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Αγία Παρασκευή του Δράκου

Παναγιώτης ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ

Δελτίον XAE 14 (1987-1988), Περίοδος Δ'• Σελ. 49-60
ΑΘΗΝΑ 1989

Παναγιώτης Λ. Βοκοτόπουλος

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΔΡΑΚΟΥ

Τον Σωτήρη
καί τής Αλίκης
Λάκαρη

Σκαρφαλωμένη στην βραχώδη δυτική πλαγιά της
Γκερπερίνας —τοΰ νοτιότερου πρόβουνου του Ξεροβουνιοΰ—, σέ απόσταση 20' πάνω άπό τόν συνοικι
1
σμό 'Αμπέλια της κοινότητος Άμμοτόπου , ή 'Αγία
Παρασκευή τοΰ Δράκου ξέφυγε μέχρι τώρα τήν προ
σοχή των ερευνητών 2 . Τό ονομά της τό οφείλει σέ
θρύλο, σχετικό μέ τήν μεγάλη σπηλιά μπροστά στην
οποία είναι κτισμένη 3 .
' Η ' Αγία Παρασκευή αποτελείται άπό κυρίως ναό σχή
ματος ελευθέρου σταυρού καί άπό τετράγωνο νάρθη
κα, ίσοπλατή προς τό δυτικό σκέλος (Είκ. 1-2). Ό
ναός καί ò νάρθηκας είναι σύγχρονοι, όπως δείχνει ή
έλλειψη άρμοΰ στην τοιχοποιία (Είκ. 5). Μεταξύ τους
μεσολαβεί τοίχος, οπού ανοίγεται τοξωτή δίοδος πλ.
1,30 μ. Στον ανατολικό τοίχο της κατά μήκος κεραίας
εξέχει καμπύλη αψίδα. "Οπως συχνά συμβαίνει στην
βυζαντινή ναοδομία, τό κτίριο είναι παράγωνο καί ή
αψίδα δέν σχηματίζει ημικύκλιο, άλλα τμήμα ακανό
νιστου κύκλου. Οί διαστάσεις τοΰ μνημείου είναι
10,85x6,70 μ. Τέσσερις άνισοϋψεΐς κόγχες, πού δέν
φθάνουν μέχρι τό δάπεδο, ανοίγονται εσωτερικά στό
πάχος τής εγκάρσιας κεραίας τοΰ σταυρού —δύο στον
ανατολικό τοίχο της καί δύο στον δυτικό— (Είκ. 1, 3).
Οί κεραίες τοΰ σταυρού καλύπτονται μέ ήμικυλινδρικές καμάρες, στην διασταύρωση τών οποίων υψώνεται
τροΰλλος μέ κυλινδρική σφενδόνη (Είκ. 4, 6). ' Η μετά
βαση άπό τίς καμάρες στον τροΰλλο γίνεται μέ σφαι
ρικά τρίγωνα, στην βάση τών οποίων είναι πακτωμένα
ηχητικά αγγεία (Είκ. 11-15). 'Αντίθετα μέ ο,τι συμ
βαίνει συνήθως, ό τροΰλλος δέν πατάει σέ βάση πού
νά αντιστοιχεί στά λοφία. ' Ο νάρθηκας καλύπτεται
άπό φουρνικό, όπου έχουν διαμορφωθεί υποτυπώδεις
δίεδρες νευρώσεις, πού ξεκινούν άπό τίς γωνίες καί
διασταυρώνονται στην κορυφή. Ή μετάβαση άπό τό
τετράγωνο στην σφαιρική επιφάνεια γίνεται εδώ χω
ρίς τήν μεσολάβηση λοφίων (Είκ. 2, 12, 15).
Ή στέγη τού τρούλλου είναι κωνική, ενώ τό ανατολι
κό, τό βόρειο καί τό νότιο σκέλος τοΰ σταυρού καί ό
νάρθηκας έχουν δίκλινη στέγη (Είκ. 4-6, 8, 9). Στό
δυτικό σκέλος ή στέγη είναι τρίκλινης μέ άπεστρογγυλευμένες ακμές (Είκ. 7).

Θύρες υπάρχουν στην βόρεια καί τήν νότια πλευρά
τής εγκάρσιας κεραίας καί στην δυτική, βόρεια καί
νότια πλευρά τοΰ νάρθηκα. Σήμερα είναι όλες τειχισμένες, εκτός άπό τήν βόρεια θύρα τοΰ νάρθηκα.
Τό εσωτερικό φωτιζόταν άπό τέσσερα παράθυρα στον
τροΰλλο, τοποθετημένα στους άξονες τοΰ κτιρίου, ένα
στην αψίδα καί δύο στον βόρειο καί νότιο τοίχο τής
εγκάρσιας κεραίας. Τά παράθυρα τοΰ τρούλλου καί
τής αψίδας είναι μονόλοβα, ενώ τής εγκάρσιας κε
ραίας δίλοβα, μέ τους λοβούς ελευθέρους. Στό αέτωμα
τής δυτικής πλευράς τοΰ νάρθηκα υπάρχει τυφλό δίλοβο παράθυρο 4 (Είκ. 9).
Τό μνημείο είναι κτισμένο μέ αμελέστατα λαξευμέ
νους επιμήκεις ασβεστόλιθους, πού είναι τοποθετημέ
νοι σέ ακανόνιστες οριζόντιες στρώσεις. Σπάνια πα-

