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Ο Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων Λιγουριού Αργολίδος
(πίν. 1-6)

Χαράλαμπος ΜΠΟΥΡΑΣ

Δελτίον XAE 7 (1973-1974), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του
Anatole Frolow (1906-1972)• Σελ. 1-30
ΑΘΗΝΑ 1974

Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΕΛΕΗΜΩΝ ΛΙΓΟΥΡΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
(ΠΙΝ. 1-6)

'Απαραίτητη προϋπόθεση για μελλοντικές συνθετικές μελέτες μέ
θέμα τήν αρχιτεκτονική στην βυζαντινή Ελλάδα, αποτελεί ή διεξοδική
ανάλυση των επί μέρους μνημείων της. Ή μικρή αυτή εργασία αποβλέ
πει στον πλουτισμό του αρχείου των εκκλησιών της μεσοβυζαντινής Πε
λοποννήσου, μέ τήν εξέταση ενός αξιοπρόσεκτου αν και οχι τελείως
άγνωστου μνημείου. Ό "Αγιος 'Ιωάννης ό 'Ελεήμων στο Λιγουριό ήδη
από τήν εποχή του Millet λογαριαζόταν ανάμεσα στους σημαντικούς να
ούς της λεγομένης «Ελλαδικής Σχολής», άλλα τό γεγονός οτι μέχρι σή
μερα ποτέ δέν του αφιερώθηκε μια ειδική μελέτη κάνει τις γνώσεις μας γι'
αυτόν, πολύ περιορισμένες.
Ή περιοχή στην οποία βρίσκεται ό "Αγιος 'Ιωάννης είναι πλούσια
σέ αρχαιότητες. Ή εύφορη κοιλάδα της 'Αργολίδας πού φθάνει προς τα
ανατολικά ώς το 'Ασκληπιείο της 'Επιδαύρου, έκτος άπό τα αρχαία 1 έχει
και άλλα σημαντικά μνημεία της Βυζαντινής και της μεταβυζαντινής πε
ριόδου 2 . Ή ϊδια ή εκκλησία βρίσκεται δεξιά άπό τον κύριο δρόμο πού
οδηγεί προς τό 'Ιερό τοΰ 'Ασκληπιού, ευθύς μετά τήν έξοδο του χωριού 3
(Πίν. 1, Α,Β). Τόσο για τήν εκκλησία, όσο και για τον οικισμό τοϋ Λιγουριοΰ δέν εΐναι γνωστές (στον γράφοντα τουλάχιστον) πληροφορίες
άπό βυζαντινά ή μεταγενέστερα κείμενα. Ή παλαιότερηί;) μνεία του κά
στρου τοΰ Λιγουριού ανήκει στα μέσα του 15ου αιώνος 4 και δέν παρου
σιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

1. Βλ. L o u i s Ε. L o r d , The Pyramids of Argolis, Hesp. VII, (1938) σ. 481 - 527.
και Ι. Π α π α δ η μ η τ ρ ί ου, Π.Α.Ε. 1951, σ. 212. Είκ. 11.
2. Βλ. Χ ρ. Α. Γ ι α μ α λ ί δ η ς , Άρχαΐαι έκκλησίαι 'Επιδαύρου και των πέριξ
χωρίων, 'Αθηνά, 25 (1913) σ. 405-429, Ν. Ε., ς ' , σ. 332, Ε.Ε.Β.Σ, Β', σ. 323.
3. Τόσο ό Monneret de Villard, δσο και ό Millet, ορίζουν οτι ό ναός βρίσκεται στα
Κορώνι 'Αργολίδος. Πρόκειται περί παρανοήσεως. Τό Κορώνι είναι μικρός οικισμός
νοτίως τοϋ Λιγουριοϋ.
4. Βλ. D. Ζ a k y t h i n ο s, Le Despotat Grec de Morée, I, Paris 1932, σ.
281, II, Athènes 1953, σ. 115, όπου και οι πηγές των πληροφοριών.
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Πριν άπο μισό αιώνα και περισσότερο ό G. Millet έκανε μερικές
5
παρατηρήσεις για τον Ά γ ι ο 'Ιωάννη τοϋ Λιγουριοΰ βασισμένες κυρίως
6
σέ μια μοναδική κάτοψη , στο απρόσιτο σήμερα Monitore Technico.
7
'Αργότερα ό Α. Η. S. Megaw ασχολήθηκε μέ τον κεραμεικό διάκοσμο
και το χρονολογικό πρόβλημα τοϋ μνημείου. Κάποιες άλλες επιστημονι
8
κές αναφορές σ' αυτό είναι εξαιρετικά περιορισμένες. Τέλος, άπό παλιά
9
έχουν δημοσιευθή οί ενσωματωμένες στο ναό επιγραφές .
Ή απομονωμένη σήμερα εκκλησία δέν αποκλείεται να υπήρξε αρ
10
χικά καθολικό μονής , στην οποία να άνηκε και τό γειτονικό κοινόχρη
στο μεγάλο πηγάδι. "Αν και ή διατήρηση της είναι μέτρια, ελάχιστες
δυσκολίες υπάρχουν στην μελέτη της αρχικής της μορφής. Οί γενικές
διαστάσεις σέ κάτοψη είναι εξωτερικά 9,80 Χ 6,40 μέτρα περίπου, και τό
μέγιστο υψος τοϋ τρούλλου φτάνει τα 7,83 μ. άπό τό δάπεδο. Παρουσιά
ζει τον συνηθέστατο στην βυζαντινή Ελλάδα τύπο τοϋ δικιονίου σταυρο
ειδούς εγγεγραμμένου ναοϋ, μέ μία ήμιεξαγωνική κόγχη ίεροϋ. Οί κόγχες
τής πρόθεσης και τοϋ διακονικού εγγράφονται στο πάχος τοϋ άνατολικοΰ
τοίχου 1 1 . Ό νάρθηκας εϊναι λίγο μεταγενέστερος.
'Εξεταζόμενος άπό τυπολογική άποψη ô ναός τοϋ 'Αγίου 'Ιωάννου
(Είκ. 1, 2) δέν προσθέτει πολλά νέα πράγματα στις γνώσεις μας. Ή γενική
του διάρθρωση ακολουθεί παλαιότερα αποκρυσταλλωμένα στον έλλα-

5. L'école grecque dans l'Architecture Byzantine, Paris 1916, σ. 300, 301,
ΕΙκ. 139.
6. M o n n e r e t d e V i l l a r d , Inedita Bizantina, Monitore Technico, XVIII,
(1912) ΕΙκ. 4.
7. Α. Η. S. M e g a w , The Chronology of Some Middle Byzantine Churches in
Greece, B.S.A. XXXII, (1931 -32) σ. 108, 111, 112, 117, 118, 119, 121, 123. Βλ. επίσης
XXXIII, (1932 - 33) σ. 142.
8. A. B o n , Le Péloponnèse Byzantin, Paris 1951, σ. 78, σημ. 1, 145, 151. G. Mi
l e s , Byzantium and the Arabs, D.O.P. 18, (1964) σ. 22, ΕΙκ. 26, σημ. 103, καί R.
K r a u t h e i m e r, Early Christian and Byzantine Architecture, Harmondsworth 1965, σ.
279, σημ. 50, 51, ΕΙκ. 103, Πίν. 163. Μέ παρανοήσεις ώς προς το ονομα καί τή θέση του
ναοο, μικρό πληροφοριακό σημείωμα δίνει καί ó A r n a l d o V e n d i t i i, Per il profilo dell' architettura bizantina in Grecia, Critica d' Arte, XI, 1964, τ. 67 - 68, σ. 10, Είκ. 6.
9. Ά ν τ. Μ η λ ι α ρ ά κ η ς, Γεωγραφία τοΰ νομοϋ 'Αργολίδος καί Κορινθίας,
'Αθήναι 1886, σ. 81, Κ. Ζ η σ ί ο υ , Σύμμικτα, 'Αθήναι 1892, σ. 88, Χ ρ. Γ ι α μ α λ ί δ η ς, ενθ. άνωτ., σ. 409 - 412, ΕΙκ. 5.
10. Λείψανα τοίχων αναγόμενα στή μέση βυζαντινή περίοδο, τα όποια τυχαία βρέ
θηκαν τό Σεπτέμβριο τοδ 1971 σέ μικρή απόσταση άπό τό μνημείο, άνηκαν ίσως σέ κτή
ρια τής μονής.
11. Για τήν εξωτερίκευση τής μεσαίας μόνον κόγχης τοΟ ίεροο, βλ. Α. Α1 ρ a g ο
N o v e l l o , Grecia Bizantina, Milano 1969, σ. 65.
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δικό χώρο πρότυπα . Ή κάλυψη τών γωνιακών διαμερισμάτων εΐναι δύο
ειδών: για τα δυτικά γίνεται μέ υπερυψωμένα σταυροθόλια (των οποίων δύο
τόξα μετώπου συμπίπτουν μέ τα τόξα υποστηρίξεως τών καμάρων τοΰ
σταυρού, χαμηλότερα από τις γενέσεις τους), ένώ στα ανατολικά γίνεται
13
μέ άπλες, κατά μήκος τοποθετημένες καμάρες. Στον νάρθηκα ή κάλυψη
είναι επίσης ή συνηθισμένη: δύο χαμηλότερες σέ εγκάρσια διάταξη κα
μάρες και μία τρίτη, ή μεσαία, ψηλότερα, στον άξονα 1 4 .
Οί γενικές αναλογίες τοϋ ναοϋ σέ κάτοψη είναι 1/1,123 εξωτερικά,
και 1/1,128 εσωτερικά. Οί αναλογίες αυτές πού διαφοροποιούνται αρκε
τά άπό το τετράγωνο, αν και δέν αποτελούν χρονολογικό τεκμήριο 15 ξε
χωρίζουν τό εξεταζόμενο μνημείο τόσο άπό τά παλαιότερα πρότυπα τής
πρωτεύουσας 16 οσο και άπό τήν ομάδα τών τετραγώνων σέ κάτοψη ναών
τοΰ 12ου αιώνος 1 7 . Παρά ταύτα ό ναός τοΰ Λιγουριοΰ δέν στερείται ορι
σμένων απλών γεωμετρικών σχέσεων στην σύνθεση του : τό άνοιγμα τών
καμάρων τοΰ σταυροΰ εϊναι στο εσωτερικό ίσο προς τό μήκος τής βόρειας
και τής νοτίας καμάρας, ένώ τά μήκη τής ανατολικής και τής δυτικής
είναι επίσης ίσα μεταξύ τους (Είκ. 1). 'Αποτέλεσμα αυτών τών χαράξεων
εΐναι νά υφίσταται στο εσωτερικό αντιστοίχως, άφ' ενός μέν χωρισμός
σέ τρία ίσοπλατή κλίτη, άφ' έτερου δέ συμμετρία και ώς προς τον κατά
πλάτος άξονα τοΰ κτηρίου.
Στις πλάγιες όψεις τής εκκλησίας είναι εμφανή τά αποτελέσματα
τής συμμετρίας αυτής. Έδώ ισχύει ακόμα μία απλή σχέση : τό συνολικό
ΰψος τής κεραίας τοΰ σταυροΰ 1 8 ισούται μέ τό άθροισμα τοΰ εξωτερι
κού πλάτους της και τοΰ μήκους τοΰ ενός γωνιακού διαμερίσματος. 'Ολό
κληρη δηλ. ή δψη οργανώνεται μέ δύο τετράγωνα στων οποίων τό κοινό
τμήμα εγγράφεται ή κεραία. Δέν είναι περίεργο δτι τήν ίδια αυτή χάρα
ξη βλέπει κανείς και στο εσωτερικό, στην κατά πλάτος τομή (Είκ. 3).

