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Θεοχάρης Ν. Παζαράς 

ΤΟ ΜΑΡΜΑΡΙΝΟ ΤΕΜΠΛΟ ΤΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ 
ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΒΑΤΟΠΕΔΙΟΥ* 

ι 

2αχα παλαιότερα καθολικά των μονών του Αγίου 
Όρους καθώς και στο Πρωτάτο, αλλά και σε ορισμένα 
παρεκκλήσια και κοιμητηριακούς ναούς, σώζονται 
ακόμη -εν μέρει ή ακέραια- τα μαρμάρινα τέμπλα, συ
νήθως πίσω από τα ξυλόγλυπτα μεταβυζαντινά εικο
νοστάσια. Μερικά βέβαια έχουν διαλυθεί και τα αρχι
τεκτονικά μέλη τους εντοιχίστηκαν αργότερα σε άσχε
τες κατασκευές. Ορισμένα από τα τέμπλα αυτά μνημο
νεύονται παλαιότερα από τον Η. Brockhaus1, άλλα 
έχουν περιγραφεί μεταγενέστερα περισσότερο λεπτο
μερώς, χωρίς όμως φωτογραφίες και σχέδια, από τον 
L. Bréhier2, και άλλα έγιναν αντικείμενο πιο συστημα
τικής μελέτης τα τελευταία χρόνια από τους Α. 
Ορλάνδο 3, Α. Grabar4, SI. Nenadovic5, Π. Μυλωνά6 και 
τον γράφοντα 7 . 

Ένα από τα μνημειωδέστερα μαρμάρινα τέμπλα φαίνε
ται ότι ήταν αυτό του καθολικού της μονής Βατοπεδί-
ου, μέρος ενός αρκετά πλούσιου γλυπτού μαρμάρινου 
και γύψινου διακόσμου, στον οποίο περιλαμβάνονται 
ακόμη κατά χώραν θυρώματα, θωράκια, κοσμήτες και 
πολύχρωμα μαρμαροθετήματα στο δάπεδο. 
Καθώς τα διαφράγματα του ιερού αποτελούν το πιο 
χαρακτηριστικό και απαραίτητο στοιχείο του αρχιτε
κτονικού διακόσμου ενός βυζαντινού ναού 8, θεωρώ 
ότι το μαρμάρινο τέμπλο του Βατοπεδίου, που, όπως 
θα φανεί, μπορεί να αναπαρασταθεί με βεβαιότητα, 
θα μας δώσει ένα ακόμη μεσοβυζαντινό παράδειγμα 
του είδους, πολύ αξιόλογο, τόσο για τη μορφή του όσο 
και για την ποιότητα του διακόσμου του. 
Σύμφωνα με τον Ιωάννη Κομνηνό το παλαιό μαρμάρι
νο τέμπλο βρισκόταν ακόμη στη θέση του στα 1701, 
πίσω όμως από ένα μεταγενέστερο ξύλινο εικονοστά
σι9, πληροφορία που επιβεβαιώνεται και στα 1744 
από τον Barskij10. Εκείνο το ξύλινο εικονοστάσι αντι
καταστάθηκε από το σημερινό ξυλόγλυπτο στα 1788, 
όπως μαρτυρεί η υπάρχουσα επιγραφή 1 1 . Ανάμεσα 
στις δύο τελευταίες χρονολογίες πρέπει να διαλύθηκε 
το παλαιό μαρμάρινο τέμπλο, αφού τα μέλη του ενσω
ματώθηκαν σε διάφορα κτίρια της μονής, που κτίστη-

* Η εργασία αυτή αποτέλεσε αντικείμενο ανακοίνωσης μου 
στο Διεθνές Συνέδριο για τη Βυζαντινή Μακεδονία (324-1430 
μ.Χ.), που διοργανώθηκε από την Εταιρεία Μακεδόνικων Σπου
δών στη Θεσσαλονίκη, 29-31 Οκτωβρίου 1992. Ευχαριστώ τον 
καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου γ. Εφραίμ, καθώς 
και την υπόλοιπη αδελφότητα της μονής, γ ια τις διευκολύνσεις 
που μου παρείχαν κατά τη διάρκεια των ερευνών μου. Ευχαρι
στίες θα ήθελα να εκφράσω επίσης και στους αρχιτέκτονες Πλού
ταρχο Θεοχαρίόη και Πασχάλη Ανόρούδη, οι οποίοι με βοήθη
σαν με τις παρατηρήσεις τους στην πληρέστερη αναπαράσταση 
του τέμπλου. 

1. Η. B r o c k h a u s . Die Kunst in den Athos-Klöstern, Leipzig 19242, 
σ. 40 κ.ε. 

2. L. B r é h i e r , Anciennes clôtures de chœur antérieures aux icono
stases dans les monastères de l'Athos, Atti del V Congresso interna
zionale di Studi Bizantini (Roma, 20-26 settembre 1936), Roma 1940, σ. 
48κ.ε. 

3. Ά . ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς , Τό μαρμάρινον τέμπλον του Πρωτάτου των 
Καρυών, ΕΕΒΣ ΚΓ' (1953), σ. 83 κ.ε. Ο ί δ ι ο ς , Παραλειπόμενα 
άπό τήν Μονήν Χελανδαρίου, ΑΒΜΕ Η' (1955-56), σ. 105 κ.ε. 
4. Α. G r a b a r , Sculptures byzantines du moyen âge, II (Xle-XIVe 
siècle), Paris 1976, σ. 68, αριθ. 51. 
5. SI. N e n a d o v i c , Arhitektura Hilandara, Hilandarski Zbornik 3 
(1974), o. 137, εικ. 48. 
6. P. M y l o n a s , Les étapes successives de construction du Prôtaton au 
Mont Athos, CahArch 28 ( 1979), σ. 146, ση μ. 11. Ο ί δ ι ο ς, Παρατη ρή -
σεις στό καθολικό Χελανδαρίου, Αρχαιολογία, τχ. 14, Φεβρουά
ριος 1985, σ. 67, εικ. 5-8. Ο ί δ ι ο ς , Remarques architecturales sur le 
catholicon de Chilandar, Hilandarski Zbornik 6 (1986), o. 11 κ.ε., εικ. 3-4. 

7. Θ. Π α ζ α ρ ά ς , Ο γλυπτός διάκοσμος του παλαιού καθολικού 
της μονής Ξενοφώντος στο Αγιον Όρος, ΔΧΑΕ. περ. Δ' - τ. ΙΔ' 
(1987-1988), σ. 44 κ.ε., εικ. 44, 45, 48-49. 
8. Σχετικά με τα βυζαντινά τέμπλα βλ. το άρθρο του M. C h a t 
zi d a k i s, Ikonostas, RbK III, Stuttgart 1973, στ. 325 κ.ε. Ο ί δ ι ο ς , 
L'évolution de l'icône aux 11 e-13e siècles et la transformation du 
templon, XVe Congrès international d'Etudes Byzantines (Athènes 
1976), Rapports et co-rapports, III, σ. 159 κ.ε. Συμπληρωματικά βλ. 
επίσης C. M a n g ο, On the History of the Templon and the Martyrion of 
St. Artemios at Constantinople, Zograf 9 (1978), σ. 40 κ.ε. 

9. Ο Ί . Κ ο μ ν η ν ό ς, (Προσκυνητάριον τοΰ 'Αγίου "Ορους Ά θ ω -
νος, Snagov 1701, Καρυές'Αγίου "Ορους 1984 (ανατύπωση), σ. 42), 
περιγράφοντας το καθολικό του Βατοπεδίου λέγει τα εξής για το 
τέμπλο: «Είναι τό τέμπλον του μέ κολώνες και μάρμαρα πάνυ 
ωραία· και έξωθεν τούτων έτερον ξύλινον πανταχόθεν περικεχρυ-
σωμένον, μέ τέχνην άμίμητον». 

10. V. B a r s k i j , Vtoroe posescenie sviatoj Afonskoj gory Vasilija 
Grigorovica - Barskago im samim opisannoe, St. Petersburg 1887, σ. 197-
198. 

11. Η επιγραφή στο νεότερο εικονοστάσι έχει ως εξής: α. (αριστε
ρά): +Έσκαλίσθι και χρισόθη τό / παρόν τέμπλο όι' εξόδου τοϋ 
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καν ή ανακαινίστηκαν από τα τέλη του 18ου αι. και 
μετά, όπως στην τράπεζα (1785)12, στο παρεκκλήσι 
της Αγίας Ζώνης (1794)13 και στην πεσσοστοιχία του 
εξωνάρθηκα 1 4 του καθολικού (1842)'\ 
Από το μαρμάρινο τέμπλο σώζεται σήμερα στην αρχι
κή του θέση μόνο ο στυλοβάτης (Εικ. 1), πλ. 0,47-0,50 
και ύψ. 0,13 μ., ο οποίος εκτείνεται χωρίς οιακοπή 
από το βόρειο έως το νότιο τοίχο του ναού, σε επαφή 
με τη δυτική όψη των διαχωριστικών τοίχων του ιερού. 
Στην επιφάνεια του στυλοβάτη διακρίνονται κατά δια
στήματα μολυβδοχοημένοι τόρμοι για την πάκτωση 
των κιονίσκων, καθώς και δύο ελαφρά λαξευμένες τε
τράγωνες υποδοχές για την τοποθέτηση των σταθμών 
της ωραίας πύλης, οι οποίοι φαίνεται ότι δεν ήταν συμ
φυείς με τους κίονες. Οι σταθμοί, από σκυριανό μάρμα
ρο με πολλές λευκές και κόκκινες κηλίδες16, έχουν μορ
φή πεσσίσκων, διαστ. 0,165 x 0,165 χ 1,22 μ. Στις δύο συ
νεχόμενες όψεις τους κοσμούνται με ομόλογα πλαίσια 
και ξαναχρησιμοποιήθηκαν στο σημερινό εικονοστά
σι, μετατοπισμένοι ελαφρά προς το εσωτερικό του Ιε
ρού Βήματος1 7 (Εικ. 2). Τα επίμηλά τους απολαξεύτη-
καν και αντικαταστάθηκαν με ξύλινα. Από τα υπόλοι
πα τμή ματα του τέμπλου, που έχουν απομακρυνθεί από 
τη θέση τους, έχω εντοπίσει τα ακόλουθα: 
Α. Τμήμα επιστυλίου τέμπλου από λευκό μάρμαρο, 
μέγ. μήκ. 2,43, ύψ. 0,17 και πλ. 0,37 κάτω και 0,47 μ. 
άνω, που είναι τοποθετημένο σε δεύτερη χρήση στο 
Ούρωμα της βασιλείου πύλης στο παρεκκλήσι της 
Αγίας Ζώνης και αποτελεί το νότιο κατακόρυφο 
πλαίσιο του (Εικ. 3-4). Είναι κομμένο οριζόντια στο 
κάτω μέρος και διαγώνια επάνω για να συνδεθεί με το 
νεότερο υπέρθυρο. Στη λοξότμητη όψη του τρέχει μια 
σειρά από επαναλαμβανόμενα κυκλικά πλαίσια από 
ταινία, που συνδέονται κάτω με ένα ημικύκλιο και πε
ρικλείουν από ένα πεντάφυλλο ανθέμιο. Ενδιάμεσα 
υπήρχε κομβίο, το οποίο κατά τη δεύτερη χρήση δια
μορφώθηκε σε ένα cartouche, ένα είδος ασπίδας με 
σχηματικά φύλλα γύρω σε στυλ ροκοκό1 8. Με ανάγλυ
φο διάκοσμο καλύπτεται επίσης και η κάτω επιφά
νεια του επιστυλίου, που διαιρείται σε ορθογώνια 
διάχωρα από τριμερή ταινία, συνδεόμενα μεταξύ τους 
κατά το σύστημα των σηρικών τροχιόν. Το κάτω διά-
χωρο περικλείει ρόμβο από τριπλή ταινία, η οποία 
δημιουργεί ένα μεγάλο κύκλο στο κέντρο και τέσσερις 
μικρότερους στις γωνίες. Οι κύκλοι περιβάλλουν τε
τράφυλλους, πολύλοβους και αστεροειδείς ρόδακες. 
Ακολουθεί διάλιθος λατινικός και φυλλοφόρος σταυ
ρός με κυπαρίσσια και στη συνέχεια πάλι το θέμα του 
ταινιωτού ρόμβου με τους συμπληρωματικούς κύ
κλους. Στο επόμενο διάχωρο βλέπουμε ένα δικέφαλο 
αετό με στέμμα, που έχει λαξευθεί εκ των υστέρων 

