ ηαζ εα απμηεθέζμοκ ζηδκ πανμφζα ενβαζία ηδ αάζδ βζα ηδ ζοκμθζηή πνμζέββζζδ 

ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ ικδιείςκ. Οζ καΐζημζ ιε είπακ πνμζεθηφζεζ, υηακ ενβαγυιμοκ ζημκ 

ανπαζμθμβζηυ πχνμ ημο Μοζηνά ςξ ανπαζμθυβμξ ηδξ Δπζηνμπήξ Ακαζηήθςζδξ Μκδιείςκ 

Μοζηνά. Σδκ πενίμδμ εηείκδ ιε ηδκ ηαθή ιμο ζοκάδεθθμ μθία ηαονζακμπμφθμο είπαιε 

επζζηεθεεί ημοξ πενζζζυηενμοξ καΐζημοξ ηαζ μθείθς κα παναδεπηχ πςξ ιε είπε βμδηεφζεζ δ 

πενζπέηεζα ημο εκημπζζιμφ ημοξ -ανηεηά απυ αοηά είκαζ δοζπνυζζηα- αθθά ηαζ δ ενεζπζχδδξ 

ηαηάζηαζδ ζηδκ μπμία ανίζημκηακ. Συηε ιία βνήβμνδ αζαθζμβναθζηή δζενεφκδζδ ήηακ ανηεηή, 

βζα κα δζαπζζηχζς πςξ μζ καΐζημζ ήηακ «αθδιέκμζ ζημκ πνυκμ» ηαζ απυ πθεονά ένεοκαξ. 

 Ζ εοηαζνία κα ηα ιεθεηήζς ιμο δυεδηε ςξ ιεηαπηοπζαηή θμζηήηνζα ζημ πνυβναιια 

ιεηαπηοπζαηχκ ζπμοδχκ: «Βογακηζκυξ Κυζιμξ: Ζ ζπέζδ ημο ιε ηδκ Ανπαζυηδηα ηαζ ημκ 

Νευηενμ Δθθδκζζιυ» ημο ηιήιαημξ Φζθμθμβίαξ, ηδξ πμθήξ Ακενςπζζηζηχκ Δπζζηδιχκ ηαζ 

Πμθζηζζιζηχκ πμοδχκ ημο Πακεπζζηδιίμο Πεθμπμκκήζμο. Ανςβυξ ιμο ζηάεδηε μ η. ηαφνμξ 

Αναακζηυπμοθμξ, μ μπμίμξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ παναδυζεχκ ημο ζηδ αογακηζκή ανπζηεηημκζηή 

ιαξ ιεηαθαιπάδεοζε ηζξ αζηείνεοηεξ βκχζεζξ ημο ηαζ ηδκ αβάπδ ημο βζα ημ Βογάκηζμ ηαζ 

ζοβηεηνζιέκα βζα ημκ Μοζηνά, πμο απμηεθεί ηαζ ημ ηαηελμπήκ ενεοκδηζηυ ημο πεδίμ. Με 

ζδζαίηενδ εένιδ ακέθααε ηδκ επίαθερδ ηδξ δζπθςιαηζηήξ ενβαζίαξ ιμο, ιμζνάζηδηε ιαγί ιμο ηζξ 

βκχζεζξ ημο ηαζ ιε ηαεμδήβδζε ζοιαμοθεοηζηά ηαζ επζζηδιμκζηά, βζα κα λεπενάζς επζηοπχξ ηζξ 

υπμζεξ δοζημθίεξ, χζηε κα θένς ζε πέναξ ημ δφζημθμ εβπείνδια ηδξ εηπυκδζδξ ηδξ 

ζοβηεηνζιέκδξ ενβαζίαξ. Ηδζαίηενεξ εοπανζζηίεξ μθείθς ηαζ ζηα άθθα ιέθδ ηδξ επζηνμπήξ, ηδκ η. 

Μεθίηα Διιακμοήθ ηαζ ηδκ η. μθία Καπεηακάηδ, πμο ιε ηζξ οπμδείλεζξ ημοξ ηαζ ηζξ δζμνεχζεζξ 

ημοξ ζοκέααθακ ηαεμνζζηζηά ζηδκ μθμηθήνςζδ ηδξ πνμζπάεεζαξ.  

 Δοπανζζηχ εενιά ηδκ πνμσζηαιέκδ ηδξ Δθμνείαξ Ανπαζμηήηςκ Λαηςκίαξ, η. Δοαββεθία 

Πάκημο, δ μπμία ιμο παναπχνδζε ηζξ ζπεηζηέξ άδεζεξ ιεθέηδξ, αθθά ηαζ ηζξ ανπαζμθυβμοξ ηδξ 

Τπδνεζίαξ, η.η. Αββεθζηή Μέλζα ηαζ Μανία Φθχνμο βζα ηζξ ζδιακηζηυηαηεξ οπμδείλεζξ ημοξ 

ζδζαίηενα ςξ πνμξ ηδκ ένεοκα ζημ ανπεζαηυ οθζηυ ηδξ Δθμνείαξ Ανπαζμηήηςκ. Σέθμξ, εοπανζζηχ 
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ηδκ μζημβέκεζά ιμο πμο ιε ζηήνζλε ηαζ επέδεζλε ζδζαίηενδ οπμιμκή ηαζ ηαηακυδζδ υθμ αοηυ ημ 

δζάζηδια ηδξ ζοββναθήξ ηαζ ηδξ ένεοκαξ ηαζ ζδζαίηενα ημκ αδεθθυ ιμο, πμο ήηακ πάκηα 

πνυεοιμξ κα αημφζεζ ημοξ πνμαθδιαηζζιμφξ ιμο, κα πνμηείκεζ θφζεζξ ζηζξ υπμζεξ δοζημθίεξ ηαζ 

κα ιε ειροπχκεζ υηακ πνεζαγυηακ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1. ΔΗΑΓΧΓΖ 

1.1. Ηζηοπικό πλαίζιο1  

ηζξ οπχνεζεξ ημο Σατβέημο, ζε απυζηαζδ 6 πζθζμιέηνςκ απυ ηδ ζδιενζκή πάνηδ, ορχκεηαζ μ 

θυθμξ ημο Μοζηνά ιε ορυιεηνμ ημνοθήξ ηα 632,5ι. Ο θυθμξ ζηα Α. είκαζ μιαθυξ ηαζ εφημθα 

πνμζαάζζιμξ απυ ηδκ ημζθάδα ημο Δονχηα, ζε ακηίεεζδ ιε ηζξ οπυθμζπεξ πθεονέξ ημο πμο είκαζ 

θοζζηά μπονέξ ιε ηαηάηνδικεξ πανάδνεξ. Σζξ πανάδνεξ ζηα Ν. ηαζ Γ. δζαννέεζ μ ιζηνυξ 

πμηαιυξ ημο Αβ. Πακηεθεήιμκμξ ή Βαζζθμπυηαιμξ ηαζ ζηα ΒΓ. έκαξ πείιαννμξ, πμο ηαοηίγεηαζ 

ιε ημκ Δαναζμπυηαιμ.  

Σμ 1249, μ πνίβηζπαξ Γμοθζέθιμξ Β΄ Βζθθεανδμοίκμξ ηδξ Απαΐαξ μζημδμιεί ζηδκ ημνοθή 

ημο θυθμο έκα ηάζηνμ-ηαηά ηα πνυηοπα ηδξ θνάβηζηδξ μπονςιαηζηήξ-ηαζ ημ μκμιάγεζ 

Μπδεζξά, υπςξ ήδδ μκμιαγυηακ μ θυθμξ
2
. ημπυξ ήηακ δ δδιζμονβία ζηναηζςηζηήξ έδναξ βζα 

ημκ έθεβπμ ηδξ Λαηεδαζιμκίαξ απυ ημοξ Φνάβημοξ ηαζ ηαοηυπνμκα δ πνμζηαζία ηδξ απυ ηζξ 

ζθααζηέξ θοθέξ, ημοξ Δγενίηεξ ηαζ ημοξ Μδθζββμφξ, μζ μπμίμζ ηαημζημφζακ ζημκ Σαΰβεημ ηαζ ηδ 

θοιαίκμκηακ.  

 Σμ 1259, ζηδ ιάπδ ηδξ Πεθαβμκίαξ, μζ Φνάβημζ δηηχκηαζ ηαζ μ Γμοθζέθιμξ 

ζοθθαιαάκεηαζ. Σνία πνυκζα ιεηά, πνμηεζιέκμο κα εθεοεενςεεί, ακαβηάγεηαζ κα παναπςνήζεζ 

ζημκ κζηδηή Μζπαήθ Ζ΄ Παθαζμθυβμ ηα ηάζηνα ηδξ Μμκειααζζάξ, ηδξ Μεβάθδξ Μαΐκδξ ηαζ ημ 

«ηνίημ ηαζ εοιμνθχηενμκ ημο Μογδενά ημ ηάζηνμκ»
3
. Σμ 1262 μ Μοζηνάξ παναδίδεηαζ ζημοξ 

Βογακηζκμφξ, αθθά μ Βζθθεανδμοίκμξ δεκ παναζηείηαζ απυ ηδκ ακαηαηάθδρδ ημο ηάζηνμο, ιε 

απμηέθεζια ηζξ ζοκεπείξ ζοβηνμφζεζξ ηαζ αρζιαπίεξ ιεηαλφ ηςκ Βογακηζκχκ ηαζ ηςκ Φνάβηςκ. 

Αιέζςξ ιεηά ηδκ πανάδμζδ ημο ηάζηνμο ζημοξ Βογακηζκμφξ εα πνέπεζ κα ιεηαθένεδηε δ έδνα 

ηδξ Μδηνυπμθδξ Λαηεδαζιμκίαξ ζημκ Μοζηνά, κα εηθέπεδηε μνευδμλμξ πνμηαεήιεκμξ ηαζ κα 

μζημδμιήεδηε δ Μδηνυπμθδ ημο Αβίμο Γδιδηνίμο. Ζ ιεηαθμνά ηδξ εηηθδζζαζηζηήξ έδναξ, ημ 

ηθίια ακαζθάθεζαξ θυβς ηςκ ζοκεπχκ ζοβηνμφζεςκ ηαζ δ αζθάθεζα πμο πνμζέθενακ ηα ηείπδ, 

εα πνέπεζ κα χεδζακ ημοξ ηαημίημοξ κα εβηαηαθείρμοκ ηδ Λαηεδαίιμκα ηαζ ζηαδζαηά κα 

                                                             
1 Οζ ζζημνζηέξ πθδνμθμνίεξ πνμένπμκηαζ ηονίςξ απυ: Zakythinos (1973), Υνμκζηυκ ημο Μμνέςξ (1990), Runciman 

(2017), Καηζαθάκαξ (2021). Βθ. ηαζ: Αναακζηυπμοθμξ (2004), Αζπνά-Βανδααάηδ, Διιακμοήθ (2005), ίκμξ 
(2009), Υαηγδδάηδξ (2009). 
2 «…ηαζ Μογδενάκ η’ ςκυιαζεκ, δζαηί ημ εηνάγακ μφηςξ» Καθμκάνμξ (1990), ζη. 2990. 
3 Καθμκάνμξ (1990) ζη.4331. ηα ηείιεκα ηδξ οζηενμαογακηζκήξ πενζυδμο ημ ημπςκφιζμ απακηάηαζ ζε πμθθέξ 

παναθθαβέξ, εη ηςκ μπμίςκ ηαζ αοηή ημο «Μζζηνάξ», εκχ ζε ανπαΐγμκηεξ ζοββναθείξ απακηχκηαζ ηαζ ηα ημπςκφιζα 

πάνηδ ηαζ Λαηεδαίιμκα, αθ. Αναακζηυπμοθμξ (2004) 36.  
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ιεημζηήζμοκ ημκ Μοζηνά. Έηζζ, ηαηά ηζξ ηεθεοηαίεξ δεηαεηίεξ ημο 13
μο

 αζ. άνπζζε κα 

δδιζμονβείηαζ δ πυθδ ημο Μοζηνά.  

 Ζ κέα πυθδ δζμζηείημ ηαη’ ανπάξ απυ ηδκ θεθαιή, ημκ ζηναηζςηζηυ ηαζ πμθζηζηυ δζμζηδηή, 

μ μπμίμξ είπε εηήζζα εδηεία ηαζ έδνα ηδ Μμκειααζία. Καηά ηδ δεηαεηία ημο 1270 δ θεθαιή 

ιεηαθένεηαζ ζημκ ακαπηοζζυιεκμ Μοζηνά. Γκςνίγμοιε υηζ έκαξ απυ ημοξ πνχημοξ δζμζηδηέξ 

μκμιαγυηακ Μζπαήθ Κακηαημογδκυξ ηαζ ήηακ πζεακυηαηα μ παππμφξ ημο αοημηνάημνα Ηςάκκδ 

Σ΄ Κακηαημογδκμφ. Σδκ επυιεκδ δεηαεηία μ αοημηνάημναξ Ακδνυκζημξ Β΄ ακαδζμνβακχκεζ ηδ 

δζμίηδζδ, ιεηααάθθμκηαξ ημκ ηίηθμ ημο δζμζημφκημξ ζε επίηξνπν ιε ιεβαθφηενδ δζάνηεζα ηδξ 

εδηείαξ. Δπίηνμπμξ βζα ηδκ πενίμδμ 1286-1294 θαίκεηαζ πςξ ήηακ ηαζ πάθζ Κακηαημογδκυξ, μ 

μπμίμξ ζοιθχκδζε εζνήκδ ιε ημκ δζάδμπμ ημο Γμοθζέθιμο Β’ Βζθθεανδμοίκμο, Florent de 

Hainault. Ο Μοζηνάξ, μ μπμίμξ είπε ήδδ ηαηαζηεί δζμζηδηζηυ ηέκηνμ, έδνα ηδξ Μδηνμπυθεςξ 

ηαζ ημ ιμκαδζηυ εηηυξ ηδξ Μμκειααζίαξ αογακηζκυ αζηζηυ ηέκηνμ ζημκ Μμνέα, ζε ζοκεήηεξ 

εζνήκδξ ακαπηφζζεηαζ ιε βμνβμφξ νοειμφξ. 

 Σμ 1349 μ αοημηνάημναξ Ηςάκκδξ Σ΄ Κακηαημογδκυξ (1347-1354) εκζζπφεζ ηδκ 

επανπία ηδξ Λαηεδαίιμκμξ, μνίγμκηαξ ςξ δζμζηδηή ηδξ ημκ δεοηενυημημ βζμ ημο, ημκ δεζπυηδ 

Μακμοήθ (1348-1380). Έηζζ δδιζμονβείηαζ ημ δεζπμηάημ ημο Μμνέςξ ιε πνςηεφμοζα ημκ 

Μοζηνά, πμο απμηηά ζπεηζηή αοημκμιία ηαζ άιεζδ πνυζααζδ πνμξ ηδκ Κςκζηακηζκμφπμθδ ηαζ 

ηδκ ηεκηνζηή δζμίηδζδ. Ζ δζαηοαένκδζδ ημο Μακμοήθ ήηακ ηαεμνζζηζηή βζα ηδκ εζςηενζηή 

μνβάκςζδ ημο δεζπμηάημο ηαζ ηδκ ακάπηολδ ηδξ πμθζηείαξ. Σδκ πενίμδμ ηδξ δεζπμηείαξ ημο 

αημθμοεείηαζ ζημκ Μοζηνά ιζα πμθζηζηή εδναίςζδξ θζθζηχκ ζπέζεςκ ιε ημ θνάβηζημ 

Πνζβηδπάημ ηδξ Απαΐαξ ιε πνςηεφμοζα ηδκ Ακδνααίδα. ε αοηή ηδκ θζθζηή πμθζηζηή ημκ 

επδνέαζε δ δοκαιζηή ημο ζφγοβμξ, δοηζηή πνζβηίπζζζα, Ηζααέθθα de Lusignan. Ο Μακμοήθ 

Κακηαημογδκυξ ηαηάθενε κα επζαθδεεί ζημοξ ημπζημφξ άνπμκηεξ, κα επζαάθεζ ηδκ εζνήκδ ζηδκ 

Πεθμπυκκδζμ ηαζ κα δζμζηήζεζ βζα 32 πνυκζα ζε ηθίια εοδιενίαξ. Μεηά ημκ εάκαημ ημο 

Μακμοήθ ηδ δζμίηδζδ ακέθααε πνμζςνζκά μ έηπηςημξ αοημηνάημναξ Μαηεαίμξ Κακηαημογδκυξ 

(1380-1382), μ ιεβαθφηενμξ αδεθθυξ ημο Μακμοήθ.  

Σμ 1382 ημ δεζπμηάημ πενζήθεε ζηα πένζα ηδξ δοκαζηείαξ ηςκ Παθαζμθυβςκ. Ζ 

δεζπμηεία ημοξ παναηηδνίγεηαζ απυ ηζξ ζδζαίηενα ζηεκέξ επαθέξ ιε ηδκ πνςηεφμοζα ηαζ απυ ηδκ 

απεθεοεενςηζηή πμθζηζηή ημοξ, δ μπμία μδήβδζε ζηδκ επέηηαζδ ηδξ ηονζανπίαξ ηςκ Βογακηζκχκ 

ζε μθυηθδνδ ζπεδυκ ηδκ Πεθμπυκκδζμ. Πνχημξ Παθαζμθυβμξ δεζπυηδξ ημο Μοζηνά ήηακ μ 

Θευδςνμξ Α΄, δεοηενυημημξ βζμξ ημο Ηςάκκδ Δ΄ Παθαζμθυβμο ηαζ αδεθθυξ ημο ιεηέπεζηα 
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αοημηνάημνα Μακμοήθ Β΄ (1391-1425). Ο Θευδςνμξ Α΄ δζμίηδζε ημκ Μοζηνά απυ ημ 1382 έςξ 

ημ 1407. Ζ ζοβηεηνζιέκδ πενίμδμξ δεκ οπήνλε εζνδκζηή βζα ηδκ Πεθμπυκκδζμ, ηονίςξ επεζδή 

είπε κα ακηζιεηςπίζεζ ημοξ Νααανναίμοξ ηαζ ημοξ Σμφνημοξ. Ήηακ κοιθεοιέκμξ ιε ηδκ 

πνζβηίπζζζα Βανεμθμιαία Αηγαβζυθζ ηαζ είπε ζδζαίηενα ζηεκέξ ζπέζεζξ ιε ημκ αδεθθυ ημο, 

αοημηνάημνα Μακμοήθ Β΄. Πέεακε θίβμ ανβυηενα απυ ημ 1407, αθμφ εηάνδ ιμκαπυξ ζηδ ιμκή 

Βνμκημπίμο, υπμο ηαζ εκηαθζάζηδηε ζημ αμνεζμδοηζηυ πανεηηθήζζμ ηδξ Οδδβήηνζαξ. 

Σμκ Θευδςνμ Α΄ δζαδέπηδηε μ δεοηενυημημξ βζμξ ημο αοημηνάημνα Μακμοήθ Β΄, μ 

Θευδςνμξ Β΄ (1407-1443), ζε δθζηία μηηχ εηχκ. Ο αοημηνάημναξ ημ 1408 ένπεηαζ ζημκ 

Μοζηνά, βζα κα μνβακχζεζ ηδ δζμίηδζδ, εκχ ημ 1415 επακένπεηαζ, βζα κα εδναζχζεζ ηδκ ελμοζία 

ημο εκήθζημο βζμο ημο έκακηζ ηςκ ημπζηχκ ανπυκηςκ, μπυηε δζαιέκεζ ζημκ Μοζηνά βζα έκακ 

πνυκμ πενίπμο. Απυ ημ 1407 έςξ ημ 1416 μ Μακμοήθ επζζηεοάγεζ ηδκ μπφνςζδ ημο ζζειμφ ηδξ 

Κμνίκεμο (εμακίιηνλ) ηαζ πνμπςνεί ζηδκ ακαιυνθςζδ ημο παθαηζμφ, ζημ μπμίμ ηαζ δζαιέκεζ. Ζ 

πενίμδμξ δζαηοαένκδζδξ ημο αοημηνάημνα Μακμοήθ Β΄ παναηηδνίγεηαζ ςξ δ ηεθεοηαία 

πενίμδμξ ακαθαιπήξ ημο Βογακηίμο.  

Δπί ηςκ διενχκ ημο Θευδςνμο Β΄ (1407-1443) ηαζ ηδξ βοκαίηαξ ημο, Cleopa Malatesta, 

μ Μοζηνάξ ελεθίπεδηε ζε ηέκηνμ βναιιάηςκ. Δηεί είπακ ηαηαθφβεζ πμθθμί θυβζμζ απυ ηδκ 

πνςηεφμοζα, ιε ζπμοδαζυηενμ ημκ Πθήεςκα ή Γεχνβζμ Γειζζηυ, μ μπμίμξ εβηαηαζηάεδηε ζημκ 

Μοζηνά πενίπμο ημ 1410. 

Καηά ημ 1428 ζπεδυκ μθυηθδνδ δ Πεθμπυκκδζμξ πέναζε ζε αογακηζκά πένζα, εηηυξ απυ 

ηζξ πανάθζεξ ηηήζεζξ ηδξ Βεκεηίαξ: ηδ Μεεχκδ, ηδκ Κμνχκδ, ημ Άνβμξ ηαζ ημ Ναφπθζμ. Συηε 

ζδνφεδηε έκα δεφηενμ Γεζπμηάημ ιε έδνα ηδ Γθανέκηγα, υπμο εβηαηαζηάεδηε μ αδεθθυξ ημο 

Θευδςνμο Β΄ Παθαζμθυβμο, μ ιεηέπεζηα αοημηνάημναξ Κςκζηακηίκμξ. Ο Κςκζηακηίκμξ ιε ημκ 

βάιμ ημο ιε ηδ Θεμδχνα, ακζρζά ημο Κανυθμο Tocco, δεζπυηδ ηδξ Ζπείνμο (1411-1429), 

ηαηάθενε κα πάνεζ ςξ πνμίηα ηζξ ηηήζεζξ ημο Κανυθμο ζηδκ Πεθμπυκκδζμ ηαζ επί ηδξ επμπήξ 

ημο εδναίςζε ηδκ εθθδκζηή ηονζανπία ζηδ πενζυκδζμ, ιεηαηνέπμκηαξ ημκ Μμνζά ζε έκα αηιαίμ 

ηέκηνμ ημο Δθθδκζζιμφ.  

Σμ 1430 ζδνφεδηε ηαζ ηνίημ Γεζπμηάημ ζημκ Μμνζά, ιε έδνα ηα Καθάανοηα ηαζ δεζπυηδ 

ημκ Θςιά Παθαζμθυβμ, ημκ αδεθθυ ημο Θευδςνμο ηαζ ημο Κςκζηακηίκμο. Οζ δζαθμνέξ βζα ηδ 

δζαδμπή ημο ενυκμο μδήβδζακ ηα ηνία αδέθθζα ζε δζπθςιαηζηέξ ηαζ έκμπθεξ ζοβηνμφζεζξ. ημ 

ηέθμξ έιεζκε δεζπυηδξ ημο Μοζηνά μ Κςκζηακηίκμξ, απυ ημ 1443 έςξ ηζξ 6 Ηακμοανίμο 1449, 

μπυηε δζαδέπεδηε ημκ αδεθθυ ημο, Ηςάκκδ Ζ΄ (1425-1448), ζημκ ενυκμ ηδξ Βαζζθεφμοζαξ. Πνζκ 
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ακαπςνήζεζ βζα ηδκ πνςηεφμοζα, ακαβμνεφεδηε αοημηνάημναξ ζημκ Μοζηνά, αθήκμκηαξ ζημ 

δεζπμηάημ ςξ δζαδυπμοξ ημοξ αδεθθμφξ ημο, Θςιά ηαζ Γδιήηνζμ. Σα επυιεκα πνυκζα 

παναηηδνίγμκηαζ απυ ειθφθζεξ δζαιάπεξ ελαζηίαξ ηςκ ζδεμθμβζηχκ δζαθμνχκ ηςκ δφμ αδεθθχκ, 

ιε ημκ Γδιήηνζμ ζημκ Μοζηνά κα είκαζ ημονηυθζθμξ ηαζ ημκ Θςιά ζηδκ Πάηνα κα ζηδνίγεηαζ 

ηαζ κα πνμζδμηά ζηδ αμήεεζα ηδξ Γφζδξ, βζα κα βθοηχζεζ απυ ημοξ Σμφνημοξ. Πανάθθδθα, ηα 

δφμ αδέθθζα είπακ κα ακηζιεηςπίζμοκ ημοξ Αθαακμφξ, μζ μπμίμζ είπακ απμηηήζεζ δφκαιδ ςξ 

ιζζεμθυνμζ ζημκ ζηναηυ ημο Γεζπμηάημο. Έηζζ, φζηενα απυ ηδκ πηχζδ ηδξ 

Κςκζηακηζκμφπμθδξ, πζεακυηαηα παναηζκδιέκμζ απυ ημοξ παναιενζζιέκμοξ Κακηαημογδκμφξ, 

έηακακ επακάζηαζδ ηαηά ηςκ Δθθήκςκ δεζπμηχκ Θςιά ηαζ Γδιδηνίμο. Οζ Παθαζμθυβμζ 

μιμκυδζακ ηαζ απυ ημζκμφ ημοξ οπέηαλακ. Σμ ηθίια αοηυ εηιεηαθθεφεδηακ μζ Σμφνημζ ηαζ 

εζζέααθακ ζηδκ Πεθμπυκκδζμ ημ 1452 ηαζ ημ 1458. Ο ίδζμξ μ Μεπιέη Β΄ ημ 1460 εηζηνάηεοζε 

αοηήκ ηδ θμνά εκακηίμκ ημο Μοζηνά ηαζ ζηζξ 30 Μαΐμο μ Γδιήηνζμξ, μ ηεθεοηαίμξ δεζπυηδξ ημο 

Μοζηνά, πανέδςζε ηδκ πυθδ ηαζ πνμζημθθήεδηε ζηδκ αοθή ημο μοθηάκμο, εκχ μ Θςιάξ 

έθοβε ζηδκ Ηηαθία, υπμο αζπάζεδηε ημκ ηαεμθζηζζιυ. Ζ ηαηάηηδζδ ηδξ οπυθμζπδξ 

Πεθμπμκκήζμο μθμηθδνχεδηε ημκ Ημφθζμ ημο 1461. 

Καηά ηδκ Σμονημηναηία μ Μοζηνάξ βίκεηαζ έδνα ημο Σμφνημο δζμζηδηή ημο ζακηγαηίμο. 

Ανπζηά, δζμζηεί υθμκ ημκ Μμνζά ηαζ ιεηά ημ 1574 ηδ κμηζμακαημθζηή Πεθμπυκκδζμ, ηαεχξ 

δδιζμονβείηαζ ηυηε ημ αμνεζμδοηζηυ ζακηγάηζμ ιε έδνα ηδκ Πάηνα. Ο Μοζηνάξ είπε ζηδκ 

επζηνάηεζά ημο 118 πςνζά. Σμ 1464 μζ Δκεημί ηαηά ημκ πνχημ εκεημημονηζηυ πυθειμ (1463-

1479) επζπείνδζακ κα εηπμνεήζμοκ ημ ηάζηνμ πςνίξ επζηοπία. Χζηυζμ μ άνπμκηαξ ζβζζιμφκδμξ 

Μαθαηέζηα ηαηάθενε κα ιπεζ ζηδ Υχνα ηαζ θεφβμκηαξ κα πάνεζ ιαγί ημο, ςξ θάθονμ, ημ 

θείρακμ ημο Γεχνβζμο Γειζζημφ. Μυθζξ ημ 1687 μ Δκεηυξ Μμνμγίκζ ηαηυνεςζε κα ηαηαθάαεζ 

ημκ Μοζηνά, εκχ ημ 1690 ιε ηδκ ηαηάθδρδ ηαζ ηδξ Μμκειααζίαξ μζ Δκεημί πέηοπακ ηδκ 

μθμηθδνςηζηή ηαηάηηδζδ ηδξ Πεθμπμκκήζμο. Καηά ηδκ πενίμδμ ηδξ εκεηζηήξ ηαημπήξ (1687-

1715) ημ ειπυνζμ ημο Μοζηνά ήηακ αηιαίμ, θυβς ηδξ παναβςβήξ ηαζ ελαβςβήξ ιεηαλζμφ, ηαζ μ 

πθδεοζιυξ ημο ακενπυηακ ζε 42.000 ηαημίημοξ. 

Σμ 1715 μζ Οεςιακμί λακαπήνακ ημ ηάζηνμ ηαζ ημ πνδζζιμπμίδζακ ςξ αάζδ πμθειζηχκ 

επζπεζνήζεςκ ηαηά ηδξ Μάκδξ. ηα «μνθςθζηά» ημ 1770 μ Μοζηνάξ εθεοεενχεδηε βζα θίβμοξ 

ιήκεξ, αθθά δέπηδηε ηδκ επίεεζδ ηςκ Αθαακχκ, μζ μπμίμζ ηαηέζηνερακ ηα πάκηα ηαζ πανέιεζκακ 

ζηδκ πενζμπή βζα δέηα πνυκζα. Με ηδκ Δθθδκζηή Δπακάζηαζδ μ Μοζηνάξ εθεοεενχεδηε ηαζ 

πάθζ, αθθά ημ 1825 ηαηαζηνάθδηε βζα δεφηενδ θμνά απυ ημοξ Αζβοπηίμοξ ημο Ηιπναήι.  
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Σμ 1832 δ Ακηζααζζθεία εηδίδεζ δζάηαβια βζα ηδ δδιζμονβία ηδξ κέαξ πάνηδξ απυ 

Βαοανμφξ πμθεμδυιμοξ. Σμ 1834 ζδνφεηαζ δ κέα πυθδ ηδξ πάνηδξ ηαζ μ Μοζηνάξ ζηαδζαηά 

ζοννζηκχκεηαζ ηαζ ηαηαθήβεζ κα είκαζ έκα ιζηνυ πςνζυ. Σμ 1921, ζηδκ εηαημζηή επέηεζμ ημο 

Μεβάθμο Αβχκα, μ Μοζηνάξ ηδνφζζεηαζ ιε ααζζθζηυ δζάηαβια αογακηζκυ ικδιείμ. ηζξ ανπέξ 

ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1950 απμιαηνφκεδηακ ηαζ μζ ηεθεοηαίμζ ηάημζημζ απυ ηδκ Ανπαζμθμβζηή 

Τπδνεζία ιεηά ηδκ απαθθμηνίςζδ ημο πχνμο απυ ημ εθθδκζηυ ηνάημξ. Σμ 1989 ιε απυθαζδ ηδξ 

ανιυδζαξ επζηνμπήξ ηδξ Unesco μ Μοζηνάξ εββνάθδηε ςξ πμθζηζζηζηυ αβαευ ζημκ ηαηάθμβμ 

Παβηυζιζαξ Πμθζηζζιζηήξ Κθδνμκμιζάξ. 

O Μοζηνάξ οπήνλε ημ πμθζηζηυ ηέκηνμ ηδξ αογακηζκήξ Πεθμπμκκήζμο βζα 200 πενίπμο 

πνυκζα. Λυβς ηδξ εέζδξ ημο ζηδκ απμιμκςιέκδ άηνδ ηδξ Πεθμπμκκήζμο, πανείπε αζθαθέξ 

ηαηαθφβζμ ζε υζμοξ ηζκδφκεοακ ζηδκ Κςκζηακηζκμφπμθδ ηαζ ζηδ Θεζζαθμκίηδ απυ ηζξ ζοκεπείξ 

πμθζμνηίεξ, ηζξ ειθφθζεξ ζοβηνμφζεζξ ηαζ ηζξ επζδδιίεξ. ηδ δζάνηεζα ηςκ ηεθεοηαίςκ 50 πνυκςκ 

ημο Βογακηίμο, εηηυξ απυ ημκ Γεχνβζμ Γειζζηυ Πθήεςκα, μ Μοζηνάξ ακέδεζλε ζδιακηζηέξ 

πνμζςπζηυηδηεξ, υπςξ ημκ ιμκαπυ Ηζίδςνμ, ανβυηενα επίζημπμ Κζέαμο ηαζ ζηδ ζοκέπεζα 

ηανδζκάθζμ ηδξ Ρςιασηήξ εηηθδζίαξ, ημκ Βδζζανίςκα, επίζημπμ Νίηαζαξ ηαζ ηαηυπζκ επίζδξ 

ηανδζκάθζμ, ηαζ ημκ Γεχνβζμ πμθάνζμ, ημκ ιεθθμκηζηυ Γεκκάδζμ ημκ Β΄, μ μπμίμξ έβζκε μ 

πνχημξ παηνζάνπδξ ηδξ Κςκζηακηζκμφπμθδξ ιεηά ηδκ ηαηάηηδζδ απυ ημοξ Σμφνημοξ.  

 

1.2. Οικιζηική εξάπλωζε 

Γεκ είκαζ θίβεξ μζ εεςνίεξ πμο έπμοκ πνμηαεεί ζπεηζηά ιε ηδ βέκεζδ ημο μζηζζιμφ, ημοξ πνχημοξ 

μζηζζηζημφξ πονήκεξ ηαζ ηα ζηάδζα ηδξ πμθεμδμιζηήξ ελέθζλδξ ηδξ πμθζηείαξ ημο Μοζηνά. 

Χζηυζμ, πνζκ ηδκ ακάθοζδ αοηχκ είκαζ ζςζηυ κα ακαθενεμφκ ηάπμζα βεκζηά ζημζπεία.  

Ανπζηά, μ θυθμξ αάζεζ ηςκ ηνζχκ μπονςιαηζηχκ βναιιχκ ημο δζαηνίκεηαζ ζημ ηάζηνμ, 

ζηδκ Άκς Υχνα ηαζ ζηδκ Κάης Υχνα. Δπίζδξ, δζαεέηεζ δφμ πθαηχιαηα, έκα ζηδκ ημνοθή ημο, 

υπμο ηαζ μζημδμιήεδηε ημ ηάζηνμ, ηαζ έκα ζημ ιέζμκ ημο, υπμο ανίζημκηαζ ημ ζοβηνυηδια ηςκ 

παθαηζχκ ηαζ μ θόξνο (ημπμβναθ. δζάβν. 1, 2, 3, 4). Ο μζηζζιυξ ηαηαθαιαάκεζ ημ ακαημθζηυ, ημ 

κμηζμακαημθζηυ ηαζ ιένμξ ημο αυνεζμο ηιήιαημξ ημο θυθμο. Πνυηεζηαζ βζα εδάθδ ιε ήπζα 

ζπεηζηά ηθίζδ, δ μπμία επέηνεπε ηδκ μζημδυιδζδ είηε απ’ εοεείαξ είηε ιεηά απυ δζαιυνθςζδ ιε 

ηδ δδιζμονβία ακδήνςκ ηαζ ιενζηυ εηαναπζζιυ. Ζ επζθάκεζα μζημδυιδζδξ λεπενκά ηα 190 
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ζηνέιιαηα ζε ακηίεεζδ ιε ηδ ζοκήεδ έηηαζδ ηςκ 40-100 ζηνειιάηςκ πμο ηαηαθαιαάκμοκ μζ 

οζηενμαογακηζκέξ πυθεζξ
4
.  

Κηίζιαηα ακαπηφπεδηακ ηαζ ζηδκ πενζμπή έλς απυ ηα ηείπδ (ημπμβν. δζαβν. 1). Πζμ 

ζοβηεηνζιέκα, απυ ημκ 14μ αζ. ημ εανασηυ ζημζπείμ εβηαηαζηάεδηε έλς απυ ηα δοηζηά ηείπδ 

ζηδκ πενζμπή ημο Γζάζεθμο ηςκ παθαηζχκ ηαζ ηαηά ηδ ιεηααογακηζκή πενίμδμ δ εβηαηάζηαζδ 

ζοκεπίζηδηε ηαζ ζηδ αάζδ ημο θυθμο ζηα Α.-ΝΑ. ηαζ ζηα Ν. ημο Βαζζθμπυηαιμο. Ζ 

ζοβηεηνζιέκδ πενζμπή είκαζ βκςζηή ςξ Έλς Υχνα ηαζ πνυηεζηαζ βζα ηδ εέζδ πμο ηαηαθαιαάκεζ 

ζήιενα μ κέμξ μζηζζιυξ ημο Μοζηνά
5
.  

Μέπνζ πνυζθαηα εεςνείημ αέααζμ πςξ μ θυθμξ ήηακ αηαημίηδημξ ηαζ ημ ανπαζυηενμ 

μζημδυιδιά ημο ήηακ ημ ηάζηνμ, ημ μπμίμ ακήβεζνε ζηδκ ημνοθή ημο μ Geoffroy Villeardouin 

ημ 1249. φβπνμκμ ή θίβμ ιεηαβεκέζηενμ εεςνείηαζ ημ ηηήνζμ Α ηςκ παθαηζχκ. Χζηυζμ δ 

ακαζηαθζηή δζενεφκδζδ ζηδκ πενζμπή ηςκ παθαηζχκ ηαζ ημο θόξνπ έθενακ ζημ θςξ εονήιαηα 

ηεναιεζηήξ ηαζ μζημδμιζηά θείρακα, ηα μπμία ηεηιδνζχκμοκ ανηεηά ηαθά ηδκ φπανλδ νςιασηήξ 

θάζδξ ζηδκ πενζμπή
6
. Δπζπνυζεεηα, δεκ είκαζ θίβα ηα ιανιάνζκα ακηζηείιεκα απυ αοηήκ ηδκ 

πενίμδμ ιε παναηηδνζζηζηυηενμ υθςκ ηδ ιανιάνζκδ νςιασηή ζανημθάβμ, δ μπμία ηχνα 

εηηίεεηαζ ζημ πνμαφθζμ ηδξ Μδηνυπμθδξ. Αοηή, ανπζηά, ανζζηυηακ ζηδ εέζδ «Μανιάνα» ζηζξ 

οπχνεζεξ ημο θυθμο ηαζ πνδζίιεοε βζα ηδ ζοθθμβή κενμφ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ πδβήξ. 

Δκδεπμιέκςξ, πεναζηένς ακαζηαθέξ ζημκ θυθμ κα απμηαθφρμοκ ηαζ άθθα ηαηάθμζπα ηδξ 

νςιασηήξ πενζυδμο ή ηαζ αηυιδ πνςζιυηενςκ πενζυδςκ.  

 Δίκαζ απμδεηηυ απυ ηδκ ένεοκα πςξ αιέζςξ ιεηά ηδκ πανάδμζδ ημο θυθμο ζημοξ 

Βογακηζκμφξ ηαζ ηδκ επαηυθμοεδ ζηέβαζδ ηδξ θνμονάξ ζημ ηάζηνμ ηαζ ηδξ δζμίηδζδξ ζημ 

ηηήνζμ Α
7
 άνπζζε δ ιεημίηδζδ ημο πθδεοζιμφ ηδξ Λαηεδαίιμκμξ πνμξ ημκ πνμζηαηεοιέκμ 

πθέμκ θυθμ. Ζ ιεημίηδζδ αοηή έβζκε ιάθθμκ ζηαδζαηά ηαζ υπζ ηαοηυπνμκα ηαζ μνβακςιέκα. 

πεηζηά ιε ημοξ πνχημοξ μζηζζηζημφξ πονήκεξ έπμοκ πνμηαεεί ανηεηέξ εεςνίεξ. Χζηυζμ, 

θαίκεηαζ κα οπενζζπφεζ δ εεςνία πςξ μ πνχημξ πονήκαξ ακαπηφπεδηε βφνς απυ ηδ Μδηνυπμθδ, 

ημ ηηήνζμ Α ηςκ παθαηζχκ ηαζ πνμξ ημ αμνεζμακαημθζηυ ηιήια ηδξ Κάης Υχναξ. Ζ Μδηνυπμθδ 

μζημδμιήεδηε ζοβπνυκςξ ιε ηα ηείπδ ηδξ Κάης Υχναξ ακάιεζα ζηα έηδ 1262-1272. Αοηή δ 

                                                             
4 Αναακζηυπμοθμξ (2004) 34. 
5 Αναακζηυπμοθμξ (2004) 35. 
6 Σα εονήιαηα εκημπίζηδηακ ηαηά ηζξ ακαζηαθζηέξ δζενεοκήζεζξ πμο πναβιαημπμζήεδηακ ζηα ηηήνζα ηςκ παθαηζχκ 

ημ 1984 ηαζ πνυζθαηα ζηδκ πθαηεία ηςκ παθαηζχκ ηδ πνμκζηή πενίμδμ 2012-2015 απυ ηδκ Δπζηνμπή Ακαζηήθςζδξ 

Μκδιείςκ Μοζηνά ιε ηδ ζοκενβαζία ηδξ ανιυδζαξ Δθμνείαξ Ανπαζμηήηςκ, αθ. ίκμξ (2009) 338-339, εζη. 3.  
7 Δίηε αοηυ ήδδ οθίζηαημ είηε μζημδμιήεδηε ιε ηδκ πανάδμζδ ημο ηάζηνμο ζημοξ Βογακηζκμφξ. 
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εέζδ πνμζέθενε εββφηδηα πνμξ ηδκ ημζθάδα ηδξ Λαηεδαίιμκμξ ηαζ κενυ απυ δφμ πδβέξ, ηδξ 

Μανιάναξ ηαζ αοηήξ ζηα Β. ημο Βνμκημπίμο
8
. Δπίζδξ, βζα ηδκ μπονςιαηζηή βναιιή ηδξ Άκς 

Υχναξ οπάνπμοκ δζαθμνεηζηέξ πνμζεββίζεζξ ιε επζηναημφζα αοηή ηδξ ηαοηυπνμκδξ 

μζημδυιδζδξ ηςκ δφμ μπονςιαηζηχκ βναιιχκ αιέζςξ ιεηά ηδκ πανάδμζδ ημο ηάζηνμο ζημοξ 

Βογακηζκμφξ. Ζ άκς γχκδ θαίκεηαζ πςξ ηαηαζηεοάζηδηε ςξ δεφηενδ αιοκηζηή βναιιή, ζε 

πενίπηςζδ ηαηάθδρδξ ηδξ Κάης Υχναξ, έπμκηαξ ςξ ηεθζηυ πνμπφνβζμ ημ ηάζηνμ ηδξ ημνοθήξ.  

Ποηκή ηαημίηδζδ παναηδνείηαζ εηαηένςεεκ ηδξ κέζεο ηαζ ζε υθδ ηδκ πμνεία ηδξ απυ 

ηδκ ηάης πφθδ ςξ ημ ηάζηνμ
9
, ζηζξ πνμεηηάζεζξ ηδξ πνμξ ηδ Μ. Πενζαθέπημο

10
 ηαζ πνμξ ηδ Μ. 

Πακηακάζζδξ, ζημοξ ηάεεημοξ δνυιμοξ πνμξ ηδ κέζε μδυ ηαζ ζημκ ζδιακηζηυ άλμκα πμο 

ζοκδέεζ ηζξ ιμκέξ ηδξ Πενζαθέπημο ηαζ ηδξ Πακηακάζζδξ. ηδκ Άκς Υχνα ποηκή ηαημίηδζδ 

πενζαάθθεζ ημ πθάηςια ηςκ παθαηζχκ ιε ηα πενζζζυηενα ηηήνζα κα είκαζ ζηναιιέκα πνμξ ημ 

ζοβηνυηδια ηςκ παθαηζχκ ηαζ ημκ θόξν, εκχ ρδθυηενα απυ ηδ ιμκή ηδξ Αβίαξ μθίαξ ιζα 

ιζηνή μιάδα ηηδνίςκ ανίζηεηαζ δίπθα ζημκ δνυιμ πνμξ ημ ηάζηνμ
11

. Δίκαζ ζαθέξ υηζ δ ζοιαμθή 

ημο μδζημφ δζηηφμο ζηδκ ελεθζηηζηή πμνεία ημο αζηζημφ ζοβηνμηήιαημξ οπήνλε ηαεμνζζηζηή. 

Ζ έθθεζρδ μδζημφ δζηηφμο ηαζ δ απυζηαζδ απυ ημ ηέκηνμ θαίκεηαζ πςξ είκαζ μζ ηφνζμζ 

θυβμζ ηδξ απμοζίαξ δυιδζδξ ζε ζοβηεηνζιέκεξ γχκεξ ημο μζηζζιμφ. Αδυιδηεξ πανέιεζκακ μζ 

πενζμπέξ: α) ζημ ιεβαθφηενμ ηιήια ηδξ Άκς Υχναξ ζηα κυηζα ημο πθαηχιαημξ ηςκ παθαηζχκ-

εηηυξ απυ ιία ζοζηάδα ηηδνίςκ πμο μζημδμιείηαζ ιεηαλφ ημο ηάζηνμο ηαζ ηδξ Πακηακάζζδξ, 

υπμο ανίζημκηαζ μ καΐζημξ Π22 ηαζ ηα ηηήνζα 23 έςξ 33, α) ζημ κυηζμ ηιήια ηδξ Κάης Υχναξ 

ιεηαλφ ηςκ ηεζπχκ ηδξ Πακηάκαζζαξ, ημο καΐζημο ηςκ Σαλζανπχκ (Π2), ημο πενζαυθμο ηδξ 

Πενζαθέπημο ηαζ ημο αανάενμο ημο Βαζζθμπμηάιμο, β) ιζα εονεία γχκδ ηάης απυ ημ πθάηςια 

ηςκ παθαηζχκ ηαζ ςξ ηα ηείπδ ημο Βνμκημπίμο ηαζ δ) δ πενζμπή βφνς απυ ημ ηηήνζμ 228
12

. Να 

ζδιεζςεεί πςξ μζ ζοβηεηνζιέκεξ γχκεξ πανμοζζάγμκηαζ αδυιδηεξ ζε ζπέδζα ημο 17
μο

-19
μο

 αζ. 

                                                             
8 Ζ Γ. Μανίκμο ηαηέθδλε ζε αοηυ ημ ζοιπέναζια φζηενα απυ ένεοκα πμο δζεκήνβδζε ζημ ηείπμξ ηδξ Κάης Υχναξ, 

υπμο απέδεζλε πςξ δ Μδηνυπμθδ είκαζ άιεζα ζοκδεδειέκδ ιε ημ ηείπμξ, αθ Γ. Μανίκμο (2009) 55 ηαζ 

Αναακζηυπμοθμξ (2004) 134-135, υπμο ηαηαηίεεκηαζ ηαζ άθθεξ εεςνίεξ ηαζ πνμζεββίζεζξ.  
9 Φαίκεηαζ πςξ μ ααζζηυξ άλμκαξ ηδξ κέζεο (ηάης πφθδ-πφθδ Μμκειααζίαξ-θυνμξ-ηάζηνμ) αημθμφεδζε ηδ πάναλδ 

πνμβεκέζηενμο ιμκμπαηζμφ πμο εα μδδβμφζε ήδδ απυ ημ 1249 ή ηαζ πνμβεκέζηενα πνμξ ηδκ ημνοθή ημο ηάζηνμο, 

αθ. Αναακζηυπμοθμξ (2004) 141. 
10 Ζ πνμέηηαζδ ηδξ κέζεο πνμξ ημ κυηζμ ηιήια ηδξ Κάης Υχναξ πανάθθδθα πνμξ ημ ηείπμξ ζοκάδεζ πνμξ ηδκ 

οπυεεζδ ημο ηαοηυπνμκμο ζπεδζαζιμφ ημοξ ηαζ ζίβμονα είπε ηαηαζηεοαζηεί πνζκ απυ ηδκ μζημδυιδζδ ηδξ 
Πενζαθέπημο. Πάκς ζηδ κέζε μζημδμιήεδηε ημ ιεβαθφηενμ ζπίηζ ηδξ Κάης Υχναξ, ημ ζπίηζ ημο Λάζηανδ, αθ. υ.π., 

141. 
11 .π. 139-140. 
12 Ζ ανίειδζδ πμο αημθμοεείηαζ βζα ηδ δήθςζδ ηςκ καΐζηςκ, ηςκ ηηδνίςκ ηαζ ηςκ ποθχκ είκαζ ζφιθςκδ ιε ηδκ 

ανίειδζδ ζηα ημπμβναθζηά δζαβνάιιαηα ζημ Αναακζηυπμοθμξ (2004). 
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Αοηυ αεααζχκεζ πςξ δ απμοζία μζημδμιδιάηςκ δεκ είκαζ απμηέθεζια ηςκ δφμ ηαηαζηνμθχκ 

πμο οπέζηδ μ Μοζηνάξ ημ 1770 ηαζ ημ 1825, αθθά οπήνπε ημοθάπζζημκ απυ ηδκ πενίμδμ ηδξ Β΄ 

Δκεημηναηίαξ (ημπμβν. δζαβν. 1).  

Γζα ηδ ιμνθή πμο έθααε δ πυθδ ηαίνζα ζηάεδηε δ ζοιαμθή ημο πνχημο δεζπυηδ 

Μακμοήθ Κακηαημογδκμφ ηαζ ημο αοημηνάημνα Μακμοήθ Παθαζμθυβμο. πςξ πνμακαθένεδηε, 

μ δεζπυηδξ Μακμοήθ δζμίηδζε ζε έκα ηθίια εοδιενίαξ ηαζ άκεδζδξ, ημ μπμίμ απμηοπχκεηαζ ηαζ 

ανπζηεηημκζηά. ε αοηυκ απμδίδμκηαζ δ ίδνοζδ ηδξ Μμκήξ ηδξ Αβίαξ μθίαξ ζηδκ Άκς Υχνα, 

πζεακυηαηα ηδξ Πενζαθέπημο ζηα κμηζυηενα υνζα ηδξ Κάης Υχναξ, δ επέηηαζδ ηςκ παθαηζχκ ιε 

ηδκ πνμζεήηδ ηςκ ηηδνίςκ Γ, Ζ, Θ ηαζ ηδκ ακαηαίκζζδ ημο Ε, μζ επειαάζεζξ ζημκ δοηζηυ 

αναπίμκα ημο ηείπμοξ ηδξ Άκς Υχναξ ηαζ δ βεκζηυηενδ εκίζποζδ ημο ακαημθζημφ αναπίμκα ημο 

ηείπμοξ ηδξ Κάης Υχναξ ηαζ πζεακυηαηα ημ οδνεοηζηυ δίηηομ απυ ημ Γζάζεθμ ζημ πθάηςια ηςκ 

παθαηζχκ (ημπμβν. δζάβν 3, 4).  

Δπζπθέμκ, ζημ α΄ ήιζζο ημο 14
μο

 αζ. μζημδμιείηαζ ζηδκ Κάης Υχνα δ ιμκή Βνμκημπίμο, 

δ μπμία ηαηέθααε υθδ ηδκ έηηαζδ ςξ ηα δοηζηά ηείπδ. Πανάθθδθα, ημ ίδζμ δζάζηδια ποηκά 

δμιείηαζ δ πενζμπή ζηα Ν. ηδξ Μδηνμπυθεςξ, υπμο μζημδμιμφκηαζ δ μζηία Λάζηανδ, ημ 

ιεβαθφηενμ ηηήνζμ ηδξ Κάης Υχναξ, επάκς ζηδ κέζε μδυ, ηαζ μ καΐζημξ ηδξ Αβίαξ Άκκαξ (Π4) 

ζηα Ν. ημο Λάζηανδ. ηδκ Άκς Υχνα ιε αεααζυηδηα πνμκμθμβμφκηαζ ζε αοηή ηδκ πενίμδμ μ 

πφνβμξ ημο ζπζηζμφ Α (Παιαηάθη) ηαζ μ καΐζημξ ηδξ Αβίαξ Παναζηεοήξ (Π19)
13

. Σμκ 14
μ
 αζ. 

μζημδμιμφκηαζ ζηδκ Κάης Υχνα ανπμκηζηά, υπςξ ηα ηη. Μ, Ν-231 ηαζ 229, δφμ ζηναηχκεξ ζε 

ημκηζκή απυζηαζδ μ έκαξ απυ ημκ άθθμ, πμο πζεακυηαηα ζοκδέμκηαζ ιε ηα πνμακαθενεέκηα 

ηηήνζα, ηαεχξ ηαζ μζ πενζζζυηενμζ πνμκμθμβδιέκμζ καΐζημζ ηδξ Κάης Υχναξ (Π3, Π5, Π9, 

Π10). Οζ καΐζημζ αοημί πζεακυηαηα ζοκδέμκηαζ ιε ηδκ πανμοζία ηςκ μζημκμιζηά ζζπονχκ ζε 

αοηή ηδκ πενζμπή
14

. 

ηδκ Άκς Υχνα δ πανμοζία ημο αοημηνάημνα Μακμοήθ Β΄ ζηζξ ανπέξ ημο 15
μο

 αζ. 

ζηάεδηε ηαεμνζζηζηή βζα ηδκ ηεθζηή ιμνθή πμο έθααακ ηα παθάηζα. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, 

πναβιαημπμζήεδηε δ πνμζεήηδ ηςκ ηηδνίςκ Γ ηαζ Δ, δ δζαιυνθςζδ ημο θόξνπ ζε αβμνά ηαζ δ 

ακαηαίκζζδ ημο ηηδνίμο Γ ηαζ ηςκ δοηζηχκ ηεζπχκ. Δπζπθέμκ, επεηηείκεηαζ ημ Παιαηάθη ηαζ 

ηηίγεηαζ ζεζνά ηηζζιάηςκ ζηδκ πενζμπή αοηή. Σμ 1428 ζδνφεηαζ ζε ιζα ανηεηά απμιμκςιέκδ 

πενζμπή ζηδκ Άκς Υχνα δ ιμκή ηδξ Πακηάκαζζαξ, ιε ηδκ μπμία ζοκδέμκηαζ μζ καΐζημζ: Π16 

                                                             
13 .π. 141-142. 
14 .π. 143. 
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ζηα Γ. ηαζ μ Π2 ζηα ΝΑ
15

. ηδκ Κάης Υχνα ιεηαλφ ηδξ Μδηνυπμθδξ ηαζ ηδξ ιμκήξ Βνμκημπίμο 

μζημδμιμφκηαζ εηαηένςεεκ ηδξ κέζεο ηα ηηήνζα Ξ, Ο ηαζ 207, ηαεχξ ηαζ ημ ζοβηνυηδια ηδξ 

Δοαββεθίζηνζαξ. ημ κυηζμ ηιήια μζημδμιήεδηακ ημ ηηήνζμ Θ, ημ μπμίμ ηαηά ηδκ πανάδμζδ 

οπήνλε δ ηαημζηία ημο ζδνοηή ηδξ Πακηάκαζζαξ, Ηςάκκδ Φναβηυπμοθμο, ηαζ ηα ηηήνζα Η ηαζ 

240 (ημπμβν. δζάβν. 4)
16

. 

