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ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΚΑΛΑΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ.
ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ*

Ή εκκλησία του 'Αγίου Νικολάου στό νεκροταφείο τοΰ Καλάμου της
'Αττικής παρέμεινε γιά πολλά χρόνια ξεχασμένη, παρόλο πού κατέχει ξε
χωριστή θέση ανάμεσα στ' άλλα βυζαντινά μνημεία τής 'Αττικής, τόσο γιά
τόν Ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό τύπο της, οσο καί γιά τίς εξαιρετικής ποιότη
τας βυζαντινές τοιχογραφίες της.
Γιά τό ναό δέ μας είναι γνωστές πληροφορίες (τουλάχιστον στή γρά
φουσα) άπό βυζαντινά ή μεταγενέστερα κείμενα. Ή μόνη παλιότερη μνεία
γίνεται στά τέλη περίπου τοϋ περασμένου αιώνα, προκειμένου νά σημειω
θεί ή ύπαρξη αρχαίου μαρμάρινου αρχιτεκτονικού μέλους, πού χρησίμευε
ώς ταφόπλακα στό νεκροταφείο τοϋ 'Αγίου Νικολάου Καλάμου ι.
Ό Ά . 'Ορλάνδος έχει περιλάβει τό ναό στή μελέτη του γιά τους σταυρεπίστεγους ναούς τής Ελλάδας καί τόν κατατάσσει στον τύπο των τρίκλιτων σταυρεπίστεγων τής παραλλαγής Γ2 μέ πεσσούς 2 . Ό καθηγητής
Χ. Μπούρας θεωρεί τό μνημείο ώς ενα άπό τά παλιότερα σταυρεπίστεγα
κτίσματα, πού μπορεί νά χρονολογηθεί στό 13ο αι., μέ νάρθηκα σχεδόν
σύγχρονο μέ τόν κυρίως ναό 3 .
Οί εργασίες στερέωσης καί αποκατάστασης, πού έγιναν στό μνημείο
τελευταία χωρίς ακόμη νά έχουν ολοκληρωθεί, αποκάλυψαν άγνωστα
στοιχεία πού θεωρήθηκαν ενδιαφέροντα, ώστε νά παρουσιαστούν στή μικρή
αυτή μελέτη.
Τό κτίριο παρουσιάζεται, όπως σημειώθηκε παραπάνω, ώς τρίκλιτος
στ«υρεπίστεγος ναός τής παραλλαγής Γ2 μέ εξωτερικές διαστάσεις 5.10 χ
13 μ. περίπου (Είκ. 1-2) 4 . Στό εσωτερικό, πλατιά κατά μήκος καμάρα, πού
* Στον ακαδημαϊκό κ. Μανόλη Χατζηδάκη εκφράζω τίς ευχαριστίες μου γιά τίς
πολύτιμες συμβουλές καί υποδείξεις του.
1. Α. M i 1 e h ö f e r, Antikenbericht aus Attika, AM 12 (1887), σ. 318-319, άρ. 417.
2. Ά . ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς , Οί σταυρεπίστεγοι ναοί τής 'Ελλάδος, ΑΒΜΕ Α' (1935), σ.
48-49.
3. Τό μνημείο δημοσιεύτηκε γιά πρώτη φορά στό βιβλίο τών Χ. Μ π ο ύ ρ α - Ά .
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 1970, σ.
360-362, σχέδ. XLII, XLIII, όπου έκτος άπό τήν περιγραφή καί τή μελέτη του δίνονται
αρκετά στοιχεία γιά τήν αρχιτεκτονική καί τό ζωγραφικό του διάκοσμο.
4. Τό σχέδιο τής Είκ. 1 ανήκει στό Χ. Μπούρα (βλ. Χ. Μ π ο ύ ρ α - Ά . Κ ά λ ο -
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Είκ. 1. Κάτοψη τοϋ ναοϋ.
φτάνει μέχρι τήν κόγχη του Ίεροϋ, διασταυρώνεται στό μέσο της περίπου
από ψηλότερη καί στενότερη εγκάρσια, ένω τέσσερις χτιστοί πεσσοί, άπό
τους οποίους ό νοτιοανατολικός φτάνει μέχρι τό νότιο τοίχο, διαιρούν τό
ναό σέ τρία κλίτη 5 . Στά δυτικά υπάρχει νάρθηκας πού σχηματίζεται μέ τήν
γ ε ρ ο π ο ύ λ ο υ - Ρ . ' Α ν δ ρ ε ά δ η , ο.π., σ. 369 σχέδ. κάτοψης XLII)· βλ. επίσης στό
ίδιο, είκ. 324, 325, γιά τήν κατάσταση του ναοϋ πρίν άπό τίς εργασίες. Νέα σχεδια
στική αποτύπωση δέν έχει γίνει καί γιά τό λόγο αυτό ορισμένα στοιχεία πού προέκυ
ψαν άπό τίς εργασίες σημειώθηκαν στην κάτοψη τοϋ Χ. Μπούρα. 'Εδώ θέλω να ευχαρι
στήσω τήν αρχιτέκτονα κ. Ε. Δεληνικόλα, πού κυρίως επέβλεπε τίς εργασίες, γιά όλες τίς
πληροφορίες πού μοϋ έδωσε.
5. Σχετικά μέ τρίκλιτους σταυρεπίστεγους βλ. G. M i l l e t , L'école grecque dans
l'architecture byzantine, Paris 1916, σ. 50, Α. ' Ο ρ λ ά ν δ ο υ, ο.π., σ. 48 κ.έ., Γ. Σ ω τ η 
ρ ί ο υ , Χριστιανική καί Βυζαντινή 'Αρχαιολογία, σ. 435 (όπου καί σχετική βιβλιογραφία),
Γ. Δ η μ η τ ρ ο κ ά λ λ η , Ή καταγωγή τών σταυρεπίστεγων, Χαριστήριον εις Ά . Κ. Όρλάνδον, Β', 'Αθήναι 1966, σ. 192, Δ. Ε ύ α γ γ ε λ ί δ η, Σταυρεπίστεγος εκκλησία παρά τόν
'Αχέροντα, Πεπραγμένα Θ' Διεθνούς Βυζαντινολογικοϋ Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη 1953,
Α', σ. 182-183. Στην ίδια τυπολογικά κατηγορία μέ τόν Κάλαμο ανήκουν άλλοι δύο ναοί
στην 'Αττική, ό "Αγιος Στυλιανός στον 'Υμηττό (EMME, τεΰχ. Γ', σ. 156-157, είκ. 206,
κάτοψη καί τομή 207), μέ τή διαφορά ότι έδώ τά φέροντα στηρίγματα είναι τρεις κίονες
καί ένας πεσσός, καθώς καί ό ναός τοϋ 'Αγίου Δημητρίου στον 'Ωρωπό μέ τέσσερις κίο
νες (ΑΒΜΕ, ο.π., σ. 49, είκ. 7)· πρβλ. καί κάτοψη ναοϋ τής Κωστάνιανης, Δ. Ε ύ α γ γ ε λ ί δ η ς, Βυζαντινά μνημεία τής 'Ηπείρου, Ήπειρ. Χρον. 6 (1931), σ. 258-276, όπου τά
φέροντα στηρίγματα είναι επίσης χτιστοί πεσσοί, υπάρχει όμως διαφορά όσον άφορα
στην κάλυψη τών δυτικών γωνιακών διαμερισμάτων. Στον Κάλαμο καλύπτονται μέ καμά
ρες, ένώ στην Κωστάνιανη μέ τεταρτοκύλινδρο, όπως στό ναό τοϋ 'Αγίου Νικολάου τοϋ
νεκροταφείου στό "Αργός, ΑΒΜΕ, ο.π., σ. 49.
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Είκ. 2. Ό ναός άπό ΒΔ.

