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(ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΝ ΚΤΗ ΡΙΟ Ν  ΤΗ Σ Π ΡΩ ΤΕΥΟ ΥΣΗ Σ, Α ΓΝ Ω ΣΤΟ Υ ΟΝΟΜ ΑΣΙΑΣ)

Εις το βοοειότατον άκοον της Κωνσταντινουπόλεως, μεταξύ του Ε' και του Τ' 
λόφου, εκτείνεται μ ικοά πεδιάς, ήτις, άρχομένη από του παρά τήν Πύλην της "Λόρια- 
νουπόλβως «Τσουκούρ- μποστάν», ΰπερ είναι ανοικτή βυζαντινή δεξαμενή, διαοουόμι- 
σ&εΐσα σήμερον εις σταδιον, καταλήγει, διά συνεχούς κατωφέρειας, εις τήν παοά τον 
Κεράτίον κόλπον συνοικίαν τού Μπαλατά.

Ή  περιοχή αΰτη έφερε, κατά τήν βυζαντινήν περίοδον, τήν ονομασίαν «Πέτρα» 
(είκ. 1) καί ήτο περιώνυμος διά τούς ναούς καί τάς μονάς αυτής λ Το όνομα προέρ
χεται, κατά πάσαν πιθανότητα, εκ τού πεπλατυσμένου βράχου ώ όστις εύρίσκεται εις το 
μέσον σχεδόν τής περιοχής.

Μεταξύ των σωζομενων βυζαντινών μνημείων τής περιοχής ταυτης συγκαταλέ
γεται καί τό γνωστόν υπό τήν τουρκικήν αυτού επωνυμίαν, Κ e φ  ε λ ή - μ ε σ δ ζ η δ ί, 
κτήριον λ κείμενον ούχί μακράν, καί ποός τά Νοτιοανατολικά τής Μονής τής Χώρας, 
τού σημερινού Καχριέ - Τζαμί.

Τό βυζαντινόν τούτο μνημεΐον δεν είναι τό μόνον, τού οποίου αγνοείται ή ονο
μασία. Σειρά όλη τοιούτων κτηρίων τής πόλεως, μικρών σχετικώς διασττίσεων \  ουδόλως 
άναη έοονται υπό των πηγών, διότι δεν αποτελούν <ύς επί τό πλεΐστον αυτοτελή κτήρια, 
αλλά μέλη μεγαλύτερων συγκροτημάτων, εις τά όποια συγκεντρουται κυρίως ή προσοχή 
των βυζαντινών συγγραφέων καί τά όποια σήμερον έχουν έκλευψει παντελώς. "Ακριβώς 
όμως διά τον λόγον τούτον τά κτήρια ταύτα παρουσιάζουν όλως ιδιαίτερον ενδιαφέρον, 
διότι είναι ώς οι έπιζώντες μάρτυρες τών έξαφανισθύντων συγκροτημάτων εις τά 
όποια άνήκον.

Δυστυχώς, ώς καί έν ποογενεστέοα. ημών εργασία άνεφέραμεν λ οί μετά τών μνη
μείων τούτων άσχοληθεντες είναι ολίγοι, έξετάσαντες ταύτα μάλλον προχείρως καί 
άρκεσθέντες εις βε βιασμέ νας, συντόμους πεοιγραφάς καί ελλιπή σχέδια, μ ή διαφωτί- 
ζοντα ποσώς τά περί τά κτήρια ταύτα ικανά σκοτεινά σημεία.

Πρόδηλον επομένως είναι, ότι επιτακτική προκύπτει ή Ανάγκη ιτιάς έπισταμένης

1 R. Jaxix, Constantinople byzantine Paris 
1950, 375. A. Mokdtmann, E squisse topographi- 
que de Constantinople, L ille 1892, 41, 75.

2 Ο βράχος καί σήμερον καλείται Από τών Τούρ
κων «Κεσμέ - καγιά», >]τοι ·. Λαξευτός Βράχος®. Βλέπρ 
και; R. Janin, £. ά. σ. 375, Λ. Mordtmann» ?· ά. 
ύ.  75,

3 «Συνοικιακόν τέμενος τών 1% Κάφας καταγο 
μινιόν».

4 Το 18# έξεταοΙΙηοόμενον είναι το μεγαλύτερο? 
δλαιν.

5 Λρ ΠΑΣΑΔΑΙΟΣ, Έ ϊϊι δυο βοξαντινών μνημείων 
της Κωνσταντινουπόλεως αγνώστου δνομασίας, * Αθή
να ι 1965, σ. 1 - 2.
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Είκ. 1. Χάρτης τοΰ βορείου άκρου της βυςαντινής Κωνσταντινουπόλεως κατά το* «Byzantio.il  - K o n s ta n t i -  
nopeU  Τ o p o g ra p h is ch e r  und a rch ao lo g isch c r  P lan ,  Gezeichncfc von *MICN».

I I .  : 1/10.000. Περιοχή Πέτρας.
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μελέτης των μνημείων τούτων, ατινα,ώς μη άνήκοντα εις την κατηγορίαν των περιωνύμων 
γνωστών βυζαντινών μνημείων της πόλεως, τών καί απορροφούντων ολον το ενδια
φέρον τών αρμοδίων διά την συντήρησιν αυτών, είναι φυσικόν να είναι παρημελημένα 
καί νά ύφίστανται παντοίας αλλοιώσεις, κίνδυνευοντα να χάσουν πολλά Ικ τών χαρα- 
κτηριστικών αυτών \  άτι να θά έβοήθουν σημαντικώς εις την ερευνάν.

Την Ανάγκην ακριβώς τούτην προτίθεπαι νά καλύψη διά τδ προηνηυονευθέν, 
γνωστόν υπό την επιονυμίαν «Κεφελή - μεσδζηδί», μνημετον ή άνά χειρας εργασία, ή 
Οποία σκοπόν έχει όπως προέλθη, άη ’ ενός μεν εις κατασκευαστικήν καί μορη ολογικην 
μελέτην αυτού, άψ* ετέρου δέ προσπαθήση, διά ταύτης, νά δώση τάς προσήκουσας 
Απαντήσεις είς τά διάφορα σχετικά προς τδ εν λόγφ μνημειον προβλήματα 8.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  Α'

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ

Τδ κτήριον, εν γένι καις γραμμαις, παρουσιάζει <h|uv ορθογωνίου παραλληλεπι
πέδου (πίν. θα), δ σερ καλύπτεται ύπδ τετράκλινους στέγης, καί ουτινος δ μέγας άξων 
κατευθύνεται άπδ Βορρά προς Νότον, παρουσιά.ώον έλαφράν άπόκλισιν προς Δυσμάς 
("Αζιμούθ: 19®). Εις την νοτίαν αυτού πλευράν υπάρχει τοξωτή πύλη, ενώ εις την 
βόρειον πενταγωνική μεγάλη άψίς.

1 Ιροεκτιίσεις τού βορείου και του νοτίου τοίχου προς Δυσμάς δημιουργούν είδος 
χαμηλότεροι» «κλιτούς», βαίνοντος παραλλήλως πρδς τον μέγαν άξονα τού κτηρίου.

α) Κ ά τ ο ψ ι ς  (είκ. 2): Έν κατόψει τδ κτήριον άποτελεΐται σήμερον έκ δύο 
χώρων : Τού κυρίου, σχήματος έπιμήκους ορθογωνίου, αναλογίας 1 : ο (ήτοι μήκους 
22.10 μ. καί πλάτους 7.20 μ.), καί τού δεύτερεύοντος πρδς Δυσμάς, τού αυτού μήκους, 
αλλά στενότερου (πλάτους 3.50 μ.). Ό  τελευταίος ούτος χώρος είς τάς στενάς αυτού 
πλευράς φέρει τοίχους, τής αυτής κατασκευής πρδς τούς τοίχους τού όλου κτηρίου, οϊτι- 
νες είναι προεκτάσεις τού βορείου καί τού νοτίου αυτού τοίχου, στερείται όμως παντε
λώς τοίχου πρδς Δυσμάς* Ωσαύτως ή έν αύτώ ύπάρχουσα ξύλινη, μεταγενέστερα, κατα
σκευή διαρρυθμίζει τούτον είς είσοδον τού κυρίως χώρου, όστις λειτουργεί σήμερον ώς 
μουσουλμανικήν τέμενος.

Ή  άπδ Βορρά πρδς Νότον κατεύθυνσις τού μεγάλου άξονος τού κτηρίου επιβάλλει 
την τοποθέτησιν τής «μιχράμπ» 8 είς την ανατολικήν μακράν πλευράν αυτού καί 
συνεπώς έξαση άλισιν τής είς τδ τέμενος εισόδου διά τής δυτικής. Τοξωτόν παράθυρον, 
σμικρυνθέν διά μερικής έντοιχίσεως (πίν. 4γ καί είκ. 7), υπάρχει επί τού βορείου τοίχου 
τού χώρου τούτου, ενώ είς τον άλλοιωθέντα νότιον διαγράφεται τόξον παραθύρου 
(πίν. 3δ καί είκ. 8) τού αυτού σχήματος καί μεγέθους. Μεγάλη θύρα, πλάτους 1.70 μ., 1 2 * *

1 Βλ. χαταιτ. σ . 95 σημ. 1. ίπΐ to r  παρόντος τουλάχιστον πρέπει va απόκλεια9 Γ|.
2 Δει? υπάρχει αμφιβολία ότι άνασκαφική Ιργασία 3 Μικρά <Ιι|ι1ς καΟορίζουσα εις τά μουσουλμανικά

Φά έβοήϋεΐ μεγάλως εις την ε'ςακρίβωσιν συμπερα- τεμένη την κατεΰΟυνσιν της Μέκκας.
σμάτων, δυστυχώς 6μως πάσα περί τουτου αχέψις,
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εις το μέσον της ανατολικής πλευράς του δευτεοεύοντος χώρου, συνδέει τούτον προς 
τον κεντρικόν,, προς τον οποίον ανοίγονται επίσης πέντε παράθυρα, άνά δυο εκατέρωθεν 
τής προμνημονευθείσης Ουράς, και τό εν εντοιχισμένοι

Ό  κύριος χώρος φέρει εξ ανοίγματα εις την μακράν ανατολικήν αύτοΰ πλευράν, 
έκ των οποίων το πρώτον έκ Νότου είναι έντοιχισμένον, τό δεύτερον είναι παράΟυρον, 
τό τρίτον έχει διαρρυθμισθή εϊς «μιχράμπ», τό τέταρτον, του αυτού πλάτους και σχεδόν 
τής αυτής θέσεως προς την ένοϋσαν τούς δύο χώρους Ουράν, είναι σήμερον παράΟυρον, 
τό πέμπτον και εκτον άνοιγμά επίσης παράθυρα. Εις τον νότιον τοίχον υπάρχουν τρία 
Ανοίγματα. Έκ τούτων τό εν εύρίσκεται επί τού μεγάλου άξονας τού κυρίως χώρου καί 
είναι θύρα, τού αυτού μεγέθους προς την etc τό μέσον τού χωρίζοντας τούς δύο χώρους 
τοίχου, μετατραπεΐσα είς παράΟυρον διά μερικής έντοιχίσεως, τα δε άλλα δύο, συμμε- 
τρικώς προς τό πρώτον τοποθετημένα, υπήρξαν ανέκαθεν παράθυρα, έξ ών τ<> έν έχει 
έντοιχισθή.

Ή  βόρειος μικρά πλευρά Ανοίγεται είς εύρείαν αψίδα, πλάτους 5.86 μ., ή τις έξωτε- 
ρικώς είναι πεντάπλευρος, έσωτερικώς δ ’ αποτελεί τα ι έκ δύο επί μέρους χώρων : Ενός 
ορθογωνίου, φέροντας εύΟυγράμμους τοίχους μήκους 1.40 μ. καί ενός κυκλικού, ούτινος 
τό τόξον είναι μικρότερον τού ημικυκλίου, ή δέ χορδή 4.90 μ. μήκους. Ό  ορθογώνιος 
χώρος τής άψΐδος καλύπτεται υπό καμάρας, ενώ ό κυκλικός υπό τμήματος σφαιρικού 
θολού. Είς έκαστον των εύθυγράμμων τοίχων τού ορθογωνίου χώρου υπάρχει άνά μία 
μικρά κόγχη (πλάτους 66 καί βάθους 29 έκ.) καλυπτόμενη υπό τεταρτοσφαιρίου, ενώ 
είς τό μέσον τού κυκλικού χώρου, έπί του άξονας του κτηρίου, Ανοίγεται έν μόνον παρά
θυρο ν, εκατέρωθεν τού οποίου ύπαρχουν δύο κόγχαι, ομοιαι προς τάς προμνημονευ- 
θείσας, άλλα μεγαλύτεροι (95 έκ. πλάτους καί 47 βάθους).

Ό  μεταξύ των δύο χώρων τοίχος έχει είς τό προς την αψίδα άκρον αυτού, μετα- 
γενεστέρως παχυνθή, διά νά περιληφθή εντός τού πάχους αυτού κλίμαξ οδηγούσα 
είς τον τουρκικόν μιναρέν, δστις εδράζεται επί του παρά την αψίδα ογκώδους δυτικού 
πεσσού. "Ομοιοι πεσσοί υπάρχουν τόσον είς τά άκρα τής άψΐδος, όσον καί είς τά προς 
Νότον άκρα των μακρών τοίχων τού μεγάλου χώρου, όπου όμως έξ έχουν πολύ όλιγώ- 
τερον τής επιφάνειας τού τοίχου (25 έκ.) έν εϊδει παραστάδων. Στενότεροι παραστάδες 
(πλάτους ενός μέτρου έναντι 1.45 μ. των προηγουμένων), όλιγώτερον έξέχουσαι τού 
τοίχου (20 έκ.), Αναφαίνονται άνά τέσσαοες 1 είς έκάστην τών μακρών πλευρών τού 
μεγάλου χώρου έξωτερικώς.

β) Έ  υ κ α ρ α ί α  τ ο μ ή (είκ. 8 καί πίν. 4δ ) : Οι άποτελούντες τό κτήπιον χώροι 
καλύπτονται σήμερον ύπό ξύλινης στέγης. Τό ύψος τού μέν κυρίως χώρου Από τής ξύλι
νης όροφής, μέχρι τού σημερινού, επίσης ξυλίνου, δαπέδου είναι επτά μέτρα τού δέ 
δευτερεύοντος 8.50 μέτρα. Ή  διαφορά αύτη έπιτρέπει τό ύπέρ την στέγην τού μικρού 
χώρου άνοιγμα, σειράς δμοιομόρφων τοξωτών παραθύρων επί τής δυτικής πλευράς τού 
μεγάλου χώρου, πλησίον τής όροφής αυτού. Τά παράθυρα ταύτα (παρένθ. πίν. Α'), δέκα

1 *Η τέταρτη προς Βοοραν παραστάς τοϋ δυτικοί* σημεΐον τοΰτο διαπλάτυνσιν το Ο τοίχον, χάριν τής 
μαχροΰ τοίχοι1 είναι  αήμερον Αφανής, φαίνεται όμα>ς χλίμαχος του μιναρε. 
οχι κατεστραφη — ή Iνί-,αωματώΰη — κατά χήν είς τό
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τον αριθμόν, έξ ών το πρώτον άπό Βορρά έντοιχισμένον, έχουν τά Αντίστοιχα αυτών 
έπι τής ανατολικής πλευράς (παρένθ. πίν. Β'), επίσης δέκα τον Αριθμόν, Ικ των οποίων 
το δεύτερον από Νότου έντοιχισμένον. 'Ανάλογα παράθυρα ανοίγονται και. έπι τής 
νοτιάς στενής πλευράς. Ταϋτα είναι τρία (είκ. 6), έξ ών τό εν έπι τού μεγάλου άξονος 
τού κτηρίου, τά δέ άλλα δύο συμμετρικώς εκατέρωθεν τού πρώτου τοποθετημένα.

Ει%. 6. Κεφελή. * Εγδαρα ία τομή.

Εις την γέννησιν των θολών τής άψιδος υπάρχει λοξότμητον γεΐσον, συνεχιζόμενον 
και έπι τής βορείου πλευράς, τερματιζόμενου δέ εις τάς άκιιάς των δίεδρων γωνιών, τάς 
δποίας σχηματίζει ή πλευρά αΰτη μετά των μακρών πλευρών του κυρίως χώρου.

Κάτωθεν τού δευτερεύοντος χώρου ύπαρχεl σήμερον, έν εϊδει υπογείου, έτερος 
χώρος, στενότερος καθότι, έκ τού πλάτους τού υπερθεν χώρου άφαιρείται τό πάχος 
τοίχου διήκοντος καθ'ολην την δυτικήν πλευράν αυτού, ώς και ή διαφορά τού παχύ
τερου ανατολικού τοίχου τού «υπογείου», από τού λεπτότερου σχετικώς δυτικού τού 
κυρίως χώρου. Αί έπι του τοίχου τούτου παρασπάδες εδράζονται επί τού προειρημένου 
παχύτερου τοίχου του «υπογείου». Εις τούς έπιμήκεις τοίχους τού υπογείου τούτου 
χώρου ούδεμία καμπυλύτης παρατηρεΐται, ώστε νά σχηματισθή ή έντύπωσις ότι ό χώρος
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ούτος έκαλύπτετο υπό είδους τίνος θολού. Ό  υπόγειος ούτος χώρος φέρει δύο παράθυρα 
(παρένθ. πίν. Λ') καί μίαν θύραν ΙπΙ του δυτικού μακοού «ύτοΟ τοίχου καί εν παρά- 
θυρον Ιπι του βορείου (είκ. 7), άπαντα μεταγενεστέρου ανοιγέντα.

γ) Τ ο μ ή  κ α τ ά μ ή κ ο ς  (είκ. 4): Επειδή τι) έδαφος, έφ ’ ού εδράζεται τ<'> 
κτήριον, παρουσιάζει κλίσιν από ΝΔ. προς ΒΛ. (είκ. 1) είναι δυνατή ή είσοδος εις τον
μέγαν χώρον ά π ’ ευθείας, διά τής εις τήν νοτίαν πλευράν αυτού Ουράς, ήτις, ώς έλέχθ η 
ανώτερο), έχει μετατραπή εις παράθυρον.