1. Τά 'Αμπέλια, πού απέχουν 11 χλμ. ΒΒΔ. τής "Αρτας καί 6 χλμ. Α.
τής Φιλιππιάδας, ιδρύθηκαν γύρω στό 1950 άπό κατοίκους τοΰ Ά μ 
μοτόπου (πρ. Κομτζιάδων ή Κουμζιάδων), χωριού πού βρίσκεται 4
χλμ. βορειότερα καί πού είναι γνωστό γιά τήν αρχαία τειχισμένη
πόλη πού διασώζει. Τά 'Αμπέλια ήταν αρχικά γνωστά ώς Νέο Χω :
ριό, γι' αυτό καί έχομε αναφέρει παλαιότερα άπό παραδρομή ότι ή
'Αγία Παρασκευή βρίσκεται στό Νεοχώριον Ά ρ τ η ς ' βλ. Π. Λ.
Β ο κ ο τ ο π ο ύ λ ο υ , Ή εκκλησιαστική αρχιτεκτονική εις τήν Δυτικήν Στερεάν ' Ελλάδα καί τήν "Ηπειρον άπό τοΰ τέλους τοΰ 7ου
μέχρι τοΰ τέλους τοΰ 10ου αιώνος, Θεσσαλονίκη 1975 (εφεξής Βο
κ ο τ ο π ο ύ λ ο υ , 'Αρχιτεκτονική), σ. 107 σημ. 7, 209).
2. Τήν αναφέρει ό Σ ε ρ α φ ε ί μ Ξ ε ν ό π ο υ λ ο ς στό Δοκίμιον ιστορι
κής τίνος περιλήψεως τής αρχαίας καί εγκρίτου ηπειρωτικής πό
λεως Άρτης..., εκδ. Γιάννη Τσούτσινου, "Αρτα 1962, σ. 55 καί 145,
χωρίς νά υποπτεύεται ότι ανάγεται στην βυζαντινή περίοδο.
3. Βλ. σχετικά Δ. Β. Ο ϊ κ ο ν ο μ ί δ ο υ , Ή αγία Παρασκευή εις τόν
βίον τοΰ ελληνικού καί τοΰ ρουμανικού λαοΰ, ΕΛΑ 9-10 (19551957), σ. 72. Ευχαριστώ τήν κυρία Αίκ. Καμηλάκη, πού μοΰ υπέδει
ξε τό άρθρο αυτό.
4. Τά παράθυρα τοΰ τρούλλου καί τοΰ Β. σκέλους είναι σήμερα
φραγμένα, ενώ στό Ν. σκέλος, όπου σώζεται μόνο ό Δ. σταθμός τοΰ
παραθύρου, διαμορφώθηκε ορθογώνιο άνοιγμα. Φραγμένο είναι καί
τό κατώτερο τμήμα τοΰ παραθύρου τής αψίδας. Τό παράθυρο τοΰ
νάρθηκα ήταν άπό τήν αρχή τυφλό (πρβλ. Είκ. 2) καί κατασκευά
σθηκε προφανώς γιά λόγους συμμετρίας προς τά παράθυρα τών αε
τωμάτων τής εγκάρσιας κεραίας, εκτός βέβαια αν ή σημερινή οροφή
τοΰ νάρθηκα είναι μεταγενέστερη καί αντικατέστησε κατά μήκος
καμάρα ή σταυροθόλιο.
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ρεμβάλλονται στους αρμούς κομμάτια τούβλων (Είκ.
4-7, 9). Μέρος τοϋ ανωτέρου τμήματος της τοιχοποιίας
'έχει ανακατασκευασθεί 5 . Οί τοίχοι έχουν πάχος 0,75
μ. Σέ ορισμένα σημεία τοΰ κυρίως ναοϋ τό πάχος φθά
νει τά 0,85 μ. Στους θόλους χρησιμοποιήθηκαν πλακοειδεϊς λίθοι καί λίγα τούβλα (Εικ. 11-12). Τά μέτωπα
των καμάρων, τό τεταρτοσφαίριο της αψίδας καί τά
λοφία τού τρούλλου είναι κατασκευασμένα αποκλει
στικά με πλίνθους. Στά μέτωπα τά τούβλα δέν είναι
τοποθετημένα ακτινωτά, άλλα μέ μεγάλη κλίση (Είκ.
13-14). ' Η χρήση τούβλων σέ μερικά μόνο σημεία των
θόλων οφείλεται πιθανότατα στό ότι οί κτίστες δέν
είχαν αρκετά διαθέσιμα.
Τά ανοίγματα είναι ολα τοξωτά. Τά τόξα είναι κτισμέ
να μέ τούβλα πάχους 0,035 μ. περίπου. Οί σταθμοί των
θυρών είναι κατασκευασμένοι μέ κοινή τοιχοποιία στά παράθυρα αντιθέτως τό πλίνθινο πλαίσιο κατεβαί
νει μέχρι τήν ποδιά, εξαιρουμένου τοΰ παραθύρου τού
ίερού όπου σταματά 0,28 μ. πάνω από τήν ποδιά
(Είκ. 10).
Ή στέγη είναι σκεπασμένη μέ πλάκες. Τό σημερινό
γείσο, άπό λευκούς πλακοειδεΐς λίθους, αντικατέστη
σε ϊσως άλλο, πλίνθινο οδοντωτό.
Στά δίλοβα παράθυρα, περιλαμβανομένου τού ψευδοπαραθύρου τού νάρθηκα, οί λοβ<:ί χωρίζονται άπό

