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Ζνα από τα πιο διακριτά ςθμεία του εκτεταμζνου αρχαιολογικοφ χϊρου τθσ 

αρχαίασ Χερςονιςου-βυηαντινισ Χερςϊνοσ, που βρίςκεται ςτο ΝΔ άκρο τθσ 

Κριμαίασ (αρχαία Ταυρικι) είναι το αρχαίο ελλθνικό Θζατρο (3). Βρίςκεται 

αριςτερά τθσ ςθμερινισ ειςόδου (4). Κατευκείαν μπροςτά ξεχωρίηει (1) ο ναόσ 

του Αγίου Βλαδίμθρου (κτίςτθκε το 1888 ςτον χϊρο τθσ αρχαίασ αγοράσ για 

τον εορταςμό των εννιακοςίων χρόνων από τον εκχριςτιανιςμό των ϊςων 

του Κιζβου) και δεξιά μασ εκτείνεται το αμυντικό τείχοσ με τον κυκλικό πφργο 

του Ηινωνα (2). 

Ξεχωριςτι ςπουδαιότθτα ςτο Θζατρο δίνει το γεγονόσ ότι πρόκειται για το 

μοναδικό  που ζχει αποκαλυφτεί ςε ελλθνικι αποικία τθσ Μαφρθσ Θάλαςςασ. 

Αποκαλφφκθκε από τον I. Dombroviskiyi, το 1954, κατά τθν διάρκεια 

αναςκαφισ μίασ βυηαντινισ εκκλθςίασ που είχε κεμελιωκεί πάνω ςτο αρχαίο 

μνθμείο. Το Θζατρο κτίςτθκε ςτα τζλθ του 4ου π.Χ. αιϊνα ςτθ βόρεια πλαγιά 

ενόσ κοιλϊματοσ κοντά ςτο πρϊτο αμυντικό τείχοσ τθσ Χερςονιςου. Θ 

τοποκεςία είχε χρθςιμοποιθκεί πριν ωσ νεκρόπολθ, όπωσ προκφπτει από τα 



πολλά  κραφςματα κεραμικισ του 4ου αιϊνα που βρζκθκαν κατά τθν διάρκεια 

των αναςκαφϊν. Πταν, λοιπόν, ςτον 4ο αιϊνα θ πόλθ επεκτάκθκε, γκρζμιςαν 

το παλιό τείχοσ και καταςκεφαςαν ζναν νζο αμυντικό περίβολο λίγο 

νοτιότερα. Ζτςι, δθμιουργικθκε μια καλι τοποκεςία κοντά ςτον κεντρικό 

δρόμο για το κτίςιμο του Θεάτρου. 

    

Κάτοψη του θεάτρου και, δίπλα, η κάτοψη των δφο κτιςμάτων: ο  ςταυρόςχημοσ ναόσ  

που κάλυψε περίπου το μιςό θζατρο (C.Williams). 

Το Θζατρο τθσ Χερςονιςου παρουςιάηει κάποιεσ ομοιότθτεσ με το ελλθνιςτικό 

Θζατρο τθσ μικραςιατικισ Ρριινθσ όςον αφορά τισ αναλογίεσ του, το πεταλό-

ςχθμο του κοίλου και το κτίριο τθσ ςκθνισ. Το κοίλο είχε διαιρεκεί με ςτενζσ 

βακμίδεσ ςε 8 κερκίδεσ. Αρχικά, κάκε κερκίδα είχε 11 ςειρζσ με κακίςματα. 

Αριςτερά και δεξιά του κτίςματοσ υπιρχαν δφο είςοδοι, οι πάροδοι, με 2,5 μ. 

πλάτοσ θ κακεμία. Θ χωρθτικότθτα ιταν περίπου για 2000 άτομα. 

