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Ή ανέγερση οικοδομημάτων απαιτεί γενικά τή συμμετοχή ενός 
αριθμού ειδικευμένων τεχνιτών καί ανειδίκευτων εργατών, οί όποιοι 
υλοποιούν τά σχέδια του αρχιτέκτονα ή του μηχανικού. Ελληνικές 
επιγραφές άπό τή ρωμαϊκή καί παλαιοχριστιανική Παλαιστίνη καί 

* θ ά ήθελα νά ευχαριστήσω τους διδάκτορες Ιωάννη Μεϊμάρη, Προϊστάμενο τού 
Προγράμματος Παλαιστίνης στό Κ.Ε.Ρ.Α., καί Κωνσταντίνο Μέντζου-Μεϊμάρη, Έπί-
κουρη Καθηγήτρια στό Πανεπιστήμιο 'Αθηνών, πού δέχθηκαν πρόθυμα νά διαβάσουν 
καί νά συζητήσουν μαζί μου τό χειρόγραφο αυτής της εργασίας. 

Γιά τά περιοδικά χρησιμοποιούνται οί συντομογραφίες τού American Journal of 
Archaeology 90 (1986). Τά ακόλουθα βιβλία καί άρθρα συντομογραφοϋνται ώς έξης: 

AAES III = W.K. Prentice, Greek and Latin Inscriptions, Part III of the Publications 
of an American Archaeological Expedition to Syria in 1899-1900 (Νέα 'Υόρκη 
-Λονδίνο 1908). 

Butler = H.C. Butler, Early Churches in Syria (Fourth to Seventh Centuries), έκδ. Ε.Β. 
Smith, Part One ("Αμστερνταμ 1969). 

Dussaud-Macler = R. Dussaud, F. Macler, Voyage archéologique au Safà et dans le 
Djebel ed-Drûz (Παρίσι 1901 ). 

Ewing = W. Ewing, 'Greek and Other Inscriptions Collected in the Hauran', PEFQ 
1895, σσ. 41-60, 131-160, 265-280, 346-354. 

Magoulias = H.J. Magoulias, 'Trades and Crafts in the Sixth and Seventh Centuries as 
Viewed in the Lives of the Saints', Byzantinoslavica 37 (1976), σσ. 11-35. 

Μέντζου = Κ.Π. Μέντζου, Συμβολώ εις την μελέτην τοΰ οικονομικού και κοινωνικού βίον 
της πρωίμου βυζαντινής περιόδου (Ή προσφορά των εκ Μ. 'Ασίας και Συρίας επι
γραφών ΚΟΛ αγιολογικών κειμένων), Βιβλιοθήκη Σοφίας Ν. Σαριπόλου 31 (Έν 
Αθήναις 1975). 

PAES ΠΙΑ = Ε. Littmann, D. Magie Jr., D.R. Stuart, Syria. Publications of the Princeton 
University Archaeological Expeditions to Syria in 1904-5 and 1909, Division 
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'Αραβία1 καταγράφουν τά ονόματα καί τις δραστηριότητες όχι μόνον 
αρχιτεκτόνων άλλα καί οικοδόμων, εργολάβοι, κτιστών, εργατών, χρι
στών, τεκτόνων, μαρμαραρίων, λαοξόων καί τεχνιτών πού εργάσθηκαν 
γιά την ανέγερση διαφόρων κτηρίων στίς επαρχίες αυτές. 

Τά οικοδομικά αυτά επαγγέλματα εμφανίζονται, ώς έπί τό πλεί
στον, σέ επιγραφές πού χρονολογούνται στην ύστερορωμαϊκή 
-παλαιοχριστιανική περίοδο (4ο-6ο αί. μ.Χ.), μέ εξαίρεση έκεΐνο τού 
αρχιτέκτονα πού περιέχεται κυρίως σέ επιγραφές τού 1ου-3ου αι. 
μ.Χ. Οί επιγραφές διακρίνονται σέ κτητορικές, πού μνημονεύουν τήν 
εκτέλεση δημόσιων ή ιδιωτικών κατασκευών, καί αφιερωματικές, πού 
συνδέονται μέ αναθήματα προερχόμενα άπό συγκεκριμένα δημόσια 
πρόσωπα ή ιδιώτες. Ένας μικρός αριθμός τεχνιτών είναι επίσης 
γνωστός άπό επιτύμβια κείμενα. Οί περισσότερες από αυτές τίς μαρ
τυρίες προέρχονται άπό μνημεία της επαρχίας 'Αραβίας. 

1. 'Αρχιτέκτονες: 'Επιγραφές πού μνημονεύουν αρχιτέκτονες προ
έρχονται αποκλειστικά άπό τήν επαρχία 'Αραβίας καί συγκεκριμένα 
άπό τά Γέρασα, τή Der'a, τή Sûr καί τό Busr el-Harîri. Τά Γέρασα 
αποτελούσαν μέρος της Δεκάπολης καί υπάγονταν πολιτικά στή Συ
ρία τήν εποχή πού χρονολογείται ή επιγραφή (27/28 μ.Χ.), άλλα λίγο 
μετά τή δημιουργία της επαρχίας 'Αραβίας (106 μ.Χ.), καί οπωσδή
ποτε πρίν άπό τό 112 μ.Χ., πέρασαν στή δικαιοδοσία της νέας αυτής 

///. Greek and Latin Inscriptions, Section A. Southern Syria (Leyden 
1907-1921). 

PAES IIIB - W.K. Prentice, Syria. Publications of the Princeton University Archae
ological Expeditions to Syria in 1904-5 and 1909, Division III. Greek and Latin 
Inscriptions, Section B. Northern Syria (Leyden 1908-1922). 

Pflaum = H.-G. Pflaum, 'La fortification de la ville d'Adraha d'Arabie (259-260 à 
274-275) d'après des inscriptions récemment découvertes', Syria 29 (1952), σσ. 
307-330. 

Waddington = W.H. Waddington, Inscriptions grecques et latines de la Syrie recueil
lies et expliquées (Παρίσι 1870). 

1. Γιά τήν ιστορική γεωγραφία των περιοχών αυτών στην εξεταζόμενη περίοδο βλ. 
γενικά Μ. Avi-Yonah, Holy Land from the Persian to the Arab Conquests (536 
B.C. to AD. 640). A Historical Geography (Michigan 1966), κυρίως σσ. 108-124 
καί χάρτη στή σ. 125- τού ίδιου, Gazetteer of Roman Palestine, Qedem 5 (Ιερου
σαλήμ 1976), ιδιαίτερα τους χάρτες σσ. 105-112· G.W. Bowersock, Roman Ara
bia (Cambridge, Mass.-Λονδίνο 1983). 

Λόγω της ποικίλης απόδοσης των τοπωνυμίων στις διάφορες δημοσιεύσεις, 
στό κείμενο ακολουθείται κατά κανόνα ή γραφή της εκάστοτε χρησιμοποιούμε
νης δημοσίευσης. 
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επαρχίας. Τά κείμενα των επιγραφών είναι χαραγμένα σέ αρχιτεκτο
νικά μέλη (κλείδα πύλης, έπιστύλιο, άνώφλι κλπ.), μερικά άπό τά 
όποια χρησιμοποιήθηκαν σέ μεταγενέστερα οικοδομήματα. 

Ή πρωί'μότερη επιγραφή (27/28 μ.Χ.) προέρχεται άπό τά Γέρασα 
καί πρόκειται στην ουσία γιά τήν υπογραφή τού αρχιτέκτονα πού πε
ριέβαλε μέ ενα τετράπλευρο μακρύ, θολωτό διάδρομο τήν αυλή στό 
χαμηλότερο επίπεδο του ιερού τού Δία: (Έτους) /,'./ Διόδωρος / Ζεβ-
σάου,Ι Γερα<σ>ηνός,/ άρχιτεκτόνη/σεν.^ 

Άπό τή Der'a προέρχονται τρεις κτητορικές επιγραφές πού χρο
νολογούνται ανάμεσα στά έτη 261-264 μ.Χ. καί αναφέρονται σέ οχυ
ρωματικά έργα (πύλη καί τείχος). Καί στίς τρεις τό όνομα τού αρχιτέ
κτονα παρατίθεται σ' έκεΐνα των αξιωματούχων πού είχαν τήν πολιτι
κή ευθύνη καί τήν υψηλή επιστασία τών έργων: 
α) ['Υπέρ σ[ωτηρίας [κε νείκης]/ [του κυ]ρϊου ημών [Γαλλιηνού]/ [Σεβα

στού) έ]κτίσθη ή πύλη [...προ]/[νοία] Κοκ. Τουφεί{νου του] / [λαμ] 
προτάτου ήμ[ών ήγεμ(όνος)], / ]έκ δω]ρεας του αύτο[ϋ Σεβ(αστοΰ)] / 
]...]κτοΰντος Ko] ] / [ ]ύφηγήσει 0[ύήρου Αρχι]/ ]τέκ(τονος), 
έ]πισκοπευόν[τ ]/ [ / Υ]...]ντος Ο] ]4 

β) Άγα/Οή / τύχ/η. / Ύπερ σωτηρίας κε νίκης του κυρίου ημών αύτο-
κράτορος / Γαλλιηνού Σεβ(αστοΰ) έκτίσθη το τΐχος εκ δωρεάς του 
Σεβ(αστοΰ), πρόνοια Σ/τατιλίου Άμμιανοΰ, του κρατίστου διέποντος 
τήν ήγεμονίαν, / έφεστώτος Ίου(λίου) 'Ισιδώρου ]σ]τράτορος, ύφη-
γ(ήσει) Ούήρου άρχιτέ/κτονος, προεδ(ρία) Μάγνου Βάσσου, επισκοπή 
Αίλίου Βάσσ/ου κε Ζηνοδώρου Τουρίνου κε Σαβίνου Γερμανού, / 
ετ(ους) ρνη'5 

γ) [Άγαθη] τ[ύ]χ[η]. / [Ύπερ σοιτηρίας] του κυρίου ημών αύτοκρά/ 
[τορος Γαλλιην]ού Σεβ(αστοϋ) έκτίσθη, πρόνοια / [ του διαση
μότατου έγκεχ(ειρισμένου) τήν ήγεμον(ίαν), / [έφεστώτος Ού]λπ(ια-
νου) Δομιττιανοϋ στράτορος, / [ύφηγήσε]ι Φλ(αουΐου) Ούήρου άρχιτέ-
κ(τονος) άπό στρ(ατειών), / ]προεδ(ρία) ...]ου Άουάρ[ου, επισκοπή... 
Βά]σσου Άννήλου6 

Ή έκφραση ύφηγήσει Ούήρου - αν φυσικά είναι σωστή ή άποκα-

2. P.-L. Gatier, 'Philadelphie et Gerasa du royaume nabatéen à la province d'Ara
bie', Géographie historique au Proche Orient (Syrie, Phènicie, Arabie, grecques, 
romaines, byzantines), έκδ. P.-L. Gatier, B. Helly, J.-P. Rey-Coquais, Notes et 
Monographies Techniques άρ. 23 τοΰ CNRS (Παρίσι 1988), σ. 159 καί ύποσ. 2. 

3. J. Seigne, 'Le sanctuaire de Zeus à Jerash: éléments de chronologie', Syria 62 
(1985), σσ. 287-295- SEG 35 (1985), σσ. 450-451, άρ. 1569. 

4. Pflaum, σσ. 310-311' SEG 16 (1959), σ. 218, αρ. 809. 
5. Στό ίδιο, σσ. 313-314. 
6. Στό ίδιο, σσ. 314-315- SEG 16 (1959), σ. 218, άρ. 810. 
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τάσταση της λέξης ύφηγ(ήσει), ]ύφηγήσε]ι στις επιγραφές β καί γ-
μπορεί νά ερμηνευθεί καί στίς τρεις περιπτώσεις «σύμφωνα μέ υπό
δειξη τού Ούήρου».7 Ή φράση άπο στρ(ατειών) στην τρίτη επιγραφή 
προσδιορίζει τό στρατιωτικό αξίωμα πού έφερε ό Ούήρος.8 Ό 
Pflaum ταυτίζει τόν αρχιτέκτονα της Der'a μέ τόν αναφερόμενο σ' 
επιγραφή τού Irbid (238/9 μ.Χ.) Φλάβιο Ούήρο, ύπό τήν καθοδήγηση 
τού οποίου είχε κτισθεί τό έκεΐ οικοδόμημα (τείχος ή περίβολος): 
διαταγή Φλ(αουΐου) Ούήρου... 

