Η ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΙΝ ΤΟΥ ΠΕΔΙΑΣΙΜΟΥ
'Ο κατά τάς πρώτας δεκάδας τοϋ ΙΔ' αίώνος ζήσας και εν Σέρραις
πιθανώτατα γεννηθείς ρήτωρ Θεόδωρος ό Πεδιάσιμος1 συνέγραψε, πλήν
άλλων διαφόρων λόγων, και εκφρασιν, ήτοι περιγραφήν «τοϋ ιερόν των Φερρών», δηλαδή τής μητροπόλεως των Σερρών. 'Η έκφρασις αΰτη, δημοσιευθεϊσα τό πρώτον έν ετει 1899 υπό τοϋ Μαξιμιλιανοϋ Treu1
2, άνεδημοσιεΰθη
άργότέρον (1921) υπό τοϋ μακαρίτου Κ. Δυοβουνιώτου3, 4άρυσθέντος αυτήν
εκ τοϋ ΡΙΓ' καταλοίπου τοϋ αειμνήστου διδασκάλου μου Σπυρ. Π. Λάμ
πρου, ό'στις ειχεν αντιγράψει αυτήν εκ τοϋ ϋπ” άρ. 219 Βιενναίου κωδικός.
Ή περιγραφή τής μητροπόλεως τών Σερρών υπό τοϋ Πεδιασίμου μας είναι
πολύτιμος, διότι πλουτίζει τάς περί τοϋ άτελώς σωζομένου μνημείου τοΰτου
γνώσεις μας καί ως προς τήν αρχιτεκτονικήν αΰτοΰ διάταξιν καί ως προς τήν
εσωτερικήν αϋτοϋ διακόσμησιν καί ώς προς άλλα ακόμη στοιχεία, ες ών, ως
θά ίδωμεν, προκύπτει ασφαλές τό συμπέρασμα, δτι δ ναός πρέπει νά άνηγέρθη τό πρώτον κατά τήν παλαιοχριστιανικήν εποχήν, πράγμα δ'περ εΐχον
απλώς εικάσει, δτε παλαιότερον εδημοσίευσα τό μνημείον *.
Χάριν ευκολίας τοΰ αναγνώστου, αντί νά παραθέσω διά μιας ολόκληρον
τό κείμενον τής εκφράσεως, προετίμησα νά κατατάμω αυτό εις πλείονας περιό
δους ή καί φράσεις, ας καί νά σχολιάσω.
Γράφει λοιπόν ό Πεδιάσιμος :
«Πολλών δντων, ά την τών Φεραίων πάλιν κοσμεί και σεμνύνει
διάδηλον πασι ποιεί,

και

ονχ ηττογ τούτων απάντων οιμαι και τον σεπτόν και

1 "Ορα σχετικώς Κ.

Krumbacher,

Munchen, 1897 σ. 486. 'Ελλην. μετάφρ.

297-303 καί ίδίρ Π. Ν. II α π α γ ε ω ρ γ ί ο υ,
Zeitschr., 10 (1901) 425-432,

Geschichte der byz.

Σωτηριάδου, τ.

Literatur,

Β', σ. 156- 157 καί

Zu Theodoros

Pediasimos, Byz.

ένθα καί τινες κριτικαί παρατηρήσεις έπί τοΰ κειμέ

νου καί ελάχιστα σχόλια σχετικά πρός τό σωζόμενον μνημείον.

2 Max. Treu, Theodori Pediasimi eiusque amicorura quae exstant.,
Potsdam 1899. Ελληνικόν κείμενον (σ. 1 -49) καί λατινικά σχόλια (σ. 50-61). Τήν
εις τό «Programm des Victoria

Gymnasiums zu Potsdam δημοσιευΟείσαν έκδο-

σιν ταύτην τοΰ Πεδιασίμου δέν ήδυνήΟην ν’ άνευροι έν ΆΟηναις.

3 Νέος Έλληνομνήμιον, τ. 15 (1921) σ. 171 -174, άνευ σχολίων.
4 ’Λρχεΐον τών Βυζ. Μνημ. τής 'Ελλάδος Ε' (1939 - 1940), σ. 153 - 156.
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θειον νεώ, τον περικαλλή φημί και θαυμάσιου, τον επ’ δνόματι των θείων
δωρεών φερωνύμως δομηθέντα, των ώς αληθώς επωνύμων και τοϊς έ'ργοις
αύτόϊς 'θείας δωρεάς έαντονς άναδειξάντων»."Οτι τάς Σέρρας έκόσμουν άλλοτε

πολλά! έκκλησίαι, δι’ ών άνεδεικνΰετο ή πόλις, απέδειξε προ πολλοϋ ό αεί
μνηστος Πέτρος Παπαγεωργίου, άπαριθμήσας αύτάς μίαν προς μίαν Μεταξύ
των εκκλησιών αυτών την πρώτην θέσιν κατέχει κα! σήμερον έτι, ως και επ!
τών ημερών τοϋ Πεδιασίμου, ή εις μνήμην τών αγίων Θεοδώρων τιμωμένη
μητρόπολις, περί τών ιστορικών τυχών τής οποίας διέλαβε λεπτομερώς ό
αυτός Παπαγεωργίου, έμοΰ περιορισθέντος πρό τίνος εις την έξέτασιν τής
τέχνης τοΰ·μνημείου. Μετά τά ανωτέρω ολίγα προεισαγωγικά, προβαίνει ό
Πεδιάσιμος αμέσως εις την περιγραφήν τής εκκλησίας.
«’Έχει γάρ ώδέ πως. Αυλή τις έστι μέσον είληφυΐα χώρον τής πόλεως
καί εν αυτή φρέαρ ώράΐόν τι κατεσκενασται νδατι ποτίμιο και διειδεΐ κοσμού
μενου, τοϋ τής έν Άθήναις έννεακροννον καί Καλλιρρόης γλυκίονι».

Κατά

ταΰτα εις τό μέσον τής πόλεαις ΰπήρχεν αυλή τις και έν αυτή φρέαρ, έχον
ώραΐον, πόσιμον κα! διαυγές ύδωρ, γλυκυτερον κα! από τό τής έν ’Αθήναις
έννεακροΰνου Καλλιρρόης.
«Καί την αυλήν περίστωον διαδέχεται επί πολν μήκος έκτεταμένον».

