
Eix. 1. Άποψις τοΰ εξωτερικού τοϋ Καθολικού 
τής Μονής Όλυμπιωτίσσης Έλασσώνος.
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ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΙΙΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

IΓ ΚΑΙ ΙΑ' ΑΙΩΝΟΣ.

(Συμβολή εις τήν βυζαντινήν αρχιτεκτονικήν τής τελευταίας περιόδου).

1· ΜΟΝΗ ΟΛΥΜΙΙΙΩΤΙΣΣΗΣ ΕΛΛΣΣΩΝΟΣ

2. ΜΟΝΗ ΛΓ· ΛΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΖΛΡΕΖΙ (Κομνημεϊον ή Οίκονομεΐον).

3. ΜΟΝΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΥΛΩΝ (Πόρτα Παναγία, παρά τά Τρίκκαλα).

4. ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΛΛΛΜΠΑΚΛι.

5. ΜΟΝΛΙ ΜΕΤΕΩΡΩΝ.

Προτιθέμενοι εις τήν σειράν τής Έπετηρίδος ταΰτης νά έξετάσωμεν 
λεπτομερώς έκαστον τών ανωτέρω μνημείων, τά όποια παρουσιάζουν τούς 
κυριωτέρους τύπους τής βυζαντινής αρχιτεκτονικής καί είναι συγχρόνως «χρι
στοί αντιπρόσωποι τών σπουδαιότερων καλλιτεχνικών κέντρων τής τελευταίας 
περιόδου τής βυζαντινής τέχνης, θά προσπαΟήσωμεν προ πάντων νά συνδέ- 
σωμεν αυτά μέ τό κέντρον, εις τό όποιον έκαστον αυτών ανήκει καί νά καθο- 
ρίσωμεν τούς κυρίους χαρακτήρας έκάστου κέντρου καί τοΰ κύκλου τής έπιδρά- 
σεώς του, συμβάλλοντες ούτω κατά τό δυνατόν εϊς τήν έρευναν τής βυζαντινής 
αρχιτεκτονικής τών ελληνικών χωρών, ήτις πολλά τά κενά παρουσιάζει ακόμη, 
μεθ’ δλας τάς γενομένας επ’ αυτής εργασίας.

Τήν τελευταίαν περίοδον τής βυζαντινής αρχιτεκτονικής τών ελληνικών 
ιδία χωρών δεν χαρακτηρίζει τό σταθερόν καί σχεδόν ομοιόμορφον τής προ- 
γενεστέρας τέχνης, αλλά μεγαλυτέρα ποικιλία καί άναζήτησις νέων εντυπώσεων. 
'Η κατάκτησις τής Ελλάδος υπό τών Φράγκων, ή ανεξαρτησία ολίγων χωρών, 
ή άνάκτησις τής Κωνσταντινουπόλεως, ή γοργή όρμή προς άναγέννησιν, όπως 
καί ή έλλευψις ένότητος καί ή έλάττωσις άφθονων πόρων, πάντα ταϋτα 
κατοπτρίζονται εις τήν τέχνην τής δραματικής καί άνησύχου ταύτης εποχής 
καί αποτελούν τά βαθύτερα αίτια τής διαμορφώσεως αυτής.

Ή Φραγκοκρατία δεν άνέκσψεν ούτε επηρέασε σημαντικώς τήν όλην 
έξέλιξιν τής τέχνης έν Έλλάδι. Είναι αληθές, ότι τά κατά τον 130ν αιώνα 
άνεγερθέντα κτίρια εις τάς υπό τών Φράγκων κατεχομένας χώρας (επαρχίας 
τής κυρίως Ελλάδος και τάς νήσους) είναι μικρά καί ασήμαντα άρχιτεκτονικώς, 
απλά μονόκλιτα θολωτά ή σταυρεπίστεγα οικοδομήματα (Όμορφη Έκκλησιά 
Αίγίνης, 'Αγία Τριάς Κρανιδίου, ναΰδρια Εύβοιας καί άλλα) — εις τό 
Δεσποτάτον όμως τής ’Ηπείρου, όπου συνεκεντρώθη μέγα μέρος τών
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πνευματικών δυνάμεων τοΰ Κράτους, εγείρεται τον 130ν αιώνα λαμπρόν έργον 
τής αρχιτεκτονικής ή ΓΙαρηγορίτισσα τής ’Άρτης, προδίδουσα τήν επικοινω
νίαν μέ τούς Φράγκους, μετ’ ολίγον δ’ αναφαίνεται πλήτθος ναϋδρίων εις τήν 
’Άρταν καί τήν περιοχήν αυτής μέ ίδιον κατά τό πλεϊστον χαρακτήρα καί μέ 
ακτίνα διαδόσεως καί εις ά'λλας χώρας.

"Αλλο κέντρον αποτελεί κατά τον 14ον αιώνα ή Θεσσαλονίκη μέ 
ένδόχωραν τήν Μακεδονίαν. 'Η άναγέννησις εις τό μεγαλΰτερον τούτο 
πνευματικόν κέντρον μετά τήν πρωτεύουσαν, έχει νά μάς παρουσιάση τήν 
μεγαλυτέραν καί καθαρώς έπιτόπιον άνθησίν της, ήτις αντλεί από τό παρελ
θόν καί εξελίσσεται από τάς ιδίας δυνάμεις της- ούτως εις τήν Μακεδονίαν, 
μέ κέντρον τήν Θεσσαλονίκην, διαμορφοΰται καί πάλιν σχολή τις αρχιτεκτο
νική μέ ιδιάζοντας χαρακτήρας.

Τό "Αγιον "Ορος, ακολουθούν επίσης τάς ιδίας αυτού παραδόσεις, 
δύναταί τις νά εΐπη δτι έχει ίδιον τύπον αρχιτεκτονικής, δστις εισδύει εις τάς 
πέριξ χώρας καί είναι ενδιαφέρον νά ίδωμεν μέχρι τίνος σημείου φθάνουν 
αί επιδράσεις του.

ΓΙαραλλήλως ή παλαιά πρωτεύουσα τοΰ Κράτους, ή Κωνσταντ ινού- 
πολις, εξακολουθεί νά άκμάζη, άναδεικνύει δέ καί άλλο κέντρον, τον Μυ- 
στράν, δπου βλέπομεν καί αρχιτεκτονικούς τύπους άπορρέοντας από τήν 
έγχωρίαν τέχνην τής κυρίας Ελλάδος μέ ικανά δμως νέα στοιχεία, καί μέ 
μεγαλυτέραν λεπτότητα έκτελούμενα καί άναδεικνύοντα τά μνημεία τοΰ Δεσπο
τάτου τούτου αληθινά κομψοτεχνήματα.

Ή Θεσσαλία καί έ'νεκα τής θέσεάις της καί ένεκα ιστορικών λόγων 
ήλθεν εις επικοινωνίαν μέ τά κέντρα ταύτα, μάρτυρες δέ ΐστανται ακόμη κατά 
τό μάλλον ή ήττον καλώς διατηρούμενα τά μνημεία τά όποια θά εξετάσωμεν.
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ΕΙκ. 2. Γενική άπσψις τής Έλασσώνος καί τής επί τοϋ λόφου 
Μονής Όλυμπιωιίσσης.

1. Μονή Όλυμηιωτίοοης.

