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ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΑ 
ΜΝΗΜΕΙΑ ΛΑΚΩΝΙΚΗΣ

Κατά την ένδεκαετή υπηρεσίαν μου εΐς τον 
Μυστράν, ως έπιμελητοΰ βυζαντινών αρχαιοτή
των, περιώδευον κατά καιρούς άνά την Λακω
νίαν έπισημαίνων καί καταγραφών τά μνημεία 
τής περιοχής, μέ τον άπώτερον σκοπόν νά δη
μοσιεύσω εύρετήριον των βυζαντινών μνημείων 
τοΰ Νομοΰ, άφοϋ μάλιστα τότε δέν έξεδίδετο 
υπό τής ’Αρχαιολογικής 'Υπηρεσίας τό ’Αρ
χαιολογικόν Δελτίον καί δέν έδημοσιεύοντο 
εκθέσεις καθιστώσαι γνωστά τά πορίσματα τής 
ενιαυσίου έρεΰνης τών Ελλήνων αρχαιολόγων. 
Άλλ’ ή δημοσίευσις ευρετηρίου άπήτει σχεδία- 
σιν τών μνημείων παρ’ άρχιτέκτονος καί ή προς 
τοΰτο δαπάνη δέν ήτο τότε εΰκολον νά έξοικο- 
νομηθή1. Δι’ αυτό καί τό εύρετήριον δέν έξε- 
δόθη 2. "Οθεν έσκέφθην δτι είναι ένδεδειγμέ-

1 Προσπάθεια μου διά τήν έξασφάλισιν τών άπαι- 
τουμένων πόρων έκ μέρους επιτόπιων παραγόντων 
δέν έτελεσφόρησε.

2 ΓΙρώτας, συντόμους πληροφορίας διά βυζαντινά 
μνημεία τής Λακωνίας βλ. καί παρά Ν· Β· ΔΡΑΝΔΑΚΗ, 
Βυζαντιναΐ τοιχογραφίαι τής Μέσα Μάνης, Άθή- 
ναι 1964. Πληροφορίας ωσαύτως δύναταί τις νά 
εύρη καί εις άλλας μελέτας τοΰ ίδιου.

Τόν καταρτισμόν ευρετηρίου τών Βυζαντινών 
μνημείων τής 'Ελλάδος θεωρώ πρωταρχικόν έ;ργον 
τών ’Εφορειών Βυζαντινών ’Αρχαιοτήτων. Άγνοοϋ- 
μεν δυστυχώς ακόμη πολλά τών σωζομένων μνη
μείων. Ή άζιολόγησις τών αρχαίων, ή κλιμάκωσις 
τών εκτελεστέων έργων συντηρήσεως καί καθόλου 
ή επιτυχία τού προγράμματος άναστηλωτικών ερ
γασιών επί τών καταλοίπων τής βυζαντινής άρχαιό- 
τητος είναι αδύνατον νά έξασφαλισθή, αν δέν προη- 
γηθή έστο) καί στοιχειώδης καταγραφή τοιν μνη
μείων. Είναι άπαράδεκτον νά έκτελώνται έργασίαι 
συντηρήσεως επί κτηρίων τρίτης καί τετάρτης σει
ράς, καθ’ ήν στιγμήν καταρρέουν λανθάνοντα έργα 
πρώτης γραμμής.

νον νά παρέχω τμηματικώς διά τών Χρονικών 
τής ΑΕ σημειώσεις μου δι’ άγνωστα ή άνε- 
παρκώς γνωστά Λακωνικά μνημεία, δπως αΰται 
έκρατήθησαν, δταν τά έπεσκέφθην. ’Αρχίζω 
εκ τών μνημείων τής Σελλασίας.

1. ΣΕΛΑΑΣΙΑ

α) Παλιοπαναγιά 3. ’Έξω τοΰ χωρίου Σελ- 
λασία (Βουρλιάς), εις τήν τοποθεσίαν ΙΙαλιο- 
παναγιά, σώζεται ήρειπωμένος ναός τής Θεο
τόκου, σταυροειδής, εγγεγραμμένος, έλλαδικοϋ 
τΰπου, τετράστυλος μέ τροΰλλον, έχων διαστά
σεις 7.83 μ. X δ.64 μ. Είναι κτισμένος δι’ αρ
γών λίθων, πωρολίθων καί πλίνθων. Εις τόν 
τροΰλλον αί πλίνθοι έχουν τοποίίετηθή μάλλον 
καθ’ οριζόντιας, διπλΰς ζώνας (πίν. Αα). ΓΙολλά- 
κις μεταξύ τών λίθων παρεμβάλλονται δύο πα
ράλληλοι, οριζόντιοι πλίνθοι, συνδεόμεναι υπό 
τρίτης, τεθειμένης λοξώς από δεξιών προς 
τά αριστερά ή κατ’ αντίστροφον κατεΰθυνσιν, 
ώστε νά σχηματίζηται κόσμημα ζητοειδές, ορ
θόν ή αντίστροφον. Έκτος αύτοΰ απαντά καί

