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ΤΟΚΛΟΥ ΙΜΠΡΑΧΗΜ ΝΤΕΝΤΕ ΜΕΣΤΖΗΝΤΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΝ ΚΤΗΡΙΟΝ

Συνεχίζοντες την προσπάθειαν ημών όπως συμβάλωμεν εις την μελέτην των 
βυζαντινών εκείνων μνημείων τής Κωνσταντινουπόλεως, τα όποια διά τούς έκτεθέν- 
τας εις άλλην ημών εργασίαν λόγους 1 δεν έτυχον τής δεούσης προσοχής άπό μέρους 
τών περί τα περιώνυμα μνημεία τής πόλεως άσχοληθέντων ερευνητών, έπελήφθημεν 
τής έξετάσεως ενός ακόμη εξ αυτών, τοΰ εις την περιοχήν Άϊβάν Σαράι τής σημερινής 
πόλεως ευρισκομένου καί γνωστού υπό την επωνυμίαν «Τοκλού Τμπραχήμ Ντεντέ 
Μεστζηντί» 2.

Τοΰ βυζαντινού τούτου κτηρίου, ούτινος αγνοείται ή αρχική ονομασία διασώ
ζεται δε σήμερον μόνον ό νότιος τοίχος — καί ουτος ούχι καθ’όλον τό ύψος αυτού —, 
ή θέσις, εν σχέσει προς τήν παλαιάν πόλιν, εύρίσκεται εις τήν προς τον Κεράτων κόλπον 
άκραν τής περιοχής τών Βλαχερνών καί όπισθεν ακριβώς τού προς τήν θάλασσαν τεί
χους τού Ηρακλείου (είκ. 1).

Τα σωζόμενα έλάχιστα υπολείμματα τού μνημείου — καί εις ήν εύρίσκονται σήμε
ρον κατάστασιν — θά ήσαν, άναμφιβόλως, όλως ανεπαρκή προς διαφώτισιν τών εις 
τό μνημεΐον άψορώντων ζητημάτων, εάν δεν εϊχομεν προβή είς καταμέτρησιν καί άπο- 
τύπωσιν αυτών κατά τό έτος 1954, ότε καί διετηροΰντο ακόμη επ’ αυτών ικανά χαρα
κτηριστικά στοιχεία.

Τά ούτωσί περισωθέντα ύφ’ ημών ώς άνω στοιχεία έχοντες ύπ’ όψει καί στηριζό- 
μενοι επί φωτογραφικών καί άλλων τινών δεδομένων3 τών κατά καιρούς έπισκε- 
φθέντων τό μνημεΐον θά έπιχειρήσωμεν έν τή άνά χεΐρας μελέτη α) άποκατάστασιν 
τής αρχικής τού μνημείου μορφής, β) κατασκευαστικήν, τυπολογικήν καί μορφολογικήν 
άνάλυσιν αυτού, προς καθορισμόν τής χρονολογίας ίδρύσεως αυτού καί γ) τήν διά ταύ- 
της, κατά τό δυνατόν, ορθήν αυτού ταύτισιν.

1 Α. ΠΑΣΑΔΑΙΟΣ, ’Επί δυο βυζαντινών μνημείων 
της Κωνσταντινουπόλεως, άγνωστου ονομασίας, Άθή- 
ναι 1965, Πρόλογος.

2 Ή έπί λέξει μετάφρασις τής τουρκικής ταιίτης 
ονομασίας είναι «Συνοικιακόν τέμενος τοΰ γέροντος 
Τοκλού Ίμπραχήμ*.

3 Ταϋτα είναι : α) ’Ιχνογράφημα δημοσιευθέν υπό 
τοΰ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΙΊαςπατη είς τό κατά τό έτος 1877 
έκδοθέν έργον αΰτοΰ υπό τόν τίτλον Βυζαντινοί 
μελέται.

β) Κάτοψις καί τομή τοΰ μνημείου, είς μικρόν κλί
μακα, ώς καί δύο φωτογραφίαι, άπαντα δημοσιευ- 
Οέντα είς τό υπό τοΰ A. Van Mii.i.ingEN, κατά τό 
έτος 1912, έκδοθέν έργον αΰτοΰ ύπό τόν τίτλον 
Byzantine Churches in Constantinople.

γ) Δύο φωτογραφίαι δημοσιευθεΐσαι κατά τό έτος 
1936 υπό τοΰ Α. Μ. Schneider, είς τό έργον αύ- 
τοΰ Byzanz : Vorarbeiten zur Topographie und 
Archaologie der Stadt.
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Α. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ

Εις τό δημοσιευθέν υπό τοΰ ’Αλεξάνδρου Πασπάτη ιχνογράφημα (είκ. 2,α) τό υπό 
έξέτασιν μνημεϊον παρίσταται προοπτικώς ώς ορθογώνιον παραλληλεπίπεδον, καλυπτό
μενου υπό αμφικλινούς στέγης. Έκ τής θέσεως, έκ τής όποιας άπεικονίσθη τό κτήριον, 
ήσαν όραταί μία των στενών εδρών τού παραλληλεπιπέδου, ήτις φέρει τρίπλευρον 
πρισματικήν άψΐδα, και μία τών μακρών εδρών αύτοϋ, ή οποία χωρίζεται διά τεσσάρων 
παραστάδων εις τρία τμήματα. Έκ τών παραστάδων τούτων αί δύο εύρίσκονται εις 
τά άκρα τής έδρας, ενώ αί δύο άλλαι μεταξύ αυτών. Τό μεσαΐον έκ τών τριών τμημά
των, εις ά χωρίζεται δια. τών παραστάδων τούτων ό τοίχος, είναι πλατύτερον τών 
δύο άκραίων.

Ή άψίς, ορατή μόνον κατά τό άνώτερον ήμισυ αύτής, διότι τό κατώτερον καλύ
πτεται υπό μανδροτοίχου συνεχίζοντος τό επίπεδον τής μακράς πλευράς τοΰ κτηρίου, 
φέρει εις μέν την μεσαίαν αύτής έδραν δύο τοξωτάς, στενάς καί τών αυτών διαστάσεων 
άβαθείς κόγχας, εις δέ τάς άλλας δύο άνά μίαν άναλόγου μορφής, αλλά πλατυτέραν 
κόγχην. Την άψΐδα επιστέφει πλατύ κλιμακωτόν γεΐσον, συνεχιζόμενον καί επί τών 
εκατέρωθεν τής άψΐδος επιφανειών τής στενής έδρας. Τό γεΐσον τούτο, μόνον επί τών 
τριών εδρών τής άτβΐδος, λήγει προς τά κάτω εις τριγωνικός προεξοχάς τοποθετημένος 
εις ϊσας άπ’άλλήλων αποστάσεις. Τόσον αί προεξοχαί αύται όσον καί τό γεΐσον, έν τώ 
συνόλω αυτού, έχουν σχεδιασθή ώς άποτελούμεναι έξ αλλεπαλλήλων ταινιών, προτιθε- 
μέ,νων όπως παραστήσωσι στρώματα πλίνθων. Ή στέγη τής άψΐδος είναι πυραμιδοει
δής καλυπτομένη υπό κεράμων, υπέρ ταύτην δέ ύψούται τό ένεκα τής αμφικλινούς στέ
γης τού κυρίως κτηρίου προκύπτον τριγωνικόν αέτωμα, επί τού οποίου χαρακτηριστικοί 
ισοϋψείς οριζόντιοι ταινίαι μαρτυρούν ότι πρόκειται περί σανιδώματος.

Τό έπιστέφον την στενήν πλευράν τού κτηρίου πλινθόκτιστον γεΐσον συνεχίζεται 
καί υπέρ την πρώτην παραστάδα τής μακράς πλευράς, χωρίς νά συνεχίζεται επί ταύτης 
ούτε νά αναφαίνεται είς οίονδήποτε άλλο μέρος αύτής. Διά σκιεράς ομοιογενούς ταινίας 
έχει σχεδιασθή τό προεξέχον ξύλινον γεΐσον τής στέγης, ήτις έπικάθηται άπ’εύθείας 
έπί τού τοίχου.

Αί τέσσαρες πλατεΐαι παραστάδες τής πλευράς ταύτης φαίνονται έξέχουσαι τού 
τοίχου, άποτελοΰσαι ούτως έν πρώτον επίπεδον προ τής έπιφανείας αύτού. Είς τό 
μεταξύ τών δύο πρώτων άπό τής στενής πλευράς παραστάδων τμήμα τού μακρού 
τοίχου ύπάρχει σαφώς σχεδιασμένου τυφλόν άψίδωμα διήκον άπό τού εδάφους μέχρι 
τής στέγης, τής οποίας εφάπτεται τό έκ πλίνθων τόξον αύτοϋ. Επειδή τό πλάτος τού 
άψιδώματος είναι κατά τι μικρότερον τής μεταξύ τών παραστάδων άποστάσεως, 
δημιουργεΐται, παρ’ έκάστην παραστάδα, στενή κατακόρυφος λωρίς τοίχου, άποτελοΰσα 
δεύτερον επίπεδον, ένώ τό βάθος τού άψιδώματος αποτελεί τρίτον επίπεδον έπί τής 
έπιφανείας τού τοίχου. Έπί τοΰ τρίτου τούτου έπιπέδου διαγράφεται ορθογωνίου σχή
ματος σιδηρόφρακτου παράθυρου, υπέρ αύτό δέ ανεξάρτητον ήμικυκλικόν τόξον.

Είς τό μεσαΐον, πλατύτερον, τμήμα τού τοίχου έχει έπιμελώς σχεδιασθή ή αποτε
λούσα δεύτερον έπίπεδον λωρίς, παρά τήν δευτέραν έξ αριστερών παραστάδα, ήτις δια-
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κόπτεται άποτόμως εί'ς τινα άπόστασιν από τής στέγης. Συνεχίζεται όμως ή ακμή τής 
λωρίδος, ή όποια, έκ σημείου ευρισκομένου εις ύψηλοτέραν στάθμην τής γεννήσεως τοΰ 
τόξου τοΰ άψιδώματος τοΰ πρώτου προς τ’αριστερά τμήματος, αρχίζει να καμπυλοΰται 
σχηματίζουσα τόξον, δπερ διακόπτεται αύθαιρέτως υπό τής στέγης. Παρά την τρίτην 
παραστάδα όμως δεν υπάρχει εις τό σχέδιον ή αποτελούσα τό δεύτερον επίπεδον τής επι
φάνειας τοΰ τοίχου λωρίς αύτοΰ, ώς θά άνέμενέ τις, τοσούτοι μάλλον καθ’όσον ή απαρχή 
τοΰ τόξου, τοΰ διαγραφομένου υπό τής ακμής τής παρά την απέναντι δευτέραν παραστάδα 
λωρίδος, σημαίνει βεβαίως ότι κα'ι εΐς τό τμήμα τοΰτο ύπήρχεν άψίδωμα. Ή εν λόγω 
λωρίς ελλείπει καί έκ τής άλλης πλευράς τής αυτής παραστάδος. Καί είναι μέν αληθές 
ότι, λόγω τής προοπτικής σχεδιάσεως τοΰ κτηρίου, δυνατόν νά σκεφθή τις προς στι
γμήν ότι δικαιολογείται ή μη έμψάνισις εις τό σχέδιον ταΰτης ακριβώς τής λωρίδος, 
διότι δυνατόν νά καλύπτεται όπτικώς αυτή υπό τής προεξοχής τής παραστάδος. Τότε 
όμως θά έπρεπε νά παρατηρήται τοΰτο καί εις τάς προς τά δεξιά λωρίδας τής πρώτης 
καί δευτέρας παραστάδος, ενώ εκεί αύται είναι εμφανείς, τοΰθ’ όπερ δεικνύει ότι ή 
γωνία, υπό την οποίαν έβλεπε τό κτήριον ό ζωγράφος, δεν ήτο τοιαύτη, ώστε ή λωρίς 
νά καλύπτεται υπό τοΰ πάχους τής παραστάδος, ήτις έξ άλλου αναφαίνεται καί πάλιν 
παρά την τελευταίαν παραστάδα. ’Άλλωστε δεν δικαιολογείται ποσώς καί τό γεγονός, 
ότι, ενώ αί τρεις παραστάδες εύρίσκονται επί τοΰ πρώτου επιπέδου, προ τής επιφάνειας 
τοΰ τοίχου, ή τρίτη εύρίσκεται, κατά τό σχέδιον, επί τοΰ δευτέρου. Έκ τούτων κατα
φαίνεται ότι πρόκειται περί παραδρομής, προκληθείσης ίσως έκ τοΰ γεγονότος ότι εις 
τό μεσαϊον τμήμα τοΰ τοίχου, καί δη έπί τοΰ τρίτου έπιπέδου τοΰ άποτελοΰντος την επι
φάνειαν αύτοΰ, υπάρχει τρίλοβον τοξωτόν παράθυρον, έντοιχισθέν κατά τρόπον ώστε 
νά δίδτ| την έντύπωσιν τρίλοβου μικροΰ άψιδώματος, έντός τοΰ οποίου ανοίγονται τρία, 
ορθογωνίου σχήματος, σιδηρόφρακτα παράθυρα, έκ τών οποίων τά δύο τοΰ αύτοΰ μεγέ
θους καί τό έν μικρότερον. Τά παράθυρα ταΰτα ανοίγονται εις τό βάθος τοΰ μικροΰ 
θριλόβου άψιδώματος, βάθος τό όποιον αποτελεί οΰτω τέταρτον έπίπεδον. Ένεκα τοΰ 
τετάρτου τούτου έπιπέδου σχηματίζεται παρά την τρίτην παραστάδα καί κατά τό ΰψος 
τοΰ τρίλοβου άψιδώματος λωρίς, προκαλέσασα πιθανώς την σύγχυσιν εις τον ζωγρά
φον, όστις έξέλαβε ταύτην ώς την διά τοΰ τρίτου έπιπέδου σχηματιζομένην.

Εις τό τρίτον προς τά δεξιά τμήμα άνοίγονται δύο, ορθογωνίου σχήματος, σιδηρό
φρακτα παράθυρα, τό έν υπέρ τό άλλο.

'Η τοιχοδομία τοΰ κτηρίου σημειοΰται ώς άποτελουμένη έκ λίθινων άνισοϋψών 
ζωνών έναλλασσομένων προς ισοϋψείς ζώνας έξ οπτόπλινθων. Αί τελευταίαι αύται 
ζώναι παρουσιάζουν την εξής διάταξιν : ΤΙ πρώτη έκ τών άνω, ήτις έχει σχεδιασθή ώς 
άπέχουσα κατά επτά λίθους άπό τοΰ έπιστέφοντος την μικράν πλευράν γείσου, εύρί- 
σκεται εις στάθμην χαμηλοτέραν τόσον τής γεννήσεως τοΰ τόξου, τοΰ έν τώ πρώτω 
τμήματι τής μακράς πλευράς άψιδώματος, όσον καί τών θολίσκων τών έπί τών πλευρών 
τής άψϊδος κογχών. Ή ζώνη αΰτη έξ άλλου έφάπτεται τών τόξων τοΰ τρίλοβου τοΰ 
κεντρικοΰ τμήματος τής μακράς πλευράς καί τοΰ κάτω μέρους τοΰ άνω παραθύρου τοΰ 
προς τά δεξιά άκραίου τμήματος αυτής.

Ή μετά την προαναφερθείσαν δευτέρα ζώνη έξ οπτόπλινθων έχει σχεδιασθή ώς
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άπέχουσα ταύτης κατά δώδεκα λί&ους, εύρίσκεται δέ εις στάθμην άποκόπτουσαν δλα τά 
εις τά τρία τμήματα τής μακράς πλευράς παράθυρα. Ή άπόστασις τής ζώνης ταύτης 
από τής επομένης, ήτις είναι ή τρίτη κατά σειράν έκ των άνω, ίσοϋται επί τοϋ σχεδίου 
προς τό ύψος πέντε λίθων. Τό κάτω όριον τής ζώνης ταύτης συμπίπτει προς τό κάτω 
όριον τοϋ παραθύρου τοϋ πρώτου εξ αριστερών τμήματος τής μακράς πλευράς. Τό 
κάτω όριον τοϋ έν τω κεντρικω τμήματι τρίλοβου και τοϋ εν τω δεξιώ άκραίω τμήματι 
παραθύρου, εύρίσκεται εις στάθμην συμπίπτουσαν προς τό μέσον τής άποστάσεως τής 
δευτέρας καί τής τρίτης ζώνης εξ οπτόπλινθων. Μία τετάρτη ζώνη οπτόπλινθων, εις 
άπόστασιν τεσσάρων περίπου λίθων από τής τρίτης, φαίνεται επί τής πρώτης παραστάδος 
εφαπτομένη τοϋ έδάφους καί άποκρυπτομένη υπό των ανωμαλιών αύτοϋ καθ’ όλον τό 
μήκος τής μεγάλης πλευράς τοϋ κτηρίου.

Την ακρίβειαν τοϋ περιγραφέντος ανωτέρω σχεδίου τοϋ Πασπάτη δυνάμεθα νά 
έλέγξωμεν, αλλά καινά συμπληρώσωμεν έτι διά τών φωτογραφιών τοϋ Van Millingen1, 
όπου παρίστανται ακριβώς αί εις αυτό σημειούμεναι δύο πλευραί αύτοϋ (εικ. 2, β, γ).

ΙΙρό παντός άλλου έκ τών τίτλων τών έν λόγιο φωτογραφιών μανθάνομεν, ότι ή 
μέν φέρουσα την αψίδα στενή πλευρά είναι ή ανατολική, ή δέ μακρά ή βόρειος πλευρά 
τοϋ μνημείου. Επειδή έξ άλλου εις την φωτογραφίαν τής ανατολικής πλευράς δεν 
ύπάρχει ό εις τό σχέδιον τοϋ Πασπάτη είκονιζόμενος μανδρότοιχος, ή πλευρά αυτή είναι 
έμφανής καθ’όλον τό ύψος αυτής (είκ. 2,γ) καί ακριβώς μέχρι τοϋ κεντρικοϋ αυτής άξονος, 
τοϋ ύπολοίπου αυτής μέρους καλυπτομένου ύπό τών προς τό αριστερόν μέρος τής φωτο
γραφίας είκονιζομένων οικιών. Έπί τής φωτογραφίας ταύτης παρατηροϋμεν, άρχόμενοι 
έκ τών άνω, τά εξής : α) Ή στέγη τοϋ μνημείου είναι ξυλίνη, σχήματος καθ’ όλα συμ
φώνου προς την εις τό σχέδιον τοϋ Πασπάτη. β) Τό έπιστέφον την πλευράν ταύτην 
γεϊσον είναι πράγματι πλίνθινον, παρουσιάζον οδοντωτήν ταινίαν, κάτωθεν τής οποίας, 
εις την αψίδα, ύπάρχουν οί εις τό σχέδιον τοϋ Πασπάτη τριγωνικοί «όδόντες», άποτε- 
λούμενοι από έπαλλήλους δριζοντίους πλίνθους, στενουμένας προς τά κάτω καί καταλη- 
γούσας εις μικράν κατακόρυφον πλίνθον, γ) Αί εις τάς πλαγίας έδρας τής άψϊδος πλα- 
τεΐαι κόγχαι διήκουσι καθ’ όλον τό ύψος αυτής, πράγμα τό όποιον ήτο άδύνατον νά 
καθορισθή διά τοϋ σχεδίου τοϋ Πασπάτη, έφ’ όσον τό κάτω ήμισυ αυτών έκαλύπτετο 
ύπό τοϋ προαναφερθέντος μανδροτοίχου, δ) Έπί τής μεσαίας έδρας τής άψϊδος, κάτω
θεν τών δύο στενών κογχών, αΐτινες παρίστανται έπί τοϋ σχεδίου τοϋ Πασπάτη είναι 
δέ έπίσης έμφανεΐς εις την φωτογραφίαν — ή μία έξ ολοκλήρου καί τής άλλης μέρος 
τοϋ τόξου της—, ύπάρχει δίλοβον παράθυρον, φέρον κεντρικόν κιονίσκον ή πεσσίσκον, 
τοϋ οποίου, εις την φωτογραφίαν, φαίνεται μέρος τοϋ έπικράνου. Τό δίλοβον τοϋτο 
παράθυρον, τοϋ οποίου τό κατώτερον όριον εύρίσκεται εις την αυτήν στάθμην μετά τοϋ 
κατωτέρου ορίου τής κόγχης τής πλαγίας έδρας τής άψϊδος, έχει μερικώς έντοιχισθή.

Λελανθασμένως έχουσι σχεδιασθή, ύπό τοϋ συνοδεύοντος τον Πασπάτην ζωγρά
φου, αί δύο ύπέρ τό δίλοβον παράθυρον τής άψϊδος στεναί κόγχαι, διότι, ένω εις την 
πραγματικότητα, ώς δεικνύει ή φωτογραφία, τό ύψος των είναι σχεδόν ίσον προς τό 1

1 A. Van Milvngen, Byzantine Churches in Constantinople, Condon 1912, πίν. CVI.
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πλάτος αυτών, είς το σχέδιον φαίνονται συνεχιζόμενοι μέχρι και πέραν τοΰ μανδρο
τοίχου, πράγμα τό όποιον καθιστά αύτάς λίαν έπιμήκεις, τοΰ ΰψους αυτών είκονιζο- 
μένου ώς τουλάχιστον τριπλασίου τοΰ πλάτους των. ε) "Αξιόν προσοχής είναι τό γεγο
νός ότι τό τρίλοβον παράθυρον τής άψΐδος είς τό κατώτερον αύτοϋ μέρος φαίνεται ελά
χιστα άπέχον τοΰ προς αυτό πεζοδρομίου, τοΰθ’ όπερ σημαίνει ότι ή περί τό κτήριον 
στάθμη τοΰ εδάφους έχει, κατά την εποχήν τής έπισκέψεως τοΰ Van Millingen, ύπερ- 
υψωθή. "Αν καί, δυστυχώς, κατά την εποχήν ταύτην τό κτήριον έχει έπιχρισθή, ώς 
δεικνύει ή φωτογραφία, ούχ ήττον όμως, παρά τήν δεξιάν κόγχην τής άψΐδος, σώζον
ται σαφή ίχνη τριών ζωνών έξ οπτόπλινθων, αϊτινες συνεχίζονται καί εντός τής κόγχης 
ταΰτης. Τά μεταξύ τών τριών τούτων ζωνών δύο διαστήματα έκτος τοΰ ότι είναι 
ισοϋψή, έν άντιθέσει προς τά επί τοΰ σχεδίου, είναι καί μικρότερα εκείνων.

