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Εικονομαχικές εκκλησίες στη Νάξο (πίν. 11-21)

Αγάπη  ΒΑΣΙΛΑΚΗ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ

Δελτίον XAE 3 (1962-1963), Περίοδος Δ'• Σελ. 49-74
ΑΘΗΝΑ  1964



ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΚΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΣΤΗ ΝΑΞΟ 
(Πίν. 11-21). 

"Η « 'Ομάς 'Ανιχνεύσεως xal Έρεύνης Βυζαντινών Τοιχογραφιών 
Ελλάδος » κατά τις εργασίες της, με τήν οικονομική ενίσχυση τοΰ ΒΙΕ, 
επεσήμανε και φωτογράφησε στη Νάξο περίπου 40 εκκλησίες με τοιχογρα
φίες' ανάμεσα σ' αυτές περιλαμβάνονται και τέσσερεις εκκλησίες με ζωγρα
φική διακόσμηση της εποχής τής εικονομαχίας. 

Ό "Αγ. Γεώργιος στην Άπείρανθο και ή Παναγία στις Έγγαρές δια
τηρούν λίγα αμυδρά λείψανα' αντίθετα, στην Ά γ . Κυριακή στην Άπεί
ρανθο και στον Ά γ . "Αρτέμιο στο ΣαγγρΙ ή διακόσμηση σώζεται σχεδόν 
ολόκληρη καϊ σε καλή σχετικά κατάσταση ι. Έ δ ώ θα περιοριστούμε στην 
παρουσίαση μόνο τών δύο τελευταίων μνημείων*. 

Α. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 

1. 'Αγία Κυριακή στην Άπείρανθο. 

Στα βόρεια τής "Απειράνθου, προς τήν Καλλονή, υψώνεται μοναχική 
ή εκκλησία τής Ά γ . Κυριακής ( Πίν. 1 ). 

"Ενα μέρος άπο τήν καμάρα και το Β. τοίχο τοΰ νάρθηκα έχει γκρε· 
μιστή, οί τοίχοι τοΰ ίεροΰ διατρυπήθηκαν και το δάπεδο ξηλώθηκε και κατα
στράφηκε άπο τους αρχαιοκάπηλους' χωρίς πόρτες, είναι στή διάθεση τών βο
σκών πού τήν χρησιμοποιούν για στάνη. Κτίριο βαρύ ( 11,10 μ. μήκ. Χ 7,10 
μ. πλ. ), αποτελείται άπο τον νάρθηκα, τον κυρίως ναό καϊ το παρεκκλήσιο 
(προς Ν.), πού είναι δλα σύγχρονα, δπως γίνεται φανερό άπο τήν όμοιο

ι. Ό Ν. Κ α λ ο γ ε ρ ό π ο υ λ ο ς πρώτος ( Ν. 'Εστία Ζ' ( 1933 ), τ. 160 σ. 876) 
επεσήμανε και ανέφερε τήν 'Αγία Κυριακή καϊ τον "Αγιο 'Αρτέμιο ( σαν "Αγιο Δη
μήτριο όμως)' δέν τις τοποθέτησε χρονολογικά. 

2. ΟΙ φωτογραφίες καϊ τα σχέδια έγιναν από το Συνεργείο τής 'Ομάδος "Ανι
χνεύσεως και Έρεύνης Βυζ. Τοιχογραφιών τοΰ ΒΙΕ ( φωτογράφοι οί δίδες Ί . Ίωαν-
νίδου και 'Ε. Μπαρτζιώτη). Ευχαριστώ τους 'Ερευνητές τής 'Ομάδας πού μου επέ
τρεψαν να μελετήσω κα'ι νά δημοσιεύσω τις εκκλησίες αυτές. Ό κ. Μ. Χατζηδάκης 
μέ πολύτιμες συμβουλές και παρατηρήσεις μέ καθωδήγησε σ' όλες μου τις έρευνες' 
τον ευχαριστώ θερμά για τό ενδιαφέρον του. 

Διλχίον τής Χριοτιαηχής 'Αρχαιολογικής ΈταιρβΙας, Ζ" / 
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μορφή συνεχή τοιχοδομία και τήν εσωτερική διάρθρωση των χώρων ( είκ. 1, 

Πίν. 12β). 

Ό νάοϋ-ηχας, μακρόστενος (7,12 μήκ. Χ 2,03 πλ. ), στεγασμένος με 

συνεχή καμάρα έχει τήν είσοδο (πλ. 0,95 μ. ) στην νότια στενή πλευρά (είκ. 

1, Πίν. 12α). Ή επικοινωνία του με τους υπόλοιπους χώρους εξασφαλίζε

ται με δυο θύρες στον ανατολικό τοίχο. Ή μεγαλύτερη ( πλ. 1,15 μ.) οδη

γεί στον κυρίως ναό, ενώ μία μικρότερη ( πλ. 0,65 μ.), πού τώρα έχει 

κλειστή με τοίχο, κολλητά στην νοτιοανατολική γωνία, οδηγεί στο παρεκκλή

σιο. Στο βόρειο στενό τοίχο κοντά στην βορειοανατολική γωνία υπάρχει μία 

τετράγωνη κόγχη (Πίν. 12α). 

Ό HVQICOÇ ναός, μακρόστενη μονόκλιτη τρουλλωτή εκκλησία, καταλήγει 

ανατολικά σε μεγάλη ημικυκλική αψίδα. Τα τόξα, πού με τήν βοήθεια τών 

καλά σχηματισμένων λοφίων στηρίζουν τον τροϋλλο, πού υψώνεται στή 

μέση, σχηματίζουν στην βόρεια καΐ νότια πλευρά αβαθή τυφλά άψιδώματα' 

το νότιο τυφλό άψίδωμα, για να επικοινωνή με το παρεκκλήσιο διατρυπα-

ται από ενα μεγάλο τοξωτό άνοιγμα' δύο ανάλογα μικρότερα ανοίγματα 

υπάρχουν στο ανατολικό και δυτικό τμήμα τοΰ ίδιου νότιου ενδιαμέσου τοί

χου (Πίν. 12β, 13α, 14β). 'Ακριβώς αυτός ό τόσο άνετος τρόπος επικοι

νωνίας τοΰ κυρίως ναοϋ με το παρεκκλήσιο είναι μία ακόμη απόδειξη τής 

σύγχρονης κατασκευής τών δύο χώρων τής εκκλησίας. 'Αρκετά χαμηλά, στον 

βόρειο τοίχο τής δυτικής κεραίας τοΰ κυρίως ναοΰ, υπάρχει μία τοξωτή 

κόγχη (Πίν. 14β). 

Γύρω - γύρω οί τοίχοι εκτός από το ίερό, έχουν ενα κτιστό χαμηλό 

θρανίο πλάτους + 0,38 μ., πού διακόπτεται στή μέση περίπου τοΰ βορείου 

τυφλοΰ άψιδώματος από ενα βράχο περίπου σφαιρικό πού φαίνεται δτι θα 

είχε κάποια ιδιαίτερη σημασία, γιατί καΐ ή ζωγραφική διακόσμηση τον 

περιτρέχει με Ιδιαίτερη προσοχή1 (Πίν. 13β). 

Γείσο στεφανώνει τους τοίχους στο ΰψος τής γέννησης τών καμάρων' 

δ τροϋλλος, με βαρείες αναλογίες, έχει κυλινδρικό εσωτερικά και εξωτερικά 

τύμπανο καΐ καλοσχηματισμένα λοφία' ενα απλό γείσο περιβάλλει στο κάτω 

μέρος τον κύλινδρο. "Ολο το ανατολικό θολωτό τμήμα σκεπάζει το ίερό. Ή 

ημικυκλική αψίδα φωτίζεται από ενα στενό δίλοβο παράθυρο πού αργότερα 

κλείστηκε με τοίχο καΐ περιτρέχεται εσωτερικά από ενα απλό χτιστό σύν-

θρονο ( πλ. 0,45 μ. ) σαν σκαλοπάτι χαμηλό' ό επισκοπικός θρόνος, στή μέση, 

κάτω άπό το δίλοβο παράθυρο, καΐ στο ίδιο ΰψος με το υπόλοιπο σύνθρονο 

περιορίζεται δεξιά και αριστερά από δύο όρθιες σχιστολιθικες πλάκες ( Πίν. 

1. "Ομοια περίπτωση στο Καθολικό Παλαιάς Μονής Φιλοσόφου Γορτυνίας. 
Ν. Μ ο υ τ σ ό π ο υ λ ο ς , 'Αρχιτεκτονική τών 'Εκκλησιών και τών Μοναστηριών Γορ
τυνίας, 'Αθήναι 1956, σ. 22, είκ. 7 και 8, όπου αναφέρονται και άλλα παραδείγματα. 
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Είκ. 1. Νάξος. 'Αγία Κυριακή. Κάτοψη. 
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13α, 16α). Στον νότιο τοίχο υπάρχει το ενα από τα ανοίγματα επικοινω

νίας με το παρεκκλήσιο, πού αναφέραμε πιο πάνω. Σώζεται επίσης σέ αρκετό 

ΰψος ενα μέρος από κτιστό τέμπλο, πιθανόν μεταγενέστερο, δπως δείχνει 

καί ή τοιχοδομία του. 

Το ηαοεκχλήσιο, κτισμένο στη νότια πλευρά τοϋ κυρίως ναοΰ καί με 

κοινό τοίχο με αυτόν, είναι μακρόστενο ( τοΰ ϊδιου μήκους με τον κυρίως 

ναό) καί στεγασμένο με συνεχή καμάρα' ανατολικά καταλήγει σε μικρή ημι

κυκλική αψίδα με μονόλοβο τοξωτό παράθυρο ( Πίν. 14α ). 

Παρατηρήσαμε πιο πάνω πόσο άνετη είναι ή επικοινωνία του με τον 

κυρίως ναό' επίσης τήν χωριστή είσοδο σ' αυτό από το νάρθηκα' μια ακόμη 

θύρα στον νότιο τοίχο οδηγεί άπ* ευθείας έξω. 

Τοιχοδομία. "Ολο το κτίριο είναι χτισμένο από ντόπιους ακατέργα

στους γκριζωπούς λίθους σέ διάφορα μεγέθη με τόσο λίγο κονίαμα πού έχει 

κανείς τήν εντύπωση δτι πρόκειται για ξερολιθιά (Πίν. 11). Πλίνθοι δεν 

χρησιμοποιήθηκαν καθόλου' ακόμη και οί καμάρες είναι κατασκευασμένες με 

δμοιο υλικό. Οί περιορισμένες δυνατότητες τοΰ υλικού ώρισαν καί τήν εξω

τερική μορφή τοΰ κτιρίου : τοίχοι άδιάρθρωτοι, απόλυτα γυμνοί από κάθε 

είδους διακόσμηση καί με περιορισμένα ακόμη καί τα ανοίγματα ( από μα

κριά δίνει τήν εντύπωση κάστρου ). Μόνο στή στέγη μπορούμε να διακρί-

νωμε τήν εσωτερική διάταξη τοΰ κτιρίου. Οί καμάρες τοΰ νάρθηκα, τοΰ κυ

ρίως ναοΰ καί τοΰ παρεκκλησίου σκεπάζονται εξωτερικά από ξεχωριστές 

δίριχτες στέγες ( κάθε μια σέ διαφορετικό επίπεδο ). 'Αντί για κεραμίδια 

χρησιμοποιήθηκαν, ακόμη καί στον τροΰλλο, μεγάλες σχιστολιθικές πλάκες1. 

'Ανοίγματα. Θύρες καί παράθυρα είναι πολύ λίγα καί μικρά. "Ετσι 

εξωτερικά το κτίριο είναι αυστηρό, αδιάσπαστο καί εσωτερικά βαρύ καί 

σκοτεινό. 

Οί δύο εξωτερικές θύρες — τοΰ νάρθηκα καί τοΰ παρεκκλησίου — δέν 

είναι πολύ φροντισμένες : μεγάλοι όρθιοι λίθοι με υποτυπώδη επεξεργασία 

χρησιμεύουν για σταθμοί καί άνώφλια. Πιο περιποιημένη είναι ή μεγάλη 

θύρα — σχεδόν τετράγωνη — από τον νάρθηκα στον κυρίως ναό. Οί σταθμοί 

καί το μεγάλο άνώφλι είναι μονόλιθοι από ντόπιο μάρμαρο πολύ αδρά 

δουλεμένο' έχει εμφάνιση σχεδόν μεγαλιθική (Πίν. 12α). Τα παράθυρα 

τοποθετημένα ψηλά είναι μικρά, τετράγωνα περίπου ( δπως στον τροΰλλο ) 

ή μακρόστενα σαν πολεμίστρες (δπως τοΰ παρεκκλησίου): δ νάρθηκας έχει 

δύο παράθυρα στή δυτική πλευρά (ίσως ακόμη ενα να υπήρχε στο βόρειο 

τοίχο πού είναι μισογκρεμισμένος) χωρίς καμμία διακόσμηση' δ κυρίως 

ναός έχει από ενα στα μέτωπα τής ανατολικής καί δυτικής καμάρας, τέσσερα 

1. Στή Νάξο πλάχες αντί για κεραμίδια χρησιμοποιούνται γιά κάλυψη τής στέ
γης σέ εκκλησίες διαφόρων εποχών. 
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στον τροΰλλο ( t a μεγαλύτερα) και το δίλοβο στην αψίδα" το παρεκκλή
σιο έχει στον νότιο τοίχο τρία πολύ μικρά μακρόστενα και έ'να μονόλοβο 
στην αψίδα. 

