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ПРОЕКТЪТ ‘THRABYZHE’
Στα πλαίσια του Προγράμματος
Ευρωπαϊκής
Συνεργασίας
«ΕΛΛΑΔΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 20072013», το έργο THRABYZHE υπήρξε ένα διετές project με στόχο την ανάδειξη
της Θρακικής και Βυζαντινής
Πολιτιστικής Κληρονομιάς στην
Οροσειρά της Ροδόπης και το
Βόρειο Αιγαίο. Ο εγκεκριμένος
προϋπολογισμός του έργου
ανέρχεται σε 1.159.981,19 €.
Επικεφαλής εταίρος του έργου
είναι ο Δήμος Σμόλιαν της
Βουλγαρίας, ενώ από την Ελλάδα
εταίρος του Προγράμματος
είναι ο Δήμος Σαμοθράκης.
Το έργο συγχρηματοδοτείται
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής
Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ)
της
Ευρωπαϊκής
Ένωσης κατά 85% και από
Εθνικούς πόρους κατά 15%.

Within the framework of the
European Territorial Cooperation Programme «GREECE
- BULGARIA 2007-2013», the
project THRABYZHE is a biennial project which aims at revealing the Thracian and Byzantine cultural heritage in the
Rhodope Mountains and the
Northern Aegean Sea coast.
The approved project budget is
1.159.981,19 €. Lead Partner of
the project is the Municipality
of Smolian (Bulgaria), whereas
from the Greek part the beneficiary is the Municipality
of Samothrace. The project is
co-financed by the European
Regional Development Fund
(ERDF) of the European Union
(85%) and from National Resources (15%).

Το αντικείμενο του έργου
«Θρακική
και
Βυζαντινή
Πολιτιστική Κληρονομιά στην
Οροσειρά της Ροδόπης και το
Βόρειο Αιγαίο» που καλείται
να
υλοποιήσει
ο
Δήμος
Σαμοθράκης
περιλαμβάνει
μικρές δράσεις (soft) οι οποίες
αφορούν τόσο σε ενέργειες
επιστημονικά τεκμηριωμένης
καταγραφής των συγκεκριμένων
πολιτιστικών
πόρων
όσο
και ενέργειες προβολής και
ανάδειξής τους κατά το καλύτερο
και πλέον σύγχρονο τρόπο.

The objective of the project on
behalf of the Municipality of
Samothrace included soft actions that refer to the scientifically documented record of
specific cultural assets, but also
to concrete actions for their revealing and promotion in the
best and most modern way.

Проектът
‘THRABYZHE’
се
изпълнява
в
рамките на Πрограмата за
европейско
териториално
сътрудничество
“Гърция
- България 2007-2013 г.”
за период от 2 години.
Целта на проекта е да се
популяризира
тракийското
и византийското културно
наследство на Родопите и
Северното Егейско (Бялο)
Море. Утвърденият бюджет
на проекта e 1.159.981,19
€. Водещият партньор по
проекта е Община Смолян България, докато партньор
по проекта от гръцка страна е
Община Самотраки. Проектът
се финансира от Европейския
Ρегионален Фонд за Развитие
(ЕРФР) на Европейския Cъюз
с 85% и съ-финансиране от
България и Гърция чрез
държавния бюджет с 15%.
Дейностите
по
проекта
“Тракийското и Византийско
Културно
Наследство
на
Родопите и Северно Егейско
море”,
които
Община
Самотраки
трябва
да
изпълнява са по меки мерки и
са свързани с научно доказани
данни
за
специфични
културни ресурси, както и
промоционални
дейности
за популяризиране по найдобрия и най-модерен начин.

ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΑ
COLOPHON
ИЗДАТЕЛСКИ ЗНАК (ЕРФР)
Project THRABYZHE - “Θρακική
και Βυζαντινή Πολιτιστική
Κληρονομιά στην Οροσειρά της
Ροδόπης και το Βόρειο Αιγαίο”.
Ο
παρών
οδηγός
έχει
αναπτυχθεί με την συμβολή
της 15ης Εφορίας Βυζαντινών
Αρχαιοτήτων του Υπουργείου
Πολιτισμού για τις ανάγκες του
Προγράμματος THRABYZHE.

Project THRABYZHE - “Thracian and Byzantine Cultural
Heritage in the Rhodope Mountains and the Northern Aegean
Sea Coast”.
The present guide has been developed with the contribution
of the 15th Ephorate of Byzantine Antiquitites of Ministry
of Culture for the needs of the
project THRABYZHE.

