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Έν τη διακοσμήσει των Χριστιανικών μνημείων τής 
πρώτης Χριστιανικής περιόδου παρατηρεΐται έν εύρείμ 
έκτάσει ή χρήσις τοΰ κατ’ έξοχήν Χριστιανικοί) συμβό
λου: τοϋ Σταυροϋ. Εις τήν γλυπτικήν, εις τήν αρχιτεκτο
νικήν, εις τόν διάκοσμον, εις τούς τάφους ό σταυρός εί
ναι τό προτιμώμενον και τό άγαπημένον σύμβολον, όπερ 
καί δηλοΐ άκριβώς τήν Χριστιανικότητα τοϋ μνημείου.

Έν τη άρχιτεκτονική τών Πρωτοχριστιανικών βασιλι
κών τής Θεσσαλίας γίνεται όμοίως εύρεΐα χρήσις τοΰ Χρι
στιανικού τούτου συμβόλου. Ουτω οί διάφοροι κίονες φέ- 
ρουσι κιονόκρανα έχοντα ώς μόνον επί τοΐς έπιθήμασι 
διάκοσμον άνάγλυφον Ελληνικόν σταυρόν, ώς έν ταϊς βα- 
σιλικαΐς τών Φθιωτίδων Θηβών. Ό σταυρός ούτος ή δέν 
φέρει ούδένα διάκοσμον ή φέρει ποικίλον τοιοϋτον.

Έν τη γλυπτική τέχνη συνανταται τό σύμβολον τοϋ 
σταυροϋ ύπό έλληνικήν μορφήν καί πολλάκις έντός ανα
γλύφου δίσκου. ’'Αλλοτε πάλιν ό σταυρός στηρίζεται έπί 
τών άκρων τών φύλλων τής Χριστιανικής διακοσμητι- 
κής ακάνθου. Πολλάκις ό σταυρός είναι ισοσκελής έν
τός τετραγώνου πλαισίου. Τά δέ άκρα τοΰ σταυροϋ κατα- 
λήγουσι είς τρίφυλλον. Όμοίως έν τη γλυπτική συναντά- 
ται ό αύτός ισοσκελής σταυρός έντός κύκλου άνευ διακό
σμου ή διακεκοσμη μένος διά φύλλων ακάνθου.

Γενική σχεδόν παρατήρησις είναι δτι οσάκις έπί έπι- 
θήματος κίονος παρατηρεΐται άπλοϋς σταυρός άνευ δια
κόσμου τοϋτο σημαίνει δτι τό τμήμα τοϋ έπιθήματος τού
του είναι ή όπισθία δψις διότι πάντοτε ή έμπροσθία εί
ναι διακεκοσμη μένη είτε πλουσίως δΓ άκάνθου είτε διά 
ραβδώσεων.

Ή ώραιοτέρα σύνθεσις καί τοποθέτησις σταυροϋ έν τη 
παλαιοχριστιανική γλυπτική τέχνη τής Θεσσαλίας είναι 
έκείνη, καθ’ ήν ό είς τήν δψιν τών έπιθημάτων τοποθετού
μενος σταυρός, διακοσμείται ύπό φύλλων άκάνθου. Αί 
άκανθοι αύται άλλοτε ακολουθούν τάς κεραίας τοϋ σταυ-

Σταυρός έν μέσφ φύλλων άκάνθου έπί κιονοκράνου 
παλαιοχριστιανικού έκ Θεσσαλίας

Δρ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΥΖΕΡΙΔΗΣ

Έγεννήθη έν Πολυνερίφ Φαρσάλων. Γόνος τής γνωστής άρχοντι- 
κής οίκογενείας τού Πόντου Κυζερίδη-Κοντουλίδη. Άπεπεράτωσε 
τάς Γυμνασιακός σπουδάς του έν Έλλάδι άριστοϋχος.