li JIIIITT? U 

Εικ. 1. Καθολικό μονής Βατοπεόίον. Κάτοψη σύμφωνα 
με P. Mylonas (CahArch 32 (1984), ο. 102, εικ. 17), με την 
προσθήκη της πραγματικής θέσης τον μαρμάρινου τέ
μπλο ικ 

Εικ. 2. Καθολικό μονής Βατοπεοίον. Οι όνο μαρμάρινοι 
σταθμοί της ωραίας πύλης. 

\h 
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στην ημίεργη τετράγωνη επιφάνεια με την οποία στη
ριζόταν το επιστύλιο πάνω στο κιονόκρανο. Από τα 
υπόλοιπα τρία διάχωρα στο επάνω άκρο, τα δύο περι
κλείουν τέσσερα όρθια ακανθοειδή ανθέμια σε σταυ
ροειδή διάταξη και πλαισιώνουν ανάμεσα τους ένα 
ρόμβο με κοίλες πλευρές, όπου εγγράφεται σταυρός 
σε κύκλο. 

Β. Τμήμα επιστυλίου τέμπλου από λευκό μάρμαρο, 
μέγ. μήκ. 2,40, ύψ. 0,17 και πλ. 0,37 κάτω και 0,47 μ. 
άνω, που είναι και αυτό ενσωματωμένο στο προηγού
μενο θύρωμα του ναού της Αγίας Ζώνης, αλλά στη βό
ρεια παραστάδα του (Εικ. 3 και 5). Οι δύο άκρες του 
είναι επίσης κομμένες, οριζόντια στη βάση και διαγώ
νια επάνω. Η λοξότμητη όψη του κοσμείται με το γνω
στό «μικρασιατικό»1 9 θέμα, δηλαδή από συνεχόμενα 
τοξύλλια που πατούν σε δίδυμους κιονίσκους και 
πλαισιώνουν όρθια ακανθοειδή ανθέμια. Ανάμεσα 
τους παρεμβάλλονται δύο έξεργα κομβία, τα οποία 
όμως έχουν απολαξευθεί. Η κάτω επιφάνεια στολίζε
ται και εδώ με διάχωρα που περικλείουν κοσμήματα 
ανάλογα με του προηγούμενου επιστυλίου: λατινικό 
διάλιθο και φυλλοφόρο σταυρό με κυπαρίσσια, το θέ
μα του εγγεγραμμένου σε ορθογώνιο ρόμβου με συ
μπληρωματικούς κύκλους, ένα κόσμημα ροκοκό που 

έοε/σημοτάτον παπά κυρ Ιοάνον και των τέκνων αντον Βασιλείου 
και Χριστοοονλον. β. (δεξιά): +οκεβοφιλακέ6οντας τον πα/νοσιο-
τάτον άγίον προηγον/μένον κυρ Φιλόθεοι) εκ Μοντανήας. 1788. 7α-
νοάρι 28, βλ. G. M i l l e t - J. P a r g o i r e - L . P e t i t , Recueil des 
inscriptions chrétiennes de l'Athos, Paris 1904, a. 21, αριθ. 66, και συ
μπληρωματικά Γ. Σ μ υ ρ ν ά κ η ς , Τό "Αγιον "Ορος, εν 'Αθήναις 
1903 (φωτογραφική ανατύπωση με ευρετήριο, Καρυές Αγίου 
Όρους, 1988), σ. 434. Η χρονολογία 1787, που δίνει ο Θ ε ό φ ι λ ο ς 
Β α τ ο π α ι δ ι ν ό ς , Χρονικόν περί της ιεράς καί σεβάσμιας Μεγί
στης Μονής τοΰ Βατοπεδίου 'Αγίου "Ορους, Μακεδόνικα 12 (1972), 
σ. 83, για την κατασκευή του νεότερου ξυλόγλυπτου τέμπλου δεν 
τεκμηριώνεται από πουθενά. 

12. Σύμφωνα με τη χρονολογία της επιγραφής που είναι χαραγμέ
νη στο υπέρθυρο της ανατολικής εισόδου, βλ. M i l l e t - P a r -
g o i r e - P e t i t , ό.π., σ. 36, αριθ. 117. 

13. Για την ίδρυση του παρεκκλησίου της Αγίας Ζώνης στα 1794 
βλ. κτητορική επιγραφή, ό.π., σ. 32, αριθ. 100. 

14. Για τη χρήση του όρου εξωνάρθηξ στα αθωνικά καθολικά βλ. 
Μ υ λ ω ν ά ς , Παρατηρήσεις στό καθολικό Χελανδαρίου, ό.π., σ. 
66-67, εικ. 4C. 

15. Το έτος 1842 μπορεί να θεωρηθεί ως terminus ante quem για την 
τοποθέτηση των θωρακίων του τέμπλου ανάμεσα στους πεσσούς 
του εξωνάρθηκα, αφού το έτος αυτό χρωματίστηκε η εξωτερική 
του όψη και ένα χρόνο αργότερα, το 1843, ανακαινίστηκε η τοιχο-
γράφησή του, βλ. M i l l e t - P a r g o i r e - P e t i t , ό.π., σ. 47, αριθ. 43 
και 44. Ο Θεόφιλος Βατοπαιδινός, ό.π., σ. 83, γράφει ότι τα θωρά
κια του παλαιού τέμπλου τοποθετήθηκαν ως φράγματα στα κάτω 
διάκενα των κιόνων της λιτής και του νάρθηκα του καθολικού 
στα 1811, χωρίς όμως να τεκμηριώνει τη χρονολογία αυτή. 

16. Πρόκειται γ ια το λεγόμενο σκνριο λίθο (Breccia di Settebasi), 
βλ. Ά . Κ. Ό ρ λ ά ν δ ο ς, Ή ξυλόστεγος παλαιοχριστιανική βασι-

Εικ. 3. Μονή Βατοπεδίου. Παρεκκλήσι Αγίας Ζώνης. 
Θύρωμα της βασιλείου πύλης με ενσωματωμένα τα τεμά
χια Α και Β του επιστυλίου του τέμπλου. 

λική της μεσογειακής λεκάνης. Β', 'Αθήναι 1954, σ. 247. Η. 
M i e l sc h, Buntmarmore aus Rom im Antikenmuseum Berlin, Berlin 
1985, αριθ. 305, σ. 47, πίν. 9. R. G n ο 1 i, Marmora romana, Roma 1988, 
σ. 231 κ.ε., εικ. 240-242 και ιδιαίτερα εικ. 240. 

17. Ο P. Uspenskij (Pervoje putesestvije ν Afonskije monastiri i skiti, cast II, 
otdelenije vtoroje, 1846 god, Moskva 1880, σ. 10 κ.ε.), παρερμηνεύοντας 
προφανώς τον Barskij, θεωρεί ότι, και στα 1846 που αυτός επισκέπτε
ται το Αγιον Όρος, πίσω από το νεότερο ξυλόγλυπτο εικονοστάσι του 
1788 υπάρχει ακόμη το παλαιό μαρμάρινο τέμπλο, μια άποψη που 
ακολουθούν γύρω στα 1900 τόσο ο Σμυρνάκης (Το Αγιον Όρος, σ. 
434), όσο και ο Ν. P. Kondakov, (Pamjatniki hristianskogo iskusstva na 
Afone, Sankt-Peterburg 1902, σ. 45 κ.ε.). Αυτό όμως δεν ανταποκρίνεται 
στην πραγματικότητα, διότι το μαρμάρινο τέμπλο είχε διαλυθεί πολύ 
νωρίτερα, όπως προαναφέρθηκε και όπως θα φανεί στην ανάλυση 
που ακολουθεί. Προπάντων όμως η συνύπαρξη του μαρμάρινου τέ
μπλου και του νεότερου ξύλινου εικονοστασίου, που έγινε στα 1788, 
ήταν αδύνατη, αφού το τελευταίο στηρίζεται στο στυλοβάτη ακρι
βώς πάνω στις θέσεις των μαρμάρινων διαστύλων. 

18. Για τα διακοσμητικά σχέδια των cartouche, που συνηθίζονται 
στην ευρωπαϊκή τέχνη το 18ο αι. και στάθηκαν την εποχή αυτή ως 
πρότυπα για τους Έλληνες γλύπτες και ζωγράφους, βλ. Μ. 
Κ α ν α τ σ ο ύ λ η , Με αφορμή μια τοιχογραφία στο αρχοντικό 
Μανούση στη Σιάτιστα, Μακεδόνικα 24 (1984), σ. 188 κ.ε. 