Έλθωμεν τώρα είς τήν δευτέραν φωτογραφίαν τοΰ Van Millingen (είκ. 2, β), τήν 
παρουσιάζουσαν τήν μακράν πλευράν τοΰ κτηρίου '. Ώς αμέσως καθίσταται φανερόν έκ 
τής θεωρήσεως τής φωτογραφίας ταύτης, ή πλευρά αυτή τοΰ κτηρίου αποτελεί τό σύνο- 
ρον στενοτάτου δρομίσκου, είς τρόπον ώστε ή γωνία, υπό τήν όποιαν «βλέπει» τήν 
πλευράν ό φωτογραφικός φακός, είναι πολύ μικρά. ’Αποτέλεσμα τούτου είναι τό πάχος 
τών παραστάδων νά άποκρύπτη τήν προς τά αριστερά αυτών λωρίδα, τήν αποτελούσαν 
τό δεύτερον επίπεδον τής επιφάνειας τοΰ τοίχου, ώς κατά τήν έξέτασιν τοΰ σχεδίου 
τοΰ Πασπάτη ώρίσαμεν τοΰτο. "Ενεκα τούτου δεν είναι μεν δυνατόν νά έλέγξωμεν έάν 
ή έκ τοΰ σχεδίου έλλείπουσα αριστερά λωρίς τής τρίτης έξ ’Ανατολών παραστάδος 
ύπάρχη ή όχι είς τήν πραγματικότητα, βλέπομεν όμως νά αναφαίνεται έπί τής φωτογρα
φίας ή, έκ τοΰ σχεδίου έλλείπουσα έπίσης, δεξιά λωρίς τής παραστάδος ταύτης. Τοΰτο 
σημαίνει ότι ή έν λόγω παραστάς εύρίσκεται, έν άντιθέσει προς τό σχέδιον, είς τήν φυσι
κήν, έν σχέσει προς τάς άλλας, θέσιν αυτής, ήτοι είς τό πρώτον έπίπεδον προ τής έπι- 
φανείας τοΰ τοίχου, καί συνεπώς είναι τελείως άπαράδεκτον τό νά μή έχη καί προς 
τά αριστερά άνάλογον τής προς τά δεξιά λωρίδα. Έκ τούτου πάλιν καταφαίνεται ότι 
ή μή σχεδίασις τών εκατέρωθεν τής παραστάδος ταύτης λωρίδων οφείλεται είς λάθος 
τοΰ ζωγράφου. "Ετερον λάθος εύρίσκομεν συγκρίνοντες τό έν τω μεσαίω τμήματι τής 
όψεως τρίλοβον παράθυρον προς τό τής φωτογραφίας. Είς τό σχέδιον τά ακραία όρια 
τοΰ τρίλοβου έλάχιστα άπέχουσι τών παραστάδων, ένω είς τήν φωτογραφίαν μεταξύ 
τών ορίων τούτων καί τών παρά τάς παραστάδας λωρίδων υπάρχει άπόστασις σχεδόν 
ίση προς τό πλάτος έκάστου έκ τών τριών ανοιγμάτων τών άποτελούντων τό τρίλοβον 
παράθυρον.

Δυστυχώς καί ή πρόσοψις αυτή είναι έπικεχρισμένη, ώς δηλοΐ ή φωτογραφία, είς 
τρόπον ώστε νά μή είναι δυνατόν νά καθορισθή δι’αύτής ή ακριβής θέσις τών έξ οπτό
πλινθων ζωνών, αϊτινες σημειοΰνται έπί τοΰ σχεδίου τοΰ Πασπάτη. Ευτύχημα πάντως 
είναι, ότι ύπέρ τό προς τά δεξιά άκραΐον παράθυρον τής προσόψεως διακρίνεται εύκρι-

1 Είς τήν φωτογραφίαν ταύτην ή πλευρά όράται 
έκ σημείου κειμένου πρός τό βορειοδυτικόν μέρος 
αυτής, ένφ είς τό σχέδιον τοΰ Πασπάτη έκ σημείου 
κειμένου πρός τό βορειοανατολικόν μέρος αυτής. Είς

τήν φωτογραφίαν δηλαδή τοΰ Van Millingen, πλη- 
σιέστερον ήμών είναι τό είς τό δεξιόν, άκραΐον τμήμα 
τής προσόψεως παράθυρον, ένφ είς τό σχέδιον τοΰ 
Πασπάτη τό είς τό αριστερόν.
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νιος τό άνώτατον τμήμα τόξου, εις στάθμην αντιστοιχούσαν προς την στάθμην των 
τόξων τού τρίλοβου παραθύρου τού κεντρικού τμήματος τής όψεως.

Αί καθ’ ύψος σχέσεις τών διαφόρων παραθύρων εις την φωτογραφίαν καί εις τό 
σχέδιον είναι αί αύταί, μέ μόνην την διαφοράν ότι, ένώ εις τό σχέδιον τό παράθυρον, 
τό όποιον εύρίσκεται ύπεράνω τού δεξιού ακραίου παραθύρου τής προσόψεως, έχει τό 
αύτό μετ’αυτού πλάτος, εις την φωτογραφίαν είναι στενύτερον.

Έάν, μετά τά μέχρι τούδε έκτεθέντα, έξετάσωμεν τά σωζόμενα υπολείμματα τού 
μνημείου, βλέπομεν ότι ταύτα, έν κατόψει, αποτελούνται εκ τών εξής (βλ. παρένθετον 
πίνακα Α, όστις έν τοίς εφεξής θά παρίσταται διά τού σημείου «ΓΙΠ») : 

α) Έξ ολοκλήρου τού νοτίου τοίχου αυτού (ΠΠ καί πίν. 6). 
β) Έξ ελάχιστου μέρους τού ανατολικού τοίχου, όπου διασώζεται ή αρχή τής 

προς τον νότιον τοίχον συνεχομένης πλαγίας έδρας τής άψϊδος (ΓΙΙΙ καί πίν. 6,1,4). 

γ) Έξ ελάχιστου επίσης μέρους τού δυτικού τοίχου (ΠΠ καί πίν. 6,3, 5 καί 7,1,2). 
"Ας έξετάσωμεν τώρα λεπτομερέστερον τά υπολείμματα ταύτα:

Α. Ό νότιος τοίχος (ΓΙΠ καί πίν. 6): Ό τοίχος ούτος, έν κατόψει, 
χωρίζεται έσωτερικώς είς τρία, σαφώς άπ’άλλήλων διακρινόμενα, τμήματα. Έκ τούτων 
τό πρώτον έξ ’Ανατολών (ΠΠ καί πίν. 6,1) καθορίζεται υπό τής ακμής διέδρου 
γωνίας, προερχομένης έκ μειώσεως τού πάχους τού νοτίου τοίχου είς άπόστασιν 2.89 μ. 
έκ τού ανατολικού. Τό δεύτερον (ΠΠ καί πίν. 6,2), από τής προαναφερθείσης γωνίας 
άρχόμενον, λήγει, προς Δυσμάς, είς άνάλογον ακμήν γωνίας, ήτις εύρίσκεται, από τής 
πρώτης, είς άπόστασιν 4.09 μ. Διά τής ακμής τής δευτέρας ταύτης γωνίας άποκαθί- 
σταται τό αρχικόν πάχος τού τοίχου μέχρις άποστάσεως άπ’αυτής 1.26 μ., οπότε πάλιν 
υποχωρεί, περισσότερον μάλιστα τής προηγουμένης τήν φοράν ταύτην, τούτο δε απο
τελεί τήν άρχήν τού τρίτου μέρους τού νοτίου τοίχου (ΠΠ, Γ), μήκους 2.96 μ., όπερ 
έξικνεΐται μέχρι τής έσωτερικής έπιφανείας τού δυτικού τοίχου, έλάχιστον μέρος τού 
οποίου, ώς άνεφέρθη προηγουμένως, σώζεται συνεχόμενον προς τον νότιον τοίχον.

Τό πάχος τού νοτίου τοίχου είς μέν τό πρώτον τμήμα είναι 1.26 μ., είς δέ τό 
δεύτερον 1.16 μ., ένώ είς τό τρίτον 0.84 μ.

’Άξιον ιδιαιτέρας προσοχής είναι τό μεταξύ τού δευτέρου καί τού τρίτου τμήματος 
τού νοτίου τοίχου μέρος αύτού (ΠΠ, νξ καί πίν. 6,3-ϋ·, ι, 5-ζ,η): Λίθοι είδικώς λελα- 
ξευμένοι (πίν. 6,3- ϋ·, 5- ζ) συνιστούν προς τά αριστερά τού μέρους τούτου δίεδρον 
γωνίαν, ήτις, ώς εϊδομεν, αποτελεί τό δεξιόν δυτικόν όριον τού κεντρικού τμήματος. 
"Εκαστος τών λίθων τούτων, διά τού μήκους αυτού, αποτελεί «όψιν», διά τής οποίας 
ακριβώς ό νότιος τοίχος αποκτά τό αρχικόν αύτού πάχος τών 126 έκ. Μετά τό μήκος 
όμως τού ακρογωνιαίου τούτου λίθου (περίπου 40 έκ.) ή έπιφάνεια τού μέρους τούτου 
καθίσταται όχι μόνον χαρακτηριστικούς ανώμαλος (πίν. 6,3-ι, 5-η), αλλά καί περιέ
χει λίαν έξέχοντας λίθους (μέχρι 12 έκ.), οϊτινες δεν έπιτρέπουν αμφιβολίαν περί τής 
ύπάρξεως είς τό σημεΐον τούτο έγκαρσίου τοίχου, άποχωρίζοντος τό τρίτον τμήμα τού 
νοτίου τοίχου άπό τού δευτέρου (ΠΠ, £ καί πίν. 6,3-κ καί 7,3-α). Έάν έκ τού όλου 
πάχους τού μεταξύ τών δύο τμημάτων μέρους (1.26 μ.) άφαιρέσωμεν τό μήκος τών

AE 1969 Τοκλού Ίμπραχήμ Ντεντέ Μεστζηντι
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άποτελούντων «όψιν» ακρογωνιαίων λίθων (0.40 μ.), τό πάχος τοΰ περί ού ό λόγος 
εγκαρσίου τοίχου καθορίζεται εις 86 εκατοστόμετρα.

Β. ’Ανατολικός τοίχος (ΙΙΠ, αβγδ καί πίν. 6,1,4 καί 7,5): Τα υπολείμ
ματα τοΰ τοίχου τούτου είναι σήμερον έλάχιστα, μή δυνάμενα ποσώς νά διαφωτίσουν 
τον ερευνητήν περί τής μορφής τής έκλιπούσης άψΐδος. Συμπληροΰνται όμως υπό 
τών κατά τά έτη 1963 (ΠΠ, γδεζ καί πίν. 6,7) καί 1954 (ΠΠ, εζηΰ· καί πίν. 6,4 καί 7,5) 
υπό τοΰ γράφοντος γενομένων καταμετρήσεων. Θά περιγράψωμεν όθεν τον ανατολικόν 
τοίχον καί την αψίδα, επί τή βάσει καί τών στοιχείων τούτων :

Ή άψίς έσωτερικώς είναι πρακτικώς ήμικυκλική ‘, άκτΐνος 1.26 μ., τής περι
φέρειας της σωζομένης κατά τό 1954 πέραν τού μέσου αυτής, όπερ καθορίζεται καί έκ 
τοΰ κατά την αυτήν χρονολογίαν κατά χώραν ευρισκομένου πεσσίσκου τοΰ διλόβου 
παραθύρου αυτής (πίν. 6,4 καί 7,5), όστις σήμερον κεΐται χαμαί (πίν. 7,5), ως καί τό 
έπιστέφον άλλοτε αύτόν έπίκρανον (πίν. 7, 7). Ό πεσσίσκος, ορθογωνίου διατομής 
(26 χ 55 έκ.), στρογγυλοΰται κατά τάς στενάς πλευράς, αϊτινες παρουσιάζουν ούτως 
όψιν ενσωματωμένων εις τον πεσσίσκον ήμικιονίσκων (πίν. 7,5,5). Τό εις σχήμα άνε- 
στραμμένης κολούρου πυραμίδος έπιθηματοειδές έπίκρανον φέρει εις τάς δύο αύτοΰ 
στενάς πλευράς ελληνικού τύπου σταυρούς, μερικώς άποξεσθέντας (πίν. 7,7).

Παρά τήν κεντρικήν άψΐδα υπήρχε μικρά τοιαύτη, καθοριζομένη υπό κυλινδρικής 
επιφάνειας (ΠΠ, ικ) άπαρτιζομένης εξ έπιμελώς λελαξευμένων λίθων. Τής μικράς 
ταύτης άψΐδος τό μέν πλάτος ήτο 53 έκ. τό δέ βάθος 22 έκ.

Έκ τής τριπλεύρου έξωτερικώς άψΐδος έσώζοντο κατά τό 1954 ή φέρουσα κόγχην 
μία τών πλαγίων αυτής πλευρών (ΠΠ), ήτις διετηρήθη μέχρι τοΰ 1963, καί περισσό
τερον τοΰ ήμίσεος τής κεντρικής πλευράς. Τό κατά τήν εποχήν ταύτην διασωζόμενον 
νότιον άνοιγμα τοΰ διλόβου παραθύρου τής άψΐδος ήτο έντετοιχισμένον, λόγω τής εις 
τήν θέσιν ταύτην κατασκευής τής μουσουλμανικής άψΐδος (μιχράμπ), ήτις ανοίγεται 
εντός τής κοιλότητος τής χριστιανικής (ΠΠ καί πίν. 6,4-ϋ).

Γ. Ό Δυτικός τοίχος (πίν. 6,3,5 καί 7,1,2): Έπί τής εξωτερικής έπιφα- 
νείας τοΰ σωζομένου μέχρι σήμερον μικρού τμήματος τοΰ τοίχου τούτου υπάρχει άκραία 
παραστάς πλάτους 88 έκ. καί παρ’αυτήν λωρίς τοίχου 16 έκ. πλάτους, έξέχουσα κατά 
6,5 έκ. τής επιφάνειας τοΰ τοίχου, ένώ ή παραστάς εξέχει τής επιφάνειας τής λωρίδος 
κατά 7,5 έκ. (ΠΠ, τ καί πίν. 7,2). Τοιαύτη παραστάς έπί τής έξωτερικής έπιφανείας 
τοΰ τμήματος τοΰ ανατολικού τοίχου, όπερ συνέχεται προς τήν άψΐδα, δεν υπάρχει, 
ένώ ή διά τής τομής τών επιφανειών ανατολικού καί νοτίου τοίχου προκύπτουσα ακμή 
είναι ακανόνιστος, λόγοι ανωμαλίας τής τοιχοδομίας τής εις τό σημεΐον τοΰτο έπιφα
νείας τοΰ νοτίου τοίχου (Γ1Π, πρ).

Είναι δυστυχώς αδύνατος ό καθορισμός τής καταστάσεως τής έξωτερικής έπιφα
νείας τοΰ νοτίου τοίχου, λόγιο τής έπαφής αυτού, κατά τά δώδεκα δέκατα τρίτα τοΰ 
μήκους του από Δυσμών, προς τήν παραπλεύρως λιθίνην σύγχρονον οικίαν (ΠΠ, σι). 
'Ως διαπιστοΰται έκ τών εις τον νότιον τοίχον τοΰ μνημείου άνοιγμάτων, ή έπιφάνεια

1 Εις τήν πραγματικότητα τό τόξον αυτής είναι κατά τι μικρότερον τής ήμιπερκρερείας.
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τοΰ τοίχου τής οικίας συνεχίζεται εύθυγράμμως απ’ άκρου εις ακρον καί εις τελείαν 
επαφήν προς την εξωτερικήν επιφάνειαν τοΰ νοτίου τοίχου τοΰ μνημείου, πράγμα 
βεβαίως, δπερ σημαίνει δτι επί τής εξωτερικής επιφάνειας αΰτοϋ δεν υπάρχουν προεξέ- 
χουσαι παραστάδες.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΨΕΩΣ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ

(είκ. 3)

Έπί τή βάσει τών μέχρι τοΰδε περιγραφέντων στοιχείων είναι δυνατός ό έν γενι- 
καϊς γραμμαΐς καθορισμός τής κατόψεως τοΰ κτηρίου, διότι 6 άξων συμμετρίας αύτοΰ 
καθορίζεται υπό τοΰ αξονος τοΰ πεσσίσκου τοΰ διλόβου παραθύρου τής άψΐδος (ΠΠ καί 
πίν. 6,4). Τό δτι ή εσωτερική επιφάνεια τοΰ έ?ιλείποντος βορείου τοίχου παρου
σίαζε πράγματι τάς εις τήν εσωτερικήν επιφάνειαν τοΰ νοτίου παρατηρουμένας έσοχάς 
καί έξοχάς, ως απαιτεί ή συμμετρία τοΰ κτηρίου, καθορίζεται υπό τής δημοσιευόμενης 
υπό τοΰ Van Millingen κατόψεως (είκ. 2, ί), τήν οποίαν ασφαλώς ό ύπογράφων αυτήν 
άρχιτέκτων Ramsay Traquair 1 έσχεδίασεν έπί τή βάσει έπιτοπίου καταμετρήσεως, 
έφ’ δσον τό κτήριον, ως έκ τών υπό τοΰ συγγραφέως δημοσιευόμενων φωτογραφιών 
καταφαίνεται, ήτο άνέπαφον κατά τήν εποχήν εκείνην. Εις τήν κάτοψιν ταύτην ούδέν 
άνοιγμα σημειοΰται έπί τοΰ νοτίου τοίχου καί μόνον εις τήν θέσιν τοΰ παραθύρου, τό 
όποιον ανοίγεται εντός τής εις τό πρώτον τμήμα τοΰ έν λόγω τοίχου κόγχης, υπάρχει, 
έπί τής έξωτερικής έπιφανείας, ορθογώνιος έσοχή. Τοΰτο οφείλεται άναμφιβόλως είς τό 
γεγονός δτι τά είς τον νότιον τοίχον ανοίγματα ήσαν έντοιχισμένα κατά τήν έποχήν τής 
έπισκέψεως τοΰ μνημείου υπό τοΰ Traquair.

Πράγματι είς τάς δύο φωτογραφίας (πίν. 5), τάς οποίας έδημοσίευσεν ό Schneider2, 
φαίνονται, τά μέν είς τό πρώτον καί δεύτερον τμήμα τοΰ νοτίου τοίχου ανοίγματα 
έντοιχισμένα, αί δέ έπιφάνειαι τών τοίχων τοΰ μνημείου καλυπτόμενοι υπό δύο στρω
μάτων κονιάματος, ενός βυζαντινού φέροντος τοιχογραφίας — είς τάς οποίας καί άνα- 
φέρεται ή μελέτη τοΰ Schneider — καί ενός οθωμανικού, φέροντος τάς συνήθεις είς 
τά τεμένη έπιγραφάς.

Είς τήν δευτέραν φωτογραφίαν τοΰ Schneider (πίν. 5β), υπέρ τον νότιον τοίχον 
τοΰ μνημείου, καί έφαπτόμενος αύτοΰ, φαίνεται τοίχος ξύλινης οικίας ήτις έκάλυπτεν, 
ως καί ή σημερινή, τήν έξωτερικήν έπιφάνειαν τοΰ νοτίου τοίχου. Ή έν λόγιο οικία, 
ύπάρχουσα καί κατά τήν έποχήν τής έπισκέι[ιεως τοΰ Van Millingen, ήνάγκασε τον 
συνοδεύοντα αυτόν αρχιτέκτονα, δπως παραστήση ιός ακαθόριστον τήν έξωτερικήν έπι- 
φάνειαν τοΰ νοτίου τοίχου. Κατά τήν κάτοψιν δμως τοΰ Traquair (είκ. 2,δ), ή ξυλίνη 
οικία, έν άντιθεσει προς τήν σημερινήν, άφηνεν ακάλυπτον ούχί τό 1/13 τής έπιφα
νείας τοΰ νοτίου τοίχου, αλλά περίπου τά 3/13 αυτής. Έπί τοΰ αντιστοίχου, προς τό 
ακάλυπτον τοΰ νοτίου, τμήματος τοΰ βορείου τοίχου υπάρχουν, ως εϊδομεν προηγου
μένως, δυο παραστάδες, αιτινες, έάν ύπήρχον καί έπί τοΰ νοτίου, θά έπρεπε νά σημειω-

1 A. Van Millingen, ε. ά. είπ. 71. 2 Α. Μ. Schneider, ε. ά. πίν. 5.
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θοΰν υπό τοΰ άρχιτέκτονος \ Το γεγονός έξ άλλου ότι δεν σημειοΰται έπ'ι τής κατόψεως 
ή εκεί εσοχή ώς έντοιχισμένον παράθυρον σημαίνει ότι ή ακάλυπτος νοτία πλευρά ήτο 
έπικεχρισμένη. Επίσης λόγοι των εσωτερικών επιχρισμάτων δεν ήτο δυνατόν εις τον 
μελετώντα τό κτήριον την εποχήν εκείνην να διαπιστοιση τήν εις τό μεταξύ τοΰ δευ
τέρου καί τοΰ τρίτου τμήματος τοΰ νοτίου τοίχου διάστημα χαρακτηριστικήν άνωμα- 
λίαν τής τοιχοδομίας, τήν δηλοΰσαν τήν ΰπαρξιν διαχωριστικοΰ τοίχου εις τό σημειον 
τοΰτο1 2. Τό μόνον άκατανόητον σημειον τής κατόψεως τοΰ Van Millingen είναι ή 
παράστασις τοΰ βορείου τοίχου, τοΰ άντιστοιχοΰντος εις τό τρίτον τμήμα τοΰ νοτίου, 
ώς μουσουλμανικής προσθήκης, τοΰθ’ όπερ είναι δλως άπίθανον 3. Τό επί τής προανα- 
ψερθείσης φωτογραφίας τοΰ τμήματος τούτου ίχνος τόξου, υπέρ τό εν αύτω παράθυ
ρον, έξ άλλου οδηγεί μάλλον τήν σκέψιν εις ύπόθεσιν μετατροπής τοΰ άρχικοΰ βυζαντι
νού τοξωτού παραθύρου εις ορθογωνίου σχήματος, δπως τοΰτο συνέβη εις δλα τα παρά
θυρα τής προσόψεως, τοΰθ’ δπερ καθιστά επίσης άπαράδεκτον τήν άφαίρεσιν τοΰ τμή
ματος τούτου τοΰ βορείου τοίχου 4.

Είς τό κεντρικόν τμήμα, τέλος, τής κατόψεως τοΰ Van Millingen, καθώς καί εις 
τήν συνοδεύουσαν αυτήν εγκάρσιάν τομήν (είκ. 2,ε), σημειοΰται τροΰλλος. Επιφυλασ
σόμενοι δπως διερευνήσωμεν τό ζήτημα τοΰτο κατά τήν έξέτασιν τοΰ γενικωτέρου προ
βλήματος τής δλης καλύψεως τοΰ μνημείου, σπεύδομεν άπό τοΰδε, καί έφ’ δσον πρα- 
γματευόμεθα τό ζήτημα τοΰ καθορισμού τής κατόψεως αύτοΰ, δπως τονίσωμεν τό άξιο- 
σημείωτον έν προκειμένη) γεγονός, δτι τό πλάτος τοΰ κεντρικού τμήματος τοΰ εσωτερι
κού χώρου τοΰ κτηρίου, δπερ καθορίζεται, ώς εϊδομεν, έπακριβώς τή βοήθεια τοΰ πεσ- 
σίσκου τής άψΐδος, συμπληρούμενον έξ αυτής τής διαρθρώσεως τής έπιφανείας τών 
οριζόντων αυτό τοίχων, διά τής κατά 10 έκ. έκλεπτύνσεως αύτών, ίσοΰται άκριβώς προς 
τό μήκος του, ώς καθορίζεται τοΰτο διά τής άποστάσεως τών διά τής έκλεπτύνσεως τών 
έν λόγω τοίχων άκμών τών προκυπτουσών διέδρων γωνιών 5. Τό κεντρικόν τμήμα τοΰ 
έσωτερικοΰ χώρου, κατά ταΰτα, έχει σχήμα τελείου τετραγώνου δπερ, λαμβανομένης 
ύπ’ όν|πν καί τής βυζαντινής άρχιτεκτονικής παραδόσεως, μεγάλως εύνοεϊ τήν διά τρούλ- 
λου κάλυψιν αύτοΰ.

1 "Οτι δέ ό ερευνητής ή σχολή 0 η περί τό τμήμα 
τοΰτο τοΰ κτηρίου, άστε νά μή είναι δυνατόν 
νά άποδοθή ή έλλειψις παραστάδιον έκ τής κατόψεως 
εις παραδρομήν, καταφαίνεται έκ τοΰ δτι έσημειώθη 
ύπ’ αύτοΰ εις τήν προσήκουσαν θέσιν ή ύπό τής 
έντοιχίσεως τοΰ έκεΤ παραθύρου προκύψασα κοιλότης.

