Η «ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» Β Υ ΖΑ Ν Τ ΙΝ Η Μ Ο Ν Η ΤΟ Υ ΠΡΟΔΡΟΜ ΟΥ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ Σ ΤΑ Θ Μ Ο Σ ΤΗ Σ Ζ Ω Η Σ ΤΟ Υ Μ ΙΧΑΗΛ ΧΩ Ν ΙΑ ΤΗ
Β Α Σ ΙΛ Η Σ Κ Λ ΤΣΑ Ρ Ο Σ / Θ ΕΣΣΑΛΟ ΝΙΚΗ
(Μέ πίνακες 1-9)

* Ή έργασία αύτή άποτέλεσε τό θέμα μιας άνακοίνω σής μου στό Α ' Π ανελλήνιο
'Ιστορικό Συνέδριο πού όργανώθηκε άπό τη ν Ε λ λ η ν ικ ή Ισ τ ο ρ ικ ή 'Ε τα ιρ εία κι έγινε σ τίς
7/8 Δεκ. 1979 στή Θ εσσαλονίκη. Ε υχαριστίες όφείλω σ τόν καθηγ. Εϋδοξο Θ. Τ σολάκη καί
στούς συναδέλφους Σ. Μ αυρομάτη-Κ ατσουγιαννοπούλου, Ν ίκη Παπατριανταφύλλου-Θεοδωρίδη καί Δημήτρη Χ ρηστίδη, πού σ υζήτησαν μαζί μου έπιμέρους θέματα άπό τήν όλη προβλη
ματική τής έργασίας. Στόν άρχα ιολόγο Θανάση Παπαζώτο χρω στώ τήν κάτοψη τοΰ μνημείου
(σχέδ. 1) πού έκπονήθηκε μέ βάση δικές μου μετρήσεις.

Γιά τήν ταυτότητα τής βυζαντινής μονής πού άναφέρεται ώς μονή τοΰ
Προδρόμου σέ ορισμένες επιστολές τοϋ Μ ιχαήλ Χ ω νιάτη1, τοϋ Γεωργίου
Βαρδάνη2 καί τοΰ Ίω ά ννου Ά π ο κ α ύ κ ο υ 3, καθώς καί σ ’ ένα συνοδικό
γράμμα τοΰ 12224, είχαν προκύψει διάφορα προβλήματα από τήν εποχή
άκόμη πού ό Σπ. Λάμπρος έξέδωκε Τά σωζόμενα τοΰ Μ ιχαήλ Χ ωνιάτη5. Ό
Λάμπρος, σχολιάζοντας τίς σχετικές μαρτυρίες όπου κατονομάζεται ή
μονή, διατύπωνε τήν άποψη ότι τά χωρία άναφέρονταν στήν έν Κ έφ μονήν
τοΰ Προδρόμου, ή'τις καθιδρυθεϊσα υπό τίνος Κομνηνοΰ ώς κτίτορος... ώνομάζετο και μονή τοϋ Κομνηνοΰ6· τήν ίδια μονή θεωροΰσε ώς μοναδικό καταφύγιο
τοϋ Μ ιχαήλ Χωνιάτη κατά τό διάστημα τής έξορίας του, μακριά από τή
μητρόπολη των Α θ η ν ώ ν 7.
'Ο Α θα νά σ ιο ς Παπαδόπουλος-Κεραμεύς έξέδωκε λίγα χρόνια αργότε
ρα μιά έπιστολή τοΰ Ίω ά ννου Ά π οκ α ύ κου πρός τόν Μ ιχαήλ Χωνιάτη
στήν έπιγραφή τής όποίας ύπήρχε μιά πληροφορία γιά τή μετακίνηση τοΰ

!. Βλ. Μ ιχαήλ Ά κ ο μ ιν ό το υ τοϋ Χωνιάτου τά σωζόμενα, έκδ. Σπ. Π. Λάμπρου, τόμ. Β ’,
' Αθήναι 1880 (άνατ. Groningen 1968), σ. 332, 5-6: 'Ρόδιον γάρ σοι τούτο, α τε καί τών άρχόντων
τής χώρας άγαθήν έχόντων όιάθεσιν περί τήν συγγενικήν αύτών μονήν τοϋ Προδρόμου. Βλ. καί σ.
333, ρ ξη ’ έπιστολή: Τ φ πανοσιωτάτω καθηγουμένω τής μονής τοΰ Προδρόμου κϋρ Μαρτινιανφ.
2. V. Vasilievskij, Epirotica saeculi XIII, Viz. Vrem. 3, 1896, σ. 258, ll: El μέντοι δεήσει
πορενθήναι τόν παρόντα και έπί τήν τοΰ Προδρόμου σεβασμίαν μονήν, συνεργηθήναι παραιτώ, ώς
θάρρος εχων υίικόν πρός τήν μεγάλην άγιωσύνην σου...
3. Ά θ . Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Α θ η ν α ϊκ ά έκ τοΰ ι β ' καί ι γ ' αίώ νος, Α ρμονία 3, 1902,
σ. 285, άριθ. 4: Τοΰ αΰτοΰ πανυπερτίμου μητροπολίτου Ναύπακτού κυροΰ Ίωάννου τοΰ Ά ποκαύκου
έπιστολή πρός τόν άγιώτατον 'Αθηνών, τόν Χωνιάτην, δτε άπό τής Κέω ήλθεν είς τήν έν Μουντινίτζη μονήν τοΰ Προδρόμου, κατωτέρω δε προβήναι ούδόλ<4 ^θέλησεν. Βλ. καί σ. 286, 5: π ώ ς έκ τών
πρός ήμας άνωτερικών πρός τά κατώτερα ταΰτα τάς κινήσεις ποιούμενος έν τή τοϋ Προδρόμου έστηρίχθης μονή... S. Petrides, Jean A pokankos, letters et autres documents nedits, lzvestijia Russkago
Archeotogiceskago Instituta v Konstantinople. 2-3, 14 (Sofijias 1909), σ. 25 (93)15: καί τόν μέγαν
Πρόδρομον ήμιν ίλεοΰ.
4. Ά θ . Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Συνοδικά γράμματα Ίω ά ν ν ο υ τοϋ Ά π ο κ α ύ κ ο υ , μη
τροπολίτου Ναυπάκτου, Βυζαντίς, τόμ. Α ", Ά θ ή ν α ι 1909 σ. 10, 18: ό ένασκούμενος τό προτού
τή κατά τήν 'Ελλάδα σεβασμίβ μονή τοΰ τίμιου Προδρόμου. Βλ. καί σ. 13,9: μεταξύ δέ τών λαλουμέ
νων 'έτερόν τι παραμπεσόν τούτο μάλλον άπραγμόνως τής τοΰ Προδρόμου μονής έκβάλλει τόν
Σπίγγην...
5. Μ ιχαήλ Χωνιάτου τά σωζόμενα, τόμ. Β ', σ. 598 (σ χό λ ιο Σπ. Λάμπρου Β 128, π"), σ.
647 (Β' 327, 13: Β ’ 331, 26 : Β ' 331, 29), σ. 648 (Β ' 332, 4: Β ' 333, ρ ξ η ') καί κυρίως σ. 653-654
(Β' 355, 15).
6. "Ο.π., σ. 647.
7. "Ο.π., σ. 653-654.
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εξόριστου μητροπολίτη Α θ η ν ώ ν άπό τήν Κέω στήν έν Μουντινίτζη μονήν
τοΰ Προδρόμου*. Ή πληροφορία αύτή άφηνε νά έννοηθεΐ ότι ή άποψη τοΰ
Λάμπρου δέν εΰσταθοΰσε, άλλά ό εκδότης δήλωνε οτι ή μονή αΰτη άναφέρεται έν ταΐς έπιστολαΐς τοΰ Μιχαήλ Χωνιάτου (τ. Β ', σ. 322, 333) ανευ προσδιο
ρισμού τοΰ τόπου ενθα εκειτο9. "Ομως, παρά τίς άμφισβητήσεις πού δημι
ουργούσε ή ρητή μαρτυρία τοΰ τίτλου τής επιστολής τοΰ Ίω άννου Ά π ο καύκου, ή άποψη τοΰ Λάμπρου υίοθετήθηκε μεταγενέστερα καί άπό άλλους
μελετητές πού άναφέρθηκαν σέ ορισμένα θέματα10 ή άσχολήθηκαν απο
κλειστικότερα μέ τήν προσωπικότητα τοΰ Μ ιχαήλ Χ ω νιάτη11.
' Ο G. Stadtm üller στήν άξιόλογη μελέτη του γιά τή ζωή καί τό έργο τοΰ
Μ ιχαήλ Χωνιάτη ήταν ό πρώτος ερευνητής πού ξεκαθάριζε τό πρόβλημα
τής παραμονής τοΰ Χωνιάτη στήν Κέω καί τής μετακίνησής του άργότερα
στήν έν Μουντινίτζη μονή τοΰ Π ροδρόμου12- παράλληλα ύποστήριζε οτι τά
χω ρία τών πηγών στά όποια κατονομάζεται ή μονή άναφέρονται άποκλειστικά στό μοναστήρι τοΰ Προδρόμου πού βρισκόταν στή Στερεά 'Ε λ λ ά 
δα 13, επειδή ένα ομώνυμο μοναστήρι, παρά τίς άπόψεις πού έπικρατοΰσαν
ως τότε, δέ φαίνεται άπό άλλες μαρτυρίες οτι φιλοξένησε τόν Χωνιάτη
στήν Κέω. Μέ βάση τά σ τοιχεία αύτά ό Stadtmüller συνέθετε ένα κεφάλαιο
τοΰ βιβλίου του άφιερωμένο στό θέμα τής παραμονής τοΰ Μ ιχαήλ Χωνιάτη
στήν έν Μ ουντινίτζτ μονή τοΰ Π ροδρόμου14. Τό πρόβλημα συνεπώς πού
συνδεόταν μέ τή μονή τοΰ Προδρόμου ώς τόπου διαμονής τοΰ Μ ιχαήλ Χω
νιάτη έβρισκε τή λύση του άκριβώς στή διαπίστωση οτι ό Μ ιχαήλ μετακινήθηκε άπό τήν Κέω στή Στερεά 'Ε λλάδα.
Παρόλα όμως τά νέα δεδομένα πού έφεραν στό φώς οί έρευνες τοΰ
Stadtmüller ένα δεύτερο πρόβλημα εξίσου ενδιαφέρον γιά τήν επιστημονι
κή έρευνα, τό πρόβλημα τής θέσης τοΰ μοναστηριοΰ τής Στερεάς, παρέμεινε άναπάντητο. Ό τοπικός προσδιορισμός έν Μουντινίτζη πρόσφερε τό
γενικότερο μόνο τοπογραφικό πλαίσιο καί όχι τό στενότερο περιορισμό

8. Ά θ . Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Α θ η ν α ϊκ ά , σ. 285.
9. Αύτόθι σημ. 1· τοΰ ίδιου , Συνοδικά γράμματα, σ. 11 σημ. 3: ή δε μονή τοΰ Προδρόμου
φαίνεται νά είναι ή έν έπιστολαΐς τοΰ Μιχαήλ Άκομινάτου μνημονευόμενη...
10. M atthias W ellnhofer, Johannes A pokaukos, M etropolit von N aupaktos in Aetolien (c.
1155-1233). Sein Leben und seine Stellung im D espotate von Epirus unter Michael Doukas und
Theodoros Komnenos, Freising 1913, σ. 22, 39.
11. Βλ. Ida Carleton Thalion, A mediaeval hum anist: Michael A kom inatos (Burt Franklin:
Research and source works series, philosophy and religious history m onographs 127), New York2
1973, σ. 32.
12. G. Stadtm üller, Michael Choniates M etropolit von Athen (ca 1138-ca 1222), Orienlalia
Christiana XXXIII-2, Nu 91 (Februario-M artio 1934), Roma 1934, σ. 205 κ.έ. Β ιβλιοκρισίες γιά
τό εργο: Κ. I. Ά μ ά ν το υ , Ε λληνικά 7, 1934, σ. 327-328. Κ. Μ πόνη, ΕΕΒΣ 11, 1935, σ. 493-498.
M. W ellnhofer, B Z 35, 1935, σ. 106-109. Χρυσ. Παπαδοπούλου, θεολογία 13, 1935, σ. 182-186.
13. G . Stadtm üller, Michael Choniates, σ. 205 σημ. 5.
14. "Ο.π., σ. 205-212.
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μέσα στόν όποιο μπορούσε νά ένταχθεΐ τό σημείο τής θέσης τοΰ μοναστηριοΰ μέ επίκεντρο άναφορας πάντα τό χωριό Μενδενίτσα|5, δπου υπήρχε
άπό τίς αρχές τοΰ 13ου αΐ. (1204) ή έδρα ενός φραγκικοΰ τιμαρίου, τής
Μαρκιωνίας τής Β οδονίτσας16. Ή Μ ενδενίτσα βρίσκεται σέ απόσταση
6 περίπου χλμ. νοτιοανατολικά άπό τή θέση τών Θερμοπυλών17- έτσι
ορισμένοι μελετητές χρη σιμ οποίησ αν ώς προσδιοριστικό σημείο άναφορας
γιά τή θέση τοΰ βυζαντινοΰ μοναστηριοΰ τήν ευρύτερα γνωστή τοπωνυμία
τών Θερμοπυλών18, χω ρίς ωστόσο νά προστίθεται κάτι τό συγκεκριμένο γιά
τόν ακριβέστερο προσδιορισμό τοΰ τόπου ενθα εκειτο ή μονή'9.
Ή αναζήτηση τής λύσης τοΰ προβλήματος —πού έπρεπε πιά νά
κατευθύνεται μάλλον στήν τοπογραφική έρευνα καί στό συνδυασμό τών
δεδομένων της μέ τίς πηγές, μέ βάση τήν υπόθεση ότι άπό ένα τέτοιο
μοναστήρι κάτι θά σωζόταν στήν περιοχή έστω καί σέ έρειπιώδη κατά
σταση— μέ άπασχόλησε ιδιαίτερα πρίν άπό μερικά χρόνια, όταν άντιμετώ-

