
Είκ. 1. Γενική άπσψις τής Μονής.

Η ΕΝ ΣΑΛΑΜΙΝΙ ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ
(Συμβολή εις τήν έξέλιξιν χοΰ αρχιτεκτονικού τύπου 

τής Βασιλικής μετά τρούλλου).

Εϊς το βόρειον άκρον τής Ιστορικής νήσου Σαλαμΐνος εδρίσκεται ή 
Μονή τής Φανερωμένης έν ένεογείρι έτι διατελοΰσα καί γνωστή δια τήν 
συμβολήν, ήν προσέφερεν είς τον υπέρ τής ’Ανεξαρτησίας τής Ελλάδος 

αγώνα.
Ή Μονή τής Φανερωμένης έχει τό σύνηθες σχήμα τών Μοναστηρίων 

τής 'Ανατολής, ήτοι τετράγωνον περίβολον μετά πύργων κατά τά άκρα) 
περικλείοντα εύρϋχωρον αυλήν, έν τώ μέσφ τής οποίας δψοΰται τό Καθο
λικόν, ήτοι ό Ναός τής Μονής (βλέπε είκ. 1).

Τήν Ιστορίαν τής Μονής τής Σαλαμΐνος δυνάμεθα νά παρακολουθήσω- 
μεν μόλις από τών μέσων τοΰ ΙΖ' αϊώνος' επιγραφή επί τοϋ πλαισίου 
τής πύλης τοΰ Μοναστηριού αναγράφει τό έτος 1661, σημειώματα εις φυ
λασσόμενα εν τή Μονή χειρόγραφα παρέχουσι τήν πληροφορίαν δτι τό 

Μοναστήριον άνεκαινίσθη τφ 1670 καί είς εικόνα τής Θεοτόκου άποκει- 
μένην εν τώ παρεκκλησίφ τοΰ Καθολικοΰ καί παριστώσαν επί τής άργυράς 
έπενδύσεως αυτής καί τον κτίτορα δεόιιενον φέρεται ή χρονολογία 1682 1).

') ’Επί πλαισίου τής πύλης τής Μονής εύρίσκεται ή επιγραφή: ΑΨΞΑ (=1661) 
ΑΚ — ΜΑΚ ( — Viuosvuo; Κανίλλο; ή Κίνελλότουλο; —Μονή Αιυρενιίοο Κανελλοο
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110 Τ. Σωτηρίου—Ή έν Σαλαμΐνι μονή τής Φανερωμένης.

Ή ΐδρυσις τής Μονής αποδίδεται εις τιν« εκ Μεγάρων κιααγόμενον 
μοναχόν Λαυρέντιον, όσης εκαλείτο ώ: κοσμικός Λάμπρος Κανέλλος ή Κα- 
νελλόπουλος καί ήτυ κτίστης καί γεωργός· παραδίνεται μάλιστα ότι ό Λάμ 
προς ούτος ήτο έγγαμος καί πατήρ δυο τέκνων, είτα δέ κατέλιπε γυναίκα 
και τέκνα και έγένετο μοναχός, μετονομασθεΐς Λαυρέντιος ').

Ώς αιτία τής ιδρυσεως τής Μονής άναφέρεται τό συνήθως διά τήν 
ϊδρυσιν πολλών Ναών έν Έλλάδι φερόμενον όραμα. 'Η Παναγία ώφθη 
έν όράματι κατ έπανάληψιν εις τον Λαυρέντιον, καλλιεργοΰντα αγρόν τινα 
εις θέσιν Λιάντρο, έξωθεν τών Μεγάρων, προστάττουσα αυτόν νά μεταβή 
εις τό βόρειον μέρος τής νήσου Κουλουρης, όπου εύρίσκεται παλαιός ήρει- 
πωμένος Ναός της καί κρύπτεται ή αγία αυτής είκών. Ό Λαυρέντιος ήλθεν 
εις τον ύποόειχθέντα τόπον, ευρε τόν ήρειποηιένον Ναόν, ον εφανέρωοεν 

εις αυτόν ή Θεοτόκος, άνευρε τήν εικόνα τής Παναγίας, έπεσκευασε τήν 
Εκκλησίαν, έκτισε πέριξ αυτής κελλία, ήτοι ίδρυσε Μοναστήριον, όπερ 
ωνόμασε Μονήν Φανερωμένης διά τους ανωτέρω λόγους. Ό Λαυρέντιος 
συνήθροισεν εις τήν οΰτα) συμπηχθεισαν Μονήν του πολλούς μοναχούς, 
κατέστησεν αυτήν πλουσίαν, έτέλεσε διάφορα θαύματα καί άπέθανε τήν 711ν 
Μαρτίου τοΰ έτους 1707. Κατά τήν ημέραν δέ ταυτην τελείται καί ή μνήμη 
τοΰ ώς αγίου τιμηθέντος 'Ηγουμένου καί ίδρυτοΰ μέχρι σήμερον2).

Τόν ΙΗ' αιώνα ή Μονή Φανερωμένης φαίνεται ότι ήκμασε μεγάλως 
υπό τόν 'Ηγούμενον ’Ιωακείμ, υιόν τοΰ Λαυρέντιου, τότε δέ, ώς θά ΐδαι- 
μεν, έκοσμήθη διά τοιχογραφιών καί τό Καθολικόν τής Μονής. Κατά 

τά τέλη τοΰ αιώνος τούτου καί τάς άρχάς τοΰ ΙΘ’. ήτοι κατά τούς χρό
νους τοΰ Αγώνος, βλέπομεν ότι συνεχίζεται ή ακμή τής Μονής· ό Μη
τροπολίτης ’Αθηνών Διονύσιος (1820-1823) άπέστειλε δι’ ασφάλειαν κει 
μήλια τών Εκκλησιών καί Μονών τής ’Αττικής είς τήν Φανερωμένην, ώς 
εις τήν άσφαλεστέραν Μονήν τής περιοχής του, δ δέ Καραϊσκάκης τω * *)

Τό σημείωμα τοΰ χειρογράφου είναι: «1670 —Μαΐου 17 ήλθα έγό ό ευτελείς Λαυρέν
τιος είς νυσίν τής λεγομένης χό έπίκλιν σαλαμήνης καί άνακένισα τό μοναστήριο 
πουητον έριμομένο από κεροΰς». (Πρ6λ. Γ. Λαμπάκη. Ή έν Σαλαμΐνι μονή τής Φα
νερωμένης, έν τή «Έβδομάδι», φύλλφ 2 Σ/6ρίου τοΰ έτους 1884 βλ. καί τά γραφέντα 
ύπό τοΰ αΰτοΰ έν περιοδικφ »Σωτήρ»» τόμ. I' τεΰχος ζ'. (’Ιούλιος 1887).

’) ΓΙρδλ. ’Ακολουθίαν τοΰ οσίου πατρός ημών Λαυρέντιου, Άθήναι, 1885, σελ. 
21 κ.έ. (κατά τό παραδοθέν κείμενον Νεοφύτου Μεταξά, μετενεχθέν δέ είς απλήν 
γλώσσαν υπό Κ. Πανούση).

*) Τά τών θαυμάτων καί τοΰ θανάτου τοΰ Λαυρέντιου βλέπε έν τή ανώτεροι 
Ακολουθία, σελ. 23 .κ. έ. Κατά σημείωμα χειρογράφου τής Μονής, ό κτίτωρ άπέθανε 
τή 9 Μαρτίου, ημέραν τών άγιων Τεσσαράκοντα («ης τούς 1707 έν μινί μαρτίου 9 
ήμερα τον άγιον σαρατο έκυμίθη ό μακαρίτης ό κτήτορας τοΰ μοναστηρήου όνόματι 
λαυρέντηος τό έπίκλην έκ μιγάρου πατρίδος»), βλ. καί ’Ακολουθίαν, έ'.ά. σελ. 26 οημ. 1.
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Είκ. 2. Κάτοψις καί τομή τοΰ Καθολικού τής Μονής.
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1827, δταν έ'στησε τό στρατηγείου του είς Ελευσίνα, είχεν ως οχυρόν έρει
σμα την Μονήν τής Σαλαμΐνος. Ό Κιουταχής έπεχείρησεν επανειλημμένος 
έφόδους κατά τής όχυράς Μονής, δεν κατώρδωσεν όμως νά κυριεύση αυ
τήν, ή δέ λαϊκή Μούσα έδεσεν είς τό στόμα τού Τούρκου στρατάρχου τούς 
στίχους:

ΕΙκ. 3. Τομή κατά πλάτος τοϋ Καθολικού.

Χωριά και Κάστρα και βουνά, κι' δλα τά Μοναστήρια 

τά διάδηκα, τά πάτησα, και τάκαν δλα στάχτη’ 

μά ή Παναγιά τής Κούλουρης, τό μέγα Μοναστήρι 

όπονχει εξήντα σήμαντρα κι εϊκοσιτρεϊς καμπάνες 

στέκεται και με πολεμά. . .

Δεκάξη φόρμονς έκανα και είκοσιεννίά γιουρούσια 

μά ή φωτχά της μ" ’έκαψε' φεύγω καί την άφίνω. . . Χ)

Τοσαϋται είναι αί περί τής Μονής Φανερωμένης ειδήσεις. Τήν Μονήν 
τής Σαλαμΐνος επεσκέφδησαν καί άτελώς περιγράφουσι, πλήν ήμετέρων

') 11ρβλ. Δ. Κάμπονρογϊον, Άναδρομάρην (έκδ. Γ. Φέξη), Άθήναι 1914, οελ. 137 
κ. έ., ένθα καί αί έξ έγγραφων καί περισωθεισών επιστολών μαρτυρίαι περί τής Μο
νής κατά τόν ’Αγώνα. Ώς γνωστόν, αριστερά τής αυλής τής Μονής, εύρίσκεται καί ό 
τάφος τοΰ στρατηγού τοΰ Άγώνος Γκούρα.
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λογίων, και ξένοι τεχνοκρϊται, μεταξύ των οποίων ό Didron, δστις έν τή 
«Χριστιανική Εικονογραφία» του θαυμάζει την πλουσίαν τοϋ Καθολικού 
τής Μονής διά τοιχογραφιών διακόσμησιν Χ).

Μεταβαίνομεν ήδη εις την εξέτασιν τοΰ Καθολικού τής Μονής, ή 
έρευνα τοϋ όΛοίου παρέχει σπουδαιοτάτην συμβολήν εις τήν μεταβυζαν
τινήν αρχιτεκτονικήν καί ζωγραφικήν τήν άναπτυχθεΐσαν εις τάς ελληνι
κός χώρας από των χρόνων τής άλώσεως μέχρι τής συστάσεως τοϋ Ελ
ληνικού Βασιλείου.

1. ’Αρχιτεκτονική τοϋ μνημείου.

Τό Καθολικόν τής Μονής Φανερωμένης, ως διακρίνεται έν τή καιό- 
ψει καί ταΐς παρατιθεμέναις ενταύθα τομαΐς (εϊκ. 2-3), ανήκει εις τον αρχι
τεκτονικόν τύπον τής ανατολικής βασιλικής μετά τρούλλου. Ό Ναός οΰτος 
(μήκ. 18.70 μ. καί πλατ. 11 μ.) χωρίζεται έσωτερικώς διά κιονοστοιχιών 
έκ τεσσάρων κιόνων εις τρία κλίτη, καλύπτεται δέ τό μέν κεντρικόν κλΤ. 

τος δώ καμαρωτής οροφής, ήτις μεταξύ δευτέρου καί τρίτου ζεύγους κιό
νων διακόπτεται άνοιγομένων εγκαρσίων τόξων, ΐνα άνυψωθή επ’ αυτών 
ό τροϋλλος, τά δέ πλάγια κλίτη καλύπτονται διά σειράς έξ ήμισφαιρικών 
θολίσκων 2) καί δύο σταυροθολίων εις τά έκατέροτθεν τής εισόδου ά'κρα 
τοΰ Ναού (είκ. 2).

’Εξωτερικούς ό Ναός παρουσιάζει ορθογώνιον υψηλόν κτίσμα βαρύ καί 
ογκώδες, στεγαζόμενον υπό μιας αμφικλινούς στέγης, εις τό μέσον τής οποίας 
ύψοΰται ό κεντρικός τροϋλλος, εις δέ τάς γωνίας ύπάρχουσι τέσσαρες τε
τράγωνοι πύργοι (είκ. 5).

Έσωτερικώς δ Ναός είναι ευρύχωρος καί ευάρεστος εις τάς διαστά 
σεις· μόνον οί κίονες, υπερβολικούς υψηλοί, ευρίσκονται εις δυσαναλογίαν 
προς τήν μικράν άνάτασιν τών ά'νωθεν αύτούν τόξων, άτινα φαίνονται 

ουτω βαρέως έπικαθήμενα (είκ. 2-3 πρβλ. καί είκ. 6). Άντιθέτως οί βυ · *)

*) Βλ. Μ. Didron, Manuel d’Iconogr. chretienne, Paris, 1845. σ. 21 f>. Πρ6λ. 
καί τάς ανωτέρω σημειωθείσας περί τής Μονής Φανερωμένης μελετάς τοΰ Γ. Λαμπάκι] 
καί έτέραν πραγματείαν τοΰ αΰτοΰ έν τώ περιοδική) '.'.'Έσπερος», τοΰ έτους 1882, άρ. 32.

!) Σειρά ήμισφαιρικών θολίσκων αντί τής συνήθους καμάρας πρός στέγασιν τών 
πλαγίων κλιτών τών Βασιλικών υπάρχει καί εις άλλους Ναούς τών εσχάτων βυζαντι
νών χρόνων (βλ. ναούς Παντανάσσης Μυστρά έν Millet, Mon. Byz. de Mistra pi. 35, 
Κάτω Παναγιάς καί Βλαχερνών "Αρτης έν Δαμπάκη Δελτ. τής Χ.Α.Ε. Γ' Άθήναι 
1903 σ. 95). Τό αυτό σύστημα παρατηρεΐται καί εις άπλϋς άνευ τρούλλου Βασιλικός, 
ο»ς είνε ό Ναός τής Άγ. Παρασκευής έν Σιατίστη τής Μακεδονίας, κτίσμα τοΰ 18 αιώ- 
νος κ. ά.