Να ζδιεζςεεί πςξ ιέπνζ ζήιενα έπμοκ εκημπζζηεί εκηυξ ηςκ ηεζπχκ 324 ηηήνζα, ηα 

πενζζζυηενα απυ ηα μπμία πνδζίιεοακ ςξ ηαημζηίεξ, ενβαζηήνζα, ηαηαζηήιαηα, απμεδηεοηζημί 

πχνμζ, ηαημζηίεξ αλζςιαημφπςκ, ζηναηχκεξ η.α. Απυ αοηά ηα ηηήνζα ηνία (28, 115, 255) 

μζημδμιήεδηακ ζε επαθή ιε καΐζημοξ, πςνίξ ςζηυζμ αοηυ ημ ζημζπείμ κα ηαεζζηά απμθφηςξ 

αέααζδ ηδ ενδζηεοηζηή ημοξ πνήζδ
17

.  

 

1.3. Έπεςνα 

1.3.1. Ηζηοπία ηερ έπεςναρ 

Ο Millet ηδκ ηεθεοηαία δεηαεηία ημο 19
μο

 αζ. ενβάγεηαζ ζημ πθαίζζμ ιζαξ απμζημθήξ ζημκ 

Μοζηνά, απμηοπχκεζ ημοξ μναημφξ καΐζημοξ ηαζ ημοξ ζδιεζχκεζ ζημκ ημπμβναθζηυ πάνηδ ηδξ 

πυθδξ, ημκ μπμίμ, επίζδξ, ζπεδζάγεζ ζε ζοκενβαζία ιε ημοξ H. Eustache, Schaffner ηαζ 

Γζαιπμονηγάηδ (ημπμβν. δζαβν. 2)
18

. Γζα ημκ ζοιαμθζζιυ ηςκ καΐζηςκ πνδζζιμπμίδζε ηα 

βνάιιαηα ηδξ θαηζκζηήξ αθθααήημο ζε ζοκδοαζιυ ιε ημ υκμια ημο καΐζημο, υηακ αοηυ 

δζαζςγυηακ απυ ηδ θασηή πανάδμζδ. οβηεηνζιέκα ζηδκ Κάης Υχνα εκηυπζζε ηαζ ζδιείςζε 10 

καΐζημοξ: Αβίμο Γεςνβίμο (Α), Αβίμο Υνζζημθυνμο (D), Αβίμο Ηςάκκδ, Αβίαξ Κονζαηήξ (F), 

Αβίαξ Άκκαξ (G), ηςκ Σαλζανπχκ ηαζ ημοξ καΐζημοξ ch. B, ch. C, ch. E ηαζ ch. H. ηδκ Άκς 

Υχνα εκηυπζζε ηνεζξ καΐζημοξ: ch. J, Αβίαξ Βαναάναξ (I) ηαζ ηδξ Αβίαξ Παναζηεοήξ ηαζ ζημ 

ηάζηνμ ημκ δζπθυ καΐζημ ch K. Σμ 1906 μ ανπαζμθυβμξ Α. Αδαιακηίμο πναβιαημπμζεί ιζηνήξ 

ηθίιαηαξ ηαεανζζιμφξ ηαζ ζηενεςηζηέξ ενβαζίεξ ζε ζοβηεηνζιέκμοξ καΐζημοξ ιε 

πνδιαημδυηδζδ ηδξ εκ Αεήκαζξ Ανπαζμθμβζηήξ Δηαζνείαξ
19

.  

Σμ 1952 μ ίδζμξ θμνέαξ πνδιαημδυηδζε ηδκ απμπςιάηςζδ ηαζ ακαζηαθή ηςκ καΐζηςκ, 

δ μπμία πναβιαημπμζήεδηε απυ ημκ ηυηε Δπζιεθδηή Μοζηνά, Ν. Γνακδάηδ. Ο ακαζηαθέαξ 

                                                             
15 .π. 144. 
16 .π. 145-146. 
17 .π., 79. 
18 Millet (1910). 
19 Αδαιακηίμο (1906) 176.  
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εκηυπζζε ηαζ ακέζηαρε άθθμοξ έλζ καΐζημοξ, πθέμκ αοηχκ ημο G. Millet, ημοξ μπμίμοξ 

ζδιεζχκεζ ζε πίκαηα-ζπέδζμ (ημπμβν. δζάβν. 5) ηδξ ακαζηαθζηήξ ημο έηεεζδξ ιε θαηζκζημφξ 

ανζειμφξ ςξ ελήξ: I, II, III, IV, V, VI. ηδκ πνμακαθενεείζα έηεεζδ μ ακαζηαθέαξ ζδιεζχκεζ 

πςξ δεκ πανμοζζάγεζ ηζξ ακαζηαθζηέξ ενβαζίεξ ηςκ καΐζηςκ: ch. H, ch. D (Άβζμξ Υνζζηυθμνμξ) 

ηαζ (V) ημο Παθαηζμφ, ηαεχξ ακαζηάθδηακ απυ δαπάκεξ άθθμο μνβακζζιμφ
20

. Σμ 1955
 
μ Ν. 

Γνακδάηδξ ιεθεηά ηζξ ημζπμβναθίεξ ηςκ καΐζηςκ ημο Μοζηνά
21

. Δηεί πανμοζζάγμκηαζ ηα ηαηά 

πχνακ ζςγυιεκα γςβναθζηά ηαηάθμζπα, ηαεχξ ηαζ επζθεβιέκα ζπανάβιαηα ημζπμβναθζχκ, ηα 

μπμία πενζζοκεθέβδζακ ηαηά ηδκ ακαζηαθζηή δζενεφκδζδ. Ο ίδζμξ ενεοκδηήξ δδιμζζεφεζ άνενμ 

βζα ημκ Άζ Γζακκάηδ ημο Μοζηνά, ζημ μπμίμ ελεηάγεζ ηονίςξ ηδ γςβναθζηή, ηδκ ανπζηεηημκζηή 

ηαζ ηδκ ηαθζηή ημο πνήζδ
22

. Δπίζδξ, ιε ηδ γςβναθζηή ημο καΐζημο έπμοκ αζπμθδεεί ζπμοδαίμζ 

αογακηζκμθυβμζ, υπςξ δ Νημφθα Μμονίηδ, δ Suzy Dufrenne, μ Μακυθδξ Υαηγζδάηδξ, μ 

Γδιήηνζμξ Πάθθαξ ηαζ μ Σίημξ Παπαιαζημνάηδξ. Ο Ν. Γνακδάηδξ ακέζηαρε ηαζ δδιμζίεοζε 

ηαζ ημκ ιεηααογακηζκυ καΐζημ Π13
23

 

Σμ 2004 μ η. Αναακζηυπμοθμξ ζηδ δζδαηημνζηή ημο δζαηνζαή Ζ πόιε ηνπ Μπζηξά 

εκημπίγεζ επζπθέμκ έκακ καΐζημ
24

. Ο ενεοκδηήξ ζδιεζχκεζ ζημοξ ημπμβναθζημφξ πάνηεξ (ημπμβν. 

δζάβν. 4) ημοξ καΐζημοξ ιε ημ βνάιια Π ηαζ ημοξ ανζειμφξ απυ ημ 1 έςξ ημ 23, εκχ ζημ ηείιεκμ 

ακαθένεζ ηαζ ημ υκμια ημο αβίμο, υηακ είκαζ αέααζμξ βζ’ αοηυ. Δπζπθέμκ, πανμοζζάγεηαζ δ εέζδ 

ηςκ καΐζηςκ ζημκ πμθεμδμιζηυ ζζηυ ηαζ δ δζαζφκδεζή ημοξ ιε υιμνα ηηήνζα ηαζ ιμκέξ. Ο ίδζμξ 

ενεοκδηήξ ημ 2008 δδιμζζεφεζ άνενμ αθζενςιέκμ ζημοξ ηάθμοξ ηαζ ηα έεζια ηαθήξ ζημκ 

Μοζηνά
25

. Δηεί πανμοζζάγεζ ημοξ ηάθμοξ πμο έπμοκ εκημπζζηεί ηαζ ακαζηαθεί ζηζξ ιμκέξ, ζηδ 

Μδηνυπμθδ, ζηδκ Δοαββεθίζηνζα ηαζ ζημοξ καΐζημοξ, ςξ πνμξ ηα ηοπμθμβζηά ηαζ 

ηαηαζηεοαζηζηά ημοξ παναηηδνζζηζηά ηαζ ηα ακαζηαθζηά ημοξ εονήιαηα. Σμ 2011 μ η. 

Αναακζηυπμοθμξ ζηδκ ακαημίκςζή ημο ζημ 22
μ
 Γζεεκέξ οκέδνζμ Βογακηζκχκ πμοδχκ ζηδ 

υθζα ελέηαζε ημκ ζδζςηζηυ ή δδιυζζμ (εκμνζαηυ) παναηηήνα ηςκ καΐζηςκ ημο Μοζηνά
26

.  

Σέθμξ, μ πνυεδνμξ ηδξ Δπζηνμπήξ Ακαζηήθςζδξ Μκδιείςκ Μοζηνά, η. ίκμξ, ημ 2009 

ζημ Ένβμ ηδξ Δπζηνμπήξ Τα Μλεκεία ηνπ Μπζηξά αθζενχκεζ έκα ηεθάθαζμ ζηα πανεηηθήζζα
27

, 

                                                             
20 Γνακδάηδξ (1952) 497 ηαζ οπμζ.1.  
21 Γνακδάηδξ (1955) 154-78. 
22 Γνακδάηδξ (1987-1988) 61-82. 
23 Γνακδάηδξ (1959) 160-161. 
24 Πνυηεζηαζ βζα ημκ καΐζημ Π21, αθ. Αναακζηυπμοθμξ (2004) (ημπμβν. δζάβν. Γ). 
25 Αναακζηυπμοθμξ (2008). 
26 Arvanitopoulos (2011) 123. 
27 ίκμξ (2009).  
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υπμο πανμοζζάγεζ θεπημιενχξ ηδκ ανπζηεηημκζηή 17 καΐζηςκ, ηαεχξ ηαζ ηζξ ζπεδζαζηζηέξ 

απμηοπχζεζξ ημοξ, μζ μπμίεξ πναβιαημπμζήεδηακ απυ ηδκ Δπζηνμπή. Σμοξ καΐζημοξ ζδιεζχκεζ 

ζημκ ημπμβναθζηυ πάνηδ (ημπμβν. δζάβν. 3)
28

 ιε βνάιιαηα ημο θαηζκζημφ αθθααήημο, αάγμκηαξ 

ημ βνάιια Μ βζα υζμοξ έπμοκ απμηοπςεεί ή ακαθένμκηαζ ζημ ημπμβναθζηυ ημο θεοηχιαημξ ημο 

G. Millet, εκχ ακαθένεζ ηαζ ηα μκυιαηα ηςκ καΐζηςκ, υπςξ ηα έπεζ δζαηδνήζεζ δ θασηή 

πανάδμζδ.  

 

1.3.2. ηόσορ και οπγάνωζε ηερ επγαζίαρ 

Ζ πανμφζα ένεοκα ζημπεφεζ ζηδ ζοκμθζηή ιεθέηδ ηαζ ελέηαζδ ηςκ 23 ιέπνζ ζήιενα 

εκημπζζιέκςκ καΐζηςκ ημο Μοζηνά. Σα πνμζεββίγεζ ανπζηά αοημηεθχξ, ελεηάγμκηαξ ηδκ 

ανπζηεηημκζηή, ηδ γςβναθζηή, ηζξ επζβναθέξ, ηζξ ηαθέξ, ηα ακαζηαθζηά εονήιαηα (υπμο 

οπάνπμοκ) ιε ζημπυ ηδκ πνμζέββζζδ -ζημ ααειυ πμο είκαζ αοηυ δοκαηυ- ηςκ βεκζηχκ 

παναηηδνζζηζηχκ ημοξ, ηοπμθμβζηχκ, ιμνθμθμβζηχκ ηαζ ηαηαζηεοαζηζηχκ. ηδ ζοκέπεζα, 

επζδζχηεζ ηδκ πμθφπθεονδ ενιδκεία ημοξ ηυζμ ςξ πνμξ ημκ παναηηήνα ημοξ (ηαθζηυ, δδιυζζμ ή 

ζδζςηζηυ) υζμ ηαζ ςξ πνμξ ηδ εέζδ ημοξ ζημκ πμθεμδμιζηυ ζζηυ ηδξ πυθδξ ηαζ ηδ δζαζφκδεζή 

ημοξ ιε ηζξ υιμνεξ μζηίεξ ηαζ ιμκέξ. 

πςξ ακαθένεδηε, ιέπνζ ζήιενα έπμοκ εηδμεεί ελεζδζηεοιέκεξ ιεθέηεξ βζα ημοξ 

καΐζημοξ ημο Μοζηνά, μζ μπμίμζ δεκ έπμοκ ελεηαζηεί ζοκμθζηά. Υαναηηδνζζηζηυ είκαζ πςξ ιυκμ 

μ καΐζημξ ημο Άζ Γζακκάηδ έπεζ ιεθεηδεεί επανηχξ, πνμθακχξ θυβς ημο ιεβέεμοξ ηαζ ηονίςξ 

ηδξ γςβναθζηήξ ημο. Ακηίεεηα, βζα ημοξ πενζζζυηενμοξ καΐζημοξ δ ένεοκα είκαζ ελαζνεηζηά 

απμζπαζιαηζηή, ιε πμθθέξ εθθείρεζξ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ανηεημί καΐζημζ δεκ απμηοπχκμκηαζ 

ζημκ ημπμβναθζηυ πάνηδ ημο G. Millet, άθθμζ δεκ έπμοκ απεζημκζζηεί ζπεδζαζηζηά ηαζ 

πενζβνάθμκηαζ αδνμιενχξ, εκχ ζπεδυκ ζε υθμοξ δ θςημβναθζηή ηεηιδνίςζδ είκαζ εθθζπήξ. 

Δπζπθέμκ, ζηζξ ιέπνζ ηχνα δδιμζζεφζεζξ μζ ιεθεηδηέξ πνδζζιμπμζμφκ δζαθμνεηζηά ζφιαμθα βζα 

ημοξ καΐζημοξ, ηάηζ πμο ιεβεεφκεζ ηδκ ήδδ οπάνπμοζα ζφβποζδ.  

ηδκ πανμφζα ενβαζία εα αημθμοεδεεί ημ ζφζηδια ανίειδζδξ ηςκ καΐζηςκ ημο η. 

Αναακζηυπμοθμο ςξ ημ πζμ απθυ, εκχ ζε ηάεε καΐζημ εα ακαθένεηαζ μ ζοιαμθζζιυξ πμο 

πνδζζιμπμζήεδηε απυ ημκ G. Millet ηαζ ημκ η. ίκμ, ηαεχξ ηαζ ημ υκμια ηδξ θασηήξ 

πανάδμζδξ. ημπυξ ηδξ ενβαζίαξ είκαζ κα αεθηζχζεζ ηαζ κα ζοιπθδνχζεζ αοηέξ ηζξ πθεονέξ ηδξ 

ένεοκαξ. 

                                                             
28 Υνδζζιμπμζεί ημκ ημπμβναθζηυ πάνηδ πμο ζοκηάπεδηε απυ ηδκ Τπδνεζία ηναημφ ημ 1964. 
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Δοπανζζηίεξ μθείθμκηαζ πνμξ ηδκ ΔΦΑΛΑΚ, δ μπμία πμνήβδζε άδεζα ιεθέηδξ βζα ηδ 

θςημβναθζηή-ζπεδζαζηζηή ηεηιδνίςζδ ηςκ καΐζηςκ
29

, πςνίξ ςζηυζμ κα επζηεοπεεί δ ιεθέηδ 

ηςκ ακαζηαθζηχκ εονδιάηςκ. Χξ πνμξ ηδκ ακαζηαθή ηςκ καΐζηςκ, πμο πναβιαημπμζήεδηε ημ 

1952 απυ ημκ Ν. Γνακδάηδ, ενεοκήζαιε ημ εκδεπυιεκμ φπανλδξ ακαζηαθζημφ διενμθμβίμο, 

πςνίξ ςζηυζμ επζηοπία
30

. Δλαζνεηζηά πνήζζιδ παναιέκεζ δ ζπεηζηή ακαζηαθζηή ημο έηεεζδ πμο 

δδιμζζεφεδηε ζηα ΠΑΔ ημο 1952. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
29 Να ζδιεζςεεί πςξ δεκ ζηάεδηε δοκαηή δ πθήνδξ θςημβναθζηή ηαζ ζπεδζαζηζηή απμηφπςζδ ηςκ καΐζηςκ, ηαεχξ 

μζ πενζζζυηενα είκαζ ηαθοιιέκμζ ζε ιεβάθμ ααειυ απυ θοηά, ηζζζμφξ ηαζ εάικμοξ. 
30 Φαίκεηαζ πςξ μ ακαζηαθέαξ δεκ πανέδςζε ημ διενμθυβζμ ηδξ ακαζηαθήξ, ηαεχξ δεκ οπάνπεζ ζημ ανπείμ ηδξ Δκ 

Αεήκαζξ Ανπαζμθμβζηήξ Δηαζνείαξ ή ζημ ανπείμ ηδξ ΔΦΑΛΑΚ μφηε ζηδκ μζηία ημο, ηαηυπζκ δζααεααίςζδξ απυ ηδκ 

ηυνδ ημο, ακαπθ. Καεδβήηνζα Α. Γνακδάηδ, ηδκ μπμία ηαζ εοπανζζηχ ζδζαίηενα.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2. ΟΗ ΝΑΨΚΟΗ ΣΟΤ ΜΤΣΡΑ 

2.1. Διζαγωγή 

Μέπνζ ζήιενα έπμοκ εκημπζζηεί ζημκ θυθμ ημο Μοζηνά 23 καΐζημζ, μζ μπμίμζ είκαζ ακελάνηδηα 

ηηζζιέκμζ ηαζ δεκ είκαζ πνμζανηδιέκμζ ζε εηηθδζζαζηζηά, ιμκαζηδνζαηά ή ημζιζηά ηηήνζα. Απυ 

αοημφξ έκαξ είκαζ ζημ ηάζηνμ, επηά ζηδκ Άκς Υχνα, 14 ζηδκ Κάης Υχνα ηαζ έκαξ αιέζςξ έλς 

απυ ηα ηείπδ ηδξ ηεθεοηαίαξ. θμζ πνμκμθμβμφκηαζ ζηδκ παθαζμθυβεζα πενίμδμ ιε ελαίνεζδ δφμ 

ιεηααογακηζκμφξ, ημκ Π13 ζηδκ Κάης Υχνα ηαζ ημκ Π15 (ηδξ Τπαπακηήξ) εκηυξ ημο πενζαυθμο 

ηδξ Πακηάκαζζαξ. 

ηδκ πανμφζα ενβαζία ελεηάγμκηαζ 19 καΐζημζ, μζ μπμίμζ είκαζ ηαηαβεβναιιέκμζ ηαζ 

ιενζηχξ δδιμζζεοιέκμζ. Γεκ ελεηάγμκηαζ μζ δφμ πνμακαθενυιεκμζ ιεηααογακηζκμί καΐζημζ (Π13, 

Π15), μ Π7 πμο εκηυπζζε μ G. Millet (2010) ηαζ έηημηε δεκ ακαβκςνίγεηαζ ηαζ μ Π21 πμο 

ζδιεζχκεηαζ ζηα ημπμβναθζηά δζαβνάιιαηα ημο η. Αναακζηυπμοθμο (2004) πςνίξ πεναζηένς 

πθδνμθμνίεξ. πςξ πνμακαθένεδηε, βζα ημκ ζοιαμθζζιυ ηςκ καΐζηςκ αημθμοεείηαζ ημ 

ζφζηδια ανίειδζδξ ημο η. Αναακζηυπμοθμο (Π1-Π23), εκχ μ ζοιαμθζζιυξ ημο G. Millet ηαζ 

ημο η. ίκμο ακαθένεηαζ ζοιπθδνςιαηζηά. Δπίζδξ, δ ανίειδζδ ηςκ ηηδνίςκ ακηζζημζπεί ζηδκ 

ανίειδζδ ηςκ ηηδνίςκ ημο η. Αναακζηυπμοθμο. Οζ καΐζημζ αημθμοεμφκ ηα ημπμβναθζηά 

δεδμιέκα ημο θυθμο, ιε απμηέθεζια κα ιδκ πανμοζζάγμοκ ζηαεενυ πνμζακαημθζζιυ. οκεπχξ, 

ζηδκ πανμοζίαζδ ηςκ καΐζηςκ μ πνμζακαημθζζιυξ είκαζ ζοιααηζηυξ ιε ηδκ ακαημθζηή πθεονά 

κα ηαοηίγεηαζ ιε ημ Ηενυ. 

 

2.2. Οι ναΐζκοι ηερ Κάηω Υώπαρ 

2.2.1. Ναΐζκορ Π1-Άγιορ Γεώπγιορ (Ch. A/ ΑΜ/ Π1) 

Ο καΐζημξ ημο Αβίμο Γεςνβίμο (εζη. 1) ανίζηεηαζ ζηα Β. ηαζ πθδζίμκ ηδξ Πενζαθέπημο, 

μζημδμιδιέκμξ ιε ηαηεφεοκζδ Α.-Γ. ζηδκ πανεζά ηδξ κέζεο μδμφ, πμο αημθμοεεί ημ ελςηενζηυ 

ηείπμξ ηδξ Κάης Υχναξ. Έπεζ απμηοπςεεί ζπεδζαζηζηά (ζπ. 1) ηαζ θςημβναθδεεί ζημ θεφηςια 

ημο G. Millet
31

 ηαζ ζημ Ένβμ ηδξ Δπζηνμπήξ Μοζηνά (ζπ. 2)
32

. Ο καΐζημξ ακαζηδθχεδηε ζε 

ιεβάθμ ααειυ ημ 1953-54 απυ ημκ Α. Ονθάκδμ
33

. Σμ 1987 δ Δπζηνμπή Ακαζηήθςζδξ Μκδιείςκ 

                                                             
31 Millet (2010) pl.6:4, pl. 14:4. 
32 ίκμξ (2009) 225-227, εζη.17-21. 
33 .π. 225 ηαζ Ονθάκδμξ (1953) 314-315. 
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Μοζηνά ημπμεέηδζε ζε αοηυκ εφνεξ ηαζ οαθμζηάζζα
34

. Γζα ηδ πνμκμθυβδζδ ημο καΐζημο έπεζ 

πνμηαεεί ημ α΄ ιζζυ ημο 14
μο

 αζ. 

Πνιενδνκηθά ζηνηρεία: Ο καΐζημξ ανίζηεηαζ ζηα Β. ηδξ Πενζαθέπημο ηαζ εκχκεηαζ ιε ηδ 

κέζε μδυ ιε έκακ ιζηνυηενμ δνυιμ, πμο λεηζκάεζ απυ ηδ κυηζα είζμδμ (εφνα) ηαζ ηαηαθήβεζ ζηδ 

κέζε. Ο δνυιμξ ακήηεζ ζηδκ ηαηδβμνία ηςκ ζδζςηζηχκ, πμο πανάζζμκηακ απμηθεζζηζηά βζα ημκ 

ζδζμηηήηδ εκυξ ζπζηζμφ ή εκυξ πανεηηθδζίμο
35

. Γφνς απυ ημκ καΐζημ δζαιμνθχκεηαζ ιζηνή αοθή 

ηαζ αιέζςξ ζηα Ν. ημο Αβ. Γεςνβίμο ανίζηεηαζ ημ ιεβάθμ -ημοθάπζζημκ δζχνμθμ- ηηήνζμ 289
36

 

(ημπμβν. δζάβν. 4), ημ μπμίμ είκαζ μζημδμιδιέκμ πανάθθδθα ιε ηδκ ηθζηφ.  

Αξρηηεθηνληθή πεξηγξαθή
37

: Πνυηεζηαζ βζα ιμκυπςνμ εμθμζηεπή καΐζημ ιε κυηζμ 

πθεονζηυ κάνεδηα, μ μπμίμξ μζημδμιήεδηε ζε ιεηαβεκέζηενδ θάζδ (ζπ. 2)
38

. Ζ ακαθμβία 

ηάημρδξ ζημ εζςηενζηυ (εζη. 2) είκαζ 3:4. Σμκ ευθμ ζηδνίγμοκ δφμ ζθεκδυκζα, ηα μπμία ααίκμοκ 

ζε παναζηάδεξ. Σμ έκα ανίζηεηαζ αηνζαχξ ιπνμζηά απυ ημ Ηενυ ηαζ ημ δεφηενμ πενίπμο ζημ 

ιέζμκ ημο οπυθμζπμο πχνμο. Σα ζθεκδυκζα πςνίγμοκ ημ εζςηενζηυ ζε δφμ ημιείξ, ζημκ 

ακαημθζηυ ηαζ ζημκ δοηζηυ. ημκ ακαημθζηυ ημιέα ζημοξ πθεονζημφξ ημίπμοξ ηαζ ακάιεζα ζηα 

δφμ ζθεκδυκζα δζαιμνθχκεηαζ απυ έκα ηοθθυ αρίδςια ηαζ επάκς απυ αοηυ απυ έκα ιμκυθμαμ 

πανάεονμ ιε ημλςηυ οπένεονμ, ημ μπμίμ δζεζζδφεζ ζημκ διζηοθζκδνζηυ ευθμ. ημκ δοηζηυ ημιέα 

δζαιμνθχκμκηαζ δφμ πθεονζηέξ εφνεξ ηαζ ζημκ δοηζηυ ημίπμ έκα αηυιδ ηοθθυ αρίδςια. Θνακίμ 

δζαηνέπεζ ημκ δοηζηυ ημίπμ ηαζ πνμεηηείκεηαζ ζημκ κυηζμ ημίπμ ιέπνζ ηδ εφνα.  

Ζ αρίδα ημο Ηενμφ εηηείκεηαζ ζε υθμ ζπεδυκ ημ πθάημξ ημο πχνμο ηαζ δζαιμνθχκεηαζ 

ζηδκ ηάημρδ ςξ αααεέξ ηυλμ. ηζξ δφμ βςκίεξ ημο Ηενμφ οπάνπμοκ ηυβπεξ βζα ηδκ πνυεεζδ ηαζ 

ημ δζαημκζηυ (εζη. 2). Έκα ζηεκυ ιμκυθμαμ πανάεονμ δζαιμνθχκεηαζ ζηδκ ηεκηνζηή αρίδα, εκχ 

δ ηνάπεγα είκαζ ηηζζηή. Δλςηενζηά δ αρίδα είκαζ πμθφπθεονδ-πμθοβςκζηή ηαζ ζδζαίηενα ρδθή. 

ημ άκς ιένμξ ηδξ δζαημζιείηαζ απυ γχκδ ιε πθζκεμπενίηθεζζημ ηαζ βείζμ απυ μδμκηςηή 

πθίκεζκδ ηαζκία (εζη. 3). 

ημ ελςηενζηυ ηα ιμκυθμαα πανάεονα ημο αυνεζμο ηαζ κυηζμο ημίπμο δζαιμνθχκμκηαζ 

ιε δζπθυ ααειζδςηυ πθίκεζκμ πθαίζζμ ιε ημλςηή απυθδλδ ρδθυηενα απυ ημ βείζμ ηδξ ζηέβδξ, ιε 

                                                             
34 ίκμξ (2009) 227. Ο ιεθεηδηήξ ημ εεςνεί έκα απυ ηα ηαθφηενα ακαζηδθςιέκα πανεηηθήζζα ημο Μοζηνά. 
35 Αναακζηυπμοθμξ (2004) 186. 
36 Γζα ημ ηηήνζμ 289 αθ. υ.π. 495.  
37 Γζα ηδκ ανπζηεηημκζηή ημο καΐζημο αθ. ίκμξ (2009) 225-227. 
38 Ο η. ίκμξ ζδιεζχκεζ ηδκ φπανλδ ανιμφ ακάιεζα ζηδκ ημζπμδμιία ημο πανεηηθδζίμο ηαζ ημο ελςκάνεδηα, αθ. 

υ.π. 225. 
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απμηέθεζια ηδ δδιζμονβία ημλςηχκ δζαθναβιάηςκ ρεοδμζηαονζηήξ δζαιυνθςζδξ. Πθίκεζκδ 

μδμκηςηή ηαζκία πενζηνέπεζ ημ βείζμ ηδξ ζηέβδξ. 

Ο πθεονζηυξ κάνεδηαξ (εζη. 1) είκαζ μ ιμκαδζηυξ ζςγυιεκμξ ζημκ Μοζηνά ηαζ ειθακίγεζ 

πθμφζζα ελςηενζηή δζαιυνθςζδ ιε έκημκδ πθαζηζηυηδηα ηαζ πθμφζζμ ηεναιμπθαζηζηυ 

δζάημζιμ. Υςνίγεηαζ ζηδ ιέζδ ιε ζθεκδυκζμ ηαζ ηαθφπηεηαζ ιε δφμ διζζθαζνζημφξ ευθμοξ. 

ηδκ ακαημθζηή υρδ έπεζ εονφ ιμκυθμαμ πανάεονμ ηαζ ζηδ κυηζα υρδ δίθμαμ πανάεονμ ηαζ 

εφνα. Σμ άκμζβια ηδξ εφναξ, πμο δζαιμνθχκεηαζ ρδθυηενα απυ αοηυ ημο δίθμαμο παναεφνμο, 

θένεζ ημλςηυ οπένεονμ απυ πςνυθζεμοξ ηαζ πθίκεμοξ ηαζ ζηέθεηαζ απυ δζπθή μδμκηςηή ηαζκία 

πθίκεςκ ιε ημλςηή απυθδλδ ηδξ ζηέβδξ. Σμ δίθμαμ πανάεονμ θένεζ πθίκεζκα ηυλα ιε 

νζπζδζυζπδιδ μδμκηςηή ηαζκία, επάκς απυ ηδκ μπμία δζαιμνθχκεηαζ αρίδςια ιε πθίκεζκμ 

ηοιαημεζδέξ ηυζιδια, ημ μπμίμ ζηέθεηαζ απυ ιμκή μδμκηςηή ηαζκία πθίκεςκ ιε επίζδξ ημλςηή 

απυθδλδ ζηέβδξ.  

Χξ πνμξ ηα ηαηαζηεοαζηζηά οθζηά δζαπζζηχκμοιε ηδ πνήζδ θίεμο ηαζ πςνυθζεμο, 

αζαεζημημκζάιαημξ ηαζ πθίκεςκ βζα μζημδμιζηή ηαζ δζαημζιδηζηή πνήζδ. 

Ζ πθμφζζα ελςηενζηή εζηυκα ημο καΐζημο ιε ηδκ πθαζηζηυηδηα ηαζ ημκ άθεμκμ 

ηεναιμπθαζηζηυ δζάημζιμ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηζξ ζζμννμπδιέκεξ ακαθμβίεξ ζημ εζςηενζηυ ηαζ 

ηδκ εθεοεενία δζαιυνθςζδξ πνμτπμεέημοκ ηαηά ημκ η. ίκμ ζηακυ ανπζηέηημκα
39

.  

 

2.2.2. Ναΐζκορ Π2-Σαξιάπσερ ή ωηήπαρ ηος Νικεθόπος Λοςκάνε (ch des Taxiarques/ ΣΑ/ Π2)
40

 

Ο καΐζημξ ηςκ Σαλζανπχκ ηαηά ηδ θασηή πανάδμζδ ή ημο ςηήνα ζφιθςκα ιε ηδκ ηηδημνζηή 

επζβναθή (αθ. παναηάης) ανίζηεηαζ πθδζίμκ ηδξ μζηίαξ Φναβηυπμοθμο ζηα ΝΑ. ηδξ ιμκήξ 

Πακηακάζζδξ. Έπεζ απμηοπςεεί ζπεδζαζηζηά (ζπ. 3) ζημ θεφηςια ημο G. Millet
41

, έπεζ 

ακαζηαθεί ηαζ απμηοπςεεί ζπεδζαζηζηά (ζπ. 5) απυ ημκ Ν. Γνακδάηδ
42

 ηαζ έπεζ απμηοπςεεί 

ζπεδζαζηζηά (ζπ. 4) ηαζ ιενζηχξ θςημβναθδεεί ζημ Έξγν ηδξ Δπζηνμπήξ Μοζηνά
43

. Γζα ηδ 

                                                             
39 .π. 227. 
40 Ο η. Αναακζηυπμοθμξ απμδίδεζ ημκ καΐζημ ζημκ ςηήνα ημο Νζηδθυνμο Λμοηάκδ, ζφιθςκα ιε ηδκ επζβναθή 
πμο εκημπίζηδηε ζημ εζςηενζηυ ημο (αθ. Αναακζηυπμοθμξ (2004) 138). Γζα ηδκ επζβναθή αθ. Γνακδάηδ (1958) 362-

366. 
41 Millet (2010) pl 6:6. 
42 Γνακδάηδξ (1952) 510-511. 
43 ίκμξ (2009) 229-230. 
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πνμκμθυβδζδ ημ καΐζημο έπεζ πνμηαεεί ημ α΄ ιζζυ ημο 14
μο

 αζ.
44

 ηαζ ημ 1455, πμο ακαθένεηαζ 

ζηδκ ηηδημνζηή επζβναθή
45

. 

Πνιενδνκηθά ζηνηρεία: Ο καΐζημξ ανίζηεηαζ ζημ κυηζμ ηιήια ηδξ Κάης Υχναξ ηαζ 

ζοβηεηνζιέκα ζηα ΝΑ. ηδξ ιμκήξ ηδξ Πακηάκαζζαξ ηαζ ζηα Γ. ηδξ μκμιαγυιεκδξ μζηίαξ 

Φναβηυπμοθμο (ημπμβν. δζάβν. 4). Οζημδμιείηαζ ζηα υνζα ημο μζηζζιμφ ζε ιία πενζμπή ανηεηά 

απυημιδ ηαζ ζπεηζηά απμιμκςιέκδ, πμο πνμζέθενε ςζηυζμ ηδ δζαθφθαλδ ηδξ ιυκςζδξ ηαζ ηδξ 

δνειίαξ
46

. οκδευηακ ιε ηδ ιμκή ηδξ Πακηάκαζζαξ ιε ημκ δνυιμ πμο λεηζκμφζε απυ ηδ 

κμηζμακαημθζηή βςκία ημο πενζαυθμο ηδξ ιμκήξ, μ μπμίμξ δζενπυιεκμξ απυ ηα ηηήνζα 260, 261 

ηαζ 262
47

 δζαηθαδζγυηακ ιε ημκ ηεκηνζηυ δνυιμ πμο ζοκέδεε ηδκ Πενίαθεπημ ιε ηδκ 

Πακηάκαζζα. Δπζπθέμκ, μ καΐζημξ ζοκδέεηαζ ιε ζηελσπό
48

 δνυιμ ιε ηα ηηήνζα 274
49

 ηαζ 275
50

 

ζηα ΒΑ. ημο ηαζ ιε ξύκε ιε ηδ δοηζηή εφνα ημο ηηδνίμο 270
51

. Δπίζδξ, μ ακαθδιιαηζηυξ ημίπμξ 

πμο δζαηδνείηαζ ιεηαλφ ηςκ ηηδνίςκ 269 ηαζ 271 θαίκεηαζ κα απμηεθεί οπυααενμ ημο δνυιμο 

πμο μδδβμφζε ζηδκ πενζμπή ημο καΐζημο
52

. Σέθμξ, ζηα ΒΑ. ημο καΐζημο ηαζ θίβμ παιδθυηενα 

απυ αοηυκ οπάνπεζ δελαιεκή (ζπ. 5)
53

. 

Αξρηηεθηνληθή πεξηγξαθή
54

: Ο καΐζημξ (ζπ. 4) έπεζ εζςηενζηέξ δζαζηάζεζξ 7,25 x 4,23ι. 

ηαζ ακαθμβία ηάημρδξ ζημ εζςηενζηυ 3:5. ηεβαγυηακ ιε διζηοθζκδνζηυ ευθμ οπμζηδνζγυιεκμ 

ζημ ιέζμ ιε ζθεκδυκζμ πμο έααζκε ζε παναζηάδεξ. Αοηυ πχνζγε ημκ πχνμ ζε δφμ ημιείξ, ζημκ 

ακαημθζηυ ηαζ ζημκ δοηζηυ. ημκ ακαημθζηυ ημιέα ηάεε ιαηνά πθεονά ημζιείηαζ απυ ηοθθυ 

ηυλμ ζπδιαηζγυιεκμ ακάιεζα ζηδκ παναζηάδα ημο ζθεκδμκίμο ηαζ ζημ ηηζζηυ ηέιπθμ. ημκ 

δοηζηυ ημιέα ζε ηάεε ιαηνά πθεονά ακμίβεηαζ απυ ιία ακηζηνζζηή εφνα ηαζ ζημ ιέζμ ημο 

                                                             
44 Λυβς ηςκ ημζκχκ ζημζπείςκ πμο πανμοζζάγεζ ιε ημκ Άζ Γζακκάηδ ςξ πνμξ ημ πθάημξ ημο ηαζ ηδ δζάηαλδ ηδξ 

πθεονάξ ημο Ηενμφ ιε ηζξ ηνεζξ αρίδεξ έπεζ πνμηαεεί δ ημζκή πνμκμθυβδζδ ηςκ δφμ ηηδνίςκ ζημ δεφηενμ ιζζυ ημο 

14μο αζ., αθ. ίκμξ (2009) 229. 
45 Αναακζηυπμοθμξ (2004) 143, Arvanitopoulos (2008) οπμζ. 70. Γζα ηδκ ηηδημνζηή επζβναθή αθ. Γνακδάηδξ 

(1958) 362-66. 
46 Αναακζηυπμοθμξ (2004) 140, 204. 
47 .π. 482-83. 
48 Ζ ζηελσπόο λεηζκμφζε απυ ηδ κυηζα εφνα ημο καΐζημο ηαζ ηαηέθδβε ζημ ηηήνζμ 274. Οζ ζηελσπνί ζοπκά δεκ 

λεπενκμφκ ζε πθάημξ ημ 1.50ι. Γζα ηζξ ζηελσπνύο ηαζ ηζξ ξύκεο αθ. Αναακζηυπμοθμξ(2004) 186. 
49 .π. 490 
50 .π. 490. 
51 .π. 487. 
52 .π. 183. 
53 Ζ δελαιεκή ιε δζαζηάζεζξ 3,81 x 3,48ι. ήηακ επζπνζζιέκδ ζημ εζςηενζηυ ιε οδναοθζηυ ημκίαια ηαζ δ μνμθή ηδξ 

ήηακ εμθςηή αθ. Γνακδάηδξ (1952) 510-511. 
54 Ακαθοηζηή ανπζηεηημκζηή πενζβναθή αθ. ίκμξ (2009) 229-230. 
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δοηζημφ ημίπμο έκα πθαηφ ηοθθυ αρίδςια. Θνακίμ δζαιμνθχκεηαζ ηαηά ιήημξ ημο δοηζημφ 

ημίπμο επεηηεζκυιεκμ ζημοξ πθάβζμοξ ημίπμοξ ιέπνζ ηα ακμίβιαηα ηςκ εονχκ
55

.  

Σμ Ηενυ (εζη. 4) είπε ηηζζηυ ηέιπθμ, ημο μπμίμο δζαηδνμφκηαζ μζ αάζεζξ, ηαζ πθήνδ 

δζαιμνθςιέκα πανααήιαηα ιε ιία ηυβπδ κα ζπδιαηίγεηαζ ζε ηάεε πθεονζηυ ημοξ ημίπμ. ημ 

ελςηενζηυ ηδξ ακαημθζηήξ πθεονάξ δζαιμνθχκμκηαζ ηαζ μζ ηνεζξ αρίδεξ ιε ηδκ ηεκηνζηή κα είκαζ 

ιεβαθφηενδ ηαζ πεκηάπθεονδ ηαζ αοηέξ ηςκ πανααδιάηςκ ιζηνυηενεξ ηαζ ηνίπθεονεξ. Οζ ηνεζξ 

αρίδεξ είπακ απυ έκα απθυ ιμκυθμαμ πανάεονμ, ιε ημ κυηζμ κα δζαιμνθχκεηαζ ανηεηά θμλά. Οζ 

Σαλζάνπεξ πανμοζζάγμοκ ημζκά ζημζπεία ιε ημκ Άζ Γζακκάηδ ςξ πνμξ ημ πθάημξ ημο καμφ ηαζ ςξ 

πνμξ ηδ δζάηαλδ ηδξ πθεονάξ ημο Ηενμφ ιε ηζξ ηνεζξ αρίδεξ. Σμ δζαημκζηυ ζε ιεηαβεκέζηενδ 

θάζδ ημζπίζεδηε ηαζ ιεηαηνάπδηε ζε ηάθμ. ηδ αμνεζμακαημθζηή βςκία ημο καΐζημο οπάνπεζ 

εονφπςνμξ μιανμδέηηδξ
56

.  

Ο ίκμξ παναηδνεί πςξ δ βεκζηή δζαιυνθςζδ ηςκ Σαλζανπχκ, υπςξ ηαζ ημο Αβίμο 

Γεςνβίμο ηαζ ημο Άζ Γζακκάηδ, είκαζ απυ ηζξ πζμ πνμζεβιέκεξ ημο μζηζζιμφ ημο Μοζηνά. 

Mαξκάξηλε πιάθα κε έκκεηξε επηγξαθή: Ζ ιανιάνζκδ πθάηα ανέεδηε ζηδκ επίπςζδ ηδξ 

πνυεεζδξ ηαζ θαίκεηαζ πςξ ήηακ εκηεζπζζιέκδ πζεακυηαηα ζημ ακχθθζ ηδξ αυνεζαξ εφναξ
57

. 

Φένεζ ζηδ ιία υρδ επζβναθή ζε ζαιαζηυ ηνίιεηνμ. Ζ επζβναθή απεοεοκυηακ ζημκ «λέκμ» ηαζ 

ακαθένεζ πςξ μ καυξ ακεβένεδ απυ ημκ «εοβεκέζηαημ» Λμοηάκδ, μ μπμίμξ βζα ηδ ζςηδνία ηδξ 

ροπήξ ημο ημκ δίδεζ πνμξ θεζημονβία ζε υθμοξ ημοξ ζενείξ ηαζ πςξ μ ευθμξ ημο ςηήνμξ εηηίζεδ 

ημ έημξ 1455 (6963). 

Χξ ηηήημναξ ημο καμφ πανμοζζάγεηαζ μ ζζπονυξ άνπμκηαξ Νζηδθυνμξ Λμοηάκδξ, μ 

μπμίμξ ήηακ ζημ πενζαάθθμκ ηςκ δεζπμηχκ Γδιδηνίμο ηαζ Θςιά ηαζ δζαδναιάηζζε ζδιακηζηυ 

νυθμ ζηα βεβμκυηα ηδξ Πεθμπμκκήζμο ηαηά ημ ιέζμ ημο 15
μο

 αζ.
58

 Ο καυξ, ακ ηαζ ήηακ 

αθζενςιέκμξ ζημκ ςηήνα Υνζζηυ, έιεζκε ζηδκ πανάδμζδ κα ηζιάηαζ ζηδ ικήιδ ηςκ 

Σαλζανπχκ
59

. Ο καυξ είκαζ ζδζυηηδημξ, αθθά μ ηηήημναξ βζα ηδ ζςηδνία ηδξ ροπήξ ημο επζηνέπεζ 

ζε ηάεε ζενέα πμο ημ επζεοιεί κα θεζημονβήζεζ ζημ καυ, ιε απμηέθεζια κα παναπςνεί ημκ καυ 

                                                             
55 Ίδζα δζάηαλδ ηςκ ηοθθχκ αρζδςιάηςκ ζοκακηάηαζ ζημκ Άβζμ Γεχνβζμ ηαζ ζηδκ Αβία Άκκα. 
56 Αναακζηυπμοθμξ (2004), 160. 
57 Γνακδάηδξ (1958) 364-365: δ πθάηα είκαζ δζαζηάζεςκ 0,57 x 0,26 x 0,09ι. ζε επζπεδυβθοθδ ηεπκζηή ηαζ 

εκημπίζηδηε ηαηά ημκ εζςηενζηυ ηαεανζζιυ ημο καΐζημο απυ πχιαηα ηαζ θίεμοξ, πμο πναβιαημπμζήεδηε απυ ημκ 
Ν. Γνακδάηδ ημ 1952. 
58 Ο Λμοηάκδξ θαίκεηαζ κα οπμδαφθζζε ηδκ ένζδα ηςκ δεζπμηχκ Γδιήηνζμο ηαζ Θςιά ημ 1459, ημ ίδζμ έημξ 

δζεηέθεζε θνμφνανπμξ ηδξ Αηνμημνίκεμο, εκχ θαίκεηαζ πςξ ημ 1460, ηαηά ηδκ ηάεμδμ ημο Μεπιέη ζηδκ 

Πεθμπυκκδζμ είπε ήδδ πεεάκεζ. Ο Γ. θνακηγήξ ημκ απμηαθεί «Πεθμπμκκδζζμθευνμ» αθ. Γνακδάηδξ υ.π. 365. 
59 .π. 366. 
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ζηδ δδιυζζα θαηνεία. Καηά ημκ Γνακδάηδ αοηυ εκζζπφεζ ηδκ άπμρδ υηζ ηα ιειμκςιέκα καΰδνζα 

ημο Μοζηνά ήηακ ζδζςηζηά ηηήνζα
60

. 

Ταθέο: Πμθθμί ηάθμζ εκημπίζηδηακ ζημ εζςηενζηυ ημο καΐζημο, υπςξ ηαζ ζηδ αυνεζα ηαζ 

κυηζα αοθή ημο, μζ πενζζζυηενμζ εη ηςκ μπμίςκ -ιε ελαίνεζδ ημ ανημζυθζμ- πνέπεζ κα είκαζ 

ιεηααογακηζκμί
61

. Να ζδιεζςεεί υηζ ημ δζαημκζηυ ζε ιεηαβεκέζηενδ θάζδ ημζπίζεδηε ηαζ 

ιεηαηνάπδηε ζε πχνμ εκηαθζαζιμφ, πζεακυηαηα ηθδνζηχκ
62

.  

Ο Γνακδάηδξ ακέζηαρε ζοκμθζηά ζημ εζςηενζηυ ημο καμφ δφμ ηάθμοξ, ζηδ κυηζα αοθή 

ηνεζξ ηάθμοξ ηαζ ζηδ αυνεζα αοθή ηέζζενζξ. οβηεηνζιέκα ζημ εζςηενζηυ ημκηά ζηδ 

αμνεζμδοηζηή βςκία ακεζηάθδζακ δφμ ζοκεπυιεκμζ επίβεζμζ ηηζζημί ηάθμζ: έκαξ ζημκ δοηζηυ 

ημίπμ ιε ηα μζηά ιίαξ ηαθήξ ηαζ έκαξ ζημκ αυνεζμ ημίπμ ιε ηα μζηά ιίαξ παζδζηήξ ηαθήξ. ηδ 

κυηζα αοθή ζηδ δοηζηή ηδξ πθεονά οπάνπεζ ανημζυθζμ ιε ηαηεζηναιιέκμ ηυλμ ζημ ιεβαθφηενμ 

ιένμξ ημο ηαζ εήηδ δζαζηάζεςκ 0,70 x 1,80 x 0,40ι. ηαθοπηυιεκδ ιε πθάηεξ. Πενζείπε ηα μζηά 

ιζαξ ηαθήξ
63

. ηδκ πανεζά ημο κυηζμο ημίπμο ακαθένεηαζ ζηαπηυξ ηάθμξ ιε ηα μζηά δφμ ηαθχκ, 

ηα θείρακα ηςκ μπμίςκ είπακ ημπμεεηδιέκδ ηδκ ηεθαθή πνμξ ηα δοηζηά
64

. Χξ πνμξ ημκ ηνίημ 

ηάθμ δεκ δζεοηνζκίγμκηαζ δ αηνζαήξ εέζδ ηαζ δ ιμνθή ημο
65

.  

ηδ αυνεζα αοθή ακαθένμκηαζ ηέζζενζξ ηάθμζ πςνίξ κα πνμζδζμνίγεηαζ αηνζαέζηενα δ 

εέζδ ημοξ, μζ μπμίμζ είκαζ ηηζζημί ιε θίεμοξ ηαζ πθίκεμοξ (μ έκαξ είκαζ ηηζζηυξ εκηυξ ημο 

εδάθμοξ ηαζ μζ άθθμζ οπενέπμοκ εθαθνχξ) ηαζ θένμοκ ηαθοπηήνζεξ πθάηεξ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, 

δφμ πανμοζζάγμοκ πμθθαπθέξ ηαθέξ ιε ηδκ ηεθαθή ηςκ θεζράκςκ ηδξ ηεθεοηαίαξ ηαθήξ 

ζηναιιέκδ πνμξ ηα Γ. ηαζ ζημ ακαημθζηυ άηνμ ζοβηεκηνςιέκα μζηά. Πενζείπακ υζηναηα ηαζ 

πέηαθα οπμδδιάηςκ, υπμο ζημκ έκα εη ηςκ δφμ εκημπίζηδηακ δφμ μεςιακζηά κμιίζιαηα ηαζ 

δφμ ημοιπζά
66

 ηαζ ζημκ άθθμ ημκηά ζηδ αμνεζμακαημθζηή βςκία είπε πνμζανηδεεί υνεζμ ηιήια 

                                                             
60 ηδ κεχηενδ Δθθάδα, ζφιθςκα ιε ηδκ ζζπφμοζα κμιμεεζία, μζ καμί δζαηνίκμκηαζ ζε ζδζυηηδημοξ, 

ιμκαζηδνζαημφξ ηαζ εκμνζαημφξ. Ο ζδζυηηδημξ ηεθεί οπυ ηδκ απμηθεζζηζηή ηονζυηδηα ημο ζδζχηδ ηαζ δ ζενμονβία ζε 

αοηυκ βίκεηαζ ηαηυπζκ ηθήζεςξ ημο ζενέα απυ ημκ ζδζχηδ. Ο καυξ ιεηαηνέπεηαζ ζε εκμνζαηυξ ιεηά απυ μιυθςκδ 

βκχιδ ηδξ εκμνίαξ ηαζ ημο ζδζχηδ ιε έκκμιδ πνάλδ, δ έηδμζδ ηδξ μπμίαξ βζα ηδκ ημζκή πνήζδ ημο ζδζυηηδημο καμφ 

θακενχκεζ ηδκ επζεοιία ηαζ αμφθδζδ ημο ζδζμηηήηδ, αθ. Φζθζππυημο (1915) 266-267. 
61 Αναακζηυπμοθμξ (2008), 92, οπμζ.70 ηαζ Γνακδάηδξ (1952), 509: εεςνεί πςξ μ καΐζημξ ηηίζηδηε ιυθζξ πέκηε 

πνυκζα πνζκ απυ ηδκ πανάδμζδ ημο Μοζηνά. 
62 Αναακζηυπμοθμξ (2008) 92. Γνακδάηδξ (1952), 509. 
63 Αναακζηυπμοθμξ (2008) 92, Γνακδάηδξ (1952) 509, εζη.13 (ηάημρδ). 
64 Αναακζηυπμοθμξ (2008) 93, Γνακδάηδξ (1952) 509, εζη.13 (ηάημρδ). 
65 Αναακζηυπμοθμξ (2008) 93, Γνακδάηδξ (1952) 510. 
66 Αναακζηυπμοθμξ (2008) 93, Γνακδάηδξ (1952) 510-511, εζη.13 (ηάημρδ), δ εέζδ ημο δεκ πνμζδζμνίγεηαζ ιε 

αηνίαεζα.  
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ζςκζηήξ παναζηάδμξ φρμοξ 0,51ι. ηαζ πθάημοξ 0,26ι.
67

. Ο ηνίημξ ηηζζηυξ ηάθμξ ηαθοπηυηακ ιε 

πθάηα απυ ηιήια νςιασημφ ακαβθφθμο, υπμο εζημκίγεηαζ Αθνμδίηδ ή Νδνδίδα ιε ζππυηαιπμ 

ημπμεεηδιέκδ ακεζηναιιέκδ επί ημο ηάθμο (0, 39 x 0,38ι.) ηαζ πενζείπε έκα μοββνζηυ κυιζζια 

ημο 15
μο

 αζ.
68

 Ο ηέηανημξ ηηζζηυξ ηάθμξ πενζείπε υζηναηα ηαζ πέηαθα οπμδδιάηςκ
69

. 

 

2.2.3. Ναΐζκορ Π3 (Ch H/ HM/ Π3) 

Ο καΐζημξ ζηα Α. έπεζ απμηοπςεεί ζπεδζαζηζηά (ζπ. 3) ηαζ θςημβναθδεεί ζημ Έξγν ηδξ 

Δπζηνμπήξ Μοζηνά
70

 ηαζ έπεζ ακαζηαθεί απυ ημκ Ν. Γνακδάηδ
71

.  

Πνιενδνκηθά ζηνηρεία: Ο καΐζημξ ανίζηεηαζ ζημ κυηζμ ηιήια ηδξ Κάης Υχναξ, αιέζςξ 

ζηα Α. ηδξ μζηίαξ Φναβηυπμοθμο, ιε ηδκ μπμία πςνίγεηαζ ιε ημκ δνυιμ πμο ζοκδέεζ ηδκ 

Πενίαθεπημ ηαζ ηδκ Πακηάκαζζα (ημπμβν. δζάβν. 4). Λίβα ιέηνα ΒΑ. ημο καΐζημο ανίζηεηαζ ημ 

δζχνμθμ, ιζηνχκ δζαζηάζεςκ, ηηήνζμ 285
72

. Να ζδιεζςεεί πςξ ζημ κυηζμ ηιήια ηδξ Κάης 

Υχναξ δ μζημδυιδζδ καΐζηςκ ηαζ ηηδνίςκ είκαζ ζδζαίηενα ποηκή, ηάηζ πμο θακενχκεζ ηδ 

ζοβηέκηνςζδ μζημκμιζηά ζζπονχκ μζημβεκεζχκ ζηδ ζοβηεηνζιέκδ πενζμπή ηαζ πμο πζεακυηαηα 

ζοκδέεηαζ ιε ηδκ ίδνοζδ ηδξ Πενζαθέπημο ηαζ ηδκ μζημδυιδζδ ηδξ μζηίαξ Λάζηανδ
73

. 

Αξρηηεθηνληθή πεξηγξαθή
74

: Πνυηεζηαζ βζα ιμκυπςνμ καΐζημ (ζπ. 6), πμο ηαθοπηυηακ ιε 

λφθζκδ ζηέβδ ζφιθςκα ιε ηα ηαηάθμζπα ημο δοηζημφ ημίπμο πάκς απυ ηδ εφνα. Οζ ακαθμβίεξ ηδξ 

ηάημρδξ (ζπ. 3) ζημκ εζςηενζηυ πχνμ είκαζ 1:2. Οζ ημίπμζ ηςκ ιαηνχκ πθεονχκ έπμοκ 

ιεβαθφηενμ πάπμξ απυ ημκ δοηζηυ ημίπμ. ημκ ηεθεοηαίμ ημίπμ (εζη. 5) ανίζηεηαζ έηηεκηνα δ 

ιμκαδζηή εφνα εζζυδμο ιε διζηοηθζηυ οπένεονμ. ηα Β. ηδξ εφναξ ζημ φρμξ ημο διζηοηθζημφ 

οπενεφνμο οπήνπε έκα πανάεονμ, εκχ ζηα Ν. δζαιμνθχκεηαζ ζηεκή ηυβπδ. 