Έλαβεν τό πτυχίον τής Θεολογίας έκ τής Θεολογικής Σχολής 
τής Χάλκης μέ άριστα ώς καί τόν τίτλον τού Διδ. τής ’Θρθοδόξου 
Θεολογίας. ’Ακολούθως μετέβη διά σπουδάς είς Βιέννην, Παρι- 
σίους, Ρώμην. Έλαβεν έκ τού Πανεπιστημίου τοΰ Βατικανού τό 
πτυχίον τής άρχαιολογίας μέ άριστα. ’Ακολούθως υπέβαλε διατρι
βήν καί έλαβε τόν τίτλον τοΰ δόκτορος είς τήν Χριστ. ’Αρχαιολο
γίαν. Έκ τοϋ Πανεπιστημίου τής Ρώμης έλαβεν certificat άριστων 
σπουδών είς τήν ’Εθνολογίαν καί τήν Θρησκειολογίαν. Έκ τοΰ Πα
νεπιστημίου τής Μπολόνιας έλαβεν certificat δύο βυζαντινών σπου
δών καί Βυζαντινής τέχνης μέ άριστα. Όμοιας έλαβεν certificat ιστο
ρίας τής τέχνης. Συνεργάζεται είς πολλά περιοδικά καί έφημερίδας 
έν Έλλάδι, Τουρκία καί ’Ιταλία. Έγραψεν: Διονύσιος ’Αλεξανδρείας 
(βίος συγγράμματα διδασκαλίαι) έναίσιμος διατριβή. Χάλκη 1959 
Κων)πολις. Μακρίνα, μελέτη θεολογική-φιλοσοφική. ’Αθήναι 1962. 
Ό γάμος τών μοναχών Ρώμη 1960. Ή βυζαντινή μουσική έν τή λα
τρεία. ’Αθήναι 1959. Έπιγραφαί έκ Θεσσαλίας, διατριβή έπί διδα
κτορία (Βατικανόν 1961,(’Ιταλιστί)· Παλαιοχριστιανικοί έπιγραφαί έκ 
Θεσσαλίας. ’Αθήναι 1963, Ίταλιστί)' Περί τής Β' έν Βατικανώ Συνό
δου. ’Αθήναι 1963. Σταυρός καί χρίσμα.... ’Αθήναι 1963. ’Απεστάλη 
ώς δημοσιογράφος-παρατηρητής έν τή Συνόδω τών Καθολικών 
έν Βατικανφ' ό μόνος άπεσταλμένος τής Ελληνικής ’Ορθοδοξίας.

ροϋ χωριζομένας είς δύο τμήματα καί άλλοτε διακοσμοϋσι 
τόν σταυρόν ώς άνεξάρτητα αύτοΰ στοιχεία. Πλέον λε
πτή είναι έκείνη ή τέχνη, καθ’ ήν ό σταυρός τίθεται έν τώ 
μέσω καί οίονεί ώς σκελετός περιτυλίσσεται ύπό κορμών 
καί κλάδων κλημάτων, έκ τών οποίων προέρχονται άνθη 
καί σταφυλαί καί διακοσμοϋσι τόν λοιπόν χώρον.

Πολλάκις συνανταται ό σταυρός έντός ρόμβου, καί, ώς 
έν τή περιπτώσει καθ’ ήν συνανταται έντός τετραγώνου, 
καταλήγει είς τρίφυλλον.
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Γίνεται δέ ένίοτε καί χρήσις χρωμάτων διά τήν διακό- 
σμησιν των σταυρών, ως έπί παραδείγματι, εν τινι γλυπτφ 
τής Β' βασιλικής των Φθιωτίδων Θηβών ό σταυρός είναι 
κεχρωματισμένος διά χρυσοϋ.

Σπανίως συναντάται, καί δή έπί των θωρακίων, σταυρός 
εν συνθέσει μετά τοΰ μονογράμματος του Χρίστου καί άνευ 
έτέρου διακόσμου.

Τό καθαρως χριστιανικόν σύμβολον τό κατά τήν διάρ
κειαν τοΰ 4ου, 5ου καί 6ου αίώνος κυρίως συναντωμεν έν 
τή γλυπτική τέχνη είναι τό χρίσμα, δπερ καί συνανταται 
ύπό διαφόρους μορφάς καί συνθέσεις. 'Απλούστερον συ- 
ναντάται τό χρίσμα τοΰτο άνευ ούδενός διακόσμου είτε 
έντός κύκλου είτε εντός στεφάνης έκ διπλής ταινίας. Πολ- 
λάκις δέ, ώς άνεφέρθη καί περί τοΰ σταυροΰ, τό μονόγραμ
μα τοΰ Χριστού εύρίσκεται άνευ ούδενός διακόσμου εις 
τήν όπισθίαν πλευράν επιθημάτων έχόντων πλουσίως δια- 
κεκοσμημένην τήν έμπροσθίαν πλευράν. Επίσης συναν- 
τάται τό μονόγραμμα τοΰ Χριστού ώς διακοσμητικόν των 
κενών χώρων, τούς οποίους άφήνουν τά γεωμετρικά καί 
μαιανδρικά σχήματα. Έν τή περιπτώσει ταύτη τό χρίσμα 
εύρίσκεται έντός στεφάνης δάφνης διακεκοσμημένον εις 
τά άκρα διά μικρών κλάδων. Συνήθως τά θωράκια τών Πα
λαιοχριστιανικών βασιλικών τής Θεσσαλίας είναι πλου
σίως διακεκοσμημένα έπί τής κυρίας πλευράς, έπί δέ τοΰ 
διακόσμου τίθεται έντός στεφάνης έκ φύλλων δάφνης τό 
μονόγραμμα τοΰ Χριστοΰ ώσπερ σφραγίς, δι’ ής δηλοΰται 
ότι τό μνημεΐον είναι Χριστιανικόν1. ’Απαντάται ομοίως 
τό μονόγραμμα τοΰ Χριστοΰ έντός διπλού κύκλου διακε- 
κοσμημένον δι’ άκάνθου, ώς έν τοΐς κιονοκράνοις τής Α’ 
βασιλικής τών φθιωτίδων Θηβών2.