Проектът: “THRABYZHE”
-”Тракийското и Византийско
Културно
Наследство
на Родопите и Северно
Егейско Море”. Hастоящото
ръководство е разработено
с
участието
на
15-тa
‘Eфория
(инспекция)
нa
Bизантийските
Aнтики’
към
Министерството
на
Kултурата, за нуждите на
Проектa ‘THRABYZHE’.
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στην Σαμοθρακη (Ιούλιος, 2013)
συνέταξε ο κ. Παπαθανασίου
Αθ. Ευάγγελος, αρχαιολόγος
του Υπουργείου Πολιτισμού &
Αθλητισμού.
©Παπαθανασίου Ευάγγελος

Authorship:
The present guide entitled:
“Samothrace: Byzantine Monuments” (texts and photos),
published in Samothrace (July,
2013) attributed to Mr Papathanasiou Evaggelos, Archaeologist of the Ministry of Culture.
© Papathanasiou Evaggelos

Редакция:
Настоящото
ръководство
озаглавено:
“Самотраки:
Византийски
паметници”
(Текст и снимки), публикувана
в Самотраки (Юли 2013 г.), е
изготвено от г-н Папатанасиу
Евангелос, Aрхеолог от на 15тa ‘Eфория нa Bизантийските
Aнтики’.
© Папатанасиу Евангелос

Χρηματοδοτική αναγνώριση:
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ) –
Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής
Συνεργασίας «ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013»,.

Financial Acknowledgements:
European Regional Development Fund (ERDF) –
European Territorial Cooperation Programme «GREECE BULGARIA 2007-2013».

Финансиране:
Европейски Ρегионален Фонд
за Развитие (ЕРФР) - Програма
за европейско териториално
сътрудничество “Гърция България 2007-2013”.

Αποποίηση Ευθυνών:
Το περιεχόμενο του παρόντος
οδηγού
αντανακλά
τις
απόψεις του συγγραφέως και
η Διαχειριστική Αρχή του
Προγράμματος
δεν
μπορεί
να θεωρηθεί υπεύθυνη για
οποιαδήποτε χρήση που μπορεί
να γίνει των πληροφοριών που
περιέχονται εδώ.

Disclaimer:
The contents of this guide reflect the author’s views and
the Managing Authority of the
Project is not liable of any use
that may be made of the information contained therein.

Отказ от Отговорности:
За
съдържанието
на
настоящото
ръководство
отговаря единствено авторът
и изложената тук информация
по никакъв начин не може
да бъде възприемана като
отразяваща възгледите на
Управляващия
орган
на
програмата.

Σαμοθράκη:
Βυζαντινά
Μνημεία
Η ιστορία των μεσαιωνικών
χρόνων (4ος-15ος αι.) για το
νησί της Σαμοθράκης εμφανίζει
πολλά και μεγάλα κενά λόγω της
σπανιότητος των αναφορών
στην ιστοριογραφία της εποχής,
που μας αναγκάζουν να
αρκούμαστε σε φευγαλέες ματιές,
ή να πιθανολογούμε με βάση
την γενικότερη κατάσταση στην
περιοχή του Βορείου Αιγαίου
σε μία συγκεκριμένη περίοδο.
Ευτυχώς η αρχαιολογική έρευνα
έρχεται να διαφωτίσει και μέλλει
περαιτέρω να αποσαφηνίσει την
εικόνα της κοινωνίας στο νησί
(καθημερινή ζωή, οργάνωση
του βίου, οικιστική ανάπτυξη)
σε συγκεκριμένες εποχές.
Η Σαμοθράκη υπήρξε το
πρώτο
ευρωπαϊκό
έδαφος
που επισκέφθηκε κατά τις
περιοδείες του ο Απόστολος
Παύλος, στα 49 μ. Χ., κατά
την Δεύτερη Αποστολική του
Περιοδεία, με την συνοδεία
του Σίλα: «Ἀναχθέντες οὖν ἀπὸ
τῆς Τρωάδος εὐθυδρομήσαμεν
εἰς Σαμοθράκην, τa δὲ ἐπιούσῃ
εἰς Νεάπολιν, / ἐκεῖθεν τε εἰς
Φιλίππους,…» (Πράξ. 16:1112). Αν και δεν γνωρίζουμε
πότε άρχισε η διάδοση του
Χριστιανισμού στο νησί, είναι
βέβαιο πώς η λειτουργία του
Ιερού των Μεγάλων Θεών
συνεχίστηκε αδιάπτωτη καθ’όλη
τη διάρκεια της ρωμαϊκής
εποχής, έως, τουλάχιστον, το
τελευταίο τέταρτο του 4ου αι.
μ. Χ., παρ’όλο που τόσο το Ιερό,
όσο και το νησί εν γένει είχαν
εισέλθη σε φάση παρακμής
ήδη από τον 3ο μ. Χ. αι. Από