Τά πλησίον τής οροφής και εις κανονικός επ’ άλλήλων αποστάσεις δμοιόμορφα 
παράθυρα φέρουν έσωτερικώς γύψινα, οξυκόρυφα δρυη ρακτα, κατά το μουσουλμα
νικόν σύστημα*

8) Δ υ τ ι κ ή  π ρ ό σ ο ψ ι ς (παρένθ, πίν. Λ ' ) : Το έπιστέφον το κτήριον γεΐσον 
διατηρείται εις πολλά σημεία τής προσόψεως ταύτης, ώς καί εις διάφορα σημεία τών 
άλλων προσόψεων (πίν. 8β, δ. καί 4 β. γ). Τό γεΐσον τούτο σύγκειται (πίν. 3β) έκ τεσ
σάρων στρωμάτων οπτόπλινθων τοποθετημένων έναλλάξ, διαγωνίως καί καΠέτως, εις 
τρόπον ώστε νά παρουσιάζη όψιν διπλής οδοντωτής ταινίας.

Κάτωθεν τής προσόψεως τής εις τήν πλευράν ταύτην ξύλινης οθωμανικής προσ
θήκης σώζεται δ τοίχος, ό έπέχων τόπον βάθρου τού δευτερεύοντος Ανοικτού χώρου, 
() τοίχος ούτος, υποτελών τον δυτικόν τοίχον τού υπογείου χώρου, παρουσιάζει τήν 

αυτήν τοιχοδομίαν προς τούς άλλους τοίχους τού μνημείου, συνεχίζεται δ* επ' αυτού τό 
εις τήν στάθμην αυτού αντιστοιχούν στρώμα τεσσάρων πλίνθων. Έ π ί  τού τοίχου 
τούτου διατηρείται επίσης εις από στάσιν 5.S4 μ. από τής παραστάδ ος τού βορείου 
τοίχου τού δευτερεύοντος χώρου, υπόλειμμα παοασταδος καθ’ όλα όμοιας προς τάς 
άλλας (ήτοι πλάτους ενός μέτρου και προεξοχής 20 έκ.). Εις τήν από τού νοτίου τοίχου 
συμμετρικήν θέσιν τής παραστάδος ταύτης δεν σώζεται μέν όμοια παραστάς, ή κατά- 
στασις όμως τού τοίχου δεικνύει ότι (χύτη άφηρέΟη έκ τών υστέρων \  διότι ή επιφά
νεια του μέρους εκείνου τού τοίχου παρουσιάζει χαρακτηριστικήν Ανωμαλίαν.

Προς τά δεξιά τής προσόψεως ταύτης υπάρχει, έν είδει προστώου, προέκτασις τής 
οθωμανικής στέγης, υποβασταζόμενη υπό τριών ξύλινων στύλων. Ό  εις τών στύλων 
τούτων εδράζεται έπί ανεστραμμένου βυζαντινού κωνοκράνου, τεκτονικής μορφής, φέ- 
ροντος, εις μέν τάς δύο όψεις αυτού διάκοσμον έκ τυποποιημένων φύλλων, εις δέ τάς 
άλλας δύο όψεις ορθογωνίου σχήματος πινακίδας, πλαίσιο υμένας υπό φύλλων, αϊτινες 
πιθανώς έφερον σταυρούς (είκ. 5 καί πίν. 4ε). Επίσης εις τό προ τής προσόψεως ταύ
της πεζοδρομίαν έκ μεγάλων λίθων είναι έσφηνοηιένον τεμάχιον ε π ι μήκους μαρμάρου, 
έν εΐδει επιστυλίου, ή ΰψις τού όποιου χωρίζεται εις δύο ισοϋψείς ταινίας. ΤΙ μία έξ

1 To I(Ήον σήμερον δύναται νά λεχΦχί χαι διά 
τήν .του; Βορράν παραστάβα, τήν οποίαν άπΕτυπώ- 
σαμεν προ δύο ετών ΐνώ ο ήμερον ί χι· ( άηαιρεΠή, 
ολόκληρος 81 ό περιγραφόμενος έβω τοίχος έχει δυ
στυχώς ώτιχριαδ ή. 'Επίσης Εχει άφαιρεόή καί άγνω
στον ποΟ μετακόμισή ψ τό κατωτέρω περιγρσφόμενον

βυζαντινόν χιογόχρανον χαι εχει επίσης έπιχρισθή 
ιό προ τής δοτικής ίτροσόψβοίς λί Οίνον πελοδρόμιον, 
καλυη ϊ) εντός τού έν αυτώ όση ηνομίνοο μαρμάρινου 
τεμαχίου, δπερ αναηίρεται επίσης κατοτίρω. Επίσης 
έχει ΙπιχρισΟή καί 6 βόρειος τοίχος τοΰ δεύτε
ρε ύο ντο ς χώρου.
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αυτών είναι ακόσμητος, ή άλλη όμως cpeoBi ρυθμικήν εναλλαγήν τυποποιημένων φύλ
λων υπό κλίσιν (είκ. 5 και πίν. 4ζ).

ε) Ν ο τ ία  π ρ ό σ ο ψ ι ς (είκ. 6 καί πίν. 3δ. ε ) : Ή  πρόσοψις αύτη παρουσιάζει 
αυστηράν συμμετρίαν εις τά μέλη αυτής: ’Ακριβώς επί του αξονός της ανοίγεται ή 
κατά την περιγραφήν τής κατόψεως π ρο μ ν η μ ον ευθεϊσα μεγάλη θύρα καί τό μεσαίον 
των εις το άνω μέρος αυτής παραθύρων. Εκατέρωθεν τής θύρας άνοίγονται, κατ’ αυ

στηρόν συμμετρικόν τρόπον, άνά εν παράθυρον (πίν. 3ε), πράγμα τό οποίον συμβαίνει 
και εις τό άνώτερον μέρος αυτής, όπου δύο παράθυρα πλαισιώνουν συμμετρικώς τό 
μεσαίον. Την συμμετρίαν τονίζουν επί πλέον αί εις τά άκρα αυτής πλατείαι παραστάδες 
(πίν. 3δ), ΙΤρός τ* αριστερά τής προσόψεως υπάρχει ό νότιος τοίχος του δευτερεύοντος 
χώρου, όστις διαταράσσει την αυστηρόν συμμετρίαν αυτής. Πάσα πιθανότης περί μετα
γενέστερος προσθήκης διά τον τοίχον τούτον αποκλείεται, διότι, καίτοι ή κατάστασις 
τής τοιχοδομ ίας εις τά ανώτερα αυτού μέρη, όπου ύπέστη αλλοιώσεις, είναι ασαφής, 
έν τούτοις αυτή, εις τά κατώτερα τουλάχιστον μέρη είναι τελείως σαφής, επειδή καί τά 
στρώματα λίθων καί πλίνθων συνεχίζονται κανονικώς καί μέγα μέρος τής Ακραίας αυτού 
παραστιίδος διατηρείται (πίν. 3δ).
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στ') Ά  ν α τ ο λ ι."% ?| π ο 6 σ ο ψ ι ς (παρένθ. πίν. Β' καί πίν. 3 γ ): ’ Αξια προ
σοχής έπί τής προσόψεως ταύτης είναι τα έξης:

1. Τά ανοίγματα τής κάτω σειράς, εντοιχισμένα ή μή, τά όποια έπέχουν σήμε
ρον τόπον παραθύρων, παρουσιάζουν συνέχισιν προς τά κάτω των κατακορύφων ορίων

Είκ . 6 . ΚρφελΓ|. Νοτία πρόσοψης.

αυτών, διακόπτονται δε μεταξύ των προεκτάσεων τούτων των ορίων, αί εξ οπτόπλινθων 
ζώναι (παρένθ. πίν. Β' και πίν. δα).

2. Ένώ αί άκραιαι παρασπάδες τής προσόψεως ταύτης έξικνούνται μέχρι τής 
ζώνης οπτόπλινθων, ίήτις αποτελεί την βάσιν των παραθύρων τής άνω σειράς (πίν. 3α. γ 
και 4β), αί μεταξύ τούτων τέσσαρες άλλαι παρασπάδες διακόπτονται αυθαίρετος εις 
διάφορα ύψη. ’Από τής στάθμης όμως όπου μία έκάστη εξ αυτών διακόπτεται μέχρι 
τής προμνημονευθείσης ζώνης, ήτις αποτελεί την βάσιν των παραθύρων τής άνω σει
ράς, ό τοίχος παρουσιάζει ανωμαλίαν, ώς καί διακοπήν τής αντιστοίχου ζώνης οπτό
πλινθων (πίν. 3α καί παρένθ. πίν. Β ).

3. Ούσιιόδης ανωμαλία και πρόχειρος έπιδιόρθωσις τού τοίχου παρατηρείται 
τόσον εϊς την προς Νότον άκραίαν παραστάδα τής προσόψεως (πίν. 3γ), όσον καί εις
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τον προς Βορράν (χύτης πεσσόν τής άψΐδος (πίν. 4β), οπού υπάρχουν, πατά χώραν, καί 
λίθοι έξέχοντες (πίν. 4α.). Χαρακτηριστικόν επίσης είναι ότι ή ανωμαλία τής τοιχοδο- 
ιιίας τής ακραίας παραστάόος καί του πεσσού δεν εκτείνεται έφά όλης τής επιφάνειας 
αυτών, άλλα κατά πλάτος ενός περίπου μέτρου, μένοντος άνεπι/φου τού προς Νότον 
μέρους τής παραστάδος και τού προς Βορράν μέρους τού πεσσού (πίν. Βγ και 4β).

4, Αΐ π αραπιάδες τής προσόψεως τούτης, εν άνπθέσει προς τάς τής Λν% ιστοίχου 
δυτικής πλευράς, αϊτινες, (Τ>ς εΓδομεν κατά την περιγραφήν τής έγκαρσίας τομής, λήγου- 
σιν επί τού παχυτέρου ανατολικού τοίχου τού υπογείου χώρουι συνεχίζονται μέχρι τής 
στάθμης τού εδάφους, καθιστάμενοι ισχυρότεροι, διά προεξοχής από τής έπιη ανείας 
τού τοίχου 40 εκατοστών, αντί τών 20 έκ. τού άνω τμήμοτος ούτών. 41 μετοβοσις άπο 
τής έπιφανείας τών 20, προς την επιφάνειαν τών 40 εκατοστών συντελεΐται διά κεκλι
μένων επιπέδων (είκ. 8).

ζ) Β ό ρ ε ι ο ς  π ρ ό σ ο ψ ι ς  (είκ. 7 καί πίν. 4 γ ) : Τό κύριον χαρακτηριστικόν 
τής προσόψεως τούτης είναι ή έντόνυκ προεξέχουσα μεγάλη πενταγωνική άψις, ή τις 
φέρει εις τό μέσον αΰτής τδ μοναδικόν παράθυρον, δπερ άνεφέρθη κατά την περιγραφ ήν 
τής χατόψειος. Τό παράθυρον τούτο φέρει τόξον άνοίγματυς κατά, τι μεγαλυτέρου τού 
πλάτους του, κατά τό από τών ρωμαϊκών χρόνων έφαρμοζόμενον σύστημα, προς έδρα- 
σιν τής κυρίας δοκού τού ξυλοτύπου τού τόξου ό Λι άποτελοΰσαι 81 τους θολίτας τού 
τόξου τούτου οπτόπλινθοι έπεκτείνονται, κατά τάς γεννήσεις τού τόξου, καί προς τάς 
εκατέρωθεν τής μεσαίας, πλευρά: τής άψΐδος, προς τάς επιφάνειας τών οποίων ταυτί
ζονται διά καταλλήλου λαξεύσεως. Τό παράθυρον τής άψΐδος έχει σήμερον μερικώς 
έντοιχισθή, τόσον προς τό άνω, όσον καί προς τό κάτω μέρος αετού.

Ή  άψίς φέρει όμοιον προς τό τού κυρίως σώματος τού κτηρίου γεΐσον (πίν. 1γ), 
ήτοι εν εϊδει διπλής όδοντωτής ταινίας, σωζόμενον εις αρκετόν μέρος αυτού καί εις 
στάθμην άνταποκρίνομένην προς τήν ζώνην έξ όπτοπλίνθιον, ήτις αποτελεί την βάσιν 
τών άνω παραθύρων τών μακρών πλευρών. 'Υπέρ τήν άψίδα ούδέν παράθυρον ανοί
γεται επί τού κυρίως σώματος τού κτηρίου.

Εις τά δεξιέ/, τής προσόψεως ταύτης αναφαίνεται ό βόρειος τοίχος τού δευτερεύον- 
τος χώρου (πίν. 4γ), καλώς διατηρημένος καί συνεχίζουν κανονικώς το σύστημα τοιχο- 
δοιιίας τής προσόψεως1 2. Καί τό εις τό μέσον αυτού τοξωτόν παράθυρον είναι έντοιχι- 
σμένον έκ τών κάτω καί ιών ί/νω, ενώ εις τήν στάθμην τού υπογείου χώρου έχει άνοιχθή 
εκ τών υστέρων τετράγωνον μικρόν παράθυρον. Ό  έν λόγιο τοίχος διατηρεί έπίση: ανέ
παφων τήν είς τό δκρον αυτού παραστάδα (πίν. 4γ).

0  προς τά δεξιά τής άψΐδος πεσσός έχει χαμηλωθή καταλλήλως προς εδρασιν τής 
βάσεως του μουσουλμανικού μιναρε (είκ. 7 καί πίν. 4γ)3.

η) 1 ο ι χ ο δ ο μ ί α (παρένθ. πίν. Λ ή Β' καί είκ, 6, 7): Έάν λόγω των κλίσεων καί 
τού άκανονίστου τής γραμμής τού εδάφους, άρχίσωιιεν, αντί έκ τούτου, έκ τού έπιπτε-

1 Β. F letcher, A H istory of Architecture13, 3 Τό lived μέρος ton μιναρε τοΰτου σήμερον
London 1946., 139, είκ. «Ρ»«. ελλείπει.

2 Βλ, σημ. είς σ. 35.

« K e φ  e λ η » Β9
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Εικ. 7. Κεφκλη. Ηοοριος κοόσαψις·
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φοντος τό κτήριον οδοντωτού γείσου, εύρίσκομεν συνεχομένην αμέσως προς αυτό, ζώνην 
έκ τεσσάρων ίσοδόμων λίθων, άκολουθουμένην από ζώνην έκ τεσσάρων επίσης οπτό
πλινθων, ή κάτω σειρά των όποιων συμπίπτει προς τάς γεννήσεις των τόξων, των εις 
τό άνω μέρος του κυρίως χώρου ομοιομόρφων παραθύρων. Ακολουθεί θευτέρα ζώνη 
έκ τεσσάρων λίθων, διακοπτόμενη υπό των έν λόγο) παραθύρων και μετά ταύτην, δευ- 
τέρα ζώνη έκ τεσσάρων οπτόπλινθων, ή τις είναι συνεχής, διότι τά ανοίγματα των 
παραθύρων λήγουν εις τό ανώτερον μέρος αυτής.

Ή  μέχρι τούδε περιγραφεισα διάταξις περιβάλλει τό κτήριον κατά τάς τρεις αυτού 
πλευράς, έκτος τής βορείου, όπου, ως ανωτέρω έλέχθη, παράθυρα δεν υπάρχουν, των 
ζωνών συνεχιζομένων άδιαλείπτως. Εις την συνεχή, υπό τά παράθυρα, ζώνην οπτό
πλινθων κατέληγον όλαι αί εις τάς προσόψεις παραστάδες, ώς καί ή σημερινή στέγη 
τού μικρού χώρου.

Μία ακόμη ζώνη έκ τεσσάρων λίθων καί μία έκ τεσσάρων πλίνθων περιθέουν πάλιν 
ολόκληρον τό κτήριον, συμπεριλαμβανομένης καί τής άψίδος. Ή  ακολουθούσα ζώνη, 
αντί τεσσάρων, φέρει εξ λίθους, λόγω τού ότι εντός τής ζώνης ταύτης όργανοϋνται τά 
τόξα των κατωτέρων ανοιγμάτων, ώς καί τού τής άψίδος. ’Ακολουθούν άλλαι τρεις 
ζώναι εξ οπτόπλινθων καί μεταξύ αυτών δύο ζώναι εκ τεσσάρων λίθων, αϊτινες πάλιν 
περιβάλλουν ολόκληρον τό κτήριον, συμπεριλαμβανομένης καί τής άψίδος. Έχομεν ούτω, 
μέχρι τούδε, έκ των άνω άρχύμενοι, έξ ζώνας οπτόπλινθων, αϊτινες περιθέουσι τό κτή
ριον. λ Υπό τού σημείου τούτου όμως ή κατάστασις καθίσταται διάφορος εις τάς διαφό
ρους προσόψεις: Εις την νοτίαν, όπου ή προς Άνατολάς κλίσις τού εδάφους αποκαλύ
πτει αρκετόν μέρος τού τοίχου (πίν. 4ε καί είκ. <>), κάτωθεν τής έκτης ζώνης οπτόπλιν
θων, δεν αναφαίνεται άλλη ζώνη, άλλ’ ό τοίχος συνεχίζεται μόνον λίθινος. Τό αυτό 
συμβαίνει καί καθ’ όλον τό μήκος τής ανατολικής πλευράς (παρένθ. πίν. IT). Εις την 
αψίδα, μετά μίαν ζώνην έκ τεσσάρων λίθων, ακολουθούσαν την έκτην, έκ τών άνω, 
ζώνην πλίνθων τού κτηρίου, αναφαίνεται μία έβδομη σειρά έκ τεσσάρων πλίνθων (είκ. 7), 
ήτις συνεχίζεται καί καθ’ όλον τό μήκος τής δυτικής πλευράς, επί τού δυτικού τοίχου 
τού υπογείου χώρου (παρένθ. πίν. Λ'). Εις την αψίδα την έβδόμην έκ πλίνθων ζώνην 
ακολουθεί άλλη έκ πέντε λίθων καί ταύτην, όγδοη ζώνη έκ πλίνθων εφαπτομένη πλέον 
τού σημερινού έδάφους.

Οι κατ’ άξιοθαύμαστον τάξιν, κατά τό περιγραφών σύστημα τοιχοδομίας, κατεσκευα- 
σμένοι τοίχοι τού μνημείου έχουν πάχος, εις τον μέγαν χώρον 1.10 μ., εις τήν αψίδα 
1.24 μ. ενώ εις τούς εγκαρσίους τοίχους τού μικρού χώρου 1.00 μ., διότι τά μέτωπα 
τών τοίχων τούτων παίζουν τον ρόλον παραστάδων (πίν. 4γ), ίσου πλάτους προς τάς 
παρ’ αύτάς ακραίας παραστάδας των, προς Βορράν διά τον ένα καί προς Νότον διά τον 
άλλον (είκ. 2).

θ) Ο ί κ ο δ ο μ ι κ ά  υ λ ι κ ά :  Έκ τούτων τό κτήριον διασώζει μόνον τά εις τήν 
τοιχοδομίαν χρησιμοποιηθέντα, ήτοι τούς λίθους, τάς οπτόπλινθους καί τό κονίαμα.