12. Βλ. Μ. Σ ω τ η ρ ί ο υ, Το καθολικον τής Μονής Πετράκη 'Αθηνών, Δ.Χ.Α.Ε.,
Β' (1960-61) σ. 114 κ. έ.
13. Το πλάτος τοΟ νάρθηκα είναι 1,95 μ. εσωτερικά και 2,50 μ. εξωτερικά περίπου.
Τό μήκος του ίσοϋται μέ το πλάτος τοϋ ναοο.
14. Βλ. Χαριστήριον εις Α. Κ. Όρλάνδον, Γ', 1966, σ. 195, κ. έ.
15. Βλ. Π. Β ο κ ο τ ό π ο υ λ ο ς είς Δ.Χ.Α.Ε., Ε', (1966 - 69), σ. 157 -158.
16. Βλ. Μ. Σ ω τ η ρ ί ο υ , ενθ' άνωτ., σ. 118 - 120, όπου και βιβλιογραφία.
17. "Οπως ό ναός των Ταρσινών (Α.Β.Μ.Ε. Α', 1935, σ. 92), ό "Αγ. 'Ιωάννης Κακοσάλεσι (Α.Β.Μ.Ε. Ε', 1939 - 40, σ. 148), ό Άγιος 'Ιωάννης ΟΙνόης (Τεχν. Χρον. 401 -402,
1957, σ. 8 - 12).
18. Πέντε μέτρα άπό τήν κρηπίδα. Στην μέτρηση υπολογίζεται τό αρχικό οψος τοϋ
αετώματος τής κεραίας και όχι τό υφιστάμενο σήμερα κατά 0,50 μ. χαμηλότερο. Βλ. τήν
τομή τής Είκ. 3.
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"Εως το ίίψος της γενέσεως των καμάρων , το σύνολο εγγράφεται και πά
λι σέ δύο τετράγωνα, στο κοινό τμήμα των οποίων εγγράφεται ή κεραία.
20
Ά π ο τις γνωστές χαράξεις τριγωνίσμοϋ στην εγκάρσια τομή, εύκολα
διαπιστώνεται ότι ισχύουν αυτές πού αφορούν στο ϋψος τόσο του κοσμήτου, όσο και των κιονόκρανων. Στον τροΰλλο (πού όπως φαίνεται έχει
αρκετά άλλοιωθή στο ανώτερο τουλάχιστον τμήμα του) δέν ισχύουν.
Τις άπλες αυτές γεωμετρικές σχέσεις, πού ασφαλώς δέν είναι τυχαίες,
φαίνεται δτι τις επεδίωξε ό αρχιτέκτων στην σύνθεση του έργου του.
Τους λόγους τής εφαρμογής τους δύσκολα θα μπορούσε κανείς να έρμηνεύση ικανοποιητικά.
Ώ ς απώτερη αφετηρία τής ιδέας τής καλύψεως των γωνιακών διαμε
21
ρισμάτων με σταυροθόλια, μπορεί να θεωρηθή ή πρωτεύουσα και είδικώτερα οί σύνθετοι τετρακιόνιοι στους οποίους επεδίωκαν μία λύση ισοδύναμη
στις τέσσαρες γωνίες τής εκκλησίας. Παραδείγματα σταυροθολίων σέ
δικιονίους, όμοια μέ το Λιγουριό, θα έβλεπε κανείς στον 12ο κυρίως αι
ώνα, μεταγενέστερα του 22 . "Οσο για την κάλυψη του νάρθηκα, αποτελεί
τον κανόνα για τον 11ο και τον 12ο αιώνα στην Ελλάδα.
Μία ιδιομορφία τής εξεταζόμενης εκκλησίας αποτελούν οί μικρές
κόγχες πού σχηματίζονται στα μέτωπα τών δύο πεσσών τοϋ ίεροϋ. Κατα
λαμβάνουν όλο σχεδόν τό πλάτος τους και φθάνουν σέ υψος 2,25 μ. άπό
τό δάπεδο. Δύσκολα θά μπορούσε να δώση κανείς κι' άλλα παραδείγματα 23
19. Δηλαδή 3,50 μ. περίποο. Το ϋψος τοο κοσμήτη συμπεριλαμβάνεται.
20. Βλ. Ν. Μ ο υ τ σ ό π ο υ λ ο ς , Μορφολογικές παρατηρήσεις και αρμονικές
χαράξεις στους έγ/εγραμμένους σταυροε'δεϊς ναούς, Χρονικά Αισθητικής II (1963), σ.
119-130, και Ν. M u t s ο ρ u 1 ο s. Harmonische Bauschnitte in den Kirchen vom Typ
Kreuzförmigen Innenbaus in Griechischen Kernland, Β. Z. 55 (1962), σ. 274-291, Πίν. III.
21. Βλ. G. M i l l e t , 6νθ' άνωτ. σ. 88, 91. Χ. Μ π ο ύ ρ ας, Βυζαντινά σταυ
ροθόλια μέ νευρώσεις, 'Αθήναι 1965, σ. 22, κ. έ. Α. Κ. ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς , Α.Β.Μ.Ε., Η',
(1955-56), σ. 55.
22. Όπως στις εκκλησίες τής "Ανδρου, βλ. Δ. Β α σ ι λ ε ι ά δ η ς , Ό ναός 'Αγίου
Νικολάου Κορθίου, Α. Ε. 1960, σ. 20, 23 - 24 καΐ Α. Κ. Ό ρ λ ά ν δ ο ς είς Α.Β.Μ.Ε., Η',
(1955 - 56) σ. 36 (Ταξιάρχης Μελίδας), σ. 47 (Ταξιάρχης Ύψηλοϋ), σ. 51 (Κοίμησις
Μεσαθουρίου). "Αλλα παραδείγματα : Κύρ Γιάννης ΆλικιανοΟ Κρήτης, Α.Β.Μ.Ε., Η',
(1955 - 56) σ. 176, Σωτήρα Άμφίσσης, Α.Β.Μ.Ε., Α', (1935), σ. 182 - 3, "Αγιος Χαράλαμ
πος Καλαμάτας (Α. B o n , Eglises Byzantines de Calamata, Actes du XI e Congrès
Intern. d'Etudes Byzantines, Paris 1948, σ. 42, Είκ. 4), "Αγ. Πέτρος στα Σπάτα 'Αττικής.
23. "Οπως στο Tokal Kilisse στην Καππαδοκία (βλ. Μ. R e s t i e , Die Byzantini
sche Wandmalerei in Kleinasien, Recklinghausen 1967, II, Πίν. Χ). Στο καθολικό Μονής
Μυρτιάς, σέ μεταγενέστερη διαμόρφωση (βλ. Α. Κ. ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς είς A.B.Μ.Ε., 0 '
(1961) σ. 104, Είκ. 12) καΐ στον "Αγιο Γεώργιο τής Bargala (βλ. D.O.P. 25, 1971, σ. 273)
δύο μικρές κόγχες πλαισίωναν ίσως τό τέμπλο, όπως και στον "Αγιο Βασίλειο Γέφυρας
"Αρτας (βλ. Α. Κ. ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς , Α.Β.Μ.Ε., Β', 1936, σ. 148, Είκ. 1).
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ΕΙκ. 1. "Αγιος 'Ιωάννης Λιγουριοϋ. Τομή κατά μήκος
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Εΐκ. 2. "Αγιος 'Ιωάννης Λιγουριοϋ. Κάτοψη
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τοΰ στοιχείου αύτοΰ, το όποιο θα πρέπη να έρμηνευθή σέ συσχετισμό μέ
τή διαμόρφωση του τέμπλου. Πράγματι, τα κογχάρια καταλαμβάνουν τις
θέσεις ανάμεσα στα τρία μέρη του, τα όποια κλείνουν τα τρία ανοίγματα
τοϋ ίεροϋ προς το εκκλησίασμα, μια θέση δηλαδή στην οποία αύτη τήν
εποχή αρχίζουν να τοποθετούνται μαρμάρινα τοξωτά προσκυνητάρια μέ
24
τοιχογραφίες ή ψηφιδωτά . Στην περίπτωση του Λιγουριοΰ έγινε εφαρ
μογή ϊσως τοιχογραφιών ή και εικόνων πού τοποθετήθηκαν στις θέσεις
αυτές (σέ μια μεταβατική λύση) ίσως επάνω σέ χαμηλές φορητές βάσεις.
Έ ν α σχετικό πρόβλημα προκύπτει καί στον νάρθηκα: λείψανα
άπό ενα γύψινο τοξωτό πλαίσιο, μορφής προσκυνηταρίου, σώζονται στον
ανατολικό του τοίχο, δεξιά στον εισερχόμενο (Είκ. 4 καί Πιν. 6Α.). Είναι
φυσικό να δεχθή κανείς όμοια διαμόρφωση καί αριστερά, όπου σήμερα
δέν σώζονται παρά ίχνη. Φαίνεται λοιπόν ότι υπήρχε καί στον "Αγιο 'Ιω
άννη του Λιγουριοΰ ή όχι άγνωστη λύση 2 5 των τοξωτών προσκυνηταρίων δεξιά καί αριστερά άπό τήν κυρία είσοδο, λύση πού προέκυψε άπό
λειτουργικούς λόγους, όταν ενα μέρος τών ακολουθιών γινόταν στον νάρ
θηκα 2 6 καί ή είσοδος προς τον κυρίως ναό έπαιρνε τήν θέση τής 'Ωραίας
Πύλης τοϋ τέμπλου. Δυστυχώς δέν σώθηκαν στο Λιγουριό οί τοιχογρα
φίες στην θέση αυτή, πού θα επέτρεπαν περισσότερες παρατηρήσεις ή
τήν ακριβή χρονολόγηση τών προσκυνηταρίων.
Τήν μεταγενέστερη 27 ανέγερση του νάρθηκα (Είκ. 1, 2 καί 4) πιστο
ποιούν οί κατακόρυφοι αρμοί προς τήν ανατολική του πλευρά (άλλοτε πρό
σοψη τοϋ κτηρίου), ή ασυνέχεια τής κατασκευής καί τα λείψανα ενός μονολόβου παραθύρου στον άξονα τής ελεύθερης άλλοτε δυτικής κεραίας
τοΰ σταυροϋ. Για το χρονολογικό πρόβλημα τής ανέγερσης του θά ξαναγίνη λόγος.
Οί εξωτερικές τοιχοποιίες στο ναό τοΰ "Αγίου 'Ιωάννου γίνονται
όπως συνήθως στην μεσοβυζαντινή Ελλάδα μέ λίθους καί τούβλα. Έξε24. Βλ. Α. Κ. ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς , Α.Β.Μ.Ε. Η' (1955-56) σ. 84, σημ. 1. Τόσο τοϋ
ναοΟ τοΰ Πρωτάτου, όσο καί τής Παναγίας τοϋ Όσιου Λουκά, τά προσκυνητάρια άποτελοΟν μεταγενέστερες προσθήκες (Παράβαλε τά σχ. 5 καί 6 είς Π. Μ υ λ ω ν α ς, Παρα
τηρήσεις στο ναό τοϋ Πρωτάτου, Νέα Εστία, 89 (1971) σ. 238 - 254).
25. "Οπως στον ναό τοϋ Baökovo (βλ. προχείρως είς C. Arch., XII, 1962, σ. 345,
Είκ. 3) καί στον Χριστό Βεροίας (όχι στον νάρθηκα αλλά στο προστώο).
26. Βλ. Δ η μ . Π ά λ λ α ς , 'Αρχαιολογικά - Λειτουργικά, Ε.Ε.Β.Σ., 20, 1950,
σ. 284-286 καί D. P a l l a s , Passion und Bestattung Christi, München 1965, σ. 76 - 86.
27. Βλ. καί A. H. S. M e g aw. The Chronology, σ. 108, σημ. 1. Στην αναδημοσιευ
μένη κάτοψη τοΰ Monneret de Villard (G. M i l l e t , ενθ' άνωτ., σ. 301, Είκ. 139) ό νάρ
θηκας σημειώνεται, κατά λάθος, σύγχρονος μέ τον ναό.
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ταζόμενες άπο κατασκευαστική άποψη, είναι μικτές μέ μία ορατή επιφά
νεια πού διαμορφώνεται μέ λαξευτές πέτρες και τούβλα, και μία δεύτερη
προς το εσωτερικό αμελέστερη, μέ λίθους μικρότερους, συχνά άλάξευτους.
Ή χρήση (στα χαμηλά κυρίως μέρη του ναού) μεγάλων λίθων πού προέρ
χονται άπο αρχαία κτήρια και καταλαμβάνουν ολόκληρο το πάχος της
τοιχοποΐας κάνει τήν μικτή αυτή κατασκευή πολύ περισσότερο ισχυρή.
Όπως είναι φυσικό, ό αρχιτέκτων επεδίωξε νά ενίσχυση τήν δομή τοπο
θετώντας ογκώδη κομμάτια του είδους αύτοϋ στις γωνίες τοΰ κτηρίου,
στις παραστάδες των ανοιγμάτων και στους πεσσούς. Στο εσωτερικό τοϋ
κτηρίου, ή εφαρμογή του αρχαίου ύλικοϋ συνδυάζεται μέ τήν δομή τόξων
και θόλων άπο λαξευτούς λίθους. Ό περιορισμός τοϋ πλάτους των αρμών
και της χρήσης πλίνθων και στις δύο περιπτώσεις οδηγεί σέ πολλά μέρη
σέ μια εντύπωση ευστάθειας και δύναμης, κάπως ξένη στα μικρά μνη
μεία της εποχής. Πράγματι, τά τόξα μετώπου των καμάρων των τεσσάρων
κεραιών, της προθέσεως, του διακονικού, και των σταυροθολίων καθώς
και τά τόξα τής κυρίας εισόδου και τών εγκαρσίων διόδων του ίεροϋ, είναι
ολα άπό λαξευτούς μεγάλους θολίτες.
Θολίτες διαπιστώνει κανείς επίσης και στην δομή τών θόλων. "Αν
και μικρομετακινήσεις άπό σεισμούς και νεώτερα αρμολογήματα αλλοι
ώνουν σήμερα τήν γενική εντύπωση, ή προσεγμένη θολοδομία άπό λαξευ
τό πωρόλιθο επεκτείνεται παντού, οπού τουλάχιστον είναι δυνατή ή πα
ρατήρηση, δηλαδή στις καμάρες (συμπεριλαμβανομένου και τοΰ μεταγε
νέστερου νάρθηκα) και στο τεταρτοσφαίριο του ιερού. Τό ίδιο θα ίσχυε
και για τό σφαιρικό μέρος του τρούλλου πού είναι φανερό ότι έπεσε και
πρόχειρα ξανακτίστηκε σέ νεώτερη εποχή, μέ μικρούς λίθους, τοΰβλα(;)
και άφθονο κονίαμα 2 8 .
Οί θόλοι και τά τόξα τοϋ Λιγουριοϋ έχουν γίνη ασφαλώς επάνω σέ
πλήρεις ξυλοτύπους. Είναι μέσα στην παράδοση θολοδομίας τής περιο
χής τοΰ ελλαδικού χώρου και τών νησιών πού χρησιμοποιούσε ανέκαθεν
βαρείς λίθους και ξυλοτύπους 2 9 . Οί λαξευτοί θολίτες, αρχικά μόνον στα
τόξα μετώπου κι' αργότερα σ' ολόκληρη τήν έκταση τών θόλων εφαρμόζον
ται στην Ε λ λ ά δ α 3 0 κατά τον 12ο κυρίως αιώνα. Στην διάδοση τους θά

