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O γλυπτ�ς δι�κ"σµ"ς τ"υ καθ"λικ"& της µ"ν)ς I*)ρων (εικ. 1, σ2. 1),
αν ε4αιρ5σ"υµε τ" µαρµ�ριν" τ5µπλ"1, δεν 52ει ακ�µη µελετηθε6 στ" σ&ν"-
λ� τ"υ. Σ’ αυτ�ν συγκαταλ5γ"νται "ι κ6"νες και τα κι"ν�κρανα τ"υ κυρ6ως
να"& και των δι*)λων αν"ιγµ�των των 2"ρ8ν, τα µαρµ�ρινα περιθυρ8µα-
τα τ"υ κυρ6ως να"&, της λιτ)ς και τ"υ ε4ων�ρθηκα, καθ8ς και τα θωρ�κια
στ"υς δ&" 2"ρ"&ς και �λλα σε δε&τερη 2ρ)ση στ" σ&νθρ"ν" της κεντρικ)ς
κ�γ2ης τ"υ ιερ"& και στην υαλ�9ρακτη δυτικ) στ"�.

Eκτ�ς απ� τα µαρµ�ρινα γλυπτ�, στ" καθ"λικ� των Ι*)ρων συναντ"&-
µε και π"λ& α4ι�λ"γες αν�γλυ9ες γ&ψινες διακ"σµ)σεις απ� τη *υ;αντιν)
επ"2)2, απ� τις "π"6ες η µ6α πλαισι8νει τ" τ"4ωτ� �ν"ιγµα τ"υ τα9ικ"& αρ-
κ"σ"λ6"υ στ" *�ρει" �κρ" της λιτ)ς και ε4ετ�στηκε µε την ευκαιρ6α της 5-
ρευνας των τ�9ων των κτητ�ρων της µ"ν)ς3 (εικ. 2). Μια δε&τερη γ&ψινη
διακ�σµηση, µε τη µ"ρ9) τριπλ"& αψιδ8µατ"ς, π"υ θα απ"τελ5σει και τ"
κ&ρι" αντικε6µεν" της παρ"&σας µελ5της, εντ"π6;εται π�νω απ� τ" υπ5ρθυ-
ρ" της *ασιλε6"υ π&λης, της κεντρικ)ς δηλαδ) θ&ρας π"υ "δηγε6 απ� τη λι-
τ) στ"ν κυρ6ως να� (σ2. 1).

Τ" γ&ψιν" αψ6δωµα π�νω απ� τ" υπ5ρθυρ" της *ασιλε6"υ π&λης 52ει
σ&νθετη µ"ρ9) και απ"τελε6ται (εικ. 3-4, σ2. 2-3) απ� 5να κεντρικ� υπερυ-
ψωµ5ν" τ�4", τ" "π"6" στηρ6;εται σε δ&" κι"ν6σκ"υς ηµικυκλικ)ς διατ"µ)ς
και πλαισι8νεται δε4ι� και αριστερ� απ� δ&" 2αµηλ�τερα τ�4α, µε µ"ρ9)
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τεταρτ"κυκλ6"υ (συν"λικ� πλ�τ. 3,45 µ., µ5γ. &ψ. 2 µ.). ∆εν ε6ναι γνωστ� ε�ν
αρ2ικ� τ" αψ6δωµα περι5*αλε κ�π"ιες ;ωγρα9ιστ5ς απεικ"ν6σεις, σ)µερα
π�ντως τ" τ&µπαν" τ"υ µεσα6"υ τ�4"υ καταλαµ*�νει τ"ι2"γρα96α µε πα-
ρ�σταση της Παναγ6ας Oδηγ)τριας (εικ. 4-5), η "π"6α ε62ε µετα9ερθε6 πα-
λαι�τερα απ� τ" µετ�2ι της M"ν)ς στη Θ�σ"4 και επισκευ�στηκε τ" 18925.
T�τε πιθαν8ς επι2ρυσ8θηκε και �λη η αψιδωτ) σ&νθεση, �πως τη *λ5π"υ-
µε σ)µερα. Tα ακρα6α τεταρτ"κυκλικ� τ�4α περικλε6"υν απ� 5να γραπτ� υ-
ψ6π"δ" ανθ"δ"2ε6" µε λ"υλ"&δια (εικ. 6-7) π"υ 6σως 5γινε µα;6 µε την τ"ι-
2"γρ�9ηση της λιτ)ς τ" 5τ"ς 17686.

Jλα τα τ�4α διαµ"ρ98ν"νται απ� µ6α ε452"υσα στεν) ταιν6α στην ε-
4ωτερικ) πλευρ�, µ6α πλατ&τερη στ" µ5σ"ν σε 2αµηλ�τερ" επ6πεδ" και µ6α
π"λ& λεπτ) π"υ περιτρ52ει την εσωτερικ) παρυ9) τ"υς. Η υπερυψωµ5νη
ταιν6α, π"υ περι*�λλει ε4ωτερικ� ως επιστ5γασµα και τα τρ6α τ�4α, κ"σµε6-
ται µε 5να συνε2�µεν" σ9ι2τ"δεµ5ν" πλ"2µ� απ� διµερε6ς ταιν6ες, απλ"&-
στερ" στ" µεσα6" τ�4" και συνθετ�τερ" στα ακρα6α. Επ6σης και " δι�κ"-
σµ"ς της πλατι�ς ταιν6ας στ" µ5σ"ν δια9"ρ"π"ιε6ται: στα πλαϊν� τ�4α απ"-
τελε6ται απ� δ6κλων" ελικ"ειδ) *λαστ� µε κ�µ*"υς, π"υ περικλε6ει πεντ�-
9υλλα ανθ5µια µ5σα στ"υς συστρε9�µεν"υς µ6σ2"υς τ"υ, εν8 στ" µεσα6"
τ�4" η πλατι� ταιν6α καλ&πτεται απ� ελισσ�µεν" *λαστ� µε κ�λυκες �ρθι-
"υς και ανεστραµµ5ν"υς, απ� �π"υ 9υτρ8ν"υν ηµιανθ5µια. Την εσωτερικ)
παρυ9) τ"υ µεσα6"υ τ�4"υ περιτρ52ει λεπτ) "δ"ντωτ) ταιν6α µε τριγωνικ5ς
απ"λ)4εις, εν8 η εσωτερικ) πλευρ� των ακρα6ων τ�4ων "ρ6;εται απ� σειρ�
σ2ηµατ"π"ιηµ5νων αστραγ�λων.