1. ΟΙ λίθοι: Τό είδος τών λίθων είναι τό κατά κανόνα εις τά δημόσια κτήρια τής 
πόλεως, άπό τής εποχής τής ίδρύσεώς της, χρησιμοποιηθέν καί μέχρι σήμερον πολλάκις
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χρησιμοποιούμενου. I Γρόκειται περί, ασβεστόλιθου περιέχοντας κογχύλια, οσπς Ιξορυσ- 
σεται έκ πετρωμάτων τής νεογενούς περιόδου, εις τα πέριξ τής πόλεως λ

Οι εις τάς προσόψεις χρησιμοποιηθέντες λαξευτοί λίθοι, περίπου Ισοϋψείς και 
σχεδόν Ισομεγέθεις (πΐν. 3ε), έχουν μήκος κυμαινόμενον από 34 μέχρι 36 εκατοστών και 
ύψος μεταξύ 13 καί 16 έκ. Πάντως αι έκ τεσσάρων λίθων ζώναι έχουν σταθερόν ύψος 
62 έκ. περίπου, των έκ τής διαφοράς ύψους των λίθων προκυπτόντων υπολοίπων εξα
γοραζόμενων διά του κονιάματος. Εις σημεία παρουσιάζοντα όρθάς ή αμβλείας γωνίας, 
όπως εις τάς παραστάδας καί τάς έδρας τής πενταγωνικής άψιδος, οι λίθοι λαξεύονται 
καταλλήλως.

2. Λί πλίνθοι: Τόσον εις τάς οριζοντίους έκ τεσσάρων πλίνθων ζώνας, όσον καί 
εις τά τόξα των παραθύρων, μικρών ή μεγάλων διαστάσεων, έχουν χρησιμοποιηθή οπτό
πλινθοι του αυτού πάντοτε μεγέθους, μήκους 36 έκ. καί πάχους 3,5 - 4 έκ.15

ο. Το κονίαμα: Καί τούτο είναι τό σύνηθες παρά τοΐς Βυζαντινοίς υπέρυθρον 
«κουρασάνι», πάχους, εις τό έξεταζόμενον κτήριον 5,5 - 6 έκ. Ή  σχέσις συνεπώς τού 
πάχους τής οπτόπλινθου προς τό πάχος τού κονιάματος είναι αίσθητώς 1 : 1.5. Ή  
φαινομένη επιφάνεια τοϋ κονιάματος είναι κατακόρυφος καί κατά τι όπισθεν τής φαι- 
νομένης επιφάνειας των οπτόπλινθων, εις τρόπον ώστε, αύται να ρίπτουν σκιάν.

Κ Ε Φ Α Λ Α  Ι Ο Ν  Ef

ΠΕΡ1ΓΡΑΦΑΙ, ΓΜΩΜΑΙ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ

Την πρώτην συστηματικήν πως περιγραφήν καί προοπτικόν σχέδιον τού μνημείου 
εύρίσκομεν εις τό υπό τδν τίτλον «Βυζαντινοί Μελέται» έργον του Α. ΓΙαςπατιι s, ό 
όποιος υποστηρίζει την άποψιν, ότι τό υπό Ιξέτασιν κτήριον ταυτίζεται απολύτως προς 
την Μονήν τοϋ Μανουήλ, ήτις, κατά τά κείμενα των βυζαντινών συγγραφέων, ευρισκό
μενη έν περιοχή πλησίον τής κινστέρνης τοϋ ’Άσπαρος, έκτίσθη υπό τοϋ στρατηγού 
των έν Ανατολή στρατευμάτων Μανουήλ, επί τής βασιλείας τοϋ Θεοφίλου (829- 842) 
καί τοϋ υίοϋ αΰτοϋ Μιχαήλ (842- 867) 4.

Την υπό τοϋ I ΓλςΠλΤΤΙ άναφερομένην ώς άνω άποψιν άπαντώμεν καί είς τούς προ 
αυτού άναψέροντας τό κτήριον είς τά έργα των συγγραφείς λ Ό  Ι Ι λ ς π α τ η ς , είς την 
περιγραφήν τοϋ κτηρίου, τό οποίον θεωρεί «την έπιμηκεστεραν (εκκλησίαν) πασών των 
είσέτι σωζομένων» γράφει ότι «έχει προς τον δεξιόν τοίχον δύο έρυμνά ερείσματα, 
νεωτέρων χρόνων κτήρια, προς ασφάλειαν τοϋ έτοιμορρόπου τοίχου» καί προσθέτει

1 Δια πλείονας γεωλογικας πληροφορίας βλέπε 
Μ. Sayau-K. Bhguvanlii Turkiye Mermerleri 
ve In^aat ta^ la r i ,  I s tan b u l  1955.

2 ΙΤερί βυζαντινών πλίνθων βλ, Α· ΪΪΑΣΑΔΑΙΟΝ, 
I. α. σ. 13.

3 Α. ΙΐΑΣΠΛΤΗΣ, Βυζαντινά! Μελέται, Κωνσταν- 
τινοΰπολις 1877 , 304 - 309.

4 a eo n  ό Γ ρα μ μ α τικ ό ς , "Ex8. Βόννης, 218-222.
ΣΥΝΈΧΕΤΑΙ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣι Βόννης 168-433.
Γ· Κεδργινος νΕχδ. Βηγνης 449 - 487.

5 Π α τ ρ ιά ρ χ η ς  ΚΟΝςτα ν τ το ς , Κωνσταντινιάς, 81.
ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ, Κωνσταντ ινοΐ ίπολις, ταμ. 
1, * Αθήνα ι 18Γ)1, 369.

6 Α- Παςπατης, ί· «. 305.
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οτι «είς πλευστά μέρη διεσχίσθησαν οί τοίχοι καί πίπτουσιν αί πλίνθοι. ΠλεΤσται θυρί
δες απετειχίσθησαν. Ό λον  τδ χτήριον δεικνύει προφανή σημεία επικείμενης κατα- 
πτώσεως» \

Έ χ  της Ανωτέρω περιγραφής σαφώς προκύπτει δτι ο συγγραφεύς είναι κατηγορη
ματικός είς τάς παρατηρήσεις του, παρατηρήσεις είς ας προήλθε η αίνεται έζ ίδιας αυτο
ψίας καί αΐτινες παρουσιάζουν τό χτήριον με «προφανή σημεία χαταπτώσεως». Δεδο
μένου όμως οτι ή σημερινή χατάστασις του κτηρίου, ή όποια είναι σχεδόν ή αυτή προς 
τήν τής εποχής τοΰ Η αΣΠΑΤΗ, ιός τουλάχιστον έμφαίνεται εκ τού ύ π ’ αυτού δημοσιευό
μενου σχεδίου (είκ. 15 ,ΐ), ουδέ πόρρωθεν δίδει τήν έντύπωσιν τού έτοιμορρόπου χτί
σματος, τότε τί θά πρέπει νά υπόθεση τις, ώς προς τάς άνω παρατηρήσεις τού 
Π αΣΠΑΤΗ ;

Έρειδιήιενοι επί τού γεγονότος ότι ό Ι Ι λ α π λ τ η ς  α) Θεωρεί «έρυμνά ερείσματα. .. 
προς ασφάλειαν τού έτοιμορρόπου τοίχου» τάς μόλις κατά 20 εκ. έζεχούσας των τοίχων 
παραστάδας καί β) αναφέρει δύο μόνον τοιαύτα ερείσματα, ενώ υπάρχουν τέσσαρες 
παραστάδες δυνάμεόα μάλλον νά ύποθέσωμεν οτι ό συγγραφεύς προέβη είς τήν περι
γραφήν τού μνημείου, έχων προ οφθαλμού τό υπό τού συνοδεύοντας αυτόν ζωγράφου 
έκπονηθέν σχέδιον καί ούχί αυτό τούτο τό χτήριον, διότι πράγματι επί τού έν λόγφ 
σχεδίου (είκ. 15,1) παριστώνται δύο μόνον αντερείσματα, ικανού πάχους, τά οποία, διά 
τού τρόπου κατά τον οποίον έσχεδιάσθησαν, δίδουν τήν έντύπωσιν ότι πρόκειται περί 
«έρύμνων ερεισμάτων», εκ των υστέρων προστεθέντων, έφό όσον φαίνονται διαχοπτό- 
μεναι δΓ αυτών αί έζ οπτόπλινθων ζώναι.

Συνεχίζων τήν περιγραφήν του 6 ΙΪΑΣΠΑΤΗΣ, παρατηρεί όρθώς δτι «τό εσωτερι
κόν τού ναού είναι γυμνότατον παντός βυζαντινού καλλωπίσματος. Ή  καλούμενη βασι
λίκι] πύλη έκλείσθη καί ή είσοδος είναι έχ τού αριστερού τοίχου. Νάρθηζ Ιν τη εκκλη
σία ταύτη δεν σώζεται. Ύπό τήν άριστεράν πλευράν τού ναού είναι υπόγειον έπίμηκες, 
όπου ’Αρμένιοι εργάζονται τήν μ έταζαν» λ Περαιτέρω άναφέρεται είς παραδόσεις 
σωζομένας «έν τή ενορία ταύτη, κυρίως σήμερον ύπ ’ ’Αρμενίων χατοιχουμένη» κατά 
τάς οποίας «όταν τφ 1475^ χαπέκτησε τον Καφάν ό Σαυλτάν Μωάμεθ, έχομίσ&ησαν έν 
Κωνσταντινουπόλει, έρήμφι έγκατοίχων, Ιχ τού Καφά, πάμπολλοί Εβραίοι, Γραικοί καί 
’Αρμένιοι. . . οί ’Αρμένιοι πολυπληθέστεροι των Γραικών έν Καφά, κατά τήν μαρτυρίαν 
τών γενουηνσίων ιστορικών, ήτησαν από τον Μωάμεθ εκκλησίαν καί παρέλαβον τήν 
Μονήν ταύτη ν τού Μανουήλ, είτε ήρειπωμένην, είτε πάντη έρημοι Γραικών ένοριτών. 
Χρόνους πολλούς συνεκκλησιάζηντο έν τή εκκλησία ταύτη οί Καφαιοι Αρμένιοι καί έκ 
τούτου τό σημερινόν όνομα τού ναού3». Ό  ναός ο Τίτος «καλούμενος ενόσω κατείχετο 
από ιούς ’Αρμενίους Σούρπ Νιγγοός, "Αγιος Νικόλαος, πιθανόν έγένετο εκκλησία 
Αρμένική λήγοντος τού 1475ου, όταν οί ’Οθωμανοί επανήλθαν έκ τής έκστρατείας 
τού Καφά .. .» λ

Ό σον Αφορά δέ είς τό ύπό τοΰ I Ιλςιιλίίι δημοσιευόμενον σχέδιο ν (είκ. 15, ΐ), όπερ 3 4

1 Α. ΙΊαςγιατης. I. ά. 305.
2 Αυτόθι 305.

3 Α* Παγγιατιις, I. ό. 306 *υιί υτιοαηυ. 3.
4 Αυτόθι 306.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:45:59 EEST - 54.161.213.156



44 ΛΕ 1967

παριστά προοπτικώς την ανατολικήν πρόσοψιν του κτηρίου, έχομεν να παρατηρήσωμεν 
τά ακόλουθα : Δυστυχώς δ 'ν έπεδείχθη υπό του ζωγράφ ου ή δέουσα προσοχή κατά την 
ίχνογράφησίν του, μάλλον δέ φαίνεται ότι έλήφθησαν επί τόπου αί γενικά! γραμμα! τοϋ 
μνημείου και συνεπληρώθη κατόπιν τό όλον σχέδιον εις τό έργαστήριον, χωρίς δηλαδή 
νά Ιχη ό ϊχνογραφών προ των οφθαλμών του τό πρωτότυπον. Διότι άλλως ή παρου- 
σιάζουσα σαφείς επιπέδους επιφάνειας πεταγωνική έξωθεν αψύς δεν θέχ έσχεδιάζετο ώς 
στρογγυλή καί δεν θά είχε παραλειφθή ή εις τό αριστερόν άκρην τής προσόψεοκ λίαν 
εμφανής παραστάς. Έκτος τών οφθαλμοφανών τούτων παραλείψεων, προσεκτική παρα- 
τήρησις τοϋ σχεδίου, αποκαλύπτει καί άλλα παροράματα. Ουτω :

α) Ό ς καί προηγουμένως άνεφέρθη, αντί τεσσάρων σημειούνται δύο ενδιάμεσοι 
παραστάδες. επ’ αυτών δέ δεν φαίνονται συνεχιζόμεναι αί πλίνθιναι ζώναι, (ός τούτο 
συμβαίνει εις την πραγματικότητα.

β) Εις τήν πρόσοψιν σημειούνται οκτώ ζώναι πλίνθων αντί εξ. 
γ) Παρεμβάλλονται εις τό σχέδιον δύο ζώναι έκ τεσσάρων λίθων, αντί μιας, 

μεταξύ άνω καί κάτω παραθύρων.
δ) Ό λα ι αί ζώναι τών λίθων φαίνονται ισοϋψείς επί τοϋ σχεδίου, ενώ, ώς είδαμε ν 

έν τη περιγραφή τού μνημείου, ή περιέχουσα τά τόξα τών κάτω ανοιγμάτων ζώνη είναι 
πολύ παχυτέρα. Τούτο έσημειώθη όρθώς— άν καί άποτελουμένη έκ πέντε λίθοι ν αντί 
II — εις τήν αψίδα,

ε) Τέχ πρώτα τρία παράθυρα σησειούνται ώς φέροντα οξυκόρυφα τόξα, αντί κυκλι
κών. Έ πί τοϋ σημείου τούτου δύναται νά προβληθή ή παρατήρησις ότι δεν αποκλείε
ται, κατά τήν εποχήν τής έπισκέψεως τοϋ Ι Ι αςπατιι, νά είχαν μετατροπή υπό τών 
Όθωμανών τά κυκλικά τόξα εις οξυκόρυφα, ώς τούτο συμβαίνει εις τέχ άνω παράθυρα 
έσωτερικώς. Εις τό σχέδιον όμως ή διόχταξις τών θολιτών είναι τοιαύτη, ώστε νά μή 
δύναται νά γίνη λόγος περί μεταγενεστέρας άλλοιώσεως.

•Γ ) Προς τά δεξιά τής προσόψεως καί ακριβώς υπό τό τελευταιον παράθυρον τής 
άνω σειράς, φαίνεται εις τό σχέδιον, έντοιχισμένον παράθυρον τοϋ αυτού μεγέθους, τό 
τόξον τοϋ οποίου εύρίσκεται εις ύψηλοτέραν στάθμην τής τών τόξων τών παραθύρων 
τής κάτω σειράς. Εις τήν θέσιν ταύτην υπάρχει μεν έν τή πραγματικότητι παράθυρον 
(παρένθ. πίν. Β'), είναι όμως σύμφωνον προς τέχ παράθυρα, ούχί τής άνω, άλλέχ τής 
κάτω σειράς καί δεν συμπίπτει προς τό τελευταιον τής έχνω διατάξεως.

ζ) Πλησίον τοϋ προαναη ερθέντος παραθύρου εσχεδιάσθη μεγάλη ρωγμή τοϋ τοί
χου, ίχνη τής όποιας, ή τουλάχιστον τής έπιδιορθώσεώς της, δεν υπάρχουν σήμερον.

Με τό υπό έξέτασιν κτήριον ήσχολήθη επίσης καί ό M ordtmann  1 όστις, είς σχε
τικήν διάλεξιν αυτού 1 2 άνεκοίνωσεν ότι είς έγγραφων άνήκον είς τον G. Chamdaridjian, 
καταγόμενον έκ Κάφας, άναφέρονται μεταξύ τίλλω ν καί τά εξής δύο σημεία: α) "Οτι οι 
έκ Κάφας ’Αρμένιοι έξουσιοδοτήθ ησαν όπως έπωφεληθοϋν τού 'Αγίου Νικολάου λατι
νικής εκκλησίας τοϋ μέρους εκείνου υπό τούς εξής όρους: Δύο τρίτιχ τού ναού θ ’ άνή-

Ά ρ ι σ τ ε ί & ο υ  Π α σ α δ α ί ο υ

1 A. Mordtmanns §. d. 76. ei n cm  Hi Me von Melchior Lorichs», Bosporus
2 *0 τίτλος της διαλέξεις είναι «K on st anti nope 1 τ. 1. 26 -30, Κωνοταντι νοόπολις 1906. 

xur Zeit Sultans Suleiman des Grossen, nach
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κουν εις τούς ’Αρμενίους καί εν τρίτον εις τούς Λατίνους, β) 'Ότι επί Μουράτ τού Ε' 
δ Ρετζεπ πασάς άφήρεσε, το 1684 f[ 1635 τον ναόν από τούς Λατίνους καί ’Αρμενίους, 
παραχώρησης εις τούς τελευταίους ελληνικόν ναόν εις Βαλατάν «τον όποιον οί ’Αρμέ
νιοι κατέχουν μέχρι της σήμερον, ενώ ό ναός τού 'Αγίου Νικολάου μ επετράπη εις τέμε
νος υπό την επωνυμίαν Κεφελή - μεσδζηδί».

Εκ τής μαρτυρίας ταύτης έπιβεβαιούνται καί ένισχύονται τα υπό του Ι Ϊ Α 2 Π Α Τ Η ,  

ώς τοπικαί παραδόσεις, άναφερόμενα, και) ’ α τό σημερινόν Ινεη ελή - μεσδζηδί έχρησι- 
μοποιήίΐη υπό των έκ Ιναφά κομισί)έντων ’Αρμενίων ώς ναός προς τιμήν τού 'Αγίου 
X ικολάου.

Σημειωτέο? ότι πρώτος ό M o r d t m a n n  ήμφ εσβήτησε τήν ταύτισιν τού μνημείου 
προς τήν Μονήν τού Μανουήλ, θεωρών μάλλον πιίΐανωτέραν τήν ταύτισιν αυτού προς 
τήν υπό τού G k r l a c h  άναφερομένην Μονήν τού Αετίου 11.

Περιγραφήν καί αρχιτεκτονικόν σχέδιον (κάτοψην καί τομήν), δημοσιεύει καί ό 
G'URUTT 8 όστις, καίπερ μή έκηερων γνώμην, εν σχέσει προς τήν ταύτισιν τού μνη
μείου ή προβαίνει ούχ ήττον εις περιγραφήν αυτού, ήτις όμως τυγχάνει ασαφής καί εν 
πολλοΤς εσφαλμένη. Ο υτω: αφ’ ενός μεν γράφει ότι πρόκειται περί μονόκλιτου δρομι- 
κού κτηρίου, όπερ φέρει άπροσδοκήτως αψίδα «προς Δυσμάς» ή άφ’ ετέρου δέ αναφέρει 
ότι εις τήν «δυτικήν πλευράν» υπάρχει Ούρα καί ότι περί ταύτην υπάρχουν παράθυρα, 
εξ ών το εν ασύμμετρος καί παρ’ αυτήν τοποθετημένο ν, τά δέ τρία ϋπεράνω ταύτης 
κείμενα λ Έάν ληφθη όμως ύπ’ δψιν ότι ή περί ής ό λόγος θύρα εύρίσκεται έναντι τής 
άψίδος. έη ’όσον μόνον αύτη περιβάλλεται από τά μνημονευόμενα παράθυρα, τότε προ
φανώς θά πρόκειται περί συγχύσεως.