15. Γιά τήν τοπωνυμία τοΰ χω ριοΰ Μ ενδενίτσα κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους βλ. R.L.F.
Tafel, De Thessalonica eiusque agro dissertatio geographica, Berlin 1839 (άνατ. Var. Repr.,
London 1972), σ. 488-489. Έ . Βέη-Σεφερλή, Ό χρόνος στέψεως τοΰ Θεοδώρου Δούκα, ώς
προσδιορίζεται έξ ανεκδότων γραμμάτων τοΰ Ίω ά ν ν ο υ τοΰ Ά π ο κ α ύ κ ο υ , B N J 2 \, 1971-1976, σ.
277. Οΐ τύποι Μεδινίτζα, Μπουδονίτζα, Πουντονίτζα καί Μουδενίτζα παραδίδονται μεταγενέστε
ρα, βλ. Π. Ά ρ α βα ντινοΰ, Χ ρονογραφία τή ς Η π ε ίρ ο υ τών τε όμορων έλληνικώ ν καί 'Ιλ λ υ ρ ι
κών χωρών, Ά θ ή ν α ι 1856, άνατ. 1969, σ. 104, 113’ Δ ανιήλ Φ ιλιππίδη-Γ ρηγ. Κωνσταντα, Γεω
γραφία Νεωτερική, περί τής 'Ε λλ ά δο ς, έπιμ. Αίκ. Κ ουμαριανοΰ, έκδ. Έ ρμης, Α θ ή ν α , 1970, σ.
91· Π. Φ. Χριστοπούλου, Ή περί τόν Κ ορινθιακόν π εριοχή κατά τά τέλη τοΰ ι η ' αΐώνος,
ΕΕΣΜ 3, 1971-1972, σ. 455. Ό τοΰρκος π ερ ιηγητή ς Έ β λ ιά Τ σελεμπή άποδίδει τήν τοπωνυμία
μέ τόν τύπο Μοντενούς, βλ. Ί.Γ .Γ ια ννο π ο ύ λο υ , Ή π ερ ιή γη σ ις τοΰ Έ β λ ιά Τ σελεμπή άνά τήν
Στερεάν 'Ε λλάδα, ΕΕΣΜ 2, 1969-1970, σ. 157.
16. W. Miller, 'Ισ το ρ ία τής Φ ραγκοκρατίας έν 'Ε λ λ ά δ ι, μτφρ. Σπ. Π. Λάμπρου, τόμ. Α ’,
Ά θήναι 1909-1910, σ. 53-54. W. Miller, Ή Μ αρκιωνία τής Β οδονίτσης, ΝΕ 21, 1927, σ. 56-74.
Γιά τήν όχύρωση τοΰ κάστρου βλ. Γενικά A. Bon, Forteresses medievales de la Grece centrale,
BCH 61, 1973, σ. 141 καί κυρίως σ. 148-164.
17. Βλ. J. Koder - F. Hild, Hellas und Thessalia (Tabula Imperii Byzanlini I), Wien 1976, σ.
221-222, λ. M untonitsa, δπου καί άλλες σ χετικ ές βιβλιογραφικές ένδείξεις.
18. Βλ. Κ.Ι. ’Αμάντου, Ι σ τ ο ρ ία τοΰ βυζαντινοΰ κράτους, τόμ. Β ’, Ά θ ή ν α ι2 1957, σ. 349.
Ά ν. Κ. Ό ρλάνδου, Ή προσω πογραφία τοΰ Μ ιχα ήλ Χωνιάτου, ΕΕΒΣ 21, 1951, σ. 212. Δ.Σ.
Μπαλάνου, Οί βυζαντινοί έκκκ λη σ ια σ τικ οί συγγραφείς άπό τοΰ 800 μέχρι τοΰ 1453, Ά θ ή ν α ι
1951, σ. 107. Ν.Β. Τωμαδάκη, Ή σ α ν βάρβαροι αΐ Ά θ ή ν α ι έπί Μ ιχαήλ Χωνιάτου; ΕΕΦΣΠΑ
Ζ', 1956, σ. 93. Δ.Α. Ζακυθηνοΰ, Βυζαντινά κείμενα (ΒΒ, 3), Ά θ ή ν α ι 1957, σ. 229. Ν. Β. Τωμα
δάκη, Βυζαντινή Γραμματολογία (1204-1453), Φ ραγκοκρατία καί Π α λαιολόγειοι χρόνοι, τεύ
χος πρώτον (ό δέκατος τρίτος αιών), Ά θ ή ν α ι 1957, σ. 22: τοΰ ίδιου . Σύλλαβος βυζαντινών
μελετών καί κειμένων, τεΰχος δεύτερον (Φ ραγκοκρατία καί Π αλαιολόγειοι χρόνοι), Ά θ ή ν α ι
1961, σ. 363. H-G. Beck, Kirche und theologische Literatur im byzantinischen Reich, München
1959 (άνατ. 1968), σ. 637. Chr. Callmer, En biskop i Athen. Ur Michael Choniates liv, Lund
1959, σ. 54. V. Laurent, θρησκευτική Kai 'Ηθική 'Εγκυκλοπαίδεια, τόμ. 8, Ά θ ή ν α ι 1966, στ.
1205, λ. Μ ιχαήλ ό Χωνιάτης. Βλ. έπίσ ης, K.M. Setton, Athens in the later twelfth Century
Speculum 19, 1944, σ. 179-207 = Var. Repr., L ondon 1975, III) σ. 208 (Addentum).
19. Βλ. σημ. 9 έδ ώ .'Ο Βέης π.χ. (Ν. 'Ε σ τία 44, 1948, σ. 91 σημ. 1) πίστευε δ τι ή μονή βρισκό
ταν κοντά στήν Ναύπακτο.
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πιζα τό πρόβλημα τής εξάρτησης κάποιου μικροΰ μοναστηριού τής περιο
χή ς Ναυπάκτου άπό τή μεγάλη βυζαντινή μονή τοΰ Προδρόμου20. Οί πληρο
φορίες τών πηγών λίγο πολύ καθόριζαν τό ευρύτερο γεωγραφικό πλαίσιο
καί μιά συστηματικότερη έρευνα έπ'ι τοΰ πεδίου ήταν δυνατό νά άποδώσει
κάποια συγκεκριμένα αποτελέσματα σέ σχέση πάντα μέ τό ζήτημα τής ταύ
τισης τοΰ βυζαντινοΰ μοναστή ριοΰ.
‘Η θέση καί τό παλιό καθολικό μιας μονής τοΰ Α γίο υ Ίωάννου (βλ.
πίν. 2αβ), πού άναφερόταν άπό τίς άρχές τοΰ περασμένου αίώνα άπό τόν
W.M. Leake21 καί σημειωνόταν σέ χάρτας πού άπεικονίζουν τήν περιοχή
γύρω άπό τά προσδιοριστικά σημεία τής Μ ενδενίτσας καί τών Θερμοπυλών
(βλ. πίν. 1), τράβηξε ιδιαίτερα τήν προσοχή μου καί τό θέμα παρουσίαζε
ξεχω ριστό ενδιαφέρον, καθώς μέ τήν πρόοδο τής έρευνας διαπίστωνα δτι τό
μνημείο παρέμεινε ώς τότε παραγνωρισμένο, σχεδόν άγνωστο στόν ειδι
κότερο χώρο τής επιστημονικής έρευνας22.
*0 ναός τοΰ 'Α γίο υ Ίω ά νν ο υ 23, μιά μεγάλη τρίκλιτη ξυλόστεγη
βασιλική, βρίσκεται σέ άπόσταση τεσσάρων περίπου χλμ. νοτιανατολικά
άπό τό νεότερο συνοικισμό τών Θερμοπυλών καί σέ υψόμετρο 600 περίπου
μέτρων πάνω στούς ορεινούς όγκους τών βορείων υπωρειών τοΰ Καλλιδρόμου, στήν περιοχή τοΰ παλιότερου οΐκισμοΰ τής Δρακοσπηλιάς24. *Η έκκλη20. Βλ. Βασίλη Κατσαροΰ, Ζ ητήματα ιστορίας ένός βυζαντινού ναού κοντά στό Εΰπάλιο
Δωρίδος, Βυζαντινά 10, 1980, σ. 25-32.
21. W.M. Leake, Trabeis in N orthern Greece, τόμ. II, L ondon 1835 (άνατ. Amsterdam,
1967), σ. 39.
22. "Α γνωστο παρέμεινε ώς τίς ά ρχές τής δεκαετίας τοϋ ’80 τό μνημείο ακόμη καί σέ
έντόπιους λογίους έρευνητές τής περιορισμένης ιστορίας καί τών αρχαιοτήτω ν τοϋ νομοϋ
Φ θιώτιδας, βλ. Τριαντ. Δ. Παπαναγιώ του, Ι σ τ ο ρ ία καί μνημεία Φ θιώτιδος, ’Αθήναι 1971. Στό
χάρτη μεταξύ τών σελ. 96-97 δέ σημειώ νεται ή θέση τοΰ παλιοΰ μοναστηριοΰ, οϋτε γίνεται
πουθενά λόγος γι* αύτό στό βιβλίο.
23. Ε ίχε όλοκληρω θεΐ ή ερευνά μου όταν δημοσιεύτηκε συνοπτική περιγραφή τοΰ
μνημείου άπό τόν Π. Λ αζαρίδη, Βυζαντινά καί μεσαιωνικά μνημεία Φθιώτιδος ΑΔ 27, 1972,
Χ ρονικά, ’Α θήναι 1977, σ. 392. Στίς γενικές παρατηρήσεις τοΰ "Ε λληνα άρχαιολόγου, πού
έχουν χαρακτήρα σύντομου χρονικού, δέ γίνεται λόγος γιά τά προβλήματα πού θέτει ή
παρουσία τοϋ μνημείου στό συγκεκριμένο χώ ρο καί γιά τό ζήτημα τή ς ταύτισης τοΰ βυζαντινού
μοναστηριού, θέμα στό όποιο άναφέρεται κυρίως αύτή ή εργασία. ’ Οφείλω νά εύχαριστήσω καί
άπό τή θέση αύτή τόν έπιμελητή βυζαντινών άρχαιοτήτω ν κ. Λάζαρο Δεριζιώτη τόσο γιά τίς
ένημερωτικές πληροφ ορίες του οσο καί γιά τήν άδεια γιά τή δημοσίευση αύτή.
24. Στήν περιοχή (βλ. A. Phillippson, Die griechischen Landschaften, Bd. I, Teil 2, Das
östliche m ittelgriechenland und die Insel Euboea, Nebst einem Anhang: E. Kirsten, Beiträge zur
historischen Landeskunde Thessaliens; Frankfurt am Main 1950, σ. 337-338) άναφέρθηκαν
συχνότερα ο ί ισ τορ ικοί καί οί κλα σ ικοί ά ρχα ιολόγοι πού άσχολήθηκα ν μέ τό συγκεκριμένο
ισ τορικό γεγονός τή Μ άχης τών Θερμοπυλών καί τή ν τοπογραφία τοΰ χώρου. Βλ. γενικά:
Friedr. Stählin, Therm opylen, άρθρο στή R E 5 Α2, 1934, στ. 2398-2423. Yves Bequignon, La valee
du Spercheios des origines au VI siecle. Etudes d ’ Archeologie et de topographie, Paris 1937, σ.
235-243. Ernst Meyer, Therm opylen, A M 71, 1956, σ. 101-106 καί πίν. 57-60. W. Kendrick
Pritchett, New light on Therm opylai, American Journal o f Archaeology 62, 1958, σ. 203-213 καί πίν.
54-55. E. Meyer, Therm opylen, R E Supp/. 9, 1962, στ. 1394. Βλ. άκόμη, 'Α λ έξ. Δεσποτόπουλου,
’ Η μάχη τών Θερμοπυλών, Ισ το ρ ία τοΰ Ε λληνικού ’Εθνους, τόμ. Β ', Ά θ ή ν α ι 1971,σ. 323-328.
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σία υπήρξε αναμφίβολα καθολικό μοναστηριού25, δπως δηλώνουν τά υπο
λείμματα τής μοναστηριακής ά ρχιτεκτονικής πού διατηρούνται στό χώρο
καί ό ερειπωμένος περίβολος, πού σέ ορισμένα σημεία (π.χ. στό ΝΔ μέρος,
βλ. πίν. 3) σώζεται σέ άρκετό βψος καί σέ άλλα (άπό τό βορειοδυτικό ώς τό
βορειοανατολικό μέρος) διατηρεί τά ϊχ ν η πυργοειδών κατασκευώ ν τό
σύνολο άποτελεΐ χαρακτηριστικό παράδειγμα οχυρωμένου μοναστηριακού
συγκροτήματος26.
Τό καθολικό τής διαλυμένης μονής τιμδται σήμερα στή μνήμη τοΰ
Άγιου Ίωάννου τοϋ Θεολόγου καί χρησίμευε παλιότερα ώς ένοριακός ναός
τοΰ συνοικισμοΰ πού, μέ τή μετοίκιση τών κατοίκων του, ένίσχυσε τήν
κοινότητα τών Θερμοπυλών27. Ή θέση τοΰ μοναστηριακοΰ συγκροτήματος
μέσα στό φαράγγι πού σχηματίζουν δυό βουνοκορφές τοΰ Καλλιδρόμου
—τό Έλαφοβούνι άπό τή μιά καί τό Στρογγυλοβούνι άπό τήν άλλη— είναι
έπιλεγμένη, ώστε νά δεσπόζει στήν περιοχή. Κάτω καί μακριά άπλώνεται ό
κάμπος τής εύρύτερης περιοχής τών Θερμοπυλών, τής 'Αγίας Τριάδος καί
τοΰ Μόλου καί στό βάθος ή θάλασσα τοΰ Εύβοϊκοΰ.
'Η ταυτόχρονη μέ τήν άρχική 'ίδρυση άφιέρωση τοΰ ναοΰ στόν "Αγιο
Ιω άννη τό Θεολόγο πρέπει νά τεθεί, νομίζω, ΰπο άμφισβήτησιν, γιατί
διαπιστώνεται κάποια διακλάδωση τής παράδοσης ώς πρός τό θέμα αΰτό.
Στά 1850 όταν —σύμφωνα μέ ορισμένες έπιγραφές πού σώζονται στούς
εξωτερικούς τοίχους τή άψίδας τοΰ διακονικού28, τής νότιας πλευράς τοΰ
ναοΰ κοντά στή θύρα καί στό λιθανάγλυφο περιθύρωμα29- άνακαινίζεται τό
25. Τό ιδρυμένο στά 1950 άντρικό μοναστήρι τοΰ Ά γ . Ίω ά ν ν ο υ τοΰ Θ εολόγου, πού
μνημονεύει ό Σπ. Κ όκκινης (Τά μοναστήρια τής Ε λ λ ά δ ο ς , Α θ ή ν α 1976, σ. 154), βρίσκεται
κοντά στή μονή άπό τήν όποια πήρε καί τό όνομά του, έξω άπό τό μοναστηριακό περίβολό της.
26. Γιά τή μοναστηριακή άρχιτεκτονική βλ. γενικά: Ά ν .Κ . Ό ρ λ ά ν δ ο υ , Μ οναστηριακή
Α ρ χιτεκ τονικ ή, Ά θ ή ν α ι2 1958.
27. Βλ. Στοιχεία συστάσεως καί έξελίξεω ς τών Δήμων καί Κ οινοτήτω ν, άριθμ. 45, Νομός
Φθιώτιδος (έκδοσις τή ς κεντρικής ένώσεως Δήμων καί Κ οινοτήτω ν τής 'Ε λλ ά δο ς, έπιμ.
Υ πουργείου Ε σ ω τερ ικώ ν), Ά θ ή ν α ι/'Ο κ τ ώ β ρ ιο ς 1962, σ. 236-237.
28. Ή έπιγραφή είναι χαραγμένη σέ πωρόλιθο: Φ .Χ .Φ Έ /Ο ΝΑΟΣ Τ Α Γ ./Ί Ω .
ΘΕΟΛΟΓΟΥ / ΕΤΗ + 1850 / Γ .Ν .Π Α ΡΟ ΙΚ Ο Σ /Ε ΙΚ Π Α ΡΑΠ Ι.
29. Στόν άδιακόσμητο κάμπο τοΰ λιθαναγλύφου χαρά σσ οντα ι ο ί έπιγραφές: CHAP
ΚΤΗ/ΤΟΡ Π Α /Π Α Θ Α /Υ Α /C I (άριστερά) καί M A CTO/Δ Η Θ Ε /ω Δ ω Ο /ζ κω. (Συνδρ(ομητής
καί) κτήτωρ Π απαθανάση(ς)/Μ άστο(ρες) Δη(μήτριος) Θ εοδόσιος καί Κω(νσταντΐνος)]. Πάνω
στό υπέρθυρο έξεργη έπιγραφή: 1850 M A HÖ 10. Σ ’ ένα λιθάρι τή ς πρόσοψ ης χαράζονται
έπίσης τά έξης: ΙΩ .Θ Ε 0Λ Ο /Γ Ε ώ Ρ. ΠΙ.ΕΔώ Μ /Ο ΝΑΣ: (Ί ω (ά ν ν η ς) Θ εολόγος* Γεώρ(γιος) (Ν.
Πάροικος (;)* έδομ(ήθη)* ό να(ός). Χ ρονολογικά σ τοιχεία γιά τήν άνοικοδόμηση τοΰ ναοΰ
άναφέρονται έπίσης στό λιθανάγλυφο τής κεντρικής άψίδας τοΰ Ί ε ρ ο ΰ Βήματος (πάνω άπό τό
παράθυρο), όπου σέ δυό έξεργους κύκλους σημειώ νεται 18/Μ Α - PTHÖ καθώς καί σέ
μαρμάρινο έντοιχισμένο κομμάτι πλάι σ τόν άνατολικό σταθμό τής βόρειας θύρας μέ τά σ τοιχεία:
Ο 1858 / Ν ΚΑΙ ΤΟΥΤΩ / ΘΑ Π Ε ΡΑ Σ Ε Ι/Γ .Ν .
Στό έπιγραφικό Ολικό έντάσσεται καί ένα άπόσπασμα έγχάρα κτης έπιγραφής σέ μάρμαρο,
αύτοκρατορικών χρόνων, πού είναι έντοιχισ μ ένο στή δυτική πλευρά τοΰ ναοΰ. Δέ θά κάνω έδώ
λόγο γι ’ αύτή τήν έπιγραφή, έπειδή μοΰ έξέφρασε τή ν έπιθυμία νά τή μελετήσει ή επιστημονική
συνεργάτιδα τοΰ ΕΙΕ-ΚΕΡΑ δ. Β. Κ οντορίνη.
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καθολικό, ό ναός φέρεται ώς αφιερωμένος στή μνήμη τοΰ Θεολόγου. Θά
μπορούσε βέβαια κανείς νά υποθέσει οτι ή επανίδρυση τοΰ ναοΰ ύποδήλωνε
οτι τό μνημείο θά γνώρισε εποχές έγκατάλειψης. ’Ά ν ή ονομασία τοΰ ναοΰ
ήταν ευρύτερα γνωστή πρίν άπό τήν επισκευή του θά σημειωνόταν, πι
στεύω, όπως γίνεται σέ άνάλογες περιπτώσεις, σέ παλιότερα κείμενα30 ή σέ
χάρτες, δπου όμως ό ναός σημειώνεται στήν ’ίδια τοποθεσία μέ τήν άπλή
άγιωνυμία Ά γιάννης ή τό σύνθετο Palaioioannis (Π αλιαγιάννης)31. Ή προ
σωνυμία αύτή είναι μιά λέξη δίσημη: σημαίνει άπό τή μιά ότι καί σ ’ εκείνη
τήν εποχή επικρατούσε ή έντύπωση οτι ό ναός ήταν παλιός (ίσως ένα ερεί
πιο) καί άπό τήν άλλη οτι αύτός ήταν άφιερωμένος σίγουρα σέ κάποιον "Α
γιο Ιωάννη, έστω κι αν λησμονήθηκε ή διάκριση τής μνήμης τοΰ Προδρό
μου άπό τή μνήμη τοΰ Θεολόγου.
Στό περίβλημα τοΰ ναοΰ άπό μιά πρώτη καί γρήγορη ματιά ό ειδικός
μελετητής διακρίνει σήμερα δύο οικοδομικές φάσεις πού άνάγονται άσφαλώς σέ δυό διαφορετικές περιόδους τής ιστορίας τοΰ μνημείου32. 'Η νεό
τερη φάση προσδιορίζεται άκριβέστερα μέ βάση τίς επιγραφές πού τήν
τοποθετοΰν χρονολογικά στά 1850. Ή παλιότερη άνήκει σέ βυζαντινή
περίοδο. Τό κτήριο, πού μέ τή συνολική του μορφή δίνει στόν επισκέπτη
τήν έντύπωση μεταβυζαντινοΰ μνημείου, χτίστηκε άκριβώς επάνω στό πα
λιό βυζαντινό. Οί τεχνίτες πού εργάστηκαν γιά τήν κατασκευή του σεβά
στηκαν τό παλιό κτήριο καί φρόντισαν, ώστε νά μήν άλλοιώσουν τό άρχικό του σχέδιο, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό γιά τήν άποκατάσταση τής κά
τοψής του.
' Ο σημερινός ναός έχει σέ κάτοψη τό σχήμα έπιμήκους ορθογωνίου μέ
εσωτερικές διαστάσεις 15,40*11,10 μ. 'Η διαίρεση τοΰ έσωτερικοΰ χώρου
σέ τρία κλίτη επιτυγχάνεται μέ τήν τοποθέτηση πεσσών καί κιόνων σέ δύο
σειρές πάνω σέ πέτρινες μονολιθικές βάσεις, παράλληλα πρός τόν κατά
μήκος άξονα τοΰ ναοΰ. Τά στηρίγματα βαστάζουν τοξοστοιχία, ή όποία
διατρέχει άπό τή μιά ώς τήν άλλη άκρη όλο τό μήκος τοΰ ναοΰ. Πεσσοί
υπάρχουν στό χώρο τοΰ 'Ιερ ο ΰ , άφήνοντας ελεύθερη τήν επικοινωνία
άνάμεσα στό Βήμα καί τά παραβήματα καθώς καί στό δυτικό τμήμα τοΰ
ναοΰ, ενώ ή βόρεια καί ή νότια «κιονοστοιχία» μεταξύ τών πεσσών,
περιορισμένη στόν άριθμό τών δύο κιόνων, τονίζει κάπως τόν κεντρικό
χώρο, όπως συμβαίνει άναλογικά στούς σύνθετους τετρακιόνιους ναούς33.
30. Στό κείμενο τοΰ Leake (άπό μιά π εριήγησ η στά 1805), Travels in Northern Greece, τόμ.
II, σ. 39, ό ναός άναφέρεται απλά: Monastery of Ai Ianni.
31. Βλ. τό χάρτη τή ς Γεω γραφ ικής Υ π η ρ ε σ ία ς Στρατοΰ τοΰ Αΰστριακοΰ Ε π ιτελ είο υ
(Κ.Κ. M ilitär geografisches Institut: M afsstab 1:300.000), Bl. IV. Π ρβλ. R. Boulanger, Grece (Les
guides bleu. έκδ. Hachette), Paris 1962, χάρτη ς σ. 669. Βλ. καί τό χάρτη σ τόν πίν. 1 έδώ.
32. Ή διάκριση «δύο τουλάχισ τον χρονικώ ν περιόδων» προτάθηκε καί άπό τόν Π.
Λαζαρίδη (Αά 27. (1972). 1977. σ. 392).
33. Βλ. γιά σύγκριση: Μ. Σω τηρίου, Τό καθολικόν τής μονής Πετράκη Α θ η νώ ν , ΔΧΑΕ
περίοδ. Δ ', τόμ. Β ', 1960-1961, Ά θ ή ν α ι 1962, σ. 103-104 είκ. 1 καί σ. 114-127. Πρβλ. ’ Αν.Κ.
Ό ρ λ ά ν δ ο υ , Ή 'Α γ ία Τ ριάς τοΰ Κριεζώτη, ΑΒΜ Ε Ε ', 1939-1940, σ. 8 καί είκ. 4.
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Μέ τή χρησιμοποίηση τών πεσσών καί τών κιόνων πού αφήνουν ανοιχτά
τά μεταξύ τους διαστήματα ή επικοινωνία άνάμεσα στά κλίτη είναι ελεύθε
ρη. Τό 'Ιερ ό Βήμα καί τό δυτικό τμήμα τοϋ ναοΰ, άπό τό σημείο τών τελευαίων πεσσών καί πρός τά δυτικά, είναι υπερυψωμένα άπό τή στάθμη τοϋ
δαπέδου τοϋ κυρίως ναοΰ κατά 10-15 περίπου εκατοστά καί χω ρίζονται άπό
αύτόν μέ ξύλινο άπλό τέμπλο (άνατολικά) ή μέ πρόχειρο ξύλινο φράγμα
(δυτικά).
Τά τρία κλίτη άπολήγουν στά άνατολικά σέ ισάριθμες ήμικυκλικές
κόγχες πού έξωτερικά είναι ήμιεξαγωνικές. Τό μνημείο στήν τωρινή του
μορφή δέν έχει νάρθηκα καί καλύπτεται μέ ξύλινη δίρριχτη στέγη, ή όποία
στό δυτικό τμήμα της έχει μορφή άετωματική καί στό άνατολικό σκαφοειδή. Πέντε, συνολικά, παράθυρα φωτίζουν τό κεντρικό κλίτος άπό τά όποια
τά τέσσερα άνοίγονται στή νότια πλευρά. Τά δυό μεγάλα, μέ διαμόρφωση
χαμηλωμένου τόξου στό επάνω τους μέρος, βρίσκονται πλάι στούς πρώτους
άπό τά άνατολικά μεγάλους σταυρούς τής τοιχοποιία ς πού άνήκουν στή
βυζαντινή φάση τοΰ μνημείου, μέ τήν ποδιά στό ϋψος τών οριζόντιων
κεραιών τών σταυρών καί τήν κορυφή τους έφαπτόμενη στό πέτρινο
λοξότμητο γείσο πού τονίζει τήν άπόληξη τών τοίχω ν περιμετρικά κάτω
άπό τή στέγη. Τά υπόλοιπα τρία μικρότερα παράθυρα άνοίγονται ψηλά, σέ
μορφή παραλληλογράμμου, στή νότια πλευρά τοΰ ναοϋ, ένώ ένα στενό
φωτιστικό παράθυρο στήν άψίδα τοΰ ' Ιεροϋ διαμορφώνεται σέ δίλοβο μέ
τή μεσολάβηση ενός μικροΰ κιονίσκου.
'Η προσπέλαση στόν κυρίως ναό γίνεται άπό τρία σημεία: άπό τίς δύο
θύρες πού υπάρχουν στή βόρεια καί νότια πλευρά καί άπό ένα καμαροσκέπαστο άνοιγμα —πύλη, πού διαμορφώνεται κάτω άπό τό σώμα τοΰ
κωδωνοστασίου άνάμεσα στά δύο ποδαρικά πού τό στηρίζουν, καί πού
άνταποκρίνεται μέ τή δυτική πύλη τοΰ ναοΰ, άνοιγμα πού βρίσκεται σήμε
ρα μάλλον σέ άχρησία. Π ιό μνημειακή μορφή παρουσιάζει έξωτερικά ή
νότια θύρα πού είναι κοσμημένη μέ λιθανάγλυφο περιθύρωμα, ένώ πάνω
άπό τό υπέρθυρό της διαμορφώνεται μικρή κόγχη.
Τό δάπεδο τοΰ κυρίως ναοϋ παρουσιάζει ιδιαίτερο ένδιαφέρον, επειδή
στίς άπρογραμμάτιστα ριγμένες μαρμάρινες ή πέτρινες πλάκες τής έπίστρωσης είναι δυνατό σέ ορισμένα τμήματα νά διακρίνει κανείς σέ δεύτερη
χρήση μετατοπισμένο, ό χι εύτελές, οικοδομικό υλικό (μαρμάρινες πλάκες
ή κοκκινωπούς λίθους) πού ϊσ ω ς κρύβει στίς άναποδογυρισμένες του επιφά
νειες άξιόλογο γλυπτικό διάκοσμο. Στό βόρειο κλίτος π.χ. διακρίνεται ένα
ελάχιστο τμήμα έπιπεδόγλυφου σταυροΰ πού καλύπτεται άπό τά τοποθε
τημένα στό σημείο έκεΐνο μεταγενέστερα ξύλινα στασίδια.
Ή τοιχοδομία τής μεταβυζαντινής φάσης τοΰ ναοΰ πάνω άπό τά σημεία
πού άνήκουν στό παλιό βυζαντινό κτήριο άποτελεϊται άπό άργούς μικρούς
λίθους, άφθονο άσβεστοκονίαμα καί πλίνθους μέ τέτοια διάταξη, ώστε
νά γίνεται φανερή ή προσπάθεια τών τεχνιτών νά μιμηθοΰν τόν τρόπο
τοιχοποιίας πού συναντιέται στά κατώτερα τμήματα τοΰ μνημείου. Οί
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ακανόνιστες στρώσεις τών λίθων σέ σειρές πού διακόπτονται άπό ζώνες
πλίνθων στούς οριζόντιους άρμούς δημιουργοΰν τήν ψευδαίσθηση οτι
επαναλαμβάνεται, χω ρίς ιδιαίτερη φροντίδα, τό παλιό σύστημα τοιχοδομίας. Στή μεταβυζαντινή περίοδο άνήκουν: ένα μεγάλο μέρος άπό τήν τοι
χοποιία τής άνατολικής πλευράς τοΰ ναοΰ, άπό τό δψος περίπου τής ποδιάς
τοΰ παραθύρου τής άψίδας τοΰ Ίε ρ ο ΰ καί επάνω, τό μεγαλύτερο μέρος τής
τοιχοποιία ς τών πλευρικών τοίχω ν, έκτός άπό τά χαμηλότερα τμήματα καί
τίς περιοχές γύρω άπό τά σημεία πού καταλαμβάνουν οί τέσσερις μεγαλιθικοί σταυροί, ολόκληρος ό δυτικός τοίχος πού παρουσιάζει καί τήν πιό νεωτερική τοιχοποιία, τό κωδωνοστάσιο καί ή άνωδομή τοΰ κτηρίου πού φαί
νεται ότι κάποτε κατέρρευσε, παρασύροντας στήν καταστροφή καί τίς
τοξοστοιχίες τοΰ εσωτερικού.
Στό εσωτερικό τοΰ ναοΰ ορισμένες επιφάνειες, κυρίως στά μέτωπα τών
τοξοστοιχιώ ν τοΰ κεντρικού καί ό τοίχος τοΰ βόρειου κλίτους, φέρουν
τοιχογράφηση τών άρχών τοΰ β ' τετάρτου τοΰ αιώνα μας (1926). Σέ
άλλα σημεία, ιδίως στή νότια καί τή δυτική πλευρά, οί επιφάνειες είναι
άδιακόσμητες. Τ οιχογραφίες τής ίδ ια ς εποχής κοσμοΰν καί τήν κεντρική
κόγχη τοΰ Ί ε ρ ο ΰ Βήματος. Σέ χαμηλό δμως σημείο τής βόρειας πλευράς
τοΰ ήμικυλίνδρου τής κόγχης άναγνωρίζονται ύπολείμματα πού ενισχύουν
τήν πιθανότητα νά υπάρχουν κάτω άπό τό μεταγενέστερο στρώμα λείψανα
άπό παλιότερες τοιχογραφ ίες τοΰ μνημείου.
Στό κέντρο τής δυτικής πλευράς τοΰ μνημείου τό μεταγενέστερο
κωδωνοστάσιο έχει μορφή πυργοειδή (πίν. 2β) καί τό σώμα του υψώνεται
προσκολλημένο στό δυτικό τοίχο τοΰ ναοΰ34. Σέ οριζόντια τομή παρουσιά
ζει σχήμα τραπεζίου, ενώ στό άνώτατο τμήμα του μεταβαίνει πρός τό σ χή
μα ενός κανονικότερου παραλληλογράμμου, διαμορφώνοντας στίς όψεις
τέσσερα τοξωτά άνοίγματα καί τέλος στεγάζεται μέ τετρακλινή στέγη.
*0 βυζαντινός ναός διατήρησε στό άνατολικό του τμήμα τήν άρχική
εξωτερική διαμόρφωση τών τριών ήμιεξαγωνικών άψίδων τοΰ Ίερ ο ΰ
Βήματος, σ ’ ένα υψος πού επιτρέπει τήν άποκατάσταση τής άνατολικής
όψης του, τό κρηπίδωμα, τά κατώτερα τμήματα άπό τήν τοιχοδομία τών
πλευρικών τοίχω ν, τούς τέσσερις μεγάλους σταυρούς πού έντάχθηκαν στήν
τοιχοποιία άνά δύο στή βόρεια καί νότια πλευρά καί, τέλος, ορισμένα
τμήματα άπό τήν άρχική (;) έπίστρωση τοΰ δαπέδου στό εσωτερικό τοΰ
κυρίως ναοΰ.
Μέ τό άρχικό σχέδιο τοΰ ναοΰ πρέπει νά συνδεθοΰν τά ύπολείμματα
τών τοίχω ν πού συνεχίζουν τούς πλευρικούς πρός τά δυτικά. ' Οπωσδήποτε
στή θέση αύτή ύπήρχε ό κατεστραμμένος τώρα νάρθηκας τοΰ ναοΰ· γιά τήν
έξακρίβωση τών διαστάσεων καί γιά τόν έλεγχο τής διαμόρφωσης τής
δυτικής του πλευράς άπαιτεΐται άνασκαφική έρευνα στό χώρο.
34.
Γιά τά κωδωνοστάσια βλ. πρόχειρα βιβλιογραφικά Γ. Δημητροκάλλη ΕΕΒΣ 43, 1978,
σ. 451 σημ. 2.
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'Η διατήρηση τών στοιχείω ν πού προαναφέρθηκαν άπό τό βυζαντινό
κτήριο μάς προσφέρει τίς διαστάσέις τοΰ άρχικοΰ ναοΰ καί συμβάλλει
ουσιαστικά στό νά κατανοήσουμε τή μορφή τής κάτοψής του. Ό έπιτόπιος
έλεγχος στή διάρθρωση τών τοίχω ν τής βόρειας καί νότιας πλευράς τοΰ
ναοΰ, στίς γραμμές τών στυλοβατών, στό κρηπίδωμα τοΰ τέμπλου καί στά
σημεία τής ύπερύψωσης τοΰ δαπέδου κοντά στούς δυτικούς πεσσούς δέν
αποδίδει στοιχεία (όπως είναι π.χ. ή ύπαρξη άντηρίδων, ισχυρών θεμελίων,
βάσεων, τοίχων) πού θά έπέτρεπαν, τουλάχιστο μέ τά σημερινά προανασκαφικά δεδομένα, νά υποθέσουμε οτι ύπήρχε ποτέ διαφορετική διάταξη
τών χώρων στό εσωτερικό τοΰ ναοΰ35. Τ ήν άποψη ένισχύει τό γεγονός ότι ή
στάθμη τοΰ δαπέδου τοΰ κυρίως ναοΰ σέ ορισμένα τμήματα κοντά στό
«μαρμαροθέτημα» δέ διαφέρει άπό τήν άντίστοιχη στάθμη τοΰ άρχικοΰ
δαπέδου τοΰ μνημείου.
Ή αρχιτεκτονική μελέτη τής βυζαντινής φάσης τοΰ άξιόλογου μνη
μείου τών Θερμοπυλών, μέ τό σύνολο τών έπιμέρους προβλημάτων πού σ χε
τίζονται μέ τήν άποκατάστασή του στήν άρχική του μορφή, είναι ένα θέμα
πού θά όδηγοΰσε μακριά, έξω άπό τούς στόχους καί τή δομή αυτής τής έργασίας36. Τό χρονολογικό όμως ζήτημα τοΰ μνημείου, άνεξάρτητο άπό τούς
τυπολογικούς συσχετισμούς, είναι άπαραίτητο στοιχείο γιά τή συγκρότηση
τής προβληματικής πάνω στήν ιστορία τοΰ καθολικού καί τήν εξαγωγή
συμπερασμάτων γιά τήν ταύτιση πού ενδιαφέρει άμεσα τό θέμα: γ ι ’ αύτό
είναι αναγκαίο νά σταθοΰμε γιά λίγο στήν έξέταση τών στοιχείω ν τά όποια
μπορούν νά στηρίξουν τή χρονολόγηση.
Ή γενικότερη χρονολόγηση τής ά ρχικής φάσης τοΰ καθολικοΰ στόν
12ο αΐ. άπό τόν Π. Λ αζαρίδη37 καί οί προανασκαφικές παρατηρήσεις πάνω
στήν τυπολογία τοΰ ναοΰ επιτρέπουν καταρχήν τήν ένταξη τοΰ μνημείου
στήν κατηγορία τών μεσοβυζαντινών βασιλικών πού ιδρύθηκαν πρίν άπό
την άλωση τοΰ 1204. Τό γεγονός άποκτά ιδιαίτερη σημασία αν ληφθεΐ
ύπόψη οτι μνημεία τοΰ τύπου τής τρίκλιτης βασιλικής δέν είναι γνωστά άπό
τήν Α νατολική Στερεά, ώστε ή περιοχή νά συγκαταλέγεται άνάμεσα σέ
εκείνες στίς όποιες ή βυζαντινή τρίκλιτη βασιλική σπανίζει ή άπουσιάζει.
Τό καθολικό τής μονής τών Θερμοπυλών καί τής βασιλικής τής Τολοφώνος