Oι κι"ν6σκ"ι π"υ ανακρατ"&ν τ" µεσα6" τ�4" ε6ναι επ6σης καταστ�λι-
στ"ι µε αν�γλυ9" δι�κ"σµ" απ� τις *�σεις ως τα κι"ν�κρανα (εικ. 6-7, σ2.
2-3). Tις *�σεις περι;8ν"υν µικρ"6 κ&κλ"ι, συνδε�µεν"ι µε κ�µ*"υς π"υ πε-
ρικλε6"υν τετρ�9υλλ"υς ρ�δακες, εν8 "ι κ"ρµ"6 καλ&πτ"νται απ� 9"λιδω-
τ� πλ5γµα µε "9θαλµ"&ς. Tα κι"ν�κρανα 52"υν τη 9�ρµα των κ"ρινθιακ8ν
κι"ν"κρ�νων και καλ&πτ"νται µε µ6α σειρ� τρ69υλλων σ2ηµατ"π"ιηµ5νων
ακανθ"ειδ8ν ανθεµ6ων και 5λικες στις γων6ες.
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Tα ακρα6α τ�4α 9α6νεται να πατ"&σαν π�νω σε 5να ε6δ"ς γ&ψιν"υ επι-
κρ�ν"υ, τ" "π"6" παρ"υσι�;ει αρκετ5ς 9θ"ρ5ς στην επι9�νεια και την απ�-
λη4) τ"υ, καθ8ς και υπ"λε6µµατα κ�κκιν"υ 2ρ8µατ"ς, πιθαν8ς αρ2ικ"&
(εικ. 8-9). Oι �ψεις και των δ&" επικρ�νων κ"σµ"&νται µε τρεις σειρ5ς επ�λ-
ληλων ακανθ"ειδ8ν ανθεµ6ων, τα "π"6α συνεν8ν"νται, δηµι"υργ8ντας πε-
ταλ�σ2ηµα ) ηµικυκλικ� µ"τ6*α.

Π"ια ε6ναι η α9ετηρ6α της διαµ�ρ9ωσης εν�ς τ5τ"ι"υ τριπλ"&, συµµε-
τρικ"& αψιδ8µατ"ς δεν µπ"ρε6 κανε6ς να πει µε *ε*αι�τητα, πρ5πει �µως να
επισηµανθε6 �τι τ" *ασικ� αυτ� σ2)µα, µε 5να πλ)ρες δηλαδ) υπερυψωµ5-
ν" τ�4" στ" µ5σ"ν και απ� 5να τεταρτ"κ&κλι" στα �κρα, θυµ6;ει παρ�µ"ια
αψιδ8µατα στις ε4ωτερικ5ς �ψεις των να8ν, )δη απ� τη µεσ"*υ;αντιν) ε-
π"2). Tα τεταρτ"κυκλικ� αψιδ8µατα εµ9αν6;"νται αρ2ικ� µε τη µ"ρ9) πα-
ραθ&ρων στη σ2"λ) της Kωνσταντιν"&π"λης7, στ"ι2ε6" π"υ περν� αρκετ�
πρ8ιµα στην ελλαδικ) σ2"λ), �π"υ τα ακρα6α τεταρτ"κυκλικ� πτερ&για µε-
ταπλ�θ"νται και απ"κτ"&ν καθαρ� διακ"σµητικ� 2αρακτ)ρα, πλαισι8ν"-
ντας στ" µ5σ"ν µ"ν�λ"*α ) δ6λ"*α τ"4ωτ� παρ�θυρα8. Eκτ�ς απ� την αρ-
2ιτεκτ"νικ), αν�λ"γες διακ"σµητικ5ς συνθ5σεις δεν λε6π"υν και απ� τη µι-
κρ"τε2ν6α, �πως δε62νει τ" ελε9αντ"στ5ϊν" πλακ6δι" στ" Bερ"λ6ν", µε τη
στ5ψη τ"υ Λ5"ντα τ"υ ΣT@ τ"υ Σ"9"& (886-912)9, �π"υ αντ6 των τ�4ων υ-
π�ρ2"υν α*αθε6ς κ�γ2ες. Aκ�µη στα εικ"ν"γρα9ηµ5να 2ειρ�γρα9α θα µπ"-
ρ"&σε να ιδε6 κανε6ς 6σως µια µακριν) ιδ5α τ"υ διακ"σµητικ"& αυτ"& θ5µα-
τ"ς, �π"υ τρ6λ"*α τ�4α, στηρι;�µενα σε κι"ν6σκ"υς πλαισι8ν"υν πρ"σωπ"-
γρα96ες συγγρα95ων, ευαγγελικ5ς ) �λλες θρησκευτικ5ς σκην5ς10.

Jσ"ν α9"ρ� στα επιµ5ρ"υς αν�γλυ9α θ5µατα τ"υ γ&ψιν"υ αψιδ8µατ"ς
των I*)ρων, αυτ� 52"υν ευρ&τατη 2ρ)ση στη διακ"σµητικ) της µεσ"*υ;αντι-
ν)ς περι�δ"υ, τ�σ" στη µνηµειακ) ;ωγρα9ικ) και τα εικ"ν"γρα9ηµ5να 2ειρ�-
γρα9α, �σ" και στη µικρ"τε2ν6α και πρ"π�ντων τη γλυπτικ). Vτσι λ"ιπ�ν,

Γ&ψινες αν�γλυ9ες διακ"σµ)σεις στ" καθ"λικ� της M"ν)ς I*)ρων 49

7. Για την κωνσταντιν"υπ"λ6τικη πρ"5λευση αυτ"& τ"υ διακ"σµητικ"& σ2)µατ"ς
συνηγ"ρε6 τ" παρ�δειγµα τ"υ καθ"λικ"& τ"υ �σ6"υ Λ"υκ�, �π"υ τ" τρ6λ"*" παρ�θυρ"
στ" α5τωµα της ν�τιας πλευρ�ς παρ"υσι�;ει πλαϊν� τεταρτ"κ&κλια τα "π"6α αργ�τερα
εντ"ι26στηκαν, *λ. Γ. Βελ5νης, Ερµηνε�α τ�υ εBωτερικ�
 διακ$σµ�υ στη 9υ#αντιν� αρ�ι-
τεκτ�νικ�, Θεσσαλ"ν6κη 1984, σ. 263 σηµ. 1U απεικ�νιση *λ. Ευ. Στ6κας, Τ� �ικ�δ�µικ$ν
�ρ�νικ$ν της µ�ν�ς τ�υ Wσ��υ Λ�υκ� Φωκ�δ�ς, εν Αθ)ναις 1970, π6ν. 104α, 105 και 115*.