8
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ζαντινοί ναοί τής β'. περιόδου (10ου-12 αί.) εις τό σημεΐον τοϋτο επιτυγ
χάνομαι την έντυπωσιν τοΰ εύπετοϋς καί ελαφροί διά τής ύπερυψώσεως 
των τόξων, 4) ήτις δμως ε’ις τούς Ναούς τοΰ 14ου αίώνος, τής βόρειας Ιδία 
Ελλάδος, γίνεται υπερβολική, ακολουθούμενη υπό πολύ υψηλών δόλων 
καί τρόύλλων είς ύπερβολικώς στενών διαστάσεων ναούς * 2).

Τοιχοδομία. Ό Ναός είναι έκτισμένος διά πελεκητών πωρίνων λίθων 
καλώς προσηρμοσμένων εις την πρόσοψιν καί τήν ανατολικήν πλευράνι 
άμελέστερον δε και δι’ άργολιθοδομής είς τάς μακράς πλευράς, αΐτινες 
καί φέρουσιν ίχνη επισκευών (είκ. 4, 5 καί 7). Χρήσις οπτόπλινθων 
εν τή τοιχοδομία παρατηρεΐται μόνον άνωθεν τών θυρών καί είς ολίγα 
τινά μέρη σποραδικώς, αί δέ κεραμοπλαστικαι διακοσμήσεις είναι'περι- 
ωρισμέναι κυρίως εις μίαν σειράν όδόντων εις τάς προσόψεις καί τούς τροΰλ- 
λους (είκ. 4 καί 7). 3 4). Ή τοιαύτη τοιχοδομία καί ή έλλειψις κεράμων 
προς διακόσμησιν είναι χαρακτηριστική τών μεταβυζαντινών ναών. 4) Άφ" 
ετέρου ή διά λαξευτών ιδία λίθων επιμελής ίσοδομική τοιχοδομία άπαντά 
καί είς ά'λλους ναούς τής τε βυζαντινής καί μεταβυζαντινής περιόδου 5).

*) Πρβλ. βυζαντινούς ναούς ’Αθηνών: Καισαριανής, Καπνικαρέας, Άγ. Θεοδώρων κ.ά.
2) Βλ. βυζαντινούς ναούς Θεσσ/νίκης (14°υ αίώνος) έν Diehl, Le Tourneau κα 

Saladin, Les monuments ohret. de Salonique, Paris, 1918, σελ. 167κ .έ., πρβλ. καί 
ναούς Σερβίας, έν Millet, L’ancien art Serbe, Paris, 1919 σελ. 105, ναούς Μεσημ
βρίας, έν Gurlitt, Alte Bauten in Bulgarien τεΰχ. a'. Πιν. 10 · 12, ναούς ’Ηπείρου, 
έν Βεροάκη, Πρακτικά Άρχ. Εταιρείας, 1914, σελ. 443 κ έ., ναούς Καστοριάς, έν Mil
let, L’ ecole Grecque, Paris, 1916, σελ. 93 κ. ε.

3) Είς ανώτατα μέρη τής βόρειας πλευράς παρατηρεΐται (κατά τό μέσον) τμήμα 
τοιχοδομίας μετά πωρίνων πελεκητών λίθων καί πλίνθων.

4) Πρβλ. Ναούς άνφ Μάνης, έν Traquair, Annual of Brit. Shool, 1908-9 σ. 208
B) Ή αποκλειστική λιθοδομή έφαρμόζεται, κατά τήν 6' βυζαντινήν περίοδον είς

τήν Ελλάδα έκ παραλλήλου πρός τήν διά πλίνθων καί λίθων οί πρό τοΰ 11ου παί
ζόμενοι ναοί είνε έκτισμένοι διά λιθοδομής (Σκριποΰ 9ου αί. Θεολόγος Θηβών 9ου αίώ
νος, Μ. Φιλοσόφων Γορτυνίας 10°υ κλπ.) είς τούς κατά τόν 12°ν αιώνα άνεγερθέντας πο
λυπληθείς ναούς κυριαρχεί ή πλτνθοπερίβλητος μέθοδος· κατά τόν 13°ν αιώνα οί ναοί 
κυρίως τοΰ Δεσποτάτου ’Ηπείρου καί Μυστρά έχουσι τήν λιθοπλινθοδομήν μέ φόρ
τον κεραμοπλαστικών ώς καί ή Β. Ελλάς καί Σερβία, κατά τόν 14°ν (βλ. ναούς ”Αρ- 
της, Θεσσαλονίκης, Καστοριάς, Βερροίας κλπ.) Τουναντίον έν τή Π.Έλλάδι καί ταΐς 
νήσοις οί μετά τόν 13ον αιώνα καί εφεξής ναοί κτίζονται δι’αργών λίθων ή καί ίσο- 
δομικώς, τής λιθοδομής έκτεινομένης συχνότατα καί είς τήν κατασκευήν τών θόλων 
(πρβλ. Ναούς Κρήτης, Μάνης, Γερακίου, Κυθήρων κλπ.). Ό Millet (L’ecole Greque 
σ. 222 κ. έ.) έξηγεΐ τήν προτίμησιν ταύτην ώς κληρονομιάν τής ’Ανατολής· χωρίς νά 
θέλωμεν ν’άρνηθώμεν τήν έπίδρασιν ταύτην (διότι καί άλλα χαρακτηριστικά τής ’Ανα
τολής άπαντώμεν είς μεταγενεστέρους ναούς), νομίζομεν ότι καί τά υπό τών Φ ράγκων 
άναγερθέντα κτίρια καί φρούρια (άπαντα διά λιθοδομής έκτισμένα) εδωκαν ώθησιν 
είς τήν μέθοδον ταύτην, ήν καί αύταί αί έδαφικαί συνθήκαι τής Ελλάδος ίδίςι δέ 
τών νήσων εύνοοϋσιν.
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Προσόψεις. Ή κυρία πρόσοψις (εΐκ. 4) εν άντιϋέσει προς τάς άλλας 

πλευράς, αΐιινες στερούνται πάσης διακοσμήσεως, διακόπτεται όριζοντίως 

υπό λίθινου μετά γλυφής κορνιζώματος, εις ύψος αντιστοιχούν προς την

Εΐκ. 4. Πρόσοψις τοΰ Καθολικού τής Μονής Φανερωμένης.

γένεσιν των εντός τού Ναού τόξων (δμοιον γείσον διαθέει και παρά την 
βάσιν τον ναόν) καί μια; σειράς δδόντων εις τό ύψος τής γενέσεως τής 
καμάρας τού μεσαίου κλιτούς, ήτις καί διατρέχει τά άκρα τής στέγης καί 
τών τρούλλων.
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Καθ’ ύψος ποικίλλεται δια τεσσάρων παραστάδων, εξ ών δύο είναι 
είς τάς γωνίας καί δύο άνταποκρίνονται εις τάς κιονοστοιχίας ώς ενισχύ
σεις αυτών, αΐτινες, διήκουσαι μέχρι τής στέγης, προσδίδουσιν ελαφρότητα 
εις την πρόσοψιν εις τό σημεΐον τής διασταυρώσεονς των παραστάδοιν 
μετά τοΰ κορνιζώματος γίνεται χρήσις λευκού μαρμάρου αντί τού κιτρι- 
νοφαίου λίθου, πιθανώτατα δμως τούτο είναι νεωτέρα προσθήκη.

Καί αί μεν σειραί τών όδόντων είναι τό κοινότερον κόσμημα τών βυ
ζαντινών προσόψεων, δπερ καί διετηρήθη (μόνον αυτό επιζήσαν εκ τοΰ 
πλουσίου κεραμοπλαστικοΰ βυζαντινού διακόσμου) μέχρι τών εσχάτων χρό
νων τής Τουρκοκρατίας, ενιαχού δέ καί μέχρι σήμερον, έν φ τό έκ γλυ
φής κορνίζωμα είναι δλω; ξένον, προδίδον δυτικήν έπίδρασιν. Επίσης 
καί αί παραστάδες είναι σπάνιαι είς βυζαντινούς ναούς τής Ελλάδος, ύπάρ- 
χουσι δέ μόνον εΐς ναούς Κων/πόλεως, Μακεδονίας καί Σερβίας καί πά
λιν ουχι αυτοτελείς, ως ενταύθα, αλλά συνδεόμενοι άνω διά τόξων καί σχη- 
ματίζουσαι ούτως άψιδώματα (τυφλά τόξα) δτέ μέν απλώς διακοσμητικά, ότέ 
δέ άνταποκρινόμενα είς την εσωτερικήν κατασκευήν καί ΰποδηλοΰντα ού
τως έξωτερικώς τάς καμάρας τών θόλων τού εσωτερικού τοΰ ναού.

Τέλος τήν πρόσοψιν κοσμούσι, κατά παλαιάν βυζαντινήν συνήθειαν, 

τέσσαρες εντετοιχισμέναι ανάγλυφοι έκ μαρμάρου πλάκες προερχόμενοι έκ 
θωρακίων προγενεστέρου Ναού—13ου ή 14ου αίώνος, ώς έκ τής τέχνης 
των δυνάμεθα νά κρίνωμεν—καί εξ πήλινα, έσμαλτωμένα μετά πολύχρω
μων φυτικών σχεδίων πινάκια, καλά δείγματα τής μικρασιατικής κερά» 
μ·υργίας τοΰ 16ου αίώνος *).

Θύραι-Παράθυρα. Τρεις θύραι άνοιγόμεναι έν τή προσάψει όδηγού- 
σιν εις τον ναόν περιβαλλόμενοι ύπό ορθογωνίου μαρμάρινου πλαισίου 

μεταγενεστέρας μορφής, είς τό οποίον ανοίγονται αί τοξωτοί θύραι (εϊκ.

4). Τά πλαίσια ταΰτα είναι τυπικά τών χρόνων τής Τουρκοκρατίας, κοσμούν
το συχνότατα καί τά παράθυρα (ώς είναι ένταΰθα τά πλαίσια τών παραθύ
ρων τών τετραγώνων τρουλλίσκων· εϊκ. 4 καί 5) 2).

’) Λαμπράν συμβολήν είς τήν γνώσιν τών μεταγενεστέρων ανατολικών πινακίων 
προσφέρει καί ή ύπό X. Νομικού έκδοθεΐσα μελέτη: Ή λεγομένη ροδιακή αγγειοπλα
στική, ’Αλεξάνδρεια, 1919. Περί τών άρχαιοτέρων ανατολικών καί βυζαντινών αγγείων 
βλέπε Γ. Σωτηρίου, Ό ναός τοΰ θεολόγου έν Έφέσφ, Άθήναι, 1924, σελ. 188 κ. έ.

°) Τά πλαίσια ταΰτα τών παραθύρων άπαντώσιν είς τούς παλαιοχριστιανικούς να
ούς τής ’Ανατολής, τούς έκτισμένους διά μεγάλων ορθογωνίων λίθων, είς ενα τών 
όποιων ανοίγεται τό τοξωτόν καί ενίοτε δίλοβον παράθυρον, σχηματιζομένου ούτω 
τοΰ πλαισίου άφ’ έαυτοΰ· πρβλ. Miss Bell, Μοναί καί ναοί έν Tur Abdin έν St.zygou'· 
ski, Amida, είκ. 169 καί 214, πρβλ. καί Strzygowski, Die Baukunst der Arme- 
nier, τόμ. A', (είκ. 168).
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Διά τών θυρών τούτων ένισχύεται ίκανώς ο φωτισμός τοΰ ναοΰ, κα
θόσον, πλήν τών παραθύρων τοΰ τρούλλου, τό μόνον στενόν παράθυρον 
τής προσόψεως (τά δυο άλλα είναι απλώς δοκιμαστικά), τά δυο ομοίως 
μικρά τής βόρειας πλευράς και τά τρία στενώτατα τής ανατολικής δεν 
θά έπήρκουν διά τον φωτισμόν ίδιοι τών πλαγίων κλιτών. Ό περιορισμός 
οΰτος τών παραθύρων, οστις είς μεταβυζαντινούς ναούς επεκτείνεται καί 
εις τούς τρούλλους, καί ό εξ αύτοΰ προερχόμενος ελλιπής φωτισμός παρα- 
τηρεΐται επίσης κατά κανόνα σχεδόν είς τούς επί τουρκοκρατίας ναούς. 
Τέλος άνωθεν τής κεντρικής πύλης ανοίγεται εντός τοΰ τοίχου κόγχη 
μετά αετώματος στηριζομένη είς δύο παραστάδας καί περικλείουσα εικό
νισμα ομοίως μεταγενεστέρας μορφής.

Είκ. 5. Νοτία καί ανατολική πλευρά τοΰ Καθολικού τής Μονής 
μετά τοΰ προσηρ τη μενού παρεκκλησίου.

Τροϋλλοι. Ό κεντρικός τροΰλλος διατηρεί τάς διαστάσεις καί τήν βυ
ζαντινήν μορφήν τών αθηναϊκών τρούλλων (Καπνικαρέας, Μ. Μητροπό- 

λεως—Παναγίας Γοργοεπηκόου — 'Αγ. Θεοδώρων κλπ.) μέ τούς πωρίνονξ
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κιονίσκους, βαστάζοντας τά πώρινα ή μικυκλικά τόξα, κοσμούμενους επίσης 
διά πινακίων (είκ. 5). Ή κατασκευή μόνον των παραθύρων διαφέρει τών 
πλουσίως διά κεράμων κοσμουμένων βυζαντινών, άντικαθισταμένη δι’ απλών 
παραθύρων φερόντων μόνον σειράν δδόντων. Ή τοιαυτη μορφή τών τρουλ- 
λωνδέν είναι συνήθης κατά τήν εποχήν τής Τουρκοκρατίας, οπότε είναι κατά 
τό πλεΐστον έν χρήσει τροΰλλοι στρογγυλοί ή πολυγωνικοί μετά ολίγων κα'ι 
στενών, συχνά εις σχήμα πολεμίστρας παραθύρων, εντελώς δέ άπλοι, φέροντες 
ενίοτε διακοσμητικά άβαθή άψιδώματα Χ).

