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ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΑ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΚΤΟΡΟΠΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ

Τά τρία κιονόκρανα τά όποια θά μάς απασχολήσουν βρίσκονται στο 
Μουσείο Καβάλας. Τό πρώτο (Πίν. Ια-β) άνακαλύφθηκε πριν άρκετά χρόνια 
μέσα σε χωράφι, κοντά στό βυζαντινό φρούριο τής Άνακτορόπολης (άρι- 
θμός Μουσείου Καβάλας Λ606), τό δεύτερον (Πίν. 2α-β) κειτόταν μέσα στό 
ίδιο τό φρούριο (Λ947), ένω τό τρίτο (Πίν. 3α-β), τοϋ όποίου έχει κοιλανθή 
ή έπάνω έπιφάνεια του άβακα, χρησίμευε σαν γούρνα στό γειτονικό χωριό 
Έλευθερές (Λ954).Τάδύο τελευταία κιονόκρανα μεταφέρθηκαν στό Μουσείο 
Καβάλας τό φθινόπωρο τού 1974.

Τά κιονόκρανα έχουν σχήμα τεκτονικό, άντεστραμμένης κόλουρης πυ
ραμίδας καί οί διαστάσεις τους είναι:

Λ606. "Αβακας: 0,72x0,70x0,09. "Υψος πλαγίων πλευρών (εχίνου) 0,52. 
"Υψος βάσης: 0,05. Διάμετρος: 0,42.

Λ947. "Αβακας: 0,735x0,715x0,95. Ύψος πλαγίων πλευρών (εχίνου): 
0,525. Ύψος βάσης: 0,05. Διάμετρος: 0,415.

Λ954. "Αβακας: 0,735x0,715x0,08. Ύψος πλαγίων πλευρών (εχίνου): 
0,505. Ύψος βάσης: 0,04. Διάμετρος: 0,42. Βάθος κοίλανσης: 0,345.

Ή υλη τους είναι άπό μέτριας ποιότητας μάρμαρο τής περιοχής Καβά- 
λας-Φιλίππων. Ό Otto Feld1 γράφει λανθασμένα γιά τό Λ606 ότι είναι κατα
σκευασμένο άπό προκοννησιακό μάρμαρο, τό χρονολογεί όμως σωστά, όπως 
θά διαπιστώσουμε πιό κάτω, στις άρχές τοϋ 11 αι.

Ή διακόσμηση καί τών τριών κιονοκράνων είναι ή ίδια. Στήν πρόσθια 
πλευρά τους έχουν δεκαεξάφυλλο ρόδακα, ό όποιος στό κέντρο καί στή θέση 
τών καρπόφυλλων φέρει δεκαεξάφυλλο έπίσης δίσκο. Άπό την περιφέρεια 
του ρόδακα καί προς τις γωνίες τοϋ άβακα φύονται τρίφυλλα. Τό μεσαίο άπό 
τά φυλλάρια τοϋ κάθε τρίφυλλου έχει σχήμα κισσόφυλλου, ενώ τά πλαϊνά, 
στενά καί όξυκόρυφα, κάμπτονται έλικοειδώς. Μικρότερα φυλλάρια στα απ’ 
άριθμ. Λ606 καί Λ954 κιονόκρανα δημιουργοϋν τήν έντύπωση πεντάφυλλου. 
Ό χώρος άνάμεσα στό σημείο έπαφής τοϋ ρόδακα προς τόν άβακα καί στά 
τρίφυλλα γεμίζει μέ σχοινοειδές κόσμημα. Στό τριγωνικό διάστημα πού όρί- 
ζεται άπό τόν ρόδακα, τήν βάση τοϋ κιονοκράνου καί τις άκμές τών πλευρών

l.Otto Feld, Zu den Kapitellen des Tekfur Saray in Istanbul, <dstanbuler Mitteilun
gen» 19/20 (1969/270), 359-367, Tafel 75 und 76.
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στα μέν ύπ’ άριθμ. Λ606 και Λ947 υπάρχει άνά ενα κισσόφυλλο, ένώ στό 
Α954 έγχάρακτα άμβλυγώνια τρίγωνα.

Ή όπίσθια πλευρά των κιονοκράνων διακοσμείται μέ εγχάρακτο όκτά- 
κτινο χρίσμα, τού όποίου οί άκρες των άκτίνων καμπυλώνονται καί δημιουρ
γούν καρδιόσχημα στά κενά των κεραιών. Ό χώρος άνάμεσα στην περιφέ
ρεια του χρίσματος καί στις γωνίες του άβακα γεμίζει στά κιονόκρανα Λ606 
καί Λ954 άπό διπλά, ομόλογα τρίγωνα, ένώ στό Λ947 από ενα μόνον τρίγω
νο. Άμβλυγώνια τρίγωνα, όπως στήν πρόσθια πλευρά του Λ954, καλύπτουν 
τό διάστημα άπό τήν περιφέρεια του χρίσματος, μέχρι την βάση τών κιονο- 
κράνων.

Στις πλάγιες επιφάνειες τών κιονοκράνων τριμερής ταινία σχηματίζει 
ανισοσκελή σταυρό μέ άνακαμπτόμενα τά άκρα τών κεραιών. Κάθε σταυρός 
περιβάλλεται άπό μεγάλα, συμμετρικά τοποθετημένα σιγμοειδή ήμίφυλλα, 
τά όποια φύονται άπό τήν βάση του.

Στις άκμές τών πλευρών του έχίνου διμερής ταινία σχηματίζει άλυσσίδα 
συνεφαπτόμενων κύκλων, οί όποιοι περιέχουν εναλλάξ Ισοσκελείς σταυρούς 
μέ πλατυσμένα τά άκρα τών κεραιών καί έξάκτινα άστέρια.

Ή συνάντηση τών παραπάνω διακοσμητικών θεμάτων στά κιονόκρανά 
μας παρουσιάζει ιδιαίτερο ένδιαφέρον μια καί όλα εμφανίζονται άπό πολύ 
νωρίς στήν χριστιανική τέχνη καί τά περισσότερα σημειώνουν στό πέρασμα 
τών χρόνων άξιοσημείωτες παραλλαγές.

Άπό τά μέσα τού 3ου π.Χ. αί. εχουμε στήν αγορά τών Αθηνών λύχνους 
τών οποίων ή οπή περιβάλλεται άπό άκτινωτά τοποθετημένα μακρόστενα 
φύλλα. Τό σύνολο δημιουργεί τήν έντύπωση ρόδακα1. Στήν Ρωμαϊκή δέ επο
χή συναντιέται συχνά ή διακόσμηση λύχνων μέ πολύφυλλους ρόδακες, τών 
όποιων τά πέταλα είναι διαταγμένα σέ άκτίνα γύρω άπό τήν οπή2.

1. Richard Hubbard Howland, Greek Lamps and their Survivals, «Athenian 
Agora», vol. IV, Princeton 1958, pi. 47, 48, 49, 50, 51 κ.λ.

2. Πολύφυλλοι ρόδακες κοσμούσαν συχνά ρωμαϊκούς λύχνους τού 1ου π.Χ.-Ιου μ.Χ. 
αί. πού βρέθηκαν στήν Κόρινθο (Oscar Broneer, Terracotta Lamps, «Corinth» vol. IV, 
Part II, Cambridge 1930, pi. VII άρ. 393, pi. Vili άρ. 383 καί pi. IX άρ. 409). Ό δεκαεξάφυλ- 
λος, μέ κοίλα φύλλα, ρόδακας στον τελευταίο λύχνο μοιάζει καταπληκτικά μέ αύτόν τών 
κιονοκράνων μας. Ό Broneer πιστεύει ότι ίσως ήλθε άπό τήν ’Ιταλία καί τόν χρονολογεί 
στον Ιο μ.Χ. αί. Πολύφυλλοι ρόδακες, άλλα σέ πρόχειρη καί άμελή έκτέλεση, κοσμούν λύ
χνους του 2ου καί 3ου μ.Χ. αί. (Broneer pi. XIVάρ. 1088, 1042, 1059). Στήν’Αγορά τών 
’Αθηνών πλήρη ρόδακα έχουμε στον δίσκο λύχνου τών άρχών τού 3ου μ.Χ. αί. καί ρόδακα 
παρόμοιο μέ αύτόν τών κιονοκράνων μας στον δίσκο λύχνου τού τέλους τού 4ου μ.Χ. αί. 
(Henry Robinson, Pottery of the Roman Period, «Athenian Agora» vol. V, Princeton 
1959, P 83, pi. 46 άρ. Ml 31 καί M284 άντίστοιχα). ’Αρκετά παραδείγματα ρωμαϊκών λύχνων 
μέ διακόσμηση ρόδακα γύρω άπό τήν όπή στό άρθρο τής Judith Perlzweig, Lamps 
of the Roman Period, «Athenian Agora», voi. VII Princeton, 1961.
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Ρόδακα μέ όκτώ κοίλα πέταλα καί κομβίο στο κέντρο συναντάμε στήν 
διακόσμηση θωρακίου τής Σμύρνης, τό όποιο ό Ά. Όρλάνδος τοποθετεί 
μεταξύ τού 6ου καί τοϋ 9ου μ.Χ. αι1. Μεγάλο κομβίο σε σχήμα έξάφυλλου 
ρόδακα υπάρχει στό κέντρο πολύφυλλου ρόδακα σέ στροβιλισμό, σε κομ
μάτι θωρακίου τοϋ 8ου al. πού βρίσκεται στό ’Αρχιεπισκοπικό Μουσείο τής 
Ραβέννας2. ’Ομφαλωτός ρόδακας, του όποιου τά πέταλα δηλώνονται μέ 4 
χιαστί τοποθετημένες εγχάρακτες γραμμές βρίσκεται στό κέντρο θωρακίου 
από τό Νύκλι, τό όποιο ό Όρλάνδος χρονολογεί στον 9ο ή 10ο αί.3 Στήν 
Σκριποϋ (873 /4) καί στήν πίσω πλευρά θωρακίου4 κύκλος περικλείνει δεκα- 
πεντάφυλλο ρόδακα, στό κέντρο τοϋ οποίου υπάρχει μικρότερος όκτάφυλ- 
λος. Σέ θωράκιο τοϋ Βυζαντινού Μουσείου, τό όποιο ό Εύστ. Στίκας5 χρο
νολογεί στον 10ο αί., συναντάμε πολύφυλλο ρόδακα μέσα σέ κύκλο από τρι
σχιδή ταινία, ένώ στά μέσα τοϋ 10ου αί. καί στά θωράκια τοϋ τέμπλου τοϋ 
Πρωτάτου έχουμε δεκαεξάφυλλο ρόδακα μέ πλατύ κομβίο στό κέντρο6. Στις 
όρειχάλκινες θύρες πού βρίσκονται στό καθολικό τής Μεγάλης Λαύρας καί 
στήν είσοδο πού οδηγεί άπό τήν λιτή στον κυρίως ναό, σφυρήλατη διακό- 
σμηση σχηματίζει, σέ κάθε θύρα, τέσσαρα, κάθετα τοποθετημένα, τετράγω
να διάχωρα. Στά δύο κατώτερα διάχωρα τριμερής ταινία εγγράφει κύκλο στό 
τετράγωνο πλαίσιο, ένώ, μέ άνακόμβωση, σχηματίζονται τέσσερεις μικρό
τεροι κύκλοι, οί όποιοι πληρώνουν τά κενά προς τις γωνίες τοϋ τετραγώνου 
(πενταόμφαλο). Οί μικροί κύκλοι περικλείνουν όκτάφυλλους ρόδακες, οί 
όποιοι φέρουν στό κέντρο κοίλους δίσκους, ενώ οί μεγάλοι περιέχουν δω- 
δεκάφυλλους ρόδακες, οί όποιοι φέρουν στό κέντρο δίσκους μέ όκτάφυλ
λους. Οί όρειχάλκινες αύτές θύρες χρονολογούνται στά 5 πρώτα χρόνια τοϋ 
11ου αί.7.