35. Στό σημείο αύτό πρέπει νά διατυπωθεί κάποια επιφ ύλαξη,αν ληφ θεΐ ύπόψη ότι μόνο ή
άνασκαφική ερευνά τοΰ μνημείου μπορεΐ νά διαφω τίσει περισσότερο τά πράγματα.
36. Ή «αρχιτεκτονική παρουσίαση» τοΰ κτίσματος περιορίζεται μόνο σ τή ν παράθεση τής
κάτοψης καί τοϋ άπαραίτητου φωτογραφικού ύλικοΰ. Ε π ιφ υ λ ά σ σ ο μ α ι, έάν ο ί συνθήκες τό
επιτρέψουν, ν ’ άναφερθώ μελλοντικά σ τήν ά ρχιτεκτονική τοΰ κτηρίου, ώστε νά όλοκληρω θεϊ ή
εικόνα τοΰ ίδιου τοΰ μνημείου καί τοΰ μοναστηριακοΰ χώρου γενικότερα.
37. Βλ. Π. Λαζαρίδη, ΑΔ 27 (1972) 1977, σ. 392.
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στή Δυτική Λ οκρίδα38 αυξάνουν τό ποσοστό τών τρικλίτων βασιλικών39
άνάμεσα στούς ναούς πού άνεγέρθηκαν κατά τή μέση βυζαντινή περίοδο,
ένισχύοντας τήν άποψη ότι ό τύπος τών βυζαντινών βασιλικών δέ γνώρισε
διάδοση κυρίως στή Βουλγαρία καί τή Μ ακεδονία αλλά καί στόν έλλαδικό
χώ ρο40.
Τά τυπολογικά δεδομένα τών μνημείων εχει παρατηρηθεί ότι δέν
άποτελοΰν συνήθως τεκμήρια γιά τή χρονολόγησή τους41. 'Ο ρισμένα όμως
μορφολογικά καί κατασκευαστικά στοιχεία πού μάς παρέχονται άπό τή
βυζαντινή φάση τοΰ καθολικοΰ τής μονής Θερμοπυλών είναι δυνατό νά
επιβεβαιώσουν τή γενικότερη χρονολόγηση ή καί νά οδηγήσουν άκόμη σέ
μιά άκριβέστερη προσέγγιση τοΰ χρόνου κατασκευής τοΰ ναοΰ. Ά π ό τά
στοιχεία αύτά πιό άσφαλή μπορεΐ νά θεωρηθοΰν α) ή μορφή τής
τοιχοδομίας, β) τό σ τοιχείο τής κρηπίδας, γ) ή ύπαρξη τών μεγάλων λίθινων
σταυρών στήν τοιχοδομία καί, λίγο-πολύ, ενδεικτικά δ) τό «μαρμαροθέτημα»
τοΰ δαπέδου, ε) ή μορφολογία τών άψίδων τοΰ Ί ε ρ ο ΰ Βήματος καί ς ')
ορισμένα γλυπτά πού φαίνεται ότι προέρχονται άπό τό βυζαντινό κτήριο,
α) Τοιχοδομία: Στή βυζαντινή φάση τοΰ μνημείου διακρίνονται δύο μορφές
38. Γιά τό έρειπωμένο, άλλά άξιόλογο, μνημείο, πού παραμένει σ χεδόν άγνωστο στήν
έπιστημονική έρευνα, έχω έτοιμο γιά δημοσίευση ιδιαίτερο μελέτημα. ’ Αναφορές του μνημείου
γίνονται άπό τούς: Γ. Λ αμπάκη, (περιηγήσ εις άνά τήν Ε λ λ ά δ α ), Δελτίον Χριστιανικής
'Αρχαιολογικής 'Εταιρείας 3, 1903, σ. 70. L. Lerat - F. Cham oux, Voyage en Locride Occidentale
(1946), BCH 71-72, 1947-1948, σ. 70. L. Lerat, Les Locriens de Γ Ouest, τόμ. I, Topographie et
ruines, Paris 1952, σ. 111 καί άπόψ εις τοΰ μνημείου σ τόν πίν. XIX 1-4. ’Αργ. Πετρονώτη,
Α ρ χ ιτεκ το ν ικ ά καί ο ικ ισ τικά μνημεία καί ισ τορικές θέσεις τοΰ νομοΰ Φωκίδος, ΕΕΣΜ 4, 1973,
σ. 95 καί 104.
39. Τή μορφή τών τρικλίτω ν άνατολιζουσώ ν βασιλικώ ν έχει σήμερα καί τό καθολικό τής
μονής Σωτήρα στή ν π εριοχή τών Καμένων Βούρλων (βόρειες υπώρειες τοΰ Καλλιδρόμου) βλ.
Γ. Κ όλια, Π ερί τών χρισ τια νικ ώ ν μνημείω ν Λ οκρίδος, ΔΧΑΕ, 3, 1934-1936, σ. ξ α '- ξ γ '. Π.
Βασιλείου, Τό μοναστήρι ' Αγία Σωτήρα Καμένων Βούρλων, περιοδ. Φθιώτις 1958, σ. 11-12. Π.
Λ αζαρίδη, ΑΔ 17, 1961/1962 (1963) σ. 164 κ αί Τρ.Δ. Παπαπαναγιώτου, Ισ τ ο ρ ία καί μνημεία
Φ θιώ τιδος, σ. 294-302. ' Ο ά ρχικ ός ναός παρουσίαζε διαφορετική τυπολογία, βλ. Π. Λαζαρίδη,
ΑΔ 20, 1965 (1967), Χ ρονικά Β2, σ. 310 (σ χέδια Χαρ. Μπούρα). Γιά τή μεταγενέστερη ιστορία
τή ς μονής βλ. πρόχειρα Τ.Θ. Γριτσοπούλου, θρησκευτική καί Η θ ικ ή 'Εγκυκλοπαίδεια 1, 1962,
στ. 213-214, οπου καί σ χετικ ή βιβλιογραφία.
40. Βλ. σχετικά: Π.Λ. Βοκοτοπούλου, ' Η εκκλησ ιασ τική ά ρχιτεκτονική εις τήν Δυτικήν
Στερεάν Ε λ λ ά δ α καί τή ν Ή π ε ιρ ο ν άπό τοΰ τέλους τοΰ 7ου μέχρι τοΰ τέλους τοΰ 10ου αϊώνος,
Θ εσσαλονίκη 1975, σ. 96 (στό έξης: Π.Λ. Βοκοτοπούλου, Α ρ χ ιτεκ το ν ικ ή ). Πρβλ. Νίκου
Ν ικονάνου, Βυζαντινοί ναοί τή ς Θ εσσαλίας άπό τό 10ο αιώνα ώς τή ν κατάκτηση τής περιοχής
άπό τούς Τρύρκους τό 1393, ’ Α θήναι 1979, σ. 144, σημ. 494 (στό έξής: Ν. Ν ικονάνου, Βυζαντινοί
ναοί τής Θ εσσαλίας).
41. Βλ. πρόχειρα, (H. M egaw.The chronology ofsom e middle-byzantine churches, BSA 32,
1931-1932, σ. 100. X. Μπούρα, "Α γιος Στέφανος Ριβίου Α κ α ρ ν α ν ία ς, ΕΕΠ ΣΠ Θ 3, 1968, σ. 53.
Π.Λ. Βοκοτοπούλου, Π ερί τή ν χρ ο νο λ ό γη σ ιν τοΰ ναοΰ τών 'Α γ ίω ν Ίά σ ω ν ο ς καί Σωσιπάτρου
Κερκύρας, Δ Χ Α Ε περίοδ. Δ ', τ. Ε ', Ά θ ή ν α ι 1969, σ. 157 (στό έξής: Π.Λ. Βοκοτοπούλου, Ά γ .
Ί ά σ ω ν καί Σωσίπατρος)· πρβλ. τοΰ ίδιου, Α ρ χ ιτε κ το ν ικ ή , σ. 103, 179. Γ. Βελένη, "Ενας
π αλαιολόγειος ναός σ τή ν π εριοχή Δράμας, ΕΕΠ ΣΠΘ 6, 1973, σ. 89. Ν. Ν ικονάνου, Βυζαντινοί
ναοί τή ς Θ εσσαλίας, σ. 23, 74, 90, 98, 111 (σποραδικά).
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τοιχοδομίας: 1) τών κατώτατων τμημάτων πού συνιστοΰν τό κρηπίδωμα τοΰ
ναοΰ καί 2) τών πλευρών (βόρειας καί νότιας), πού διατηρείται, όπως είπαμε,
σέ χαμηλό ύψος καί ή όποία πατά στό κρηπίδωμα.
'Η τοιχοδομία τοΰ κρηπιδώματος άποτελεϊται άπό μεγάλους πελεκητούς
λίθους πού προέρχονται άπό άρχαϊα κτήρια τά όποια ύπήρχαν στήν περιοχή.
Οί λίθοι αυτοί τοποθετοΰνται σέ μιά σειρά, κατά τό ίσοδομικό σύστημα, στίς
πλάγιες πλευρές τοΰ μνημείου, μιά διάταξη πού χαλαρώνει κάπως στήν
ανατολική, όπου τό άρχαΐο ύλικό τονίζει τό επάνω οριο τής εύθυντηρίας,
ένώ μικρότεροι λίθοι συγκροτοΰν τμήματα τής βάσης ή συμπληρώνουν τά
κενά στούς άρμούς μαζί μέ κομμάτια πλίνθων.
Ή χρησιμοποίηση άρχαίου οικοδομικού ύλικοΰ σέ βυζαντινά μνημεία
τής Ε λ λ ά δα ς συνηθίζεται κατά τή μέση κυρίως βυζαντινή περίοδο42. Ώ ς
πρός τόν τρόπο χρή σ ης τοΰ ύλικοΰ στίς γωνίες καί τή διαμόρφωση τών
τεσσάρων μεγάλων σταυρών συή βόρεια καί νότια πλευρά,τό καθολικό τής
μονής Θερμοπυλών θυμίζει τήν όμάδα τών ναών43 'Α γ . Δημητρίου
Βαράσοβας (άρχές 11ου αΐ.)44, Ε π ισ κ ο π ή ς τοΰ Δαμαλά (11ος αί.)45 καί τοΰ
καθολικοΰ τής μονής Σαγματά (β - μισό 12ου αί.)46, ένώ ή χρή ση άρχαίου
ύλικοΰ στά κατώτερα τμήματα τής τοιχοποιία ς47 παρατηρεΐται καί σέ
βυζαντινές βασιλικές, όπως π.χ. στή βασιλική τοΰ Γλυκέος τής Παραμυθίας
(β' φάση)48, εύρύτερη στή βασιλική τής Εύαγγελίστριας σ τήν περιοχή τής
αρχαίας Τολοφώνας (11ος αί.)49 ή πιό περιορισμένη στήν Παναγία τοΰ
Ά ετόλοφου Ά γ ια ς 50, γιά ν ’ άρκεστοΰμε σέ χαρακτηριστικά παραδείγματα