Ή υπογραφή τού αρχιτέκτονα στά μνημεία της Sûr καί τού Busr 
el· Hariri αποτελεί τήν κατακλείδα σύντομης επιγραφής, πού στην ει
σαγωγική της φράση παραπέμπει στό δωρητή τού κτηρίου: Ύπερ 
σωτηρίας Ήρώδου Βερενει/κιανοΰ, 'Ηρακλείδης Άλαφάλλου / αρχιτέ
κτων (Sûr),1 Άλέη 'Ρούφου έ/ποίησεν έαυτ/fj και Κανδίδω ά/νδρι εκ 
των ιδίων,/ μνήμης ένεκα. Ήρα/κλείδης αρχιτέκτων (Busr el-Harîri).11 

Παρά τό γεγονός ότι στην επιγραφή τού Busr el-Harîri δέν ανα
γράφεται τό πατρώνυμο τού αρχιτέκτονα Ηρακλείδη, φαίνεται πολύ 
πιθανό πώς πρόκειται γιά τόν ίδιο 'Ηρακλείδη, γιό τού Άλαφάλλου, 
πού βλέπουμε νά δρα στή Sûr. Ή υπόθεση αυτή ενισχύεται τόσο άπό 
τή μορφή τών δύο κειμένων, πού επιτρέπει μία σχετική χρονολόγηση 
στον 4ο ή 5ο αι. μ.Χ., όσο καί άπό τή γειτνίαση τών δύο οικισμών. 

Τό πατρώνυμο τού 'Ηρακλείδη (Άλαφάλλου), τό εθνικό καί τό πα
τρώνυμο τού Διόδωρου (Γερα<σ>ηνός, Ζεβσάου αντίστοιχα) φανε
ρώνουν τή σημιτική καταγωγή αυτών τών τεχνιτών. 'Αντίθετα τό λα
τινογενές όνομα Ούήρος (Verus) της Der'a ϊσως υποδηλώνει ρωμαίο 
αρχιτέκτονα. Δυστυχώς ή απουσία πατρώνυμου καθιστά αδύνατη τήν 
επαλήθευση τήςύπόθεσι ς. 

Ένα κείμενο γιά τή μηχανική τού μαθηματικού Πάππου άπό τήν 
'Αλεξάνδρεια (γύρω στό 320 μ.Χ.), πού στηρίζεται στή διδασκαλία 
της σχολής τού "Ηρωνα τού 'Αλεξανδρινού (1ος αί. μ.Χ.),1 είναι 

7. LSJ. σ. 1908, λ. ύφήγησις. Είναι ενδιαφέρον Οτι ή ϊδια λέξη συναντάται στό Γαλη
νό, ό πατέρας του όποιου ήταν αρχιτέκτονας (βλ. σχετικά J.M.C. Toynbee, Some 
Notes on Artists in the Roman World, Collection Latomus VI [1951], σσ. 12-13), 
μέ τήν έννοια του σχεδιαγράμματος, της περιγραφής ενός θέματος. 

8. Pflaum, σ. 315. 
9. Στό ϊδιο, σσ. 315-316 καί 320. 

10. PAESIIIA7, σσ. 428-429, άρ. 797*. 
11. Waddington, σ. 566, άρ. 2471. 
12. J. Thomas, Selections Illustrating the History of Greek Mathematics II. From 

Arislarchus to Pappus (Έκδ. Loeb, γ' άνατύπ. 1957), σ. 614. Ό G. Downey 
πρώτος επεσήμανε τό σημαντικό αυτό κείμενο καί τό συζήτησε διεξοδικά σέ δύο 
άρθρα του: 'Pappus of Alexandria on Architectural Studies', I sis 38 (1948), σσ. 
197-200 καί 'Byzantine Architects: Their Training and Methods', Byzantion 18 
(1948), σσ. 99-118 καί ιδιαίτερα σσ. 105-112. Πρβλ. καί Magoulias, σ. 13, ύποσ. 9. 
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εξαιρετικά αποκαλυπτικό γιά τή θεωρητική κατάρτιση καί τίς ικανό
τητες πού διέθεταν οί αρχιτέκτονες άπό τά μέσα τού Ιου αί. μ.Χ. καί 
έξης, δηλαδή τήν εποχή πού καλύπτουν οί επιγραφές μας. Όπως 
προκύπτει άπό τό σχετικό χωρίο τού Πάππου, ό παραδοσιακός αρχι
τέκτονας υπερκεράσθηκε αυτή τήν περίοδο άπό ενα νέο τύπο ειδικού, 
τό μηχανικό, πού διέθετε έκτος άπό τεχνική επιδεξιότητα (ιδιότητα 
πού χαρακτήριζε τόν απλό αρχιτέκτονα κατά τόν Πάππο) καί ευρύ 
θεωρητικό υπόβαθρο, όπως επέβαλαν οί νέες απαιτήσεις γιά τολμηρά 
καί φιλόδοξα οικοδομικά προγράμματα (ανάκτορα, υδραγωγεία, 
ναούς κλπ.).13 

Έτσι ό γερασηνός Διόδωρος, μέ βάση τό έργο πού έπετέλεσε14 

καί τό χρόνο δράσης του (πρώιμος 1ος αί. μ.Χ.), ίσως ανήκει ακόμη 
στην κατηγορία τών αρχιτεκτόνων τής κλασσικής παράδοσης. Οί τε
λευταίοι, εϊτε ώς επιστάτες συνεργείου εργατών καί συντονιστές ερ
γοταξίου, εϊτε ώς θεωρητικοί πού καθόριζαν τή μορφή καί τή διακό
σμηση τού κτηρίου ή συνδυάζοντας καί τίς δύο αυτές ιδιότητες, αντι
μετώπιζαν μέ επιτυχία όσα προβλήματα έθετε ή παραδοσιακή αρχιτε
κτονική.13 

'Αντίθετα οί αρχιτέκτονες Ούήρος καί 'Ηρακλείδης τών μεταγε
νέστερων επιγραφών (Der'a, Sûr, Busr el-Harîri) εργάσθηκαν τήν 
εποχή τής δυναμικής παρουσίας τών μηχανικών καί συνεπώς ό όρος 
αρχιτέκτων πού συνοδεύει τό όνομα τους, τους τοποθετεί μάλλον 
στην ομάδα τών μετριότερων συναδέλφων τών μηχανικών, δηλαδή 
στους «Πάππειους» αρχιτέκτονες. 

Ειδικότερα ό ρόλος τού Ούήρου είναι δυνατό νά καθορισθεί μέ 
μεγαλύτερη ακρίβεια. Κρίνοντας άπό τή στρατιωτική του ιδιότητα, 
άπο στρ(ατειών), θά ήταν λογικό νά συμπεριληφθεί στους στρατιωτι
κούς αρχιτέκτονες, πού είχαν ώς κύριο έργο τήν κατασκευή καί βελ
τίωση στρατοπέδων, ναυστάθμων, οχυρώσεων κλπ.16 Αυτό, άλλωστε, 

13. Downey, Bvzantion, ό.π. ύποσ. 12, σ. 110' J.B. Ward-Perkins, Architettura romana 
(Ρώμη 1974), σ. 103. 

14. Ό Seigne (ό.π. ύποσ. 3, σ. 291) εξαίρει ιδιαίτερα τό γεγονός, ότι ή πόλη τών Γε-
ράσων εμπιστεύθηκε σ' ένα ντόπιο αρχιτέκτονα τό σχεδιασμό καί τήν εκτέλεση 
ενός τόσο εκτεταμένου καί δύσκολου τεχνικά οικοδομικού προγράμματος, όπως 
αυτό τών κτηρίων στό χαμηλότερο επίπεδο τού ναού τού Δία. 

15. J.J. Coulton, Greek Architects at Work: Problems of Structure and Design (Λον
δίνο 1977), σσ. 15-16- Ά.Κ. Όρλάνδου-Ί.Ν. Τραυλού, Αεξικόν αρχαίων αρχιτε
κτονικών όρων, Βιβλιοθήκη τής έν 'Αθήναις 'Αρχαιολογικής Εταιρείας άρ. 94 
('Αθήναι 1986), σ. 40. λ. αρχιτέκτων W. Miilier, Architeklen in der Well der Anti-
ke (Ζυρίχη - Μόναχο 1989), σσ. 90-91. 

16. ΕΛΑ I (1958), σ. 575, λ. architetto 2 (J. Calabi Limentani). 



378 ΚΑΛΛΙΟΠΗ 1. ΚΡΗΤΙΚΑΚΟΥ 

μαρτυρεί ή συμμετοχή του σέ ένα τόσο μακροχρόνιο καί εκτεταμένο 
οχυρωματικό έργο, όπως έκεΐνο τής πόλης Der'a στή βόρεια παραμε
θόρια ζώνη τής επαρχίας 'Αραβίας. Μία πρόσθετη πληροφορία γιά 
τή συμβολή τού Ούήρου στό συγκεκριμένο έργο παρέχει ή λέξη ύφη-
γήσει, πού σημαίνει ίσως τήν εκπόνηση τών σχεδίων άπό τόν ίδιο.'7 

"Αν αυτό αληθεύει, τότε αποτελεί μία έμμεση μαρτυρία γιά τό σχετι
κά υψηλό ακόμη επίπεδο αρχιτεκτονικών σπουδών στά χρόνια τού 
Ούήρου (μέσα 3ου αί. μ.Χ.). Είναι γνωστό ότι ό 'Αλέξανδρος Σεβή
ρος (205-235 μ.Χ.), μολονότι καταδίκασε τους αρχιτέκτονες σέ ανω
νυμία, όπως θά δούμε παρακάτω, ίδρυσε ό ί'διος σχολές αρχιτεκτό
νων.18 Τό διάταγμα τιμών τού Διοκλητιανού (301 μ.Χ.), μάλιστα, κα
θόριζε τήν αμοιβή τών διδασκόντων αρχιτεκτονική σέ 100 δηνάρια 
μηνιαία άνά μαθητή.19 

Όπως διαφαίνεται γενικότερα άπό τό ύφος καί τό περιεχόμενο 
τών επιγραφών τής Der'a, στή ρωμαϊκή αυτοκρατορική εποχή οί 
στρατιωτικοί -σάν τόν Ούήρο- αλλά και οί ιδιώτες αρχιτέκτονες 
δημοσίων έργων περιορίζονταν αυστηρά στά τής τέχνης τους.20 Τήν 
επιστασία τών έργων αυτών είχαν ανώτεροι αξιωματούχοι, έντεταλ-
μένοι άπό τόν αυτοκράτορα, τά ονόματα τών οποίων, καθώς καί 
όλων τών υπεύθυνων γιά ενα οικοδόμημα, περιλαμβάνονταν στην 
κτητορική επιγραφή ύστερα άπό μέτρο πού πάρθηκε στά χρόνια τού 
Γορδιανού Γ' (238-244 μ.Χ.).22 Λίγο νωρίτερα, όμως, σύμφωνα μέ ενα 
διάταγμα τού Αλέξανδρου Σεβήρου, είχε απαγορευθεί ή αναγραφή 
οέ δημόσιο κτήριο άλλου ονόματος έκτος άπό έκεΐνο τού αυτοκράτο
ρα ή τού δωρητή.23 

Μία ανάλογη απόπειρα προσδιορισμού τού ρόλου τού αρχιτέκτο
να 'Ηρακλείδη αποβαίνει άκαρπη, αφού κανένα άπό τά οικοδομήματα 
πού έκτισε δέν έχει ταυτισθεί, ώστε νά καταστεί δυνατή έστω καί μία 
πρόχειρη εκτίμηση τής δουλειάς του. Δέν αποκλείεται βέβαια τά κα
θήκοντα του νά μήν περιορίσθηκαν άπλα στην επιστασία, άλλα νά 

17. Βλ. παραπ. σ. 376 καίύποσ. 7. 
18. DarSag Ι, 1 (1877), σ. 378, λ. architects (Ch. Lucas). 
19. S. Lauffer, Diokletians Preisedict (Βερολίνο 1971), 7, 74, σσ. 124-125 καί 242· M. 