'Ως προς τά τρίφυλλα τά όποια έχουν επίσης γλυφή στις πρόσθιες πλευ
ρές τών κιονοκράνων, θεματική σύγκριση γίνεται προς τρίφυλλο πού δια

1. Ά. Όρλάνδος, Χριστιανικά γλυπτά τού Μουσείου Σμύρνης, ΑΒΜΕ Γ', Άθή- 
ναι 1937, σ. 138 είκ. 10.

2. Corpus della scultura Paleocristiana, Bizantina et Altomedioevale di Ravenna, vol. I, 
Roma 1968, έπιμέλεια Patricia Angiolini Martinelli, άρ. 147.

3. Ά. Όρλάνδος, Χριστιανικά Μνημεία Τεγέας-Νυκλίου, ΑΒΜΕ ΙΒ', σ. 116 
είκ. 84.

4. A. Η. S. Μ e g aw, The Scripou Screen, BSA 61 (1966) pi. 5A.
5. Ευστάθιος Στίκας, To Οικοδομικόν Χρονικόν της Μονής τού Όσιου Λου

κά Φωκίδος, Άθήναι 1970, σ. 23 είκ. 15.
6. Ά. Ό ρ λ ά V δ ο ς, Τό μαρμάρινον τέμπλον τοϋ Πρωτάτου των Καρύων, ΕΕΒΣ ΚΓ' 

(1953) 85 είκ. 1.
7. Charalambos Bouras, The Byzantine Bronze Doors of the Great Lavra Mo

nastery of Mount Athos, «Jahrbuch der österreichischen Byzantinistik», Band 24, Wien 1975, 
σ. 229-250.
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κοσμεί τήν πρόσθια πλευρά θωρακίου στήν Σκριπού1. Τά δύο άκραΐα φύλλα 
κάμπτονται ίσχυρά προς τά έξω, ενώ τό μεσαίο έχει τό σχήμα κισσόφυλλου. 
Τρίφυλλα μέ τήν ίδια διάταξη, άλλά καί μέ τά τρία φύλλα στενά, μακριά καί 
οξυκόρυφα συναντούμε στον έχίνο λεβητοειδοΰς κιονοκράνου του Μουσείου 
Σμύρνης, τό όποιον ό Άν. Όρλάνδος2 χρονολογεί στό β' μισό τού 6ου ή τις 
άρχές τού 7ου αΐ., όπως έπίσης καί στήν διακόσμηση τού έπιστυλίου τού τέμ
πλου καί θωρακίου στήν Σκριποΰ3.

Τό θέμα τής οπίσθιας πλευράς των κιονοκράνων μας εχει παλαιοχρι
στιανική προέλευση καί ευρύτατη διάδοση. Ό J. Laurent4 υποστηρίζει 
ότι ή μορφή αυτή τού χρίσματος, τού όποιου τά άκρα των κεραιών καμ
πυλώνονται προς τά εξω καί σχηματίζουν στά κενά καρδιόσχημα, προέρ
χεται άπό άπλοποίηση τού χρίσματος τό όποιο συναντάμε μέσα σέ στεφά
νη λημνίσκων στά νομίσματα τού Θεοδοσίου Β', τού Ζήνωνος, τού ’Ανα
στασίου Α', στήν Χρυσή Πύλη τής Κωνσταντινούπολης κ.ά. Ό ίδιος γρά
φει ότι σέ ένα υπέρθυρο στό Deir Sambii τής Συρίας, τό όποιο χρονολο
γείται στά 420, έχουμε παρόμοιο χρίσμα ανάμεσα σέ δύο σταυρούς. Πλευ
ρές σαρκοφάγων καί θωράκια, άπό τόν 5ο ήδη αί., διακοσμούνται στό μέ
σον μέ άνάγλυφους κύκλους πού περικλείνουν έξάκτινα ή όκτάκτινα εγχά
ρακτα χρίσματα αυτού τού είδους, τά όποια έλικοειδεΐς βλαστοί συνδέουν 
προς σταυρούς, οί όποιοι βρίσκονται στά άκρα των πλευρών. Ό Άν. Όρλάν
δος5 παραθέτει αρκετά παραδείγματα τού 5ου καί 6ου αί. άπό τούς Δελφούς, 
τήν βασιλική Α' των Φθιωτίδων Θηβών, τόν Άγ. Δημήτριον καί Μουσείο 
Θεσσαλονίκης, τήν βασιλική Άφεντέλλη Λέσβου, τήν Σικυώνα, Κόρινθο, 
βασιλική Β' των Φιλίππων καί Ραβέννα. Παρόμοια έγχάρακτα χρίσματα συ
ναντάμε επίσης σέ θωράκιο τού 5ου αί. στό Γεννάδι τής Ρόδου6, σέ τμήμα 
θωρακίου πού άνακαλύφθηκε στις άνασκαφές τής βασιλικής τού Στουδίου 
(5ος αί.)7, σέ τμήμα θωρακίου τού Μουσείου Κωνσταντινουπόλεως8, σέ σαρ
κοφάγο τού ίδιου Μουσείου τού 6ου/7ου αί.9 σέ θωράκιο τής βασιλικής extra

1. A. Η. S. Μ e g aw. ε.ά., pi. 4Β. Στήν όπίσθια πλευρά τοϋ ίδιου θωρακίου είναι ό 
15-φυλλος ρόδακας (βλ. σ. 217).

2. Χριστιανικά Γλυπτά Μουσείου Σμύρνης, σ. 129, είκ. 2.
3. A. Η. S. Megaw, 6.ά., ρΐ. ΙΑ, Β, D, F, pi. 2Α, Β, G, pi. 3D.
4. J. Laur ent, Délphes chrétiens, BCH 23 (1899) 246-262.
5. Ά. Ό p λ ά V δ ο ς, Χριστιανικά Μνημεία Τεγέας-Νυκλίου, ΑΒΜΕ ΙΒ', 1973, 104.
6. Ά. Ό ρ λ ά V δ ο ς, Παλαιοχριστιανικά λείψανα τής Ρόδου, ΑΒΜΕ Στ', 1948, είκ. 26.
7. G. Mendel, Catalogue des sculptures grecques, romaines et byzantines. Musées 

Impériaux Ottomans, Constantinople 1914, άρ. 722.
8. G. Mendel, Catalogue, άρ. 723.
9. G. Mendel, Catalogue, άρ. 1174.



Βυζαντινά κιονόκρανα άπό τήν Άνακτορόπολη Καβάλας 219

muros των Φιλίππων1 κ.ά. Δεν έχω ύπ’ όψη μου τέτοιου είδους έγχάρακτα χρί
σματα, μεμονωμένα ή σε συνδυασμό μέ σταυρούς, χρονολογημένα μετά τήν 
παλαιοχριστιανική έποχή καί συνεπώς ή διακόσμηση τής όπίσθιας πλευράς 
των κιονοκράνων μας μέ τό όκτάκτινο χρίσμα, του όποίου οί έξωτερικές πλευ
ρές των κεραιών καμπυλώνονται σέ καρδιόσχημα, άποτελεΐ ενδιαφέροντα 
αρχαϊσμό, ό όποιος αποκτά μεγαλύτερη άκόμη σημασία άπό τό γεγονός 
ότι τό χρίσμα είναι έγχάρακτο, σέ αντίθεση μέ τήν υπόλοιπη, άνάγλυφη, δια- 
κόσμηση τών κιονοκράνων.

Οί πλάγιες πλευρές τών κιονοκράνων κοσμούνται μέ τό γνωστό καί δια
δεδομένο, σέ ποικίλες παραλλαγές, θέμα τού σταυρού ανάμεσα σέ ήμίφυλλα. 
Έδώ τά ήμίφυλλα φύονται άπό τήν βάση τού σταυρού καί άνεβαίνουν, μέ 
έλικοειδή κίνηση, προς τις γωνίες κάτω άπό τόν άβακα. 'Ο David Talbot- 
Rice2 σάν παλαιότερο δείγμα αυτού τού είδους φυλλοφόρου σταυρού θεωρεί 
ένα θωράκιο τού ’Οθωμανικού Μουσείου Κωνσταντινουπόλεως, που προέρχε
ται άπό τόν Ναό τών 'Αγίων Σέργιου καί Βάκχου καί στο όποιο άπό τήν βάση 
περίπου ισοσκελούς σταυρού φύονται λεπτοί βλαστοί, οί όποιοι άπολήγουν 
σέ τρίφυλλα (Πίν. 4α). Τόσο όμως τό σχήμα τού σταυρού, όσο καί οί εύθραυ
στοι βλαστοί, πού έλίσσονται μέ χάρη, θυμίζουν έργα μεταλλοτεχνίας καί 
δύσκολα μπορούν νά συγκριθοΰν μέ τά αύστηρά διαμορφωμένα ήμίφυλλα 
πού εξετάζομε. Στό ίδιο άρθρο3 ό Τ. Rice αναπτύσσει τήν γοητευτική θεωρία 
ότι τό θέμα αυτό προέρχεται άπό τά φτερά, πού κοσμούσαν τό στέμμα τών 
Σασσανιδών βασιλέων. Πολλοί άλλοι ερευνητές συμφωνούν έπίσης στήν 
ανατολική προέλευση τών έλικοειδών ήμιφύλλων όπως ό Carl Sheppard4, 
ό όποιος δέχεται σασσανιδική προέλευση γιά τό σιγμοειδές ήμίφυλλο καί 
πρώτη του εμφάνιση στά ψηφιδωτά τού τεμένους τού Βράχου 'Ιεροσολύμων 
(691 /2) καί στά ψηφιδωτά τής βασιλικής τής Γεννήσεως στήν Βηθλεέμ (680- 
724). Στήν εκκλησία τής Patleina στήν Βουλγαρία (864-907), ή οποία είναι 
γνωστή γιά τις επηρεασμένες άπό τήν μεσοποταμιακή και σασσανιδική άνα- 
τολή διακοσμημένες κιράμινες πλάκες της5 ένα σύνολο πλακών άπό φαγεν
τιανή, οί όποιες απαρτίζουν διακοσμητική ζώνη, φέρουν στό μέσον τους 
είδος άνθεμίου, τό όποιο σχηματίζεται άπό δύο άντωπά ήμίφυλλα. Οί βλα

1. Στυλ. Πελεκανίδου, Ή εξω τών τειχών παλαιοχριστιανική βασιλική τών 
Φιλίππων ΑΕ 1955, σ. 152, είκ. 33.