Την ύπαιθρον αυλήν διεδέχετο περίστωον λίαν έπίμηκες. Τό περίστωον τούτο
είναι τό άλλως λεγόμενον αΐθριον, δπερ συναντώμεν εις τάς παλαιοχριστια
νικός βασιλικός περιβαλλόμενον υπό στοών. Ή λέξις άπαντα κα! παρά τοΐς
συγγραφεΰσι1
2 * κα!
4 έν έπιγραφαΐς5 ΐνα δηλώση τό περιστύλιον τών αρχαίων
οικιών, τήν μετεχειρίσθη δ’ ένταϋθα κα! 6 άρχαΐζων Πεδιάσιμος προς δήλωσιν τοϋ όμοιοσχήμου αίθριου τής εκκλησίας. Τό σχήμα τού αίθριου τών
παλαιοχριστιανικών βασιλικών ήτο συνήθως μεν τετράγωνον' υπάρχουν όμως
καί τινα έπιμήκη ως π.χ. τό τών Φιλίππων \ Ή βασιλική λοιπόν τών Σερρών
άνήκεν εις τάς εξαιρέσεις.
«Τήν είσοδον δε τοϋ νεώ διδόασιν ον πολλαί τώ πρώτης ενεργεία κοσμού
μενοι τελείφ αριθμώ». 'Ίνα είσέλθη τις από τού αίθριου εΐς τον ναόν άνήρ-

χετο όχι πολλάς βαθμίδας, αρτίου δ’ αριθμού. Κα! εις παλαιοχριστιανικός
βασιλικός τό δάπεδον τοϋ αίθριου εύρίσκετο κατά τινας βαθμίδας χαμηλό
τερα τοϋ νάρθηκος, ως π.χ. εις τήν βασιλικήν τοϋ όρους Ναβαύ\ τών
1 Byz. Zeitschr., 3 (1894) σ.246 - 256.
* Διόδ.

5,40.'I ε ρ ο κ λ ή ς, παρά Στοβ., 415. Δ ί α> ν ό Κάσσιος, 44,16.

Ίώσηπος, Ίουδ. πόλεμος, 5, 4, 4 καί 5, 8. Μέγ. Έτυμ., 665,1. Πολύ δ. Α,
78 (Bekker).

8 Δήλου J.G. XI, 2, 165 21. 49.

(Τό

περίστ[οι]ον τής παλαίστρας) καί 1417,

A, I, 119. Άφροδισιάδος Wilhelm, Ost. Jahrcsh. 38,58, στ. 25.

4 Ρ. h e m e r 1 e, Philippes et la Macedoine orientale, Paris 1945, πίν. 35 - 36.
8 Sailer, The memorial of Moses on mount Nebo, Jerusalem, 1941.
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Είκ. 1.— Ιίάτοψις καί κατά μήκος τομή τής Μητροπόλεως τών Σερρών
(παρούσα κατάστασις).

Φιλίππων1, τοϋ 'Αγ. Στεφάνου τής Κώ κλπ. Τήν φράσιν τώ πρώτης ενέρ
γεια ομολογώ δτι δεν εννοώ, ίσως δέ οφείλεται εις παρανάγνωσιν τοϋ άντιγραφέως.
«Και τής πύλης προκύιραντι τά τοϋ νεώ κάλλη λαμπρά περιφαίνονται».
1 Ρ. Eemerle, "ΕνΟ·’ άνωτ, πίν. 35-36.
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"Οταν δέ τις διέλθη την (βασίλειον, μέσην) πύλην φαίνονται αμέσως λαμπρά
τα κάλλη τοΰ ναοί. Διά τής λέξεως νεώς εννοεί ενταύθα ό Πεδιάσιμος το
μέσον κλιτός, ώς έκ των κατωτέρω συνάγεται.
«Έπανέχεται μέν ονν δλος κίοοιν εξ είς έκάτερα μέρη μεριζομέναις
ου τ’ επί πολΰ τω ϋψει προϊονσαις ον τ’ έλαττον τοϋ δέοντος δλίγαις οΰσαις».

Στηρίζεται μέν λοιπόν δλος 6 ναός (κυρίως τό μέσον κλιτός) έπι έξ κιόνων
(δρα εικόνα 1) μοιραζομένων (άνά 3) είς έκαστον των δυο μερών. Είναι δ’ οί
κίονες οΰτοι ούτε πολύ υψηλοί, ούτε όλιγώτερον τοΰ δέοντος χαμηλοί. Ό
ρήτωρ, κατ’ άρχαΐζουσαν έκφρασιν, μεταχειρίζεται τό θηλυκόν γένος διά τούς
κίονας *.
«ΤΩν ουκ έξηλλαγμένη μεν ή χροιά, έκαστον δέ πολλά και καλά παρ’
εαυτόν δείκννσι χρώματα. Πολλών ονν δντων χρωμάτων,

α τοΐς κίοαι τό

ώραΐον συνερανίζονσιν, ό τον χλωρόν πλεονασμός τον μείζονα κόσμον προ
βάλλει». Οί σωζόμενοι μέχρι σήμερον κίονες έ'χουσι πάντες τον

μέν κορμόν
έκ πρασινωπού (άτρακίου) λίθου, τάς δέ βάσεις και τα κιονόκρανα έκ λευκού
μαρμάρου 2. Ό άτράκιος λίθος, λόγιο τών συνδρόμων πετρωμάτων, άτινα
περιέχει, δέν έχει πανταχού όμοιόιιορφον χρώμα, άλλα πλείονα τού ενός,
μεταξύ τών οποίων δμως κυριαρχεί τό άνοικτοπράσινον, τό χλωρόν. Τούτο
ακριβώς λέγει ό Πεδιάσιμος.
«Στοα'ι δ’ νπεράνω τάς έπι κίοσι στοάς διαδέχονται, ον μην ΐσαι ταϊς
κάτω, άλλ’ επί τε μήκος και