The Μedieval History (4th –
15thc) of Samothrace presents
a series of gaps, mainly due to
the scarcity of the reports in
the historiography of the time,
that compels to confine ourselves into historical glimpses,

Samothrace:
Byzantine
Monuments
or to suspect things on the basis of the general condition in
the broader area of Northern
Aegean during a certain period.
Fortunately, the archaeological
survey hastens to enlighten and
further clarify the picture of
the island’s society (daily life,
socio-economy, settlement) in
certain periods.
Samothrace was the first european soil where St Paul set
foot, in 49 a.D., during His itineracies, and especially in His
Second Apostolic Journey, accompanied by Silas. Though
not aware of the outset of the
dissemination of Christianity
on the island, it is certain that
the Sanctuary of the Great Gods
sustained unfailingly open
along the Roman Period, till, at
least, the last quarter of the 4th
c. a.D., although the Sanctuary
itself, as well as the island as a
whole, have entered a declining
phase already since the 3rd c.
a.D. Since 381 a.D. onwards, by
the successive decrees of the
Emperor Theodosius I against
the ancient religion, the Sanctuary was most probably sealed
up and devastated, if not, after
384, destroyed.
Even the harbourless Samothrace seems that could offer during that time, 4-5 little

Средновековната
епоха
от историята (IV-XV век.)
на
остров
Самотраки
е
изпълнена с много и големи
пропуски поради липсата на
достатъчно препратки към
историографията
на
този
исторически период. Това
от своя страна ограничава
обективната ни представа за
общата ситуация през този
период в региона на Северно
Егейско (Бялo) море. За щастие
обаче
археологическитe
проучвания ни позволяват

Самотраки:
Bизантийски
паметници
да хвърлим светлина върху
островното
общество
от
онова време (ежедневието,
организацията
на
живот,
жилищни комплекси и др.).
Самотраки
е
първата
европейска
територия
посетeна oт Aпостол Павел
в 49 след Христа - по време
на Втората Aпостолическа
Oбиколка,
–
направена
съвместно със Сила. Въпреки
че не знаем кога точно е
започнало разпространението
на
християнството
на
острова,
става
ясно,
че
Светилището на ‘Великите
богове’ е продължило да се
посещава без прекъсване и
през Pимската епоха поне
до последната четвърт на IV
век след Христа, въпреки че
светилището и острова като
цяло са навлезли във фаза на
упадък още през III век след
Христа. През 381 след Христа
император Теодосий издава
няколко
последователните
декрета
срещу
древната

το 381 μ. Χ., και εξής, με τα
αλλεπάλληλα διατάγματα του
αυτοκράτορα Θεοδοσίου Α΄
εναντίον της αρχαίας θρησκείας,
πιθανολογούμε πώς και το Ιερό
σφραγίζεται και ερημώνεται,
αν δεν καταστρέφεται, μετά το
384, όπως συνέβη και με το
αντίστοιχο Ιερό της Ίμβρου.
Ακόμη
και
η
ἀλίμενος
Σαμοθράκη – «importuosissima omnium», την αποκαλεί
ο Πλίνιος - φαίνεται ότι θα
διέθετε κατά την εποχή αυτή,
4-5 σκάλες, ή μικρά λιμάνια,
για μικρά πλοία (Άγκιστρος,
Λιμνίδι,
Καμαριώτισσα,
Δημήτριον),
σε
παράλιες
περιοχές όπου την φυσική
διαμόρφωση θα υποβοηθούσαν
τεχνητές αποχωματώσεις και
εκβραχισμοί.
Η
συνήθης
για
την
παλαιοχριστιανική
εποχή
έντονη
οικοδομική
δραστηριότητα
παρατηρείται
και στην Σαμοθράκη:
η
έρευνά
μας
εντόπισε,
πλήν των δύο, γνωστών
ήδη,
παλαιοχριστιανικών
βασιλικών, στην Παλαιάπολη
και την Καμαριώτισσα, νέα
παλαιοχριστιανική
βασιλική
στην θέση «Άγγιστρος», ενώ
πιθανολογείται
η
ύπαρξη