28. Ή πτώση τοϋ ημισφαιρίου τοϋ τρούλλου διαπιστώνεται και εξωτερικά άπο τήν
αλλοίωση τοϋ ανωτέρου μέρους τοϋ τύμπανου του. Ό K r a u t h e i m e r (ενθ° άνωτ.,
σ. 279, Πίν. 163 Α) εξέλαβε τά ϊχνη τοϋ κακότεχνου ξυλότυπου της επισκευής ώς αρχικά,
αν και ό ίδιος δέχεται (σημ. 51, σ. 353) οτι μέρος τοΰ τύμπανου έχει ξανακτιστή.
29. Βλ. G. M i l l e t , L' école.. . , σ. 245 κ. έ.
30. Βλ. Χ. Μ π ο ύ ρ α ς, Βυζαντινά σταυροθόλια μέ νευρώσεις, 'Αθήναι 1965,
σ. 66 και Δ.Χ.Α.Ε., Ε' (1966 - 69) σ. 269 - 70.
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έβλεπε κανείς ή τήν μίμηση των μικρασιατικών (ή εν γένει τών ανατολι
31
κών) συστημάτων δομής ή τήν συνεχή πρόοδο τής λιθοξοϊκής στην
μεσοβυζαντινή Ελλάδα πράγμα πού είναι και πιθανότερο. Οί ατέλειες
των δημοσιεύσεων και οί προσεγγιστικές χρονολογήσεις κάνουν δύσκολη
τήν μελέτη του γενικού φαινομένου. Ειδικά στο Λιγουριό, ένω ακόμα α
32
πουσιάζουν τά λαξευτά μέλη στις εξωτερικές επιφάνειες , έχουν πλήρως
γενικευθή στην θολοδομία.
Ή κατασκευή των σφαιρικών τριγώνων, έγινε στο Λιγουριό άπό
τούβλα σέ αντίθεση μέ όλους τους άλλους θόλους. Ή κοίλη τους επιφά
33
νεια διαμορφώνεται αδέξια μέ κλιμακωτή, έκφορική σχεδόν τοποθέ
τηση τών τούβλων και μέ μεγάλους αρμούς. Φαίνεται ότι ή κατασκευή
λοφίων άπό ξεστούς θολίτες (μέ υπολογισμό τής καμπυλότητας και τών
γωνιών απόκλισης τών αρμών) παρουσίαζε για τον τεχνίτη μεγάλες δυ
σκολίες ακόμα. Αυτό μπορεί να θεωρηθή σαν μια ακόμα ένδειξη τής πρώ
ιμης εφαρμογής του συστήματος τοϋ λαξευτού λίθου στην θολοδομία,
στην εκκλησία τοΰ Λιγουριοϋ.
Στις κατασκευαστικές παρατηρήσεις θα πρέπει τέλος να σημειωθή
ό τρόπος στήριξης τών κυλινδρικών καμάρων στον μεταγενέστερο νάρθη
κα τοΰ ναού. Οί γενέσεις τους δεν στηρίζονται στον ϊδιο τον τοίχο αλλά
σέ οριζόντια λίθινα στοιχεία (αρχαία μέλη σέ δεύτερη χρήση) πακτωμέ
να σ' αυτόν, έτσι ώστε το άνοιγμα τών δύο καμάρων νά μειώνεται κατά 13
περίπου εκατοστά (Είκ. 1,2 και 4). Δέν μπορεί κανείς μέ βεβαιότητα νά πή
αν τά στοιχεία αυτά ενσωματώθηκαν στον τοίχο κατά τις εργασίες προσ
θήκης τοΰ νάρθηκα, ή αρχικά σαν αναμονές μιας προβλεπομένης προσ
θήκης 3 4 .
Μεγαλύτερη σημασία για τήν θέση τοΰ μνημείου ανάμεσα στα άλλα
τής ελλαδικής ενότητας παρουσιάζει ή εξέταση τών διαφόρων αρχιτε
κτονικών μορφών και τοΰ διακόσμου του.
Στην εξωτερική διαμόρφωση τών στεγών πού καλύπτουν τους θό
λους βλέπει κανείς τόν καθιερωμένο στους σταυροειδείς ναούς τής Έλ31. Βλ. G. M i l l e t , ενθ' άνωτ., σ. 250- 251 και Α.Β.Μ.Ε. Τ (1938) σ. 61.
32. Βλ. Α. Η. S. M e g a w , The Chronology, σ. 123.
33. Για ψευδό - έκφορικές διατάξεις στοιχείων σέ βυζαντινούς θόλους, βλ. Ά ρ.
Π α σ α δ α ΐ ο ς , Περί τίνος ασυνήθους Βυζαντινοϋ θόλου, Χαριστήριον εις Α. Κ. Όρλάνδον, Α', 1965, σ. 187 κ.έ., Πίν. Ι - IV. Παράδειγμα τής μέσης βυζαντινής περιόδου,
πάλι από τήν Πρωτεύουσα, βλ. R. D é m a n g e 1, Ε. M a m b o u r y , Le quartier des
Manganes, Paris 1939, σ. 26-7.
34. 'Αναμονές προσθηκών δέν είναι άγνωστες σέ βυζαντινά κτήρια. Παραδείγματα :
Τό καθολικό του 'Οσίου Λουκά, το καθολικό τής Μονής 'Αγίου Δημητρίου Κυψέλης
Θεσπρωτίας, κ. ά..
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λάδας τρόπο, τήν υπερύψωση δηλαδή των κεραιών καί τήν διαμόρφωση
τριγωνικών «αετωμάτων» σ' αυτές. Τά τέσσαρα Ισοδύναμα γωνιακά δια
μερίσματα έχουν άπλες μονοκλινείς στέγες προς τις μακρές πλευρές τοΰ
κτηρίου. Κάποια πρωτοτυπία παρουσιάζει σήμερα ό νάρθηκας. Ή νότια
καμάρα του καλύπτεται μέ δίεδρη στέγη μέ οριζόντια γείσα, ένω ή βό
35
ρεια μέ δίκλινη στέγη καί αέτωμα . Ή ασυμμετρία, ορατή στην οψη τοΰ
κτηρίου (Πίν. 2, Α) δέν μπορεί νά έξακριβωθή αν είναι αρχική ή προέ
κυψε άπό νεώτερες διευθετήσεις της στέγης καί τοϋτο γιατί οί επιστέψεις
των τοίχων ('ίσως μέ οδοντωτές ταινίες) έχουν εδώ καταστραφή, όπως άλ
λωστε καί σ' ολόκληρο τό κτήριο. Παρόμοια παραμόρφωση της στέγης
έγινε καί στην κόγχη του ίεροϋ.
Ή εξωτερική εμφάνιση των τοίχων παρουσιάζεται στον "Αγιο 'Ιωάννη
αρκετά ιδιότυπη κι' αυτό λόγω εφαρμογής αρχαίου οικοδομικού ύλικοϋ,
σέ μεγάλη έκταση. Τό καθιερωμένο τήν εποχή αυτή πλινθοπερίκλειστο
σύστημα περιορίζεται σέ μικρές επιφάνειες στα ψηλότερα μέρη του κτη
ρίου καί συνάμα εμφανίζεται ατελές, μέ άνισοϋψεΐς τους δόμους, ασυνε
χείς τις σειρές των τούβλων καί κατά τόπους ανωμαλίες, όπως γεμίσματα
μέ οριζόντια τοποθετημένα τούβλα, ή παρεμβολή λίθων έν μέρει όρθογωνισμένων (Είκ. 5, Πίν. 2 Α,Β).
Τά αρχαία αρχιτεκτονικά κομμάτια (άπό κτήρια της περιοχής ή τό
πιθανότερο του γειτονικού Ασκληπιείου) χρησιμοποιήθηκαν αυτούσια
ή μέ ελάχιστες άπολαξεύσεις. Στην βορεία καί κυρίως στή νοτία πλευρά
τοΰ κτηρίου είναι φανερό πώς τά μεγαλύτερα άπό αυτά εφαρμόστηκαν μέ
σύστημα πού επιτρέπει καλύτερη δομική καί μορφολογική οργάνωση
των τοίχων : τοποθετήθηκαν άφ' ενός κατά αποστάσεις μέ τήν μακρά τους
διάσταση καθ' υψος, καί άφ' έτερου οριζόντια έτσι ώστε νά σχηματίζουν
μέ τά πρώτα, σχήματα Τ ή Γ. Μικρότερα στοιχεία ήρθαν νά συμπληρώ
σουν τά μεταξύ τους κενά. Ή οργάνωση αυτή θυμίζει όχι μόνο παλιές ρω
μαϊκές καί παλαιοχριστιανικές τοιχοποιίες 3 6 άλλα καί τους μεγάλους σταυ
ρούς στις εξωτερικές επιφάνειες μερικών μέσο βυζαντινών ελλαδικών να
ών 3 7 . Είναι φανερό ότι οί σταυροί αυτοί πού σχηματιζόταν (όπως καί στο

35. Τή λύση τοΟ νάρθηκα των 'Αγίων Θεοδώρων των 'Αθηνών.
36. Βλ. L. C r e m a , L'architettura Romana, Torino 1959, σ. 10, Είκ. 9, G.
L u g l i , La technica edilizia Romana II, Roma 1957, Πίν. XC καί J. D u r m, Die Bau
kunst der Römer, Stuttgart 1905, σ. 213, 214, Είκ. 217. Παλαιοχριστιανικά παραδείγματα,
βασιλικών Αίγοσθένων (Α. Κ. ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς , Π.Α.Ε. 1954, σ. 131, Είκ. 3) καί 'Ελευθε
ρών (Ε. Σ τ ί κ ας, Π.Α.Ε. 1939, σ. 51, Είκ. 7).
37. Παραδείγματα βλ. εις Π. Β ο κ ο τ ό π ο υ λ ο ς , Δ.Χ.Α.Ε., Ε'(1966- 69) σ.
162, σημ. 58. Στον ναό της Άντικύρρας (Α.Δ. 1964, Πίν. 266 β, 267α) υπήρχε παρό-
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Λιγουριο) μέ μεγάλους «διατόνους» λίθους ξεκίνησαν επίσης αρχικά σαν
ενα σύστημα δομής. 'Αργότερα, κυρίως στον 12ο αιώνα, απέκτησαν μικρό
39
τερο μέγεθος και διακοσμητικό χαρακτήρα . Του τύπου ακριβώς αύτοΰ
είναι καί ό σταυρός στην πρόσοψη του μεταγενεστέρου νάρθηκα τοϋ Λιγουριοΰ: αρκετά ψηλότερα άπό τό έδαφος, μέ περιορισμένες διαστάσεις,
σχηματίζεται άπό δύο άμφικιονίσκους παραθύρου παλαιοχριστιανικού
κτηρίου. Τα συμφυή κιονόκρανα καί οί βάσεις τους ορίζουν συμμετρικές
διαπλατύνσεις στα άκρα των κεραιών του σταυρού, πού τονίζουν τον δια
κοσμητικό του χαρακτήρα (Πίν. 5Δ).
Για τήν χρησιμοποίηση αρχαίου οικοδομικού υλικού σέ βυζαντινά
40
κτίσματα έχει γίνη καί άλλοτε λόγος . Στον "Αγιο Ιωάννη μερικές φορές
41
είναι φανερή ή αρχική χρήση των αρχαίων μελών αν καί ή ταύτιση μέ
συγκεκριμένα αρχαία κτήρια δέν φαίνεται αμέσως εφικτή. "Ετσι, στή νό
τια πλευρά ξεχωρίζουν τμήμα κορμού άρραβδώτου κίονος (h = 1,15 μ.),
θραύσμα μεγάλης μαρμάρινης μετόπης ( h = 1,23 μ.), βατήρας επιγραφής ή
στήλης (0,41 Χ 0,63μ.), δύο θραύσματα άπό μαρμάρινο γείσο (;) μέ ανά
γλυφο μαίανδρο (1= 0,42 καί 1 =0,36 μ.) καί άλλα. Στή βόρεια πλευρά με
γάλο κατώφλι θύρας (1 = 1,90 μ.), βατήρας επιγραφής ή στήλης (1,26Χ0,62μ.).
Στην Δυτική, έκτος άπό τους άμφικιονίσκους πού σχηματίζουν σταυρό
( h = 1,30μ.) (Πίν. 5 Δ) υπάρχει θραύσμα μέ ανάγλυφο άνθέμιο καί άνθος
λωτοϋ (0,26 Χ 0,32 μ.) (Πίν. 5,Ε) μικρό κομμάτι άπό μαρμάρινο γεΐσο(;)
(1=0,18 μ.), καί άλλα. Μία μαρμάρινη στήλη μέ συμφυή βάση έχει τέλος
ένσωματωθή στην κτιστή νεώτερη 'Αγία Τράπεζα (Είκ. 6, Γ).
Ή ολοκληρωτική φθορά τών γείσων τα όποια έστεφαν προς τα
επάνω τους τοίχους τής εκκλησίας δημιουργεί κάποιο πρόβλημα αναπα
ραστάσεως. Ή παρουσία οδοντωτών ταινιών στα δύο παράθυρα καί στον
τροΰλλο κάνει πιθανή τήν ύπαρξη τους άλλοτε καί στα γείσα τοϋ
μοιος μέ το Λιγουριό τρόπος δομής, καθώς καί σέ βυζαντινό κτήριο τής Μεσσήνης
(Α. Κ. ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς , Α.Β.Μ.Ε. ΙΑ', 1972, σ. 141 κ. έ. Είκ. 49, 52), βλ. επίσης τό
ίδιο σύστημα (;) στον "Αγ. Νικόλαο τοϋ νεκροταφείου Μεσσήνης (αυτόθι, σ. 104 κ.έ.).
38. Πού καταλαμβάνουν δηλαδή ολόκληρο τό πάχος των τοίχων, μπατικούς. "Ας
σημειωθή ότι πολλοί από τους σταυρούς σέ τοιχοποιίες άλλων βυζαντινών ναών έχουν
γίνη επίσης άπό αρχαία μέλη, όπως λ.χ. τών 'Αγίων 'Ασωμάτων Θησείου, τής 'Επισκοπής
του Δαμαλά, κ. ά..
39. Βλ. Χ. Μ π ο ύ ρ α ς, Ή Παλαιοπαναγιά στην Μανωλάδα, Έπιστ. Έπετηρίς
τής Πολυτεχνικής Σχολής τοΟ Α.Π.Θ., 4 (1969 - 70) σ. 257 - 8.
40. Βλ. Χ. Μ π ο ύ ρ α ς , Βυζαντινές «Αναγεννήσεις» καί αρχιτεκτονική 11ου
καί 12ου αιώνος, ΔΧΑΕ, Ε', (1966-69) σ. 258. Παραδείγματα προχείρως : Γοργοεπήκοος 'Αθηνών, Σκριποϋ, καθολικόν Άρμα Ευβοίας, Παναγίτσα Βάθειας Ευβοίας,
"Αγιος Νικόλαος Μεσσήνης, ναός Σουβάλας κ.α. Βλ. επίσης, Π. Β ο κ ο τ ό π ο υ λ ο ς , είς Δ.Χ.Α.Ε., Ε', (1966 - 69) σ. 160-162.
41. Βλ. G. M i l l e t , L'école..., σ. 223, σημ. 4.