Ζ αρίδα ζηδκ ελςηενζηή πθεονά είκαζ ηνίπθεονδ πμθοβςκζηή, ηαηαθαιαάκεζ υθμ ζπεδυκ 

ημ πθάημξ ηδξ ακαημθζηήξ πθεονάξ ηαζ έπεζ ιμκυθμαμ πανάεονμ ιε πχνζκμ πθαίζζμ. ημ 

                                                             
67 Αναακζηυπμοθμξ(2008) 93, Γνακδάηδξ (1952) 510-511, εζη.13 (ηάημρδ), δ εέζδ ημο δεκ πνμζδζμνίγεηαζ ιε 

αηνίαεζα. 
68 Αναακζηυπμοθμξ(2008) 93, Γνακδάηδξ (1952) 510-511, εζη.13 (ηάημρδ), δ εέζδ ημο δεκ πνμζδζμνίγεηαζ ιε 

αηνίαεζα. 
69 Αναακζηυπμοθμξ (2008) 93, Γνακδάηδξ (1952) 510-511, εζη.13 (ηάημρδ), δ εέζδ ημο δεκ πνμζδζμνίγεηαζ ιε 

αηνίαεζα. 
70 ίκμξ (2009) 122-123, εζη. 4, 5, 6, 7. 
71 Ζ δδιμζίεοζδ ηδξ ακαζηαθήξ δεκ πενζέπεηαζ ζηα ΠΑΔ 1952, βζαηί, υπςξ ακαθένεζ μ ίδζμξ μ ακαζηαθέαξ, 
ακαζηάθεδηε ιε δαπάκεξ άθθμο μνβακζζιμφ, αθ. Γνακδάηδξ (1952) 497, οπμζ.1. Ζ ακαζηαθζηή έηεεζδ ημο 

καΐζημο δεκ ηαηέζηδ δοκαηυ κα εκημπζζηεί.  
72 Αναακζηυπμοθμξ (2004) 494-495. 
73 .π. 143. 
74 Ακαθοηζηή ανπζηεηημκζηή πενζβναθή ζημ ίκμξ (2009) 222-223. 
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εζςηενζηυ δζαηδνεί ημ ζοκμθζηυ ηδξ φρμξ (εζη. 6), είκαζ διζηοηθζηή ιε έκα ιμκυθμαμ πανάεονμ 

ζημκ ηαηά ιήημξ άλμκα ημο καΐζημο ηαζ έκα αηυια ζημ ακαημθζηυ ηιήια ηδξ αρίδαξ, 

πνμζακαημθζζιέκμ ηαθφηενα ζε ζπέζδ ιε ημ εοζζαζηήνζμ. Σμ Ηενυ πςνζγυηακ απυ ημκ οπυθμζπμ 

πχνμ ιε ηηζζηυ ηέιπθμ πμο είπε δφμ ακμίβιαηα. Ζ ηφνζα πφθδ πανέηηθζκε απυ ημκ ηαηά ιήημξ 

άλμκα, εκχ δ πφθδ ηδξ πνυεεζδξ ανζζηυηακ εββφηενα ζημκ αυνεζμ ημίπμ. Γεκ δζαιμνθχκμκηαζ 

πανααήιαηα, πανά ιυκμ ιία ιζηνή ηυβπδ ιε ιζηνυ πανάεονμ ζηδ αμνεζμακαημθζηή βςκία ημο 

Ηενμφ, πμο θεζημονβεί ςξ πνυεεζδ. ηδκ ακηίζημζπδ κυηζα βςκία θαίκεηαζ κα δζαιμνθχκεηαζ 

ιζηνυ αρίδςια.  

 

2.2.4. Ναΐζκορ Π4-Αγία Άννα (Ch. G/ GM/ Π4)
75

 

Έπεζ απμηοπςεεί ζπεδζαζηζηά (ζπέδ. 4) ηαζ ιενζηχξ θςημβναθδεεί ζημ Έξγν ηδξ Δπζηνμπήξ 

Μοζηνά
76

 ηαζ έπεζ ακαζηαθεί απυ ημκ Ν. Γνακδάηδ
77

. Υνμκμθμβείηαζ ζημ α΄ ήιζζο ημο 14
μο

 

αζ.
78

 

Πνιενδνκηθά ζηνηρεία: Ο καΐζημξ ανίζηεηαζ ζημ κυηζμ ηιήια ηδξ Κάης Υχναξ (ημπμβν. 

δζαβν. 4), Α. ηδξ Πακηάκαζζαξ ηαζ ηαηέκακηζ ηδξ Αβίαξ Κονζαηήξ (Π5) ζηα δελζά ηδξ αιθυδμο 

πμο ζοκδέεζ ηδ κέζε μδυ ιε αοηή πμο λεηζκάεζ απυ ηδκ Πακηάκαζζα πνμξ ηδκ Πενίαθεπημ
79

. 

Γφνς απυ ημκ καΐζημ δζαιμνθχκεηαζ ιζηνή αοθή. Απαζηείηαζ ακαζηαθζηή δζενεφκδζδ πμο εα 

δείλεζ ακ δ πενζμπή ήηακ δμιδιέκδ
80

. ηα Β. ημο καΐζημο δζαηδνείηαζ ξύκε πμο δζαηθαδίγεηαζ ιε 

ηδκ ενπυιεκδ απυ ηδκ μζηία Λάζηανδ (εζη. 7). Ο καΐζημξ είκαζ μζημδμιδιέκμξ ζε ιζα πενζμπή, 

πμο πανμοζζάγεζ πθδεχνα καΐζηςκ ηαζ ζζπονχκ ηαημζηζχκ -ιε ηονζυηενδ ηδκ μζηία Λάζηανδ- 

ηαεχξ ηαζ δφμ ζηναηχκεξ, μζ μπμίμζ πζεακυηαηα κα ζοκδέμκηαζ ιε ηδ ζοζζχνεοζδ ζζπονχκ 

μζημβεκεζχκ ζηδ ζοβηεηνζιέκδ πενζμπή
81

.  

Αξρηηεθηνληθή
82

: Πνυηεζηαζ βζα ιμκυπςνμ καΐζημ ιε κυηζμ πθεονζηυ πνμζηχμ (ζπ. 7), 

ζήιενα ζπεδυκ μθμηθδνςηζηά ηαηεζηναιιέκμ, ηαζ ηαηάθμζπα ημίπμο πζεακμφ ηςδςκμζηαζίμο 

                                                             
75 Ο καΐζημξ ζημ ίκμξ (2009) 224-225 δεκ ζδιεζχκεηαζ ζημ ημπμβν. δζάβν. αθθά ηαηά ηδκ ανπζηεηημκζηή ακάθοζδ. 
76 ίκμξ (2009) 224-225, εζη. 13, 14, 15. 
77 Γνακδάηδξ (1952) 501-504. 
78 Ο N. Γνακδάηδξ ιε αάζδ θείρακα ημζπμβναθζχκ πνμκμθμβεί ημκ καΐζημ ζημ α΄ ήιζζο ημο 14μο αζ., αθ. Γνακδάηδξ 
(1952) 504. Ο η. Αναακζηυπμοθμξ ζηζξ ανπέξ ημο 14μο αζ., αθ. Αναακζηυπμοθμξ (2004) 141. 
79 Αναακζηυπμοθμξ (2004) 185. 
80 Αναακζηυπμοθμξ (2004) 200. 
81 Αναακζηυπμοθμξ (2004) 143, οπμζδι. 513. 
82 Γζα ακαθοηζηή ανπζηεηημκζηή πενζβναθή αθ. ίκμξ (2009) 224-225. 
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ζηδ κμηζμακαημθζηή βςκία ημο καμφ. Έπεζ εζςηενζηέξ δζαζηάζεζξ 6,63 x 3,69ι.
83 

ηαζ ακαθμβία 

ηάημρδξ 1:2. Καθοπηυηακ ιε ευθμ
84

, μ μπμίμξ πςνζγυηακ απυ ζθεκδυκζμ θενυιεκμ απυ 

πθεονζηέξ παναζηάδεξ ζε δφμ ηιήιαηα, ζημ ακαημθζηυ ηαζ ζημ δοηζηυ. ημ ακαημθζηυ ηιήια ημο 

ηηδνίμο ακάιεζα ζηζξ παναζηάδεξ ημο ζθεκδμκίμο ηαζ ημ ηέιπθμ δζαιμνθχκεηαζ απυ έκα ηοθθυ 

αρίδςια. ημ δοηζηυ ηιήια ημο ηηδνίμο οπάνπεζ πενζιεηνζηυ ενακίμ. ημκ αυνεζμ ηαζ ημκ κυηζμ 

ημίπμ ακμίβεηαζ ακά ιία πθεονζηή είζμδμξ, εη ηςκ μπμίςκ δ κυηζα μδδβεί ζημ πθεονζηυ πνμζηχμ. 

ημ αυνεζμ ηιήια ημο δοηζημφ ημίπμο δζαιμνθχκεηαζ ηυβπδ, υπμο δζαηδνμφκηαζ γςβναθζηά 

ηαηάθμζπα ηδξ Βαπηίζεςξ ημο Ηδζμφ, ηαζ ζημ ηάης ιένμξ ηδξ θαίκεηαζ πςξ ήηακ εκημζπζζιέκμ 

αββείμ φρμοξ 0,52ι. βζα ηζξ ακάβηεξ ημο ιοζηδνίμο
85

. διεζχκεηαζ πςξ ζηδκ ίδζα εέζδ ανίζηεηαζ 

ακηίζημζπδ ηυβπδ ζημκ καΐζημ ηδξ Αβίαξ Κονζαηήξ
86

.  

Ζ αρίδα ελςηενζηά (εζη. 8) ηαηεθάιαακε υθμ ζπεδυκ ημ πθάημξ ημο ακαημθζημφ ημίπμο 

ηαζ είπε ηνίπθεονδ πμθοβςκζηή δζαιυνθςζδ ιε πθμφζζμ δζάημζιμ. ημ ιέζμ ηδξ αρίδαξ οπήνπε 

δίθμαμ πανάεονμ
87

 ηαζ εηαηένςεέκ ημο ακά ιία ηυβπδ. ήιενα δζαηδνείηαζ ιυκμ δ κυηζα ηυβπδ, 

δ μπμία πθαζζζχκεηαζ απυ πθίκεζκδ ηαζκία ηαζ πενζβνάθεηαζ απυ μδμκηςηή ηαζκία. Δπάκς απυ 

ηδκ ηυβπδ δζαηδνμφκηαζ γχκεξ δζαηυζιμο ιε πνςιαηζζηέξ θίεζκεξ πθάηεξ, πθίκεζκμ ιαίακδνμ, 

μδμκηςηυ πθίκεζκμ βείζμ ηαζ πζεακυηαηα γχκδ ιε ηάεεηεξ πθίκεμοξ ακηίζημζπδ ηαζ ζημ ίδζμ φρμξ 

ιε αοηή ηδξ κυηζαξ υρδξ 
88

. Δζςηενζηά δ αρίδα δζαιμνθχκεηαζ ζημ πάπμξ ημο ημίπμο. Ακηί 

πανααδιάηςκ, ζημ κυηζμ πέναξ δζαηδνείηαζ ηυβπδ βζα δζαημκζηυ ηαζ πζεακυηαηα κα 

δζαιμνθςκυηακ ακηίζημζπδ ηυβπδ ζηα αυνεζα (εζη. 9). Τπήνπε ηηζζηυ ηέιπθμ ιε ιία είζμδμ ζημ 

ιέζμ ημο.  

ηδ κμηζμακαημθζηή βςκία ημο καΐζημο δζαηδνμφκηαζ ηαηάθμζπα πζεακμφ 

ηςδςκμζηαζίμο (εζη. 8). οβηεηνζιέκα ζημκ κυηζμ ημίπμ ηαζ πάκς απυ ηδκ ανπζηή ζηάειδ 

έδναζδξ ηδξ ζηέβδξ πνμελέπμοκ ηαηάθμζπα ημίπμο ζε ιήημξ πενίπμο 2,10ι. Ο ημίπμξ 

πεναηχκεηαζ ζηα Α. ηαζ Γ. ζε ηάεεηα ιέηςπα, ζημ άκς πέναξ ηςκ μπμίςκ δζαηνίκεηαζ ηθίζδ 

ζηέβδξ
89

.  

                                                             
83 Οζ δζαζηάζεζξ δίδμκηαζ ζημ Γνακδάηδξ (1952) 501. 
84 Αοηυ ιανηονμφκ δ ζςγυιεκδ βέκεζδ ηαζ ηιήια ημο ευθμο πμο δζαηδνείηαζ ζημκ κυηζμ ημίπμ. 
85 Γνακδάηδξ (1952) 501. 
86 Ζ δζαιυνθςζδ ημο ηαηςηένμο ηιήιαημξ ηδξ ηυβπδξ έπεζ βίκεζ ιε ηέημζμκ ηνυπμ πμο θακενχκεζ υηζ οπήνπε εηεί 
εκημζπζζιέκμ αββείμ φρμοξ 0,52ι. βζα ηζξ ακάβηεξ ημο ιοζηδνίμο, αθ. Γνακδάηδξ (1952) 501. 
87 πςξ ιανηονεί δ θςημβναθία ημο θεοηχιαημξ Millet (1910) pl. 14:3. 
88 Ζ ηεθεοηαία γχκδ δεκ δζαηδνείηαζ ζήιενα, αθθά θαίκεηαζ ζηδ θςημβναθία ημο θεοηχιαημξ Millet (1910) pl. 

14:3. 
89 ίκμξ (2009) 225. 
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Τνηρνγξαθηθόο δηάθνζκνο: ηδκ ηυβπδ ημο δοηζημφ ημίπμο δζαηδνείηαζ ημζπμβναθία ηδξ 

Βαπηίζεςξ ημο Ηδζμφ, δίπθα ζημκ μπμίμ γςβναθίγεηαζ «θαιπάξ επί ηδνμπδβίμο». Δπίζδξ, μ 

ακαζηαθέαξ ζδιεζχκεζ πςξ ζηδ κμηζμακαημθζηή βςκία ημο Ηενμφ εκημπίζηδηακ ηειάπζα 

ημζπμβναθζχκ, υπμο εζημκίγμκηαζ ηιήιαηα ηεθαθχκ αβίςκ
90

. 

Ταθέο
91

:Σαθέξ έπμοκ εκημπζζηεί ζημ εζςηενζηυ ημο καΐζημο ηαζ ελςηενζηά ζηδ κυηζα ηαζ 

ηδ αυνεζα αοθή. ημ εζςηενζηυ ηάης απυ ημ δάπεδμ, πμο ήηακ επζζηνςιέκμ ιε αιιμημκίαια, 

δζαηάζζμκηαζ ηαηά ημκ ηφνζμ άλμκα ημο καΐζημο έλζ ηαιανμζηεπείξ ηάθμζ ζε δφμ πανάθθδθεξ 

ζεζνέξ ηςκ ηνζχκ (εζη. 10)
92

. Ζ ημζπμπμζία ημοξ είκαζ απυ θίεμοξ ηαζ θίβα αήζζαθα ηαζ δ 

επζηαθοπηήνζα πθάηα απυ ζπζζηυθζεμ ή αζαεζηυθζεμ. Σμ άκμζβια ανίζηεηαζ ζημ δοηζηυ άηνμ 

ηδξ ηαιάναξ ηαζ ζπδιαηίγεηαζ απυ πθίκεμοξ. Σα ηηενίζιαηα οπήνλακ πμθοάνζεια ηαζ 

ζοκίζηακημ ζε ιζηνά κμιίζιαηα, ημζιήιαηα (εκχηζα ηαζ απθέξ πυνπεξ), ηειάπζμ μζηέζκδξ 

ηηέκαξ, υζηναηα αββείςκ ηαζ ποηνχκ, ηαηάθμζπα εκδοιάηςκ (ημιαία) ηαζ οπμδδιάηςκ 

(ζζδενέκζα πέηαθα ηαθθζβίςκ), ήθμζ, αβκφεα. θμζ μζ ηάθμζ πνδζζιμπμζμφκηακ ηαζ ςξ 

μζηεμθοθάηζα
93

. ημκ κυηζμ ημίπμ ανίζηεηαζ επίβεζμξ ηηζζηυξ ηάθμξ «εθαπηυιεκμξ» ζημ ηέιπθμ, 

μ μπμίμξ πενζείπε ηα μζηά ιίαξ ηαθήξ, ιε ηδκ ηεθαθή ημο κεηνμφ πνμξ ηα Γ. Ο ηάθμξ 

παναηηδνίγεηαζ απυ ημκ ακαζηαθέα «ιεηαβεκέζηενμξ». 

ηδ αυνεζα αοθή, ζηδ αμνεζμδοηζηή βςκία, επίβεζμξ ηηζζηυξ ηάθμξ ιε μζηά πμθθαπθχκ 

ηαθχκ. Σα θείρακα ηδξ ηεθεοηαίαξ ηαθήξ είπακ ημπμεεηδεεί απεοεείαξ ζημκ ποειέκα ηαζ δ 

ηεθαθή ήηακ ζηναιιέκδ πνμξ Β. ηδ κυηζα αοθή, ζημκ δοηζηυ ημίπμ, ανίζημκηαζ δφμ ανημζυθζα 

ιε ίπκδ βναπηήξ ιίιδζδξ πθζκεμπενίηθεζζηδξ ημζπμπμζίαξ ζημ εζςνάπζμ ημο ηυλμο ημοξ. ε έκα 

εη ηςκ δφμ οπήνπακ δφμ επάθθδθεξ ζήθεο ιε ηδκ πθαημζηεπή οπμηείιεκδ κα πενζέπεζ ηα μζηά 

ιζαξ ηαθήξ ιε ηδκ ηεθαθή ημπμεεηδιέκδ πνμξ Β. ηαζ έκα ανβονυ κυιζζια ιε μπή ακανηήζεςξ. 

Γζπθυξ είκαζ ηαζ μ ηάθμξ πμο εηηείκεηαζ ηαηά ιήημξ ημο κυηζμο ημίπμο ημο καμφ ζηα Α. ηδξ 

εφναξ. Πνυηεζηαζ βζα ηηζζηυ ηάθμ ιε δφμ επάθθδθεξ ζήθεο, πμο θένμοκ ηαζ μζ δφμ μζηά 

                                                             
90 Γνακδάηδξ (1952) 501.  
91 Γζα ηζξ ηαθέξ αθ. Γνακδάηδξ (1952) 502-504 ηαζ Αναακζηυπμοθμξ (2008) 94-96. 
92 Ο η. ίκμξ ημοξ πενζβναθεί ςξ ελήξ: «ηνεζξ εμθμζηεπείξ εάθαιμζ πμο ιε εβηάνζζμ ημίπμ δζαζνμφκηακ ζε έλζ 

δζαιενίζιαηα». 
93 Γζα ηα πέηαθα οπμδδιάηςκ απυ ηάθμοξ ηδξ «Αβίαξ Άκκαξ» αθ. Πνιηηεία 153-155, αν. 6. Γζα ηα ηέζζενα 

ιεηαθθζηά ημιαία απυ ημκ «4μ ηάθμ ζημ εζςηενζηυ» ημο πανεηηθδζίμο αθ. αοηυεζ 156-57, αν. 8. 
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πμθθαπθχκ ηαθχκ
94

. Σέθμξ, ζηδ κυηζα αοθή εκημπίζηδηε ζοζηάδα ζηαπηχκ ηάθςκ ιε 

ημζπχιαηα απυ θίεμοξ ή ηαηαηυνοθα ημπμεεηδιέκεξ πθάηεξ
95

.  

Ζιηαθό σξνιόγην: ηδ κυηζα αοθή εκημπίζηδηε έκα ανπαίμ ημίθμ δθζαηυ ςνμθυβζμ, 

θαλεοιέκμ ζημ ήιζζο δςνζημφ ηζμκμηνάκμο ηςκ εθθδκζζηζηχκ πνυκςκ
96

. 

 

2.2.5. Ναΐζκορ Π5-Αγία Κςπιακή (Ch. F/ FM /Π5) 

Ο καΐζημξ έπεζ ακαζηαθεί απυ ημκ Ν. Γνακδάηδ ημ 1952
97

 ηαζ έπεζ απμηοπςεεί ζπεδζαζηζηά (ζπ. 

5) ηαζ ιενζηχξ θςημβναθδεεί ζημ ίκμξ (2009)
98

. 

Πνιενδνκηθά ζηνηρεία: Σα ενείπζα ημο καΐζημο ανίζημκηαζ ζηδ κυηζα πενζμπή ηδξ Κάης 

Υχναξ (ημπμβν.δζάβν.4) ζηα κυηζα ηαζ ηαηέκακηζ ηδξ Αβίαξ Άκκαξ (Π4) πάκς ζηδκ άιθμδμ (εζη. 

11) πμο ζοκδέεζ ηδ κέζε μδυ ιε ημκ δνυιμ ηδξ Πακηάκαζζαξ-Πενζαθέπημο
99

. Πζεακυηαηα έκαξ 

πανάθθδθμξ δνυιμξ ιε ηαηεφεοκζδ Β.-Ν. ζοκδέεζ ημοξ καΐζημοξ Π4, Π5, Π11 ηαζ Π12. 

Πθδζίμκ ημο καΐζημο ανίζημκηαζ ζηα Α. ημ ηηήνζμ 256
100

, ζηα Γ. ημ ηηήνζμ 257
101

 ηαζ 

αμνεζυηενα δ μζηία Λάζηανδ, δ μπμία ζοκδέεηαζ ιε ξύκε ιε ημκ πνμακαθενυιεκμ πανάθθδθμ 

δνυιμ (εζη. 7). Γφνς ημο δζαιμνθχκεηαζ αοθή
102

. ηα Α. ημο καΐζημο οπάνπεζ ανηεηά ιεβάθδ 

δελαιεκή, δ μπμία πνμκμθμβείηαζ ζημοξ πνχημοξ ιεηααογακηζκμφξ πνυκμοξ ηαζ θαίκεηαζ κα είκαζ 

μζημδμιδιέκδ ζε πνμβεκέζηενμ ηηίζια. Έπεζ ζπήια ηναπέγζμ, θένεζ οδναοθζηυ ημκίαια ηαζ ζηδ 

αυνεζα πθεονά ηδξ ανίζηεηαζ ηνήκδ
103

. 

Αξρηηεθηνληθή πεξηγξαθή
104

: Ο καΐζημξ είπε ακαθμβία ηάημρδξ 1:2 (ζπ. 5) ιε δζαζηάζεζξ 

6,74 x 3,45ι.
105

. Πανμοζζάγεζ δφμ μζημδμιζηέξ θάζεζξ. Καηά ηδκ πνχηδ θάζδ μ καΐζημξ ήηακ 

λοθυζηεβμξ ιε δφμ εζζυδμοξ ζημοξ πθεονζημφξ ημίπμοξ, ιία πενίπμο ζηδ ιέζδ ημο κυηζμο ημίπμο 

ηαζ ιία ζημ δοηζηυ ηιήια ημο αυνεζμο ημίπμο. Έκα ενακίμ δζέηνεπε ημκ δοηζηυ ημίπμ ηαζ 

εηηεζκυηακ ιέπνζ ηδ αυνεζα εφνα. ηδ αυνεζα βςκία ημο δοηζημφ ημίπμο δζαιμνθχκεηαζ ηυβπδ ιε 

                                                             
94 Γδθχκμκηαζ μζ δζαζηάζεζξ εηηυξ ημο πθάημοξ: 2,00 x 0,72ι. (ηάης εήηδ) ηαζ 2,00 x 0,68ι. (άκς εήηδ).  
95 Γνακδάηδξ (1952) 503-504. Ζ εέζδ ηαζ μ ανζειυξ ηςκ ηάθςκ δεκ πνμζδζμνίγμκηαζ ιε αηνίαεζα, εκχ δεκ 

ακαθένμκηαζ ηα πενζεπυιεκα (μζηά ηαζ ηηενίζιαηα). 
96 .π. 504. 
97 Γνακδάηδξ (1952) 500-501. 
98 ίκμξ (2009) 238-39, εζη. 60, 61, 62. 
99 Αναακζηυπμοθμξ (2004) 185-186. 
100 Αναακζηυπμοθμξ (2004) 480. 
101 Αναακζηυπμοθμξ (2004) 481. 
102 Αναακζηυπμοθμξ (2004) 200. 
103 Γνακδάηδξ (1952) 501. 
104 Γζα ακαθοηζηή ανπζηεηημκζηή πενζβναθή αθ. ίκμξ (2009) 238-39. 
105 Σζξ δζαζηάζεζξ ηζξ δίκεζ μ Ν. Γνακδάηδξ (1952) 501, μ μπμίμξ ακαθένεζ πςξ ζηεβαγυηακ ιε ηαιάνα. 
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ηαηάθμζπα απυ ημζπμβναθία ηδξ Βαπηίζεςξ (εζη. 12), ηαεχξ θαίκεηαζ πςξ εηεί ηεθείημ ημ ζενυ 

ιοζηήνζμ. Πανάεονμ οπάνπεζ ζηα ακαημθζηά ηδξ εζζυδμο ημο κυηζμο ημίπμο (εζη. 13)
106

. ε 

δεφηενδ μζημδμιζηή θάζδ μ καΐζημξ ηαθφθεδηε ιε διζηοθζκδνζηυ ευθμ οπμζηδνζγυιεκμ απυ 

έκα ζθεκδυκζμ πενίπμο ζηδ ιέζδ ημο ευθμο, ημ μπμίμ εδναγυηακ ζημοξ πθεονζημφξ ημίπμοξ ζε 

ηζθθίαακηεξ. Δπζπθέμκ, ζημοξ πθεονζημφξ ημίπμοξ δζαιμνθχεδηακ ηοθθά αρζδχιαηα 

δζαθμνεηζημφ πθάημοξ
107

. Έκα απυ αοηά ηθείκεζ ηαηά ημ ήιζζο ηδκ πνμακαθενεείζα ηυβπδ ημο 

δοηζημφ ημίπμο. Δπζπθέμκ, ημζπίζηδηε ημ πνμακαθενυιεκμ πανάεονμ ημ κυηζμο ημίπμο. 

Σμ Ηενυ δζέεεηε ιία ηεκηνζηή αρίδα, δζαιμνθςιέκδ ιέζα ζημ πάπμξ ημο ακαημθζημφ 

ημίπμο. ημ κυηζμ πέναξ ημο ακαημθζημφ ημίπμο δζαηδνείηαζ ιζηνή ηυβπδ ιε ζηεκυ πανάεονμ, 

πμο θεζημονβμφζε ςξ δζαημκζηυ -ιία πανυιμζα ηυβπδ πνέπεζ κα πνδζίιεοε ζηα Β. ςξ πνυεεζδ- 

ηαζ ζημοξ πθεονζημφξ ημίπμοξ ημο Ηενμφ δζαιμνθχκμκηαζ δφμ ζηεκέξ μνεμβςκζηέξ αρίδεξ (εζη. 

14). Σμ ηέιπθμ ημο Ηενμφ ήηακ ηηζζηυ ιε ιία είζμδμ ζηδ ιέζδ.  

Απυ ηδκ ακαημθζηή ελςηενζηή υρδ ημο Ηενμφ δζαηδνείηαζ ιυκμ ιζηνυ ηιήια ηδξ αρίδαξ 

(εζη. 15), πμο πανμοζζάγεζ ανηεηά πθμφζζα δζαιυνθςζδ. Πνυηεζηαζ βζα διζελαβςκζηή αρίδα, 

θενυιεκδ απυ ηνία ηυλα, ηα μπμία ζηδνίγμκηακ ζε δφμ ηζθθίαακηεξ ζηζξ ιεζαίεξ βςκίεξ ηδξ 

πνμαμθήξ. Πθίκεζκδ μδμκηςηή ηαζκία πενζέααθθε ηα ηνία ηυλα, εκχ θίεζκμ βείζμ ιε μνζγυκηζα 

μδμκηςηή ηαζκία πενζέηνεπε ηζξ ηνεζξ πθεονέξ ηδξ πνμαμθήξ ζημ φρμξ ηδξ πμδζάξ ηςκ παναεφνςκ 

(εζη. 16).  

Τνηρνγξαθηθόο δηάθνζκνο: ηδκ ηυβπδ ηδξ αμνεζμδοηζηήξ βςκίαξ δζαηδνμφκηαζ 

ηαηάθμζπα απυ ηδκ ημζπμβναθία ηδξ Βαπηίζεςξ, υπμο δζαηνίκεηαζ μ Ηδζμφξ ηαζ ανζζηενά μ 

Πνυδνμιμξ (εζη. 12). Κάης απυ ηδκ ηυβπδ ημ άκμζβια δζεονφκεηαζ, δζαιμνθχκμκηαξ οπμδμπή 

ημθοιαήεναξ. Φαίκεηαζ υηζ εηεί ηεθείημ ημ ιοζηήνζμ ηδξ αάπηζζδξ
108

. Σιήιαηα ημο 

ημζπμβναθζημφ δζαηυζιμο δζαηδνμφκηαζ ηαζ ζηδ κυηζα βςκία ημο δοηζημφ ημίπμο, υπμο έπεζ 

επζγςβναθζζεεί έκαξ πεζζίζημξ, ηαεχξ ηαζ ζημκ κυηζμ ημίπμ, εηεί υπμο, ανπζηά, ήηακ ημ άκμζβια 

ημο παναεφνμο. Καηά ηζξ ακαζηαθζηέξ ενβαζίεξ εκημπίζηδηε ζπάναβια ημζπμβναθίαξ, υπμο 

                                                             
106 Σμ πανάεονμ ανίζηεηαζ πενίπμο ζημ φρμξ ηδξ ιεηαβεκέζηενδξ βέκεζδξ ηδξ εμθμδμιίαξ ηαζ δζαιμνθχκεηαζ θμλά 
πνμξ ηα ακαημθζηά. 
107 Σμ δζαθμνεηζηυ πθάημξ ημκ ηοθθχκ αρζδςιάηςκ ελδβείηαζ απυ ημ βεβμκυξ υηζ εα έπνεπε κα θδθεμφκ οπυρδ ζηα 

Α. δ πενζμπή ημο Ηενμφ ηαζ ζηα Γ. μζ δζαθμνεηζηέξ εέζεζξ ηςκ εζζυδςκ ζημοξ ακηζηνζζημφξ ημίπμοξ αθ. ίκμξ (2009)  
108 Γνακδάηδξ (1952) 501. Ο ακαζηαθέαξ δεκ πανμοζζάγεζ θςημβναθία ημο ζπανάβιαημξ μφηε ζηδ ζοβηεηνζιέκδ 

δδιμζίεοζδ μφηε ζηδ δδιμζίεοζδ ηςκ ημζπμβναθζχκ. 
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εζημκίγεηαζ ηεθαθή αβίαξ (εζη. 17), ηδκ μπμία μ ακαζηαθέαξ ηαοηίγεζ ιε ηδ Θεμηυημ ηαζ 

πνμκμθμβεί ημκ 15
μ
 αζ.

109
 

Αλαζθαθηθέο εξγαζίεο: Καηά ηδκ απμπςιάηςζδ ηαζ ακαζηαθή ημο καμφ ημ 1952, 

απμηαθφθεδηακ ηα ζςγυιεκα ηιήιαηα ημο ηηζζημφ ηέιπθμο ηαζ θείρακα ηδξ βναπηήξ 

δζαηυζιδζδξ (αθ. παναπάκς).  

 

2.2.6. Ναΐζκορ Π6 (Ch. Δ/ ΔΜ/ Π6) 

Σμ ζοβηνυηδια ακαζηάθδηε ημ 1952 απυ ημκ N. Γνακδάηδ
110

. Απμηοπχεδηε ζπεδζαζηζηά (ζπ. 

9) ηαζ ιενζηχξ θςημβναθήεδηε ζημ Έξγν ηδξ Δπζηνμπήξ Μοζηνά
111

.  

Πνυηεζηαζ βζα έκα δζχνμθμ ζοβηνυηδια δζπθχκ καΐζηςκ (εζη. 18) ιε ηαηεφεοκζδ Β.-Ν., 

ημ μπμίμ ανίζηεηαζ ζημ κυηζμ ηιήια ηδξ Κάης Υχναξ ηαζ ζηα Ν. ημο καΐζημο ηδξ Αβίαξ 

Κονζαηήξ (Π5). Μαγί ιε ημ ζοβηνυηδια ζηδκ ημνοθή ημο ηάζηνμο απμηεθμφκ ηα ιμκαδζηά 

παναδείβιαηα δζπθχκ καΐζηςκ ζηδκ ανπζηεηημκζηή ημο Μοζηνά
112

. Δπζπθέμκ, είκαζ μ ιμκαδζηυξ 

δζχνμθμξ (εκ ιένεζ) καΐζημξ ηδξ πυθδξ, έκαξ ηφπμξ πμο πνδζζιμπμζείηαζ ηαηά ηακυκα βζα ηαθζηά 

πανεηηθήζζα ιε ημ ζζυβεζμ ή ημκ ηάης υνμθμ κα πνμμνίγεηαζ βζα ηαθζηή πνήζδ ηαζ ημκ πάκς 

υνμθμ βζα ικδιυζοκα
113

. 

Πνιενδνκηθά ζηνηρεία: Ο καΐζημξ ανίζηεηαζ ζημ κυηζμ ηιήια ηδξ Κάης Υχναξ, ζηα Γ. 

ηδξ κέζεο μδμφ ηαζ ζηα N. ηδξ αιθυδμο, πμο εκχκεζ ηδ κέζε ιε ημκ δνυιμ Πακηάκαζζαξ-

Πενζαθέπημο (ημπμβν. δζάβν. 4). ηδκ ίδζα πενζμπή ανίζημκηαζ μζ καΐζημζ: Π5-Αβία Κονζαηή ζηα 

Β., Π8 ζηα Α. ηαζ Π3 ζηα Γ., εκχ πθδζίμκ ημο ηαζ ζηα Α. ζπδιαηίγεηαζ ιία ζοζηάδα 

ηηζζιάηςκ
114

 απυ ηα ηαηάθμζπα ηςκ ηηδνίςκ 252, 253, 254, 255
115

, πςνίξ ηακέκα κα 

πανμοζζάγεζ ζδζαίηενα ζδιακηζηέξ δζαζηάζεζξ. 

Αξρηηεθηνληθή πεξηγξαθή
116

: φιθςκα ιε ηα ενείπζα ζημκ άκς υνμθμ πανμοζζάγμκηαζ 

δφμ ζφβημθθμζ καΐζημζ (ζπ. 9), εη ηςκ μπμίςκ μ κυηζμξ είκαζ μ ανπζηυξ ηαζ μ αυνεζμξ απμηεθεί 

πνμέηηαζδ ημο κυηζμο ζε δεφηενδ μζημδμιζηή θάζδ
117

. Ζ πνυζααζδ ζημ ακχηενμ επίπεδμ 

                                                             
109 .π. 500. 
110 Γνακδάηδξ (1952), 500: ζδζαίηενα ζοκμπηζηή πενζβναθή πςνίξ θεπημιένεζεξ βζα ηα ακαζηαθζηά εονήιαηα. 
111 ίκμξ (2009) 233-35, εζη. 44, 45, 46. 
112 ίκμξ (2009) 235. 
113 Arvanitopoulos (2011) 123. 
114 Γζα ηδκ ακάπηολδ ημο μζηζζιμφ ηδξ Κάης Υχναξ ζε ζοζηάδεξ ηηζζιάηςκ αθ. Αναακζηυπμοθμξ (2004) 202-203. 
115 Αναακζηυπμοθμξ (2004) 480. 
116 Γζα ακαθοηζηή ανπζηεηημκζηή πενζβναθή αθ. ίκμξ (2009) 238-239. Ο ιεθεηδηήξ ζδιεζχκεζ πςξ ημ ζοβηνυηδια, 

ακ ηαζ δζενεοκήεδηε ακαζηαθζηά, δεκ έπεζ πνμζδζμνζζηεί μθμηθδνςηζηά ημ ζοκμθζηυ ημο ζπέδζμ. 
117 διεζχκεηαζ πςξ μ ημίπμξ έκςζδξ ηςκ δφμ καΐζηςκ είκαζ ημζκυξ, αθ. υ.π. 



30 
 

βζκυηακ απυ ημκ ζηεκυ δζάδνμιμ πθεονζηά ημο κυηζμο καΐζημο. ημ ηαηχηενμ επίπεδμ οπήνπε 

ακαημθζηή πνυζααζδ βζα ημκ πχνμ ηάης απυ ημκ κυηζμ καΐζημ, εκχ βζα ημκ ακηίζημζπμ πχνμ ημο 

αυνεζμο καΐζημο οπήνπε ακαημθζηή ηαζ δοηζηή πνυζααζδ (εζη. 19).  

Ο κυηζμξ καΐζημξ ζημκ υνμθμ είπε ζηα Ν. ημκ ζηεκυ δζάδνμιμ πνυζααζδξ ηαζ ζηα Γ. 

έκακ ιαηνυζηεκμ πνμεάθαιμ. Με δφμ πθεονζηέξ εφνεξ, πμο ακμίβμκηακ ζε ηοθθά αρζδχιαηα, 

επζημζκςκμφζε ιε ημκ κυηζμ δζάδνμιμ ηαζ ημκ αυνεζμ καΐζημ. Ο κυηζμξ καΐζημξ ηαθοπηυηακ ιε 

διζηοθζκδνζηή εμθμδμιία ηαζ έθενε ηοθθά αρζδχιαηα ζηζξ ιαηνέξ πθεονέξ ημο. ημκ πχνμ ημο 

Ηενμφ (εζη. 20) δζαιμνθχκμκηαζ ιία διζηοηθζηή αρίδα ιε ιζηνυ δίθμαμ πανάεονμ, ιία ηυβπδ βζα 

πνυεεζδ, ιία ιζηνυηενδ μνεμβςκζηή αρίδα βζα δζαημκζηυ ηαζ ιία μνεμβςκζηή αρίδα ζημκ 

πθεονζηυ ημίπμ ημο Ηενμφ. Δπίζδξ, δζαηδνμφκηαζ ηαηάθμζπα ηδξ ηηζζηήξ ηνάπεγαξ. ημ ελςηενζηυ 

δζαιμνθχκεηαζ ιυκμ δ αρίδα ημο ηονίςξ Ηενμφ, δ μπμία είκαζ διζελαβςκζηή ιε έκημκα 

θανδφηενδ ηδ ιεζαία πθεονά. Σμ δίθμαμ πανάεονμ ημζιείηαζ ιε πθίκεζκμ ηυλμ ηαζ πθίκεζκδ 

μδμκηςηή ηαζκία. Απυ ημκ δοηζηυ πνμεάθαιμ δζαηδνείηαζ ιυκμ ιένμξ ημο κυηζμο ημίπμο
118

, ζημκ 

μπμίμ οπάνπμοκ ηοθθυ αρίδςια ζηα Γ., δ πθαηζά είζμδμξ πνμξ ημκ κυηζμ δζάδνμιμ ζηα Α. ηαζ δ 

βέκεζδ ηδξ εμθμζηεπμφξ εμθμδμιίαξ, δ μπμία ανζζηυηακ ζε παιδθυηενδ ζηάειδ απυ ηδκ 

ακηίζημζπδ ημο καΐζημο ηαζ ιε έκα εκδζάιεζμ ζθεκδυκζμ πςνζγυηακ ζε δφμ ηιήιαηα.  

Απυ ημκ αυνεζμ καΐζημ (εζη. 19) ζχγεηαζ ηονίςξ μ ακαημθζηυξ ημίπμξ, μ μπμίμξ εθαθνά 

πνμελέπεζ ημο κυηζμο καΐζημο. Ζ ηυβπδ ημο Ηενμφ είκαζ ηαηαζηεοαζιέκδ ζημ πάπμξ ημο ημίπμο- 

ανηεηά επίπεδδ ζηδκ ηάημρδ- θένεζ ζηεκυ άκμζβια ιζηνχκ δζαζηάζεςκ ηαζ δεκ πνμαάθθεηαζ 

ελςηενζηά. ημκ πχνμ ημο δζαημκζημφ δζαηνίκεηαζ ιία μνεμβςκζηή αρίδα ηαζ ιία ζηεκυηενδ 

ηυβπδ ανζζηυηακ ζηδ βςκία ηδξ πνυεεζδξ. 

Τνηρνγξαθηθόο δηάθνζκνο: Ο κυηζμξ καΐζημξ δζαηδνεί ζε πμθφ ηαηή ηαηάζηαζδ 

οπμθείιιαηα ημζπμβναθζημφ δζαηυζιμο ζηδκ αρίδα ημο Ηενμφ (εζη. 20), εκχ επζπνζζιέκεξ είκαζ 

ηαζ μζ οπυθμζπεξ επζθάκεζέξ ημο. 

Ταθέο: Καηά ηδκ ακαζηαθή δεκ απμηαθφθεδηε ηακέκαξ ηάθμξ ζημ εζςηενζηυ ημο 

δζχνμθμο ηηδνίμο μφηε ζηδκ ηαηχηενδ ζηάειδ, υπμο εα ήηακ ακαιεκυιεκμ, ακ θεζημονβμφζε 

ςξ οπυβεζα ηνφπηδ πνμμνζζιέκδ βζα ηαθέξ
119

. 

                                                             
118 Ο ημίπμξ ένπεηαζ θμλά πνμξ ημκ ακηίζημζπμ ημίπμ ημο κυηζμο καΐζημο, αθ. ίκμξ (2009) 234. 
119 Αναακζηυπμοθμξ (2008) 96 ηαζ οπμζ. 98. 
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2.2.7. Ναΐζκορ Π7 (Ch. B/ Π7) 

O G. Millet ζημ ημπμβναθζηυ ημο ζπέδζμ
120

 ζδιεζχκεζ ημκ καΐζημ Ch. B πάκς ζηδ κέζε μδυ ηαζ 

ζηα ΝΓ. ηδξ πφθδξ ηδξ Μανιάναξ, ζηδκ πενζμπή ακάιεζα ζημκ καΐζημ Π1 (Άβζμξ Γεχνβζμξ) ηαζ 

ζημκ καΐζημ Π8 (ημπμβν. δζαβν. 2). Χζηυζμ, μ καΐζημξ δεκ ακαθένεηαζ μφηε ζηζξ ακαζηαθζηέξ 

ενβαζίεξ ημο Ν. Γνακδάηδ μφηε ζημ Έξγν ηδξ Δπζηνμπήξ, εκχ είκαζ αοηυξ πμο ζδιεζχκεηαζ ςξ 

Π7 απυ ημκ η. Αναακζηυπμοθμ (ημπμβν. δζάβν. 4), πςνίξ υιςξ κα δίκμκηαζ επζπθέμκ ζημζπεία
121

. 

Δκδέπεηαζ κα ήηακ ζε έκημκα ενεζπςιέκδ ηαηάζηαζδ ηαζ ιεηά ημκ Millet κα ιδκ ακαβκςνίγεηαζ. 

 

2.2.8. Ναΐζκορ Π8 (Ch. C/ CM/ Π8)
 
 

Ο καΐζημξ ακαζηάθδηε ηαζ απμηοπχεδηε (ζπ. 11) απυ ημκ N. Γνακδάηδ ημ 1952
122

, εκχ 

απμηοπχεδηε ζπεδζαζηζηά ηαζ θςημβναθήεδηε (εκ ιένεζ) ζημ Έξγν ηδξ Δπζηνμπήξ
123

 (ζπ. 10). 

Πνιενδνκηθά ζηνηρεία: Ο καΐζημξ ανίζηεηαζ ζηδκ Κάης Υχνα ζηα N. ημο Αβίμο 

Υνζζημθυνμο ηαζ ζηα ΒΓ. ηδξ πφθδξ ηδξ «Μανιάναξ» ημο ηάης ηείπμοξ (ημπμβν. δζαβν. 4), 

μζημδμιδιέκμξ ζηδκ ανπή ηδξ αιθυδμο, πμο ζοκδέεζ ηδ κέζε μδυ ιε ηδκ μδυ Πενζαθέπημο-

Πακηακάζζδξ (εζη. 21). Γφνς απυ αοηυκ δζαιμνθχκεηαζ ιζηνή αοθή.  

Αξρηηεθηνληθή πεξηγξαθή
124

:Ο καΐζημξ (εζη. 22) έπεζ δζαζηάζεζξ 6,37 x 3,50ι. ιε 

ακαθμβία ηάημρδξ (ζπ. 10) ζημ εζςηενζηυ πενίπμο 1:2. Καθοπηυηακ ιε διζηοθζκδνζηυ ευθμ, πμο 

πςνζγυηακ ιε ζθεκδυκζμ ζε δφμ ίζα ηιήιαηα. Ζ εφνα εζζυδμο ανζζηυηακ ζημκ αυνεζμ ημίπμ. 

ημκ δοηζηυ ημίπμ ζημ ιέζμ ημο οπάνπεζ ηοθθυ αρίδςια ιε μνεμβςκζηή αρίδα. ημκ κυηζμ ημίπμ 

δζαιμνθχκμκηαζ ιία ζηεκή μνεμβςκζηή αρίδα ζημ ακαημθζηυ πέναξ (ζημ πχνμ ημο Ηενμφ), έκα 

ηοθθυ αρίδςια ακάιεζα ζημ ηέιπθμ ηαζ ζημ ζθεκδυκζμ ημο ευθμο ηαζ ιία μνεμβςκζηή αρίδα 

ζηα δοηζηά ημο ζθεκδμκίμο. Θνακίμ πενζηνέπεζ ημκ δοηζηυ ηαζ ημκ κυηζμ ημίπμ. O αυνεζμξ ημίπμξ 

ζημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ημο δεκ δζαηδνείηαζ. 

Σμ Ηενυ δζανενχκεηαζ ιε ηνεζξ ηυβπεξ (εζη. 23), μζ μπμίεξ ακμίβμκηαζ ζημ πάπμξ ημο 

ημίπμο, εκχ ελςηενζηά πνμελέπεζ εθαθνχξ ιυκμ δ ηεκηνζηή διζηοθζκδνζηή ηυβπδ (εζη. 24). ε 

αοηήκ ζπδιαηζγυηακ ιμκυθμαμ πανάεονμ ηαζ ζηζξ πθεονζηέξ απυ έκα ζηεκυ πανάεονμ. Δπάκς 

απυ ηδκ ηεκηνζηή ηυβπδ δζαιμνθχκεηαζ μνεμβςκζηυ άκμζβια, πμο ζηζξ δφμ ηάεεηεξ πθεονέξ ημο 

θένεζ πχνζκμ ηζμκίζημ ιε ημιαίμ (εζη. 25). Σμ Ηενυ πςνζγυηακ απυ ημκ ηονίςξ καυ ιε ηηζζηυ 

                                                             
120 Millet (1910) 35. 
121 Αναακζηυπμοθμξ (2004) ημπμβν. δζάβναιια Γ 
122 Γνακδάηδξ (1952) 498-500, εζη. 1. 
123 ίκμξ (2009) 239, εζη. 63, 64, 65. 
124 Γζα ακαθοηζηή ανπζηεηημκζηή πενζβναθή αθ. υ.π. 
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ηέιπθμ, ημ μπμίμ είπε δφμ ακμίβιαηα, ιε ημ ηφνζμ άκμζβια κα είκαζ ιεηαηζκδιέκμ ζηα κυηζα ημο 

ηαηά ιήημξ άλμκα. Έθενε δάπεδμ αιιμημκζάιαημξ. 

Τνηρνγξαθηθόο δηάθνζκνο: Ο καΐζημξ δζαζχγεζ θείρακα ημο ημζπμβναθζημφ δζαηυζιμο 

ζε δζάθμνα ζδιεία ηαζ ζημ ηηζζηυ ηέιπθμ. ηζξ ηυβπεξ ημο Ηενμφ δζαηδνμφκηαζ ημζπμβναθίεξ 

αβίςκ (εζη. 26, 27). ημ ηφιπακμ ημο ηοθθμφ αρζδχιαημξ ζημκ κυηζμ ημίπμ είπε γςβναθζζεεί 

άβζμξ ιε ζηναηζςηζηή ζημθή (εζη. 28) ηαζ εηαηένςεεκ ημο πμδζμφ ημο επζβναθή οπέν ηδξ ροπήξ 

ημο δμφθμο ημο Θεμφ Γζμκοζίμο ιμκαπμφ ημκ Ημφθζμ ημο 1511. Ζ επζβναθή ακήηεζ ζημκ ηφπμ 

ηςκ «εκεοιήζεςκ» ηαζ ιανηονεί υηζ δ ημζπμβναθία δεκ είκαζ ιεηαβεκέζηενδ ημο 1511
125

. 

Ταθέο: ηδ αμνεζμδοηζηή βςκία ηδξ ακαημθζηήξ αοθήξ ηαζ ζε επαθή ιε αοηήκ 

ακαζηάθδηακ δφμ ηηζζημί ηάθμζ (ζπ. 11), μ ηαεέκαξ απυ ημοξ μπμίμοξ πενζείπε μζηά ιίαξ ηαθήξ. 

Ο δοηζηυξ ηάθμξ (δοηζηυξ ημίπμξ) είπε ημζπμπμζία ιε θίεμοξ ηαζ αήζζαθα ηαζ ζημ εζςηενζηυ ημο 

ανέεδηε έκα ημνκεζέθθζμ. Ο αυνεζμξ ηάθμξ (αυνεζμξ ημίπμξ) είπε εοηεθέζηενδ ημζπμπμζία απυ 

ιζηνμφξ ηαζ ιεβάθμοξ θίεμοξ ηαζ εθάπζζηα αήζζαθα
126

.  

 

2.2.9. Ναΐζκορ Π9-Άγιορ Υπιζηόθοπορ (Ch D/ DM/ Π9) 

Ο καΐζημξ έπεζ ακαζηαθεί (εζη. 29) απυ ημκ Ν. Γνακδάηδ
127

, ακαζηδθχεδηε ημ 1953 απυ ημκ Α. 

Ονθάκδμ
128

 ηαζ έπεζ απμηοπςεεί ζπεδζαζηζηά (ζπ. 12) ηαζ θςημβναθδεεί (εκ ιένεζ) ζημ Έξγν ηδξ 

Δπζηνμπήξ
129

. 

Πνιενδνκηθά ζηνηρεία: Ο καΐζημξ, ζηναιιέκμξ Ν., ανίζηεηαζ ζημ κυηζμ ηιήια ηδξ Κάης 

Υχναξ πθδζίμκ ζηδκ πφθδ ηδξ Μανιάναξ. Δίκαζ μζημδμιδιέκμξ ζηα Β. ηδξ αιθυδμο πνμξ ηδκ 

Πακηάκαζζα, ζηδκ ζζυπεδδ επζθάκεζα πμο δδιζμονβείηαζ ακάιεζα ζηδκ μζηία Λάζηανδ ηαζ ζηδ 

κέζε μδυ (ημπμβν. δζάβν. 4). Πζεακυηαηα ζοκδέεηαζ ιε ηδ ζοβηέκηνςζδ μζημκμιζηά ζζπονχκ 

μζημβεκεζχκ ζε αοηυ ημ ηιήια ηδξ πυθδξ
130

. 

Αξρηηεθηνληθή πεξηγξαθή
131

: Πνυηεζηαζ βζα επίιδηεξ (ζπ. 12), πζεακυηαηα λοθυζηεβμ 

μζημδυιδια
132

, ημ μπμίμ ζήιενα είκαζ ακαζηδθςιέκμ (εζη. 30). ηδκ ανπζηή θάζδ ακήηεζ ημ 

                                                             
125 Γνακδάηδξ (1952) 499-500. 
126Γνακδάηδξ (1952) 500. Αναακζηυπμοθμξ (2008) 96-97. 
127 Ζ ακαζηαθζηή έηεεζδ δεκ ηαηέζηδ δοκαηυκ κα εκημπζζηεί. Να ζδιεζςεεί υηζ δ δδιμζίεοζδ ηδξ ακαζηαθήξ δεκ 

πενζέπεηαζ ζηα ΠΑΔ 1952, βζαηί υπςξ ακαθένεζ μ ίδζμξ μ ακαζηαθέαξ: «ημ πανεηηθήζζ ακαζηάθδηε ιε δαπάκεξ 

άθθμο μνβακζζιμφ», αθ. Γνακδάηδξ (1952), 497 οπμζδι. 1. 
128 ίκμξ (2009) 235 ηαζ οπμζ.18.: Ο ιεθεηδηήξ παναηδνεί πςξ μ καΐζημξ ακαζηδθχεδηε εζθαθιέκα ιεηά ημ 1953 

«ζδζαίηενα εηεί πμο μζ ανπζηεηημκζηέξ ημο θεπημιένεζεξ είπακ παεεί».  
129 ίκμξ (2009) 235-236, εζη. 50, 51, 52, 53, 54. 
130 Αναακζηυπμοθμξ (2004) 143. 
131 Γζα ακαθοηζηή ανπζηεηημκζηή πενζβναθή αθ. ίκμξ (2009) 235-236. 



33 
 

ηιήια ηδξ κυηζαξ πθεονάξ απυ ημ Ηενυ ιέπνζ ηαζ ηδ κυηζα εφνα, ημ μπμίμ έπεζ οπμζηεί ανηεηέξ 

επζδζμνεχζεζξ. Ζ κυηζα εφνα δζαηδνεί ηδκ ανπζηή ηδξ ιμνθή ηαζ θένεζ μλοηυνοθμ πχνζκμ 

πθαίζζμ (εζη. 31). ιμζά ηδξ πνέπεζ κα ήηακ ηαζ δ ακαζηδθςιέκδ ζήιενα δοηζηή εφνα
133

. 

Σέζζενα ηοθθά αρζδχιαηα ακμίβμκηαζ ζε ηαεέκακ απυ ημοξ πθεονζημφξ ημίπμοξ ηαζ ζηδ αυνεζα 

υρδ δζαιμνθχκμκηαζ πανάεονα.
134

 Ζ ηεθεοηαία μζημδμιζηή θάζδ ημο καΐζημο πνμκμθμβείηαζ 

ζφιθςκα ιε ηα ηαηάθμζπα ηςκ ημζπμβναθζχκ ζημ δεφηενμ ιζζυ ημο 14
μο

 αζ.  

