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ΤΟ ΠΑΝΤΟΥΚΕΙΟ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΧΙΟΥ
ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΤΩΝ ΠΑΝΔΟΧΕΙΩΝ

Στέλιος Μουζάκης
Ἱστορικὸς Ἐρευνητής Πολιτισμῶν

«...προβᾶτε, δεῦτε τῇ ξενιζούσῃ στέγῃ/
ἄνδρες πορευταί, τοῖς πόνοις κεκμηκότες/

μετεκλάβοιτε τῶν ἐμῶν ξενισμάτων/
ἄρτου ποθητοῦ τοῦ τρέφοντος καρδίαν/

σκεπασμάτων τε τοῦ ψύχους ἀλλοτρίων»
(Θεόδωρος Στουδίτης, PG, 99, στ. 1�92)

Τὸ καλοκαίρι τοῦ 1991 γνωρίσαμε γιὰ πρώτη φορὰ τὸ νησὶ τῆς Χίου. Μᾶς γοή-
τευσαν οἱ ἄνθρωποι, τὸ τοπίο, ἀλλὰ καὶ τὰ πολυπληθῆ βυζαντινὰ καὶ μεταβυζαντινά
της μνημεῖα. Ἀποτέλεσμα ὑπῆρξε ἡ μελέτη καὶ παρουσίαση τοῦ ἄγνωστου φωτανά-
ματος τῆς σταυροπηγιακῆς μονῆς Μουνδῶν (15�0), κοντὰ στὸ χωριὸ Διευχά1.

Μεταξὺ τῶν ἄλλων μνημείων2 εἴχαμε ἀποτυπώσει3 καὶ ἕνα ἐρειπωμένο διώροφο
κτίσμα γνωστὸ στοὺς ντόπιους ὡς Παντουκειό, κατὰ τὴν τοπικὴ ἔκφραση. Βρίσκε-
ται δυτικά τῆς πόλης τῆς Χίου μετὰ τὸ χωριὸ Βροντᾶδος καὶ τὴ Δασκαλόπετρα ἢ
Πέτρα τοῦ Ὁμήρου γιατί ἐκεῖ, κατὰ τὴν παράδοση, δίδασκε ὁ Ὅμηρος. Στὸ ὁμώ-
νυμο ψαροχώρι τὸ Παντουκειό. Ἐπειδὴ θεωροῦμε ὅτι παρουσιάζει σημαντικὸ ἀρχι-
τεκτονικὸ ἐνδιαφέρον θὰ ἀσχοληθοῦμε στὴ σύντομη αὐτὴ ἐργασία μὲ τὴν
παρουσίασή του.

1. Στέλ. Μουζάκης, «Τὸ φωτάναμα τῆς μονῆς Μουνδῶν στὴ Χίο. Συμβολὴ στὴ νησιώτικη μοναστη-
ριακὴ ἀρχιτεκτονική», Τετράμηνα 53 (Ἀμφισσα 1994), σ. 3920-3929.

2. Τὶς ἐκκλησίες στὸ σπήλαιο τοῦ Ἁγίου Γάλα, τὸν Ἅγιο Θαλαλαῖο, τὰ σπίτια στὸν Ἀνάβατο κ.ἄ.
3. Χάρις στὶς παροτρύνσεις τοῦ σεβαστοῦ μας φίλου, Χιώτη Καθηγητοῦ κ. Στέριου Φασουλάκη, σή-

μερα Ὁμότιμου, τὸν ὁποῖον καὶ ἀπὸ τὴ θέση αὐτὴ εὐχαριστῶ γιὰ τὶς ἐποικοδομητικὲς συζητήσεις
κατὰ τὴ διάρκεια τῶν συντροφικῶν μας περιπλανήσεων καὶ ἀναζητήσεων στὰ χωριὰ τῆς Χίου.



4. Πολλὲς θέσεις ὀχυρωμένων οἰκισμῶν ἀναφέρονται ἀπὸ τὸν Bondelmondius, ποὺ ἐπισκέφτηκε τὸ
νησὶ τὸ 1422. Βλ. Φ. Ἀργέντης-Στ. Κυριακίδης, Ἡ Χίος παρὰ γεωγράφοις καὶ περιηγηταῖς, ἀπὸ
τοῦ ὀγδόου μέχρι τοῦ εἰκοστοῦ αἰῶνος, 1 (Ἀθῆναι 194�), σ. 13, πίν. 11.

5. Εἶναι χαρακτηριστικὸ αὐτὸ ποὺ ἀναφέρει ὁ περιηγητὴς J. M. Wansleben γιὰ τὸ Χωριὸ Μεστὰ κατὰ
τὸ 1��3 ὅτι εἶδε τὸ μεγάλο κεντρικὸ πύργο νὰ γκρεμίζεται ἀπὸ μέρα σὲ μέρα ἐγκαταλελειμμένος.
Φ. Ἀργέντης, Ἡ Χίος παρὰ γεωγράφοις…, ὅ.π., 1 (194�), σ. 291.

Ἱστορικά

Ἀναφερόμενοι μὲ συντομία στὴν ἱστορία τοῦ νησιοῦ, μποροῦμε νὰ ποῦμε ὅτι
μέχρι τὰ μέσα τουλάχιστον τοῦ 10ου αἰώνα, δὲ ἔχουμε σαφεῖς πληροφορίες γιὰ τὴν
κατάσταση ποὺ ἐπικρατοῦσε στὴν περιοχή. Τὸν 9ο-10ο αἰώνα τοποθετεῖται ἡ δη-
μιουργία τοῦ κάστρου τῆς πόλης τῆς Χίου, ἐνῶ ἐπὶ Κωνσταντίνου Θ΄ τοῦ Μονομά-
χου (1042-1055) κτίστηκε τὸ μεγάλο μοναστήρι τῆς Νέας Μονῆς, μὲ τὰ περίφημα
μωσαϊκά του. Μετὰ τὴν πρώτη κατάκτηση τῆς Κωνσταντινούπολης ἀπὸ τοὺς Λα-
τίνους τὸ 1203, βρίσκεται κάτω ἀπὸ τὴν ἐπικυριαρχία τοῦ ἑκάστοτε Λατίνου αὐτο-
κράτορα μέχρι τὸ 12�1 ποὺ ἀνακαταλήφθηκε ἀπὸ τοὺς Βυζαντινούς. Ὅμως ἀπὸ τὸ
ἴδιο ἔτος ἀρχίζουν νὰ ἐνοχλοῦν τὸ νησὶ οἱ Γενοβέζοι μέχρι τὸ 134� ὁπόταν καὶ τὸ
καταλαμβάνουν.

Κατὰ τὸ διάστημα τῆς Γενουατοκρατίας, οἱ ἄρχοντές της οἱ Ἰουστινιάνι μὲ τὸν
πλοῦτο ποὺ συγκέντρωσαν κυρίως ἀπὸ τὴν ἐκμετάλλευση τῆς μαστίχας, ἔκτισαν
μεγαλοπρεπῆ κτήρια καὶ ὀχύρωσαν πολλὲς θέσεις στὸ νησί. Μέχρι τὸ 1415 ποὺ
ἄρχισαν νὰ πληρώνουν φόρο ὑποτελείας στοὺς Ὀθωμανούς, κτίστηκαν τὰ ὀχυρω-
μένα χωριά4, δημιουργώντας μὲ τὰ χρόνια, σὲ ὁλόκληρο τὸ νησί, ἕνα ἄρτιο σύστημα
ἄμυνας.

Τὸ 15�� οἱ Ὀθωμανοὶ καταλαμβάνουν τὴ Χίο. Οἱ κάτοικοι διατηροῦν ἀρκετὰ
ἀπὸ τὰ δικαιώματά τους καὶ αὐτοδιοικοῦνται. Μετὰ τὴν ἐκστρατεία τῶν Βενετῶν
τὸ 1�94 ἀποχωροῦν ἀπὸ τὸ νησὶ ὅλοι σχεδὸν οἱ καθολικοὶ κάτοικοι καὶ τὸ ἐμπόριο
ἀναλαμβάνουν οἱ Χιῶτες. Ἡ σχετικὴ ἠρεμία εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα τὴν οἰκιστικὴ ἀνά-
πτυξη τοῦ νησιοῦ καὶ πέρα ἀπὸ τοὺς ὀχυρωμένους οἰκισμούς5, στὴν ὕπαιθρο. Ὅμως
κατὰ τὸ 1822 οἱ Χιῶτες πείστηκαν ἀπὸ τὸ Σαμιώτη Λυκοῦργο Λογοθέτη νὰ ἐπα-
ναστατήσουν κατὰ τῶν Ὀθωμανῶν. Ἀμέσως ὁ σουλτάνος Μαχμοὺτ Β΄ (1808-1839),
διέταξε τὸν Καρὰ-Ἀλῆ νὰ πλεύσει στὴ Χίο, ὅπου καὶ ἀποβίβασε μεγάλο στρατό. Οἱ
Χιῶτες ἐγκαταλείφθηκαν στὴν ὀργή του, καταστράφηκαν τὰ μοναστήρια καὶ οἱ
ἐκκλησίες, τὰ χωριά, ἰδιαίτερα στὸ νότο, λεηλατήθηκαν καὶ οἱ κάτοικοί τους ἐξον-
τώθηκαν. Ἀργότερα τὸ 1881, μὲ τὸ φοβερὸ σεισμό, καταστράφηκαν σχεδὸν ὁλο-
σχερῶς τὰ κτήρια τῶν οἰκισμῶν ποὺ βρίσκονταν εἰδικότερα μέσα στὴν αὐτοσειστῆ
ζώνη.
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�. Σὲ κτήρια κατοικιῶν οἱ διαστάσεις τοὺς κυμαίνονται κατὰ κανόνα, μεταξύ του 3.50 ἕως �.50 μ.
καὶ ἡ ἀναλογία τοὺς 1:2. Βλ. Ἀνάβατος Χίου. Ἀρχιτεκτονική, Μορφολογικὴ καὶ Ἀρχαιολογικὴ
Ἀνάλυση καὶ Τυπολογία, Σχολὴ Ἀρχιτεκτόνων ΕΜΠ, Ἐπιστ. Ὑπεύθ. Μ. Ἀποστόλου, Ἀθήνα 2004,
σ. 31.

�. Συναντᾶται καὶ στὰ σπίτια τοῦ Μυστρᾶ βλ. Ἀν. Ὀρλάνδος, «Τὰ παλάτια καὶ τὰ σπίτια τοῦ
Μυστρᾶ», ΑΒΜΕ 3 (193�), σ. 5�.

8. Π. Μιχελῆς, Τὸ ἑλληνικὸ λαϊκὸ σπίτι, Ἀθῆναι 19813, σ. 15, 18 ὅπου τὸ σπίτι μὲ τὴν πολεμίστρα τῆς
Καλλίκα στὰ Μεστά.

9. Ἡ λέξη χρησιμοποιεῖται ἀπὸ τὴν βυζαντινὴ ἐποχὴ ἀκόμη καὶ σήμερα, ὅπως καὶ τὸ ἀνώγι. Πολλὲς
φορὲς ἀναφέρεται καὶ ὡς ἀνωκάτωγο. [Ἀ. Πασπάτης, Τὸ Χιακὸ Γλωσσάριον, Ἀθῆναι 1888, σ. 125.
Φ. Κουκουλές, Βυζαντινῶν βίος καὶ Πολιτισμός 4, Ἀθῆναι 1948, σ. 2�1].