απευθείας προέκταση των μακριών πλευρών του κυρίως ναοΰ. Στην ανατο
λική πλευρά υπάρχει μία κόγχη πού είναι εξωτερικά ήμιεξαγωνική καί στην
πρόσοψη μία πόρτα. Τό εσωτερικό δεχόταν περιορισμένο φωτισμό, άφοϋ
παράθυρα υπήρχαν μόνο στον κυρίως ναό.
Μέ τίς εργασίες πού έγιναν στό μνημείο στερεώθηκε ή στέγη, κλεί
στηκαν οί ρωγμές τής εγκάρσιας καμάρας τοΰ κυρίως ναοΰ καί της δρομι
κής καμάρας του νάρθηκα, αφαιρέθηκαν τά νεότερα επιχρίσματα πού κά
λυπταν εξωτερικά τους τοίχους καί έγιναν αρμολογήματα (Είκ. 2). 'Επίσης,
αφαιρέθηκε ή έπίχωση πού είχε συσσωρευθεί κατά μήκος τής νότιας, ανα
τολικής καί δυτικής πλευράς του ναοΰ (κυρίως εξαιτίας τής χρήσης του
χώρου ώς νεκροταφείου), μέ σκοπό τήν αποκατάσταση των εξωτερικών
αναλογιών του καί τή διασφάλιση τών θεμελίων άπό τήν υγρασία. 'Απο
καταστάθηκαν τά δίλοβα παράθυρα τής κόγχης του Ίεροϋ καί τής νότιας
πλευράς τής εγκάρσιας καμάρας, καθώς καί τό μονόλοβο τής βόρειας πλευ
ράς.
Τέλος, έγιναν ορισμένες επείγουσες στερεωτικές εργασίες στίς ετοιμόρ
ροπες βυζαντινές τοιχογραφίες του νάρθηκα καί παράλληλα αφαιρέθηκαν
άσβεστώματα άπό τό νότιο τοίχο τοϋ νάρθηκα, κάτω άπό τά όποια βρέθηκαν
υπολείμματα τοιχογραφιών σέ κακή κατάσταση. Θά αναφερθούμε στά σημαν-
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τικότερα στοιχεία γιά τήν ιστορία τοΟ μνημείου, πού μέ αφορμή τίς πιό
πάνω εργασίες ήρθαν στό φώς.
Κατά τίς έκσκαφικές εργασίες πού έγιναν γύρω άπό τό ναό γιά νά
στερεωθεί ή θεμελίωση του καί νά ελευθερωθεί άπό τά χώματα, βρέθηκαν
υπολείμματα παλιότερων τοίχων, ανθρώπινα οστά άπό διαλυμένες πλέον
ταφές, 'ένα ασημένιο δαχτυλίδι άπό ταφή των χρόνων της τουρκοκρατίας
στή νότια πλευρά του ναοϋ, αποτελούμενο άπό
τρεις κρίκους (διαμ. 0,02 μ.) ενωμένους μετα
ξύ τους μέ φυλλόσχημο στοιχείο πού έχει
6
κοκκιδωτή διακόσμηση (Είκ. 3), όστρακα
πού χρονολογούνται άπό τό 12ο-13ο μ.Χ. αι.
εως τίς ήμερες μας καί σπαράγματα τοιχο
γραφιών. Σέ σχέση μέ τά παραπάνω, ώς ιδιαί
τερης σημασίας στοιχείο σημειώνουμε τήν
αποκάλυψη κατώτατου τμήματος τοίχου, κατά
μήκος των θεμελίων τοϋ νότιου τοίχου του
κυρίως ναοϋ καί τοΰ νάρθηκα, άπό άργολιθοδομή μέ πρόχειρο συνδετικό, πάχ. 0,70 μ.
περίπου. Ό τοίχος (Είκ. 4), μέ απόκλιση προς
τά βόρεια (βλ. Είκ. 1), στό μέσο σχεδόν τοΰ
Είκ. 3. 'Ασημένιο δαχτυλίδι, μήκους του είχε καταστραφεί γιατί, καθώς
αποδείχθηκε μέ τήν ανασκαφική έρευνα, ό
χώρος είχε χρησιμοποιηθεί ώς όστεοφυλάκιο σέ μεταγενέστερους χρόνους.
Στό ανατολικό τμήμα του ήταν εν μέρει ορατός, άφοϋ επάνω του πάτησε ô νό
τιος τοίχος του κυρίως ναοϋ" στό δυτικό πού απείχε περί τά 0,20-0,10 μ.,
λόγω της απόκλισης άπό τά θεμέλια του νότιου τοίχου τοΰ νάρθηκα, παρα
τηρήσαμε οτι στή βόρεια παρειά του έσωζε τοιχογραφία σέ μήκος 2.60 μ. μέ
διακοσμητικά άπό διπλά zig-zag καί δικτυωτό άπό ρόμβους σέ δύο ζώνες.
Τό είδος αυτό τοΰ διακοσμητικού φάνηκε καλύτερα όταν στην ανα
σκαφή περισυλλέξαμε μιά πέτρα μέ τοιχογραφία, πού προερχόταν άπό τό
δυτικό άκρο τοΰ τοίχου (Είκ. 5).
Ά π ό τά στοιχεία αυτά συμπεραίνουμε οτι στή θέση τοΰ σταυρεπίστεγου ναοΰ υπήρχε ενα παλιότερο κτίσμα μέ λίγο μεγαλύτερες διαστάσεις,
άγνωστης μορφής, άφοΰ οι ενδείξεις πού έχουμε είναι πολύ περιορισμένες.
6. Βλ. Collection Hélène Stathatos, Les objets byzantins et post-byzantins, M. C h at z i d a k i s, Bijoux des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, σ. 69-78 καί είδικά σ. 72 αρ. 79, πίν.
XI καί σ. 77 άρ. 109, πίν. XIII. 'Επίσης Ά . Δ ε λ η β ο ρ ρ ι α ς, Ελληνικά παραδοσιακά
κοσμήματα, 'Αθήνα 1980, φωτ. 39, 40 καί γενικά γιά τήν άργυροχοϊκή Π. Ζ ώ ρ α, Κεντή
ματα καί κοσμήματα τής ελληνικής φορεσιάς, 'Αθήνα 1966, σ. 17 κ.έ., Ά. Χ α τ ζ η μ ιχ ά λ η,'Ελληνική άργυροχοϊκή τέχνη, Νέα 'Εστία 14(1933), σ. 14-15.
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Βέβαια, ή ύπαρξη τοιχογραφίας στή βόρεια παρειά τοΰ τοίχου καί ή περισυλ
λογή σπαράγματος τοιχογραφίας μέ απεικόνιση της Παναγίας (γιά τό ό
ποιο θά μιλήσουμε παρακάτω) ενισχύουν τήν άποψη οτι τό κτίριο πού προ
ϋπήρχε ήταν ναός.
'Από τίς εργασίες πού έγιναν στή στέγη γιά τή στεγανοποίηση καί
στερέωση τών θόλων, εκτός άπό τήν αποκάλυψη της αρχικής κεράμωσης

Είκ. 4. Παλιότερος τοίχος. "Αποψη άπό Δ.

ΕΙκ. 5. Σπάραγμα τοιχογραφίας.