Σμ Ηενυ πςνζγυηακ απυ ημκ οπυθμζπμ πχνμ ιε ηηζζηυ ηέιπθμ (εζη. 32), ζημ μπμίμ 

δζαιμνθχκμκηακ δφμ είζμδμζ, ιία έηηεκηνδ ηαζ ιία πνμξ ημ κυηζμ ημίπμ. Ζ ηεκηνζηή ηυβπδ ημο 

Ηενμφ ηαζ μζ δφμ πθεονζηέξ δζαιμνθχκμκηαζ ιέζα ζημ πάπμξ ημο ημίπμο. Δλςηενζηά πνμελέπεζ 

ιυκμ δ ηεκηνζηή ηυβπδ (εζη. 30), πμο είκαζ διζελαβςκζηή ηαζ ιυκμ αοηή θένεζ ζηεκυ, ιμκυθμαμ 

πανάεονμ. ε ιεηαβεκέζηενδ θάζδ εδνάζεδηε ζε ηζθθίαακηεξ ζημ φρμξ ηδξ πμδζάξ ηςκ 

παναεφνςκ, μζ μπμίμζ ζηδ ζοκέπεζα οπμζηδνίπεδηακ ιε ηδ δυιδζδ ημζπίμο ιέπνζ ημ φρμξ 

ημοξ
135

.  

Τνηρνγξαθηθόο δηάθνζκνο
136

: Σιήιαηα ηδξ ανπζηήξ ημζπμβνάθδζδξ έπμοκ δζαηδνδεεί 

ζημκ κυηζμ ημίπμ, ηαεχξ ηαζ ζε ζπανάβιαηα επζγςβναθζζιέκςκ επζπνζζιάηςκ πμο εκημπίζηδηακ 

ηαηά ημοξ ηαεανζζιμφξ. ε ιεηαβεκέζηενμοξ πνυκμοξ, υηακ θνάπεδηακ ηα ηοθθά ηυλα, 

ημζπμβναθήεδηακ ηα πνμζηηίζιαηα ηαζ ημ ηηζζηυ ηέιπθμ (εζη. 32)
137

. Γεκ δζαηδνμφκηαζ 

μθυηθδνεξ ζοκεέζεζξ ηαζ δεκ δζαηνίκμκηαζ ίπκδ επάθθδθςκ ζηνςιάηςκ βναπηήξ δζαηυζιδζδξ. 

Οζ ανπζηέξ ημζπμβναθίεξ ημο κυηζμο ημίπμο δζαηδνμφκηαζ ζημ δεφηενμ ηαζ ζημ ηνίημ ηυλμ 

απυ δοηζηά. Tμ ηφιπακμ ημο δεφηενμο ηυλμο (εζη. 31, 33) δζαηνοπάηαζ απυ εφνα ηαζ 

πενζαάθθεηαζ απυ δφμ ααειζδςηά αρζδχιαηα. ημ οπένεονμ γςβναθίγεηαζ ηαηεκχπζμκ ηεθαθή 

κεανμφ αβίμο (εζη. 34), έπεζ ηαοηζζηεί ιε ημκ άβζμ Υνζζηυθμνμ ιε παναηηδνζζηζηά ηαζ 

βκςνίζιαηα (ςμεζδέξ ζπήια πνμζχπμο, ιεβάθμζ μθεαθιμί, ιζηνυ ζηυια, ελέπμκηα χηα), πμο 

απακηχκηαζ ζηζξ εθθδκζζηζηέξ πνμζςπμβναθίεξ. ημ οπενηείιεκμ αρίδςια βφνς απυ ηδκ 

ηεθαθή ημο αβίμο εζημκίγμκηαζ ζε πνμημιή έλζ ηαζ ζημ εζςνάπζμ ημο δεφηενμο αρζδχιαημξ 

                                                                                                                                                                                                    
132 Ο καΐζημξ θαίκεηαζ πςξ ηαθοπηυηακ ιε λφθζκδ ζηέβδ, ζημζπεία πμο ζοκακηχκηαζ επίζδξ ζημ πανεηηθήζζμ MS 

αθ. ίκμξ υ.π. 
133 Ο . ίκμξ ζδιεζχκεζ πςξ δ δοηζηή εφνα είκαζ θάεμξ ακαζηδθςιέκδ ηαζ εεςνεί πςξ ανπζηά πνέπεζ κα έιμζαγε 

ζηδ κυηζα εφνα. Βθ. ίκμξ (2009), 236. 
134 Ο . ίκμξ εεςνεί ηδκ ελςηενζηή ημοξ δζαιυνθςζδ αοεαίνεηδ, αθ. υ .π. 
135 Ο . ίκμξ ζδιεζχκεζ πςξ δ αρίδα δεκ ιπμνεί κα ακαπαναζηαεεί ζοκμθζηά ζηδκ ανπζηή ηδξ δζαιυνθςζδ, αθ. 

υ.π. 
136 Γζα ηζξ ημζπμβναθίεξ αθ. Γνακδάηδξ (1955) 170-178. 
137 Ο Γνακδάηδξ εεςνεί πςξ ημ ηέιπθμ ηηίζηδηε ηαηά ηδκ επζζηεοή ημο καμφ αθ. Γνακδάηδξ (1955), 177. 
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ηνεζξ άβζμζ (εζη. 33). Δίκαζ πζεακυηαηα απυζημθμζ εκδεδοιέκμζ ιε πζηχκα ηαζ ζιάηζμ ηαζ ιενζημί 

ηναημφκ εζθδηυ. Σα εκδφιαηα ηαζ ημ ζχια απμδίδμκηαζ ιε ανηεηή θοζζηυηδηα ηαζ εθεοεενία, ιε 

εονείξ χιμοξ ηαζ ιε μβηχδδ ημνιυ. θμοξ ημοξ αβίμοξ παναηηδνίγεζ εοβέκεζα ηαζ υθμζ έπμοκ 

απμδμεεί ιε θεπημθυβμ ηέπκδ. Πανάθθδθδ δζάηαλδ απακηά ζημ αρίδςια ηδξ δοηζηήξ εφναξ ημο 

καμφ ηδξ Οδδβήηνζαξ, εκχ μζ ιμνθέξ ηςκ αβίςκ εοιίγμοκ ακηίζημζπεξ ζηδ ιμκή ηδξ Πενζαθέπημο 

ηαζ ηδξ Οδδβήηνζαξ, ακ ηαζ είκαζ απμδμζιέκεξ ιε ιεβαθφηενδ θοζζηυηδηα ηαζ εθεοεενία 
138

.  

 Απυ ημοξ ηνεζξ άβζμοξ ημο εζςναπίμο (εζη. 35) μ κευηενμξ έπεζ ημκηή ηαζηακή ηυιδ, 

πμθφ ιαηνφ θαζιυ ηαζ θςημζηέθακμ. ημ πνυζςπμ απμδίδεηαζ ιε ηαθέ πνχια ηαζ πνάζζκεξ 

ζηζέξ ηαζ είκαζ εκδεδοιέκμξ ιε ζιάηζμ πμο θένεζ απαθέξ πηοπέξ. Έπεζ πμθθέξ μιμζυηδηεξ ιε ημκ 

ηνίημ απυ ηα δελζά απυζημθμ ηδξ Πεκηδημζηήξ ζηδκ Πενίαθεπημ. Ο πνεζαφηενμξ άβζμξ είκαζ 

εκδεδοιέκμξ ιε ζιάηζμ ζημ πνχια ηδξ χπναξ ιε θαδί ζηζέξ. Σμ πνυζςπμ είκαζ ενοενςπυ , έπεζ 

ζδζαίηενα ρδθυ ηνάπδθμ ηαζ δ ηυιδ ημο δζαεέηεζ υβημ ηαζ απμδίδεηαζ ιε θοζζηυ ηνυπμ. Καζ μζ 

δφμ άβζμζ παναηηδνίγμκηαζ απυ εοβέκεζα ηαζ θεπηυηδηα
139

. 

 ημ ηφιπακμ ημο ηνίημο απυ δοηζηά ηυλμο γςβναθίγμκηαζ ζημ άκς ιένμξ δ αβία Σνζάδα 

ηδξ Παθαζάξ Γζαεήηδξ, δδθαδή ημ βεφια πμο πανέεεζε μ Ααναάι ζημοξ ηνεζξ αββέθμοξ, ηαζ 

ηάης απυ αοηή δ ημζπμβναθία ημο αβίμο Ηςάκκδ ημο Υνοζμζηυιμο ςξ ζενάνπδ (εζη. 36)
140

 

ζφιθςκα ιε ηα δζαηδνδιέκα ίπκδ βναιιάηςκ ημο μκυιαημξ. Ζ ημζπμβναθία ηδξ αβίαξ Σνζάδαξ 

δεκ δζαηδνείηαζ ζε ηαθή ηαηάζηαζδ ζε ακηίεεζδ ιε ηδκ ημζπμβναθία ημο ζενάνπδ. Ο άβζμξ 

ηάεεηαζ ζε ενυκμ, θένεζ ανπζεναηζηυ ζάηημ ιε ζηαονμφξ εκηυξ ηαζ εηηυξ ηφηθςκ ηαζ εοθμβεί ιε 

ημ δελί ημο πένζ. Σμ πνυζςπμ ημο αβίμο πανζζηάκεηαζ ιε νοηίδεξ ζημ ιέηςπμ, θαθαηνυ ηνακίμ 

ηαζ ελέπμκηα χηα, παναηηδνζζηζηά πμο εοιίγμοκ ηδ ιζηνμβναθία ημο έκενμκμο Ηππμηνάηδ ζημ 

οπ’ ανζε. 2144 πεζνυβναθμ ηδξ Δεκζηήξ Βζαθζμεήηδξ ηςκ Πανζζίςκ, ηαεχξ ηαζ ημζπμβναθίεξ ζημ 

Καπνζέ Σγαιί
141

. Ζ ιμνθή ημο Υνοζμζηυιμο έπεζ πμθθέξ μιμζυηδηεξ ιε ημκ ίδζμ ζενάνπδ πμο 

                                                             
138 Γνακδάηδξ (1955) 171-173: ςξ πνμξ ηζξ ιμνθέξ δ δζάηαλδ ηδξ ηυιδξ ημο κεανμφ αβίμο (άηαηηδ ιε αναπείξ 

μθζμεζδείξ πθμηάιμοξ) απακηάηαζ ζημκ πνμθήηδ Ααααημφι ζημ ηφιπακμ ημο ηνμφθμο ηδξ Πενζαθέπημο ηαζ ζημκ 

ηνίημ απυ ανζζηενά απυζημθμ ζηδκ Πεκηδημζηή ημο ζδίμο καμφ. Δπίζδξ μ ηνίημξ απυ δελζά άβζμξ, πζεακυηαηα μ 

Λμοηάξ, ζημ πνυζςπμ εοιίγεζ ημκ ηέηανημ απυζημθμ ηδξ Μεηαδυζεςξ ζηδκ Οδδβήηνζα ηαζ ημκ δεφηενμ εη δελζχκ 

ημο Υνζζημφ ιαεδηή ηδξ Φδθαθήζεςξ ζηδκ Πενίαθεπημ. 
139 Γνακδάηδξ (1958) 172-173, πζκ. 21. 
140 Γζα ηδκ ημζπμβναθία ημο αβίμο Υνοζμζηυιμο, αθ. Γνακδάηδξ (1958) 173-175, πζκ. 22. 
141 Ζ ημζπμβναθία ημο αβίμο Υνοζμζηυιμο εοιίγεζ ηζξ ημζπμβναθίεξ ζημ Καπνζέ Σγαιί, αθθά είκαζ απμδμζιέκδ ιε 

θζβυηενδ εθεοεενία, ηαεχξ βίκεηαζ ιεβαθφηενδ πνήζδ βναιιχκ, δ ιμνθή ζπδιαημπμζείηαζ ηαζ απμηηά ιενζηή 

ζηθδνυηδηα, ηδκ μπμία επζηείκμοκ ηα θεπηά πείθδ ηαζ ημ αοζηδνυ αθέιια, αθ. Γνακδάηδξ, υ.π. 174. 
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εζημκίγεηαζ ζηδκ αρίδα ηδξ Πενζαθέπημο ςξ πνμξ ηδκ απυδμζδ ηαζ ηδ ιμνθή ημο πνμζχπμο ηαζ 

ςξ πνμξ ημκ δζάημζιμ ημο αιθίμο
142

.  

Απυ ηα ηειάπζα επζγςβναθζζιέκςκ επζπνζζιάηςκ
143

 πμο πενζζοκεθέβδζακ έπεζ 

δδιμζζεοηεί ηειάπζμ ιε εζηυκα κεανμφ αβίμο ή αβίαξ (εζη. 37). Φένεζ ηαζηακή ηυιδ, 

θςημζηέθακμ ηαζ θαζιυ ιαηνφ ηαζ πθαηοκυιεκμ πνμξ ηα ηάης, υπςξ ζημοξ απμζηυθμοξ ημο 

εζςναπίμο ημο καΐζημο ηαζ ηζξ ιμνθέξ ηδξ Πενζαθέπημο, ηςκ Αβίςκ Απμζηυθςκ ηδξ 

Θεζζαθμκίηδξ ηαζ ημο Καπνζέ Σγαιί. Ζ ηεθαθή ημο αβίμο ηθίκεζ ιε πάνδ, υπςξ ηαζ δ ηεθαθή 

ημο αβίμο μθμιχκηα ζηδκ Ακάζηαζδ ηδξ Πενζαθέπημο
144

. Δπίζδξ, εζηυκα πνεζαφηδ (εζη. 38) ιε 

αδνά παναηηδνζζηζηά, ζανηχδδ πείθδ ηαζ ιμοζηάηζ, ημο μπμίμο μζ άηνεξ ζοβηθίκμοκ ζακ κα 

ζπδιαηίγμοκ ηφηθμ
145

. Σέθμξ, εζηυκα αβίμο, πζεακυηαηα ημο απμζηυθμο Πέηνμο (εζη. 39), 

ζδζαίηενα νεαθζζηζηή, επδνεαζιέκδ απυ ηζξ νεαθζζηζηέξ ηάζεζξ ηδξ μκμιαγυιεκδξ Μαηεδμκζηήξ 

πμθήξ. Φένεζ ιμοζηάηζ υιμζμ ιε ημο πνμακαθενεέκημξ αβίμο, ηυιδ ηαζ βέκζ θεοημηφακμ ηαζ 

αμζηνοπςηυ, ημ ηάης ιένμξ ημο πνμζχπμο πνμέπεζ, μζ μθεαθιμί είκαζ θμλμί, μζ νοηίδεξ ζημ 

ιέηςπμ ζδζυννοειεξ, μ ηνάπδθμξ αναπφξ ηαζ ζανηχδδξ. Ο άβζμξ ιμζάγεζ ζηδ ιμνθή ιε ημκ 

απυζημθμ πμο θαίκεηαζ μθυζςιμξ υπζζεεκ ημο Θςιά ζηδκ Φδθάθδζδ ηδξ Πενζαθέπημο
146

.  

φιθςκα ιε ημκ Ν. Γνακδάηδ μ βναπηυξ δζάημζιμξ ημο Αβίμο Υνζζημθυνμο 

πανμοζζάγεζ υιμζα νμπή ηαζ ημζκά παναηηδνζζηζηά ιε αοηυκ ηδξ Πενζαθέπημο, ημο μπμίμο 

πνμκζηά πνμδβείηαζ. Καζ αοηυ, βζαηί ζοκδέεζ ηδκ αηαδδιασηή ηάζδ ηδξ αογακηζκήξ γςβναθζηήξ 

ημο α΄ ηεηάνημο ημο 14
μο

 αζ. ιε ηδκ ελεθζβιέκδ, ελζδακζηεοιέκδ ηαζ ζοκηδνδηζηή ιμνθή πμο 

πανμοζζάγμοκ μζ ημζπμβναθίεξ ηδξ Πενζαθέπημο. Χξ πνμξ ηζξ δζαθμνέξ πμο πανμοζζάγεζ μ 

βναπηυξ δζάημζιμξ, ηζξ απμδίδεζ ιε επζθφθαλδ ζηδ ζηαδζαηή ημζπμβνάθδζδ ημο καμφ ιε ηδ 

ζοιιεημπή πενζζζυηενςκ γςβνάθςκ ελανηδιέκςκ απυ ηδκ ηέπκδ ηδξ πνςηεφμοζαξ
147

. 

 

                                                             
142 ημ πνυζςπμ δζαθένμοκ απυ ημκ άβζμ ηδξ Πενζαθέπημο ςξ πνμξ ηδκ απυδμζδ ηςκ νοηίδςκ, μζ μπμίεξ 

απμδίδμκηαζ ιε πενζζζυηενμ πθαηζέξ βναιιέξ, ζπεδυκ αθφζζηεξ, εκχ ηα πείθδ είκαζ ζανηχδδ. Ο δζάημζιμξ ημο 

αιθίμο απακηά ηαζ ζημ έκδοια πμο θένεζ μ Υνζζηυξ ςξ Ανπζενεφξ ζηδ Μεηάθδρδ ημο Νηέηζακζ ηαζ ζηδκ αββεθζηή 

θεζημονβία ηδξ Πενζαθέπημο, αθ. Γνακδάηδξ, υ.π. 175. 
143 Σα ηειάπζα εκημπίζηδηακ ηαηά ημκ ηαεανζζιυ ημο καΐζημο ηαζ είκαζ αοηά πμο πανμοζζάγεζ μ ιεθεηδηήξ Ν. 

Γνακδάηδξ, υ.π. 
144 Γνακδάηδξ (1955) 175-176, πζκ. 24:α. 
145 Σμ πνχια ημο πνμζχπμο ημο αβίμο είκαζ ενοενυ, ζημζπείμ ημ μπμίμ ζοκακηάηαζ ηαζ ζε ανηεηέξ ημζπμβναθίεξ ηδξ 

Πενζαθέπημο, εκχ δ απυδμζδ ηςκ θνοδζχκ ιε πμθθέξ θεοηέξ βναιιέξ μιμζάγεζ ιε ηα θνφδζα ημο αβίμο Μαλίιμο 
ζημ Πνςηάημ ημο Αβίμο νμοξ ηαζ ηζξ ημζπμβναθίεξ ημο αβίμο Ακείιμο ζημ Καπνζέ Σγαιί, αθ. υ.π. 176, πζκ. 23. 
146 .π. 176-177, πζκ. 25.: μ άβζμξ πανμοζζάγεζ ςξ πνμξ ημοξ θμλμφξ μθεαθιμφξ μιμζυηδηεξ ιε ημκ εοαββεθζζηή 

Μαηεαίμ ζημοξ Αβίμοξ Απμζηυθμοξ ηδξ Θεζζαθμκίηδξ ηαζ ςξ πνμξ ηζξ νοηίδεξ ημο ιεηχπμο ιε ηζξ ιμνθέξ ζημ 

Πνςηάημ ημο Αβίμο υνμοξ. 
147 Γνακδάηδξ, υ.π. 178. 
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2.2.10. Ναΐζκορ Π10-Άι Γιαννάκερ (Ch. St Jean/ JN/ Π10) 

Ο καΐζημξ είκαζ μ ιεβαθφηενμξ ημο Μοζηνά ηαζ έκαξ απυ ημοξ ηνεζξ ακαζηδθςιέκμοξ (εζη. 40). 

Ζ πνχηδ ακαζηήθςζδ πναβιαημπμζήεδηε ζηζξ ανπέξ ημο 20
μφ

 αζ. απυ ημκ Αδ. Αδαιακηίμο ηαζ 

ημ 1952 ηαθφθεδηε ιε κέμ διζηοθζκδνζηυ ευθμ απυ ηδκ Δπζιεθδηεία Βογακηζκχκ Ανπαζμηήηςκ 

Μοζηνά
148

. Σμ ίδζμ έημξ δζενεοκήεδηε ακαζηαθζηά απυ ημκ Ν. Γνακδάηδ
149

. Απμηοπχκεηαζ 

ζπεδζαζηζηά ζημ Millet
150

 (ζπ. 13) ηαζ ζημ Έξγν ηδξ Δπζηνμπήξ Μοζηνά
151

 (ζπ. 14). Κάημρδ ηαζ 

ημιή
152

 (ζπ. 15) πανέπεηαζ απυ ημκ Ν. Γνακδάηδ, μ μπμίμξ ηαζ ιεθεηά ημκ ημζπμβναθζηυ ημο 

δζάημζιμ ζοκμθζηά. 

Πνιενδνκηθά ζηνηρεία: Ο καΐζημξ ανίζηεηαζ ελςηενζηά ηδξ μπφνςζδξ ζηζξ πανοθέξ ημο 

μζηζζιμφ ζηα ΝΑ. ηδξ ηάης πφθδξ ημο ανπαζμθμβζημφ πχνμο (ημπμβν. δζάβν. 4)
153

. Οζημδμιείηαζ 

πζεακυηαηα ζημ α΄ ιζζυ ημο 14μο αζ. ηαζ θαίκεηαζ κα ζοκδέεηαζ ιε ηδ ζοβηέκηνςζδ μζημκμιζηά 

ζζπονχκ μζημβεκεζχκ ζημ κυηζμ ηιήια ηδξ Κάης Υχναξ ζηδκ εονφηενδ πενζμπή ηδξ μζηίαξ 

Λάζηανδ ηαζ ηδξ ιμκήξ Πενζαθέπημο
154

.  

Αξρηηεθηνληθή πεξηγξαθή
155

: Ο καΐζημξ έπεζ πενίπμο ημ ίδζμ ιέβεεμξ ιε ημκ Π2 

(Σαλζάνπεξ), ιε ημκ μπμίμ πανμοζζάγεζ ηαζ πμθθέξ μιμζυηδηεξ ζηδκ ηάημρδ (ζπ. 14, ζπ. 4) 

ζδζαίηενα ςξ πνμξ ηδ δζάηαλδ ημο Ηενμφ. Καθφπηεηαζ ιε διζηοθζκδνζηυ ευθμ, μ μπμίμξ πςνίγεηαζ 

ιε δφμ ζθεκδυκζα ζε ηνία ηιήιαηα, έκα εονφ ζημ ιέζμκ ηαζ δφμ ζηεκυηενα ζηα Α.-Γ. ημ 

ακαημθζηυ ηιήια (εζη. 41) ακάιεζα ζηδκ παναζηάδα ηαζ ημ Ηενυ δζαιμνθχκεηαζ απυ έκα ηοθθυ 

αρίδςια. ημ δοηζηυ ηιήια (εζη. 42) δζαιμνθχκμκηαζ ηοθθά αρζδχιαηα, ηνία ζημκ δοηζηυ ημίπμ 

ηαζ απυ έκα ζημκ αυνεζμ ηαζ ζημκ κυηζμ ημίπμ. ημ ιεζαίμ ηιήια ακμίβεηαζ ιία εφνα ζε ηάεε 

πθεονά ηαζ πάκς απυ ηδ εφνα -ζηδ ζηάειδ ηδξ εμθμδμιίαξ- ακμίβεηαζ απυ έκα πανάεονμ, ημο 

μπμίμο ημ ημλςηυ οπένεονμ δζεζζδφεζ ζηδκ εκζαία διζηοθζκδνζηή εμθμδμιία
156

. οκεπχξ, 

πνυηεζηαζ βζα δζάηαλδ ρεοδμζηαονζημφ ηφπμο ηαζ υπζ βζα ζηαονεπίζηεβδ δζαιυνθςζδ
157

. 

                                                             
148 Γνακδάηδξ (1987-1988) 61-64. 
149 Γνακδάηδξ (1952) 519. 
150 Millet (1910) 35, pl. 6:3. 
151 ίκμξ (2009) 57, 230-232, εζη. 34. 
152 Γνακδάηδξ (1987-1988) 62, εζη. 1, 2. 
153 Ο καΐζημξ ανίζηεηαζ ζηζξ πανοθέξ ημο μζηζζιμφ βζα ηδ δζαθφθαλδ ηδξ ιυκςζδξ ηαζ ηδξ δνειίαξ, υπςξ ηαζ ηα 

Π16, Π2, Π22, αθ. Αναακζηυπμοθμξ (2004), 204. 
154 .π. 143. 
155 Γζα ηδκ ανπζηεηημκζηή πενζβναθή αθ. ίκμξ (2009) 230-32 ηαζ Γνακδάηδξ (1987-1988) 61-64, υπμο ηαζ 

πνμβεκέζηενδ αζαθζμβναθία. 
156 Αοηυ ιανηονά δ αυνεζα πθεονά, πμο δζαζχγεηαζ ζε υθμ ζπεδυκ ημ ιήημξ ηδξ. 
157 ίκμξ (2009) 232. 
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ημ Ηενυ ημ ηέιπθμ είκαζ ηηζζηυ ιε ηνεζξ εφνεξ ηαζ ηνία ακμίβιαηα πάκς απυ αοηέξ (εζη. 

42). Γφμ εκζζποιέκμζ πεζζμί ημο ηέιπθμο πςνίγμοκ ημ Ηενυ ζε ηνία ηιήιαηα, υπςξ ηαζ ζημοξ 

Σαλζάνπεξ. Ο ακαημθζηυξ ημίπμξ δζαιμνθχκεηαζ ιε ηνεζξ αρίδεξ, απυ ηζξ μπμίεξ δ ιεζαία είκαζ 

ιεβαθφηενδ ηαζ ελςηενζηά πεκηάπθεονδ (εζη. 40) ιε έκα δίθμαμ πανάεονμ ηαζ μζ πθεονζηέξ είκαζ 

ιζηνυηενεξ, ηοηθζηέξ ιε (θμλυ) ιμκυθμαμ πανάεονμ. ημοξ πθεονζημφξ ημίπμοξ ηςκ 

πανααδιάηςκ οπάνπεζ απυ ιία διζηοηθζηή ηυβπδ. 

Εσγξαθηθή: Ο Άζ Γζακκάηδξ ήηακ ηαηάβναθμξ, αθθά ζήιενα o βναπηυξ ημο δζάημζιμξ 

δεκ δζαηδνείηαζ ζε ανηεηά ηαθή ηαηάζηαζδ. Σμ εζημκμβναθζηυ πνυβναιια (εζη. 43) ημο καΐζημο 

έπεζ δζαβνάρεζ δ S. Dufrenne
158

 ηαζ δδιμζζεφζεζ ζε άνενμ ημο μ Ν. Γνακδάηδξ
159

, εκχ έπεζ 

απαζπμθήζεζ ζδιακηζημφξ ιεθεηδηέξ ηδξ γςβναθζηήξ ημο Μοζηνά. 

ημ Ηενυ ζημ ηεηανημζθαίνζμ ηδξ αρίδαξ πανζζηάκεηαζ έκενμκδ δ Πακαβία ηαζ ζηα 

ανζζηενά ηδξ άββεθμξ (εζη. 44) ζε ααεζά πνυηορδ
160

. ημκ διζηφθζκδνμ δζαηδνμφκηαζ δφμ 

ιεηςπζημί ζενάνπεξ ηαζ ζηδκ ηαιάνα θείρακα ηδξ Ακαθήρεςξ
161

. ημοξ πθάβζμοξ ημίπμοξ ημο 

Ηενμφ εζημκίγμκηαζ ζοθθεζημονβμφκηεξ επίζημπμζ-ζενάνπεξ ζε ζηάζδ ηνζχκ ηεηάνηςκ, ζηοθίηδξ 

άβζμξ ζηα δελζά ηδξ πφθδξ πνμξ ηδκ πνυεεζδ ηαζ δζάημκμζ ζηζξ ημλςηέξ πφθεξ πνμξ ηδκ πνυεεζδ 

ηαζ ημ δζαημκζηυ. ηδκ πνυεεζδ ζημ ηεηανημζθαίνζμ ηδξ ηυβπδξ πανζζηάκεηαζ μ Ηςάκκδξ μ 

Πνυδνμιμξ
162

 ζε πνμημιή ηαζ ζηδκ ηαιάνα δ πανάζηαζδ ηδξ Πεκηδημζηήξ (εζη. 45). ημ 

δζαημκζηυ ζηδκ ηαιάνα πανζζηάκεηαζ δ ζπάκζα ζηδκή ημο «Πμνεοεέκηεξ…»
163

. ημ ηέιπθμ ζηζξ 

ημλςηέξ πφθεξ εζημκίγμκηαζ απυ δφμ ζενάνπεξ, εη ηςκ μπμίςκ δζαηνίκεηαζ μ Ηάηςαμξ μ 

Αδεθθυεεμξ
164

 (εζη. 46) ζηδκ πφθδ ηδξ πνμεέζεςξ ηαζ μ πάπαξ Γνδβυνζμξ μ Γζάθμβμξ ζε αοηήκ 

ημο δζαημκζημφ. ηδκ ακαημθζηή πθεονά ημο ηέιπθμο εηαηένςεεκ ηδξ πφθδξ ημο Αβίμο Βήιαημξ 

                                                             
158 Dufrenne (1970) 18-19, πζκ. 35. 
159 Γνακδάηδξ (1987-1988) 61-82. 
160 Ο άββεθμξ ηδξ Πθαηοηέναξ ζηδκ πνμαμθή ημο ιαηνμφ θαζιμφ εοιίγεζ ηδ αθχιδ ημο Λμοηνμφ ηδξ Γεκκήζεςξ 

ζηδκ Πακηάκαζζα ζε ααειυ πμο μ Ν. Γνακδάηδξ ζδιεζχκεζ πςξ μ γςβνάθμξ ηδξ Πακηάκαζζαξ πνέπεζ κα είπε 

επδνεαζηεί απυ ημκ Άζ Γζακκάηδ, αθ. υ.π. 67. 
161 ηδκ Ακάθδρδ δ δζάηαλδ ηδξ ζηδκήξ ζημ αμνζκυ διζπυνζμ είκαζ πανυιμζα ιε ηδ δζάηαλδ ηδξ ζηδκήξ ζημ 

ακηίζημζπμ διζπυνζμ ηδξ Ακάθδρδξ ζημ Αθεκηζηυ, αθ. υ.π. 69. 
162 Ο Πνυδνμιμξ ημο Άζ Γζακκάηδ είκαζ πενζζζυηενμ νεαθζζηζηυξ απυ ημκ Πνυδνμιμ ηδξ Πενζαθέπημο, αθ. υ.π. 69. 
163 ήιενα δ ακαβκχνζζδ ηδξ ζηδκήξ είκαζ πνμαθδιαηζηή. 
164 O ζενάνπδξ Ηάηςαμξ μ Αδεθθυεεμξ απμδίδεηαζ, υπςξ ηαζ ζημκ καΐζημ ημο ηάζηνμο, ιε ηαζηακυ ηνίπςια ηαζ 

ιζηνυ βέκζ ζε ακηίεεζδ ιε ηα πενζβναθυιεκα απυ ημκ Γζμκφζζμ ημκ εη Φμονκά (βένμξ, ζβμονμηέθαθμξ ηαζ 

ιαηνοβέκδξ), αθ. υ.π. 69-70. 
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εζημκίγεηαζ απυ έκαξ ιεηςπζηυξ ζενάνπδξ, εκχ ζηδ δοηζηή ημο πθεονά εζημκίγεηαζ ζημ άκς ιένμξ 

δ πανάζηαζδ ημο Δοαββεθζζιμφ ζοκδοαζιέκδ ιε ηδκ πανάζηαζδ ηδξ Εςμδυπμο Πδβήξ
165

. 

ημκ ηονίςξ καυ πάκς απυ ηα ηοθθά αρζδχιαηα δζαηδνμφκηαζ ζημκ αυνεζμ ημίπμ απυ ηα 

Α. ημ Γεκέζζμ ηδξ Θεμηυημο
166

, ηα Δζζυδζα ηαζ δ Φδθάθδζδ ημο Θςιά (εζη. 47) ηαζ ζημκ κυηζμ 

ημίπμ ζηα Γ. μ Μοζηζηυξ Γείπκμξ. ημ ηφιπακμ ημο δοηζημφ ημίπμο εζημκίγεηαζ δ ηαφνςζδ
167

, 

ηδκ μπμία αημθμοεεί ζεζνά ζηδεανίςκ αβίςκ ηαζ παιδθυηενα μθυζςιμζ άβζμζ (εζη. 42). Απυ 

ημοξ ζηδεαίμοξ αβίμοξ έπεζ ηαοηζζηεί μ άβζμξ Θευδςνμξ μ ημοδίηδξ ηαζ απυ ημοξ μθυζςιμοξ 

αβίμοξ μ υζζμξ Νίηςκαξ. Οζ πνμθήηεξ Ζζαΐαξ ηαζ Ηενειίαξ εζημκίγμκηαζ ζηδκ πφθδ ημο Αβίμο 

Βήιαημξ, εκχ πνμθήηεξ πζεακυηαηα εζημκίγμκηακ ηαζ ρδθά ζηα εζςνάπζα ηςκ εκζζποηζηχκ 

γςκχκ ηδξ ηαιάναξ. ημ ηάης ιένμξ ηδξ δοηζηήξ εκζζποηζηήξ γχκδξ εζημκίγεηαζ ζηα Β. μ 

απυζημθμξ Παφθμξ
168

, ζηα Ν. μ απυζημθμξ Πέηνμξ «ααζηάγςκ ηα ηθεζδζά» ηαζ ζηδκ ακαημθζηή 

γχκδ ζηα Β. πζεακυηαηα εζημκίγεηαζ μ άβζμξ Γδιήηνζμξ
169

 (εζη. 48). ημ ηφιπακμ ημο 

κμηζμδοηζημφ ηοθθμφ ηυλμο απεζημκίγεηαζ μθυζςιδ δ Βνεθμηναημφζα ηαζ δ δςνήηνζα Καθή 

Καααθαζέα ιε ηα παζδζά ηδξ (εζη. 49). Σέθμξ, ζηδ δοηζηή πθεονά ημο ηέιπθμο ηδ εέζδ 

δεζπμηζηχκ εζηυκςκ ηαηαθαιαάκμοκ μζ ιεηααογακηζκέξ ημζπμβναθίεξ ηδξ Πακαβίαξ (ανζζηενά) 

ηαζ ημο Υνζζημφ (δελζά). 

Σμ μζημβεκεζαηυ πμνηνέημ
170

 είκαζ ημ ιμκαδζηυ πμο δζαηδνείηαζ ηαηά πχνακ ζημκ 

Μοζηνά ηαζ έπεζ οπμηεεεί απυ ημκ Σ. Παπαιαζημνάηδ πςξ πνυηεζηαζ βζα επζηφιαζα ζφκεεζδ
171

, 

                                                             
165 Δοαββεθζζιυξ-Εςμδυπμξ Πδβή: έπμοκ βναθεί πμθθά βζα ημκ ζοκδοαζιυ ηςκ δφμ παναζηάζεςκ, εκχ 

ζδιεζχκεηαζ πςξ δ απεζηυκζζδ ηδξ Εςμδυπμο Πδβήξ απακηά ηυζμ ακαπηοβιέκδ βζα πνχηδ θμνά ζημκ Άζ Γζακκάηδ 

ζε ακηίεεζδ ιε ηδκ ακηίζημζπδ απεζηυκζζδ ζημοξ Αβίμοξ Θεμδχνμοξ ηαζ ζημ Αθεκηζηυ, υπμο πανμοζζάγεηαζ 

ζοκμπηζηά, αθ. υ.π. 72. 
166 Ο G. Millet ηαζ δ S. Dufrenne ακαβκςνίγμοκ ζηδ ζηδκή ημ Γεκέζζμ ηδξ Θεμηυημο, εκχ μ N. Γνακδάηδξ 
ααζζγυιεκμξ ζηα βνάιιαηα ΔΛ (ανπζηά ημο μκυιαημξ Δθζζζάαεη) πάκς απυ ημ θςημζηέθακμ ηδξ ιδηέναξ ημο 

κεμβκμφ μδδβείηαζ ζημ ζοιπέναζια πςξ πνυηεζηαζ βζα ηδκ πανάζηαζδ ηδξ Γεκκήζεςξ ημο Πνμδνυιμο, αθ. υ.π. 72.  
167 Αλζμπνυζεηηα ζηδκ πανάζηαζδ ηδξ ηαφνςζδξ είκαζ δ ιοχδδξ δζάπθαζδ ημο Κονίμο ηαζ δ βεθμζμβναθζηή 

ιμνθή ημο ζπμββμθυνμο, ζημζπεία πμο απμδίδμκηαζ ζε επίδναζδ ηδξ δοηζηήξ ηέπκδξ. Ο G. Millet ζοζπέηζζε ηδκ 

ημζπμβναθία ιε ηδ θεβυιεκδ ιαηεδμκζηή ζπμθή ηδξ παθαζμθυβεζαξ γςβναθζηήξ ηαζ μ Ν. Γνακδάηδξ ζοκέηνζκε ηδκ 

πανάζηαζδ ιε ηδ ηαφνςζδ ζηδκ Πενίαθεπημ ηαζ ζημ αμνεζμακαημθζηυ πανεηηθήζζμ ηδξ Αβίαξ μθίαξ ημο 

Μοζηνά αθ. υ.π. 78. 
168 Σμ πνυζςπμ ημο Παφθμο είκαζ πθαηφ, ημ ζχια ημο μβηχδεξ ηαζ ζηα πένζα ηναηεί ημοξ ηοθίκδνμοξ ηςκ 

επζζημθχκ ημο. Ηδζμννοειία ηδξ παναζηάζεςξ απμηεθεί ημ ζπεδυκ παναθθδθυβναιιμ ζπήια ηδξ βεκεζάδαξ ημο, 

ζημζπείμ πμο απακηά ηαζ ζηδκ απεζηυκζζδ ημο απμζηυθμο ζηδκ Κμίιδζδ ηδξ κυηζαξ ζημάξ ημο Αθεκηζημφ, αθ. υ.π., 

78. 
169 ημκ άβζμ Γδιήηνζμ αλζμπνυζεηημξ είκαζ μ θοζζμηναηζηυξ ηνυπμξ απυδμζδξ ημο οθάζιαημξ ημο πζηχκα ηαζ μ 
ιακδφαξ πμο πέθηεζ ακμζπηυξ ειπνυξ, πζεακυηαηα απυ δοηζηή επίδναζδ, πςνίξ κα πμνπχκεηαζ ζημ ζηήεμξ, υπςξ 

ζοιααίκεζ ζηζξ αογακηζκέξ παναζηάζεζξ, αθ. .Γνακδάηδξ, υ.π. 78.  
170 Γζα ημ πμνηνέημ αθ.: Etzeoglou (1982) 518, εζη.19. Γνακδάηδξ (1987-1988) 78, 82 εζη. 27, 28. Millet (1910) πζκ. 

107, 108. Υαηγδδάηδξ (1987) 109. 
171 Παπαιαζημνάηδξ (1996-1997) 298. 
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εθυζμκ θοζζηά ζοκδεεεί ιε ημκ ηάθμ ζημ εζςηενζηυ ημο καμφ. Απεζημκίγεηαζ δ Βνεθμηναημφζα 

μθυζςιδ, υνεζα, ιεηςπζηή ηαζ ιακζενζζηζηά ρδθή. Ανζζηενά εζημκίγεηαζ δ ζδζμηηήηνζα ςξ 

ημζιζηή ηονά Καθή Καααθαζέα ιε ηα παζδζά ηδξ Άκκα Λαζηανίκα ηαζ Θευδςνμ Οδδβδηνζακυ 

ζε παζδζηή δθζηία, βμκαηζζιέκμ ηάης απυ ηα πυδζα ηδξ Πακαβίαξ. Γελζά πανζζηάκεηαζ πάθζ δ 

ζδζμηηήηνζα ςξ ιμκαπή Καθθζκίηδ. Οζ βοκαίηεξ ζηαονχκμοκ ηα πένζα ζημ ζηήεμξ.  

Ζ ημζιζηή ηονά Καθή ηαζ δ ηυνδ ηδξ θμνμφκ απθά εκδφιαηα ηαζ θεοηή ιακηίθα. Σα 

εκδφιαηά ημοξ παναπέιπμοκ ζε θασηά ζηνχιαηα. Ζ Καααθαζέα εεςνήεδηε ςξ ηηδηυνζζζα ημο 

καμφ, ακ ηαζ δ Ρ. Δηγέμβθμο παναηδνεί πςξ ζηζξ απεζημκίζεζξ ηηδηυνςκ είεζζηαζ κα 

γςβναθίγεηαζ ημ μιμίςια ημο καμφ ηαζ μ άβζμξ ζημκ μπμίμ είκαζ αθζενςιέκμξ
172

. Ζ εκδοιαζία 

ημοξ ηαζ δ απμοζία ηάεε ακαθμνάξ ζηδκ ημζκςκζηή ηάλδ ηδξ μζημβέκεζαξ οπμδδθχκμοκ υηζ δ 

μζημβέκεζα ακήηε ζηδ ιεζαία (θασηή) ηάλδ, ηάηζ πμο εκζζπφεηαζ ηαζ απυ ηδκ θζηυηδηα πμο 

παναηηήνζγε ημοξ ηάθμοξ ηαζ ημ πενζεπυιεκυ ημοξ. οκεπχξ δ δζαηήνδζδ μζημβεκεζαηχκ 

ηαθζηχκ καΐζηςκ δεκ ήηακ ιυκμ πνμκυιζμ ηδξ ανζζημηναηίαξ αθθά ηαζ ηδξ ιεζαίαξ ηάλδξ
173

. 

Σιήια ημζπμβναθίαξ απμζηυθςκ
174

: Απεζημκίγμκηαζ μζ ηεθαθέξ ηνζχκ ακδνζηχκ ιμνθχκ 

ιε θςημζηέθακμ (εζη. 50). Γίπθα ημοξ δζαηνίκμκηαζ ίπκδ απυ άθθα θςημζηέθακα ηαζ πζεακυηαηα 

δφμ αηυιδ ιμνθέξ. Γίπθα ημοξ ζε ααεφ ιπθε θυκημ είκαζ ημ βνάιια Μ, πμο ζοκδβμνεί ζηδκ 

ηαφηζζή ημοξ ιε απμζηυθμοξ. Φδθυηενα δζαηνίκμκηαζ ίπκδ ηηδνίμο ζε πνάζζκμ θυκημ. Ο ηνυπμξ 

πνμμπηζηήξ πμο πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδκ απυδμζδ ηςκ αββέθςκ είκαζ παναηηδνζζηζηή ηδξ 

παθαζμθυβεζαξ πενζυδμο.  

Δζημκμβναθζηά μζ απυζημθμζ μιμζάγμοκ ιε ηδκ απεζηυκζζδ ηςκ απμζηυθςκ ζηδ ζηδκή 

ηδξ Φδθάθδζδξ ημο Θςιά ζημκ Άζ Γζακκάηδ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα μζ μιμζυηδηεξ εκημπίγμκηαζ 

ζηδκ πανμοζία θςημζηεθάκςκ, ζημκ ηνυπμ απυδμζδξ ηδξ ηυιδξ ηαζ ζημ βνάιια Μ πμο 

παναπέιπεζ ζε ανπζηά μκυιαημξ απμζηυθμο. ηοθζζηζηά ημ ηειάπζμ ακηακαηθά ηδκ ηάζδ πμο 

ηονζανπεί ζηδκ Κςκζηακηζκμφπμθδ ημκ 14
μ
 αζ. ηαζ επζηναηεί ζε υθεξ ηζξ πενζμπέξ ηδξ επζννμήξ 

ηδξ. ημκ Μοζηνά αοηή δ ηάζδ εκημπίγεηαζ ζηδκ Οδδβήηνζα, ζημκ ηονίςξ καυ ηαζ ζηδ κυηζα 

ζημά, ηαεχξ ηαζ ζημκ Άζ Γζακκάηδ, απυ υπμο ηαζ πζεακυηαηα πνμένπεηαζ ημ ζοβηεηνζιέκμ 

ηειάπζμ ημζπμβναθίαξ
175

.  

                                                             
172 Etzeoglou (1982) 518. Γνακδάηδξ (1987-1988) 78 ηαζ οπμζ. 104. 
173 Arvanitopoulos (2011) 123. 
174 Έπεζ δζαζηάζεζξ 26,6 x 26,6 x 2,8εη. 
175 Γζα ηδκ ακάθοζδ ημο ηιήιαημξ ιε ηζξ ηεθαθέξ απμζηυθςκ αθ. Bakourou (2004) 92:48. 
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Οζ πενζζζυηενμζ ιεθεηδηέξ ηδξ γςβναθζηή ημο Άζ Γζακκάηδ ζοιθςκμφκ πςξ μζ 

ημζπμβναθίεξ ημο απμννέμοκ απυ ηδ γςβναθζηή ημο Αθεκηζημφ ηαζ ζοβηεηνζιέκα ηζξ ζοκδέμοκ 

ιε ηζξ ημζπμβναθίεξ ηδξ κυηζαξ ζημάξ. Μάθζζηα, δ Νη. Μμονίηδ έπεζ οπμζηδνίλεζ πςξ μζ 

ημζπμβναθίεξ ημο Άζ Γζακκάηδ έβζκακ απυ γςβνάθμοξ ημο ίδζμο ζοκενβείμο ιε αοηέξ ημο 

Αθεκηζημφ. Σδκ άπμρδ αοηή δεκ απμδέπεηαζ μ Ν. Γνακδάηδξ ααζζγυιεκμξ ζημ θζβυηενμ 

θνμκηζζιέκμ ζπέδζμ πμο πανμοζζάγμοκ μζ ημζπμβναθίεξ ηδξ ζημάξ ζε ζπέζδ ιε ημο Άζ Γζακκάηδ. 

Ο ίδζμξ απμδέπεηαζ ηδ ζφκδεζδ ιε ημ Αθεκηζηυ ηαζ ηδ κυηζα ζημά, αθθά ηαηαηάζζεζ ημκ βναπηυ 

δζάημζιμ ημο καΐζημο ζε έκα «παναθθάζζμκ» είδμξ ηδξ γςβναθζηήξ ημο ηέθμοξ ηδξ β΄ 

εζημζζπεκηαεηίαξ ημο 14
μο

 αζ.
176

 

Ταθέο: Ο καΐζημξ ημο Άζ-Γζακκάηδ δεκ πανμοζζάγεζ ζδζαίηενα ζδιακηζηυ ανζειυ ηαθχκ. 

ημ εζςηενζηυ ζημκ κυηζμ ημίπμ ηαζ ζηα Β. ηδξ εφναξ ανίζηεηαζ διζοπυβεζμξ ηηζζηυξ 

μζημβεκεζαηυξ ηάθμξ επζιεθδιέκδξ ηαηαζηεοήξ πμο εα ιπμνμφζε κα απμδμεεί ζηδκ μζημβέκεζα 

ηδξ ηηήημνμξ, Καθήξ Καααθαζέα, δ μπμία πανζζηάκεηαζ ζε επζηφιαζα ζφκεεζδ πθδζίμκ ημο 

ηάθμο. ηδ αμνεζμδοηζηή βςκία οπάνπεζ ζηαπηυξ ηάθμξ πνυπεζνδξ ηαηαζηεοήξ, μ μπμίμξ 

πενζείπε ηα μζηά δφμ ημοθάπζζημκ ηαθχκ, ημπμεεηδιέκα απεοεείαξ ζημκ ποειέκα ημο ηάθμο. 

ηδκ ελςηενζηή πθεονά ηδξ αμνεζμακαημθζηήξ βςκίαξ, οπάνπεζ επίβεζμξ ηηζζηυξ ηάθμξ, πμο 

πενζείπε ηα μζηά πμθθαπθχκ (ημοθάπζζημκ μηηχ) ηαθχκ. Οζ δφμ πνμακαθενυιεκμζ ηάθμζ δεκ 

απμδίδμκηαζ ζηδκ μζημβέκεζα ηαζ δεκ ακαθένμκηαζ ηηενίζιαηα. Πένακ ημο επζιεθδιέκμο ηάθμο 

ζημ εζςηενζηυ, αλζμζδιείςημ είκαζ ημ ηαιανμζηεπέξ μζηεμθοθάηζμ ιε δφμ εαθάιμοξ (αυνεζμ-

κυηζμ) ζηδκ ελςηενζηή πανεζά ημο δοηζημφ ημίπμο, ημ μπμίμ πενζείπε ιεβάθμ ανζειυ κμιζζιάηςκ 

ηαζ ιεηαθθζηά ζηεφδ ημο καΐζημο
177

. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
176 Οζ ημζπμβναθίεξ ημο Άζ-Γζακκάηδ πνμκμθμβμφκηαζ ζημκ 14μ αζ. απυ ημοξ: Αδ. Αδαιακηίμο, G. Millet, V. Lazarev, 

S. Dufrenne, Νη. Μμονίηδ, δ μπμία ηαζ ημπμεεηεί ηδ πνμκμθυβδζή ημο ημκηά ζημ Αθεκηζηυ, ηαεχξ ηαζ ημκ Μ. 
Υαηγδδάηδ, μ μπμίμξ ζοκδέεζ ηδ γςβναθζηή ημο Άζ Γζακκάηδ ιε ημ Ivanovo ηαζ ηδ κυηζα ζημά ημο Αθεκηζημφ. ημκ 

15μ αζ. πνμκμθμβμφκηαζ απυ ημοξ: Γ. Πάθθαξ ηαζ Ρ. Δηγέμβθμο, αθ. υ.π. 81-82 ηαζ οπμζ. 120-121. 
177 Γζα ηδκ ακαζηαθή ηςκ ηάθςκ αθ. Γνακδάηδξ (1952) 519 ηαζ βζα πεναζηένς πανμοζίαζδ αθ. Αναακζηυπμοθμξ 

(2008) 93-94. 
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2.2.11. Ναΐζκορ Π11 (NS / Π11) 

Σα ενείπζα ημο καΐζημο απμηαθφθεδηακ ηαηά ηδκ ακαζηαθή (εζη. 51) ημο 1952 απυ ημκ Ν. 

Γνακδάηδ
178

. Ο καΐζημξ έπεζ απμηοπςεεί ζπεδζαζηζηά (ζπ. 16) ζημ ημπμβναθζηυ ημο Έξγνπ ηδξ 

Δπζηνμπήξ Μοζηνά
179

. 

Πνιενδνκηθά ζηνηρεία: Ο καΐζημξ ανίζηεηαζ ζηα Γ. ηδξ μζηίαξ Υνυκδ ηαζ ζηα Ν. ημο 

καΐζημο Π12, ζηα δελζά ηδξ ξύκεο (εζη. 52) πμο μδδβεί ζημοξ καΐζημοξ Π4 ηαζ Π5 ηαζ δ μπμία 

δζαηθαδίγεηαζ ιε ιία απυ ηζξ αιθυδμοξ πμο εκχκμοκ ηδ κέζε μδυ ιε ηδκ Πακηάκαζζα (ημπμβν. 

δζάβν. 4).  

Αξρηηεθηνληθή
180

: Πνυηεζηαζ βζα ημκ ιζηνυηενμ ιέπνζ ζήιενα καΐζημ ημο Μοζηνά ιε 

δζαζηάζεζξ 5,30 x 3,36ι. ηαζ ακαθμβία ηάημρδξ 2:3 (ζπ. 16). Διθακίγεζ πενζζζυηενεξ 

μζημδμιζηέξ θάζεζξ. Δίπε ηνεζξ εφνεξ: ιία ζημκ δοηζηυ ημίπμ, δ μπμία δεκ ανίζηεηαζ ζημκ ηαηά 

ιήημξ άλμκα ημο πχνμο, ηαζ απυ ιία εφνα ζηδ αυνεζα ηαζ ζηδ κυηζα πθεονά, μζ μπμίεξ είκαζ 

δζαηεηαβιέκεξ πςνίξ αλμκζηή ζπέζδ ιεηαλφ ημοξ. Αρζδχιαηα δζαθμνεηζημφ πθάημοξ 

δζαιμνθχκμκηαζ εηαηένςεεκ ηδξ εφναξ ζημκ δοηζηυ ηαζ ζημκ κυηζμ ημίπμ ηαζ ζηα Α. ηδξ αυνεζαξ 

εφναξ. Έκα ενακίμ οπήνπε ζημκ αυνεζμ ημίπμ απυ ημ ηέιπθμ ιέπνζ ηαζ ηδ δοηζηή εφνα. 

ημ Ηενυ ημ ηέιπθμ είπε ιυκμ ιεζαία εφνα. Ζ αρίδα, πμο εδνάγεηαζ ζε έκακ ηενάζηζμ 

ανάπμ, δζαηδνείηαζ ζηα ηαηχηενα πθεονζηά ιένδ ηδξ ηαζ ελςηενζηά δζαιμνθχκεηαζ ςξ 

ηνίπθεονδ πμθοβςκζηή (εζη. 52). ηδ αμνεζμακαημθζηή βςκία ημο Ηενμφ (εζη. 53), πμο ζχγεηαζ ζε 

ανηεηυ φρμξ, δζαιμνθςκυηακ ιία ηυβπδ ιε έκα ζηεκυ πανάεονμ, πμο πνδζίιεοε ςξ αρίδα ηδξ 

πνυεεζδξ, ηαζ άθθδ ιία πανυιμζα ηυβπδ δζαιμνθςκυηακ ζημκ αυνεζμ ημίπμ ημο Ηενμφ (εζη. 10α). 

Ο η. ίκμξ δζαπζζηχκεζ πςξ δ πενζμπή ημο Ηενμφ ηαζ μ δοηζηυξ ημίπμξ ακήημοκ ζηδκ 

ανπζηή μζημδμιζηή θάζδ, εκχ μ αυνεζμξ ηαζ μ κυηζμξ ημίπμξ θένμοκ ιεηαβεκέζηενεξ ιεηαηνμπέξ 

ηαζ ζηενεςηζηέξ επειαάζεζξ, μζ μπμίεξ εκδέπεηαζ κα πναβιαημπμζήεδηακ ηαζ ζηδκ 

οζηενμαογακηζκή πενίμδμ
181

. 

                                                             
178 Γνακδάηδξ (1952) 506-508. Ο ακαζηαθέαξ ζδιεζχκεζ ημκ καΐζημ ζημκ ζπεδζαζηζηυ πίκαηα ςξ (II). 
179 ίκμξ (2009) 57, 228, εζη. 24. 
180 Γζα ακαθοηζηή ανπζηεηημκζηή πενζβναθή αθ. ίκμξ (2009) 228. 
181 ημκ αυνεζμ ημίπμ δ ηυβπδ ημο Ηενμφ ηαζ ημ ζοκεπυιεκμ ηιήια ημο ημίπμο πνμξ ηα Γ. δεκ ανίζημκηαζ ζηδκ ίδζα 
μζημδμιζηή εοεεία ιε ημ αρίδςια ημο ημίπμο, ζημζπείμ πμο οπμδδθχκεζ πςξ δεκ ακήημοκ ζηδκ ίδζα μζημδμιζηή 

θάζδ. ημκ κυηζμ ημίπμ εκημπίγμκηαζ μζ αηυθμοεεξ ιεηαηνμπέξ: δ παναζηάδα ζηα ακαημθζηά ηδξ κυηζαξ εφναξ ακήηε 

ζηδκ ανπζηή δμιή ημο καΐζημο ηαζ πενζαθήεδηε ανβυηενα απυ κευηενμ ημίπμ, ιε ημκ μπμίμ ημζπίζηδηε ημ ανπζηυ 

αρίδςια πνμξ ημ ηέιπθμ. Δπίζδξ ημ αρίδςια ζηα Γ. ηδξ εφναξ ιεηαηνάπδηε ζε ηυβπδ. Γζα ηζξ επειαάζεζξ αθ. 

