
ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΗΣ ΣΑΡΚΟΦΑΓΟΥ 
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΓΙΑΝΔΡΙΤΟΥ

Εις τό Σκευοφυλάκων τής εν Θεσσαλονίκη Μονής των Βλαττάδων δια- 
φυλάσσεται μαρμάρινον κάλυμμα σαρκοφάγου άξιον πολλοΰ λόγου όχι μόνον 
διά τό επ’ αΰτοΰ χαραγμένον επίγραμμα, άλλα και διά την γλυπτικήν του 
διακόσμησιν (είκ. I)1.

ΕΙκ. 1. Τό κάλυμμα τής σαρκοφάγου των Γεωργίου Καπανδρίτου 
έν τώ Σκευοφυλάκιο) τής Μονής Βλαττάδων Θεσσαλονίκης.

Τό κάλυμμα τοϋτο τής σαρκοφάγου, τοϋ οποίου ελλείπει τό αριστερόν 
ά'κρον, έχει σχήμα πρίσματος, αί δέ διαστάσεις αυτού είναι: ύψος 0,10, πλάτος 
0,36 καί μήκος, έν τή νΰν αυτού καταστάσει, 1,22.

Ή μία των μακρών πλευρών ούδεμίαν φέρει διακόσμησιν, διότι φαίνε
ται ό'τι ή σαρκοφάγος θά εύρίσκετο πλησίον τοίχου ή εντός κοιλότητος και 
κατά συνέπειαν ή προς τά έσω έστραμμένη επιφάνεια τού καλύμματος δεν 
θά ήτο ορατή. Ή πρόσθια μακρά πλευρά, πλάτους 0,17, διαιρείται εις δυο 
επαλλήλους ζώνας, ών ή άνω, πλάτους 0,075, φέρει τό επίγραμμα, περί ου 
ευθύς κατωτέρω, ή δέ ύπ’ αυτήν πληρούται υπό γλυπτών κοσμημάτων, τά 
όποια μετ’ ολίγον θέλομεν εξετάσει. Τέλος ή σωζομένη δεξιά πλευρά φέρει 
επίσης γλυπτικόν διάκοσμον.

Δέν είναι ή πρώτη φορά, καθ’ήν γίνεται λόγος περί τού καλύμματος 
τούτου τής σαρκοφάγου, καί τούτο ένεκα τού έπ’ αυτού ευρισκομένου επι
γράμματος, τό όποιον πολλάκις μέχρι τούδε έχει δημοσιευθή.

1 Καθήκον ήμών έπιβεβλημένον θεωροΰμεν, ϊνα καί άπό τής δέσεως ταύτης εΰχαρι- 
σιήσωμεν θερμώς τον σοφόν Ηγούμενον τής Μ. Βλαττάδων πανοσιολ. Γέροντα ’Ιωακείμ 
τόν Ίβηρίτην διά τήν προθυμίαν μεθ’ ής παρέσχεν ήμϊν πάσαν ευκολίαν πρός μελέτην 
τοΰ ενταύθα δημοσιευομένου μαρμάρου.
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Πρώτος, καθ’ όσον τουλάχιστον γνωρίζω, έδημοσίευσεν αυτό ό άββάς 
Duchesne1, εκ τοΰτου δέ μέ τινας διορθώσεις ό Μ. Δήμητσας1 2 και τέλος 
ό Π. Παπαγεωργίου3. Εις την υπό τοΰ άββά Duchesne γενομένην έ'κδοσιν 
έπέφερε διορθώσεις τινας ό Μ. Γεδεών4 *, ας επανέλαβε και διά την εκδοσιν 
τοΰ Παπαγεωργίου ό Σ. Λάμπρος3.

Τό επίγραμμα τοΰτο άποτελεΐται έξ οκτώ στίχων χαραγμένων εις δυο 
σειράς. ’Επειδή, ως εΐδομεν, τό αριστερόν άκρον τοΰ μαρμάρου είναι τεθραυ- 
σμένον, λείπει μέρος έκ τής αρχής των στίχων 1 και 5 τοΰ επιγράμματος. 
Τοΰτο χωριζόμενον εις στίχους έχει, κατά την ήμετέραν άπ’ ευθείας έκ τοΰ 
λίθου γενομένην άνάγνωσιν, ώς εξής:

. . . . και φθορενς οΰτος τάφος,
εκρνψεν ένδον τον Καπανδρίτου γόνον, 
άνδρδς μεγίοτον τω κλέει Σκουτερίον,

4 νόσφ τακέντα λοιμικής αρρώστιας.
................................... σφ]ριγών γίγας,
τερπνός, προσηνής, ευφυής, δλος χάρις.
Συ δ’ αλλά φευ μοι κα'ι παπαι φράσον, ξένε,

8 βλέπων το ρεϋμα τής φθοράς των πραγμάτων.

Εις τό επίγραμμα οΰδαμοΰ άναφέρεται τό όνομα τοΰ εν τή σαρκοφάγφ 
τεθαμμένου υΐοΰ τοΰ Καπανδρίτου, εκτός αν υποτεθή ότι τοΰτο εύρίοκετο 
ίσως ε’ις την άπολεσθεΐσαν αρχήν τοΰ 5ου στίχου. Ό Μ. Γεδεών όμως δημο- 
σιεΰων επίγραμμά τι τοΰ Μανουήλ Φιλή, τό όποιον και ημείς παραθέτομεν 
κατωτέρω, φέρον τήν επιγραφήν: «Τφ τοΰ Καπανδρίτου υίφ τοΰ Σκουτα
ριού κυρφ Γεωργίφ»6 έσχέτισεν αυτό προς τό επί. τοΰ εν λόγιο καλύμματος 
τής σαρκοφάγου, ό δέ Σ. Λάμπρος7 έταΰτισε τον έν τφ έπιγράμματι έκείνφ 
τοΰ Φιλή μνημονευόμενον Γεώργιον προς τον άνωνΰμως εν τή επιγραφή τών 
Βλαττάδων φερόμενον υιόν τοΰ Καπανδρίτου. Ταΰτα έπιβεβαιοΰνται απολύ
τως από τά δυο μονογράμματα τά ευρισκόμενα εντός δυο έκ τών ρόμβων, 
οΐτινες άποτελοΰσι τήν κάτω τοΰ έπιγράμματος διακόσμησιν έπί τοΰ υπό

1 L’abbe D u ch esn e-Bayet, Memoire sur une mission au Mont Athos, Paris, 
1876 (Bibliotheque des Ecoles Franqaises d’Athenes et de Rome) o. 67, άριθ. 111.

2 Μ. Δήμητσα, Ή Μακεδονία έν λίθοις φθεγγομένοις και μνημείοις σωζομένοις, 
Άθήναι, 1896, I, 644.