3 'Η Παλιοπαναγιά τοΰ Βασσαρά είναι άλλο μνη- 
μεΐον. Βλ. δι’ αυτήν Α- ΟΡΛΑΝΔΟΝ, 'Η Παλιοπα- 
ναγιά, Μαλεβός, έτος τρίτον, Άθήναι, ’Ιανουάριος 
1928, άριθ. φύλλ. 22, σσ. 47 - 49, Α· ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΝ, 
Τοιχογραφίαι καί έπιγραφαί τής Παλιοπαναγιάς, 
αυτόθι Μάρτιος 1923, άρ. φύλλ. 24, σ. 79-80.

'Ο ναός σήμερον έχει πολύ περισσότερον έρει- 
πωθή. Τά έναπομείναντα τμήματα τής τοιχογραφίας 
τής Κοιμήσεως άπετειχίσθησαν κατ’ είσήγησίν μου 
καί έξετέθησαν εις τήν εν Άθήναις 9πν "Εκθεσιν 
τοΰ Συμβουλίου τής Ευρώπης τοΰ 1964. ’Ελπίζω 
δτι θά μεταφερθοϋν καί θά εκτεθούν μονίμως ε’ις 
τό Μουσεΐον Μυστρά, δπου ή θέσις των. "Εγχρω
μον φωτογραφίαν τοΰ άποτειχισθέντος τμήματος 
βλ. έν Propylaen Kunstgeschichte, Band 3, 
W. F. Voi.bach - Jacqueline Lafontaink - 
Dosogne, Byzanz und der Christliche Osten, 
Berlin 1968, πίν. XXVII.
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χιαστόν κεραμοπλαστικόν κόσμημα, ελλείπουν 
δμως αί όδοντωταί ταινίαι. Ό τροΰλλος μέ τό 
υψηλόν, κυλινδρικόν τύμπανον διετρυπάτο υπό 
τεσσάρων παραθύρων, εκ των οποίων εναπομέ
νει ή εξ εύρέος πωρολίθου ανατολική παραστάς 
τοϋ βορείου ανοίγματος, πλαισιουμένη έξωτερι- 
κώς υπό απλής σειράς πλίνθων. Μεταξύ τοΰ Ν. 
καί τοΰ Δ. παραθύρου, υψηλά, σώζονται δύο 
σειραί πωρολίθων. Ό νάρθηξ, σύγχρονος προς 
τον ναόν, στεγάζεται υπό καμάρας βαινούσης 
από "Ανατολών προς Δυσμάς καί έχει δύο θύ- 
ρας, μίαν εις τον βόρειον καί άλλην εις τον 
δυτικόν τοίχον. Ή καμάρα τοΰ νάρθηκος, 
έχουσα χορδήν βραχυτέραν τοΰ μήκους του, 
βαίνει από Δυσμών επί τοξυλλίων, τα όποια 
στηρίζονται εις πλάκας προεχούσας τοΰ δυτικοΰ 
τοίχου κατά 0.15μ. εν εΐδει κιλλιβάντων(πίν.Αβ). 
Ό νάρθηξ επικοινωνεί διά πυλών πρός τά λίαν 
περιωρισμένα δυτικά, πλάγια διαμερίσματα. Τό 
μήκος των μόλις φθάνει τά 0.78 μ. Τά δυτικά 
στηρίγματα τοΰ τρούλλου έχουν μορφήν συνε- 
χοΰς τοίχου, έξικνουμένου μέχρι τοΰ νάρθηκος. 
Τό μήκος τοΰ τοίχου είναι 1.49 μ. (πίν. Αγ). 
Των ανατολικών πεσσών τό μήκος περιορίζεται 
εις 0.76 μ. Αί ήμικυκλικαί αψίδες τοΰ ναοΰ εί
ναι τρεις" τό παράθυρον τής μεσαίας (πίν. Αδ), 
πλάτους 0.54 μ., είχε παραστάδας εκ πλίνθων. 
Πλίνθιναι είναι καί αί άντυγες, δηλ. τά πρός 
τον τροΰλλον χείλη τών καμαρών, αί όποΐαι 
στεγάζουν τάς κεραίας τοΰ σταυροΰ καί δια
σταυρούμενοι άνέχουν τον τροΰλλον. Εις τό 
τύμπανον τής νοτίας κεραίας διαμορφώνεται 
χαμηλά άρκοσόλιον. Άνά έν μονόλοβον παρά
θυρον, μάλλον στενόν, διατρυπά τό τύμπανον 
τής Β. καί τής Ν. κεραίας.

