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Ο εξωνάρθηκας του καθολικού του Οσίου Λουκά
Φωκίδος (πίν. 3-14)

Λασκαρίνα ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ - ΜΠΟΥΡΑ

Δελτίον XAE 6 (1970-1972), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του
Παναγιώτη Μιχελή (1903-1969)• Σελ. 13-28
ΑΘΗΝΑ 1972

Ο ΕΞΩΝΑΡΘΗΚΑΣ ΤΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ
ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΛΟΥΚΑ ΦΩΚΙΔΟΣ*
(ΠΙΝ. 3 - 14)

Ό έξωνάρθηκας του καθολικού του Όσίου Λουκά κατεδαφίστηκε
από τους μοναχούς, στα τέλη του 19°u αιώνα μέ τήν πεποίθηση οτι αποτε
λούσε κτίσμα της Τουρκοκρατίας '. Τήν ϊδια εποχή και μέ το υλικό της
κατεδαφίσεως πραγματοποιούσαν σημαντικές προσθήκες στον ερειπωμένο
οκταγωνικό ναό Ν.Δ. του καθολικού, μετατρέποντας τον σέ κωδωνοστάσιο \ Δύο σχέδια του αρχιτέκτονα Ε. Ziller (βλ. πίν. 3, είκ. 1, 2) ' πού
βρέθηκαν συμπτωματικά, έδωσαν αφορμή για μια συστηματική μελέτη του
έξωνάρθηκα. Συμπληρωματικά στοιχεία για το χαμένο μνημείο δίνουν ενα
σκαρίφημα τοϋ ρώσου μονάχου Barskij (βλ. πίν. 4, είκ. 2), δύο φωτογρα
φίες του Ο. Wulff, πριν και αμέσως μετά τήν κατεδάφιση (βλ. πίν. 5, είκ.
1, 2), και μία κάτοψη τοΰ Α. Buchon (βλ. πίν. 6).
Ή άποψη δτι ό έξωνάρθηκας αποτελούσε κτίσμα τοΰ 16°υ αιώνα, δια
τυπώθηκε αρχικά από τον Γ. Κρέμο * και παρέσυρε πολλούς άπο τους
* Θερμές ευχαριστίες οφείλονται στον γενικό έφορο αρχαιοτήτων Μανόλη Χατζη
δάκη, για τις πολύτιμες υποδείξεις του. Τό κείμενο της μελέτης είχε ήδη παραδοθή προς
δημοσίευση όταν κυκλοφόρησε «Τό Οίκοδομικόν Χρονικόν της Μονής τοϋ Ό σ ί ο υ
Λουκά» τοϋ Ε. Σ τ ί κ α. Γιά τον λόγο αυτό οι αναφορές στο ((Χρονικόν» πού έγιναν
έκ των υστέρων είναι περιορισμένες.
1. Βλ. R. W. S c h u l t z - S. B a r n s l e y, The Monastery of St. Luke of Stiris, in
Phocis, and the Dependent Monastery of St. Nicolas in the Fields, near Scripou in Boeotia,
London 1901, σ. 5 : «...these works were hardly finished... in 1889 - 90».
2. Ό χρόνος τής συμπληρώσεως (1888) διακρίνεται σέ μία κεραμεική επιγραφή στό
άνω αριστερά άκρο τής νοτίας όψεως τοϋ κωδωνοστασίου αποδεικνύοντας τήν χρονο
λόγηση των Schultz και Barnsley (1863) λανθασμένη, βλ. 6.ά. σ. 11.
3. E. Z i 11 e r (1837 - 1923): Γερμανός αρχιτέκτων τοϋ κλασσικισμοϋ στην 'Ελλάδα.
Τα αναφερόμενα σχέδια τοϋ καθολικοΰ τοϋ Ό σ ί ο υ Λουκά πρέπει να έγιναν προ τοϋ 1888.
'Αργότερα ό αρχιτέκτων τά χρησιμοποίησε σαν πρότυπα γιά τήν μελέτη ομωνύμου ναοΰ.
Σήμερα είναι κατατεθειμένα στην Ε θ ν ι κ ή Πινακοθήκη, στον διευθυντή τής οποίας
κ. Μαρίνο Καλλιγά εκφράζω τις ευχαριστίες μου γιά τήν παροχή των φωτογραφιών.
4. Βλ. Γ. Π. Κ ρ έ μ ο υ, Προσκυνητάριον τής έν Φωκίδι Μονής τοϋ Ό σ ί ο υ Λουκά,
'Αθήναι 1874 - 1880, τόμ. 2, σ. 174 : «Τό πρόστοον τοϋ μεγάλου ναοϋ άναμφιλέκτως μεταγενέστερον, και πιθανόν ώς ρηθήσεται προσωκοδομήθη τώ προνάω τοϋ αρχαίου ναοϋ
τώ 1582». Στην έκδοση αυτή γίνεται άνατύπωσις τής κατόψεως των δύο ναών τοϋ 1843
τοϋ Α. Buchon στην όποια περιλαμβάνεται και ή κάτοψη τοϋ έξωνάρθηκα (βλ. πίν. 6).
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μελετητές πού ακολούθησαν '. 'Ωστόσο στις απεικονίσεις και τις περι
γραφές τοϋ χαμένου μνημείου υπάρχουν αρκετά στοιχεία, πού αποκλείουν

Είκ. 1. Δυτική όψη τοϋ έξωνάρθηκα (αποκατάσταση).
τήν τοποθέτηση του έξωνάρθηκα στην περίοδο της Τουρκοκρατίας, όπως
το μέγεθος των ανοιγμάτων *, ή επιμελημένη πλινθοπερίκλειστη τοιχο
ποιία 7 (βλ. πίν. 5, είκ. 2), το τμήμα τοιχογραφίας πού διατηρείται παρά
τήν είσοδο τοϋ καθολικού, υπόλειμμα κατά πάσαν πιθανότητα της διακοσμήσεως του έξωνάρθηκα (βλ. πίν. 7) και τέλος ή διαπίστωση δτι
υπήρχε έκεϊ αξιόλογος γλυπτικός διάκοσμος (βλ. πίν. 12, 13, 14).

5. Βλ. Se h u 11 ζ - Β a r n s 1 e y, ε. ά. σ. 5. Ο. Wulff, Das Katholikon von
Hosios Lukas, Die Baukunst, σειρά Η, τεϋχ. Il, 1903, σ. 2, όπου περιλαμβάνονται
και οι φωτογραφίες του πίν. 5. C h. D i e h 1, L' église et les mosaïques du couvent
de Saint-Luc en Phocide, Paris 1889, σ. 14. H. M e g a w . The Chronology of some
Middle Byzantine Churches in Greece, BSA XXXII, 1931-32, σ. 122. 'Ωστόσο στην
μελέτη του Ε. Σ τ ί κ α, Το Οίκοδομικόν Χρονικόν της Μονής 'Οσίου Λουκά Φω
κίδος, 'Αθήναι 1970, σ. 85, αναφέρεται ότι ό έξωνάρθηξ δέν κατεσκευάσθη το 1582,
αλλά προ του 1460.
6. Είναι γνωστό ότι τά εκκλησιαστικά κτίσματα τής Τουρκοκρατίας χαρακτηρί
ζονται από περιορισμό του μεγέθους και τοϋ άριθμοϋ των ανοιγμάτων οχι μόνον γιά λό
γους προστασίας άλλα και γιά τήν δημιουργία ατμοσφαίρας περισυλλογής, βλ. Χ. Μ π ο ύρ α, Ή εκκλησιαστική αρχιτεκτονική στην 'Ελλάδα μετά τήν "Αλωση, 'Αρχιτεκτονικά
Θέματα, τεϋχος 3, 1969, σ. 172.
7. Βλ. Ε. Σ τ ί κ α, Τό Οίκοδομικόν Χρονικόν τής Μονής Όσιου Λουκά σ. 55.
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Ό έξωνάρθηκας αποτελούσε προσθήκη, ή οποία πραγματοποιήθηκε
μετά τήν αποπεράτωση της δυτικής όψεως του καθολικού, και το γεγο-

Είκ. 2. Κατά μήκος τομή τοϋ έξωνάρθηκα (αποκατάσταση).

