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Περί την χρονολόγησιν του εν Κερκύρα ναού των
Αγίων Ιάσωνος και Σωσιπάτρου (πίν. 72-77)

Παναγιώτης ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ

Δελτίον XAE 5 (1969), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του
Δημητρίου Ευαγγελίδη (1888-1959)• Σελ. 149-174
ΑΘΗΝΑ 1969

ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΙΝ ΤΟΥ ΕΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΝΑΟΥ
ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΙΑΣΩΝΟΣ ΚΑΙ ΣΩΣΙΠΑΤΡΟΥ
(ΠΙΝ. 72 - 77)
Ό έπ' ονόματι των μαθητών τοΰ αποστόλου Παύλου αγίων Ίάσωνος
καί Σωσιπάτρου τιμώμενος ναός, ό σωζόμενος είς το προάστιον 'Ανεμό
μυλος της Κερκύρας, εΐλκυσεν ενωρίς το ενδιαφέρον τών ερευνητών, κυρίως
λόγω τών εκατέρωθεν της κεντρικές θύρας έγκεκολαμμένων κτιτορικών επι
1
γραφών. Ταύτας έδημοσίευσαν μετά πολλών παραναγνώσεων ό Μαρμοράς
2
3
4
καί ό Spon τον 17°ν αιώνα, ό Μουστοξύδης , ό Kirchhoff και ό αρχιμαν
δρίτης Άντωνΐνος 5 τον 19ον. Σχεδόν άπηλλαγμέναι σφαλμάτων είναι αί
νεώτεραι εκδόσεις τών Riemann β , Ρωμανού 7 και Παπαγεωργίου 8 .
Έ κ τών παλαιοτέρων περιηγητών επεσκέφθησαν τό μνημεΐον, πλην
τοΰ Spon 9 , οί Dapper 1 0 καί Buchon u . Κατά την τελευταίαν έκατονταετίαν

1. Α. M a r m o r a , Historia di Corfu, Venetia 1672, σ. 144-145.
2. J a c o b i S p o n i i, Miscellanea eruditae antiquitatis. . ., Lugduni 1685, σ. 373.
Ό S p o n απλώς αντιγράφει τόν Μαρμοράν. Ευχαριστώ θερμότατα τήν έν Παρισίοις
συνάδελφον δ. Μ. Παναγιωτίδου, ήτις ήλεγξε τήν παραπομπήν ταύτην, ώς καί τάς σχε
τικός προς τά βιβλία τών D a p p e r , M o n n e r e t d e V i l l a r d καί F r e e m a n ,
τα οποία δέν ήδυνήθην νά ίδω.
3. Α. M u s t o x i d i , Illustrazioni corciresi, II, Milano 1814, σ. 201. Delle cose
corciresi, Corfu 1848, σ. 405-406.
4. CIG IV 8802. Ό K i r c h h o f f αντιγράφει απλώς τήν μεταγραφήν τοϋ Μαρμορα.
5. A r c h i m a n d r i t a A n t o n i n a , Iz' Rumelij, Sanktpetersburg 1886, σ. 546.
6. Ο. R i e m a n n , Recherches archéologiques sur les Iles Ioniennes. I.-Corfou,
Paris 1879, σ. 33-34.
7. 1. Ρ ω μ α ν ο ύ , "Αγιοι 'Ιάσων καί Σωσίπατρος καί οί έν Κέρκυρα αρχαιότατοι
χριστιανικοί ναοί, έφημ. Κερκύρας Φιλόπατρις, 5.5.1883. Άνατύπωσις : Ί . Ρ ω μ α ν ο 0,
'Ιστορικά "Εργα, Κέρκυρα 1959 ( = Κερκυραϊκά Χρονικά, Ζ ) , σ. 379-380.
8. Σ π. Π α π α γ ε ω ρ γ ί ο υ , 'Ιστορία τής εκκλησίας τής Κερκύρας, έν Κέρ
κυρα 1920, σ. 188.
9. Voyage d'Italie, de Dalmatie, de Grèce, et du Levant fait aux années 1675 et 1676
par J a c o b S p o n et G e o r g e W h e l e r , Lyon 1678, Ι, σ. 127.
10. Ο. D a p p e r , Nankeurige Beschryving van Morea. . ., Amsterdam 1688,
σ. 38 κέ.
11. A. B u c h o n , Voyage dans l'Eubée, les Iles Ioniennes et les Cyclades en 1841
(εκδ. Longnon), Paris 1911, σ. 125-126.
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διέλαβον περί αύτοΟ δι* ολίγων ό αρχιμανδρίτης Άντωνΐνος12, ό Γεώργιος
Λαμπάκης13 και ό Ugo Monneret de Villard14, ένφ συχνήν αύτοβ μνείαν
ποιείται ό Gabriel Millet εις το θεμελιώδες περί ελλαδικής αρχιτεκτονικής
έργον του 15 .
Εκτενή μελέτην άφιέρωσεν είς τον ναον κλασσικός αρχαιολόγος, ό
αείμνηστος 'Ιωάννης Παπαδημητρίου, δστις, ώς έφορος αρχαιοτήτων Κερ
16
κύρας, εΐχεν έπιμεληθή και τής επισκευής αύτοΰ . Είς τήν μελέτην ταύτην
17
περιέχεται και νέα άνάγνωσις τών επιγραφών . 'Ολίγοι είναι οί έκτοτε
άσχοληθέντες μέ το ώραΐον τοΟτο μνημεϊον18.
Ό Παπαδημητρίου είχε χρονολογήσει τον ναον αορίστως είς τον
12ον αίώνα, επί τή βάσει ιστορικών κυρίως στοιχείων19. Είς τήν μικράν
12. Έ . ά. σ. 544 - 546. ΕΙς τον πίνακα VIII παρέχεται καί λανθασμένη κάτοψις
τοδ μνημείου.
13. Γ. Λ α μ π ά κ η, Χριστιανικοί αρχαιότητες τής Κερκύρας, ΔΧΑΕ, Η', 1909,
σ. 42 - 45.
14. U. M o n n e r e t d e V i l l a r d , Inedita byzantina, Monitore Tecnico, N° 22,
1912, σ. 8, είκ. 6.
15. G. M i l l e t , L'école grecque dans l'architecture byzantine, Paris 1916 (εφε
ξής G. M i l l e t , L'école grecque). Βραχείας καί ατελείς περιγραφάς τοΟ μνημείου
έδημοσίευσαν ό Ί . Ρ ω μ α ν ό ς (6. ά. σ. 376 - 385), άναπτύσσων κυρίως τα τοδ βίου
των αγίων καί τάς μεταγενεστέρας τύχας τοο ναοδ, ό Ε . Α. F r e e m a n (Sketches from
the subject and neighbourlands of Venice, London 1881, σ. 363), ό F. G r e g o r o v i u s
(Korfù, Eine ionische Idylle, Leipzig 1884, σ. 61), ό Γ. Μ α υ ρ ο γ ι ά ν ν η ς ( Ό έν
Κέρκυρα βυζαντινός ναός των 'Αγίων Ίάσωνος καί Σωσιπάτρου, Παναθήναια, Α',
1900-01, σ. 273) καί ό Σ π. Π α π α γ ε ώ ρ γ ι ο ς (6. ά. σ. 186-189).
16. Ί . Π α π α δ η μ η τ ρ ί ο υ , Ό ναός τών 'Αγίων Ίάσωνος καί Σωσιπάτρου έν
Κέρκυρα, ΑΕ 1934-35, σ. 37-56. Σχετικώς προς τάς έπισκευάς τοϋ ναοο βλ. καί ΕΕΒΣ, Θ'
1932, σ. 510.
17. "Ε. ά. σ. 42.
18. Μνεΐαι παρά Γ. Σ ω τ η ρ ί ο υ , Άραβικαί διακοσμήσεις είς τα βυζαντινά μνη
μεία τής 'Ελλάδος, ΠΧΑΕ, Β', 1933, σ. 68 καί Χριστιανική καί Βυζαντινή 'Αρχαιολογία,
έν'Αθήναις 1942, σ. 418. 'Ατελής περιγραφή παρά R. Μ a t t o n , Corfou, Athènes
1960, σ. 76 καί είκ. 60. Μνεία επισκευών γενομένων όπό τής Διευθύνσεως 'Αναστηλώσεως
έν ΕΕΒΣ, ΚΔ', 1954, σ. 454 αριθ. 17 καί KÇ', 1956, σ. 439 αριθ. 21. Ό έφορος αρχαιοτήτων
Β. Κ α λ λ ι π ο λ ί τ η ς περιγράφει τάς προ δεκαετίας γενομένας εργασίας διαμορφώσεως
του περί τό μνημείον χώρου καί συντηρήσεως τών τοιχογραφιών καί εικόνων είς τό ΑΔ
16, 1960, Χρονικά, σ. 209-210. Τόν δια κουφικών γραμμάτων κεραμοπλαστικόν διάκοσμον
τοΟ ναοΟ μνημονεύει ό G. M i 1 e s, Classification of Islamic Elements in Byzantine
Architectural Ornament in Greece, Actes du XII e Congrès International d'Études Byzantines, III, Beograd 1964, σ. 283 καί Byzantium and the Arabs: Relations in Crete and the
Aegean Area, D. O. Pap. 18, 1964, σ. 22, όπου καί παρέχει φωτογραφίαν τμήματος τής
κεντρικής άψίδος.
19. Ί . Π α π α δ η μ η τ ρ ί ο υ . έ.ά. σ. 42, 43-44. Πάντες σχεδόν οί παλαιότερον
άσχοληθέντες μέ τό μνημείον είχον χρονολογήσει αυτό ωσαύτως είς τόν 12°ν αίώνα.
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ταύτην μελέτην θα προσπαθήσωμεν να καθορίσωμεν άκριβέστερον τον
χρόνον κτίσεως. Ανάγκη προς τοϋτο να προτάξωμεν σύντομον περιγραφήν
τοΰ μνημείου, συμπληροΰντες είς ώρισμένα σημεία την τοΰ μακαρίτου
Παπαδημητρίου.
Ό ναός, έχων έν κατόψει σχήμα ορθογώνιον μήκους 16.30 και πλάτους
12.20 μ., διαιρείται είς νάρθηκα εσωτερικών διαστάσεων 11.55x3.12 μ.
και είς κυρίως ναον περίπου τετράγωνον, μήκους 10.90 και πλάτους 12.05 μ.
εσωτερικώς, άνευ των κογχών τοΰ ίεροΰ (είκ . 1 - 3 , πίν. 72 - 74).
Ό κυρίως ναός ανήκει είς τήν κατηγορίαν των δικιονίων σταυροειδών
εγγεγραμμένων, όπου ό τροΰλλος, υψούμενος έπί της διασταυρώσεως δύο
καμάρων, στηρίζεται μέσω τεσσάρων σφαιρικών τριγώνων προς ανατολάς
μέν έπί τών άκρων τών τοίχων, οΐτινες χωρίζουν το 'Ιερόν Βήμα άπα τής
προθέσεως καί τοϋ διακονικού, προς δυσμάς δ' επί δύο ελευθέρων στηρι
γμάτων, τα όποια είς τήν προκειμένην περίπτωσιν είναι μονόλιθοι μαρμά
ρινοι κίονες 2 0 . Προς τους δύο τούτους κίονας αντιστοιχούν εις τήν δυτικήν πλευράν τοΰ κυρίως ναού δύο παραστάδες. Τα γωνιαία διαμερίσματα
είναι επιμήκη καί καλύπτονται δια κατά μήκος καμάρων. Προς ανατολάς
προβάλλουν τρεις κόγχαι, έκ τών οποίων ή μέν τοΰ κυρίως ναού είναι
έξωτερικώς τρίπλευρος, αί δέ τών παραβημάτων ήμικυκλικαί.
Ή σφενδόνη τοΰ τρούλλου είναι όκτάπλευρος, παρουσιάζει δέ τήν
ίδιοτυπίαν ότι είς τάς γωνίας σχηματίζονται έσοχαί, οπού είναι ένδομημένοι κιονίσκοι (πίν. 75α). Το άνώτερον τμήμα τοϋ τρούλλου είναι μετα
σκευή τοΰ 17ου πιθανώς αιώνος 2 1 . Εις τήν αυτήν πιθανώτατα έποχήν ανά
γονται, ως εξάγεται έκ τής διαφόρου τοιχοποιίας, ολόκληρος ή νοτία
πλευρά τοΰ μνημείου καί τα σκέλη τοϋ σταυρού, εξαιρέσει τοΰ βορείου.
Συγχρόνως εΐχον ύποστή μετασκευήν αί στέγαι τοΰ νάρθηκος καί τοΰ
βορείου σκέλους τοΰ σταυροΰ, μειωθείσης τής κλίσεως αυτών.
Ό νάρθηξ είναι σύγχρονος προς τον κυρίως ναόν, ως αποδεικνύει ή
ελλειψις άρμοΰ είς τήν τοιχοποιίαν τοΰ βορείου τοίχου. Καλύπτεται δια
καμάρας, διακοπτόμενης κατά το κέντρον έγκαρσίως υπό ετέρας, παραλ
λήλου προς τον άξονα τοΰ ναοΰ καί υπερυψωμένης, χαμηλοτέρας δμως
άπό το δυτικόν σκέλος τοΰ σταυροΰ. Ή στέγη τοΰ μέσου τμήματος είναι
δίκλινης, αί τών πλαγίων μονοκλινείς με κλίσιν προς δυσμάς 2 2 .
20. Περί δικιονίων ναών βλ. G . M i l l e t , L'école grecque, σ. 55-58. Ά . ' Ο ρ λ ά ν 
δ ο υ , Ή 'Αγία Τριάς τοδ Κριεζώτη, ΑΒΜΕ, Ε', 1939-40, σ. 5-9. Μ. Σ ω τ η ρ ί ο υ , Το
καθολικών τής Μονής Πετράκη 'Αθηνών, ΔΧΑΕ, περ. Δ', τόμ. Β', 1960-61, σ. 123-124.
21. Ί . Π α π α δ η μ η τ ρ ί ο υ , ε. ά. ο. 53.
22. Σχετικώς προς τον τρόπον τοοτον καλύψεως τοΰ νάρθηκος βλ. Ά . ' Ο ρ λ ά ν δ ο υ ,
"Αγνωστος βυζαντινός ναός τής Λακωνίας, 'Ελληνικά 15, 1957, σ. 92. Ν. Μ ο ύ τ σ ο -
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Είκ. 1. Κέρκυρα. Ναός 'Αγίων Ίάσωνος και Σωσιπάτρου. Τομή κατά μήκος
(Schleif παρά Παπαδημητρίου).