Υπολογίηεται ότι ο πλθκυςμόσ τθσ ελλθνιςτικισ Χερςονιςου ανιρχετο ςε 

9.000-10.000 κατοίκουσ. Από τισ πολλζσ ανακαταςκευζσ του Θεάτρου θ 

ςθμαντικότερθ ζγινε τον 1ο αιϊνα μ.Χ. Τότε, οι πάροδοι κλείςτθκαν και 

προςτζκθκε το πάνω διάηωμα και ζτςι θ χωρθτικότθτα ζφταςε τα 3.000 



άτομα. Πταν δε εγκαταςτάκθκε θ ρωμαϊκι φρουρά ςτθν πόλθ, το Θζατρο 

μετατράπθκε ςε αρζνα για μονομαχίεσ και κθριομαχίεσ. 

Στθν Ρρϊιμθ Βυηαντινι περίοδο το κτίςμα εγκαταλείφτθκε και, αφοφ 

απογυμνϊκθκε από ό,τι μποροφςε να χρθςιμοποιθκεί ωσ οικοδομικό υλικό, 

μετατράπθκε ςταδιακά ςε ερειπιϊνα-ςκουπιδοτόπο. Τϊρα όμωσ αρχίηει ίςωσ 

θ  πιο  ενδιαφζρουςα  φάςθ του χϊρου. 

Μεταξφ 6ου και 8ου αιϊνα, με τουσ ερευνθτζσ να κλίνουν προσ τον 6ο αιϊνα, 

κτίςτθκε πάνω ςτα αρχαία ερείπια μία ςταυρόςχθμθ εκκλθςία, θ λεγόμενθ 

«Eκκλθςία με τθν λειψανοκικθ» (Reliquary Church).To όνομά τθσ είναι, 

βζβαια, πρόςφατο και το οφείλει ςτθν λειψανοκικθ που βρζκθκε κάτω από 

τθν Αγία Τράπεηα από τον Kostsyushko-Valyuzhinich, ςτθν πρϊτθ αναςκαφι το 

1897. 

 

 

Αριςτερά: κάτοψθ τθσ Εκκλθςίασ με τθν λειψανοκικθ (κατά τον Dombrovsky). Δεξιά: το 

αναςτθλωμζνο Θζατρο και θ βυηαντινι Εκκλθςία.  

 

Θ εκκλθςία ζχει ςχιμα ςταυροφ με καμαρωτοφσ βραχίονεσ, οι κεραίεσ του 

ςταυροφ, ίςου μικουσ (5,94 μ.), εκτόσ από τον ανατολικό βραχίονα (που 

περιλαμβάνει το Ιερό και καταλιγει ςε αψίδα) κι ζχει μικοσ 7,92 μ. Ο βόρειοσ 

τοίχοσ διαςϊηεται ςιμερα ςε ζνα φψοσ 4 μζτρων, δθλαδι περίπου ςτο μιςό 

του αρχικοφ. Στθν θμικυκλικι αψίδα του Ιεροφ βρίςκεται το ςφνκρονο με 

τζςςερισ βακμίδεσ, ενϊ το Ιερό πλαιςιϊνεται από δυο χϊρουσ, το διακονικό 

δεξιά και τθν πρόκεςθ αριςτερά. Στο διακονικό υπιρχε το τραπζηι τθσ 

πρόκεςθσ, ενϊ βρζκθκε και μια μικρι λεκάνθ καταςκευαςμζνθ από ζνα 



κομμάτι αςβεςτόλικου. Τθν χρθςιμοποιοφςαν είτε για το πλφςιμο εκκλθςια-

ςτικϊν  ςκευϊν  είτε ωσ  κολυμπικρα  για  τθν βάπτιςθ  παιδιϊν. 

 

 

Αναπαράςταςθ τθσ Εκκλθςίασ  με τθν λειψανοκικθ (κατά τον O.I.Dombrovskiy). 

 

Οι τοίχοι τθσ Εκκλθςίασ  με τθν λειψανοκικθ μζςα ςτο Θζατρο, όπωσ είναι ςιμερα,  μετά τθν 

αναςτιλωςθ. Πίςω διακρίνεται ο τροφλοσ του Αγίου Βλαδίμθρου. (ΓΚ, 29/4/2013)  



 

Η Εκκλθςία πάνω ςτο Θζατρο.                                                                                                         

το βάκοσ: το ςφνκρονο του Ιεροφ με τισ τζςςερισ βακμίδεσ.                                              

Μπροςτά: μία ςειρά κακιςμάτων του Θεάτρου. (ΓΚ, 29/4/2013)  



 

Πολυκάνδθλον από ςκοφρο μπλε γυαλί, με πόδι. Διάμετροσ: 24,5 εκ, φψοσ 12,5 εκ. 

