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'Αφροδίτη Ά . Πασαλή 

Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΑΟΓΟΣ ΣΤΟ ΖΑΡΚΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ* 

Α ό Ζάρκο βρίσκεται ανάμεσα στην ανατολική καί τη 

δυτική θεσσαλική πεδιάδα, 2 χλμ. βόρεια της όδοΰ Τρικά-

λων-Λαρίσης καί της αριστερής όχθης τοΰ Πηνειού, 

στους πρόποδες τοΰ λόφου-άκροπόλεως της αρχαίας 

πόλεως Φαϋττός1. Κατά τήν Τουρκοκρατία υπήρξε συ

γκοινωνιακός κόμβος άλλα καί διοικητικό κέντρο, όπου 

ή Πύλη είχε εγκαταστήσει στρατιωτική δύναμη. Εξαι

τίας της αντιστάσεως των Ζαρκηνών στην τουρκική κυ

ριαρχία υπέπεσε στή δυσμένεια τοΰ σουλτάνου καί έγινε 

τσιφλίκι. Πολλοί Ζαρκηνοί τότε έφυγαν οτά Άντιχάσια 

καί στή Βλαχία, ή δέ Πύλη εγκατέστησε στην περιοχή 'Ο

θωμανούς άπό τή Μικρά Ασία καί κυρίως από τό 'Ικόνιο. 

Γιά τό Ζάρκο, τή θέση, τά σπίτια, τους κατοίκους καί τίς 

ασχολίες τους, τους ναούς, τή θρησκευτική καί τή διοι-

* Ή μελέτη παρουσιάσθηκε γιά πρώτη φορά τό 1996 ώς ανακοί
νωση στό Συμπόσιο της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 
βλ. Ά. Πασαλη, Ό Άγιος 'Ιωάννης ό Θεολόγος στό Ζάρκο Τρικά
λων, Δέκατο "Εκτο Συμπόσιο Βυζαντινής καί Μεταβυζαντινής 
'Αρχαιολογίας καί Τέχνης, Πρόγραμμα καί περιλήψεις εισηγή
σεων καί ανακοινώσεων, 'Αθήνα 1996, σ. 65-66. 
Ευχαριστώ τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Τρίκκης Κ.Κ. 'Αλέ
ξιο, ό όποιος μου έδωσε τήν άδεια νά μελετήσω τό μνημείο. 
1. Βλ. Fr. Stählin, Das hellenische Thessalien. Landeskundliche und ge-
schichûiche Beschreibung Thessaliens in der hellenischen und römischen 
Zeit, Στουτγάρδη 1924, Amsterdam 1927, σ. 115-116. RE XIX 2, 
1938, βλ. Phayttos, 1905 (E. Kirsten). P.R. Franke, Zur Geschichte des 
Antigonos Gonatas und der Oitaioi, Ein Schatzfund griechischer 
Münzen von Phayttos, AA 73 (1958), σ. 38 κ.έ., οπού καί σχετική βι
βλιογραφία. J. Köder - F. Hild, Hellas und Thessalien, Βιέννη 1976 
(μτφρ. Γ. Παρασκευα), ΘεσσΗμ 12 (1987), σ. 54. 

Ή Φαϋττός ήταν ή σημαντικότερη πόλη της Έστιαιώτιδας, εξα
κολουθούσε δέ νά υπάρχει στή βυζαντινή εποχή, όπως φαίνεται 
άπό τά ερείπια δύο βασιλικών πού εντοπίσθηκαν στό χώρο αυτό, 
βλ. Ν. Νικονάνος, Βυζαντινά καί μεσαιωνικά μνημεία Θεσσα
λίας, ΑΔ 28 (1973), Χρονικά, σ. 378. Ά. Άβραμέα, Ή βυζαντινή 
Θεσσαλία μέχρι τοϋ 1204. Συμβολή εις τήν ίστορικήν γεωγρα-
φίαν, εν 'Αθήναις 1974, σ. 114, σημ. 10. 

2. J.J. Björnstahl, Τό 'Οδοιπορικό τής Θεσσαλίας, 1779 (μτφρ. προ
λεγόμενα, σημείωσες Μεσεβρινός, Τά Τετράδια τοϋ Ρήγα), Θεσ
σαλονίκη 1979, σ. 63-65,112. 

κητική εξουσία, πολύτιμες πληροφορίες μας δίνουν πε

ριηγητές πού τό επισκέφθηκαν, όπως ό Σουηδός J.J. 

Björnstahl (24 Μαρτίου 1779)2, ό W. Leake (18 Νοεμβρί

ου 1805)3, ό 1. Λεονάρδος4, ό Η. Holland (Νοέμβριος 

1812)5, ό F. Pouqueville (1820)6, ό Ν. Μάγνης (I860)7, ό 

Ν. Γεωργιάδης8, ό Fr. Stählin9. Οι Ζαρκηνοί μυήθηκαν 

στην οργάνωση τής Φιλικής Εταιρείας άπό τους Ζαρ-

κηνούς ιερείς τής 'Επισκοπής Ζάρκου καί τους Ζαρκη-

νούς κλέφτες πού δρούσαν στά γύρω βουνά 1 0. "Ενας 

σημαντικός αριθμός των κατοίκων είναι Βλάχοι πού 

προέρχονται κυρίως άπό τήν Άβδέλα 1 1. 

Τό Ζάρκο αναφέρεται στην πρόθεση 39 τής μονής 

Δουσίκου (16ος-17ος αι.) μεταξύ των οικισμών τής επι

σκοπής Γαρδικίου1 2, στην πρόθεση 215 τής μονής Βαρ-

3. W. Leake, Travels in Northern Greece, Amsterdam 1967,1, σ. 432* 
IV, σ. 265,318. 
4. Τ. Λεονάρδος, Νεωτάτη τής Θεσσαλίας Χωρογραφία (Πέστη 
1836). Εισαγωγή - σχόλια - επιμέλεια Κ. Σπανός, Λάρισα 1992, σ. 55. 
5. Η. Holland, Ταξίδι στή Μακεδονία καί Θεσσαλία (1812-1813) 
(μτφρ. Π. Καραβίτης, πρόλογος, επιμέλεια Τ. Βουρνάς), Αθήνα 
1989,σ.100-101. 
6. F. Pouqueville, Ταξίδι στήν'Ελλάδα. Μακεδονία, Θεσσαλία (μτφρ. 
Ν. Μολφέτας), Λθήνα 1995, σ. 253. 
7. Ν. Μάγνης, Περιηγήσεις ή τοπογραφία τής Θεσσαλίας καί θετ-
ταλικής Μαγνησίας. Καί τής μέν Θεσσαλίας εν επιτομή τής δέ 
Μαγνησίας έν εκτάσει, έν 'Αθήναις 1860 (επανέκδοση μέ ευρετή
ριο), σ. 33-34. 
8. Ν. Γεωργιάδης, Θεσσαλία, Λάρισα 1995, σ. 186-187. 
9. Stählin, ο.π.,σ. 115. 
10. Β. Μπέης, Ή 'Επαρχία Φαρκαδόνος καίτό Ζάρκον, Θεσσαλο
νίκη 1976, σ. 68. 
H.A. Wace - Μ. Thompson, Οι νομάδες των Βαλκανίων. Περιγρα
φή τής ζωής καί των εθίμων των Βλάχων τής Βόρειας Πίνδου 
(εισαγωγή, σχόλια Ν. Κατσάνης, μτφρ. Π. Καραγιώργος), Θεσσα
λονίκη 1989, σ. 17,173. 
12. Στά φφ. 52β-53α της προθέσεως μέ είκοσι δύο άφιερωτές άπό 
τό Ζάρκο καί ένα άλλο μεταγενέστερο, βλ. Κ. Σπανός, Ή ανέκδο
τη Πρόθεση 39 της μονής του Δουσίκου. Συμβολή στή μελέτη των 
θεσσαλικών οικισμών καί ονομάτων, ΘεσσΗμ 20 (1991), σ. 38,68. 
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λαάμ μεταξύ των οικισμών του 1613/1413, σε ενθύμηση 

στην ακολουθία τοΰ 'Αγίου Βησσαρίωνος στον ναό των 

Αγίων 'Αποστόλων Πέτρου καί Παύλου Φαρκαδώ-

νας 1 4, στην 'Ακολουθία τοΰ οσίου Δαμιανού τού έν 

Όλύμπω (ένετίησι,αψκη' (1728) πού βρίσκεται στό ναό 

της Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ζάρκου 1 5 . 

Κατά τους μεσαιωνικούς χρόνους ήταν έδρα τού επι

σκόπου Γαρδικίου1 6. Τό 1700 ή έδρα της επισκοπής 

Γαρδικίου είναι γνωστό οτι βρισκόταν στό Τσιότι (ση

μερινή Φαρκαδώνα) 1 7 . Τό Ζάρκο ώς έδρα τοΰ επισκό

που αναφέρεται στίς 24 Μαρτίου τού 1779 άπό τόν 

Björnstahl8 καί τό έτος 1785 σέ ενθύμηση στό ναό Κοι

μήσεως της Θεοτόκου Ζάρκου 1 9 . Δίπλα στον παλαιό 

ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ζάρκου βρισκόταν 

τό επισκοπικό κτίριο2 0. 

2,5 χλμ. βόρεια τού Ζάρκου βρίσκεται ή μονή τού Αγί

ου 'Ιωάννη τού Θεολόγου, ή οποία είναι συνδεδεμένη 

μέ τήν ιστορία τοΰ Ζάρκου, διότι έπαιξε σημαντικό ρό

λο στους αγώνες τών Ζαρκηνών κατά τήν εποχή της 

Τουρκοκρατίας. Οι άρματωλοί καί οι κλέφτες της πε

ριοχής έβρισκαν καταφύγιο σέ αυτή, ένώ τό καλοκαίρι 

τοΰ 1823 ό επίσκοπος Ζάρκου Θεοφάνης έφερε εδώ σέ 

επαφή τόν γάλλο διπλωματικό υπάλληλο Ραφενέλ μέ 

τους επαναστάτες2 1. 