Εις άπόστασιν ενός μόλις τετάρτου τής ώρας από τής σημερινής Έλασ
σώνος, επί χωματώδους βουνού ίκανώς υψηλού καί έπιμήκους, έ'νίία εύρίσκετο 
άλλοτε ή άκρόπολις τής αρχαίας Όλοσσώνος, ολίγον έξωθεν τής νοτίας αυτής 
πλευράς, άνηγέρθη κατά την τελευταίαν περίοδον τής βυζαντινής αυτοκρατο
ρίας Μονή, τής οποίας σφζεται σήμερον μόνον ό ναός ή τύ Καθολικόν 
εν μέσο) νεωτέρων προσκτισμάτων. (Είκ. 1).

Εις τήν περίοπτον ταυτην θέσιν ευρισκόμενη ή Μονή αϋτη δέν διέφυγε 
τήν προσοχήν των άσχοληθέντων μέ τήν ιστορίαν καί αρχαιολογίαν τής 
Θεσσαλίαςι.

Προικισμένη άλλοτε μέ πλονσίαν βιβλιοθήκην καί πολύτιμον θησαυρο- 
φυλάκιον διασώζει νΰν ελάχιστα. Μή έπιθυμών νά συζητήσω ενταύθα τάς 
όλίγας άλλως καί άμφισβητουμένας περί τής ιστορίας καί των τυχών τής 
Μονής γραπτός μαρτυρίας, άρκούμαι ν’ αναφέρω τήν μεγάλως διαδεδομένην 
παράδοσιν περί τής ίδρύσεως αυτής υπό τού Αύτοκράτορος τού Βυζαντίου 1

1 Βλέπε τό νεώτερον έργον περί Θεσσαλίας τοϋ Fr. Stahlin, Das hellenische 
Thessalien, Stuttgart, 1924, σελ. 23 κ. έ. ένθα παρέχεται πλήρης ή προγενεστέρα βιβλιο
γραφία τών έπισκεφθέντων ή μνη μονευόντων τήν Μονήν : Ussing, Weigatid, 
Γεωργιάδου καί άλλων.
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’Ανδρονίκου Β' τοΰ ΙΙαλαιολόγου (1282- 1328), ήτις και αληθεύει, αν λάβω- 
μεν ύπ’ δψιν και τήν ύπάρχουσαν χρονολογίαν επί τής σωζομένης εισέτι 
αρχαίας ξυλόγλυπτου θΰρας τής κυρίας δυσμικής εισόδου τοΰ ναοΰ (1305

βλ. κατωτ.) και την δλην 
αρχιτεκτονικήν καί δια- 
κόσμησιν τοΰ μνημείου, 
ήτις συμβιβάζεται, ως 
θά ίδωμεν, προς την 
εποχήν ταΰτην1.

Α\ *Αρχιτεκτονική.

Ό βλέπων τό πρώ
τον έξωτερικώς τό Κα
θολικόν τής Μονής 
Όλυμπιωτίσσης (εϊκ. 1 - 
3)2 νομίζει ότι εχει ενώ
πιον του ναόν όμοιου αρ
χιτεκτονικού τόπου προς 
ναούς τής Θεσσαλονίκης 
τοΰ 14ου αίώνος (λ.χ. τον 
ναόν τής Άγ. Αικατερί
νης)· δταν δμως είσέλθη 
εντός αύτοΰ Ικπλήσσε- 
ται, διότι δεν εύρίσκεται 
προ τοΰ συνήθους σταυ
ροειδούς κτίσματος τοΰ 
περιβαλλόμενου έκ των 
τριών μερών μέ στοάν, 
άλλα προ ενός ίδιάζοντος 
αρχιτεκτονικού τόπου. 

Ώς βλέπει τις είς τήν 
κάτοψιν και τάς δυο τομάς (είκ. 4 - 6), τέσσαρες ογκώδεις πεσσοί, εξ ών οί 
δόο δυτικοί είναι έπιμήκεις, στηρίζουν καμάρας έκτεινομένας προς άνατο- 1

ΕΙκ. Η. "Αποψις τής Μονής Όλυμπιωτίσσης 
μετά τοΰ Καθολικού.

1 Έν ΙΊρακτ. Άρχ. Έτ. 1915, σ. 151 παρέχεται ή πληροφορία, δτι τά επί τοΰ ύπερ· 
κειμένου τής Μονής στρογγυλού υψώματος υπάρχοντα ερείπια άσβεστοκτίστου οικοδομή
ματος δύνανται νά έξηγηΟώσιν ώς παλαιοτέρα Μονή· τούτο δμως μόνον διά σκαφικής 
έρεύνης δύναται νά προσδιορισβή.

’ Αί εΙκόνες 1, 3, 10 καί 11 παρεχωρήθησαν εΰγενώς ύπό τοΰ άρχιτέκτονος καί καλ
λιτέχνου κ. Α· Ζάχου, τοΰ προ'ιτου μελετήσαντος τήν τέχνην τής Όλυμπιωτίσσης καί έπι- 
στήσαντος τήν προσοχήν επί τής σημασίας τής παλαιάς ξυλόγλυπτου Ουράς τοΰ ΝάρΟηκος 
τοΰ Καθολικού τής Μονής.
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Elx. 4-5. Κάτοψις καί τομή κατά μήκος τοΰ Καθολικού 
τής Μονής Όλυμπιωτίσσης.
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λάς καί δυσμάς, έν φ πρός βορράν καί νότον στηρίζουν απλά μεγάλα τόξα 
έν εΐδει άψιδωμάτων. Τά διάμεσα τών πεσσών τούτων—πλήν τοΰ ανατολι
κού— διαχωρίζονται υπό ενός κίονος, ύποβαστάζοντος εκατέρωθεν δυο μικρά 
τόξα. ’Άνωθεν τοΰ μεταξύ των τεσσάρων πεσσών σχηματιζομένου τετραγώνου 
ΰψούται επί υψηλών σφαιρικών τριγώνων ό υψηλός καί κομψός τροΰλλος. 
Τό κύριον τούτο σώμα τού Ναού περιθέει καί εις τάς τρεις πλευράς χαμηλή 
στοά έν εΐδει Νάρδηκος, τής όποιας ή στέγη φθάνει μέχρι τών βάσεων τών 
τριπλών παραθύρων, άτινα ανοίγονται επί τών τυμπάνων, τών φρασσόντων 
τάς καμάρας καί τά άψιδώματα.

Τό αρχιτεκτονικόν τούτο σχήμα έν τή κατόψει του παρουσιάζει ικανήν 
ομοιότητα προς τον ιδιάζοντα έκεΐνον τύπον τριών παλαιών ναών τής 
Κωνσταντινουπόλεως, οΐτινες δμως ΰπέστησαν πολλάς μεταβολάς εις μεταγενε
στέρους χρόνους καί εις τούς όποιους ύ Μ ill in gen (Byzantine churches 
in Con/pel, London, 1912) έ'δωκε τό όνομα «ampulatory» (παρά Millingen: 
Παμμακάριστος έν είκ. 47, Πανάχραντος είκ. 43 καί 46, καί “Αγ. Άνδρέας έν 
τή Κρίσει είκ. 36). Καί εις τούς ναούς τούτους τής Βασιλευούσης δεν έ'χομεν 
εις τό κεντρικόν σώμα τήν σταυροειδή διαμόρφωσιν μέ τάς τέσσαρας καμά
ρας, αλλά ορθογώνιον αποκλειόμενον μέ άψιδώματα από τάς τρεις πλευράς 
(έκεϊ υπάρχει καί προς δυσμάς άψίδωμα, έν φ εις τήν Όλυμπιώτισσαν υπάρχει 
καμάρα). Ή αυτή στοά από τά τρία μέρη καί ή αυτή κιονοστοιχία (άνά δύο 
κίονες έκεϊ διότι υπάρχει χώρος) μεταξύ τών πεσσών παρατηρεΐται.