πλάτος εν μάλα διατείνουσιν καί

ταντας

επ’ εύρος περίπατοι διαδέχονται· υπέρ δέ τών στοών έτεραι τοσανται τον
άρι&μόν, όμοίαν βέσιν έπέχονσαι». Διά τής λέξεως στοά ύποδηλοΐ δ συγγραφεύς παν γενικώς τοξωτόν ή θολωτόν άνοιγμα. Πράγματι δέ είς τον σωζόμενον ναόν τών Σερρών τά επί τών κάτω κιόνων στηριζόμενα τόξα διαδέχονται
άνω άλλα, ούχί ίσα προς τά κάτω, αλλά μεγαλύτερα κατά τό μήκος δηλαδή
κατά τό ύψος, ούχί δμως καί κατά τό πλάτος, ως λέγει ό Πεδιάσιμος. ("Ορα
την εικόνα 1). Κατά δέ τό εύρος τών τελευταίων τούτων, ήτοι όπισθεν αυτών,
ύπήρχον οί περίπατοι, δηλ. τά ύπερφα, δ γυναικωνίτης, δστις πράγματι ύφί-

σταται καί σήμερον. Ύπεράνω δέ τών άνω τοξωτών ανοιγμάτων εύρίσκονται άλλα τόσα, ομοίως διατεταγμένα. Είναι δέ ταύτα τά τοξωτά παράθυρα
τοΰ φωταγωγού, ως βλέπει τις εις την εικόνα 1.
«Τοΐς μέν ονν ενωννμοις τοΰ νεώ μέρεσιν ό τοϋ ποιμένος ϋρόνος ένίδρυται, λιθοξόων έργοις ενσεμνννόμενος». Εις τό αριστερόν μέρος τοΰ μέσου

κλιτούς είναι ιδρυμένος δ επισκοπικός θρόνος, κοσμούμενος δΤ άναγλύπτων1

1 Ή ρ ο δ. 1,92. Π ι ν δ. Πυθιον. I, 36. ΙΙαυσ. V, 20,6 καί VI, 18,7.
5
Τοΰτο έγίνετο γενικώς είς τάς παλαιοχριστιανικός βασιλικός, αϊτινες είχον
τούς κορμούς τών κιόνων έκ σκοτεινοχρόων μαρμάρων ώς π.χ. είς τόν άγ. Δημήτριον
τής Θεσσαλονίκης καί αλλαχού.
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παραστάσεων. Παρά τον πρώτον κίονα τής νοτίας κιονοστοιχίας σώζεται μέχρι
σήμερον βάθρον τι, πιθανώτατα επισκοπικοί θρόνου (είκ. 1). Διά τον εΐσερχόμενον εις τον ναόν ό θρόνος ούτος εύρίσκεται δεξιμ, έν φ ό Πεδιάσιμος
αναφέρει αυτόν εν εύωνύμοις. ’Ήλλαξε άρά γε
θέσιν ό θρόνος άργότερον ή μήπως τό εΰωνύμοις πρέπει νά ληφθή εν σχέσει προς τον εν τφ
ίερφ ίστάμενον ; Πάντως τοΰ είρημένου θρόνου
διετηρήθησαν τα δυο ωραία μετ’ άναγλΰπτων
διακοσμήσεων πτερύγια, τή βοήθεια τών οποίων
προέβην καί εις τήν άναπαράστασιν αΰτοΰ
Οΰτος άρχικώς θά εύρίσκετο, ως εν γένει εις
τάς παλαιοχριστιανικός βασιλικάς, εις τό μέσον
τοΰ σωζομένου ετι σύνθρονού, άργότερον δέ
μετετέθη είς τό μέσον κλιτός, ένθα τον τοποθε
τεί καί δ Πεδιάσιμος.
«Τοΐς δ’ εναντίους οίκίσκος εγκατεσκενασται εν ωπερ οι τών θείων δωρεών φερώνυμος
κληι'Μντες έγκεκολαμμένοι

διατελοΰσιν δντες,

άργνρφ περιλαμπόμενοι».

Είς τό απέναντι δέ

τοΰ θρόνου μέρος είναι κατεσκευασμένος οίκί
σκος,—προφανώς προσκυνητάριον εν σχήματι
ναΐσκου—εντός τοΰ οποίου έχει ζωγραφηθή ή
εϊκών τοΰ άγ. Θεοδοδρου περιβεβλημένη διά
λάμποντος αργύρου, ήτοι διά τής λεγομένης άρ
γυρός εσθήτος, ως καί σήμερον πολλαχοΰ βλέπομεν τοιαύτας.
«Και το προπνλαιον

τοΰ

δωματίου ώς

κάλλιστον δνσ'ι κίοσιν έρειδόμενον, οκτώ πλευραϊς ίσοπλενροις, ίσον άπεχονσαις άλλήλων,

Είκ. 2.—Άναπαράστασις τοΰ

συναπαρτιζομένοις' ταΐς κορυφαϊς δε τών κιό-

Τ®)ν Σερρών.

νων

κόσμος

εικόνες

«οικιακού»

τής μητροπόλεως

τών σεπτών Ιεροκηρύ

κων πεπήγασι». Φαίνεται δτι τό προσκυνητάριον είχε τήν μορφήν προπύλου

στηριζομένου επί δύο κιόνων τομής οκταγωνικής (είκ. 2) θά ήτο δηλ. περίπου
δμοιον προς τό τοΰ Όσιου Λουκά τής Φωκίδος8. Τά κιονόκρανα δέ τών δύο
κιόνων του έκοσμοΰντο δι’ άναγλύφων εικόνων τών δύο σεπτών ιεροκηρύκων,1

1 Άρχεΐον τών Βυζ. Μνημ. τής ‘Ελλάδος, Ε' (1939-1940), σ. 161, εικ. 7.
’Schulz and Barnsley,

The monastery of St Luke of Stiris in

Phocis, London, 1901, πίν. 46.
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πιθανώτατα των άγ. Θεοδώρων1. Όμολογώ δτι ή λέξις δωμάτων μέ φέρει εις.
αμηχανίαν' άλλ’ όπως τδ οΐκίσκος, ούτω καί τό δωμάτιον θά πρέπει νά
σημαίνη δ,τι ημείς σήμερον χαρακτηρίζομεν ώς ναΐσκον, την aediculam'
διότι δεν δυνάμεθα νά δεχθώμεν, δτι έναντι τού επισκοπικού θρόνου ήτο
κατεσκευασμένον κτιστόν δωμάτιον' τούτο θά ήτο αϊσθητικώς άπαράδεκτον
αν δέ πάλιν δεχθώμεν, δτι πρό
κειται περί κιονοστηρίκτου ο
κταπλεύρου κιβωρίου, ώς περί
που τό έξάπλευρον τοΰ Άγ.
Δημητρίου τής Θεσσαλονίκης,
τότε πάλιν δεν δικαιολογείται
νά έχη τούτο πρόπυλον.
«'Ο δε τό κατασκεύασμα
τοΰ νεώ διαιρών χώρος σιδηραΐς κιγκλίσι τυγχάνει περικλει
όμενος». Τό κατασκεύασμα τοΰ