Περιγραφὴ

Τὸ Παντουκειὸ ἔχει ἀνεγερθεῖ σὲ μικρὴ ἀπόσταση ἀπὸ τὴ θάλασσα πάνω σ’ ἕνα
μικρὸ ἐπίπεδο ὕψους 30.00 μόλις μέτρων καὶ ὁ διαμήκης ἄξονάς του ἔχει διεύθυνση
1100 βορειοδυτικά. Ἀποτελεῖται ἀπὸ δύο διώροφα ἐπιμήκη μονοχώρα κτήρια σὲ
ἐπαφή. Τὸ νότιο ἔχει ἐσωτερικὲς διαστάσεις �.80 μ. μῆκος, μὲ 3.30 μ. πλάτος (σχ.
1), καὶ ἀναλογία πλευρῶν 1:23�. Τὸ ἐλεύθερο ὕψος του εἶναι 2.20 μ. Τὸ βορινὸ κτή-
ριο τὸ ὁποῖο φαίνεται ὅτι εἶναι καὶ τὸ παλαιότερο, ἔχει συνολικὸ ἐσωτερικὸ μῆκος
�.00μ. καὶ πλάτος 2.90 μ. καὶ ἡ ἀναλογία του εἶναι 1:20�, τὸ δὲ ὕψος του εἶναι
2.50μ.. Ἐμφανίζει ὅμως μία ἰδιαιτερότητα. Σχεδὸν στὸ μέσον της ἀπόστασης δια-
μορφώνει ἐνισχυτικὸ τόξο πλάτους 0.50 μ. καὶ κρέμασης 0.25-0.30 μ., ποὺ βαίνει σὲ
ποδαρικὰ τὰ ὁποῖα φέρουν μικρὸ πέτρινο κοσμήτη. Ἡ κάλυψή τους ἐπιτυγχάνεται
μὲ ἡμικυλινδρικὴ καμάρα (σχ. 3). Στὸ νεότερο τμῆμα λόγω τῆς ὑπάρχουσας μικρῆς
κλίσης, γιὰ νὰ ἐξισωθεῖ μὲ τὸ ὑπάρχον δάπεδο τῆς πρώτης στάθμης χρειάστηκαν
ἀναγκαστικὰ περισσότερα ἀδρανῆ ὑλικά. Γενικὰ ἐμφανίζει μεγάλες διαστάσεις�.
Στὸ βορινὸ κτήριο καὶ σὲ ἐπαφὴ μὲ τὴν ἀνατολική του πλευρὰ ἔχει ἀνεγερθεῖ σὲ με-
ταγενέστερους χρόνους προσθήκη σὲ ἐπέκταση. Ἐξαιτίας τῆς ὑπάρχουσας κλίσης
τοῦ ἐδάφους τὸ ἰσόγειο ἐμφανίζεται ἐν μέρει βυθισμένο. Τὸ τμῆμα αὐτὸ ποὺ φαί-
νεται ὅτι χρησιμοποιεῖτο ὡς κατοικία τοῦ ἰδιοκτήτη ἢ τοῦ φύλακα ἔχοντας ἰδιαίτερη
ἑστία, σήμερα ἔχει κατὰ τὸ μεγαλύτερο μέρος του καταρρεύσει καὶ ἔχει καταπλα-
κωθεῖ ἀπὸ τοὺς θολίτες τοῦ ὀρόφου.

Ὅπως διαφαίνεται τὸ ἰσόγειο τοῦ νότιου τμήματος ἔχει κατασκευαστεῖ γιὰ νὰ
χρησιμοποιηθεῖ καὶ ὡς ὀχυρὸ ἀφοῦ διακρίνονται στὸ μεγάλο πάχος τοῦ τοίχου καὶ
τυφεκιοθῆκες οἱ γνωστὲς τοξικὲς τρύπες, θυρίδες� σὲ ὕψος ἀπὸ τὸ δάπεδο 0.�0-0.90
μ.. Ἄλλωστε καὶ σὲ πολλὰ ἀπὸ τὰ σπίτια τῶν ὀχυρωμένων οἰκισμῶν, παρατηρεῖται
ἡ ἴδια λογική8. Στὸ ἰσόγειο ἢ κατώγι9 δὲν ὑπάρχουν ἀνοίγματα παρὰ μόνον ἡ χαμηλὴ
τοξωτὴ εἴσοδος. Ἔτσι δημιουργεῖται ἕνας χαμηλὸς σκοτεινὸς χῶρος ὁ ὁποῖος ἐξυ-
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10. Συνήθης κατασκευὴ σὲ ὅλα τὰ παραδοσιακὰ σπίτια, ἰδιαίτερα τῆς νησιωτικῆς Ἑλλάδας. Βλ. Στέλ.
Μουζάκης, Συμβολὴ στὴν παραδοσιακὴ ἀρχιτεκτονική τῆς Δωδεκανήσου. Ἀγροτικὸς οἰκισμὸς
στὴν Τῆλο, Ἀθήνα 1995, σ. 43 ὅπου καὶ σχετικὴ βιβλιογραφία.

11. Ἀν. Ὀρλάνδος, «Σφενδόνιον», ΕΕΒΣ 28 (1958), σ. 401-405. Τὸ σχετικὸ ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ Χρο-
νικὸ τοῦ Χειλᾶ ἀναφέρει «...Καὶ ἐποίησαν οἱ μαστόροι τότε καμάρας εἰς τὸν ναόν, ἀπὸ κάτω-
θεν ὡς ἄνω, καὶ διὰ μέσου σφενδόνια καὶ περιέζωσαν τὸν ναόν, καὶ ἐκρατήθη ἀπὸ τότε, καὶ
στέκεται μέχρι τοῦ νῦν...».

πηρετοῦσε ὄχι μόνον τὸ στάβλισμα τῶν ζώων, ἀλλὰ τὸ πιθανότερο χρησιμοποιοῦνταν
καὶ γιὰ τὴ διανυκτέρευση τῶν ταξιδιωτῶν, ἀφοῦ ὑπάρχει καὶ τζάκι ἢ ἴσως ἑστία,
ἀκόμη καὶ μικρὴ ὀρθογωνικὴ κόγχη διανοιγμένη στὸ πάχος τοῦ δυτικοῦ τοίχου καὶ
σὲ ὕψος ἀπὸ τὸ ὑπάρχον χωμάτινο δάπεδο περίπου 0,�0 μ., ἡ γνωστὴ ὡς θυρίδα10.
Τὸ κτήριο ἔχει δύο εἰσόδους, μία γιὰ κάθε ἀνεξάρτητο ἰσόγειο χῶρο. Ὁ πρῶτος ὄρο-
φος, τὸ ἀνώγιν, εἶναι ἑνιαῖος καὶ γιὰ τὰ δύο κτήρια ἀφοῦ ἐπικοινωνοῦν μὲ νεώτερη
ἐνδιάμεση πόρτα, ἐνῶ παράλληλα ἐξυπηρετοῦνται ἀπὸ κοινὴ εἴσοδο ἡ ὁποία δια-
νοίγεται στὴ βορινὴ πλευρὰ τοῦ παλαιότερου κτίσματος, διαμέσου μικροῦ ἐξωτερι-
κοῦ λίθινου εὐθύγραμμου κλιμακοστάσιου (σχ. 2).

Τοιχοποιία

Γιὰ τὴν ἀνέγερση τοῦ κτηρίου ἔχουν χρησιμοποιηθεῖ ὑλικὰ ποὺ συναντῶνται ἐπὶ
τόπου ὅπως, γκρίζος ἀσβεστόλιθος, πωρόλιθος ἀλλὰ καὶ σχιστόλιθοι. Ὡς παλαιότερο
κτήριο πρέπει νὰ θεωρήσουμε αὐτὸ ποὺ βρίσκεται πρὸς τὰ βορινὰ καὶ ἔχει τὴν ἐνι-
σχυτικὴ ζώνη ἢ σφενδόνιο11. Τὸ πάχος τῶν τοίχων του κυμαίνεται μεταξὺ τοῦ 0.�5-
0.80 μ. Μάλιστα ὁ νότιος τοῖχος τοῦ ἐκμεταλλευόμενος τὴ διεύθυνση τῆς
ὑψομετρικῆς καμπύλης, ἑδράζεται πάνω σὲ βράχο, στοιχεῖο τὸ ὁποῖο ἐκμεταλλεύ-
τηκαν κατὰ τὴν ἀνέγερση τοῦ νεότερου κτίσματος ἀφήνοντας τὸ ὁρατὸ καὶ χαμη-
λώνοντας τὴ στάθμη στὸ γύρω του χῶρο. Εἶναι φανερὴ καὶ σαφὴς ἡ προσπάθεια
σύνδεσης τοῦ νεωτέρου κτίσματος μὲ τὸ ὑπάρχον (φωτ. 1). Διακρίνονται ἐξωτερικά,
οἱ λαξευτοὶ γωνιόλιθοι τοῦ ἀρχικοῦ κτίσματος, ὅπου σὲ λίγες θέσεις ἔχουν ἀποκολ-
λήσει κάποιο γωνιόλιθο τὸν ὁποῖο ἔχουν ἀντικαταστήσει μὲ λίθο μεγαλύτερο ποὺ νὰ
δένει καὶ τὶς δύο τοιχοποιίες χωρὶς νὰ κτίσουν συμπληρωματικὸ ἐγκάρσιο τοῖχο. Στὸ
νεότερο κτήριο ἐκτὸς ἀπὸ τὸ νότιο τοῖχο του ποὺ φθάνει στὸ πάχος τὸ 1.00 μ. πε-
ρίπου, οἱ ἄλλοι τοῖχοι του ἔχουν πλάτος μόλις 0.�0 μ. ἀποδεικνύοντας τὸ ρόλο τους
ὡς τοῖχοι πληρώσεως καὶ μόνον.

Μποροῦμε νὰ ποῦμε ὅτι εἶναι σαφὴς ἡ διαφορὰ ὕφους τῶν δύο τοιχοποιιῶν, ἀλλὰ
καὶ ὁ τρόπος κατασκευῆς στὰ δύο κτήρια εἶναι διαφορετικός. Στὸ παλιότερο -τὸ
βορινό- συναντᾶμε τοιχοποιία μὲ ἀργοὺς χονδροπελεκημένους ὀρθογωνισμένους
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12. Στέλ. Μουζάκης, Συμβολὴ στὴν παραδοσιακὴ ἀρχιτεκτονική..., ὅ.π., σ. 31.
13. Fr. M. Simpson, A History of Architectural Development 3, (London 1939), σ. 12. Ἀν. Ὀρλάνδος, «Τὰ

παλάτια καὶ τὰ σπίτια τοῦ Μυστρᾶ», ΑΒΜΕ 3 (193�), σ. 25.
14. Πιθανὸν ἀπὸ τὴν ὑγρασία καὶ τὴν πολυκαιρία νὰ ἔχουν καταπέσει τὰ ἐπιχρίσματα. Ἴχνη ἐπιχρι-

σμάτων ὀξειδωμένα, διακρίνονται μόνον στοὺς κατακόρυφους τοίχους.