Παρά τήν ομοιότητα όμως ταύτην νομίζομεν ότι είναι δύσκολον νά σχε- 
τίσωμεν τον ναόν τής Όλυμπιωτίσσης προς ναούς τοσούτον απέχοντας χρονι- 
κώς καί μάλιστα αρχιτεκτονικού τύπου, όστις δεν φαίνεται έξ άλλων μνημείων 
ότι έπέζησε. Προσέτι παρά τήν ομοιότητα εις τήν κάτοψιν απομακρύνεται 
ίκανώς ό ήμέτερος ναός από τά αρχαία ταύτα κτίσματα τής Κωνσταντινουπό
λεως όσον αφορά εις τάς αναλογίας, τάς διαστάσεις καί τήν κατασκευήν, 
άτινα τον προσεγγίζουν, ώς θά ίδωμεν, προς τούς ναούς τής Μακεδονίας τού 
14ου αΐώνος.

Είναι προτιμότερον επομένως νά δεχθώμεν ότι είς τόν τύπον τού ναού 
τής Όλυμπιωτίσσης έ'χομεν μίαν παραλλαγήν τών ναών τής Θεσσαλονίκης 
τού 14ου αίώνος (Άγ. Αικατερίνης καί Άγ. Αποστόλων). Ή κυρία διαφορά 
είναι ότι εις τούς ναούς τής Θεσσαλονίκης τό κεντρικόν σώμα, τό ίσχυρώς 
ΰψούμενον ύπεράνο) τής στοάς, ήτις το περιτρέχει, είναι ό συνήθης σταυροει
δής τύπος μέ συνεπτυγμένος μόνον είς τό έλάχιστον τάς πλαγίας καμάρας' 
έν ω ό ήμέιερος, μέ τήν άντικατάστασιν τών πλαγίων πρός Β καί Ν καμαρών 
δι’ απλών τόξων, παρουσιάζει άρχιτεκτονικώς συγγένειαν μέ τούς μονοκλίτους 
μετά τρούλλου ναούς (Knppelhallen), οΐτινες έχουν, όπως καί ό ναός Όλυμ- 
πιωτίσσης, καμάραν πρός Λ καί Δ, απλά δέ τόξα πρός Β καί Ν. Ό απλούς 
καί θεμελιώδης οΰτος τύπος, αρχαιότατος είς τήν έξέλιξιν τής βυζαντινής
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’Αρχιτεκτονικής, είναι λίαν συνήθης κατά την δ ευ τέραν χιλιετηρίδα καί μάλιστα 
κατά τον 14ον αιώνα, πανταχοΰ διαδεδομένος, κατ’ εξοχήν δέ έν Μακεδονία1- 

’Ενταύθα περιέβαλεν ό άρχιτέκτων, κατά τό παράδειγμα τών ναών τής 
Θεσσαλονίκης, διά στοών τό Καθολικόν καί διέλυσε τούς πλαγίους τοίχους εις 
πεσσούς, διά νά συγκοινωνή ό κυρίως ναός μέ τάς στοάς ταΰτας- ή παρεμ
βολή μόνον τών κιόνων είναι ξένη καί προς τον μονόκλιτον καί προς τον 
σταυροειδή τύπον, χωρίς μάλιστα νά δικαιολογήται, καθόσον αί διαστάσεις

fW»/r: reason ■&&»·-··■\/»»λ —ι
’ Τ i 3 r

Είκ. 0. Τομή καί πλάτος τοΰ Καθολικού τής Μ. Όλυμπιωτίσσης.

είναι τόσον μικραί, ώστε οί κίονες ούτοι οί ευρισκόμενοι μεταξύ τών πεσσών 
παρενοχλοΰν μάλλον παρά εξυπηρετούν τον χώρον.

’Άν δέ ό αρχιτεκτονικός τύπος άφίνη αμφιβολίαν τινά διά τήν σχέσιν τού

1 Πρβλ. ναόν έν Στενήμάχφ τοΰ 13°ν αίώνος (F i 1 ο w, Die altbulg. Kunst, Bern, 
1919, είκ. 21 καί ΙΊιν. IV), ναόν Άγ. Νικολάου έν Kuraunlijia, (Millet, L’ancien art 
serbe, Paris, 1919, είκ. 39-40), ναόν εις Treskavec σερβικής Μακεδονίας, κτίσμα τών 
Παλαιολόγοιν (Millet, Ε. ά. είκ. 143 - 144), ναόν Μεσοσπορίτισσας εις Καλύβια Κου- 
βαρά Αττικής (Όρλάνδον, έν «’Αθήνας» τόμ. ΛΕ', 1924, σελ. 176 κ. ε. ένθα όμως 
προβάλλεται ό ναός οίιος τών Καλυβιών ως μοναδικόν κτίσμα) καί αλλαχού.
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ναοΰ της Όλυμπιωτίσσης μέ τούς ναούς τής Μακεδονίας και ίδίμ τής Θεσσα
λονίκης τοΰ 14ου αίώνος, αί διαστάσεις, αί άναλογίαι καί δλοι οί χαρακτήρες 
τής κατασκευής τοΰ διακόσμου καί τής μορφής: τρούλλων, αψίδων, παραθύ
ρων, προσόψεων κλπ. φανερώνουν δτι ό ναός τής Όλυμπιωτίσσης ανήκει εις 
την ομάδα τών Μακεδονικών ναών τοΰ 1301) - 14ου αΐώνος.