Ο

ΑΓΙΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΛΙΓΟΥΡΙΟΥ

13

ναοϋ. Στο εσωτερικό ή θολοδομία και ή κατασκευή τών κοσμητών μαρτυ
ρούν μια προχωρημένη γνώση της λιθοξοϊκής, όπως και στο εξωτερικό οί
λίθινοι θολίτες των θυρών. Έτσι, αν και απουσιάζουν τα τυπικά γιά τις
μεταγενέστερες αργολικές εκκλησίες λαξευτά πλαίσια και τύμπανα πα
42
ραθύρων , λίθινες ζώνες και τα παρόμοια, τίποτα δέν αποκλείει και τα γεί
σα του ναοϋ να ήταν λίθινα.
Ό κεραμεικός διάκοσμος της εκκλησίας, αν και παρουσιάζει αξιο
πρόσεκτη ποικιλία θεμάτων, δέν είναι πλούσιος. Είναι φανερό ότι ό αρ
χιτέκτων θέλησε μόνο να συμπλήρωση τήν διακόσμηση τών τοίχων πα
ρεμβάλλοντας μερικά άπλα ή σύνθετα στοιχεία στο πλινθοπερίκλειστο
(τροΰλλος) ή στο μικτό σύστημα τοιχοποιίας χαμηλότερα. Ή μόνη περί
πτωση πού μια κάπως μεγαλύτερη επιφάνεια καλύπτεται μέ πλίνθινα κο
σμήματα είναι μία μικρή ζωφόρος στο δυτικό τοίχο, και ίσως μία δεύτερη
συμμετρική της 4 3 . Ή ανάλυση τών θεμάτων (Είκ. 6.Δ.) (άφ' ενός κουφικών,
άφ' ετέρου έγκόπτων ή συνδυασμού απλών τούβλων) γίνεται σέ άλλη θέση.
Ό τροϋλλος του 'Αγίου Ιωάννου είναι εξωτερικά όκτάπλευρος, μέ
τέσσερα μονόλοβα παράθυρα κατά τους κύριους άξονες του ναού. (Πίν.
3 Β,Γ). Διατηρείται σέ κακή κατάσταση. "Οπως ήδη σημειώθηκε, ό ημι
σφαιρικός θόλος του έπεσε συμπαρασύροντας μέρος του τύμπανου. Στην
επισκευή πού ακολούθησε, τά κατεστραμμένα μέρη συμπληρώθηκαν πρό
χειρα μέ τά ίδια παλιά υλικά, και νέα στέγη διαμορφώθηκε μέ γείσο ορι
ζόντιο, ψηλότερα άπό τά τόξα. Ή επαναχρησιμοποίηση τών υλικών, οί
παραμορφώσεις ολόκληρης της κατασκευής και τά νέα αρμολογήματα
προκαλούν σήμερα σύγχιση στον θεατή. Στο σχέδιο τής Είκ. 6,Ε γίνεται
διάκριση τών αρχικών άπό τά ανακατασκευασμένα τμήματα, σ' ένα ανά
πτυγμα τοϋ τύμπανου.
Στην αρχική μορφή, οί πλευρές του τρούλλου πού είχαν παράθυρα,
διέφεραν (στό ψηλότερο τουλάχιστον τμήμα τους) άπό αυτές πού έμεναν
τυφλές, ένώ χαμηλότερα, συνεχιζόταν ομοιόμορφα οί δόμοι τής πλινθοπερίκλειστης τοιχοποιίας. Τά τόξα τών παραθύρων (όπως φαίνεται στις πλευ
ρές Δ. και Ν. πού σώθηκαν καλύτερα) τά περιέβαλαν δύο πλίνθινα τόξα
(μέ το μέτωπο τοϋ πρώτου σέ μικρή υποχώρηση) καί ψηλότερα οδοντωτή
ταινία. Ή ίδια αυτή ταινία επεκτεινόταν καί στις τυφλές πλευρές τοΰ τύμ
πανου σχηματίζοντας ισοϋψή τόξα. 'Ακόμα πιο ψηλά καί στις οκτώ πα
ρειές τοΰ τρούλλου διαμορφωνόταν λοξότμητο καμπύλο γείσο 44 , πώρινο,
διακοσμούμενο μέ ανάγλυφο έλικωτό βλαστό. Δυστυχώς πουθενά δέν σώ42. Βλ. Α. Η. S. Μ e g aw, The Chronology. ., σ. 122 - 124
43. Σήμερα τήν αποκρύπτουν μεταγενέστερα επιχρίσματα.
44. Ή καμπυλότητα καί ή διατομή τών κομματιών που σώθηκαν δέν αφήνουν πε
ριθώρια σέ υποθέσεις άλλης χρήσης.
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θηκε ακέραιο. Κατά τήν ανακατασκευή, οχι λίγα άπο τα κομμάτια του
τοποθετήθηκαν πρόχειρα στην ίδια περίπου θέση, μένει όμως άλυτο το
πρόβλημα της διαμορφώσεως των γωνιών, της συναντήσεως δηλαδή των
γείσων δύο διαδοχικών πλευρών. Πιθανότερη φαίνεται ή λύση της Είκ.
6, Α με μικρούς προβόλους στις οκτώ γωνίες. Έχομε έτσι στο Λιγουριό
ενα τρουλλο αρκετά πρωτότυπο. Τα παράθυρα μέ διπλά τόξα και οδοντω
τές ταινίες, καθώς και τα καμπύλα λοξότμητα γείσα θυμίζουν αμέσως τους
λεγόμενους αθηναϊκούς τρούλλους πού συνηθιζόταν στή μέση περίοδο
στην 'Αθήνα, τήν Άνδρο, τή Μάνη, και δεν είναι άγνωστοι και στην 'Αρ
46
γολίδα . 'Απουσιάζουν ομως οί κιονίσκοι μέ τα επιθήματα στις γωνίες
και ή απλούστευση προχωρεί μέ τις άδιάρθρωτες δευτερεύουσες επιφά
νειες τοϋ τύμπανου. Τα ίδια τα γείσα μέ τό χαμηλωμένο σχήμα τους και κυ
ρίως μέ τον ανάγλυφο διάκοσμο τους είναι μοναδικά ίσως στην ελλαδική
ενότητα. Τα μικρά εγκοπτα κεραμικά και τα φιαλοστόμια στην τοιχοποιία
το0 τύμπανου δείχνουν τις προθέσεις τοϋ αρχιτέκτονα για ποικιλία, άλλα
ή λύση της απλής οδοντωτής ταινίας στις δευτερεύουσες παρειές του
τρούλλου δέν ικανοποιεί. Παρεμφερή παραδείγματα της ίδιας λύσης (μέ
τοξωτή τήν άνω απόληξη και τέσσερα μόνο παράθυρα) έχουν έπισημανθή
ήδη στον Μορέα 4 7 , στον Βάμβακα και στον "Αγιο Πέτρο Μάνης, καθώς
και σέ άλλα μνημεία 4 8 , ή πιθανότης ομως αμέσου μιμήσεως φαίνεται να
είναι μικρή 4 9 . Είναι πιθανότερο δτι ολα προέκυψαν άπο τήν πρόθεση α
πλουστεύσεως του ήδη αρκετά διαδομένου αθηναϊκού τύπου.
Πράγματι σέ μικρού μεγέθους τρούλλους (όπως είναι και τοΰ Λιγουριοΰ) βλέπει κανείς άλλοτε νά καταργούνται οί κιονίσκοι των γωνιών 50 ,
άλλοτε νά γίνονται τέσσερα μόνο παράθυρα 31 και άλλοτε νά περιορίζεται
45. Τά καλύτερα διατηρημένα κομμάτια σώζονται στις πλευρές Ν, ΝΔ, Δ και ΒΔ
τοϋ τρούλλου.
46. Μέ δύο τουλάχιστον παραδείγματα : στο Πλατανίτι (βλ. Α. S t r u c k , Vier
byzantinische Kirchen der Argolis, AIhen. Mitt. 1908, σ. 189 - 236) και στο Παναρίτι
(βλ. Ε. S t i k a s, Une rare application de trompes dans une église byzantine en
Argolide, Atti del Vili Congr. di Studi Bizantini II, Roma 1953, σ. 261 - 264).
47. A. H. S. M e g aw, Byz. Architecture in Mani, B.S.A. XXXII, 1932 - 33, σ. 142.
48. Στην 'Επισκοπή Μάνης (βλ. Ν. Δ ρ α ν δ ά κ η ς, Βυζ. τοιχογραφίαι τής Μέσα
Μάνης, 'Αθήναι 1964, σ. 68, Πίν. 51) ή μεταβατική λύσις μέ παράθυρα και τυφλά τόξα
εναλλάξ, στις πλευρές του τύμπανου.
49. Α. Η. S. Μ eg aw, ενθ' άνωτ.
50. "Οπως σέ μνημεία τής Θεσσαλονίκης, του Μυστρά κ.τ.λ.. Δέν είναι γνωστά στον
γράφοντα άλλα παραδείγματα αθηναϊκών τρούλλων (μέ λαξευτά γείσα) στά όποια νά παρατηρήται όμοια απλούστευση.
51. "Οπως λ.χ. στον 'Αγ. Νικόλαο τής Ροδιάς "Αρτας, στο καθολικό Μονής Σαγ
ματά κ.α.
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ό πλίνθινος διάκοσμος για λόγους οικονομίας. Στο Λιγουριό, τα μαρμαρικά τουλάχιστον εϊναι πολύ περιορισμένα, ακόμα και τά γείσα του τρούλλου γίνονται πώρινα. Έτσι, ή απλούστευση για οικονομικούς λόγους φαί
νεται πολύ πιο πιθανή άπό την επιβίωση ενός μεταβατικού παλαιοτέρου
τύπου, όπως έχει ύποστηριχθή. Σέ κανένα άπό τά γνωστά τουλάχιστον
πρώιμα μνημεία της ελλαδικής ενότητας δέν σώθηκε τροΰλλος του τύπου
αύτοΰ, ενώ αντιθέτως τά ψευδοκουφικά και ή ζωφόρος των κεραμεικών
δείχνουν οτι τά σύγχρονα αθηναϊκά και βοιωτικά μνημεία δέν ήσαν ά
γνωστα στον αρχιτέκτονα. Ή άποψη οτι τροΰλλοι του τύπου τοϋ Λιγουριοΰ υπήρξαν οί μεταβατικοί προς τον καθαρά αθηναϊκό τύπο 5 2 επίσης
δέν ευσταθεί: ό τύπος αυτός είχε τά πρότυπα του στην πρωτεύουσα και ήδη
άπό τον 10ο αιώνα εμφανίζεται πλήρως ανεπτυγμένος στην Ελλάδα 5 3 ,
οπού επικρατούσαν παντού πολύ απλούστερες μορφές.
Ή μεσαία κόγχη τοϋ ίεροϋ είναι ήμιεξάπλευρη εξωτερικά, μέ ενα δίλοβο παράθυρο στην μεσαία πλευρά της. Ή λοξότμητη κορνίζα στο ΰψος
της ποδιάς του περιορίζεται στο πλάτος τής κόγχης, όπως και ή οδοντωτή
ταινία πού σχηματίζεται στο ύψος τών γενέσεων τών τόξων τοΰ παραθύ
ρου. Ί ο μοναδικό πρόβλημα κι εδώ είναι τής επίστεψης, πού έχει καταστραφή. Ή αυστηρή και λιτή εμφάνιση τής κόγχης βρίσκεται στην παρά
δοση τής ελλαδικής ενότητας μνημείων, άλλα και σέ συμφωνία μέ τό
μικρό μέγεθος τής εκκλησίας. Ή πρόθεση και τό διακονικό έχουν κόγχες
μικρότερες, εγγεγραμμένες στο πάχος τοΰ ανατολικού τοίχου τοϋ ναού.
Τό παράθυρο τής κόγχης τοΰ ίεροϋ (σήμερα, σχεδόν ολόκληρο φρα
γμένο μέ τοιχοποιία, Πίν. 4,Α) διατηρεί τήν παλιά διάταξη τοϋ arcade
