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ΕΥΓΕΝΙΑ ΧΑΛΚΙΑ

ΟΙ ΕΝΟΡΙΑΚΟΙ ΝΑΟΙ ΤΗΣ ΙΜΒΡΟΥ1

Στήν ’Ίμβρο ζοΰν ακόμη 'Έλληνες, έστω καί ελάχιστοι, σε έξι άπό τα 
επτά παλιά Ελληνικά χωριά2: στήν Παναγία, πρωτεύουσα του νησιού άπό 
τις άρχές τού 18ου αιώνα3,,στά Σχοινούδι, στα Άγρίδια, στους 'Αγίους 
Θεοδώρους, στο Γλυκύ καί στο Ευλάμπιο. Τό Κάστρο, παλιά πρωτεύουσα 
τού νησιού καί 'έδρα τής μητροπόλεως έως τά πρώτα χρόνια τού αιώνα μας4, 
κατοικεΐται σήμερα άπό Κούρδους, πού τό κατέλαβαν αμέσως μετά τήν έγ- 
κατάλειψή του άπό τούς τελευταίους 'Έλληνες κατοίκους του, τή μοιραία 
νύχτα τής 20ής ’Ιουλίου τού 1974. ’Έτσι, παραμένουν εν ένεργεία οί ένορια- 
κοί ναοί των έξι πρώτων χωριών, ένώ ή εκκλησία τού Κάστρου, μετά τις 
επάλληλες καταστροφές καί βεβηλώσεις πού ύπέστη, έχει τεθεί εκτός λα
τρείας.

Οί ναοί καί τών επτά χωριών5, όλοι στον τόπο τής ξυλόστεγης βασιλι

1. Τό θέμα παρουσιάστηκε στό Β' Πανελλήνιο Συνέδριο για τον Ελληνισμό τής Μικράς 
Ασίας (Θεσσαλονίκη 27-29 Νοεμβρίου 1992).

2. Τις δύο τελευταίες δεκαετίες ιδρύθηκαν άπό τό τουρκικό κράτος άλλοι τρεις οικισμοί, 
δύο στα νότια καί ένας στα βόρεια τοϋ νησιού, οί όποιοι έποικίσθηκαν άπό κατοίκους πού 
μεταφέρθηκαν άπό τόν Πόντο καί άπό τήν Κεντρική Μικρά ’Ασία: Γ. Ξεινός, «Οί πληθυσμοί 
τής Ίμβρου καί τής Τενέδου άπό τό 1453 έως σήμερα. Οικισμοί τών νησιών καί κοινότητες τών 
νησιωτών», Ίμβριώτικα, τόμ. IX (1921) τεύχος 35, σ. 595, τεύχος 36, σ. 614.

3. Μ. Καράς, Ή νήσος “Ιμβρος. Συμβολή εις τήν έκκλησιαστικήν ιστορίαν της. (Άνάλε- 
κτα Βλατάδων 48), Θεσσαλονίκη 1987, σ. 55.

4. Ή μεταφορά τής έδρας τής μητρόπολης άπό τό Κάστρο στήν Παναγία έγινε κατά τή 
διάρκεια τής άρχιερατίας τού Ίωαννικίου Β- (1905-1908): Α. Ζαφειριάδης, ’Εκκλησιαστική 
'Ιστορία τής “Ιμβρου (έκδοσις δευτέρα βελτιωμένη καί έπηυξημένη υπό Π. Καλαϊτζή), ’Αθήνα 
1971, σ. 289-291. Β. Άτέση, «Ή Ιερά Μητρόπολις Ίμβρου καί Τενέδου άνά τούς αιώνες», 
Εκκλησία καί Θεολογία II 1981, σ. 483. Μ. Καράς, δ.π., σ. 177.

5. Άπό τά χωριά πού άναφέρθηκαν παραπάνω, τό Κάστρο κατέχει τή θέση τού σημαντικό
τερου άρχαίου καί μεσαιωνικού κέντρου τής Ίμβρου. Άπό τά υπόλοιπα, τό Σχοινούδι καί οί
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κής, χτίσθηκαν στα τέλη του 18ου ή στο πρώτο μισό τοΰ 19ου αιώνα, οι 
περισσότεροι μάλιστα με ελάχιστη χρονική διαφορά μεταξύ τους. Για τις 
παλιότερες ένοριακές εκκλησίες των έπτά χωριών δεν διαθέτουμε μαρτυρίες, 
έκτος άπό τήν προφορική παράδοση ότι ήταν μικρές καί προφανώς ταπεινές, 
όπως συνέβαινε έξάλλου σέ πολλές περιοχές της Τουρκοκρατούμενης Ελλά
δας6, πολύ πιο εύλογα δέ σ’ ένα απομακρυσμένο καί φτωχό νησί, όπως ή 
Ίμβρος.

Ή άνέγερση τής πρώτης τρίκλιτης βασιλικής οφείλεται στήν πρωτο
βουλία ενός φωτισμένου ιεράρχη, τοΰ Νεοφύτου Α' τοΰ Τενέδιου, μητροπο
λίτη Ίμβρου άπό τό 1762 έως το 17857. Ό Νεόφυτος, γνωστός γιά τήν 
προσπάθειά του να βάλει τά πρώτα θεμέλια γιά τήν έκπαίδευση στο νησί καί 
γενικότερα γιά τήν πρόοδο τοΰ τόπου, συνέδεσε τό όνομά του μέ τήν 'ίδρυση 
τής πρώτης «τρισυποστάτου» έκκλησίας στήν Ίμβρο, τής «νΰν τοΰ χωρίου 
"Αγιος Θεόδωρος», όπως μάς πληροφορεί ό Βαρθολομαίος Κουτλουμουσια- 
νός8. Ή έκκλησία, αφιερωμένη στον "Αγιο Γεώργιο, έγκαινιάσθηκε στα 
17809 καί αποτελεί τόν παλιότερο σωζόμενο ένοριακό ναό τοΰ νησιοΰ. Είναι 
εύρύχωρη ξυλόστεγη βασιλική, μέ δίρριχτη κεραμοσκεπή στέγη καί ήμικυ- 
κλική αψίδα (είκ. 1). Στή δυτική πλευρά της έχει προστεθεί στα 182010 κλει
στός, ισοϋψής μέ τόν κυρίως ναό, νάρθηκας, τοΰ όποιου τό νότιο τμήμα 
προεκτείνεται πέρα άπό τό πλάτος τοΰ κυρίως ναοΰ καί στεγάζει τό κλιμα
κοστάσιο τοΰ γυναικωνίτη (είκ. 1-2). Ή τοιχοδομία είναι άργολιθοδομή, μέ 
έξαίρεση τις γωνίες, όπου έχουν χρησιμοποιηθεί ορθογώνιοι λαξευτοί δό
μοι. Οί γωνίες μάλιστα τής άνατολικής πλευράς παρουσιάζουν τό χαρακτη
ριστικό στρογγύλεμα (είκ. 3) πού συναντούμε συχνά καί στή λαϊκή άρχιτε- 
κτονική τής Ίμβρου11. Ή είσοδος τοΰ ναοΰ βρίσκεται στή δυτική πλευρά 
του, ένώ τά παράθυρα, άνισου μεγέθους, άνοίγονται τόσο στις στενές όσο 
καί στις μακρές πλευρές τοΰ κτηρίου.

Ό κυρίως ναός χωρίζεται σέ τρία, άνισου πλάτους, κλίτη, μέ δύο σειρές 
άπό έξι κίονες. Ό κορμός τους είναι κατασκευασμένος άπό ξύλινο πυρήνα 
πού έχει έπιχρισθεΐ μέ άσβεστοκονίαμα, βαμένο σέ χρώμα γαλαζοπράσινο, 
μέ σκουρότερες φλέβες, κατ’ άπομίμηση τής έπιφάνειας χρωματιστοΰ μαρμά

"Αγιοι Θεόδωροι άναφέρονται σέ όθωμανικό έγγραφο τοΰ 1519, συνεπώς προϋπάρχουν, ένώ τά 
ύπόλοιπα τέσσερα ιδρύονται τόν 17ο καί 18ο αιώνα: Μ. Καράς, δ.π., σ. 48-49, Γ. Ξεινός, δ.π., σ. 
590.

6. Α. Βακαλόπουλος, 'Ιστορία τοΰ Νέου 'Ελληνισμού Β': Οί ιστορικές βάσεις τής νεοελ
ληνικής κοινωνίας καί οίκονομίας, Θεσσαλονίκη 1976, σ. 243.

7. Β. Άτέση, δ.π., σ. 466-469. Μ. Καράς, δ.π., σ. 169.
8. Α. Μουστοξύδης - Β. Κουτλουμουσιανός, 'Υπόμνημα Ιστορικόν περί τής νήσου Ίμβρου, 

Κωνσταντινούπολις 1845 (άνάτ. ’Αθήνα 1978), σσ. 76-77.
9. Μ. Καράς, δ.π., σ. 215.