19. Ο όρος προτάθηκε από τον Strzygowski, βλ. σχετ. ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς , 
Τό μαρμάρινον τέμπλον τοΰ Πρωτάτου, ό.π., σ. 88-89, σημ. 1· ο 
ί δ ι ο ς , Χριστιανικά γλυπτά τοΰ Μουσείου Σμύρνης, ΑΒΜΕ Γ' 
(1937), σ. 148. 
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έχει ως πυρήνα του ένα cartouche20 και παριστάνει 
σχηματοποιημένο δικέφαλο αετό, λαξευμένο μεταγε
νέστερα στη θέση της πρώην ημίεργης επιφάνειας για 
την έδραση πάνω στο κιονόκρανο, ένα πλέγμα από 
πέντε μικρούς κύκλους που περιβάλλουν πτηνά στις 
άκρες και σταυρό στο κέντρο, τεμνόμενους κύκλους 
που σχηματίζουν τετράφυλλα, πλέγμα λημνίσκων εγ
γεγραμμένων σε κύκλο και έναν κοίλο πολύλοβο ρό
δακα πάλι σε κύκλο. 

Γ. Τμήμα επιστυλίου τέμπλου από λευκό μάρμαρο, μέγ. 
μήκ. 2,28, ύψ. 0,17 στην όψη και 0,08 πίσω και πλ. 0,37 
κάτω και 0,47 μ. άνω, ξαναχρησιμοποιημένο ως γείσο 
στο θύρωμα της ανατολικής εισόδου της τράπεζας 2 1 

(Εικ. 6). Δεξιά έχει κανονικό πέρας, ενώ αριστερά εί
ναι ακρωτηριασμένο και πρέπει να συνανήκε με το 
κομμάτι Β του θυρώματος της Αγίας Ζώνης, αν κρί
νουμε από τη μορφή του σπασίματος και την αρχή του 
θέματος των τοξυλλίων που είναι το ίδιο, τόσο στο σύ
νολο όσο και στις λεπτομέρειες, και στις δύο λοξότμη-
τες όψεις. Το επιστύλιο που έχει ενσωματωθεί πάνω 
από το θύρωμα της τράπεζας δείχνει λοξότμητη και 
την πίσω όψη, πράγμα που μπορούμε να υποθέσουμε 
ότι συνέβαινε και στα άλλα δύο κομμάτια (Α και Β) 
που ενσωματώθηκαν στο θύρωμα της Αγίας Ζώνης. 
Στο ένα τρίτο περίπου του μήκους δεξιά στην όψη του 

κομματιού της τράπεζας υπήρχε διάτρητο κομβίο, που 
σήμερα έχει σπάσει. Η κάτω επιφάνεια του, όσο μας 
αφήνει να διαπιστώσουμε το κάσωμα της θύρας, είναι 
διηρημένη σε διάχωρα, τα οποία περικλείουν κοσμή
ματα όμοια συμμετρικά ως εν κατόπτρω με το υπόλοι
πο του κομμάτι Β στην Αγία Ζώνη: το θέμα του εγγε
γραμμένου σε ορθογώνιο ρόμβου με συμπληρωματι
κούς κύκλους, πλέγμα κύκλων που περικλείουν πτηνά, 
μικρούς τεμνόμενους κύκλους, πλέγμα λημνίσκων σε 
κύκλο και πολύφυλλο ρόδακα. Ανάμεσα τους βλέπου
με πάλι, άθικτη όμως αυτή τη φορά, την ορθογώνια 
επιφάνεια που έχει αφεθεί ακόσμητη για τη στήριξη 
του επιστυλίου στο κιονόκρανο. 

Δ. Κομμάτι επιστυλίου τέμπλου από λευκό μάρμαρο, 
μέγ. μήκ. 1,39, ύψ. 0,20 μ. (το πλάτος δεν μπορεί να εξα
κριβωθεί), ενσωματωμένο ως γείσο πάνω από το υπέρ
θυρο της νότιας εισόδου της τράπεζας (Εικ. 7). Είναι 
κομμένο κατά μήκος της πίσω μακριάς πλευράς, ώστε 
να συνδυαστεί το πλάτος του με το στενότερο ξύλινο 
πανωκάσι της θύρας. Η κάτω επιφάνεια του είναι αθέ
ατη, η σωζόμενη όμως λοξότμητη όψη κοσμείται με 
διάτρητο κομβίο, το οποίο καλυπτόταν από διάτρητο 
σταυρό, σήμερα ακρωτηριασμένο. Το κεντρικό αυτό 
θέμα πλαισιώνεται από κύκλους σε παράταξη, που πε
ρικλείουν πεντάφυλλα ανΟέμια, όμοια στο θέμα και 

Εικ. 4. Τεμάχιο τον επιστνλίον Α. Μέτωπο κύριας όψης και άνοψη. 

Εικ. 5. Τεμάχιο τον επιστνλίον Β. Μέτωπο κύριας όψης και άνοψη. 
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£ίκ. 6. Μονή Βατοπεόίον. Υπέρθυρο ανατολικής εισόοον τράπεζας. Τεμάχιο τον επιστνλίον Γ. Μέτωπο κύριας όψης. 

Εικ. 7. Μονή Βατοπεόίον. Υπέρθνρο νότιας εισόοον τράπεζας. Τεμάχιο τον επιστνλίον Α. Μέτωπο κύριας όψης. 

στην τεχνοτροπία με αυτά στην αντίστοιχη όψη του 
κομματιού Α στο θύρωμα της Αγίας Ζώνης. 
Ε. Δύο αμφίγλυφα θωράκια από λευκό μάρμαρο, 
διαστ. 1,46 x 1,13 χ 0,065 και 1,45 χ 1,13 χ 0,065 μ., τοπο
θετημένα σε δεύτερη χρήση ανάμεσα στους πεσσούς του 
εξωνάρθηκα, προς βορράν της κεντρικής εισόδου. Στην 
όψη κοσμούνται με το γνωστό από τα παλαιοχριστιανι
κά χρόνια θέμα των ομόθετων ρόμβων που εγγράφονται 
σε ορθογώνιο (Εικ. 9). Ο κεντρικός ρόμβος περικλείει 
έξεργο δίσκο με μικρές εκβαθύνσεις σε κυκλική διάτα
ξη. Το όλο θέμα πλαισιώνεται γύρω γύρω από μια πλα
τιά ταινία, η οποία καλύπτεται από μια ελισσόμενη κλη-
ματίδα με ημιανθέμια και σταφύλια, τα οποία ραμφί
ζουν μικρά πτηνά. Το ανάγλυφο έχει εκτελεστεί σε επι-
πεδόγλυφη τεχνική με αδρά κατεργασμένο βάθος για 
την ένθεση κηρομαστίχης, η οποία σήμερα λείπει. Στις 
πίσω όψεις των θωρακίων, μέσα σ' ένα ορθογώνιο πλαί
σιο από επίπεδη ταινία, στέκεται ένας εγχάρακτος λατι
νικός σταυρός, με σταγόνες στις άκρες των κεραιών. 
Ζ. Ζεύγος θωρακίων από λευκό μάρμαρο, διαστ. 1,19 x 
1,03 χ 0,08 και 1,225 χ 1,03 χ 0,08 μ. αντίστοιχα, τοποθε
τημένων πάλι στην πεσσοστοιχία του εξωνάρθηκα, νό

τια από την κεντρική είσοδο. Ο διάκοσμος τους περιο
ρίζεται μόνο στην κύρια όψη και αποτελείται από τέσ
σερα φατνώματα που το βάθος τους καλύπτεται στα 
δύο επάνω με πλέγμα από δύο σειρές σηρικών τροχών, 
οι οποίοι περικλείουν πυροστρόβιλους και ποικίλους 
ρόδακες, και στα δύο κάτω με το θέμα του ρόμβου με 
τους συμπληρωματικούς κύκλους (Εικ. 10-11). Τα δια
κοσμητικά αυτά στοιχεία, όπως είδαμε, έχουν τα αντί
στοιχα τους στην κάτω επιφάνεια των επιστυλίων του 
τέμπλου καθώς και στα θωράκια στις ποδιές των πα
ραθύρων του διαχωριστικού τοίχου ανάμεσα στη λιτή 
και τον εξωνάρθηκα (Εικ. 12-13). 

20. Βλ. παραπάνω υποσημ. 18. Παρόμοια θέματα χρησιμοποιού

νται και στον υπόλοιπο γλυπτό οιάκοσμο του παρεκκλησίου της 

Αγίας Ζώνης, που, όπως προαναφέρθηκε (υποσημ. 13), ιορύΟηκε 

στα 1794. 

21. Κατά τη οεύτερη χρήση η λοξότμητη όψη χρωματίστηκε. Στην 

επάνω επιφάνεια υπάρχουν ούο εξέχοντες σιδερένιοι πειόσχημοι 

σύνδεσμοι, γ ια την προσαρμογή κάποιας πρόσθετης επίστεψης, 

πιθανώς του ξύλινου επιστυλίου. Σχετικά με το ξύλινο επιστύλιο 

του τέμπλου βλ. παρακάτω, σ. 26. 
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Εικ .8. Καθολικό μονής Βατοπεοίον. Το υπέρθυρο της 
βασιλείου πύλης (λεπτομέρεια). 

Εικ. 9. Καθολικό μονής Βατοπεοίου. Τα θωράκια Ε. Κύ
ρια όψη. 

^KTvTJ 

H. Τέσσερις κυλινδρικοί κίονες από λευκό και στιλπνό 
μάρμαρο2 2, ύψ. 2,75, διαμ. βάσης 0,22 και διαμ. κορυ
φής 0,21 μ., που βαστάζουν σε δεύτερη χρήση τον 
τρούλο στο παρεκκλήσι της Αγίας Ζώνης. Είναι εφο
διασμένοι επάνω με μικρή σπείρα, την «απόφυση»2 3, 
ενώ κάτω καταλήγουν σε μικρή διαπλάτυνση, την 
«απόθεση»2 4. Όλοι οι κίονες, σε ύψος από 1,03 έως 
1,07 μ., διαθέτουν μικρές οπές σε ρομβοειδή διάταξη, 
προφανώς για τη στερέωση επιθέτων μεταλλικών 
κοσμημάτων2 5. Στο βορειοανατολικό κίονα υπάρχει 
επιπλέον και ένας μολυβδοχοη μένος γόμφος, σε ύψος 
0,97 μ. και σε θέση πλάγια εν σχέσει προς τις μικρές 
οπές, μάλλον για την πάκτωση του θωρακίου. Οι ρα
δινές αναλογίες των κιόνων θυμίζουν τις περιγραφές 
μεσοβυζαντινών τέμπλων σε ναούς της Θεσσαλονί
κης, όπου γίνεται λόγος για διάχωρα τέμπλου οία χιο
νιών λεπτοκαλάμων26. 