Εις άλλην σύγχυσιν προσανατολισμού περιπίπτει καί όταν τοποΟετή τά εις δύο 
ύπερκειμένας σειράς παράθυρα εις τήν «νοτίαν» πλευράν, ενώ αύτη θά έπρεπε να είναι 
ή βόρειος έάν ή άψίς εύρίσκεται εις τήν δυτικήν. Έν πόση περιπτώσει λελανΟασμένος 
είναι ό όλος προσανατολισμός, διότι, ώς εϊδομεν έν τή περιγραφή, ή άψίς κείταί προς 
Βορραν.

Δέον νά σημειωθή ότι ό GURUTT Αναφέρει τήν ύπαρών κιονόκρανου, γράφων επί 
λέςε1 ότι «εις τον προθάλαμον κειται βυζαντινόν κιονόκρανον, χρησίμευαν ώς βάσις εις 
ςύλινον στύλον» λ

’Ανακρίβειας επίσης παρουσιάζει καί ή υπό τού GURLITT δημοσιευόμενη κάτοψης 
(είκ. 8): Τό κτήριον παρίσταται στενότερον τού πραγματικού καί ή άψίς του μικρότερα. 
Αί παραστάδες εμφανίζονται έν τώ σχέδιά;) άνά πέντε είς έκάστην τών μακρών πλευρών

1 MoRDTMANNy 5  * · 76. Κατά πάσαν πιθανότητα 
όμως τοιαύτη μανή δέν δπηρ£ε, διότι ο G krlach 
άμιλών περί της μανής ταντμς εχει μάλλαν κατά νουν 
τήν Μονήν τής Χώρας (S chnKid b r » B y /a n z ,  Berlin  
1936 ( =  Istanhulei Forsdrttngen 8, 61).

2 C. Gukutt, Die Bankunst Konstantinopels, 
Berlin 1907, 38,

3 'Αναφέρει α π λ ώ ς  ά τ ι  ο  Π α ϊ Π Α Τ ΙΙϊ : ϋβωρεΐ τ ο  
Κεφελή ώς τήν Μονήν του Μανουήλ*

4 ...a n  deni sieh uberraschenderweise westlich  
ein etwws sehinalcrcr. durch Nisclieneinbanten 
ansgezeichneter Chor leg! (I, ci, Textband 88).

5 Διά τήν Ουράν ταυτην γράφει, παραδόξους άτι 
είναι υπερυψωμένη υπέρ τό όάπεδον κατά 2.50 περί
που μέτρα.

6 G U R U T T ,  I .  ά. 68. Πρόκειται ακριβώς περί 
τον καί νφ * ημών εν τή περιγραφή τοΰ κτηρίου μνη
μονευόμενου κιονόκρανου.
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Hat fc-Ις κανονικά διαστήματα, ενώ εις την πραγματικότητα είναι τέσσαρες εις έκάστην 
πλευράν καί ουχί εις κανονικά; α π ’ άλλήλων αποστάσεις. Ελλείπει ο βόρειος εγκάρσιος 
τοίχος του μικρού χώρου ώς καί ή δια παχυνσεως τού τοίχου σχηματισθεΐσα κλίμα'ς του 
μιναρέ. *() προς Νότον εγκάρσιος τοίχος του δευτερεύοντος χώρου έσχεδιάσθη, σηά ενός 
μεν λίαν λεπτός, ά φ ’ ετέρου δε συνεχιζόμενος πέραν της ακραίας παραστάδος του. Έ πΙ  
πλέον το εντός αυτού άνοιγόμενον παράθυρο ν δεν ευρίσκεται εις τό μέσον αυτού. Εις 
την τομήν τού κτηρίου τέλος δεν σημειούται το υπό τον δευτερεύοντα χώρον «υπό
γειον» λ

Κάτοψιν και τομήν τού μνημείου, ώς καί έκτενεστέραν τών άχρι τουδε περιγραφήν 
αυτού, δημοσιεύει επίσης καί ό A. van MieliniΆ{Ν ν δστις, καίπερ μή ικανοποιού
μενος Ικ τής ταυτίσεως τού κτηρίου προς τον ναδν τής Μονής τού Μανουήλ, παρατη
ρώ ν ότι ή ταυτισις αυτή βασίζεται απλώς επί τής μαρτυρίας τών πηγών ότι ή μονή αΰτη 
ευρίσκέτο σννεγγις rfj χινατερνβ roc Λ'Α σπάρος ' % τουίΓ όπερ όμως δεν δυνατοί νά 
κριθή ποσώς επαρκές διά την ταύτισιν τού κτηρίου, έφό όσον καί άλλοι πέντε τουλάχι
στον μονοί άναφέρονται υπό τών βυζαντινών συγγραφέων ώς γειτνιάζουσαι προς την 
κινστέρναν τού "Ασπορος, ούχ ήττον τελικώς άσπάζεται την κοινώς πλέον παραδεδε
γμένη ν γνώμην τού Π α ς ΠΑΤΗ, μέ μονήν την διαφοράν, ότι δεν θεωρεί τό κτήριον 
ναόν, άλλα Τράπεζαν τής Μονής τού Μανουήλ.

Εις την περιγραφήν τού κτηρίου δ v a n  Mi e u n Ge n , ενώ ορθώς παρατηρεί ότι 
ή άψΐς ευρίσκεται προς Βορράν, έν συνεχεία προβαίνει εις σειράν εσηαλμένων παρατη
ρήσεων, αϊτινες καί μαρτυρούν μάλλον βεβιασμένην θεώρηστν αυτού. Ούτω, γράφει ότι 
«ό νότιος τοίχος φωτίζεται επίσης υπό δυο σειρών (ranges) παραθύρων, εξ ών τά τής 
κάτω σειράς είναι κατά πολύ πλατύτερα τών τής άνω λ Διαφεύγει δηλαδή την προσο
χήν του ή μεγάλη Ούρα τής νοτιάς πλευράς. Φαίνεται ότι π αρετή ρήσε την πλευράν τού
την μόνον εκ τών έσω, όπόθεν, λόγω τού επιχρίσματος, δεν είναι ορατή ή μερικώς έντοι- 
χισθεΐσα θύρα, ενώ έκ τών εξω αυτή διακρίνεται ευκρινώς. τούίΓ όπερ άλλωστε σαηώς 
έμφαίνεται καί έκ τής ύπ’ αυτού δημοσιευόμενης φωτογραφίας λ

Γό λάθος τούτο (οδήγησε τον v a n  M i l i . i n g k n  εις την σκέψιν ότι ανέκαθεν «εις 
τό κτήριον είσήρχετό τις δια θύρας ευρισκόμενης εις το μέσον τής δυτικής πλευράς»0. 
Γράφει επίσης ότι υπάρχουν ανά πέντε παράθυρα εις τό κάτω μέρος έκαστου τών μα
κρών τοίχων, ενώ είναι εξ, έκ τών οποίων τό έν εντοιχισμένον, πράγμα τό όποιον εντεί
νει τήν υποψίαν ότι δέν περιειργάσθη τό κτήριον έξωτερικώς, όπόθεν θά διέκρινεν 
ευκόλως τό εντοιχισμένον παράθυρου, όπερ διαγράφεται σαφώς, ώς σαφώς επίσης δια
γράφονται καί οι συνεχιζόμενοι αρμοί, οίτινες καί μαρτυρούν ότι τά περί ών δ λόγος 
π 11, ρ ά θ υ ρ α ήσ α λ' ά λλ ο τ ε; ό υ ρ α ι 1.

Επηρεασμένος, φαίνεται, έκ τής περιγραφής τού Ι Ι λςιιατβ  υποπίπτει εις τό αυτό 
καί εκείνος λάθος άναφέρων ότι «έν τινι καιρω κατεσκευάσθησαν αντερείσματα εις τον

1 c. G'UKWTT, 5* ά. πίν. 10c.
2 A . van M illingeNj Byzantine C h u rch es in  

C onstantinople, London 1912 , 253,
3 aeon 5 Γ ραμματικός. "Έκδ. Βόννης, 218-222.

4 A. tan Millingeni *■ ά. 258.
5 Α δνόθι τΐί\. EXNVI.
6 Ar’toOi 257.
7 AiVotU π ίν. L X X V I.
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ανατολικόν τοίχον» \  ευθύς δ' έν συνεχεία λέγει ότι «υπό την δυτικήν πλευράν υπάρχει 
δεξαμενή, ή στέγη τής οποίας στηρίζεται επί τριών κιόνων» % έξ ού καί είναι δυνατόν 
να συναχθή τό συμπέρασμα ότι θεωρεί περιέργως την κινστέρναν, ήτις είναι όλως Ανε
ξάρτητος τού κτηρίου ή ώς εύρισκομένην έν αύτώ τούτο) τώ κτηρίφ καί δή υπό την 
δυτικήν αυτού πτέρυγα. Μήπως συγχέη τό «υπόγειον», τό όποιον κατά τήν μαρτυρίαν 
τού Ι Ί λ ς π α τ ι ι  υπήρχε καί τότε ή μετά τής κινστέρνας;

Έν τελεί ό van  M il ling ΕΝ έχων ύ π 5 όψει τον προσανατολισμόν τού κτηρίου, 
τήν έλλειψιν πλαγίων αψίδων «εις κατασκευήν τοιούτων διαστάσεων», τήν θέσιν τής 
εισόδου Γ\ κατέληξεν εις τό συμπέρασμα ότι πρόκειται περί Τραπέζης καί ούχί ναού, 
επικαλούμενος προς τοΐς ώς άνω καί τήν, κατ’ αυτόν, ομοιότητα τού κτηρίου, τόσον 
προς τήν Τράπεζαν τής Μονής τής Λαύρας τού 'Αγίου Όρους όσον καί τήν τής Μονής 
τού Δαφνιού °. Είναι περίεργον όμως πώς διέφυγε τής προσοχής τού VAN Mil l in g e n  
ότι ή Τράπεζα τής Μονής τής Λαύρας τού 'Αγίου Όρους έχει σχήμα Ταύ 7.

Ό  van Mil lin g en  δημοσιεύει επίσης κάτοψιν (είκ. 8), ή όποια όμως δεν στε
ρείται, δυστυχώς άνακριβειών 8 : Ελλείπει καί εδώ ό βόρειος τοίχος τού μικρού χώρου, 
άντ’ αυτού δέ σημειούται ή απαρχή μεταγενεστέρου τοίχου. Ό  νότιος τοίχος τού αυτού 
χώρου συνεχίζει τό πάχος τού νοτίου τοίχου τού μεγάλου χώρου, ενώ, ώς εϊδομεν έν τή 
περιγραφή, τό πάχος τών εγκαρσίων τοίχων τού μικρού χώρου ίσούται προς τό πάχος 
τών παραστάδων 9 καί συνεπώς είναι μικρύτερον τού πάχους τών εγκαρσίων τοίχων 
τού μεγάλου χοίρου, Τό εις τό μέσον τού νοτίου τοίχου παράθυρον δεν σημειούται, όπως 
επίσης δεν σημειούται καί ή εις τό άκρον του μετωπική παραστάς. Οι παρά τήν άψΐδα 
πεσσοί έχουν σχεδιασθή ώς μικροτέρας διατομής, πράγμα τό οποίον προύκάλεσεν υπέρ» 
μετρον έπιμήκυνσιν τών συνεχομένων προς αυτούς πλευρών τής πενταγωνικής άψίδος. 
Επίσης δεν υπάρχει εις τό σχέδιον ή διαπλάτυνσις τού βορείου άκρου τής δυτικής μα- 
κράς πλευράς τού κυρίως χώρου, διά νά περιληφθή άντος αυτού ή κλίμαξ τού μιναρέ.

Είναι περίεργον επίσης ότι καί έν τή υπό τού van Millin g en  δημοσιευόμενη 
τομή 10, δεν σημειούται τό υπό τον δυτικόν χώρον υπόγειον.

Ό  S ciineidek  11 άναδημοσιεύων τό σχέδιον τού van  Mil l in g e n  δεν παραδέ
χεται ότι τό κτήριον ανήκει εις τήν Μονήν τού Μανουήλ. Τό θεωρεί απλώς «βυζαντι
νόν κτίσμα τής καμπής τής χιλιετηρίδας» ν\  Εκθέτει τά τής έκχωρήσεως αυτού εις 
τούς Αρμενίους καί Λατίνους, προς από κοινού χρησιμοποίησίν του, πράγμα τό οποίον

1 A. van M i e u n g e n , ε. ά. 258 : At som e t im e 
b u t r e s s e s  were  b u i l t  ag a in s t  the  eas te rn  wall.

2 Α υτόθι 258.
3 E orchheimER- S trzyGOWs KI, Die byzantinE  

sehen Wasserbehalter von Konstantin Opel, Wien  
1893, 103.

4  A .  ΠΑΣΠΑΤΗΣ, ε. 4 . 305.
5 *ίίς τοιαΰτηv δε, ώς εϊδομεν, παραδέχεται τήν 

πύλην της δυτικής πλευράς.
6 Λ· v a n  M ii.u n g k n , I . d. 259.

7 W u l f Fi A l tch r i s t l ic h e  und  b y z a n t in is c h e  
K u n s t . Berlin 1914, 499. Βλ. κάτοψιν αυτής εις 
ΟΡΛΑΝΔΟΝ, Μοναστηριακή ’Αρχιτεκτονική, α. 44, 
είκ. 52.

8 A .  v a n  M i l u n g b n » ε .  ά- 88 .
9 Βλ. άνωτ. σ. 41.

10  Α v a n  M i i x l n GKXi ε. ά. πιν, L X X V I.
11 Α. Μ. S c h n e id e r , I .  ά. 66.
12 Αυτόθι 66 : « b y z an t in is eh c n  Ban nacli der 

Jahrtauseudwende».
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«καθορίζεται υπό αρμένικου τίνος εγγράφου υπό τοϋ M o r d TMANN εύρεόεντός» 1 (εξ 
ου και ό τίτλος της σχετικής παραγράφου του Nikolaus - K irche). Έ ν σχέσει προς τό 
ζήτημα τής ταύτισε ως του κτηρίου, σχολιάζων την άποψιν του J a n i n , ότι τούτο δέον 
νά ταυτισθή προς την Τράπεζαν τής Μονής τοϋ Προδρόμου τής Πέτρας και λαμβάνων 
ujT δψιν ότι εις την έν λόγιο περιοχήν τής Πέτρας ϋπήρχον υπέρ τάς είκοσι μονός, 
καταλήγει εις τό συμπέρασμα ότι, έξ όσων τουλάχιστον ή σαν γνωστά εις τάς ήμέρας 
αϋτοϋ, «θά ήτο μάταιος κόπος νά προσπαθώμεν νά ταυτίσωμεν προς μίαν των ως άνω 
μονών σιοζόμενα υπολείμματα» 8.

Ό  J a n i n  τέλος3, φρονεί ότι ή Μονή τοϋ Μανουήλ πρέπει «ν’ άναζητηθή ύψη- 
λύτερον τής θέσεως τοϋ Κεφελή, επί μιας τεχνητής πρόσχωσε ως (tertre) κατά μήκος 
τοϋ άνατολικοϋ τοίχου τοϋ Τσουκούρ - μποστάν ή κινστέρνης τοϋ Άσπαρος, κείμενης 
πλησίον τής έστεγασμένης κινστέρνης, τήν οποίαν συνήθως ταυτίζουν προς την τοϋ 
Άετίου» καί ότι εις την περίπτωσιν ταύτην «τό ( )clalar d j a m i  4 θά είναι ό ναός τής 
μονής καί τό μικρόν έρειπωμένον τέμενος, τό όποιον απέχει κατά τριάκοντα περίπου 
μέτρα έκείθεν, θά ήδϋνατο νά είναι ή Τράπεζα», καταλήγει δέ, ότι ή ύπ’ αϋτοϋ προ* 
τεινομένη ταϋτισις «εναρμονίζεται καλλίτερον προς τήν μαρτυρίαν των χρονογράφων, 
ότι ή Μονή τοϋ Μανουήλ εϋρίσκετο έγγιστα τής κινστέρνης τοϋ ’Άσπαρος» λ

Είναι φανερόν ότι ό συγγραφεϋς στηρίζει τήν ώς άνω άποψιν αϋτοϋ επί τής ϋπο- 
ίΐέσεως ότι τό παρά τήν Πύλην τής Άδριανουπόλεως Τσουκούρ - μποστάν είναι ή κιν- 
στέρνα τοϋ ’Άσπαρος. Αργότερο ν όμως, μελετήσας διεξοδικώτερον τό ζήτημα των εις 
τήν .περιοχήν ταύτην ευρισκομένων δεξαμενών 6, ήλλαξε γνώμην ή αποδεχθείς ώς κιν- 
στέρναν μεν τοϋ ’Άσπαρος, τό επί τοϋ πέμπτου λόφου, παρά τό τέμενος Σουλτάν Σελίμ 
Τσουκούρ - μποστάν, τό δ! παρά τήν Πύλην τής Άδριανουπόλεως Τσουκούρ - μποστάν 
ώς κινστέρναν τοϋ Άετίου. Συνεπώς, κατά τήν τελευταίαν γνώμην του, τό υπό μελέτην 
κτήριον δεν ανήκει εις τήν Μονήν τοϋ Μανουήλ, ή τις, ώς κείμενη έγγιστα τής κινστέρ
νης τοϋ Άσπαρος δέον νά τοποθετηθή επί τοϋ πέμπτου λόφου, δηλαδή μακράν τού 
σημερινού Κεφελή, αλλά μάλλον εις τήν Μονήν τοϋ "Αγίου Τωάννου τοϋ Προδρόμου 
τής Πέτρας, ήτις έκειτο πλησίον τής κινστέρνης τοϋ Άετίου, ήτοι πλησίον τοϋ Τσου
κούρ - μποστάν τής Πύλης τής Άδριανουπόλεως. Εις έπίρρωσιν τής γνώμης του ταύτης 
Αναφέρει ότι π ρ ο ς  Άνατολάς τής αυλής τοϋ Κεφελή ϋπήρχον σημαντικά «βυζαντινά 
ερείπια, τά όποια άνετινάχίίησαν προ ολίγων ετών» 8 καί ότι ταϋτα πάντα, κατά τήν 
γνώμην του, «πρέπει νά ανήκουν εις τήν Μονήν τοϋ Προδρόμου».