2 'Αν καί οί είς τό κατώτερον μέρος τής περιο
χής ταύτης, κατά δώδεκα ολόκληρα εκατοστά, έξέ- 
χοντες τοΰ τοίχου λίθοι, οϊτινες σώζονται μέχρι σή
μερον (πίν. 7, 3), θά άπετέλουν ασφαλώς, ύπό τό 
κονίαμα, ίσχυράν προεξοχήν, ήτις όμως παραδόξως 
δέν ύπέπεσεν εις τήν προσοχήν τών ερευνητών. Πι
θανόν πρό τής προεξοχής ταύτης νά ύπήρχε, κατά τήν 
έποχήν εκείνην, έ'δρα τις ακίνητος, άπό τής οποίας 
άναγιγνιόσκεται τό κοράνιον, ή άλλο τι εξάρτημα έκ 
τών είς τά τεμένη συναντωμένων.

3 Ούδείς εύλοχοφανής άποχρών λόγος δύναται νά

νοηθή έπιβάλλων τήν άφαίρεσιν ολοκλήρου τμή
ματος τοΰ έξωτερικοΰ τοίχου τοΰ μνημείου, δταν 
μάλιστα έλλείπη καί ό συνδέων άλλοτε τούς δύο 
μάκρους τοίχους αύτοΰ έγκάρσιος τοίχος. Ή άφαί- 
ρεσις, έξ άντιθέτου, ύπό τών Μουσουλμάνων τοΰ 
τελευταίου τούτου τοίχου, δικαιολογείται πλήρως ύπό 
τής έπιθυμίας διευρύνσεως τοΰ έσωτερικοΰ χώρου 
πρός εύχερεστέραν τέλεσιν τής ομαδικής μουσουλμα
νικής προσευχής.

4 Παρομοίαν άκριβώς περίπτωσιν, ήτις δμως, 
επειδή τό εκεί έξεταζόμενον κτήριον διασώζεται μέχρι 
σήμερον, ελέγχεται ώς ασύστατος, έχομεν είς τήν 
είς τό αύτό έργον τοΰ Van Millingen, σ. 261, δημο- 
σιευομένην κάτοψιν τοΰ γνωστοΰ ύπό τήν επωνυμίαν 
«Μαναστήρ μεστζηντί» βυζαντινού κτηρίου (βλ. σχε- 
τικώς Α· ΠΑΣΑΔΑΙΟΝ, έ. ά. 75).

5 Ανωτέρω σ. S7.
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Η ΤΡΙΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΙΣ

Μετά τάς περί τής κατόψεως τοΰ μνημείου προηγηθείσας παρατηρήσεις άς έλθω- 
μεν τώρα εις τα σχετικά προς την τρίτην διάστασιν τοΰ κτηρίου ζητήματα.

Συμπληροΰντες τά σήμερον σωζόμενα υπολείμματα τοΰ νοτίου τοίχου διά τών κατά 
τό 1954 καταμετρήσεων τοΰ γράφοντος άφ’ ενός (ΠΠ) καί τών εις τάς δύο φωτογρα
φίας τοΰ Schneider 1 εμφανών λεπτομερειών άφ’ετέρου (πίν. 5), παρατηροϋμεν τά εξής: 

α) Εις τό πρώτον, άπό ’Ανατολών, τμήμα τοΰ τοίχου, ολίγον άνωθεν τοΰ τόξου 
τής κατά την περιγραφήν τής κατόψεως άναφερθείσης κόγχης 2, υπάρχει λοξότμητον 
γεΐσον (πίν. 6,1,4-α). Υπέρ τοΰτο ό τοίχος, άποτελούμενος εκ λίθων μεταξύ τών 
οποίων παρεμβάλλεται άνά μία πλίνθος, καμπυλοΰται προς τά έσω, μέχρις ύψους 76 εκ., 
ενώ έν συνεχεία καθίσταται κατακόρυφος καί πλινθόκτιστος (ΠΠ καί είκ. 2,4-β).

β) Έπί τής έπιφανείας τοΰ τοίχου τοΰ κεντρικοΰ τμήματος υπάρχει εσοχή πλά
τους 2.89 καί βάθους 0.34 μ., εντός τής οποίας ανοίγεται θύρα3. Εις τό άνώτερον τμήμα 
τής εσοχής ταύτης παρατηρούνται τρία εντοιχισμένα παράθυρα (ΠΠ καί πίν. 6,5-γ,γ,γ) 
άρχίζοντα ακριβώς άπό τής στάθμης τοΰ έπί τοΰ τοίχου τοΰ πρώτου τμήματος λοξοτμή- 
του γείσου 4. Τά έν λόγοι παράθυρα σώζονται μέχρις ύψους 90 εκ., έκ τών τριών δε 
τούτων παραθύρων τό μεσαΐον είναι πλατύτερον τών δύο εκατέρωθεν αύτοΰ. Είναι 
χαρακτηριστικόν ότι ό Van Millingen εις τήν περιγραφήν τοΰ κτηρίου αναφέρει, ότι 
ανάλογα παράθυρα ύπήρχον καί έπί τοΰ βορείου τοίχου5. Επίσης έπί τών εκατέρωθεν 
τής εσοχής μερών τοΰ μεσαίου τμήματος τοΰ νοτίου τοίχου διασώζονται αί γεννήσεις 
τοΰ καλύπτοντος τήν έν λόγφ έσοχήν τόξου (πίν. 6, 5-<5).

γ) Εις τό μεταξύ τοΰ δευτέρου καί τοΰ τρίτου τμήματος διάστημα καί ακριβώς έπί 
τής ανωμάλου εις τό μέρος τοΰτο έπιφανείας τοΰ νοτίου τοίχου, τής δηλούσης καί διά 
τών εις τό αύτό σημεΐον προεξεχόντων λίθων τήν ΰπαρξιν έγκαρσίου τοίχου, σώζεται 
μέχρι σήμερον τμήμα λοξοτμήτου γείσου (ΠΠ καί πίν. 7,4-α), εισχωρούν εις τον τοί
χον κατά 40 έκ. Ή άνω έπιψάνεια τοΰ γείσου τούτου εύρίσκεται εις στάθμην —0.16 μ. 
έν σχέσει προς τήν άνω έπιφάνειαν τοΰ λοξοτμήτου γείσου τοΰ πρώτου τμήματος.

δ) Έπί τοΰ άξονος τής έπιφανείας τοΰ τοίχου τοΰ τρίτου τμήματος εύρίσκεται τό 
κατά τήν περιγραφήν τής κατόψεως άναφερθέν πλατύ άνοιγμα, όπερ είναι μεγάλη 
τοξωτή καί υψηλή θύρα (πίν. 6,3), ΰπερθεν τής οποίας σώζονται τμήματα τόξου, τοΰ 
οποίου ό άξων συμπίπτει προς τον άξονα τής τε θύρας καί τής έπιφανείας τοΰ τοίχου 
(ΠΠ καί πίν. 6,5-e). Τό τόξον τοΰτο καλύπτει άνοιγμα έντοιχισμένον καί αρχίζει άπό 
τήν αυτήν καί τά άνω παράθυρα τοΰ κεντρικοΰ τμήματος στάθμην.

Έν σχέσει προς τον ανατολικόν τοίχον παρατηροϋμεν τά εξής :
1) 'Ως έκ τής πρώτης φωτογραφίας τοΰ Schneider (πίν. 5α) καταφαίνεται καί υπό 

τής εγκάρσιάς τομής τοΰ Van Millingen προσεπιδηλοΰται (είκ. 2,ε) αί εκατέρωθεν τής

1 ’Ανωτέρω σ. 89. 4 Τήν στάθμην ταύτην, σαφώς καθωρισμένην, διά
2 Αυτόθι. τοΰ οριζοντίου γείσου, δεχόμεθα ώς βασικήν, ήτοι
3 Τής οποίας ό αξων δέν συμπίπτει πρός τόν +0,00, διά τάς έν τοϊς εφεξής καταμετρήσεις,

άξονα τής εσοχής. 5 A. Van Mili.ingEN, έ. ά. 211.
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κεντρικής μικρα'ι αψίδες έξικνοΰντο μέχρι τοΰ λοξοτμήτου γείσου τοΰ πρώτου τμήματος, 
προς τό όποιον σχεδόν εφάπτεται τό καλύπτον τάς μικράς ταΰτας αψίδας τόξον.

2) Εις την πρώτην φωτογραφίαν τοΰ Schneider επίσης αναφαίνεται έν τώ συνόλφ 
αυτής ή μουσουλμανική άψίς (πίν. 5α καί 6,4-ϋ), ή προκαλέσασα την ανάγκην τής 
έντοιχίσεως τοΰ νοτίου άνοίγματος τοΰ διλόβου παραθύρου τής χριστιανικής άψΐδος.

3) Έπί τοΰ επικράνου τοΰ πεσσίσκου τοΰ παραθύρου τής άψΐδος σώζεται τεμάχιον 
πλακάς, πάχους 6 έκ., τής οποίας αί κατά τό πάχος έπιφάνειαι είναι λοξότμητοι. Ή άνω 
επιφάνεια τής πλακός ταύτης εύρίσκεται εις στάθμην —1.58 από τής βασικής στάθμης 
τής άνω επιφάνειας τοΰ λοξοτμήτου γείσου τοΰ πρώτου τμήματος τοΰ νοτίου τοίχου. 
Συνεπώς ό πεσσίσκος εδράζεται έπί στάθμης —3.66, ήτις εύρίσκεται κατά 96 έκ. χαμη- 
λότερον τής κάτω στάθμης (—2.70) τοΰ εντός τής κόγχης τοΰ πρώτου τμήματος 
παραθύρου.

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΙΧΟΔΟΜ1ΑΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ

Ένω ή εξωτερική επιφάνεια τοΰ άνατολικοΰ τοίχου διατηρεί τό επίχρισμα αυτής, 
ή εξωτερική επιφάνεια τοΰ μέρους τοΰ δυτικοΰ τοίχου, όπερ διατηρείται μέχρι σήμερον, 
στερείται τελείως επιχρίσματος (ΠΠ καί πίν. 7,2), εις τρόπον ώστε νά είναι δυνατός 
ό καθορισμός τής αλληλοδιαδοχής των έκ στρωμάτων λίθων καί πλίνθων ζωνών.

Έπί τής επιφάνειας τοΰ τοίχου τούτου διασώζονται τέσσαρες ζώναι λίθων, τρεις 
άκέραιαι ζώναι οπτόπλινθων καί μία ακόμη ζώνη οπτόπλινθων έν μέρει. Ή κάτω επι
φάνεια τής άνωτέρας άκεραίας ζώνης πλίνθων αντιστοιχεί εις στάθμην —0.80 έν σχέσει 
προς τήν βασικήν στάθμην τής άνω έπίφανείας τοΰ λοξοτμήτου γείσου τοΰ πρώτου τμή
ματος τοΰ νοτίου τοίχου. Ή κάτω έπιφάνεια τής δευτέρας έκ τών άνω άκεραίας ζώνης 
πλίνθων άντιστοιχεΐ εις στάθμην —1.58, ένω ή στάθμη τής κάτω επιφάνειας τής τρί
της έκ τών άνω ζώνης πλίνθων είναι —2.38 μ. Ή διαφορά τοΰ πρώτου καί τοΰ δευτέρου 
άριθμοΰ είναι 91 έκ., ένω τοΰ δευτέρου καί τοΰ τρίτου 93 έκ., έξ ου καταφαίνεται ότι αί 
ζώναι — έν άντιθέσει προς τά έπί τοΰ σχεδίου τοΰ Πασπάτη σημειωθέντα — εύρίσκονται 
εις ϊσας πρακτικώς αποστάσεις απ’ άλλήλων. Έπί πλέον τόσον αί σωζόμεναι λίθιναι 
ζώναι, όσον καί αί πλίνθιναι είναι ισοϋψείς. Έξ άλλου, ώς εις τήν σωζομένην τομήν 
τοΰ κρημνισθέντος δυτικοΰ τοίχου φαίνεται (πίν. 7,7), αί έπί τής προσόψεως κανονικαί 
εις πάχος καί εις τήν αυτήν απ’ άλ?α)λων άπόστασιν ζώναι τών οπτόπλινθων έξικνοΰντο 
μέχρι τοΰ μέσου σχεδόν τοΰ πάχους τοΰ τοίχου, τοΰ οποίου ή έσωτερική έπιφάνεια ακο
λουθεί τό σύστημα τής προς αυτήν συνεχομένης έπίφανείας τοΰ νοτίου τοίχου, ήτις δεν 
παρουσιάζει κανονικήν έναλλαγήν λίθων καί πλίνθων. Έκεΐ κυριαρχεί μάλλον ή ιδέα 
τής παρεμβολής μιας πλίνθου μεταξύ τών οριζοντίων στρωμάτων τών λίθων '.

Τό έκ τής παρατηρήσεως ταύτης έξαγόμενον συμπέρασμα, όπερ, έννοεΐται, δεν 
αφορά μόνον τό υπό έξέτασιν κτήριον, είναι ότι ή έμφάνισις τών ακαλύπτων, έξωτε- 
ρικών έπιφανειών τοΰ μνημείου άπησχόλει τούς οίκοδομοΰντας αυτό, ένώ αί έσωτερικαί 1

1 Χωρίς τοΰτο νά εφαρμόζεται αύστηρώς.
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έπκράνειαι, ώς μέλλουσαι νά καλυφθώσι δΓ επιχρίσματος, δεν ύπέκειντο εις αισθητι
κούς περιορισμούς.

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΛΥΨΕΩΣ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ

Έρειδόμενοι επί τών προηγηθεισών παρατηρήσεων εϊμεθα πλέον εις θέσιν νά 
διερευνήσωμεν τδ πρόβλημα τής καλύψεως τοϋ κτηρίου. Προς τούτο παρατηροΰμεν 
τά εξής:

α) Εις τον προ τής ά ψ ΐ δ ο ς πρώτον χώρον. Τό επί τού νοτίου 
τοίχου λοξότμητον γεΐσον, τοποθετούμενον κατά κανόνα 1 εις τάς γεννήσεις τών θόλων, 
καί ή καμπΰλωσις τοϋ υπέρ το γεΐσον τούτο τμήματος τοίχου, δεν αφήνουν αμφιβολίαν 
περί τής καλύψεως τοϋ χώρου τούτου διά καμάρας παραλλήλου προς τον άξονα τοϋ μνη
μείου (είκ. 4,α). Γνωστόν έξ άλλου τυγχάνει ότι είναι άρχαιοτάτη παράδοσις, αναγό
μενη εις τούς ρωμαϊκούς χρόνους 2, νά συνεχίζεται τό οικοδομικόν σύστημα τοϋ τοίχου, 
έφ’ ου εδράζεται ό θόλος, καί μετά την καμπύλωσιν αύτοϋ, όσον επιτρέπει τούτο ή 
καμπύλωσις αύτη, ήτις, παρά την γέννησιν τοϋ δόλου δεν είναι ακόμη μεγάλη, προς 
αποφυγήν, όσον ένεστι, τής κατά πολύ δυσκολωτέρας θολοδομίας. Είναι φανερόν έξ 
άλλου ότι ό υπέρ τον καμπυλωμένον τοίχον κατακόρυφος έκ πλίνθων τοίχος προσε- 
τέθη κατά τήν μουσουλμανικήν περίοδον καί μετά την κατακρήμνισιν τής καμάρας, διά 
νά έπικαθίση επ’ αύτοϋ ή ξυλίνη στέγη.

Τό συμφώνως προς τό πλάτος τοϋ έξεταζομένου χώρου καί τής καμπυλότητος τοϋ 
υπέρ τό λοξότμητον γεΐσον τοίχου καθοριζόμενον τόξον ύψοϋται μέχρι στάθμης 
+ 2,19 (ΠΠ). Προς τό τόξον τούτο ομόκεντρον βεβαίως πρέπει νά είναι τό επί τοϋ 
άνατολικοϋ τοίχου διαγραφόμενον τόξον τοϋ καλύπτοντος τήν αψίδα τεταρτοσφαιρίου, 
ώς άλλωστε τούτο σημειοϋται καί επί τής τομής τοϋ Van Milling-en (είκ. 2,e).

β) Εις τον κεντρικόν χώρον. Ή ϋπαρξις τών τριών παραθύρων, τά 
όποια εϊδομεν ότι εύρίσκονται εις τό άνώτατον μέρος τής εσοχής τοϋ νοτίου τοίχου τοϋ 
κεντρικοΰ τετραγώνου χώρου, εις στάθμην ύψηλοτέραν τής αρχής τής καμπυλώσεως τοϋ 
υπέρ τό λοξότμητον γεΐσον τοϋ προηγουμένου χώρου τοίχου, δεικνύει ότι ό νότιος τοί
χος τοϋ κεντρικού χοίρου συνεχίζεται κατακορύφως πέραν τής διά καμάρας καλύψεως 
τοϋ πρώτου χώρου, έφ’ όσον δέ γνωρίζομεν έκ τών σωζομένων υπολειμμάτων ότι ή έν 
τώ νοτίω τοίχω έσοχή έκαλύπτετο υπό τόξου, συμπεραίνομεν ότι ό κατακορυφισμός τού 
τοίχου τούτου έξετείνετο μέχρι, τουλάχιστον, τοϋ άνωτάτου σημείου τοϋ τόξου τούτου 
(είς στάθμην δηλαδή περίπου +1.90). Οίανδήποτε μορφήν καί οίν είχεν ή κάλυψις τοϋ 
κεντρικού χώρου, τό βέβαιον είναι ότι αυτή δεν εύρίσκετο είς τό αυτό μετά τής καλυ- 
πτούσης τον προηγούμενον χώρον καμάρας ύψος, αλλά πολύ ύψηλότερον.

1 Τό έν λόγω γεΐσον (τοϋ οποίου τήν θέσιν, είς 
τάς γεννήσεις τών θόλων καί τροΰλλων, βλέπε είς 
A. Choisy, L’art de batir chez les Byzantins,
πίν. XIX/2) έκτος τής αισθητικής έχει καί κατα
σκευαστικήν σημασίαν, διότι αποτελεί τό μέτωπον 
ολοκλήρου πλακάς, έφ’ ής εδράζεται ό θόλος. 'Η 
παρεμβολή τής πλακός ταΰτης μεταξύ τοίχου καί

θόλου ανάγει τήν καταγωγήν της είς αυτήν τήν 
ραιμαϊκήν εποχήν (Τοΰ αΰτοΰ, L’art de batir 
chez les Romains, πίν. II/2, XVII/1, XXI, 
XXII/1).

2 A. Choisy, L’art de batir chez les Romains, 
Paris 1873 , 58, είκ. 12, 19.
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Το μετά πολλής ακρίβειας καί διά καταλλήλου διαμορφώσεως των τοίχων τοϋ κα- 
λυφθησομένου χώρου δημιουργηθέν τετράγωνον τής κατόψεως αύτοΰ, ή εις τδ άνώτατον 
τμήμα αυτής δημιουργούσα τύμπανον, διάτρητον διά τριών χαρακτηριστικών παραθύ
ρων, τοξοσκεπής εσοχή τοϋ νοτίου τοίχου καί ή υπό τής αρχιτεκτονικής παραδόσεως 
καθοριζόμενη μορφολογία τών βυζαντινών κτηρίων, είναι λόγοι έπιβάλλοντες άναντιρ- 
ρήτως τό συμπέρασμα τής διά τρούλλου καλύψεως τοϋ υπερυψωμένου τούτου κεντρικοΰ 
τμήματος τοϋ υπό έξέτασιν μνημείου.

Τό συμπέρασμα τοϋτο μεγάλως ένισχύεται καί εκ δύο ακόμη παρατηρήσεων, αΐτι- 
νες δεν είναι δυνατόν νά άποδοθοΰν εις απλήν σύμπτωσιν :

α) 'Απλοϋν βλέμμα εις τήν κάτοψιν τοϋ μνημείου αποκαλύπτει αμέσως τήν προσ
πάθειαν δημιουργίας τεσσάρων ογκωδών πεσσών (είκ. 4, y), εις τάς κορυφάς τοϋ όρί- 
ζοντος τον κεντρικόν χώρον τετραγώνου, προς άντιμετώπισιν τών έκ τοϋ τρούλλου 
ώθήσεων.

β) Εις τήν βάσιν τών τρούλλων, ως γνωστόν, τοποθετείται λοξότμητον γείσον, 
έφαπτόμενον τοϋ έξωρραχίου τών περί τον τροϋλλον ήμικυλινδρικών θόλων Συνέπεια 
τούτου είναι ότι ή διαφορά στάθμης μεταξύ τοϋ άνωτάτου σημείου τοϋ υπό τοϋ έξωρ
ραχίου τής καμάρας όριζομένου τόξου καί τοϋ άνωτάτου σημείου τοϋ υπό τών λοφίων 
όριζομένου τόξου (είκ. 4,/S-y) ίσοϋται προς τό μέγεθος τής πλίνθου, δι’ ής κατεσκευά- 
σθη ή καμάρα. Ή διαφορά αΰτη στάθμης εις τήν υπό έξέτασιν περίπτωσιν (ΠΙΤ) είναι 
περί τά 33 έκ., τοϋθ’ όπερ συμπίπτει προς συχνάκις άπαντώμενον εις κτήρια τής Πρω- 
τευούσης μέγεθος πλίνθου 1 2.

Τής ύπάρξεως τοϋ καλύπτοντος τό κεντρικόν τμήμα τοϋ μνημείου τρούλλου μή 
έπιδεχομένου αμφιβολίαν απομένει νά καθορισθή ή μορφή τοϋ τρούλλου τούτου. Δυστυ
χώς ούδέν θετικόν σχετικόν δεδομένον υπάρχει καί μόνον ό καθορισμός τής χρονολογίας 
ίδρύσεως τοϋ μνημείου θά έπιτρέψη είς ή μάς νά προβώμεν εις κατά τό μάλλον ή ήττον 
ακριβή άποκατάστασιν τής μορφής ταύτης, κατ’ αναλογίαν προς τρού?Λους σωζομένων 
μνημείων τής αυτής έποχής, τοϋθ’ όπερ καί έπιφυλασσόμεθα νά πράξωμεν είς τήν 
κατάλληλον στιγμήν.

γ) Είς τον τρίτον χώρον. Είναι χαρακτηριστικόν ότι είς μίαν τών 
μακρών πλευρών τοϋ τρίτου χώρου σώζεται λοξότμητον γείσον (πίν. 7,4-α), τό γεγο
νός δέ ότι τοϋτο δεν συνεχίζεται έπί τής σωζομένης νοτιάς στενής αύτοϋ πλευράς 3 έπι- 
βάλλει τήν παραδοχήν τής καλύψεως καί τοϋ χώρου τούτου διά καμάρας, τήν φοράν 
ταύτην όμως καθέτου προς τον άξονα τοϋ μνημείου (είκ. 4,α), τής όποιας τό τόξον θά 
πρέπει νά είναι ομόκεντρον προς τό έπί τοϋ νοτίου τοίχου σωζόμενον τόξον.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗΣ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ

Αί άχρι τοϋδε έκτεθείσαι παρατηρήσεις καί ιδία αί είς τήν τρίτην διάστασιν άνα- 
φερόμεναι συμβάλλουν άναμφιβόλως είς τον καθορισμόν τής κατά μήκος τομής τοϋ μνη-

1 A. Choisy, L’art de batir chez les By- 3 'Οπότε θά ήδύνατο νά yίντ) σκέψις περί σταυρο-
zantins, πίν. ΧΙΧ/2. θολίων (βλ. σχετικώς Α. Παςαδαιον, ε. ά. 58).