Έκ τοΰ γραπτοΰ διακόσμου τής εκκλησίας 
σώζονται εις τά δυτικά σφαιρικά τρίγωνα επί 
λευκοΰ βάθους λείψανα έξαπτερύγων μέ καφε- 
ρύθρους πτέρυγας. "Ωστε εις τά σφαιρικά τρί
γωνα δέν έζωγραφοΰντο Εύαγγελισταί. Πάντως 
τά αρχαϊκά στοιχεία είναι προφανή τόσον εις 
τήν αρχιτεκτονικήν δσον καί εις τά υπολείμματα 
τοΰ γραπτοΰ διακόσμου τοΰ μνημείου. 'Ως πρός 
τήν μορφήν τών στηριγμάτων τοΰ τρούλλου καί 
τον διά τοίχου διαχωρισμόν τής δυτικής κεραίας 
από τών πλαισιούντων αυτήν μικροΰ μήκους 
δυτικών πλαγίων διαμερισμάτων ή Παλιοπανα- 
γιά ενθυμίζει τήν παρά τό Βαγιάτι τής "Ατ

τικής Φραγκοκλησιάν ', τήν οποίαν ό Όρλάνδος 
χρονολογεί από τοΰ 11ου αϊώνος καί εξής *. Ή 
Φραγκοκλησιά έχει καί αυτή τρεις ήμικυκλικάς 
αψίδας καί άκανόνιστον τοιχοποιίαν. Οί ανα
τολικοί της δμως πεσσοί έχουν μήκος μεγαλύ- 
τερον τών δυτικών. Καί τής Φραγκοκλησιάς ό 
νάρθηξ έχει δύο θύρας : τήν μίαν εις τον νότιον 
καί τήν άλλην εις τον δυτικόν τοίχον. Καί τά 
φέροντά ποτέ τον κεντρικόν της τροΰλλον τέσ- 
σαρα τόξα — σώζεται μόνον τό νότιον — ήσαν 
κατεσκευασμένα διά μεγάλων οπτόπλινθων \ 

β) ’Ερείπια βυζαντινόν πύργον. Εις τήν 
θέσιν Τρουλλίτσα, ίκανώς άπέχουσαν από τοΰ 
χωρίου, σώζονται ερείπια κτηρίων. 'Υπέρ τήν 
ατραπόν, τήν όδηγοΰσαν πρός τά εκεί, διακρί- 
νεται τό ήμισυ τόξου θύρας καί πλησίον της 
τοίχοι καί ερείπια οικοδομήματος, άλλοτε κα- 
μαροσκεποΰς, ίσως νεωτέρου, αν κρίνη τις έκ 
τής χρησιμοποιήσεως ολίγων βησσάλων κατά 
τήν τοιχοδομίαν (πίν. Αε). Τήν καμάραν ύπεστή- 
ριζε σφενδόνιον, βαΐνον επί παραστάδων. Ή 
καμάρα ίσως ήτο άρχικώς ήμικυλινδρική καί 
βραδύτερον μετεσκευάσθη εις όξυκόρυφον. Εις 
τό μέσον τής μιάς τών στενών πλευρών τοΰ 
οικοδομήματος κοίλωμα εντός τοΰ τοίχου απο
λήγει άνιυ εις τεταρτοσφαίριον, όμοιάζον μέ 
αψίδα ίεροΰ. "Αριστερά άλλη βάθυνσις τομής 
ορθογωνίου ενισχύει τήν υποψίαν μήπως τό 
οικοδόμημα ήτο ναός. Υπέρ τήν θύραν τήν 
άνοιγομένην εις τον απέναντι στενόν τοίχον 
διαμορφοΰται ανακουφιστικόν τόξον. Πλησίον 
τοΰ κτηρίου ύψοΰνται τά ερείπια διωρόφου κα- 
μαροσκεποΰς πύργου, άναγομένου μάλλον ε’ις 
τούς βυζαντινούς χρόνους. Κατά τήν οικοδομήν 
τών τοίχων του έχουν χρησιμοποιηθή άρκεταί 
πλίνθοι. 1 2 3

1 Α. Ορλάνδος, ΑΒΜΕ τόμ. Θ', 1961, σ. 19, 
είκ. 23.