type, τοϋ διλόβου δηλαδή χωρίς τύμπανο και εξωτερικό τόξο 5 4 . Διπλά πλαί
σια άπό τοΰβλα (τά μικρότερα σέ υποχώρηση) στηριζόμενα σέ μαρμάρινο
κιονίσκο και περιβαλλόμενα εξωτερικά άπό οδοντωτή ταινία, κλείνουν
τό άνοιγμα προς τά επάνω. Τό συντηρητικό υφός τοΰ παραθύρου δέν τό
μαρτυρεί μόνον ό τύπος άλλα και τό οτι τόσο τά πλίνθινα πλαίσια τών τό
ξων, όσο και ή οδοντωτή ταινία δέν επεκτείνονται χαμηλότερα άπό τή
στάθμη τοΰ επιθήματος τοΰ κιονίσκου. Τό ίδιο ισχύει και για τά παράθυρα
τοΰ τρούλλου. Αυτά δέν άρκοϋν όμως για μια πρώιμη χρονολόγηση, γιατί
στή νότια κεραία τοϋ ναοϋ τό μονόλοβο παράθυρο εμφανίζεται περισ
σότερο εξελιγμένο.
52. Βλ. Α. Η. S. M e g a w , Ενθ' άνωτ.
53. Βλ. Λ. Φ ι λ ι π π ί δ ο υ , Ή χρονολόγησις τής Μεταμορφώσεως Σωτήρος
'Αθηνών, Έτιστ. Έπετ. Πολυτεχνικής Σχολής, Ε' (1970) σ. 84, και Ένας μεσοβυζαντινος
τροΰλλος από το Μοναστήρι τοΟ Όσιου Λουκά, 'Αρχιτεκτονικά Θέματα 5, (1971) σ.
165-168.
54. Βλ. Α. Η. S. M e g a w , The Chronology. . ., σ. 121.
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Εϊναι επίσης πιθανότατο ότι στον περιορισμό τοϋ ΰψους πλαισίου και
οδοντωτής ταινίας, έπαιξε ρόλο και ή θέση τοϋ παραθύρου : λόγω της
στενότητας της πλευράς της κόγχης, θα προκαλούσαν δυσεπίλυτα κατα
55
σκευαστικά προβλήματα . Ή διατήρηση τοϋ arcade type και τών αρχαϊ
σμών σε κόγχες από λόγους κατασκευαστικούς έχει παρατηρηθή και άλ
56
λου . Δέν είναι άλλωστε άσχετο μέ τήν κατασκευή οτι ή επιβίωση τους
57
διαπιστώνεται σέ μικρούς κυρίως ναούς .
'Από τα τρία τυπικά για τους σταυροειδείς εγγεγραμμένους παρά
θυρα τών κεραιών, μόνο τό νότιο προσφέρει στοιχεία για παρατηρήσεις.
Τό δυτικό έχει άποφραχθή, ένώ βόρειο δέν φαίνεται να υπήρξε ποτέ. Τα
διπλά πλαίσια και ή οδοντωτή ταινία στο μονόλοβο της νοτίας κεραίας
καταλαμβάνουν (όπως ήδη σημειώθηκε) ολόκληρο τό υψος του.
Καμμιά άπό τις πόρτες τοϋ Άγιου Ιωάννου δέν είχε (ή δέν διατηρεί
σήμερα) μαρμάρινο θύρωμα. Ή διαμόρφωση τών άνωφλίων τής εισόδου
τοϋ μεταγενέστερου νάρθηκα και τής φραγμένης σήμερα βόρειας εισόδου
στον ναό γίνεται μέ πώρινους θολίτες· στην άλλοτε κυρία είσοδο διαμορ
φώθηκε ενα ελεύθερο άνοιγμα μέ λαξευτούς επίσης λίθους.
Για τον νάρθηκα, πού αποτελεί μεταγενέστερη προσθήκη, τά πώρι
να θολωτά μέρη διόλου δέν εκπλήσσουν, γιατί βρίσκονται στα πλαίσια
τών γνωστών τάσεων λιθοξοϊκής τοϋ προχωρημένου 12ου αιώνα 5 8 . Επα
ναλαμβάνονται άλλωστε και στα μικρά παράθυρα στις πλάγιες πλευρές
του. Στην βόρεια είσοδο όμως (Πίν. 4,Β) ό αρχιτέκτων πρωτοτυπεί. Κα
μιά ένδειξη δέν επιτρέπει νά υπόθεση κανείς οτι έγινε μια μεταγενέστερη
αλλαγή· τό πώρινο πλαίσιο φαίνεται αρχικό. Ή ύπαρξη του θά εχη ασφα
λώς κάποιες επιπτώσεις στην χρονολόγηση τοϋ μνημείου, σέ συσχετισμό
μέ τις παρατηρήσεις για τήν προχωρημένη ικανότητα λιθοξοϊκής στο
εσωτερικό του.
"Ας σημειωθή τέλος στο Λιγουριό ή ύπαρξη ενός σπάνια διατηρημέ
νου στοιχείου σέ βυζαντινούς ναούς 5 9 . Στο παράθυρο τής νότιας κεραίας
σώζεται ενα διάφραγμα άπό τά αρχικά τής εκκλησίας. Τό αποτελεί λεπτή
55. Τά λίθινα στοιχεία πού απαρτίζουν τις πλάγιες πλευρές τής κόγχης διαμορ
φώνουν τις γωνίες διατηρώντας ενα κάποιο πλάτος στην κύρια οψη της. Το πλάτος αυτό
δέν είναι δυνατόν νά μειωθή περισσότερο.
56. Βλ. C h. Β ο u r a s, Zourtsa, C. Arch., XXI (1971) σ. 148, 149.
57. Βλ. Α. Η. S. M e g a w , ενθ' άνωτ. σ. 121.
58. Βλ. Α. Η. S. M e g a w , ενθ' άνωτ., σ. 122 -124 καΐ Χ. Μπ ο ύ ρ α ς, Δ.Χ.Α.Ε.,
Ε', (1966 - 69) σ. 269 - 270.
59. "Αλλα παραδείγματα σέ ναούς τής Ελλάδος βλ. είς C h. Β ο u r a s. Les portes
et les fenêtres en architecture Byzantine, Thèse 3me Cycle (polycopiée), Paris 1964,
σ. 103κ. έ..
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πώρινη πλάκα, μέ δύο κυκλικές οπές, στις όποιες στερεωνόταν ίσως υα
λοπίνακες.
Οί δύο κίονες στο εσωτερικό του ναοΰ είναι μαρμάρινοι, άρράβδωτοι. Ό νότιος, μέ μεγαλύτερη τή διάμετρο έχει γίνη άπό ερυθρό λίθο. Δέν
έχει βάση. Τό κιονόκρανο του εΐναι απλό τεκτονικό, ορθογώνιο σέ κάτο
ψη, μέ μόνη διακόσμηση ισοσκελή έπιπεδόγλυφο σταυρό σέ κύκλο, στην
μία πλευρά του. Ό βόρειος έχει γίνη άπό λευκό μάρμαρο. Στηρίζεται σέ
μία αρχαία ελληνική ή ρωμαϊκή «ιωνική» βάση, μέ οκταγωνική πλίνθο.
Ή στήριξη είναι κακή, γιατί έχει σπάσει ό κορμός τοϋ κίονος. Στο κάτω
μέρος του διακρίνονται λείψανα αρχαίας ελληνικής επιγραφής 6 0 . Κι'
έδώ τό κιονόκρανο είναι απλό τεκτονικό μέ λοξότμητο τον αβακα και
έπιπεδόγλυφο σταυρό (Πίν. 5,Α και Β).
Παρά τήν αφθονία αρχαίου οικοδομικού ύλικοΰ στο Λίγου ριό, τα
κιονόκρανα και οί κίονες έγιναν ειδικά για τό κτήριο. Τό τεκτονικό
σχήμα των κιονόκρανων μέ τους λοξότμητους άβακες (κατάλοιπα των
παλιών επιθημάτων) και τήν απουσία διακόσμου, άπαντα σέ μνημεία τοϋ
Που αιώνα (Ζωοδόχος Πηγή Σαμαρίνας 61 , ναός Σουβάλας 62 , κ.ά.). Τήν
αυστηρή και απέριττη μορφή τους, θα πρέπει ϊσως να σύνδεση κανείς μέ
τάσεις της αρχιτεκτονικής μορφολογίας τήν εποχή αυτή 6 3 . Σ' αυτές θά
απέδιδε και τους κοσμήτες πού περιτρέχουν εσωτερικά τον ναό στο
ΰψος τών γενέσεων τών θόλων. Εΐναι ενα στοιχείο πού παραλείπεται
σέ πολλούς, μικρούς κυρίως, ναούς του ελλαδικού χώρου, άλλα έδώ έχει
Ιδιαίτερα προσεχθή βοηθώντας στην διάρθρωση τοϋ εσωτερικού χώρου
και στην ενάργεια αντίληψης του.
Ό ναός τοϋ 'Αγίου 'Ιωάννου έχει σήμερα ένα νεώτερο κτιστό τέμπλο
μέ τρία τοξωτά ανοίγματα, χωρίς ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ά π ό τό αρχικό
τέμπλο δέν είναι γνωστό αν σώθηκαν ίχνη. "Ενα θραύσμα έπιστυλίου εν
σωματωμένο σήμερα στην πρόχειρη τοιχοποιία πού φράζει τό παράθυρο
τοϋ ίεροϋ (Πίν. 5,Γ) εΐναι πιθανό νά άνήκη σ' αυτό. Κατασκευασμένο άπό
λευκό μάρμαρο διακοσμείται στην κάτω επιφάνεια του μέ σταυρό μέσα
σέ κύκλο, και στο μέτωπο του μέ άνθέμια (;) και ημισφαιρικό σχεδόν κομ
βίον, τό όποιο διακοσμείται μέ ταινιωτό σταυρό. "Αν και τό μικρό μέγεθος
τοϋ κομματιοΰ δέν δίνει περισσότερες πληροφορίες για τά διακοσμητικά
θέματα τοϋ έπιστυλίου, ή τεχνοτροπία του επιτρέπει τήν ασφαλή χρο60. Βλ. Χ. Γ ι αμ α λ ί δ ης, ëv9' άνωτ., σ. 410-411.
61. Βλ. Φ ρ . Β ε ρ σ ά κ η ς, Α. Ε., 1919, σ. 89 - 95.
62. Βλ. Χ α ρ. Μ π ά ρ λ α, Ό Βυζαντινός ναός τής Σουβάλας, Χαριστήριον εις
Α. Κ. Όρλάνδον, Δ', 1967-68, σ. 307.
63. Βλ. Χ. Μ π ο ύ ρ α ς , Δ.Χ.Α.Ε., Ε' (1966-69), σ. 257.
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νολογική του τοποθέτηση στον 11ο ή 12ο αιώνα, και την ενδεχόμενη
απόδοση του στον εξεταζόμενο ναό.
Άπα τα γύψινα προσκυνητάρια τοϋ νάρθηκα (για τα όποια έγινε
λόγος) σώθηκε μόνο τμήμα ενός τόξου και ένα μικρό έπίκρανο μέ απλού
στατο κάλαθο και διπλό άβακα (Πίν. 6,Α). Έπέστεφε διπλές στο πλάτος
παραστάδες, πού προεξείχαν λίγα εκατοστά. Το σύνολο δέν είχε ιδιαίτε
ρες μορφολογικές προθέσεις· πλαισίωνε μία τοιχογράφημένη παράσταση
μέ σκοπό την ανάδειξη της.
Ό κεραμεικός διάκοσμος τοϋ ναοΰ τοϋ 'Αγίου 'Ιωάννου εμφανίζε
ται περιορισμένος σέ έκταση άλλα μέ μία απροσδόκητη ποικιλία. 'Από
παλιά ό Megaw 6 4 έδειξε τή σημασία του για τήν χρονολόγηση τοϋ μνη
μείου. Σέ επανεξέταση του νέα στοιχεία προστίθενται στό παλιό θεματο
λόγιο. Στην Εϊκ. 6, Δ., δίνονται όλα τα σωζόμενα θέματα, νέο σχέδιο της
ζωφόρου της δυτικής πλευράς, καί σέ υποσημείωση 65 , ή θέση τοϋ καθ'