2 Α. Παςαδαιος, έ. ά. 13, 69.
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μείου μέχρι τής βάσεως τοΰ καλύπτοντος τον κεντρικόν χώρον αΰτοΰ τροΰλλου (είκ. 5), 
εις άς συμπληρωματικώς δέον νά προστεθώσι και τά εξής :

α) Τά εντός τοΰ υπό τον τροϋλλον τυμπάνου τρία παράθυρα, τά όποια διασώ
ζονται εις αρκετόν ύψος, πρέπει νά συμπληρωθούν ώς τοξωτά καί ως διαφέροντα κατά 
τό ύψος, λόγω τοΰ περιβάλλοντος αυτά τόξου τής εσοχής τοΰ νοτίου τοίχου, εις τρόπον 
ώστε τό κεντρικόν παράθυρον νά είναι ύψηλότερον, τά δε εκατέρωθεν αύτοΰ δύο άλλα 
χαμηλότερα μεν αλλά ισοϋψή, τοϋθ’ όπερ εϊθισται παρά τοΐς βυζαντινοΐς \

β) Ή άποκατάστασις τοΰ κατά τον πρώτον χώρον πάχους τοΰ νοτίου τοίχου εις 
τον κεντρικόν χώρον, αμέσως προ τοΰ μεταξύ αύτοΰ καί τοΰ τρίτου χώρου εγκαρσίου 
τοίχου, δεν δύναται νά έξηγηθή εί μη μόνον εάν δεχθώμεν δτι τοΰτο έγένετο : Πρώτον 
μεν διά λόγους αισθητικούς, ήτοι διά νά συνεχισθή όπτικώς, πέραν τοΰ τρούλλου, ή προς 
Άνατολάς καμάρα, δεύτερον δέ, διά λόγους κατασκευαστικής ανάγκης, διότι ή κατά 
40 έκ. μετακίνησις τοΰ εγκαρσίου τοίχου προς Άνατολάς μειώνει μέν άφ’ ενός την έδρα- 
στικήν επιφάνειαν τοΰ τρού?Αου προς την κατεύθυνσιν ταύτην, παραβλάπτει δέ άψ’ ετέ
ρου την όργάνωσιν τών λοφίων.

γ) Τό δάπεδον τοΰ έσωτερικοΰ χώρου τοΰ κτηρίου είναι φανερόν ότι Οφείλει νά 
εύρίσκεται εις λογικήν, άπό τής κατωτάτης στάθμης τοΰ παραθύρου τής άψΐδος, άπύ- 
στασιν, ήτοι περί τό έν περίπου μέτρον κάτωθεν αυτής, τοΰθ’όπερ βεβαιοΰται, ώς θά 
ίδωμεν έν τοϊς εφεξής, καί έκ τής αλληλοδιαδοχής τών έπί τών όψεων ζωνών λίθων καί 
πλίνθων. Εις την περίπτωσιν ταύτην ή μέν άπόστασις τοΰ κατωτέρου μέρους τοΰ έντός 
τής κόγχης τοΰ πρώτου χώρου παραθύρου, άπό τοΰ δαπέδου, είναι περί τά 1.50 μ., 
τό δέ ύψος τής χαμηλοτέρας έκ τών δύο θυρών τών άνοιγομένων εϊς τον νότιον τοίχον 
είναι περί τά 2.85 μ., άμφότερα παραδεκτά μεγέθη 1 2.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΟΨΕΩΝ

Α. ’Ανατολική π ρ ό σ ο ψ ι ς (είκ. 6). Ή γενική μορφή τής όψεως ταύτης 
είναι γνωστή έκ τής δευτέρας φωτογραφίας τοΰ Van Millingen (είκ. 2,y), όπου, ώς 
εϊδομεν 3, αΰτη είναι έμφανής μέχρι τοΰ άξονος τής έν αυτή άψΐδος. Ό έπί τοΰ άξονος 
τούτου πεσσίσκος εδράζεται, ώς εϊδομεν 4, έπί στάθμης —3.66, ήτις συμπίπτει προς τήν 
στάθμην τής άνω έπίφανείας ζώνης πλίνθων, τήν οποίαν εύρίσκομεν έφαρμόζοντες 
— πέραν τής σωζομένης έπί τοΰ δυτικοΰ τοίχου κατωτέρας πλινθίνης ζώνης, τής οποίας 
ή στάθμη είναι —2.38,— τον ρυθμόν έναλλαγής λίθινων καί πλινθίνων ζωνών, ώς 
καθορίζεται ουτος έκ τών έπί τοΰ δυτικοΰ τοίχου μέχρι σήμερον σωζομένων τεσσάρων 
λίθινων καί τεσσάρων πλινθίνων ζωνών.

Έάν εις τήν ζώνην, έπί τής οποίας εδράζεται ό πεσσίσκος, δώσωμεν τον αριθμόν I, 
τό ύψος τοΰ πεσσίσκου καλύπτει τήν άπόστασιν μεταξύ τής έν λόγοι ζώνης καί τής

1 'Ακατάληπτος, Παντεπόπτης. γραψιών τοΰ Schneider τοιχογραφιών καί άλλων
2 Έ9εωρήθη σκόπιμον όπως παρασταβοΰν έπί τής διακοσμητικών στοιχείων,

τομής ταύτης τά περιγράμματα τών έπί τών φωτο- 3 'Ανωτέρω σ. 85.
4 'Ανωτέρω σ. 93.
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κάτω έπιφανείας τής φερούσης τον αριθμόν IV ζώνης. Ή τελευταία αυτή ζώνη, ώς 
κα'ι αί ύπ αυτήν δύο, αιτινες συνεπώς φέρουν τούς αριθμούς III και II, φαίνονται έπ'ι τής 
φωτογραφίας τού Van Millingen, ήτις καί επαληθεύει οΰτω τήν γεωμετρικήν κατα
σκευήν, καθ ήν τά τοξύλλια τού διλόβου παραθύρου τής άψΐδος όργανοΰνται μεταξύ 
τών σωζομένων ζωνών άριθ. IV καί V. Υπέρ τήν ύπ’άριθ. V ζώνην, συμφώνως καί 
προς τάς υποδείξεις τής φωτογραφίας, εύρίσκονται τά τόξα τόσον τών υπέρ το δίλοβον 
μικρών, όσον καί τών εκατέρωθεν αυτού δύο μεγάλων κογχών. Τών τοξυλλίων τών 
μικρών κογχών σχεδόν εφάπτονται, κατά τήν φωτογραφίαν, τά τριγωνικά στοιχεία τής 
κορωνίδος τής άψΐδος, τής οποίας (κορωνίδος) τό ύψος φαίνεται χαμηλότερον τού 
ύψους τών εξ οπτόπλινθων Πονών1.

Β. Βόρειος πρόσοψις (είκ. 7,8). Κατά τήν έξέτασιν τού σχεδίου τού 
Πασπάτη ε’ίδομεν ότι ή κορωνίς τής άψΐδος συνεχίζεται καί επί τής πρώτης άπό ’Ανα
τολών παραστάδος τής βορείου προσόψεως. Ή θέσις έξ άλλου καί τό πλάτος τών παρα- 
στάδων τής όψεως ταύτης έχει ήδη καθορισθή εις τήν κάτοψιν (είκ. 3). "Οσον αφορά 
τό πλάτος τών παρά τάς παραστάδας λωρίδων, έχομεν νά παρατηρήσωμεν τά εξής : 
Μία τοιαύτη λωρίς διασώζεται, ώς εϊδομεν 2, επί τών υπολειμμάτων τού δυτικού 
τοίχου (ΓΙΠ καί πίν. 7, 2) καί έχει πλάτος lfi έκ. Τό πλάτος τούτο, συγκρινόμενον 
προς τό πλάτος τών παραστάδων 3, αποτελεί τό εν πέμπτον αυτών. Εις τήν φωτογρα
φίαν όμως τού Van Millingen ή σχέσις αΰτη δέν υπερβαίνει τό έν τρίτον (είκ. 2,β). 
Τούτο σημαίνει ότι αί λωρίδες τής βορείου προσόψεως ήσαν πλατύτεροι τών επί τής 
δυτικής προσόψεως λωρίδων, όπου τά τυφλά άψιδώματα ήσαν κατά πολύ στενότερα 4.

Τόσον τό σχέδιον Πασπάτη (είκ. 2,α), όπου τούτο διαγράφεται σαφώς, όσον καί 
ή φωτογραφία τού Van Millingen (είκ. 2,β) καθορίζουσι τό ύψος, μέχρι τού οποίου 
έξικνεΐτο τό τυφλόν άψίδωμα τού πρώτου άπό ’Ανατολών τμήματος τής υπό έξέτασιν 
προσόψεως, τό τόξον τού οποίου σχεδόν εφάπτεται τής κορωνίδος. Διά τής κατά μήκος 
τομής έξ άλλου (είκ. 5) καθορίζεται τόσον τό τόξον τού κεντρικού, μεγάλου άιβιδώμα- 
τος τής προσόψεως, όπερ είναι ομόκεντρον προς τό έπ'ι τού νοτίου τοίχου έν μέρει 
σωζόμενον τόξον τής έκεΐ έσοχής, όσον καί τό τόξον τού προς Δυσμάς τρίτου άψιδώ- 
ματος, όπερ είναι τό έπί τής όψεως ίχνος τής έκεΐ καμάρας.

Προς συμπλήρωσιν τής προσόψεως ανάγκη όπως καθορισθώσι καθ’ ύψος τά έν 
αυτή παράθυρα. ΙΙρός τούτο παρατηροΰμεν τά εξής : 1) Τή βοήθεια τής φωτογραφίας 
τού Van Millingen είναι δυνατόν νά καθορισθούν μετ’ακρίβειας, άφ’ένός μέν ή άνω- 
τάτη στάθμη μέχρι τής οποίας έκτείνονται τά τρία παράθυρα τού κεντρικού τμήματος 
τής προσόψεως, άφ’ετέρου δέ τό κατώτατον άκρον αυτών, ώς διεσώζετο τούτο κατά

1 Δεδομένου δτι εις τό κτήριον ή έξ οπτόπλινθων
ζοινη, άποτελουμένη έκ τεσσάρων πλίνθων, έχει ϋψος 
30 έκ., τό δέ υι|>ος τής κορωνίδος είναι όλιγώτερον,
δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν δτι αΰτη είναι σύμφωνος 
πρός τό σύνηθες βυζαντινόν σύστημα τής οδοντωτής
ταινίας, ήτις άποτελεΐται έκ μιας διαγωνίως τοπο
θετημένης πλίνθου, μεταξύ δύο άλλων, έπ’ ευθείας 
κειμένων.

2 ’Ανωτέρω σ. 88.
3 Περί τά 82 εκατοστά.
4 ’Εκ τής αναλογικής σχέσεως παραστάδων καί 

λωρίδων, τό πλάτος τών τελευταίων καθορίζεται εις 
25 έκ., αριθμός δστις άνταποκρίνεται πρός συνηθες 
μήκος βυζαντινής πλίνθου, διά τά συνεχίζοντα ταύ- 
τας τόξα τών άψιδωμάτων (Α. ΠΑΣΑΔΑ10Σ, έ. ά. 69).
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την έπυχήν εκείνην Ή οΰτω καθοριζόμενη άνωτάτη στάθμη των τόξων των παρα
θύρων, σημειουμένη έπί τής προσόψεως (είκ. 7 ,ΑΒ), παρουσιάζεται τοιαύτη, ώστε τά 
έκ πλίνθιον τόξα τών παραθύρων να έφάπτωνται τού κάτω ορίου τής ύπ’άριθ. V ζώνης 
οπτόπλινθων τής όψεως. Τούτο επαληθεύεται κα'ι έκ τού σχεδίου τού Πασπάτη 
(είκ. 2,α), όπου πλινθίνη ζώνη εις την στάθμην ταύτην εφάπτεται τών τόξων τών 
παραθύρων. Ή ζώνη αύτη συνεχίζεται, εις το σχέδιον, καί έπί τής ανατολικής 6ι|ιεως, 
όπου αντί, ώς έδει, νά έψάπτεται έπίσης τών τοξυλλίων τού διλόβου παραθύρου τής 
άψΐδος, τέμνει τάς έκεΐ ύπερμέτρως μακράς κόγχας, αΐτινες υπάρχουν υπέρ τό δίλοβον, 
καθιστάμενου καί διά τούτου έμφανοϋς τού λάθους τού σχεδιαστοΰ 2. Ή έπί τού σχε
δίου τού Πασπάτη, εις την στάθμην ταύτην, είκονιζομένη ζώνη, κατά ταΰτα, είναι ή 
ύπ’άριθ. V, ένώ ή κάτωθεν τών παραθύρων διερχομένη καί μη έγγίζουσα αυτά είναι, 
συμφώνως προς τάς σήμερον σωζομένας ζώνας, ή ύπ’άριθ. II. Μεταξύ τών δύο τούτων 
ζωνών καί πλησιέστερον προς την κάτω, ύπάρχει, ώς έλέχθη εις την περιγραφήν τού 
σχεδίου3, άλλη μία ζώνη, ήτις αντιστοιχεί προς την ύπ’ άριθ. III, τοΰθ’ όπερ σημαίνει 
ότι μεταξύ ταύτης καί τής άνωτέρας πρέπει νά ύπάρχη άλλη μία (ή ύπ’άριθ. IV), ήτις 
δεν φαίνεται έπί τού σχεδίου, εί μή μόνον άδιοράτως, έπί τού τρίτου τμήματος τής 
προσόψεως (είκ. 7,α), εις την πρέπουσαν μεταξύ τής άνω καί τής κάτω ζώνης θέσιν, καί 
έπί τής δευτέρας άπο ’Ανατολών παραστάδος ώς τρεις μόνον πλίνθοι, δύο έν συνεχεία 
καί μία ΰπερθεν τής πρώτης4. Αί δηλούσαι την θέσιν τής ύπ’άριθ. IV ζώνης πλίνθοι 
αύται εΐμεθα εις θέσιν σήμερον νά γνωρίζωμεν άσφαλώς, ότι έχουν έσφαλμένως σχε- 
διασθή, διότι ή ζώνη αύτη σώζεται σήμερον καί εύρίσκεται είς ύψηλοτέραν αύτών 
στάθμην. Έάν έξ άλλου λάβωμεν ύπ’όψιν ότι το τόξον τού είς τό πρώτον έξ ’Ανατο
λών τμήμα τής προσόψεως παραθύρου πρέπει, συμφώνως προς την στάθμην τού είς 
τον νότιον τοίχον σωζομένου, προς τό όποιον είναι συμμετρικόν, νά όργανοΰται έντός 
τής ύπ’ άριθ. IV ζώνης, εΐμεθα ύποχρεωμένοι νά δεχθώμεν ότι, όπως αί παρ’ αύτό τρεις 
πλίνθοι, οΰτω καί τό τόξον τού έν λόγω παραθύρου έσχεδιάσθη χαμηλότερον τής πρα
γματικής αυτού θέσεως. Τό συμπέρασμα τούτο ένισχύεται καί έκ τού γεγονότος ότι ή 
σχέσις τών τριών πλίνθων καί τού περί ού ό λόγος τόξου, όπως τούτο έσχεδιάσθη ύπύ 
τού συνοδεύοντος τον Πασπάτην ζωγράφου, είναι άκριβώς ή αυτή προς την σχέσιν τής 
ύπ’άριθ. IV ζώνης καί τόξου, έάν τούτο τεθή είς την θέσιν ήν άπαιτεί ή στάθμη τού 
σωζομένου έπί τού νοτίου τοίχου παραθύρου.

Τής στάθμης τού άνωτάτου σημείου τού ύπό έξέτασιν παραθύρου οΰτω καθορι- 
σθείσης, έάν έκ τού σημείου τούτου μετρήσωμεν τό ΰψος αυτού, έκ τού συμμετρικού 
του, βλέπομεν ότι τούτο έξικνεΐται άκριβώς μέχρι τού άνω ορίου τής ύπ’ άριθ. II ζώνης,

1 Ό καθορισμός ούτος γίνεται ώς έξης : Έπί τής 
ευθείας ΑΒ (είκ. 2, β), ήτις παριστα την άπό τοϋ 
πεζοδρομίου άπόστασιν τοΰ άνωτάτου σημείου τοΰ 
τόξου τοϋ πρώτου, έξ ’Ανατολών, τυφλοΰ άψιδώμα- 
τος, τό. σημεία «Γ» (διά τήν άνω στάθμην τών παρα
θύρων) καί «Δ» (διά τήν κάτω), εύρίσκονται, άντι- 
στοίχως, έπί τής τετάρτης καί ένάτης, έκ τών άνω,

ΰποδιαιρέσεως τής έν λόγφ ευθείας, έάν αϋτη διαι- 
ρεθή είς δεκατρία ίσα μέρη.

2 ’Ανωτέρω σ. 85.
3 Αυτόθι.
4 Ή κατάστασις αϋτη οφείλεται, άσφαλώς, είς τό 

γεγονός δτι τό μέρος τοΰτο τοΰ κτηρίου ήτο, κατά τήν 
εποχήν τής έπισκέψεως τοΰ Πασπάτη, έπικεχρισμένον.
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πράγμα το όποιον αποτελεί μίαν ακόμη άπόδειξιν ότι ή θέσις τοΰ παραθύρου, ώς 
καθωρίσαμεν αυτήν διά τών προηγηθέντων συλλογισμών, είναι ή πρέπουσα.

Εάν τώρα καθορίσωμεν έκ τής φωτογραφίας τοΰ Van Millingen την κατωτάτην 
στάθμην τοΰ έν τφ πρώτω άψιδώματι τουρκικού παραθύρου, βλέπομεν ότι αΰτη είναι 
χαμηλότερα τής στάθμης τοΰ έν τώ νοτίω τοίχω αντιστοίχου βυζαντινού παραθύρου ', 
τοΰθ’δπερ σημαίνει δτι κατά την μερικήν υπό τών μουσουλμάνων έντοίχισιν τοΰ παρα
θύρου, τούτο ύπέστη άλλοίωσιν. Πράγματι δέ εις τήν κάτοψιν τοΰ Traquair φαίνεται 
άλλοιωθεΐσα ολόκληρος ή περιέχουσα τό παράθυρον κόγχη (είκ. 2, δ).

β) Ή συμφώνως προς τήν φωτογραφίαν τοΰ Van Millingen καθορισθεΐσα κατώ
τερα στάθμη τοΰ τρίλοβου παραθύρου τοΰ κεντρικού τμήματος τής προσόψεως είναι 
άσχετος προς τάς πλινθίνας ζώνας αυτής. Λαμβάνοντες ύπ’δψιν : Πρώτον τό χαρακτη
ριστικόν γεγονός δτι δσα έκ τών στοιχείων τής έξεταζομένης καί τής ανατολικής προσό
ψεως καθορίζονται έξ αδιάσειστων δεδομένων, άναγομένων είς τά σωζόμενα υπολείμ
ματα τοΰ μνημείου ή τά έν τή φωτογραφία είκονιζόμενα, εύρίσκονται κατά κανόνα είς 
αρμονικήν προς τάς πλινθίνας ζώνας έξάρτησιν, καί δεύτερον, δτι είναι λίαν πιθανόν 
καί τά παράθυρα τοΰ κεντρικού τμήματος νά ύπέστησαν άλλοίωσιν κατά τήν έν μέρει 
έντοίχισιν των υπό τών ’Οθωμανών, δπως συνέβη διά τό παράθυρον τοΰ πρώτου τμή
ματος, τρίτον δέ ένισχυόμενοι είς τήν ιδέαν ταύτην καί έκ τοΰ γεγονότος δτι αί άναλο- 
γίαι τών ανοιγμάτων τοΰ τρίλοβου, διά νά έναρμονισθοΰν προς τάς αναλογίας τοΰ έν 
τώ πρώτω άπ’ ’Ανατολών άψιδώματι παραθύρου, πρέπει νά έπιμηκυνθοΰν, κρίνομεν 
εύλογον δπως δεχθώμεν δτι καί τά παράθυρα ταΰτα έξικνοΰντο μέχρι τοΰ άνω ορίου 
τής ύπ’ άριθ. II πλινθίνης ζώνης.

γ) Τάς αύτάς σκέψεις δυνάμεθα νά διατυπώσωμεν καί διά τό παράθυρον, τό όποιον 
ανοίγεται είς τό κάτω μέρος τοΰ τρίτου άπό ’Ανατολών τμήματος τής προσόψεως. Τοΰ 
παραθύρου τούτου, ώς είδομεν 1 2, αναφαίνεται επί τής φωτογραφίας τοΰ Van Millingen 
τό αρχικόν αύτοΰ τόξον είς τήν αυτήν προς τήν τών τόξων τοΰ τρίλοβου στάθμην καί 
τοΰ αύτοΰ προς αυτά μεγέθους3.

δ) "Οσον αφορά είς τά παράθυρα τά άνοιγόμενα υπέρ τά μέχρι τοΰδε περιγρα- 
φέντα, ταΰτα καθορίζονται ώς συμμετρικά προς τά έπί τοΰ νοτίου τοίχου, τών όποιων 
ίχνη διασώζονται. Δέν υπάρχει αμφιβολία δτι καί είς τό κεντρικόν τμήμα τής προσό
ψεως ύπήρχον παράθυρα, διότι ό Van Millingen, περιγράφων τό μνημεΐον, αναφέ
ρει ταΰτα 4.

Τήν ΰπαρξιν παραθύρου είς τό τρίτον άπό ’Ανατολών τμήμα τής προσόψεως δηλοί 
τόσον τό σχέδιον τοΰ Πασπάτη δσον καί ή φωτογραφία τοΰ Van Millingen. Είς άμφό- 
τερα τό παράθυρον, οθωμανικής προελεύσεως, φαίνεται πλησιάζον προς τό ύπ’ αυτό 
τόξον τοΰ κατωτέρου παραθύρου, έξικνούμενον μέχρι τής ύπ’ άριθ. V πλινθίνης ζώνης.

1 Ή στάθμη τοΰ τουρκικού παραθύρου άντιστοι- 3 Καί τό παράθυρον τούτο δέν έχει σχεδιασθή
χεϊ, περίπου, είς τήν ένδεκάτην ύποδιαίρεσιν, έκ τών ακριβώς είς τό σχέδιον τοΰ Πασπάτη, ώς καθιστά 
άνω, τής ευθείας ΑΒ (είκ. 2,β), ένφ ή τοΰ βυζαν- τούτο φανερόν απλή σύγκρισις φωτογραφίας καί 
τινοΰ παραθύρου είς τήν δεκάτην. σχεδίου.

2 ’Ανωτέρω σ. 86-87 καί είκ. 2, β. 4 Βλ. κατωτέρω σ. 109.
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Είναι φανερόν διι τό παράθυρον τοΰτο προήλθεν έκ μερικής έντοιχίσεως τοϋ ήμικυκλι- 
κοϋ βυζαντινού, τοϋ όποιου, ώς εΐδομεν έν τή περιγραφή τοϋ νοτίου τοίχου, μέγα μέρος 
τοϋ τόξου διασώζεται κατά χώραν.

Γ. Δυτική π ρ ό σ ο ψ ι ς. Τα μόνα δεδομένα προς καθορισμόν τής προσό
ψεως ταύτης είναι τα εις την υπό τοϋ Van Millingen δημοσιευομένην κάτοψιν σημειού- 
μενα. Έκ τούτων καταφαίνεται ότι καί ή πρόσοψις αΰτη έχωρίζετο διά δύο ακραίων — 
έκ των οποίων, ώς εΐδομεν, ή προς Νότον σώζεται — καί δύο ενδιαμέσων παραστάδων 
εις τρία τμήματα, έξ ών τό κεντρικόν, πλατύτερον τών δύο εκατέρωθεν αύτοΰ, φέρει 
μεγάλην πύλην, ήτις άπετέλει ασφαλώς την κυρίαν είσοδον τοϋ μνημείου. Αί παρά τάς 
παραστάδας λωρίδες — έκ τών οποίων μία επίσης σώζεται — δεικνύουσιν ότι καί έπί τής 
προσόψεως ταύτης ύπήρχον άψιδώματα, τά όποια κατά πάσαν πιθανότητα έξικνοΰντο 
μέχρι τής έπιστεφούσης την πρόσοψιν κορωνίδος, όπως καί εις τό πρώτον στενόν άψί- 
δωμα τής βορείου πλευράς συμβαίνει.