πλίνθινο πεσσίσκο 6 καί πλαισιώνονται άπό τεταρτοκυκλικά άψιδώματα 7 . Τά τόξα τους είναι ελεύθερα. Τά
πλίνθινα πλαίσια είναι διπλά στό παράθυρο της αψί
δας καί στά άψιδώματα πού περιβάλλουν τά δίλοβα
παράθυρα. Πλίνθινες οδοντωτές ταινίες περιβάλλουν
τά παράθυρα τού τρούλλου καί τό τόξο της δυτικής
θύρας, ενώ τά άλλα πλίνθινα πλαίσια περιγράφονται
άπό μονή σειρά τούβλων. 'Οριζόντια οδοντωτή ται
νία, πού σώζεται στό νότιο τμήμα τοΰ τρούλλου, στό
ΰψος τών τόξων των παραθύρων, απλωνόταν πιθανό
τατα αρχικά σ' ολόκληρο τό τύμπανο 8 . "Αλλη ταινία,
πού σώζεται σήμερα τμηματικά στην εγκάρσια κεραία
καί στό δυτικό σκέλος, στό ύψος της ποδιάς τών διλόβων παραθύρων, έζωνε ϊσως αρχικά ολόκληρο τό μνη
μείο, εκτός άπό τό ανατολικό σκέλος.
Οί επιφάνειες τών τοίχων είναι εσωτερικά καί εξωτε
ρικά επίπεδες· δέν υπάρχουν εδώ οί κοσμήτες πού το
νίζουν σέ άλλα μνημεία τήν γένεση τών θόλων στό
εσωτερικό καί διαρθρώνουν τίς όψεις στό εξωτερικό.
Στην γωνία μεταξύ ανατολικού καί βορείου σκέλους
έχει λαξευθεΐ κάθετη έγκοπή ορθογώνιας διατομής,
όπου τοποθετήθηκαν πήλινοι σωλήνες, πού οδηγούν
τό νερό τής στέγης σέ δεξαμενή μέσα στην γειτονική
σπηλιά (Είκ. 1). 'Εξωτερικά οί σωλήνες καλύπτονται
άπό κτιστό τεταρτοκυκλικό πεσσό. ' Η κατασκευή αυ
τή είναι πιθανώς σύγχρονη μέ τόν ναό. Τό δάπεδο εί
ναι στρωμένο μέ σκυρόδεμα - τό αρχικό δέν σώζεται.
Οί κάθετοι τοίχοι τού κυρίως ναού είναι εσωτερικά
επιχρισμένοι. Τοιχογραφίες δέν διακρίνονται.
Ή 'Αγία Παρασκευή τοΰ Δράκου ανήκει στον τύπο
τοΰ ελευθέρου σταυρού μέ τρούλλο, πού γνώρισε κατά
5. "Εχουν ξανακτισθεί τό ΒΑ. τμήμα τοϋ τρούλλου, τό ανώτερο
τμήμα τοϋ αετώματος τοΰ Β. σκέλους —όπου σώζονται μόνο ό Δ.
λοβός τοϋ παραθύρου καί μικρό τμήμα τοΰ Δ. τεταρτοκυκλικοΰ άψιδώματος—, τό Α. τμήμα τοΰ Ν. τοίχου τοΰ Ν. σκέλους, άπό ϋψους 2
μ. καί ανω, καί τό ανώτερο τμήμα τών τοίχων σέ πολλά σημεία. Τό
υψος τοΰ Δ. αετώματος έχει ελαφρώς μειωθεί.
6. Σώζονται σήμερα ό πεσσίσκος τοΰ τυφλοΰ παραθύρου τής προσό
ψεως (Είκ. 9) καί, εσωτερικά μόνο, ό πεσσίσκος τοΰ παραθύρου τοΰ
Β. σκέλους (Είκ. 14).
7. Στά δίλοβα παράθυρα τοΰ Β. σκέλους καί τοΰ νάρθηκα σώζεται
μικρό μόνο τμήμα τών τεταρτοκυκλικών άψιδωμάτων (Είκ. 8-9), ένώ
στό νότιο σκέλος διατηρείται ολόκληρο τό Δ. άψίδωμα (Είκ. 5).
8. Στό Β. τμήμα τοΰ τρούλλου μεγάλο μέρος τής τοιχοποιίας είναι
επισκευασμένο ή επιχρισμένο.

Είκ. Ι. 'Αμπέλια "Αρτης. 'Αγία Παρασκευή τοΰ Δράκου.
Κάτοψη (σχέδιο Σπ. Πανταζή).
Είκ. 2. 'Αμπέλια "Αρτης. 'Αγία Παρασκευή τοΰ Δράκου.
Τομή κατά μήκος (σχέδιο Σπ. Πανταζή).
Είκ. 3. 'Αμπέλια "Αρτης. 'Αγία Παρασκευή τοΰ Δράκου.
Τομή κατά πλάτος (σχέδιο Σπ. Πανταζή).
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τή.ν μέση καί την ύστερα βυζαντινή περίοδο περιορι
σμένη διάδοση στην "Ηπειρο καί την Δυτική Στερεά
9
'Ελλάδα . Σέ ορισμένους άπό τους ναούς αυτού τού
τύπου ανοίγονται κόγχες στον ανατολικό τοίχο της
10
εγκάρσιας κεραίας , ενώ σέ έναν άλλο υπάρχουν μόνο
11
στον δυτικό τοίχο . Ή 'Αγία Παρασκευή αποτελεί
μοναδικό, αν δέν άπατώμαι, παράδειγμα, όπου τέτοιες
κόγχες υπάρχουν τόσο στον ανατολικό οσο καί στον
δυτικό τοίχο της εγκάρσιας κεραίας. ' Η διάταξη αυτή
επιβεβαιώνει τήν άποψη μου, ότι οί κόγχες αυτές δέν
έχρησίμευαν, όπως είχε υποστηριχθεί παλιότερα, ώς
πρόθεση καί διακονικό ή γιά τήν τέλεση χωριστής
λειτουργίας σέ περιοχές μέ μεικτό άπό πλευράς δόγ
ματος πληθυσμό, άλλα είχαν διακοσμητικό χαρακτή
12
ρα .
Τό κυλινδρικό σχήμα τού τρούλλου καί ή κωνική του
στέγη προσιδιάζουν σέ μνημεία της πρώτης χιλιετίας·
ή κυλινδρική σφενδόνη άπαντα όμως καί αργότερα,
ιδίως σέ δευτερευούσης σημασίας ναούς 1 3 . Οί τροΰλλοι χωρίς βάση πού νά αντιστοιχεί στά λοφία είναι
αρκετά σπάνιοι. Συναντώνται σέ ναούς πού απέχουν
μεταξύ τους τοπικά καί χρονικά 1 4 . 'Ασυνήθιστη είναι
επίσης ή κάλυψη του νάρθηκα μέ φουρνικό· άπαντα
στον 'Ασώματο της Πεντέλης 1 5 . Σέ μεγαλυτέρων δια
στάσεων ναούς καλύπτεται μερικές φορές μέ φουρνικό
τό μεσαίο τμήμα τού νάρθηκα 1 6 . Οί διασταυρούμενες
άτεχνες νευρώσεις υποδηλώνουν ότι οί κτίστες προ
σπάθησαν νά μιμηθούν σταυροθόλιο.
' Η αψίδα είναι, όπως είδαμε, καμπύλη. ' Η μορφή αυτή
αποτελεί τόν κανόνα στην Νότιο καί Δυτική ' Ελλάδα
μέχρι τού τέλους τού 10ου αι., άπαντα όμως καί αργό
τερα, ίδίως όταν ή αψίδα είναι κτισμένη μέ αργούς
λίθους 17 .
Τά παράθυρα της 'Αγίας Παρασκευής τού Δράκου εί
ναι τοξωτά, όπως κατά κανόνα συμβαίνει στην βυζα
ντινή αρχιτεκτονική. Μέ πλίνθους είναι κτισμένα όχι
μόνο τά τόξα άλλα καί οί σταθμοί. ' Η μορφή αυτή
εμφανίζεται στην Κάτω 'Ελλάδα τήν δεύτερη πενηνταετία τού 10ου αί. στά παράθυρα τού νοτίου σκέλους
της Παναγίας τού 'Οσίου Λουκά 18 , άπαντα τήν επόμε
νη πενηνταετία σέ λίγα παραδείγματα —όπως ό
"Αγιος Νικόλαος της Αυλίδος 1 9 καί τό καθολικό τού
'Οσίου Λουκά 2 0 — καί επικρατεί άπό τά μέσα τού 1 Ιου
αι. 2 1 . Οί λοβοί τών διλόβων παραθύρων δέν έγγράφο-

