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Stephan Westphalen, Die Odalar Camii in Istanbul. Architektur und Malerei einer 
mittelbyzantinischen Kirche (Istanbuler Mitteilungen, Beiheft 42), Emst Wasmuth Verlag, 
Tübingen 1998, XIV + 162 σελ., 40 πίνακες, 4°.

Μεταξύ τών πολλών μεσαιωνικών εκκλησιών της Κωνσταντινουπόλεως πού ύπέ- 
στησαν επανειλημμένες μετασκευές, άλλαξαν χρήση καί έχουν σήμερα σχεδόν τελείως 
έξαφανισθεΐ, καταλέγεται ό γνωστός μέ τήν τουρκική ονομασία Όνταλάρ τζαμί ναός. 
Βρίσκεται στό βορειοδυτικό τμήμα τής πόλεως, κοντά στήν Μονή τής Χώρας, καί 
ερειπώθηκε κατά τήν μεγάλη πυρκαϊά πού κατέστρεψε τήν συνοικία αυτή τό 1919. 
Γνωστό είναι ότι παραχωρήθηκε στούς δομηνικανούς τό 1475, όταν εγκαταστάθηκαν 
στήν περιοχή Γενουάτες πρόσφυγες από τήν Κριμαία, καί ότι μετετράπη σέ μουσουλ
μανικό τέμενος τό 1640. Όπως καί άλλοι βυζαντινοί ναοί τής Βασιλεύουσας, έγινε 
γιά πρώτη φορά γνωστός από τό βιβλίο του Πασπάτη Βυζανηναί Μελέται (1877). 
’Από τότε μνημονεύεται άρκετά συχνά στήν βιβλιογραφία καί προτάθηκε ή ταύτισή 
του μέ διάφορα μνημεία πού αναφέρουν οί πηγές, έλειπε όμως μία συστηματική δη
μοσίευση καί άξιολόγηση τής αρχιτεκτονικής, τών τοιχογραφιών καί τών γλυπτών 
του, παρά τήν άνασκαφή πού διενήργησε τό 1934-1935 ό Ελβετός κλασικός αρχαιο
λόγος Paul Schazmann (1871-1946) καί τά δύο άρθρα πού έδημοσίευσε. Τό κενό αυτό 
έρχεται νά καλύψει, βασιζόμενος κυρίως στά κατάλοιπα τού Schazmann, ό κ. Stephan 
Westphalen. Τό βιβλίο του βασίζεται στήν διδακτορική του διατριβή, πού ύποστηρί- 
χθηκε τό 1995 στό Πανεπιστήμιο τού Freiburg im Breisgau.