8. Για την εµ9�νιση και ε45λι4η της τριµερ"&ς αυτ)ς αψιδωτ)ς σ&νθεσης στ"ν αρ2ι-
τεκτ"νικ� δι�κ"σµ" *λ. Βελ5νης, $.π., σ. 65 κ.ε., σπ"ραδικ� και πρ"π�ντων σ. 262 κ.ε., και
σηµ. 1 στη σ. 263, µε �9θ"νες απεικ"ν6σεις και κυρ6ως στ"υς π6ν. 80*, 87*, 88α και 90*.

9. The Glory of Byzantium. Art and Culture of the Middle Byzantine Era, A.D. 843-
1261, H. C. Evans – W. D. Wixon (επιµ.), New York, The Metropolitan Museum of Art,
1997, αρ. 138, σ. 201.

10. Βλ. Γ. Γαλ�*αρης, «�ωγρα9ικ) *υ;αντιν8ν 2ειρ"γρ�9ων», Ελληνικ� Τ��νη,
Αθ)να, Eκδ"τικ) Αθην8ν, 1995, εικ. 146 και 147U V. Lazarev, Storia della pittura bizantina,
Torino 1967, εικ. 415.

5



" ελικ"ειδ)ς *λαστ�ς µε τα ανθ5µια στα πλαϊν� τ�4α ε6ναι θ5µα π"υ 4εκι-
ν� απ� τα ρωµαϊκ� και παλαι"2ριστιανικ� 2ρ�νια, µε 9υσι"κρατικ� 2αρακτ)-
ρα στην αρ2) και εν συνε2ε6α ε4ελ6σσεται στη µεσαιωνικ) επ"2) σε 5να σ2η-
µατ"π"ιηµ5ν" και ρυθµικ� επαναλαµ*αν�µεν" µ"τ6*"11. Στα µεσ"*υ;αντιν�
2ρ�νια, κυρ6ως στ"ν 10"-11" αι., τ" *λ5π"υµε να ε9αρµ�;εται σε 5ργα µεταλ-
λ"τε2ν6ας, �πως π.2. στην "ρει2�λκινη θ&ρα της Μ"ν)ς Mεγ6στης Λα&ρας12

τ"υ Αγ6"υ Jρ"υς, σε τ"ι2"γρα96ες τ"υ Tantalı Kilise (Soπanlı) της Kαππαδ"-
κ6ας (5τ"υς 1006-1021)13, σε εικ"ν"γρα9ηµ5να 2ειρ�γρα9α14 καθ8ς και στη
γλυπτικ), στ"ν τ�9" των παλαι�τερων κτητ�ρων στ" ν�τι" �κρ" της λιτ)ς τ"υ
καθ"λικ"& της Ι*)ρων (5τ"υς 1045)15, σε κι"ν�κρανα τ"υ Aγ6"υ M�ρκ"υ Bε-
νετ6ας (τ5λ"υς 11"υ αι.)16, στ"υς πεσσ6σκ"υς τ"υ τ5µπλ"υ τ"υ παρεκκλησ6"υ
τ"υ Aγ6"υ Nικ"λ�"υ17 στ" Bατ"π5δι καθ8ς και σε γ&ψιν"υς κ"σµ)τες18 στ"
καθ"λικ� π�λι της µ"ν)ς Bατ"πεδ6"υ (τ5λ"ς 10"υ αι.). Iδια6τερα µ�λιστα στε-
ν) ε6ναι η σ25ση τ"υ τ"4ωτ"& πλαισ6"υ στην I*)ρων µε αυτ� στ" δ6λ"*" τ"4ω-
τ� �ν"ιγµα τ"υ ν�τι"υ 2"ρ"& τ"υ καθ"λικ"& στ" Bατ"π5δι, �π"υ η "µ"ι�τητα
δεν περι"ρ6;εται µ�ν" στ"ν ελικ"ειδ) *λαστ� αλλ� επεκτε6νεται και στη συν"-
λικ), σ2εδ�ν, διαµ�ρ9ωση και σε �λλα διακ"σµητικ� στ"ι2ε6α τ"υ τ�4"υ19.

T" κεντρικ� θ5µα τ"υ µεσα6"υ τ�4"υ στη *ασ6λει" π&λη τ"υ καθ"λικ"&
των I*)ρων (εικ. 4-5, σ2. 2-3) απ"τελε6 µια παραλλαγ) τ"υ ελισσ�µεν"υ
*λαστ"& και απ"τελε6ται απ� κ�λυκες �ρθι"υς και ανεστραµµ5ν"υς απ� �-
π"υ 9υτρ8ν"υν ηµιανθ5µια. T" θ5µα αυτ� δεν ε6ναι π"λ& σ&νηθες, τ" γνω-
ρ6;"υµε �µως και απ� τ"υς γ&ψιν"υς κ"σµ)τες στις παραστ�δες ανατ"λι-
κ� απ� τ"υς 2"ρ"&ς τ"υ καθ"λικ"& τ"υ Bατ"πεδ6"υ20, αλλ� και απ� εικ"-
ν"γρα9ηµ5να 2ειρ�γρα9α και συγκεκριµ5να απ� τ"ν κ8δ. 417, 9. 13* (Iω-
�ννης της Kλ6µακ"ς) της µ"ν)ς Σιν�, " "π"6"ς 2ρ"ν"λ"γε6ται στα µ5σα τ"υ
10"υ αι.21 M�λιστα, " *λαστ�ς σε αυτ� τ" 2ειρ�γρα9" ε6ναι π"λ& πλ"&σι"ς,
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µε ηµιανθ5µια π"υ εκ9&"νται απ� κ5ρατα Aµαλθε6ας, µια υπ�µνηση 6σως
της αρ2α6ας καταγωγ)ς τ"υ θ5µατ"ς.

Oι πλ"2µ"6, π"υ περι*�λλ"υν ε4ωτερικ� την τ"4ωτ) σ&νθεση, απ"τε-
λ"&ν 5να αρ2αι�τατ" κ�σµηµα και συναντι"&νται σε π"λλ5ς παραλλαγ5ς )-
δη στα παλαι"2ριστιανικ� δ�πεδα22. Eδ8 εµ9αν6;"νται µε δ&" µ"ρ95ς, µ6α
απλ"&στερη στ" µεσα6" τ�4" απ� δ&" διµερε6ς ταιν6ες π"υ συµπλ5κ"νται εν
ε6δει αλυσ6δας και µ6α συνθετ�τερη στις �κρες απ� τρεις διµερε6ς ταιν6ες
π"υ σ2ηµατ6;"υν πλε46δα.