καί δύο φάσεων επισκευών, τό σημαντικότερο πού προέκυψε ήταν ή ανεύ
ρεση ενός μεγάλου αριθμού άπό σπαράγματα τοιχογραφιών μέσα στό μπά
ζωμα τοΰ θόλου της νοτιοδυτικής κυλινδρικής καμάρας του κυρίως ναοΰ.
Πρέπει νά σημειωθεί οτι επάνω άπό τήν αρχική κεράμωση τών θόλων καί
τών καμάρων του δυτικού τμήματος του κυρίως ναοϋ, υπήρχε μπάζωμα, ΰψ.
0,20 μ., γιά νά καλυφθεί εξωτερικά ή υψομετρική διαφορά στή στέγαση, πού
δημιουργήθηκε εξαιτίας τής ψηλότερης δρομικής καμάρας τοδ νάρθηκα 7 ,
καί νά διαμορφωθεί ενιαία δίριχτη στέγη στό δυτικό τμήμα του ναού καί στό
νάρθηκα.
Μέ τήν αφαίρεση τών εξωτερικών κονιαμάτων πού κάλυπταν σέ αλλε
πάλληλα στρώματα —μέχρι καί τρία— τήν τοιχοποιία του ναοΟ, απόδειξη
τών συνεχών επισκευών καί ανανεώσεων, δόθηκε ή ευκαιρία νά κάνουμε
ορισμένες κατασκευαστικές καί μορφολογικές παρατηρήσεις.
Ό ναός έχει χτιστεί χωρίς ιδιαίτερη τεχνική επιμέλεια, μέ άργολιθοδομή άπό ακανόνιστες πέτρες καί άφθονο κονίαμα σέ συνδυασμό μέ κομ7. Διακρίνεται στην κατά μήκος τομή, βλ. Χ. Μ π ο ύ ρ α, κ τ λ., δ.π., σ. 369, σχέδ.
XLII.

232

ΕΛΕΝΗ ΓΚ.ΙΝΗ-ΤΣΟΦΟΠΟΥΛΟΥ

μάτια άπό τούβλα καί κεραμίδια πού τοποθετούνται στά ενδιάμεσα σέ ορι
ζόντιες καί επάλληλες στρώσεις, ενώ σέ πολύ λιγότερες περιπτώσεις ύ-

ΕΙκ. 6. Ή ανατολική πλευρά τοϋ ναού.
πάρχει ενα πλίνθινο κομμάτι κάθετο ή οί πέτρες δένουν μεταξύ τους χωρίς
πλίνθινα στοιχεία. Αυτός ό τρόπος δομής απαντάται σέ σειρά γειτονικών
μνημείων βυζαντινών καί μεταβυζαντινών ('Ωρωπός, Οινόη κτλ.) 8 , αλλά καί
στην 'Αττική γενικότερα 9 . Περισσότερο επιμελημένη εμφανίζεται ή άνα8. Ί . Ν. Κ. ο υ μ α ν ο ύ δ η ς, Χριστιανικά μνημεία 'Ωρωπού, ΔΧΑΕ, περ. Δ', τ. Ε'
(1969), σ. 76.
9. 'Αμελής εμφανίζεται ή τοιχοποιία καί σέ άλλους ναούς της 'Αττικής, πού τοπο
θετούνται χρονολογικά στους χρόνους της φραγκοκρατίας, όπως π.χ. ό "Αγιος Πέτρος
στά Καλύβια Κουβαρά, ή Παναγία της Μερέντας (Ν. P a n s e l i n o u - K o u m b a r a k i, Saint-Pierre de Kalyvia Kouvara et la chapelle de la Vierge de Mérenta, Θεσσαλονίκη
1976, σ. 45, 124-125), ό "Αγιος Λουκάς στά Λαμπρικά (Χ. Μ π ο ύ ρ α ς κτλ., ο.π., σ. 88).
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τολική πλευρά μέ τήν τρίπλευρη αψίδα τοϋ Ίεροϋ όπως παρατηρείται καί
10
σέ άλλα βυζαντινά μνημεία
(Είκ. 6). Στην πλευρά αυτή έχουν χρησιμο-

Εΐκ. 7. Κεραμοπλαστικές διακοσμήσεις
στή δυτική πλευρά.
ποιηθεί όρθογωνισμένες πέτρες, ορισμένες άπό τίς όποιες προέρχονται άπό
αρχαίο υλικό u , όπως π.χ. τετράγωνη πλάκα μέ λοξότμητο άνοιγμα πού
χρησίμευε ως παράθυρο της πρόθεσης, άλλα στή συνέχεια κλείστηκε 1 2 .
Γενικά ή εξωτερική εμφάνιση τών τοίχων είναι ιδιαίτερα φτωχή, απουσιά
ζουν οδοντωτές ταινίες ή κεραμοπλαστικά κοσμήματα.
Μόνη ένδειξη κάποιας ζωντάνιας είναι ή ενδιαφέρουσα κεραμοπλαστική διακόσμηση στό αέτωμα της δυτικής όψης τοϋ νάρθηκα (Είκ. 7),
πού πλαισίωνε τήν αρχική πόρτα εισόδου στό ναό 1 3 . Συγκεκριμένα, σχη-

