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ANNA Ι. ΛΑΜΠΡΟΠΟΎΛΟΥ - ΑΦΈΝΤΡΑ Γ. ΜΟΥΤΖΑΛΗ 

Ο ΜΕΣΟΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΝΑΌΣ 

ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΆΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΊΑΣ 

ΣΥΜΒΟΛΉ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΊΑ ΤΗΣ ΜΟΝΉΣ ΤΑΞΊΑΡΧΩΝ* 

Ή Μονή Ταξίαρχων Αιγίου Ιδρύθηκε, σύμφωνα με δλες τίς ως πρό

σφατα γνωστές μαρτυρίες, από τόν όσιο Λεόντιο κατά τή διάρκεια των πρώ

των δεκαετιών τοϋ 15ου αΙώνα1. 'Ωστόσο, όπως προκύπτει από χειρόγραφο 

* Ό εντοπισμός τοΰ ναοΰ τοΰ "Αγίου Νικολάου Αίγιαλείας πραγματοποιήθηκε 
κατά τή διάρκεια επιφανειακής Ιρευνας στην περιοχή τόν 'Ιούνιο τοΰ 1992, στά πλαί
σια τοϋ προγράμματος της 'Ιστορικής Γεωγραφίας τοΰ ΚΒΕ/ EIE. 'Επανειλημμένες 
αυτοψίες πραγματοποιήθηκαν από τό Φεβρουάριο τοΰ 1996 μέχρι καί τόν 'Ιούνιο τοΰ 
1997. Βλ. "Αννα ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ-Άφέντρα ΜΟΥΤΖΑΛΗ, Ό ναός τοΰ "Αγίου 
Νικολάου ΑΙγιαλείας. Συμβολή οτήν Ιστορία της Movflç Ταξίαρχων, Περιλήψεις 
Ανακοινώσεων τοϋ 16ου Συμποσίου Βυζαντινής καί Μεταβυζαντινής 'Αρχαιολογίας 
καί Τέχνης, 'Αθήνα 1996, 43. Βλ. καί "Αφέντρα ΜΟΥΤΖΑΛΗ, ΑΔ 47 , 1992 Β1, 163. 
Θερμές ευχαριστίες οφείλουμε καί από τή θέση αυτή στον καθηγητή Χαράλαμπο 
Μπούρα γιά τίς πολύτιμες παρατηρήσεις του, τήν ενθάρρυνση του καί τό ενδιαφέρον 
του γιά τό μνημείο. 'Επίσης, εύχαριστοΰμε τήν προϊσταμένη τΐίς 6ης 'Εφορείας 
Βυζαντινών 'Αρχαιοτήτων Πατρών κυρία Μυρτώ Γεωργοπούλου-Βέρρα, πού χορή
γησε τήν άδεια μελέτης καί δημοσίευσης τοΰ ναοΰ, ένώ συμπεριέλαβε τό μνημείο στό 
πρόγραμμα δράσης τής 'Εφορείας γιά τό 1997. Ή αποτύπωση τοΰ ναοΰ ανατέθηκε 
από τήν 6η ЕВА στον άρχιτέκτονα-μηχανικό κύριο Στ. Μαμαλοΰκο, στον όποΧο οφεί
λουμε ευχαριστίες γιά τίς εύστοχες παρατηρήσεις του έπί τοΰ μνημείου καί τά ακριβή 
σχέδια του. Τέλος, εύχαριστοΰμε θερμά καί τόν αρχιτέκτονα κύριο Ιωάννη 
Κουμανούδη γιά τίς χρήσιμες υποδείξεις καί τίς συμβουλές του. 

1. Γιά τή Μονή Ταξίαρχων ΑΙγίου καί δλη τήν πρόσφατη γιά τό θέμα βιβλιο
γραφία, βλ. Κ. ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ, Ή Μονή Ταξίαρχων τοΰ ΑΙγίου στά τέλη τοΰ 16ου at., 
Πελοποννησιακά 21, 1995, 54-72. Βλ. επίσης καί Χ. ΚΟΡΥΛΛΟΣ, Χωρογραφία της 
Ελλάδος. Α 'Νομός Αχαΐας, 'Αθήνα 1903,106-108- "Αρχιμ. 'Αβ. ΠΑΠΑΔΌΠΟΥΛΟΣ, Ό 
"Αγιος Αεόντιος Παλαιολόγος Μαμωνας (13 77-1452). Ή Μονή Ταξιαρχών Α Ιγιαλεί-
ας (1620-1640). Συμβολή είς τήν ίστορίαν, Θεσσαλονίκη 1940· Α. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, 

'Ιστορία της πόλεως ΑΙγίου από των μυθικών χρόνων μέχρι των ήμερων μας, Πάτρα 



324 ΑΝΝΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ- ΑΦΕΝΤΡΑ ΜΟΥΤΖΑΛΗ 

κώδικα των Γενικών 'Αρχείων του Κράτους, ò πρώτος πυρήνας της μονής 

φαίνεται ότι είχε δημιουργηθεί πολύ νωρίτερα κατά τόν 1 Ιο αΙώνα, από τους 

ασκητές πού διέμεναν στά πλησιόχωρα σπηλαιώδη ασκητήρια2. Στον κώδικα 

αυτό, με χρονολογία 1853, πού αποτελεί ακριβές αντίγραφο πρωτοτύπου 

πού δέν Ιχει ακόμη βρεθεί, περιέχεται κείμενο με τίτλο: Συνοπτική Ιστορία 

της κατά τήν Αίγιάλειαν Ιεράς Μονής των Ταξίαρχων. Ό συγγραφέας της 

Συνοπτικής 'Ιστορίας, καί αν ακόμη δέν ταυτίζεται με τό πρόσωπο τοϋ 

Ιωσήφ Ίωαννίδη, γραφέα της Μονής, συγκαταλέγεται ωστόσο μεταξύ τών 

μοναχών τής μονής Ταξιαρχών, δεδομένου ότι, δπως προκύπτει από τό 

περιεχόμενο τοϋ κειμένου, γνώριζε όχι μόνο τίς γραπτές πηγές γύρω από την 

1954, 292-304· Γ. Θ. ΠΑΠΑΓΕΟΡΠΟΥ, Ταξιαρχών Μονή έν Αίγιαλεία, Θρησκευτική 

καί Ηθική 'Εγκυκλοπαίδεια 11, 676-678· 'Αγάπη ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ - Θεοδώρα 

ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Αχαΐα-Ήλεία, 'Αθήνα 1973, 20· Σπ. ΚΌΚΚΙΝΗΣ, Τά Μοναστήρια 

τής 'Ελλάδος, "Αθήνα 1976,106· Ιερέας Θ. ΠΑΠΑΓΕΟΡΠΟΥ, Ιστορία τής Ιεράς Μονής 

Ταξιαρχών τής ΑΙγισλείας, 'Αθήνα 1977· Τ. ΓΡΓΓΣΟΠΟΥΛΟΣ, Ή Εκκλησία τής 

Πελοποννήσου μετά τήν Άλωσιν, 'Αθήνα 1992, 118-119. Γιά τό Βίο τοΰ οσίου 

Λεοντίου καί τά σχετικά μέ αυτόν κείμενα, βλ. Σπ. ΛΆΜΠΡΟΣ, Γεωργίου Σχολαρίου, 

Έγκώμιον τοΰ Όσίου Λεοντίου τοΰ έν 'Αχαΐα, Λακωνικοί Σπουδαί 7, 1983, 61-69· 

Ι. ΒΟΠΑΤΖΙΔΗΣ, Προσθήκαι είς τά περί οσίου Λεοντίου τοΰ Μονεμβασιώτου, 

Λακωνικοί Σπουδαί 7, 1983, 70-74· Ο ΙΔΙΟΣ, Ό "Οσιος Λεόντιος ô Μονεμβασιώτης, 

Λακωνικοί Σπουδαί 7,1983,75-83. 

2. 'Ελένη АГГЕЛОМАТН-ΤΣΟΥΓΚΑΡΑΚΗ, Μιά άγνωστη χειρόγραφη Ιστορία της 

Μονής Ταξιαρχών ΑΙγιαλείας, Πρακτικά τοϋ Β'Διεθνοϋς Συνεδρίου Πελο

ποννησιακών Σπουδών, τόμ. 3, 'Αθήνα 1981-1982, 65-86. Ή παράδοση, σύμφωνα μέ 

τήν οποία ol μονές φέρονται γιά διάφορους λόγους νά διεκδικούν χρονολογίες ίδρυ

σης πολύ αρχαιότερες από τίς αποδεκτές Ιστορικά, δέν φαίνεται νά Ισχύει στην περί

πτωση αυτή, άφοΰ ό τρόπος περιγραφής τής Ιδρυσης τής μονής από τό Λεόντιο από 

τόν ασκητικό πυρήνα πού υπήρχε στην περιοχή, δέν παρουσιάζει τίποτα τό περίεργο 

ή τό καινοφανές, βλ. σχετικά Διονυσία ΠΑΠΑΧΡΥΣΑΝΘΟΥ,Ό Αθωνικός μοναχισμός. 

Αρχές καί οργάνωση, 'Αθήνα 1992,54-81. Στό κείμενο αποφεύγεται ή συνήθης προ

σπάθεια αναγωγής τής ίδρυσης μονών στην περίοδο τής βασιλείας τοΰ Μεγάλου 

Κωνσταντίνου, δπως συμβαίνει λ.χ. μέ τήν παράδοση γύρω από τήν Ιδρυση τής μονής 

τοΰ Μεγάλου Σπηλαίου. Τό γεγονός ότι από τή Συνοπτική Ιστορία δίδεται ώς εποχή 

Ιδρυσης τής μονής ή ενδέκατη εκατονταετία καί δέν γίνεται προσπάθεια νά αναχθεί 

σέ περιόδους-οταθμούς, δπως ό τέταρτος μεταχριστιανικός αΙώνας (εποχή Μεγάλου 

Κωνσταντίνου) καί ή περίοδος τής ΕΙκονομαχίας, καθιστά τή μαρτυρία, σέ πρώτη 

τουλάχιστον φάση, αξιόπιστη. 
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Ιστορία της, αλλά καί τή ζωντανή, ακόμη κατά τήν εποχή του, τοπική παρά

δοση3. Έτσι, κατά τό συγγραφέα τής Ιστορίας, ή μονή Ταξιαρχών Ιδρύθηκε 

τόν 1 Ιο αΙώνα από τόν πυρήνα τών επτά άσκητηρίων πού υπήρχαν στή γύρω 

περιοχή: Ή Ιερά μονή των Παμμεγίστων Ταξιαρχών...., κτισθεΐσα περί τάς 

αρχάς τής ενδέκατης από Χρίστου έκατονταετηρίδος δια της συνδρομής τών 

Χριστιανών καί επτά άσκητηρίων, ατινα κείνται σποράδην πέριξ αυτής καί 

ονομαζόμενη, τοϋ Γέροντος Κλωκον, 'Αγίου Θεοδώρου, 'Αγίου Νικολάου, 

'Αγίου 'Αντωνίου, Χρυσοσπηλαίου, 'Αγίας Σωτήρος, καί αύτοϋ τούτου τοϋ 

αρχιστρατήγου Μιχαήλ ϋπό ευρύτερου σπηλαίου έπί βράχου καί τιμώμενη 

μέ το αυτό ονομα τοΰ Ταξιάρχου Μιχαήλ 4. Πολλά, Ισως τά περισσότερα από 

τά αναφερόμενα άγιωνύμια πού καταγράφονται στό κείμενο τής Συνοπτικής 

'Ιστορίας, εντοπίζονται στό χώρο σέ μία ακτίνα γύρω από τή σημερινή Μονή 

τών Ταξιαρχών καί εντός τών ορίων τής κτηματικής της περιουσίας5. 

'Αμέσως μετά τήν ίδρυση τής μονής καί τήν προσέλευση πολλών μοναχών 

αυξήθηκαν ot ανάγκες γιά τροφή καί γιά χώρους διαμονής, προβλήματα πού 

αντιμετωπίσθηκαν μέ τό κτίσιμο πλίνθινων κατασκευών καί τή διενέργεια 

εκχερσώσεων γιά τή διαμόρφωση τής περιοχής6. Ή μονή διευθύνετο από 

§ναν ηγούμενο (γέροντα), ό όποιος μετά τό θάνατο του άντικαθίστατο, σύμ-

3. ΑΓΓΕΛΟΜΑΤΗ-ΤΣΟΥΓΚΑΡΑΚΗ, ό". π., 66. Σύμφωνα μέ τήν έκδοτη τοϋ κειμένου, 
ό συγγραφέας τής Ιστορίας τής Μονής χρησιμοποίησε ως πηγές τό Συναξάρι τοΰ 
οσίου Λεοντίου, πού περιλαμβάνεται στό 'Υμνολόγια του, τή μετάφραση τοΰ Βίου σέ 
απλή γλώσσα από τό Νικηφόρο τό Χίο, τόν παλαιό κώδικα τής μονής, καθώς καί μία 
ή περισσότερες άγνωστες πηγές. 

4. Ό. π, 78. 

5. "Ο. π., 67-68. Τό αναφερόμενο άσκητήριο τής 'Αγίας Σωτήρος, κοντά στό 
χωριό Σέλισσα, §να από τά χειμαδιά τής Φτέρης, πιθανόν νά σχετίζεται μέ τή διαλυ
μένη πλέον μονή τοΰ Σωτήρος, πού σύμφωνα μέ παράδοση τήν ίδρυσε ή σύζυγος τοΰ 
οσίου Λεοντίου, βλ. καί ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, Αίγιο, 294. Ή επιτόπια έρευνα στην περιο
χή συνεχίζεται συστηματικά καί ot πρώτες εκτιμήσεις, πού επιβεβαιώνουν τό κείμενο 
τής Συνοπτικής Ιστορίας, αποκαλύπτουν τά λείψανα ενός εκτεταμένου άσκητικοΰ 
πυρήνα στην περιοχή κυρίως τών Μελισσίων, πού δείχνει νά ίχει άμεση σχέση μέ τήν 
ίδρυση τής Μονής Ταξιαρχών. Τά αποτελέσματα τής Ιρευνας θά αποτελέσουν αντι
κείμενο ξεχωριστής μελέτης. 

6. АГТЕЛОМАТН-ΤΣΟΥΓΚΑΡΑΚΗ, δ. π„ 78: Κτισθεΐσα δέ ή Ιερά αϋτη μονή, καί 
τοιαύτη περί τάς αρχάς τής εποχής εκείνης σχηματισθείσα ηϋξανε το προσωπικον 
αυτής, ώστε καί τροφής καί οικημάτων έδέοντο περισσοτέρων, καί περί μέν τον βρά-
χον έπηξαν τάς φωλεάς των ек πλίνθων, περί δέ τήν αυτήν περιφέρειαν έξεχέρσων 



326 ΑΝΝΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ- ΑΦΕΝΤΡΑ ΜΟΥΤΖΑΛΗ 

φωνα μέ τήν επιλογή τών αδελφών, από άλλον. Ή κατάσταση αυτή πραγμά

των γιά τή μονή διήρκεσε γιά τετρακόσια χρόνια, σύμφωνα μέ τό κείμενο τής 

Συνοπτικής Ιστορίας. Έτσι, γίνεται σαφές ότι κατά τή Συνοπτική Ιστορία, 

ή παλαιότερη γνωστή φάση τής ιστορίας τής μονής συμπίπτει μέ τήν περίοδο 

πού εκτείνεται από τόν 1 Ιο αίώνα μέχρι τουλάχιστον τό δεύτερο μισό τοΰ 

14ου αίώνα, όταν στην περιοχή έφθασε ô Λεόντιος. 