ίκμξ, υ.π. 
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Τνηρνγξαθηθόο δηάθνζκνο: Λείρακα ημζπμβναθζχκ δζαηδνμφκηακ ζηδκ ηυβπδ ηδξ 

πνυεεζδξ ηαζ ζηα ηοθθά ηυλα ηςκ πθεονζηχκ ημίπςκ
182

. Καηά ηζξ ακαζηαθζηέξ ενβαζίεξ ημο 

1952 πενζζοκεθέβδ ηιήια ημζπμβναθίαξ
183

 πμο πανζζηάκεζ κεανά ιμνθή ζε πνμθίθ (εζη. 54), δ 

μπμία ηαοηίγεηαζ ιε άββεθμ θυβς ηδξ ημνδέθαξ πμο θένεζ ζηα ιαθθζά. Σμ πνυζςπμ απμδίδεηαζ 

ιε χπνα πμο νμδίγεζ ζηζξ πανεζέξ, υπμο απακηάηαζ πνάζζκμξ πνμπθαζιυξ. Καζηακή βναιιή 

μνίγεζ ημ πνυζςπμ, ηα πείθδ, ηα ιάηζα ηαζ ηα ιαθθζά. Λεοηά θχηα πμο εθανιυγμκηαζ ζημ 

ιέηςπμ, ζηδ ιφηδ, ζηα πείθδ ηαζ ζηα ιάηζα δίκμοκ ζημ πνυζςπμ ιία έκημκδ αηηζκμαμθία. Σα 

ανιμκζηά πνχιαηα, ηα ηαθθζβναθζηά πενζβνάιιαηα ηαζ ημ έκημκμ αθέιια, υθα ζοκεέημοκ ιία 

ιμνθή ελαζνεηζηήξ μιμνθζάξ. Οιμζυηδηεξ πανμοζζάγεζ μ άββεθμξ ημο καΐζημο ιε ημοξ αββέθμοξ 

πμο απεζημκίγμκηαζ ζημ πανεηηθήζζμ ιε ηα πνοζυαμοθα ζημ καυ ηδξ Οδδβήηνζαξ ζημκ Μοζηνά 

(1312/13-22), πμο δ γςβναθζηή ηδξ ζοκδέεηαζ άιεζα ιε ηδκ ηέπκδ ηδξ Κςκζηακηζκμφπμθδξ ηαζ 

ηδκ «ηθαζζηή» ηάζδ ζηδ γςβναθζηή. Με αοηά ηα ηνζηήνζα πνμκμθμβείηαζ ζηα α΄ ιζζυ ημο 14
μο

 

αζ.
184

 

Γάπεδν: Σμ δάπεδμ ημο Αβίμο Βήιαημξ ήηακ ηαθοιιέκμ απυ πήθζκεξ πθάηεξ ηαζ μ 

ηονίςξ καυξ απυ ιεβάθεξ, θίεζκεξ, μνεμβςκζηέξ πθάηεξ. Ζ αοεεκηζηή πθαηυζηνςζδ δζαηδνείηαζ 

ζηδ ιεζαία πενζμπή ημο ηονίςξ καμφ, υπμο δζαιμνθχκεηαζ ιανιανμεέηδια ιε ζοκεπυιεκδ 

ηαζκία ρδθζδςημφ δζαηυζιμο ζηα Γ.
185

 

 

2.2.12. Ναΐζκορ Π12 (PS / Π12) 

Σα ενείπζα ημο καΐζημο απμηαθφθεδηακ ηαηά ηδκ ακαζηαθή (εζη. 55) ημο 1952 απυ ημκ Ν. 

Γνακδάηδ
186

 ηαζ απμηοπχκμκηαζ ζπεδζαζηζηά ζημ Έξγν ηδξ Δπζηνμπήξ Μοζηνά
187

. 

Πνιενδνκηθά ζηνηρεία: Ο καΐζημξ ανίζηεηαζ ζηα ΒΓ. ηδξ μζηίαξ Υνυκδ (ημπμβν. δζαβν. 4) επάκς 

ζηδ δζαηθάδςζδ ημο ακενπυιεκμο δνυιμο απυ ηδ Μδηνυπμθδ ηαζ ημο δνυιμο πμο μδδβεί απυ 

ηδκ ηάης πφθδ πνμξ ηδκ Πακηάκαζζα (εζη. 56). ηα Β. ημο καΐζημο ηαζ εηαηένςεεκ ημο 

ακενπυιεκμο απυ ηδ Μδηνυπμθδ δνυιμο οπάνπεζ ζεζνά ηηδνίςκ: 221, 222, 223, 224, 225 ηαζ 

226
188

 (εζη. 57).  

                                                             
182 Γνακδάηδξ (1952) 506-507. 
183 Έπεζ δζαζηάζεζξ 11,6 x 9,8 x 2εη. 
184 Bakourou (2004) 91:48C. 
185 Γνακδάηδξ υ.π. 508. ίκμξ (2009) 228. 
186 Γνακδάηδξ (1952) 504-506. 
187 ίκμξ (2009) 228 εζη. 27. 
188 Γζα ηα ηηίνζα αθ. Αναακζηυπμοθμξ (2004) 463-466. 
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Αξρηηεθηνληθή πεξηγξαθή
189

: Πνυηεζηαζ βζα καΐζημ ζήιενα πμθφ ηαηεζηναιιέκμ ιε 

δζαζηάζεζξ 6,71 x 3,22ι. ηαζ ακαθμβία ηάημρδξ (ζπ. 17) πενίπμο 1:2. Οζημδμιήεδηε ζε επαθή 

ιε πνμβεκέζηενμ ηηίζια, υπςξ ιανηονμφκ ηα ηαηάθμζπα πμο δζαηδνμφκηαζ ζημκ αυνεζμ ημίπμ. 

Έπεζ δφμ εζζυδμοξ, ιία ζηα αυνεζα, υπμο ηαζ ημ πνμβεκέζηενμ ηηίζια, ηαζ ιία ζηα κυηζα ζήιενα 

ημζπζζιέκδ. Μία ηυβπδ δζαιμνθχκεηαζ ζημ δοηζηυ πέναξ ημο κυηζμο ημίπμο ηαζ έκα ηοθθυ 

αρίδςια ζηα δοηζηά ηδξ εφναξ ζημκ αυνεζμ ημίπμ, υπμο ηαζ είπε εκημζπζζηεί ηεηνάβςκδ 

ιανιάνζκδ θεηάκδ
190

. Άθθδ ιία ηυβπδ ηαηαζηεοάζηδηε ζηδ αμνεζμδοηζηή βςκία ιεηά ηδ 

δζαιυνθςζδ ηςκ ηαθχκ (εζη. 58). ημ εζςηενζηυ δζαηδνείηαζ ηαζ ζήιενα ηιήια ηδξ 

πθαηυζηνςζδξ ημο δαπέδμο. 

Σμ ηέιπθμ είπε δφμ ακμίβιαηα εφναξ, ιε ηδκ ηεκηνζηή εφνα κα είκαζ εθαθνχξ 

ιεηαημπζζιέκδ ζηα Ν. ημο ηαηά ιήημξ άλμκα ημο καΐζημο. Απυ ιία ηυβπδ δζαιμνθςκυηακ ζημ 

ακαημθζηυ πέναξ ηςκ πθεονζηχκ ημίπςκ. Δλςηενζηά πνμελέπεζ ημο ακαημθζημφ ημίπμο δ αρίδα 

ημο Ηενμφ, δ μπμία ήηακ ηνίπθεονδ ηαζ πμθοβςκζηή (εζη. 59). ήιενα δζαηδνείηαζ ζε ανηεηυ 

φρμξ δ κυηζα πθεονά ηδξ αρίδαξ, υπμο δζαιμνθχκεηαζ ηοθθή ηυβπδ ιε πθίκεζκμ ηυλμ ηαζ 

μδμκηςηή ηαζκία. Πάκς απυ ηδκ ηυβπδ δζαηδνείηαζ γχκδ ιε ηάεεηεξ πθίκεμοξ, δ μπμία μνίγεηαζ 

απυ μνζγυκηζα μδμκηςηή ηαζκία. 

Τνηρνγξαθηθόο δηάθνζκνο: Ο καΐζημξ ήηακ ημζπμβναθδιέκμξ, υπςξ ιανηονμφκ ηα 

θείρακα πμο δζαηδνμφκηαζ ζημκ δοηζηυ ημίπμ. Καηά ηζξ ακαζηαθζηέξ ενβαζίεξ ημο 1952 

πενζζοκεθέβδζακ ζπανάβιαηα ημζπμβναθζχκ απυ ηα μπμία εκδζαθένμκ πανμοζζάγεζ ηιήια 

ηεθαθήξ αββέθμο
191

 (εζη. 60). Δζημκίγεηαζ ζηναιιέκμξ εθαθνχξ ζηα ανζζηενά, θμνά 

θςημζηέθακμ, υπμο δζαηνίκεηαζ ηιήια ηδξ θεοηήξ ημνδέθαξ ημο. Σμ πνυζςπμ ιε ηα ζηνμββοθά 

ιάηζα ηαζ ηα ημκζζιέκα νμοεμφκζα απμδίδεηαζ ιε ζημονυπνςιδ ζζέκα ζε πνάζζκμ πνμπθαζιυ 

ηαζ θζβμζηά θεοηά θχηα, εκχ θανδζά ηαζηακμηυηηζκδ βναιιή μνίγεζ ημ πνυζςπμ, ηδ ιφηδ, ηα 

ιάηζα ηαζ δζαιμνθχκεζ ηδκ ηυιδ. Ο άββεθμξ απμδίδεηαζ νεαθζζηζηά ηαζ υπζ ελζδακζηεοιέκα ηαζ 

μιμζάγεζ ζδζαίηενα ζηδκ απεζηυκζζδ ηςκ αββεθζηχκ δοκάιεςκ ζημ δζαημκζηυ ηδξ ιδηνυπμθδξ ημο 

Μοζηνά πμο πνμκμθμβμφκηαζ ζηδκ α΄ θάζδ ηδξ δζαηυζιδζδξ ημο καμφ, ιεηαλφ 1272 ηαζ 1285, 

ηαζ δ ηεπκμηνμπία ημοξ έπεζ παναηηδνζζηεί ςξ ακηζηθαζζηή ιε δοηζηέξ «νμιακηζηέξ» επζδνάζεζξ, 

                                                             
189 Γζα ακαθοηζηή ανπζηεηημκζηή πενζβναθή αθ. ίκμξ (2009) 228-229. 
190 Ζ θεηάκδ είκαζ δζαζηάζεςκ (0,575 x 0,40 x 0,175ι.), αθ. Γνακδάηδξ (1952) 504. 
191 Σμ ηιήια έπεζ δζαζηάζεζξ 10,6 x 16,2ι. ηαζ ανίζηεηαζ ζημ ιμοζείμ ημο Μοζηνά (αν.1556).  
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ηαζ ζοζπεηίγεηαζ ιε πανυιμζα ένβα απυ ηδκ Κςκζηακηζκμφπμθδ ηαζ ηδκ εονφηενδ πενζμπή ηςκ 

Βαθηακίςκ. ε αοηυ ημ πθαίζζμ πνμκμθμβείηαζ ζημ ηεθεοηαίμ ηέηανημ ημο 13
μο

 αζ.
192

 

Ταθέο: Ακαζηάθδηακ ηνεζξ επίβεζμζ ηηζζημί ηάθμζ ζημ εζςηενζηυ ημο καΐζημο ηαζ έκαξ 

ηηζζηυξ ζηδ αυνεζα αοθή
193

. Απυ ημοξ εζςηενζημφξ μζ δφμ ηαηαθαιαάκμοκ ηδ αμνεζμδοηζηή 

βςκία ηαζ είκαζ ζε ζοκεπή δζάηαλδ. Σα πνυζεζα ημζπχιαηά ημοξ είκαζ ηηζζιέκα ιε πθίκεμοξ, ηα 

μπμία ελςηενζηά δζαηδνμφκ οπμθείιιαηα βναπημφ δζαηυζιμο, ηαζ ηαθφπημκηαζ ιε ζπζζημθζεζηέξ 

πθάηεξ. Ο ηνίημξ εζςηενζηυξ ανίζηεηαζ ζηδ κμηζμδοηζηή βςκία ηαζ είκαζ υιμζαξ ηαηαζηεοήξ ιε 

ημοξ πνμακαθενεέκηεξ. Πενζείπε ηα μζηά ιζαξ ηαθήξ ηαζ έκα μνεζπάθηζκμ ηαηγί (εζη. 61), ημ 

μπμίμ πνμκμθμβείηαζ ζημ α΄ ήιζζο ημο 14
μο

 ή ζημ α΄ ήιζζο ημο 15
μο

 αζ.
194

 ηδ αυνεζα αοθή 

ιπνμζηά απυ ημκ δοηζηυ ημίπμ ημο πνμβεκέζηενμο ηηίζιαημξ εκημπίγεηαζ ηηζζηυξ ηάθμξ, ζημκ 

μπμίμ οπήνπε ζηεαηίηδξ πμο εζηυκζγε ζε ηάεε πθεονά αβίμοξ ζε πνμημιή ηαζ πζεακυηαηα 

πνδζίιεοε ςξ πενίαπημ
195

. 

 

2.2.13. Ναΐζκορ Π13 

Πνυηεζηαζ βζα ιεηααογακηζκυ καΐζημ (εζη. 62), πμο απμηαθφθεδηε ηαηά ηδκ ακαζηαθή ημο 1959 

απυ ημκ Ν. Γνακδάηδ
196

 (ζπ. 18) ηαζ ανίζηεηαζ ζηα Β. ημο καΐζημο Π12, εκχ πθδζίμκ ημο ηαζ 

ζηα Β. ανίζηεηαζ ημ ηηήνζμ 227
197

 (ημπμβν. δζάβν. 4).  

 

2.2.14. Ναΐζκορ Π14 (ΜS / Π14) 

Ο καΐζημξ (εζη. 63) απμηαθφθεδηε απυ ημκ Ν. Γνακδάηδ ηαηά ηδκ ακαζηαθή ημο 1952
198

 ηαζ 

έπεζ απμηοπςεεί ζπεδζαζηζηά ζημ Έξγν ηδξ Δπζηνμπήξ Μοζηνά
199

. Ο καΐζημξ ημπμεεηείηαζ ζημ 

α΄ ήιζζο ημο 13
μο

 αζ.
200

 

                                                             
192 Γζα ηδκ πανάζηαζδ ημο αββέθμο αθ. Bakourou (2004) 91:48Β. 
193 Γζα ημοξ ηάθμοξ αθ. Γνακδάηδξ (1952) 504-506. Αναακζηυπμοθμξ (2008) 97. 
194 Σμ ηαηγί έπεζ δζαζηάζεζξ ιήημοξ 0,174ι., ιείγμκμξ πθάημοξ 0,098ι., πάπμοξ 0,003ι. ηαζ ιμζάγεζ ιε αοηυ απυ ημ 

Μάνημα Μακαζηήν ηδξ εναίαξ, αθ. Γνακδάηδξ υ.π. εζη.10. ηαζ Αναακζηυπμοθμξ (2008) 97, οπμζδι. 104 υπμο ηαζ 

πνμβεκέζηενδ αζαθζμβναθία. 
195 Γζα ημκ ζηεαηίηδ δζαζηάζεςκ 0,035 x 0,034ι. ηαζ ημκ ηάθμ αθ. Γνακδάηδξ (1952) 505 ηαζ Αναακζηυπμοθμξ 

(2008) 97. 
196 Ο Ν. Γνακδάηδξ ημ πνμκμθμβεί ζημοξ πνυκμοξ ηδξ ημονημηναηίαξ ιε αάζδ ηδκ ημζπμπμζία ημο, θίβα εονήιαηα 

ηεναιζηήξ, ζπάναβια ημζπμβναθίαξ ηαζ ηονίςξ έκα ζηεκυ πανάεονμ ζημκ ηφπμ ηδξ πμθειζηήξ εονίδαξ, αθ. 
Γνακδάηδξ (1959) 160-161. Αναακζηυπμοθμξ (2004) 147. 
197 Γζα ημ ηηήνζμ 227 αθ. Αναακζηυπμοθμξ (2004) 466. 
198 Ο καΐζημξ ζδιεζχκεηαζ ιε ημκ αν. III ζημκ πίκαηα ηδξ δδιμζίεοζδξ ηαζ πενζβνάθεηαζ ζοκμπηζηά απυ ημκ 

ακαζηαθέα, αθ. Γνακδάηδξ (1952) 508. 
199 ίκμξ (2009) 224. 
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Πνιενδνκηθά ζηνηρεία: Ο καΐζημξ ανίζηεηαζ ζημκ δνυιμ ηδξ Μδηνυπμθδξ ηαζ εθάπηεηαζ 

ιε ημκ κυηζμ ημίπμ ημο ζοβηνμηήιαημξ πθδζίμκ ηδξ ελςηενζηήξ ημο πφθδξ. 

Αξρηηεθηνληθή
201

: Πνυηεζηαζ βζα ιμκυπςνμ καΐζημ ιε δζαζηάζεζξ 7,50 x 3,70ι. ηαζ 

ακαθμβία ηάημρδξ 1:2. Πανμοζζάγεζ ηακμκζηυ ζπήια ζηδκ ηάημρδ (ζπ. 19), ηάηζ ανηεηά ζπάκζμ 

βζα ημοξ καΐζημοξ ημο Μοζηνά, ηαζ πζεακυηαηα έθενε λοθυζηεβδ ηάθορδ
202

. Σμ 

αμνεζμακαημθζηυ ηιήια ημο δεκ ακήηεζ ζηδκ ανπζηή ηαηαζηεοή, θυβς ηδξ ιεηααογακηζκήξ 

δυιδζδξ ημο δζχνμθμο ζοβηνμηήιαημξ ηδξ ιδηνυπμθδξ. οβηεηνζιέκα ηαηεδαθίζηδηε ημ ηιήια 

αοηυ ημο καΐζημο ηαζ ζημκ ημίπμ ημο ζοβηνμηήιαημξ, πμο ηηίζηδηε δζαβχκζα ζημ διζηφηθζμ ηδξ 

αρίδαξ, δζαιμνθχεδηε δ ηυβπδ ηδξ πνυεεζδξ ηαζ δ αυνεζα εφνα πνμξ ημ ηηήνζμ ημο 

ζοβηνμηήιαημξ. οκεπχξ, απυ ημ ανπζηυ μζημδυιδια δζαηδνμφκηαζ ηα ενείπζα ημο κυηζμο ηαζ 

ημο δοηζημφ ημίπμο, ημ δοηζηυ ηιήια ημο αυνεζμο ημίπμο ηαζ ημ κυηζμ ηιήια ημο ακαημθζημφ 

ημίπμο, υπμο δζαηδνείηαζ ηιήια ηδξ διζηοηθζηήξ αρίδαξ, ηαεχξ ηαζ ημ ηηζζηυ ηέιπθμ πμο 

δζέεεηε ιία ιεζαία εφνα. ημοξ ανπζημφξ ημίπμοξ δζαιμνθχκμκηακ ηοθθά αρζδχιαηα, ζφιθςκα 

ιε ηα ηέζζενα ηοθθά αρζδχιαηα ημο κυηζμο ημίπμο. Ζ ανπζηή είζμδμξ πνέπεζ κα ήηακ ζημκ 

αυνεζμ ημίπμ, ζημ ηιήια πμο ιεηαζηεοάζηδηε ηαζ ζήιενα δεκ δζαηδνείηαζ. ε ιεηαβεκέζηενδ 

θάζδ, υηακ έπαρε μ πχνμξ κα θεζημονβεί ςξ Ηενυ, θαίκεηαζ πςξ ημ πανάεονμ ηδξ αρίδαξ ημο 

Ηενμφ ιεηαηνάπδηε ζε εφνα.   

Τνηρνγξαθηθόο δηάθνζκνο: ημκ κυηζμ ημίπμ, ζημ ηφιπακμ ημο δεφηενμο απυ ακαημθζηά 

ηοθθμφ αρζδχιαημξ δζαηδνείηαζ ηιήια ιεηααογακηζκήξ ημζπμβναθίαξ, ίζςξ ηαζ ημο 18
μο

 αζ.
203

 

 

2.2.15. Ναΐζκορ Π15 

Πνυηεζηαζ βζα ημκ ιεηααογακηζκυ καΐζημ εκηυξ ημο πενζαυθμο ηδξ ιμκήξ Πακηακάζζδξ ζηα Γ. 

ημο ηαεμθζημφ
204

. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                    
200 Αναακζηυπμοθμξ (2004) 141. 
201 Γζα ηδκ ανπζηεηημκζηή πενζβναθή αθ. ίκμξ, υ.π. ηαζ Γνακδάηδξ, υ.π. 
202 Ο ίκμξ ζδιεζχκεζ πςξ μζ ιεηαζηεοέξ πμο πναβιαημπμζήεδηακ ζημ αμνεζμακαημθζηυ ηιήια ημο καΐζημο δεκ εα 

ήηακ εθζηηέξ, ακ μ καΐζημξ δεκ ήηακ λοθυζηεβμξ, αθ. ίκμξ, υ.π. 
203 Γνακδάηδξ, υ.π. 
204 διεζχκεηαζ ςξ Π15 απυ ημκ η. Αναακζηυπμοθμ (2004) (ημπμβν. δζάβν. Γ). 
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2.3. Οι ναΐζκοι ηερ Άνω Υώπαρ 

2.3.1. Ναΐζκορ Π16-Αγία Βαπβάπα (Ch. I / S/ Π16) 

Ο καΐζημξ ηδξ Αβίαξ Βαναάναξ
205

 ανίζηεηαζ πάκς απυ ημκ πενίαμθμ ηδξ ιμκήξ ηδξ 

Πακηάκαζζαξ ηαζ δ ακέβενζή ημο πζεακυηαηα ζοκδέεηαζ ιε ηδ ιμκή ηαζ έπεηαζ πνμκμθμβζηά 

αοηήξ
206

. Ο καΐζημξ έπεζ ζδιεζςεεί ζημ ημπμβναθζηυ ημο Millet (1910), ζημ ημπμβναθζηυ ημο 

Έξγνπ ηδξ Δπζηνμπήξ Μοζηνά (2009) ηαζ ζηα ημπμβναθζηά ημο η. Αναακζηυπμοθμο (2004)
207

. 

Έπεζ απμηοπςεεί ζπεδζαζηζηά ηαζ ιεθεηδεεί ανπζηεηημκζηά απυ ημκ η. ίκμ
208

 ηαζ ακαζηαθεί 

απυ ημκ Ν. Γνακδάηδ ημ 1952
209

. Δηηεηαιέκεξ ακαζηδθςηζηέξ ενβαζίεξ πναβιαημπμζήεδηακ 

ηαηά ηα έηδ 1992-1993 απυ ηδκ Δπζηνμπή Ακαζηήθςζδξ Μκδιείςκ Μοζηνά ηονίςξ ζηδκ 

οπμδμιή ημο δαπέδμο ημο πνμζηχμο ηαζ ηςκ εμθίζηςκ
210

. 

Πνιενδνκηθά ζηνηρεία: Ο καΐζημξ ηδξ Αβίαξ Βαναάναξ πάκς απυ ημκ πενίαμθμ ηδξ 

ιμκήξ ηδξ Πακηάκαζζαξ ανίζηεηαζ ζε δδιυζζμ δνυιμ ενπυιεκμ απυ ημ Παιαηάθη ηαζ ημκ καΐζημ 

Π18, πμο έδζκε πνυζααζδ ζηζξ πφθεξ Δ6, Δ7 ηαζ Δ8 ημο ακαημθζημφ αναπίμκα ηδξ μπφνςζδξ ηδξ 

Άκς Υχναξ (ημπμβν. δζάβν. 4) ηαζ πζεακυηαηα ζοκέπζγε πνμξ ημ κυηζμ ηείπμξ ημο μζηζζιμφ, πνζκ 

απυ ημ αάναενμ ημο Αβίμο Πακηεθεήιμκα
211

. Ο καΐζημξ ηδξ Αβίαξ Βαναάναξ, υπςξ ηαζ ηςκ 

Σαλζανπχκ (Π2), ανίζηεηαζ ζηα υνζα ημο δμιδιέκμο ηιήιαημξ ημο θυθμο ζε ιζα πενζμπή 

ζπεηζηά ένδιδ ηαζ απμιμκςιέκδ πνμθακχξ βζα ηδ δζαθφθαλδ ηδξ ιυκςζδξ ηαζ ηδξ δνειίαξ
212

, 

ηαζ ίζςξ απμηεθμφκ ηα οζηενυηενα ηηήνζα ημο μζηζζιμφ ηδξ αογακηζκήξ πενζυδμο. 

Αξρηηεθηνληθή πεξηγξαθή
213

: Ο η. ίκμξ εεςνεί πςξ ημ μζημδυιδια δζαζηάζεςκ 

7,15x3,95ι.
214

 ιε ακαθμβία ηάημρδξ ζημ εζςηενζηυ 1:2 έπεζ ημ ηακμκζηυηενμ ζπέδζμ καΐζημο 

ζημκ Μοζηνά. Πανμοζζάγεζ μνεμβχκζα ηάημρδ (ζπ. 20) ιε ηδκ ηεκηνζηή αρίδα κα ανίζηεηαζ 

δζαιμνθςιέκδ ιέζα ζημκ ακαημθζηυ ημίπμ ηαζ κα πνμελέπεζ εθαθνχξ ελςηενζηά. ηα Β. είπε έκα 

πνμζηχμ πανάθθδθμ ιε ημ ακηίζημζπμ ημο ηαεμθζημφ ηδξ ιμκήξ ηαζ έθενε ημζπμβναθίεξ απυ ηζξ 

μπμίεξ ζήιενα δζαηδνμφκηαζ ιυκμ ίπκδ.  

                                                             
205 Ο καΐζημξ ηζιάηαζ επ’ μκυιαηζ ηδξ αβίαξ Βαναάναξ ηαη’ εβπχνζα πανάδμζδ.  
206Ο η. ίκμξ οπμεέηεζ υηζ μ καΐζημξ ηαηαζηεοάζηδηε ιεηά ηδκ Πακηάκαζζα ηαζ πνμκμθμβείηαζ ιεηά ημ 1428, αθ. 

ίκμξ (2009) 232-233. 
207 Βθ. ζδι. 224. 
208 ίκμξ υ.π., εζη. 40. 
209 Γνακδάηδξ (1952) 511. 
210 ίκμξ, υ.π. 
211 Ο δνυιμξ πενκά ιπνμζηά απυ ηα ηη. Α, 127, 128, 129, 111 ηαζ ημκ καΐζημ ΠΗ8, αθ. Αναακζηυπμοθμξ (2004) 186. 
212 ηζξ πανοθέξ ημο μζηζζιμφ, πνμθακχξ βζα ηδ δζαθφθαλδ ηδξ ιυκςζδξ ηαζ ηδξ δνειίαξ, ανίζημκηαζ ηαζ μζ καΐζημζ 

Π2, Π10, Π22, αθ. Αναακζηυπμοθμξ (2004) 143, 144, 204. 
213 Γζα ακαθοηζηή ανπζηεηημκζηή πενζβναθή αθ. ίκμξ (2009) 232-233. 
214 Γνακδάηδξ (1952) 511. 
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Καθοπηυηακ ιε διζηοθζκδνζηυ ευθμ, μ μπμίμξ πςνζγυηακ ιε δφμ ζθεκδυκζα ζε ηνία ίζα 

ηιήιαηα. Σμ ηέιπθμ (εζη. 64) ανίζηεηαζ ηάης απυ ημ ακαημθζηυ ζθεκδυκζμ ηαζ έπεζ ιία ηφνζα 

είζμδμ ιεηαηζκδιέκδ απυ ημκ ηεκηνζηυ άλμκα πνμξ ηα κυηζα ηαζ ιία πθεονζηή πνμξ ηδκ πνυεεζδ. 

Ζ ηεκηνζηή αρίδα πνμελέπεζ εθαθνχξ απυ ημκ ακαημθζηυ ημίπμ ηαζ εδνάγεηαζ ζε πνυαμθμ απυ 

ιεβάθεξ πθάηεξ παηηςιέκεξ ζημκ ακαημθζηυ ημίπμ. Δίκαζ ηνίπθεονδ ελςηενζηά ιε έκα ιμκυθμαμ 

πανάεονμ ζημ ιέζμ ηαζ έκα ζηεκυηενμ θμλυ πανάεονμ ηαθφηενα πνμζακαημθζζιέκμ ζηα Α. 

Δηαηένςεεκ ηδξ αρίδαξ δζαιμνθχκμκηαζ δφμ απθέξ διζηοηθζηέξ ηυβπεξ ζημ πάπμξ ημο 

ακαημθζημφ ημίπμο, μζ μπμίεξ θεζημονβμφζακ ςξ πνυεεζδ ηαζ δζαημκζηυ. Ζ αρίδα ηδξ πνυεεζδξ 

είκαζ ιεβαθφηενδ απυ αοηήκ ημο δζαημκζημφ ηαζ ζημ ιέζμ ηδξ ακμίβεηαζ έκα ιζηνυ πανάεονμ. 

Πάκς απυ ηδκ ηεκηνζηή αρίδα δζαιμνθχκεηαζ αηυια έκα ιζηνυ πανάεονμ, εκχ έκα πανυιμζμ 

ανίζηεηαζ ζημ ίδζμ φρμξ ζημκ δοηζηυ ημίπμ επάκς απυ ηδκ είζμδμ. Ο ιεζαίμξ πχνμξ ημο καΐζημο 

έπεζ ζημκ κυηζμ ημίπμ έκα ηοθθυ αρίδςια ηαζ ζημκ αυνεζμ ημίπμ έκα πανάεονμ. Σνεζξ εφνεξ 

ακμίβμκηαζ ζημ δοηζηυ ηιήια ημο καΐζημο, ακά ιία ζε ηάεε πθεονά. Ζ ελςηενζηή υρδ ηδξ 

δοηζηήξ εφναξ είκαζ ημλςηή ιε οπενηείιεκμ ακαημοθζζηζηυ ηυλμ. Σμ πνμζηχμ (εζη. 65) ζηα Β. 

είπε ημλμζημζπία ιε ηέζζενζξ ηίμκεξ ή πεζζμφξ, πμο έθενακ ηνία ζηαονμευθζα, ηαζ δ βέκεζδ ηςκ 

μπμίςκ δζαηνίκεηαζ αηυιδ ζημκ ελςηενζηυ ημίπμ ημο καΐζημο. Σμ πνμζηχμ είκαζ δζαιμνθςιέκμ 

επάκς ζε οπμδμιή, απμηεθμφιεκδ απυ έκακ ρδθυ ακαθδιιαηζηυ ημίπμ ηαζ ιζα ζεζνά απυ 

ζηεκμφξ διζηοηθζημφξ εμθίζημοξ.  

Τνηρνγξαθηθόο δηάθνζκνο: Ίπκδ ημζπμβναθζχκ δζαηδνμφκηαζ ζημ πνμζηχμ. 

Ταθέο
215

: ημ εζςηενζηυ ημο καΐζημο ζημκ δοηζηυ ημίπμ ιπνμζηά απυ ημ αυνεζμ ηιήια 

ημο ανίζηεηαζ έκαξ ηηζζηυξ επίβεζμξ ηάθμξ, πμο πενζείπε ηα μζηά ιίαξ ηαθήξ. ε ιεηαβεκέζηενδ 

επμπή ημπμεεηήεδηε ιπνμζηά απυ ηδ κυηζα εφνα έκαξ ζηαπηυξ ηάθμξ ιε επίζδξ ιία ηαθή. Κάης 

απυ ημ δάπεδμ ηδξ αυνεζαξ ζημάξ εκημπίζηδηακ επηά ηηζζημί ηάθμζ ιε ζοβηθίκμκηα πνμξ ηα άκς 

ημζπχιαηα, βζα ηδ δζεοηυθοκζδ ηδξ ηάθορδξ ιε πθάηεξ, πςνίξ κα πνμζδζμνίγεηαζ απυ ημκ 

ακαζηαθέα αηνζαέζηενα δ εέζδ ημοξ. Πενζείπακ μζηά απυ επάθθδθεξ ηαθέξ. ημ εζςηενζηυ 

ημοξ ανέεδηακ εκχηζα ηαζ πυνπεξ, εκχ ζε έκακ ηάθμ εκημπίζηδηε έκα δαηηοθίδζ ηαζ ιία 

ηαπκμζφνζββα, πςνίξ ςζηυζμ κα δζεοηνζκίγεηαζ πμζα ήηακ ηα ηηενίζιαηα ηάεε ηάθμο 

                                                             
215 Γζα ηζξ ηαθέξ αθ. Γνακδάηδξ (1952) 511 ηαζ Αναακζηυπμοθμξ (2008) 98-99. 
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πςνζζηά
216

. ημκ πενίαμθμ ημο καΐζημο ζηα Ν. ηδξ δοηζηήξ εφναξ ακαζηάθδηε ζοζηάδα ηάθςκ 

ιε θίβα μζηά. 

πςξ θαίκεηαζ, μ καΐζημξ είκαζ βειάημξ ηαθέξ ηαζ θυβς ηδξ βεζηκίαζδξ ιε ηδ ιμκή ηδξ 

Πακηάκαζζαξ εα ιπμνμφζε κα εεςνδεεί ςξ ηαθζηυ πανεηηθήζζ ηδξ ιμκαζηζηήξ ημζκυηδηαξ. 

Χζηυζμ, ημ βεβμκυξ υηζ ανίζηεηαζ ελςηενζηά ημο πενζαυθμο ηδξ ιμκήξ ζηδκ πανεζά ημο 

δδιυζζμο δνυιμο, πμο αημθμοεμφζε ηδκ πμνεία ηςκ ηεζπχκ, ηαεχξ ηαζ ζηα υνζα ημο δμιδιέκμο 

μζηζζιμφ ιε ιεβάθδ απυζηαζδ απυ ηζξ ηαημζηίεξ ηδξ Άκς Υχναξ ηάκμοκ δοκαηή ηδκ οπυεεζδ 

υηζ ήηακ έκα δδιυζζμ ηαζ υπζ ιμκαζηζηυ ηαθζηυ πανεηηθήζζ
217

. 

 

2.3.2. Ναΐζκορ Π17 

Ο καΐζημξ ανίζηεηαζ ηάης απυ ημκ Άβζμ Νζηυθαμ (εζη. 66), ηηζζιέκμξ ζε ιζα βςκία μιαθήξ 

επζθάκεζαξ ηαζ ζε επαθή ιε ηδκ πανεζά ημο ηείπμοξ ηδξ Άκς Υχναξ, υπςξ απμηοπχκεηαζ 

ζπεδζαζηζηά ηαζ ζδιεζχκεηαζ ιε ημ βνάιια α ζημ θεφηςια ημο G. Millet (ζπ. 21), πςνίξ ςζηυζμ 

κα ακαθένεηαζ ςξ πανεηηθήζζμ
218

. Ο καΐζημξ ιε ηδκ αρίδα ημο απμηαθφθεδηε απυ ημκ Ν. 

Γνακδάηδ, πμο ημκ ακέζηαρε ημ 1952
219

.  

Πνιενδνκηθά ζηνηρεία: Ο καΐζημξ ανίζηεηαζ ζηδκ εονφηενδ πενζμπή ημο πθαηχιαημξ ημο 

Αβίμο Νζημθάμο (ημπμβν. δζαβν. 4) ζηδκ ίδζα πενζμπή ιε ημκ καΐζημ ηδξ Αβίαξ Παναζηεοήξ ηαζ 

ηα ηηήνζα 109 ηαζ 131
220

. 

Αξρηηεθηνληθή: Ο καΐζημξ (εζη. 67) έπεζ ηαηεφεοκζδ Α.-Γ. ηαζ δζαζηάζεζξ 7,38 x 3,14ι. 

Γζαηδνείηαζ ζε παιδθυ φρμξ μ ακαημθζηυξ ημίπμξ ημο Ηενμφ, υπμο ζχγεηαζ ηιήια ηδξ 

διζηοηθζηήξ αρίδαξ (εζη. 68), πμο ηαηαθαιαάκεζ υθμ ζπεδυκ ημ πθάημξ ημο ημίπμο. Δπίζδξ, 

δζαηδνείηαζ ζε ανηεηυ φρμξ ημ ακαημθζηυ ηιήια ηδξ αυνεζαξ πθεονάξ, υπμο δζαιμνθχκεηαζ 

ηοθθυ αρίδςια ιε παναζηάδα (εζη. 69), ηαζ δ αμνεζμδοηζηή βςκία ημο καΐζημο (εζη. 67), εκχ δ 

κυηζα πθεονά (ημ ηείπμξ ηδξ μπφνςζδξ) δζαηδνείηαζ ζε παιδθυ φρμξ. Οναηά είκαζ ηαζ ηα θείρακα 

ημο ηηζζημφ ηέιπθμο.  

Ταθέο: ημ εζςηενζηυ ημο μ N. Γνακδάηδξ ακέζηαρε ηάθμ πμο πενζείπε μζηά εκυξ 

κεηνμφ, πςνίξ κα ακαθένμκηαζ αηνζαή ζημζπεία ηδξ εέζδξ ηαζ ηδξ ιμνθήξ
221

. 

                                                             
216 Ζ ηαπκμζφνζββα δεκ πνμκμθμβεί ημκ ηάθμ οπμπνεςηζηά ζηδ ιεηααογακηζκή πενίμδμ, ηαεχξ μ ηάθμξ πενζείπε 
επάθθδθεξ ηαθέξ, αθ. Γνακδάηδξ υ.π., Αναακζηυπμοθμξ υ.π. 
217 Arvanitopoulos (2011) 123. 
218 Millet (1910) pl 5:3. 
219 Γνακδάηδξ (1952) 514-515.  
220 Αναακζηυπμοθμξ (2004) 413, 430. 
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2.3.3. Ναΐζκορ Π18 (JM/ Π18) 

Ο καΐζημξ (εζη. 70) ανίζηεηαζ ζηδκ Άκς Υχνα, ζηα ΝΓ. ημο καμφ ημο Αβίμο Νζημθάμο. 

Απμηοπχκεηαζ ζπεδζαζηζηά ζημ θεφηςια ημο G. Millet
222

 (ζπ. 22) ηαζ ζημ Ένβμ ηδξ Δπζηνμπήξ 

Μοζηνά
223

 (ζπ. 23). Ακαζηάθδηε ημ 1952 απυ ημκ Γνακδάηδ
224

. 

Πνιενδνκηθά ζηνηρεία: ημκ εκδζάιεζμ πχνμ ιεηαλφ ημο Αβίμο Νζημθάμο ηαζ ημο 

καΐζημο Π18 (ημπμβν. δζάβν. 4) ανίζημκηαζ ημ ηνζχνμθμ ηηήνζμ 111 ηδξ επμπήξ ηδξ 

ημονημηναηίαξ
225

, ημ ηηήνζμ 129, ημ μπμίμ μζημδμιήεδηε ζε επαθή ιε ημκ ηαηαηυνοθμ 

ανάπμ
226

, ημ ηηήνζμ 130 ηαζ δοηζηυηενα ημ Παιαηάθη. ηα Γ. ημο καΐζημο απμηαθφθεδηε ηιήια 

θζευζηνςηδξ ακδθμνζηήξ μδμφ, πμο δζαηθαδίγεηαζ ιε ημκ δδιυζζμ δνυιμ πμο ηαηεοεφκεηαζ ζημκ 

καΐζημ Π16, υπςξ πνμακαθένεδηε
227

.  

Αξρηηεθηνληθή πεξηγξαθή
228

: Ο καΐζημξ, πμο δζαηδνείηαζ ζε ενεζπζχδδ ιμνθή, 

πανμοζζάγεζ ηάημρδ (ζπ. 23) ιε πενζζζυηενεξ μζημδμιζηέξ θάζεζξ. Έπεζ δζαζηάζεζξ 6,18 x 

2,69ι. ηαζ κάνεδηα δζαζηάζεςκ 4,62 x 2,20ι.
229

 

Ο ανπζηυξ πονήκαξ εκημπίγεηαζ ζημ ακαημθζηυ ηιήια ημο καΐζημο ηαζ πεναηχκεηαζ ζηα 

Γ. ζε έκα θμλυ ζθεκδυκζμ, ημ μπμίμ έααζκε ζε πθεονζηέξ παναζηάδεξ (εζη. 70). ηα Γ. ημο 

ανπζημφ πονήκα μ καΐζημξ επεηηάεδηε ιε έκακ αηυιδ πχνμ εθαθνχξ δζεονοιέκμ ηαηά ηδ κυηζα 

πθεονά
230

. ηα Γ. αοηήξ ηδξ επέηηαζδξ πνμζηέεδηε μ κάνεδηαξ, ιε αηυιδ ιεβαθφηενδ 

πνμελμπή πνμξ ηα Ν. 

Ο ανπζηυξ πονήκαξ, πανυθμ ημ ιζηνυ πθάημξ, είπε ηηζζηυ ηέιπθμ ιε ηφνζα πφθδ ηαζ ιζα 

δεοηενεφμοζα πνμξ ηδκ πνυεεζδ (εζη. 71). Μία διζηοηθζηή ηυβπδ ζηδ αμνεζμακαημθζηή βςκία 

ημο Ηενμφ απμηεθεί ηδκ πνυεεζδ ηαζ εθαθνχξ πνμξ Γ. δζαιμνθχκεηαζ ζηεκή μνεμβςκζηή αρίδα. 

Έκα δεφηενμ ηοθθυ αρίδςια δζαιμνθχκεηαζ ζημκ ίδζμ ημίπμ, ακάιεζα ζημ ηέιπθμ ηαζ ζημ 

ζθεκδυκζμ Ο κυηζμξ ημίπμξ δζαηδνεί ημ ανπζηυ επίπνζζια. Ζ αρίδα είπε ηνίπθεονδ πμθοβςκζηή 

                                                                                                                                                                                                    
221 Γνακδάηδξ υ.π. 
222 Millet υ.π. pl 6:1. 
223 ίκμξ υ.π. 223, εζη. 8. 
224 Γνακδάηδξ (1952) 51 
225 Φένεζ ειθακείξ ζιακηχζεζξ ηδξ επμπήξ ηδξ Σμονημηναηίαξ, αθ. Αναακζηυπμοθμξ, υ.π. 414. 
226 Σδ εέζδ ημο δοηζημφ ημίπμο ηαηαθαιαάκεζ μ ίδζμξ μ ανάπμξ, αθ. υ.π., 429. 
227 Γνακδάηδξ (1952) 514. 
228 Ακαθοηζηή ανπζηεηημκζηή πενζβναθή ζημ ίκμξ (2009) 223. 
229 Γνακδάηδξ, υ.π. 514. 
230 φιθςκα ιε ημκ η. ίκμ ημ ζημζπείμ αοηυ οπμδδθχκεζ ηδ ζηέβαζδ ιε εβηάνζζα διζηοθζκδνζηή εμθμδμιία ηαζ ηδ 

ιεηαηνμπή ημο καΐζημο ζε ζηαονεπίζηεβμ, ηαη’ ακηζζημζπία ιε ημκ καΐζημ ηδξ Αβίαξ Παναζηεοήξ, αθ. ίκμξ (2009) 

223. 
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δζαιυνθςζδ ζημ ελςηενζηυ ιε έκα ιμκυθμαμ πανάεονμ. ηδκ επέηηαζδ ηαηαζηεοάζηδηε ηυλμ 

ιπνμζηά απυ ημκ κέμ κυηζμ ημίπμ, ζημκ μπμίμ δζαιμνθχεδηακ δφμ ηοθθά αρζδχιαηα (εζη. 72). 

ηδ αυνεζα πθεονά ημο κέμο ηηίζιαημξ οπάνπεζ εφνα, πμο πνμξ ηα Γ. έπεζ επίζδξ έκα ηοθθυ 

αρίδςια. Ο δοηζηυξ ημίπμξ ημο μζημδμιήιαημξ έπεζ δζαιμνθςεεί θμλά ζπεδυκ πανάθθδθα ιε ημ 

ζθεκδυκζμ ημο ανπζημφ πονήκα. Σμ ανπζηυ άκμζβια ακαβκςνίγεηαζ αηυια. Ο κάνεδηαξ 

ηναπέγζμο ζπήιαημξ είπε, επίζδξ, ιία εφνα ζηα αυνεζα ηαζ ζημ πνμελέπμκ ηιήια ημο οπήνπακ 

ηαθέξ (εζη. 73).  

Τνηρνγξαθηθόο δηάθνζκνο: Ο καΐζημξ δζαηδνεί ηιδιαηζηά ελίηδθεξ ημζπμβναθίεξ.  

Ταθέο
231

: ημκ κάνεδηα εκημπίζηδηακ ηαζ ακαζηάθδηακ ζοκμθζηά πέκηε ηάθμζ (εζη. 73), 

δφμ ζηαπημί, πςνίξ κα πνμζδζμνίγεηαζ δ αηνζαήξ ημοξ εέζδ, ηαζ ηνεζξ επίβεζμζ ηηζζημί ζηδ κυηζα 

πθεονά ημο κάνεδηα ιπνμζηά απυ ημκ δοηζηυ ηαζ ημκ κυηζμ ημίπμ. ζμκ αθμνά ημοξ ζηαπημφξ, μ 

έκαξ έπεζ δζαζηάζεζξ 1,64 x 0,40 x 0,30ι. ηαζ πενζείπε δαηηοθίδζ ηαζ μ δεφηενμξ έθενε επέκδοζδ 

πθαηχκ ζηα ημζπχιαηα. Απυ ημοξ ηνεζξ επίβεζμοξ ηηζζημφξ ηάθμοξ αοηυξ πμο ανίζηεηαζ ιπνμζηά 

απυ ημκ δοηζηυ ημίπμ ημο κάνεδηα θένεζ ηαηαηυνοθεξ πθάηεξ ζημ ακαημθζηυ ημο ημίπςια ηαζ 

έπεζ δζαζηάζεζξ 2,20 x 0,50 x 0,48ι. Ο δεφηενμξ ανίζηεηαζ αιέζςξ ιπνμζηά απυ ημκ κυηζμ ημίπμ 

ημο κάνεδηα ηαζ απμηεθείηαζ απυ δφμ επάθθδθεξ ζήθεο ιε επζιεθδιέκδ ηαηαζηεοή απυ 

εκαθθαζζυιεκεξ ζεζνέξ θίεςκ ηαζ πθίκεςκ ζηα B., θίεζκεξ πθάηεξ ιεηαλφ ηςκ δφμ εδηχκ ηαζ 

ηάθορδ ημο ποειέκα ιε ημκίαια. Ζ οπμηείιεκδ ζήθε πενζείπε πμθθαπθέξ ηαθέξ. Ο ηνίημξ 

επίβεζμξ ηηζζηυξ ηάθμξ ανίζηεηαζ ιπνμζηά απυ ημκ πνμακαθενεέκηα ιε ηζξ επάθθδθεξ ζήθεο. ε 

αοηυκ πνμζηέεδηε ανβυηενα πάκς απυ ημ ακαημθζηυ ημο ηιήια ιζηνυηενμ ηαιανμζηεπέξ 

μζηεμθοθάηζμ. 

 

2.3.4. Ναΐζκορ Π19-Αγία Παπαζκεςή (Ch. Ste Paraskevi / SP/ Π19) 

Σα ενείπζα ημο καΐζημο ηδξ Αβίαξ Παναζηεοήξ
232

 ανίζημκηαζ ζηα Β. ηδξ θζηήξ ημο 

ιεηαβεκέζηενμο καμφ ημο Αβίμο Νζημθάμο (ζπ. 24), πμο πνμκμθμβείηαζ πζεακυηαηα ζηα ηέθδ ημο 

17
μο

 αζ. Δνβαζίεξ ηαεανζζιμφ ηαζ εηζηαθήξ πναβιαημπμίδζε ζηζξ ανπέξ ημο 20
μφ

 αζ. μ Αδ. 

Αδαιακηίμο
233

 ηαζ ημ 1952 μ Ν. Γνακδάηδξ
234

. Ο καΐζημξ απμηοπχκεηαζ ζπεδζαζηζηά ζημ 

                                                             
231 Γζα ηζξ ηαθέξ αθ. Γνακδάηδξ υ.π. 514. Αναακζηυπμοθμξ (2008) 99-100. 
232 Ο Ν. Γνακδάηδξ αιθζαάθθεζ βζα ηδκ αθζένςζδ ημο καμφ ζηδκ αβία Παναζηεοή, αθ. Γνακδάηδξ (1952) 516, 

οπμζ.1. 
233 Αδαιακηίμο (1928) 124. 
234 Γνακδάηδξ (1952) 515-516. 
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θεφηςια ημο G. Millet
235

 (ζπ. 24) ηαζ ζημ Έξγν ηδξ Δπζηνμπήξ Μοζηνά
236

 (ζπ. 25). Ο Αδ. 

Αδαιακηίμο πνμκμθμβεί βεκζηά ημκ καυ ζημ ηέθμξ ημο 14
μο

 αζ.
237

, μ Ν. Γνακδάηδξ ιε αάζδ ηα 

ημζπμβναθζηά θείρακα ζημ α΄ ήιζζο ημο 14
μο

 αζ.
238

 ηαζ μ η. ίκμξ πνμκμθμβεί ηδ δεφηενδ 

μζημδμιζηή θάζδ ζημ ηέθμξ ημο 14
μο

 ή ζηζξ ανπέξ ημο 15
μο

 αζ.
239

 

Πνιενδνκηθά ζηνηρεία: Ζ εονφηενδ πενζμπή ημο καΐζημο, πμο ανίζηεηαζ ζηα Ν. ημο 

παθαηζμφ (ημπμβν. δζαβν. 4) πανμοζζάγεζ ποηκή δυιδζδ ηαζ ζοκεπή πμθεμδμιζηή πνήζδ ιέπνζ 

ηαζ ηα απχηενα πνυκζα ηδξ ημονημηναηίαξ. Ο καΐζημξ ιεηά ηδκ μζημδυιδζδ ημο Αβίμο 

Νζημθάμο ανέεδηε ηάης απυ ημκ πνμαφθζμ πχνμ ημο καμφ (εζη. 74, 75). Ζ πενζμπή ημο Ηενμφ 

ημο καΐζημο εδνάγεηαζ επάκς ζε πνμβεκέζηενδ εμθμζηεπή ηαηαζηεοή, δ μπμία πνδζζιμπμζείημ 

ςξ δζαααηζηυ (εζη. 76), ημ μπμίμ ζοκέδεε ηα ζπίηζα ηδξ πενζμπήξ ζηα Β. ηαζ Ν. ημο καΐζημο (εζη. 

77). Δπίζδξ, ζηα Γ. ιαηνφξ εμθμζηεπήξ δζάδνμιμξ (εζη. 78) ζοκέδεε ημκ κάνεδηα ιε ηδ 

δζαηθάδςζδ ηδξ κέζεο, πμο παναηάιπημκηαξ ημκ θόξν μδδβμφζε απυ ηδκ πφθδ ηδξ 

Μμκειααζζάξ ζημ ιεβαθφηενμ ημζιζηυ ηηίζια ιεηά ηα παθάηζα, ημ ζπ. Α
240

, ζηδκ Αβία μθία 

ηαζ ζηδκ πφθδ Δ2 (ημπμβν. δζάβν. 4).  

Αξρηηεθηνληθή πεξηγξαθή
241

: Ο καΐζημξ ηδξ Αβίαξ Παναζηεοήξ (εζη. 79) είκαζ 

δζαζηάζεςκ 8,53 x 3,49ι. ηαζ ζηα Γ. έπεζ κάνεδηα δζαζηάζεςκ 3,58 x 3,90ι. Δίκαζ μ ιυκμξ πμο 

ιε αεααζυηδηα ακήηεζ ζημκ ηφπμ ημο ζηαονεπίζηεβμο καμφ ηαζ πανμοζζάγεζ ανηεηέξ μζημδμιζηέξ 

θάζεζξ (ζπ. 25). ηδκ ανπζηή θάζδ ακήηεζ μ πχνμξ ημο Ηενμφ, μ μπμίμξ ηαθοπηυηακ ιε 

διζηοθζκδνζηυ ευθμ. Απυ ημ Ηενυ δζαηδνμφκηαζ μ ακαημθζηυξ ημίπμξ -ιυκμ ζημ αυνεζμ ηαζ ημ 

ηεκηνζηυ ηιήια ημο- ηαζ δ αυνεζα ιαηνά πθεονά, εκχ δ κυηζα δζαηδνείηαζ ζε παιδθυ φρμξ. Ζ 

αρίδα ημο Ηενμφ είκαζ αααεήξ, δζαιμνθχκεηαζ ιέζα ζημ πάπμξ ημο ημίπμο ηαζ θένεζ ιμκυθμαμ 

πανάεονμ, ημ πθαίζζμ ημο μπμίμο είκαζ ηαζ ημ ιμκαδζηυ ζημζπείμ πμο πνμελέπεζ απυ ηδκ 

ακαημθζηή υρδ. Δηαηένςεεκ ηδξ αρίδαξ, δζαιμνθχκμκηαζ δφμ ζηεκέξ ηαζ παιδθέξ μνεμβχκζεξ 

ηυβπεξ πμο πνδζζιμπμζμφκηακ ςξ πνυεεζδ ηαζ δζαημκζηυ (εζη. 80). Οζ ιαηνέξ πθεονέξ δεκ είκαζ 

ηάεεηεξ ζημκ ακαημθζηυ ημίπμ ημο καΐζημο, πζεακυηαηα επεζδή ηαηά ηδ δυιδζή ημοξ 

αημθμοεήεδηε δ θμνά ηδξ πνμτπάνπμοζαξ ημο Ηενμφ διζηοθζκδνζηήξ οπμδμιήξ (δζαααηζημφ). 

                                                             
235 Millet (1910) πίκ. 5:3, πίκ. 6:2. 
236 ίκμξ (2009) 237-238, εζη.55. 
237 Αδαιακηίμο υ.π. 
238 Γνακδάηδξ υ.π. 
239 ίκμξ υ.π. 
240 Αναακζηυπμοθμξ (2004) 185, 414: δ άιθμδμξ λεηζκά απυ ημ δζαααηζηυ ημο ηηδνίμο 100 πνμξ ημ 110, Π19 ηαζ 

μδδβεί ζημ ζπ Α. 
241 ίκμξ υ.π. 
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ημκ αυνεζμ ημίπμ ζε ιήημξ πενίπμο 2ι. δζαηνίκεηαζ δ βέκεζδ ημο διζηοθζκδνζημφ ευθμο ηαζ ζηα 

ηαηάθμζπα ημο κυηζμο ημίπμο δζαηνίκεηαζ δ εέζδ ιίαξ εφναξ. Ζ διζηοθζκδνζηή οπμδμιή ζημκ 

πχνμ ημο Ηενμφ ηαζ δ ηάημρή ημο δδθχκμοκ πςξ ημ μζημδυιδια ζημκ πχνμ ημο Ηενμφ 

δζαιμνθχεδηε ζε ζπέζδ ιε ηα ημπμβναθζηά ηαζ πμθεμδμιζηά δεδμιέκα ηδξ πενζμπήξ
242

. 