νεώ, ήτοι τό μέσον κλιτός, περιεκλείετο διά σιδηρών κιγκλίδων, αί όποϊαι τό έχώριζον από
τά πλάγια κλίτη. Ό χωρισμός
ουτος συχνά συναντάται καί εις
παλαιοχριστιανικός βασιλικάς,
ένθα συνήθως αντί σιδηρών έχομεν λίθινα θωράκια κατά τά
μετακιόνια τών κιονοστοιχιών
ώς π.χ. εις 'Υψηλομέτωπον
Λέσβου *, Φιλίππους8 κλπ.
«Τον δ’ άμβωνα μέσος τον νεώ περιείληφε χώρος' βάι'ϊμίδες δ’ εννέα
την εις αυτόν άνοδον διενεργεΐν έσχήκασι

και τό τέλος τής κλίμακος εντε

λούς άριύλμοϋ πέρας γίνεται. Τέσσαρες δέ κίονες τούτον άνέχουαιν τετραγω
νική πυραμίδι σχηματιζόμενον». Ό άμβων εύρίσκετο εις τό μέσον τοΰ μεσαίου

κλιτούς (νεώ) (είκ. 4) άνήρχοντο δ1
5 **εις
** * αυτόν δι° εννέα βαθμιδών, αΐτινες
1 ’Ανάγλυφοι εικόνες αγίων επί κιονοκράνιον δέν είναι άγνωστοι εις τήν βυζαν
τινήν τέχνην.

"Ηδη από τής ελληνιστικής εποχής έχομεν συχνά προτομάς θεών επί

κιονόκρανων ως π.χ. εις τό Διδυμαίον τής Μιλήτου. Ή συνήθεια δ’ αυτή συνεχίσθη
καί κατά τήν Ρωμαϊκήν, τήν παλαιοχριστιανικήν καί τήν βυζαντινήν εποχήν, ως διδάσκουσι διάφορα κιονόκρανα άναφερόμενα εις τό ’Αρχεΐον Βυζ. Μνημ. Έλλ., Β',
σ. 98, σημ. 1, 2 καί 3.

8 ’Αρχ. Δελτ. 1929, σ. 19, είκ. 18.
8 Ρ. Be merle, Ένθ’ άνωτ. πίν. 35-36.
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προστιθεμένου καί τοΰ πάχους τοΰ υψωμένου δαπέδου του, έγίνοντο άρτιαι
τον αριθμόν, ήτοι δέκα. Εις τό άνω μέρος έφερεν ό άμβων τέσσαρας κίονας,
έφ’ ών έβαινε τετράγωνος πυραμίς ώς στέγασμα. Κατά ταϋτα ό άμβων καί
ως προς τήν θέσιν καί ως προς τό σχέδιον ήκολούθει τούς παλαιοχριστιανι
κούς’ δεν μάς λέγει ό'μως ό Πεδιάσιμος εάν είχε μίαν ή δύο κλίμακας άνό-

Είκ. 4.—Άναπαράστασις τής κατόψεως τής παλαιός βασιλικής τών Σερρών.

δου. Λόγιρ τών 4 κιόνων καί τοΰ επ’ αυτών πυραμιδοσχήμου στεγάσματος
ό άμβων τών Σερρών θά ώμοίαζε πολύ προς τον τής Καλαμπάκας (είκ. 3).
«"Εξής <5’ ό λίθινος σωλήν κατ’ ίϋυ τον βήματος λήγων και μεταξύ τών
δύο κείμενος τον τ’ άμβωνος και τον ϋ·είου βατήρας». Μεταξύ τοΰ άμβωνος
καί τοΰ βήματος έξετείνετο εύθύγραμμος λίθινος, στενός διάδρομος (οωλήν).
Πρόκειται περί τοΰ άλλως σωλέα ή σωλέας όνομαζομένου, τον όποιον συναντώμεν λίαν στενόν εις πολλάς παλαιοχριστιανικός βασιλικός ώς π.χ. εις τήν
ίουστινιάνειον βασιλικήν τοΰ 'Αγ. Ίωάννου τοΰ Θεολόγου τής Εφέσου 1 καί
αλλαχού.
«Μετ’ αυτόν ό’ ή τοΰ βήματος είσοδος όνοι κίοσιν οριζόμενη τε καί
τελευτωαα καί μετ’ αυτήν υπέρ τοΰ &είου καί ιερόν βωμόν μηχάνημα ύπερ·
ίδρνται τέσσαραι κίοσι βεβηκός». Ό

σωλήν ή σοτλέας, άρχόμενος

από τού

άμβωνος, κατέληγεν εις τό βήμα (τέμπλον) (είκ. 4), τοΰ οποίου ή είσοδος
ήρχιζε καί έτελείωνε διά δύο κιόνων. Κατά ταΰτα τό τέμπλον δεν ήτο απλώς
εύθύγραμμον, ώς τό άναπαρέστησα άλλοτε (Άρχεΐον Βυζ. Μνημ., Ε', σ. 159
είκ., 5) άλλ’ή'φερε προ τής 'Ωραίας Πύλης καί δύο άλλους κίονας, είχε
δηλαδή τό σύνηθες εις παλαιοχριστιανικός βασιλικός1
2 τετρακιόνιον. ('Όρα
άναπαράστασιν τής κατόψεως τοΰ αρχικού ναού είκ. 4). Μετά δε τό τέμπλον
ύπεράνω τής 'Αγ. Τραπέζης, ήτο ίδρυμένον «μηχάνημα» στηριζόμενον επί
τεσσάρων κιόνων. Τό «μηχάνημα» τούτο είναι προφανώς to άλλως λεγόμενον
κιβώριον, ούτινος ύφίστανται είσέτι πέριξ τής 'Αγ. Τραπέζης αί βάσεις τών
τεσσάρων κιόνων (δρα σχέδιον είκ. 1).
1 J. Keil, Osterreichische Jahreshefte, τόμ. 25 (1929) Beibl. 10 είκ. 3.
2 Ώς π.χ. Φιλίππων, Φίΐιωτιδων Θηβών, Σικυώνος, Άσπίδος "Αργους κλπ.
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« Η στοά δε τοϋ βήματος χρυσώ καταστραπτούσαις ψηφίσιν, έ’τι δέ και
παντοίοις εϊ'δεσι χρωμάτων διηνθισμέναις κατακεκόσμηται, εν f/περ έπι θρό
νον καθήμενος ό Λόγος κεχρωματονργηται, δ τε θείος