13. Στη σελίδα 58 της προθέσεως, μέ δεκαέξι άφιερωτές καί μέ 
άλλους εννέα μεταγενέστερων εποχών, βλ. Κ. Σπανός, Οί θεσσα
λικοί οικισμοί καί τά ονόματα τών άφιερωτών τους στην Πρόθε
ση 215 της μονής τοΰ Βαρλαάμ. 1613-1614 - 19ος αιώνας, ΘεοσΗμ 
23 (1993), σ. 94 καί 25 (1993), σ. 166. 
14. Ή ενθύμηση αναφέρεται στό θανατικό πού έπεσε στη Φαρκα
δώνα (Τζηγότι) τό Μάρτιο τοΰ 1762, οπότε μετεκλήθησαν άπό 
τό γειτονικό Ζάρκο οί πατέρες τοΰ Αγίου Όρους, οί οποίοι 
ήλθαν μέ τόν Τίμιο Σταυρό, τά Τίμια Δώρα καί μέ ιερά λείψανα, 
βλ. Δ. Καλούσιος,Τρικαλινά Σύμμεικτα (Β), ΘεοσΗμ 20 (1991), 
σ. 143-144. 
15. Στά δεκαέξι χειρόγραφα φύλλα πού προστίθενται στό τέλος 
αναγράφονται ένδεκα ενθυμήσεις μέ πληροφορίες γιά τόν ζω
γράφο καί τήν επίτροπο τοΰ ναού τών Άγιων Κωνσταντίνου καί 
Ελένης (αναφέρονται τό έτος 1870), τους εφημέριους τοΰ Ζάρ
κου καί τους άρχιερατεύοντες Γαρδικίου Παΐσιο (αναφέρεται τό 
έτος 1875), 'Άνθιμο (1847 καί 1852) καί Ιερόθεο (1861,1870 καί 
1871), βλ. Δ. Καλούσιος, Τρικαλινά Σύμμεικτα (Ζ), Τρικαλινό 
Ημερολόγιο 15 (1993-1994), σ. 261-266. 
16. Ή μεσαιωνική πόλη Γαρδίκι τοποθετείται στό σημερινό χωριό 
Παλαιογαρδίκι, κοντά στή θέση της αρχαίας πόλεως Πελινναΐο, 
στους πρόποδες χαμηλού προβούνου τών Άντιχασίων, στό 14ο 
χλμ. της όδοΰ Τρικάλων-Λαρίσης, βλ. Άβραμέα, ο.π. (ύποσημ. 1), 
σ. 162, 113-114. Köder - Hild, δ.π. (ύποσημ. 1), σ. 37. Γεωργιάδης, 
δ.π. (ύποσημ. 8), σ. 187,188,198-199. 

Τό 1894 ή μονή προσαρτήθηκε στό μοναστήρι τού Άγι

ου Δημητρίου Γριζάνου ώς μετόχι22. Στον ελληνοτουρ

κικό πόλεμο τού 1897 οί Τούρκοι πυρπόλησαν τή μονή, 

κατέστρεψαν τοιχογραφίες καί άρπαξαν ιερά κειμή

λια, πολλά άπό τά όποια έριξαν στή φωτιά. Μέ βασιλι

κό διάταγμα τοΰ 1901 ή μονή κηρύχθηκε διατηρητέα, 

ενώθηκαν δέ μέ αυτή ώς μετόχια τά μοναστήρια της 

Ζωοδόχου Πηγής Παναγίτσας Τρικάλων2 3, της Γεννή

σεως Θεοτόκου 'Ορφανού καί τοΰ Αγίου Δημητρίου 

Γριζάνου2 4. 

Ή κατάργηση της επισκοπής Γαρδικίου (τό 1889 συγ

χωνεύθηκε μέ τήν επισκοπή Τρίκκης) ήταν ένας άπό 

τους σοβαρούς λόγους πού συνέβαλαν στή διάλυση 

της μονής, διότι ή επισκοπή είχε ιδρύσει τή μονή καί με

ριμνούσε γιά τή διατήρηση της. Μέ τή διάλυση της 

μονής χάθηκε καί ή κτηματική περιουσία της. Ά π ό τόν 

Σεπτέμβριο τοΰ 1995 ή μητρόπολη Τρίκκης εγκατέστη

σε έδώ τρεις μοναχές, οί όποιες εργάζονται ακατάπαυ

στα γιά τήν ανακαίνιση καί τή συντήρηση τοΰ συγκρο

τήματος. Ή μονή πανηγυρίζει στίς 8 Μαΐου. 

Τό καθολικό καί ό περίβολος διατηρούνται σήμερα σέ 

καλή κατάσταση, ένώ τά υπόλοιπα κτίσματα της μονής 

(τράπεζα, κελλιά, πύργος), πού καταλαμβάνουν τή βό

ρεια πλευρά τοΰ συγκροτήματος, είναι ερειπωμένα. 

Γιά τήν 'Επισκοπή Γαρδικίου καί χρονολογικό κατάλογο τών επι
σκόπων της βλ. Ν. Γιαννόπουλος, 'Επισκοπικοί κατάλογοι Θεσ
σαλίας, Έπετηρίς Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός 11 (1915), 
σ. 175-176· ό ίδιος, Επισκοπικοί κατάλογοι Θεσσαλίας, Θεολογία 
14 (1936), σ. 140-142· Κ. Δυοβουνιώτης, Συμβολαί εις τήν έκκλη-
σιαστικήν ίστορίαν της Μητροπόλεως Λαρίσης, Ιερός Σύνδεσμος 
279 (1911), σ. 13· Ν. Γιαννούλης, Κώδικας Τρίκκης, 'Αθήνα 1980. 
17. Κώδικας Τρίκκης, φ. 67, βλ. Γιαννούλης, δ.π., σ. 95. 
18. Ό περιηγητής Björnstahl επισκέφθηκε τήν ημερομηνία αυτή 
τόν επίσκοπο Γαρδικίου Άνανία, ό όποιος διέμενε στό Ζάρκο, 
Björnstahl, δ.π., σ. 64. 
19. Δ. Καλούσιος, Τρικαλινά Σύμμεικτα (Ζ), Τρικαλινό Ημερολό
γιο 15 (1993-1994), σ. 262 (ενθύμηση υπ' αριθ. 4). 
20. Νότια τού ναού της Κοιμήσεως κατά τόν Β. Καλογιάννη, Οί 
ανέκδοτοι κώδικες της 'Επισκοπής Ζάρκου, Μετέωρα, 22, Τρί
καλα 1968, σ. 36, βόρεια δέ κατά τήν παράδοση, βλ. Καλούσιος, 
δ.π., σ. 267. 
21. Τρ. Παπαζήσης, Εκκλησίες καί μοναστήρια στά Χάσια καί 
Άντιχάσια, Πρακτικά Β'Διεθνούς Συνεδρίου Θεσσαλικών Σπου
δών, 17-21 Σεπτ. 1980, Θεσσαλικά Χρονικά ΙΕ (1984), σ. 202. 
22. Βασιλικό διάταγμα της 10ης Νοεμβρίου 1894, ΦΕΚ 88Γ/11-1-
1894, σ. 304. 
23. Μικρό Τσιότι ή Τσιοτούλι. 
24. ΦΕΚ 99 Α/14-5-1901, σ. 391. 
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Είκ. 1. "Αγιος 'Ιωάννης ό Θεολόγος Ζάρκον. "Αποψη άπό ΝΔ. 

'Αρχιτεκτονική 

Τό καθολικό βρίσκεται στην ανατολική πλευρά τού πε
ριβόλου της μονής (Είκ. 1). Είναι ναός αθωνικού τύ
που, σταυροειδής εγγεγραμμένος, με νάρθηκα στά δυ
τικά. 'Ανήκει στην παραλλαγή των σύνθετων τετρακιό-
νιων καί έχει έπιμηκυσμένη τή δυτική κεραία τοΰ σταυ
ρού (Είκ. 2). 

"Εχει μέσες εξωτερικές διαστάσεις 16,65x8,40 μ. χωρίς 
τους πλάγιους χορούς καί τήν κόγχη τού ιερού. Στό 
ορθογώνιο της κατόψεως προσκολλάται ή κόγχη τού 
Ιερού, ή οποία είναι ημικυκλική σέ κάτοψη μέ διάμετρο 
3 μ. καί καταλαμβάνει σχεδόν τό ήμισυ της ανατολικής 
πλευράς τού ναού. Οι πλάγιοι χοροί είναι βαθείς, ελά
χιστα μικρότεροι τού ημικυκλίου, μέ διάμετρο 3,10 μ. 
Οι ημικυκλικές κόγχες των παραβημάτων, διαμέτρου 
0,95 καί 0,80 μ. αντίστοιχα καί ύψους 1,65 μ., εγγράφο
νται στό πάχος τοΰ ανατολικού τοίχου, έχουν δέ ημικυ
κλική απόληξη προς τά επάνω. 

Τό τριμερές ιερό χωρίζεται άπό τόν κυρίως ναό μέ πεσ
σούς σχεδόν τετραγωνικής διατομής (0,55x0,60 μ.), 
μπροστά άπό τους οποίους υψώνεται ξυλόγλυπτο τέ-

Γ - - Ρ ^ 
. Ê*". 

ϊ3^=ι: 

V Ι' J-' 

r — -C*>. 

n—|)>Ü fsjjilV /1|ι ; 

!»«=.-,-, =»|p— | -|||««L«J||i./- raj( j|f[jj]. 

Ni—!/!!!/ \ίϋΚ Λίίίί'' Ml "Hi w' 

L — t e * * 

Είκ. 2. "Αγιος Ιωάννης ό Θεολόγος Ζάρκον. Κάτοψη. 

μπλο. Ό χωρισμός τού ιερού βήματος σέ τρία διαμερί
σματα γίνεται μέ δύο τόξα εγκάρσια στή μεγάλη διά
σταση του, τά όποια στηρίζονται προς τά ανατολικά 
μέν στά μέτωπα εκατέρωθεν της κεντρικής κόγχης, 
προς τά δυτικά δέ στους πεσσούς πού οριοθετούν τό 
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Είκ. 3-4. "Αγιος Ιωάννης ό Θεολόγος Ζάρκον. Τομή κατά μήκος και εγκάρσια τομή στό ιερό βήμα, αντίστοιχα. 