Μετά τόν Πρόλογο καί τόν Κατάλογο συντομογραφιών (σσ. ΙΧ-ΧΙΙΙ) ακολουθεί 
Εισαγωγή, όπου εκτίθενται ή Ιστορία τού μνημείου καί οί σχετικές έρευνες, σχολιάζε
ται ή προσφορά τού Schazmann καί δημοσιεύονται 38 σκαριφήματά του (σσ. 1-21). 
Τό Πρώτο Μέρος αφορά στήν αρχιτεκτονική. Περιγράφεται πρώτα καί σχολιάζεται 
τό αρχικό κτήριο, ή κρύπτη καί ή υποδομή τού δεύτερου ναού (σσ. 23-47), καί ακο
λουθούν λεπτομερεστάτη περιγραφή τού ναού αυτού (σσ. 48-65), διαπραγμάτευση 
τών τυπολογικών χαρακτηριστικών καί τής τοιχοποιίας του (σσ. 65-83) καί χρονολό
γησή του (σσ. 65-66). Τό Δεύτερο Μέρος τού βιβλίου είναι αφιερωμένο στήν ζωγρα
φική. Εξετάζονται διαδοχικά οί τοιχογραφίες τού άρχικοΰ ναού (σσ. 85-106), τής 
κρύπτης του (σσ. 106-110), τής δεύτερης έκκλησίας (σσ. 110-135) καί τών τάφων τής 
υποδομής (σσ. 135-140). Σέ Παράρτημα περιγράφονται τά γλυπτά πού προέρχονται 
άπό τό Όνταλάρ (σσ. 141-150). Στις σσ. 151-155 αναγράφονται τά σχέδια τών κατα
λοίπων τού Schazmann (λεύκωμα μέ 75 σχέδια καί 31 μονόφυλλα), καί άκολουθει 
στίς σσ. 155-159 κατάλογος 108 φωτογραφιών τού κτηρίου, τών τοιχογραφιών καί 
τών γλυπτών πού είχε στήν διάθεσή του ό συγγρ., χωρίς δυστυχώς νά συσχετίζονται μέ 
τις φωτογραφίες πού δημοσιεύονται στό βιβλίο. Άς σημειωθεί δτι δέν μπόρεσε νά 
συμβουλευθεϊ τό Φωτογραφικό ’Αρχείο τής 'Υπηρεσίας Άναστηλώσεως τής Κων
σταντινουπόλεως, πού φυλάσσεται στό εκεί ’Αρχαιολογικό Μουσείο. Τό κείμενο τε
λειώνει μέ Ευρετήριο τών κυρίων ονομάτων στίς σσ. 160-162. Ή πλούσια εικονογρά
φηση άποτελεϊται άπό 68 φωτογραφίες καί σχέδια εντός κειμένου καί άπό 40 πί
νακες.
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’Από τόν αρχικό ναό σώζονται τό τριμερές 'Ιερό Βήμα καί τό ανατολικό τμήμα 
του κυρίως ναοϋ, που είχε πλάτος 11,65 μ. Ή κεντρική αψίδα είναι πεντάπλευρη, ενώ 
οί πλάγιες ήταν πιθανότατα τρίπλευρες καί εξείχαν περισσότερο. Ό βόρειος τοίχος 
τής προθέσεως εξέχει, όπως συμβαίνει λ.χ. στήν Κοίμηση τής Νίκαιας. Τόν νότιο τοίχο 
τοϋ διακονικού καί τήν συνεχόμενη πλευρά τής νότιας αψίδας διαρθρώνουν τυφλά 
άψιδώματα. Στόν κυρίως ναό σώζονται τά άνατολικά τμήματα δύο πεσσών καί ίσο- 
πλατεις πρός τούς πεσσούς αυτούς παραστάδες, πού εξέχουν άπό τό μέτωπο τών τοί
χων οί όποιοι χωρίζουν τό ιερό άπό τά παραβήματα. Τό κτίσμα αυτό ήταν πιθανώς 
κατά τόν συγγρ. τρίκλιτη βασιλική τού 9ου ή 10ου αί. (οί αρχαιότερες τοιχογραφίες 
τού ιερού, πού τοποθετούνται γύρω στό 1000, παρέχουν έναν terminus ante quem). 
Κάτω άπό τό Ιερό Βήμα καί τό διακονικό ό Schazmann άπεκάλυψε δύο συγκοινω- 
νούντα αψιδωτά δωμάτια τά όποια, σύμφωνα μέ τίς ύπάρχουσες ενδείξεις, δέν είχαν 
νεκρικό χαρακτήρα.

Τό αρχικό κτίσμα χρησιμοποιήθηκε τόν 12ο αίώνα ώς ύποθεμελίωση γιά έναν 
σύνθετο τετρακιόνιο σταυροειδή εγγεγραμμένο ναό μέ νάρθηκα, στενώτερο κατά 0,85 
μ. περίπου «πό τόν αρχικό, τού όποιου ό κατά μήκος άξων είχε μετατοπισθεΐ βορειό
τερα κατά μισό περίπου μέτρο, καί πλαισιωνόταν άπό προσκτίσματα στήν βόρεια καί 
νότια πλευρά. Στό εσωτερικό τού άρχικού κτηρίου κτίσθηκαν τοίχοι γιά νά φέρουν 
τά ύπερκείμενα φορτία καί σχηματίσθηκαν έτσι μικροί θολοσκεπείς χώροι, πού 
επικοινωνούσαν μεταξύ τους. Μερικοί χρησιμοποιήθηκαν εκ τών υστέρων ώς χώροι 
ταφής ή δεξαμενές. Στά τόξα τών διόδων χρησιμοποιήθηκε ή τεχνική τής κρυμμένης 
πλίνθου.