10. Μ. Καράς, δ.π.
11. Α. Πασαδαϊος, Ή λαϊκή άρχιτεκτονική τής Ίμβρου, Αθήνα 1973, πίν. 18, 2.
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ρου. Τα κιονόκρανα είναι ξυλόγλυπτα καί άκουμποΰν άπευθείας στην ορο
φή, χωρίς τή μεσολάβηση τοξοστοιχίας ή εύθύγραμμου επιστυλίου (είκ. 4). 
Ή οροφή, απλή σανιδωτή, είναι ελαφρώς υψηλότερη στό μεσαίο κλίτος καί 
κοσμείται με ξύλινο ζωγραφιστό ομφάλιο, με τήν παράσταση τοϋ Παντοκρά- 
τορος, τοποθετημένο στό κέντρο της. Ξύλινα, ζωγραφιστά επίσης, μετάλλια, 
μέ τις μορφές των δώδεκα άποστόλων σε προτομή, κεΐνται πάνω από τούς 
ισάριθμους κίονες. 'Ο γυναικωνίτης, στή μορφή ξύλινου εξώστη, αντιστοι
χεί μέ τό τελευταίο ζεύγος των κιόνων.

Στό ιερό βήμα έκτος άπό τήν έξέχουσα κεντρική κόγχη, υπάρχουν καί 
δύο πλάγιες τής πρόθεσης καί τού διακονικού, εγγεγραμμένες στό πάχος τού 
άνατολικοΰ τοίχου, όπως συνηθίζεται κατά τήν περίοδο τής Τουρκοκρατίας. 
Στήν εκκλησία όμως τού 'Αγίου Γεωργίου παρατηρεΐται μια ενδιαφέρουσα 
διαμόρφωση: τόσο ή κεντρική κόγχη τού ιερού, όσο καί οί δύο πλάγιες, 
κοσμούνται άπό ζεύγη μαρμάρινων κιόνων (είκ. 5), σήμερα έπιχρισμένων μέ 
άσβεστοκονίαμα, οί όποιοι πιθανώς μεταφέρθηκαν άπό τόν γειτονικό πα
λαιοχριστιανικό ναό τών 'Αγίων Θεοδώρων12. Δίνεται έτσι μιά εντύπωση 
μνημειακότητας στό χώρο τού ιερού, πού τονίζεται περισσότερο καί άπό τόν 
ξύλινο θρόνο, τοποθετημένο στό μέσο τής κεντρικής κόγχης, πίσω άπό τήν 
άγια τράπεζα.

Άπό τις ξυλόγλυπτες κατασκευές τού ναού Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρου
σιάζει τό τέμπλο (είκ. 6). Διαρθρωμένο σέ τρεις καθ’ ύψος ζώνες, τις ποδιές, 
τά Δεσποτικά καί τό Δωδεκάορτο, πού καλύπτουν όλο τό πλάτος τού ναού, 
εντάσσεται στήν παράδοση τών μεταβυζαντινών ξυλόγλυπτων τέμπλων, 
όπως αύτά έξελίσσονται κατά τόν 18ο αιώνα, υπό τήν επίδραση δυτικών 
καλλιτεχνικών τάσεων καί κυρίως τού μπαρόκ. Τά επιχρυσωμένα διακοσμη- 
τικά θέματα, κυρίως φυτικά καί ζωόμορφα, προβάλλουν πάνω σέ γκριζογά- 
λανο βάθος. Τό φυτικό κόσμημα στις ποδιές παρουσιάζει έντονη σχηματο- 
ποίηση, ένώ στά υπόλοιπα μέρη τά άνάγλυωα είναι περισσότερο έξεργα καί 
ή διάταξη τών θεμάτων πυκνότερη (είκ. 7). Οί κιονίσκοι μέ τόν έλισσόμενο 
φυλλοφόρο βλαστό, πού πλαισιώνουν τις δεσποτικές εικόνες, τά τόξα πού 
τις επιστέφουν, οί ολόγλυφες φτερωτές μορφές καί τό άνάγλυφο έπιστύλιο 
άποτελοΰν στοιχεία πού άπαντοΰν στά πλουσιότερα ώς προς τή θεματολογία 
καί τήν πυκνότητα τού διακόσμου άγιορείτικα τέμπλα, άλλά καί σέ τέμπλα 
τής Μακεδονίας, τής Θεσσαλίας καί τών νησιών13.

12. ’Από τόν παλαιοχριστιανικό ναό σώζεται μόνον ή άψίδα, ένσωματωμένη σήμερα στό 
όμώνυμο μονόχωρο έκκλησάκι, σέ μικρή άπόσταση άπό τό χωριό. Μέσα στό ναΐσκο, άλλα καί 
έξω άπό αύτόν, υπάρχουν πολλά μαρμάρινα άρχιτεκτονικά μέλη: Α. Πασαδαΐος, δ.π., σ. 40, πίν. 
Ι6Γ, 17Α-Γ.

13. Κ. Καλοκύρης, Έρευνα μεταβυζαντινών άγιορείτικων τέμπλων: “Αθως. Θέματα άρχαιο- 
λογίας καί τέχνης, Αθήνα 1963, σσ. 175-216. Μ. Corovic-Ljubinkovic, Les bois sculptés du 
Moyen Age dans les régions orientales de la Yougoslavie, Βελιγράδι 1965, σσ. 157-161. K. Μα- 
κρής, Ξυλογλυπτική: Νεοελληνική χειροτεχνία, ’Αθήνα (έκδ. Τράπεζας τής Ελλάδας) 1969, σ. 
51 κ.έ.
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’Ασφαλές κριτήριο για τή χρονολόγηση του τέμπλου λίγο μετά το έτος 
ανέγερσης του ναού (1780) παρέχουν οί επιγραφές των δεσποτικών εικόνων, 
πού άναφέρουν τα έτη 1783 καί 178614. ’Αρκετά νεότερος καί εντελώς διαφο
ρετικού ύψους είναι ό επισκοπικός θρόνος τού ναού (είκ. 8). Είναι όμοιος μέ 
τούς θρόνους των υπόλοιπων ένοριακών ναών τής Ίμβρου, πού είναι νεότε
ροι κατά πενήντα χρόνια άπό τόν "Αγιο Γεώργιο, καί πρέπει να κατασκευά
σθηκε τό 1839, έτος επισκευής τής εκκλησίας15.

Όπως παραδίδεται στον κώδικα τής κοινότητας τών 'Αγίων Θεοδώρών, 
πού φυλάσσεται στή Μητρόπολη Ίμβρου, ό τεχνίτης πού έχτισε τόν ένορι- 
ακό ναό τού χωριού ονομαζόταν Στρατήγαρος16. Είναι πολύ πιθανόν να ήταν 
ντόπιος, έφόσον τό νησί διέθετε έμπειρους καί επιδέξιους τεχνίτες καί άξιό- 
λογη λαϊκή άρχιτεκτονική παράδοση17.

Όπως καί να έχει τό θέμα, ό τεχνίτης πού έχτισε τόν "Αγιο Γεώργιο δέν 
πρωτοτύπησε- κατασκεύασε ένα πολύ διαδεδομένο για τήν εποχή εκείνη 
τύπο ναού καί μάλιστα διάλεξε τήν άπλούστερη παραλλαγή του: ένα κτίσμα 
ορθογώνιο, εντελώς λιτό, χωρίς καν νάρθηκα, μέ μόνη εξωτερική διακό- 
σμηση τις στρογγυλεμένες γωνίες τής άνατολικής πλευράς.

Πολύ απλής μορφής έπίσης είναι ή, σχεδόν σύγχρονη μέ τόν "Αγιο 
Γεώργιο, ένοριακή εκκλησία τού Κάστρου, ή 'Αγία Μαρίνα, έργο καί αύτή 
τού Νεοφύτου Α\ ’Έχει ύποστεΐ πολλές επισκευές καί μετατροπές, μέ πρώτη 
εκείνη τού έτους 1838 καί τελευταία τού 194918. Στή σημερινή της μορφή 
είναι μονόκλιτη βασιλική, μέ δικλινή κεραμοσκεπή στέγη, ήμικυκλική αψί
δα καί κιονοστήρικτο νάρθηκα στή δυτική πλευρά της (είκ. 9-11)19. Φαίνεται 
όμως ότι καί στήν άρχική της φάση ή 'Αγία Μαρίνα χτίσθηκε ώς μονόκλι
τος, μικρών διαστάσεων ναός, παρότι μητροπολητικός. Ίσως αύτό να οφεί
λεται στήν έλλειψη πόρων, άλλα καί στο γεγονός ότι χτίσθηκε κρυφά, χωρίς 
τήν έπίσημη άδεια τών τουρκικών άρχών20. Δέν είναι σαφές ποια άπό τά

14. Στήν εικόνα του 'Αγίου Γεωργίου μέ σκηνές τοϋ βίου του υπάρχει ή έπιγραφή: Δέησις 
του δούλου σου Δι/αμαντή Λογοθέτη έν ετει ΑΨΠ'Γ χεΙρ εύτελοΰς Πέτρου/Χίου. Στήν εικόνα 
τής ένθρονης Βρεφοκρατούσας άναφέρεται: Δέησης (sic) του δούλου τού Θεού Γεωργάκη προ- 
σκυνητοΰ καί Γεωργάκη Μπογιατζή ΑΨΠΓ Μαρτίου ια\

15. Α. Μουστοξύδης - Β. Κουτλουμουσιανός, δ.π., σ. 80. ’Αντίστοιχη όμοιότητα παρουσιά
ζουν καί τά ξυλόγλυπτα κιονόκρανα, καθώς καί ό ξύλινος κρεμαστός άμβωνας, σύγχρονα προ
φανώς μέ τόν έπισκοπικό θρόνο.

