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The invitation by the Organizing Committee of the Fourth 
International Symposium on Thracian Studies to mount a photo-
graphic exhibition devoted to the general area of Thrace found 
us almost prepared. Our work on the photographic archive of 
Georgios Lambakis had yielded some excellent material which, in 
combination with his published “Travels”, formed a collection of 
interesting historical and geographical content.
 We decided, therefore, to present a group of 50 photo-
graphs taken by G. Lambakis during his tour of Thrace and Con-
stantinople in 1902. Lambakis was a photographer and a writer. 
Or, rather, he did not write simply like a romantic scholar. . . he 
heard the ruins lamenting, the stones of ancient churches crying 
out: “Did I not provide shelter for the wise heads of ancient Greek 
hierophants? And now they are using me “as a trough for animals 
to drink from!” “The lamenting ruins. . . represent centuries of 
Greek history, changes in religion, changes of Masters, changes of 
peoples, changes of thought and convictions”, he wrote in Ainos on 
28 August 1902. Lambakis’s pictures and words are a memory of 
the period, a Thracian memory, pieces of our self-awareness.
 The fact that the towns of Thrace will play host to the ex-
hibition is a source of joy, since it shows in practical terms that 
this memory will become the property of their citizens. I would 
like to express my grateful thanks to the municipal authorities and 
cultural foundations of Thrace for their hospitality, assistance and 
cooperation. I would also like to thank the Organizing Committee 
of the Fourth International Symposium on Thracian Studies and 
the 12th Ephorate of Byzantine Antiquities, the Cultural Develop-
ment Centre of Thrace (PAKETHRA), and Nikos Konstantinidis. 
Thanks, too, to Yannis Lambakis for his readiness once again to 

Prologue

make material available from the Lambakis family archive.
 The Museum exhibition team has once more given proof 
of its ability, knowledge and experience. My thanks go to Eugenia 
Chalkia, who supervised the work and the architect-museographer 
Eleni Katsanika-Stephanou, who produced the designs for a dif-
ficult, portable exhibition; also to the archaeologists and curators 
Apostolos Mantas and Vassiliki Chorti; the Byzantinist Jasmin 
Moysidou, the historian Eleni Michalopoulou, Yannis Stavrinos, 
Yorgos Soupios, Alexandros Dounis and Vassiliki Sotiriou of the 
Publications Office; the museologist Nikolaos Konstantios and 
the Press and Public Relations Office, the Office for Educational 
Programmes, all our external collaborators, and finally the media 
of Thrace for promoting the exhibition.
 As he left Constantinople on 2 October 1902, Georgios 
Lambakis was sorrowful, and saw its large lighthouse as a funeral 
candle. One hundred and five years later, we are more optimistic. 
And although time and history intervene to remind us of the ob-
vious, we are today laying a small stone that will become an active, 
vital memory. So that we can give what we can to the citizens of 
today and tomorrow.

Demetrios Konstantios
Director of the Byzantine & Christian Museum
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Η πρόσκληση της οργανωτικής επιτροπής του 4ου Διεθνούς Επι-
στημονικού Συνεδρίου Θρακικών Σπουδών να παρουσιάσουμε 
μία φωτογραφική έκθεση που να αφορά την ευρύτερη περιοχή της 
Θράκης μας βρήκε σχεδόν έτοιμους. Από την επεξεργασία του φω-
τογραφικού αρχείου του Γεωργίου Λαμπάκη είχε προκύψει ένα 
εξαιρετικό υλικό το οποίο, σε συνδυασμό με τις δημοσιευμένες «Περιη-
γήσεις» του, συγκροτούσε ένα ενδιαφέρον ιστορικογεωγραφικού 
περιεχομένου σύνολο.
 Αποφασίσαμε λοιπόν να παρουσιάσουμε μία ενότητα 50 
φωτογραφιών του Γεωργίου Λαμπάκη από την περιοδεία του 
στη Θράκη και την Κωνσταντινούπολη το 1902. Ο Λαμπάκης 
φωτογραφίζει και γράφει. Ή μάλλον, δεν γράφει απλώς ως ένας 
ρομαντικός λόγιος… ακούει τα ερείπια να θρηνούν, τους λίθους των 
αρχαίων ναών να κραυγάζουν: «Δὲν ἐστέγαζον ἐγὼ σοφὰς κεφα-
λὰς ἀρχαίων ἱεροφαντῶν Ἑλλήνων…» και σήμερα με χρησιμο-
ποιούν «… ὡς γούρναν, ὅπως πίνωσιν τὰ ζῶα»; «…Τὰ ἐρείπια 
θρηνωδοῦντα.… ἀντιπροσωπεύουσιν αἰώνων ἐθνικὴν ἱστορίαν, 
μεταβολὰς θρησκεύματος, μεταβολὰς Κυρίων, μεταβολὰς ἐθνῶν, 
μεταβολὰς σκέψεων καὶ φρονημάτων» έγραφε στην Αίνο στις 
28 Αυγούστου του 1902. Οι εικόνες και τα λόγια του Λαμπάκη 
συγκροτούν μια μνήμη της εποχής, μνήμη θρακιώτικη, κομμάτια 
αυτογνωσίας.
 Το γεγονός ότι πόλεις της Θράκης θα φιλοξενήσουν την 
έκθεση μάς γεμίζει χαρά, καθώς αποδεικνύει ἐμπρακτα ότι αυτή η 
μνήμη θα γίνει κτήμα και των πολιτών τους. Ευχαριστούμε θερμά 
τις δημοτικές αρχές και τα πολιτιστικά ιδρύματα της Θράκης για 
τη φιλοξενία, τη βοήθεια και τη συνεργασία τους. Ευχαριστούμε 
επίσης την Οργανωτική Επιτροπή του 4ου Διεθνούς Συνεδρίου 
Θρακικών Σπουδών και την 12η ΕΒΑ, το ΠΑΚΕΘΡΑ και τον Νίκο 

Κωνσταντινίδη. Θερμές είναι οι ευχαριστίες μας και στον Γιάννη Λα-
μπάκη, για την προθυμία του να μας παραχωρήσει και πάλι υλικό 
από το οικογενειακό αρχείο Λαμπάκη.
 Η ομάδα έκθεσης του Μουσείου μας έδειξε για άλλη μία φορά 
την ικανότητα, τις γνώσεις και την εμπειρία της. Ευχαριστώ λοιπόν 
την Ευγενία Χαλκιά που είχε την εποπτεία και την αρχιτέκτονα-
μουσειογράφο Ελένη Κατσανίκα-Στεφάνου, που σχεδίασε μία 
δύσκολη μεταφερόμενη έκθεση. Τους αρχαιολόγους επιμελητές 
Απόστολο Μαντά και Βασιλική Χόρτη. Τη βυζαντινολόγο Γιασμί-
να Μωυσείδου, την ιστορικό Ελένη Μιχαλοπούλου, τον Ιωάννη 
Σταυρινό, τον Γεώργιο Σουπιό, τον Αλέξανδρο Ντούνη και τη 
Βασιλική Σωτηρίου του Γραφείου Εκδόσεων, τον μουσειολόγο Νι-
κόλαο Κωνστάντιο και το Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας, το 
Γραφείο Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, όλους τους εξωτερικούς 
μας συνεργάτες και τέλος τα ΜΜΕ της Θράκης για την προβολή 
της έκθεσης. 
 Ο Γεώργιος Λαμπάκης, όταν αναχωρούσε από την Κωνστα-
ντινούπολη στις 2 Οκτωβρίου 1902, ήταν θλιμμένος —τον μεγάλο 
της φάρο τον έβλεπε σαν νεκρική λαμπάδα. Εμείς, 105 χρόνια αρ-
γότερα, είμαστε πιο αισιόδοξοι. Και παρόλο που ο χρόνος και η 
ιστορία μεσολαβούν για να μας θυμίζουν το αυτονόητο, βάζουμε 
σήμερα ένα λιθαράκι για να γίνει η μνήμη ενεργητική και ζωογόνος. 
Για να διασώσουμε ό,τι μπορούμε για τους σημερινούς και τους αυ-
ριανούς πολίτες. 

Δημήτριος Κωνστάντιος
Διευθυντής του Βυζαντινού & Χριστιανικού Μουσείου 

Πρόλογος
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Thrace - Constantinople: G. Lambakis’s Journey (1902)

On the occasion of the Fourth International Symposium on Byzan-
tine Thrace, and in response to an invitation from its Organizing 
Committee, the Byzantine and Christian Museum of Athens has 
decided to mount an exhibition entitled “Thrace-Constantinople: 
Georgios Lambakis’s Journey (1902)”.
 The 50 photographs selected from the historical-photo-
graphic archives in the Museum belong to the collection of the 
Christian Archaeological Society, and the majority of them were 
taken by Georgios Lambakis during his tour of towns in Thrace in 
August 1902 and his visit to Constantinople in September of the 
same year.
 At that time still part of the Ottoman Empire, Thrace had a 
number of resplendent monuments dating from its Byzantine past, 
and also from Post-Byzantine times. Many of them disappeared 
forever in the whirlwind that swept the area, culminating in 1922. 
 There are not many photographs of Thrace, since the travel-
ler-scholar was able to visit only a few towns: Xanthi, Abdera-Poly-
stylon, Alexandroupoli (then Dedeagaç), Ainos, Didymoteicho, 
and Adrianople. Several of these, however, were important centres 
at the period when Thrace was a bastion of the Byzantine capital, 
and also later, when they were occupied by vigorous Greek commu-
nities.
 Georgios Lambakis captured the towns, and especially the 
surviving monuments, with his camera. He also described them 
―often with drawings of details― in his diaries of this journey, 
in which he recorded his experiences of his travels in an elegant 
language, frequently with a strongly romantic spirit. The original 
diaries, which Mr Ioannis Lambakis was kind enough to make 
available for the requirements of the exhibition, are as valuable as 

the photographs, since both are now rare, even unique, witnesses to 
churches that no longer exist, inscriptions that are lost, and monu-
ments that have suffered later interventions which have detracted 
from their original form, though on occasion they have restored 
it. Other photographs form a kind of ethnological-folklore record, 
immortalising scenes from the everyday life of small communities, 
in which inhabitants of all ages play leading roles.  
 In Constantinople, Lambakis himself took very few photo-
graphs. Although he was enraptured by the monuments that he 
visited and described in great detail in his diaries, he did not take 
pictures of them. He did take care, however, to enrich the archive of 
the Christian Archaeological Society with pictures taken by other 
photographers (which were donated or purchased), that provide 
important documentation of the most important monuments of the 
Byzantine capital. Hagia Sophia, when it was still a mosque and 
not all its mosaics had been uncovered, and the Chora Monastery, 
before its painted decoration was cleaned and before the wall seal-
ing the entrance to the chapel was removed, are examples from this 
valuable archive.
 The Fourth International Symposium on Byzantine Thra-
ce is subtitled “Evidence and remains”. The photographs in this 
exhibition constitute evidence to remains found in Thrace and 
Constantinople at the beginning of the 20th century.

Eugenia Chalkia
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Το Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο, επ’ ευκαιρία του 4ου Διεθνούς 
Συμποσίου για τη Βυζαντινή Θράκη και μετά από πρόσκληση της 
Oργανωτικής Επιτροπής, αποφάσισε να διοργανώσει έκθεση με 
τίτλο: Θράκη-Kωνσταντινούπολη: «Το Oδοιπορικό του Γεωργίου 
Λαμπάκη (1902)». 
 Oι 50 φωτογραφίες που επιλέχθηκαν από τα ιστορικά-
φωτογραφικά αρχεία του Mουσείου ανήκουν στη συλλογή της 
Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας και αποτελούν στην πλειο-
νότητά τους λήψεις του Γεωργίου Λαμπάκη κατά τη διάρκεια της 
περιοδείας του σε πόλεις της Θράκης, τον Αύγουστο του 1902, και 
στην Κωνσταντινούπολη, τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους.
 Τμήμα ακόμη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η Θράκη 
κατά την εποχή αυτή διέσωζε λαμπρά μνημεία από το βυζαντινό 
παρελθόν της, αλλά και σημαντικά μεταβυζαντινά. Πολλά από 
αυτά χάθηκαν οριστικά στη δίνη των ταραχών που γνώρισε ο τό-
πος, με αποκορύφωμα το 1922.
 Οι φωτογραφίες από τη Θράκη δεν είναι πολλές, όπως πολλές 
δεν ήταν και οι πόλεις που κατάφερε να επισκεφθεί ο ταξιδευτής-με-
λετητής: Ξάνθη, Άβδηρα-Πολύστυλον, Αλεξανδρούπολη (τότε 
Δεδέαγατς), Αίνος, Διδυμότειχο, Αδριανούπολη. Αρκετές από τις 
πόλεις όμως αυτές υπήρξαν σημαντικά κέντρα την περίοδο που 
η Θράκη αποτελούσε προπύργιο της βυζαντινής πρωτεύουσας, 
αλλά και αργότερα, όταν τις κατοικούσαν εύρωστες ελληνικές 
κοινότητες. 
 Τις πόλεις, αλλά κυρίως τα μνημεία που διέσωζαν, αποτύ-
πωσε με τον φακό του ο Γ. Λαμπάκης. Τα περιέγραψε επίσης —
πολλές φορές και με σχεδιαστικές λεπτομέρειες— στα ταξιδιωτικά 
του ημερολόγια, στα οποία καταγράφει με γλαφυρότητα και συ-
χνά με έντονη ρομαντική διάθεση την εμπειρία από τις περιοδείες 

του. Τα πρωτότυπα ημερολόγια του περιηγητή, τα οποία είχε την 
καλοσύνη να μας δανείσει ο κ. Ιωάννης Λαμπάκης για τις ανάγκες 
της έκθεσης, είναι πολύτιμα όσο και οι φωτογραφίες, καθώς αμφότε-
ρα αποτελούν σπάνιες, ακόμη και μοναδικές, μαρτυρίες για ναούς 
που δεν υπάρχουν πιά, επιγραφές που χάθηκαν, μνημεία που υπέ-
στησαν μεταγενέστερες επεμβάσεις οι οποίες αλλοίωσαν, αλλά και 
ορισμένες φορές αποκατέστησαν, την αρχική μορφή τους. Άλλες 
φωτογραφίες πάλι συνιστούν ένα είδος ηθογραφικής καταγραφής, 
καθώς απαθανατίζουν σκηνές από την καθημερινή ζωή μικρών 
κοινοτήτων, με πρωταγωνιστές κατοίκους κάθε ηλικίας.
 Από την Κωνσταντινούπολη ο ίδιος ο Γ. Λαμπάκης τράβηξε 
ελάχιστες φωτογραφίες. Παρότι συνεπαρμένος από τα μνημεία 
που επισκέφθηκε και περιγράφει αναλυτικά στα ημερολόγιά του, 
δεν προχώρησε στη φωτογραφική τους αποτύπωση. Φρόντισε 
ωστόσο να εμπλουτίσει το αρχείο της Χριστιανικής Aρχαιολογικής 
Εταιρείας με λήψεις άλλων φωτογράφων (δωρεές ή αγορές), 
ιδιαίτερα σημαντικά τεκμήρια για τα σπουδαιότερα μνημεία της 
πρωτεύουσας. Η Αγία Σοφία, όταν ακόμη λειτουργούσε ως τέμενος 
και δεν είχε ολοκληρωθεί η αποκάλυψη όλων των ψηφιδωτών της, 
η Μονή της Χώρας πριν από τον καθαρισμό του ζωγραφικού δια-
κόσμου και πριν από την καθαίρεση του τοίχου που έφρασσε την 
είσοδο του παρεκκλησίου, είναι μερικά από τα δείγματα του πολύ-
τιμου αυτού αρχείου. 
 «Μαρτυρίες και κατάλοιπα» είναι ο υπότιτλος του 4ου Διε-
θνούς Συμποσίου για τη Βυζαντινή Θράκη. Μαρτυρίες για κατά-
λοιπα στη Θράκη και την Κωνσταντινούπολη στις αρχές του 20ού 
αιώνα αποτελούν και οι φωτογραφίες αυτής της έκθεσης.

 Ευγενία Χαλκιά

Θράκη - Κωνσταντινούπολη: Το Oδοιπορικό του Γ. Λαμπάκη
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G. Lambakis as traveller and photographer

Georgios Lambakis was born in Athens on 18 February 1854. He 
grew up in poverty with a strongly religious background, dreaming 
of becoming a priest. He studied theology in Athens and Christian 
archaeology in Munich, Leipzig, Berlin and Erlangen, where he 
also received a doctorate. 
 When he returned from Germany, he showed a strong 
interest in the study and preservation of Christian monuments and 
the advancement of the study of Christian archaeology. The general 
admiration for the glory of Classical antiquity characteristic of 19th-
century Greece left him indifferent. For Lambakis, the continuity 
of the Greek people, a major point at issue in the 19th century, was 
identified with the unbroken continuity of the Church. 
 All that he professed met with a response in a group of 
scholars of his time, with whom he founded the Christian Archaeo-
logical Society (ChAS) in December 1884. The objective of the 
society was to preserve ancient Christian monuments, to collect 
artefacts, and to found a Museum of Christian Archaeology. Lam-
bakis proved to be the heart and soul of the Society, working with 
admirable zeal to attain its objectives. His most important project 
was the creation and academic documentation of the Collection of 
the ChAS, which was originally (1890) housed in a building owned 
by the Holy Synod in Karytsi Square in Athens, and later (1893), 
again temporarily, in the National Archaeological Museum of 
Athens. 
 In his work Lambakis found supporters and allies in Queen 
Olga, whose secretary he was from 1885 onwards, and the Church. 
He had differences with the academic community of his day, 

however, from which he kept his distance, since his work was the 
expression of an exuberant romanticism that was not accompanied 
by strict academic discipline. 
 When the chair of Byzantine Art was created in the Univer-
sity of Athens, therefore, the need for the strictly academic study 
of Byzantium led to Lambakis’s Christian Archaeology being over-
looked, and he was not offered the chair, though he had always 
wanted it. He died two years later, on 15 March 1914.
 During the period 1891-1908, Lambakis undertook a series 
of journeys within Greece and also to other centres of Greek and 
Christian civilisation. These travels, many of which were connected 
with Queen Olga’s charity work, gave him the opportunity to see, 
record and photograph important Christian monuments, and to 
collect artefacts with which to enrich the ChAS Museum. With 
references from the Church and the state, he urged priests and 
monks to give him objects that were no longer in use. This vast col-
lecting project bore great fruit, since it was further supported by the 
municipalities and by private individuals. 
 Amongst the more important destinations of his travels 
were Thessaloniki, Mount Athos and Berroia in 1901, Macedonia, 
Thrace and Constantinople in 1902, the Cyclades in 1904, the 
Holy Land in 1905, and Asia Minor in 1906-1907. He usually 
travelled in the summer months, supported financially by Queen 
Olga and the ChAE. From 1905 onwards, he was accompanied on 
his journeys by his wife Euthalia. 
 His travel experiences and impressions, the description 
of the monuments he visited, and his academic comments were 
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Ο Γεώργιος Λαμπάκης γεννήθηκε στην Αθήνα στις 18 Φεβρουα-
ρίου του 1854. Μεγάλωσε φτωχικά και σε κλίμα βαθιάς θρησκευ-
τικότητας με το όνειρο να γίνει ιερέας. Σπούδασε θεολογία στην 
Αθήνα και χριστιανική αρχαιολογία στο Μόναχο, τη Λειψία, το 
Βερολίνο και το Ερλάνγκεν, όπου και αναγορεύτηκε διδάκτωρ. 
 Όταν επέστρεψε από τη Γερμανία εκδήλωσε έντονο ενδια-
φέρον για τη μελέτη και τη διάσωση των χριστιανικών μνημείων 
και την προαγωγή των σπουδών της χριστιανικής αρχαιολογίας. 
Η στροφή προς το κλέος της κλασικής αρχαιότητας που χαρα-
κτήρισε την Ελλάδα του 19ου αιώνα τον άφησε αδιάφορο. Γι’ 
αυτόν η συνέχεια του έθνους, κυρίαρχο ζητούμενο του 19ου αιώ-
να, ταυτιζόταν με την αδιάσπαστη συνέχεια της Εκκλησίας.
 Όλα αυτά που πρέσβευε βρήκαν απήχηση σε μια ομάδα 
λογίων της εποχής, με τους οποίους τον Δεκέμβριο του 1884 ίδρυ-
σε τη Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ). Σκοπός της 
ήταν η διάσωση των μνημείων της χριστιανικής αρχαιότητας, 
η συλλογή αντικειμένων και η σύσταση Μουσείου Χριστιανικής 
Αρχαιολογίας. Ψυχή της Εταιρείας αναδείχθηκε ο Γ. Λαμπάκης, 
καθώς εργάσθηκε με αξιοθαύμαστο ζήλο για την επίτευξη των 
στόχων της. Το σημαντικότερο έργο του ήταν η δημιουργία και η 
σχολαστική τεκμηρίωση της Συλλογής της ΧΑΕ, η οποία αρχικά 
(1890) στεγάστηκε σε κτήριο της Ιεράς Συνόδου στην πλατεία Κα-
ρύτση και στη συνέχεια (1893), προσωρινά και πάλι, στο Εθνικό 
Αρχαιολογικό Μουσείο. 
 Στο έργο του βρήκε αρωγούς και συμμάχους τη βασίλισσα 
Όλγα, της οποίας υπήρξε γραμματέας από το 1885, και την Εκ-
κλησία. Διαφοροποιήθηκε όμως και κράτησε αποστάσεις από 

Ο Γ. Λαμπάκης ως περιηγητής και φωτογράφος 

την επιστημονική κοινότητα της εποχής του, καθώς το έργο του 
αποτελούσε έκφραση ενός πληθωρικού ρομαντισμού, χωρίς να συ-
νοδεύεται από αυστηρή επιστημονική πειθαρχία. 
 Έτσι, όταν το 1912 ιδρύθηκε η έδρα Βυζαντινής Τέχνης στο 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, η ανάγκη για αμιγώς επιστημονική μελέτη 
του Βυζαντίου υποσκέλισε τη Χριστιανική Αρχαιολογία του Γ. Λα-
μπάκη, και ο ίδιος δεν κατέλαβε τη θέση αυτή, αν και διακαώς την 
επιθυμούσε. Πέθανε δύο χρόνια αργότερα, στις 15 Μαρτίου 1914.
 Κατά την περίοδο 1891-1908 ο  Γ. Λαμπάκης πραγματοποίησε 
σειρά περιηγήσεων στην Ελλάδα καθώς και σε άλλα κέντρα του 
ελληνικού και χριστιανικού κόσμου. Τα ταξίδια αυτά, πολλά από 
τα οποία σχετίζονταν με το φιλανθρωπικό έργο της βασίλισσας 
Όλγας, του έδωσαν τη δυνατότητα να δει, να καταγράψει και να 
φωτογραφήσει σημαντικά χριστιανικά μνημεία, αλλά και να περι-
συλλέξει αντικείμενα για τον εμπλουτισμό του Μουσείου της ΧΑΕ. 
Με τις συστάσεις της Εκκλησίας και του κράτους παρότρυνε ιερείς 
και μοναχούς να του παραδώσουν αντικείμενα που δεν ήταν πλέον 
σε χρήση. Η τεράστια αυτή συλλεκτική προσπάθεια απέδωσε, 
καθώς ενισχύθηκε επιπλέον από δήμους και ιδιώτες. 
 Μερικοί από τους πιο σημαντικούς προορισμούς των περιο-
δειών του ήταν η Θεσσαλονίκη, το Άγιον Όρος και η Βέροια το 1901, η  
Μακεδονία, η Θράκη και η Κωνσταντινούπολη το 1902, οι Κυκλάδες 
το 1904, οι Άγιοι Τόποι το 1905, η Μικρά Ασία το 1906-1907. Ταξί-
δευε συνήθως κατά τους θερινούς μήνες χρηματοδοτούμενος από τη 
βασίλισσα Όλγα και τη ΧΑΕ. Συνοδοιπόρος του ήταν από το 1905 
και η σύζυγός του Ευθαλία.
 Τις ταξιδιωτικές του εμπειρίες και εντυπώσεις, την περιγραφή 
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published in the Bulletin (Deltion) of the ChAS, which he publish-
ed virtually unaided from 1892 to 1910. Describing his travels in 
Greece in 1892, he writes: “like an ant in search of a grain, we 
travel to every point of the compass and run in every direction, 
so that we can bring even a part of the grain of knowledge to our 
museum. And what we suffer as we run up mountains and across 
deserts, carrying our portable camera and food, cannot be told, or 
easily described…”. 
 In this spirit, he collected and recorded whatever he 
considered to be of significance for the history of the Church, irre-
spective of the time at which it was made or its artistic value. Thus, 
he recorded, and published in the Deltion of the Society, a large 
number of inscriptions, buildings and movable objects, including 
ones dating from his own time, thereby also providing valuable evi-
dence for the 19th century. 
 G. Lambakis not only studied the Church, but was an 
active member of it. His visits to Christian monuments were often 
accompanied by a sermon read to the faithful and the celebration 
of special services, and some of his journeys had the character of 
pilgrimages rather than archaeological field trips.
 A characteristic example is his description of his visit to 
Philippi in 1902. This text is enlivened with passages from the 
Gospels, and Lambakis’s interest is focused almost entirely on the 
baptism of Lydia, the first Christian woman in Europe, by Saint 
Paul. He devotes only a brief paragraph to the monuments —he 
notes, indeed, that he took a photograph of the river in which the 
baptism took place and that he took away water from it in a vial, 

which he later placed in the Society Museum.
 He also cites in full the diary entry that he wrote “seated 
in the middle of the ruins”, in which he expresses his emotion at 
finding himself on the site that had been visited by Saint Paul. He 
states amongst other things that just before he arrived at Philippi 
he received Holy Communion, so that he would be pure when he 
entered this sacred ground. Despite this he would have liked the 
company of a priest, to celebrate communion on the ruins “in the 
middle of the first Church in the whole of Europe”. 
 Lambakis also systematically collected photographs, which 
were entered with a note in the register of the Society, like any other 
object. These photographs depicted mainly Christian monuments, 
archaeological sites, and artefacts that he had been unable to acqui-
re. Many of them came from purchases or donations, though the 
majority were taken by G. Lambakis himself, who proved to be an 
excellent photographer. A pioneer of photographic documentation, 
he assembled an important body of material, of which he was very 
proud. He published a catalogue and inventory of the photographs 
in the Bulletin (Deltion) of the ChAS for 1910 (issue Θ )́.
 Lambakis’s use of photographs as a means of documentation, 
which was pioneering for his time, was also owed to the fact that his 
elder brother Ioannis (1851-1916) was a professional photographer. 
Ioannis collaborated with one of the oldest photographic studios 
in Athens, that of Philippos Margaritis and Ioannis Konstantinou, 
and after 1892 worked as a freelance. It is possible, therefore, that 
some of the photographs in the Lambakis archive were taken by the 
professional, Ioannis, though the majority of the exposures were 

G. Lambakis as traveller and photographer
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των μνημείων που επισκεπτόταν, καθώς και τις επιστημονικές 
παρατηρήσεις του δημοσίευε στο «Δελτίο» της ΧΑΕ, το οποίο 
εξέδιδε σχεδόν μόνος από το 1892 έως το 1910. Περιγράφοντας τις 
περιηγήσεις του στην Ελλάδα το 1892 αναφέρει: «Ὥς τις μύρμηξ 
ζητῶν κόκκον, οὕτως ἀνὰ πάσας τὰς διευθύνσεις τοῦ ὁρίζοντος 
περιφερόμεθα, καὶ πανταχοῦ τρέχομεν, ὅπως ἔστω καὶ τμῆμα κόκ-
κου τῆς ἐπιστήμης εἰς τὸ Μουσεῖον ἡμῶν εἰσενέγκωμεν. Καὶ τί μὲν 
ὑφιστάμεθα ἀνὰ τὰ ὄρη καὶ τὰς ἐρήμους τρέχοντες, φόρτον τὴν 
φωτογραφικὴν μηχανὴν ἡμῶν καὶ τὴν τροφὴν ἡμῶν περιφέροντες, 
οὔτε λέγεται οὔτε εὐκόλως περιγράφεται…» .
 Στο πνεύμα αυτό συνέλεγε και κατέγραφε οτιδήποτε θεω-
ρούσε σημαντικό για την ιστορία της Εκκλησίας, ανεξάρτητα από 
τον χρόνο κατασκευής του ή την καλλιτεχνική του αξία. Έτσι λοι-
πόν κατέγραψε και δημοσίευσε στο Δελτίο της Εταιρείας, εξίσου, 
πλήθος επιγραφών, κτήρια και κινητά αντικείμενα, ακόμα και τα 
σύγχρονά του, προσφέροντάς μας πολύτιμες μαρτυρίες και για τον 
19ο αιώνα. 
 Ο Γ. Λαμπάκης δεν ήταν μόνο μελετητής της Εκκλησίας, 
αλλά και ενεργό μέλος της. Οι επισκέψεις του στα χριστιανικά 
μνημεία πολλές φορές συνοδεύονταν με κήρυγμα στους πιστούς και 
με τη διοργάνωση ειδικών ακολουθιών, ενώ κάποια από τα ταξί-
δια του είχαν κυρίως χαρακτήρα προσκυνήματος και λιγότερο αρ-
χαιολογικής περιήγησης. 
 Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περιγραφή του 
οδοιπορικού του στους Φιλίππους το 1902. Στο κείμενό του, διαν-
θισμένο με ευαγγελικά χωρία, το ενδιαφέρον του μονοπωλεί η 
βάπτιση της Λυδίας, της πρώτης χριστιανής στην Ευρώπη, από 

τον απόστολο Παύλο. Στα μνημεία αφιερώνει μόνο μια σύντομη 
παράγραφο —σημειώνει μάλιστα ότι φωτογράφησε το ποτάμι 
όπου έγινε η βάπτιση και ότι πήρε από αυτό νερό σε φιάλη, την 
οποία στη συνέχεια κατέθεσε στο Μουσείο της Εταιρείας. Επιπλέον 
παραθέτει ολόκληρη την ημερολογιακή σημείωση που κράτησε «ἐν 
μέσῳ τῶν ἐρειπίων καθήμενος», στην οποία εκφράζει τη συγκίνησή 
του που βρέθηκε στον χώρο από όπου πέρασε ο Παύλος. Μεταξύ 
άλλων αναφέρει ότι λίγο πριν φτάσει στους Φιλίππους κοινώνησε 
«τῶν ἀχράντων Μυστηρίων», ώστε να είναι εξαγνισμένος πριν 
προσέλθει στα ιερά αυτά εδάφη. Παρ’ όλα αυτά θα επιθυμούσε τη 
συντροφιά κάποιου ιερέα, ο οποίος θα λειτουργούσε πάνω στα 
ερείπια «ἐν μέσῳ τῆς πρωτογόνου Ἐκκλησίας τῆς ὅλης Εὐρώπης».
 Ο Γ. Λαμπάκης συνήθιζε να συγκεντρώνει συστηματικά και 
φωτογραφίες, οι οποίες καταγράφονταν και σχολιάζονταν στο βι-
βλίο εισαγωγής της Εταιρείας, όπως κάθε αντικείμενο. Πρόκειται 
για φωτογραφίες που απεικονίζουν κυρίως χριστιανικά μνημεία, 
αρχαιολογικούς τόπους, καθώς και αντικείμενα που δεν ήταν δυνα-
τόν να αποκτηθούν. Πολλές από αυτές προέρχονταν από αγορές ή 
δωρεές, ενώ οι περισσότερες ελήφθησαν από τον ίδιο τον Γ. Λαμπά-
κη, ο οποίος αποδείχτηκε εξαίρετος φωτογράφος. Πρωτοπόρος της 
φωτογραφικής τεκμηρίωσης, κατάφερε να συγκεντρώσει σπουδαίο 
υλικό, για το οποίο ήταν ιδιαίτερα υπερήφανος. Στο Δελτίο της 
ΧΑΕ του 1910 (τεύχος Θ΄) δημοσίευσε κατάλογο και ευρετήριο των 
φωτογραφιών. 
 Η πρωτοποριακή για την εποχή χρήση της φωτογραφίας 
ως μέσου τεκμηρίωσης την οποία ακολούθησε ο Γ. Λαμπάκης οφεί-
λεται και στο γεγονός ότι ο μεγαλύτερος αδερφός του Ιωάννης 

Ο Γ. Λαμπάκης ως περιηγητής και φωτογράφος 
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the work of the amateur, Georgios, and in many of his publications 
he states that he took the photographs himself. On the other hand, 
the developing and printing were probably carried out in Ioannis 
Lambakis’s photographic studio. 
 This rich photographic material reflects the personal eye 
of G. Lambakis, who used the photograph as a means of reliable 
documentation and at the same time of artistic expression. Some 
of them are outstanding from an aesthetic point of view, while all 
of them reveal an experienced photographer with a keen eye, who 
created some excellent compositions. 
 Particular interest attaches to the photographs taken during 
his travels. His camera frequently wanders away from the monu-
ments and captures, in front of them, scenes and persons drawn 
from daily life, that reveal an inspired feeling for composition. An 
extreme case of a “stage managed” exposure is provided by the 
photograph (ΧΑΕ 6131), taken during his travels in Asia Minor, 
specifically at Laodikeia. In this photograph, he himself enacts a 
passage of Revelation (iv: 20) —the passage was later used as a 
note on the photograph in the Museum inventory: “the Director of 
the Christian Museum, G. Lambakis, knocking at the door of the 
house, in accordance with Revelation iv: 20”.
 At the same time, with the aim of documenting ecclesias-
tical life and providing ideological support for the Church, he photo-
graphed gatherings associated with official church ceremonies, and 
also attempted to form an archive of photographic portraits of 
Orthodox bishops all over the world. 
 Above all, however, Georgios Lambakis used photographs 

G. Lambakis as traveller and photographer

to preserve Christian monuments. His endeavours resulted in a 
valuable photographic archive of Byzantine monuments, with pic-
tures of exceptional quality, dated and annotated, which also offer 
a living picture of Greece at the turn of the 19th century.