Συγκρίνοντας τό Όνταλάρ μέ άλλους ναούς τής σχολής τής Κωνσταντινουπό
λεως, ό συγγρ. διαπιστώνει ότι ανήκει σέ μιάν ομάδα ναών τού 12ου αί., στήν όποια 
περιλαμβάνει τήν Κοσμοσώτειρα τών Φερρών καί τόν άγιο Παντελεήμονα τού Νέρεζι, 
όπου τά παράθυρα τής βόρειας καί νότιας πλευράς είναι σχετικώς στενά καί τοποθε
τημένα ψηλότερα άπό δ,τι συνήθως. Ή κεντρική αψίδα ήταν πολυγωνική —πεντά
πλευρη ή έπτάπλευρη—, ή βόρεια καί πιθανώτατα καί ή νότια τρίπλευρη. Στούς πλά
γιους τοίχους τού ιερού άνοίγονται οί συνήθεις στήν Κωνσταντινούπολη κόγχες. Ή 
πρόθεση έχει έπιμήκεις αναλογίες, ενώ τόν 10ο καί τόν 11ο αί. τά παραβήματα τών 
κωνσταντινουπολιτικών ναών είναι τετράγωνα. Γιά λόγους πού έχουν σχέση μέ τό 
αρχικό κτίσμα, ό χώρος νοτίως τού κυρίως ιερού είναι μεγαλύτερος άπό τήν πρόθεση 
καί εξέχει στά νότια καί άνατολικά. Άπό σωζόμενα στοιχεία συνάγεται ότι έκαλύ- 
πτετο άπό τροΰλλο ή φουρνικό. Ό συγγρ. τό παραλληλίζει μεταξύ άλλων μέ τά παρα
βήματα τής Κοσμοσώτειρας καί τού Νέρεζι, χωρίς ωστόσο ν’ άναφέρει ότι πρόκειται 
εκεί γιά πεντάτρουλλους ναούς. Δέν άποκλείεται νά έπρόκειτο γιά παρεκκλήσιο καί 
όχι γιά διακονικό. Ό νάρθηκας, πού είναι τετραμερής, εκτείνεται μπροστά στόν κυ
ρίως ναό καί τήν βόρεια στοά. "Οπως καί σέ άλλα κωνσταντινουπολιτικά μνημεία τού 
12ου αί. οί στενές πλευρές του είναι εύθύγραμμες, ένώ σέ αρχαιότερους ναούς σχη
ματίζονται συχνά εξέδρες. Ό συγγρ. δέν άποκλείει τήν ύπαρξη κατηχουμένων πάνω 
άπό τόν νάρθηκα. Ή άβαθής κόγχη πάνω άπό τή βασίλειο πύλη θά έκοσμεΐτο μέ τοι
χογραφία καί όχι μέ εικόνα, όπως διαβάζομε στίς σσ. 76 καί 110. Ή βόρεια στοά ήταν 
πιθανώτατα ανοικτή στ’ άνατολικά, όπου θά υπήρχε μιά σκάλα λόγω τής κατωφέ
ρειας τού εδάφους. Νότια στοά δέν σώζεται, ή ύπαρξή της όμως τεκμαίρεται άπό τήν 
υποδομή.

