
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΝ ΒΗΜΟΘΥΡΟΝ ΕΞ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

Έκ των πολλών αγνώστων είσέτι έργων τής βυζαντινής τέχνης, ατινα υπάρχουν 
ε’ις τό "Αγιον ’Όρος κα'ι των όποιων αριθμόν τινα άνεκαλύψαμεν κατά διαφόρους έπι- 
σκέτβεις μας αυτόθι, δημοσιεΰομεν ενταύθα, μετά την φορητήν εικόνα τής Όδηγητρίας 
τής Μονής Χελανδαρίου χ, τό βυζαντινόν βημόθυρον τοϋ Πρωτάτου (πίν. 13).

Τό θαυμάσιον τοϋτο δείγμα ενθετικής τέχνης, τό όποιον προέρχεται, ώς μέ έπλη- 
ροφόρησε παλαιός αγιορείτης μοναχός, έκ τοΰ παρεκκλησίου τοΰ υπερφου τοΰ Πρωτά
του, άνεϋρον όμοϋ μετά μιας φορητής είκόνος τοΰ αποστόλου Πέτρου κάτωθι σωρού 
βιβλίων και άλλων αντικειμένων είς τον δεύτερον όροφον τοϋ πύργου των Καρύων 1 2.

ί

Τό βημόθυρον, διαστάσεων 1.36x0.75 μ., άποτελεΐται έκ δύο φύλ?ωιν 3, τά όποια 
όμοϋ τιθέμενα σχηματίζουν εις την άνω ακμήν αυτών ημικύκλιον έπεστεμμένον άλλοτε 
άκτινηδόν διά κονδύλων (πομόλων) ύψους 0.03 μ. κα'ι πάχους 0.015 μ.4, έξ ών διετη- 
ρήθη μόνον είς.

Έκάτερον τών θυροφύλλων διαιρείται είς τέσσαρα επάλληλα τετράγωνα. Ταϋτα 
συνδέονται μετ’ άλλήλων και περιβάλλονται ώς σύνολον διά τριμερούς ταινίας σχημα- 
τιζούσης κόμβους είς τό κέντρον τών πλευρών καί συνισταμένης κατά τάς παρυφάς έκ 
ρομβοειδών πίωκιδίων, φερόντων κύκλον ποικιλλόμενον δι’ομοκέντρου μέλανος κοκκίου, 
καί κατά τό μέσον έκ λεπτότατων ελεφάντινων έλασμάτων συμπλεκομένων είς κύκλους, 
οττινες περικλείουν μικρούς έξ έλεφαντοστοΰ ρόμβους σταυροειδώς διατεταγμένους. 
Τά έκ τής έπαφής τών κύκλων σχηματιζόμενα τρίγωνα πληροΰνται δι’ απλών ρομβοει
δών πλακιδίων.

Ό τεχνίτης, χρησιμοποιών παρόμοια πλακίδια ποικίλων σχημάτων (τετράγωνα,

1 2. ΠΕΛΕΚΑΝΙΔΟΥ, Ή φορητή είκών τής Όδηγη
τρίας τής Μονής Χελανδαρίου, ΑΕ 1958/54 (είς μνήμην 
Γ. Π. Οικονόμου) τόμ. 1 (1956), 75 κ.έ.

2 Τό βημόθυρον, μετά τάς απαραιτήτους εργασίας 
συντηρήσεως, γενομένας υπό τοΰ καλλιτέχνου κ. Φ. Ζα- 
χαρίου, έναπετέθη είς τήν συλλογήν τοϋ Πρωτάτου, 
στεγαζομένην προσωρινούς είς τό μέγαρον τής Ίεράς 
Κοινότητος. Είς τόν κύριον Φ. Ζαχαρίου οφείλονται 
επίσης καί αί ενταύθα δημοσιευόμεναι φωτογραφίαι. 
’Επωφελούμαι τής ευκαιρίας νά έκφράσω είς αυτόν τάς 
θερμάς ευχαριστίας μου.

3 Τό δεξιόν φύλλον είναι μερικώς κατεστραμμένον.
’Ελλείπουν τμήματά τινα τών πλαισίων τής έξ ελεφαν
τοστού ένθετου διακοσμήσεως καί τρία έκ τών τεσσά

ρων έπ’ αϋιοΰ εικονιδίων.
4 Όμοιους κονδύλους (περί τής λέξεως βλ. ΚΩΔΙΝΟΝ, 

έκδ. Βόννης, 21,21 καί Α. ΟΡΛΑΝΔΟΝ, Παραλειπό
μενα άπό τήν Μονήν Χελανδαρίου, ΑΒΜΕ 8, 1955/56, 
105 καί σημ. 3) είς βημόθυρα καί βυζαντινά έκκλησια- 
στικά έπιπλα συναντώμεν καί κατά τούς Παλαιολογείους 
χρόνους (πρβ. G. Sotiriou, La sculpture sur bois 
dans l’art byzantin, Melanges Ch. Diehl, Paris 1930, 
II, 174 είκ. 2. F. Mesesnbi,, Mittelalterliche figu- 
rale Skulpturen im heutigen Siidserbien, Atti del 
V Congresso Internazionale di Studi Bizantini 1940, 
Roma, II, 268 πίν. LXXIV, 2. A. ΟΡΛΑΝΔΟΥ, Βυζαν
τινά μνημεία τής Καστοριάς, Άθήναι 1939, 191 κ.έ. 
είκ. 129).
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τριγωνικά, ρομβοειδή) κα'ι τοποθετών ταϋτα διαφόρως έκάστοτε εϊτε ελεύθερα εϊτε δια
χωριζόμενα διά καθέτων και δι’ οριζοντίων γραμμών, σχηματίζει πολύμορφα και εναλ
λασσόμενα διακοσμητικά θέματα.

Εκτός τών γενικών τούτων ποικιλμάτων, τα έξ πρώτα διάχωρα έφερον άλλοτε εις 
τό κέντρον αυτών κα'ι εντός πλαισίων κοσμουμένων κατά ζεύγη διά τοΰ αυτού ποικίλ
ματος, ήτοι έφαπτομένων κύκλων μετ’ εγγεγραμμένων ροδάκων, έλισσομένης κληματί
δας μετά βοτρύων καί φύλλων έναλλαξ καί ημικυκλίων πλαισιουμένων διά κυματίου 
καί πληρουμένων διά ρόδακος, εικονίδια έξ ελεφαντοστού. Έκ τούτων διεσώθη μόνον 
έν, τών άλλων άποσπασθέντων βιαίως έκ τής θέσεώς των.

Τά δύο τελευταία διάχωρα (0.215x0.22 μ.) καταλαμβάνουν ορθογώνια σχηματι- 
ζόμενα έκ λείας στενομήκους πλακός μετ’ εγχαράκτων μικρών καί μεγάλων κύκλων. 
Έκάτερον τών τετραγώνων τούτων υποδιαιρείται σταυροειδώς διά δύο πλατειών ται
νιών πεποικιλμένων διά συζυγών άνθεμωτών βλαστών είς έτερα τέσσαρα ισομεγέθη 
τετράγωνα, άτινα έπληρούντό ποτέ, ως έκ τών ύπολειφθέντων λειψάνων δηλούται, διά 
διακοσμητικών πλακών.

Έκ τοΰ διασωθέντος εικονιδίου τού τρίτου διαχώρου, μιας άκεραίας πλακός τού 
ογδόου καί τινων καταλοίπων τών άλλων (εβδόμου καί ογδόου) είναι δυνατόν νά άπο- 
κατασταθώσιν ως εξής τά έλλείποντα:

α) Διάχωρα ημικύκλιον (πίν. 14α). Ό Ευαγγελισμός τής Θεοτόκου- ήτοι αριστερά 
τώ βλέποντι δ αρχάγγελος Γαβριήλ καί δεξιά ή Θεοτόκος. Άμφότεραι αί μορφαί δρθιαι. 
’Αντενδείξεις προς τήν ύπόθεσιν ταύτην προβάλλονται υπό τών περιορισμένων διαστά
σεων τών υποδοχών τών παραστάσεων τών δύο μορφών. Έν τούτοις αί διαστάσεις 
αύται δεν αποκλείουν τήν άπεικόνισιν έν μικρογραφία όλοσαιμου μορφής, έάν ληψθώσιν 
ύπ’ δψιν αί παραστάσεις πολλών ξυλογλύπτων βημοθύρων. Βεβαίως έκ τής βυζαντινής 
έποχής λείπουν τά παράλληλα. ’Αλλά τά διασωθέντα ξύλινα βημόθυρα τής πρωίμου 
έποχής τής Τουρκοκρατίας, άτινα δυστυχώς είναι αδημοσίευτα είσέτιή ανάγονται 
ασφαλώς είς βυζαντινά πρότυπα. Διότι δεν νομίζω οτι μετά τήν πολιτικήν κατάρρευσιν 
τού Βυζαντίου διασπάται καί ή παλαιά παράδοσις. Τό αντίθετον τουλάχιστον μαρτυ
ρούν, παρά τήν τεχνικήν διαψοροποίησίν των έπί τό άμελέστερον έν σχέσει προς τά 
παλαιολόγεια πρότυπα, αί τοιχογραφίαι τής έποχής αυτής 2.

β) Τά τέσσαρα μεσαία διάχωρα (πίν. 14β καί 15α-β).Τό άνάγλυφον εϊκονίδιον τού 
Ιερού Χρυσοστόμου, τό όποιον διατηρείται, άποκεκρουμένον όριζοντίως κατά τήν κάτω

1 Δέν έδόθη δυστυχώς μέχρι σήμερον ή δέουσα σημα
σία είς τά ξυλόγλυπτα βυζαντινά καί μεταβυζαντινά έργα, 
τά όποια ολίγον κατ’ ολίγον καταστρέφονται καί εξα
φανίζονται. Αί υπό τών Γ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ (έ.ά. Τοΰ αύτοΰ. 
Βυζαντινά μνημεία τής Θεσσαλίας ΙΓ’ καί ΙΔ'αίώνος, 
ΕΕΒΣ 4, 1927, 325 κ.έ.) καί τοΰ Α. Ορλανδου (έ.ά. 
Τοΰ αύτοϋ Μνημεία ’Ηπείρου, Ηπειρωτικά Χρο
νικά, 2, 158) γενόμεναι έργασίαι δύνανται νά χρησιμεύ
σουν ώς βάσεις διά τήν δημοσίευσιν έν συναγωγή τών 
ξυλογλύπτων πάσης μορφής, ΐνα άφ’ ενός μή άπολε-

σθώσι διά παντός ταϋτα καί άφ’ ετέρου έπιτευχθή έκ 
τοΰ συγκεντρωθησομένου υλικού ή σχετική έρευνα.

2 ΑΝΔΡ. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΥ, Σχεδίασμα ιστορίας τής θρη
σκευτικής ζωγραφικής μετά τήν "Αλωσιν. Άθήναι 1957, 

63 κ.έ. Μ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ, Συμβολή στή μελέτη τής με
ταβυζαντινής ζωγραφικής, έν αναμνηστική) τόμφ L’Hel- 
lenisme contemporain, 1453 -1953. Ή πεντακοσιοστή 
έπέτειος από τής ’Αλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως, 
Άθήναι 1953, 220.
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πλευράν, εις την άρχαίαν αΰτοΰ θέσιν, οδηγεί είς την αποδοχήν, ότι και αί άλλαι τρεις 
κενά! σήμερον ύποδοχα'ι έπληροϋντο διά παραστάσεων ισαρίθμων ιεραρχών, οΐτινες 
συνήθως είκονίζονται καί είς τό κοϊλον τής κόγχης τοΰ ίεροΰ βήματος. Οΰτω παρά τον 
'Ιερόν Χρυσόστομον παριστάνοντο πιθανώτατα ό Μέγας Βασίλειος καί κάτωθι αυτών 
—ώς είς την κόγχην όπισθεν αυτών —ό Γρηγόριος ό Θεολόγος καί ό "Αγιος ’Αθανάσιος 
ή, όπερ σπανιώτερον, ό "Αγ. Νικόλαος ή άλλος τις τών Ιεραρχών. Καί τοΰτο διότι ή ει
κονογραφία τών βημοθύρων επαναλαμβάνει συνήθως τμήματά τινα τής εικονογραφίας 
τής ανατολικής πλευράς τοΰ ναού καί είδικώτερον τοΰ αγίου βήματος \

γ) Τά δύο τελευταία διάχωρα (πίν. 16α-β). Ή κάτω δεξιά πλάξ παριστα έραλδι- 
κόν κόσμημα, συγκείμενον έκ τών άνω τμημάτων δύο άντινώτωνκεράτων τής Άμαλθείας, 
έξερχομένων έκ στομίου όμοιου κέρατος κεκοσμημενού διά σειράς συνεχομένων μαργα
ριτών μεταξύ λεπτών πλαισίων. Τό αύτό κόσμημα καί είς την αυτήν θέσιν φέρουν καί 
τά δύο άντίνωτα κέρατα τής Άμαλθείας, τών οποίων αί έπιφάνειαι ποικίλλονται κατά 
τό κέντρον μέν δύ ωοειδούς γλυφής κατά δέ τά άκρα διά τριγωνικών εκβαθύνσεων. Έκ 
τών έσχηματοποιημένων καί διακοσμητικών τούτων καυλών εξέρχονται επιμήκη φύλλα, 
πλατυνόμενα άνω καί φέροντα περί τάς άκμάς τριπλάς γλυφάς. Έτερα φύλλα μετά 
έντονων ραβδώσεων, κυρτούμενα κατά τάς γωνίας, πληρούν την κενήν επιφάνειαν. Έκ 
τού σημείου διαχωρισμού τών δύο άποκλινόντων κεράτων εξέρχεται ραβδωτός χονδρός 
μίσχος άπολήγων είς καρπόν φοίνικος.