16. Μ. Καράς, δ.π., σ. 215, ϋποσ. 49.
17. Βλ. τήν μονογραφία του Α. Πασαδαίου (ύποσ. 11).
18. Μ. Καράς, δ.π., σσ. 217-218.
19. Τήν κάτοψη του ναοΰ τής Αγίας Μαρίνας, καθώς καί τών έκκλησιών τής Παναγίας καί 

τοϋ Γλυκέος, όφείλω στήν ευγενική παραχώρηση τοϋ φίλου άρχιτέκτονα κ. Μ. Πολυβίου. Τόν 
εύχαριστώ θερμά. Στήν κάτοψη τής Αγίας Μαρίνας δέν σημειώνονται οί άντηρίδες τής νότιας 
πλευράς (βλ. είκ. 10) έπειδή προφανώς όταν έπισκέφθηκε τό μνημείο ό κ. Πολυβίου δέν ήταν 
δυνατή ή πρόσβαση στα νότια.

20. "Οπως μάς πληροφορεί ό Βαρθολομαίος Κουτλουμουσιανός (Α. Μουστοξύδης - Β.
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στοιχεία τοϋ σημερινού ναοΰ άνάγονται στην πρώτη έκείνη φάση, μπορούμε 
όμως να αναγνωρίσουμε, κυρίως στο εσωτερικό του, όρισμένες άπό τις επεμ
βάσεις του Νεοφύτου Γ' στα 1838. Όταν ήταν άκόμη δυνατή ή πρόσβαση 
στο εσωτερικό τής εκκλησίας21, σωζόταν ή σανιδωτή οροφή με τις καμπυλό
γραμμες πλάγιες άπολήξεις, όμοια μέ εκείνες των ύπόλοιπων ένοριακών 
ναών τής ’Ίμβρου, οί όποιοι χτίστηκαν ή ανακαινίστηκαν άπό τον Νεόφυτο 
Γ'22. Τό τέμπλο είχε ήδη άφαιρεθεΐ καί άπό τήν άγια τράπεζα υπήρχε μόνο ό 
άρχαΐος κίονας πού στήριζε τήν πλάκα της. Διατηρούνταν επίσης, στούς 
πλευρικούς τοίχους τής εκκλησίας, λείψανα άπό ζωγραφικό διάκοσμο: με
τάλλια μέ προτομές άποστόλων στό πάνω μέρος των πλευρικών τοίχων, κατ’ 
άντιστοιχία μέ εκείνα πού είναι τοποθετημένα πάνω άπό τις κιονοστοιχίες 
τών τρίκλιτων βασιλικών τού νησιού καί πενιχρά φυτικά κοσμήματα. Στις 
γραπτές έπιγραφές πού συνοδεύουν τόν λιτό αύτό διάκοσμο άναφέρεται, 
τουλάχιστον δύο φορές, τό όνομα τού Νεοφύτου23.

Ενδιαφέρον χαρακτηριστικό τού ναοΰ τής Αγίας Μαρίνας είναι ότι 
συγκεντρώνει πλήθος άπό άναχρησιμοποιημένα παλαιοχριστιανικά καί βυ
ζαντινά άρχιτεκτονικά μέλη. Όλοι οί κορμοί τών έξι κιόνων τού νάρθηκα, 
όπως καί τά κιονόκρανά τους είναι παλαιοχριστιανικής εποχής (είκ. 12-13), 
βυζαντινά θωράκια υπάρχουν άνάμεσα στις πλάκες τού δαπέδου τού κυρίως 
ναοΰ, ένώ στήν πλακόστρωση τής αύλής έχουν χρησιμοποιηθεί καί άμφικί- 
ονες παραθύρου (είκ. 14). Τά μέλη αυτά προέρχονται πολύ πιθανόν άπό τή 
γειτονική παλαιοχριστιανική βασιλική πού άνέσκαψε ό Νικηφόρος Δ' Γλυ-

Κουτλουμουσιανός, δ.π., σ. 77) «Αυτός (δηλ. ό Νεόφυτος Α') μετά ταΰτα έκτισε καί τήν τής 
Μητροπόλεως, προφάσει μέν εις άχυρώνα καί φούρνον κατ’ άρχάς, διά τόν φόβον τή άληθεία 
είς θειον ναόν, δν καθιέρωσεν ύστερον έπ’ όνόματι τής Αγίας Μαρίνης».

21. Τό ναό έπισκέφθηκα τό 1980, πριν άκόμη φραχτεί ή είσοδός του μέ ξερολιθιά, για νά 
προστατευθεΐ άπό περαιτέρω καταστροφές. Τό μνημείο ήταν ήδη λεηλατημένο.

22. Βλ. παρακάτω σ. 294, ύποσ. 28.
23. Στίς φωτογραφίες του 1980, τΙς μόνες πού διαθέτω, δέν είναι δυνατή ή άνάγνωση του 

πλήρους κειμένου αύτών των έπιγραφών. Στήν πρώτη διακρίνεται άπλώς τό όνομα τού Νεοφύ
του. Στή δεύτερη, σύντομη καί εύανάγνωστη, άναφέρεται: ΙΜΒΡΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΤΟΥ ΒΥ
ΖΑΝΤΙΟΥ, άναφορά προφανώς στόν τόπο καταγωγής τοϋ Νεοφύτου Γ', τήν Κωνσταντινούπο
λη (Α. Μουστοξύδης - Β. Κουτλουμουσιανός, δ.π., σ. 80). Αξιοσημείωτο είναι ότι ό δεύτερος, 
έκτός άπό τήν 'Αγία Μαρίνα, ναός τής ’Ίμβρου πού διασώζει ίχνη γραπτής διακόσμησης, είναι, 
όπως είχε τήν καλοσύνη νά μέ πληροφορήσει ή συμπατριώτισσά μου κ. Βάσω Ξεινοϋ, ή Αγία 
Ελένη τοϋ Σχοινουδιοΰ, έκκλησία πού άνακαίνισε έπίσης ό Νεόφυτος Γ' (Α. Μουστοξύδης -Β. 
Κουτλουμουσιανός, δ.π.). Πρόκειται άπό δ,τι φαίνεται γιά μια πρωτοβουλία τοϋ παραπάνω 
μητροπολίτη, ή όποια όμως δέν είχε συνέχεια, έφόσον έξάλλου ή συνήθεια τοιχογράφησης τών 
ναών δέν ήταν άνάμεσα στίς καλλιτεχνικές παραδόσεις πού έπικράτησαν στήν Ίμβρο. Ή 
Αγία Ελένη υπήρξε ένοριακός ναός τοϋ έγκατελειμένου σήμερα όμώνυμου συνοικισμοΰ (Μ. 
Καρδς, δ.π., σ. 228). Είναι μονόκλιτη βασιλική μέ χαμηλότερο νάρθηκα στή δυτική πλευρά της 
καί γενικά έντάσσεται στόν τύπο τών ύπόλοιπων, σύγχρονών της, ένοριακών έκκλησιών τής 
Ίμβρου.
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κάς, μητροπολίτης Ίμβρου άπό τό 1873 έως τό 188124. Δικαιολογείται επομέ
νως ή παρουσία τους στο νεότερο ναό καί δεν θά παρουσίαζε τόσο ενδιαφέ
ρον αν τό φαινόμενο δεν έπαναλαμβανόταν, σε μικρότερη φυσικά κλίμακα, 
καί στούς υπόλοιπους ένοριακούς ναούς τής Ίμβρου, οί περισσότεροι άπό 
τούς όποιους δεν γειτνιάζουν μέ αρχαία μνημεία. Φαίνεται συνεπώς πώς ή 
άναχρησιμοποίηση αρχιτεκτονικών γλυπτών άρχαίων ναών στούς νεότε
ρους δεν άπέβλεπε άπλώς στήν εξοικονόμηση οικοδομικού υλικού άλλα 
δηλώνει καί τή σημασία πού έδιναν οί άπλοι άνθρωποι τού νησιού στα 
άρχαΐα μάρμαρα25 πού τα μετέφεραν πολλές φορές άπό μακρινή άπόσταση, 
για νά στολίσουν τις εκκλησίες τους άλλα καί για να τούς δώσουν έναν τόνο 
μνημειακότητας.

Οί ένοριακοί ναοί τών υπόλοιπων πέντε χωριών τής Ίμβρου χτίζονται 
στό πρώτο μισό τού 19ου αιώνα, έπί άρχιερατίας Ιωσήφ Β' (1825-1834), 
Νεοφύτου Β' (1835-1836) καί Νεοφύτου Γ' (1836-1853). Κατά τήν περίοδο 
τής άρχιερατίας μάλιστα τού τελευταίου μητροπολίτη άνακαινίζονται καί οί 
ήδη ύπάρχουσες ένοριακές έκκλησίες26. Είναι ή έποχή πού παρατηρεΐται 
κάποια οικονομική άνάπτυξη στό νησί, μέ τήν επάνοδο τών ξενιτεμένων στή 
Μικρά Άσία Ίμβρίων —τών «Άνατολιτών», όπως έχουν μείνει στήν τοπι
κή παράδοση— καί έχει ήδη άρχίσει ό αγώνας τού Βαρθολομαίου Κουτλου- 
μουσιανοΰ για τήν ίδρυση σχολείων27.