κάπως ἐπιμήκεις λίθους, οἱ ὁποῖοι περιβάλλονται τόσον στοὺς ἁρμοὺς ἓδρασης ὅσο
καὶ στοὺς ἀντίστοιχους ὤσεως ἀπὸ μικρὰ τεμάχια κατὰ κανόνα πλακοειδῶν λίθων
σὲ μία προσπάθεια δημιουργίας μίας μορφῆς πετροπερίκλειστου συστήματος12. Οἱ
στρώσεις τῶν λίθων εἶναι σχεδὸν ἰσοϋψεῖς μὲ ἐλάχιστες παρεκκλίσεις. Μάλιστα ἐξω-
τερικὰ στὴ βορινὴ πλευρὰ διακρίνεται καὶ τὸ ταμπάνι ἢ ντουζένι στὴ στάθμη τῆς
ὀροφῆς τοῦ ἰσογείου. Διακριτικὴ εἶναι ἡ παρουσία κονιάματος, κυρίως στὸ βάθος
τῆς τοιχοποιίας. Στὸ νεότερο ἀντίθετα ἡ τοιχοποιία δὲν ἀκολουθεῖ κάποιο σύστημα
(φωτ. 2). Ἁπλὰ χρησιμοποιοῦνται ἀργοὶ φερτοὶ ἀκανόνιστοι λίθοι -ἄνισων διαστά-
σεων- στὰ κενὰ τῶν ὁποίων τοποθετοῦνται μικροὶ πλακοειδεῖς λίθοι ὡς ὑλικὸ ἐξι-
σώσεως τῆς διαμορφώσεως τῶν στρώσεων καὶ κατὰ κανόνα στοὺς ἁρμοὺς ἕδρασης.
Ἔχει δὲ χρησιμοποιηθεῖ πλούσιο χονδρόκοκκο κονίαμα καλύπτοντας στοὺς ἁρμοὺς
μεγάλο μέρος ἀπὸ τοὺς μικροὺς κυρίως λίθους.

Θολωτὲς κατασκευὲς

Διακρίνεται καὶ στὴ διαμόρφωση τῶν θόλων ἡ διαφορὰ τοῦ ὕφους, ἐνῶ καὶ στὶς
δύο περιπτώσεις ἔχουν χρησιμοποιηθεῖ θολότυποι. Οἱ καμάρες ἑδράζονται στοὺς
δύο παράλληλους τοίχους σὲ τρόπον ὥστε οἱ ἐγκάρσιοι τοῖχοι νὰ ἀποτελοῦν στὴν
οὐσία τύμπανα πληρώσεως. Οὕτω στὸ ἀρχικὸ κτίσμα, ὁ θόλος του εἶναι περισσότερο
προσεγμένος καὶ σχεδὸν ἡμικυλινδρικὸς (φωτ. 3). Οἱ θολίτες, πλακοειδεὶς μεγάλου
κατὰ προτίμηση μήκους ἀργοὶ λίθοι καλύπτουν ὅλο τὸ πάχος τοῦ θόλου, εἶναι δια-
τεταγμένοι σὲ στρώσεις σχεδὸν ἰσοϋψεὶς κατὰ μῆκος τῶν μακρῶν πλευρῶν ἀκολου-
θώντας τὴ διεύθυνση τοῦ κέντρου. Ἡ παρουσία κονιάματος δὲν εἶναι πολὺ ἐμφανής.
Οἱ θολίτες τῆς ἐνισχυτικῆς ζώνης εἶναι σφηνωμένοι βαθιὰ στὸ πάχος τοῦ θόλου, ὁ
ὁποῖος ἔχει πάχος 0,20-0.25 μ. Ὁ ἀντίστοιχος θόλος τοῦ νεότερου ἰσογείου κτίσμα-
τος ἀντίθετα, διασπᾶται σὲ τρία κέντρα13. Διαμορφώνεται μὲ ὄχι ἀρκετὰ ἐπιμελη-
μένη κατασκευὴ ἀπὸ πλακοειδεὶς μικρῶν διαστάσεων ἀργοὺς λίθους καὶ μὲ τὴν
προσθήκη σημαντικῆς ποσότητας κονιάματος, ἀκολουθώντας τὴν ἴδια διάταξη. Στὸ
κλείσιμο ἔχουν χρησιμοποιηθεῖ μεγάλοι κλειδόλιθοι διπλασίου ἢ καὶ τριπλασίου πά-
χους τῶν ὑπολοίπων θολιτῶν. Ἴδιας κατασκευῆς εἶναι καὶ οἱ ἀντίστοιχοι θόλοι στοὺς
δύο χώρους τοῦ ὀρόφου, οἱ ὁποῖοι εἶναι ἐπιχρισμένοι, σὲ ἀντίθεση μὲ τοὺς θόλους
τοῦ ἰσογείου ὅπου πιθανὸν νὰ μὴν ἦταν ἐπιχρισμένοι14. Μάλιστα ὁ θόλος τοῦ ὀρό-
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15. Γιὰ τὴν καταγωγὴ τῆς κινστέρνας ποὺ συναντᾶται καὶ στὸ Μυστρᾶ καὶ τὸν τρόπο κατασκευῆς
της βλ. Ἀν. Ὀρλάνδος, «Τὰ παλάτια καὶ τὰ σπίτια τοῦ Μυστρᾶ», ΑΒΜΕ 3 (193�), σ. 3�. Πρβλ.
Ἀνάβατος Χίου. Ἀρχιτεκτονική, Μορφολογικὴ καὶ Ἀρχαιολογικὴ Ἀνάλυση…, σ. 31. Π. Μιχελῆς,
Τὸ ἑλληνικὸ λαϊκὸ σπίτι, Ἀθῆναι 19813, σ. 21. Ἀν. Ὀρλάνδος, Ἡ Ξυλόστεγος Παλαιοχριστιανικὴ
Βασιλικὴ τῆς Μεσογειακῆς Λεκάνης 1, (Ἀθῆναι 1952), σ. 10�.

1�. Συναντῶνται συχνὰ δίχωρα κτίσματα στὰ μεσαιωνικὰ χωριὰ καὶ τοὺς οἰκισμοὺς τῆς Χίου. Π. Μι-
χελῆς, Τὸ ἑλληνικὸ λαϊκὸ σπίτι…, σ. 18.

1�. Κατὰ κανόνα ἔμενε μὲ τὸ φυσικὸ ἔδαφος σχετικὰ διαμορφωμένο καὶ πατημένο.

φου -τοῦ ἀνώγιν- τοῦ νεότερου κτίσματος, γιὰ νὰ στηριχτεῖ εἰσέρχεται βαθειὰ μέσα
στὴν τοιχοποιία τοῦ νότιου τοίχου τοῦ παλαιοῦ, μὲ ἀποτέλεσμα τὸ ἐλεύθερο ὕψος
τοῦ νεώτερου νὰ φθάνει στὰ 3.30 μ., ἐνῶ τοῦ παλαιότερου εἶναι 3.05 μ.

Διαφορὰ μικρὴ ἡ ὁποία ὅμως γίνεται φανερὴ καὶ ἐξωτερικά, ἀφοῦ οἱ θόλοι δὲ
διαμορφώνουν κατὰ τὴ συνήθεια, ἐπίπεδο δῶμα (φωτ. 4-5). Καλύπτονται ἀπὸ χον-
δρόκοκκο κονίαμα, ἐνῶ γιὰ περισσότερη προστασία καὶ στατικὴ ἐπάρκεια, οἱ ἐξω-
τερικοὶ τοῖχοι προεκτείνονται πρὸς τὰ πάνω, χαμηλώνοντας ταυτόχρονα κατὰ τὸ
γέμισμα καὶ τὶς κλίσεις τῶν στεγῶν. Δυστυχῶς δὲ σώζεται ἡ ἐπικάλυψη τῶν στεγῶν.
Τὸ πιθανότερο εἶναι νὰ καλύπτονταν μὲ σχιστόπλακες.

Στὴ συναρμογὴ μεταξὺ τῶν δύο στεγῶν καὶ περισσότερο πρὸς τὸν τοῖχο τοῦ πα-
λιοῦ κτίσματος, διαμορφώνεται ἕνα αὐλάκι γιὰ τὴ συγκέντρωση τοῦ βρόχινου ὕδα-
τος. Στὴν ἀπορροή του κατὰ τὴν πρόσοψη ἔχει τοποθετηθεῖ πήλινη, ὀρθογωνικῆς
διατομῆς ὑδρορροή (φωτ. �). Παρουσιάζει ὅμως τὴν ἰδιαιτερότητα ὅτι, ἐνῶ ἐξέχει
τουλάχιστον 0.30-0.40 μ. ἀπὸ τὸ ἐπίπεδο τοῦ τοίχου ἀπὸ κατασκευῆς, ἔχει μία καμ-
πυλότητα πρὸς τὸ ἐσωτερικὸ τοῦ αὐλακιοῦ οὕτως ὥστε νὰ παρακρατεῖ ποσότητα
ὕδατος ἢ τουλάχιστον νὰ καθυστερεῖ τὴν πλήρη ἀπορροὴ τοῦ πληροῦντος τὸ αὐλάκι
ὕδατος, πιθανὸν γιὰ νὰ ὑποβοηθάει στὴ συλλογὴ τοῦ πολύτιμου γιὰ τὶς ἀνάγκες τῆς
χρήσης τοῦ χώρου νεροῦ. Ὅμως δὲν μπόρεσα νὰ ἐντοπίσω τὴν παρουσία ὑπόγειας
τὸ πιθανότερο δεξαμενῆς ὕδατος, τὴ γνωστὴ κινστέρνα15.

Τυπολογία

Ἕκαστος χῶρος ἐσωτερικὰ εἶναι ἁπλὸς καὶ ἀναπτύσσεται κατὰ τὸ ὕψος σὲ διώ-
ροφο ἔχοντας τὴ διαμονὴ τῶν ταξιδιωτῶν στὸν ὄροφο. Τελικὰ τὸ συγκρότημα ἀπο-
τελεῖ ἕνα ἐκ προσθήκης δίχωρο κτίσμα1�. Τὸ δάπεδο τῶν χώρων τοῦ ἰσογείου θὰ
πρέπει νὰ θεωρήσουμε ὅτι ἦταν ἀδιαμόρφωτο1�, ἂν καὶ ὑπάρχει καὶ στοὺς δύο χώ-
ρους τζάκι (σχ. 1). Ἀξίζει νὰ ἀναφερθοῦμε καὶ σὲ δύο βοηθητικοὺς χώρους ποὺ βρί-
σκονται στὸν ὄροφο στὴν δυτικὴ πλευρὰ τοῦ νεότερου κτίσματος καὶ χωρίζονται μὲ
τοῖχο ἀπὸ τὸ χῶρο διημέρευσης ἀλλὰ καὶ μεταξύ τους. Ὁ ἕνας χῶρος χρησιμοποι-
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18. Ἀφεδρὼν= τὸ ἀναγκαῖον, ὁ ἀπόπατος, λατινικὰ cloaca, Lidell-Scott, Μέγα Λεξικὸν τῆς Ἑλληνικῆς
Γλώσσης, 1, στ. 455. «..εἰς τὴν κοιλίαν χωρεῖ καὶ εἰς ἀφεδρῶνα ἐκβάλλεται..», Ματθαῖος, Εὐαγ-
γέλιον, ιε΄, 1�, Α, Β, 4�9. 23.

19. Γιὰ τὰ ἀποχωρητήρια καὶ τὶς διαμορφώσεις τους βλ. Ἀν. Ὀρλάνδος, «Τὰ παλάτια καὶ τὰ σπίτια
τοῦ Μυστρᾶ», ΑΒΜΕ 3 (193�), σ. �9-80, μὲ κάποια ἀπόκλιση.

20. Θὰ μποροῦσα νὰ ὑπαινιχθῶ ὅτι τὸ ἰσόγειο προϋπῆρχε στὸ συγκεκριμένο χῶρο. Τὴ διαμόρφωση
τοῦ ἀναγκαίου χώρου καὶ τὶς μορφὲς τῶν κλιμάκων βλ. Ἀνάβατος Χίου. Ἀρχιτεκτονική, Μορ-
φολογικὴ καὶ Ἀρχαιολογικὴ Ἀνάλυση..., σ. 53.