Giacchero, Edictum Diocletiani et collegarum de pretiis rerum venalium, Pubbli-
cazioni dell' Istituto di Storia Antica e Scienze Ausiliare dell' Université di Geno-
va VIII (Γένοβα 1974), σσ. 154-155. 

20. EAA I (1958), ό.π. ύποσ. 16, σ. 574. 
21. Τό ίδιο. Βλ. επίσης W.K. Prentice, 'Officials Charged with the Conduct of Public 

Works in Roman and Byzantine Syria', ΤΑΡΑ 43 (1912), σσ. 1 13-123. 
22. Pflaum, σ. 320. 
23. Digesta L,10, 3: 'Inscribi autem nomen operi publico alterius, quam principis 

aut, ejus cujus pecunia id opus factum ist, non licet'. 
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επεκτάθηκαν καί στό σχεδιασμό τών κτηρίων.24 Ωστόσο στην περίο
δο πού τοποθετείται ό 'Ηρακλείδης (4ο ή 5ο αί. μ.Χ.), είχε γίνει ήδη 
φανερή ή υποβάθμιση τού επαγγέλματος τών αρχιτεκτόνων έναντι 
εκείνου τών μηχανικών, πράγμα πού αποδεικνύεται καί άπό τό ακό
λουθο γεγονός. Ό Μ. Κωνσταντίνος, ό όποιος μέ σημαντικές ελα
φρύνσεις τό 334 και 337 μ.Χ.25 είχε ενθαρρύνει τους νέους ν1 ασχο
ληθούν μέ τήν αρχιτεκτονική, προσκάλεσε τό 344 μ.Χ. τους μηχανι
κούς, γεωμέτρες καί αρχιτέκτονες νά συμμετάσχουν σέ οικοδομικά 
προγράμματα.26 Είναι ενδεικτικό ότι σ' αυτή τήν απαρίθμηση ειδικο
τήτων στους αρχιτέκτονες δίνεται ή τελευταία θέση. Μέχρι τόν 6ο 
αί. μ.Χ. θά πρέπει νά είχαν καταλήξει στό επίπεδο τών πρωτομαστό
ρων πού διέθεταν τεχνική εμπειρία καί επιδεξιότητα, άλλα στερού
νταν εντελώς θεωρητικής παιδείας. Άπό τόν 6ο αί. μ.Χ. καί έξης δέν 
έχουν σωθεΐ ονόματα αρχιτεκτόνων.28 

2. Οικοδόμοι: Όπως καί στην περίπτωση τών αρχιτεκτόνων, οί 
επιγραφικές μνείες γιά οικοδόμους προέρχονται σχεδόν αποκλειστι
κά άπό τήν επαρχία 'Αραβίας καί ειδικότερα άπό τό βόρειο τμήμα 
της (Αύρανίτιδα, Τραχωνίτιδα, Βαταναία).29 Στά χρονολογημένα πα
ραδείγματα ό όρος οικοδόμος είναι σπανιότερος στους 2ο, 3ο, 6ο καί 
7ο αιώνες μ.Χ., ένώ εμφανίζεται μέ μεγάλη συχνότητα στον 4ο και 
5ο αί. μ.Χ. 'Αναλογικά καί χρησιμοποιώντας κριτήρια ύφους, γραφής 
καί ιστορικών δεδομένων ή πλειονότητα τών άχρονολόγητων έπιγρα-

24. Στην υπόθεση αυτή οδηγούμαστε κυρίως μέ τή βοήθεια σύγχρονων ή λίγο μετα
γενέστερων του 'Ηρακλείδη αγιολογικών κειμένων. Σύμφωνα μέ αυτά υπήρχαν 
αρχιτέκτονες πού εΐχαν μόνο τήν ευθύνη τής εκτέλεσης καί τήν εποπτεία τής οι
κοδομής, όπως ό Ρουφΐνος στό βίο τού αγίου Πορφυρίου Γάζης, + 420 μ.Χ. (Έκδ. 
Η. Grégoire καί Μ.-Α. Kugener, Marc le Diacre, Vie de Porphyre, évêque de 
Gaza (Παρίσι 1930), σ. 62, κεφ. 78, στ. 1-6. Πρβλ. Magoulias. σ. 104 καί Μέν-
τζου, σ. 46, άρ. 100). 'Ορισμένοι άλλοι όμως εκπονούσαν σχέδια (σκάριφο) καί 
έπέβλεπαν τίς εργασίες, όπως ό μοναχός Άγγουλάς στό βίο τής αγίας Μάρθας 
τού 6ου αί. μ.Χ. (Magoulias, σσ. 12-13· Π. Ασημακοπούλου-Ατζακά, 'Μνείες 
καλλιτεχνών και τεχνιτών σε κείμενα της παλαιοχριστιανικής περιόδου', Αφιέρω
μα στον Εμμανουήλ Κριαρά [θεσσαλονίκη 1988], σσ. 307-308). 

25. Cod. Theod. 13, 4, 1-2. Πρβλ. C. Mango, The Art of the Byzantine Empire 
312-1453. Sources and Documents in the History of Art (Englewood Cliffs, New 
Jersey 1972), σσ. 14-15 καί Ασημακοπούλου-Ατζακά, ό.π. ύποσ. 24, σ. 293. 

26. Cod. Theod. 13,4,3. 
27. DACL I, 2 (1907), στήλ. 2766, λ. architectes (Η. Leclercq)· Downey, Byzantion, 

ό.π. ύποσ. 12, σ. 111. 
28. C. Mango, Byzantine Architecture (Λονδίνο 1986), σ. 15καίύποσ. 14. 
29. Γιά τά γεωγραφικά όρια τών τριών περιοχών βλ. Avi-Yonah, ό.π. ύποσ. 1, σσ. 

171-173 (Αύρανίτιδα), σσ. 170-171 (Τραχωνίτιδα) καί σσ. 167-169 (Βαταναία). 
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φών μπορεί νά τοποθετηθεί επίσης μεταξύ τού 4ου καί 6ου αι. μ.Χ. 
Ή σχετική αυτή χρονολόγηση επιτρέπει τή διασταύρωση τών 
πληροφοριών καί τήν ευχερέστερη εξαγωγή συμπερασμάτων. 

Σέ αντίθεση προς τήν επαρχία 'Αραβίας, οί επιγραφικές αναφορές 
οικοδόμων άπό τήν περιοχή τής Παλαιστίνης είναι πενιχρές. Περιο
ρίζονται σέ δύο μόνο παραδείγματα. Τό πρώτο περιέχεται σέ αναθη
ματική επιγραφή άπό τή Σκυθόπολη (Beth Shean), χαραγμένη σέ 
βωμό τού 3ου αί. μ.Χ.,30 ένώ τό δεύτερο σέ κτητορική επιγραφή άπό 
τή Nessana (Auja Hafir), χρονολογημένη στον πρώιμο 7ο αί. μ.Χ. 
(605 μ.Χ.).31 Πρέπει νά σημειωθεί ότι οί οικοδόμοι σέ τέσσερις αφιε
ρωματικές επιγραφές τής ύστερης ρωμαιοκρατίας άπό τό 'Advat,32 

αργότερα πόλη τής Palaestina Tertia, συγκαταλέγονται μαζί μέ εκεί
νους τής επαρχίας 'Αραβίας, άφοΰ ό οικισμός ανήκε μέχρι καί τόν 3ο 
αί. μ.Χ. στην επαρχία αυτή.33 

Οί επιγραφές πού παρέχουν πληροφορίες γιά τό επάγγελμα τού 
οικοδόμου μπορούν νά ταξινομηθούν σέ δύο κατηγορίες: α) αυτές πού 
συνοδεύουν κάποιο ανάθημα εκ μέρους ενός οικοδόμου (αναθηματι
κές) καί β) έκεΐνες πού μνημονεύουν τήν ανέγερση κάποιου κτηρίου 
(κτητορικές). 

Οί επιγραφές, στις όποιες οί οικοδόμοι εμφανίζονται μόνο ώς 
ανάθετες, είναι ολιγάριθμες καί είχαν χαραχθεί κυρίως σέ βωμούς 
τού 3ου-4ου αί. μ.Χ., όπως στή Σκυθόπολη: ... Άβσέλαμος / Ζελοκώ-
μου Ι οικοδόμος / άνέθηκεν,*4 στό 'Ormân: ... Αύ/σάλας / Δαχαί(ου) / 
οικοδόμος / ... έξ ίδί(ων) / άνέθε(κεν) (320/1 μ.Χ.)35 και Σαϊος Θαίμου 
οικοδόμος, ευσεβών άνέθηκεν*6 

30. S. Applebaum, Β. Isaac, Υ. Landau, 'Varia Epigraphica', Scripta Classica Israelica 4 
(1978), σσ. 139-140, άρ. 13. 

31. G.Ε. Kirk, C.B. Welles, The Inscriptions στό Excavations at Nessana, έκδ. H.D. 
Colt, τόμ. 1 (Λονδίνο 1962), σσ. 165-166, άρ. 72. Στίς αρχές του 7ου αί. μ.Χ. το
ποθετείται καί ένας πάπυρος άπό τήν ίδια περιοχή πού σώζει τήν έκφραση: παρ(ά) 
Άβδάλγου οίκοδόμ(ου), C.J. Kraemer Jr., Excavations at Nessana, τόμ. 3. Non 
-Literary Papyri (Princeton 1958), σ. 230, άρ. 79, στ. 24. 

32. A. Negev, The Greek Inscriptions from the Negev, Studium Biblicum Francis-
canum Collectio Minor 25 ('Ιερουσαλήμ 1981): α) σ. 12, άρ. Ια, φωτ. 2, β) σσ. 
18-19, άρ. 4, φωτ. 6, γ)σσ. 20-23, άρ. 7, φωτ. 9 καί δ)σσ. 26-27, άρ. 13, φωτ. 15. 

33. Γιά τή χρονολογία προσάρτησης τού Ν. τμήματος τής επαρχίας 'Αραβίας στην 
Παλαιστίνη βλ. Avi-Yonah, ό.π. ύποσ. 1, σσ. 118' K.C. Gutwein, Third Pales
tine: A Regional Study in Byzantine Urbanization (Washington 1981), σσ. 7-8 καί 
Y. Dan, 'Palaestina Salutaris (Tertia) and its Capital', IEJ 32 (1982), σ. 134. 

34. Βλ. παραπ. ύποσ. 30. 
35. S£G7(1934), σ. 153, άρ. 1178. 
36. Waddington, σ. 478, άρ. 2021b. 
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Τά κείμενα τής δεύτερης κατηγορίας είναι πολυαριθμότερα. Περι
κλείονταν συνήθως σέ δέλτους (tabulae ansatae) καί θά πρέπει νά 
ήταν εντοιχισμένα σέ περίοπτη θέση τού κτηρίου γιά τό όποΐο έκα
ναν λόγο. Οί κτητορικές αυτές επιγραφές μνημονεύουν κατά κανόνα 
τό χρηματοδότη, ορισμένους αξιωματούχους, τό είδος τής οικοδο
μής, καθώς καί τόν οικοδόμο πού ήταν υπεύθυνος γιά τήν ανέγερση 
της. _ 

Είναι χαρακτηριστικό, ότι τά ρήματα πού χρησιμοποιούνται γιά 
νά δηλώσουν τήν πρωτοβουλία καί τήν παροχή υλικών πόρων έκ μέ
ρους τών δωρητών γιά τήν υλοποίηση ενός συγκεκριμένου έργου, αρ
μόζουν περισσότερο στην περιγραφή τής εργασίας τού οικοδόμου 
παρά στην ενέργεια τού δωρητή. 7 'Ενδεικτικά παρατίθενται ορισμέ
να παραδείγματα, στά όποΐα, παρά τή χρήση τέτοιων ρημάτων, είναι 
εμφανής ό διαχωρισμός ανάμεσα στό χορηγό καί τόν τεχνίτη: 'Εποί
ησαν τω θεώ Δ/ουσάρει οί εκ κοιν[οΰ] / αυτών ίερεύσ[α]ντες/... "Αναμος 
Κάδου ]οί]κ/οδόμο]ς] (Anz, 147; μ.Χ.),38 .../τον βωμον ανήγειραν και τό 
Ι κλίτος περιέλαβαν οί ά*πό συστέματος άρτεμεισιακου μεγάλου, επι
καλουμένου τών γναφέων.../... (ό) βωμός έγένετο έκ φ[ι^τειμίας Ζαβ-
δίων / *οίκοδόμου* (Γέρασα, 207 μ.Χ.),39 Προνοηται οικοδόμησαν... 
Βάσσος οίκοδόμ[ο]ς ('Ayoun, 309/10 μ.Χ.),40 Σαβίνος Ανίχο(υ) / κ(αι) 
Όσαιδάθη Ζάγλ{ο}ου, εΰκουρος, οίκο(δόμησεν). / ]Σ]άλιμος οίκοδόμ(ος) 
(El-Hoyye),41 ... Σάμε/θος αδελφός κατεσ/κεύασα, "Ασεμος ο/ίκοδόμη-
σα (Umm idj-Djimâl).42 

'Ανάλογα ρήματα, βέβαια, δέν παύουν νά χρησιμοποιούνται καί 
γιά τή δήλωση τής συμβολής τού οικοδόμου στή διεκπεραίωση τού 

37. Αυτό είναι ένα πολύ συχνό φαινόμενο στίς παλαιοχριστιανικές αφιερωματικές 
επιγραφές τών εξεταζόμενων περιοχών, ώστε είναι αδύνατο νά παρατεθούν έδώ 
όλα τά σχετικά παραδείγματα. Γενικότερα γιά τους δωρητές βλ. Π. Ασημακοπούλου-
Ατζακά, Ό ι δωρητές στις ελληνικές αφιερωματικές επιγραφές του ανατολικού 
κράτους στην όψιμη αρχαιότητα', Τιμητικός τόμος για τον Καθηγητή Ν. Μουτσό-
πουλο (Δέν τό έχω δει, παραπέμπει σ' αυτό πρόσφατα ή ίδια ή συγγραφέας μέ τήν 
ένδειξη 'τυπώνεται'). 