Έκ τών ετέρων πλακών διετηρήθησαν επίσης είς μέν τό άνω αριστερά τετράγωνον 
έλάχιστον τμήμα τριφύλλου (πίν. 16β) είς δέ τό άνω αριστερά τού ετέρου παραλλήλου 
διαχώρου τό ήμισυ τής πλακός, έφ’ ής διακρίνεται τό οπίσθιον τμήμα μετά τού ενός πο- 
δός παγωνιού ή άλλου μεγάλου πτηνού (πίν. 16α).

Τά ελάχιστα ταύτα λείψανα τών διακοσμητικών πλακιδίων επιτρέπουν τήν άποκα- 
τάστασιν τής άπολεσθείσης συνθέσεως.

Έκ τοΰ ύπολειφθέντος τεμαχίου διατηρείται ακριβώς τό ήμισυ τής πλακός. Έάν 
συμπληρωθώσι τά έλλείποντα μέρη τού σώματος τού πτηνού, ήτοι ή κεφαλή, ό λαιμός 
καί τμήμα τής ράχεως, άπαντα δέ εν κυρτώσει, διότι ό μέχρι τού πλαισίου χώρος δέν 
επιτρέπει όρθίαν στάσιν τού ζώου, τότε τό έναπομένον κενόν είναι μόλις τό τρίτον τού 
συνόλου. Τούτο αποκλείει τό σύνηθες θέμα τών άντωπών πτηνών 2. Επομένως ή έτέρα, 
συνήθης επίσης καί συγγενής προς τήν πρώτην παράστασις ενός πτηνού ίσταμένου 
έ'μπροσθεν περιρραντηρίου ή ραμφίζοντος ζώον ή πτηνόν ευρισκόμενον κάτωθι αυτού, 
ήτο τό θέμα τού ήμετέρου πλακιδίου. Υπέρ τής τελευταίας ταύτης εκδοχής συνηγορεί 
καί ή ύπαρξις υπό τό σώμα τού ύπολειφθέντος πτηνού ετέρου σώματος μικροτέρου

1 Έκτος τών Ιεραρχών τής κόγχης καί ό Ευαγγέλι
ο μός τής Θεοτόκου παριστάνεται έπί τοΰ μετώπου τής 
άψίδος ή έπί τών δυτικών επιφανειών τών δύο τοίχων 
ή πεσσών, οΐτινες όρίζουσι τό ιερόν βήμα. Προσέτι έπί 
τοΰ άνω τμήματος τοΰ βημοθύρου είκονίζονται έν προ- 
τομαϊς ό Δαβίδ καί ό Σολομών καί παριστάνονται 
ομοίως έν προτομαϊς άπό τοΰ 14ου αίώνος καί είς τάς 
άνω γωνίας τοΰ μετώπου τής κόγχης.

2 Α. ΟΡΛΑΝΔΟΣ, ΑΒΜΕ 3, 1937, 135 είκ. 7-8. 
5, 1939/40, 138 είκ. 3, ένθα παρατίθενται πλεΐστα παρα
δείγματα μετά τής σχετικής βιβλιογραφίας. Βλ. καί 
J. Strzygowski, Asiens bildende Kunst, Augsburg 
1930, 306, είκ. 303-304. V. F. Voebach-M. Hirmer, 
Friihchristliche Kunst, Miinchen 1958, είκ. 181. 
Γ. καί Μ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ, Ή βασιλική τοΰ 'Αγίου Δη μη
τριού Θεσσαλονίκης, ’Αθήναι 1952, Λεύκωμα πίν. 41α.
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πτηνού καθ δμοιον τρόπον καθ’ δν παριστάνεται, επί παραδείγματος, και επί τοΰ 
θωρακίου τών Θηβών

II

Ία διακοσμητικά θέματα, ή τεχνοτροπία τής είκόνος τοΰ 'Ιερού Χρυσοστόμου καί 
η τεχνική τής εργασίας τοΰ ήμετέρου βημοθύρου έξουδετεροΰν τάς ένεκα τής σπάνιος 
ομοιογενών μνημείων παρουσιαζομένας εκ πρώτης δψεως δυσχερείας διά την χρονολό- 
γησιν αύτοΰ.

Εις τον πρώτον τόμον τής Συναγωγής τών βυζαντινών έλεφαντουργημάτων οί 
A. Goldschmidt καί Κ. Weitzmann 2 περιέλαβον τά μετά ροδάκων κιβωτίδια, τά 
όποια, εκ τών επ’ αυτών θεμάτων χαρακτηριζόμενα ως «antikisierende Kiisten» χρο
νολογούνται εις τον 10ον ή τον 11ον αιώνα καί προέρχονται έκ τών εργαστηρίων τής 
Κωνσταντινουπόλεως *. Εις τά κιβωτίδια ταΰτα σύνηθες κόσμημα περιβάλλον τάς 
κυρίας παραστάσεις είναι οί εν έφαπτομένοις κΰκλοις εγγεγραμμένοι ρόδακες. Ούτοι 
όιακρίνονται διά την ομοιομορφίαν, την οποίαν παρουσιάζουν εις τά πλεΐστα σχεδόν 
μνημεία, παραλ?ιάσσοντες ενίοτε ελαφρώς ως προς την γλυφήν καί τάς συνδετικός μετ’ 
άλλήλων διακοσμήσεις4. Η συνηθεστέρα μορφή αυτών είναι ή τών όμοιων ή έναλ- 
λασσομένων μετ ανεπαίσθητων μεταξύ των παραλλαγών, εγγεγραμμένων εν έφαπτομέ- 
νοις κύκλοις ροδάκων. Τήν επιφάνειαν τών έκ τής επαφής τών κύκλων σχηματιζομένων 
τριγώνων πληροΰσι ρομβοειδείς αποφύσεις. Εις τήν τελευταίαν ταύτην ομάδα υπάγον
ται καί οί ρόδακες τοΰ βημοθύρου τών Καρυών. Ή έναλλαγή τών ροδάκων αύτοΰ 
-συνίσταται εις τό δτι οί μεν αποτελούνται έκ μαλακού έξαφύλλου, τών φύλλων συνενου- 
μένων κατά τάς άκμάς όμαλώς καί εις κανονικός καμπύλας, οί δέ σχηματίζουν τρόπον 
τινά έξάκτινον κρυσταλλικόν αστέρα °. Ώς προς τήν άπόδοσιν τών ακμών τών αστερί
σκων τούτων οί ήμέτεροι ρόδακες συγγενεύουν στενώς προς τούς τών κιβωτιδίων τοΰ 
Λούβρου6, τοΰ Veroli7, τής Darmstadt8 κ. ά. Εις τά ανωτέρω κιβωτίδια καί εις

1 Α. Ορλανδος, ΑΒΜΕ 5, 1939/40, 139 είκ. 21. 
J. Strzygowski, ε.ά. 310 είκ. 312. 314 είκ. 352 (ναός 
τοΰ Gagik έν Achtamar τής ’Αρμενίας, ένθα τό κατα- 
σπαράσσον πτηνόν έχει είσέτι τάς πτέρυγας ανοικτάς).

2 A. Goldschmidt - Κ. Weitzmann, Die byzan- 
tinischen Elfenbeinskulpturen des X - XIII Jahr- 
hunderts, Berlin 1930, I. Kiisten.

3 A- Goldschmidt - K. Weitzmann, ε.ά. 17 -19, 

An. 24 - 46. K. Weitzmann, Greek Mythology in By
zantine Art, Princeton 1951, 152 κ.έ.

4 Πρβ. τό κιβωτίδιον π.χ. τής Brumme Gallery 
(Early Christian and Byzantine Art [The Walters 
Art Gallery], Baltimore 1947, 42, πίν. XXII, lie). 
Παραλλαγαί παρουσιάζονται καί εις τούς κύκλους, οϊ- 
τινες κοσμούνται πολλάκις διά προτομών κατά κρότα
φον έναλλασσομενών μετά ροδάκων (A. Goldschmidt - 

Κ. Weitzmann, ε.ά. I, 39 πίν. XXIII. 37 πίν. XX. 
άρ. 40, πίν. XXI-XXII. Early Christian and Byzan- 
"tine Art 42, πίν. XXV, m). Εις τό κιβωτίδιον τοΰτο 
■συνυπάρχουν άμφότερα τά είδη τών διακοσμήσεων τών

κύκλων, ήτοι προτομαί καί ρόδακες (άνω πλαίσιον) καί 
μόνον ρόδακες (κάτω καί πλάγια πλαίσια).

5 Βλ. επί παραδείγματος παρομοίαν τεχνικήν εις 
τούς ρόδακας τών κιβωτιδίων: Veroli είς τό Μουσεΐον 
Victoria and Albert (A. Goldschmidt - K. Weitz

mann, ε.ά. άρ. 21. Ο. M. Dalton, Byzantine Art and 
Archaelogy, Oxford 1911, 220 είκ. 133), τοΰ Άδάμ καί 
τής Εΰας τοΰ Μουσείου τής Darmstadt (L. BrEhiER 
La sculpture et les arts mineurs byzantins, Paris 
1936, 76, πίν. XXXV, ι), τής Λυώνος (A. Goldschmidt- 
K. Weitzmann, ε.ά. 34 πίν. XIII. 53 πίν. LIV), τής 

Βαλτιμόρης (Early Christian and Byzantine Art, 42 
άρ. 115 πίν. XXV).

6 A. Goldschmidt - K. Weitzmann, ε.ά. 33 

πίν. XII.
7 A. Goldschmidt - K. Weitzmann, ε.ά. 30 κ.έ. 

πίν. IX-X. Ο. Μ. Dalton, Byzantine Art and Ar
chaeology, 215 είκ. 230.

8 L. BrEhier, La sculpture, ε.ά. 76 πίν. XXXV, l.
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τό ήμέτερον βημόθυρον αί διχαλωχα'ι άκμαί των ροδάκων άπεδόθησαν έλευθέρως. 
Καθ'’ δμοιον τρόπον διεχωρίσθησαν κα'ι αί ακτίνες τοϋ ρόδακος, χωρίς νά ληφθή 
ύπ’ δψιν ή έκ τούτου προερχόμενη άσυμμετρία. Αί λεπτομέρειαι αύται ώς καί ή χρησι
μοποίησές τοϋ θέματος των ροδάκων ώς πλαισίου μιας κεντρικής παραστάσεως, ώς είς 
την ήμετέραν περίπτωσιν, δεικνύουν δτι ό τεχνίτης των έλεφαντίνων διακοσμήσεων τοϋ 
βημοθύρου εργάζεται κατά τον ίδιον τρόπον και με τό αύτό πνεϋμα ώς καί οί τεχνϊται 
των κιβωτιδίων. Διότι καί είς ταϋτα δ προορισμός των ταινιών των ροδάκων είναι ή 
πλαισίωσις των επί μέρους παραστάσεων είτε αύται έλαμβάνοντο έκ τής αρχαίας μυθο
λογίας 1 είτε έκ τής ίεράς ιστορίας είτε έκ τής χριστιανικής παραδόσεως 1 2. Είναι δέ 
χαρακτηριστικόν δτι ή χρήσις των ροδάκων, υπό τον έξεταζόμενον προορισμόν, ώς πλαι
σίων δήλον δτι συνθετωτέρων παραστάσεων ή μεμονωμένων μορφών, αγνοείται είς τάς 
τοιχογραφίας, κατά την έποχήν, καθ’ ήν χρονολογούνται τά κιβωτίδια, είς δέ την διακό
σμησαν τών χειρογράφων σπανιώτατα χρησιμοποιείται3. Άντιθέτως είς την γλυπτικήν, 
δπως είς τά θωράκια τοϋ Torcello καί τοϋ 'Αγ. Μάρκου 4, τό κόσμημα τούτο ώς πλαί- 
σιον ουδόλως παραμελ,είται.