Θεόδωρος Στρα

τηλάτης, η τε Παρθένος και μήτηρ, ή μεν εν τοΐς δεξιοΐς, ό δ’ εξ ενωνύμων
τουτω παρεστηκότες». Στοάν τοΰ βήματος λέγων ό Πεδιάσιμος πρέπει νά έννοή

τον καλύπτοντα την αψίδα θόλον ήτοι τό τεταρτοσφαίριον, δπερ καταλήγει
εμπρός είς ημικύκλιον'. Εντός λοιπόν τοΰ τεταρτοσφαιρίου τούτου χρυσό·
πεδον καί πολύχρωμου ψηφιδωτόν εϊκόνιζεν έν τφ μέση) μεν ένθρονον τον
Χριστόν (Λόγον), εκατέρωθεν δ= αυτού όρθιους—και βεβαίως έν στάσει δεήσεως—δεξιά μέν τοΰ Σωτήρος, ώς συνήθως, την Παναγίαν, αριστερά
δ’ αυτού τον "Αγ. Θεόδωρον τον Στρατηλάτην. Έχομεν λοιπόν ενταύθα τό
έν ’Ανατολή (ιδία έν Καππαδοκίςι και Ρόδορ), Ρωσίςι καί αλλαχού έν τφ
τεταρτοσφαιρίφ εΐκονιζόμενον θέμα τής Δεήσεως ή Τρίμορφου, μέ ταύτην
την διαφοράν, ό'τι τον Πρόδρομον άντικατέστησεν ενταύθα ό έν τφ ναφ
τιμώμενος "Αγ. Θεόδωρος ό Στρατηλάτης. Ή άντικατάστασις δ’ αΰτη δεν
είναι άσυνήθης έν τή βυζαντινή τέχνη. Ούτω έν 'Αγ. Μάρκφ τής Βενετίας
είς την σκηνήν τής Δεήσεως ό Άγ. Μάρκος αντικαθιστά τον Πρόδρομον 1
2.
«Υπέρ δε το.ύτης τής γραφής ετέρα τις έσχημάτισται, ό Χριστός από
γής άπαίρων και προς τους ουρανούς άνερχόμένος και υπό αγγέλων παραπεμπόμενος. Τό τής στοάς δέ πλάγιον κυπαρίττοις κατακοομεΐται καλαΐς,
μέχρι πολλον μεν άνιονσαις τφ ϋψει, ούδέν δέ των αλήθεια λειπομέναις.Ύπό
δέ τοΐς φιτροΐς εικόνες των ιερών αποστόλων προσίστανται. ”Ορα και
τοΰ ζωγράφον σόφισμα ώς σοφόν.

τό

Ταΐς μέν γάρ κυπαρίττοις δηλοΰν, ώς

έ’οικεν, ήβονλετο την έξ εθνών εκκλησίαν έκ χαμερπονς και χαμαιζήλου
εις τοσοντον νψους και δόξης προεληλυθυΐαν, τώ δέ τους διδασκάλους ταΐς
ρίζαις ΰποστήααι την ρίζαν, δθεν οΐμαι, τής ψυχής ημών σωτηρία».

Ύπε-

ράνω τού τεταρτοσφαιρίου, ήτοι είς την προ τής κόγχης καμάραν, είκονίζετο
(ως συνήθως) ή Άνάληψις, ήτοι είς μέν τό μέσον τού θόλου ό Χριστός προς
τούς ουρανούς άνερχόμενος καί συνοδευόμενος υπό (4 συνήθως) αγγέλων
(κρατούντων την λευκήν δόξαν, ήτις περιβάλλει αυτόν είς τάς παραστάσεις
τής Άναλήψεως), είς δέ τα πλάγια τής καμάρας εκατέρωθεν, ώραιαι κυπά-

1 Ό Louis Brehier γράφων περί των βυζαντινών τέμπλων έν Atti del V
Congresso internazionale di Studi bizantini, V, 2, σ. 55, έπλανήθη ώς πρός τήν ερμη
νείαν τής παρά Πεδιασίμφ λέξεως στοάς, ήν ΰπέλαβεν ώς σημαίνουσαν τό είκονοστάσιον.

Αποτέλεσμα τής πλάνης ταΰτης είναι δτι πάσαι αί υπό τοϋ Πεδιασΐμου έν τή

στοά τοΰ βήματος άναφερόμεναι παραστάσεις τοποθετούνται υπό τοΰ Brehier άτόπως
είς τό είκονοστάσιον, έν φ αδται έκόσμουν προφανώς τάς θολωτάς έπιφανείας καί
τούς τοίχους τοΰ πρεσβυτερίου.