Και στο εσωτερικό ή ευτέλεια της αρχιτεκτονικής διακόσμησης είναι 
χαρακτηριστική. Ή μόνη διακόσμηση είναι το γείσο από σχιστολιθικές 
πλάκες πού περιτρέχει τους τοίχους στο υψος τής γέννησης τών καμάρων 
καί στην γέννηση τοΰ τύμπανου τοΰ τρούλλου. 

Το δάπεδο ήταν στρωμένο από μεγάλες πλάκες πού καμμιά δεν σώζεται 
in situ. Είναι δ'λες σπασμένες καί σκορπισμένες στο εσωτερικό τής εκκλησίας 
από τους αρχαιοκάπηλους ( Πίν. 12-14). 

2. Ναός Άγιου 'Αρτεμίου. 

Διακόσια μέτρα αριστερά από τον δημόσιο δρόμο, πού δδηγεϊ από την 
Χώρα στο Χαλκί καί ακριβώς απέναντι από τον Πΰργο τοΰ Μπαζέου ( θέση 
Σταυρός), είναι κτισμένη ή εκκλησία τοΰ Ά γ . 'Αρτεμίου1. 

Πρόκειται για μια απλή μονόκλιτη τρουλλωτή εκκλησία ( δπως ακριβώς 
ό κυρίως ναός τής Άγ. Κυριακής) (Πίν. 15). Πολλά κοινά χαρακτηριστικά 
συνδέουν τις δύο εκκλησίες : 

1 ) Τοιχοδομία με αργούς ντόπιους πλακωτούς λίθους με ακόμη λιγώ-
τερο κονίαμα. 

2 ) Μεγάλη ημικυκλική αψίδα ( χωρίς παράθυρο ). 

3 ) Κυλινδρικός βαρύς τροϋλλος ( το τύμπανο είναι ακόμα χαμηλότερο ). 
4) 'Ελάχιστα ανοίγματα, παράθυρα μικρά (τέσσερα τετράγωνα στον 

τροΰλλο καί από Ινα στο τύμπανο τής ανατολικής καί δυτικής καμάρας ) και 
μία μόνο θύρα προς τα δυτικά με σταθμούς λίθινες σχιστολιθικές πλάκες. 
Ή δυτική καμάρα είναι πιο στενή άπο την ανατολική, γιατί ό νότιος τοίχος 
σχηματίζει υψηλά μια εσοχή αρκετά πλατειά' φαίνεται δτι ή ιδιομορφία αυτή 
είναι αρχική, γιατί ή τοιχοδομία είναι ή ίδια (Πίν. 15α). 

Στο βόρειο τοίχο τοΰ ίεροΰ σχηματίζεται μία τετράγωνη κόγχη, 'ίσως 
τής προθέσεως. Τδ δάπεδο, πού διατηρείται άθικτο σχεδόν, αποτελείται από 
τον φυσικό βράχο καί πλάκες" το δάπεδο τοΰ ίεροΰ ( δηλ. δλης τής ανατο
λικής κεραίας) είναι υψωμένο κατά 0,20 μ. Ή Τράπεζα είναι υψωμένη 
κατά + 0,70 μ. Δεν γνωρίζω δν ή υπερύψωση αυτή είναι αρχική ή μεταγε
νέστερη, γιατί ή ζωγραφική διακόσμηση στον ήμικύλινδρο πού θα μπορούσε 
να μας βοηθήση είναι στο σημείο αυτό τελείως κατεστραμμένη (Πίν. 15β). 
Γενικά φαίνεται αρχαιότερη και πιο αδέξια κτισμένη από τήν Ά γ . Κυριακή. 

1. Τήν πληροφορία για τήν εκκλησία αυτή καί για τή διακόσμηση της οφείλω 
στον 'Επιμελητή 'Αρχαιοτήτων κ. Χ. Ντοΰμα, τον όποιο ευχαριστώ. 
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3. Τυπολογικά. 

Ή μονόκλιτη τρουλλωτή εκκλησία είναι αρχιτεκτονική μορφή αρκετά 

συνηθισμένη στή Νάξο1, στην Κρήτη2, στην Κΰπρο3, στή Ρόδο 4 , στη 

Χίο5, στή Λακωνία6, στή Γορτυνία7, στην'Αττική8. 'Ιδιαίτερα μεγάλη διά

δοση γνώρισε στην Τουρκοκρατία9. Τα παλαιότερα παραδείγματα, από δσα 

εχω υπ* όψη μου — εξω από τήν Κΰπρο — θεωρούνται τοΰ 1 1 ο υ - 12 ο υ at. 

Στην υπόλοιπη Βαλκανική ό τΰπος συναντάται στή Σερβία , 0, Βουλγα-

1. Ναός 'Αγίου Παχοιμίου - Γεωργίου Άπειράνθου, "Αγιος Νικόλαος Σαγγρίου, 
Αγίου Κωνσταντίνου Τουμπακάδων · Σταυροπηγής, Ναός 'Αγίου 'Ιωάννου Θεολόγου 
στο Κεραμί κ.λ.π. 

2. Ναός 'Αγίου Νικολάου Καστέλλι Μεραμβέλλου. G. G e r ο 1 a, Monumenti 
Veneti nell'isola di Creta, Venezia 2, είκ. 145. Ναός Παναγίας Τυλίσσου, αυτόθι, 
είκ. 144, Ν. Βλαχερνίτισσας, Χανιά, αυτόθι, είκ. 223, Ναός 'Αγίου Νικολάου Κυ-
ριακοσέλλια, αυτόθι, είκ 226, Ναός Σωτήρας Πρινέ, αυτόθι, είκ. 227, Ναός 'Αγίου 
'Ιωάννου Δάφνες, αυτόθι, είκ. 232 κ.λ.π. 

3. Ναός 'Αγίου Γεωργίου, Καρπασία. Γ. Σ ω τ η ρ ί ο υ , Τα βυζαντινά μνημεία 
της Κύπρου, 'Αθήναι 1935, Λεύκωμα, σ. 9, Ναός Χρυσολινιώτισσας, αυτόθι, σ. 29, 
Ναός Παναγίας Κοφίνου, αυτόθι, σ. 31, Ναός Παναγίας Χοιροκοιτιάς, Λάρνακα, 
αυτόθι, σ. 31-32, Ναός Παναγίας Καρδακιώτισσας, αυτόθι, σ. 47 καΐ πίν. 40α, 
Ναός Χρυσοστόμου Κουτσοβέντη, αυτόθι, σ. 45 και πίν. 29β, 30α κ.λ.π. 

4. Ναός 'Αγίου Γεωργίου στό Καπί κα'ι Ναός 'Αγίου Γεωργίου Λίνδου. Α. 'Ορ
λ ά ν δ ο ς , ΑΒΜΕ, τ. Τ', 1948, σ. 83-85, είκ. 66-69. 

5. Παναγία Σικελία. Α. O r l a n d o s , Mon. Byz. de Chios, Athènes 1930, 
πίν. 44-48 και "Αγ. Γάλας, αϋιόθι, πίν. 54-55. 

6. Ναός Προφ. 'Ηλία στα Άβύσαλα Μάνης. T r a q u a i r êv BSA, χ. XV, 
1908-1909, πίν. XV, ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς , ΑΒΜΕ, τ. Α', 1935, σ. 58, σημ. 4, Ναός Πα
ναγίτσας στό Γύθειο. ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς , αυτόθι, σ. 58, σημ. 3, Ναός Αγίου Βασιλείου 
'Απιδιάς. ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς , αυτόθι, σ. 133. 

7. Ναός 'Αγίου 'Ανδρέα κοντά στον Λούσιο Γορτυνίας. Α. Ζ ά χ ο ς , στό ΑΔ, 
τ. 8ος, 1923, σ. 71. 

8. Παρεκκλήσιο κα'ι Παραλαύρια Μ. 'Οσίου Μελετίου. " Ο ρ λ ά ν δ ο ς , ΑΒΜΕ, 
τ. Ε' ( 1939 - 1940), σ. 45, είκ. 2 - 3 , σ. 77 και είκ. 10 κ.έξ., σ. 112 και είκ. 58, σ. 
113 -114, σ. 115 -116 κα'ι είκ. 62 κ.λ.π., Ναός 'Αγίου Γεωργίου Πεντέλης. EMME 3, 
σ. 178 -179 και είκ. 237 - 238, Ναός Ταξιαρχών Πεντέλη, αυτόθι, σ. 195 κα'ι είκ. 260, 
Ναός 'Αγίας Τριάδας Πεντέλη, αυτόθι, σ. 193 και είκ. 258-259, Παναγία Μεσο-
σπορίτισσα Καλύβια Κουβαρδ. ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς , στο περ. "Αθηνά, τ. 35 ( 1923 ), σ. 176 -
181 κα'ι είκ. 9-11, Παρεκκλήσιο 'Αγίας Βαρβάρας Καπνικαρέας, "Αθήναι. EMME 
2, σ. 69 κ.λ π. 

9. Ναός "Αγίου Γεωργίου και Ναός "Υπαπαντής Σοφικοΰ. ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς , ΑΒΜΕ, 
τ. Α' ( 1935 ), σ. 55 - 59 κα'ι 69 κα'ι γενικά περ'ι τοΰ τύπου στην Τουρκοκρατία Σ ω-
τ η ρ ί ο υ , Χριστ. "Αρχαιολογία, α. 499-500. 

10. Νέρεζι. Ν. K o n d a k o v , Makedonija, St. Petersburg 1909, σ. 174, 
είκ. 109. 
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ρία 1, Κωνσταντινούπολη 2- Τα παραδείγματα είναι άφθονα όμως στην 
Μικρή 'Ασία 8 καί στην 'Αρμενία4 (από τον 6° -7° αι.) . Ό Strzygowski 
μάλιστα θεωρεί την 'Αρμενία και πατρίδα της Kuppelhallen, δπως την ονο
μάζει, από όπου, μέσω της Γεωργίας, διαδόθηκε στις υπόλοιπες περιοχές5. 

Οι Βυζαντινές μονόκλιτες τρουλλωτές εκκλησίες της Ελλάδας ανάλογα 
με τη διαμόρφωση της κάτοψης μπορούν να χωριστούν σε τρεις βασικές 
κατηγορίες : 

α) Το κτίριο είναι μακρόστενο" τα στηρίγματα πού βαστούν τα τόξα, 
δπου πατά δ τροΰλλος, έχουν το ίδιο πάχος μέ τους τοίχους της Α. καΐ Δ. 
κεραίας καί δίνουν την εντύπωση δτι δ τροΰλλος πατά σε τοίχους. OÎ τυφλές 
αψίδες προς Β. καί Ν. τοΰ τρούλλου είναι πολύ ρηχές. 

Σπάνια συναντούμε την μορφή αυτή σέ αυτοτελή κτίρια' ή πιο συνη
θισμένη περίπτωση είναι να εφαρμόζεται σέ παρεκκλήσια6. 

β) Ή σχέση μήκους καί πλάτους αλλάζει βασικά. Ή κάτοψη είναι 
συχνά περίπου τετράγωνη, οί ανατολικές καί δυτικές κεραίες έχουν πολύ 
μικρό μήκος. Οί τυφλές αψίδες έχουν βαθύνει, τα στηρίγματα τοΰ τρούλλου 
εξακολουθούν να έχουν το ίδιο πάχος μέ τους τοίχους των κεραιών. Το 
σχήμα τοΰ σταυρού διαγράφεται έντονα7. 

γ ) Ή σχέση πλάτους καί μήκους είναι δμοια μέ τή β'. "Από τους εξω
τερικούς δμως τοίχους εξέχουν προς τα μέσα οί τέσσερες παραστάδες πού 
γεννούν τα τόξα πού σηκώνουν τον τροΰλλο*. 

' 1. Ναός στη Νικόπολη. P r o t i s c h , L'architecture religieuse en Bulga
rie, Sofia 1924, σ. 32, είκ. 27. 

2. J. E) b e r s a l t , Monuments d'Architecture Byzantine, Paris 1934, σ. 27 
καί σημ. 58. 

3. J. E b e r s o l t , αυτόθι, σ. 27 καί σημ. 59 καί J. S t r z y g o w s k i , Klei
nasien, Leipzig 1903, σ. 32 κ.έξ., είκ. 24-27. 

4. J. S t r z y g o w s k i , Die Baukunst der Armenier und Europa, Wien 
1918, σ. 188 -199. 

5. J. S t r z y g o w s k i , Die Baukunst der Armenier. Σχετικά μέ τις επι
φυλάξεις για πολύ πρώιμη χρονολόγηση βλ. πρόχειρα C h. D i e h 1, Manuel2, 
102 - 106. 

6. Αυτοτελή κτίρια π.χ. ό "Αγιος 'Αρτέμιος, ή 'Αγία Κυριακή καί ό "Αγιος 
Νικόλαος Σαγγρίου στη Νάξο καί ή Παναγία Μεσοσπορίτισσα στα Καλύβια του Κου-
βαρα της "Αττικής, ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς , Ά&ηνά, τ. 35 (1923), σ. 176-181. Παρεκκλή
σια: Καθολικού Μ. "Οσίου Μελετίου, " Ο ρ λ ά ν δ ο ς , ΑΒΜΕ, τ. Ε' (1939-1940), 
σ. 67 - 68 καί Καπνικαρέας 'Αθηνών. EMME 2, σ. 69. 