ports, or harbors, for the use of
small ships (Ángistros, Limnídi, Kamariótissa, Demétrion),
in those coasts where some
natural lie would be improved
by the rock-blasting.
The usual, for the Early Christian Period, intense building
activity is noticed also in Samothrace; apart from the two,
already known, Early Christian
Basilicas, in Palaiápolis and in
Kamariótissa, recent archaeological survey have spotted
another one in “Ángistros”, in
addition to the most probable
existence of more Early Christian Basilicas in Thérma, St.
Andréas (Akrōtérion), and in
Lákkōma. Nonetheless, Early
Christian fortifications have not
been identified, so far, on the island. It is certain that the strong
ancient walls of Palaiápolis
were still functional and in use.
The island was usually hitting
by heavy earthquakes, since it
lies on the fringes of the gap of
the North Anatolia seismic Arc.
Such an earthquake might have
hit the island in the year 543
a.D., and, among other damages, destroyed a public bath,
which, according to an inscription, was renovated a couple of

Εικ. 1. Πρινιάς. Παναγία (Φωτ. Ε. Παπαθανασίου, 2000)

религия, с които се смята, че
Светилището е запечатано. В
резултат на това то запустява
и вероятно е унищожено след
384.
Самотраки е бил известен
и кaтo пристанище – бил е
наречен от Плиний «importuosissima omnium». По това време
Самотраки е имал 4-5 кея или
малки пристанища за малки
кораби (Агистрoc, Лимниди,
Камариотиса, Димитрион).
В
Самотраки
се
наблюдава
обичайната
за
раннохристиянският период
интензивна
строителна
дейност:
освен
двете
известни раннохристиянски
базилики
(в
Палеополи
и
Камариотиса),
нашите
изследвания идентифицираха
и още една нова базилика в
местността “Агистрoc”. Други
източници предполагат, че
раннохристиянски базилики
има и в Tерма, Cв.Aндрей
(Aкротири) и Лаккома. От друга
страна, досега не са открити
останки от раннохристиянски
укрепления
на
островa.
Вероятно древните стени на
Палеополи са били все още
застрашително
издигнати
и функционални по това
време. Островът често е
бил разтърсван от мощни
земетресения, тъй като се
намира на края на Анадолската
разломна дъга, известна със
сеизмичната си активност.
Изглежда, че е имало голямo
земетресение
на
острова
през 543 след Христа, което е
унищожило и обществената
баня, която била ремонтирана
след две години. Надписът
е намерен в близост до село
Aлoниа, като най-вероятно е
дошъл от Палеополи или от
Tерма.

παλαιοχριστιανικών βασιλικών
και στα Θέρμα, στον Άγιο
Ανδρέα (Ακρωτήρι), και στο
Λάκκωμα. Ωστόσο, δεν έχουν
αναγνωριστεί,
έως
τώρα,
στο νησί παλαιοχριστιανικές
οχυρώσεις. Είναι βέβαιο πως
τα ισχυρά αρχαία τείχη της
Παλαιάπολης θα ήσαν ακόμη,
εν πολλοίς, λειτουργικά και
χρήσιμα.
Το νησί συχνά επλήττετο από
δυνατούς σεισμούς, όντας στις
παρυφές της απόληξης του
ρήγματος του σεισμικού Τόξου
της Ανατολίας. Ένας τέτοιος
μεγάλος
σεισμός
φαίνεται
πώς έπληξε το νησί στα 543
μ. Χ., ο οποίος μεταξύ των
άλλων κατέστρεψε και δημόσιο
λουτρό, το οποίο ανακαινίζεται
βάσει επιγραφής δύο χρόνια
μετά την «θεομηνίαν». Η
επιγραφή, που αναφέρεται στην
«Ανανέωση» του «λοετρου»
βρέθηκε κοντά στον οικισμό
Αλώνια, ενδέχεται, ωστόσο, να
προέρχεται από οποιαδήποτε
παλαιοχριστιανική θέση πάνω
στο νησί, με τις περισσότερες
πιθανότητες να προέρχεται είτε
από την Παλαιάπολη, είτε από
τα Θέρμα.
Στα μεσοβυζαντινά χρόνια το
κέντρο του νησιού είναι ακόμη
στην Παλαιάπολη, όπου και
ο κύριος οικισμός της νήσου
την περίοδο αυτή. Λείψανα
μικρού τετραγώνου οχυρού με
γωνιακούς πύργους, πιθανή
έδρα του τοπικού διοικητού,
σώζονται εντός του Ιερού. Ο
ημικυκλικός πύργος στο Κάστρο
της Χώρας, ενδέχεται να συνιστά
και αυτός κατάλοιπο μιάς
προγενεστέρας μεσοβυζαντινής
οικοδομικής
φάσεως
του
γαττιλουζιακού
Κάστρου
της Χώρας. Πέραν τούτων
κάποιοι εκ των πολυαρίθμων