ΕΙκ. 2.

Κέρκυρα. Ναός 'Αγίων Ίάσωνος και Σωσιπάτρου. Κάτοψις
(Schleif παρά Παπαδημητρίου).
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Το τμήμα του βορείου τοίχου του κυρίως ναοϋ το αντιστοιχούν προς
τήν κεραίαν τοϋ σταυροϋ, ό βόρειος και ό νότιος τοίχος τοϋ νάρθηκος καί
το ύπό τήν κεντρικήν καμάραν τμήμα του δυτικού αύτοϋ τοίχου κατεσκευάσθησαν με μικρότερον πάχος (0.68 μ. έναντι 0.96 μ. των λοιπών τοίχων),
διότι δεν δέχονται ωθήσεις αλλ' εκτελούν χρέη τύμπανων.

Είκ. 3. Κέρκυρα. Ναός "Αγίων Ίάσωνος καί Σωσιπάτρου. Τομή κατά πλάτος
(Schleif παρά Παπαδημητρίου).
Ή μεταξύ νάρθηκος καί κυρίως ναοϋ επικοινωνία διεξάγεται προς μεν
τον κεντρικόν χώρον δια τριβήλου, προς δε τα γωνιαία διαμερίσματα δια
τοξωτών ανοιγμάτων.
Οί τοίχοι τοϋ ναοδ διατρυπώνται ύπό πολλών θυρών καί παραθύρων.
Τρεις τοξωταί θύραι ανοίγονται εις τον δυτικόν τοΐχον τοϋ νάρθηκος καί
ετέρα εις το τύμπανον τής βόρειας κεραίας τοϋ σταυροϋ- πάρισος αυτής
θύρα θα υπήρχε πιθανώτατα είς τήν νοτίαν πλευράν. Το μνημεΐον φωτί
ζεται άπλέτως ύπό πολλών καί ευρέων παραθύρων. 'Ανά εν μονόλοβον
ανοίγεται είς έκάστην πλευράν τοϋ τρούλλου, τρίλοβον εις τήν κεντρικήν
π ο ύ λ ο υ, Ό Ταξιάρχης των Καλυβιών παρά τήν Κάρυστον, Άρχεϊον Ευβοϊκών Με
λετών, Η', 1961, σ. 209. Γ. Δ η μ η τ ρ ο κ ά λ λ η , Ή καταγωγή τών σταυρεπιστέγων
ναών, Χαριστήριον είς Ά.Κ. Όρλάνδον, Β', 'Αθήναι 1966, σ. 199.
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άψΐδα, δίλοβα είς τάς αψίδας των παραβημάτων. Εις τήν βορείαν πλευράν
υπάρχει εν δίλοβον παράθυρον ύπο το αέτωμα της κεραίας τοϋ σταυροϋ
και εν μονόλοβον είς τον νάρθηκα ανάλογα ανοίγματα θα έφερε πιθανώς
23
ή νοτία πλευρά . Είς τήν πρόσοψιν τέλος ανοίγεται δίλοβον παράθυρον
είς το τύμπανον του αετώματος τοϋ νάρθηκος.
Τα κατώτερα μέρη τοΟ ναοϋ, μέχρι της γεννήσεως των τόξων τών θυρών
είς τήν πρόσοψιν, μέχρι σχεδόν της στέγης τών γωνιαίων διαμερισμάτων
είς τήν βορείαν πλευράν και μέχρι τής γενέσεως τών τόξων τών παραθύ
ρων είς τάς αψίδας, είναι έκτισμένα δια μεγάλων ορθογωνισμένων πωρό
λιθων, είλημμένων κατά το πλείστον από αρχαία κτήρια, οί όποιοι δεν
σχηματίζουν κανονικούς δόμους (πίν. 72 - 74, 76). Μερικά μέλη δεν έχουν
κάν άπολαξευθή· παρά τήν βορείαν θύραν π.χ. είναι έντοιχισμένον τρίγλυφον. Εις τους αρμούς άλλοτε μεν δεν παρεμβάλλονται πλίνθοι, άλλοτε
δε παρεντίθεται μία πλίνθος ή , σπανιώτερον, οριζοντίως έστοιβαγμένα
τεμάχια.
Τά υψηλότερα μέρη τοϋ μνημείου παρουσιάζουν πλινθοπερίβλητον
τοιχοποιίαν κάπως αμελή, εκ πωρόλιθων δχι απολύτως όρθογωνισμένων.
Άπλαΐ σειραί πλίνθων χωρίζουν τους δόμους, πλην τής κεντρικής άψίδος,
όπου αί σειραί είναι διπλαϊ (πίν. 76 - 77α). Είς τους καθέτους αρμούς παρεμ
βάλλονται είτε κουφικά γράμματα (είκ. 5. ι-ΐ4), είτε καθέτως και οριζον
τίως, ή διαγωνίως τοποθετημένοι πλίνθοι (είκ. 5. ts-n), είτε άνά μία κατα
κόρυφος πλίνθος. Συγκεκριμένως είς τους καθέτους αρμούς τής κεντρικής
άψίδος και του τρούλλου υπάρχουν μόνον κουφικά (πίν. 73 - 75 α, 76 - 77α).
εις τάς αψίδας τών παραβημάτων χρησιμοποιούνται άπλαΐ πλίνθοι, ενίοτε
μάλιστα τό πλινθοπερίβλητον σύστημα δέν είναι απολύτως κανονικόν
(πίν. 73 - 74)· είς τήν βορείαν πλευράν καί τά υπεράνω τών σφαιρικών
τριγώνων διαμορφούμενα ήμιπρίσματα παρεμβάλλονται είτε πλίνθοι, είτε
κουφικά γράμματα (πίν. 73, 75 β)· είς τήν πρόσοψιν τέλος παρεντίθενται
είτε άπλαΐ πλίνθοι, είτε πλίνθοι τοποθετημέναι οριζοντίως και καθέτως
(πίν. 72).
Εις τάς αψίδας και τον βόρειον τοΐχον τήν θέσιν τών δόμων κατα
λαμβάνουν κατά τόπους ζωφόροι ψευδοκουφικών εξ όπτοπλίνθων τοποθε
τημένων εντός του κονιάματος. Δύο τοιαϋται ζωφόροι υπάρχουν εις τήν
κεντρικήν άψΐδα — ύπο τήν στέγην καί είς τό ύψος τής γενέσεως τών
τόξων του παραθύρου — καί άνά μία ύπό τάς στέγας τής άψΐδος τής προθέ
σεως καί τών γωνιαίων διαμερισμάτων τής βόρειας πλευράς (είκ. 4, πίν.
73-74, 76-77 α).
23. Είς τα γωνιαία διαμερίσματα είχον άνοιγή μεταγενεστέρως ορθογώνια παρά
θυρα, τειχισθέντα κατά τάς προ τριακονταπενταετίας έπισκευάς.
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Αΰται, εξαιρουμένης τής ζφφόρου τής βορείας άψΐδος, πλαισιούνται
άνω καί κάτω υπό οδοντωτών ταινιών έξ οπτοπλίνθων, αί όποΐαι τάς απο
μονώνουν και τάς εξαίρουν. Τοιαΰται ταινίαι πλαισιοϋν καί τάς μεταξύ
τών θυρών τής προσόψεως έντοιχισμένας κτιτορικάς έπιγραφάς (πίν. 72),
περιβάλλουν τα τοξωτά πλαίσια πάντων τών ανοιγμάτων, προεκτεινόμεναι
οριζοντίως, καί σχηματίζουν γείσα ύπό τάς στέγας, οπού βεβαίως αύται
είναι αί άρχικαί.
Ό γλυπτός διάκοσμος είναι πολύ περιωρισμένος. Οί στερούμενοι κιο
νόκρανων διαχωριστικοί πεσσίσκοι τών παραθύρων ούδεμίαν γλυφήν φέ
ρουν. Αί βάσεις καί τα επιθήματα των είναι κολουροπυραμιδοειδή. Έ κ
τούτων μόνον τα του τριλόβου παραθύρου του Ίεροΰ Βήματος κοσμούνται
έξωτερικώς μεν υπό έξακτίνων αστέρων εγγεγραμμένων εντός κύκλων, εσω
τερικώς δ' υπό φυλλοφόρων σταυρών. ΕΙδικώς είς τό δίλοβον παράθυρον
τής προσόψεως άντί πεσσίσκου υπάρχει άμφικιονίσκος μέ ραβδώσεις,
είλημμένος άπό άρχαιότερον κτίσμα.
'Από τό παλαιόν τέμπλον σώζονται μόνον δύο τμήματα θωρακίου καί
έπιστυλίου Μ .
Ώ ς παρατηρεί ό Παπαδημητρίου **, αί έπιγραφαί ανάγονται ασφαλώς
είς τήν έποχήν κτίσεως τοΰ ναού. Κατά τήν ήμετέραν άνάγνωσιν, αΰται
δχουν ώς έξης :
Α' Δεξιά τφ είσερχομένφ :
f Ό φωτολαμπής καί περίβλεπτος δόμος
τών σοφωτάτω(ν) i καί θείων αποστόλων,
δ πριν άκοσμος εν σμικρότητι πέλων,'
νήν περικαλλής καί περίδοξος ώφθψ
5 καί γαρ Στέφανος δ κλινος \ θυηπόλος
τοΰτον κατεκόσμησεν εύσεβοφρόνως
είς λύτρον αυτοΰ | 5 ψυχ[ικών ό]ρ,1ε/μάτ[ων]
ουκε.. μνήμην ανεπίλιστον
κ(αί) βίου | κλέως.
Β' 'Αριστερά τφ είσερχομένφ:
f Μνημοσύνης τόδ' ετεοξεν ύπε[ρ 1]ερής σοφδν
έργον Στέφανος θυειπόλος άμπ/1[ακημάτων] ψυχής
ποικιλομόρφον τών αγίων κλινδν [άποστό]Α[ων έπί] Θεοφάνοος προέδρου ες ευρέα ?;μα[τα] μνήμης.
24. Ί . Π α π α δ η μ η τ ρ ι ο υ, 'έ. ά. σ. 50-51.
25. Αυτόθι σ. 43.
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Σημειώνω κατωτέρω τός διαφόρους αναγνώσεις, παραλείπων τάς προ τοο Riemann,
αίτινες βρίθουν σφαλμάτων.
Α'. Στίχ. 3. Riemann: ένε (sic) μικρότητι.
Στίχ. 4. Riemann, Ρωμανός, Παπαγεώργιος, Παπαδημητρίου : νϋν.
Στίχ. 5. Riemann, Ρωμανός, Παπαγεώργιος, Παπαδημητρίου : κάλλει. Ρωμανός,
Παπαγεώργιος, Παπαδημητρίου : κλεινός.
Στίχ. 7. Riemann : είς λύτρον ψ[υ]χικ[ών ό]φλ6?μάτ[ω]ν
αύτοϋ.
Στίχ. 8. Riemann :
μνήμην άνεπίλΙ?[πτον]. Ρωμανός, Παπαγεώργιος : μνή
μην τε άνεπίλειπτον. Παπαδημητρίου : μνήμην άνεπίλειπτον.
Στίχ. 9. Riemann: ßp[oT]OIC? Ρωμανός, Παπαγεώργιος: βρ[οτών]. Παπαδημητρίου:
βρ[οτοίς].
Β'. Στίχ. 1. Riemann : τόδε τεϋξεν ΥΠΕΡΤΕΡ
σοφόν. Ρωμανός, Παπαγεώργιος :
τόδε τεϋξεν 6π[ό Χριστώ σωτήρι ;]. Παπαδημητρίου : τόδε τεϋξεν ΥΠΟ. .ICPHC σοφόν.
Στίχ. 2. Ρωμανός: θυηπόλος. Riemann: άμπλα[κ]η[μάτων]
ψυχής·
Παπαγεώργιος : άμπλακη[μάτων είς λύσιν] ψυχής.
Στίχ. 3. Riemann: ΚΑΙΝΟ.CON??
Ρωμανός, Παπαδημητρίου: των
αγίων [αποστόλων]. Παπαγεώργιος : αγίων [αποστόλων].