Είκ. 3. Κάτοψη του έξωνάρθηκα (αποκατάσταση).
νος αυτό γίνεται αμέσως αντιληπτό, μέ τήν παρατήρηση της διαφορετικής
εμφανίσεως των δύο τοιχοποιιών. Οί ϊσοπαχεϊς κανονικά λαξευμένοι δόμοι
του έξωνάρθηκα, μέ τις συνεχείς οριζόντιες στρώσεις των τούβλων, ερχον-
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ται σε αντίθεση μέ την αδρή, ακανόνιστη τοιχοποιία τοϋ καθολικού \
Προσεκτική παρατήρηση τοΰ τρόπου διαμορφώσεως της τελικής επιφα
νείας της προσόψεως τοΰ καθολικού αφήνει να διακρίνωνται κατά τόπους
γραπτά ψευδοκουφικά ' (βλ. πίν. 8, είκ. 1-7). Μερικά άπό τα κουφικά αυτά,
σχεδιασμένα σέ σημεία τα όποια έκαλύφθηκαν αργότερα άπό τους τοίχους
της προσθήκης, αποδεικνύουν αναμφισβήτητα ότι τό τελείωμα της δυτικής
όψεως του καθολικού προηγήθηκε τής ανεγέρσεως του έξωνάρθηκα. Το
ίδιο πράγμα αποδεικνύουν τα στηθάρια των αποστόλων Πέτρου και Παύ
λου, σχεδιασμένα στα τύμπανα τών διλόβων παραθύρων του ισογείου '", τα
όποια καλύφθηκαν άπό τα τόξα μετώπου τών σταυροθολίων τοϋ έξω
νάρθηκα.
Ή κάτοψη τοϋ έξωνάρθηκα είχε εξωτερικές διαστάσεις 15.50χ4.55μ."
και χωριζόταν μέ εγκάρσια τόξα σέ τρία μέρη. Τά ακραία διαμερίσματα
στεγάζονταν μέ σταυροθόλια, ενώ τό κεντρικό μέ κυλινδρική καμάρα, σέ
προέκταση τοϋ τόξου εισόδου (βλ. πίν. 3, είκ. 2). Ά π ό μαρτυρίες περιηγη
τών ", άλλα και άπό τό χρονικό τής μονής τοΰ Κρέμου, γίνεται φανερό
ότι ό έξωνάρθηκας είχε τρεις διαφορετικές εισόδους " .
Στην σημερινή πρόσοψη τοϋ καθολικοΰ διακρίνονται οί γενέσεις δύο
τόξων (βλ. πίν. 10, είκ. 1,2). Τά τόξα αυτά, σέ επαφή μέ τήν δυτική οψη τοϋ
καθολικοΰ, άφησαν τά ϊχνη τους πάνω στα στηθάρια τών 'Αγίων Πέτρου
και Παύλου " . Ή μορφή τους διακρίνεται καλά στην φωτογραφία Β 246 τής
συλλογής τών Hautes Études 1 ''. Οί γενέσεις δύο άλλων εγκαρσίων τόξων

8. Περιγραφή τής τοιχοποιίας τοϋ καθολικοΰ βλ. Χ. Μ π ο ύ ρ α, Δύο ναοί οκτα
γωνικού τύπου ανέκδοτοι, ΔΧΑΕ περ. Δ', τ. Γ', 1962-63, σ. 144-145. Ό Ε. Σ τ ί κ α ς ,
βλ. ë.a. σ. 55, εσφαλμένα αναφέρεται στην «καλή προσαρμογή» τών τοιχοποιιών.
9. Τήν παρατήρηση αυτή σημειώνει απλώς ό G. M i l e s , Classification of Islamic
Elements in Byzantine Architectural Ornament in Greece, Actes du XII e Congrès
International d' Études Byzantines τ. Ill, Ochride 1961, σ. 287.
10. Βλέπε σχετικά Μ. Χ α τ ζ η δ ά κ η , Κεντρικόν Έργαστήριον Συντηρήσεως,
Μονή τοϋ 'Οσίου Λουκά, ΑΔ 21, Β' 1, 1966, σ. 26, πίν. 26α, οπού αναφέρεται ότι
τά στηθάρια αυτά είναι πιθανώς σύγχρονα μέ τις τοιχογραφίες τοϋ καθολικοΰ τοϋ 1 1 ο υ
αιώνα.
11. Βλ. C h . D i e h i , L'église du couvent de Saint-Luc, σ. 16.
12. Βλ. J. W h e i e r , A Journey into Greece, τ. IV, London 1682, σ. 321. W.
L e a k e , Travels in Northern Greece, τ. II, London 1835, σ. 533.
13. Βλ. Γ. Κ ρ έ μ ο υ , Προσκυνητάριον, σ. 174: «Δια τριών θυρών εισέρχεται τις
εις το πρόστοον, ων ή μέν έν τω βορείω, ή δ' έν τώ νοτίω, ή δέ μείζων έν τώ δυτικώ
τοίχω ης το ϋψος 2.65, πλάτος 1.80».
14. Βλ. Μ. Χ α τ ζ η δ ά κ η , ε. ά. σημ. 10.
15. Βλ. G. M i l l e t , L'École grecque dans l'architecture byzantine, Paris 1916,
σ. 163, είκ. 81.
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διατηρούνται λίγο χαμηλότερα, στις παραστάδες της δυτικής κεραίας τοϋ
σταυρού (βλ. πίν. 10, είκ. 2) και ή αρχική μορφή τους φαίνεται στην κατά
μήκος τομή του καθολικού του Ε. Ziller (βλ. πίν. 3, είκ. 2).
Το ϊχνος της στέγης πού έκάλυπτε το σύνολο με κλίση άπό Α. προς Δ.
διατηρείται και σήμερα στην πρόσοψη τοΰ καθολικού, χάρη στην διαφορο
ποίηση τοΰ χρώματος τής τοιχοποιίας (βλ. πίν. 5, είκ. 2). Ή στέγη αυτή
άρχιζε άπο τήν στάθμη τής ποδιάς των διλόβων παραθύρων του υπερώου,
και τελείωνε κάπως αδέξια στο κορυφαίο σημείο τοϋ αετώματος, πού σχημα
τίζεται πάνω άπο τήν κεντρική είσοδο τοϋ έξωνάρθηκα | 0 . Ή όλη εμφάνιση
τής στέγης στην φωτογραφία τοϋ Ο. Wulff (βλ. πίν. 5, είκ. 1) με τήν έλλειψη
γείσου, δίνει τήν εντύπωση κακής κατασκευής, παρά τα βυζαντινά κερα
μίδια, και έρχεται σέ αντίθεση μέ τήν περίτεχνη διακόσμηση των ανοιγμά
των και τήν προσεγμένη τοιχοποιία. Ή εντύπωση αυτή πιθανόν να οφείλε
ται σέ ζημιές, τις όποιες επανειλημμένα έπαθε τό μνημείο άπό σεισμούς " ,
άλλα και άπό τις επιθέσεις των Τούρκων | 8 .
Στην φωτογραφία τοΰ πίν. 5 (είκ. 1), τήν πρόσοψη τοΰ έξωνάρθηκα
κοσμοΰν στις δυο πλευρές τής εισόδου δύο μεγάλα τρίλοβα παράθυρα,
μέ ενιαία πλίνθινα τόξα πού περιβάλλονται άπό οδοντωτή ταινία. Τα τόξα
αυτά στηρίζονται σέ αρκετή απόσταση άπό τήν στάθμη τής ποδιάς τών
παραθύρων ", σέ δύο λίθινα ύφαψίδια, ενώ ή οδοντωτή ταινία πού
τά περιβάλλει συνεχίζεται οριζόντια σέ δύο σειρές μεταξύ τών οποίων
παρεμβάλλεται λίθινος δόμος 20 . Οί λοβοί τών παραθύρων διαμορφώνονται
μέ επάλληλα πλίνθινα τόξα, υπερυψωμένα επάνω σέ ραδινούς κιονίσκους".

16. Ό G. M i l l e t , L'École σ. 162, αναφέρει δτι τό στοιχείο αυτό γίνεται σέ
μίμηση τοϋ αντιστοίχου τής προσόψεως τοϋ καθολικού.
17. Κατά μαρτυρίες περιηγητών, βλ. W. L e a k e : «The building bear strong marks
also of having been shaken by earthquakes».
18. Βλ. Γ. Κ ρ έ μ ο υ, Προσκυνητάριον, σ. 234.
19. Κατά τόν Η. M e g a w , Chronology, σ. 117, το στοιχείο αυτό χαρακτηρίζει
μνημεία τοϋ 11ΟΤ1 αι. δηλ. τον ναό της Παναγίας του 'Οσίου Λουκα(;), τόν ναό τών
Ά γ . 'Αποστόλων και τήν Καπνικαρέα. Στην ομάδα αύτη, μέ τό ίδιο χαρακτηριστικό,
ανήκει και ό ναός τών 'Αγίων Ίάσωνος και Σωσιπάτρου, βλ. Π. Β ο κ ο τ ό π ο υ λ ο υ,
ΔΧΑΕ περ. Δ', τόμ. Ε', 1966-1969, σ. 163.
20. Τό στοιχείο αυτό πιθανόν να προέκυψε άπό τήν διαφορετική στάθμη γενέσεως
τών ανοιγμάτων μιας όψεως. Βλέπε χαρακτηριστικά τμήμα τής Ν. όψεως τοϋ ναοϋ
τών 'Αγίων Θεοδώρων, Μ. Χ α τ ζ η δ ά κ η , Βυζαντινή 'Αθήνα, πίν. 24.
21. Οι κιονίσκοι αυτοί ταυτίζονται άπό απόψεως διαστάσεων (15X18X193 έκ.) μέ
τέσσερεις κιονίσκους πού βρίσκονται σήμερα ενσωματωμένοι στον τελευταίο όροφο τοϋ
κωδωνοστασίου, βλ. Χ. Μ π ο ύ ρ α, Δύο ναοί οκταγωνικού τύπου ανέκδοτοι, ΔΧΑΕ
περ. Δ', τόμ. Γ', 1962-63, σ. 152.
2
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Ό μεσαίος λοβός υψώνεται αισθητά πάνω από τους δύο άλλους *, μειώνον
τας τήν επιφάνεια τοϋ τύμπανου '*, το όποιον κοσμούν τέσσερεις επάλλη
λες οδοντωτές ταινίες. Ή διακόσμηση αύτη των τύμπανων δεν είναι άσχετη
μέ κάποια επιδίωξη πλαστικότητος στην διαμόρφωση των όψεων.
παρεμφερή