Ή άνέγερση ή ή άνακαίνιση όλων τών ένοριακών ναών τής Ίμβρου 
μέσα σέ μια δεκαετία, έκείνη τού 183028, άποτελεΐ προφανώς καί τήν αιτία

24. C. Fredrich, «Imbros», Atenische Mitteilungen 33, 1908, σ. 88. Για τήν άρχαιολογική 
δραστηριότητα τοδ Νικηφόρου Γλυκά, ό όποιος είχε καταρτίσει στό κτήριο τής μητρόπολης 
μικρή άρχαιολογική συλλογή, βλ. Ν. Άνδριώτης, Ή “Ιμβρος. 'Ομιλία προς τά μέλη τής 
Ίμβριακής ένώσεως Μακεδονίας καί Θράκης, Θεσσαλονίκη 1954, σσ. 17-18. Ή άναχρησιμο- 
ποίηση όλων αΰτών των μελών στήν 'Αγία Μαρίνα συνδέεται πιθανότατα μέ τήν άνακαίνιση 
του ναοΰ άπό τόν Παΐσιο Β' (1881-1908) στά 1900 όπως μαρτυρεί έπιγραφή πάνω άπό τό υπέρθυ
ρο τής εισόδου τοδ κυρίως ναοδ: ΕΠΙ ΠΑΤΣΙΟΥ / ΤΟΥ Β' / ΤΗ. 6 ΑΥΓΟΥΣ / ΤΟΥ 1900.

25. Ή δπαρξη τών πολυπληθών αύτών μελών μαρτυρεί καί άντίστοιχο πλούτο μνημείων 
κατά τήν παλαιοχριστιανική καί τή βυζαντινή έποχή. Άτυχώς κανένα άπό τά μνημεία αύτά δέν 
έχει διασωθεί άκέραιο. Βρίσκουμε άπλώς τμήματά τους ένσωματωμένα σέ νεότερους ναούς, 
όπως π.χ. στό έκκλησάκι τών 'Αγίων Θεοδώρων (βλ. παραπάνω ύποσ. 12) ή συχνότερα άρχιτε- 
κτονικά μέλη τών παλιών ναών έντοιχισμένα στό έξωκκλήσι πού πήρε τή θέση τους.

26. Α. Μουστοξύδης - Β. Κουτλουμουσιανός, ό.π·., σσ. 79-80, Μ. Καρδς, δ.π., σσ. 216-219.
27. Γ. Ξεινός, «’Αναζητώντας τήν Ιστορική πορεία τής άποδημίας τών Ίμβρίων κατά τόν 

20ό αίώνα καί τό χάρτη τών παροικιών τους», Πρακτικά Συμποσίου: Ή ’Αποδημία τών Ίμβρί
ων κατά τόν εικοστό αιώνα καί οί παροικίες τους, Θεσσαλονίκη 1990, σσ. 11-12.

28. Σύμφωνα μέ τά στοιχεία πού διαθέτουμε, ή έκκλησία τών Άγριδιών έγκαινιάστηκε στά 
1832, τής Παναγίας στά 1835, τοδ Γλυκέος στά 1838, τοδ Εύλαμπίου στά 1839, ένώ οί ήδη 
ύπάρχουσες, ό "Αγιος Γεώργιος τών 'Αγίων Θεοδώρων καί ή 'Αγία Μαρίνα τοδ Κάστρου, 
άνακαινίσθηκαν ή μέν πρώτη στά 1839, ή δέ δεύτερη στά 1838 (Μ. Καράς, δ.π., σσ. 215-219). Γιά 
τό έτος άνέγερσης τής Αγίας Μαρίνας στό Σχοινούδι δέν διαθέτουμε μαρτυρίες. Ό Βαρθολο-
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επικράτησης ενός πανομοιότυπου σχεδίου τρίκλιτης βασιλικής, με ίδιάζον- 
τα μάλιστα χαρακτηριστικά στοιχεία στήν εξωτερική του όψη. Τό γεγονός 
αυτό μάς οδηγεί στή σκέψη ότι άν όχι για όλους, τουλάχιστον για τούς 
περισσότερους, σύγχρονους μεταξύ τους, ένοριακούς ναούς, χρησιμοποιή
θηκε τό ίδιο σχέδιο καί πιθανόν καί οϊ ίδιοι τεχνίτες. Τά μνημεία τής περιό
δου αύτής, πού διατηρούν αναλλοίωτη τήν άρχική μορφή τους καί στα όποια 
διακρίνεται καθαρά τό σχέδιο, είναι οί εκκλησίες τής Παναγίας, τού Γλυκέ
ος καί του Σχοινουδιοΰ. "Αντίθετα, οί ναοί των Άγριδιών καί τού Ευλαμπίου 
έχουν ύποστεΐ, τουλάχιστον εξωτερικά, σοβαρές αλλοιώσεις.

Ή ένοριακή εκκλησία τής Παναγίας, άφιερωμένη στήν Κοίμηση τής 
Θεοτόκου καί σημερινός μητροπολητικός ναός τής Ίμβρου, άρχισε να χτί
ζεται κατά τήν άρχιερατία τού Ιωσήφ Β' καί αποπερατώθηκε από τό διάδο
χό του Νεόφυτο Β' στά 1835. "Από τήν άλληλογραφία τού τελευταίου μη
τροπολίτη με κάποιον Ζαφείρη, εγκατεστημένο στήν Καλλίπολη, πληροφο
ρούμαστε ότι αυτός άπέστειλε στό δεσπότη έναν «λεπτουργόν», τόν Δαμιανό 
Κατάκαλο καί τού σύστησε επίσης έναν κάλφα Μαδυτινό, πού ονομαζόταν 
’Αντώνιος, «διά να κάμετε τήν εκκλησίαν πολλά ώραίαν», όπως αναφέρει29.

Ή Μάδυτος είναι γνωστή για τούς περίφημους χτίστες της, οί όποιοι 
εργάζονταν, οργανωμένοι σέ συντεχνίες, σε γειτονικές πόλεις, αλλά κυρίως 
στήν Κωνσταντινούπολη, όπου είχαν καταφέρει νά εισχωρήσουν μέχρι τά 
ανάκτορα των σουλτάνων30. Διέθετε επίσης καί συντεχνία ξυλόγλυπτων (λε
πτουργών) οί όποιοι ήταν περιζήτητοι καί έξω από τή Μάδυτο31. Δέν απο
κλείεται λοιπόν καί ό λεπτουργός, τού όποιου δέν άναφέρεται ό τόπος κατα
γωγής νά ήταν επίσης Μαδυτινός.

Όπως καί νά έχει τό πράγμα, ή εκκλησία τής Παναγίας, πού χτίστηκε 
καί διακοσμήθηκε άπό τούς δύο προαναφερθέντες τεχνίτες, φαίνεται νά άπο- 
τέλεσε πρότυπο καί για τίς υπόλοιπες ένοριακές έκκλησίες τής Ίμβρου πού 
άκολούθησαν32. ’Ανήκει στον τύπο τής τρίκλιτης βασιλικής, μέ δίρριχτη 
κεραμοσκεπή στέγη καί ήμικυκλική άψίδα (είκ. 15). Στή δυτική πλευρά της 
υπάρχει χαμηλότερος νάρθηκας, μέ μονόρριχτη στέγη, πού στηρίζεται σέ 
έξι άρχαίους κίονες (είκ. 16). Ή τοιχοδομία τού ναού είναι άργολιθοδομή 
καί μόνο στις γωνίες καί στήν άνατολική πλευρά, κυρίως δέ στήν άψίδα,

μαΐος Κουτλουμουσιανός (Α. Μουστοξύδης - Β. Κουτλουμουσιανός, δ.π., σ. 79) άναφέρει δτι 
έπί των ήμερων του Ιωσήφ Β' (1825-1834) «άνεκαινίσθησαν έκ θεμελίων αί έκκλησίαι του 
Σχοινουδίου, των Άγριδίων καί τής Παναγίας, τρισυπόστατοι καί αί τρεις». Δέν γνωρίζουμε 
όμως άν ή έκκλησία αύτή άποπερατώθηκε κατά τή διάρκεια τής άρχιερατίας του Ιωσήφ ή 
άργότερα όπως συνέβη μέ τόν ένοριακό ναό τής Παναγίας.

29. Μ. Καρδς, δ.π., σ. 216.
30. Ε. Βουραζέλη - Μαρινάκου, Αί έν Θράκη συντεχνίαι των 'Ελλήνων κατά τήν Τουρκο

κρατίαν, Θεσσαλονίκη 1950, σ. 74. Α. Σιταράς, Ή Μάδυτος, Άθήναι 1971, σ. 139 κ.έ.
31. Α. Σιταράς, δ.π., σ. 143.
32. Βλ. ύποσημείωση 28.



296 ΕΥΓΕΝΙΑ ΧΑΛΚΙΑ

έχουν χρησιμοποιηθεί ορθογώνιοι λαξευτοί δόμοι (είκ. 17). Τα παράθυρα, 
τοποθετημένα όχι μόνο στις δύο μακρές πλευρές άλλα καί στήν άνατολική 
καί στή δυτική, επιστέφονται άπό πλίνθινα ήμικυκλικά ή οξυκόρυφα τόξα. 
Πάνω άπό τήν άψίδα ή διακόσμηση γίνεται κάπως πλουσιότερη, με τούς 
πλίνθινους σταυρούς, έναν κάτω άπό τό τόξο του κεντρικού παραθύρου καί 
έναν δεύτερο άκριβώς κάτω άπό τό άέτωμα τής στέγης, να περιβάλλεται άπό 
πλίνθινο κυκλικό πλαίσιο (είκ. 18). Τό σημαντικότερο όμως αρχιτεκτονικό 
στοιχείο τού κτηρίου άποτελοΰν οι κατακόρυφες, τριγωνικής διατομής αν
τηρίδες, διατεταγμένες άνά τρεις στις μακρές πλευρές τού κυρίως ναού (είκ. 
19-20). Άπό ό,τι διακρίνεται καθαρά στήν τοιχοδομία, κατασκευάσθηκαν 
συγχρόνως μέ τό ναό, ίσως για ένίσχυση των πλευρικών τοίχων του. Όποιος 
όμως καί να ήταν ό προορισμός τους, στατικός ή διακοσμητικός, καθιερώ
νονται πλέον ώς τυπικό γνώρισμα των περισσότερων ένοριακών ναών τής 
’Ίμβρου.