ε δεφηενδ μζημδμιζηή θάζδ ηνμπμπμζήεδηε ημ ιεζαίμ ηιήια ημο καΐζημο, δδθαδή μ 

πχνμξ αιέζςξ ιεηά ηδκ πενζμπή ημο Ηενμφ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα μ αυνεζμξ ημίπμξ (εζη. 81) 

ιεηαηέεδηε πνμξ ηα αυνεζα
243

 ηαζ μ πχνμξ ηαθφθεδηε ιε εβηάνζζα εμθμδμιία
244

. ηδκ πενζμπή 

ηδξ εβηάνζζαξ εμθμδμιίαξ, υπζ υιςξ ζημκ άλμκα ηδξ, ακμίβεηαζ δ αυνεζα είζμδμξ ημο καΐζημο 

ηαζ ζημ άκς ιένμξ δζαιμνθχκεηαζ έκα δίθμαμ πανάεονμ ιε ηνζβςκζηυ αέηςια ηαζ πθμφζζα 

ηεναιμπθαζηζηή δζαηυζιδζδ. ηα Γ. ημο αυνεζμο ημίπμο δζαιμνθχκεηαζ ηοθθυ αρίδςια. ε 

ιεηέπεζηα μζημδμιζηή θάζδ ημ ηηίνζμ επεηηάεδηε πνμξ ηα Γ. ιε κάνεδηα ζηεβαγυιεκμ ιε 

διζηοθζκδνζηυ ευθμ (εζη. 82) 

Σμ δίθμαμ πανάεονμ απυ επάθθδθεξ πθίκεμοξ θένεζ ημλςηυ πθίκεζκμ πθαίζζμ, ημ μπμίμ 

πενζηνέπεζ μδμκηςηή ηαζκία. Δηαηένςεεκ αοημφ δζαιμνθχκμκηαζ ηεηανημηοηθζηά ηφιπακα ιε 

μδμκηςηή ηαζκία, ζηδ αάζδ ημοξ πθαηζά ηαζκία ζπεοάηακεαξ ηαζ ζημ ηφιπακμ δζηηοςηυξ 

δζάημζιμξ. Σμ ηφιπακμ ημο ηνζβςκζημφ αεηχιαημξ πθδνχκεηαζ ιε ηάεεηεξ πθίκεμοξ ηαζ 

μνίγεηαζ ιε δζπθή μδμκηςηή ηαζκία (εζη. 83). Ζ δζαηυζιδζδ αοηή ιπμνεί κα ζοβηνζεεί ιε ηα 

ακηίζημζπα ηφιπακα ηδξ Αβίαξ μθίαξ ηαζ ηδξ Δοαββεθίζηνζαξ
245

.  

Ταθέο: ημ εζςηενζηυ ημο καμφ ακαζηάθδηακ ηέζζενζξ ηηζζημί ηάθμζ ιε ζπζζημθζεζηή 

ηαθοπηήνζα πθάηα ηαζ ημζπμπμζία θζεμπθζκεμδμιήξ ή ζοκδοαζιυ θζεμπθζκεμδμιήξ ηαζ 

ηαηαηυνοθα ημπμεεηδιέκςκ θίεζκςκ ή πθίκεζκςκ πθαηχκ. Ζ εέζδ ημοξ δεκ πνμζδζμνίγεηαζ 

αηνζαχξ απυ ημκ ακαζηαθέα ιε ελαίνεζδ αοηυκ πμο ανίζηεηαζ ζηδ ΒΓ. βςκία ημο καμφ, 

δζαζηάζεςκ 1,95 x 0,45 x 0,45ι., πμο πενζείπε ηα μζηά ιζαξ ηαθήξ
246

. ημκ κάνεδηα 

ακαθένμκηαζ ηνεζξ ζηαπημί ηάθμζ ιε μζηά ιίαξ παζδζηήξ ηαθήξ πςνίξ αηνζαείξ πθδνμθμνίεξ βζα 

ηδ εέζδ ημοξ
247

. ηα Ν. ηαζ ελςηενζηά ημο καΐζημο ανίζηεηαζ ηαιανμζηεπήξ ηάθμξ, μ μπμίμξ 

πενζείπε ηα μζηά ιίαξ ηαθήξ, υζηναημ πζκαηίμο, πήθζκδ πνυπμο ηαζ ραθίδα βζα ημ θζηίθζ ηςκ 

                                                             
242 .π. 
243 Μεηαηέεδηε ηαηά ημ ιζζυ πενίπμο ημο πάπμοξ ημο ημίπμο ηδξ πενζμπήξ ημο Ηενμφ, αθ. υ.π. 
244 Ο Ν. Γνακδάηδξ επίζδξ ζδιεζχκεζ ημκ καυ ςξ εμθςηυ ζηαονεπίζηεβμ, αθ. Γνακδάηδξ (1952) 515. 
245 Ο η. ίκμξ παναηδνεί υηζ δ ζδιενζκή υρδ ημο ηοιπάκμο ηδξ Αβίαξ Παναζηεοήξ είκαζ απμηέθεζια κεςηενζηήξ 

ακαζηήθςζδξ, ζφιθςκα ιε παθαζά θςημβναθία ημο θεοηχιαημξ ημο Millet (1910), αθ. ίκμξ, υ.π. 
246 Γνακδάηδξ (1952) 515. Αναακζηυπμοθμξ (2008) 100-101. 
247 Αναακζηυπμοθμξ (2008) 101. 
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ηακδδθζχκ
248

. Σέθμξ, μζηεμθοθάηζμ εκημπίζηδηε ζημκ εονφ εμθςηυ δζάδνμιμ ηάης απυ ημ Ηενυ, 

ημ μπμίμ πενζείπε μζηά, ηνία εηηθδζζαζηζηά ζηεοή (ηιήια ηδνμπδβίμο, ιεηαθθζηή ηακδήθα ηαζ 

θίεζκδ θεηάκδ) ηαζ ηιήιαηα πςνμθίεςκ ιε ζπανάβιαηα ημζπμβναθζχκ πνμθακχξ απυ ημκ 

οπενηείιεκμ καυ
249

. 

Τνηρνγξαθίεο
250

:Ο καΐζημξ ηαζ ζοβηεηνζιέκα μ πχνμξ ημο Ηενμφ ήηακ ημζπμβναθδιέκμξ, 

υπςξ ιανηονμφκ ηα ζςγυιεκα ηαηάθμζπα ζηδκ ηεκηνζηή αρίδα ηαζ ζηδκ ηυβπδ ηδξ πνυεεζδξ. 

ηδκ αρίδα δζαηδνείηαζ ηιήια ηεθαθήξ, ζηδκ μπμία δζαηνίκεηαζ ηάθοιια (ιαθυνζμ ή ιακδήθα) 

ηαζ πζεακυηαηα ηεθαθυδεζιμξ (εζη. 84) ηαζ ζηδκ ηυβπδ ηδξ πνυεεζδξ απεζημκίγεηαζ ζε πνμημιή 

ιμνθή κεανμφ αβίμο, αιμφζηαημο ηαζ αβέκεζμο, ιε θςημζηέθακμ ηαζ ηαζηακή ηυιδ, 

εκδεδοιέκμο ιε πζηχκα ηαζ ζιάηζμ (εζη. 85).  

πςξ έπεζ ήδδ ακαθενεεί, ηαηά ηζξ ακαζηαθζηέξ ενβαζίεξ ημο 1952 πενζζοκεθέβδζακ 

ηειάπζα ημζπμβναθζχκ, απυ ηα μπμία πανμοζζάγμκηαζ ηα αηυθμοεα δφμ
251

. Ανπζηά, έκα ηειάπζμ 

ημζπμβναθίαξ ιε πανάζηαζδ κεανήξ βοκαζηείαξ ιμνθήξ
252

 (εζη. 86), δ μπμία θμνά ηαθεηυηηζκμ 

ιαθυνζμ ηαζ ζημφνμ ηοακυ ηεθαθυδεζιμ ηαζ πζηχκα ηαζ απμδίδεηαζ ζηδκ Πακαβία απυ ηδκ 

πανάζηαζδ ηδξ Γεκκήζεςξ ημο Υνζζημφ. ημ πνυζςπμ απμδίδεηαζ ιε χπνα πμο νμδίγεζ ζηζξ 

πανεζέξ, πνάζζκμ πνμπθαζιυ, ηαζηακυ πνχια βζα ηα παναηηδνζζηζηά, ιάηζα ιεβάθα ηαζ 

αιοβδαθυζπδια, ιφηδ ιζηνή ηαζ ηαθμζπδιαηζζιέκδ, ζηυια ιζηνυ ιε ζηνμββοθυ πδβμφκζ. Σμ 

πμκδνμηυηηζκμ πνχια βφνς απυ ηδκ Πακαβία ακήηεζ ζηδκ ηυηηζκδ ζηνςική ηδξ ηαζ ημ θαδί 

πνχια ζημκ ανάπμ ημο ζπδθαίμο. Ζ ιμνθή έπεζ εθαθνχξ θοβζζιέκδ ηδκ ηεθαθή ηαζ ζηνέθεηαζ 

πνμξ ηα δελζά. Σμ ήνειμ ηαζ ζημνβζηυ αθέιια ηδξ, πμο εηθνάγεζ ζημνβή, εβηανηένδζδ ηαζ 

εθαθνά ιεθαβπμθία, είκαζ ηοπζηυ ηδξ πανάζηαζδξ ηδξ Πακαβίαξ ζηδ Γέκκδζδ. Δπζπθέμκ δ 

ζηνμθή ηδξ πνμξ ηδκ ημφκζα ημο ανέθμοξ αημθμοεεί ηδκ εζημκμβναθία ηδξ Μέζδξ Βογακηζκή 

πενζυδμο, πμο δζαηδνείηαζ ηαζ ζηδκ Όζηενδ Βογακηζκή πενίμδμ. Ζ Πακαβία απμδίδεηαζ 

νεαθζζηζηά ιε αημιζηυ ήεμξ, πμο παναηηδνίγεζ ηδκ εζημκμβναθία ηδξ ζηδκ 

Κςκζηακηζκμοπμθίηζηδ γςβναθζηή ζημ α΄ ιζζυ ημο 14
μο

 αζ.
253

 

ημ δεφηενμ ηειάπζμ ημζπμβναθίαξ εζημκίγεηαζ αβέκεζμξ ηαζ αιμφζηαημξ κέμξ ιε αθέιια 

ζηναιιέκμ πνμξ ηα πάκς (εζη. 87). Πζεακυηαηα πνυηεζηαζ βζα απυζημθμ απυ ηδκ πανάζηαζδ ηδξ 

                                                             
248 Γνακδάηδξ, υ.π. 515-516. Αναακζηυπμοθμξ υ.π. Γζα ηδκ ραθίδα αθ. Πμθζηεία (2001) 90 εζη.106. 
249 Ο ακαζηαθέαξ ζοκμπηζηά ακαθένεζ ηα εονήιαηα, πςνίξ κα δίκεζ πεναζηένς πθδνμθμνίεξ, αθ. Γνακδάηδξ υ.π. 
516.  
250 Γνακδάηδξ (1955) 167-168. 
251 Γεκ ακαθένεηαζ δ εέζδ εφνεζδξ ηςκ ηειαπίςκ, αθ. Γνακδάηδξ (1955) 167. 
252 Σμ ηειάπζμ έπεζ δζαζηάζεζξ 0,25 x 0,155ι. ηαζ ανίζηεηαζ ζημ Μμοζείμ ημο Μοζηνά (αν. εον. 1499). 
253 Γνακδάηδξ (1955) 167-168, πζκ. 17:α. ηαζ Bakourou (2004) 92:48D. 
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Ακάθδρδξ
254

. Ο απυζημθμξ δεκ θένεζ θςημζηέθακμ, ηάηζ πμο παναηδνείηαζ ηαζ ζηζξ ακηίζημζπεξ 

παναζηάζεζξ ηδξ Ακάθδρδξ ζηδκ Οδδβήηνζα ηαζ ζηδκ Πενίαθεπημ. Δπζπθέμκ, ζηδκ Ακάθδρδ 

ζοκδβμνεί δ εφνεζδ ηαζ άθθςκ ζπαναβιάηςκ πμο πνμένπμκηαζ απυ ηδκ ίδζα πανάζηαζδ, δ μπμία 

ζοκδεζγυηακ κα ζημθίγεζ ηδκ ηαιάνα ημο Ηενμφ
255

. Ζ ηεθαθή ημο αβίμο, υπςξ ηαζ δ ηεθαθή ηδξ 

Θεμηυημο, απμδίδεηαζ νεαθζζηζηά. Με αοηυ ημ ηνζηήνζμ μζ ημζπμβναθίεξ απμδίδμκηαζ ζηδ 

Μαηεδμκζηή ζπμθή ηαζ πνμκμθμβμφκηαζ ζημ α΄ ήιζζο ημο 14
μο

 αζ.
256

 

 

2.3.5. Ναΐζκορ Π20 (ηος παλαηιού) (Υ/ Π20) 

Ο καΐζημξ έπεζ ακαζηαθεί απυ ημκ Ν. Γνακδάηδ ημ 1952
257

 (εζη. 88), μ μπμίμξ δδιμζίεοζε ηαζ 

ημκ ημζπμβναθζηυ ημο δζάημζιμ
258

, ηαζ έπεζ απμηοπςεεί ζπεδζαζηζηά (ζπ. 26) ηαζ ιεθεηδεεί 

ανπζηεηημκζηά ζημ Ένβμ ηδξ Δπζηνμπήξ Μοζηνά
259

.  

Πνιενδνκηθά ζηνηρεία: Σα ενείπζα ημο καΐζημο ανίζημκηαζ ζηδκ Άκς Υχνα ζηα Γ. ημο 

παθαηζμφ ηαζ ημο θόξνπ ηαζ ζοβηεηνζιέκα ζηδ δζαηθάδςζδ ηδξ κέζεο πμο μδδβεί ζηα Β. πνμξ 

ηδκ πφθδ Ναοπθίμο ηαζ ζηα Γ. πνμξ ημ ηάζηνμ (ημπμβν. δζαβν. 4). Οζ ημζπμβναθίεξ ημο 

δζαηνίκμκηαζ απυ ελαζνεηζηή πμζυηδηα ηαζ είκαζ ανηεηά πζεακυ κα πνδζίιεοε βζα ηδκ 

ελοπδνέηδζδ ηςκ ενδζηεοηζηχκ ακαβηχκ ηςκ δζμζηδηχκ ηαζ ηςκ ανπυκηςκ ημο Μοζηνά.  

Αξρηηεθηνληθή πεξηγξαθή
260

: Πνυηεζηαζ βζα ιμκυηθζημ καΐζημ ιε έκα ηαθζηυ πανεηηθήζζμ 

ζηδ κυηζα πθεονά ημο (εζη. 89, 90). Ζ ηάημρδ (ζπέδζμ 26) ζημ εζςηενζηυ έπεζ ακαθμβία 1:2. Απυ 

ιία εφνα δζαιμνθχκεηαζ ζηδ αυνεζα, ηδ δοηζηή ηαζ ηδ κυηζα πθεονά ημο. Ζ δοηζηή εφνα 

πθαζζζχκεηαζ απυ δφμ πανάεονα ηαζ δ κυηζα μδδβεί ζημ ηαθζηυ πανεηηθήζζ. ημ εζςηενζηυ ημο 

οπάνπεζ ενακίμ, ημ μπμίμ εηηείκεηαζ ζε υθμκ ημκ κυηζμ, ημκ δοηζηυ ηαζ ζε ιένμξ ημο αυνεζμο 

ημίπμο.  

ημκ πχνμ ημο Ηενμφ δ ηεκηνζηή αρίδα εθαθνχξ πνμελέπεζ ηαζ πανμοζζάγεζ, υπςξ ηαζ δ 

αρίδα ηδξ Αβίαξ Βαναάναξ, ελςηενζηά αηακυκζζηδ διζελαβςκζηή υρδ. Δδνάγεηαζ ζε πνυαμθμ 

απυ πθάηεξ. Οζ ηυβπεξ ηδξ πνυεεζδξ ηαζ ημο δζαημκζημφ δζαιμνθχκμκηαζ ζημ πάπμξ ημο ημίπμο 

ιε αοηήκ ημο δζαημκζημφ κα είκαζ θανδφηενδ απυ ηδκ ηυβπδ ηδξ πνυεεζδξ. Ο πχνμξ ηδξ 

                                                             
254 Σμ ηειάπζμ έπεζ δζαζηάζεζξ 0,34 x 0,28ι., αθ. Γνακδάηδξ (1955) 167, οπμζ. 3. 
255 Ο Γνακδάηδξ δεκ δίκεζ πεναζηένς πθδνμθμνίεξ βζα ηα άθθα ζπανάβιαηα. 
256 Γνακδάηδξ (1955) 167-168, πζκ. 17:α. 
257 Ο Ν. Γνακδάηδξ δεκ ζοιπενζέθααε ημκ καΐζημ ζηδκ ακαζηαθζηή έηεεζδ ημο 1952, επεζδή ακαζηάθδηε ιε 

δαπάκεξ άθθμο μνβακζζιμφ, αθ. Γνακδάηδξ (1952) 497 οπμζ.1. 
258 Γνακδάηδξ (1955) 168-170, πζκ. 14-25. 
259 ίκμξ (2009) 57, 235, εζη. 47, 48, 49. 
260 Γζα ακαθοηζηή ανπζηεηημκζηή πενζβναθή, αθ. ίκμξ υ.π. 
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πνυεεζδξ ζοιπθδνχκεηαζ ιε ιία αηυιδ ηυβπδ ακηίζημζπςκ δζαζηάζεςκ ιε αοηή ημο δζαημκζημφ 

ζημ πέναξ ημο αυνεζμο ημίπμο. 

Δλςηενζηά μ αυνεζμξ ημίπμξ δζανενχκεηαζ ιε ηέζζενζξ παναζηάδεξ, μζ μπμίεξ 

οπμδδθχκμοκ ηδκ φπανλδ εκυξ ανπζημφ πνμζηχμο, ζφκδεεξ ζε ανηεηά πανεηηθήζζα ηαζ καμφξ 

ημο Μοζηνά. ημ ιέζμ ημο κυηζμο ημίπμο εθάπηεηαζ δζαβςκίςξ ημ ηαθζηυ πανεηηθήζζμ, ημ μπμίμ 

είκαζ ιζηνχκ δζαζηάζεςκ ιε ιία ανηεηά ιεβάθδ διζηοηθζηή αρίδα κα ελέπεζ ημο ακαημθζημφ 

ημίπμο. 

Τνηρνγξαθίεο
261

: ημκ καΐζημ ημο παθαηζμφ δζαζχγμκηαζ θείρακα ελαίνεηςκ 

ημζπμβναθζχκ, πμο πνμκμθμβμφκηαζ ζημ α΄ ιζζυ ημο 14
μο

 αζ. Ο βναπηυξ δζάημζιμξ ζημ ηάης 

ιένμξ ημο ιζιείηαζ μνεμιανιάνςζδ ιε ιανιάνζκμοξ δίζημοξ έκεεημοξ εκηυξ πθαζζίμο 

δζαθμνεηζημφ πνχιαημξ
262

. Αημθμοεεί ζεζνά μθυζςιςκ αβίςκ ιε ηα πνυζςπα δοζηοπχξ 

ηαηεζηναιιέκα. Γζα ηδκ απυδμζδ ηςκ πνμζχπςκ πνδζζιμπμζείηαζ χπνα ζε πνάζζκμ πνμπθαζιυ, 

εενιέξ ηαζηακέξ βναιιέξ ημκίγμοκ ηα παναηηδνζζηζηά ηαζ δ ηυιδ απμδίδεηαζ ιε ηαζηακυ πνμξ 

ημ αοζζζκί πνχια. Οζ πηοπέξ ηςκ εκδοιάηςκ απμδίδμκηαζ ιε δζαααειίζεζξ ημο ζδίμο πνςιαηζημφ 

ηυκμο, υπςξ ηαζ ζηα ιςζαΐηά ημο Καπνζέ Σγαιί
263

.  

ημ δοηζηυ ηιήια ημο αυνεζμο ημίπμο (εζη. 90) πανμοζζάγεηαζ ζεζνά πέκηε ζηναηζςηζηχκ 

αβίςκ. Καθφηενα ζχγεηαζ μ δεφηενμξ απυ ηδ εφνα άβζμξ (εζη. 91), μ μπμίμξ πανζζηάκεηαζ κέμξ, 

αβέκεζμξ, εκχ ηναηά ιε πάνδ αηυκηζμ ζημ δελί ημο πένζ ηαζ ημ ανζζηενυ ημ αημοιπά ζε αζπίδα 

πμο ζηδνίγεηαζ υνεζα ζημ έδαθμξ ζημ ανζζηενυ πυδζ. Ζ εκδοιαζία ημο πανμοζζάγεζ θεπημθυβμ 

θνμκηίδα. Ο ιακδφαξ δέκεηαζ ιε θεπηυηδηα ζε ηυιπμ ζημ ζηήεμξ ηαζ ηοιαηίγεζ εθαθνχξ πνμξ ηα 

πίζς. Σμ ζχια, ακ ηαζ είκαζ ανηεηά δζζδζάζηαημ, παναηηδνίγεηαζ απυ ζοιιεηνία, εοβεκζηέξ 

ηαιπφθεξ ηαζ ηαθέξ ακαθμβίεξ. Γεκ οπάνπμοκ μιμζυηδηεξ ιε ημοξ ζηναηζςηζημφξ αβίμοξ ηδξ 

Μδηνυπμθδξ, ηδξ Δοαββεθίζηνζαξ ηαζ ηδξ Πενζαθέπημο. Οζ ημζπμβναθίεξ παναηηδνίγμκηαζ απυ 

αηαδδιασηή ανηζυηδηα ηαζ ιε αάζδ ηδ θεπηυηδηα ηαζ ηδ πάνδ πμο ηζξ δζαηνίκεζ πνμκμθμβμφκηαζ 

ζημ ιέζμκ ημο 14
μο

 αζ.
264

 

 

                                                             
261 Γνακδάηδξ (1955) 168-170, πζκ. 14-25. 
262 Μζιείηαζ πανυιμζα δζαηυζιδζδ ζηδκ Πενίαθεπημ. 
263 Γνακδάηδξ, υ.π., 169. 
264 Γνακδάηδξ, υ.π. 
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2.3.6. Ναΐζκορ Π21 

Ο καΐζημξ ζδιεζχκεηαζ ζημ ημπμβναθζηά δζαβνάιιαηα ημο η. Αναακζηυπμοθμο, πςνίξ κα 

δίκμκηαζ πεναζηένς ζημζπεία ηαζ πθδνμθμνίεξ
265

. 

 

2.3.7. Ναΐζκορ Π22 

Ο καΐζημξ, πμο απμηαθφθεδηε ηαηά ηδκ ακαζηαθή ημο 1952 απυ ημκ Ν. Γνακδάηδ
266

, 

ανίζηεηαζ ηάης ηαζ ζε ανηεηή απυζηαζδ ακαημθζηά απυ ηδκ πφθδ ημο ηάζηνμο (ημπμβν. δζαβν. 

4). ημκ καΐζημ ιε δζαζηάζεζξ 8,65 x 3,97ι. δζαηδνείηαζ ζε ανηεηυ φρμξ δ αμνεζμδοηζηή βςκία, 

πμο ελςηενζηά ημζιείηαζ ιε δζπθή γχκδ πθίκεςκ. ημκ αυνεζμ ημίπμ ηδξ ίδζαξ βςκίαξ δζαηδνείηαζ 

ρδθά ιζηνή, πθίκεζκδ, ημλςηή θςηζζηζηή εονίδα δζαιμνθςιέκδ ζε πθίκεζκμ αρίδςια. ημ 

ακαημθζηυ ηιήια ημο καΐζημο δζαηδνμφκηαζ μζ αάζεζξ ηνζχκ διζηοηθζηχκ αρίδςκ ηαζ ηάης απυ 

ημ δοηζηυ ηιήια απμηαθφθεδηε οπυβεζα, εμθςηή δελαιεκή
267

.  

 

2.4. Οι ναΐζκοι ηος κάζηπος 

2.4.1. Ναΐζκοι ηος κάζηπος Π23 (Ch K/ ΚΜ1-ΚΜ2/ Π23) 

ημ ακχηαημ ηιήια ημο ηάζηνμο ηαζ ζε άιεζδ επαθή ιε ημ κμηζμδοηζηυ ηιήια ηδξ μπφνςζδξ 

(ζπ. 27, 28) ανίζημκηαζ ηα ενείπζα δφμ ιμκυηθζηςκ καΐζηςκ, ιδ ζοβπνυκςξ ηαηαζηεοαζιέκςκ, 

ιε ηαηεφεοκζδ Β.-Ν. Οζ καΐζημζ απμηοπχεδηακ ζπεδζαζηζηά ζημ θεφηςια ημο G. Millet
268

 (ζπ. 

27) ηαζ ζημ Έξγν ηδξ Δπζηνμπήξ Μοζηνά (ζπ. 28)
269

 ηαζ ακαζηάθδηακ
270

 ημ 1952 απυ ημκ Ν. 

Γνακδάηδ, μ μπμίμξ επίζδξ ιεθέηδζε ηδ γςβναθζηή ημοξ
271

. 

 Μεηά ημ 1262 μζημδμιήεδηε ζε άιεζδ επαθή ιε ημ ηείπμξ μ κυηζμξ καΐζημξ
272

 (εζη. 92), 

μ μπμίμξ είκαζ μ παθαζυηενμξ, ηαζ ιεηαβεκέζηενα μ αυνεζμξ καΐζημξ ζε επαθή ιε ημκ αυνεζμ 

ημίπμ ημο κυηζμο
273

. Με αοηυκ ημκ ηνυπμ δζαιμνθχεδηε έκα δίδοιμ εηηθδζζαζηζηυ ηηήνζμ ζημ 

                                                             
265 Αναακζηυπμοθμξ (2004) (ημπμβναθζηά δζαβνάιιαηα). 
266 Γνακδάηδξ (1952) 517: μ καΐζημξ πενζβνάθεηαζ ζδζαίηενα ζοκμπηζηά απυ ημκ ακαζηαθέα. 
267 Γνακδάηδξ υ.π. 517. 
268 Millet υ.π. 35, pl. 6:10. 
269 ίκμξ (2009) 35, 221-222, εζη.1. 
270 Γνακδάηδξ (1952) 517-519. 
271 Γνακδάηδξ (1955) 154-178. 
272 οκενβείμ ηδξ Δπζηνμπήξ Μοζηνά πναβιαημπμίδζε ένεοκα ζημκ κυηζμ καΐζημ, ηαηά ηδκ μπμία απμηαθφθεδηακ 

επζπνίζιαηα ζε υθδ ηδκ έηηαζδ ημο κυηζμο ημίπμο ελςηενζηά. Αοηυ μδήβδζε ημκ η. ίκμ κα δζαηοπχζεζ ηδκ άπμρδ 

υηζ μ κυηζμξ καΐζημξ είκαζ πνμβεκέζηενμξ ημο ηείπμοξ ημο ηάζηνμο, αθ. ίκμξ (2009) 221 ηαζ οπμζ. 2. 
273 Γνακδάηδξ (1955) 156. Γνακδάηδξ (1990) 57. ίκμξ (2009) 221. Ο Υαηγδδάηδξ εεςνεί ηζξ ημζπμβναθίεξ ημο 

καΐζημο απυ ηζξ παθαζυηενεξ ημο Μοζηνά, αθ. Υαηγδδάηδξ (2009) 109.  
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ηάζηνμ. Ο κάνεδηαξ ηςκ δφμ ηηζζιάηςκ θαίκεηαζ κα είκαζ ζφβπνμκμξ ιε ηδκ ηαηαζηεοή ημο 

αυνεζμο (ιεηαβεκέζηενμο) καΐζημο (ζπ. 28)
274

.  

2.4.1.1. Νόηιορ ναΐζκορ  

Αξρηηεθηνληθή πεξηγξαθή
275

: Ο καΐζημξ έπεζ δζαζηάζεζξ 8,94 x 3,00ι. (πεν.) (εζη. 92)
276

. ημκ 

αυνεζμ ημίπμ ακμίβμκηαζ δφμ εφνεξ, πνμξ ημκ ιεηαβεκέζηενμ αυνεζμ καΐζημ. ημκ κυηζμ ημίπμ 

δζαηνίκμκηαζ δφμ ακμίβιαηα, ηα μπμία ημζπίζηδηακ ιεηά ηδ δζαιυνθςζδ ημο μπονςιαηζημφ 

ηείπμοξ
277

. Ο δοηζηυξ ημίπμξ είκαζ θμλυξ πνμξ ηζξ ιαηνέξ πθεονέξ ηαζ ζε αοηυκ ανίζηεηαζ δ ηφνζα 

είζμδμξ, δ μπμία δζαιμνθχκεηαζ ιε ααειίδεξ θαλεοιέκεξ ζημκ ανάπμ
278

. θμ ζπεδυκ ημ πθάημξ 

ηδξ ακαημθζηήξ πθεονάξ ηαηαθαιαάκεζ δ αρίδα ημο ηονίςξ Ηενμφ, δ μπμία είπε εκδεπμιέκςξ έκα 

εονφ δίθμαμ πανάεονμ πθάημοξ 1,23ι. Λείρακα ηδξ αβίαξ Σνάπεγαξ δεκ εκημπίζηδηακ. 

Πζεακυηαηα ζηεβαγυηακ ιε λφθζκδ ζηέβδ, ηαεχξ μ κυηζμξ ημίπμξ δζαηδνείηαζ ζε ανηεηυ φρμξ, 

πςνίξ κα δζαθαίκμκηαζ ίπκδ ευθμο
279

. Οζ ιαηνέξ πθεονέξ ζε ιεηαβεκέζηενδ θάζδ (πζεακυηαηα 

αογακηζκή) ζηδνίπεδηακ ιε πνμζηηίζιαηα, ηα μπμία αθαζνέεδηακ απυ ημκ Ν. Γνακδάηδ. Ζ 

αθαίνεζδ απμηάθορε θείμοξ επζπνζζιέκμοξ ημίπμοξ ιε ελίηδθεξ ημζπμβναθίεξ. Σμ δάπεδμ ημο 

καμφ ήηακ ζηνςιέκμ ιε αιιμημκίαια, πμο έθενε ημθθδιέκεξ πθάηεξ
280

. 

Αλαζθαθηθά επξήκαηα: ημ εζςηενζηυ ημο καΐζημο ανέεδηακ ιμκμθζεζηυξ αννάαδςημξ 

ηίμκαξ (ιήη. 1,86ι. δζαι. 0,275ι.), παθαζμπνζζηζακζηυ επίεδια, επίεδια αιθζηζμκίζημο (ιήη. 

0,66ι.) πζεακυηαηα απυ ημ πανάεονμ ηδξ αρίδαξ ηαζ ηειάπζα ημίπςκ ιε θείρακα 

ημζπμβναθζχκ
281

.  

Εσγξαθηθή: Απυ ηζξ ελίηδθεξ ημζπμβναθίεξ ηαθφηενα δζαηδνείηαζ αοηή εκυξ επζζηυπμο-

ζενάνπδ (εζη. 93) ζημ Ηενυ ηαζ απυ ηα ζπανάβιαηα ημζπμβναθζχκ ηδξ επίπςζδξ ανηεηά ηαθά 

ηεηιδνζχκμκηαζ μζ ημζπμβναθίεξ ηδξ Μεηαιυνθςζδξ (εζη. 94) ηαζ ηδξ Δζξ Άδμο Καευδμο (εζη. 

95, 96).  

Χξ πνμξ ηδκ πνχηδ ιμνθή (εζη. 93), ζηδ κυηζα πθεονά ημο καμφ ημκηά ζηδ 

κμηζμακαημθζηή βςκία ημο Ηενμφ πανζζηάκεηαζ ιεηςπζηυξ, μθυζςιμξ άκδναξ ιε θςημζηέθακμ, μ 

                                                             
274 ίκμξ, υ.π. 222. 
275 Γζα ακαθοηζηή ανπζηεηημκζηή πενζβναθή αθ. ίκμξ (2009) 221-222. 
276 Γνακδάηδξ (1952) 518. 
277 Γνακδάηδξ (1952) 518. 
278 .π. 
279 ίκμξ (2009) 222. Ο Γνακδάηδξ ακηίεεηα ακαθένεζ πςξ ηα πνμζηηίζιαηα ηςκ πθασκχκ ημίπςκ ηαηαζηεοάζηδηακ 

πζεακυηαηα, βζα κα εκζζπφζμοκ ημκ ευθμ ζηέβαζδξ, αθ. Γνακδάηδξ (1952) 518. 
280 Γνακδάηδξ (1952) 518-519. 
281 .π. 
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μπμίμξ ιε ημ ανζζηενυ πένζ ηναηά ημ εοαββέθζμ ηαζ ιε ημ δελί εοθμβεί
282

. Ο άβζμξ εζημκίγεηαζ 

κέμξ ιε ηαζηακά ημκηά ιαθθζά ηαζ ηαζηακυ ημκηυ βεκάηζ, εκδεδοιέκμξ ιε πζηχκα, ζιάηζμ ηαζ 

ςιμθυνζμ
283

. Ο Γνακδάηδξ εεςνεί πςξ απεζημκίγεηαζ μ Ηάηςαμξ Αδεθθυεεμξ, έκαξ απυ ημοξ 

εαδμιήημκηα απμζηυθμοξ, μ μπμίμξ επίζδξ αβζμβναθείηαζ ζημκ ίδζμ ηφπμ ηαζ ζηδκ ίδζα εέζδ 

(εκηυξ ημο αβίμο Βήιαημξ ζημκ αυνεζμ ημίπμ) ζημκ Άζ Γζακκάηδ ημο Μοζηνά. Ο ίδζμξ 

πνμκμθμβεί ηδκ εζηυκα ζημκ 13
μ
 αζ. ιε αάζδ εζημκμβναθζηά ηαζ ηεπκμηνμπζηά ζημζπεία ζηδκ 

απυδμζδ ημο πνμζχπμο ηαζ ηδξ πηοπμθμβίαξ
284

. 

Απυ ηδ Μεηαιυνθςζδ ςηήνμξ
285

 (εζη. 94) ζημ ανζζηενυ ιένμξ δζαηνίκμκηαζ ηα πυδζα 

ημο Ηδζμφ ηαζ ημ άηνμ ημο ζιαηίμο ημο, πμο απμθήβεζ ζε ηνυζζζα ηαζ ακειίγεζ πνμξ ηα δελζά, 

ηιήια ηδξ ηοηθζηήξ δυλαξ ηαζ δέζιδ αηηίκαξ πμο ηαηεοεφκεηαζ πνμξ έκακ απυζημθμ. ηα δελζά 

ηδξ δυλαξ ζχγμκηαζ ηα πυδζα πνμθήηδ, πμο εζημκίγεηαζ ζε αδιαηζζιυ πνμαάθθμκηαξ ημ ανζζηενυ 

ημο πυδζ. ηα πυδζα ημο Ηδζμφ δζαηδνμφκηαζ ηιήιαηα ηςκ εκδοιάηςκ, πζεακυηαηα ημο 

απμζηυθμο Ηςάκκδ, εκχ ζε ακηίεεηδ ηαηεφεοκζδ δζαηδνείηαζ ηιήια ηδξ ηεθαθήξ, πζεακυηαηα 

ημο Ηαηχαμο, μ μπμίμξ είκαζ βμκαηζζηυξ ηαζ ζηνέθεηαζ πνμξ ημκ Ηδζμφ. Οζ ημνοθέξ ημο Θααχν 

απμδίδμκηαζ ιε ηαιπφθεξ βναιιέξ ηαζ ημ έδαθμξ ιε θεοηέξ ηδθίδεξ, πμο μιμζάγμοκ ιε άκεδ. Ο 

πνμθήηδξ γςβναθίγεηαζ ζε ημνοθή ορδθυηενδ απυ εηείκδ, ζηδκ μπμία εζημκίγεηαζ μ Υνζζηυξ. Ο 

Γνακδάηδξ ιε αάζδ ηζξ εζημκμβναθζηέξ εκδείλεζξ, ηδκ ηεπκζηή απυδμζδξ ηςκ εκδοιάηςκ ηαζ ηδκ 

πηοπμθμβία, δ μπμία ζοκακηάηαζ ζημοξ Αβίμοξ Θεμδχνμοξ (1296) ηαζ ζηζξ ανπαΐγμοζεξ 

παναζηάζεζξ ημο Αβίμο Γδιδηνίμο ζημκ Μοζηνά, πνμκμθμβεί ηδκ ιενζηχξ ζςγυιεκδ ηαζ 

θεανιέκδ Μεηαιυνθςζδ ζημκ 13
μ
 αζ., εεςνχκηαξ υηζ ακηζπνμζςπεφεζ έκα εκδζάιεζμ νεφια ζηδ 

γςβναθζηή ηέπκδ αοηήξ ηδξ πενζυδμο
286

. 

Σέθμξ, ζχγεηαζ δ πανάζηαζδ ηδξ Δζξ Άδμο Καευδμο (εζη. 95, 96)
287

. ε αοηήκ ανζζηενά 

δζαηνίκεηαζ ηιήια ημο ζχιαημξ ημο Υνζζημφ, ζπεδυκ ηαηεκχπζμκ, ζε ήνειδ ηαζ ζοβηναηδιέκδ 

                                                             
282 Γζα ηδκ ακάθοζδ ηδξ ημζπμβναθίαξ αθ. Γνακδάηδξ (1955) 157-159, εζη. 2. 
283 Ο Γνακδάηδξ, ακ ηαζ δζαηνίκμκηαζ αδνά ηα παναηηδνζζηζηά ημο, ηαηαθήβεζ πςξ πνυηεζηαζ βζα ςιμθυνζμ ηαζ υπζ 

θεθχκζμ, αθ. Γνακδάηδξ (1955) 157.  
284 φιθςκα ιε ηδκ Δνιδκεία Εςβναθζηήξ μ Ηάηςαμξ πνέπεζ κα εζημκίγεηαζ βένμξ ιε ζβμονυ ηεθάθζ ηαζ ιαηνφ 

βέκζ. Χζηυζμ ηαζ ζηζξ δφμ απεζημκίζεζξ ημο Ηάηςαμο ζημκ Μοζηνά πανμοζζάγεηαζ κέμξ, υπςξ ηαζ ζε απεζηυκζζδ ημο 

αβίμο ζε ιςζασηυ ζημκ Άβζμ Μάνημ ηδξ Βεκεηίαξ. Γζα πεναζηένς ακάθοζδ ζπεηζηά ιε ηδκ εζημκμβνάθδζδ ημο 

αβίμο ηαζ ιε ηα ηεπκμηνμπζηά ηαζ εζημκμβναθζηά ζημζπεία ηδξ πανάζηαζδξ αθ. Γνακδάηδξ (1955) 157-159. 
285 Απμηεθείηαζ απυ πενζζζυηενα ηιήιαηα πμο ανέεδηακ ιαγί ζηδκ επίπςζδ, πςνίξ κα δζεοηνζκίγεηαζ δ αηνζαήξ 
εέζδ ημοξ, αθ. Γνακδάηδξ (1955) 160. 
286 Γνακδάηδξ (1955) 160-163, πζκ. 15:α, υπμο βίκεηαζ ακάθοζδ ηςκ εζημκμβναθζηχκ ηαζ ηεπκμηνμπζηχκ ζημζπείςκ 

ιε ζοβηνζηζηά πανάθθδθα. 
287 Πνυηεζηαζ βζα ηειάπζμ δζαζηάζεςκ 0,45 x 0,29ι., πμο ανέεδηε ζηδκ επίπςζδ ηαηά ηζξ ακαζηαθζηέξ ενβαζίεξ ημο 

1952, πςνίξ κα πνμζδζμνίγεηαζ δ εέζδ ημο. ήιενα ανίζηεηαζ ζημ ιμοζείμ ημο Μοζηνά (αν. εον. 1499). 
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ζηάζδ. ημκ πζηχκα ημο δζαηνίκεηαζ ημ ηάης ζηέθμξ ημο ζηαονμφ, πμο απμδίδεηαζ ιε 

ααεφπνςιδ ηάεεηδ ηαζκία, ηαζ ζηα δελζά ημο ζχιαημξ ημ θεοηυ αάεμξ ηδξ δυλαξ. ημ δελζυ 

άηνμ ημο ηειαπίμο δζαηδνείηαζ δ ηεθαθή ημο πνεζαοηένμο Γαοίδ, μ μπμίμξ θμνά δζάθζεμ 

ααζζθζηυ ζηέιια, θένεζ θςημζηέθακμ ηαζ ζηνέθεηαζ εθαθνχξ πνμξ ηα δελζά. Υαναηηδνζζηζημί 

είκαζ μζ ιεβάθμζ ημο μθεαθιμί ηαζ δ εθεοεενία ιε ηδκ μπμία έπμοκ ηεεεί ηα θίβα θχηα ζημ 

πδβμφκζ ημο. ημ ηιήια ηδξ ημζπμβναθίαξ εζημκίγεηαζ δ εζξ Άδμο Κάεμδμξ ζημκ ζζημνζηυ ηφπμ 

ηδξ Ακαζηάζεςξ, πμο ζοκδέεηαζ ιε ηδκ παθαζυηενδ εζημκμβναθζηή πανάδμζδ ηδξ πανάζηαζδξ. 

Με αάζδ ηδκ εζημκμβναθία, ηδκ ηεπκμηνμπία ηαζ ημ πθάζζιμ ημο πνμζχπμο ημο Γαοίδ, ημ ένβμ 

πνμκμθμβείηαζ ζημκ 13
μ
 αζ. Δπζπθέμκ, μ πνμθήηδξ ημο ηάζηνμο εοιίγεζ έκημκα ημκ Γαοίδ, πμο 

είκαζ γςβναθζζιέκμξ ζηδ Μδηνυπμθδ ζημ άκς ιένμξ ημο ηεκηνζημφ ηθίημοξ ζηα Α.. Χζηυζμ, 

επεζδή δζαθένμοκ αζζεδηά ζηδκ ηεπκζηή εηηέθεζδ, ζδζαίηενα ςξ πνμξ ηδκ απυδμζδ ηδξ ηυιδξ ηαζ 

ημ πθάζζιμ ημο πνμζχπμο, μ Γαοίδ ημο ηάζηνμο εεςνείηαζ παθαζυηενμξ αοημφ ηδξ 

Μδηνυπμθδξ, πμο πανμοζζάγεζ ηδκ ημιρυηδηα ηαζ ηδ πάνδ ηδξ «ζδακίγμοζαξ» ζπμθήξ ημο 14
μο

 

αζ.
288

 

 

2.4.1.2. Βόπειορ ναΐζκορ 

Αξρηηεθηνληθή: Ο αυνεζμξ καΐζημξ (ζπ. 27, 28) είκαζ ζηεκυηενμξ ημο κυηζμο, δ αρίδα ημο 

δζαιμνθχκεηαζ ζε υθμ ζπεδυκ ημ πθάημξ ηδξ ακαημθζηήξ πθεονάξ, έπεζ αηακυκζζηδ πάναλδ ηαζ 

πζεακυηαηα δζέεεηε έκα απθυ, ιμκυθμαμ πανάεονμ. ημκ αυνεζμ ημίπμ οπάνπεζ πανάεονμ ηαζ 

εφνα. Ο δοηζηυξ ημίπμξ ημο έπεζ ημπμεεηδεεί ζηδ ζοκέπεζα ημο ακηίζημζπμο ημίπμο ημο κυηζμο 

καΐζημο. 

Γάπεδν: Γζαηδνείηαζ απμζπαζιαηζηά δάπεδμ ιε αιιμημκίαια ηαζ επζημθθδιέκεξ πήθζκεξ 

πθάηεξ
289

. 

Ταθέο: ημκ αυνεζμ καΐζημ εκημπίζηδηακ απυ ημκ ακαζηαθέα δφμ ηάθμζ, πζεακυηαηα 

ζηαπημί
290

, εη ηςκ μπμίςκ μ έκαξ ηεναιμζηεπήξ ιπνμζηά ζημκ αυνεζμ ημίπμ ηαζ μ δεφηενμξ ιε 

                                                             
288 Γζα ακάθοζδ ηδξ πανάζηαζδξ αθ: Γνακδάηδξ (1955) 164-166, πζκ. 16. Bakourou (2004) 91:48Α. 
289 Γνακδάηδξ (1952) 519. 
290 Ζ ιμνθή ηςκ ηάθςκ δεκ δδθχκεηαζ απυ ημκ ακαζηαθέα ημοξ, Ν. Γνακδάηδ, υπςξ ζοκδείγεζ ζηδκ πενίπηςζδ ηςκ 

ηηζζηχκ ηάθςκ, ηάηζ πμο μδδβεί ημκ Αναακζηυπμοθμ ζηδκ οπυεεζδ πςξ πνυηεζηαζ βζα ζηαπημφξ ηαθμφξ, αθ. 

Αναακζηυπμοθμξ (2008) 101, οπμζ. 133.  
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ηάθορδ ζπζζημθζεζηχκ πθαηχκ ιπνμζηά ζημκ κυηζμ ημίπμ. Ο ηεθεοηαίμξ πενζείπε ηα μζηά ιίαξ 

ηαθήξ ιε ηδκ ηεθαθή ημο θεζράκμο ζηναιιέκδ πνμξ Γ.
291

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
291 Γνακδάηδξ, (1952) 519. Αναακζηυπμοθμξ (2008) 101.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3. ΜΟΡΦΖ, ΘΔΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΧΝ ΝΑΨΚΧΝ 

3.1. Απσιηεκηονική 

3.1.1. Σςπολογία 

Οζ καΐζημζ ζημκ Μοζηνά, πςνίξ αιθζαμθία, ακήημοκ ζημκ ηφπμ ημο ιμκυπςνμο δνμιζημφ καμφ, 

μ μπμίμξ πανμοζζάγεηαζ ανηεηά απθυξ
292

 ηαζ ηοπμθμβζηά δζαιμνθχκεζ δφμ ααζζηέξ ηαηδβμνίεξ: 

α) ηα απθά λοθυζηεβα ή ηαιανμζηέπαζηα ιε ηάθορδ διζηοθζκδνζημφ ευθμο ζημκ ηαηά ιήημξ 

άλμκα ηαζ α) ηα ζηαονεπίζηεβα. θα ακήημοκ ζηδκ πνχηδ ηαηδβμνία εηηυξ απυ ημκ καΐζημ Π19 

(Αβία Παναζηεοή), πμο ιε αεααζυηδηα ακήηεζ ζημοξ ζηαονεπίζηεβμοξ. Χξ πνμξ ηδκ ηάθορδ, δ 

πθεζμκυηδηα ηςκ καΐζηςκ ήηακ ηαιανμζηέπαζημζ, εκχ λοθυζηεβμζ ζαθέζηαηα ήηακ μ καΐζημξ 

Π3 (ηάης απυ ηδκ μζηία Φναβηυπμοθμο) ηαζ μ καΐζημξ Π5 (Αβία Κονζαηή) (α΄ μζημδμιζηή 

θάζδ), εκχ ανηεηέξ εκδείλεζξ υηζ ήηακ λοθυζηεβμζ οπάνπμοκ βζα ημκ καΐζημ Π9 (Άβζμξ 

Υνζζηυθμνμξ), ημκ Π14 (ηδξ ιδηνυπμθδξ) ηαζ ημκ κυηζμ καΐζημ-Π23 (ημο ηάζηνμο). 

Χξ πνμξ ηδ δζαιυνθςζδ ηδξ ακαημθζηήξ πθεονάξ, μζ καΐζημζ ηοπμθμβζηά ηαηαηάζζμκηαζ 

ζε ηνεζξ ηαηδβμνίεξ:  

α) Σμκ ιμκυπςνμ ιε εονεία διζηοηθζηή ηυβπδ πςνίξ πνυεεζδ ηαζ δζαημκζηυ, ηδ εέζδ 

ηςκ μπμίςκ ηαηέπμοκ ιζηνέξ ηυβπεξ είηε ζηζξ βςκίεξ είηε ζημοξ ηαηά ιήημξ ημίπμοξ ημο Ηενμφ. 

ε αοηήκ ηδκ ηαηδβμνία ηαηαηάζζμκηαζ μζ καΐζημζ: Π1 (Άβζμξ Γεχνβζμξ), Π3, Π12, Π14, Π18, 

Π23 ηαζ πζεακυηαηα μ Π17. θμζ αοημί δζαιμνθχκμοκ ιζηνέξ ηυβπεξ, υπςξ πνμακαθένεδηε, ιε 

ελαίνεζδ ημκ Π23, απυ ημκ μπμίμκ απμοζζάγμοκ μζ ηυβπεξ, ηαζ ημκ Π17, βζα ημκ μπμίμ δεκ 

δζαεέημοιε ζημζπεία, 

α) Σμκ ιμκυπςνμ ιε πθήνδ δζαιυνθςζδ ηνζχκ αρίδςκ. ε αοηήκ ηδκ ηαηδβμνία 

ηαηαηάζζμκηαζ μζ καΐζημζ Π2 (Σαλζάνπεξ) ηαζ Π10 (Άζ Γζακκάηδξ), υπμο δζαιμνθχκμκηαζ 

πθήνδ πανααήιαηα, ηαζ πζεακυηαηα μ Π22
293

, βζα ημκ μπμίμ μ Ν. Γνακδάηδξ ακαθένεζ ηδ 

δζαιυνθςζδ ηνζχκ διζηοηθζηχκ αρίδςκ. 

β) Σμκ ιμκυπςνμ ιε εββεβναιιέκεξ ηυβπεξ ζημκ ακαημθζηυ ημίπμ, υπμο εθαθνχξ 

πνμελέπεζ ιζηνυ ηιήια (είηε ηοηθζηυ είηε ηνίπθεονμ) ηδξ ηεκηνζηήξ αρίδαξ. ε αοηήκ ηδκ 

ηαηδβμνία ηαηαηάζζμκηαζ μζ καΐζημζ: Π4(Αβία Άκκα), Π5 (Αβία Κονζαηή), Π6, Π8, Π9 (Άβζμξ 

                                                             
292 ημκ εθθαδζηυ πχνμ μ ηφπμξ ημο ιμκυπςνμο δνμιζημφ καμφ ζπακίγεζ ηδκ πνχηδ πζθζεηία, εκχ αολάκμκηαζ ηα 

παναδείβιαηα ημοξ επυιεκμοξ αζχκεξ, υπςξ θακενχκεζ ηαζ ημ πανάδεζβια ηδξ Μάκδξ. 
293 Γζα ημκ καΐζημ Π22 μ ακαζηαθέαξ ημο Ν. Γνακδάηδξ ακαθένεζ ηδκ φπανλδ ηνζχκ διζηοηθζηχκ αρίδςκ, πςνίξ 

ςζηυζμ κα δζαεέηεζ θςημβναθία ή ζπέδζμ ημο καΐζημο, ημκ μπμίμ δεκ ηαηέζηδ δοκαηυ κα εκημπίζς ηαηά ηδκ ένεοκά 

ιμο ζημκ ανπαζμθμβζηυ πχνμ ημο Μοζηνά. 
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Υνζζηυθμνμξ), Π11, Π16 (Αβία Βαναάνα), Π19 (Αβία Παναζηεοή) ηαζ Π20 (ημο παθαηζμφ). 

Δηαηένςεεκ ηδξ ηεκηνζηήξ αρίδαξ δ πνυεεζδ ηαζ ημ δζαημκζηυ οπμδδθχκμκηαζ ιε ιζηνέξ 

πθεονζηέξ ηυβπεξ.  

Δπίζδξ, ηνεζξ καΐζημζ ειθακίγμοκ δζαιμνθςιέκμ πνμζηχμ, μ Π4 (Αβία Άκκα) ζηδ κυηζα 

πθεονά, μ Π16 (Αβία Βαναάνα) ζηδ αυνεζα πθεονά (ηαζ ηα δφμ πνμζηχα ήηακ πνμζδθζαηά) ηαζ 

μ Π20 (ημο παθαηζμφ) ζηδ αυνεζα πθεονά πνμξ ηδ κέζε μδυ. Ο καΐζημξ Π1 (Άβζμξ Γεχνβζμξ) 

δζαεέηεζ κάνεδηα ζηδ κυηζα πθεονά, εκχ κάνεδηα ζηα Γ. είπακ μζ καΐζημζ Π6, Π18, Π19 (Αβία 

Παναζηεοή) ηαζ μ Π20 (ημο ηάζηνμο). Αηυια, εκδζαθένμκ πανμοζζάγεζ δ φπανλδ πζεακμφ 

ηςδςκμζηαζίμο ζηδ κμηζμακαημθζηή βςκία ημο καΐζημο Π4 (Αβία Άκκα). 

Σέθμξ, αλίγεζ κα ζδιεζςεεί δ φπανλδ δφμ δζπθχκ καΐζηςκ ζημκ Μοζηνά, ημο Π6 ζηδκ 

Κάης Υχνα, μ μπμίμξ είκαζ ηαζ δζχνμθμξ, ηαζ ημο Π23 (ημο ηάζηνμο).  

 

3.1.2. Μοπθολογία 

Οζ πενζζζυηενμζ καΐζημζ έπμοκ ακαθμβία πάναλδξ 1:2, ακαθμβία πμο αθμνά ζημ πθάημξ ημο 

εζςηενζημφ πχνμο πνμξ ημ ιήημξ. Οζ ιάζημνεξ ηαηά ηδ πάναλδ πνδζζιμπμζμφζακ αοηή ηδκ 

ακαθμβία, ζοκοπμθμβίγμκηαξ ζημ ιήημξ ημ πάπμξ ημο δοηζημφ ημίπμο ηαζ ελαζνχκηαξ ηδ 

δζαιυνθςζδ ηδξ αρίδαξ ημο Ηενμφ, θυβς ηδξ ζδζαίηενδξ δζάπθαζδξ
294

.  

ημοξ ηαιανμζηέπαζημοξ καΐζημοξ μ διζηοθζκδνζηυξ ευθμξ οπμζηδνζγυηακ απυ έκα ή 

ηαζ δφμ ζθεκδυκζα, πμο έααζκακ ζε πθεονζηέξ παναζηάδεξ. ηδκ πθεονζηή αθθά ηαζ ηδ δοηζηή 

ημζπμδμιία δζαιμνθχκμκηακ απυ έκα έςξ ηνία αρζδχιαηα, ιε ελαίνεζδ ημκ καΐζημ Π14 ιε 

ηέζζενα αρζδχιαηα. οπκά αρίδςια ηαηαθάιαακε ημκ πχνμ ακάιεζα ζημ ακαημθζηυ ζθεκδυκζμ 

ημο ευθμο ηαζ ημ ηέιπθμ. Θφνεξ ακμίβμκηακ ηυζμ ζημοξ πθάβζμοξ ημίπμοξ υζμ ηαζ ζημκ δοηζηυ 

ημίπμ ακάθμβα ιε ηα ημπμβναθζηά δεδμιέκα ηαζ ηα οπάνπμκηα πνμζηηίζιαηα. οπκά ενακίμ 

πενζέηνεπε ημκ δοηζηυ ηαζ ιένμξ ηςκ πθεονζηχκ ημίπςκ. Κυβπεξ ακμίβμκηακ ζημκ πχνμ ημο 

Ηενμφ ηαζ ζηδ αμνεζμδοηζηή ή κμηζμδοηζηή βςκία ημο ηονίςξ καμφ. Ζ αμνεζμδοηζηή ηυβπδ 

δζαιμνθςκυηακ ακάθμβα βζα ηδκ ηέθεζδ εηεί ημο Ηενμφ ιοζηδνίμο ηδξ Βάπηζζδξ, υπςξ 

πνμηφπηεζ απυ ημοξ δφμ βεζημκζημφξ καΐζημοξ, ημκ Π4 (Αβία Άκκα) ηαζ ημκ Π5 (Αβία Κονζαηή). 