2 Demus, Die Mosaiken von San Marco in Venedig, 1935 είκ. 41.
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ρισσοι, άνερχόμεναι μέχρις άρκετοΰ ύψους καί λίαν φυσικώς άποδεδομέναι,
κάτωθεν δ’ αυτών εικόνες τών ’Αποστόλων όρθιων. Εις τάς παραστάσεις τής
Άναλήψεως συχνάκις είκονίζονται μεταξύ τών εις δυο ημιχόρια εκατέρωθεν
τεταγμένων ’Αποστόλων δένδρα1, εις τό έν δε ήμιχόριον καί ή Παναγία
μεταξύ δυο λευκοφοροΰντων αγγέλων. Ούχί σπανίως ό'μως ή Παναγία παραλείπεται, τών ζωγράφων άκολουθοΰντων πιστώς τα συνοπτικά ευαγγέλια,
άτινα δεν άναφέρουσιν αυτήν εις τήν σκηνήν τής Άναλήψεως. Εις τήν τελευταίαν ταυτην κατηγορίαν θά ύπήγετο καί ή Άνάληψις τών Σερρών, άφ’ ου
ό Πεδιάσιμος ουδόλως αναφέρει αυτήν μεταξύ τών ’Αποστόλων. Περαιτέρω
ό Πεδιάσιμος, ακολουθών τάς συμβολικός θεωρίας τής εποχής του, ερμη
νεύει το μεν ύψος τών κυπαρίσσων ως συμβολίζον τό ύψιος εις δ έφθασεν
από χαμηλοτάτων στρωμάτων όρμηθεΐσα ή εξ Εθνών ’Εκκλησία, τήν δε παρά
τήν ρίζαν αυτών παράστασιν τών αποστόλων ως δηλοΰσαν τήν ρίζαν τής
σωτηρίας ημών.
«Καί μετά την έν τώ βήματι τής στοάς διάκαμψιν, αυϋις επί τώ τοίχφ
χειρ έτέρα γραφέων, άγγελος εναγγελ,ιζόμένος τή IΙαρΟένο) -καί λόγους περιηχών τής σωτηρίας τής ήμετέρας παροιμιώδεις». Καί μετά τήν καμπήν τής

καμάρας τοϋ βήματος, ήτοι εις τό δυτικόν αυτής τέλος καί πάλιν Ιπί τοϋ τοί
χου, δηλαδή εις τά δύο ποδαρικά τής καμάρας, ύπήρχεν έζωγραφημένη διά
χειρός άλλου ζωγράφου, ή παράστασις τοϋ Ευαγγελισμού με τον άγγελον
(επί τοϋ αριστερού) καί τήν Παρθένον (επί τοϋ δεξιού) μέρους (ώς συνήθως).
«Υπέρ δέ ταύτης υελοι

πεπήγασιν, αϊ τάς ήλιακάς ακτίνας μέν δι’

εαυτών τφ νεώ παραπέμπουσι τή δέ παρ’ εαυτών ανακλάσει τά πέριξ φωτίζουσιν' ου μην ταΐς επί τοντω τώ μέρει μόναις περιαστράπτεται, άλλα καί
ταϊς έν τώ καταντίκρυ τοίχο.) καί άπλώς είπεΐν, ΐνα μ ή κατά μέρος διεξίω,
ονκ έ'στιν ον δεν τοϋ νεώ μέρος, δ μή τανταις κοσμείται

καί καταφωτίζεται

τών ταυτας τεχνησαμένων τούτο μηχανησαμένων ΐνα μηδέν άφεγγες μηδέ
σκοτεινόν εΐη, έπεί καί φώς ό τούτα) κατοικών καί φώτων τό πρώτον καί
κάλλιστον». Ενταύθα ό Πεδιάσιμος όμιλεΐ περί τών ύαλωτών παραθύρων
τού ναού, άναφέρων έν πρώτοις δτι ύπήρχον τοιαύτα ύπεράνω τής καμά
ρας. Πράγματι, ώς βλέπει τις είς τήν εικόνα 5 ευθύς υπέρ τήν καμάραν
τού ιερού, ύψοΰται τριγωνικός τοίχος διατρυπώμενος ύπό τριών μεγάλων
παραθύρων, ά'τινα προς άνατολάς άνοιγόμενα διέπεμπον δι’ εαυτών, ήτοι
άφινον νά διέλθουν διά τών ύάλων των προς τό μέσον κλιτός αΐ ήλιακαί ακτίνες, αϊτινες ανακλώμενοι έφώτιζον τά πέριξ. ’Αναφέρει ακολούθως,

1

Πςιβλ. τά δένδρα τής ψηφιδωτής άναλήψεως

Θεσσαλονίκης (Diehl, he Tourneau, Saladin,
tiens de Salonique,

Paris,

τοΰ τρούλλου τής άγ. Σοφίας
Les monuments Chre

1918, πίν. XLV) καί τοϋ Άγ, Μάρκου τής Βενετίας

(Demus, Die Mosaiken von San Marco, 1936 είκ. 12 καί 13).
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ότι παράθυρα ύαλωτά ύπήρχον και είς τον απέναντι τοίχον, ήτοι εις τον
δυτικόν, δπου και πράγματι εισέτι ύφίστανται (εϊκ. 1), καί τέλος, δτι εις
παν μέρος, τοϋ ναοΰ ύπηρχον παράθυρα (π.χ. εις τον φωταγωγόν, τον γυναικωνίτην κλπ.) τών αρχιτεκτόνων προνοησάντων, ώστε κανέν μέρος νά μή
μένη άφεγγες μη δε σκοτεινόν. Ή το δ’ ή φωτεινότης χαρακτηριστικόν γνώ-

Είκ. 5.—"Αποψις της μητροπόλεως τών Σερρών άπό ΒΑ.

ρισμα τών παλαιοχριστιανικών βασιλικών ως και έξ άλλων εκφράσεων τεκμαιρόμεθα 1 και κυρίως εκ τών διασωθέντων μνημείιον (πβλ. ’Αχειροποίητον και
"Αγ. Δημήτριον Θεσσαλονίκης κλπ.).
«Σηκοί δ’ εκατέρωθεν τοϋ βήματος σφαιροειδείς ωκοδόμηνται, ών
άτεοος τοΐς ίεροϊς πκενεσι

ταμίας γεγένηται». Εκατέρωθεν τοϋ μέσου δια

μερίσματος, ήτοι τοϋ κυρίως βήματος, ύπάρχουσι πράγματι δύο τετράγωνοι
χώροι, καλυπτόμενοι διά σφαιρικών τρούλλων (εικ. 5 και 6). Έκ τούτοσν
τών χώρων, ό εις, βεβαίως ό προς νότον, θά έχρησίμευεν επί τής εποχής τού
Πεδιασίμου ως σκευοφυλάκων.
«Στοαί δ' εκατέρωθεν δυο το βήμα τών σηκών διαιρονσι». Δύο τοξωτά

ανοίγματα—άνά εν εκατέρωθεν -χωρίζουσι πράγματι τό βήμα άπό τών δύο
άκρων, (πλαγίων) διαμερισμάτων (είκ. 1).
«.Τους μεν ονν άλλους τοίχους ζωγραφίαι χρώμασι κεχρωματουργημεναι

1 Π.χ. τοΰ Χορικίου διά τάς

βασιλικός τής Γάξης.