Χρονολογείται μεταξφ 450 και 475. Βρζκθκε το 1973 ςτον χϊρο του Θεάτρου, ο οποίοσ 

ίςωσ να είχε χρθςιμοποιθκεί ιδθ από τον 5ο αι. για τθν χριςτιανικι λατρεία.                

Βυηαντινι υλλογι του Μεςαιωνικοφ Μουςείου Σαυρικισ Χερςονιςου. (ΓΚ, 29/4/2013) 

      

 

 

Σα  λείψανα  του  ανϊνυμου  μάρτυρα  και  θ  αργυρι  λειψανοκικθ 

 

Θ χριςθ λειψάνων καμμζνων κάτω από τθν Αγία Τράπεηα για τον κακαγιαςμό 

των εκκλθςιϊν (το λεγόμενο «εγκαίνιον» ι και «κεμζλιον» του ναοφ) ιταν 

ςφνθκεσ φαινόμενο, αλλά τισ περιςςότερεσ φορζσ δεν είναι οι αρχαιολόγοι οι 

πρϊτοι που τα ανακαλφπτουν: προθγοφνται ςυνικωσ οι λακραναςκαφείσ. 

Εδϊ όμωσ, θ μικρι λειψανοκικθ ιταν τόςο καλά κρυμμζνθ, ϊςτε ευτυχϊσ 

διαςϊκθκε από τισ καταςτροφζσ και τισ λεθλαςίεσ, ενϊ γλφτωςε και από τουσ 

αρχαιοκάπθλουσ. Βρζκθκε ςε μια τοφβλινθ κοιλότθτα, ςαν ζνασ μικρόσ 

«τφμβοσ», κάτω από το δάπεδο όπου υψωνόταν θ Αγία Τράπεηα. Είναι 

αςθμζνια, ζχει διατθρθκεί ςε αρκετά καλι κατάςταςθ κι ζχει τθν κλαςικι 

μορφι αυτοφ του είδουσ των πολφτιμων κιβωτίων με ιερό περιεχόμενο: 

μοιάηει με οικίςκο, κακϊσ το ςκζπαςμά τθσ (το καπάκι) ζχει το ςχιμα δίριχτθσ 

ςτζγθσ. Οι διαςτάςεισ τθσ είναι: 13 εκ μικοσ, πλάτοσ 8,5 εκ και 11 εκ φψοσ.   

 



 

Η λειψανοκικθ, που βρζκθκε ςτθν Εκκλθςία του Θεάτρου το 1897, φυλάςςεται από το 

1900 ςτο Μουςείο Ερμιτάη (Hermitage, Πετροφπολθ).  

 

Χρονολογείται ςτθ βαςιλεία του Ιουςτινιανοφ Αϋ(527-565), όπωσ προκφπτει 

από το μονόγραμμα του αυτοκράτορα και τισ 4 ςφραγίδεσ που βρζκθκαν ςτθν 

βάςθ και ςτθν κάτω επιφάνεια του ςκεπάςματοσ (καπάκι). Θ μία μακριά 

πλευρά διακοςμείται με τρία μενταγιόν που απεικονίηουν τον Χριςτό ςτθ μζςθ 

πλαιςιωμζνο από τουσ αγίουσ Ρζτρο και Ραφλο. Στθν άλλθ πλευρά απει-

κονίηεται θ Ραναγία ανάμεςα ςτουσ Αρχαγγζλουσ. Οι δυο ςτενζσ πλευρζσ 

απεικονίηουν δυο νεαροφσ αγίουσ, κατά πάςα πικανότθτα τουσ αγίουσ Σζργιο 

και Βάκχο –θ λατρεία του Σζργιου ιταν ιδιαίτερα διαδεδομζνθ τθν εποχι του 

Ιουςτινιανοφ, ο οποίοσ και ίδρυςε ςτθν Κωνςταντινοφπολθ, δίπλα ςτο 

αυτοκρατορικό παλάτι, ναό αφιερωμζνο ςτον άγιο. Στισ τζςςερισ πλευρζσ του  

καλφμματοσ είναι χαραγμζνοι τζςςερισ ανάγλυφοι ςταυροί. 