θ . Τέσσερα κιονόκρανα που επιστέφουν τους προη
γούμενους κίονες, από το ίδιο λευκό μάρμαρο, ύψ. 
0,30, διαμ. βάσης 0,21 και πλευράς άβακα 0,34 x 0,34 μ. 
(Εικ. 14-15). Ο διάκοσμος τους προέρχεται από μια 

παραλλαγή των δίζωνων κορινθιακών κιονόκρανων 
της παλαιοχριστιανικής εποχής, με προτομές πτηνών 
και ζώων. Στην κάτω ζώνη, που έχει γίνει στενή, τα 
παλαιά φύλλα της άκανθας έχουν αντικατασταθεί 
από μια σειρά ανθεμίων, σε πολύ χαμηλό ανάγλυφο. 
Τα ανθέμια σχη ματίζονται εναλλάξ από πέντε και εν
νέα λεπτούς λογχοειδείς λοβούς, από τους οποίους οι 
ακραίοι τυλίγονται γύρω από το ίχνος του τρυπανιού. 
Στην άνω ζώνη, τις τέσσερις γωνίες της κάλαθου κα
ταλαμβάνουν ολόγλυφες μορφές αετών με ανοιχτά τα 
φτερά, ενώ τα κενά ανάμεσα τους συμπληρώνουν 
έξεργα διάτρητα κομβία. Τα κομβία καλύπτονται στις 
δύο αντικριστές όψεις με ρόδακα, ενώ στις άλλες δύο 
με πλέγμα λημνίσκου και σταυρό. Στο μέσον των κοί
λων πλευρών του άβακα διαμορφώνεται ένα εξόγκω
μα με κόσμημα εν είδει ριπιδίου 2 7 . 
Ι. Δύο κομμάτια από λοξότμητη επίστεψη θωρακίων, 
σε μάρμαρο καστανοκόκκινο προς το ρόδινο με ανοι
χτές και σκούρες διαβαθμίσεις του ίδιου χρώματος2 8, 
μέγ. μήκ. 0,32 και 0,34 αντίστοιχα, ύψ. 0,13 και πλ. άνω 
0,23 και στην έδραση 0,085 μ. Οι επιστέψεις αυτές σή-
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μέρα είναι τοποθετημένες πάνω από τα θωράκια του 
τέμπλου του παρεκκλησίου του Αγίου Νικολάου, το 
οποίο όμως είναι γνωστό ότι δεν αποτελεί μια ενιαία 
κατασκευή, αλλά συνοθύλευμα διαφορετικών μελών 
από περισσότερα μεσοβυζαντινά τέμπλα2 9. Αυτό γίνε
ται φανερό και από το γεγονός ότι οι άκρες των επι
στέψεων δεν έχουν κανονικό πέρας και η εντορμία 
στην κάτω πλευρά τους δεν συμφωνεί με τα θωράκια 
του. Αντίθετα η εντορμία αυτών των επιστέψεων 
εφαρμόζει στο πάχος των θωρακίων Ε και Ζ που, όπως 
θα ιδούμε, ανήκουν στο τέμπλο του καθολικού. 

27. Πρβλ. παρόμοιο κόσμημα που διαμορφώθηκε κατά τη μεσοβυ-
ζαντινή εποχή, γύρω στα 1000, σε παλαιοχριστιανικό κορινθιακό 
κιονόκρανο σε δεύτερη χρήση στο καθολικό της μονής Ξενοφώ
ντος, Π α ζ α ρ ά ς , ό.π. (υποσημ. 7), σ. 36 κ.ε., εικ. 11, 24, 26-27. 
28. Πρόκειται για λίθο με εξαιρετικά ποικίλες αποχρώσεις (Fior di 
pesco), που προέρχεται από την περιοχή της Ερέτριας, βλ. Μ i e 1 s c h, 
ό.π. (υποση μ. 16), αριθ. 548,551,555, σ. 57, πίν. 16. Ιδιαίτερα μοιάζει το 
αριθ. 551. 
29. Η παρατήρηση αυτή οφείλεται στον Bréhier (ό.π., υποσημ. 2, σ. 
49), ο οποίος πιστεύει ότι το τέμπλο αυτό συγκροτήθηκε τον 11ο 
αι. από κομμάτια σε δεύτερη χρήση, που προέρχονται από παλαι
ότερα τέμπλα. Κατά την άποψη μου το τέμπλο αυτό στήθηκε ή συ
μπληρώθηκε, με τη χρησιμοποίηση μελών από παλαιότερα τέ-

22. Η τέλεια λείανση και η στιλπνότητα των κιόνων του τέμπλου, 
όταν ήταν ακόμη κατά χώραν, προξένησαν ιδιαίτερη εντύπωση 
στον Barskij, ό.π. (υποσημ. 10), σ. 198. 

23. Βλ. γ ια τον όρο Ά . Κ. ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς , Ή ξυλόστεγος παλαιο
χριστιανική βασιλική. Β', σ. 274. 
24. Ό . π . 
25. Είναι γνωστό ότι, σύμφωνα με τις πηγές, τα πολυτελή τέμπλα 
διέθεταν εξωτερικό διάκοσμο από πολύτιμα μέταλλα, σμάλτα κτλ. 
Βλ. C h a t z i d a k i s , Ikonostas, ό.π., στ. 331-333. Ακριβώς όμοιες 
οπές, με την ίδια διάταξη, βλέπουμε στην όψη και των κιονίσκων 
του τέμπλου του Πρωτάτου, αμέσως επάνω από τη στάθμη των επι
στέψεων των θωρακίων, καθώς και στους πεσσίσκους του τέμπλου 
του κοιμητηριακού ναού της Λαύρας, το οποίο δεν έχει ακόμη δη
μοσιευθεί. Επίσης, επίθετα μεταλλικά κοσμήματα, και κυρίως σταυ
ροί, προσαρμόζονταν σε ανάγλυφες μαρμάρινες εικόνες, όπως σε 
μια δεόμενη Παναγία στη Ραβέννα, βλ. R. L a n g e , Byzantinische 
Reliefikone, Recklinghausen 1964, σ. 12 κ.ε., σ. 51, εικ. 5. 

26. Σε έγγραφο του 1104 της μονής Ιβήρων περιγράφεται, ανάμεσα 
στα άλλα, και η εκκλησία της Αγίας Ανυσίας, στην ανατολική πλευ
ρά έξω από το κάστρο της Θεσσαλονίκης: ή εκκλησία της Άγ(ίας), 
μ(ά)ρ(τνρ)ος 'Αννσί(ας)... νπο βημάτων τριών, ών τά κατέμπροοθεν 
τοϋ τέμπλου όιάχωρα όιά κιονίων λεπτοκαλάμ(ων) πρασίν(ων) (και) 
στηθέων (και) σωλέων όμοιων... βλ. J . L e f o r t -Ν. O i k o n o m i d è s -
D. P a p a c h r y s s a n t h o u , Actes d'Iviron, II, Archives de l'Athos, XVI. 
Paris 1990, αριθ. 52, στ. 280-282· επίσης ανάλογη περιγραφή και άλ
λης εκκλησίας, ό.π., στ. 328-332. 

Εικ. 10. Καθολικό μονής Βατοπεοίον. Τα θωράκια Ζ. Κύ
ρια όψη. 

Εικ. 11. Καθολικό μονής Βατοπεοίον. Τα θωράκια Ζ. 
Λεπτομέρεια. 
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ΙΑ. Δύο κομμάτια από επίστεψη θωρακίων, όμοια με 
τα προηγούμενα αριθ. Ι, μέγ. μήκ. 1,39 και 0,53 αντί
στοιχα και ύψ. 0,13 μ. Σήμερα είναι εντοιχισμένα ως 
γείσα πάνω από το νεότερο υπέρθυρο της βασιλείου 
πύλης του παρεκκλησίου της Αγίας Ζώνης. 

II 

Τα αρχιτεκτονικά μέλη και τα θραύσματα μελών που 
παρουσιάστηκαν παραπάνω πρέπει να ανήκουν στο 
ίδιο τέμπλο, αν λάβουμε υπόψη τόσο την ομοιότητα 
στα θέματα και στην τεχνοτροπία όσο και τις κατα

σκευαστικές τους λεπτομέρειες. Κάποιες επιφυλάξεις 
μπορεί να έχει κανείς για τα θωράκια Ζ, επειδή είναι 
λίγο χαμηλότερα από τα άλλα δύο Η. Με βάση τις επι
μέρους διαστάσεις των μελών και τα υπάρχοντα στο 
στυλοβάτη εμφανή ίχνη, μπορούμε να προχωρήσουμε 
στην αναπαράσταση του τέμπλου του καθολικού της 
μονής Βατοπεδίου. 
Όπως ήδη αναφέρθηκε, ο στυλοβάτης είναι συνεχόμε
νος και βρίσκεται μπροστά από τη δυτική όψη των δια
χωριστικών τοίχων του ιερού (Εικ. 1) και όχι ανάμεσα 
τους, όπως συμβαίνει συνήθως στα βυζαντινά τέμπλα30. 
Εδώ δηλαδή δεν υπήρχε χωριστό τέμπλο για το κυρίως 
ιερό και τα παραβήματα, αλλά ένα ενιαίο που εκτεινό-

Εικ. 12. Καθολικό μονής Βατοπεόίον. Θωράκιο στο όιαχωριστικό τοίχο λιτής και εξωνάρθηκα. 

Εικ. 13. Καθολικό μονής Βατοπεόίον. Θωράκιο στο όιαχωριστικό τοίχο λιτής και εξωνάρθηκα. 
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Εικ. 14. Μονή Βατοπεδίον. Παρεκκλήσι Αγίας Ζώνης. 
Κιονόκρανο ΒΑ κίονα. 