ενός άπό αυτά.
Τα κεραμεικά κοσμήματα του ναοϋ μπορούν να χωριστούν σέ τέσσερες ομάδες : α) ψευδοκουφικά (ζωφόρος και θέματα Είκ. 6, Ι εως VI)
β) εγκοπτα τούβλα (cut tiles, θέματα Χ εως XIV) γ) άπό άπλα τούβλα
(θέματα VII εως IX) καί τέλος δ) φιαλοστόμια (XV).
Μια πρώτη παρατήρηση είναι ότι τά κεραμεικά τής εκκλησίας δέν
έχουν τήν τελειότητα ούτε τών προηγουμένων χρονικά μνημείων των 'Α
θηνών, ούτε τών επομένων τής 'Αργολίδος. Δίνουν τήν εντύπωση ότι έγιναν
κάπως χονδροειδή λόγω αδυναμιών στην τεχνική, ότι μιμούνται πρόχει
ρα καί χωρίς αξιώσεις διάφορα πρότυπα. Ή ψευδοκουφική ζωφόρος (τής
οποίας ανάλυση δίνει ό Megaw66) μέ τις ανωμαλίες στή χάραξη καί στις
παραμορφώσεις τών στοιχείων της έχασε τις αρχές οργανώσεως τής επι
φανείας πού εϊχαν τά πρώτα παραδείγματα. Αυτό τό διαπιστώνει κανείς
καί σέ άλλες ζωφόρους, παλιότερες 67 καί νεώτερες 68 , άλλα στό Λιγουριό
64. Βλ. The Chronology, σ. 108, 109, 111, 1)2, 117 -119, 121, 123, ΕΙκ. 3, 5.
65. Ι. Τροϋλλος, Ν. Δ. πλευρά. II: Δυτική οψη, ζωφόρος, III: Τροϋλλος, Β. Δ. πλευρά.
IV: Δυτική οψη, ζωφόρος, V : Βόρεια οψη (όπου καί τό 'ίδιο αριστερόστροφο), VI: Νότια
όψη, VII: Βόρεια οψη, VIII: 'Ανατολική καί Νότια οψη, IX: Τροολλος Β. Δ. καί Β. πλευρά,
Χ: Τροολλος Ν. Δ. πλευρά, XI: Τροολλος Ν. Δ. πλευρά, XII: Τροολλος Ν. Δ. καί Β. πλευ
ρά. Δυτική καί νότια οψη, XIII: Τροϋλλος Ν. Δ. καί Β. Δ. πλευρά, XIV : Τροολλος Β.Δ.
καί Β. πλευρά, XV: Τροϋλλος Ν. Δ. πλευρά.
66. The Chronology. .. σ. 108.
67. "Οπως λ.χ. στον "Αγιο Δημήτριο Σαρωνικοϋ, βλ. Χ. Μ π ο ύ ρ α ς, Α. Κ α λ ο 
γ ε ρ ο π ο ύ λ ο υ , Ρ. ' Α ν δ ρ ε ά δ η , 'Εκκλησίες τής'Αττικής, 'Αθήνα 1969, σ. 91, 100.
68. "Οπως λ.χ. στον "Αγιο Δημήτριο Δραγάνου, βλ. Α. Κ. ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς, "Αγνω
στος Βυζαντινός ναός παρά το Δραγάνο 'Αχαΐας, Α.Β.Μ.Ε., ΙΑ' (1969) σ. 63 - 67.
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εΐναι φανερό δτι έχομε μια μεταγενέστερη μίμηση και οχι συνέχιση τής
69
παραδόσεως .
Ή εισαγωγή καθέτων έγκόπτων τούβλων, μαζί μέ τα ψευδοκουφικά,
χαρακτηρίζει τον ναό του ΛιγουριοΟ. Τά εγκοπτα γίνονται ασφαλώς εύκολώτερα από τα κουφίζοντα και διευκολύνουν τόν αυτοσχεδιασμό γιατί
κατασκευάζονται επί τόπου, χωρίς αξιώσεις. Το στοιχείο ΧΓ έπί παραδεί
γματι είναι ενα ατέλειωτο τύπου XII, ενώ τά Χ και XIII ελάχιστα διαφέ
ρουν μεταξύ τους· αργότερα μέ τή βελτίωση της τεχνικής θά διαφοροποι
70
71
ηθούν για να μοιάσουν μέ αστραγάλους ή κομπολόγια .
"Οσο για τά θέματα άπό άπλα τούβλα παρατηρεί κανείς δτι, κάτω
άπό το ίδιο πνεύμα προχειρότητας και αυτοσχεδιασμού, είναι φυσικό
να χρησιμοποιηθούν. Δεν μπορούν δμως να λογαριαστούν για τήν χρονο
λογική τοποθέτηση της εκκλησίας. Το θέμα VII πού εμφανίζεται πρώιμα
στους 'Αγίους 'Αποστόλους τής 'Αθηναϊκής 'Αγοράς 7 2 ή κάπως παρόμοιο
στο καθολικό τοΰ Όσίου Λουκά 7 3 χρησιμοποιείται συγχρόνως μέ τά δι
πλά τούβλα τοΰ θέματος IX πού συνηθίζονται κατά τόν προχωρημένο 12ο
αιώνα στον Μωρέα 7 4 ή τοΰ θέματος VIII πού άπαντα σέ ευρύτερο χρονικό
διάστημα 75 . Είναι πάντως χαρακτηριστικό δτι τό αγαπημένο στην Πελο
πόννησο μοτίβο τοΰ μαιάνδρου 76 πού κατασκευάζεται επίσης μέ ευκολία
άπό άπλα τοΰβλα δέν έχει βρή εφαρμογή στο Λιγουριό.
Τά κουφίζοντα θέματα Ι και II είναι απλουστευμένα αντίγραφα άλ
λων πού απαντούν στις γειτονικές εκκλησίες στο Πλατανίτι 7 7 και στο Χώνικα 7 8 , ενώ τό III θυμίζει μνημεία προγενέστερα καί κατά ενα αιώνα ακόμα 7 9 .