“Απαντα τά ανωτέρω έ'ργα τής μικρογλυπτικής έπί ελεφαντοστών καί τά μαρμά
ρινα θωράκια ανήκουν είς τον 10ον ή είς τον 11ον αιώνα.

Είς τον 10ον αιώνα χρονολογείται καί ή έξ έλεφαντοστοϋ πλάξ τής Συλλογής 
άλλοτε Stroganoff εύρισκομένη σήμερον είς ιδιωτικήν Συλλογήν είς Νέαν Ύόρκην 
(είκ. 1)6. Αί διακοσμήσεις τοϋ έλεφαντοστοϋ τούτου, αΐτινες περιβάλλουν τάς μικράς 
πλευράς καί διαχωρίζουν απ’ άλλήλων τάς έκ φανταστικών ζώων μεμονωμένας παρα-

1 Κ· Weitzmann, Greek Mythology in Byzantine 
Art, 152 κ.εξ.

2 Π.χ. ή ιστορία τοϋ Ίησοΰ τοϋ Ναυή εις τό κιβωτί- 
διον τοϋ Metropolitan Museum of Art (A. Gold
schmidt - K. WEitzmann, έ.ά. 23, ένθα καί ή σχετική 
βιβλιογραφία). Επίσης διά πάσας τάς παραστάσεις τοϋ 
Ίησοΰ τοϋ Nuofj έπί έλεφαντίνων κιβωτιδίων πρβ. τό 
κεφ. «Kasten mit Josua Darstellungen» έ.ά. 16, 
άρ. 1 -20. II (Berlin 1984) άρ. 236 - 243, Early Chri
stian and Byzantine Art, 42 άρ. 115 πίν. XXIII. 
Παραστάσεις έκ τής Γενέσεως : Άδάμ καί Ευα, Κάϊν 
καί ’"Αβελ (A. Goldschmidt - Κ. Weitzmann, ε.ά. 
48, όπου καί ή σχετική βιβλιογραφία, πίν. XLVII - 
XLVIII. W. Μ. Milliken, Cleveland Museum of 
Art Bulletin, Ίαν. 1925, Φεβρ. 1936. Early Christian 
and Byzantine Art, 43 άρ. 118 πίν. XXIV), τής Col
lection of the Walters Art Gallery (A. Gold
schmidt- K. Weitzmann, έ ά. άρ. 82 πίν. LII. Early 
Christian and Byzantine Art, 43, άρ. 119 πίν. XXV) 
καί τοϋ κιβωτιδίου τής Darmstadt (L· Brehier, έ·ά·). 
Κιβωτίδια μέ μεμονωμένους αγίους ώς τό τής Φλωρεν
τίας Museo Nazionale (A. Goldschmidt-Κ. Weitz
mann, ε.ά. I, άρ. 99. G. Duthuit- F. Volbach-G. Sal
les, Art byzantin, Paris 1931, πίν. 36).

3 Πρβ. τόν κώδ. Canon, τής Βοδλεϊανής Βιβλιοθήκης

τής ’Οξφόρδης (Η. Ο. CoxE, Catalogi codicum manu- 
scriptorum Bibliothecae Bodleianae. Ill, codices 
graeci et latini canoniciani, Oxford 1854, 82. 
K. Weitzmann, Die grieehische Buchmalerei des 9. 
und 10. Jahrhunderts, Berlin 1985, 27 πίν. XXXVII, 
205), καί τόν κώδ. gr. 55 τής Δημοσίας Βιβλιοθήκης τοϋ 
Λένινγκραντ (Ε. dE Muralt, Catalogue des manu- 
scrits grecs de la Bibliotheque Imperiale Publique, 
Petersbourg 1864, 31. G. Thibault, Monuments de 
la notation ekphonetique et hagiopolite de l’Eglise 
grecque, Petersbourg 1913, 42 είκ. 23-34. K. Weitz

mann, έ.ά. πίν. XXXVII, 205). Συγγενές πρός τά ανω
τέρω είναι καί τό κόσμημα τοϋ κώδ. 102 τής Μονής τής 
Λαύρας (ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ καί ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΕυςτρατιαΔΟΥ, 

Κατάλογος κωδίκων τής Μεγίστης Λαύρας [Harvard 
Theolog. Studies XII] 1925, 11. Κ. Weitzmann, 
έ.ά. 71, πίν. LXXVII, 478).

4 L- BrEhier, La sculpture, 66, πίν. XIV. 
O. Wulff, Fruhchristliche und byzantinische 
Kunst, Wildpark - Potsdam (Akademische Verlags- 
gesellschaft Athenaion) II, 1924, 609 είκ. 523. 
H. GlOck, Die christliche Kunst des Ostens, Ber
lin 1923, πίν. 19.

5 Early Christian and Byzantine Art, 44 άρ. 123 
πίν. XXII.
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στάσεις, συνίστανται έκ τοΰ αύτοΰ κοσμήματος, τό όποιον περιέβαλ?.ε τά εικονίδια τών 
πρώτων δΰο διαχώρων κα'ι μικράν ταινίαν τοΰ τρίτου διαχώρου τοΰ ήμετέρου βημοθύ
ρου (πίν. 13), ήτοι έκ κυματιστής κληματίδος σχηματιζοΰσης έλλείτβεις, αϊτινες πληροΰν- 
ταιέναλλάξ διά φύλλου αμπέλου κα'ι βοτρΰων. Εις εν μόνον τμήμα το κόσμημα παραλ- 
λάσσει, έκεϊ όπου οί λεπτοί μίσχοι εξέρχονται έκ τοΰ κώνου κέρατος τής Άμαλθείας, τό 
όποιον περί τό στόμιον ποικίλλεται διά σειράς μαργαριτών. Όμοιος περίπου βλαστός 
συναντάται και είς τον κώδ. Par. Coislin 20 1 και εις ετερα εικονογραφημένα χειρό
γραφα, ώς θά ίδωμεν κατωτέρω. Έκτος τής μοναδικής αυτής διαφοράς τό πλαίσιον 
άμφοτέρων τών έλεφαντοστών έ'χει απόλυτον ομοιότητα όχι μόνον ώς προς την δια-

Είκ. 1. Πλάξ έκ τής παλαιάς Συλλογής Stroganoff (Νέα Ύόρκη).

μόρψωσιν τής έλισσομένης κληματίδος καί την μορφήν τών πληρούντων αυτήν φύλ?ιων 
καί καρπών αλλά καί ώς προς τήν τεχνικήν άπόδοσιν αυτής. Είς άμφότερα ό βλαστός 
είναι πεπλατυσμένος, φέρων ένιαχοΰ λεπτάς δι’ οξέος οργάνου αυλακώσεις. Οί κόμβοι 
είναι ολίγον έξωγκωμένοι αί δέ έλικες, φυόμεναι κατά τήν αντίθετον προς τά φύλλα 
πλευράν, λαμβάνουν διακοσμητικήν μορφήν όρίζουσαι τήν περίκλεισιν τοΰ συνόλου ώς 
καί είς τό κιβωτίδιον τοΰ Veroli, τό όποιον είς μίαν μόνον στενήν πλευράν φέρει τό 
αυτό προς τό ήμέτερον κόσμημα 2. Ή γλυφή τών φύλλων καί είς τά τρία μνημεία (είς 
τό κιβωτίδιον τής Νέας Ύόρκης παραλλάσσει έλαψρώς) είναι ή αυτή. "Απαντα τά 
φύλλα είναι μονόνευρα μετ’ αμφιπλεύρου συμμετρίας. Ή νεύρωσις αύτών είς τό κέν- 
τρον τοΰ έλάσματος αποδίδεται δι’ έντονου έκβανθύνσεως διά κοπίδος καθ όν τρόπον 
είς τά ξυλόγλυπτα τής Αρμενίας 3 καί είς τά μαρμάρινα βυζαντινά ανάγλυφα τοΰ 10ου 
κυρίως αίώνος 4.

1 Η. Bordier, Description des peintures et au- 
tres ornements contenus dans les manuscrits grecs 
de la Bibliotheque Nationale, Paris 1883, 121 είκ. 
58 - 60. J. Ebersoet, La miniature byzantine, 
Paris - Bruxelles 1926, 47 πίν. XXIX. K. Weitzmann, 

έ.ά. 11 κ.έ. πίν. XI, 56. Συγγενή μορφήν βλαστών 
μετά ή άνευ συμπληρωματικών ποικιλμάτων είς τάς 
έλικας βλ. καί είς τούς κώδικας. Par. Coislin 51 fol. 
127ν (Η. Bordier, ε.ά. 50. J. Ebersoet, έ.ά. 47.

Κ. Weitzmann, έ.ά. πίν. VII, 30. VIII, 37. XI, 64).
2 A. Goedschmidt-K. Weitzmann, έ.ά. I. άρ. 21. 

Ο. Μ. Daeton, Byzantine Art and Archaeology, 
215 είκ. 132.

3 J. Strzygowski, Die Baukunst der Armenier 
und Europa, Wien 1918, I, 454 είκ. 497.

4 O. Wdefe, έ.ά. II 607 κ.έ. 520-521. A. ΟΡΛΑΝ- 
ΔΟΥ, Βυζαντινά μνημεία τήςΆνδρου, ΑΒΜΕ 8,1955/56, 
63, είκ. 44. Επίσης βλ. τό είς ΑΒΜΕ 7, 1951, 138 είκ. 6

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:50:34 EEST - 18.237.180.167



56 Στυλιανού Πελεκανίδου ΑΕ 1957

Στενήν συγγένειαν παρουσιάζει ή πλαζ τής Νέας Ύόρκης προς τό ήμέτερον βημό- 
θυρον και ώς προς την στάσιν καί την θέσιν τοΰ περιγραφέντος πτηνού εις το άνω 
αριστερά τετράγωνον τοΰ τελευταίου διαχώρου (πίν. 16α). 'Ως εκεί, οΰτω καί ενταύθα με- 
μονωμένον πτηνόν έν καμπυλότητι πληροί τδ τετράγωνον κατά τρόπον ώστε, εάν δεν διε- 
κρίνετο εις τό βημόθυρον τών Καρύων κάτωθεν τοΰ πρώτου καί έ'τερον πτηνόν, δεν 
θά άπεκλείετο τά πτηνά είς άμφότερα τά μνημεία νά είχον την αυτήν στάσιν, τοσούτω 
μάλλον καθ’ όσον καί είς τά δύο πινακίδια αί άνω γωνίαι πληροΰνται διά συγγενούς 
άνθικοΰ κοσμήματος, ήτοι διά φύλλων δένδρου είς τό τής Νέας Ύόρκης, δι’ άνθεμίου 
είς τό βημόθυρον τοΰ ’Άθω. Τά δύο λοιπόν μνημεία ώς καί τό κιβωτίδιον Veroli 
κυρίως ώς προς τον διάκοσμον τών πλαισίων έχουσι προς άλληλα πολλά τά κοινά, 
τοΰθ’ όπερ επιβάλλει καί τήν αυτήν χρονολόγησιν. Τό κιβωτίδιον Veroli·1, τό όποιον 
αποτελεί τό ώραιότερον δείγμα μιας όμάδος έκ τεσσαράκοντα περίπου συγγενών κιβω- 
τιδίων, χρονολογείται είς τό τέλος τοΰ 10ου αίώνος. Είς τον αυτόν αιώνα πρέπει νά 
άνήκη καί ή πλάξ τής Νέας Ύόρκης. Κατ’ ακολουθίαν καί τά πλαίσια τοΰ ήμετέρου 
βημοθύρου δύνανται νά τοποθετηθώσι χρονολογικώς είς τήν ιδίαν εποχήν.