Στο εσωτερικό τού ναού τής Κοίμησης, παρατηρεΐται διάταξη καί διακό- 
σμηση άνάλογη μέ εκείνην τού ναού τού 'Αγίου Γεωργίου στούς 'Αγίους 
Θεοδώρους33: ό χωρισμός τών κλιτών γίνεται μέ κίονες, τών όποιων ό κορ
μός άποτελεΐται άπό ξύλινο πυρήνα καλυμμένο μέ λευκό άσβεστοκονίαμα. 
Οί κόγχες τής πρόθεσης καί τού διακονικού έγγράφονται στό πάχος τού 
ανατολικού τοίχου καί τής βορειοανατολικής γωνίας. Ό γυναικωνίτης, σέ 
μορφή έξώστη σχήματος Π, καταλαμβάνει τό έπάνω μέρος τού δυτικού τμή
ματος τού κυρίως ναού, πού άντιστοιχεΐ μέ τα δύο τελευταία ζεύγη τών 
κιόνων. Ή σανιδωτή οροφή, ύψηλότερη στό μεσαίο κλίτος, φέρει στό κέν
τρο της ξύλινο ζωγραφιστό ομφάλιο, μέ τήν παράσταση τού Παντοκράτο- 
ρος, ένώ τά μετάλλια πάνω άπό τά κιονόκρανα κοσμούνται μέ τίς μορφές τών 
άποστόλων. Τά ξυλόγλυπτα κιονόκρανα, ό άμβωνας καί ό έπισκοπικός θρό
νος είναι έπίσης όμοια μέ έκεΐνα τού ένοριακοΰ ναού τών 'Αγίων Θεοδώρων. 
Αύτό πού διαφέρει εντελώς είναι τό τέμπλο, τό όποιο δέν εντάσσεται έξάλ- 
λου στήν παράδοση τών ξυλόγλυπτων τέμπλων πού επικρατούν τούς δύο 
τελευταίους αιώνες τής Τουρκοκρατίας, ούτε ώς προς τή διάρθρωση, ούτε ώς 
προς τή διακόσμησή του. Δέν χωρίζεται δηλαδή σε οριζόντιες ζώνες, άλλα 
σέ τρεις κατακόρυφες, μία για κάθε κλίτος. Ή ζώνη πού αντιστοιχεί στό 
κεντρικό κλίτος είναι ψηλότερη, μέ καμπυλόγραμμη έπίστεψη, στό μέσο τής 
όποιας είναι τοποθετημένα τά λυπηρά καί ό σταυρός (είκ. 21), ένώ τά στενό
τερα καί χαμηλότερα τμήματα τών πλαγίων κλιτών καταλήγουν σέ άετωμα- 
τική έπίστεψη (είκ. 22). Τόσο ή θεματολογία όσο καί ή τεχνοτροπία του 
παρουσιάζουν έναν έκλεκτικισμό, μέ κυρίαρχα τά νεοκλασικίζοντα στοι
χεία, όπως οί ψευδοπαραστάδες μέ τά κορινθιάζοντα κιονόκρανα, τά τρίγλυ
φα, οί ρόδακες καί οί γεισίποδες. Τά θωράκια κάτω άπό τά δεσποτικά καί οί 
μεταξύ αύτών πεσσίσκοι, άλλά καί τά διάχωρα πάνω άπό τίς εικόνες, κο-

33. Βλ. παραπάνω σσ. 290-91.
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σμοΰνται μέ φυτικά, σχηματοποιημένα θέματα, επιχρυσωμένα ή βαμένα σέ 
έντονα χρώματα, πού προβάλλουν σέ γαλαζοπράσινο βάθος. TÒ τέμπλο κα
τασκευάσθηκε στα 1835, όπως συνάγεται άπό τήν άναγραφή αυτής τής χρο
νολογίας στο κέντρο τής κάτω πλευράς τής έπίστεψης του κεντρικού κλι
τούς. Τής ίδιας εποχής είναι καί οί εικόνες του (Δεσποτικά καί Δωδεκάορ- 
το), προϊόντα άγιορείτικων εργαστηρίων τού 19ου αιώνα34, όπως δηλώνει ή 
τεχνοτροπία τους.

Ξυλόγλυπτες κατασκευές, όμοιες μέ εκείνες τού ένοριακού ναού τής Πα
ναγίας, συναντούμε καί στην ένοριακή εκκλησία τού Γλυκέος, άφιερωμένη 
καί αύτή στήν Κοίμηση τής Θεοτόκου καί μεταγενέστερη κατά τρία χρόνια 
άπό τήν προηγούμενη (1838). Τό τέμπλο (είκ. 23-24), τά ξυλόγλυπτα κιονό
κρανα καί τά ζωγραφιστά μετάλλια πάνω άπό αυτά (είκ. 25), τό κεντρικό 
ομφάλιο τής οροφής, ό επισκοπικός θρόνος (είκ. 26) καί ό άμβωνας (είκ. 27) 
άντιγράφουν τά άντίστοιχα τού ομώνυμου ναού τής Παναγίας. Τό ίδιο συμ
βαίνει καί μέ τήν εσωτερική διαμόρφωση, άλλα καί μέ τήν εξωτερική μορφή 
των δύο ναών. ’Έχουμε δηλαδή καί εδώ τις εγγεγραμμένες κόγχες τής πρό
θεσης καί τού διακονικού, τόν ίδιο άριθμό καί μορφή κιόνων, τόν γυναικω- 
νίτη σέ σχήμα Π, άλλα καί τήν ήμικυκλική άψίδα, καί τό νάρθηκα μέ τήν 
κιονοστήριχτή μονόρριχτη στέγη (είκ. 28), καί τά παράθυρα μέ τά ήμικυ- 
κλικά τόξα καί φυσικά τις κατακόρυφες, τριγωνικής διατομής άντηρίδες, 
κατά μήκος τών μακρών πλευρών τού κυρίως ναού. Μόνο πού στήν εκκλησία 
τού Γλυκέος οί άντηρίδες είναι άνά δύο σέ κάθε πλευρά (είκ. 29-30), παρόλο 
πού οί διαστάσεις της είναι μεγαλύτερες άπό έκεΐνες τής προηγούμενης.

Ό τρίτος ναός πού δέν έχει ύποστεΐ άλλοίωση τής αρχικής μορφής του 
είναι ή 'Αγία Μαρίνα στο Σχοινούδι. Έπανευρίσκουμε καί εδώ τά ίδια 
στοιχεία πού συναντήσαμε στούς δύο προηγούμενους ναούς: πέντε ζεύγη 
κιόνων μέ ξύλινο πυρήνα, παράθυρα μέ άνακουφιστικά τόξα, χαμηλότερο 
νάρθηκα μέ μονόρριχτη στέγη καί τίς χαρακτηριστικές άντηρίδες, άνά δύο 
σέ κάθε πλευρά καί στεγασμένες μέ τήν προέκταση τής στέγης τού κυρίως 
ναού (είκ. 31). Μιά μικρή διαφορά άπό τις προηγούμενες έκκλησίες είναι ότι 
τά άνοίγματα τής δμτικής πλευράς τού νάρθηκα έχουν άντικατασταθεΐ μέ 
παράθυρα, (είκ. 32) προφανώς γιά λόγους προστασίας άπό τίς δυσμενείς 
καιρικές συνθήκες κατά τήν περίοδο τού χειμώνα, πού στο ορεινό Σχοινούδι 
είναι δριμύτερος άπό ό,τι στά δύο προηγούμενα χωριά.

Ή έσωτερική διαμόρφωση τής έκκλησίας άκολουθεΐ τή μορφή πού ήδη 
περιγράψαμε35, μέ τή διαφορά ότι άνάμεσα στά ξυλόγλυπτα κιονόκρανα καί

34. Τής ίδιας τεχνοτροπίας είναι καί οί είκόνες τών ένοριακών ναών τών χωριών πού άναφέ- 
ρονται παρακάτω. Εκτός άπό αυτές δμως ύπάρχει στις ένοριακές έκκλησίες τής ’Ίμβρου πλή
θος εικόνων κυρίως τών δύο τελευταίων μεταβυζαντινών αιώνων. Ένα μεγάλο μέρος άπό αυτές 
έχει μεταφερθεϊ άπό τίς διαλυμένες μονές του νησιού καθώς καί άπό τά έρειπωμένα σήμερα 
έξωκκλήσια. (Γιά τά μοναστήρια καί τά έξωκκλήσια τής Ίμβρου, βλ. Μ. Καράς, δ.π., σσ. 
211-215, 220-231.)