Μέ τό υπό μελέτην κτήριον ήσχολήθη επίσης καί ό Benedetto  Palazzo, ό όποιος 
δεν αντιγράφει μόνον απλώς τάς περιγραφάς καί γνώμας τών προμνημονευθέντων

1 «, , , dureh ern von Mordtmann m itgeteiltes  
arnumisches Document gesichert».

2 A- M. S chneider, I. d. 80' καί σημ. i .
3 R. Janik* Les sanctuaires da qaartler de 

Pltra ,  Echos d O r le n t  35, 1936, 52.
4 "Ετερον μνημεΐον τής σειράς τών Αγνώστου 

ονομασίας, τό οποίον σήμερον ?χεα σχεδόν έξαφανισ&ή.
5 R. J a nin , * ά. §8.

6 R .  J a n i n , Etudes de topographic byzantine.: 
Les eiteni.es ds Acting, d’Aspar et de lion ns, 
let tides buzantines 1, 1943, 89- 101.

7 R .  J a n i n , La g io g ra p h ie  eec les iast ique  de
Γ Empire B y /a n t  in, Iere partie, Tom e III,  Les  
e g lise s  et les m onasteres,  333.

8 R. J a n i n , Les sanctuaires du q u  artier de
Retra, I. d. 65.
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συγγραφέων \  έπαναλαμβάνων τάς ανακρίβειας αυτών, άλλα προσθέτει δυστυχώς και 
νέας τοιαύτας.

Δεν θεωρουμεν ασκοπον επίσης, δ πως αναφέρωμεν ενταύθα κιχΐ όσα γενικά έγρά- 
φησαν εις συνθετικά τι να έργα, έν οϊς το μνημείον φέρεται ώς παράδειγμα ώρισμένου 
τύπου κτηρίου. Ούτω : δ Mi l l e t , άναζητών τούς προδρόμους τοΰ τύπου τών μεγάλων 
ξυλοστέγων βασιλικών της Μακεδονίας και της επί τοΰ Εύξείνου ΙΙόνταυ Μεσημβρίας, 
αΤτινες αντί κιόνων έφ·ερον πεσσούς, συγκαταλέγει μεταξύ αυτών καί τδ «πολύ έπίμηκες 
κλιτός τοΰ Κεφελή» Δ

Ό  W o e f f  θεωρεί τδ Κεφελή ώς τδ «κύριον κλιτός μιας κατασκευής τύπου βασι
λικής τής εποχής τοΰ Θεοφίλου»8.

Ό  δε E rersoet  προβαίνων εις κατάταξιν, κατά τύπους, τών βυζαντινών κτη
ρίων συγκαταλέγει τδ Κεφελή μεταξύ τών μονόκλιτων ναών τής Κωνστινουπόλεως, 
αναφέρει δέ τούτο, ο>ς χαρακτηριστικόν παράδειγμα μονοκλίτου ναού, άνευ νάρθηκας.

Εις τά άνωτέρω πρέπει νά προστεθή τέλος καί τδ περιγράφον την Κωνσταντινού- 
πολιν κατά τον 1 S ov αιώνα εργον τοΰ άρμενίου ιστορικού Ρ . G . IN G ID J IA N  (1758-1833), 
εν φ δ συγγραφεύς προβαίνει εις σύντομον περιγραφήν τοΰ κτηρίου, άσχολεϊται μόνον 
περί τά μετά την κατάληψιν αυτού ύπδ τών Αρμενίων, αναφέρει δέ καί την παράδοξον 
πληροφορίαν ότι τούτο έφερε δύο τρουλλους fi.

Ό  γραφών Αντλεί άσφαλώς την πληροφορίαν ταύτην τοΰ Carbqgnang, όστις, 
περιγρόχφων την πρωτεύουσαν τοΰ ’Οθωμανικού Κράτους κατά τδ 1794, αναφέρει ότι, 
μεταξύ του ανακτόρου τοΰ Κωνσταντίνου (Τεκφούρ Εαράϊ) καί τής Πύλης τής Άδυια- 
νουπόλεως είδε μικρόν δίτρουλλον τέμενος, τδ όποιον ταυτίζει μετά τοΰ ναού τοΰ eΑγίου 
Νικολάου τών Δομινικανών λ Προφανώς όμως πρόκειται περί συγχύσεως καθαρώς οθω
μανικού τεμένους τής περιοχής πρός τον ναόν το ΰ 'Αγίου Νικ ο λόχου, διότι δ τύπος οΰτος 
κτηρίου, σπανιώτατος εις την πρωτεύουσαν τοΰ Βυζαντίου ή απαντάται παρά τοΐς ΌΟω- 
μανοίς ύπδ μορφήν υψηλού κλιτούς, καλυπτομένου ύπδ δύο τρούλλων, φέροντος δ ’ εκα
τέρωθεν αυτού μικρά και κατά πολύ χαμηλότερα διαμερίσματα 8.

1 R. Palazzo, Deux anciennes eglises dami- 
nicaines a S tam botil: Odalar djami et Kefeli 
mesdjldi, Istanbul 1951, 13-15.

2 G- Millet? L/ecole grecque dans 1'archite
cture byzantine, Paris 1916, is .

3 O . WULFFp Altchristllche und byzantinische 
Kunst, Bibliographisch kritlsclier Nachtrag, 
Postdam 1936. <>2.

4 J. E hlksotT) M onum ents  d ’a reh i le e tn re  
b y zan tine , Paris 1984. 131.

5 R. I m u d jia n , X V IIIc i asirda Is tanbul 1956, 
49.

6 Verso le mura della citta, tra I! palazzo di 
Costantino e la porta daAndernopoli, si vede ima

piccola moachea con due cupole di vaga e regu
lar a rch ite ttu ra , ecco fu la cliiesa di San - N icolo, 
u ffiz ia ta  del padri dom enicani. (A. Rhi.ix . H i- 
stoire de la la tin ite  de C on stan tin o p le f, Paris 
1894, 110- 119.)

7 eOg παράδειγμα καλΰψεως διά δύο τρούλλωνf 
ρχτός της πελωρίων διαστάσεων ‘Αγίας Ειρήνης, 
οπού δ εΤς in  τών δύο τρούλλων κυριαρχεί έντόνως 
τοΰ άλλο μ, δύναται ν® α ν α λ η θ ή  μόνον to  με r a t  μ 
ιώ ν  δύο ναών τής Μονής τοΰ Παντοκράτορος, παρεπ- 
κλήσίον.

8 R . On sa l» T u r k i s h  Is lam ic  A rch i tec tu re ,  
I,on ion  1959, 25 : 6a, b, c. 26 i 7. E . Mambooey, 
1st am bo ul to u rls tiq u e , Is tan b u l 1951, 899-400.
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Κ Ε Φ Α Λ Α  Ι Ο Ν  Γ'

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤ1ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Έκ της προηγηθείοης γενικής επισκοπήαεως των γνωμών τών έπισκεφθέντων κατά 
καιρούς το μνημεΐον ερευνητών καθίσταται φανερόν, ότι ύφίστανται είσέτι Ικανά σκο
τεινά σημεία, 1φ* όσον παραμένει άγνωστος, τόσον ή Λρχική του μορφή, όσον καί ή χρο
νολογία ιδρύπεως καί ή ταυτότης αυτούς τοΰίΓ όπεπ ακριβώς αποτελεί το αδύνατον 
σημεΐον τής ερεύνης τών προγενεστέρων καί μαρτυρεί την ανεπάρκειαν αυτής, ανεπάρ
κειαν οφειλομένην άναμφισβητήτως εις την μ ή έπισταμένην έςέτασιν αυτού τούτου τού 
κτηρίου, ήτις καί θά ώδήγει εις χρήσιμα συμπεράσματα διαφτοτίζουσα, άν όχι πλήρως, 
τούλά.χιστον μέγα μέρος τά έν λόγιο σκοτεινά σημεία. Την ελλειψιν ταύτην σκοπόν 
έχει νά πλΐ|ρώση κυρίως μεν καί προ παντός ή κατασκευαστική μελέτη, ήτις καί I) ’ απο- 
τελέση τό άντικείμενον και τό περιεχόμενυν τού παρόντος κεφαλαίου, ως καί ή μορφο- 
λογική, ήτις ίΓ (ίκολουθήσΐ).

Λ. Ό  κ ύ ρ ι ο ς  χ ώ ρ ο ς :  λλναφορικώς προς τον κυρίως χώρον τού μνημείου, 
εκείνο τό όποιον επιβάλλεται νά έξετασί) ή προ παντός άλλου είναι, εάν καί μήπως ουτος 
ύπήρξεν άλλοτε θολοσκεπής, Έχοντες όέ ύπ" όψει έίτι κατά τήν βυζαντινήν παράδοσιν 
δύο είναι ο ι τρόποι καλύψεως έπιμήκους χώρου, ήτοι α) δ Τ  ήμικυλινόρικής καμάρας, ώς 
τούτο συμβαίνει εις κλίτη θολοσκεπών βασιλικών, β) διά σταυροθολίων \  όπως συμβαί
νει συνήθως είς νάρθηκας ναών, προβαίνομεν είς τέχς ακολούθους παρατηρήσεις :

α) Κάλνψις διά καμάρας : Καν ό χώρος έκαλύπτετο δ ιέ/, καμάρας, θ ά έπρεπε
κανονικώς ιό τόξον της νέχ είναι ομόκεντρον προς τό τόξον τής ώψΐδος, ν" άρχίζη 
δηλαδή αύτη από την στάθμην τού λοΕοτμήτου γείσου τό όποιον, ώς εϊδομεν έν τή 
περιγραφ ή, ευοίσκεται εις τήνγέννησιν τού καλύπτοντας τήν αψίδα θόλου (είκ. 9, Λ, Β, Γ), 
τούΐΚ όπεο δμως Αποκλείεται, λόγιο τής ύπάρξεως είς στάθμην πολύ ύψηλοτέραν τού 
λοξοτμήτου γείσου, τής άνω σειράς παραθύρων, μέχρι και τής όποιας οί τοίχοι συνεχί
ζονται κατακόρυφ οι. 'Υπολείπεται, κατά τι/.ύτα, ή υπόδεσις όπως δεχθώμεν τήν καμά
ραν ΰπερυψωμένην καί έχουσαν τήν γέννησιν αυτής Αμέσως υπέρ τήν κλείδα τών τόξων 
τών ανω παραθύρων (είκ. 9, Ο, Ε,Δ), τούίΓόπερ δμως δπίσης, καί κατά μείζονα μάλιστα 
λόγον, αποκλείεται διότι α) οι τοίχοι έδράσεώς της, παρά τήν ενίσχυσιν αυτών διά παρα- 
στάδων, δ έ ν ε I ν α ι ί κ α ν ο ί ν* ά ν τ ι μ ε τ ω π ί σ ο υ ν τ ά ς ώ § ή σ ε ι ς τ η ς 
(είκ. 9, β,α). β) Ή  ύπαρξις μιας τοιαύτης καμάρας, καί αν ακόμη οι τοίχοι ή σαν αρκετά 
ισχυροί, δεν θά έπέτρεπε το άνοιγμα πυκνών παραθύρων αμέσως υπό τάς γεννή
σεις αυτής 2.

Τό μέγα άνοιγμα τής άψίδος, έξ άλλου, άποκλείει τήν υπόδεσι ν καλύψεως τού

1 Ή  δι' Εναλλαγής σταυροθολίων καί τροΰλλων 2 Γ. ΧΥΤΗΡΙΟΥ, Χριστιανική καί Βυζαντινή "Αρ- 
("Άγ. *Ανδρέος εν τ{\ χρίσει), ή χαί μόνον διά χαιολογία, ΆΟηναι 1942, ο .  285, είκ. 166. G- ΜϊΙΛΕΤ» 
τροΰλλων (Παμμακάριστος), ταθθ" oatρ δμως κατα ε. ά. 8Γ>. 
σκφυαστιχδς είναι το αδτά.
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El·/. 9. Διερεύνησις του ζητήματος τής καλύψεως 8 ι“ ήμικυλινδρικής καμάρας του μεγαλύτερου '/'όρου 
του μνημείου : ] 10  ζ = ζ  ΟΕ =  ΟΖ. Τ όζον Ο ΙΕ "  660° : 6 — α β — ΑΒΓ κανονική άέοις τής καμάρας.
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Κεφελή. Βόρειος και δυτική πρόσοψις ί·γ άναπαρασ χάσει.
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χώρου διά τριών παραλλήλων καμαρών, εδραζο μενών επί ενδιαμέσων στηριγμάτων, κατά 
το σύστημα τρικλίτου βασιλικής.

β) Κάλνψις διά σταυροθολίων: Εις την περίπτωσιν της διά σταυροθολίων 
καλύψεως έπιμήκους κτηρίου ή αναλογία ι/Β τού χώρου συνεπάγεται κάλυψιν αυ
τού διά τριών σταυροθολίων καί συνεπώς Αναγκαιότητα δύο ενδιαμέσων αντερεισμά
των προς αντιμετώπιση' τών εις τά σημεία ταϋτα συγκεντρωμένων ωθήσεων εις περι
πτώσεις — ώς έν τή προκειμένη — καθ’ άς οι τοίχοι είναι ανεπαρκείς. Τούτο όμως απο
κλείεται, πρώτον, διότι δχι μόνον τοιαΰτα αντερείσματα, άλλ’ ούδέ ίχνη τής ύπάρξεως 
αυτών σώζονται, και δεύτερον, διότι τά παράθυρα τής άνω σειράς συνεχίζονται κατά 
τον αυτόν ρυθμόν, παρουσιάζοντα ίσα μεταξύ των διαστήματα, ενώ, εάν υπήρχαν τά 
προαναφερθέντα αντερείσματα, έπρεπε, εις τά σημεία δπου ταΰτα υποτίθεται δτι εύρί- 
σκονται, τά μεταξύ τών παραθύρων διαστήματα νά ή σαν μεγαλύτερα.

Έκ τών ώς άνω προκύπτει δτι αποκλείεται πάσα πιθανότης, καθ’ ήν 6 κυρίως 
χώρος τού κτηρίου ήτο καθ' οίονδήποτε τρόπον θολοσκεπής καί δτι συνεπώς ούτος ήτο 
ξυλάστεγος.

Β. Ό  δ ε υ τ ε ρ ε ύ ω ν χ ώ ρ ο ς : 'Ως είόομεν έν τή περιγραφή του μνημείου, 
δ δευτερεύοιν στενότερος χώρος διατηρεί άνέπαφον τον βόρειον αυτού εγκάρσιον τοίχον. 
Εις τά προς Δυσμάς άκρον τού τοίχου τούτου καί επί τής προς Βορράν επιφάνειας 
αυτού υπάρχει παραστάς, άπέχουσα τού δυτικού μετώπου τόσον, δσον αυτή εξέχει τού 
τοίχου (όηλ. κατά 20 έκ.). 'Ένεκα τούτου τό μέτωπον τού τοίχου, πλάτους ίσου προς 
τό πλάτος τής βορείου παραστάάος του έπέχει επίσης τόπον παραστάδος (είκ. 2 καί 
πίν. 4γ). Ή  νοτιά δμως επιφάνεια τού τοίχου είναι επίπεδος, ούδεμίαν ανωμαλίαν εις 
τό προς Δυσμάς άκρον αυτής παρουσιάζουσα, ή τις καί θά έμαρτύρει την ύπαρξιν εις τό 
σημείο ν τούτο καθέτου προς αυτήν τοίχου. Τό αυτό δύναται νά λεχθή διά τό καλώς 
διατηρούμενου κατώτερον μέρος τού νοτίου εγκαρσίου τοίχου. Ό  δευτερεύων χώρος, 
κατά ταΰτα, έ σ τ ε ρ ε ί τ ο  τ ο ί χ ο υ π ρ ό ς Δ υ σ μ ά ς μέχρι τής τού δαπέδου 
αυτού στάθμης, άφ" ής καί μέχρι τού έδάφους υπάρχει χαμηλός τοίχος έν εΐδει βάθρου.

'Ως εΐδομεν έν τή περιγραφή \  επί τού τελευταίου τούτου τοίχου σώζεται τό κάτω 
μέρος .παραστάδος, ή όποια είναι πανομοιότυπος προς τάς λοιπάς τού κτηρίου παρα
σπάδας, ήτοι πλάτους ενός μέτρου, έξέχουσα δε τής επιφάνειας τού τοίχου κατά εϊκοσιν 
εκατοστά. Ό  άξων τής παραστάδος ταύτης Απέχει από τού βορείου τοίχου τού μικρού 
χώρου κατά 5.89 μ. ΤΙ παραστάς αυτή, έχουσα την συμμετρικήν της προς Νότον, δεν 
θά είχε λόγον ύπάρξεως επί τού χαμηλού τούτου τοίχου, εάν δεν συνεχίζετο, ώς πεσσός, 
μέχρι τής καλυπτούσης τον μικρόν χώρον στέγης. Δεδομένου δτι ελλείπει ολόκληρος 
τοίχος έδράσεως, ό προς Δυσμάς, καί κατά ταϋτα αποκλείεται οίαδήποτε κάλυφις τού δευ- 
τερεύοντος χώρου διά θολού, συνάγεται Ασφαλώς τό συμπέρασμα δτι ή καλύπτουσα 
αυτόν στέγη ήτο ξύλινη.

