ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ

Κατά την εντολήν του Σεβαστού Συμβουλίου τής ’Αρχαιο
λογικής Εταιρείας έξέδραμον το θέρος τοΰτο εις έπίσκεψιν των
άνά τήν Θεσσαλίαν αρχαιολογικών μνημείων χριστιανικών χρό
νων. Ή έπίσκεψίς μου δεν έγένετο εύφορος, δσον ή πρό τριών
έτών άνά τήν Μακεδονίαν, πρώτον μέν διότι δεν εύρον ένταΟθα
άρχιτεκτονικά μνημεία άξια είς άρχαιότητα καί σπουδαιότητα
• τέχνης πρός τά έν Θεσσαλονίκη, έπειτα διότι, πλήν τής έπΐ τοΰ
Όλύμπου μονής τής 'Αγίας Τριάδος ('Αγιον Διοννοίον), ής οί
μοναχοί — τή εύγενεστάτη συστάσει μάλιστα τοΰ διατρίβοντος
κατά τήν έπίσκεψιν μου αύτόθι σεβασμιωτάτου 'Αγίου Κίτρους
Κυρίου Παρθενίου τοΰ Βαρδάκα — πάσαν παρέσχον μοι εύκολίαν είς μελέτην τών τής βιβλιοθήκης καί τοΰ σκευοφυλακείου,
άλλαχοΰ, (σύνηθές δ’ έν ταΐς μοναις τοΰτο πρός ταχυτέραν άπαλλαγήν άπό τοΰ ταράσσοντος τήν μακαρίαν ύπνηλίαν αύτών έπισκέπτου), ελεγον δτι άπουσίαζεν άπό τής μονής ό κλειδοκράτωρ ήγούμενος. Έδυσχέρανε δέ τήν έκδρομήν μου καί ή έλλει
ψής μέσων μεταβάσεως άπό τόπου είς τόπον διά τούς ταραχιόδεις, οΰς διερχόμεθα, καιρούς- οΰτω διέτριψα άδρανής έν τώ
σταθμψ Πυργετοΰ είκοσιν οκτώ ώρας, έν Τυρνάβω ώρας πέντε
καί τριάκοντα καί έν Έλασσώνι είκοσιν ές.
Έπεσκέφθην δέ κατά τήν βραχεΐαν ταύτην έκδρομήν μου
τήν Λάρισαν, ένθα λόγου άξία ή έπί τής άκροπόλεως (μτιεζεοτένι) συλλογή έπιγραφών, έν αίς καί τινες χριστιανικών χρό

νων, τά Αμπελάκια, ένθα άξία θέας ή τριώροφος πεντάγωνος
οίκία τοΰ Γεωργίου Σφάρτζ, ίδρυθεΐσα ύπό άρχιτέκτονος τοΰ
Ίωάννου Ζερμπανοΰ, βυθμοΰ άνατολικοΰ πολυτελοΰς καί πεφορτισμένου καί άλλως καί είς πολυχρωμίαν ύάλο>ν. 'Ωσαύτως έπε-
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σκέφθην την ύπέρ την δεξιάν όχθην της εκβολής τοΰ Πηνειοΰ
επί της Όσσης μονήν τοΰ ’Αγίου Δη μητριόν, ής ό ναός, (ό άρχαιότατος πιθανώς των κατά τήν Θεσσαλίαν, ως μαρτυροΰσι
καί τό σχέδιον καί τά εν τή αυλή καί υπό τάς στοάς κατεσπαρμένα κιονόκρανα περσίζοντα καί κορινθιακά άκάνθας Ιχοντα
άνεστραμμένας), καί έκ πυρκαϊάς κατά τόν πρόναον καί τον
νάρθηκα έφθάρη καί τόν τροΰλλον έχει νεώτερον καταπεσόντος
τοΰ παλαιού.
Έπεσκέφθην καί τήν 'Ραψάνην, τήν παρ’ αύτή μονήν των
'Αγίων

Θεοδώρων, τήν προς τόν Πυργετόν μονήν τής 'Αγίας

Σωτείρας, τό Λιτόχωρου καί τήν παρ’ αύτω μονήν τοΰ 'Αγίου
Ίωάννου. 'Ωσαύτως άνήλθον είς τήν επί τοΰ Όλύμπου υπό τοΰ