7. Π.χ. Παραλαύρια Μ. "Οσίου Μελετίου. " Ο ρ λ ά ν δ ο ς , ΑΒΜΕ, τ. Ε' (1939-
1940), σ. 45, 77, 112, 113-114 κ.λ.π, 

8. Π.χ. Παναγία Σικελία καί "Αγιος Γάλας Χίου. O r l a n d o s , Mon. Byz. 
de Chios, πίν. 44-48 καί 54-55 καί "Αγιος Γεώργιος στο Καπί Ρόδου. ' Ο ρ λ ά ν 
δ ο ς , ΑΒΜΕ, τ. Τ ' , 1948, σ. 83-85. 
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Μ ο ρ φ ή κ α ι δ ι ά τ α ξ η τ η ς σ τ έ γ η ς . 

Ή διάταξη της στέγης τοΰ κυρίως ναοΰ της Ά γ . Κυριακής και Ιδιαί
τερα τοΰ Άγ . 'Αρτεμίου είναι τελείως ανόργανη. Οί δυο τυφλές αψίδες 
στεγάζονται στο ίδιο ύψος με τις δύο κεραίες με μονόριχτη στέγη. Στον 
Ά γ . Νικόλαο τοΰ Σαγγρίου ( α' κατηγορία ) οί τυφλές αψίδες στεγάζονται 
λίγο ψηλότερα από τις κεραίες μέ μια Ιπίπεδη στέγη πού τονίζει αρχιτεκτο
νικά τις τυφλές αψίδες και δίνει κάποια εντύπωση τοΰ σταυρού. 

Στα περισσότερα παραδείγματα των μονόκλιτων τρουλλωτών εκκλησιών 
πού έ'χω ΰπ δψη μου ή διάταξη και ή μορφή τής στέγης μιμείται τους 
σταυροειδείς εγγεγραμμένους μέ τροΰλλο, δηλ. χωριστές άετωματικές στέγες 
σκεπάζουν και τις θολωτές κεραίες και τις τυφλές αψίδες. "Ετσι στή β' καΐ 
γ' μορφή και ή κάτοψη καΐ ή στέγη έχουν έντονη τήν επίδραση τοΰ σταυ
ροειδούς εγγεγραμμένου. Ό Καθηγητής 'Ορλάνδος μάλιστα θεωρεί τη μορφή 
τής μονόκλιτης τρουλλωτής εκκλησίας, πού κατατάξαμε στην α' κατηγορία, 
σαν τήν τελευταία απλοποίηση τοΰ σταυροειδούς εγγεγραμμένου μέ τροΰλλο 
(σταυροειδής εγγεγραμμένος τετρακιόνιος ή δικιόνιος- μονόκλιτος σταυ
ροειδής - μονόκλιτη τρουλλωτή εκκλησία)1. Είναι δμως εξ ίσου δυνατή καί 
ή αντίστροφη εξέλιξη2, δηλ. ή μακρόστενη άδιάρθρωτη μονόκλιτη τρουλ
λωτή εκκλησία τής πρώτης κατηγορίας δέχεται μόνο από τον 11° αϊ. τήν 
επίδραση τοΰ σταυροειδούς εγγεγραμμένου καί στην κάτοψη καί στή στέ
γαση. "Ετσι, μέ τήν νέα μορφή πού παίρνει ή μονόκλιτη τρουλλωτή εκκλη
σία ξεπερνιέται εύκολώτερα ή δυσκολία τής στήριξης τοΰ τρούλλου ( α' κατη
γορία), γιατί υπάρχουν πλέον καί δεξιά καί αριστερά οί βαθιές τυφλές αψί
δες, πού μοιράζονται εξ ίσου μέ τίς κεραίες το βάρος του. "Η δψη τοΰ κτι
ρίου γίνεται πιο ευχάριστη καί εξωτερικά καί εσωτερικά : χαριτωμένα μικρά 
κτίρια πού πυργώνονται βαθμιαία σ* ενα ψηλό τροΰλλο' φυσικά δέν πάβουν 
να υπάρχουν καί αργότερα παραδείγματα τής α' κατηγορίας, Ιδιαίτερα δταν 
πρόκηται για παρεκκλήσιο' στή στέγαση δμως δέχονται καί αυτά τήν επί
δραση τοΰ σταυροειδούς8. 

"Η διαμόρφωση τοΰ τύπου στίς δύο εκκλησίες πού μας απασχολούν δέν 
επιτρέπει να τίς τοποθετήσωμε αργότερα άπα τον 9° αΐώνα. Οί κεραίες 
είναι επιμήκεις, τα τυφλά αψιδώματα ρηχά χωρίς Ιδιαίτερη άετωματική 
στέγη. Το ante quem επιβεβαιώνουν τα αρχαϊκά στοιχεία καί οί παλαιο
χριστιανικές επιβιώσεις. Στίς παλαιοχριστιανικές επιβιώσεις κατατάσσονται 
φυσικά οί ημικυκλικές αψίδες καί το σύνθρονο τής Ά γ . Κυριακής, δπως 

1. ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς , ΑΒΜΕ, τ. Α' (1935), σ. 133 καί ΑΒΜΕ, 1948, σ. 83-85. 
2. Άφοϋ τα πιο αρχαϊκά παραδείγματα, ό "Αγιος 'Αρτέμιος καί ή "Αγία Κυ

ριακή δπως 0·ά δούμε δέν μποροΰν να χρονολογηθούν μετά τα μέσα τοΰ 9<»> at. 
3. Βλ. σημ. 6, σ. 55- έκτος άπό τήν 'Αγία Κυριακή καί τον "Αγιο 'Αρτέμιο. 
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και δ σύγχρονος νάρθηκας της ίδιας εκκλησίας με την πλάγια είσοδο. Οί 

τροΰλλοι με τα χαμηλά κυλινδρικά τύμπανα θεωρούνται γενικώς ως στοιχεία 

άρχαϊκότητας1. 

Ή τοιχοδομία δένβοηθεΐστή σαφέστερη χρονολόγηση : απλώς σημειώνω 

δτι στη Νάξο τα μνημεία τοϋ 1 1 ο υ - 12 ο υ αϊ. και έξης είναι κτισμένα μεν με 

αργούς λίθους αλλά άφθονο κονίαμα, ώστε πάλι θα τοποθετούσαμε χρονο

λογικά τα μνημεία αυτά πριν από τον 11° αιώνα. 

Οί συνεχείς καμάρες οί κτισμένες με λίθους*, οί βαρείες αναλογίες, οι 

γυμνοί τοίχοι και τα λίγα στενά ανοίγματα, νομίζω, πρέπει ν* αποδοθούν 

σε « 'Ανατολική » Ιπίδραση 8. "Υπολείπεται το πρόβλημα τοϋ παρεκκλησίου, 

πού θα μας απασχόληση κάπως εκτενέστερα, γιατί, πιστεύω, δτι μπορεί να 

διευκρίνιση το ζήτημα των επιδράσεων στην αρχιτεκτονική της Ά γ . Κυριακής. 

4. Παρεκκλήσια - δίκλιτες εκκλησίες. 

Οί παρακάτω παρατηρήσεις ισχύουν μόνο για δίκλιτες εκκλησίες ή εκ

κλησίες με παρεκκλήσια, δταν είναι καί τα δυο μέρη σύγχρονα. Επειδή 

νομίζω δτι έχουν κοινό πρόγονο και εξέλιξη, καλό θα ήταν να ονομάζαμε 

δίκλιτη τήν εκκλησία δταν και τα δύο κλίτη είναι τοϋ ϊδιου αρχιτεκτονικού 

τύπου4, καί εκκλησία με παρεκκλήσιο δταν είναι διαφορετικού αρχιτεκτο

νικού τύπου β· 

Δίκλιτες εκκλησίες ή εκκλησίες με παρεκκλήσια συναντώνται κυρίως στην 

Ανατολή6, φαίνεται δε δτι δχι μόνο το παρεκκλήσιο είναι φυσικά πιο στενό 

από τον κυρίως ναό, άλλα σχεδόν πάντα καί το ενα κλίτος τού δίκλιτου 

ναού, συνήθως το νότιο. 

Στην Ελλάδα σ' δσες δίκλιτες εκκλησίες ή εκκλησίες με παρεκκλήσια 

έ'χουν μελετηθη μέχρι τώρα παρατηρήθηκε έντονη ανατολική επίδραση στην 

αρχιτεκτονική τους7. 

1. ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς , ΑΒΜΕ, τ. Θ', 1961, σ. 6-7, 9. 
2. G. M i l l e t , L'école Grecque, Paris 1916, σ. 223 - 224, 244 - 245, 246 - 248. 
3. G. M i l l e t , αυτόθι, a. 36-37 χ.έξ. 
4. Π.χ. ναός εις Utschajak Μ. 'Ασίας (Kuppelhallen καί τα δύο κλίτη). 

S t r z y g o w s k i , Kleinasien, Leipzig 1903, σ. 32 κ.ε., είκ. 24-27. 
5· Π χ. ή "Αγία Κυριακή : Kuppelhallen ό κυρίως ναός καί θολωτό τό παρεκ

κλήσιο. 
6. R a m s a y - B e l l , A hundred and one churches, σ. 390. 
7. Ναός "Αγίου Γεωργίου Γεράκι. " Ο ρ λ ά ν δ ο ς , EEBS, τ. 4(1927), σ. 349, 

είκ. 12. Ναός 'Αγίου Νικολάου Γεράκι. ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς , ΑΒΜΕ, τ. Γ' ( 1937 ), σ. 197, 
είκ. 3-5 . "Αγιος Δημήτριος 'Αθήναι. ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς , ΕΕΒΣ, τ. 2 (1925), σ. 304 
καί είκ. 20. 
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Συνήθως το δεύτερο κλίτος ή tò παρεκκλήσιο ερμηνεύονται σαν ταφικά ι, 

χωρίς όμως αυτό να επιβεβαιώνεται απόλυτα από τα δεδομένα *. Πολύ λίγοι 

τάφοι βρέθηκαν σ' αυτά καί, κατά τήν γνώμη μου, τίποτα δεν μας βεβαιώ

νει, δτι oî παλαιότεροι είναι σύγχρονοι με το κτίριο. 

Νομίζω δτι το δεύτερο κλίτος ή το παρεκκλήσιο μπορεί να έρμηνευθή* 

σαν το τελευταίο στάδιο της εξέλιξης στην χριστιανική αρχιτεκτονική ενός 

πανάρχαιου ανατολικού αρχιτεκτονικού στοιχείου, τοΰ χιλανί. 

Σύμφωνα με τήν παράδοση τοΰ χιλανί, ή είσοδος βρίσκεται σε μία από 

τις μακριές πλευρές τοΰ κτιρίου, συνήθως στή νότια, μπροστά της εκτείνε

ται μια στοά. Αυτή ή παράδοση, πάντοτε ζωντανή μέχρι και τους ρωμαϊκούς 

χρόνους στην 'Ανατολή, συνεχίζεται σε μια σειρά από παλαιοχριστιανικές 

βασιλικές της Συρίας καί Αίγύπτου σέ διάφορες παραλλαγές, πού δλες όμως 

τείνουν να μετατρέψουν τή στοά πού υπάρχει στή νότια μακρά πλευρά τοΰ 

κτιρίου σέ κλειστό χώρο. 

Μεταξύ τοΰ πρώτου παραδείγματος με στοά ανοικτή ( βασιλική Ίουλια-

νοΰ στην Α ΰ ρ α ν ί τ ι δ α ) ' καί της Λευκής Μονής στο Σοχάγκ της Α ι γ ύ π τ ο υ 4 , 

δπου παρατηρούμε ολοκληρωμένο τον μετασχηματισμό της στοάς σέ κλειστό 

χώρο, παρεμβάλλονται δεκάδες εκκλησιών της Συρίας 4 ο υ - 6 ο υ αι. καί μονω

μένα παραδείγματα από βασιλικές στή Μ. 'Ασία και Λέσβο 8 . 

Τήν χρήση της στοάς στον πρώτο της μετασχηματισμό σέ κλειστό χώρο 

είναι δύσκολο να γνωρίζωμε- " Η πιθανώτερη εκδοχή είναι, δτι χρησίμευε 

1. R a m s a y είς Zeitschr. für Gesch. d. Archit.. 1908, σ. 6. J e r p h a -
n i o n εις Echos d'Orient, t. 30, 1931, σ. 8. 

2. R a m s a y - B e l l , A hundred and one churches, σ. 390 καί R a m 
s a y , Kleinasiatische Denkmäler, σ. 128 καί 287. 

3. ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς , Βασιλική, τ. 1, 'Αθήναι (1952), σ. 42, είκ. 19. 
4. " Ο ρ λ ά ν δ ο ς , Αυτόθι, σ. 52, είκ. 27. 
5. Και ή Λευκή Μονή ανήκει στον 4 ο ν αϊ. Ή μετατροπή σέ κλειστό χώρο δέν 

γίνεται μέ βαθμιαία χρονολογική σειρά. Θα α'ιτιολογήσωμε αργότερα τό γιατί. Τα 
παραδείγματα άπό τήν Συρία βρίσκονται συγκεντρωμένα στο βιβλίο τοΰ C h a l e n k o , 
Villages antiques de la Syrie du Nord 1953, τ. Π. α ) Βασιλική 'Ιουλιανού στο 
Grad (399 -402), pi. XI. β ) Δυτική Βασιλική στο Behyo (μέσα 5<»> al. ), pi. XI, 3. 
γ) Βόρεια Βασιλική στο Grad (561), pi. XI, 4. δ) Βόρεια Βασιλική στο Beris 
( περί τό 600 ), pi. XI, 6. ε ) Βασιλική τοΰ ΕΙ - Bara ( 6°s at. ), pi. XII, 3. ς ) Mo-
νόκλιτος ναός στό Quiqbize (4°s αι.), pi. XIII, 1. ζ ) Μονόκλιτος ναός στο Ba-
naqjur ( 5°s al. ), pi. XIII, 2. η) Μονόκλιτος ναός στο Deir Siman ( 6°s ai. ), pi. 
XIII, 12. θ ) Μονόκλιτος ναός στό Sergible ( 6°s at.), pi. XIII, 11. ι ) Μονόκλιτος 
ναός στο Rb'ea ( 4<>s at. ), pi. XIII, 13. ta ) Ναός στό Nuriye ( 4°s al ), pi. XIII, 6. 
ιβ) Ναός στο Kzeiz ( 5»s al), XIII, 7 κ.λ.π. Βασιλική στο Γκιούλ - Μπαξέ της Σμύρ
νης. Σ ω τ η ρ ί ο υ , Χρ. 'Αρχαιολογία, σ. 278, είκ. 156, Βασιλική Μιλήτου δπου ό 
χώρος χρησιμεύει σαν προθάλαμος στο Βαπτιστήριο, αυτόθι, σ. 278, είκ. 157, Βα
σιλική Άργάλων Λέσβου, αυτόθι, σ. 303, είκ. 184. 
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για νάρθηκας1 (ανάλογη μεταμόρφωση της 'Ανατολικής στοάς τοϋ αίθριου 

παρατηρείται και στις παλαιοχριστιανικές βασιλικές της Ελλάδος) 2 , γι* αυτό 

άλλωστε πολλές φορές διατηρεί εν μέρει την μορφή τής στοάς. Πάντως δέν 

είναι βασικός χώρος για τή Λειτουργία, γιατί τότε θα επεκτείνονταν σ' δλες 

ανεξαιρέτως τίς εκκλησίες ( δπως στην περίπτωση των παστοφορίων και της 

προθέσεως), ενώ τώρα συναντάται αρκετά συχνά καί σέ πολλές παραλ

λαγές. Οΰτε μπορούμε να υποθέσουμε, δτι πρόκειται για απλή αύξηση της 

χωρητικότητας τοΰ ναοΰ, αφού στίς παρά πάνω περιπτώσεις τα δυο μέρη 

είναι σύγχρονα. 

Μέ την προσθήκη αψίδας, χωρίς αυτό να είναι απολύτως απαραίτητο8, 

μετατρέπεται δ χώρος σέ παρεκκλήσιο, πιθανόν άφοΰ ατόνησε ή αρχική 

χρήση του σαν νάρθηκα καί μάλιστα, δταν εκτός από τήν νότια είσοδο 

υπήρχε καί άλλη δυτική είσοδος μέ στοά επίσης, πού χρησίμευε πάλι για 

νάρθηκας. "Ας σημειωθή δτι μετατροπή στοάς σέ παρεκκλήσιο είναι αρκετά 

συνηθισμένη περίπτωση καί σέ νεώτερους σχετικά χρόνους4, ή δέ εκ των 

υστέρων χρήση μερικών από αυτά σαν ταφικά δέν ερμηνεύει καί τήν αρχή 

της γέννησης τους. 

"Αν οί παραπάνω παρατηρήσεις είναι σωστές, ή ύπαρξη σύγχρονου 

παρεκκλησίου στο ναό τής Ά γ . Κυριακής είναι ενα ακόμη στοιχείο « 'Ανα

τολικής » επίδρασης. 

Β. ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ 

1. 'Αγία Κυριακή. 

Παρά τίς μεγάλες καταστροφές πού υπέφερε το μνημείο στο πέρασμα 

τών χρόνων, ή ζωγραφική διακόσμηση σώζεται αρκετά καλά και επειδή είναι 

στο μεγαλύτερο μέρος της ανεικονική, μπορούμε μέ αρκετή πιθανότητα να 

την συμπληρώσουμε καί σέ δσα σημεία έ'χει καταστροφή-

Διατηρείται στις τυφλές αψίδες, σ° δλο το ΐερό (τοίχους, αψίδα, κα

μάρα) καί στα εσωρράχια τοΰ ανατολικού καί τοΰ μεσαίου τοξωτού άνοί-

1. ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς , αυτόθι, σ. 42 καί 52. 
2. " Ο ρ λ ά ν δ ο ς , αυτόθι, σ. 103-104 καί 130. 
3. Ιδιαίτερα σιή Συρία, άλλα καί στην 'Ελλάδα έχομε μερικά παραδείγματα. 

Ναός "Αγίου Νικολάου Γεράκι, ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς , ΑΒΜΕ, τ. Γ' ( 1937 ), σ. 197 καί είκ. 
3 -5 κ.λ.π., τα παρεκκλήσια τοΰ καθ-ολικοΰ τής Μ. Καισαριανής καί τής Καπνικαρέας 
στην 'Αθήνα είναι χωρίς αψίδα αν καί δχι σύγχρονα μέ τον κυρίως ναό. 

4. "Όπως στό Καθολικό τής Μ. Καισαριανής στην "Αθήνα καί στην 'Οδηγή
τρια τοΰ Μυστρά. Μ. Χ α τ ζ η δ ά κ η ς , Μυστράς, 'Αθήναι 1956, σ. 58. 
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γματος τοϋ διάμεσου τοίχου μεταξύ κυρίως ναοΰ και παρεκκλησίου. Έκτος 

δμως από αυτό το α' στρώμα ( ανεικονική διακόσμηση ) σε ώρισμένα σημεία 

σώζονται λίγα λείψανα από Ινα β' στρώμα με τίς συνηθισμένες παραστά

σεις, δηλ. στον ήμικύλινδρο της αψίδας, λείψανα από φωτοστέφανο καΐ 

στο τεταρτοσφαίριο ανοιχτό Ευαγγέλιο ( τοΰ Παντοκράτορα). Επίσης στην 

αψίδα τοΰ παρεκκλησίου ή Δέηση. Είναι χαρακτηριστικό, οτι οΰτε το δυ

τικό τμήμα τοϋ κυρίως ναοΰ, ούτε το παρεκκλήσιο καΐ ό νάρθηκας έχουν 

ίχνη τοιχογραφιών ανεικονικών. Νομίζω οτι ποτέ δεν διακοσμήθηκαν. Το 

ίδιο συμβαίνει καί στον "Αγ. 'Αρτέμιο, δπου τοιχογραφήθηκε μόνο το ίερό. 

Ή εντύπωση μου είναι πώς ή τεχνική των τοιχογραφιών είναι μικτή, δηλ. 

νωπογραφία καί ξηρογραφία ( οι δυο τεχνικές διακρίνονται καλά στον κύλιν

δρο τής αψίδας). 

Νότια τυφλή αψίδα. Το τύμπανο καλύπτεται άπο τεμνόμενους κύκλους 

πού σχηματίζουν ρόδακες (καθαρά γεωμετρικό κόσμημα). "Η καμπύλη τοΰ 

τόξου περιβάλλεται από το συνηθισμένο οδοντωτό κόσμημα. Τα χρώματα 

θα πρέπει να ήταν ζωηρά καί έντονα, τώρα δμως είναι ακαθόριστα (κίτρινο -

πορτοκαλλί ) καί διακρίνονται πολύ λίγο. Στο κάτω μέρος έχουν μείνει ελά

χιστα ίχνη* στή δυτική πλευρά τής οριζόντιας κεραίας τοΰ νοτιοανατολικοΰ 

«πεσσού», σχήματος Γ, μένουν λίγα λείψανα από μίμηση, πολύ σχηματική, 

ορθομαρμαρώσεως. Στο εσωρράχιο τοΰ τοξωτού ανοίγματος κόσμημα από 

συνεχή Ιλικοειδή πλοχμό (Πίν. 18β). 

Βόρεια τυφλή αψίδα. Ή διακόσμηση σώζεται σε πολύ κακή κατά

σταση. Στο κάτω μέρος ό τοίχος χωρίζεται σέ δυο οριζόντιες ζώνες. "Η κατώ

τερη μιμείται δρθομαρμάρωση ( μαΰρες παχειές κυματιστές γραμμές ) πού 

περιτρέχει μέ προσοχή τον βράχο πού αναφέραμε πιό πάνω (Πίν. 13β)" ή 

ανώτερη καί πλατύτερη φαίνεται δτι περιελάμβανε δύο ή τρεις σταυρούς 

μέσα σέ πλαίσια μέ κοσμήματα. Διακρίνεται καλύτερα δ σταυρός τής ανα

τολικής γωνίας, δπου δεξιά καί αριστερά τής κάτω κεραίας υπάρχει μία επι

γραφή μεγαλογράμματη, πού διακρίνεται ελάχιστα, καθώς είναι καί φθαρ

μένη καί σκεπασμένη μέ άλατα. Τέλος στο δυτικό ήμισυ τοΰ εσωρράχιου 

τής νότιας τυφλής αψίδας σώζονται λίγα λείψανα από ελικοειδές κόσμημα. 

Ίερό. Ό ήμικύλινδρος τής αψίδας, πάνω από το σύνθρονο, χωρίζε

ται καθ* ΰψος σέ δυο διάχωρα δεξιά από το δίλοβο παράθυρο. "Αριστερά, 

δν καί τα θέματα είναι τα ϊδια καί έχουν δμοια διάταξη, δέν χωρίζονται 

σέ διάχωρα ού'τε έχουν κανένα πλαίσιο ή άλλο σαφή χωρισμό. Τα προς τα 

δεξιά διάχωρα έ'χουν κάσετα πλαίσια από κυματιστές γραμμές πού μιμούνται 

δρθομαρμάρωση (Πίν. 16α). 

Στα δύο μεσαία διάχωρα (δεξιά καί αριστερά άπο το δίλοβο παρά

θυρο) παριστάνονται από εξη πουλιά στο λευκό κάμπο τοΰ άσβεστοκονιάμα-

τος « κατά κρόταφο », γυρισμένα προς το παράθυρο. Είναι σέ διάφορα ΰψη 
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χωρίς καμμιά υποδήλωση εδάφους. "Ολος δ κενός χώρος τοΰ πίνακα καλύ
πτεται από τελείες καΐ κυματιστές γραμμές σε χρώμα κόκκινο (Πίν. 17). Τα 
πουλιά μέ έντονα περιγράμματα και σκοτεινό χρώμα, μοιάζουν με ξύλινα* 
κυματιστές γραμμές από το κεφάλι φτάνουν εως την ουρά. "Εχουν ψηλά 
άκαμπτα πόδια μέ τονισμένες αρθρώσεις και γαμψά νΰχια αρπακτικών. "Ο 
ψηλός λαιμός τους, πού περιβάλλεται από τήν σασσανιδική ταινία, μέ έντονη 
καμπύλη στρέφεται προς τα κάτω, και δίνεται ή εντύπωση πως το δυνατό 
ράμφος τους τσιμπά τΙς κυματιστές ταινίες και τις τελείες. Σέ κάθε πίνακα 
κυριαρχεί μέ το μέγεθος του έ'να πουλί πού βρίσκεται στο πάνω μέρος" 
αυτό καΐ έ'να ακόμη έ'χουν φουντωτή μεγαλόπρεπη ούρα από μεγάλα φτερά. 
"Ολα φαίνεται να βρίσκονται σέ ζωηρή κίνηση. Στην αριστερή παράσταση 
στο κάτω μέρος διακρίνονται δύο ψάρια άντωπά και λίγο πιο πάνω αρι
στερά το μικρό σκαρίφημα ενός τετραπόδου- 'Ανάμεσα στις δύο παραστά
σεις, παρά το κοινό θέμα, υπάρχουν πολλές διαφορές. Το αριστερό διάχωρο 
δέν έχει κανένα πλαίσιο, τα πουλιά είναι περισσότερο σχηματικά, άτονα, αδέ
ξια καΐ τα χαρακτηριστικά πού αναφέραμε πιο πάνω είναι λιγώτερο έντονα* 
θα έ'λεγα οτι έχουν γίνει από δευτερώτερο ζωγράφο καΐ δ'χι μέ πολλή προσοχή. 

Τα δύο ακραία διάχωρα έχουν επίσης δμοια διακόσμηση. Καλύτερα 
διατηρείται ή παράσταση στο αριστερό μέρος. "Ενας διάλιθος σταυρός στη 
μέση, δεξιά και αριστερά δύο μικροί φοίνικες μέ λεπτά φύλλα καί καρπούς 
ωοειδείς, πού φυτρώνουν από γλάστρες (Πίν. 17α). 

Στο τεταρτοσφαίριο της αψίδας ή διακόσμηση σώζεται μόνον τμημα
τικά ( Πίν. 18α ). 