10. Βλ. π.χ. τό ναό τοϋ Σωτήρα στό Αλεποχώρι (Ν τ. Μ ο υ ρ ί κ η, Οί τοιχογραφίες
τοϋ Σωτήρα κοντά στό Αλεποχώρι της Μεγαρίδος, Αθήνα 1978, σ. 7 καί ύποσημ. 7).
11. Σχετικά μέ τή χρήση αρχαίου ΰλικοϋ σέ βυζαντινά κτίσματα βλ. Π. Β ο κ ο τ ό
π ο υ λ ο υ, Ναός 'Αγίων Ίάσωνος καί Σωσιπάτρου Κερκύρας, ΔΧΑΕ, περ. Δ', τ. Ε'
(1969), σ. 160-161, Χ. Μ π ο ύ ρ α, Βυζαντινές αναγεννήσεις, ΔΧΑΕ, δ.π., σ. 258.
12. Χ. Μ π ο ύ ρ ας κτλ., ο.π., σ. 361.
13. Ή σημερινή πόρτα έχει γίνει σέ επισκευή στά χρόνια της τουρκοκρατίας, άφοΰ
υψώθηκαν τό κατώφλι καί τό υπέρθυρο. Τά στοιχεία πού αποκομίσαμε άπό τίς εργα
σίες (μέ τήν εκσκαφή κατά μήκος τοϋ δυτικού τοίχου καί τήν αφαίρεση τών επιχρισμά
των) δείχνουν ότι ή θέση της αρχικής πόρτας ήταν λίγο νοτιότερα, στον άξονα της το
ξωτής ταινίας μέ τά κεραμοπλαστικά.
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ματίζεχαν τοξωτή ταινία, πάχ. 0,15 μ., μέ διπλή σειρά δισέψιλον , πού
πλαισιώνονται άπό δύο παράλληλες σειρές πλίνθινων κομματιών. Στον ά
ξονα της τοξωτής ταινίας υπάρχει μία δεύτερη οριζόντια του ίδιου πάχους,
μέ μία σειρά δισέψιλον τοποθετημένα λοξά καί δύο ακόμη ακραία στοι
15
χεία μέ τή μορφή αντίστροφου εψιλον ,
Σχετικά μέ τή μορφή τών κεραμοπλαστικών αξίζει νά παρατηρήσουμε
16
δτι τά δισέψιλον της οριζόντιας ταινίας είναι καμπυλόγραμμα σέ αντί
θεση μ' εκείνα της τοξωτής, πού διατηρούν ελαφρά γωνιώδη μορφή στό
ενα τμήμα τους 1 7 , απόδειξη ότι αντιγράφτηκαν άπό ενα λαϊκό τεχνίτη στην
προσπάθεια του νά ποικίλει μέ κάτι ιδιαίτερο τήν αμελή τοιχοποιία. "Ενα
ακόμη διακοσμητικό στοιχείο βρίσκεται στό αέτωμα της βόρειας πλευράς
τής εγκάρσιας καμάρας. Είναι εντοιχισμένο άδιακόσμητο σκυφίο 1 8 (Είκ.
8), πού φέρει εσωτερικά ώχροκίτρινη έφυάλωση καί ίχνη άπό τριπόδι 1 9 .
'Ανάλογα διακοσμητικά αγγεία θά είχε ό ναός καί στίς άλλες πλευρές'
ίχνη τους βέβαια δέν εντοπίστηκαν στην τοιχοποιία, άλλα μέ τήν ανασκα
φή πού έγινε κατά μήκος τών τοίχων βρέθηκαν κεραμικά θραύσματα άπό
σκυφία, πού πιθανότατα ήταν εντοιχισμένα καί αφαιρέθηκαν σέ κάποια
φάση επισκευής.
Παράθυρα ανοίγονται ψηλά στους τοίχους μόνο του κυρίως ναοϋ. Συγ
κεκριμένα, υπάρχουν δύο δίλοβα, τό ενα στην αψίδα του Ίερου, τό άλλο
14. Α. Η. S. Μ e g a w, The Chronology of some Middle Byzantine Churches, BS A
XXXH (1931-1932), σ. 119-120. G. M i l e s , Byzantium and the Arabs: Relations in Cre
te and the Aegean Area, DOP 18 (1964), σ. 23.
15. Βλ. όμοιας μορφής πλίνθινο στοιχείο στην Πόρτα Παναγιά τής Θεσσαλίας (Ά.
Ό ρ λ ά ν δ ο ς, Ή Πόρτα Παναγιά της Θεσσαλίας, ΑΒΜΕ Α' (1935), σ. 20, είκ. 7, 9).
16. Μέ τήν ίδια μορφή εμφανίζονται στίς Βλαχέρνες τής "Αρτας, στην Κάτω Πα
ναγιά "Αρτας, στην Άγια Θεοδώρα "Αρτας (Ά. ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς , Βυζαντινά Μνημεία "Αρτης, ΑΒΜΕ Β' (1936), σ. 17, 18, 19, 78, 103, είκ. 10, 11, 12, 13), στον Άγιο Νικόλαο στά
Κανάλια Μαγνησίας (Ν. Ν ι κ ο ν ά ν ο ς , Βυζαντινοί ναοί Θεσσαλίας, 'Αθήνα 1979, σ.
50-51, πίν. 14β, 15β, 16α, 17α), στην Παναγίτσα Κάτω Βάθειας Ευβοίας (Ά. ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς ,
Σταυρεπίστεγοι ναοί Βάθειας Ευβοίας, ΑΒΜΕ Ζ' (1951), σ. 119, είκ. 8), στην Πόρτα Πα
ναγιά Θεσσαλίας ο.π., σ. 20, πίν. 7, 9), στην 'Αγία 'Ελεούσα στό Συκάμινο (Η. Μ e g a w,
ό.π., σ. 120, πίν. 294).
17. 'Ανάλογη μορφή έχουν ορισμένα δισέψιλον στίς Βλαχέρνες τής 'Ηλείας (ΑΕ
1932, σ. 22, είκ. 34).
18. Σχετικά μέ τή χρήση εντοιχισμένων αγγείων βλ. Α. Η. S. M e g a w , Glased
Bowls in Byzantine Churches, ΔΧΑΕ, περ. Δ', τ. Δ' (1964-65), σ. 145-146. Τό σκυφίο, ύψ.
συνολ. 0,06, διαμ. βάσης 0,057, άνω διαμ. 0,135 μ., αποκολλήθηκε άπό συντηρητή κατά
τή διάρκεια τών εργασιών καί μεταφέρθηκε στά εργαστήρια τής 1ης 'Εφορείας Βυζαντι
νών 'Αρχαιοτήτων γιά συντήρηση.
19. Βλ. σχετικά μέ ίχνη από τριπόδι στό εσωτερικό τών αγγείων, C. Η. Μ ο r g a n,
The Byzantine Pottery, Corinth XI, σ. 22-23 καί Η. M e g a w , ό.π., σ. 161 σημ. 1.
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στό αέτωμα της νότιας πλευράς της εγκάρσιας καμάρας, καθώς καί ενα
μονόλοβο στό αντίστοιχο αέτωμα της βόρειας πλευράς, όλα μέ πλαίσια

-

Είκ. 8. Σκυφίο
έφυαλωμένο.

από πωρόλιθους 2 0 . Στό δίλοβο παράθυρο της αψίδας τοΰ Ίεροΰ (Είκ. 9)
σώζεται ό διαχωριστικός κιονίσκος μέ άδιακόσμητο επίθημα 2 1 (λίθινα καί
τά δύο) καθώς καί τμήματα των διάτρητων πώρινων φραγμάτων 2 2 (πάχ.
0,09-0,11, πλ. 0,20 μ.). Ή εντελώς λιτή κατασκευή των παραθύρων προδί
δει καθαρά τή λαϊκή προέλευση του κτίσματος, αλλά καί ορισμένες συν
θήκες σπουδής κάτω άπό τίς όποιες πιθανόν κατασκευάστηκε.
Τό δάπεδο στό σύνολο του έχει καταστραφεί σέ εποχή πού δέν μπορεί
νά προσδιοριστεί. Πάντως ή στάθμη του αρχικού δαπέδου τοΰ νάρθηκα
εξακριβώθηκε άπό τήν έρευνα πού έγινε γιά τήν ύπαρξη τοιχογραφιών
στά κάτω τμήματα τοΰ νότιου τοίχου καί βρέθηκε ότι ήταν 0,40 μ. ψηλό
τερα άπό τό σημερινό τσιμεντένιο δάπεδο.
Τά όσα μορφολογικά καί κατασκευαστικά στοιχεία παρατηρήσαμε στό
ναό μετά τίς πρόσφατες εργασίες δέν άποτελοΰν σαφή τεκμήρια γιά τήν
ακριβέστερη χρονολόγηση του. Βέβαια, ορισμένα στοιχεία, όπως είναι ή
παρουσία τοΰ διακοσμητικού δισέψιλον στό δυτικό τοίχο τοΰ νάρθηκα, ό
τρόπος κατασκευής τών παραθύρων, ιδιαίτερα διαδεδομένος άπό τίς αρχές

20. Βλ. γιά αλλά παραδείγματα Η. Μ e g a w, Chronology, σ. 122-123. 'Επίσης στό
ναό της Παναγίτσας της ΒάΟειας τό δίλοβο παράθυρο της κόγχης του Ίεροϋ περιβάλλει
πώρινο πλαίσιο μέ τή διαφορά ότι είναι λοξότμητο ( Ά . ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς , Σταυρεπίστεγοι
ναοί Βάθειας Ευβοίας, ο.π., σ. 117). Στην Αττική είναι αρκετά διαδεδομένη ή τεχνική άπό
τίς αρχές τοΰ 13ου αι., πρβλ. καί μέ δίλοβο παράθυρο της κόγχης του Ίεροϋ τοϋ 'Αγίου
Πέτρου στά Καλύβια (Ν. C o u m b a r a k i - P a n s e l i n o u ,
ο.π., σ. 46).
21. Πρβλ. κιονίσκο καί επίθημα τοΰ δίλοβου παραθύρου της αψίδας τοϋ μεταβυ
ζαντινού ναοϋ τοϋ 'Αγίου Γεωργίου στην Οινόη (Χ. Μ π ο ύ ρ α ς κ τ λ . , ο.π., σ. 288,
είκ. 253).
22. Ά . ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς , ο.π., σ. 117 καί ΑΒΜΕ Β' (1936), σ. 77.
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τοϋ Που ai. στην 'Αττική καί ή υποβαθμισμένης ποιότητας μέ τή χρήση
φτωχών κυρίως υλικών κατασκευή, τοποθετούν τό μνημείο μέσα στά δρια
w
τοϋ Που αι. .