21. Ἀνάβατος Χίου. Ἀρχιτεκτονική, Μορφολογικὴ καὶ Ἀρχαιολογικὴ Ἀνάλυση..., σ. �0.
22. Πιθανὸν νὰ πρόκειται γιὰ θυμιανούσικη πέτρα, τὸν στρωσιγενὴ ὁμοιογενῆ ψαμμιτικῆς σύστασης

πωρόλιθο ποὺ λαξεύεται εὔκολα καὶ ἔχει χρῶμα ποὺ ἐπεκτείνεται ἀπὸ τὸ ὠχροκίτρινο μέχρι τὸ
σκοῦρο κόκκινο καὶ τὸ ἰῶδες, βλ. Χ. Μπούρας, «Χίος», στὸ Ἑλληνικὴ Παραδοσιακὴ ἀρχιτεκτο-
νική. Ἀνατολικὸ Αἰγαῖο - Σποράδες-Ἑπτάνησα, Ἀθήνα 1985, σ. 159.

23. Εἶναι πιθανὸν νὰ πρόκειται γιὰ πέτρα ἀπὸ τὴν περιοχὴ Λατόμι βορειανατολικὰ τῆς πόλης τῆς

ούταν ὡς ἀφεδρώνας18, ὡς ἀποχωρητήριο19. Ὁ ἄλλος μὲ μεγάλη πιθανότητα φαίνε-
ται ὅτι ἔπαιζε τὸ ρόλο τοῦ λουτροῦ γιατί ἔχει ἔξοδο ζεστοῦ ἀέρα.

Ἀνοίγματα

Ἡ εἴσοδος γίνεται ἀπ’ εὐθείας ἀπὸ τὴ φυσικὴ στάθμη τοῦ ἐδάφους καὶ ἀποτελεῖ
τὸ μοναδικὸ ἄνοιγμα τῆς στάθμης αὐτῆς. Ἐξαίρεση ἀποτελεῖ ἡ πρόσβαση στὸν ὄροφο
ἀπὸ τὸν ἐξωτερικὸ χῶρο μὲ ἀνεξάρτητη εἴσοδο. Πιθανολογῶ ὅτι ἡ ἰδιαιτερότητα
αὐτὴ πρέπει νὰ ὀφείλεται στὴ μὴ πρόβλεψη ἀντιστοίχου ἀνοίγματος κατὰ τὴν ἀνέ-
γερση τοῦ παλαιοῦ ἰσογείου κτίσματος20.

Κατὰ τὸ κτίσιμο καὶ τοῦ Παντουκειοῦ ἔχει ἀκολουθηθεῖ ὁ γενικὸς κανόνας ποὺ
θέλει τὰ παράθυρα νὰ διανοίγονται κατὰ τὴν πρόσοψη τοῦ κτηρίου, μόνον στὸν
πρῶτο ὄροφο -στὴ δεύτερη στάθμη- καὶ νὰ εἶναι στὸν ἀριθμὸ ἕνα ἢ τουλάχιστον δύο21

(φωτ. �). Αὐτὰ εἶναι τοποθετημένα στὸ κέντρο τοῦ τοίχου τῆς πρόσοψης. Μάλιστα πα-
ρατηροῦμε ὅτι γιὰ τὴν θέση τοῦ παραθύρου στὸ νεότερο κτίσμα ἔχει συνυπολογιστεῖ
καὶ τὸ πάχος ὁλόκληρου τοῦ κοινοῦ τοίχου ἀλλὰ καὶ τοῦ παχύτερου νότιου τοίχου,
σὲ τρόπον ὥστε μόνον ἐξωτερικὰ νὰ δίνει τὴν ἐντύπωση ὅτι βρίσκεται στὸ κέντρο,
ἀδιαφορώντας γιὰ τὴν παρεχόμενη στὸ ἐσωτερικὸ ἐντύπωση ποὺ ἄλλωστε διασκε-
δάζεται μὲ τὸ μεγαλύτερο πάχος τοῦ νότιου τοίχου. Στὶς μακριὲς πλευρὲς ἔχουμε, στὸ
παλαιὸ κτήριο δίπλα ἀπὸ τὴν εἴσοδο ἕνα παράθυρο καὶ ἀντίστοιχα δύο στὴ νότια
ἐξωτερικὴ πλευρά. Ἐσωτερικὰ ἐπειδὴ ἡ γένεση τοῦ δρομικοῦ θόλου ξεκινάει ἀπὸ χα-
μηλὰ καὶ τὰ παράθυρα μὲ τὸ τοξωτό τους ἄνοιγμα εἶναι ψηλὰ ἐπιτυγχάνεται μία
ἀλληλοτομία τῶν δύο θόλων διαμορφώνοντας ἐνδιαφέρουσες μορφές. Ὅλα τὰ ἀνοίγ-
ματα -ἐκτὸς ἀπὸ τὶς δύο εἰσόδους στὸ ἰσόγειο- φέρουν πλαίσια ἀπὸ σκληρὴ κοκκι-
νωπὴ22 πέτρα23, δηλαδή, στοὺς σταθμούς, στὰ πρέκια καὶ στὶς ποδιές.
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Χίου καὶ λίγο πρὶν τὸ Βροντᾶδο, ποὺ χρησιμοποιεῖτο γιὰ διακοσμητικὲς κατασκευὲς σὲ σπίτια.

Μορφὴ καὶ τύπος τῶν ἀνοιγμάτων

Πόρτες
Οἱ πόρτες παρουσιάζονται μὲ δύο, θὰ λέγαμε, τύπους. Στὸν πρῶτο τύπο ὅπου το-

ποθετοῦνται οἱ δύο εἴσοδοι τοῦ ἰσογείου, τὸ ὕψος τοῦ ἀνοίγματός τους περίπου 1.�0
μ., περιλαμβάνει καὶ τὸ τοξωτὸ ὑπέρθυρο. Ἐνῶ στὴν ἀνεξάρτητη εἴσοδο τοῦ παλαι-
ότερου περίπου 1.90 μ., περιορίζεται μὲ ὁριζόντιο πρέκι ἀπὸ τὴν κοκκινωπὴ πέτρα
καὶ τὸ τύμπανό του φράσσεται μὲ μικροὺς λίθους. Δυστυχῶς τὸ τοξωτὸ ὑπέρθυρο
τῆς εἰσόδου τοῦ παλαιότερου κτίσματος, ἔχει καταρρεύσει ὅπως καὶ τὸ ἀντίστοιχο
στὸ πρῶτο ἐπίπεδο παράθυρό του. Οἱ θολίτες τῆς εἰσόδου τοῦ νεότερου κτίσματος
ποὺ ἔχουν τοποθετηθεῖ ἐγκάρσια στὴν ἐξωτερικὴ ἐπιφάνεια τοῦ τοίχου καλύπτον-
τας ὅλο τὸ πάχος τοῦ τοίχου εἶναι ἁπλὰ χονδροπελεκημένοι. Φανερὴ εἶναι ἡ προ-
σπάθεια στήριξης αὐτῶν τῶν θολιτῶν στὸν τοῖχο τοῦ παλαιότερου καὶ
προϋπάρχοντος κτίσματος (σχ. 3), οἱ γωνιόλιθοι τοῦ ὁποίου καὶ ἀποτελοῦν τὸν ἕνα
ἀπὸ τοὺς σταθμούς του, ἐνῶ ὁ ἄλλος διαμορφώνεται ἀπὸ χονδροπελεκημένους καὶ
ἁδρὰ γωνιασμένους λίθους. Μία χαρακτηριστικὴ λεπτομέρεια ἀποτελεῖ ὁ τρόπος
ἀσφάλισης τῆς ξύλινης ἐξώθυρας. Διατηρεῖται ἐσωτερικὰ στὸ μέσον περίπου τοῦ
ὕψους, ἡ θήκη στὸ πάχος τοῦ τοίχου ὅπου τραβιόταν ἡ ξύλινη δοκὸς -μπάρα- ἡ ὁποία
ἀσφάλιζε ἐσωτερικὰ τὴν πόρτα.

Παράθυρα
Τὰ παράθυρα γενικὰ εἶναι ὑψίκορμα ὀρθογώνια καὶ εἶναι ὑπερυψωμένα ἀπὸ τὸ

δάπεδο μόλις 0.40-0.50 μ. Ἰδιαίτερα προσεγμένη εἶναι ἡ διαμόρφωση τῶν τοξωτῶν
ὑπερθύρων ἐξωτερικά, τόσο στὶς πόρτες ὅσον καὶ στὰ παράθυρα μὲ διάσταση
0.�0x115 μ. ὕψος χωρὶς τὸ τύμπανο. Τὸ τοξωτὸ ὑπέρθυρο διαμορφώνεται μὲ πλα-
κοειδείς θολίτες τοποθετημένους ἐγκάρσια στὴν ἐξωτερικὴ ἐπιφάνεια τοῦ τοίχου.
Στὰ ἀνοίγματα τοῦ παλαιότερου κτίσματος ὅπου τὰ τόξα τους ἐμφανίζονται χαμη-
λωμένα, οἱ θολίτες εἶναι περισσότερο καὶ ἐπιμελέστερα πελεκημένοι, σὲ ἀντίθεση τῶν
ἀντίστοιχων τοῦ νεότερου ποὺ εἶναι ἁπλὰ χονδροπελεκημένοι. Τὰ τύμπανα τῶν πα-
ραθύρων φράσσονται ἀπὸ μικροὺς λίθους, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ ἀντίστοιχο τοῦ νεότερου
κτίσματος ὅπου φράσσεται μὲ δύο χονδροπελεκημένους ἐξωτερικὰ λίθους, ἀλλὰ μὲ
καλὴ συναρμογὴ στὸ ἡμικυκλικὸ τμῆμα τους (σχ. 4). Κατὰ τὴν τοποθέτηση ἔχει προ-
βλεφθεῖ μεταξύ τους μικρό, ἀλλὰ σὲ ὅλο ὅμως τὸ ὕψος, ἄνοιγμα πλάτους 0.15 μ.. Τὰ
πέτρινα πλαίσια ποὺ φέρουν ἐξωτερικὰ σκαλιστὸ διακοσμητικὸ μικρὸ λούκι, ἔχουν
διαστάσεις 0.20x0.08 μ. καὶ ἀποτελοῦνται ἀπὸ τέσσερα ἀνεξάρτητα τεμάχια.

588 ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΟΥΖΑΚΗΣ



24. Γιὰ τοὺς τύπους τῶν τζακιῶν καὶ τὴ τυπολογική τους ἀνάλυση στὸ Ἀνάβατος Χίου. Ἀρχιτεκτο-
νική, Μορφολογικὴ καὶ Ἀρχαιολογικὴ Ἀνάλυση..., σ. 32.

Τζάκια
Εἶναι γνωστὸ ὅτι τὸ χειμώνα στὸ νησὶ τῆς Χίου συναντῶνται ἰδιαίτερα χαμηλὲς

θερμοκρασίες ὅταν μάλιστα βρίσκεσαι πολὺ κοντὰ στὴ θάλασσα. Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ
ἀπαραίτητα ὅλα τὰ σπίτια καὶ οἱ κοινόχρηστοι χῶροι ἔχουν τζάκι. Τὰ τζάκια κατὰ
κανόνα διαμορφώνονται στὶς γωνίες τῶν χώρων ἔχοντας τὴ φούσκα ἐξωτερική. Σὲ
κάποιες ἄλλες περιπτώσεις ἐμφανίζονται ἐπίπεδα, μὲ τὸν καπναγωγὸ διαμορφωμένο
μέσα στὸ πάχος τοῦ τοίχου, κατὰ κανόνα στὶς ἐπιφάνειες τῶν τοίχων ἀπέναντι ἀπὸ
τὸ ἄνοιγμα τῆς εἰσόδου24. Στὴν περίπτωση αὐτὴ ἐντάσσονται καὶ τὰ πέντε, δύο στὸ
ἰσόγειο καὶ τρία στὸν ὄροφο, τζάκια ποὺ συναντᾶμε στὸ Παντουκειό.