9. Βλ. σχετικά Β ο κ ο τ ο π ο ύ λ ο υ , 'Αρχιτεκτονική, σ. 107-109, καί
Β. Κ α τ σ α ρ ο ύ , Ό ναός τών 'Αγίων Θεοδώρων της αίτωλικής Στα
μνάς καί ό «ανεικονικός» του διάκοσμος, 'Αφιέρωμα στη μνήμη
Στυλιανού Πελεκανίδη, Θεσσαλονίκη 1983, σ. 117-133, όπου καί ή
προγενέστερη βιβλιογραφία.
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10. Στά παραδείγματα πού εχω απαριθμήσει άλλου ( Β ο κ ο τ ο π ο ύ 
λου, 'Αρχιτεκτονική, σ. 109) ας προστεθούν τό καθολικό της μονής
Μυριοκεφάλων (Γ. Ά ν τ ο υ ρ ά κ η , Αί μοναί Μυριοκεφάλων καί
Ρουστίκων Κρήτης μετά τών παρεκκλησίων αυτών, 'Αθήναι 1977,
σ. 79, 87, σχέδ. 6, πίν. 14-15), ό ναός του 'Αγίου Παύλου στην 'Αγία
Ρούμελη (Κ. Λ α σ σ ι θ ι ω τ ά κ η , 'Εκκλησίες τής Δυτικής Κρήτης,
ΚρητΧρον ΚΓ" (1971), σ. 101-105, σχέδ. 102) καί ό "Αι Κυρ-Γιάννης Άλικιανοΰ, όπου όμως ανοίγεται μία μόνο κόγχη στό Β. σκέ
λος ( Ά . ' Ο ρ λ ά ν δ ο υ , Δύο βυζαντινά μνημεία τής Δυτικής Κρήτης,
ΑΒΜΕ Η ' (1955-56), σ. 176, είκ. 30).
11. Ά . ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς , EMME, Γ ' , σ. 207, είκ. 276 ("Αγιος Νικόλαος
στην Πέτρα Βαρυμπόμπης).
12. Πρβλ. άλλωστε ανάλογα διακοσμητικά κογχάρια σέ ναούς μέ
πλάγιες κόγχες, όπως ό "Αγιος Νικόλαος τής Αυλίδος, τό καθο
λικό τής μονής Λευκών στό Αύλωνάρι, ό "Αγιος Δημήτριος τής
Λομπάρδας καί ό "Αγιος Νικόλαος στην θέση Κόντρα του Κορω
πίου (Χ. Μ π ο ύ ρ α ς , ΔΧΑΕ, περ. Δ ' τ. Δ ' (1964-65), σ. 234, είκ. 3-4.
Ά . ' Ο ρ λ ά ν δ ο υ , ΑΒΜΕΑ'(1935), σ. 52, είκ. ΙΟκαίσ. 111, είκ. 5. 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 1969, σ. 92, σχέδ. XI, σ. 100, καί σ. 86, σχέδ.
VIII, σ. 97). "Η άποψη τοΰ 'Ορλάνδου γιά τήν τέλεση χωριστής
λειτουργίας γιά τό ορθόδοξο καί τό δυτικό δόγμα φαίνεται νά ευ
σταθεί στην περίπτωση τής κόγχης του Β. σκέλους τής Παναγίας
στό Καινούργιο τής Πάρου, διότι υπάρχει δίπλα της κογχάριο πού
πιθανότατα χρησίμευε ώς πρόθεση ( Ά . ' Ο ρ λ ά ν δ ο υ , Οί μεταβυζα
ντινοί ναοί τής Πάρου, ΑΒΜΕ Θ' (1961), σ. 152-153, είκ. 63).
13. Β ο κ ο τ ο π ο ύ λ ο υ , 'Αρχιτεκτονική, σ. 156-157. D. Hayer, SaintGeorges près de Skala (Laconie), ΔΧΑΕ, περ. Δ' τ. IB' (1984). σ.
283-284.
14. "Οπως στον "Αγιο Μάρκο τοΰ Rossano καί τήν Καθολική του
Stilo στην Καλαβρία (Η. T e o d o r u , Les églises à cinq coupoles en
Calabre, Ephemeris Dacoromana IV (1930), σ. 172-173, στον "Αγιο
Παντελεήμονα τοΰ Νέρεζι, στους γωνιαίους τρουλλίσκους τών
'Αγίων 'Αποστόλων Θεσσαλονίκης (βλ. προχείρως C. M a n g o ,
Byzantine Architecture, Νέα 'Υόρκη 1976, είκ. 302, 303, 334), στους
τρουλλίσκους τής Παρηγορήτισσας στην "Αρτα ( Ά . ' Ο ρ λ ά ν δ ο υ ,
Ή Παρηγορήτισσα τής Ά ρ τ η ς , 'Αθήναι 1963, είκ. 17, 20-22) καί
σέ μερικούς κρητικούς ναούς (G. G e r o l a , Monumenti veneti neu"
isola di Creta, II, Venezia 1908, είκ. 190, 195, 228, 280).
15. Ά . ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς , EMME, Γ ' , σ . 195, είκ. 260.
16. "Οπως, π.χ., στην 'Αγία Τριάδα τοΰ Βερατίου (Α. Meksi, Les
trois églises byzantines de Berat, Monumentet 4 (1972), σ. 98, είκ. 9,
πίν. IV), τόν "Αγιο Πέτρο στά Καλύβια Κουβαρά τής 'Αττικής (Ν.
C o u m b a r a k i - P a n s é l i n o u , Saint-Pierre de Kalyvia-Kouvara et la
chapelle de la Vierge de Mérenta, Θεσσαλονίκη 1976, σ. 40, είκ. 1)
καί τόν "Αι Κυρ-Γιάννη 'Αλικιανοΰ στην Κρήτη ( Ά . ' Ο ρ λ ά ν 
δου, ΑΒΜΕ Η ' (1955-56), σ. 183, είκ. 36).
17. Μ. Σ ω τ η ρ ί ο υ , Ό ναός τής Σκριποΰς Βοιωτίας, ΑΕ 1931, σ.
131-132. Ά . ' Ο ρ λ ά ν δ ο υ , "Αγνωστος βυζαντινός ναός τής Λακω
νίας, 'Ελληνικά 15 (1957), σ. 93. Β ο κ ο τ ο π ο ύ λ ο υ , 'Αρχιτεκτονι
κή, σ. 151.
18. R. W. S c h u l t z - S . Η. Barnsley, The Monastery of Saint Luke
of Stiris, in Phocis, London 1901, πίν. 10.
19. Χ. Μ π ο ύ ρ α ς , Συμπληρωματικά στοιχεία γιά ενα κατεστραμμέ
νο ναό τής Βοιωτίας, ΔΧΑΕ, περ. Δ' τ. Δ ' (1964-65), σ. 240, είκ. 5,
πίν. 43.2, 44. Ό Καθ. Μπούρας είχε χρονολογήσει τόν "Αγιο Νικό
λαο στά τέλη τοΰ 10ου αί. Στοιχεία, ωστόσο, όπως οί πλίνθινοι
σταθμοί καί τά τεταρτοκυκλικά άψιδώματα τών παραθύρων, δικαιο
λογούν χρονολόγηση οψιμότερη κατά μερικές δεκαετίες.
20. S c h u l t z - Barnsley, ο.π., πίν. 6, 7.
21. Π. Λ. Β ο κ ο τ ο π ο ύ λ ο υ , "Αγιος Δημήτριος "Ηλιδος, ΑΔ 24
(1969), Α ' , σ. 208. Τ ο ΰ ι δ ί ο υ , 'Αρχιτεκτονική, σ. 164.
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Είκ. 5. 'Αμπέλια "Αρτης. 'Αγία Παρασκευή τον Δράκου. Νότια οψη.