8 Byzantinische Zeitsclirift, 8, 1899, 424.
4 ’Εκκλησιαστική ’Αλήθεια, 3,1883, 245.
4 Ν. Έλληνομνήμων, 10, 1913, 195 κ. έξ. Πρβ. καϊ 7,1910, 89 κ. έξ.
6 ’Εκκλησιαστική ’Αλήθεια, ένθ’ άν. 247 Δ'.
’ Ν. Έλληνομνήμων, 10. 1913, 195.
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348 Ά. Ξυγγοποΰλου

μελέτην μαρμάρου. Τά μονογράμματα ταΰτα, τά όποια φαίνεται ότι δεν έγνώ- 
ριζον ό Γεδεών και ό Λάμπρος, δύνανται νομίζω ν’ άναγνωσθώσιν ως 
έξης: (Είκ. 2).

ΓΕΩΡΓ[ΙΟΣ] Κ[Α]ΠΑΝΔ[ΡΙ]Τ[ΗΣ]

Είκ. 2. Μονογράμματα έντός τοϋ δευτέρου καί τρίτου ρόμβου επί της 
πρόσθιας πλευράς τοΰ καλύμματος τής σαρκοφάγου. (Πρβλ. είκ. 1, 3).

'Ότι εις τό επίγραμμα των Βλαττάδων, καθώς καί εις τό τοϋ Μανουήλ 
Φιλή, πρόκειται περί τοΰ αΰτοΰ προσώπου, τοΰ έν νεαρά δηλαδή ηλικία έκ 
λοιμοΰ άποθανόντος Γεωργίου Καπανδρίτου, οΰδεμία νομίζω υπάρχει 
αμφιβολία, ως δΰναται νά διδάξη ή παραβολή τοΰ επί τοΰ μαρμάρου 
των Βλαττάδων επιγράμματος προς τό τοΰ Φιλή, έχοντος κατά τήν δημοσίευ- 
σιν τοΰ Γεδεών οΰτω:

Τώ τον Καπανδρίτου υιώ τον Σκουταριού κυρώ Γεωργίω. 
Τρισολβίου μείρακος άστέίον τύπον, 
δατις αν ής, άνθρωπε, μη παραδρομής·
Γεώργιον γάρ τον Καπανδρίτην βλέπεις, 
τον Σκοντερίου παΐδα, παπαί τής τύχης' 
δς εις τρνγην έτοιμον ευρέθη ρόδον, 
τής τον βίου κάλυκος εκκνψας μόνον 
και χαρίτων ήδιστον εκθλίψας γάλα, 
των ελπίδων έρημος έκ γής ήρπάγη.
Πλήν, δάκρυσον μέν, Ικέτευοον δέ πλέον, 
τούτον μετελθεΐν εις Έδεμ θείους τόπους.

Πλήν τοΰ περιεχομένου, νομίζω ότι καί ή μορφή παρουσιάζει ομοιότη
τας εις τά δύο ταΰτα επιγράμματα καί διά τοΰτο δεν θά ήτο άπίθανον νά 
έκφραση τις τήν ύπόθεσιν ότι καί τό Ιπί τοΰ μαρμάρου τών Βλαττάδων 
συνετέθη υπό τοΰ Μανουήλ Φιλή.
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Είναι λοιπόν βέβαιον δτι εκ τής συσχετίσεως τών δυο τούτων επιγραμ
μάτων έ'χομεν τό ό'νομα τοΰ έν τή σαρκοφάγφ τών Βλαττάδων περικλειόμενου 
υίοΰ τοΰ Καπανδρίτου καί, δπερ σπουδαιότερου, γνωρίζομεν περίπου τον 
χρόνον τοΰ θανάτου αΰτοΰ, γνωστοΰ δ'ντος δτι ή ακμή τοΰ ποιητοΰ Μανουήλ 
Φιλή συμπίπτει μέ τά τέλη τοΰ 13ου και τό πρώτον ήμισυ τοΰ 14ου αΐώνος1.

Τα συμπεράσματα ταΰτα είναι πολύτιμα διά τήν μελέτην τοΰ επί τοΰ 
καλύμματος γλυπτικοΰ διακόσμου, εις ήν ήδη μεταβαίνομεν.

ΙΤάντες οί μέχρι τοΰδε άσχοληδέντες μέ τό μάρμαρον τοΰτο ένδιεφέρ- 
θησαν μόνον διά τό επ’ αΰτοΰ ευρισκόμενον επίγραμμα, οΰδένα δέ έκαμαν 
λόγον οΰ'τε περί τοΰ σχήματος, οΰ'τε περί τής γλυπτικής αΰτοΰ διακοσμήσεως, 
ήτις είναι λίαν σπουδαία κυρίους διότι, ως εϊδομεν, τό μάρμαρον είναι οπωσ
δήποτε χρονολογημένου.

Τό πρισματικόν σχήμα τοΰ καλύμματος τοΰτου εΰρίσκομεν, αν καί σπα- 
νίως, ήδη κατά τήν παλαιοχριστιανικήν περίοδον1 2. Τοΰτο είναι ακόμη σπα- 
νιώτερον κατά τούς κυρίως Βυζαντινούς χρόνους, εξ ών ά'λλωστε όλίγας μόνον 
έχομεν σαρκοφάγους καί έτι δλιγώτερα καλύμματα. Τό μόνον, εις εμέ τοΰλά- 
χιστον, γνωστόν κάλυμμα τοιαύτην έχον μορφήν είναι τό έν τή Μονή τοΰ 
Όσιου Μελετίου κατά τον Κιθαιρώνα, άποκείμενον εις τεμάχια έξω τοΰ 
Καθολικοΰ τής Μονής ταύτης. Τό σχήμα τοΰ καλύμματος τούτου είναι δμοιον 
μέ τό τής Θεσσαλονίκης, αλλά μέ διαστάσεις καί αναλογίας διαφορετικάς, δπως 
επίσης διαφορετική είναι καί ή εντελώς λιτή γλυπτική αΰτοΰ διακόσμησις.

Ό γλυπτικός διάκοσμος τοΰ εν τή Μ. Βλαττάδων καλύμματος τής σαρ
κοφάγου είναι εξαιρετικούς πλούσιος.

Ή στενή επιμήκης επιφάνεια ή εύρισκομένη εις τήν ράχιν τοΰ καλύμ
ματος κοσμείται ύπό σειράς συνεχομένων τετραφύλλων, σταυροειδώς διατε
ταγμένων (Είκ. 3, 4). Ή σπουδαιοτέρα όμως διακόσμησις εΰρίσκεται επί 
μιάς τών μακρών πλευρών καί επί τής διασωζομένης δεξιάς στενής τοιαύτης.

Έπί τής μακράς πλευράς, κάτω τής ζώνης τής φερούσης τό επίγραμμα, 
εΰρίσκεται ή ταινία ή φέρουσα, ως καί ανωτέρω εΐπομεν, τήν γλυπτικήν 
διακόσμησιν (είκ. ), 3, 4). Ή διακόσμησις αΰτη συνίσταται εκ σειράς συνεχο
μένων ρόμβων, τούς οποίους σχηματίζει ταινία περιελισσομένη, ής τά άκρα 
άπολήγουσιν είς ϊσχυρώς έσχηματοποιημένα φύλλα, άτινα διασταυρούμενα 
πληροΰσι τούς εκατέρωθεν τών ρόμβων απομένοντας τριγωνικούς χώρους.