35. Στήν Αγία Μαρίνα τού Σχοινουδιοΰ διατηρείται έως σήμερα τό καφασωτό πλέγμα πού
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τή σανιδωτή οροφή μεσολαβούν ξύλινα, χαμηλά, θλαστά τόξα, στοιχείο πού 
επαναλαμβάνεται επίσης καί στον ένοριακό ναό των Άγριδιών (είκ. 33), 
άφιερωμένο στον Ευαγγελισμό τής Θεοτόκου36 (είκ. 34). Μεγάλη ομοιότητα 
παρουσιάζουν καί τά τέμπλα των δύο αύτών ναών, πού φαίνεται ότι κατα
σκευάστηκαν άπό τούς ίδιους τεχνίτες. Εμπνευσμένα από τά τέμπλα των 
εκκλησιών τής Παναγίας καί του Γλυκέος, διατηρούν σε γενικές γραμμές τή 
δική τους διάρθρωση, είναι όμως άπλούστερα, άδρότερης κατασκευής καί μέ 
σχηματοποιημένη διακόσμηση (είκ. 35). Κυριαρχούν καί εδώ τά φυτικά θέ
ματα, άλλα τά χρώματα περιορίζονται στό χρυσό για τά διακοσμητικά στοι
χεία, καί στό γκρίζο για τό βάθος, ενώ τό ύφος είναι περισσότερο λαϊκό 
παρά νεοκλασικίζον όπως στά προηγούμενα. Είναι πολύ πιθανόν ότι τά 
τέμπλα τών ναών τών δύο αύτών ορεινών καί περισσότερο άπομακρυσμένων 
χωριών κατασκευάστηκαν άπό ντόπιους τεχνίτες, μέ πρότυπο τά τέμπλα τού 
ξενόφερτου «λεπτουργού»37.

Εντελώς μακρινή άνάμνηση όλων αύτών τών τέμπλων αποτελεί τό τέμ
πλο τής 'Αγίας Βαρβάρας, ένοριακοΰ ναού τού Ευλαμπίου, τό όποιο διατη
ρεί μέν τή μορφή τών προηγούμενων, άλλά είναι άκόσμητο (είκ. 36). Είναι 
άγνωστο αν είναι σύγχρονο μέ τό ναό, χτισμένο έπί Νεοφύτου Γ', ή αν 
κατασκευάσθηκε σέ κάποια άπό τις μεταγενέστερες φάσεις του, μέ τελευταία 
αύτήν τού 194838, στήν όποια οφείλεται καί ή σημερινή πρόσοψη τής έκ- 
κλησίας (είκ. 37). Άπό τήν άρχική της φάση σώζεται ή νότια πλευρά, μέ τή 
χαρακτηριστική άντηρίδα καί τά παράθυρα μέ τά άνακουφιστικά τόξα (είκ. 
38), καθώς καί ή εσωτερική μορφή, άνάλογη μέ τών υπόλοιπων ναών.

Στούς ένοριακούς ναούς τής Ίμβρου προστέθηκε τό 1932 μια δεύτερη 
εκκλησία στό Σχοινούδι, ή Κοίμηση τής Θεοτόκου39, ένδιαφέρον κράμα 
παράδοσης καί νεωτερισμού. Ή έξωτερική της μορφή (είκ. 39) δέν θυμίζει 
σέ τίποτα τις γνωστές βασιλικές τού νησιού, τό εσωτερικό της όμως άντιγρά- 
φει τή χαρακτηριστική μορφή καί διακόσμησή τους: τρίκλιτη βασιλική, μέ 
πέντε ζεύγη κιόνων, γυναικωνίτη καί σανιδωτή όροφή, υψηλότερη στό με
σαίο κλίτος καί κοσμημένη μέ τό γνωστό όμφάλιο. 'Υπάρχουν έπίσης τά

χωρίζει τήν είσοδο του κλιμακοστασίου άπό τάν κυρίως ναό. Ανάλογο καφασωτό σώζεται καί 
στήν Αγία Ελένη του ίδιου χωρίου, ύπήρχε δέ, κατά τή μαρτυρία τών παλαιοτέρων, καί στούς 
ύπόλοιπους ένοριακούς ναούς τής Ιμβρου.

36. Ό ναός χτισμένος τό 1832 καί άνακαινισμένος τό 1928 καί 1949 (Μ. Καράς, δ.π., σ. 219) 
έχει άλλοιωθεΐ έντελώς έξωτερικά, στό έσωτερικό του όμως διατηρεί τήν άρχική του μορφή, 
όμοια μέ έκείνη τών ύπόλοιπων ένοριακών ναών τής ’Ίμβρου. *0 χωρισμός τών κλιτών γίνεται 
μέ εξι ζεύγη κιόνων άπό ξύλινο σκελετό καί έπένδυση άσβεστοκονιάματος, ύπάρχει άνάλογη 
σανιδωτή όροφή, μέ τό γνωστό όμφάλιο, κρεμαστός άμβωνας, έπισκοπικός θρόνος καί γυναι- 
κωνίτης.

37. Βλ. παραπάνω σ. 295.
38. Α. Μουστοξύδης - Β. Κουτλουμουσιανός, δ.π., σ. 80 καί Μ. Καράς, δ.π., σσ. 216-217.
39. Μ. Καράς, δ.π., σ. 217.
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ζωγραφισμένα μετάλλια, μέ τις μορφές των άποστόλων, πάνω άπό τά κιονό
κρανα (είκ. 40) λίθινα εδώ, επειδή προφανώς δεν υπήρχαν πια οί ξυλογλύ
πτες πού κατασκεύασαν τά ξυλόγλυπτα άρχιτεκτονικά μέλη καί τά λειτουρ
γικά έπιπλα των παλιότερων ναών. Ίο τέμπλο του ναού τής Κοίμησης, μέ τις 
εικόνες του, καί τά υπόλοιπα λειτουργικά έπιπλα (επισκοπικός θρόνος (είκ. 
41), άμβωνας, κιβώριο άγιας τράπεζας) μεταφέρθηκαν άπό τό Τσανάκκαλε. 
’Ανήκαν στο ναό του 'Αγίου Γεωργίου, ερειπωμένο ήδη στά 1932, πού κα
τασκευάσθηκε ή Ίμβριώτικη εκκλησία40. Πρόκειται για ώραΐες ξυλόγλυπες 
κατασκευές, μέ σημαντικότερο δείγμα τους τό τέμπλο (είκ. 42-43), επιχρυ
σωμένο καί μέ τον χαρακτηριστικό πλούσιο διάκοσμο πού συναντούμε στά 
τέμπλα τών δύο τελευταίων αιώνων τής Τουρκοκρατίας41.

Γενικές παρατηρήσεις

Άπό τά στοιχεία πού παρατέθηκαν γίνεται φανερό ότι στήν εκκλησια
στική άρχιτεκτονική τής Ίμβρου, τού τέλους τού 18ου καί τών άρχών τού 
19ου αιώνα, επικρατεί ή δρομική ξυλόστεγη βασιλική, τύπος ναού ευρύτατα 
διαδεδομένος κατά τήν όψιμη Τουρκοκρατία. Τά αίτια τής επικράτησής του, 
τήν εποχή αύτή, σέ όλόκληρο τον Έλλαδικό άλλα καί γενικότερα τό Βαλ
κανικό χώρο εξακολουθούν νά συζητοΰνται42, όπωσδήποτε όμως τό σχετικά 
μικρό κόστος πού άπαιτεΐται γιά τήν κατασκευή του καί ή άπλή άρχιτεκτο- 
νική του μορφή άποτελοΰν σοβαρούς λόγους, τουλάχιστον στήν περίπτωση 
τής Ίμβρου, νησιού πού ούτε μεγάλα οικονομικά μέσα διαθέτει, άλλά ούτε 
καί παράδοση πού θά έπέτρεπε συνθετότερους τύπους ναών43. ’Αλλά καί άπό 
τόν τύπο τής ξυλόστεγης βασιλικής έπιλέγεται στήν Ίμβρο ή άπλούστερη 
παραλλαγή. Τόσο στούς παλιότερους ένοριακούς ναούς ("Αγιο Γεώργιο 
'Αγίων Θεοδώρων καί 'Αγία Μαρίνα Κάστρου) όσο καί στούς νεότερους 
τών υπόλοιπων χωριών, λείπουν οί πλάγιες στοές, πού συναντούμε πολύ 
συχνά στις όψιμες μεταβυζαντινές βασιλικές44 ή ή διακόσμηση τών έξωτερι-

40. Βλ. προηγούμενη υποσημείωση.
41. Βλ. παραπάνω υποσημείωση 13.
42. Α. Orlandos, «L’architecture religieuse en Grèce pendant la domination Turque», L’Hellé

nisme Contemporain, 1953, σ. 179 κ.έ. Του ίδίου, Ein spätbyzantinischer Hallenkirchen-typus 
Nordgriechenlands: Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik 21,1972, σσ. 209-222. X. Μπού- 
ρας, «Ό άρχιτεκτονικός τύπος τής βασιλικής κατά τήν Τουρκοκρατία καί ό πατριάρχης Καλ
λίνικος», ’Εκκλησίες στήν 'Ελλάδα μετά τήν "Αλωση, ’Αθήνα 1979, σσ. 159-168.

43. ”Ας σημειωθεί ότι άκόμα καί τά καθολικά τών μετοχίων μονών του Αγίου Όρους, πού 
ύπήρχαν στήν “Ιμβρο, ήταν άπλές μονόκλιτες βασιλικές. Γιά τά μετόχια αύτά βλ. Μ. Καράς, 
δ.π., σσ. 211-213.