years after the calamity. The in- През ранно византийския
scription was found close to the период,
икономически
и
village of Alōnia, but it could обществен център на острова
be hailed from any Early Chris- все още е бил Палеополи,
tian site on the island, most който през този период е
likely to come from Palaiápolis, бил и основнoтo селище на
or Thérma.
острова. Оттогава е останала
During the Middle-Byzantine малка квадратна крепост с
Period, the administrative cen- ъглови кули, която вероятно e
tre of the island still lies in била седалището на местните
Palaiápolis, where was also the командири и е съхранено като
main settlement of that era. The Светилище. Кръглата кула на
remnants of a small rectangu- Замъка ‘Хора’ може да e също
lar fortress, probably the head- остатък от по-ранен етап на
quarters of the local command- изграждането на Замъкa на
er, still exist among the ruins Гатилузи. Освен това някои от
of the Sanctuary. The semicir- многобройните средновековни
cular tower in the Gattiluzian църкви на острова (различни
Castle of Chōra it may belong видове базилики, църковни
also to a previous Middle-Byz- стаи) датират от ранния
antine constructing phase. Be- византийски период и са
sides, some of the numerous служили
като
‘католикa’
medieval chapels on the island, (църковно помещение) на
presented in various types малки
селски
манастири,
(three-aisled basilicas,
single-nave
churches, and one cross-insquare church), should
be dated to the Middle-Byzantine Period,
served as the catholicon of small rural
monasteries, probably
dependencies of parent monasteries.
Since the mid of the
14th c. onwards, a
population and building blossom occurs on
Samothrace, which although not witnessed
by historical sources,
it is presumed by the
archaeological
survey. Logically, since
1354, when the Turcomans went over
Thrace, a migration
Εικ. 2. Κάτω Καριώτες. Ερείπια
wave brought about
Αγίου Ιωάννη στα Νημόρια
out of the ransacking
(Φωτ. Ε. Παπαθανασίου, 2002)

μεσαιωνικών
ναών
του
νησιού, σωζομένων σχεδόν
εδαφιαίων, διαφόρων τύπων
(βασιλικών, μονόχωρων, και
ένας πιθανότατα σταυροειδής
εγγεγραμμένος),
ανάγονται
στην μεσοβυζαντινή εποχή, ως
καθολικά μικρών αγροτικών
μονυδρίων, ίσως μετοχίων
μητρικών, εκτός νήσου, μονών.
Από τα μέσα του 14ου αι.
και εξής σημειώνεται στην
Σαμοθράκη μία πληθυσμιακή
και
οικοδομική
έκρηξη,
που δεν μαρτυρείται στις
ιστορικές
πηγές,
αλλά
τεκμαίρεται
αρχαιολογικώς.
Είναι φυσιολογικό, μέρος του
κύματος των προσφύγων από
την χειμαζόμενη από τους
τουρκομάνους Θράκη να βρίσκει
καταφύγιο, μετά τα 1354 και εξής,
στην ήρεμη ακόμη Σαμοθράκη.
Η γή οργανώνεται σε νέες
βάσεις, ή συστηματοποιούνται
παλαιότερες μέθοδοι κατανομής
και παραγωγής, το κεφαλομάνδρι
συνιστά την βασική μονάδα
παραγωγής,
στην
βάση
του γένους, οργάνωση που
επιβίωσε έως σχεδόν τις ημέρες
μας. Διακρίνονται τρείς κύριες
παραγωγικές ζώνες: η αρόσιμη
γή, η γή των περιβολίων και η γή
των κτηνοτρόφων. Πολλά μικρά
μοναστηριακά
καθιδρύματα
εμφανίζονται,
αγροτικού
χαρακτήρα, κυρίως στην πρώτη
ζώνη, με εξαρτήσεις τόσο
εντός, όσο και εκτός της νήσου,
πιθανότατα εκ των μονών της
πρωτευούσης. Στην ζώνη αυτή,
την τρόπον τινά μοναστηριακή,
συναντούμε
τρίκλιτους,
ή
τριμερείς ναούς-καθολικά. Στην
δεύτερη, μεσαία ζώνη, των
κηποπεριβολίων, συναντούμε
ιδιωτικούς μονόχωρους ναούς,
χωρίς νάρθηκα. Στην τρίτη
ζώνη,
των
κτηνοτροφικών