νται σέ τόξο. "Η απλή αύτη μορφή κυριαρχεί μέχρι
των μέσων περίπου του 1 ίου αι. Τά δίλοβα ή τρίλοβα
παράθυρα, όπου οί λοβοί περιβάλλονται άπό τοξωτό
πλαίσιο, εμφανίζονται γιά πρώτη φορά στον τροΰλλο
της Παναγίας τοϋ 'Οσίου Λουκά, απαντούν ολο καί
συχνότερα τόν 11ο αϊ. καί κυριαρχούν τόν 12ο, χωρίς
ωστόσο νά πάψουν νά κατασκευάζονται παράλληλα
καί παράθυρα μέ τους λοβούς ελευθέρους 22 . "Ο χωρι
σμός των λοβών τών παραθύρων μέ πλινθίνους πεσσίσκους άπαντα σέ κτίρια της πρώτης χιλιετίας άλλα καί
σέ ναούς της ελλαδικής σχολής —αν καί γίνεται εκεί
ευρεία χρήση μαρμάρινων μελών—, καί μάλιστα σέ
μερικά μνημεία, δπως ό Σωτήρ στην "Αμφισσα, ό
"Αγιος Γεώργιος Λουκισίων ή ό έξωνάρθηκας τοϋ κα
θολικού του 'Οσίου Λουκά, οπού δέν υπήρχε δυσκο
λία στην προμήθεια μαρμάρου 23 . Οί ποδιές είναι κτι
σμένες μέ κοινή τοιχοποιία, ενώ στην ελλαδική σχο
λή είναι συνήθως μαρμάρινες.
54

Τά τεταρτοκυκλικά άψιδώματα πού πλαισιώνουν τά
δίλοβα παράθυρα μαρτυροϋνται γιά πρώτη φορά τό
δεύτερο τέταρτο τοϋ 1 Ιου αϊ. στην Σωτήρα Λυκοδήμου
καί γνωρίζουν μεγάλη διάδοση στην ελλαδική σχολή,
καί αργότερα στην αρχιτεκτονική τοΰ Δεσποτάτου της
'Ηπείρου, σέ επηρεασμένους άπό τό Δεσποτάτο ναούς
της Δυτικής Μακεδονίας καί σέ παλαιολόγεια κτίσμα
τα της Λακωνίας 2 4 . Στά πρώιμα παραδείγματα έχουν
μορφή τεταρτοκυκλίου, όπως στην 'Αγία Παρασκευή
τοΰ Δράκου, ενώ αργότερα κατασκευάζονται ορθογώ
νια μέ τεταρτοκυκλική απόληξη. 'Ομοιότητα μέ τά
πλευρικά άψιδώματα τοΰ μνημείου πού εξετάζομε πα
ρουσιάζουν τά αντίστοιχα στοιχεία ελλαδικών ναών
τοΰ 11ου κυρίως αι., όπως της Σωτήρας Λυκοδήμου,
τοΰ 'Αγίου Πέτρου κοντά στον Πύργο τοΰ Διροΰ, τών
'Αγίων Θεοδώρων 'Αθηνών, τοΰ 'Αγίου Θεοδώρου
Μπαμπάκα, τοΰ 'Αγίου Γεωργίου Λουκισίων 25 . Τά
άψιδώματα τοΰ 'Αγίου Νικολάου Αυλίδος καί της
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Είκ. 6. 'Αμπέλια

"Αρτης. 'Αγία Παρασκευή του Δράκου. "Αποψη άπό ΝΑ.