Ὅμως ἐδῶ τὰ τζάκια χρησιμοποιοῦνται μὲ ἕναν πολὺ διαφορετικὸ καὶ καινοτόμο
τρόπο. Διαμέσου δύο ἐξ αὐτῶν ἔχουμε μία μοναδική, ὅσον γνωρίζω, περίπτωση κα-
τασκευῆς καὶ λειτουργίας αὐτόνομης θέρμανσης μὲ τὴν ἐκμετάλλευση φυσικοῦ ἐφελ-
κυσμοῦ καὶ μὲ δίκτυο τὸ ὁποῖο ἔχει διαμορφωθεῖ, κατὰ τὸ κτίσιμο, στὸ πάχος τῶν
τοίχων. Ἔτσι μέσα στοὺς τοίχους τοῦ ὀρόφου, στὸ ἀνώγιν, περιμετρικὰ σὲ διάφορο
ὕψος συναντᾶται ἕνας ἀγωγὸς διατομῆς περίπου 0.10-0.15 μ. ὁ ὁποῖος ξεκινᾶ ἀπὸ
τὸ χῶρο ἑκάστου τζακιοῦ καὶ ἐμφανίζει ἐξόδους ἐσωτερικά, σὲ συγκεκριμένες θέ-
σεις τοῦ ἑνιαίου χώρου, συνήθως ἑκατέρωθεν ἀνοιγμάτων (σχ. 2). Παράλληλα ἐξω-
τερικὰ σὲ συγκεκριμένα σημεῖα ὑπάρχουν ὀπὲς εἰσαγωγῆς φυσικοῦ ἀέρα ποὺ ἔχει
τὴ θερμοκρασία τοῦ ἐξωτερικοῦ περιβάλλοντος. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ἔχοντας ἀναμ-
μένο τὸ τζάκι δημιουργεῖται ἕνα συνεχὲς ρεῦμα ἀέρος ποὺ θερμαινόμενο ἀνακυ-
κλώνεται καὶ διαχέεται ἀπὸ τὶς ἐσωτερικὲς ἐξόδους στὸν ἑνιαῖο χῶρο τῆς διαμονῆς
τῶν ταξιδιωτῶν δημιουργώντας μία γλυκιὰ θαλπωρή. Τὸ χῶρο τοῦ παλαιοῦ κτηρίου
ἐξυπηρετεῖ ἕνα τζάκι στὸ νότιο τοῖχο του καὶ τώρα μεσότοιχο, ἐνῶ δεύτερο τζάκι βρί-
σκεται στὸ νότιο τοῖχο τοῦ νεότερου κτίσματος δίπλα στὸ διαχωριστικὸ τοῖχο τῶν
χώρων ὑγιεινῆς καὶ ἔχει ἀγωγοὺς μόνον στοὺς δύο τοίχους του.

Ἀφεδρὼν
Στὸ μικρότερο τετράγωνο χῶρο μὲ διαστάσεις 1.45x1.45 μ. καὶ χαμηλότερο ὕψος

μόλις 2.20 μ. καὶ σὲ ἐπαφὴ μὲ τὸ νότιο τοῖχο τοῦ παλαιοῦ κτίσματος ἔχει δημιουρ-
γηθεῖ σὲ δεύτερη περίοδο ὁ ἀφεδρώνας (σχ. 2). Ἡ ὑποτυπώδης διαμόρφωση τῆς λε-
κάνης ἔχει τὴ γνωστὴ μορφὴ τῆς λεγόμενης «τουρκικῆς» ποὺ ἦταν μέχρι πρὶν λίγα
χρόνια σὲ χρήση σὲ πολλὲς περιοχὲς τῆς Ἑλλάδας. (φωτ. �). Τὸ πλέον χαρακτηρι-
στικὸ εἶναι ὅτι ἡ λεκάνη ἀποτελεῖται ἀπὸ δύο τεμάχια σκαλισμένου πωρόλιθου σὲ
τρόπον ὥστε συναρμολογούμενα νὰ δώσουν τὴ μορφή της. Γιὰ τὴν τοποθέτηση τῆς
χαμηλῆς αὐτῆς λεκάνης ἔχει διαμορφωθεῖ ἐσοχὴ στὸ πάχος τοῦ δυτικοῦ ἐξωτερικοῦ
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25. Περισσότερα γιὰ τὶς μορφὲς τὴ θεματολογία καὶ τὴν τεχνικὴ βλ. Μαρία Ξυδᾶ, Βοτσαλωτὲς αὐλὲς
τῆς Χίου, Ἀθήνα 19�9. Γ. Λουκιανός, Οἱ βοτσαλωτὲς αὐλὲς τῶν Κυκλάδων, Ἀθήνα 1988.

2�. Ἡρωδιανός, Περὶ ὀρθογραφίας, 3, 2, σ. 5�3. Ἡρωδιανός, Καθολικὴ Προσωδία 3, 1, σ. 3�5,
2�. Κ. Ἄμαντος, «Συμβολὴ εἰς τὴν ἀνθρωπογεωγραφίαν τῆς Χίου», Ἐπιστημονικὴ Ἐπετηρὶς Φιλο-

σοφικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Α΄ περίοδος, � (1950), σ. �4.
28. Κ. Ἄμαντος, «Συμβολὴ εἰς τὴν μεσαιωνικὴν ἱστορίαν τῆς Χίου», Ἐπιστημονικὴ Ἐπετηρὶς Φιλο-

σοφικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν 5 (1954), σ. 153.

τοίχου ἱκανῶν διαστάσεων ὥστε νὰ δεχθεῖ τὸ πλάτος ἑνὸς καθήμενου ἀνακούρκουδα
μέτριου, σήμερα, ἀνθρώπου. Ἔτσι σὲ ὕψος λίγων ἑκατοστῶν ἀπὸ τὸ ὑπάρχον χω-
μάτινο δάπεδο ἔχουν πακτωθεῖ τὰ σκαλισμένα τεμάχια τοῦ πωρόλιθου διαμορφώ-
νοντας στὴ μέση τὴν ἀναγκαία ὀπὴ καὶ ἑκατέρωθεν στὰ ἄκρα τὶς θέσεις ὅπου
ἀκουμποῦν τὰ πέλματα τοῦ «ἀνακουφιζόμενου». Ἀκριβῶς ἀποκάτω τέμνοντας τὸ
πάχος τοῦ τοίχου εἶναι τοποθετημένη ὑπὸ σχετικὴ γωνία πώρινη πλάκα εἰς τρόπον
ὥστε τὰ περιττώματα νὰ μποροῦν νὰ κυλίσουν ἐλεύθερα πρὸς τὸ ὕπαιθρο (σχ. 5).
Δὲν ὁδηγοῦνται μὲ σωλήνωση σὲ ἰδιαίτερο χῶρο.

Πατώματα
Ἡ κυλινδρικὴ ἐξωτερικὴ ἐπιφάνεια τῶν θόλων στὴ στάθμη τοῦ ὀρόφου, διαμορ-

φώνεται ἐπίπεδος μὲ τὴ βοήθεια ἀδρανῶν ὑλικῶν καὶ τὴν προσθήκη στὴν ἐπιφάνεια
εἰδικοῦ χώματος τὸ ὁποῖο εἶναι κυλινδρισμένο. Μάλιστα διακρίνονταν καὶ ἴχνη ἀπὸ
χοχλακίδια25, τὰ βότσαλα μὲ τὰ ὁποῖα διαμόρφωναν καὶ στόλιζαν τὶς αὐλὲς τῶν σπι-
τιῶν.

Ἐτυμολογικά-Τοπωνυμιολογικὰ
Ἐτυμολογικὰ τὸ παντουκειὸ ἢ παντουκιὸ προέρχεται ἀπὸ τὸν τύπο πανδοκεῖον

ποὺ σημαίνει πανδοχεῖο2�. Ὁ Ἄμαντος δέχεται ὡς πρωτοχριστιανικὸ τὸ τοπωνύμιο
καὶ πιθανολογεῖ τὴν ἀνέγερση τοῦ πανδοκείου ἀπὸ κάποιους μοναχοὺς ὡς ξενώνα
γιὰ τὴν περίθαλψη ναυαγῶν2�. Ἡ ὕπαρξη χαμηλότερα πρὸς τὴν παραλία, πελεκημέ-
νων λίθων ἴσως νὰ δικαιολογεῖ τὴ θέση αὐτή. Ἀργότερα ἀποδέχεται συνεχὴ κατοί-
κηση τοῦ γύρω χώρου καὶ τὸ τοποθετεῖ στὰ διασωθέντα ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα28

τοπωνύμια.

Ἱστορικὰ γιὰ τὰ πανδοχεῖα.
Τὰ πανδοκεῖα ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα ἤσαν ἰδιωτικοὶ χῶροι κτισμένοι στὸ ὕπαιθρο

μακριὰ ἀπὸ τὶς πόλεις σὲ συγκεκριμένες θέσεις καὶ ἐξυπηρετοῦσαν κυρίως τοὺς
ἁμαξάδες καὶ ἀγωγιάτες. Ἦσαν συνήθως πρόχειροι σταθμοὶ σχεδὸν χωρὶς καμία
ἐπίπλωση καὶ χρησιμοποιοῦνταν κυρίως ἀπὸ τοὺς ὁδοιπόρους ποὺ ἔφερναν μαζί
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29. Χαρακτηριστικὰ εἶναι αὐτὰ τὰ ὁποία ἀναφέρει ὁ Ἀριστοφάνης, Βάτραχοι, στ. 113-114 «πανδο-
κευτρίας ὅπου κόρεις ὀλίγιστοι...», δηλαδὴ ξενοδοχεῖα μὲ λίγους κοριούς.

30. Γιὰ τὰ πανδοχεῖα, τὴ φιλοξενία, γενικὰ γιὰ τοὺς περιηγητὲς καὶ ἰδιαίτερα γιὰ τὸ θρησκευτικὸ του-
ρισμὸ στὴν ἀρχαία Ἑλλάδα, πάντα ἐπίκαιρη παραμένει ἡ μελέτη Στέλ. Χιλιαδάκης, Ἡ Ὁμηρικὴ
φιλοξενία καὶ ὁ τουρισμὸς στὴν ἀρχαία Ἑλλάδα, Ἀθήνα 1948.

31. Προκόπιος, Περὶ κτισμάτων, 5, 9. Φ. Κουκουλές, Βυζαντινῶν βίος καὶ Πολιτισμός, Β΄/Ι (Ἀθῆναι
1948), σ. 13�-13�. Γνωστοὶ ἤσαν, ὁ «Ξενὼν τοῦ Σαμψών» καὶ ἀπέναντι ἀπὸ αὐτὸν οἱ ξενῶνες τοῦ
«Ἰσιδώρου» καὶ τοῦ «Ἀρκαδίου», ποὺ ἱδρύθηκαν ἀπὸ τὸν Ἰουστινιανό. Οἱ ξενῶνες ἁπλώθηκαν
σὲ ὅλο τὸ Βυζάντιο καὶ εἰδικὰ στὴ διαδρομὴ ἀπὸ Κωνσταντινούπολη μέχρι τοὺς Ἁγίους Τόπους.