Τό πρώτον, δπερ εμποιεί εντΰπωσιν είναι ή — έν άντιθέσει προς τάς 
μικράς καί στενάς διαστάσεις τοΰ δλου ναοΰ — υπερβολική εις ύψος άνάτασις 
τοΰ σώματος τοΰ ναοΰ, ήτις επιτυγχάνεται διά τής κατασκευής τών καμαρών 
καί τόξων τών άνεχόνιων τον τροΰλλον υψηλών, αΐτινες κατά πολύ υπερβαίνουν 
τό ημικύκλιον την αυτήν ύπερΰψωσιν έχουν καί τά σφαιρικά τρίγωνα ως καί 
τό τύμπανον τοΰ τρούλλου. At έξωτερικώς ύψηλαι αύταί άναλογίαι προσδί
δουν εις τό κτίριον κομψότητα, εύλυγισίαν καί χάριν, ή έντύπωσις δέ αυτή 
επαυξάνεται μέ τήν πλουσίαν εναλλαγήν τών καμπύλών, τών επιπέδων καί 
τοΰ κεραμοπλαστικοΰ διακόσμου' εις τό εσωτερικόν δμως θυσιάζεται μέ τάς 
ύψηλάς καί στενάς αύτάς αναλογίας ή εύρΰτης καί ό καλός φωτισμός τοΰ 
χώρου! Ό υπολογισμός αυτός επί τής ωραίας έντυπώσεως τοΰ εξωτερικού 
είναι τό κύριον γενικόν χαρακτηριστικόν όλων τών βυζαντινών ναών τής τελευ
ταίας περιόδου, οΐτινες παρουσιάζονται ούΐω προ τών οφθαλμών τοΰ θεατού 
αληθή κομψοτεχνήματα, ώς είναι πρό πάντων οι ναοί τοΰ Δεσποτάτου τοΰ 
Μυστρά' πολλοί άφ’ ετέρου ναοί τοΰ Δεσποτάτου τής Ηπείρου μέ τον κύκλον 
τής έπιδράσεώς των, όπως καί τινες ναοί τής Μακεδονίας (ώς τής Βερροίας), 
τής Μεσημβρίας καί τής Βουλγαρίας προδίδουν επαρχιακόν τινα τόνον μέ τον 
φόρτον τοΰ κεραμίνου διακόσμου. Ένφ ό εξωτερικός διάκοσμος είναι γενικώ- 
τερος χαρακτήρ τών ναών τοΰ 14ου αΐώνος, ή υπερβολική εις ύψος άνάτασις 
είναι έν από τά κύρια χαρακτηριστικά τών ναών τής Μακεδονίας (Κουμπελίδικη 
Καστοριάς), όπου εμφανίζεται από τοΰ 11°'' αΐώνος σποραδικώς καί δεν περι
ορίζεται εις τούς τρουλλωτούς μόνον ναούς' καί αί μικραί Βασιλικοί ιδία τής 
Καστοριάς παρουσιάζουν υπερβολικήν ΰψωσιν τοΰ κεντρικού σώματος τοΰ 
ναοΰ ("Αγ. "Ανάργυροι, Ταξιάρχαι, "Αγιος Στέφανος' βλέπε εικόνας έν Mill et, 
Ecole grecque, εΐκ. 6 - 13).

Τήν ώραιοτέραν εφαρμογήν, χωρίς μεγάλας ύπερβολάς, εΰρον αί ύψηλαι 
διαστάσεις εις τούς τρεις ναούς τής Θεσσαλονίκης ('Αγ. ’Αποστόλους, 'Αγ. 
Αικατερίνην καί "Αγιον Παντελεήμονα). Έκ τής Μακεδονίας παρέλαβον τάς 
ύψηλάς αναλογίας οί Σέρβοι κατά τον 14ον αιώνα, δταν έπεξέτειναν τό Κρά
τος αυτών εις Μακεδονικόν έδαφος καί κατεκάλυψαν αυτό μέ πλήθος ναών 
(πρβλ. έν Millet, L’ancien art serbe, τό κεφ. L’ecole de la Serbie 
byzantine, a. 89 κ.ε., είναι δέ άπορον πώς ό Μ i 11 e t, αν καί λαμβάνει ύπ’δψιν 
τον ναόν τών 'Αγ. "Αποστόλων Θεσσαλονίκης, αποδίδει εις τούς Σέρβους τήν 
έκ τών ύψηλών αναλογιών διαφοράν πνεύματος).

'Έν άλλο ίδιάζον χαρακτηριστικόν τών ναών τής Μακεδονίας είναι 6
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χαμηλός Νάρδηξ, ό περιβάλλων καί έκ τών τριών μερών τον ναόν, όστις έξω
θεν μέν όρώμενος φαίνεται ώς προσθήκη εις τό σώμα τοΰ Ναοΰ, εν φ εις τό 
έσοιτερικόν συνδέεται στενώς μετ’ αύτοΰ, ’ιδίως εις τα ανατολικά αυτοί άκρα, 
δπου εις τινας ναούς εύρίσκονται αί κόγχαι τής Προθέσεως καί τοΰ Διακονι
κού τοΰ ίεροΰ Βήματος, όπως καί εις τον ήμέτερον ναόν. Τοιοΰτους Νάρ
θηκας βλέπομεν εις τούς προαναφερθέντας ναούς τής Θεσσαλονίκης καί εις 
τον ναόν τοΰ Νερέτς πλησίον τών Σκοπιών τοΰ 12ου αίώνος (βλ. εικόνα έν 
Millet, Ecole greeque, είκ. 102, σ. 207). At στοαί αύται στεγάζονται 
συχνότερον μέ τροΰλλους (εις ναούς Θεσσαλονίκης, Νερέτς), έν φ ό ναός τής

ΕΙχ. 7. Ή νοτία πλευρά τοΰ Καθολικού μετά τών άψιδωμάτων.

Όλυμπιοιτίσσης φέρει εναλλάξ καμάρας, θολίσκους καί έν σταυροθόλιον, όπως 
οι αρχαιότεροι οκταγωνικοί ναοί τής Ελλάδος.1

Έξωτερικώς ή τριπλή στοά τοΰ Καθολικού τής Όλυμπιωτίσσης έχει 
πλουσίαν την διάρθρωσιν καί διακόσμησιν φέρει κατά μήκος τών τριών 
τοίχων συνεχή σχεδόν άψιδώματα, τέσσαρα εις τον βόρειον τοίχον καί άνά

1 Καί εις τάς μικράς Βασιλικάς τής Καστοριάς καί Βερροίας δύναταί τις νά είπη, 
ότι τά πλάγια κλίτη μέ τόν πρός δυσμάς Νάρθηκα, καθώς είναι τόσον χαμηλά έστεγα- 
σμένα, δεικνύουν σχέσιν πρός τούς τριμερείς Νάρθηκας τών σταυροειδών. Αρχαιότεροι 
τοιοΰτοι Νάρθηκες έν εΐδει στοών άπαντώσιν εις τήν Ελλάδα εις τούς οκταγωνικούς 
ναούς (Δαφνί, Άγ. Σοφίαν Μονεμβασίας, Χριστιάνου, Παρηγορήτισσαν, βλ. είκ. έν Millet, 
6cole greeque, είκ. 56, 59, 60 κ. άλλ.).

Επετηρις Εταιρείας Βυζλντ. Σπουδον, ίτος Δ . 21
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τρία εις τον δυτικόν καί τον νότιον, άνταποκρινόμενα κατά τό μάλλον η ήττον 
προς την εσωτερικήν κατασκευήν τών δόλων (είκ. 7). Δεν εκτείνονται δέ 
καθ’ δλον τό ύψος τών τοίχων μέχρι τής βάσεως αυτών, δπως παρατηρειται 
τούτο εις τούς πλείστους ναούς τών χωρών, ένθα οί εξωτερικοί τοίχοι κοσμούν
ται μέ άψιδώματα (Κωνσταντινουπόλεως ή Θεσσαλονίκης1 2 3, Σερβίας8, Μεσημ
βρίας4), άλλα τίθενται ως πλαίσια ούτως είπεϊν παραθύρων εις ικανόν ύψος 
(1.50 μ.) από τής βάσεως, δπως περίπου καί εις ναόν τής Στενημάχου καί τον 
ναόν τού 'Αγ. Ίωάννου Μεσημβρίας (βλ. είκ. έν F i 1 ο w, Die altbulgarische 
Kunst Πιν. IV, καί είκ. 19, 20).