Ή άνωδομή τού δεύτερου ναού άποτελεΐται άπό εναλλαγή ζωνών χοντροπελεκη- 
μένων λίθων τοποθετημένων σέ άφθονο κονίαμα, καί διπλών έως τετραπλών σειρών
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πλίνθων, ανάμεσα στις όποιες μεσολαβούν λεπτότερα τούβλα καλυμμένα άπό τό κο
νίαμα. Τις σειρές τών λίθων καί των εμφανών πλίνθων τονίζουν εγχάρακτες γραμμές, 
πού στίς ζώνες τών λίθων μιμούνται συχνά πλινθοπερίκλειστη τοιχοποιία. ’Αμιγής 
πλινθοδομή άπαντά στήν θολοδομία. Σχετικά μέ τήν τεχνική τής ύποχωρημένης πλίν
θου διατυπώνεται ή άποψη ότι, εκτός τών αισθητικών, τήν επέβαλαν καί οικονομικοί 
λόγοι, επειδή τά μή ορατά τούβλα τών ενδιαμέσων στρώσεων θά ήταν δεύτερης δια
λογής ή θά προέρχονταν άπό κατεδαφίσεις, όπως άλλωστε καί μέρος τών λίθων (σ. 
79). Ή τοιχοποιία τού Όνταλάρ παραλληλίζεται μέ τής Κοσμοσώτειρας τών Φερρών 
(1152) καί τού 'Αγίου Άβερκίου στούς Έλεγμούς τής Βιθυνίας (1162). Ενδιαφέρον 
παρουσιάζουν ή πλαισίωση τών παραθύρων μέ καμπύλες πλίνθους καί τά κάθετα 
πλίνθινα τριγωνικά στοιχεία πού σώζονται στήν βόρεια πλευρά (σ. 83, είκ. 47). "Οσον 
άφορά στό πράγματι άσυνήθιστο πρώτο στοιχείο, τού όποιου ένα μόνο παράλληλο 
προσάγει ό συγγρ., στόν "Αγιο Γεώργιο τών Μαγγάνων, άπαντά επίσης στά τέλη τού 
11ου αί. στόν κοιμητηριακό ναό τού Backovo, όπου τά πλαίσια τών παραθύρων είναι 
πώρινα (A. Grabar, «Les églises sépulcrales bulgares», Bulletin de l’Institut Archéologique 
Bulgare I (1921-1922) είκ. 89. K. Mijatev, Die mittelalterliche Baukunst in Bulgarien, Σό
φια 1974, είκ. 242) καί άργότερα στόν "Αγιο Γεώργιο τής Μονής Polosko στήν Βόρειο 
Μακεδονία, όπου τά καμπύλα τούβλα εναλλάσσονται στό τύμπανο τού νοτίου σκέ
λους μέ άποστρογγυλευμένους λίθους (Γ. Βελένης, Ερμηνεία τοϋ εξωτερικού διακό
σμου στη βυζαντινή άρχιτεκτονική, Θεσσαλονίκη 1984, πίν. 30).