Οί τέσσαρες γωνιαίοι τετράγωνοι πυργίσκοι (είκ. 3, 4 και 5) φέρουσ1 
γνήσιον τον τύπον τών επί Τουρκοκρατίας κτισμάτων *)· άρχιτεκτονικώς 
οΰδένα σκοπόν έξυπηρετοΰσι, άφοϋ μάλιστα είναι προσιτοί μόνον έξώτε- 
ρικώς από τής στέγης, ανατίθενται δέ δλως προς τό βασιλικόν σχήμα τοϋ 
ναοϋ- μόνον σκοπόν αμυντικόν δυνανται νά έ'χωσι εφ’ δσον φέρουσι πόλε" 
μίοτρας. Ή θέσις tojv δμως είναι αξία προσοχής, διότι καταλαμβάνουσι τάς 
τέσσαρας γωνίας, δπως δηλαδή καί οί μικροί τροΰλλοι τών σταυροειδών 
ναών (πρβλ. 'Αγίους ’Αποστόλους Θεσσαλονίκης κ. α.), δεικνυοντες ουτω 
τήν έξακολουθησιν τής παραδόσεως καί τήν πολλαπλήν σχέσιν, ή τις 
συνδέει τήν μετά τροΰλλου βασιλικήν προς τον σταυροειδή τύπον, από 
τοϋ οποίου δεν δανείζονται αί πρώται μόνον τον τροϋΐίον, ως θά ίδω

μεν κατωτέρω.
“Ετεροι· τοιοΰτον δείγμα έχομεν εις τήν Φανερωμένην τήν καμάραν 

τοϋ κεντρικού κλιτούς, ήτις δεν είναι συνεχής, ως είς τάς θολωτάς βασιλι- 
κάς, αλλά διακόπτεται καί προς δυσμάς είς δυο μέρη, ών τό εν είναι χαμη- 
λότερον τοϋ ετέρου (ως έν τή κατά μήκος τομή διακρίνεται, είκ. 3), δπως 
γίνεται τοϋτο είς τον ανατολικόν βραχίονα τών σταυροειδών ναών.

Τέλος ιδιόρρυθμος είναι ή μ3ρφή τής Άψϊδος, είς τό πάχος τής οποίας 
ανοίγονται έσωτερικώς ίκανοΰ οπωσδήποτε πάχους ύψηλαί καί στενα\

') Πρβλ. ναούς Ντεκούλου Οίτύλου, Καρδαμύλης καί Άρεοπόλεως έν Μάνη (τού 
τέλους τοϋ 17ου αί.) έν Traquair, ”Ε.ά. σ. 198 κ.έ. Ζερβατίου καί Κοκαμιάς Ηπείρου 
(αρχών 17ου αί.) έν Βερσάκη, Ναοί Ηπείρου, είς Πρακτικά Άρχαιολ. Εταιρείας τοΰ 
έτους 1914, σ. 249 κ. έ. Όμοια παράθυρα εύρίσκονται καί είς ανεκδότους είσέτι Ναούς 
Παλαιοχώρας Αίγίνης (17ου αί) κ. ά.

2) Ό τετράγωνος έξωτερικώς τροΰλλος, συνήθης ένεκα τής ευκολίας τής κατα
σκευής του είς μεταγει εσιέρους χρόνους, είναι έν χρήσει καί κατά τήν βυζαντινήν πε
ρίοδον είς δευτερεύοντας ιδία τρούλλους ναρθήκων (πρθλ. Βυζαντινούς ναούς Μεσημ
βρίας έν Gurlitt, Έ. ά. Taf. 11, είς ναούς Στενή μάχου κλπ.). Ή τοιαύτη μορφή τοϋ 
τρουλλου άπαντα, ώς γνωστόν, καί κατά τήν πρώτην έμφάνισιν τοϋ τρουλλου είς Χρι
στιανικά κτίσματα (τον 5°ν αιώνα), ώς είναι τό Μαυσωλεΐον τής Galla Placidia, έν 
ναοΐς Μ. Ασίας καί άλλαχοΰ.
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κόγχαι κατά to σύστημα χοτθικών ναών τής Δύσεως, ως δυναταί τις νά 

διακρίνη εις τά παρατιθέμενα σχέδια (είκ. 2 και 3).
Ούτως ή Φανερωμένη είναι εν έκ των άξιολογωτέρων δειγμάτων τοΰ 

τύπου τής βασιλικής μετά τρούλλου, ήτις διατηρεί ικανα βυζαντινά στοι
χεία, παρουσιάζει όμως καί πολλούς μεταγενεστέρους χαρακτήρας καί επι

δράσεις ακόμη δυτικής τέχνης. Ό τύπος ουτος έχει μακράν ιστορίαν εν 
τή Βυζαντινή αρχιτεκτονική, ώς θά έξετάσωμεν τούτο συντομως εν τελεί 

τής παρούσης μελέτης.

Προβάλλει ήδη τό ζήτημα· δυνάμεθα νά δεχθώμεν ώς χρόνον ίδρυσεως 
τοΰ Καθολικού τής Μ. Φανερωμένης τά έτη τά αναγραφόμενα εν τή Πύλη 
τής Μονής καί εις τό έν αρχή τής μελέτης ταύτης παρατεθέν σημείωμα 
(1661-1670), ή πρέπει ν’ άποδεχθώμεν συντελεσθείσαν τότε άνακαίνισιν πα- 
λαιοτέρου ήρειπωμένου κτίσματος, ώς καί τό έν λόγω σημείωμα ρητώς ανα

γράφει;
Πάσα* αί έξετασθεΐσαι ανωτέρω αρχιτεκτονικοί λεπτομέρειαι, ή έντελής 

έλλειψις γλυπτού διακόσμου (των ευρισκομένων έν τή προσάψει γλυπτών 
δυναμένων καί άλλως, δπως εΐπόμεν, νά νοηθώσι), τά έντετοιχισμένα πινάκια 
-κλασσικά δείγματα ανατολικής κεραμικής 16ου καί 17ου αίώνος-καί αί εις 
την στέγασιν τού κτίσματος παρατηρούμενοι αδεξιότητες πείθουσιν ημάς, ότι 

ό ναός δυναται νά είναι κτίσμα τής Τουρκοκρατίας. Άφ’ έτερου δμως ή τοιχο- 
δομία τοΰ κτ/τηου έχει ενότητα (νεώτεραι μόνον έπισκευαί παρατηρούνται 
κυρίους είς τ άνω μέρη τής βόρειας πλευράς), διακρίνονται δε καί έμφανή 
στοιχεία δυτικής τέχνης είς τήν πρόσοψιν (παραστάδες) καί την 'Αψίδα 
(κόγχαι). Καθ’ ημάς δεν είναι απίθανος ή υπαρξις εις τήν θέσιν ταύτην 

τής Σαλαμΐνος άρχαιοτέρου κτίσματος (Μονής ή καί μόνον Ναού), δπερ 
εύρεν ήρειπωμένον ό Λαυρέντιος καί άνεκαίνισε, χρησιμοποιήσας ίσως τό 

περί τό κτίσμα τούτο ύπάρχον υλικόν καί διατηρήσας τάς διαστάσεις καί 
τον ρυθμόν αυτού.Χ) Μέχρι τίνος σημείου έκτείνονται αί έπισκευαί αΰται

Γ. Σωτηρίου—Ή έν Σαλαμΐνι μονή τής Φανερωμένης. 11ϋ

ή Κατ’ εύγενή άνακοίνωσιν τοΰ συναδέλφου Π. Φουρΐκη, υλικόν ήδΰνατο νά έξευ- 
ρεθή καί έξ άλλων μερών τής νήσου, ένθα ύπήρχον άρχαΐα καί βυζαντινά κτίσματα 
(πρβλ. τόν σημειούμενον υπό Φουρΐκη βυζαντινόν συνοικισμόν είς τό βορειότατον 
τμήμα τής σημερινής κωμοπόλεως έν Άρχ. Έφημ. τοΰ έτους 1916 σελ. 7 κ. έ.). Καθ’ 
ημάς ή ομοιομορφία τοΰ χρησιμοποιηθέντος υλικοϋ συνδυαζομένη πρός τά μαρτυροΰ- 
μενα εν τφ ανωιέρω σημειώματι, θά ήδΰνατο νά θεωρηθή ώ; ικανή άπόδειξις τής 
υπάρζεως εις το μέρος τοΰτο τής σημερινή; Μονής αρχαιότερου χριστιανικού κτίσμα- 
τος, καιτοι τοΰτο δέν αποκλείει προφανώς τήν ύπόθεσιν, οτι συμπληρωτικόν υλικόν 
ήδύναντο οί ίδρύσαντες τήν Μονήν καί άλλοθεν νά προμηθευθώσι.
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είνε δόσκολον νά καθορισθή, καθ’ δσον δ χρόνος προσέδωκεν ενότητα εις 
τό κτίριον. Ή ηλικία τοϋ αρχικού Ναοΰ (αν υπήρξε τοιοΰτος) δεν δυναται 
νά είναι αρχαιότερα τοϋ 13ου ή 14ου αίώνος, διότι τότε ό αρχιτεκτονικός 
ουτος τόπος, άς θά ίδωμεν κατωτέρω, εμφανίζεται εν Έλλάδι. Αλλά και
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κατά τον 170/Ί αιώνα θά ήδύναντο νά έκτελεσθώσιν ού μόνον ριζικαί έπι- 
σκευαί, άλλα καί έκ βάθρων κατασκευή Ναοΰ, έ’χοντος τον τύπον καί τάς 
διαστάσεις τής Φανερωμένης, ώς λέγομεν εις την έν τελεί τής μελέτης γι- 
νομένην καταγωγήν καί έξέλιξιν τοΰ αρχιτεκτονικού τούτου ρυθμοΰ1).

Β '. ’Εσωτερικός διάκοσμος - Ζωγραφική.

Μεταβαίνομεν ήδη εις τήν περιγραφήν τής εσωτερικής διακοσμή- 
σεως τοΰ Καθολικού. 'Ολόκληρον τό εσωτερικόν τοΰ ναοΰ: τοίχοι, θόλοι 
τόξα, ώς καί τά κιονόκρανα καί αυτοί οι ξύλινοι συνδετήρες τών τόξων 
καλύπτονται υπό ζωγραφικοΰ διακόσμου ά'ριστα διατηρούμενου καί δίδον- 
τος ούτως άκεραίαν τήν έντύπωσιν τοΰ ένιαίως έζωγραφημένου συνόλου 
(είκ. 6).

Έξ επιγραφής, επί τοΰ δυσμικοΰ τοίχου, αριστερά ευρισκόμενης, μαν- 
θάνομεν δτι ό Ναός ιστορήθη διά χειρός Γεωργίου Μάρκου εκ πόλεως 
Άργους καί τών μαθητών αύτοΰ Νικολάου Μπενιζέλου καί Γεωργίου 

Κυπριώτου έν έτει 1735. * 2) Ό ’Αργείος οΰτος ζωγράφος μετά τών βοη

-1) Εις τήν χρονολογίαν τοΰ αρχαιότερου χτίσματος Θά συμβάλη ιστορική περί τής 
Σαλαμΐνος κατά τούς μέσους αιώνας μελέτη διευκρινίζουσα τάς τύχας τής νήσου μά
λιστα κατά τούς χρόνους τής έν Έλλάδι Φραγκοκρατίας. 'Ως είναι γνωστόν έκ τοΰ 
’Ακομινάτου, ή Σαλαμίς ήτο έπί πολύ καταφυγών πειρατών άφ’ ετέρου έπ’ ίσης βλέ. 
πομεν τόν ΙΔ'. άίώνα πειρατικός έπιδρομάς καί απαγωγήν 500 κατοίκων τής νήσου 
πωληθέντων ώς δούλων. 'Η Σαλαμίς πρό τής τουρκικής κατακτήσεως κατέχεται ΰπό 
Βενετών, εΐτα προσφέρεται ώς δώρον υπό τοΰ δουκός τών Αθηνών Γουΐδωνος (1294) 
εις ιππότην τής Εύβοιας καί επ’ ολίγον περιέρχεται εις χεϊρας τών Βυζαντινών τόν 
ΙΔ' αιώνα (πρβλ. Μίλλερ-Λάμπρου, Ιστορία τής Φραγκοκρατίας, ’Αθήναι, 1909/10, Γ 
σελ. 18, 47, 275, 381, 383 κ. άλλ.) Εις τοσοϋτον ταραχώδη έποχήν δύσκολον είναι νά 
άποδώση τις τήν κτίσιν μονής ή μεγάλου ναού έν τή νήσω, ή μορφή άφ’ ετέρου τοΰ 
χτίσματος δέν έπιτρέπει ν’ άνέλθωμεν εις παλαιοτέραν τού ΙΓ' αίώνος έποχήν, έκτος 
άν δεχθώμεν τελείαν έρείπωσιν παλαιοχριστιανικού κτίσματος καί έκ βάθρων ανοικο
δόμηση’ ναοΰ διά τού ύπάρχοντος υλικού κατά τά μέσα τού ΙΖ' αίώνος.