Είκ. 9. Τό παράθυρο στην
κόγχη του ΊεροΟ.
Παράλληλα, ή μαρτυρία πού μας δίνει ό τοιχογραφικός διάκοσμος
είναι ιδιαίτερης σημασίας. "Ετσι, έκτος άπό τίς σωζόμενες τοιχογραφίες
του νάρθηκα, πού τοποθετούνται προς τό τέλος του Που α ι . 2 4 καί μας δί
νουν ενα όριο ante quem γιά τή σχεδόν σύγχρονη κατασκευή κυρίως ναοΰ
καί νάρθηκα, είναι πολύ βασικό νά ερευνηθούν τά ελάχιστα υπολείμματα
τοιχογραφιών, κυρίως από διακοσμητικά, πού σώζονται στον κυρίως ναό 2 5 .
Τέλος, άλλα δύο σημαντικά στοιχεία είναι ή ύπαρξη παλιότερου ναοϋ μέ
23. M. C h a t z i d a k i s, Aspects de la peinture murale du XHIe siècle en Grèce,
Symposium Sopocani, σ. 66. Ν. C o u m b a r a k i - P a n s e l i n o u , ο.π., σ. 124-125.
24. M. Χ α τ ζ η δ ά κ η ς, 'Ιστορία τοϋ Ελληνικού "Εθνους, 'Εκδοτική 'Αθηνών, Θ',
σ. 437. D. Μ ο u r i k i, An unusual Representation of the Last Judgement, ΔΧΑΕ, περ. Δ',
τ. Η' (1975-1976), σ. 153, ύποσημ. 17. Τής Ι δ ί α ς , Οί τοιχογραφίες του Σωτήρα κοντά στό
Άλεποχώρι τής Μεγαρίδος, σ. 58-59.
25. Χ. Μ π ο ύ ρ α ς, κτλ., ο.π., σ. 361.
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τοιχογραφίες καί τά σπαράγματα τοιχογραφιών πού βρέθηκαν στή στέγη,
όπως αναφέρθηκε καί πιό πάνω.

Είκ. 10. Σπάραγμα τοιχογραφίας μέ αγγέλους.
Σπαράγματα

τοιχογραφιών

Ή σύγκριση των σπαραγμάτων της στέγης μέ τήν τοιχογραφία πού
σώζει ό κατά μήκος της νότιας πλευράς του Αγίου Νικολάου παλιότερος
τοίχος, καθώς καί μέ ορισμένα κομμάτια τοιχογραφιών πού βρέθηκαν κατά
τήν ανασκαφή του χώρου, απέδειξε χωρίς καμιά αμφισβήτηση cm τά σπα
ράγματα της στέγης ανήκουν στον παλιότερο του 'Αγίου Νικολάου ναό.
Μία γενική παρατήρηση σχετικά μέ τά σπαράγματα τών τοιχογραφιών εί
ναι ότι στό μεγαλύτερο μέρος τους προέρχονται από πτυχολογία, διακο
σμητικά υφασμάτων, ορισμένα πάλι σώζουν μερικά γράμματα τών παραστά
σεων πού απεικονίζονταν, ενώ ελάχιστα είναι εκείνα πού σώζουν πρόσωπα
26
αγγέλων ή αγίων . 'Αναφέρουμε λεπτομερέστερα τά τελευταία, γιατί όπως
είναι φυσικό αποτελούν ουσιαστικότερη μαρτυρία.
26. Πρέπει νά σημειωθεί οτι ή περισυλλογή των σπαραγμάτων άπό τή στέγη του
'Αγίου Νικολάου έγινε μέ ιδιαίτερη προσοχή άπό τή συντηρήτρια τής 1ης 'Εφορείας
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1) Τεμάχιο τοιχογραφίας (αποτελείται άπό 15 συγκολλημένα σπαράγ
ματα), διαστ. 0,47x0,36 μ., στό όποιο εικονίζονται δύο άγγελοι μέ τό κε
φάλι καί τό βλέμμα γυρισμένα προς τά δεξιά τους (Είκ. 10). Σώζονται οί
φωτοστέφανοι σέ κόκκινο καί ώχρα, υπολείμματα άπό τό διάκοσμο της
στολής τους στό επάνω μέρος τοΰ στήθους καί τμήμα κόκκινης σφαίρας
μέ σταυρό πού κρατούσε ό ένας άπό τους δύο μέ τό δεξί χέρι. Στά δε-

1

·»* > - Î

Είκ. 11. Σπάραγμα τοιχο
γραφίας μέ άγγελο.
ξιά τους μικρό τμήμα άπό φωτοστέφανο σέ γαλάζιο χρώμα τρίτου πι
θανότατα αγγέλου. 'Υποθέτουμε ότι ανήκουν μάλλον σέ παράσταση Σύνα
ξης τών Ασωμάτων 2 7 παρά Δευτέρας Παρουσίας, όπου ή απεικόνιση αγ
γέλων σέ μεγάλες ομάδες έχει πολλές φορές ώς χαρακτηριστικό καί τήν
πολυχρωμία τών φωτοστέφανων 2 8 , συνήθεια πού ξεκινά άπό τή μέσο βυ
ζαντινή περίοδο.