1 Κ. Krumbacher, Ιστορία της Βυζαντινής λογοτεχνίας, μετάφρ. Γ. Σωτη- 
ριάδου. (Βιβλιοθ. Μαρασλή) II, 748 κ.έξ.

2 Βλ. προχείρως Ο. Μ. Dalton, Byzantine Art and Archaeology, Oxford, 1911, 
σ. 131, κ. έξ. είκ. 7G, 77
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Τό εσωτερικόν τών ρόμβων πληροΰται υπό κοσμημάτων διαφορετικών εις 
έκαστον εξ αυτών. Οΰτω τό εσωτερικόν τοΰ πρώτου εξ αριστερών και τοΰ 
πέμπτου ρόμβου έχει έκβαθυνθή διά λόγους, οΰς θά έξηγήσωμεν ευθύς 
κατωτέρω. Ό δεύτερος και ό τρίτος φέρουσι τά μονογράμματα τοΰ Γεωργίου 
Καπανδρίτου, περί ών έγένετο ήδη λόγος (Εΐκ. 2, 3). Ό τέταρτος ρόμβος 
πληροΰται υπό δικεφάλου άετοΰ, ό έκτος περικλείει μικρόν άνθέμιον και τέλος 
ό έβδομος τρία σταυροειδώς διατεταγμένα τρίφυλλα, τά όποια εκφύονται από 
κοινοΰ βλαστοΰ, συνεχομένου, δπως και εις τό μικρόν άνθέμιον τοΰ έκτου, 
προς τάς κάτω πλευράς τοΰ ρόμβου (Είκ. 4).

Ά. Ξυγγοπούλου

Εΐκ. 3. Τό αριστερόν ήμισυ τής πρόσθιας πλευράς τοΰ καλύμματος τής σαρκοφάγου.
(Πρβλ. εΐκ. 1).

Τά κοσμήματα τής πλευράς ταΰτης είναι ελαφρώς ανάγλυφα μέ επίπε
δον την ά'νω επιφάνειαν, τό δε έδαφος επί τοΰ οποίου προβάλλουσι δεν είναι 
λειον, αλλά παρουσιάζει χαρακτηριστικήν ανωμαλίαν, έξ ής γίνεται φανερόν 
δτι τό περί τά κοσμήματα άπομένον κενόν έπληροΰτο δΓ εγχρώμου μίγμα
τος, δτι δηλαδή τά γλυπτά ταΰτα κοσμήματα άνήκουσιν εις τό είδος τών 
λεγομένων έπιπεδογλΰφων1.

Ή σειρά τών ρόμβων, μεταξύ τοΰ δευτέρου καί τοΰ τρίτου, διακόπτε
ται υπό τριγωνικοΰ θυρεοΰ, δστις εύρίσκεται μεταξύ δυο εραλδικών λεόντων 
όρθιων άντιμετώπων (Είκ. 5), τό δε εσωτερικόν αύτοΰ έχει κοιλανθή, δπως 
καί τοΰ πρώτου καί τοΰ πέμπτου ρόμβου. Ή κοίλανσις αυτή τοΰ έσωτερικοΰ 
τοΰ θυρεοΰ καί τών δυο ρόμβων δεικνύει δτι εντός αύτόόν εύρίσκοντο κοσμή

1 Περί τής τεχνικής ταΰτης βλ. L. Breliier, Etudes sur,,l’histoire de )a sculpture 
byzantine, έν Nouv. Archives des Missions scientifiques, Nouv. serie, fasc. 3, 1911, 
96 κ. έξ. j
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ματα η μονογράμματα κατεσκευασμένα δι’ εγχρώμου μίγματος εν εΐδει σμάλ
του ή καί διά ψηφίδων 1.

Εις την εξέτασιν τοΰ θυρεοΰ τοΰτου θά επανέλθωμεν λεπτομερέστερον 
κατώτερα).

Ό διάκοσμος της σωζομένης δεξιάς στενής πλευράς τοΰ υπό εξέτασιν 
καλύμματος δεν είναι έπιπεδόγλυφος, δπως τής ήδη περιγραφείσης μακράς 
τοιαύτης, αλλά τό άνάγλυφον έχει πλαστικότητα καί εξέχει τοΰ γύρω αύτοΰ 
εδάφους (Είκ. 6). Ή διακόσμησις τής πλευράς ταύτης άποτελεΐται εξ ανθε
μίου μορφής άναλόγου προς τό πληροΰν τον προτελευταΐον ρόμβον τής

Είκ. 4. Τό δεξιόν ήμισυ τής πρόσθιας πλευράς τοΰ καλύμματος τής σαρκοφάγου.
(Πρβλ. είκ. 1).

κυρίας πλευράς (Είκ. 4), εκ τής βάσεως τοΰ οποίου εκφύονται δύο βλαστοί 
περιβάλλοντες αυτό καί πληροΰντες διά των ελίκων των τ’ άπομένοντα κενά 
τοΰ τριγο)νικοΰ χώρου.

Ή γλυπτική διακόσμησις τοΰ ενταύθα εξεταζομένου καλύμματος τής 
σαρκοφάγου είναι λίαν ενδιαφέρουσα από τεχνικής ιδία άπόψεως. Αυτή ανή
κει εις την μεταβατικήν περίοδον από τοΰ πλαστικοΰ αναγλύφου τών χρόνων 
των Κομνηνών εις τό λίαν διάφορον τής περιόδου τών Παλαιολόγων.

Ή διακόσμησις τής στενής πλευράς (Είκ. 6) ενθυμίζει ακόμη τήν πλοκήν 
καί τήν τεχνοτροπίαν τοΰ πλαστικοΰ αναγλύφου τοΰ 12ου καί 13°ν αίώνος, 
χωρίς δμως νά έχη πλέον τήν άμεμπτον κανονικότητα εκείνου. Ή πλαστική 
διαμόρφωσις τοΰ αναγλύφου της πλευράς ταύτης εύρίσκεται εν προφανεΐ 
άντιθέσει προς τήν ξηράν καί δλως διάφορον τεχνοτροπίαν τών χρόνων τών

1 Διά τήν τεχνικήν ταύτην βλ. D. Talbot Rice, Byzantine Art, Oxford, 1935 
195 κ. έξ. καί τήν εκεί βιβλιογραφίαν.
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Παλαιολόγων, ήν αντιπροσωπεύει ή έπιπεδόγλυφος διακόσμησις τής μακράς 
πλευράς. ΙΤλήν τής έλλείψεως πλαστικότητος, ήτις ενταύθα πρέπει κατά 
μέγα μέρος ν’ άποδοθή είς την χρήσιν τής έπιπεδογλύφου τεχνικής, και τά 
περισσότερα των άπαρτιζόντων τήν διακόσμησιν τής πλευράς ταΰτης δια- 
κοσμητικών θεμάτων είναι χαρακτηριστικά διά τάς άρχάς τής περιόδου των 
Παλαιολόγων. Ουτω τό κύριον θέμα, τούς συνεχομένους δηλαδή ρόμβους, 
οΰς σχηματίζει ή περιελισσομένη ταινία, ευρίσκομεν εις επιστύλια τοϋ τέμπλου 
τής Μητροπόλεως τοΰ Μυστρά ή ών δμως ή τεχνική δεικνύει ότι ταΰτα είναι 
πιθανώς παλαιότερα τής επισκευής τοΰ 1310. Τό θέμα δμως τοΰτο με τεχνι
κήν έπιπεδόγλυφον, όμοίαν δηλαδή προς τό κάλυμμα τής σαρκοφάγου, άπαντα

Είκ. 5. Οίκόσημον έπ'ι τοΰ καλύμματος τής σαρκοφάγου. (Πρβλ. είκ. 1, 3).