2) Ή έπιγραφή τής άνιστορήσεως έχει ώς εξής: «ΑΨΛΕ=1735 «'Ιστορήθη 6 {λείος και 
πάνσεπτος Ναός ονιος τής Μεταμόρφωσε ως τοΰ Κυρίου Θεόν καί Σωτήρος ημών, δια συν
δρομής κόπον τε καί δαπάνης τον Πανοσιωτάτον εν ιερομονάχοις καί προοκννητον και Καί)η - 
γουμένου "Ιωακείμ, υίον τοΰ όοιωτατου εν μοναχοϊς Λαβρεντίου, κτητόρου ταντης τής Μονής, 
αμα τε τον ευρισκομένου προοκννητον ’Ιωασαφ τε καί Μακαρίου, άρχιερατενοντος τον 11α- 
νιερωτάτου καί λογιωτάτον Μητροπολίτου ΆΌηνών κυρίου Ζαχαρίου—cΙστορηΌη δε δια χει- 
Ρός Γεώργιον Μάρκον έκ πόλεως Άργους καί τοΰ μαΰητοϋ αυτόν Νικολάου Μπενιζ£χου, ρε. 
ωργάκης καί ’Αντώνιος», Ή έπιγραφή έδημοσιεύθη καί υπό Δ. Γρ. Καμπονρογλου, ’Αθη
ναϊκόν Άρχοντολόγιον, ’Αθήναι, 1921 σελ. 140 κ. έ. ένθα γίνεται λόγος περί τοΰ γόνου 
τής οικογένειας Μπενιζέλου Νικολάου κλπ. Οί δύο έτεροι μαθηταί τοΰ Μάρκου είναι
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θών του (κατωτέρων ζωγράφων, ώς ή διαφορά τής τέχνης τών αγιογρα

φιών μιας και τής αυτής εκκλησίας επιτρέπει νά κρίνωμεν), πληροί κατά 
το πρώτον ήμισυ τοΰ 18ου αί. τοιχογραφιών καί φορητών εικόνων καί άλ
λους Ναούς τής ’Αττικής. Τό πρώτον ό Γ. Μάρκου αναφαίνεται εις τό 
άσκητήριον τής Πεντέλης (Καρηττόν), τοιχογραφηθέν κατά το έτος τό 1727, 
ένθα υπογράφεται ως «άνιστορήσας τά παρόντα τυπώματα». * *) τώ 1732 ζω. 
γραφίζει μετά τοΰ Νικ. Μπενιζέλου τον Naoy τής Κοιμήσεως εν Κορω- 
πί. 2) Κατά τό έτος 1751 ίσως δεν εζη πλέον, δτε ετοιχογραφήθησαν υπό 
τοΰ αδελφού του καί τοΰ Κυπριώτου οί Ναοί τοΰ Μαρκοπούλου οί τιμώ
μενοι εις όνομα τής 'Αγ. Θέκλης καί 'Αγίας Παρασκευής. 3) Καί πρέπει ίσως 
νά πιστευσωμεν την παράδοσιν, ότι άπέθανε μετά τό πέρας τής τοιχογρα- 
ρήσεως τής Φανερωμένης έκ χαράς, όταν είδε συμπεπληρωμένον τό γιγάν-
τιον εργον του.

Ό Γεώργιος Μάρκου είναι ο τελευταίος αξιόλογος συνεχιστής τής με
ταβυζαντινής παραδόσεωο, όπως αυτή διεμορφώθη εν στενή συναφεία προς 
παλαιότερα πρότυπα κατά τούς πρώτους αιώνας τής Τουρκοκρατίας εις τά 
μοναστικά κέντρα τής Ελλάδος καί ιδίως εις τό “Αγιον “Ορος, ένθα συν- 
εκεντρώθη πάσα πνευματική τοΰ "Εθνους δυναμις. Ή παράδοσις αΰτη 
εζησεν εν Έλλάδι καθ’ δλην τήν τουρκοκρατίαν άναδείξασα κατά καιρούς 
δεξιούς τεχνίτας, οΐτινες δεν άφήκαν αυτήν νά εκπέση εις τήν τελείως δου
λικήν καί άνευ εμπνευσεως αντιγραφήν εξ άπομιμήσεως.

Αί τοιχογραφίαι τοΰ ναοΰ τής Φανερωμένης διατηροΰσιν εις τε τήν

ό ’Αντώνιος Μάρκου, αδελφός τοΰ διδασκάλου, καί 6 Γεωργάκης Κυπραΐος, ή Κυπρι- 
ιότης (βλ. καί κατωτέρω). Τήν επιγραφήν βλέπε καί έν Λαμπάκη (Memoire sur les 
antiq. chret. de la Grece, Athenes, 1902, σελ. 84).

’) Ή αριστερά τφ είσερχομένφ εις τό άξιολογώτατον υπόγειον κτίσμα τοΰ Καρητ- 
τοΰ (περί οΰ βλέπε Α. Γρ. Κ. ’Αττικά, ΆΘήναι, 1923 σελ. 96) επιγραφή εχει οΰτω:
* _|_ Κατά τό αψκζ'. Σεπτεμβρίφ «5* ήγονμενεύοντος τοΰ πανοαιωτάτου εν ίερομονάχοις κυρίου 
ζίο Γρηγορών ίοτορήθΐ\σαν τα παρόντα τυπώματα υπό χειρός Γεωργίου Μάρκον».

2) Βλέπε επιγραφήν έν X. Γκιτάκον, Χριστ. αρχαιότητες τής κωμοπόλεως Κορωπί, 
ΆΘήναι 1909, σελ. 24. Έν τή επιγραφή ταύτη φέρονται καί ετεροι μαθηταί τοΰ Μάρκου 
« .. και ίοτορήθη δε κατα τό ·α.η>λβ' (1732) διά χειρος Γεωργίου Μάρκον καί τών μαθη
τών αυτού ’ Αντωνίου, Νικόλα Μπενιζέλου - έ'τι δε και Γεωργάκη (Κυπραίου).. . Δημητρών 
ίερέως πρφην Οικονόμου Φαναριού. Εις τοιχογραφίας ασημότερων ναϋδρίων τής Αττι
κής αναγράφονται καί έτεροι μαθηταί τοΰ Μάρκου.

*) Ή άνωθεν πυλίδος τής βόρειας πλευράς τοΰ ναοΰ τής αγ. Παρασκευής επιγραφή 
μεταξύ άλλων αναγράφει: »ίοτοοή&η δε διά χειρος Γεωργών Κυπριώτου και Αντωνίου 
Μάρκον έν έτει από Χοιοτοΰ ιιιμνα', Αύγουστον ιδ'.» Μαθηταί τοΰ Γ. Μάρκου επεζησαν 
μέχρι των αρχών τοΰ Ιθ\ αίώνος, κοσμήσαντες, κατά τό σύστημα τοΰ διδασκάλου, 
πολλά ναΰδρια έν ’Αττική, ώς έν Άμαρουσίω καί άλλαχοϋ δύναταί τις νά παρατηρήση.
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τυπολογίαν, την εικονογραφίαν, καί τήν τέχνην κατά μέγα μέρος τάς πα- 

λαιάς βυζαντινός παραδόσεις, προστίθενται δμτος έν αύταΐς ικανά νέα στοι
χεία δφειλόμενα καί εις την νεωτέραν εποχήν καί εις την ιδιοφυίαν τοϋ 

ζωγράφου.
'Όσον αφόρα τον τρόπον της κατασκευής των ό Γεώργιος Μάρκου 

μετά τών μαθητών του ακολουθεί τούς κανόνας, οΰς διέσωσεν εις ημάς 

ή Ερμηνεία τών Ζωγράφων, την δι’ ανθιβολίων δηλ. αντιγραφήν τοϋ 

σχεδίου έκάστης εϊκόνος J).
Τνπολ.ογία. Τό σύστημα, καθ’ δ έχει τοιχογραφηθή τό Καθολικόν εί

ναι τό λεγόμενον έν τή βυζαντινή ζωγραφική δογματικόν ή λειτουργικόν, 

δπερ κατά τούς βυζαντινούς έτι χρόνους έχει συνδυασθή πρός μέγαν ιστο
ρικόν κύκλον εικόνων.

Είναι γνωστόν, δτι από τοϋ θριάμβου τοϋ χριστιανισμοϋ (Δ' αιώνα 
κ. έ.) ό κύκλος τών εικόνων, αϊτινες έκόσμουν, τούς Ναούς, ήτο ιστορικός 

(βίος, διδασκαλία, πάθη Χριστού)· από τοϋ I' αίώνος, οπότε, ή εκκλησία 
καί τά μέρη αυτής προσλαμβάνουσι συμβολικήν σημασίαν, καθορίζεται 

δ βυζαντινός κανών καί έκάστη είκών έχει τήν ωρισμένην αυτής θέσιν 
άνταποκρινομένην πρός τον συμβολιζόμενον μέρος (τροϋλλος, κόγχη, κλπ.) 2) 

Δημιουργεΐται ούτως ή νέα λειτουργική τυπολογική εικονογράφησις, εις ήν 
κυριαρχοϋσι τά Πάθη καί ή Άνάστασις, διότι ή ’Εκκλησία τον τύπον 1

1) Βλέπε Διονναίου τον εκ Φονονα, 'Ερμηνείαν τής ζωγραφικής τέχνης (έκδ. Λ. Πα
παδοπον λον Κεραμέως, Πετρούπολις 1900), σελ. 9 κέξ. 'Ως γνωστόν, ή τοιχογράφησις 
υπό τών μεταβυζαντινών κυρίως ζωγράφων έξετελείτο έπί ξηροΰ ή ύγροΰ κονιάματος 
διά φυτικών χρωμάτων άναμεμιγμένων μέ συνδετικός ουσίας (μεταξύ τών όποιων καί 
κρόκοι φών) ώς εξής: Έπί τοΰ κονιάματος έτοποΘετεΧτο πρώτον τό άνϋίβολον (δια
φανής χάρτης έχων τόν τύπον τής εϊκόνος διάτρητον), δπερ άλειφόμενον δι’ άνθρα- 
κος άφινε τό τύπωμα τής εϊκόνος έπί τοΰ κονιάματος· μετά τήν άφαίρεσιν τοΰ άνθι- 
6όλου ήκολούθει τό βελόνιασμα (δ ζωγράφος δηλ. έ’συρεν έπί τοϋ τοίχου τάς γραμ- 
μάς τών κυριωτέρων μερών τής παραστάσεως, οΐον τοΰ περιγράμματος, τών πτυχοι- 
σεων κλπ.) καί τήν προπαρασκευήν ταύτην τής εϊκόνος συνεπλήρου ό προπλασμός (ήτοι 
γενικός χρωματισμός διά βώλου άμπολίου ή ώχρας) ολοκλήρου τής παραστάσεως. Μετά 
ταΰτα δ ζωγράφος έσχεδίαζε διά χρωστήρος οφθαλμούς, ώτα, χεΐρας κλπ., ήτοι έξετέλει 
τά λεγάμενα ανοίγματα, είτα τούς χρωματισμούς τών ένδυμάτων καί τοΰ προσώπου ( = 
σαρκώματα), τάς σκιάς τών γυμνών μελών, τάς πτυχώσεις κ. ά. (= ίοκιοοματα) καί τε- 
λευταϊον επέθετε τά φώτα, οΐον έλαφράς γραμμάς κάτωθεν τών οφθαλμών κλπ., τά 
υπό τής Ερμηνείας τών Ζωγράφων, ένθα δίδονται καί οί ανωτέρω δροι, λεγάμενα 
λύματα.

ή ΓΙρβλ. άνάπτυξιν τοΰ συστήματος έν Γ. Σωτηρίαν, Τό "Αγιον "Ορος, Άθήναι, 
1920 β'. έκδ. σελ. 130 κ.έ. ΙΙρβλ. καί σημασίαν μερών τσϋ ναοϋ έν Γ. Σωτηρίου, Ό 
Χριστός έν τή τέχνη, Άθήναι, 1914. σελ. 129 κέ.
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κυρίως τούτων συμβολίζει καί ή λειτουργία ταΰτα άναπαριστά. Ή ’Ανατολή 
εικονογραφεί τα περί την Γέννησιν καί τά Πάθη επεισόδια, ή Βυζαντινή 
εικονογραφία εκλέγει επτά (ήμέραι δημιουργίας) δέκα (έντολαΐ) καί τέλος 
δώδεκα (αριθμός ’Αποστόλων) σκηνάς, ήτοι τάς δώδεκα μεγάλας εορτάς, 
Αωδεκάορτον, έκαστη των οποίων κατέχει ωρισμένην θέσιν είς τούς σταυ
ροειδείς κυρίως Ναούς. —Άπό τοΰ 11°υ όμως αίώνος, ιδία δέ από τοΰ 
14ου, επανέρχεται καί συνυπάρχει μετά τοΰ λειτουργικού καί ό Ιστορικός 

κύκλος, συμφώνως προς τάς έπικρατούσας ιδέας, καθ’ ας ή λειτουργία άνα- 
παριστά ολόκληρον τήν ιστορίαν καί διδασκαλίαν τοΰ Χριστού εις τάς 
καρδίας τών πιστών. Αί σκηναί εκάστου κύκλου (παθών, θαυμάτων κλπ.) 

αύξάνουσι, βίοι αγίων καί Θεοτόκου προσπθενται (Μυστράς, Καχριέ—τζαμί) 
επίσης οί κύκλοι τής Άποκαλύψεως (Ετοιμασία τοΰ θρόνου, Δευτέρα Πα
ρουσία) καί τής Π. Διαθήκης, ο'ίτινες ύπήρχον καί είς τον άρχαϊον ιστο
ρικόν κύκλον, επανέρχονται, μεγάλως εξελισσόμενοι.

Τον 16ον αιώνα έξακολουθούσι πλουτιζόμενοι οί αυτοί δογματικοί καί 
ιστορικοί κύκλοι, ετεροι δέ νέοι κύκλοι, παραστάσεων προστίθενται, ήτοι:

Τό μέν ιερόν πλουτίζεται διά νέων συνθέσεων, κυρία)ς άλληγορικών, 
άναφερομένων είς τήν θυσίαν τοΰ Χριστού, ό δέ κυρίως ναός διά νέων 
σκηνών τής ζωής τής Θεοτόκου καί τοΰ Προδρόμου μέ δογματικόν μά
λιστα παραλληλισμόν προς γεγονότα τής Π Δ. Εις τούς Νάρθηκας καί τήν 
Λιτήν ή τον εσωτερικόν Νάρθηκα εικονογραφούνται: αί Οικουμενικοί 
Σύνοδοι, τά 12 άρθρα τοΰ Πιστεύω, αί 24 σκηναί τού ’Ακαθίστου, οί Αί
νοι, σκηναί Π. Διαθήκης κλπ. είς δέ τήν Τράπεζαν τών Μοναστηρίων, 
ενίοτε δέ καί είς τόν εξωτερικόν Νάρθηκα Μονών καί Ναών (Μετέωρα — 
Καλαμπάκα) τά μαρτυρολόγια 1).