ιερό βήμα. Στό βόρειο τοίχο της προθέσεως εγγράφε

ται ημικυκλική κόγχη, διαμέτρου 0,85 μ. καί ΰψους 1,55 

μ., μέ ήμιελλειπτική απόληξη προς τά επάνω. Τό δάπε

δο του ίεροΰ βήματος βρίσκεται 0,10 μ. ψηλότερα άπό 

τό δάπεδο τοϋ κυρίως ναοΰ. Στό κέντρο τής κόγχης του 

ίεροΰ βήματος βρίσκεται ή Αγία Τράπεζα, ή οποία 

αποτελείται άπό πέτρινη βάση, όρθογωνική σέ κάτο

ψη, διατομής 0,45 χ0,60 καί ΰψους 0,80 μ., καί όρθογω

νική πλάκα διαστάσεων 0,95x1,90 μ. στην επάνω επι

φάνεια. 

Τό κυρίως ιερό βήμα καλύπτεται μέ τήν προέκταση τής 

ανατολικής κεραίας τοΰ σταυροΰ (Ε'ικ. 3) καί τά παρα-

βήματα μέ ασπίδες έπί λοφίων - ελλειπτική σέ κάτοψη 

ή πρόθεση καί κυκλική τό διακονικό -, των οποίων οί 

κλείδες βρίσκονται σέ ΰψος 4,40 μ. άπό τό δάπεδο τοΰ 

ίεροΰ. Ή ελλειπτική ασπίδα τής προθέσεως στηρίζεται 

σέ προέχουσα στεφάνη ή οποία σκοπό έχει νά μειώσει 

τό ελεύθερο άνοιγμα, άρα καί τις διαμέτρους τοΰ θό

λου (Είκ. 4). Ή κόγχη τοΰ ίεροΰ είναι κατά τι στενότε

ρη άπό τήν ανατολική κεραία τοΰ σταυροΰ, μέ αποτέ

λεσμα τή δημιουργία δύο τόξων μετώπου επάνω άπό 

τήν κλείδα της. Ή κάλυψη της γίνεται μέ τεταρτοσφαί-

ριο πού βρίσκεται χαμηλότερα άπό τόν ήμικύλινδρο 

τής ανατολικής κεραίας τοΰ σταυροΰ (Είκ. 4). 

Ό φωτισμός τοΰ ίεροΰ βήματος επιτυγχάνεται μέ δύο 

επάλληλα παράθυρα στην κεντρική κόγχη, άνά ένα 

όρθογωνικό παράθυρο ψηλά στον ανατολικό τοίχο 

τής προθέσεως καί τοΰ διακονικού καί άνά ένα, επίσης 

όρθογωνικό παράθυρο, στό επάνω μέρος τοΰ βόρειου 

καί τοΰ νότιου τοίχου. 

Στον κυρίως ναό, στις απολήξεις των εγκάρσιων κε

ραιών τοΰ σταυροΰ, βρίσκονται οί πλάγιες κόγχες πού 

είναι λίγο στενότερες άπό τις αντίστοιχες καμάρες, μέ 

αποτέλεσμα τή διαφοροποίηση τους μέ τόν σχηματι

σμό δύο διαδοχικών τόξων μετώπου, λεπτομέρεια πού 

υπάρχει καί στην κόγχη τοΰ ίεροΰ βήματος (Είκ. 3). 

Στό σημείο διασταυρώσεως τών κεραιών τοΰ σταυροΰ 

υψώνεται ό τρούλος, ό όποιος εξωτερικά έχει βάση 

σχήματος ορθογώνιου παραλληλεπιπέδου. Φέρεται 

άπό τά τόξα μετώπου τών τεσσάρων κεραιών τοΰ 

σταυροΰ μέσω σφαιρικών τριγώνων μέ παρεμβολή δύο 

στέφανων σέ προέχουσα κλιμακωτή διάταξη, οί όποιες 

μειώνουν τή διάμετρο τοΰ τρούλου σέ 2,90 μ. σέ σχέση 

μέ τόν στεγαζόμενο χώρο πού έχει διαστάσεις 3,30 x 

3,30 μ. (Είκ. 5). Έ χ ε ι τύμπανο εσωτερικά κυλινδρικό 

καί εξωτερικά όκτάπλευρο, κάλυψη δέ εσωτερικά ημι

σφαιρική καί εξωτερικά κωνική. Ή κορυφή τοΰ τρού

λου βρίσκεται σέ ΰψος 8,55 μ. άπό τό δάπεδο τοΰ ναοΰ, 

ένώ οί κλείδες στις διασταυρωνόμενες κεραίες, σέ 

ΰψος 5,85 μ. Ά π ό τά γωνιαία διαμερίσματα, τά ανατο

λικά καλύπτονται μέ ασπίδες έπί λοφίων, ελλειπτικές 

σέ κάτοψη, ένώ τά δυτικά μέ μοναστηριακούς θόλους. 

Οί κίονες τοΰ κυρίως ναοΰ καί οί πεσσοί τοΰ ίεροΰ βή

ματος συνδέονται μέ τους απέναντι τοίχους μέ τόξα 

πλάτους 0,60 μ. Μέ όμοια τόξα συνδέονται οί δύο ανα

τολικοί κίονες μέ τους πεσσούς. 

Ό φωτισμός τοΰ κυρίως ναοΰ επιτυγχάνεται μέ δέκα 

παράθυρα, άνά πέντε στον βόρειο καί στον νότιο 

τοίχο, καί ενισχύεται μέ οκτώ στενά μονόλοβα παρά

θυρα στό τύμπανο τοΰ τρούλου. 

Ό κυρίως ναός χωρίζεται άπό τόν νάρθηκα μέ τοίχο πά

χους 0,80 μ. Ή επικοινωνία τών δύο χώρων γίνεται μέ 
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Είκ. 5. Άγιος 'Ιωάννης ό Θεολόγος Ζάρκον. 'Εγκάρσια το
μή στον κυρίως ναό. 

Είκ. 6. ΆγιοςΊωάννηςό Θεολόγος Ζάρκον. 'Εγκάρσια το
μή στον νάρθηκα. 

αξονική δίφυλλη θύρα πλάτους 1,20 μ. και ΰψους 1,80 μ., 

με οριζόντια απόληξη επάνω καί μέ δεύτερη θύρα, μονό

φυλλη, τοξωτή, πλάτους 0,65 μ. καί ύψους 1,55 μ., πού 

οδηγεί στό βορειοδυτικό γωνιαίο διαμέρισμα. Τό υπέρ

θυρο της δίφυλλης θύρας προς τήν πλευρά του νάρθηκα 

ανακουφίζεται άπό τίς υπερκείμενες πιέσεις μέ υπερυ

ψωμένο τόξο. Καί τά δύο ανοίγματα στον διαχωριστικό 

τοίχο διευρύνονται προς τήν πλευρά του κυρίως ναοΰ. Ό 

νάρθηκας εΐναι Ίσοπλατής μέ τόν κυρίως ναό καί στεγά

ζεται μέ ήμικυλινδρικό θόλο κατά τόν εγκάρσιο άξονα 

τοΰ ναοΰ (Είκ. 6). Ή γένεση του στηρίζεται στίς μακρές 

πλευρές τοΰ νάρθηκα σέ ύψος 2,20 μ. άπό τό δάπεδο. Ό 

ήμικύλινδρος διακόπτεται στό κέντρο άπό τυφλό θόλο, 

κυκλικό σέ κάτοψη καί μικρότερο τοΰ ημισφαιρίου, ό 

όποιος φέρεται άφ' ενός άπό τά δύο μετωπικά τόξα τοΰ 

εγκάρσιου ήμικυλίνδρου καί άφ' έτερου άπό τόν ανατο

λικό καί τόν δυτικό τοίχο τοΰ νάρθηκα. Ή στήριξη γίνε

ται μέ τήν παρεμβολή στεφάνης, ή οποία φέρει λοξή άπό-

τμηση καί μειώνει τή διάμετρο τοΰ θόλου σέ 3,20 μ. σέ 

σχέση μέ τό πλάτος 3,70 μ. τοΰ στεγαζόμενου νάρθηκα. 

Ή είσοδος στον ναό γίνεται άπό τή μοναδική θύρα στον 

βόρειο τοίχο τοΰ νάρθηκα. Τό άνοιγμα της θύρας εισό

δου έχει πλάτος 0,90 μ. καί ΰψος 1,55 μ., μικρό, κατά τή 

συνήθεια της εποχής. Τό κατώφλι διαμορφώνεται μέ 

τέσσερις λίθινες βαθμίδες, μέ τίς όποιες γίνεται ή κάθο

δος στό επίπεδο τοΰ ναοΰ πού βρίσκεται 0,50 μ. χαμη

λότερα άπό τή στάθμη τοΰ εξωτερικού χώρου εξαιτίας 

της μικρής κλίσεως τοΰ εδάφους άπό βορρά προς νότον. 

Ό φωτισμός τοΰ νάρθηκα επιτυγχάνεται μέ δύο όρθο-

γωνικοΰ σχήματος παράθυρα στό επάνω μέρος τοΰ νό

τιου καί τοΰ δυτικού τοίχου. Ό λ α τά παράθυρα τοΰ 

ναοΰ διευρύνονται προς τά μέσα. "Εχουν ευθύγραμμα 

λίθινα άνώφλια καί μονολιθικούς σταθμούς. Φέρουν 

μεταλλικά κιγκλιδώματα ασφαλείας άπό οριζόντιες 

καί κατακόρυφες σιδερένιες ράβδους, τοποθετημένες 

σέ σχήμα τετράγωνο. 

Οι κίονες είναι μονολιθικοί, διαμέτρου 0,45 μ., χωρίς 

βάσεις, μέ άπλα τεκτονικά κιονόκρανα, ύδροχρωματι-

σμένοι. Ή μετάβαση άπό τόν κυκλικής διατομής κίονα 

στό τετράγωνης διατομής κιονόκρανο γίνεται μέ λοξές 

άποτμήσεις των γωνιών. Τό σύστημα τών τόξων καί 

των θόλων τοΰ ναοΰ δένεται μέ ξύλινους έλκυστήρες 

σέ δύο επίπεδα, στό ϋψος τών επιθημάτων τών κιονό

κρανων καί στό ΰψος τών γενέσεων τών θόλων, γιά τήν 

εξασφάλιση της αντισεισμικής επάρκειας τοΰ κτιρίου. 

"Ενα τρίτο σύστημα άπό δύο κάθετα διασταυρωνόμε-

νους έλκυστήρες υπάρχει 0,60 μ. ψηλότερα άπό τή γέ

νεση τοΰ ημισφαιρίου τοΰ τρούλου. 