42. Γιά τή χρη σ ιμ οποίησ η άρχαίου ύλικοΰ σέ βυζαντινά μνημεία βλ. γενικά: X. Μπάρλα,
Ό βυζαντινός ναός τής Σουβάλας, Χαριστήριον είς Ά ν.Κ . Όρλάνδον, τόμ. Δ ', Ά θ ή ν α ι 1967/68,
σ. 315-316. X. Μποΰρα, Βυζαντινές « Α ν α γ εν ν ή σ εις» καί ή Α ρ χ ιτε κ το ν ικ ή τοΰ 1 Ιου καί 12ου
αϊώνος, Δ Χ Α Ε περίοδ. Δ ', τ. Η", 1966-1969, σ. 258-259. Τ ο ΰ ΐδ ιο υ , "Α γιος Ιω ά ν ν η ς ό Έ λ εή μ ω ν
Λιγουριοΰ Ά ρ γ ο λ ίδ ο ς, ΔΧ ΑΕ περίοδ. Δ ', τ. Ζ ', 1974, σ. 10-12. Π.Λ. Βοκοτοπούλου, "Αγ.
Ίάσω ν καί Σωσίπατρος, σ. 160-161. Τοΰ ίδιου , Α ρ χ ιτε κ το ν ικ ή , σ. 145-146. Ν. Νικονάνου,
Βυζαντινοί ναοί τής Θ εσσαλίας, σ. 25, 43, 73, 103, 106, 120, 156.
43. Βλ. σχετικά, Π.Λ. Βοκοτοπούλου, "Α γ. Ί ά σ ω ν καί Σω σίπατρος, σ. 161.
44. Ά ν .Κ . Ό ρ λ ά ν δ ο υ , Ό "Α γιος Δημήτριος τής Βαράσοβας, ΑΒΜΕ Α ’, 1935,σ. 105-107,
είκ. 1.
45. Τοΰ ίδιου, Ή Ε π ισ κ ο π ή τοΰ Δαμαλά, ΑΒΜ Ε Ε", 1939-1940, σ. 28-29. Πρβλ. Π.
Λαζαρίδη, ' Η Ε π ισ κ ο π ή τοΰ Δαμαλά, Δ Χ Α Ε περίοδ. Δ ', τ. Β", 1960-1961, Ά θ ή ν α ι 1962, σ. 195
κ.έ. πίν. 66, 70αβ.
46. Ά ν .Κ . Ό ρ λ ά ν δ ο υ , Ή έν Βοιωτία μονή τοΰ Σαγματά, Α Β Μ Ε Ζ', 1951, σ. 88-90, εϊκ. 810. Συμπληρωματικά σ τοιχεία γιά τή ν ισ τορία τής μονής βλ. K.M. Μ ανάφη, "Α γνωστος
μαρτυρία τών άρχών τοΰ ιγ" αϊώνος περί τής έν Βοιωτίςι μονής τοΰ Σαγματά, ΕΕΒΣ 42, 19751976, σ. 441-444.
47. Βλ. πρόχειρα, Ν. Νικονάνου, Βυζαντινοί ναοί τής Θ εσσαλίας, σ. 25, 32.
48. Βλ. Δημητρίου Π άλλα, Ά ν α σ κ α φ ή τής βυζαντινής βα σ ιλικής τοΰ Γλυκέος έν
Ή πείρω, ΠΑΕ 1971, πίν. 163 β, 164 α. Πρβλ. "Εργον, 1971, σ. 128 είκ. 155. Β ιβλιογραφικά γιά τό
μνημείο βλ. Π.Λ. Βοκοτοπούλου, Α ρ χ ιτε κ το ν ικ ή , σ. 95 σημ. 4.
49. L. Lerat, Les Locriens de Γ Ouest, τόμ. I, πίν. XIX 1-4.
50. Ν. Νικονάνου, Βυζαντινοί ναοί τής Θ εσσαλίας, σ. 25, πίν. 3αβ.
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άπό τίς γειτονικές περιοχές τής Η π ε ίρ ο υ , τής κεντρικής Στερεάς καί τής
Θεσσαλίας. Στήν άνατολική πλευρά, πάνω άπό τή βάση τοΰ μνημείου, ή
τοιχοδομία τών κατώτερων μερών παρουσιάζει μεγάλη ομοιότητα μέ τήν
ά ντίστοιχη διαμόρφωση τής τοιχοδομίας τοΰ καθολικού τής μονής τοΰ
Σωτήρα (βλ. πίν. 5α) στήν περιοχή τών Καμένων Βούρλων (11ος-12ος αί.)51.
Ή τοιχοδομία πού συναντούμε στή βόρεια καί νότια πλευρά τοΰ ναοΰ
διακρίνεται καλύτερα στά σημεία πού βρίσκονται άμέσως πάνω άπό τό
κρηπίδωμα καί παρουσιάζει τή μορφή τοΰ συστήματος τής άργολιθοδομής
μέ κανονικές σειρές λίθων πού εναλλάσσονται στούς οριζόντιους αρμούς μέ
στρώσεις άπό μιά πλίνθο (βλ. πίν. 4αβ) σέ ίσ ες περίπου άποστάσεις (άνά 2225 εκ.), ενώ στούς κάθετους γίνεται συστηματική χρή ση τριών έως πέντε
μικρών πλίνθινων κομματιών πού τοποθετούνται σέ διάταξη οριζόντια καί
είναι παράλληλα μεταξύ τους52. Τό σύστημα τής επιμελημένης τοιχοδομίας,
όπως φαίνεται άπό τίς δυό-τρεΐς σωζόμενες σέ καλή κατάσταση σειρές τοΰ
άρχικοΰ κτίσματος, μέ τούς περίπου ισοϋψείς λίθους, τίς κανονικές —σχε
δόν εύθύγραμμες— στρώσεις τών πλίνθων στούς οριζόντιους αρμούς καί τά
οριζόντια πλίνθινα κομμάτια πού παρεμβάλλονται μέ ιδιαίτερη φροντίδα
στούς κάθετους άρμούς (βλ. πίν. 4β), είναι ένας τρόπος τοιχοδομίας πού
συναντιέται σέ πρώιμα μνημεία τής έλλαδικής εκκλησιαστικής άρχιτεκτονικ ή ς53, συστηματοποιείται κάπως περισσότερο στόν 'Ά γ ιο Δημήτριο τής
Βαράσοβας54, γιά ν ’ άποκτήσει κάποια μορφολογική αυτονομία στό 12ο καί
στίς άρχές τοΰ 13ου αί. σέ ναούς, όπως είναι π.χ. ό Σωτήρας τής "Αμφισσας
(άρχές 12ου αί.)55, τό καθολικό τής μονής Βλαχερνών τής Ά ρ τ α ς (β ' μισό
12ου ή άρχές Που αί.)56, ή μονή Ά γ . Λαυρέντιου στό Π ήλιο (β ' μισό 12ου
αί.)57, ό "Αγ. Γεώργιος στό Κ αστρί58 ή ή Ά γ . Τριάδα στίς Νήες τής Θεσσα
λίας (τέλη 12ου ή άρχές Που αί.)59. ' Η τοιχοδομία ορισμένων τμημάτων τής
νότιας πλευράς τοΰ ναοΰ, τής νότιας καί δυτικής πλευράς τοΰ νάρθηκα στό
Σωτήρα τής 'Ά μ φ ισ σ ας προσφέρεται γιά σύγκριση μέ τήν τοιχοδομία τοΰ

51. Βλ. πίν. 5α. Πρβλ. Π. Λ αζαρίδη, ΑΔ 20, 1965 (1967), Χ ρονικά Β2, πίν. 365α.
52. Γ Γ αύτή τή μορφή τοιχοδομίας βλ. γενικά, Π.Λ. Βοκοτοπούλου, Α ρ χ ιτεκ το ν ικ ή , σ.
142-144. Ν. Ν ικονάνου, Βυζαντινοί ναοί τής Θ εσσαλίας, σ. 156, 175.
53. Π.Λ. Βοκοτοπούλου, Α ρ χ ιτ ε κ τ ο ν ικ ή , σ. 142-143.
54. Ά ν .Κ . Ό ρ λ ά ν δ ο υ , Ό "Αγ. Δ ημήτριος τής Βαράσοβας, σ. 105-106, είκ. 1, 2.
55. Τού ίδιου , Ό παρά τή ν "Α μφισσαν ναός τοΰ Σωτήρος, ΑΒΜ Ε Β -, 1936, σ. 184, είκ. 3.
'Ο Μ ανόλης Χ ατζηδάκης ( Ή μεσοβυζαντινή τέχνη, 'Ιστορία τοΰ 'Ελληνικού "Εθνους, τόμ. Η",
Ά θ ή ν α ι 1979, σ. 398) έντάσσει τό μνημείο στό β ' μισό τοΰ 12ου αί. Ή χρονολόγηση τοΰ
Ό ρ λ ά ν δ ο υ είναι, κατά τή γνώμη μου, πιό ένδεδειγμένη.
56. Ά ν .Κ . Ό ρ λ ά ν δ ο υ , Ή παρά τήν "Α ρταν μονή τών Βλαχερνών, ΑΒΜ Ε Β ’, 1936, σ. 15,
είκ. 6, 7. Π ρβλ. Π.Λ. Βοκοτοπούλου, Α ρ χ ιτε κ το ν ικ ή , σ. 22, πίν. 8α, 9αβ.
57. Ρέας Λ εωνιδοπούλου-Στυλιανοΰ, Π αρατηρήσεις στό μοναστήρι τοΰ Ά γ . Λαυρέντιου
Π ηλίου, σ. 237, πίν. 95α β.
58. Ν. Ν ικονάνου, Βυζαντινοί ναοί τή ς Θ εσσαλίας, σ. 67, πίν. 25β.
59. "Ο .π., σ. 103, πίν. 45α.
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μνημείου πού εξετάζουμε καί γιατί παρουσιάζει ομοιότητα στόν τρόπο δο
μής άλλά καί γιατί τό μνημείο τής "Αμφισσας διατηρεί καί άλλα μορφολογικά στοιχεία (διαμόρφωση καί τρόπος δομής τής εύθυντηρίας, λίθινοι σταυ
ροί) πού συναντούμε στό καθολικό τής μονής Θερμοπυλών,
β) Τό στοιχείο τής κρηπίδας: Χ αρακτηριστική είναι γιά τό μνημείο τών
Θερμοπυλών καί ή ύπαρξη τοΰ στοιχείου τής βάσης-κρηπίδας60 πού, κατά
τήν άποψη τοΰ X. Μπούρα, άπό τή μιά —ένταγμένο στά χρονικά όρια—
χαρακτηρίζει τούς έλλαδικούς ναούς τής εποχής τών Κομνηνών61 καί άπό
τήν άλλη —στό χώρο τών αισθητικών άντιλήψεων— εκφράζει τό κλασικιστικό πνεΰμα πού κυριάρχησε στή βυζαντινή άρχιτεκτονική τοΰ 11 ου-12ου
αί. μέ τήν προτίμηση πρός τήν τριπλή σύνθεση στή διάρθρωση τών όψεων62.
Τό μνημείο τών Θερμοπυλών ώς πρός τή σύσταση τοΰ οικοδομικού ύλικοΰ
θυμίζει (βλ. πίν. 5β) τά κατώτερα τμήματα τής τοιχοποιίας άνάλογων
βασιλικών63, ά λ λ ’ άκολουθεΐ καί τή μορφή ορισμένων μεσοβυζαντινών
έλλαδικών μνημείων, όπως ό Σωτήρας τής "Αμφισσας (βόρεια πλευρά)64, ή
'Αγ. Τριάς τοΰ Κριεζώτη65, οί τρεις ναοί τής ’Α ργολίδος66, ή Γοργοεπήκοος τών Α θ η ν ώ ν 67.
γ) Μεγάλοι λίθινοι σταυροί στήν τοιχοποιία: Οί μεγάλοι σταυροί πού σ χ η 
ματίζονται μέ ογκώδεις λίθους άνά δύο σέ κάθε πλευρά (βόρεια καί νότια)
τοΰ ναοΰ χαρακτηρίζουν μιά σειρά μνημείων τής έλλαδικής άρχιτεκτονικής