Πάνω από το γείσο εκτείνονται δύο λεπτές ταινίες μέ κοσμήματα. Ά π ό 
αυτές ή ανώτερη και πιο στενή στολίζεται μέ μια σειρά από τεμνόμενους 
κύκλους πού σχηματίζουν ρόδακες (δπως τό κόσμημα τοΰ νότιου τυφλού 
άψιδώματος). Πάνω από τήν ταινία αυτή αρχίζει ή κύρια διακόσμηση της 
αψίδας. Τό μεγαλύτερο μέρος σκεπάζεται από μεγάλες φολίδες μέ έντονα 
μαύρα περιγράμματα μέ άσπρα στίγματα. Ό πυρήνας κάθε φολίδας είναι 
καρδιόσχημος, μέ μακρύ στέλεχος, καί χωρίζεται στή μέση μέ μαύρη γραμμή* 
από τό στέλεχος τοΰ πυρήνα ξεκινούν δεξιά και αριστερά καμπύλες γραμμές 
πού γεμίζουν δλο τον υπόλοιπο χώρο της φολίδας. Τό φολιδωτό κόσμημα 
δε σκέπαζε, φαίνεται, δλο τό χώρο τοΰ τεταρτοσφαιρίου, γιατί περίπου στή 
μέση διακρίνεται μέρος καμπύλης πλατειάς ταινίας μέ τό γνωστό οδοντωτό 
κόσμημα, πού αναφέραμε δτι περιβάλλει και τό τοξωτό άνοιγμα τού νότιου 
τυφλού άψιδώματος. "Ισως περιέβαλλε σταυρό διάλιθο πού θα υπήρχε 
στή μέση. 

"Ο βόρειος τοίχος τοΰ ίεροΰ χωρίζεται σέ δύο διάχωρα ( είκ. 2 ) μέ πλα
τειά πλαίσια μέ διαφορετικά κοσμήματα τό καθένα πάνω άπό μια πλατειά 
ζοόνη μέ μίμηση δρθομαρμάρωσης. Τό κάθετο δεξιό πλαίσιο ( προς τήν 
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αψίδα) περιέβαλλε συνεχή ελικοειδή βλαστό. Στο μεσαίο κάθετο χώρισμα 
δύο κάθετες σειρές από συγκεντρικά εφαπτόμενα ημικύκλια. Τέλος, το επάνω 
οριζόντιο πλαίσιο χωρίζεται σε δυο μικρότερες ταινίες. Ή κατώτερη περιέ
χει βλαστό ελικοειδή. Ή επάνω ζώνη έχει το γνωστό κόσμημα τής συνεχούς 
τεθλασμένης γραμμής με έ'να άνθέμιο τρίλοβο σε κάθε τρίγωνο. 'Από τα δυο 

Είκ. 2. Νάξος. Άγ. Κυριακή ΆπειράνθΌυ. 
Διακόσμηση βορεινοΰ τοίχου. 

διάχωρα σε καλύτερη σχετικά κατάσταση σώζεται το δεξιό ( το αριστερό είναι 
περισσότερο κατεστραμμένο καΐ σκεπασμένο μέ άλατα' ακόμα σημαντικό 
μέρος του καλύπτεται από τον τοΐχο τοΰ μεταγενέστερου χτιστοϋ τέμπλου ). 
Το δεξιό διάχωρο ( και πολύ πιθανόν καΐ το αριστερό ) περιέχει έ'να μεγάλο 
απλό σταυρό μέ βαθμιδωτή βάση, πού οί κεραίες του ακουμπούν σχεδόν 
στα πλαίσια, ώστε να χωρίζουν το ορθογώνιο διάχωρο σέ τέσσερα μικρότερα 
ορθογώνια. Καθένα από τα μικρότερα αυτά ορθογώνια χωρίζεται σέ δύο 
τρίγωνα από μία διαγώνιο πού καταλήγει στις κεραίες τοΰ σταυρού, απ' δπου 
κρέμονται λίθοι ωοειδείς. Τα μεταξύ των κεραιών τρίγωνα είναι ανοιχτού 
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χρώματος, ενώ τα άλλα είναι σκοτεινού χρώματος και περιέχουν πολλά μικρά 

ελλειψοειδή σχήματα, με λευκό περίγραμμα. 

Ό νότιος τοίχος, πού διατρυπάται από τοξωτό άνοιγμα παρουσιάζει 

την εξής διάταξη κοσμημάτων. Το δυτικό τμήμα τοΰ τοίχου ( από το τοξωτό 

άνοιγμα προς Δ) είναι αρκετά στενό (είπαμε πιο πάνω δτι μοιάζει με 

πεσσό), ώστε να διακοσμηθή με τρεις κάθετες διακοσμητικές ταινίες. "Η 

μεσαία, ανάμεσα σε δύο λεπτές ταινίες, περιέχει « σηρικούς τροχούς » πού 

γεμίζονται μέ πολλά ελλειψοειδή μικρά σχήματα. Οί άλλες δυο είναι πολύ 

κατεστραμμένες. 

Το πάνω μέρος σκεπάζεται από συνεχές κόσμημα πλαγίων παραλληλο

γράμμων' καθένα από αυτά περιέχει μικρό βέλος πού διευθύνεται προς τα 

αριστερά. Το στέλεχος τοΰ βέλους ξεκινά από την δεξιά δξεΐα γωνία καθενός 

πλαγίου παραλληλογράμμου. Το μικρό τοξωτό άνοιγμα διακοσμείται ως 

εξής : Στο κάτω μέρος μίμηση δρθομαρμάρωσης ( ρόμβος μέσα σέ τετρά

γωνο ) μέ ένθετα κοσμήματα. Στο εσωρράχιο, μέσα σέ δίσκο σταυρός' γύρω 

κόσμημα από πλέγμα βλαστών. 

Ή καμάρα τοΰ ίεροΰ διατηρεί δλη της τη διακόσμηση, αν και δ'χι σέ 

καλή κατάσταση ( Πίν. 6β). Πάνω από το γείσο δεξιά και αριστερά διακρί

νεται μία λεπτή ταινία μέ κόσμημα συνεχούς κυματιστής γραμμής. Ό λ η ή 

υπόλοιπη επιφάνεια χωρίζεται μέ άπλες γραμμές σέ τρεις άνισες ζώνες από 

Δ προς Α. Ή μεσαία ζώνη καλύπτεται άπα τεμνόμενους κύκλους μέ ρόδακες 

στη μέση' ή προς τα αριστερά ζώνη μέ «σηρικούς τροχούς»' ρόδακες έχουν 

τοποθετηθή μέσα σ' αυτούς, δπως και στα μεταξύ των κενά' ή προς τα 

δεξιά ζώνη έχει το ίδιο ακριβώς κόσμημα σέ μεγαλύτερο μέγεθος. 

2. "Αγιος 'Αρτέμιος. 

Ή ζωγραφική διακόσμηση τοΰ Ά γ . 'Αρτεμίου διατηρείται καλύτερα: 

Οί φθορές οφείλονται στον χρόνο και ό'χι στην καταστροφική μανία των 

ανθρώπων. 

Ή εικονογράφηση περιορίζεται ακόμη περισσότερο, καΐ συγκεκριμένα 

μόνο στους τοίχους, τήν καμάρα και την αψίδα τοΰ ίεροΰ, στο εσωρράχιο 

τοΰ ανατολικού τόξου και στο μέτωπο του, πού βλέπει στο ιερό. 

'Αψίδα. Στο ελεύθερο πάνω μέρος τοΰ ήμικύλινδρου, κάτω ακριβώς 

από το γείσο, διακρίνονται λίγα λείψανα από τήν διακόσμηση, πού μιμείται 

ορθομαρμάρωση ( μεγάλα διάχωρα μέ λεπτά πλαίσια). Το τεταρτοσφαίριο 

τής αψίδας μετά άπό μία λεπτή ταινία σχεδόν τελείως κατεστραμμένη καλύ

πτεται από φολιδωτό κόσμημα, το ϊδιο πού συναντήσαμε στην ϊδια θέση 

και στην Άγ . Κυριακή. Είναι καί εδώ πολύ κατεστραμμένο. 

Οί πλάγιοι τοίχοι τοΰ ίεροΰ διατηρούν πολύ λίγα λείψανα άπό τήν δια-
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κόσμηση. Άπ* δσο σώζεται, ακριβώς κάτω από το γείσο φαίνεται πώς 

υπήρχαν διάχωρα διαφόρων χρωμάτων πού έμιμοΰντο δρθομαρμάρωση, δπως 

στον ήμικύλινδρο της αψίδας καΐ στο τοξωτό μικρό άνοιγμα τοΰ ίεροΰ της 

Ά γ . Κυριακής' ίσως μερικοί περιείχαν σταυρούς. Αμέσως επάνω από το 

γείσο, στο βόρειο μισό της καμάρας μια πλατειά ζώνη πού χωρίζεται από 

μια οριζόντια στή μέση καί πολλές κάθετες γραμμές σέ τετράγωνα ( Πίν. 

20β). Τα πάνω τετράγωνα γεμίζουν σπείρες, τα κάτω σπειροειδείς βλαστοί' 

σπείρες και σπειροειδείς βλαστοί δένονται μεταξύ τους, πάνω από τις δια

χωριστικές γραμμές πού φαίνονται στα κενά, σχηματίζοντας σταυρό. 

Στο αντίστοιχο νότιο μισό της καμάρας μια πλατύτερη ζώνη περιέχει 

τρεις σειρές από ζεύγη ελίκων πού θυμίζουν Ιωνικά κιονόκρανα : ενώνονται 

μεταξύ τους κατά ΰψος καί κατά πλάτος ι. Στα διάμεσα υπάρχουν μικρά σχη

ματοποιημένα φύλλα (στις αντίστοιχες περίπου θέσεις στή βόρεια ζώνη είναι 

καρδιόσχημα) ή ρόμβοι. Μέσα στις έλικες λευκές τελείες σχηματίζουν ρόδα

κες (Πίν. 19). 

Μεταξύ της ταινίας αυτής καί τοΰ γείσου υπάρχει μεγαλογράμματη επι

γραφή ΜΝΗΣΘΗΤΗ ΚΕ ΤΟΝ ΔΟΥΛΟ COY ΥΚΟΝΟΜΟΝ ON ΓΙΝΟΣΚΗ KC 

ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΑΜΗΝ (Πίν. 20α). Μοιάζει μέ ανάλογες επιγραφές τής 

Καππαδοκίας στον τύπο των γραμμάτων, τήν ανορθογραφία και αυτήν ακόμα 

τήν θέση πού βρίσκεται2. "Ομοια περίπου επιγραφή αναφέραμε ότι υπάρχει 

και στην Ά γ . Κυριακή, τής οποίας δμως ή ανάγνωση είναι προβληματική" 

μέ κάθε επιφύλαξη νομίζω δτι καί εκεί διέκρινα το ίδιο δνομα. 

"Ας επιστρέψουμε δμως στή διακόσμηση τής καμάρας. Το υπόλοιπο τής 

καμάρας χωρίζεται, δπως ακριβώς και στην Άγ . Κυριακή, σέ τρεις άνισες 

ζώνες. Ή μεσαία ( κατεστραμμένη ) κοσμείται δπως και στην Ά γ . Κυριακή 

μέ τεμνόμενους κύκλους πού περιέχουν ρόδακες. Οι δύο πλάγιες ζώνες χωρί

ζονται από οριζόντιες καί κάθετες μελανές γραμμές σέ μικρά τετράγωνα πού 

περιέχουν εναλλάξ α ) ρόδακα σέ κύκλο και β ) ρόμβο μέ τέσσερα καρδιόσχημα 

φύλλα στις τέσσερες εσωτερικές γωνίες καί κύκλο στο κέντρο, και Ιξωτε-

1. Είναι χαρακτηριστικός ό τρόπος πού ενώνονται" στο σημείο επαφής δέν έχουν 
περίγραμμα άλλα 3-4 παράλληλες γραμμές, κάθετες στο σημείο τής ένωσης, μιμούν
ται συνδετική ταινία. 'Ανάλογες αν και όχι τόσο σαφείς ταινίες υπάρχουν καί στά 
απέναντι κοσμήματα των σπειρών καί των σπειροειδών βλαστών. 

2. Ναός 'Αγίου Βασιλείου Σινασσοΰ (περίοδος Εικονομαχίας). G. d e J e r-
p h a n i o n , Les églises rupestres de Cappadoce, Album III, Paris 1934, πίν. 
154. 'Ανάλογοι τύποι γραμμάτων βρίσκονται σέ κτητορικές επιγραφές τής 'Ελλάδας 
ακριβώς χρονολογημένες στο β' ήμισυ τοΰ 9°υ αϊ. "Επιγρ. 'Αγίου 'Ιωάννου Μαγκούτη 
στην "Αθήνα Κ ω ν σ τ α ν τ ό π ο υ λ ο ς , ΕΕΒΣ, 1931, τ. 8°s, σ. 253, είκ. 6, στην 
Θήβα Γ. Σ ω τ η ρ ί ο υ , ΑΕ, 1924, σ. 2, είκ. 3-5, στή Σκριποΰ Μ. Σ ω τ η ρ ί ο υ , 
ΑΕ, 1931, σ. 153-156, είχ. 37-40. 



ΠΙΝΑΞ 11 

α ) Εξωτερική νότια πλευρά. 

) Εξωτερική ανατολική πλευρά. 

ΝΑΞΟΣ. ΛΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 
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ΠίΝΑΞ 15 

α ) 'Εξωτερική όψη από ΝΔ. β) 'Ιερό. 

γ ) 'Εξωτερική νότια πλευρά. 