Τα τύμπανα τών άψιδωμάτων, δπου ανοίγονται τά παράθυρα διαφόρου 
μεγέθους — ίκανώς κατεστραμμένα σήμερον — πληροΰνται μέ γεωμετρικός δια
κοσμήσεις έκ κεράμων τά τόξα είναι κατεσκευασμένα έξ εναλλαγής λαξευτών 
λίθων καί δύο πλίνθων ακολουθούνται υπό δύο τόξων μέ ζητοειδές κόσμημα 
έκ πλίνθων καί καταλήγουν άνω εις έλαφράς καμπύλης έκ διπλής σειράς οδον
τωτών, έφ5 ών έπικάθηνται οί μεγάλοι κέραμοι τής στέγης, ή'τις διατρέχει 
ούτως εις σχεδόν συνεχείς έλαφρούς κυματισμούς από τά τρία μέρη ολό
κληρον τον ναόν.

Τήν έντύπωσιν έκ τής κυματοειδούς γραμμής τής στέγης τής στοάς δεν 
έχομεν σήμερον ακριβή, διότι κατά μέγα μέρος άντικατεστάθη δι’ ευθείας 
μεταγενεστέρας. Ό συνδυασμός της μέ τά ύπερκείμενα τέσσαρα μεγάλα άψι- 
δώματα τού σώματος τού ναού, τά όποια έπίσης στεγάζονται μέ καμπύλας 
στέγας, καί κατόπιν μέ τούς έλαφρούς κυματισμούς τής στέγης τού τρούλλου 
θά παρεΐχεν άρχικώς εις τήν δλην μορφήν τού ναού εξαιρετικήν έντύπωσιν 
αρμονικής κινήσεως. Αί καμπύλαι στέγαι είναι, ώς γνωστόν, χαρακτηριστικόν 
τών ναών τού κύκλου τής Μακεδονίας καί Κωνσταντινουπόλεως, έν άντιθέσει 
προς τάς γωνιώδεις έν εΐδει αετωμάτων στέγας τών ναών τής Ελλάδος. Εις 
ολίγους δμως ναούς εύρίσκομεν τόσον πλουσίαν καί ύπολογισμένην έφαρμο- 
γήν δσον εις τον ναόν τής Όλυμπιωτίσσης· λεπτός υπολογισμός υπάρχει 
ακόμη καί εις τήν βαθμιαίως αύξάνουσαν κίνησιν τών τόξων εις τούς Νάρ
θηκας είναι απλά, εις τό σώμα τού ναού διπλά καί εις τον τρούλλον τριπλά, 
έν φ ή διπλή συστοιχία τών οδοντωτών, εις ήν καταλήγουν όμοιομόρφως καί

1 Ναοί: Παντεπόπτου, Παντοκράτορος, Άγ. Θεοδώρου (Κιλισσέ), Μονής τής Χώρας 
(Καχριέ). βλ. Millingen, Byzantine churches in Konstantinople, σελ. 212, 219, 
243, 288.

a "Ay. ’Απόστολοι, έν Diehl, Le Tourneau κλπ. Πιν. LXIII, "Ay. Παντελεή- 
μων αυτόθι, Πιν. LVI.

3 Ναοί’Ιστίπ, Λεσνόβου κλπ. βλ. Millet, ένθ’άν. είκ. 113-124.
4 Ναοί Άγ. Παρασκευής, Μιχαήλ καί Γαβριήλ βλ. Gurlitt, Alte Bauten in Bul-

garien, Πίν. 6-9.
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αί τρεις επάλληλοι αύται σειραι των στεγών τοϋ ναοϋ, προσδίδει ενότητα 
εις τό σύνολον.

Ό πλουσίως διαμορφωμένος υψηλός τροΰλλος είναι ολόκληρος εκ πλίν
θων κατεσκευασμένος, πανομοιότυπος με τούς τρούλλους των ναών τής Θεσσα
λονίκης τοΰ 14ου αίώνος και ιδία τών αγίων ’Αποστόλων (ε’ικ. 8), δπως καί 
με πολλούς τών ναών τής Σερβίας (πρβλ. άρθρον μου εν Ήμερ. Μ. Ελλά
δος, 1928, σελ. 90 κ.ε. εικ. 1 και 4).

Την αυτήν ομοιότητα προς τούς ναούς τής Θεσσαλονίκης έχουν καί αί 
τρεις 'Αψίδες τής ανατολικής πλευράς καί ώς προς την μορφήν καί ως προς

Εικ. 8. Ναός τών αγίων ’Αποστόλων Θεσσαλονίκης.

τον διάκοσμον. Είναι δηλ. τρίπλευροι αί μικραί καί έξάπλευρος ή μεσαία μέ 
μικράν τήν εξοχήν, δπως καί εις τήν 'Αγ. Αικατερίνην καί τον "Αγ. Παντελεή- 
μονα Θεσσαλονίκης, έν άντιθέσει προς τάς 'Αψίδας τών 'Αγ. ’Αποστόλων 
καί τών σερβικών ναών, τάς οποίας χαρακτηρίζει ή μεγάλη προεξέχουσα 
μεσαία 'Αψίς (εικ. 8).

Σειρά άψιδωμάτων εις έκάστην τών εξ πλευρών κοσμεί τό κατώτερον 
μέρος τής 'Αψΐδος, δπως εις τούς πλείστους ναούς τής Θεσσαλονίκης, Μακε
δονίας καί τοϋ κύκλου τής Κωνσταντινουπόλεως, ακολουθούν δέ άνω μέχρι 
τής στέγης σειραι γεωμετρικών κεραμοπλαστικών εκ ζητοειδών καί καθέτως 
διπλών τεθλασμένων διακοσμήσεων, δπως εις τάς 'Αψίδας τών 'Αγ. Άποστό-
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λων Θεσσαλονίκης (είκ. 8). Άτυχώς μικρόν παρεκκλήσιον προστεθέν μεταγε
νεστέρους κατά τον 17ον αιώνα αποκρύπτει μέγα μέρος τής ανατολικής ταύιης 
πλευράς τοΰ ναοϋ, όπως καί νεώτερος κακότεχνος έξωνάρθηξ άπέκρυψε την 
δυτικήν πρόσοψιν αΰτοϋ (είκ. 1 καί 3).

Τέλος ή τετράγωνος κάτοψις τοΰ ναοΰ συνδέει καί πάλιν τήν Όλυμπιώ- 
τισσαν προς τους ναούς τής Θεσσαλονίκης, δπως καί ό τρόπος τής τοιχοδο- 
μίας εκ λαξευτών άνίσων πωρίνων λίθων -— χωριζομένων οριζοντίους καί 
καθέτως υπό πλίνθων είς μίαν ή δυο σειράς άλλ’ ούτως, ώστε νά ύπερισχιίη 
ή είς οριζόντιας ζώνας έντΰπωσις — καί βυθισμένων δλων είς παχύ κονίαμα' 
τούτο είναι τό χαρακτηρίζον τήν σχολήν τής Μακεδονίας καί μάλιστα κατά 
τον 14ον αιώνα.

α β γ

Είκ. 13. Διακοσμήσεις καί επιγραφή τής πύλης τοΰ Νάρόηκος.

Β . Η εσωτερική διακόσμησις —· Ξνλόγλντττα — Κειμήλια.