Ταΰτα είναι όσα δύναταί τις νά διατυπώση, βασιζόμενος έπί τής κατόψεως τοϋ 
Van Millingen καί τοϋ έλαχίστου μέρους τοϋ δυτικοϋ τοίχου, δπερ διασώζεται μέχρι 
σήμερον. Άναπαράστασις δμως τής δλης προσόψεως, έπί τή βάσει τών δεδομένων τού
των, θά ήτο κατά μέγα μέρος υποθετική.

Δ. Νοτία πρόσοψις. ’Ακόμη όλιγώτεραι είναι αί ένδείξεις, τάς όποιας 
διαθέτομεν περί τής νοτίας προσόψεως. Τοϋτο οφείλεται κυρίως, ώς καί έν τοις προη- 
γουμένοις έλέχθη, εις τό γεγονός τής ύπάρξεως, άπό τής εποχής ήδη τής έπισκέψεως 
τοϋ μνημείου υπό τοϋ Van Millingen, τής προς την πρόσοψιν ταύτην έφαπτομένης 
οικίας, ήτις καθιστά προβληματικήν την ϋπαρξιν, έπί τής προσόψεως ταύτης, τών έπί 
τής αντιστοίχου αυτής βορείου παρατηρουμένων παραστάδων. Παρά ταϋτα δμως ημείς 
σήμερον, δτε ό νότιος τοίχος έκτυλίσσεται άπηλλαγμένος παντός έπιχρίσματος προ 
τών όμμάτων ημών, εύρισκόμεθα εις πλεονεκτικήν έναντι τών προ ήμών έρευνητών 
θέσιν, διότι έκ τής έξετάσεως αύτοϋ δυνάμεθα νά καταλήξωμεν εις ώρισμένα συμπερά
σματα. Καί δή :

α) Τά δύο τουλάχιστον έκ τών έπί τοϋ έν λόγοι τοίχου ανοιγμάτων, ήτοι τό έντός 
τής κυκλικής κόγχης τοϋ πρώτου άπό ’Ανατολών τμήματος αύτοϋ παράθυρον καί ή εις 
τό τρίτον τμήμα μεγάλη θύρα (ΠΠ), ευρισκόμενα έπί τών αξόνων τών εις οΰς άνήκουσι 
χώροιν καί εναρμονιζόμενα τελείως προς τάς διαστάσεις τοϋ περιβάλλοντος, δεν είναι 
ασφαλώς μεταγενέστεροι προσθήκαι, τοσούτω μάλλον καθ’ δσον καί ό γυμνός σήμερον 
τοίχος ούδεμίαν παρουσιάζει άλλοίωσιν τής τοιχοδομίας, δικαιολογούσαν την αντίθετον 
σκέψιν '.

β) Ή εις τό ανατολικόν ακρον τοϋ νοτίου τοίχου ανωμαλία τής τοιχοδομίας, δηλω
τική τής συνεχίσεως τοϋ άνατολικοΰ τοίχου προς Νότον, γεννά τήν σκέψιν ύπάρξεως 1

1 Έξ υπερβολικής συντηρητικότητος έξαιροϋμεν αρχιτεκτονικήν δμως «γραφικού» χαρακτήρος, ώς ή 
τό εις τό κεντρικόν τμήμα χαμηλότερον άνοιγμα διά βυζαντινή, ή μετατόπισις τοϋ άξονος δέν αποτελεί 
μόνον τόν λόγον, δτι, επειδή ό άξων αύτοϋ δέν συμ- ασφαλές κριτήριον, διά νά καταλήξτ) τις εις άρνητι- 
πίπτει πρός τόν άξονα τοϋ χώρου εις δν ανήκει, «δί- κόν συμπέρασμα, τοσούτω μάλλον, καθ’ δσον καί εδώ 
δει τήν έντύπωσιν» μεταγενεστέρου ανοίγματος. Εις ή τοιχοδομία ούδεμίαν παρουσιάζει άλλοίωσιν.
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προς την κατεύθυνσιν ταΰτην χώρου συνεχομένου προς το μνημεΐον και συγκοινωνοΰν- 
τος προς αυτό διά των σωζομένων θυρών.

γ) Ή ιδέα αυτή ένισχύεται υπό τοΰ γεγονότος, ότι έπ'ι τοΰ γυμνοϋ σήμερον νοτίου 
τοίχου τοΰ κεντρικού τμήματος τοΰ μνημείου ούδέν ίχνος υπάρχει τοΰ επί τοΰ βορείου 
τοίχου καί είς την αυτήν θέσιν παρατηρουμένου τρίλοβου παραθύρου.

δ) Δεδομένου ότι επί τοΰ αύτοΰ κεντρικοΰ τμήματος τοΰ νοτίου τοίχου υπάρχουν 
τα ίχνη των υπέρ τό σωζόμενον γεΐσον τής προς Άνατολάς καμάρας τριών παραθύρων, 
ως καί τοΰ υπέρ την μεγάλην θύραν τοΰ δυτικού τμήματος τόξου, όπερ προφανώς έκά- 
λυπτεν άνοιγμα, ό προς Νότον χώρος ήτο χαμηλός, τής στέγης του έξικνουμένης μέχρι 
τής στάθμης τών προαναψερθέντων άνω ανοιγμάτων τοΰ νοτίου τοίχου.

ε) Δεδομένου έξ άλλου ότι προς τον χώρον τοΰτον ανοίγεται έκτος τών θυρών καί 
παράθυρον — τό εντός τής προς Άνατολάς κυκλικής κόγχης ευρισκόμενον — άγόμεθα 
είς τό συμπέρασμα, ότι ό έν λόγω χώρος πιθανόν νά ήτο στοά, παράλληλος προς τον 
άξονα τοΰ μνημείου, φέρουσα συμπαγείς τοίχους κατά τάς μικράς αυτής πλευράς καί 
ανοικτή προς Νότον \ Ή ΰπαρξις τοιαύτης στοάς ευνοείται καί έκ τής παραδόσεως τής 
Σχολής τής Κωνσταντινουπόλεως όπου, ως γνωστόν, αί στοαί είναι συνήθεις 1 2, κοσμοΰ- 
σαι πλεΐστα όσα κτήρια τής Πρωτευούσης.

Ε. Στέγασις τοΰ μνημείου. Αί κάθετοι προς άλλήλας κατευθύνσεις 
τών καλυπτόντων τον πρώτον έξ Ανατολών καί τον τρίτον χώρον τοΰ μνημείου ήμι- 
κυλινδρικών θόλων καί ή τεχνική άπαίτησις άποχετεύσεως τών όμβριων ύδάτων καθο
ρίζουν αμφικλινή μέν στέγην διά τήν υπέρ τον πρώτον χώρον καμάραν, μονόρρικτον 
δέ διά τήν υπέρ τον τρίτον (είκ. 9). Αί έναπομένουσαι προς κάλυψιν δύο λωρίδες τοί
χου, προς Βορράν καί Νότον τοΰ τετραγώνου έφ’ ου εδράζεται ό τροΰλλος, συμφώνως 
προς τά είς τήν βυζαντινήν παράδοσιν κρατούντα 3, θά καλυφθούν διά λωρίδων άμφί- 
κλινοΰς στέγης περιβαλλούσης τό τόξον τοΰ κεντρικοΰ μεγάλου ά\[πδώματος τής βορείου 
προσόψεως.

* *

Διά τής μέχρι τοΰδε, κατ’ ανάγκην, μακράς άναλύσεως έγένετο προσπάθεια καθο
ρισμού τής μορφής τοΰ μνημείου (είκ. 3 καί 9). Κατά ταύτην ό έσωτερικός χώρος 
αύτοΰ παρουσιάζεται μονόκλιτος, φέρων προς Άνατολάς αψίδα, τρίπλευρον έξωτερικώς, 
καί προς Δυσμάς προθάλαμον, κατά πλάτος τοποθετημένον, τοΰ οποίου τό μήκος αντι
στοιχεί προς τό πλάτος τοΰ κυρίως χώρου. Ή διάταξις αΰτη καί ό προς Άνατολάς 
προσανατολισμός τοΰ μνημείου (ΠΠ) όδηγοΰν είς τό συμπέρασμα, ότι πρόκειται περί 
ναοΰ φέροντος καμαροσκεπή νάρθηκα, συγκοινωνοΰντα διά σημαντικής πύλης μετά

1 Πρόδηλον είναι οτι μόνον άνασκαφική εργασία 2 G. Millet» L’ecole grecque dans l’archite-
είναι δυνατόν νά μετατρέψη είς βεβαιότητα τό συμ- cture byzantine, Paris 1905, 132. 
πέρασμα τοΰτο τών ανωτέρω παρατηρήσεων, αν καί 3 Όπως παρατηρεΐται είς μονόκλιτους ναούς τής 
πρέπει νά σκεφθή τις οτι ή ϊδρυσις παραπλεύρως ’Αρμενίας καί μονοκλίτους σταυροειδείς τής Έλλά- 
οίκίας (καί μάλιστα δίς) πιθανόν νά έγινεν αιτία δος. Βλ. σχετικώς Γ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ, Χριστιανική καί
έξαφανίσεως οίουδήποτε ίχνους. Βυζαντινή ’Αρχαιολογία, Ά^Θήναι 1942, 433, 442.
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παραλλη?ιου προς τον μέγαν άξονα τοΰ μνημείου νότιον χώρον, δστις κατά πάσαν πιθα
νότητα ήτο στοά.

Αί μικραί διαστάσεις τών συγκροτούντων το μνημεΐον χώρων έπιβάλλουσιν δπως 
τοΰτο θεωρηθή μάλλον παρεκκλήσιον ή ναός. Περί ποιου όμως παρεκκλησίου πρόκειται 
κα'ι ποία ή χρονολογία ίδρύσεως αΰτοϋ; Είναι τα άνακΰπτοντα νέα προβλήματα, εις τα 
όποια καλούμεθα να δώσωμεν άπάντησιν, προβλήματα δυσχερή καί καθ’ έαυτά, καθι
στάμενα δμως δυσχερέστερα ώς έκ τής παντελούς έλλείψεως επιγραφικών καί φιλολογι
κών μαρτυριών περί τοΰ μνημείου. Διά τον λόγον ακριβώς τούτον άνεζητήσαμεν καί 
θα προσπαθήσωμεν εν τοΐς εφεξής να καθορίσωμεν την χρονολογίαν ίδρύσεως αΰτοϋ, 
προβαίνοντες εις κατασκευαστικήν καί μορφολογικήν αύτοΰ άνάλυσιν, άφοΰ προηγου
μένως παραθέσωμεν τάς εν προκειμένη) γνώμας τών ερευνητών, οιτινες έπεσκέφθησαν 
προ ήμών τό μνημεΐον.

Β. ΓΝΩΜΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ

Τόσον ό ’Αλέξανδρος Πασπάτης δσον καί οί προ αύτοΰ έπιχειρήσαντες περιγραφήν 
τής Κωνσταντινουπόλεως παραδέχονται, δτι τό υπό έξέτασιν κτήριον πρέπει νά ταυτι- 
σθή προς τον ναόν τής 'Αγίας Θέκλης, δστις, κατά τάς βυζαντινός πηγάς, εύρίσκετο 
εντός τοΰ περιβόλου τοΰ παλατιού τών Βλαχερνών \

Τον ναόν τοΰτον, συμφώνως προς τά υπό τής ’Άννης Κομνηνής γραφόμενα 1 2, 
έκτισεν ό Ίσαάκιος Κομνηνός (1057 -1059) εις ενδειξιν ευγνωμοσύνης, διότι έσώθη έκ 
βεβαίου θανάτου κατά τινα θύελλαν έκραγεΐσαν τήν ημέραν τής μνήμης τής 'Αγίας 
Θέκλης (τή 24Ή Σεπτεμβρίου). Υπάρχει δμως καί άλλη μαρτυρία τών πηγών 3, κατά 
τήν οποίαν Θέκλα, ή θυγάτηρ τοΰ αύτοκράτορος Θεοφίλου (829-842), «κλινοπετής ούσα» 
έκτισεν εις τάς Βλαχέρνας εύκτήριον προς τιμήν τής προστάτιδος αύτής 'Αγίας Θέκλης.

Κατά τον Πασπάτην ή άντίφασις αυτή δεικνύει τήν ολιγωρίαν τών βυζαντινών 
ιστορικών «καλούντων ίδρυτάς τών εκκλησιών, τούς έπισκευάσαντας ή έγκαλλωπίσαντας 
τάς εκκλησίας ταύτας» 4. Παραδέχεται δηλαδή δτι ό Ίσαάκιος δεν έκτισεν έκ θεμελίων

έποχής τοΰ Θεοφίλου ναόν, δστις, κατά τήν γνώμην του, δεν δύναται νά είναι άλλος 
άπό τό φέρον τήν έπωνυμίαν «τέμενος τοΰ Τοκλού Ίμπραχήμ Ντεντέ», διά δύο λόγους: 
α) διότι τοΰτο, βυζαντινόν κτήριον δν, εύρίσκεται έντός τοΰ περιβόλου τοΰ παλατιού 
τών Βλαχερνών, έφ’δσον ό Νικήτας Χωνιάτης δηλοΐ δτι ό περίβολος ούτος έξετείνετο 
προς Βορράν μέχρι τής θαλάσσης5, καί β) διότι τό εις τον Ίμπραχήμ Ντεντέ άπο- 
διδόμενον έπίθετον «Τουκλού» δεν σημαίνει τίποτε, εις τήν τουρκικήν, έφ’ δσον τό

1 Α. ΠΑΣΠΑΤΗΣ, Βυζαντινού Μελέται, Κωνσταντι
νούπολή 1877, 357. ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ Κωνςταντιος, 
Κωνσταντινιάς Παλαιό τε και Νεωτέρα, Βενετία 
1824, 39. Στ. Βυζάντιος, Κωνσταντινούπολις, τόμ. I, 
Άΰήνησιν 1851, 594.

2 Αννα Κομνηνη, τόμ. Α', 157. (Αί παραπομπαί

εις βυζαντινούς συγγραφείς ανάγονται εις τήν εκδο- 
σιν Βόννης.)

3 ΣΥΝΕΧ1ΣΤΑΙ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ 147.
4 Α. ΠΑΣΠΑΤΗΣ, ε· ά. 358.
5 Ν. Χωνιάτης 719: 'Ητών παλατίων τών Βλαχερ

νών αϋλειος κατά Βορράν άνεμον rfj θαλάσστ] έγγίζουσα.
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πρώτον αύτοϋ συνθετικόν «τόκ» (δπερ σημαίνει «κεκορεσμένος») είναι ήδη έπίθετον. 
Δεν υπάρχει συνεπώς αμφιβολία δτι ή λέξις «τοκλού» είναι παραφθορά τής έλληνικής 
λέξεως «Θέκλα», την οποίαν οί ’Οθωμανοί, μη έχοντες το γράμμα «θ», προφέρουσι 
«Τέκλα» καί, επί το τουρκικώτερον, «Τοκλού» \

Ό Πασπάτης προβαίνει εις σύντομον περιγραφήν τοϋ μνημείου, δπου άναγινώ- 
σκομεν τα εξής: «Ό ναός ουτος τήν σήμερον, είναι μικρόν κτήριον έπίμηκες, ξυλόστε- 
γον, μήκους βημάτων 20 καί εύρους βημάτων 9, πλησίον μέν τοϋ αγιάσματος τών Βλα- 
χερνών, χωριζόμενον δε άπ’ αύτοϋ διά ξύλινων οικιών. Παράθυρά τινα άπετειχίσθησαν. 
Τό εσωτερικόν τοϋ ναοϋ καταφανές έκ τών χαμηλών θυρίδων, είναι γυμνόν, φέρον 
μόνον τινά γράμματα ’Αραβικά» 1 2.

Οί εις τήν περιγραφήν αριθμοί βημάτων είναι κατά τό δυνατόν σύμφωνοι προς 
τάς διαστάσεις τοϋ μνημείου3, ή δε γυμνότης τοϋ εσωτερικού σημαίνει, δτι αί νωπο- 
γραφίαι ήσαν τότε κεκαλυμμέναι υπό τοϋ μουσουλμανικού έπιχρίσματος.

Πληρεστέραν περιγραφήν τοϋ μνημείου παρέχει ό Van Millingen4, δστις καθορίζει 
τό μήκος αύτοϋ εις 13.55 μ. τό δε πλάτος εις 5.40 μ. Έν συνεχεία αναφέρει δτι τό 
εσωτερικόν αύτοϋ χωρίζεται εις τρία διαμερίσματα, έκ τών όποιων τό δυτικόν έχρησί- 
μευεν ώς νάρθηξ καί δτι, παρ’ δλον δτι σήμερον5 καλύπτεται υπό ξύλινης στέγης, ή 
διάταξις τών επί τών τοίχων παραστάδων δεικνύει, δτι άρχικώς διέθετε τροϋλλον. Προσ
θέτει επίσης δτι, κατά τήν διάρκειαν επισκευών, γενομένων κατά τό έτος 1890, «ήλθον 
εις φώς νωπογραφίαι εικόνων, αϊτινες άλλοτε διεκόσμουν τούς τοίχους». Περιγράφει 
κατόπιν τήν αψίδα, ώς γνωρίζομεν ταύτην έκ τής ύπ’ αύτοϋ δημοσιευομένης φωτογρα
φίας8 καί καταλήγει εις τήν προηγουμένως άναφερθεϊσαν7 πο?αίτιμον, διά τήν σημερι
νήν κατάστασιν τοϋ μνημείου πληροφορίαν, δτι υπέρ τά τρία παράθυρα τής βορείου 
όψεως υπήρχε «σειρά τριών μικρών παραθύρων».

Φαίνεται δτι υπάρχει λάθος έκ παραδρομής είς τάς έν τή περιγραφή άναφερομένας 
διαστάσεις8, διότι, έκτος τοϋ δτι αύται διαφέρουν τών ύφ’ ήμών καθορισθεισών, δέν 
άνταποκρίνονται καί είς τάς διαστάσεις τής υπό τού συγγραφέως δημοσιευομένης κατό- 
ψεως, δπου αύται καθορίζονται ώς 13.10 μ. διά τό μήκος καί 6.50 μ. διά τό πλάτος, 
μεγέθη τά όποια δέν άφίστανται αίσθητώς τής πραγματικότητος.

"Οσον αφορά είς τήν ταύτισιν τοϋ μνημείου προς τον ναόν τής 'Αγίας Θέκλης, 
ό Van Millingen, αν καί άποφαίνεται δτι δέν υπάρχει τελειωτική παράδοσις άναφορι- 
κώς προς τήν ταυτότητα τοϋ κτηρίου9, θεωρεί καταπληκτικήν*τήν ομοιότητα τής τουρ
κικής λέξεως «Τοκλού» προς τήν έλληνικήν «Θέκλα», τήν δέ πιθανότητα ή πρώτη νά 
είναι παραφθορά τής δευτέρας, καί συνεπώς δηλωτική τής αρχικής ονομασίας τοϋ μνη-

1 Α. Παςπατης, έ. ά. 359.
2 Αυτόθι 358.
3 Μήκος: 20X0.70 = 14.00 μ. Πλάτος : 9X0.70 = 

6.30 μ. έναντι 14.42, περιλαμβανόμενης τής άψΐ- 
δος, καί 6.50 τής πραγματικότητος.

4 A. Van Mieeingen, ε. ά. 211.

5 Τήν εποχήν δηλαδή τής έπισκέψεως τοϋ Van 
Millingen.

6 ’Ανωτέρω σ. 85.
7 Ανωτέρω σ. 104.
8 Πιθανόν αντί 6.40 διά τό πλάτος, έγράφη 5.40.
9 A. Van Mieeingen, ε. ά. 207.
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μείου, ίσχυροτάτην '. Ένεκα τούτου παραδέχεται δτι «ή ταύτισις τοΰ Τοκλού Ίμπραχήμ 
Ντεντέ μεστζηντί προς τον ναόν τής 'Αγίας Θέκλης, επί τή βάσει τής όμοιότητος των 
δύο όνομασιών, έχει ίσχυράν την πιθανότητα υπέρ αυτής» 2. Ώς δευτέραν μαρτυρίαν 
υπέρ τής άπόψεως ταύτης αναφέρει τα γραφόμενα υπό τοΰ Άχμέτ Ριφάτ έφέντη, εις 
τό 'Ιστορικόν καί Γεωγραφικόν Λεξικόν αυτού, κατά τά όποια, προτού ό ναός μετατραπή 
εις τέμενος, ήτο γνωστός υπό τό όνομα τού ίδρυτού αυτού «Ίσακία». Είναι πράγματι 
ίστορικώς άποδεδειγμένον, λέγει ό Van Millingen3, ότι ό ναός τής 'Αγίας Θέκλης έπε- 
σκευάσθη υπό τοΰ ’Ισαάκ Κομνηνού κατά τον 11ον αιώνα.

Παρά ταΰτα, συνεχίζει, υπάρχει, άναφορικώς προς την ταύτισιν ταύτην, μία άντίρ- 
ρησις, ήτις θά ήδύνατο νά καταστή μοιραία, εάν τά επιχειρήματα υπέρ τής ταυτίσεως 
ταύτης δέν ή σαν τόσον ισχυρά: Κατά τούς βυζαντινούς συγγραφείς ό ναός τής 'Αγίας 
Θέκλης εύρίσκετο έν τώ παλατίω τών Βλαχερνών4, τό όποιον κατελάμβανε τά υπέρ τό 
Άϊβάν Σαράϋ υψώματα, όπου σήμερον «ή περιοχή Έγρή καπού καί τό τέμενος Άϊβάζ 
έφέντη, εντός τών τειχών τά όποια περικλείουν τό δυτικόν μέρος τού c' λόφου μέχρι 
τού Χρυσού Κέρατος» 5. Τό Τοκλού Ντεντέ μεστζηντί συνεπώς εύρίσκεται εκτός τής πε
ριοχής ταύτης «άλλ’ ή ταινία γής μεταξύ τού βορείου τοίχου τού περιτειχίσματος τού 
παλατιού καί τής θαλάσσης είναι τόσον στενή καί ήτο τόσον συνδεδεμένη προς τήν 
ζωήν τής αύτοκρατορικής κατοικίας, ώστε κτήριον επί τής ταινίας ταύτης είναι δυνα
τόν νά περιγραφή, μετά συγχωρητέας ανακρίβειας, ώς έν τώ παλατίω» λ

Είς τό σημεΐον τούτο ό συγγραφεύς, εις ιδιαιτέραν παραπομπήν, παρατηρεί ότι, 
έάν ήτο δυνατόν νά άποδειχθή ότι τό τέμενος Άϊβάζ έφέντη είναι έκτισμένον έπί τού 
τόπου χριστιανικού ναού, τό έπιχείρημα εναντίον τής ταυτίσεως τού Τοκλού Ντεντέ 
μεστζηντί προς τον ναόν τής Αγίας Θέκλης θά καθίστατο ίσχυρότερον. Παρά τό γεγο
νός όμως ότι, κατά τήν έκτύπωσιν τοΰ βιβλίου τού Van Millingen, έπληροψορήθη 
ούτος ότι υπάρχει μαρτυρία περί τού ότι τό τέμενος Άϊβάζ έφέντη προήλθεν έκ ναού 
— πράγμα τό όποιον αναφέρει είς πρόσθετον φύλλον χάρτου— θεωρεί ότι «είναι δύ- 
σκολον νά άποφασίση τις έάν τά έπιχειρήματα υπέρ τής ταυτίσεως τής έκκλησίας τής 
Αγίας Θέκλης προς τό Τοκλού Ντεντέ μεστζηντί αίρονται τελείως υπό τής μαρτυρίας 
ταύτης», έφ’ όσον αϋτη άναφέρεται είς βιβλίον σχετικώς νέας χρονολογίας (1865) έπί 
πλέον δέ ότι τό κτήριον τού τεμένους Άϊβάζ έφέντη δέν παρουσιάζει μορφολογικάς 
ένδείξεις ότι ήτο εκκλησία.