44. Βλ. ένδεικτικά Ν. Μουτσόπουλος, Οί έκκλησίες τού νομοΰ Φλωρίνης (ΙΜΧΑ, 69), Θεσ
σαλονίκη 1964, σ. 73, είκ. 29. Τού ίδίου, Οί έκκλησίες του Νομοΰ Πέλλης (ΙΜΧΑ, 138), 
Θεσσαλονίκη 1973, σσ. 82-83, πίν. 7.
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κών πλευρών, πού συναντούμε σε ναούς περιοχών με σημαντική παράδοση 
στή λαϊκή λιθογλυπτική45.

Τούς ναούς τής Ίμβρου χαρακτηρίζει ό χαμηλότερος άπό τον κυρίως 
ναό κιονοστήρικτος νάρθηκας τής δυτικής πλευράς, είδος ήμίκλειστης στο
άς, άνάλογης με εκείνη πού άπαντά καί σε εκκλησίες τής γειτονικής Θρά
κης46. Κατά τά άλλα, ή εσωτερική διαμόρφωση καί διακόσμηση τών ναών 
(γυναικωνίτης σε μορφή εξώστη, κίονες μέ ξύλινο πυρήνα, κρεμαστός άμ
βωνας, ομφάλιο οροφής καί ζωγραφιστά μετάλλια πάνω άπό τούς κίονες) 
αποτελούν τυπικά χαρακτηριστικά τών βασιλικών τής όψιμης Τουρκοκρα
τίας47.

Δεν θά είχαμε συνεπώς ιδιαίτερες παρατηρήσεις για τούς ναούς αυτούς 
αν απούσιαζαν οί υψηλές, τριγωνικής διατομής, αντηρίδες, πού άπαντοΰν 
στις περισσότερες ένοριακές εκκλησίες τού νησιού. Μέ βάση τά δεδομένα 
πού διαθέτουμε, ή παλιότερη εκκλησία στήν οποία συναντούμε τις άνΐηρί- 
δες αυτές είναι ή Κοίμηση τής Θεοτόκου στήν Παναγία, τό σχέδιο τής 
οποίας αντιγράφουν οί εκκλησίες τού Γλυκέος, τού Σχοινουδιοΰ καί πιθανό
τατα τού Εύλαμπίου, ή όποια δέν σώζει άκέραια τήν άρχική της φάση48. 
’Αντηρίδες ίδιας μορφής φέρει επίσης ή δεύτερη εκκλησία τών 'Αγίων Θεο
δώρων, μονόκλιτη βασιλική στήν είσοδο τού χωριού, αφιερωμένη στήν 
Κοίμηση τής Θεοτόκου (είκ. 44). Για τον χρόνο άνέγερσής της δέν διαθέ
τουμε στοιχεία, μαρτυρεΐται απλώς ή ύπαρξή της σέ έγγραφο τού 184549.

45. Βλ. π.χ. τή διακόσμηση τών έκκλησιών του Πηλίου: Κ. Μακρής, Ή λαϊκή τέχνη του 
Πηλίου, Αθήνα 1976, σσ. 127-143.

46. Πρβλ. τό ναό τής Αγίας Αναστασίας στή Μάκρη, τών άρχών του 19ου αιώνα, του 
όποιου ή έξωτερική μορφή παρουσιάζει στενή τυπολογική συγγένεια μέ τις ένοριακές έκκλησί- 
ες τής Ίμβρου: Α. Ρουσσάς, 'Ιερά Μητρόπολις Άλεξανδρουπόλεως καί Σαμοθράκης. Τό 'Εκ
κλησιαστικό μουσείο καί οί παλαιες έκκλησίες, Άλεξανδρούπολις 1978, σ. 27 είκ. 51α.

47. Ν. Μουτσόπουλος, Οί έκκλησίες του νομού Φλωρίνης, σ. 74 κ.έ. Του ίδιου, Οί έκκλησίες 
του Νομοΰ Πέλλης, σ. 85 κ.έ. Μ. Βαμβούκου-Καμπούρη, «Ό "Αγιος ’Αθανάσιος Θεσσαλονί
κης», Έκκλησίες μετά τήν Άλωση (βλ. ύποσημείωση 42), σ. 40.

48. Οί άντηρίδες στή νότια πλευρά τής Αγίας Μαρίνας τοΰ Κάστρου (βλ. είκ. 10) δέν έχουν 
τή χαρακτηριστική μορφή πού συναντούμε στους ύπόλοιπους ναούς. Δέν είναι σαφές έπομένως 
αν άνήκουν στήν πρώτη φάση έπισκευής τής έκκλησίας κατά τό 1838 (βλ. ύποσ. 28) ή δν 
προστέθηκαν, γιά στατικούς λόγους, σέ κάποια άπό τις μεταγενέστερες έπισκευές.

49. Ό Μ. Καράς, δ. π., σ. 219, σημειώνει ότι ό ναός χτίστηκε έπί Νεοφύτου Α' (1762-1785) 
χωρίς νά άναφέρει όμως τήν πηγή τής πληροφορίας. Ούτε καί άλλα στοιχεία διαθέτουμε αυτή 
τή στιγμή πού θά συνηγορούσαν γιά τή χρονολόγηση τού ναού αυτή τήν περίοδο. ’Αντίθετα, 
μορφολογικά στοιχεία, όπως οί άντηρίδες, άνά τρεις κατά μήκος τών πλευρικών τοίχων, καί ή 
έσωτερική διαμόρφωση καί διακόσμηση (ελαφρώς καμαρωτή, σανιδωτή όροφή μέ όμφάλιο καί 
μετάλλια μέ προτομές άποστόλων) πού χαρακτηρίζουν τούς ένοριακούς ναούς τής Ίμβρου οί 
όποιοι χτίστηκαν ή άνακαινίσθηκαν μετά τό 1830, μάς όδηγούν στή σκέψη ότι καί ή Κοίμηση 
τής Θεοτόκου στούς 'Αγίους Θεοδώρους θά πρέπει νά θεωρηθεί τουλάχιστον στή σημερινή της 
μορφή, έργο αύτής έποχής. 'Ο ναός περιγράφεται πολύ σύντομα άπό τόν Α. Πασαδαίο, δ.π., σσ. 
38-39, πίν. 22, 2-3.
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"Αν δεχθούμε δτι ό πρώτος ναός στον όποιο εμφανίζονται οί ιδιότυπες 
αυτές άντηρίδες είναι ή Κοίμηση τής Θεοτόκου στήν Παναγία, πρέπει ίσως 
να άναζητήσουμε τα πρότυπά του στήν εκκλησιαστική αρχιτεκτονική του 
Ελλησπόντου καί γενικότερα των Μικρασιατικών παραλίων, εφόσον ό 
κάλφας πού έχτισε τήν εκκλησία αύτή ήταν Μαδυτινός, καί πιθανώς μετέφε
ρε στήν Ίμβρο μορφολογικά στοιχεία τής άρχιτεκτονικής τών περιοχών 
στις όποιες εκτεινόταν ή άκτίνα δράσης τών Μαδυτινών χτιστών.

Άτυχώς οί μεταβυζαντινοί ναοί τών περιοχών αυτών δεν είναι δημοσιευ
μένοι, ώστε να μπορούμε νά άναζητήσουμε ανάλογα παραδείγματα. Τό μόνο 
παράδειγμα πού κατόρθωσα νά εντοπίσω καί τό όποιο παρουσιάζει κάποια 
τυπολογική συγγένεια με τίς ένοριακές εκκλησίες τής Ίμβρου, είναι τό 
καθολικό τής Μονής Ταξιαρχών «στα Τσάμια», στο Μοσχονήσι. Ό ναός 
αυτός, ξαναχτισμένος στα 1850, μετά τήν έρείπωσή του κατά τήν εγκατάλει
ψη τοϋ νησιού στα 182150, φέρει σε καθεμία άπό τίς μακρές πλευρές του τρεις 
άντηρίδες ορθογώνιας διατομής, πού τό ύψος τους φθάνει ως τήν κεραμο
σκεπή στέγη τού ναού, με τήν προέκταση τής όποιας καλύπτονται (είκ. 45).

Υπήρχαν όμως στούς ναούς τών περιοχών αύτών καί άντηρίδες τριγωνι
κής διατομής, τίς όποιες μετέφερε ό Μαδυτινός τεχνίτης στις ίμβριώτικες 
εκκλησίες; Τό θέμα μένει άνοιχτό στήν έρευνα. Προς άναζήτηση είναι επί
σης τά πρότυπα τών τέμπλων καί τών υπόλοιπων λειτουργικών επίπλων, πού 
κατασκευάσθηκαν, σύμφωνα με τό ίδιο σχέδιο καί πιθανώς άπό τό ίδιο συ
νεργείο τού Δαμιανού Κατάκαλου σε τρεις ένοριακούς νούς τής Ίμβρου 
(Παναγίας, Γλυκέος, 'Αγίων Θεοδώρων — έκτος τού τέμπλου) καί πού πα
ράλληλό τους δέν κατόρθωσα νά έπισημάνω. Τό μόνο πού μπορεί νά λεχθεί 
αύτή τή στιγμή είναι ότι ή διαφορά τών τέμπλων αυτών άπό τά σύγχρονό 
τους λαϊκά ξυλόγλυπτα τέμπλα μας οδηγεί νά άναζητήσουμε τά πρότυπά 
τους ενδεχομένως σέ τέμπλα άστικών κέντρων τής Μικρός ’Ασίας ή τού 
Ελλησπόντου, μέ τά όποια ήταν εξοικειωμένος ό ξενόφερτος ξυλογλύπτης.