παραδείγματα εντοπίζονται

κυρίως

σέ

μνημεία

'Αρκετά
μετά

τον

12ο αϊ. '*. Στο συγκρότημα του Ό σ ί ο υ Λουκά, χ ρ ή σ η επαλλήλων οδοντω
τών ταινιών γίνεται σέ δύο σημεία τοϋ ναοϋ της Παναγίας, για τά όποια
είναι γνωστό

ότι

δέν

ανήκουν

στην

αρχική

τροϋλλο, πάνω από τά λίθινα τοξωτά γείσα

φάση

τοϋ

ναοϋ "• στον

(βλ. πίν. 10, είκ. 1) και

στην

δυτική όψη τοϋ υπερώου τοϋ προστώου (βλ. πίν. 10, είκ. 2).
Στην πρόσοψη τοϋ έξωνάρθηκα και μεταξύ των τριλόβων παραθύρων
τονίζει τήν είσοδο ενα συνεπτυγμένο πρόπυλο, σέ μίμηση

τοϋ αντιστοίχου

τής προσόψεως τοϋ καθολικού (βλ. πίν. 5). Το στοιχείο αυτό χαρακτηρίζει
συνήθως τις απολήξεις των κεραιών τοϋ σταυροϋ σέ
και 13ου αιώνα 8 δ .

μνημεία 11ου, 12ου

Παραδείγματα τοϋ 13ου αΐώνα μάλιστα αποδεικνύουν

οτι ή κατασκευή οφειλόταν σέ καθαρά αισθητικούς λόγους
πτωση τοϋ έξωνάρθηκα

ενισχύει

τά σημεία

στα

27

.

Στην περί

όποια στηρίζονται τά

εγκάρσια τόξα, αν και στην κάτοψη τοϋ Buchon (βλ. πίν. 6), δέν
να ύπάρχη απόλυτη

αντιστοιχία.

φαίνεται

Οι παραστάδες ενώνονται μέ τόξο, τό

όποιο στηρίζεται σέ λίθινα ύφαψίδια, και τό σύνολο καλύπτεται μέ άετωματική στέγη.

Στο τύμπανο τοϋ προπύλου διαγράφεται τό

εισόδου μέ ανακουφιστικό πλίνθινο τόξο, ενώ ψηλότερα

άνοιγμα τής
διαμορφώνεται

ενα τρίλοβο παράθυρο. Τά τόξα τοϋ παραθύρου άποτελοϋνται άπό απλή
σειρά πλίνθων, όπως άλλωστε και οί διαχωριστικοί πεσσοί. Συνολικά ή

22. Ή υπερύψωση τοϋ μεσαίου λοβοϋ χαρακτηρίζει τα τρίλοβα παράθυρα ναών τοϋ
0ίι
12 κυρίως αιώνα, και πάντως κατά τον Megaw τά μνημεία πού άκολουθοϋν χρονολο
γικά το Δαφνί. Σήμερα μετά τή δημοσίευση τοϋ ναοϋ τοϋ Χριστιανού, τό όριο κατεβαί
νει στα 1070. 'Οπωσδήποτε ή διαμόρφωση των τόξων και οί αναλογίες λοβών παρουσιά
ζουν σημαντική ομοιότητα μέ αντίστοιχα λίθινα παραδείγματα της Μονής Σαγματα,
βλ. ΑΒΜΕ τ. Ζ', 1951, σ. 95, είκ. 18.
23. Βλ. Η. M e g a w , Chronology, σ. 122. Σχολιάζοντας τά παράθυρα αυτά ό Megaw
παρατηρεί οτι ή ϋπαρξή τους στον έξωνάρθηκα αποδεικνύει τήν επιβίωση τής μορφής
τοϋ «grouped window» μέχρι τον 16° αιώνα.
24. Βλ. Ά . ' Ο ρ λ ά ν δ ο υ , α. Πόρτα Παναγιά Θεσσαλίας (1283) : ΑΒΜΕ τ. Α',
1935, σ. 16. είκ. 6, σέ οριζόντιες ή και καμπύλες στρώσεις.
β. 'Αγία Θεοδώρα "Αρτης, ΑΒΜΕ τ. Β', 1936, σ. 93, είκ. 5, ενδεχομένως προ τοϋ 1200.
γ. Βλαχέρναι Ηλείας, ΑΕ 1923, σ. 28.
25. Βλ. S c h u 11 z - Β a r n s 1 e y, σ. 22.
26. Βλ. Χ. M π ο ύ ρ α, Ή Παλαιοπαναγιά στην Μανωλάδα, 'Επιστημονική Έπετ.
Πολυτ. Σχολής Α.Π.Θ. τ. Ε', 1969, σ. 255.
27. Βλ. Ά. ' Ο ρ λ ά ν δ ο υ , Ή Πόρτα Παναγιά τής Θεσσαλίας, σ. 14.
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διαμόρφωση της εισόδου παρουσιάζει ομοιότητες μέ αντίστοιχα παρα
2(
δείγματα τοϋ ναοΟ του Σωτήρος Άμφίσσης .
Στην φωτογραφία του πίν. 5 (είκ. 1), διακρίνεται κατακόρυφο τμήμα
λιθίνου περιθύρου μέ βεργίο σέ εξοχή, και λοξότμητο γείσο μέ εξεργο
ανάγλυφο. Μέ λίγη προσοχή το γείσο αυτό αναγνωρίζεται. Έ ν α τμήμα του
9
πού είχαν σχεδιάσει οί Schultz και Barnsley * βρίσκεται σήμερα ενσωματω
μένο στο νότιο άνοιγμα του κωδωνοστασίου τής μονής και στηρίζεται σέ
δύο ορθοστάτες μαρμάρινου θυρώματος "' (βλ. πίν. 12). Τό υπόλοιπο
τμήμα σώθηκε, και βρίσκεται στην συλλογή γλυπτών τοϋ υπερώου τής
Παναγίας, μέ τον αριθμό 194. Το λοξό τελείωμα του άκρου του πείθει
χωρίς αμφιβολία ότι πρόκειται για γείσο παριθύρου " . Το γεγονός οτι ή
κάτω επιφάνεια του είναι άλάξευτη ενισχύει τήν πεποίθηση αυτή. "Οσο για
τό συνολικό μέγεθος τοϋ γείσου, υπολογίζεται εύκολα χάρη στην συμμε
τρία τοϋ σχεδίου. Τό τμήμα τό ενσωματωμένο στο κωδωνοστάσιο έχει
μήκος 1.40 μ. Τό συμπληρωματικό τμήμα τοϋ υπερώου τής Παναγίας έχει
αντιστοίχως μήκος 0.62 μ. Τό ενδιάμεσο τμήμα τής ούρδς τοϋ παγωνιοϋ,
πού λείπει, υπολογίζεται βάσει τοϋ συμμετρικοϋ του σέ 0.10 μ. "Αρα ή
συνολική διάσταση είναι : 1.40 + 0.62-)-0.10 = 2.12 μ. Έάν από τήν διά
σταση αυτή άφαιρέσωμε τό πάχος των υποκειμένων ορθοστατών θυρώ
ματος (0.16 μ.), προκύπτει ώς εσωτερικό άνοιγμα του θυρώματος ή ανα
φερομένη άπό τον Κρέμο διάσταση 1.80 μ. 32 [2.12- (2 x 0.16) = 1.80 μ.].
Συμπληρωματικά κομμάτια τοϋ περιθύρου, στο όποιο ανήκουν οί αναφε
ρόμενοι ορθοστάτες, βρίσκονται στο υπερώο τής Παναγίας, μέ τα στοι
χεία 93α, 93β, 93γ (βλ. πίν. 12, είκ. 2, 3). Ά π ό τά κομμάτια αυτά τό 93β,
έχει τήν χαρακτηριστική κατά 45° άπολάξευση τών βυζαντινών περιθύρων. Τό πλήθος τών χαραγμάτων στην επιφάνεια τών ορθοστατών είχε
οδηγήσει παλαιότερη μελέτη ** στην υπόθεση οτι ήταν αρχικά τοποθε
τημένοι σέ θέση πολυσύχναστη, πιθανόν στην είσοδο τοϋ «μεταγενεστέ
ρου έξωνάρθηκα». Στην μελέτη είχε γίνει υπολογισμός τοϋ ύψους τοϋ