Συμπερασματικώς περί τής χρήσεως τοΰ σταυροΰ έν τή

1. Παρόμοια έπιθήματα συναντιόνται καί εις άλλας Παλαιοχρι
στιανικός Βασιλικός της Ελλάδος, ώς έν Χαλκίδι, 'Αγιοι Παρασκευή 
Θεσσαλονίκης κλπ.

2. Παρομοία χρησις τοΰ μονογράμματος τούτου τοΰ Χριστού 
συναντώμεν καί μάλιστα τήν ιδίαν περίοδον έν Μ. Άσίμ, Κωνσταν- 
τινουπόλει, Θεσσαλονίκη καί άλλαχού..

Μονόγραμμα καί Σταυρός έπί παλαιοχριστιανικού λύχνου 
έκ Φθιωτίδων Θηβών

γλυπτική τέχνη τής Παλαιοχριστιανικής Θεσσαλίας δυ- 
νάμεθα νά εϊπωμεν ότι άπαντάται ώς έξής:

1. Ελληνικός σταυρός άνευ ούδενός διακόσμου.
2. Ελληνικός σταυρός έντός άναγλύφου δίσκου.
3. Ελληνικός σταυρός διακεκοσμημένος εις τά άκρα 

διά φύλλων κισσοΰ.
4. ’Ισοσκελής σταυρός έντός τετραγώνου σχήματος κα- 

ταλήγων εις τρίφυλλον.
5. ’Ισοσκελής σταυρός έντός κύκλου διακεκοσμημένος 

διά φύλλων άκάνθου.
6. Ελληνικός σταυρός πλουσίως διακεκοσμημένος διά 

φύλλων άκάνθου έν συνθέσει.
7. Σταυρός τιθέμενος έπί διακεκοσμημένης έπιφανείας 

ώς τι ανεξάρτητον τοΰ διακόσμου.
8. Σύνθεσις σταυροΰ καί μονογράμματος τοΰ Χριστοΰ.
'Υπό διαφόρους δέ μορφάς ώς εΐδομεν συναντάται καί 

τό μονόγραμμα τοΰ Χριστοΰ εις τήν γλυπτικήν τέχνην 
τής περιόδου ταύτης έν Θεσσαλία. Γενικώς δυνάμεθα νά 
εϊπωμεν ότι συναντάται ύπό τούς έξής πέντε τύπους:

1. Μονόγραμμα άνευ διακόσμου έντός στεφάνης.
2. Χρίσμα άνευ διακόσμου έντός κύκλου έκ διπλής ται

νίας.
3. 'Απλοΰν χρίσμα έπί λείας καί άνευ διακόσμου έπι

φανείας.
4. Χρίσμα έντός στεφάνης έκ φύλλων δάφνης διακεκο- 

σμημένον καί διά μικρών κλάδων.
5. Μονόγραμμα τιθέμενον έπί διακεκοσμημένης διά 

γλυπτών καί δή διά φύλλων άκάνθου έπιφανείας.
’Εκτός τών σταυρών τούτων καί τών μονογραμμάτων τών 

άπαντωμένων έν τή γλυπτική τέχνη δυνάμεθα νά εϊπωμεν 
καί όλίγα τινά περί τών σταυρών ιδία τών ευρεθέντων καί 
κατασκευασθέντων εϊτε έκ μετάλλου είτε έζωγραφημένων 
έπί αγγείων. Καί οί σταυροί οδτοι άκολουθοΰσι γενικώς 
τό σχήμα τοΰ λεγομένου Έλληνικοΰ σταυροΰ.

Έν τή ζωγραφική ό σταυρός συναντάται έντός κύκλου 
διακεκοσμημένος δι’άνθέων ή κλάδων ή άλλων σχημάτων 
παραλλήλων.

Έκ τών μετάλλινων έλαχίστων εύρεθέντων σταυρών 
τής έν λόγω περιόδου δυνάμεθα νά εϊπωμεν ότι πιθανόν 
νά ήσαν έλληνικοΰ σχήματος έχοντος τρίφυλλα πεπλα
τυσμένα τά άκρα. Φυσικά έλάμβανον πάντα μορφήν καί 
σχήμα άνάλογον πρός τήν χρήσιν αυτών έν τώ ναώ.

"Αν θά έπρεπε νά δώσωμεν έν μιμ φράσει τό γενικόν χα
ρακτηριστικόν τών σταυρών τών συναντωμένων έν Θεσ
σαλία κατά τούς Παλαιοχριστιανικούς χρόνους θά έλέ- 
γομεν ότι είναι σταυρός Ελληνικός, κατά τάς περιστάσεις 
καί τήν θέσιν, μετά ή άνευ διακόσμου.

Μετέωρα : Μονή Άγιου Στεφάνου
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