Ό δσιος Λεόντιος από τήν Μονεμβασία, σύμφωνα μέ τή Συνοπτική 

'Ιστορία, μετά τήν περιπλάνηση του στό "Αγιον Όρος καί στίς σκήτες τής 

Πελοποννήσου, άφοϋ έκάρη μοναχός, έφθασε στή μονή Ταξιαρχών καί 

συγκαταριθμήθηκε μεταξύ τών μοναχών της7. Ή παραμονή τοϋ Λεοντίου 

στό μοναστήρι τής Αιγιαλείας μπορεί μέ σχετική ακρίβεια νά προσδιορισθεί 

μεταξύ τών ετών 1357 καί 1416, οπότε πρέπει νά πέθανε σέ ηλικία εβδομήντα 

πέντε ετών8. 01 ασκητικοί αγώνες τοϋ Λεοντίου καί ή αρετή του συνέβαλαν 

στην περαιτέρω αύξηση τοΰ αριθμού τών μοναχών, στην εξάπλωση τής 

φήμης τής μονής, στή χορήγηση δωρεών προς αυτήν κ.λπ.9 Ot δεσπότες τής 

Πελοποννήσου, Θωμάς καί Δημήτριος Παλαιολόγοι, μεταξύ τών ετών 1448-

1460, ενίσχυσαν οίκονομικά τή μονή παραχωρώντας κτήματα, ίερά κειμήλια 

καί κτίζοντας έκ θεμελίων διάφορα οίκοδομήματα10. 'Αργότερα, ή μονή 

τάς γαίας καί έξημέρουν αύτάς προς τροφήν των (δντος δασώδους, άβατου, τραχέ-
ως καί έρημου τοϋ μέρους). 'Αξίζει νά σημειωθεί δτι, παρά τήν αναφορά σέ μονή, δέ 
διασαφηνίζεται πλήρως στό κείμενο άν πρόκειται γιά οργανωμένο μοναστικό ίδρυμα 
ή γιά πλίνθινες κατασκευές οικοδομημένες πάνω στό βράχο, μέσα στίς όποιες ζούσαν 
ασκητές πού τελούσαν ύπό Ιναν ηγούμενο. 

7. "Ο. π., 78. Ό Λεόντιος καταγόταν από επιφανή οίκογένεια τής Μονεμβασίας 
καί, σύμφωνα μέ συγκλίνουσες μαρτυρίες τών κειμένων, πρέπει νά πέθανε στίς αρχές 
τοΰ 15ου at., πιθανόν περί τό 1416 ή πρίν από τό 1416 καί δχι τό 1470, δπως αναφέ
ρεται στή Συνοπτική Ιστορία, βλ. δ. π., 69. Βλ. καί Λ. ΠΟΛΊΤΗΣ, Ή μονή Ταξιαρχών 
ΑΙγίου, Πρακτικά τής Χριστιανικής Αρχαιολογικής 'Εταιρείας, περ. Γ, 4,1936-1938, 
37-38· Ο ΙΔΙΟΣ, Ή Μονή Ταξιαρχών Αίγίου, 'Ελληνικά 11, 1939, 70. Πρβλ. 
ΒΟΓΙΑΤΖΙΔΗΣ, δ. π., 73. 

8. Βλ. καί PLP, I / 6, Βιέννη 1983, 165-166 αρ. 14714. 
9. АГГЕЛОМАТН-ΤΣΟΥΓΚΑΡΑΚΗ, δ. π., 79. 

10. ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ, Μονή Ταξιαρχών, <5. π., 55. Σύμφωνα μέ τή Συνοπτική 'Ιστορία, 
δωρητές τής μονής υπήρξαν καί οί τέσσερις αδελφοί Παλαιολόγοι, δηλαδή οί 
Ιωάννης, Κωνσταντίνος, Θωμάς καί Δημήτριος. "Αλλωστε, ή καταγωγή τοΰ 
Λεοντίου από επιφανή οίκογένεια, καθώς καί ô χαρακτηρισμός τοΰ πατέρα του, 
'Ανδρέα, ώς άρχοντα τής Πελοποννήσου (βλ. ΛΆΜΠΡΟΣ, Γεωργίου Σχολαρίου 
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κηρύχθηκε σταυροπηγιακή καί απέκτησε προνόμια από τό πατριαρχείο 

Κωνσταντινουπόλεως11. Ot κτήσεις τοΰ μοναστηρίου καί τά προνόμια απαλ

λαγών αναγνωρίσθηκαν από τους Τούρκους, δεδομένου ότι ot μοναχοί του 

δέν πλήρωναν χαράτσι καί σπέντζα, όπως προκύπτει από κατάστιχο τών 

'Αρχείων τής Κωνσταντινουπόλεως τών ετών 1461-146312. 

Ή παλαιά μονή, τό λεγόμενο Παληομονάστηρο, κτίσμα ίσως τοΰ 15ου 

at., οίκοδομήθηκε σέ εποχή πού άσκήτευε ό δσιος Λεόντιος στην περιοχή καί 

βρίσκεται σέ απόσταση δεκαπέντε λεπτών τής ώρας από τή σύγχρονη μονή 

(είκ. 1). Στό κάτω μέρος τοΰ βράχου καί μέσα σέ αυτόν αναπτύσσονται δύο 

εφαπτόμενα παρεκκλήσια, πού είναι κατάγραφα μέ τοιχογραφίες13 (σχέδ.1). 

Τό παρεκκλήσιο Α, μονόχωρο μέ μία μικρή ημικυκλική εσωτερικά καί εξωτε

ρικά αψίδα Ιεροϋ, πού διαμορφώνεται μέσα στό βράχο, πιθανόν είναι μετα

γενέστερη προσθήκη καί κοσμείται μέ μεταβυζαντινές τοιχογραφίες. Ή πρό

σβαση σέ αυτό εξασφαλίζεται από τή μοναδική θύρα, πού ανοίγεται στό δυτι

κό του τοίχο. Τό παρεκκλήσιο Β, σαφώς παλαιότερο καί πιθανότατα αναγό

μενο στους παλαιολόγειους χρόνους, είναι Ινας τρίκλιτος ναΐσκος, χωριζό-

Έγκώμιον, δ. π., 67), δέν μπορούν νά αποκλείσουν πιθανή συγγένεια του μέ τήν 
οίκογένεια των Παλαιολόγων. Πρβλ. ΠΑΠΑΔΌΠΟΥΛΟΣ, Ο. π., 26-27. Είναι πιθανόν ότι 
οί δωρεές τών δεσποτών προς τή μονή, ή οίκοδόμηση κτισμάτων κ.λπ. πραγματοποι

ήθηκαν μετά τό θάνατο τοΰ οσίου, δηλαδή μετά τό 1416, αλλά ό βιογράφος από πρό

θεση νά λαμπρύνει τό βιογραφούμενο, θέλησε νά αποδώσει τά Εργα επέκτασης καί 

διεύρυνσης τής μονής κατά τή διάρκεια τής δράσης τοΰ οσίου στην περιοχή, βλ. 

ΠΟΛΠΉΣ, ό". π., 72. 

11. Σύμφωνα μέ τό κείμενο τής Συνοπτικής 'Ιστορίας, ή μονή Ταξιαρχών ήδη 

από τήν εποχή τοΰ δσίου Λεοντίου είχε τό νομικό καθεστώς τής πατριαρχικής καί 

σταυροπηγιακής, βλ. АГГЕЛОМАТН-ΤΣΟΥΓΚΑΡΑΚΗ, δ. π., 70. Βλ. καί ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ, δ. π., 

55, σημ. 3. 

12.1. ΑΛΕΞΑΝΔΡΌΠΟΥΛΟΣ (ALEXANDER), Δύο οθωμανικά κατάστιχα τοΰ Μοριά 

(1460-1463). (Είδήσεις γιά τό nahiye τής Αρκαδίας: πρόδρομη ανακοίνωση), 

Πρακτικά τοϋ Α 'Συνεδρίου Μεσσηνιακών Σπουδών, 'Αθήνα 1978, 398-407. 

Σύμφωνα μέ τό κατάστιχο αυτό, τό μοναστήρι άριθμοΰσε είκοσιπέντε μοναχούς καί 

δεκαπέντε υποστατικά (σπίτια). 

13. ΠΟΛΓΓΉΣ, δ. π., 67, 73-74. Βλ. καί ΓΡΓΓΣΟΠΟΥΛΟΣ, δ. π., 118-119. Οί τοιχο

γραφίες πού κοσμούν τό Παληομονάστηρο δέν έχουν μελετηθεί συστηματικά μέχρι 

τώρα. Ό καθαρισμός καί ή συντήρηση τους εντάχθηκε στό πρόγραμμα δράσης τής 6ης 

'Εφορείας Βυζαντινών 'Αρχαιοτήτων γιά τό Ιτος 1997, ύπό τήν εποπτεία τής αρχαι

ολόγου 'Αφέντρας Μουτζαλη. 
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μένος μέ πεσσούς, τοΰ όποιου τό Ιερό βήμα αναπτύσσεται μέσα στό βράχο μέ 

ημικυκλικές εσωτερικά αψίδες πρόθεσης καί διακονικού. Ό ναός αυτός 

είναι κατάγραφος μέ καλής τέχνης τοιχογραφίες, πού χρονολογούνται 

πιθανώς στό 15ο αίώνα. Τά κτήρια αυτά μαζί μέ τόν πυλώνα, πού έχει 

επισκευασθεί πρόσφατα από τους μοναχούς, ανάγονται στον πρώτο πυρήνα 

τής μονής Ταξιαρχών πού καταστράφηκε στίς 15 Αύγουστου τοΰ 1500, δπως 

μας πληροφορεί Βραχύ Χρονικό14. Παρά τίς καταστροφές καί τίς λεηλασίες 

πού υπέστη, ή μονή διατηρήθηκε ώς τίς πρώτες δεκαετίες τοΰ Που at., οπότε 

καταστράφηκε από πυρκαγιά καί έδωσε τή θέση της στην καινούργια, πού 

κτίστηκε λίγο πιό χαμηλά σέ κοντινή απόσταση15. 

Ό φρουριακός χαρακτήρας τοΰ μοναστηριακού συγκροτήματος τής 

νέας μονής Ταξιαρχών Αίγιαλείας εξασφαλίζεται γιά λόγους οίκονομίας 

χώρου καί υλικού άπό συνεχή, ορθογωνίου σχήματος, αμυντικό περίβολο 

πού σχηματίζει ή συνένωση τών εξωτερικών τοίχων, τών κελλιών καί τών 

άλλων κτισμάτων τής μονής (είκ. 2). Ή είσοδος εξασφαλίζεται από τόν 

πυλώνα πού ανοίγεται στή βόρεια όψη, εκεί πού καταλήγει ό δρόμος πού 

οδηγεί στή μονή. Παλαιότερα, κοντά στον πυλώνα υπήρχε φυλακεϊο. Τά κελ-

λιά διαμορφώνονται σέ τρία επίπεδα. Στό Ισόγειο δέν υπάρχουν παράθυρα. 

Στους κάτω ορόφους υπήρχαν πολεμιστροειδή παράθυρα πού αργότερα 

διευρύνθηκαν γιά νά φωτίζεται καλύτερα τό εσωτερικό. Στό μέσο, σχεδόν, 

τοΰ συγκροτήματος βρίσκεται τό καθολικό τής νέας μονής Ταξιαρχών. 

Πρόκειται γιά σύνθετο τετρακιόνιο ναό τύπου εγγεγραμμένου σταυρού μέ 

οκταγωνικό τροΰλλο, πού ανατολικά απολήγει σέ τριμερές ίερό βήμα μέ 

τρεις προεξέχουσες ήμιεξαγωνικές εξωτερικά αψίδες, από τίς όποιες ή 

μεσαία είναι διπλάσια από τίς παράπλευρες (είκ. 3). Τό μοναστηριακό 

συγκρότημα εντάσσεται στά μνημεία τοΰ Που at. Στά βορειοδυτικά τοϋ 

καθολικοΰ υψώνεται ελεύθερο, τριώροφο, τετράγωνης κάτοψης, πυργοειδές 

κωδωνοστάσιο μέ επίστεψη. Στό νότιο συγκρότημα τών κελλιών, στό 

14. ΠΟΛΠΉΣ, δ. π., 76-77. 
15. Μία είκόνα τής μονής αλλά καί τοΰ Παληομονάστηρου αποκτά κανείς από 

τό σχέδιο τοΰ μοναχού Barsky από τό Κίεβο, πού φιλοτέχνησε τό 1745, βλ. L. BEYLIÉ, 
L'habitation byzantine, Γκρενόμπλ-Παρίσι 1902,62· ΠΟΛΊΤΗΣ, δ. π., 75, είκ. 4. 
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Ισόγειο, υπάρχει τό μαγκιπεϊο16, τό βαγεναρείο17 καί τό ώρεΐο18. Στό ανατο

λικό συγκρότημα τών κελλιών βρίσκεται ή τράπεζα τής μονής, ένώ στό δυτι

κό ή βιβλιοθήκη, όπου φυλάσσονται χειρόγραφοι κώδικες, Ιερά σκεύη καί 

κειμήλια. Ή φήμη τής μονής κατά τόν Πο καί 18ο at. ήταν μεγάλη σέ δλη τήν 

Πελοπόννησο, ένώ σημαντικότατη, χάρη στην πλούσια βιβλιοθήκη της, ήταν 

καί ή πνευματική της ακτινοβολία19 (σχέδ. 2). 

Σέ σειρά έγγραφων, σχετικών μέ τήν καταγραφή τής εκκλησιαστικής 

περιουσίας τής Μονής Ταξιαρχών ΑΙγιαλείας, μεταξύ τών κτημάτων, τών 

μετοχιών, τών μύλων καί τών καλλιεργειών τής μονής γίνεται λόγος καί γιά 

τήν εκκλησία τοΰ 'Αγίου Νικολάου. Σέ έγγραφο τής αρχειακής σειράς 

Grimani dai Servi, πού απόκειται στό Κρατικό 'Αρχείο τής Βενετίας καί χρο

νολογείται γύρω στά 1700 καί δπου καταγράφονται αναλυτικά τά υποστατι

κά τοΰ μοναστηρίου τών Ταξιαρχών, υπάρχει ή ακόλουθη τοπογραφικής 

φύσης αναφορά: Άντικρυς τοϋ μοναστηρίου εκκλησία τοϋ 'Αγίου Νικολάου, 

λόγγος καί πευκιά άπου κάνουν το ρετζίνι καί έλές ρίζες 200 στον ίδιον 

τόπον. Τά σύνορα του τό λαγγάδι τής Λαγαροϋς καί στά σπηριά της Σπηλιάς 

καί στί<ς> Πόρτες καί κατεβαίνει στοϋ Μαρκουσά το Μνήμα καί στο ποτά

μι20. Ή τοπογραφική ένδειξη είναι αρκετά σαφής: πρόκειται γιά εκκλησία 

πού βρίσκεται απέναντι από τό μοναστήρι σέ περιοχή μέ ελιές καί πεύκα από 

16. Γιά τό μαγκιπείον, κτήριο παρασκευής άρτου, βλ. Α. Κ. ΟΡΛΆΝΔΟΣ, 

Μοναστηριακή 'Αρχιτεκτονική, 'Αθήνα 1958, 71. 
17. Χώροι υπόγειοι φύλαξης τοΰ κρασιού, βλ. ΟΡΛΆΝΔΟΣ, δ. π., 75. 
18. Ώρεΐα ονομάζονται τά δοχεία τών γεννημάτων καί οσπρίων, βλ. ΟΡΛΆΝΔΟΣ, 

δ. π., 75. 
19. ΠΟΛΊΤΗΣ, δ. π., 67-80· Ο ΙΔΙΟΣ, Χειρόγραφα μοναστηριών Αίγίου καί 

Καλαβρύτων, 'Ελληνικά 11, 1939, 82-90. Βλ. επίσης, Σπ. ΛΆΜΠΡΟΣ, Πορφυροΰς 
Κώδιξ λειτουργιών τής παρά τό ΑΙγιον μονής τών Ταξιαρχών, NE 2,1905, 352-356· 
Μαρία ΘΕΟΧΑΡΗ, Χρυσοκέντητα άμφια τής Μονής Ταξιαρχών ΑΙγιαλείας, 
'Αρχαιολογική Έφημερίς 1960,9-15. Βλ. καί D. Α. ZAKYTHINOS, Le Despotatgrec de 
Morée II. Vie et institutions. Edition revue et augmentée par Chryssa Maltézou, 
Λονδίνο 1975, 306-307. 