by them Thracian land, part
of it should seek shelter on
the still safe Samothrace. The
land then was organized upon
a new basis, older production
and distribution methods were
systematized, a piece of land
of certain extent, called “The
main fold”, exploited by a clan,
comprises the basic production
unit, condition still existing
today. Three main productive
zones are distinguished: (a) the
arable land, (b) the orchard and
the garden zone, (c) the stock
breeding land. Many small rural monasteries are appeared,
mainly inside the first zone,
functioning as dependencies
of parental monasteries inside
and outside the island. In this
so to say “monastic zone”, we
meet articulated, three-aisled
or tripartite churches (catholica). In the second, middle zone,
we meet private aisleless single-cell chapels, which lack a
narthex. In the third zone, at the
foot of the central mountainous

както може би и като метохи
на майки манастири извън
острова. След средата на XIV
век в Самотраки настъпва
увеличение на населението
и бум в строителството,
които не са упоменати в
историческите източници, но
са археологически доказани.
Това развитие се дължи на
това, че през 1354 г. част
от населението на Тракия
намирa убежище в Самотраки,
който още не е засегнат
от набезите на османците.
Земята се разпределя на
нови
организационни
единици за производството
- ‘Кефаломандри’ (=голяма
ферма), които стават основна
единица на производството
и са основани на рода. Тази
организация е оцеляла почти
до наши дни. Разграничават се
три основни зони: обработваема
земя, земя с овощни градини
и земя за животновъдство.
В първата зона се появяват
множество малки монашески

Εικ. 3. Χριστός κοντά στά Θέρμα (Φωτ. Ε. Παπαθανασίου, 2004)

οικισμών, στα αντερείσματα
του κεντρικού ορεινού όγκου,
συναντούμε μονόχωρους ναούς
με νάρθηκα και περιβάλλων
κοιμητήριο. Οι ναοί είναι
συνήθως ασβεστόκτιστοι και
εκαλύπτοντο οι περισσότεροι
από ημικύλινδρο, κτισμένο από
πλακαρούς λίθους (Εικ. 1, 2).
Εκατοντάδες παρόμοιοι ναοί
έχουν κτιστεί στο διάστημα δύο
ίσως γενεών, στο β΄ μισό του
14ου αι. Ξεχωρίζει, ως καλύτερα
διατηρημένο το καθολικό της
Μονής του Χριστού, ανατολικώς
του οικισμού των Θέρμων,
μονόχωρος,
καμαροσκεπής
ναός με νάρθηκα, που ανηγέρθη

massif, we meet aisleless sin-

ΤΟ ΕΡΓΟ THRABYZHE
gle-nave parish chapels, with
narthex and a surrounding
THE THRABYZHEacemetery.
PROJECT
Chapels are usually

built with lime mortar and covered usually by a semicircular
barrel-vault,
constructedofwith
Within the framework
the
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flagstones
(Figs. Cooper1, 2).
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ation Programme
have
been constructed,
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Εικ. 4. Πύργος Φονιά (Φωτ. Ε. Παπαθανασίου, 2007)
τμηματικά: ο κυρίως ναός
κατά το γ΄ τέταρτο του 14ου
αι, ενώ ο νάρθηκάς του προς
τα τέλη του ίδιου αιώνα (Εικ.
3).
Χαρακτηριστική
είναι
η συσσώρευση εντός των
ερειπίων των ναϋδρίων αυτών,
πλήθους μαρμαρίνων σπολίων,
είτε από τα ειδωλολατρικά
κτίρια του Ιερού, είτε από

the project is the Municipality
(Fig.
3). A remarkable
of
of Smolian
(Bulgaria),feature
whereas
the
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chapels
is
the
from the Greek part the bencollection
numerous
marble
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among
the
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fact is
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(85%) This
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National
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considering
the
painful
sources (15%).
carriage of some heavy archiThe objective of the project on