ΙΙρός τήν χρονολογίαν αυτήν συμψωνεΐ καί ή μορφή τοΰ κυματίου τών ημικυκλίων, 
άτινα μετά τών πλαισίων έκόσμουν κατά τάς τέσσαρας πλευράς τά εικονίδια δύο δια- 
χώρων (πίν. 13, 14β καί 15α)2. Τό κυμάτιον τούτο κατά τήν παλαιοχριστιανικήν καί τήν 
βυζαντινήν εποχήν μέχρι τοΰ 7ου αίώνος έχει τήν αυτήν σχεδόν οϊαν καί είς τήν κλασσι
κήν αρχαιότητα μορφήν 3. Άλλ’ ολίγον κατ ολίγον μεταπίπτει τούτο είς γεωμετρικόν 
σχήμα, περί δέ τό τέλος τής χιλιετηρίδος, έκεΐ όπου σπανίως συναντάται, διατηρεί ίχνη 
μόνον έκ τής παλαιάς αύτοΰ μορφής. Είς τήν λειψανοθήκην τής Limburg 4 (948 - 959) 
τό σχέδιον τοΰ κυματίου εΰρίσκεται τόσον μακράν τής πρωταρχικής μορφής, ώστε 
δίδει τήν έντύπωσιν ότι τούτο είναι τελείως ξένον προς τό έν λόγω κόσμημα. Τά μόνα 
στοιχεία, άτινα διατηρεί είσέτι έκ τοΰ παλαιού συνόλου, είναι αί κανονικαί καμπύλαι 
καί ή ειδική έπεξεργασία τών σχηματιζομένων τριγώνων. Έπί τοΰ βημοθύρου αί καμ- 
πύλαι έξηφανίσθησαν, τά τρίγωνα ήπλοποιήθησαν είς γεωμετρικά ορθογώνια καί τά 
μεταξύ αυτών φύλλα έλαβον ρομβοειδές σχήμα. Ή σχηματοποίησις αυτή παρατηρεΐται 
καί είς τά περιβάλλοντα τον έγγεγραμμένον ρόδακα διχαλωτά καί έπιμήκη φύλλα, τά 
όποια αποτελούν, πιστεύω, έξέλιξιν έπί τό σχηματικιυτερον τών φύλλων με τάς

δημοσιευόμενον άνάγλυφον, τό οποίον έκτος τής πα
ραλλήλου τεχνικής του συγγενεύει καί πρός τά λογχο
ειδή άνθικά κοσμήματα, άτινα υπάρχουν καί είς τούς 
μεγάλους ήμιρόδακας τοΰ δευτέρου διαχώρου τοΰ βη
μοθύρου.

1 A. Goldschmidt-Κ. Weitzmann, ε.ά. I. άρ. 21. 

D. Talbot-Rice — Μ. Hirmer, Kunst aus Byzanz, 
Munchen 1959, 6δ πίν. 108.

2 Παρόμοιον πλαίσιον άνευ όμως τών μεσολαβούν- 
τα>ν καθέτων καί οριζοντίων πλαισίων είναι καί τό τοΰ 
αρχαγγέλου Μιχαήλ είς Pala d’Oro έν Βενετία (W. BUR

GER, Abendlandische Schmelzarbeiten, Berlin 1930, 

24 είκ. 13. L. BrEhier, L’art byzantin, 151 είκ. 73.

Ch. Diehl, Manuel d’art byzantin, Paris 1926, 
II, 700 κ.έ. είκ. 347-348).

3 C. Weickert, Das lesbische Kymation, Mun
chen 1913. Έπί τής εργασίας ταύτης στηρίζεται καί 
τό σχετικόν άρθρον εν Pauly - Wissowa, RE XI, 2, 
2469. Ο. Wulff, Altchristliche und byzantinische 
Kunst, I, 269 κ.έ. Σ. ΠΕΛΕΚΑΝΙΔΟΥ, ’Αργυρά πινά
κια τοΰ Μουσείου Μπενάκη, ΑΕ 1942/44 (1948), 58 κ.έ.. 
σημ. 4.

4 Μ. Rosenberg, Geschiehte der Goldschtniede- 
kunst auf technischer Grundlage, Zellenschmelz I, 
Frankfurt/Main 1921, πίν. Ill, l. W. Burger, έ.ά 21,. 
είκ- 11 -12. Ch. Diehl, Manuel, II, 690, είκ. 341.
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νευρώσεις τής χαλκής θύρας τής 'Αγίας Σοφίας (μέσα τοΰ 9ου αίώνος) ή άτινα άπεδόιθη- 
σαν μέν φυσιοκρατικώς, άλλ’ ούχ ήττον ή συνένωσις μετά σφαιρών καί κύκλων άφήρεσε 
την έννοιαν τοΰ κυρίως άνθικού διακόσμου και μετέβαλεν αυτά εις άπλάς φύλλομόρ- 
φους κοσμήσεις, δηλ. δ,τι περίπου συνέβη καί εις τά ήμέτερα στενομήκη φύλλα.

Την οδόν τής έξελίξεως τών έξε- 
τασθεισών κλασσικιζουσών κοσμήσεων 
τοΰ βημοθύρου, αϊτινες ένεφανίσθησαν 
έκ νέου κατά την εποχήν τής Είκονο- 
μαχίας καί λαμβάνουν ολίγον κατ’ολί
γον κατά την μέσο βυζαντινήν εποχήν 
άφηρημένας μορψάς, ακολουθεί καί τό 
έτερον επί τοΰ βημοθύρου κόσμημα

6β
καί είκ. 2).

Τούτο χρησιμοποιείται ενταύθα 
διττώς: άναλόγως τής θέσεως είς τήν 
οποίαν εύρίσκεται καί τού προορισμού 
τής διακοσμήσεως. Είς τήν πρώτην πε- 
ρίπτωσιν φέρεται υπό μορφήν έσχη μα
τοπο ιημένου, συνεχούς καί συζυγούς 
βλαστού, χρησιμεύον είτε ως οριζόν
τιον είτε ώς κατακόρυφον πλαίσιον.
Είς τήν έτέραν εμφανίζεται ώς μεμο- 
νωμένον κόσμημα έφαπλούμενον επί 
πλατείας σχετικώς επιφάνειας. Καί υπό 
τάς δύο μορφάς εμφανής είναι ή προέ- 
λευσις τού κοσμήματος τούτου έκ τοΰ 
συνεχούς βλαστού τών κεράτων τής 
Άμαλθείας, δπως παρουσιάζεται καί 
πολύ ένωρίτερον αλλά κυρίως από τού 
4ου αίώνος επί τής σαρκοφάγου τής Κωνσταντίας2, είς τά γλυπτά τού Djumanin 
Djaxnisi τής Άτταλείας3 καί άργότερον, κατά τον 9ον καί τον 10ον αιώνα, είς τούς

τού κέρατος τής Άμαλθείας (πίν. 1

Είκ. 2. Κόσμημα τοΰ βημοθύρου.

1 W. Saltzenberg, Altehristliche Baudenkmale 
von Konstantinopel, Berlin 1854, πίν. XIX E. AN- 
ΤΩΝΙΑΔΟΥ, Έκφρασις τής 'Αγίας Σοφίας, I, ’Αθή- 
ναι 1907, 147 κ έ. πίν. 32. Ο. WtJLFF, ε.ά. 505 είκ 431. 
J. Ebersolt, Les arts somptnaires de Byzanee, 
Paris 1923, 58, είκ. 22. E. H. Swift. Hagia Sophia, 
Columbia 1960, 55. Ή σκέψις τού Swift on τά πλαί
σια ανήκουν είς τήν Ούραν τοΰ 6ου αίώνος και μόνον οί 
πίνακες τών διαχώρων είναι τής εποχής τοΰ Θεοφί
λου (840) φαίνεται λίαν απίθανος. Έκτος τών ανωτέρω 
άναφερθέντων γενικώτερον αί διακοσμήσεις τής έν λόγφ 
θύρας παρουσιάζουν πολλά κοινά σημεία όσον αφορά

είς τήν διακόσμησιν καί τήν τεχνικήν πρός τό ήμέτερον 
βημόθυρον. Ταΰτα είναι: ή μορφή τών ροδάκων καί ή 
εναλλαγή αυτών ή άπόδοσις τών βοτρύοιν εις τό εξω
τερικόν πλαίσιον’ τά κομβία ή κεφαλαι τών ήλων" 6 
τρόπος τής γλυφής τών φύλλων καί είδικώτερον τών 
φύλλων τοΰ ανθεμίου εις τό εξωτερικόν πλατύ πλαίσιον.

2 G. Rodenwaldt, Die Kunst der Antike (Pro- 
pylaen Kunstgeschichte), Berlin 692 H. Gluck, 
Die ehristliche Kunst des Ostens, πίν. 32. L. BrIs- 
HIER, La sculpture, 60, πίν. III.

3 H Rott, Kleinasiatische Denkmaler aus Pi- 
sidien, Pauiphylien, Kappadokien und Lykien, 
Leipzig 1908, 37 κ.έ 15a, 156

7
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κώδ. gr. 510 τής Εθνικής Βιβλιοθήκης τών Παρισίων 1 και 408 τής Μονής τοϋ Βατο
πεδίου 1 2. Είς τούς κώδικας τούτους ή έξέλιξις ή μάλλον ή σχη ματοπο ίησις, ήτις ήρχισε 
να παρατηρήται είς τούς βλαστούς τών κεράτων τής Άμαλθείας είς τούς πεσσούς τοϋ 
Djumanin Djamisi, προχωρεί γοργώς ώστε είς μέν τον βατοπεδινον κώδικα μεταπίπτει 
είς συνήθη σχεδόν λεπτόν έλικοειδώς βαίνοντα βλαστόν είς δέ τό παρισινόν χειρόγρα
φον αποτελεί τμήμα πολυμόρφου πλαισίου τής είκόνος τοϋ οράματος τοϋ ’Ιεζεκιήλ. 
Κατά την αυτήν περίπου εποχήν είς τήν ’Ανατολήν, ένθα ό εξεταζόμενος βλαστός έχει 
μακράν προϊστορίαν 3, καί ιδιαιτέρως είς τήν Σαμάραν, ή εκ κεράτων τής Άμαλθείας 
περιπλοκάς 1 έχει τον αυτόν προορισμόν ως καί επί τής σαρκοφάγου τής Κωνσταντίας, 
ήτοι περιβάλλει διαφόρους παραστάσεις πτηνών καί μαχομένων ζώων. Ή μορφή όμως

Είκ. 3. Περίπλοκός έκ κεράτων τής Άμαλθείας (Σαμάρα).

τών βλαστών είναι τελείως διάφορος (είκ. 3). Ένφ επί τής σαρκοφάγου τής Ρώμης ό 
καυλός τής περιπλοκάδος άποτελεϊται έκ συνεχομένων κεράτων τής Άμαλθείας αλλά 
δεν παύει νά έχη ως κύριον στοιχεΐον τά φύλλα τής άκάνθης ώς καί είς τό Djumanin 
Djamisi, είς τό Harem Djansaq τής Σαμάρας ή μορφή τοϋ καυλοϋ καί γενικώς τού 
συνόλου τής περιπλοκάδος σχηματοποιείται καί προσλαμβάνει πλέον καθαρόν διακο- 
σμητικόν χαρακτήρα. Τά φύλλα ή τά ήμίφυλλα τής άκάνθης εξαφανίζονται. Απομένουν 
μόνον κανονικοί κώνοι συνδεόμενοι μετ’ άλλήλων διά τής διεισδύσεως τοϋ ενός εντός 
τοϋ άλλου. Αί έπιφάνειαι αυτών απέκτησαν όμοιοσχήμους καθέτους ραβδώσεις αί δέ 
άνω απολήξεις, τά στόμια αυτών, έκ τών όποιων εξέρχονται υποτυπώδη φύλλα, περι-

1 Η. Ομοντ, Facsimiles des miniatures des plus 
anciens manuscrits grecs, II έκδοσις, Paris 1929, 
10 κ.έ. πίν. 15 (fol. 438v). J. Ebersoet, La minia
ture byzantine, 25 πίν. XIV. K. Weitzmann, Die 
byzantinische Buchmalerei, 3, πίν. Ill, li.

2 ΣΩΦ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΟΥ - ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑρΚΑΔΙΟΥ, Κα
τάλογος τών έν τή ιερά Μονή Βατοπεδίου υποκειμέ
νων κωδίκων (Harvard Theol. Studies, XI) 1924, 79.
Κ. Weitzmann, έ. ά. 7 είκ. 7. Επίσης πρβ. καί τόν 
κώδ. Par. Coislin 20, ένθα παριστάνεται ή περίπλο
κός τοϋ κέρατος τής Άμαλθείας υπό τήν αυτήν σχε
δόν μορφήν, ίιφ’ ήν καί είς τόν βατοπεδινον κώδικα

(Η. BordiER, Description, 121, είκ. 58-60. J. EbER- 
soi/γ, La miniature byzantine, 47, πίν. XXIX. 
K. Weitzmann, έ. ά. 11, XI, 54).

3 J. Strzygowski, Asiens bildende Kunst, 511. 
Τοϋ αύτοΰ, Mschatta, kunstwissenschaftliche 
Untersuchung, Jahrbuch der preussischen Kunst- 
sammlungen, XXV, 1904, 310 κ.έ.