2 Αυτόθι σ. 20. Ό αυτός παλαιότερον έχρο- 
νολόγει τήν Φραγκοκλησιάν άπό τοϋ 14ου ή 15ου αϊ. 
(Α. ΟΡΛΑΝΔΟΣ, Εύρετήριον τών μνημείων τής 'Ελ
λάδος, Α' Εύρετήριον τών Μεσαιωνικών μνημείων, 
τεύχος Γ', έν Άθήναις 1933, σ. 194). "Οπως παρα
τηρεί ό ΟΡΛΑΝΔΟΣ (αυτόθι), ό καθαρώς βυζαντινός 
τύπος τής Φραγκοκλησιάς αποκλείει τήν παραδοχήν 
τής υπό Φράγκων κατασκευής της.

3 Ό αυτός, Εύρετήριον, σ. 194.
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γ) Ναΐσκος τοϋ άγιον Νικολάουείς
ομώνυμον τοποθεσίαν, παρά τάς πηγάς τοΰ 
Ευρώτα. Το μονόχωρον, καμαροσκέπαστον, 
ήρειπωμένον ναΰδριον εχει προσηρτημένα από 
Νότου παρεκκλήσιον καί από Δυσμών νάρ
θηκα. Νάρθηξ καί παρεκκλήσιον, μεταγενέ
στεροι προσθήκαι, δεν διασώζουν ίχνη γραπτού 
διακόσμου. Ό κυρίως ναός έχει μήκος 6.42 μ. 
καί πλάτος 2.80 μ. Ή στέγη του καί ό βόρειος 
τοίχος είχον κρημνισθή. Διετηρεΐτο δμως ή 
γέννησις τής καμάρας. Θύραι ήνοίγοντο είς τον 
δυτικόν καί τον νότιον τοίχον. 'Υπέρ την νο- 
τίαν θΰραν, εσωτερικούς, επί λευκού βάθους 
ύπήρχεν ή γραπτή, καστανόχρωμος κτιτορική 
επιγραφή, εκ τής οποίας έναπέμενεν, δταν επε- 
σκέφθην τον ναόν, μέρος τοϋ πρώτου στίχου 5 
(πίν. Βα):

«|Άνιστ]ορήΘυ ο πάνσεπτος κ(α'ι) θύος ναός 

του εν αγίης π|ατρός|

Εις τον ανατολικόν τοίχον εκατέρωθεν τής 
ήμικυκλικής άψΐδος ήνοίγετο άνά μία κόγχη. 
Έπί τής κόγχης τής Προθέσεως είκονίζετο ό 
άγιος Στέφανος. Είς την αψίδα, χα
μηλά, ίχνη γραπτού διακόσμου, μιμούμενου 
όρθομαρμάρωσιν καί ανωτέρω λ ε ι τ ουρ- 
γο ϋ ν τ ε ς ίεράρχαι. Διεκρίνετο τό πο- 
λυσταΰριον φαιλόνιον τοϋ άκρου άριστεροϋ 
'Αγίου, ζωγραφουμένου εις στάσιν V,, καί έπί 
πλέον είλητόν. Είς τό τεταρτοσφαίριον ή Β λ α- 
χ ε ρ ν ί τ ι σ σ α, δεομένη, εν προτομή, έχουσα 
προ τοΰ στήθους, εντός δίσκου, την προτομήν 
τοϋ Χριστού. 'Υπεράνω τής άψΐδος, διατρυ- 
πωμένης από μικράν φωτιστικήν θυρίδα, ήνοί
γετο άλλη θυρίς. Δεξιά της λείψανα τής Θεο
τόκου τοΰ Ευαγγελισμού. Είς τον 
Ν. τοίχον, εντός τοΰ ιερού, παρά τήν ανατο
λικήν γωνίαν ήνοίγετο μικρόν, τοξωτόν άρμά- 
ριον. "Υπερθεν αυτού έζωγραφοϋντο αριστερά 
εξίτηλος ή 'Αγία Ελένη καί δεξιά 6 1 2

1 Χαμηλά καί ΒΔ. αΰτοϋ εύρίσκεται τό Βιβάρι, 
όπόβεν πηγάζει ό Ευρώτας.

2 Τί σώζεται τώρα έκ τοϋ γραπτού διακόσμου 
τής εκκλησίας δέν γνωρίζω. Παλαιά πρότασίς μου 
διά τήν άποτείχισιν τών σωζομένων τμημάτων τοι
χογραφιών δέν άπέφερε καρπούς.