60. Γιά τό σ το ιχείο τή ς κρηπίδας βλ. γενικά Ν.Κ. Μ ουτσοπούλου, Ό Τ αξιάρχης
Καλυβιών παρά τήν Κ άρυστον, Α ΕΜ 8, 1961, σ. 206 σημ. 6. E. Stikas, L’ eglise byzantine de
Christianou, Paris 1961, σ. 24 X. Μ πούρας, Ή Π αλαιοπαναγιά σ τή ν Μ ανωλάδα, ΕΕΠΣΠΘ 4,
1969-1970, Θ εσσαλονίκη 1970, σ. 254. Τοΰ ίδιου , Βυζαντινές « Α ν α γ εν ν ή σ εις» , σ. 262.
61. Τοΰ ίδιου, Ή Π αλαιοπαναγιά στή ν Μ ανωλάδα, σ. 254.
62. Τοΰ ίδιου, Βυζαντινές « Α ν α γεν ν ή σ εις» , σ. 262. Π ρβλ. Ν. Ν ικονάνου, Βυζαντινοί ναοί
τής Θεσσαλίας, σ. 51 σημ. 162. Ρ. Λ εωνιδοπούλου-Στυλιανοΰ, Τό μοναστήρι τοΰ Ά γ .
Λαυρέντιου Π ηλίου σ. 237.
63. Βλ. σημ. 47, 48 έδώ. Βλ. έπίσης, F.W . Deichm ann, Die Basilica im Parthenon, A M 63-64,
1938-1939, σ. 132-133, πίν. 22-23. Γ.Α. Σω τηρίου, Ά ν α σ κ α φ α ί έν τή Π αλαιφ Σπάρτη, Π ΑΕ 1939,
σ. 108, πίν. έναντι σ. 118 κ.ά. Γιά τά χρονολογικά ζητήματα τής βα σ ιλικής τοΰ *Ο σίου Νίκωνος
βλ. τώρα, Π.Λ. Βοκοτοπούλου, Π αρατηρήσεις σ τή ν λεγομένη βασιλική τοΰ Α γ ίο υ Νίκωνος,
Πρακτικά τοϋ Α ' Διεθνούς Συνεδρίου Πελοποννησιακών Σπουδών, Σπάρτη 7-14 Σεπτ. 1975, τόμ. Β",
’Αθήναι 1976-1978, σ. 273-282, μέ περίληψ η σ τή γα λλική γλώ σσα σ. 282-285.
64. Ά ν .Κ . Ό ρ λ ά ν δ ο υ , Ό παρά τήν Ά μ φ ισ σ α ν ναός τοΰ Σω τήρος, σ. 186 είκ. 4.
65. Τοΰ ίδιου, Ή Ά γ . Τ ριάς τοΰ Κ ριεζώτη, σ. 3 εϊκ. 1.
66. Παναγία τοΰ Μέρμπακα: A.S. Struck, Vier byzantinischen Kirchen von Argolis, A M 34,
1909, σ. 226, πίν. ν ΐ 2 καί Xl-7 Κ οίμηση τής Θεοτόκου τοΰ Χώνικα: δ.π., σ. 226 πίν. VII 1-2 καί IX
1-6 Α γ ία Μονή Ναυπλίου: δ.π., πίν. VIII καί XI ι-6· πρβλ. Γ.Α. Χώρα, Ή « Α γ ία Μ ονή» ’ Αρείας
έν τή έκκλησιαστική καί π ολιτική ισ τορία Ν αυπλίου καί 'Ά ρ γο υ ς, ’ Α θήναι 1975, σ. 74-75, εϊκ. 2
καί πίν. 3αβ.
67. Κ. Michel-A.S. Struck, Die m ittelbyzantinischen Kirchen Athens, A M 31,1906, σ. 281 κ.έ.
είκ. 30 (σχέδ. Barsky). Πρβλ. Μ ανόλη Χ ατζηδάκη, Μ νημεία Α τ τ ικ ή ς καί Βοιωτίας, Ά θ ή ν α ι
1956, σ. 23, είκ. 8. Τοΰ ίδιου, Ή μεσοβυζαντινή τέχνη, έγχρ. φωτογραφία τή ς σελ. 399.
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πού χρονολογούνται στόν 11ο ή τόν 12ο αΐ.68. Κατά τήν άποψη τοΰ X.
Μπούρα μπορούμε νά διακρίνουμε κάποια εξέλιξη τοΰ συγκεκριμένου
μορφολογικοΰ στοιχείου στήν τοιχοδομία. Οί σταυροί τοΰ καθολικού τών
Θερμοπυλών δέν παρουσιάζουν τή συνεχή διάταξη πού συναντοΰμε στούς
' Αγ. Α π ο σ τό λ ο υ ς τοΰ Σολάκη (γύρω στό 1000)69, στήν Τράπεζα τής μονής
τοΰ 'Ο σ ίο υ Λουκά (άρχές 11ου αί.)70 ή έκείνη τής μονής Δαφνίου (τέλη
11ου αί.)71 καί τοΰ Σωτήρα Χριστιάνου (γύρω στά 1070)72' διατηροΰν μέ τόν
όγκο τους κάποια άρχαϊκή μεγαλοπρέπεια πού παρατηρεΐται σέ αντίστοιχα
παραδείγματα μεγάλων σταυρών τοΰ 'Α γ. Δημητρίου Βαράσοβας73, τοΰ
Σωτήρα τής "Α μφισσας74 ή τοΰ καθολικοΰ τής μονής Σαγματά75. Οί πλίνθοι
πού περιβάλλουν τά εξωτερικά όρια τών κεραιών δέν παρουσιάζουν έπίσης
τή συνεχή μορφή καί τήν τελειότητα τών παραδειγμάτων πού χρονολο
γούνται στόν 12ο αί. (Κ οίμηση τοΰ Χώνικα76, 'Α γ . Μονή ’Α ρείας77, Σωτή
ρα Καμένων Βούρλων78, "Αγ. Χαράλαμπος Καλαμάτας)79 καί τό σύνολο δέ
διακρίνεται γιά τόν επιτηδευμένο διακοσμητικό χαρακτήρα πού παρατηρεΐται στούς σταυρούς τοΰ 'Α γ. Ίω ά ννου στό Λ ιγουριό80 ή τής ΓΙαλαιοπαναγιάς στή Μ ανωλάδα81. Ή συμμετρική διάταξη τών σταυρών (βλ. πίν. 4αβ)
θυμίζει παρόμοιους τρόπους πού εφαρμόζονται σέ ’Α ργολικά μνημεία
68. Γιά τούς μεγάλους λίθινους σταυρούς σ τή ν τοιχοδομία τών έλλαδικών ναών βλ. A.S.
Struck, Vier byzantinischen Kirchen von Argolis, σ. 226. G. Millet, L’ecole grecque dans Γ
architecture byzantine, Paris 1916 (άνατ. Var. Repr., L ondon 1974), σ. 279. Ά ν .Κ . Ό ρ λ ά νδ ο υ,
Ή Π όρτα Παναγιά τής Θ εσσαλίας, ΑΒΜ Ε Α ’, 1935, σ. 17· τοΰ ίδιου , Ή Ε π ισ κ ο π ή τοΰ
Δαμαλδ, σ. 28-29. Ε.Γ. Στίκα, ' Ο ναός τών 'Α γ ίω ν ’ Ασωμάτων «Θησείου», σ. 118· τοΰ ίδιου, L’
eglise de C hristianou, σ. 50' τοΰ ίδιου , Τό οίκοδομικόν χρονικόν τή ς μονής τοΰ όσίου Λουκά
Φ ωκίδος, Ά θ ή ν α ι 1970, σ. 107. Π.Λ. Βοκοτοπούλου, "Αγ. Ί ά σ ω ν καί Σωσίπατρος, σ. 162. X.
Μ πούρα, Ή Π αλαιοπαναγιά σ τή ν Μ ανωλάδα, σ. 257· τοΰ ίδιου, "Α γ. Ιω ά ν ν η ς Λιγουριοΰ, σ.
10, 12. Κ. Δ. Κ αλοκύρη, Βυζαντινοί Έ κ κ λ η σ ία ι Ί . Μ ητροπόλεω ς Μ εσσηνίας, Θεσσαλονίκη
1973, σ. 58. Ν. Ν ικονάνου, Βυζαντινοί ναοί τή ς Θ εσσαλίας, σ. 164 σημ. 622.
69. Ε.Γ. Στίκα, Ό ναός τών Ά γ . Ά σ ω μ ά τω ν «Θ ησείου», σ. 117, είκ. 2 (τής σ. 118).
70. Τοΰ ίδιου , Τό οίκοδομικόν χρονικόν τή ς μονής όσίου Λουκά, σ. 216, παρένθετος πίν.
ΙΑ. Γιά τήν χρονολόγη σ η πού προτείνεται άπό τόν Μ ανόλη Χατζηδάκη βλ. Περί τής μονής
Ό σ ίο υ Λουκά νεώτερα, 'Ελληνικά 25, 1972, σ. 298-313· πρβλ. τοΰ ίδιου, Ή μεσοβυζαντινή
τέχνη, σ. 294.
71. G . Millet, Le m onastere de D aphni, Paris 1899, σ. 22-23, πίν. IV, Γ VI, 1.
72. E. Stikas, L’ eglise byzantine de C hristianou, σ. 50 είκ. 4, 26.
73. Ά ν .Κ . Ό ρ λ ά ν δ ο υ , Ό "Αγ. Δημήτριος τή ς Βαράσοβας, σ. 106-107, είκ. 1.
74. Τοΰ ίδιου, Ό παρά τή ν "Α μφισσαν ναός τοΰ Σω τήρος, σ. 184, είκ. 4.
75. Τοΰ ίδιου , Ή έν Βοιωτία μονή τοΰ Σαγματά, σ. 88, είκ. 8-10.
76. A.S. Struck, Vier byzantinischen Kirchen, σ. 226-227, πίν. VII, 2, IX, 4.
77. Ό .π ., πίν. XI, 4. Πρβλ. Γ.Α. Χώρα, Ή « Α γ ία Μ ονή» Ά ρ ε ία ς , σ. 75, πίν. 3αβ.
78. Π. Λ αζαρίδη, Μ εσαιωνικά Φ θιώτιδος-Φ ωκίδος, ΑΔ 17, 1961-1962, Β ', Χρονικά,
Ά θ ή ν α ι 1963, σ. 144, πίν. 177δ. Πρβλ. Τρ.Δ. Π απαναγιώτου, 'Ισ το ρ ία καί μνημεία τής
Φ θιώτιδος, σ. 295 είκ. 178.
79. A. Bon, Eglises byzantines de C alam ata, Actes VI Congr. Inter. Byz., Paris 1951, τ. II,
σ. 45.
80. X. Μ πούρα, "Α γιος Ιω ά ν ν η ς στό Λ ιγουριό, σ. 10-12, πίν. 2α.
81. Τοΰ ίδιου, Ή Π αλαιοπαναγιά σ τή ν Μ ανωλάδα, σ. 257-258, πίν. 5α.
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(Άγ. Μονή, Κοίμηση Χώνικα). Π ιό ένδεδειγμένη είναι λοιπόν ή τοποθέ
τηση τών σταυρών τοΰ καθολικοΰ τών Θερμοπυλών, στή σύγκρισή τους μέ
τά γνωστά παραδείγματα τοΰ 11ου καί 12ου αί., στίς άρχές τοΰ 12ου αί.
δ) Τό «μαρμαροθέτημα» στήν επίστρωση τοΰ δαπέδου: Στό χώρο πού ορίζουν
οί άνατολικοί κίονες τοΰ κεντρικοΰ κλίτους στήν έπίστρωση τοΰ δαπέδου
τοΰ ναοΰ διατηρείται ενα τμήμα «μαρμαροθετημένου» πάτου (πίν. 7β). 'Έ να
παραλληλόγραμμο (1,27Χ1,16 μ.) πλαίσιο σχηματίζεται μέ τή ν τοποθέτηση
έπιμήκων μαρμάρων πού τό πλάτος τής άκάλυπτης έπιφάνειάς τους είναι
0,17 μ. Διακοσμητική ταινία (πλάτους 0,07 μ.) γεμισμένη μέ πέτρες πορφυ
ρές, λευκές καί μαΰρες, διαμορφώνει ενα είδος opus sectile, ένώ τό κέντρο
τοΰ παραλληλογράμμου καταλαμβάνει λεία μαρμάρινη πλάκα (0,68*0,77
μ.). "Αν καί ή διατάραξη τών λίθων στίς αυλακώσεις είναι εμφανής, τό σύ
νολο φαίνεται νά μεταφέρει τό άρχικό σχέδιο τοΰ μαρμαροθετημένου τμή
ματος τής επίστρωσης σ ’ αύτό τό σημείο.
Ό τρόπος διακόσμησης τών δαπέδων μέ μαρμαροθέτημα συναντιέται
συχνά σέ ναούς τής μεσοβυζαντινής περιόδου82. ”Αν καί ή διακόσμηση τοΰ
τμήματος πού μάς ενδιαφέρει έντάσσεται στό γενικότερο πνεΰμα τής
μεσοβυζαντινής διακοσμητικής μέ τά γεωμετρικά θέματα83, δέν παρουσιάζει
τήν έπιμέλεια πού συνήθως χαρακτηρίζει άνάλογα παραδείγματα μεσοβυζαντινών μνημείων. Συγγενεύει μάλλον μέ τό πρόχειρο όμοιότροπο
μαρμαροθέτημα τής πρόθεσης τοΰ ναοΰ τοΰ 'Α γ. Ν ικολάου Κ αλλίου84 καί
τό μικρότερο μαρμαροθετημένο παραλληλόγραμμο τοΰ καθολικοΰ τής
μονής Είκοσιφοίνισσας85.
ε) Ή μορφολογία τών αψίδων τοΰ Ίεροΰ Βήματος: Στή διαμόρφωση τοΰ
Ίεροΰ Βήματος τήν ύπαρξη τών τρίπλευρων έξωτερικά αψίδων στήν κάτο
ψη μπορεΐ κανείς νά συνδέσει μέ τό γεγονός τής χρ ή σ η ς άρχαίου οίκοδομικοΰ ύλικοΰ πού εύνοοΰσε μιά τέτοια λύση86. "Οπως είναι γνωστό, οί τρί
πλευρες αψίδες είναι σπάνιες σέ ναούς τής Κάτω ‘Ελλάδας πρίν άπό τά
μέσα τοΰ 10ου αί.87. 'Η έλλαδική σχολή άπό τό β ' μισό τοΰ 10ου αί. εφαρ
μόζει συχνότερα καί έπιβάλλει τελικά τή μορφή τής τρίπλευρης άψίδας
στήν άνατολική όψη τών ναών. ' Η επίδραση πού άσκησε ό ναός τής Πανα
γίας τοΰ *Οσίου Λουκά στή διαμόρφωση τής άνατολικής όψης τών μνημεί
82. Βλ. πρόχειρα, Π.Λ. Βοκοτοπούλου, Α ρ χ ιτε κ το ν ικ ή , σ. 150.
83. Βλ. σχετικά Μαρίας Καμπούρη, Νέα σ τοιχεία άπό τή ν μεσοβυζαντινή φάση τοϋ
καθολικού τής μονής Ε ίκοσιφ οινίσ σ ης, ΕΕΠ ΣΠΘ Ε ' 1971, σ. 138-144. Παναγιώ τας Ά σ η μ α κ ο πούλου-Άτζακα, Ή τεχνική opus sectile σ τή ν έντο ίχια διακόσ μησ η. Συμβολή στή μελέτη τής
τεχνικής άπό τόν Ιο μέχρι τόν 7ο μ.Χ. αιώνα μέ βάση τά μνημεία καί τά κείμενα, Θ εσσαλονίκη
1978, σ. 182-192.
84. Βλ. Β.Χ. Πετράκου, Α ρ χ α ιό τ η τ ε ς καί μνημεία Φ θιώτιδος καί Φ ωκίδος, ΑΔ 27, 1972,
Χρονικά Β2, Ά θ ή να ι 1977, σ. 383, πίν. 321α.
85. Μαρία Καμπούρη, Νέα σ τοιχεία , σ. 139, είκ. 2.
86. Π.Λ. Βοκοτοπούλου, Α ρ χ ιτε κ το ν ικ ή , σ. 101-102.
87. Τοϋ ίδιου, Ά γ . Ί ά σ ω ν καί Σω σίπατρος, σ. 159. Π ρβλ. τοΰ ίδιου, Π αρατηρήσεις στήν
λεγομένη βασιλική τοϋ όσίου Νίκωνος, σ. 277 σημ. 3-5.
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ων τοΰ 11ου καί 12ου αί. είναι εμφανής καί τά πρότυπα διαπιστωμένα88.
Στήν όμάδα τών ναών πού άκολουθοΰν αύτή τή μορφολογία άνήκει ό ναός
τοΰ Ά γ . Ίω ά ννο υ —μόλο πού δέ διατηρεί ολόκληρη τήν άρχική άνατολική του όψ η—, πού, όπως διαπιστώθηκε, βρίσκεται γενικά πάρα πολύ κοντά
στήν άνάλογη διάταξη πού παρατηρεϊται στό γειτονικό καθολικό τής μο
νής τοΰ Σωτήρα Καμένων Βούρλων (βλ. πίν. 5α) καί σ ’ ένα σύνολο ναών μέ
κρηπίδωμα καί τρίπλευρες υψηλές αψίδες πού άκολουθοΰν τήν όμάδα τών
Ά ρ γ ο λ ικ ώ ν μνημείων τής έλλαδικής σχολής.
ς ') Γλυπτά: Δείγματα τής παλιάς γλυπτικής διακόσμησης τοΰ ναοΰ δια
τηρούνται σέ δυό κομμάτια μαρμάρινων επιθημάτων (πίν. 7α) πού φυλά
γονται τώρα στό 'Ιερ ό Βήμα, πλάι στήν Ά γ . Τράπεζα (τή στηριγμένη
σ ’ ένα κομμάτι άρράβδωτου κίονα) σ ’ ένα τρίτο επίθημα, τοΰ κιονίσκου
τοΰ παραθύρου τής άψίδας τοΰ Ίε ρ ο ΰ Βήματος, καί σέ δυό κομμάτια γεί
σων πού στέφουν τήν κορυφή τών σταθμών τών παραθύρων στήν άψίδα τοΰ
Ί ε ρ ο ΰ ή στό πρώτο, ψηλά, παραλληλόγραμμο ΝΑ παράθυρο τοΰ ναοΰ.
Ά π ό τά δυό έλεύθερα κομμάτια τών επιθημάτων πού προέρχονται
άσφαλώς άπό τό βυζαντινό μνημείο μόνο τό ένα σώζεται άκέραιο. "Εχει
μήκος 0,55 καί πλάτος 0,20 μ. Στή μιά λοξότμητη πλευρά φέρει γλυπτικό
διάκοσμο τρισχιδώ ν ταινιών πού μέ τή διασταύρωσή τους διαμορφώνουν
όκτώ σχημο πλέγμα. Οί ταινίες στό έσωτερικό άπολήγουν σέ τρίφυλλα. ' Η
έραλδική διάταξή τους στό μεγαλύτερο κυκλοτερές πλαίσιο τοΰ όκτώσχημου
πλέγματος επιτρέπει τή συμμετρική ένωση τών άπολήξεων τοΰ ενός φύλλου
καί τή διαμόρφωση ενός καρδιόσχημου πέρατος πού βρίσκεται στόν άξονα
τοΰ μικρότερου πλαισίου τοΰ συνολικοΰ κοσμήματος (βλ. πίν. 7α).
Τό μικρότερο, μισό περίπου στό μήκος σέ σύγκριση μέ τό πρώτο,
επίθημα είναι σπασμένο στή λοξότμητη πλευρά του. Σώζει όμως τή βάση
κάποιου καρδιόσχημου κοσμήματος, ένα θέμα πού συνηθίζεται σέ ναούς καί
ιδίως σέ τέμπλα τοΰ 11ου και Π ου ai.w.
Τό τρίτο επίθημα πού βρίσκεται σήμερα στόν κιονίσκο τοΰ παραθύρου
τής κεντρικής κόγχης τοΰ Ί ε ρ ο ΰ Βήματος φέρει στήν έξωτερική λοξότμη
τη πλευρά γλυπτικό διάκοσμο φυλλοφόρου σταυροΰ. Πάνω άπό τήν ορι
ζόντια κεραία τοΰ σταυροΰ, στίς γωνίες πού σχηματίζονται μέ τή συνάντη
ση τών κεραιών, οί συντετμημένες επιγραφές IC XC μάς παρέχουν ένα
δείγμα γραφής επίσημης τής κομνήνειας περιόδου. Μέσα σ ’ αύτή τήν πε
ρίοδο εντάσσεται, πλάι στά προηγούμενα γλυπτά, καί ό διάκοσμος τοΰ έπιθήματος πού φράζεται άπό ύαλοπίνακα στό στενό φωτιστικό παράθυρο τοΰ
Ί ε ρ ο ΰ , δυσκολεύοντας τήν άκριβή μέτρησή του.
Τόσο ή τεχνική τοΰ διπλεπίπεδου άναγλύφου πού χαρακτηρίζει τό 12ο
αί. όσο καί τό θεματολόγιο τών τριταινιωτών βλαστών μέ τίς τρίφυλλες
88. Βλ. Μ ανόλη Χ ατζηδάκη, Ή μεσοβυζαντινή τέχνη, σ. 295.
89. Ά ν .Κ . Ό ρ λ ά ν δ ο υ , Π α λαιοχρισ τιανικά καί βυζαντινά μνημεία Τεγέας-Νυκλίου, ΑΒΜΕ
Ι Β \ 1973, σ. 121-122, είκ. 90Δ.