Βυζαντινών 'Αρχαιοτήτων δ. Μαρία Μπιλμέζη. Ή συντήρηση, στερέωση καί συγκόλ
ληση έγιναν άπό συνεργείο τοο κ. Ά . Μαργαριτώφ μέ επικεφαλής τό συντηρητή κ. Έ .
Μιχαλαριά. Δυστυχώς ελάχιστα σπαράγματα συγκολλήθηκαν καί άπό αυτά δέ συγκροτή
θηκε καμία παράσταση.
27. J. L a f o n t a i n e - D o s o g n e , L'évolution du programme décoratif. XVe Congres int. d'étud. byzant., III. Art et archéologie σ. 153. S. K a l o p i s s i - V e r t i , Die
Kirche der Hagia Triada bei Kranidi in der Argolis, München 1975, σ. 41-42, σ. 188 κ.έ.
28. Α. G r a b a r, La peinture religieuse en Bulgarie, Paris 1925, σ. 38, ύποσημ. 4,
104, 140, 226, 227. 'Αναφέρω πρόχειρα ότι σέ μνημεία τής 'Αττικής έγχρωμους φωτοστέφα
νους (κόκκινους, μπλε, κίτρινους) έχουν οί άγγελοι στην παράσταση τής Δευτέρας Παρου
σίας στον Άγιο Γεώργιο στά Καλύβια (Ν τ. Μ ο υ ρ ί κ η, ο.π., σ. 167, σημ. 72), ot άγγε-
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2) Δύο τεμάχια τοιχογραφιών, στά όποια εικονίζονται πάλι κεφάλια
αγγέλων. Στό ενα, διαστ. 0,25x0,22 μ., πού αποτελείται άπό τρία συγκολ
λημένα σπαράγματα καί ή κατάσταση διατήρησης του είναι κακή, εικονίζε
ται άγγελος (Είκ. 11) γυρισμένος προς τά δεξιά του μέ φωτοστέφανο σέ χρώ
μα ώχρας· στό δεύτερο, διαστ. 0,175x0,18 μ., άπό πέντε συγκολλημένα σπα
ράγματα, άγγελος κατενώπιον (Είκ. 12) μέ φωτοστέφανο κόκκινο. Στά
δεξιά του διακρίνεται άλλη μία μορ
φή, αγγέλου πιθανότατα, πού κρύβεται
κατά τό μισό σχεδόν άπό τό φωτο
στέφανο τοϋ πρώτου.
3) Τεμάχιο τοιχογραφίας, διαστ.
0,32 Χ 0,24 μ., αποτελούμενο άπό τρία
συγκολλημένα σπαράγματα, στό ό
ποιο εικονίζεται τό επάνω μέρος άπό
τό πρόσωπο αγίου κατενώπιον (Είκ.
13) (σώζονται καί τά μάτια) μέ φω
τοστέφανο σέ ώχρα.
4) Δύο τεμάχια τοιχογραφιών σώ
ζουν άπό μία γυναικεία μορφή. Στό
*'*"<$*>
ëva, διαστ. 0,25x0,15 μ., πού αποτε
λείται άπό τέσσερα συγκολλημένα
Είκ. 12. Σπάραγμα τοιχογραφίας μέ
σπαράγματα, εικονίζεται γυναικεία
αγγέλους.
κεφαλή γυρισμένη προς τά αριστερά
(Είκ. 14)· τό πρόσωπο άπό τά μάτια καί πάνω είναι καταστραμμένο. Στό
πίσω μέρος τοΰ κεφαλιού διακρίνεται τμήμα του μαφορίου, χρώματος καφεκόκκινου, οί πτυχές δηλώνονται μέ πινελιές σέ ώχρα. Ό φωτοστέφανος
πού περιβάλλει τή μορφή είναι σέ ώχρα μέ πλατύ περίγραμμα διακο
σμημένο. Στό δεύτερο, διαστ. 0,16x0,11 μ., άπό τρία συγκολλημένα σπα
ράγματα, ή γυναικεία μορφή (Είκ. 15) στρέφεται προς τά δεξιά, τό κε
φάλι καλύπτεται μέ μαφόριο χρώματος μελιτζανί- υπάρχει ακόμη μία ασυ
νήθιστη απόληξη άπό ροΰχο στό ίδιο χρώμα πού ακουμπά στό πηγούνι.
λοι στην παράσταση τής Βάπτισης στην Παναγία τής Μερέντας (Ν. C o u m b a r a k i P a n s e l i n o u , δ.π., σ. 160)· βλ. επίσης Π. Β ο κ ο τ ό π ο υ λ ο υ , Οί τοιχογραφίες τοϋ
'Αγίου 'Αντωνίου της 'Ανάφης, ΔΧΑΕ, περ. Δ', τ. Β' (1960-1961), σ. 191. Πολύχρωμους φω
τοστέφανους έχουμε καί σέ παράσταση μέ Σύναξη τών 'Ασωμάτων στό ναό του 'Αρχαγγέ
λου Μιχαήλ (Κ. Λ α σ ι θ ι ω τ ά κ η ς , Δύο εκκλησίες στό Ν. Χανίων, ΔΧΑΕ, περ. Δ', τ.
Β' (1960-1961), σ. 26, πίν. 12, 1)· επίσης κόκκινο έντονο χρώμα έχει ό φωτοστέφανος τού
Χρίστου στό ναό του Σωτήρα στό Πυργί Ευβοίας (Μ. Γ ε ω ρ γ ο π ο ύ λ ο υ - Β έ ρ ρ α ,
Τοιχογραφίες τοϋ τέλους τού Που αί. στην Εύβοια, ΑΔ 32 (1977): Μελέτες, 'Αθήνα 1982,
σ. 13).
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Ό φωτοστέφανος είναι σέ ώχρα μέ περίγραμμα διακοσμημένο, όπως της
29
προηγούμενης μορφής .
5) Τεμάχιο τοιχογραφίας, διαστ. 0,33x0,22 μ., σέ πολύ κακή διατήρη
ση· αποτελείται άπό τέσσερα συγκολλημένα σπαράγματα καί βρέθηκε κατά
τήν ανασκαφή νότια του ναού. Εικονίζεται ή Παναγία κατενώπιον (ΕΙκ.
16) άπό τό μέσο του στήθους καί πάνω. Ταυτίζεται άπό τά συμπιλήματα
MP Θο πού διακρίνονται σέ γαλάζιο βάθος. Στά αριστερά της σώζονται υ
πολείμματα άπό φωτοστέφανο καί μαργαριτοστόλιστα ρούχα, στά δεξιά της
ίχνη άπό φωτοστέφανο.
6) Τεμάχιο τοιχογραφίας, διαστ. 0,13 x 0,105 μ., μέ πολλές φθορές·
σώζει τό μεγαλύτερο μέρος γυναικείας κεφαλής (Είκ. 17) μέ κάλυμμα στό
κεφάλι. Σέ λαδοπράσινο κάμπο διαβάζουμε τή λέξη Μάρθα. Ά π ό τή στά'ft

.
Είκ. 13-14. Σπαράγματα τοιχογραφιών μέ άγιο καί αγία αντίστοιχα.
ση του κεφαλιού καί τήν έκφραση του προσώπου ταυτίζεται μέ τή Μάρθα,
αδερφή τοΰ Λαζάρου, άπό τήν παράσταση τής Έγερσης 3 0 .
7) Τεμάχιο τοιχογραφίας, διαστ. 0,185x0,13 μ., μέ επιγραφή σέ τρεις
στίχους (Είκ. 18)· τά γράμματα άπό παχύ λευκό επίχρισμα, όπως καί σ'
όλα τά άλλα ενεπίγραφα σπαράγματα. Διαβάζουμε: Ό (άγιος) Σιμε/òv ό
ΘεοΙ[δόχος].
Στον τρίτο στίχο σώζονται ίχνη μόνο των γραμμάτων.
8) "Ενα άλλο τεμάχιο, διαστ. 0,12x0,115 μ., μέ επιγραφή σέ τρεις στί
χους καί ίχνη άπό τέταρτο (Είκ. 19): Ή / προ/φίτης / ["Αννα].

29. Σχετικά μέ τά διακοσμημένα περιγράμματα στους φωτοστέφανους βλ. Τ. V e 1 m a n s , Deux églises byzantines en Eubée, CA XVIII, σ. 199-203.
30. G. M i l l e t , Recherches sur l'iconographie de l'Évangile, Paris 1960, σ. 232 κ.έ.
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EÌK. 16. Σπάραγμα τοι
χογραφίας μέ τήν Πα
ναγία.

Τά δύο παραπάνω ενεπίγραφα σπαράγματα ανήκουν σέ παράσταση της
'Υπαπαντής του Χρίστου

31

(Λουκ. Β', 22-38).

ΕΙκ. 17. Σπάραγμα τοι
χογραφίας μέ τή Μάρ
θα (από τήν παράστα
ση τής "Εγερσης τοϋ
Λαζάρου).
Σημειώνουμε ακόμη γενικά μιά ομάδα σπαραγμάτων πού προέρχεται άπό
φωτοστέφανους μέ περίγραμμα διακοσμημένο μέ συνεχείς μικρούς σταυρούς,
31. Ά . Ξ υ γ γ ό π ο υ λ ο ς, 'Υπαπαντή, ΕΕΒΣ ΣΤ' (1929), σ. 328 κ.έ. 'Επίσης εΙκόνα
τής Μονής Σινά μέ επιγραφή Ο Α(ΓΙΟΣ) ΣΥΜΕΩΝ Ο ΘΕΟΔΟΧΟΣ ΙΣ ΧΣ, Γ. καί Μ.
Σ ω τ η ρ ί ο υ , Εικόνες τής Μονής Σινά, σ. 165-166.
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ανάλογο μέ τό περίγραμμα του Χρίστου πού δεσπόζει στή σύνθεση τής
Δευτέρας Παρουσίας στον "Αγιο Γεώργιο Koußupö 3 - ή ακόμη τοΰ αγίου
Γρηγορίου του Θεολόγου καί του αγίου Νικολάου στό Βήμα τοΰ 'Αγίου
Πέτρου στά Καλύβια Κουβαρδ 3 3 .
Γιά τή χρονολογική τοποθέτηση των σπαραγμάτων όριο ante quem
έχουμε τή χ ρ ο ν ο λ ό γ η σ η των τοιχογραφιών του νάρθηκα, πού τοποΟετοϋν-

Είκ. 18-19. Ενεπίγραφα σπαράγματα τοιχογραφίας από την παράσταση τής 'Υπαπαντής.
ται προς τό τέλος του Π ο υ α ι . 3 4 . Τό πρόβλημα είναι ότι περιορισμένο
καθώς είναι τό υλικό καί σέ κακή κατάσταση δέν αφήνει πολλά περιθώ
ρια γιά ειδικότερη αισθητική εκτίμηση.
Προσεκτική π α ρ α τ ή ρ η σ η στό πλάσιμο τών προσώπων καί στά επι
μέρους χαρακτηριστικά μας φανερώνει ορισμένες στιλιστικές ομοιότητες
τών σπαραγμάτων μέ τοιχογραφίες πού χρονολογούνται στό α' μισό τού
Π ο υ αι. στην Α τ τ ι κ ή καί ή τεχνοτροπία τους έχει χαρακτηριστεί ως ενα
βαθμό ε π α ρ χ ι α κ ή , όπως είναι ομάδα τοιχογραφιών στον "Αγιο Γεώργιο
καί στον "Αγιο Πέτρο στά Καλύβια Κουβαρδ, στή Σπηλιά Πεντέλης καί
ακόμη οί τοιχογραφίες της Παναγίας της Μερέντας στό Μαρκόπουλο μέ
πιό έντονο λαϊκό χ α ρ α κ τ ή ρ α 3 5 .