фондации от селски характер,
които са зависели както от
острова, така и вероятно от
манастири от столицата извън
острова. Характерни за тази
зона са тристранните храмове
(помещения)
–
католики.
Στα πλαίσια του Προγράμματος
Във
втората
средната
зона,
Ευρωπαϊκής
Συνεργασίας
откриваме
частни
храмове
«ΕΛΛΑΔΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-с
едно
В третата
2013», помещение.
το έργο THRABYZзона,
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намиращ
се
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на
видeн
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в
центъра
συγκεκριμένων
πολιτιστικών
на
този
район
в
πόρων όσο και източната
ενέργειες
част
на острова.
Кулатаτους
на
προβολής
και ανάδειξής
“Φонияс”
се
предполага,
че
κατά το καλύτερο και πλέον
е изградена
около 1400 след
σύγχρονο
τρόπο.
Христа (Фиг. 4). В първaта
четвърт на XV век в северната
част на острова e построен,
под формата на светилище,

παλαιότερους ναούς (συνήθως
παλαιοχριστιανικούς).
Το
γεγονός
αυτό
εξηγείται,
εάν θεωρηθεί η επίπονη
συνήθως μεταφορά του βαρέος
αρχιτεκτονικού μέλους επί
πολλά χλμ, ως πραγματοποίηση
ενός τάματος προς τον άγιο
του. Υφίσταντο τρία καστέλια,
αγροτικού χαρακτήρα στο νησί,
και ένα από αυτά είναι το Καστέλι
της Άνω Μεριάς, επί περίοπτου
λόφου, στο κέντρο της περιοχής
αυτής στο ανατολικό τμήμα της
νήσου. Ο πύργος του Φονιά, στις
εκβολές του ομώνυμου ρέματος
επί
της
βορειανατολικής
παραλίας της νήσου, θα πρέπει
να ανεγείρεται περί το 1400 μ.Χ.
(Εικ. 4). Στο α΄ τέταρτο του 15ου
αι. ίσως ανεγείρεται στα βόρεια
της θέσεως του Ιερού, ένα μικρό
παλάτσο, τουλάχιστον διώροφο,
με παρεκκλήσι, λουτρό και
μεγάλη κεντρική αίθουσα στο
ισόγειο, συγκρότημα σήμερα
γνωστό ως «Παναγία Βιρκιανή»
(Εικ. 5). Το νησί παραχωρείται
στην οικογένεια των γενοβέζων
Gattilusi στα 1431 και αυτοί
το κρατούν έως το 1456 πριν
πέσει οριστικά στα χέρια των
Οθωμανών , από το 1459 και εξής.
Οι Γαττιλούζοι επενδύουν στο
νησί: ανεγείρουν το επιβλητικό
συγκρότημα των Πύργων στην
Παλαιάπολη, στα χρόνια 14351440, που αποτελείται από δύο
ανισομεγέθεις
ανεξάρτητους
πύργους, στη ΝΑ πλευρά μικρού
περιβόλου, με τάφρο στη νότια
και σε τμήμα της ανατολικής
πλευράς (Εικ. 6). Πρωτύτερα,
μέσα στην δεκαετία του 1430,
ανήγειραν το Κάστρο στη θέση,
που
αργότερα
ονομάστηκε
«Χώρα» (Εικ. 7). Δύο ιδρυτικές
επιγραφές
σε
μαρμάρινες
πλάκες, εντοιχισμένες επί των
τειχών του Κάστρου στη Χώρα,

Εικ. 5. Παληάπολη. Παναγία Βιρκιανή (Φωτ. Ε. Παπαθανασίου, 1997)
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Пири Рейс (1520-21), основното
селище на острова e ‘Хора’.
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«ΕΛΛΑΔΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-

Εικ. 6. Πύργοι Γαττιλούζων στην
Παληάπολη
Φωτ. Ε. Παπαθανασίου, 2006)

Εικ. 7. Κάστρον Χώρας
(Άποψη από τα δυτικά)

2013», το έργο THRABYZHE υπήρξε ένα διετές project με στόχο την ανάδειξη
της Θρακικής και Βυζαντινής
Πολιτιστικής Κληρονομιάς στην
Οροσειρά της Ροδόπης και το
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