Vassiliki Chorti
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(1851-1916) ήταν επαγγελματίας φωτογράφος. Ο τελευταίος 
υπήρξε συνεργάτης ενός από τα παλαιότερα φωτογραφεία της 
Αθήνας, των Φίλιππου Μαργαρίτη και Ιωάννη Κωνσταντίνου, ενώ 
μετά το 1892 εργάστηκε ανεξάρτητα. Ενδέχεται λοιπόν κάποιες 
από τις φωτογραφίες του αρχείου Λαμπάκη να αποτελούν λήψεις 
του επαγγελματία Ιωάννη, το μεγαλύτερο μέρος τους όμως ανήκει 
στον ερασιτέχνη Γεώργιο —σε πολλά δημοσιεύματά του εξάλλου 
αναφέρει ότι φωτογραφίζει μόνος του. Ωστόσο, η εμφάνιση και η 
εκτύπωση γίνονταν πιθανότατα στο φωτογραφικό εργαστήριο 
του Ι. Λαμπάκη. 
 Στο πλούσιο αυτό φωτογραφικό υλικό αντανακλάται η 
προσωπική ματιά του Γ. Λαμπάκη, ο οποίος χρησιμοποιούσε τη 
φωτογραφία ως μέσον αξιόπιστης τεκμηρίωσης και ταυτόχρονα 
ως μέσον καλλιτεχνικής έκφρασης. Πολλές από τις φωτογραφίες 
του αποτελούν δείγματα υψηλής αισθητικής, ενώ στο σύνολό τους 
αποκαλύπτουν έναν έμπειρο φωτογράφο με ξεχωριστή ματιά, δη-
μιουργό εξαιρετικών συνθέσεων. 
 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι φωτογραφίες που 
ελήφθησαν κατά τη διάρκεια των περιηγήσεών του. Συχνά 
ο φακός του ξέφευγε από τα μνημεία και αποτύπωνε μπρο-
στά σε αυτά σκηνές και πρόσωπα της καθημερινότητας με μια 
εμπνευσμένη σκηνοθετική αντίληψη. Ακραίο παράδειγμα «σκη-
νοθετημένης» λήψης αποτελεί η φωτογραφία (ΧΑΕ 6131) που 
ελήφθη κατά τη διάρκεια της περιοδείας του στη Μικρά Ασία, 
και συγκεκριμένα στη Λαοδίκεια. Στη φωτογραφία αυτή σκη-
νοθετεί εαυτόν να αναπαριστά χωρίο της Αποκάλυψης (δ΄ 20) 
—το χωρίο χρησιμοποίησε αργότερα για τον υπομνηματισμό της 

φωτογραφίας στο ευρετήριο του Μουσείου: «Ὁ Διευθυντὴς τοῦ 
χριστιανικοῦ Μουσείου Γ. Λαμπάκης κρούων τὴν θύραν οἰκίας τινὸς 
κατὰ τὸ Αποκαλ. δ΄ 20». 
 Παράλληλα, στοχεύοντας στην τεκμηρίωση της εκκλησια-
στικής ζωής αλλά και στην ιδεολογική ενίσχυση της Εκκλησίας, 
αφενός φωτογράφιζε συναθροίσεις που σχετίζονταν με επίσημες 
εκκλησιαστικές τελετές κι αφετέρου επιχείρησε να συγκροτήσει ένα 
αρχείο με φωτογραφικά πορτρέτα των ορθόδοξων επισκόπων του 
κόσμου. 
 Πάνω απ΄ όλα όμως ο Γ. Λαμπάκης χρησιμοποίησε τη φω-
τογραφία για να απαθανατίσει τα χριστιανικά μνημεία. Από την 
προσπάθειά του προέκυψε ένα πολύτιμο φωτογραφικό αρχείο 
βυζαντινών μνημείων με εξαιρετικής ποιότητας λήψεις, χρονολο-
γημένες και σχολιασμένες, το οποίο επιπλέον προσφέρει μια ζω-
ντανή εικόνα της Ελλάδας στο γύρισμα του 19ου αιώνα. 

Βασιλική Χόρτη

Ο Γ. Λαμπάκης ως περιηγητής και φωτογράφος 

–15–

Thrace1.indd 5/4/2007, 11:05 µ15



–16–

From Thrace to Constantinople…

On 5 June 1902, Georgios Lambakis received a document from the 
Ministry of Religious Matters and Public Education, asking him 
to go to Serres in order to assist in the preservation “of the mosaic 
of the Cathedral there, which was at risk”. This document was 
the occasion of a protracted journey in which the scholar visited 
“Macedonia, Adrianople, Constantinople, and Asia Minor”. 
 G. Lambakis left Piraeus on 26 July, and his first stop was 
Thessaloniki (29 July), where he resumed the recording and study 
of the Christian monuments of the city and its surrounding area, 
a project he had begun the previous year. From there he went on to 
Serres (3 August), where he saw to the consolidation, cleaning and 
photographic documentation of the mosaic with the “Communion 
of the Apostles”, which adorned the semi-cylindrical section of the 
sanctuary apse in the church of Hagioi Theodoroi (Metropolis). At 
the same time he recorded other Christian monuments in the city 
and visited the nearby Prodromos Monastery. From Serres he went 
to Drama (14 August), from where he visited Philippi, Kavala and 
Doxato. 
 He left Drama on 18 August. His first stop in Thrace was 
Xanthi, where he was a guest in “the house of my dear old […] 
fellow pupil at the Rizareios School […] the doctor G. Maletsidis,  
a great patriot and tireless man”. In this city he visited the church 
of the Prodromos (Metropolis), the Taxiarch, the “notable because 
of the appellation” church of the Akathistos, Hagios Blasios and 
Hagios Georgios. Of the three small churches situated in the sur-
rounding mountains, he visited the Taxiarch and the Theotokos 
Archangeliotissa. The monuments he saw in Xanthi did not rouse 

his interest enough to take photographs of them. He took only two 
exposures with general views of the town. 
 The second stop on his tour of Thrace was ancient Abdera 
(20 August) and the nearby villages of Mousafakli (Pheloni), 
Bouloustra (Polystylon) and Yenice (Yenisaia). G. Lambakis sta-
tes that all that survived of ancient Abdera was the remains of 
the fortification walls, which he photographed. He found a large 
number of Christian monuments in the village of Polystylon, which 
lay “about quarter of an hour from the ruins of Abdera”. The large 
number and antiquity of the remains led him to the conclusion that 
Abdera “accepted Christianity at a very early date”. 
 What did attract his attention in Polystylon, and at the 
same time provoked his wrath, was that a Byzantine (in his 
opinion) sarcophagus had been broken, supplemented with modern 
decora-tion, and used as a balcony in the boys’ school of the village. 
He photographed the “sarcophagus”, and this particular exposure is 
one of the finest in his archive. He also photographed the modern 
village fountain, despite the fact that he held a very low opinion of 
the decoration. Finally, he visited the church of Hagia Paraskeve at 
Polystylon and that of the Hypapante at Yenice.
 On 21 August, Lambakis moved on from the area of Abdera 
to Alexandroupoli (then Dedeagaç), where he took no photographs. 
He visited the only, newly-built church in the town, dedicated to 
Saint Nicholas, where he saw and recorded many sacred objects 
that came from the “ancient” churches of Ainos. At the same time 
was urged by the metropolitan bishop of Ainos to visit the town, so, 
as he himself states, “after a fine sea voyage we entered the river 
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Από τη Θράκη στην Κωνσταντινούπολη...
Στις 5 Ιουνίου του 1902 ο Γεώργιος Λαμπάκης έλαβε ένα έγγραφο 
από το Υπουργείο «Ἐκκλησιαστικῶν καὶ Δημοσίας Ἐκπαιδεύσεως», 
με το οποίο εκαλείτο να μεταβεί στις Σέρρες, για να συμβάλει στη 
διάσωση «τοῦ ἐκεῖσε κινδυνεύοντος ψηφοθετήματος τῆς Μητρο-
πόλεως». Το έγγραφο αυτό στάθηκε αφορμή για την πραγμα-
τοποίηση μεγάλης περιοδείας, κατά την οποία ο ερευνητής επι-
σκέφθηκε «την Μακεδονίαν, Ἀδριανούπολιν, Κωνσταντινούπολιν 
καὶ Μικρὰν Ἀσίαν».
 Ο Γ. Λαμπάκης αναχώρησε από τον Πειραιά στις 26 Ιου-
λίου και πρώτος σταθμός του ταξιδιού του ήταν η Θεσσαλονίκη 
(29 Ιουλίου), όπου συνέχισε την καταγραφή και μελέτη των χρι-
στιανικών μνημείων της πόλης και των περιχώρων της, εργασία 
που είχε αρχίσει το προηγούμενο έτος. Από εκεί πήγε στις Σέρρες (3 
Αυγούστου), όπου φρόντισε για τη στερέωση, τον καθαρισμό και 
τη φωτογραφική τεκμηρίωση του ψηφιδωτού με την «Κοινωνία 
των Αποστόλων», το οποίο κοσμούσε τον ημικύλινδρο της αψίδας 
του Βήματος στον ναό των Αγίων Θεοδώρων (Μητρόπολη). Πα-
ράλληλα κατέγραψε και άλλα χριστιανικά μνημεία της πόλης και 
επισκέφθηκε την παρακείμενη Μονή του Προδρόμου. Στη συνέχεια 
μετέβη στη Δράμα (14 Αυγούστου), από όπου επισκέφθηκε τους Φι-
λίππους, την Καβάλα και το Δοξάτο.
 Στις 18 Αυγούστου έφυγε από τη Δράμα και ο πρώτος του 
σταθμός στη Θράκη ήταν η Ξάνθη, όπου φιλοξενήθηκε «ἐν τῷ οἴκῳ 
τοῦ φιλτάτου παλαιοῦ [...] συμμαθητοῦ ἐν τῇ Ῥιζαρείῳ Σχολῇ [...] 
ἰατροῦ κ. Γ. Μαλετσίδου, ἀνδρὸς τὰ μάλα πατριώτου καὶ ῥέκτου». 
Στην πόλη αυτή επισκέφθηκε τον ναό του Προδρόμου (Μητρόπολη), 
τον Ταξιάρχη, τον «ἀξιοσημείωτον διὰ τὴν ἐπωνυμίαν» ναό του 

Ακαθίστου, τον Άγιο Βλάσιο και τον Άγιο Γεώργιο. Από τα τρία 
μονύδρια που βρίσκονταν στα γύρω βουνά, επισκέφθηκε αυτά 
του Ταξιάρχη και της Θεοτόκου Αρχαγγελιώτισσας (Εισόδια). Τα 
μνημεία που είδε στην Ξάνθη ο ερευνητής δεν κέντρισαν αρκετά το 
ενδιαφέρον του ώστε να τα αποτυπώσει φωτογραφικά. Έτσι τρά-
βηξε δύο μόνο φωτογραφίες με το σύνολο της πόλης.
 Ο δεύτερος σταθμός του οδοιπορικού του στη Θράκη ήταν 
τα αρχαία Άβδηρα (20 Αυγούστου), καθώς και τα παρακείμενα 
χωριά Μουσαφακλή (Φελόνη), Μπουλούστρα (Πολύστυλο) και 
Γιενιτζέ (Γενισαία). Ο Γ. Λαμπάκης αναφέρει ότι από τα αρχαία Άβ-
δηρα δεν είχαν διασωθεί παρά λείψανα των τειχών της πόλης, τα 
οποία και φωτογράφησε. Πλήθος χριστιανικών μνημείων βρήκε στο 
χωριό Πολύστυλο, το οποίο απέχει «τέταρτον περίπου τῆς ὥρας 
τῶν ἐρειπίων τῶν Ἀβδήρων». Ο μεγάλος αριθμός και η παλαιότητα 
των λειψάνων τον οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι τα Άβδηρα 
«λίαν ἐνωρὶς ἐδέξαντο τὸν Χριστιανισμόν».
 Αυτό που κέντρισε το ενδιαφέρον του στο Πολύστυλο, 
και ταυτόχρονα προκάλεσε την έντονη οργή του, ήταν η θραύση 
μιας βυζαντινής (κατά τη γνώμη του) σαρκοφάγου, η νεώτερη 
συμπλήρωση του διακόσμου της και η χρήση της ως εξώστη στο 
σχολείο αρρένων του χωριού. Τη «σαρκοφάγο» αποτύπωσε φω-
τογραφικά, και η συγκεκριμένη φωτογραφία αποτελεί μία από τις 
ωραιότερες του αρχείου του. Φωτογράφησε επίσης και τη νεώ-
τερη βρύση του χωριού, παρά το γεγονός ότι εκφράζεται εντελώς 
απαξιωτικά για τον διάκοσμό της. Στο Πολύστυλο επισκέφθηκε 
τέλος τον ναό της Αγίας Παρασκευής, ενώ στο Γιενιτζέ τον ναό της 
Υπαπαντής.
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Hebros, where, on the right, spreads the nice, ancient-looking, and 
genteel town of Ainos.” 
 Lambakis described this town “a great museum of Christian 
art, because of the pre-Christian and particularly the Christian 
antiquities preserved in it”; the emotions it stirred in him are de-
scribed graphically in his “Travels”: “as the traveller thinks of the 
former wealth of Ainos, derived from its shipping, and of the rest of 
its glory and renown, he is seized by an inexpressibly melancholy, 
seeing the whole of the town of Ainos today as an extensive ruin.”
 The traveller arrived in Ainos on 23 August and stayed 
for three days, and on the 26th of the month he visited the nearby 
Skaloti Monastery. In the town, he recorded a total of 23 Byzantine 
and Post-Byzantine churches, many sacred objects and some in-
scriptions. He took 11 photographs in all, in which he captured 
views of the town and churches. These pictures are today of very 
great importance, since virtually all the monuments of the town 
have since been destroyed. 
 As we saw above, Lambakis was dismayed by the image 
of abandonment at Ainos. Just before he departed, “seated like 
a Jeremiah in the middle of boundless ruins and fragments” he 
recorded his feelings in a text entitled “Lamenting of the Ruins”. 
These thoughts, which are inspired by a strongly poetic intent, attest 
to Lambakis’s disappointment at the fortunes of the Christian 
―and other― antiquities of the town, which were widely scattered 
and given over to uses unconnected with their original purpose.
 On his way to the Skaloti Monastery he visited the “purely 
Greek village of Maistro(s) (modern Yeniçeköy), where he saw 

the church of Hagios Georgios, in which he found nothing of any 
note. He recorded four inscriptions, one of them in a private house, 
and at the same time made a drawing of a broken closure slab, 
which he dated to the 5th-6th century. Finally, he visited the small 
church of Hagios Panteleemon just outside the village, which was 
already in ruins. There he recorded inscriptions on icons, but, as at 
Maistro(s), he did not take any photographs of them. 
 On 28 August Lambakis arrived “at dead of night” at 
Didymoteicho. He gives a vivid description of his wanderings in 
the gloomy, labyrinthine streets of the town, and his encounter 
with a Christian night-watchman on patrol, who regarded him 
with some suspicion and subjected him to “various questions and 
examinations”. In the morning he set himself to study the monu-
ments of Christian antiquity, visiting the Metropolis, the church 
of Christ, and that of the Panagia. In the churches he recorded a 
large number of inscriptions, which he found on walls, icons, and 
sacred objects. He took photographs of the partially ruined church 
of Hagia Aikaterine, a tower in the fortification walls and city gate, 
and at the same time drew the monograms that he saw on a slab of 
marble built into a private house. 
 The last town in Thrace visited by Lambakis was Adria-
nople, of which he writes: “it is devoutly to be wished that one of 
the scholars in the town would write a monograph on the surviving 
monuments, in particular the marble fragments that have been 
brought to the courtyard of the Metropolis from the Byzantine 
fortresses that have been demolished from time to time and the 
other old houses.” The church of the Metropolis impressed him 
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Από τη Θράκη στην Κωνσταντινούπολη...
 Από την περιοχή των Αβδήρων ο Γ. Λαμπάκης μετέβη την 
21η Αυγούστου στην Αλεξανδρούπολη (τότε Δεδέαγατς), από την 
οποία δεν τράβηξε καμία φωτογραφία. Επισκέφθηκε τον μοναδικό, 
νεόδμητο ναό της πόλης, αφιερωμένο στον άγιο Νικόλαο. Εκεί είδε 
και κατέγραψε πολλά ιερά αντικείμενα που προέρχονταν από τις 
«αρχαίες» εκκλησίες της Αίνου, ενώ παράλληλα παροτρύνθηκε από 
τον Μητροπολίτη Αίνου να επισκεφθεί την πόλη. Έτσι, όπως ο ίδιος 
αναφέρει, «μετὰ ὡραῖον δὲ πλοῦν θαλάσσιον εἰσερχόμεθα εἰς τὸν 
ποταμὸν Ἕβρον, ὅπου πρὸς τὰ δεξιὰ τούτου ἐφαπλοῦται ἡ συμπα-
θής, ἡ ἀρχαιοπρεπὴς καὶ ἀρχοντικὴ πόλις Αἶνος».
 Το συναίσθημα που προκάλεσε στον Γ. Λαμπάκη η εικόνα 
της πόλης, την οποία ονόμασε «μέγα μουσεῖον τῆς χριστιανικῆς 
τέχνης, διὰ τὰς ἐν αὐτῇ περισωζομένας προχριστιανικὰς καὶ κυρίως 
τὰς χριστιανικὰς ἀρχαιότητας», εκφράζεται πολύ παραστατικά 
στις «Περιηγήσεις» του: «ἀναλογιζόμενος ὁ περιηγητὴς τὸν πάλαι 
ποτὲ ἐκ τῆς ναυτιλίας πλοῦτον τῆς Αἴνου καὶ τὴν λοιπὴν δόξαν καὶ 
εὔκλειαν ταύτης, ὑπὸ ἀνεκφράστου καταλαμβάνεται μελαγχολίας, 
ὁλόκληρον σήμερον τὴν πόλιν τῆς Αἴνου οἱονεὶ ἐκτεταμένα ἐρείπια 
βλέπων».
 Στην Αίνο ο ερευνητής έφτασε στις 23 Αυγούστου και 
παρέμεινε τρεις ημέρες, ενώ στις 26 του μηνός επισκέφθηκε την πα-
ρακείμενη Μονή Σκαλωτής. Στην πόλη κατέγραψε συνολικά 23 
βυζαντινούς και μεταβυζαντινούς ναούς, πολλά ιερά αντικείμενα 
και επιγραφές. Τράβηξε συνολικά 11 φωτογραφίες, στις οποίες 
αποτύπωσε όψεις της πόλης, καθώς και ναούς. Η σημασία των 
λήψεων αυτών είναι μοναδική, καθώς το σύνολο σχεδόν των μνη-
μείων της πόλης έχει σήμερα καταστραφεί.

 Όπως προαναφέρθηκε, ο ερευνητής συγκλονίστηκε από την 
εικόνα εγκατάλειψης της Αίνου. Έτσι, λίγο πριν να αναχωρήσει, «ἐν 
μέσῳ τῶν ἀπείρων ἐρειπίων καὶ συντριμμάτων [...] ὥς τις Ἱερεμίας 
καθήσας», κατέγραψε τα συναισθήματά του σε κείμενο με τίτλο 
«τὰ ἐρείπια θρηνωδοῦντα». Οι σκέψεις αυτές, που διαπνέονται 
από έντονη ποιητική διάθεση, μαρτυρούν την απογοήτευση του Γ. 
Λαμπάκη για την τύχη των χριστιανικών —και όχι μόνο— αρχαιο-
τήτων της πόλης, οι οποίες βρίσκονταν διασκορπισμένες, σε θέση και 
χρήση άσχετη με την αρχική τους.
 Στον δρόμο προς τη Μονή Σκαλωτής επισκέφθηκε το «κα-
θαρῶς ἑλληνικὸν χωρίον» Μαΐστρο(ς) (σημ. Yeniçeköy), όπου είδε 
τον ναό του Αγίου Γεωργίου, στον οποίο δεν εντόπισε κάτι το αξιό-
λογο. Κατέγραψε τέσσερις επιγραφές, από τις οποίες η μία βρισκόταν 
σε ιδιωτική οικία, ενώ παράλληλα σχεδίασε ένα θραυσμένο θωράκιο 
από διάστυλο, το οποίο τοποθέτησε χρονολογικά στον 5ο-6ο αιώ-
να. Επισκέφθηκε, τέλος, το ήδη διαλυμένο μονύδριο του Αγίου Πα-
ντελεήμονος, που βρισκόταν σε μικρή απόσταση από το χωριό. Εκεί 
κατέγραψε επιγραφές εικόνων, δεν αποτύπωσε όμως τίποτα φω-
τογραφικά, όπως συνέβη και με το(ν) Μαΐστρο.
 Στις 28 Αυγούστου έφτασε «περὶ βαθεῖαν νύκτα» στο Διδυ-
μότειχο. Με γλαφυρό τρόπο περιγράφει την περιπλάνησή του 
στους λαβυρινθώδεις και σκοτεινούς δρόμους της πόλης, καθώς και 
τη συνάντησή του με χριστιανό νυκτοφύλακα που περιπολούσε, ο 
οποίος τον θεώρησε ύποπτο και έτσι τον υπέβαλε σε «ποικίλας ἐρω-
τήσεις καὶ ἐξετάσεις». Το πρωί επιδόθηκε στη σπουδή των μνημείων 
της χριστιανικής αρχαιότητας, επισκεπτόμενος τη Μητρόπολη, τον 
ναό του Χριστού και αυτόν της Παναγίας. Στις εκκλησίες κατέγραψε 
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greatly “because of the majesty of its interior and the wealth of 
wood-carved decoration”. He photographed the representation of the 
Seven Ecumenical Councils that was depicted in the narthex, part 
of a Menaion from the nave, and a gold and silver artophorion, and 
at the same time recorded inscriptions on icons and holy objects. 
He also visited the cruciform church of Hagios Ioannes Theologos, 
where he also recorded inscriptions, a task he repeated in the chapel 
of Hagios Panteleemon.
 On 31 August, Lambakis hastily left Adrianople, in order 
to be able to attend the ceremony of the New Indiction, which was 
to be held on the morning of 1 September in Constantinople. That 
year (1902) the end of the 15th Indiction and the beginning of the 
1st was to be proclaimed. In the “Great Church” he attended the 
Divine Liturgy, after which “with psalms and hymns, the clergy 
leading, the Patriarch and scholars and we guests with him went up 
to the patriarchal hall, where the Akolouthia and the Troparia of 
the Νew Indiction were sung devoutly”.
 He was particularly moved by the prayer that is read for the 
beginning of the new year, as it is clear from the fact that he cites it 
in full in his “Travels”. At the same time he asked the Patriarch “to 
transmit […] to Free Greece, also, the beginning of the New Year. 
And the All Holiness Patriarch inscribed the New Indiction in our 
Album”. He inserts a picture of the “inscription” in the text of his 
“Travels”. 
 On 2 September the traveller visited Hagia Sophia. True 
to the spirit of the age, which sought to demonstrate the unbroken 
continuity of Hellenism, Lambakis compares the church with the 

Parthenon and writes: “Greece, the Mother of all wisdom and art, 
is over all the centuries a great Museum of the uniform immortal 
spirit of the Greek people. The Parthenon (the goddess of Wisdom, 
Athena, emerging from the head of Zeus) and Hagia Sophia (the 
Wisdom of God) are one concept in two different forms of art.”
 From Hagia Sophia, G. Lambakis described mainly the 
thoughts and emotions that flooded in on him during his visit to the 
church, since —as he comments characteristically— much has been 
written on this supreme monument of Christendom both by earlier 
and by modern scholars. Lambakis did not photograph the church 
himself, but did acquire a large number of photographs of it (ΧΑΕ 
3644-3715). Most of these were donated to the Christian Archaeo-
logical Society by Leonidas Kalamidas, while a number of others 
where purchased some time later (1910). These photographs are of 
great importance, since they are now valuable —and in some cases 
unique— evidence for the condition of the church at that time. 
 The second monument in Constantinople described by G. 
Lambakis is the patriarchal church of Hagios Georgios, “which, 
because it is low and gloomy, exudes a certain secret melancholy, 
splendidly symbolising the difficult passage of the Greek Nation and 
Church.” In the church he recorded sacred objects and inscriptions, 
and showed particular interest in the sacred relics kept there, which 
had been brought from the Pammakaristos Monastery. 
 In his “Travels”, G. Lambakis goes on to refer to the Chora 
Monastery, which, by virtue of its splendid mosaics and wall-
paintings, he regards as “a venerable Museum of the whole of Chris-
tian art”. Lambakis took no photographs of this church, either, 
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πλήθος επιγραφών, οι οποίες βρίσκονταν στους τοίχους, σε εικόνες ή 
σε ιερά αντικείμενα. Φωτογραφικά αποτύπωσε τoν ημιερειπωμένο 
ναό της Αγίας Αικατερίνης, έναν πύργο των τειχών η μία πύλη της 
πόλης, ενώ παράλληλα σχεδίασε τα μονογράμματα που είδε σε 
μάρμαρο εντοιχισμένο σε ιδιωτική οικία.
 Η τελευταία πόλη της Θράκης που επισκέφθηκε ο Γ. Λαμπά-
κης ήταν η Αδριανούπολη, για την οποία γράφει: «εὐχῆς ἔργον ἄν 
τις τῶν ἐκεῖ λογίων συνέγραφε μονογραφίαν τῶν περισωθέντων 
μνημείων, καὶ ἰδίᾳ τῶν μαρμάρων τῶν ἀποκομιζομένων ἐν τῇ αὐλῇ 
τῆς Μητροπόλεως ἐκ τῶν κατεδαφιζομένων ἑκάστοτε βυζαντινῶν 
φρουρίων καὶ ἑτέρων παλαιῶν οἴκων». Ο ναός της Μητροπόλεως 
του προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση «διὰ τὴν ἐσωτερικήν αὐτοῦ 
μεγαλοπρέπειαν καὶ τὴν πλουσίαν ξυλογλυπτικὴν διακόσμησιν». 
Φωτογράφησε τις παραστάσεις των Επτά Οικουμενικών Συνόδων 
που είχαν εικονιστεί στον νάρθηκα, τμήμα Μηναίου από τον κυρίως 
ναό και ένα χρυσάργυρο αρτοφόριο, ενώ παράλληλα κατέγραψε 
επιγραφές εικόνων και ιερών αντικειμένων. Επισκέφθηκε ακόμη τον 
σταυρόσχημο ναό του Αγίου Ιωάννου Θεολόγου, όπου επίσης κα-
τέγραψε επιγραφές, εργασία που επανέλαβε και στο παρεκκλήσιο 
του Αγίου Παντελεήμονος.
 Την 31η Αυγούστου ο Γ. Λαμπάκης έφυγε βιαστικά από 
την Αδριανούπολη, για να μπορέσει να παρευρεθεί στην τελετή της 
Νέας Ινδικτιώνος, που θα ετελείτο το πρωί της 1ης Σεπτεμβρίου 
στην Κωνσταντινούπολη. Τη χρονιά εκείνη (1902) θα κηρυσσόταν 
η λήξη της 15ης Ινδικτιώνος και η έναρξη της 1ης. Στη «Μεγάλη 
Ἐκκλησία» παρακολούθησε τη Θεία Λειτουργία, μετά την οποία «ἐν 
ψαλμοῖς καὶ ὕμνοις, τοῦ κλήρου προηγουμένου, ὁ Πατριάρχης καὶ 

οἱ σὺν αὐτῷ λογάδες καὶ κεκλημένοι ἀνήλθομεν ἐπὶ τῆς Πατριαρ-
χικῆς αἰθούσης, ἔνθα κατανυκτικῶς ἐψάλησαν ἡ Ἀκολουθία καὶ τὰ 
Τροπάρια τῆς Νέας Ἰνδικτιῶνος». 
 Η ιδιαίτερη συγκίνηση που του προκάλεσε η ευχή που δια-
βάζεται για την έναρξη του νέου έτους καταδεικνύεται από το 
ότι την παραθέτει ολόκληρη στις «Περιηγήσεις» του. Παράλληλα 
παρακάλεσε τον Πατριάρχη «ὅπως μεταλαμπαδεύσῃ καί [...] εἰς 
τὴν Ἐλευθέραν Ἑλλάδα τὴν ἔναρξιν τοῦ Νέου Ἔτους. Ἡ δὲ Α. Π. 
ἐχάραξεν ἐν τῷ ἡμετέρῳ Λευκώματι τὴν Νέαν Ἰνδικτιῶνα». Εικόνα 
μάλιστα του «χαράγματος» παρεμβάλλει στο κείμενο της περιή-
γησής του.
 Στις 2 Σεπτεμβρίου ο ερευνητής επισκέφθηκε την Αγία Σοφία. 
Πιστός στο πνεύμα της εποχής, το οποίο ήθελε να καταδείξει την 
άρρηκτη συνέχεια του Ελληνισμού, ο Γ. Λαμπάκης συγκρίνοντας 
τον ναό με τον Παρθενώνα γράφει «Ἡ Ἑλλάς, Μήτηρ πάσης σοφίας 
καὶ τέχνης, ἐστὶ τὸ διὰ πάντων τῶν αἰώνων μέγα Μουσεῖον τοῦ 
ἐνιαίου ἀθανάτου πνεύματος τῆς Ἑλληνικής φυλῆς. Παρθενών 
(ἡ ἀπὸ τῆς κεφαλῆς τοῦ Διὸς ἐξερχόμενη θεὰ τῆς Σοφίας Ἀθηνᾶ) 
καὶ Ἁγία Σοφία (ἡ Σοφία τοῦ Θεοῦ) μία διάνοια ἐν δυσὶ διαφόροις 
τέχνης τύποις».
 Από την Αγία Σοφία ο Γ. Λαμπάκης περιγράφει κυρίως 
τις σκέψεις και τα συναισθήματα που τον κατέκλυσαν κατά την 
επίσκεψή του στον ναό, καθώς —όπως χαρακτηριστικά αναφέρει— 
για το κορυφαίο αυτό μνημείο της Χριστιανοσύνης έχουν γραφεί 
αρκετά τόσο από παλαιότερους όσο και από σύγχρονούς του 
μελετητές. Ο ερευνητής δεν αποτύπωσε φωτογραφικά τίποτα από 
τον ναό, εξασφάλισε όμως μεγάλο αριθμό φωτογραφιών (ΧΑΕ 
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From Thrace to Constantinople…

though again Leonidas Kalamidas, an engineer of Constantinople, 
presented him with a large number of photographs. This was also 
the case with the church of Hagioi Sergios and Bakchos, of which 
Lambakis published the founders inscription in the Bulletin (Del-
tion) of the ChAS.
 In the church of the Theotokos at Blachernai, Lambakis 
recalls that this is where the Akathistos Hymn was sung for the first 
time. Outside it he saw a marble font and recommended that it be 
removed to the Patriarchate. After a brief description of the church 
of Hagia Theodosia, he addresses an appeal to the Byzantinists of 
his day to investigate the monument. Of the Stoudios Monastery he 
writes that “it presents a lamentable condition of extreme abandon-
ment and collapse”.
 He visited the Pammakaristos Monastery in accompany 
with the “scholar of the Nation”, Sideridis, who had published the 
inscription of the church and a ground plan. In Hagios Georgios 
“near the Adrianople gate” he recorded an inscription on stone, and 
copied more inscriptions in the church of Zoodochos Pege. In the 
church of Christ at Galata he was impressed by the templon, while 
in the cemetery church of the Metamorphosis he was dismayed by 
a mosaic depicting God the Father, and asked the Patriarch to re-
move “this comical monstrosity”. 
 In the land walls of the city, which were “majestic, but at the 
same time inspired an unaccountable melancholy in the traveller”, 
he recorded the inscription of 1439, and he dwelt a while at the 
Golden Gate, recalling its past. On 26 September he visited the 
Heptapyrgion, again with Sideridis (whose first name he does not 

mention), and on the 30th of the month he went with the same 
companion to the supposed tomb of Constantine Palaiologos. With 
reference to the latter he writes that “the archaeologist’s spade and 
investigation, and above all academic freedom” will make it pos-
sible to discover the real site of the burial of the last Byzantine 
emperor. In the city, finally, he recorded inscriptions that he saw in 
the Greek Philological Society and also in the National Museum. 
 At Neochorio he visited the churches of Hagios Georgios 
and the Koimesis tes Theotokou, in which he recorded icons and 
inscriptions, as he did also in the churches of Hagios Nikolaos 
and the Metamorphosis at Maltepe. At Chalkedon (Kadıkiöy) he 
recorded inscriptions on tombs. On 28 September he went on to 
Chalke, where he visited the churches of Hagia Triada and the Koi-
mesis tes Theotokou, in which he recorded icons, inscriptions and 
holy objects. On the following day he visited the island of Antigoni, 
from which he removed a plinth, which he took to the Christian 
Museum. 
 On Tuesday 2 October 1902, Lambakis left Constantinople 
by the steamship “Ionia”. From the ship he took a photograph of 
the city, which was dominated by the church of Hagia Sophia. He 
recorded his sadness at leaving in some detail in his “Travels”, 
characteristically describing the large light house that stood like a 
funeral candle on the coast. 