38. IGRR III, σσ. 475-476, άρ. 1335. 
39. P.-L. Gatier, 'Nouvelles inscriptions de Gerasa', Syria 62 (1985), σσ. 308-310, 

άρ. 2· SEG 35 (1985), σ. 452, άρ. 1572. 'Ενδέχεται ό Ζαβδίων νά ήταν εκτός άπό 
τεχνίτης καί δωρητής τοΰ βωμού, όπως δηλώνει ό όρος έκ φιλοτιμίας (Gatier, ό.π. 
σ. 310). 

40. Waddington, σ. 463, άρ. 1984d. 
41. M. Dunand, 'Nouvelles inscriptions du Djebel Druze et du Hauran (suite)', RBibl 

42(1933), σ. 250, άρ. 216. 
42. Waddington. σ. 486, άρ. 2061 · PAESIIIA 3, σσ. 161-162, άρ. 284. 
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αναληφθέντος έργου, όπως π.χ. τό οικοδομώ στην παραπάνω επι
γραφή άπό τό Umm idj-Djimâl καί σέ εκείνη άπό τήν Tafha: 'Αλέ
ξανδρος Έδ(έ)ου Ι οικοδόμος ... οίκοδόμησεν,44 τό κτίζω στίς επιγρα
φές τού Burâk: [Ί]άρος / Ε]ύ]/μή]λ]ου οίκο[δ]ό/μος [ε]κ[τισεν], / έτ(ους) 
σπ'(385/6 μ.Χ.),45 τής 'Akrabah: "Αμ<π>ε/λις Φλα/βίου οικοδόμη
σε), Ι 'Ρούφος / Μάγνου / εκτισεν ... (500/1 μ.Χ.),46 τού Bûsan: ... / 
Κύρι[λ]λος οίκοδ(όμος) εκτισεν,41 τού Rîmet el-Luhf: Σώπατρος οικο
δόμος έκτήσατο4* ή τό ποιώ πού άπαντα σέ μιά επιγραφή άπό τό 
Djdîyeh: [Σ]<ά>μεθος Σαλάμο[υ] / οικοδόμος έποί/ησεν/..49 Ή απο
κλειστική ευθύνη ενός οικοδόμου γιά τήν αποπεράτωση κάποιου οι
κοδομήματος υπογραμμίζεται, άλλωστε, μέ ιδιαίτερα κατηγορηματι
κό τρόπο σέ μιά επιγραφή άπό τό Ghariyye el-Gharbiye: Χοέμος οί-
κο[δόμ]/ος άρξάμενος έτελίωσε™ 'Επικρατέστερος πάντως γιά τόν 
προσδιορισμό τού επαγγέλματος είναι ό όρος οικοδόμος πού μαζί μέ 
τό όνομα αποτελεί ταυτόχρονα τήν υπογραφή τού τεχνίτη καί βρί
σκεται συνήθως στό τέλος τού κειμένου.51 Αντίθετα, ή διατύπωση 
χιρι "Αμρου Σέου θά ταίριαζε καλλίτερα σέ υπογραφή καλλιτέχνη, 
παρά οικοδόμου, στην ακόλουθη κτητορική επιγραφή άπό τό Melalj-
is-Sarrâr.(644 μ.Χ.): +Έκτίσθη ύπό Ίωβίου (και) Λαβ]δ]ί[ου], / /ε/ν 
(μηνι) Μαΐου ιβ', [ίνδ(ικτιώνος)] γ', έτους φλθ\ /χιρι "Αμρου Σέου.52 

Τά έργα, τών οποίων οί οικοδόμοι φέρονται νά έχουν τήν ευθύνη 
τής εκτέλεσης, ε,ϊναι μνημειώδη άλλα καί ταπεινότερα επιτύμβια 

43. Ακόμα καί στίς περιπτώσεις αυτές δέν είναι πάντα απόλυτα σαφές, αν ό οικοδό
μος δρα ώς τεχνίτης ή ώς δωρητής, παρά μόνο μέ τή βοήθεια ολόκληρου τού επι
γραφικού κειμένου. 

44. Waddington, σ. 507, άρ. 2168- AAESIII, σ. 304, άρ. 386. 
45. R.E. Briinnow, Α. von Domaszewski, Die Provincia Arabia, τόμ. 3 (Στρασβούργο 

1909), σ. 341. 
46. Ewing, σ. 52, άρ. 30. 
47. Dussaud - Macler, σ. 156, άρ. 21. 
48. Waddington, σ. 556, άρ. 2421· Ewing, σ. 266, άρ. 119. 
49. PAESΙΙΙΑ7, σ. 374, άρ. 7831. Γιά τήν εξέλιξη τής σημασίας τού ρήματος ποιώ σέ 

επιγραφές άπό τήν αρχαιότητα μέχρι τά παλαιοχριστιανικά χρόνια βλ. Π. Ασημα
κοπούλου-Ατζακά, 'Παρατηρήσεις σχετικά με τους τύπους υπογραφής καλλιτε
χνών και τεχνιτών στην παλαιοχριστιανική εποχή συγκριτικά με την ελληνική και 
ρωμαϊκή αρχαιότητα', Άμητός. Τιμητικός τόμος για τον Καθηγητή Μ. Ανδρόνικο 
(θεσσαλονίκη 1986),σσ. 89-98. 

50. Dussaud - Macler, σ. 205, άρ. 97. 
51. Βλ. γιά παράδειγμα παραπ. τίς ύποσ. 38, 40, 41 καί παρακ. τίς ύποσ. 57, 63, 64, 

65,66,67,68,72,75,76,81. 
52. Waddington, σ. 479, άρ. 2028. 
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μνημεία53 ή νάί'δρια,54 οχυρωματικοί πύργοι,55 κοσμικά ή εκκλησια
στικά κτήρια.56 Μεμονωμένες αναφορές γίνονται σέ πολύ συγκεκρι
μένες οικοδομικές εργασίες, όπως ανέγερση τοίχου καί αψίδων5 ή 
επίστρωση αυλής (;).58 Κάπως προβληματική είναι ή φύση τής εργα
σίας τού οικοδόμου σ' ένα επίγραμμα άπό τό Bûsan: Στρωτήρας τούδε 
δόμου τεκτήνατο / "Αδδος Ταρούδου, οικοδομούν οχ ά/ριστος, έργον δε 
έξετελέσθη.*9 Τό ρήμα τεκτήνατο σέ συνδυασμό μέ τόν όρο στρωτήρας 
εντοπίζει τή δραστηριότητα τού "Αδδου στή στέγη καί ειδικότερα 
στίς ξύλινες δοκούς τής οροφής. Σύμφωνα μέ τόν Waddington,60 

όμως, οί δοκοί δέν ήταν φτιαγμένες άπό ξύλο, άλλα άπό τόν τοπικό 
βασάλτη,61 γεγονός πού αύξανε ϊσως τίς κατασκευαστικές δυσχέρειες 
τού εγχειρήματος καί δικαιολογούσε έν μέρει τήν υπερηφάνεια τού 
"Αδδου γιά τήν ολοκλήρωση τού έργου πού ανέλαβε. 'Ανάλογη προ
σπάθεια προβολής τών ικανοτήτων τού οικοδόμου διαφαίνεται σ' ενα 
ιδιαίτερα εγκωμιαστικό κείμενο, προερχόμενο άπό τή γειτονική στό 
Bûsan κώμη Sa'ne, στό όποΐο ό οικοδόμος εμφανίζεται ταυτόχρονα 
ώς τεχνίτης καί δωρητής (μαζί μέ τή σύζυγο του) ενός επιτύμβιου 
μνημείου: Χαίρε Α[ύ]με δε με[τ]ά / "Ατρη(ς) συμβίου εκτι/σες και έφύ-
τευσες / και οικοδόμησες. / Χαίρε Αύμε οικοδόμε.*'2 

53. Salkhad (345/6 μ.Χ.), Waddington, σσ. 475-476, άρ. 1999· Imtân (350 μ.Χ.), 
Waddington, σ. 481, άρ. 2037" Salkhad (403/4 μ.Χ.), PAES Ι1ΙΑ2, σσ. 94-95, άρ. 
159· Mdjêdil, PAES ΙΙΙΑ7, σσ.'390-391, άρ. 78710· Harrân, Waddington σ. 565, 
άρ. 2465 καί Ewing, σ. 146, άρ. 82- Umm idj-Djimâl, βλ. παραπ. ύποσ. 42. 

54. Ό Butler (σσ. 249-250) παρατήρησε πώς οί όροι μνήμα καί μνημεΐον αποδίδονται 
μερικές φορές καί σέ ταφικά ναΐδρια. 

55. 'Avdat (293/4 μ.Χ.), βλ. παραπ. ύποσ. 32 δ- 11-Meshkûk (350/1 μ.Χ.), PAES 
ΙΙΙΑ2, σσ. 103-104, άρ. 177· Imtân (485/6 μ.Χ.), SEG 7 (Ϊ934), σ. 154, άρ. 1184. 

56. Smêd, PAESIIIA7, σα. 382-383, άρ. 786- El-Moushennef (492/3 μ.Χ.), Waddin
gton, σ. 517, άρ. 2235 καί Briinnow - Domaszewski, ό.π. ύποσ. 45, σ. 348- ΕΓ-
Rumsaniyeh (Γαυλανίτιδα), Η. Vincent, 'Inscription d' Er-Rumsaniyeh\ RBibl 
12 (1903), σσ. 277-279 όπου καί ή προηγούμενη βιβλιογραφία. 

57. 'Awwâs (τώρα στό 'Ormân, 324/5 μ.Χ.), PAES ΙΙΙΑ5, σσ. 315-316, άρ. 685: .../έ-
γένετο / ό τΐχος και ή άψϊδες, / έτ(ει) σιθ'. Σόμενος οίκοδ(όμος). 

58. Deir el-Méyâs, Waddington, σ. 484, άρ. 2053b: ... έτελιώθη / ή αύ[λ]ή έ[ν ή]μέ-
[ραις] τρι[ά]κοντ[α] / και έξ... Οί Dussaud-Macler (σ. 183) ισχυρίσθηκαν ότι πρό
κειται γιά χριστιανικό ναό πού κτίσθηκε όχι σέ 36 ήμερες αλλά σέ 36 μήνες, 
αφού πρότειναν τήν ανάγνωση: ... έπϊ μηνών τριάκοντα / και έξ... 