Choricii Gazasi,

Orationes, έκδ. Boissonade, σ. 90 κλπ.
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κοσμονσιν, τον δέ προς τη δύσει λιϋιδίοις χρναω καταστράπτονσιν, ώς δοκεϊν
όλόχρυσον είναι τον τοίχον ταϊς τον χρυσόν περιλάμψεσι και προς τη βάσει
τον τοίχου ώραίως έχουσαι πνλαι παρωκοδόμηνται, υϋεν και την κλήσιν, ήν
ίσχήκασιν, εαχηκέναι

δοκώ».

Οί άλλοι τοίχοι, ήτοι οί έκτος τοΰ ίεροΰ,

κοσμούνται ούχί διά ψηφιδωτών αλλά διά ζωγραφιών—τινές των οποίων

ΜΗ^όποΛίο C&pi°un

To hi η

κοσαπΑοσοο

τοϋ

ιε,ΡοΫ

Είκ. 6.—Τομή κατά πλάτος τοϋ ίεροΰ τής μητροπόλε ος των Σερρών.

σοόζονται μέχρι σήμερον—μόνον δ’ δ δυτικός τοίχος ήτο διά χρυσών ψηφί
δων έπενδεδυμένος, ώστε έφαίνετο, ως ολόχρυσος, εις δέ την βάσιν του κατεσκευάσθησαν ώραΐαι πΰλαι, αΐτινες, ώς νομίζει ό Πεδιάσιμος, θά ώνομάσθησαν ώραΐαι λόγφ τής ώραίας κατασκευής των. Σήμερον μία καί μόνη θύρα
έν τφ μέσφ τελεΐ την έπικοινα)νίαν τοϋ κυρίως ναοϋ προς τον νάρθηκα. Φαί
νεται, ότι άλλοτε θά ύπήρχον τρεις, έκάστης εξ αυτών άντιστοιχοΰσης προς
εν κλιτός, ώς συμβαίνει συνήθως εις τε τάς παλαιοχριστιανικός βασιλικάς καί
τούς άλλους βυζαντινούς ναούς.
«Υπέρ δε τών πυλών στοά κατεσκενασται καί την στοάν τρεις έφ’ ύψος
ετεραι διαδέχονται' μετά δέ ταντας ετεραι τηλικανται τον άριύμόν». Ύπεράνω Ικάστης πύλης ύπήρχεν άνά έν τοξωτόν άνοιγμα καί τρία άλλα ακόμη
διαδέχονται αυτά ύπεράνω καί ταϋτα πάλιν άλλα τρία. Τούτο δέ πράγματι
συμβαίνει, ώς βλέπει τις έν τή παρατιθέμενη τομή.
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«Ή δ’ οροφή τώ νεώ μολνβδω περικαλύπτεται». ’Ήδη έπί τής εποχής

τοΰ Πεδιασίμου ή στέγη τοΰ ναοΰ έκαλΰπτετο διά μοδυβδου. Ό μόλυβδος
οΰτος διετηρεΐτο είσέτι επι τουρκοκρατίας, εγένετο δ’ αφορμή ν’ άποκληθή
δ ναός υπό των Τούρκων «κουρσουμλί κλησέ *», ήτοι μολυβδοσκέπαστος
εκκλησία.
«Έκκαίδεκα δ’ άνάβαϋμοι την εξοδον τοΰ νεώ τώ βονλομένω διεξιέναι
διδόασιν και προ τής κλίμακος επ’ όβελώ τινι λιϋίνω λεκάνη ερείριαται πορφυρίζονσα μεν τώ χρώματι, εις δε κύκλον τώ οχήματι

περιηγμένη». ’Εν

ταύθα ό Πεδιάσιμος όμιλε! περί κλίμακος εκ δέκα εξ αναβαθμών, δι’ ής
ήδύνατό τις νά έξέλθη τοΰ ναοϋ. Πρόκειται άραγε περί των ονχ'ι πολ
λών βαϋ-μίδων, αΐτινες, ως είπεν εν αρχή, την είσοδον τοΰ νεώ διδόασιν,
ή περί όίλλων ; Επειδή έν τοΰτοις αί δέκα εξ βαθμίδες εξόδου δεν δΰνανται
νά θεωρηθόόσιν ον πολλαί, θά πρόκειται πιθανώτατα περί άλλης κλίμακος
άγνωστον ποΰ τοΰ αϊτθρίου κειμένης καί όδηγοΰσης απ’ ευθείας έξω. Προ
τής κλίμακος δέ ταυτης, αναφέρει περαιτέρω ό Πεδιάσιμος, υπήρχε στρογ
γυλή λεκάνη έκ πορφυροΰ λίθου κατεσκευασμένη, στηριζομένη δ’ επί λεπτοΰ
κιονίσκου. Ή λεκάνη αΰτη πρέπει αναμφιβόλους νά είναι ή εν τώ αιθρία»
τών παλαιών βασιλικών εύρισκομένη άλλοτε φιάλη τοΰ άγνισμοΰ (είκ. 4).
«'Ετέρα δ’ αυλή την αυλήν διαδέχεται μάλλον δέ μία μέν τω δέ μεταξύ
τοίγω διήρηται». Έξερχόμενος δ Πεδιάσιμος ακολουθεί την αυτήν πορείαν,

ήν καί εισερχόμενος' διότι μετά τό αΐθριον εισέρχεται εις τήν έξω αυλήν, ήτις
έχωρίζετο τοΰ αίθριου δι’ ενός άπλοΰ τοίχου (είκ. 4). Ένταΰθα δ’ αναφέρει
καί πάλιν τό έν αρχή μνημονευθέν φρέαρ, δπερ έκ νέου εγκωμιάζει. «Τώ
τοίνυν εξωτέρω χώρφ φρέαρ ενίδρυται και φρεάτιον τό κάλλιστον». Προσ
θέτει δέ περαιτέρω τήν λεπτομέρειαν, δτι ή άντλησις τοΰ ΰδατος τοΰ φρέατος
τοΰτου δεν έγίνετο δι’ άπλοΰ σχοινιού αλλά διά βαρούλκού. «Ον μην οί
άντλονντες Ιμονιίϊ τό ύδωρ