Τά υπό τών δύο τούτων παραστάδων οριζόμενα τρία Ανοίγματα, έκ τών οποίων 
τό μεσαιον ικανού μήκους (10.42 μ.), Απαιτούν βεβαίως ενδιάμεσα στηρίγματα. Ή  σαν 1

1 ®Ανωτ. σ 85.
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Αρά γε τά στηρίγματα ταύτα ξύλινοι στύλοι1; Πολύ πιθανόν. Δεν Αποκλείεται επίσης 
και ή πιθανότης, δτι υπήρχε σειρά λίθινων κιόνων, τά μετακιόνια των οποίων έκαλύ- 
πτοντο διά τόξων ή (V εύθυγράμμου επιστυλίου,

Γ. Ή  Α ν α τ ο λ ι κ ή π λ ε υ ρ ά :  Άξια ιδιαιτέρας προσοχής επί της πλευράς 
ταύτης είναι, ως έλέχύη καί έν τη περιγραφή 8, ή κατάστασις τής τοιχοδομίας των δύο 
ακραίων παραστάδων αυτής, εις άς, όχι μόνον καταφανή σημεία αλλοιώσεο>ς, καί εκ 
των ύστερων προχείρου επισκευής τής επιφάνειας (κατά τά Ά περίπου τού πλάτους 
των καί δ ή προς τά εντός) αυτών παρουσιάζονται, αλλά καί λίθοι έξέχοντες, επί των 
ήλλοιωμένων τούτων επιφανειών παρατηρούνται (πίν. 4α). Ή  θέσις, το πλάτος καί τό 
είδος των αλλοιώσεων τούτων, μαρτυρούν έπαρκώς περί τής ύπάρξεως καθέτων προς 
την ανατολικήν πλευράν καί εις τά σημεία ταύτα τοίχων, ών ή κατακρήμνισις ή άφαί- 
ρεσις προύκάλεσε τάς παρατηρουμένας ανωμαλίας. Έάν εξάλλου ληφθ ή ύπ’ όψιν : 
α) ή αυστηρά τής βορείου καί νοτιάς πλευράς συμμετρία, ήτις παραβιάζεται όφθαλμ,ο- 
φανώς υπό τής παρουσίας τής προς Λυσμάς μόνον σωζομένης πτέρυγας καί β) τό σημαν
τικόν διά την περίπτωσιν γεγονός ότι όλα τά παράθυρα τής Ανατολικής προσόψεως 
ή σαν θύραι έφλόσον, ώς είδομεν, έν τη περιγραφή 5, οί πλάγιοι αρμοί των συνεχίζονται 
προς τά κάτω καί διακόπτονται μεταξύ αυτών at πλίνθιναι ζώναι, είναι δυνατόν νά 
δεχΟώμεν ότι υπήρχε καί προς Άνατολάς, χ ώ ρ ο ς σ υ μ μ ε τ ρ ι κ ό ς  π ρ ό ς τ ό ν 
π ρ ο ς  Λ υ σ μ ά ς. Εις έπίρρωσιν τής γνώμης ταύτης άναφέρομεν τό γεγονός, 
ότι δεν υπάρχει μεταξύ τών δύο ακραίων παραστάδων τής (Ανατολικής προσόψεως 
ή έβδομη έκ τών άνω ζώνη οπτόπλινθων καί Ακριβώς εκείνη, ήτις εις την δυτικήν 
πλευράν συνεχίζεται επί τού αποτελούντος τό β αβρόν τής δυτικής (Ανοικτής πτέρυγος 
τού μνημείου χαμηλού τοίχου \  Μόνον ή ύπαρξις καί Ανατολικής, συμμετρικής προς 
τήν δυτικήν, πτέρυγος εξηγεί την έλλειψιν τής ζώνης ταύτης, ήτις, όπως εις την δυτι
κήν, συνεχίζετο επί τού χαμηλού τοίχου τής έκλιπούσης πτέρυγος, όπου ήτο εμφανής.

Δ. Α ί π α ρ α σ τ ά δ ε ς : At εις τάς πλευράς τού κτηρίου ύπάρχουσαι παρα- 
στάδες είναι οργανικά μέλη τών τοίχων, άκολουθούσαι αύστηρώς τό αυτό ώς καί εις 
τούς τοίχους σύστημα τοιχοδομίας, καθ’ ό αί ζώναι λίθων καί πλίνίάον διαδέχονται 
άλλήλας. Ουδόλως εύσταθεΐ επομένως ή υπό τινων ερευνητών ύποστηριχΟεισα, ώς 
είδομεν εις τό δεύτερον κεφάλαιον τής παρούσης μελέτης, άποψις ότι αΰται Αποτελούν 
μεταγενεστέρας προσθήκας ‘λ Δεν ύπαρχε η βεβαίως, Αμφιβολία ότι ό λόγος τής κατα
σκευής αυτών είναι ή ένίσχυσις τών μακρών, υψηλών καί ασύνδετων προς άλλήλους, 
καθ’ όλον τό μήκος αυτών, τοίχων. Επίσης ή τοποθέτησις τών παραστάδων κατά τρό
πον μέν αύστηρώς κανονικόν είς τάς στενάς πλευράς του κτηρίου καί εις τάς ανοικτάς 
πτέρυγας αυτού, όπου είναι εμφανείς, κατά τρόπον δέ όλως τυχαίον επί τού Ανατολικού 
καί δυτικού τοίχου, όπου είναι (Αφανείς ώς σύνολον, λόγφ τών προ αυτών πτερύγων, 
είναι, ασφαλώς, ώς τόσα πρόσθετα σημεία, συνηγορούντα υπέρ τής ύπάρξεως καί ά να

ι "Οπως σενεβαινι ν εις βυζαντινός στοάς. Βλ. 
σχετικώς. Λ. ΞυγτοπουλοΥ* Τεσσαρες μικροί ναοί 
τής Θεσσαλονίκης εκ των χρόνων ίων Παλαιό λόγων, 
Θεσσαλονίκη 1952, 81.

2 *Αγ<Λτ. σ. 38 - 39.
3 "Ανωτ. σ. 38,
4 Βλ. περιγραφήν, σ. 41 καί ααρένθ. πίν. Β'.
5 Ά νιοτ. σ. 43-1:3.
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πολικής πτέρυγος, συμμετρικής προς την δυτικήν I Έάν ληηθή (V άφ* ενός μεν 
ΰπ’ δψινδτι, καθ' ά τουλάχιστον μαρτυρεί ή καπάσπασις των τοίχων, αί παραστάτες 
δλαι έξικνοΰντο μέχρι τής βάσεως των παραθύρων τής άνω σειράς^ άφ’ ετέρου δέ δτι, 
ενώ είς την δυτικήν πλευράν αί εκεί πασυστάδες λήγουν εις τήν στάθμην ιού δαπέδου 
έδραζόμεναι επί του παχύτερου τοίχου του «υπογείου» (είκ. δ), είς την ανατολικήν 
συνεχίζονται προς τά κάτω αυξάνουσαι είς μέγεθος ‘ή τοΰ άναπολικού τοίχου μή παχυ- 
νομένου είς τήν περιοχήν ταυτην, ώς εν τή δυτική, συνάγεται ώς λογικόν συ μ πέρασμα 
οτι ή προς τά εξω αυξησις του πάχους τοΰ τοίχου προς έδοασιν επ’ αυτού των παρα
σπάδων, άν καί κατασκευαστικώς φυσικότερα, δεν ήτο επιθυμητή, διά νά μή χαί)ή προ
φανώς, χρήσιμος χώρος* τούθ’ δπερ σημαίνει δτι υπό τήν Ανατολικήν μάλλον πτέρυγα 
ί)ά ύπήρχεν υπόγειον καί ούχί υπό τήν δυτικήν, δπου ουδέν άνοιγμα δικαιολογεί τήν 
ΰπαρξιν τοΰ εκεί υπογείου χώρου, τών σημερινών του ανοιγμάτων ονπων, ώς εΐδομεν3, 
μεταγενεστέρου. Τό υπόγειον τούτο θά έπρεπε βεβαίως νά καλύπτεται διά ξύλινου 
δαπέδου ή διότι ή κάλυψις διά Οσλου καθιστά περιττήν τήν αΰξησιν τής διανομής τών 
παραστό.δων προς άντιστήριξιν τού τοίχου, επί πλέον δέ δεν θά υπήρχε λόγος συνεχί- 
σεως τών παρασπάδων ύπό τόν Οόλον, έκτος έάν έπρόκειτο περί καμάρας ένισχυμένης 
διά ζιονών, πλάτους ίσου πρός τό πλάτος τών άντηρίδιον, τοΰ ft* όπερ δμως πάλιν απο
κλείει ή κατάστασις τής έπαρανείας τών παρασπάδων, ή τις είναι Ανέπαφος. Δέον νά 
σημευυθή επίσης δτι τήν ύπαρξιν του υπογείου τούτου ευνοεί καί ή κλίσις τοΰ εδά
φους, ή τις καθιστά δυνατ ήν τήν εκ Βορρά Απ’ ευθείας προσπέλασιν.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  Δ"

ΠΕΡΙ Τ Η Σ  Α Ρ Χ ΙΚ Η Σ  Μ Ο Ρ Φ Η Σ  ΤΟΥ Μ Ν ΗΜ ΕΙΟΥ

Έκ τών έν τφ προηγούμενη) κεφαλαίο) παρατηρήσεων δυνάμεθα βεβαίως vex σχη- 
μαπίσωμεν γενικήν τινα ιδέαν περί τής αρχικής μορφής τού μνημείου, καθ’ ήν τούτο 
παρουσιάζεται ώς (γέρον εκατέρωθεν τού υψηλού κεντρικού του χώρου δύο χαμ ηλοτέρας 
πτέρυγας, όριζομένας πρός Βορράν μέν καί Νότον υπό συμπαγών τοίχων, πρός Άναπο- 
λάς δε καί Λυσμάς υπό κι ονοστο ιχ ιών, δπου παρεμβάλλονται άνά δύο, συμμέτρους τοπο
θετημένοι πεσσοί.

Διά τόν πληρέστερου δμως καθορισμόν τής μορφής τοΰ κτηρίου καί τήν άναπαρά- 
στασίν του έν σχέδιό;) Απαιτούνται συμπληρωματικαί τινες παρατηρήσεις, είς ας καί προ- 
βαίνομεν έν τοΓς εφεξής:

1 Ή  πτέουξ αΰιη κατέστη τελείως περιττή , όταν 
τό μνημειον μετετράπη εις μουσουλμανιχον τέμενος, 
Ιχον τήν είσοδον αότοΐί ί- ις τήν δυτικήν πτέρυγα, 
τήν δέ «μιχράμπ» ως τόν άνατολικσν τοίχον τον με
γάλου χώρον. Εις τήν πεοίπτοχσιν τούτην ή ανατο
λική πτέρυξ όχι μόνον είνα ι λειτοΐ’ργικώς άχρηστος 
άλλα καί επιζήμια, διότι ελαττώνει τον φωτισμόν 
rov τεμένους Συνεπώς ή χατηρειπώΦη βαθμηδόν ή 
πτέρνξ αυτή, παραμεληΦεΐσα, ή άφηρέΦη ΙκΙ τοντω .

κατά %ήν μετατροπήν αυτόν είς τέμενος.
2 = Αν<πτ. α. 38.
3 *Ανωτ. σ. 35,
4 Ώ ς  τούτο συμβαίνει είς τά όπερφα τής βασιλι

κής τής Μονής τον Στονδίον, πρός τήν όποιαν, ώς 
θά Ιδωμεν χατατέρφ, τό ήμέτερον χτήριον παρου
σιάζει μεγάλος αναλογίας A. \ ν\  MlLljNGBNs I .  d. 
ο. 52, είκ. 16, 17.
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α) Ή  σ τ έ γ η : Είναι άλι\θες δτι τό έκ διπλής οδοντωτής ταινίας έξ οπτόπλινθων 
συγκείμενον καί έπιστέφον τό κτήριον ελληνιστικόν γεΐσον, χαρακτηριστικόν τής Σχο
λής τής Κωνσταντινουπόλεως ή σώζεται εις διάφορα σημεία τών τεσσάρων πλευρών του 
κτηρίου, τούτο  δε άσφαλώς προϋποθέτει τετρακλινή στέγην “. Ούχ ήττον όμιος λαμβά- 
νοντες ϋπ’ όφιν άφ' ενός μεν ότι τό μνημεΐον, ώς θά ίδωμεν λεπτομερέστερον εις τό 
επόμενον κεφάλαιον, εύρίσκεται επί τής εξελικτικής γραμμής τών μεγάλων βασιλικών 
τοΰ 5ου καί του 6ου αίώνος, άφ’ ετέρου δέ τό γεγονός ότι τό πλέον ευπρόσβλητου 
σημειον τοϋ κτηρίου είναι ή στέγη αυτού καί συνεπώς ή πιθανότης νά ϋπέστη αΟτη 
μεταλλαγάς κατά την πάροδον τών αιώνων είναι αρκούντως ισχυρά, θεωροϋμεν Εύλο
γον όπως δεχθώ μεν ταύτην δικλινή, όπως αρμόζει εις κτήριον τοϋ τύπου τούτου,

β) Α ί κ ι ο ν ο σ τ ο ι χ ί α ι : Ώ ς παρετηρήθη εις τό προηγούμενου κεφάλαιον, 
επί τής δυτικής πτέρυγας διασώζονται ίχνη δύο πεσσών, οϊτινες χωρίζουσι την πλευράν 
εις τρία διαστήματα προϋποθέτοντα άναμφιβόλως την ϋπαρξιν ενδιαμέσων στηριγμά
των 8. Είναι όμως άξιον ιδιαιτέρας παρατηρήσεως ότι τά τρία ταΰτα διαστήματα μετρι- 
κώς δεν είναι άσχετα μεταξύ των, διότι, εάν τά δύο πλάγια καί ίσου μεγέθους, χωρι- 
σθοΰν εις τρία (είκ. 10), τό προκΰπτον μήκος χωρεΐ πεντάκις εις τό μεσαΐον* έξ ού καί 
δύναται νά καθορισθή ή εκεί κιονοστοιχία ώς άποτελουμένη από δύο στηρίγματα μεταξύ 
πεσσών καί πλαγίων τοίχων καί τέσσαρα στηρίγματα μεταξύ τών πεσσών.

γ) Τ ά σ τ η ρ ί γ μ α τ α: ΙΙρόβλήμα αποτελεί ή η ύσις τών στηριγμάτιον καί ή 
επ' αυτών δοκός* Ώς πρώτη ύπόθεσις έρχεται εις τον νουν τού παρατηρητοΰ ή πιϋανό- 
της ξύλινων στηριγμάτων καί δοκών. 1 2 3Αλλά τότε προς τί ή παρεμβολή τών πεσσών ; 
Έ πειτα ή παρουσία τών ισχυρών εγκαρσίων τοίχων δεν μαρτυρεί σοβαρωτέραν άντιμε- 
τώπισιν τοΰ ζητήματος τής κατασκευής τής κιονοστοιχίας, ήτις εν προκειμένη) αποτελεί 
μάλλον οργανικόν μέλος τής όλης κατασκευής τού κτηρίου; Έάν πάλιν, ώς έκ τών σκέ
ψεων τούτων, στραφώμεν προς τό ενδεχόμενον μαρμάρινων κιόνων, δεν ένισχυόμεθα εις 
τούτο καί έκ τοΰ γεγονότος ότι τό προ τής δυτικής πλευράς εύρεθέν κιονόκρανον καί τό 
προ τής αυτής πλευράς, εις τό πεζοδρόμιου έσφηνωμένον τεμάχιον \  εναρμονίζονται 
πλήρως, από άπόψεως μεγέθους, προς τούς πιθανούς κίονας τής κιονοστοιχίας καί τά 
μεταξύ αυτών μετακιόνια (είκ. 10);

Τούτο βεβαίως δεν είναι αρκετόν όπως δεχθή τις άναντιρρήτως ότι τά δύο ταϋτα 
ελεύθερα τεμάχια ανήκουν εις μίαν τών κιονοστοιχιών τοΰ κτηρίου, επειδή δεν απο
κλείεται ταϋτα νά μετηνέχθησαν άλλαχόθεν καί κατά σύμπτωσιν τά μεγέθη αυτών νά 
εναρμονίζονται προς τά άπαιτούμενα διά την συμπλήρωσιν τής κιονοστοιχίας. Έάν όμως 
ληφθή έξ ετέρου υπ’ δψιν α) δτι ή πιθανότης τά σούζόμενα τεμάχια ν' ανήκουν εις την 
κιονοστοιχίαν τοϋ κτηρίου είναι ίση προς την πιθανότητα ότι ταϋτα δεν ανήκουν εις 
αυτήν, β) ότι ή αύστηρώς λιτή εμφάνισες τοϋ μνημείου καί ή χρονολογία ίδρύσεώς του, 
ώς αυτή καθορίζεται εις τό επόμενον κεφάλαιον, ευνοούν τό εύθύγραμμον επιστύλιου

1 G. M i l l e t , I. ά. 265, 267, 293. Σχολής τής Π^ωτευούσης.
2 ’Αποκλεισμένων καί, τών εν Έλλάόι άπαντωμε- 3 *Ανωτ, σ. 51-5S.

νων αετωμάτων, ώς ξένων .τούς την ταράδοσιν τής 4 Άνωτ. σ. 85,
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Ε [y4, 10, ’Αποκατ<ία τασις tfjc */.ιονοστοιχίας τμς <*νατολιΧι]ς xod δυτικής στοάς του μνημείου ιη ΐ  τ»| ράσει,
κατα χώραν βύρεθέντων, Ιπολειμματιην καί τι νον τεμαχίων.
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καί γ) τδ ένισχυτικδν τής αρμονίας των μεγεθών των εν λόγω τεμαχίων είναι δυνατόν, 
παρά τάς ανωτέρω διατυπωθείσας επιφυλάξεις νά άχθώμεν εις τδ συμπέρασμα ότι ταύτα 
Ανήκουν εις τδ κτήριον.

δ) Τ δ έ δ α φ ο ς :  Τδ έδαφος, έφ’ ου ϊσταται τδ κτήριον, παρουσιάζει κλίσιν 
κατά την άπδ ΝΔ. προς ΒΛ. διαγώνιόν του (εϊκ. 1 ). ΤΙρακτικώς ή κλίσις αυτή δυνατό.ι 
νά έκληφθή ώς διπλή : Μία άπδ Ν. προς Β. και μία άπδ Δ. προς Α,

Δεδομένου ότι εις την νοτίαν πλευράν υπάρχει θύρα εισόδου απ’ευθείας είς τδ 
κτήριον, είναι απαραίτητος ή ίσοπέδωσις του προ τής πλευράς τούτης χώρου.Ή στάθμη 
τού ισοπεδωμένου τούτου, πρδ τής νοτιάς πλευράς, εδάφους καθορίζεται ώς τουλά
χιστον κατά μίαν βαθμίδα χαμηλότερα τής στάθμης τού εσωτερικού δαπέδου τού κτη
ρίου, όπερ δεν είναι βεβαίως δυνατόν νά είναι τδ σημερινόν ξύλινυν. Κάτωθεν τούτου 
ό van Millinokn διεπίστωσε την ύπαρξιν άλλου, λιθοστρώτου, εάν κρίνη τις άπδ τδ 
σχέδιον αυτού \  Τδ βέβαιον είναι ότι τδ αρχικόν δάπεδον τού κτηρίου ήτο κατά τι 
χαμηλότερον τού σημερινού ξυλίνου, περί την στάθμην τού καπωφλίου τής πύλης τής 
νοτιάς πλευράς, ώς έμφαίνεται εκ των υπό τδ κατώφλιον τούτο συνεχιζόμενων δόμων 
τού τοίχου (πίν. 3ε),

Ή  κατωτάτη στάθμη τού εδάφους εύρίσκεται παρά την αψίδα, επί τής οποίας, 
ώς εϊδομεν ή μετά την έβδόμην έκ των άνω ζώνην οπτόπλινθων υπάρχει καί όγδοη, 
ήτις εφάπτεται τού σημερινού εδάφους. ΤΙ παλαιό, στάθμη επομένως — εάν δεχθώ μεν 
ώς κατασκευαστικήν άρχήν, ότι ή ζώνη των οπτόπλινθων δεν πρέπει νά εφάπτεται τού 
εδάφους—-θά πρέπει νά εύρίσκεται κάτωθεν τής όγδοης έκ των άνω ζώνης οπτό
πλινθων τής άψίδος.