2. D. Τ a 1 b ο t - R i c e, The leaved Cross, «Byzantinoslavica» XI, Prague 1950, σ. 72, 
pi. I.

3. Έ.ά., σ. 80.
4. Carl Sheppard, Byzantine carved Slabs, «The Art Bulletin», voi. LI-No 1,1969, 

σ. 69.
5. André Graba r, Recherches sur les influences orientales dans l’art balkanique, 

Paris 1928, σ. 7-55,
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στοί αύτών των ήμιφύλλων κάμπτονται έλικοειδώς στο κάτω μέρος προς τά 
έξω, γιά νά ξεπεταχτοΰν άπό τις άκρες τους δύο νέα, μεγάλα ήμίφυλλα, τά 
όποια ανεβαίνουν καθ’ ύψος των πλαγίων πλευρών καί περιβάλλουν το «αν
θέμιο» (σχ. I)1. Το καθένα άπό τά τέσσερα αυτά ήμίφυλλα άποτελεΐται άπό 
3 χωριστά φυλλάρια μέ έλικοειδή σέπαλα στο κάτω μέρος. Τά δύο μεσαία 
φυλλάρια έχουν καμπύλη περιφέρεια ενώ το τελευταίο προς τά επάνω είναι 
οξυκόρυφο καί έχει μιά ελαφρά έλικοειδή κίνηση προς τά άνω. Σε άλλο κομ
μάτι κεράμινης πλάκας άπό τήν ίδια έκκλησία2 σώζεται τό έπάνω τμήμα σταυ
ρού καί δεξιά του δύο φυλλάρια άπό ήμίφυλλο του τύπου πού περιγράψαμε. 
Τό σύνολο μάς δίνει τήν εντύπωση ότι πρόκειται γιά σταυρό ανάμεσα σέ ήμί-

Σχ. 1

φύλλα που φύονται άπό τήν βάση του. Ό τύπος αυτών των φύλλων έχει με- 
λετηθή άπό τόν J. Strzygowski3, ό όποιος τά όνόμασε gespaltete καί δέχεται 
ότι προέρχονται άπό τήν μεσοποταμιακή τέχνη. Ό ίδιος ερευνητής υπο
στηρίζει ότι τά ήμίφυλλα αυτά εμφανίζονται στήν χριστιανική τέχνη τής 
Συρίας τήν περίοδο τής αύτοκρατορίας τού ’Ιουστινιανού, άπ’ όπου σέ συνέ
χεια περνούν στήν ισλαμική τέχνη.

Παρόμοια ήμίφυλλα, πού περιβάλλουν έναλλάξ ισοσκελή, άπό δισχιδή 
ταινία, σταυρό καί βλαστό, άπό τόν όποιο φύεται άνθεμιοειδές, κοσμούν τήν 
εσωτερική πλευρά δύο πεσσίσκων πού σχηματίζουν τό τρίλοβο, μεγάλο άνοι
γμα τής κεντρικής άψίδας τού Ναού τής Θεοτόκου τού Λιβός (908) στήν

1. A. Gr a bar, Recherches..., σ. 31, fig. 19.
2. A. Grabar, Recherches..., σ. 27, fig. 15.
3. Joseph Strzygowski, Mschatta, «Jahrbuch der K. Preussischen Kunst- 

samlungen» 25 (1904) 281-283,
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Κων/πολη1 (πίν. 5α). Στήν ίδια εκκλησία σέ κομμάτι, επίσης πεσίσκου έχου
με ανισοσκελή σταυρό (λατινικό) άπό τήν βάση τοϋ οποίου φύονται τά γνω
στά ήμίφύλλα γιά νά πληρώσουν τά κάτω μεσοδιαστήματα των κεραιών2.

Χρονολογικά ή εκκλησία τής Patleina καί ή μονή τοϋ Λιβός άνήκουν 
στήν ίδια περίοδο καί ή ομοιότητα των ήμιφύλλων πού περιβάλλουν είτε 
σταυρούς, είτε άνθεμιοειδή είναι σαφής. Έτσι καί ό ίδιος ό Grabar άναθεώ- 
ρησε άργότερα τήν άποψη ότι τά κεραμεικά τής Patleina αποτελούν μιά ιδιο
μορφία τής βαλκανικής τέχνης τοϋ 9ου-10ου αί. άγνωστη στο Βυζάντιο3, 
δεχόμενος ότι τά θέματα είναι κοινά σέ μιά σειρά βυζαντινών έργων αυτής 
τής περιόδου4 Έάν μάλιστα κατεβοϋμε λίγα χρόνια πρίν, στήν Σκριποΰ 
(873 /4), θά συναντήσουμε τμήματα άπό τό έπιστύλιο τοϋ τέμπλου5 6 στά όποια 
βλαστοί οί όποιοι φύονται άπό τήν βάση άνισοσκελών σταυρών σχηματί
ζουν λυροειδή πλαίσια μέ ήμίφυλλα. Τά φυλλάρια (3 καί εδώ τόν άριθμό) 
τών ήμιφύλλων αυτών, όμως, είναι μακρόστενα καί οξυκόρυφα, εντελώς δια
φορετικά άπό αύτά πού περιγράψαμε.

Τά ήμίφυλλα όμως αύτά, στά όποια τά φυλλάρια είναι 3 ή 4 τόν άριθμό 
καί ξεχωρίζουν σαφώς μεταξύ τους (gespaltete), δεν μπορούμε νά τά θεωρή
σουμε προδρόμους τών πολύπλοκων ήμιφύλλων τών κιονοκράνων μας, τά 
όποια έχουν ενιαία διαμόρφωση, παρά μόνο στό γενικό σχέδιο. Ενιαία δια
μόρφωση θά δοϋμε σέ σιγμοειδή μεγάλα ήμίφυλλα, τά όποια στέφουν, σάν 
ακρωτήρια, τίς άκρες άετωματικής στέγης κτηρίου, τοϋ οποίου ή πρόσοψη 
είκονίζεται σέ άνάγλυφη πλάκα πού έχει εντοιχισθή στον δυτ. τοίχο τής Μ. 
Άκαταλήπτου (Καλεντέρχανε Τζαμί) Κωσταντινουπόλεως (Πίν. 4β)β. Τά 
ήμίφυλλα αύτά, άν καί μέ λοβούς πού ξεχωρίζουν σαφώς μεταξύ τους, μοιά
ζουν μέ τά δικά μας ως προς τήν σχέση ϋψους-πλάτους, τόν αριθμόν τών λο- 
βών καί τήν έντονη κλίση τοϋ τελευταίου, προς τά επάνω, φυλλαρίου, τό

1. André Grabar, Sculptures byzantines de Constantinople (IV-X siècle), Paris 
1963, σ. 105, pl. L2,3 καί pi. LI 1.

2. A. Grabar, Sculptures..., pl. LII 4.
3. A. Grabar, Les influences..., σ. 2.
4. A. Gr a b ar, Sculptures..., p. 121.
5. A. Grabar, Sculptures..., pl. XLI 1, 2, 6.
6. Τό Καλεντέρχανε Τζαμί οί παλαιότεροι ερευνητές όπως ό Strzygowski, oi Ebersolt 

καί Thiers, ό Freshfield, ό W. Lethaby, ό Diehl, ό A. van Millingen καί ό J. Arnott Hamilton 
έταύτιζαν μέ τήν Παναγία τήν Διακόνισσα καί χρονολογούσαν άπό τήν έποχή τοϋ Μαυρί
κιου (582-602) μέχρι τόν 11ον αί. Οί νεώτεροι, όπως ό R. Krautheimer, τό ταυτίζουν μέ τήν 
Μονή τοϋ Άκαταλήπτου Χριστοϋ καί τό χρονολογοϋν στά μέσα τοϋ 9ου αί. Βλ. σχετικά 
τό άρθρο των Cecil L. Striker καί V. Dogan Kuban, Work at Kalenderhane 
Camii in Istanbul: First preliminary report, DOP. 21, 1967, p. 267-271, όπου καί ή πρόσφατη 
βιβλιογραφία.
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όποιον κάμπτεται σε περιφέρεια κύκλου. Ό Ά. Όρλάνδος1 2 χρονολογεί σω
στά τήν πλάκα στήν παλαιοχριστιανική έποχή δεδομένου ότι εκεί μάς οδη
γεί καί ή σύγκρισή της προς πλάκα μέ παρόμοιο θέμα, ή οποία εχει έντοιχι- 
σθή στά νότια τής αψίδας τοϋ 'Αγ. Ίωάννου Ευαγγελιστή τής Ραβέννας καί 
ή οποία χρονολογείται στό α' τέταρτο του 6ου αίΑ

Προχωρώντας στήν ανάλυση τοϋ θέματος του σταυροϋ, ό όποιος περι
βάλλεται άπό ήμίφυλλα πού φύονται από τήν βάση του, διακρίνουμε καί 
άλλους συσχετισμούς προς τόν χώρο τής έλληνορωμαϊκής παράδοσης. Ό 
Γ. Σωτηρίου3 παραθέτει τρία κιονόκρανα, ενα στό εσωτερικό τοϋ 'Αγ. Μάρ
κου Βενετίας, ενα στήν αυλή του ναοϋ 'Αγ. Γεωργίου Θεσσαλονίκης καί 
ενα στήν Χίο, τά όποια χρονολογεί στον 6ον αί. καί των όποιων οί πλευρές 
κοσμούνται άπό φύλλα αμπέλου, τά όποια πλαισιώνονται άπό σιγμοειδή 
ήμίφυλλα άμπέλου πού φύονται άπό τούς μίσχους των. Ή διαμόρφωση 
τούτων των ήμιφύλλων είναι διαφορετική άπό αυτήν των gespaltete τοϋ 
Strzygowski καί πλησιάζει προς αυτήν των ήμιφύλλων τής Μ. Άκαταλή- 
πτου καί των κιονοκράνων μας. Ό Σωτηρίου, στό ίδιο άρθρο, κριτικάρει 
επίσης τήν άποψη τοϋ Grabar4 σχετικά μέ τήν άμεση σχέση των γλυπτών 
τής Πρεσθλάβας προς τήν ανατολική τέχνη καί δέχεται απλώς ότι οί νέες 
εμπνεύσεις προήλθαν άπό τήν συγχώνευση τών ανατολικών παρορμήσεων 
προς τις Ελληνικές παραδόσεις κατά τήν προϊουστινιάνεια καί Ιουστινιά
νεια περίοδο. ’Αλλά καί ό ίδιος ό Grabar φαίνεται άργότερα νά άναθεωρή 
τίς παραπάνω απόλυτες άπόψεις του, συγκρίνοντας τά γλυπτά τής Πρε
σθλάβας προς αυτά τής Μονής τοϋ Λιβός5 6 (10ου αί.), όπου συναντάμε άνθέ- 
μια τά όποια περιβάλλονται άπό σιγμοειδή ήμίφυλλα πού φύονται άπό τούς 
μίσχους των.