20. Βαρβάρα ΤΣΙΟΥΡΑΚΗ, 'Ανέκδοτα έγγραφα περί τής μονής Ταξιαρχών 
Αίγίου, Μνήμων 1, 1971, 170. Στην ίδια περίπου περίοδο χρονολογείται καί ή κατα
γραφή τοΰ τερριτόριου τής Βοστίτζας, δπου καταγράφεται: εις τόν αυτόν τόπον είς 
τόν Αγιον Νικόλαον ένα λόγγον όπου κρατί από τα Πλατάνια καί πάγι έως τήν 
Θονισκαριά καί τ'αμπέλια τά Κουνενιώτικα καί είναι πευκιά бш τό ρετζήνη τους, εις 
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τά όποια γινόταν παραγωγή ρετσινιού (ρητίνης). Τά αναφερόμενα τοπωνύ

μια, δπως τό «λαγγάδι τής Λαγαροΰς» καί τά «σπηριά τής Σπηλιάς» βρίσκο

νται σέ πολύ κοντινή απόσταση: τό «λαγγάδι τής Λαγαροΰς» εκτείνεται από 

τόν "Αγιο Κωνσταντίνο τοΰ χωριού Κουνινά καί φτάνει ώς τόν παραρρέο-

ντα ποταμό Σελινούντα, ένώ ή θέση «σπηριά τής Σπηλιάς» ταυτίζεται μέ τή 

σπηλιά στην εξωτερική επιφάνεια τής οποίας υπάρχουν εξογκώματα, 1000 μ. 

περίπου βορειοδυτικά τοΰ ναοΰ τοΰ 'Αγίου Νικολάου21. Σέ ο,τι άφορα τό 

τοπωνύμιο Πόρτες ταυτίζεται μέ τό Πετροβούνι Κουνινών22 (σχέδ. 3). Σέ 

καταγραφή τοϋ 1700, σχετικά μέ τή μονή Ταξιαρχών καί τά εδάφη τής 

περιοχής της (Apartiiienze, e Monastero di S. Michel Archangelo), τά δρια τής 

Μονής Ταξιαρχών προσδιορίζονται επακριβώς μέ σύνορο τό ποτάμι τής 

Βοστίτσας καί τή θέση Μικρές 'Αχλαδιές, τό χωριό Βόβοδα (πρώην Βόδοβα, 

σημ. Μαυρίκι), τό σημείο Φοΰρνοι, τό χωριό Μαυρίκι, τό βουνό Μπελενίκο, 

τό χωριό Φτέρη, τήν Παναγία τοΰ Κλωκοΰ καί, μέ όριο τό χωριό Φτέρη, φθά

νει στην Παναγία τόν Πύργο, τόν Άγιο Ηλία, τό Στόλο, τό Τρύπιο Λιθάρι, 

συνορεύει στά ανατολικά μέ τό χωριό Κρόκοβα, μέχρι τό χωριό Βόβοδα23 

(σχέδ. 4). 'Αργότερα, τό 1775, δπως προκύπτει από σιγίλλιο τοΰ πατριάρχη 

τόν "Avtov Ίωάννην εις το σύνορον τής Αγίας Παρασκεβής τοϋ χωραφιού άμπέλη 
ξηνάρια 100. Βλ. Κ. Θ. ΚΥΡΙΑΚΌΠΟΥΛΟΣ, Ή εκκλησιαστική περιουσία Καλαβρύτων 
καί ΑΙγιαλείας σέ δύο απογραφές, 'Επετηρίς τών Καλαβρύτων 9,1977,157. Στό κτη
ματολόγιο τής Βοστίτσας, (Κ. ΝΤΟΚΟΣ - Γ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ, Τό Βενετικό Κτημα
τολόγιο τής Βοστίτσας, 'Αθήνα 1993,25 καί πίν. 47), πού χρονολογείται επίσης στά 
1700, ό ναός τοΰ 'Αγίου Νικολάου δέν αναφέρεται μεταξύ τών εκκλησιών, πού περι
λαμβάνονται μέσα στά κτηματικά δρια τής Μονής Ταξιαρχών, αναφέρεται δμως 
αριθμός εκκλησιών σέ καλή κατάσταση (5), εκκλησιών κατεδαφισμένων (4), ενός 
μοναστηρίου μέ 32 κελλιά, 37 μοναχών καί 15 υπηρετών (serventi). Στά μετόχια τής 
Μονής συγκαταλέγεται, τήν ίδια εποχή, καί τό χωριό Δημητρόπουλο, βλ. Μαρία 
ΘΕΟΧΑΡΗ, Έν νέον σιγίλλιον τής Μονής Ταξιαρχών Αίγιαλείας, Πελοποννησιακά 5, 
1962, 183-189· ΝΤΟΚΟΣ-ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ, δ. π., 9. 

21. ΟΙ πληροφορίες σχετικά μέ τά τοπωνύμια προέρχονται από τόν Παναγιώτη 
Κόρδα, κάτοικο τοΰ χωριοΰ Μαυρίκι, τόν Χαράλαμπο Γιαλελή, κάτοικο τοΰ χωριού 
Μελίσσια καί τόν Νικόλαο Σκαρτσίλα από τά Κουνινά, ένώ επιβεβαιώθηκαν από 
πολλούς ντόπιους. Τό τοπωνύμιο τοΰ Μαρκουσά τό Μνήμα παραμένει άταύτιστο. 

22. Πρόκειται γιά βουνό τών Κουνινών, πού είναι ορατό από τά Μελίσσια. 
'Αναφέρεται καί σήμερα από τους κατοίκους τοΰ χωριοΰ λίγο πρίν από τή βροχή ή 
φράση: αστράφτει στίς Πόρτες. 

23. Βλ. ΝΤΟΚΟΣ-ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ, δ. π., 25 καί πίν. 47. Σέ άλλη καταγραφή τής 
περιόδου τής Β' Βενετοκρατίας στην Πελοπόννησο, στό territorio di Vostizza 
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Σωφρονίου Β ' , πού φυλασσόταν στή μονή Ταξιαρχών, προστίθεται στά 

μετόχια καί αυτό τής Μανωλάδας24. 

Πολύ κοντά, αντικρυς τοϋ μοναστηρίου καί σέ απόσταση 7 περίπου 

χιλιομέτρων από τή σημερινή μονή τών Ταξιαρχών, σέ θέση πού έχει άμεση 

οπτική επαφή μέ αυτήν, κοντά στην δχθη τοΰ ποταμού Σελινούντα25 καί σέ 

υψόμετρο περίπου 432 μ., εντοπίζεται ô ναός τοΰ 'Αγίου Νικολάου26 (ε'ικ. 4). 

Περιοχή εύφορη καί κατάλληλη, από πλευράς εδαφολογικής καί κλιματολο

γικής, γιά ποικίλες καλλιέργειες. Ή otκovoμία τής περιοχής είναι κυρίως 

γεωργική, δπως έλαιοκαλλιέργειες, αμπελοκαλλιέργειες, καλλιέργεια 

οπωροφόρων δένδρων, μελισσουργία κ.λπ. Στό βενετικό κτηματολόγιο τής 

αναγράφονται 31 χωριά καί 5 μοναστήρια, βλ. Κ. ΝΤΟΚΟΣ, Breve descrittione del 
regno di Morea 'Αφηγηματική ίστορική πηγή ή επίσημο βενετικό έγγραφο τής Β ' 
Βενετοκρατίας στην Πελοπόννησο; Έώα καί Έσπέρια 1, 1993, 106-107. Στην κατα
γραφή τών Ντόκου-Παναγόπουλου δέν αναφέρεται ό ναός τοΰ 'Αγίου Νικολάου, ένώ 
αναγράφονται πολλά από τά μετόχια πού συγκαταλέγονται στην καταγραφή πού 
δημοσιεύει ή ΤΣΙΟΥΡΑΚΗ (ό". π., 170), δπως: μετόχι δνομαζόμενον Πύργος, εκκλησία 
τής Θεοτόκου,... στην κορυφήν τοϋ βουνού ονομαζόμενος Κλώκος καί είναι εκκλησία 
τής Ύπεραγυας Θεοτόκου. 

24. Σπ. ΛΆΜΠΡΟΣ, Σιγίλλιον τοΰ πατριάρχου Σωφρονίου περί τής Μονής 
Ταξιαρχών παρά τό ΑΙγιον, καί τό χωρίον Δημητροπούλου, NE 6, 1909, 292. 
Προφανώς πρόκειται γιά τήν εκκλησία τής Παλαιοπαναγιας Μανωλάδας, μνημείο 
τοΰ 12ου αίώνα γιά τήν οποία βλ. Χ. ΜΠΟΥΡΑΣ, Ή Παλαιοπαναγιά στή Μανωλάδα, 
Επιστημονική Έπετηρίς τής Πολυτεχνικής Σχολής τοϋ 'Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 4, 1969,233-261. 

25. Πρόκειται γιά τόν αρχαίο ποταμό Σελινούντα, πού βρίσκεται δυτικά τοΰ 
ΑΙγίου, βλ. R. BALADIÉ, Le Péloponnèse de Strabon. Étude de géographie historique, 
Παρίσι 1980, 82 καί A. D. RIZAKIS, Achaïe I. Sources textueiles et histoire régionale, 
Μελετήματα 20, 'Αθήνα 1995,203. 

26. Χάρτης Γ.Υ.Σ., 1: 50.000 τοΰ 1974, φύλλο ΑΙΓΙΟΝ. Στό χάρτη τοΰ Γ.Υ.Σ. ό 
ναός τοΰ 'Αγίου Νικολάου σημειώνεται ώς έρημοκκλήσι. Οί ναοί τής μεσοβυζαντινής 
καί υστεροβυζαντινής περιόδου πού είναι αφιερωμένοι στή μνήμη τοΰ 'Αγίου 
Νικολάου είναι πολυάριθμοι στον πελοποννησιακό χώρο, μέ Ιδιαίτερη έμφαση στη 
Λακωνία. Γιά τό θέμα γενικά βλ. Nancy Ρ. SEVÓENKO, The Life of Saint Nicholas in 
Byzantine Art, Τορίνο 1983 (Centro di Studi bizantini Bari, Monografie 1). Οί στενές 
καί πολυποίκιλες σχέσεις επικοινωνίας τής Πελοποννήσου μέ τή Μικρά 'Ασία, τόπο 
δράσης τοΰ 'Αγίου Νικολάου άπό τά Μύρα, αΐτιολογοΰν τήν εξάπλωση τής φήμης του 
στην περιοχή. 
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Βοστίτσας τοΰ 1700, αναφέρεται ώς μονή μέ πολλές γαίες καί ζώα27. Βέβαια, 

δ αριθμός τών αναγραφομένων στά δρια Ιδιοκτησίας τής μονής καλλιερ

γειών δέν είναι Ιδιαίτερα εντυπωσιακός, άν κρίνει κανείς από τά 650 έλαιό-

δενδρα πού αναφέρονται. Τό γεγονός αυτό εξηγείται επαρκώς, άν γνωρίζει 

κανείς πόσο περιορισμένη ήταν λ.χ. ή έλαιοκαλλιέργεια στίς περισσότερες 

περιοχές τής επαρχίας ΑΙγιαλείας συγκρινόμενη μέ τή σύγχρονη εποχή28. 

Ό ναός τοΰ 'Αγίου Νικολάου, κτισμένος σέ επικλινές επίπεδο, είναι 

σήμερα αρκετά έπιχωσμένος. Τό μνημείο, μετά άπό διάφορες καταστροφές 

καί αλλοιώσεις, αποτελείται από κυρίως ναό καί κατεστραμμένο νάρθηκα. 

Ή κάτοψη τοϋ κυρίως ναού έχει σχήμα παράγωνου παραλληλογράμμου μέ 

εξωτερικές διαστάσεις, χωρίς τίς αψίδες τοϋ Ιεροϋ, 10,30x7,40 μ. περίπου 

(σχέδ. 5 καί 6). Ό λόγος τοΰ μήκους προς τό πλάτος είναι 1: 1,40 περίπου. 

Στά ανατολικά απολήγει σέ τριμερές ίερό βήμα μέ τρεις προεξέχουσες ήμικυ-

27. ΝΤΟΚΟΣ-ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ, δ. π., 24-25: Questo Monastero famoso per il regno 
si per la quantità di Terreni, animali, et altro. Στον αναλυτικό κατάλογο καταγράφο
νται λεπτομερώς μύλοι σέ καλή κατάσταση (1), μύλοι ερειπωμένοι (2), πατητήρια 
σταφυλιών (1), ελιές (650), κρήνες (30), καρυδιές (15), συκιές (30), αχλαδιές (50), 
ροδιές (34), κερασιές (20), άλογα (17), γαϊδούρια (5), υποζύγια (15), αγελάδες (15), 
πρόβατα (1000), γίδια (300), κυψέλες μελισσών (60), κ.λπ., βλ. δ.π., 25. Βλ. επίσης Γ. 
ΠΑΝΑΓΌΠΟΥΛΟΣ, Εισαγωγή εις τήν μελέτην τών Βενετικών Κτηματολογίων τής 
Βοστίτσας, 'Αθήνα 1984, 42-48. Κατά τήν επιφανειακή Ιρευνα τοΰ χώρου επισημάν
θηκαν καί οί δύο νερόμυλοι πού αναφέρονται στό έγγραφο. Ό πρώτος νερόμυλος 
βρίσκεται ίξω άπό τό χωριό Μελίσσια, λίγο πιό κάτω άπό τή μονή Ταξιαρχών καί 
λειτουργούσε μέχρι τή οεχαζτία τοΰ 1950 ώς νερόμυλος. Μετά κατεδαφίσθηκε τμήμα 
τής άνωδομής του καί μετετράπη σέ ελαιοτριβείο. Κοντά στό νερόμυλο αυτό διακρί
νονται, σέ δύο τουλάχιστον σημεΧα, λείψανα μεγάλου αρχαίου κτηρίου κλασικών 
χρόνων, πού αναφέρει καί ό ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, Αϊγιο, 50. Ό άλλος, γνωστός καί σήμε
ρα ώς μύλος τοΰ Άη-Νικόλα, βρίσκεται κοντά στή δεξιά δχθη τοΰ πόταμου 
Σελινούντα καί πολύ κοντά στό ναό τοΰ 'Αγίου Νικολάου (είκ. 5). Σέ έντυπο περί τής 
μονής Ταξιαρχών, δπου, μεταξύ άλλων, καταγράφονται τά Ισοδα καί τά έξοδα τής 
μονής κατά τό Ιτος 1877, επιβεβαιώνεται ό γεωργικός καί κτηνοτροφικός χαρακτή
ρας τής οίκονομίας τής περιοχής (σταφιδοκαρπός, οίνος, αραβόσιτος, βαμβάκι, 
βοσκήματα, μαλλί). Βλ. ΑΝΏΝΥΜΟΣ, Ό 'Επίσκοπος Καλαβρύτων καί Αιγιαλείας κ. 
Ευθύμιος Αλεξανδρόπουλος καί αί υπ' αυτόν μοναί καί Α) ή έν Αιγιαλεία τών 
Ταξιαρχών ή καί τής μετανοίας του, (ά. χ., ά. τ.), 28. 