άπαράλλακτον είς τό άνω γεΐσον τοΰ άμβωνος τής 'Αγ. Σοφίας εν Άχρίδι, 
άνήκοντος είς τούς περί τό 1314 χρόνους1 2. Είς τό γλυπτόν μάλιστα τοΰτο 
καί τό μικρόν άνθέμιον τό πληρούν τό εσωτερικόν τών ρόμβων είναι λίαν 
άνάλογον προς τό περικλειόμενον εντός τοΰ έ'κτου ρόμβου τοΰ υπό έξέτασιν 
καλύμματος τής σαρκοφάγου. Επίσης τό θέμα τών ταινιών, αΐτινες απολή
γουν είς φύλλα, οίον υπάρχει επί τοΰ μαρμάρου τών Βλαττάδων, είς τούς εκα
τέρωθεν τών ρόμβων τριγωνικούς χώρους, δεν είναι ξένον προς τήν τέχνην 
τών χρόνων τών Παλαιολόγων. Τοΰτο ευρίσκομεν, έφηρμοσμένον μάλιστα 
είς τεχνικήν έπιπεδόγλυφον, είτε περιελισσόμενον προς σχηματισμόν κοσμημά
των, δπως είς τήν Παλαιάν Επισκοπήν παρά τον Βόλον3 και είς τήν τετρά
γωνον πλάκα τήν κοσμούσαν τό άνω μέρος τοΰ άμβωνος τής Άχρίδος, περί 
ού ανωτέρω εγένετο λόγος4, είτε καί χρησιμεΰον διά τον άπαρτισμόν κουφι-

1 G. Millet, Monuments byzantins de Mistra, Paris, 1910, πίν. 45. i, 4.
2 G. Millet, L’ancien art serbe. Les Eglises, Paris, 1919, σ. 143, είκ. 150.
3 N. Γ ιαννόπουλος, Έν B. C. H. 44, 1920, σ. 183, είκ. 2.
4 Millet, L’aucien art serbe, σ. 143, είκ. 156.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:57:06 EEST - 34.211.113.242



To κάλυμμα της σαρκοφάγου τοϋ Γεωργίου Καπανδρίτου. 353

κής διακοσμήσεως, δπως εις την περί τά τέλη πιθανώς τού 13ου αιώνος 
κατασκευασθεΐσαν σαρκοφάγον τής Άγγελίνας Δοΰκαινας Παλαιολογίνας 
(Μαλιασσινής;), άποκειμένην ομοίως εις την Παλαιάν Επισκοπήν Βόλου ή ή 
εις τα περί τό 1300 αναγόμενα ανάγλυφα τοϋ Καθολικού τής Μονής Χελαν- 
δαρίου έν 'Αγ. ’Όρει1 2 κα'ι τοϋ Ταξιάρχου τής Λοκρίδος3. Τό θέμα τέλος 
τούτο συναντώμεν ετι μάλλον εξειλιγμένον λήγοντος τού 14ου αιώνος εις την

Είκ. 6. Ή δεξιά πλαγία πλευρά τοϋ καλύμματος τής σαρκοφάγου.

χαλκήν θυραν τού Καθολικού τής 'Αγιορειτικής Μονής Βατοπεδίου, επί 
τής οποίας αί ταινίαι φέρουσι και μικράς οπάς άπομιμουμένας πολυτίμους 
λίθους4.

Ή επί τοϋ αυτού γλυπτού παρουσία καί πολυχρώμου διά σμάλτων ή 
•ψηφίδων διακοσμήσεως, εις τον θυρεόν καί τούς δύο ρόμβους, ενθυμίζει έργα

1 Είκών έν B.C.H. Ένθ’ άν. σ. 196, ε’ικ. 8 καί έν Έπετηρίδι τής Εταιρείας Βυζαν
τινών σπουδών, 4, 1927, 46.

2 Millet, L’ancien art serbe, σ. 142, είκ. 155.
3 Α. Όρλάνδος, Έν Έπετηρίδι τής Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, 6, 1929, 359 

κ. έξ. είκ. 10, 18 - 20.
4 Είκών παρά Ν. Kondakov, Μνημεία τής χριστιανικής τέχνης τοΰ "Αθω (ρωσ.), 

Πειρούπολις, 1902, πίν. XXXVIII.
Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, έτυς ΙΑ", 23
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παλαιοτέρων χρόνων, όπως to γνωστόν ώραΐον άνάγλυφον των τριών ’Απο
στόλων, τό προερχόμενον επίσης έκ τής Μονής των Βλαττάδων και άποκείμε- 
νον εις τό Βαζαντινόν Μουσεΐον ’Αθηνών λ

Είναι αληθές ότι ή άνάμιξις διαφόρων τεχνικών, επί ενός και τοϋ αυτού 
γλυπτοϋ, ιδίως τοϋ έξέχοντος ανάγλυφου καί τοϋ επιπεδογλύφου, δεν είναι 
ασυνήθης κατά την περίοδον ταϋτην, ως δεικνύει, μεταξύ άλλων παραδειγμά
των, ό Χριστός τής Περιβλέπτου, νϋν εν τφ Μουσείφ Μυστρά1 2, ή χρήσις 
όμως εγχρώμων σμάλτων ή ενθέτων πολύχρωμων μαρμάρων, όπως ή είκών 
τής 'Αγ. Ευδοξίας, ή εύρεθεΐσα εις τήν εν Κων/πόλει Μονήν τής Παναχράν
του 3, δεν ήτο πολύ διαδεδομένη, άν κρίνη τις από τα διασωθέντα μνημεία, 
κατά τούς χρόνους τών ΓΙαλαιολόγων, κατά τούς οποίους όμως ευρίσκομεν 
συχνήν χρήσιν τοϋ ψηφιδωτού τοϋ πληροΰντος τό βάθος τών αναγλύφων4.