Έκ τών νέων τούτα>ν συνθέσεων, άλλαι μέν είναι αντίγραφα παλαιό- 
τέρων μικρογραφιών χειρογράφων (Άναπεσών * 2), ’Ακάθιστος, έκ χειρο
γράφων τοΰ 12 αίώνος άμφότερα) καί ιδία Μηνολογία>ν, τινές είσήλθον 
έκ τής Δύσεως (Χριστός πρό τοΰ μνήματος κλπ.), φορείς τών οποίων

’) Πρ6λ. άνάλυσιν τών είκονογραφικών θεμάτων έν Γ. Σωτηρίου, Τό άγιον "Ορος, 
έκδ. β'. ΆΟήναι. 1920, σελ 1:13 κ· έ·

2) Ό Wulff έν Altchristl. und Byzant. Kunst, Berlin, 1913. σελ. 597 κέ. Θεωρεί 
τήν άνάπτυξιν τουλάχιστον τοΰ Θέματος τούτου ώς προελθοΰσαν έκ τής Δύσεως, έν <ϊ> 
έχομεν ήδη ανεπτυγμένου τό θέμα είς χειρόγραφα τοΰ ΙΒ'. αίώνος (Βλ. χειρόγραφον 
βιβλίον Κ. Δ. Ν° 45 τής Βιβλιοθήκης τής Μ. Σταυρονικήτα έν άγ. Όρει πρβλ. καί 
Σ. Λάμπρον, Κατάλογον τών έν ταΐς ΒιβλιοΟήκαις τοΰ άγ. "Ορους έλλην. κωδίκων, 
τόμ. A'. Cambridge, 1895, σελ. 77).
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υπήρξαν οί λεγόμενοι Κρήτες ζωγράφοι, άλλαι δέ πάλιν είναι δημιουργήματα 
τών μεταγενεστέρων ζωγράφων τών μοναστηρίων τής Ελλάδος. Τον 17ον 

καί 18ον αιώνα εξακολουθεί ή αυτή είκονογράφησις την εκτασιν τών σκη
νών κατά τον 18ον αιώνα βλέπομεν εις την γνωστήν «Ερμηνείαν τών 

Ζωγράφων τοΰ “Αθω».
Ό Γεώργιος Μάρκου ποιείται χρήσιν όλων τών πλουσίων τούτων εί- 

κονογραφικών κύκλων κατ’ ιδίαν εκλογήν, τοποθετών αυτούς εντός τοΰ 
Καθολικού, διατηρεί δέ μόνον τήν θέσιν τών κυριωτάτων δογματ.κών ή 
λειτουργικών σκηνών. Ούτω διατηρείται ό Παντοκράτωρ τοΰ τρούλλου 
περιβαλλόμενος διά τών χορών ’Αγγέλων και Προφητών καί τών τεσ· 
σάρων Ευαγγελιστών εις τά λοφία τοΰ τρούλλου, δπως καί ή Πλατυ
τέρα έν τή Άψΐδι, οί Τεράρχαι καί ή Θεία Λειτουργία εις δύο σειράς 
(ως έν Κμισαριανή), προστίθενται δμως καί άλλαι εικόνες, ώς είναι: 

οράματα προφητών, ή Θεοτόκος μεταξύ τών δικαίων καί άλλα περί τον 
τροΰλλον, έν φ εις τάς ιδιορρύθμους κόγχας τής άψΐδος τίθενται οκτώ ολό
σωμοι Τεράρχαι καί έν τώ μέσω ή παράστασις τοΰ ’Αμνού μεταξύ αγγέ
λων. Άφ’ ετέρου τό Δωδεκάορτον αύξάνεται ένταΰθα εις τεσσαράκοντα 
δλας σκηνάς (προστίθενται μεταξύ άλλων επεισοδίων τοΰ Χριστού καί 
έννέα σκηναί θαυμάτων τοΰ Σωτήρος), διατεταγμένος ούχι έν συνεχεία, 

άλλ’ εις διάφορα μέρη τών καμαρών τού Ναού. “Ετερα τμήματα τών 
θόλων τοΰ Ναοΰ καί τών τόξων πληροΰνται διά σκηνών τοΰ ’Ακαθίστου, 
τών Αίνων, τής Π. Διαθήκης, παραστάσεων κατά τά 12 άρθρα τοΰ Πι
στεύω καί λοιπών. Τον Β. καί Ν. τοίχον πληροΰσι: διπλή ζώνη μετά μαρ

τυρολογίων, σειρά έκ στηθαρίων αγίων καί τέλος σειρά όλοσώμων 'Αγίων 
καί Όσιων. Τον Δυτικόν τοίχον καταλαμβάνει ή Δευτέρα Παρουσία, ής 
ή θέσις ανέκαθεν ήτο έπί τοΰ τοίχου τής δυσμικής εισόδου τών Ναών Χ). * 2 3 4

*) Ή διάταξις τών τοιχογραφιών τοΰ Καθολικού τής Φανερωμένης έχει ούτω:
1. Άψίς: Πλατυτέρα δορυφορουμένη υπό τών δύο αρχαγγέλων (Μιχαήλ καί Γα

βριήλ)— Θεία λειτουργία εις δύο σειράς (έπουράνιος καί επίγειος)—-οκτώ Ίεράρχαι 
εις κόγχας (’Ιάκωβος ό άδελφόθεος, Γερμανός, ’Αθανάσιος, Βασίλειος, Χρυσόστομος 
Γρηγόριος, Πέτρος κάί Διονύσιος Αλεξάνδρειάς) καί έν τώ μέσφ δ θυόμενος αμνός.

2) Καμάρα ανωϋεν τής άγ. Τραπέζης: δεξιά' σκηναί βίου τοΰ Προδρόμου, αριστερά 
σκηναί βίου τής Θεοτόκου, άνω. σκηναί ’Ακαθίστου.

3) Πρόΰεοις : εις θολίσκον: ό παλαιός τών ημερών εις κόγχην: ό μεγάλης βου
λής Άγγελος, Αγία Τριάς. Σειρά ('Ιεραρχών εκατέρωθεν: Ζωοδόχος Πηγή, θαύματα 
Θεοτόκου, Πέτρος ’Αλεξάνδρειάς (τίς σου τόν χιι'ώνα, Σώτερ, διείλε), Ίεράρχαι.

4) Διακονικόν: εις θολίσκον: Πρόδρομος· εις κόγχην: Μελχισεδέκ, ’Ιωακείμ καί 
Άννα έχοντες έν μέσω τήν παϊδα Θεοτόκον όρθίαν έπί βάθρου. Άγγελοι1 σειρά Ιεραρ
χών εκατέρωθεν: σκηναί βίου Προδρόμου. Αριστερά ή επιγραφή: « τό παρεκλήσιον
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126 Γ. Σωτηρίου—Ή έν Σαλαμΐνι μονή τής Φανερωμένης.

Εικονογραφία — Ή κν τφ ναώ τής Φανερωμένης εικονογραφία (αί 
παριστώμεναι δηλονότι σκηναί καί τό περιβάλλον αυτών μέ τάς ίδιαζοό-

είνε τοΰ άγ. Χαραλάμπου καί τοΰ οσίου Λαβρεντίου, ό χτίτορ τοΰ μοναστηριού. 1796».
5. Καμάρα άνωίλεν τέμπλου μέχρι τρούλλου: συνέχεια σκηνών ’Ακαθίστου, Δωδεκάορ- 

τον μετ’άλλων σκηνών (Ευαγγελισμός, Γέννησις,'Υπαπαντή, Βάπτισις, Μεταμόρφωσις, 
Άνάστασις Λαζάρου, Ίησοϋς τοΰ Ναυή, Πεντηκοστή, Άνάληψις, Φιλοξενία ’Αβραάμ, 
Γάμος έν Κανά, ό Ίησοΰς έκδιώκων τούς πωλοϋντας έν το» Ναφ).

6. Τροϋλλος: Παντοκράτωρ, χοροί ’Αγγέλων, Προφητών, οράματα προφητών, οί τέσ-
σαρες Εΰαγγελισταί (ό Λουκάς ως ζωγράφος) καί είς τά μεταξύ των λοφίωτ^Λ^ίμπανα : 
δεξιά· ή Κοίμησις τής Θεοτόκου καί αριστερά- ή Θεοτόκος μεταξύ των αγγέλων καί 
τών δικαίων. \

7. Καμάρα από τρούλλου είς δυτικήν πλευράν·, πρώτη καμάρα: συνέχεια Δωδεκαύρ- 
του (Βαϊοφόρος, Μυστικός Δεΐπνος, Νιπτήρ, Προσευχή είς όρος Έλαιών, Προδοσία 
Ιούδα, άρνησις τοΰ Πέτρου, μεταμέλεια ’Ιούδα, άνάκρισις Ίησοΰ υπό "Αννα, ό Ίησοΰς 

πρό τοΰ Πιλάτου, Ίδε ό άνθρωπος, Έμπαιγμός, Μαστίγιοσις, ό Ίησοϋς φέρων τόν 
ακάνθινοι- στέφανον, Νΐψις χειρών τοΰ Πιλάτου, ό Ίησοΰς πρό τοΰ Σταυροΰ — Έλκόμε- 
νος. Ή Στανρωαις εύρίσκεται είς τύμπανον τοΰ δυτικοΰ τοίχου, άνω.

Συνεχόμενη καμάρα : αΐτησις τοΰ σώματος τοΰ Ίησοΰ υπό Ιωσήφ, Άποκαθήλωσις, 
Έπιτάφίος Θρήνος, Μή μου άπτου, Άνέστη ό Κύριος, Εύρον τά όθόνια, Γεΰμαείς Έμ. 
μαούς, Έμφάνισις Ίησοΰ, τό Χαΐρε των Μυροφόρων, τό μνήμα μετά τής κουστουδίας, 
Άνάστασις, Ψηλάφησις Θωμά, έννέα σκηναί θαυμάτων τού Χριστού.

8. Δεξιόν κλιτός: Είς τούς κατά σειράν τέσσαρας Οολίσκους καί τό δεξιόν τής εισόδου 
σταυροθόλιον παρίστανται: σκηναί τής Γενέσεως (Δημιουργία, παρακοή, έκδίωξις έκ τοΰ 
Παραδείσου κλπ.) έπί τοΰ βορείου τοίχου: Μαρτύρια αγίων κατά τό Μηνολόγιον, σειρά 
στηθαρίων, έν τώ μέσφ καί σειρά όλοσώμων άγιων καί άγγέλλων κάτω (ήτοι Ιεραρ
χών, αγίων, όσιων, αγγέλων).

9. ’Αριστερόν κλ.ΐτος: Εις τούς κατά σειράν τέσσαρας Οολίσκους καί τό αριστερά τής 
είβόδου σταυροθόλιον παρίστανται: Οί Αίνοι. Έπί τοΰ νοτίου τοίχου: Μαρτύρια αγίων 
οσίων, αγγέλων.

10. Δυτικός τοίχος: άνω ή Σταύρωσις καί ή λοιπή έπιφάνεια τοΰ μέ,σου κλιτούς κα
ταλαμβάνεται υπό τής Β’. Παρουσίας (1. Χριστός έπί θρόνου- εκατέρωθεν Δέησις καί 
12 θρόνοι έ'νθα οί ’Απόστολοι, έχοντες είς τό βάθος άγγέλους. 2. Ετοιμασία—Ζυγός— 
Δίκαιοι—Άδης). ’Επιφάνεια δ. τοίχου πρός τό δεξιόν κλιτός: Ταξιάρχαι—καί έπί τοί
χου πρός τό αριστερόν κλιτός: Κορυφαίος ’Απόστολος καί ή έπιγραφή τής άνιστορή- 
σεως κρατουμένη υπό αγγέλων. Είς έναντι τοίχον όμοια παράστασις άνευ έπιγραφής. 
Είς τάς κάτω τέλος έπιφανείας τών τόξων είκονίζονται ολόσωμοι στρατιωτικοί άγιοι.

Είς τό Είκονοστάσιον εόρίσκονται αί εξής υπογεγραμμένοι φορηταί εικόνες: 1. Με- 
ταμόρηκοσις: «χειρ Γ. Μάρκου. ΑΨΜ' έναντι: giorgio Marco mp.. gracia» 2. είκών 
Προδρόμου (ή άρίστη είκών): «χειρ Γ. Μάρκου καί Νικολάου Μπενιζέλου μαθητοΰ 
αύτοϋ ΑΨΜ'». 3. Είκών Κοιμήσεως Θεοτόκου:» χειρ Γεωργίου Μάρκου τοΰ ’Αργείου. 
ΑΨΜ<7'».

Είς Παρεκκλησίου: αριστερά έπί προσκυνηταρίου άπόκειται ή «φανερωμένη» είκών 
τής κοιμήσεως τής Θεοτόκου, έπενδεδυμένη δι’ άργυράς έσθήτος, έφ’ ής καί ή παρά- 
στασις τοΰ κτίτοροςμετά τής χρονολογίας 1682. Έκ τών λοιπών φορητών εικόνων τοΰ 
παρεκκλησίου άξιολογώτεραι είνε: ή είκών τής Δεήσεως (κρητικής τέχνης) καί ή εί
κών τών 40 μαρτύρων, κάτωθεν τής όποιας ή έπιγραφή «χειρ Θεοδώρου Πουλάκη», 
αξιόλογος είκών τοΰ γνωστού ζωγράφου τοΰ ΙΖ'· αίώνος.
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σας θέσεις, στάσεις και χειρονομίας των προσώπων) διατηρεί εις τά κυρία 
αυτής σημεία παλαιοτέρους εϊκονογραφικούς τόπους, δφείλοντας την πιστήν 
επί αιώνας επανάληψιν αυτών άφ’ ενός μέν εις την αυστηρότητα τής 
θρησκευτικής παραδόσεως τής δυσκόλως ανεχόμενης νεωτερισμούς καί άφ’ 
ετέρου εις αυτόν τον τρόπον τής Ιργασίας, τής δι’ ανθιβολίων δηλαδή 
αντιγραφής ετοίμων προτύπων δι’ έκάστην σκηνήν, δν ε’ίδομεν ανωτέρω.