59. PAESIIIA5, σ. 344, άρ. 738. 
60. Waddington, σ. 519, άρ. 2244. 
61. Γιά τήν έλλειψη ξύλου, άλλα τήν αφθονία καί τή διαδεδομένη χρήση τού 

σκληρού μαύρου βασάλτη ώς αποκλειστικού σχεδόν οικοδομικού υλικού στην 
περιοχή τού Hauran βλ. Dussaud-Macler, σ. 137' H.C. Butler, Architecture and 
Other Arts, AAES //(Νέα Ύόρκη-Λονδίνο 1904), σσ. 312-313 καί Ο.Μ. Dalton, 
East. Christian Art: A Survey of the Monuments ("Οξφόρδη 1925), σ. 131. 

62. Dussaud - Macler, σσ. 156-157, άρ. 22. 
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Τά περισσότερα κύρια ονόματα οικοδόμων καθώς και τά πατρώ
νυμα τους είναι σημιτικά, πράγμα πού υπονοεί πώς οί τεχνίτες αυτοί 
ήταν αυτόχθονες. Σέ μερικές περιπτώσεις μάλιστα σημειώνεται και ό 
τόπος καταγωγής τους: ... / δια Ούαέλου οικοδόμου Πετρέου... ('Avdat, 
293/4 μ.Χ.),63 ... / 'Ράββος ύκοδ/όμος άπό Βορέχθα <Σ>αβών 
(Salkhad, 403/4 μ.Χ.),64 ... Γάδουο(ς) έκο(δόμος), κώμ(ης) Έγλ(ων) 
Melah is-Sarrâr, 466/7 μ.Χ.),65 ... Μάγ[ν]ος οίκοδ(όμος), Διονυσι/ευ[ς] 
(Mdjêmir, 516 μ.Χ.),6 Κάσσιος οικοδόμος, τις πώλεος Άβέλις 
(Turra),67 ... Ιωάννης, κώμης Μωσεμέρας, οΐκοδ(όμος) ('Amra, 
6ος-7ος (;) αί. μ.Χ.),68 ... πρόνοια 'Ονένου οικοδόμου, / κώμες Βοσοη-
νών... (Deir-el-Méyâs, 6ος-7ος αί. μ.Χ.),69 ... Μάξι/μος άπό Κάπρο 
ωκοδόμησ(εν) (Boutheine). ° Τό γεγονός, πώς ό τόπος ανέγερσης τού 
οικοδομήματος είναι λιγότερο ή περισσότερο απομακρυσμένος - πά
ντως όχι ό ίδιος - μέ έκεΐνον τής προέλευσης τών τεχνιτών, αποδει
κνύει ότι οί οικοδόμοι αναλάμβαναν επαγγελματικές υποχρεώσεις 
καί μακριά άπό τήν έδρα τους. "Αλλωστε, όπως σωστά επεσήμανε ό 
Waddington,71 ή αναφορά στον τόπο διαμονής τού οικοδόμου δέν 
αποτελούσε παρά ενα είδος διαφήμισης καί επομένως δέν ήταν απα
ραίτητη στην περίπτωση πού ό τεχνίτης κατοικούσε στον οικισμό, 
όπου ανεγειρόταν τό κτήριο. 

Ένα πολύ μικρό ποσοστό τών ονομάτων οικοδόμων έχει λατινο
γενή ρίζα, όπως γιά παράδειγμα: ... 'Ιουλιανός Μαρ(κ)ελλΐνος οι
κοδόμος) άπό τό Imtân,72 ... Ροΰφος / Μάγνου... άπό τήν 'Akrabah,73 

... Φλ(αουΐου) Σεργ(ίου) / Βίκτωρος οικοδόμου / ... άπό τή Nessana,74 

... Λονγείνος [οί]κοδόμος άπό τό Khabab 5 καί ... Οϋλπις οικοδόμος 
άπό τό Harrân.76 'Αλλά οί επιγραφές άπό τό Mdjêmir, τήν Turra και 

63. Βλ. παραπ. ύποσ. 32δ. 
64. Βλ. παραπ. ύποσ. 53. 
65. PAES IIIΑ5, σσ. 330-331, άρ. 714. 
66. Waddington, σ. 527, άρ. 2299. 
67. Στό ίδιο, σ. 489, άρ. 2070ρ. 
68. Στό ίδιο, σ. 494, άρ. 2091. 
69. Βλ. παραπ. ύποσ. 58. 
70. M. Dunand, 'Nouvelles inscriptions du Djebel Druze et du Hauran', RBibl 41 

(1932), σσ. 409-410, άρ. 40. 
71. Βλ. παραπ. ύποσ. 68. 
72. Βλ. παραπ. ύποσ. 55. Δέν αποκλείεται ό οικοδόμος πού έκτισε τόν πύργο στό 

Imtân νά ήταν Ρωμαίος καί νά υπηρετούσε στους Equités Scutarii Illyriciani πού 
στρατοπέδευαν εκεί. Γι' αυτή τή στρατιωτική μονάδα βλ. Waddington, σ. 481, άρ. 
2037. 

73. Βλ. παραπ. ύποσ. 41. 
74. Βλ. παραπ. ύποσ. 31. 
75. Ewing, σ. 135, άρ. 45. 
76. Βλ. παραπ. ύποσ. 53. 
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τό Boutheine,77 όπου τά λατινοπρεπή ονόματα οικοδόμων (Μάγ[νος], 
Κάσσιος καί Μάξιμος αντίστοιχα) ανήκουν σέ γηγενείς - όπως μαρτυ
ρούν τά εθνικά τους -, αποτελούν ένδειξη πώς τέτοιου είδους ονόμα
τα δέν είναι πάντα ασφαλές κριτήριο γιά τό χαρακτηρισμό ενός τεχ
νίτη ώς Ρωμαίου ή πώς τά εθνικά δέν δήλωναν απαραίτητα τόν τόπο 
καταγωγής, άλλα τόν τόπο διαμονής καί εργασίας τών τεχνιτών. Τά 
μοναδικά ελληνικά ονόματα οικοδόμων πού απαντούν στην περιοχή 
είναι έκεΐνα τού Σώπατρου άπό τό Rîmet el-Luhf78 καί τού Αλέξαν
δρου άπό τήν Tafhà".7 Τό πατρώνυμο τού 'Αλέξανδρου (Έδέου), 
όμως, είναι ενδεικτικό τής σημιτικής του καταγωγής. 

Κοινό γνώρισμα όλων τών παραπάνω επιγραφών είναι ή απουσία 
οποιασδήποτε αναφοράς στους αρχιτέκτονες πού ετοίμασαν τά σχέ
δια καί ενδεχομένως έπέβλεψαν τήν εκτέλεση τους ή στους εργολά
βους πού ανέλαβαν τό δεύτερο σκέλος καί κατηύθυναν τό προσωπι
κό. Ή σιωπή πού καλύπτει τή συμμετοχή τών παραγόντων αυτών, αν 
δέν οφείλεται σέ τάση (ή ιδιορρυθμία) της εποχής καί τής περιοχής,80 

ίσως υπονοεί ότι οί οικοδόμοι συγκέντρωναν στό πρόσωπο τους προ
σόντα καί ικανότητες αρχιτέκτονα, εργολάβου, κτίστη καί γενικότε
ρα ειδικευμένου τεχνίτη. Τέτοιες αυξημένες αρμοδιότητες είναι δυ
νατό νά δικαιολογήσουν τή συγκατάθεση τών χορηγών ή τών υπεύ
θυνων εποπτών, ώστε νά συμπεριληφθεί τό όνομα τών οικοδόμων σέ 
κτητορικές επιγραφές, τή συνεργασία δύο ή τριών οικοδόμων,81 κα
θώς καί τήν υψηλή κοινωνική θέση πού υπαινίσσεται ό τίτλος 
Φλ(αούϊος) του οικοδόμου Σεργίου άπό τή Nessana. Σέ ορισμένες μάλι
στα επιγραφές, στίς όποιες αναφέρονται οί αξιωματούχοι πού μερί
μνησαν καί ή επιτροπή πού ασκούσε τήν υψηλή επιστασία τού έργου, 
ή μνεία τού οικοδόμου ή τών οικοδόμων ώς οργάνου εκτελεστικού 
συνηγορεί ύπερ μιας ανάλογης ερμηνείας. 

77. Βλ. παραπ. ύποσ. 66, 67 καί 70 αντίστοιχα. 
78. Βλ. παραπ. ύποσ. 48. 
79. Βλ. παραπ. ύποσ. 41. 
80. Butler, σ. 257 καί σ. 254, όπου αναφέρεται ότι ό όρος οικοδόμος συναντάται συ

χνά στή Νότια Συρία (δηλ. Β. επαρχία Αραβίας), αλλά σπάνια στή Βόρεια. 
81. ... Έστιν δε τα ονόματα τών οικοδόμων Πάκατος και θαϊμος και Αυθος και Άστέ-

ρις... (Çalkhad, 345/6 μ.Χ.), Waddington, σ. 481, άρ. 1999- ... 'Ρομανός κε Αΰθου 
κε Βοή/θου οικοδόμοι... (Il-Ghâriyeh, 380/1 μ.Χ.), PAES IIIΑ2, σσ. 112-113, άρ. 
197· ... [ο]ί οίκοδόμ[ο]ι Άρούσεος κ[αϊ...] (Melah is-Sarrâr, 485/6 μ.Χ.), Briinnow-
Domaszewski, ό.π. ύποσ. 45, άρ. 347· ... / Γαδοΰος, Ζόσιμος οΐκοδ(όμοι) + (Ε1-
Moushennef, 492/3 μ.Χ.), Waddington, σ. 517, άρ. 2235· [Μογέερος Τοοράνης κε 
Μογέερος Άντωνίνου Δαβάνης ... ο[ί]κοδόμοις (Smêd), PAES ΙΙΙΑ7, σα. 383-384, 
άρ. 7861· [...τώ]ν (οί)κοδόμων... (Dâmit il-'Alyl"), PAES ΙΙΙΑ7, σσ. 438-439, άρ. 
8007. 
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'Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα γιά τίς ιεραρχικές διαβαθμίσεις τού ε
παγγέλματος είναι ή επιγραφή άπό τό Mdjêdil πού μάς πληροφορεί 
γιά τήν ύπαρξη οικοδόμου, οικοδόμου δευτέρου καί μαθητών: ]Μ]άσε-
χος Τονζίκου οί/κοδόμου δεύτερος, / Αύμος Ζαβέου, Ζά[β[ις μα/Θετές, 
Διόνυσος κε Βασι/λίσκος πιστοί, [κJe Γαΰτ/ος έκο(δόμος)*2 Μέ τόν όρο 
οικοδόμου δεύτερος προφανώς νοείται ό κυρίως βοηθός τού οικοδό
μου, ενώ μαθητές αποκαλούνται οί απλοί μαθητευόμενοι. 

Ελλείπουν εντελώς οί μαρτυρίες γιά πιθανή συντεχνιακή οργάνω
ση τών οικοδόμων στις επιγραφές τής Παλαιστίνης καί τής 'Αραβίας, 
όπως π.χ. ή επιγραφή πού μιλά γιά συντεχνία τών συναδέλφων τους 
στίς Σάρδεις (459 μ.Χ.).83 Τό περιεχόμενο τού κειμένου τών Σάρδεων 
ρυθμίζει τίς σχέσεις οικοδόμων - εργοδοτών καί καθορίζει σαφώς τά 
δικαιώματα και τίς υποχρεώσεις τών δύο πλευρών. Τό Έπαρχικον Βί
βλων, πέντε αιώνες αργότερα, επιχείρησε ανάλογο διακανονισμό δια
φορών ανάμεσα στους εργοδότες καί τους τεχνίτες κάθε είδους.84 

Καί στά δύο αυτά νομοθετικά πλαίσια ή έμφαση δόθηκε στην ολιγω
ρία, τήν ανευθυνότητα, τήν αμέλεια ή τό δόλο τών εργοληπτών κα
θώς καί στά μέτρα πού επρόκειτο νά ληφθούν γιά τήν αντιμετώπιση 
τους. Τέτοια κείμενα, μολονότι προέρχονται άπό άλλες περιοχές, εί
ναι αποκαλυπτικά τών προβλημάτων πού αναφύονταν γενικότερα στις 
οικοδομικές συναλλαγές. 