O απλ�ς αλυσιδωτ�ς πλ"2µ�ς τ"υ µεσα6"υ τ�4"υ 2ρησιµ"π"ιε6ται ως
πλα6σι" ) δια2ωριστικ) ταιν6α των διακ"σµητικ8ν θεµ�των σε πρ8ιµα και µε-
σ"*υ;αντιν� αρ2ιτεκτ"νικ� γλυπτ�, κι"ν�κρανα23 και υπ5ρθυρα24, αλλ� και
σε τα9ικ� µνηµε6α25 και σαρκ"9�γ"υς26, καθ8ς και σε ελε9αντ"στ�27. Παν"-
µ"ι�τυπ"ς αλυσιδωτ�ς πλ"2µ�ς "ρ6;ει ακ�µη ε4ωτερικ� τα γ&ψινα τ"4ωτ�
πλα6σια των δ6λ"*ων αν"ιγµ�των των 2"ρ8ν, καθ8ς και τ"υς επ6σης γ&ψιν"υς
κ"σµ)τες στην κ�τω στ�θµη τ"υ καθ"λικ"& της µ"ν)ς Bατ"πεδ6"υ (τ5λ"ς
10"υ αι.)28. Επιπλ5"ν, στ" γ&ψιν" αψ6δωµα τ"υ τα9ικ"& αρκ"σ"λ6"υ στ" *�-
ρει" �κρ" της λιτ)ς τ"υ καθ"λικ"& των Ι*)ρων η πρ"ε452"υσα επ6στεψη τ"υ
τ�4"υ κ"σµε6ται π�λι µε απλ� αλυσιδωτ� πλ"2µ� (εικ. 2) π"υ ταυτ6;εται απ�-
λυτα µε αυτ�ν στ" ε4ετα;�µεν" τριπλ� αψ6δωµα τ"υ θυρ8µατ"ς της λιτ)ς.

Aν�λ"γη ευρε6α 2ρ)ση 52ει και " συνθετ�τερ"ς πλ"2µ�ς π"υ επιστ59ει
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Sinai. The Illuminated Greek Manuscripts, I, Princeton New Jersey 1990, σσ. 28-31, εικ. 32,
π6ν. XXXV και 5γ2ρ. π6ν. Ιb.

22. Στ. Πελεκαν6δης, Σ
νταγµα των παλαι��ριστιανικ�ν δαπ�δων της Eλλ�δ�ς, I,
Θεσσαλ"ν6κη 1974, σ. 29, π6ν. 35α, 36, 78α, 106 κτλ.

23. Σε κι"ν�κραν" πιθαν8ς τ5µπλ"υ απ� τ"ν να� της K"ιµ)σεως στη N6καια, 8"ς αι.
(Dennert, $.π., 72, αρ. 75, π6ν. 14) και σε επ6θηµα κι"ν"κρ�ν"υ στ" Bυ;αντιν� M"υσε6"
Aθην8ν, 9"ς αι. (Μ. Σκλ�*"υ-Mαυρ"ειδ), Γλυπτ� τ�υ Βυ#αντιν�
 Μ�υσε��υ Αθην�ν.
Κατ�λ�γ�ς, Αθ)να 1999, σ. 83, αρ. 114).

24. Ως δια2ωριστικ) ταιν6α αν�µεσα στα θ5µατα σε µ6α σειρ� υπερθ&ρων τ"υ Bυ-
;αντιν"& M"υσε6"υ Aθην8ν, 10"ς αι. (Σκλ�*"υ-Mαυρ"ειδ), $.π., σσ. 96-98, αρ. 135, 136
και 137).

25. Στα µ5τωπα δ&" τα9ικ8ν αρκ"σ"λ6ων απ� εκκλησ6α στη Σε*�στεια της Φρυγ6ας,
11"ς αι. [N. Firatli, «Découverte d’une église byzantine à Sébaste de Phrygie», Cah. Arch.
19 (1969) 155-157, εικ. 9-12U A. Grabar, Sculptures byzantines du Moyen âge II, (XIe-XIVe
siècle), Paris 1976, αρ. 11, σ. 42, π6ν. VIIa, VIIa-b].

26. Kυρ6ως σε σαρκ"9�γ"υς των παλαι"λ�γειων 2ρ�νων, �πως τ"υ Iω�ννη K"µνη-
ν"& Kαµ&τ;η στη B5ρ"ια, 1246-1258 (Θ. N. Πα;αρ�ς, Aν�γλυ`ες σαρκ�`�γ�ι και επιτ�-
`ιες πλ�κες της µ�σης και 
στερης 9υ#αντιν�ς περι$δ�υ στην Eλλ�δα, Aθ)να 1988, αρ.
10, π6ν. 8) και της Wννας Mαλιασην)ς στ" Π)λι", 1274-1276 (Πα;αρ�ς, αυτ., αρ. 45B-∆,
π6ν. 31, 32*, 33).

27. Ως πλα6σι" δια28ρων σε δ6πτυ2" µε σκην5ς απ� τη ;ω) τ"υ Xριστ"& στ" Mιλ�-
ν", 10"ς αι. (A. Goldschmidt – K. Weitzmann, Die Elfenbeinskulpturen des X.-XIII. Jahr-
hunderts, II, Berlin 1979, αρ. 42, π6ν. XVIII).

28. Πα;αρ�ς, Γλυπτ� Bατ�πεδ��υ, $.π., σ. 58 κ.ε., εικ. 73, 75α-75*, 76, 77 και 78.



τα δ&" ακρα6α τ�4α στη *ασ6λει" π&λη των I*)ρων (εικ. 6-7, σ2. 2-3), " "-
π"6"ς ε9αρµ�;εται κατ� τη µεσ"*υ;αντιν) περ6"δ" στα µαρµ�ρινα γλυ-
πτ�29, στα εντ"62ια ψη9ιδωτ�30, στα εικ"ν"γρα9ηµ5να 2ειρ�γρα9α31, σε 5ρ-
γα µεταλλ"τε2ν6ας32 και σε ελε9αντ"στ�33. Aς σηµειωθε6 ακ�µη �τι παρ�-
µ"ι"ς σ9ι2τ"δεµ5ν"ς πλ"2µ�ς εντ"π6;εται και στις γ&ψινες παραστ�δες των
δ&" ακρα6ων δ6δυµων παραθ&ρων της λιτ)ς τ"υ καθ"λικ"& της µ"ν)ς Bα-
τ"πεδ6"υ34, η "π"6α λιτ) µπ"ρε6 να 2ρ"ν"λ"γηθε6 στις αρ25ς τ"υ 11"υ αι.35