ταν χωρίς διακοπή από το βόρειο έως το νότιο τοίχο του 
ναού (Εικ. 16), μορφή που θυμίζει μερικά παλαιοχρι
στιανικά διαφράγματα ιερού, χρονολογούμενα από την 
εποχή του Ιουστινιανού και μετά31. Αλλωστε, και ο στυ
λοβάτης έχει διατομή σπείρας, στοιχείο που αποτελεί 
επιβίωση του παλαιοχριστιανικού βατήρα 3 2. Βεβαίως 
τηρείται και εδώ η τριμερής διαίρεση των βυζαντινών 
τέμπλων, η οποία όμως δημιουργείται με τη διαφορο
ποίηση του διακόσμου στο επιστύλιο: στο μεσαίο τμήμα 
έχουμε στο μέτωπο του επιστυλίου συνεχόμενα τοξύλ-
λια που περιβάλλουν ακανθοειδή ανθέμια, ενώ στα δύο 
πλάγια, κυκλικά σχέδια εν σειρά που περικλείουν πε-
ντάφυλλα ανθέμια (Εικ. 17). 

Το κυρίως τέμπλο είχε τρία μεγάλα διάχωρα, μαζί με 
το άνοιγμα της ωραίας πύλης, ενώ τα πλάγια από δύο 
στενότερα, τα οποία αντιστοιχούσαν στα δυτικά μέ
τωπα των διαχωριστικών τοίχων του ιερού και στις 
θύρες της πρόθεσης και του διακονικού. Έτσι, αν λά
βουμε υπόψη μας ότι οι ημίεργες επιφάνειες στην κά
τω όψη του επιστυλίου, για την έδρασή του στα υπο
κείμενα κιονόκρανα, βρίσκονται άλλοτε ανάμεσα σε 
τρία και άλλοτε ανάμεσα σε τέσσερα διακοσμητικά 
φατνώματα, τότε πρέπει να τοποθετήσουμε τα τμήμα
τα Α, Β, Γ και Δ με τη σειρά, αρχίζοντας από την πρό
θεση και προχωρώντας προς το διακονικό. Έτσι και 
συμμετρία δημιουργείται στα διακοσμητικά θέματα 
και επιπλέον οι δύο σωζόμενοι φυλλοφόροι σταυροί 
βρίσκονται στον άξονα της ωραίας πύλης και της θύ
ρας της πρόθεσης, όπως συμβαίνει και σε άλλα μεσο-
βυζαντινά τέμπλα3 3. Για τη θέση των τμημάτων Β και 
Γ δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία, ενώ θεωρητικά θα 
μπορούσε κανείς να αντιμεταθέσει τα τμήματα Α και 
Δ. Στην περίπτωση αυτή όμως ο φυλλοφόρος σταυρός 
του τμήματος Α θα έπεφτε στο διάχωρο που αντιστοι-

Εικ. 15.Μονή Βατοπεδίον. Παρεκκλήσι Αγίας Ζώνης. 
Κιονόκρανο ΝΔ κίονα. 

χει στο μέτωπο του νότιου διαχωριστικού τοίχου του 
ιερού, πράγμα που αποκλείει μάλλον η βέβαιη αξονι
κή θέση του άλλου φυλλοφόρου σταυρού πάνω από 
την ωραία πύλη. 
Η διάταξη αυτή αποδεικνύει ότι το επιστύλιο απαρτι
ζόταν από τρία τμήματα, δύο μικρότερα στα άκρα, μήκ. 
3 μ., και ένα μεγάλο στο κέντρο, μήκ. 4,90 μ. Η πίσω 
πλευρά του επιστυλίου πρέπει να εφαπτόταν στα δυτι
κά μέτωπα των διαχωριστικών τοίχων του ιερού, όπως 
προκύπτει από τις επιμέρους διαστάσεις των μελών. 

μπλα, πολύ αργότερα και κατά πάσα πιθανότητα στα 1780, όταν 

έγινε η ανιστόρηση του παρεκκλησίου, όπως μαρτυρεί σχετική 

επιγραφή· βλ. Σ μ υ ρ ν ά κ η ς, ό.π. (υποσημ. 11), σ. 433. 

30. Πρόχειρα παραδείγματα μπορούν να αναφερθούν της Πανα

γίας Σκριπούς (Α. M e g a w , The Scripou Screen, BSA 61 (1966), σ. 4 

κ.ε., εικ. 2), του καθολικού της μονής Ξενοφώντος ( Π α ζ α ρ ά ς , 

ό.π., εικ. 42), του Πρωτάτου στις Καρυές ( Ό ρ λ ά ν δ ο ς, Τό μαρ-

μάρινον τέμπλον του Πρωτάτου, ό.π., εικ. 1), της Παναγίας του 

Οσίου Λουκά (Λ. Μ π ο ύ ρ α, Ό γλυπτός διάκοσμος τοΰ ναοΰ της 

Παναγίας στό μοναστήρι τοΰ 'Οσίου Λουκά, 'Αθήνα 1980, σ. 81 

κ.ε., εικ. 133-135), του καθολικού του Οσίου Λουκά (G r a b a r , ό.π. 

(υποσημ. 4), σ. 57 κ.ε., πίν. XXIV a-b και XXV a-b), της βασιλικής 

των Απιδεών ( Ά . ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς , Έ κ των βυζαντινών Ά π ι δ ε ώ ν , 

ΑΒΜΕ Α' (1935), σ. 125 κ.ε., εικ. 1 και 2) κ.ά. 

31. Τέτοια μορφή τέμπλου παρατηρούμε στις βασιλικές του Ερε

χθείου και της Αίγινας, όπως και της Εκατονταπυλιανής (Κατα-

πολιανής) στην Πάρο, όπου βέβαια δεν υπάρχουν πλάγια κλίτη, 

βλ. Γ. Ά . Σ ω τ η ρ ί ο υ , Αί παλαιοχριστιανικοί βασιλικαί της 

Ε λ λ ά δ ο ς , ΑΕ 1929, σ. 221, 225, εικ. 3 και 49. 

32. Ό.π. , σ. 525, 529. Για ανάλογες μορφές στυλοβατών σε βυζα

ντινά τέμπλα, όπως στο ναό της Παναγίας και στο καθολικό του 

Οσίου Λουκά, στο καθολικό στο Δαφνί, καθώς και σε ναούς της 

Κωνσταντινούπολης, βλ. Μ π ο ύ ρ α, ό.π., σ. 83. 

33. Βλ. πρόχειρα Χ. Μ π ο ύ ρ α ς, Τό τέμπλο της Παναγίας Κρίνας 

και ή χρονολόγηση της, ΔΧΑΕ, περ. Δ' - τ. Γ (1980-1981), σ. 171, 

εικ. 1, πίν. 31α. Επίσης Ά . ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς , Ό Ταξιάρχης Αοκρίδος, 

ΕΕΒΣ Σ Τ (1929), σ. 365, εικ. 13-15, 17, 18. 
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Εικ. 16. Καθολικό μονής Βατοπεοίον. Εγκάρσια τομή. 

Εικ. 17. Καθολικό μονής Βατοπεοίον. Αναπαράσταση 
τον μαρμάρινοι) τέμπλου (όψη, άνοψη και τομή) και κά
τοψη τον στνλοβάτη στην υφιστάμενη κατάσταση. 

Ενδεχομένως θα μπορούσε να αντιτάξει κανείς ότι 
από το τέμπλο του καθολικού προέρχεται ακόμη και 
το επιστύλιο του ανασυναρμολογημένου από παλαιό
τερα κομμάτια τέμπλου του παρεκκλησίου του Αγίου 
Νικολάου3 4, που κοσμείται επίσης στο μέτωπο με συ
νεχόμενα τοξύλλια και ακανθοειδή ανθέμια (Εικ. 18). 
Αυτό όμως πρέπει να αποκλειστεί, διότι ο διάκοσμος 
του διαφέρει τεχνοτροπικά από τα αντίστοιχα επιστύ-
λια στην Αγία Ζώνη και στην τράπεζα και, επιπλέον, 
η κάτω επιφάνεια του είναι αδρά κατεργασμένη και 
δεν διαθέτει ανάγλυφο διάκοσμο. 
Από τους οκτώ κίονες που είχε το τέμπλο, θα πρέπει 
να δεχτούμε ότι σ' αυτό ανήκαν οι τέσσερις που ξανα
χρησιμοποιήθηκαν μαζί με τα κιονόκρανα τους στο 
παρεκκλήσι της Αγίας Ζώνης. Για την ταύτιση τους 
συνηγορούν οι αναλογίες τους αλλά και η τέλεια λεί
ανση και η στιλπνότητα της επιφάνειας τους, ένα χα
ρακτηριστικό των κιόνων του τέμπλου του Βατοπεδί-
ου, που προξένησε ιδιαίτερη εντύπωση στον Barskij35. 
Ακόμη, δεν θα πρέπει να παραβλέψουμε και τις οπές 
σε ορισμένο ύψος στη μια πλευρά των κιόνων, για τη 
συγκράτηση κάποιου μεταλλικού κοσμήματος, που 
συναντιούνται, όπως είπαμε, και στους κιονίσκους 
του τέμπλου του Πρωτάτου, αλλά και του κοιμητηρια-
κού ναού της Ααύρας. 
Όσον αφορά στα κιονόκρανα πρέπει να τονιστεί ότι 
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οι διαστάσεις του άβακά τους ταιριάζουν με τις αφη
μένες στην κάτω όψη του επιστυλίου ημίεργες επιφά
νειες, οι οποίες βέβαια είναι κατά τι μεγαλύτερες ώστε 
να επιτρέπουν μικρομετακινήσεις κατά τη συναρμο
λόγηση του τέμπλου3 6. Εξάλλου, η ποιότητα του γλυ
πτού διακόσμου των κιονόκρανων εντάσσεται χωρίς 
αμφιβολία στο υπόλοιπο σύνολο. 
Προχωρώντας στην ολοκλήρωση της αναπαράστασης 
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του μαρμάρινου τέμπλου του Βατοπεδίου, παρατηρού
με ότι το πλάτος των δύο θωρακίων Ε, με τους ομόθε-
τους ρόμβους, εναρμονίζεται με τα δύο κάτω διάκενα 
των κιόνων δεξιά και αριστερά από την ωραία πύλη, 
όπου ασφαλώς ήταν τοποθετημένα. Μια επιφύλαξη 
μπορεί να έχει κανείς, όπως είπαμε, ως προς το ζεύγος 
των θωρακίων Ζ με τα φατνώματα, τα οποία συμφω
νούν βέβαια με το πλάτος των μικρών διαχώρων μπρο-

34. Σχετικά με την επαναχρησιμοποίηση μελών από προγενέστε
ρα τέμπλα στο παρεκκλήσι του Αγίου Νικολάου, βλ. παραπάνω, 
υποσημ. 29. 