Τέλος αναφέρει ότι μετά τάς έπισκευάς Ίσαακίου τού Κομνηνού ό ναός κατά τον 
επόμενον αιώνα κατηδαφίσθη καί έπανεκτίσθη, κατά τον Ζωναράν7, υπό τού αύτοκρά- 
τορος Ίωάννου τού Κομνηνού είς μεγαλοπρεπή ρυθμόν καί άφιερώθη είς τον Σωτήρα.

1 An argument for regarding the building as 
the church of S. Thekla in this part of the city, 
is the striking similarity of its Turkish name 
Toklou to the greek name Thekla, rendering it 
exceedingly probable that the former is a corrup
tion of the later, and reminiscence of the origi
nal designation of the edifice (A. Van Millingen, 
ε. ά. 207).

2 A. Van Millingen, e. a. 209.
3 Έκ τής μαρτυρίας τής "Αννης Κομνηνής.
4 Σκυλιτςιις 647. Ζωναρας III, 672.
5 A. Van Millingen, ε. ά. 209. Βλ. καί ήμετέ- 

ραν εικόνα 1.
6 Ατιτόθι.
7 Ζωναρας III, 672,
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Θέλων δέ νά συμβιβάση την περί πολυτελούς ρυθμού μαρτυρίαν προς τό άπέριττον τού 
σωζομένου κτηρίου λέγει, δτι «επειδή τό κάλος καί ό πλούτος ενός βυζαντινού ναού 
άνεφαίνετο εις τον σπάταλον διάκοσμον τού εσωτερικού, είναι δυνατόν ό ναός τής 
'Αγίας Θέκλης, αν καί μικρός καί έξωτερικώς απλούς, νά ύπήρξεν οιραιον καί πλούσιον 
κτήριον κατά τον τελευταιον αυτού χριστιανικόν χαρακτήρα1.

Συγχρόνως σχεδόν προς τον Van Millingen έπεσκέφθη τό κτήριον καί ό Gurlitt, 
οστις δημοσιεύει κάτοψιν καί τομήν αυτού, ως καί σύντομον περιγραφήν2. Δυστυχώς 
όμως τόσον ή κάτοψις όσον καί ή τομή παρουσιάζουν τοσαύτα καί τοιαΰτα λάθη, ώστε 
ήναγκάσθημεν νά μή χρησιμοποιήσωμεν ταύτας μεταξύ των προς άποκατάστασιν τής 
μορφής τού μνημείου δεδομένων. Ούτως, εις τήν κάτοψιν3, α) τό δίλοβον παράθυρον 
τής άψίδος παρίσταται ως τρίλοβον, β) τά τρία παράθυρα τής βορείου πλευράς επανα
λαμβάνονται αύθαιρέτως καί επί τής νοτίας, γ) αί επί τής βορείου πλευράς παραστάδες 
αναφαίνονται, κατά τρόπον αύστηρώς συμμετρικόν, καί επί τής νοτίας, επίσης αύθαιρέ
τως, έφ’ όσον, ως εϊδομεν, ή άπό τής εποχής εκείνης ύπάρχουσα καί εφαπτομένη τής 
νοτίας πλευράς οικία, ήμπόδιζε τον καθορισμόν τής καταστάσεως τής νοτίας πλευράς, 
επί πλέον δέ τό προς Άνατολάς ελεύθερον άκρον τής πλευράς ταύτης δεν παρουσιάζει 
παραστάδα, δ) δεν σημειοΰται ή εις τήν εσωτερικήν επιφάνειαν τού δυτικού τοίχου 
εσοχή ή σημειουμένη είς τήν κάτοψιν τού Traquair. Εις τήν τομήν πάλιν αι εκατέρω
θεν τής άψίδος δύο κόγχαι, αιτινες, ως έν τή φωτογραφία τού Schneider φαίνεται, 
έξικνοΰντο μέχρι τού επί τού νοτίου τοίχου σωζομένου λοξοτμήτου γείσου, έχουν σχε- 
διασθή ως λίαν χαμηλαί καί φέρουσαι τόξον στενότερον αυτών.

Ό Gurlitt παραδέχεται, άνευ ενδοιασμών, τήν ταύτισιν τού Τοκλού Ντεντέ 
μεστζηντί προς τον ναόν τής 'Αγίας Θέκλης, δΤ δ καί θεωρεί τούτο ως κτισθέν κατά 
τον 11ον αιώνα, πράγμα τό όποιον έπιβεβαιούται, κατά τον συγγραφέα, καί υπό τής 
μορφολογίας τόσον τής άψίδος, ήτις ενθυμίζει τήν νοτιοανατολικήν εκκλησίαν τού Φετχιέ 
Τζαμί (Παμμακάριστου), όσον καί τών άλλων μερών αυτού4. Συνεχίζων τήν περιγρα
φήν τού μνημείου επιφέρει: «Πρόκειται περί μονοκλίτου ναού τον όποιον δύο εγκάρσια 
τόξα χωρίζουν είς προθάλαμον, τρουλλοσκεπή χώρον, καί χώρον Ιερού Βήματος. Σήμε
ρον καλύπτει τούς χώρους άνοικτή στέγη, δι’ό δεν είναι δύσκολον νά έννοήση τις πώς 
άλλοτε ήτο διαμορφωμένος ό τρούλλος, τού οποίου τά φέροντα τέσσαρα τόξα διατη
ρούνται ακόμη. Τό Ιερόν Βήμα διαρθρούται καί έξαίρεται υπό κογχών. Προθάλαμος 
καί 'Ιερόν Βήμα ήσαν άρχικώς κατά πάσαν πιθανότητα κεκαλυμμένα διά καμάρας».

Μετά τά βασικά λάθη τών σχεδίων τού Gurlitt, διστάζει τις νά δώση πίστιν καί 
είς τά έν τή περιγραφή αυτού εκτιθέμενα, τοσούτω μάλλον καθ’ δσον καί εδώ γεννώνται 
άπορίαι. Όμιλεΐ π.χ. περί τεσσάρων τόξων φερόντων τον τρούλλον, ενώ ουτος εδράζε
ται, προς Βορράν καί Νότον, άπ’ευθείας επί τών τοίχων. Καί είναι μεν αληθές δτι επί 
τών τοίχων τούτων διαγράφονται τόξα, αλλά ταΰτα είναι τά καλύπτοντα τάς είς αυτούς

1 A. Van Milungen, ε. ά. 210. 3 C. Gurutt, ε. ά. πίν. LII.
2 C. Gdrutt, Die Baukunst Konstantinopels, 4 Αυτόθι 36.

Berlin 1912, πίν. EH.
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άνοιγομένας έσοχάς. Τά τόξα ταΰτα όμως τών εσοχών δεν εύρίσκονται εις την αυτήν 
στάθμην μετά τών εγκαρσίων τόξων, ατινα και φέρουν πράγματι τον τροΰλλον'.

Έκ τών παλαιοτέρων επίσης ό Ιωάννης Παπαδόπουλος, είς άξιόλογον περί Βλα- 
χερνών μελέτην αύτοΰ1 2, λέγει τά έξης: «Υποθέτω δε ότι μάλλον είς την 'Αγίαν Θέκλαν 
πρέπει νά άποδοθή τό τέμενος Άτίκ Μουσταφά Πασά καί όχι είς τούς ’Αποστόλους Πέ
τρον καί Μάρκον, διότι τό επίσης εν Βλαχέρναις, δεξιά τώ είσιόντι διά τής Πύλης Έϊβάν 
Σαράι ευτελές κτήριον Τοκλού Ντεντέ μεστζηντί δεν συμβιβάζεται με τάς φράσεις : κάλ- 
λιστον, πολυδάπανον, περικαλλές μέ τάς οποίας οί βυζαντινοί ιστορικοί περιβάλλουσι 
τον άρχαΐον ναόν τής 'Αγίας Θέκλας»3.

Έκ τούτου καταφαίνεται ότι ό Παπαδόπουλος παραδέχεται μέν ότι τό Τοκλού 
Ντεντέ περιλαμβάνεται μεταξύ τών κτηρίων τών άποτελούντων τό συγκρότημα τού πα
λατιού τών Βλαχερνών, θεωρεί όμως τούτο πολύ άσήμαντον διά νά ταυτισθή προς περι
καλλή ναόν, ως ήτο ό υπό τών βυζαντινών ιστορικών άναφερόμενος ναός τής 'Αγίας 
Θέκλης.

Έκ τών νεωτέρων ερευνητών ό Schneider φρονεί άπερίφράστως ότι έσφαλμένως 
τό Τοκλού Ντεντέ μεστζηντί ταυτίζεται προς τον ναόν τής 'Αγίας Θέκλης, παραδεχό
μενος, χωρίς νά δικαιολογή τούτο, ότι τό κτήριον είναι τού 11ου αίώνος4. Είς μεταγε
νέστερον έργον του5 γράφει: «Τό κτήριον ταυτίζεται, ώς επί τό πλεΐστον, μετά τού 
ναού τής Θέκλης (Toklu - Thekla!) μοί φαίνεται όμως πολύ μικρόν διά μίαν τοιαύτην 
ταύτισιν, εκτός τούτου δέ άντιτίθενται είς τούτο αί παραστάσεις τών ιεραρχών, αί είς 
την άι[ηδα καί την κόγχην τής προθέσεως ύπάρχουσαι. Έξ άλλου επί τού σωζομένου 
τοίχου παρίστανται μόνον άγιοι, είς ιερόν όμως τής Θέκλης ιθά άνέμενέ τις βεβαίως 
αγίας» 6.

Τό τελευταιον επιχείρημα τού συγγραφέως δέν έχει βεβαίως μεγάλην σπουδαιό- 
τητα, έφ’ όσον δέν γνωρίζομεν τί είδους παραστάσεις ύπήρχον καί επί τών έξαφανισθέν- 
των τοίχων, τών οποίων ή επιφάνεια είναι πολύ μεγαλυτέρα τής επιφάνειας τού διατη- 
ρηθέντος7, τό έν τή περιεχούση όμως την άντιπαράθεσιν τών λέξεων Toklu - Thekla! 
παρενθέσει θαυμαστικόν δεικνύει ότι ό συγγραφεύς θεωρεί άνευ σημασίας την συνωνυ-

1 Βλ. ήμετέραν τομήν εις είκ. 5.
2 I. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Αί Βλαχέρναι ώς καί Les 

Palais et les Biglises des Vlachernes, 1928. Βλέπε 
καί κρίσεις περί τοϋ τελευταίου τούτου βιβλίου υπό 
τοΰ καθηγητοϋ Ο· S· Flesh δημοσιευθείσας έν τφ 
περιοδικφ Byzantinisch-neugriechische Jahrbii- 
cher 7, 1928 - 29, σ. 204 - 209.

3 Αυτόθι 51.

4 A. Μ. Schneider, Byzanz, 78: Bau des 11. 
Jhd. zu Unrecht mit der Kirche der HI. Thekla 
gleichgesetzt.

5 A. M. Schneider, Die Blachernen έν τφ πε- 
ριοδικφ Oriens 4, 1951, 107.

6 Der Bau wird meist mit der Theklakirche

(Toklu-Thekla !) in eins gesetzt, allein dafiir ist 
er mir zu klein und ausserdem sprechen die 
Darstellungen der Hierarchen dagegen, die in 
der Apsis und der Prothesisnische angebract 
sind. Auch an der erhaltenen Wand sind nur 
manliche Heilige dargestellt : in einem Thekla- 
heiligtum wiirde man aber doch weibliche Hei
lige erwarten.

7 ’Επί τοϋ προκειμένου θά ήδύνατό τις νά σκεψθή 
ότι, έάν κατέρρεεν ό ναός τοϋ Αγίου Άπολλιναρίου 
τής Ραβέννης καί διετηρεΐτο μόνον ό φέρων τήν μα
κράν λειτανίαν τών άγιων γυναικών τοίχος, έφαρμό- 
ζοντες τόν συλλογισμόν τοΰ έπιχειρήματος τούτου, 
θά κατελήγομεν είς τό συμπέρασμα οτι ό ναός δέν 
είναι δυνατόν νά ήτο άφιεραιμένος εις άγιον ανδρα.
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μίαν, πράγμα τό όποιον, συνδυαζόμενον προς τάς μικράς διαστάσεις τοΰ ναοΰ, οδηγεί 
αυτόν εις τό συμπέρασμα ότι ή ταΰτισις δεν εύσταθεΐ.

Ό Janin, τέλος, κατ’ άρχάς μεν διστάζει να παραδεχθή την ταύτισιν τοΰ μνημείου 
προς τον ναόν τής 'Αγίας Θέκλης, διότι τό τοιοΰτον «δεν έχει καθορισ&ή κατά τρόπον 
βέβαιον» αν καί παραδέχεται ότι ή σχέσις τής τουρκικής ονομασίας αύτοΰ προς την 
ελληνικήν είναι τόσον στενή, ώστε νά άποτελή «σχεδόν ομωνυμίαν»1. Άργότερον ένι- 
σχύεται εις την άποψίν του ότι ή ταύτισις δεν είναι δυνατή, διαπιστών ότι «τό κτήριον 
είναι πολύ άπομεμακρυσμένον εκ τοΰ παλατιού τών Βλαχερνών, δπερ εύρίσκετο επί τοΰ 
λόφου »2, διά νά κατάληξη τέλος εις τό συμπέρασμα ότι λελανθασμένως ταυτίζεται τό 
κτήριον προς ναόν τής 'Αγίας Θέκλης «ένεκα μιας ομωνυμίας, περισσότερον φαινομενι
κής ή πραγματικής» 8.

Ό Janin παρέχει καί την πληροφορίαν ότι τό κτήριον, ως τέμενος, άνήκεν εις 
ιδιώτην, όστις ήρξατο κατεδαφίζων αύτό κατά τό έτος 1929, δτε καί άνεφάνησαν εκ 
νέου αί νωπογραφίαι4. Ταύτας, ως διεσώζοντο κατά τό 1936, περιγράφει ό Schneider5, 
δστις δημοσιεύει, ώς εϊδομεν προηγουμένως ή καί φωτογραφίαν αυτών7.

Έκτος τών προαναφερ&έντων ερευνητών, οϊτινες ήσχολήθησαν κατά τό μάλλον

1 R. Janin, La Topographie de Constantino
ple, ijchos d’Orient, 38, 1939, 143: Cette identi
fication suggeree par la presque homonymie des 
noms turc et grec n’est cependant pas etablie 
de fayon certaine.

2 R. Janin, La Geographie ecclesiastique de 
1’Empire Byzantin, I/III : Les Elglises et les 
Monasteres, Paris 1953, 148.

3 Αυτόθι 560 : On l’a faussement identifiee 
avec une eglise Ste Thecle a cause d’une homo
nymie plus apparente que reelle.

4 R. Janin, E. 0. 38, 1939, 143. Εις άνακοίνω- 
σιν τής κατεδαφίσεως προβαίνει καί τό Jdl 45, 
1930, σ. 443.

5 Schneider, Byzanz, 15.
6 ’Ανωτέρω σ. 89.
7 Αί παραστάσεις τάς όποιας κατώρθωσε νά καθο-

ρίστ) ό Schneider καί εκ τών όποιων, ώς προειδεν 
ό συγγραφεύς, ούδεμία σώζεται σήμερον, είναι αί 
έξης : α) Εις την άψϊδα, υπό τό τεταρτοσφαίριον 
αυτής, μετάλλια περιέχοντα κεφαλάς άγιων, έκ τών 
όποιων είς έφερε τήν έπιγραφήν «Βλάσιος», β) Εις 
τόν νότιον τοίχον τοΰ 'Ιερού Βήματος, υπέρ τό λοξό- 
τμητον γείσον, ήτοι επί τής άρχής τής καλυπτούσης 
αύτό καμάρας, υπολείμματα παραστάσεως τής Ι’εννή- 
σεως τοΰ Χρίστου. 'Υπό τό λοξότμητον γείσον δύο 
μορφαί αγίων, εντός κύκλων, συνοδευόμεναι άπό τάς 
έπιγραφάς: Ό άγιος ’Ελευθέριος (δ άγιος) Άβέρ-
κιος. Πρός τά δεξιά τούτων εντός ορθογωνίου πλαι
σίου : (ό) άγι(ος Πολν)καρπος καί ύπ’ αύτόν όρθιος 
δ άγιος Δημήτριος. Είς τό άνώτερον μέρος τής κόγ
χης τοΰ τμήματος τούτου τοΰ νοτίου τοίχου (ό άγιος) 
Σπιρίδον, όστις εύλογεΐ διά τής δεξιάς καί κρατεί

βιβλίον διά τής άριστεράς χειρός. Ύπ’ αύτόν δύο 
ορθοί ήμικατεστραμμένοι γενειοφόροι άγιοι. Διακο- 
σμητική ζώνη χωρίζει τό μεσαΐον τμήμα τοΰ νοτίου 
τοίχου είς δύο μέρη καθ’ ύψος. Φαίνεται ότι τό 
άνώτερον τμήμα έκοσμεΐτο δι’ ιστορικών σκηνών, 
διότι ό Schneider παρετήρησεν είδος δεξαμενής, 
εντός τής οποίας έκολύμβων πέντε ίχθΰς. Τό κάτω
θεν τής διακοσμητικής ταινίας τμήμα τοΰ τοίχου 
περιείχε παραστάσεις αγίων είς όρθίαν στάσιν. Πρός 
τ’ αριστερά ΐστατο άγιος, έκ τοΰ ονόματος τοΰ οποίου 
άπέμενε μόνον έν Ρ. Ο Schneider εικάζει ότι πρό
κειται περί τοΰ αγίου Γεωργίου. Ήκολούθει άλλος 
άγνωστος άγιος, όστις έκράτει σταυρόν, έκ τής επι
γραφής τοΰ όποιου ήδύνατό τις νά άναγνώση μόνον : 
ο αγι(ος) ΤΙ (Θεόδωρος Τύρων;). 'Ο επόμενος αδύ
νατον νά καθορισθή έκ τών γραμμάτων ΤΑ. Ό επό
μενος τούτου ήτο ό (άγιος) Προκόπιος καί τελευ
ταίος ό άγιος Νικίτας.

Ο Schneider ομολογεί τήν αδυναμίαν του νά χρο- 
νολογήση έπακριβώς τάς νωπογραφίας, αΐτινες, λέγει, 
θά ήτο ίσως δυνατόν νά ύποθέση τις ότι ανήκουν 
είς το α' ήμισυ τοΰ 14ου αίέδνος καί τοΰτο διότι 
παρουσιάζουν μορφολογικάς άναλογίας πρός τάς ύπό 
τοΰ Alpatoff περιγραφείσας νωπογραφίας τοΰ γναι- 
στοΰ ύπό τήν έπωνυμίαν Ίσα καποΰ μεστζηντί βυ
ζαντινού μνημείου (Ε. Ο. 1925, 21). Παρατηρεί δέ 
ότι τό είς τό άνω μέρος τοΰ κεντρικού τμήματος τοΰ 
νοτίου τοίχου υπόλειμμα, όπου οί ιχθύες, θά ήδύνατο, 
βεβαίως νά γεννήση τήν ιδέαν ότι παρίσταται έκεϊ 
ή αύτοβάπτισις τής 'Αγίας Θέκλης, μέ τήν διαφοράν 
ότι ό χάνδαξ, έντός τοΰ όποιου έρρίφθη ή άγια, 
κατφκεΐτο, ούχί ύπό άθφων ιχθύων, άλλ’ ύπό φισ
κών καί άλλων θηρίων.
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ή ήττον απ’ ευθείας μέ τό υπό έξέτασιν μνημεΐον, πρέπει, προς συμπλήρωσιν των περί 
αύτοΰ γνωμών, νά άναφερθοϋν προσθέτως καί τινες άλλοι, ο'ίτινες, ασχολούμενοι μέ 
γενικώτερα ζητήματα, άποφαίνονται τρόπον τινά παρεμπιπτόντως και περ'ι τοΰ μνη
μείου. Ούτως ό Ebersolt περιγραφών τούς ναούς τής Κωνσταντινουπόλεως, γράφει 
μεταξύ άλλων ότι «έκτος τής τρικλίτου βασιλικής ευρίσκει τις είς Κωνσταντινούπολή 
καί έτερον είδος, χρησιμοποιηθέν ίσως υπό τοΰ Βασιλείου τού Α' διά τα πολυπληθή 
παρεκκλήσια, τά όποια κατεσκεύασεν εις τά άνάκτορα. Τα κτήρια ταΰτα, πολύ μικρών 
διαστάσεων, διαθέτουν έν μόνον κλιτός, καταλήγουν είς μίαν μόνην αψίδα και δεν προη
γείται αύτών προθάλαμος. Ενίοτε τό κλιτός καλύπτεται υπό τρούλλου. Ό αρχιτεκτο
νικός ούτος τύπος αναφαίνεται είς τό Κεφελή τζαμί, τό Τοκλού Ντεντέ τζαμί καί τό 
εύκτήριον τοΰ Μπογδάν Σεράϊ » ’.

Είναι προφανές ότι τό Τοκλού Ντεντέ έν μέρει άνταποκρίνεται είς τά χαρακτηρι
στικά τοΰ είρημένου τύπου, διότι δέν στερείται προθάλαμου. Είς έτερον πάλιν έργον 
του ό Ebersolt δηλοΐ ότι θεαίρεΐ προβληματικήν την ύπαρξιν τρούλλου έπιστέφοντος 
τό κτήριον1 2.

Επίσης ό Millet επηρεαζόμενος υπό τοΰ Gurlitt3, άποφαίνεται ότι « τό Τοκλού 
Ντεντέ μεστζηντί, όπερ χρονολογείται είς τό 1059, προέρχεται έξ άλλου τύπου: Τοΰ 
τρούλλου έπί τεσσάρων στενών τόξων»4, συμπέρασμα όπερ, ώς εΐδομεν έξετάζοντες την 
περιγραφήν τοΰ Gurlitt, δέν εύσταθεΐ.

Ό μεξικανός συγγραφεύς τέλος, Salvatore Miranda5, έπιχειρών άποκατάστασιν 
έν σχεδίοο τοΰ συγκροτήματος τών ανακτόρων καί ναών τών Βλαχερνών, παριστά τό 
Τοκλού Ντεντέ μεστζηντί έφαπτόμενον, διά τής νοτίας αύτοΰ πλευράς, τοΰ τοίχου τοΰ 
προ τοΰ μεγάλου ναοΰ τών Βλαχερνών αίθριου. Είς τό έν λόγω σχέδιον τό ήμέτε- 
ρον κτήριον έπιγράφεται «Ναός 'Αγίου Πέτρου καί Μάρκου», ένώ ώς ναός τής 'Αγίας 
Θέκλης ° φέρεται τό ώς ναός τών 'Αγίων Πέτρου καί Μάρκου θεωρούμενον Άτίκ Μού- 
σταφά Πασά τζαμί.