4 E. Herzfeld, Die Malereien von Samara 
(Die Ausgrabungen von Samara), III, Berlin 1927, 
22 κ. έ. είκ. 7, πίν. XII - XIV. Καί ό HERZFEI.D, έ. ά. 
28, είκ. 8 ΰποσιηρίζει δτι ή περί ής ό λόγος περίπλο
κός προέρχεται έκ τής άκάνθης.
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βάλλονται έξωτερικώς διά παρυφής έξ έψαπτομένων κύκλων ώς και εις τον κώδ. Par. 
Gr. 510. Πολλάκις έξ ενός και τοΰ αυτού στομίου ενός τών κεράτων εξέρχονται μικρό- 
τερά πως τών ΰπο?ιθίπων δύο άποκλίνοντα κέρατα με τον αύτόν περί τό χείλος διάκο
σμον ως κα'ι εις τό ήμέτερον κόσμημα. Ό τεχνίτης τοΰ βημοθύρου φαίνεται οτι γνω
ρίζει καλώς τον τύπον τοΰ κοσμήματος τής Σαμάρας αλλά χρησιμοποιεί, διότι τούτο 
τοΰ αρκεί, τμήμα μόνον αυτού, τό προσαρμόζει προς δν επιδιώκει σκοπόν και προσδίδει 
είς αυτό έ'τι συμβατικώτερον διακοσμητικόν χαρακτήρα, ώς ανωτέρω περιεγράφη.

Πάντα τά έξετασθέντα συγγενή προς τό ήμέτερον κοσμήματα, τά προερχόμενα έκ 
τής περιπλοκάδος τών κεράτων τής Άμαλθείας, περιορίζονται χρονικώς είς τούς δύο 
τελευταίους αιώνας τής πρώτης χιλιετηρίδος. HI έξέλιξις τής περιπλοκάδος τής Σαμάρας 
είς την μορφήν τοΰ κοσμήματος τοΰ ήμετέρου ελεφάντινου πλακιδίου ένισχύει την 
άποψιν δτι τούτο πρέπει νά χρονολογηθή είς τό δεύτερον ήμισυ τοΰ 10ου αίώνος, είς 
ήν εποχήν ανήκουν καί τά έξετασθέντα ανωτέρω κιβωτίδια καί αί άναφερθεϊσαι μικρο
γραφίαν Είς τό μέσον ή τό δεύτερον ήμισυ τοΰ αυτού αίώνος χρονολογείται, έν σχέσει 
προς τά γύψινα κοσμήματα τής Σαμάρας, καί τμήμά τι τοΰ γυψίνου διακόσμου τής 
έκκλησίας Hadra έν Deir es Surjani ή ό όποιος άποτελεΐται έξ ένουμένων άντωπών 
κεράτων τής Άμαλθείας, άτινα κυκλοΰσι σκυφοειδές άνθος έκ συζυγών προσκλινόντων 
καί ένουμένων όμοιων κεράτων. Τό σχηματιζόμενον έξ αύτών είς τό μέσον ελλειψοειδές 
κενόν πληροΰται διά φύλλων. Μολονότι ή διάταξις τοΰ έν λόγφ κοσμήματος είναι διά
φορος ή μάλλον αντίστροφος προς τήν τοΰ ήμετέρου, έν τούτοις τά στοιχεία καί τό 
πνεύμα άμφοτέρων έχουν στενήν έσωτερικήν σχέσιν καί ομοιότητα. Προς τούτοις ή 
συνένωσις τοΰ λυροειδοΰς συμπληρωματικού μετά τοΰ κυρίως κοσμήματος (είς τό 
βημόθυρον διεχωρίσθησαν, τοΰ πρώτου χρησιμεύοντος ώς πλαισίου τοΰ δευτέρου), 
είναι έ'νδειξις, πιστεύω, τής προελεύσεως άμφοτέρων έκ κοινού προτύπου καί πιθανό
τατα ανατολικού.

Αυτά καθ’ έαυτά τά έξετασθέντα θέματα, ήτοι οί έν κύκλοις έγγεγραμμένοι 
ρόδακες, ό έλισσόμενος βλαστός μετά βοτρύων καί φύλλων έναλλάξ, τά ημικύκλια τά 
πλαισιοΰντα τά ορθογώνια εικονίδια, ή έκ κεράτων τής Άμαλθείας περίπλοκός, προσέτι 
ή συνύπαρξις αύτών έπί τού βημοθύρου τών Καρυών, είναι, έν συσχετίσει προς τά άνα- 
φερθέντα καί σταθερώς κατά τό μάλλον ή ήττον χρονολογημένα μνημεία, ισχυρά τε
κμήρια, έπί τών όποιων στηριζόμενοι δυνάμεθα νά χρονολογήσωμεν τό ήμέτερον βημό
θυρον είς τό δεύτερον ήμισυ τοΰ 10ου αίώνος καί νά έντάξωμεν αυτό εις τήν πολυ
πληθή ομάδα τών μετά ροδάκων έλεφαντίνων κιβωτιδίων. Τό συμπέρασμα τούτο έπι- 
βάλλει νά δεχθώμεν ώς τόπον προελεύσεως τοΰ βημοθύρου τήν Κωνσταντινούπολην, 
ένθα ήκμασαν τά έργαστήρια τών έν λόγω έλεφαντουργημάτων 2.

Είς τήν αυτήν χρονολογίαν καί είς τον αύτόν τόπον κατασκευής τού βημοθύρου 
οδηγεί καί ή τεχνοτροπία καί ή τεχνική τοΰ εικονιδίου τοΰ 'Ιερού Χρυσοστόμου (είκ. 4). 
Ούτος παριστάνεται κατά μέτωπον. Φέρει άπλοΰν, έλλειψοειδή καί άνευ διακοσμήσεων

1 Η. Gluck, Die christliche Kunst des Ostens, 
πίν. 60. J. Strzygowski, Asiens bildende Kunst, 
206, είκ. 203. 460, είκ. 463.

2 K. Weitzmann, Greek Mythology and Byzan
tine Art, 152, ένθα καί ή σχετική βιβλιογραφία.
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φωτοστέφανον. Το προσωπον είναι επιμηκες, περιβαλλόμενον υπό ελαφρού γενείου. Οί 
οφθαλμοί μεγάλοι καί αμυγδαλωτοί μετ’ εντόνων άνω καί κάτω βλεφάρων. Ή ρίς

Είκ. 4. Είκονίδιον έξ ελεφαντοστού τοΰ Ίεροΰ Χρυσοστόμου.

εύθεϊα καί πεπλατυσμένη κατά τα πτερύγια, έχει τούς ρώθωνας μεγάλους καί κυκλικούς, 
ορατούς δέ εις τό σύνολον αυτών. Τά ώτα άπεδόθησαν άνευ πολλών λεπτομερειών. Ή 
λεία κόμη άφήνουσα ελεύθερον τό πλατύ σχετικώς μέτωπον καλύπτει τούς κροτάφους, 
ενώ είς τό κέντρον αυτού σχηματίζει έλ?*,ειψοειδή καμπύλην. Τό ύφασμα τών αμφίων
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πίπτει μαλακόν επί τοΰ σώματος, αί δε δημιουργοΰμεναι κάθετοι, όριζόντιαι καί τριγω
νικά! πτυχώσεις δεν σχηματοποιούν τό σύνολον, τό όποιον διατηρεί την φυσικότητα καί 
την υφήν αύτοΰ, ώς τούτο παρατηρεϊται καί εις τό ίμάτιον τού ’Ιησού είς τό έλε- 
τραντοστούν τού Τουρίνου Είς άμφότερα αί πτυχώσεις άπεδόθησαν κατά τον αυτόν 
περίπου τρόπον καί με την αυτήν τεχνικήν. Άλλα καί είς τά πρόσωπα επικρατεί ή ιδία 
τχντίληψις τής άποδόσεως, μολονότι είς τό έλεφαντοστούν τού Τουρίνου τό άνάγλυφον 
είναι έντονώτερον καί ή γραμμικότης ισχυρότερα ένφ είς τον Ιερόν Χρυσόστομον τού 
βημοθύρου τό άνάγλυφον είναι τόσον χαμηλόν, ώστε καταντά περίπου έπιπεδόγλυφον. 
"Ενεκα τούτου τά δύο γλυπτά δίδουν εκ πρώτης όψεως την έντύπωσιν ότι διαφέρουν. 
Στενότερον συνδέεται τό ήμέτερον είκονίδιον προς τά έλεφαντουργήματα τού Κων
σταντίνου τού Πορφυρογέννητου τής Μόσχας 1 2, τοΰ ένθρόνου Χριστού τής Βοδλεϊανής 
Βιβλιοθήκης τής Οξφόρδης 3 καί τού Άγ. Κωνσταντίνου τής Συλλογής τού Dum
barton Oaks 4. Καί των τεσσάρων ή τεχνοτροπία είναι ή αυτή. Αί βαθεΐαι γλυφαί διά 
την άπόδοσιν των οφθαλμών, αί κινήσεις τών κορών, τά όγκάιδη βλέφαρα, ή διαμόρ- 
φωσις τής ρινός καί ό τρόπος τού σχηματισμού τού γενείου, ούχί τόσον είς τον αύτο- 
κράτορα, τού οποίου την φυσιογνωμίαν ό τεχνίτης υποτίθεται ότι αντιγράφει είτε έκ 
προτύπου είτε έκ μνήμης, όσον είς τον εύλογούντα τον βασιλέα Χριστόν, ούτινος τό γέ- 
νειον άπεδύθη δι’ εντόνων καί βραχειών εγκοπών ώς καί είς τον Χριστόν τής Οξφόρδης, 
είς τον "Αγ. Κωνσταντίνον τού Dumbarton Oaks καί είς τον 'Ιερόν Χρυσόστομον τού 
βημοθύρου τών Καρυών. Μεταξύ αυτού καί τών τελευταίων δύο έλεφαντουργημάτων; 
ιδιαιτέρως όμως τού Άγ. Κωνσταντίνου, αί τεχνοτροπικαί καί τεχνικά! ομοιότητες φθά
νουν καί μέχρι τών λεπτομερειών τής διακοσμήσεως τών περικλείσεων τών αμφίων καί τών 
περικαρπίων. Επίσης καί είς τά δύο ελεφαντοστά παρατηρεϊται ή ιδία άντίληψις τού ανα
γλύφου καί ό ίδιος τρόπος τής χρήσεως τής γλυφίδος. Ή έντονος γραφικότης επί τής 
επιφάνειας τού προσοιπου προσδίδει είς την σάρκα άκραν έξαΰλωσιν, έτι δε διαφάνειαν 
είς την επιδερμίδα, ήτις περιβάλλει την σκληράν προεξοχήν τού κάτω βλεφάρου. Τά 
ώτα έχουν τό φυσιολογικόν αυτών περίγραμμα. Άλλα λείπουν αί ?ιεπτομέρειαι τοΰ έξω 
ώτός περιοριζόμεναι είς δύο κύκλους δηλωτικούς τής κόγχης καί τής άνθέλικος. Οί 
οφθαλμοί είναι σχηματικώτεροι μέν είς τον Ιερόν Χρυσόστομον, φυσιολογικώτεροι δέ 
είς τον "Αγ. Κωνσταντίνον, μολονότι καί είς τάς δύο περιπτώσεις καί ή κοπΐς εργάζεται 
έντατικώς διά τήν άπόδοσιν τών σχηματικών βλεφάρων καί τό τρύπανον εισχωρεί 
βαθέως επί τών κυρτών καί λίαν έξωγκωμένων βολβών διά τήν δήλωσιν τών ιρίδων, 
«ΐτινες εύρίσκονται είς διάφορον σημεΐον είς έκάτερον τών οφθαλμών. Ή ιδιομορφία 
«ύτη τής άποδόσεως τών οφθαλμών είναι κοινόν γνώρισμα τής μικρογλυπτικής τού 
10ου αίώνος 5. Τέλος ομοιότροπος είναι ή άπόδοσις τής ρινός καί τού γενείου, τού

1 G. Duthuit-F. Volbach-G. Sables, Art by- 
zantin, 47, πίν. 33a, όπου καί όλη ή βιβλιογραφία.

2 A. Goldschmidt - Κ. Weitzmann, έ. ά. II, 
Berlin 1934, άρ. 35.

3 A. Goldschmidt - Κ. Weitzmann, έ.ά. II, άρ. 62. 
D. Talbot-Rice — Μ. Hirmer, ε. ά. άρ. 107.

4 A. Goldschmidt - Κ. Weitzmann, ε. ά. II,

άρ. 184, 185. The Dumbarton Oaks Collection 

(Harvard University), Washington 1955,106, άρ. 233, 
είκ. 233.