3. "Αλλα οικοδομικά επαγγέλματα: Οί ελληνικές επιγραφές τών 
επαρχιών Παλαιστίνης και 'Αραβίας παραδίδουν εκτός άπό τίς ειδι
κότητες τού αρχιτέκτονα καί τού οικοδόμου μία σειρά άλλων οικοδο
μικών επαγγελμάτων, απαραίτητων γιά τήν ανέγερση κτηρίων στίς 
περιοχές αυτές. 

Δύο εργολάβοι μνημονεύονται σέ μία επιγραφή άπό τή Γάζα τής 
Παλαιστίνης: + Άνενεόθη συν θ(ε)ω / τό τήχος Γάζης, έπή Γε/ωργίου 
(και) Θωμά εργολάβων. 5 Πρόκειται γιά ενα κείμενο πού αναφέρεται 
πιθανά στην ανακατασκευή τού τείχους τής πόλης στά χρόνια τού 
'Ιουστινιανού, μετά άπό προτροπή τού επισκόπου Μαρκιανού καί τού 

82. PAESII1A7, σσ. 389-390, άρ. 7878. 
83. Βλ. Μέντζου, σσ. 174-176, όπου καί ή προηγούμενη βιβλιογραφία. 
84. 1. Dujcev, 7ο Έπαρχικον Βιβλίον-The Book of the Eparch-Le Livre du Préfet 

(Λονδίνο-Γενεύη 1970), κεφ. 22, σσ. 60-63. Βλ. επίσης Αν. Χριστοφιλοπούλου, 
7ο Έπαρχικον Βιβλίον Λέοντος τοο Σοφον και αί συντεχνίαι έν Βυζαντϊω ('Αθήναι 
1935), σσ." 91-96. 

85. C A M . Giucker, The City of Gaza in the Roman and Byzantine Periods, BAR-S 
325 ('Οξφόρδη 1987), σσ. 140-141, αρ. 33, όπου καί ή προηγούμενη βιβλιογρα
φία. 
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διοικητή τής επαρχίας Στεφάνου, όπως μάς παραδίδει ό Χορίκιος.86 

Όμως ή απουσία οποιασδήποτε αναφοράς στους τοπικούς αξιωμα
τούχους πού ήταν υπεύθυνοι γιά τήν αποπεράτωση ενός τόσο σημα
ντικού δημόσιου έργου, καθώς καί τά ορθογραφικά λάθη πού παρα
τηρούνται στό κείμενο, οδηγούν κατά τήν Glucker87 στή διαπίστωση 
ότι πρόκειται γιά μία ανεπίσημη επιγραφή, τοποθετημένη άπό τους ερ
γολάβους Γεώργιο καί Θωμά σέ ανάμνηση τής δικής τους συμμετο
χής στην επισκευή τών τειχών. Δυστυχώς δέν υπάρχει τρόπος νά εξα
κριβωθεί, αν οί δύο αυτοί τεχνίτες είχαν επωμισθεί ολόκληρο τό 
έργο ή αν είχε γίνει επιμερισμός τής εργασίας. 

Μία άλλη ομάδα εργολάβων εμφανίζεται σέ μία επίσης άχρονο-
λόγητη, άλλα πιθανότατα πρωϊμότερη, επιγραφή άπό τό Moushennef 
(Αύρανίτιδα): "Ατταιος Άβδάλλου, "Αφφουσος Θαίμο[υ ] / ΟΥ Βο-
στρηνοβ έ]ργολάβοι, έκ τών ί[δίων /,88 Στην προκειμένη περίπτω
ση οί εργολάβοι φαίνεται νά είναι οί δωρητές καί όχι οί επιστάτες 
τού έργου, όπως εμφαντικά δηλώνει ή αποσπασματικά σωζόμενη έκ
φραση έκ τών ί[δίων] προς τό τέλος τού κειμένου. Βεβαιότερη είναι ή 
πληροφορία πού αντλούμε σχετικά μέ τήν καταγωγή τους, αφού τό 
εθνικό Βοστρηνοί αποκαλύπτει πώς επρόκειτο γιά συνεργείο τεχνιτών 
άπό τήν πρωτεύουσα τής ρωμαϊκής 'Αραβίας, τή Βόστρα. Σέ εργολά
βο θά πρέπει νά αποδοθεί προφανώς καί ό όρος μισθωτής*9 πού άπα
ντα σέ μία κτητορική επιγραφή (605 μ.Χ.) άπό τή Nessana τής 
Palaestina Tertia σέ άμεσο συσχετισμό μέ τόν οικοδόμο Φλ(αούϊο) 
Σέργιο, ύπό τήν καθοδήγηση τού οποίου θά εργάσθηκε ό έν λόγω ερ
γολάβος: -i-Ύπερ σοηηρίας Φλ(αουΐου) Σεργ(ίου) / Βίκτωρος, οικοδό
μου Ι κ(αι) Βίκτορος αυτοΰ υιού και / Άβρααμίου Άβουζοναίνου, / αυ
τού μισθ(ωτοϋ), έγήνετο τού/τω τό έργον..90 

Οί γνώσεις μας γιά τό επάγγελμα τού εργολάβου προέρχονται 
αποκλειστικά άπό μεταγενέστερες γραπτές πηγές (κυρίως τού 10ου 
αι. μ.Χ.). Ό σχολιαστής τών Βασιλικών δίνει γιά τόν εργολάβο τόν 
ακόλουθο ορισμό: «εργολάβος έστιν οικοδομήματος ό παρά τών βουλο-
μένων κτίσαι οίκον λαμβάνων χρυσίον και έξ ιδίων υλών τήν οίκοδομίαν 
ποιούμενος». Μία ευρύτερη έννοια τού όρου περιέχεται στή Σούδα: 

86. Έκδ. R, Foerster, Ε. Richtsteig, Choricii Gazaei opera (Λειψία 1929), Laud. 
Marc. I, 7. 8-19 (σ. 4), II, 16, 5-13 (σ. 32)· Laud. Aral: et Steph. 54-56. 2-22 (σ. 
63). 

87. Glucker, ό.π. ύποσ. 85, σ. 141. 
88. Dunand, ό.π. ύποσ. 70, σ. 576, αρ. 122. 
89. Γιά τήν ταυτόσημη έννοια τών όρων εργολάβος καί μισθωτής (conductor) στή βυ

ζαντινή ορολογία βλ. Χριστοφιλοπούλου, ό.π. ύποσ. 84, σ. 92 καί σ, 93. ύποσ. 1. 
90. Βλ. παραπ. ύποσ. 31. 



388 ΚΑΛΛΙΟΠΗ I. ΚΡΗΤΙΚΑΚΟΥ 

«ώσπερ έν τη συνήθεια δοκοΰμεν έργολάβον καλεΐν τόν υπέρ τίνων έρ
γων μισθον λαμβάνοντα καί έχοντα τους συνεργαζόμενους» n Τό Έπαρ
χικον Βιβλίον τού Λέοντος Στ' Σοφού, στό 22ο κεφάλαιο, εξισώνει 
τους εργολάβους μέ τους «λεπτουργούς, γυψοπλάστες, μαρμαρίους, 
άσκοθυραρίους, ζωγράφους και λοιπούς»,91 δηλαδή μέ τους κάθε εί
δους τεχνίτες, οί όποιοι, ανάλογα μέ τήν ειδικότητα τους, αναλάμβα
ναν τήν ολοκλήρωση ενός τμήματος τού ύπό κατασκευή έργου. 

Σύμφωνα μέ τίς παραπάνω άλλα καί άλλες μαρτυρίες, ό εργολά
βος μετά άπό γραπτή ή προφορική συμφωνία μέ τόν εργοδότη έπαιρ
νε χρήματα γιά τήν αγορά τών οικοδομικών υλικών καί στή συνέχεια 
επιδιδόταν στην οικοδόμηση, μέ βάση τά σχέδια πού τού είχαν δοθεΐ 
άπό τόν αρχιτέκτονα.93 Πρέπει νά υποθέσουμε ότι ανάλογα θά ήταν 
καί τά καθήκοντα τών εργολάβων πού αναφέρονται στίς επιγραφές 
τής Παλαιστίνης καί Αραβίας. 

'Αναμφίβολα ή χειρωνακτική εργασία τής οικοδόμησης θά γινό
ταν καί μέ τή βοήθεια κτιστών. Παρόλα αυτά ό όρος κτίστης, στίς 
ολιγάριθμες επιγραφές άπό τήν Παλαιστίνη καί τήν 'Αραβία όπου εμ
φανίζεται, χρησιμοποιείται αποκλειστικά μέ τήν έννοια τού ιδρυτή94 

ή τού χορηγού-δωρητή.95 

Σέ μία επιγραφή χαραγμένη σέ πλαίσιο θύρας άπό τήν El-Quneitra 
τής Γαυλανίτιδας: Χ(ριστον) Μ(αρία) γ(εννφ), Κυρίλλου Ζηνοδόρου 
τ(οΰ) πρώτο/κτίστ(ου)96 θά πρέπει ν' αναγνωρισθεί τό επάγγελμα τού 
προϊσταμένου τών κτιστών ή αλλιώς πρωτομαΐστορος91 Όρος συγγε
νικός προς τόν κτίστη, δηλαδή τόν ανειδίκευτο οικοδόμο, είναι δυνα
τό νά θεωρηθεί καί εκείνος τού εργάτη, πού προσδιορίζει τήν απα
σχόληση τού πατέρα τής νεκρής σέ μία επιτύμβια επιγραφή άπό τήν 
Ίόππη (Jaffa) της Palaestina Prima: Μνήμα διαφέρον/τα Μαρίας Ανα-
το/λίου εργάτου. 

91. Α. Adler, Suidae Lexicon, τόμ. Π (Λειψία 1931, άνατύπ. 1971), σ. 404, λ. 2907 ερ
γολάβος. 

92. Βλ. παραπ. ύποσ. 84. 
93. Φ. Κουκουλέ, Βυζαντινών βίος και πολιτισμός (Αθήναι) τόμ. Β' (1948), σ. 200 καί 

ύποσ. 1, τόμ. Δ' (1951), σ. 253. Ειδικότερα βλ. J. Wilkinson, 'Architectural Pro
cedures in Byzantine Palestine', Levant 13 (1981), σσ. 159-160. 

94. IGRR III, σ. 463, άρ. 1277. 
95. IGRR III, σ. 423, άρ. 1128· S. Mittmann, 'Die Inschriften des spàtantiken Bades 

in Umm QèY, ZDPV 82 (1966), σσ. 71-73' Β. Lifshitz, Donateurs et fondateurs 
dans les synagogues juives. Cahiers de la Revue Biblique 7 (Παρίσι 1967), σ. 72, 
άρ. 81b, σ. 73 καίύποσ. Φ PAES IIIΑ7, σ. 422, άρ. 7962. 

96. G. Dalman, 'Inschriften aus dem Ostjordaniand', ZDPV 36 (1913), σ. 251, άρ. 4. 
97. Κουκουλέ, ό.π. ύποσ. 93, τόμ. Δ' (1951), σ. 256 καί ύποσ. 3' Α. Choisy, L'art de 

bâtir chez les Byzantins (Παρίσι 1883), σ. 175. 
98. Ch. Clermont-Ganneau, 'Inscriptions de la nécropole juive de Joppé', Recueil d' 

Archéologie Orientale 4 (1901), σσ. 143-144, άρ. 14. 
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Γιά τήν ύπαρξη ειδικευμένων τεχνιτών, πού είχαν ώς κύρια ασχο
λία τήν επίχριση, έπικονίαση τοίχων, παρέχουν πληροφορίες δύο επι
γραφές άπό τήν επαρχία 'Αραβίας. Στην πρώτη, χαραγμένη πάνω σέ 
ταφικό μνημείο άπό τό Mdjêdil (Τραχωνίτιδα), επιχειρείται ή ανά
γνωση χρί(στης) γιά τόν προσδιορισμό τής ειδικότητας ενός ντόπιου 
τεχνίτη Αύοχύ(λ)ου" Ή λέξη αυτή, αμάρτυρη επιγραφικά, επαληθεύ
εται μέ τή βοήθεια ενός αγιολογικού κειμένου, καί συγκεκριμένα τού 
βίου τού άγιου Σάββα, στον όποΐο άπαντα κάποιος χριστής Μάμας 
άπό τή Βηθλεέμ: «Μάμας δέ τις Βηθλεεμίτης, χριστής τήν τέχνην, τό 
έργον του τε λάκκου και του σκεπτουρίου πεποίηκεν».100 Στή δεύτερη 
επιγραφή, προερχόμενη άπό τό Hebran: τό(ν) ναόν κυρίου Διός έκονίη-
σα,101 τό ρήμα είναι πιθανότερο νά δηλώνει τή χρηματοδότηση τής 
επίχρισης άπό τό δωρητή παρά τήν εκτέλεση της άπό τόν ειδικό τε
χνίτη. Ωστόσο τό επάγγελμα τού κονεάτη παραδίδεται σέ μία επιγρα
φή άπό τή νεκρόπολη τής Τύρου.102 Τέλος ή Glucker λανθασμένα 
απορρίπτει τή συμπλήρωση τού όρου γυψοκ(όπος) σέ μία επιτύμβια 
επιγραφή άπό τή Γάζα103 μέ τό επιχείρημα ότι ή λέξη δέν είναι 
γνωστή άπό άλλου, αφού ή ύπαρξη της μαρτυρεΐται καί πάλι στην 
Τυρο. 