απολήξεις φέρνει κοντά τά γλυπτά τοϋ καθολικοΰ τών Θερμοπυλών σέ μιά
όμάδα αναγλύφων πού μελέτησε τελευταία ή Λ. Μ πούρα90. ' Υστεροΰν δμως
ώς πρός τήν τεχνοτροπία καί τήν επιμελημένη τεχνική άπόδοση, ώστε μέ
κάποια βεβαιότητα νά μποροΰν νά τοποθετηθοΰν πρίν άπό τά χρονολογημένα
στά μέσα περίπου τοΰ 12ου αί. γλυπτά τής ομάδας πού άναφέρθηκε.
Ά πό τά τοποθετημένα σέ δεύτερη χρήση κιονόκρανα τών άνατολικών
κιόνων τοΰ ναοΰ διατηρείται καλύτερα έκεΐνο τοΰ ΝΑ κίονα (βλ. πίν. 6β).
Είναι δίζωνο «κορινθιάζον» καί στολίζεται μέ μιά σειρά άπό φύλλα σέ κάθε
ζώνη: κάτω, τά φύλλα τής άκανθας κάμπτονται ελαφρά πρός τά έξω- πάνω,
I τά σχηματικά λογχοειδή φύλλα άποδίδονται σχεδόν πρόστυπα. Τό κιονόI κρανο, ώς πρός τό θέμα τών λογχοειδώ ν (ή καλαμοειδών) φύλλων, μπορεϊ
■ νά συγκριθεΐ μέ άντίστοιχο γλυπτικό μεσο βυζαντινό θεματολόγιο91, άλλά
I τό σύνολο θυμίζει έντονα ορισμένα κιονόκρανα άπό τήν ’Ή π ειρ ο (ΝικόποI λη, Παρηγορήτισσα τής "Αρτας, Παντάνασσα Φ ιλιππιάδας)92.
Στό κιονόκρανο τοΰ ΒΑ κίονα (βλ. πίν. 6α) ή άπολάξευση περιόρισε τό
Ε διάκοσμό του σέ λίγα άπομεινάρια άπό λογχοειδή φύλλα καί φύλλα μαλα■ί κής άκανθας πού διαμορφώνει καρδιόσχημα κοσμήματα- τόσο τό θεματο■ λόγιο όσο καί ή τεχνική, άπό τά έλάχιστα υπολείμματα τοΰ γλυπτοΰ, φανε
ρώνουν ότι ή χρονολόγηση τοΰ δεύτερου κιονοκράνου πρέπει νά είναι πιό
i προχωρημένη.
I Χρονολόγηση: Ά π ό τήν έρευνα τών στοιχείω ν πού εξετάσαμε μεμονωμένα
γίνεται φανερό ότι ή γενικότερη χρονολόγηση τοΰ μνημείου στήν εποχή
τών Κομνηνών είναι άδιαμφισβήτητη. 'Η συνύπαρξη τών στοιχείω ν πού
συναντιούνται, όπως ε’ίδαμε, σέ ορισμένα μνημεία τοΰ 11ου καί τοΰ πρώτου
κυρίως μισοΰ τοΰ 12ου αί. μπορεϊ ίσ ω ς νά οδηγήσ ει σέ μιά άκριβέστερη
χρονολόγηση τοΰ μνημείου. 'Ο ρισ μ ένες μορφολογικές ομοιότητες πού
παρατηρούνται στή σύγκριση μέ τό ναό τοΰ Σωτήρα κοντά στήν "Α μφισ
σα93 καί μέ τό καθολικό τής μονής τοΰ Σωτήρα στήν περιοχή τών Καμένων
Βούρλων94 όδηγοΰν στό συμπέρασμα ότι μιά χρονολόγησ η τοΰ μνημείου
στίς άρχές τοΰ 12ου αί. είναι ή πιό ένδεδειγμένη.
Θά μποροΰσε νά προστεθεί κάτι γιά τή χρήση τοΰ μνημείου: άν ή
τυπολογία του ακολουθούσε σέ γενικές γραμμές τή σημερινή, τότε, όπως

| 90. Laskarina Bouras, Architectural sculptures o f the twelfth and the early thirteenth
centuries in Greece, ΔΧΑΕ, τόμ. Θ ’, 1977-1979, σ. 63-75.
91. R. Kautzsch, Kapitellstudien, Beiträge zu einer Geschichte des spätantiken Kapitells im
Osten vom vierten bis ins siebente Jahrhundert, Berlin-Leipzig 1936, άριθμ. 745, πίν. 44.
I 92. Π.Λ. Βοκοτοπούλου, ’ Ανασκαφή Π αντανάσσης Φ ιλιππιάδος 1976, ΑΑΑ, τόμ. 10, τεΰχ.
2, 1977, Ά θήναι 1978, σ. 159, 160 καί είκ. 13 καί 16.
Κ Συγγενικό θεματολόγιο διαπιστώ νεται καί σέ κιονόκρανο τής Μ ητρόπολης τοϋ Μ υστρα.
A. Grabar, Sculptures byzantines du moyen age, τόμ. II (Xle-XIVe siecle), Paris 1976, σ. 147, πίν.
CXXXV b. Πρβλ. έπίσης κιονόκρανα άπό τή μονή Λουκοϋς (πίν. 8β).
93. Κρηπίδωμα, λίθινοι σταυροί, τρίπλευρες αψίδες, τοιχοδομία.
94. Κρηπίδωμα, λίθινοι σταυροί, τρίπλευρες αψίδες, συγγενική τεχνική λιθοδομής.
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έχει παρατηρηθεί95, ό αρχιτεκτονικός τύπος του κτηρίου τό κατατάσσει
αυτόματα στό σύνολο τών καθολικών πού άκολουθοΰν τή βασιλική, τύπο
πού χρησιμοποιήθηκε συχνά σέ καθολικά μονών ή έδρες επισκοπών καί
ταίριαζε μάλλον σέ ιδρύματα περιφανή.
"Εχοντας ύπόψη τά άρχαιολογικά δεδομένα τοΰ μνημείου τών Θερμο
πυλών μποροΰμε, νομίζω, τώρα νά άναφερθοΰμε στίς πηγές, θέτοντάς τους
συγκεκριμένα ερωτήματα καί νά δοΰμε πρωταρχικά μιά έπιστολή τοΰ
Μ ιχαήλ Χωνιάτη πρός τόν «δεσπότη» τής ‘Ηπείρου Θεόδωρο Κομνηνό
"Αγγελο Δούκα. Στήν έπιστολή αύτή ό Μ ιχαήλ, άφοΰ άναφερθεΐ μέ
συντομία στά δεινά τής εξορίας του καί έκφράσει τήν άγωνία του γιά τήν
τύχη τοΰ υπόδουλου στούς Φράγκους ορθόδοξου πληθυσμού, αιτιολογεί
τήν άπόφασή του νά άπομονωθεϊ στή μονή τοΰ Προδρόμου%. Στή συνέχεια
θά προβάλει τούς λόγους πού τόν παρότρυναν νά έπιλέξει τό τελευταίο
καταφύγιο τής επίγειας διαμονής του καί πού τόν άναγκάζουν νά μή δεχτεί
τήν πρόταση τοΰ Θεοδώρου νά φιλοξενηθεί σ ’ ένα άπό τά μοναστήρια τής
δικής του επικράτειας. 'Η σύγχρονη ιστορική πραγματικότητα καί ή
προσωπική του κατάσταση είναι οί άμεσότεροι λόγοι πού υπαγορεύουν τήν
άρνησή του: "Οτε έξ Εύβοιας άφικνούμην δεΰρο, συμβέβηκεν εις ταύτό τάς
κεφαλάς τής 'Ελλάδος άθροίζεσθαι, όίς και ή ήμετέρα μετάβασις ακουστή
γενομένη υπόνοιαν ένέβαλεν ώς ούχ ετέρωσε, άλλ ’ εΰθύ τής σής άντιλήψεως
φέρομαι δήπουθεν, κα) ού μικρώς έμπικραινόμενοι τώ άκούσματι, ώς οί παρατυχόντες δεδηλώκασι, δήλοι ήσαν κακόν τι μέγα άνταποδοΰνται τοϊς τε συνοδεύσασιν έμοϊς άνεψιοϊς και τή ύποδεξαμένη με ταύτη εύαγεστάτη μονή. ‘Εντεύθεν
δειλαινόμενοι ο'ί τε έμοί προσγενεϊς και ό πανοσιώτατος καθηγούμενος, μήποτε
έκ τής καχυπόπτου ταύτης ύπονοίας τήν άμυναν εις αυτούς έπενέγκωσν προχειρότατοι γάρ είσιν απάντων βαρβάρων άνασκολοπίζειν καί συμφοράς έσχάτας
έτέρας έπιτρίβειν καί διά μόνην υπόνοιαν παρενέβαλον εαυτούς έγγυητάς ώς ού
πορρωτέρω τής μονής τοΰ Κομνηνοΰ μεταβήσομαι, καί οϋτω τό άγριαϊνον αύτούς
σκάνδαλον διεπράυναν91.
Στήν α’ίτηση τής συγγνώμης τοΰ παραλήπτη ό γηραιός μητροπολίτης
θά γράψει: Σύγνωθι γοϋν κάμοί τής ούχ εκουσίου παραιτήσεως ό συγγνωμονικός
καί φιλάνθρωπος καί με παροικοΰντα δεΰρο νόμισον εν τινι τών έπί τήν σήν
επικράτειαν φροντιστηρίων παροικεϊν. Σόν γάρ έστι καί τούτο- καί ό'περ 'έμέλλον
αύτόθι ποιεϊν, ύπερεύχεσθαί σου μόνον δήλα δή, τούτο κάνταύθα ποιώ μετά τοΰ
πανοσιωτάτου καθηγουμένου καί τής ύπ ’ αύτόν σεμνής άδελφότητος, τοσαύτην
μνείαν ποιούμενων εκάστοτε τής σής άντιλήψεως όπόσην καί τοΰ μακαρίτου
προσγενοΰς σοι καί κτήτορος,98. Είναι προφανές ότι μέ τήν τελευταία του

95. Βλ. σχετικά, Π.Λ. Βοκοτοπούλου, Α ρ χ ιτε κ το ν ικ ή , σ.
Ν ικονάνου, Βυζαντινοί ναοί τής Θ εσσαλίας, σ. 145-146.
96. Μ ιχα ήλ Χωνιάτου τά σωζόμενα, τόμ. Β ', σ. 326-329.
97. Ό . π ., σ. 328, 5-19.
98. "Ο .π., σ. 329, 10- 18 .

102-103, 105. Πρβλ. Ν.
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φράση ό Χωνιάτης άναφέρεται, δπως υπέδειξα καί ά λ λ ο υ ", στή σχέση τοΰ
Θεοδώρου μέ τόν οίκο τών πρώτων Κομνηνών αύτοκρατόρων τοΰ Βυζαν
τίου.
Οί πληροφορίες πού μάς παρέχονται άπό τήν έπιστολή τοΰ Μ ιχαήλ
Χωνιάτη πρός τό Θεόδωρο Δούκα μποροΰν νά συνοψιστοΰν στά έξής: α) ή
μονή τοΰ Προδρόμου βρισκόταν κοντά στήν εδρα τοΰ Φραγκικοΰ τιμαρίου
(ού πορρωτέρω τής μονής τοΰ Κομνηνοΰ) σέ μιά τοποθεσία πού ήταν μάλλον
κοντά στά σύνορα μέ τό κράτος τής Η π ε ίρ ο υ 100, άλλά δέν υπαγόταν στήν
επικράτεια τοΰ Θεοδώρου Δούκα (παροικοΰντα δεΰρο νόμισον εν τινι τών έπ'ι
τήν σήν επικράτειαν φροντιστηρίων παροικεϊν). β) Ή μονή τοΰ Προδρόμου,
οπως παραδίδεται άπό τήν ίδια τήν έπιστολή, σχετιζόταν μέ τόν αύτοκρατορικό οίκο τών Κομνηνών (τοσαύτην μνείαν ποιούμενων εκάστοτε τής σής
άντιλήψεως όπόσην καί τοΰ μακαρίτου προσγενοΰς σοι καί κτήτορος).
Ποιός είναι ό μακαρίτης πρόγονος τοΰ Θεοδώρου Δούκα καί κτήτορας
τής μονής τοΰ Προδρόμου; Στό ερώτημα έρχεται ν ’ άπαντήσει μιά πολύτιμη,
άδιάσειστη, μαρτυρία πού έχουμε άπό άλλη έπιστολή τοΰ Χωνιάτη πρός τό
Θεόδωρο Λάσκαρη: "Ος ταϊς πέριξ τών Αθηνώ ν νήσοις εις μάτην ένδιατρίψας
χρόνον μακράν, ώς οϋδ'εν εγνων έπ ' ώφελεία τής έμής ποίμνης γενόμενος, άρας
έκεΐθεν εις τήν μονήν τοΰ Προδρόμου τοΰ οϊκοδομηθέντος παρά τοΰ μακαρίτου
Κομνηνοΰ κΰρ Α λεξίου κατεσκήνωσα101. Ή μονή λοιπόν τοΰ Προδρόμου
ήταν ίδρυμα τοΰ αύτοκράτορα Α λ ε ξ ίο υ Α ' τοϋ Κομνηνοΰ (1081-1118) καί
ό Θεόδωρος Δούκας ήταν έγγονός τής Θεοδώρας τής θυγατέρας τοΰ Α λ ε 
ξίου Α '102, σχέση πού υπαινίσσεται τό χω ρίο τής επιστολής τοϋ Μ ιχαήλ
Χωνιάτη.
Δέν μπορεϊ κανείς νά άμφισβητήσει τήν άποψη τοΰ G. Stadtmüller
σύμφωνα μέ τήν όποία ή μονή πού άναφέρεται σέ δυό επιστολές τοΰ πάπα
Ίννοκεντίου Γ ' ταυτίζεται μέ τή μονή τοΰ Κομνηνοΰ πού μάς παραδίδεται
άπό τήν έπιστολογραφία τοΰ Μ ιχαήλ Χ ω νιάτη103.
Σέ έπιστολή πρός τόν άρχιεπίσκοπο Λαρίσης καί τούς επισκόπους Λ αυ
λέίας καί Κίτρους ό Ίννο κ έντιο ς άξιώνει νά εξεταστεί προσεκτικά άπό τόν
επίσκοπο Θερμοπυλών ή θέση τών μοναχών τοΰ μοναστηριού quae Communio vulariter appellaturm . Σέ άλλη έπιστολή, πού άπευθύνεται πρός τόν

99. Βασίλη Κατσαροΰ, Ζητήματα ίστορίας ένός βυζαντινού ναοϋ κοντά στό Εϋπάλιο, σ.
26-27.
100. Βλ. τόν πρόσθετο χάρτη μετά τή σ. 252 στό βιβλίο τοΰ D.M . Nicol, The D espotate of
Epirus, όπου μέ διακεκομμένη γραμμή σημειώ νονται τά δρια.
101. Μιχαήλ Χωνιάτου τά σωζόμενα, τόμ. Β '. σ. 355, 15-19.
102. G. Ostrogorsky, Geschichte des byzantinischen Staates, M ünchen3 1963, σ. 357, σημ. 3.
103. G. Stadtmüller, Michael Choniates, σ. 205-206 (84-85) σημ. 5.
104. Βλ. Epistolarum accedunt prim a, decretalium ä Rainezio Diacono, edidit Stephanus
Baluzius, τόμ. II, Paris 1682, σ. 256 α. Πρβλ. P.L., τόμ. 216, στ. 1557. Ε υχαριστίες οφείλω στό
Pontificio Istituto Orientale καί στόν κ. Γ. Θεοδωρούδη πού μέ βοήθησαν στό νά δώ τή ν έκδοση
Baluze.
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αρχιεπίσκοπο Ν. Πατρών, τόν επίσκοπο Κίτρους καί τό υπόλοιπο εκλεκτό
πλήρωμα τής λατινικής εκκλησίας, ό πάπας εκφράζει τή συγκατάθεσή του
σ τήν πρωτοβουλία τοΰ επισκόπου Θερμοπυλών νά σεβαστεί τά δικαιώματα
τοΰ ήγουμένου καί τών μοναχών τής μονής τοΰ Κομνηνοΰ καί νά τούς επιβά
λει τίς ύποχρεώ σεις τους105.
Οί μαρτυρίες τών επιστολών τοΰ Ίννο κ εντίο υ Γ ', πού ή μιά
χρονολογείται άπό τίς 5 Φεβρουάριου 1208 καί ή άλλη άπό τίς 7 Α π ρ ιλ ίο υ
τοΰ 1210, είναι ιδιαίτερα σημαντικές όχι μόνο γιά τόν τοπογραφικό
προσδιορισμό τής μονής Προδρόμου άλλά καί γιά τήν ιστορία της κατά τήν
κρίσιμη περίοδο πού άκολούθησε τά γεγονότα τοΰ 1204. Σύμφωνα μέ όσα
παραδίδονται άπό τίς επιστολές αυτές οί πειρατικές έπιδρομές στήν περιο
χή άνάγκασαν τόν επίσκοπο τής νεοσύστατης λατινικής επισκοπής τών
Θερμοπυλών, πού έδρευε άρχικά σέ κάποια τοποθεσία κοντά στή θάλασσα,
νά άποσυρθεΐ στή Βοδονίτσα. ' Η σφαγή τοΰ τρίτου επισκόπου στή Βοδονίτσα άπό τούς πειρατές επέβαλε τή μεταφορά τής επισκοπής σέ κάποιο άπόμερο μοναστήρι ορθόδοξο, τή μονή τοΰ Κομνηνοΰι06, πού ή θέση καί προφα
νώς ή οχύρωσή του φαίνεται πώς εξασφάλιζαν τή σχετική ήρεμία τοΰ κλή
ρου. Αύτός είναι κυρίως ό λόγος πού άναγκάζει νά άναζητήσουμε τή θέση
τής μονής τοΰ Κομνηνοΰ πιό πάνω (ψηλότερα) άπό τή Βοδονίτσα, γιατί
«καί έκεΐ είσήλασαν οί πειραταί καί έφόνευσαν τόν επίσκοπον» Θερμο
πυλών107. ’Έ τσ ι μπορεΐ νά άποκλειστεΐ ή περιοχή τοΰ σημερινοΰ χωριοΰ
Κόμνηνα τής κοιλάδας τοΰ ποταμοΰ Βοαγρίου, αν καί άπό μιά πρώτη εκτίμη
ση τών πραγμάτων εύλογη θά ήταν ή προσφυγή γιά τήν άναζήτηση τής μο
νής τοΰ Κομνηνοΰ στό μέρος όπου διασώζεται σήμερα τό σχετικό τοπωνύ
μιο. Π ρός τήν κατεύθυνση αύτή είχε στραφεί έξάλλου στό παρελθόν καί ή
προσοχή τοΰ J. L ongnon108. "Ομως ή συστηματικότερη τοπογραφική έρευ
να στήν περιοχή τοΰ χωριοΰ Κόμνηνα, πού είναι εύκολα προσιτή άπό τά
όμαλά εδάφη τής περιοχής τοΰ Μόλου, άναγκάζει νά σταθεί κανείς στά
δεδομένα τής περιοχής Άι-Γιάννης πού βρίσκεται άνάμεσα στά χωριά Κό
μνηνα καί Ρεγγίνι. Πάνω σέ πλάτωμα ένός μικροΰ λόφου καί νοτιότερα άπό
σύγχρονο ναό, πού τιμάται στή μνήμη τής άποτομής τής κεφαλής τοΰ Προ
δρόμου, σώζονται τά ερείπια ένός μικροΰ μονόχωρου ναΐσκου εσωτερικών
διαστάσεων 8,25 μ. μήκους (μέ τήν ήμικυκλική άψίδα) καί πλάτους 3,70 μ.
Τό διατηρούμενο ύψος τής τοιχοδομίας (ένός περίπου μέτρου), στήν όποία
χρησιμοποιούνται λίθοι μεγάλοι, παρμένοι άπό άρχαΐα οικοδομήματα, δέν
μάς παρέχει άσφαλή στοιχεία πού θά μποροΰσαν νά διαφωτίσουν τό χρο

105. Βλ. Epistolarum ..., δ.π., σ. 427 ab. Πρβλ. P.L., τόμ. 214, στ. 234.
106. W. Miller, Ή Μ αρκιωνία τή ς Β οδονίτσας, σ. 58-59.
107. Ό .π ., σ. 58.
108. Βλ. J. Longnon, I ’ Organisation de Γ eglise d ’ Athenes, σ. 343 σημ. 4. Διαφορετική είναι
ή άποψη τοΰ Γ. Μ ωραΐτη ( Ή Βοδονίτσα, τό κάστρο τών Θερμοπυλών, 'Α θή να 1966, σ. 61-62)
πού ά ποκλείει τήν ταύτιση τοΰ τοπωνυμίου μέ τή μονή τοΰ Κομνηνοΰ.
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νολογικό πρόβλημα τοΰ μνημείου. Οί διάφορες παραδόσεις τών κατοίκων
παρότρυναν ορισμένους νά έπιχειρήσουν άνασκαφή στό χώρο τοΰ πιθανοΰ
νάρθηκα πού θά ήταν πρόσθετος στό υπόλοιπο κτήριο. Ά π ό τήν έκσκαφή
φάνηκε ότι κάτω άπό τή στάθμη τοϋ δαπέδου τοΰ ναοΰ υπήρχαν ορισμένες
κατασκευές πού είναι δύσκολο νά έρμηνευτοϋν σ τήν παρούσα κατάσταση
τοϋ χώρου, χω ρίς άνασκαφική ερευνά. Ά π ό τόν ίδ ιο χώρο προέρχεται κι
ενα νόμισμα τής εποχής τής Μ ακεδονικής δυναστείας109, κινητό εύρημα
χωρίς ιδιαίτερη σημασία γιά τά χρονολογικά ζητήματα τοΰ ναοϋ. "Ενας
άρράβδωτος κίονας άπό πέτρα (μήκους 2,30 μ. καί διαμέτρου 0,40 μ.), πού
βρίσκεται στό έδαφος πλάι στό μνημείο, θυμίζει τούς δυτικούς κίονες τοΰ
καθολικοΰ τής μονής Θερμοπυλών.
Ή ταύτιση τοΰ λόφου Άι-Γιάννης τής περιοχής τοΰ χωριοϋ Κόμνηνα μέ
τήν τοποθεσία τής βυζαντινής μονής τοΰ Προδρόμου θά πρέπει νά
αποκλειστεί άπό τήν παρουσία ενός ταπεινοΰ, μικροΰ κτίσματος πού
άποτελεΐ τό επίκεντρο κάποιου μικροϋ μοναστηριακοΰ συγκροτήματος τό
όποιο υπήρχε έδώ, δπως συμπεραίνει κανείς άπό τά λείψανα τών λίγων
κτισμάτων πού διαγράφονται στό έδαφος. Θά μποροϋσε κανείς νά ύποθέσει
δτι τό μικρό μοναστηριακό σύνολο ήταν μετόχι τής μεγάλης μονής τον
Προδρόμου, ώστε έτσι νά έρμηνεύεται καί ή ταυτωνυμία τοΰ μικροΰ ναοΰ μέ
τό μεγάλο καθολικό (σύμφωνα μέ τήν παράδοση π.χ. τό μετόχι τοΰ Ά ιΓιάννη, τον Κομνηνοΰ - ό Άι-Γιάννης) καί τό γειτονικό τοπωνύμιο Κόμνηνα110 πού φαίνεται νά περιλαμβανόταν στό κτηματολόγιο τής μονής τον Κομνηνον.