Έκ τής στάθμης ταύτης είναι πραγματοποιήσιμος ή άπ ευθείας είσοδος εις τδν 
υπόγειον χώρον, όστις υποτίθεται ότι εύρίσκετο υπό την ανατολικήν πλευράν.

Έ πί τη βάσει τών προηγηθεισών παρατηρήσεων και τών έν τώ προηγούμενη) 
κεφαλαία} διαπιστωθέντων δεδομένων, άτινα διασώζονται επ’ αυτού τούτου τού μνη
μείου, κατηρτίσθη ή εις τάς εικόνας 11-14 καί τδν παρένθετον πίνακα Τ' άποκατάστα- 
σις τής αρχικής μορφής αυτού λ

Ά  ρ ι σ τ e ί δ ο υ Π α σ α δ α ι ο υ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  Ε

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣ1Σ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ

Ή  διά τής προηγηθείσης κατασκευαστικής μελέτης άποκατασταθείσα μορφή τού 
μνημείου, παρουσιάζει οφθαλμοφανή ομοιότητα προς τήν μορφήν τρικλίτου βασιλικής 
ελληνιστικού τύπου.

1 Είκ. 8. Δυστυχώ  δεν κατώρΟωσα νά Γςακοι βοκα-) 
δι® αυτοψίας τό δάπεδον του A. v a n  M i u j n c .er ούτε 
τήν άπόστασίν του άπο τοΰ ξυλίνου, διότι τό τέμενος 
ϊ ΐναι τν ένεργεία καί, πάσα έπεμβασις άπι κλι ίκτο. Το 
σωΐόμενον τεμαχισμένον κατώφλιον τής νοτιάς Ουράς, 
δέν φαίνεται νά είναι τό βυζαντινόν, εύρίσκεται

όμως, κατά πάσαν πιθανότητα, Πς τήν ποέπουσαν 
στάθμην {πίν. 3).

2 *Ανωτ. σ. 41.
3 "Όλος {υποθετικά, τις τήν άναπαραστασιν είναι 

τα παράθυρα του 6πογε£αυ.
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Ό  τύπος οΰτος προεκυψεν, ώς γνωστόν, fix τού άπλοδ μονόκλιτου δρομιχοΰ κτη-

άπομακρύνσπυς των πλαγίων τοίχων, οπού ανοίγονται τα παράθυρα εις τα μονόκλιτα

κτήρια, ύπήρςεν ή έλάττιοσις τού φωτισμού τού διευρυνί) εντός χώρου, πράγμα το όποιον 
επέβαλε την υπερύψωσιν τού κεντρικού κλιτούς, προς απ'ευθείας φωτισμόν του, υπέρ 
τάς στέγας των πλαγίων κλιτών, προκύψαντος ούτω τού χαρακτηριστικού βαθμιδωτού 
περιγράμματος των τρικλίτων βασιλικών, προς τί) όποιον συμφωνεί πλήρως και τό τού 
υπό έςέτασιν κτηρίου.

Έσωτερικώς όμως εξεταζόμενη ή τρίκλινος βασιλική παρουσιάζει ενιαιον τον 
τριπλούν χώρον η διότι ή τριχοτόμησις δεν προκαλεΐται υπό συμπαγών ορίων, άτι να 
ύά προεκάλουν την δημιουργίαν τριών ανεξαρτήτων χώρων, άλλα συνήθως μέν υπό

1 A· ΟΡΛΑΝΛΟΣ* Ή  ξυλόστβγος παλαιοχριστια- 1953, 115. 
νίκη βαοιλιχή τής Μεσογειακής λεκάνης, τ. Α', 2 Α. ΟΡΛΑΝΔΟΣ, I. ά. 539.

□

Ο

□  Γ

Είκ, 11. Κδφελή. Κάτοψις εν αναπαοαστάσει.
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κιονοστοιχιών \  εις ώρισμένας δε γεωγραφικός περιοχάς δπο πεσσοστοιχιών1 2 η μεγά
λων τοξωτών ανοιγμάτων λ "Ένεκα τούτου το βλέμμα διεισδύει ελευάέρως, από του 
κεντρικού προς τά πλάγια κλιτή και τ’ άνάπαλιν, εις τρόπον ώστε εις την αΐσίίησιν τού 
παρατηρητού νά ύποπίπτη χώρος πλάτους «α» (είκ. 15, Ιΐ), πβρατούμένος εις τάς μακράς

Εικ 12, Κκφελή. Έγχαρσία καί κατά μήκος τομή !ν  αν«ααραστάσει.

πλευράς τών πλαγίων κλιτών, αΐτινες καί μόνον άποτελούσι τά συμπαγή όρια αυτού, 
Τελείαν άντίΟεσιν προς την κατάστασιν ταύτην παρουσιάζει ό εσωτερικός χώρος τού 
υπό έξέτασιν κτηρίου : Έδώ τό ώς κεντρικόν θεωρούμενου κλιτός χωρίζεται από τών 
πλαγίων διά συμπαγών τοίχων, εις τρόπον ώστε, εις την αΐσθησιν τού παρατηρητού νά 
ύποπίπτη χώρος πλάτους «β» (είκ. 15, III), άντιστοιχούντος προς την άπόστασιν τών 
συμπαγών ορίων τού μεσαίου χώρου, δστις είναι τελείως ανεξάρτητος τών δύο πλα
γίων. 01 τελευταίοι ούτοι χώροι, έν άντιθέσει προς τά πλάγια κλιτή τής βασιλικής, στε-

1 Ε λλ η ν ισ τ ί  καί βασιλικαί (ΟΡΛΛΝΛΟΣ, ά.).
2 Βασιλικοί Μικράς "Ασίας, Μεσημβρίας (W. Μ. 

R amsay - Ο κκτκυυε I,. Be ij„> The  Thousand and
one Churches, London 1910, Λ. R auihnov.

Eglises de Mesemvria, 
3 Βασιλικαί Συρίας 

Architecture in Syria,

Sofia 1932.
(H. Butlbe, Ancient 

I - IT, Leyden 1920.
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Ο i 1 3 4 5 6___Τ ?___ 9 ΛΟ Μ.

Είκ 13. Κεφελή, Νοτιά καί ανατολική ίτρόσοψις εν αναααραστάσει.
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πούνται συμπαγών ορίων προς τα ε|ω« Ένώ δηλαδή εις την τρίκλιτον βασιλικήν οί 
πλάγιοι χώροι είναι κλειστοί προς τά έξω και Ανοίγονται προς τον κεντρικόν, εις τδ 
ήμέτερον κτήριον οί εν λόγω χώροι είναι ανοικτοί προς τά έξω και κλειστοί προς τον 
κεντρικόν. Τούτο σημαίνει δτι τό κτήριον, εις την πραγματικότητα, ανήκει εις τον 
τύπον του μ ο ν ο κ λ ί τ ο υ  δ ρ ο μ ι κ ο ϋ κτηρίου, φέρον εκατέρωθεν του μοναδικού 
του κλιτούς στοάς.

Αί στοαί, συνήθεις καί άφίίονούσαι έν Κωνσταντίνο υπόλει \  «δεν ή σαν κλιτή όργα- 
νικώς συνδεδεμένα προς τά κτήρια εις τά όποια άνήκον, άλλα χώροι άλως Ανεξάρτητοι, 
//οριζόμενοι Απ αυτών διά συμπαγών τοίχων» λ Εις την προκειμένη ν περίπτωσιν βλέ- 
πομεν Ακριβώς χώρον, διατηρούντο, μεν τον χαρακτήρα πλαγίου κλιτούς βασιλικής, 
μ ε τ α τ ρ ε π ό μ ε ν ο ν  δε ε ι ς  σ τ ο ά ν  δ ι ά  « δ ι α λ ύ σ ε ω ς », τ ρ ό π ο ν  τ ι ν οι, 
τ ο υ  δ ξ ω τ ε ρ ι κ ο υ  κ α ι  « σ υ μ π υ κ ν ώ σ ε ω ς » τ ο υ  έ σ ω τ ε ρ ι κ ο δ  α ΰ τ ο ν 
τ ο ί χ ο υ, πράγμα τό όποιον καιΗστα τό κτήριον μορφολογικώς λίαν συγγενές προς την 
τρίκλιτον βασιλικήν, χωρίς τούτο νά σημαίνη δτι δεν είναι δυνατόν, καί δ ή σαφώς καί 
κατηγορηματικώς, νά καταταΥή τούτο εις τον τύπον του μονοκλίτου 1 2 3.

ΤΙ ουτω καίίοριζομένη μορφή τού μνημείου παρέχει έξ άλλου ικανά στοιχεία επί 
τή βάσει τών όποιων δυνάμεδ α νά προβώμ εν εις την κατά προσέγγισιν χρονολόγησιν 
αύτοΰ, άτινα καί δυνατόν ν* απαριθμήσουν ώς ακολούθως:

1 ) ΤΙ άνω σειρά τών μονολόβων καί ισάκις απ' άλλήλων άπεχόντων τοξωτών 
παραθύρων, ή οποία, ώς γνωστόν, απαντάται κατά κανόνα, εις τάς έν τή Δύσει4, 
Συρία5 καί Κωνσταντινούπολη παλαιοχριστιανικός βασιλικός, χρονολογουμένας Από 
του 4011 μέχρι τού β ου αίώνος Ί,

1 Ο . ΜιιχΕΧι ί» ά. 199. 132, 165. J .  E bKrsolTj 
ε. ά, 109.

2 J . E berso et , I .  ά. 165.
3 "Οτι το μνημεΐσν είνα ι δυνατόν, σαφώς καί, 

κατηγορη ματ ικώς μάλιστα, νά καταταγη είς τον είοη- 
μίνον τύπον, έμφαίνεται εκ του γεγονότος ότι ή «φαί- 
ρεσις της μι-Ας έχ τών δύο στοών καί ή χρησιμο
ποίησή της άλλης 8ι* Αλλον λειτουργικόν σκοπόν, 
πατά την δΦωμανιχήν περίοδον, οί8ολως επηρεάζει 
την α ί  το τέλειαν τού χώρου, του#® δπερ δεν συμβαί
νει εις κτήρια τών οποίων η πατάταςις παρουσιάζει 
ασάφειαν, λόγω συμπτύξεως συγγενών τύπων. *Ως 
παράδειγμα τοιούτου είδους κτηρίων άναφερομεν δύο 
ναούς τής Θεσσαλονίκης, τής τελευταίας βυζαντινής 
περιόδου, τόν «Ταξιάρχην· καί τον «"Αγιον Νικόλαον 
τον ’Ορφανόν» (Α- ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ. Τέσσαρες μικροί 
ναοί τής Θεσσαλονίκης. >ίκ. 9, 11, 24 καί σ. 80, 81). 
όπου «δεν είνα ι εΰχολον νά εϊπη τις αν πρόκειται 
περί τρικλίτοι* βασιλικής ή περί μονοκλίτου, περι
βαλλόμενης υπό στοάς» πράγμα τό όποιον οφείλεται 
είς το ότι «τό κεντρικόν διαμέρισμα δεν δύναται νά 
λ1 αηδή άνευ τής γύροι στοάς».

4 Α. Ο ρλ λ ιμ ό ς , Ή  ξυλοστεγος παλαιοχρ. βασι
λική τής Μεσογειακής λεκάνης, 249.

5 Α. Ορλ αν λ ο ς , ε ά .  249.
6 Βασιλική τοΰ Στουδίου.
7 *0 S kt.dmAYR μελετών τά συστήματα τής μορφής

τών τοίχων, οΐτινες ορίζουν τόν κύριον χώρον τών 
βασιλικών τούτων, κατατάσσει αυτούς είς τέσσαοας κα
τηγορίας, τήν πρώτην τών οποίων καθορίζει ώς εξής : 
«Unten geschlossene Wand, daruber eitie Licht- 
gaden m il Bogenfensterxi {Typus : Soggnannte 
B asilica des Junius Bassus) oder zw ei L ichtga- 
den (T y pu s  : A ula in T rier). V orgeschlagene
B ezeichnung ; K eusterhochw and. (IT. S eldmayr» 
S p tta n tik e  W andsystem e - E poches mid W erke. 
E rste r Band, 1951, 31).

Εις τήν κατηγορίαν ταύτην (ΙΑ) ανήκει τό δπό 
έζέτασιν κτήριον, ή δέ ώς τυπικόν παράδειγμα τού 
πρώτου είδους άναφερομένη μονόκλιτος βασιλική τού 
Junius Bassus (αυτόθι σχ. 10), παρουσιάζει μεγά- 
λην αναλογίαν μορφής προς αυτό. Κατά τόν συγ
γραφέα, Ιζ άλλου (αύτόάι σ. 47), τό σύστημα ΙΑ 
είναι τό αντιπροσωπευτικόν σύστημα τοΰ 4ου αίώνος 
είς τήν Λύσιν, Ινώ τά τό αυτό σύστημα παρουσιά- 
ξοντα μονόκλιτα χτίσματα τής Συρίας ανήκουν εις 
τον 5βν καί τόν (>ον αιώνα.
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( ΐ )

Κΐκ. 15. I. Το σχέόιον τοίϊ Λ. ΓΙασ πάτη. II. Σχηματική παράστΜίς tqixU'tov βασιλικής. 
III. Σχηματική παράστασις τον figt6 Ι|Ιτοαιψ μνημείοι>.
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2) Ή  ΰπαρξις εις την στενήν νοτίαν πλευράν τού υπό έξέτασιν κτηρίου Ουράς εισό
δου, φερουσης εκατέρωθεν άνά εν, άνωθεν δέ αυτής τρία παράθυρα, τοΰθ' όπερ επίσης 
απαντάται πανομοιοτύπεος εις την δυτικήν πλευράν των άνευ αίθριου καί νάρθηκας 
βασιλικών τής Συρίας \  του 5ου καί τοΰ 601J αιώνας.

3) Ή  ΰπαρξις παραστάδυιν εις τά άκρα των πλαγίων «κλιτών», ώς επίσης καί 
ένισχυτικών παρά τήν Αψίδα πεσσών, στοιχεία άτι να συσχετίζουν το υπό έξέτασιν κτή- 
ριον προς τήν έν Κωνσταντινουπάλει Μονήν του Στουδίου ζ ώς καί προς τήν έν Θεσ
σαλονίκη βασιλικήν τής 'Αχειροποιήτου ®.

4) 41 παρεμβολή δύο συμμετρικών πεσσών εις τάς κιονοστοιχίας τών στοώνρ ή 
οποία απαντάται επίσης εις τάς τοξοστοιχίας τοΰ κεντρικού κλιτούς τής βασιλικής τοΰ 
'Αγίου Λημητρίου τής Θεσσαλονίκης λ

5) Τό μοναδικόν παράθυρου τής αψίδας, ή ιδιόρρυθμος κατασκευή τοΰ τόξου του1 2 3 * 5 
καί αι έν αυτή άνοιγόμεναι κύγχαι®, στοιχεία ατινα έμςχάνουν ότι τό κτήριον ανάγεται 
εις πρώιμον εποχήν, καθ’ ήν τό Βυζάντιον, «ακολουθούν τήν τέχνην τών ελληνιστικών 
κέντρων, 1φαρμόζει τήν ξυλόστεγυν ελληνιστικήν βασιλικήν» λ

Καί επί τη βάσει μεν τών ώς άνω λόγων δυνάμεθα νά τοποθετήσωμεν τό μνημεΐον 
εις τήν Λπό τοΰ Μεγάλου Κωνσταντίνου μέχρι τών χρόνων τοΰ 4ουστινιανοΰ, πρώτην 
βυζαντινήν περίοδον. Λαμβάνοντες όμως υπ’δψιν 1 ) ότι, κατά σχετικήν παρατήρησιν 
τοΰ S ciinetdixr λ εις τά δι’ εναλλαγής ζωνών πλίνθων καί λίθων κτιζόμενα κτήρια δια- 
πιστοΰται τάσις όπως αύξάνη ό αριθμός τών λίθων με τήν πάροδον τοΰ χρόνου καί ότι, 
συμφώνως προς τήν παρατήρησιν ταύτην, τό ήμέτερον κτήριον, ώς φέρον ζώνην έκ τεσ
σάρων λίθων, δέον νά είναι μεταγενέστερον τής έν έτει 463 ίδρυθείσης βασιλικής τοΰ 
Στουδίου, ήτις φέρει ζώνην τριών λίθων, 2 ) ότι ή σχέσις 1 : 1,5 πλίνθου καί κονιάμα
τος, ή παρατηρουμένη εις τήν τοιχοδομίαν τοΰ υπό έξέτασιν κτηρίου, κατ άλλην παρα- 
τήρησιν τοΰ αυτού συγγραη έως λ είναι χαρακτηριστική τοΰ 5ου καί 7ου αιώνας καί 3) 
ότι ή πρό τής αψίδας καμάρα αναφαίνεται κατά τήν εποχήν τοΰ Ιουστινιανού |0, θά 
πρέπει νά τοποθετήσωμεν το μνημεΐον μάλλον εις τάς άρχάς τοΰ 6ου αίώνος.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  ΣΤ'

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ

Ηδη χωροΰμεν εις τήν διερεύνησιν τοΰ προβλήματος τοΰ προορισμού τού κτη
ρίου, τι» όποιον, ώς είδομεν εις τό δεύτερον κεφάλαιον τής παρούσης μελέτης, άλλοι 
μεν θεωρό ΰσι ναόν, άλλοι δε «Τράπεζαν» μοναστηριού.

1 J. Lassus, Sancluaires elir ltiens de Syrie, 
P aris  1917, πίν. V II 2, X I ,  136, LXV, L V , fix. 56.

2 E bErsolt - T hikess Les Ig lises  de Constan
tinople, Paris 1913, πίν. 1.

3 D ie h l - Lb T ournbau - S aladix, Les monu
ments chretietis de Salonique, Paris 1918, πίν.
VII, 2, Details ea'x. 1. p. Σ ω τ ή ρ ιο υ , Χριστιανική 
καί Βυζαντινή 'Αρχαιολογία, Ά  Ρήναι 1942, 294.