Apostolos G. Mantas
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3644-3715). Το μεγαλύτερο τμήμα τους δώρησε στη Χριστιανική 
Αρχαιολογική Εταιρεία ο Λεωνίδας Καλαμίδας, ενώ κάποιες άλλες 
αγοράστηκαν αρκετά αργότερα (1910). Η αξία των εν λόγω 
φωτογραφιών είναι μεγάλη, καθώς σήμερα αποτελούν πολύτιμες 
—και σε κάποιες περιπτώσεις μοναδικές— μαρτυρίες για την τότε 
κατάσταση του ναού.
 Το δεύτερο μνημείο της Κωνσταντινούπολης που περιγρά-
φει ο Γ. Λαμπάκης είναι ο πατριαρχικός ναός του Αγίου Γεωργίου, 
«ὃς διὰ τὸ χθαμαλὸν καὶ σκοτεινὸν αὐτοῦ μυστικήν τινα ἀποπνέει 
μελαγχολίαν, λαμπρῶς συμβολίζουσαν τοῦ Γένους καὶ τῆς Ἐκ-
κλησίας τὴν ταλαίπωρον καιρικὴν διέλευσιν». Στην εκκλησία κα-
τέγραψε ιερά αντικείμενα και επιγραφές, ενώ παράλληλα έδειξε 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για τα ιερά λείψανα που φυλάσσονταν 
εκεί, και τα οποία είχαν μεταφερθεί από τη Μονή Παμμακαρίστου.
 Στις «Περιηγήσεις» του ο Γ. Λαμπάκης αναφέρει στη συ-
νέχεια τη Μονή της Χώρας, την οποία εξαιτίας των λαμπρών 
ψηφιδωτών και τοιχογραφιών θεωρεί ως «περίσεμνον Μουσεῖον 
τῆς καθόλου Χριστιανικῆς τέχνης». Και από τον ναό αυτόν ο 
ερευνητής δεν αποτύπωσε τίποτα φωτογραφικά, πάλι όμως ο 
Κωνσταντινουπολίτης μηχανικός Λεωνίδας Καλαμίδας του δώ-
ρησε πλήθος φωτογραφιών. Το ίδιο συνέβη και με τον ναό των 
Αγίων Σεργίου και Βάκχου, του οποίου ο ερευνητής δημοσίευσε την 
κτητορική επιγραφή στο Δελτίο της ΧΑΕ. 
 Στον ναό της Θεοτόκου των Βλαχερνών ο Γ. Λαμπάκης 
θυμάται ότι εκεί εψάλη για πρώτη φορά ο Ακάθιστος Ύμνος. 
Έξω από αυτόν είδε μία μαρμάρινη κολυμβήθρα και συνέστησε να 
μεταφερθεί στο Πατριαρχείο. Για τον ναό της Αγίας Θεοδοσίας, 

μετά από σύντομη περιγραφή, απευθύνει έκκληση στους βυζαντι-
νολόγους της εποχής του να τον ερευνήσουν. Για τη Μονή Στουδίου 
γράφει ότι «παρουσιάζει ἀξιοθρήνητον κατάστασιν ἐσχάτης ἐγκα-
ταλείψεως καὶ καταρρεύσεως». 
 Τη Μονή Παμμακαρίστου επισκέφθηκε μαζί με τον «λογάδα 
τοῦ Γένους» Σιδερίδη, ο οποίος είχε δημοσιεύσει την επιγραφή του 
ναού και κάτοψή του. Στον Άγιο Γεώργιο «περὶ τὴν πύλην τῆς 
Ἀδριανουπόλεως» κατέγραψε επιγραφή επί λίθου, ενώ περισσό-
τερες επιγραφές κατέγραψε στον ναό της Ζωοδόχου Πηγής. 
Στην Εκκλησία του Χριστού στον Γαλατά εντυπωσιάστηκε από 
το τέμπλο, ενώ στον ναό της Μεταμορφώσεως του νεκροταφείου 
αγανακτεί με ψηφιδωτό που εικονίζει τον Θεό-Πατέρα και παρακα-
λεί τον Πατριάρχη να απαλείψει «τὸ  γελιογραφικὸν τοῦτο τερα-
τούργημα».
 Από τα χερσαία τείχη της πόλης, «μεγαλοπρεπῆ, ἀλλὰ 
καὶ συγχρόνως ἀνεξήγητόν τινα μελαγχολίαν τῷ ὁδοιπόρῳ 
ἐμπνέοντα», κατέγραψε την επιγραφή του 1439, ενώ ιδιαίτερα 
στάθηκε στη Χρυσή Πύλη ενθυμούμενος το παρελθόν της. Στις 26 
Σεπτεμβρίου επισκέφθηκε πάλι με τον Σιδερίδη (το μικρό όνομα του 
οποίου δεν αναφέρει) το Επταπύργιο, ενώ με τον ίδιο συνοδό πήγε 
στις 30 του μήνα στον υποτιθέμενο τάφο του Κωνσταντίνου Πα-
λαιολόγου. Αναφερόμενος στον τελευταίο, γράφει ότι «σκαπάνη 
καὶ ἔρευνα, καὶ πρὸ παντὸς ἐπιστημονικὴ ἐλευθερία» θα επιτρέψουν 
την ανεύρεση του πραγματικού χώρου ταφής του τελευταίου Βυζα-
ντινού αυτοκράτορα. Από την πόλη κατέγραψε, τέλος, επιγραφές 
που είδε στον Ελληνικό Φιλολογικό Σύλλογο, καθώς και στο Εθνικό 
Μουσείο.
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 Στο Νεοχώριο επισκέφθηκε τους ναούς του Αγίου Γεωργίου 
και της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στους οποίους κατέγραψε εικόνες 
και επιγραφές, πράγμα που συνέβη και με τους ναούς του Αγίου 
Νικολάου και της Μεταμορφώσεως στο Μάλτεπε. Στη Χαλκηδόνα 
(Κατίκιοϊ) κατέγραψε επιγραφές τάφων. Στις 28 Σεπτεμβρίου μετέ-
βη στη Χάλκη, όπου επισκέφθηκε τους ναούς της Αγίας Τριάδος και 
της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στους οποίους κατέγραψε εικόνες, 
επιγραφές και ιερά αντικείμενα. Την επόμενη μέρα πήγε στη νήσο 
Αντιγόνη, από όπου πήρε μία πλίνθο, την οποία και έφερε στο Χρι-
στιανικό Μουσείο.
 Στις 2 Οκτωβρίου του 1902, ημέρα Τρίτη, ο Γ. Λαμπάκης 
αναχώρησε με το ατμόπλοιο «Ιωνία» από την Κωνσταντινούπολη. 
Από το πλοίο αποτύπωσε φωτογραφικά μια άποψη της πόλης, 
στην οποία δεσπόζει ο ναός της Αγίας Σοφίας. Τα μελαγχολικά 
συναισθήματα που του προκάλεσε η αναχώρηση καταγράφει 
αναλυτικά στις «Περιηγήσεις» του, ονομάζοντας χαρακτηριστικά 
νεκρική λαμπάδα τον μεγάλο φάρο που υψωνόταν στην παραλία.

Απόστολος Γ. Μαντάς
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1. Άβδηρα, τμήμα της βυζαντινής οχύρωσης 
ΧΑΕ 3417

Στη φωτογραφία εικονίζεται τμήμα της βυζαντινής οχύρωσης των Αβδήρων, 
όπως την αποτύπωσε ο φακός του Γ. Λαμπάκη κατά την επίσκεψή του 
στην περιοχή στις 20 Αυγούστου του 1902. 
Τα Άβδηρα ιδρύθηκαν το 545 π.Χ. και εξελίχθηκαν σε μια από τις πλουσιότερες 
και ισχυρότερες αρχαίες ελληνικές πόλεις της Θράκης. 
Κατά τη βυζαντινή περίοδο η έκτασή τους μειώθηκε σημαντικά και 
περιορίστηκε στον χαμηλό λόφο δίπλα στο λιμάνι, στη θέση της ακρόπολης 
των κλασικών χρόνων, ενώ το όνομά τους άλλαξε σε Πολύστυλο, πιθανώς 
λόγω της ύπαρξης πολλών αρχαίων κιόνων στην περιοχή. 
Τα σημερινά Άβδηρα εκτείνονται στη βάση μιας μικρής σειράς χαμηλών λόφων, 
οι οποίοι αποκόπτουν την περιοχή από τον υπόλοιπο κάμπο και απέχουν 
περίπου επτά χιλιόμετρα από τη θάλασσα. Δεν είναι γνωστό πότε ακριβώς 
μεταφέρθηκε ο οικισμός στη νέα θέση. Με βάση την αρχαιότερη μαρτυρία για 
τον οικισμό (βλ. Λήμμα 3) η μεταφορά και οργάνωσή του στη νέα θέση πρέπει 
να έγινε πριν από το πρώτο τέταρτο του 18ου αι., οπότε και μαρτυρείται και 
η ονομασία Μπουλούστρα, πιθανόν παραφθορά του ονόματος Πολύστυλον.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ/ΒIBLIOGRAPHY: Λαμπάκης 1906, 45-47· Μπακιρτζής 1994, 158-162· Τριαντάφυλλος 1994, 
59-63· Δαδάκη 2005, 441-459· Κωνσταντινίδης (υπό έκδοση).

B.X.V.CH.
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1. Abdera, part of the Byzantine fortification
XAE 3417

The photograph shows part of the Byzantine fortification of Abdera, as captured 
by Lambakis’s camera during his visit to the area on 20 August 1902. 

Abdera was founded in 545 BC and evolved into one the wealthiest and 
strongest ancient Greek cities in Thrace. 

During the Byzantine period, the area of the city contracted significantly and 
it was confined to the low hill next to the harbour, on the site of the acropolis 

of Classical times, while its name was changed to Polystylon, probably 
on account of the presence of a large number of ancient columns in the area. 
Modern Abdera extends at the base of a small row of low hills, which cut the 

area off from the rest of the plain and lie about 7 kilometres from the sea. 
It is not known precisely when the settlement was transferred to its new site. 

On the basis of an earlier attestation relating to the settlement (see Entry 3), 
the transfer and organisation of the town on the new site probably took place 

before the first quarter of the 18th century, when the name Bouloustra, probably 
a corruption of the name Polystylon, is also attested. 
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2. Άβδηρα (Μπουλούστρα) το 1902
Άποψη του χωριού
ΧΑΕ 3418

Η φωτογραφία αποτελεί μία από τις ωραιότερες λήψεις του Γ. Λαμπάκη κατά 
την περιοδεία του στη Θράκη. Εικονίζεται το κέντρο του χωριού και τμήμα του 
στο βάθος, ενώ παράλληλα αποτυπώνεται ένα στιγμιότυπο της καθημερινής 
ζωής. Ωστόσο η σύνθεση μοιάζει να είναι καλά μελετημένη. Σε πρώτο επίπεδο 
δυο βόδια σέρνουν φορτωμένο κάρο, και μπροστά τους στέκεται μια γυναίκα. 
Πιο πίσω και δεξιά εικονίζεται πέτρινο σπίτι, ενώ κάτω, ακριβώς μπροστά 
σε βρύση που δεν υπάρχει πια, κάτοικοι του χωριού. Το οίκημα, γνωστό ως 
«σπίτι του Αμερικάνου», αποτελεί σημαντικό δείγμα αστικής αρχιτεκτονικής 
της περιοχής κατά τους τελευταίους χρόνους της οθωμανικής κυριαρχίας και 
ανακαινίζεται σήμερα από τον Δήμο των Αβδηριτών.
Η σκηνή δεν φαίνεται να είναι τυχαία. Η σκηνογραφική διάθεση του Γ. Λαμπάκη 
γίνεται φανερή από την επιμελημένη διάταξη των προσώπων, αλλά και από 
την παρουσία μικρού αγοριού πάνω σε πουλάρι στο κάτω δεξιό άκρο 
της φωτογραφίας.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ/ΒIBLIOGRAPHY: Λαμπάκης 1906, 45-47· Δαδάκη 2005, 441-459· Κωνσταντινίδης (υπό 
έκδοση).

B.X.V.CH.
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2. Abdera (Bouloustra) in 1902
View of the village

XAE 3418

This photograph is one of the finest taken by G. Lambakis during his tour of 
Thrace. It shows the centre of the village with part of it in the background, 

and at the same time captures a snapshot of everyday life. Nonetheless, the 
composition seems to be carefully studied. In the foreground, two oxen pull a 
loaded cart, with a woman standing in front of them. Behind and to the right 

is a stone house, and below, directly in front of a fountain which no longer 
exists, are inhabitants of the village. This stone house, known as the American’s 
House, is an important example of the bourgeois architecture of the area during 
the last years of Ottoman rule, and is now being renovated by the Municipality 

of Abdera. 
The scene does not appear to be a random one. Lambakis’s proclivity for stage 

design is evident in the studied arrangement of the people, and also the presence 
of a small boy seated on a mule at the bottom right 

of the photograph. 
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3. Άβδηρα, η κρήνη του χωριού
ΧΑΕ 3419

Η κρήνη βρίσκεται στην κεντρική πλατεία. Αποτελείται από ορθογώνια βάση 
με τοξωτή επίστεψη. Είναι κτισμένη με πελεκημένους δόμους και κοσμημένη με 
ανάγλυφες πλάκες, κάποιες από τις οποίες σήμερα δεν σώζονται. 
Ο Γ. Λαμπάκης σχολιάζοντας μία από αυτές, η οποία διακρίνεται 
στη φωτογραφία, αναφέρει: «…ἀπεικονίζεται γελοιωδεστάτη παράστασις 
γυμνοῦ δίδοντος ὕδωρ πρὸς γυναίκα γελοιωδεστέρας περιβολῆς».
Σύμφωνα με την περιγραφή του η κρήνη έφερε δύο επιγραφές:
α. +ΝΙΨΟΝ ΑΝΟΜΗΜΑ/ΤΑ ΚΕ ΜΗ ΜΟΝΟ<Ν> <Ο>ΨΙΝ ΚΕ CΙΝΤΡΟΜΙC 
CΥΝΕΞΟΔΟΥ ΚΟCΤΑΝΤΗΝΟΥ ΙΕΡΕ/ΩC ΕΤΩC ΑΨΚϞ΄ (1726), 
β. Ἀναστάσιος Γεωργίου 1881 Φεβρουα<ρίου> 20. 
Οι επιγραφές αυτές σήμερα δεν σώζονται. 
Η καταγραφή αυτή είναι πολύτιμη καθώς η χρονολογία (1726) της πρώτης 
επιγραφής αποτελεί την παλαιότερη ένδειξη για την ύπαρξη του οικισμού 
στη συγκεκριμένη θέση.
Μπροστά αλλά και πάνω στην κρήνη εικονίζονται κάτοικοι του χωριού, 
οι οποίοι προφανώς ακολούθησαν τις σκηνογραφικές οδηγίες του Γ. Λαμπάκη. 
Η φωτογραφία παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς μάς δίνει επιπλέον 
μία σπάνια εικόνα των ανθρώπων της περιοχής στις αρχές του 20ού αι.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ/ΒIBLIOGRAPHY: Λαμπάκης 1906, 47· Δαδάκη 2005, 441-459· Κωνσταντινίδης (υπό 
έκδοση).
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3. Abdera, the village fountain
ΧΑΕ 3419

The fountain stands in the main square. It consists of a rectangular base 
surmounted by arches. It is built of coarse dressed blocks of stone and decorated 

with relief slabs, some of which are no longer preserved. Commenting on one 
of these, which can be seen in the photograph, 

G. Lambakis says: “…it depicts a ridiculous scene of a nude giving water to 
a woman wearing even more ridiculous clothing”. 

According to his description, the fountain had two inscriptions:
α. +ΝΙΨΟΝ ΑΝΟΜΗΜΑ/ΤΑ ΚΕ ΜΗ ΜΟΝΟ<Ν> <Ο>ΨΙΝ ΚΕ CΙΝΤΡΟΜΙC 
CΥΝΕΞΟΔΟΥ ΚΟCΤΑΝΤΗΝΟΥ ΙΕΡΕ/ΩC ΕΤΩC ΑΨΚϞ΄ (1726) [Wash the 

sins and not only the face, with the support and financial assistance 
of Konstantinos the priest in the year 1726]. 

b. Ἀναστάσιος Γεωργίου 1881 Φεβρουα<ρίου> 20 [Anastasios son of Georgios 
1881 February 20].  

These inscriptions are no longer preserved. 
This record is valuable since the date (1726) of the first inscription is 

the earliest indication of the existence of the settlement on this particular site. 
In front and also above the fountain can be seen inhabitants of the village, who 

are presumably following Lambakis’s stage directions. The photograph has 
an added interest since it also provides a rare picture of the people 

of this area at the beginning of the 20th century.
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 4. Άβδηρα
Το παλαιό σχολείο αρρένων
ΧΑΕ 3420

Το παλαιό σχολείο αρρένων των Αβδήρων βρίσκεται δίπλα στην εκκλησία 
της Αγίας Παρασκευής. Πρόκειται για διώροφο οίκημα κτισμένο με 
τη χαρακτηριστική κιτρινωπή πέτρα των λατομείων της Μάνδρας, λίγα 
χιλιόμετρα ανατολικά των Αβδήρων. Κτίστηκε πιθανώς το 1860, έτος 
το οποίο αναγράφεται στον μικρό εξώστη του πρώτου ορόφου. Η ύπαρξη 
αυτού του εξώστη προκάλεσε την αγανάκτηση του Γ. Λαμπάκη, ο οποίος 
κατά την περιγραφή του χαρακτηριστικά αναφέρει: «Οὐδέποτε ἐφαντάσθημεν 
μείζονα καταστροφὴν σαρκοφάγου ἐκείνης, ἣν ἐν Ἀβδήροις ἐν τῷ σχολείῳ 
τῶν ἀρρένων εἴδομεν, τουτέστιν κυριολεκτικῶς ἀβδηριτικῶς λάρνακα 
ἀρχαίας τέχνης διχοτομήσαντες, ἐφ’ ἧς ὑπάρχουσι σταυροί, τὸ ἥμισυ ταύτης 
ἐντειχίσαντες, ἐχρησιμοποίησαν ὡς ἐξώστην (μπαλκόνι) τῆς οἰκίας. Ἐχάραξαν 
δὲ ἐπ’ αὐτῆς ἀτέχνους παραστάσεις κυπαρίσσων κλ. καὶ τὸ ἔτος 1860». 
Στην προκειμένη περίπτωση η εκτίμηση του Λαμπάκη περί 
αναχρησιμοποιημένης σαρκοφάγου στον εξώστη πιθανότατα δεν ήταν ορθή. 
Σήμερα το σχολείο στεγάζει το Λαογραφικό Μουσείο των Αβδήρων 
και ο εξώστης παραμένει στη θέση του.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ/ΒIBLIOGRAPHY: Λαμπάκης 1906, 47· Δαδάκη 2005, 441-459· Κωνσταντινίδης (υπό 
έκδοση).
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4. Abdera
The old boys’ school

XAE 3420

The old boys’ school at Abdera is next to the church of Hagia Paraskeve. 
It is a two-storey building constructed with the characteristic yellowish stone 
from the quarries of Mandra, a few kilometres to the east of Abdera. It was 

probably built in 1860, the year inscribed on the small balcony on the first floor. 
The existence of this balcony incurred the irritation of Lambakis, who in his 
description of it states characteristically: “I never imagined a greater disaster 

than that sarcophagus, which I saw in the boys’ school at Abdera, and literally, 
in a totally ‘abderitic way’ they cut in two a sarcophagus 

of ancient art, on which there are crosses, half of which they built in and used as 
a balcony of the residence. And they carved on it clumsy representations 

of cypresses etc., and the date 1860”. In this case, Lambakis’s assessment 
of the sarcophagus reused on the balcony was probably not accurate. 

The school now houses the Abdera Folklore Museum, 
and the balcony remains in position.

V.CH.
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5. Αίνος, Κάτω Μαχαλάς 
Βορειοδυτικό τμήμα 
ΧΑΕ 3421

Στη φωτογραφία, που έχει ληφθεί από ύψωμα, εικονίζεται το βορειοδυτικό 
τμήμα του Κάτω Μαχαλά. Διακρίνεται επίσης και ο κατεστραμμένος σήμερα 
ναός του Αγίου Ιωάννου. Η πόλη της Αίνου είχε εγκαταλειφθεί από 
την πλειονότητα των κατοίκων της, οι οποίοι με την κατασκευή 
της σιδηροδρομικής γραμμής εγκαταστάθηκαν στην Αλεξανδρούπολη. 
Η αξία πάντως του αποτύπου δεν περιορίζεται στις πληροφορίες που παρέχει 
για την κατάσταση της πόλης στις αρχές του 20ού αι. Αποτελεί παράλληλα 
και τη μοναδική μαρτυρία για μια βυζαντινή εκκλησία από την οποία σήμερα 
σώζονται ελάχιστα λείψανα.
Ο ναός, αφιερωμένος αρχικά στον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, βρισκόταν 
στον περίβολο του ομώνυμου κοινοτικού σχολείου. Ήταν μετόχι της 
Μονής Αγίου Παντελεήμονος στο(ν) Μαΐστρο (σημ. Yeniçeköy), επτά 
περίπου χιλιόμετρα από την Αίνο. Με σιγίλλιο του 1796 τόσο η εκκλησία 
(που αναφέρεται πλέον ως Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος) όσο και η μονή 
παραχωρήθηκαν στο σχολείο της πόλης.
Όπως καταδεικνύεται από τη φωτογραφία αλλά και από τα σωζόμενα 
ερείπια, ο ναός ανήκε στον τύπο του τετρακιόνιου σταυροειδούς 
εγγεγραμμένου με οκτάπλευρο τρούλο και μία αψίδα. Στο απότυπο 
διακρίνεται επίσης και νάρθηκας, ο οποίος αποτελεί μεταγενέστερη προσθήκη 
(1680;). Κατά την εκτίμηση του Γ. Λαμπάκη το μνημείο ήταν κτίσμα του 13ου-
14ου αι., η σύγχρονη όμως έρευνα το τοποθετεί στο α΄ μισό του 12ου. 
Σε μεταγενέστερες εποχές έγιναν διάφορες προσθήκες και επισκευές στο 
αρχικό οικοδόμημα. Σύμφωνα με επιγραφή που κατέγραψε ο Γ. Λαμπάκης η 
εκκλησία τοιχογραφήθηκε στα 1680, όπως όμως πρώτος αυτός επεσήμανε 
υπήρχε και παλαιότερο στρώμα τοιχογραφιών, παρατήρηση που δικαιώνεται 
από τη σύγχρονη έρευνα (Eyice 1971). Ο Γ. Λαμπάκης κατέγραψε στον 
ναό ενεπίγραφες εικόνες, ένα αρτοφόριο και έναν επιτάφιο, όλα έργα 
μεταβυζαντινά. Παρά την προαναφερθείσα εγκατάλειψη της πόλης η εκκλησία 
λειτουργούσε μέχρι το 1922.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ/ΒIBLIOGRAPHY: Λαμπάκης 1908, 7-9‧ Λαμπουσιάδης 1941, 123-124‧ Σαμοθράκης 1942, 
443-445· Λαμπουσιάδης 1944, 16-19‧ Eyice 1971, 307· Ousterhout 1985, 261-280· Παπαζώτος 1994, 
112-115, εικ. 1, 12, σχ. 2· Μαμαλούκος 2002, 63.
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5. Ainos, Kato Machalas
North-west part

XAE 3421

The photograph, taken from a hill, shows the north-west part of Kato Machalas. 
The church of Hagios Ioannes, now destroyed, can also be seen. The town of 

Ainos had been abandoned by the majority of its inhabitants who settled in 
Alexandroupoli after the construction of the railway line. The value of the print, 

however, is not confined to the information it provides about 
the condition of the town at the beginning of the 20th century: it is at the same 

time the only surviving evidence for a Byzantine church of which 
only a few ruins are preserved today.

The church, originally dedicated to St John the Theologian, stood 
in the grounds of the community school of the same name. It was 

a dependency of the Hagios Panteleemon Monastery at Maistro(s) (now 
Yeniçeköy), about seven kilometres from Ainos. By a sigil of 1796, both 

the church (henceforth known as Hagios Ioannes Prodromos) and 
the monastery were ceded to the town school.

As is clear from both the photograph and the preserved ruins, the monument 
belonged to the type of the tetrastyle cross-in-square church with an eight-sided 

dome and an apse. The narthex, which was a later addition (1680?), can also be 
seen in the photograph. According to G. Lambakis’s assessment, the church was 

built in the 13th-14th century, but modern scholarship dates it to the first half of 
the 12th century. A variety of additions and repairs were made 

to the original structure in later periods.
According to an inscription copied by G. Lambakis, the church was given wall-

painted decoration in 1680, but, as he was the first to note, there was also an 
earlier layer of wall-painting —an observation confirmed by modern scholarship 

(Eyice 1971). In the church, G. Lambakis also recorded inscribed icons, an 
artophorion and an epitaphios, all of them of Post-Byzantine date.

Despite the abandonment of the town mentioned above, 
the church continued to function until 1922.

A.G.M.
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6. Αίνος, ακρόπολη
ΧΑΕ 3422

Στη φωτογραφία εικονίζεται άποψη της ακρόπολης της Αίνου 
και διακρίνεται τμήμα των τειχών, καθώς και τρεις κατεστραμμένοι σήμερα 
ναοί, της Ζωοδόχου Πηγής, του Αγίου Γρηγορίου Νεοκαισαρείας και 
της Θεοτόκου (Fatih Camii). Φανερή είναι η προσπάθεια του Γ. Λαμπάκη 
να αποτυπώσει περισσότερα μνημεία με μία μόνο λήψη. Η βούλησή του 
αυτή προφανώς υπαγορεύθηκε από τις τεχνικές δυσκολίες της εποχής που 
αφορούσαν στη λήψη των φωτογραφιών, καθώς και από τη χρονοβόρο 
διαδικασία της φωτογράφησης κάθε μνημείου ξεχωριστά.
1. Στο δεξί κάτω άκρο της φωτογραφίας διακρίνεται «...τὸ εὐτελὲς καὶ 
ἐξωτερικῶς ὡς οὐδεμίαν ἀξίαν ἔχον φαινόμενον ναΐδιον» της Ζωοδόχου Πηγής 
(Χρυσοπηγής) που ανήκε στην ενορία του Αγίου Γρηγορίου και λειτουργούσε 
μέχρι το 1892. Επρόκειτο για μονόχωρο, δρομικό ξυλόστεγο οικοδόμημα 
μετρίων διαστάσεων (10,50×7 μ.), το οποίο χτίστηκε από τον Δημήτριο Ξένο 
το 1422/3 (βλ. Λήμμα 7). Τοιχογραφήθηκε το 1423/4, όπως ανέφερε επιγραφή 
που υπήρχε στο εσωτερικό του, επάνω από τη θύρα. Τις τοιχογραφίες, 
οι οποίες δυστυχώς δεν φωτογραφήθηκαν, ο Λαμπάκης χαρακτηρίζει ως έργα 
«ὑψίστης ἱστορικῆς σημασίας».
Κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας έγιναν εκτεταμένες επισκευές στο κτήριο, 
οι οποίες αλλοίωσαν την αρχική του μορφή. Στη φωτογραφία του 1902 
διακρίνεται ο δυτικός και ο βόρειος τοίχος του. Μεγάλο τμήμα του τελευταίου, 
καθώς και ένα μικρότερο της αψίδας, υπήρχε ακόμη το 1961. Ο Γ. Λαμπάκης 
κατέγραψε επίσης στην εκκλησία δύο ενεπίγραφες μεταβυζαντινές εικόνες και 
δύο θωράκια με ανάγλυφο διάκοσμο, τα οποία τοποθέτησε 
χρονολογικά στον 7ο-8ο αι. 
Από τον ναό σώζεται σήμερα πολύ μικρό τμήμα του βορείου τοίχου. 
2. Στη μέση περίπου του οικισμού διακρίνεται ο Άγιος Γρηγόριος Νεοκαισαρείας, 
ενοριακή εκκλησία της αργής το 1881 ομώνυμης ενορίας. Επρόκειτο για απλό 
τετρακιόνιο σταυροειδή εγγεγραμμένο ναό με οκτάπλευρο πλίνθινο τρούλο 
και πιθανόν νάρθηκα. Στο μικρών διαστάσεων βυζαντινό κτίσμα, το οποίο είχε 
ίσως οικοδομηθεί τον 12ο-13ο αι., προστέθηκε πολύ αργότερα (1807;) 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ/ΒIBLIOGRAPHY: 1. Λαμπάκης 1908, 16-20· Hasluck 1908-1909, 249-257· Μυστακίδης 1929, 
49· Σαμοθράκης 1944, 34-37· Εyice 1971, 69· Asdracha 1988, 265-268, αρ. 34-35· Soustal 1991, 172· 
Περράκης 1994, 71-86· Παπαζώτος 1994, 108-112, εικ. 11· Μαμαλούκος 2002, 62. –36–

6. Ainos, acropolis
XAE 3422

The photograph depicts a view of the acropolis of Ainos, showing part of 
the fortification walls and three churches, now destroyed: Zoodochos Pege, 

Hagios Gregorios of Neokaisareia and the Theotokos (Fatih Camii). 
G. Lambakis was evidently attempting to capture several monuments with a 

single exposure. This desire was presumably dictated by the technical difficulties 
involved in taking photographs at this period, and by the time-consuming 

procedure involved in photographing each monument separately.
1. At the right end of the photograph can be seen “the plain little church, 

seemingly with nothing of value on the exterior” of Zoodochos Pege 
(Chrysopege) belonged to the parish of Hagios Gregorios and functioned 

until 1892. The long, narrow, aisleless, timber-roofed structure of moderate 
dimensions (10.50×7 m.), it was built by Demetrios Xenos 

in 1422/3 (see Entry 7), and given wall-painted decoration in 1423/4, 
according to an inscription on the inside of the church, above the door. G. 

Lambakis called the wall-paintings, which were unfortunately not photographed, 
as works “of the highest historical value”.

During the period of Ottoman rule, extensive repairs were carried out on the 
building, detracting from its original form. The west and north walls can be 

seen in the photograph of 1922. A large part of the north wall and a smaller 
part of the apse still survived in 1961. G. Lambakis also recorded two inscribed 

Post-Byzantine icons in the church, as well as two closure slabs with relief 
decoration, which he dated to the 7th-8th century.

All that now survives of the church is a very small part of the north wall.
2. At the middle of the settlement can be seen Hagios Gregorios of Neokaisareia  

the parish church of the parish with the same name, 
which was non-functional in 1881 . 

It was a simple tetrastyle cross-in-square church with 
an eight-sided brick dome and probably a narthex. The small Byzantine 

building, which was possibly erected in the 12th-13th century, was extended by 
the addition much later (1807?) of a narthex and a rectangular annex 
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ένας επιπλέον νάρθηκας στα δυτικά και ένα επίμηκες πρόσκτισμα στη νότια 
πλευρά. Λείψανα τοιχογραφιών διακρίνονταν στα τέλη του 19ου αι. 
στον νότιο τοίχο του κυρίως ναού, είναι όμως άγνωστο πότε είχαν 
φιλοτεχνηθεί.
Ο Γ. Λαμπάκης μας πληροφορεί ότι στην εκκλησία υπήρχε ξυλόγλυπτο τέμπλο 
με επιγραφή του 1704, τέσσερις μεταβυζαντινές ενεπίγραφες εικόνες και κάτω 
από την Αγία Τράπεζα ραβδωτός κιονίσκος.
Λείψανα του ναού αποκαλύφθηκαν με ανασκαφή περί το 1985.
3. Στο βάθος της φωτογραφίας διακρίνεται, τέλος, ο καθεδρικός πιθανότατα 
ναός της πόλης, ο οποίος με την κατάκτησή της από τους Οθωμανούς (1456) 
μετατράπηκε σε μουσουλμανικό τέμενος, το Fatih Camii. Η πολύ μεγάλων 
διαστάσεων εκκλησία, κτίσμα του 12ου αι., ήταν αφιερωμένη σύμφωνα 
με τις πιο πρόσφατες απόψεις πιθανότατα στη Θεοτόκο, αν και ο Γ. Λαμπάκης 
την αναφέρει ως Άγιο Κωνσταντίνο, βασιζόμενος προφανώς στην τότε 
τοπική παράδοση. Επρόκειτο για ιδιότυπο σταυροειδή εγγεγραμμένο ναό, 
με δύο διώροφους νάρθηκες, ο δεύτερος από τους οποίους πιθανόν να είναι 
μεταγενέστερος του αρχικού οικοδομήματος. 
O ερευνητής μάς πληροφορεί ότι τα κιονόκρανα του ναού είχαν ασβεστωθεί, 
ενώ θωράκιά του είχαν χρησιμοποιηθεί για τον διάκοσμο του μουσουλμανικού 
άμβωνα. To 1962 το μνημείο, αν και βρισκόταν σε πολύ κακή κατάσταση, 
λειτουργούσε ακόμη ως μουσουλμανικό τέμενος. Την ίδια εποχή σώζονταν 
σπαράγματα τοιχογραφιών και αρχιτεκτονικά γλυπτά. Λίγο αργότερα 
το οικοδόμημα κατέρρευσε και εγκαταλείφθηκε.
Από τον ερειπωμένο σήμερα ναό σώζεται μόνο τμήμα της τοιχοποιίας 
της νότιας πλευράς.

2. Λαμπάκης 1908, 15· Μυστακίδης 1929α, 304-305· Παπαζώτος 1994, 91-95, εικ. 3-4· Μαμαλούκος 
2002, 62-63. 3. Λαμπάκης 1908, 28· Hasluck 1908-1909, 251-252· Σαμοθράκης 1944, 31-32· Eyice 1969, 
351-354· Eyice 1971, 303-306· Βελένης 1984, 210-211· Ousterhout 1985, 261-280· Soustal 1991, 171-172· 
Παπαζώτος 1994, 98-103· Μαμαλούκος 2002, 62.
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on the south side. At the end of the 19th century 
the remains of wall-paintings could be made out on the south wall of the nave, 

but the date at which they were executed is not known.
G. Lambakis informs us that there was a wood-carved iconostasis in the church 
with an inscription of 1704, as well as four Post-Byzantine inscribed icons, and 

a fluted column beneath the altar.
Remains of the church were uncovered by an excavation about 1985.

3. In the background of the photograph, finally, can be seen what was probably 
the cathedral church of the town, which, after the Ottoman conquest (1456), 
was converted into a Muslim house of worship called Fatih Camii. The very 
large church, a 12th century structure, was probably dedicated to the Virgin, 

according to the most recent views, though G. Lambakis refers to it as Hagios 
Konstantinos, presumably on the grounds of the local tradition of the time. It 

was an unusual cross-in-square church with two two-storey narthexes, 
the second of which was probably later than the original building.

G. Lambakis tells us that the column capitals of the church had been 
whitewashed, and closure slabs from it had been used to decorate the Muslim 

pulpit. In 1962, the monument still functioned as a mosque, despite its very 
poor condition. At this same time, fragments of wall-painting and architectural 

sculptures were preserved. 
Shortly afterwards, the building collapsed and was abandoned. 

All that survives of the now ruined church is part 
of the masonry on the south side.