35. Βλ. παραπάνω, υποσημ. 22. 
36. Βλ. ανάλογο παράδειγμα στο τέμπλο της Παναγίας του Οσίου 
Αουκά· Μ π ο ύ ρ α , ό.π. (υποσημ. 30), σ. 83, εικ. 138, 140 και 142. 
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στά από τη δυτική όψη των διαχωριστικών τοίχων του 
ιερού, το ύψος τους όμως είναι χαμηλότερο από τα δύο 
προηγούμενα. Υπάρχει ωστόσο μια εξήγηση γι' αυτό, 
αν σκεφτούμε ότι τα διάχωρα στη δυτική όψη των δια
χωριστικών τοίχων του ιερού έπαιζαν το ρόλο προσκυ-
νηταρίων3 7, οπότε αισθητικά δικαιολογείται μια δια
φοροποίηση του τμήματος αυτού από το υπόλοιπο τέ
μπλο3 8. Εξάλλου, το γεγονός ότι τα χαμηλότερα θωρά
κια δεν διέθεταν διάκοσμο στην πίσω όψη, όπως τα άλ
λα δύο, σημαίνει ότι θα ήταν αθέατα από την πλευρά 
του ιερού και έτσι θα μπορούσαν να είναι τοποθετημέ
να μπροστά από τα δυτικά μέτωπα των διαχωριστικών 
τοίχων του. 

Τέλος, οι επιστέψεις των θωρακίων, που έχουν επανα
χρησιμοποιηθεί στο τέμπλο του παρεκκλησίου του 
Αγίου Νικολάου και στο υπέρθυρο της Αγίας Ζώνης 
πρέπει να ανήκουν στο τέμπλο του καθολικού, αφού η 
εντορμία στην κάτω πλευρά τους συμφωνεί με το πά
χος των θωρακίων. Ένα μάλιστα κομμάτι έχει μήκος 
1,39 μ., που πλησιάζει το πλάτος των μεγάλων θωρα
κίων (1,46 μ.). Είναι λοιπόν φανερό ότι το επιστύλιο, 
τα θωράκια, οι κίονες με τα κιονόκρανα και οι επιστέ
ψεις των θωρακίων βρίσκονται σε πλήρη αρμονία, 
πράγμα που σημαίνει ότι τα μαρμάρινα αυτά μέλη κα
τασκευάστηκαν απαρχής για το συγκεκριμένο τέμπλο. 
Ο διάκοσμος της κάτω επιφάνειας του τέμπλου, τον 
οποίο ο Barskij επαινεί για την πρωτοτυπία του 3 9, φα
νερώνει ότι αρχικά τουλάχιστον δεν είχε προβλεφθεί 
η τοποθέτηση φορητών εικόνων στα ανοίγματα πάνω 
από τα θωράκια, δεξιά και αριστερά από την ωραία 
πύλη 4 0 . Το πιο πιθανό είναι ότι αυτά έκλειναν με βή-
λα, όπως και στα παλαιοχριστιανικά χρόνια 4 1. 
Στο σκευοφυλάκιο της μονής φυλάσσεται ένα ξύλινο 
επιστύλιο τέμπλου, δημοσιευμένο από τον Μανόλη Χα
τζηδάκη 4 2 . Σώζεται σε τέσσερα τεμάχια, ένα μεγάλο, 
διαστ. 2,12x0,70 μ., και τρία μικρότερα, διαστ. 0,45 x 
0,72, 0,69x0,75 και 0,70x0,70 μ. αντίστοιχα. Στην πρό
σοψη κοσμούνται με ανάγλυφη τοξοστοιχία, που απο
τελεί το πλαίσιο για δεκατρείς παραστάσεις. Στο κέ
ντρο κυριαρχεί η σύνθεση της Μεγάλης Δέησης, η 
οποία συνδυάζεται με σκηνές από το Βίο της Θεοτό
κου και το Δωδεκάορτο 4 3. Το συνολικό μήκος των 
τεσσάρων τμημάτων φτάνει σήμερα τα 4,29 μ., για λό
γους όμως συμμετρίας προς την κεντρική μορφή του 
Χριστού, όπως ήδη παρατήρησε ο Χατζηδάκης 4 4, 
πρέπει να δεχτούμε ότι λείπει ακόμη ένα τμήμα μήκ. 
0,71 μ., οπότε το αρχικό μήκος θα έφθανε τα 5 μ. με δε
καπέντε συνολικά διάχωρα. 

Σύμφωνα με την κρατούσα άποψη τα ζωγραφιστά επι-
στύλια δεν έστεφαν μόνο ξύλινα, αλλά και μαρμάρινα 
τέμπλα4 5. Έχοντας ως βάση το δεδομένο αυτό και τη 

χρονολόγηση των εικόνων του επιστυλίου στις αρχές 
του 13ου αι.4 6, πρέπει να υποθέσουμε ότι το στενόμα
κρο αυτό επιστύλιο θα ήταν τοποθετημένο πάνω στο 
μαρμάρινο τέμπλο που εξετάζουμε. Ένα επιπλέον ενι
σχυτικό στοιχείο προς την κατεύθυνση αυτή είναι ότι 
το συνολικό υπολογιζόμενο μήκος των 5 μ. του ξύλινου 
επιστυλίου αντιστοιχεί ακριβώς προς τις διαστάσεις 
του μεσαίου τμήματος του τέμπλου, ανάμεσα στα δυτι
κά μέτωπα των διαχωριστικών τοίχων του ιερού. 
Με βάση τις παραπάνω παρατηρήσεις προχωρήσαμε 
στο σχέδιο αναπαραστάσεως της Εικ. 16, στο οποίο τα 
τμήματα που λείπουν δηλώνονται με διακεκομμένη 
γραμμή. Όπως ήδη παρατηρήσαμε, υπάρχει πλήρης 
εναρμόνιση των μαρμάρινων μελών προς τα ανοίγμα
τα του Ιερού Βήματος και τα ίχνη των πακτώσεων των 
κιόνων στο στυλοβάτη, πράγμα που αποδεικνύει ότι 
το τέμπλο κατασκευάστηκε απαρχής για το καθολικό 

37. Ό π ω ς π.χ. συμβαίνει στα τέμπλα του Πρωτάτου και της Πανα
γίας του Οσίου Λουκά, όπου βέβαια τα προσκυνητάρια είναι ανε
ξάρτητα από το υπόλοιπο τέμπλο. 
38. Πράγματι, στα προσκυνητάρια του τέμπλου της Πορτα-Πανα-
γιάς στη Θεσσαλία οι επιστέψεις στο κάτω μέρος είναι χαμηλότε
ρα από ό,τι στα διπλανά θωράκια - βλ. Ά . ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς , Ή Πορ-
τα-Παναγιά της Θεσσαλίας, ΑΒΜΕ Α' (1935), σ. 28, εικ. 14. 
39. B a r s k i j , ό.π. (υποσημ. 10), σ. 198. 
40. Βλ. σχετικά Ά . Ό ρ λ ά ν δ ο ς, Τό παρά τό 'Αλιβέρι μετόχιον του 
Όσίου Λουκά Φωκίδος, ΑΒΜΕ Ζ' (1951), σ. 134, εικ. 2. Για την τοπο
θέτηση φορητών εικόνων στα μαρμάρινα τέμπλα βλ. C h a t z i d a k i s , 
Ikonostas, ό.π. (υποσημ. 8), στ. 336 κ.ε., όπου και σχετικές απόψεις. 

41. Βλ. Ό ρ λ ά ν δ ο ς , Ή ξυλόστεγος παλαιοχριστιανική βασιλική, 
Β', σ. 529, εικ. 494. Πρβλ. και M e g a w , ό.π. (υποσημ. 30), σ. 29. 

42. Μ. Χ α τ ζ η δ ά κ η ς, Εικόνες επιστυλίου από τό " Αγιον "Ορος, 
ΔΧΑΕ, περ. Δ' - τ. Δ' (1964-1965) . σ. 377 κ.ε., πίν. 77-93. 

43. Με τη σειρά οι σωζόμενες παραστάσεις, όπως αριθμούνται στο 
σχέδιο της Εικ. 17, είναι οι ακόλουθες: 1. Τα Εισόδια της Θεοτό
κου, 2. Η Μνηστεία της Παναγίας, 3. Ο Ευαγγελισμός, 4. Ο 
ασπασμός Παναγίας και Ελισάβετ, 5. Η Έγερση του Λαζάρου, 6. 
Δύο ευαγγελιστές, 7. Η Παναγία και αρχάγγελος, 8. Ο Χριστός 
ένθρονος στο κέντρο, 9. Ο Πρόδρομος και αρχάγγελος, 10. Δύο 
ευαγγελιστές, 11. Η Βαϊοφόρος, 12. Η Σταύρωση, 13. Η Αποκα-
θήλωση. Ο Χατζηδάκης (ό.π., σ. 389) είχε ταυτίσει με επιφύλαξη, 
λόγω της κακής διατήρησης, τον Ασπασμό της Παναγίας και της 
Αννας με τη Γέννηση. Σήμερα όμως, μετά τον καθαρισμό και τη 
στερέωση της εικόνας, είμαστε βέβαιοι ότι πρόκειται για την 
πρώτη παράσταση. 

44. Χ α τ ζ η δ ά κ η ς, ό.π., σ. 379. 

45. Τη γνώμη αυτή έχουν υποστηρίξει πρώτοι οι Σωτηρίου και 
στη συνέχεια οι Α. Grabar και V. Lazarev, βλ. σχετικά Χ α τ ζ η δ ά 
κ η ς , ό.π., σ. 380, σημ. 2. Σχετικά με το χρησιμοποιούμενο όρο για 
τη δήλωση της στενόμακρης ξύλινης εικόνας πάνω στο επιστύλιο 
του τέμπλου βλ. Α. Π α π ά γ γ ε λ ο ς, Η σημασία του όρου «τέ-
μπλον» κατά τους 11ον-13ον αι., Έβδομο Συμπόσιο βυζαντινής 
και μεταβυζαντινής αρχαιολογίας και τέχνης, Πρόγραμμα και 
περιλήψεις ανακοινώσεων, Αθήνα, 24-26 Απριλίου 1987), Αθήνα 
1987, σ.65-66. 

46. Χ α τ ζ η δ ά κ η ς, ό.π., σ. 395 κ.ε. 