Μετά την σύντομον ταύτην περιγραφήν θα έπιχειρήσωμεν
προς έτερα μνημεία της ελλαδικής σχολής 2 6 .

συγκρίσεις

26. Ώς προς τήν χρονολογικήν κατάταξιν των μεσοβυζαντινών ελλαδικών ναών,
δέον να παρατηρήσωμεν, ότι ένώ δια το δεύτερον ήμισυ τοϋ 11°" καί τον 12ον αϊ. διαθέτομεν τρία ακριβώς καί τρία κατά προσέγγισιν χρονολογημένα μνημεία ("Αγιοι Θεόδωροι
'Αθηνών: περί τό 1070· "Αγιοι Θεόδωροι Βάμβακα Μάνης: 1075· Δαφνί: περίτό 1080Όσιος Μελέτιος : περί τό 1100· 'Αγία Μονή Ναυπλίου : 1143-1149· Ταξιάρχης Μεσαριάς
"Ανδρου : 1158), τά όποια έχρησίμευσαν ώς βάσις δια τήν χρονολόγησιν τών υπολοίπων
από τον κ. Η. Μ e g a w (The Chronology of some Middle-Byzantine Churches, BSA 32,
1931-32, σ. 91-99, 129· εφεξής Η. M eg aw, Chronology είς τήν μελέτην ταύτην
δεν λαμβάνονται ύπ' όψιν οί "Αγιοι Θεόδωροι Βάμβακα, ό "Οσιος Μελέτιος καί ό αδημο
σίευτος τότε Ταξιάρχης Μεσαριάς), ή χρονολογία τών πρωίμων ελλαδικών ναών είναι
όλως ασαφής. Ή ΰπό τοΟ κ. Μ e g a w προταθείσα (καθολικόν 'Οσίου Λουκά καί "Αγιοι
'Απόστολοι 'Αθηνών : α' τέταρτον 11ου αί., Παναγία 'Οσίου Λουκά, Σωτήρα Λυκοδήμου :
β' τέταρτον 1 Ιο» αί.) είχε γίνει γενικώς αποδεκτή, μέχρι τής προσφάτως ύπό τοο Ε. Στίκα
γενομένης διαπιστώσεως, ότι ή Θεοτόκος τοο Όσιου Αουκά είναι αρχαιότερα τοο καθο
λικού ("Εργον τής'Αρχ. Έτ. 1964, σ. 165-169· πρβλ. Χ. Μ π ο ύ ρ α , Βυζαντινά σταυροθόλια μέ νευρώσεις, 'Αθήναι 1965, σ. 6 - 9, όπου ό ναός τής Παναγίας τοποθετείται εις τήν
πρώτην δεκαετίαν τοϋ 11 ο υ αι.). Σήμερον τα μόνα θετικά στοιχεία τα όποια εχομεν είναι
ότι:
α') Ό ναός τής Θεοτόκου τοΰ Όσιου Λουκά άνηγέρθη προ τού καθολικού, δέν δύνα
ται δέ να είναι αρχαιότερος τού 955, ότε έπερατώθη ό πρώτος ναός τής μονής, ό όποιος
έτιμάτο έπ' ονόματι τής 'Αγίας Βαρβάρας (Γ. Κ ρ έ μ ο υ, Φωκικά, Β', εν 'Αθήναις 1880,
σ 33-38).
β') Ό ψηφιδωτός διάκοσμος τοϋ καθολικού τής μονής είναι μεταγενέστερος τών
περί τό 1000 χρόνων, έφ' όσον εικονίζεται ό μετά τό 997 θανών όσιος Νίκων ό Μετανοείτε
(Ε. D i e ζ - Ο. D e m u s, Byzantine Mosaics in Greece; Daphni and Hosios Loukas, Cam
bridge, Mass., 1931, σ. 108). To γεγονός ότι δέν εικονίζεται ό περί τό 1100 αποβιώσας
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Αί τυπολογικού συσχετίσεις δέν παρέχουν συνήθως ασφαλή χρονολο
γικά κριτήρια πολύ ασφαλεστέρα είναι, ώς έχει ή δ η π α ρ α τ η ρ η θ ή , ή επί τής
27
τεχνικής και τής μορφολογίας στηριζομένη χ ρ ο ν ο λ ό γ η σ ι ς . Παρά ταύτα
θα προτάξωμεν μερικάς τυπολογικός παρατηρήσεις, μετά δέ τήν έξέτασιν
τής τεχνικής και των μορφών, έπί των οποίων δέον να βασισθή κυρίως ή
χ ρ ο ν ο λ ό γ η σ ι ς , θ' άξιολογήσωμεν τα επιγραφικά και ιστορικά δεδομένα και
τα ολίγα κατάλοιπα του γραπτού διακόσμου. Δέν θ' άσχοληθώμεν με τον
γλυπτόν διάκοσμον, του οποίου ελάχιστα λείψανα διεσώθησαν, διότι αί
περί μεσοβυζαντινής ελλαδικής γλυπτικής γνώσεις μας είναι αρκετά περιωρισμέναι, μή έπιτρέπουσαι χ ρ ο ν ο λ ό γ η σ ι ν κατά προσέγγισιν τετάρτου αίώνος, ώς συμβαίνει μέ τήν έλλαδικήν άρχιτεκτονικήν.
Οί δικιόνιοι σταυροειδείς εγγεγραμμένοι ναοί, των οποίων ή κάτοψις
πλησιάζει προς τετράγωνον, είναι κατά κανόνα αρχαιότεροι άπό τους
παρουσιάζοντας επιμήκεις αναλογίας 2 8 . Ό κατωτέρω όμως πίναξ των σχέ
σεων μήκους προς πλάτος του κυρίως ναοϋ (εξαιρουμένων των αψίδων)
μερικών μνημείων του Ιδίου προς τον "Αγιον Ί ά σ ω ν α και Σωσίπατρον

οσιος Μελέτιος δέν σημαίνει άναγκαστικώς οτι τα ψηφιδωτά έξετελέσθησαν προ τής
χρονολογίας ταύτης, δεδομένου οτι παραλείπονται και άλλοι δημοφιλείς ελλαδικοί άγιοι
τής μεσοβυζαντινής περιόδου, ώς ό άγιος Πέτρος "Αργούς (852-922).
γ') Ή Σωτήρα Λυκοδήμου άνηγέρθη προ τοϋ 1044. Ή χρονολογία αϋτη άνεγράφετο
είς άκιδογράφημα σχετικόν προς τον θάνατον τοϋ κτίτορος (Η. Μ e g a w, ε. ά. σ. 95-96).
Τήν χρονολόγησιν των ναών τοΰ 'Οσίου Λουκά θα καθορίσουν ασφαλώς άκριβέστερον αί έξαγγελθεΐσαι μελέται περί τής εις το καθολικόν αποκαλυφθείσης παραστάσεως
τοϋ Ίησοϋ του Ναυή ("Εργον 1964, σ. 169) και περί των τοιχογραφιών τής κρύπτης, τών
παρεκκλησίων τοϋ καθολικού, και τοϋ διακονικού τής Παναγίας (Μ. Χ α τ ζ η δ ά κ η ,
Βυζαντινά Μνημεία 'Αττικής και Βοιωτίας, 'Αθήνα 1956, σ. 26). Εϊδικώτερον ώς προς
τον ναον τής Θεοτόκου ελπίζεται οτι θα διευκρινηθή, άν δύναται ούτος νά ταυτισθή προς
τον ναόν τής 'Αγίας Βαρβάρας, τοϋ οποίου ή οικοδομή ήρχισε κατά τά μέσα τοϋ 10ου αιώ
νος, ζώντος έτι τοϋ όσιου Λουκά, και έπερατώθη δύο ετη μετά τόν θάνατον του, ήτοι το
955, ή προς το ιερόν εύκτήριον έν σταυρικώ τω σχήματι, το όποιον άνηγέρθη έν συνεχεία,
κατά τά εξηκοστά πιθανώτατα έτη τοϋ 10ου αίώνος (Γ. Κ ρ έ μ ο ς, ε. ά.). Έν αναμονή
τών ανωτέρω δημοσιεύσεων, δεχόμεθα οτι κατά μέν τό β' ήμισυ τοϋ 10°υ αί. άνηγέρθησαν
ή Θεοτόκος του Όσιου Λουκά και οί Άγιοι 'Απόστολοι Σολάκη, όπου, ώς και είς τήν
Θεοτόκον, γίνεται μεγάλη χρήσις κουφικών γραμμάτων και οδοντωτών ταινιών και τά
πλείστα τών πολυλόβων παραθύρων έχουν τους λοβούς ισοϋψείς και ελευθέρους, κατά δέ
τό α' τέταρτον τοϋ 11<>υ αί. ή Σωτήρα τοϋ Λυκοδήμου και τό καθολικόν τοϋ Όσιου
Λουκά, ένθα παρατηρείται φειδώ είς τήν χρησιμοποίησιν κουφικών και οδοντωτών ται
νιών και οί λοβοί τών περισσοτέρων διλόβων και τριλόβων παραθύρων περιβάλλονται
ΰπό τόξου.
27. Η. M e g a w, Chronology, σ. 100.
28. Ά . Ό ρ λ ά ν δ ο ς, ΑΒΜΕ, Η', 1955-56, σ. 49.
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τύπου, δεικνύει οτι τούτο δέν δύναται ν' άποτελέση ασφαλές χρονολογικον
τεκμήριον.
29

Σωτήρ Γαρδενίτσας Μάνης (α' ήμισυ 11ου α ι . )
"Αγ. Ιάσων και Σωσίπατρος Κερκύρας
80
Κοίμησις Μεσαθουρίου Άνδρου (τέλος 12ου-13ος a i . )
31
"Αγ. Θεόδωρος Βάμβακα Μάνης (1075)
32
"Αγ. Σέργιος και Βάκχος Κίττας Μάνης (β'ήμισυ 12ουαι.)
33
Σωτήρ Άμφίσσης (α' τέταρτον 12ου α ϊ . )
34
Άϊ-Στράτηγος Μπουλαριών Μάνης (α' ήμισυ 11ου a i )
Μ
"Ομορφη Εκκλησιά Γαλατσίου (β' ήμισυ 12ου ai.)
3β
Καθολική Γαστούνης (δ' τέταρτον 12ου αί.)
37
"Αγ. Νικόλαος της Ροδιάς Ά ρ τ η ς (13ος αί.)
38
Ά γ ι ο ς 'Ιωάννης ΛιγουριοΟ (τέλος 11ου α ί . )
39
Ταξιάρχης Μεσαριάς Άνδρου (1158)