69. Α. Η. S. M e g a w , ενθ' άνωτ.
70. "Οπως λ.χ. στις Βλαχέρνες, Βλ. Α. Κ. ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς . Αί Βλαχέρναι τής
Ηλείας, Α. Ε. 1923, σ. 22, Είκ. 35.
71. "Οπως λ.χ. στον Ταξιάρχη Μεσαριάς "Ανδρου, βλ. Α. Κ. ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς, Βυ
ζαντινά μνημεία της "Ανδρου, Α.Β.Μ.Ε, Η' (1955-56) σ. 13, Είκ. 5, σημ. 3.
72. Βλ. Α. Η. S. M e g a w , ενθ'άνωτ., Πίν. 30, άρ. 14 καί 21, καί Α 1 i s ο n
F r a n t z, The Church of the Holy Apostles, Princeton 1971, σ. 8, Είκ. 2, άρ. 8, 12.
73. Βλ. Α. Η. S. M e g a w , ενθ' άνωτ., Πίν. 30, άρ. 46.
74. Παραδείγματα στην Βλαχέρνα 'Ηλείας, τήν Παλαιοπαναγιά Μανωλάδας, τον
"Αγιο Γεώργιο Άνδρούσας, τό καθολικό τής Μονής Σκαφιδιας κ.ά..
75. Παραδείγματα στην Σωτήρα Χριστιανού, στή Βλαχέρνα 'Ηλείας, στή Βλαχέρνα
"Αρτας, κ. ά..
76. Βλ. G. M i l l e t , L'école, σ. 252 κ. έ. καθώς καί Έπιστ. Έπετ. Πολυτεχνικής
Σχολής, Δ', (1969 - 70) σ. 256, σημ. 7 καί 8.
77. Στην δημοσίευση του Α. S t r u c k (βλ. άνωτ. σημ. 46) δέν απεικονίζονται.
78. Βλ. Α. Η. S. M e g a w , Ενθ' άνωτ., Πίν. 30, άρ. 43.
79. Στους "Αγίους 'Αποστόλους 'Αθηνών (βλ. A l i s o n F r a n t z , ενθ' άνωτ.
σ. 8, Είκ. 2, άρ. 7 καί 32). "Αλλα παραδείγματα : "Αγ. Θωμάς Τανάγρας (Χ. Μ π ο ύ -
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"Οσο για τήν εφαρμογή μικρών πλινθίνων σταυρών, καλύπτει κι' αυτή
80
δνα μεγάλο χρονικό διάστημα . Έδώ ενδιαφέρουν περισσότερο μικροί
σταυροί πού πλαισιώνονται άπό στοιχεία C ή αντίστροφα Σ. Στην Σωτή
81
82
83
ρα του Χριστιανού στην Καλαμάτα , στην "Αμφισσα και στο Κόρθι
84
τής "Ανδρου υπάρχουν τά συγγενέστερα παραδείγματα προς το θέμα VI
τοΰ ΛιγουριοΟ, κανένα όμως δέν έχει ακριβώς τον χαρακτήρα του (Πίν.
6,Β). Ή διατήρηση κουφικών γνωρισμάτων σ' αυτό συνηγορεί ίσως για
κάπως προγενέστερη χρονολόγηση, ή χρονική απόσταση όμως πού χωρί
ζει τά συγγενή παραδείγματα δέν επιτρέπει ακριβέστερο εντοπισμό.
Τά φιαλοστόμια (XV) βρίσκονται στην νοτιοδυτική πλευρά τοϋ τρούλλου, άπό τέσσερα καί δύο αντιστοίχως, σέ μέρη πού έχουν μείνει ανέπαφα,
και δέν έχουν άνακατασκευασθή. Διατηρούνται σέ πολύ κακή κατάστα
ση· τά τετράφυλλα έχουν σπάσει καί μένουν μόνον οι κυλινδρικές ουρές
85
ενσωματωμένες στο κονίαμα. Ή παρουσία τους ξενίζει κάπως άλλα ερ
μηνεύεται άπό τήν προσπάθεια τοϋ αρχιτέκτονα νά πλουτίση μέ κάθε τρό
πο τά πήλινα κοσμήματα του ναού.
Ά π ό πλευράς χρονολογήσεως οί απόψεις για τήν όψιμότητα του θέ
ματος 8 6 θα πρέπη νά αναθεωρηθούν μετά τήν επισήμανση πρωίμων παρα
δειγμάτων άπό τον Α. Megaw 87 . Σ' αυτά ας προστεθή άπό τήν Ελλάδα, ό
ρ α ς , Α. Κ α λ ο γ ε ρ ο π ο ύ λ ο υ , Ρ. ' Α ν δ ρ ε ά δ η , ενθ' άνωτ., σ. 362 - 364, 371), "Αγ.
Δημήτριος Σαρωνικού (Ενθ' άνωτ. σ. 91, 100), Κοίμησις Στείρη (Α. Κ. ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς ,
Α.Β.Μ.Ε., Α'(1935) σ. 84, Είκ. 34). Άγιος Δημήτριος "Ηλιδος (Π. Β ο κ ο τ ό π ο υ λ ο ς, Α. Δ. 24 (1969) Α', σ. 207, Σχεδ. 2, άρ. 3).
80. Παραδείγματα στους 'Αγίους 'Αποστόλους 'Αθηνών ( A l i s o n F r a n t z ,
ενθ' άνωτ., αρ. 23), στην Καπνικαρέα 'Αθηνών (Ε. S t i k a s, L' église Byzantine de Christianou, Paris 1951, Είκ. 93 C), στην Κοίμηση Χώνικα (Α. Η. S. M e g a w , Πίν. 30,
αρ. 45) στην Κοίμηση Μέρμπακα (Α. S t r u c k , πιο πάνω σημ. 46, σ. 205, Είκ. 2 d)
καί στους 'Αγίους Θεοδώρους Βάμβακα Μάνης.
81. E. S t i k a s , ενθ' άνωτ., αρ. Α.
82. G. M i l l e t , L' école, σ. 255, Είκ. 115, b καί e.
83. Α. Η. S. M e g aw, ενθ' άνωτ., Πίν. 30, άρ. 56, G. M i 1 e s, Byzantium and the
Arabs, D.O.P., 18 (1964) Είκ. 29 καί R. K r a u t h e i m e r , Ενθ'άνωτ., Πίν. 163 Β,
όπου κατά λάθος αναγράφεται ότι ανήκει στον ναό τής 'Αγίας Μονής Ναυπλίου.
84. Βλ. Δ. Β α σ ι λ ε ι ά δ η ς , ενθ'άνωτ., σ. 27, Είκ. 11.
85. Τά φιαλοστόμια είναι σπάνια άλλα όχι άγνωστα στην Πελοπόννησο. "Αλλο
γνωστό παράδειγμα στον "Αγιο Χαράλαμπο Καλαμάτας, βλ. Α. B o n , Eglises. . . de Calamata, σ. 43 - 44.
86. Βλ. Α. Κ. ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς εις Α.Β.Μ.Ε., Θ'(1961) σ. 72-73.
87. Βλ. Χαριστή ριον εις Α. Κ. ' Ο ρ λ ά ν δ ο ν, Γ' (1966) σ. 12, σημ. 11. Στα πα
ραδείγματα τών δύο αμέσως προηγουμένων δημοσιευμάτων ας προστεθούν ενα άπό τή Χίο
(στον Παληό Ταξιάρχη Μεστών, άδημ.), ενα άπό τήν Μικρά 'Ασία (βλ. S. Ε y i e e.
Quatre édifices inédits ou mal connus, C. Arch., X (1959) σ. 254 - 256), καί ενα άπό
τήν Κωνσταντινούπολη (Τεκφούρ Σεράϊ).
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ναός των 'Αγίων 'Αναργύρων Καστοριάς τοδ πρώτου μισοϋ τοΰ 11ου
αιώνα. Έ ν πάση περιπτώσει, οΰτε τα φιαλοστόμια βοηθούν σε ακριβέ
στερο εντοπισμό της χρονολόγησης.
Μία τέλος πρωτοτυπία τοϋ 'Αγίου 'Ιωάννου αποτελεί ή συμπλήρωση
των κεραμικών κοσμημάτων, με γραπτά στοιχεία. Στή ζωφόρο της προσό
ψεως (σήμερα στον Άν. τοίχο του νάρθηκα), προσεκτική παρατήρηση
δείχνει ότι σέ πολλά σημεία τα ψευδοκουφικά συμπληρώθηκαν με τή βο
ήθεια κόκκινου χρώματος μέ μικρά φύλλα ή έλικες, έτσι ώστε να φανοϋν
κατά κάποιο τρόπο διανθισμένα (Είκ. 6, Δ). Είναι φανερό οτι στην πρό
χειρη αυτή λύση οδήγησαν οί δυσκολίες πού είχε ό άρχιμάστορας σέ ζη
τήματα τεχνικής. Και πάλι τό πράγμα δεν πρέπει να ξενίζη. Είναι γνωστές
κι' άπό άλλα παραδείγματα περιπτώσεις γραπτών απομιμήσεων τοΰ κε
ραμικού διακόσμου σέ βυζαντινές εκκλησίες, τόσο προγενέστερες 89 όσο
και μεταγενέστερες 90 άπό το ναό του Λιγουριοϋ.
Ή γενική είκόνα πού δίνουν τά κεραμεικά τοΰ 'Αγίου 'Ιωάννου εΐναι
μιας επιλογής στοιχείων πού αντιγράφτηκαν άπό ενα λαϊκό τεχνίτη χω
ρίς αξιώσεις μέ πρόθεση πλουτισμού τοϋ διακόσμου τοΰ ναού. Οί μικρές
ή μεγάλες παραμορφώσεις, οί συμπληρώσεις μέ χρώματα και οί αυτοσχε
διασμοί (όπως της Είκ. 6,Β) οδηγούν στο συμπέρασμα οτι δέν θα πρέπει
κανείς να δη τήν εκκλησία μέσα στην συνεχή εξελικτική σειρά τών ναών
τοΰ ελλαδικού χώρου, άλλα στα πλαίσια μνημείων τοΰ χαρακτήρα του ;
πού εΐναι λαϊκώτερος.
Τό συμπέρασμα αυτό σχετίζεται άμεσα μέ τό χρονολογικό πρόβλημα.
Άπό τήν ανάλυση πού προηγήθηκε δέν προέκυψαν βεβαίως στοιχεία για
σοβαρή μετάθεση άπό τήν χρονολόγηση πού είχε κάνει ό Α. Megaw, δη
λαδή στο τέλος περίπου τοΰ 11ου αιώνα. Φάνηκε όμως οτι κάποια άπό
τά επιχειρήματα πού θα ανέβαζαν τήν χρονολόγηση δέν εύσταθοΰν : ό
τύπος τών παραθύρων δέν οφείλεται σέ πρωϊμότητα άλλα στο μικρό μέγε
θος, ή απουσία λαξευτού λίθου στις δψεις δέν συνεπάγεται τό οτι ή λι91
θοξοϊκή εϊχε μείνει άνεξέλικτη και ό τροΰλλος, τυπολογικά εξεταζόμενος,
88. Στην ανατολική πλευρά λίγο χαμηλότερα από τό παράθυρο της κεραίας διακρί
νονται δύο φιαλοστόμια, βλ. R. K r a u t h e i m e r , ενθ' άνωτ., Πίν. 134, Α.
89. "Οπως στο καθολικό τοΰ Όσίου Λουκά, βλ. Λ. Φ ι λ ι π π ί δ ο υ - Μ π ο ό ρ α ,
Ό έξωνάρθηκας του καθολικού τοΰ Όσίου Λουκά Φωκίδος, Δ.Χ.Α.Ε., ΣΤ', (1971 - 72),
σ. 26 - 27.
90. "Οπως στον Μυστρά (βλ. G. M i l l e t , Monuments Byzantins de Mistra,
Paris 1910, πίν. 41 και A.B.M.E., Γ', (1937) σ. 38, Είκ. 71) και στην 'Αγία 'Ελεούσα Πρέ
σπας (βλ. Ν. Μ ο υ τ σ ό π ο υ λ ο ς , 'Εκκλησίες του νομού Φλωρίνης, Θεσσαλονίκη
1964, Πίν. 25 - 27).
91. Τόσο ή κατασκευή τών θόλων όσο καί τό τοξωτό υπέρθυρο τής Βορεινής εισόδου
μαρτυρούν προηγμένη τεχνική τοΰ λίθου.
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έπεται των αθηναϊκών προτύπων. "Αν και οί συγκρίσεις μέ το γειτονικό
92
ναό του Χώνικα δεν φαίνονται σκόπιμες (μετά άπό όσα προηγήθηκαν)
θα μπορούσε κανείς να πή δτι ό "Αγιος 'Ιωάννης τοϋ Λιγουριοΰ ανήκει
στον 12ο αιώνα, άλλα εΐναι αρχαιότερος άπό εκείνον.
Για τον μεταγενέστερο νάρθηκα τοϋ μνημείου θα μπορούσε κανείς
νά παρατήρηση τα έξης: 1) ή τοιχοποιία του, μέ τήν χρήση αρχαίου υλι
κού και τήν ακανόνιστη τοποθέτηση λίθων και πλίνθων, είναι σχεδόν
όμοια μέ τοΰ κυρίως ναοϋ, 2) το λαξευτό πλαίσιο της κυρίας εισόδου ελά
χιστα διαφέρει άπό εκείνο της βόρειας, ένω οί καμάρες άπό λαξευτά που
ριά είναι όμοιες στο παλιό και τό νέο τμήμα, 3) οί τοιχογραφίες πού ανή
κουν στον νάρθηκα τεχνοτροπικά δέν διαφέρουν άπ' αυτές τοϋ κυρίως
ναοϋ και μποροϋν νά τοποθετηθούν στον 12ο αιώνα και 4) ενδεχομένως
είχε προβλεφθή ή προσθήκη νάρθηκα κατά τήν ανέγερση τοΰ κυρίως να
οϋ 9 3 . Για τους λόγους αυτούς φαίνεται πολύ πιθανό οτι ή ανέγερση τοΰ
νάρθηκα πραγματοποιήθηκε λίγο αργότερα άπό τον κυρίως ναό, μέσα
στον 12ο αίωνα.
Ά π ό τον τοιχογραφικό διάκοσμο τοΰ 'Αγίου Ιωάννου σώθηκαν
ελάχιστα δείγματα- τό ενδιαφέρον τοΰ μνημείου άπό πλευράς ζωγραφι
κής εμφανίζεται πολύ περιορισμένο. Σπαράγματα τοιχογραφιών και λεί
ψανα επιχρισμάτων κάνουν βέβαιο οτι τόσο ό κυρίως ναός, δσο κι ό νάρ
θηκας ήταν κατάγραφοι αρχικά μέ τοιχογραφίες.
Στο τύμπανο τής νοτιάς καμάρας, στο διακονικό, στο νότιο τοϊχο
τοϋ κυρίως ίεροΰ και στο νάρθηκα δεξιά στον εισερχόμενο σώθηκαν άπό
τήν καταστροφή (ϊσως πυρκαϊά) τέσσαρα κομμάτια τοιχογραφιών, τα ό
ποια, αν και βρίσκονται σέ άθλια κατάσταση, μας παρέχουν κάποιες πλη
ροφορίες. 'Ανήκουν όλα σέ ëva στρώμα τό όποιο είναι και τό μοναδικό
στο ναό.
Τό νότιο τύμπανο τοΰ σταυροΰ χωρίζεται (χαμηλότερα άπό τον κοσμήτη) σέ δύο ζώνες. Τήν ανώτερη καταλαμβάνει ή σκηνή τής Υπαπαν
τής, τήν κατώτερη σειρά ολόσωμων μετωπικών αγίων. Στην 'Υπαπαντή δια
κρίνονται στή μέση ή τράπεζα τοϋ θυσιαστηρίου μέ κόκκινο κάλυμμα και τό
κιβώριο. Ό Συμεών δεξιά σκύβει για νά πάρη τό βρέφος στα χέρια του
(Πίν. 6,Γ) τοϋ οποίου διακρίνονται μόνον ϊχνη. Πίσω του στέκεται ή προφήτις Ά ν ν α τής οποίας όμως σώζεται μόνο τό δεξί χέρι, πού δείχνει προς
τα επάνω. 'Από τήν παράσταση τής Παναγίας και τοΰ 'Ιωσήφ δέν διακρί92. Βλ. Α. S t r u c k , ενθ' άνωτ., και Α. Η. S. Μ e g aw, The Chronology, σ.
102, 108, 111, 112, 117, 118, 123, 125.
93. Βλ. τήν προηγουμένη σημείωση άρ. 34.
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νεται σχεδόν τίποτα. Οί τρεις μετωπικοί άγιοι της κάτω ζώνης είναι επί
σης σε μέγιστο σημείο κατεστραμμένοι. Τμήμα της κεφαλής του μεσαίου
(πού ήταν νέος αγένειος) διατηρεί ωραία σχηματοποιημένα μαλλιά με βο
στρύχους (Πίν. 6,Δ).
Στο βόρειο μέρος τής καμάρας τοΰ διακονικού, διακρίνονται ίχνη
μιας άδιάγνωστης παράστασης : δεξιά φαίνεται πλοίο μέ ιστία, ή κυμα
τιστή θάλασσα και τρεις μορφές, ή μία μέ φωτοστέφανο. Στον νότιο τοί
χο τοΰ κεντρικού τμήματος τοΰ ίεροΰ, σώθηκαν λείψανα τής σκηνής τής
Κοινωνίας των 'Αποστόλων. Κάπως διακρίνεται έδώ ή μορφή τοΰ Χρίστου
πού σκύβει προς τα δεξιά μπροστά άπό ενα κιβώριο.
Στον νάρθηκα τέλος, στον ανατολικό τοίχο, δεξιά άπό τό προσκυνητάριο δύο ακόμα μετωπικές παραστάσεις ξεχωρίζουν επάνω στο φθαρμέ
νο επίχρισμα. Πρόκειται για τήν αγία Ειρήνη (πού κρατάει στο ενα χέρι
μικρό σταυρό διαγραφόμενο σέ ιδιαίτερο φωτοστέφανο) και τήν αγία
(Αίκατερ)ίνα (;). Φοράει μαφόριο και πολυτελές φόρεμα μέ λευκούς κύ
κλους κατάστικτο άπό μαργαριτάρια.
"Ολα αυτά, ελάχιστα βοηθούν για μια διεξοδική μελέτη τής ζωγρα
φικής τοΰ μνημείου, άρκοΰν δμως για τήν εξαγωγή τοΰ συμπεράσματος
ότι δ τοιχογραφικός διάκοσμος δέν απέχει χρονικά πολύ άπό τήν αποπε
ράτωση του. Πράγματι πολλές ενδείξεις οδηγούν στην τοποθέτηση των
τοιχογραφιών στον 12ο αιώνα : ό γαλάζιος κάμπος τής Υπαπαντής, ή
σχηματοποιημένη κόμη τοΰ αγίου, ό διάκοσμος στο φόρεμα τής αγίας
τοΰ νάρθηκα, ή σχηματοποιημένη πτυχολογία στα άμφια τοΰ Συμεών, όλα
όδηγοΰν στην ίδια χρονολόγηση. Εικονογραφικά ή Υπαπαντή τοποθε
τείται οπωσδήποτε 9 4 πριν άπό τα μέσα του 14ου αιώνα, άλλα οί παρατη
ρήσεις στην τεχνοτροπία τών τοιχογραφιών ανεβάζουν ασφαλώς κατά
πολύ τήν χρονολόγηση επάνω άπό αυτό τό όριο.
Όπως σέ πολλούς άπό τους βυζαντινούς ναούς τής Ελλάδος, έτσι
και στον εξεταζόμενο, επάνω στο επίχρισμα τών τοιχογραφιών, υπάρχουν
άκιδογραφήματα πλοίων. Γιά τις αυτοσχέδιες παραστάσεις καραβιών σέ
βυζαντινές και μεταβυζαντινές εκκλησίες, και γιά τήν ερμηνεία τους έ
χουν ήδη γραφτή αρκετά 9 5 . Στον "Αγιο 'Ιωάννη τοΰ Λιγουριοΰ σώζονται
94. Βλ. Α. Ξ υ γ γ ό π ο υ λ ο ς, 'Υπαπαντή, Ε.Ε.Β.Σ., Ç', 1929, σ. 328 - 339.
Ή σκηνή τοϋ Λιγουριοΰ ανήκει στον τύπο Α' τής έκεΐ κατατάξεως.
95. Βλ. ' Α γ ά π η Κ α ρ α κ α τ σ ά ν η , Ναυτικά θέματα στην μεταβυζαντινή τέχνη
και στή Δυτική χαρακτική, Ελληνική 'Εμπορική Ναυτιλία, 'Αθήναι 1972, σ. 233-242.
Στις έκεΐ υποσημειώσεις 15-42 (σ. 492 - 3) βλ. ολη τή σχετική βιβλιογραφία. Παραδεί
γματα πού μπορούν να προστεθούν : Κοιμήσεως 'Ωρωπού (Δ.Χ.Α.Ε. Ε', Πίν. 39α), "Αγ.
Κηρύκου Βέροιας (Άδημ.), Κορίνθου ( R . S c r a n t o n , Corinth XVI, Mediaeval Archi-
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στον νάρθηκα τρία χαράγματα πλοίων. Είναι καλοσχεδιασμένα και έχουν
τήν γνωστή σχηματοποίηση πού επιβάλλει ή τεχνική τους, τήν ίδια πάν
τοτε αφελή ακριβολογία στις λεπτομέρειες. Στο μεγαλύτερο από αυτά
(Είκ. 7) έκτος από τα κουπιά διακρίνει κανείς τρία πανιά, το σύστημα
τοϋ τιμονιού και σειρά κανονιών στην κουβέρτα. Τα άλλα δύο είναι
απλούστερα μέ ενα μόνο κατάρτι και πανί (Είκ. 8).
Μία άπο τις επιγραφές τοϋ εξεταζομένου ναού (πού, όπως ήδη σημει
ώθηκε, δημοσιεύθηκαν 9 β προ εξήντα ετών) παρουσιάζει κάποιο ενδια
φέρον. Χαραγμένη στην δεξιά παραστάδα της τοιχισμένης σήμερα βό
ρειας εισόδου, μέ αδέξια γράμματα και όχι λίγες ανορθογραφίες (Είκ.
6, Στ'.), ή επιγραφή λέγει.
-j- Κ(νρι)ε