26 



Τ Ο Μ Α Ρ Μ Α Ρ Ι Ν Ο Τ Ε Μ Π Λ Ο ΤΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ Τ Η Σ Μ Ο Ν Η Σ Β Α Τ Ο Π Ε Δ Ι Ο Υ 

' W 

"*U Ή ψ «Κ 

ΜΚι 

ir 

£ίκ. 75. Καθολικό μονής Βατοπεοίον. Παρεκκλήσι Αγίον Νικολάου. Το μαρμάρινο τέμπλο. 
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του Βατοπεδίου και δεν αποτελεί υλικό σε δεύτερη 
χρήση. Αυτό είναι ένα στοιχείο που έχει ιδιαίτερη ση
μασία, γιατί αν συνδυαστεί με το γεγονός ότι και τα 
υπόλοιπα γλυπτά του κτιρίου, όπως το γείσο στο υπέρ
θυρο της βασιλείου πύλης (Εικ. 8) και τα θωράκια 
στον τοίχο ανάμεσα στη λιτή και τον εξωνάρθηκα 
(Εικ. 12 και 13), παρουσιάζουν θεματολογική και τε-
χνοτροπική ομοιομορφία με το τέμπλο, αποτελεί από
δειξη ότι τόσο τα αρχιτεκτονικά γλυπτά όσο και το τέ
μπλο έχουν κατασκευαστεί συγχρόνως. Έτσι λοιπόν 
μπορούμε να χρονολογήσουμε το τέμπλο μαζί με την 
κατασκευή του ναού και όχι βέβαια στο 12ο αι., όπως 
πιστεύει ο Θεόφιλος Βατοπαιδινός4 7, αλλά ούτε και 
στα 1282-1328, όπως γράφει ο Σμυρνάκης4 8. 

III 

Σύμφωνα με τις πηγές, το Βατοπέδι δεν πρέπει να 
υπήρχε πριν από το 972, αφού δεν αναφέρεται στο Α' 
Τυπικό του Αγίου Όρους 4 9 , στα 985 όμως ο ηγούμενος 
του Νικόλαος υπογράφει ένα σπουδαίο έγγραφο 5 0 . 
Αν λάβουμε υπόψη μας ότι ο κεντρικός ναός είναι ένα 
από τα πρώτα κτίσματα ενός μοναστηριακού συγκρο
τήματος, τότε το καθολικό του Βατοπεδίου πρέπει να 
είχε χτιστεί ανάμεσα στα 972 και 98551. Η χρονολογία 
αυτή, ανάμεσα στο τρίτο και στο τελευταίο τέταρτο 
του 10ου αι., συμφωνεί τόσο με την τεχνοτροπία όσο 
και με τα θέματα των διακοσμητικών ανάγλυφων του 
τέμπλου. Πρόκειται κυρίως για γεωμετρικά ή φυτικά 
θέματα, εγγεγραμμένα σε κύκλους ή εντεταγμένα σε 
ορθογώνια διάχωρα, σε συνδυασμό με φυλλοφόρους 
σταυρούς. Ο ανάγλυφος αυτός διάκοσμος έχει εκτελε
στεί σε μια ποικιλία τεχνικών, πρισματικής κοίλης 
γλυφής (Kerbschnitt)52, διάτρητης (à jour)53 και επιπε-
δόγλυφης (champlevée)54. 
Τα συνεχόμενα τοξύλλια που περικλείουν όρθια ακαν-
θοειδή ανθέμια, στο μέτωπο του μεσαίου τμήματος του 
επιστυλίου (Εικ. 5 και 6), είναι θέμα κοινότατο στα τέ
μπλα του 10ου και του 11ου αι. Απαντά σε επιστύλια 
τέμπλου που βρίσκονται σε συλλογές γλυπτών στα 
μουσεία της Κωνσταντινούπολης5 5 και κυρίως της 
Μικράς Ασίας, όπως στη Σμύρνη 5 6, στον Ακροϊνό 
(Afyonkarahisar)57 και στη Νίκαια 5 8 . Επίσης, το συνα
ντούμε και στα μνημεία της Ελλάδας, άλλοτε σε θραύ
σματα επιστυλίων, όπως στην Αγία Παρασκευή της 
Χαλκίδας5 9, και άλλοτε κατά χώραν, όπως στο τέμπλο 
του καθολικού της μονής του Οσίου Αουκά 6 0 και του 
Πρωτάτου 6 1 πάλι στο Άγιον Όρος. Ομοίως και οι κύ
κλοι στη σειρά που περικλείουν ανθέμια, στα ακραία 
τμήματα του επιστυλίου του Βατοπεδίου (Εικ. 4 και 

7), είναι πολύ συνηθισμένο θέμα στη μεσοβυζαντινή 
γλυπτική. Το συναντούμε για παράδειγμα στους κο-
σμήτες των τέμπλων του καθολικού του Οσίου Λου
κά 6 2 και της Παναγίας Κρίνας 6 3 στη Χίο, καθώς και 
σε πλάκες από την Πέργαμο 6 4 . 
Από τη μεγάλη ποικιλία των θεμάτων, που κοσμούν 
τα διάχωρα στην κάτω όψη των επιστυλίων του Βατο
πεδίου, σημειώνουμε πρώτα τους ρόμβους με τους συ
μπληρωματικούς κύκλους (Εικ. 3 και 4), οι οποίοι 
πρέπει να αποτελούν ανάμνηση από τα φατνώματα 
παλαιοχριστιανικών επιστυλίων6 5. Το ίδιο θέμα συνα
ντούμε σε πρώιμα μικρασιατικά επιστύλια στον 
Ακροϊνό 6 6 και στη Σεβάστεια6 7 της Φρυγίας, το οποίο 
εξελίχθηκε κυρίως τον 11ο αι. ως το πιο αντιπροσω
πευτικό θέμα για τη διακόσμηση θωρακίων, τόσο 
στην Πρωτεύουσα όσο και στις επαρχίες 6 8. Το ξανα
βρίσκουμε και στα δύο στενά θωράκια, που υπολογί
ζουμε ότι θα ήταν τοποθετημένα μπροστά από μέτω
πα των διαχωριστικών τοίχων του Ιερού Βήματος στο 
τέμπλο του Βατοπεδίου (Εικ. 10). 
Οι φυλλοφόροι σταυροί, που εικονίζονται αξονικά 
πάνω από την ωραία πύλη και τη θύρα της προθέσεως 
(Εικ. 4, 5 και 17), αποτελούν ένα πολύ γνωστό θέμα 
που απαντά με τη σημασία της αιωνιότητας και του 
συμβόλου του παραδείσου σε σαρκοφάγους 6 9, σε βυ
ζαντινές ορειχάλκινες θύρες7 0, σε λειψανοθήκες τίμιου 
ξύλου, σε θωράκια 7 1, νομίσματα, σφραγίδες και σε έρ
γα ζωγραφικής 7 2. Εδώ ίσως έχει αποτροπαϊκό χαρα
κτήρα, όπως οι σταυροί που απεικονίζονταν σε υπέρ
θυρα εκκλησιών και άλλων κτισμάτων, γιατί ο σταυρός 
φοβίζει και διώχνει τους δαίμονες, είναι ο φρουρός της 
Εκκλησίας κατά τον Θεόδωρο Στουδίτη 7 3 . Οι συγκε
κριμένοι σταυροί παρουσιάζουν μεγάλη ομοιότητα με 
αυτούς σε δύο θωράκια, τα οποία έχουν τοποθετηθεί 
σε δεύτερη χρήση στη φιάλη της μονής της Λαύρας 7 4. 
Οι πολύφυλλοι ρόδακες στην κάτω επιφάνεια του επι
στυλίου του Βατοπεδίου με τα αποστρογγυλευμένα 
άκρα των πετάλων τους (Εικ. 3) μπορούν να παραλλη
λιστούν με ανάλογους σε επιστύλια τέμπλων από τη 
Μικρά Ασία και τα νησιά του Αιγαίου, όπως στη Σε
βάστεια της Φρυγίας 7 5 , στον Ακροϊνό7 6, στη Μαγνη
σία (Manisa)77 και στο Αρχαιολογικό Μουσείο της 
Κωνσταντινούπολης από την Κω 7 8. Αντίστοιχα θέμα
τα δεν λείπουν και από θωράκια, όπως π.χ. στην Αγία 
Σοφία του Κιέβου 7 9 και τον Άγιο Μάρκο της Βενε
τίας 8 0 , αλλά και από σαρκοφάγους, όπως του Γιαρο-
σλάβου8 1 και της λεγόμενης «σαρκοφάγου της πριγκί
πισσας Όλγας» 8 2 στο Κίεβο. 

Το άλλο γεωμετρικό θέμα, το πλέγμα λημνίσκων (Εικ. 
3 και 5), που θεωρήθηκε ότι έχει ιουδαϊκή καταγω
γ ή 8 3 , είναι γνωστό από τα παλαιοχριστιανικά χρόνια 
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και χρησιμοποιείται σε μεγάλη έκταση κατά τη μεσο-
βυζαντινή περίοδο. Το συναντούμε συχνά σε σαρκο
φάγους 8 4 , προσκυνητάρια, θωράκια ή επιστύλια τέ
μπλων, αλλά και σε κάθε είδους γλυπτά 8 5 . 
Σε ένα από τα διάχωρα του επιστυλίου του Βατοπεδί-
ου περικλείονται συμπλεκόμενοι κύκλοι που σχημα
τίζουν τετράφυλλα (Εικ. 5). Το θέμα είναι παλαιότα
το και απαντά ήδη στην παλαιοχριστιανική περίοδο, 
σε ψηφιδωτά π.χ. δάπεδα 8 6 , αλλά και σε γλυπτά της 
μέσης βυζαντινής περιόδου, με διάφορες παραλλα
γές, όπως σε πεσσίσκο τέμπλου στη Σεβάστεια της 
Φρυγίας 8 7 , σε κοσμήτη του ναού της Παναγίας Κρί-
νας στη Χίο 8 8 και σε υπέρθυρο του ευκτήριου του Σω
τήρα, κοντά στη μονή του Οσίου Μελετίου8 9. 
Κλείνοντας τον κύκλο των κυριότερων θεμάτων που 
κοσμούν την κάτω επιφάνεια του επιστυλίου του Βα-
τοπεδίου, θα αναφέρουμε ακόμη τα τέσσερα σχημα
τοποιημένα ακανθοειδή ανθέμια σε σταυροειδή διά
ταξη , τα οποία, με βάση τις έντονες κοίλες γλυφές των 
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φύλλων, μπορούν να συγκριθούν τεχνοτροπικά με αν-
θέμια σε ανάγλυφα της βόρειας εκκλησίας της μονής 
του Λιβός9 0. 
Οι όύο επαναχρησιμοποιημένοι σταθμοί της ωραίας 
πύλης κοσμούνται με γλυφές που σχηματίζουν ομόλο
γα πλαίσια (Εικ. 2), θέμα που εμφανίζεται ήδη στους 
πεσσίσκους του διαφράγματος του ιερού των παλαιο
χριστιανικών ναών 9 1 και επιβιώνει στα μεσοβυζαντινά 
χρόνια, όπως στο κεντρικό τμήμα του τέμπλου και στο 
προσκυνητάρι του καθολικού του Οσίου Λουκά9 2. 
Τα τέσσερα κιονόκρανα που σώθηκαν αποτελούν πα
ραλλαγή των «ένζωοων» κιονόκρανων9 3 (Εικ. 14 και 
15). Ο τύπος προέκυψε από τον εμπλουτισμό του δια
κόσμου των κορινθιακών κιονόκρανων με ανατολικά 
στοιχεία, μορφές πτηνών και ζώων, κατά την ελληνι
στική περίοδο 9 4. Με βάση τα πρότυπα αυτά διαμορ
φώθηκαν τα παλαιοχριστιανικά δίζωνα κιονόκρανα, 
που χρησιμοποιήθηκαν σε μεγάλη έκταση κατά τον 
5ο και 6ο αι. και διακρίνονται για την έντονη πλαστι
κότητα των μορφών τους 9 5. Στα κιονόκρανα του Βα-
τοπεδίου βλέπουμε ένα συνδυασμό παλαιών στοιχεί
ων, όπως οι αετοί 9 6 στις τέσσερις γωνίες, με καθαρά 
μεσαιωνικά μοτίβα, που είναι τα διάτρητα «κομβία»9 7 