Oι καταστ�λιστ"ι κι"ν6σκ"ι π"υ ανακρατ"&ν τ" µεσα6" τ�4" τ"υ τρι-
πλ"& αψιδ8µατ"ς των I*)ρων, µε τα 9"λιδωτ� κ"σµ)µατα π"υ περικλε6"υν
5να ε6δ"ς "9θαλµ8ν, δεν µ"υ ε6ναι γνωστ"6 απ� τα µαρµ�ρινα γλυπτ�.
Ωστ�σ" µπ"ρε6 να δει κανε6ς µια αντ6στ"ι2η ιδ5α στ" δι�τρητ" αλυσιδωτ�
δι�κ"σµ" των κι"ν6σκων των κι*ωρ6ων π"υ απεικ"ν6;"νται σε ελε9αντ"-
στ5ινα πλακ6δια τ"υ 10"υ αι.36

Tα κ"ρινθι�;"ντα κι"ν�κρανα των κι"ν6σκων κ"σµ"&νται µε µια σειρ� α-
π� ιδι�τυπα λεπτ�, �ρθια ακανθ"ειδ) ανθ5µια, εντελ8ς σ2ηµατ"π"ιηµ5να και
µε αι2µηρ5ς απ"λ)4εις, "ι "π"6ες συνεν8ν"νται και δηµι"υργ"&ν τριγωνικ�
αρνητικ� σ25δια. Oµ"6ως π"λ& 2αρακτηριστικ"6 ε6ναι και "ι "9θαλµ"6 π"υ
διαµ"ρ98ν"νται στη *�ση των ανθεµ6ων απ� τη συν5νωση των διπλαν8ν 9&λ-
λων. Παν"µ"ι�τυπα ανθ5µια απ"τελ"&ν τις πλαϊν5ς εκ*λαστ)σεις µεγ�λων
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29. Mερικ� σ2ετικ� παραδε6γµατα απ"τελ"&ν 5να θωρ�κι" τ"υ Bυ;αντιν"& M"υ-
σε6"υ Aθην8ν, 11"ς αι. (Σκλ�*"υ-Mαυρ"ειδ), $.π., σσ. 128-129, αρ. 175), δ&" θωρ�κια τ"υ
Aρ2αι"λ"γικ"& M"υσε6"υ της Kωνσταντιν"&π"λης, Grabar, $.π., π6ν. XVIe και XVIIb και
" µαρµ�ριν"ς πλε2τ�ς σταυρ�ς απ� την Παναγ6α τ"υ Oσ6"υ Λ"υκ�, γ@ τ5ταρτ" 10"υ αι.
(Λ. Mπ"&ρα, O γλυπτ$ς δι�κ�σµ�ς τ�υ να�
 της Παναγ�ας στ� µ�ναστ�ρι τ�υ Oσ��υ
Λ�υκ�, Aθ)να 1980, σ. 48, εικ. 49-50).

30. Ως διακ"σµητικ) ταιν6α στα ψη9ιδωτ� της N5ας M"ν)ς της X6"υ, *λ. M.
Kambouri-Vamvoukou, Les motifs décoratifs dans les mosaiques murales du XIe siècle (δα-
κτυλ"γρα9. διδακτ"ρικ) διατρι*)), Paris 1983, σσ. 129-130, �π"υ και σ25δι"U απεικ�νιση
*λ. Nτ. M"υρ6κη, Tα ψη`ιδωτ� της N�ας M�ν�ς X��υ, Aθ)να 1985, εικ. 190-194.

31. Cod. 213, 9. 196* απ� τ" Σιν� στην Kρατικ) Bι*λι"θ)κη τ"υ Leningrad (5τ"υς
967), *λ. Weitzmann – Galavaris, $.π., σ. 35 κ.ε., 5γ2ρ. π6ν. IIc. Eπ6σης στις Oµιλ6ες I. Xρυ-
σ"στ�µ"υ (Laur. Plut. 11. 9, 9. 200*, 5τ"υς 1021)U *λ. I. Spatharakis, Corpus of Dated
Illuminated Greek Manuscripts to the Year 1453, I-II, Leiden 1981, αρ. 45, εικ. 86.

32. Ως πλα6σι" στα δι�2ωρα της "ρει2�λκινης θ&ρας της µ"ν)ς Μεγ6στης Λα&ρας,
τ5λ"ς 10"υ αι., *λ. Bouras, $.π., αρ. 4, σ. 240, εικ. 1-3, π6ν. 1-2.

33. Στ" κι*8ρι" εν�ς ελε9αντ"στ5ϊν"υ πλακιδ6"υ στ" Παρ6σι, *@ µισ� 10"υ αι.
(Goldschmidt – Weitzmann, $.π., αρ. 101, π6ν. XXXIX).

34. Πα;αρ�ς, Γλυπτ� Bατ�πεδ��υ, $.π., σ. 78, εικ. 104-106.
35. Σ2ετικ� µε τη 2ρ"ν"λ�γηση της λιτ)ς *λ. Στ. Mαµαλ"&κ"ς, Kαθ�λικ$ Bατ�πεδ�-

�υ. Iστ�ρ�α και Aρ�ιτεκτ�νικ� (δακτυλ"γρα9. διδακτ"ρικ) διατρι*)), Aθ)να 2001, σ. 205.
Για τη 2ρ"ν"λ�γηση της λιτ)ς *λ. επ6σης και Πα;αρ�ς, Γλυπτ� Bατ�πεδ��υ, $.π., σ. 80.

36. Σε πλακ6δι" στ" M�να2", µε παρ�σταση K"6µησης της Θε"τ�κ"υ (Goldschmidt –
Weitzmann, $.π., αρ. 1, π6ν. I), σε πλακ6δι" στη N5α Y�ρκη, µε παρ�σταση Στα&ρωσης
(αυτ., αρ. 6, π6ν. II) και σε πλακ6δι" παλαι�τερα στ" Παρ6σι, µε παρ�σταση Aπ"καθ)λω-
σης (αυτ., αρ. 71, π6ν. XXXVIII).



γωνιακ8ν 9&λλων �κανθας σε 5να µ�λλ"ν µεσ"*υ;αντιν� κι"ν�κραν" απ� τα
M&λασα (Milas) της Kαρ6ας37. Επ6σης, παρ�µ"ια, λεπτ� ακανθ"ειδ) ανθ5µια
στη σειρ� περιτρ52"υν και την εσωτερικ) παρυ9) εν�ς µαρµ�ριν"υ τ�4"υ α-
π� τ"ν Wγι" ∆ηµ)τρι" Θεσσαλ"ν6κης, πιθαν8ς απ� τ" µ5τωπ" τα9ικ"& αρκ"-
σ"λ6"υ38. Για τη 2ρ"ν"λ�γηση τ"υ γλυπτ"& αυτ"& δεν υπ�ρ2ει "µ"9ων6α, η α-
π�δ"σ) τ"υ �µως στη µεσ"*υ;αντιν) επ"2) θα )ταν πρ"τιµ�τερη39.