28. ΝΤΟΚΟΣ-ΠΑΝΑΓΌΠΟΥΛΟΣ, δ. π., XCIX. Στην καταγραφή πού δημοσιεύει ή 
ΤΣΙΟΥΡΑΚΗ (δ. π., 170), σημειώνονται 200 ρίζες έλαιοδένδρων στην κατοχή τοΰ ναοΰ 
τοΰ 'Αγίου Νικολάου. 
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κλικές εσωτερικά καί εξωτερικά αψίδες άπό τίς οποίες, ή κεντρική, χορδής 

1,96 μ. περίπου, είναι, ώς συνήθως, μεγαλύτερη καί ψηλότερη άπό τίς παρά

πλευρες, οί όποιες έχουν αντίστοιχα χορδή τής μέν πρόθεσης 1,31 μ., τοϋ δέ 

διακονικού 1,33 μ. Στή σημερινή του μορφή ό ναός είναι τρίκλιτος, μέ κατε

στραμμένο νάρθηκα, σταυρεπίστεγος τοϋ τύπου A3, δηλ. στεγαζόμενος μέ 

τρουλλοκαμάρα29. Ό νάρθηκας σήμερα δέν είναι εμφανής. Άπό δοκιμαστι

κές τομές, πού έγιναν τόν Ιούνιο τοΰ 1996, φαίνεται δτι υπήρχε νάρθηκας, 

Ισοπλατής μέ τό ναό καί στεγαζόμενος μέ μονόρριχτη ξύλινη στέγη. Στή 

στέγη τοΰ ναοΰ, πού καλύπτεται μέ νεότερα βυζαντινού τύπου κεραμίδια, 

μερικά από τά όποια είναι αρχικά, διαγράφονται τά τέσσερα εγκάρσια κλίτη, 

πού σχηματίζουν σταυρό καί καταλήγουν σέ αετώματα στίς αντίστοιχες 

δψεις. Λίγο χαμηλότερα, μονόρριχτες στέγες, μέ ρύσεις προς Β καί Ν αντί

στοιχα, δηλώνουν τήν ύπαρξη τεσσάρων γωνιακών διαμερισμάτων. Ό ναός 

φέρει πολλά οδοντωτά γείσα σέ δλες σχεδόν τίς στέγες. Στή διασταύρωση 

τών εγκαρσίων κλιτών στηρίζεται ή τρουλλοκαμάρα. Πρόκειται γιά τυπική 

κάλυψη σταυρεπίστεγου ναοΰ. 

29. Κατά τόν Α. Κ. ΟΡΛΆΝΔΟ (Μονιί Βαρνάκοβας, "Αθήνα 1922,39 καί Ο ΙΔΙΟΣ, 

ΟΙ σταυρεπίστεγοι ναοί τής Ελλάδος, ΆρχεΙον τών Βυζαντινών Μνημείων τής 
'Ελλάδος Ι, 1935, 51), ή λύση τής τρουλλοκαμάρας εφαρμόσθηκε κυρίως σέ σταυρο
ειδείς εγγεγραμμένους ναούς, δπως στον "Άγιο Νικόλαο ΑΙγίου αλλά καί σέ ναούς 
τοΰ τύπου τών 'Αγίων Θεοδώρων 'Αθηνών. Ή εγκάρσια καμάρα εμφανίζεται εσωτε
ρικά καί εξωτερικά ώς τετράγωνος τροΰλλος γιά λόγους οίκονομίας καί ευκολίας. 
Γιά τους σταυρεπίστεγους ναούς βλ. κυρίως τό πρόσφατο Ιργο τοΰ Η. Μ. KÜPPER, 
Der Bautypus der griechischen Dachtranseptkirche, I-П, "Αμστερνταμ 1990* είδικά γιά 
τήν Πελοπόννησο, βλ. δ. π., Bd. Ι, 136-143, δπου καί αναφορά σέ δλη τήν προγενέ
στερη βιβλιογραφία, δπως, ΟΡΛΆΝΔΟΣ, ΟΙ σταυρεπίστεγοι ναοί, δ. π., 41-52,51, είκ. 
9, III· Γ. ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΛΗΣ, Ή καταγωγή τών σταυρεπιστέγων ναών, Χαριστήριον εις 
ΆναστάσιονΚ. Όρλάνδον, τόμ. Β', 'Αθήνα 1966,187-211· Ντούλα ΜΟΥΡΙΚΗ, Οί τοι
χογραφίες τοϋ Σωτήρα κοντά στό Αλεποχώρι Μεγαρίδος, 'Αθήνα 1978,8, σημ. 11 · Ν. 
ΝΙΚΟΝΑΝΟΣ, Βυζαντινοί ναοί τής Θεσσαλίας, 'Αθήνα 1979,147-150. Βλ. καί τή βιβλιο
γραφία τής Μαίρης ΑΣΠΡΑ-ΒΑΡΔΑΒΑΚΗ, Ot τοιχογραφίες τοΰ 'Αγίου Νικολάου στην 
Κλένια τής Κορινθίας, Δίπτυχα 4, 1986, 94, σημ. 4·- Α. Κ. ORLANDOS, Eine 
unbeachtete Kuppelform, BZ 30,1929-30,579. 'Αξίζει νά σημειωθεί δτι λίγο Ιξω άπό 
τό χωριό Γαρδενά ΑΙγίου σώζεται δ μικρών διαστάσεων σταυρεπίστεγος ναός τής 
Θεοτόκου, πού, δπως μας πληροφορεί ή επιγραφή, επισκευάστηκε τό έτος 1704. Βλ. 
'Αφέντρα ΜΟΥΤΖΑΛΗ, ΑΔ 45,1990, Β', 150. Τά Γαρδενά, καθώς καί ή έκεΐ ευρισκό
μενη μονή τής Ιερουσαλήμ αναφέρονται στό Βενετικό κτηματολόγιο τής Βοστίτσας: 
ΝΤΟΚΟΣ-ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ, δ. π., 33. 
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Ή πρόσβαση στό ναό εξασφαλίζεται άπό τή μοναδική κυρία είσοδο, 

πού ανοίγεται στό κέντρο περίπου τής βόρειας πλευράς30. Ή βόρεια θύρα 

ήταν τοξωτή μέ διπλό πλίνθινο τόξο. Τό εσωτερικό τόξο έχει τό μέτωπο του 

διαμορφωμένο έν υποχωρήσει (σχηματίζει δηλ. δόντι) καί περιβάλλεται από 

οδοντωτή ταινία. Δίλοβο παράθυρο ανοίγεται καί στή βόρεια πλευρά στό 

ύψος τοΰ εγκαρσίου κλίτους, χωριζόμενο άπό άμφικιονίσκο παραθύρου, 

πιθανότατα μεσοβυζαντινών χρόνων. Ό κεραμοπλαστικός διάκοσμος τής 

βόρειας οψης περιορίζεται σήμερα σέ πλίνθινες οδοντωτές ταινίες καί σιγ

μοειδή κεραμοπλαστικά, πού αναπτύσσονται εκατέρωθεν τοΰ δίλοβου παρα

θύρου τοΰ εγκαρσίου κλίτους (σχέδ. 7). "Ιχνη τοξωτής προχώρησης, πού δέν 

ολοκληρώθηκε διακρίνεται στό βόρειο τοίχο, ένώ στην ανατολική δψη είναι 

ευδιάκριτο τό κρηπίδωμα. Ή κάθε κόγχη τής ανατολικής οψης επιστέφεται 

μέ οδοντωτή ταινία καί οδοντωτό απλό γείσο, φαινόμενο πού συναντάται 

σπάνια. 'Οδοντωτή ταινία περιγράφει επίσης τά παράθυρα τών αψίδων τοϋ 

ίεροΰ βήματος, δπως καί τό παράθυρο τής βόρειας πλευράς. Ή κεντρική 

αψίδα φωτίζεται άπό ένα τρίλοβο μέ Ισοϋψείς λοβούς παράθυρο, ένώ ot πλά

γιες από μονόλοβα (σχέδ. 8). Οί επιφάνειες τών αψίδων είναι απλές. Ή 

ανατολική οψη έχει δεχθεί τίς λιγότερες επισκευές, ένώ ή βόρεια διατηρεί 

πολλά στοιχεία τής αρχικής της διαμόρφωσης. Δίλοβο παράθυρο υπάρχει 

επίσης καί στό ύψος τοΰ δυτικού εγκάρσιου κλίτους, επισκευασμένο άτεχνα 

τά τελευταία χρόνια. Ή δυτική δψη είχε τρία ανοίγματα, Ινα γιά κάθε κλί

τος, πού αποφράχθηκαν στά νεότερα χρόνια. Σήμερα διακρίνεται άμυδρώς 

μόνον τό περίγραμμα τους. Σέ ολόκληρο τό μήκος τοΰ δυτικού τοίχου τοΰ 

ναοΰ καί κάτω από τήν ποδιά τοϋ παραθύρου τοΰ δυτικού εγκάρσιου κλί

τους ανοίγεται σειρά δοκοθηκών, πού χρησίμευαν, όπως καί στην περίπτω

ση τοΰ ναοΰ τής Μέντζαινας, γιά τή στήριξη τής μονόρριχτης στέγης τοϋ νάρ

θηκα. Στή νότια πλευρά σώζεται ή μία από τίς δύο παραστάδες, πού πρέπει 

νά υπήρχαν αρχικά καί κτίστηκαν σέ χρόνο, πού συμπίπτει πιθανότατα μέ 

τήν πρώτη οικοδομική φάση τοϋ μνημείου. Τό μνημείο έχει υποστεί γενικά 

πολλές μετασκευές31, οί περισσότερες από τίς όποιες εντοπίζονται στή δυτι

κή καί τή νότια οψη. 

30. ORLANDOS, Eine unbeachtete Kuppelform, 579, είκ. 4. 
31. Τά τελευταία κυρίως χρόνια, γιά νά αντιμετωπισθεί τό πρόβλημα τής υγρα

σίας, έγιναν κακότεχνα εξωτερικά επιχρίσματα, πού πρέπει νά άποξεσθοΰν γιά νά 
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Τά υλικά δομής, πού έχουν χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή τοΰ ναοΰ 

τοΰ 'Αγίου Νικολάου -ασβεστόλιθοι, πωρόλιθοι καί πλίνθοι- είναι τά συνή

θη στους μεσοβυζαντινούς ναούς τής ελλαδικής σχολής. Στίς άργολιθοδομές 

τών εξωτερικών επιφανειών έχουν χρησιμοποιηθεί αργοί ή ήμιλάξευτοι 

ασβεστόλιθοι μέ παρεμβαλλόμενα τεμάχια πλίνθων. Σέ δ,τι άφορα τή γενική 

σύνθεση τών δψεων, αυτή ήταν, δπως φαίνεται από τά σωζόμενα στοιχεία, 

σχετικά λιτή. 

Ή τοιχοποιία τής ανατολικής δψης αποτελείται άπό ασβεστόλιθους 

άμελώς λαξευμένους εξωτερικά καί τοποθετημένους μέσα σέ άφθονο κονία

μα. Κατά διαστήματα παρεμβάλλονται οριζόντιες στρώσεις δπτοπλίνθων, 

πάχους 0,45 μ., 0,40 μ., 0,30 μ., άλλα καί άποτμήματα όπτοπλίνθων τοποθε

τημένα καθέτως. Ή τοιχοδομία τής βόρειας οψης, δπως καί τής ανατολικής, 

αποτελείται επίσης άπό ήμιλάξευτους ασβεστόλιθους, τοποθετημένους μέσα 

σέ άφθονο κονίαμα καί μέ παρεμβολή, κατά οριζόντιες στρώσεις, όπτοπλίν

θων. Μέ άργολιθοδομή έχουν οίκοδομηθει ή δυτική καί ή νότια δψη, πού 

έχουν, ωστόσο, υποστεί τίς περισσότερες μετασκευές τόσο κατά τήν περίοδο 

τής Τουρκοκρατίας δσο καί κατά τή σύγχρονη εποχή (σχέδ. 9 καί 10). 

Τά τρία κλίτη τοΰ ναοΰ καλύπτονται μέ κατά μήκος διατεταγμένους 

ήμικυλινδρικούς θόλους, πλάτους, ό μέν κεντρικός 3 μ., οί δέ πλάγιοι 2,20 μ. 

περίπου. Κάθε θόλος διακόπτεται στό μέσον από έναν άλλον εγκάρσια δια

τεταγμένο μέ πλάτος περίπου 2 μ., πού δημιουργεί ένα εγκάρσιο κλίτος, μέ 

κατεύθυνση από Β προς Ν. Τό κλειδί τοϋ εγκαρσίου θόλου, πού αντιστοιχεί 

στό κεντρικό κλίτος βρίσκεται σέ ΰψος περίπου 1,30 μ. ψηλότερα άπό τά 

κλειδιά τοΰ εγκαρσίου θόλου, πού αντιστοιχούν στά πλάγια κλίτη. 

Νεοτερικό ξύλινο τέμπλο χωρίζει τόν κυρίως ναό άπό τό ίερό βήμα. Ό 

κεντρικός χώρος τοΰ Ιερού βήματος χωρίζεται από εκείνον τών παραβημά-

των μέ τοίχους. Μεταξύ τοΰ βήματος καί τής πρόθεσης υπήρχε αρχικά τοξω

τή δίοδος, πού διαμορφώθηκε αργότερα σέ ορθογώνια. Τό αρχικό δάπεδο 

του βρίσκεται ενδεχομένως κάτω άπό τή σύγχρονη τσιμεντεπίστρωση καί τήν 

ενός περίπου μέτρου έπίχωση τών νεότερων χρόνων. 

αποκαλυφθεί πλήρως ή αρχική τοιχοποιία τοΰ ναοΰ. 'Επιχρίσματα μέ χρήση τσιμε
ντοκονιάματος παρατηρούνται στή βόρεια, δυτική καί νότια δψη. Μέ τούβλα καί τσι
μεντοκονίαμα επισκευάσθηκε άτεχνα τό δίλοβο παράθυρο τής δυτικής πλευράς. 
Σχεδόν ολόκληρη ή εσωτερική επιφάνεια τοΰ ναού καλύφθηκε μέ παχύ τσιμεντοκο
νίαμα. 
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Ή πρώτη οίκοδομική φάση τοΰ ναοΰ τοΰ 'Αγίου Νικολάου ανάγεται στή 

μεσοβυζαντινή περίοδο. Τήν πρώιμη χρονολόγηση τοΰ μνημείου προσδιορί

ζουν στην ανατολική καί βόρεια πλευρά ol ημικυκλικές αψίδες, τά τρίλοβα 

μέ Ισοϋψείς λοβούς παράθυρα τοΰ Ιερού, ή τοιχοδομία, δ κεραμοπλαστικός 

διάκοσμος (οδοντωτές ταινίες, ψευδοκουφικά κ.λπ.), τής ανατολικής καί 

βόρειας πλευράς, τό κρηπίδωμα, καθώς καί ot έπί μέρους ομοιότητες μέ 

μνημεία τής Ιδιας περιόδου τοΰ πελοποννησιακοΰ χώρου, δπως ή Κοίμηση 

τής Θεοτόκου στή Μέντζαινα 'Αχαΐας3 2, ναός τοΰ τρίτου τέταρτου τοΰ 10ου 

αίώνα, ό "Αγιος Γεώργιος στην Σκάλα Λακωνίας3 3, τοΰ τέλους τοϋ 10ου 

αίώνα, ή Κοίμηση τής Θεοτόκου στην Ζούρτσα Ηλείας 3 4 , τοΰ τέλους τοϋ 

10ου αιώνα, καθώς ml ô Άγ ιος Βασίλειος στή θέση Άγάκι Μεθώνης 

Μεσσηνίας35, επίσης τοΰ 10ου αίώνα. Ot ομοιότητες τοΰ ναοΰ τοΰ 'Αγίου 

Νικολάου μέ τά ανωτέρω αναφερθέντα μνημεία τοΰ 10ου αίώνα, μποροΰν νά 

εντοπισθούν στά ακόλουθα σημεία. 