32. D. Μ ο u r i k i, An unusual Representation, ο.π., πίν. 77.
33. Ν. C o u m b a r a k i - P a n s e l i n o u , ο.π., πίν. 7 καί 9, βλ. επίσης ανάλογα
παραδείγματα σε ναούς τής Ευβοίας, Τ. V e 1 m a n s, ο.π., σ. 199, πίν. 8 καί S. Κ a 1 οp i s s i - V e r t i , ο.π., σ. 233-234.
34. Βλ. ύποσημ. 24.
35. M. C h a t z i d a k i s, ο.π., σ. 66-67.
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Στά πρόσωπα των σπαραγμάτων του Καλάμου τό πλάσιμο είναι σχεδόν
επίπεδο σέ ώχρα μέ πολλές κόκκινες πινελιές καί λιγότερες λευκές, ενώ οι
σκιές σέ τόνους του κάστανου καί του λαδοπράσινου, κυρίως κοντά στά πε
ριγράμματα, φανερώνουν μιά επιδεξιότητα πού ξεφεύγει κάπως άπό τήν υπερ
βολική γραμμικότητα, χαρακτηριστικό έργων μέ περισσότερη επαρχιακή
αντίληψη, εξαιτίας της απλοποίησης των τεχνικών μέσων. "Εντονη μαύρη
γραμμή χρησιμοποιείται συχνά γιά νά τονίσει τά περιγράμματα τών προσώ
πων πού έχουν σχήμα ωοειδές καί τά φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά. 'Ιδιαί
τερα τονισμένα τά μάτια περιβάλλονται άπό παχιά καμαρωτά φρύδια, ενώ
καφέ σκιά ορίζει τή ρυτίδα στό κάτω βλέφαρο. Ή μύτη γράφεται κάπως γαμ
ψή, τό στόμα λεπτό, σχεδόν οριζόντιο, τονίζεται μέ μιά μαύρη γραμμή ανά
μεσα σέ δύο κόκκινες, ενώ μαύρη γραμμή τονίζει τό πηγούνι. Τό στενό
μέτωπο πλαισιώνουν μαλλιά πού αποδίδονται εντελώς σχηματικά σέ χρώ
μα καστανό σκούρο μέ ανοιχτότερες πινελιές.
Παράλληλα όμως μέ τήν απόδοση του προσώπου μέ γραμμικό περισσό
τερο τρόπο, διαπιστώνουμε μιά ελευθερία στή σχεδίαση τους, πού έχει
ώς αποτέλεσμα νά επιτυγχάνεται μεγαλύτερη εκφραστικότητα. Οί μορφές
τών δύο αγγέλων στό σπάραγμα τοΰ Καλάμου παρουσιάζουν αρκετή ομοιό
τητα μέ τους αγγέλους της Δευτέρας Παρουσίας του 'Αγίου Γεωργίου στον
Κουβαρα 3 6 , οχι μόνο γιά τήν ευγένεια άλλα καί γιά τό ήθος πού τους δια
κρίνει.
Τήν ίδια επίσης απλοϊκή καί συνάμα ατάραχη έκφραση πού χαρακτη
ρίζει τίς γυναικείες μορφές τών σπαραγμάτων διακρίνουμε στίς άγιες γυ
ναίκες στον Τάφο άπό τή Μερέντα 3 7 ή στή μορφή της Παναγίας στον
"Αγιο Γεώργιο του Κουβαρα 3 8 .
Γενικά μπορούμε νά πούμε ότι τό στοιχείο πού χαρακτηρίζει τά πρό
σωπα τοΰ Καλάμου καί ταυτόχρονα τά διαφοροποιεί κάπως άπό τή στι
λιστική τάση στην οποία τά εντάξαμε, είναι τό αρκετά σφιχτό πλάσιμο,
πού έρχεται σέ αντίθεση μέ τή σχηματική απόδοση τών μαλλιών. Έάν ή
προσπάθεια τοΰ ζωγράφου ήταν νά δώσει μεγαλύτερο βάθος καί τήν έν
νοια της τρίτης διάστασης στην απεικόνιση τους, νομίζουμε ότι ώς ενα
σημείο τό έχει πετύχει, ενώ παράλληλα μέ τό ζωγραφικό αυτό τρόπο τά
πρόσωπα αποκτούν περισσότερη ζωντάνια καί αποπνέουν ενα είδος φυσι
κής υγείας.
Μία άλλη παρατήρηση είναι ότι ένας μεγάλος αριθμός σπαραγμάτων
σώζει διακοσμητικά μοτίβα, πού ομοιά τους αναγνωρίζουμε σέ ενδυμασίες
36. D. Μ ο u r i k i, An unusual Representation, ο.π., πίν. 78.
37. Ν. C o u m b a r a k i - P a n s e l i n o u , δ.π., πίν. 77.
38. D. Mouriki, ο.π., πίν.81.
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προφητών, αγγέλων κτλ. ή σέ επιφάνειες τοίχων, στίς τοιχογραφίες της
Σπηλιάς Πεντέλης καί του 'Αγίου Γεωργίου στά Καλύβια. Τό στοιχείο
αυτό μαζί μέ τους πολύχρωμους καί διακοσμημένους στό περίγραμμα τους
39
φωτοστέφανους (έγινε ήδη λόγος καί παραπάνω), δάνεια ως γνωστό στή
ζωγραφική άπό τήν περιοχή της μικροτεχνίας —πού απαντούν συχνά σέ
40
τοιχογραφίες μέ χαρακτήρα περισσότερο επαρχιακό —είναι ενδεικτικά
της διάθεσης τοϋ ζωγράφου γιά διακόσμηση, τάσης πού συνδέεται μέ τίς
προτιμήσεις της κομνήνειας εποχής καί συνεχίζεται στην επαρχιακή ζω
γραφική του Που α ι . 4 1 .
Σέ σχέση μέ τήν ομάδα σπαραγμάτων πού σώζει υπολείμματα πτυχολογίας, τό μόνο πού μπορούμε νά σημειώσουμε είναι δτι οί πτυχές δηλώ
νονται εντελώς άπλα, κυρίως μέ παχιά λευκή γραμμή επάνω σέ κάμπο πού
ποικίλλει άπό βαθύ γαλάζιο, πράσινο, γκριζοπράσινο, καφέ ή καφεκόκκινο. Ή τεχνική, απλή καί γραμμική, μέ χρωματική κλίμακα αρκετά πλού
σια, ακολουθεί καλλιτεχνική παράδοση του τέλους του 11ου μέ αρχές
12ου ai. καί μας είναι γνωστή άπό σειρά μνημείων του 13ου αϊ. στην 'Ατ
τική, τήν Εύβοια κτλ.
Μέ βάση τίς πιό πάνω περιορισμένες εξαιτίας του υλικού πού είχαμε
στή διάθεση μας παρατηρήσεις, θεωρούμε οτι τά σπαράγματα τοΰ Καλά
μου μπορούν νά χρονολογηθούν στίς πρώτες δεκαετίες τοΰ 13ου αι. καί νά
ενταχθούν στην τεχνοτροπική τάση μέ περισσότερο επαρχιακό χαρακτή
ρα, πού αποτελεί τό κύριο γνώρισμα σειράς γνωστών τοιχογραφημένων
συνόλων σ' ολόκληρο τό 13ο ai. στην 'Αττική 4 2 . Πάντως, πέρα άπό τήν
καλλιτεχνική τους αξία, τά σπαράγματα παρουσιάζουν ενδιαφέρον, γιατί
μας προσφέρουν μιά ακόμη μαρτυρία γιά τήν έντονη καλλιτεχνική δραστη
ριότητα πού επικρατούσε στην 'Αττική σέ περίοδο ξένης κατοχής καί
συνάμα γιά τό υψηλό θρησκευτικό αίσθημα πού υπήρχε άπό τήν πλευρά τών
ταπεινών ιερωμένων καί κατοίκων της υπαίθρου 4 3 .
Γενικά τά στοιχεία πού αποκομίσαμε άπό τίς εργασίες στό μνημείο
συνθέτουν τήν παρακάτω περίπου εικόνα:
39. Σημειώνουμε τό διακοσμημένο περίγραμμα στους φωτοστέφανους τών δύο γυ
ναικείων μορφών τών σπαραγμάτων (Είκ. 14, 15), πού ανάλογο βρίσκουμε σέ φορητή ει
κόνα του Που αι. στή Μονή Σινά (T. V e l m a n s , ο.π., σ. 199, είκ. 11) καί σέ τοιχο
γραφία περί τό 1100 μ.Χ. στό San Pietro ad Oratorium a Capestrano (ο.π., σ. 199, είκ. 10
καί ύποσημ. 25, 26).
40. Ν. C o u m b a r a k i - P a n s e l i n o u , ο.π., σ. 71-72.
41. Μ. C h a t z i d a k i s , ο.π., σ. 66-67.
42. Ν τ. Μ ου ρ ί κ η, Οί τοιχογραφίες της Σπηλιάς Πεντέλης, ο.π., σ. 113-115.
43. Μ. Χ α τ ζ η δ ά κ η ς, Βυζαντινές τοιχογραφίες στον Ωρωπό, ΔΧΑΕ, περ. Δ',
τ. Α' (1959), σ. 107. Ό ί δ ι ο ς , ο.π., σ. 66.
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Ό ναός, πού προϋπήρχε του 'Αγίου Νικολάου καί τοιχογραφήθηκε τίς
πρώτες δεκαετίες τοΟ Που αι., καταστράφηκε καί στή θέση του χτίστηκε
ό μέχρι σήμερα σωζόμενος λίγο μικρότερων διαστάσεων τρίκλιτος σταυρεπίστεγος ναός τοϋ 'Αγίου Νικολάου. Ή αιτία τής καταστροφής τοΰ αρ
χικού ναοϋ μας είναι άγνωστη, ϊσως ενα βίαιο γεγονός, όπως ένας σει
σμός, πράγμα οχι ασυνήθιστο γιά τήν περιοχή, πού είναι γνωστή γιά τή
σεισμογένειά της **.
Ή ανέγερση νέου ναοϋ τό συντομότερο δυνατό στή θέση τοϋ παλιοϋ
ήταν ασφαλώς άπό τίς πρώτες φροντίδες τών ευσεβών κατοίκων τής περι
οχής, ιδιαίτερα ευαίσθητης λόγω γειτνίασης μέ τόν 'Ωρωπό, πού ως γνωστό
συνδέεται άμεσα μέ τήν ύπαρξη τοΰ φράγκικου στοιχείου 4 5 . Ή βιασύνη
στην ανοικοδόμηση του είναι φανερή άπό τόν τρόπο κατασκευής, τή φτω
χή εξωτερική του εμφάνιση, άλλα καί τίς εξαιρετικά μικρές διαστάσεις
του - τό τελευταίο ήταν πού υπαγόρευσε σέ σύντομο χρονικό διάστημα τήν
επέκταση στά δυτικά. Κατά τήν ανέγερση του νάρθηκα σπαράγματα τοι
χογραφιών άπό τά ερείπια του παλιότερου ναοΰ χρησίμευσαν ως μπάζωμα
στή στέγη τοϋ κυρίως ναοϋ, οπως απέδειξαν οί εργασίες.
Πιστεύουμε ότι ή συνέχιση τών εργασιών, μέ τόν καθαρισμό τών τοι
χογραφιών τοϋ τέλους τοϋ Που αί. στό νάρθηκα καί τήν έρευνα στά υπο
λείμματα τών τοιχογραφιών τοϋ κυρίως ναοϋ 4 6 , είναι αναγκαία προκειμέ
νου νά ολοκληρώσουμε τίς γνώσεις μας σχετικά μέ τό αξιόλογο αυτό μνη
μείο τής 'Αττικής.
ΕΛΕΝΗ
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44. Ί . Ν. Κ ο υ μ α ν ο ύ δ η ς , ο.π., σ. 58.
45. Ο ύ ί λ. Μ ί λ λ ε ρ, Ή φραγκοκρατία έν 'Ελλάδι, 'Αθήναι 1909-1910, σ. 108 Α,
151 Α, 429 Α, 37 Β, 44 Β.
46. Θα αποτελέσουν αντικείμενο επόμενης μελέτης τής υπογράφουσας.
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SUMMARY