T5λ"ς τα �ρθια ακανθ"ειδ) ανθ5µια, µε τ"υς 5ντ"ν"υς "9θαλµ"&ς στη
*�ση, τα "π"6α κ"σµ"&ν τα επ6κρανα �π"υ στηρ6;"νται τα ακρα6α τ�4α
(εικ. 8-9, σ2. 2-3), µ"ι�;"υν αρκετ� µε αυτ� στα κι"ν�κρανα των γ&ψινων
πρ"σκυνηταρ6ων τ"υ Πρωτ�τ"υ40. Aναλ"γ6ες παρ"υσι�;"υν επ6σης και µε
τα κι"ν�κρανα στ" µαρµ�ριν" τ�4" απ� τ"ν Wγι" ∆ηµ)τρι" Θεσσαλ"ν6κης
π"υ ανα95ρθηκε παραπ�νω41.

Εκε6ν" π"υ 2αρακτηρ6;ει τ" γ&ψιν" αψ6δωµα της *ασιλε6"υ π&λης στ"
καθ"λικ� των Ι*)ρων ε6ναι η συµµετρ6α στη σ&νθεσ) τ"υ, εν8 " αν�γλυ9"ς
δι�κ"σµ�ς τ"υ διακρ6νεται για την α4ι"σηµε6ωτη π"ικιλ6α τ�σ" στα 9υτικ� �-
σ" και στα γεωµετρικ� µ"τ6*α, καθ8ς και για την ε4αιρετικ) ακρ6*εια και λε-
πτ�τητα στην εκτ5λεσ) τ"υ. Παρατηρε6 κανε6ς µια µεγ�λη π"ικιλ6α παραλλα-
γ8ν των 6διων θεµ�των, π�ντα �µως µ5σα στην 6δια ευρ&τερη "ικ"γ5νεια,
πρ�γµα π"υ 9ανερ8νει την εν�τητα τ"υ διακ�σµ"υ και µ�λιστα στ" πλα6σι"
της κλασικ6;"υσας αντ6ληψης της Μακεδ"νικ)ς Αναγ5ννησης και της καλλιτε-
2νικ)ς ευαισθησ6ας της Kωνσταντιν"&π"λης. Στην �π"ψη αυτ) συνηγ"ρε6 και
η κατ� περ6πτωση µικρ"γρα9ικ) απ�δ"ση των θεµ�των των τ�4ων και κυρ6ως
η συγγ5νει� τ"υς µε ελε9αντ"στ5ϊνα, επ6σης κωνσταντιν"υπ"λ6τικα, 5ργα.

Jσ"ν α9"ρ� τ8ρα στη 2ρ"ν"λ�γηση, τ" αψ6δωµα µπ"ρε6 ασ9αλ8ς να α-
π"δ"θε6 στη µεσ"*υ;αντιν) επ"2) και µ�λιστα στ"ν 10"-11" αι., �πως 5δει4αν
τα παρ�λληλα συγκριτικ� παραδε6γµατα απ� τη ;ωγρα9ικ), τη µικρ"τε2ν6α
και κυρ6ως τη γλυπτικ). Μ6α στεν�τερη 2ρ"ν"λ�γηση *ε*α6ως µπ"ρε6 να στη-
ρι2τε6 στην 6δρυση και την "ικ"δ"µικ) ιστ"ρ6α τ"υ καθ"λικ"&, σε συνδυασµ�
και µε τα ιστ"ρικ� δεδ"µ5να. Σ&µ9ωνα λ"ιπ�ν µε τις αρ2ειακ5ς πηγ5ς, η µ"ν)
των I*)ρων ιδρ&θηκε στα 979/980 απ� τ"ν Iω�ννη T"ρν6κι" στη θ5ση της
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37. Dennert, $.π., 119, αρ. 254.
38. Bλ. Γ. και M. Σωτηρ6"υ, H 9ασιλικ� τ�υ Aγ��υ ∆ηµητρ��υ Θεσσαλ�ν�κης, Aθ)ναι

1952, σ. 182, π6ν. 56γ. H �π"ψη τ"υ Grabar ($.π., αρ. 86.1, π6ν. LXXIXa) �τι τ" τ�4" αν)κε
σε κι*8ρι" πρ5πει να γ6νει δεκτ) µε επι9&λα4η, λ�γω τ"υ µεγ�λ"υ αν"6γµατ�ς τ"υ (2 µ.) και
τ"υ γεγ"ν�τ"ς �τι η "π6σθια �ψη τ"υ ε6ναι αδρ� κατεργασµ5νη και επ"µ5νως εντ"ι2ι;�ταν.

39. O Grabar ($.π., αρ. 86.1, π6ν. LXXIXa) τ" απ"δ6δει στ"ν 12" ) 13" αι., εν8 "ι Σω-
τηρ6"υ ($.π., σ. 182, π6ν. 56γ) τ" 2ρ"ν"λ"γ"&ν, µ�λλ"ν πι" "ρθ�, στ"ν 11"-12" αι.

40. Πρωτ�τ�, κ
ρ Mαν�υ�λ Πανσ�λην�ς, Hµερ�λ$γι� 1996, κε6µεν" Eυθ. Tσιγαρ6-
δας, συν5κδ"ση Oργανισµ"& Π"λιτιστικ)ς Πρωτε&"υσας «Θεσσαλ"ν6κη» 1997 – Iερ�ς
K"ιν�τητ"ς Aγ6"υ Jρ"υς, Θεσσαλ"ν6κη 1996, εικ�νες 2ωρ6ς αρ6θµηση.