1. Τ ο ιχο γρ αψ ί α ι. Τό εσωτερικόν τοΰ ναοΰ καλύπτεται υπό τοιχο
γραφιών συγχρόνων προς τον ναόν, πολλαί τών οποίων έχουν έπισκευασθή 
μεταγενεστέρους — τφ 1634 — οος δηλοΰται έξ επιγραφής, δλαιδμως έχουν τοσοΰ- 
τον αμαυρωθή, οόστε μετά δυσκολίας διακρίνονται. Καλύτερον σχετικώς δια
τηρούνται αι τοΰ δυτικού τοίχου τοΰ ναοΰ, σειρά δηλ. όλοσώμουν αγίων μέ 
την χαρακτηριστικήν ελευθερίαν καί εύρείαν τεχνοτροπίαν τοΰ 14ου αίώνος 
εζωγραφισμένων. Μεταξύ αυτών δεικνύεται έκ παραδόσεοος μία παράσιασις 
ως η προσωπογραφία τοΰ Αύτοκράτορος Ανδρονίκου, δέν ήδυνήθημεν όμως 
να διαπιστωσωμεν την αλήθειαν τής παραδόσεως ταύτης.

2. Γλυπτικός διάκοσμος. 'Όσον αφορά εις τον γλυπτικόν διάκο
σμον τοΰ ναοΰ, ουτος είναι λίαν περιωρισμένος.

α Μαρμάρινα γλυπτά. — Οί κίονες φέρουν κιονόκρανα χαμηλά, εις 
σχήμα κυβοειδές με ελαφραν καμπύλην, ό διάκοσμός των δέ είναι απλούς:
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τέσσαρα μεγάλα υδρόβια φύλλα είς τάς γωνίας· to δεξιόν κιονόκρανου φέρει έν 
τώ μέσω έλικας χιαστί με καρπόν πεύκης, to αριστερόν περιστεράν, to δέ 
μεσαϊον φοινικοειδές κόσμημα είς σχήμα Μ. Ή εργασία των είναι άβαθής, 
χωρίς δύναμιν. Τα κιονόκρανα ταϋτα είναι σύγχρονα προς τον ναόν καί δηλω
τικά τής παραμελήσεως τοϋ διακοσμητικοΰ επί μαρμάρου άναγλΰφου κατά 
τον 14ον αιώνα, οπότε γίνεται συνήθως χρήσις παλαιοτέρου υλικού.

Έκ τού λοιπού γλυπτικού διακόσμου τού ναού διεσονθησαν ολίγα λείψανα 
εκ τού αρχικού μαρμάρινου Τέμπλου, εις τό σημερινόν δάπεδον τού ναού 
τοποθετημένα, εσχάτως δ’ άνευρέθη κατά τινα επισκευήν πέριξ τού ναού 
καί μικρόν τμήμα αναγλύφου είκόνος τής Θεοτόκου.

Τό τμήμα τούτο (είκ. 9) τεθραυσμένον πανταχόθεν, έχει μέγιστον μήκος 
0,28 καί πλάτος ϋ,25μ. (πάχ. μαρμ. 0,6 
μ.) καί φέρει ίχνη ερυθρού χρώματος- 
IIάριστά τό δεξιόν ήμισυ τού στήθους 
τής Θεοτόκου με την δεξιάν χεΐρα 
βαστάζουσαν εν τφ μέσφ τον Χρι
στόν, τού οποίου διασψζεται μόνον ή 
δεξιά χειρ ευλογούσα. Είχεν ά'ρα ή 
Θεοτόκος τον τύπον τής Βλαχερνιω- 
τίσσης. Τό άνάγλυφον είναι ίκανώς 
έξέχον, άλλ’ή πτύχωσις είναι άβαθής, 
σχεδόν γραμμική, αί δέ μικραί πτυ
χώσεις δηλούνται μέ χαραγάς. Ό τύ
πος τής Θεοτόκου καί ό τρόπος τής 
εργασίας έχουν μεγάλην σχέσιν προς 
σύγχρονον σχεδόν άνάγλυφον τής Πα
ναγίας Μακρυνιτίσσης (βλ. Σωτη
ρίου, ’Ανάγλυφοι εικόνες, έν Re- 
cueil Kontakov, Α'. σ. 133).

Είς την Θεσσαλονίκην καί γενι- 
κώτερον είς τήν Μακεδονίαν, τό δια- 
κοσμητικόν επί μαρμάρου άνάγλυφον γίνεται σπανιώτερον ή είς τά λοιπά 
κέντρα κατά τήν τελευταίαν ταύτην περίοδον τής βυζαντινής τέχνης.

β' Ξυλόγλυπτα. — Έκ των ξυλογλυπτικών διακοσμήσεων τού ναού, 
τό σημερινόν Τέμπλον είναι νεώτερον, τού έτους 1840, εκλεκτόν έν τούτοις 
δείγμα ξυλογλύπτου έργου, έχοντος δλους τούς χαρακτήρας τών καλών ξυλο- 
γλύπτων τής τελευταίας έποχής, βαθέως είργασμένον, σχεδόν διάτρητον καί 
πλαστικώς έξέχον 6 πολύπλοκος αυτού φυτικός διάκοσμος είναι άξιόλογος μέ 
τά τυπικά απλά τριαντάφυλλα, τούς δικεφάλους άετούς, τά ζώα καί τάς άνθρω- 
πίνους παραστάσεις. ’Αριστερά φέρει έπιγραφήν ομοίως άνάγλυφον, έξ ής

Είκ. 9. Άνευρεθέν τμήμα άναγλΰφου 
μαρμάρινης είκόνος τής Θεοτόκου.
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Etx. 10. To |κεντρικόν τμήμα τοΰ Τέμπλου τοΰ Καθολικοί 
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μανθάνομεν την χρονολογίαν, to δνομα, και τήν πατρίδα τοΰ τεχνίτου (είκ. 10).
Εις τό Τέμπλον τοΰτο τής Όλυμπιωτίσσης εχομεν λαμπρόν δείγμα τής 

Ηπειρωτικής ξυλογλυπτικής τοΰ 19ου αίώνος. Ώς είναι γνωστόν, εις τό 
Μέτσοβον καί δίλλας κωμοπόλεις τής Ηπείρου, ακμάζει μέχρι των τελευταίων 
χρόνων ή ξυλογλυπτική καί χρυσοχοϊκή 2. Τής αυτής εποχής είναι καί ή πλου- 
σίως ξυλόγλυπτος θύρα τοΰ βορείου τοίχου τοΰ ναοΰ, φέρουσα τήν επιγραφήν: 
«ζΐιά εξόδου Θεοφίλου ίερομονάχον Τνρναβίτου 1840».

Εκείνο δμως, δπερ αποτελεί αληθές βυζαντινόν κειμήλιον είναι ή παλαιά 
ξυλόγλυπτος θυρα είς τήν δυτικήν, τήν κυρίαν άλλοτε, είσοδον τοΰ Καθολικοΰ 
τής Μονής (είκ. 11). Τό πολύτιμον τοΰτο ξυλόγλυπτον έχει ΰποστή άτυχώς 
ικανήν φθοράν έκ τοΰ χρόνου καί των χονδροειδών επισκευών.

Άποτελεΐται έκ δυο βαρέων θυρόφυλλων έκ μέλανος ξΰλου, έπί τών οποίων 
άπλοΰνται διάφορα «πλέγματα» λαμπρώς είργασμένα εις έξέχον άνάγλυφον 
καί διάτρητον τεχνικήν, σιερεοΰμενα διά μεγάλων ήλων καί διαστιζόμενα με 
σειράς έξ ένθέτου έλεφαντοστοΰ.