Σα πανάεονα είκαζ θζβμζηά ηαζ ακμίβμκηαζ ηονίςξ ζημκ πχνμ ημο Ηενμφ (ζηζξ αρίδεξ) ηαζ ζπάκζα 

ζημοξ πθεονζημφξ ημίπμοξ.  

                                                             
294 ίκμξ (2009) 240. 
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Δκδζαθένμκ είκαζ υηζ ζε δφμ καΐζημοξ, ζημκ Π3 ηαζ ημκ Π16 (Αβία Βαναάνα), δ ηεκηνζηή 

αρίδα δζαεέηεζ δφμ πανάεονα, ημ ηεκηνζηυ ηαζ έκα επζπθέμκ ζηεκυ πανάεονμ, ημ μπμίμ είκαζ 

ηαθφηενα πνμζακαημθζζιέκμ ζηα ακαημθζηά. ημοξ ίδζμοξ καΐζημοξ πανάεονμ δζαεέηεζ ηαζ δ 

ηυβπδ ηδξ πνυεεζδξ, εκχ απμοζζάγεζ απυ ημ δζαημκζηυ. ημοξ ιεβαθφηενμοξ καΐζημοξ ιε 

ζηαονεπίζηεβδ ή ρεοδμζηαονζηή ηάθορδ, πανάεονα είηε δζαιμνθχκμκηαζ ρδθά, ζηα ηφιπακα 

ηδξ εβηάνζζαξ ηεναίαξ (ζηαονεπίζηεβδ ηάθορδ), είηε ημ ιεβαθφηενμ ηιήια ημοξ ακμίβεηαζ 

εβηάνζζα ζηδκ διζηοθζκδνζηή εμθμδμιία (ρεοδμζηαονζηά). ηδκ πνχηδ πενίπηςζδ λεπςνζζηυ 

πανάδεζβια απμηεθεί ζημκ καΐζημ Π19 (Αβία Παναζηεοή) ημ ζςγυιεκμ δίθμαμ πανάεονμ ζημ 

αυνεζμ ηφιπακμ ηδξ εβηάνζζαξ ηεναίαξ, πμο θένεζ ηαζ πθμφζζμ ηεναιμπθαζηζηυ δζάημζιμ, εκχ 

ζηδ δεφηενδ πενίπηςζδ ηα πανάεονα ημο καΐζημο Π1 (Άβζμξ Γεχνβζμξ)
295

. 

Σμ Ηενυ δζαπςνζγυηακ ιε απθυ ηέιπθμ, ημ μπμίμ, υπμο δζαηδνείηαζ
296

, είκαζ ηηζζηυ. 

Γζέεεηε α) ιία πφθδ ζημοξ αηυθμοεμοξ ηέζζενζξ καΐζημοξ: Π4 (Αβία Άκκα), Π5 (Αβία 

Κονζαηή), Π11 ηαζ Π14 (ηδξ ιδηνυπμθδξ), α) δφμ πφθεξ ζημοξ: Π3, Π8, Π9 (Άβζμξ 

Υνζζηυθμνμξ) Π12, Π16 (Αβία Βαναάνα) ηαζ Π18 ηαζ β) πθήνδ δζαιυνθςζδ ηέιπθμο ιε ηνεζξ 

πφθεξ ζημοξ ιεβαθφηενμοξ: Π2 (Σαλζάνπεξ) ηαζ Π10 (Άζ Γζακκάηδξ). πμο οπήνπακ δφμ πφθεξ, 

δ ηεκηνζηή ήηακ ιεηαημπζζιέκδ εθαθνχξ κμηζυηενα ημο ηαηά ιήημξ άλμκα, χζηε κα οπάνπεζ μ 

ηαηάθθδθμξ πχνμξ βζα ηδ δζαιυνθςζδ ηαζ ηδξ δεφηενδξ πφθδξ πνμξ ηδκ πνυεεζδ. Σμ πθάημξ 

ημο καΐζημο δεκ θαίκεηαζ κα απμηεθμφζε ημκ ηφνζμ πανάβμκηα επζθμβήξ ηδξ ιζαξ ή ηςκ δφμ 

ποθχκ ημο ηέιπθμο, ηαεχξ καΐζημζ ιε πενζμνζζιέκμ πθάημξ, υπςξ μ Π18, δζέεεηακ δφμ πφθεξ. 

Σέθμξ, μνζζιέκμζ καΐζημζ, υπςξ ημ Π23 (ημο ηάζηνμο) δεκ είπακ ηηζζηυ ηέιπθμ. Αοηυ εκδέπεηαζ 

κα ζζπφεζ ηαζ βζα ημ Π1 (Άβζμξ Γεχνβζμξ) ηαζ ημ Π20 (ημο παθαηζμφ).  

ημ ελςηενζηυ έιθαζδ δζκυηακ ζηδ δζαιυνθςζδ ηδξ ηεκηνζηήξ αρίδαξ ημο Ηενμφ, δ 

μπμία ήηακ ρδθή, ηονίςξ πμθοβςκζηή ηαζ ζπακζυηενα διζηοηθζηή. ηζξ πμθοβςκζηέξ αρίδεξ 

επζηναηεί δ ηνίπθεονδ, εκχ μζ ιεβαθφηενμζ καΐζημζ δζαθμνμπμζμφκηαζ ιε ημκ Π2 (Σαλζάνπεξ) ηαζ 

ημκ Π10 (Άζ Γζακκάηδ) κα ζπδιαηίγμοκ πεκηάπθεονδ αρίδα ηαζ ημκ Π1 (Άβζμ Γεχνβζμ) κα 

ζπδιαηίγεζ επηάπθεονδ αρίδα. Ζιζηοηθζηή αρίδα δζέεεηακ μζ καΐζημζ: Π8, Π14, Π17 ηαζ Π23. 

φιθςκα ιε ηα απμζπαζιαηζηά ηαηάθμζπα ζημκ καΐζημ Π4 (Αβία Άκκα) ηαζ ζημκ Π5 (Αβία 

Κονζαηή) ζηδκ αρίδα ζπδιαηίγμκηακ ηοθθέξ ηυβπεξ ηαζ γχκεξ ηεναιμπθαζηζημφ ηαζ θίεζκμο ή 

πχνζκμο δζαηυζιμο. Υαναηηδνζζηζηά είκαζ μ ιαίακδνμξ ηαζ δ πμθοπνςιία ηδξ Αβίαξ Άκκαξ ηαζ 

                                                             
295 Φεοδμζηαονζηά είκαζ ηαζ ηα πανάεονα ημο καΐζημο Π10 (Άζ Γζακκάηδ). 
296 ημοξ καΐζημοξ Π6 ηαζ Π19 (Αβία Παναζηεοή) δεκ βκςνίγμοιε ακ οπήνπε ηηζζηυ ηέιπθμ, ηαεχξ έπεζ 

ηαηαννεφζεζ ημ δάπεδμ ημο καΐζημο. 
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δ πνήζδ πθζκεμπενίηθεζζημο ζε επζθεβιέκα ζδιεία, υπςξ ζηδ ζηέρδ ηδξ ηυβπδξ ημο Αβίμο 

Γεςνβίμο. Ακηίεεηα, ζηδ δοηζηή ηαζ ζηζξ πθάβζεξ υρεζξ δ δζαιυνθςζδ ήηακ θζηή ηαζ 

πενζμνζγυηακ ηονίςξ ζημ βείζμ ηαζ ζηα πθαίζζα ηςκ παναεφνςκ, υπμο λεπςνίγεζ δ πθμφζζα 

ηεναιμπθαζηζηή δζαηυζιδζδ ημο ηοιπάκμο ημο καΐζημο Π19 (Αβία Παναζηεοή). Δπίζδξ, 

ελαίνεζδ απμηεθμφζακ μζ καΐζημζ ιε πθάβζμ πνμζηχμ ή κάνεδηα (Π1-Άβζμξ Γεχνβζμξ, Π16-

Άβζα Βαναάνα, Π20-ημο παθαηζμφ ηαζ Π4-Αβία Άκκα). Μμκαδζηυ ζςγυιεκμ πανάδεζβια μ 

πθάβζμξ κάνεδηαξ ημο Αβίμο Γεςνβίμο, πμο πανμοζζάγεζ ζδζαίηενα πθμφζζα νοειμθμβία ηαζ 

πθμφζζμ ηεναιμπθαζηζηυ δζάημζιμ. Σα ζςγυιεκα παναδείβιαηα ιαξ επζηνέπμοκ κα οπμεέζμοιε 

πςξ αοηή δ έκημκδ δζαημζιδηζηή δζάεεζδ, πμο δζαηδνείηαζ απμζπαζιαηζηά είηε ζηδκ αρίδα είηε 

ζημκ κάνεδηα, είκαζ πζεακυ κα επζηναημφζε ηαζ ζε άθθμοξ καΐζημοξ, πμο δοζηοπχξ 

δζαηδνμφκηαζ ζήιενα ζε ενεζπζχδδ ιμνθή. 

Δκ ηαηαηθείδζ, ανπζηεηημκζηά μζ καΐζημζ ημο Μοζηνά πανμοζζάγμοκ ιία πμζηζθία ηςκ 

ιμνθχκ ηυζμ ζημκ ζπεδζαζιυ ηδξ ηάημρδξ ηαζ ημο εζςηενζημφ πχνμο υζμ ηαζ ζηδκ ελςηενζηή 

ημοξ δζάπθαζδ, ηάηζ πμο ακαδεζηκφεζ ηαζ ζε αοηήκ ηδ ιζηνυηενδξ ηθίιαηαξ ανπζηεηημκζηή 

έηθναζδ ιζα ζοκεπή ακαγήηδζδ βζα ζδζαίηενδ ηαζ λεπςνζζηή δδιζμονβία.  

 

3.2. Εωγπαθική  

Γζα ηδ γςβναθζηή ζημοξ καΐζημοξ ακηθμφιε πθδνμθμνίεξ απυ ηζξ θζβμζηέξ ημζπμβναθίεξ πμο 

δζαηδνμφκηαζ ηαηά πχνακ ηαζ απυ ηα επίζδξ θζβμζηά ζπανάβιαηα ημζπμβναθζχκ, πμο 

εκημπίζηδηακ ηαηά ηζξ ενβαζίεξ ηαεανζζιμφ, ηαζ έπμοκ δδιμζζεοεεί ηαη’ επζθμβή
297

.  

Εςβναθζηή ηαηά πχνακ ζε ιεβάθδ έηηαζδ δζαηδνεί μ Π10 (Άζ Γζακκάηδξ) ηαζ ζε 

θζβυηενδ έηηαζδ μ Π9 (Άβζμξ Υνζζηυθμνμξ) ηαζ μ Π20 (ημο παθαηζμφ). Λείρακα ημζπμβναθζχκ 

δζαζχγμκηαζ ζημκ Π4 (Αβία Άκκα), ημκ Π5 (Αβία Κονζαηή), ημκ Π6, ημκ Π8, ημκ Π11, ημκ Π19 

(Αβία Παναζηεοή) ηαζ ημκ Π23 (ημο ηάζηνμο). Σέθμξ, ζπανάβιαηα ημζπμβναθζχκ έπμοκ 

πενζζοθθεβεί απυ ημκ Π4 (Αβία Άκκα), ημκ Π5 (Αβία Κονζαηή), ημκ Π9 (Άβζμξ Υνζζηυθμνμξ), 

ημκ Π10 (Άζ Γζακκάηδξ), ημκ Π19 (Αβία Παναζηεοή) ηαζ ημκ Π23 (ημο ηάζηνμο). 

Σδκ πθδνέζηενδ εζηυκα βζα ηδκ ημζπμβνάθδζδ εκυξ καΐζημο ζημκ Μοζηνά ιαξ ηδκ 

πανέπεζ μ Άζ Γζακκάηδξ (Π10), υπμο δζαηδνείηαζ ζε ιεβάθμ ιένμξ ημ εζημκμβναθζηυ πνυβναιια, 

ημ μπμίμ ηεπκμηνμπζηά έπεζ ζοζπεηζζηεί ιε ηδ γςβναθζηή ηδξ Οδδβήηνζαξ ηαζ ζοβηεηνζιέκα ιε 

                                                             
297 πανάβιαηα έπμοκ δδιμζζεοεεί απυ ημκ Ν. Γνακδάηδ, αθ. Γνακδάηδξ (1955) 154-178 ηαζ ηδκ Αζιζθία 

Μπαημφνμο, αθ. Bakourou (2004) 91-93. 
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ηδ γςβναθζηή ζηδ κυηζα ζημά. Σμ πνυβναιια πανμοζζάγεζ ανπασζιμφξ, αθθά ηαζ πνςηυηοπα 

ζημζπεία, εκχ ανηεηά είκαζ ηα δοηζηά ζημζπεία πμο δζαηνίκμκηαζ ζηδκ εζημκμβναθία. Ηδζαίηενμ 

εκδζαθένμκ πανμοζζάγεζ βζα ηδ ένεοκα ημ ιμκαδζηυ μζημβεκεζαηυ, πζεακυηαηα επζηφιαζμ, 

πμνηνέημ ηδξ Καθήξ Καααθαζέα, δ μπμία εκδέπεηαζ κα ήηακ ηαζ δ ηηήημναξ ή δ δςνήηνζα ημο 

καμφ, ακ ηαζ απμοζζάγεζ δ ζοκήεδξ απεζηυκζζδ ημο μιμζχιαημξ ημο καμφ, ημ μπμίμ είεζζηαζ κα 

πνμζθένεζ δ δςνήηνζα πνμξ ηδκ Πακαβία. 

ημκ Άβζμ Υνζζηυθμνμ (Π9) δεκ δζαηδνμφκηαζ ζοκεέζεζξ, αθθά ιμνθέξ αβίςκ. Ο Άβζμξ 

Υνοζυζημιμξ μ ζενάνπδξ ηαζ δ Αβία Σνζάξ ηδξ Παθαζάξ Γζαεήηδξ εζημκίγμκηαζ ζημ ακαημθζηυ 

αρίδςια ημο κυηζμο ημίπμο ηαζ μ άβζμξ Υνζζηυθμνμξ ιε απμζηυθμοξ ζημ αρίδςια ηδξ κυηζαξ 

εφναξ. Δπίζδξ, απυ ηα ζπανάβιαηα ηςκ ημζπμβναθζχκ ακαβκςνίγμκηαζ εζηυκα κεανμφ αβίμο ή 

αβίαξ, εζηυκα πνεζαφηδ ηαζ εζηυκα αβίμο πμο έπεζ ηαοηζζηεί ιε ημκ απυζημθμ Πέηνμ.  

ημκ καΐζημ ημο παθαηζμφ (Π20) δζαζχγμκηαζ ζημοξ πθεονζημφξ ημίπμοξ ημζπμβναθίεξ 

μθυζςιςκ αβίςκ, απυ ημοξ μπμίμοξ δζαηνίκμκηαζ πέκηε ζηναηζςηζημί άβζμζ, ηαζ ζημ ηάης ιένμξ 

βναπηυξ δζάημζιμξ, πμο ιζιείηαζ μνεμιανιάνςζδ. Οζ ημζπμβναθίεξ είκαζ ελαίνεηεξ, 

παναηηδνίγμκηαζ απυ αηαδδιασηή ανηζυηδηα, δεκ ηαοηίγμκηαζ ιε απεζημκίζεζξ ζηναηζςηζηχκ 

αβίςκ ζημοξ ιεβάθμοξ καμφξ ημο Μοζηνά ηαζ πνμκμθμβμφκηαζ ζημ α΄ ιζζυ ημο 14
μο

 αζ.  

ημκ καΐζημ ημο ηάζηνμο (Π23) δζαζχγεηαζ δ ημζπμβναθία επζζηυπμο-ζενάνπδ ζημ Ηενυ, 

μ μπμίμξ έπεζ ηαοηζζηεί ιε ημκ άβζμ Ηάηςαμ ημκ Αδεθθυεεμ, ηαζ απυ ηα ζπανάβιαηα ηςκ 

ημζπμβναθζχκ ανηεηά ηαθά ηεηιδνζχκμκηαζ μζ ημζπμβναθίεξ ηδξ Μεηαιυνθςζδξ ηαζ ηδξ Δζξ 

Άδμο Καευδμο. Οζ ημζπμβναθίεξ πνμκμθμβμφκηαζ ζημκ 13
μ
 αζ. ηαζ εεςνμφκηαζ απυ ηζξ 

ανπαζυηενεξ ημο Μοζηνά. 

ηδκ Αβία Άκκα (Π4) ζηδκ ηυβπδ ηδξ αμνεζμδοηζηήξ βςκίαξ δζαηδνείηαζ ημζπμβναθία ηδξ 

Βαπηίζεςξ ημο Ηδζμφ, δίπθα ζημκ μπμίμ γςβναθίγεηαζ «θαιπάξ επί ηδνμπδβίμο», ηαεχξ ηαζ 

ηειάπζα ημζπμβναθζχκ ιε ηιήιαηα ηεθαθχκ αβίςκ, ηα μπμία πενζζοκεθέβδζακ απυ ηδ 

κμηζμακαημθζηή βςκία ημο Ηενμφ.  

ηδ βεζημκζηή Αβία Κονζαηή (Π5), επίζδξ ζηδκ ηυβπδ ηδξ αμνεζμδοηζηήξ βςκίαξ, 

δζαηδνμφκηαζ ηαηάθμζπα απυ ηδκ ημζπμβναθία ηδξ Βαπηίζεςξ, υπμο δζαηνίκεηαζ μ Ηδζμφξ ηαζ 

ανζζηενά μ Πνυδνμιμξ. Σιήιαηα ημο ημζπμβναθζημφ δζαηυζιμο δζαηδνμφκηαζ ηαζ ζηδ κυηζα 

βςκία ημο δοηζημφ ημίπμο, υπμο έπεζ επζγςβναθζζεεί έκαξ πεζζίζημξ, ηαεχξ ηαζ ηιδιαηζηά 

ζημοξ ημίπμοξ. Καηά ηζξ ακαζηαθζηέξ ενβαζίεξ πενζζοκεθέβδ απυ ημ Ηενυ ζπάναβια 

ημζπμβναθίαξ ιε ηεθαθή αβίαξ, πμο ηαοηίγεηαζ ιε ηδ Θεμηυημ ηαζ πνμκμθμβείηαζ ημκ 15
μ
 αζ. 
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ημκ Π6 (δζπθυξ ηαζ δζχνμθμξ) δζαηδνμφκηαζ ζε πμθφ ηαηή ηαηάζηαζδ οπμθείιιαηα 

ημζπμβναθζημφ δζαηυζιμο ζηδκ αρίδα ημο Ηενμφ, υπμο δζαηνίκεηαζ πζεακυηαηα έκενμκδ ιμνθή 

(Υνζζηυξ ;), εκχ επίπνζζια θένμοκ ηαζ μζ οπυθμζπεξ επζθάκεζεξ ημο καΐζημο. 

ημκ Π8 δζαζχγμκηαζ θείρακα ημο ημζπμβναθζημφ δζαηυζιμο ζε δζάθμνα ζδιεία ηαζ ζημ 

ηηζζηυ ηέιπθμ. ηδκ ηυβπδ ημο Αβίμο Βήιαημξ πανζζηάκεηαζ μθυζςιμξ άβζμξ-ζενάνπδξ ηαζ 

δζαζχγεηαζ ηιήια ηδξ αβίαξ Σνάπεγαξ ηαζ ζηζξ ηυβπεξ ηςκ πανααδιάηςκ δζαηδνμφκηαζ 

ηιδιαηζηά άβζμζ. ημ ηφιπακμ ημο ακαημθζημφ ηοθθμφ αρζδχιαημξ ημο κυηζμο ημίπμο έπεζ 

γςβναθζζεεί άβζμξ ιε ζηναηζςηζηή ζημθή ηαζ εηαηένςεεκ ημο πμδζμφ ημο επζβναθή ζημκ ηφπμ 

ηςκ «εκεοιήζεςκ», υπμο ακαβνάθεηαζ ημ έημξ 1511.  

ημκ Π11 θείρακα ημζπμβναθζχκ δζαηδνμφκηακ ζηδκ ηυβπδ ηδξ πνυεεζδξ ηαζ ζηα ηοθθά 

ηυλα ηςκ πθεονζηχκ ημίπςκ, ηα μπμία ζήιενα είκαζ δοζδζάηνζηα. Καηά ηζξ ακαζηαθζηέξ 

ενβαζίεξ ημο 1952 πενζζοκεθέβδ ηιήια ημζπμβναθίαξ πμο πανζζηάκεζ κεανά ιμνθή ζε 

ηαηαημιή, δ μπμία ηαοηίγεηαζ ιε άββεθμ ηαζ πανμοζζάγεζ μιμζυηδηεξ ιε ημοξ αββέθμοξ πμο 

απεζημκίγμκηαζ ζημ πανεηηθήζζμ ιε ηα πνοζυαμοθα ζημ καυ ηδξ Οδδβήηνζαξ ζημκ Μοζηνά 

(1312/13-22). Υνμκμθμβείηαζ ζηα α΄ ιζζυ ημο 14
μο

 αζ. 

Ο Π12 ήηακ ημζπμβναθδιέκμξ, υπςξ ιανηονμφκ ηα θείρακα πμο δζαηδνμφκηαζ ζημκ 

δοηζηυ ημίπμ. Καηά ηζξ ακαζηαθζηέξ ενβαζίεξ πενζζοκεθέβδζακ ζπανάβιαηα ημζπμβναθζχκ απυ 

ηα μπμία εκδζαθένμκ πανμοζζάγεζ ηιήια ηεθαθήξ αββέθμο, πμο απμδίδεηαζ νεαθζζηζηά 

(ηεπκμηνμπία ακηζηθαζζηή ιε δοηζηέξ «νμιακηζηέξ» επζδνάζεζξ) ηαζ μιμζάγεζ ζδζαίηενα ζηδκ 

απεζηυκζζδ ηςκ αββεθζηχκ δοκάιεςκ ζημ δζαημκζηυ ηδξ ιδηνυπμθδξ ημο Μοζηνά. 

Υνμκμθμβείηαζ, ιάθζζηα, ζημ ηεθεοηαίμ ηέηανημ ημο 13
μο

 αζ. 

ημκ Π14 δζαηδνείηαζ ηιήια ιεηααογακηζκήξ ημζπμβναθίαξ, ίζςξ ηαζ ημο 18
μο

 αζ., ζε 

ηοθθυ αρίδςια ημο κυηζμο ημίπμο.  

ημκ Π16 δζαηδνμφκηαζ ίπκδ ημζπμβναθζχκ ζημ πνμζηχμ. 

Ο καυξ ηδξ Αβίαξ Παναζηεοήξ (Π19) δζαζχγεζ ημζπμβναθίεξ ζηδκ ηεκηνζηή αρίδα ηαζ 

ζηδκ ηυβπδ ηδξ πνυεεζδξ. ηδκ αρίδα δζαηδνείηαζ ηιήια ηεθαθήξ ιε ηάθοιια ηαζ πζεακυηαηα 

ηεθαθυδεζιμ ηαζ ζηδκ ηυβπδ ηδξ πνυεεζδξ απεζημκίγεηαζ ζε πνμημιή ιμνθή κεανμφ αβίμο. 

Καηά ηζξ ακαζηαθζηέξ ενβαζίεξ πενζζοκεθέβδ ηειάπζμ ημζπμβναθίαξ ιε πανάζηαζδ κεανήξ 

βοκαζηείαξ ιμνθήξ, πμο απμδίδεηαζ ζηδκ Πακαβία απυ ηδκ πανάζηαζδ ηδξ Γεκκήζεςξ ημο 

Υνζζημφ, ηαεχξ ηαζ ηειάπζμ ημζπμβναθίαξ ιε πανάζηαζδ αβέκεζμο ηαζ αιμφζηαημο κέμο, 

πζεακυηαηα απυζημθμο απυ ηδκ πανάζηαζδ ηδξ Ακάθδρδξ. Δπζπθέμκ, ζηδκ Ακάθδρδ ζοκδβμνεί 
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δ εφνεζδ ηαζ άθθςκ ζπαναβιάηςκ πμο πνμένπμκηαζ απυ ηδκ ίδζα πανάζηαζδ, δ μπμία 

ζοκδεζγυηακ κα ζημθίγεζ ηδκ ηαιάνα ημο Ηενμφ. Ζ ηεθαθή ημο αβίμο ηαζ δ ηεθαθή ηδξ 

Θεμηυημο απμδίδμκηαζ νεαθζζηζηά. Με αοηυ ημ ηνζηήνζμ μζ ημζπμβναθίεξ απμδίδμκηαζ ζηδ 

Μαηεδμκζηή ζπμθή ηαζ πνμκμθμβμφκηαζ ζημ α΄ ήιζζο ημο 14
μο

 αζ. 

Δκδζαθένμκ πανμοζζάγμοκ μζ δφμ πενζπηχζεζξ ηδξ Βαπηίζεςξ πμο δζαηδνμφκηαζ ζηδ 

αμνεζμδοηζηή ηυβπδ, αθμφ ηαηαδεζηκφμοκ ημκ πχνμ, υπμο ηεθείημ ημ ζενυ ιοζηήνζμ.  

 

3.3. Σαθικά δεηήμαηα 

ηδκ παθαζμθυβεζα πενίμδμ ηα ζδζςηζηά ηαθζηά πανεηηθήζζα, ηα μπμία ειθακίζηδηακ ιεηά ηδκ 

απαβυνεοζδ ηςκ ιαοζςθείςκ απυ ηδκ ζμοζηζκζάκεζα κμιμεεζία ημκ 6
μ
 αζ., αολάκμκηαζ ςξ 

απμηέθεζια ηδξ αφλδζδξ ηδξ δφκαιδξ ηδξ ιεζαίαξ ηάλδξ ηαζ ημο «μίημο» ζηδ αογακηζκή 

ημζκςκία. 

ημκ Μοζηνά, απυ ημοξ 19 καΐζημοξ μζ 10
298

 πανμοζζάγμοκ ιεβάθμ ανζειυ ηαθχκ, 

ζημζπείμ πμο απμδεζηκφεζ ηδκ επζαίςζδ ηδξ επζεοιίαξ βζα ad sanctos εκηαθζαζιυ ηαζ ζοκδβμνεί 

ζημκ παναηηδνζζιυ ηςκ καΐζηςκ ςξ ηαθζηχκ, πζεακυηαηα ζδζςηζηχκ ηαζ ακελάνηδηςκ απυ ηζξ 

ιμκέξ ηαζ ηζξ εκμνζαηέξ εηηθδζίεξ ηδξ πυθδξ. Οζ ηάθμζ έπμοκ ζηδκ πθεζμκυηδηά ημοξ ακαζηαθεί 

ηαζ ενεοκδεεί. Απακημφκ ηάης απυ ημ δάπεδμ ημο ηονίςξ καμφ
299

, (ζοκήεςξ ζημ δοηζηυ ιένμξ 

ηαζ ημοξ πθεονζημφξ ημίπμοξ), ζημκ κάνεδηα, ζημ πνμζηχμ ηαζ ζε ιεβάθμ ανζειυ ζε μιάδεξ ή 

ηαζ ζε ιειμκςιέκεξ ηαθέξ ζηζξ αοθέξ ηςκ καΐζηςκ. ε πμθθέξ πενζπηχζεζξ μζ ηάθμζ πενζέπμοκ 

δζαδμπζηέξ ηαθέξ ή πνδζζιμπμζμφκηαζ ςξ μζηεμθοθάηζα, πνμζθζθήξ πναηηζηή ζημοξ 

μζημβεκεζαημφξ ηάθμοξ.  

Ο δζχνμθμξ καΐζημξ Π6 είκαζ πζεακυηαηα ηαθζηυξ, ακ ηαζ δεκ ανέεδηακ ζε αοηυκ μφηε 

ηάθμζ μφηε μζηά
300

. Δπζπθέμκ, ζημκ καΐζημ Π2 (Σαλζάνπεξ) οπάνπεζ εκηαθζαζιυξ ζημ δζαημκζηυ, 

ημ μπμίμ ημζπίζηδηε ηαζ ιεηαηνάπδηε ζε ηάθμ
301

. Ο ηάθμξ ακήηε πζεακυηαηα ζε ζενέα, αθμφ βζα 

                                                             
298 Πνυηεζηαζ βζα ημοξ καΐζημοξ: Π2, Π4, Π8, Π10, Π12, Π16, Π18, Π19, Π20, Π23. 
299 ημοξ καΐζημοξ ηαζ ηα πανεηηθήζζα δεκ εθανιμγυηακ δ απαβυνεοζδ ηαθήξ ζημκ ηονίςξ καυ, δ μπμία ίζποε βζα 

ηζξ ιεβάθεξ εηηθδζίεξ, εθ’ υζμκ δεκ ήηακ ηαεαβζαζιέκμζ πχνμζ (ζδζυηδηα πμο πνμτπέεεηε ηδκ ηαηάεεζδ θεζράκςκ 

ζημ εβηαίκζμ ηαζ ηδκ ηεθεηή ηςκ εονακμζλίςκ). 
300 ημκ Μοζηνά απακηχκηαζ δφμ δζχνμθα πανεηηθήζζα: μ καΐζημξ Π6 ηαζ ημ πνμζανηδιέκμ πανεηηθήζζμ ζηδ 

αμνεζμακαημθζηή βςκία ηδξ Αβ. μθίαξ, ζημ μπμίμ εκημπίζηδηε ιζηνυξ ανζειυξ μζηχκ, πμο δδθχκεζ ηαζ ηδκ 

πενζμνζζιέκδ πνμκζηχξ πνήζδ ημο, αθ. Αναακζηυπμοθμξ (2008) 107.  
301 Ζ ηαηή ηαηάζηαζδ δζαηήνδζδξ ημο καΐζημο δεκ επζηνέπεζ κα ακηθδεμφκ πεναζηένς πθδνμθμνίεξ ζπεηζηά ιε ηδ 

πνμκμθυβδζδ ηαζ ηδκ ηαφηζζδ ημο εκηαθζαζεέκημξ.  
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ημοξ ζενείξ δεκ ίζποε δ απαβυνεοζδ εκηαθζαζιμφ ζημκ ηονίςξ καυ ηαζ εζδζηά ζημ Ηενυ
302

. Έκαξ 

αηυιδ ζενέαξ πζεακυηαηα έπεζ εκηαθζαζηεί ζημκ καΐζημ Π12, υπςξ οπμδδθχκεζ ημ ηηένζζια 

ηαηγίμο, πμο εκημπίζηδηε ζημκ ηάθμ ζηδ κμηζμδοηζηή βςκία ημο καΐζημο
303

. 

 

3.3.1. Σςπολογία ηάθων 

ημοξ καΐζημοξ ημο Μοζηνά εκημπίγμκηαζ: α) μζ οπυβεζμζ, ζηαπημί ζημ πχια ηάθμζ πςνίξ ηηζζηά 

ημζπχιαηα ηαζ ηάθορδ ιε πχια, α) ηα ρακνζόξηα (ρακνζόξη(ν)λ ή ππνζόξη(ν)λ), ηα μπμία είκαζ 

απθέξ ηαηαζηεοέξ ιε ηηζζηά ημζπχιαηα απυ θαλεοημφξ θίεμοξ ηαζ ηάθορδ ιε θίεζκεξ πθάηεξ, β) 

μζ επίβεζεξ ζήθεο, δδθαδή ηαηαζηεοέξ απυ ηηζζηά ημζπχιαηα ηαζ ηάθορδ ιε θίεζκεξ πθάηεξ ηαζ 

δ) ημ θηβνύξη ή ανημζυθζμ, υπμο ζοκδοάγεηαζ δ εήηδ ιε ημ οπενηείιεκμ ηυλμ, ζημ ηφιπακμ ημο 

μπμίμο οπήνπε ηαζ ημζπμβναθία, βκςζηυ επίζδξ ηαζ ςξ ικήια ή ικδιείμ
304

. 

Τπυβεζμζ, ζηαπημί ηάθμζ εκημπίζηδηακ ζε ανηεημφξ καΐζημοξ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα ζημκ 

Π2 (Σαλζάνπεξ) δφμ ζηδ κυηζα αοθή, ζημκ Π4 (Αβία Άκκα) ζοζηάδα ηάθςκ ζηδ κυηζα αοθή, ζημκ 

Π10 (Άζ Γζακκάηδ) έκαξ ζημ εζςηενζηυ ημο καμφ (αμνεζμδοηζηή βςκία), ζημκ Π16 (Αβία 

Βαναάνα) έκαξ ζηαπηυξ ζημ εζςηενζηυ ημο καμφ ιπνμζηά απυ ηδ κυηζα εφνα ηαζ ζοζηάδα 

ηάθςκ ζημκ πενίαμθμ (ζηα Ν. ηδξ δοηζηήξ εφναξ), ζημκ Π18 δφμ ζηαπημί ζημκ κάνεδηα, ζημκ 

Π19 (Αβία Παναζηεοή) ηνεζξ ζηαπημί ζημκ κάνεδηα ηαζ ζημκ Π23 (ημο ηάζηνμο) δφμ ζηαπημί 

ζημκ αυνεζμ καΐζημ. 

Χακνζόξηα εκημπίζηδηακ ζε θζβυηενμοξ καΐζημοξ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα ζημκ Π2 

(Σαλζάνπεξ) ηέζζενζξ ζηδ αυνεζα αοθή ηαζ ζημκ Π19 (Αβία Παναζηεοή) ηέζζενζξ ηηζζημί ηάθμζ 

ζημ εζςηενζηυ ημο καμφ.  

Δπίβεζεξ ζήθεο εκημπίζηδηακ ζε ανηεημφξ καΐζημοξ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα ζημκ Π2 

(Σαλζάνπεξ) δφμ ζημ εζςηενζηυ ημο καμφ ζηδ αμνεζμδοηζηή βςκία, ζημκ Π4 (Αβία Άκκα) ιία ζημ 

εζςηενζηυ ημο καμφ, εθαπηυιεκδ ζημ ηέιπθμ, ιία ζηδ αυνεζα αοθή ηαζ ιία δζπθή ζηδ κυηζα 

αοθή, ζημκ Π8 δφμ ζηδκ ακαημθζηή αοθή, ζημκ Π10 (Άζ Γζακκάηδξ) ιία διζοπυβεζα 

επζιεθδιέκδξ ηαηαζηεοήξ ζημ εζςηενζηυ ημο καμφ, ζημ κυηζμ ημίπμ ηαζ πθδζίμκ ηδξ επζηφιαζαξ 

ζφκεεζδξ ηαζ ιία επίβεζα ζηδ αμνεζμακαημθζηή ελςηενζηή βςκία ιε πμθθαπθέξ ηαθέξ, ζημκ Π12 

ηνεζξ επίβεζμζ ηηζζημί ηάθμζ ζημ εζςηενζηυ ημο καμφ (αμνεζμδοηζηή-κμηζμδοηζηή βςκία) ηαζ έκαξ 

                                                             
302 ημκ Μοζηνά ημ δεφηενμ πανάδεζβια εκηαθζαζιμφ ζημ Ηενυ εκημπίγεηαζ ζηδ Μδηνυπμθδ, υπμο ηάης απυ ημ 

δάπεδμ ημο Ηενμφ απμηαθφθεδηακ ηαθζηά ηαηάθμζπα, ηα μπμία απμδυεδηακ ζημκ ιδηνμπμθίηδ Δοβέκζμ, θυβς ίζςξ 

ηαζ ηδξ απεζηυκζζδξ ηδξ ιμνθήξ ημο ζημκ αυνεζμ ημίπμ ημο δζαημκζημφ, αθ. Αναακζηυπμοθμξ υ.π. 108. 
303 .π. 
304 Αναακζηυπμοθμξ, υ.π. 109-111.  
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ηηζζηυξ ζηδ αυνεζα αοθή, ιπνμζηά απυ ημκ δοηζηυ ημίπμ, ζημκ Π16 έκαξ επίβεζμξ ηηζζηυξ ζημ 

εζςηενζηυ ημο καμφ (δοηζηυξ ημίπμξ), ζημκ Π18 ηνεζξ επίβεζμζ ηηζζημί ζημκ κάνεδηα ηαζ ζημκ 

Π20 επίβεζμξ ηηζζηυξ ηάθμξ ζημ ζφβημθθμ ζημ καΐζημ ηαθζηυ πανεηηθήζζ. 

Ανημζυθζα εκημπίζηδηακ ιυκμ ζε δφμ καΐζημοξ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα ζημκ Π2 (Σαλζάνπεξ) 

έκα ζηδ κυηζα αοθή ηαζ ζημκ Π4 (Αβία Άκκα) δφμ ζηδ κυηζα αοθή. 

 

3.3.2. Πολλαπλέρ ηαθέρ-οζηεοθςλάκια 

ημοξ καΐζημοξ ημο Μοζηνά απακημφκ ζε ιεβάθμ ααειυ μζ πμθθαπθέξ ηαθέξ, ιία πναηηζηή πμο 

ήηακ εονέςξ δζαδεδμιέκδ θυβς ηδξ έθθεζρδξ πνδιάηςκ ηαζ δζαεέζζιςκ μζημπέδςκ
305

. ηζξ 

πμθθαπθέξ ηαθέξ ηα μζηά ηαζ ηα ηηενίζιαηα ηςκ πνμβεκέζηενςκ ηαθχκ ζοβηεκηνχκμκηακ ζε 

ιία άηνδ ημο ηάθμο, χζηε κα απεθεοεενςεεί πχνμξ βζα ηδ κέα ηαθή. Ζ πνήζδ ημο ηάθμο 

βζκυηακ βζα ιεβάθμ πνμκζηυ δζάζηδια, ηάηζ πμο ζοκεηέθεζε ζηδκ πανάδμζδ ημο μζημβεκεζαημφ 

ηάθμο. Ζ ζοβηέκηνςζδ ηςκ μζηχκ ηαζ δ «μζημβεκεζαηή» πνήζδ ημο ηάθμο ζηαδζαηά μδήβδζε 

ζηδκ ηαηαζηεοή μζηεμθοθαηίςκ, δδθαδή εζδζηχκ βζ’ αοηή ηδ πνήζδ πχνςκ. ημκ Μοζηνά ηα 

μζηεμθοθάηζα πμο έπμοκ εκημπζζηεί ζημοξ καΐζημοξ, υπςξ ηαζ ζηα πανεηηθήζζα ηςκ καχκ, είκαζ 

ιεβάθεξ εμθςηέξ ηαηαζηεοέξ, μζ μπμίεξ αημθμοεμφκ ηαηαζηεοαζηζηά ηαζ ηοπμθμβζηά ημοξ 

ηαιανςημφξ ηάθμοξ, ιε ημοξ μπμίμοξ δζαθένμοκ ςξ πνμξ ηζξ δζαζηάζεζξ, ηαεχξ πνμμνίγμκηακ κα 

πνδζζιμπμζδεμφκ βζα ημ ιεβαθφηενμ δοκαηυ δζάζηδια
306

.  

Απυ ημοξ καΐζημοξ μζηεμθοθάηζμ έπεζ εκημπζζηεί ζημκ Π10 (Άζ Γζακκάηδ). Πνυηεζηαζ 

βζα ηαιανμζηεπέξ μζηεμθοθάηζμ ιε δφμ εαθάιμοξ ελςηενζηά (ζηδ δοηζηή πθεονά). Πζεακυηαηα 

πνήζδ μζηεμθοθαηίμο είπε ηαζ μ εονφηαημξ εμθςηυξ δζάδνμιμξ ηάης απυ ημ Ηενυ ημο καΐζημο 

Π19 (Αβίαξ Παναζηεοήξ)
307

. Καιανμζηεπείξ ηάθμζ ιε πμθθαπθέξ ηαθέξ πμο πνδζζιμπμζμφκηακ 

ςξ μζηεμθοθάηζα έπμοκ εκημπζζηεί ζε ηέζζενζξ καΐζημοξ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα ζημκ καΐζημ Π4 

(Αβία Άκκα) ανέεδηακ έλζ ηαιανμζηεπείξ ηάθμζ ιε πμθθαπθέξ ηαθέξ ηάης απυ ημ δάπεδμ ζημ 

εζςηενζηυ ημο καμφ, ζημκ Π16 (Αβία Βαναάνα) επηά ηηζζημί ηάθμζ ιε πμθθαπθέξ ηαθέξ ηάης 

απυ ημ δάπεδμ ηδξ αυνεζαξ ζημάξ, ζημκ Π18 ηαιανμζηεπέξ μζηεμθοθάηζμ ζημκ κάνεδηα ηαζ 

                                                             
305 Οζ πμθθαπθέξ ηαθέξ εκηυξ εκυξ ηάθμο ήηακ εονέςξ δζαδεδμιέκδ πναηηζηή θυβς ηδξ έθθεζρδξ πνδιάηςκ ηαζ ηςκ 
δζαεέζζιςκ μζημπέδςκ ηαζ ιε ιαηναίςκδ πανάδμζδ, δ μπμία ζοκεηέθεζε ζηδ δζαηήνδζδ ηδξ εθανιμβήξ ηδξ αηυιδ 

ηαζ ζε πενζυδμοξ μζημκμιζηήξ εοιάνεζαξ, αθ. υ.π. 
306 Υαναηηδνζζηζηυ πανάδεζβια είκαζ ηα ηνία μζηεμθοθάηζα, ηα μπμία πενζθαιαάκμκηαζ ζημ ηαθζηυ ζοβηνυηδια 

πμο μζημδμιήεδηε ζηα ΒΑ. ηςκ Αβίςκ Θεμδχνςκ, ιε ιήημξ 2,95ι., αθ. υ.π. 
307 Αναακζηυπμοθμξ, υ.π. 109. 
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ζημκ Π19 (Αβία Παναζηεοή) επίβεζμξ ηάθμξ πμο ιεηεηνάπδ ζε ηαιανμζηεπή ηάθμ ςξ 

μζηεμθοθάηζμ (;) ζηα κυηζα ηαζ ελςηενζηά ημο καΐζημο. 

 

3.3.3. Γπαπηόρ διάκοζμορ ηάθων 

Ο βναπηυξ δζάημζιμξ πμο δζαηδνείηαζ ζημοξ ηάθμοξ ηαζ ζηα ηαθζηά ικδιεία ηςκ καΐζηςκ, πμο 

ελεηάγμοιε, είκαζ θζηυξ ηαζ πενζμνίγεηαζ ζηδκ απθή ιίιδζδ πμθοηεθμφξ ημζπμπμζίαξ ηαζ ζε 

ζηαονμφξ. Δλαίνεζδ απμηεθεί δ ιμκαδζηή μζημβεκεζαηή ζφκεεζδ ζημκ καΐζημ Π10 (Άζ 

Γζακκάηδξ), πζεακυηαηα επζηφιαζα, ακ δεπεμφιε πςξ ζοκδέεηαζ ιε ημκ ηάθμ ζημ εζςηενζηυ ημο 

καΐζημο. 

 

3.4. Λειηοςπγία: Ηδιωηική-Σαθική-Γεμόζια 

Σμ ηαεεζηχξ θεζημονβίαξ ηαζ δ ζδζμηηδζία ηςκ καΐζηςκ δεκ είκαζ λεηάεανδ. Οζ πενζζζυηενμζ 

πανμοζζάγμοκ πθδεχνα ηαθχκ, ζημζπείμ πμο θακενχκεζ πςξ πνυηεζηαζ βζα αθζενχιαηα 

μζημβεκεζχκ, πμο πνδζζιμπμζήεδηακ ςξ μζημβεκεζαηά ηαθζηά πανεηηθήζζα, πςνίξ ςζηυζμ κα 

ιπμνεί κα απμηθεζζηεί ηαζ δ δδιυζζα πνήζδ ημοξ. ηδκ ααεααζυηδηα αοηή ζοιαάθθεζ δ απμοζία 

πμνηνέηςκ δςνδηχκ, εηηθδζζαζηζηχκ ανπείςκ, βναπηχκ πδβχκ, ηαεχξ ηαζ επζβναθχκ, ιε 

ιμκαδζηή ελαίνεζδ ηδκ επζβναθή ζημκ καΐζημ (Π2) ηςκ Σαλζανπχκ ή ημο ςηήνα. φιθςκα ιε 

αοηήκ μ ζδζμηηήηδξ επζηνέπεζ ημ ζδζςηζηυ ημο ηαθζηυ πανεηηθήζζ κα θεζημονβεί ςξ δδιυζζμ, 

δδθαδή εκμνζαηυ. Να ζδιεζςεεί πςξ δ ζοβηεηνζιέκδ επζβναθή, δ μπμία ακαδεζηκφεζ ηδ δοκάιεζ 

δδιυζζα πνήζδ εκυξ ζδζςηζημφ καΐζημο, είκαζ δ ιμκαδζηή ζςγυιεκδ. Μήπςξ, υιςξ, αοηυ 

ακαδεζηκφεζ ηδκ ζπακζυηδηα ηδξ πενίπηςζδξ, δεδμιέκμο υηζ ηνίεδηε ακαβηαίμ αοηή δ 

παναπχνδζδ κα ηαηαβναθεί;  

Γεκζηυηενα μ καΐζημξ απμηεθεί βζα ημκ ηηήημνα ημκ ηυπμ πνμζςπζηήξ ενδζηεοηζηήξ 

θαηνείαξ ηαζ ηαθήξ ηδξ μζημβέκεζάξ ημο. Χζηυζμ, μ καΐζημξ ανίζηεηαζ ζε άιεζδ επαθή ιε ημοξ 

ηαημίημοξ ηδξ εονφηενδξ πενζμπήξ, ζηδκ μπμία ακήηεζ. διαημδμηεί αοηή ηδ βεζημκζά ηαζ 

ζίβμονα απμηεθεί ηαεμνζζηζηυ ζημζπείμ βζα ηδκ ηαηακυδζδ ηςκ επζιένμοξ θεζημονβζχκ ημο 

πμθεμδμιζημφ ζζημφ. 
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3.5. Ζ ζσέζε με ηον πολεοδομικό ιζηό 

Απυ ημοξ 14 καΐζημοξ ηδξ Κάης Υχναξ, μζ πενζζζυηενμζ πςνμεεημφκηαζ ζημ κυηζμ ηιήια ηδξ, 

ζηδκ πενζμπή πμο μνίγεηαζ ζηα Β. απυ ημκ ηεκηνζηυ ηάεεημ δνυιμ πμο εκχκεζ ηδκ ηάης πφθδ ιε 

ηδκ Πακηάκαζζα, ζηα Α. απυ ηδ κέζε μδυ ηαζ ηδκ πφθδ ηδξ Μανιάναξ ηαζ ζηα ΝΓ. απυ ημκ 

ακενπυιεκμ δνυιμ πμο ζοκδέεζ ηδκ Πενίαθεπημ ιε ηδκ Πακηάκαζζα. Ζ πενζμπή είκαζ ποηκά 

δμιδιέκδ ιε ιεβάθεξ ηαημζηίεξ, πμο πνμθακχξ ακήημοκ ζημοξ ανζζημηνάηεξ ηαζ ηδκ 

εοδιενμφζα ηάλδ ηδξ πνςηεφμοζαξ ημο δεζπμηάημο.  

ε αοηέξ λεπςνίγμοκ ηα ανπμκηζηά ημο Λάζηανδ, ημο Υνυκδ ηαζ ημο Φναβηυπμοθμο, ιε 

ηα μπμία βεζηκζάγμοκ ανηεημί καΐζημζ. Υαναηηδνζζηζηά είκαζ ηα παναδείβιαηα ημο καΐζημο Π9 

(Άβζμξ Υνζζηυθμνμξ) ιυθζξ θίβα ιέηνα ζηα ΝΑ. ηδξ μζηίαξ Λάζηανδ (Λ), ημο καΐζημο Π3 

απέκακηζ απυ ηδκ μζηία ημο Φναβηυπμοθμο (Θ) ηαζ ηςκ καΐζηςκ Π11 ηαζ Π12, πμο είκαζ 

ηηζζιέκμζ ζε ημκηζκή απυζηαζδ απυ ηδκ μζηία Υνυκδ (Μ). ε ηάπμζεξ πενζπηχζεζξ δζαηδνμφκηαζ 

ή έπμοκ απμηαθοθεεί μζ ιζηνμί δνυιμζ (ξύκεο) πμο ζοκδέμοκ ημοξ καΐζημοξ ιε ζοβηεηνζιέκεξ 

ηαημζηίεξ, υπςξ ζηδκ πενίπηςζδ ημο Π2 ιε ηα ηηήνζα 274 ηαζ 275 ηαζ ημο Π9 (Άβζμξ 

Υνζζηυθμνμξ) ιε ηδκ μζηία Λάζηανδ. ε μνζζιέκμοξ καΐζημοξ δζαιμνθχκμκηαζ ιζηνέξ πθαηείεξ, 

υπςξ ζημκ Άβζμ Υνζζηυθμνμ, ζημκ Άβζμ Γεχνβζμ ηαζ ζηδκ Αβία Άκκα. Αοημί μζ καΐζημζ, μζ 

μπμίμζ είκαζ εκηυξ ημο πμθεμδμιζημφ ζζημφ, βεζηκζάγμοκ ιε ιεβάθα ηηήνζα (ανπμκηζηά) ηαζ ηαηά 

πενίπηςζδ ζοκδέμκηαζ ιε αοηά ιε «ζδζςηζημφ» ηφπμο δνυιμοξ, είκαζ ζπεδυκ αέααζμ πςξ πνέπεζ 

κα εεςνδεμφκ ζδζςηζημί, πμο ακήημοκ ζημοξ πθμφζζμοξ ζδζμηηήηεξ ηςκ βεζημκζηχκ μζηζχκ.  

Δπζπνυζεεηα, παναηδνείηαζ πςξ ανηεημί καΐζημζ είκαζ μζημδμιδιέκμζ ζε άιεζδ ζπέζδ ιε 

ηζξ ηεκηνζηέξ μδμφξ, ζδζαίηενα ηδ κέζε ηαζ ηζξ ηάεεηεξ πνμξ αοηήκ μδμφξ. Πάκς ζηδ κέζε μδυ ή 

ζε πμθφ ιζηνή απυζηαζδ απυ αοηήκ είκαζ μζημδμιδιέκμζ μζ καΐζημζ: Π1 (Άβζμξ Γεχνβζμξ), Π7, 

Π8, Π9 (Άβζμξ Υνζζηυθμνμξ) ηαζ Π14 (ηδξ Μδηνυπμθδξ). Δηαηένςεεκ ζηδκ ηάεεηδ μδυ πμο 

εκχκεζ ηδ κέζε ιε ηδ ιμκή ηδξ Πακηάκαζζαξ είκαζ πηζζιέκμζ μζ καΐζημζ Π11 ηαζ Π12 ηαζ ζηδκ 

επυιεκδ ηάεεηδ πνμξ ηδ κέζε μδυ μ καΐζημξ Π9 (ζηδκ αθεηδνία) ηαζ μζ καΐζημζ Π4 ηαζ Π5 

(πενίπμο ζημ ιέζμ). Σέθμξ, πάκς ζημκ ζπεδυκ πανάθθδθμ πνμξ ηδ κέζε μδυ δνυιμ, μ μπμίμξ 

ενπυιεκμξ απυ ηδ Μδηνυπμθδ ιε κυηζα ηαηεφεοκζδ ηζκείηαζ ζηα Γ. ηδξ μζηίαξ Υνυκδ ηαζ ηδξ 

μζηία Λάζηανδ, είκαζ μζημδμιδιέκμζ μζ καΐζημζ Π12, Π11 ηαζ Π4. Δίκαζ πθέμκ ζαθέξ υηζ μζ 

πενζζζυηενμζ καΐζημζ είκαζ ηηζζιέκμζ εκηυξ ημο πμθεμδμιζημφ ζζημφ, αημθμοεμφκ ηδ πάναλδ 

ηςκ ηεκηνζηχκ δνυιςκ, ιέζς ηςκ μπμίςκ ζοκδέμκηαζ ηαζ ιεηαλφ ημοξ.  
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ηδκ Άκς Υχνα μζ καΐζημζ Π17, Π18 ηαζ Π19 είκαζ μζημδμιδιέκμζ ζηδκ εονφηενδ 

πενζμπή ημο Αβίμο Νζημθάμο. Οζ καΐζημζ Π17 ηαζ Π19 (Αβία Παναζηεοή) βεζηκζάγμοκ ιε ηδκ 

εκηοπςζζαηή ηαημζηία Ζ. Δπζπθέμκ, μ Π19 επζημζκςκεί ιε ηα βεζημκζηά ημο αυνεζα ηηήνζα ιέζς 

ημο δζαααηζημφ ηάης απυ ημ πχνμ ημο Ηενμφ, εκχ ιε ημ δζαααηζηυ ζημ δζαημκζηυ ζοκδέεηαζ ιε 

ηδ δζαηθάδςζδ ηδξ κέζεο, δ μπμία παναηάιπημκηαξ ημκ θόξν ηζκείηαζ πνμξ ημ Παιαηάθη ηαζ ηδκ 

Αβία μθία. Ο καΐζημξ Π18, επίζδξ, βεζηκζάγεζ ιε ζδιακηζηά ηηήνζα ζηα Γ. ηαζ ζηα Β. ηαζ ιε 

θζευζηνςηδ μδυ ζοκδέεηαζ ρδθυηενα ιε ημ Παιαηάθη ηαζ ημκ κυηζμ δνυιμ πνμξ ημκ καΐζημ Π16. 

ηα Γ. ημο θόξνπ ηαζ ημο ζοβηνμηήιαημξ ηςκ παθαηζχκ ανίζηεηαζ μ καΐζημξ (Π20), μ μπμίμξ 

είκαζ μζημδμιδιέκμξ επάκς ζηδ δζαζηαφνςζδ ηδξ κέζεο (πμο ηαηεοεφκεηαζ πνμξ ηδκ πφθδ 

Ναοπθίμο) ηαζ ημο δνυιμο πμο εκχκεζ ηα παθάηζα ιε ηδκ Αβία μθία.  