A.G.M.
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6. Αίνος, ακρόπολη
ΧΑΕ 3422

6. Ainos, acropolis
XAE 3422
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7. Αίνος, Ναός Ζωοδόχου Πηγής ή Χρυσοπηγής
Εντοιχισμένη επιγραφή, ΧΑΕ 3423

Η επιγραφή βρισκόταν εντοιχισμένη στον βόρειο τοίχο του κατεστραμμένου 
σήμερα ναού της Ζωοδόχου Πηγής ή Χρυσοπηγής στην Αίνο. Εκτός 
από τη φωτογραφία του Γ. Λαμπάκη, την οποία δημοσίευσε το 1908, υπάρχει 
και άλλη μία του F. W. Hasluck, που δημοσιεύτηκε τον ίδιο χρόνο.
Όπως διακρίνεται στη φωτογραφία, στην κάτω δεξιά γωνία της επιγραφής 
λείπει τμήμα μικρών διαστάσεων, ενώ η τοιχοποιία γύρω απ’ αυτήν 
αποτελείται από άνισους πελεκητούς λίθους χωρίς παρεμβάσεις κεραμικών, 
χαρακτηριστικό κυρίως της μεταβυζαντινής τοιχοποιίας. Επιπλέον 
διακρίνονται διάφορα γλυπτά αρχιτεκτονικά μέλη σε δεύτερη χρήση. Από 
τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τη χρονολογία 1422/3 που φέρει η επιγραφή, 
είναι φανερό ότι αυτή ξαναχρησιμοποιήθηκε κατά τη μεταβυζαντινή εποχή, 
όταν πιθανώς ανακατασκευάστηκε ο ναός. Άλλωστε η θέση μιας τέτοιας 
κτητορικής επιγραφής θα έπρεπε να ήταν πάνω από τη δυτική είσοδο 
του ναού και όχι στον βόρειο τοίχο του.
Το κείμενο της επιγραφής είναι το ακόλουθο: + Πηγήν σε χρύσεον κόρη 
τῆς ἁγνείας, οἴδαμεν πάντες τὴν Θεὸν τετοκῆαν,/ταῖς σαῖς φέρουσα τοίνην 
ὠλαίναις λόγον· καθιλέωσαί μη τὸ πᾶν ὅταν κρίνῃ· οὐκοῦν δέχου καὶ τουτονί, 
ὃν σοῦ χάριν πόθῳ νεὼν ἤγειρα ὡς ἐδυνάμην./ Ὁ θεῖος οὗτος πάνσεπτος 
καὶ περικαλὴς ναὸς τῆς πανάγνου καὶ θεομήτορος/ Χρυσοπηγῆς ἀνηγέρθη 
ἐκ βάθρων παρ’ ἐμοῦ Δημητρίου τοῦ Ξένου, τηνικαῦτα κρατοῦν/τος τῆς 
θεοσώστου πόλεως Αἴνου τοῦ ὑψηλοτάτου ἡμῶν αὐθέντου σὺρ Παλάμιδες/ 
Φραντζέσκου Γατελιούζου τοῦ Παλαιολόγου· ἐν ἔτει  ϛ̗ϡλα΄ (ἰ)ν(δικτιῶνος) 
α΄ /Κοστ[αντῖνος] ὁ Μάστ[ορας].* Aυτός που υπογράφει την επιγραφή ως 
«Κοστ[αντίνος] ο Μάστ[ορας] ταυτίζεται με τον ομώνυμο τεχνίτη στην 
επιγραφή από τον ναό του Αγίου Βλασίου στην Αίνο. Ως ιδρυτής και κτήτορας 
του ναού της Χρυσοπηγής αναφέρεται ο Δημήτριος Ξένος, ο οποίος δεν είναι 
γνωστός από άλλες πηγές. Ο Παλαμήδης Γατελούζος, που αναφέρεται στην 
επιγραφή, διοίκησε την Αίνο έως τον θάνατό του το 1455, ενώ η παλαιότερη 
μνεία του ονόματός του ως ηγεμόνα της Αίνου είναι αυτή της επιγραφής του 
ναού της Ζωοδόχου Πηγής, το έτος 1422/3. Η επιγραφή σήμερα δεν σώζεται.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ/ΒIBLIOGRAPHY: Λαμπάκης 1908, 16-18, εικ. σ. 16· Hasluck 1908-1909, 248-269· Περράκης 
1992-1994, 71-86· Asdracha 1988, 264-267, πίν. 113b.
* Για τη μεταγραφή της επιγραφής βλ. Asdracha 1988 / For the transcription see Asdracha 1988.

Β.Χ.
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7. Ainos, church of the Zoodochos Pege or Chrysopege
Built-in inscription, XAE 3423

The inscription was built into the north wall of the church of Zoodochos Pege 
or Chrysopege at Ainos, which has now been destroyed. In addition to G. 

Lambakis’s photograph, published in 1908, there is another taken 
by F.W. Hasluck, which was published in the same year. 

As can be seen in the photograph, a small piece of the inscription is missing at 
the bottom right corner, while the masonry around it consists of dressed blocks 

of stone of unequal size, with no tiles inserted between them, a feature mainly of 
Post-Byzantine masonry. A variety of sculpted architectural members in second 

use can also be seen. From the above, in combination with the date 1422/3, 
borne by the inscription, it is clear that this was reused in Post-Byzantine times, 

probably when the church was reconstructed. In any case, the position for 
a founders’ inscription of this kind should have been above the west 

entrance of the church and not in the north wall. 
The text of the inscription is as follows: [Spring, you gold, daughter of purity, we 

all know that you gave birth to God. For you hold in your hands 
the Word, mercy me at the Day of Judgement. Accept this, which I have made 

as best I could for your delight with all my heart. This divine, venerable and 
beauteous church of the All Pure Mother of God Chrysopege was built from the 

foundations by me, Demetrios Xenos, when the ruler of the God-saved city of 
Ainos was his highness our Lord Palamede Gattilusio Palaiologos son 

of Francesco in the year 6931 of the 1st Indiction [1422/3] 
Kostantinos the Master-craftsman.]

The man who signs the inscription as Konstantinos the Master-craftsman may 
be identified with the craftsman of the same name in the inscription from the 

church of Hagios Blasios in Ainos. The founder and builder 
of the church of the Chrysopigi was Demetrios Xenos, who is unknown from 

other sources. Palamedes Gattilusio, who is mentioned in the inscription, 
governed Ainos until his death in 1455, while the earliest mention of his name 

as ruler of Ainos is that in the inscription of Zoodochos Pege 
in the year 1422/3. The inscription is no longer preserved. 

V.CH.
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 8. Αίνος, Ναός Αγίας Κυριακής
Εσωτερική άποψη προς τα βορειοανατολικά 
ΧΑΕ 3427

Ο ναός της Αγίας Κυριακής «… ἐσωτερικῶς … εἷς τῶν ἐξοχοτέρων ἔργων 
τῆς χριστιανικῆς τέχνης διὰ τὰ ἐν αὐτῷ λαμπρὰ ἔργα τῆς ξυλογλυπτικῆς καὶ 
ὀστεογλυφικῆς τέχνης», όπως σημειώνει ο Γ. Λαμπάκης, βρισκόταν 
στην ομώνυμη συνοικία, στο βόρειο τμήμα της πόλης. Ανήκε στον τύπο 
της τρίκλιτης βασιλικής με πεντάπλευρη αψίδα, και είχε οικοδομηθεί μεταξύ 
των ετών 1742-1745 σύμφωνα με τις επιγραφές που βρίσκονταν 
στα υπέρθυρα της βόρειας και της δυτικής πλευράς. 
Ο ναός —όπως και όλες σχεδόν οι άλλες εκκλησίες της Αίνου— δεν υπάρχει πια. 
Κατεδαφίστηκε μετά την αναχώρηση των Ελλήνων από την πόλη 
τον Οκτώβριο του 1922. Από τον ναό έχουν διασωθεί 11 φορητές εικόνες 
(οι επτά προέρχονται από το τέμπλο), οι οποίες φυλάσσονται 
στο Εκκλησιαστικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης καθώς και στον ναό 
της Αγίας Κυριακής στην ίδια πόλη. 
Στη φωτογραφία διακρίνεται ο άμβωνας του ναού και το αριστερό τμήμα 
του τέμπλου, στο οποίο, από αριστερά προς τα δεξιά, βλέπουμε τις εικόνες 
του αγίου Γεωργίου (1763), του αγίου Ευθυμίου (1760), της Συνάξεως των 
Αποστόλων (1761), της Αγίας Τριάδος (1759) και της Θεοτόκου στον τύπο 
«Άνωθεν οι Προφήται» (1755). Απ’ αυτές —έργα του ζωγράφου Αναστασίου 
από την Αίνο— έχουν διασωθεί οι τέσσερις πρώτες.
Στην αριστερή απόληξη του τέμπλου υπήρχε προσκυνητάρι με την εικόνα 
της Παναγίας του Κύκκου (17[5]4), έργο επίσης του Αναστασίου.
Ένα ακόμα πεντάτρουλο προσκυνητάρι που διακρίνεται και στη φωτογραφία 
περιέβαλλε τον δεύτερο από τα ανατολικά κίονα της βόρειας κιονοστοιχίας 
του ναού και στέγαζε εικόνα της αγίας Κυριακής, έργο του τέλους του 16ου αι. 
με επάργυρο κάλυμμα του 1816, η οποία σήμερα βρίσκεται 
στον ναό της Αγίας Κυριακής στην Αλεξανδρούπολη.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ/ΒIBLIOGRAPHY: Λαμπάκης 1908, 9-13, εικ. σ. 17· Λαμπουσιάδης 1941, 124· Σαμοθράκης 
1944, 13-16· Παπαζώτος, 1992-1994, 116-117· Περράκης 1999.

Β.Χ.

–42–

V.CH.

8. Ainos, church of Hagia Kyriake
Internal view looking north-east

XAE 3427

The church of Hagia Kyriake “… internally… one of the outstanding works 
of Christian art on account of the brilliant works of the art of wood-carving and 
bone-carving in it”, as G. Lambakis notes, stood in the district named after it in 
the north part of the city. It belonged to the type of the three-aisled basilica with 
a five-sided apse, and was built between the years 1742-1745, according to the 

inscriptions on the lintels of the north and west side. 
The church —like, virtually, all the other churches of Ainos— no longer 

exists. It was demolished after the withdrawal of the Greeks from the town 
in October, 1922. Eleven portable icons have been preserved from the church 

(seven from the iconostasis), and are now kept in the Ecclesiastical Museum of 
Alexandroupoli and the church of Hagia Kyriake in the same town. 

The photograph shows the pulpit of the church and the left part of the 
iconostasis, on which, from left to right, can been seen the icons of St George 
(1763), St Euthymios (1760), The Synaxis of the Apostles (1761), the Holy 

Trinity (1759) and the Virgin in the type of “From on high the prophets” 
(1755). Of these icons, painted by Anastasios of Ainos, 

the first four are preserved. 
At the left end of the iconostasis there was a proskynetarion with the icon 

of the Virgin of Kykkos (17[5]4), also by Anastasios. 
Another proskynetarion with five domes, that can be seen in the photograph, 

enclosed the second column from the east of the north colonnade 
in the church and housed an icon of St Kyriake, a work of the late 16th century 

with a silver-plated cover dating from 1816, which is now 
in the church of Hagia Kyriake in Alexandroupoli. 
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9. Αίνος, ναός Αγίας Κυριακής
Επιτροπικό παγκάριο 
ΧΑΕ 3428

Από τον ναό της Αγίας Κυριακής στην Αίνο ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε 
στον Γ. Λαμπάκη το επιτροπικό του παγκάριο, το οποίο χαρακτήρισε 
ως έργο «λαμπρᾶς τέχνης» και το αποτύπωσε φωτογραφικά. Η κύρια όψη 
του επίπλου κοσμείται στο ανώτερο τμήμα με πλατιά ζώνη, το κέντρο 
της οποίας καταλαμβάνει διάχωρο πλαισιωμένο από δύο αντωπούς γρύπες, 
ενώ τα δύο άκρα της καταλαμβάνει αετός. 
Στον έξεργο ανάγλυφο διάκοσμο είναι σαφείς οι επιδράσεις τόσο από 
το μπαρόκ όσο και από τη λαϊκή ξυλογλυπτική, στοιχεία εμφανή και σε άλλα 
εκκλησιαστικά έπιπλα της Αίνου. Το παγκάρι ήταν μάλλον νεώτερο από 
τον υπόλοιπο ξυλόγλυπτο διάκοσμο του ναού και μπορεί να χρονολογηθεί 
στα τέλη του 18ου-αρχές 19ου αι. Η τύχη του σήμερα αγνοείται.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ/ΒIBLIOGRAPHY: Λαμπάκης 1908, 10· Σαμοθράκης 1944, 14· Περράκης 1996, 59-60, εικ. 3.
Α.Γ.Μ.
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9. Ainos, church of Hagia Kyriake
Counter

XAE 3428

In the church of Hagia Kyriake, G. Lambakis was particularly impressed 
by the counter, which he described as a work “of brilliant art”, and which 

he photographed. The main side of it has a broad zone at the top, the centre of 
which is occupied by a panel flanked by two confronted griffins, 

while the ends are occupied by eagles. 
The high relief decoration is clearly influenced by both baroque and popular 

wood-carving, elements that are also evident in other items of ecclesiastical 
furniture in Ainos. The counter was probably later in date than the rest 

of the wood-carved decoration of the church, and may be assigned 
to the late 18th-early 19th century. Its fate is unknown.

A.G.M.
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10. Αίνος, ναός Αγίου Βλασίου
Εντοιχισμένη επιγραφή 
ΧΑΕ 3429

Η σκαλισμένη σε λευκό μάρμαρο επιγραφή της φωτογραφίας ήταν 
εντοιχισμένη στην είσοδο του περιβόλου του νεώτερου ναού του Αγίου 
Βλασίου, ο οποίος βρισκόταν στην έρημη συνοικία Μίβολη. 
ΑΝΗΓΕΡΘΗ ΕΚ ΒΑΘΡΟΝ Ο ΘΙΟC Κ(ΑΙ) ΠΑΝCΕΠΤΟC / ΝΑΟC ΤΟΥ 
ΜΕΓΑΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΙΑ ΚΟΠ/ΟΥ Κ(ΑΙ) ΕΞΟΔΟΥ ΑΥΓΟΥCΤΑΡΙΚΗ ΤΟΥ 
ΚΑ/ΝΑΒΟΥΤΖΙ ΕΤΟΥC ς̗ϡΚΘ΄ ΙΝ(ΔΙΚΤΙΩΝΟC) ΙΔ/́ΚΟCΤ[ΑΝΤΙΝΟC] 
Το κείμενο της επιγραφής αναφέρεται στην οικοδόμηση το έτος 6929 (=1420/
1421) ναού αφιερωμένου στον Άγιο Νικόλαο, για τον οποίο γνωρίζουμε 
(από άλλη επιγραφή) ότι βρισκόταν στη θέση που αργότερα (1836) χτίστηκε 
ο Άγιος Βλάσιος. Ο κτήτορας της εκκλησίας, άγνωστος από άλλη πηγή, ανήκε 
στην ιταλικής καταγωγής εξελληνισμένη οικογένεια των Καναβούτζηδων, 
μέλη της οποίας απαντούν επίσης στην Κωνσταντινούπολη, τη Λέσβο, 
τη Χίο και την Παλαιά Φώκαια από το πρώτο μισό του 14ου αι. 
Στο αριστερό άκρο του τρίτου και τέταρτου στίχου της επιγραφής υπάρχουν 
σε πρόστυπο ανάγλυφο τα εμβλήματα των Γατελούζων και 
των Παλαιολόγων. Η υιοθέτηση του εμβλήματος των Βυζαντινών 
αυτοκρατόρων από τη γενουατική οικογένεια οφείλεται σε πολιτικούς λόγους. 
Με αυτό τον τρόπο προβαλλόταν η εξέχουσα θέση των Γατελούζων σε σχέση 
με τους αντιπάλους τους Βενετούς. Ο Κωνσταντίνος του τελευταίου στίχου 
πρέπει, τέλος, να ταυτιστεί με τον ομώνυμο «μάστορα» της επιγραφής 
της Χρυσοπηγής (βλ. Λήμμα 7). Η επιγραφή σήμερα έχει χαθεί.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ/ΒIBLIOGRAPHY: Λαμπάκης 1908, 13-14‧ Hasluc 1908-1909, 256-257‧ Λαμπουσιάδης 1941, 
127‧ Σαμοθράκης 1941, 148-150· Asdracha 1988, 261-263, αρ. 32, πίν. 112b· Παπαζώτος 1994, 89-90.

Α.Γ.Μ.
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10. Ainos, church of Hagios Blasios
Inscription built into the masonry

XAE 3429

The inscription carved on white marble shown in this photograph was built into 
the entrance to the enclosure of the later church of Hagios Blasios, which stood 

in the abandoned neighbourhood of Mivoli.
ΑΝΗΓΕΡΘΗ ΕΚ ΒΑΘΡΟΝ Ο ΘΙΟC Κ(ΑΙ) ΠΑΝCΕΠΤΟC / ΝΑΟC ΤΟΥ 

ΜΕΓΑΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΙΑ ΚΟΠ/ΟΥ Κ(ΑΙ) ΕΞΟΔΟΥ ΑΥΓΟΥCΤΑΡΙΚΗ 
ΤΟΥ ΚΑ/ΝΑΒΟΥΤΖΙ ΕΤΟΥC ̗ςϡΚΘ΄ ΙΝ(ΔΙΚΤΙΩΝΟC) ΙΔ΄/

ΚΟCΤ[ΑΝΤΙΝΟC] 
[The divine and venerable church of the Great Nicholas was erected from 

the foundations through the toil and expense of Augustarikes Kanavoutzes 
in the year 6929 Fourth Indiction / Konstantinos]

The text of the inscription refers to the erection of a church dedicated 
to St Nicholas in the year 6929 (=1420/1421). The church is known (from 

another inscription) to have occupied the site on which Hagios Blasios was later 
(1836) built. The founder of the church, who is unknown from other sources, 

belonged to the hellenised Italian Kanavoutzes family, members 
of which are also encountered in Constantinople, on Lesbos and Chios, and at 

Palaia Phokaia from the first half of the 14th century.
The emblems of the Gattilusi and the Palaiologoi are carved in low relief at the 

left ends of the third and fourth lines of the inscription. The Genoese family 
adopted the emblem of the Byzantine emperors for political reasons: 

it drew attention to the prominent position occupied by the Gattilusi, in contrast 
with their rivals, the Venetians. The Konstantinos of the last line, finally, 
is probably to be identified with the master-craftsman of this name in the 

inscription in the church of the Chrysopege (see Entry 7).
The inscription is now lost.

Thrace1.indd 5/4/2007, 11:06 µ46



Thrace1.indd 5/4/2007, 11:07 µ47



11. Αίνος, Άγιος Εύπλους (Yunus Baba tekkesi ή Yunus Bey türbesi) 
Όψη προς τα βόρεια 
ΧΑΕ 3430

Στη φωτογραφία, που έχει δημοσιευτεί στο Δελτίο της ΧΑΕ του 1908, 
εικονίζεται η βόρεια όψη του ναού του Αγίου Εύπλου, ο οποίος βρισκόταν 
στη συνοικία Κάτω Μαχαλάς, προς τη μεριά της λιμνοθάλασσας. Πρόκειται 
για μια από τις κλασικές λήψεις του Γ. Λαμπάκη, ο οποίος πολλές φορές δεν 
περιορίστηκε στην ψυχρή αποτύπωση κάποιου μνημείου αλλά σκηνοθέτησε 
τη λήψη του. Το στοιχείο αυτό είναι εδώ φανερό από την ανδρική μορφή που 
στέκεται στα αριστερά και κοιτάζει πίσω από τον ναό. Ίσως έτσι να αποδίδεται 
η θλίψη του φωτογράφου για τη μετατροπή της χριστιανικής εκκλησίας σε 
μουσουλμανικό τέμενος, θλίψη που συχνά αναφέρει στα γραπτά του.
Η εκκλησία του Αγίου Εύπλου (η οποία συχνά συγχέεται στις πηγές με αυτή 
του Αγίου Βλασίου) ήταν μικρών διαστάσεων (8×6,60 μ.) βυζαντινό κτίσμα σε 
σχήμα ελεύθερου σταυρού. Διέθετε υψηλό τρούλο και ανατολικά απέληγε σε 
ημικυκλική αψίδα. Σύμφωνα με τη νεώτερη έρευνα φαίνεται ότι οικοδομήθηκε 
σε κάποια εποχή πριν από το έτος 1000. Μετά την κατάκτηση της πόλης από 
τους Οθωμανούς (1456) μετατράπηκε σε μουσουλμανικό μαυσωλείο (türbe), 
στο οποίο —σύμφωνα με την τοπική παράδοση— υπήρχε ο τάφος του Kaptan 
Yunus. Ο τελευταίος υπήρξε ο αρχηγός του οθωμανικού στόλου που έλαβε 
μέρος στις μάχες για την άλωση της Αίνου, αργότερα όμως έπεσε σε δυσμένεια 
και καταδικάστηκε από τον σουλτάνο σε θάνατο. Κατά τα 1880-1882 το 
μνημείο έμεινε κενό, οπότε και περικλείστηκε με περίβολο από τους χριστιανούς.
Ο Γ. Λαμπάκης, αν και όπως προαναφέρθηκε δημοσίευσε τη φωτογραφία 
του ναού, δεν προέβη στον σχολιασμό της. Περιορίστηκε στην επισήμανση 
της ομοιότητας του οικοδομήματος με το μαυσωλείο της Galla Placidia 
στη Ραβέννα. Από τον μικρό ναό σώζονται σήμερα ελάχιστα λείψανα.

Α.Γ.Μ.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ/ΒIBLIOGRAPHY: Λαμπάκης 1908, 28‧ Σαμοθράκης 1944, 29‧ Eyice 1963, 141-158‧ Eyice 
1969, 348-349, εικ. 60, 61‧ Eyice 1971, 306-307, εικ. 3· Soustal 1991, 172· Παπαζώτος 1994, 95-98, εικ. 
5, σχ. 1· Μαμαλούκος 2002, 63.–48–

11. Ainos, Hagios Euplous (Yunus Baba tekkesi or Yunus Bey türbesi)
View looking north

XAE 3430

This photograph, which was published in the Deltion of the Christian 
Archaeological Society for 1908, shows the north side of the church of Hagios 

Euplous, which stood in the neighbourhood of Kato Machalas, towards 
the lagoon. It is a classical exposure by G. Lambakis, who on many occasions 

did not simply photograph a monument, but stage-managed the scene. 
This is evident here in the male figure standing at the left and looking behind 

the church. This was perhaps an attempt to convey the photographer’s sorrow at 
the conversion of the Christian church into a Muslim house of worship 

—a sorrow he often mentions in his writings.
The church of Hagios Euplous (which is often confused with that of Hagios 

Blasios in the literary sources) was a small (8×6.60 m.) Byzantine building in 
the shape of a free cross. It had a tall dome and ended in a semicircular apse at 

the east. According to modern scholarship, it seems to have been built some time 
before the year 1000. After the capture of the city by the Ottoman Turks (1456) 

it was converted into a Muslim mausoleum (türbe) in which, according 
to the local tradition, was the tomb of Kaptan Yunus. Yunus was the admiral 

of the Ottoman fleet that took part in the battles to capture Ainos, but 
he later fell into disfavour and was condemned to death by the sultan. 

In 1880-1882, the monument was unused, and the Christians built an 
enclosure wall around it.

Although G. Lambakis published the photograph of the church, as we have seen, 
he did not offer a commentary on it, but confined himself to noting

 the similarity between the building and the mausoleum of Galla Placidia 
in Ravenna.Only a few ruins of the small church now survive.

A.G.M.

Thrace1.indd 5/4/2007, 11:07 µ48



Thrace1.indd 5/4/2007, 11:07 µ49



12. Αμυγδαλιά (σημ. Çavuşköy), Μονή Παναγίας Σκαλωτής 
Γενική άποψη 
ΧΑΕ 3431

Κοντά στο χωριό Αμυγδαλιά (σημ. Çavuşköy), το οποίο βρίσκεται οκτώ 
χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Αίνου, είχε χτιστεί επάνω σε υψηλό βραχώδη 
λόφο η σταυροπηγιακή Μονή της Παναγίας Σκαλωτής. Το μοναστήρι 
επισκέφθηκε ο Γ. Λαμπάκης «μετὰ τοῦ ἐξόχως λαμπροῦ ἰατροῦ κ. Σ. Καβούρη» 
στις 26 Αυγούστου. Παρά το γεγονός ότι παρέμεινε μία μόνο ημέρα, 
η εντύπωση που του προκάλεσε ήταν τόσο έντονη ώστε τράβηξε 
συνολικά πέντε φωτογραφίες.
Στη φωτογραφία εικονίζεται το εξωτερικό της μονής, η οποία «ἐκτισμένη 
διὰ μεγάλων ἰσοδομικῶν πωρίνων πλίνθων φέρει τὴν ὄψιν φρουρίου μᾶλλον ἢ 
Μονῆς, εἶδος οἰκοδομήματος ἀγνώστου ἐν τοῖς καθ’ ἡμᾶς». Στο βορειοδυτικό 
τμήμα, όπου βρισκόταν και η μοναδική είσοδος του συγκροτήματος, 
ο Γ. Λαμπάκης διάβασε στο τείχος χαμένη σήμερα επιγραφή στην οποία 
αναγραφόταν το έτος 1632. Η σύγχρονη έρευνα θεωρεί ότι πρόκειται 
για το έτος ίδρυσης της μονής. Στα τείχη υπήρχαν και άλλες, 
μεταγενέστερες επιγραφές.
Μία επιπλέον επιγραφή, που βρισκόταν στο υπέρθυρο της εισόδου και έχει 
αποτυπωθεί σχεδιαστικά από τον Γ. Λαμπάκη, ανέφερε κάποιον Δούκα 
Κομνηνό. Η μαρτυρία αυτή, σε συνδυασμό με την πληροφορία ότι 
στο σκευοφυλάκιο της μονής φυλασσόταν ορειχάλκινος σταυρός που ανέφερε 
ως κτήτορα τον Αλέξιο (Α΄ ή Β΄;) ή Μιχαήλ Κομνηνό, οδήγησε πολλούς 
μελετητές να θεωρήσουν ότι η Σκαλωτή ήταν κομνήνειο ίδρυμα —η άποψη 
δεν επιβεβαιώνεται από τις αρχαιολογικές ενδείξεις.
Όταν ο Γ. Λαμπάκης επισκέφθηκε τη μονή κατοικούσε εκεί ένας μοναχός. 
Μετά το 1922 το συγκρότημα ήταν έρημο, ενώ σήμερα σώζονται μόνο 
ελάχιστα ίχνη από τα άλλοτε εντυπωσιακά τείχη. Δύο μεταλλικές σφραγίδες 
της μονής, η μία από τις οποίες φέρει τη χρονολογία 1831, φυλάσσονται σήμερα 
στο εκκλησιαστικό μουσείο της Αλεξανδρούπολης.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ/ΒIBLIOGRAPHY: Λαμπάκης 1908, 33-39‧ Μυστακίδης 1932, 47-49‧ Σαμοθράκης 1942α, 
308-329‧ Βαφείδης 1953, 119-120‧ Asdracha 1988, 251-254, αρ. 22-24‧ Ötüken – Ousterhout 1989, 132-
135‧ Soustal 1991, 172.

Α.Γ.Μ.

–50–

12. Amygdalia (modern Çavuşköy), Monastery of the Panagia Skaloti
General view

XAE 3431

The stauropegial Monastery of the Panagia Skaloti was built on a high, 
rocky hill near the village of Amygdalia (modern Çavuşköy), which lies eight 

kilometres south-east of Ainos. G. Lambakis visited the monastery “with 
the most splendid doctor S. Kavouris” on 26 August. Although he stayed 

for only one day, the monument made so great an impression on him 
that he took a total of five photographs of it.

This photograph shows the exterior of the monastery, which was “built of large 
isodomic blocks of poros and has the appearance of a fortress rather than 
a monastery, a kind of building unknown to us”. In the north-west part, in 

which the only entrance to the complex was to be found, G. Lambakis read 
an inscription, now lost, in the fortification wall, in which the year 1632 was 

recorded. Modern scholarship sees in this the date of the foundation of the 
monastery. There were also other, later inscriptions in the fortification walls.

Another inscription, in the lintel over the entrance and drawn 
by G. Lambakis, referred to a certain Doukas Komnenos. This testimony, 

in combination with the information that a bronze cross kept in the monastery 
sacristy named Alexios (I or II?) or Michael Komnenos as the founder, has led 

many scholars to regard the Skaloti as a Komnenian foundation; 
this view, however, has not been confirmed by the archaeological record.

When G. Lambakis visited the monastery, there was only one monk 
in residence. After 1922, the complex was abandoned, and today there are only 

a few traces of the once impressive fortification walls. Two metal seals 
of the monastery, one referring to the date 1831, are now kept 

in the ecclesiastical museum of Alexandroupoli.

A.G.M.
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13. Αμυγδαλιά (σημ. Çavuşköy), Μονή Παναγίας Σκαλωτής
Αυλή 
ΧΑΕ 3432

Στη φωτογραφία εικονίζεται τμήμα της αυλής του μοναστηριού, καθώς και 
διώροφοι βοηθητικοί χώροι του συγκροτήματος. Έκδηλη είναι η εγκατάλειψη 
των κτηρίων της μονής, στοιχείο που εναρμονίζεται με το γεγονός ότι, όπως 
προαναφέρθηκε, κατά την επίσκεψη του Γ. Λαμπάκη εκεί ζούσε μόνον ένας 
μοναχός. Αξίζει να σημειωθεί ότι το τελευταίο σημαντικό γεγονός 
που έλαβε χώρα στο μοναστήρι ήταν η χειροτονία του Μητροπολίτη 
Σκοπίων Φιρμιλιανού τη νύχτα 14-15 Ιουνίου του 1902, την οποία 
ο περιηγητής περιγράφει διεξοδικά στο Οδοιπορικό του. Κατά τη διάρκεια 
αυτής της χειροτονίας χάθηκε και ο προαναφερθείς «κτητορικός» 
σταυρός της μονής (βλ. Λήμμα 12). 
Στη φωτογραφία διακρίνεται επίσης ο Γ. Λαμπάκης να ανεβαίνει τη σκάλα 
που οδηγεί στο συγκρότημα —μια ακόμη μορφή στο μπαλκόνι του κτηρίου 
ενδέχεται να ταυτίζεται με τον ιατρό Σ. Καβούρη, ο οποίος συνόδευσε 
τον περιηγητή κατά την επίσκεψή του στη μονή. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ/ΒIBLIOGRAPHY: Λαμπάκης 1908, 33-39‧ Μυστακίδης 1932, 47-49‧ Σαμοθράκης 1942α, 
308-329‧ Βαφείδης 1953, 119-120‧ Asdracha 1988, 251-254, αρ. 22-24‧ Ötüken – Ousterhout 1989, 132-
135‧ Soustal 1991, 172.

Α.Γ.Μ.
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13. Amygdalia (modern Çavuşköy), Monastery of the Panagia Skaloti
Courtyard

XAE 3432

The photograph shows part of the monastery courtyard of the complex 
and a number of two-storey ancillary buildings. The abandonment 

of the monastery buildings is evident, which is consistent with the fact that, as 
we have seen, there was only a single monk in residence at the time 

of G. Lambakis’s visit. It is worth noting that the last important event to take 
place in the monastery was the ordination of Firmilian, the metropolitan bishop 

of Skopje, on the night of 14-15 June 1902, which G. Lambakis describes 
at length in his “Travels”. The “founder’s” cross of the monastery mentioned 

above (see Entry 12) was lost during this ordination.
G. Lambakis can be seen in the photograph climbing the stairway leading 
to the complex, and there is another figure on the balcony of the building. 

This is probably to be identified with doctor S. Kavouris, who accompanied the 
traveller on his visit to the monastery.

A.G.M.
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14. Αμυγδαλιά (σημ. Çavuşköy), Μονή Παναγίας Σκαλωτής 
Αυλή 
ΧΑΕ 3433

Στη φωτογραφία εικονίζεται άλλο τμήμα της αυλής του συγκροτήματος. 
Σύμφωνα με την αποκατάσταση των Y. Ötüken και R. Ousterhout το κτήριο 
που διακρίνεται στο κέντρο είναι το καθολικό της μονής, αφιερωμένο 
στην Κοίμηση της Θεοτόκου. Ορατή είναι η νότια και η δυτική πλευρά του, 
ενώ η ανατολική ήταν —όπως αναφέρει και ο Γ. Λαμπάκης— λαξευμένη 
στον βράχο. Πρόκειται για μονόχωρο δρομικό ναό, σαφώς μεταβυζαντινό, 
η είσοδος του οποίου βρισκόταν στη δυτική πλευρά, ενώ στη βόρεια υπήρχε 
στέγαστρο. Η ταύτιση των υπολοίπων οικοδομημάτων δεν είναι εφικτή. 
Στο κέντρο της αυλής διακρίνεται πηγάδι, το οποίο σύμφωνα με τις πηγές 
ήταν βαθύτατο και εξασφάλιζε στη μονή αυτάρκεια πόσιμου νερού. Η ύπαρξή 
του αποτελούσε κατά μία άποψη έναν από τους λόγους που το μοναστήρι, 
σε αντίθεση με τα γειτονικά του, δεν αλώθηκε ποτέ. Σύμφωνα με τη νεώτερη 
έρευνα ένα ακόμη πηγάδι βρισκόταν στην είσοδο του συγκροτήματος.
Και σε αυτή τη λήψη είναι φανερή η σκηνοθετική διάθεση του φωτογράφου 
Γ. Λαμπάκη. Ο ίδιος πιθανόν μαζί με τον ιατρό Σ. Καβούρη και έναν ακόμη 
άγνωστο άνδρα βρίσκονται στην κορυφή του βραχώδους λόφου, στον οποίο 
είχε λαξευτεί το ανατολικό τμήμα του καθολικού. Μπροστά τέλος από 
τον βόρειο τοίχο του ναού στέκεται ο μοναχός που ζούσε τότε στο 
συγκρότημα.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ/ΒIBLIOGRAPHY: Λαμπάκης 1908, 33-39‧ Μυστακίδης 1932, 47-49‧ Σαμοθράκης 1942α, 
308-329‧ Βαφείδης 1953, 119-120‧ Asdracha 1988, 251-254, αρ. 22-24‧ Ötüken – Ousterhout 1989, 132-
135‧ Soustal 1991, 172.

Α.Γ.Μ.
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14. Amygdalia (modern Çavusköy), Monastery of the Panagia Skaloti
Courtyard

XAE 3433

The photograph shows another part of the courtyard of the monastery complex. 
According to the restoration by Y. Ötüken and R. Ousterhout, 

the building that can be seen at the centre is the monastery katholikon, 
dedicated to the Dormition of the Virgin. The south and west sides of this are 

visible, while the east side —according to G. Lambakis— was carved 
in the rock. It was a long, narrow, aisleless church, clearly of Post-Byzantine 

date, the entrance of which was in the west side. There was a shed 
on the north side. The other buildings cannot be identified.