Οί τοιχογραφίες άνήκουν σέ διάφορες φάσεις. Στό 'Ιερό Βήμα τού άρχικοΰ ναού 
βρέθηκαν κατά τήν άνασκαφή δύο στρώματα τοιχογραφιών. Στό άρχαιότερο, πού ό 
συγγρ. συσχετίζει μέ τίς τοιχογραφίες τής κρύπτης τού Όσιου Λουκά καί χρονολογεί 
ενδεικτικά περί τό 1000, άνήκουν τό κάτω μέρος ιεράρχου καί τέσσερις άπόστολοι 
άπό παράσταση τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου. Πιθανότερο μού φαίνεται νά ήταν ό 
Ιεράρχης μετωπικός, παρά στραμμένος πρός Άνατολάς. Σέ νεώτερο στρώμα, πού ό 
συγγρ. τοποθετεί στά μέσα τού 11ου αί., άνήκουν τμήματα τής Κοινωνίας τών ’Απο
στόλων στούς πλάγιους τοίχους καί ό άγιος Μερκούριος όρθιος, μέ στρατιωτική εν
δυμασία. Στό άνατολικό τμήμα τών πλαγίων κλιτών τού άρχικού ναού άποκαλύφθη- 
καν τέσσερις άταύτιστες μορφές άσκητών καί παράσταση τού Προδρόμου. Διατηρού
νται άποσπασματικά καί κρατούν άνεπτυγμένα είλητάρια μέ δυσξύμβλητες επιγρα
φές, πού ό συγγρ. δέν μπόρεσε νά ταυτίσει, πλήν τής επιγραφής τού Προδρόμου. Στό 
είλητάριο τού πίν. 19.3 είναι γραμμένο τό ύπ’ άριθμόν 4 άπόφθεγμα τού αγίου ’Αντω
νίου (Αϋτη έστίν ή μεγάλη εργασία τοϋ ανθρώπου, ΐνα τό σφάλμα έαυτοϋ βάλη ενώ
πιον τοϋ Θευϋ καί προσδοκήση πειρασμόν έως έσχάτης αναπνοής: Αποφθέγματα γε
ρόντων, έκδ. Π. Χρήστου, Θεσσαλονίκη 1978, σ. 44)· συνεπώς ό είκονιζόμενος άσκη- 
τής είναι ό άγιος ’Αντώνιος. Στό τεταρτοσφαίριο τής αψίδας τής κρύπτης σώζεται σέ 
πολύ κακή κατάσταση παράσταση τής Θεοτόκου ένθρόνου Βρεφοκρατούσης μεταξύ 
δύο άγγέλων πού κρατούν λάβαρα. Ό άριστερός κρατεί καί σφαίρα. Στούς τοίχους 
τής κρύπτης είκονιζόταν πλήθος άγγέλων, στραμμένων πρός τήν αψίδα. Ό Schazmann 
είχε χρονολογήσει τόν διάκοσμο αύτόν στόν 7ο αί. Ό κ. Westphalen κατεβάζει τήν 
χρονολόγηση στόν ΙΟο-Ι Ιο αί.

Ό ναός τού 12ου αί. έκοσμεΐτο μέ τοιχογραφίες, πού ήσαν ορατές μέχρι τήν μετα
τροπή του σέ τέμενος, καί μέ ψηφιδωτά, άν κρίνει κανείς άπό τόν μεγάλο άριθμό ψη
φίδων πού άπέδωσε ή άνασκαφή. Λείψανα τοιχογραφιών, πού έχουν σήμερα κατα- 
στραφεΐ, υπήρχαν μόνο στό διακονικό ή παρεκκλήσιο νοτίως τού κυρίως ιερού, πού 
δέν είχε ενσωματωθεί στό τζαμί. Ή διακόσμηση περιελάμβανε τρεις ζώνες: μίμηση
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όρθομαρμαρώσεως, ολόσωμους άγιους στραμμένους πρός τήν αψίδα καί σκηνές τοϋ 
θεομητορικού κύκλου. Ό συγγρ. τήν συσχετίζει μέ ύστεροκομνήνεια έργα, όπως οί 
τοιχογραφίες τοϋ Νέρεζι καί οί μικρογραφίες τοϋ σιναϊτικοΰ κώδικος 221 καί τήν 
τοποθετεί στό τρίτο τέταρτο τοϋ 12ου αί., αμέσως μετά τήν άνέγερση τοϋ δεύτερου 
ναοΰ.

Πάνω άπό τούς τάφους τής υποδομής τοϋ δεύτερου ναού βρέθηκαν λείψανα τοι
χογραφιών πού χρονολογούνται μεταξύ τής άνεγέρσεώς του καί τής Άλώσεως: Τρί
μορφο μέ άγγέλους, ό Χριστός καί ένας ιεράρχης, ό ένθρονος Χριστός μεταξύ τών αρ
χαγγέλων Μιχαήλ καί Γαβριήλ καί πιθανώς ό Πρόδρομος. Στήν δυσανάγνωστη επι
γραφή τής δεύτερης συνθέσεως (σ. 137) διαβάζω ΔΟΥΛΥΟ άντί AOYAIC καί KYPCAMI 
άντί KYPCAAI.