Καπνικαρέας είναι ελαφρώς υπερυψωμένα 26 . Τά πλίνθινα πλαίσια είναι συνήθως στα πρώιμα αυτά παρα
δείγματα άπλα. Διπλά, όπως στην Α γ ί α Παρασκευή
του Δράκου, είναι στον "Αγιο Νικόλαο Αυλίδος, στην
Σωτήρα Λυκοδήμου καί στους 'Αγίους Θεοδώρους
'Αθηνών.
Ο πλίνθινος διάκοσμος της 'Αγίας Παρασκευής πε
ριορίζεται στίς οδοντωτές ταινίες πού πλαισιώνουν τά
παράθυρα του τρούλλου καί τό τόξο της δυτικής θύρας
καί πού ζώνουν τό νότιο, τό δυτικό καί τό βόρειο σκέ
λος τοΰ σταυρού καί τόν τροϋλλο. Οί οδοντωτές ται
νίες, πού εμφανίζονται τό τρίτο τέταρτο τοΰ 9ου αι.
στην Σκριποϋ, αποτελούν τό κυριότερο στοιχείο τοΰ
πλινθίνου διακόσμου στά ελλαδικά μνημεία τής μέσης
καί υστέρας βυζαντινής περιόδου 2 7 . Μία οδοντωτή
ταινία περιγράφει τόν ναό καί τόν τροΰλλο σέ μερικά
όψιμα μνημεία τοΰ 10ου αι., όπως ή Παλαιά 'Επισκο
πή τής Τεγέας καί ό "Αγιος Γεώργιος τής Σκάλας,

22. Η. Megaw, The Chronology of some Middle-Byzantine Churches,
BSA XXXII (1931-32) (εφεξής Megaw, Chronology), σ. 121-122. Π.
Λ. Β ο κ ο τ ο π ο ύ λ ο υ , Περί τήν χρονολόγησιν τοΰ έν Κέρκυρα ναού
των 'Αγίων Ίάσωνος καί Σωσιπάτρου, ΔΧΑΕ, περ. Δ' τ. Ε'
(1966-69), σ. 163. Γ. Β ε λ έ ν η , 'Ερμηνεία τοΰ εξωτερικού διακόσμου
στη βυζαντινή αρχιτεκτονική, Θεσσαλονίκη 1984 (εφεξής Β ε λ έ ν η ,
Ερμηνεία), σ. 113-121. Κατά τόν Βελένη, σ. 121, τό εγγεγραμμένο
δίλοβο παράθυρο εμφανίζεται στίς δυτικές επαρχίες τοΰ Βυζαντίου
στά τέλη τοΰ 12ου ή τό πολύ στίς αρχές τοΰ Που αι.
23. Β ο κ ο τ ο π ο ύ λ ο υ , 'Αρχιτεκτονική, σ. 167.
24. G. Millet, L'école grecque dans l'architecture byzantine, Paris
1916, σ. 207-213. Megaw, Chronology, σ. 126-128. Β ε λ έ ν η , 'Ερ
μηνεία, σ. 262-274.
25. Β ε λ έ ν η , ' Ερμηνεία, πίν. 87α, 89, 90β, 88α. Megaw, Chronolo
gy, πίν. 27.3, 31.3. Τεταρτοκυκλική μορφή έχουν τά άψιδώματα καί
σέ μερικούς ναούς πού τοποθετούνται στον 12ο αι., όπως ή 'Αγία
Βαρβάρα 'Ερήμου ( Β ε λ έ ν η , 'Ερμηνεία, πίν. 65).
26. Μ π ο ύ ρ α ς , δ.π. (ύποσημ. 19), σ. 242, είκ. 5, πίν. 44. Megaw,
Chronology, πίν. 31.1, 2. Β ε λ έ ν η , 'Ερμηνεία, πίν. 87β.
27. Millet, ο.π., σ. 264-265, 268-279. Megaw, Chronology, σ. 116-
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Είκ. 7. 'Αμπέλια "Αρτης. 'Αγία Παρασκευή του Δράκου.
Βόρεια δψη του νάρθηκα.

Είκ. 8. 'Αμπέλια "Αρτης. 'Αγία Παρασκευή του Δράκου.
Τό βόρειο σκέλος του σταυρού.

καθώς καί σέ πολλούς ελλαδικούς ναούς του 1 Ιου κυ
ρίως αι., όπως ή Σωτήρα Λυκοδήμου, ή Κοίμηση στοΰ
Στείρη της Κορινθίας, ό "Αγιος Νικόλαος Αυλίδος, ή
Καπνικαρέα καί οΐ "Αγιοι Θεόδωροι 'Αθηνών.
Η άργολιθοδομή μέ πρόσμειξη πλίνθων στους αρμούς
χρησιμοποιήθηκε άπό τους παλαιοχριστιανικούς χρό
νους μέχρι τήν Τουρκοκρατία σέ κτίρια οπού ή τοιχο
ποιία επρόκειτο νά σκεπασθεί μέ κονίαμα καί σέ κα
τασκευές χωρίς ιδιαίτερες προθέσεις. Οί θόλοι της
' Αγίας Παρασκευής είναι επίσης κτισμένοι μέ πέτρες
καί λίγα τούβλα, ενώ στην ελλαδική σχολή χρησιμο
ποιούνται συνήθως μόνο τούβλα 2 8 . Ή περιορισμένη
χρήση πλίνθων στην κατασκευή τών τοίχων καί τών
θόλων μαρτυρεί οτι δέν ήταν εύκολα διαθέσιμες, ενώ
αντιθέτως οί κτίστες μπορούσαν νά προμηθευθούν επί
τόπου πέτρα σέ απεριόριστες ποσότητες. ' Η μεγάλη
κλίση τών πλίνθων στά μέτωπα τών καμάρων καί τού
τεταρτοσφαιρίου της αψίδας, πού διευκολύνει τήν κα
τασκευή τους, άπαντα καί άλλου, όπως στην 'Αγία
Τριάδα τού Μαύρικα κοντά στό 'Αγρίνιο, τού 10ου