Είναι πολφ ςυγκινθτικι θ ςτιγμι τθσ αποκάλυψθσ τθσ λειψανοκικθσ, το 1897, 

όπωσ τθν περιγράφει ο ίδιοσ ο αναςκαφζασ K.K.Kostsushko-Valuzhinich: … ςτη 



μζςη τησ θεμελίωςησ βρήκαμε ζναν  μικρό τφμβο φτιαγμζνο από τοφβλα τοπο-

θετημζνα ςε τρεισ ςειρζσ, αρμολογημζνα με αςβζςτη και καλυμμζνα με μια 

μαρμάρινη πλάκα πάνω από την οποία υπήρχε τςιμζντο, που χρηςίμευε ωσ 

βάςη για το μαρμάρινο δάπεδο του Ιεροφ. Χάρη ςε αυτή την ιςχυρή κάλυψη ο 

τφμβοσ διαςϊθηκε από όλεσ τισ καταςτροφζσ που υπζςτη η Εκκληςία … 

Έχοντασ προςκληθεί ςτην περιοχή τησ αναςκαφήσ, ο αρχιμανδρίτησ 

Αλζξανδροσ, ηγοφμενοσ του μοναςτηριοφ [το οποίο είχε χτιςτεί μζςα ςτισ 

αρχαιότθτεσ], παρουςία του κλήρου και του επικεφαλήσ των αναςκαφϊν, οι 

εργάτεσ άνοιξαν την λειψανοθήκη και μετζφεραν τα λείψανα που ήταν 

τυλιγμζνα ςε μεταξωτό φφαςμα ςτην νζα εκκληςία του Αγίου Βλαδίμηρου με 

τον προςήκοντα ςεβαςμό. Σφμφωνα με την εξήγηςη που μασ ζδωςε ο 

αρχιμανδρίτησ, τα μαυριςμζνα λείψανα περιελάμβαναν δάκτυλα χεριϊν που 

μαφριςαν εξ αιτίασ πυρκαγιάσ και προζρχονταν από άγνωςτο Χριςτιανό 

μάρτυρα ο οποίοσ πζθανε ςτην πυρά..  

Ρολλζσ τζτοιεσ ςυγκινθτικζσ ςτιγμζσ ζηθςε ο διευκυντισ τθσ Τράπεηασ τθσ 

Σεβαςτουπόλεωσ Karl Kazimirovich Kostsyushko-Valyuzhinich, ο οποίοσ ιταν 

επικεφαλισ των αναςκαφϊν ςτθν Χερςόνθςο από το 1888 μζχρι τον αιφνίδιο 

κάνατό του το 1907. Αξίηει να αναφζρουμε μια από αυτζσ –ίςωσ τθν 

ςπουδαιότερθ: τθν ανακάλυψθ τθσ ςτιλθσ με τον πολιτικό όρκο των νεαρϊν 

Χερςονθςιτϊν, που βρζκθκε το 1890 ςτον χϊρο τθσ αρχαίασ αγοράσ.  

Αν, λοιπόν, βρεκείτε ςτθν Αγία Ρετροφπολθ, αναηθτείςτε ςτο Μουςείο Ερμιτάη 

τθν λειψανοκικθ τθσ Χερςονιςου, ανακαλζςτε ςτθν μνιμθ ςασ τον τόπο που 

για δεκατρείσ αιϊνεσ φιλοξζνθςε ςτα ςπλάγχνα του τα λείψανα του άγνωςτου 

Χριςτιανοφ μάρτυρα  και προςευχθκείτε ςτθν μνιμθ του.  

 

                         ΓΚ, Μάιοσ 2013 

  

  