Τά περισσότερα άπό τά γλυπτά πού περιγράφονται στό Παράρτημα έχουν χαθεί. 
Βρέθηκαν κατά τήν άνασκαφή τοϋ μνημείου ή στήν γειτονιά του· μερικά είχαν απο
δοθεί στόν ναό τής 'Αγίας Ευφημίας.

Διάφορα χαρακτηριστικά τής αρχιτεκτονικής τοϋ κτηρίου —ή επιμήκης πρό
θεση, ή μορφή καί ή διάταξη τών παραθύρων τών μακρών πλευρών, ή τοιχοποιία— 
όδηγοϋν σέ χρονολόγηση γύρω στά μέσα τοϋ 12ου αί. Τό πλησιέστερο πρός τό 
Όνταλάρ μνημείο είναι ή Κοσμοσώτειρα τών Φερρών. Σέ συνδυασμό μέ τις ΰστερο- 
κομνήνειες τοιχογραφίες τοϋ διακονικού, ό κ. Westphalen τό χρονολογεί στό τρίτο τέ
ταρτο τοϋ 12ου αί.

Τό βιβλίο τοϋ κ. Westphalen είναι μιά πολύ εύπρόσδεκτη προσθήκη στήν βιβλιο
γραφία γιά τά μεσοβυζαντινά μνημεία τής Βασιλεύουσας. Ό συγγρ. έχει πολύ καλή 
γνώση τής βιβλιογραφίας καί ή διαπραγμάτευση είναι συνήθως έξαντλητική καί πει
στική. Ή παρουσίαση είναι πολύ επιμελημένη, όπως καί στις άλλες μονογραφίες τής 
ίδιας σειράς, ή εκτύπωση τών φωτογραφιών άψογη. Τυπογραφικά λάθη υπάρχουν 
λίγα, κυρίως στις γαλλικές λέξεις. Στήν σημ. 171 διάβαζε latinité άντί γιά latinité, στήν 
σημ. 303 Descoeudres άντί γιά Descouedres, στήν σημ. 447 Monastère καί Météores άντί 
γιά Monastère καί Meteores, στήν σημ. 570 épaule άντί épule, στήν σημ. 576 inscription 
άντί insrciption, στήν σ. 143 άριθ. 5 Pralong άντί Prolong. Στήν σημ. 351 άντί γιά 
Cernigov διάβαζε Cernigov, στήν σημ. 364 καί στήν σ. 160 άντί Stauvrou διάβαζε 
Staurou ή Stavrou, στίς σσ. 123 καί 162 Sufica άντί Suc ica, στήν σ. 127 άριθ. 34 
Vorwürfe άντί γιά Vonvürfe, στήν σ. 140 Loros άντί Lorors.

Άς ευχηθούμε νά βρεθούν καί άλλοι βυζαντινολόγοι πού νά έκμεταλλευθοϋν τά 
κατάλοιπα παλαιοτέρων ερευνητών μέ τήν ίδια επιμέλεια καί πληρότητα.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Λ. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ

Δημ. Α. Παπάζης, Ιστορία της Ίεράς Μονής Τίμίου Προδρόμου (Σκήτη) Βέ
ροιας, έκδ. Ίεράς Μητροπόλεως Βέροιας καί Ναούσης, άρ. 26, Βέροια 1995, σσ. 246.

Ό κ. Δ. Παπάζης είναι εκπαιδευτικός, άλλά τό πάθος του γιά τή μελέτη τής εκ
κλησιαστικής 'ιστορίας τής Μακεδονίας τόν οδήγησε στήν έρευνα συναφών θεμάτων, 
καρπός τών όποιων είναι αυτοτελείς ή δημοσιευμένες μελέτες σέ επιστημονικά περιο
δικά. Θά μάς άπασχολήσει εδώ τό βιβλίο του γιά τήν ιστορία τής Μονής Τιμίου Προ
δρόμου Βέροιας, τό όποιο προλογίζει ό σεβασμιώτατος μητροπολίτης Βέροιας καί
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