In the centre of the courtyard can be seen a well which, according 
to the literary sources, was very deep and made the monastery self-sufficient in 
drinking water. Its existence was, according to one view, one of the reasons that 

the monastery, unlike its neighbours, was never captured. According 
to modern scholarship, there was another well at the entrance to the complex.

This exposure, too, reveals G. Lambakis’s tendency to stage-manage 
the scene. He himself, probably, with the doctor S. Kavouris and another, 

unidentified man, are on the summit of the rocky hill in which the east part 
of the katholikon was cut. Finally, the monk who still lived in the complex can 

be seen in front of the north wall of the church.

A.G.M.

Thrace1.indd 5/4/2007, 11:07 µ54



Thrace1.indd 5/4/2007, 11:07 µ55



15. Αμυγδαλιά (σημ. Çavuşköy), Μονή Παναγίας Σκαλωτής 
Όψη του καθολικού (εσωτερικό) προς τα ανατολικά 
ΧΑΕ 3433Α

Στη φωτογραφία εικονίζεται το ανατολικό τμήμα του καθολικού της Μονής 
Σκαλωτής. Κυριαρχεί το τέμπλο του ναού, με την εικόνα της Θεοτόκου 
στα αριστερά (για τον θεατή) της Ωραίας Πύλης, την εικόνα 
του Παντοκράτορος και του Προδρόμου στα δεξιά. Διακρίνεται επίσης 
η θύρα της πρόθεσης, ενώ —όπως συνήθως συμβαίνει σε ναούς μικρών 
διαστάσεων— δεν υπήρχε θύρα διακονικού. 
Η κατάσταση της φωτογραφίας δεν επιτρέπει να διακριθεί τι είχε εικονιστεί 
υψηλότερα στο τέμπλο και η περιγραφή του Γ. Λαμπάκη δεν παρέχει καμία 
πληροφορία. Στη νότια πλευρά της εκκλησίας φαίνεται ο ξυλόγλυπτος 
επισκοπικός θρόνος, στα ανατολικά του οποίου διακρίνονται στασίδια και 
αναλόγιο, που σύμφωνα με επιγραφή είχε κατασκευαστεί περί το 1689.
Στον ναό ο Γ. Λαμπάκης κατέγραψε μία ακόμη ενεπίγραφη μεταβυζαντινή 
εικόνα και ευαγγέλιο με αργυρή στάχωση του 1785.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ/ΒIBLIOGRAPHY: Λαμπάκης 1908, 33-39‧ Μυστακίδης 1932, 47-49‧ Σαμοθράκης 1942α, 
308-329‧ Βαφείδης 1953, 119-120‧ Asdracha 1988, 251-254, αρ. 22-24‧ Ötüken – Ousterhout 1989, 132-
135‧ Soustal 1991, 172.

Α.Γ.Μ.
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15. Amygdalia (modern Çavuşköy), Monastery of the Panagia Skaloti
View of the katholikon (interior), looking east

XAE 3433A

The photograph shows the east part of the katholikon of the Skaloti Monastery. 
It is dominated by the iconostasis of the church, with the icon of the Virgin 

at the (spectator’s) left of the Beautifull Gate, and the icon 
of the Pantokrator and St John the Baptist at the right. The door 

of the prothesis can also be seen. There was no door 
in the diakonikon, as is often the case in small churches.

The condition of the photograph makes it impossible to distinguish what was 
depicted higher up on the iconostasis and G. Lambakis’s description provides 
no information. On the south side of the church can be seen the wood-carved 

episcopal throne, to the east of which are pews and a lectern which was 
constructed about 1689, according to an inscription.

G. Lambakis recorded another inscribed Post-Byzantine icon in the church, and 
also a Gospel book with a silver binding, dating from 1785.

A.G.M.
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16. Μονή Σκαλωτής, παρεκκλήσιο της Αγίας Τριάδος 
Ο Γ. Λαμπάκης στην είσοδο του παρεκκλησίου 
ΧΑΕ 3434

Στα νοτιοανατολικά του καθολικού της μονής βρισκόταν το παρεκκλήσιο 
της Αγίας Τριάδος, που ήταν εξ ολοκλήρου λαξευμένο στον βράχο και 
ονομαζόταν «κρυφό». Σύμφωνα με τον Α. Σαμοθράκη «ἁπλοῦν καὶ ἀπέριττον 
ἑρμάριον ἀποτελεῖ τὴν μυστικὴν εἴσοδον τοῦ ναοῦ, ἀδύνατον δὲ εἰς τὸν μὴ 
γνωρίζοντα νὰ ὑποθέσῃ ὅτι ὄπισθεν αὐτοῦ κρύπτεται ναός».
Το παρεκκλήσιο λειτουργούσε ως σκευοφυλάκιο της μονής. Ο Γ. Λαμπάκης 
αναφέρει ότι ήταν κενό, άλλες όμως πηγές μας πληροφορούν ότι στον ναΐσκο 
διακρίνονταν ίχνη τοιχογραφιών, στο τέμπλο του υπήρχε εικόνα της Παναγίας 
Οδηγήτριας, ενώ εκεί φυλασσόταν επίσης κατεστραμμένο αναλόγιο. Σύγχυση, 
τέλος, επικρατεί μεταξύ των μελετητών αν τα τέσσερα πατριαρχικά σιγίλλια 
(το παλαιότερο του 1602 και το νεώτερο του 1847) και οι δύο κάρες αγίων που 
φυλάσσονταν στη μονή βρίσκονταν στο σκευοφυλάκιο 
ή σε κάποιον άλλο χώρο.
Στη φωτογραφία ο Γ. Λαμπάκης κάθεται, όπως ο ίδιος γράφει, δίπλα 
στη «μυστικὴ(ν) κρύπτη(ν) τοῦ Σκευοφυλακίου τῆς παρὰ τὴν Αἶνον Μονῆς 
Σκαλωτῆς». Το «δολάπιον» που διακρίνεται στα δεξιά είναι η είσοδος 
της κρύπτης, και η μορφή του επιβεβαιώνει την άποψη ότι όποιος δεν γνώριζε 
ήταν αδύνατον να καταλάβει ότι πίσω του υπήρχε ναός.
Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι σύμφωνα με μία άποψη η ύπαρξη παρεκκλησίου 
της Αγίας Τριάδος οδήγησε στη σύγχυση που παρατηρείται σε χάρτες 
των αρχών του 20ού αι., στους οποίους η μονή αναφέρεται ως Αγία Τριάδα.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ/ΒIBLIOGRAPHY: Λαμπάκης 1908, 33-39‧ Μυστακίδης 1932, 47-49‧ Σαμοθράκης 1942α, 
308-329‧ Βαφείδης 1953, 119-120‧ Asdracha 1988, 251-254, αρ. 22-24‧ Ötüken – Ousterhout 1989, 132-
135‧ Soustal 1991, 172.

Α.Γ.Μ.
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A.G.M.

16. Skaloti Monastery, chapel of Hagia Triada
G. Lambakis at the entrance to the chapel

XAE 3434

To the south-east of the monastery katholikon stood the chapel of Hagia Triada, 
which was completely cut into the rock and known as “hidden”. According to A. 

Samothrakis “the entrance to the church consists 
of a plain, uncluttered cupboard, and anyone not familiar with the situation 

could not suppose that there was a church hidden behind it” .
The chapel served as the monastery sacristy. G. Lambakis states that 

it was empty, but other sources claim that traces of wall-paintings could be made 
out in the little church. The iconostasis had an icon of the Virgin Hodegetria, 
and a damaged lectern was also kept in it. There is some confusion amongst 
scholars, finally, as to whether the four patriarchal sigils (the earliest of 1602 

and the latest of 1847) and the two saint’s relics that were kept in the monastery 
were in the sacristy or some other room.

In the photograph G. Lambakis sits, as he himself notes, next to the “secret crypt 
of the Sacristy of the Skaloti Monastery near Ainos”. The “cupboard” that can 
be seen at the right is the entrance to the crypt, and its form confirms the view 

that anyone who did not know it could not possibly guess 
that there was a church behind it.

Finally, it is worth noting that, according to one view, the existence 
of a chapel of Hagia Triada led to the confusion observable in maps 

dating from the early 20th century and indicating 
the Skaloti Monastery as Hagia Triada.
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17. Διδυμότειχο, ναός Αγίας Αικατερίνης
Όψη προς τα βορειοδυτικά 
ΧΑΕ 3435

Η εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης βρίσκεται στη βόρεια πλαγιά του λόφου 
της ακρόπολης του Διδυμοτείχου. Πρόκειται για μικρών διαστάσεων 
(περ. 9×5 μ.) μονόχωρο καμαροσκέπαστο ναό.
Ο Γ. Λαμπάκης επισκέφθηκε και αποτύπωσε φωτογραφικά το μνημείο 
στις 28 ή 29 Αυγούστου. Η φωτογραφία, στην οποία διακρίνεται η βόρεια 
και η δυτική πλευρά του ναΐσκου, δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά στο Δελτίο 
της ΧΑΕ του 1911 με το σχόλιο «ἐρείπια τοῦ ἐν Διδυμοτείχῳ Ναοῦ τῆς Ἁγίας 
Αἰκατερίνης». Ο αρχιτεκτονικός τύπος καθώς και η πλινθοκατασκευή 
των όψεων με τα κοσμημένα αψιδώματα και τα φιαλοστόμια συνδέουν 
το οικοδόμημα τόσο με την αρχιτεκτονική της Κωνσταντινούπολης όσο και με 
αυτή των Λασκαριδών της Νικαίας. Η ανεύρεση, τέλος, γύρω 
από το οικοδόμημα πάνω από 12 λαξευτών στον βράχο τάφων καθιστά 
πιθανό ότι επρόκειτο για ταφικό ναό. 
Σύμφωνα με τη νεώτερη έρευνα το μνημείο οικοδομήθηκε περί τα μέσα 
του 14ου αι. Εξαιτίας της ερειπιώδους κατάστασής του, κάτι που γίνεται 
ιδιαίτερα αισθητό στη φωτογραφία, το 1910 ανακαινίστηκε ο νότιος τοίχος 
του και η εκκλησία στεγάστηκε κατά τα δύο τρίτα με δίρριχτη στέγη. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ/ΒIBLIOGRAPHY: Λαμπάκης 1911, 6, εικ. 1‧ Βαφείδης 1957, 165-168‧ Κουρκουτίδου 1972, 
578, πίν. 527α‧ Vocotopoulos 1979, 252, εικ. 8‧ Βελένης 1984, 102· Osterhout 1989, 431-435, εικ. 1-4‧ 
Μπακιρτζής – Τριαντάφυλλος 21989, 71-72· Μπακιρτζής 1994, 200, εικ. στη σ. 201.

Α.Γ.Μ.
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17. Didymoteicho, church of Hagia Aikaterine
View looking north-west

XAE 3435

The church of Hagia Aikaterini stands on the north slope of the acropolis hill at 
Didymoteicho. It is a small (about 9×5 m.), aisleless, 

barrel-vaulted church.
G. Lambakis visited the monument and photographed it on 28 or 29 August. 

The photograph, in which the north and west side of the church can be seen, was 
first published in the Deltion of the Christian Archaeological Society for 1911, 

with the comment “ruins of the church of Hagia Aikaterine 
in Didymoteicho.” The architectural type and the brick construction of the 

facades, with their decorated apses and flacons festonés, associate 
the monument both with the architecture of Constantinople and with that of the 

Laskarids at Nicaea. The discovery of over 12 tombs cut into the rock around 
the building makes it probable that it was a cemetery church.

According to modern scholarship, the monument was built about the middle of 
the 14th century. Because of its ruined condition, which is very evident 
in the photograph, the south wall was renovated in 1910 and two thirds 

of the church were covered with a saddle roof.
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18. Διδυμότειχο, εξωτερική πύλη του τείχους της πόλης
ΧΑΕ 3436

Η πύλη που εικονίζεται στη φωτογραφία βρίσκεται στα δυτικά της νότιας 
πλευράς του τείχους του Διδυμοτείχου και είναι διπλή. Ονομαζόταν «πύλη 
της γέφυρας», λόγω της γειτνίασής της με τη μεγάλη γέφυρα του 
Ερυθροποτάμου. Μαζί με την επίσης διπλή «πύλη της αγοράς» 
ήταν οι δύο κύριες πύλες του κάστρου.
Αποτελείται από μία εσωτερική πύλη βυζαντινής περιόδου, την οποία 
πλαισιώνουν δύο παλαιοχριστιανικοί πεντάπλευροι πύργοι (ο ένας διακρίνεται 
αριστερά στη φωτογραφία), και μία δεύτερη εξωτερική τοποθετημένη σχεδόν 
κάθετα σ’ αυτή του κυρίως τείχους. Η εξωτερική πύλη που εντάσσεται σε μικρό 
οχυρωματικό περίβολο των πρώιμων οθωμανικών χρόνων σώζεται μέχρι 
σήμερα και αποτελεί το πιο εντυπωσιακό τμήμα των τειχών της πόλης. Δεξιά 
στη φωτογραφία διακρίνεται η τοιχοποιία οθωμανικής περιόδου 
με το χαρακτηριστικό τυφλό αψίδωμα σε μορφή οξυκόρυφου τόξου. 
Το χαμηλό κτίσμα που εικονίζεται αριστερά σήμερα δεν υπάρχει.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ/ΒIBLIOGRAPHY: Μανάκας 1963, 28-31· Γιαννόπουλος 1989, 121-123, εικ. 27· Γουρίδης 
1999, 108-110.

Β.Χ.
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18. Didymoteicho, outer gate in the fortification wall of the city 
XAE 3436

The gate shown in the photograph is at the west end of the south side 
of the fortification wall of Didymoteicho and is a double gate. It was known 

as the Bridge Gate, on account of its proximity to the large bridge over the 
Erythropotamos. This, and the Agora Gate, also a double gate, 

were the two main entrances to the castle. 
It consists of an internal gateway dating from the Byzantine period, flanked by 

two Early-Christian five-sided towers (one can be seen at the left 
of the photograph), and a second outer gate set almost at right angles to the one 

in the main fortification wall. The outer gate, which is incorporated in a small 
fortified enclosure dating from the early Ottoman period, is still preserved today 

and is the most impressive part of the fortification walls 
of the city. At the right of the photograph can be seen the masonry of the 

Ottoman period, with the characteristic blind apse in the form of a pointed arch. 
The low building at the left no longer exists. 

V.CH.
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19. Διδυμότειχο, πύργος του τείχους της πόλης
ΧΑΕ 3437

Ο πύργος στη νοτιανατολική γωνία του φρουρίου, σήμερα γνωστός ως «πύργος 
της βασιλοπούλας», είναι συμπαγής, και η κάτοψή του έχει σχήμα 3/4 του κύκλου. 

Όπως διακρίνεται στη φωτογραφία, ο πύργος στενεύει έντονα προς τα πάνω. 
Το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό, άγνωστο στη βυζαντινή οχυρωματική 

πριν από τη Λατινοκρατία, συνιστά σημαντικό στοιχείο 
για τη χρονολόγησή του στη μετά το 1204 εποχή. 

Ο Γ. Λαμπάκης, σχολιάζοντας τον πύργο, αναφέρει: «Ἐν τῷ πύργῳ τοῦ φρουρίου, 
ἐπὶ τῆς μεσημβρινῆς πλευρᾶς, διεσώθη πολύτιμος τῶν πρώτων αἰώνων λίθινη 

πλάξ, ἐφ’ ᾗς εὕρηται τὸ ἱερὸν μονόγραμμα τοῦ Ἰησοῦ συμπεπλεγμένον μετὰ 
τῶν γραμμάτων Χ. καὶ Ρ. ἐπὶ Σταυροῦ…». Η ύπαρξη αυτής της πλάκας 

είναι και ο πιθανός λόγος που ο Γ. Λαμπάκης αποτύπωσε φωτογραφικά 
τον πύργο και στη συνέχεια δημοσίευσε τη φωτογραφία στο Δελτίο της ΧΑΕ. 

Δεν πρόκειται όμως για το μονόγραμμα του Χριστού αλλά για συμπίλημα 
του ονόματος Ταρχανειώτης. Κατά πάσα πιθανότητα πρόκειται για τον 

πρωτοστράτορα Κωνσταντίνο Ταρχανειώτη, άρχοντα του Διδυμοτείχου μαζί με 
τον Αρσένη Τζαμπλάκωνα στα μέσα του 14ου αι. Ο Ταρχανειώτης επισκεύασε 

τους πύργους των τειχών λίγο πριν ο Ιωάννης ΣΤ΄ Καντακουζηνός παραχωρήσει 
την πόλη στον Ιωάννη Ε΄ Παλαιολόγο, κατά τη βασιλεία του οποίου 

συνέχισε πιθανόν να διατηρεί το αξίωμά του.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ/ΒIBLIOGRAPHY: Λαμπάκης 1911, 6-7, εικ. 2· Μανάκας 1963, 26-28· Γιαννόπουλος 1989, 
120-121, εικ. 20· Asdracha – Bakirtzis 1980, αρ. 21, σ. 268-269, πίν. 69a-b· Γουρίδης 1999, 112-113.

Β.Χ.
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19. Didymoteicho, tower in the city fortification wall
XAE 3437

The tower at the south-east corner of the fortress, now known as the Princess’s 
Tower, is solid, and its ground plan has the shape of three quarters 
of a circle. As can be seen in the photograph, the tower tapers strongly upwards. 
This specific feature, unknown in Byzantine defensive architecture before the 
Frankish period, is an important element in the dating 
of the structure to after 1204. 
In his comment on the tower, Georgios Lambakis states: “in the tower 
of the fort, on the south side, was preserved a valuable stone slab of the early 
centuries, on which is the sacred monogram of Christ intertwined with 
the Greek letters X (Chi) and P (Rho) on the Cross…”. It was probably 
the existence of this slab that led Lambakis to photograph the tower and then 
publish the photograph in the Deltion of Christian Archaeological Society. 
This is not a Christogram, however, but a ligature of the name Tarchaneiotes. 
It probably refers to the protostrator Konstantinos Tarchaneiotes, a notable 
of Didymoteicho along with Arsenes Tzamblakonas in the middle of the 14th 
century. Tarchaneiotes repaired the towers in the fortification walls just before 
John VI Kantakouzenos handed over the town to John V Palaiologos, during 
whose reign he probably continued to hold his office.

V.CH.
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20. Αδριανούπολη, Μητρόπολη
Όψη προς τα ανατολικά 
ΧΑΕ 3438

Ο μητροπολιτικός ναός της Αδριανούπολης, αφιερωμένος στην Κοίμηση 
της Θεοτόκου, βρισκόταν σχεδόν σε επαφή με το βορειοανατολικό άκρο του 
τείχους της πόλης. Πρόκειται για τρίκλιτη βασιλική με νάρθηκα. 
Για την επίστεψη των κιόνων είχαν αναχρησιμοποιηθεί βυζαντινά κιονόκρανα 
του 11ου αι. 
Οι γραπτές πηγές παρέχουν διαφορετικές πληροφορίες για τον χρόνο 
οικοδόμησης και αγιογράφησης του μνημείου, ο οποίος κυμαίνεται μεταξύ 1678 
και 1728 —στους μετέπειτα χρόνους ο ναός ανακαινίστηκε κατ’ επανάληψιν.
Η φωτογραφία του Γ. Λαμπάκη, που αποτυπώνει το εσωτερικό της εκκλησίας, 
επιβεβαιώνει τη φράση του ότι ο ναός ήταν «λόγου ἄξιος διὰ τὴν ἐσωτερικὴν 
αὐτοῦ μεγαλοπρέπειαν, καὶ τὴν πλουσίαν ξυλογλυπτικὴν διακόσμησιν 
τοῦ εἰκονοστασίου, τοῦ Δεσποτικοῦ, τοῦ ἄμβωνος, τοῦ προσκυνηταρίου καὶ 
τῶν ὀστρακογραμμένων ἀναλογίων» —τα εντυπωσιακά αυτά κατά την κρίση 
του στοιχεία αποτύπωσε με μία λήψη. 
Στο βάθος διακρίνεται το υψηλό τέμπλο, στα δεξιά ο επισκοπικός θρόνος και 
κοσμημένο αναλόγιο. Στα αριστερά, απέναντι από τον επισκοπικό θρόνο, 
υπήρχαν δίπτυχα με τα ονόματα των ιεραρχών που διετέλεσαν μητροπολίτες 
Αδριανούπολης. Δύο από αυτά έχουν διασωθεί και σήμερα φυλάσσονται 
στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο ενταγμένα στη «Συλλογή Κειμηλίων 
Προσφύγων». Στην ίδια πλευρά, δυτικά των διπτύχων, διακρίνεται ο άμβωνας 
και ακόμη δυτικότερα ένα προσκυνητάρι.
Η εκκλησία λειτουργούσε ως μητρόπολη μέχρι το 1922. Το 1962 ο χώρος 
είχε μετατραπεί σε κήπο, ενώ από το κτίσμα σωζόταν μόνο το Βήμα (με 
τις τοιχογραφίες του), που χρησίμευε ως αποθήκη χαρτιού. Τμήματα των 
βυζαντινών κιονοκράνων της εκκλησίας βρίσκονταν μέχρι το 1989 στην αυλή 
του ξενοδοχείου, που χτίστηκε εκεί όπου άλλοτε βρισκόταν ο ναός.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ/ΒIBLIOGRAPHY: Λαμπάκης 1911, 8-11· Κύριλλος Αδριανουπολίτης 1929, 85· 
Κωνσταντινίδης 1943, 50-53· Ευθυμίου 1955, 282-283, 290, 296, 299· Κουρτίδης 1956, 169· 
Ασημομύτης 1969, 22· Ötüken – Ousterhout 1989, 128-129· Νικολαΐδης 1993, Ι, 85-86.

Α.Γ.Μ.
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A.G.M.

20. Adrianople, Metropolis
View looking east

XAE 3438

The metropolitan church of Adrianople, dedicated to the Dormition 
of the Virgin, stood almost in contact with the north-east end of the city 

fortification wall. It was a three-aisled basilica with a narthex. Byzantine 
capitals dating from the 11th century were reused to crown the columns.

The literary sources provide differing information about the date 
of the erection and painting of the church, ranging from 1678 to 1728 

—in later times, the church was repeatedly renovated.
G. Lambakis’s photograph, of the interior of the church, confirms 

his statement that the church was “noteworthy on account of its internal 
grandeur and the wealth of wood-carved decoration on the iconostasis, 

its Bishop’s Throne, pulpit, proskynetarion and the shell-decorated lecterns”. 
He captures these impressive features in a single exposure. In the background can 

be seen the tall iconostasis, with the bishop’s throne and a decorated lectern at 
the right. At the left, opposite the metropolitan bishop’s throne, were diptychs 

with the names of the priests who served as bishops of Adrianople. Two of these 
have been preserved and are now kept in the Byzantine and Christian Museum, 

as part of the “Refugee Heirloom Collection”. On the same side, to the west of 
the diptychs, can be seen the pulpit, with a proskynetarion further to the west.
The church functioned as a metropolis down to 1922. In 1962, the area was 

converted into a garden, and all that survived of the building was the sanctuary 
(with its wall-paintings), which was used as a room to store paper. Down to 

1989, parts of the Byzantine capitals were kept in the courtyard 
of the hotel that was built on the site of the former church.
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21. Αδριανούπολη, Μητροπολιτικός ναός
Αρτοφόριο
ΧΑΕ 3440

Το αρτοφόριο, που αποτελείται από εννεάπλευρο ξύλινο πυρήνα, είναι 
επενδεδυμένο με χυτά αργυρεπίχρυσα πλακίδια που κοσμούνται με σκηνές 

Δωδεκαόρτου, προφητών, των αποστόλων Πέτρου και Παύλου και 
της Θεοτόκου. Σύμφωνα με την έμμετρη επιγραφή, που περιτρέχει σε δύο 

σειρές το πάνω και κάτω μέρος του, ήταν αφιέρωμα του μητροπολίτη 
Αδριανουπόλεως και μετέπειτα οικουμενικού 

πατριάρχη Νεοφύτου το έτος 1669. 
Tο αρτοφόριο, το οποίο ο Γ. Λαμπάκης φωτογράφησε το 1902 

στη Μητρόπολη της Αδριανούπολης, περιήλθε αργότερα, μετά τη 
Μικρασιατική Καταστροφή, στην κατοχή του Βυζαντινού και Χριστιανικού 

Μουσείου. Μαζί με άλλα εκκλησιαστικά κειμήλια από τις ελληνικές κοινότητες 
της Μικράς Ασίας και της Ανατολικής Θράκης περιλήφθηκε 

στη «Συλλογή Κειμηλίων Προσφύγων».

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ/ΒIBLIOGRAPHY: Λαμπάκης 1911, 10-11, εικ. 5· Σωτηρίου 1929, 7-10· Κειμήλια Προσφύγων 
1982, 57, αρ. 76· Οι Πύλες του Μυστηρίου 1994, 219, αρ. 40 · Post-Byzantium 2002, 160-161, αρ. 33· 
Riflessi di Bisanzio 2003, 130-131, αρ. 33.

Β.Χ.
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21. Adrianople, Metropolitan church
Artophorion
XAE 3440

The nine-sided wooden core of the artophorion is sheathed with cast silver-gilt 
plaques adorned with scenes from the Twelve Great Feasts, prophets, Saints 
Peter and Paul, and the Virgin. According to the verse inscription in two 
lines at the top and bottom, it was dedicated in the year 1669 by Neophytos, 
metropolitan bishop of Adrianople and later ecumenical patriarch.
The artophorion was photographed by G. Lambakis in 1902 in the Metropolis 
of Adrianople, and came into the possession of the Byzantine and Christian 
Museum after the Asia Minor Disaster. It was included in the “Refugee 
Heirlooms Collection” along with other ecclesiastical heirlooms from Greek 
communities in Asia Minor and Eastern Thrace.

V.CH.
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22. Αδριανούπολη, Μητρόπολη
Παράσταση της Δ΄ Οικουμενικής Συνόδου στον νάρθηκα
ΧΑΕ 3444

Ο μητροπολιτικός ναός της Αδριανούπολης εικονογραφήθηκε, όπως 
προαναφέρθηκε, πιθανόν το 1728. Από γραπτές μαρτυρίες γνωρίζουμε ότι 
στον νάρθηκα είχε εικονιστεί η Δευτέρα Παρουσία, καθώς και παραστάσεις των 
Επτά Οικουμενικών Συνόδων. Οι τελευταίες εντυπωσίασαν ιδιαίτερα 
τον Γ. Λαμπάκη, με αποτέλεσμα να τις αποτυπώσει όλες φωτογραφικά. Στην 
έκθεση παρουσιάζονται δύο από αυτές που επελέγησαν με κριτήριο 
την κατάσταση διατήρησης των φωτογραφικών πλακών.
Στην παράσταση, που υπομνηματίζεται με την επιγραφή «Ἡ ἐπὶ βασιλέως 
Μαρκιανοῦ ἐν Χαλκηδόνι ἁγία κ(αὶ) οἰκουμενικὴ Δ΄ Σύνοδος τῶν ΧΛ 
Θεοφόρων Πατέρων κατὰ Διοσκόρου τοῦ Μονοφυσίτου», εικονίζεται η 
Δ΄ Οικουμενική Σύνοδος που συγκλήθηκε το 451. Οι ιεράρχες που έλαβαν 
μέρος σε αυτή καταδίκασαν τις αιρετικές μονοφυσιτικές απόψεις, τις οποίες 
πρέσβευαν ο πατριάρχης Αλεξανδρείας Διόσκορος και ο Ευτυχής, ηγούμενος 
κάποιας κωνσταντινουπολίτικης μονής. Διατύπωσαν έτσι το δόγμα περί δύο 
ασυγχύτως ενωμένων και αδιαιρέτων φύσεων του Χριστού.
Η σύνθεση αποτελεί τυπική παράσταση συνόδου, από αυτές που απαντούν 
συχνά στη βυζαντινή και μεταβυζαντινή τέχνη. Το σύνολό της φαίνεται ότι 
βασίστηκε σε εικόνα του Μιχαήλ Δαμασκηνού με την Α΄ Οικουμενική Σύνοδο, 
η οποία φιλοτεχνήθηκε το 1594 και σήμερα φυλάσσεται στο Μουσείο Ηρακλείου 
(βλ. σχετικά Ch. Walter, Icons of the First Council of Nicaea: ΔΧΑΕ 4/16 (1991-
92) 209-218).

Α.Γ.Μ.
ΑΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗ/UNPUBLISHED
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A.G.M.

22. Adrianople, Metropolis
Representation of the Fourth Ecumenical Council in the narthex

XAE 3444

The metropolitan church of Adrianople was probably given its wall-painted 
decoration in 1728, as we have seen. It is known from literary sources that 

the Last Judgement was painted in the narthex, along with representations of 
the Seven Ecumenical Councils. These latter greatly impressed G. Lambakis, 

and he took photographs of all of them. The two presented in the exhibition were 
selected on the criterion of the state of preservation of the photographic plates.
The representation, which is annotated with the inscription «Ἡ ἐπὶ βασιλέως 

Μαρκιανοῦ ἐν Χαλκηδόνι ἁγία κ(αὶ) οἰκουμενικὴ Δ΄ Σύνοδος τῶν ΧΛ 
Θεοφόρων Πατέρων κατὰ Διοσκόρου τοῦ Μονοφυσίτου» [The holy, 

ecumenical Fourth Council of the 630 Godbearing Fathers, [convened] in the 
reign of Markianos in Chalcedon against Dioskoros the Monophysite], is of the 
Fourth Ecumenical Council, convened in 451. The hierarchs that took part in 

it condemned as heretical the monophysite views professed by Dioskoros, the 
patriarch of Alexandria, and Eutyches, the abbot of a monastery 

in Constantinople. They thus formulated the doctrine of Christ’s two natures, 
united without confusion or division. 

The composition is a typical scene of a council, of the kind commonly found 
in Byzantine and Post-Byzantine art. The overall composition seems to have 

been based on an icon by Michael Damaskenos depicting the First Ecumenical 
Council, executed in 1594 and now in the Herakleion Museum (see Ch. Walter, 

Icons of the First Council of Nicaea: ΔΧΑΕ (1991-92) 209-218). 
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23. Αδριανούπολη, Μητρόπολη
 Παράσταση της Ζ΄ Οικουμενικής Συνόδου στον νάρθηκα

ΧΑΕ 3447

Στη φωτογραφία εικονίζεται η Ζ΄ Οικουμενική Σύνοδος, η οποία συγκλήθηκε το 
878 από τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο ΣΤ΄ και τη μητέρα του Ειρήνη 

την Αθηναία στη Νίκαια της Βιθυνίας. Οι 367 ιεράρχες που έλαβαν μέρος 
σε αυτήν καταδίκασαν την Εικονομαχία και διατύπωσαν το δόγμα περί 
νομιμότητας της απεικόνισης του Θείου, όπως αναφέρει και η επιγραφή: 

«Ἡ ἐπὶ Κωνσταντίνου καὶ Εἰρήνης ἐν Νικαίᾳ τὸ Δεύτερον συνελθοῦσα 
οἰκουμενικὴ ἑβδόμη Σύνοδος κατὰ τῶν δυσεβῶν οἰκονομάχων».

Και αυτή η σύνθεση παρουσιάζει σημαντικές ομοιότητες, όσον αφορά 
στη δομή και σε επιμέρους στοιχεία, με την προαναφερθείσα (βλ. Λήμμα 22) 

εικόνα του Δαμασκηνού.

Α.Γ.Μ.
ΑΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗ/UNPUBLISHED
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23. Adrianople, Metropolis
Representation of the Seventh Ecumenical Council in the narthex 
XAE 3447

The photograph is of the representation of the Seventh Ecumenical Council, 
convened in 878 by the emperor Constantine VI and his mother Irene 
at Nicaea in Bithynia. The 367 hierarchs who attended it condemned 
Iconoclasm and formulated the doctrine of the legitimacy of depicting 
the Divine, as the inscription states: «Ἡ ἐπὶ Κωνσταντίνου καὶ Εἰρήνης ἐν 
Νικαίᾳ τὸ Δεύτερον συνελθοῦσα οἰκουμενικὴ ἑβδόμη Σύνοδος κατὰ τῶν 
δυσεβῶν οἰκονομάχων» [The seventh ecumenical Council, meeting at Nicaea 
for the second time, in the reign of Constantine and Irene, against the impious 
iconoclasts].
This composition, too, has significant similarities of overall structure 
and details with the icon by Damaskenos mentioned in Entry 22.