5 Βλέπε πάντα τά έν τη παροΰση μελέτη συγγενή 
πρός τό ήμέτερον ελεφαντοστά καί τά έν τή επομένη 
υποσημειώσει άναφερόμενα.
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οποίου ή μορφή είναι επίσης κοινή είς πολλά πρόσωπα μεγάλου αριθμού ελεφαντοστών 
τού 10ου καί των αρχών τού 11ου αίώνος ι. Έκτος τού περιφήμου τριπτΰχου τής Harba- 
ville (Μουσείον Λούβρου)2, όπου πάσαι αί μορφαί έχουν παρά τήν λεπτοτέραν τεχνι
κήν καί τήν ύψη?ιθτέραν καλλιτεχνικήν ποιότητα, τά αυτό προς τά εξεταζόμενα πρόσωπα 
στοιχεία, ό Πρόδρομος τού ελεφαντοστού τού ’Αρχαιολογικού Μουσείου τής Liver
pool 3, αν καί είναι εν από τά πλέον αντιπροσωπευτικά έργα τής αύλικής τέχνης, εν άν- 
τιθέσει προς το ήμέτερον πλακίδιον, τού οποίου ό τεχνίτης ήτο μέτριος, παρουσιάζει τήν 
ιδίαν τεχνοτροπίαν προς τον "Αγ. Κωνσταντίνον καί τον 'Ιερόν Χρυσόστομον. Ό τελευ
ταίος ούτος πλησιάζει ετι περισσότερον προς τον Πρόδρομον τής Liverpool καί όσον 
αφορά είς τον κατά τον 10ον αιώνα έπικρατήσαντα μανιερισμόν, όστις συνεχίζεται καί κατά 
τό δεύτερον ήμισυ τού 11ου αίώνος, καί όσον αφορά είς τον ύποβόσκοντα είσέτι κατά 
τον 10ον αιώνα λαϊκόν ρεαλισμόν, τού όποιου ή έπίδρασις είναι έκδηλος ούχί μόνον είς 
ώρισμένην ομάδα έλεφαντουργημάτων 4 αλλά καί είς τάς μικρογραφίας 0 καί είς τήν 
μνημειακήν ζωγραφικήν3. Είς τό πνεύμα καί τήν έπίδρασιν τού ρεαλισμού τούτου δφεί-

1 Βλ. σύν τοΐς ανωτέρω δηλωθεϊσι μνημείοις καί 
τά ελεφαντοστά τοΰ 'Αγ. Ματθαίου τής Συλλογής 
A. Friend (Early Christian and Byzantine Art, 
47, άρ. Ill, πίν. XXV), τής Θεοτόκου έν μέσω δΰο 
Αγίων τής Συλλογής τοΰ Dumbarton Oaks (The Dum
barton Oaks Collection, 106, άρ. 234, είκ. 234), 
τής Σταυρώσεως τοΰ Βερολίνου (Ο. Wulff, έ. ά. II, 
614, είκ. 531), τοΰ Προδρόμου τοΰ Μουσείου Victoria 
and Albert τοΰ Λονδίνου (A. Goldschmidt-K. Weitz- 

mann, έ.ά· II, άρ. 63. Ο. Μ. Dalton, Byzantine Art 
and Archaeology, 230, είκ. 142. D. Talbot-Rice— 
M. HlRMER, έ'· ά. 145). Ή χρονολόγησίς του ύπό των 
Dalton καί Talbot-Rice είς τό τέλος τοΰ Ιίου αίώ
νος νομίζω δτι δέν συμβιβάζεται πρός τήν τεχνοτροπίαν. 
Ή μαλακή επεξεργασία τοΰ ελεφαντοστού συνηγορεί 
ύπέρ πρωίμου χρονολογήσεως.

2 A. Goldschmidt-Κ. Weitzmann, έ.ά. II, άρ. 33. 
L. Brehier, La sculpture, πίν. XXXI. Ch. Diehl, 
Manuel, II2, 662 είκ. 323. D. Talbot-Rice —M. Hir- 
MER, έ.ά. άρ. 100 -102.

3 A. Goldschmidt - K. Weitzmann, έ.ά. άρ. 52. 
D. Talbot-Rice —M. Hirmer, έ.ά. άρ. 144. Τό έλε- 
φαντοστοΰν τοΰτο πιστεύω δτι είναι δυνατόν νά χρονο- 
λογηθή είς τό δεύτερον ήμισυ τοΰ 10ου αίώνος, συνδεό- 
μενον στενώς κατά τήν τεχνοτροπίαν πρός τό έλεφαν- 
τοστοΰν τής στέψεως τοΰ Ρωμανοΰ II καί τής Ευδο
κίας τοΰ Cabinet des Medailles των Παρισίων καί τής 
όμάδος αύτοΰ (τρίπτυχον Harbaville, έλεφαντοστοΰν 
τοΰ Εΰαγγελιστοΰ Ίωάννου καί τοΰ ’Αποστόλου Παύ
λου τής Βιέννης, τών ’Αποστόλων τής Δρέσδης κλ.). Τό 
ζήτημα τής χρονολογήσεως τοΰ ελεφαντοστού τοΰ Ρω
μανοΰ II καί τής Ευδοκίας δέν πρόκειται νά μάς άπα- 
σχολήση ένταΰθα. Άναφέρομεν μόνον έκ τής δλης περί 
τό μνημεϊον τοΰτο συζητήσεως τήν τελευταίαν χρονο
λογικούς γνώμην τοΰ F. Volbach, ό όποιος, έκ παρα
δρομής ίσως, είς τά Cahiers de civilisation medie-

vale, I, άρ. 1, 23 γράφει: «... une plaque plus grande, 
representant le couronnement de Romain et d’Eu- 
doxie, au Cabinet des Medailles. Pour cette der- 
niere, on pense depuis peu qu’il s’agit de Ro
main II (1068 -1071) (;) et non de Romain Ier 
(920 - 940) ».

4 O. Wulff, έ.ά. II, 613 κ.έ. Ό Ch. Diehl (Ma
nuel, IIs, 662 κ έ.) τήν ιδίαν ομάδα τών μνημεάον 
χρονολογεί είς τον 11°ν αιώνα παραβάλλων τά άποτε- 
λοΰντα αυτήν μνημεία πρός τό έλεφαντοστοΰν τοΰ Ca
binet des Medailles, τοΰ όποιου τάς βασιλικός μορφάς 
ταυτίζει πρός τον Ρωμανόν τόν IV τόν Διογένη (1067- 
1071) καί τήν αύτοκράτειραν Ευδοκίαν Μακρεμβολίτισ- 
σαν· Βλ. καί τήν προηγουμένην σημείωσιν. Δείγματα 
έντονου ρεαλιστικής τέχνης είς τήν μικροτεχνίαν κατά 
τήν εποχήν ταύτην δεικνύουν τά έξ έλεφαντοστοΰ πλα
κίδια τής Βαϊοφόρου καί τών Τεσσαράκοντα Μαρτύρων 
τοΰ Βερολίνου, τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου τοΰ Μονά
χου, τό τρίπτυχον τής Γεννήσεως τοΰ Λούβρου κ.ά. 
(A. Goldschmidt-Κ. Weitzmann, ε.ά. II, άρ. 3, 10 
1, 4). ·

5 Κ. Weitzmann, Die byzantinische Buchmale- 
rei, πίν. LXVII, 899 - 400. LXXXVII, 552 καί τάς σχε
τικός παρατηρήσεις είς τήν σ. 61 καί 81, μολονότι 
δέν πρόκειται ένταΰθα, ώς πιστεύω, περί επιδράσεων 
άρμενικών ή ιταλικών, άφοΰ ό κώδ. Ε 49/50 κατά τάς 
άρχάς μόλις τοΰ 17°ν αίώνος, έκ Χίου προερχόμενος, 
κατέληξεν είς τήν Άμβροσιανήν Βιβλιοθήκην, άλλά 
περί λάίκωτέρας τέχνης μέ έντονώτερον τό άνατολικόν 
στοιχεϊον, δπως έκδηλοΰται αϋτη είς τάς τοιχογραφίας 
τής Καππαδοκίας καί ένωρίτερον είς τήν S. Maria An- 
tiqua είς τήν Ρώμην.

6 Πρβ. συν ταϊς έν τή προηγουμένη σημειώσει άνα- 
φερθείσαις τοιχογραφίαις καί τάς άρχαιοτέρας τοιχογρα
φίας τής βασιλικής τοΰ 'Αγίου Στεφάνου (πρό τοΰ 1032} 
ώς καί τάς τοΰ πρώτου στρώματος τών 'Αγίων Άναρ-
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λονται καί τινες λεπτομέρειαι τής άλλως άδεξίως πράγματι άποδοθείσης εύ?ιθγούσης 
χειρός τοΰ Χρυσοστόμου, κυρίως περί την διαμόρψωσιν των δακτύλων, οϊτινες είς την 
κάτω άρθρωσιν τής μέσης φάλαγγος καί τούς πολφούς παρουσιάζουν δυσαναλόγους 
ογκώσεις. Είς την περίπτωσιν όμως αυτήν ή παραμόρφωσις δεν προέρχεται άπό αδεξιό
τητα τοΰ τεχνίτου άλλ’ είναι τρόπος άποδόσεως ίδιάζων είς την εποχήν αυτήν, ώς μαρ
τυρούν καί άλλα σύγχρονα προς τό ήμέτερον μνημεΐον ελεφαντοστά λ

Ούδεμία λοιπόν αμφιβολία ότι τό είκονίδιον τοΰ Ίεροΰ Χρυσοστόμου ανήκει είς 
τήν ομάδα εκείνην των ελεφαντοστών, ήτις χρονολογείται είς τό δεύτερον ήμισυ τοΰ 
10ου αίώνος, είς τήν εποχήν δηλ. είς τήν οποίαν, ώς εϊδομεν, τοποθετούνται καί τά δια- 
κοσμητικά θέματα τοΰ βημοθύρου.

III

’Αντενδείξεις είς τά ανωτέρω συμπεράσματα δυνατόν νά προβ?ι/ηθοΰν υπό άλ
λων τινών κοσμήσεων, αΐτινες καλύπτουν τήν υπόλοιπον επιφάνειαν τοΰ βημοθύρου. 
Αύται είναι: Ή εντός ορθογωνίων τριγώνων ή τετραγώνων περίκλεισις ρόμβων καί οί 
έκ ρόμβων τετράφυλλοι ρόδακες κλπ. Διότι τοιαΰτα ποικίλματα προς τό παρόν είναι 
άγνωστα είς τήν βυζαντινήν κοσμητικήν άναφαινόμενα μόνον, καί τούτο σπανίως, είς 
τήν αρχιτεκτονικήν τών Παλαιολόγων 2.

Έπ’ αυτών στηριχθέντες καί οί δημοσιεύσαντες τό νεωστί άνακαλυφθέν βημό- 
θυρον τής Μονής Χελανδαρίου (πίν. 17) χρονολογούν τούτο είς τό πρώτον ήμισυ τοΰ 
14ου αίώνος 3.

Τό βημόθυρον όμως αυτό, ώς γίνεται δήλον έκ τών ενταύθα δημοσιευομένων 
φωτογραφιών,4 έχει άμεσον σχέσιν προς τό τών Καρυών, υστερούν αυτού μόνον κατά 
τήν ποικιλίαν καί τον πλούτον τού διακόσμου. Άλλ’ ό υπάρχων είναι όμοιος είς άμφό- 
τερα. Σχετική άπόκλισις έκ τού συνήθους παρατηρεϊται είς τό δεύτερον (έκ τών άνω) 
διάχωρον (είκ. 5), τό κόσμημα τού οποίου είναι όμοιον προς τό τών ημικυκλίων τών 
θύο βημοθύρων χωρίς όμως νά πληρούται τό κεντρικόν σταυρόσχημον κενόν διά μικρού 
ρόμβου. Επίσης αί κυκλικοί έκβαθύνσεις, αΐτινες δημιουργούνται, ώς καί είς τό βημό
θυρον τών Καρυών, είς τό κέντρον τών ρομβοειδών ή τών τετραγώνων πλακιδίων πλη- 
ρούνται ένταύθα δι’ έγχρώμου (έρυθράς — βαθέως κυανής—μελαίνης) κηρομαστίχης.

Ή V. Ηαν διά νά χρονολογήση τό έν λόγφ βημόθυρον έστηρίχθη κυρίως είς 
μεταγενέστερα έργα τής ένθετικής τέχνης, καταλήξασα είς τό ορθόν γενικόν συμπέρα-

γύρων Καστορίας (Α. ΟΡΛΑΝΔΟΥ, Βυζαντινά μνημεία 
τής Καστορίας, 'Αθήναι 1939, 30 είκ. 19. 31, είκ. 20. 