στα μέσα των πλευρών, και τα σχηματοποιημένα ανθέ-
μια σασσανιδικής καταγωγής, τα οποία έχουν αντικα
ταστήσει την κάτω σειράτωνφύλλίυντης άκανθας των 
δίζωνων παλαιοχριστιανικοί κιονόκρανων, θ α πρέ
πει να επισημάνουμε ότι εδώ οι αετοί έχουν έντονο 
πλαστικό χαρακτήρα, είναι σχεδόν ολόγλυφες μορφές 
που συνδέονται άμεσα ως προς την ποιότητα της εκτέ
λεσης με τους αετούς στα επίκρανα των διαχωριστι
κών κιονίσκων της μονής του Λιβός, τα οποία αποτε
λούν αναβίωση των παλαιοχριστιανικών κιονόκρα
νων του 5ου και του 6ου αι. με προτομές ζώων 9 8. Πα
ρόμοια σχηματοποιημένα ανθέμια με αυτά στα κιονό
κρανα του Βατοπεδίου μπορούμε να βρούμε επίσης 
στα γλυπτά της μονής του Λιβός9 9, σε ένα κιονόκρανο 
στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Προύσας που σχετίζε
ται με αυτά 1 0 0 , καθώς και στα κιονόκρανα του Αγίου 
Νικολάου στα Καμπιά της Βοιωτίας1 0 1. 
Τα δύο θωράκια που κλείνουν τα κάτω ανοίγματα δε
ξιά και αριστερά από την ωραία πύλη του τέμπλου 
του Βατοπεδίου (Εικ. 8 και 17) ανήκουν στο γνωστό 
από τα παλαιοχριστιανικά χρόνια τύπο με τους ομό-
Οετους ρόμβους, που εγγράφονται σε ορθογώνιο 1 0 2 . 
Τα θέματα αυτά επαναλαμβάνονται και στα θωράκια 
που κλείνουν τις ποδιές των παραθύρων ανάμεσα στον 
εξωνάρθηκα και τη λιτή (Εικ. 12-13). Στην περίπτωση 
των θωρακίων του τέμπλου το παλαιό μονόγραμμα 
του Χριστού ή το δάφνινο στεφάνι με σταυρό στο κέ
ντρο έχει αντικατασταθεί από έναν έξεργο δίσκο με 

εκβαθύνσεις σε κυκλική διάταξη, για ένθεση κάποιου 
υλικού. Το κόσμημα αυτό παρουσιάζει αναλογίες με 
ανάγλυφα σε πεσσίσκους τέμπλου από τη Σεβάστεια 
της Φρυγίας 1 0 3 . Το ιδιαίτερο γνώρισμα όμως αυτών 
των θωρακίων αποτελεί ο κυματοειδής βλαστός στο 
πλαίσιο, με ημιανθέμια και σταφύλια που τα ραμφί
ζουν πτηνά, σε επιπεδόγλυφη τεχνική για την ένθεση 
κηρομαστίχης (champlevée) (Εικ. 9). Παρόμοιος βλα
στός σε επιπεδόγλυφη τεχνική κοσμεί και το υπέρθυρο 
της βασιλείου πύλης του καθολικού (Εικ. 8), όπου μά
λιστα διατηρείται και η κηρομαστίχη χρώματος κίτρι
νου προς το πορτοκαλί. Πρόκειται για μια τεχνική που 
προέρχεται βέβαια από τις ενθετικές τεχνικές της ιου
στινιάνειας περιόδου, οι πρώτες εφαρμογές της όμως 
στη μεσοβυζαντινή αρχιτεκτονική έχουν έντονο ισλα
μικό χαρακτήρα, γιατί εν τω μεταξύ υιοθετήθηκε από 
τους Αραβες, που την πλούτισαν με νέα στοιχεία1 0 4. Το 
πρώτο μνημείο όπου εφαρμόζεται η τεχνική της κηρο
μαστίχης στην Ελλάδα θεωρείται η Παναγία του Οσί
ου Λουκά1 0 5, τη συναντούμε όμως και σε δύο θωράκια 
σε δεύτερη χρήση στη φιάλη της μονής της Λαύρας 1 0 6, 
από τα οποία το ένα 1 0 7 δείχνει ιδιαίτερη συγγένεια με 
αυτό του Βατοπεδίου. 

Ανακεφαλαιώνοντας μπορούμε να πούμε ότι το τέ
μπλο του Βατοπεδίου, το οποίο όπως φάνηκε μπορεί 
να αναπαρασταθεί με βεβαιότητα, τουλάχιστον κατά 
το μεγαλύτερο μέρος του, αποτελεί ένα σπουδαίο δείγ
μα της μεσοβυζαντινή ς γλυπτικής. Η ποιότητα του 
γλυπτού διακόσμου του μπορεί να συγκριθεί με μεγά
λα αυτοκρατορικά ιδρύματα, όπως είναι η βόρεια εκ
κλησία της μονής του Λιβός και η Παναγία και το κα
θολικό της μονής του Οσίου Λουκά. Όσον αφορά στην 
αρχιτεκτονική μορφή του τέμπλου διαπιστώνουμε κά
ποια συντηρητικά στοιχεία, όπως η αδιάσπαστη συνέ
χεια της κιονοστοιχίας του, η τομή του στυλοβάτη και 
οι κυλινδρικοί κίονες, που μας οδηγούν σε παλαιοχρι
στιανικά πρότυπα. Από το άλλο μέρος, στο διάκοσμο 
παρατηρούμε έναν εκλεκτικισμό, καθώς συνδυάζονται 
μεσαιωνικά θέματα με παλαιότερα, πράγμα που χαρα
κτηρίζει και τα άλλα δύο μεγάλα σύνολα γλυπτών της 
Αναγέννησης των Μακεδόνων, τα οποία προαναφέρα
με, τη μονή του Λιβός 1 0 8 και την Παναγία του Οσίου 
Λουκά1 0 9. Μέσα στα πλαίσια λοιπόν της ανανέωσης 
της τέχνης στην εποχή των Μακεδόνων, και συγκεκρι
μένα ανάμεσα στο τρίτο και στο τελευταίο τέταρτο του 
10ου αι., μπορούμε να χρονολογήσουμε το τέμπλο του 
Βατοπεδίου τόσο για λόγους ιστορικούς, που έχουν 
σχέση με την ίδρυση του μοναστηριού, όσο και τεχνο-
τροπικούς. 

Η στενή συγγένεια που είδαμε ανάμεσα στα γλυπτά 
του τέμπλου και αυτά της μονής του Λιβός στην Κων-
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Theocharis Ν. Pazaras 

THE MARBLE TEMPLON OF THE KATHOLIKON 
OF VATOPEDI MONASTERY 

J.n the older catholica of the Athonite monasteries, as 
well as in the Protaton and some chapels and cemetery 
churches, the original marble chancel screens survive 
either entire or in part, usually behind the post-Byzantine 
wood-carved iconostasis. 

One of the most monumental marble sanctuary screens 
was that in the katholikon of Vatopedi monastery. Its 
existence is mentioned by John Komnenos in 1700, as 
well as 1744 by Barskij. The templon must have been 
dismantled between 1744 and 1788, when it was replaced 
by the later wood-carved iconostasis. The only parts of 
the original screen still preserved in situ are the moulded 
stylobate and two small colonettes to either side of the 
Holy Door. The closure slabs appear to have been re-used 
in the porch of exonarthex (1842), while parts of the 
epistyle were immured in the monastery's refectory 
(1785) and in the chapel of Haghia Zone (1794). Among 
the parts of the templon are also the four columns, with 
their historiated capitals, which support in second use the 
dome in Haghia Zone's chapel. 

Depending on the remaining on the stylobate traces and the 
dimensions of the various parts we have tried to reconstruct 
the templon. It was placed in front of the west side of the 
partition walls of the choir, as the continuous stylobate 
proves, and was extended without an interval from north to 

south wall of the church. The usual in the Byzantine era 
tripartite division of the screen was created only by the 
differentiation of the epistyles' relief ornaments. 
The templon was crowned by a painted wooden-epistyle, 
from early 13th century, where the Great Deesis and 
scenes from the Twelve Feasts are represented. Most of 
these epistyle parts are preserved in the monastery's 
treasury, earlier published by M. Chatzidakis. 
The marble parts of the screen are perfectly harmonized 
to the bema openings and the traces of the colonettes on 
the stylobate. This fact, as well as the thematic and 
stylistic resemblance between the screens' relief deco
ration and the sculptures of the katholikon still remaining 
in situ, proves that the templon was constructed 
contemporarely with the church, between 972 and 985. 
On the other hand, the relief ornamentation of the templon 
is in favor of this chronology, since it can be compared to 
the sculptures of the Lips Monastery in Constantinople as 
well as to screens epistyles' and other sculptures from 
Asia Minor of this particular era. The conclusion is that 
the Vatopedi templon must have been constructed during 
the "Macedonian Renaissance" and it has to be included 
among the artistic achievements of Constantinople and 
the places which bore its influence. 
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