109. Τό νόμισμα βρέθηκε άπό τόν κ. Παν. Κ αραγκούνη, κάτοικο τοϋ χω ριοΰ Ρεγγινίου.
Είναι χάλκινο καί φέρει στή μιά του όψη παράσταση τοϋ Χ ριστοϋ σέ προτομή καί στή ν άλλη σέ
τέσσερις στίχους τήν έπιγραφή Ih|SU S|X RISTUS|bA SILEU |bASILE. Μ όλο πού ή διατήρησή
του δέν είναι καλή ταυτίζεται εϋκολα μέ τόν τύπο τών άνώνυμων φόλεω ν (πρβλ. Ph. Grierson,
Byzantine coins in the D um barton Oaks Collection and in the W ittem ore Collection, τόμ. III,
μέρος B ', Basil to Nicephorus 111 (867-1081), D um barton Oaks-W ashington 1973, σ. 655, πίν. LI
A 2-17.
110. Ή έξάρτηση τοϋ τοπωνυμίου άπό τό όνομα Κόμνη ( Κ ομνηνός (βλ. Κ. ’ Αμάντου,
Μικρά Θρακικά Μελετήματα: Α . Ή καταγωγή τών Κ ομνηνών, θρακικά 10, 1938, σ. 232-233)
είναι όλοφάνερη. "Ας σημειωθεί άκόμη δ τι σ τή ν περιοχή «Π αλιαγιάννης» (βλ. ΑΔ 17, 1961-62
(1963), σ. 164), τρία χλμ. ΝΑ άπό τό χω ριό Ρεγγίνι (βλ. Τρ. Παπαπαναγιώτου, Ι σ τ ο ρ ία καί
μνημεία Φθιώτιδος, σ. 305), στό χώρο πού καταλαμβάνει τώρα μιά μονόχω ρη μικρή έκκλησία
τών αρχών τοΰ αιώνα μας, ορισμένα υπολείμματα (κομμάτια καί βάσεις κιόνων, πλίνθω ν καί
κεραμιδιών) πιστοποιούν ότι καί στό σημείο αύτό υπήρχε κάποια μικρή μοναχική έγκατάσταση. ”Αν καί ή άπόσταση άπό τή Μ ενδενίτσα καί άπό τή ν περιοχή τοϋ Ά ι-Γ ιά ν ν η τής
Κόμνηνας είναι άρκετή, μιά υπόθεση δ τι ή δικαιοδοσία τής μεγάλης μονής τοϋ Π ροδρόμου
έφτανε ώς αύτή τήν περιοχή μέ Ιδρυμένα μετόχια στά κτήματά της δέν μπορεϊ νά θεωρηθεί
παρακινδυνευμένη.
Ευχαριστίες οφείλω στούς κ.κ. Νικ. Ν ταλλαρή, Τρ. Νάκο, Δημ. Τ σεκούλη, Σάββα Ά δ ά μ καί
Μιλτ. Κατσαρό, πού μοϋ συμπαραστάθηκαν σ τή ν δύσκολη προσπάθεια τής έπιτόπιας έρευνας
στήν περιοχή.
\
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'Η χρονολόγηση τοΰ. καθολικού τοΰ Ά γ . Ίω ά ννου στήν περιοχή
Δρακοσπηλιά τών Θερμοπυλών στίς άρχές τοΰ 12ου αί., ή διαπίστωση ότι ό
άρχιτεκτονικός τύπος στόν όποιο άνήκε πιθανώς τό βυζαντινό μνημείο
χρησιμοποιήθηκε κατά τούς βυζαντινούς χρόνους κυρίως σέ καθολικά
μεγάλων μονών ή έδρες έπισκοπώ ν111, κέντρα δηλ. έξέχουσας έκκλησιαστικής σημασίας, ή παρουσία τοΰ μεγάλου μοναστηριακού συγκροτήματος
μέ τήν επιβλητική του οχύρωση, τήν άρτια οργανωμένη λειτουργικότητα
τών οικοδομημάτων καί τοΰ περιορισμού112 τής μονής (σύστημα ύδροδ ό τη σ η ς113, κτήματα, μ ετόχια 114), ό ’ί διος ό ναός μέ τίς μεγάλες του άναλογίες πού αιτιολογεί τήν υποτιθέμενη προστασία κάποιου ύψηλοΰ κτήτορα,
τέλος, ή γεωγραφική θέση τοΰ μοναστήριοΰ σέ μιά περιοχή πού δέν άπομακρύνεται άπό τά δυό προσδιοριστικά σημεία πού άναφέρουν οί πηγές
(τής Μ ενδενίτσας καί τών Θερμοπυλών) καί ή άπομάκρυνσή του άπό τή
θάλασσα σέ φύσει οχυρή τοποθεσία115, συγκλίνουν στό νά καταλήξουμε,
νομίζω, στό συμπέρασμα ότι ή μνημονευόμενη άπό τίς πηγές μονή τοΰ Προ
δρόμου καί τό σημερινό μοναστηριακό συγκρότημα τοΰ Ά γ . Ίωάννου
Θερμοπυλών είναι δυνατό νά ταυτιστοΰν. Τ ήν ταύτιση έπικουροΰν —θά
’λεγα μάλλον τήν έπικυρώνουν— οί πληροφορίες άπό ένα χωρίο τής Μο
νωδίας τοΰ Μ ιχαήλ εις τόν άδελφόν αϋτοΰ κΰρ Νικήταν τόν Χωνιάτην'16. Ό
111. Βλ. σημ. 95 εδώ.
112. Μέ τήν έννοια τής κτηματικής περιουσίας τής μονής.
113. Στό νοτιοανατολικό μέρος καί κοντά στό μοναστηριακό περίβολο χρησιμοποιείται
καί σήμερα παλιά ύδροδεξαμενή καί πλάι στή νεόδμητη έκκλησία τών ' Αγ. Κωνσταντίνου καί
' Ελένης ύπάρχει έρειπω μένη καμαροσκέπαστη δεξαμενή βυζαντινών χρόνω ν. ' Η άνασκαφική
έρευνα μπορεΐ νά φωτίσει τό θέμα τών ύδραυλικών έγκαταστάσεων τής μονής, τόσο γιά τίς
ανάγκες καί τή ν έξασφάλιση τοΰ νεροΰ δσ ο καί γιά τά συστήματα άρδευσης τών κήπων καί τών
χωραφιών της.
114. 'Α να μφ ίβολα ό ναός τή ς Ά γ . Π αρασκευής (βλ. πίν. 8α) στήν περιοχή Πλατανάκος,
χαμηλότερα άπό τή μονή (βλ. RE, 5Α2, 1934, στ. 2407-2408 χάρτη ς 3), πού τόν κατέστρεψαν οί
λ ίγο ι παλαιοημερολογίτες μονα χοί τοΰ νέου Κ οινοβίου τοΰ Ά γ ιο υ Ίω ά ννου γιά νά
οικοδομήσουν σύγχρονο ναό, άνήκε κατά τή ν παράδοση στή μονή. Τ ίς πληροφορίες οφείλω
σ τόν κ. Ν ικόλαο Ν ταλλαρή, παλιό κάτοικο τής Δ ρακοσπηλιδς, ό ό ποιος μέ βοήθησε μέ μεγάλη
προθυμία καί ιδιαίτερο ένδιαφέρον σ τή ν έπίπονη τοπογραφική έρευνα τής περιοχής. Μέ τίς
π ληροφορίες τους καί τή ν προσω πική τους παρουσία στούς χώρους μέ βοήθησαν κατά τίς
μεταβάσεις μου σ τή ν π εριοχή καί ο ί κ.κ. Γ. καί Έ λ . Κινή, Βασ. Λιακός, Ά θ . καί Κων.
Ν ταλλαρής καί Γ. Σάλτας.
115. Αύτός ήταν ό λόγος πού έπιλέχτηκε άπό τούς Λατίνους έπισκόπους ώς έδρα τής
έπισ κοπή ς Θερμοπυλών. Γιά τήν έπισκοπή καί τή ν έξάρτησή της άπό τή μητρόπολη Αθηνώ ν
βλ. J. Longnon, L’ Organisation de Γ eglise d ’ Athenes par Innocent III, Memorial Luis Petit
Archives de V Orient Chretien I: Bucharest, Institut frangais d ’ etudes byzantines 1948) 336-346.
R.L. Wolff, The organization of the Latin Patriarchate of Constantinople, 1204-1261: Social and
adm inistrative consequenses o f the Latin conquest, Traditio 6, 1948, σ. 33-60, σποραδικά (ή
μελέτη άνατυπώθηκε στή συλλογή άρθρων τοΰ συγγραφέα: Studies in the Latin empire of
C onstantinople, Var. Repr., London 1976, VIII). Ε ιδικότερη βιβλιογραφία: Ί .Ε . Α ναστασίου,
Βιβλιογραφία έπισκοπικώ ν καταλόγω ν τοΰ Π α τριαρχείου τή ς Κωνσταντινουπόλεως καί τής
Ε κ κ λ η σ ία ς τή ς Ε λ λ ά δ ο ς (ΕΕΘΣΠΘ, τόμ. 22, παράρτημα 25), Θ εσσαλονίκη 1979, σ. 153.
116. Μ ιχαήλ Χωνιάτου τά σωζόμενα, τόμ. Α ’, σ. 345-366.
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Μ ιχαήλ Χωνιάτης, άφοΰ άναφερθεΐ στή συμφορά τής άλωσης τών Α θ η νώ ν
άπό τούς Φράγκους καί τήν άτυχία του νά δει μέ τά ’ί δια του τά μάτια τό
μητροπολιτικό ναό τής Παναγίας τής ’ Α θηνιώτισσας νά καταπατεΐται καί
νά λεηλατείται, περνά στήν έξιστόρηση τών ταλαιπωριών του στήν εξορία,
πρώτα στή νήσο Κέω καί μετά στή μονή Προδρόμου: τής ιταλικής άέλλης
σφοδρότερον έμπεσούσης μοι και νΰν μ'εν εις πολυρροθίους άκτάς ή περίρρυτον
σκόπελον έλαυνόμενον, νΰν δ ' επί φάραγγα ΰπώρειον προ τοΰ κοινοΰ κλύδωνος
έκβρασσόμενον, 'ένθα παρέρριμμαι μετανάστης, άπόκληρος, άνέορτος, απολις,
άγροιώτης, ώς ερημική τις όλολυγών, έπίκλαυτον κατ ’ έμαυτόν άδων τάμα καί
κοινά κακά111.
Τό κείμενο άνταποκρίνεται στή σημερινή κατάσταση τοϋ τοπίου. Ή
θέση τής μονής βρίσκεται πράγματι μέσα σ ’ ενα φαράγγι πού σχηματίζουν
μέ τή συνάντησή τους δυό κορυφές τοΰ Κ αλλιδρόμου118. Ή φράση προ τοΰ
κοινοΰ κλύδωνος εκφράζει κατά συνεκδοχή τούς Λατίνους τής Βοδονίτσας
πού γεωγραφικά είναι κοντά στό μοναστήρι τοΰ Προδρόμου. Σέ άντιπαράθεση μέ τό τοπίο τής Κέω (νυν μ'εν είς πολυρροθίους άκτάς ή περίρρυτον
σκόπελον)"9 τό τοπίο τής μονής τοΰ Προδρόμου χαρακτηρίζεται ώς ερημι
κό, απομονωμένο· άπό αύτή τή διαπίστωση πηγάζουν καί τά επίθετα πού
συνοδεύουν τή μοναξιά τοΰ άλλοτε λαμπροΰ μητροπολίτη. "Οτι δέν υπάρ
χει άμφιβολία γιά τόν τόπο στόν όποιο άναφέρεται ή περιγραφή τοΰ Μ ι
χαήλ τό επιβεβαιώνουν καί τά επεξηγηματικά σημειώματα τοΰ Cod. par. gr.
1234120 πού μάς παραθέτει ό Σπ. Λάμπρος στό υπόμνημα τοΰ κειμένου: "Ανωθεν
τής λέξεως σκόπελον εινε γεγραμμένα ώχρω μέλανι τάδε· τήν νήσον Κέαν...
Άνωθεν τής λέξεως φάραγγα εινε γεγραμμένα ώχρω μέλανι τάδε- τήν μονήν τοΰ
Προδρόμουι21.
117. "Ο.π., σ. 358, 2-8 .
118. Βλ. σ.
έδώ.
119. Δέν είναι γνω στό τό όνομα τή ς μονής στή ν όποια πέρασε τά πρώτα χρόνια τής έξορίας
του ό Μ ιχαήλ Χωνιάτης στή ν Κέω. Ό Ά ν τ . Μ ηλιαράκης, 'Υ πομνήματα περιγραφικά τών
Κυκλάδων νήσων κατά μέρος, Ά θ ή ν α ι 1880, σ. 225-226, πίστευε ο τι αύτή ήταν ή μονή
Προδρόμου καί δτι βρισκόταν στό σημείο πού βρίσκεται τό Δημαρχείο τή ς Χώρας, βλ. Ί .
’Ανδρ. Θωμοπούλου, Μ ελέτη τοπωνυμική τής νήσου Κέω, ΕΕΚΜ 3, 1963, σ. 300, λ. τοΰ
Προδρόμου. Τήν άποψη σύμφωνα μέ τή ν όποία ό Μ ιχα ήλ Χ ω νιάτης έμεινε καί πέθανε στή ν Κέω
δεχόταν καί ό W. Miller, ' Ιστορία τή ς Φ ραγκοκρατίας έν ' Ε λλάδι, μετφρ. Σπ. Λάμπρου, τόμ. Α '
Ά θή να ι, 1909-1910, σ. 55. Ή ίδ ια άντιμετώπιση γίνεται καί άπό τόν ισ τορικό τής νήσου Ί .Ν .
Ψύλλα, Ισ τ ο ρ ία τή νήσου Κέας άπό τών άρχαιοτάτω ν χρόνω ν μέχρι τών κ α θ ’ ήμάς, Ά θ ή ν α ι
1920, σ. 134, άλλά καί άπό τόν V. Vasiliev, Ι σ τ ο ρ ία τή ς Βυζαντινής αύτοκρατορίας, μετφρ. Δ.
Σαβράμη, Ά θ ή ν α ι 1954, σ. 606 καί πρόσφατα άπό τόν Π. Ν ικολόπουλο, Ίσ το ρ ία το ΰ Ε λληνικού
'Εθνους, τόμ. Θ ', Ά θ ή ν α ι 1980, σ. 390.
120. H. Om ont, Inventaire som m aire des m anuscrits grecs de la Bibliotheque Nationale, τόμ.
1, Paris 1886, σ. 273.
121. Μ ιχαήλ Χωνιάτου τά σωζόμενα, τόμ. Β ', σ. 358, ύπόμνημα σ τίχ. 4. Ή γραφή φάρυγγα
τοΰ κώδ. Λ (βλ. Π. Παπαγεωργίου, Έ π ίκ ρ ισ ις τή ς Σπ.Π. Λάμπρου έκδόσεως τοΰ Μ ιχαήλ
Ά κομινάτου, Ά θ ή ν α ι 1883, σ. 80, 358. 4) στή μεταφορική της χρή σ η εκφράζει τή ν ίδ ια
τοπογραφική πραγματικότητα.
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Τό διάστημα τής παραμονής τοΰ Μ ιχαήλ στή μονή τοΰ Προδρόμου δέν
ήταν μακρό· ορίζεται ανάμεσα στά έτη 1217 καί 1222122. Ά π ό τή μονή αύτή
ό Μ ιχαήλ Χωνιάτης θά γράψει τίς έπιστολές 161-163 καί 165-179 τής έκδο
σης Σπ. Λάμπρου. Ά π ό τά κείμενα τών έπιστολών άναδύεται ή εικόνα τών
τελευταίων ήμερών τοΰ ανήμπορου, γηρασμένου καί άρρωστου ιεράρχη,
μιας προσωπικότητας πού διαδραμάτισε ενεργό ιστορικά ρόλο στήν τα
ραγμένη εποχή πρίν καί μετά τήν άλωση τής Π όλης άπό τούς Φράγκους
στά 1204.
Στήν έπιστολή 165 πρός τό Θεόδωρο Δούκα ό Μ ιχαήλ Χωνιάτης
διατυπώνει τήν άπόφασή του νά παραμείνει ώς τό τέλος τής ζωής του στή
μονή τοΰ Προδρόμου: "Απερ δή φυλαττόμενος πρός άνάγκας μ'εν έχω
προσμένειν ένταΰθα, έως αν, ε! και τώ θεω δοκεϊ, τάς υπολοίπους όλίγας καί
πονηράς ημέρας έκμετρήσαι τής μοχθηρός μου ζω ής'23. Τήν άπόφασή του αύτή
άνακοινώνει καί στό φίλο μητροπολίτη Ναυπάκτου Ιω ά ν ν η Ά πόκαυκο:
Είη δε μηκέτι παροικίαν έκ παροικίας άμείβειν, άλλα τάς λοιπάς τών παλαιστιαίων ήμερών μου σκιάς έκμετρήσαι δεΰρο, ενθα μεγάλην μνημοσύνην τής σής
άγιωσύνης τελουμένην εύρον καί όιαν οί τοΰ φροντιστηρίου κτήτορες εχουσιν124.
Τά γραφόμενα ήχοΰν ομοιότροπα μέ τά λόγια πού άπευθύνθηκαν άντίστοιχα στόν κοσμικό άρχοντα τοΰ κράτους τής Η π ε ίρ ο υ . Στήν ίδια έπιστολή ό
Μ ιχαήλ παρακαλεΐ τόν Ιω ά ν ν η νά μεσιτεύσει —άφοΰ «περνοΰσε ό λόγος
του»— γιά τήν προστασία ένός μικροΰ μετοχιού τής μονής Προδρόμου πού
βρισκόταν κοντά στή Ναύπακτο: 'Ρόδιον γάρ σοι τοΰτο, ατε καί τών αρχόν
των τής χώρας άγαθήν έχόντων διάθεσιν περί τήν συγγενικήν αυτών μονήν τοΰ
Προδρόμουι25.
'Η παραπάνω μαρτυρία υποδηλώνει ότι ή μονή τοΰ Προδρόμου ήταν
ένα λαμπρό μοναστικό κέντρο, έπιβλητικό μπροστά στήν άπληστία τών
Φράγκων κατακτητών. Τό μετόχι κοντά στή Ναύπακτο126, στά όρια τής
μητρόπολης καί κοντά σ ’ ένα επίσης σπουδαίο μοναστηριακό κέντρο τής
περιοχής, όπως ήταν ή μονή τής Βαρανάκοβας127, ά πο τελεΐ’ίσως ένα δείγμα
έπιβολής στό μοναστικό βίο τοΰ χώρου τής Στερεάς. "Ετσι εξηγείται τό
122. G . Stadtm üller, Michael Choniates, σ. 205-212.
123. Μ ιχαήλ Χωνιάτου τά σωζόμενα, τόμ. Β ', σ. 328 , 29-32.
124. "Ο .π., σ. 331, 22 -y.
125. "Ο .π., σ. 332, 3-6.
126. Γιά τό πρόβλημα τής ταύτισης τοΰ μετοχιού τής π ερ ιοχής Ναυπάκτου βλ. Βασίλη
Κατσαροΰ, Ζ ητήματα ιστορίας ένός βυζαντινοΰ ναοΰ κοντά στό Εύπάλιο, σ. 48, σημ. 117. Μή
πως θά μποροΰσε κανείς νά σ υσ χετίσ ει καί τή μετονομασία τοΰ ναοΰ τοΰ Εύπαλίου ("Αγιος
Ν ικόλαος >"Α γιος Ιω ά ν ν η ς ό Θ εολόγος) μέ τή νεότερη έπωνυμία τής μονής τοΰ Προδρόμου
τών Θερμοπυλών; Ή άποψη φ αίνεται τώρα πιό πιθανή.
127. Γιά τή μονή Βαρνάκοβας βλ. κυρίως τίς μονογραφίες: Ά ν .Κ . Ό ρ λ ά νδ ου, Ή Μονή
Βαρνάκοβας, Ά θ ή ν α ι 1922· Π .Π . Καλονάρου, 'Η ιερά μονή τής ΰπεραγίας Θεοτόκου ή
έπονομαζομένη Βαρνάκοβα, "Α μφισσα 1957. Ε ιδικότερη βιβλιογραφία: Βασίλη Κατσαροΰ,
"Ενα χρονικό τής μονής Βαρνάκοβας (χφ 1 μονής Βαρνάκοβας), Κ ληρονομιά 11, 1979, σ. 347390.
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παράπονο τοϋ ήγουμένου τής μονής 'Ο σ ίο υ Μ ελετίου δτι τάχα ό Μ ιχαήλ
Χωνιάτης διάλεξε τή μονή τοΰ Προδρόμου επειδή ήταν πλούσιο μοναστή
ρι, δπως άνιχνεύεται τοΰτο στό κείμενο τής άπαντητικής επιστολής τοΰ
Χωνιάτη128. ’Έ τσ ι έξηγοΰνται καί οί μακαρισμοί τοΰ Ευθυμίου Τ ο ρ νίκ η 129
γιά τούς όποιους ό Μ ιχαήλ θά γράψει στό μαθητή: Ούκοΰν μηδε ήμάς τής εις
τό σεμνεϊον μετοικίσεως μακάριζε άλλ ' ύπερεύχου μάλλον μή άναξίως τοΰ ίεροΰ
χώρου άναστρεφόμενοι πολύν όφλήσωμεν τόν κατάγελωνηο.
Στή μονή τοΰ Προδρόμου ό άλλος μαθητής καί χαρτοφύλαξ τοΰ Μ ι
χαήλ Γεώργιος Βαρδάνης ό « Α τ τικ ό ς» έστειλε πιθανότατα έπιστολή στόν
«πνευματικό του πατέρα» άπό τόν όποιο ζητοΰσε τή συγκατάθεση —καί τή
βοήθεια— γιά τή διεκδίκηση τής έδρας τής μητρόπολης τής Κ έρκυρας131.
Μέ τόν ίδιο ταχυδρόμο132 στέλνει έπιστολή καί στόν Ιω ά ν ν η Ά π ό κ α υ κ ο
στήν όποία θά καταλήξει: Εϊ μέντοι δεήσει πορευθήναι τον παρόντα και έπϊ τήν
τοΰ Προδρόμου σεβασμίαν μονήν, συνεργηθήναι παραιτώ, ώς θάρρος ’έ χων υίικόν πρός τήν μεγάλην όγιωσύνην σου ήν καί βαθυπροσκηνών αίτοΰμαι γράμμα
παρ' αυτής άντιδέξασθαι, τόν τόπον καί τήν ήμέραν όροθετοΰν τής μ ετ ’ άλλήλων ένώσεως133. Στό ερώτημα τοϋ Βαρδάνη ό ’Απόκαυκος βέβαια γλιστρά
έντεχνα μέ τά λόγια σέ μιά καλυμμένη άπάντηση γιά τήν άναβολή καί τή
ματαίωση τοΰ ταξιδιοΰ. Στήν πραγματικότητα, σέ καιρούς ζυμώσεων134 γιά
τήν ανάδειξη τοΰ προσώπου πού διεκδικοΰσε τό μητροπολιτικό άξίωμα
στό θρόνο τής Κέρκυρας, μιά τέτοια συνάντηση διά ζώσης φωνής, πού
έπεδίωκε πιθανώς ό Βαρδάνης μέ τόν Ιω ά ν ν η Ά π ό κ α υ κ ο καί τό Μ ιχαήλ
Χωνιάτη στή μονή τοΰ Προδρόμου, δέν έξυπη ρετοΰσε’ί σως τίς δήθεν άνεπηρέαστες άποφάσεις τοΰ άρχηγοΰ τής Ε κ κ λ η σ ία ς τοΰ κράτους τής Η 
πείρου.
Ή γενικότητα τοΰ τοπογραφικοϋ προσδιορισμού κατά τήν 'Ελλάδα
σεβασμία μονή τοΰ Προδρόμου, δπως παρατηρεί ό P. Soustal, δέ βοηθά στό
νά εντοπίσουμε τή μονή σέ κάποιο περιορισμένο γεωγραφικό χώ ρ ο 135. Πα
ρόλα αΰτά ή γεωγραφική έννοια τοΰ ονόματος 'Ελλάς (στήν όποία υπάγεται
ή έν Μουντινίτζη μονή τοΰ Προδρόμου) πού είναι —ιδιαίτερα γΓ αύτή τή
χρονική περίοδο— στενότερα περιορισμένη «περί τήν Φθιώτιδα καί Φωκί