4 Diehl * L b T ournEai - S a u d in i I- d. πίν, 
X X II.

5 ’Avidt. a .  39,
6 r .  Σ ω τ ή ρ ιο υ , 3. a .  268.
7 Αυτοί) i 288.
8 Λ. M. S chnkiih r , B yzanz ,  13.
9 Αυτόθι.
10 L bkksolt - T hikks, l «. 254.
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Αληθές είναι ότι άρκεταί ίδιορρυθμίαι καθιστούν όυσπαράόεκτον τήν ύπόθεσιν 
οτι πρόκειται περί ναού. Λί ίδ ιορρυθμίαι αύται δύνανται να συνοψισθούν είς τα εξής :

α) Έαν ύποτεθή ότι το κτήριον ή το ναός, τότε τόσον ή γεωγραφική αυτού θέσις, 
δσον και ή χρονολογία ί δ ρύσεως αύτοϋ, θά προϋπέθεταν, κατ' ανάγκην, την ΰπαρξιν 
νάρθηκας 1 καί δή προ τής φερούσης την πάλην εισόδου στενής πλευράς του, γνωστού 
όντας ότι ό νάρθηξ είναι «χαρακτηριστικόν του ελληνιστικού Χριστιανισμού, όπερ ή 
Κωνσταντινούπολις διετήρησε καί έτόνισε» 2 3 4 5 6 7. Ή  κατάστασις όμως των είς την πλευράν 
ταύτην σωζομενών τριών παραστάδων, προς τάς οποίας θά έπρεπε νά συνδέωνται ο! 
τοίχοι τού νάρθηκας, ουδέ μίαν παρουσιάζουν ανωμαλίαν, μαρτυρούσαν περί τής ύπάρ- 
ξεως τοιούτων τοίχων.

β) Ό  κυρίως ναός των εκκλησιών έλαχίστας φέρει θύρας είς τούς πλευρικούς του 
τοίχους ενώ είς τάς μακράς πλευράς τού υπό έξέτασιν κτηρίου ανοίγονται άνά έξ 
θύραι.

γ) Ό  προσανατολισμός τών ναών, από τού 40IJ αιώνας καί εξής ή κατά γενικόν 
τουλάχιστον κανόνα, είναι, ώς γνωστόν, ό από Δυσμών προς Άνατολάς, προς την κατεύ» 
θυνσιν δε ταύτην τοποθετείται καί ή άψίς δ. Και είναι μέν αληθές ότι εξαιρέσεις τινές 
του κανόνας τούτου παρετηρήθησαν κατά καιρούς, κυρίως δά αντιστροφής τών όρων, 
δηλαδή διά τοποθετήσεως τής αψίδας προς Δυσμάς ή ακόμη δώ άποκλίσεώς της προς 
Νότον8, σπανιώτατα όμως παρατηρεΐται ισχυρά άπόκλισις προς Βορράν \  όπως συμ
βαίνει είς τήν προκειμένην περίπτωσιν καί τούτο άνευ άποχρώντος λόγου, όπως είναι ή 
επιβολή κατευθύνσεως υπό προς τό κτήριον συνορευούσης οδού8, διότι ή περιοχή 
όπου εύρίσκεται τό κτήριον αποκλείει τοιαύτην ύπόθεσιν.

δ) Ή  αναλογία 1 : 3 τού χώρου είναι λίαν «επιμήκης» διά μονόκλιτον δρομικόν 
ναόν. ΙΙιθανωτέρα, κατά ταύτα, είναι ή δευτέρα υπόδεσις, ότι τό κτήριον είναι «Τρά
πεζα» μονής, ή οποία ένισχύεται, κυρίως μεν καί προ παντός, έκ του γεγονότος ότι ή 
αναλογία 1 : ο τού χώρου άνταποκρίνεται ακριβώς προς τήν συνήθη αναλογίαν τών Τρα
πεζών 9, αλλά καί έκ τών κάτωθι προς τάς Τραπέζας ομοιοτήτων, χαρακτηριστικά τών 
οποίων εύρίσκομεν αυτούσια καί είς τό υπό έξέτασιν κτήριον :

1 ) Αί ίκανώς μεγάλαι διαστάσεις, τάς όποιας είχε τό κτήριον τής Τραπέζης «λόγω 
τού μεγάλου αριθμού τον όποιον συνήθως προωρίζετο νά περιλάβη» 10,

2 ) Τό γεγονός ότι τι) κτήριον τής Τραπέζης «ήτο ώς επί τό πολύ ισόγειον, ώς έκ 
τών σωζομένων Τραπεζών καί έκ τών τυπικών καί έκ τών συγγραφέων διδασκόμεθα» ώ

1 Λ. Ορλλν δο ς , I. ά. 130.
2 G. M i l l e t , I.  4, 124.
3 Λ. Ο ρλ λ ν δ ο ς ί Ε,ά. 402.
4 Γ. Ζ ϋ Τ Η Ρ Ιο ν ,  I .  α. 180.
5 Λ- Ορ λ α ν δ ο ς , I . ά. 84.
6 Αυτόθι 80.
7 Α υ τ ό θ ι  87.
8 Α ι’ το θ ι 88.
9 Α- ΟΡΛΑΝΔΟΣ, Μ οναστηριακή ’Α ρχ ιτεκτον ική ,

40 καί 04 ΓΤαρηγορήτισσα τής ’Άρτης, 21.
10 Α· ΟρλλΝΔΟΣ- Μοναστηριακή ’Αρχιτεκτονική, 

45. 'Η μεγαλύτερα σιοζομένη Τράπεζα του Δαφνΐσν, 
έχει εξωτερικόν πλάτος 9.10 μέτρα καί μήκος, συμ· 
περιλαμβανόμενης τής άήάδος 28.70 μ. (αυτόθι 47). 
Γά αντίστοιχα μεγέθη τοϋ υπό έζετασιν κτηρίου 
είναι 9.20 X  27.70 μ.
11 Αυτόθι 40.
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3 ) Ό  έπιμήκης χώρος κατέληγεν εις έξέχουσαν εύρεΐαν άι[>ϊδα *, ήης έχρησιμο- 
ποιείτο διά την «άποκοπτήν τράπεζαν του ήγυυμένου» 1 2 3,

4) Ή  είσοδος τής Τραπέζης έγένετο διά θύρας ανοιγομένης «επί της απέναντι 
τής κόγχης στενής πλευράς του ορθογωνίου» λ

5) Ή  υπαρξις εις πολλάς Τραπέζας «σειράς μονολόβων 4, ή σπανιώτερον διλό- 
βων 5 6 μικρών παραθύρων εις τδ άνω μέρος των προσόψεων».

6) Ή  υπαρζις εϊς πολλάς Τραπέζας «μεγάλων ανοιγμάτων κατά τάς μακράς 
πλευράς των» °.

7) Τό γεγονός ότι «αί ορθογωνίου σχήματος Τράπεζαι έκαλύπτοντο συνήθως διά 
ξύλινης δίκλινους στέγης» 7.

Έκ των ώς άνω σαφώς προκύπτει ότι τό υπό έξέτασιν κτήριον συμπίπτει προς όλα 
τά ανωτέρω άναλυθέντα στοιχεία τού καθιερωμένου τύπου Τραπέζης, σχήματος ορθο
γωνίου 8, μέ μόνην την διαφοράν ότι τό ή μ έτερον κτήριον παρουσιάζει κατά τάς 
μακράς αυτού πλευράς στοάς, αΐτινες εις ούδεμίαν των σιοζομένων Τραπεζών άπαντών- 
ται. Τούτο όμως είναι εΰκολον νά έξη γη θ ή, εάν ληφθή ύπ’ όψιν ότι άπασαι αί σώζομε- 
ναι Τράπεζαι άνήκουν εις μονάς περιβαλλομένας «υπό υψηλών τειχών, περισφιγγόντων 
ώς έν κλοιω τά μοναστικά κτήρια ή τά όποια διετάσσοντο εις κλειστόν σχήμα, περί τό 
καθολικόν, δημιουργουμένου ούτω περιβόλου ποικίλων σχημάτων 10. Αυτονόητον είναι 
ότι ό λίαν περαορισμένος χώρος των μονών τούτων επέβαλλεν αύστηράν οικονομίαν 
χώρου, εις τρόπον (άστε πολλάκις τό κτήριον τής Τραπέζης νά ένσωματούται ακόμη και 
εις την σειράν των κελλίων Π. Τοιούτος περιορισμός εις τάς εντός των τειχών τής πόλεως 
Ανοχύρωτους μονάς τής ΙΙρωτευούσης δεν υπήρχε βεβαίως, επί πλέον δέ ή εις τάς προς 
την άπαράμιλλον θέαν τού Κερατίου κόλπου κλιτύς θέσις τής υπό έξέτασιν Τραπέζης 
έδικαιολόγει πλήρως τάς στοάς ταύτας, καταλλήλους διά την μετά τό γεύμα άνάπαυσιν 
των μοναχών,

Καί ήδη γεννάται τό ίρώτημα: ΙΙοίας Μονής Τράπεζα ήτο τό υπό έξέτασιν κτή
ριον: Ώς έν τφ προλόγφ τής άνά χεϊρας μελέτης άνεφέρθη 12, ούδεμία σαφής ενδειξις 
πηγών ή επιγραφή ύπαρχει προς ασφαλή ταύτισιν, τόσον τού υπό έξέτασιν μνημείου, 
όσον καί σειράς όλης άλλων παρομοίων. Δικαιολογείται συνεπώς πλήρως ή παρατήρησις 
τού Schneider ότι είναι Αδύνατον, εις την κατάστασιν των σημερινών ημών γνώσεων, 
νά ταυτίσωμεν κτήριον σωζυμενον εις την βρίθουσαν άλλοτε μονών περιοχήν τής 
Πέτρας μετά μιας των υπό των βυζαντινών συγγραφέων άναφερομένης ι8. Έ πί πλέον, 
ώς εις τό δεύτερον κεφάλαιο ν τής παρούσης μελέτης εϊδομεν 14, αί δύο μεγάλα ι άνοικταί

1 Α. Ορ λ λ ν δ ο ς . Μοναστηριακή "Αρχιτεκτονική,46,
2 Α· Ο ρ λανδΟΣ, *Η Παοηγορήτισσα τής "Άρτης5, 

Ά ύ ή ν α ι  1963, 21.
3 Του αυτού, Μοναστηριακή "Αρχιτεκτονική, 17.
4 Α ι’τού ι fix. 56, 59, 70, 71, 78,
5 Λυτού ι είκ. 72, 78,
6 Τού αυτού, Ή  Παοηγορήτισσα τής "Αρτης, 21.
7 A · Ο ΡΛ Α ΝΑΟΣ, Μθΐ?&0τιΐρ ιαχή ’ Αρχ ιτεκτον ική,

47.

8 Ύπήρχον, κατ" έξαίρεσιν. καί Τράπεζαι σχή
ματος Ταΰ. κυρίως εις το "Αγιον "Όρος (Α· Ορλ λ ν - 
ΛΟΣ, ε. ά. 46).

9 Λ. Ο ρλανδΟΣ, S. ά. 7.
10 Αυτού ι 15.
11 Λυτού ι 45.
12 ’ Λ ν ω τ . σ. 29.
13 "A νωτ. σ. 49.
14 "Avars, σ . 49.
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δεξαμεναί του "Ασπορος καί του Άετίου, αιτινες χρησιμεύουν ώς σημεία αναγνωρισεως 
εις τάς περιγραφάς των βυζαντινών συγγραφέων, δεν έχουν Ασφαλώς ταυτισθή. Τδ μόνον 
όπερ δύναται νά λεχθή είναι ότι, έφ" όσον, επί τη βάσει των κατασκευαστικών και μορ- 
φολογικών παρατηρήσεων τής παρούσης μελέτης, ώς μάλλον πιθανή χρονολογία τής 
ίδρύσεως τού μνημείου θεωρείται ή περί τάς άρχάς τοϋ 0ου αίώνος περίοδος, δέον νά 
άποκλεισθή ή γνώμη τοϋ Ι Ι α ς π α τ ι -ι καί τών συμφωνούντων μετ’ αύτοΰ, ότι πρόκειται 
περί κτηρίου άνήκοντος εις την Μονήν τοϋ Μανουήλ κτισθεΐσαν κατά την εποχήν τοϋ 
Θεοφίλου.

Διά πάντα; ακριβώς τούς άναλυθέντας έν τή παρούση μελέτη λόγους θεωρού μεν 
πιθανωτέραν την υπό τοϋ J anin διατυπωθεΐσαν γνώμην \  ότι πρόκειται μάλλον περί 
κτίσματος άνήκοντος εις τήν μεγάλην Μονήν Ίωάννου τοϋ Προδρόμου τής Πέτρας, 
ήτις, κατά τήν παράδοσιν, ίδρύθη υπό άγιου τίνος άνδρός έξ Αίγυπτου ή επί τής βασι
λείας τοϋ Ζήνωνος (474-491).

ΑΡΙΣ Τ Ε ΙΔ Η Σ  Π Α Σ Α ΔΑ ΙΟ Σ

R E S U M E
\
A Pextremite nord d’Istanbul, entre ses 5 0  et 6 e collines, s’&end unc petite 

plaine qui port ait, pendant la periode byzantine le 110m de «Petra» et eta it 
fa me use pour ses eglises et ses monasteres.

Par mi les quel q ties edifices byzantins de cette region, qui existent encore 
aujourd’hui, se trouve aussi un, connu sous son nom turc de «Kefeli -Mesdjidi» 
et dont le vrai nom est inconnu. Ce monument n'est pas le seul dont nous 
ignorons non settlement le nom, mais aussi Pidentite et Phistoire. Toute line 
serie de monuments b}7zantins de la ville, de dimensions relativement reduites. 
ne sont guere mentionnes dans les ecrits des auteurs byzantins et, comnie 
nous avons deja remarque dans un autre travail, ils sont etudies dhine fagon 
superiicielle, par le petit nombre de savants qui se sont occupes cPeux.

La presente etude a, precisement, pour but un examen attentif, autant 
constructif que morphologique, d?un de ces monuments, le Kefeli - Mesdjidi, 
mentionne plus liaut, afin d’eclaircir, autant que possible, les problemes qu’il pose.

Le monument est un edifice oblong (pi. 3 a), cPorientation Nord - Sud. Son 
plan sc compose (fig. 2) dime salle tres allongee et haute, stir le cote nord de 
laquelle s’ouvre une abside, et qui est flanquee a Pouest dhm espace de mSme 
longueur mais de moindre largeur et hauteur. Un trait caracteristique de la 1 2

1 Ά νω τ. σ. 49. La g iog raph ie  eeclesiastique de PB m pire By-
2 Μητροπολίτης ’Ηλιουπόλεως Γ ε ν ν ά δ ι ο ς , Ση- zantin. I ere Parti*?, Tome III : Les eg lise s  et 

μειώοεις περί τινων έν Κωνοταντ,πΌΐιιιόλει ναών καί les monasteres, Paris 1918, 435.
Ιδίως τοΰ Πατριαρχικού, μετά τδ 1453, 20. R. J a n i n ,
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α. ΟΤ εςεχοντες δόμοι του ανατολικοί)  πεσσού τής αψΐδος. β. Τ Ι  ά ψ ίς  ά π ’ ’Ανατολών, γ. Ί Ι  άψ ίς  
απύ Λυσμών καί ο π α ρ ’ αυτήν βόρειος τοίχος του δευτερβΰοντος χώρου, δ. Ε σ ω τ ε ρ ικ ή  όψτς προς την 

άψϊδα. ε. Το προ τής δυτικής πλευριίς κ ιονόκρανον. ζ. Το προ τής δυτ ικής πλευράς τμήμα.
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grande salle est tine ran gee de fe net res (fig. 4), tres regnlieres et egalement 
espacees sur cliacun de ses grands cotes, immediatement sous la eorniclie du toit. 
Le trait caracteristique, d’a litre part, de Fespaee adjacent est Fabsence de son 
long mur exterieur. Une construction turque, dans cet espace, Fa transformee en 
vestibule de la grande salle qui sert de mosquee (pi. A').

Des alterations, aux extremites de la facade est de Fedifice (pi. B') montrent 
que des murs lateraux se trouvaient aussi au Nord et au Sud de cette facade.

Le petit nombre de savants qui a visite et, plus ou mo ins, etudie le 
monument, nous a laissi une vue perspective (Paspatis, fig. 15 ), deux plans 
sonnnaires et deux coupes (Gurllitt, van Millingen, fig. 8). Malheureiisement ces 
dessins ne sont pas exacts, et les fautes qu’ils presentent se repetent aussi dans 
les descriptions des auteurs

L’ctude du monument about it aux res ul tats suivants:
a) Une «aile» symetrique a celle de Fouest se trouvait aussi a Fest (fig. 1 1 ).
b) Ni la salle principale, ni les *ailes», pouvaient etre couvertes de vofites.
c) Les deux «ailes» s’ou vraient vers le dehors, par des colonnades, entre 

deux piliers symetriques (fig. 12 ),
d) La forme generale de Fed if ice est celle dame basilique hellenistique a 

trois nets. En realite il s’agit d’une seule nef, flanquee de deux portiques. Ainsi 
nous nous trouvons devant tin example hautement interessant, oil les nefs 
laterales dame basilique, se transform ed en portiques, par la «dissolution» de 
lenrs murs exterieurs et la «solidification» de leurs murs interieurs (pb T \  
fig. 1 3 - 14 )·

e) Le monument se place dans la lignee evolutive des grandes basiliques du 
5 c et du 6e siecle (basilique cle Stouclios, basiliques de S } 7r ie ) .  Cette cons tat at ion 
et certains indices constructifs supplenientaires fixent le commencement du 6e 
siecle com me date du monument.

f) Quant a sa destination fonctionnelle, le fait qiril possede, non seule me 111 
la proportion d’ 1 : 3 des refectories des monasteres, mais aussi toutes leurs an tres 
caraeteristiques, conduit a Fhypotliise qiFil s5agit d’un Reiectoire (Τράπεζα).

g) Ce n’est pas possible de donner une reponse satisfaisante a la question 
«a quel monastere appartenait cette Τράπεζα» ? T/identi Ideation dhm monument 
existant avec line des no mb re  uses fond at ions monastiques de Petra, est plus que 
problematique. La seule chose que Fon puisse dire est que la date du monument, 
co in me elle se fixe par la presente etude, exclut Fhypothfese enoncee par Paspatis 
et adoptee par d’autres savants, qu’il s’agit du monastere de Manuel fonde 
pendant le regne de Theophilos (8 2 9 - 842). II est plus convenable d’aecepter qidil 
s5agit plutot, com me le pensent d’autres auteurs, du reiectoire du fameux 
monastere de St. Jean Prodrome de Petra, fonde, d’apres la tradition par un pieux 
anachorete d’Kgypte, pendant le regne de Zenon (474 - 4 9 1).

A. P.
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