Ή τοιχοδομία εΐναι άργολιθοδομή, μέ άμελώς λαξευμένους ασβεστόλι

θους καί χρήση οπτοπλίνθων καί μοιάζει κατασκευαστικά μέ τό ναό τής 

Μέντζαινας3 6, τήν Κοίμηση τής Θεοτόκου στην Ζούρτσα3 7, άλλα περισσότε

ρο μέ τό ναό τοΰ 'Αγίου Βασιλείου στην Μεθώνη, δπως παρουσιάζεται μετά 

τόν καθαρισμό του άπό τήν άσβεστοεπίχριση38. Πάντως, δέν παρατηρείται 

32. Π. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ, Ή εκκλησιαστική αρχιτεκτονική εις τήν δυτικήν 
Στερεάν 'Ελλάδα καί τήν Ήπειρον άπό τοϋ τέλους τοϋ 7ου μέχρι τοϋ τέλους τοϋ 
ΙΟουαΙωνος, Θεσσαλονίκη 21992,35-41· 'Αφέντρα ΜΟΥΤΖΑΛΗ, Νεότερα στοιχεία άπό 
τή βυζαντινή βασιλική τής Κοίμησης τής Θεοτόκου στή Μέντζαινα 'Αχαΐας, 
Αρχαιολογικά 'Ανάλεκτα εξ Αθηνών 17,1984,21-41. 

33. Dominique HAYER, Saint-Georges près de Skala (Laconie), АХАЕпщ Δ, 12, 
1984,265-286. 

34. Ch. BouRAS, Zourtsa, Une basilique byzantine au Péloponnèse, CA 21,1971, 
137-149. 

35. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ, Ή εκκλησιαστική αρχιτεκτονική, 121,122,202, πίν. 59- Ο 
ΙΔΙΟΣ, Ή βυζαντινή εκκλησιαστική αρχιτεκτονική στην χερσόνησο τοΰ Αίμου τόν 10ο 
αίώνα, Κωνσταντίνος Ζ' ό Πορφυρογέννητος καί ή εποχή του, Β Διεθνής 
Βυζαντινολογική Συνάντηση, 'Αθήνα 1989,204, είκ. 18. 

36. ΜΟΥΤΖΑΛΗ, δ. π., 28. 

37. BouRAS, Zourtsa, 141. 
38. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ, Βυζαντινή εκκλησιαστική αρχιτεκτονική, 204, είκ. 18 (ό 

ναός χωρίς τήν επίχριση). Γιά τήν τοιχοδομία τών ναών τής εποχής, βλ. 
ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ, Ή εκκλησιαστική αρχιτεκτονική, 142-146. 



Είκ. 1 : Μονή Ταξιαρχών ΑΙγιαλείας. Λήψη άπό τό άσκητήριο 

τοΰ οσίου Λεοντίου. 

ΑΙΚΗΤΛΡΟ ΟΙΟΥ AEOĴ TtOV 
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Σχέδ. 1: Κάτοψη παρεκκλησίων τοϋ άσκητηρίου τοϋ 'Οσίου Λεοντίου 



Είκ. 2: Μονή Ταξιαρχών Αίγιαλείας. 
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Είκ. 3: Μονή Ταξιαρχών Αίγιαλείας. Τό καθολικό. 



Σχέδ. 2: Σχέδιο τής Μονής Ταξιαρχών άπό τό μοναχό Barsky. 

Σχέδ. 3: 'Απόσπασμα χάρτη Γ.Υ.Σ. Φύλλο Αίγιο. Κλίμακα 1:50.000. 
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Σχέδ. 4: Τά δρια τής Μονής Ταξιαρχών σύμφωνα μέ καταγραφή τοϋ 1700 

(έκδ. ΝΤΟΚΟΣ-ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ, δ.π. πίν. 47). 
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ΕΊκ. 4: Ό ναός τοΰ 'Αγίου Νικολάου. Άποψη άπό τά βορειοανατολικά. 
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Είκ. 5: 'Υδρόμυλος 'Αγίου Νικολάου Ταξιαρχών Αιγιαλείας. 
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Σχέδ.5: Ναός 'Αγίου Νικολάου. Κάτοψη Ά. 'Ορλάνδου. 
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Σχέδ. 6: Ναός 'Αγίου Νικολάου. Κάτοψη Στ. Μαμαλούκου. 

Σχέδ. 7: Άγιος Νικόλαος. Βόρεια δψη. 
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Σχέδ. 8: Άγιος Νικόλαος.Άνατολική οψη. 

Σχέδ. 9: Άγιος Νικόλαος. Δυτική οψη. 



Σχέδ. 10: Άγιος Νικόλαος. Νότια δψη. 

Σχέδ. 11: Άγιος Νικόλαος. Τομή ΑΑ. 



Σχέδ. 12: Άγιος Νικόλαος. Τομή ΒΒ. 
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Σχέδ. 13: Άγιος Νικόλαος. Τομή ΓΓ. 
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Σχέδ. 14: Άγιος Νικόλαος. Τομή ΔΔ. 
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Σχιο. 15: Άγιος Νικόλαος. Τομή ΕΕ 
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Σχέδ. 16: Ναός τοϋ 'Αγίου Νικολάου. Ανατολική δψη. Τάφος 1. 
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χρήση αρχαίου οίκοδομικοϋ υλικού, δπως συνήθως συμβαίνει σέ πολλά 

ελλαδικά μνημεία τής μεσοβυζαντινής περιόδου39. Τέλος, στό κατώτερο 

τμήμα τής τοιχοποιίας τής ανατολικής πλευράς παρεμβάλλονται κατά δια

στήματα ζώνες άπό πλίνθους, πού απαντούν σέ ελλαδικά μνημεία τής μέσης 

καί ύστερης βυζαντινής περιόδου, δπως στό ναό τής 'Επισκοπής Τεγέας, στό 

ναό τοϋ Αγίου Γεωργίου κοντά στην Σκάλα Λακωνίας κ.ά.40. 

Ό ναός τοϋ 'Αγίου Νικολάου, δπως συμβαίνει μέ τίς περισσότερες 

βυζαντινές εκκλησίες, δέν ήταν εξωτερικά επιχρισμένος, Ισως λόγω τής σχε

τικά επιμελημένης άργολιθοδομής του, δπως συμβαίνει συνήθως μέ μνημεία, 

δπως ή Παναγία τής Μέντζαινας, ή Παναγία τοϋ Τρημιτοΰ, ή Παναξιώτισσα 

Γαβρολίμνης, ή Κοίμησις τοϋ Λαμπόβου καί ή Παναγία τής Κορακονησίας41. 

'Ακόμη, σέ δ,τι αφορά τή διαμόρφωση τών αψίδων τοΰ τρίμερους Ιερού 

βήματος μέ τίς τρεΧς προεξέχουσες ημικυκλικές εξωτερικά καί εσωτερικά 

αψίδες, πού καταλαμβάνουν ολόκληρο τό ανατολικό τμήμα τοΰ ναοϋ, διαπι

στώνεται εμφανής αντιστοιχία μέ τίς αψίδες ναών τής ελλαδικής σχολής, 

δπως τοϋ 'Αγίου Βασιλείου Μεθώνης42. 'Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει 

ή διαμόρφωση τής κεντρικής αψίδας, ευρύτερης καί ψηλότερης άπό τίς πλά

γιες, χαρακτηριστικό πολλών ναών αυτής τής περιόδου καί ένδειξη άρχαϊ-

κότητας43. Ναοί μέ παρόμοια ή αντίστοιχη διαμόρφωση τών αψίδων εΐναι δ 

Άγιος Δημήτριος τοϋ Κατσούρη, ή "Επισκοπή Ευρυτανίας, ή Παναξιώτισσα 

Γαβρολίμνης, ή Παναγία στή Μέντζαινα, ή 'Επισκοπή Τεγέας, δ ναός τής 

Θεοτόκου στή Ζούρτσα, δ ναός τοΰ Αγίου Γεωργίου στή Σκάλα Λακωνίας, 

καθώς καί ό Άγιος 'Ιωάννης Μεσημβρίας44. 'Επίσης, σέ τρεις ημικυκλικές 

39. 'Επισημαίνεται πάντως καί άπό τόν ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟ, Ή εκκλησιαστική αρχι
τεκτονική, 145, ή περιορισμένη χρήση αρχαίου υλικού στά μνημεία τής δυτικής 
Στερεάς Ελλάδος καί Ηπείρου στην περίοδο μεταξύ τοϋ 7ου καί 10ου αίώνα. 

40. Ό. π., 143. 
41. Ό . π., 144-145. 
42. "Ο. π., 204, είκ. 18. 
43. Γιά τή διαμόρφωση γενικά τών ημικυκλικών αψίδων στά μνημεία αυτής τής 

περιόδου, βλ. Μαρία ΣΩΤΉΡΙΟΥ, Ό ναός τής Σκριποΰς Βοιωτίας, ΑΕ 1931,119-157· 
Ch. DELVOYE, Mémoires et documents. Études d'architecture paléochrétienne et 
byzantine, Byzantion 32, 1962, 291-310· ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ, Ή εκκλησιαστική αρχιτε
κτονική, 151,200. 

44. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ, δ. π., 151-155, 200. Γιά τό ναό τής Παναγίας στή 
Μέντζαινα, βλ. καί ΜΟΥΤΖΑΛΗ, Νεότερα στοιχεία, 25. Γιά τό ναό τής Θεοτόκου στή 
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αψίδες κατέληγε καί ή ανατολική δψη τοϋ ναοΰ τής 'Αγίας Είρήνης στό 

Ριγανόκαμπο Πατρών κατά τήν πρώτη οίκοδομική του φάση, δηλαδή κατά 

τόν 10ο at.45, δπως καί ό αδημοσίευτος ακόμη ναός τής 'Επισκοπής (Αγία 

Σωτήρω) Ώλένης 'Ηλείας, πιθανότατα τοΰ πρώτου μισού τοΰ 10ου αίώνα46. 

Πάντως, τις ημικυκλικές αψίδες, πού απαντούν σχεδόν σέ δλους τους ναούς 

πού χρονολογούνται πρίν άπό τά μέσα τοϋ 10ου at., τίς συναντάμε καί σέ 

αρκετά μνημεία τής δεύτερης χιλιετίας καί συνεπώς δέν αποτελούν τό ασφα

λέστερο χρονολογικό τεκμήριο47. 

'Εξάλλου, ή διαμόρφωση στην ανατολική πλευρά τών μονόλοβων καί 

τρίλοβων παραθύρων, μέ Ισοϋψείς καί ελεύθερους λοβούς, πού δέν περιβάλ

λονται από τοξωτό πλαίσιο, αποτελεί επιβίωση κατασκευαστικών μορφών 

τής πρώτης χιλιετηρίδας καί χαρακτηρίζει τους πρώιμους ελλαδικούς 

ναούς48. 'Επίσης, τά τοξωτά πλίνθινα πλαίσια τών παραθύρων δέν φθάνουν 

μέχρι τήν ποδιά τών παραθύρων, ένδειξη καί αύτη άρχαϊκότητας49. Πρώιμοι 

ελλαδικοί ναοί τών οποίων τά τοξωτά πλίνθινα πλαίσια φθάνουν μέχρι τή 

γέννηση τών τόξων καί δχι μέχρι τήν ποδιά τών παραθύρων, είναι ô ναός τής 

Παναγίας καί τό καθολικό τής μονής τοϋ 'Οσίου Λουκά, οί Άγιοι 

Απόστολοι Σολάκη, ή Καπνικαρέα, ό Άγιος Δημήτριος Βαράσοβας, κ.λπ. 

Ζούρτσα, βλ. BOURAS, Zourtsa, 137,143, είκ. 7. Γιά τό ναό τοϋ 'Αγίου Γεωργίου κοντά 
στή Σκάλα Λακωνίας βλ. HAYER, δ. π., 268, 269, είκ. 5. Γιά τόν Άγιο 'Ιωάννη 
Μεσημβρίας, βλ. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ, Βυζαντινή εκκλησιαστική αρχιτεκτονική, 190-191, 
είκ. 6. 

45. Γιά τό ναό τής 'Αγίας Είρήνης Πατρών, βλ. 'Αφέντρα ΜΟΥΤΖΑΛΗ, Ή μεσο-
βυζαντινή βασιλική τής 'Αγίας Είρήνης στό Ριγανόκαμπο Πατρών, 8ο Συμπόσιο 
Βυζαντινής καί Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας καί Τέχνης, Περιλήψεις 
Ανακοινώσεων, 'Αθήνα 1988, 63-64· Η ΙΔΙΑ, ΑΔ 39, 1984 (1989), Β\ 110-111. 

46. Ν. ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ, ΑΔ 20, 1965, Β2, 210, πίν. 237α, 238α· ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ, Ή 
εκκλησιαστική αρχιτεκτονική, 202 σημ. 5. 

47. Π. Λ. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ, Περί τήν χρονολόγησιν τοΰ èv Κέρκυρα ναοΰ τών 
'Αγίων Ίάσωνος καί Σωσιπάτρου, ΔΧΑΕ περ. Δ, 5, 1969, 159 καί σημ. 47. 

48. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ, δ. π., 163. Γιά τή διαμόρφωση τών παραθύρων γενικά 
στους ναούς άπό τόν 7ο μέχρι τόν 10ο αίώνα, βλ. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ, Ή εκκλησιαστική 
αρχιτεκτονική, 161-168. Παρόμοια διαμόρφωση τών παραθύρων στό ναό τοΰ 'Αγίου 
Γεωργίου κοντά στή Σκάλα Λακωνίας, βλ. HAYER, 6. π., 268 είκ. 5,286. 'Επίσης, τρί-
λοβο παράθυρο στην κεντρική αψίδα μέ Ισοϋψείς ελεύθερους λοβούς παρουσιάζει ό 
ναός τής Παναγίας στή Ζούρτσα: BOURAS, Zourtsa, 148. 

49. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ, Περί την χρονολόγησιν τοΰ έν Κέρκυρα ναοΰ τών 'Αγίων 
Ίάσωνος καί Σωσιπάτρου, 163 σημ. 65. 
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'Επίσης, σημαντικότατο χρονολογικό τεκμήριο αποτελεί ό κεραμοπλα-

στικός διάκοσμος τής βόρειας καί ανατολικής δψης μέ οδοντωτές ταινίες καί 

κουφικά50. Κάτω άπό τήν οδοντωτή ταινία, πού περιγράφει τό παράθυρο τής 

βόρειας πλευράς καί εκατέρωθεν τών λοβών τοϋ παραθύρου διαμορφώνεται 

ψευδοκουφικό κεραμοπλαστικό, πού προσομοιάζει μέ κεραμοπλαστικά 

ναών τής μεσοβυζαντινής περιόδου τής 'Αττικής καί Βοιωτίας51. Ό ναός τής 

Παναγίας στό μοναστήρι τοΰ 'Οσίου Λουκά είναι τό πρώτο μνημείο στό 

όποιο εμφανίζεται ό κουφικός αυτός διάκοσμος καί παράλληλα είναι εκείνο, 

πού παρουσιάζει τό μεγαλύτερο πλούτο θεμάτων καί τή μεγαλύτερη δεξιοτε

χνία στην εκτέλεση τους, καθώς καί τίς μεγαλύτερες αναλογίες μέ αυθεντικά 

Ισλαμικά πρότυπα. Στην ουσία ό ναός τής Παναγίας άποτελεΧ τό μνημείο-

πρότυπο, πού εΙσάγει τό ρεύμα αυτό τών Ισλαμικών επιδράσεων στην ελλα

δική αρχιτεκτονική52. 'Επίσης, πλούσιο κουφικό διάκοσμο παρουσιάζει ό 

ναός τών Αγίων 'Αποστόλων 'Αθηνών, δπου στους περισσότερους κάθετους 

αρμούς παρατίθεται ανά ένα κουφικό γράμμα53, ένώ τό εξεταζόμενο μνημείο 

είναι πιό λιτό. Λιγότερα είναι τά κουφικά πού κοσμούν τό καθολικό τοϋ 

50. Γιά τά κουφικά, βλ. Γ. ΣΩΤΉΡΙΟΥ, Άραβικαί διακοσμήσεις είς τά βυζαντινά 
μνημεία τής Ελλάδος, ΔΧΑΕ περ. Γ', 2, 1933, 57-91. G. MILES, Byzantium and the 
Arabs: Relations in Crete and the Aegean Area, DOP 18, 1964, 3-32. Βλ. επίσης 
Λασκαρίνα ΜΠΟΥΡΑ, Ό γλυπτός διάκοσμος τοϋ ναοϋ τής Παναγίας στό μοναστήρι 
τοϋ οσίου Λουκά, 'Αθήνα 1980,17-21. 