2. ΠΕΛΕΚΑΝΙΔΟΥ, Καστόρια, I, πίν. 87, 88, 100, 38).
1 Σχετικά παραδείγματα βλ. είς τά ελεφαντοστά Μό

σχας, Harbaville, Cluny, Κορτόνας, Liverpool, Μου
σείου Victoria and Albert (A. Goldschmidt - 

K. Weitzmann, ε.ά. I, άρ. 35, 33,21. II, 77, 52, 63) κ.λ.
2 ’Επί τής βόρειας πλευράς τοΰ ανακτόρου Tekfur 

serai (Κ. Wulzinger, Byzantinische Baudenk- 
tnaler zu Konstantinopel, Hannover 1925, 64 - 89. 
D. Talbot-Rice —M. HlRMER, ε.ά. 80 άρ. 179).

3 Sv. Radoj5ic, Monuments artistiques a Chi- 
landar (Recueil de travaux d’etudes byzantines 
άρ. 3), σερβ. μετά γαλλ. περιλήψεως, Beograd 1955, 
186, πίν. 50. VerEna Han, Chilandar Altar Door 
Adorned with Bone Intarsia, σερβ. μετά άγγλικής 
περιλήψεοις (Myzej primenbene unetnocti Sbornik) 
2,1956, 5 κ.έ.

4 Τάς δημοσιευομένας φωτογραφίας τοΰ βημοθύρου 
τής Μονής Χελανδαρίου οφείλω είς τους συναδέλφους 
κ. V. Djuric καί Ρ. Miljkovic - ΡερΕκ, τούς όποιους 
καί άπό τής θέσεως ταύτης ευχαριστώ θερμώς.
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64 Στυλιανού Πελεκανίδου ΑΕ 1957

σμα δτι τό βημόθυρον τοϋ Χελανδαρίου είναι άσχετον τεχνοτροπικώς προς την εργα
σίαν τής Τουρκοκρατίας, ήτις χαρακτηρίζει τα διάφορα καί πολλά εις τον "Αθω 1 
καί εις την άλλην Βαλκανικήν 1 2 διασωθέντα έργα ενθετικής τέχνης. ΙΊρός τούτοις διά 
νά κατάληξη εις τον 14ον αιώνα, έκτος των υποθέσεων, τάς οποίας κάμνει εν σχέσει 
προς τον πρώτον καί τον δεύτερον ιδρυτήν τής Μονής, υποθέσεις, αΐτινες, νομίζω, ήκι
στα συμβάλλουν εις δν αποβλέπει σκοπόν, αναφέρει το περιβάλλον τό σύνολον καί 
συνάπτον διά κόμβων τά επάλληλα ορθογώνια ή τετράγωνα διάχωρα τριμερές κόσμημα

Είκ. 5. Τμήμα έκ τοϋ βημοθύρου τής Μονής Χελανδαρίου.

παρακολουθούσα καί χρονολογούσα τούτο, επί τή βάσει πολλών παραδειγμάτων, από τοϋ 
12ου μέχρι τού 14ου αίώνος 3. ’Αλλά τό κόσμημα τούτο είναι παλαιότατον, χρησιμοποιού- 
μενον συνεχώς με τον ίδιον πάντοτε προορισμόν καί τήν αυτήν περίπου μορφήν είτε 
περιβάλλον καί συνενούν επί μέρους παραστάσεις, ώς επί τό πολύ γεωμετρικός, είτε πε- 
ριορίζον τον όμψαλόν κεντρικού θέματος μικράς τίνος επιφάνειας4. Επομένως δεν είναι

1 Η. Brockhaus, Die Kunst in den Athos - Klo- 
stern, Leipzig 1922. 250 κ.έ. πίν. 29-31 F. DOD
GER, Monchsland Athos, Miinchen 1943, 138, πίν. 
έν σ. 193. G. Mit,i,et-J. Pargoire-L. Petit, Re- 
cueil d’ inscriptions chretiennes de 1’ Athos (Bi- 
bliotheque de 1’ ecole Fran<;aise d’ Athenes et de 
Rome 91), Paris 1904, 56. Πολλά είσέτι αμοια εκκλη
σιαστικά έπιπλα μένουν αδημοσίευτα.

2 Γ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ, ε.ά 322, είκ. 13. Τοΰ αΰτοϋ, 
Κειμήλια τοϋ Οικουμενικού Πατριαρχείου, Άθήναι 
1938, 18 κ.έ. είκ. 4. πίν. 5 - 7.

3 V. Η ΑΝ, έ. ά. 14 κ. έ.

4 Εις τά ύπό τής V. Ηαν, έ. ά. προσαγόμενα παρα
δείγματα πρόσθες καί τά ακόλουθα προχείρους έκ των 
πολλών υπαρχόντων ληφθέντα: Θέματα εκ τοϋ ψη
φιδωτού δαπέδου τής βασιλικής τοΰ ’Αναστασίου εις 
Marusinac (Forschungen in Salona III, Wien 
1939. 57 κ. έ. 76, είκ. 103, πίν. 9. Ή βασιλική αΰτη 
χρονολογείται είς τόν 5°ν αιώνα). Γλυπτά τής βασιλι
κής Β τών Φιλίππων (6°s αιών) (Ρ. LEMEREE, Philippes 
et la Macedoine orientale a Γ epoque chretienne 
et byzantine, Paris 1945, Album, πίν. LXXV, 91-92). 
Γλυπτά 'Αγίου Δη μητριού Θεσσαλονίκης (Γ. καί 
Μ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ, Ή βασιλική τοΰ Άγ. Δη μητριού Θεσ-
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Τό βημόθυρον των Καρύων.
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Τό βημόθυρον τής Μονής Χελανδαρίου.
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δυνατόν τό κόσμημα τοΰτο νά χρησιμεύση ώς κριτήριον διά σταθεράν χρονολόγησιν. 
Γεγονός είναι δτι συχνότερα χρήσις αΰτοΰ γίνεται από τοΰ 10ου μέχρι καί τοΰ 12ου 
αίώνος.

Μετά τοΰ πλαισίου τούτου συνδέονται καί οί πληροϋντες αυτό συνεχόμενοι κύκλοι, 
έκ τοΰ σημείου επαφής τών οποίων έκψεύγει όριζοντίως — δεξιά καί αριστερά —άνά εις 
ρόμβος ή τρίγωνον. Ή λεπτομέρεια αύτη είναι έπανάληψις παλαιοΰ διακοσμητικοΰ 
θέματος, τό όποιον συναντάται υπό όμοίαν μορφήν ήδη εις τό έτερον τών φύλλων τοΰ 
διπτύχου Nichomachorum — Symmachorum τοΰ φυλασσομένου είς τό Μουσεΐον Cluny1 
καί ύστερον, κατά την βυζαντινήν εποχήν, είς τά άναφερθέντα ήδη έξ ελεφαντοστού 
κιβωτίδια καί είς άλλα συγγενή προς τάς κοσμήσεις τούτων θέματα2. Είναι λοιπόν 
εκτός πάσης αμφιβολίας ότι τό ήμέτερον ένθετον κόσμημα είναι μίμησις τών ανωτέρω 
καί αποτελεί συνέχειαν τοΰ ήμικυκλικοΰ έκ ροδάκων αναγλύφου πλαισίου. Ό τεχνίτης 
δηλ. κατά τήν διακόσμησιν τοΰ βημοθύρου δι’ ενθέτων έλεφαντοστών έμιμήθη καί 
έπανέλαβε τό ίδιον άνάγλυφον πλαίσιον. Ή διαπίστωσις αύτη βέβαιοί ότι τό σύνολον 
τών βημοθύρων είναι σύγχρονον καί ένιαΐον καί ότι τά κοσμοΰντα αύτά γλυπτά ελε
φαντοστά δεν είναι δάνεια έξ άρχαιοτέρων μνημείων καί είς δευτέραν χρήσιν ένταΰθα. 
Ενισχύει δε τήν γνώμην ημών ταύτην καί ή κανονική κατά τήν καμπύλην περί τό άνω 
τμήμα τοΰ βημοθύρου έξ ελεφαντοστού ταινία, ήτις, εάν είχε ξένην προέλευσιν, δεν θά 
έφήρμοζε μετά τοσαύτης ακρίβειας.

Επίσης δεν είναι δυνατόν νά στηριχΰή ή χρονολόγησις έπί τοΰ κοσμήματος τών 
χαρακτών ομοκέντρων κύκλων. Διότι ούτοι, έν χρήσει όντες ήδη από τής όψιμου άρχαιό- 
τητος καί εξής 3 ώς διακόσμησις κενών επιφανειών, συνεχίζονται καθ’ όλην τήν βυζαν-

σαλονίκης, Άθήναι 1953, 175, πίν. 51 β. 184, πίν. 50δ). 
'Ιδιαιτέρως πρβ. τά θωράκια τοΰ Βυζαντινού Μου
σείου ’Αθηνών (Γ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ, Όδηγός τοΰ Βυζαντι
νού Μουσείου, Άθήναι 1956, 11, είκ. 2. F. van der 

Meer - Christ. Mohrmann, Atlas of the Early 
Christian World, London - Edinburgh 1958, άρ. 279. 
Γνήσιον είναι μόνον τό αριστερόν θωράκιον). Θωρά- 
κιον ’Αγίου Νικολάου Μεσσαριάς “Ανδρου (Α. ΟΡΛΑΝ- 
ΔΟΥ, Βυζαντινά μνημεία Άνδρου, ΑΒΜΕ 8, 1955/56, 
57, είκ. 36). Γλυπτά 'Αγίας Σοφίας Άχρίδος (Β. Filow, 

Die altbulgarische Kunst, Bern 1919, 11 κ. έ. 
είκ. 10, 11a, 13). Διάφορον πνεύμα καί προορισμόν 
έχει ή συγγενής κόσμησις τών έσωρραχίων τών μεγά
λων τόξων τής Capella Palatina (Οτ. DEMUS, The 
Mosaics of Norman Sicily, London 1949, 37, 55, 
πίν. 9 καί 37. Τοΰ αυτού, Byzantine Mosaic De

coration, London 1953, πίν. 5) κ.λ.
1 R. DELBrCck, Consulardiptychen und ver- 

wandte Denkmaler (Studien zu spatantike Kunst- 
geschichte II), Berlin 1929, άρ. 54, πίν. 54. W. F. Vol- 

bach, Elfenbeinarbeiten der Spatantike und des 
friihen Mittelalters, 2 Aufl., Mainz 1952, 39, άρ. 55, 
πίν. 14. W. F. Volbach-M, Herter, Friihchristliche 
Kunst, Miinchen 1958, 21, 61, πίν. 90.

2 Τό θέμα τοΰτο συχνάκις επαναλαμβάνεται ομοιον

ή συγγειές καί είς τά έπίτιτλα τών εικονογραφημένων 
χειρογράφων (Β. KirchnER, Bescbreibendes Ver- 
zeichnis der Miniaturen-Handschriften zu Berlin I. 
Phillips Handschriften, 1926, 16, είκ. 20, πίν. 3. 
Σ. ΛΑΜΠΡΟΥ, Κατάλογος τών έν ταΐς βιβλιοθήκαις τού 
Άγ. “Ορους ελληνικών κωδίκων, II, Cambridge 1900, 
325. Κ. Weitzmann, ΑΑ 1933, στ. 325, είκ. 13. Τού 
αΰτοΰ, Die bj'zantinische Buchmalerei, 22, πίν. 
XXIX, 160-164) καί είς τά σασσανιδικά καί τά βυζαν
τινά υφάσματα (Οτ. ν. Falke, Kunstgeschichte der 
Seidenweberei, 12, είκ. 66. 24, είκ. 186, 187. Πρβ. καί 
τήν όμοίαν τοιχογραφίαν έκ Kyzil είς τό Λαογραφικόν 
Μουσεΐον τοΰ Βερολίνου, Οτ. ν. Falke, έ.ά. είκ. 67).