28. Βλ. Ά . ' Ο ρ λ ά ν δ ο υ , Ό ναός Σωτήρος Άμφίσσης, ΑΒΜΕ τ. Ε', 1939-40,
σ. 185, είκ. 3, και σ. 189, είκ. 6.
29. S c h u 11 z - Β a r n s 1 e y, σ. 22, πίν. 27A.
30. Βλ. Χ. Μ π ο ύ ρ α, Δύο ναοί οκταγωνικού τύπου, σ. 151. Το γεγονός οτι ή
κατεδάφιση τοϋ έξωνάρθηκα πραγματοποιήθηκε σύγχρονα μέ τήν ανέγερση τοϋ κωδω
νοστασίου δικαιολογεί τήν χρήση τοϋ ύλικοϋ κατεδαφίσεως σ' αυτό.
31. 'Ανάλυση και περιγραφή μεσοβυζαντινών περιθύρων καθώς και σχετική βιβλιο
γραφία βλ. Ά . ' Ο ρ λ ά ν δ ο υ , Ή Μονή τοϋ Όσιου Μελετίου, ΑΒΜΕ τ. Ε', 1939-40,
σ. 70.
32. Βλ. Γ. Κ ρ έ μ ο υ, Προσκυνητάριον, σ. 174.
33. Βλ. Χ. Μ π ο ύ ρ α, ε.ά. σ. 151.
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περιθύρου σέ 2.46 μ. Έάν στην διάσταση αυτή προστεθή το υψος του
υπερκειμένου γείσου, δηλ. 0.20 μ. ή συνολική διάσταση συμπίπτει και
πάλι μέ ανεπαίσθητη διαφορά με τήν διάσταση τήν οποία αναφέρει ό Κρέμος, 2.65 μ. (2.46-f-0.20 = 2.66 μ.). Πράγματι ή διατομή, ή οποία ακολου
θεί τήν διατομή τών αρχικών θυρωμάτων του καθολικού και του ναού της
Παναγίας, φαίνεται λογική για το μεγάλο άνοιγμα της εισόδου του έξωνάρθηκα, και το βεργίο, το όποιο διακρίνεται στην είκ. 2 του πίν. 4, ται-

Είκ. 4.

'Αποκατάσταση τοϋ γείσου του περιθύρου τοϋ εξωνάρθηκα.

ριάζει με το βεργίο της διατομής του. Έάν λοιπόν το θύρωμα κατασκευά
σθηκε για το άνοιγμα του εξωνάρθηκα, προκύπτει μία ακόμη απόδειξη
οτι ή μέχρι στιγμής χρονολόγηση του εξωνάρθηκα (1582) είναι λανθα
σμένη, έφ' όσον δύο τουλάχιστον από τα χαράγματα του θυρώματος "
αναφέρονται σέ εποχές πού προηγήθηκαν χρονικά (1515 και 1547). "Οσον
άφορα στα θέματα των γλυπτών, τό σχηματοποιημένο πλέγμα είναι γνωστό
άπό τήν διακόσμηση των χειρογράφων :,) (βλ. πίν. 12, είκ. 1). Στην γλυ
πτική, εκτός άπό τά παραδείγματα πού έχουν ήδη άναφερθή σέ σχέση μέ
τό θύρωμα 30 , έχει χρησιμοποιηθή για τήν διακόσμηση τής σαρκοφάγου τοϋ
ναού των 'Αγίων 'Αποστόλων στην Αγορά, χρονολογημένης στις αρχές
του 13ου αίωνα 37 , σέέπιστύλιο εντοιχισμένο σήμερα στον ναό τοϋ 'Αγίου
Σάββα 89, καθώς και σέ πλήθος άπό αρχιτεκτονικά μέλη τής συλλογής
του Βυζαντινού Μουσείου Αθηνών πού προέρχονται ώς επί τό πλείστον

34. Βλ. Γ. Σ ω τ η ρ ί ο υ , Έπιγραφαί και χαράγματα τής Μονής τοϋ 'Οσίου Λουκά,
ΑΔ 6, 1920-21, Παράρτημα, α) σ. 185 : τΗλθεν ό επίσκοπος τής Μενδηνίταης εις τον
αγιον Λουκαν και έλειτούργησε τρής ήμέραις και έκαμε πέντε χειροτονίαις ό κυρ - Γαυρίλης Μην'ι Μαίφ έτους 7055.
β) σ. 187 : ,αφιε Αυγούστου
ιη', Θεόδωρος Κυπριανός.
35. Για τήν καταγωγή και τήν εξέλιξη του διακοσμητικού θέματος, βλέπε A l i s o n
F r a n t z, Byzantine Illuminated Ornament. A study in Chronology, Art Bulletin XVI,
1934, σ. 54.
36. Βλ. Χ. Μ π ο ύ ρ α, ε. ά. σ. 151, παραδείγματα Μυστρα, Κορίνθου, Μου
σείου Θηβών και Γοργοεπηκόου (εδώ προστίθεται το γείσο τοϋ βορεινοϋ περιθύρου
τοϋ νάρθηκα).
37. Βλ. A l i s o n F r a n t z , The Middle Ages in the Athenian Agora, Princeton
1962, είκ. 59.
38. Βλ. Ά . ' Ο ρ λ ά ν δ ο υ , EMME τεϋχ. Γ', 1933, σ. 144, είκ. 188.
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από τήν Θεσσαλονίκη " . Τό γείσο κοσμείται με το κεντρικό θέμα του
φυλλοφόρου σταυρού σέ κιβώριο '", τις δύο πλευρές του οποίου πλαι
σιώνουν συμμετρικά παγώνια, μέ το κεφάλι στραμμένο προς τα πίσω
(βλ. πίν. 13, είκ. 1). 'Ανάμεσα στο κιβώριο καί στα παγώνια παρεμβάλ
λεται το θέμα του κουκουναριοΰ ", πάνω σέ βάση φυτικής μορφής. Μετά
το παγώνι, σέ κάθε πλευρά, ακολουθεί ένα πλαστικό φύλλο άκανθας, ένας
εξεργος ρόδακας, καί ή σύνθεση κλείνει μ' ενα φυτικό θέμα το όποιον
αναπτύσσεται γύρω άπό ενα κεντρικό στοιχείο τριφύλλου, εγγεγραμμένου
σέ σχήμα καρδιάς. Ή τεχνική του ανάγλυφου χαρακτηρίζεται άπό χρήση
τρυπανιοϋ 1 ! καί συνδυάζει επίπεδο μέ εξεργο ανάγλυφο " . Ή σίγουρη
φόρμα του παγωνιού θυμίζει τό γνωστό θωράκιο των Θηβών μέ τα άντωπά
παγώνια, του 12ου αιώνα '*. Ή επιφάνεια τής ουράς είναι δουλεμένη μέ τήν
ϊδια γραμμική διακόσμηση καί τό βάθος καλύπτεται όπως καί στο θωράκιο
μέ είδος άνθεμωτής έλικας, ή οποία στό γείσο φαίνεται περισσότερο εξε
λιγμένη '*. "Ενα τμήμα λοξότμητου γείσου μέ αντίστοιχη ούρα παγωνιού