αι. 2 9 .
Από τήν εξέταση τών χαρακτηριστικών της 'Αγίας
Παρασκευής τού Δράκου προκύπτει οτι ò τύπος, τό
σχήμα τού τρούλλου καί της αψίδας καί ή τοιχοποιία
δέν βοηθούν στην χρονολόγηση τού μνημείου. Οί
οδοντωτές ταινίες πού ζώνουν τό κτίριο στό υψος της
ποδιάς τών διλόβων παραθύρων καί τόν τρούλλο στό
56

Είκ. 9. 'Αμπέλια "Αρτης. 'Αγία Παρασκευή του Δράκου.
Δυτική δψη τού νάρθηκα.
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ϋψος των τόξων των παραθύρων του απαντούν τόσο σέ ' Η θέση τού ναού, σέ βραχώδη πλαγιά όπου δέν μαρτυκτίσματα τοΰ 10ου αι., οσο καί στην ελλαδική σχολή,
ρεΐται ή ύπαρξη οικισμού, δείχνει οτι θά κτίσθηκε ώς
κυρίως τόν 1 Ιο αι. Τά δίλοβα παράθυρα οπού οι λοβοί καθολικό κάποιου μονυδρίου.
είναι ελεύθεροι χαρακτηρίζουν πρώιμα μνημεία, απα
ντούν όμως καί αργότερα, παράλληλα προς τά παρά Λίγα είναι τά μνημεία τής 'Ηπείρου καί τής Δυτικής
θυρα όπου οί λοβοί εγγράφονται σέ τόξο. Τά πλίνθινα
Στερεάς ' Ελλάδος —πού κατά τήν μέση βυζαντινή πε
πλαίσια των παραθύρων πού κατεβαίνουν μέχρι τήν
ρίοδο άπήρτιζαν τό θέμα Νικοπόλεως— τά όποια μπο
ποδιά επικρατούν άπό τά μέσα τού 1 Ιου αι. Τό σχήμα, ρούν νά χρονολογηθούν στον 11ο καί τόν 12ο αϊ. 3 0 .
τέλος, των άψιδωμάτων πού πλαισιώνουν τά δίλοβα
Μερικά άπ' αυτά πού βρίσκονται στην Αιτωλία —ό
παράθυρα θυμίζει ελλαδικά παραδείγματα της δεύτε
"Αγιος Δημήτριος τής Βαράσοβας, τό καθολικό τής
ρης, τρίτης καί τέταρτης εικοσιπενταετίας τοΰ 11ου μονής Βαρνάκοβας, ή Α γ ί α Σοφία τής Μόκιστας—α
αι. Ή έλλειψη, εξ άλλου, τοΰ πλουσίου κεραμοπλα- νήκουν στην ελλαδική σχολή 3 1 . Σέ άλλα, όπως στό
στικοΰ διακόσμου, πού άπαντα κατά κανόνα στά κτί παλιό καθολικό τής μονής Μυρτιάς στην Αιτωλία,
σματα τοΰ Δεσποτάτου της 'Ηπείρου, οδηγεί στους
στον κυρίως ναό τής Α γ ί α ς Θεοδώρας στην "Αρτα
πρό τού 1204 χρόνους.
καί στην ' Αγία Φωτεινή τής Φωτικής 3 2 , επιβιώνουν οί
τύποι, οί τρόποι δομήσεως καί οί μορφές τής προη
Πιθανότερη φαίνεται λοιπόν ή χρονολόγηση της
Α γ ί α ς Παρασκευής τοΰ Δράκου στην δεύτερη πενη- γουμένης περιόδου, επηρεασμένοι σέ μερικές περι
νταετία τοΰ 1 Ιου αι., αν λάβομε ύπ' όψιν οτι πρόκειται πτώσεις άπό τήν αρχιτεκτονική των γειτονικών πε
ριοχών 3 3 . Οί διαπιστώσεις αυτές ισχύουν καί γιά τήν
γιά απόμερο οικοδόμημα, κτισμένο προφανώς άπό ντό
' Αγία Παρασκευή. ' Ο τύπος, ή τοιχοδομία, ή μορφή
πιο συνεργείο, πού θά χρησιμοποίησε μέ κάποια κα
θυστέρηση, εν σχέσει προς τά μεγάλα κέντρα, στοι τοΰ τρούλλου καί τής αψίδας, ό λιτός πλίνθινος διά
χεία όπως οί πλίνθινοι σταθμοί καί ιδίως τά τεταρτο- κοσμος πού περιορίζεται σέ λίγες οδοντωτές ταινίες,
συνδέουν άμεσα τήν εκκλησία αυτή μέ τήν προελλακυκλικά άψιδώματα των παραθύρων.
δική σχολή τοΰ 8ου-10ου αι., στην οποία ύπήγοντο
οχι μόνο ή "Ηπειρος καί ή Δυτική Χέρσος 'Ελλάς,
άλλα καί ή 'Ανατολική Στερεά καί ή Πελοπόννη
σος 3 4 . Οί πλίνθινοι όμως σταθμοί καί τά τεταρτοκυκλικά πτερύγια τών παραθύρων πρέπει ν ' αποδοθούν
σέ επίδραση τής ελλαδικής σχολής. Τό γόνιμο συνταίριασμα ντόπιων καί έπείσακτων στοιχείων θά έχει
ώς αποτέλεσμα τήν δημιουργία στην Δυτική ' Ελλάδα,
στίς αρχές τού Που αί., τής σχολής τοΰ Δεσποτάτου,
πού μας κληροδότησε εντυπωσιακά μνημεία —όπως ή
Κάτω Παναγιά, ή Παντάνασσα Φιλιππιάδος καί ή
Παρηγορήτισσα—, χάρις στά άφθονα οικονομικά μέ-

Είκ. 10. 'Αμπέλια "Αρτης. 'Αγία Παρασκευή τον Δράκου.
Τό παράθυρο τής αψίδας.