3 Πρβ. τό είς τήν ιδιωτικήν Συλλογήν Ρ. Drey έν 
Νέα Ύόρκη έκ Namur ρυτόν (Early Christian and 
Byzantine Art, 39 άρ. 98, πίν. XXXII), τήν πυξίδα τού 
Metropolitan Museum of Art, έ.ά. 41, άρ. 109, πίν. 
XIX. W. F. Volbach, Elfenbeinarbeiten, 79, άρ. 
166, πίν. 63), ήτις είς τόν κύκλον τοΰ καλύμματος φέρει 
διπλοΰς ομοκέντρους κύκλους, τοΰ αΰτοΰ Μουσείου τήν 
έπί ελεφαντοστού παράστασιν τής Άναλήψεως (έ.ά. 50, 
άρ. 157, πίν. XXL W. F. Volbach, έ.ά. 106, άρ. 255, 
πίν. 68), όπου ή «δόξα» τοΰ Κυρίου, ό φωτοστέφανος 
τής Θεοτόκου καί τά ίμάτια τών άποστόλων πληροΰνται 
διά τών αύτών κύκλων, τό τεμάχιον τής Brummer Gal-

9
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τινήν εποχήν καί κατά την Τουρκοκρατίαν \ Ό,τι δμως παρετηρήθη διά τό αμέσως 
ανωτέρω έξετασθέν κόσμημα τό αύτό είναι ανάγκη κα'ι ενταύθα νά έπαναληψθή. Ή 
χρήσις δήλον δτι αύτοΰ είναι συνεχής κα'ι πυκνοΰται ιδιαιτέρως κατά τον 90ν κα'ι τον 
10ον αιώνα, ενώ κατά τήν μετέπειτα εποχήν σποράδην μόνον εΰρηται ύφ’ δν προορισμόν 
κα'ι μορφήν εμφανίζεται έπ'ι τών βημοθύρων Καρύων κα'ι Χελανδαρίου. Έκ των άπαξ 
συναντωμένων, καθ’ δσον γνωρίζω, είναι τό παράδειγμα τής Μονής τής Sv. Trojica 
Pljevaljska τοΰ 16ου αίώνος2.

Ή πρώιμος λοιπόν έμφάνισις τών έν λόγω κοσμημάτων και ή έπιβίωσις αυτών 
έπ'ι μίαν χιλιετηρίδα περίπου άναγκάζει νά μή θεωρήσωμεν ταϋτα ώς άσφαλή χρονολο
γικά κριτήρια. Έξ άλλου δμως ή καθ’ ώρισμένας περιόδους κα'ι δή κα'ι εκείνη, είς ήν 
έπ'ι τή βάσει τεχνοτροπικών καί μορφολογικών τεκμηρίων έχρονο?ιθγήθησαν τό ήμέτερον 
βημόθυρονκαί κατ’ άκολ,ουΟίαν καί τό τοΰ Χελανδαρίου, ή έπικράτησις τών κοσμήσεων 
αυτών, ένισχύει τήν άποψιν δτι τά άθωνικά κειμήλια πρέπει νά χρονολογηθούν είς τό 
δεύτερον ήμισυ τοΰ 10ου αίώνος.

Ή σύμπτωσις τής χρονολογίας τοΰ βημοθύρου τών Καρυών προς τον χρόνον τής 
ίδρύσεως τής Μοναχικής Πολιτείας τοΰ ’Άθω καί ιδιαιτέρως τής άνεγέρσεως ή τής 
μεγεθύνσεως τής βασιλικής τοΰ Πρωτάτου δεν είναι άνευ σημασίας. Προς τούτοις ή 
φύλαξις τοΰ κειμηλίου μέχρι πρό τίνος έντός τοΰ ναοΰ δηλοϊ δτι τό βημόθυρον άνήκει 
είς αύτόν. Εΐδομεν προσέτι δτι ή τέχνη του οδηγεί είς έργαστήριον τής Κωνσταντινου
πόλεως. Δεν θά ήτο λοιπόν άπίθανος ή ύπόθεσις δτι τό ήμέτερον βημόθυρον κατε- 
σκευάσθη διά τον καθεδρικόν ναόν τών Καρυών είς τήν πρωτεύουσαν καί έκεϊθεν άπε- 
στάλη μετ’ άλλων αύτοκρατορικών δωρεών είς τό "Αγιον Όρος. Ποΰ άκριβώς άνήκει 
τό βημόθυρον δεν είναι δυνατόν σήμερον πλέον νά καθορισθή. Τό ύπάρχον κατά χώραν 
μαρμάρινον τέμπλον είς τό Πρωτάτον είναι, ώς διαπιστοΰται έκ τής τελευταίας μελέτης 
τοΰ Α. Ορλανδου, σύγχρονον προς τήν ϊδρυσιν τοΰ ναοΰ 3. Τό κεντρικόν άνοιγμα,

lery (Early Christian and Byzantine Art, 50, άρ. 158, 
πίν. XXI), τοΰ όποιου ή επιφάνεια τής κυκλικής βά- 
σεως ή τοΰ υποποδίου, έφ’ ον ΐσταται ό άγιος, ποικίλ
λεται δι’ όμοιων κύκλων. Έπ'ι έργων καθημερινής χρή- 
σεως (κτενίων, σταυρών) The Great Palace of the By
zantine Emperors (Oxford University Press), Lon
don 1949, 99 πίν. 58 εΐκ. 3-4.

1 Βλ. τόν παρισινόν κώδ. gr. 510 fol. 143 (V. Laza

rev, 'Ιστορία τής βυζαντινής ζωγραφικής, Μόσχα 
1948. Ρωσιστί. 78, 229, πίν. 46, ένθα και ή παλαιοτέρα 
βιβλιογραφία), τό δίπτυχον τοΰ Βερολίνου, τό όποιον 
παριστάνει τήν στέψιν Λεοντος VI (886-911). Οί λώροι 
τοΰ αρχαγγέλου καί τοΰ αΰτοκράτορος ώ; κόσμημα φέ
ρουν τούς ομοκέντρους κύκλους (Ο. Wueff, Altchristli- 
che und byzantinische Kunst, II, 610, είκ. 526. 
Ch. DiEhe, Manuel2, II, 660, είκ. 321, W. F. Voe- 
bach, Les ivoires sculptes, de 1’ epoque carolingi- 
enne au Xlle siecle, Cahiers de Civilisation Me- 
dievale [Centre d’ etudes superieures de civilisa
tion medievale] I, 23), τόν άνάγλυφον άγιον επί τής 
νοτιάς όψεως τοΰ σταυροειδούς ναοΰ τοΰ Achtamar

(J. Strzygowski, Die Baukunst der Armenier und 
Europa, 292, είκ. 332-333. Τοΰ αύτοΰ, Asiens 
bildende Kunst, 646, είκ. 579), επί υφασμάτων, ώς 
έπί τοΰ «άετοΰ» τοΰ Άγ. Πέτρου έν Salzburg, ό κύ
κλος, οστις σχηματίζεται έκ δύο δρακόντων, πληροΰται 
διά τοΰ ίδιου κοσμήματος, τό όποιον όμως ένταΰθα 
ύποδηλοϊ καί τά λέπια τοΰ δέρματος τών όφεων 
(Οτ. V. FaekE, έ.ά. 24, είκ. 185), είς τόν χιτώνα τής 
Ειρήνης συζύγου τοΰ Κωνσταντίνου τοΰ Assen έπί τοι
χογραφίας τής εκκλησίας τής Βοϊάνας (1295) (Β, FieOW, 
έ.ά. πίν. LI) καί είς τά έξ έλεφαντοστοΰ ή μαργάρου 
κοσμήματα τής Τουρκοκρατίας (V. Ηαν, έ.ά. 16, είκ. 9).

2 V. Ηαν, έ.ά.

3 ΑΝ. ΟΡΛΑΝΔΟΥ, Τό μαρμάρινον τέμπλον τοΰ Πρω
τάτου τών Καρυών, ΕΕΒΣ 23, 1953, 83-91 (Κανί- 
σκιον ΦΑΙΔΩΝΙ I. ΚΟΥΚΟΥΛΕ). Περί τών βυζαντινών 
τέμπλων τοΰ 'Αγίου Όρους βλ. καί L. ΒκέΗΙΕΚ, 
Clotures de chceur dans les monasteres de l’Athos 
(Atti del V Congresso internazionale diStudi Bizan- 
tini II, Roma 1940, 48 κ. έ. Διά τό τέμπλον τοΰ 
Πρωτάτου σ. 49).
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ή Ωραία Πΰλη, χοΰ τέμπλου τούτου, έχει πλάτος μέν 0.96 μ., ύψος δε μέχρι τής 
άπολήξεως τών τετραγώνων σταθμών άνευ τής έπιστέτβεως αυτών 1.275 μ. έναντι 
1.36X0.75 μ. τοΰ βημοθύρου. Επομένως αποκλείεται ή χρησιμοποίησις αύτοΰ είς την 
Ωραίαν Πύλην. Διά τον αύτόν λόγον δεν είναι δυνατόν να άνήκη ούτε είς την πύλην τής 

προθέσεως ούτε είς την πύλην τοΰ διακονικού, διότι άμφοτέρων αί διαστάσεις είναι 
1.30X0.72 μ. Κατά ταΰτα τό ήμέτερον βημόθυρον είναι ξένον προς τό κύριον τέμπλον 
τής βασιλικής, άνήκον πιθανώς είς ΰπάρχον ποτέ έν αύτή ή παρ’ αυτή καταστραφέν 
παρεκκλήσιον.

Όμοίως δεν είναι δυνατόν, παρά τάς υποθέσεις καί τάς οξείας παρατηρήσεις τής 
V. Ηαν \ νά ταυτισθή τό βημόθυρον τής Μονής Χελανδαρίου προς την Ώραίαν Πύλην 
ή τάς πλαγίας πύλας τοΰ τέμπλου τοΰ καθολικού τής Μονής. Διότι και ενταύθα αί δια
στάσεις καί τών τριών εισόδων τοΰ βυζαντινού τέμπλου, τό όποιον έπρόσεξε καί έδη- 
μοσίευσεν επίσης ό Α. Ορλανδος 1 2, είναι τελείως διάφοροι τών διαστάσεων κατά πλά
τος καί ύψος τοΰ βημοθύρου3 4. Έκ παραλλήλου δεν επιδέχεται άμφισβήτησιν ότι τό 
κειμήλιον ανήκει είς την λεχθείσαν Μονήν. Πρόβλημα λοιπόν αποτελεί ή προέλευσις 
αύτοΰ καί ή χρονολογία του έν σχέσει προς την Μονήν. Δύο υποθέσεις, κατά την γνώμην 
μου, βοηθοΰν πως είς την λύσιν. Ή ότι τό βημόθυρον άνήκεν είς άρχαϊον κελλίον τών 
Καρυών, ύπαγόμενον είς την Μονήν Χελανδαρίου καί άμα τή καταστροφή αύτοΰ 
παρελήφθη μετά τών άλλων κειμηλίων υπό τής κυριάρχου Μονής, ή ότι τούτο έχρησί- 
μευεν ως βημόθυρον τής Ωραίας Πύλης τοΰ προ τοΰ έτους 1076 άναφερομένου μονυ- 
δρίου, είς την θέσιν τοΰ οποίου περί τό τέλος τοΰ 12ου αίώνος ίδρύθη υπό τοΰ 
'Αγ. Σάββα καί τοΰ πατρός αύτοΰ Συμεών (Στεφάνου I Νεμάνια) ή μεγάλη Μονή \ 
Τά κατάλοιπα κινητά αντικείμενα τοΰ άρχαιοτέρου καθολικού έχρησιμοποιήθησαν ή 
διεφυλάχθησαν είς τό νέον βασιλικόν ήσυχαστήριον. Ή δευτέρα αΰτη υποθετική ερμη
νεία συμβιβάζει τήν ύφ’ ημών δοθεΐσαν είς τό βημόθυρον χρονολογίαν προς τήν 
λειτουργίαν τής πρώτης μικράς μονής τής μνημονευομένης είς έγγραφα τών μέσων τοΰ 
11ου αίώνος.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΛΕΚΑΝΙΔΗΣ

1 V. Ηαν, έ.ά. 20 κ. έ.
2 ΑΝ. ΟΡΛΑΝΔΟΥ, Παραλειπόμενα από τήν Μονήν 

Χελανδαρίου, ΑΒΜΕ 8, 1955/56, 106 κ.έ. εΐκ. 1.
3 Διαστάσεις Ουρών τέμπλου: Ωραία πΰλη: Πλά

τος 1.10 μ. Ύψος 1.315 μ. Πλάγιαι πύλαι: Πλά
τος 1.15 μ. Ύψος 1.17 μ. Διαστάσεις βημοθύρου: Πλά
τος 0.75 μ. "Ύψος 1.25 μ.

4 ΓΕΡ. Σμυρνακης, Τό "Αγιον "Ορος, Άθήναι 1903,

485 κ.έ. Κ. ΒΛΑΧΟΣ, Ή Χερσόνησος τοΰ Αγίου "Ορους 
"Αθω καί αί έν αύτφ μοναί καί οί μοναχοί πάλαι τε 
καί νϋν, Βόλος 1903, 241 κ.έ. Γ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ, Τό "Αγιον 
"Ορος, Άθήναι (ά. χρον.), 30. F. DfiLGER, Monchsland 
Athos, 70. Γ. ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ, Σύντομος ιστορία τοΰ 
'Αγίου "Ορους (έκδ. Ίδρύμ. Μελετών τής Χερσονήσου 
τοΰ Αίμου 23), Θεσσαλονίκη 1958, 11 κ.έ. 16.
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