ΝΑΞΟΣ. ΑΓΙΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ 



ΠΙΝΑΞ 16 

α) 'Αψίδα Ίεροϋ' σΰνί^ρονο. 

β ) Καμάρα Ιεροΰ. 

ΝΑΞΟΣ. ΑΓΙΑ ΚΪΡΙΑΚΗ 
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ΠίΝΑΞ 20 

α) Ίβρό' νότιο μισό καμάρας' επιγραφή. 

β ) Ίβρό' διακόσμηση στο βόρβιο μισό της καμάρας. 

ΝΑΞΟΣ. ΑΓΙΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ 
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ρικά σε κάθε πλευρά τρίφυλλο άνθέμιο πού έχει τελείως παρανοηθή ( Πίν. 

19α, 200). 

Σε καμμια περίπτωση δεν φαίνεται να χρησιμοποιήθηκε κανόνας ή 

διαβήτης. "Ολες οι γραμμές και οί κύκλοι έγιναν με ελεύθερο και δχι πολύ 

προσεχτικό χέρι. "Επάνω στα μεσαία περιγράμματα τοϋ κύκλου καΐ των 

ρόμβων γράφτηκαν λευκά στίγματα. 

Το εσωρράχιο τοϋ ανατολικού τόξου διατηρεί τμήμα μόνο από τη δια

κόσμηση' συνεχής ελικοειδής πλοχμος παραλλαγή τοϋ κοσμήματος της Άγ . 

Κυριακής ( Πίν. 21β ). Τέλος, στο μέτωπο τοϋ ίδιου τόξου πού βλέπει στο 

ιερό σώζονται κομμάτια (Ιδίως στο βόρειο τμήμα) από άνελισσόμενο βλα

στό. Τα θέματα είναι σε μονότονα χρώματα, κιτρινωπά ή λευκά πάνω σε 

σκουροπράσινο βάθος. 

3. Εικονογραφικά. 

Ή είκονογραφία των δύο μνημείων είναι, απ' δ,τι εχω υπ* δψη μου, 

σπάνια, αν δχι μοναδική. Γνωστά είναι δμως τα σχόλια των εϊκονολατρων 

για τή διακόσμηση πού επέβαλαν στις εκκλησίες οί είκονομάχοι αυτοκράτορες : 

»'Εντεύθεν οϋν καθηροϋντο μεν κατά πασαν έκκλησίαν ai θεϊαι μορφαί, θηρία 

δε καί δρνιθες αντί τούτων ανεστηλονντο και ένεγράφοντο» ( Συνεχιστής Θεο

φάνη Χρονικον III, 10, Migne P.G. 100, στ. 1113)' . 

ι ΕΙ δε ην δένδρα, ή δρνεα, ή ζώα άλογα, μάλιστα δε τα σατανικά Ίπ-

πηλάσια, κυνήγια, θέατρα καί ιπποδρόμια ανιστορημένα, ταντα τιμητικώς 

έναπομένειν και έκλαμπρννεσθαι» ( Βίος Άγ. Στεφάνου τού Νέου, Migne 

P.G. 100, στ. 1113)*. 

«Και ούτως τα τον Χρίστου άπαντα μυστικά έξάραντος όπωροφυλάκιον 

και όρνεοσκοπεϊον την έκκλησίαν έποίησεν. Δένδρα καί δρνεα παντοία, θηρία 

τε καί άλλα τινά έγκύκλια δια κισσοφύλλων, γερανών τε καί κορωνών καί 

ταώνων ταύτην περιμουσώσας, ϊν' εϊπω, αληθώς ακοσμον εδειξεν» ( αυτόθι, 

στ. 1120) 8 . 

Τα σχόλια αυτά ταιριάζουν με τήν διακόσμηση των δύο επαρχιακών 

μνημείων, αν καί τα περισσότερα από αυτά γράφτηκαν για εκκλησίες πού 

διακοσμήθηκαν μέσα στην Κωνσταντινούπολη μέ τήν εποπτεία των ιδίων 

των αυτοκρατόρων. 

Οί είκονολάτρες συγγραφείς δεν σχολιάζουν απλώς τήν είκονογραφία, 

αναφέρουν καί από ποϋ τήν ενεπνεύσθηκαν οί είκονομάχοι: «ος* καί προς 

1. Κατά διαταγή τοΰ Θεόφιλου ( 829 - 842 ). 

2. "Επί Κωνσταντίνου Ε' ( 7 4 1 - 7 7 5 ) . 

3. Κατά διαταγή τοϋ Κωνσταντίνου Ε'. 

4. Ό πρεσβευτής 'Ιωάννης ό Σΰγγελος επιστρέφοντας από τήν Βαγδάτη. 

Διίχϊον χής Χριστιανικής 'Αρχαιολογικής Εταιρείας, 7" 5 
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τον Θεόφιλον άρτι εξεληλυθώς, καί τα της Συρίας προς αυτόν διεξερχόμενος, 

ΐπεισε τα τοϋ Βρύου ανάκτορα προς την των Σαρακηνών κατασκευασθήναι 

δμοίωσιν, ίν τε σχήμασι και ποικιλία, μηδέν εκείνων το σύνολον παραλλάτ-

τοντα, έκείνοις τούτου παρισταμένου και κατά την 'Ιωάννου έξήγησιν τα των 

έργων εκπερατοϋντος...» (Συνεχιστής Θεοφάνη, Bonn 6, 98). 

«Έπανελθών ούν εκείθεν δ 'Ιωάννης και τω βασιλεϊ τα εκεί διηγούμε-

νος καί των αρχικών οικιών σχήματα τε και ποικιλία», εις έρωτα κεκίνηκε 

ταΰτα δομήσασθαι. Κάί μέντοι έπέταξεν έν τω Βρύαντι δείμασθαι οι ανάκτορα 

τοις εν Συρία εοικότα εν απασι...» (Ζωναράς, Bonn 111, 6, 363). 

Άφοΰ οί σύγχρονοι ιστορικοί καί χρονικογράφοι μιλοϋν για σαφή επί

δραση τής "Αραβικής αρχιτεκτονικής και ζωγραφικής στα μνημεία των ΕΙκο-

νομάχων, χρήσιμο θα είναι να συγκρίνωμε κυρίως τήν εικονογραφία των 

δύο μνημείων με μνημεία αραβικά, πολύ περισσότερο αφού ελάχιστα είναι 

τα λείψανα τής μεγάλης ζωγραφικής τής εποχής τής είκονομαχίας πού 

σώζονται '. 

"Ας άρχίσωμε άπο τα θέματα τής Άγ . Κυριακής καί πρώτα με τις πα

ραστάσεις τών πουλιών στον ήμικύλινδρο τής αψίδας. Ή ταινία γύρω στο 

λαιμό της είναι το σασσανιδικο σύμβολο βασιλικής δυνάμεως (pativ), πού 

γρήγορα υιοθετήθηκε καί διαδόθηκε τήν ρωμαϊκή και παλαιοχριστιανική 

εποχή στην Μεσογειακή λεκάνη. 'Εξακολούθησε να είναι αγαπητό θέμα στο 

Βυζάντιο καί στην 'Ισλαμική τέχνη δπου το συναντάμε κυρίως σε υφάσματα 

καί σε πολύ προχωρημένες εποχές2. 

Τα "δια τα πουλιά, άκαμπτα με τονισμένα ώρισμένα χαρακτηριστικά, 

καί Ιδιαίτερα έντονα περιγράμματα, θυμίζουν μια σειρά από παραστάσεις 

πουλιών σε υφάσματα καί αντικείμενα μεταλλοτεχνίας σασσανιδικής καί μετα-

σασσανιδικής τέχνης 6 ο υ - 8/9ου αϊ. *. Περιγράφοντας τίς παραστάσεις αυτές 

1. Για τήν ανάγκη τής σύγκρισης είκονομαχικών μνημείων καί Μουσουλμανικών 
όπως κα'ι για το πρίσμα απ' όπου πρέπει νά βλέπωμε τίς σχέσεις αυτές βλ. Α. G r a-
b a r , L'iconoclasme byzantin, Paris 1957, σ. 165-172 « ...les créateurs de l 'art 
des résidences omeyyades avaient puisé abondamment aux sources byzanti
nes, plus ou moins contemporaines, et qu'ils trouvaient principalement en Sy
rie, mais peu t -ê t r e à l'intérieur de l'empire diminué depuis les conquêtes 
musulmanes, et jusqu'à Constantinople. En principe, c'est le byzantin qui 
aurait dû expliquer l 'omeyyade. Mais la disparition des œuvres iconoclastes 
nous oblige à procéder dans le sens inverse... > κ.λ.π. 

2. D o r o L e v i , Antioch Mosaic Pavements, Princeton, τ. 1, σ. 482-483, 
F a l k e , Kunstgeschichte der Seidenweberei, 1921, πίν. 100-101 καί 131, 
F 1 e m m i n g, Les Tissus, πίν. 20 - 21 καί 34. 

3. S a r r e , Die Kunst des alten Persien, Perlin 1927, πίν. 101-103, 105, 
140-141, F a l k e , Kunstgeschichte der Seidenweberei, 1921, πίν. 65. "Ομοια 
πουλιά συναντώνται καί αργότερα σε εικονογραφημένα χφ. π.χ. Άρμενικόν Εΰαγγέ-
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είχαμε πει δτι τα πουλιά είναι σκορπισμένα σε δλο το κάμπο, δτι δεν υπάρ
χει σταθερό έδαφος για να πατοϋν και δτι για κάμπο εχρησίμευσε το ίδιο 
το λευκό άσβεστοκονίαμα. Βασικά χαρακτηριστικά δηλ. αναλόγων παρα
στάσεων ψηφιδωτών δαπέδων, με την διαφορά δτι στα δάπεδα υπάρχει συμ
μετρία στη διάταξη των πουλιών ή ζώων 1. 

Τοϋ τεταρτοσφαιρίου της αψίδας ή κάτω λεπτή ταινία με την μία σειρά 
από τεμνόμενους κύκλους πού σχηματίζουν ρόδακες έχει ανάλογα παραδεί
γματα στο ομμαγιαδικο Qusayr *Amra (8ος ή 9°s at. )*. 

Tò φολιδωτό κόσμημα είναι τόσο συνηθισμένο θέμα στους ρωμαϊκούς, 
στους παλαιοχριστιανικούς χρόνους και αργότερα σ* δλες τις περιοχές πού 
είναι δύσκολο να καθορίση. κανείς επιδράσεις από την παρουσία του. 'Εδώ 
ϊσως οί φολίδες μιμούνται άκρα τών πτερών παγωνιών, σύμβολα αθανασίας. 
Απλώς αναφέρω δτι τα άσπρα στίγματα πάνω στο μελανό περίγραμμα 
συναντώνται κυρίως σε χριστιανικά μνημεία καΐ υφάσματα "Ανατολικής 
τέχνης και συνέχεια σε μνημεία μουσουλμανικά, π.χ. ψηφιδωτά τοϋ Τεμέ
νους τοϋ Βράχου ( Qoubet - es - Sakhra ) της 'Ιερουσαλήμs. 

Τα πλάγια παραλληλόγραμμα πού κοσμούν το νότιο τοίχο τοϋ ϊεροϋ 
συναντώνται με πολλές παραλλαγές στίς παραστάσεις υφασμάτων στις τοιχο
γραφίες της Samarra ( 9°« αϊ. ) *. 

Γενικώς τα θέματα τών κυματιστών ταινιών τών ελίκων, πλοχμών, 
βλαστών και άνθεμίων, πού στολίζουν πλαίσια, στενές επιφάνειες και εσωρ-
ράχια στην Ά γ . Κυριακή έχουν τα παράλληλα τους στή Μουσουλμανική 
τέχνηδ. Τα πρότυπα τους δμως είναι κοινά, ελληνορρωμαϊκά και παλαιοχρι
στιανικά και συνεχίζονται και στή Βυζαντινή τέχνη. 

λιον Mafenadaran Nr. 7736 (11ου αι.), D u r no wo, Armenische Miniaturen, 
Paris 1960, σ. 50-51. 

1. D o r o L e v i , αυτόθι, Π. 
2. M us il, Kusejr Amra II (1907), πίν. IX. 
3. "Υφάσματα 6ου -Ί°ν al. Αιγύπτου και Άντινόης, F l e m m i n g , Les Tis

sus, πίν. 4,13, 17, F a l k e, Kunstgeschichte der Seidenweberei, 1921, eîx. 18 -19. 
Cr es we 11, Early Muslim Architecture, Oxford, τ. Ι, πίν. 11, 14. 

4. Ε. H e r z f e l d , Die Ausgrabungen von Samara, Berlin 1927, τ. Ill, σ. 
76 - 78, πίν. XL - XLIIL 'Επίσης κολώνες με όμοια διακόσμηση σέ χφ. Ιστορημένα 
9 -10 at. π.χ. Vat. cod. Gr. 1522. W e i t z m a n n , Byz. Buchmalerei des 9. -10. 
Jahrh., Berlin 1935, πίν. VI. 