51. "Ανάλογο κεραμοπλαστικό διάκοσμο συναντοΰμε σέ μνημεία, δπως στό ναό 
τής Παναγίας στό μοναστήρι τοϋ οσίου Λουκά, βλ. ΜΠΟΥΡΑ, Γλυπτός διάκοσμος, 20. 

52. ΜΠΟΥΡΑ, Γλυπτός διάκοσμος, 20. Βλ. καί τίς σχετικές παρατηρήσεις τοΰ 
ΣΩΤΉΡΙΟΥ, Άραβικαί διακοσμήσεις, 66-68, είκ. 13 καί 13α. Ό Σωτηρίου θεωρεί δτι ό 
αρχαιότερος κουφικός διάκοσμος πού απαντά στην Ελλάδα εντοπίζεται σέ θωράκιο 
άπό τήν Κόρινθο, δπου είκονίζεται λεοντάρι άναρριχώμενο σέ δένδρο. Τό το|ωτό 
θύρωμα πού δημιουργείται στό ανώτερο τμήμα τοϋ γλυπτού κοσμείται μέ κουφικές 
διακοσμήσεις, πού χρονολογούνται άπό τόν ΣΩΤΉΡΙΟΥ, δ. π, 69-71, στό 10ο at. Στον 
δψιμο 10ο al. χρονολογεί τό γλυπτό αυτό από τήν Κόρινθο καί δ MILES, Byzantium, 
31 καί σημ. 67. Παρόμοιας τέχνης καί χρονολογίας θεωρεί καί έπιστύλιο μέ κουφικές 
ανάγλυφες διακοσμήσεις προερχόμενο επίσης από τήν Κόρινθο, βλ. ΣΩΤΉΡΙΟΥ, δ. π., 
57 είκ. 1, 70. 

53. ΣΩΤΉΡΙΟΥ, Άραβικαί διακοσμήσεις, 64-66, είκ. 12, δπου τά σχέδια τών ψευ-
δοκουφικών κεραμοπλαστικών τοΰ ναοΰ των 'Αγίων Αποστόλων. 
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'Οσίου Λουκά54. Τέλος, χαρακτηριστική απλότητα καί λιτότητα στό σχέδιο σέ 

αντίθεση μέ τά κουφικά τοΰ Όσιου Λουκά, παρουσιάζουν τά κουφικά τοϋ 

ναοΰ τών Αγίων Ίάσωνος καί Σωσιπάτρου Κέρκυρας, πού χρονολογείται 

περί τά τέλη τής 10ης ή τήν αρχή τής 11ης εκατονταετίας55. Ό κουφικός διά

κοσμος τής βόρειας πλευράς τοΰ ναοΰ τοΰ 'Αγίου Νικολάου ΑΙγιαλείας, 

απλός στή σύνθεση καί λιτός στή σχεδίαση, παρουσιάζει άμεση συνάφεια μέ 

τόν αντίστοιχο τοΰ ναοΰ τών 'Αγίων 'Αποστόλων 'Αθηνών56 καί τοΰ ναοΰ 

τών 'Αγίων Ίάσωνος καί Σωσιπάτρου Κέρκυρας57. 'Επίσης, ομοιότητα 

παρουσιάζουν μέ τά κουφικά τοϋ καθολικού τοϋ 'Οσίου Λουκά, καθώς καί 

μέ τό ναό τής Παναγίας τοϋ 'Οσίου Λουκά, κεραμοπλαστικό δμως πιό περί

τεχνα καί εκλεπτυσμένα, ώς προς τήν κατασκευή. Οί οδοντωτές ταινίες, 

κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα τής ελλαδικής σχολής, εμφανίζονται κατά 

τό δεύτερο μισό τοΰ 9ου at. στό ναό τής Σκριποΰς καί κατά τό 10ο αίώνα 

στην Παναγία τοΰ 'Οσίου Λουκά, δπου περιβάλλουν τά τοξωτά πλαίσια τών 

θυρών καί τών παραθύρων καί παρεμβάλλονται μεταξύ δλων τών υπεράνω 

τής γέννησης τών τόξων τών παραθύρων δόμων58, δπως συμβαίνει καί στό 

ναό τής ΑΙγιαλείας. 'Ενδιαφέροντα κεραμοπλαστικό διάκοσμο παρουσιάζει 

επίσης τό υπέρθυρο πού αναπτύσσεται πάνω άπό τή θύρα εΙσόδου τής βόρει

ας δψης τοΰ ναοΰ καί κοσμείται μέ διπλό τόξο ύπερημικυκλικοϋ, δηλαδή 

πεταλόμορφου σχήματος. 

Τό πεταλόμορφο τόξο, δπως απέδειξε ό Ά. 'Ορλάνδος, απαντά σέ πρώ

ιμα σχετικά μνημεία, πού χρονολογούνται μεταξύ τοΰ 10ου αίώνα καί τοΰ 

120059, δπως σέ τόξα λοβών καί περιβλήματα τών παραθύρων τοΰ τρούλλου 

54. Ε. ΣΤΙΚΑΣ, Τό οίκοδομικόν χρονιχόν τής μονής 'Οσίου Λουκά Φωκίδος, 
Αθήνα 1970,191-195. Βλ. καί σχετικές παρατηρήσεις τοΰ ΣΩΤΉΡΙΟΥ, Άραβικαί δια
κοσμήσεις, 64- 68. 

55. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ, Περί τήν χρονολόγησιν, 149-172. 
56. ΣΩΤΉΡΙΟΥ, Άραβικαί διακοσμήσεις, 64, είκ. 10,66, είκ. 12. 
57. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ, Περί τήν χρονολόγησιν, 167, είκ. 5, σχέδιο 5. 
58. Ό . π., 164. 
59. Α. ΟΡΛΆΝΔΟΣ, Τό πεταλόμορφον τόξον έν τή βυζαντινή 'Ελλάδι, ΕΕΒΣ 

11, 1935, 414. Ό 'Ορλάνδος υποστηρίζει δτι έκτος τών άλλων επιδράσεων, πού 
υπέστη ή βυζαντινή τέχνη άπό τήν Ισλαμική, δπως π.χ. ή κουφική διακόσμηση, επηρε
άσθηκε καί ώς προς τή μίμηση τοΰ πεταλόμορφου τόξου, στοιχείου Ιδιαιτέρως 
άγαπητοΰ στους Άραβες. "Οπως δέ χαρακτηριστικά σημειώνει δ 'Ορλάνδος, δέν 
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τοΰ ναοΰ τής Παναγίας στή μονή τοΰ 'Οσίου Λουκά, στό τοξωτό υπέρθυρο 

τής νοτίας πύλης τοϋ ναοΰ τής Καπνικαρέας 'Αθηνών, στή δυτική πλευρά 

τοΰ νάρθηκα τοΰ ναού τοϋ 'Οσίου Μελετίου, στά οδοντωτά περιβλήματα τοϋ 

παραθύρου τής πλάγιας δψης τοΰ ναοΰ τής Κοιμήσεως Θεοτόκου τοΰ 

Σοφικοΰ Κορινθίας, καθώς καί στό τοξωτό υπέρθυρο τής δυτικής θύρας τοΰ 

ναοΰ τών 'Αγίων Σεργίου καί Βάκχου στην Κίττα τής Μάνης. Ακόμη, πετα-

λόμορφα τόξα άπαντοΰν στό ναό τοΰ 'Αγίου Πέτρου Γαρδενίτσας, στους 

'Αγίους Θεοδώρους Καφιόνας, καθώς καί στό ναό τοΰ 'Αγίου Θεοδώρου 

στον Πύργο Δυροΰ. Κάτω άπό τήν οδοντωτή ταινία τοποθετείται διπλή 

σειρά κάθετων πλίνθων. Ή διαμόρφωση αυτή έχει ομοιότητες μέ αντίστοιχη 

τοΰ υπέρθυρου τής δυτικής θύρας τοΰ ναοΰ τοΰ Αγίου Βασιλείου κοντά στην 

Γέφυρα Άρτας60. 

Πλίνθινος μικρός σταυρός βρίσκεται ακριβώς πάνω άπό τή θύρα 

εισόδου τής βόρειας οψης τοΰ ναού. 'Ανάλογοι πλίνθινοι σταυροί απαντούν 

ήδη από τό δεύτερο μισό τοϋ 10ου at. στην Παναγία τοϋ 'Οσίου Λουκά καί 

στους Άγιους Αποστόλους Αθηνών, αλλά καί σέ μνημεία τοϋ 1 Ιου καί 12ου 

αίώνα, δπως λ.χ. καί στό ναό τοΰ Αγίου Νικολάου στό Πλατάνι 'Αχαΐας61. 

Άπό τό ναό τής ΑΙγιαλείας λείπουν οί μαίανδροι καί τά κοσμήματα άπό 

λαξευμένους πλίνθους, πού άπαντοΰν σπανιότατα κατά τό πρώτο μισό τοΰ 

1 Ιου at. καί συχνότερα κατά τό δεύτερο μισό τοΰ Χδιου αίώνα62. 

Άπό τά στοιχεία πού εξετάστηκαν καί κυρίως άπό τή λεπτομερή εξέτα

ση τών μορφολογικών, πού παρέχουν τά πιό αξιοποιήσιμα συγκριτικά στοι

χεία, αλλά καί άπό τήν εξέταση τών έπί μέρους αρχιτεκτονικών μορφών (π.χ. 

οδοντωτές ταινίες, σχήμα παραθύρων, ποδιές παραθύρων), Ιδίως δέ από τά 

μεμονωμένα κουφικά, προκύπτουν τεκμήρια πού άπαντοΰν κατά αποκλει

στικότητα σέ πρώιμα μνημεία τής προελλαδικής σχολής. Άπό τά ανωτέρω 

προκύπτει άμεση συνάφεια μέ μνημεία, πού έχουν χρονολογηθεί γύρω στό 

είναι τυχαίο τό γεγονός δτι στά περισσότερα άπό τά μνημεία, στά όποΧα απαντάται 
τό πεταλόμορφο τόξο, συναντάται καί ή κουφική κεραμεική διακόσμηση, βλ. δ. π., 
415. 

60. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ, Ή εκκλησιαστική αρχιτεκτονική, 49, πίν. 33β. 
61. Π. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ, Ό τρίκογχος ναός τοΰ 'Αγίου Νικολάου στό Πλατάνι 

τής Αχαΐας, 'Αρμός. Τιμητικός τόμος στον Ν. Μουτσόπουλο, τόμ. 1, Θεσσαλονίκη 
1990, 383-404. 

62. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ, Περί τήν χρονολόγησιν, 168-169. 
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1000. Αξίζει, επίσης, νά σημειωθεί, ώς στοιχείο πρωιμότητας τοΰ μνημείου, 

ή παντελής απουσία γλυπτού ή γραπτοΰ διακόσμου. Τέλος, σημειώνεται ή 

ύπαρξη στό βόρειο τοίχο τοϋ ναού τοϋ Αγίου Νικολάου τοξωτής προχώρη

σης, πού φαίνεται δτι, γιά άγνωστους λόγους έμεινε ημιτελής καί δέν 

ολοκληρώθηκε63. 

Ό χρόνος κατασκευής τής τρουλλοκαμάρας δέν μπορεί νά προσδιορι

σθεί επακριβώς. Προσεκτική εξέταση τοΰ μνημείου εσωτερικά καί εξωτερικά 

επιτρέπει, τουλάχιστον προς τό παρόν, τή διαπίστωση τής ενιαίας κατα

σκευής64. Τό γεγονός αυτό δείχνει νά αποσυνδέει χρονικά τήν κατασκευή τής 

τρουλλοκαμάρας από τίς οίκοδομικές δραστηριότητες, πού γνωρίζουμε δτι 

πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή, τόσο κατά τό δεύτερο μισό τοΰ Μου α ϊ 

(άφιξη Λεοντίου στην περιοχή), δσο καί κατά τά μέσα τοΰ 15ου at. (χορηγίες 

τών δεσποτών Θωμά καί Δημητρίου Παλαιολόγων). Επισημαίνεται πάντως 

δτι ή τεκμηρίωση τοΰ χρόνου κατασκευής τής τρουλλοκαμάρας καί ό προσ

διορισμός τής οίκοδομικής της φάσης απαιτούν περαιτέρω έρευνα έπί τοΰ 

μνημείου. Πρέπει ακόμη νά σημειωθεί δτι στους ναούς βυζαντινής εποχής μέ 

τρουλλοκαμάρα περιλαμβάνονται, μέ βάση καί τίς αναθεωρήσεις πού έχουν 

επέλθει στό μεταξύ, ό ναός τοΰ Άϊ-Λέου στό Μπρίκι τής Μέσα Μάνης (πιθα

νότατα μεσοβυζαντινής εποχής)65, ό ναός τοΰ 'Αγίου Ιωάννου τοΰ Θεολόγου 

63. Είδικά γιά τίς τοξωτές προχωρήσεις βλ. Σ. ΜΑΜΑΛΟΥΚΟΣ, Ό πυλώνας τής 
Μονής Αγίου Ιωάννου τοΰ Κυνηγοΰ στον 'Υμηττό, Αρμός. Τιμητικός τόμος στον 
καθηγητή Ν. Κ. Μουτσόπουλο, τ. 2, Θεσσαλονίκη 1991,1117 σημ. 44. Τοξωτές προ
χωρήσεις άπαντοΰν στους ναούς τοΰ Αγίου Νικολάου Κάμπιων, Καισαριανής, 
Μονής Σαγματα καί Κάτω Παναγιάς Άρτας. 

64. Ή παρατήρηση αυτή οφείλεται στην προσεκτική εξέταση τοΰ μνημείου από 
τους άρχιτέκτονες-μηχανικούς κυρίους Ί. Κουμανούδη καί Στ. Μαμαλοΰκο, οί 
όποιοι επισκέφτηκαν τό ναό. Ή διαπίστωση αυτή θεωρούμε δτι θέτει έκ νέου τό πρό
βλημα τής επανεξέτασης τής χρονολόγησης τών βυζαντινών τρουλλοκάμαρων ναών. 