Ή διά συνεχομένων τέλος τετράφυλλων διακόσμησις τής ράχεως τοϋ 
άπασχολοΰντος ή μας μαρμάρου, ως θέμα, είναι παλαιοτάτη, άπαντώσα καί είς 
τήν παλαιοχριστιανικήν καί είς τήν κυρίως Βυζαντινήν περίοδον5. Κατά τον 
13ον αιώνα ευρίσκομεν τό θέμα τούτο κοσμοΰν τό κράσπεδον τοϋ ενδύματος 
ενός στρατιώτου είς τήν μεγάλην συνθεσιν τής Σταυρώσεως μεταξύ τών περί 
τό έτος 1265 γενομένων τοιχογραφιών τοϋ Σοπόνσανι εν Σερβία6, κατά τήν 
κυρίως όμως περίοδον τών Παλαιολόγων τό κόσμημα τοΰτο αποβαίνει 
αρκούντως σπάνιον, τό δέ έν λόγφ κάλυμμα τής σαρκοφάγου θά ήδύνατο 
νά προστεθή είς τά ολίγα γνωστά παραδείγματα τής έν έπιπεδογλύφω έκτε- 
λέσεως τοϋ θέματος τούτου κατά τούς τελευταίους Βυζαντινούς χρόνους7.

Ή επί τοϋ έξεταζομένου καλύμματος τής σαρκοφάγου παρουσία τοϋ 
θυρεού (Είκ. 5) δέον ν’ άποσχολήση ημάς επί μικρόν. Είς τήν ύπόθεσιν 
περί οικοσήμου οδηγεί, πλήν τοϋ σχήματος, καί ή παρουσία τών δύο έραλδι-

1 Γ. Σωτηρίου, 'Οδηγός τοΰ Βυζαντινού Μουσείου ’Αθηνών, έκδ. 2“, Άθήναι, 
1931, ο. 43, άριθ. 150 καί σ. 41, είκ. 20.

9 Millet, Mistra, πίν. 51. ιι· Πρβ. καί L. Brehier, Nouvelles recherches sur 
l’histoire de la sculpture byzantine έν Nouv. Archives des Missions scientifiques, 
Nouv. serie, fasc, 9, 1913. 60.

8 Άπεικόνισις παρά F. Volbach, G. Salles, G. Duthuit, Art byzantin, Paris, 
1933, πίν. 72. Πρβ. καί Talbot Rice, Byzantine Art, 195, όπου καί ή σχετική 
βιβλιογραφία.

4 Πόρτα - Παναγιά: Ά. Όρλάνδος έν Άρχείφ τών Βυζαντινών μνημείων τής 
Ελλάδος, 1, 1935, 29 κ. έξ. είκ. 19- 21. Μητρόπολις Μυστρα: Millet, Mistra, πίν. 
43, 2, 44. ι.

5 Διά τό θέμα τοΰτο βλ. Α. Ξυγγ οπουλ ον, Έν Άρχαιολ. Δελτίφ 12, 1929, 153 
καί Μ. Σωτηρίου, έν Άρχαιολ. Έφημερίδι 1931, 141 κ. έξ.

8 Ν. Okunev, Monumenta artis serbicae. I, Zagrebiae- Pragae, 1928. πίν. 4.
' Millet, Mistra, πίν. 52, 3.
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κών λεόντων, ot οποίοι δεν φαίνονται εστερημένοι Δυτικής επιδράσεως, ενθυ- 
μίζουσι δε ζωηρώς τούς ευρισκομένους επί τής σφραγϊδος τοϋ Ματθαίου 
Άσάνη, ήν έδημοσίευσεν ό Σ. Λάμπρος1.

Πρόκειται πράγματι ενταύθα περί οικοσήμου; Ό Γ. Τυπάλδος διϊσχυ- 
ρίσθη άλλοτε δτι ούδεμία των επισήμων Βυζαντινών οικογενειών είχε προ 
τής 'Αλώσεως οΐκόσημον1 2. Έν τούτοις τα μνημεία άποδεικνύουσιν δτι 
τοιαϋτα οικόσημα, κατά τούς χρόνους τουλάχιστον τών Παλαιολόγων, ύπήρ- 
χον, δφειλόμενα πιθανώς εις Φραγκικήν έπίδρασιν. ’Αρκεί ν’ άναφέρωμεν την 
επί τών θαλασσίων τειχών τής Κων/πόλεως άνάγλυφον πλάκα, έφ’ ής εύρί- 
σκεται οΐκόσημον σχήματος εντελώς άναλόγου προς τό επί τοϋ μαρμάρου τών 
Βλαττάδων, φέρον εντός λέοντα δρθιον προς αριστερά κρατούντα ξίφος, κάτω
θεν δε τοϋ θυρεοΰ, εντός τεσσάρων κύκλων, συμπιλήματα τοϋ ονόματος τοϋ 
’Ανδρονίκου Β' Παλαιολόγου (1282 - 1328) 3. Ή πλάξ αΰτη είναι αξία ιδιαι
τέρας μνείας, διότι ανήκει εις τούς Ιδιους περίπου χρόνους, είς οϋς καί τό 
απασχολούν ημάς κάλυμμα τής σαρκοφάγου. Πώς δμως τό οΐκόσημον τοΰτο 
τής Κων/πόλεως σχετίζεται με τον ’Ανδρόνικον Β' ΙΙαλαιολόγον δεν είναι 
δυνατόν νά γνωρίζωμεν. Επίσης νομίζω δτι δεν είναι ίσως άσχετα προς τό 
ήμέτερον ζήτημα τά επί μαρμάρου ως Γενουατικά συνήθως θεωρούμενα 
οικόσημα τοϋ Μουσείου τής Κων/πόλεως, μεταξύ τών οποίων ύπάρχουσι καί 
τινα φέροντα τά τέσσαρα Β τών Παλαιολόγων 4.

Έν τούτοις θά ήδύνατο, νομίζω, νά γίνη σχετική διάκρισις μεταξύ τών 
Φραγκικών καί τών Βυζαντινών οικοσήμων. Είναι δηλαδή πολύ πιθανόν δτι 
τά οικόσημα παρά τοίς ΒυζαντινοΤς δεν ήσαν οικογενειακά, ως τά Φραγκικά, 
αλλά μάλλον δηλωτικά τοϋ εν τή αυλή αξιώματος, τό όποιον ειχεν ό φέρων 
τό οΐκόσημον, ως τούτο συνέβαινεν, δπως είναι γνωστόν, εις τάς Μουσουλμα
νικός αϋλάς τής Βαγδάτης καί τοϋ Καΐρου5. Έν τοιαύτη δμως περιπτώσει 
τό οΐκόσημον επί τοϋ άπασχολοϋντος ημάς καλύμματος τής σαρκοφάγου θά 
έπρεπε ν’ άνήκη μάλλον είς τον πατέρα Καπανδρίτην, φέροντα τό αύλικόν 
αξίωμα τοϋ Σκουτερίου 6, ούχι δε είς τον εν νεαρά ηλικία άποθανόντα Γεώρ
γιον Καπανδρίτην. Θά ήδύνατο έν τούτοις νά ύποτεθή δτι τό οΐκόσημον

1 Ν. Έλληνομνήμων, 1, 1904, 429, άριθ. 7.
2 Έπετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, 3, 1926, 221 κ. εξ.
’ A. van Milli π gen, Byzantine Constantinople. The Walls of the City... 