117. Β ο κ ο τ ό π ο υ λ ο ς , ο.π. (ύποσημ. 22). σ. 164. Β ο κ ο τ ο π ο ύ λ ο υ ,
'Αρχιτεκτονική, σ. 169-170.
28. Β ο κ ο τ ο π ο ύ λ ο υ , 'Αρχιτεκτονική, σ. 147.
29. Αύτ., σ. 147, πίν. 34β.
30. Βλ. αύτ., σ. 209.
31. Ά . ' Ο ρ λ ά ν δ ο υ , Ό "Αγ. Δημήτριος τής Βαράσοβας, ΑΒΜΕ
Α ' (1935), σ. 105-109, 117-120. Τ ο ΰ ι δ ί ο υ , Ή μονή Βαρνάκοβας,
'Αθήναι 1922. Δ. Κ ω ν σ τ ά ν τ ι ο υ , Νεώτερα στοιχεία σέ βυζαντι
νούς ναούς τής Αιτωλοακαρνανίας, ΉπειρΧρον 23 (1981), σ. 270275.
32. Ά . ' Ο ρ λ ά ν δ ο υ , Βυζαντινά μνημεία τής Αιτωλοακαρνανίας,
ΑΒΜΕ θ ' (1961), σ. 79-81. Τ ο ΰ ϊ δ ί ο υ , Ή 'Αγία Θεοδώρα τής
"Αρτης, ΑΒΜΕ Β' (1936), σ. 88-100. Ε. Τ σ ι γ α ρ ί δ α ς , Ειδήσεις εκ
Θεσπρωτίας, AAA II, 1 (1969), σ. 46.
33. Βλ. σχετικά Β ο κ ο τ ο π ο ύ λ ο υ , 'Αρχιτεκτονική, σ. 208-210.
34. Γιά τά χαρακτηριστικά τής σχολής αυτής βλ. Β ο κ ο τ ο π ο ύ λ ο υ ,
Άρχιεκτονική, σ. 199-206.
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Είκ. Π. 'Αμπέλια "Αρτης.
"Ανοψη του τρούλλου.

'Αγία Παρασκευή

Είκ. 13. 'Αμπέλια "Αρτης.
Ή καμάρα του ανατολικού
της αψίδας.

'Αγία Παρασκευή του Δράκου.
σκέλους καί τό τεταρτοσφαίριο

5Κ

του Δράκου.

Είκ. 12. 'Αμπέλια "Αρτης. 'Αγία Παρασκευή
"Ανοψη του φουρνικοΰ τον νάρθηκα.

του Δράκου.

Είκ. 14. 'Αμπέλια
Τό ΒΔ. λοφίο.

του Δράκου.

"Αρτης.

'Αγία Παρασκευή

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΔΡΑΚΟΥ

σα πού έθεσαν στην διάθεση των τεχνιτών οί δεσπότες
Μιχαήλ ò Β' καί Νικηφόρος 3 5 .
Τό ενδιαφέρον του ταπεινού μνημείου πού μας άπησχόλησε έγκειται στό οτι ανήκει στην ολιγάριθμη ομάδα
των ηπειρωτικών ναών του 1 Ιου καί 12ου αϊ., πού γε
φυρώνουν τό χάσμα ανάμεσα στίς εκκλησίες του 10ου
αϊ. —όπως ό "Αγιος Βασίλειος κοντά στην "Αρτα, ή
βασιλική πού ενσωματώθηκε στην Βλαχέρνα ή ή Πα
ναγία της Κορακονησίας— καί στά πολυάριθμα κτί
σματα της σχολής τοΰ Δεσποτάτου της 'Ηπείρου, καί
δείχνουν πώς ή τοπική ναοδομία επηρεάσθηκε ως ενα
βαθμό, κατά τήν μεταβατική αυτή περίοδο, άπό τήν
ελλαδική σχολή.

35. Γιά τήν αρχιτεκτονική τοΰ Δεσποτάτου της 'Ηπείρου βλ. κυ
ρίως Β ο κ ο τ ο π ο ύ λ ο υ , 'Αρχιτεκτονική, σ. 210-212, καί Κ. Τ σ ο υ ρής, Ό κεραμοπλαστικός διάκοσμος των υστεροβυζαντινών μνη
μείων της Βορειοδυτικής 'Ελλάδος, Καβάλα 1988, σ. 207-227.

ΕΙκ. 15. 'Αμπέλια "Αρτης. 'Αγία Παρασκευή τοΰ Δράκου.
Ή γένεση τοΰ φουρνικοΰ στην ΝΔ. γωνία τοΰ νάρθηκα.
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P. L. Vocotopoulos

HAGIA PARASKEVI TOU DRAKOU

JL he church of Hagia Paraskevi tou Drakou (St. Paraskevi of the Dragon) near the village of Ambelia, 11
km. NW of Arta, owes its name to a legend connected
with the cave in front of which it is built. It is crossshaped, measuring 10.85x6.70 m., with a circular dome,
a single, semi-circular apse, and a narthex covered with
a domical vault. It is the only example of its type, with
conches decorating both the east and west walls of the
transverse arm of the cross.
The windows have brick dressings. Those in the gables
are bilobed, of the arcade type, with a brick pier be
tween the lights. The two-light windows in the north
and south gables, and the blind bilobed window in the
west gable, are flanked by semi-arches. A dentil course
surrounds the window arches in the dome and links
their springings, while another probably encircled the
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building, apart from the east arm, at the level of the sills
of the two-light windows.
The masonry consists of roughly hewn blocks of lime
stone with very few bricks in the joints. Parts of the
walls have been reconstructed. Both stone and brick are
used in the vaults. The roof is covered with stone slabs.
Hagia Paraskevi combines features both of the Pre-Helladic school, which flourished in south and west Greece
in the 8th, 9th and 10th centuries, and of the Greek
school, and it could be dated to the second half of the
11th century. It is one of the few monuments of western
Greece which may be dated to the 11th or 12th centu
ries, bridging the gap between the churches of the PreHelladic school and the architecture of the Despotate of
Epirus.