5. C r e s w e l l , αυτόθι, σ. 177 και 188, 290. "Η καρδιόσχημη απόληξη βλα
στών, θέμα γνωστό από την Έλληνορρωμαϊκή εποχή και πολύ αγαπητό σέ διακοσμή
σεις υφασμάτων 6ο υ at. κ.εξ. ( F a l k e , Kunstgeschichte der Seidenweberei, 1921, 
taf. IV, ab. 18 - 19 ) συναντώνται συχνά στην Μουσουλμανική τέχνη ( H e r z f e l d , 
πίν. VIII), δπως και σέ εικονογραφημένα χφ. 9ο υ - ΙΟ01" αϊ., π.χ. Πάτμου κώδ. 29 
( W e i t z m a n n , αυτόθι, πίν. Χ, 49). 'Επίσης ή τεθλασμένη γραμμή μέ τα άνθε-
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Tò τύμπανο της νότιας τυφλής αψίδας στολίζεται με τεμνόμενους κύκλους 

πού σχηματίζουν και περιλαμβάνουν ρόδακες. Είναι θέμα κοινότατο στα 

ελληνορρωμαϊκα και παλαιοχριστιανικά ψηφιδωτά δ ά π ε δ α 1 . "Η μορφή δμως 

των ροδάκων και εδώ και δπου άλλου παρουσιάζονται στα δυο μνημεία είναι 

ή συνηθισμένη στα Μουσουλμανικά μνημεία τοϋ 8 ο υ καΐ 9 ο υ αϊ. *, δπως καΐ 

σε βυζαντινά χειρόγραφα 8 . "Ο τρόπος τής διακόσμησης τής καμάρας τον 

ίεροΰ δμως ( Π ί ν . 16α) γεννά προβλήματα καΐ καταγωγής γενικότερα: 

Τα -θέματα είναι κοινά και σε υφάσματα και σε ψηφιδωτά δάπεδα ( ήδη 

από την έλληνορρωμαϊκή εποχή ) 4 . 

Ή μίμηση τής δρθομαρμαρώσεως έ'χει τόσο γενικευθή από παλαιότερους 

χρόνους ώστε δεν βοηθεΐ για την διαπίστωση των επιδράσεων. Γ ια τήν 

παράσταση τών διαλί·θων σταυρών είναι ανάγκη να στραφούμε στα χριστια

νικά μνημεία. 'Ανάλογοι διάλιΟοι σταυροί εικονίζονται ( κάτω δμως από 

τόξα) στους τοίχους τής είκονομαχικής εκκλησίας τής Θεσσαλονίκης6 και στις 

είκονομαχικές εκκλησίες τής Καππαδοκίας 6· 

Λίγο νωρίτερα στην "Εφεσο στην αψίδα τοϋ παρεκκλησίου τοϋ τέλους 

7 ο υ αι. ζωγραφήθηκαν δχι μόνο δμοιοι διάλιθοι σταυροί, άλλα και μίμηση 

ορθομαρμάρωσης με ομφάλια πού έχουν άνθέμια δμοια περίπου με αυτά 

πού συναντήσαμε στην Ά γ . Κ υ ρ ι α κ ή 7 . Δέν ξέρουμε πώς ήταν διακοσμημέ-

μοειδή τρίλοβα φυλλάρια είναι θέμα εξαιρετικά αγαπητό στην Μουσουλμανική τέχνη, 
π.χ. Ζωφόρος τής Mschatta ( C r e s w e l l , αυτόθι, πίν. 64 ) και Τέμενος τοΰ Βρά
χου, αυτόθι, πίν. 22 και αργότερα σέ χςρ. Oxford Bodleian Library, cod. Canon 
110 ( W e i t zm a n n, αυτόθι, πίν. XIV, 73). Tò κόσμημα τοϋ έσωρράχιου τοΰ 
κεντρικού τοξωτού ανοίγματος τής Άγ. Κυριακής δέν συναντάται σέ έργα τής μεγά
λης τέχνης, άλλα όμοιο του βρίσκεται σέ ιστορημένο χφ. τής Μόσχας ( Ίστορ. Μουσ. 
Cod. 226) πού πιθανόν να προέρχεται άπό τήν Δυτ. Μ. 'Ασία ( W e i t z m a n n , 
αυτόθι, πίν. XXIII, 124 ). 

1. Βλ. πρόχειρα D o r o L e v i , αυτόθι, τ. II. 'Ανάλογες διακοσμήσεις 90,υ - 10ο υ 

αί. κ.έξ. συναντώνται στα τύμπανα τών τόξων στους διακοσμημένους κανόνες χφ. μέ 
ανατολική επίδραση π.χ. Marciana Cod. Gr. 1,8 ( W e i t z m a n n , αυτόθι, XVII, 
94, χφ. Μ. Σταυρονικήτα Ν. 43 ( W e i t z m a n n , αυτόθι, πίν. XXXI, 177-178). 

2. D a y , The Tizar silk of Marwan, Archaeologica orientalia in memo-
riam E. Herzfeld, Ν. York 1952, σ. 44, fig. 9 και 11. 

3. W e i t z m a n n , αυτόθι, πίν. Χ 49, XLVI 276-277, XLVII 282 κ.έξ., 
επίσης όμοιος ρόδαξ στην είκονομαχική διακόσμηση εκκλησίας της θεσσαλονίκης 
( Ε ΰ α γ γ ε λ ί δ η ς , ΑΕ, 1937, σ. 347, εϊκ. 6) . 

4. D o r o L e v i , αυτόθι, Π, πίν. CXXXV. 
5. Ε ύ α γ γ ε λ ί δ η ς , αυτόθι, σ. 348-351. 
6. Tokale Kilisse και "Αγιος Βασίλειος Σινασσοΰ. J e r p h a n i o n , αυτόθι, 

Album Ι, πίν. 70 και III, πίν. 154. Για τις αμφιβολίες αν πρόκειται για εικονοκλα
στικά μνημεία ή προγενέστερα βλ. L. Β r é h i e r, εις τήν R.A., 1935, σ. 237-239. 

7. K n o l l , Forschungen in Ephesos, Wien, τ. IV, 1, σ. 72 κ.έ., taf. II 
και IV. 
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νος ό υπόλοιπος χώρος. 'Ανήκει όμως χρονικά πολύ κοντά στην επίσημη 

υιοθέτηση της είκονομαχίας. 

Επίσης της ιδίας περίπου εποχής είναι και το παρεκκλήσιο στην πλευρά 

τοΰ 'Ιουστινιάνειου τείχους της Μ. τοΰ Σινά. Ή αψίδα του διακοσμείται 

με έ'να μεγάλο διάλιθο σταυρό, οι τοίχοι με μίμηση ορθομαρμάρωσης, ενώ 

ή καμάρα χωρίζεται σε μικρά τετράγωνα πού περιέχουν πουλιά και ρόδα

κες1. Και οι σταυροί στις αψίδες της Ά γ . Σοφίας Θεσσαλονίκης, Ά γ . Ει

ρήνης Κωνσταντινουπόλεως καΐ Κοιμήσεως Νικαίας αποκαθίστανται περί

που με την ίδια μορφή. Βλέπομε λοιπόν δτι ήδη στα μνημεία της μεγάλης 

τέχνης στην Ανατολική λεκάνη της Μεσογείου το θέμα τοΰ διαλίθου σταυ

ρού, μεγάλου σχήματος, με τις ίδιες παραλλαγές συναντάται από τον 7 ο ν 

τουλάχιστον αΙώνα, δν καΐ γενικεύεται επί Είκονομαχίας. 

"Ας έλθουμε τώρα σ' όσα διακοσμητικά θέματα τού Ά γ . 'Αρτεμίου 

δεν συναντήσαμε στην Άγ . Κυριακή. 

"Ο χωρισμός τού μεγαλυτέρου μέρους της καμάρας σε μικρά τετραγω-

νίδια πού περιέχουν έλικες, ρόδακες και ρόμβους (Πίν. 19- 20, 21β) φαίνε

ται δτι μιμείται επένδυση τοίχων ή καμάρων με πλακίδια, τρόπος διακό

σμησης τοίχων καΐ καμάρων πολύ αγαπητός στην Ανατολή από παλιά και 

αργότερα μουσουλμανική τέχνη 2. Τον 9 ο ν αιώνα τα θέματα είναι ακριβώς 

δμοια με αυτά τοΰ Ά γ . Αρτεμίου. 

Περίεργο είναι το θέμα των ελίκων στο νότιο ήμισυ τής καμάρας 

(Πίν. 19). Αντίστοιχο του δεν ε'χω υπ* οψη μου ού'τε στην Βυζαντινή ούτε 

στην μουσουλμανική μεγάλη τέχνη. Μιμείται δμως καΐ αυτό καθαρά επέν

δυση τοίχων8. 

1. Σ ω τ η ρ ί ο υ εις Silloge Byzantina in onore di Silvio Giuseppe Mer
cati, Roma 1957, σ. 389, είκ. 1-2. 

2. Qairawan (Μεγάλο Τζαμί, 862-863). C r e s w e 11, αυτόθι, Π, πίν. 86 
και 86 Α. 'Αναλογίες υπάρχουν και μέ την διακόσμηση τοΰ τύμπανου στό Μεγάλο 
Τζαμί τοΰ Sus (850-851 ), αυτόθι, πίν. 62. Στην Peruätica τής Βουλγαρίας σώζε
ται μέρος διακόσμησης τοίχου μέ ανάλογα θέματα. "Ο καθηγητής G r a b a r ( Pein
ture religieuse en Bulgarie, 1928, σ. 21-27) συμπεραίνει ότι μιμείται επένδυση 
τοίχων και την τοποθετεί χρονολογικά στην προεικονοκλαστική περίοδο. Στην Βουλ
γαρία πάλι τον 9° - 10° αϊ. συναντάμε επένδυση μέ φαγεντιανή (Α. G r a b a r , Re
cherches sur les influences orientales dans l 'art Balkanique, 1928, ιδιαίτερα 
βλ. σελ. 52 κ.έ. ). Επίσης στην είκονομαχική διακόσμηση τών ναών τής Καππαδο
κίας ή οροφή χωρίζεται σέ τετραγωνίδια, πού ίσως να μιμοΰνται επένδυση μέ πλακί
δια ( J e r p h a n i o n , αυτόθι, Album, III, πίν. 154). 

3. Σέ αρμενικό χφ. τοΰ 12°ν αϊ. υπάρχει tò ίδιο θέμα σέ απλούστερη μορφή 
( D u r n o w o , αυτόθι. Die Eusebianische Kanontafel Matenadaran, No 2877, 
σ. 68 -69). Ή μορφή πού έχει στον "Αγιο "Αρτέμιο και στό χφ. δεν αφήνει καμμία 
αμφιβολία δτι μιμείται κιονόκρανα 'Ιωνικά. "Αλλά σέ ύφασμα τής Άντινόης τοΰ 6°υ 

αι. ( F a l k e , Kunstgeschichte der Seidenweberei, 1921, ε'ικ. 25) κέρατα κριών 
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'Ανάλογη διακόσμηση δεν έχουν να παρουσιάσουν τα μνημεία της 
είκονομαχικής περιόδου της Καππαδοκίας '. "Η διακόσμηση τους είναι ελά
χιστη, φτωχή σε έμπνευση καί εκτέλεση, σχεδόν πρωτόγονη και τα κοινά 
θέματα μεταξύ αυτών καί των μνημείων της Νάξου, « σηρικοί τροχοί » κλπ. 
τόσο διαδεδομένα, ώστε δεν είναι δυνατή ή συναγωγή συμπερασμάτων. 
Φαίνεται δτι ανήκουν σε άλλη παράδοση, θα έλεγα, τήν λαϊκή. 

"Οσο για τήν είκονομαχική εκκλησία της Θεσσαλονίκης πολύ λίγα πρά
γματα μπορούν να λεχθούν σε σύγκριση με τα μνημεία της Νάξου. Είδαμε 
τί φαντασία και πλούτο κοσμημάτων ξετυλίγουν oî ζωγράφοι τού Ά γ . 'Αρ
τεμίου και "Αγ. Κυριακής στα υψηλότερα μέρη τού ναού. 'Από τήν εκκλη
σία δμως τής Θεσσαλονίκης ελάχιστα λείψανα τής διακόσμησης σώθηκαν 
και μόνο από το κάτω μέρος τών τοίχων και αγνοούμε τελείως τήν διακό
σμηση στίς ψηλότερες επιφάνειες. Ά π ό τα λίγα λείψανα απέδειξε ό μακα
ρίτης Εύαγγελίδης* δτι σχετίζονται στενά με τα ανάλογα τής Καππαδοκίας 
( σταυρός κάτω από τόξα κλπ. ). 'Ελάχιστα σώζονται καί από τα διακοσμη
τικά θέματα τής εποχής τής εικονομαχίας καί στίς ψηφιδωτές διακοσμή
σεις τής Άγ . Σοφίας Θεσσαλονίκης, τής Ά γ . ΕΙρήνης Κωνσταντινουπό
λεως καί τής Κοιμήσεως Νικαίας. 

Ό σταυρός τής Ά γ . Εΐρήνηο έ'χει δμοια βάση με τον σταυρό τού Ν. 
τοίχου τού Ϊεροΰ τής Άγ . Κυριακής ( Πίν. 17α). Ά ν ανήκει σε σταυρό ή 
ά'κρη τής κεραίας με τον ωοειδή πολύτιμο λίθο πού διακρίνεται κάτω ακρι
βώς άπό το γείσο τού νότιου τοίχου τού Ά γ . Αρτεμίου, δ σταυρός αυτός 
θα πρέπη να εχχ) ανάλογο σχήμα με αυτόν τής Ά γ . Ειρήνης. Τα κοσμήματα 
τών λεπτών διακοσμητικών ταινιών στην Ά γ . Ειρήνη ανήκουν στή Βυζαν
τινή παράδοση. Ή καμάρα τού ιερού τής Άγ . Σοφίας Θεσσαλονίκης πού 
διατηρεί τήν ψηφιδωτή είκονομαχική της διακόσμηση καλύπτεται από συνε
χές κόσμημα, άλλα διαφορετικό άπό εκείνο τής Νάξου. 