39. α. Περίθυρα: ύπ'αριθμ. 1446, 1447, 986, 1471, 1472, 1473, 1474, 1400 (Θεσσαλονί
κης), 153 (Ακροπόλεως), 1088 (Ωρολογίου τοϋ Κυρρήστου), 1426. 1509 (εκ περισυλλογής).
β. Έ π ι σ τ ύ λ ι α : 1121(α,β,γ,δ), 1466.
γ. Θωράκια: 1165 (Ακροπόλεως), 1152 (Θησείου), 1173.
δ. Διαζώματα: 1395 (Θεσσαλονίκης), 1480.
40. Γιά τον συμβολισμό τοϋ θέματος τοϋ φυλλοφόρου σταυρού, βλ. C a r 1 S h e ρρ a r d. Byzantine Carved Marble Slabs, Art Bulletin 51. 1969, σ. 66.
41. Τό κουκουνάρι, όπως καί τό σταφύλι, άποτελοΰν σύμβολο ευφορίας, γνωστό άπό
πολύ παλιά στην τέχνη των ανατολικών λαών, βλ. σχετικά Μ. Σ ω τ η ρ ί ο υ , Ή Μονή
Πετράκη, ΔΧΑΕ περ. Δ', τόμ. Β', 1960-61, σ. 112. Τό ίδιο νόημα διατηρείται καί στην
λαϊκή τέχνη. Στην μεσοβυζαντινή γλυπτική, συνδέεται συχνά μέ τό θέμα τοϋ δένδρου τής
ζωής (βλ. σχετικά τά γνωστά θωράκια τής προσόψεως τής Γοργοεπηκόου, καί τό μικρό
θωράκιο πάνω άπό τό παράθυρο τής Α. όψεως τοϋ παρεκκλησίου τής Καπνικαρέας).
42. Βλ. Μ. Σ ω τ η ρ ί ο υ, 6.ά. σ. 112.
43. Βλ. Δ. Π ά λ λ α, 'Ανάγλυφος στήλη τοϋ Βυζαντινού Μουσείου 'Αθηνών, ΑΕ
1953, σ. 278, όπου τά ανάγλυφα αυτά χαρακτηρίζονται μέ τον όρο «διπλεπίπεδα». Κατά
τόν Ά . ' Ο ρ λ ά ν δ ο , βλ. ΑΒΜΕ τ. Ε', 1939-40, σ. 71-72, ή τεχνική αυτή εφαρμόζεται σέ
έπιστύλια τέμπλου ή κοσμήτες 12°", 13 ο υ καί 14 ο υ αιώνα. Χαρακτηριστικά πρώιμο παρά
δειγμα αποτελεί μία λεπτομέρεια κοσμήτη άπό τό Δαφνί, βλ. Μ . Χ α τ ζ η δ ά κ η , Βυ
ζαντινή 'Αθήνα. είκ. 75. 'Εξαιρετικά πολύτιμο δείγμα αποτελεί επίσης τό χρονολογη
μένο γείσο περιθύρου τής Μονής τών Φιλοσόφων, βλ. Γ. Σ ω τ η ρ ί ο υ , 'Οδηγός τοϋ
Βυζ. Μουσείου 'Αθηνών, 1924, σ. 37.
44. Ά . ' Ο ρ λ ά ν δ ο υ , Γλυπτά τοϋ Μουσείου Θηβών, ΑΒΜΕ τ. Ε', 1939-40,
σ. 138, είκ. 20.
45. Ό καθηγητής Δ. Πάλλας τοποθετεί τήν πλήρη εμφάνιση τοϋ θέματος μετά τό
πρώτο ήμισυ τοϋ 11<™ αιώνα, βλ. Δ. Π ά λ λ α, 'Ανάγλυφος στήλη, σ. 274.
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έχει σωθή άπό τον ναό του 'Αγίου 'Ιωάννου στο Κακοσάλεσι '". Τέλος το
φυτικό θέμα μέ το όποιο κλείνει ή σύνθεση, μέ τα μικρά κουκουνάρια στις
αναδιπλώσεις των βλαστών πού περιβάλλουν ενα κεντρικό θέμα σέ σχήμα
δύο άντικρυστών S, θυμίζει έντονα τα Κομνήνεια γλυπτά της "Ανδρου ''. Στο
σύνολο του γείσου διακρίνεται έντονη ή διακοσμητική διάθεση, στα πλαί
σια τής οποίας δ καλλιτέχνης παραθέτει εκλεκτικά θέματα διαφορετικών
εποχών, τα όποια και αποδίδει μέ τις αντίστοιχες τεχνικές. Ή σχηματο
ποιημένη φόρμα τών παγωνιών χαρακτηρίζεται άπό γνήσια γραφική διακό
σμηση τών επιφανειών, ένώ τά φύλλα τής άκανθας αναδεικνύονται πλα
στικά, σύμφωνα μέ τά παλαιοχριστιανικά πρότυπα. Ή εκλεκτική επιλογή
τών θεμάτων, ή καλή τεχνική, ή σχετική πλαστικότητα και ή εκλέπτυνση
τών φυτικών θεμάτων, μπορούν να οδηγήσουν τήν τοποθέτηση τοϋ γλυ
πτού στον 12ο αιώνα.
Στο προοπτικό σχέδιο του Ziller (βλ. πίν. 3, είκ. 1), καθώς και στο αντί
στοιχο τών Schultz καί Barnsley (βλ. πίν. 4, είκ. 1) στην Ν. όψη του έξωνάρθηκα, διακρίνεται το άνοιγμα θύρας, στις δύο πλευρές τής οποίας διατηρούν
ται ίχνη τόξων, ενώ ψηλότερα διαμορφώνεται δίλοβο παράθυρο, τό όποιο
περιβάλλουν ανοίγματα μέ τεταρτοκυκλικά τόξα " . Τό αλλοιωμένο αυτό
σύνολο, σέ ενα σκαρίφημα τής μονής του Ρώσου μοναχού Barskij (τοΰ
1745) ts φαίνεται καθαρά σαν σύνθετο παράθυρο, τό όποιο περιβάλλεται
άπό ενιαίο τόξο, όπως τά μεγάλα σύνθετα παράθυρα τοΰ καθολικού (βλ.
πίν. 4). Τά παράθυρα αυτά χαρακτηρίζουν τά μνημεία τής Κωνσταντινουπό
λεως, καί στην «Ελλαδική σχολή» είχαν περιορισμένη χρήση. Στην συγκε
κριμένη περίπτωση πρόκειται προφανώς για μίμηση τών μορφολογικών
στοιχείων τοΰ καθολικού 30 . Στην εικόνα 2 τοΰ πίν. 4, τά ανοίγματα τοΰ συν
θέτου παραθύρου συμβολίζονται μέ έστιγμένη επιφάνεια πού δηλώνει κατά
πάσαν πιθανότητα τήν απόφραξη τους στην περίοδο τής Τουρκοκρατίας.
Τό κάτω μέρος τοΰ παραθύρου χωρίζεται σέ τρία μέρη μέ δύο ραδινούς
κίονες. Τά τρία ανοίγματα καλύπτονται μέ τόξα, ένώ ψηλότερα διαμορφώ46. Βλ. Ά . ' Ο ρ λ ά ν δ ο υ , Δύο βυζαντινοί έκκλησίαι παρά τό Κακοσάλεσι,
ΑΒΜΕ τ. Ε', 1939-40, σ. 150, είκ. 3.
47. Βλ. Ά . ' Ο ρ λ ά ν δ ο υ , Βυζαντινά μνημεία "Ανδρου, ΑΒΜΕ τ. Η', 1955-56,
σ. 22, είκ. 15 Γ', επίθημα κιονίσκου παραθύρου άπό τόν Ταξιάρχη Μεσαριάς, χρονολογη
μένου βάσει επιγραφής στά 1158, έπί Μανουήλ Κομνηνού. 'Επίσης στην ίδια μελέτη,
σ. 62, είκ. 42, θραύσμα γείσου περιθύρου.
48. Για τήν εμφάνιση καί τήν εξέλιξη τοΰ τετρακυκλικοΰ τόξου βλ. Η. Μ e g a w,
Chronology, σ. 126.
49. Βλ. S t r a n s t v o v a n i j a B a s i l j a G r i g o r o v i i a B a r s k a g o . Έκδ.
Πετρουπόλεως 1887, τόμ. IV.
50. Ή έκκεντρη τοποθέτηση τοΰ ανοίγματος οφείλεται σέ κατασκευαστικούς λόγους.
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νεται το δίλοβο παράθυρο με τα τεταρτοκυκλικά τόξα. Τό παράθυρο αυτό
παρουσιάζει κατασκευαστικές ομοιότητες με εκείνο της δυτικής όψεως
του ναού Σωτήρος Άμφίσσης ', ενώ το σύνολο αποβλέπει στην διαμόρ
φωση άφορτίστου τύμπανου αντιστοίχου με εκείνα τοΰ καθολικού.
Στην αποκατάσταση της εισόδου του καθολικού οί Schultz και Barnsley
σχεδίασαν, στην στάθμη του γείσου τοΰ περιθύρου, γύψινο κοσμήτη με φύλ
λα άκανθας : , ί δύο τμήματα του οποίου πράγματι βρίσκονται σήμερα στην
στάθμη αύτη. 'Απλή παρατήρηση όμως πείθει, δτι ή τοποθέτηση τους έκεΐ
έχει γίνει πρόχειρα, σέ μεταγενέστερη εποχή. Και αυτό γιατί στην νότια
πλευρά της εισόδου, στην θέση τοΰ κοσμήτη διατηρείται μικρό τμήμα
τοιχογραφίας, τοΰ οποίου ή επιφάνεια συνεχίζεται κάτω άπό τον γύψινο
κοσμήτη. Στην τοιχογραφία αυτή διακρίνεται ενα στυλιζαρισμένο φυτικό
κόσμημα μέσα σέ κύκλο, ό όποιος εγγράφεται σέ οκτάγωνο μέ κοίλες πλευ
ρές (βλ. πίν. 7). Τό κόσμημα είναι σχεδιασμένο μέ μεγάλη ακρίβεια και άνεση
και αποτελεί τό γνωστό άπό τήν διακόσμηση των χειρογράφων «sassanian
palmette» ή και «armenian rose» "''. Τό θέμα αυτό, εξαιρετικά διαδεδομένο
σέ πολλούς τομείς της μέσο βυζαντινής τέχνης, χρησιμοποιήθηκε σαν κυ
ρίαρχο διακοσμητικό στοιχείο, στα χρονολογημένα ψηφιδωτά ^ ç C e f a l ù 5 ' ,
τα όποια ό Α. Grabar αναφέρει σαν τυπικά δείγματα της τέχνης των Κομνη
νών "*. Στο ίδιο τό καθολικό εμφανίζεται σέ ψηφιδωτό στην ταινία πού
περιβάλλει τήν κεντρική παράσταση τοΰ Χρίστου στο νάρθηκα, άλλα
μέ τήν μορφή τριφύλλου, καί χωρίς καμμία πλαστικότητα. Μεγαλύτερη
συγγένεια μέ τό αναφερόμενο κόσμημα παρουσιάζουν οί ταινίες, οί
όποιες κοσμοΰν τό έσωράχιο τριλόβων ανοιγμάτων στο υπερώο τοΰ καθο
λικού. Τό σχέδιο έχει γίνει πρόχειρα, καί ίσως άπό κακό τεχνίτη, άλλα δια
κρίνεται και εδώ ή ίδια πλαστική απόδοση των φύλλων μέ λευκές γραμμές
καί τά ίδια χρώματα, ώχρα, ανοικτό γαλάζιο, βαθύ κόκκινο, καί πράσινο
λαδί. Έκτος άπό τήν περίπτωση τοΰ καθολικού, παραλλαγές τοΰ θέματος
διατηρούνται στην αψίδα τοΰ Ναοΰ της Μεταμορφώσεως Σωτήρος (Χρι-