FRESH DATA FROM THE CEMETERIAL CHURCH
OF ST. NICHOLAS AT KALAMOS, ATTICA
The church of St. Nicholas at Kalamos, Attica, is an interesting mo
nument because of its unusual architectural type and the fine frescoes de
corating its narthex, which are dated in the late 13th century. It is a three
naved church with a transverse vault and belongs to the type Γ2 of Pro
fessor A. K. Orlandos classification.
Although still incomplete, restoration works carried out recently have
revealed some interesting information on the history of the monument. Obser
vation and study of certain morphological and constructional details, after
removal of the outer layers of plaster, lend further support to a dating of
the church in the 13th century, as originally proposed by Professor Bouras.
Besides, operations for the maintenance of the roof and foundations of this
monument have disclosed the existence, on the same site, of an earlier church
of larger dimensions, decorated with wall paintings.
A number of fresco fragments, reused as rubble in the vault of the
barrel-vaulted SW section of the cruciform church of St. Nicholas, have
supplied evidence relating to the fresco decoration of the earlier church.
Dating of the fragments —mainly those showing the faces of angels and
other holy figures— has been based on the few stylistic observations allowed
by the nature of the material available, while the narthex frescoes of the
late 13th century have provided a terminus ante quern for the dating of these
fragments.
Careful observation of the modelling of the faces and other characte
ristic features reveals certain stylistic similarities between these fragments
and a number of frescoes found in Attica and dated in the first half of the
13th century. These works, regarded as of a more or less provincial style,
include a group of frescoes in the church of St. Peter at Kalyvia Kouvara, in
the chapel at Spilia Pendelis, and in the church of the Panagia tis Merendas
at Markopoulo, the latter being of a more marked provincial character.
In the faces pictured on the fresco fragments from Kalamos, the linear
rendering is combined with a substantially free drawing and enhances the
effect of expressiveness. Moreover, the painter's crisp modelling and his
attempt to add greater depth, as well as a sence of the third dimension, makes
these frescoes particularly lively and diversifies them to a certain degree
from the stylistic trend to which they have been classified.
Quite apart from their artistic merit, these fresco fragments, which are
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dated in the early decades of the 13th century, provide further evidence of
the brisk artistic activity manifested in Attica during the period of the Frankish
occupation.
The continuation of works on this monument, with the cleaning of
the frescoes in the narthex and nave, is necessary in order to form a more
complete picture of the church and its history, in the light of the fresh evi
dence yielded by the latest archaeological works.
ELENI
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