41. Bλ. στην παρ"&σα εργασ6α σηµ. 38.



πρ"ϋπ�ρ2"υσας µ"ν)ς τ"υ Kλ)µεντ"ς42, 2�ρις στις δωρε5ς τ"υ αυτ"κρ�τ"ρα
Bασιλε6"υ τ"υ B@43. T" καθ"λικ�, π"υ ε6ναι α9ιερωµ5ν" στην Παναγ6α, θα
πρ5πει να κτ6στηκε µε την 6δρυση της µ"ν)ς, α9"& αυτ) 2ρακτηρ6;εται σε 5γ-
γρα9" τ"υ 982 ως Λα
ρα τ+ς eπεραγ�ας Θε�τ$κ�υ44. Bε*α6ως τ" καθ"λικ�
των I*)ρων, �πως και τα καθ"λικ� �λλων αθωνικ8ν µ"ναστηρι8ν, δεν κατα-
σκευ�στηκε δια µιας αλλ� παρ"υσι�;ει δι�9"ρες "ικ"δ"µικ5ς 9�σεις45 και "-
λ"κληρ8θηκε στα µ5σα τ"υ 11"υ αι.46 Στ"ν αρ2ικ� πυρ)να θα πρ5πει να α-
ν)κει " κυρ6ως να�ς και η σηµεριν) λιτ)47, �π"υ και τ" ε4ετα;�µεν" γ&ψιν" α-
ψ6δωµα π�νω απ� τη *ασ6λει" π&λη. Aυτ� *5*αια δεν ε6ναι απαρα6τητ" να ε6-
2ε γ6νει εντελ8ς απ� την αρ2), καθ8ς δεν απ"τελε6 δ"µικ� στ"ι2ε6" τ"υ να"&,
θα µπ"ρ"&σε �µως να εντα2θε6 στις εργασ6ες π"υ ακ"λ"&θησαν στις αρ25ς
τ"υ 11"υ αι. µε την πρ"σθ)κη τ"υ παρεκκλησ6"υ των Tα4ιαρ28ν (1005)48 )
στην περ6"δ" της "ικ"δ"µικ)ς δραστηρι�τητας κατ� την ηγ"υµεν6α τ"υ Γε-
ωργ6"υ A@ (1019-1029) – " "π"6"ς 2αρακτηρ6;εται στ�ν B�� τ�υ Γεωργ��υ τ�υ
Aγι�ρε�τ�υ ως κτ�τωρ και διακ�σµητ�ς49 τ"υ να"& – ) ως και τα µ5σα τ"υ
11"υ αι., επ6 ηγ"υµεν6ας τ"υ Γεωργ6"υ τ"υ Aγι"ρε6τ"υ (±1044-1056)50.

Aκ�µη 5να σηµαντικ� στ"ι2ε6" για τη 2ρ"ν"λ�γηση των γ&ψινων αψιδω-
µ�των των I*)ρων ε6ναι η επισηµανθε6σα )δη "µ"ι�τητ� τ"υς µε τ"υς γ&ψι-
ν"υς κ"σµ)τες και τα τ�4α τ"υ καθ"λικ"& της µ"ν)ς Bατ"πεδ6"υ π"υ 2ρ"ν"-
λ"γε6ται στ" τ5λ"ς τ"υ 10"υ και τις αρ25ς τ"υ 11"υ αι.51 T" γεγ"ν�ς αυτ� απ"-
τελε6 µ6α επιπλ5"ν επι*ε*α6ωση της στεν)ς σ25σης των δ&" καθ"λικ8ν, τ"υ Bα-
τ"πεδ6"υ δηλαδ) και των I*)ρων, τα "π"6α 52"υν σ2εδ�ν τις 6διες διαστ�σεις,
την 6δια κ�τ"ψη και π"λλ5ς �λλες "µ"ι�τητες, ακ�µα και σε λεπτ"µ5ρειες52.
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42. Bλ. J. Lefort – N. Oikonomidès – D. Papachryssanthou, Actes d’ Iviron I [Archives
de l’Athos XIV], Paris 1985, σσ. 25 και 61 (στ" ε4)ς: Actes d’Iviron I).

43. �.π., σ. 11, απ�σπασµα εγγρ�9"υ τ"υ κριτ"& Λ5"ντ"ς (1059 ) 1074), στ. 13-16.
44. �.π., αρ. εγγρ. 4, στ. 23. Eπ6σης και σε 5γγρα9" τ"υ 985, $.π., αρ. 7, στ. 47-48.
45. Aναλυτικ� για τις "ικ"δ"µικ5ς 9�σεις τ"υ καθ"λικ"& *λ. P. Mylonas, «Notice sur

le katholikon d’ Iviron», Actes d’ Iviron I [Archives de l’Athos XIV], σ. 64 κ.ε. Πρ*λ. και
Mαµαλ"&κ"ς, $.π., σ. 286 κ.ε., σ2. 95.

46. Lefort – Oikonomidès – Papachryssanthou, Actes d’ Iviron I, $.π., σ. 61.
47. Mylonas, $.π., 67, εικ. 3.
48. Bλ. B. Martin-Hisard, «La vie de Jean et Euthyme et le statut du monastère des

Ibères sur l’Athos», REB 49 (1991) 100, § 22.
49. Bλ. σ2ετ. Lefort – Oikonomidès – Papachryssanthou, Actes d’ Iviron I, $.π., σ. 62

σηµ. 1.
50. Σ2ετικ� µε τις εργασ6ες π"υ πραγµατ"π"6ησε στ" καθ"λικ� κατ� τη δι�ρκεια της

ηγ"υµεν6ας τ"υ " Γε8ργι"ς " Αγι"ρε6της *λ. $.π., σ. 63.
51. Για τη 2ρ"ν"λ�γηση τ"υ καθ"λικ"&, µε *�ση τα γλυπτ�, *λ. Πα;αρ�ς, Γλυπτ�

Bατ�πεδ��υ, $.π., σπ"ρ�δην και σ. 101. Eπ6σης Mαµαλ"&κ"ς, $.π., σ. 201 κ.ε.
52. Bλ. P. Mylonas, «Le plan initial du catholicon de la Grande-Lavra au Mont Athos

et la genèse du type du catholicon athonite», Cah. Arch. 32 (1984) 102, εικ. 17a-bU Mαµα-
λ"&κ"ς, $.π., σ. 287U πρ*λ. και Πα;αρ�ς, Γλυπτ� Bατ�πεδ��υ, $.π., σηµ. 46.