Σέθμξ, οπάνπεζ ιία ιζηνή μιάδα καΐζηςκ (Π2, Π10, Π16, Π22) ηηζζιέκςκ ζηδκ 

πενίιεηνμ ημο αζηζημφ ζζημφ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα μ Π2 ανίζηεηαζ δοηζηά ηαζ πμθφ ρδθυηενα ηδξ 

μζηίαξ Φναβηυπμοθμο, μ Π10 είκαζ έλς απυ ηα ηείπδ ηδξ Κάης Υχναξ, μ Π16 ανίζηεηαζ 

ελςηενζηά ημο δοηζημφ πενζαυθμο ηδξ Πακηάκαζζαξ ηαζ δίπθα ζε δδιυζζμ δνυιμ πμο 

αημθμοεμφζε ζηεκά ηδκ πμνεία ηςκ ηεζπχκ ηαζ μ Π22 ανίζηεηαζ ηάης απυ ηα ηείπδ ημο ηάζηνμο. 

Οζ καΐζημζ είκαζ απμιμκςιέκμζ, ζπεδυκ εηηυξ πμθεμδμιζημφ ζζημφ ηαζ ζε ανηεηή απυζηαζδ απυ 

ηζξ ηφνζεξ μδμφξ. θμζ πανμοζζάγμοκ πθδεχνα ηαθχκ ηαζ εα ιπμνμφζακ κα εεςνδεμφκ ηαθζημί. 

Ο καΐζημξ Π16 εα ιπμνμφζε κα εεςνδεεί ιμκαζηζηυξ ηαθζηυξ καΐζημξ ηδξ Πακηάκαζζαξ, 

ςζηυζμ δ εέζδ ημο εηηυξ ημο πενζαυθμο ηδξ ιμκήξ, πάκς ζημκ δδιυζζμ δνυιμ ηαζ ζε ιεβάθδ 

απυζηαζδ απυ ηζξ ηαημζηίεξ ηδξ Άκς Υχναξ, πςνίξ κα έπεζ ηαιία ηαθή πμο κα ιπμνεί κα 

απμδμεεί ζε ιμκαπυ ή ιμκαπή, εκζζπφμοκ ηδκ οπυεεζδ υηζ πνυηεζηαζ βζα δδιυζζμ ηαθζηυ καΐζημ. 

Δπίζδξ, ημ ίδζμ ιπμνεί κα ζζπφεζ ηαζ βζα ημκ απμιμκςιέκμ καΐζημ Π2, βζα ημ μπμίμκ είκαζ ζαθήξ 

δ δδιυζζα πνήζδ ημο. Σέθμξ, μζ καΐζημζ Π2, Π16 ηαζ Π22 ίζςξ οπμδδθχκμοκ ηδκ πνυεεζδ ή 

αηυιδ ηαζ ηδκ έκανλδ ηδξ επέηηαζδξ ημο πμθεμδμιζημφ ζζημφ πνμξ αοηήκ ηδ γχκδ ημο θυθμο 

πμο ήηακ ηαζ ηεθζηά πανέιεζκε αδυιδηδ, ελαζηίαξ πζεακυηαηα ηδξ πανάδμζδξ ημο Μοζηνά ζημοξ 

Σμφνημοξ ημ 1460. 

Ξεπςνζζηή πενίπηςζδ απμηεθεί μ καΐζημξ Π6, μ μπμίμξ είκαζ ζπεηζηά απμιμκςιέκμξ, 

ιαηνζά απυ ηάπμζα ηαημζηία ζδιακηζηχκ δζαζηάζεςκ ηαζ ημκηά ζε δδιυζζμ δνυιμ πμο μδδβεί 

ζηδ κέζε μδυ. Δίκαζ ημ ιυκμ δζχνμθμ πανεηηθήζζ ηδξ πυθδξ, έκαξ ηφπμξ πμο πνδζζιμπμζείηαζ 

ηαηά ηακυκα βζα ηαθζηά πανεηηθήζζα ιε ημ ζζυβεζμ ή ημκ ηάης υνμθμ κα πνμμνίγεηαζ βζα 

ηαθζηή πνήζδ ηαζ ημκ πάκς υνμθμ βζα ικδιυζοκα.  
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Σέθμξ, μζ καΐζημζ ζημ ηάζηνμ ζαθέζηαηα ελοπδνεημφζακ ηδ θνμονά ημο ηάζηνμο, 

ηαεχξ είπε άιεζδ πνυζααζδ ζε αοηά.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

Μέπνζ ζήιενα έπμοκ εκημπζζηεί ζημκ θυθμ ημο Μοζηνά 23 καΐζημζ
308

, απυ ημοξ μπμίμοξ έκαξ 

(δζπθυξ) είκαζ ζημ ηάζηνμ, επηά ζηδκ Άκς Υχνα, δεηαηέζζενζξ ζηδκ Κάης Υχνα ηαζ έκαξ 

αιέζςξ έλς απυ ηα ηείπδ ηδξ ηεθεοηαίαξ. Ανπαζυηενμξ υθςκ εεςνείηαζ μ καΐζημξ Π23 ημο 

ηάζηνμο. θμζ πνμκμθμβμφκηαζ ζηδκ παθαζμθυβεζα πενίμδμ ιε ελαίνεζδ δφμ ιεηααογακηζκμφξ, 

ημκ Π13 ζηδκ Κάης Υχνα ηαζ ημκ Π15 (ηδξ Τπαπακηήξ) ζημκ πενίαμθμ ηδξ Πακηάκαζζαξ. 

Ανηεημί καΐζημζ δζαηδνήεδηακ ζε πνήζδ ηδ ιεηααογακηζκή πενίμδμ, υπςξ πνμηφπηεζ απυ ηζξ 

ιεηααογακηζκέξ ημζπμβναθίεξ ηαζ ηα ηηενίζιαηα ηάθςκ
309

. ήιενα μζ καΐζημζ δεκ ανίζημκηαζ ζε 

πνήζδ. Οζ πενζζζυηενμζ είκαζ ενεζπςιέκμζ ή διζενεζπςιέκμζ. ε εθάπζζημοξ έπμοκ βίκεζ 

ζηενεςηζηέξ επειαάζεζξ (Π20, Αβία Παναζηεοή) ηαζ ηνεζξ ζηδκ Κάης Υχνα είκαζ 

ακαζηδθςιέκμζ (Π1-Άβζμξ Γεχνβζμξ, Π9-Άβζμξ Υνζζηυθμνμξ ηαζ Π10-Άζ Γζακκάηδξ).  

Οζ πενζζζυηενμζ καΐζημζ ζηδκ πυθδ ημο Μοζηνά είκαζ ιζηνχκ δζαζηάζεςκ ιέπνζ 25 η.ι., 

ιε ελαίνεζδ ημκ Π10 (Άζ Γζακκάηδξ) πμο είκαζ μ ιεβαθφηενμξ ιε 35 η.ι.. Πανμοζζάγμοκ 

ακαθμβία ηάημρδξ 1:2 ηαζ ιυκμ δφμ καΐζημζ, μ Π2 (Σαλζάνπεξ) ηαζ μ Π10 (Άζ Γζακκάηδξ), 

πανμοζζάγμοκ αηνζαχξ ημ ίδζμ ζπέδζμ ηάημρδξ. Γφμ καΐζημζ είκαζ δζπθμί, μ Π23 ζημ ηάζηνμ ηαζ 

μ Π6 ζηδκ Κάης Υχνα. Δκδζαθένμοζα είκαζ δ πενίπηςζδ ημο καΐζημο Π4 (Αβία Άκκα), μ 

μπμίμξ δζαηδνεί ζηδ κμηζμακαημθζηή πθεονά ημο ηαηάθμζπα ημίπμο πζεακμφ ηςδςκμζηαζίμο. 

Σνεζξ καΐζημζ, μ Π4, μ Π16 ηαζ μ Π20, δζαηδνμφκ δζαιμνθςιέκμ πνμζηχμ πνμζακαημθζζιέκμ 

είηε πνμξ ηα Α. είηε πνμξ ηδ κέζε μδυ, εκχ μ καΐζημξ Π1 δζέεεηε πθεονζηυ κάνεδηα. Σέθμξ, ηνεζξ 

καΐζημζ
310

 δζέεεηακ δελαιεκή ηαζ ζε ηέζζενζξ
311

 δζαιμνθχκμκηακ αοθέξ. 

Ανπζηεηημκζηά ακήημοκ ηαηά ηακυκα ζημκ ηφπμ ημο ιμκυπςνμο δνμιζημφ καμφ ιε 

ελαίνεζδ ημκ Π19 (Αβία Παναζηεοή), ημκ ιμκαδζηυ ζηαονεπίζηεβμ καυ ζημκ Μοζηνά. Οζ 

πενζζζυηενμζ είπακ εμθςηή ηάθορδ, εκχ λοθυζηεβδ ηάθορδ έθενε μ Π3 ηαζ μ Π5 (Αβία 

Κονζαηή) ηαηά ηδκ α΄ μζημδμιζηή θάζδ ημο
312

. Χξ πνμξ ηδ δζαιυνθςζδ ηδξ ακαημθζηήξ 

                                                             
308 Απυ ημοξ 23 καΐζημοξ δεκ ελεηάγμκηαζ ζηδκ πανμφζα ενβαζία ηέζζενζξ: μζ δφμ ιεηααογακηζκμί Π13 ηαζ Π15, μ 

Π7, ημκ μπμίμ εκηυπζζε ιυκμ μ Millet ηαζ έηημηε δεκ ακαβκςνίγεηαζ, ηαζ μ Π21, ημκ μπμίμ ζδιεζχκεζ ζηα 

ημπμβναθζηά δζαβνάιιαηα μ η. Αναακζηυπμοθμξ, πςνίξ πεναζηένς πθδνμθμνίεξ. 
309 Μεηααογακηζκέξ ημζπμβναθίεξ δζαζχγμοκ μ Π9 (Άβζμξ Υνζζηυθμνμξ), μ Π10 (Άζ Γζακκάηδξ) ηαζ μ Π14 (ηδξ 
Μδηνυπμθδξ), εκχ ιεηααογακηζκά ηηενίζιαηα έπμοκ εκημπζζηεί ζε ανηεημφξ ηάθμοξ. 
310 Πνυηεζηαζ βζα ημοξ καΐζημοξ Π2 (Σαλζάνπεξ), Π5 (Αβία Κονζαηή) ηαζ Π22. 
311 Πνυηεζηαζ βζα ημοξ καΐζημοξ Π1 (Άβζμξ Γεχνβζμξ), Π4 (Αβία Άκκα), Π5 (Αβία Κονζαηή) ηαζ Π8. 
312 Δκδείλεζξ βζα λοθυζηεβδ ηάθορδ οπάνπμοκ ηαζ ζημοξ καΐζημοξ: Π9 (Άβζμξ Υνζζηυθμνμξ), Π14 (ηδξ 

ιδηνυπμθδξ) ηαζ Π23 (κυηζμξ καΐζημξ). 
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πθεονάξ, ζε εκκέα καΐζημοξ
313

 μζ ηυβπεξ ημο Ηενμφ εββνάθμκηαζ ζημκ ακαημθζηυ ημίπμ, ζημκ 

μπμίμ ελςηενζηά πνμελέπεζ εθαθνχξ ιυκμ δ ηεκηνζηή αρίδα, ζε επηά καΐζημοξ
314

 δζαιμνθχκεηαζ 

ιυκμ δ εονεία διζηοηθζηή ηυβπδ ηδξ αρίδαξ ημο Ηενμφ, πςνίξ ηδκ πνυεεζδ ηαζ ημ δζαημκζηυ, ηαζ 

ζε ηνεζξ καΐζημοξ
315

 οπάνπεζ πθήνδξ δζαιυνθςζδ ηςκ ηνζχκ αρίδςκ ζημ ακαημθζηυ ημίπμ. 

Οζ καΐζημζ πανμοζζάγμοκ ιζα ζεζνά ημζκχκ ηοπμθμβζηχκ ηαζ ιμνθμθμβζηχκ 

παναηηδνζζηζηχκ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, δ δζαιυνθςζδ ηδξ αρίδαξ ελςηενζηά ήηακ ηονίςξ -ιε 

εθάπζζηεξ ελαζνέζεζξ- πμθοβςκζηή ηαζ ρδθή, ζπεδυκ ζημ φρμξ ηδξ ζηέβδξ, αημθμοεχκηαξ ηα 

πνυηοπα ηδξ ανπζηεηημκζηήξ ηδξ Πνςηεφμοζαξ. ημ εζςηενζηυ ημ ηηζζηυ ηέιπθμ, υπμο 

δζαηδνείηαζ, δζέεεηε ιία ηεκηνζηή πφθδ ζε ηέζζενζξ καΐζημοξ
316

, δφμ πφθεξ ιε ηδκ ηεκηνζηή 

εθαθνχξ ιεηαημπζζιέκδ κμηζυηενα ζε έλζ καΐζημοξ
317

 ηαζ ηέιπθμ ιε πθήνδ δζαιυνθςζδ ηνζχκ 

ποθχκ ζημοξ ιεβαθφηενμοξ καΐζημοξ (Π2 ηαζ Π10). Οζ διζηοθζκδνζημί ευθμζ ζηδνίγμκηακ ιε 

ζθεκδυκζα, ηα μπμία έααζκακ ζε παναζηάδεξ, δζαιμνθχκμκηαξ ζημοξ πθεονζημφξ ημίπμοξ ηνία ή 

ηέζζενα ηοθθά αρζδχιαηα. Σα αρζδχιαηα ημζιμφζακ ημοξ εζςηενζημφξ ημίπμοξ ηαζ 

ελοπδνεημφζακ ςξ επζθάκεζεξ ημζπμβνάθδζδξ. Ξεπςνζζηή εέζδ ζηδκ ημζπμβνάθδζδ εα πνέπεζ 

κα ηαηείπε ημ πνχημ απυ ηα Α. αρίδςια, πμο ζπδιαηζγυηακ ακάιεζα ζημ ηηζζηυ ηέιπθμ ηαζ ζημ 

ακαημθζηυ ζθεκδυκζμ. Θνακίμ πενζέηνεπε ημκ δοηζηυ ημίπμ ηαζ ιένμξ ηςκ πθεονζηχκ ημίπςκ. Οζ 

εφνεξ ακμίβμκηακ ζημοξ πθεονζημφξ ηαζ ζημκ δοηζηυ ημίπμ ακάθμβα ιε ηα ημπμβναθζηά 

δεδμιέκα ηαζ ηα οπάνπμκηα πνμζηηίζιαηα. Σα πανάεονα ήηακ θζβμζηά ηαζ πενζμνίγμκηακ ζημκ 

πχνμ ημο Ηενμφ, εζδζηά ζηδκ ηυβπδ ηδξ ηεκηνζηήξ αρίδαξ, δ μπμία ζε θίβεξ πενζπηχζεζξ έθενε 

ηαζ έκα επζπθέμκ ζηεκυηενμ πανάεονμ πμο ήηακ ηαθφηενα πνμζακαημθζζιέκμ ζηα Α. ημοξ 

ιεβαθφηενμοξ καΐζημοξ ιε ζηαονεπίζηεβδ ή ρεοδμζηαονζηή ηάθορδ δζαιμνθχκμκηαζ πανάεονα 

ζημοξ πθάβζμοξ ημίπμοξ, υπςξ ημ δίθμαμ πανάεονμ ζηδκ εβηάνζζα ηεναία ημο Π19 (Αβία 

Παναζηεοή) ηαζ ηα ρεοδμζηαονζηά ημο Π1 (Άβζμξ Γεχνβζμξ) ηαζ ημο Π10 (Άζ Γζακκάηδξ). 

φιθςκα ιε ηα ζςγυιεκα ηαηάθμζπα ηςκ καΐζηςκ ζδζαίηενα πθμφζζμξ ήηακ μ δζάημζιμξ 

ηδξ ηεκηνζηήξ αρίδαξ ελςηενζηά (Π4 ηαζ Π5), υπμο ζπδιαηίγμκηακ ηοθθέξ ηυβπεξ ηαζ γχκεξ 

ηεναιμπθαζηζημφ ηαζ θίεζκμο ή πχνζκμο δζαηυζιμο. Ακηίεεηα, ζηδ δοηζηή ηαζ ζηζξ πθάβζεξ 

πθεονέξ δ δζαηυζιδζδ ήηακ θζηή ηαζ πενζμνζγυηακ ηονίςξ ζημ βείζμ ηαζ ζηα πθαίζζα ηςκ 

παναεφνςκ. Δλαίνεζδ απμηεθεί μ πθμφζζμξ ηεναιμπθαζηζηυξ δζάημζιμξ ημο ηοιπάκμο ηδξ 

                                                             
313 Βθ. καΐζημοξ: Π4, Π5, Π6, Π8, Π9, Π11, Π16, Π19, Π20. 
314 Βθ. καΐζημοξ: Π1, Π3, Π12, Π14, Π17, Π18, Π23. 
315 Βθ. καΐζημοξ: Π2, Π10, Π22. 
316 Βθ. καΐζημοξ: Π4, Π5, Π11, Π14. 
317 Βθ. καΐζημοξ: Π3, Π8, Π9, Π12, Π16, Π18. 
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εβηάνζζαξ ηεναίαξ ημο Π19 (Αβία Παναζηεοή) ηαζ ηςκ ρεοδμζηαονζηχκ παναεφνςκ ημο Π1 

(Άβζμξ Γεχνβζμξ). Δπίζδξ, μ καΐζημξ ημο Αβίμο Γεςνβίμο λεπςνίγεζ ηαζ βζα ημκ ηεναιμπθαζηζηυ 

δζάημζιμ ηαζ ηδκ πθμφζζα νοειμθμβία πμο πανμοζζάγεζ ζημκ πθεονζηυ κάνεδηα. Σα ζςγυιεκα 

παναδείβιαηα ιαξ επζηνέπμοκ κα οπμεέζμοιε πςξ αοηή δ έκημκδ δζαημζιδηζηή δζάεεζδ είκαζ 

πζεακυ κα επζηναημφζε ηαζ ζε άθθμοξ καΐζημοξ, μζ μπμίμζ δοζηοπχξ δζαηδνμφκηαζ ζε ενεζπζχδδ 

ιμνθή. 

Καηαζηεοαζηζηά αημθμοεμφκηαζ απθέξ μζημδμιζηέξ ηεπκζηέξ ιε εοηεθή οθζηά δμιήξ, 

υπςξ ανβμφξ θίεμοξ, πθίκεμοξ ηαζ αζαεζημημκίαια. Οζ επζθάκεζεξ ηςκ ημίπςκ έθενακ 

επίπνζζια. Σα πθαίζζα ηςκ εονχκ, υπμο δζαηδνμφκηαζ, ήηακ πχνζκα. Πενζμνζζιέκδ είκαζ δ 

εκζςιάηςζδ ανπζηεηημκζηχκ ιανιάνζκςκ ιεθχκ ζε επακάπνδζδ. Ζ ηηζζηή ηνάπεγα, απυ ηδκ 

μπμία δζαηδνείηαζ ηονίςξ ημ ηάης ιένμξ, είκαζ ηηζζηή απυ ανβμθζεμδμιή ιε επζηάθορδ 

ημκζάιαημξ. Χξ πνμξ ημ δάπεδμ ζε ανηεηέξ πενζπηχζεζξ δζαηδνείηαζ ηαζ απμηεθείηαζ απυ 

ημκίαια ηαζ αζαέζηδ ή πήθζκα πθαηίδζα. Δλαίνεζδ απμηεθεί μ καΐζημξ Π11 ζηδκ Κάης Υχνα, 

ζημκ μπμίμ δζαηδνείηαζ πενίηεπκμ ιανιανμεέηδια απμηεθμφιεκμ απυ ιανιάνζκεξ πθάηεξ ιε 

opus sectile ηαζ ιςζασηυ.  

ημοξ πενζζζυηενμοξ καΐζημοξ μ ημζπμβναθζηυξ δζάημζιμξ έπεζ απμθεζεεί ζημ 

ιεβαθφηενμ ιένμξ ημο. Ανπαζυηενεξ εεςνμφκηαζ μζ ημζπμβναθίεξ ημο καΐζημο Π23 ημο ηάζηνμο. 

ε θζβμζημφξ καΐζημοξ δζαηδνμφκηαζ εοδζάηνζηεξ ημζπμβναθίεξ ηαηά πχνακ ή ζπανάβιαηα 

ημζπμβναθζχκ, ηα μπμία εκημπίζηδηακ ηαζ πενζζοκεθέβδζακ ηαηά ηζξ ακαζηαθζηέξ ενβαζίεξ. Σδκ 

πθδνέζηενδ εζηυκα βζα ηδκ ημζπμβνάθδζδ εκυξ καΐζημο ζημκ Μοζηνά ιαξ ηδκ πανέπεζ μ Π10 

(Άζ Γζακκάηδξ), μ μπμίμξ ήηακ ηαηάβναθμξ ιε έκα πθήνεξ εζημκμβναθζηυ πνυβναιια, ημ μπμίμ 

πενζείπε ζοκεέζεζξ ηαζ ιειμκςιέκεξ ιμνθέξ αβίςκ, απμζηυθςκ ηαζ πνμθδηχκ. Σμ πνυβναιια 

πανμοζζάγεζ έκα ζοκδοαζιυ ανπασηχκ ηαζ πνςηυηοπςκ ζημζπείςκ, εκχ δζαηνίκμκηαζ ηαζ δοηζηέξ 

επζδνάζεζξ. Σεπκμηνμπζηά έπεζ ζοζπεηζζηεί ιε ηδ γςβναθζηή ηδξ κυηζαξ ζημάξ ηδξ Οδδβήηνζαξ. 

ημοξ οπυθμζπμοξ καΐζημοξ δεκ δζαηδνμφκηαζ ηαηά πχνακ ζοκεέζεζξ πανά ιυκμ ιειμκςιέκεξ 

ιμνθέξ αβίςκ, υπςξ μ ζενάνπδξ ζημκ κυηζμ καΐζημ Π23 (ημο ηάζηνμο), δ ζεζνά ηςκ ελαίνεηςκ 

ζηναηζςηζηχκ αβίςκ ζημκ Π20 (ημο παθαηζμφ), μζ απεζημκίζεζξ ηςκ απμζηυθςκ, ημο αβίμο 

Υνζζημθυνμο ηαζ ημο αβίμο Υνοζμζηυιμο ζημκ Π9 (Άβζμ Υνζζηυθμνμ) ηαζ μζ ηιδιαηζηά 

ζςγυιεκμζ άβζμζ ημο Π8 ηαζ ημο Π20. ηα θζβμζηά δδιμζζεοιέκα ζπανάβιαηα ημζπμβναθζχκ 

δζαηδνμφκηαζ ηονίςξ ηεθαθέξ αβίςκ ηαζ αββέθςκ, ηαεχξ ηαζ ηιδιαηζηά ζηδκέξ, υπςξ δ 

Γέκκδζδ ηαζ δ Ακάθδρδ ζηδκ Αβία Παναζηεοή ηαζ δ Μεηαιυνθςζδ ηαζ δ Δζξ Άδμο Κάεμδμξ 
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ζημκ κυηζμ καΐζημ Π23 ημο ηάζηνμο. Απυ ηζξ δφμ ημζπμβναθίεξ ηδξ Βαπηίζεςξ ζηδ αμνεζμδοηζηή 

ηυβπδ ηςκ καΐζηςκ Π4 ηαζ Π5 πνμηφπηεζ πςξ ηεθείημ ημ ιοζηήνζμ ηδξ Βάπηζζδξ ζημ 

ζοβηεηνζιέκμ πχνμ ημο καμφ. Σέθμξ, ιμκαδζηυ είκαζ ημ μζημβεκεζαηυ πμνηνέημ ηδξ Καθήξ 

Καααθαζέα ιε ηδκ Πακαβία ζημκ Άζ Γζακκάηδ.  

Οζ ζςγυιεκεξ ημζπμβναθίεξ ηςκ καΐζηςκ πανμοζζάγμοκ πμθθά ημζκά εζημκμβναθζηά ηαζ 

ηεπκμηνμπζηά ζημζπεία ιε ηδ γςβναθζηή ηςκ ιεβάθςκ καχκ ημο Μοζηνά, ηονίςξ ηδκ 

Οδδβήηνζα, ηδκ Πενίαθεπημ ηαζ ηδ Μδηνυπμθδ, αημθμοεχκηαξ ημζκά ηαθθζηεπκζηά νεφιαηα ηαζ 

ηάζεζξ. Φαίκεηαζ πςξ μζ ηηήημνεξ αλζμπμζμφζακ ηδκ φπανλδ ηςκ ζοκενβείςκ πμο ενβάγμκηακ 

ζηζξ εηηθδζίεξ ημο Μοζηνά, βζα κα ημζπμβναθήζμοκ ηαζ ημοξ καΐζημοξ, υπςξ θακενχκεζ δ 

πενίπηςζδ ημο Άζ Γζακκάηδ, πμο πζεακυηαηα ημζπμβναθήεδηε απυ ημ ζοκενβείμ ηδξ κυηζαξ 

ζημάξ ηδξ Οδδβήηνζαξ.  

Απυ ημοξ ελεηαγυιεκμοξ καΐζημοξ μζ 10 έιμζαγακ ιε ιζηνά κεηνμηαθεία, ηαεχξ δζέεεηακ 

πθδεχνα ηαθχκ ηυζμ ζημ εζςηενζηυ υζμ ηαζ ζημκ πενίαμθμ. ημ εζςηενζηυ μζ ηάθμζ 

εκημπίγμκηαζ ηονίςξ ζημ δοηζηυ ηιήια ημο καμφ ηαζ ζημκ κάνεδηα. Οζ ηαθέξ ηοπμθμβζηά 

ηαηαηάζζμκηαζ ζηζξ ζηαπηέξ, ηα ρακνζόξηα, ηζξ επίβεζεξ (ζήθεο) ηαζ ζε θίβεξ πενζπηχζεζξ ζηα 

ανημζυθζα. Ανηεημί ηάθμζ ήηακ μζημβεκεζαημί, υπςξ ιανηονμφκ μζ πμθθαπθέξ ηαθέξ πμο 

πενζείπακ, εκχ έπμοκ εκημπζζηεί ηαζ μζηεμθοθάηζα. Σέθμξ, πνέπεζ κα ζδιεζςεεί δ πενίπηςζδ ημο 

δζπθμφ ηαζ δζχνμθμο καΐζημο (Π6), μ μπμίμξ ηοπμθμβζηά ηαηαηάζζεηαζ ζημοξ ηαθζημφξ, ιε ημκ 

ηάης υνμθμ κα πνδζζιμπμζείηαζ ςξ πχνμξ ηαθήξ ηαζ ημκ άκς ςξ πχνμ βζα ηδκ ηέθεζδ 

ικδιμζφκςκ. Χζηυζμ, πνέπεζ κα οπμβναιιζζηεί πςξ ζημκ ζοβηεηνζιέκμ καΐζημ δεκ έπμοκ 

εκημπζζηεί ηάθμζ. 

  Οζ ιέπνζ ηχνα ηαηαβεβναιιέκμζ καΐζημζ πςνμεεημφκηαζ ζηδκ Κάης Υχνα, ηονίςξ ζημ 

κυηζμ ηιήια ηδξ, ζε ιζα πενζμπή ποηκά δμιδιέκδ ιε πθήεμξ ιεβάθςκ ηαζ ζδιακηζηχκ ηηδνίςκ, 

πμο ακήηακ ζε ζζπονέξ ηαημζηίεξ ανπυκηςκ, υπςξ ημο Λάζηανδ, ημο Φναβηυπμοθμο ηαζ ημο 

Υνυκδ. ηδκ ίδζα πενζμπή ανίζηεηαζ δ κέζε μδυξ, δ πφθδ ηδξ Μανιάναξ, ζηναηχκεξ πμο 

πζεακυηαηα ζοκδέμκηακ ιε ημοξ ζζπονμφξ άνπμκηεξ ηαζ ζημ κμηζυηενμ άηνμ δ ιμκή ηδξ 

Πενζαθέπημο. Δκδζαθένμκ πανμοζζάγεζ δ απμοζία καΐζηςκ ζηδκ αμνεζυηενδ πενζμπή ηδξ Κάης 

Υχναξ, υπμο ανίζηεηαζ ημ ζοβηνυηδια ηδξ ιμκήξ Βνμκημπίμο ηαζ δ Δοαββεθίζηνζα, δ μπμία 

θεζημονβμφζε ςξ εκμνζαηυ ημζιδηήνζμ. ηδκ Άκς Υχνα μζ καΐζημζ ζοβηεκηνχκμκηαζ ζηδκ 

εονφηενδ πενζμπή ημο Παθαηζμφ ηαζ ζημ πθάηςια ημο Αβίμο Νζημθάμο, ιε δφμ ιυκμ ζηδκ 

πενζμπή ηάης απυ ημ ηάζηνμ. 
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Οζ καΐζημζ μζημδμιμφκηαζ ζηζξ πανεζέξ ηαζ ζηζξ δζαηθαδχζεζξ ηςκ ηεκηνζηχκ δνυιςκ, 

ζδζαίηενα ηδξ κέζεο μδμφ ηαζ ηςκ ηάεεηςκ πνμξ αοηήκ δνυιςκ, μζ μπμίμζ μδδβμφζακ πνμξ ηδκ 

Άκς Υχνα ηαζ ηδκ Πακηάκαζζα. ε ανηεηέξ πενζπηχζεζξ βεζηκζάγμοκ ιε ζδιακηζηέξ ηαημζηίεξ 

ιε ηζξ μπμίεξ ζοκδέμκηαζ ιε ξύκεο ηαζ ζηελσπνύο. Σνεζξ καΐζημζ (Π2, Π16, Π22), πμο ανίζημκηαζ 

ζηα υνζα ημο πμθεμδμιζημφ ζζημφ, θακενχκμοκ πζεακυηαηα ηδκ ανπή ηδξ επέηηαζδξ ημο 

πμθεμδμιζημφ ζζημφ πνμξ αοηέξ ηζξ πενζμπέξ, δ μπμία επέηηαζδ δζεηυπδ απυ ηδκ πανάδμζδ ηδξ 

πυθδξ ζημοξ Οεςιακμφξ.  

 Δίκαζ πθέμκ θακενυ πςξ δ πςνμεέηδζδ ηςκ καΐζηςκ δεκ ήηακ ηοπαία. Οζ πενζζζυηενμζ 

ανίζημκηαζ εκηυξ ημο πμθεμδμιζημφ ζζημφ, βεζηκζάγμοκ ιε ηαημζηίεξ ανπυκηςκ, θένμοκ πθήεμξ 

ηάθςκ, πμθθμί εη ηςκ μπμίςκ ήηακ μζημβεκεζαημί. θα ηα παναπάκς ζοκδβμνμφκ οπέν ηδξ 

πνυηαζδξ πςξ πνυηεζηαζ βζα ζδζςηζημφξ ηαθζημφξ καΐζημοξ, μζ μπμίμζ ηάθοπηακ ηζξ ενδζηεοηζηέξ 

ακάβηεξ ημο ηηήημνα ηαζ ηδξ μζημβέκεζάξ ημο, ηεθμφκηακ ζενά ιοζηήνζα, υπςξ ημ ιοζηήνζμ ηδξ 

Βάπηζζδξ, ηαζ επζπθέμκ πνδζίιεοακ ςξ εοηηήνζμζ μίημζ. Μυκμ μ καΐζημξ Π16 εα ιπμνμφζε κα 

εεςνδεεί δδιυζζμξ ηαθζηυξ καΐζημξ θυβς ηδξ μζημδυιδζήξ ημο εηηυξ πμθεμδμιζημφ ζζημφ ηαζ 

πάκς ζε δδιυζζμ δνυιμ. Χζηυζμ, ηακείξ δεκ ιπμνεί κα απμηθείζεζ ηδ δδιυζζα πνήζδ ηςκ 

ζδζςηζηχκ καΐζηςκ, υπςξ άθθςζηε αεααζχκεηαζ ζηδκ επζβναθή ημο καΐζημο Π2 (Σαλζάνπεξ), 

ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία μ ηηήημναξ Λμοηάκδξ πνμζέθενε ημκ ζδζςηζηυ ημο καυ πνμξ δδιυζζα 

πνήζδ. Σέθμξ, ζηδκ πενίπηςζδ ημο Άζ Γζακκάηδ ημ μζημβεκεζαηυ πμνηνέημ ηδξ Καθήξ 

Καααθαζέα ηαηαδεζηκφεζ ηδκ άκμδμ ηδξ εφπμνδξ θασηήξ ηάλδξ, δ μπμία δφκαηαζ κα έπεζ ζηδκ 

ζδζμηηδζία ηδξ έκακ ζδζςηζηυ ηαθζηυ καΐζημ. Αοηυ, άθθςζηε, δζαθαίκεηαζ ηαζ απυ ηδκ πθδεχνα 

ηςκ καΐζηςκ ζημ κυηζμ ηιήια ηδξ Κάης Υχναξ, υπμο είπε ζοβηεκηνςεεί δ εφπμνδ ηαζ 

αηιάγμοζα «θασηή» ηάλδ ηδξ πνςηεφμοζαξ ημο Γεζπμηάημο, δ μπμία είπε απμηηήζεζ ηδ δφκαιδ 

ηαζ ηδκ ημζκςκζηή εέζδ πμο ηδξ επέηνεπακ ηδκ ακέβενζδ ζδζςηζηχκ καΐζηςκ, πμο 

ελοπδνεημφζακ ηαηά πενίπηςζδ ηαζ ηζξ ενδζηεοηζηέξ ακάβηεξ ηδξ ημζκυηδηαξ.  
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Νομίζμαηα: πανμοζζάγμκηαζ ζημοξ καΐζημοξ: Π2 (Σαλζάνπεξ) (αν.70), Π10 (Άζ Γζακκάηδξ) (αν. 

76, 77), Π4 (Αβία Άκκα) (αν. 78, 79, 80, 81, 82, 83, 87), Π8 (αν.91). 

 

Κεπαμική: υζηναηα ή πθήνδ πήθζκα αββεία πανμοζζάγμκηαζ ζημοξ καΐζημοξ: Π2 (Σαλζάνπεξ) 

(αν. 69-72), Π4 (Αβία Άκκα) (αν. 78-8) ηαζ Π19 (Αβία Παναζηεοή) (αν.121). 

 

Καηάλοιπα ςποδεμάηων: πανμοζζάγμκηαζ ζημοξ καΐζημοξ: Π2 (Σαλζάνπεξ) (αν. 69-72), Π4 

(Αβία Άκκα) (αν. 78-83). 

 

Καηάλοιπα ενδςμάηων: ημοιπζά πανμοζζάγμκηαζ ζημοξ καΐζημοξ: Π2 (Σαλζάνπεξ) (αν.69) ηαζ 

Π4 (Αβία Άκκα) (αν. 78-83), πυνπεξ ζημκ Π4 (Αβία Άκκα) (αν. 78-83) ηαζ ζημκ Π16 (Αβία 

Βαναάνα) (αν. 99-104). 

 

Κοζμήμαηα: δαηηοθίδζα πανμοζζάγμκηαζ ζημκ Π16 (Αβία Βαναάνα) (αν. 104) ηαζ ζημκ Π18 

(αν. 108), εκχηζα ζημκ Π4 (Αβία Άκκα) (αν. 78-83) ηαζ ζημκ Π16 (Αβία Βαναάνα) (αν. 99-103, 

αν. 105), κυιζζια πμο είπε ιεηαηναπεί ζε πενίαπημ ζημκ Π4 (Αβία Άκκα) (αν. 87), 

αιθζπνυζςπμ πενίαπημ απυ ζηεαηίηδ ιε πνμημιέξ αβίςκ ζημκ Π12 (αν. 96). 

 

Άλλα κηεπίζμαηα: μζηέζκδ ηηέκα ζημκ Π4 (Αβία Άκκα) (αν. 78-83), αβκφεα ζημκ Π4 (Αβία 

Άκκα) (αν. 78-83), ραθίδα βζα ημ ζαήζζιμ ημο θοηζθζμφ ιε δζαημζιδιέκεξ θααέξ ζημκ Π19 

(Αβία Παναζηεοή) (αν. 121), (ηαηγί) πμο απμδίδεηαζ ζε ζενςιέκμ ζημκ Π12 (αν. 95), ιεηαθθζηά 

ζηεφδ ζημκ Π10 (Άζ Γζακκάηδξ) (αν. 76, 77). 

 

 

 

                                                             
318 Οζ ανζειμί εκηυξ πανεκεέζεςξ ακηζζημζπμφκ ζηδκ ανίειδζδ ηςκ πχνςκ ηαθήξ πμο πνδζζιμπμζεί μ 

Αναακζηυπμοθμξ ζηδ ιεθέηδ ημο βζα ημοξ ηάθμοξ ηαζ ηα έεζια εκηαθζαζιμφ ζημκ Μοζηνά, αθ. Αναακζηυπμοθμξ 

(2008). 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β. ΣΟΠΟΓΡΑΦΗΚΑ ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΑ-ΠΗΝΑΚΑ 

 

 
Σμπμβναθζηυ δζάβναιια 1. Σμπμβναθζηυ ημο θυθμο ημο Μογδενά ηαηά ηδ Β΄ Δκεημηναηία. F. 

Levasseur, 1699-1701 (;). (Αναακζηυπμοθμξ (2004), ημπμβν. δζάβν. Α). 
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Σμπμβναθζηυ δζάβναιια 2. Σμπμβναθζηυ ημο θυθμο ημο Μοζηνά. (Millet (2010) 35). 

 



85 
 

 
Σμπμβναθζηυ δζάβναιια 3. Σμπμβναθζηυ ημο θυθμο ημο Μοζηνά. (ίκμξ (2009) 57). 
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Σμπμβναθζηυ δζάβναιια 4. Σμπμβναθζηυ ημο θυθμο ημο Μοζηνά. (Αναακζηυπμοθμξ (2004), 

ημπμβν. δζάβν. Γ). 
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Πίκαηαξ 1. Σα πανεηηθήζζα ημο Μοζηνά. (Γνακδάηδξ (1952) 520, πζκ. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 
 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ. ΥΔΓΗΑ-ΚΑΣΟΦΔΗ 

 
πέδζμ1. Ναΐζημξ Π1 (Άβζμξ Γεχνβζμξ), ηάημρδ. (Millet G. (1910), pl. 6:4). 

 

 
πέδζμ 2. Ναΐζημξ Π1 (Άβζμξ Γεχνβζμξ), ηάημρδ. (ίκμξ (2009) Α, 225, εζη.17). 
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πέδζμ 3. Ναΐζημξ Π2 (Σαλζάνπεξ), ηάημρδ. (Millet G. (1910), pl. 6:6). 

 

 
πέδζμ 4. Ναΐζημξ Π2 (Σαλζάνπεξ), ηάημρδ. (ίκμξ (2009) Α, 229, εζη. 31). 
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πέδζμ 5. Ναΐζημξ Π2 (Σαλζάνπεξ), ηάημρδ. (Γνακδάηδξ Ν. Β. (1952) 509, εζη.13). 

 

 
πέδζμ 6. Ναΐζημξ Π3, ηάημρδ. (ίκμξ (2009) Α, 222, εζη. 4). 
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πέδζμ 7. Ναΐζημξ Π4 (Αβία Άκκα) ηάημρδ. (ίκμξ (2009) Α, 224, εζη. 13). 

 

 
πέδζμ 8. Ναΐζημξ Π5 (Αβία Κονζαηή) ηάημρδ. (ίκμξ (2009) Α, 238, εζη. 60). 
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πέδζμ 9. Ναΐζημξ Π6, ηάημρδ. (ίκμξ (2009) Α, 234, εζη. 44). 

 

 
πέδζμ 10. Ναΐζημξ Π8, ηάημρδ. (ίκμξ (2009) Α, 239, εζη. 63). 
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πέδζμ 11. Ναΐζημξ Π8, ηάημρδ. (Γνακδάηδξ Ν. Β. (1952) 498, εζη. 1). 

 

 
πέδζμ 12. Ναΐζημξ Π9 (Άβζμξ Υνζζηυθμνμξ), ηάημρδ. (ίκμξ (2009) Α, 235, εζη. 50). 
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πέδζμ 13. Ναΐζημξ Π10 (Άζ Γζακκάηδξ), ηάημρδ. (Millet G. (1910) pl 6:3) 

 

 
πέδζμ 14. Ναΐζημξ Π10 (Άζ Γζακκάηδξ), ηάημρδ. (ίκμξ (2009) Α, 231, εζη. 34). 
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πέδζμ 15. Ναΐζημξ Π10 (Άζ Γζακκάηδξ), ημιή ηαηά ιήημξ. (Γνακδάηδξ Ν. Β. (1989) 62, εζη. 1). 

 
πέδζμ 16. Ναΐζημξ Π11, ηάημρδ. (ίκμξ (2009) Α, 228, εζη. 24). 
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πέδζμ 17. Ναΐζημξ Π12, ηάημρδ. (ίκμξ (2009) Α, 228, εζη. 27). 

 

 
πέδζμ 18. Ναΐζημξ Π13, ηάημρδ. (Γνακδάηδξ Ν. Β. (1959) 160, εζη. 1). 
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πέδζμ 19. Ναΐζημξ Π14, ηάημρδ. (ίκμξ (2009) Α, 224, εζη. 11). 

 

 
πέδζμ 20. Ναΐζημξ Π16 (Αβία Βαναάνα) ηάημρδ. (ίκμξ (2009) Α, 232, εζη. 40). 
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πέδζμ 21. Κάημρδ ηςκ ηηζζιάηςκ ζηα ΒΑ. ημο Αβίμο Νζημθάμο (g). Ο καΐζημξ Π17 θένεζ ημ 

δζαηνζηζηυ α. (Millet G. (1910) pl. 5:3). 

 

 
πέδζμ 22. Ναΐζημξ Π18, ηάημρδ. (Millet G. (1910) pl 6:1). 
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πέδζμ 23. Ναΐζημξ Π18, ηάημρδ. (ίκμξ (2009) A, 223, εζη. 8). 

 

 
πέδζμ 24. Άβζμξ Νζηυθαμξ ηαζ δελζά μ καΐζημξ Π19 (Αβία Παναζηεοή), ηάημρδ. (Millet G. 

(1910) pl. 6:2). 
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πέδζμ 25. Ναΐζημξ Π19 (Αβία Παναζηεοή), ηάημρδ. (ίκμξ (2009) A, 237, εζη. 55). 

 

 
πέδζμ 26. Ναΐζημξ Π20 (ημο παθαηζμφ), ηάημρδ. (ίκμξ (2009) A, 235, εζη. 47). 
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πέδζμ 27. Ναΐζημζ Π23 (ημο ηάζηνμο), ηάημρδ. (Millet G. (1910), pl. 6:10) 

 

 
πέδζμ 28. Ναΐζημζ Π23 (ημο ηάζηνμο), ηάημρδ. (ίκμξ (2009) A, 221, εζη. 1). 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ. ΔΗΚΟΝΔ 

 
Δζηυκα 1. Ναΐζημξ Π1 (Άβζμξ Γεχνβζμξ). Νυηζα υρδ πθεονζημφ κάνεδηα. (ίκμξ (2009) Α, 226, 

εζη. 20). 

 

 
Δζηυκα 2. Ναΐζημξ Π1 (Άβζμξ Γεχνβζμξ). Αρίδα. (ίκμξ (2009) Α, 226, εζη. 18). 
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Δζηυκα 3. Ναΐζημξ Π1 (Άβζμξ Γεχνβζμξ). Ακαημθζηή υρδ αρίδαξ ηαζ κάνεδηα. (ίκμξ (2009) Α, 

227, εζη. 2). 

 

 
Δζηυκα 4. Ναΐζημξ Π2 (Σαλζάνπεξ). Δζςηενζηυ, υρδ πνμξ ηα Α. (ίκμξ (2009) Α, 230, εζη. 33). 
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Δζηυκα 5. Ναΐζημξ Π3. Γοηζηυξ ημίπμξ ιε ηδ εφνα εζζυδμο απυ ηα ΝΑ. 

 

 
Δζηυκα 6. Ναΐζημξ Π3. Ακαημθζηυξ ημίπμξ ιε ηδκ αρίδα ημο Ηενμφ απυ ηα ΝΓ. 
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Δζηυκα 7. Γζαηθάδςζδ ξπκώλ ζηα Β. ημο καΐζημο Π4 (Αβίαξ Άκκαξ).  

 

 
Δζηυκα 8. Ναΐζημξ Π4 (Αβία Άκκα). Νμηζμακαημθζηή υρδ ιε ημ ζςγυιεκμ ηιήια ηδξ αρίδαξ. 
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Δζηυκα. 9. Ναΐζημξ Π4 (Αβία Άκκα). Νμηζμακαημθζηή πθεονά Ηενμφ εζςηενζηά. 

 

 

 
Δζηυκα 10. Ναΐζημξ Π4 (Αβία Άκκα). Καιανςημί ηάθμζ ζημ εζςηενζηυ. (Γνακδάηδξ Ν. Β. 

(1952) 503, εζη. 6). 
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Δζηυκα 11. Γνυιμξ πμο μδδβεί ζημκ καΐζημ Π5 ιε ηαηεφεοκζδ Α.-Γ. 

 

 
Δζηυκα 12. Ναΐζημξ Π5 (Αβ. Κονζαηή). Κυβπδ ζηδ αμνεζμδοηζηή βςκία εζςηενζηά. 
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Δζηυκα 13. Ναΐζημξ Π5 (Αβ. Κονζαηή). Νυηζα υρδ ελςηενζηά. 

 

 
Δζηυκα 14. Ναΐζημξ Π5 (Αβ. Κονζαηή). Νμηζμακαημθζηή βςκία Ηενμφ εζςηενζηά. 
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Δζηυκα 15. Ναΐζημξ Π5 (Αβ. Κονζαηή). Ακαημθζηή υρδ ελςηενζηά. 

 

 
Δζηυκα 16. Ναΐζημξ Π5 (Αβ. Κονζαηή). Ακαημθζηή υρδ ελςηενζηά (θεπημι.). 
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Δζηυκα 17. Ναΐζημξ Π5 (Αβ. Κονζαηή). πανάβιαηα ημζπμβναθζχκ (Θεμηυημξ;). (Γνακδάηδξ Ν. 

Β. (1952) 502 εζη.5.) 

 

 
Δζηυκα 18. Ναΐζημξ Π6. Γεκζηή υρδ απυ Γ. 
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Δζηυκα 19. Ναΐζημξ Π6 (αυνεζμξ). ρδ πνμξ ηα Α. 

 

Δζηυκα 20. Ναΐζημξ Π6 (κυηζμξ), υρδ πνμξ ηα ΒΑ. εζςηενζηά. 
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Δζηυκα 21. Ναΐζημξ Π8. Γεκζηή υρδ απυ ΝΑ. Γζαηνίκεηαζ δ κέζε μδυξ ηαζ δ άιθμδμξ πμο 

μδδβεί πνμξ ηδκ Πακηάκαζζα. 

 

 
Δζηυκα 22. Ναΐζημξ Π8. Γεκζηή υρδ απυ ΒΓ. 
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Δζηυκα 23. Ναΐζημξ Π8. Ακαημθζηή υρδ Ηενμφ. 
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Δζηυκα 24. Ναΐζημξ Π8. Ακαημθζηυξ ημίπμξ ελςηενζηά. 
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Δζηυκα 25. Ναΐζημξ Π8. Άκμζβια πάκς απυ ηδκ ηεκηνζηή αρίδα. Κζμκίζημζ ιε ηυιαμ ημο 

Ζναηθέμοξ. 
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Δζηυκα 26. Ναΐζημξ Π8. Κεκηνζηή αρίδα, άβζμξ-ζενάνπδξ. 
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Δζηυκα 27. Ναΐζημξ Π8. Κυβπδ δζαημκζημφ, ημζπμβναθία αβίμο. 
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Δζηυκα 28. Ναΐζημξ Π8. Νυηζμξ ημίπμξ, ηοθθυ αρίδςια ιε ημζπμβναθία ζηναηζςηζημφ αβίμο. 

 

 
Δζηυκα 29. Ναΐζημξ Π9 (Άβζμξ Υνζζηυθμνμξ). Ο καΐζημξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ ενβαζζχκ 

ηαεανζζιμφ. (Γνακδάηδξ Ν. Β. (1958) πζκ. 19:α). 
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Δζηυκα 30. Ναΐζημξ Π9 (Άβζμξ Υνζζηυθμνμξ). Ακαημθζηή υρδ ελςηενζηά. (ίκμξ (2009) Α, 236, 

εζη. 54). 

 

 
Δζηυκα 31. Ναΐζημξ Π9 (Άβζμξ Υνζζηυθμνμξ). Νυηζα εφνα εζςηενζηά. (ίκμξ (2009) Α, 236, εζη. 

52). 



120 
 

 
Δζηυκα 32. Ναΐζημξ Π9 (Άβζμξ Υνζζηυθμνμξ). Ακαημθζηή υρδ εζςηενζηά (Ηενυ). (ίκμξ (2009) 
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

ημπυξ ηδξ πανμφζαξ ενβαζίαξ είκαζ κα πανμοζζαζημφκ μζ αογακηζκμί καΐζημζ ηδξ πυθδξ ημο 

Μοζηνά, μζ μπμίμζ είκαζ ακελάνηδηα ηηζζιέκμζ ηαζ ιδ πνμζανηδιέκμζ ζε εηηθδζζαζηζηά, 

ιμκαζηδνζαηά ή ημζιζηά ηηήνζα. Μέπνζ ζήιενα έπμοκ εκημπζζηεί 23 καΐζημζ, απυ ημοξ μπμίμοξ 

έκαξ είκαζ ζημ ηάζηνμ, επηά ζηδκ Άκς Υχνα, 14 ζηδκ Κάης Υχνα ηαζ έκαξ αιέζςξ έλς απυ ηα 

ηείπδ ηδξ ηεθεοηαίαξ. Απυ ημοξ 23 καΐζημοξ ελεηάζηδηακ μζ 19
319

, πμο είκαζ αογακηζκμί ηαζ βζα 

ημοξ μπμίμοξ οπάνπμοκ δδιμζζεοιέκα ζημζπεία. Σμ γδημφιεκμ ζηδκ πανμφζα ενβαζία είκαζ δ 

ελέηαζδ ηςκ καΐζηςκ ζοκμθζηά ηαζ ζοκεεηζηά, ζοκδοάγμκηαξ ηδκ ανπζηεηημκζηή, ηδ γςβναθζηή, 

ηα έεζια ηαθήξ, ηδ πςνμεέηδζδ ηαζ ηδ εέζδ ημοξ ζημκ πμθεμδμιζηυ ζζηυ ιε ζημπυ ηδ δοκάιεζ 

δζελαβςβή ζοιπεναζιάηςκ βζα ηδ πνήζδ ηςκ καΐζηςκ ηαζ ημκ νυθμ ημοξ ζηδκ ημζκςκία ηδξ 

πνςηεφμοζαξ ημο Μοζηνά. Οζ καΐζημζ ζηδκ πθεζμκυηδηά ημοξ είκαζ ιζηνμί ζε ιέβεεμξ, 

πανμοζζάγμοκ ημζκά ανπζηεηημκζηά ζημζπεία ηαζ δ γςβναθζηή ημοξ ζοκδέεηαζ ιε ηα ηαθθζηεπκζηά 

νεφιαηα ηαζ ηζξ ηάζεζξ ηςκ ιεβάθςκ καχκ ημο Μοζηνά. Μμζάγμοκ ιε ιζηνά κεηνμηαθεία θυβς 

ημο πθήεμοξ ηάθςκ πμο ειπενζέπμοκ, πςνίξ ςζηυζμ κα απμηθείεηαζ ηαζ δ δδιυζζα πνήζδ ημοξ. 

Οζ καΐζημζ ήηακ ζδζςηζημί, θεζημονβμφζακ ςξ εοηηήνζμζ μίημζ, ηαθφπημκηαξ, πανάθθδθα, ηζξ 

ενδζηεοηζηέξ ακάβηεξ ηςκ ηηδηυνςκ ημοξ ιε ηδκ ηέθεζδ εηεί ηαζ άθθςκ ζενχκ ιοζηδνίςκ, υπςξ 

αοηυ ηδξ Βάπηζζδξ
320

. Ζ μζημδυιδζή ημοξ εκηυξ ημο πμθεμδμιζημφ ζζημφ ηαζ ζδζαίηενα ζηδ κυηζα 

πενζμπή ηδξ Κάης Υχναξ, υπμο ζοβηεκηνχκμκηαζ μζ ιεβάθεξ ανπμκηζηέξ ηαημζηίεξ, 

απμδεζηκφμοκ ηδ ζοζπέηζζδ ηςκ καΐζηςκ ιε ηδκ ακενπυιεκδ εφπμνδ «θασηή» ηάλδ ηδξ 

πνςηεφμοζαξ ημο δεζπμηάημο ημο Μοζηνά. 

 

Λέξειρ κλειδιά: Aνπζηεηημκζηή, γςβναθζηή, ιμκυπςνμζ δνμιζημί καμί, Μοζηνάξ, 

καΐζημζ, πμθεμδμιία, ηαθέξ, οζηενμαογακηζκή πενίμδμξ. 

 

 

 

 

 

                                                             
319 Απυ ημοξ ηέζζενζξ πμο δεκ πανμοζζάζηδηακ μζ δφμ (Π13, Π15) είκαζ ιεηααογακηζκμί, μ Π7 ζήιενα δεκ 

ακαβκςνίγεηαζ ηαζ βζα ημκ Π21 δεκ δζαεέημοιε ζημζπεία. 
320 Βθέπε ηα ζςγυιεκα ηαηάθμζπα ζημοξ καΐζημοξ Π4 ηαζ Π5. 
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ABSTRACT 

The purpose of this study is to present the byzantine small churches (chapels) of the city of 

Mystras, which are independently built and not attached to larger churches and other monastic or 

secular buildings. Up to date, 23 small churches (chapels) have been identified, of which one is 

at the Citadel, seven at the Upper Chora, 14 at the Lower Chora and one immediately outside the 

walls of the latter. Of the 23 small churches, 19 were examined, which are recorded and dated in 

the Late Byzantine period. The aim of this study is to examine the small churches (chapels) 

through a synthetical approach, combining the architecture, the painting, the burial customs and 

their location at the urban in order to understand better the use of the small churches (private or 

parochial) and their connection with the society of the city Mystras. The majority of the small 

churches (chapels) are of small dimensions with common architectural elements and the 

preserved painting is directly connected to the painting of the great churches of Mystras. Most of 

them have the aspect of small cemeteries, due to the big number of graves they contain. They 

were private funerary small churches (chapels) but their public (parochial) use is not excluded. 

Apart from the funerary aspect, they were functioned like small churches, where all the holy 

mysteries (like Baptism) were taking place. Their construction within the urban fabric, especially 

in the southern region of Kato Chora, where the large mansions are concentrated, identify the 

close association of the small churches with the rising wealthy social class of the capital of the 

despotate of Mystras. 

 

Key words: Architecture, barrel-vaulted, burials, chapels, late Byzantine period, 

Mystras, painting, single-nave, small churches, urban planning. 