Οί είκονογραφικοί τύποι τής Φανερωμένης παρουσιάζουσιν άμεσον 
συγγένειαν προς τήν εικονογραφίαν τών Καθολικών καί Τραπεζών τοϋ 

'Αγίου "Ορους (έργων τοϋ 16ου καί 17ου αίώνος), ήτις ανέκαθεν έχρη- 
σίμευσεν ώς πρότυπον εις τήν μεταβυζαντινήν ζωγραφικήν· έκαστη όμως 

σκηνή πλουτίζεται έντοίΰθα καί διά περισσοτέρων προσώπων καί έπει- 
χώρου κλπ.
σοδίων ή μεταβάλλονται τινα ή συχνότερον καί απλοποιείται άναλόγως τοϋ

Τοϋ 'Αγίου Όρους ή εικονογραφία είναι γνωστόν ότι αναπτύσσει τήν 
εικονογραφίαν τής βυζαντινής ’Αναγεννήσεως τοϋ 14ου αίώνος, πλουτίζε
ται όμως συγχρόνως καί L· παλαιοτέρων πηγών, έκ τής εικονογραφίας δηλ. 
τής Καππαδοκίας καί άρχαιοτέρων ίστορημένοον χειρογράφων καί δέχεται 
ακόμη ίκανάς επιδράσεις τής ’Ιταλικής (κυρίως βενετικής) εικονογραφίας. 
’Αλλά καί ή τέχνη τοϋ 14ου αίώνος πλουτίζει καί ανανεώνει τήν βυζαν
τινήν παράδοσιν τοϋ 11ου καί 12ου αίώνος άνατρέχουσα συγχρόνως κινί εις 
παλαιότερα τοϋ 1()ου αίώνος πρότυπα (χειρόγραφα Ευαγγελίων Παλαιστίνης 
καί Συρίας), δ&χομένη καί έλαφράν τινα Ιταλικήν έπίδρασιν, όπως πάλιν 
ή κλασσικίζουσα εποχή τών Μακεδόνων καί Κομνηνών επαναφέρει πλεΐστα 
θέματα τής μεγάλης Ιουστιανείου ακμής, μεδ’ όλην τήν άνανέωσιν τής 
εικονογραφίας τήν συντελεσθεΐσαν υπό τό κράτος θεολογικών καί λει 
τουργικών ιδεών. Ούτως ή Βυζαντινή εικονογραφία συνεχίζουσα τήν αμέ
σως προγενεστέραν, άλλα καί έμβαπτιζομένη έκάστοτε εις τάς παλαιοτάιας 
πηγάς παρουσιάζει μεθ’ όλας τάς επιδράσεις, ένιαίαν παράδοσιν, ήτις δίε- 
τηρήθη ζώσα μέχρις αύτοϋ τοϋ 18ου αίώνος. Συνέπεια τούτου είναι ότι 
άνευρίσκομεν εις λίαν μεταγενεστέραν εποχήν εϊκονογραφικούς τύπους καί 
λεπτομέρειας τινάς άπαντώσας εις αρχαιότατα βυζαντινά πρότυπα.

Έν τφ Καθολικώ τής Μονής Φανερωμένης: 6 Παντοκράτωρ, ή Πλα 
τυτέρα καί ωρισμένοι άγγελοι διατηροΰσι τούς εϊκονογραφικούς τύπους

ΙΙερί τή; εικονογραφίας τοΰ 13—16ου αίώνος έν συγκρίσει πρός τήν άπό τών 
πρώτων χριστιανικών χρόνων άναπτυχθεΐσαν πρβλ. τό εκτενές καί μνημειώδες έργον 
τοΰ G. Millet, Recherches sur F iconographie de 1’ Evangile aux XIV-XVI 
siecles, Paris 1916.
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τούς διαμορφωθέντας κατά τήν προπην χιλιετηρίδα, ή Θεία Λειτουργία 
έχει άμεσον σχέσιν προς όμοιας εικονογραφίας τού Μυστρα, εν φ ά'λλαι 
σκηναί συνδέονται προς τήν εικονογραφίαν τοΰ 17 αίάίνος καί οίίτω κα
θεξής.

Δεν δυνάμεθα ενταύθα νά είσέλθωμεν εις συγκριτικός λεπτομέρειας 
παραβάλλοντες έκαστον είκονογραφικόν θέμα προς τήν παλαιοτέραν εικο
νογραφίαν τοΰ 16ου καί 17ου αίώνος, τήν διασωθεΐσαν, πλήν τού 'Αγίου 
’Όρους, εις τάς Μονάς των Μετεώρων καί εις πλείστους ά'λλους ναούς καί 
Μονάς τής Ελλάδος. Τοιαΰτη λεπτομερής μελέτη τής έσχατης φάσεως τής 
βυζαντινής εικονογραφίας (από τών μέσων τού 17ου αίώνος μέχρι τών μέ
σων τοΰ 18ου) θά παρείχεν ως συμπλήρωμα τής μέχρι τοΰδε γενομένης 
μελέτης μεγάλην συμβολήν εις τήν Βυζαντινήν καθόλου εικονογραφίαν, ήν 
έλπίζομεν βραδύτερον νά έπιχειρήσωμεν.

Τέχνη. Ή τέχνη τέλος τών τοιχογραφιών τής Φανερωμένης παρουσιά
ζει, ως καί ή εικονογραφία, στενήν σχέσιν προς τά προγενέστερα πρότυπα. 

Άλλ’ ή εικονογραφία δύναται επί αιώνας νά έπαναλαμβάνηται, δεικνΰουσα 
καθαρώτερον τάς κατά τόπους επιδράσεις, ενώ ή τεχνοτροπία, ήτοι αί λεπτο- 
μέρειαι τής τέχνης, ώς έκδήλωσις περισσότερον εσωτερική, επιτρέπει συν
ήθως νά κρίνωμεν τον χαρακτήρα τής εποχής, καθόσον σχετίζεται βαθύ
τερο ν προς αυτήν, προδίδουσα τήν άπομίμησιν, ’Επειδή όμως ή βυζαν
τινή τεχνοτροπία διέπεται υπό ωρισμένων κανόνων, διατηρουμένων κατά 
μέγα μέρος αμεταβλήτων επί μακράν σειράν αιώνων, ό χαρακτήρ τής επο
χής δεν είναι τόσον σαφής καί ευκρινής, χρειάζεται δέ προσοχή εις τάς 
λεπτομέρειας, διά νά διακρίνη τις τάς διαφοράς.

Προκειμένου περί τής τέχνης τώ>ν τοιχογραφιών τής Φανερωμένης δύ- 
ναταί τις νά εΐπη γενικώς ότι'αΰται διατηροΰσι τό διακοσμητικόν στίηχεϊον 
καί τήν έσχηματοποιημένην μορφήν εις τάς παραστάσεις, εις δέ τό χρώμα 
τήν συμφωνίαν τών αντιθέτων τόνων τής βυζαντινής τεχνοτροπίας, διαφέ- 
ρουσιν όμως τών παλαιοτέρων προτύπων τοΰ 16ου καί 17ου αίώνος, 1) διότι 
τά χαρακτηριστικά ταΰτα παρουσιάζονται, πλήν έξαιρέσεο^ν, περισσότερον 
κατά συνθήκην τό ίδιάζον δηλ. διακοσμητικόν αίσθημα τής γραμμής καί 
τής συνθέσεως άτονεΐ, ή σχηματοποίησις (stylisation) δεν έχει τήν εκ
φραστικότητα καί χάριν ή δύναμιν τών παλαιοτέρων, τά δέ χρώματα έχουσι 
τήν άντίθεσιν τών τόνων όλιγώτερον ήρεμον. Άντ’ αυτιών ύπάρχουσιν

') Πρβλ. π. χ. τάς τοιχογραφίας τοΰ κυρίως Ναοΰ καί τοΰ ί. βήματός τής επί τοΰ 
'Υμηττού Μονής Καισαριανής, έργα τών μέσων ίσως τοΰ IT αίώνος.
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άλλα στοιχεία, τά όποια άναφέρομεν αμέσως κατωτέρω, περιοριζόμενοι κατ’ 
ανάγκην εις παρατηρήσεις τινάς κατά όμάδας παραστάσεων.

Ή σειρά λ. χ. των 'Αγίων και Όσιων, κατά μήκος των τοίχων έζωγρα- 
φημένων, ενθυμίζει παλαιοτέρας αγιογραφίας μέ την σκληράν, ίσχυρώς δια- 
γραφομένην καί συχνότατα διά μελανού χρώματος τονιζομένην πτΰχωσιν 
τών ενδυμάτων και την έλλειψιν οίουδήποτε βάθους· οι χρωματισμοί των 
δμως είναι ζωηροί καί ενίοτε τραχείς, ή δε διαμόρφωσις τών σωμάτων 
στρογγυλή, άλλ’ αμελής· ή φωτοσκίασις άφ’ ετέρου τού προσώπου καί ή 
διάπλασις έν γένει αυτού ως καί ή έκφρασις τής φυσιογνωμίας είναι διά
φοροι τών παλαιοτέρων καί ίκανώς κατώτεραι.

Ή άνωθεν αυτών ζώνη πάλιν, ή χωριζομένη εις μικρά τετράγωνα έν 
οίς είκονίζεται ή μακρά σειρά τών Μαρτυρολογίων, είναι αξιοθαύμαστος διά 
τήν ζωηράν κίνησιν καί την καλήν διευθέτησιν τού πλήθους τών προσώπων 
καί τήν παρατηρουμένην πολλάκις προοπτικήν. Πνοή ζωής καί πάθους, όφει- 
λομένη κυρίως εις έπιδράσεις τής Δύσεως, έμψυχώνει συνήθως τάς σκηνάς 
ταύτας τών σκληρών μαρτυρίων, εις τάς οποίας καταφαίνεται ή δεξιότης 
καί ή ιδιοφυία τού Γεωργίου Μάρκου.

'Ομοίως εις τάς σκηνάς τής Π. Διαθήκης, τού Πιστεύω, τών Αίνων 
κλπ, τάς άπλουμένας μέ θαυμαστήν οικονομίαν χώρου εις τά μέτωπα τών 
τόξων καί τούς θόλους, διακρίνεται ό αυτός πλούτος τής συνθέσεως καί 
τών χρωμάτων, εις δέ τό πλήθος τών προσώπων παρατηρεΐται έλευθερία 

τις εις τάς κινήσεις καί φυσικότης εις τάς στάσεις, χωρίς πάλιν ταΰτα ν’ 
άπομακρύνωνται πολύ τών προγενεστέρων βυζαντινών, δαττηρούντα τήν 
ίσχυράν, ένίοτε ξηράν, διαγραφήν τού σώματος κάτωθεν τών ένδυμάτων.

ΓΙάσαι αί σκηναί έχουσι πλούσιον αρχιτεκτονικόν βάθος, είναι δέ χα
ρακτηριστικόν ότι εις πάντα σχεδόν τά κτίρια ταΰτα ούδαμοΰ υπάρχει δυ
τική έπίδρασις, αλλά διατηρείται πανταχοΰ ό παλαώς τύπος, πλέον δμως 
πολυσύνθετος. ’Επίσης εις τά δένδρα, τήν θάλασσαν καί Ιδία τούς βράχους 
έξακολουθεΐ ή άρχαιοτάτη ϊδιάζουσα έσχηματοποιημένη αυτών μορφή. 
Εις τό Δωδεκάορτον, καί ιδία τήν Πλατυτέραν καί τήν διπλήν σειράν τής 
Θείας Λειτουργίας μετά τής παλαιάς εικονογραφίας, διατηρείται αυστη
ρότεροι’ ή βυζαντινή τεχνοτροπία. Τό βάθος λ. χ. τής σκηνής τής Θείας 
Λειτουργίας συνίσταται έκ τριών οριζοντίων ταινιών: κυανού, πρασίνου καί 
καστανού χρώματος. Τούτο είναι άρχαιοτάτη παράδοσις τής βυζαντινής τέ
χνης, άπαντώσα καί εις τά πρώτα χριστιανικά μωσαϊκά' αί ταινίαι άντι. 
προσωπεύουσι τον ουρανόν καί τήν γήν (εις τάς αρχαίας εικόνας υπάρχει 
καί τό ροδόχρουν διά τον ορίζοντα) ή πράσινη δέ ίδίφ ταινία διετηρήθη 
καθ’ δλας τάς περιόδους.
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Τέλος Ιδιαιτέρως πρέπει να τονισθή ή τέχνη των Προφητών και ’Αρ
χάγγελων τοϋ τρουλλου, ήτις είναι αξιόλογος και διακοσμητική, καθώς καί 
ή διευθέτηοις τής πολυσυνθέτου σκηνής τής Δευτέρας Παρουσίας, ήτις 
σπανίως είς μεταγενεσιέρους, ως ό Γ. Μάρκος, ζωγράφους ευρίσκει τόσον 
ευτυχή οικονομίαν συνθέσεως Χ).

Γ. Σωτηρίου—Ή έν Σαλαμϊνι μονή τής Φανερωμένης.

Εΐκ. 7. Νοτία πλευρά παρεκκλησίου καί Καθολικού Μονής Φανερωμένης.