Μεταξύ τών παλαιοχριστιανικών καί τών γλυπτών τοϋ 9ου καί 10ου αί. 
πού εξετάσαμε, τοποθετούνται τά γλυπτά τής Παληοπαναγιάς Σουβάλας, 
πού χρονολογούνται στό β' μισό τοϋ 6ου ή στις αρχές τοϋ 7ου αί.6. Tè υπέρ
θυρο τής μεσαίας θύρας μεταξύ τοϋ νάρθηκα καί τοϋ ναοϋ κοσμείται μέ φυλ
λοφόρο σταυρό κάτω άπό τόξο. Ό σταυρός είναι άπό τρισχιδή ταινία, ένώ 
άπό τήν βάση του φύονται έλαφρώς σιγμοειδή ήμίφυλλα πού άπλώνονται

1. Ά V. Ό ρ λ ά V δ ο ς, Ή Ξυλόστεγος Παλαιοχριστιανική Βασιλική τής Μεσογεια
κής Λεκάνης τ. Β', Άθήναι 1954, σ. 417.

2. Corpus..., vol. I, άρ. 8.
3. Γ. A. Σ ω τ η ρ ί ο υ, Παλαιοχριστιανικά καί Βυζαντινά κιονόκρανα μετά φύλλων 

άμπέλου, ΕΕΒΣ ΙΑ' (1935) 449-457.
4. Βλ. άνωτ. σ. 221 καί Grabar, Les influences..., σ. 11 κ.έ.
5. A. Grabar, Sculptures... σ. 111-114.
6. Χαρίκλεια Μ π ά ρ λ α, Ό Βυζαντινός Ναός τής Σουβάλας, Χαριστήριον εις 

A. Κ. Ό ρ λ ά V δ ο V, τ. Δ', Άθήναι 1967-68, σ. 318-328, Πίν. XCIVa καί γ.
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στα κάτω μεσοδιαστήματα των κεραιών. Τώ ήμίφυλλα απαρτίζονται άπό 3 
λοβούς (όπως στήν Σκριποΰ, τήν Πατλέϊνα καί τήν Μονή Λιβός), άλλα έχουν 
ένιαία διαμόρφωση (οί λοβοί δεν διαχωρίζονται σαφώς μεταξύ τους), όπως 
συμβαίνει καί στά κιονόκρανά μας.

Περνάμε τώρα στήν άνάλυση του σταυρού άπό τριμερή ταινία μέ άνα- 
καμπτόμενα τά άκρα των κεραιών. Ίο παλαιότερο παράδειγμα παρόμοιου 
σταυρού, πού έχω ύπ’ όψη μου, συναντάμε σέ τμήμα κοσμήτη στό Drenono 
τής Γιουγκοσλαβίας, τό όποιο ό Filow χρονολογεί στον 7ο-8ο αί.1, άλλά ό 
σταυρός αυτός έκτελεσμένος μέ άστάθεια καί άμέλεια προηγείται χρονολο
γικά άπό αυτόν των κιονοκράνων μας. Ό τύπος αυτός τού σταυρού άποβαίνει 
συνηθισμένο διακοσμητικό θέμα στήν γλυπτική τού 11ου καί 12ου αι. Ίον 
συναντάμε σέ επιστύλια, κοσμήτες, επιθήματα, θωράκια, υπέρθυρα στον Ό
σιο Λουκά2 3, Δαφνί8, Χριστιάνους Μεσσηνίας4, Παναγία Γοργοεπήκοο, 'Αγ. 
Άσωμάτους Θησείου5, Όσιο Μελέτιο Κιθαιρώνος κ.ά6.

Τό θέμα έπίσης των άπλών ή πολυσχιδών ταινιών πού σχηματίζουν συν- 
εφαπτόμενους κύκλους, οί όποιοι περιέχουν σταυρούς, ρόδακες, πυροστρό- 
βιλους, άνθέμια κ.λ. συναντιέται άπό τήν παλαιοχριστιανική ήδη εποχή, 
άλλά συνηθίζεται κυρίως στον ΙΟον αί. καί a μισό 11ου αί. (οπότε, όπως θά 
δούμε στήν συνέχεια, άλλάζει ή διακοσμητική διάθεση), μέ τήν μορφή τής 
δισχιδούς κυρίως ταινίας, ή όποια σχηματίζει άπλοΰς συνεφαπτόμενους κύ
κλους ή σηρικούς τροχούς (εναλλαγές μεγάλων προς μικρούς κύκλους).

Άπό τόν 2ο καί 3ο μ.Χ. αί. συναντάμε σέ λύχνους τής Κορίνθου κύκλους 
άπό δισχιδή ή τρισχιδή ταινία, πού περιέχουν άνά 2 ψάρια7. Μάς προξενεί 
εντύπωση ή ομοιότητα αύτών τών κύκλων, ώς πρός τό πλάτος τών ταινιών 
καί τήν άκρίβεια τής κατασκευής, μέ τις δημιουργίες τού 10ου καίΐίουαί.

Τόν 6ο αί. συνεφαπτόμενους κύκλους έχουμε στον "Αγ. Βιτάλιο τής

1. Β. Filow, Early Bulgarian Art, Berne 1919, σ. 6, pi. II 3.
2. E ύ σ τ. Σ τ ί κ α ς, Τό ΟΙκοδομικόν Χρονικόν της Μονής Όσιου Λουκά Φωκίδος, 

Άθήναι 1970, είκ. 122, Πίν. 179.
3. G. Μ i 11 e t, Le monastère de Daphni, Paris 1899, fig. 30, 31.
4. E. S t i k as, L’Église byzantine de Christianou, Paris 1951, fig. 15.
5. E ύ σ τ. Σ τ ί κ α, Ό Ναός τών Άγ. Άσωμάτων Θησείου, ΔΧΑΕ 1959 περ. Δ', τ. Α' 

(1960) πίν. 48β.
6. Ά. Ό ρ λ ά V δ ο ς. Ή Μονή τοΟ Όσιου Μελετίου καί τά παραλαύρια αυτής, ΑΒΜΕ 

Ε' 1939/40, είκ. 47 καί 52.
7. Ο. Broneer, 6.ά., pi. XIX, άρ. 1279 καί pi. XXIX άρ. 1257, 1283 καί 1285.
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Ραβέννας1, στον "Αγ. Μάρκο Βενετίας2, σέ υπέρθυρο τοΰ Μουσείου Σμύρ
νης3, σέ θωράκιο τέμπλου τοΰ Μουσείου Κων /πόλης, πού προέρχεται άπό 
το Έλβιστάν (δυτ. τής Μελιτηνής)4.

Άπό τον 7ο αΐ. άναφέρουμε ενα κομμάτι πεσσίσκου στην Κόρινθο5 καί 
ενα μικρό κομμάτι θωρακίου στο Εθνικό Μουσείο τής Ραβέννας6, ένω γιά 
παραδείγματα άπό τόν 8ο καί 9ο αΐ. θά ανατρέξουμε καί πάλι στην Ραβέννα7,

1. Σέ πεσσίσκο άπό τόν "Αγ. Βιτάλιο, πού βρίσκεται στο Εθνικό Μουσείο Ραβέννας. 
Δισχιδής ταινία σχηματίζει άλυσσίδα κύκλων, οί όποιοι περικλείνουν σταυρούς σέ διά
φορες μορφές. Ή κατασκευή των κύκλων έχει τήν γεωμετρική τελειότητα των δικών μας, 
άλλα οί τύποι των σταυρών προδίδουν τήν παλαιοχριστιανική καταγωγή (βλ. σχετικά 
Corpus... vol. I, άρ. 46). ’Επίσης σέ μία άπό τις παρειές τής σαρκοφάγου τού έπισκόπου 
Έκκλησίου (532/4), στήν ίδια έκκλησία, άλυσσίδα κύκλων άπό δισχιδή ταινία σχηματίζει 
πλαίσια. Στούς κύκλους περιέχονται τετράφυλλα καί ρόδακες (Corpus.... vol. II, έπιμέλεια 
Giselda Valenti Zucchini καί Mileda Bucci, άρ. 40α). Γενικά παρατηρούμε ότι στήν Ραβέν
να τό άνάγλυφο είναι χαμηλό, ό σκιοφωτισμός μαλακός, ή κατασκευή άκριβής. Άπό αύτή 
τήν άποψη ή έκτέλεση πλησιάζει τήν τεχνική τών γλυπτών τοΰ ΙΟου-ΙΙου αί.

2. Στίς άκμές τών πτυχών πτυχωτού κιονοκράνου. Στούς κύκλους, οί όποιοι έδώ σχη
ματίζουν σηρικούς τροχούς, περιέχονται έναλλάξ τρίφυλλο καί τετράκτινο άστέρι. Ή 
ταινία είναι πλατειά μέ αυλάκωση τήν μέση πού τήν κάνει νά φαίνεται δισχιδής. Ή έκτέ
λεση τής διακόσμησης έχει γίνει μέ τρυπάνι καί τό όλο προβάλλει σάν δαντέλλα άπό τό 
βάθος (Βλ. A. Colasanti, L’arte bizantina in Italia, tav. 53).

3. Ά. Όρλάνδος. Χριστιανικά γλυπτά τού Μουσείου Σμύρνης, ΑΒΜΕ Γ' 1937, 
133, είκ. 5. Οί κύκλοι άπό δισχιδή ταινία περιέχουν έξάκτινα άστέρια καί πυροστρόβιλους.

4. Χονδροειδής δισχιδής ταινία, σέ έντονα έξεργο άνάγλυφο, σχηματίζει άλυσσίδα 
κύκλων πού περικλείνουν τετράφυλλους ρόδακες. A. G r a b a r, Sculptures, pi. XXII 3.

5. R. Scranton, Corinth XVI, 1957 (Mediaeval Architecture), pi. 32 άρ. 151. Στούς 
κύκλους άπό δισχιδή ταινία περικλείονται φοινικοειδή άνθέμια.

6. Συνεφαπτόμενοι κύκλοι άπό τρισχιδή ταινία. Στον ενα περιέχεται Ισοσκελής σταυ
ρός, τοΰ όποιου δηλώνεται πλαστικά μόνο τό περίγραμμα (Corpus... vol. I, άρ. 95).

7. Σέ κομμάτι πεσσίσκου τοΰ τέλους 8ου-άρχής 9ου αί. πού βρίσκεται στο ‘Αρχιεπι
σκοπικό Μουσείο (Corpus....vol. I, άρ. 50) δισχιδής ταινία σχηματίζει δύο σηρικούς τρο
χούς, άπό τούς οποίους ό ένας περιέχει όκτάφυλλο ρόδακα καί ό άλλος ίσοσκελή σταυρό 
άπό δισχιδή ταινία μέ άνακαμπτόμενα άκρα, προδρομική μορφή τοΰ σταυρού πού έξετά- 
σαμε πιό πάνω.

‘Επίσης σέ μικρό κομμάτι θωρακίου στό ’Εθνικό Μουσείο, άπό τόν "Αγ. Πέτρο in Vin
coli χρονολογούμενο στις άρχές τοΰ 9ου at. (Corpus....vol. I άρ. 110) τρισχιδής ταινία σχη
ματίζει συνεφαπτόμενους κύκλους οί όποιοι περιέχουν ρόδακες, πυροστροβίλους καί Ισο
σκελείς σταυρούς.