Μεταξύ τών επαγγελμάτων πού συνδέονταν μέ οικοδομικές εργα
σίες ασφαλώς συγκαταλεγόταν καί τό επιτήδευμα τού τέκτονος. ' 5 Σέ 
δύο χριστιανικές επιγραφές τής Παλαιστίνης, τή μία άπό τό κοιμητή
ριο τής Μονής τής Θεοτόκου τού Χοζιβά στό Wadi el-Kelt, κοντά 
στην 'Ιερουσαλήμ: διάκον(ος) / ^ Παύλος, / τήκτων106 καί τήν άλλη 
άπό τή Μονή τής 'Αγίας Αικατερίνης στό Σινά (χαραγμένη σέ ξύλινο 
δοκάρι): ... Στέφανον Μαρ/τυρίου δι(ά)κ(ονον) και τέκτονα Άϊλή-
σιον...,107 παρατηρούμε ότι καί οί δύο τέκτονες έφεραν τόν ιερατικό 

99. PAES ΙIIΑ7, σα. 390-391, άρ. 78710. 
100. Έκδ. Ε. Schwartz, Kyrillos von Skythopolis ^Λειψία 1939), Leben des Sabas, σ. 

187. Πρβλ. Magoulias, σ. 16 καίύποσ. 24. 
101. Waddington, σ. 525, άρ. 2288. 
102. J.-P. Rey-Coquais, Inscriptions de la nécropole (Tyr), BMB 29 (Παρίσι 

1977), σ. 102, άρ. 186 καί ύποσ. 2,3. Γιά τή λέξη κονιάτης καί συναφείς όρους σέ 
παλαιοχριστιανικές επιγραφές βλ. J.-P. Sodini, 'L1 artisanat urbain à Γ époque 
paléochrétienne (IVe-VIIe s.)', Ktema 4 (1979), σ. 79, ύποσ. 57. 

103. Glucker, ό.π. ύποσ. 85, σ. 131, άρ. 15, όπου καί ή προηγούμενη βιβλιογραφία. 
104. Rey-Coquais, ό.π. ύποσ. 102, σσ. 23-24, άρ. 31. 
105. Butler, σ. 255- Μέντζου, σσ. 185-186. 
106. A.M. Schneider, 'Das Kloster der Theotokos zu Choziba im Wadi el-Kelt', 

RomQSchr 1931, σ. 322, άρ. 89. 
107. I. Sevcenco, 'The Early Period of the Sinai Monastery in the Light of its Inscrip

tions', DOP 20 (1966), σ. 262, άρ. 3. 
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βαθμό τού διακόνου. "Αν καί οί μαρτυρίες δέν είναι επαρκείς γιά νά 
δικαιολογήσουν κάποια προτίμηση τών διακόνων γιά τό επάγγελμα 
αυτό, οί επιτάφιες χριστιανικές επιγραφές άπό τήν Τύρο: + Θεοδώρου 
διακόνου, / τέκτονος108 καί τό Fidreh Συρίας: + Πέτρος Άντονίνο(υ), 
διάκονος τηκτόνης109 έρχονται νά ενισχύσουν αυτή τήν υπόθεση. Μία 
ακόμη επιτύμβια επιγραφή άπό τή Sakka (Αύρανίτιδα): Μαίορος Ζο-
βαίδου τέκτονος, υίωνοΰ Ζοβαίδου τούτο μνήμα1ί0 και ή αποσπασματι
κά σωζόμενη λέξη τ]έκτον]ος] σέ πάπυρο τής Nessana (6ος-7ος αί. 
μ.Χ.)111 πλουτίζουν τις σχετικές επιγραφικές μνείες άπό τίς επαρχίες 
'Αραβίας καί Παλαιστίνης αντίστοιχα, χωρίς όμως νά προσθέτουν 
νεώτερα στοιχεία γιά τό επάγγελμα. 

Ό Butler θεώρησε ότι ό όρος τέκτων είναι συνώνυμος τού αρχιτέ
κτων111 καί, μολονότι δέν αποκλείεται μία τέτοια εναλλασσόμενη 
χρήση τών όρων στις επιγραφές τής Συρίας, φαίνεται πώς κύρια 
ασχολία τού τέκτονος ήταν ή ξυλουργική, όπως προκύπτει άπό τό λα
τινικό αντίστοιχο fabrus tignarius τής λέξης τέκτων στον κατάλογο 
τιμών τού Διοκλητιανοΰ.113 Ή αμοιβή του είχε καθορισθεί σέ 50 
δηνάρια ημερήσια μαζί μέ τήν παροχή τροφής καί ήταν ίδια μέ εκεί
νη τού ξυλόγλυπτη (λεπτουργοΰ). 'Ανάλογη σημασία διαφαίνεται καί 
στή φράση τού Γρηγορίου Νύσσης: «ένθα τέκτων εις ζώων φαντασίαν 
τό ξύλον έμόρφωσεν»,114 ενώ στή Συναγωγή τού Πάππου 'Αλεξαν
δρείας ή τεκτονική αντιδιαστέλλεται ώς τέχνη άπό τήν οικοδομική 
πού προηγείται.115 

Άπό τή χορεία τών τεχνιτών πού παρελαύνουν στίς επιγραφές 
τών εξεταζόμενων περιοχών δέν απουσιάζουν οί μαρμαράριοιη καί οί 
λιθοξόοι," δηλαδή οί τεχνίτες πού έκοβαν καί λείαιναν τά διάφορα 

108. Rey-Coquais, ό.π. ύποσ. 102, σ. 79, άρ. 143, καί σ. 160. 
109. PAES ΙΙΙΒ5, σσ. 162-163, άρ. 1143 (=Μέντζου, σ. 186, άρ. 643). 
110. Waddington, σ. 505, άρ. 2150. 
111. Kraemer Jr., ό.π. ύποσ. 31, σ. 275, άρ. 90, στήλ. VI, στ. 116. 
112. Butler, σ. 254. 
113. Lauffer, ό.π. ύποσ. 19, σσ. 118-119 καί 234. 
114. Migne, PG 46, 737. 
115. Downey, Byzantion, ό.π. ύποσ. 12, σ. 107 καί ύποσ. 2. 
116. Συγκεντρωμένες μνείες μαρμαραρίων σέ χριστιανικές κυρίως επιγραφές βλ. στό 

άρθρο τού L. Robert, 'Epitaphes et acclamations byzantines à Corinthe', Hellenica 
11-12 (1960), σσ. 28-30. Βλ. επίσης Μέντζου, σσ. 190-192. Γιά ενα μαρμαράριο 
Λεόντιο στά θαύματα τής 'Αγίας Θέκλας βλ. Ασημακοπούλου-Ατζακά, ό.π. ύποσ. 
24, σσ. 298-299. 

117. Γιά τίς διάφορες παραλλαγές και τίς πολλαπλές χρήσεις τού όρου βλ. Robert, ό.π. 
ύποσ. 116, σσ. 30-37 καί Sodini, ό.π. ύποσ. 102, σ. 75 ιδιαίτερα ύποσ. 24 καί σσ. 
76-78. Γιά τήν παρουσία αυτών τών τεχνιτών σέ αγιολογικά κείμενα τής περιόδου 
βλ. Magoulias, σσ. 13-16. 
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εϊδη λίθων καί στή συνέχεια δούλευαν σ' αυτά τις δημιουργίες τους 
(πλαίσια θυρών και παραθύρων, κιονόκρανα, πλάκες γιά τήν όρθο-
μαρμάρωση και επίστρωση δαπέδων, βωμούς κλπ.). Οί όροι αυτοί εμ
φανίσθηκαν στή γραμματεία τής ρωμαϊκής αυτοκρατορικής περιόδου 
καί χρησιμοποιήθηκαν μέ τό ίδιο περιεχόμενο και στή βυζαντινή 
εποχή. Ειδικά ό μαρμαράριος θεωρείται ώς ή ελληνική μεταγραφή 
τής λατινικής λέξης marmararius,118 όπως προκύπτει καί άπό τό Διο-
κλητιάνειο θέσπισμα πού χρησιμοποιεί τους όρους marmorarius καί 
μαρμαράριος γιά τήν ομάδα τών τεχνιτών πού πληρωνόταν μέ 60 
δηνάρια ημερήσια.119 

Τά πρωτεία στίς αναφορές τίς σχετικές μέ τό επάγγελμα τού μαρ-
μαράριου κατέχει αυτή τή φορά ή Παλαιστίνη, άπό τήν οποία προέρ
χονται τά τρία παραδείγματα πού ακολουθούν. Σέ μία συναγωγή τής 
Τιβεριάδας ένας ντόπιος τεχνίτης χάραξε πάνω στον άβακα τού κιο
νόκρανου, πού σκάλισε ό ίδιος, τήν έξης επιγραφή: Ή Θεού χάρις/ 
μετά / Άβραμίου / μαρμαρίου,1 ° ένώ στό κοιμητήριο τής Μονής τού 
Χοζιβά στό Wadi el-Kelt είχε ενταφιασθεί καί ένας μαρμαράριος 
άπό τήν Άσκαλώνα: Ένθάδε κΐτε / Γιόργις 'Ασκ(αλωνίτης), / μαρμα-
ρά[ριος] /...'21 Τήν ύπαρξη πρώτου μαρμαράριου, δηλαδή τού υψηλό
τερου στην ιεραρχία τού επαγγέλματος τεχνίτη, μάς αποκαλύπτει μία 
τρίτη επιγραφή άπό τή Χεβρώνα τής Palaestina Prima, αν φυσικά θε
ωρήσουμε ώς ορθή τήν αποκατάσταση του γράμματος Α πριν άπό τή 
λέξη μαρμαράρης: "Αγιε Άβραάμα, / βωήθι τόν <δ>οΰ/λόν σου Νΐ-
λον, τόν <α> ' μαρμα/ράρην..}2 

Μέ τόν όρο λαοξόος,123 μία παραλλαγή τού λιθοξόος, υπογράφει τό 
βωμό πού φιλοτέχνησε (;) καί αφιέρωσε ένας τεχνίτης άπό τό Ε1-
Ghawâghib τής Τραχωνίτιδας: 'Αγαθή τύχη. Γάβνης λαοξός έκ /τω/ν 
ιδίων έπύει [τό]ν βωμόν.124 Ό πολύ ενδιαφέρων τύπος λαξός, γνωστός 
κυρίως άπό τή χρήση του σέ αιγυπτιακούς παπύρους,125 άπαντα σέ 
μία αναθηματική επιγραφή άπό τή Σκυθόπολη (Beth Shean)126 τής 
Palaestina Secunda καί είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτο τό γεγονός ότι 

118. Robert, ό.π. ύποσ. 116, σ. 30. 
119. Lauffer, ό.π. ύποσ. 19, 7, 5, σσ. 118-119 καί 234. 
120. SEG 16 (1959), σ. 222, άρ. 827. 
121. Schneider, ό.π. ύποσ. 106, σ. 319, άρ. 31. 
122. SEG 8 (1937), σ. 36, άρ. 240. 
123. Robert, ό.π. ύποσ. 116, σσ. 36-37. 
124. Waddington, σ. 554, άρ. 2413η. 
125. Robert, ό.π. ύποσ. 116, σ. 36, ύποσ. 5, 
126. Α. Ovadiah, J. Roll, Ά Greek Dedicatory Inscription to Azeizos7, Eretz Israel 19 