Όπως καί νά έχει τό θέμα, είναι σαφής ή βούληση τών κτιτόρων τών 
ναών νά συμβαδίσουν μέ τίς τάσεις πού έπικρατοΰσαν στά κέντρα τού εύρύ- 
τερου Ελληνισμού καί μάλιστα τού μικρασιατικού, μέ τά όποια ήταν ήδη 
συνδεδεμένη ή Ίμβρος.

50. Σ. Καραϊσκάκη, Τά Μοσχονήσια, ’Αθήνα 1973, σσ. 117-120.
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ

1. "Αγιοι Θεόδωροι, ναός 'Αγίου Γεωργίου: νότια πλευρά
2. 'Άγιοι Θεόδωροι, ναός Αγίου Γεωργίου: δυτική πλευρά
3. Άγιοι Θεόδωροι, ναός Αγίου Γεωργίου: άνατολική πλευρά
4. Άγιοι Θεόδωροι, ναός Αγίου Γεωργίου: εσωτερικό
5. Άγιοι Θεόδωροι, ναός Αγίου Γεωργίου: κόγχη
6. Άγιοι Θεόδωροι, ναός Αγίου Γεωργίου: τέμπλο
7. Άγιοι Θεόδωροι, ναός Αγίου Γεωργίου: τέμπλο (λεπτομέρεια)
8. Άγιοι Θεόδωροι, ναός Αγίου Γεωργίου: επισκοπικός θρόνος
9. Κάστρο, Αγία Μαρίνα: κάτοψη
10. Κάστρο, Αγία Μαρίνα: νότια πλευρά
11. Κάστρο, Αγία Μαρίνα: νάρθηκας
12. Κάστρο, Αγία Μαρίνα: κίονας καί κιονόκρανο νάρθηκα
13. Κάστρο, Αγία Μαρίνα: κίονας καί κιονόκρανο νάρθηκα
14. Κάστρο, Αγία Μαρίνα: άμφικίονες στήν πλακόστρωση τής αυλής
15. Παναγία, Κοίμηση Θεοτόκου: νότια πλευρά
16. Παναγία, Κοίμηση Θεοτόκου: δυτική πλευρά
17. Παναγία, Κοίμηση Θεοτόκου: άνατολική πλευρά
18. Παναγία, Κοίμηση Θεοτόκου: άνατολική πλευρά, πλίνθινα κοσμήματα
19. Παναγία, Κοίμηση Θεοτόκου: κάτοψη
20. Παναγία, Κοίμηση Θεοτόκου: άντηρίδες νότιας πλευράς
21. Παναγία, Κοίμηση Θεοτόκου: τέμπλο (κεντρικό κλίτος)
22. Παναγία, Κοίμηση Θεοτόκου: τέμπλο (νότιο κλίτος)
23. Γλυκύ, Κοίμηση Θεοτόκου: τέμπλο (κεντρικό κλίτος)
24. Γλυκύ, Κοίμηση Θεοτόκου: τέμπλο (βόρειο κλίτος)
25. Γλυκύ, Κοίμηση Θεοτόκου: κιονόκρανο καί ζωγραφιστό μετάλλιο
26. Γλυκύ, Κοίμηση Θεοτόκου: επισκοπικός θρόνος
27. Γλυκύ, Κοίμηση Θεοτόκου: άμβωνας
28. Γλυκύ, Κοίμηση Θεοτόκου: δυτική πλευρά
29. Γλυκύ, Κοίμηση Θεοτόκου: κάτοψη
30. Γλυκύ, Κοίμηση Θεοτόκου: άντηρίδες βόρειας πλευράς
31. Σχοινούδι, Αγία Μαρίνα: νότια πλευρά
32. Σχοινούδι, Αγία Μαρίνα: δυτική πλευρά, νάρθηκας
33. Άγρίδια, Εύαγγελισμός Θεοτόκου: τόξο κιονοστοιχίας
34. Άγρίδια, Ευαγγελισμός Θεοτόκου: δυτική πλευρά
35. Άγρίδια, Ευαγγελισμός Θεοτόκου: τέμπλο
36. Ευλάμπιο, Αγία Βαρβάρα: τέμπλο
37. Ευλάμπιο, Αγία Βαρβάρα: δυτική πλευρά
38. Εύλάμπιο, Αγία Βαρβάρα: νότια πλευρά
39. Σχοινούδι, Κοίμηση Θεοτόκου: δυτική πλευρά
40. Σχοινούδι, Κοίμηση Θεοτόκου: τμήμα κιονοστοιχίας
41. Σχοινούδι, Κοίμηση Θεοτόκου: έπισκοπικός θρόνος
42. Σχοινούδι, Κοίμηση Θεοτόκου: τέμπλο
43. Σχοινούδι, Κοίμηση Θεοτόκου: τέμπλο (λεπτομέρεια)
44. Άγιοι Θεόδωροι, Κοίμηση Θεοτόκου: νότια πλευρά
45. Μοσχονήσι, Μονή Ταξιαρχών «στα Τσάμια» (Αρχείο Λαμπάκη)
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1. Αγιοι Θεόδωροι, ναός 'Αγίου Γεωργίου: νότια πλευρά

2. "Αγιοι Θεόδωροι, ναός Αγίου Γεωργίου: δυτική πλευρά
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3. "Αγιοι Θεόδωροι, ναός 'Αγίου Γεωργίου: άνατολική πλευρά

4. "Αγιοι Θεόδωροι, ναός 'Αγίου Γεωργίου: έσωτερικό
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5. Άγιοι Θεόδωροι, ναός 'Αγίου Γεωργίου: κόγχη

6. Άγια. Θεόδωροι, ναός Αγίου Γεωργίου: τέμπλο
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7. "Αγιοι Θεόδωροι, ναός 'Αγίου Γεωργίου: τέμπλο (λεπτομέρεια)

Β. "Αγιοι Θεόδωροι, ναός 'Αγίου Γεωργίου: επισκοπικός θρόνος
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10. Κάστρο. 'Αγία Μαρίνα: νότια πλευρά
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12. Κάστρο, 'Αγία Μαρίνα: κίονας καί κιονόκρανο νάρθηκα
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13. Κάστρο, 'Αγία Μαρίνα: κίονας καί κιονόκρανο νάρθηκα

14. Κάστρο, 'Αγία Μαρίνα: άμφικίονες στήν πλακόστρωση τής αύλής
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15. Παναγία, Κοίμηση Θεοτόκου: νότια πλευρά

16. Παναγία, Κοίμηση Θεοτόκου: δυτική πλευρά
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18. Παναγία, Κοίμηση Θεοτόκου: άνατολική πλευρά, πλίνθινα κοσμήματα
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19. Παναγία, Κοίμηση Θεοτόκου: κάτοψη

20. Παναγία, Κοίμηση Θεοτόκου: άντηρίδες νότιας πλευράς
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21. Παναγία, Κοίμηση Θεοτόκου: τέμπλο (κεντρικό κλιτός)

22. Παναγία, Κοίμηση Θεοτόκου: τέμπλο (νότιο κλιτός)
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23. Γλυκύ, Κοίμηση Θεοτόκου: τέμπλο (κεντρικό κλιτός)

24. Γλυκύ, Κοίμηση Θεοτόκου: τέμπλο (βόρειο κλιτός)
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25. Γλυκύ, Κοίμηση Θεοτόκου: κιονόκρανο καί ζωγραφιστό μετάλλιο

26. Γλυκύ, Κοίμηση Θεοτόκου: Επισκοπικός θρόνος
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27. Γλυκύ. Κοίμηση Θεοτόκου: άμβωνας

28. Γλυκύ, Κοίμηση Θεοτόκου: δυτική πλευρά
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29. Γλυκύ, Κοίμηση Θεοτόκου: κάτοψη

30. Γλυκύ, Κοίμηση Θεοτόκου: αντηρίδες βόρειας πλευράς
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31. Σχοινούδι, 'Αγία Μαρίνα: νότια πλευρά

32. Σχοινούδι, 'Αγία Μαρίνα: δυτική πλευρά, νάρθηκας
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33. Άγρίδια, Ευαγγελισμός Θεοτόκου: τόξο κιονοστοιχίας

34. Άγρίδια, Εύαγγελισμός Θεοτόκου: δυτική πλευρά
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35. Άγρίδια, Ευαγγελισμός Θεοτόκου: τέμπλο

36. Ευλάμπιο, 'Αγία Βαρβάρα: τέμπλο
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37. Ευλάμπιο, 'Αγία Βαρβάρα: δυτική πλευρά

38. Ευλάμπιο, 'Αγία Βαρβάρα: νάτια πλευρά
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39. Σχοινούδι, Κοίμηση Θεοτόκου: δυτική πλευρά

40. Σχοινούδι, Κοίμηση Θεοτόκου: τμήμα κιονοστοιχίας
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41. Σχοκνούδι, Κοίμηση Θεοτόκου: επισκοπικός θρόνος

•42. Σχρινοΰδι. Κοίμηση Θεοτόκου: τέμπλο
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43. Σχοινούδι, Κοίμηση Θεοτόκου: τέμπλο (λεπτομέρεια)

44. "Αγιοι Θεόδωοοι, Κοίμηση Θεοτόκου: νότια πλευρά
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