Α.G.Μ.
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24. Σηλυ(μ)βρία, ναός Αγίου Σπυρίδωνος
Όψη από τα βορειοδυτικά, ΧΑΕ 3455

Η φωτογραφία δωρήθηκε στη ΧΑΕ από τον Α. Κ. Π. Σταμούλη και 
καταγράφηκε τον Ιανουάριο του 1903. Αποτελεί μία από τις ελάχιστες 
διασωθείσες απεικονίσεις ενός κατεστραμμένου σήμερα μνημείου της Ανατολικής 
Θράκης, η ιδιαίτερη σημασία του οποίου έγκειται στο ότι αποτελούσε 
τη μοναδική —γνωστή τουλάχιστον μέχρι σήμερα— μαρτυρία για τη χρήση 
των οκταγωνικών ναών στην ευρύτερη περιοχή της Κωνσταντινούπολης.
Σύμφωνα με τη νεώτερη έρευνα ο ναός ήταν κτίσμα του 11ου-12ου αι. 
Βρισκόταν στο υψηλότερο σημείο του λόφου της πόλης, κοντά 
στη νοτιοανατολική γωνία του τείχους. Ανήκε στον τύπο του απλού 
οκταγωνικού με διαστάσεις 14,35×9,20 μ. και ανατολικά απέληγε σε τρεις 
αψίδες. Η εκκλησία ήταν τοιχογραφημένη, είναι όμως άγνωστο αν ο γραπτός 
της διάκοσμος είχε φιλοτεχνηθεί κατά τη βυζαντινή ή μεταβυζαντινή εποχή. 
Στα 1878 ο ναός βρισκόταν σε ερειπιώδη κατάσταση, όπως μαρτυρούν όχι 
μόνο έγγραφα αλλά και φωτογραφία της εποχής. Ανατέθηκε έτσι η ουσιαστικά 
«ἐκ βάθρων» ανοικοδόμησή του στον Κωνσταντινουπολίτη αρχιτέκτονα Κ. 
Μαυρίδη, ο οποίος κατέγραψε αναλυτικά την κατάσταση του ναού, 
καθώς και τις επισκευές που έπρεπε να γίνουν. Στην έκθεση αυτή οφείλεται η 
σχετικά ακριβής αποκατάσταση της αρχικής μορφής του οικοδομήματος από 
τη σύγχρονη έρευνα.
Στη φωτογραφία εικονίζεται από τα βορειοδυτικά το κτήριο, το οποίο με την 
ανακαίνισή του μετατράπηκε σε τετράπλευρο οικοδόμημα με επίπεδη στέγη. 
Στις όψεις του ανοίγονται τυφλές κλιμακωτές κόγχες, οι οποίες φτάνουν σχεδόν 
το ύψος της στέγης. Ο ναός διακρίνεται για τον μεγάλο τρούλο του, ο οποίος 
αποτελούσε ανάμνηση του επίσης μεγάλων διαστάσεων (διάμ. 5,2 μ.) αρχικού.
Η ημερομηνία λήψης της φωτογραφίας είναι άγνωστη, η καταγραφή της 
όμως στον κατάλογο της ΧΑΕ το 1903 αποτελεί terminus ante quem. Τα 
γυμνά δέντρα και η χειμερινή ενδυμασία των εικονιζόμενων καταδεικνύουν ότι 
τραβήχτηκε φθινόπωρο ή χειμώνα. Η παρουσία ανθρώπων στη στέγη, ο ένας 
μάλιστα από τους οποίους εκτείνει το δεξί χέρι δείχνοντας τον τρούλο, πιθανόν 
να υποδηλώνει τη βούληση του άγνωστου φωτογράφου να τονίσει το μέγεθος 
του εν λόγω τμήματος του ναού. Μετά το 1922 το μνημείο καταστράφηκε 
ολοσχερώς και η περιοχή στην οποία βρισκόταν σήμερα λειτουργεί ως πάρκο. 
Λίγα αρχιτεκτονικά spolia παραμένουν μάρτυρες του κάποτε λαμπρού ναού.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ/ΒIBLIOGRAPHY: Σταμούλης 1926, 62-63, εικ. 2-3· Μαυρίδης 1938, 37-44· Eyice 1969, 354-
355· Hallensleben 1986, I, 35-46, πίν. 8.

Α.Γ.Μ.
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A.G.M.

24. Selymbria, church of Hagios Spyridon
View from the north-west, XAE 3455

The photograph was presented to the Christian Archaeological Society by A. 
K. P. Stamoulis and entered in the inventory in January 1903. It is one of the 

few surviving pictures of a monument in East Thrace since destroyed, whose 
particular importance lies in the fact that it provides the only evidence known, at 

least to date, for the erection of octagonal churches 
in the surrounding area of Constantinople.

According to modern scholarship, the church was built in the 11th-12th century. 
It stood at the highest point of the hill in the town, near the south-east angle of 
the fortification wall. It belonged to the type of the plain octagonal church with 

dimensions of 14.35×9.20 m. and ended in three apses 
at the east. The church had wall-painted decoration, but it is not known whether 

this was executed in the Byzantine or Post-Byzantine period. 
In 1878 the building was in ruins, as is attested not only by documentary 

evidence but also by a photograph taken at that time. Its reconstruction “from 
the foundations”, effectively, was assigned to K. Mavridis, an architect from 

Constantinople, who made a detailed record of the condition 
of the church and the repairs that were needed. To this report is owed the fairly 

accurate restoration of the original form 
of the building achieved by modern scholarship.

The photograph shows the building from the north-west. Its renovation 
transformed it into a four-sided building with a flat roof. In its facades are step-

like blind apses that reach almost up to roof level. A distinctive feature 
of the church is its large dome, which was a memory of the original, 

also of large dimensions (5.2 m. in diameter).
The date of the photograph is unknown, but the date it was entered into the 

ChAS catalogue, 1903, forms the terminus ante quem. The bare trees and 
winter clothes worn by the people show that it was taken in autumn or winter. 

The presence of people on the roof, one of whom extends his right hand, 
pointing at the dome, is probably due to the desire on the part of the unknown 

photographer to emphasise the large size of this feature of the church.
After 1922, the monument was completely destroyed and the area in which is 

stood is now a park. A few architectural spolia bear witness 
to the once splendid church.
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25. Βιζύη, «Αγία Σοφία» (Büyük ή Süleyman Paşa Camii)
Άποψη από τα νοτιοανατολικά, ΧΑΕ 4107

Η φωτογραφία αυτή, όπως και η προηγούμενη, δωρήθηκε στη ΧΑΕ 
από τον Α. Κ. Π. Σταμούλη και καταγράφηκε τον Νοέμβριο του 1903. 
Στις 12 Νοεμβρίου του 1925 ο Σταμούλης χάρισε «τῷ Ἐθνικῷ Βυζαντινῷ 
Μουσείῳ» ένα ακόμη αντίγραφό της, στο οποίο ο ίδιος σημειώνει «Ναὸς Ἁγίας 
Σοφίας ἐν Βιζύῃ μεταβληθεὶς εἰς Τζαμίον».
Ο μεγάλων διαστάσεων (π. 15×22 μ.) καθεδρικός ναός της πόλης βρίσκεται 
εντός των τειχών. Τυπολογικά ανήκει στις τρουλαίες βασιλικές, έχοντας 
την κάτοψη τρίκλιτης βασιλικής που απολήγει σε τριμερές ιερό Βήμα, ενώ 
στο ανώτερο τμήμα του εμφανίζεται ως σύνθετος σταυροειδής εγγεγραμμένος 
με τρούλο. Διαθέτει τριμερή διώροφο νάρθηκα και υπερώα. Η εκκλησία 
χτίστηκε στα τέλη του 8ου ή τον 9ο αι. επάνω στα ερείπια μεγάλης 
παλαιοχριστιανικής βασιλικής, τα οποία αποκαλύφθηκαν κατά τις εργασίες 
αποχωματώσεως του μνημείου. Στην «καθολική» εκκλησία, πιθανόν στο νότιο 
τμήμα του κυρίως ναού και κοντά στο Βήμα, είχε ταφεί το 902/3 σύμφωνα με τις 
πηγές η Αγία Μαρία η Νέα —το έτος αυτό αποτελεί κατά συνέπεια terminus 
ante quem για τη χρονολόγηση του οικοδομήματος.
Η αρχική αφιέρωση του ναού παραμένει άγνωστη, και η ονομασία Αγία Σοφία, 
με την οποία αναφέρεται στις πηγές από τον 19ο αι., δεν έχει ιστορική βάση. 
Με την κατάκτηση της πόλης από τους Οθωμανούς η εκκλησία μετατράπηκε 
σε τζαμί με την ονομασία Büyük ή Süleyman Paşa Camii, το οποίο λειτουργούσε 
μέχρι τη δεκαετία του 1960. Κατά τη μετατροπή προστέθηκε μιναρές, ο οποίος 
γκρεμίστηκε από τους Βουλγάρους στη διάρκεια του Α΄ Βαλκανικού Πολέμου. 
Ο ναός επισκευάστηκε αρκετές φορές ανά τους αιώνες με αποτέλεσμα να 
αλλοιωθεί η αρχική αρχιτεκτονική μορφή του.
Ο C. Mango αναφέρει ότι η εκτιθέμενη φωτογραφία ελήφθη περί το 1890. 
Ο ναός εικονίζεται από τα νοτιοανατολικά και διακρίνεται για τις βαριές με 
χαμηλές αναλογίες όψεις του, ενώ μικρές κλιμακώσεις στο ύψος παρουσιάζουν 
οι στέγες του. Στην ανατολική όψη κυριαρχεί η πολύπλευρη αψίδα του Ιερού 
και στα δυτικά υψώνεται ο τουρκικός μιναρές. 
Στα 1983-1984 έγιναν στο μνημείο αναστηλωτικές εργασίες και εργασίες 
καθαρισμού κατά τη διάρκεια των οποίων αποκαλύφθηκε τάφος του 10ου αι. 
και σπαράγματα βυζαντινών τοιχογραφιών. Το μνημείο σήμερα βρίσκεται 
σε κακή κατάσταση και παραμένει εκτός λειτουργίας.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ/ΒIBLIOGRAPHY: Λαμπουσιάδης 1938, 64-66· Βαφείδης 1954, 198· Mango 1968, 9-13· Eyice 
1969, 326-333, πίν. 1-9· Eyice 1971, 293-297· Ötüken – Ousterhout 1989, 138-143, πίν. XXXII-XXXIII· 
Asdracha 1989-1991, 287-289, αρ. 79· Μαμαλούκος 2003, 63-64.

Α.Γ.Μ.
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A.G.M.

25. Bizye, “Hagia Sophia” (Büyük or Süleyman Paşa Camii)
View from the south-east, XAE 4107

This photograph, like the preceding one, was presented to the Christian 
Archaeological Society by A. K. P. Stamoulis and entered in the inventory 
in November 1903. On 12 November 1925, Stamoulis gave “the National 

Byzantine Museum” another copy of it, on which he himself had written 
“Church of Hagia Sophia at Bizye, converted into a Mosque”.

The large (ca 15×22 m.) cathedral church of this town stands inside 
the fortification walls. It belongs to the type of the domed basilica, with 

the ground-plan of a three-aisled basilica ending in a tripartite sanctuary, while 
the upper part is a composite domed cross-in-square church. It has 

a tripartite, two-storey narthex and galleries. The church was built at the end 
of the 8th or 9th century on the ruins of a large Early Christian basilica, which 

were uncovered during the work of removing the earth deposits 
from the monument. According to the literary sources, St Mary the Younger was 

buried in the Catholic church, probably in the south part of the nave, near the 
Sanctuary, in 902/3, a year that provides therefore the terminus ante quem 

for the construction of the building. 
The original dedication of the church remains unknown, and the name Hagia 

Sophia used in the sources from the 19th century on has no historical basis. 
After the capture of the town by the Ottoman Turks the church was converted 

into a mosque known as the Büyük or Süleyman Paşa Camii, which functioned 
until the 1960s. During this conversion, a minaret was added that was 

demolished by the Bulgarians during the First Balkan War. The church was 
repaired on several occasions over the centuries, detracting 

from its original architectural form.
C. Mango claims that the photograph on display was taken about 1890. 

The church is shown from the south-east and is distinguished by its heavy 
facades with their low proportions, while its roofs exhibit a slight escalation in 

height. The east side is dominated by the polygonal sanctuary apse, and the 
Turkish minaret rises at the west.

In 1983-1984, restoration and cleaning work was carried out on the monument, 
during the course of which a 10th century tomb and fragments of Byzantine 

wall-paintings were uncovered. The monument is now in a poor state of 
preservation and no longer functions.
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 26. Κωνσταντινούπολη, Αγία Σοφία
Τμήμα θυροφύλλου από την «Πύλη του Ωρολογίου» 

ΧΑΕ 3659

Κατά την επίσκεψή του στην Κωνσταντινούπολη ο Γ. Λαμπάκης δεν 
αποτύπωσε φωτογραφικά κανένα τμήμα του ναού της Αγίας Σοφίας. Όλες 

σχεδόν οι φωτογραφίες του μνημείου δωρήθηκαν στη ΧΑΕ από τον Λ. 
Καλαμίδα και καταγράφηκαν το 1903. Η ιδιαίτερη αξία τους έγκειται στο ότι 

παρέχουν μια εικόνα του σημαντικότερου βυζαντινού μνημείου, όταν ακόμη 
λειτουργούσε ως ισλαμικό τέμενος.

Στο απότυπο διακρίνεται η δυτική όψη του κατώτερου τμήματος του νοτίου 
φύλλου από τα ορειχάλκινα θυρόφυλλα της ονομαζόμενης «Ωραίας Πύλης» ή 
«Πύλης του Ωρολογίου». Η θύρα βρίσκεται στον εξωνάρθηκα και από αυτήν 

εισερχόταν ο αυτοκράτορας στον νάρθηκα κατά τις μεγάλες τελετές.
Στη νεώτερη έρευνα η εν λόγω θύρα ονομάζεται «παλίμψηστη», καθώς 

διαπιστώνονται σε αυτή τρεις φάσεις: η πρώτη χρονολογείται στο δεύτερο 
μισό του 1ου αι., η δεύτερη την εποχή του Ιουστινιανού και η τρίτη κατά την 

περίοδο της συμβασιλείας των Θεοφίλου και Μιχαήλ. Το πρώτο όνομα 
αφαιρέθηκε μετά την αποκατάσταση της λατρείας των εικόνων, πιθανόν 

επειδή θεωρήθηκε άτοπο να υπάρχει το όνομα του τελευταίου εικονομάχου 
αυτοκράτορα στην Αγία Σοφία. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ/ΒIBLIOGRAPHY: Aντωνιάδης 1907-1909, Ι, 146-149, σχ. 184-191, πίν. 32· Swift 1937, 137-
147· Vlad Borrelli 1990, 97-107.

Α.Γ.Μ.
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26. Constantinople, Hagia Sophia
Part of a leaf of the Gate of Horologion
XAE 3659

During his visit to Constantinople, G. Lambakis did not take any photographs 
of the church of Hagia Sophia. Most of the photographs of the monument were 
donated to the Christian Archaeological Society by L. Kalamidas and entered 
in the inventory in 1903. Their particular value is that they provide a picture 
of the most important Byzantine monument when it still functioned as 
a Muslim house of worship. 
In the picture can be seen the west face of the lower part of the south leaf 
of the bronze leaves of the so-called Beautiful Gate or Gate of Horologion. 
The door is in the exonarthex and the emperor passed through it 
into the narthex during the major ceremonies.
The door in question is known to modern research as the “palimpsest”, 
since three phases can be detected in it: the first dates from the second half 
of the 1st century, the second to the time of Justinian, and the third 
to the joint reign of Theophilos and Michael. The name of Theophilos 
was removed after the restoration of the veneration of icons, probably 
because it was felt inappropriate for the name of the last iconoclastic 
emperor to be retained in Hagia Sophia.

Α.G.Μ.
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27. Κωνσταντινούπολη, Αγία Σοφία
Βόρειο τμήμα του κεντρικού κλίτους από τη Βασίλειο Πύλη 

ΧΑΕ 3655

Κύριο θέμα της φωτογραφίας, που δωρήθηκε από τον Λ. Καλαμίδα στη ΧΑΕ 
(1903), αποτελεί η μεσαία και μεγαλύτερη από τις ονομαζόμενες Βασιλικές 

Πύλες, η οποία λειτουργούσε ως κεντρική είσοδος του ναού 
από τον εσωνάρθηκα. Η ονομασία των θυρών οφείλεται στο ότι από αυτές 

εισέρχονταν κατά τις μεγάλες εορτές στην εκκλησία 
ο αυτοκράτορας και η συνοδεία του.

Το περιθύρωμα και το υπέρθυρο είναι ορειχάλκινα, παλαιότερα όμως ήταν 
επίχρυσα, όπως αποδεικνύεται από τα σωζόμενα ακόμη και σήμερα ίχνη 

χρυσού, ενώ εκατέρωθεν της πύλης διακρίνονται 
δείγματα έξοχης ορθομαρμάρωσης.

Στο εσωτερικό του ναού κάθονται προσευχόμενοι μουσουλμάνοι. Το δάπεδο 
είναι καλυμμένο με ψάθες και τάπητες, στοιχείο που επιβλήθηκε από το γεγονός 
ότι οι μουσουλμάνοι προσεύχονται γονατιστοί. Ένα οθωμανικό, τέλος, βήλο με 

πλούσιο γεωμετρικό και φυτικό διάκοσμο κλείνει τη θύρα μέχρι τη μέση. Τόσο 
το βήλο όσο και τα καλύμματα του δαπέδου έχουν σήμερα αφαιρεθεί.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ/ΒIBLIOGRAPHY: Aντωνιάδης 1907-1909, Ι, 174-179, πίν. 39-40· Mainstone 1988, 32, εικ. 32-
33· Bertelli 1990, 115-116, εικ. 4. 

Α.Γ.Μ.
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27. Constantinople, Hagia Sophia
North part of the central aisle, seen from the Royal Door
XAE 3655

The main subject of this photograph, which was donated to the Christian 
Archaeological Society by L. Kalamidas in 1903, is the central and largest 
of the so-called Royal Doors, which served as the main entrance 
to the church from the esonarthex. The doors were so called because it was 
through them that the emperor and his retinue entered the church 
during major ceremonies.
The doorframe and lintel are of bronze, and were once gilded, as is clear 
from the traces of gold that still survive. Examples of excellent marble revetment 
can be seen on either side of the door.
Muslims at prayer sit inside the church. The floor is covered with straw mats 
and carpets, a feature dictated by the fact that Muslims kneel for prayer. 
The upper half of the door is covered by an Ottoman curtain with lavish 
geometric and floral decoration. Both the curtain and the floor covers 
have now been removed. 

Α.G.Μ.
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28. Κωνσταντινούπολη, Αγία Σοφία
Ψηφιδωτή παράσταση στον νάρθηκα
ΧΑΕ 3647

Στη φωτογραφία, η οποία δωρήθηκε στη ΧΑΕ από τον Λ. Καλαμίδα, 
αποτυπώνεται το γνωστό ψηφιδωτό του νάρθηκα, που βρίσκεται 
στο τύμπανο, επάνω από τη Βασίλειο Πύλη του ναού. Η μορφή του ένθρονου 
Χριστού, που καταλαμβάνει το κέντρο της σύνθεσης, δεν διακρίνεται, καθώς είχε 
καλυφθεί με διακοσμητικό θέμα. Το θέμα αυτό, που επαναλαμβάνει αντίστοιχο 
της καμάρας του νάρθηκα, ζωγραφίστηκε από τους Ελβετούς αρχιτέκτονες 
αδελφούς Gaspare και Giuseppe Fossati, οι οποίοι με εντολή του σουλτάνου 
Αβδούλ Μετζίτ ανέλαβαν την ανακαίνιση του ναού, τη συντήρηση 
και τον καθαρισμό των ψηφιδωτών (1847-1849).
Μετά τον πρώτο καθαρισμό του ψηφιδωτού από τον T. Whittemore το 1931-
1932, και τον δεύτερο από τον E. Hawkins το 1959-1960, η αρχική σύνθεση 
—ήδη γνωστή από τα σχέδια των αδελφών Fossati— αποκαλύφθηκε στο 
σύνολό της. Στο κέντρο της παράστασης εικονίζεται ένθρονος ο Χριστός, 
σε μετάλλιο στα δεξιά Του προτομή της Θεοτόκου σε στάση δέησης, ενώ σε 
αντίστοιχο στα αριστερά μετωπική προτομή αγγέλου. Κάτω από το μετάλλιο 
με τη Θεοτόκο εικονίστηκε ένας αυτοκράτορας σε στάση προσκύνησης.
Ο Γ. Λαμπάκης γνώριζε το περιεχόμενο της αρχικής σύνθεσης, όπως 
αποδεικνύεται από σχέδιο που δημοσίευσε το 1911 με τον υπομνηματισμό 
«Ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς ἐπὶ θρόνου (ψηφοθέτημα τοῦ Ναοῦ τῆς Ἁγίας Σοφίας)». 
Όταν κατέγραψε το 1903 τη φωτογραφία στον κατάλογο της ΧΑΕ, ταύτισε 
τον εικονιζόμενο αυτοκράτορα με τον Ιουστιανιανό, στη σύγχρονη όμως έρευνα 
έχει επικρατήσει η άποψη ότι πρόκειται για τον Λέοντα ΣΤ΄ τον Σοφό (886-
912). Η στάση προσκύνησης του μονάρχη και η τοποθέτηση της παράστασης 
στον νάρθηκα έχει συσχετισθεί με τη διαμάχη που ξέσπασε ανάμεσα στον εν 
λόγω αυτοκράτορα και την Εκκλησία εξαιτίας του αντίθετου με τους ιερούς 
κανόνες τέταρτου γάμου του Λέοντα. Με την απεικόνισή του σε προσκύνηση 
ο αυτοκράτορας δηλώνει την υποταγή του στους εκκλησιαστικούς κανόνες 
και τη μετάνοιά του για την παράβασή τους.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ/ΒIBLIOGRAPHY: Λαμπάκης 1911, 19, εικ. 11· Whittemore 1933-1952, I, 9-10, 14-23, πίν. VI, 
XII-XXI· Mango 1962, 24-25, εικ. 8-10· Hawkins 1968, 151-166, εικ. 1-12· Oikonomides 1976, 151-172· 
Χατζηδάκη 1994, 19, 233, εικ. 33.
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A.G.M.

28. Constantinople, Hagia Sophia
Mosaic representation in the narthex

XAE 3647

The photograph, which was donated to the Christian Archaeological Society 
by L. Kalamidas, shows the well-known mosaic in the narthex, which is on 

the tympanum above the Royal Door. The figure of Christ enthroned that 
occupies the centre of the composition cannot be seen, since it has been covered 

by a decorative motif. This repeats a corresponding motif on the barrel vault 
of the narthex and was painted by the Swiss brothers and architects Gaspare 

and Giuseppe Fossati, who undertook the renovation of the church and the 
conservation and cleaning of the mosaics (1847-1849) on the orders of the 

sultan Abdul Medjid.
After the first cleaning of the mosaic by T. Whittemore in 1931-1932 and 

a second by E. Hawkins in 1959-1960, the original composition, which 
was already known from drawings by the Fossati brothers, was completely 
uncovered. Christ is depicted enthroned at the centre of the representation, 

with a medallion containing the Virgin in an attitude of supplication to his right 
and a frontal bust of an angel in a corresponding medallion to his left. 

An emperor in an attitude of veneration (proskynesis) is shown 
beneath the medallion with the Virgin.

G. Lambakis was aware of the content of the original composition, as is clear 
from a drawing published by him in 1911 with the annotation: “Jesus Christ 

on a throne (mosaic from the Church of Hagia Sophia)”. When he entered 
the photograph in the Christian Archaeological Society inventory in 1903, he 

identified the emperor with Justinian, but modern scholarship is now generally 
of the view that it is Leo VI the Wise (886-912). The monarch’s attitude of 

veneration and the fact that the representation is placed 
in the narthex have been connected with the conflict between this emperor and 
the Church arising from Leo’s fourth marriage, in contravention of the Canon 

law. The depiction of the emperor venerating denotes his submission 
to the canons of the church and his repentance for his contravention of them.
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29. Κωνσταντινούπολη, Αγία Σοφία
Όψη προς τα βορειοανατολικά 

ΧΑΕ 3682

Στη φωτογραφία, η οποία δωρήθηκε στη ΧΑΕ από τον Λ. Καλαμίδα και 
καταγράφηκε το 1903, εικονίζεται στα αριστερά τμήμα του βορείου τοίχου 
του κεντρικού κλίτους του ναού, με το αντίστοιχο υπερώο και το τύμπανο. 

Στα δεξιά διακρίνεται η βορειοανατολική κόγχη (εξέδρα) και η αψίδα του 
Βήματος, υψηλότερα το βορειοανατολικό σφαιρικό τρίγωνο (λοφίο) του 

τρούλου, και στο ανώτερο άκρο παράθυρα που ανοίγονται στη βάση του. 
Το ψηφιδωτό με την ένθρονη Βρεφοκρατούσα Θεοτόκο στο τεταρτοσφαίριο 

της αψίδας του Βήματος δεν είναι ορατό, ενώ οι ψηφιδωτές παραστάσεις 
αγίων στο βόρειο τύμπανο αποκαλύφθηκαν πολύ αργότερα. Από τον γραπτό 

διάκοσμο του ναού φαίνεται μόνο το εξαπτέρυγο που κοσμούσε 
το σφαιρικό τρίγωνο του τρούλου.

Με τη συγκεκριμένη λήψη ο φωτογράφος κατόρθωσε να αιχμαλωτίσει 
τη μεγαλοπρέπεια του εσωτερικού του ναού. Εκτός από το προαναφερθέν 

τμήμα του ψηφιδωτού διακόσμου, ο θεατής διακρίνει τη συμμετρία των 
κιονοστοιχιών και τον πολυτελή γλυπτό τους διάκοσμο, ενώ ορατή —αν και 

σε μικρότερο βαθμό— είναι επίσης η περίφημη ορθομαρμάρωση του ναού. Αυτό 
όμως που καθιστά τη φωτογραφία μοναδική είναι η πρωινή ώρα της λήψης 

της. Έτσι φαίνεται καθαρά ότι το φως που διαχέεται από τα παράθυρα 
της ανατολικής πλευράς και του τρούλου μοιάζει να εξαϋλώνει τους όγκους 
των αρχιτεκτονικών επιφανειών, που διαλύονται στο εσωτερικό του ναού. 
Αυτό άλλωστε το χαρακτηριστικό της εκκλησίας προκάλεσε τον ιδιαίτερο 

θαυμασμό ήδη από την εποχή της πρώτης οικοδόμησής της.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ/SELECTED ΒIBLIOGRAPHY: Αντωνιάδης 1907-1909· Van Nice 1965, 1986· 
Whittemore 1933-1952· Mango 1962· Kähler – Mango 1967· Mainstone 1988· Δετοράκης χ.χ.· 
Guidobaldi – Barsanti 2004.
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29.  Constantinople, Hagia Sophia
View looking north-east
XAE 3682

At the left of the photograph, which was donated to the Christian 
Archaeological Society by L. Kalamidas and entered in the inventory in 1903, 
can be seen the north wall of the central aisle of the church with the gallery 
above it and the tympanum. At the right is the north-east niche (exedra) and 
sanctuary apse, with the north-east pendentive of the dome above it, and 
at the top edge the windows at the base of the dome. The mosaic 
with the Mother of God and Child on a throne, on the semidome 
of the sanctuary apse cannot be seen, and the mosaic depictions of saints 
on the north tympanum were uncovered much later. All that can be seen 
of the painted decoration of the church is the seraph that adorned 
the pendentive.
In this exposure, the photographer tried to capture the grandeur of the interior 
of the church. In addition to the section of mosaic decoration mentioned above, 
the spectator can discern the symmetry of the colonnades 
and their sumptuous sculpted decoration, while the famous marble revetment 
of the church can also be seen, albeit to a lesser extent. What makes 
this photograph unique, however, is the fact that it was taken early 
in the morning. This shows how the light, pouring in through the windows 
on the east side and the dome, seems to dematerialise the volumes 
of the architectural surfaces, which dissolve in the interior of the church. 
It was this feature of the church that evoked particular admiration 
as early as the time it was first built.

A.G.M.
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30. Κωνσταντινούπολη, Αγία Σοφία
Κεντρικό κλίτος, όψη προς τα βόρεια, ΧΑΕ 3692

Στη φωτογραφία, η οποία δωρήθηκε στη ΧΑΕ από τον Λ. Καλαμίδα και 
καταγράφηκε το 1903, εικονίζεται ένα μέρος από τον βόρειο τοίχο 
του κεντρικού κλίτους του ναού. Στη λήψη αυτή ο φωτογράφος δεν ήθελε να 
δείξει κάτι από το αρχικό μεγαλείο του οικοδομήματος. Πρόθεσή του ήταν 
σαφώς να αποτυπώσει μεγάλο μέρος των μεταγενέστερων οθωμανικών 
προσθηκών, οι οποίες αποτελούν σημαντικό τμήμα της ιστορίας του μνημείου.
Ο σουλτάνος Μωάμεθ Β΄ ο Πορθητής μπήκε στην Αγία Σοφία την 1η Ιουνίου 
του 1453 (τρεις δηλαδή ημέρες μετά την Άλωση) για την προσευχή 
της Παρασκευής, αφού η εκκλησία είχε μετατραπεί σε ισλαμικό τέμενος. 
Με την πάροδο των χρόνων ο ναός άλλαξε σε μεγάλο βαθμό, τόσο εξωτερικά 
όσο και εσωτερικά. Στις εσωτερικές αλλαγές ανήκει η τοποθέτηση οθωμανικών 
αμβώνων και άλλων κατασκευών, απαραίτητων για την προσευχή 
των μουσουλμάνων.
Τρεις από τις κατασκευές αυτές διακρίνονται στο αριστερό τμήμα 
της φωτογραφίας, η σημαντικότερη όμως, αν και δεν επιβλήθηκε από 
λατρευτικούς λόγους, είναι το θεωρείο του σουλτάνου, το οποίο εικονίζεται 
στο δεξί τμήμα του αποτύπου. Το παλαιότερο θεωρείται ότι είχε 
κατασκευαστεί στη βάση του ελάσσονος βορειοανατολικού πεσσού από τον 
σουλτάνο Αχμέτ τον Γ΄ (1703-1730). Όταν αργότερα ο σουλτάνος Αβδούλ 
Μετζίτ προσέλαβε τους αδελφούς Fossati για να συντηρήσουν και να 
ανακαινίσουν τον ναό (1847-1849), αυτοί κατασκεύασαν στην ίδια θέση ένα νέο 
σουλτανικό θεωρείο, το οποίο σώζεται μέχρι σήμερα.
Πρόκειται για εξάγωνο κατασκεύασμα, συνολικού ύψους 12 περίπου μέτρων, 
το οποίο στηρίζεται σε κίονες αραβικού ρυθμού. Ο κυρίως χώρος του 
περιβάλλεται από κιονίσκους και καφασωτό περίφραγμα, που καθιστούσε 
τον σουλτάνο αόρατο στους επισκέπτες του μνημείου. Στεγάζεται με ξύλινο 
θόλο, ο οποίος επιστέφεται με ήλιο που ακτινοβολεί. Παρά την εμφανή 
επίδραση του μπαρόκ στον διάκοσμο του θεωρείου, θα πρέπει να σημειωθεί ότι 
οι Ελβετοί αρχιτέκτονες εμπνεύστηκαν κατά τον σχεδιασμό του από θωράκια 
και άλλα γλυπτά που βρίσκονταν στον ναό. Κατόρθωσαν έτσι να συνδυάσουν 
το νέο με το παλαιό και να διαφυλάξουν ζωντανή την καλλιτεχνική παράδοση 
του μνημείου.

 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ/ΒIBLIOGRAPHY:  Αντωνιάδης 1907-1909, Ι, 28-31· Δετοράκης χ.χ., 236-237· Della Valle 2004, 
748-749, εικ. 437.

Α.Γ.Μ.
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30. Constantinople, Hagia Sophia
Central aisle, view looking north

XAE 3692

The photograph, which was donated to the Christian Archaeological Society by 
L. Kalamidas and entered in the inventory in 1903, shows part 

of the north wall of the main aisle of the church. The photographer was not 
seeking to show the original grandeur of the building in this exposure. 

His intention was clearly to capture many of the later Ottoman additions, 
which form an important part of the history of the monument. 

The sultan Mohamed II the Conqueror entered Hagia Sophia on 1st June 1453 
(three days after the fall of the city) for Friday prayers, after the church had 
been converted into a Muslim house of worship. As time passed, the church 

changed radically, both externally and internally. One of the internal changes 
involved the installation of Ottoman pulpits and 

other structures required for Muslim prayer. 
Three of these structures can be seen at the left of the photograph. The most 
important of them, however, though not dictated by reasons of worship, was 

the sultan’s chamber, which is shown at the right of the print. The earlier 
chamber is thought to have been made at the base of the north-east smaller 

pillar by the sultan Ahmed III (1703-1730). When the sultan Abdul Medjid 
later employed the Fossati brothers to conserve and renovate 

the church (1847-1849), they constructed a new sultan’s chamber, 
which is still preserved in the same place.

It is a hexagonal structure, about 12 metres high and supported on Arab-style 
columns. The main part of it is surrounded by colonnettes and a lattice work 

that prevented the sultan from being seen by visitors to the monument. 
It is covered by a wooden vault, crowned by a radiate sun. Despite the evident 

baroque influence on the decoration of the chamber, it should be noted that 
the Swiss architects were inspired in its design by closure slabs and other 

sculptures in the church. They thus successfully combined the new 
with the old and kept alive the artistic tradition of the monument.
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31. Κωνσταντινούπολη, Αγία Σοφία
Ζεύγος κιόνων και ανάγλυφος μαίανδρος 

ΧΑΕ 3673

Οι κίονες της Αγίας Σοφίας κίνησαν βέβαια το ενδιαφέρον του Γ. Λαμπάκη, 
αυτό όμως που τον εντυπωσίασε ιδιαίτερα στη φωτογραφία είναι ο ανάγλυφος 

μαίανδρος που περιθέει το κατώτερο τμήμα του τοίχου και διακρίνεται 
στο κατώτερο αριστερό άκρο του αποτύπου. Το κόσμημα αυτό δημοσίευσε 

στο Δελτίο της ΧΑΕ του 1911, και οι γεμάτες ρομαντισμό σκέψεις που 
διατύπωσε παρατίθενται ως σχόλιο στη φωτογραφία.

«...παρὰ τὴν βάσιν τῶν τοίχων τοῦ Ναοῦ (ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ βήματος μέχρι 
τοῦ ἐπιστεγαζομένου μέρους ὑπὸ τοῦ θόλου) ἀντὶ παντὸς ἄλλου κοσμήματος 

ἐτέθη ὡς κόσμημα ὁ Ἑλληνικὸς μαίανδρος, φέρων τὸ σχῆμα του Σταυροῦ, ὅπερ 
ἡμεῖς ἀκραδάντως πιστεύομεν ὅτι οὐχὶ εἰκῇ καὶ ὡς ἔτυχεν ἔπραξεν ὁ Τραλλιανὸς 

Ἀνθέμιος, ἀλλὰ διὰ τούτου ἠθέλησε νὰ δείξῃ τὴν ἐκχριστιάνισιν 
τοῦ ἀρχαίου Ἑλληνικοῦ κόσμου.

»Ἐν τῷ μαιάνδρῳ τούτῳ βλέπομεν τὴν συνένωσιν οὕτως εἰπεῖν τῶν ἰδεῶν 
τοῦ ἀρχαίου Ἑλληνικοῦ καὶ Χριστιανικοῦ κόσμου. Ἡ Ἑλληνικὴ τέχνη 

(μαίανδρος) εἶναι ἡ βάσις, ἐφ᾽ ἧς, ὡς εἴπομεν, στηριζομένη ἀναπετάννυται 
ἡ Χριστιανικὴ τέχνη (Σταυρός).