') Καί είς τό κτιστόν είκονοστάσιον, δπερ έχει την απλότητα τής διάταξεως των 
αρχαίων μαρμάρινων τέμπλων, ολόκληρος ή σειρά τοΰ Δωδεκαόρτου άνω συνίσταται 
επίσης έκ τοιχογραφιών γενομένων υπό των αυτών ζωγράφων, καθώς τών αυτών έργα 
είναι καί αί φορηταί εικόνες (πρβλ. ανωτέρω σελ. 126 σημ.)
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Γ'. Καταγωγή καί έξέλιξις τοϋ τύπου τής Βασιλικής μετά τρούλλου.

Ό αρχιτεκτονικός τύπος τής Φανερωμένης ό συνδυάζων την θολωτήν 
όίνευ υπέρηχον ανατολικήν Βασιλικήν με τον τροΰλλον εμφανίζεται εις τήν 
Βυζαντινήν αρχιτεκτονικήν μόλις κατά τήν Β' χιλιετηρίδα’ επειδή δέ παρέχει 
στοιχεία, ή ερμηνεία των οποίων δόναται νά συμβάλη είς τήν γνώσιν ημών 
περί τής μεσαιωνικής αρχιτεκτονικής έν Έλλάδι, παρέχομεν ενταύθα τούς 
κυριωτέρους σταθμούς τής άναπτύξεως τού μή καθωρισμένου τελείως είσέτι 
αρχιτεκτονικού τούτου τύπου.

Ό συνδυασμός τής Βασιλικής καί τού τρούλλου εις ενιαίου σύνολον 
αποτελεί τό πρώτον κατόρθωμα τής βυζαντινής αρχιτεκτονικής, ως άποδει- 
κνύει σειρά μνημείων κατεχόντων έξέχουσαν θέσιν είς τήν ιστορίαν τής 
αρχιτεκτονικής.

'Η μετά τρούλλου Βασιλική εμφανίζεται τό πρώτον εν ιή χριστιανική 
’Ανατολή, είς τάς χώρας τής οποίας (κυρίως είς Μ. ’Ασίαν καί Μεσοποτα
μίαν) δυνάμεθα νά παρακολουθήσωμεν τήν έξέλιξίν της ').

Τήν πρώτην αυτής τελείαν διαμόρφωσιν ευρίσκει είς τον έν Κοτζα Κα- 
λεσσί τής Ισαυρίας Ναόν, περί τό 400 μ X. ιδρυμένου, τήν δέ ιδανικήν 
πραγματοποίησίν της έν αύτώ τφ άριστουργήματι τού Ιουστινιανού, τήν 
Αγίαν Σοφίαν τής Κωνσταντινουπόλεως (532-537).

Κατά τούς αιώνας τούτους καί ιδίως κατά τήν ’Ιουστινιάνειου εποχήν, 
ή Βασιλική μετά τρούλλου κατέχει πρωτεύουσαν θέσιν, αντιπροσωπευόμενη 
υπό σειράς μνημείων μέχρις ημών διασώθέντων καί έχόντων μεταξύ των 
μικράς παραλλαγάς. 'Ως παράδειγμα άναφέρομεν ένταΰθα τον όλιγώτερον 
γνωστόν ναόν τής Θεοτόκου έν ’Άνω Λαμπόβω τής ’Ηπείρου (εϊκ. 8) -) 
μετά έπαλλήλων κιονοστοιχιών, δστις προσθέτει νέον κρίκον είς τήν σειράν 
Άγ. Σοφίας Θεσσαλονίκης (6°« αίώνος), Kasr-ibn - Vardan (6<™ αΐ.) καί 
Κοιμήσεως Νίκαιας (8ου αίώνος). 1 2

1 ί Πρ6λ. Strzygowski, Kleinasien, Leipzig, 1903, σελ. 104 κ.ε.
2) Τό σχεδιάγραμμα έλήφθη έκ τοΰ πρώτου δημοσιεύσαντος τον Ναόν Φ. ϋτρσάκυ, 

έν Άρχαιολ. Έφημερίδι, τοΰ έτους 1916, σελ. 109. Ό Ναός, συμφώνως πρός επιγραφήν 
μή παρατιθεμένην δυστυχώς, άνεκαινίσθη κατά τον 12ον αιώνα επί αρχαιότερου ναοΰ 
τοϋ ’Ιουστινιανού’ ή άνακαίνισις υπήρξε ριζική ώς έκ τών φωτογραφιών καί τών σχεδια
σμάτων καταφαίνεται, διετηρήθη όμως ασφαλώς ό αρχικός αρχιτεκτονικός τύπος, όστις 
κατά τόν 12ον αιώνα έχει πλέον έκλειψη. ’Ίσως έχουσι διασωθή καί τινα τών πα
λαιών τμημάτων τοΰ Ναοΰ, πλήν τοΰ ύλικοΰ (κίονες, κιονόκρανα κλπ.) Πληρεστέρα 
μελέτη τοΰ μνημείου θά διεφώτιζε τά σημεία ταΰτα.
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'Ο τύπος οΰτος τής παλαιοχριστιανικής τρουλλαίας Βασιλικής συνδυάζει 
κατ αξιοθαύμαστου ενιαΐον τρόπον την ελληνιστικήν μετά υπερώων Βασιλικήν 

και τον τροΰλλον, συγκεντροΰται δέ ό ναός περί εν κέντρου, to μέσον, υπο- 
τάσσων τάς κιονοστοιχίας τής Βασιλικής εντός τών τεσσάροίν στηριγμάτων 
τών άνεχόντων τον τροΰλλον. Κύριον χαρακτηριστικόν τής Βασιλικής ταύ- 
της είναι ή διατήρησις τών πλαγίων κλιτών, χωριζομένων δι’ επαλλήλων 
κιονοστοιχιών άπό τοΰ μέσου καί στεγαζομένων διά καμαρών παραλλήλων 

πρός τόν άξονα τοΰ Ναοΰ.

Είκ. 8. Κάτοψις Ναοΰ τής Θεοτόκου 
έν άνω Άαμποΰω ’Ηπείρου (πατά Βερσάκην).

Συγχρόνως πρός την τοιαύτην περί εν κέντρον διαμόρφωσιν συντελεΐται 
καί έτερος συνδυασμός τής τρουλλαίας Βασιλικής (άπό τοΰ Ε' ήδη αίώνος 
εμφανιζόμενος), καθ' δν ό μέν τροΰλλος ύψοΰται πλησίον τοΰ ίεροΰ καί 
οΰχί εις τό μέσον, σιηριζόμενος εις τέσσαρα ιδιαίτερα στηρίγματα (πεσσούς^ 
ακολουθεί δέ πρός δυσμάς ή Βασιλική μετά τών κιονοστοιχιών αυτής. Τό 
καλύτερον παράδειγμα τοΰ είδους τούτου έχομεν έν Άθήναις, εις την ύφ’ 
ημών άνασκαφεισαν Βασιλικήν εν τή νησίδι τοΰ Ίλισσοΰ (5ου αί.), :) ύπάρ- 
χουσι δέ καί έ'τερα δύο παραδείγματα τής εποχής τοΰ Ίουστινιανοΰ, εσχά
τως μόλις διευκρινισθέντα: εις τούς Φιλίππους τής Μακεδονίας καί έν Pir. 
dop τής Βουλγαρίας 2). Τό είδος τοΰτο φαίνεται δτι δέν συνεχίσθη ή

J) Πρ6λ. Γ. Σωτήριου, Ή βασιλική Ίλισσοΰ, έν Άρχ. Έφημ. 1919, σελ. 4 κ.έ.
2 ) Πρ6λ. σχετικήν βιβλιογραφίαν έν Γ. Σωτηρίου, Ό Ναός τοΰ Θεολόγου έν Έφεση) 

Άρχ. Δελτίου, 1922, σελ. 221.
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μάλλον δεν εχομεν μέχρι τοϋδε τά στοιχεία νά παρακολουίίήσωμεν την 
έξέλιξίν του- Ό πρώτος δμως τύπος εξελίσσεται καί λίαν ενωρίς, άπ’ αυ
τής έτι τής εποχής τοΰ ’Ιουστινιανού, προσλαμβάνει στοιχεία τού σταυροει
δούς μετά τρούλλου ναού, ήτοι την δι’ Εγκαρσίων καμαρών στέγασιν τών 
πλαγίων κλιτών, την κατάργησιν τής άνω κιονοστοιχίας, ενίοτε δε και τών 
ύπερψων, καί δημιουργεΐται ούτως ό ήμιβασιλικός τύπος (halbbasilika- 
le Bautypus—Kreuzkuppelbasilika), ούτινος δείγματα σώζονται και 
έν Κωνσταντινουπόλει (ναός Άγ. Ειρήνης, όπως έχει σήμερον μετά τάς επι
σκευής τού 8ου αιών, και Ναός Άγ. Θεοδοσίας), σειρά δέ Ναών έν Μικρφ 

’Ασίςι, ών τα νεώτερα είναι έν Dere Ahgsy τής Λυκίας, ό 'Αγ. Κλήμης 

Άγκυρας κ. ά Χ).
Μετά τον είκονομαχικόν σάλον καί κυρίως κατά την δευτέραν ακμήν 

τής βυζαντινής τέχνης (10°?-12°? αϊ.) άποκρυσταλλούται ό σταυροειδής 
μετά τρούλλου ναός, οστις καί κυριαρχεί έν τή Βυζαντινή τέχνη.

Άλλα καί ό ήμιβασιλικός τύπος δεν έξέλιπεν έντελώς Τον 11ον αιώνα 
άπανιώμεν αυτόν εις τον έν Τσερνικώβ Ναόν τού Σωτήρος 2), από τού 
13ου δέ αίϋνοςεϊς τρεις Ναούς τού Μυστρά (Μητρόπολιν, Βροντόχειον καί 
Παντάνασσαν) μέ ίκανάς μεταβολάς (εις κίων αντί δύο μεταξύ τών άνε- 
χόντων τον τρούλλον κιόνων 3) χρησιμοποίησις τών κιόνων τής βασιλικής 
διά την στήριξιν τού τρούλλου καί ούχί ιδιαιτέρων στηριγμάτων) καί με- 
γαλυτέραν συγγένειαν προς τούς σταυροειδείς (τέσσαρες μικροί τρούλλοι 
εις τάς γωνίας). Άφ’ ετέρου ή έξακολούθησις τού τύπου τής Βασιλικής 
κατά την δευτέραν χιλιετηρίδα έπιδρά έπί τού σταυροειδούς τύπου καί 
εχομεν εις την Ελλάδα σταυροειδείς Ναούς είς τόσον έπιμήκεις διαστά
σεις, ώστε νά ένθυμίζωσιν οΰτοι Βασιλικάς· τό τοιούτον παρατηρεΐται 
κυρίως είς Ναούς τών έσχάτων Βυζαντινών χρόνων. 4) Σπουδαίαν θέσιν 
είς την σειράν ταύτην, στενωτέραν δέ σχέσιν προς τάς Βασιλικάς μετά 
τρούλλου, ένεκα τής διατηρήσεως τών κιονοστοιχιών καί ύπερφο>ν, έχει 
ό Ναός τών Αγίων Αποστόλων Λεονταρίου, είς τον όποιον καί ή έξω-

‘) Ό Millinrjen έν Byzantines Churches in Constantinopel, London, 1912 
a. Γ) δέχεται καί τόν μεταβατικόν τούτον τύπον ώς σταυροειδή Ναόν.

-') Βλ. Millet, “Ε. ά. σελ. 50.
■!) Ώς πρός τύν αριθμόν τών κιόνων πρβλ. Millet, ”Ε. ά. σελ. 98 κ. έ.
4) Πρ6λ. Ναόν 'Αγίου Ίωάννου είς Μεσημβρίαν έν Gurlitt, Alte Bauten in Bul- 

garien, σελ. 6 κ. έ. πρβλ. αυτόθι καί Πιν. 11 Ναούς Ευαγγελίστριας καί 'Αγίας Σο" 
ιρίας είςΜυστράν, έν Millet, Monuments Byzantins de Mistra, Paris, 1910. Πίν. 31 
Ναόν 'Αγίου Άνδρέου είς Κύθηρα Γ. Σωτηρίου, Μεσαιωνικοί Ναοί Κυθήρων, νΕ, ά·. 
σελ. 10 κ. έ.
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τερική μορφή άΛομακρυνεται τοϋ σταυροειδούς: τρία δηλ. κατά σειράν άε 
τώματα κατά τάς μακράς πλευράς—όπως και έις τό Βροντόχειον—αντί τοϋ 
ενός μόνου εις τά άκρα τής εγκάρσιάς καμάρας τών σταυροειδών Ναών. *) 

Ο Ναός τοϋ Λεονταρίου απομακρύνεται τοϋ μικτοϋ τΰπου τοϋ Μυ- 
στρά καί ένεκα τοϋ λίαν έπψήκους σχήματος αΰτοΰ, κυρίως δε έ'νεκα τη? 
τοποθετήσεως τοϋ τρουλλου ύπεράνω τεσσάρων μόνον κιόνων, δπως γίνε-

Κίκ. 9. Ιίάτοψις Ναών: άγ. ‘Αποστόλων Λεονταρίου 
καί Παναγίας Χρυσοκεφάλου Τραπεζοϋντος.