128. Μ ιχαήλ Χωνιάτου τά σωζόμενα, τόμ. Β , σ. 319-320.
129. "Ο.π., σ. 335, 20-24.
130. "Ο.π., σ. 336, 15-18.
131. Βλ. σχετικά, Ν.Β. Τωμαδάκη, Σύλλαβος βυζαντινών μελετών καί κειμένων, τεϋχ. Β ',
Άθήναι 1961, σ. 429-430.
132. "Ο.π., σ. 446.
133. Αυτόθι, σ τίχ. 62-65.
134. Αρ. Karpozilos, The ecclesiastical controversy between the Kingdom o f Nicaea and the
principality of Epirus (1217-1233), Θ εσσαλονίκη 1975 (σποραδικά).
135. Βλ. Pet. Soustal, Die griechischen Quellen zur m ittelalterlichen historischen G eographie
von Epirus, Dissert., Wien 1975, σ. 172-173 καί σημ. 7: Die Ortbeslimmung κατά τήν 'Ελλάδα
schliesl jed lokalisierung aus.
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δα χώ ρα»136 μάς οδηγεί, κατά τή γνώμη μου, σέ μιά πιό συγκεκριμένη πε
ριοχή. 'Ο προσδιορισμός κατά τήν 'Ελλάδα άναφέρεται σ ’ ένα συνοδικό
γράμμα τοΰ Ίω ά ννου Ά ποκ α ύ κου, τό όποιο άς σημειωθεί ότι άποτελεϊ καί
μιά άπό τίς άξιολογότερες πηγές ά π ’ όσες σχετίζονται μέ τή μονή τοΰ
Π ροδρόμου137. Τό κείμενο είναι σημαντικό ντοκουμέντο γιά τή γενικότερη
κατάσταση τής μονής, όπως αύτή κρύβεται πίσω άπό κάποια υπόθεση ένός
έπώνυμου μοναχοΰ, τοΰ Θεοδοσίου Σπίγγη, στίς άρχές τοΰ Που αιώνα. 'Ο
«άνυπότακτος» μοναχός άπασχολεΐ τό Συνοδικό δικαστήριο πού συνήλθε
στίς 28 Φεβρ. 1222 στήν "Αρτα μέ έντολή τοΰ Θεοδώρου Δούκα, γιά νά
εξετάσει τήν προσφυγή τοΰ Σπίγγη στήν «Κομνηνική έξουσία» καί τό
όποιο τελικά άποφασίζει γιά τήν έξοδο τοΰ μοναχοΰ άπό τή μονή τοΰ Προ
δρόμου138. Ά π ό τό κείμενο αυτό μαθαίνουμε καί τά ονόματα δύο ηγουμέ
νων τής μονής, τόν ήγούμενο Μ άξιμο139 καί τόν ηγούμενο Α θ α ν ά σ ιο 140.
'Ο Μ ιχαήλ Χωνιάτης φαίνεται επίσης ότι στή διαμάχη τοΰ Σπίγγη μέ τή
μοναχική κοινότητα τής μονής Προδρόμου πήρε τό μέρος τοΰ συνόλου τών
μοναχώ ν141.
Στούς χώρους τοΰ μοναστηριού τών Θερμοπυλών ό Μ ιχαήλ Χωνιάτης
πέφτει σιγά-σιγά στό περιθώριο. Μ ετρημένες είναι οί περιπτώσεις πούθά
άναλάβει πρωτοβουλίες γιά νά υποστηρίξει δικά του πρόσωπα, υποψήφιους
γιά άνώτερα έκκλησιαστικά άξιώματα, όπως ήταν ή περίπτωση τοΰ άνεψιοΰ
του Γεωργίου καί τοΰ μαθητή του Γεωργίου Βαρδάνη142. Οί τελευταίες του
έπιστολές πρός τό Μ εσοποταμίτη143, τόν Ά π ό κ α υ κ ο 144, τόν Εύθύμιο Τορνίκ η 145, τόν ήγούμενο τής μονής Ό σ ίο υ Μ ελετίου146 καί τό Θεόδωρο Λάσκαρ η 147, άποτυπώνουν μέ άμεσο τρόπο τήν προσωπική του κατάσταση. Ά λ λ ά
136. Βλ. Ά .Π . Ά β ρ α μ έα , Ή βυζαντινή Θ εσσαλία μέχρι τοΰ 1204. Συμβολή εις τήν
ίσ τορ ική ν Γεωγραφίαν, Ά θ ή ν α ι 1974, σ. 36 καί βιβλιογραφία τή ς σημ. 4. Γιά τά προβλήματα
καθορισμού τοΰ γεω γραφικοΰ χώρου πού κάλυπτε τό ιδρυμένο άπό τά τέλη περίπου τοΰ 7ου αί.
Θέμα τής *Ελλάδος βλ. έπίσ ης τίς σελ. 28-39 τοΰ ίδ ιο υ βιβλίου, ο που παρατίθεται καί ή σχετική
βιβλιογραφία.
137. Ά θ . Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Συνοδικά γράμματα, σ. 10, 17-18.
138. "Ο .π., σ. 13 καί σημ. 1. Π ρβλ. τό νομοκανονικό κείμενο τοΰ Θεοδώρου Βαλσαμώνος
(Μ. Γεδεών, Θεοδώρου Α ν τ ιό χ ε ια ς τοΰ Βαλσαμώνος, λύσεις έπί ταΐς άπορίαις τοΰ άγιωτάτου
πατριάρχου Α λ εξ ά νδ ρ ειά ς κΰρ Μ άρκου έξενεχθεϊσαι έπί τής πατριαρχείας τοΰ άγιωτάτου
πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως κΰρ Γεωργίου τοΰ Ξ ιφιλίνου, Νέα βιβλιοθήκη 'Εκκλησια
στικώ ν Συγγραφέων, Κ ω νσταντινούπολη 1903, σ. 150 (Λ Δ ’)·
139. Ά θ . Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Συνοδικά γράμματα, σ. 10, 20 , 23-24 σ. 11, 12, 17.
140. "Ο .π., σ. 10, 33'πρβλ. Μ ιχα ήλ Χωνιάτου τά σωζόμενα, τόμ. Β , σ. 128. Γνωρίζουμε έπί
σης κι έναν μοναχό τής μονής μέ τό όνομα Φ ίλιππος, βλ. S. Petrides, Jean A pokaukos, σ. 24-25
(92-93), έπισ τολή XXIII.
141. Ά θ . Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Συνοδικά γράμματα, σ. II, 16-17 καί σημ. 3.
142. G . Stadtm üller, Michael Choniates, σ. 208-210.
143. Μ ιχα ήλ Χωνιάτου τά σωζόμενα, σ. 346-350.
144. "Ο .π., σ. 350-351.
145. "Ο .π., σ. 351.
146. "Ο.π., σ. 352-353.
147. "Ο.π., σ. 353-356.
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τό δράμα φανερώνεται στά σημεία πού άναφέρεται στά δεινά τής άρρώστιας
του.

Στίς 28 Φεβρουάριου ήμερα δεύτερα καϊ ίνδικτιωνι δεκάτη τοϋ έτους 1222
στό συνοδικό γράμμα πού προαναφέραμε διαβάζουμε μιά σημείωση, ληξιαρ
χική πράξη, θά λέγαμε, τοΰ θανάτου του: τοϋ παναγιωτάτου κα'ι σώμα καί
ψυχήν Αθηνών148.
Κάποτε ό Μ ιχαήλ Χωνιάτης σέ κάποιο επίγραμμά του ευχόταν νά
πεθάνει μακριά άπό τήν Α θ ή ν α :
'Έ ν λείπεταί μοι τών καλών έν βίω
θανεΐν όπου β έλ τιο ν ού γάρ ενθάδε
δπου τελωνών έστι κράτος μέγα149.
’Ίσως δέν πίστευε καί ό ’ί διος μέσα του δτι ή ευχή αύτή θά γινόταν
πραγματικότητα150.
Θεσσαλονίκη, Π ανεπιστήμιο

Βασίλης Κατσαρός

148. Ά θ . Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Συνοδικά γράμματα, σ. 11, 17-18.
149. Βλ. Ν.Α. Bees, Zu einem Gedicht des Michael A kom inatos, B N J 3, 1922, σ. 363. Πρβλ.
N.B. Τωμαδάκη, Σύλλαβος βυζαντινών μελετών καί κειμένων, τεΰχ. Β ', σ. 370, 17-19.
150. Λίγο μετά τό θάνατό του ό Μ ιχαήλ Χωνιάτης φαίνεται δ τι λατρεύτηκε σάν "Α γιος άπό
τούς χριστιανούς τοΰ ποιμνίου του στή ν Α τ τ ικ ή . Σ τίς έκκλησ ίες τοΰ 'Α γ ίο υ Πέτρου στά Κα
λύβια Κουβαρδ (βλ. Nafsika C oum baraki-Panselinou, Saint-Pierre de Kalyvia-Kouvara et la chapelle de la Vierge de Merenta, Deux m onum ents du X lle siecle en A ttique, Θ εσσαλονίκη, 1976, σ.
68-7—, πίν. 11-12) καί στή Σπηλιά τής Π εντέλης (βλ. Ντ. Μ ουρίκη, Οί βυζαντινές τοιχογρα φ ίες
τών παρεκκλησίων τής Σ πηλιάς Π εντέλης, Δ Χ Α Ε Ζ 1973-1974, σ. 97 πίν. 27, 2), σέ τόπους δηλ.
κοντά στήν Α θ ή να , άπεικονίστηκε ό λόγιος ιερά ρχη ς μέ φωτοστέφανο. Στήν προσω πογραφία
του, πού απασχόλησε παλιότερα τόν Ά ν . ’ Ο ρλάνδο (βλ. ΕΕΒΣ 23, 1951, σ. 210-214),τά έξατομικευμένα χαρακτηριστικά (βλ. έγχρ. φωτογραφία τοΰ πορτραίτου σ τή ν 'Ιστορία τοΰ 'Ελληνικού
"Εθνους, τόμ. Θ ', Ά θ ή ν α ι 1980, σ. 391) τονίζουν τή «δύσθυμη διάθεση» στή ν έκφραση, «γιατί
αύτός ό άττικιστής λόγιος, πού παραπονιόταν σέ άρχαϊκούς σ τίχους δ τι δέν έβρισκε μέσα στή
φημισμένη πόλη τών Α θ η ν ώ ν τίποτα άπό τό ένδοξο παρελθόν της, άναγκάστηκε στό τέλος νά
έγκαταλείψει τήν άγαπημένη πολιτεία στά χέρια τών Φράγκων» (Μ. Χ ατζηδάκη, ' Η ϋστερη
Βυζαντινή τέχνη, δ.π., σ. 432-433. Πρβλ. G. Gregorovius-Σπ. Π. Λ ά μ π ρ ο υ ,' Ιστορία τής πόλεως
τών Α θηνώ ν κατά τούς μέσους αιώνας άπό τοΰ Ιο υ σ τιν ια ν ο ύ μέχρι τής ύπό τών Τούρκων κατακτήσεως, τόμ. Α ', Ά θ ή ν α ι 1904, σ. 341).
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Χάρτης τής περιοχής Θερμοπυλών (άπό τό βιβλίο τοϋ Ι.Γ. Βορτσέλα, Φ θιώ τις..., Ά θ ή ν α ι 1907).
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ΠΙΝ. 2

α. "Αγ. Ιω ά ν ν η ς Δ ρακοσπηλιΰς. Γ ενική άποψη τή ς μονής άπό τά άνατολικά.

β. "Αγ. 'Ιω ά ννη ς Δρακοσπηλιας. "Αποψη τοΰ καθολικοΰ άπό τά δυτικά.

132

β. "Αγ. 'Ιω ά ννη ς Δ ρακοσπηλιΰς. Λ επτομέρεια άπό τόν προηγούμενο πίνακα.
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ΠΙΝ. 5

β. "Αγ. 'Ιωάννης Δ ρακοσπηλιΰς. Ή αψίδα
τοΰ Διακονικοΰ.

γ. "Αγ. Ιω ά ν ν η ς Δ ρακοσπηλιΰς. Μ ερική
άποψη τοΰ μνημείου άπό τά νότια.

"Αγ. 'Ιωάννης Δρακοσπηλιδς.
κιονόκρανο τοΟ ΝΑ κίονα.

'Εσωτερικό: Τό
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ΠΙΝ . 7

"Αγ. Ιω ά ν ν η ς

Δρακοσκηλιϋς· Μ α ρ μ ^ ν α

< ·"·* “ *

Λ
„ π .λ ν ά ς Τ ό μαρμαροθέτημα τοΰ δαπέδου τοϋ ναοϋ.
~Αγ. Ιω ά ν ν η ς Δρακοσπηλιας.
μ ν*
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ΠΙΝ . 8

α. Ά γ . Π αρασκευή Δρακοσπηλ,άς. Έ ρ ε ίπ .α τή ς Λψίδας τοΰ Ί ε ρ ο ΰ dnü τόν κατεστραμένο ναό.

σεΤοΊοΓ,
σ είο του

π° ύ πρ° έρ χ° νταΐ άπό τή ^
Αστρους (Φωτογρ. Π. Φ άκλαρη).

Λουκοΰς καί βρίσκοντα! στό Μου
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ΠΙΝ. 9

Σχέδ. 1.

"Α γιος Ιω ά ν ν η ς Δ ρακοσπηλιδς. Ή

κάτοψη τού ναοΰ.