»[...] ὅταν κατὰ τὸ 1906 ἐξητάζομεν τὰς Τράλλεις, τὴν πατρίδα τοῦ Ἀνθεμίου, 
ἐν τῷ μικρῷ πρὸ τῶν Τράλλεων χωρίῳ Δεΐμερτζικ [...] φιλάρχαιος φίλος 

ἐπέδειξεν ἡμῖν κέραμον, ἥν, ὡς εἶπεν ἡμῖν, εὗρεν εἰς ἠρειπωμένον Χριστιανικὸν 
ναὸν περὶ τὴν χώραν ταύτην τῶν Τράλλεων, ἐφ᾽ ἧς ἀπεικονίζεται ὁ αὐτὸς 

μαίανδρος ὁ ὑπάρχων ἐν τῇ Ἁγίᾳ Σοφίᾳ.
»Εἶναι ἄραγε προσχεδιάσματα τοῦ μεγάλου τούτου Χριστιανοῦ Ἰκτίνου;»

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ/ΒIBLIOGRAPHY: Λαμπάκης 1911, 17, εικ. 9· για τον μαίανδρο στην Αγία Σοφία, 
βλ. Δημητροκάλλης 1982, 138, εικ. 103-105· Paribeni 2004, 688-689, εικ. 403 (με παλαιότερη 
βιβλιογραφία).

Α.Γ.Μ.
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31. Constantinople, Hagia Sophia
Pair of columns and relief maeander pattern
XAE 3673

The columns in Hagia Sophia naturally attracted G. Lambakis’s interest, 
but in this photograph he was particularly impressed from the relief maeander 
pattern that ran around the lower part of the wall, which can be seen 
at the bottom left of the picture. G. Lambakis published this decorative motif 
in the Bulletin (Deltion) of the ChAS for 1911, and his thoughts, full of 
romanticism, are annotated the photograph:
“… along the base of the walls of the Church (from the sanctuary 
to the sheltered part beneath the vault), instead of any other ornamentation, 
a Greek maeander was placed, bearing the shape of the Cross, which I firmly 
believe is not made by chance, but Anthemios of Tralles wished to show thereby 
that the ancient Greek world had been Christianised.
”In this maeander we see the unification, so to speak, of the ideas 
of the ancient Greek and the Christian world. Greek art (the maeander) 
is the base on which, as I have said, Christian art (the Cross) stands and 
unfurls itself.
”[…] when, in 1906 I was inspecting Tralles, the birthplace of Anthemios, […] a 
friend who was a lover of the ancient world showed me a tile in the small village 
of Deimertzik, before Tralles, which, as he told me, he had found 
in a ruined Christian church in the surrounding area of Tralles, on which 
is depicted the same maeander as in Hagia Sophia.
”Are these then preliminary sketches by this great Christian Iktinos?”

A.G.M.
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32. Κωνσταντινούπολη, Αγία Σοφία
Ζεύγος πορφυρών κιόνων 

ΧΑΕ 3672

Στη φωτογραφία, δωρεά του Λ. Καλαμίδα στη ΧΑΕ (1903), εικονίζεται ένα 
από τα ζεύγη των πορφυρών κιόνων, κατασκευασμένων από αιγυπτιακό 

μάρμαρο, που είναι τοποθετημένοι στις τέσσερις κόγχες (εξέδρες) του ναού. Έξι 
από τους οκτώ συνολικά τέτοιους κίονες φέρουν ορειχάλκινα προστατευτικά 

περιζώματα, ενώ όλοι ανεξαιρέτως φέρουν στην κορυφή τους, ακριβώς κάτω 
από τη βάση του κιονοκράνου, τα μονογράμματα του Ιουστινιανού και 

της Θεοδώρας. Σύμφωνα με την «Ανώνυμη Διήγηση» τούς έστειλε στον 
Ιουστινιανό η Ρωμαία αρχόντισσα Μαρκία και προέρχονταν από τον ναό που 

είχε χτίσει ο αυτοκράτορας Αυρηλιανός προς τιμή του θεού Ήλιου. Οι διαφορές 
όμως που υπάρχουν μεταξύ των εν λόγω κιόνων έχουν οδηγήσει τη σύγχρονη 

έρευνα στο συμπέρασμα ότι προέρχονται 
από διαφορετικά μεταξύ τους μνημεία.

Στη φωτογραφία διακρίνεται καθαρά μόνο η βάση ενός από τους πορφυρούς 
κίονες, στην οποία στηρίζεται ιστάμενος Οθωμανός με χαρακτηριστική 

ενδυμασία. Ο φωτογράφος χρησιμοποίησε την ανδρική μορφή ως κλίμακα, 
επιδιώκοντας με τον τρόπο αυτό να καταδείξει το μέγεθος της βάσης. Δίνει έτσι 

στον θεατή μια ιδέα για το συνολικό μέγεθος του κίονα, το ύψος του οποίου 
φτάνει τα 10 περίπου μέτρα.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ/ΒIBLIOGRAPHY: Αντωνιάδης 1907-1909, Ι, 86-87, 95· ΙΙ, 26-31, 66-70, πίν. 33-34, 39‧ 
Mango 1976, 24· Mainstone 1988, 189, εικ. 41-42‧ Δετοράκης χ.χ., 56-57.

Α.Γ.Μ.
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32. Constantinople, Hagia Sophia
Pair of porphyry columns
XAE 3672

This photograph, which was donated to the Christian Archaeological Society by 
L. Kalamidas in 1903, show one of the pairs of porphyry columns, 
made of Egyptian marble, that are placed in the four niches (exedrae) of the 
church. Six of the total of eight such columns have protective bronze sheathing, 
and all, without exception, bear the monograms of Justinian and Theodora 
at the top, directly beneath the base of the capital. According to the 
“Anonymous Diegesis”, they were sent to Justinian by the Roman noblewoman 
Marcia and came from the temple built by the emperor Aurelian in honour 
of the sun god Helios. The differences between these columns, however, have 
led modern scholars to conclude that they come from a variety of different 
monuments.
In the photograph, the base of only one of the porphyry columns can be seen 
clearly, with an Ottoman Turk leaning against it, wearing the characteristic 
Turkish costume. The photographer used the male figure to show the scale, 
seeking in this way to draw attention to the size of the base. This gives 
the spectator an idea of the total size of the column, 
which is about 10 metres high.

A.G.M.
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33. Κωνσταντινούπολη, Αγία Σοφία
Μαρμάρινο παραπέτασμα από το νότιο υπερώο
ΧΑΕ 3703

Στη φωτογραφία, που δωρήθηκε στη ΧΑΕ από τον Λ. Καλαμίδα και 
καταγράφηκε το 1903, αποτυπώνεται το λευκό μαρμάρινο παραπέτασμα από 
το νότιο υπερώο του ναού. Το αρχιτεκτονικό αυτό μέλος μιμείται ορειχάλκινα 
θυρόφυλλα και το καθένα από τα δύο τμήματά του χωρίζεται στα δυτικά σε 10 
διάχωρα, τα τρία από τα οποία κοσμούνται με ανάγλυφο ανεικονικό διάκοσμο.
Δεν είναι γνωστό αν η θέση του στον χώρο είναι η αρχική ή αν τοποθετήθηκε 
εκεί σε δεύτερη χρήση. Σε αντίθεση, τέλος, με παλαιότερες απόψεις η σύγχρονη 
έρευνα εντάσσει το παραπέτασμα στην ιουστινιάνεια φάση του ναού.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ/ΒIBLIOGRAPHY: Αντωνιάδης 1907-1909, ΙΙ, 1908, σ. 300-302, πίν. 77, σχ. 387-389‧ Mathews 
1971, 95, πίν. 84-85‧ Hjort 1979, 219, 222-223, πίν. 22, 25‧ Mainstone 1988, 225, εικ. 248‧ Flaminio 
2004, 638-644, εικ. 340-347.

Α.Γ.Μ.
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A.G.M.

33. Constantinople, Hagia Sophia
Marble screen from the south gallery

XAE 3703

This photograph, which was donated to the Christian Archaeological Society 
by L. Kalamidas and entered in the inventory in 1903, shows the white marble 
screen from the south gallery of the church. This architectural member imitates 

bronze door-leaves, and each of its two parts is divided at the west into ten 
panels, three of which are adorned with aniconic relief decoration.

It is not known whether the position it now occupies is the original one, or 
whether it was placed here in second use. In contrast with earlier views, modern 

scholarship assigns the screen to the Justinian phase of the church.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ/ΒIBLIOGRAPHY: Λαμπάκης 1911, 22-27, εικ. 18· Σωτηρίου 1937, 11-15, πίν. 3α· Müller-
Wiener 1977, 138-139· Παλιούρας 1989, 60-77.

B.X.

34. Κωνσταντινούπολη, πατριαρχικός ναός Αγίου Γεωργίου
Εσωτερική άποψη από το κεντρικό κλίτος προς το Ιερό
ΧΑΕ 3448

Το 1600, ύστερα από αλλεπάλληλες περιπέτειες και μετακινήσεις, 
ο πατριαρχικός ναός μεταφέρθηκε οριστικά στον Άγιο Γεώργιο Φαναρίου,
ο οποίος έως τότε ήταν το καθολικό γυναικείας μονής. Ο ναός, του οποίου 
η σημερινή μορφή είναι αποτέλεσμα διαδοχικών ανακατασκευών, ανήκει 
στον τύπο της τρίκλιτης βασιλικής με τρεις ημικυκλικές αψίδες και εγκάρσιο 
νάρθηκα. Το βόρειο κλίτος είναι αφιερωμένο στους Τρεις Ιεράρχες και το νότιο 
στην Παναγία την Παμμακάριστο. 
Στη φωτογραφία εικονίζεται το εσωτερικό του ναού από το κεντρικό κλίτος 
προς το Ιερό. Στο βάθος, ανάμεσα από τους κρυστάλλινους πολυελαίους 
και τις ασημένιες κανδήλες που κυριαρχούν, διακρίνεται το ψηλό ξυλόγλυπτο 
τέμπλο. Σύμφωνα με την παράδοση είχε βαφεί μαύρο μετά τον απαγχονισμό 
τού πατριάρχου Γρηγορίου Ε΄ σε ένδειξη πένθους. Η συντήρηση και 
αποκατάστασή του ολοκληρώθηκε το 1994. Στο βημόθυρο της Ωραίας Πύλης 
ξεχωρίζει το σύμβολο του Πατριαρχείου, ο δικέφαλος αετός, ενώ αριστερά και 
δεξιά οι κιονοστοιχίες του ναού, μπροστά από τις οποίες είναι τοποθετημένα 
ψηλά εβένινα στασίδια. Στα νοτιοανατολικά του κεντρικού κλίτους βρίσκεται 
ο πατριαρχικός θρόνος ύψους τεσσάρων μέτρων, αφιέρωμα του πατριάρχη 
Ιερεμίου Β΄ του Τρανού (1572-1595) στον πατριαρχικό ναό της Παμμακαρίστου, 
ενώ αριστερά του θρόνου τα στασίδια των Συνοδικών και απέναντι εκείνα των 
αρχόντων και των επισήμων. Τέλος, σε πρώτο επίπεδο εικονίζεται κιγκλίδωμα, 
το οποίο σήμερα δεν υπάρχει.
Ο Γ. Λαμπάκης, σχολιάζοντας το εσωτερικό του ναού, αναφέρει: «Πλουσίως 
ἐσωτερικῶς διακεκοσμημένος ἐστὶν ὁ ἱερὸς ναὸς οὗτος, ὃς διὰ τὸ χθαμαλὸν 
καὶ σκοτεινὸν αὐτοῦ, μυστικήν τινα ἀποπνέει μελαγχολίαν, λαμπρῶς 
συμβολίζουσαν τοῦ Γένους καὶ τῆς Ἐκκλησίας τὴν ταλαίπωρον 
καιρικὴν διέλευσιν».
Οι φωτογραφίες που τράβηξε στο Πατριαρχείο, καθώς και αυτή της Αγίας 
Σοφίας, που τράβηξε από το ατμόπλοιο κατά την αναχώρησή του, αποτελούν 
τις μοναδικές λήψεις του στην Κωνσταντινούπολη.
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34. Constantinople, patriarchal church of Hagios Georgios
Interior view of the central aisle, looking towards the sanctuary

XAE 3448

In 1600, after a series of vicissitudes and changes of home, the patriarchal 
church was finally moved to Hagios Georgios in the Phanar, which had been the 
katholikon of a convent down to that time. The present form of the church is the 
product of a series of later building interventions, and it now belongs to the type 

of the three-aisled basilica with three semicircular apses and 
a transverse narthex. The north aisle is dedicated to the Three Hierarchs 

and the south to the Virgin Pammakaristos.
The photograph shows the interior of the church from the central aisle, looking 
towards the sanctuary. In the background, between the crystal chandeliers and 

the silver lamps that dominate the space, can be seen the tall, wood-carved 
iconostasis. According to tradition, this was painted black as a sign of mourning 

after patriarch GregoryV was hanged. Its restoration and conservation were 
completed in 1994. On the sanctuary door of the Royal Door can be seen the 

emblem of the Patriarchate, the double-headed eagle, with, at left and right, the 
colonnades of the church, in front of which are the ebony pews. At the south-east 

of the central aisle stands the patriarchal throne, which is four metres high and 
was donated to the patriarchal church 

of the Pammakaristos by the patriarch Jeremiah II (1572-1595). To the left of 
the throne are the pews of the Synodals and, opposite, those 

of the notables and officials. The railing in the foreground not longer exists.
Commenting on the interior of the church G. Lambakis states: “This church is 

lavishly decorated in the interior and, because it is low and gloomy, exudes 
a certain melancholy, splendidly symbolising the wretched times through which 

the Greek Nation and Church are passing.” The photographs taken at the 
Patriarchate, and the one of Hagia Sophia from the steamship as it departed, 

are the only exposures Lambakis made in Constantinople

V.CH.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ/ΒIBLIOGRAPHY: Λαμπάκης 1911, 27· Σωτηρίου 1937, 38-39, πίν. 27· Ζωγράφου-Κορρέ 
1985, 37-38· Θεοχάρη 1986, 17· Παλιούρας 1989, 113, εικ. 98.

B.X.

35-36. Κωνσταντινούπολη, Πατριαρχείο
Ο πατριαρχικός σάκκος «της Τιβεριάδος» 
ΧΑΕ 3449, 3450

Ο βαρύτιμος αυτός σάκκος, ο οποίος φυλάσσεται στο σκευοφυλάκιο 
του Πατριαρχείου, κοσμείται με δύο επεισόδια από το εικονογραφικό θέμα 
της εμφάνισης του Χριστού μετά την Ανάσταση στη λίμνη Τιβεριάδα (Ιω. κα΄ 1-
14 και 10ο αναστάσιμο εξαποστειλάριο «Τιβεριάδος θάλασσα…») 
Το πρώτο από αυτά εικονίστηκε στην πίσω όψη του ενδύματος, όπου 
αποδόθηκε η αποτυχημένη αλιεία των αποστόλων στη λίμνη κατά τη διάρκεια 
της νύχτας —στο κατώτατο μέρος η επιγραφή: «Ὑπῆρξε κτῆμα τοῦ ἀοιδίμου 
Ἐφέσου Διονυσίου. 1810. Μαρτίου δ΄». Στην πρόσθια όψη οι απόστολοι 
τραβούν τα γεμάτα δίχτυα, ενώ στην όχθη της λίμνης στέκεται ο Χριστός 
—στο κατώτατο μέρος η επιγραφή: «Ἐπεσκευάσθη ἐπὶ πατριαρχείας Διονυσίου 
τοῦ ἀπὸ Ἀδριανουπόλεως. 1888».
Ο σάκκος, έργο της κεντήστρας Δαφνίτσας, θεωρείται ένα από 
τα αριστουργήματα της κωνσταντινουπολίτικης κεντητικής, 
ενώ επιπλέον είναι μοναδικός ως προς το θέμα του. 
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35-36. Constantinople, Patriarchate
The patriarchal sakkos “of Tiberias” 

XAE 3449, 3450
 

This precious sakkos, which is kept in the sacristy of the Patriarchate, has been 
decorated with two episodes from the iconographic theme of Christ’s appearance 

at the sea of Tiberias, after the Resurrection (John xxi. 1-14 and 10th Paschal 
Exaposteilarion “sea of Tiberias”). The first episode —the failed fishing of the 

Apostles at night— has been depicted at the back 
of the vestment. There is an inscription at the bottom: 

«Ὑπῆρξε κτῆμα τοῦ ἀοιδίμου Ἐφέσου Διονυσίου. 1810. Μαρτίου δ΄» [This was 
the property of the late Dionysios of Ephesos. 1810. March 4]. On the front 

side, the Apostles draw out the nets full of fishes, while Christ is standing on the 
shore. There is an inscription at the bottom: «Ἐπεσκευάσθη ἐπὶ πατριαρχείας 

Διονυσίου τοῦ ἀπὸ Ἀδριανουπόλεως. 1888» [Repaired during 
the patriarchate of Dionysios of Adrianople. 1888].

The sakkos, the work of the embroideress Daphnitsa, is regarded as one 
of the masterpieces of Constantinopolitan embroidery, 

and its subject is unique.

V.CH.
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35. Ο πατριαρχικός σάκκος 
«της Τιβεριάδος» (πρόσθια όψη)

ΒΧΜ 3449
βλ. Λήμμα 35-36

35. The patriarchal sakkos 
“of Tiberias” (front side) 

XAE 3449
see Enrty 35-36
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37. Κωνσταντινούπολη, Οικουμενικό Πατριαρχείο
Σκευοφυλάκιο και ιερά κειμήλια 
ΧΑΕ 3453

Στο σκευοφυλάκιο του Πατριαρχείου, που στεγάζεται σε πύργο πίσω 
από τον ναό του Αγίου Γεωργἰου, φυλάσσονται ιερά άμφια και σκεύη. 
Τα περισσότερα χρονολογούνται από τα τέλη του 17ου αι. και έπειτα, 
καθώς οι διάφορες καταστροφές στέρησαν το Πατριαρχείο 
από τον παλαιό πλούτο του.
Στη φωτογραφία του Γ. Λαμπάκη αποτυπώνεται ένα μέρος των κειμηλίων 
του σκευοφυλακίου, δεν είναι όμως γνωστό αν αυτή ήταν η πραγματική 
τοποθέτησή τους στον χώρο ή αν πρόκειται για μία καλοστημένη σύνθεση 
του ερευνητή. Ο τρόπος πάντως παράθεσης των αντικειμένων, που 
χαρακτήριζε και την έκθεση της συλλογής της ΧΑΕ, καθιστά 
τη δεύτερη εκδοχή πιθανότερη. 
Τα αντικείμενα έχουν τοποθετηθεί σε τρεις σειρές, στην ανώτερη 
από τις οποίες βρίσκονται τέσσερις πατριαρχικές μίτρες. Η πρώτη από 
αριστερά είναι επίχρυση κοσμημένη με μαργαριτάρια, η δεύτερη φέρει 
την επιγραφή «Κτήτωρ μου Παΐσιος ὁ τότε Πατριάρχης ͵αψμα΄ (1731), 
Κοσμήτωρ δ’ ὁ Νεόφυτος ὁ νῦν μου Ποιμενάρχης ͵αψϟβ΄» (1782), ενώ η τρίτη 
ανήκε στον πατριάρχη Διονύσιο Καλλιάρχη (1887-1891).
Στη δεύτερη σειρά, εκτός από τη λειψανοθήκη και το Ευαγγέλιο 
με την πολύτιμη στάχωση, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ζώνη, 
η οποία φέρει την επιγραφή «Κτῆμα κἀμοῦ τοῦ ταπεινοῦ Μητροπολίτου 
Ἀγκύρας Νικηφόρου ͵ΑΩΜΒ Ἰουνίου β΄» (1842). Στην κατώτερη τέλος σειρά 
εικονίζονται δύο χερνιβόξεστα (δοχεία που χρησιμοποιούνται για την απόνιψη 
των ιερέων) και ανάμεσά τους μίτρα που προσομοιάζει σε μοναχικό κάλυμμα 
και με βάση τον διάκοσμό της χρονολογείται μετά τα τέλη του 17ου αι.
Ο Γ. Λαμπάκης δημοσίευσε τη φωτογραφία στο Δελτίο της ΧΑΕ του 1911. 
Αναφερόμενος στην τελευταία μίτρα λέει ότι είναι γεωργιανή, κάτι 
που δεν επιβεβαιώνεται από τη σύγχρονη έρευνα.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ/ΒIBLIOGRAPHY: Λαμπάκης 1911, 27, εικ. 16‧ Σωτηρίου 1937, 51, 53-54, πίν. 36δ, 37, 38α, 
38β, 39γ‧ Παλιούρας 1989, 108-109, εικ. 106, 109‧ Ο κόσμος του Βυζαντινού Μουσείου 2004, 480, 
εικ. 487.

Α.Γ.Μ.
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A.G.M.

37. Constantinople, Ecumenical Patriarchate
Sacristy and sacred heirlooms

XAE 3453

Sacred vestments and vessels are kept in the sacristy of the Patriarchate, which 
is housed in the tower behind the church of Hagios Georgios. Most of these date 

from the late 17th century onwards, since the various destructions it has suffered 
have deprived the Patriarchate of its earlier wealth.

G. Lambakis’s photograph captures some of the heirlooms in the sacristy, but it 
is not known whether they are in the positions they usually occupied, or whether 

the composition is carefully contrived by the scholar. The manner in which 
the objects are juxtaposed, however, which was characteristic of the display of 
the Christian Archaeological Society collection, makes the latter more likely.
The objects are placed in three rows, the top one containing four patriarchal 
mitres. The first from the left is gilded and studded with pearls, the second 

has the inscription: «Κτήτωρ μου Παΐσιος ὁ τότε Πατριάρχης ̗αψμα΄ (1731), 
Κοσμήτωρ δ’ ὁ Νεόφυτος ὁ νῦν μου Ποιμενάρχης  ̗αψϟβ΄» (1782) [My owner 

was Paisios, then Patriarch 1731, and the Κosmetor (dean) 
was Neophytos, now my Prelate 1782], and the third belonged

to the patriarch Dionysios Kalliarchis (1887-1891).
In the second row, in addition to the reliquary and the Gospel Book with 

its precious binding, particular interest attaches to the sash, which bears the 
inscription: «Κτῆμα κἀμοῦ τοῦ ταπεινοῦ Μητροπολίτου Ἀγκύρας Νικηφόρου  

̗ΑΩΜΒ Ἰουνίου β΄» [Property of me, the humble metropolitan bishop of Ankyra, 
Nikephoros, 1842 June 2]. Finally, the bottom row contains two chernivoxesta 

(vessels used by priests to wash their hands), between which is a mitre 
resembling a monk’s cowl — the mitre is dated after the end 

of the 17th century on the basis of its decoration. 
G. Lambakis published this photograph in the Deltion of the Christian 

Archaeological Society for 1911. Referring to the last of the mitres, he says that 
it is Georgian, though this is not confirmed by modern scholarship.
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38. Κωνσταντινούπολη, 1903 
Η τελετή του αγίου Μύρου 
ΧΑΕ 4032

Στη φωτογραφία, που δωρήθηκε στη ΧΑΕ από τον Λ. Καλαμίδα και 
καταγράφηκε το 1903, εικονίζεται η τελετή του αγίου Μύρου 
στην Κωνσταντινούπολη το ίδιο έτος.
Η παρασκευή του αγίου Μύρου αρχίζει τη Μεγάλη Δευτέρα, όταν μετά 
τη Λειτουργία ο οικουμενικός πατριάρχης, συνοδευόμενος 
από την Ιερά Σύνοδο και τον κλήρο, πηγαίνει στον τόπο «τῆς ἑψήσεως», όπου 
θυμιάζει τους λέβητες, ρίχνει σε αυτούς το έλαιο και ανάβει τη φωτιά. 
Το έλαιο «ἑψεῖται» από τον Μυρεψό (την εργασία αυτή το 1903 είχε 
αναλάβει ο φαρμακοποιός Κωνσταντίνος Θωμάδης) μέχρι τη Μεγάλη 
Τετάρτη, οπότε ο πατριάρχης ρίχνει σε αυτό τα αρώματα. Το πρωί της 
Μεγάλης Πέμπτης δύο αλάβαστρα με το Μύρο τοποθετούνται στην αγία 
Τράπεζα, το περιεχόμενο των οποίων μετά το τέλος της Λειτουργίας ρίχνεται 
στους λέβητες, καθαγιάζοντας έτσι όλο το Μύρο που έχει παρασκευαστεί.
Η απεικόνιση στη φωτογραφία των αγγείων με το Μύρο τυλιγμένων με 
ύφασμα (;) καθιστά σαφές ότι αυτό έχει ήδη καθαγιαστεί και είναι έτοιμο να 
αποσταλεί για χρήση στις ορθόδοξες Εκκλησίες. Η λήψη της κατά συνέπεια θα 
πρέπει να έγινε τη Μεγάλη Πέμπτη ή Μεγάλη Παρασκευή. Η ιδιαίτερη όμως 
αξία του αποτύπου έγκειται στη σχεδίαση και ταύτιση των ιεραρχών που 
περιστοιχίζουν τον οικουμενικό πατριάρχη. Με την πράξη αυτή ο άγνωστος 
σχεδιαστής μετέτρεψε μια απλή φωτογραφία σε ανεκτίμητης αξίας ιστορική 
μαρτυρία, παρέχοντας πληροφορίες για μορφές που κατείχαν επισκοπικούς 
θρόνους το 1903. [Για το άγιο Μύρο γενικά, βλ. Αρχ. Π. Μανεβισόγλου, Τὸ 
ἅγιον Μύρον ἐν τῇ ὀρθοδόξῳ ἀνατολικῇ Ἐκκλησίᾳ ἰδίᾳ κατὰ τὰς πηγὰς 
καὶ τὴν πρᾶξιν τῶν νεωτέρων χρόνων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, 
Θεσσαλονίκη 21983.]

Α.Γ.Μ.

–102–

A.G.M.

38. Constantinople, 1903
The  ceremony of the Holy Chrism

XAE 4032

This photograph, which was donated to the Christian Archaeological Society by 
L. Kalamidas and entered in the inventory in 1903, shows the ceremony 

of the Holy Chrism held in Constantinople in the same year.
The preparation of the Holy Chrism begins on Monday of Easter week. After 

the Liturgy, the ecumenical patriarch, accompanied by the Holy Synod and the 
clergy, goes to the place of the “boiling”, where he censes the cauldrons, pours 

oil in them, and lights the fire. The oil “is boiled” by the Myrepsos (the task 
was undertaken in 1903 by the pharmacist Konstantinos Thomadis) until 
Wednesday of Easter week, when the patriarch sprinkles essences on it. On 

the Thursday morning, two alabastra containing the Chrism are placed on the 
altar, and their contents are poured into the cauldrons at the end of the service, 

thereby sanctifying all the Chrism that has been prepared. 
In the photograph, the vases containing the Chrism are wrapped in cloth (?), 
so that it has evidently already been sanctified and is ready to be sent to the 

Orthodox churches for use. The picture must have been taken, therefore, on the 
Thursday or Good Friday. The particular value of this print, however, lies in the 

drawing and identification of the hierarchs attending the ecumenical patriarch. 
By doing this, the anonymous artist has converted an ordinary photograph into 

an invaluable historical document, providing information about the figures 
who occupied the episcopal thrones in 1903. (For the Holy Chrism in general, 
see P. Manevisolgou, Τὸ ἅγιον Μύρον ἐν τῇ ὀρθοδόξῳ ἀνατολικῇ Ἐκκλησίᾳ 

ἰδίᾳ κατὰ τὰς πηγὰς καὶ τὴν πρᾶξιν τῶν νεωτέρων χρόνων τοῦ Οἰκουμενικοῦ 
Πατριαρχείου, Thessaloniki 21983.)
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38. Κωνσταντινούπολη, 1903 
Η τελετή καθαγιασμού του αγίου Μύρου 

ΧΑΕ 4032
Δεξιά η φωτογραφία με το πλαίσιό της 

στο οποίο διακρίνονται τα σχολιασμένα σχέδια (βλ. Λήμμα 38) 

38. Constantinople, 1903
The consecration of the Holy Chrism

XAE 4032
At the left page the photograph with its frame where can be seen 

the annotated drawnigs (see Entry 38)  
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39. Κωνσταντινούπολη, Μονή της Χώρας
Όψη του καθολικού προς τα νοτιοανατολικά 

ΧΑΕ 3623

Κατά την παραμονή του στην Κωνσταντινούπολη ο Γ. Λαμπάκης επισκέφθηκε 
τη Μονή της Χώρας, χωρίς όμως να αποτυπώσει φωτογραφικά κάποιο 

τμήμα της. Οι εκτιθέμενες φωτογραφίες, που δωρίστηκαν στη ΧΑΕ από τον Λ. 
Καλαμίδα και καταγράφηκαν το 1903, έχουν ληφθεί το 1892. Η ιδιαίτερη αξία 

τους έγκειται στο ότι παρέχουν μια εικόνα για την κατάσταση του μνημείου 
πολύ πριν από τον καθαρισμό των ψηφιδωτών, όταν ακόμη λειτουργούσε 

ως ισλαμικό τέμενος.
Στη φωτογραφία κυριαρχεί ο οθωμανικός άμβωνας, στο νοτιοδυτικό 

άκρο του Βήματος του ναού. Στα δεξιά του υπάρχει ανοιχτό θυρόφυλλο, 
το οποίο κάλυπτε δυσδιάκριτη τότε παράσταση της Θεοτόκου. Κατά τις 

εργασίες καθαρισμού των ψηφιδωτών του 1956 απομακρύνθηκε η οθωμανική 
προσθήκη και αποκαλύφθηκε πλήρως η ψηφιδωτή αυτή εικόνα της Παναγίας 

Οδηγήτριας, η οποία προέρχεται από το τέμπλο και φέρει την επιγραφή: 
«Μή(τη)ρ Θ(εο)ῦ / ἡ χώρα τοῦ ἀχωρ/ήτου». Η παράσταση επιστέφεται από 

τετράγωνη μαρμάρινη πλάκα με ανάγλυφο διάκοσμο, ορατή στη φωτογραφία.
Τόσο η παράσταση της Παναγίας όσο και η ανάγλυφη πλάκα χρονολογούνται 

την εποχή της ανακαίνισης του ναού από τον Θεόδωρο Μετοχίτη (1315-1320).

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ/ΒIBLIOGRAPHY: Underwood 1958, 282-283, εικ. 16-17· Underwood 1966-1975, Ι, 168-171‧ II, 
329, πίν. 4· Hjort 1979, 226-230, εικ. 27-34‧ Ousterhout 1987, εικ. 50. 

Α.Γ.Μ.

–107–

A.G.M.

39. Constantinople, Chora Monastery
View of the katholikon, looking south-east
XAE 3623

During his stay in Constantinople, G. Lambakis visited the Chora Monastery, 
though he did not take any photographs of it. The photographs 
in the exhibition, which were donated to the Christian Archaeological Society 
by L. Kalamidas and entered in the inventory in 1903, were taken 
in 1892. Their particular value lies in the fact that they provide a picture 
of the condition of the monument before the mosaics were cleaned, when 
it was still functioning as a Muslim house of worship.
The photograph is dominated by the Ottoman pulpit at the south-west 
of the sanctuary of the church. At its right is an open door-leaf, which concealed 
a barely discernible representation of the Virgin. During 
the cleaning work carried out on the mosaics in 1956, the Turkish addition was 
removed, fully revealing this mosaic icon of the Virgin Hodegetria, which comes 
from the templon and bears the inscription “Mother of God / Land 
of the Uncontained God”. The representation is surmounted by a square marble 
plaque with relief decoration, which can be seen in the photograph.
Both the representation of the Virgin and the relief plaque date from the time 
of the renovation of the church by Theodore Metochites (1315-1320).
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40. Κωνσταντινούπολη, Μονή της Χώρας
Κιονόκρανο στον εξωνάρθηκα

ΧΑΕ 3634

Το κιονόκρανο, όπως και άλλα τρία παρόμοια, βρίσκεται στο νότιο άκρο του 
εξωνάρθηκα. Στις δύο πλευρές διακοσμείται με προτομή αγγέλου σε μετάλλιο, 

ενώ στις υπόλοιπες φέρει φυτικό κόσμημα. Το πρόσωπο του αγγέλου έχει 
καταστραφεί, διακρίνεται όμως ακόμη τμήμα της κόμης.

Όλα τα εν λόγω κιονόκρανα χρονολογούνται στα τέλη του 11ου-αρχές 12ου 
αι., και είναι βέβαιο ότι η τοποθέτησή τους στο σημείο αυτό του οικοδομήματος 

οφείλεται σε δεύτερη χρήση. Ανοιχτό όμως παραμένει το ερώτημα αν 
προέρχονται από την κομνήνεια φάση του μνημείου ή αν αρχικά είχαν 

κατασκευαστεί για να χρησιμοποιηθούν σε άλλο ναό.
Και αυτή η φωτογραφία αποτελεί δωρεά του Λ. Καλαμίδα στη ΧΑΕ και 

καταγράφηκε το 1903.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ/ΒIBLIOGRAPHY: Belting 1972, 263 κ.ε.· Grabar 1976, 39-40, πίν. CVIII‧ Hjort 1979, 241, εικ. 
46‧ Ousterhout 1987, 77.

Α.Γ.Μ.
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A.G.M.