Τό σύνολο τών θόλων τοΰ ναοΰ εκτός τοΰ αναδυόμε

νου τρούλου καλύπτεται μέ δίριχτη στέγη άπό κεραμί

δια βυζαντινού τύπου, μέ τή χαρακτηριστική γιά τους 

ναούς τής Τουρκοκρατίας άπότμηση στην ανατολική 

καί τή δυτική πλευρά 2 5. Ή βόρεια καί ή νότια κεραία 

25. Ν. Μουτσόπουλος, Οι εκκλησίες τον Νομοϋ Πέλλης, Θεσσα
λονίκη 1973, σ. 78. Π. Βοκοτόπουλος, Μεσαιωνικά μνημεία Ηπεί
ρου, ΑΔ 21 (1966), Χρονικά, σ. 299. Χ. Μπούρας, Ό αρχιτεκτονι
κός τύπος της βασιλικής κατά τήν τουρκοκρατία καί ό πατριάρ
χης Καλλίνικος, 'Εκκλησίες 1,1979, σ. 171. 
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του σταυροί) και τό τμήμα της ανατολικής κεραίας πού 

αντιστοιχεί στό ιερό βήμα διαφοροποιούνται καθώς 

προβάλλουν άπό τη στέγη καί καλύπτονται με ανεξάρ

τητες δίριχτες στέγες μέ μερική άπότμηση στην όψη 

(βόρεια καί νότια πλευρά αντίστοιχα). "Ετσι, τά αετώ

ματα των τριών κεραιών του σταυρού διαγράφονται 

μέ σαφήνεια στίς όψεις. Διαφοροποίηση υπάρχει επί

σης καί στό δυτικό άκρο τοΰ ναού, πού αντιστοιχεί στό 

κεντρικό τμήμα τού νάρθηκα. Οι κόγχες τού ιερού βή

ματος καί τών χορών έχουν ανεξάρτητες χαμηλότερες 

στέγες, σχήματος μισού κόλουρου κώνου. 

Ή τοιχοποιία έχει πάχος άπό 0,75 έως 0,85 μ. Τήν άνοι

ξη τοΰ 1996 τό παχύ στρώμα κονιάματος πού κάλυπτε 

τήν εξωτερική επιφάνεια τών τοίχων καθαιρέθηκε μέ 

άμμοβολή, μέ τά γνωστά καταστροφικά αποτελέσμα

τα. Μετά τήν αφαίρεση τού επιχρίσματος διαπιστώθη

κε ή χρήση όρθογωνισμένων γωνιολίθων καί αργών λί

θων στή δόμηση, μέ παρεμβολή κεράμων σέ οριζόντιες 

στρώσεις άλλα καί ακανόνιστα. Στή βορειοδυτική γω

νία τού κτιρίου υπάρχει ενσωματωμένο στην τοιχο

ποιία αρχιτεκτονικό υλικό σέ δεύτερη χρήση2 6, στό 

όποιο περιλαμβάνεται καί επιγραφή μέ τιμητικό ψήφι

σμα καί άλλη μέ τό όνομα Άβνρτάόας. Τή βόρεια πλευ

ρά τοΰ ναού περιέτρεχε εξωτερικά πεζούλι, τό όποιο 

αφαιρέθηκε κατά τήν τελευταία επισκευή. 

Κάτω άπό τήν προέχουσα στέγη τού ναού υπάρχει γεί

σο άπό πλίνθινη οδοντωτή ταινία, ενώ κάτω άπό τίς στέ

γες τών κεραιών τοΰ σταυροΰ καί τής βάσης τοΰ τρού

λου υπάρχει απλή σειρά σχιστολιθικών πλακών. 

'Επισημαίνεται ή έλλειψη ακρίβειας στή χάραξη τού 

ναού μέ αποτέλεσμα ή κάτοψη νά παρουσιάζει από

κλιση άπό τήν κανονικότητα. 

Ό ναός έχει ξυλόγλυπτο τέμπλο πού προέρχεται άπό 

άλλο μνημείο καί καταλαμβάνει ολόκληρο τό πλάτος 

τού ναού (Είκ. 7). Είναι ευθύγραμμο σέ κάτοψη μέ τρι

πλή καθ' ϋψος διάρθρωση. Οι δύο κατώτερες ζώνες 

χωρίζονται μέ ορθοστάτες σέ εννέα άνισοπλατή το

ξωτά διάχωρα, άπό τά όποια τά τρία αντιστοιχούν 

στην Ω ρ α ί α Πύλη καί τίς εισόδους προς τήν πρόθεση 

καί τό διακονικό. Οι ορθοστάτες πατούν απευθείας 

στό δάπεδο. Ή κάτω ζώνη έχει ϋψος 0,90 μ., ή μέση 

1,85 μ. καί ή επάνω 0,95 μ. Ά π ό τήν επίστεψη τού τέ

μπλου σώζεται μόνον ό σταυρός καί οι δράκοντες πού 

τόν υποβαστάζουν. Στά επτά διάχωρα τής μεσαίας ζώ-

26. Πρόκειται γιά ευρήματα άπό τήν αρχαία Φαϋττό. 
27. Μέ τους Πρωτοπλάστους εκατέρωθεν τοΰ δένδρου, γύρω άπό 

νης είναι τοποθετημένες οι νεότερες δεσποτικές εικόνες. 

Τό άνοιγμα τής Ωραίας Πύλης φέρει τοξωτό υπέρ

θυρο πολλαπλής καμπυλότητας (τρίλοβο τόξο) καί 

φράσσεται άπό ξυλόγλυπτο βημόθυρο. Τά ανοίγματα 

τών παραβημάτων φέρουν τοξωτά υπέρθυρα μέ άπλα 

τόξα. Τό σύνολο επιστέφεται μέ θριγκό πού γέρνει 

προς τόν κυρίως ναό καί αποτελείται άπό τέσσερις επι

μέρους επάλληλες ζώνες. Ή δεύτερη εκ τών κάτω ζώ

νη είναι κοιλόκυρτη καί κοσμείται μέ τό θέμα τής αμπέ

λου, ένώ ή τρίτη είναι ζωφόρος τής Μεγάλης Δεήσεως. 

"Εχει ϋψος περίπου 0,60 μ. καί περιλαμβάνει δεκαεν

νέα εικονίδια. Οι αναμονές πού διαμορφώνονται στή 

ζώνη αυτή απολήγουν επάνω σέ τοξύλλια. Τά τύμπανα 

τών τοξυλλίων, όπως καί τά τύμπανα τών ημικυκλικών 

απολήξεων τών δεσποτικών εικόνων, φέρουν πλούσιο 

ξυλόγλυπτο διάκοσμο. Ή οριζόντια απόληξη τοΰ θρι-

γκού στέφεται μέ τόν μεγάλο ξύλινο σταυρό καί τους 

δράκοντες πού τονίζουν τή γενική συμμετρία. 

Ό διάκοσμος τοΰ τέμπλου έχει εκτελεσθεί μέ διάτρητη 

τεχνική, μέ αφαίρεση τοΰ βάθους σέ ορισμένα σημεία. 

Τά θέματα τοΰ ξυλόγλυπτου διακόσμου προέρχονται 

άπό τό φυτικό καί τό ζωικό βασίλειο. 'Ανάμεσα τους 

υπάρχουν μεμονωμένες ολόσωμες μορφές πού κρατούν 

ευαγγέλιο μπροστά στό στήθος (στην επάνω απόληξη 

τών ορθοστατών), μεμονωμένες μετωπικές μορφές κα

τά κεφαλήν (στά τύμπανα τών τοξυλλίων τής Μεγάλης 

Δεήσεως), καθώς επίσης καί παραστάσεις μέ τά θέματα 

τοΰ Θρήνου (στό τύμπανο τοΰ τόξου επάνω άπό τήν 

Ωραία Πύλη) (Ε'ικ. 8), τής Καθόδου στον 'Άδη, οπού ό 

Χριστός παριστάνεται μέσα σέ κυκλική δόξα νά εγείρει 

τόν Αδάμ καί τήν Εύα, ένώ στό επάνω μέρος δύο άγγε

λοι πού πετούν τοποθετούν στέμμα στην κεφαλή του 

(κάτω πλαισίωση δεσποτικής εικόνας), τής Θεοτόκου 

ενθρονης μετωπικής μέ τόν Χριστό στην αγκαλιά, ένώ 

στό επάνω μέρος δύο άγγελοι τοποθετούν στέμμα στην 

κεφαλή της (κάτω πλαισίωση δεσποτικής εικόνας), τού 

Προπατορικοΰ Αμαρτήματος καί τής Έκδιώξεως τών 

Πρωτοπλάστων άπό τόν Παράδεισο2 7, τοΰ Ευαγγελι

σμού τής Θεοτόκου (κάτω πλαισίωση δεσποτικής εικό

νας Αγίου 'Ιωάννη τοΰ Θεολόγου), τής γοργόνας μέ δύο 

ουρές πού καμπυλώνονται εκατέρωθεν προς τά επάνω 

καί συγκρατούνται άπό τά απλωμένα στά πλάγια χέρια 

της, τών έφιππων στρατιωτικών άγιων Δημητρίου νά 

φονεύει τόν Σκυλογιάννη καί Γεωργίου νά φονεύει τόν 

τό όποιο τυλίγεται τό φίδι. 

138 



Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΖΑΡΚΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

Είκ. 7. "Αγιος Ιωάννης ό Θεολόγος Ζάρκον. Τό ξυλόγλυπτο τέμπλο. 

δράκοντα (στους ορθοστάτες της 'Ωραίας Πύλης)2 8, τοϋ 

ζεύγους των αγγέλων πού πετούν κρατώντας στέμμα 

ανάμεσα τους (επάνω άπό τό τρίλοβο τόξο της Ωραί

ας Πύλης, άλλα και στη βάση τοϋ σταυρού) καί τού 

«"Ωσπερ Πελεκάν» (ορθοστάτης)2 9. 'Ακόμη, υπάρχουν 

φυλακτικά-άποτρεπτικά θέματα - σταυροί, δράκοντες, 

λιοντάρια - καί στη βάση τού σταυρού ή κάρα τού 'Αδάμ 

μέ δύο κόκαλα από κάτω. 