51. Βλ. Η. Μ e g aw, Chronology, πίν. 27, 4.
52. Βλ. S c h u l t z - B a r n s ley, πίν. 12.
53. Για τήν καταγωγή καί τήν εξέλιξη του θέματος στά χειρόγραφα, βλ. A l i s o n
F r a n t ζ, Buz. Ilium. Ornament, σ. 54,55 καί 71. Βλ. επίσης E. C o c h e de la
F e r té, Décors en céramique byzantine, Cahiers Archéol. 9, 1957, σ. 187-217.
54. Βλ. Ο. D e m u s, The Mosaics of Norman Sicily, London 1949, σ. 16. Tò ίδιο
θέμα εμφανίζεται στην διακόσμηση της 'Αγίας Σοφίας Κιέβου, βλ. Ο. Ρ ο w s t e n k o,
The Cathedral of St. Sophia in Kiew, Ν. York 1954, σ. 161.
55. Βλ. Α. G r a b a r , La peinture byzantine, Genève 1953, σ. 126.

24

Λ. ΦΙΛ1ΠΠΙΔΟΥ - Μ ΠΟΥΡΑ
6

57

στοΰ) Μεγάρων ' , στην Μονή τοϋ 'Αγίου 'Ιεροθέου στα Μέγαρα , καν
εκφυλισμένο στην "Ομορφη Εκκλησιά Αίγίνης '*.
Ά π ό την ανάλυση των στοιχείων πού προηγήθηκε, γίνεται φανερό οτι
ή υψηλή κατασκευαστική στάθμη, οί επί μέρους μορφές και οι τρόποι κατα
σκευής αποκλείουν τήν ένταξη τοϋ έξωνάρθηκα στα μνημεία τοϋ 16°υ
αιώνα. Σ' αυτό το σημείο χαρακτηριστική είναι ή σύγκριση τοϋ χαμένου
μνημείου μέ τυπικά παραδείγματα προσθήκης έξωνάρθηκα στην περίοδο
της Τουρκοκρατίας, όπως εϊναι ή περίπτωση τής Μονής Σαγματδ (15ου ή
16°υ αιώνος)". Το αντίστοιχο κτίσμα μέ περιορισμένα μικρά ανοίγματα,
άδιάρθρωτες επιφάνειες και σχεδόν χωρίς αρχιτεκτονικό διάκοσμο, έρχεται
σέ αντίθεση μέ τήν αρχιτεκτονική και τον πλούσιο διάκοσμο τοϋ σημαντι
κού αύτοΰ καθολικού. 'Αντίθετα στον "Οσιο Λουκά, ό έξωνάρθηκας συνδέε
ται μέ τό αρχικό κτίσμα, μέ τήν μίμηση μορφολογικών στοιχείων τοϋ καθο
λικού, όπως τό σύνθετο παράθυρο τής Ν. όψεως (πίν. 4, είκ. 2), ή διαμόρφωση
τοΰ τόξου τών τριλόβων παραθύρων, και τό στοιχείο τονισμού τής εισόδου.
Παράλληλα χρησιμοποιούνται στοιχεία τά όποια κυριαρχοΰν σέ μνημεία
τοΰ 12ου αι., όπως ή κ ρ η π ί δ α 0 , ή υπερύψωση τοΰ μεσαίου λοβοΰ στα τρίλοβα παράθυρα τής Δ. όψεως, και ή κανονικά λαξευμένη τοιχοποιία μέ τις
επάλληλες οριζόντιες στρώσεις τών πλίνθων πού άπαντα σέ τρία τουλάχι
στον γνωστά παραδείγματα τοΰ 12ου αι. στην Γαστούνη, τις Βλαχέρνες
Ηλείας και τον Άγιον 'Ιωάννη στο Κακοσάλεσι "'. Τά θέματα τής τοιχογρα
φίας και τών γλυπτών επιτρέπουν τήν τοποθέτηση τοΰ μνημείου στον 12ο
αιώνα. Ή τοποθέτηση αυτή ενισχύεται άπό τό γεγονός τής προσθήκης
έξωνάρθηκα σέ τρία σημαντικά καθολικά τής ευρύτερης περιοχής στα
πλαίσια τοϋ 12ου αιώνα : στο Δαφνί, στις αρχές τοΰ 12ου αϊώνα " , στην