0.85
0.925
0.94
1.00
1.00
1.01
1.04
1.05
1.055
1.09
1.16
1.17

Έ ξ ίσου επισφαλές χρονολογικον τεκμήριον αποτελούν αί άναλογίαι
τής τομής κατά πλάτος, ήτοι ό λόγος του ύψους άφ' ενός της κλειδός τής
εγκάρσιας καμάρας του σταυρού καί άφ' ετέρου τής αρμονίας τοΰ τρούλλου προς τό έσωτερικόν πλάτος. Είς τον πίνακα συσχετίσεως των αναλο
γιών τούτων είς δωδεκάδα μνημείων, τον όποιον παρέσχεν ό καθ. Ν. Μουτσόπουλος 4 0 , τάς πλέον βαρείας αναλογίας παρουσιάζει ή Σωτήρα τοΰ
Κορωπίου, αναγόμενη εϊς τό τρίτον τέταρτον τοΰ 10ου αι., καί τάς ραδινωτέρας ή Παναγία Χαλκέων, άνεγερθεΐσα τό 1028, ένφ ενδιαμέσως τοπο
θετούνται αρκετά μνημεία τοΰ 12ου αιώνος. Ό Ά γ ι ο ς Γερμανός τής Πρέ
σπας, χρονολογούμενος είς τό 1006, καί ή κατά 140 έτη νεωτέρα Αγία
Μονή τοΰ Ναυπλίου (1043 - 49) παρουσιάζουν τάς αΰτάς περίπου αναλο
γίας. Παρατηρητέον πάντως, οτι ai άναλογίαι τοΰ κερκυραϊκοΰ ναοΰ είναι
29. R. T r a q u a i r , The Churches of Western Mani, BSA 15, 1908-09, πίν. XI.
Η. M e g a w , Byzantine Architecture in Mani, BSA 33, 1932-33, σ. 162.
30. Ά . ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς , ε. ά. σ. 51, 53.
31. Η. M e g a w , § . ά. σ. 140, εΐκ.1.
32. R. T r a q u a i r , 6. ά. πίν. XI. Η. M e g a w , 6. ά.
33. Ά . ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς , ΑΒΜΕ, Α', 1935, σ. 183, 196.
34. R. T r a q u a i r , 6. ά., πίν. XI. Η. M e g a w , 6. ά.
35. Ά . ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς , EMME, σ. 135. Η. M e g a w , Chronology, σ. 129.
36. G. M i l l e t , École grecque, σ. 302, είκ. 141. H. M e g a w , ΔΧΑΕ, περ.Δ',
τόμ. Δ', σ. 147, 153.
37. Ά . ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς , ΑΒΜΕ, Β', 1936, σ. 132 είκ. 2, 147.
38. G. M i l l e t , École grecque, σ. 301, είκ. 139.
39. Ά . ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς , ΑΒΜΕ, Η', 1955-56, σ. 9 είκ. 2.
40. Ν. Κ. Μ ο υ τ σ ο π ο ύ λ ο υ , Ό Ταξιάρχης τών Καλυβιών παρά τήν Κάρυστον, Άρχείον Ευβοϊκών Μελετών, Η', 1961, σ. 247 είκ. 28.
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αί χαμηλότεραι πασών (λόγος πλάτους προς ϋψος κλειδός καμάρας σταυ
ρού : 5.85 έναντι 6 της Σωτήρας Κορωπίου λόγος πλάτους προς άρμονίαν
τρούλλου : περ. 8.70 έναντι 9.10 εις τό Κορωπί).
Ή μείωσις του πάχους των έκτελούντων χρέη τύμπανων τοίχων συναν
41
τάται εις ναούς του 11ου μάλλον ή του 12ου αίώνος . 'Υπάρχουν πάντως
παραδείγματα ναών τοΰ 11ου ai. οπού αυτή δεν άπαντα (π.χ. Παναγία Στείρη
Κορινθίας), και του 12ου α ί. όπου αντιθέτως υπάρχει (Όμορφη Εκκλησιά
Γαλατσίου).
Ή κάλυψις των γωνιαίων διαμερισμάτων δια κατά μήκος καμάρων
42
δεν αποτελεί, νομίζομεν, ασφαλή χρονολογικήν ενδειξιν . Τό αυτό ισχύει
43
και δια τάς παραστάδας του δυτικού τοίχου τοΰ κυρίως ναού .
Κεντρικήν αψίδα τρίπλευρον καί πλαγίας ημικυκλικός συναντώμεν είς
ολίγα μνημεία, άσχετα κατά τό πλείστον προς άλληλα : τον 8ον ai. είς
τήν 'Αγίαν Σοφίαν Θεσσαλονίκης, τον 9ον εις τό καθολικόν τής παρά
τήν Θεσσαλό νίκη ν μονής Περιστερών, τον llov είς τήν Παναγίαν Χαλκέων καί τάς αρχάς τοΰ 12ου είς τ ό καθολικόν καί δύο παραλαύρια τής
Μονής Όσίου Μελετίου 4 4 . Ή διάταξις αυτή άπαντφ επίσης είς δύο αδη
μοσίευτα μνημεία : τήν είς Φωτικήν (σημερινόν Λιμπόνι Παραμυθιάς) ήρειπωμένην Άγίαν Φωτεινήν τοΰ Βαλσαμάρη, αναγόμενη ν μάλλον είς τήν
πρώτην χιλιετηρίδα 4 5 , καί τήν Μεγάλην Έκκλησίαν τής Παραμυθιάς 4 6 .
Εις τα μνημεία τής ελλαδικής σχολής επικρατεί άπό τοΰ δευτέρου
ήμίσεος τοΰ 10ου αϊ. ή τρίπλευρος άψίς. Ημικυκλικός αψίδας συναντώμεν,
κατά παλαιοχριστιανικήν παράδοσιν, είς όλους σχεδόν τους προ τών μέσων
τοΰ 10ου αΐώνος ναούς, άπαντοΰν όμως καί είς αρκετά μνημεία τής δευ
τέρας χιλιετή ρίδος καί δεν δύνανται ν' αποτελέσουν ασφαλές χρονολογικόν τεκμήριον 4 7 .
41. Ά . ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς , ΑΒΜΕ, Η', 1955-56, σ. 45. Ή ελλειψις τοιαύτης μειώ
σεως είς τους πρώιμους δικιονίους ναούς τής Μάνης, ώς ό "Αϊ-Στράτηγος Μπουλαριων,
ό Σωτήρ Γαρδενίτσης ή οί "Αγιοι Θεόδωροι Βάμβακα, αποτελεί τοπικον φαινόμενον.
42. Αύτη άπαντςί είς μνημεία τοο 11ου (Άϊ-Στράτηγος Μπουλαριων, Σωτήρ Γαρ
δενίτσης, "Αγιοι Θεόδωροι Βάμβακα κ.α.), τοΟ 12ου (Καθολική Γαστούνης) καί τοϋ
13ου αίώνος ("Αγιος Νικόλαος Ροδιάς Άρτης).
43. Παραστάδες απαντούν είς τον δυτικόν τοϊχον δικιονίων ναών τού 11ου (Ταξιάρ
χης Μελίδας "Ανδρου, 'Ασώματοι Θησείου, Καισαριανή) άλλα καί τοϋ 12ου αιώνος
(Σωτήρ Άμφίσσης, Ταξιάρχης Μεσαριάς "Ανδρου, "Ομορφη Εκκλησιά Γαλατσίου).
44. C h. D e 1 ν ο y e, Études d'architecture paléochrétienne et byzantine, II. L'abside,
Byzantion 32, 1962, σ. 537, σημ. 2.
45. Τήν σχετικήν πληροφορίαν οφείλω είς τον συνάδελφον κ. Εύθ. Τσιγαρίδαν,
τον οποίον καί εντεύθεν ευχαριστώ.
46. D . Ρ a 11 a s, R b Κ, II, στ. 292, είκ. 38.
47. Σχετικά παραδείγματα απαριθμεί ό καθ. Ά . ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς , "Αγνωστος βυ-
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Τ ο μεταξύ νάρθηκος καί κυρίως ναοΟ τρίβηλον ενθυμίζει άνάλογον
48
διάταξιν εις παλαιοχριστιανικός βασιλικάς της Ε λ λ ά δ ο ς . Έ π ι β ί ω σ ί ν του
συναντωμεν εις ναούς τοϋ 10ου καί του 11ου αιώνος ( Ά γ ι ο ν Ν ί κ ω ν α Σπάρ
της, Μεταμόρφωσιν Κορωπίου, βασιλικός Καλαμπάκας καί Σερβίων) καί
49
εις τίνα μεταγενέστερα, άλλ' ή σ σ ο ν ο ς σημασίας, μ ν η μ ε ί α .
Έ κ των προηγηθεισων συσχετίσεων προκύπτει οτι, χωρίς ν ' αποκλείε
ται χ ρ ο ν ο λ ό γ η σ ι ς τοΰ κερκυραϊκού ναού εις τον 12ον αί., μεγαλύτεροι
ομοιότητες παρατηρούνται προς πρώιμα μεσοβυζαντινά μνημεία.
'Ασφαλέστερα άπό τά τυπολογικά είναι, ως ήδη έτονίσθη, τα τεχνικά
καί μορφολογικά τεκμήρια, εις τήν έξέτασιν τών οποίων καί μεταβαίνομεν.
Τά κατώτερα μέρη τοϋ ναού είναι φκοδομημένα, ώς ήδη ελέχθη, δια
μεγάλων λίθων τοποθετημένων άκανονίστως, καί προερχομένων άπό αρχαία
κτήρια (πίν. 72 - 74, 76). 'Αρχαίου οικοδομικού υλικού χ ρ ή σ ι ς γίνεται εις