άγιου Διονυσίου Εόρυθεΐσαν μονήν τής 'Αγίας Τριάδος, καί έξήτασα τήν πενιχράν πως βιβλιοθήκην αυτής καί τό Εκανώς πο
λύτιμον σκευοφυλάκειον καί τό υπ’ αυτήν έν τή πεδιάδι μετόχιον τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου. 'Ωσαύτως τήν παρά τήν
Μαλαθριάν (τό άρχαΐον Δϊον) μονήν τής 'Αγίας Παρασκευής
καί τήν έπί τής ΒΑ πλευράς τοΰ Όλύμπου μονήν τής Πέτρας,
ής έν τφ ναφ) όρύφακτον (τέμπλεον) τορνευτόν εξαίσιας εργα
σίας είς ποικιλίαν αρμονικήν παραστάσεων καί ούναμιν καί ζωήν
των φύλλων, των φιαλών, των είκονιζομένων άγιων. * Αξιόν δε
προσοχής ένταΰθα καί άνάγλυφον επί μαρμάρου τοΰ 'Αγίου
Δημητρίου, άλλοθεν κομισθέν, έντειχισθέν δέ ήδη υπέρ τήν
είσοδον των καινών ιδρυμάτων τής μονής.
Έκτης Μονής δέ ταύτης κατελθών έπεσκέφθην τήν Κουντουριώτισααν, όπου πολλαί ρωμαϊκών χρόνων έπιγραφαί καί

τήν Κατερίνην, ένθα έπιγραφαί τινες ρωμαϊκών χρόνων μάλι
στα. Έντεΰθεν διά Ααρίσης άπήλθον είς Τΰρναβον, παρ’ ή είς
άπόστασιν τετάρτου τής ώρας πρός δυσμάς τό μονύόριον τοΰ
Προφήτου Ήλιον τοΰ θεσβήτου, έν ω πλήν άλλων θαυμάσια

είναι τά τορεύματα τοΰ τεμπλέου καί τοΰ μεγαλοπρεπεστάτου
έπισκοπικοΰ θρόνου, έν αύτω μάλιστα οι τέσσαρες κομψοί στύ
λοι οί άνέχοντες τοΰ θρόνου τό κουβούκλιον τό πολυτελέστατα
καί είς λεπτότητα άμα έξειργασμένον, εςοχον θέαμα κομψότητος καί εύρυθμίας καί κάλλους μεγαλειοτάτου. ’Από τής Τυρ-
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νάβου δ’ άνήλθον εις ’ Ελασσώνα, ής έπί τής αρχαίας άκροπόλεως ή μονή τής Παναγίας ίδρυται της Όλνμπιοηίοοης. καί
ναόν καλόν έχούσης, εικόνας δέ τινας καί αναλόγια όστρεοκόσμητα θέας άξια, δπως καί τα τορεύματα τής κυρίας θύρας του
ναού.
Εντεύθεν διά Ααρίσης πάλιν άπήλθον εις Καλαμπάκαν, ένθα
έν τω ναφ τής Μητροπόλεως επί τού τοίχου τού νάρθηκος αρι
στερά εχομεν γεγραμμένον χρυσόβουλλον ’Ανδρονίκου τού Β'
(1332) καί σιγιλλιώδες γράμμα τού πατριάρχου Κωνστ/πόλεως
’Αντωνίου (1393). ’Αλλά παρά ταΰτα καί τάς άλλας έπιγραφάς
καί παρά τό δλον τού ναού άρχιτεκτόνημα τον πολλοΰ λόγου
άςιον εχομεν, μοναδικόν έν τή χριστιανική άρχιτεκτονική, έν
μέσω τού ναού άμβωνα, καί τον έπισκοπικόν θρόνον υψηλόν, με
γαλοπρεπή, τάς πλευράς καί τήν £άχιν καί τήν στέγην κεκο σμημένον δι’ όστρέων. Αί παραστάσεις έν αύτφ, αι'τινες ούτε
πυκναί, καί έκ τούτου καταπονούσαι, ούτ’ άραιαί είσιν, είκονίζουσιν ανθέμια, κλάδους μετ’ άνθέων, λέοντας, πτηνάρια φδικά
καί άλλα πτηνά καί κατά τήν ράχιν τού θρόνου τόν δικέφαλον
άετόν. 'Αρμονική είναι καί άκριβής έν αυτφ των κοσμημάτων
ή διάθεαις, τό δλον δέ περικαλλές έργον ζωήν ενέχει καί χάριν.
’Από τής Καλαμπάκας δ’, άφ’ ού έπεσκέφθην τάς έν τοϊς
Μετεώροις μονάς των 'Αγίων Πάντων (Βαρλαάμ) καί 'Αγίου
Στεφάνου, κατήλθον εις Τρίκκαλα καί μετά τήν έξέτασιν των