Ή έκτέλεση καί στά δύο γλυπτά είναι μέν άκριβής, άλλά άδρή καί κάπως χονδροειδής, 
Τό άνάγλυφο είναι έντονα έξεργο καί ό σκιοφωτισμός ισχυρός.
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Πίν. 2

a, β. Κιονόκρανο άριθ. Λ 947 τον Μουσείου Καβάλας
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Πίν. 6

β. ’Επιστύλιο άριθ. 32 άπό την Παναγία Τρημιτον

γ. Επιστύλιο τον καθολικού τού 'Οσιον Λονκά



Πίν. 7

a. Θωράκιο άπό το μετόχι 'Οσίου Λουκά στο ’Αλιβέρι Εύβοιας

β. ’Επιστύλιο άπό τή Σκριπον

γ. Επιστύλιο άπό τη Σκριποϋ
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Πίν. 9

a. Κομμάτι θωρακίου εντοιχισμένο στην άψίδα 
τής νέας εκκλησίας τής Τρημιτοϋς

β. ’Επιστύλιο άπό την Παναγία τοϋ Στείρη

γ. ’Επιστύλιο άπό την Παναγία Χαλκέων Θεσσαλονίκης



Πίν. 10

a. ’Επιστύλιο άπό την Παναγία Χαλκέων Θεσσαλονίκης

β. Πεταλόμορφο τόξο στην εκκλησία ’Επισκοπής της Μάνης

γ. ’Επιστύλιο άπό τη συλλογή τής Παλαιός Μητρόπολης Σερρών
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ΪΊίν. 12

Μαρμάρινο τοξωτό πλαίσιο από τον "Αγιο Παντελεήμονα του Νέρεζι
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στήν Κόρινθο1 στό Μουσείο των Θηβών2 (Πίν. 5β) καί στούς 'Αγ. ’Αναργύ
ρους Καστοριάς3.

’Από τον 10ο αί. θά σταθούμε στά υπ’ άριθμ. 31 καί 32 τμήματα επιστυ
λίων άπό τήν Παναγία τήν Τρημιτού, κοντά στό χωριό Παραδείσι Μεσολογ
γίου (πίν. 6α, β) τα όποια χρονολογούνται στό β' ή γ' τέταρτο τού 10ου αί.4, 
καί σέ κομμάτι πεσσίσκου πού εχει ένσωματωθή στό παρεκκλήσι τής Άγ. 
Βαρβάρας στήν Μονή Είκοσιφοινίσσης Παγγαίου5. Άπό τόν 11ο αί. άνα-

1. Σε κομμάτι πεσσίσκου (R. 3 cr a n t o n, έ.Λ , pi. 23 άρ. 28). Άλυσσίδα άπό δισχιδή 
ταινία στήν όποια περικλείνονται έξάκτινο αστέρι, έξάφυλλος ρόδακας, σταυρός μέ πλα- 
τυνόμενα άκρα, χρίσμα καί πυροστρόβιλος. ’Από τις κεραίες τοϋ σταυροϋ καί τοϋ άστε- 
ριοϋ πλαστικά δηλώνονται καί έδώ μόνον τά περιγράμματα.

2. Σέ πεσσίσκο τέμπλου, όπου σέ άλυσσίδα κύκλων άπό δισχιδή ταινία περικλείνονται 
πεντάφυλλοι ρόδακες (Ά. Ό ρ λ ά ν δ ο ς, Γλυπτά του Μουσείου Θηβών, ΑΒΜΕ Ε' 1939 / 
40, σ. 129, είκ. 9).

Στό Μουσείο Θηβών βρίσκεται έπίσης καί τό γνωστό άμφίγλυφο θωράκιο άπότόν 'Αγ. 
Γρηγόριο (872), τό όποιο φέρει στήν μία όψη διακόσμηση άπό 3 παγώνια (τά δύο, αντιμέ
τωπα, δαγκώνουν κλαδί πού άπολήγει σέ τρίφυλλα, ένώ τό τρίτο, χαμηλότερα, δαγκώνει 
φίδι) πού περιβάλλονται άπό διπλό πλαίσιο. Τό έξωτερικό πλαίσιο σχηματίζεται άπό σει
ρά κύκλων δισχιδούς ταινίας, οί όποιοι περικλείνουν σταυρούς, πολύφυλλους ρόδακες 
καί όκτάκτινα αστέρια. Ή έκτέλεση μοιάζει πολύ μέ τά γλυπτά τής Σκριπούς (βλ. σχετικά 
Γ. Σ ω τ η ρ ί ο υ, Ό εν Θήβαις ναός Γρηγορίου τοϋ Θεολόγου, ΑΕ 1924, σ. 17, είκ. 27 
(A. Gr a bar, Sculptures..., σ. 95-97, pi. XLIII, 4).

3. Σέ θωράκιο άπό τό μαρμάρινο τέμπλο τοΰ ναού άλυσσίδα άπό δισχιδή ταινία σχη
ματίζει δύο τετράγωνα πλαίσια πού περιβάλλουν πυροστρόβιλο, έξάκτιναάστέρια καί σταυ
ρό. Οί κύκλοι τής άλυσσίδας περικλείνουν τρίφυλλα, κισσόφυλλα, έξάκτινα άστέρια καί 
σταυρούς μορφής παραπλήσιας προς αυτήν των κιονοκράνων μας. Τό θωράκιο χρονολο
γείται στό τέλος τού 9ου αί. (Ν. Μουτσόπουλος, Άνασκαφή τής Βασιλικής τού 
'Αγ. 'Αχίλλειου, Άνάτυπον έκ τού Ε' Τόμου τής ’Επιστημονικής Έπετηρίδος τής Πολυτε
χνικής Σχολής ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 1972, σ. 319).

4. Άλυσσίδα κύκλων άπό δισχιδή ταινία, πού περικλείνουν έπτάφυλλα σχηματοποιη
μένα άνθέμια (Π. Βοκοτόπουλος, Ή ’Εκκλησιαστική άρχιτεκτονική εις τήν δυτικήν 
Στερεάν Ελλάδα καί τήν Ήπειρον άπό τού τέλους τοϋ 7ου μέχρι τοϋ τέλους τοΰ 10ου αί., 
Θεσσαλονίκη 1975, σελ. 33, πίν. 18α καί β). Τά έπιστύλιατήςΤρημιτοϋς βοηθούν στήν άκρι- 
βέστερη χρονολόγηση τμήματος έπιστυλίου άπό τήν Κόρινθο, στό όποιο συνεφαπτόμενοι 
κύκλοι περιέχουν πολύφυλλα άνθέμια kuì τό όποιο ό R. Scranton (Corinth, XVI, σ. 119 
ρΐ. 32 άρ. 153) χρονολογεί τόν 10ο-12ο αί. (ή όμοιότητα ώς πρός τό σχέδιο άλλά καί ή πιό 
προσεγμένη καί ακριβής κατασκευή τοϋ κορινθιακού έπιστυλίου, σέ σύγκριση μέ τήν Τρη- 
μιτοϋ, τό φέρνουν στό τέλος τοϋ 10ου αί.), όπως καί στήν άναθεώρηση τής χρονολόγησης 
τοϋ ύπ’ άριθμ. 151 τμήματος κορινθιακού έπιστυλίου, στό όποιο οί κύκλοι τής άλυσσίδας 
περικλείνουν έπτάφυλλα άνθέμια, όμοια μέ αύτά τής Τρημιτοϋς (ÓR. Scranton, Co
rinth XVI, σ. 119, pi. 32 άρ. 151, τό άνάγει στόν 7ο αί.).

5. Στούς κύκλους περικλείνονται ρόδακες, σταυρός καί έξάκτινο άστέρι, σέ μορφή καί 
έκτέλεση πού μοιάζει πρός αύτή τών κιονοκράνων μας. Ή Μαρία Καμπούρη (Νέα 
στοιχεία άπό τήν μεσοβυζαντινή φάση τοϋ καθολικού τής Μονής Είκοσιφοινίσσης. Έπι-

15
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φέρουμε ένδεικτικά το επιστύλιο καί ψηφιδωτές διακοσμητικές ζώνες του 
καθολικού του Όσιου Λουκά1 (Πίν. 6γ), τον κοσμήτη πού περιτρέχει τήν 
βάση τού τρούλλου τού Δαφνιού2 καί τούς κοσμητες τού νάρθηκα, έξωνάρ- 
θηκα καί παρεκκλησίου τού Σωτήρος Παντεπόπτου στήν Κων /πόλη3.

Έκτος άπό τά χρονολογημένα αύτά παραδείγματα, θά σημειώσουμε δύο 
πεσσίσκους τέμπλου, άπό θασίτικο μάρμαρο, οί όποιοι έχουν μεταφερθη 
στο Μουσείο Κων /πόλεως άπό τήν Καβάλα4. Ή πρόσθια έπιφάνειά τους 
είναι διακοσμημένη μέ άλυσσίδα δισχιδούς ταινίας, στούς κύκλους τής ο
ποίας περιέχονται σταυροί μέ πλατυνόμενα άκρα. Ή άλυσσίδα αύτή μοιά
ζει καταπληκτικά μέ αύτήν των κιονοκράνων μας.

Θά τελειώσουμε μέ τήν άναφορά σέ ενα θωράκιο τέμπλου άπό τό μετόχι 
τού Όσιου Λουκά, κοντά στό ’Αλιβέρι Εύβοιας (Πίν. 7α), όπου τριμερής 
ταινία σχηματίζει τετράγωνα μέσα στά όποια έγγράφονται κύκλοι μέ έξά- 
κτινα αστέρια καί ισοσκελείς σταυρούς, οί όποιοι είναι απολύτως όμοιοι 
προς αύτούς των κιονοκράνων μας. Ή ίδρυση τού μετοχιού ανάγεται, άπό 
έντοιχισμένη επιγραφή, στό 10145.

Άπό τήν άνάλυση των θεμάτων τά όποια κοσμούν τόν έχΐνο των κιο- 
νοκράνων μας παρατηρούμε ότι ενα θεματολόγιο, βασικά κοινό σέ όλη τήν 
αυτοκρατορία, άπό τό Έλβιστάν μέχρι τήν Ραβέννα, χρησιμοποιείται, μέ 
διάφορες παραλλαγές, άπό τήν παλαιοχριστιανική έποχή μέχρι καί τόν 11ο 
αΐ. Ή συνάντηση αυτών τών θεμάτων καί σέ μνημεία τής «σκοτεινής επο
χής» ίσως θά πρέπει νά μάς κάνη προσεκτικούς σέ χρήση όρων όπως «ανα
βίωση», «αναγέννηση», «μίμηση», πού συχνά έχουν χρησιμοποιηθή σέ θε- 
ματολογικές συγκρίσεις γλυπτών τού 10ου-11ου αί., προς παλαιοχριστιανικά. 
Τούτο βέβαια δεν άποκλείει τήν έμφάνιση νέων θεμάτων ή τήν έξαφάνιση 
παλιών.

Ή σύγκριση προς χρονολογημένα γλυπτά, πάντοτε άπό τή θεματολο- 
γική άποψη, μάς φέρνει στήν περιοχή τού 10ου-12ου αί. (σταυρός άπό τρι

στημονική Έπετηρίς τής Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ, Ε' (1971-72) 135, πίν. 17β) τείνει 
σέ μία χρονολόγηση προς τό τέλος τοϋ 10ου αΐ.-α' μισό 11ου αί.