"Εκαστον θυρόφυλλον χωρίζεται είς τρία ορθογώνια, πλαισιοΰμενα υπό 
άλυσιδωτοΰ πλέγματος έξ ένθέτου έλεφαντοστοΰ. Τά έξ ορθογώνια πληροΰνται 
άνά δυο μέ τρία διάφορα γεωμετρικά πλέγματα, περιβάλλονται δέ μέ ιδιαίτερον 
πλαίσιον, φέρον διάφορον καί πάλιν διάκοσμον μέ ωραίαν ένθετον έργασίαν. 
(είκ. 12). Οΰτω τά άνω ορθογώνια φέρουν πλαίσιον έκ διπλών τεθλασμένων 
διακοσμήσεων (είκ. 13«) καί πληροΰνται μέ πλέγμα έκ διασταυρουμένων τετρα
γωνικών κύκλων ούτως, ώστε νά σχηματίζωνται σταυροί. Τά κεντρικά τετρά
γωνα μέ πλαίσιον έκ τετραγωνιδίων καί στίγματα ένθετα (είκ. 13 β) κοσμοΰνται 
διά κύκλων συμπλεκομένων ούτως, ώστε καί πάλιν νά σχηματίζωνται σταυροί' 
οί κύκλοι, δπως καί τά κενά, πληροΰνται μέ σταυρούς, ρόδακας, φοινικοειδή 
κλπ. Τέλος τά κάτω όρθονώνια έχουν άπλοΰν πλαίσιον έκ στενών πλακι
δίων έλεφαντοστοΰ καί φέρουν σύνηθες πλέγμα έκ χιαστί διασταυρουμένων 
λογχοειδών διακοσμήσεων ούτως, ώστε νά σχηματίζεται λίαν πολύπλοκον έκ 
κύκλων σύμπλεγμα.

Είς τάς δύο άνω καί προς τά έξω γωνίας τής θύρας, έντός δέ τοΰ

1 Ή έπιγραφή αίίιη, τής όποιας δμως δέν είχον δυστυχώς τον καιρόν νά λάβω παν- 
ομοιότυπον καί νά εξακριβώσω λέξεις τινάς, έχει ώς εξής, τηρούμενης τής ορθογρα
φίας της:

«έτελειωποιηθη τό παρόν τέμπλον δι άναλωμάτων δε 

τον τε οινήκα (=συνοίκου;) της ίεράς ταυτής Μονής
3Ηακόβου μονάχον Κοκκινοπλήκτον, ών Κύριος κατα 
γράψαι τα. ονόματα αυτόν εν βίβλο ζόντον

μετά τον λιπόν οννδρομητόν και τοΰ ηγουμένου 3 Λ ρο εν ίου ιερό 
μονάχου έτος 1840' διά χειρός Διμίτρι Μετσο6ίτι(ς)>.

2 Βλέπε Γ. Σωτηρίου, Όδηγόν Βυζαντινού Μουσείου, ’Αθήνα ι, 1924, σ. 121 κ. έ.
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Elx. 11. Ξυλόγλυπτα θυρόφυλλα τοΰ Καθολικού τής Μονής Όλυμπιοιτίσσης
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πλέγματος εΰρίσκεται κεχαραγμένη επί πινακίδων ή επιγραφή: αριστερά: 
AN6KAINIC0ICAN αι ΠίΛβ, καί δεξιά: 6TOYC ,ΤωΔΙ GN (ή Υ) Ν Γ. (βλέπε πανο- 
μοιότυπον (εΐκ. 13υ εν σελ. 324).

Καί τό μέν αριστερόν τμήμα δεν παρέχει δυσκολίαν τινά- άξιον παρατη- 
ρήσεως είναι μόνον, δτι τό e γράφεται ώς c άνευ τής κεραίας έν τφ μέσο). 
Εις τό δεξιόν παρατηροΰμεν δτι τό «έτους» γράφεται ολόκληρον καί ούχί 
κατά τήν συνήθη βραχυγραφίαν, προφανώς δια νά πληρωθη κανονικώς ό 
διατεθειμένος διά τήν επιγραφήν χώρος. Δυσκολίαν παρέχει ή χρονολογία, 
ήτις υπό πολλών ήρμηνεΰθη: 6804 — 1296, ’ low (ίου) γ.', αν καί νομίζω δτι 
τα γράμματα τής τελευταίας σειράς δρθότερον θά ήτο ν’ άναγνωσθώσιν: 
6Ν Ν ( = ϊνδ.) Γ.’, οπότε ή χρονολογία άλλως 
αποδίδεται, μέ τήν ύπόθεσιν αβλεψίας τίνος τοϋ 
ξυλόγλυπτου. Τήν δοθεΐσαν δηλ. προς χάραξιν 
χρονολογίαν ,ΤωΐΓ'. ίνδ. Δ', μετέτρεψεν ό τεχνί
της, άφ’ ου εξ αρχής έθεσε προ τοϋ I τό μικρό- 
τερον γράμμα, δπερ μάλιστα έσΰγχισε προς τον 
αριθμόν τής ίνδικτιώνος. Οΰτω τό έτος τής επι
γραφής πιθανώτατα είναι 6813 == 1305, δπερ 
αντιστοιχεί προς γ' ΐνδικτιώνα. Τό «άνεκαινί- 
σθη» κεΐται βεβαίως, ώς συνήθως παρατηρείται 
εις έπιγραφάς μεσαιωνικών ναών, επί τής ση
μασίας τοϋ άνιδρΰθη, ουχί δέ τοϋ άνενεώθη· 
έπομένως ή ωραία ξυλόγλυπτος θυρα τής Όλυμ- 
πιωτίσσης είναι έργον είτε τοϋ έτους 1296 είτε 
τοϋ έτους 1305. Ή επιγραφή δέ αϋτη δΰναταινά 
μαρτυρήση καί τό έτος τής ίδρΰσεως τής Μονής.

Επειδή τό ξυλογλυπτικόν τοϋτο έργον είναι Είκ. 12. Τμήμα τής εΐκ. 11. 
εκ τών σπανιωτάτων, παρέχομεν κατωτέρω δι’
ολίγων τήν πορείαν τής έξελίξεως τών βυζαντινών ξυλόγλυπτων, έχοντες υπ’ 
δψιν τά διασωθέντα μνημεία. Τό ξυλόγλυπτον είχε καταλάβει τοσοΰτον σπου- 
δαίαν θέσιν είς τήν βυζαντινήν διακοσμητικήν, ώστε πολλαχώς επηρέασε τό 
επί μαρμάρου άνάγλυφον. Έν τοΰτοις πολύ άτελώς γνωρίζομεν τήν εξέλιξίν 
του ένεκα τής σπανιότητος τών σφζομένων μνημείων. Έκ τοϋ κΰκλου τής 
περιφήμου Συριακής ξυλογλυπτικής διεσώθησαν μόνον δυο θΰραι: Ή τοϋ 
'Αγίου ’Αμβροσίου τοϋ Μιλάνου (401J αϊώνος) καί τής 'Αγίας Σαβίνης έν 
Ρώμη (5ου αϊώνος) κοσμοόμεναι υπό παραστάσεων (βλ. περί τούτων έν 
Wulff, Altchr. und byz. Kunst, σ. 137).

Έκ τοϋ κΰκλου τής Κοπτικής ξυλογλυπτικής τοϋ 6ου - 9ου αϊώνος διεσώ- 
θησαν πολλά τεμάχια θυρών έξ Αίγυπτου εις τά Μουσεία: Καΐρου, Βερολίνου, 
Βιέννης, Λοΰβρου κλπ. μέ σπειροειδή κοσμήματα καί έγχάρακτον τεχνικήν
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(περί τούτων βλ. τάς εργασίας τοΰ Strzygowski, Koptische Kunst 
καί Altai - Iran, σελ. 38 - 95).