ται τοϋτο εις τούς σταυροειδείς Ναούς. Διά τών δυο τούτων χαράκτη-

‘) Πρ6λ. απόψεις τών ‘Αγίων ’Αποστόλου'υπό Α. Όρλάνβου, έν Revue des Etudes 
Greques XXXIV 1921, σελ. 162 κ.έ. Εις τά αετώματα ταΰτα ό Όρλάνδος (έν σελ. 169) 
ακολουθών τάς διακρίσεις εις σχολάς Κωνσταντινουπόλεως καί ‘Ελλάδος, ας καθώρι- 
σεν ό Millet, διαβλέπει άνακριδώς έπίδρασιν Κωνσταντινοπόλεως, έρμηνεΰων ταΰτα ώς 
προδίδοντα έξωτερικώς τάς έσωτερικάς καμάρας· δέν είναι όμως τά αετώματα εκείνα 
άτινα έξωτερικεύουσι τάς καμάρας αλλά τά ύπ’ αυτά τόξα ή άψιδώματα, ένταΰθα δέ 
ελλείπει τό τόξον ακριβώς εις τό κυριώτερον μέρος, κάτωθεν δηλ. τοΰ μεσαίου αετώ
ματος, ένθα (συμφώνως πρός τό σχέδιον αΰτοΰ είκ. 4.) υπάρχει μόνον παράθυρον, δπως 
παρατηρεϊται τοΰτο είς δλους σχεδόν τούς Έλλαδικοΰς Ναούς. Συμπεραίνομεν ούτως 
δτι και τά άλλα άψιδώματα είναι διακοσμητικά (τοΰ Νάρθηκος τουλάχιστον δέν άντα- 
ποκρίνεται πρός τήν εσωτερικήν καμάραν διότι έχει στενωτέρας τάς διαστάσεις), ή 
απλή των μορφή δέν είναι τόσον χαρακτηριστική τής καταγωγής (ώς νομίζει ό Σ. έν 
σ. 178), όσον χαρακτηριστικόν είναι: αν ταΰτα άνταποκρίνονται είς εσωτερικήν κατα
σκευήν (ίδιον Κωνσταττινουπόλεως) ή είναι διακοσμητικά (ίδιον ’Ανατολής). Πρ6λ. 
Millet, L’ancien art Serbe. Paris 1919 σελ, 110,
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ριστικών συνδέεται δ Ναός ουτος τοϋ Δεσποτάτου τοϋ Μορέως πρός σύγ
χρονον μνημεΐον τής Αυτοκρατορίας Τραπεζοΰντος, την Εκκλησίαν τής 

Παναγίας Χρυσοκεφάλου (εϊκ. 9). Τα δυο δέ ταϋτα μνημεία, ώς διατη- 
ροϋντα τάς κιονοστοιχίας, τά υπερώα καί τάς μακράς διαστάσεις τής Βασι
λικής θά ήδόναντο να χαρακτηρισθώσιν ως αντιπρόσωποι τοΰ ήμιβασιλι- 

κοΰ τόπου τής δευτέρας περιόδου 1).
Άλλ’ ή Χρυσοκέφαλος έχει καί έτέραν τινά χαρακτηριστικήν λεπτομέ

ρειαν συνδέουσαν αυτήν πρός άλλην σειράν μνημείων- το ζεύγος δηλ. 
των κιόνων τό προστιθέμενον πρός δυσμάς. Πόθεν προέρχεται τούτο; Η 
έπιμήκυνσις των διαστάσεων των σταυροειδών Ναών, οΐτινες λαμβάνουσιν 

ουτω μορφήν Βασιλικής μετά τρουλλου, παρατηρεΐται λίαν ενωρίς καί είς 
μνημεία τής ’Αρμενίας (80ν—11οναί) κα' έξ έπι δράσεως ΐσαις αυτών εϊ; 
ναούς Γεωργίας, Ρωσσίας ('Αγ. Σοφία Κιέβου, 11ου αιών. 'Αγία Σοφία 
Mokwiz 10ου at.)1 2) καί Σερβίας. Οί Ναοί ούτοι άφίστανται ώς πρός τήν 
διαμόρφωσιν τού τόπου άπό τών έν Έλ λάδι ναών, διότι δεν έπιμηκόνουσι 

τάς διαστάσεις έπιμηκόνοντες απλώς τούς τοίχους καί τούς θόλους, ώς συμ
βαίνει εις τούς εν Έλλάδι, 3) αλλά διότι προσθέτουσι (κυρίως πρός δυσμάς) 
καί έτερον ζεύγος κιόνων ή πεσσών, δπως γίνεται τούτο εις τούς ναούς τής 
Δόσεως. Τής διαμορφώσεως ταυτης πάλαιοτάτην εφαρμογήν έχομεν έν Κο- 
τ£ά Καλεσσί, φαίνεται δμως δτι δ τόπος ουτος άνεπτόχθη κυρίως έν ’Αρμε
νία καί έκεΐθεν μετά πολλών άλλων αρχιτεκτονικών μορφών μετεφέρθη 
καί έξειλίχθη εις τήν Δόσιν.

Κατά τήν δευτέραν δμως χιλιετηρίδα, καθ’ ήν ή ελληνιστική τρουλλαία 

βασιλική έφαρμόζεται είς μικράν κλίμακα, έμφανίζεται καί δ συνδυασμός 
τής άνευ υπερώων ανατολικής, τρικλίτον Βασιλικής μετά τού τρουλλου. Ή 
μετά τρουλλου ανατολική αυτή Βασ-ιλική έσχεν ικανήν διάδοσιν έν Έλλάδι 

κατά τούς έσχάτους Βυζαντινούς χρόνους, καθώς καί έπι Τουρκοκρατίας, 
καίτοι κατά μέγα μέρος είναι άγνωστα είσέτι τά έπι Τουρκοκρατίας μνημεία. 

Ό τρούλλος καταλαμβάνει συνήθως είς τούς τοιουτους ναούς τήν προ τοϋ 
Ιερού Βήματος θέσιν, στηριζόμενος έπ’ αυτών τών κιόνων τής Βασιλικής, 
ούχί δέ έπι ιδιαιτέρων στηριγμάτων. Ή παράλληλος αυτή συνόπαρξις 
τρουλλου καί Βασιλικής καί ή τοιαότη θέσις τού τρουλλου παρουσιάζει τήν

1) 'Ως Kreuzkuppelbasilika χαρακτηρίζεται ή Χρυσοκέφαλος ύπό τοΰ <Strzygowski,
(Kleinasien, έ. ά. σελ. 153 κ. I.) καί κατ’ αυτόν ύπό τοΰ Diehl (έν Manuel d’art 
byzantin, Paris, 1910, σελ. 713).

3) Πρ6λ. Strzygowski, Die Baukunst der Armenier, τόμ. A', σελ. 177.
*) Βλέπε ανωτέρω σημείωσιν.
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Βασιλικήν έχουσαν συγγένειαν τινα προς τό δεύτερον είδος τής παλαιοχρι
στιανικής τρουλλαίας Βασιλικής (βλ. ανωτέρω), από τής όποιας διαφέρει ως 
προς την έλλειψιν τών ύπερφων καί την χρησιμοποίησιν αυτών των κιόνων 

τής Βασιλικής διά την στήριξιν τοϋ τρούλλου. Διά τοϋ τελευταίου τούτου 
στοιχείου συνδέεται ό τύπος προς τάς συγχρόνους ελληνιστικός ήμιβασιλικάς 
(Μυστράν).

Τόπος καταγωγής τής μετά τρούλλου ανατολικής Βασιλικής είναι προ
φανώς ή Χριστιανική ’Ανατολή, ή πατρ'ις τής θολωτής βασιλικής, καθώς 
και τής μονοκλίτου μετά τρουλλου ένθα όμως εμφανίζεται μόλις κατά τον 
13ον αί. έν Μεσοποταμία, ως τελευταίοι έ'ρευναι απέδειξαν *).

Κατά τον 130ν αιώνα εμφανίζεται καί εις Ναούς τής Κύπρου μέ τήν 
χαρακτηριστικήν τοποθέτησιν τοϋ τρούλλου ούχι ύπεράνω τεσσάρων, άλλ’ 
έξ κιόνων, όπως καί εις τήν Φανερωμένην 5). Κατά δέ τον 14ον αιώνα 
άπαντώμεν τόν τύπον τούτον εις τον Έλκόμενον Μονεμβασίας καί εις τήν 
Βλαχέρναν τής ’Άρτης 3) μέ τόν τροΰλλον τοποθετούμενου άσυμμέτρως 
εις τά διάμεσα τών κιόνων. Κατά τούς αιώνας τής Τουρκοκρατίας ή 
άνάμιξις τών τύπων γίνεται μεγαλειτέρα ή δέ εφαρμογή τής τρουλλαίας 
θολωτής Βασιλικής παρουσιάζει εις τά ολίγα γνωστά παραδείγματα, πλήν τών 
μεγάλων άσυμμετριών καί περιορισμών τοϋ τρούλλου, καί στοιχεία άλλων 

τύπων.

13C Γ. Σωτηρίου—Ή έν Σαλαμϊνι μονή τής Φανερωμένης.

') ΙΙρβλ. Miss Bell, Amurath to Amnrath, London, 1911, σελ. 257. Μεμονω
μένου παράδειγμα τοιαύτης Βασιλικής έν Έ λ λάδι κατά τόν 11 καί 12ον αιώνα 0ά ήχο 
δ υποτιθέμενος αρχικός Ναός τής Μονής Βαρνάκοθας τής έξετασθ είσης εσχάτως υπό 
Α. Όρλάνδου (βλ. Λ. ’Ορλάνδου, Ή Μονή Βαρνάκοθας, Άθήναι, 1922,ένθα έσφσλ- 
μένως λέγεται (εν σελ- 21) δτι ό τύπος οΰτος ήτο λίαν εύχρηστος κατά τόν 11ον καί 
12°ν αί. ’Αλλά καί δέν δύναταί τις νά παραδεχθή τρουλλαίαν τήν Βασιλικήν τής Βαρνά- 
κοβας, ώς συνάγει ό συγγραφεΰς (σελ. 21 κέξ.) έκ μόνου τοϋ λόγου δτι αί αποστάσεις 
τεσσάρων έκ τών κιόνων της άποτελοΰσι τετράγωνον ή αυτή ακριβώς διάταξις υπάρ
χει καί εις τήν Άγ. Σοφίαν τής Όχρίδος (κτίσμα ομοίως τοϋ ΙΑ', αί.) χωρίς νά φέρη 
ή Βασιλική αδτη τροΰλλον. Τό αυτό άλλως τε παρατηρεϊται καί εις άλλους ναούς: 
Κύπρου, Κρήτης, Χερσώνος κλπ. (πρβλ. Millet, L’ccole greque, έ. ά. σελ. 43), ώστε 
μάλλον δύναταί τις νά ύποθέση δτι ό αρχικός ναός του ΙΑ', αίώνος ήτο απλή τρίκλι- 
τος Βασιλική. Άφί ετέρου εν τή μελέτη του ό Σ. δέν παρέχει ούτε πληροφορίας ούτε 
καί τήν ακριβή κάτοψιν τοϋ έπισκευασθέντος τω 1831 Ναοϋ (εις τήν είκ. 8 δέν σημειοΰ- 
ται ή θέσις τοΰ έν είκ. 2 τρούλλου), χρησιμώτατα διά τόν έξετάζοντα τήν έξέλιξιν 
τοϋ τύπου τούτου.

2) Τό αύτό παρατηρεϊται καί εις τούς ναούς τοΰ Μυστρά, προελθον έξ έπιδράσεως 
τής ανατολικής Βασιλικής.

3) Είναι έν τούτοις πιθανόν εις τούς ναούς τούτους ό τροΰλλος νά είναι μεταγενε· 
στέρα προσθήκη.
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Εις βασιλικήν έν Βραχοχορατζή ’Ηπείρου, *) τών αρχών πιθανώς τής 
Τουρκοκρατίας ή καί τών εσχάτων βυζαντινών χρόνων, ό μικρός τροΰλ- 
λος στηρίζεται κακοτέχνως επί σύγκλινόντων τοίχων, εις πλείστας δέ μο
νόκλιτους βασιλικός τοϋ 17ου καί 18ου αί. ό λίαν μικρών διαστάσεων

Είκ. 10. Εσωτερικόν Ναοΰ άγ. Θεοδώρου έν τφ χωρίφ Πουλιάνα 
(παρά τά Τρίκκαλα Θεσσαλίας).

τροΰλλος ύψοϋται εις τό μέσον εγκάρσιάς καμάρας διηκοΰσης κατά πλάτος 
τοϋ ναοΰ (ως οί Ναοί: Ταξιαρχών Άρεοπόλεως, Προφήτου Ήλιου Άμπί- 

σολας έν Άνω Μάνη κ. άλλ.). Αί Βασιλικοί τοϋ είδους τοΰτου έχουσι καί 
στοιχεία τών δυο ετέρων τύπων, οΐτινες επικρατοΰσι κατά την Τουρκοκρατίαν: 
τοϋ σταυροειδοϋς καί τοϋ μονοκλίτου σταυροειδούς (Kuppelhalle), τοϋ 
εχοντος τάς πλαγίας κεραίας συνεπτυγμένος εις τό πάχος τών τοίχων.

Άλλ’ ή μετά τρουλλου ανατολική Βασιλική εις τον καθαρόν τύπον τής 
Φανερωμένης ουδόλως εξέλιπεν, ως φαίνεται, άλλ’ εξηκολουθησε μέχρι τών

') Βλ. Βερβάκην, Βυζαντινοί ναοί τής βορείου Ηπείρου, έν Πρακτ. Άρχ. Έταιρ. 
1914, σελ. 244 κ.έ.
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τελευταίων ετών τής Τουρκοκρατίας. Λαμπρόν παράδειγμα εχομεν τον εν 
τφ χωρίφ Πουλιάνα πλησίον των Τρικκάλων ναόν Θεοδώρου τοϋ στρατη
λάτου (είκ. 10), κτισθέντα τό 1814, συμφώνως προς επιγραφήν εύρισκομέ- 
νην επί τοϋ πλαισίου τής πύλης τοϋ Ναού, Χ) όμοιότατον δέ προς την Φα- 
νερωμένην, δπερ δεικνύει την μακράν εξακολούθησιν τής παραδόσεως 
και πείθει ημάς δτι ό τύπος οΰτος εχει ίσως σειράν όμοιων μνημείων εις 
προγενεστέραν εποχήν ίδρυθέντων.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΣΩΤΗΡΙΟΥ

') *0 Millet (”Ε. ά. σελ. 102) κρίνων έκ φωτογραφίας τοΰ Λαμπάκη, Θεωρεί τόν ναόν 
τοϋτον ώς παλαιότερον.
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