** *

Έχοντες ύπ’ όψει τάς προηγηθείσας έκθέσεις τών διαφόρων περί τοΰ μνημείου 
γνωμών, σχετικώς προς τήν ταύτισιν αύτοΰ, δυνάμεθα, νομίζομεν, νά εΐπωμεν ότι τό 
υπό έξέτασιν πρόβλημα συνίσταται άναλυτικώτερον είς τά ακόλουθα τέσσαρα έρωτή- 
ματα, έκ τής ικανοποιητικής άπαντήσεως τών οποίων θά έξαρτηθή ή λύσις τοΰ προ
βλήματος :

α) Τό υπό έξέτασιν μνημεΐον είναι πράγματι κτίσμα τοΰ 11ου αίώνος, ώς ισχυ
ρίζονται οί πλεϊστοι τών έρευνητών;

1 J. Ebersolt - A. .Thiers, Les eglises de Cons
tantinople, Paris 1913, 259, σημ. 2.

2 J. Ebersolt, Monuments d’architecture by- 
zantine, Paris 1934, 132, σημ. 1.

3 Εις τόν όποιον παραπέμπει.

4 G. Millet, L’ec. gr., 46.
5 S· Miranoa, Les Palais des Enipereurs By- 

zantins, Mexico 1964.
6 Οΰχί μετά βεβαιότητος διότι φέρει ερωτημα

τικόν.
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β) Ή συγγένεια τής ελληνικής λέξεως «Θέκλα» προς την τουρκικήν του ονο

μασίαν πρέπει να θεωρηθή σοβαρόν επιχείρημα διά την ταύτισιν αυτού προς 
ναόν τινα τής 'Αγίας Θέκλης, ώς ισχυρίζονται οί παλαιότεροι των ερευνη
τών, ή πρόκειται περί μη ουσιαστικής και συνεπώς ασήμαντου ομωνυμίας, 
όπως ισχυρίζονται τινές εκ τών νεωτέρων;

γ) Έάν εις τό δεύτερον έρώτημα δοθή θετική άπάντησις, ανήκει τό μνημεΐον 
εις τό τών «Βλαχερνών παλάτιον», ώστε να είναι δυνατή ή ταΰτισις αυτού 
προς τον εν τώ παλατίφ τούτω ευρισκόμενον, κατά τάς πηγάς, ναόν τής 
'Αγίας Θέκλης;

δ) Έάν και εις τό τρίτον έρώτημα δοθή θετική άπάντησις, τότε πώς συμβιβά
ζεται ή μαρτυρία τών βυζαντινών συγγραφέων περί τής μεγαλοπρεπείας καί 
τού πλούτου τού υπό τού Ίσαακίου Κομνηνοΰ κτισθέντος ναού τής 'Αγίας 
Θέκλης προς τό σωζόμενον μικρών διαστάσεων, άπλούν εύκτήριον;

Άπάντησιν εις τά ερωτήματα ταύτα θά άναζητήσωμεν προβαίνοντες κατωτέρω 
εις μορφολογικήν καί κατασκευαστικήν άνάλυσιν τού μνημείου, ήτις έλπίζομεν ότι 
θά άποτελέση πολύτιμον βοήθημα εις τον έπιδιωκόμενον σκοπόν.

Γ. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ I ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ώς εΐδομεν εις τό προηγούμενον κεφάλαιον, σχεδόν όλοι οί μετά τού υπό έξέτασιν 
μνημείου άσχοληθέντες έρευνηταί χρονολογούσι τούτο εις τον 11ον αιώνα, βασιζόμενοι 
προς ύποστήριξιν τής ώς άνω θέσεως καί επί τής γνώμης ότι ή Τδρυσις αυτού άνάγεται 
εις τον Ίσαάκιον Κομνηνόν, κυρίως όμως καί προ παντός ώς έκ τής γενικής αυτού μορ
φολογίας. Καί είναι μεν άληθές ότι, έκ πρώτης όψεως, ή μορφολογική διάπλασις τού 
μνημείου οδηγεί φυσικώς τήν σκέψιν είς τήν «Μέσην Βυζαντινήν Περίοδον»!, τήν 
οποίαν καλύπτουν αί δυναστεΐαι τών Μακεδόνων καί τών Κομνηνών1 2, έφ’όσον αί έξω- 
τερικαί αυτού έπιφάνειαι ούτε τήν αύστηράν γυμνότητα τών άδιαρθρώτων έπιφανειών 
τής έποχής τού ’Ιουστινιανού3, ούτε καί τήν πολλαπλότητα καί διακοσμητικήν ποικι
λίαν καί πλαστικότητα τών όψεων τής έποχής τών Παλαιολόγων 1 παρουσιάζουν.

Είναι όμως άληθές, εξ άλλου, ότι ή πρώτη αύτη γενική έντύπωσις δύναται νά ένι- 
σχυθή ή νά έξασθενίση, κατά τήν περαιτέρω λεπτομερεστέραν έξέτασιν τού μνημείου 
ήτις, έάν, είς τήν προκειμένην περίπτωσιν, βασισθή μόνον έπί τής κατόψεως τού μνη
μείου, υπάρχει κίνδυνος νά όδηγήση είς τήν πλάνην, ώς προς τον τύπον αύτού, έκλαμ- 
βάνων τούτο ώςέπίμηκες μονό κλιτόν σταυροειδές, ούτινος χαρα
κτηριστικόν είναι ότι «ό τρούλλος εδράζεται έπί δύο, ικανού μεν βάθους καμαρών προς

1 864- 1204 κατά τόν R. Krautheimer, Early 12"> αΐώνος, κατά τόν I1. Σωτήριου (Χριστ. καί 
Christian and Byzantine Architecture, London Βυζ. Άρχ., ΆΟήναι 1942).
1965. 3 Γ· Σωτήριου, ε. ά. 398, 403.

2 ’Από τοΰ τέλους τοΰ 9ου μέχρι τοΰ τέλους τοΰ 4 Αυτόθι 404.

Τοκλού Ίμπραχήμ Ντεντέ Μεστζηντί

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:26:39 EEST - 52.90.75.110



116 ΑριστΕίδου Πασαδαίου ΑΕ 1969

Α και Δ, έπί δυο δέ άβαθών τοιούτων προς Β κα'ι Ν» ι. 'Ως δμως καθίσταται φανερόν 
έκ τής έξετάσεως καί τής κατά μήκος τομής (είκ. 5), δεν υπάρχουν καμάραι ύποβαστά- 
ζουσαι τον τροΰλλον προς Β. καί Ν., άλλ’ απλώς κόγχαι άνοιγόμεναι μέν εις τό πάχος 
των τοίχων, μή έξικνούμεναι δέ, ώς αί προς Α. καί Δ. πραγματικοί στεγαστικαί καμά- 
ραι, μέχρι τής στάθμης έδράσεως τοΰ τροΰλλου, δστις συνεπώς προς Β. καί Ν. εδράζε
ται άπ ευθείας έπ’ αυτών τούτων τών τοίχων.

Φαίνεται δτι εις την πλάνην ταΰτην περιέπεσαν οί προγενέστεροι έρευνηταί, δια- 
θέτοντες μόνον την κάτοψιν καί μίαν ανεπαρκή, εγκάρσιάν —καί ούχί κατά μήκος — 
τομήν (είς την οποίαν ή κατάστασις τών προς Β. καί Ν. κογχών είναι ασαφής) τοΰ 
Van Millingen, έρευνηταί, οϊτινες, θεωρήσαντες τδ κτήριον σταυροειδές, απέκλεισαν 
πάσαν χρονολόγησιν άναγομένην είς περίοδον προ τοΰ 10ου αίώνος, δτε διαμορφοΰται 
(από τοΰ τέλους τοΰ 9ου αίώνος διά τής «Νέας» τοΰ Βασιλείου τοΰ Α') δ τύπος τοΰ 
εγγεγραμμένου σταυρού είς τήν Πρωτεύουσαν1 2. Ή ΰπαρξις, επί πλέον, είς τήν άψΐδα, 
τών εξωτερικών διακοσμητικών κογχών, αΐτινες, είς τά κτήρια τής Πρωτευούσης, από 
τοΰ 11ου αίώνος καί εξής τοποθετούνται εκατέρωθεν τών συνήθως τρίλοβων παραθύ
ρων τών αψίδων3, ώδήγησε τούς έρευνητάς είς τό συμπέρασμα δτι τό μνημεΐον δεν ήτο 
δυνατόν νά χρονολογηθή προ τοΰ 11ου αίώνος.

Έφ’ δσον δμως, ώς ανωτέρω έλέχθη, δ εσωτερικός χώρος τοΰ κτηρίου δεν είναι 
σταυροειδής, άλ’ απλώς ορθογώνιος φέρων είς τήν μίαν τών στενών αύτοΰ πλευρών 
τήν άψΐδα, τό μνημεΐον πρέπει νά καταταγή είς τον τύπον τής καμαροσκεποΰς 
βασιλικής μετά τρούλλου, ήτις είς τήν προκειμένην περίπτωσιν περιορί
ζεται μόνον είς έν κλιτός λόγοι τών μικρών διαστάσεων αυτής.

Ό τύπος τής «βασιλικής μετά τρούλλου», κυριαρχών ώς γνωστόν κατά τήν εποχήν 
τοΰ Ιουστινιανού ώς λίαν έπίμηκες κτίσμα4, έ'χον άνεπτυγμένας τάς προς Α. καί Δ. 
τοΰ τρούλλου καμάρας (Ναός τής Εφέσου, 'Αγία Ειρήνη Κωνσταντινουπόλεως), άπό 
τοΰ τέλους τής εποχής ταύτης περιορίζεται κατά τό μήκος5. Ό περιορισμός ούτος επη
ρεάζει κυρίως τήν δυτικήν καμάραν, διότι τό μήκος τής ανατολικής δεν είναι δυνατόν 
νά περιορισθή πολύ, ώς έκ τοΰ γεγονότος δτι καλύπτει τον χώρον τοΰ Ίεροΰ Βήματος 
("Αγιος Νικόλαος είς Μΰρα τής Λυκίας, "Αγιος Κλήμης Άγκύρας).

Είς τον τύπον τής μεταϊουστινιανείου ταύτης βασιλικής μετά τρούλλου ανήκει 
ακριβώς τό υπό έξέτασιν μνημεΐον, δπερ τόσον άπό άπόψεως διαρθρώσεως τών θόλων 
δσον καί άπό άπόι[)εως αναλογιών τοΰ έσωτερικοΰ αυτού χώρου ταυτίζεται πλήρως — είς 
μικροτέραν έννοεΐται κλίμακα— προς τό κεντρικόν κλιτός τών έν λόγιο βασιλικών5.

Τό μνημεΐον, κατά ταΰτα, πρέπει νά χρονολογηθή είς τήν μετά τον ’Ιουστινιανόν, 
καί προ τής περιόδου τής κυρίως Βυζαντινής Τέχνης, έποχήν, ήτοι μεταξύ 7ου καί 9ου 
αίώνος.

Κατά τήν έν λόγω έποχήν, ένώ ή αρχιτεκτονική τών ναών συνεχίζεται έπί τών

1 Γ. Σωτήριου, έ. α. 433. 5 Γ· Σωτήριου, ε. ά. 371.
2 Αυτόθι 396. R. Krautheimer, ε. ά. 245. 6 Παραδείγματος χάριν τοΰ ναοΰ του *Αγίου Νι-
3 R. Krautheimer, ε. ά. 265. κολάου τών Μύρων.
4 Γ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ, ε. ά. 369.
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παραδεδομένων προτύπων, ύφίσταται μετατροπάς, προετοιμάζουσα την έπ'ι τής δυνα
στείας τών Μακεδόνων γένεσιν τού κυρίως βυζαντινού ρυθμού1. Έάν έφαρμόσωμεν 
την αρχήν ταύτην είς τδ ύπδ έξέτασιν κτήριον, βλέπομεν πράγματι δτι τούτο, ένω μέν 
ακολουθεί «τα παραδεδομένα πρότυπα» α) διά τού οικοδομικού αυτού συστήματος, 
δπερ είναι τδ ίουστινιάνειον σύστημα «κιβωρίου», κατά τό όποιον αί ωθήσεις των θο
λών αντιμετωπίζονται ύπδ πεσσών οί μεταξύ των οποίων, όλιγώτερον φορτιζόμενοι, 
τοίχοι λεπτύνονται (είκ. 4,γ), β) διά των επί των όψεων αύτοΰ παραστάδων καί γ) διά 
τών μεγάλων ήμικυκλικών παραθύρων τού νάρθηκος, προετοιμάζει άφ’ετέρου, την πρδς 
τδν κυρίως βυζαντινόν ρυθμόν έξέλιξιν α) διά τής εναλλαγής ζωνών έκ πλίνθων καί 
λίθων, β) διά τών έπί τών όψεων αύτού έλαψρών άψιδωμάτων, ατινα είναι «τδ μόνον 
κόσμημα τών άπλών εξωτερικών έπιφανειών» τών κτηρίων τής περιόδου ταύτης2, 
γ) διά τών ύπδ τήν κορωνίδα τής άψΐδος τριγωνικών διακοσμητικών, πλινθίνων στοι
χείων καί δ) διά τών είς τήν εξωτερικήν επιφάνειαν τής άψΐδος άνοιγομένων άβαθών 
κογχών.

Τδ τελευταΐον τούτο στοιχεΐον, ήτοι ή παρουσία τών διακοσμητικών τούτων κογ
χών τής άψΐδος τού μνημείου, έπηρέασεν, ως ανωτέρω έλέχθη, τούς άναζητούντας τήν 
χρονολογίαν ίδρύσεως αύτού έρευνητάς, διότι αύται συναντώνται συνήθως είς σειράν 
μνημείων τής ΓΙρωτευούσης χρονολογουμένων άπδ τού 10ου αίώνος καί εξής (Μονή τού 
Λιβδς - 10°ς αιών, Παντεπόπτης-110ς, "Αγ. Θεόδωροι - 120ζ, Παντοκράτωρ -12°? κ. ά.). 
Προσεκτικωτέρα δμως έξέτασις τών έπί τής άψΐδος τού υπό έξέτασιν μνημείου κογχών 
οδηγεί είς τάς δύο ακολούθους βασικάς διαπιστώσεις, κατά τάς οποίας αί έν λόγω κόγ- 
χαι προέρχονται έκ διαθέσεων δλως διαφόρων έκείνων, αΐτινες προύκάλεσαν τήν δημιουρ
γίαν τών είς τά κτήρια τής ύπδ τών έρευνητών καθοριζόμενης εποχής κογχών, αί όποΐαι 
θά πρέπει νά θεωρηθούν μάλλον ως παραλλαγή τής διά πρώτην φοράν έφαρμο- 
σθείσης είς τδ ύπδ έξέτασιν μνημεΐον (καί πιθανώς καί είς άλλα τινά τής αύτής περιό
δου σήμερον έξαφανισθέντα) μορφής.

Ή πρώτη τών διαπιστώσεων τούτων είναι δτι είς τδ ύπδ έξέτασιν μνημεΐον αί έν 
λόγω κόγχαι παρατηρούνται μόνον είς τήν άψΐδα αύτού, έν άντιθέσει πρδς 
τά μεταγενέστερα κτήρια, δπου ανάλογοι κόγχαι ανοίγονται καί είς άλλα μέρη αύτών. 
Ή δευτέρα διαπίστωσις άναφέρεται είς τήν μορφήν τών περί ού ό λόγος κογχών.

Έπί τής δευτέρας ταύτης διαπιστώσεως έχομεν νά παρατηρήσωμεν τά εξής: 1) Ή 
άψίς ως εϊδομεν έν τή περιγραφή, τρίπλευρος ούσα, φέρει τέσσαρας κόγχας έλαφρώς 
καμπυλογράμμου διατομής. Έκ τούτων, αί μέν δύο εύρίσκονται έπί τής κεντρικής έδρας 
αύτής καί αντιστοιχούν πρδς τά κάτωθεν αύτών ανοίγματα τού διλόβου παραθύρου, αί 
δέ άλλαι δύο κεΐνται, άνά μία, είς έκάστην τών δύο άλλων εδρών αύτής. Αί δύο αύται 
τελευταΐαι κόγχαι, πο?α> πλατύτεροι τών προηγουμένων, διήκουσι καθ’ δλον τδ ύψος 
τών εδρών είς τάς οποίας ανήκουν.

1 Γ- Σωτήριου, ε. ά. 374. 2 Γ. Σωτήριου, ε. ά. 384.
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2) Ό Millet, άναζητών την προέλευσιν των επί τών αψίδων κογχών1, όρμάται 
έκ τής διαπιστώσεως δτι κατά την ίουστινιάνειον εποχήν επί έκάστης δψεως τής άψΐ- 
δος έλαφρδν άψίδωμα έσκαμμένον εντός τοΰ πάχους τοΰ τοίχου περιβάλλει παράθυρον. 
Επειδή δμως εις μεν τάς τρίπλευρους άψΐδας ήνοίγετο εν μόνον παράθυρον, εις δε τάς 
πενταπλεύρους τρία, διά λόγους διακοσμητικής έντυπώσεως προσετέθησαν είς τάς ένα- 
πομενούσας άνευ ανοίγματος έδρας τυφλά παράθυρα τής αυτής μορφής, δημιουργουμέ- 
νης ούτω είς τό μέσον τοΰ ύψους τής άψΐδος συνεχοϋς ζώνης άψιδωμάτων. ’Αφού, ώς 
παράδειγμα τής διατάξεως ταΰτης δ συγγραφεύς αναφέρει, διά τήν Κωνσταντινούπολιν, 
καί τό Τοκλού Ντεντέ, συνεχίζει τήν σκέψιν του γράφων δτι, συν τφ χρόνω, πολλαπλα- 
σιάζονται αί ζώναι αύται τών άψιδωμάτων. Καί πρώτον μεν κατά τό δεύτερον τέταρτον 
τοΰ 11ου αίώνος προστίθεται ακόμη μία, ύπερθεν τής πρώτης, ώς τοϋτο καταφαίνεται 
έκ πλείστων όσων παραδειγμάτων, μεταξύ τών οποίων καί τό Τοκλού Ντεντέ, χρονολο- 
γούμενον κατά τον Gurlitt, ώς αναφέρει, περί τό έτος 1054, άργότερον δε μία ακόμη 
ζώνη άψιδωμάτων λαμβάνει θέσιν είς τό κάτω μέρος τής άψΐδος.

Προφανώς ό Millet παρεπλανήθη ώς προς τό Τοκλού Ντεντέ έκ τοΰ σχεδίου τοΰ 
ΙΙασπάτη, είς τό όποιον, ώς ειδομεν, αί μεν υπέρ τό δίλοβον παράθυρον τής άψΐδος 
κόγχαι έχουν σχεδιασθή έσφαλμένως τό δέ κάτω μέρος αυτής καλύπτεται υπό τοΰ συνε- 
χίζοντος τήν νοτίαν πλευράν μανδροτοίχου, είς τρόπον ώστε νά σχηματίση τήν έντύ- 
πωσιν ό συγγραφεύς δτι καί αί είς τάς πλαγίας έδρας τής άψΐδος κόγχαι είναι διπλαΐ 
καθ’ ύψος. Είς τήν πραγματικότητα δμως συμβαίνει τό αντίθετον. Διότι δχι μόνον δέν 
παρατηρεΐται τοιοΰτόν τι αλλά καί τό πλάτος αύτών δέν έπιτρέπει νά θεωρήσωμεν 
ταύτας ώς έπανάληψιν τών ανοιγμάτων τοΰ έν τή κεντρική έδρα τής άψΐδος διλόβου 
παραθύρου, ώς τούτο παρατηρεΐται π. χ. είς τό τρίλοβον παράθυρον τοΰ νοτίου ναοΰ 
τής Μονής τοΰ Παντοκράτορος (Ζεϊρέκ τζαμί).

Έάν έξετάσωμεν τό χαρακτηριστικόν τοΰτο παράδειγμα άψΐδος, τό όποιον συμ
φωνεί πλήρως προς τήν υπό τοΰ Millet άναφερομένην έξέλιξιν (είκ. 10, Λ), θά ίδωμεν 
δτι αί είς τάς πλαγίας έδρας τής άψΐδος δημιουργούμεναι κόγχαι είναι τής αύτής ακρι
βώς μορφής καί τών αύτών διαστάσεων προς τά ανοίγματα τοΰ τρίλοβου παραθύρου, 
έκαστος λοβός τοΰ όποιου ανοίγεται επί μιας έδρας τής πολυπλεύρου άψΐδος. Αί κόγχαι, 
ίκανώς βαθεΐαι, φέρουν τό χαρακτηριστικόν «έσκαμμένον έντός τοΰ πάχους τοΰ τοίχου» 
ορθογώνιον πλαίσιον τών παραθύρων, μάλιστα δέ ή ακραία κόγχη έχει τό βάθος επί
πεδον, αντί καμπυλογράμμου, παρουσιάζουσα ούτως όψιν «έντοιχισμένου παραθύρου», 
τοΰθ’ δπερ επαληθεύει ακόμη καλύτερον τήν περί άπομιμήσεως παραθύρων υπό τών 
κογχών θεωρίαν τοΰ Millet.

Όλως διάφορος είναι ή κατάστασις είς τό Τοκλού Ντεντέ (είκ. 10, Β). Έδώ 
αί κόγχαι τών πλαγίων εδρών είναι άσχετοι προς τό δίλοβον παράθυρον τής άψΐδος. 
Ύψοΰνται κατακορύφως καί συνεχώς, καθ’ δλον τό ύψος τής έδρας, δπως καί τά έν τή 
νοτία δψει άψιδώματα, διαφέρουσαι τούτων μόνον κατά τό δτι τό βάθος αύτών είναι 
καμπυλωμένον. Ή καμπυλότης αύτη έξ άλλου είναι πολύ έλαφρά, ή δέ κόγχη δέν πλαι-

1 G· Millet, L’ec. gr., 184.
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σιοΰται ύπό χοΰ χαρακτηριστικού, ορθογωνίου διατομής πλαισίου παραθύρου, άλλ’ ύπό 
τριγωνικής εντομής.

Την προέλευσιν τών εσοχών τούτων, κατά ταΰτα, δεν δυνάμεθα να άποδώσωμεν 
είς πρόθεσιν έπαναλήψεως τής μορφής παραθύρων, αλλά μάλλον εις διακοσμητικήν 
τοιαύτην, ταυτόσημον προς την δημιουργήσασαν τα τυφλά άψιδώματα των άλλων επι
φανειών τοΰ μνημείου (είκ. 4, α). Έχομεν δηλαδή εϊς την προκειμένην περίπτωσιν 
ενώπιον ημών τον μεταβατικόν τύπον τής διά καμπυλόγραμμου διατομής εσοχών δια- 
κοσμήσεως τών εξωτερικών επιφανειών τών κτηρίων, ήτις άκόμη περιορίζεται είς μό
νην την ανέκαθεν Ιδιαιτέρας προσοχής τυγχάνουσαν από μέρους τών ιδρυτών αψίδα.

Τό οΰτω δημιουργηθέν νέον διακοσμητικόν στοιχεΐον, τυχόν ιδιαιτέρας προτιμή- 
σεως από τοΰ 11ου αίώνος καί εξής, τόσον λόγοι τών διαθέσεων τής εποχής1, όσον καί 
λόγω τής αναμφισβήτητου αισθητικής αύτοΰ αξίας2, εφαρμόζεται είς πλείστας παραλ- 
λαγάς, ως μία τών όποιων δύναται νά θεωρηθή καί ή ύπό τοΰ Millet περιγραφομένη 
καί προκληθεισα έκ τοΰ πολλαπλασιασμού τών εδρών τών αψίδων, είς έκάστην τών 
όποιων αντιστοιχεί καί άνά εις λοβός τοΰ τρίλοβου παραθύρου αύτών, ότε πράγματι, 
ώς διατείνεται ό συγγραφεύς, απαιτείται ή διά τυφλών άψιδωμάτων έπανάληψις αύτών 
καί επί τών άνευ ανοιγμάτων εδρών.

Έφ’ όσον, κατά ταΰτα, ή διαμόρφωσις τής άψΐδος τοΰ ύπό έξέτασιν μνημείου 
αποτελεί τον πρώτον κρίκον μιας άλύσεως, τής οποίας την συνέχειαν δυνάμεθα νά παρα- 
κολουθήσωμεν άπό τοΰ 1ου αίώνος καί εξής, χρονολογικώς τοΰτο πρέπει νά τοποθε- 
τηθή είς τό τέλος τής εποχής, είς την οποίαν ανήκει, ήτοι είς τον 9ον αιώνα.