32. Φ. Κουκουλές, Βυζαντινῶν… ὅ.π., σ. 134-135. Χαρακτηριστικὸ παράδειγμα ὁ ξενώνας «Βασιλει-
άδα» ποὺ ἱδρύθηκε τὸ 3�2 ἀπὸ τὸ Μ. Βασίλειο στὴν Καισάρεια καὶ ἦταν μεγάλος σὰν πόλη,

33. Φ. Κουκουλές, Βυζαντινῶν... ὅ.π., σ. 13�, σημ. 4, ὅπου καὶ οἱ ἀναφορές.
34. Τὰ πανδοχεῖα ποὺ ἀνῆκαν στὰ μοναστήρια ἢ τὶς ἐκκλησίες διατηρήθηκαν γιατί οἱ Ὀθωμανοὶ εἰσέ-

πρατταν τὴν ἀντίστοιχη πρόσοδο. Βλ. Nikolai Todorov, «Ὄψεις τῆς μετάβασης ἀπὸ τὸ φεουδα-
λισμὸ στὸν καπιταλισμὸ στὰ βαλκανικὰ ἐδάφη τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας», Ἡ Οἰκονομικὴ
Δομὴ τῶν Βαλκανικῶν Χωρῶν (15ος-19ος αἰώνας), εἰσαγωγὴ-ἐπιλογὴ κειμένων Σπ. Ἀσδραχᾶς,
Μέλισσα 19�9, σ. 2��-2�0,

35. Ἐγκατάσταση, σπίτι.
3�. Προέρχεται ἀπὸ τὸ περσικὸ Karban-serai=σπίτι τῶν καραβανιῶν ἢ αὐλὴ τῶν καραβανιῶν. Συ-

ναντῶνται μὲ διάφορα ὀνόματα. Τὰ καραβὰν σεράγια ἦταν ἀξιόλογα διώροφα οἰκοδομήματα, τὰ
ὁποῖα διαμόρφωναν μίαν ἐσωτερικὴ αὐλή. Ὑπῆρχε μία τουλάχιστον στοὰ ποὺ ὁδηγοῦσε στὴν
αὐλή. Στὸ ἰσόγειο ἦταν οἱ στάβλοι καὶ στὸν ὄροφο ὑπῆρχαν ἀρκετὰ σὲ ἀριθμὸ δωμάτια γιὰ τοὺς
ταξιδιῶτες, οἱ ὁποῖοι πλήρωναν ἐλάχιστα γιὰ τὸν ὕπνο καὶ τὸ φαγητό τους, ἐνῶ γιὰ τοὺς ἄπο-
ρους ἦταν δωρεάν.

3�. Ἀπὸ τὸ περσικὸ Chan, Khan= σπίτι καὶ ὀφείλει τὸ ὄνομά του στὸν ἱδρυτὴ Ibrahim Khan. Τὰ χάνια
βρίσκονταν στὴν ὕπαιθρο, σὲ στρατηγικὰ σημεῖα διαδρομῶν. Τὰ ἔκτιζε τὸ τουρκικὸ κράτος,

τους τὸ κρεβάτι καὶ τὴν τροφή τους. Οἱ χῶροι αὐτοὶ παρεῖχαν στοὺς πελάτες τους
ἔναντι μικροῦ ἀντίτιμου, ἁπλὰ μία στέγη ἰδιαίτερα κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ χειμώνα,
ἀφοῦ κατὰ τὰ ἄλλα οἱ συνθῆκες διαμονῆς ἤσαν ἄθλιες29. Σὲ σπάνιες περιπτώσεις
διέθεταν καὶ φαγητό30. Στὸ Βυζάντιο, ἀργότερα, δημιουργήθηκαν πολλὰ πανδοχεῖα
καὶ καπηλεῖα, διαφορετικῶν κατηγοριῶν. Τὰ περισσότερα ἀνῆκαν στὸ δημόσιο31

ἀλλὰ καὶ στὴν ἐκκλησία32. Ἡ μορφή τους μὲ τὸ χρόνο εἶχε τροποποιηθεῖ, ἀλλὰ τὸ πε-
ριβάλλον παρέμενε τὸ ἴδιο. Τὰ ἰδιωτικὰ πανδοχεῖα κατὰ κανόνα κτίζονταν σὲ στρα-
τηγικὰ σημεῖα τῶν ἐμπορικῶν ὁδῶν, ἀλλὰ συχνότατα κοντὰ καὶ σὲ γέφυρες33.

Τὴν περίοδο τῆς Ὀθωμανοκρατίας, οἱ κρατικοὶ ξενῶνες σὲ μεγάλο ποσοστὸ κα-
ταστράφηκαν34 ἐνῶ τὰ πανδοχεῖα μὲ τὴ γνωστὴ μορφὴ συνέχισαν τὴ λειτουργία τους
καὶ σταδιακὰ ἔπαψαν νὰ λειτουργοῦν. Τὴ φιλοξενία προσέφεραν παράλληλα μὲ τὰ
ἤδη ὑπάρχοντα, ἀρχικὰ τὰ imaret35 καὶ ἀργότερα μετὰ τὸ 1550 δύο εἰδῶν σταθμοί,
κυρίως κρατικοί. Τὰ Καραβὰν- Σεράγια3� ὅπου γύρω τους μὲ τὴν πάροδο τοῦ χρό-
νου δημιουργήθηκαν οἰκισμοὶ ποὺ ἀργότερα ἐξελίχτηκαν σὲ σημαντικὲς πόλεις καὶ
τὰ Κουρσουμλί-Χάνια3�. Ἐμφάνιζαν ὅμως μεταξύ τους διαφορετικὴ διαμόρφωση ἡ
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τοῦρκοι μεγιστάνες, ἀλλὰ καὶ ἄνθρωποι τοῦ λαοῦ, γιὰ θρησκευτικοὺς λόγους καὶ συνήθως ἦταν
ἰσόγεια κτίρια. Στὸ χῶρο τοῦ ἰσογείου ὑπῆρχε ἡ κουζίνα καὶ ἐκεῖ οἱ ταξιδιῶτες ἔτρωγαν καὶ κοι-
μόνταν. Στὴν τραπεζαρία ὅπου δὲν ὑπῆρχε ἐπίπλωση, οἱ ταξιδιῶτες καθόταν σταυροπόδι στὸ
πάτωμα καὶ ἔτρωγαν μὲ τὰ χέρια. Ἐνίοτε ὑπῆρχε χαμηλὸ τραπέζι (σοφρὰς) ὅπου οἱ παρακαθή-
μενοι ἔτρωγαν καθισμένοι σὲ μαξιλάρια. Τὰ φαγητὰ ποὺ προσφέρονταν ἦταν συνήθως ὄσπρια,
κρεμμύδια, μαῦρο ψωμὶ ἀλλὰ καὶ ἄγρια χόρτα.

38. Χάνι ἢ πανδοχεῖο ὀνομαζότανε χῶρος γιὰ τὴ στάθμευση τῶν ὁδοιπόρων, τὸ ὁποῖο εἶναι συνήθως
σὲ ἐρημικὸ τοπίο, κοντὰ σὲ δρόμο ἢ πέρασμα καὶ προσφέρει κατάλυμα, τροφή, ἐνδεχομένως καὶ
ψυχαγωγία στοὺς ταξιδιῶτες Τὸ χάνι σὲ πολυσύχναστους καὶ ἐμπορικοὺς δρόμους λειτουργοῦσε
καὶ ὡς σταθμὸς ἐφοδιασμοῦ καὶ ξεκούρασης. Ἀντίθετα τὸ χάνι στὴν πόλη ἦταν τὸ τέλος τοῦ τα-
ξιδιοῦ, ἦταν τόπος κατάλληλος γιὰ ἐμπορικὴ συναλλαγὴ καὶ πάντοτε γιὰ σύντομη διαμονή.

39. Τὰ καπηλεῖα ἦταν ἀρχικὰ εἶδος ταβέρνας ὅπου προσφέρονταν κύρια κρασὶ ἀλλὰ καὶ φαγητό [Ἡρό-
δοτος, Ἱστορία, 1, 22, «..πίνειν καὶ κώμῳ χρέεσθαι..»]. Τὸ κεντρικὸ προϊόν τοῦ καπηλείου ἦταν ἡ
διασκέδαση [Σχόλια στὸν Πίνδαρο, Ρ8 σχόλιον 99, «...τῶν μὲν κώμῳ ἤγουν τῷ χορῷ..»]. Στα-
διακά, δεδομένου ὅτι ὑπῆρχε συνεχῶς αὐξανόμενη ζήτηση πρόσθεσαν στὶς ὑπηρεσίες τους καὶ τὴν
προσφορὰ στέγης στοὺς ταξιδιῶτες. Οἱ πελάτες ἔπιναν μέχρι μέθης καὶ γυναῖκες ἐλευθερίων ἠθῶν
τραγουδοῦσαν καὶ χαριεντίζονταν μαζί τους. Οἱ Ρωμαῖοι ὀνόμαζαν τὰ καπηλεῖα campona καὶ ganea.
Τὰ περισσότερα ἦταν ἐφοδιασμένα μὲ τραπέζια καὶ καρέκλες. Ἡ ἀτμόσφαιρα ἦταν ρυπαρὴ καὶ θο-
ρυβώδης. Τὸ ἐπάγγελμα τοῦ καπήλου ἐθεωρεῖτο ἀνέντιμο καὶ ἡ λέξη φέρει τὴν ἔννοια τοῦ κλέφτη
ἀκόμη καὶ σήμερα. Ἐπειδὴ παρουσίαζε ὁμοιότητα μὲ τὸ ἐπάγγελμα τοῦ πανδοχέα, δημιουργήθηκε
σύγχυση στὸν κόσμο, μὲ ἀποτέλεσμα καὶ τὴ δυσφήμιση τοῦ ἐπαγγέλματος τοῦ πανδοχέα.

40. Μια ἐναργέστατη περιγραφὴ μᾶς ἔχει διασώσει ὁ Δ. Λουκόπουλος: «Καραβάνια σχημάτιζαν οἱ διερ-
χόμενοι ἀπὸ τὰ ὀρεινὰ γιὰ τὴ Ναύπακτο. Ἀγωγιάτες μὲ τρία καὶ τέσσερα μουλάρια φορτωμένα,
ἐκτελοῦσαν παραγγελίες γιὰ μεταφορὰ ἀγαθῶν ἀπὸ τὴ Ναύπακτο. Δὲν ἦταν λίγοι καὶ αὐτοὶ ποὺ
κουβαλοῦσαν φορτία στὴν πλάτη. Πολλὲς φορὲς καὶ γυναῖκες, ἀκόμη καὶ σὲ κατάσταση ἐγκυ-
μοσύνης, κουβαλοῦσαν φορτία στὴν πλάτη, περπατώντας δέκα καὶ εἴκοσι ὧρες... Στὰ χάνια ξε-
κουράζονταν, στέγνωναν τὰ ροῦχα τους στὰ τζάκια ὅταν ἦταν βρεγμένοι, ἔπιναν κρασί, νὰ
πάρουν δύναμη καὶ εὕρισκαν καὶ τροφὲς γιὰ τὰ ζῶα τους. Κατὰ τὴ διαδρομὴ ἢ στὴ στάση ποὺ
ἔκαναν στὰ χάνια, ἔσμιγαν καὶ μὲ ἄλλους ἀπὸ διάφορα χωριὰ καὶ παρ’ ὅλο τὸ κοπιαστικὸ δρο-
μολόγιο, προσπαθοῦσαν νὰ ὀμορφαίνουν τὴ διαδρομή τους μὲ ἀστεῖα, γέλια, τραγούδια».