28. Ή ελληνική εκκλησιαστική ξυλογλυπτική δείχνει ιδιαίτερη 
προτίμηση στους δύο έφιππους στρατιωτικούς άγιους, βλ. Κ. Μα-
κρής, Οι δύο καβαλλαραίοι άγιοι, Βήματα, 'Αθήνα 1979, σ. 273. 
29. Στά εγκώμια της Μεγάλης Παρασκευής ό θυσιαζόμενος Χρι

στός παρομοιάζεται μέ τόν πελεκάνο: "Ωσπερ πελεκάν τετρωμέ-
νος την πλενράν σον, Λόγε, σους βάνοντας παΐόας εζώωσας, επι-
στάξας ζωτικούς αντοϊς κρουνούς. 
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£7κ. 8. "Αγιος Ιωάννης ό Θεολόγος Ζάρκον. Τό ξυλόγλυπτο τέμπλο. Λεπτομέρεια. 

Στό ναό υπάρχει ακόμη ξυλόγλυπτο προσκυνητάρι σε 
σχήμα στήλης (Είκ. 7). Στό επάνω μέρος φέρει προστέ-
γασμα πού προεξέχει αρκετά καί στηρίζεται στους δύο 
ορθοστάτες πού περιβάλλουν τήν εικόνα. 
Στον κυρίως ναό υπάρχει αναλόγιο προερχόμενο άπό 
άλλο μνημείο, κατασκευασμένο μέ τήν τεχνική της έν
θεσης, οπού τά διακοσμητικά θέματα δημιουργούνται 
μέ τή σύνθεση μικρών κομματιών άπό ξύλο καί φίλντι
σι, τοποθετημένων μέσα σέ υποδοχές της ξύλινης επι
φάνειας. 

Τυπολογικές παρατηρήσεις 

Τυπολογικά ό ναός ανήκει στους σταυροειδείς εγγε
γραμμένους της παραλλαγής τών σύνθετων τετρακιο-
νίων3 0. Ή αναλογία του κεντρικού μεταξονίου προς τά 
πλάγια είναι 2,53:1, σχετικά μεγάλη. Οι κίονες πλησιά
ζουν αρκετά στους πλάγιους τοίχους (δυνατότητα γε
φυρώσεως μεγάλου ανοίγματος - πρόθεση γιά στήριξη 

ενός τρούλου μέ σχετικά μεγάλη διάμετρο: αντιστοιχία 
μέ τά πρωιμότερα παραδείγματα του αθωνικού τύ
που). Ή ανατολική κεραία τού σταυρού είναι ίση μέ τίς 
εγκάρσιες (1,50 μ.), ενώ ή δυτική είναι έπιμηκυσμένη (3 
μ.), μέ συνέπεια τά δυτικά γωνιαία διαμερίσματα νά 
είναι καί αυτά επιμηκυσμένα, μέ αναλογία 2,70:1,50 = 
1,80. 'Ορθογώνια είναι καί τά ανατολικά γωνιαία δια
μερίσματα μέ αναλογία 1,40:1,20 =1,16 καίτά παραβή-
ματα μέ αναλογία 1,70:1,20 = 1,40. 
"Οπως έχει ήδη υποστηριχθεί, οι επιμήκεις αναλογίες 
γωνιαίων διαμερισμάτων οδηγούν στην κάλυψη τους 
μέ κατά μήκος ήμικυλίνδρους, ένώ οι αναλογίες πού 
πλησιάζουν προς τό τετράγωνο οδηγούν στην κάλυψη 

30. Ν. Νικονάνος, Βυζαντινά καί μεσαιωνικά μνημεία Θεσσαλίας, 
ΑΔ 26 (1971), Χρονικά, σ. 305. 
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μέ φουρνικά ή σταυροθόλια3 1. Ή κάλυψη όμως με κα

τά μήκος ήμικυλίνδρους δημιουργεί προβλήματα στή 

μορφολογική διάρθρωση του εσωτερικού χώρου 3 2. Στην 

προσπάθεια επιλύσεως αυτών τών μορφολογικών προ

βλημάτων, άλλα μέ ταυτόχρονη διατήρηση τοΰ επιμή

κους σχήματος τών γωνιαίων διαμερισμάτων οι τεχνί

τες στον 'Άγιο 'Ιωάννη τόν Θεολόγο στό Ζάρκο χρησι

μοποίησαν γιά τήν κάλυψη τών μεν δυτικών γωνιαίων 

διαμερισμάτων, πού είναι καί τά έπιμηκέστερα, μονα

στηριακούς θόλους3 3, ένώ τών ανατολικών καί της 

προθέσεως ελλειψοειδή φουρνικά. 

Τους μοναστηριακούς θόλους ως τρόπο καλύψεως κτι

ρίων θά τους συναντήσουμε ήδη τόν 2ο αιώνα σέ ένα 

μικρό, σταυροειδές εγγεγραμμένο κτίσμα στό ρωμαϊκό 

στρατόπεδο τοΰ Mousmieh (Mismiye) στή Συρία, στό 

κεντρικό διαμέρισμα τοΰ σταυροειδοΰς εγγεγραμμέ

νου πυρήνα του 3 4 , τόν 4ο αίώνα στό συνεχόμενο μέ τό 

οικοδόμημα τοΰ Αγίου Λαυρεντίου στό Μιλάνο κτί

σμα τοΰ 'Αγίου Άκουιλίνου, οπού ό θόλος είναι κατα

σκευασμένος ολόκληρος άπό τούβλα3 5, αρκετά νωρίς 

δέ στά παράλια τοΰ Αιγαίου 3 6. Οί μοναστηριακοί θό

λοι δέν εΐναι πολύ συνηθισμένοι σέ βυζαντινούς ναούς, 

είναι όμως γνωστοί σέ μοναστηριακά καί κοσμικά κτί

ρια, κυρίως μεταβυζαντινά3 7. Στον ελλαδικό χώρο τό 

αρχαιότερο γνωστό παράδειγμα χρήσεως μοναστηρια

κού καί τοΰ παραπλήσιου σκαφοειδούς θόλου σέ ναό 

εΐναι οί Άγιοι Ανάργυροι Καστοριάς (12ος αι. - ακραία 

31. G. Millet, L'écolegrecque dans l'architecture byzantine, Παρίσι 1916, 
σ. 64,66,69. 
32. Στ. Μαμαλοϋκος, Παρατηρήσεις στή διαμόρφωση τών γωνια
κών διαμερισμάτων τών σταυροειδών εγγεγραμμένων ναών της 
Ελλάδος,ΔΧΑΕ ΙΔ'(1987-1988), σ. 194,196, είκ. 4,5, σ. 198. 
33. Ό μοναστηριακός θόλος προκύπτει άπό τήν άλληλοτομία κυ
λινδρικών επιφανειών ή επιφανειών πού προσεγγίζουν τόν κύ
λινδρο, βλ. R. Krautheimer, Παλαιοχριστιανική καί βυζαντινή 
αρχιτεκτονική (μτφρ. Φ. Μαλούχου-Τουφάνο), Αθήνα 1991, σ. 
632. Χ. Μπούρας, 'Ιστορία της αρχιτεκτονικής, 2: 'Αρχιτεκτονική 
στό Βυζάντιο, τό Ισλάμ καί τήν Δυτική Ευρώπη κατά τόν Μεσαί
ωνα, 'Αθήνα 1994, σ. 114 σχέδ. 2, σ. 115. Γιά τους μοναστηριακούς 
θόλους καί τόν τρόπο κατασκευής τους βλ. C. Mango, Byzantine 
Architecture, Νέα Υόρκη 1976, Μιλάνο 1978, σ. 11. 
34. Krautheimer, ό.π., σ. 418,419 είκ. 300. 
35. Krautheimer, ό.π., σ. 103 
36. F.W. Deichmann, Studien zur Architektur Konstantinopels, Baden-
Baden 1956, σ. 36. 
37. Μπούρας, ό.π. (ύποσημ. 33), σ. 114-115. 
38. Ά. 'Ορλάνδος, Τά βυζαντινά μνημεία της Καστοριάς, AB Μ Ε 
Δ' (1938), σ. 11 είκ. 3, σ. 12 είκ. 4. Ν. Μουτσόπουλος, Εκκλησίες της 
Καστοριάς, 9ος-11ος αιώνας, Θεσσαλονίκη 1992, είκ. 269. 