ζαντινός ναός τής Λακωνίας, Ελληνικά 15, 1957, σ. 93. Παρατηρητέον πάντως ότι έκ
τών αναφερομένων ναών τοϋ 12ου αϊ. καί έξης, οί μέν ναοί της Τεγέας καί τής Ζούρτσας
ανάγονται, συμφώνως προς νεωτέρας έρευνας, εις τήν πρώτην χιλιετηρίδα ( Η . Meg a w, Χαριστήριον εις Ά . Κ. Όρλάνδον, Γ', 'Αθήναι 1966, σ. 17), οί δέ λοιποί είναι
ήσσονος σημασίας μνημεία. ΕΙς ελλαδικούς ναούς τών διαστάσεων καί τής σημασίας
τοο τών 'Αγίων Ίάσωνος καί Σωσιπάτρου, ή ημικυκλική άψίς αποτελεί μετά τον 11°ν
αί. σπανίαν έξαίρεσιν.
48. Ά . ' Ο ρ λ ά ν δ ο υ , Ή ξυλόστεγος παλαιοχριστιανική βασιλική τής μεσο
γειακής λεκάνης, Α', 'Αθήναι 1952, σ. 148.
49. Κατάλογον τών βυζαντινών ναών μετά τριβήλου παρέσχεν ό καθ. Σ τ . Π ελ ε κ α ν ί δ η ς (Έρευναι έν "Ανω Μακεδονία, Μακεδόνικα, Ε', 1961-63, σ. 369). Τά
παραδείγματα ταύτα δέν παρέχουν ασφαλείς ενδείξεις δια μίαν χρονολογικήν κατάταξιν.
Ό 'Αγιος Πέτρος Καλυβιών Κουβαρά π.χ. μιμείται έν πολλοίς τήν Μεταμόρφωσιν
Κορωπίου, ό Άγιος Γεώργιος Καλυβιών Κουβαρά, ώς καί οί Άγιοι Ανάργυροι Παλαιοπόλεως Κυθήρων ( Π . Λ α ζ α ρ ί δ η ς , ΑΔ 20, 1965, Β' 1, σ. 192), είναι ψευδοτρίκλιτοι, οί σταυρεπίστεγοι ναοί τοΰ Αγίου Νικολάου καί τής Ζωοδόχου Πηγής είς
Άνω Βάθειαν Ευβοίας είναι επηρεασμένοι άπό τους ψευδοτρικλίτους, το τρίβηλον τής
Κοιμήσεως Αίανής Κοζάνης παρουσιάζει ίδιότυπον μορφήν, μέ το μέσον μετακιόνιον
πολύ στενότερον τών άκρων. ΕΙς τά ανωτέρω παραδείγματα δέον να προστεθή καί
ή ουσιαστικώς αδημοσίευτος καί μή ακριβώς χρονολογημένη Παλαιά Μητρόπολις
τής Βέροιας (Φ. Δ ρ ο σ ο γ ι ά ν ν η, ΑΔ 18, 1963, Β' 2, σ. 249). Ή κατά
τους παλαιολογείους χρόνους ευρεία χρήσις τριβήλων εις εισόδους ναών καί πυλώνας
μονών τής Θεσσαλονίκης αποτελεί τοπικόν φαινόμενον (Ά. Ξ υ γ γ ο π ο ύ λ ο υ , Νεώ
τερα ευρήματα είς τον ναόν τών Ταξιαρχών Θεσσαλονίκης, Μακεδόνικα, Γ', 1953 - 55,
σ. 284 - 285). Δια τριβήλων, άνοιγομένων είς τάς κεραίας τοο σταυρού, επικοινωνούν
ό δια τρούλλου καλυπτόμενος κεντρικός χώρος καί τό περίστωον είς σειράν μεσοβυζαντινών καί παλαιολογείων ναών τής Κωνσταντινουπόλεως, ώς ό νότιος ναός τής Μονής
Λιβός, ό Άγιος 'Ανδρέας ό έν Κρίσει καί ή Παμμακάριστος (Α. v a n M i l l i n g e n ,
Byzantine Churches in Constantinople, London 1912, σ. 121, 135, 152).
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πολλά ελλαδικά μνημεία της μέσης βυζαντινής περιόδου, κατά διαφόρους
όμως τρόπους. Εις ΣκριποΟν π.χ. και "Αγιον Γρηγόριον Θεολόγον Θηβών
το μεγαλύτερον τμήμα της τοιχοποιίας αποτελείται άπό πελεκητούς λίθους,
50
τοποθετημένους κατά τον ίσόδομον τρόπον . Όλόκληρον τό κατώτερον
τμήμα της Κοιμήσεως Μέρμπακα, μέχρι του διαθέοντος τάς τεσσάρας
πλευράς κυματίου, είναι έκτισμένον δι' αρχαίων λίθων, ανευ παρεμβολής
51
πλίνθων . Έξ αρχαίου υλικού και ανευ τής παρεμβολής πλίνθων είναι
φκοδομημένη και ή Γοργοεπήκοος τών 'Αθηνών 5 2 . Εις τό καθολικόν, το
παρεκκλήσιον του σημερινού κωδωνοστασίου καί τήν τράπεζαν του Όσίου
Λουκά, ή τοιχοποιία αποτελείται κατά τό πλείστον έξ αρχαίων λίθων, οί
αρμοί τών οποίων πληρούνται δι' οριζοντίως τοποθετημένων τεμαχίων πλίν
θων ra. Δι' αρχαίων λίθων τεταγμένων κατά χαλαρόν πλινθοπερίκλειστον
σύστημα είναι έκτισμένος ό νάρθηξ τοϋ Ταξιάρχου Μεσαριάς "Ανδρου 5 4 .
Εις τήν Θεοτόκον του Όσίου Λουκά, τους Αγίους 'Αποστόλους 'Αθηνών
καί τον "Αγιον Νικόλαον τής Αυλίδος γίνεται μικρά μόνον χρήσις αρχαίων
λίθων, είς τήν βάσιν των τοίχων καί κυρίως εις τάς γωνίας δ 5 . Τό άρχαϊον
ύλικόν χρησιμοποιείται εις τον "Αγιον Δημήτριον τής Βαράσοβας, τήν
Έπισκοπήν τοΰ Δαμαλά καί τό καθολικόν τής μονής Σαγματα κυρίως δια
γωνιολίθους καί τον σχηματισμόν μεγάλων σταυρών είς τήν τοιχοποιίαν 5 6 .
Είς "Αγιον Ίωάννην Λιγουριοΰ τέλος, "Αγιον Ίωάννην Κυνηγόν, Έπισκο
πήν Σταυρίου καί "Αγιον Ίωάννην Κερίων Μάνης, ώς καί εις Παναγίτσαν
Βάθειας Ευβοίας, τα κατώτερα τμήματα τής τοιχοποιίας περιλαμβάνουν κατά
μέγα μέρος άρχαϊον ύλικόν, άκανονίστως όμως τοποθετημένον καί μετά
παρεμβολής τεμαχίων πλίνθων εις τους αρμούς 5 7 . Προς τήν ομάδα ταύτην παρουσιάζει τάς μεγαλυτέρας ομοιότητας, ώς προς τον τρόπον χρήσεως
τοϋ αρχαίου υλικού, ό άπασχολών ημάς ναός.
50. Μ. Σ ω τ η ρ ί ο υ , ΑΕ 1931, σ. 126. Γ. Σ ω τ η ρ ί ο υ , ΑΕ 1924, σ. 5.
51. Α. S t r u c k , AM 34, 1909, σ. 204, πίν. Χ.
52. Κ. M i c h e l - Α . S t r u c k , AM 31, 1906, σ. 284-285, είκ. 1-4.
53. R. W. S c h u 11 z - S. H. Β a r n s 1 e y, The Monastery of Saint Luke of Stiris,
in Phocis, London 1901, πίν. 7-9, 16-17. Χ. Μ π ο ύ ρ α ς, ΔΧΑΕ, περ. Δ', τόμ. Γ',
1962 - 63, σ. 144 -145. Έργον 1957, σ. 98.
54. Ά . ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς , ΑΒΜΕ, Η', 1955-56, σ. 12.
55. R. W. S c h u l t z - S . Η. B a r n s l e y , ε. ά. πίν. 6, 9-10, 16-17. Χ. Μ π ού
ρα ς, ΔΧΑΕ, περ. Δ', τόμ. Δ', σ. 240, πίν. 43-44.
56. Ά . ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς , ΑΒΜΕ, Α', 1935, σ. 106- 107, είκ. 1 -2. Π. Λ α ζ α ρ ί δ η ς, ΔΧΑΕ, περ. Δ', τόμ. Β', 1960 - 61, πίν. 66-71. Ά . ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς , ΑΒΜΕ, Ζ', 1951,
σ. 88.
57. Π. Λ α ζ α ρ ί δ η ς , ΑΔ 16, 1960, Χρονικά, πίν. 54γ. Ν. Δ ρ α ν δ ά κ η , Βυζαντιναί τοιχογραφίαι τής Μέσα Μάνης, έν 'Αθήναις 1964, σ. 65-66. Η. M e g a w,
BSA, 33, 1932-33, σ. 160. Ά . ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς , ΑΒΜΕ, Ζ', 1951, σ. 113-114.
11
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Παρά το γεγονός δτι οί διατιθέμενοι λίθοι ήσαν κατάλληλοι προς
τούτο, ή τοιχοποιία δεν σχηματίζει σταυρούς, ώς συνήθως συμβαίνει κατά
58
το δεύτερον ήμισυ τοΟ 11ου και κατά τον 12ον αιώνα .
Το κάπως χαλαρόν πλινθοπερίκλειστον σύστημα τοϋ ανωτέρου τμή
ματος του ναοϋ, όπου οί λίθοι δέν είναι πάντοτε επιμελώς όρθογωνισμένοι,
οί δόμοι δέν είναι πάντοτε ισοϋψείς, αί μεταξύ αυτών σειραί πλίνθων είναι
άλλοτε άπλαΐ και άλλοτε διπλαΐ (πίν. 72 - 74, 75 β), προσιδιάζει μάλλον
εις πρώιμα μνημεία 5 9 .
Ό τροΰλλος τοϋ άπασχολοϋντος ημάς ναοϋ έχει, ώς ήδη έτονίσθη,
ίδιότυπον μορφήν (πίν. 75 α). 'Οκτάγωνος, φκοδομημένος ώς και τα ανώ
τερα τμήματα του ναοϋ κατά το πλινθοπερίβλητον σύστημα, εκ τεσσάρων
σειρών ίσοδόμως έκτισμένων πωρόλιθων, μέ εν μονόλοβον παράθυρον είς
έκάστην πλευράν, το όποιον απολήγει είς ύπερυψωμένον τόξον μέ διπλούν
πλίνθινον πλαίσιον περιβαλλόμενον υπό οδοντωτής ταινίας συνεχιζόμενης
οριζοντίως, διαφέρει όλων τών, εις έμέ τουλάχιστον, γνωστών παραδειγμά
των, κατά τό ότι είς τάς άκμάς τοϋ οκταγώνου σχηματίζονται έσοχαί, όπου
είναι ένδομημένοι κίονες έκ τοϋ αΰτοϋ ώς καί αί πλευραί ύλικοϋ, ήτοι
έκ πώρινων σφονδύλων ισοϋψών προς τους δόμους, μεταξύ τών οποίων
παρεντίθενται κυκλικαί πλίνθοι. Οί κίονες ούτοι δέν εξέχουν τής εύθυγραμμίας τών πλευρών. Τό υπεράνω τής οδοντωτής ταινίας τμήμα τοϋ
τρούλλου είναι νεώτερον κατεσκευάσθη τον 17ον πιθανώς αίώνα έξ άργολιθοδομής καί στέφεται ύπό οριζοντίου όδοντωτοΰ γείσου, ύπό τό όποιον
υπάρχουν είς έκάστην πλευράν επτά διακοσμητικοί κιλλίβαντες έκ δύο
καθέτως τοποθετημένων πλίνθων.
Αί άναλογίαι τοϋ τρούλλου καί τό γεγονός δτι δέν υπάρχουν ίχνη
κιονόκρανων, τα όποια θα ύπεβάσταζον τρόπον τινά τα τόξα, πείθουν δτι
ό αρχικός τροϋλλος δέν ήτο τοϋ άθηναϊκοϋ λεγομένου τύπου. Φρονώ αντι
θέτως, δτι οί κιονίσκοι θα εφθανον μέχρι τοϋ οριζοντίου οδοντωτού γείσου
καί δτι ή τοιχοδομία υπεράνω τής περί τα παράθυρα οδοντωτής ταινίας
θα ήτο πλινθοπερίβλητος, ώς καί είς τό κατώτερον τμήμα. Θα παρουσίαζε
58. Καπνικαρέα, "Αγιοι Θεόδωροι 'Αθηνών, Σωτήρ Γαρδενίτσας, Χριστιανού,
Δαφνί, 'Ασώματοι Θησείου, 'Επισκοπή Δαμαλα, Κοίμησις Χώνικα, Σωτήρ Άμφίσσης,
'Αγία Μονή Ναυπλίου, Άγιος Σέργιος καί Βάκχος Κίττας Μάνης, Σαγματάς, Παλιοπαναγιά Μανωλάδος. Μοναδικόν παράδειγμα χρονολογούμενον είς τους περί το 1000
χρόνους είναι ό Άγιος Δημήτριος τής Βαράσοβας. Κατά τά τέλη τοδ 13ου αι. άπαντοΟν
λίθινοι σταυροί είς τήν βορείαν πλευράν τής Πόρτα Παναγιάς.
59. 'Εξαιρετικώς επιμελημένη είναι ή πλινθοπερίβλητος τοιχοποιία ναών τίνων
τοϋ τέλους τοβ 11°» αί. (Δαφνιού, τρούλλου, τύμπανων κεραιών σταυροϋ καί αψίδων
Καισαριανής) καί πολλών αργολικών καί ήλειακών μνημείων τοϋ 12°" αί. (Άγιας Μο
νής, Μέρμπακα, Παλιοπαναγιας Μανωλάδος, Βλαχέρνας παρά τήν Γλαρέντζαν).
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δηλαδή ό τροΰλλος του κερκυραϊκού ναοϋ μορφήν άνάλογον προς τήν
60
τοΰ επί του Κιθαιρώνος ναοΰ του 'Αγίου Γεωργίου , οπού όμως οΐ κιο
νίσκοι εξέχουν, καί οριζόντια λοξότμητος ταινία τονίζει τήν γραμμήν των
γεννήσεων των πλαισίων τών παραθύρων.
Ημικίονας, εξέχοντας όμως, σχηματίζει ή τοιχοποιία των τρούλλων
οκταγωνικών τίνων καί σταυροειδών εγγεγραμμένων ελλαδικών ναών τοΰ
11ου. 13ου αϊ. (Δαφνιού, Αγίας Σοφίας Μονεμβασίας, Παντανάσσης Γερουμάνας, Βλαχέρνας "Αρτης) ώς καί πολλών κομνηνείων καί παλαιολογείων ναών της Κωνσταντινουπόλεως, Μακεδονίας καί Σερβίας (π.χ. Παμ
μακάριστου Κωνσταντινουπόλεως, Νέρεζι, Κουρσούμλιγια, 'Αγίας Αικα
τερίνης καί 'Αγίων 'Αποστόλων Θεσσαλονίκης, Γρατσάνιτσα).
Ένδομημένους κιονίσκους συναντωμεν εις τους τρούλλους δύο μνη
μείων τής Λακωνίας, αναγομένων πιθανώτατα είς τό πρώτον ήμισυ τοΰ
11ου αιώνος : τοΰ Σωτήρος Γαρδενίτσης 6 1 καί του Προφήτου Η λ ί α Κονιδίτσης 6 2 . Εκεί όμως ή μορφή του τρούλλου είναι τελείως διάφορος· ή
σφενδόνη είναι κυλινδρική, τό γεΐσον τοξωτόν, τά μονόλοβα παράθυρα
περιβάλλονται υπό βαθμιδωτών ημικυκλικών πλαισίων, οί κιονίσκοι είναι
μονόλιθοι.
Τό σχήμα τοϋ τριλόβου καί τών διλόβων παραθύρων, μέ τους λοβούς
ελευθέρους καί ουχί περιβαλλόμενους υπό τοξωτού πλαισίου, αποτελεί
έπιβίωσιν κατασκευαστικών μορφών τής πρώτης χιλιετηρίδος καί είναι
χαρακτηριστικό ν τών πρωίμων ελλαδικών ναών 6 3 . Είς τον αυτόν τύπον
ανήκουν τά παράθυρα τής Παναγίας τοδ 'Οσίου Λουκά (εξαιρέσει τών
παραθύρων του τρούλλου), τών 'Αγίων 'Αποστόλων 'Αθηνών καί τής Κοι
μήσεως είς Στείρη Κορινθίας, καί τίνα τών παραθύρων του καθολικού τοΰ
"Οσίου Λουκά, τής Σωτήρας Λυκοδήμου, τής Καπνικαρέας, τής Μεταμορ
φώσεως Χριστιανού, τοΰ Δαφνιού καί τής Καισαριανής. Ό κεντρικός
λοβός τοΰ παραθύρου τής άψίδος τοΰ Ίεροΰ Βήματος είναι ολίγον υψηλό
τερος τών πλαγίων, όπως ακριβώς είς τήν Παναγίαν τοΰ 'Οσίου Λουκά 6 4
καί τους 'Αγίους 'Αποστόλους τών 'Αθηνών (πίν. 77 β). Τά τοξωτά πλίνθινα
πλαίσια τών παραθύρων δέν κατέρχονται μέχρι τής ποδιάς, σημείον καί
βδ
τοΰτο άρχαϊκότητος .
60. Ά. ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς , ΑΒΜΕ, Ε', 1939 - 40, σ. 46 - 47, είκ. 3.
61. Η. Mega w, Byzantine Architecture in Mani, BSA, 33, 1932 - 33, σ. 155,
πίν. 20b.
62. Ά. ' Ο ρ λ ά ν δ ο υ , "Αγνωστος βυζαντινός ναός τής Λακωνίας, Ελληνικά 15,
1957, σ. 91 - 92, πίν. 2α.
63. Η. Megaw, Chronology, σ. 120-121.
64. R. W. S chu It ζ-S. Η. B a r n si e y, ε. ά. πίν. 16.
65. ΕΙς τους πρώιμους ελλαδικούς ναούς επικρατούν τά μέχρι τής γεννήσεως τών
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Είτε είναι ταϋτα άπλα, είτε διπλά (ώς εις τα παράθυρα του τρούλλου),
περιβάλλονται υπό οδοντωτής ταινίας έκ πλίνθων, συνεχιζόμενης οριζον
τίως. Αυτή καταλαμβάνει όλόκληρον το πλάτος των αψίδων εις τον τροΰλλον διακόπτεται μόνον υπό των κατά τάς άκμάς εσοχών, όπου οί ένδομημένοι κιονίσκοι εις το δίλοβον παράθυρον της βόρειας πλευράς καταλαμ
βάνει όλόκληρον σχεδόν το πλάτος τοϋ τύμπανου της κεραίας του σταυρού
αί παρά τα λοιπά παράθυρα και τάς θύρας οδοντωτοί ταινίαι έχουν πολύ
μικρόν μήκος. Όμοιαι ταινίαι πλαισιοϋν τάς κουφικάς ζωφόρους και τάς
έπιγραφάς τής προσόψεως.
ββ