London, 1889, 189.
‘ J. Ebersolt, Sculptures de l’Orient latin aux Musees de Constantinople, έν 

Melanges G. Schlumberger, Paris, 1924, II, 432 κ. έξ.
5 Πρβ. Yacoub Artin Pacha, Contribution a l’etude du blason en Orient, 

Londres, 1902, L. Mayer, Saracenic Heraldry, Oxford, 1933.
6 Διά τό αξίωμα τοΰτο βλ. Γ. Κωδινοΰ, Περί τών όφφικιαλίων (Bonn) σ. 39. 15. 

καί τό κείμενον τό τελευταΐον δημοσιευθέν έκ τοϋ κωδ. Μ 26 τής Λαύρας υπό τοϋ Σ πυ
ρ ίδωνος Λαυρεώτου έν Γρηγορίφ Παλαμα Θεσ/νίκης, 17, 1933, 240 κ. έξ.
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κτέΟη επί τοΰ τάφου τοΰ υίοΰ, διότι ίσως ό πατήρ Καπανδρίτης εξηκολοΰθει 
ακόμη νά διατηρή το εν τη αυλή αξίωμα τοΰ Σκουτερίου, δεδομένου δτι δεν 
γνωρίζομεν αν τά οικόσημα ταΰτα ήσαν κληρονομικά, δπως δεν είναι εξη- 
κριβωμένον, αν τοϋτο συνέβαινε καί διά τά Μουσουλμανικά1. Πάντως τό 
ζήτημα τοϋτο δεν δΰναται νά καθορισθή. Παραμένει μόνον βέβαιον δτι ό επί 
τοΰ καλύμματος τής σαρκοφάγου θυρεός μετά των δυο εκατέρωθεν όρθιων 
λεόντων είναι οίκόσημον.

Ποιον τέλος τό θέμα τής διά σμάλτου ή ψηφίδων διακοσμήσεως, τοΰ 
κενοΰ σήμερον θυρεοΰ δεν είναι επίσης δυνατόν νά γνωρίζωμεν πλέον.

Έκ τής ανωτέρω γενομένης λεπτομερούς έξετάσεως προκύπτει δτι ή 
διακόσμησις τοΰ υπό μελέτην καλύμματος τής σαρκοφάγου δΰναται νά 
τοποθετηθή εις τάς άρχάς τοΰ 14ου αϊώνος 1 2. Ή χρονολόγησις αυτή συμφω
νεί καί με την περίοδον τής ακμής τοΰ Μανουήλ Φιλή, τοΰ ποιήσαντος, ως 
εΐδομεν, τό επίγραμμα επί τψ θανάτω τοΰ εν τή σαρκοφάγω τεθαμμένου 
Γεωργίου Καπανδρίτου. Τό ασφαλώς χρονολογημένον γλυπτόν τοϋτο προσ
λαμβάνει κατά συνέπειαν ιδιαιτέραν δλως σημασίαν, ως άνήκον εις τήν ελάχι
στα μέχρι τοΰδε μελετηθεΐσαν μεταβατικήν περίοδον τής γλυπτικής διακοσμή- 
σεως από τής τέχνης των Κομνηνών προς τούς χρόνους των Παλαιολόγων.

’Αλλά τό κάλυμμα τοϋτο τής σαρκοφάγου δεν είναι τό μοναδικόν γνω
στόν εν Θεσσαλονίκη μνημεΐον τό συνδεόμενον προς τήν οικογένειαν των 
Καπανδριτών.

Εις τον έν Θεσσαλονίκη Ναΐσκον τοΰ 'Αγ. Νικολάου Όρφανοΰ, Μετό
χων τής μονής Βλαττάδων, διεσώζετο άλλοτε επί τοΰ εδάφους πλάξ, ήν καί 
ημείς εΐδομεν καί εσχεδιάσαμεν κατά τό έτος 1920, καί ή τις σήμερον δεν 
υπάρχει πλέον, καλυφθεΐσα ίσως ή άπορριφθεΐσά που κατά τήν περί τό έτος 
1925 γενομένην επισκευήν, καθ’ ήν άντικατεστάθη καί τό παλαιόν δάπεδον 
τοΰ Ναΐσκου (Εϊκ. 7). Έπί τής πλακός ταΰτης διαστάσεων 0,72x0,93, 
εύρίσκοντο εντός φυτικής επιπεδογλΰφου διακοσμήσεως τρία συμπιλήματα 
γραμμάτων, τά όποια ό Π. Παπαγεωργίου, δστις είχεν ιδεϊ αυτά εις καλλι- 
τέραν κατάστασιν, είχεν άναγνώσει ως εξής:
1) Νικόλαος (ή Νικήτας) μοναχός, 2) Σκουτέριος, 3) Άρκαδιουπολίτης 3.

Όταν ημείς εΐδομεν τό μάρμαρον, τό δεύτερον συμπίλημα, τό όποιον 
ό Παπαγεωργίου είχεν άναγνώσει Σκουτέριος, ήτο εντελώς άποτετριμμένον.

1 Mayer, Ένθ’ άν. 4.0 κ. έξ.
2 Ό άββάς Duchesne, Ένθ’ άν. 67, έκ τής παλαιογραφίας των γραμμάτων τής 

επιγραφής οδηγούμενος, έτοποθέτει τό μάρμαρον εις τά τέλη τοΰ 13°« αϊώνος.
3 II. Παπαγεωργίου, Έν Byzantinische Zeitschrift, 8, 1899, 427 κ. έξ.
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Τά δυο άλλα δμως συμπιλήματα νομίζω δτι θά ήδΰναντο, επι τή βάσει χοϋ 
παραχιθεμένου πισχοχάχου σχεδιάσματος, ν’ άναγνωσθώστν ως έξης:

1) ΝΙΚΟΝ 3) ΚΑΠ[ΑΝ]ΔΡ[Ι]ΤΗΣ

Ή πλάξ αυτή, αν κρίνη τις από τό διασφζόμενον τότε τεμάχιον, θά 
ειχεν άρχικώς ύψος μεν 0,75 περίπου, μήκος δέ 1,50, θά ήδΰνατο συνεπώς 
νά θεωρηθή ως ή πρόσθια πλευρά σαρκοφάγου.

Είναι γνωστόν δτι κατά τους Βυζαντινούς χρόνους, καί μάλιστα κατά

Τό κάλυμμα τής σαρκοφάγου τοΰ Γεωργίου Ιίαπανδρίτου. 357

ο. 93

Είκ. 7. Έπιπεδόγλυφος πλάξ, ευρισκόμενη άλλοτε εις τόν Ναόν Άγ. Νικολάου 
τοΰ Όρφανοΰ έν Θεσσαλονίκη.