διαμερίσματα τοΰ νάρθηκα) 3 8 . Άλλα γνωστά παρα

δείγματα είναι ό 'Άγιος Νικόλαος στον 'Ελαιώνα Σερ

ρών (τέλος μεσοβυζαντινής περιόδου - υπερυψωμένοι 

μοναστηριακοί θόλοι καλύπτουν τό βορειοανατολικό 

καί τό βορειοδυτικό γωνιαίο διαμέρισμα)3 9, τό πλυντή

ριο της μονής Χελανδαρίου (ή μονή είναι κτίσμα τοΰ 

Μου αι. - τό δυτικό τμήμα καλύπτεται μέ σκαφοειδή 

θόλο 4 0), ή Ευαγγελίστρια τοΰ Μυστρά (αρχές 15ου αι. -

τό κατά τή νότια πλευρά διμερές πρόσκτισμα καλύπτε

ται μέ δύο έν συνεχεία σκαφοειδείς θόλους)4 1, τά πα

ρεκκλήσια τοΰ Αγίου Νικολάου καί τών Αγίων Τεσσα-

ράκοντα της μονής Λαύρας στό Άγιον Ό ρ ο ς (δύο δια

μερίσματα τοΰ νάρθηκα) 4 2 , ή κινστέρνα της μονής 

Βλατάδων 4 3, τό καθολικό της μονής Αντινίτσης (β' μι

σό 15ου α'ι. - πέντε άπό τά έξι διαμερίσματα της λιτής 

καί τά δυτικά γωνιαία διαμερίσματα καλύπτονται μέ 

μοναστηριακούς θόλους, στους οποίους οί είσέχουσες 

διαγώνιοι ενισχύονται μέ χονδρά πώρινα βεργία)4 4, τό 

παρεκκλήσιο τοΰ Αγίου Ανδρέα στή μονή Βατοπε-

δίου (νάρθηκας) 4 5, ή Αγία Τριάδα στό Καστέλλι Σπε

τσών (1793 - 6+6 διαμερίσματα τών πλάγιων κλιτών 

συμπεριλαμβανομένων τών παραβημάτων καί τοΰ νάρ

θηκα) 4 6 . Μοναστηριακούς θόλους κατά τήν εποχή της 

Τουρκοκρατίας θά συναντήσουμε καί σέ μνημεία τοΰ 

θεσσαλικοΰ χώρου, όπως είναι ή τράπεζα καί τό σκευο-

φυλάκιο τοΰ Μεγάλου Μετεώρου (16ου α'ι.)47, τό κα

θολικό της μονής Πέτρας (πρό τοΰ 1625 - κάλυψη τοΰ 

39. Κ. Οικονόμου, Ό σταυροειδής εγγεγραμμένος ναός τοΰ Αγίου 
Νικολάου στον 'Ελαιώνα Σερρών, "Ενατο Συμπόσιο Βυζαντινής 
καί Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας καί Τέχνης, Πρόγραμμα καί 
περιλήψεις εισηγήσεων καί ανακοινώσεων,'Αθήνα 1989, σ. 64. 
40. Ά. 'Ορλάνδος, Μοναστηριακή αρχιτεκτονική, 'Αθήναι 19582, 
σ. 140 καί είκ. 168. Ό ϊδιος, Παραλειπόμενα άπό τήν μονήν Χε
λανδαρίου, Α ΒΜΕ Η' (1955-1956), σ. 110-112. 
41. 'Ορλάνδος, Λ£Μ£ Η' (1955-1956), σ. 112 είκ. 6. 
42. 'Ορλάνδος, Μοναστηριακή αρχιτεκτονική, σ. 140. 
43. Ά. Ξυγγόπουλος, Κινστέρνα παρά τήν Μονήν Βλατάδων, 
ΕΕΠΣΑΠΘ Ζ (1956), σ. 53 είκ. 1-2. 
44. Ά. 'Ορλάνδος, Ή έπί της Όθρυος μονή της 'Αντινίτσης, ΕΕΒΣ 
Ζ (1930), σ. 370 είκ. 2, σ. 371,373. 
45. Χ. Χειλάς, Τό παρεκκλήσιο τοΰ Αγίου Ανδρέα στή μονή Βα-
τοπεδίου, 'Εκκλησίες 3,1989, σ. 69 είκ. 7. 
46. Λ. Μιχαλόπουλος, Ναοί στό Καστέλλι τών Σπετσών, 'Εκκλη
σίες 3,1989, σ. 219,222 είκ. 30. 
47. Α. 'Ορλάνδος, Μοναστηριακή αρχιτεκτονική, σ. 46 είκ. 56: 
τράπεζα, σ. 71 είκ. 97: σκευοφυλάκιο. 'Επίσης, Γ. Α. Σωτηρίου, 
Βυζαντινά μνημεία της Θεσσαλίας ΙΓ καί ΙΔ' αιώνος, ΕΕΒΣ Θ' 
(1932), σ. 403 είκ. 20: σκευοφυλάκιο. 
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νάρθηκα με τρεις σκαφοειδείς θόλους)4 8, ό Άγιος 

Αθανάσιος στό Ρούμ-Παλαμά Καρδίτσας (1811 - ανα

τολικό διαμέρισμα τοΰ μεσαίου κλίτους τοΰ νάρθη

κα) 4 9 , ή Αγία Τριάδα Δρακότρυπας (1742 - σκαφοει

δείς θόλοι στά ακραία διαμερίσματα τοΰ νάρθηκα, μο

ναστηριακοί θόλοι στά δυτικά γωνιαία διαμερίσματα, 

όπως καί στό εξεταζόμενο μνημείο)50, τό καθολικό της 

μονής Μεταμορφώσεως τοΰ Σωτήρα στή Βράχα Ευρυ

τανίας (1745 - δυτικά γωνιαία διαμερίσματα, όπως καί 

στό εξεταζόμενο μνημείο)51, ό Άγιος Γεώργιος στή Γρά-

λιστα 'Αγράφων (1818 - εγκάρσιο κλίτος)5 2. 

Τό διακονικό καλύπτεται με ημικυκλικό σε κάτοψη 

φουρνικό. 'Εδώ όμως, προκειμένου νά τετραγωνισθεί ή 

βάση στην οποία στηρίζεται ό θόλος, έχουν χρησιμο

ποιηθεί δευτερεύοντα τόξα σέ ατελή μορφή, εγκάρσια 

προς τόν κατά μήκος άξονα τοΰ ναοΰ 5 3 . 

Ή τριπλή διαίρεση τοΰ νάρθηκα καί ή κάλυψη του μέ 

δύο ήμικυλίνδρους στά άκρα, πού υποβαστάζουν ασπί

δα στό κέντρο, είναι συνηθισμένη γιά στενούς νάρθη

κες, θ ά τή συναντήσουμε καί σέ άλλα μνημεία, όπως 

στό καθολικό τής μονής Σωσίνου στό Πωγώνι (1598)54, 

στό καθολικό τής μονής Αγίου Γεωργίου στό Έπταχώ-

48. Π. Μυλωνάς, Ή μονή Πέτρας στή Νότια Πίνδο, Εκκλησίες 2, 
1982, σ. 123είκ.6. 
49. Ί . Καρατζόγλου, Ό Άγιος 'Αθανάσιος Ρούμ-Παλαμά Καρδί
τσας, Εκκλησίες 3,1989, σ. 146 είκ. 3. 
50. Ί . Καρατζόγλου, Ή μονή Άγιας Τριάδος Δρακότρυπας 
(Σκλάταινας), Εκκλησίες 2,1982, σ. 140 είκ. 2, σ. 141. 
51. Γ. Ντέλλας, Τό μοναστήρι τής Μεταμορφώσεως τοΰ Σωτήρα 
στή Βράχα Ευρυτανίας, 'Εκκλησίες 4,1993, σ. 120 είκ. 3. 
52. Ί . Καρατζόγλου, Ό ναός τοΰ Αγίου Γεωργίου Γράλιστας 
Αγράφων, Δέκατο Πέμπτο Συμπόσιο Βυζαντινής καί Μεταβυ
ζαντινής 'Αρχαιολογίας καί Τέχνης, Πρόγραμμα καί περιλήψεις 
εισηγήσεων καί ανακοινώσεων, Αθήνα 1995, σ. 34-35. 
53. Πρβλ. τήν Άγια Παρασκευή στό Νεραϊδοχώρι Τρικάλων, 
οπού χρησιμοποιούνται επίσης δευτερεύοντα τόξα γιά νά τετρα
γωνισθεί ή βάση των ημισφαιρικών θόλων τών γωνιαίων διαμερι
σμάτων καί τών παραβημάτων, βλ. Ά. Πασαλή, Ή Άγια Παρα
σκευή στό Νεραϊδοχώρι Τρικάλων, 'Εκκλησίες 5,1998, σ. 189-205. 
54. Ρ. Στυλιανού, Τό καθολικό της μονής Σωσίνου στό Πωγώνι 
τής Ηπείρου, 'Εκκλησίες 2,1982, σ. 72 είκ. 8,9. 
55. Μ. Πολυβίου, Ή μονή τοΰ Αγίου Γεωργίου στό Έπταχώρι 
(Μπουρμπουτσικό) Βοΐου-Γράμμου, 'Εκκλησίες 2,1982, σ. 37 είκ. 
4. Έδώ οι δύο ήμικύλινδροι υποβαστάζουν στό κέντρο τρούλο. 
56. Μ. Πολυβίου, Ό κοιμητηριακός ναός τών Άγιων Πάντων τής 
μονής Ξηροποτάμου στό Άγιον Όρος, 'Εκκλησίες 3, 1989, σ. 93 
είκ. 3,4, σ. 94 είκ. 6. 
57. Ά. 'Ορλάνδος, Ή παρά τήν Άρταν μονή τών Βλαχερνών, 

ρι (Μπουρμπουτσικό -πρίν άπό τό 1625)55, στον κοιμη-

τηριακό ναό τών Άγιων Πάντων μονής Ξηροποτάμου 

στό Άγιον Ό ρ ο ς 5 6 . Στή Βλαχέρνα τής Άρτας έχουμε 

ελλειψοειδές φουρνικό στή θέση τής ασπίδας 5 7. 

Οι χοροί είναι βαθείς, ημικυκλικοί εξωτερικά καί εσω

τερικά, σέ αντίθεση μέ τους αβαθείς χορούς πού συνα

ντώνται στά περισσότερα γνωστά παραδείγματα στον 

ελλαδικό χώρο. Βαθεΐς χορούς θά συναντήσουμε καί 

στή μονή Διονυσίου στον "Ολυμπο5 8, στή μονή Ξενοφώ

ντος στό Άγιον Ό ρ ο ς 5 9 , στά καθολικά τών μονών Α

γίας Αναλήψεως στά Καλύβια Αναλήψεως 'Ελάσσο

νος6 0, Βαρλαάμ6 1, Ρουσάνου 6 2 καί Αγίου Στεφάνου 6 3 

στά Μετέωρα, στό Τσάγεζι64, Άγιας Παρασκευής στό 

Νεραϊδοχώρι Τρικάλων6 5, στον Προφήτη Ηλία Θεσ

σαλονίκης (1320) (ύπερημικυκλικοί χοροί)6 6. 

Ό σ ο ν άφορα τή διάταξη τών εισόδων άπό τόν νάρθη

κα στον κυρίως ναό, τό εξεταζόμενο μνημείο ανήκει 

στον τύπο μέ δύο εισόδους, μία κεντρική καί μία προς 

τό βορειοδυτικό γωνιαίο διαμέρισμα, όπως καί τά κα

θολικά τών μονών τής Μεγάλης Παναγίας στή Σάμο 

(1596)67, Πέτρας Πίνδου 6 8, Φλαμουρίου Πηλίου 6 9 καί 

ό Άγιος Γεώργιος στό Έπταχώρι Βοΐου-Γράμμου70. 