Τοϋ 10ου - 11ου αιώνος σώζεται Γεωργιανή θυρα εις τό Μουσεϊον Τυφλί- 
δος με γεωμετρικά πλέγματα (Altai-Iran, είκ. 132 κ. ε. ένθα έκτενώς εξετά
ζεται ό διάκοσμος καί ή καταγωγή τοϋ πλέγματος). Έτέρα ολίγον μεταγενε- 
στέρα Γεωργιανή θυρα εϋρίσκεται εις τόχωρίον Mghwime (Strzygowski, 
Baukunst der Armenier, σελ. 352, ένθα άναφέρονται καί δυο άρμενικαί 
θϋραι εις Ταρίν καί Άλισάν), εις τό Βρεττανικόν δέ Μουσεϊον φυλάσσεται 
ξυλόγλυπτος θΰρα έκ Καΐρου τοϋ 13ου αιώνος μετά παραστάσεων (βλέπε 
εικόνα έν Dalton, Byz. archeol. είκ. 95).

Πλήν αυτών διεσώθησαν ξυλόγλυπτα θυρόφυλλα έν ’Άρτη εις τον έν 
Βουργαρελίω ναόν τής Παναγίας Βελλάς (1281 — βλ. Όρλάνδου, Μνημεία 
Ηπείρου, έν Ήπειρ. Χρον. Β'. σ. 158, ένθα δμως ό σ. δεν ευρίσκει αρχαιό
τερα τοΰ έτους 1200 ξυλόγλυπτα), εις τον "Αγ. Νικόλαον Άχρίδος (12ου αίώ- 
νος), εις τήν Μονήν τής Ρίλας (Η0” αιών.) καί τέλος έτεραι τρεις θϋραι είς 
τάς Μονάς: Σλέπτσια, Τυρνόβου— με γεωμετρικά πλέγματα καί παραστάσεις 
ζώων — καί έν αρχαιολογικό) Μουσείφ Βουκουρεστίου μετ’ είκονογραφικών 
συνθέσεων καί παραστάσεων όλοσώμων αγίων έκ τής Μονής Snagov τοΰ 
1453 (έν F i 1 ο w, Altbulgar. Kunst, Πίν. 34 - 36, Bull. arch, bulgare, 1910, 
πίν. 4 καί Ceganeanu, Museul nat. de antichitati (obicecte biserice- 
sti) Bucarecti, 1911, σελ. 63, είκ. 30).

To κυριώτερον δμως ξυλόγλυπτου, μέ μυθώδη πλοΰτον διακόσμου, είναι 
τό περίφημου Μιμπάρ τοΰ Καϊρουάν τοΰ 9ου αιώνος, άποτελοΰμενον έκ 
μικρών έν ε’ίδει θωρακίων ορθογωνίων, κοσμουμένων μέ γεωμετρικά πλέγματα 
(πρβλ. εικόνας καί άνάλυσιν έν Altai - Iran, σ. 198 κ. έ.) καί τό όποιον ό μέν 
Strzygowski θεωρεί ως δείγμα ’Ιρανικής (σασανιδικής) τέχνης, οι δέ 
Wulff καί Sal ad in βυζαντινής· εϋρίσκεται πάντως πλησιέστερον προς τά 
παλαιοχριστιανικά διάτρητα μαρμάρινα θωράκια τών παραθύρων, τών Τέμ
πλων καί τών ’Αμβώνων, τά προδίδοντα σαφώς τήν μίμησιν ξυλόγλυπτων.

Τά έκ ξΰλου ταΰτα θωράκια ου μόνον προϋπήρχον, άλλ’ άναμφιβόλως 
έξηκολοΰθουν υφιστάμενα έκ παραλλήλου προς τά μαρμάρινα, θά ήσαν δέ 
βεβαίως ένεκα τής ΰλης των έν μεγαλυτέρα χρήσει—καί αν δέν διεσώθησαν, 
τοΰτο οφείλεται είς τό ευκόλως καταστρεφόμενον υλικόν των. Διά τοΰτο τά 
ολίγα σφζόμενα ξυλόγλυπτα είναι σπουδαιότατα διά τήν έξέλιξιν τής βυζαν
τινής έπί ξΰλου διακοσμητικής. Μέρος αυτών ακολουθεί τό μαρμάρινου άνά- 
γλυφον, ως δεικνύουν αί θυραι αί κοσμοΰμεναι μέ παραστάσεις ανθρωπίνων 
μορφών καί ζφων, θά υπήρχεν δμως καί σπουδαίος κλάδος τών ξυλόγλυπτων, 
δστις έξηκολοΰθει έπί μάκρους αιώνας τήν είς τό ξυλον ίδιάζουσαν διάτρητον 
τέχνην μέ τά παλαιά γεωμετρικά πλέγματα, ιδέαν τών οποίων λαμβάνομεν 
έκ τοΰ Μιμπάρ τοΰ Καϊρουάν.
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Τά θυρόφυλλα τοϋ Καθολικού τής Μ. Όλυμπιωτίσσης είναι to μόνον 
διασωθέν ξυλογλυπτικόν έργον, όπερ καλύτερον εξ όλων των διασωθέντων 
δειγμάτων, άτινα άνεφέραμεν ανωτέρω, διετήρησε την παράδοσιν ταΰτην μέ 
την διάτρητον τεχνικήν της, τήν διακόσμησιν δι’ ελεφαντοστού καί τον άρχαϊ- 
κώτερον και αΰστηρότερον χαρακτήρα τού διακόσμου της, ενθυμίζει δε άμε- 
σώτερον τά ξυλόγλυπτα τοϋ Μ ιμπάρ τοϋ Καϊρουάν καί δύναται να θεωρηθή 
ώς τό τελευταΐον δείγμα μακράς παλαιοτέρας τέχνης.

3. Κειμήλια. Εις τό πλουσιώτατον εις παλαιοτέρους χρόνους Σκευο
φυλάκων τής Μονής διασφζονται σήμερον ελάχιστα άλλ’ άξιολογώτατα ιερά 
σκεύη καί άμφια, ταξινομηθέντα εσχάτως υπό τοϋ νϋν δραστήριου ηγουμένου 
τής Μονής Θεοφάνους. Εις τήν παρατιθεμένην είκ. 14 διακρίνονται πέντε 
ξυλόγλυπτοι σταυροί μετά βάσεως καί λαβής, περικλειόμενοι εις συρματεΐνους 
επενδύσεις, τινές τών οποίων κοσμούνται καί διά σμάλτων, άργυροϋν έσμαλ- 
τωμένον κύπελλον, καί τέσσαρες πολύτιμοι πόρπαι από ζώνας ιερατικών 
αμφίων μετ’άξιολόγων διακοσμήσεων δύο εκ τών πορπών τούτων — καί 
ιδίως ή εν τφ μέσφ εικονιζομένη — είναι βαρύτιμοι μετά πολυτίμων λίθων 
συγκρατουμένων διά χρυσής στεφάνης κατά τρόπον ένθυμίζοντα πολύτιμα 
βυζαντινά κειμήλια έκ τών σωζομένων εν Βενετία.

Γ. Λ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ

EU. 14. Έκ των κειμηλίων τής Μονής Όλυμπιωιίσοης,
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