την περίοδον τών Παλαιολόγων, αι σαρκοφάγοι συχνότατα δεν είναι μονό
λιθοι, άλλ’ απαρτίζονται εκ μαρμάρινων πλακών και τίθενται εντός κοιλοτή
των άνοιγομένων εις τό πάχος τών τοίχων υπό μορφήν άρκοσολίων, ούτως 
ώστε νά είναι ορατή μία μόνον τών μακρών πλευρών, ήτις άποτελεΐται εκ 
μαρμάρινης πλακός φερουσης διακόσμησιν. Τοιαϋτα παραδείγματα διεσώθη- 
σαν πολυάριθμα, ών τά πλεΐστα ανέκδοτα εισέτι. ’Αρκεί εκ τών ολίγων δημο- 
σιευθέντων ν’ αναφέρω τήν κατά χώραν διασωθεΐσαν τοιαΰτην πλάκα εις τόν 
έν Άθήναις και παρά τούς ’Αμπελοκήπους ήρειπωμένον Ναΐσκον τών Όμο-
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λογητών 4, την εν rrj Επισκοπή Βόλου, άνήκουσαν είς την σαρκοφάγον τής 
’Αγγελίνας Δοΰκαινας ΙΙαλαιολογίνας Μαλιασσινής2 καί τέλος τάς δυο έκ 
Θεσσαλονίκης προερχομένας και άποκειμένας εις τό Βυζαντινόν Μουσεΐον 
’Αθηνών 3.

Τό ό'νομα Νίκων, τό ευρισκόμενον εντός τοΰ πρώτου κΰκλου επί τής 
πλακός τοΰ Άγ. Νικολάου Όρφανοΰ, είναι μοναχικόν, μή συνηθιζόμενον, 
καθ’ ό'σον τουλάχιστον γνωρίζω, είς λαϊκούς. Έν τοιαύτη περιπτώσει θά ήδύ- 
νατό τις νά υπόθεση δτι εντός τοΰ δευτέρου κύκλου τής άνω σειράς, ου μικρόν 
μόνον μέρος διεσφζετο, υπήρχε πιθανώς τό συμπίλημα «μοναχός». Όσον 
αφορά τό συμπίλημα τοΰ αριστερού κάτω κύκλου, τό όποιον, δτε εγώ είδον 
την πλάκα ήτο εντελώς άποτετριμμένον, πρέπει ν’ άρκεσθώμεν είς την άνά- 
γνωσιν τοΰ ΓΙαπαγεωργίου «Σκουτέριος». Ούτω τό δλον θά ήδύνατο ν’άνα- 
γνωσθή «Νίκων μοναχός Σκουτέριος Καπανδρίτης».

Ό Σκουτέριος οΰτος Καπανδρίτης είναι ασφαλώς πρόσωπον συγγενικόν 
προς τον νεαρόν Γεώργιον Καπανδρίτην, ου τό κάλυμμα τής σαρκοφάγου 
άπόκειται είς την Μονήν Βλαττάδων. Θά ήδύνατο ίσως νά θεωρηθή πολύ 
πιθανόν δτι ούτος είναι ό πατήρ τοΰ Γεωργίου, άποθανών ως μοναχός μέ 
τό ό'νομα Νίκων4. Πάντως δμως περί τούτου ούδέν θετικόν θά ήδύνατο νά 
λεχθη προτοΰ μελετηθή υπό ειδικού ή ιστορία τής οικογένειας Καπανδρίτου. 1 2 3 4

1 Ευρετήριον τών μεσαιωνικών μνημείων τής Ελλάδας, τεύχος Γ', Μεσαιωνικά μνη
μεία τής πεδιάδος ’Αθηνών κ.λ.π. ύπό Α. Όρλάνδου, Άθήναι, 1933, σ. 129, είκ. 163.

2 Βλ. ανωτέρω σ. 353, σημ. 1.
3 Σωτηρίου, Όδηγός τοΰ Βυζαντινού Μουσείου ’Αθηνών, σ. 57, άριθ. 286 και 287. 

Ή μία τών πλακών τούτων, ευρισκόμενη άλλοτε έν τφ Ναφ Άγ. Γεωργίου Θεσ/νίκης, 
έχει άπεικονισθή παρά Ν. Kondakov, Μακεδονία (ρωσ.) Πετρούπολις, 1909, σελ. 88, 
είκ. 88. Ή δεύτερα, εντοιχισμένη είς κρήνην πρό τού Ναού τής ’Αχειροποιήτου (Έσκί 
Τζουμά), ής εικόνα βλ. παρά Ο. Tafrali, Thessalonique, des origines au XIVe siecle, 
Paris, 1919, σ. 77, είκ. 20, έχει άπεικονισθή, δτε ήτο είς καλλιτέραν κατάστασιν, παρά 
Ch. Texier- R. Ρ. Pullan, Byzantine Architecture, London, 1864, σ. 1, κατόπιν δέ 
υπό Ρ. Miljukov έν Δελτάρ τοΰ Ρωσσικοΰ ’Αρχαιολογικού ’Ινστιτούτου Κων/πόλεως, 
4, 1899, σ. 28, είκ. 2. Φωτογραφία τών τεμαχίων τής πλακός, ώς έχουσι σήμερον, παρά 
G. Sotiriou, Guide du Musee Byzantin d’Athenes, edit, franijaise par O. Merlier, 
Athenes, 1932, σ. 48, είκ. 25. ’Επί τής πλακός εύρίσκοντο δύο συμπιλήματα γραμμά
των, ών σήμερον διασιόζεται μόνον τό κατά τήν άριστεράν γωνίαν, άναγινωσκόμενον 
ΜΑΝΟΥΗΛ. Τό κατά τήν δεξιάν γωνίαν άλλοτε ύπαρχον, άν κρίνη τις άπό τό παρά 
Miljukov σχεδίασμα, θά ήδύναντο, ίσως, ν’ άναγνωσθή ΤΟΥ ΚΟΥΡΑΤΩΡΟΣ.