Αί οδοντωτά! ταινίαι , άπαντώσαι κυρίως εις την έλλαδικήν σχολήν,
εμφανίζονται κατά τό β' ήμισυ του 9ου αίωνος εις την Σκριποΰν. Ή μεγίστη
των έξάπλωσις παρατηρείται εις τους πρωίμους ελλαδικούς ναούς : εις τήν
Παναγίαν τοϋ Όσίου Λουκά περιβάλλουν τα τοξωτά πλαίσια θυρών καί
παραθύρων καί παρεμβάλλονται μεταξύ όλων των υπεράνω τής γεννήσεως
των τόξων τών παραθύρων δόμων εις τους Αγίους 'Αποστόλους των 'Αθη
νών περιβάλλουν ομοίως τα πλαίσια τών παραθύρων, παρεμβάλλονται όμως
μόνον μεταξύ έκαστου δευτέρου δόμου- εις τό καθολικόν του Όσίου Λουκά
περιβάλλουν μόνον τα πλαίσια τών παραθύρων τοϋ ισογείου καί τονίζουν
εις τήν άνατολικήν πλευράν τους ανωτέρους δόμους έκαστου ορόφου - είς
τό κατώτερον τμήμα τής Σωτήρας Λυκοδήμου, τήν Κοίμησιν τοϋ Στείρη
Κορινθίας, τον "Αγιον Νικόλαον Αυλίδος, τήν Καπνικαρέαν καί τους 'Αγίους
Θεοδώρους 'Αθηνών περιορίζονται, ώς καί είς τον ήμέτερον ναόν, είς τάς
περιβάλλουσας τάς κουφικάς ζωφόρους καί τα τοξωτά πλαίσια θυρών καί
παραθύρων, αϊτινες καί προεκτείνονται οριζοντίως.Έτι μεγαλύτερα φειδώ είς
τήν χρήσιν οδοντωτών ταινιών παρατηρείται είς Χριστιανού καί Δαφνί,εκλεί
πουν δ' αύται σχεδόν τελείως κατά τό τέλος τοϋ 11 ou αίώνος (Καισαριανή,
Όσιος Μελέτιος). Τον 12ον αϊ. γίνεται αρκετά ευρεία χρήσις αυτών 6 7
—εξαιρουμένης βραχείας ανάπαυλας κατά τό τρίτον τέταρτον τοϋ αιώνος,
οτε καί πάλιν σπανίζουν 6 8 —, χωρίς πάντως να γνωρίσουν τήν έξάπλωσιν,
τήν οποίαν εϊχον εϊς τους πρωίμους ελλαδικούς ναούς.
Τα έκ πλινθίνων οδοντωτών ταινιών γείσα ήσαν γνωστά άπό τής παλαιο
χριστιανικής εποχής, άποτελοϋν δε τον κανόνα εις τήν βυζαντινήν άρχιτόξων πλαίσια (Παναγία καί καθολικόν Όσίου Λουκά, "Αγιοι 'Απόστολοι Σολάκη,
Καπνικαρέα, "Αγιος Δημήτριος Βαράσοβας), ένφ κατά το τέλος τοϋ 11°" καί τον 12ον
ai. τα μέχρι τής ποδιάς διήκοντα (Δαφνί, Όσιος Μελέτιος, Σωτήρ Άμφίσσης, ναοί
Αργολίδος καί Ηλείας).
66. G. M i l l e t , École grecque, σ. 268 - 279. Η. M e g a w , Chronology, σ. 116-117.
67. Σωτήρ Άμφίσσης, Κοίμησις Χώνικα, 'Αγία Μονή, Καθολική Γαστούνης,
Κοίμησις Μέρμπακα, Βλαχέρναι 'Ηλείας.
68. Ταξιάρχης Μεσαριάς "Ανδρου, Σαγματας, Όμορφη 'Εκκλησιά Γαλατσίου.
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τεκτονικήν, τουλάχιστον εις τάς σχολάς της πρωτευούσης και της Ελλά
69
δος . Είς τήν έλλαδικήν σχολήν απαντούν εις όλους τους πρώιμους ναούς,
τείνουν όμως να εξαφανισθούν κατά το τέλος τοϋ 1 Ιου αιώνος, οτε επιδιώ
70
κεται λιτότης εις τον κεραμοπλαστικον διάκοσμον . Τον 12°ν αιώνα αντι
71
καθίστανται κατά κανόνα ύπό πώρινων λοξοτμήτων γείσων .
Ή ελλειψις τοϋ συνήθους είς τους ελλαδικούς ναούς τοΰ 11ου Κ αί 12ου
αϊ. κοσμήτου, τοΰ διαθέοντος τήν άνατολικήν πλευράν είς το υψος της
72
ποδιάς των παραθύρων τοΰ ίεροΰ , δέν βοηθεΐ είς τήν χρονολόγησιν ελλεί
πει πράγματι ούτος άπό μνημεία απέχοντα αλλήλων χρονικώς, ώς οί "Αγιοι
'Απόστολοι Σολάκη, ό "Αγιος Νικόλαος Αυλίδος, ή Μεταμόρφωσις Χρι
στιανού καί τα καθολικά των μονών Καισαριανής καί Σαγματδ. Παρατηρητέον δμως ότι είς τάς αψίδας τοΰ κερκυραϊκού ναοΰ αϊ ποδιαί των παρα
θύρων, αποτελούμενοι έξ ενός ή δύο μή εξεχόντων τεμαχίων μαρμάρου
ορθογωνίου διατομής, είναι εντελώς ανάλογοι προς τάς των παραθύρων
των κογχών τής Θεοτόκου τοΰ Όσίου Λουκά καί τών 'Αγίων 'Αποστόλων
'Αθηνών, ώς καί τών πλείστων εκ τών παραθύρων τοΰ καθολικοΰ τοΰ Όσίου
Λουκά (πίν. 74, 77).
Σημαντικόν χρονολογικόν τεκμήριον αποτελεί ό δια κουφικών κεραμοπλαστικός διάκοσμος 7 3 . Ή μεγαλύτερα του εξάπλωσις παρατηρείται εις
πρώιμα αττικά καί βοιωτικά μνημεία : τήν Παναγίαν τοΰ Όσίου Λουκά
καί τους 'Αγίους 'Αποστόλους τών 'Αθηνών, δπου είς τους πλείστους τών
καθέτων αρμών παρεντίθεται ανά εν κουφικόν γράμμα. Όλιγώτερα κουφικά κοσμοΰν τήν Σωτήραν Λυκοδήμου καί ετι όλιγώτερα τό καθολικόν
τοΰ Όσίου Λουκά. 'Ελάχιστα παρατηροΰνται εις αθηναϊκούς ναούς τών
μέσων καί τοΰ δευτέρου ήμίσεος τοΰ 11ου αι., ώς ή 'Αγία Αικατερίνη, ή
Καπνικαρέα, οί "Αγιοι Θεόδωροι 7 4 καί το Δαφνί, εξαφανίζονται δέ τελείως

69. G. M i l l e t , École grecque, σ. 265 - 267.
70. Η. M e g a w, Chronology, σ. 123.
71. Πώρινα γείσα απαντούν είς Χώνικαν, τήν αψίδα καί τον τροϋλλον του 'Αγίου
'Ιωάννου του Κυνηγοϋ, τήν Άγίαν Μονήν Ναυπλίου (εξαιρέσει τοϋ δυτικοϋ, βορείου
καί νοτίου σκέλους τοϋ σταυροϋ, όπου υπάρχει οδοντωτή ταινία), "Αγιον Νικόλαον
στα Καμπιά, Σαγματάν, "Ομορφην Έκκλησιάν Γαλατσίου, Ταξιάρχην Καλυβιών Καρύ
στου, Μέρμπακαν (πλην τών κεραιών τοϋ σταυροϋ καί τής μεσαίας στέγης τοϋ νάρθηκος), Βλαχέρνας 'Ηλείας καί "Αγιον Γεώργιον Άνδρούσης.
72. G. M i l l e t , École grecque, σ. 273.
73. Περί κουφικών βλ. Η. Μ e g a w, Chronology, σ. 104 -109, Γ. Σ ω τ η ρ ί ο υ ,
ΆραβικαΙ διακοσμήσεις είς τα βυζαντινά μνημεία τής Ελλάδος, ΠΧΑΕ, Β', 1933, σ.
57 - 91 καί G. M i l e s , Byzantium and the Arabs : Relations in Crete and the Aegean
Area, D. O. Pap. 18, 1964, σ. 20-32, ένθα καί ή λοιπή βιβλιογραφία.
74. Είς τους 'Αγίους Θεοδώρους κοσμούνται δια κουφικών τά τύμπανα τών πάρα-
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κατά τα τέλη τοϋ αιώνος, οτε επικρατεί εξαιρετική λιτότης εις τον άρχιτεκτονικον διάκοσμον (Καισαριανή).
Ζωφόροι έκ κουφικων τοποθετημένων εντός τοϋ κονιάματος απαντούν,
πλην τοΰ 'Αγίου Ίάσωνος και Σωσιπάτρου, εις έτερα δύο γνωστά μνημεία :
τήν Παναγίαν τοϋ Όσίου Λουκά (τρεις ζωφόροι είς τήν κεντρικήν αψίδα,
έκ των οποίων ή κατωτέρα προεκτείνεται είς όλόκληρον τήν άνατολικήν
πλευράν καί τμήμα της νοτίας) και τήν Σωτήραν Λυκοδήμου (μία ζωφόρος
είς το άνατολικόν τμήμα τής βόρειας πλευράς) 7 5 . Ά φ ' ετέρου ελλείπουν