ὁποία καὶ ὀφειλόταν στὸ διαφορετικὸ τρόπο καὶ χρόνο διαμονῆς. Τὰ χάνια φαίνε-
ται ὅτι δεχόντουσαν ταξιδιῶτες γιὰ μεγαλύτερη χρονικὴ διάρκεια.

Βεβαίως κοντὰ σὲ αὐτὰ συναντῶνται ἰδιαίτερα στὶς περιοχὲς ὅπου ὑπῆρχε ἔντονο
τὸ χριστιανικὸ στοιχεῖο, ἤδη ἀπὸ τὸν 18ο αἰώνα ἀλλὰ κυρίως μετὰ τὸν 19ο αἰώνα καὶ
ἰδιωτικὰ χάνια38, ποὺ ὅμως παρέμειναν ἁπλὰ πανδοχεῖα μὲ ἕνα καπηλειὸ39 καὶ ἕνα
μεγάλο ἄδειο δωμάτιο στὸν ἐπάνω ὄροφο. Ὁ στάβλος δὲν ἦταν προϋπόθεση, ἀφοῦ
συχνὰ οἱ ταξιδιῶτες κοιμόντουσαν δίπλα στὸ ὑποζύγιό τους, γιὰ νὰ ἀποτρέψουν πι-
θανὴ κλοπὴ τοῦ ζώου κατὰ τὴ διάρκεια τῆς νύκτας40.

Πιθανὲς αἰτίες δημιουργίας τοῦ Παντουκειοῦ

Ἤδη τίθεται ἕνα σημαντικὸ ἐρώτημα τὶ ἀκριβῶς ἐξυπηρετοῦσε ἡ παρουσία τοῦ
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41. Ἴσως μία ἔρευνα σὲ Πορτολάνους τῆς ἐποχῆς μᾶς προσφέρει στοιχεῖα καὶ μᾶς βοηθήσει νὰ ἀπο-
δείξουμε τὴν ἐγκυρότητα αὐτῶν τῶν θέσεων.

42. Μανώλης Μ. Βουρνούς, «Τῆς Κόρης τὸ Γεφύρι, Χίος, Ἑλλὰς» στὸ συλλογικὸ τόμο μὲ ἐπιμ. Slo-

Παντουκειοῦ στὴ θέση αὐτή; Εἶναι βέβαιο ὅτι χωρὶς ὁποιαδήποτε ἀναφορὰ σὲ
γραπτὲς πηγὲς δὲν μποροῦμε νὰ ἀπαντήσουμε μὲ βεβαιότητα σὲ αὐτὸ τὸ ἐρώτημα,
ἁπλὰ θὰ καταθέσουμε ὁρισμένες σκέψεις. Γνωρίζοντας τὴν ἀπομακρυσμένη τοπο-
γραφικὰ θέση του ἀπὸ κάποιους ἱστορικὰ γνωστοὺς δρόμους οἱ ὁποῖοι ἕνωναν τοὺς
βορεινότερους μὲ τοὺς νοτιότερους οἰκισμοὺς ὁδηγούμαστε νὰ δεχτοῦμε ὅτι κατὰ
κύριο λόγο πρέπει νὰ ἐξυπηρετοῦσε ναυτικοὺς καὶ ἐπιβάτες πλοίων οἱ ὁποῖοι ἔφθα-
ναν στὸ ὑπήνεμο λιμάνι τοῦ Παντουκειοῦ. Μὲ τὴ λογικὴ αὐτὴ ἴσως χρησιμοποιοῦταν
ὁσάκις στὸ νοτιότερο λιμάνι τῆς Χίου συναντοῦσαν προβλήματα διοικητικὰ ἢ δυ-
σκολίες καιροῦ ἢ ἔφθαναν ἐκεῖ ὅσοι ἐπρόκειτο νὰ ταξιδεύσουν διαμέσου τοῦ ὀρει-
νοῦ δρόμου πρὸς τοὺς βορινοὺς οἰκισμοὺς τῆς Χίου, σὲ μία προσπάθεια νὰ
γλιτώσουν δρόμο καὶ κόπο. Καὶ στὶς δύο περιπτώσεις ἀποδεικνύεται ὅτι ὑπῆρχε ση-
μαντικὴ κίνηση ταξιδιωτῶν ὥστε ὁ ἀριθμός τους νὰ εἶναι ἱκανὸς νὰ δικαιολογήσει
τὴν ἀνέγερση, τὴν ἐπέκταση ἀλλὰ καὶ τὴ διατήρησή του γιὰ πολλὰ χρόνια. Θὰ ἔλεγα
ὅτι χρησιμοποιοῦταν κατὰ κύριο λόγο ὡς κέντρο ἐπικοινωνίας ἀπὸ τοὺς διαμένον-
τες στὶς γειτονικὲς Οἰνοῦσες. Σημειώνουμε τέλος ὅτι καὶ τὸ λιμάνι τοῦ Παντουκειοῦ
θὰ πρέπει νὰ ἦταν γιὰ τοὺς λόγους αὐτοὺς ἀρκετὰ γνωστὸ στοὺς καπεταναίους41.

Οἰκοδομικὸ χρονικό τοῦ Παντουκειοῦ

Θεωρῶ ὅτι εἶναι πολὺ δύσκολο μὲ μόνον τὰ ὑπάρχοντα τυπολογικὰ μορφολογικὰ
καὶ κατασκευαστικὰ στοιχεῖα καὶ χωρὶς σαφεὶς ἀναφορὲς ἢ μαρτυρίες νὰ τοποθε-
τήσω χρονικὰ τὶς διάφορες φάσεις ἀνέγερσης τοῦ κτίσματος. Παρόλα αὐτὰ θὰ προ-
σπαθήσω νὰ θέσω κάποια χρονικὰ ὅρια ἀναφορικὰ μὲ τὴ χρονολόγησή του. Σίγουρα
τὸ ἰσόγειό τοῦ βορινοῦ κτηρίου μὲ τὸ σφενδόνιο ἀποτελεῖ τὸ παλιότερο κτίσμα. Εἶναι
λογικὸ νὰ δεχθοῦμε ὅτι χρησιμοποιήθηκε καὶ τότε ὡς πανδοκεῖο ἴσως ἀπὸ ἐκεῖ νὰ
προέρχεται καὶ ἡ ὀνομασία τῆς περιοχῆς. Θὰ μπορούσαμε νὰ τοποθετήσουμε τὴν
ἀνέγερσή του στὸν 1�ο αἰώνα, σὲ δύο φάσεις (;), μὲ τὸν πρῶτο ὄροφο μεταγενέ-
στερο, ἴσως ἀρχὲς τοῦ 18ου αἰώνα, μετὰ τὴν ἀποχώρηση τῶν καθολικῶν του νησιοῦ
καὶ τὴ δυνατότητα ἀνέγερσης κτηρίων καὶ ἐκτός τοῦ περιγράμματος τῶν τειχῶν τῶν
ὀχυρωμένων οἰκισμῶν. Ἡ μεταγενέστερη προσθήκη πρὸς τὰ νότια, μπορεῖ νὰ τοπο-
θετηθεῖ στὰ μέσα τοῦ 19ου αἰώνα καὶ σίγουρα μετὰ τὴν καταστροφὴ τοῦ νησιοῦ τὸ
1822 ἀπὸ τοὺς Ὀθωμανούς. Στὸ διάστημα μέχρι τὸν καταστροφικὸ σεισμὸ τοῦ 1881
πρέπει νὰ ἔγιναν οἱ μικρὲς προσθῆκες στὸ νεώτερο κτήριο ἰδιαίτερα ἡ ἐγκατάσταση
τοῦ ἀφεδρώνα πιθανὸν καὶ τὰ σιδερένια ἐνισχυτικὰ τζινέτια ἢ ἄρπιζες42. Μετὰ τὸ
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bodan Curcic / Εὐαγγελία Χατζητρύφωνος, Κοσμικὴ Μεσαιωνικὴ Ἀρχιτεκτονικὴ στὰ Βαλκάνια,
1300-1500..., Θεσσαλονίκη, ἔκδ. Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ κ.ἄ., 199�, σ. 33�-33�, εἰκ. 3.

43. Ἄλλωστε δὲν πρέπει νὰ λησμονοῦμε ὅτι στὴ βόρεια Χίο συναντᾶμε μία ἰδιαίτερη τυπολογία στὰ
σπίτια ναυτικῶν.

44. Σχετικὰ μὲ τὴν ὀρθότητα ἢ μὴ τοῦ ὅρου λαϊκὴ ἀρχιτεκτονικὴ (architecture populaire), τοπικὴ ἀρχι-
τεκτονικὴ (architecture vernaculaire) κ.ἄ. παράβαλε τὶς θέσεις διαφόρων μελετητῶν Βαλκανικῶν
χωρῶν ὅπως Haluk Sergin, Rachel Anguelova κ.ἄ. στὸ Ν. Μουτσόπουλος, Ἡ ἀρχιτεκτονική μας
κληρονομιά, Θεσσαλονίκη 1983, σ. 80-89. Ἀκόμη Στέλ. Μουζάκης, Συμβολὴ στὴν παραδοσιακὴ
ἀρχιτεκτονική…, ὅ.π., σ. 20.

σεισμὸ τὸ πιθανότερο ἐγκαταλείφθηκε γι’ αὐτὸ καὶ δὲν ὑπάρχουν μαρτυρίες. Ἄξια
παρατήρησης εἶναι καὶ ἡ ἐγκατάστασης θέρμανσης διαμέσου φυσικοῦ ἑλκυσμοῦ μὲ
δίκτυο ποὺ ἔχει δημιουργηθεῖ κατὰ τὴν ἀνέγερση. Ἡ μορφολογία τῶν ὄψεων μὲ τὴν
ποικιλοχρωμία τῶν λίθων (φωτ. 8-10), ἀλλὰ καὶ οἱ διάφορες ἐπὶ μέρους τυπολογικὲς
παρατηρήσεις ἀποδεικνύουν ἐπίδραση καὶ μεταφορὰ γνώσεων τῶν νέων ἐξελίξεων
ἀπὸ μακρινὲς γιὰ τὸ νησὶ περιοχές, τὸ πιθανότερο διαμέσου τῶν καραβοκύρηδων τοῦ
νησιοῦ43. Τέλος ἀποδεικνύει καὶ τὴν δεκτικότητα τῶν κατοίκων τοῦ νησιοῦ στὶς νέες
αὐτὲς ἰδέες. Ἔτσι εἶναι πολὺ πιθανὸν πλούσιος καραβοκύρης νὰ ἦταν ὁ κτήτορας
τοῦ χρήσιμου γιὰ τοὺς ὁδοιπόρους τοῦ νησιοῦ αὐτοῦ καταλύματος, ἀλλὰ καὶ γιὰ
ὅσους ξεμπαρκάριζαν στὸν ὑπήνεμο ὅρμο τοῦ Παντουκειοῦ.

Κλείνοντας θὰ λέγαμε ὅτι τὸ ἐρειπωμένο Παντουκειὸ μὲ τὰ ποικίλα τυπολογικὰ
καὶ μορφολογικὰ στοιχεῖα ποὺ διασώζει, ἀναδεικνύεται σὲ ἕνα σημαντικὸ μεσαι-
ωνικὸ ἀρχιτεκτονικὸ μνημεῖο ἀλλὰ καὶ τοῦ νεότερου ἑλληνισμοῦ, πολύτιμο καὶ χρή-
σιμο στὴν ἔρευνα τῆς ἐξέλιξης τῆς παραδοσιακῆς44 ἀρχιτεκτονικῆς τῆς Χίου, ἀλλὰ καὶ
τοῦ συγκεκριμένου θεσμοῦ γενικότερα καὶ τὸ ὁποῖο εἶναι ἀνάγκη νὰ διασωθεῖ νὰ
συντηρηθεῖ, ἀλλὰ καὶ γενικότερα νὰ προβληθεῖ.