4 Θά ήδύνατο ’ίσως νά ύποτεθή δτι τό κάλυμμα, έφ’ οΰ τό δνομα τοΰ Γεωργίου, καί 
ή πλάξ, έφ’ής τό δνομα τού Νίκωνος Καπανδρίτου, προέρχονται άπό μίαν και τήν 
αύτήν σαρκοφάγον, έν ή έτάφησαν ό υιός καί ό πατήρ. Τούτο δμως δέν δύναται ν’ άπο- 
δειχθή, έφ’δσον δέν έχομεν πλέον τήν πλάκα τοΰ Ναΐσκου τοΰ Άγ. Νικολάου Όρφανοΰ. 
Έλπίζομεν δτι ό φιλίστωρ Ηγούμενος τής Μ. Βλαττάδων, είς τήν δικαιοδοσίαν τής 
όποιας υπάγεται ό Ναΐσκος, θά θελήση νά διατάξη σχετικός έρεύνας πρός άνεύρεσιν 
τής πλακός ταύτης.
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Τό κάλυμμα τής σαρκοφάγου τοΰ Γεωργίου Καπανδρίτου έκειτο ήδη 
κατά τό 1876, δτε είδεν αυτό δ άββάς Duchesne, εις την αυλήν τής Μονής 
Βλαττάδων ό Ναΐσκος εξ άλλου τοΰ 'Αγ. Νικολάου Όρφανοϋ, ένθα έσώ- 
ζετο μέχρι πρό τίνος ή πλάξ τής σαρκοφάγου τοΰ Νίκωνος Σκουτερίου Καπαν
δρίτου, άναφέρεται ως Μετόχιον τής Μ. Βλαττάδων ήδη εις Πατριαρχικόν 
γράμμα τοΰ 1648 λ Είναι δμως πολύ πιθανόν δτι οΰτος έξηρτάτο εκ τής έν 
λόγφ Μονής έκ των παλαιοτέρων ήδη χρόνων, διόλου δέ άπίθανον δτι καί 
τό Όρφανοτροφεΐον, έξ οΰ δ Ναός έλαβεν, ως πιστεύεται, τό όνομα2 νά ήτο 
εξάρτημα αυτής. Δεδομένου δέ δτι εις τον μικρότατον Ναΐσκον τοΰ 'Αγ. 
Νικολάου Όρφανοΰ, έ'χοντα έσωτερικάς διαστάσεις μόνον 3X5 μ. δεν υπάρ
χει θέσις οΰχί διά δυο, αλλά ουδέ διά μίαν ακόμη σαρκοφάγον, δυνάμεθα 
μετά πολλής πιθανότητος νά συμπεράνωμεν δτι ή πλάξ αυτή μετεκομίσθη 
εις τον "Αγ. Νικόλαον τον ’Ορφανόν έκ τής Μ. Βλαττάδων.

Δΰναται λοιπόν νά θεωρηθή πολύ πιθανόν, αν μη βέβαιον, δτι αί σαρ
κοφάγοι τοΰ Γεωργίου Καπανδρίτου καί τοΰ Νίκωνος Σκουτερίου Καπαν
δρίτου εύρίσκοντο εντός τοΰ Καθολικοΰ τής Μ. Βλαττάδων.

Περί τοΰ χρόνου τής ίδρυσεως τής Μονής ταυτης καί τοΰ Καθολικοΰ 
αυτής ελάχιστα γνωρίζομεν. Ή παλαιοτέρα γραπτή μνεία περί τής Μονής 
είναι τοΰ έτους 1380 3, τό δέ Καθολικόν αυτής θεωρείται γενικώς κτίσμα 
τοΰ 14ου αίώνος4.

Ή Μονή δμως φαίνεται δτι είναι πολύ παλαιοτέρα τοΰ 14ου αίώνος. Περί 
τούτου πείθουσι τά πολυάριθμα παλαιοχριστιανικά καί Βυζαντινά γλυπτά τά 
έν τή αυλή αυτής διεσκορπισμένα1 2 * 4 5. Πλήν τούτων δμως υπάρχει καί άλλη 
ακόμη ένδειξις· καθαριζομένης δηλαδή πρό τινων έτών τής βορείως τοΰ 
Καθολικοΰ αυλής από των έρειπίων παλαιών τινων κελλίων, εΰρέθησαν υπό 
τήν γήν δύο μαρμάρινοι πίθοι έλαίου 6. Έπί τοΰ ενός τούτων υπάρχει έγχά-

1 Πρβ. Παπαγεωργίου, Ένθ’ άν. 426.
2 Ή έν Θεσσαλονίκη ύπαρξις κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους ’Ορφανοτροφείου «τοΰ 

μυροβλύτου» μαρτυρεΐται άπό τάς πηγάς. Βλ. Μ. Χατζή Ίωάννου, Άστυγραφία 
Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 1880, 62 κ. έξ. Κατά φιλικήν άνακοίνωσιν τοΰ κ. Φ Κου- 
κουλέ, τό δνομα ’Ορφανός προέρχεται μάλλον έκ κτίτορος, Όρφανοΰ καλούμενου.

8 Ο. Talfrali, Topographie de Thessalonique, Paris, 1913, 133.
4 Ch. Diehl, M. Le Tourneau, H. Saladin, Les monuments chretiens de 

Salonique, Paris, 1918, 217 κ. έξ.
5 "Εν παλαιοχριστιανικόν κιονόκρανον έχει άπεικονισθή παρά Kondakov, Μακε

δονία, σ. 144, εΐκ. 86.
6 Ότι πρόκειται περί πίθων έλαίου δεικνύει ή παραβολή πρός τόν έκ των περιχώρων 

τής Προύσης προερχόμενων καί άποκείμενον είς τό έν Βερολίνφ Kaiser - Friedrich - 
Museum ομοίως μαρμάρινων καί άναλόγου σχήματος πίθον, έφ’ού ή εγχάρακτος επι
γραφή ΕΛΕΟΥ ΞΕΣΤ(αι) ΝΔ. Βλ. Ο. Wulff, Beschreibung der Bildwerke der 
christlichen Epochen, III. 1, Altchristliche Bildwerke, σ. 23 κ. έξ. No 41.
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ρακτος ή χρονολογία ζ"ΦΝΕ (=1047), εν Β και to άργότερον άναμφιβόλως 
χαραχθέν μονόγραμμα τών Παλαιολόγων. Έπι τοϋ ετέρου πίθου υπάρχει 
μόνον ή χρονολογία ΤΨΙΗ (=1210). ”Αν τις έχη προ οφθαλμών τάς χρο
νολογίας ταότας καί τάς εκ τών διαφόρων έν τη Movfj άποκειμένων γλυπτών 
προκυπτουσας ενδείξεις, θά κατάληξη εις τό συμπέρασμα ότι ή Μονή καί τό 
αλλεπαλλήλους εκ βάθρων ΰποστάν ανακαινίσεις Καθολικόν αυτής είναι παλαι- 
ότερα τοϋ 14«υ αιώνος. Κατά συνέπειαν ή εις τάς άρχάς τοϋ αιώνος εκείνου 
άναγομένη σαρκοφάγος τοϋ Γεωργίου Καπανδρίτου, εις ήν ανήκε τό άπα- 
σχολήσαν ημάς κάλυμμα, ως επίσης καί ή σαρκοφάγος τοϋ Νίκωνος Σκου- 
τερίου Καπανδρίτου, ή πλάξ τής οποίας άπέκειτο μέχρι πρό τίνος εΐς τον 
Ναΐσκον τοϋ 'Αγ. Νικολάου Όρφανοΰ, θά ήδΰναντο πράγματι νά εύρίσκων- 
ται άρχικώς εντός τοϋ Καθολικοϋ τής Μ. Βλαττάδων, τό όποιον οϋτω άπο- 
δεικνΰεται τό Μαυσωλεΐον τής αρχοντικής οικογένειας τών Καπανδριτών.

360 Ά. Ξυγγοποΰλου, Τό κάλυμμα τής σαρκοφάγου τοϋ Γεωργίου Καπανδρίτου.
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