Ωστ�σ", µια περισσ�τερ" συγκεκριµ5νη 2ρ"ν"λ�γηση για την κατα-
σκευ) τ"υ τριπλ"& γ&ψιν"υ αψιδ8µατ"ς της *ασιλε6"υ π&λης στ" καθ"λικ�
των Ι*)ρων µπ"ρε6 να πρ"κ&ψει αν λη9θε6 υπ�ψη η στεν) "µ"ι�τητα π"υ
παρατηρε6ται αν�µεσα σε αυτ� και στ" αψ6δωµα τ"υ τα9ικ"& αρκ"σ"λ6"υ
στ" *�ρει" �κρ" της λιτ)ς τ"υ 6δι"υ καθ"λικ"&. � τ�9"ς αυτ�ς θεωρε6ται α-
π� τη νε�τερη παρ�δ"ση «κεν"τ�9ι"» των �σ6ων Π5τρ"υ τ"υ Αθων6τ"υ και
�ν"υ9ρ6"υ τ"υ Αιγυπτ6"υ53, σ&µ9ωνα �µως µε τ"ν αναµ9ισ*)τητης ιστ"ρι-
κ)ς α46ας B�� τ�υ Γεωργ��υ τ�υ Aγι�ρε�τ�υ, " τ�9"ς )ταν )δη κατασκευα-
σµ5ν"ς τ" 1045 και περιε62ε τα λε6ψανα τ"υ Γεωργ6"υ τ"υ Α@54 – ηγ"υµ5ν"υ
απ� τ" 1019 5ως τ" 102955. Jπως µας πληρ"9"ρε6 επ6σης " B��ς τ�υ Γεωρ-
γ��υ τ�υ Aγι�ρε�τ�υ, στ"ν τ�9" αυτ�ν κατατ5θηκε στις 24 Μα^"υ τ"υ 1066
και τ" σκ)νωµα τ"υ 6δι"υ τ"υ Γεωργ6"υ τ"υ Αγι"ρε6τ"υ, τ" "π"6" µετα95ρ-
θηκε απ� την Κωνσταντιν"&π"λη56. Vτσι λ"ιπ�ν µπ"ρε6 να υπ"στηρι2τε6
*�σιµα �τι τ" γ&ψιν" αψ6δωµα στ"ν τ�9", �π"υ )ταν κατατεθειµ5να τα λε6-
ψανα των δ&" ηγ"υµ5νων και κτητ�ρων, Γεωργ6"υ τ"υ Α@ και Γεωργ6"υ τ"υ
Αγι"ρε6τ"υ, κατασκευ�στηκε "πωσδ)π"τε αν�µεσα στ" 1029, 5τ"ς ε4"ρ6ας
τ"υ Γεωργ6"υ Α@ στα Μ"ν�*ατα �π"υ και π5θανε57 και στα 1066, "π�τε και
εναπ"τ5θηκαν στ"ν τ�9" και τα λε6ψανα τ"υ Γεωργ6"υ τ"υ Αγι"ρε6τη58. Ας
σηµειωθε6 µ�λιστα �τι " τ�9"ς 5µεινε αν5πα9"ς 5ως τη δι�ν"ι4) τ"υ τ"
1983, α9"& "ι κ6"νες τ"υ γ&ψιν"υ αψιδ8µατ�ς τ"υ εδρ�;"νται και σ)µερα
π�νω στα κατ�λ"ιπα της µαρµ�ρινης καλυπτ)ριας πλ�κας59.

Με τα δεδ"µ5να αυτ� λ"ιπ�ν πιστε&ω �τι πρ5πει να εντ�4"υµε στην
6δια 2ρ"νικ) περ6"δ", 1029-1066, και την κατασκευ) τ"υ ε4ετα;�µεν"υ τρι-
πλ"& γ&ψιν"υ αψιδ8µατ"ς π�νω απ� τη *ασ6λει" π&λη, καθ8ς, �πως πρ"α-
να95ρθηκε, αυτ� παρ"υσι�;ει στεν) συγγ5νεια µε τ" γ&ψιν" αν�γλυ9" αψ6-
δωµα τ"υ τ�9"υ.

Aριστ"τ5λει" Πανεπιστ)µι"                         ΘΕ��ΑΡΗΣ  Ν. ΠΑ�ΑΡΑΣ
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SUMMARY

Theocharis N. Pazaras, Middle-Byzantine plaster reliefs in the katholikon
of Iviron monastery.

In addition to the marble sculptures, the katholikon of Iviron Monastery
includes some most remarkable plaster relief ornamentation from the middle
Byzantine period. One such plaster relief, framing the arch-shaped opening of
the funerary arcosolium at the north end of the inner narthex, has been
examined in the context of the study of the monastery founders’ tombs
[Th. N. Pazaras, «Founders’ tombs in the katholikon of Iviron Monastery»,
Byzantina 26 (2006) 125-151 (to be published shortly)]. 

The main subject of this study is another such piece of plaster
ornamentation, in the form of a triple arch, which can be found above the
lintel of the Imperial Door, that is the central door leading from the narthex
into the naos. This plaster archwork is composed of a central elevated arch,
supported by two colonettes and framed on both sides by two lower quarter-
circle arches. The roots of such a conception of a triple, symmetrical arch-
work are perhaps to be sought in Middle Byzantine Constantinopolitan archi-
tecture, even though similar ornamental compositions can also be found in
ivory work and in illuminated manuscripts from the same period.

All arches are adorned with various scrolls and are framed on the outside
by tightly braided guilloches, with either a fine dentil course or a series of
stylized bead-and-reel along the inner edge. The colonettes of the middle arch
are likewise covered from base to capital with relief ornamentation. 

All those themes are in very wide use in Middle Byzantine decorative art,
whether in monumental painting and illuminated manuscripts or in miniature
art and above all in sculpture. This leads us to date the plaster archwork to
the 10th-11th century. Using what is known about the foundation of the
Monastery and the building history of the katholikon, in conjunction with the
testimony of archival sources, one can even attempt a more precise dating,
from the end 10th to mid-11th century. This estimate can be narrowed down
even further, to some time between 1029 and 1066, for the archwork under
consideration appears to be closely related to the plaster relief archwork of
the above mentioned northern grave of the inner narthex of the same
katholikon, which was built between those same years. 
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Σ�. 1. Kαθ�λικ$ µ�ν�ς I9�ρων. K�τ�ψη σ
µ`ωνα µε σ��δι� τ�υ Π. Mυλων�.
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Σ�. 2. Kαθ�λικ$ µ�ν�ς I9�ρων. �ψη τ�υ θυρ�µατ�ς της 9ασιλε��υ π
λης
µε τ� γ
ψιν� αψ�δωµα.
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Εικ. 2. T� γ
ψιν� αψ�δωµα τ�υ τα`ικ�
 αρκ�σ�λ��υ στη 9$ρεια πλευρ�
της λιτ�ς τ�υ καθ�λικ�
. Κ
ρια $ψη.

Εικ. 3. Τ� θ
ρωµα της 9ασιλε��υ π
λης τ�υ καθ�λικ�
 µε τ� γ
ψιν� 
αψ�δωµα.
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Εικ. 4. Λεπτ�µ�ρεια της εικ. 3. T� γ
ψιν� αψ�δωµα π�νω απ$ τη 9ασ�λει� π
λη.

Εικ. 5. Λεπτ�µ�ρεια της εικ. 4. Τ� µεσα�� τ$B�.
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Εικ. 8-9. Tα γ
ψινα επ�κρανα π�νω στα �π��α στηρ�#�νται τα ακρα�α
τεταρτ�κυκλικ� τ$Bα.