ΕΙκ. 4. Κέρκυρα. Ναός 'Αγίων Ίάσωνος καί Σωσιπάτρου. Τμήμα ψευδό
κουφικής ζωφόρου ΒΑ. γωνιαίου διαμερίσματος.
άπο τό απασχολούν ημάς μνημεΐον αί κουφικαί ζωφόροι έκ πήλινων πλα
κών, αί όποΐαι απαντούν είς τήν Σωτήραν Λυκοδήμου, τους "Αγίους Θεο
δώρους τών 'Αθηνών καί τους 'Ασωμάτους του Θησείου 7 6 . Αδται, ως πα
ρατηρεί óMegaw, άποτελοϋν έξέλιξιν καί τελειοποίησιν τών έκ κουφικων
γραμμάτων τοποθετημένων εντός τοΰ κονιάματος.
Τα κουφικά του 'Αγίου Ίάσωνος παρουσιάζουν απλότητα καί λιτό
τητα είς τό σχέδιον, έν αντιθέσει προς τα κοσμοΰντα τον άρχαιότερον
τών ναών όπου απαντούν, τήν Παναγίαν του Όσίου Λουκά, ένθα τά πλείστα
έχουν συνεστραμμένην πολλαπλήν άπόληξιν. Διχαλωτή άπόληξις άπαντςί
είς πολύ μικροτέραν κλίμακα καί είς ολίγον μεταγενέστερα αθηναϊκά μνη
μεία, τους Αγίους 'Αποστόλους καί τήν Σωτήραν Λυκοδήμου, άλλα καί
είς ναούς του β' ήμίσεος τοϋ 11ου αί. (Καπνικαρέαν, 'Αγίους Θεοδώρους,
θυρών τοΟ ίεροο καί των περισσοτέρων παραθύρων τού τρούλλου. ΤαΟτα ουδόλως ανα
φέρονται υπό τών μέχρι τοϋδε άσχοληθέντων μέ τό θέμα.
75. Η. M e g a w, Chronology, σ. 105.
76. Αυτόθι, σ. 105 -106. Ε. Σ τ ί κ α ς, ΔΧΑΕ, περ. Δ', τόμ. Α', 1959, σ. 120, πίν. 46.
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Δαφνί)- σπανιώτατα παρουσιάζεται κατά τας αρχάς του 11ου αϊ. εις το
καθολικον του Όσιου Λουκά.
Παρ' δλην τήν μεγάλην χρήσιν κουφικων, τα σχέδια δέν παρουσιά-
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ΕΙκ. 5. Κέρκυρα. Ναός 'Αγίων Ίάσωνος καΐ Σωσιπάτρου. Κεραμοπλαστικός διάκοσμος.
ζουν είς τον κερκυραϊκον ναόν οσην ποικιλίαν εις τήν Παναγίαν του Όσίου
Λουκά και τους 'Αγίους 'Αποστόλους 7 7 . "Ετι μικροτέραν ποικιλίαν παρου
σιάζουν τα κουφικά τοΰ καθολικού της βοιωτικής μονής. Είς τον Άγιον
77. ΤοΟτο δέν σημαίνει δτι «εκφυλίζονται εις καθαρόν διάκοσμον μέ πτωχείαν
θεμάτων και συνδυασμών)), ώς γράφει ό Γ. Σ ω τ η ρ ί ο υ (έ. ά. σ. 68).
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Ίάσωνα χρησιμοποιούνταν συνολικώς 15 περίπου συνδυασμοί, κυρίως δε
οί περιέχοντες το ένθυμίζον ορθόν ή άνεστραμμένον κάππα στοιχεΐον
(είκ. 5. ι - 6,), ανάλογους των οποίων εύρίσκομεν εις τους 'Αγίους 'Αποστό
λους (Megaw, Chronology, πίν. 30. 6,7, 9, 33), το καθολικόν του Όσίου Λουκά
(αυτόθι, πίν. 30. 49, so) και την Άγίαν Αικατερίνη ν (αυτόθι σ. 107). 'Ανά
λογα τοΰ ύπ° αριθ. 7 στοιχείου του ημετέρου ναοϋ απαντούν, δεξιόστροφα
ή αριστερόστροφα, εις τους 'Αγίους 'Αποστόλους (Megaw, Chronology,
πίν. 30. 20,24, 35), τό καθολικόν του Όσίου Λουκά (αύτ. πίν. 30. 53) και την
Σωτήραν Λυκοδήμου (αύτ. πίν. 30. 4ο), οπού όμως αί απολήξεις των κεραμίνων στοιχείων είναι διχαλωταί. Και δια τα λοιπά κουφικά θα ευρωμεν
τάς μεγαλυτέρας ομοιότητας εις τον διάκοσμον των 'Αγίων 'Αποστόλων
(πρβλ. τα υπ' αριθ. 10, 11, 12 και 13 κουφικά της είκ. 5 προς τα όπ' αριθ.
17, 29, 1 καί 25 παρά Megaw, Chronology, πίν. 30).
Τα κουφικά των ζωφόρων είναι, ώς καί τά πληροϋντα τους αρμούς,
πολύ όλιγώτερον περίτεχνα άπό τα τοΰ Όσίου Λουκά. 'Αποτελούνται άπα
εν συμμετρικόν θέμα (είκ. 4, εις τα άκρα), συγγενές προς τό της Σωτή
ρας Λυκοδήμου (Megaw, Chronology, είκ. 1) καί προς εν των κουφικών
τών Αγίων 'Αποστόλων (αύτ. πίν. 30. ΐ9), αλλ' άπλούστερον εκείνων 7 8 ,
καί άπό τά ύπ' αριθ. 1 καί 7 κουφικά γράμματα της είκ. 5, τοποθετημένα
ορθώς ή αντιστρόφως.
Κουφικόν κεραμοπλαστικόν διάκοσμον συναντώμεν καί τον 12°ν
αιώνα : μεμονωμένα γράμματα εις τήν Άμφισσαν καί τήν 'Αργολίδα, μικρού
μήκους ζωφόρους έπαναλαμβανούσας τό αυτό θέμα είς τον Άγιον Ίωάννην Λιγουριοΰ καί τήν Κοίμησιν Χώνικα 7 9 . Πρόκειται όμως περί εκφυλι
σμένων επιβιώσεων τών εκτεταμένων διακοσμήσεων τών προαναφερθέντων
πρωίμων ελλαδικών ναών, προς τους οποίους δέον να συσχετισθή ό "Αγιος
'Ιάσων.
Πλίνθοι τοποθετημένοι καθέτως καί οριζοντίως, όπως εις τήν πρόσοψιν τοΰ ύφ' ημών εξεταζομένου ναού (είκ. 5. is, ιβ) απαντούν κυρίως είς
πρώιμα μνημεία 8 0 .
Ά π ό τον κερκυραϊκόν ναόν ελλείπουν οί μαίανδροι καί τά έκ λαξευ
μένων πλίνθων κοσμήματα (κομβολόγια, δισέψιλον, κλειδόσχημα, αστρά
γαλοι κλπ.), τά όποια απαντούν σπανιώτατα κατά τό πρώτον ήμισυ τοΰ
11ου αιώνος ("Αγιος Νικόλαος Αυλίδος, καθολικόν Όσίου Λουκά, Σωτήρα