1. Ε ύ σ τ. Σ τ ί κ α ς, Τό Οίκοδομικόν Χρονικόν τής Μονής τοϋ Όσιου Λουκά Φω- 
κίδος, Άθήναι 1970, Πίν. Δβ, Πίν. 39α καί β, 179. Δισχιδής ταινία σχηματίζει σηρικούς 
τροχούς οί όποιοι περιέχουν έξάκτινα αστέρια, σταυρούς καί ρόδακες.

2. Στούς κύκλους περικλείνονται σχηματοποιημένα άνθέμια. Βλ. G. Μ i 11 e t, Le mo
nastère de Daphni, Paris 1899, fig. 35.

3. V. Millingen, Byzantine Churches in Constantinople, Eon don 1912, σ. 213, fig. 
72. Ή έκκλησία Ιδρύθηκε ή άνακαινίσθηκε άπό τήν μητέρα τού ’Αλεξίου Α' Άννα Δαλασ- 
σηνή. Στούς άπό δισχιδή ταινία κύκλους περιέχονται άνθέμια.

4. Mendel, Catalogue, άρ. 736/737.
5. Ά. Ό ρ λ ά V δ ο ς, Τό παρά τό Αλιβέρι Μετόχιον τοϋ Όσιου Λουκά Φωκίδος, 

AB ΜΕ Ζ' 1951, 141-144, είκ. 7.
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σχιδή ταινία καί σειρά συνεφαπτομένων κύκλων άπό δισχιδή ταινία), αλλά 
ή στενή ομοιότητα τοϋ ρόδακα προς αύτούς των θυρών τής Μεγάλης Λαύρας 
καί τής άλυσσίδας των άκμών προς τα γλυπτά τοϋ Άλιβερίου, μας όδηγοϋν 
σέ μία τοποθέτηση στό α' τέταρτο τοϋ 11ου αί.

Ερχόμαστε τώρα στην εξέταση τής τεχνικής, με τήν οποία έχει έκτελε- 
σθή ή διακόσμηση των κιονοκράνων μας. Θά σημειώσουμε τήν ισορροπία, 
τήν γεωμετρική ακρίβεια καί ευκρίνεια τής σύνθεσης· τό μαλακό, ελαφρά 
εξεργο άνάγλυφο καί τήν άπουσία ισχυρής φωτοσκίασης. Καθώς ή διακό- 
σμηση κινείται στήν ίδια πλευρά άπό τό χαμηλό άνάγλυφο στήν εγχάρακτη 
(πλευρά μέ τόν ρόδακα, τό επάνω μισό των πλευρών μέ τό φυλλοφόρο σταυ
ρό), τό βάθος συμφιλιώνεται μέ τό κόσμημα, πού «ενσωματώνεται» στήν βα
ριά τεκτονική επιφάνεια, δημιουργώντας μας τήν αίσθηση τής άρμονίας. 
Ή άκινησία όμως τής γεωμετρικής διακόσμησης τονίζει τόν όγκο τοϋ 
κιονοκράνου (καθώς μάλιστα τό σώμα του προβάλλει στά κάτω μεσοδιαστή
ματα τών κεραιών τοϋ σταυροΰ καί σέ κενά πού άφήνει ή διακόσμηση τής 
άλυσσίδας τών κύκλων καί τοϋ ρόδακα), πράγμα πού δίνει ρωμαλεότητα 
καί δύναμη στήν σύνθεση. Ό τεχνίτης δεν επιδιώκει εξαΰλωση τής μάζας 
(μήν ξεχνάμε άλλωστε ότι ή οπίσθια πλευρά έχει μόνο εγχάρακτη διακό- 
σμηση), όπως θά κατάφερνε εάν δούλευε μέ τρυπάνι ή δημιουργούσε κάποια 
κίνηση μέ ελιγμούς βλαστών κ.λ., άλλ’ άποφεύγει καί τόν έντονο τονισμό 
τής σωματικότητας τοϋ κιονοκράνου, όπως έάν έντυνε τήν επιφάνεια μέ έν
τονα εξεργο διάκοσμο καί άφηνε τό βάθος άδρανές, γεγονός πού θά δημιουρ
γούσε ισχυρή φωτοσκίαση καί στήν αίσθηση ότι ή διακόσμηση είναι κάτι 
τό πρόσθετο, ένα ροϋχο πού μπορεί νά άφαιρεθή καί νά άφήση τήν επιφάνεια 
τοϋ κιονοκράνου ένα άπλό, τραχύ στερεομετρικό σχήμα.

Θά δοΰμε στήν συνέχεια μιά σειρά χρονολογημένων γλυπτών άπό τόν 
9ο-12ο αί., ώστε άφ’ ενός νά βοηθηθοΰμε στήν άκριβέστερη δυνατή χρονο
λόγηση τών κιονοκράνων μας καί νά μάς δοθή εύκαιρία γιά διατύπωση με
ρικών παρατηρήσεων1. Τά γλυπτά προέρχονται κατά χρονολογική σειρά 
άπό τά έξής μνημεία:
872 "Αγ. Γρηγόριος Θηβών.
873 /4 Κοίμησις τής Θεοτόκου Σκριποΰς.
908 Μονή τοϋ Λιβός (Fetier Isa) Κων /πόλης.
10ος αί. Κυκλική εκκλησία τής Πρεσθλάβας.
β' ή γ' τέταρτο τοϋ 10ου αί. Παναγία Τρημιτοΰ στό Παραδείσι Αΐτωλ /νιας. 
’Αρχές 11ου αί. Παναγία Στείρη Κορινθίας2.

1. Βλ. σχετικά καί τήν πολύ ένδιαφέρουσα μελέτη τής Μ. Παναγιωτίδη, Βυζαν
τινά κιονόκρανα μέ ανάγλυφα ζώα, ΔΧΑΕ περ. Δ', τ. Στ' (1970-72) 82-124 καί ιδίως 99-101.

2. Ά. Ό ρ λ ά V δ ο ς, Βυζαντινοί Ναοί τής Άνατολ. Κορινθίας, ΑΒΜΕ Α' 1935,80-85 
καί Π. Βοκοτόπουλος, ε.ά., σ. 190, πίν. 18γ.
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1014 Μετόχι του Όσιου Λουκά Φωκίδος κοντά στο ’Αλιβέρι Εύβοιας. 
1028 Παναγία των Χαλκέων Θεσ/νίκης.
1040 'Αγ. Σοφία ’Αχρίδας.
α' μισό 11ου αί. Καθολικό Όσιου Λουκά Φωκίδος1.
1070 "Αγ. Θεόδωροι ’Αθηνών.
Y τέταρτο 11ου αι. Μεταμόρφωση του Σωτήρος Χριστιάνων Τριφυλίας.
Y τέταρτο 11ου αί. Έργα τοϋ Νικήτα Μαρμαρά στην Μέσα Μάνη.
Y τέταρτο 11ου αί. Καπνικαρέα ’Αθηνών.
±1100 Καθολικό Όσιου Μελετίου Κιθαιρώνος.
1164 "Αγ. Παντελεήμων Νέρεζι.
Στην Σκριπού (Πίν. 7β, γ) τό ανάγλυφο είναι αρκετά εξεργο, τό σχέδιο όχι 
ιδιαίτερα επιμελημένο, αδρό καί άσταθές, τό βάθος επίπεδο καί αδρανές. 
Οί διακοσμημένες επιφάνειες μάς θυμίζουν κεντήματα σέ μάρμαρο. Τά ίδια 
χαρακτηριστικά θά σημειώσουμε καί στόν'Άγ. Γρηγόριο Θηβών (Πίν. 5β), 
όπου όμως τό σχέδιο είναι πιό προσεγμένο. Στήν Μονή του Λιβός ή σχέση 
προς τό βάθος είναι επίσης ή ίδια. Τό σχέδιο όμως, πού προτιμάει τά γεω
μετρικά ή στυλιζαρισμένα φυτικά θέματα, εχει σαφώς έξελιχθή από τήν επο
χή τής Σκριποϋς2 (Πίν. 5α). Τά κοσμήματα φτιάχνονται μέ άκρα επιμέλεια 
καί χαρακτηριστική άκρίβεια, τά μοτίβα έναλάσσονται ρυθμικά στήν ίδια 
επιφάνεια, τό σύνολο μάς δίνει τήν έντύπωση τής ισορροπίας καί άκινησίας. 
Καθώς τό βάθος παραμένει έπίπεδο (κάποτε γεμίζει μέ μαστίχα ή κομμάτια 
χρωματιστού μαρμάρου) τό κόσμημα μοιάζει σάν έπικολλημένη πρόσθετη 
γαρνιτούρα πού μπορεί εύκολα νά άφαιρεθή.

Σέ κιονόκρανο άπό τήν Κυκλική ’Εκκλησία τής Πρεσθλάβας πού χρο
νολογείται έπίσης τόν 10ο αί.(Πίν. 8α) παρατηρούμε εκτός άπό τό στυλιζά- 
ρισμα τής φυτικής διακόσμησης, τό έντονα εξεργο άνάγλυφο καί τίς βαθειές 
νευρώσεις τών βλαστών καί φύλλων πού δημιουργούν έντονη φωτοσκίαση. 
Αύτά τά χαρακτηριστικά θά συναντήσουμε καί στά ύπ’ άριθμ. 31 καί 32 τμή
ματα έπιστυλίων άπό τήν Παναγία Τρημιτοΰ3 (Πίν. 6α, β), όπου διμερής ται
νία σχηματίζει άλυσσίδα συνεφαπτόμενων κύκλων πού περικλείνουν σχη
ματοποιημένα φοινικοειδή άνθέμια. Ή τεχνική καί στά δύο κομμάτια δέν

1. Βλ. Μ. Chatzidakis, À propos de la date et du fondateur de Saiut - Luc, «Ca
hiers Archéologiques», XIX (1969) 127-150, Εύστ. Στίκα, Tò Οίκοδομικόν Χρονικόν 
τής Μονής τοΟ Όσιου Λουκά Φωκίδος, Άθήναι 1970 καί τ ο ϋ ί δ ί ο υ, Ό κτίτωρ τοϋ Κα
θολικού τής Μονής Όσιου Λουκά, Άθήναι 1973-74, όπου καί ή σχετική βιβλιογραφία.

2. Ό A. Η. S. Μ e g a w (The Scripou Screen, BSA 61 (1966) 27) θεωρεί ότι τά γλυ
πτά τής Σκριποϋς έκτελέσθηκαν άπό τεχνίτες πού έστειλε ό Βασίλειος Α', δέν είναι δηλ. 
απλό έπαρχιακό έργο άλλά έντάσσονται στήν «κοινή» βυζαντινή τέχνη πού πήγαζε άπό 
τήν Κοινσταντινούπολη.