άσημάντων αυτόθι μνημείων έξέδραμον είς τήν κατά τήν είσο
δον χαράδρας τινός τής Πίνδου παρά τήν κώμην Πόρτα Πανα
γιά έρημον νΰν μονήν Παναγίας τής Πόρτας. Ταύτης ό ναός

σπουδαίος ως άρχιτεκτόνημα συνετελέσθη καί έκ λίθων άλλων
μικρών καί πώρων άλλά κατά τό πλεϊστον έκ μεγάλων λίθων
ναού δωρίου, ως μαρτυροΰσι τέσσαρες σφόνδυλοι δωρίου ρυ
θμού έν τοΐς παρακειμένοις λειψάνοις (ΒΔ) κτίσματος λεγομένου
τού 'Αγίου Άνδρέου. ΙΙλήν δέ τού ναού καί αί εικόνες τού νάρ
θηκος, καίτοι έφθειρεν αύτάς έπίχρισμα έξ άσβέστου, γενναίας
είναι έκφράσεως, ως ό Μιχαήλ καί ό Γαβριήλ καί οί εκατέρω
θεν τής θύρας ’Ιησούς καί Θεοτόκος άναμιμνήσκοντες ζωγρα
φιάς των 'Αγίων Θεοδώρων τού Μυστρά διά τό ευμέγεθες καί
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τήν αναδρομήν των σωμάτων. Σπουδαιόταται δ’ αυτόθι είναι
διά λεπτότατων ψηφίδων έξειργασμέναι ούχί πολύχρωμων, αλλά
μόνον λευκών, μελανών, κυανών καί ερυθρών, καί τούτων ούχί
πολλών άποχρώσεων, εικόνες τοϋ Χριστού καί τής Θεοτόκου
όρθιων εκατέρωθεν τής 'Ωραίας Πύλης (ύψους '2,11, πλάτους
0,72) όψεως ούχί μέν περικαλλούς άλλά σεμνής, φυής δ’ αρ
μονικής. Έν ταύταις δέ παρατηρούμεν δτι παρά τό σύνηθες δε
ξιά μεν τής 'Ωραίας Πύλης (άριστερά τφ θεωμένψ) έχει είκονισθή ό ’Ιησούς δρθιος κρατών τή αριστερά τό Εύαγγέλιον, τής
δεξιάς οέ, έστραμμένης πρός έαυτόν, κεκαμμένους έχων τόν μέ
σον καί παράμεσον δακτύλους, ούχί δ’, ως συνήθως, τόν μέγαν
καί παράμεσον, άριστερά δέ (δεξιά τώ θεωμένφ) ή Θεοτόκος,
κρατούσα τόν υιόν αύτής έπί τού δεξιού βραχίονος.
Άπεκόμισα δ’ έκ τής εκδρομής φωτογραφικάς τινας εικό
νας καί έπιγραφάς (άντίγραφα καί έκτυπα) περί τάς εκατόν τριά
κοντα, ελαβον δέ καί σχεδιογραφήματα τών ναών τής 'Αγίας
Τριάδος, τής Μητροπόλεως τής Καλαμπάκας καί τής Παναγίας
τής Πόρτας.
Έν Άβήναις tij 27 Νοεμβρίου 1916.

Κ. Γ. ΖΗΣΙΟΥ
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