βοή / θη τοϋ

δον / λον σον / Θεοφ / ηλάκτον Ι τον ηκ / οδομ /

ον από Ι νησή / ον ! Κή / ας.
δηλαδή :
f Κύριε βοήθει τοϋ δούλου σου Θεοφύλακτου τοϋ οικοδόμου άπό νησίου
Κήας.
Ή πέτρα πού σχηματίζει τήν παραστάδα προέρχεται άπο ενα άρχαϊο
κατώφλι πού κτίστηκε εδώ σέ δεύτερη χρήση. Είναι φανερό ότι, ή επιγρα
φή χαράχθηκε μετά τήν ενσωμάτωση του στην εκκλησία, γιατί αφ' ενός
είναι απίθανο να γράψη κανείς επιγραφή σ' ενα κατώφλι και άφ' έτερου
στην διευθέτηση τών γραμμάτων λογαριάστηκε μια ρωγμή πού είχε δημιουργηθή άλλα δέν υπήρχε ασφαλώς στην αρχαιότητα. Ό χαρακτήρας
τών γραμμάτων μας οδηγεί άλλωστε στους μέσους βυζαντινούς χρόνους.
Ούτε ή θέση ούτε το κείμενο τής επιγραφής επιτρέπουν να θεωρηθή
κτητορική. Θα μπορούσε όμως να ύποθέση κανείς οτι ό Θεοφύλακτος
είναι ό αρχιτέκτων τής εκκλησίας.
"Αν και οί περιπτώσεις υπογραφής σέ αρχιτεκτονικά έργα είναι ποtecture, Princeton 1957, σ. 137 - 139), Παναγίας Βαραμπά (Χ. Μ π ο ύ ρ α ς, Α. Κ α λ ο 
γ ε ρ ο π ο ύ λ ο υ , Ρ. ' Α ν δ ρ ε ά δ η , Εκκλησίες τής 'Αττικής, 'Αθήναι 1970, σ. 154,
Πίν. 130) "Ομορφης 'Εκκλησιάς ΑΙγίνης, (Ε.Ε.Β.Σ. Β', 1925, σ. 243-276) Μονής
Βλαττάδων Θεσσαλονίκης (Ά π. Β α κ α λ ό π ο υ λ ο ς , 'Ιστορία του Νέου Έλληνισμοδ,
Α', 1961, σ. 189-191) Λουτρών 'Ακροκορίνθου ( R h y s C a r p e n t e r , Α. B o n ,
Corinth III, 1, Harvard 1936, σ. 270, Είκ. 221) κ.α. Βλ. επίσης το πρόσφατο άρθρο τοο
Ο. M e i n a r d u s , Mediaeval Navigation according to Akidographemata in Byz.
Churches and Monasteries, Δ.Χ.Α.Ε., ζ", (1970 - 72), σ. 29 - 52. Χαράγματα πλοίων άπο
τήν αρχαιότητα βλ. είς Α.Δ. 20 (1965) σ. 524, Πίν. 658 (άπο τή Δήλο).
96. Βλ. Χ ρ. Α. Γ ι α μ α λ ί δ η ς, βλ. άνωτ. σημ. 2.
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λύ σπάνιες στο Βυζάντιο, δέν σημαίνει οτι είναι τελείως άγνωστες . 'Υ
πάρχουν εξαιρέσεις στον κανόνα τής ανωνυμίας πού επέβαλαν οί κοινω
νικές συνθήκες της εποχής. Τον ίδιο ακριβώς τύπο επιγραφής ξαναβρί
98
σκει κανείς πάλι στην Πελοπόννησο, μερικά χρόνια πιο π ρ ί ν . Έκτος
άπό τήν τυπική ευχή αναφέρεται τό όνομα και τό επάγγελμα κάποιου, πού
99
είναι άπό άλλες περιπτώσεις γνωστό οτι ήταν ό κατασκευαστής του έργου.
100
Πολύ παληότερα, στο καθολικό τής μονής Σινά, σέ μια όμοια επιγραφή

ΕΙκ. 8. "Αγιος 'Ιωάννης Λιγουριοϋ. Χαράγματα πλοίων άπό τόν νάρθηκα του ναού,

παρατηρεί κανείς τό ίδιο: ή μνεία του επαγγέλματος είναι έμμεση δήλωση
τής πατρότητας του έργου. Είναι πιθανότατο να συμβαίνη τό ίδιο μέ τόν
Θεοφύλακτο του Λιγουριοϋ.

97. Βλ. προχείρως παραδείγματα στην Παναγία Φανερωμένη Φραγκούλια Μάνης
(Ν. Δ ρ α ν δ ά κ η ς , Χριστιανικοί Έπιγραφαί Λακωνικής. Α.Ε. 1967 σ. 140), στον "Αγιο
'Ιωάννη Ριγανά Μεσσήνης (Α. Κ. Ό ρ λ ά ν δ ο ς, Α.Β.Μ.Ε., ΙΑ', σ. 124-126 (τέμπλον), στά τείχη τής Ρόδου (Α. G a b r i e l , La cité de Rhodes, Paris 1921, A, σ. 98),
σέ πύργους τής Σαμοθράκης (Α. C o n z e , Reise auf den Inseln des Thrakischen Meeres,
Hannover 1860, Πίν. 7 και 8) και σέ εκκλησίες τής Αίνου (F. W. Η a s l u c k ,
Monuments of the Gatelusi, B.S.A., XV, 1908 - 9, σ. 248 - 269).
98. Στους 'Αγίους Θεοδώρους Καφιόνας Μάνης, «Μνήσθητι Κύριε του δούλου σου
Νικήτα Μαρμαρά», βλ. Ν. Δ ρ α ν δ ά κ η ς , Νικήτας μαρμαράς 1075, Δωδώνη Α'»
1972, σ. 33.
99. Ένθ' άνωτ. σ. 21 - 44 σποραδικά.
100. «Κύριε. . . σώσον και έλέησον τόν δουλον σου Στέφανον.. . διάκονον καΐ τέκτονα», βλ. D.O.P. 20 (1966) σ. 262, έπιγρ. 3.
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Ό χαρακτηρισμός «οίκοδόμος» τον όποιο ό Θεοφύλακτος δίνει
στον εαυτό του, είναι συνώνυμος του κτίστη στους βυζαντινούς101. "Ετσι,
δέν ξέρει κανείς αν ήταν πράγματι ένας από τους απλούς κτίστες, ή από
μετριοφροσύνη102 αποποιείται τους τίτλους μαΐστωρ, πρωτομαΐστωρ, πρωτοοικοδόμος ή μηχανικός, ενα δηλαδή άπό τα ονόματα103 μέ τα όποια στή
μέση βυζαντινή περίοδο ονόμαζαν τους αρχιτέκτονες. Τον χαρακτηρι
σμό «αρχιτέκτων» κανείς βέβαια δέν θά περίμενε να συνάντηση έδώ104.
"Αν γίνη δεκτή ή απόδοση (πού οπωσδήποτε προτείνεται μέ επιφυ
λάξεις) του ναού του 'Αγίου 'Ιωάννου στον Θεοφύλακτο, θά εχωμε κάποιες
πρώτες πληροφορίες στο ερμητικά κλειστό θέμα των δημιουργών της μεσοβυζαντινής ελλαδικής αρχιτεκτονικής. Ό άρχιμάστορας δέν είναι
ντόπιος άλλα ούτε προέρχεται άπό σπουδαίο καλλιτεχνικό κέντρο- κι
νείται στά όρια τής περιοχής του ελλαδικού χώρου. Το ότι αποτολμά νά
βγή άπό τήν ανωνυμία μαρτυρεί ίσως ότι εκτιμά το έργο του κι' αυτό δέν
είναι άσχετο μέ τις πρωτοβουλίες πού διαπιστώθηκαν σέ θέματα μορ
φολογίας και διακόσμου στην εκκλησία.
Χ.

ΜΠΟΥΡΑΣ

101. Βλ. Α. Κ. Ό ρ λ ά ν δ ο ς, Παραστάσεις εργαλείων τινών ξυλουργοί), μαρμαρογλύπτου καί κτίστου έπί παλαιοχριστιανικών και βυζαντινών μνημείων, Πεπραγμένα τοϋ
Θ' ΔιεθνοΟς Βυζ. Συνεδρίου, 'Αθήναι 1954, Α', σ. 336, ύποσ. 4.
102. Όπως και στην επιγραφή τοϋ Σινά, όπου αναφέρεται ώς τέκτων.
103. Βλ. Α. Κ. ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς , ενθ' άνωτ., σ. 338.
104. Βλ. G l . D o w n e y , Byzantine Architects, their Training and Methods, Byzantion 18, (1946 - 48) σ. 101 - 105.
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SUMMARY

THE CHURCH OF HAGIOS IOANNES ELEIMON AT LIGOURIO
(PI. 1-6)

The church of Hagios Ioannes at Ligourio in Argolis, west of Epidavros, has been inadequately known. H. Megaw dated the monument in
the last quarter of the 11th century, and published the most important
part of its brickwork decoration in his comparative study on middle By
zantine churches in Greece.
No mention of this monument in historical sources has been known
so far. However it might belong to a small monastery. It has a domed
cross - in - square plan, of the two - column variation, which became quite
popular in middle-Byzantine Greece. The proportions of the plan and the
section, reveal certain geometric relations which presupose planning. The
narthex seems to have been added after the completion of the main church.
The arched iconostasis of the narthex as well as the shallow niches of the
piers in front of the bema should be considered as original features.
The masonry is made out of bick and stone. Most of the large blocks
seem to be in second use, brought over from the nearby shrine of Epidavros. However the masonry lacks the technical skill exhibited in most of
the important middle-Byzantine churches of Greece. Domes and vaults are
made out of regularly cut stone according to the Helladic constructional
methods which were considerably improved during the 12th century.
The original form of the cornice remains unknown, as well as the
exact form of the «pseudo-athenian» dome which must have fallen partly
to be restored in its present form. Although the dome retains the curved
cornices, the octagonal drum, and the four windows on the main axes, it
has no corner shafts.
A part of an epistylion of a templon, immured in the apse window
might belong to the church. The lack of any other indication of sculptu
ral decoration reveals the limited economic standards of its founders.
The brickwork decoration of Hagios Ioannes exhibits a variety of
degenerated coufesque elements, cut bricks, phialostomia (quatre foil pot
tery ornaments), and plain brick patterns, which seem to have been copied
from different monuments in an effort to enrich the decoration of the
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church. This conclusion is being related to the dating of the monument
which cannot vary considerably from the dating given by Megaw (last
quarter of the 11th century).
Unfortunately most of the fresco decoration of the monument has
been lost. The surviving remains of frescoes might be dated in the 12th
century. The narthex walls retain a number of sgraffiti ships.
One of the inscriptions carved on a large block of the north facade
reads as follows «Oh Lord, assist Thy servant Theophylactos the mason
from the island of Keos». This inscription might refer to the architect
responsible for the erection of the church. In any case, the inscription offers
the name and the origin of a mason, which is quite exceptional in the
usual anonymity of Byzantine builders.
CH.

BOURAS
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Άγιος Ιωάννης ΛιγουριοΟ. α. "Αποψη άπο τα Ν.Δ.

β. Άποψη άπο τα Β.Α

IHN. 2
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"Αγιος 'Ιωάννης Λιγουριοϋ. α. Δυτική οψη - Νάρθηκας, β. Βόρεια όψη τοϋ ναοϋ.
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ΠΙΝ. 3

"Αγιος 'Ιωάννης Λιγουριοϋ. α. "Η ανατολική πλευρά τοο ναοο. β. Ό τροϋλλος άπο
τά δυτικά, γ. "Ο τροϋλλος άπο τά ανατολικά.
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"Αγιος 'Ιωάννης ΛιγουριοΟ.

α. Το δίλοβο παράθυρο της κόγχης τοϋ ίεροϋ
β. Ή Βόρεια θύρα.
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ΠΙΝ. 5
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"Αγιος 'Ιωάννης Λιγουριοϋ. α. Κιονόκρανο τοϋ Βορεινοδ κίονα. 3· Κιονόκρανο τοϋ Νο
τίου κίονα. γ. Μαρμάρινο θραύσμα έπιστυλίου τέμπλου ενσωματωμένο στο παράθυρο
τοϋ ΐεροϋ. δ. Σταυρός από παλαιοχριστιανικούς άμφικιονίσκους στην πρόσοψη τοϋ
νάρθηκα, ε. 'Αρχαίο διακοσμητικό ανάγλυφο ενσωματωμένο στην πρόσοψη τοβ νάρθηκα.

ΠΙΝ. 6

Χ. ΜΠΟΥΡΑΣ
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"Αγιος 'Ιωάννης AtyoupioC. α. Γύψινο έπίκρανο ψευδοπαραστάδας προσκυνηταρίου.
β. Κεραμεικό κόσμημα στη νότια όψη. γ. Τοιχογραφία. Ό Συμεών από τήν παρά
σταση τής 'Υπαπαντής. δ· Τοιχογραφία. Μετωπικός άγιος.
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