Δ. ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΑΥΤΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ

Ή προηγηθεΐσα άνάλυσις αποτελεί, νομίζομεν, ικανοποιητικήν άπάντησιν είς τό 
πρώτον ερώτημα τοΰ προβλήματος τής ταυτίσεως τοΰ μνημείου, τό άναψερόμενον είς 
τό κατά πόσον τοΰτο έκτίσθη κατά τον 11ον αιώνα3.

Καί ήδη έρχόμεθα είς τό δεύτερον ερώτημα τό άφορών είς τήν σημασίαν τής ομω
νυμίας τής έλληνικής λέξεως «Θέκλα» προς τήν τουρκικήν «Τοκλού», διά τήν ταύτισιν 
τοΰ μνημείου προς ναόν τινα τής 'Αγίας Θέκλης, έφ’ ού καί έχομεν νά παρατηρήσωμεν 
τά εξής:

Οί διατελοΰντες είς άμεσον σχέσιν προς τον καθημερινόν βίον καί τάς συνήθειας 
τοΰ τουρκικού λαού4, είναι εξοικειωμένοι είς τήν συνήθη τάσιν αύτών νά χρησιμο
ποιούν καί νά άποδίδουν έλληνικάς ονομασίας κατά τρόπον προσιδιάζοντα είς τό γλωσ
σικόν καί φωνητικόν αύτών ιδίωμα, ώς μαρτυρούν πλεΐστα όσα σχετικά παραδείγματα5.

1 Γ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ, ε. ά. 395.
2 G· Millet, L’ec. gr., 184.
3 Βλέπε ανωτέρω σ. 114.
4 Καί τοιαύτην σχέσιν είχε τόσον ό Πασπάτης, ώς

μόνιμος κάτοικος Κωνσταντινουπόλεως, όσον καί ό 
Van Millingen, όστις έζησε καί είργάσβη επί μα- 
κρά έτη έν αΰτή.

5 ’Εκτός τών γνωστότατων τοΐς πασι : «Είς τήν 
Πόλιν/Ισταμποΰλ», «Είς Νίκαιαν/Ιζνίκ», δυνάμεΰα 
άκόμη προχείρως νά άναφέρωμεν : «Ψαμαβεΐα/Σαμά- 
τια», «Σμΰρνη/Ιζμίρ», «Ίκόνιον/Κόνια», «ΣωσΟένιον/ 
Ιστίνιε», «Νεοκαισάρεια/Νικσάρ», «Τραχεΐα/Νταρά- 
χια», «Κέραμος/Γκέρεμε», «Παλάτια/Μπαλάτ» κ. α.
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Διά τοΰτο και δεν διστάζομεν ποσώς νά ταχθώμεν προς την άποψιν εκείνων, οί όποιοι, 
όρθώς καί δικαίως ευρίσκουν ομωνυμίαν εις τάς λέξεις «Θέκλα» καί «Τοκλού» καί ταυ
τίζουν κατά συνέπειαν τό υπό έξέτασιν μνημείον προς ιερόν τιμώμενον επ’ όνόματι τής 
'Αγίας Θέκλης.

Τούτου τεθέντος καί λαμβανομένου ύπ’ όψιν δτι ό έν λόγοι ναός δΰναται νά θεω- 
ρηθή κτίσμα τοϋ 9ου αίώνος, καθίσταται φανερόν δτι δεν πρόκειται περί τοΰ υπό τού 
Τσαακίου Κομνηνοΰ, κατά τον 11ον αιώνα ίδρυθέντος μεγαλοπρεπούς ναού τής 'Αγίας 
Θέκλης, αλλά μάλλον περί τοΰ υπό τής θυγατρός τοΰ Θεοφίλου προς τιμήν τής αυτής 
'Αγίας Θέκλης ίδρυθέν εύκτήριον, τοΰθ’ δπερ καί αποτελεί επίσης άπάντησιν εις την 
τετάρτην έρώτησιν, τήν άναφερομένην εις την άντίθεσιν τής υπό τών βυζαντινών χρο
νογράφων έξαιρομένης μεγαλοπρεπείας τοΰ ναού τής 'Αγίας Θέκλης τοΰ άνεγερθέντος 
υπό τοΰ Ίσαακίου Κομνηνοΰ καί τοΰ σωζομένου, μικρών διαστάσεων κτηρίου, δπερ 
άνταποκρίνεται πλήρως εις τον χαρακτηρισμόν τών χρονογράφων ως «ευκτήριου».

Μένει τό τρίτον ερώτημα: ’Ανήκει τό σωζόμενον κτήριον εις τό τών Βλαχερνών 
παλάτιον, δπου, κατά τάς πηγάς, εύρίσκετο τό εύκτήριον τής 'Αγίας Θέκλης; Δυστυχώς 
αί ανεπαρκείς περί τής τοπογραφίας τών Βλαχερνών γνώσεις ημών δεν επιτρέπουν, του
λάχιστον σήμερον, νά δοθή ικανοποιητική άπάντησις εις τό ερώτημα τοΰτο. Ή τάσις 
τών άσχοληθέντων μέ τήν περιοχήν ταύτην', είναι νά θεωρήσουν τά άποτελοΰντα τά 
διάφορα τμήματα τοΰ παλατιού κτήρια ώς κείμενα επί τής τεχνητής ίσοπεδώσεως τής 
δημιουργουμένης υπό τοΰ βυζαντινού τοίχου άντιστηρίξεως, δστις εύρίσκεται όπισθεν 
τοΰ σημερινού ναοΰ τής Παναγίας τών Βλαχερνών, δπου τό ιστορικόν άγιασμα. Ή 
μεταξύ τοΰ τοίχου τούτου καί τοΰ προς τον Κεράτιον Κόλπον τείχους τοΰ Ηρακλείου 
περιοχή κατωτέρας στάθμης θεωρείται ώς ή περιλαμβάνουσα τά διάφορα ιερά τών 
Βλαχερνών.

Τό Τοκλού Ντεντέ, κατά τήν άντίληψιν ταύτην, εύρίσκεται έν τή περιοχή τών 
ιερών2. Ώς έλέχθη δμως ανωτέρω, πάντα ταΰτα είναι μάλλον ύποθέσεις, βασιζόμενοι 
επί συλλογής περιγραφών κατεσπαρμένων εις τά βυζαντινά κείμενα3, μεταξύ τών οποίων 
ύπάρχει, ώς εϊδομεν, καί έν4, πληροφοροΰν δτι τά παλάτια έξετείνοντο μέχρι τής 
θαλάσσης.

Κατόπιν τούτων είναι φανερόν δτι μέχρις δτου ή αρχαιολογική έρευνα καθορίση 
δι άνασκαφών σαφώς τά δρια τών ανακτόρων τών Βλαχερνών, τό ζήτημα τοΰτο θά 
μείνη άνευ τελείως ικανοποιητικής άπαντήσεως. ’Αλλά, καί άν ακόμη άποδειχθή δτι τό 
ύπό έξέτασιν κτήριον δεν έκειτο αύστηρώς έντός τών ορίων τοΰ παλατιού, δυνάμεθα νά

1 Α· ΠΑΣΠΑΤΗΣ, Τό Βυζαντινόν Παλάτιον τών 
Βλαχερνών, εις Πρακτικά Ελληνικού Φιλολογικού 
Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως 4, 1871, 169. J. Ραρα- 

dopoulos, Les Palais et les Elglises des Vlacher- 
nes, Thessaloniki 1928, A. M. Schneider, Die 
Blachernen, Oriens 4, 1951, 101, S- Miranda, Les 
Palais des Empereurs Byzantins, Mexico 1965, 
A. M. Schneider, Regionen und Quartiere in Kon-

stantinopel, Istanbuler Forschungen 17, 1950, 149.
2 Βλέπε τό σχέδιον τοΰ Miranda εις τό προανα- 

φερΟέν έργον αύτοΰ.
3 Καί αυτός ακόμη ό Miranda, ό συνοψίζων τάς 

εργασίας όλων τών προγενεστέρων, γράφει επί τοϋ 
σχεδίου του δτι πρόκειται περί υποθετικής άναπα- 
ραστάσεως, στερουμένης επιστημονικής αξίας.

4 Ν. Χωνιατης 719.
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σκεφθώμεν, μετά τοϋ Van Millingen, δτι ή έκ τούτου όπόστασις είναι τόσον μικρά καί 
ή περιοχή εις την όποιαν εύρίσκεται «τόσον συνδεδεμένη προς την ζωήν τής αύτοκρα- 
τορικής κατοικίας, ώστε κτήριον εντός τής περιοχής ταύτης κείμενον είναι δυνατόν νά 
περιγραφή, μετά συγχωρητέας ανακρίβειας ή ώς έν τώ παλατίω».

Άπό άπόψεως τύπου τό μνημειον — καμαροσκεπές μονόκλιτον μετά τρούλλου — 
παρουσιάζει ιδιαίτερον ενδιαφέρον διά τήν αρχιτεκτονικήν τής Πρωτευούσης, διότι απο
τελεί προσαρμογήν τής παραδόσεως τής ’Ανατολής εις περιβάλλον όπου κυριαρχεί ίσχυ- 
ρώς ή ελληνιστική παράδοσις.

Πράγματι, εάν θελήσωμεν νά άναζητήσωμεν τούς προδρόμους τοΰ τύπου τούτου, 
θά πρέπει νά στραψώμεν προς τήν Μεσοποταμίαν, όπου θά εΰρωμεν, ήδη άπό τοΰ τρί
του αίώνος, μονοκλίτους καμαροσκεπεΐς ναούς1 2, των οποίων οί θόλοι εδράζονται ή 
απ’ ευθείας επί των στηριζόντων αυτούς τοίχων3 4 ή επί τόξων συνδεόντων πεσσούς 
ενσωματωμένους προς τούς τοίχους τούτους1. ’Ανάλογου μορφής ναούς, όπου αί καμά- 
ραι φέρουν ένισχυτικάς ζώνας στηριζομένας επί ενσωματωμένων εις τούς τοίχους πεσ
σών5 ή καί άνευ τούτων6 7, εύρίσκομεν εις ’Αρμενίαν, εις τήν περιοχήν τών «Χιλίων καί 
μιας εκκλησιών» τής Μικράς ’Ασίας ', ώς καί άνατολικώτερον8 καί δυτικώτερον9 τής 
περιοχής ταύτης. Ό τύπος, άφοΰ κατακλύση τήν Κρήτην, ήτις ύψίσταται ίσχυράν τήν 
έπίδρασιν τής ’Ανατολής10, καταλήγει εις τήν Νότιον ’Ιταλίαν 11 καί τήν Ελλάδα12. 
Δι’ άλλης δδοΰ Ι3, θά ίδωμεν τον τύπον τοϋ μονοκλίτου, καμαροσκεποϋς ναού νά 
φθάνη τήν Σερβίαν, όπου, άργότερον, προσαρμόζεται προς τον τύπον τοϋ εγγεγραμμέ
νου σταυροειδούς14.

Εις τό τοιαύτην έξέλιξιν παρουσιάζον ανατολικής προελεύσεως είδος τοϋτο ναοϋ 
προσαρμόζεται ό τροϋλλος, όστις έπηρεάζει τον τύπον. Εις τινας άρχαιοτάτας εκκλησίας 
τής Μεσοποταμίας τροϋλλος καλύπτει τον νάρθηκα15, πράγμα τό όποιον αναφαίνεται 
καί εις τήν Κρήτην, ήτις διατηρεί τούς αρχαϊκούς μεσοποταμιακούς τύπους16. Εις τήν 
περιοχήν ταύτην ό τροϋλλος μετατίθεται εις τον κυρίως χώρον τών ναών, οϊτινες φέ
ρουν εσωτερικά άψιδώματα επί τών τοίχων, τά δύο έκ τών οποίων ύπερυψοΰνται ύπο- 
βαστάζοντα τον τροϋλλον καί δημιουργοϋντα είδος άβαθοϋς εγκαρσίου κλίτους, οπότε 
τό κτήριον αποκτά, έξωτερικώς, όψιν σταυροειδούς ναοϋ 17.

1 Λαμβανομένης μάλιστα υπ’ οψιν καί τής ακηδίας 
τών πατριογράφων (βλέπε σχετικώς : 2. ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ, 

έ. ά. Πρόλογος).

2 G. Beu., The Churches and Monasteries of 
Tur Abdin (Strzygowski-Van Berchen : Amida).

3 Αυτόθι εΐκ. 143, 149.
4 Αυτόθι εΐκ. 174, 183.
5 J. Strzygowski, Die Baukunst der Armenien 

und Enropa, τόμ. I, εΐκ. 148, 155, 159.

6 Αυτόθι εΐκ. 152, 153.
7 Ramsey - Bell, The Thousand and One 

Churches, London 1910, εΐκ. 187, 198, 213, 216, 
252, 254, 260, 265, 297, 356, 359, 366.

8 J. Strzygowski, Kleinasien, εΐκ. 22.

9 Wiegand, Der Latinos, παρένθετος πίναξ 6, 
εις τήν σ. 96.

10 Millet, L’ec. gr., 46.
11 C. Cecchelli, Sguardo generale all’architet- 

tura bizantina in Italia (Studi Bizantini e Neo- 
ellinici IV 1935).

12 N· ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, *H ’Αρχιτεκτονική τών εκ
κλησιών καί τών μοναστηρίων τής Γορτυνίας, Άθή- 
ναι 1956, σ. 146.

13 «Δ ιά τής ’Ανατολής καί τοΰ Δουνάβεως μάλλον 
ή διά τής Άδριατικής» (Millet).

14 Αυτόθι σ. 46.
15 G. Bell, Amida, 230.
16 Millet, L’ec. gr., 46.
17 Αυτόθι.
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Την αυτήν δψιν παρουσιάζει καί τό υπό έξέτασιν κτήριον έξωτερικώς, ένώ εις τό 
εσωτερικόν αύτοΰ δεν δημιουργεΐται ή έντΰπωσις «άβαθούς εγκαρσίου κλιτούς» επειδή 
δεν υπάρχουν έπί των τοίχων ενσωματωμένοι εις αυτούς πεσσοί, διατηρούμενης ουτω 
καλύτερον τής έμφανίσεως τής μονοκλίτου βασιλικής.

Άλλα δεν είναι μόνον ό τύπος καί ή παρουσία τών ήμικυλινδρικών θόλων, άτινα 
συνδέουσι τό μνημεΐον προς τήν ανατολικήν παράδοσιν: Τό δΐλοβον παράθυρον τής 
άψΐδος άπαντα ωσαύτως εις τούς ναούς τής Μικράς Ασίαςώς επίσης καί ό εν εϊδει 
διπλού κιονίσκου πεσσίσκος τού διλόβου τούτου παραθύρου1 2.

Τό έκ τών προηγηθεισών τυπολογικών παρατηρήσεων εξαγόμενον συμπέρασμα 
είναι ότι τό υπό έξέτασιν μνημεΐον αποτελεί εν ακόμη δείγμα3 κτηρίου, δπερ δεικνύει 
ότι, παραλλήλως προς τήν κυριαρχούσαν καί τρόπον τινά «έπίσημον» αρχιτεκτονικήν 
παράδοσιν τής Πρωτευούσης, όπου τό ελληνιστικόν πνεύμα έκυριάρχει έντονον, υπήρχε 
καί μία «λαϊκωτέρα» αρχιτεκτονική παράδοσις, έκδηλουμένη εις έργα μετριώτερα, εις 
τήν οποίαν έμψανίζονται έπιδράσεις έξ Ανατολής.

Εις τοιαύτας έπιδράσεις θά πρέπει νά άναχθή καί ή παρουσία τής προς Νότον 
στοάς4, ήτις, κατόπιν τού καθορισμού τού προορισμού τού μνημείου ώς τού υπό τής 
θυγατρός τού Θεοφίλου ίδρυθέντος ευκτήριου, εύλογον είναι νά θεωρηθή ώς αποτε
λούσα μέρος αυλής, περιβαλλομένης υπό κελλιακού συγκροτήματος, χρησιμεύοντος ώς 
ένδιαιτήματος τής «κλινοπετούς» — κατά τήν έκφρασιν τών βυζαντινών χρονογράφων — 
ίδρυτρίας καί τής συνοδείας αυτής. ΙΙρός μίαν τών τεσσάρων στοών τής αυλής ταύτης 
συνεδέετο απ’ ευθείας τό μνημεΐον, συνεκοινώνει δε προς αύτήν διά τής μεγάλης νο
τιάς πύλης τού νάρθηκος, ήτις, ώς πύλη προοριζομένη νά χρησιμεύση ώς είσοδος τής 
υψηλής ίδρυτρίας τού ιδιωτικού τούτου ευκτήριου, φυσικόν ήτο νά έχη τήν αύτήν 
σπουδαιότητα προς τήν προς Δυσμάς είσοδον αυτού.

Ή έξαφάνισις σύν τω χρόνιο τού άπολέσαντος, μετά τον θάνατον τής κόρης τού 
Θεοφίλου, τον προορισμόν του κελλιακού συγκροτήματος, έσχεν ώς φυσικήν συνέπειαν 
τήν έντοίχισιν τών προς Νότον ανοιγμάτων καί τήν έπ’ αυτών δημιουργίαν τών τοιχο
γραφιών, εις πολύ μεταγενεστέραν έποχήν5.

Προς συμπλήρωσιν τής παρούσης μελέτης υπολείπεται όπως άσχοληθώμεν δι’ ολί
γων καί περί τό ζήτημα τής μορφής τού έξαφανισθέντος τρούλλου τού μνημείου, δπερ 
έν τή περιγραφή εΐχομεν αφήσει έκκρεμές6.

Είναι φανερόν δτι ό τροΰλλος, μορφολογικώς, οφείλει νά παρουσιάζη τά χαρακτη
ριστικά τών τρούλλων τών κτηρίων τής έποχής καθ’ ήν έκτίσθη τό υπό έξέτασιν μνη
μεΐον, ήτοι τού 9ου αίώνος. Τό κύριον χαρακτηριστικόν τών τρούλλων τούτων, έξ άλλου,

1 Ramsey - Βκι.τ, έ. ά. είκ. 120, 145, No 33.
2 Αυτόθι No 15, 32.
3 Εις προγενέστερον ήμών μελέτην (Α· ΠΑΣΑΔΑΙΟΣ,

ε. ά. 101) εΐχομεν άσχοληθή μέ τό γνωστόν ύπό τήν 
επωνυμίαν «Μαναστήρ μεστζηντί» βυζαντινόν μνη
μεΐον, δπερ παρουσιάζει επίσης ανατολικά στοι
χεία.

4 Buteer, Architecture and other Arts, Lon
don 1904, είκ. 49, 58, 59, 92.

5 14°s αιών, κατά τόν Schneider, τοϋ οποίου τό 
επιχείρημα δτι αί τοιχογραφίαι δεν περιέχουν αγίας 

— καί αν ακόμη θεωρηθή άληθεΰον— δέν δύναται 
νά ίσχόσχι διά τό πολύ παλαιότερον εύκτήριον.

6 ’Ανωτέρω σ. 95.
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είναι δτι το ήμισφαίριον αυτών «ύψοϋται επί χαμηλού τυμπάνου, φέροντος δώδεκα 
παραθυρα» Παραδείγματα τοιουτων τροΰλλων θά ευρωμεν, εις μεν την Πρωτεύου
σαν, εις τον ναόν τής Μονής τοΰ Ακαταλήπτου, εκτός δε αυτής είς τον ναόν τής Κοι
μήσεως τής Θεοτοκου εις Νίκαιαν καί είς τον ναόν τοΰ Αγίου Κλήμεντος είς ’Αγκυραν1 2.

Δ· ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Και ήδη, συνοψίζοντες τα διά τής προηγηθείσης μελέτης καθορισθέντα, καταλή- 
γομεν είς τά εξής συμπεράσματα:

A . Μορφή: Τό μνημεΐον ήτο μονόκλιτον καμαροσκεπές μετά τρούλλου εύ- 
κτήριον, διαθέτον νάρθηκα ένσωματωμένον είς τό κυρίως σώμα αύτοΰ καί Ιερόν Βήμα, 
δπου ή πρόθεσις καί τό διακονικόν περιωρίζοντο είς δύο, εκατέρωθεν τής άψίδος, ήμι- 
κυκλικάς κόγχας, άνοιγομένας είς τό πάχος τοΰ τοίχου, συνείχετο δέ, απ’ εύθείας, προς 
νοτίαν στοοπερίβλητον αυλήν.

Β\ X ρ ο ν ο λ ό γ η σ ι ς: Τό μνημεΐον, ενώ κατασκευαστικώς ακολουθεί τό
ίουστινιάνειον σύστημα «κιβωρίου», προς άντιμετώπισιν τών ώθήσεων τών θόλων, 
μορψολογικώς παρουσιάζει τά χαρακτηριστικά στοιχεία τής μεταϊουστινιανείου μεταβα
τικής περιόδου, εις την οποίαν καί πρέπει νά χρονολογηθή. Ή παρουσία δμως καί 
ένδείξ εών τινων είς την άτ|ηδα αύτοΰ, αΐτινες δύνανται νά θεωρηθώσιν ως πρόδρομοι 
χαρακτηριστικών στοιχείων, τά όποια γενικεύονται κατά την ακολουθούσαν έποχήν τών 
Μακεδόνων καί τών Κομνηνών, επιβάλλει δπως τό μνημεΐον χρονολογηθή είς τον 
τελευταΐον αιώνα τής εποχής είς ήν ανήκει, ήτοι είς τον ένατον.

Γ’. Τ α ύ τ ι σ ι ς: Αί μικραί διαστάσεις, τό άπέριττον τής μορφής καί ή χρονο
λογία τοΰ μνημείου εύνοοΰν μεγάλως την ταύτισιν αύτοΰ προς τό υπό τών βυζαντινών 
χρονογράφων άναφερόμενον εύκτήριον, δπερ έκτισεν εν Βλαχέρναις ή κόρη τοΰ αύτο- 
κράτορος Θεοφίλου (892-842) προς τιμήν τής 'Αγίας Θέκλης, τοσούτω μάλλον καθ’ 
δσον καί ή τουρκική ονομασία αύτοΰ, παραφθορά τής λέξεως «Θέκλα», ένισχύει την 
άποψιν ταύτην.

Άξιοσημείωτον, τέλος, είναι τό γεγονός δτι ό τύπος τοΰ καμαροσκεποΰς, μονόκλι
του ευκτήριου, έλκει την καταγωγήν αύτοΰ εξ άρχαιοτάτων ανατολικών προτύπων, τά 
όποια βλέπομεν νά συνδυάζωνται προς μορφολογικά στοιχεία τής Κωνσταντινουπόλεως, 
δημιουργοΰντα κτήρια — ώς τό υπό έξέτασιν—, τά όποια άποδεικνύουν δτι, παρά τον 
ισχυρόν ελληνιστικόν χαρακτήρα τής αρχιτεκτονικής τής Πρωτευούσης, είς μετριότερα 
μνημεία, ό ρόλος τής ’Ανατολής δεν είναι ευκαταφρόνητος.

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΣΑΔΑΙΟΣ

1 Γ· ΣΩΤΗΡΙΟΥ, έ. ά. 384. λου τοΰ νπό έξέτασιν κτηρίου, έλήφθη ώς πρότυπον
2 Κατά την άποκατάστασιν τής μορφής τοΰ τρούλ- ό τροϋλλος τοΰ ναοϋ τής μονής τοΰ ’Ακατάληπτου.
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Τοκλού”. Η κατάστασις των υπολειμμάτων του μνημείου κατά τους τελευταίους χρόνους.
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