40. Constantinople, Chora Monastery
Column capital in the exonarthex
XAE 3634

The capital and another three like it are at the south end of the exonarthex. 
It is decorated on two sides with a bust of an angel in a medallion, while 
the other sides have floral decoration. The angel’s face has been destroyed, 
but part of his hair can be made out. 
All the capitals in question date from the late 11th-early 12th century, and they 
were certainly placed at this point of the building in second use. 
The question whether they come from the Komnenian phase of the building, or 
whether they were originally made for use in a different church, 
remains an open one.
This photograph, too, was donated to the Christian Archaeological Society 
by L. Kalamidas and entered in the inventory in 1903.
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41. Κωνσταντινούπολη, Μονή της Χώρας
Ο τάφος του Μιχαήλ Τορνίκη (νότιος τοίχος παρεκκλησίου)

ΧΑΕ 3625

Στη φωτογραφία, δωρεά του Λ. Καλαμίδα το 1903, την οποία ο Γ. Λαμπάκης 
κατέγραψε στον κατάλογο της ΧΑΕ με το σχόλιο «Μονὴ Χώρας. Ἐνεπίγραφος 
ἁψὶς ἐν τῷ ναῷ» εικονίζεται ο τάφος Δ του παρεκκλησίου της μονής. Πίσω από 

τα δύο κλειστά θυρόφυλλα που διακρίνονται στο κέντρο υπήρχε αρκοσόλιο, 
μέσα στο οποίο ήταν τοποθετημένη η σαρκοφάγος του Μιχαήλ Τορνίκη και 

πιθανόν της συζύγου του. Η κόγχη αυτή κλείστηκε κατά τη μετατροπή 
της μονής σε ισλαμικό τέμενος με το κτίσιμο τοίχου, ενώ οι σαρκοφάγοι είχαν 

απομακρυνθεί προ πολλού.
Επάνω από τον τοίχο που έκλεισε την κόγχη φαίνεται καθαρά 

στη φωτογραφία ένα μαρμάρινο ταινιωτό τόξο κοσμημένο με φύλλα ακάνθου. 
Ένα μικρότερο τόξο επιστέφει την ανάγλυφη μορφή του Χριστού Εμμανουήλ, 

που βρίσκεται στο κέντρο του μετώπου του μεγάλου τόξου. Σε καθεμιά 
από τις τριγωνικές επιφάνειες του τελευταίου εικονίστηκε η προτομή 

των αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ, οι οποίοι στρέφονται προς τον Χριστό. 
Επάνω από το τόξο έχει σκαλιστεί επιτάφια επιγραφή, η οποία αποδίδεται 
στον Μανουήλ Φιλή και αναφέρει ότι στο αρκοσόλιο είχε ταφεί ο συγγενής 

της βασιλικής οικογένειας «μέγας κονοσταῦλος» Τορνίκης, φίλος και 
συνεργάτης του Θεοδώρου Μετοχίτη, ο οποίος έπαιξε σημαντικό ρόλο 
στην πολιτική ζωή του Βυζαντίου κατά τη βασιλεία του Ανδρόνικου Β΄ 

Παλαιολόγου. Η ταφή του στο σημείο αυτό του ναού, πιθανόν περί το 1328, 
οφείλεται στην ιδιαίτερη σχέση του με τον κτήτορα.

Ο τοίχος που έκλεισε το αρκοσόλιο κατεδαφίστηκε το 1945. Τότε 
αποκαλύφθηκαν σπαράγματα βυζαντινών ψηφιδωτών, στα οποία 

εικονίζονταν ο Μιχαήλ Τορνίκης και η σύζυγός του με ενδύματα υψηλών 
αξιωματούχων. Τα ψηφιδωτά αυτά πρέπει να είχαν καταστραφεί τη 

βυζαντινή ακόμη εποχή, για αυτό και αντικαταστάθηκαν από τοιχογραφίες 
στις οποίες οι ίδιες μορφές φέρουν μοναχικό ένδυμα. Το γεγονός αυτό συνάδει με 

το περιεχόμενο της επιγραφής, στην οποία αναφέρεται ότι ο Μιχαήλ Τορνίκης 
εκάρη μοναχός πριν από τον θάνατό του.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ/ΒIBLIOGRAPHY: Underwood 1958, 271, 272-274, εικ. 5-7· Underwood 1966-1975, Ι, 276-280, 
ΙΙΙ, πίν. 537-539‧ Ševčenko 1975, 21, σημ. 14· Grabar 1976, 132-140, πίν. CVI.a‧ Hjort 1979, 250-255, 
εικ. 66-70‧ Ousterhout 1987, εικ. 82.

Α.Γ.Μ.

–111–

A.G.M.

41. Constantinople, Chora Monastery
The tomb of Michael Tornikes (south wall of the chapel)
XAE 3625

This photograph was donated by L. Kalamidas in 1903, and when 
G. Lambakis entered it in the Christian Archaeological Society inventory, he 
added the comment: “Chora Monastery. Inscribed niche in the church”. 
It depicts tomb D in the monastery chapel. Behind the two closed door-leaves 
that can be seen at the centre was an arcosolium in which the sarcophagus 
of Michael Tornikes, and probably also that of his wife, were placed. 
This niche was sealed by a wall when the monastery was converted into  
a Muslim house of worship, though the sarcophagi had been removed 
long before this.
A marble arched band can clearly be seen in the photograph above 
the wall that sealed the niche. A smaller arch crowns the relief figure 
of Christ Emmanuel, at the centre of the front of the large arch. 
In the triangular surfaces of the latter are depictions of busts 
of the archangels Michael and Gabriel, who are turned towards Christ.
A funerary inscription carved above the arch is attributed to Manuel Philes and 
states that the occupant of the arcosolium was a relative of the royal family, 
the megas konostavlos Tornikes, friend and colleague of Theodore Metochites,  
who played an important role in the political life of Byzantium in the reign of 
Andronikos II Palaiologos. His interment at this point 
of the church, probably about 1328, was due to his special relationship 
with the founder.
The wall that sealed the arcosolium was demolished in 1945. At this time, 
fragments of Byzantine mosaics were uncovered, in which Michael Tornikes and 
his wife were depicted wearing the dress of high-ranking officials. 
These mosaics were probably destroyed as early as the Byzantine period, and 
were replaced by wall-paintings in which the same figures wear monk’s garb. 
This is in keeping with the content of the inscription, in which Michael Tornikes 
is said to have served as a monk before his death.
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42. Κωνσταντινούπολη, Μονή της Χώρας
Είσοδος του παρεκκλησίου 

ΧΑΕ 3631

Η κεντρική είσοδος του παρεκκλησίου της Μονής της Χώρας βρισκόταν 
στο δυτικό τμήμα του, όπου ένα τρίβηλο άνοιγμα το συνέδεε 

με τον εξωνάρθηκα του καθολικού. Ο τοίχος που κυριαρχεί στη φωτογραφία 
χτίστηκε σε άγνωστη εποχή, όταν πάντως το μνημείο λειτουργούσε ως 

ισλαμικό τέμενος. Σε αυτόν ενσωματώθηκαν οι δύο κίονες της εισόδου, 
από τους οποίους διακρίνεται μόνο ένα μικρό τμήμα των κιονοκράνων. 
Κλείστηκαν επίσης τα τόξα του ανοίγματος, καθώς και ένα παράθυρο 

που βρισκόταν στο μέτωπο του τόξου του τριβήλου. Επάνω από τον αριστερό 
(βόρειο) κίονα διακρίνονται σύμφωνα με το σχόλιο 

του Γ. Λαμπάκη «λείψανα ψηφοθετημάτων».
Με την κατεδάφιση του τοίχου αποκαλύφθηκαν οι δύο κίονες, που επιστέφονται 

από κορινθιακά κιονόκρανα. Ο βόρειος είναι φτιαγμένος από μάρμαρο της 
Προκοννήσου και ο νότιος από πράσινο θεσσαλικό. Τόσο οι κίονες όσο και 

τα κιονόκρανα προέρχονται από άλλα μνημεία, όπως αποδεικνύεται από τις 
μεταβολές που υπέστησαν για να καταστεί δυνατή η δεύτερη χρήση τους. 

Με τον καθαρισμό, τέλος, των ψηφιδωτών τα σπαράγματα που σώζονται 
επάνω από τον βόρειο κίονα αποδείχτηκε ότι εικονίζουν έφιππη ανδρική μορφή. 
Η θέση της στο εικονογραφικό πρόγραμμα του ναού οδήγησε στην ταύτισή της 

με έναν από τους Μάγους της παράστασης της Επιστροφής 
των Μάγων στην Ανατολή.

Η φωτογραφία δωρήθηκε στη ΧΑΕ από τον Λ. Καλαμίδα 
και καταγράφηκε το 1903.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ/ΒIBLIOGRAPHY: Kautzsch 1936, 59-61· Underwood 1966, Ι, 95-97, II, πίν. 180b-181‧ 
Lafontaine-Dosogne 1975, 223-224· Hjort 1979, 246-248, εικ. 55-60‧ Ousterhout 1987, 54-57,
 εικ. 84-86.

Α.Γ.Μ.
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A.G.M.

42. Constantinople, Chora Monastery
Entrance to the chapel
XAE 3631

The main entrance to the chapel of Chora Monastery was at the west end, 
where a tribelon linked it with the exonarthex of the katholikon. The wall that 
dominates the photograph was built at an unknown period, though one at which 
the monument functioned as a mosque. This wall incorporated the two columns 
at the entrance; all that can be seen of them is a small part of the capitals. The 
arches of the doorway were also sealed, as was a window in the front of the arch 
of the tribelon. Above the north column (at the left) can be seen “remains of 
mosaics”, according to G. Lambakis’s note.
The demolition of the wall uncovered the two columns, which are crowned with 
Corinthian capitals. The one at the north is made of marble from Prokonessos 
and the one at the south of green Thessalian marble. Both the columns and the 
capitals come from other monuments, as is clear from the modifications made 
to them so that they could be reused.
Finally, the cleaning of the mosaics revealed that the fragments preserved above 
the north column depict a male figure on horseback. The place occupied by this 
figure in the iconographic programme of the church led to its being identified 
with one of the Magi in the representation of the Return of the Magi to the East.
The photograph was donated to the Christian Archaeological Society by L. 
Kalamidas and was entered in the inventory in 1903.
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43. Κωνσταντινούπολη, Μονή της Χώρας
Ψηφιδωτή παράσταση στον ανατολικό τοίχο του εξωνάρθηκα
ΧΑΕ 3593

Στη φωτογραφία, δωρεά του Λ. Καλαμίδα στη ΧΑΕ το 1903, αποτυπώνεται 
μία ψηφιδωτή σύνθεση από τον εξωνάρθηκα του καθολικού, 
στην οποία συνδυάζεται το εικονογραφικό θέμα του Ταξιδιού των Μάγων 
στη Βηθλεέμ με αυτό της Συνάντησής τους με τον Ηρώδη. Στη μνημειακή 
ζωγραφική το πρώτο από αυτά εντάσσεται κατά κανόνα στην παράσταση 
της Γέννησης. Οι μεγάλες όμως διαστάσεις του προσφερόμενου για διάκοσμο 
χώρου στον εξωνάρθηκα οδήγησαν στην ανάπτυξη ενός εκτενούς κύκλου 
αφιερωμένου στην παιδική ηλικία του Χριστού, με αποτέλεσμα την απεικόνιση 
των δύο θεμάτων σε αυτόνομη παράσταση.
Στα αριστερά οι τρεις Μάγοι ιππεύουν σε ορεινό τοπίο, κατευθυνόμενοι προς 
τη Βηθλεέμ, ενώ στα δεξιά εικονίζεται η συνάντησή τους με τον Ηρώδη. Η 
επιγραφή που υπομνηματίζει την παράσταση αποκαλύφθηκε μετά 
τον καθαρισμό των ψηφιδωτών και αναφέρει: Κ(αὶ) ἰδοὺ μάγ(οι) ἀπὸ 
ἀνατολ(ῶν) παρεγένοντ(ο) / εἰς Ἱ(εροσό)λυμ(α) λέγοντ(ες). Ποῦ ἐστὶν 
ὁ τεχθεὶς / βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων (Ματθ. β΄, 1-2).

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ/ΒIBLIOGRAPHY: Underwood 1966-1975, I, 92-93· ΙΙ, πίν. 173-176· Lafontaine-Dosogne 1975, 
204, 214-220· Χατζηδάκη 1994, 258, εικ. 196.

Α.Γ.Μ.
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A.G.M.

43. Constantinople, Chora Monastery
Mosaic representation on the east wall of the exonarthex

XAE 3593

This photograph, which was donated to the Christian Archaeological Society by 
L. Kalamidas in 1903, is of a mosaic composition from the exonarthex 

of the katholikon, in which the iconographic theme of the Journey 
of the Magi to Bethlehem is combined with the Encounter of the Magi with 

Herod. In monumental painting, the former of these is normally incorporated 
into the scene of the Nativity. The large dimensions of the area available 

for decoration in the exonarthex led to the development of an extensive cycle 
dedicated to Christ’s childhood, with the result that the two subjects were 

depicted in a separate, independent representation.
At the left, the three Magi ride on horses in a mountain landscape, heading for 

Bethlehem, while their meeting with Herod is depicted at the right. 
The inscription annotating the representation was uncovered after the cleaning 

of the mosaic, and states: “Behold, there came wise men from the East 
to Jerusalem. Saying, Where is he that is born 

King of the Jews” (Matthew ii: 1-2).
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44. Κωνσταντινούπολη, Μονή της Χώρας
Ψηφιδωτή παράσταση στον εσωνάρθηκα
ΧΑΕ 3598

Η ψηφιδωτή σύνθεση, που εντάχθηκε στο εικονογραφικό πρόγραμμα 
του εσωνάρθηκα του ναού, βασίζεται στο απόκρυφο Πρωτευαγγέλιο 
του Ιακώβου (κεφ. 10) και απεικονίζει την ανάθεση από μέρους των ιερέων
στην Παρθένο να γνέσει το πορφυρό νήμα για την κατασκευή του 
καταπετάσματος του ναού. 
Στη φωτογραφία, δωρεά του Λ. Καλαμίδα στη ΧΑΕ (1903), δεν διακρίνεται 
η επιγραφή, η οποία διαβάστηκε μετά τον καθαρισμό του ψηφιδωτού και 
αναφέρει: Ἐνεγκόντες οἱ ὑπηρέται ταῖς παρθένοις / τοῦ λαβεῖν ἔρια ἔλαχε 
τῇ Μαρι / ᾷμ τὸ πορφυροῦν.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ/ΒIBLIOGRAPHY:  Underwood 1966-1975, I, 76-78‧ ΙΙ, πίν. 130-134‧ Lafontaine-Dosogne 
1975, 183-184‧ Lafontaine-Dosogne 21992, I, 182-183.

Α.Γ.Μ.

–116–

A.G.M.

44. Constantinople, Chora Monastery 
Mosaic representation in the esonarthex

XAE 3598

The mosaic composition, which was incorporated into the iconographic 
programme of the esonarthex of the church, is based on the apocryphal 

Protoevangelion of James (chapter 10) and depicts the priests asking Virgin to 
spin the genuine porphyry thread for the weaving of the church screen.

The inscription cannot be made out in the photograph, which was donated 
to the Christian Archaeological Society by L. Kalamidas in 1903. It was first 

read after the cleaning of the mosaic, and states: Ἐνεγκόντες οἱ ὑπηρέται ταῖς 
παρθένοις/τοῦ λαβεῖν ἔρια ἔλαχε τῇ Μαρι/ᾷμ τὸ πορφυροῦν [The servants 

lead the maidens to take wool, and Mariam happened to take the purple one].
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ/ΒIBLIOGRAPHY: Müller-Wiener 1977, 177-183 (με παλαιότερη βιβλιογραφία)‧ Mainstone 
1988, 154-157, εικ. 178-180· Grossmann 1989, 153-159‧ Bardill 2000, 1-11.

Α.Γ.Μ.

45. Κωνσταντινούπολη, ναός Αγίων Σεργίου και Βάκχου
Όψη προς τα νοτιοανατολικά 
ΧΑΕ 6779

Ο ναός των Αγίων Σεργίου και Βάκχου οικοδομήθηκε από τον Ιουστινιανό και 
τη Θεοδώρα μεταξύ των ετών 527 και 536 και πιθανόν προοριζόταν για μία 
ομάδα Σύρων μονοφυσιτών μοναχών. Πρόκειται για τρουλαίο περίκεντρο 
οικοδόμημα με υπερώο, αρχιτεκτονικό τύπο που απαντά κυρίως στις 
ανατολικές επαρχίες της αυτοκρατορίας. 
Η εκκλησία, ορόσημο στη βυζαντινή αρχιτεκτονική, είναι γνωστή και ως Μικρή 
Αγία Σοφία, επειδή η αρχιτεκτονική της προαναγγέλλει αυτήν της Μεγάλης 
Εκκλησίας. Εντούτοις η εκτέλεση του σχεδίου παρουσιάζει κάποια αδεξιότητα, 
στοιχείο που καταδεικνύει ότι οι αρχιτέκτονες δεν κατείχαν ακόμη πλήρως 
τη νέα τεχνική. Ο ναός μετατράπηκε σε μουσουλμανικό τέμενος μεταξύ 1506 
και 1512 από τον σουλτάνο Βαγιαζήτ Β΄.
Η εκτιθέμενη φωτογραφία, μία από τις πλέον δημοσιευμένες του μνημείου, 
αγοράστηκε από τη ΧΑΕ και καταγράφηκε στους καταλόγους της το 
1910. Πρόκειται για μια λήψη —αναμφίβολα σκηνογραφημένη— υψηλών 
καλλιτεχνικών αξιώσεων, καθώς κατορθώνει να συνδυάσει σε ένα απότυπο 
τους πολιτισμούς που συναντώνται στην Κωνσταντινούπολη. Ο χριστιανικός 
ναός στα δεξιά εκπροσωπεί τον βυζαντινό κόσμο, ενώ ο μιναρές που 
προστέθηκε τον 16ο αι. στην εκκλησία σηματοδοτεί την οθωμανική κυριαρχία. 
Η γραμμή του τρένου δίπλα στο μνημείο καθιστά φανερή την αντιδιαστολή 
μεταξύ παλαιού και νέου και παράλληλα εμφαίνει την αδιάσπαστη 
συνέχεια στη ζωή της πόλης. Η αποτύπωση τέλος των δύο γυναικών με 
την παραδοσιακή μουσουλμανική ενδυμασία κοντά σε άνδρα με ευρωπαϊκά 
ενδύματα υποδηλώνει τον κοσμοπολίτικο χαρακτήρα 
της Κωνσταντινούπολης ως συνδετικού κρίκου μεταξύ Ανατολής και Δύσης.
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A.G.M.

45. Constantinople, church of Hagioi Sergios and Bakchos
View looking south-east

XAE 6779

The church of Hagioi Sergios and Bakchos was built by Justinian I and 
Theodora between 527 and 536 and was probably intended for a group of 

Syrian monophysite monks. It is a domed centralised building with a gallery, 
an architectural type found mainly in the eastern provinces of the empire.

The church, a landmark in Byzantine architecture, is also known as the Little 
Hagia Sophia, since its architecture foreshadows that of the Great Church. 
Nevertheless, the execution of the design exhibits a certain clumsiness that 

reveals that the architects had not yet fully mastered the new technique. 
The church was converted into a Muslim house of worship 

between 1506 and 1512 by Sultan Bayezid II.
The photograph on display, one of the most frequently published pictures 

of the monument, was purchased by the Christian Archaeological Society and 
entered in the inventory in 1910. It is an undoubtedly stage-managed exposure 

of very high artistic pretensions, that successfully combines the civilisations that 
met in Constantinople in a single print. The Christian church 

at the right represents the Byzantine world, while the minaret added to the 
church in the 16th century signals Ottoman domination. The train line next to 
the monument makes clear the contradistinction between the old and new, and 

at the same time reveals the unbroken continuity of life in the city. Finally, 
the two women wearing traditional Muslim costume near a man in European 

dress suggest the cosmopolitan character of Constantinople 
as a connecting link between East and West.
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46. Κωνσταντινούπολη, ναός Αγίων Σεργίου και Βάκχου
Όψη του εσωτερικού προς τα ανατολικά 

ΧΑΕ 3640

Στο κέντρο του αποτύπου κυριαρχεί η αψίδα του Βήματος του ναού, με τρία 
μονόλοβα παράθυρα στην κατώτερη ζώνη της και ισάριθμα στην ανώτερη, 

τα οποία εξασφάλιζαν τον άπλετο φωτισμό του ναού. Στα νοτιοδυτικά του 
Ιερού υψώνεται ο τουρκικός άμβωνας, ο οποίος τοποθετήθηκε 

προς τη νοητή κατεύθυνση της Μέκκας με τη μετατροπή 
του ναού σε ισλαμικό τέμενος.

Σύμφωνα με τον ιστορικό Προκόπιο το εσωτερικό του ναού των Αγίων 
Σεργίου και Βάκχου έλαμπε από ποικιλόχρωμες ορθομαρμαρώσεις και χρυσά 

ψηφιδωτά. Από τον διάκοσμο αυτό σήμερα δεν σώζεται τίποτα κάτω 
από τον σοβά με τα οθωμανικά ανεικονικά σχέδια, τμήμα των οποίων είναι 

ορατό στη φωτογραφία.
Η φωτογραφία δωρήθηκε στη ΧΑΕ από τον Λ. Καλαμίδα 

και καταγράφηκε το 1903.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ/ΒIBLIOGRAPHY: Müller-Wiener 1977, 177-183 (με παλαιότερη βιβλιογραφία)‧ Mainstone 
1988, 154-157, εικ. 178-180· Grossmann 1989, 153-159‧ Bardill 2000, 1-11.

Α.Γ.Μ.
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A.G.M.

46. Constantinople, church of Hagioi Sergios and Bakchos
View of the interior looking east
XAE 3640

The centre of the print is dominated by the sanctuary apse of the church, with 
three single-light windows in the lower zone and three in the upper, which 
admitted ample light into the church. At the south-west of the sanctuary rises 
the Ottoman pulpit, which was placed facing the direction of Mecca when the 
church was converted into a mosque.
According to the historian Prokopios, the interior of the church of Hagioi 
Sergios and Bakchos was resplendent with multicoloured marble revetment 
and gold mosaics. None of this decoration survives today beneath the plaster 
decorated with aniconic designs, part of which can be seen in the photograph. 
Τhe photograph was donated to the Christian Archaeological Society 
by L. Kalamidas and entered in the inventory in 1903.
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47. Κωνσταντινούπολη, ναός αγίων Σεργίου και Βάκχου
Κιονόκρανα του ναού και τμήμα της κτητορικής επιγραφής 
ΧΑΕ 3641

Δύο κιονόκρανα και τμήμα της κτητορικής επιγραφής του ναού κυριαρχούν 
στη φωτογραφία, η οποία δωρήθηκε στη ΧΑΕ από τον Λ. Καλαμίδα και 
καταγράφηκε το 1903. Τα εξαιρετικά λεπτής τέχνης μαρμάρινα κιονόκρανα 
έχουν επίθημα και ανήκουν στην κατηγορία των πτυχωτών. Έφεραν τα 
μονογράμματα του Ιουστινιανού και της Θεοδώρας, τα οποία όμως σήμερα 
έχουν στο μεγαλύτερο μέρος τους καταστραφεί. Ο λευκός θριγκός που 
διακρίνεται επάνω από αυτά έχει επίσης εξαίσιο ανάγλυφο διάκοσμο.
Επιγραφή 12 στίχων, γραμμένη προφανώς από κάποιον αυλικό ποιητή, διαθέει 
ολόκληρη τη ζωφόρο. Στο κείμενο εξυμνούνται οι κτήτορες του ναού, ο ευσεβής 
κάτοχος του σκήπτρου Ιουστινιανός και η θεοστεφής Θεοδώρα. Η αναφορά 
στη Θεοδώρα είναι ορατή στη φωτογραφία.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ/ΒIBLIOGRAPHY: Για τα κιονόκρανα βλ. Kautzsch 1936, 188, πίν. 37/591.
Α.Γ.Μ.
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A.G.M.

47. Constantinople, church of Hagioi Sergios and Bakchos
Column capitals from the church and part of the founder’s inscription

XAE 3641

Two column capitals and part of the founder’s inscription 
of the church dominate this photograph, which was donated 

to the Christian Archaeological Society by L. Kalamidas and entered in the 
inventory in 1903. The marble capitals, carved in art of very delicate quality, 

have imposts and belong to the category of folded capitals. They bore the 
monograms of Justinian and Theodora, though these have now been largely 

destroyed. The white entablature that can be seen above them also has superb 
relief decoration.

A twelve-line inscription, presumably written by a court poet, runs the entire 
length of the frieze. The text praises the founders of the church, the pious holder 

of the sceptre, Justinian, and Theodora, crowned by God. The reference to 
Theodora can be seen in the photograph.
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48. Κωνσταντινούπολη, ναός αγίας Ειρήνης
Όψη του εσωτερικού προς τα δυτικά 
ΧΑΕ 3643

Ο ναός της Αγίας Ειρήνης γνώρισε πολλές οικοδομικές φάσεις και το κτίσμα 
που σώζεται σήμερα χρονολογείται στην εποχή του Ιουστινιανού. Ανήκει στον 
αρχιτεκτονικό τύπο της τρίκλιτης τρουλαίας βασιλικής, με υπερώα επάνω από 
τα πλάγια κλίτη και τον νάρθηκα. Σε επισκευή μετά τον καταστρεπτικό σεισμό 
του 738 διατηρήθηκε η μορφή της βασιλικής στο ισόγειο, αλλά οι πλευρικές 
αψίδες που στήριζαν τον τρούλο επεκτάθηκαν και μετατράπηκαν σε καμάρες, οι 
οποίες έφταναν στο εξωτερικό περίγραμμα του οικοδομήματος, με αποτέλεσμα 
να διαμορφώνεται σταυρός. 
Ο ναός ήταν κοσμημένος με ψηφιδωτά, από τα οποία σήμερα σώζονται 
ελάχιστα σπαράγματα. Καλύτερα διατηρείται ο σταυρός που κόσμησε το 
τεταρτοσφαίριο της αψίδας του Βήματος την περίοδο της Εικονομαχίας (726-
843) και δεν αντικαταστάθηκε μετά την επικράτηση των εικονόφιλων.
Μετά την Άλωση ο ναός δεν μετατράπηκε σε τζαμί, όπως συνέβη με το 
σύνολο σχεδόν των βυζαντινών εκκλησιών της πόλης. Καθώς το οικοδόμημα 
βρισκόταν κοντά σε στρατώνα, λειτούργησε για μεγάλο χρονικό διάστημα 
ως οπλοστάσιο. Το 1846 μετατράπηκε σε αρχαιολογικό μουσείο και το 1847 
σε πολεμικό μουσείο. Οι συλλογές των όπλων απομακρύνθηκαν έναν αιώνα 
αργότερα, το 1946, και σήμερα η εκκλησία λειτουργεί ως μουσείο και χώρος 
συναυλιών.
Στη φωτογραφία, η οποία δωρήθηκε στη ΧΑΕ από τον Λ. Καλαμίδα και 
καταγράφηκε το 1903, αποτυπώνεται το εσωτερικό του ναού με όψη προς 
τα δυτικά. Διακρίνονται τα όπλα, δεν δικαιώνεται όμως ο Γ. Λαμπάκης όταν 
αναφέρει τον ναό ως οπλοστάσιο, αφού —όπως προαναφέρθηκε— την εποχή 
εκείνη (1902) λειτουργούσε ως πολεμικό μουσείο.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ/ΒIBLIOGRAPHY: Müller-Wiener 1977, 112-117 (με παλαιότερη βιβλιογραφία)‧ Mathews 
1971, 77-88, εικ. 38-47, πίν. 59-69‧ Peslchow 1977. 

Α.Γ.Μ.

–124–

A.G.M.

48. Constantinople, church of Hagia Irene
View of the interior looking west

XAE 3643

The church of Hagia Irene had several building phases and the monument 
that is preserved today dates from the time of Justinian. It belongs to the 

architectural type of the three-aisled domed basilica, with galleries above the 
side aisles and narthex. During a repair after the devastating earthquake of 738, 

the form of the basilica was retained at ground-floor level, but the side apses 
supporting the dome were increased in size and converted into barrel vaults 

which extended to the perimeter of the building, forming a cross.
The church was decorated with mosaics, of which only a few fragments are 
preserved. The best preserved is the cross that adorned the semidome in the 

sanctuary apse at the time of Iconoclasm (726-843), which was not replaced 
after the victory of the iconodules.

After the Fall of Constantinople the church was not converted into a mosque, 
like almost all the Byzantine churches in the city. Since the building was close 

to a barracks, it functioned for a long period as an arsenal. In 1846 it was 
converted into an archaeological museum and in 1847 to a military museum. 

The collections of weapons were removed a century later, in 1946, and the 
church is now a museum and concert hall.

The photograph, which was donated to the Christian Archaeological Society by 
L. Kalamidas and entered in the inventory in 1903, shows the interior of the 

church looking west. Weapons can be seen, but G. Lambakis is wrong to describe 
it as an arsenal since, as we have seen, it was a military museum 

at that time (1902).
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ/ΒIBLIOGRAPHY: Λαμπάκης 1911, 39‧ για τα χερσαία τείχη της Κωνσταντινούπολης, βλ. 
Müller-Wiener 1977, 286-295 (με παλαιότερη βιβλιογραφία)‧ Ahunbay – Ahunbay 2000, 227-239.

Α.Γ.Μ.

49. Κωνσταντινούπολη, χερσαία τείχη
ΧΑΕ 6778

Στη φωτογραφία, που αγοράστηκε από τη ΧΑΕ και καταγράφηκε 
στους καταλόγους της το 1910, αποτυπώνονται τα χερσαία τείχη της πόλης, 
και συγκεκριμένα το τμήμα που βρίσκεται ανάμεσα στην Πύλη της Σηλυβρίας 
και τη Χρυσή Πύλη. 
Τα χερσαία τείχη κατασκευάστηκαν από τον αυτοκράτορα 
Θεοδόσιο Β΄ (408-450) με την εποπτεία του επάρχου Ανθεμίου, καθώς τα 
παλαιά της εποχής του Μ. Κωνσταντίνου δεν κάλυπταν πλέον τις νέες ανάγκες 
της πόλης. 
Τα θεοδοσιανά τείχη ανοικοδομήθηκαν πολλές φορές στη διάρκεια του βίου 
της αυτοκρατορίας, με στόχο την επισκευή τους από διάφορες καταστροφές 
αλλά και την επέκτασή τους για την κάλυψη των αναγκών που δημιουργούσε 
η συνεχής τοπογραφική ανάπτυξη της πόλης.
Η συντήρηση των τειχών ήταν τόσο σπουδαία υπόθεση, ώστε επιγραφές 
διαιωνίζουν τα ονόματα των ανακαινιστών αυτοκρατόρων. Με αφορμή 
την εν λόγω φωτογραφία ο Γ. Λαμπάκης παραθέτει στο ημερολόγιό του 
την επιγραφή: 
+ΙΩ ΕΝ Χ(ΡΙΣΤ)Ω ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΟC ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ [...
...........................] ͵ϛϡΜΖ ΕΤΟΥC (1439).
Πρόκειται για τον αυτοκράτορα Ιωάννη Η΄ Παλαιολόγο (1425-1448), 
για τον οποίο είναι γνωστό και από άλλες επιγραφές ότι έκανε μικρές 
επιδιορθώσεις στα τείχη.
Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι τα τείχη της Κωνσταντινούπολης 
επισκευάστηκαν συχνά και από τους Οθωμανούς σουλτάνους.
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A.G.M.

49. Constantinople, land walls
XAE 6778

This photograph was purchased by the Christian Archaeological Society 
and registered in the inventory in 1910. It shows the land walls of the city, 
specifically the section between the Selymbria Gate and the Golden Gate.
The land walls were constructed by the emperor Theodosios II (408-450) 

under the supervision of the eparch Anthemios, since the older walls dating 
from the time of Constantine the Great no longer met the needs of the city. The 

Theodosian walls were modified many times during the life of the empire, in 
order to repair them after various destructions and also to extend them to meet 

the needs arising from the constant expansion of the city.
The maintenance of the walls was matter of such great importance that the 

names of emperors who renovated them are immortalised in inscriptions. In 
connection with this photograph, G. Lambakis cites 

the inscription in his diary:
+ΙΩ ΕΝ Χ(ΡΙΣΤ)Ω ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΟC ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ [...

...........................] ͵ϛϡΜΖ ΕΤΟΥC (1439).
 [ John, in Christ emperor Palaiologos [… …] the year 6947] (1439).

The emperor in question is John VIII Palaiologos (1425-1448), who is known 
from other inscriptions to have undertaken minor repairs to the walls.

Finally, it is worth noting that the walls of Constantinople were also frequently 
repaired by the Ottoman sultans.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ/ΒIBLIOGRAPHY: Λαμπάκης 1911, 48-51.
Α.Γ.Μ.

50. Κωνσταντινούπολη
Γενική άποψη 
ΧΑΕ 3454

Η φωτογραφία τραβήχτηκε κατά την αναχώρηση του Γ. Λαμπάκη 
από την Κωνσταντινούπολη στις 2 Οκτωβρίου του 1902. Διακρίνεται 
το βορειοανατολικό άκρο της πόλης, με τον ναό της Αγίας Σοφίας στο βάθος, 
σημείο αναφοράς για τον ερευνητή, όπως άλλωστε ο ίδιος σημειώνει 
στο ημερολόγιό του:
«Ἀπαίροντες, καὶ πάλιν τὸν νοῦν ἡμῶν καὶ τὰ βλέμματα εἰς ἓν σημεῖον 
συνεκεντρώσαμεν, ὅπερ ἤδη ἐννοῦσι οἱ ἀναγνῶσται.
»Ἀπὸ τοῦ ἀτμοπλοίου Ἰωνία, τὸ τελευταῖον, τὸν περίκλυτον τοῦτον Ναὸν τῆς 
Ἁγίας Σοφίας ἐφωτογραφήσαμεν. [...] Ὦ Ἁγία Σοφία, σοὶ ἐναποθέτω ἀκόμη 
μακρόθεν ἓν ἅγιον φίλημα, παίρνω μαζύ μου ὥς τι φυλακτήριον χόρτα φυόμενα 
κατὰ γῆς περὶ τὰ τείχη σου».
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A.G.M.

50. Constantinople
General view

XAE 3454

This photograph was taken as G. Lambakis left Constantinople on 2 October 
1902. The north-east part of the city can be seen, with the church of Hagia 

Sophia in the background. This was a reference point for the traveller, 
as he himself notes in his diary: 

“As I departed, I concentrated my mind and gaze again 
on a single point, which the readers already know.

“From the steamship Ionia, I took my last photograph: the glorious Church of 
Hagia Sophia […] O Hagia Sophia, I bestow on you, even from a distance, a last 

holy kiss, I take with me as an amulet the grass growing 
from the earth around your walls.”
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Συντομογραφίες - Abbreviations

ΑΔ   Ἀρχαιολογικὸν Δελτίον
ArtB  The Art Bulletin
BSA   Annual of the British School at Athens
ByzF   Byzantinische Forschungen
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ΔΧΑΕ  Δελτίον τῆς Xριστιανικῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας
DOP   Dumbarton Oaks Papers
IstMitt   Istanbuler Mitteilungen
JÖB   Jahrbuch für Österreichischen Byzantinistik
ZRVI   Zbornik Radova Vizantinološkog Instituta
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