65. Ν. Β. ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ, Ό Ναός τοΰ Άϊ-Λέου είς τό Μπρίκι τής Μάνης, ΔΧΑΕ 
περ. Δ, 6,1970-1972,159 μέ δλη τή σχετική βιβλιογραφία. Ο ΙΔΙΟΣ, Βυζαντινές τοιχο
γραφίες τής Μέσα Μάνης, Αθήνα 1995,122-132. Τό παράδειγμα τοΰ Άϊ-Λέου αναθε
ώρησε τήν άποψη, σύμφωνα μέ τήν δποία οί περισσότεροι ναοί μέ τρουλλοκαμάρα 
χρονολογούνται μετά τήν Άλωση, βλ. την επισήμανση τών Ν. ΔΡΑΝΔΑΚΗ - Β. 
ΚΑΤΣΑΡΟΎ, Βυζαντινά καί μεταβυζαντινά μνημεία Άγιονορίου, Ίστορικο-
γεωγραφικά 2, 1988, 247, σημ. 29. Γιά τους τρουλλοκάμαρους ναούς, βλ. Χ. 
ΜΠΟΥΡΑΣ, Μαθήματα Ιστορίας τής Αρχιτεκτονικής, τόμ. Β, Αθήνα 1984, 238· 
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στό Εύπάλιο Δωρίδας (12ου αίώνα)66 καί δ ναός τής Κάτω Παναγιάς στην 

Άρτα (13ου αίώνα)67. Στή νότια δψη σώζεται ή μία άπό τίς δύο αρχικές 

παραστάδες, ένώ τό υπόλοιπο τής τοιχοποιίας της διαμορφώθηκε πιθανότα

τα κατά τήν εποχή τής Τουρκοκρατίας. Πρόσφατες άτεχνες επισκευές, μέ 

χρήση τσιμεντοκονίας, διακρίνονται στό παράθυρο τοϋ δυτικού εγκάρσιου 

κλίτους, καθώς καί στά εξωτερικά επιχρίσματα τής βόρειας καί ανατολικής 

δψης. Πάντως, ή ένταξη τής πρώτης οίκοδομικής του φάσης στή μεσοβυζα-

ντινή περίοδο καί μάλιστα στό 10ο αίώνα, συμφωνεί απολύτως μέ τά μορ

φολογικά στοιχεία τοΰ μνημείου, πού υποστηρίζονται επίσης τόσο από τίς 

αρχειακές μαρτυρίες, δσο καί άπό τίς Ιστορικές πηγές. 

Τό μνημείο δέν είχε απασχολήσει μέχρι σήμερα τήν έρευνα, ούτε είχε 

αξιολογηθεί σέ σχέση καί σέ άμεση συνάρτηση μέ τή γειτονική μονή τών 

Ταξιαρχών, μέ εξαίρεση τόν Α. 'Ορλάνδο, δ όποιος στίς αρχές τοΰ αίώνα, 

διαπραγματευόμενος τό θέμα τής τρουλλοκαμάρας ώς παραλλαγής τοΰ 

τρούλλου, αναφέρθηκε σύντομα στό ναό τής Αίγιαλείας παραθέτοντας τήν 

κάτοψη του καί χρονολογώντας τον στον 15ο ή, τό αργότερο, στον 16ο 

αίώνα68. 

Αθηνά ΤΖΑΚΟΥ, Ή Ζωοδόχος Πηγή στό Πάνιο Όρος Αττικής, 'Εκκλησίες στην 
'Ελλάδα μετά τήν "Αλωση, Αθήνα 1979,210 - 211. 

66. Β. ΚΑΤΣΑΡΌΣ, 01 τοιχογραφίες τοΰ ναοΰ τοϋ Αγίου Ιωάννου τοΰ Θεολόγου 
στό Εύπάλιο Δωρίδος. Προβλήματα αναθεωρήσεων, Πρακτικά τοϋ ΙΕ ' Διεθνούς 
Συνεδρίου Βυζαντινών Σπουδών, II. Τέχνη καί Αρχαιολογία, Αθήνα 1991,237-252. 
Παρ' δλα αυτά δ καθηγητής Χ. Μπούρας, μολονότι συμφωνεί γιά τή χρονολόγηση τοΰ 
ναοΰ τοΰ 'Αγίου 'Ιωάννη στό Εύπάλιο Δωρίδας στό 12ο αίώνα, διαφωνεί ώς προς τή 
χρονολόγηση τής τρουλλοκαμάρας στην Ιδια περίοδο, υποστηρίζοντας δτι ή τελευ
ταία είναι έργο τοΰ 16ου αίώνα. 

67. ORLANDOS, Eine unbeachtete Kuppelform, 578· Ο ΙΔΙΟΣ, Ol σταυρεπίστεγοι 
ναοί, 51 · Ο ΙΔΙΟΣ, Ή Μονή τής Κάτω Παναγιάς, Άρχεΐον τών Βυζαντινών Μνημείων 
τής 'Ελλάδος!, 1936, 70-87. 

68. ORLANDOS, Eine unbeachtete Kuppelform, 579, είκ. 3,4. Βλ. καί Ο ΙΔΙΟΣ, Οί 
σταυρεπίστεγοι ναοί, 50-51, είκ. 9, III. Ό 'Ορλάνδος θεωρεί τό ναό τοΰ 'Αγίου 
Νικολάου ώς ναό σταυροειδή εγγεγραμμένου τύπου μέ ορθογώνιο τροΰλλο, συγκρί
νοντας τον μέ αντίστοιχα μνημεία τοΰ έλληνικοΰ χώρου, δπως τό ναό τοΰ Αγίου 
Ιωάννου τοΰ Θεολόγου στό Εύπάλιο Δωρίδος (16ου αί. κατά τόν Όρλάνδο), τό ναό 
τής Κάτω Παναγιάς στην Άρτα (13ου αί.) καί τό ναό τής Παναγίας στό Λεβίδι 
Αρκαδίας (αρχές Που αίώνα), βλ. ORLANDOS, Eine unbeachtete Kuppelform, 577-578, 
581. Ή χρονολόγηση τοΰ 'Ορλάνδου σέ δ,τι άφορα τό ναό τοΰ 'Αγίου "Ιωάννου του 
Θεολόγου στό Εύπάλιο, έχει ήδη αναθεωρηθεί, άφοΰ τό κτίσμα, σέ πρώτη φάση, 
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Ή θέση τοΰ ναοΰ τοΰ Αγίου Νικολάου κοντά στό Αίγιο καί μέσα στά 

δρια τής κτηματικής περιφέρειας τής Μονής Ταξιαρχών προσδιορίζεται στή 

βόρεια καί βορειοανατολική πελοποννησιακή ακτή, πού αποτελεί στό σύνο

λο της κύριο άξονα εγκατάστασης ασκητών καί μοναχών κατά τή διάρκεια 

τής μεσοβυζαντινής69 καί τής υστεροβυζαντινής εποχής. Αυτό συμβαίνει 

διότι ή περιοχή αποτελούσε σημείο διέλευσης σημαντικοΰ αριθμού μοναχών 

καί ασκητών μεταξύ ανατολής καί δύσης ('Ιταλία, Πελοπόννησος, Μικρά 

Ασία), βορρά καί νότου (Θεσσαλονίκη, Άγιον "Ορος, Θεσσαλία, 

Πελοπόννησος, Κρήτη). Δέν είναι τυχαίο τό γεγονός δτι στό βόρειο αχαϊκό 

χώρο τρεις μονές διαδραμάτισαν σημαντικότατο ρόλο: ή μονή τής Αγίας 

Λαύρας, ή μονή τοϋ Μεγάλου Σπηλαίου Καλαβρύτων, καθώς καί ή μονή 

Ταξιαρχών Αίγιαλείας. 

Στό κείμενο τής Συνοπτικής Ιστορίας αφήνεται μέ σαφήνεια νά εννοη

θεί δτι από τόν 1 Ιο μέχρι τά τέλη τοϋ 15ου αίώνα διακρίνονται τρεις κύριες 

περίοδοι, κατά τή διάρκεια τών οποίων πιθανότατα πραγματοποιήθηκαν 

οίκοδομικές εργασίες στή μονή Ταξιαρχών ΑΙγιαλείας: ή πρώτη προσδιορί

ζεται άπό τόν 11ο αίώνα (γύρω στό 1000) μέχρι τό 1357, πιθανότατο χρόνο 

άφιξης τοΰ οσίου Λεοντίου στή μονή, ή δεύτερη διαρκεί άπό τό 1357 μέχρι τό 

1416, πιθανή χρονολογία θανάτου του καί ή τρίτη συμπίπτει μέ τήν περίοδο 

1448 μέχρι τό 1460, οπότε, αρκετά χρόνια μετά τό θάνατο τοϋ οσίου, ot 

δεσπότες Θωμάς (1430-1460) καί Δημήτριος (1449-1460) Παλαιολόγοι παρέ

χουν χρηματική βοήθεια γιά τήν οίκοδόμηση κτιρίων καί βοηθητικών χώρων 

εντάσσεται στά μνημεία τοΰ δεύτερου μισοΰ τοΰ 12ου αίώνα. Σέ παραλλαγή τών 
σταυροειδών εγγεγραμμένων ναών μεταβατικοΰ τύπου, πού στεγάζονται μέ τρουλλο
καμάρα, εντάσσει τόν αρχιτεκτονικό τύπο τοΰ ναοΰ τοΰ Αγίου Νικολάου καί ό 
ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ, Ή εκκλησιαστική αρχιτεκτονική, 118 σημ. 2, 246. Βλ. καί Γ. 
ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΛΗΣ, Άγνωστοι Βυζαντινοί ναοί Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας, 
Αθήνα 1990, 92, σημ. 43· ΤΖΑΚΟΥ, Ή Ζωοδόχος Πηγή, 210. 

69. Άννα ΛΑΜΠΡΟΠΟΎΛΟΥ, Ό ασκητισμός στην Πελοπόννησο κατά τή μέση 
βυζαντινή περίοδο, Αθήνα 1994, 10, 72. Βλ. επίσης τή συλλογική ανακοίνωση τών 
συνεργατών τοΰ Προγράμματος τής 'Ιστορικής Γεωγραφίας τοΰ ΚΒΕ / EIE, μέ θέμα: 
Ό Μοναχισμός στην Πελοπόννησο κατά τή μέση βυζαντινή περίοδο, Πρακτικά τοϋ 
Διεθνούς Συμποσίου πού διοργανώθηκε στά πλαίσια τοϋ Προγράμματος «ΟΙ δρόμοι 
τοϋ ορθόδοξου μοναχισμού: Πορευθέντες μάθετε». Τάσεις τοϋ 'Ορθόδοξου 
Μοναχισμού 9ος-20ος αιώνες, Αθήνα 1996, 77-107. 
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στή μονή70. Είναι γνωστή, άλλωστε, ή παραχώρηση κτημάτων άπό τό δεσπό

τη Θωμά Παλαιολόγο στον Μιχαήλ Καβάκη71, σέ αντάλλαγμα τών γαιών 

πού δ τελευταίος είχε παραχωρήσει στή, γειτονική προς τους Ταξιάρχες, 

μονή τής Πεπελενίτσας72, ή οποία αποτελούσε —τουλάχιστον πρίν άπό τό 

1775— μετόχι τής μονής Ταξιαρχών73. 

Άπό τίς τρεις αυτές περιόδους οΙκοδομικών δραστηριοτήτων στή μονή 

Ταξιαρχών, ή ίδρυση τοϋ ναοϋ τοϋ "Αγίου Νικολάου πρέπει λογικά νά 

συμπίπτει μέ τήν πρώτη φάση τής περιόδου, πολύ πρίν άπό τήν άφιξη τοΰ 

οσίου Λεοντίου στην περιοχή. Ά ν ή υπόθεση αυτή είναι, δπως νομίζουμε, 

ορθή, τότε ό ναός πρέπει νά αποτελεί τό παλαιότερο μέχρι σήμερα γνωστό 

οίκοδόμημα τής μονής, οπότε επιβεβαιώνεται ή μαρτυρία τής Συνοπτικής 

'Ιστορίας, σύμφωνα μέ τήν οποία ή μονή υπήρχε πολύ πρίν άπό τήν άφιξη 

τοΰ Λεοντίου. 

Ή χρονολόγηση τής πρώτης φάσης τοΰ ναοΰ τοΰ Αγίου Νικολάου στή 

μεσοβυζαντινή περίοδο, δπως τεκμηριώνεται άπό τά μορφολογικά καί Ιστο

ρικά στοιχεία πού αναφέρθηκαν παραπάνω, ενισχύεται έμμεσα καί άπό 

άλλες, συναξαριακές πηγές. 

70. Γιά τους δεσπότες τής Πελοποννήσου Θωμά καί Δημήτριο Παλαιολόγο, βλ. 
ZAKYTHINOS, Le Despotat grec de Morée 1,241-284. 

71. Γιά τό Μιχαήλ Καβάκη καί τή γνωστή οίκογένεια Καβάκη άπό τή Μάνη, βλ. 
ZAKYTHINOS, Despotat II, 124, 200,230, 240,214,224. Βλ. επίσης PLP, 1/5, Βιέννη 
1981,2-3, άρ. 10014-10022. Γιά τόν Μανουήλ Καβάκη, PLP, 3, άρ. 10019. 

72. Σπ. ΛΆΜΠΡΟΣ, Θωμά Παλαιολόγου, Άργυρόβουλλον περί παραχωρήσεως 
είς τόν Μιχαήλ Καβάκην τοΰ ημίσεως χωρίου Βαλλοιμών, Παλαιολόγεια καί 
Πελοποννησιακά 4, Αθήνα 1930,239-240: δ κατά τό γυναικεϊον μοναστήριον τό τής 
'Ελπίδος τών Απελπισμένων όνομαζόμενον καί Πεπεληνίτζα κεκλημένον δι' άργυ-
ροβούλλου όρισμοϋ αύθέντου μου τοϋ άδελφοϋ μου, τοϋ πανευτυχεστάτου δεσπότου 
τοϋ Πορφυρογέννητου, πάσας τάς δόσεις τοϋ τοιούτου χωρίου εύεργετηθή καί παρά 
τής βασιλείας μου τά δηλωθέντα κτήματα ή τοιαύτη μονή δσα καί όποΙά είσι τοϋ φηθέ-
ντοςΔημητροπούλου είδήσει καί καλή θελήσει τοϋ όηθέντος Καβάκη...., ϊνα δώσωμεν 
άπό τών Ιδίων εισοδημάτων ένεκεν ανταλλαγής τών τοιούτων κτημάτων προς τον 
φηθέντα Καβάκην ίσόποσον τούτω καί ίσάξιον. Τό άργυρόβουλλο δέν φέρει χρονο
λογία, αλλά αποδίδεται στό Θωμά Παλαιολόγο, βλ. καί τήν άποψη τοΰ ZAKYTHINOS, 

Despotat 1,229, κατά τόν όποϊο τό άργυρόβουλλο αποδίδεται στον Κωνσταντίνο. 
73. ZAKYTHINOS, Despotat II, 306. Σύμφωνα μέ τό σιγίλλιο τοΰ πατριάρχη 

Σωφρονίου τοΰ έτους 1775, τό γυναικείο μονύδριο, προφανώς τής Πεπελενίτσας, 
συμπεριλαμβάνεται στά μετόχια τής μονής Ταξιαρχών, βλ. ΛΆΜΠΡΟΣ, Σιγίλλιον, 292, 
294. 
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Ό ναός τοΰ Αγίου Νικολάου δέν πανηγυρίζει, σύμφωνα μέ τίς μαρτυ

ρίες τών μοναχών άλλα καί τών κατοίκων τής περιοχής, στίς 6 Δεκεμβρίου, 

οπότε τιμάται ή μνήμη τοΰ αγίου Νικολάου Μύρων74, άλλα στίς 13 Μαΐου. 