ΛβΜ£Β'(1936),σ.7είκ.1. 
58. Χ. Σιαξαμπάνη-Στεφάνου,Τό καθολικό τής μονής Διονυσίου 
στον "Ολυμπο, 'Εκκλησίες 3,1989, σ. 119 είκ. 16. 
59. P. Mylonas, Le plan intital du catholicon de la Grande-Lavra au 
mont Athos et la Genèse du type du catholicon athonite, CahArch 32 
(1984),σ.108. 
60. Ά. Πασαλή, Ναοί τής 'Επισκοπής Δομενίκου καί'Ελάσσονος. 
Συμβολή στή μεταβυζαντινή αρχιτεκτονική, ΕΕΠΣΑΠΘ ΙΓ 
(1994), Παράρτημα 30, σ. 539 (σχέδιο κατόψεως). 
61. Σωτηρίου, ο.π. (ύποσημ. 47), σ. 399 είκ. 16. 
62.Ό.π.,σ.400ε'ικ. 17. 
63.Ό.π.,σ.402είκ. 19. 
64. Γ. Ά. Σωτηρίου, Βυζαντινά μνημεία τής Θεσσαλίας ΙΓ καί ΙΔ' 
αιώνος, ΕΕΒΣ Ε' (1928), σ. 357 είκ. 7. 
65. Ά. Πασαλή, Ή 'Αγία Παρασκευή στό Νεραϊδοχώρι Τρικάλων, 
Δέκατο Πέμπτο Συμπόσιο Βυζαντινής καί Μεταβυζαντινής 'Αρ
χαιολογίας καί Τέχνης, Πρόγραμμα καί περιλήψεις εισηγήσεων 
καί ανακοινώσεων, Αθήνα 1995, σ. 60. 
66. Μυλωνάς, ο.π. (ύποσημ. 48), σ. 135 είκ. 31.6. 
67. Ν. Πασσάς, Αϊ τοιχογραφίαι τοϋ καθολικού τής μονής Μεγά
λης Παναγίας τής Σάμου, Αθήναι 1982, σ. 20. 
68. Μυλωνάς, ο.π., σ. 121-137, είκ. 32.9α-γ, σχέδια κατόψεως καί 
τομών τοΰ ναοϋ. 
69. Γ. Κίζης, Ή μονή Φλαμουρίου στό Πήλιο, 'Εκκλησίες 2,1982, 
σ. 154 είκ. 7. 
70. Πολυβίου, ο.π. (ύποσημ. 55), σ. 37 είκ. 4. 
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Ή διάθεση γιά μορφολογικές αναζητήσεις στό καθολι

κό είναι ελάχιστη. Εξωτερικά δεσπόζουν οι εξάρσεις 

των κογχών τοΰ ίεροΰ καί των χορών (Είκ. 9-11), κα

θώς καί τά γείσα πού προεξέχουν. Ή κόγχη του ίεροΰ 

βήματος εξωτερικά είναι τελείως άκόσμητη, αν εξαιρέ

σουμε τό γείσο άπό πλίνθινη οδοντωτή ταινία αμέσως 

κάτω άπό τά προέχοντα κεραμίδια της στέγης (Είκ. 9). 

Οι εξωτερικές επιφάνειες τών τοίχων παραμένουν τε

λείως άδιάρθρωτες, μέ εξαίρεση τό δυτικό άκρο της 

βόρειας όψεως (Είκ. 11) πού ποικίλλεται μέ τό λίθινο 

τόξο πολλαπλής καμπυλότητας πού επιστέφει τό άνοιγ

μα της εισόδου καί είναι γνωστό άπό πολλούς ναούς 

της εποχής τής Τουρκοκρατίας7 1. Τό υπέρθυρο μόνο 

εξωτερικά είναι λίθινο πολλαπλής καμπυλότητας, ενώ 

εσωτερικά είναι ξύλινο, οριζόντιο, χαμηλωμένο. Ψηλό

τερα ανοίγεται άβαθης κόγχη όρθογωνική σέ κάτοψη, 

μέ ημικυκλική απόληξη προς τά επάνω, μέ τήν εικόνα 

του τιμωμένου στον ναό αγίου ζωγραφισμένη στό τύ

μπανο, ή όποια οφείλει τήν κατασκευή της σέ πρόθεση 

άνακουφίσεως τοΰ υποκείμενου ανοίγματος, άλλα καί 

μορφολογικής διαπλάσεως τής επιφάνειας. Ψηλότερα 

άπό τήν κόγχη καί κάτω άπό τό γείσο τής στέγης υπάρ

χουν υπολείμματα παλαιού λίθινου στεγάστρου γιά 

προστασία άπό τή βροχή. Τό θύρωμα τοΰ ναού σχημα

τίζεται άπό όρθογωνισμένους γωνιολίθους χωρίς ιδιαί

τερα μορφολογικά στοιχεία. 

Μορφολογικό ενδιαφέρον προσδίδει στό μνημείο ή 

στέγαση τής βόρειας, τής νότιας καί τής ανατολικής κε

ραίας τοΰ σταυρού μέ τή διαφοροποίηση τους άπό τήν 

υπόλοιπη στέγη καί τό ανεξάρτητο πολυγωνικό γείσο 

τους (Είκ. 12). "Ηδη άπό τόν 16ο-17ο αιώνα στους 

σταυροειδείς εγγεγραμμένους ναούς ή κάλυψη απλο

ποιείται συμπεριλαμβάνοντας καί τά γωνιαία διαμερί

σματα κάτω άπό τή στέγη τής ανατολικής καί τής δυ

τικής κεραίας τοΰ σταυροΰ, άλλα καί τά παραβήμα-

τα καί τόν νάρθηκα. Τά παραδείγματα αγιορείτικων 

ναών τής εποχής τής Τουρκοκρατίας, στά όποια τό 

71. θύρες μέ λίθινο τοξωτό πλαίσιο επικρατούν στην "Ηπειρο τόν 
17ο αίώνα, ένώ τό οριζόντιο λίθινο άνώφλι επικρατεί κυρίως τόν 
18ο αίώνα, βλ. Π. Βοκοτόπουλος, Ό ναός τοΰ Άγιου Μηνά στό 
Μονοδένδρι Ζαγορίου, Εκκλησίες 1,1979, σ. 118. 
72. Πασαλή, ο.π. (ύποσημ. 65), σ. 61. 
73. Ε. Κουρκουτίδου, Μεσαιωνικά μνημεία Θεσσαλίας, ΑΔ 23 
(1968), Χρονικά, σ. 276 καί πίν. 220β. 
74. Στυλιανού, ο.π. (ύποσημ. 54), σ. 73 είκ. 10. 
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Είκ. 9. "Αγιος'Ιωάννης ό Θεολόγος Ζάρκον. Ανατολική οψη. 

σταυρικό σχήμα διακρίνεται στή στέγη, είναι σχετικώς 

λίγα. 'Αναφέρουμε τήν Άγια Παρασκευή στό Νεραϊδο-

χώρι Τρικάλων7 2, τόν 'Άγιο Γεώργιο παρά τό Ριζάρι 

Τρικάλων7 3, τό καθολικό τής μονής Σωσίνου στό Πω-

γώνι τής Ηπείρου 7 4 , τό καθολικό τής μονής Παναγίας 

Ευαγγελίστριας στην Μπουνάσια Γρεβενών75, τό κα

θολικό τής μονής Αγίου Γεωργίου Πόρτας στην Αιτω

λοακαρνανία 7 6, τό καθολικό τής μονής Αγίας Τριάδας 

Δρακότρυπας 7 7, τό καθολικό τής μονής Αγίου Γεωργί

ου στό Έπταχώρι 7 8 . 

Ώ ς μορφολογικό στοιχείο λειτουργεί επίσης καί ή κυ-

βόσχημη βάση τοΰ τρούλου, ή οποία είναι πολύ γνωστή 

στον ελλαδικό χώρο καί προκύπτει άπό τήν ανάγκη 

γιά κάλυψη τών λοφίων τοΰ τρούλου, οφείλεται δέ σέ 

επιρροή τής Πρωτεύουσας 7 9. Έ δ ώ χρησιμοποιείται 

μέν κατ' ανάγκην προκειμένου νά αντιμετωπισθεί ή 

έ'δραση τοΰ τρούλου καί ή κάλυψη τών λοφίων εφόσον 

75. Β. Νικήτα-Σκαρτάδου,Τό μοναστήρι της Μπουνάσιας καί τά 
λιθανάγλυφά του, Μακεδόνικα 17 (1977), σ. 213 είκ. 1. 
76. Π. Βοκοτόπουλος, Μεσαιωνικά Αιτωλίας καί 'Ακαρνανίας, 
ΑΔ 22 (1967), Χρονικά, σ. 332 καί πίν. 242β. 
77. Καρατζόγλου, ο.π. (ύποσημ. 50), σ. 140 είκ. 3. 
78. Πολυβίου, ο.π. (ύποσημ. 55), σ. 35 είκ. 1. 
79. Μ. Χατζηδάκης, Πνευματικός βίος καί πολιτισμός, 1669-1821, 
/Ε£ΙΑ,σ.244. 
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Είκ. 10-11. "Αγιος Ιωάννης ό Θεολόγος Ζάρκον. Νότια καίβόρεια όψη, αντίστοιχα. 

ό ναός καλύπτεται με ενιαία δίριχτη στέγη, αποτελεί μονής Άντινίτσης80, του Μεγάλου Μετεώρου81, της μο-

δμως καί μορφολογικό στοιχείο, αντίστοιχο με εκείνα νής Βαρλαάμ8 2, της μονής Κουτλουμουσίου83, τής μο-

άλλων τρουλαίων ναών, όπως π.χ. τών καθολικών τής νής Φλαμουρίου στό Πήλιο84, του ναοϋ τοϋ Αγίου Άθα-

80. 'Ορλάνδος, ο.π. (ύποσημ. 44), σ. 376 είκ. 5. 
81. Σωτηρίου, ο.π. (ύποσημ. 47), σ. 394 είκ. 12. Ν. Νικονάνος, Με
τέωρα, Τά μοναστήρια καί ή ιστορία τους, 'Αθήνα 1987, σ. 25, είκ. 9. 
82. Νικονάνος, ο.π., σ. 38 είκ. 13, σ. 41 είκ. 14. 

83. Σ. Καδας, Τό "Αγιον "Ορος. Τά μοναστήρια καί οι θησαυροί 
τους, 'Αθήνα 1987, σ. 71 είκ. 41. 
84. Κίζης, ο.π. (ύποσημ. 69), σ. 160. 
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νασίου στό Ρούμ-Παλαμα Καρδίτσας8 5 και άλλων. 