78. Το αυτό θέμα, άλλα περισσότερον περίτεχνον, σχηματίζει τας ζφφόρους τοΟ
Όσίου Λουκά ( S c h u l t z - B a r n s l e y , ε. ά. πίν. 11)· έπιβίωσίν του συναντώμεν είς
τους 'Αγίους Θεοδώρους τών 'Αθηνών.
79. Η. M e g a w, Chronology, σ. 108 -109.
80. Αυτόθι, σ. 103 -104.
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Λυκοδήμου), συχνότερον κατά το δεύτερον ήμισυ αύτοΟ και επικρατούν
81
άπο τοΰ 12ου αιώνος .
Παρατηροϋμεν τέλος ότι τα κεραμοπλαστικά τοΰ 'Αγίου Ίάσωνος και
Σωσιπάτρου δέν είναι κατεσκευασμένα εκ πολύ μικρών στοιχείων, ώς
82
συνηθίζεται άπο τοΰ τέλους τοϋ 11ου αΙώνος .
Έ κ της λεπτομερούς εξετάσεως τών μορφολογικών στοιχείων τοΰ
κερκυραϊκού μνημείου προκύπτει, δτι οχι μόνον ουδέν τών ιδιαζόντων
χαρακτηριστικών του 12ου ai. παρουσιάζει (π.χ. τύμπανα περιβάλλοντα
τους λοβούς τών παραθύρων, λίθινα γείσα και πλαίσια ανοιγμάτων, τοιχοποιίαν σχηματίζουσαν σταυρούς, κεραμοπλαστικόν διάκοσμον έκ μικρών
τεμαχίων πλίνθων, μαιάνδρους), άλλ' οτι τουναντίον ώρισμέναι έπί μέρους
αρχιτεκτονικά! του μορφαί (π.χ. όδοντωταί ταινίαι, σχήμα παραθύρων,
ποδιαί αυτών), ιδίως δέ τα μεμονωμένα καί τα είς ζωφόρους κουφικά, απαν
τούν αποκλειστικώς εις πρώιμα μνημεία τής ελλαδικής σχολής. Έσημειώσαμεν ομοιότητας ιδίως προς την Παναγίαν καί το καθολικόν τοΰ 'Οσίου
Λουκά, τους 'Αγίους 'Αποστόλους καί τήν Σωτήραν Λυκοδήμου τών 'Αθη
νών. Φρονώ, οτι το έξεταζόμενον μνημεΐον θα έδει να τοποθετηθή μεταξύ
τών 'Αγίων 'Αποστόλων άφ' ενός καί τών δύο οκταγωνικών ναών άφ' έτε
ρου, ήτοι περί το έτος 1000.
"Ας έξετάσωμεν ήδη, αν αί κτιτορικαί έπιγραφαί,τά σωζόμενα λείψανα
τών τοιχογραφιών καί τα ιστορικά δεδομένα συμφωνούν προς τήν χρονολόγησιν ταύτην, ή οποία ουδόλως αντίκειται προς τα συμπεράσματα, είς τα
όποια μας ώδήγησεν ή άπο τυπολογικής απόψεως έξέτασις τοΰ μνημείου.
Ώ ς παρατηρεί ό Παπαδημητρίου, αί έπιγραφαί ανάγονται είς τήν
έποχήν τής ανεγέρσεως τοΰ σημερινοΰ ναοΰ καί δέν ένετοιχίσθησαν είς
δευτέραν χρήσιν 8 3 . Δυστυχώς οί έν αύταΐς αναφερόμενοι θυηπόλος (ίερεύς)
Στέφανος καί πρόεδρος (επίσκοπος) Θεοφάνης 8 4 είναι άγνωστοι άλλοθεν
καί συνεπώς ή μνεία των δέν βοηθεϊ εις τήν χρονολόγησιν. Ή παλαιογρα
φία καί το ύφος τών επιγραφών παν άλλο ή ασφαλείς χρονολογικός ένδεί81. Η. M e g a w , Chronology, σ. 113-115, 117-120. Ε. S t i k a s , L'église
byzantine de Christianou, Paris 1951, σ. 51-52. Χ. M π ο ύ ρ α ς, ΔΧΑΕ, περ. Δ', τομ.
Δ', 1964-65, σ. 241, είκ. 7Α.
82. Η. M e g a w , Chronology, σ. 112.
83. Ί . Π α π α δ η μ η τ ρ ί ο υ , ε. ά. σ. 43.
84. Διά τοϋ Ουηπόλος καί θύτης δηλοδται άλλοτε επίσκοπος καί άλλοτε ίερεύς,
δια τοϋ πρόεδρος συνήθως επίσκοπος καί σπανίως ηγούμενος μονής. Βλ. V. L a u r e n t ,
Le Corpus des Sceaux de l'empire byzantin, V. 1, Paris 1963, σ. XXXI. V. 2, Paris 1965,
σ. 501 - 502, 513. Είς τήν προκειμένην περίπτωσιν, ό κλεινός θυηπόλος Στέφανος ήτο
ασφαλώς ό ηγούμενος τής μονής καί ό πρόεδρος Θεοφάνης αρχιεπίσκοπος Κερκύρας.
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ξεις παρέχουν . Συνεπώς τίποτε δεν εμποδίζει ν' άναγάγωμεν αύτάς εις
τους περί το 1000 χρόνους.
Κατά τάς προ οκταετίας γενομένας εργασίας συντηρήσεως των τοιχο
γραφιών και εικόνων του ναοϋ απεκαλύφθη υπό τήν από τριακονταπενταετίας γνωστήν παράστασιν τοΰ αγίου 'Αρσενίου, ήτις χρονολογείται
86
συνήθως είς τον 12ον αι., άλλα δυνατόν νά είναι παλαιοτέρα , προσχέδιον
παραστάσεως εφίππου στρατιωτικού αγίου, εικονιζόμενου κατά τα τρία
87
τέταρτα και βαίνοντος δεξιά ως προς τον θεατήν . Αϋτη είναι σχεδια
σμένη με πολλήν έλευθερίαν και αρμόζει περισσότερον είς τό τέλος τοΰ
10°« και τάς αρχάς του 11ου ή ε{ς τ ό ν 12ον αίωνα.
Ό Παπαδημητρίου τονίζει δτι κατά τόν llov αϊ. ή Κέρκυρα υπέστη
φοβέρας καταστροφάς και δηώσεις, συνεπεία των οποίων παρήκμασε, και
κατεστράφησαν κατά μέγα μέρος ή πόλις και τα εν αύτη μνημεία, ένω
κατά τόν 12ον αϊ. ήκμαζε, συνεισφέρουσα ετησίως είς τό δημόσιον ταμεϊον
15 κυϊντάλια χρυσού 8 8 .
Έλαχίστας μνείας της Κερκύρας εχομεν κατά τόν ΙΟον και τόν Ιΐοναί·
Και είναι μέν αληθές ότι ή Κέρκυρα έπυρπολήθη τό 1032 υπό έπιδραμόντων 'Αράβων 8 9 και κατελήφθη τό 1081 και 1084 υπό των Νορμανδών 9 0 ,
ανάλογους όμως επιδρομάς υπέστησαν κατά καιρούς σημαντικαί πόλεις
της αυτοκρατορίας, ώς ή Θεσσαλονίκη τό 904, χωρίς τούτο νά σημαίνη
δτι κατεστράφησαν πάντα τα μνημεία των και οτι περιέπεσαν εις παρακμήν.
Έ ν τοιαύτη περιπτώσει τούτο θα ίσχυε και δια τήν Κέρκυραν τοΰ 12°υ αι.,
λεηλατηθεΐσαν τό 1099 υπό των Πισατων 9 1 , συνταραχθεΐσαν έπί μακρόν
από τήν έπανάστασιν των Γυμνών, άλωθεΐσαν έν συνεχεία τό 1147 υπό
των Νορμανδών βοηθούσης μερίδος τοΰ πληθυσμοΰ και άνακτηθεΐσαν
μετά διετίαν κατόπιν μακράς πολιορκίας 9 2 , καταληφθεΐσαν τέλος πάλιν
85. Βλ. σχετικώς τάς παρατηρήσεις τοΰ V. L a u r e n t , Nicolas Kalomalos et
l'église des Saints - Théodore à Athènes, 'Ελληνικά, Ζ', 1934, σ. 75 - 77.
86. Ί . Π α π α δ η μ η τ ρ ί ο υ , ε. ά. σ. 51, είκ. 21. Β. Κ α λ λ ι π ο λ ί τ η ς,
ΑΔ, 16, 1960, Χρονικά, σ. 209, πίν. 178α. Κατάλογος 'Εκθέσεως, Ή Βυζαντινή Τέχνη Τέχνη Ευρωπαϊκή, 'Αθήναι, 1964, σ. 221 - 222, άρ. 142.
87. Β. Κ α λ λ ι π ο λ ί τ η ς, 6. ά. σ. 209, πίν. 178β.
88. Ί . Π α π α δ η μ η τ ρ ί ο υ , 6. ά. σ. 41 - 42.
89. Κ ε δ ρ η ν ό ς (Bonn), Π, σ. 499 : Σαρακηνοί δε τήν παράλιον καταδραμόντες
τοΰ 'Ιλλυρικού μέχρι Κερκύρας και αυτήν πνρπολήσαντες. . . Καί αν ακόμη ύποθέσωμεν οτι έπυρπολήθη ολόκληρος ή πόλις, τούτο δεν σημαίνει δτι έπαθε καί ό Άγιος 'Ιάσων
καί Σωσίπατρος απέχων δύο σχεδόν χιλιόμετρα από του μεσαιωνικού πολίσματος.
90. F. C h a 1 a n d ο n, Essai sur le règne d'Alexis I<* Comnène, Paris 1900, σ. 73, 93.
91. F. C h a i a n d o n , ε. ά. σ. 215.
92. F. C h a l a n d o n , Jean II Comnène et Manuel I er Comnène, Paris 1912,
ο-. 318-324, 328-330, 332-333.
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έπί τινας μήνας το 1185 υπό τών Νορμανδών . Τήν συνεπεία προφανώς
των επιδρομών τούτων θλιβεράν κατάστασιν της πόλεως τελευτωντος του
12ου αι. διεκτραγωδεί ό τότε μητροπολίτης Κερκύρας Βασίλειος ό Πε94
διαδίτης .
Πολύ λογικώτερον είναι να δεχθώμεν, ότι κατά τόν ΙΟον και τον 1 Ιόν αϊ.
ή Κέρκυρα ήκμαζεν, αποτελούσα διαμετακομιστικόν σταθμόν τοϋ εμπορίου
μεταξύ αφ' ενός της Κωνσταντινουπόλεως και της 'Ανατολικής Μεσογείου,
άφ' έτερου τών βυζαντινών κτήσεων τής 'Απουλίας και των λιμένων τής
'Αδριατικής. Τήν εύημερίαν ταύτην πιστοποιεί ή περιγραφή τής πόλεως
95
υπό τοϋ κατά τα μέσα του 10ου αϊ. επισκόπου αυτής αγίου 'Αρσενίου .
Κατά τό δεύτερον ήμισυ του 10ου αι. μαρτυρείται οτι ή Κέρκυρα ήτο έδρα
στρατηγού. Καί κατά μέν τόν Δ. Ζακυθηνόν ήδρευεν εκεί ό στρατηγός
%
τοϋ θέματος Κεφαλληνίας , κατά δέ τήν Έ . Ahrweiler ή νήσος είχεν απο
97
τελέσει ίδιον θέμα .
Καί ή άνάδειξις τής επισκοπής Κερκύρας εις αύτοκέφαλον άρχιεπισκοπήν κατά τα τέλη τοϋ 9ου αϊ. καί είς μητρόπολιν κατά τα μέσα τοϋ
11ου μαρτυρεί δτι ό 10ος |καί ό 11ος αιών υπήρξαν εποχή ακμής δια τήν
Κέρκυραν 9 8 .
"Ας σημειωθή τέλος, οτι κατά τόν Παπαδημητρίου, ό σημερινός ναός
αντικατέστησε παλαιοχριστιανικόν ναόν τοϋ 'Αγίου 'Ανδρέου, όπου εΐχον
ταφή οί αγιοι 'Ιάσων καί Σωσίπατρος, σωζόμενον μέχρι τής 9ης τουλάχι
στον εκατονταετήρίδος καί καταστραφέντα κατά τάς έπιδρομάς τοϋ 11ου
αι. 99 . Είς τήν κτιτορικήν όμως έπιγραφήν ουδεμία μνεία υπάρχει καταστρο
φής τοϋ είς τήν αυτήν θέσιν προϋπάρξαντος ναοϋ. Ό σημερινός περικαλλής καί περίδοξος δόμος άντικατέστησεν απλώς ασήμαντο ν ναΐδιον, ακο93. G. Ο s t r ο g ο r s k y, Geschichte des byzantinischen Staates 3, München 1963,
σ. 330,333.
94. Σ π. Λ ά μ π ρ ο υ , Κερκυραϊκά ανέκδοτα έκ χειρογράφων 'Αγίου Όρους,
Κανταβριγίας, Μονάχου καί Κερκύρας, εν 'Αθήναις 1882, σ. 49.
95. Σ π. Λ ά μ π ρ ο ς , 6. ά. σ. 11. Το χωρίον τοϋτο μνημονεύει καί ό Π α π α δ η 
μ η τ ρ ί ο υ , ε. ά. σ. 41, τό αποδίδει όμως είς το πρώτον ήμισυ του 9°υ αι., ένφ ό άγιος
'Αρσένιος έγένετο αρχιεπίσκοπος Κερκύρας έπί πατριάρχου θεοφύλακτου (933 - 956) καί
άπεβίωσεν έπί Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, το 953 κατά τον Παπαγεώργιον. Βλ.
G. d a C o s t a - L o u i l l e t , Saints de Grèce aux VIIIe, IXe et X e siècles, Byzantion
31, 1961, σ. 326-330.
96. Δ. Ζ α κ υ θ η ν ο ΰ, Μελέται περί τής διοικητικής διαιρέσεως καί τής επαρ
χιακής διοικήσεως έν τφ Βυζαντινφ Κράτει, ΕΕΒΣ, ΙΖ', 1941, σ. 244-245.
97. Η. G l y k a t z i - A h r w e i l e r , Recherches sur l'administration de l'empire
byzantin aux IX e - XI e siècles, BCH 84, 1960, σ. 51 καί σημ. 5.
98. V. L a u r e n t , Corpus, V. 1, σ. 618, 672.
99. Ί . Π α π α δ η μ η τ ρ ί ο υ , ε. ά. σ. 41 - 42.
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σμον εν σμικρότητι πέλον, ώς ακριβώς συνέβη εις τους 'Αγίους Θεοδώ
100
ρους τών 'Αθηνών .
Ό γραπτός διάκοσμος, αί έπιγραφαί και αί ίστορικαί ενδείξεις επικυροδν λοιπόν το συμπέρασμα είς το όποιον μας ώδήγησεν ή έξέτασις της
αρχιτεκτονικής του μνημείου : ό ναός των αγίων Ίάσωνος καί Σωσιπά
τρου είναι είς των αρχαιοτέρων σωζόμενων δικιονίων ελλαδικών ναών,
αναγόμενος ασφαλώς εις τα τέλη της 10ης η" τάς αρχάς της 11ης έκατονταετηρίδος.
Περαίνοντες, παρατηροϋμεν ότι ό άπασχολήσας ημάς ναός είναι τό
μόνον εϊς τάς 'Ιονίους Νήσους γνωστόν μνημεΐον τής ελλαδικής σχολής.
Τα λοιπά γνωστά πενιχρά μνημεία τής αυτής εποχής ανήκουν εις τήν άνατολικήν σχολήν τής βυζαντινής αρχιτεκτονικής, όπως καί τα σωζόμενα
101
μνημεία τών νήσων τοδ Αιγαίου καί ιδίως τών Κυθήρων .
Αί σημειωθεΐσαι ομοιότητες του κερκυραϊκού ναοδ προς μνημεία τής
'Αττικής καί προς τάς εκκλησίας του Όσίου Λουκά είναι τόσον μεγάλαι,
ώστε θα πρέπει νά δεχθώμεν δτι οί οικοδομή σα ντες αυτόν μαΐστορες εΐχον
μετακληθή έξ 'Αθηνών ή Θηβών, έδρας του στρατηγού Ελλάδος. Δείγματα
τής καλλιτεχνικής αυτής επικοινωνίας τής Κερκύρας προς τήν Άνατολικήν Χέρσον Ελλάδα εχομεν καί άργότερον. Αί τοιχογραφίαι του παρά
τό χωρίον "Αγιος Μάρκος ναΐσκου του 'Αγίου Μερκουρίου, χρονολογούμεναι είς τό έτος 1075, παρουσιάζουν στενήν σχέσιν προς τα ψηφιδωτά
τοδ Όσίου Λουκά. 'Αλλά περί αύτοδ θέλομεν πραγματευθή είς προσεχώς
δημοσιευθησομένην μελέτην μας περί τών κερκυραϊκών τοιχογραφιών τοΟ
11ο« αιώνος.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Λ. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ

100. Τήν έπιγραφήν βλ. έν EMME, σ. 73. 'Ανάλογα παραδείγματα πρβλ. έν Η.
G r é g o i r e , Recueil des Inscriptions Grecques Chrétiennes d'Asie Mineure, I, Paris
1922, άρ. 1, 215b. Δέν είναι άπίθανον ό αρχαιότερος ναός να είχεν ΰποστή σοβαρός ζη
μίας κατά τον σεισμον τής 18ης Δεκεμβρίου 968 ( L i u d p r a n d i , Relatio de Legatione
Constantinopolitana, 64, P. L. 186, 936A).
101. Έξαίρεσιν αποτελοδν ή Σαλαμίς, ή Αίγινα καί ή "Ανδρος, ανήκουσαι είς τήν
έλλαδικήν σχολήν, καί ή Χίος, τής οποίας τα μνημεία εξαρτώνται από τήν σχολήν τής
πρωτευούσης. Είς τήν σχολήν ταύτην ανήκουν καί ώρισμένα μνημεία τής Κρήτης.

RÉSUMÉ

SUR LA DATATION DE L'ÉGLISE
DES SAINTS-JASON-ET-SOSIPATROS À CORFOU
(PL. 72-77)

L'église des Saints-Jason-et-Sosipatros, située au faubourg Anémomylos de Corfou, est connue depuis longtemps grâce aux inscriptions relatives
à sa fondation, gravées de part et d'autre de l'entrée principale, qui ont
été plusieurs fois éditées depuis le XVIIe siècle. Le monument, mentionné
déjà par Gabriel Millet et quelques autres érudits et publié par Jean Papadimitriou (Arch. Ephiméris 1934 - 35, p. 37 - 56), est généralement daté au
XIIe siècle. Il s'agit d'une église à coupole en croix grecque inscrite, mesurant 16,30x12,20 m. y compris le narthex et bâtie en parement cloisonné.
Après avoir décrit l'église et donné une nouvelle lecture des inscriptions,
l'auteur examine les données typologiques et surtout morphologiques qui
permettraient de dater plus exactement le monument. Le plan à peu près
carré du naos, les proportions basses, les murs faisant fonction de tympan
moins épais que ceux qui subissent des poussées, les bas-côtés voûtés en
berceau, l'abside centrale à trois pans flanquée de deux absidioles semicirculaires, le tribélon conduisant du narthex au naos, se rencontrent au
XI e siècle plus souvent qu'au XIIe, mais ne constituent pas de critères de
datation sûrs.
L'édifice étudié ne présente pas les fenêtres bilobées ou trilobées inscrites dans une arcade extérieure, l'encadrement en pierre des
fenêtres, les corniches de pierre, les croix formées de grosses pierres équarries, les ornements céramoplastiques (grecques, disépsilons etc.) qui sont
caractéristiques des monuments de l'école grecque de la seconde moitié du
XI e et du XII e siècle. Les fenêtres géminées ou trilobées sans arcades enveloppantes, où les arcs de briques ne descendent pas plus bas que leurs naissances, le lobe médian légèrement plus haut de la fenêtre trilobée du béma,
la forme de l'appui des fenêtres du sanctuaire, l'usage relativement restreint
de cordons en dents de scie, les corniches de dents, et surtout les caractères
coufiques en briques disposés entre les moellons ou formant des frises,
militent au contraire en faveur d'une datation vers la fin du X e siècle ou
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le début du XI e (cf. surtout les Saints-Apôtres et la Panaghia Lykodimou
à Athènes et le câtholicon du monastère de Saint-Luc en Phocide).
Cette datation aux environs de l'an mille est corroborée par les données épigraphiques et historiques et par les rares restes de fresques. Les
similitudes frappantes entre l'église corfiote, le seul édifice appartenant à
l'école grecque qui nous soit parvenu dans les Iles Ioniennes, une série de
monuments de l'Attique et les églises du couvent de Saint-Luc en Phocide,
nous induisent à admettre que les maîtres-maçons qui l'édifièrent étaient
venus d'Athènes ou de Thèbes.
P. L. VOCOTOPOULOS
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α. Κέρκυρα. Ναός 'Αγίων Ίάσωνος και Σωσιπάτρου. Ό τροϋλλος άπο ΒΔ.

β. Κέρκυρα. Ναός 'Αγίων Ίάσωνος και Σωσιπάτρου. Τμήμα της βόρειας πλευράς τής
βόρειας κεραίας του σταυρού.
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Κέρκυρα. Ναός 'Αγίων Ίάσωνος και Σωσιπάτρου. Ή κεντρική άψίς άπό ΝΑ.
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