56. Κατά τον G. M i 1 e s, 12 ο υ αι. βλ. Actes du Xlfe Congrès International d' Études
Byz., III, Ochride 1961 : Classification of Islamic Elements, σ. 287.
57. Βλ. G. L a m pa k is, Mémoire sur les Antiquités chrétiennes de la Grèce,
Athènes 1902, σ. 47.
58. Βλ. M. Χ α τ ζ η δ ά κ η , Αίγινα, "Ομορφη 'Εκκλησιά, ΑΔ 22, 1967, Χρονικά,
πίν. 25Β.
59. Βλ. Ά. ' Ο ρ λ ά ν δ ο υ , ΑΒΜΕ τ. Ζ', 1951, σ. 91. είκ. 13, 14.
60. 'Αναφορά σχετικών παραδειγμάτων του 12 · υ αι., βλ. Χ. Μ π ο ύ ρ α, Ή Παλαιοπαναγιά στην Μανωλάδα, Έπετηρίς Πολυτ. Σχολ. Α.Π.Θ. τ. Ε', 1969, σ. 254, σημ. 7.
61. Είναι γεγονός οτι επάλληλες οριζόντιες στρώσεις υπήρχαν και σέ πρώιμα μνη
μεία τοϋ II 0 1 1 αι. όπως τό ίδιο τό καθολικό (βλ. πίν. 5, είκ. 2), μέ τήν διαφορά ότι εκεί
οί κατακόρυφοι αρμοί δέν διαμορφώνονται άπό απλή πλίνθο, άλλα μέ μεγαλύτερη ελευθε
ρία σχηματίζουν κουφικά ή άλλα διακοσμητικά συμπλέγματα.
62. Βλ. Ε. Σ τ ί κ α, Στερέωσις και άποκατάστασις του έξωνάρθηκος τοϋ καθολι
κού τής Μονής Δαφνίου, ΛΧΑΕ περ. Δ', τόμ. Γ', 1962-3, σ.28.
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Μονή Βαρνάκοβας, στα 1151' \ και στον "Οσιο Μελέτιο, περί το 1200 '.
"Οσον άφορο στον λόγο τών προσθηκών αυτών, ό Α. Grabar αναφέρει δτι
τα καθολικά είχαν μεγαλύτερο νάρθηκα "\ και ό Krautheimer δτι σε καθο
λικά μονών οί κοινοί θνητοί δέν είχαν το δικαίωμα νά είσέρχωνται στον
ναό κατά τήν διάρκεια της λειτουργίας ' \ Πιθανόν με το πέρασμα του χρό
νου, καθώς ή φήμη τών μοναστηριών μεγάλωνε, το αυξανόμενο πλήθος
τών προσκυνητών νά δημιούργησε πρόσθετες ανάγκες στεγασμένου χώ
ρου κι αυτό νά στάθηκε αφορμή τών συχνών προσθηκών.
Τα σχέδια αποκαταστάσεως τοΰ έξωνάρθηκα (είκ. 1, 2, 3) έγιναν βάσει
συνδυασμού τών απεικονίσεων και τών περιγραφών του μνημείου μέ επιτό
που παρατηρήσεις. Οί παρατηρήσεις αυτές καθορίζουν τήν εξωτερική διά
σταση μήκους του έξωνάρθηκα, τό Ίχνος της στέγης, ή οποία έκάλυπτε
το σύνολο του κτίσματος, τήν μορφή και τή στάθμη γενέσεως τών τόξων,
τά όποια είχαν κατασκευασθή σέ επαφή μέ τήν πρόσοψη του καθολικού,
καθώς και τήν στάθμη γενέσεως τών εγκαρσίων τόξων, στις παραστάδες
τής δυτικής κεραίας τοΰ σταυρού, τέλος τήν μορφή και τις διαστάσεις της
κυλινδρικής καμάρας, ή οποία έκάλυπτε τό κεντρικό τμήμα. Συμπληρωμα
τικά έγινε χρήση τών εσωτερικών και εξωτερικών διαστάσεων τοΰ μνημείου,
τις όποιες δίνουν οί περιγραφές τών Γ. Κρέμου και Ch. Diehl, ό συνδυασμός
τών οποίων ορίζει τό πάχος τών εξωτερικών τοίχων. Ή αποκατάσταση
τής προσόψεως έγινε βάσει αναγωγής τής φωτογραφίας τοΰ Ο. Wulff (πίν. 5,
είκ. 1). Ή τομή τοΰ συνθέτου παραθύρου τής νοτίας δψεως έγινε βάσει τοΰ
σκαριφήματος τοΰ Barskij (πίν. 4, είκ. 2) και τοΰ σχεδίου τών Schultz και
Barnsley (πίν. 4, είκ. 1), μέ μόνο μετρητικό στοιχείο τό κεντρικό άνοιγμα,
τό όποιο διακρίνεται στην τομή τοΰ Ε. Ziller (πίν. 3, είκ. 2). Ή μορφή τοΰ
ανοίγματος τής βόρειας όψεως διακρίνεται στην φωτογραφία τοΰ Ο. Wulff
(πίν. 5, είκ. 1), έν μέρει. Ό σ ο ν άφορα στην αποκατάσταση τής στέγης, τό
σημαντικό πάχος τό όποιο προκύπτει άπό τά δεδομένα δημιουργεί κάποιο
πρόβλημα φορτίων, τό όποιο πρέπει νά υπήρχε και σέ άλλα παραδείγματα
ναρθήκων, όπως φαίνεται στην τομή τοΰ ναοΰ Σωτήρος Άμφίσσης (βλ.
σημ. 28). Πολύ πιθανόν τά μεγάλα αυτά φορτία τής στέγης, σέ συνδυασμό

63. Βλ. Ά . ' Ο ρ λ ά ν δ ο υ , Ή Μονή τής Βαρνάκοβας, 'Αθήναι 1922, σ. 8 «... ό
έξωνάρθηξ άνηγέρθη έκ βάθρων καί έζωγραφήθη έπί του βασιλέως Μανουήλ του Κομνη
νού τω 1151... ήτοι τρία έτη μετά τήν κτίσιν του δευτέρου ναοϋ...». Συμπληρωματικά ανα
φέρεται καί άλλη προσθήκη έξωνάρθηκα το 1229 ή 1230.
64. Βλ. Ά . Ό ρ λ ά ν δ ο υ, Ή Μονή του 'Οσίου Μελετίου, σ. 96.
65. Βλ. Α. G r a b a r , Byzantium, London 1966, σ. 65, 80.
66. Βλ. R. K r a u t h e i m e r , Early Christian and Byzantine Architecture, Harmondsworth 1967, σ. 248.
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μέ το γεγονός ότι ή προσθήκη δέν ήταν αυτοτελές κτίσμα, να προκάλε
σαν το άνοιγμα των πλευρικών τοίχων και τήν τελική κατάρρευση τοΰ
έξωνάρθηκα.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΨΗ ΤΟΥ

ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ

Κατά τήν διάρκεια της μελέτης πού προηγήθηκε, ή έρευνα για τήν ανεύ
ρεση Ιχνών τοϋ έξωνάρθηκα απέδωσε μερικά συμπληρωματικά στοιχεία
για τήν πρόσοψη τοϋ καθολικού.
α. Ή κεντρική είσοδος του καθολικού τονίζεται μέ μία κυλινδρική
καμάρα, ή οποία γεφυρώνει το άνοιγμα τών δύο παραστάδων της δυτικής
κεραίας τοϋ σταυρού. Ή καμάρα αυτή στηρίζεται σέ δύο κομμάτια ρωμαϊκού
έπιστυλίου, ενσωματωμένα υπό μορφήν ύφαψιδίου στις εσωτερικές παρειές
τών δύο παραστάδων (βλ. πίν. 10, είκ. 2). Τα δύο αυτά κομμάτια, τών οποίων
ή χαμηλότερη ζώνη έχει άπολαξευθή πιθανόν για να διευκολύνη τήν πρόσ
φυση τοΰ κονιάματος, ανήκουν στο ίδιο ρωμαϊκό έπιστύλιο, τμήματα τοΰ
οποίου διαμορφώνουν και τό Ν. άνοιγμα τοΰ ισογείου τοϋ κωδωνοστασίου 6 7 .
Ή παρατήρηση αυτή ενισχύει τήν άποψη της ταυτοχρόνου ανεγέρσεως
τών δύο κτισμάτων.
β. Ή πρόσοψη τοΰ καθολικού διαμορφώνεται ώς έπί τό πλείστον, και
μάλιστα στα χαμηλότερα σημεία, άπό ογκώδεις λίθους σέ δεύτερη χρήση' 8
ανομοιόμορφα και αδρά λαξευμένους. Ή επιφάνεια πού προκύπτει εϊναι ακα
νόνιστη, και μόνον στο τελείωμα τοΰ ορόφου παίρνει τήν μορφή πλινθοπερικλείστου 6 ! ' μέ παρεμβολή κουφικών 7 ". Ή ακανόνιστη αυτή τοιχοποιία
έχει ύποστή ενα είδος τελικής επεξεργασίας. Σέ πολλά σημεία, ή επιφάνεια
τών λίθων διαστρώνεται μέ κονίαμα έξομαλύνσεως πάνω στο όποιο δια
τηρούνται ψευδοκουφικά «in fresco» (βλ. πίν. 9, είκ. 1-7), μαίανδροι (βλ.
πίν. 9, είκ. 9) ή και άπλες γραμμές. Τα ψευδοκουφικά σχηματίζουν δύο μεγά
λες ταινίες μέ τήν μορφή επιγραφών στις δύο παραστάδες της εισόδου τοΰ
καθολικοΰ 71 (βλ. πίν. 7), ένώ άλλα βρίσκονται μεμονωμένα σέ διάφορα ση67. Βλ. Χ. Μ π ο ύ ρ α, Δύο ναοί οκταγωνικού τύπου, πίν. 43, είκ. 1.
68. Βλ. Η. Μ eg aw, Chronology, σ. 100.
69. Βλ. R. K r a u t h e i m e r, ë.à. σ. 276. 'Εδώ αξί£ει να σημειωθή δτι ή θεω
ρία, τήν οποία είχε εκφράσει ό Η. Megaw περί τής εξελίξεως τοϋ πλινθοπερικλείστου, èv μέρει τροποποιείται, έφ' όσον είναι γεγονός δτι ό ναός της Παναγίας προηγείται
του Καθολικοΰ : βλ. M. C h a t z i d a k i s, A propos de la date et du fondateur de
Saint-Luc, Cahiers Archéol. 19, 1969, σ. 130, σημ. 18.
70. Σχέδια τών αναφερομένων κουφικών είχαν δημοσιευθή από τον Η. M e g a w ,
Chronology, πίν. 30, αριθ. 46-54.
71. 'Αντίστοιχα παραδείγματα υπήρχαν στον έξωνάρθηκα τής Μονής Δαφνιού :
βλ. G. M i l e s, Byzantium and the Arabs, DOP 18, 1964, σ. 28, σημ. 142, Ν. Μ ο υ -
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μεϊα της προσόψεως. Τα κουφικά αυτά αποτελούν μία πρόσθετη μαρτυρία
για τις αραβικές επιδράσεις στο συγκρότημα του Όσίου Λουκά, για τις
όποιες έχει γίνει λόγος επανειλημμένα ''. Ό καθορισμός του χρόνου ανεγέρ
3
σεως τοϋ καθολικού στα 101 Γ δίνει ενα όριο post quem για τις διακοσμήσεις
αυτές ένώ ή τοποθέτηση τοϋ έξωνάρθηκα στον 12° αιώνα, δίνει κάποιο
όριο ante. Πάντως είναι προφανές ότι τα κουφικά αυτά αποτελούν μίμηση
των κεραμοπλαστικών διακοσμήσεων της Παναγίας, ή οποία αποτελεί μέχρι
στιγμής τό πρώτο και πλουσιώτερο σέ αραβικής εμπνεύσεως διακοσμήσεις
ελλαδικό μνημείο 7 1 .
γ. Με τήν ευκαιρία των εργασιών συντηρήσεως του καθολικού τό 1966,
ό Χατζηδάκης ανέφερε ότι τά στηθάρια των αποστόλων Πέτρου και Παύ
λου, στα τύμπανα των διλόβων παραθύρων του ισογείου, «αποτελούν ασφα
λώς εν άπό τά σπάνια εν Ελλάδι παραδείγματα διακοσμήσεως προσόψεως
ναού μέ τοιχογραφίας κατά τήν έποχήν αυτήν (τον 11° αΐώνα)» 73 . Έκτος
όμως άπό τά στηθάρια, τοιχογραφίες υπάρχουν και στα έσωράχια τών τό
ξων τών αντιστοίχων διλόβων παραθύρων του υπερώου. Οί τοιχογραφίες
αυτές έχουν καταστροφή σέ μεγάλο μέρος. Εικονίζουν μορφές προφη
τών, δύο άπό τους οποίους κρατούν ειλητάρια μέ τις εξής περικοπές :
1. ZI. . . ΒΙΕ. . .TE ΥΕΤΟΣ ΠΙ TIN ΓΥΝ ΕΙΜΙ