(1987), M. Avi-Yonah Memorial Volume, σσ. 270-271 (στά εβραϊκά, μέ αγγλική 
περίληψη, σσ, 80*—81 *). 
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ό τεχνίτης, τού οποίου σώζεται μόνο τό εθνικό Φαινήσιος, καταγόταν 
άπό τή σχετικά απομακρυσμένη πόλη Phaena (σημ. Mismîyeh) τής 
Τραχωνίτιδας. Στή Khabab τής ίδιας περιοχής αυτός, πού σκάλισε 
ένα βωμό, προτίμησε νά χαρακτηρίσει τόν εαυτό του τεχνίτη:127 Ζάε-
<>]ος] / Τά<σ>ο[υ] / [έπ]όησεν τ[ω] / θεώ Άδά[δω]. / Αΐ'ηλο<ς> 
Α/ννήλου, Ι τεχνή/της, μνησθή.12* Δύο τεχνίτες αδελφοί φέρονται 
επίσης ώς υπεύθυνοι γιά τήν ανέγερση μιας θύρας στην κώμη Tarba 
τής Τραχωνίτιδας: Αντίοχος και / Πάλμας, υί[οβ Μαυ/ρεία, τεχνεΐται, 
Ι εξ, ιδίων ανέστη/σαν τήν θόραν / εύσεβοΰντες,129 ένώ στην πόλη Γά-
δαρα (Urn Qeis) τής Palaestina Secunda, ένα μαυσωλείο τών μέσων 
τού 4ου αί. μ.Χ. χαρακτηρίζεται ώς ... Αρα/βίου / τεχνί/του έρ/γον.ιί0 

Τέλος άπλα τεχνίτες αυτοαποκαλούνται καί οί δύο ψηφωτές, Μαρια-
νός καί Άνινάς (πατέρας καί γιος αντίστοιχα), του δαπέδου τής 
εβραϊκής συναγωγής στό Beth-Alpha,131 πράγμα εξαιρετικά σπάνιο, 
άφοΰ ό όρος ψηφοθέτης είναι ό πλέον δόκιμος επιγραφικά γιά τους 
καλλιτέχνες αυτούς στίς επαρχίες Παλαιστίνης καί 'Αραβίας.132 

Συμπεράσματα: Οί τεχνίτες πού ασχολούνταν μέ οικοδομικές 
δραστηριότητες στίς επαρχίες Παλαιστίνης καί 'Αραβίας, στή χρονι
κή περίοδο πού εξετάσθηκε, ήταν σέ συντριπτικό ποσοστό αυτόχθο
νες, κάτοικοι τών πόλεων καί κωμών τών παραπάνω επαρχιών. Μέ 
εξαίρεση τήν περίπτωση τού οικοδόμου, οί αναφορές τών επαγγελ
ματιών πού συμμετείχαν σέ οικοδομικές εργασίες, όπως φαίνεται άπό 
τίς μνείες τών σχετικών επαγγελμάτων, είναι περιορισμένες. 

127. Ό όρος γνωρίζει ευρεία διάδοση στίς επιγραφές τής Β, Συρίας, όπου κατά τόν 
Butler (σ. 254 καί παραδείγματα σ. 255) σήμαινε τόν αρχιτέκτονα, δηλ. τό σχε
διαστή ενός κτηρίου. Γιά μνείες τεχνιτών στίς επιγραφές καί τά αγιολογικά κεί
μενα τής Μ. 'Ασίας καί Συρίας βλ. Μέντζου, σσ. 177-184. 

128. Ewing, σ. 132, άρ. 51, 
129. Dussaud - Macler, σ. 150, άρ. 16. 
130. F. Zayadine, Ά Dated Greek Inscription from Gadara, Um Qeis', ADAJ 18 

(1973), σ. 78, πίν. XLIX. 
131. Μνισθοδσιν ύ τε/χνΐτε ύ κάμνον/τες τώ έργον τοό/τω, Μαριανος και / Άνινας ύός, 

SEG 8 (1937), σσ. 15-16, άρ. 93, όπου καί ή προηγούμενη εκτενής βιβλιογραφία' 
Lifshitz, ό.π. ύποσ. 95, σσ. 66-67, άρ. 77. 

132. Βλ. γιά παράδειγμα V. Tzaferis, The Greek Inscriptions from the Early Christian 
Church at 'Evron', Eretz-Israel 19 (1987), M. Avi-Yonah Memorial Volume, σ. 
44, άρ. 7· P.-L. Gatier, Inscriptions de la Jordanie, τόμ. 2. Région centrale 
(Amman-Hesban-Madaba-Main-Dhiban) (Παρίσι 1986), σ. 69, άρ. 54α, σ. 90, 
άρ. 75, σσ. 107-108, άρ. 102, σσ. 138-139, άρ. 142α' M. Piccirillo, 'Le iscrizioni 
di Um er-Rasas-Kastron Mefaa in Giordania I (1986-1987)', Liber Annuus 37 
(1987), σσ. 180-182, άρ. 1-3, σ. 195, άρ. 19. 
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Ή πενία τών επιγραφικών μαρτυριών μπορεί νά ερμηνευθεί στά 
πλαίσια τής κοινωνικής πραγματικότητας τής εποχής. Οί αρχιτέκτο
νες (όπως καί οί μηχανικοί) δέν πρέπει νά ήταν πολυάριθμοι λόγω 
τής μακρόχρονης και δαπανηρής εκπαίδευσης στην όποια υποβάλλο
νταν, αλλά καί επειδή ένας μεγάλος αριθμός οικοδομικών προγραμ
μάτων ήταν δυνατό νά οργανωθεί άπό ένα μόνο τέτοιο ειδικό, προϊστάμε
νο έμπειρου συνεργείου εργατών. Γιά τά προσόντα και τίς επιδόσεις 
τους ωστόσο έχαιραν κοινωνικής αναγνώρισης καί θά ήταν εύλογη 
κάθε προβολή τους.133 Άπό τους υπόλοιπους μόνο οί ειδικευμένοι τε
χνίτες φαίνεται ότι τύχαιναν κάποιου σεβασμού καί περιστασιακών 
προνομίων, ένώ οί απλοί χειρώνακτες θεωρούνταν «βάναυσοι» και πε-
ριφρονητέοι, πράγμα πού δικαιολογούσε τήν καταδίκη τους σέ ανω
νυμία. 'Ανεξάρτητα όμως άπό τήν κοινωνική θέση καί τό επάγγελμα 
τους, οι τεχνίτες έθεταν τό ταλέντο και τήν τέχνη τους στην υπηρε
σία καί τίς επιθυμίες τών δωρητών-άναθετών. Έτσι οί τελευταίοι φέ
ρονται νά διεκδικούν, έκτος άπό τόν έπαινο γιά τή χρηματοδότηση, 
καί τήν αποκλειστική πατρότητα τού έργου μέ τήν αποσιώπηση πολύ 
συχνά τών υπεύθυνων τεχνιτών.134 Βέβαια ό ακριβής προσδιορισμός 
τού αντικειμένου τών διαφόρων οικοδομικών επαγγελμάτων καί ή 
σκιαγράφηση τού πορτραίτου τών συγκεκριμένων τεχνιτών προ
σκρούει όχι μόνο στό ολιγάριθμο τών σχετικών επιγραφικών μαρτυ
ριών, άλλα καί στή μή συμβατική καί κάπως αυθαίρετη χρήση τών 
όρων πού δηλώνουν οικοδομικά επαγγέλματα, καθώς καί στή συγκέ
ντρωση πολλών ειδικοτήτων στό πρόσωπο ενός τεχνίτη.135 

133. Α.Η.Μ. Jones, The Later Roman Empire 284-602: A Social, Economic and 
Administrative Survey, τόμ. II ('Οξφόρδη 1964), σσ. 1013-1014. 

134. Ασημακοπούλου-Ατζακά, ό.π. ύποσ. 49, σ. 89. 
135. Choisy, ό.π. ύποσ. 97, σ. 173' Butler, σ. 254' Magoulias, σ. 13. 



SUMMARY 

EPIGRAPHICAL EVIDENCE FOR PROFESSIONS AND CRAFTS RE
LATED TO BUILDING ACTIVITIES IN ROMAN AND EARLY CHRIS

TIAN PALESTINE AND ARABIA 

A number of building and dedicatory Greek inscriptions from 
Palestine and Arabia provide information on the existence of profes
sions and crafts associated with building activities. According to these 
inscriptions, architects, builders, contractors, ordinary workers, plas
terers, carpenters, marble-workers and stone-workers combined 
their efforts in erecting civic and religious, state or private structures 
in late Roman and early Christian times. 

Architects (αρχιτέκτονες) were involved in the sanctuary of Zeus 
at Gerasa (AD 27/28), in a fortification project at Der'a (AD 
261-264) and private constructions at Sûr and Busr el-Harîri. It is 
not certain whether they acted as designers and/or super-intendents, 
since their professional expertise was being challenged by engineers 
(μηχανικοί), who by the mid-first century AD had mastered both 
building experience and vast theoretical knowledge. 

The numerous inscriptions attesting the activity of builders 
come, like those of the architects, from the northern part of the 
Province of Arabia (Hauranitis, Trachonitis, Batanaea) and are dated 
mainly between the fourth and sixth centuries AD. The term desig
nating their craft - οικοδόμος or derivative and relative verbs -
appears either on dedications made by them or in building inscriptions 
which list as well the officials in charge and the donors. The full re
sponsibility of these craftsmen for the building process, implied by 
the absence of any reference to other experts, suggests that their 
duties covered a wide range, including planning, executing and 
supervising. 

Two pairs of building contractors (εργολάβοι) are known from 
Gaza in Justinian's reign and Moushennef (Hauranitis). On the 
basis of later literary evidence, contractors came to an oral or written 
agreement with the employer, received money, bought the necessary 
materials and began building, using plans given them by the archi
tects. 
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Artisans engaged in specific aspects of construction are attested 
by a few examples in each case. 

The craft of plasterers is attested by an abbreviation of the noun 
χρΐ(στης) from a burial monument at Mdjêdil (Trachonitis) and the 
verb έκονίησα on a dedicatory inscription from Hebran (Hauranitis). 

The τέκτονες recorded on two tombstones from Wadi el-Kelt 
near Jerusalem and Sakka (Hauranitis) and on a beam of the Saint 
Catherine Monastery at Sinai seem to have been carpenters and join
ers. The use of the term in this sense by other contemporary 
sources, and its explicit equation with the fabrus tignarius on the 
Diocletian price-list, make this a reasonable interpretation. 

The few epigraphical references pertaining to the skilled work
men who cut and carved stones have been mainly found in Palestine. 
The craftsmen from Hebron, on a capital from Tiberias and a tomb
stone from Wadi el-Kelt, are styled marble-workers (μαρμαράριοι). 
The variations λαοξός, λαξός of the term λαοξόος used for stone en
gravers are encountered on two dedications from El-Ghawàghib 
(Trachonitis) and Beth Shean (Palestine). Other stone engravers from 
Khabab and Tarba (Trachonitis) and Decapolitan Gadara are merely 
called artisans (τζχνίτοχ). It seems that this broad term was used for 
various qualified workmen and artisans, as the case of the Beth 
Alpha mosaicists demonstrates. 

The workers who earned their living by simple manual labour 
are labelled workmen (έργάται). Κτίστης on the other hand, always 
refers to the donor of a project or the founder of an establishment. It 
is however possible that the word πρωτοκτίστ(ης) inscribed on a 
door lintel at El-Quneitra (Gaulanitis) applied to a chief workman. 

The majority of the above mentioned craftsmen were recruited 
from the local populations, as their names and place of origin reveal. 

The limited references to the professions and crafts under con
sideration may be explained by the attitude of contemporary society 
towards them. Given the dedicatory character of most of the building 
inscriptions, the persons providing the required resources for the real
ization of a certain work reserved for themselves the praise for the 
whole undertaking. However, verbs used to advertise their largesse 
are more befitting the contribution of the planners, builders and crafts
men who actually engaged in the work. 

In conclusion a closer definition of the precise duties of these 
workers is hindered not only by the paucity of the evidence, but also 
by the unconventional and loose application of the relevant terms. 