3. Βλ. άνωτ. σ. 225.
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είναι ακριβώς ή ίδια. Στο ύπ’ άριθμ. 31 οί τομές τόσο στήν αυλάκωση τής 
ταινίας, όσο καί στις νευρώσεις τών φύλλων είναι γωνιώδεις. Ή όλη έντύ- 
πωση είναι σκληρή καί αδρή, αύτή πού δημιουργούν οί πρισματικές έπιφά- 
νειες. Στο ύπ’ άριθμ. 32 τμήμα οί τομές είναι βαθιές καί πλατιές, εξέχει μόνο 
τό περίγραμμα τών φύλλων. Τό ύπ’ άριθμ. 32 τμήμα τού έπιστυλίου μας φέρ
νει σέ έπαφή μέ τήν τεχνική τών κιονοκράνων μας, όπου οί κοιλάνσεις τών 
ήμιφύλλων τής άκανθας καί τών πετάλων τού ρόδακα είναι επίσης πλατιές, 
αλλά όχι τόσο βαθιές, ώστε νά προξενούν έντονη άντίθεση φωτός-σκιάς. 
Ή δήλωση επίσης τών φύλλων τού πρώτου προς τά αριστερά ανθεμίου, μέ 
χάραξη καί όχι κυίλανση, μάς θυμίζει τούς εγχάρακτους λοβούς τών ήμιφύλ
λων καί τόν δίσκο τού ρόδακα τών κιονοκράνων μας. Στό επιστύλιο τής Τρη- 
μιτούς όμως τά εγχάρακτα αύτά φύλλα είναι κακότεχνα, κατασκευασμένα 
μέ προχειρότητα καί άμέλεια (εδώ όμως δέν πρέπει νά ξεχνάμε ότι πρόκει
ται γιά τέχνη επαρχιακή)1. Πλησιέστερα είμαστε στό μεσαίο από τά τρία 
κομμάτια θωρακίων πού έχουν έντοιχισθή στήν άψίδα τής νέας εκκλησίας 
τής Τρημιτοΰς (Πίν. 9α). Δισχιδής ταινία εγγράφει κύκλο σέ ορθογώνιο 
πλαίσιο. Στον κύκλο περιέχεται πολύφυλλος ρόδακας, τού όποιου τό εσω
τερικό τών φύλλων δηλώνεται μέ χάραξη. Τά φύλλα είναι καλοσχεδιασμένα 
καί άποδίδονται μέ σταθερότητα, ή αυλάκωση τής ταινίας είναι ελαφρά στρογ- 
γυλεμένη, δέν έχει τήν γωνιώδη υφή τού ύπ’ άριθμ. 31 έπιστυλίου, τό κόσμη
μα συνδέεται μαλακά μέ τό φόντο καί συμφιλιώνεται οπτικά μαζί του (τούτο 
ίσως οφείλεται καί στό γεγονός ότι τό θωράκιο τοποθετείται χαμηλά καί ή 
δημιουργία έντονου φωτοσκιασμοΰ δέν είναι έπιθυμητή). Γενικά όμως στά 
γλυπτά τής Τρημιτοΰς διακρίνουμε μιά άδρότητα πού τά τοποθετεί χρονολο
γικά πριν άπό τά κιονόκρανά μας.

Ερχόμενοι στις άρχές τού 11ου αί. καί έξετάζοντας ενα τμήμα άπό τό 
έπιστύλιο τού τέμπλου τής Παναγίας τού Στείρη (Πίν. 9β), μέ κόσμημα ανά
λογο προς τά έπιστύλια τής Τρημιτοΰς, παρατηρούμε τό χαμηλό άνάγλυφο 
τής σύνθεσης, τό έπιμελημένο σχέδιο καί ισορροπία, τήν άπαλή συγχώνευση 
φωτός καί σκιάς πού χαρακτηρίζει τά κιονόκρανά μας. Τά ίδια στοιχεία θά 
σημειώσουμε καί στούς σηρικούς τροχούς πού κοσμούν τά ύπέρθυρα τής 
Παναγίας τών Χαλκέων στήν Θεσσαλονίκη (Πίν. 9γ, 10α), στά γλυπτά τής συλ
λογής τής Παλαιός Μητρόπολης Σερρών (Πίν. ΙΟγ), τά όποια χρονολογούν
ται τόν 11ον αί.2, όπως καί στά γλυπτά τού μετοχιού τού Όσιου Λουκά στό 
’Αλιβέρι (Πίν. 7α)3. Στό τελευταίο θωράκιο θά παρατηρήσουμε πώς ή σχέση

1. Π. Βοκοτόπουλος, ε.ά., σ. 212.
2. Περί τής Μητρόπολης Σερρών βλ. Ά. Ό ρ λ ά ν δ ο υ, Ή Μητρόπολις τών Σερ

ρών ΑΒΜΕ Ε' 1939/40, 153-166.
3. Ά. Ό ρ λ ά ν δ ο ς, ΑΒΜΕ Ζ' 1951, 136, είκ. 4.
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τού κοσμήματος προς τό βάθος είναι ή ίδια πού ύπάρχει στήν άλυσσίδα των 
άκμών καί στο κάτω μισό των πλευρών μέ τον φυλλοφόρο σταυρό των κιο- 
νοκράνων μας.

Διερευνώντας τό στύλ μέσα στό a μισό τού 11ου αί. βλέπουμε στά 
γλυπτά τού 'Οσίου Λουκά τά πρώτα σημάδια τής άλλαγής. ’Ενώ τό έπίθημα 
τού διαχωριστικού άμφικιονίσκου τού δίλοβου παράθυρου στον βόρειο τοί
χο τής Πρόθεσης τού καθολικού1 κοσμείται μέ ρόδακα όμοιον προς αυτόν 
πού κοσμεί τά κιονόκρανα των άνατολικων κιόνων τής Παναγίας των Χαλ- 
κέων, τό έπιστύλιο τού τέμπλου2 μάς δημιουργεί άλλη διάθεση. Τά κοσμή
ματα παραμένουν γεωμετρικά άλλά καλύπτουν όλη τήν διαθέσιμη επιφάνεια 
τού μαρμάρου. Τό βάθος χάνεται (καθώς μάλιστα στήν κύρια όψη έχει χρη- 
σιμοποιηθή καί τρυπάνι) καί ό όγκος, τό σώμα τού αρχιτεκτονικού μέλους 
κρύβεται πίσω άπό ενα διακοσμητικό ταπέτο. Ή ρωμαλεότητα αντικαθίστα
ται άπό τήν περίτεχνη μαλακότητα.

'Ένα άλλο μνημείο στό όποιο συνδυάζονται αυτές οι δύο διακοσμητικές 
διαθέσεις είναι οί "Αγ. Θεόδωροι ’Αθηνών. Τό μεσαίο άπό τά τρία άνοίγματα 
τού μεταγενέστερου καμπαναριού τής νότιας πλευράς, πλαισιώνεται άπό 
κομμάτια έπιστυλίου πού προέρχονται πιθανώς άπό τό άρχικό τέμπλο τής 
εκκλησίας. Στο ενα άπό τά κομμάτια, τό όποιο κοσμείται μέ τό γνωστό καί 
αγαπητό θέμα τού έλικοειδοΰς βλαστού άπό τόν όποιο φύονται ήμίφυλλα, 
τά τελευταία μοιάζουν ώς προς τήν σχεδίαση μέ τά δικά μας. Τό ελαφρά 
άνάγλυφο κόσμημα επίσης δέν καλύπτει όλη τήν έπιφάνεια καί αφήνει νά 
διακρίνεται τό επίπεδο βάθος. Σέ άλλα κομμάτια όμως μέ παρόμοια ή άλλη 
φυτική διακόσμηση (έχουμε ήδη άπομακρυνθή άπό τά γεωμετρικά θέματα) 
καλύπτεται όλη ή έπιφάνεια. Τά επιθήματα επίσης τών άμφικιονίσκων τών 
τριών διλόβων παραθύρων τής κόγχης τού ίερού έχουν διακοσμηθή μέ σι
γμοειδή, ισχυρά καμπτόμενα ήμίφυλλα (Πίν. 8β). Ή απαλή συγχώνευση τού 
κοσμήματος προς τό βάθος θυμίζει καί πάλι τά κιονόκρανά μας, άλλά ή ισχυ
ρή κάμψη τού φύλλου, ή ποικιλία τών λοβών, μία κάποια κίνηση πού διαφαί- 
νεται, χαρακτηρίζουν τήν νέα διακοσμητική αντίληψη. Τά ίδια θά μπορού
σαμε νά πούμε καί γιά τά επιθήματα τών άμφικιονίσκων τού τρίλοβου παρα
θύρου τής Καπνικαρέας, όπου άπό τις βάσεις ανισοσκελών σταυρών ξεπηδοΰν 
ήμίφυλλα πού καλύπτουν τά κάτω μεσοδιαστήματα τών κεραιών, ενώ ανάλο
γα φυλλάρια καλύπτουν τά άνω μεσοδιαστήματα. ’Αντίθετα ό έλικοειδής 
βλαστός στό περιθύρωμα τής νότιας θύρας πληρώνει όλη τήν διαθέσιμη επι
φάνεια, δημιουργώντας κάποια κίνηση. Τό έπίπεδο βάθος εχει πιά χαθή ορι
στικά.

1. Εόστ. Στίκας, Ό κτίτωρ..., πίν. 18.
2. Ε û σ τ. Σ τ ί κ α ς, Τό Οικοδομικόν..., πίν. 179.
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Στήν εκκλησία των Χριστιάνων πάλι, όπου έπίθημα άμφικιονίσκου άπό 
κάποιο παράθυρο του βήματος κοσμείται μέ άνισοσκελή σταυρό, άπό τήν 
βάση του όποιου φύονται έλικοειδή ήμίφυλλα, τό επίπεδο φόντο, οί γωνιώ
δεις νευρώσεις των λοβών καί κάποιο γεωμετρικό στυλιζάρισμα των ήμι- 
φύλλων μας θυμίζουν τήν τεχνική πού συναντήσαμε στό β' μισό του 10ου 
καί στό a μισό του 11ου αί1, ένώ τό έπιστύλιο του τέμπλου μέ τήν πλούσια 
φυτική διακόσμηση, τα φύλλα πού κινούνται προς διάφορες κατευθύνσεις, 
τό σκάψιμο τού βάθους μέ τρυπάνι καί τήν «έξαΰλωση» τής μάζας τού μέλους, 
μας φέρνουν ενα ακόμη βήμα πιό έμπρός στήν εξέλιξη πού παρακολουθούμε2.

Μέσα σ’ αύτό τό πνεύμα έργάσθηκε τό γ' τέταρτο τού 11ου αί. στήν Μέσα 
Μάνη ό Νικήτας3. Τά φυτικά του θέματα απλώνονται μέ εύλυγισία σέ όλη 
σχεδόν τήν επιφάνεια πού διακοσμούν, αλλά τό ελαφρά έξεργο ανάγλυφο, 
ή μαλακότητα τού πλασίματος καί ή άπαλή φωτοσκίαση τόν συνδέουν μέ 
τήν παλιά μέθοδο.