594 ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΟΥΖΑΚΗΣ



ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ΑΝΤΙΔΟΣΙΣ 595



59� ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ΑΝΤΙΔΟΣΙΣ



ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ΑΝΤΙΔΟΣΙΣ 59�



598 ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ΑΝΤΙΔΟΣΙΣ



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Γράμμα τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενοῦ Πατριάρχου
κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ........................................................................................................9

Γράμμα τοῦ Μακαριωτάτου Πάπα καὶ Πατριάρχου Ἀλεξανδρεὶας
καὶ Πάσης Ἀφρικῆς κ.κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ Β´ ........................................................................11

Γράμμα τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ Γ´ ........13

Γράμμα τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Βουκουρεστίου κ.κ. ΔΑΝΙΗΛ ................15

Γράμμα τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος
κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ Β´ ............................................................................................................1�

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΑΜΟΥ, ΙΚΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΡΣΕΩΝ
κ.κ. ΕΥΣΕΒΙΟΣ. ΕΙΚΟΣΙ ΧΡΟΝΙΑ ΘΕΟΦΙΛΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΚΛΕΟΥΣ
ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ (1995-2015)
π. Σωτήριος Κοσμόπουλος - Μανόλης Γ. Βαρβούνης ..............................................19

ΣΧΟΛΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Γεώργιος Ἀγγελινάρας ......................................................................................................4�

ΚΡΑΤΟΣ ΣΚΟΠΙΩΝ Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ
-ΥΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΒΟΛΕΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ-
Ἀθανάσιος Ἀγγελόπουλος ................................................................................................55

ΕΝΤΥΠΗ ΛΑΪΚΗ ΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ
Μηνᾶς Ἀλ. Ἀλεξιάδης..........................................................................................................�1



Η ΦΟΡΗΤΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΗΤΡΙΑΣ
ΣΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΑΙ ΝΥΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟ
ΚΑΙ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟ ΝΑΟ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ
Θεολόγος Ἀποστολίδης ......................................................................................................81

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΚΛΗΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821
ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
Συμεών Αὐγουστάκης ........................................................................................................8�

ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΙΕΡΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ, ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ
Μανόλης Γ. Βαρβούνης ....................................................................................................105

Η ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ
ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ (1912-1913)
Μᾶρκος Βασιλάκης ............................................................................................................119

O MHTΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΑΜΟΥ, ΙΚΑΡΙΑΣ & ΚΟΡΣΕΩΝ ΕΥΣΕΒΙΟΣ
ΚΑΙ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ «ΚΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ»
Παναγιώτης Βλάχος ..........................................................................................................135

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ
Ἰγνάτιος Γεωργακόπουλος ............................................................................................139

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΑΜΟΥ, ΙΚΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΡΣΕΩΝ-ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ. ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΒΑ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ
Καλλίνικος Δεμενόπουλος ..............................................................................................159

ΡΩΣΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟ,
ΤΗΝ ΚΗΔΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΤΑΚΟΜΙΔΗ ΤΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ Ε΄
Γεώργιος Σ. Δημητρακόπουλος......................................................................................1�5

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1821-1881
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟ KAI ΤΗΝ ΥΨΩΣΗ ΤΟΥ ΛΑΒΑΡΟΥ
Σοφοκλῆς Γ. Δημητρακόπουλος ....................................................................................205

ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΚΕΚΟΙΜΗΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΥΛΙ ΤΗΣ ΚΩ
Ναθαναήλ Διακοπαναγιώτης..........................................................................................22�



Η ΜΕΡΙΜΝΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Παντελεήμων Καλαφάτης................................................................................................23�

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΕΥΣΕΒΙΟ ΣΑΜΟΣΑΤΩΝ (BHG 2134)
Παντελεήμων Καλπακίδης ..............................................................................................245

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ «ΚΛΙΜΑΚΟΣ»
ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣ
Βησσαρίων Καραλᾶσκος ................................................................................................253

ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ, Η ΝΗΣΟΣ ΣΑΜΟΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΗΣ
Μελίτων Καρᾶς ..................................................................................................................2�1

«ΦΤΑΣΑΜΕ ΣΤΑ ΑΝΕΙΠΩΤΑ...» ΛΟΓΟΙ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΩΝ
Ἀλέξανδρος Καριώτογλου ..............................................................................................299

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Καλλίνικος Καροῦσος ......................................................................................................305

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ
Θεμιστοκλῆς Κατσαρὸς ....................................................................................................319

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΑΜΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ
ΤΗΣ ΗΓΕΜΟΝΙΑΣ
Ἐλπίδα Κατσικογιάννη ....................................................................................................32�

ΒΟΓΟΡΙΔΕΙΕΣ ΠΑΡΑΣΠΟΝΔΙΕΣ
Στάθης Κεκρίδης ................................................................................................................3�3

ΣΑΜΙΑΚΗ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΚΗ ΑΓΙΟΛΟΓΙΑ
Ἐλευθερία Ἀ. Κλειδωνιάρη ............................................................................................383

Η ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΗΣ ΕΞΟΡΙΑΣ
Σωτήριος Κοσμόπουλος ..................................................................................................405



ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Ο Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΤΗΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
Κωνσταντῖνος Κωτσιόπουλος ........................................................................................41�

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ
ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΑΣ ΤΟΥ
Ἐλπιδοφόρος Λαμπρυνιάδης ........................................................................................425

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΛΕΤΕΣ THΣ ΗΓΕΜΟΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΣΑΜΟΥ 1834-1912
Χρίστος Λάνδρος ..............................................................................................................453

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΔΙΑ ΤΟ «ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ»
Ἀμβρόσιος Λενῆς................................................................................................................483

TO ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΟ KAI TO AYTONOMO ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ
ΤΩΝ ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Γρηγόριος Λιάντας ............................................................................................................525

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟ ΑΔΕΛΦΟ
Γεώργιος Μαντζουράνης ................................................................................................535

SeculAr eMbrOIderIeS ON SAcerdOTAl veSTMeNTS OF THe GreeK
OrTHOdOx cHurcH: THe «SOcIAl lIFe» OF THe pHelonion AT THe
MuSeuM OF THe HISTOrY OF GreeK cOSTuMe
Νάντια Μαχᾶ-Μπιζούμη..................................................................................................53�

Ο ΕΘΝΑΡΧΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
Μελέτης Μελετόπουλος....................................................................................................549

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ
Μιχαήλ Γ. Μερακλῆς ........................................................................................................55�

ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΕΥΧΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ-ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΤΥΠΑΛΔΟΥ-ΙΑΚΩΒΑΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ «ΔΙΟΧΕΤΕΥΣΙΝ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ»
ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ (1831)
Γεώργιος Μεταλληνός ......................................................................................................5�1



ΤΟ ΠΑΝΤΟΥΚΕΙΟ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΧΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΩΝ ΠΑΝΔΟΧΕΙΩΝ
Στέλιος Μουζάκης..............................................................................................................581

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
Παντελεήμων Μουτάφης ................................................................................................599

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΥΖΙΚΟΥ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΝΔΡΟΥ-
ΤΣΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΜΕΤΑΞΑΚΗ
Ἀνδρέας Νανάκης ..............................................................................................................�0�

Ο ΑΓΙΟΣ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΣ ΕΡΜΟΓΕΝΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΣΑΜΟΥ
ΚΑΙ Η ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
Ἀθανάσιος Νικολάου ........................................................................................................�19

ΟΙ ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΣΑΡΔΙΚΗΣ (343)
ΚΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΙΛΛΥΡΙΚΟΥ
Ἰωάννης Παναγιωτόπουλος ............................................................................................�2�

ΣΥΝΟΔΙΚΟΣ ΘΕΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΑ ΤΟΥ Μ. ΦΩΤΙΟΥ
Γρηγόριος Δ. Παπαθωμᾶς ..............................................................................................�33

Ο ΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
Σεραφείμ Παπακώστας ..................................................................................................�45

Η ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΤΗΣ Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΣΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ
Γερμανός Παρασκευόπουλος ........................................................................................�51

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΣΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΣΑΜΟΥ
ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ κ.κ. ΕΥΣΕΒΙΟ
Θεόκλητος Πασσαλῆς........................................................................................................��9

ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΗΣ ΚΟΛΛΥΒΑΔΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ
Συμεὼν Ἀ. Πασχαλίδης ....................................................................................................��1



«ΑΝΑΘΗΜΑΤΑ ΙΑΤΡΕΙΑΝ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΙΑΝ ΔΗΛΟΥΝΤΑ»
Δωρόθεος Πολυκανδριώτης ............................................................................................�8�

Η ΕΒΔΟΜΗ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ Η ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΠΑΥΣΕΩΣ -
Ο ΘΕΙΟΣ ΣΑΒΒΑΤΙΣΜΟΣ
Δανιὴλ Πουρτσουκλῆς ......................................................................................................�03

ΗΘΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΤΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ, ΜΕΣΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟ (1903) ΤΟΥ ΙΕΡΟΚΥΡΗΚΟΣ
ΑΡΧΙΜ. ΙΩΑΚΕΙΜ ΣΠΕΤΣΙΕΡΗ
Νικόλαος Πρωτοπαπᾶς ....................................................................................................�2�

ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΚΥΠΡΟ
Νίκος Ροδοσθένους ............................................................................................................�45

ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
Xρυσόστομος Σαββᾶτος ..................................................................................................�55

«ΙΕΡΑ ΖΩΑ», ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ
ΤΗΣ «ΛΑΤΡΕΙΑΣ» ΤΟΥΣ
Μανόλης Γ. Σέργης............................................................................................................��3

Ο ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ κ.κ. ΕΥΣΕΒΙΟΣ
Εὐστάθιος Σπηλιώτης ......................................................................................................�8�

THe eArlY 20th ceNTurY POPulAr ArT ZYGOMAlA MuSeuM
IN ATTIcA, Greece
Σπῦρος Στεργίου................................................................................................................�89

«ΓΥΜΝΑΖΕ ΣΕΑΥΤΟΝ ΠΡΟΣ ΕΥΣΕΒΕΙΑΝ»
Σεραφείμ Στεργιούλης ......................................................................................................811

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ:
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΚΗ ΣΥΝΑΞΗ, ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΙΑ
Γεώργιος Στούκης..............................................................................................................819



ΟΙ ΝΕΟΜΑΡΥΡΕΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΥΜΝΟΓΡΑΦΙΑ
Δημοσθένης Στρατηγόπουλος ........................................................................................83�

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΓΙΩΝ
Ἰωάννης Τασσιᾶς ..............................................................................................................855

ΕΝΑ ΛΑΝΘΑΝΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΤΟ χφ. ἀρ. �1
ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Παναγιώτης Τζουμέρκας ................................................................................................8�5

ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ ΗΘΟΣ
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
Χρυσόστομος Τριανταφύλλου ......................................................................................885

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΚΑΙ Η ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΙΔΙΟΠΡΟΣΩΠΕΙΑ
Μιχαήλ Τρίτος ....................................................................................................................893

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΗ ΣΑΜΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΓΕΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
Γεώργιος Χρ. Τσιγάρας ..................................................................................................905

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΣΙΑΝ ΞΕΝΗΝ ΤΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΤΗΝ ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΗΝ
Ἰωήλ Φραγκάκος................................................................................................................921

ΟΙ ΑΝΤΙΔΙΔΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΕΛΑΡΓΕΥΟΝΤΕΣ ..................................................933

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ..................................................................................................................939