Πλίνθινη ζώνη ζίγκ ζάγκ πρό κοίλου βάθους επιστέφει 

τό τύμπανο τοΰ τρούλου (Είκ. 12). 'Ανάλογες ζώνες κο

σμούν μνημεία πού απέχουν μεταξύ τους τοπικά καί 

χρονικά. Θά τίς συναντήσουμε σε βυζαντινά μνημεία: 

στην 'Επισκοπή Μάστρου (δυτική οψη, μεταξύ τών τό

ξων τοΰ τριβήλου)8 6, στον Άγιο Βασίλειο στή Γέφυρα 

'Άρτας (τρούλος)8 7, στην Παναξιώτισσα Γαβρολίμνης88, 

στον 'Άγιο Νικόλαο παρά τήν Κορακιάνα Κερκύρας8 9, 

στή Μητρόπολη της Santa Severina στην Καλαβρία9 0, 

στό καθολικό της μονής Σιδερόπορτας στή Μεσσηνία 

(τρούλος - κόγχη ιερού βήματος)9 1, στην Πόρτα Πανα

γιά (γείσο τοΰ τρούλου)9 2, στή μονή Polosko πρώην Γι

ουγκοσλαβίας (ανατολική πλευρά) 9 3, στην 'Οδηγήτρια 

Λευκάδας (βόρειο μισό της ανατολικής πλευράς) 9 4, 

στην Παναγία Μπρυώνη (Νεοχωράκι)9 5, στή Μεγάλη 

Παναγιά Παραμυθιάς Θεσπρωτίας (στό ανατολικό 

τμήμα τοΰ νότιου τοίχου καί στην ανατολική οψη, στην 

κόγχη τοΰ ιερού βήματος, κάτω άπό τό γείσο καί χαμη

λά στό μέτωπο μεταξύ κόγχης Ιερού βήματος καί κόγ

χης προθέσεως συνεχίζοντας στό νότιο μισό της κόγ

χης της προθέσεως)9 6, αλλά καί σέ μεταβυζαντινά μνη

μεία: στην 'Αγία Δευτέρα Τρύφου Ακαρνανίας 9 7, στον 

Ταξιάρχη Μελιγαλα Μεσσηνίας (κάτω άπό τό γείσο 

τοΰ τρούλου)9 8, στό καθολικό της μονής Ντίλιου στό 

Νησί 'Ιωαννίνων (νότιο μισό της κόγχης τού ιερού βή

ματος)9 9, στον 'Άγιο Αθανάσιο στό Ρούμ-Παλαμα Καρ

δίτσας (γείσα κογχών ιερού βήματος) 1 0 0. 

Σέ κάθε πλευρά τοΰ τύμπανου τοΰ τρούλου, επάνω 

άπό τό αντίστοιχο παράθυρο, προεξέχει χαμηλωμένο 

τοξωτό άψίδωμα. Τά άψιδώματα διαμορφώνονται μέ 

πλίνθους τοποθετημένες εγκάρσια, πού περιβάλλονται 
Είκ. 12. "Αγιος Ιωάννης ό Θεολόγος Ζάρκον. Βόρεια οψη. 
Λεπτομέρεια. 

85. Καρατζόγλου, ο.π. (ύποσημ. 49), σ. 148 είκ. 8. Κυβόσχημη βά
ση έχει μόνον ό κεντρικός τρούλος. 
86. Π. Βοκοτόπουλος, Ή εκκλησιαστική αρχιτεκτονική εις τήν 
Δντικήν Στερεάν 'Ελλάδα καί τήν "Ηπειρον άπό τον τέλους τον 
7ον μέχρι τον τέλονς τον ΙΟον αιώνος, Θεσσαλονίκη 19922, πίν. 
Ια, 4α, σ. 19σχέδ.6. 
87.Ό.π.,σ.49. 
88. Ό.π.,σ. 84-85. 
89. Π. Βοκοτόπουλος, Μεσαιωνικά μνημεία Ιονίων Νήσων, ΑΔ 
22 (1967), Χρονικά, σ. 372. 
90. Α. Venditti, Architettura bizantina nell'Italia meridionale, Campa
nia-Calabria, Lucania, Νάπολη 1967. 
91. Γ. Δημητροκάλλης, "Αγνωστοι βνζαντινοί ναοί Ιεράς Μητρο
πόλεως Μεσσηνίας,ΆθΫ\ναι 1990, σ. 166-167 καί είκ. 155,156. 
92. Ά. 'Ορλάνδος, Ή Πόρτα Παναγιά της Θεσσαλίας, AB Μ Ε Α' 
(1935), σ. 15 είκ. 5, σ. 22. 

93. Γ. Βελένης, 'Ερμηνεία τον εξωτερικού όιακόσμον στή βν-
ζαντινή αρχιτεκτονική, Β' (πίνακες, σχέδια), Θεσσαλονίκη 1984, 
πίν.30β. 
94. Κ. Τσουρης, Ό κεραμοπλαστικός διάκοσμος τών ύστεροβν-
ζαντινών μνημείων της Βορειοόντικής Ελλάδος, Καβάλα 1988, 
εικ. 51. 
95. Βελένης, ο.π., πίν. 83α. 
96. Ά. Πασαλη, Ή Μεγάλη Παναγιά στην Παραμυθιά Θεσπρω
τίας, ΔΧΑΕ ΙΘ (1996-97), σ. 385 είκ. 19, 20, σ. 387 είκ. 21, σ. 389 
είκ. 23. 
97. Π. Βοκοτόπουλος, Μεσαιωνικά Αιτωλίας καί 'Ακαρνανίας, 
ΑΔ 22 (1967), Χρονικά, σ. 334. 
98. Δημητροκάλλης, ο.π., σ. 167 καί είκ. 162. 
99. Τσουρης, ο.π., σχέδ. 144 είκ. 52. 
100. Καρατζόγλου, ο.π. (ύποσημ. 49), σ. 150 καί είκ. 14. 
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Είκ. 13. "Αγιος Ιωάννης ό Θεολόγος Ζάρκον. Ή Πλατυτέρα. 

Είκ. 14. "Αγιος Ιωάννης ό Θεολόγος Ζάρκον. Ό Ενταφιασμός καίή Μετάσταση τον άγίον Ίωάννον τον Θεολόγον. 
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άπό επίσης πλίνθινη ταινία. Πατοΰν σε λίθινους προ

βόλους στίς ακμές του τύμπανου. Ή ύπαρξη των άψι-

δωμάτων οφείλεται σε στατικούς καί μορφολογικούς 

λόγους. 

Στό ανατολικό τύμπανο επάνω άπό τό παράθυρο υπάρ

χει εντοιχισμένο έφυαλωμένο πινάκιο, ενώ στό βόρειο 

τύμπανο πλίνθινος σταυρός μέ χαρακτήρα διακοσμη

τικό άλλα καί άποτροπαϊκό. 

Ή κανονικότητα καί τό μέγεθος των παραθύρων οφεί

λονται σέ καθαρά αγιορείτικη επίδραση, γιατί στην 

υπόλοιπη Ε λ λ ά δ α την εποχή της Τουρκοκρατίας τά 

παράθυρα είναι στενά, μικρά καί τοποθετημένα σέ ακα

νόνιστες θέσεις. 

Στό εσωτερικό τοϋ ναοΰ είναι φανερή ή αδιαφορία γιά 

μορφολογική σύνθεση τοΰ συνόλου. 'Ακόμη καί ό κο-

σμήτης, πού περιθέει συνήθως τίς γενέσεις των θόλων 

των ναών της εποχής, έδώ απουσιάζει εντελώς. 

Στίς κόγχες τοϋ ίεροΰ βήματος καί της προθέσεως, 

στον δυτικό τοίχο τοΰ κυρίως ναοΰ καί στον ανατολικό 

τοίχο τοΰ νάρθηκα σώζονται ενδιαφέρουσες τοιχο

γραφίες τοΰ 18ου αιώνα (Είκ. 13,14). 

Χρονολόγηση 

Ή τυπολογία σέ συνδυασμό μέ τίς βαριές αναλογίες, οι 

επιμέρους αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες καί τά κατα

σκευαστικά στοιχεία τοΰ ναοΰ μας όδηγοΰν στή χρονο

λόγηση του στους χρόνους γύρω στό 1700. 
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THE CHURCH OF ST. JOHN THE THEOLOGIAN 

AT ZARKO, TRIKALA 

X he church of St. John the Theologian is the katholikon of 

a monastery near the village of Zarko, a short distance from 

the Larissa-Trikala highway. It is a four-column variant of 

the Athonite cross-in-square type church with a narthex to 

the west. The internal dimensions are 16.65x8.40 m., ex

cluding side areas and the sanctuary apse. The exedra of the 

sanctuary and the two side spaces, which are semicircular 

internally and externally, are attached to the rectangle of 

the ground plan. The semicircular exedra of theparabemata 

are embedded within the straight exterior eastern wall. 

The three-part sanctuary is separated from the church 

proper by stones that are virtually square. Its separation into 

three sections is accomplished by two arches crossing its 

length. The main sanctuary is covered by the extension of 

the eastern arm of the cross, and the parabemata by shield 

cresting. The prothesis is elliptical in shape and the diaconi-

con is circular. The eastern sections of the church proper are 

similarly covered with elliptical shield cresting, while the 

western sections are covered by cloister domes. The central 

portion of the narthex is covered by a blind, hemispherical 

dome, and the ends are covered with semicircular domes 

along the transverse axis of the church. 

The dome is octagonal and sits on a rectangular paral-

lelepipedonal base. The whole vault of the church, except 

for the dome rising above it, is covered with a pitched roof 

with Byzantine-type tiles. The northern and southern arms 

of the cross and the part of the eastern arm containing the 

sanctuary are differentiated from the rest and project from 

below the roof, with independent three-sided roofs. The 

gables of the three arms of the cross are thus sharply deli

neated when viewed face on. There is also differentiation at 

the western end of the church, which corresponds to part of 

the central section of the narthex. The exedrae of the san

ctuary and the parabemata have lower independent roofs. 

Below the projecting roof of the church there is a cornice of 

brick dentil bands. A zigzag brick belt runs round the tym

panum of the dome. On each side of the dome a lowered 

bow-shaped arch protrudes above the corresponding 

window. The vaults are formed with obliquely positioned 

bricks surrounded by a band of bricks and stand on pro

jections at the corners of the tympanum. 

Frescoes from the 18th century survive in the sanctuary and 

the prothesis as well as on the western wall of the church 

proper. On the eastern wall of the narthex, in a shallow 

niche above the central entrance to the church proper, is an 

18th century fresco that portrays the Vision of St. John the 

Theologian. The carved wooden iconostasis of the church 

belongs to the same period. 

The type of church in combination with the heavy propor

tions, the various architectural details and particulars dates 

its construction to ca. 1700. 
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