ΔΙΑ

ΣΤΟΜΑΤΟΣ

ΜΟΥ

,0

(αντιστοιχεί στον προφήτη Ηλία, Βασιλειών Γ, 17) .
2. ΣΦΩΔΡΑ ΤΩ ΟΙΚΩ Σ\ ΠΡΕΠΕΙ ΑΓΙΑΣΜΑ ΕΙΣ ΜΑΚ.ΡΟΤΗΤΑ ΙΜΕΡΩΝ
(αντιστοιχεί στον προφήτη Δαυίδ, Ψαλμοί IB', 92).
Ή ύ'παρξη τών τοιχογραφιών αυτών επιτρέπει τήν υπόθεση ότι υπήρ
χε γενικώτερο πρόγραμμα τοιχογραφήσεως της προσόψεως στις επιφάνειες,
πού ήταν προστατευμένες άπό τήν βροχή.
Λ. ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ - ΜΠΟΥΡΑ
τ σ ο π ο ύ λ ο υ, Ό Ταξιάρχης τοϋ Έλανίου "Ορους στην Αίγινα, Ζυγός, τεΰχ. 36-37,
σ. 40, σημ. 12.
72. Βλ. Χ. Μ π ο ύ ρ α, Βυζαντινά σταυροθόλια μέ νευρώσεις, 'Αθήναι 1965, σ. 45-53>
G. M i l e s , Byzantium and the Arabs, σ. 148.
73. Βλ. M. C h a t z i d a k i s, ε. à. σ. 140.
74. Βλ. ε. à. σημ. 72 και συμπληρωματικά βλ. κουφικές διακοσμήσεις στο έπιστύλιο τοϋ τέμπλου και τά κιονόκρανα τοϋ ναοϋ τής Παναγίας. Βλ. επίσης σχετικά
R. Κ r a u t h e i m e r, σ. 279 και Ά. ' Ο ρ λ ά ν δ ο υ , Μονή Όσίου Λουκά Φωκί
δος, "Εργον 1964, σ. 166, εΐκ. 188.
75. Βλ. Κεντρικόν Έργαστήριον Συντηρήσεως, Μονή τοϋ Όσίου Λουκά, σ. 26.
76. Ή ταύτιση τών μορφών τών προφητών έγινε μέ τήν βοήθεια τής δίδος Μ. Παναγιωτίδου, τήν οποία και ευχαριστώ θερμά.
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S U M M A R Y

THE EXONARTHEX OF THE KATHOLIKON OF ST. LUKE IN PHOCIS
(PL. 3-14)

The exonarthex of the katholikon of St. Luke was removed by the monks
at the end of the 19th century. During the same years the monks reconstruct
ed the small octagonal church (1888 according to inscription) turning it into
a bell tower and in doing so, used at least some of the material brought down
from the exonarthex, as the door posts and the door lintel built in the
first floor opening of the south façade (pi. 13). The four columns placed
in the last floor openings of the bell tower appear to have come from the
exonarthex also, belonging originally to the grouped windows of the west
façade.
Two unpublished drawings by E. Ziller (pi. 3), a precious picture published by O. Wulff (pi. 5, fig. 1), the sketch of Barskij (pi. 4, fig. 2), on site
observation, and the descriptions of Ch. Diehl and G. Kremos, permit a
complete restoration of the lost monument (fig. 1, 2, 3) which could not
have been erected in 1582, as was believed until now. The shape and size
of the fine grouped windows, as well as those of the central door, the
tympanum filling, the carefully executed cloisonné masonry with the double
and triple horizontal tiles, suggest that the erection of the monument must
have taken place at a date within the limits of the twelfth century. The
ornamentation of the door posts and lintel (pi. 13), as well as remains of
the inner decoration (pi. 7), make the suggested dating even more probable.
Careful observation of the west façade of the katholikon, for possible
traces of the exonarthex offer some new information about the katholikon
itself:
a. Similarities in the construction of the vault above the central door
with the one of the south basement opening of the bell tower, make probable the suggested contemporary erection of the two monuments.
b. The front elevation masonry of the katholikon is being marked by
a final treatment. At places, a layer of mortar has been added to even the
differences of the rough material. On that mortar survive several foliated
pseudo-cufic characters in fresco, single (pi. 9), or grouped in the form
of inscriptions (pi. 8), which consist an obvious imitation of the pseudo-cufic
decorations of the Panagia Church.
c. The soffit of the double windows of the upper storey appear to have
been decorated with frescoes, just as the tympanum of the double windows
of the basement. The remains of these frescoes prove to belong to the
figures of two prophets, Elias and David.
L. PHILIPPIDOU - BOURA

ΠΙΝ

ΕΙκ. 1. Προοπτικό toO καθολικοΟ προ τής κατεδαφίσεως
(Ε. Ziller).

ΕΙκ. 2. Κατά μήκος τομή τοΟ καθολικοΟ (Ε. Ziller).
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ΕΙκ. 1. Προοπτικό τοϋ καθολικοϋ (Schultz-Barnsley).

ΕΙκ. 2. Λεπτομέρεια άπο το σκαρίφημα τής μονής τοΟ Barskij.
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ΕΙκ. 1. Β.Δ. άποψη του καθολικού (Ο. Wulff).

Είκ. 2. Β.Δ. άποψη τοΟ καθολικοΟ, αμέσως μετά τήν κατεδάφιση
του έξωνάρθηκα (Ο, Wulff).
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ΕΙκ. 1. Κάτοψη τοο καθολικοΟ (Buchon, 1843).
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7

8

9

ΕΙκ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ψευδοκουφικά άπο τήν επιφάνεια τ^ς προσόψεως τοο καθολικοί).
ΕΙκ. 8. Κεραμοπλαστικό της προσόψεως τοο καθολικοΟ.
ΕΙκ. 9. Μαίανδρος τής προσόψεως τοΟ καθολικοϋ.
Ή επιφάνεια των κουιρικων και τοϋ μαιάνδρου έχει ύποστή ειδική επεξεργασία αναδείξεως.
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Είκ. 1. "Αποψη τοΟ τρούλλου τής Παναγίας.

ΕΙκ. 2. Λεπτομέρεια άπο τήν δυτική δψη too υπερώου τοο προστώου τής Παναγίας.
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ΠΙΝ. 13

ΠΙΝ. 14

ΕΙκ. 1, 2. Λεπτομέρειες άπο το γείσο τοϋ πίν. 13.
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