Ανάγκη λοιπόν, δπως είπαμε καί πιο πάνω, για να χρονολογήσωμε τα 
μνημεία τής Νάξου κάπως ακριβέστερα μέσα στα δρια τής εικονομαχίας να 
στηριχθούμε κυρίως σε μνημεία ύστεροσασσανιδικά καί πρωτομουσουλμα-
νικά. Παράλληλα ή ανάλογα διακοσμητικά θέματα με αυτά τού Ά γ . 'Αρτε
μίου καί τής Άγ . Κυριακής βρίσκονται, δπως είδαμε, σε μουσουλμανικά μνη
μεία κυρίως τού 9 ο υ αιώνος (Samarra, Qairawan, Qusayr 'Amra, Sus). 

"Έχουν κοινά θέματα καί με προγενέστερα μνημεία, άλλα ή αντίληψη 

( θέμα Ιερό στην Σασσανιδική τέχνη ) σχηματίζουν κιονόκρανο. Άφοΰ έχομε στή δια
κόσμηση τών δύο μνημείων τής Νάξου τόσα θέματα σασσανιδικά (πλακίδια, πουλιά 
μέ pativ ) γιατί να μήν είναι καί το θέμα αυτό τροποποιημένο σασσανιδικό ; 

1. J e r p h a n i o n , αυτόθι, Album Ι, 70, III, 154. 
2. Ε ΰ α γ γ ε λ ί δ η ς , αυτόθι, σ. 351 κ.εξ. 
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για tò κόσμημα είναι τελείως διαφορετική. Πρβλ. βλαστούς καΐ έλικες στο 
Τέμενος τοΰ Βράχου και στον "Ay. Αρτέμιο" στο πρώτο υπάρχει ακόμα ή 
νατουραλιστική καΐ ελληνιστική διάθεση, στο δεύτερο από το χαριτωμένο 
βλαστό έχει μείνει μόνο tò βασικό περίγραμμα. 

Πρέπει λοιπόν και ή διακόσμηση των δυο εΐκονομαχικών μνημείων 
της Νάξου να άνήκη στον 8° - 9° αιώνα ή μάλλον στή βασιλεία τοΰ Θεό
φιλου (829-842). Άξιοσημείωτον είναι, οτι δσα μνημεία Εικονομαχίας 
μπορούν να χρονολογηθούν ( Ά γ . Σοφία Θεσσαλονίκης, Ά γ . Ειρήνη Κων
σταντινουπόλεως, Κοίμησις Νικαίας) τοποθετούνται στον 8° αιώνα καΐ ή 
μουσουλμανική επίδραση δεν παρατηρείται. Αντίθετα ή γενική εντύπωση 
πού δίνει ή διακόσμηση των δυο μνημείων μας της Νάξου διαφέρει τελείως 
καΐ από αΰτες και από ανάλογες χριστιανικές διακοσμήσεις παλαιότερες. 
Αυτή ή συσσωρευμένη ποικιλία διακοσμητικών θεμάτων, δ τρόπος πού 
συνδέονται μεταξύ τους, ή αποφυγή κάθε κενοϋ θυμίζουν νοοτροπία ανα
τολική καί μνημεία μουσουλμανικά καΐ σ' αυτήν ακριβώς τήν περίοδο 
( τοΰ Θεόφιλου ) πού τοποθετήσαμε χρονολογικά τα μνημεία μας τοποθε
τούν τα κείμενα πού παραθέσαμε πιο πάνω τήν μεγάλη είσροή μουσουλμα
νικών επιδράσεων στην Βυζαντική τέχνη \ 

Ή διακόσμηση της Ά γ . Κυριακής διακρίνεται για τήν ποικιλία τών 
διακοσμητικών θεμάτων, τήν λεπτότητα της εκτέλεσης, τον πλοΰτο καί συν
δυασμό τών χρωμάτων' ακόμα ό ζωγράφος ξέρει να δένη οργανικά το 
κόσμημα με τήν επιφάνεια πού διακοσμεί" μοναδική εξαίρεση ή ανόργανη 
διαίρεση σε ζώνες της καμάρας. "Ισως να δούλεψαν δύο ζωγράφοι' στον 
δεύτερο καί δευτερώτερο θα απέδιδα τήν διακόσμηση τοΰ αριστερού τμή
ματος τοΰ κυλίνδρου τής αψίδας' τήν κάθετη διαχωριστική ταινία ( προς τήν 
πλευρά τής αψίδας ) τοΰ βόρειου τοίχου τοΰ ϊεροΰ, γιατί εδώ εμφανίζεται για 
μοναδική φορά στην 'Αγ. Κυριακή το καρδιόσχημο φύλλο ( πού συναντάμε 
πολύ συχνά στον Ά γ . Αρτέμιο, ενώ ό πρώτος ζωγράφος χρησιμοποιεί πιο 
πολύπλοκο κόσμημα σε παρόμοιες περιπτώσεις) και τήν διακόσμηση τοΰ 
νότιου τοίχου τοΰ ίεροΰ δπου ιδιαίτερα στο πάνω μέρος υπάρχει το κόσμημα 
τών συνεχών πλαγίων παραλληλογράμμων. Ή αγάπη στις ευθείες και ή αμέ
λεια στο γράψιμο τους θυμίζουν τον ζωγράφο τοΰ Ά γ . Αρτεμίου. 

"Η διακόσμηση τοΰ Άγ . Αρτεμίου έχει πολλά κοινά σημεία άλλα καί 
διαφορές με τήν διακόσμηση τής Ά γ . Κυριακής. 

Καί σ* αυτόν ή διακόσμηση περιορίζεται, σε ορισμένους χώρους ή 
αψίδα (τουλάχιστον το τεταρτοσφαίριο) διακοσμήθηκε με τον ίδιο τρόπο, 
καί ή καμάρα διαιρέθηκε εξ "σου ανόργανα σε ζώνες, καί ή μεσαία έχει 
δμοιο κόσμημα με τήν αντίστοιχη ζώνη στην καμάρα τής Ά γ . Κυριακής. 

1. Α. G r a b a r , I/iconoclasme byzantin, Paris 1957, σ. 169-172. 
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'Υπάρχουν δμως καί σημαντικές διάφορες. 'Αρκετά από τα διακοσμη
τικά θέματα είναι διαφορετικά ( π.χ. οί ζώνες με τις έλικες και τα μικρά 
τετράγωνα με τους ρόμβους και τα άνθέμια στην καμάρα ) ή πιο σχηματικά 
καΐ στεγνά (κοσμήματα στο εσωρράχιο τοϋ ανατολικού τόξου και στο προς 
το ιερό μέτωπο του). Δέν υπάρχει λεπτότης στην εκτέλεση οΰτε ποικιλία 
χρωμάτων' κυριαρχούν το πράσινο, το λευκό και το κίτρινο. 

OÎ πληροφορίες πού έχομε για την θέση της 'Ελλάδας στον αγώνα της 
Εικονομαχίας, την παρουσιάζουν σαν προπύργιο της 'Ορθοδοξίας πού και 
δυναμικά εκδήλωσε την αντίδραση της. 

Είναι λοιπόν φυσικό να μην περίμενε κανείς να βρεθοϋν μνημεία είκο· 
νομαχικά στην περιοχή καί μάλιστα σε απομονωμένα μέρη, δπου δέν θα 
έφθανε ασφαλώς εξ ίσου πιεστική, σέ σύγκριση μέ τα κέντρα, ή αυτοκρατο
ρική απόφαση' τελευταία δ κ. Δρανδάκης μας εγνώρισε καί μνημεία είκονο-
μαχικά της Μάνης μέ διάλεξη του στη σειρά διαλέξεων της Χριστιανικής 
'Αρχαιολογικής 'Εταιρείας το 1961. Θα πρέπει λοιπόν ή 'Ελλαδική περιοχή 
να μην ήταν τόσο κατηγορηματική στίς απόψεις της στο θέμα της εικονο
μαχίας, ιδιαίτερα σέ περιοχές ευαίσθητες στην 'Ανατολική επίδραση. Τα 
μνημεία τουλάχιστον οδηγούν σέ τέτοιες σκέψεις. 

ΑΓΑΠΗ ΒΑΣΙΛΑΚΗ 
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KURZE Ü B E R S I C H T 

ZWEI I K O N O K L A S T I S C H E K I R C H E N IN NAXOS 

(Tf. 11-21) . 

Die Eorschungsgruppe für byzantinische Wandmalerei der Grie
chischen Königlichen Forschungstiftung, hat unter den mit Wandma
lerei geschmückten Kirchen der Insel Naxos vier mit ikonoklastischer 
Dekoration entdeckt. Am besten sind die Kirchen der Heiligen Kyriaki 
in Apiranthos, und des Heiligen Artemios in Sagri erhalten. 

Architektonische sind sowohl die Kirche des Sankt Artemios (Tf. 
15) als auch die der Heiligen Kyriaki (Tf. 11-14) eine Kuppelhalle. 
Letztere hat aber noch einen Narthex und eine gleichzeitige Neben
kirche ( Parekklesion ). Beide Kirchen sind mit inländischen kleinen, 
unbearbeiteten Steinen gebaut, haben wenige kleine Öffnungen, und 
fast keine architektonische Dekoration. Sie weisen noch Reste von 
Zügen aus der frühchristlichen Architektur auf, aber auch orientali
sche Einflüsse ; zu diesen gehört die gleichzeitige Nebenkirche ( Parek
klesion), welche die Vfn als eine Umbildung der Stoa der südlichen 
Seite in den orientalischen Gebäuden - Hilaniansieht. 

Besonders interessant ist die Malerei, welche nur das Berna beider 
Kirchen schmückt. Die untere Reihe der Apsis in der Kirche der 
Heiligen Kyriaki ist in vier Teile geteilt. Die zwei mittleren zeigen 
kleine nnd grosse Vögel auf weissen Grund, im Profil gezeichnet, und 
mit sassanidischen Bändern, «Pativi, um den Hals (Tf. 17). Diese 
Teile sind wahrscheinlich von verschiedenen Malern gemalt. Die 
übrigen zwei enthalten gemalte Kreuze, mit Steinen geschmückt. Am 
oberen Teil der Apsis sind Schuppennetze zu sehen. Ornamente aus 
verschlungenen Bändern mit Rosetten (rotae siricae) bedecken das 
Tonnengewölbe. 

In der Kirche des Sankt Artemios ist die Dekoration der Apsis 
nicht mehr zu sehen, ausser einiger Spuren des Schuppennetzorna
ments. Das Tonnengewölbe des Berna ist in kleine Vierecke geteilt, 
die mit Rhomben, Rosetten usw. ausgefüllt sind. Das Ornament der 
unteren linken Seite erinnert an ionische Kapitelle (Tf. 19). Darunter 
steht die Inschrift (Tf. 20a) : «ΜΝΗΣΘΗΤΗ KE TON ΔΟΥΛΟ ΣΟΥ YKO-
NOMON ON ΓΙΝΟΣΚΗ ΚΣ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΑΜΗΝ». ( = Μνήσϋητι Κ(ΰοι)ε 
των δούλων σου οικονόμων ών γινώσκει Κύριος τα ονόματα). 

Diese Dekoration, besonders die der Apsis von Heiligen Kyriaki, 
erinnert uns an das was über die von der Ikonoklasten in den Kirchen 
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durchgesetzte Dekoration geschrieben worden ist: in der Chronogra
phie von T h e o p h a n i s , Chr. I l i , io, M i g n e , P.Gr. ioo, Col. 1113, 
Bonn, 6, 98, im Leben vom Heiligen Stephanos des Jungern, M i g n e , 
P.Gr. 100, Col. 1113, Col. 1120, und bei Z o n a r a s , Bonn, i n , 6, 363. 

Da es an entsprechenden Monumenten in byzantinischen Gebiet 
fehlt, ist der Vergleich mit den nachsassanidischen und frühislami
schen Denkmälern ( Qoubet es-Sakhra, Qusayr eAmra, Samarra, Quai-
rawan, Sus, usw. ) vorgenommen worden. Dieser Vergleich zeigt uns, 
dass es zwischen den naxiotischen Kirchen und den islamischen Mo
numenten enge Beziehungen gibt. Infolgedessen müssen die Kirchen 
von Naxos der Zeit von Theophilos gehören (829-842). 

Die soeben erwähnten byzantinischen Schriftsteller berichten uns 
über wichtige Einführungen von islamischen Elementen in der byzan
tinischen Kunst ( zur Zeit des Ikonoklasmus ) genau um die selbe 
Zeit ; es ist bemerkenswert, dass die bis jetzt vorhandenen Spuren der 
ikonoklastischen Dekoration des 8 Jhdts. — in der kleinen ikonoklasti-
schen Kirche von Thessaloniki, in der Koimissis - Kirche von Nikaia 
und in der Heiligen Irini von Konstantinopel — fast gar keine islami
sche Einflüsse zeigen. 

AGAPI VASSIIvAKI 
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