Αντίθετα, γνωρίζουμε δτι στίς 8 ή 9 Μαΐου τιμάται ή μνήμη τής άνακομιδής 

τοϋ λειψάνου τοΰ Αγίου Νικολάου75, ένώ στίς 14,15,16 καί 17 Μαΐου, σύμ

φωνα μέ τά συναξάρια, τιμάται ή μνήμη τοΰ θανάτου τοΰ πατριάρχη 

Κωνσταντινουπόλεως Νικολάου Α' Μυστικού, ό όποιος πέθανε στίς 15 

Μαΐου τοΰ 925, οπότε καί ετάφη στή μονή τών Γαλακρηνών76. Θεωρούμε 

πιθανόν δτι ό ναός τοΰ Αγίου Νικολάου, πού αποτέλεσε σίγουρα καθολικό 

μονής, αφιερώθηκε συγχρόνως στή μνήμη τοΰ πατριάρχη Νικολάου Α' 

Μυστικού καί στή μνήμη τής άνακομιδής τοΰ λειψάνου τοΰ ομώνυμου 

αγίου77. 'Υπενθυμίζεται δ ρόλος πού έπαιξε ό πατριάρχης αυτός κατά τή 

74. Ό Η. DELEHAYE, Cinq leçons sur la méthode hagiographique, Βρυξέλλες 
1934,17 απέδειξε δτι ή ήμερα τής λατρείας αποτελεί τό κατ' εξοχήν στοιχείο τής ταύ
τισης τών αγίων. Ή μνήμη τής άνακομιδής τοΰ λειψάνου τοΰ αγίου Νικολάου εορτά
ζεται στίς 8 καί 9 Μαΐου, βλ. Ο ΙΔΙΟΣ, Synaxarium Ecclesiae Constantinopolitanae, 
Βρυξέλλες 1902, στήλ. 665, 49-50, στήλ. 672, 40: Ή άνακομιδή τών λειψάνων τοϋ 
οσίου πατρός ήμων Νικολάου. Αντίθετα, ή μνήμη τοΰ θανάτου τοΰ αγίου τιμάται, 
δπως είναι ευρύτατα γνωστό, στίς 6 Δεκεμβρίου, δ. π., στήλ. 281-284. 

75. Ή μνήμη τής άνακομιδής, δηλ. τής διέλευσης (τής παρόδου) τών λειψάνων 
τοΰ αγίου Νικολάου άπό τά Μύρα τής Λυκίας στό Μπάρι τής Σικελίας, εορτάζεται 
κατά περιοχές σέ διαφορετικές μέρες τοΰ Μαΐου καί σχετίζεται μέ τό χρόνο προσέγ
γισης τοΰ πλοίου, πού έφερε τό ίερό λείψανο σέ διάφορους τόπους. Έτσι, αλλού 
εορτάζεται στίς 9 Μαΐου (Αρκαδία καί άλλες περιοχές τής Πελοποννήσου), άλλου 
στίς 10 Μαΐου (Αχαΐα, Ηλεία, Ζάκυνθος καί Κεφαλληνία) καί άλλου στίς 20 Μαΐου 
(Κέρκυρα, Ήπειρος, Ευρυτανία), βλ. Ακολουθία είς τήν Πάροδον τοϋ Ίεροϋ 
Λειψάνου τοϋ έν άγίοις πατρός ήμων Νικολάου αρχιεπισκόπου Μύρων Λυκίας τοϋ 
θαυματουργού, έκδ. Παντελεήμονος ΜΠΕΖΕΝΓΓΗ μητροπολίτου Ζακύνθου, Ζάκυνθος 
1980, 9. Γιά τόν άγιο Νικόλαο, βλ. καί Gerlargo GIOFFRARI, S. Nicola nella crìtica 
storica, Μπάρι 1987. 

76. DELEHAYE, Synaxarium, στήλ. 688. 10: 15 Μαΐου: Καί ή κοίμησις τοϋ έν 
άγίοις πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Νικολάου, βλ. επίσης, δ. π., στήλ. 684.49: 
Τελείται δέ αυτού ή σύναξις πέραν έν Γαλακρίναις, έν τή αυτού μονή. Βλ. επίσης, 
δ. π., στήλ. 689.47,692.50,652.40. Βλ. επίσης Μ. ΓΕΔΕΩΝ, Βυζαντινόν Έορτολόγιον, 
Κωνσταντινούπολις 1899, 105: στίς 15 Μαΐου τιμάται ή μνήμη τοΰ Νικολάου 
πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως τοΰ έν Γαλακρίναις. 

77. Πά τό συνδυασμό τής μνήμης δύο αγίων κατά τήν Ιδια ημέρα (περίπτωση 
μνήμης τοΰ Αγίου Άλυπίου καί τοΰ οσίου Στυλιανοΰ τοΰ Παφλαγόνος στίς 26 
Νοεμβρίου), βλ. σχετικά, Η. DELEHAYE, Les Saints Stylites, Βρυξέλλες 1923,81-82· Ο 
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διάρκεια τόσο τής πρώτης δσο καί τής δεύτερης πατριαρχίας του στά εκκλη

σιαστικά πράγματα τής περιοχής δικαιοδοσίας τοϋ μητροπολίτη Πατρών 

κατά τό πρώτο μισό τοϋ 10ου αίώνα. Ό Νικόλαος Μυστικός εμπλέκεται στά 

μοναστικά προβλήματα τής περιοχής, δπως προκύπτει από τήν αλληλογρα

φία του μέ τό μητροπολίτη Πατρών Ανδρέα, αλλά καί μέ ανώτατους αξιω

ματούχους τής Πελοποννήσου78. 'Ενδέχεται μετά τό θάνατο του καί σέ 

ανάμνηση τών σχέσεων του μέ τήν περιοχή τής βορειοδυτικής Πελοπον

νήσου, δ ιδρυόμενος περί τά τέλη τοϋ 10ου αίώνα ναός νά σχετίζεται μέ τή 

μνήμη του, αλλά καί τή μνήμη τοϋ αγίου Νικολάου, τιμώντας παράλληλα καί 

τήν ήμερα τής άνακομιδής τών λειψάνων τοΰ Αγίου Νικολάου, αγίου πού 

τιμάται επίσης Ιδιαίτερα στην Πελοπόννησο. 

Κοινή είναι πλέον ή διαπίστωση, δτι ή πρόοδος πού έχει συντελεσθεί τά 

τελευταία χρόνια, τόσο στην έρευνα τής μεσοβυζαντινής αρχιτεκτονικής, δσο 

ΙΔΙΟΣ, Un second Saint Gordius, An. Boll. 79, 1961, 5-15. Παρά τό γεγονός δτι στά 
συναξάρια στίς 3 'Ιανουαρίου τιμάται ή ήμερα τοΰ μάρτυρα Γόρδιου από τήν 
Καισαρεία καί τοΰ μάρτυρα Γόρδιου άπό τήν Αντιόχεια, ή φιλολογική παράδοση 
τους διακρίνει σαφώς. Μέ δεδομένο δμως τό γεγονός δτι κατά τόν Delehaye τό κατε
ξοχήν στοιχείο ταύτισης ενός αγίου αποτελεί ή ήμερα τής γιορτής του, θεωρείται, 
μέχρις ότου νά αποδειχθεί τό αντίθετο, δτι πρόκειται γιά èva μάρτυρα Γόρδιο από 
τήν Καισαρεία, τοΰ οποίου ή μνήμη τιμάται, δπως αναφέρθηκε, στίς 3 'Ιανουαρίου. 

78. Πά τή σχετική αλληλογραφία μεταξύ τοΰ πατριάρχη Νικολάου Μυστικού 
καί τοΰ μητροπολίτη Πατρών Ανδρέα, αλλά καί μέ μή κατονομαζόμενο στρατηγό 
Πελοποννήσου, βλ. R. J. Η. JENKINS καί L. G. WESTERINK, Nicholas I Patriarch of 
Constantinople Letters. Greek Text and English Translation, CFHB VI, Ουάσιγκτον 
1973, άρ. 43, 119, 123, 161. Γιά τή ζωή καί τό έργο τοΰ Νικολάου Μυστικοΰ, βλ. καί 
JENKINS-WESTERINK, δ. π., XV-XXVII. Βλ. επίσης Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, Νικόλαος Α ό 
Μυστικός (852-925 μ.Χ.), πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (901—907, 912-925), 
Αθήνα 1967. Είναι γνωστό, έξαλλου, δτι δ Νικόλαος Μυστικός αναμιγνύεται άμεσα 
στην επιλογή τοΰ Παύλου, ώς μητροπολίτη Κορίνθου, καθώς καί στή συμμετοχή τών 
εκκλησιαστικών άρχων τής Κορίνθου ώς εκπροσώπων στή σύναξη τής 
Κωνσταντινουπόλεως γιά τήν έκδοση τοΰ Τόμου Ενώσεως. Βλ. σχετικά Κ. 
ΚΥΡΙΑΚΌΠΟΥΛΟΣ, Αγίου Πέτρου 'Αργούς Βίος καί Λόγοι. ΕΙσαγωγή-Κείμενον-
Μετάφρασις-Σχόλια, Αθήνα 1976,428-430,434.01 σχέσεις τοΰ πατριάρχη Νικολάου 
Α ' Μυστικοΰ μέ τους μητροπολίτες Πατρών καί οί επιπτώσεις τών σχέσεων αυτών 
στά εκκλησιαστικά πράγματα τής περιοχής γενικότερα, εξετάζονται αναλυτικά στή 
μονογραφία Ή Μητρόπολη Πατρών καί ό μοναχισμός στην Αχαΐα ώς τόν 13ο αι., 
πού εκπονείται στά πλαίσια τοΰ Προγράμματος τής 'Ιστορικής Γεωγραφίας τοΰ 
ΚΒΕ/ΕΙΕ άπό τήν Άννα Λαμπροπούλου. 
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καί στή δημοσίευση αρχειακού ύλικοΰ, επιτρέπει τήν αναψηλάφηση τής Ιστο

ρίας ορισμένων μνημείων, πού είχε θεωρηθεί ώς τώρα δεδομένη. 'Εξάλλου, ό 

εξαιρετικά περιορισμένος αριθμός ναών τής μεσοβυζαντινής εποχής, πού 

έχουν εντοπισθεί στην 'Αχαΐα, δέ βοηθά στή συναγωγή γενικότερων συμπε

ρασμάτων γιά τήν εκκλησιαστική αρχιτεκτονική στην περιοχή αυτή. Αξίζει 

στό σημείο αυτό νά επισημανθεί δτι μεγάλος αριθμός τών μεσαιωνικών ναών 

τής πόλης τών Πατρών, τοΰ σημαντικότερου κέντρου τής βορειοδυτικής 

Πελοποννήσου, έχει καταστραφεί, μέ αποτέλεσμα στά δρια τοΰ σημερινοΰ 

νομοϋ Αχαΐας νά διατηροϋνται ελάχιστοι μεσοβυξαντινοί ναοί, δπως ή 

'Αγία ΕΙρήνη στό Ριγανόκαμπο Πατρών, πού αποκαλύφθηκε μετά άπό 

ανασκαφική έρευνα καί διατηρείται σέ έπίχωση, δ ναός τής Παναγίας στή 

Μέντζαινα, δ Άγιος Νικόλαος στό Πλατάνι καί δ Άγιος Δημήτριος στό 

Δραγάνο (σημ. Πετροχώρι). 

Ή προτεινόμενη αναθεώρηση τής χρονολόγησης τοϋ ναού τοΰ Αγίου 

Νικολάου, δ άμεσος συσχετισμός του μέ τή γειτονική μονή Ταξιαρχών, ή έπί 

μέρους μελέτη διαφόρων προβλημάτων, στό μέτρο πού αυτή κατέστη δυνα

τή79, καθώς καί ή ίστορική τεκμηρίωση, συμβάλλουν στην επισήμανση ενός 

79. Ή αρχιτεκτονική μελέτη τοΰ μνημείου δέν μπορεί νά θεωρηθεί ολοκληρω
μένη άν δέν πραγματοποιηθεί διεξοδική διττή έρευνα έπί τοΰ ναοΰ: α) αφαίρεση νεό
τερης στέγης, καθαρισμός τοιχοποιίας ώστε νά φανοΰν οί οίκοδομικές φάσεις, 
απόξεση κονιαμάτων τών όψεων, ώστε νά φανοΰν τά άποφραχθέντα ανοίγματα καί 
οί οικοδομικές φάσεις τοΰ μνημείου β) ανασκαφική έρευνα βΐ) άποχωμάτωση καί 
ανασκαφική έρευνα γιά νά αποκαλυφθεί τό πλάτος τοΰ νάρθηκα στά δυτικά, β2) 
άποχωμάτωση καί ανασκαφική έρευνα προς Β, ώστε νά αποκαλυφθούν τά θεμέλια 
δεδομένου δτι, κατά πληροφορίες τών μοναχών τή μονής, τά τελευταία χρόνια έχει 
γίνει καταστροφή τών κτισμάτων μέ μηχανικά μέσα, β3) άποχωμάτωση καί ανασκα
φική έρευνα προς ανατολάς, β4) κοπή έλαιοδένδρων, πού βρίσκονται σέ επαφή μέ τό 
νότιο τοίχο τοΰ ναοΰ, άποχωμάτωση, ανασκαφική έρευνα. Μετά τίς εργασίες αυτές 
καί άφοΰ προηγηθεί υποστήλωση πρέπει νά συνταχθεί αρχιτεκτονική μελέτη αποκα
τάστασης. Άπό τίς 24 'Ιουνίου μέχρι τίς 2 'Ιουλίου 1996, πραγματοποιήθηκε άπό τήν 
Αφέντρα Μουτζαλη καί τριμελές συνεργείο (6η ЕВА) μικρής κλίμακας ανασκαφική 
έρευνα, κατά τή διάρκεια τής οποίας αποκαλύφθηκαν τά έξης: α) εξωτερικά τής 
κεντρικής αψίδας τοΰ Ιερού καί σέ βάθος 0,80 μ. αποκαλύφθηκε χριστιανική απλή 
λακκοειδής καί άκτέριστη ταφή ενός άνδρα, πιθανότατα μοναχού (σχέδ. 16), β) σέ 
μικρές διερευνητικές τομές στό δυτικό τμήμα τοΰ ναοΰ αποκαλύφθηκαν ίχνη τοίχων, 
πού πιθανότατα ανήκουν σέ νάρθηκα γ) σέ μικρή διερευνητική τομή πού έγινε στό 
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ακόμη πρώιμου μεσοβυζαντινοΰ μνημείου τοΰ αχαϊκού χώρου τοΰ 10ου 

αίώνα, πού αποτέλεσε παράλληλα τόν πρώτο μοναστικό πυρήνα τής μονής 

Ταξιαρχών ΑΙγιαλείας, δπως προκύπτει από τά στοιχεία πού εξετάστηκαν. 

Β τμήμα τοΰ ναοΰ αποκαλύφθηκαν θεμέλια δ) κόπηκε μία ελιά, πού βρισκόταν σέ 
επαφή μέ τό ΝΑ τμήμα τοΰ ναοΰ, άποχωματώθηκε καί καθαρίσθηκε ελαφρώς δ Ν 
τοίχος ε) στό εσωτερικό τοΰ ναοΰ άφοΰ έγινε δοκιμαστική αφαίρεση τοΰ νεότερου 
δαπέδου, χαράχθηκε τομή 0,60x0,60, ή εκσκαφή τής οποίας έφθασε σέ βάθος t μ. Σέ 
βάθος 0,80 μ., βρέθηκαν τρεις ψηφίδες, λιγοστά όστρακα νεοτέρων χρόνων καί ένα 
άπότμημα μαρμάρου. Στό μέτρο πού επιτρέπει ή στατική επάρκεια τοΰ μνημείου, 
πρέπει νά γίνουν καί άλλες δοκιμαστικές τομές στό εσωτερικό του, προκειμένου νά 
βρεθεί τό αρχικό δάπεδο. 
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Anna LAMBROPOULOU- Afendra MOUTZALI, L'église byzantine de S. 

Nicolas en Égialie. Contribution à l'histoire du monastère des Taxiarques. 

Près du monastère des Taxiarques en Égialie et dans les limites de son 

territoire, aux bords de la rivière Sélinous, est située l'église de S. Nicolas. 

L'église, datant de la fin du Xe siècle (vers l'an 1000), fut jadis le catholicon 

d'un monastère, à une époque antérieure à rarrivée de S. Léontios. 
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