Τόν 12ο αί. ή στροφή εχει πιά συντελεσθή ολοκληρωτικά. Θά σταθούμε 
καί πάλι σέ ενα μνημείο άπό τήν Μέσα Μάνη, τήν Επισκοπή, κοντά στό χω
ριό Σταυρί4, τής οποίας τό πεταλόμορφο τόξο τού τέμπλου κοσμείται μέ 
άκανθόφυλλα σέ σταυροειδή διάταξη (Πίν. ΙΟβ). Τό επίπεδο βάθος πιά εχει 
χαθή οριστικά, τό πυκνό φυτικό κόσμημα κατακαλύπτει τήν επιφάνεια, ή 
ποικιλία των κατευθύνσεων των φύλλων καί οί λεπτοί, εύλύγιστοι βλαστοί 
πού δέν καλοφαίνεται αν έχουν άρχή ή τέλος δημιουργούν τήν εντύπωση τού 
άτέρμονος, τό μάτι δέν μπορεί νά πιάση μέ μιας όλες τις λεπτομέρειες, ό 
όγκος τού μαρμάρινου τόξου κρύβεται καλά κάτω άπό τό πλούσιο ταπέτο 
τής διακόσμησης. Ή παλιά δύναμη καί ρώμη εχει πιά χαθή, αλλά εχουμε 
σέ άντιστάθμισμα τήν ζωντάνια πού δίνει ή κίνηση καί ό παλμός τού φυτι
κού κοσμήματος.

Τά ίδια χαρακτηριστικά θά συναντήσουμε στά γλυπτά τού Όσιου Με
λετίου Κιθαιρώνος, πού άνάγονται στούς χρόνους τώνΚομνηνών5, καί, πλήν

1. E. S t i k as, L’église byzantine de Christianou, fig. 30.
2. E. S t i k a s, ë.à., fig. 36-38.
3. N. B. Λρανδάκης «Νικήτας Μαρμαράς», στήν ’Επιστημονική ’Επετηρίδα τής 

Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ίωαννίνων «Δωδώνη» Α' (1972) 21-44, πίν. 
I-XV1.

Έργα του Νικήτα βρίσκονται στον "Αγ. Θεόδωρο Μπάμπακα, στον Άγ. Γεώργιο καί 
Άγ. Τριάδα στό Μπρίκι καί στους 'Αγ. Θεοδώρους Καφιόνας, πιθανώς δέ στόν Άγ. ’Ιωάν
νη Κέριας, στήν Κοίμηση τοϋ χωριού Παγκειά, στήν Άγ. Σοφία Λαγκάδας καί στόν Άγ. 
Ήλία στόν Γκρεμό τής κοινότητας Μπάμπακα.

4. Ν. Β. Δ ρ α V δ ά κ η ς, Βυζαντινοί τοιχογραφίαι τής Μέσα Μάνης, Άθήναι 1964, 
σ. 70-77, πίν. 54 καί 55β).

5. Ά ν. Ό ρ λ ά ν δ ο ς, Ή Μονή τοϋ Όσιου Μελετίου καί τά παραλαύρια αύτής 
ΑΒΜΕ Ε' 1939-40, 97-106, είκ. 44-52.
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των άλλων, έχουν έκτελεσθή μέ λεπτότητα καί σχεδιαστική άκρίβεια πού 
προδίδουν έργασία άριστων τεχνιτών τής έποχής1.

Οι διαφορές τής τεχνικής του 11ου (κυρίως πρώτο μισό) άπό αυτήν του 
12ου αί. φαίνονται πλήρως όταν συγκρίνουμε δύο πεταλόμορφα, εγγεγραμ
μένα σέ τετράγωνο, μαρμάρινα πλαίσια πού βρίσκονται πάνω άπό τό παρά
θυρο τού βορείου τοίχου τής 'Αγ. Σοφίας Αχρίδας (1040) τό μέν καί στον 
'Αγ. Παντελεήμονα Νέρεζι (1164) τό δέ, όπου περικλείνει τήν τοιχογραφία 
του 'Αγ. Παντελεήμονος (Πίν. 11,12). Στην Αχρίδα τό πεταλόμορφο τόξο 
περιβάλλεται άπό πλατύ, ψαθωτό πλέγμα τριμερούς ταινίας. Ή έξωτερική 
περιφέρεια τού πλέγματος τονίζεται άπό κόσμημα άστραγάλου. Στά τρι
γωνικά διαστήματα πού σχηματίζονται προς τις γωνίες τού τετραγώνου 
πλαισίου εχουμε, σέ έλαφρά εξεργο άνάγλυφο, ζεύγη άντωπών παγωνιών 
πού πίνουν άπό περιρραντήριο τό όποιο βρίσκεται άνάμεσά τους. Τό βάθος 
είναι έπίπεδο. ’Ισχυρά περιγράμματα γύρω άπό τούς άναβρυτήρες καί τά 
πτερώματα των παγωνιών δημιουργούν τήν έντύπωση τής γεωμετρικότητας, 
τής άκαμψίας καί τού βάρους. Στό Νέρεζι, άντίθετα, τό τόξο είναι διπλής 
καμπυλότητας, περιβάλλεται άπό τό ίδιο ψαθωτό πλέγμα, άλλά ή ζώνη τού 
άστραγάλου διατρέχει τήν έσωτερική του περιφέρεια. Έδώ εχουμε δύο μόνο 
παγώνια, σέ φυσιοκρατική άπόδοση, άντωπά, στραμμένα προς τό μέσο τής 
σύνθεσης, τοποθετημένα έπάνω σέ πλούσιο φυτικό φόντο (έλικοειδεΐς άτέρ- 
μονες βλαστοί άπό τούς όποιους φύονται καλοσχεδιασμένα άνθεμιοειδή) 
μέ τήν τεχνική τού διπλεπίπεδου2, τά μισάνοιχτα ράμφη πού κάμπτονται 
ζωηρά, τά έντονα μάτια, ή δήλωση τού πτερώματος μέ ποικιλία εγχάρακτων 
σχεδίων, οί μακριές ούρές, ή όλη καλλιτεχνική, άνάλαφρη έκτέλεση τά δια- 
φορίζουν άπό αυτά τής ’Αχρίδας. Χαρακτηριστική καί έδώ ή άφομοίωση 
τού έπιπέδου βάθους στό φυτικό, παλλόμενο κόσμημα (διακρίνεται μόνο κά- 
που-κάπου άνάμεσα στά φυλλώματα), όπως καί ή μαλακή, εύγενική έκτέλεση 
μέ τόν άπαλό σκιοφωτισμό.

Ύστερα άπό αύτή τήν άνάλυση, μπορούμε, νομίζω, νά τοποθετήσουμε 
χρονολογικά τά κιονόκρανά μας. Ή ομοιότητα θεμάτων καί τεχνικής προς 
τήν όρειχάλκινη θύρα τής Λαύρας καί τά γλυπτά τής Παναγίας τού Στείρη, 
τού μετοχιού τού 'Οσίου Λουκά στό ’Αλιβέρι, τής Παναγίας τών Χαλκέων 
καί τής Παλαιός Μητρόπολης Σερρών μας οδηγούν πιστεύω στό πρώτο τρίτο 
τού 11ου αιώνα.

Τά κιονόκρανα αύτά πιθανώς έστεφαν τούς περήφανους κίονες τής έπι-

1. Είναι γνωστή ή εύνοια τού Αύτοκράτορα καί τοϋ Πατριάρχη προς τον Όσιο Μελέ
τιο καί τήν Μονή.

2. Δ. Π ά λ λ α ς, ’Ανάγλυφος στήλη τοϋ Βυζαντινοϋ Μουσείου ’Αθηνών, ΑΕ 1953-54, 
Π 278-282.
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σκοπικής έκκλησίας τής Άνακτοροπόλεως1, μια καί ή πόλη ήταν έδρα επι
σκοπής πού άνήκε στήν Μητρόπολη Φιλίππων2. Ή έκκλησία αυτή ϊσως 
έρθει σέ φως όταν διενεργηθούν συστηματικές άνασκαφές μέσα στο φρού
ριο τής Άνακτορόπολης, έκτος εάν, πράγμα πιθανότερο, μάς προλάβει τό 
άλέτρι τού γεωργού σέ κάποιο άπό τά χωράφια τής γύρω περιοχής.

Πάτρα ΙΣΙΔΩΡΟΣ I. ΚΑΚΟΤΡΗΣ

1. Συναντιέται έπίσης μέ τά ονόματα Άλεκτρυόπολις (10ος αι.), Άλεκτορόπολις (10ος 
καί 11ος αί.), Έλευθερό(υ)πολις (13ος, 14ος καί 15ος αί.), ένώ τό Άνακτορό(υ)πολις συ
ναντιέται άπό τόν 13ον ai. κ.έ.

2. Σέ Notitia episcopatum τής έποχής του Λέοντος Στ' (886-912) ό έπίσκοπος Άλεκτρυ- 
οπόλεως είναι έκτος, κατά σειρά, έπί εξη έπισκόπων τής Μητρόπολης Φιλίππων, έξακο- 
λουθεϊ νά κατέχη τήν τελευταία (5η ή 6η ή 7η άναλόγως θέση) σέ μεταγενέστερες Notitias, 
ένώ ή Notitia 9 του Geizer, του β' μισοΰ του 15ου αί. μνημονεύει ώς μόνον έπίσκοπο κάτω 
άπό τόν Μητροπολίτη Φιλίππων τόν Έλευθερουπόλεως, σημάδι τής έρήμωσης πού προ- 
κάλεσαν στήν περιοχή οί άλλεπάλληλες ταραχές, καταστροφές, λεηλασίες καί κατακτή
σεις.



RÉSUMÉ

Isidore Cacouris, Trois chapiteaux byzantins d’Anactoropolis.

Les trois chapiteaux en marbre, dont nous parlons dans cet article, pro
viennent de la ville byzantine d’Anactoropolis et ils se trouvent, maintenant, 
dans le Musée de Cavala.

Leurs sujets décoratifs (monogramme du Christ, rosace, croix entouré de 
demi-feuilles, chaîne de cercles qui renferment des croix et des étoiles) dérivent 
de la tradition gréco-romaine et ils se rencontrent avec des variations remarqua
bles dans tout le monde byzantin, sans cesse, de l’époque paléochrétienne jusqu’ 
à l’ilème siècle.

La décoration est exécutée en bas relief et la téchnique se distingue par 
l’equilibre, l’éxactitude géométrique et la clarté de la composition. L’ornement 
se réconcilie au fond et s’assimile à la surface lourde et stéréometrique en nous 
donnant le sens de l’harmonie. L’artisan ne vise pas à la dématérialisation des 
masses, qu’il pourrait effectuer s’il travaillait en foret ou s’il nous créait l’im
pression du mouvement en sculptant des tiges tortillées etc. mais, il évite, aussi 
l’accentuation du volume qu’il aurait atteinte s’il travaillait en haut relief et 
laissait le fond plat; en ce cas nous aurions un fort contrast entre la lumière et 
l’ombre et le sens que la décoration est quelque chose ajoutée, qui peut s’en
lever.

La comparaison aux oeuvres datées, comme les portes en bronze de Lavra 
et les sculptures de l’église de Panaghia à Stiri de Corinthie, du métochion de 
Saint Lucà Aliveri, de l’église de Panaghia ton Chalkeon à Salonique et de 
l’ancienne Métropole à Serrai, mettent nos chapiteaux au premier tiers de 
Γ llème siècle.
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