άνέλκονσιν

κηλώνειον γάρ μεμηχάνηται τήν

τονδε χρείαν άποπληροΰν». Τοιαΰτα βαροΰλκα ή μάγγανα φρεάτων βλέπομεν

συχνά παριστώμενα εις παραστάσεις είκονιζοΰσας τον παρά τό φρέαρ Ευαγ
γελισμόν τής Θεοτόκου*2 ή τής ’Άννης \
Ένταΰθα περατώνει δ Πεδιάσιμος τήν έκφρασιν αΰτοΰ ζητών συγγνώ
μην από τον αναγνώστην αν παρέλιπε νά άναφέρη τι από τά κάλλη τοΰ ναοΰ,
άτινα είναι ανώτερα τής δυνάμεως τών περιγραφόντων αυτά. «Πέρας μεν
ονν έστω τοις λεγόμενοις' εΐ δέ τι καί

παρεΐται τοΐς λόγοις,

αυγγνωστεον,

νεό) κάλλη διεξιοΰσι τής αυτών δυνάμεως κρείττονα».

Tiyz. Zeitschr., 3 (1894), σ. 251.
"Αγ. ’Ανάργυροι Καστοριάς. Όρλάνδος, Άρχεϊον Βυζ. Μνημ. Ελλάδος,

' Π. Ν. Π α π αγ ε οι ρ γ ί ο υ,

2

Δ' (1938), σ. 42, είκ. 59.
s G. Millet, Monuments byzantins de Mistra, Paris, 1910, πίν. 7ι>, 1.
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*

* *
Έκ της ανωτέρω παρατεθείσης έκφράσεως τοϋ Πεδιασίμου κατεδείχθη
νομίζω τρανώς, δτι ή μητρόπολις των Σερρών πρέπει νά κατεσκευάσθη το
πρώτον εις παλαιοχριστιανικούς χρόνους. Πράγματι το προ τοϋ κυρίως
ναοϋ αΐθριον, τό όποιον είχεν άλλοτε καί εντός τοϋ οποίου ύπήρχεν ή φιάλη,
ό νάρθηξ καί ή τρίκλιτος βασιλική τοϋ κυρίως ναοϋ, ήτις έ'φερεν υπερώα
καί
τον
καί
νου

υπερυψωμένου τό μέσον κλιτός, ό έν τώ μέση) τοϋ κλιτούς άμβων φέρων
χαρακτηριστικόν πυραμιδοειδή ουρανίσκον,τό μετά τετρακιονίου τέμπλον
τό υπέρ την αγίαν Τράπεζαν κιβώριον καί τό σο)ζόμενον εϊσέτι σύνθρο
τής άψΐδος τοϋ ίεροϋ, ή καί έξωτερικώς ήμικυκλική άψίς με την χαρα

κτηριστικήν διά τάς παλαιοχριστιανικός βασιλικός βαθμιδωτήν διάταξιν τής
στέγης (ορα τομήν είκ. 1) τοϋ τεταρτοσφαιρίου τοϋ ίεροϋ, ή διά φύλλων
δάφνης διακόσμησις τοϋ άβακος καί τό καλαθοειδές σχήμα τών κιονοκράνων
καί τέλος τά κοιλόκυρτα ύφαψίδια τών παραστάδων κλπ. μαρτυροϋσι πάντα
εύγλώττως περί τής εις παλαιοχριστιανικούς χρόνους ίδρύσεως τοϋ ναοϋ καί
δικαιώνουσι τήν ύφισταμένην παράδοσιν, ήν αναφέρει ό Cousinery1, δτι
δηλ. ό ναός άνηγέρθη επί τής θέσεως άλλου άρχαιοτέρου, ούχι δμως είδωλολατρικοΰ ώς πιστεύεται, αλλά παλαιοχριστιανικού. Κυρίως δ’ είπεΐν δεν πρό
κειται περί άνεγέρσεως νέου ναού άλλα περί μετασκευής τοϋ πρώτου παλαιο
χριστιανικού—δστις θά ήτο πιθανότατα βασιλική μετ’ εγκαρσίου κλιτούς
(είκ. 4)—κατά τον ΙΑ' ή τον ΙΒ' αιώνα, οπότε τό μέν μέσον κλιτός τοϋ ίεροϋ
έκαλύφθη διά χαμηλής σχετικώς κτιστής καμάρας, τά δέ δύο πλάγια πτερύ
για τοϋ εγκαρσίου κλιτούς διά τρουλλίσκων, κατά σχέδιον, δπερ συχνά συναντώμεν καί είς ά'λλας μεσαιωνικός βασιλικός1
2. Τό πέραν δμως τοϋ εγκαρσίου
κλιτούς ήτοι τό προς Δυσμάς τμήμα τής ξυλοστέγου τής βασιλικής παρέμεινεν
ώς είχε. Τοιοϋτον άλλως τε συνδυασμόν κτιστής καμάρας ίεροϋ καί ξύλινης
στέγης τοϋ λοιπού ναοϋ εύρίσκομεν καί εις άλλους ναούς τοϋ ΙΒ' αϊώνος,
ώς π.χ. εις τάς Βλαχέρνας τής ’Ηλείας3, τήν Πάλιανην Κρήτης4, τής Καλα
βρίας5 κλπ.
ΑΝΑΣΤ. Κ. ΟΡΛΑΝΔΟΣ

1 Voyage dans la Macedoine, Paris 1831, σ. 161.
2 Π.χ. είς τόν άγ. Άχίλλειον της Πρέσπας Σωτηρίου, Πρακτ. Άκαδ. ’Αθη
νών 20 (1945) σ. 10, είκ. 2—Άτόπως γράφει 6 Millet (Eeole Grecque ο. 22)
δτι τά πλάγια διαμερίσματα τοΰ ναοϋ καλύπτονται δι’ ασπίδων.

5 Όρλάνδος, Άρχαιολ. Έφημ. 1923 σ. 8.
4 G. Gerola, Monumenti Veneti nell’isola di Creta II σ. 204, σημ. 2.
* Tojacono, Atti del V Congr. Internazionale di Studi bizantini a. 252.
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