'Άγιος Κωνσταντίνος (πίν. Ββ), υπο- 
βαστάζοντες λεπτόν, καστανόν σταυρόν. Ή 
Αγία Ελένη έφερε κεραμόχρουν ένδυμα καί ό 
αύτοκράτωρ χιτώνα μέ σημεία χρώματος καφέ 
καί λώρον διάλιθον διασταυρούμενον χιαστί 
προ τοΰ στήθους. Τήν επιδερμίδα τοϋ Αγίου 
αποδίδει ώχρα υποπρασίνη, τάς σκιάς χρώμα 
πράσινον, τά χαρακτηριστικά καί τό τρίχωμα 
χρώμα καστανόν, τά ολίγα φώτα πλατεΐαι, 
ώχρόλευκοι γραμμαί. Τό έφθαρμένον στέμμα 
ομοιάζει κατά τό σχήμα μέ κουκούλιον μονα
χού. Δυτικώτερον τών Αγίων Κωνσταντίνου 
καί Ελένης λευκή ταινία πλαισιώνει τήν θέσιν, 
ένθα είχε πακτωθή τό τέμπλον. Ακόμη δυτι
κώτερον, αριστερά τής Ν. θύρας, είκονίζεται ή 
Δ έ η σ ι ς (πίν. Βγ). Ή λεπτή μορφή τής Θεο
τόκου μέ τό καστανόν μαφόριον, τάς βαθυτέ- 
ρου τόνου σκιάς καί τά άνοικτοτέρου χρώματος 
ή καί λευκά φώτα τοϋ ενδύματος κλίνει πολύ 
τήν κεφαλήν. Ευθεία γραμμή αποδίδει τό πε- 
ριλεΐχον τήν άριστεράν παρειάν τμήμα τοϋ μα- 
φορίου (πίν. Βδ). Ό Χριστός μέ τον στιβαρόν 
λαιμόν καί τό στρογγυλωπόν γένειον (πίν. Βε) 
φορεΐ χιτώνα ερυθρόν μέ κίτρινα φώτα καί 
βαθυκύανον ίμάτιον. Γραμμαί ωχραί αποδί
δουν τά φώτα τής καστανής κόμης, σχεδόν πρά
σινον χρώμα τό πρόσωπον καί ώχρα τά φωτει- 
νότερά του μέρη. Ώχροπράσινον είναι καί τό 
πρόσωπον τοϋ Προδρόμου μέ τάς εντόνου πρα
σίνου σκιάς. Δυτικώς τής θύρας εξ ολόσωμοι, 
μετωπικοί "Αγιοι. Οί τέσσαρες από Α. 
είναι εξίτηλοι. Δεύτερος έζωγραφείτο ό Έ λ ι- 
σ έ ο ς, τέταρτος ό έκ τών Αναργύρων 
"Αγιος Κοσμάς μέ ένδυμα κεραμόχρουν, 
πέμπτος ό "Αγιος Δαμιανός καί 
έκτος ό 'Άγιος Παντελεήμων 
(πίν. Βζ). 'Ο 'Άγιος Δαμιανός νέος, δπως συνή
θως, μέ βραχείαν καστανήν κόμην καί βραχύ- 
τατον μύστακα, μέ ωχρόν πρόσωπον, έχον λε
πτόν καστανόν περίγραμμα, πλατείαν, πρασί- 
νην σκιάν καί λεύκάς κηλΐδας ή γραμμάς ώς 
φώτα (πίν. Γα), κρατεί λευκόν ιατρικόν μαχαι- 
ρίδιον. 'Ο χιτών του είναι ανοικτού καφέ προς 
τό σιτόχρουν - ιώδες μέ φώτα λευκά καί ύπο- 
κύανα καί τό ίμάτιον κυανοϋν, φωτιζόμενου 
υπό χρώματος «μπλάβης πέτρας» (θειϊκοϋ χαλ
κού). Παρά τήν ΝΔ. γωνίαν είκονίζεται ό 
"Αγιος Παντελεήμων (πίν. Γβ). Καί τούτου τό
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Νικολάου Β. Δρανδάκη ΑΕ 19694

πρόσωπον είναι πράσινον μέ καστανά χαρακτη
ριστικά, ή κόμη ουλή, ό χιτών κυανόφαιος μέ 
φώτα όμοιάζοντα προς κτένας. Ό "Αγιος κρα
τεί διά τής άριστεράς σταυρόν καί διά τής άλ
λης κιτρινοπράσινον κιβωτίδιον.

Εκατέρωθεν τής δυτικής θύρας έζωγρα- 
φοϋντο ολόσωμοι, εξίτηλοι "Αγιοι. Ανωτέρω, 
παρά τον νότιον τοίχον, ή σκηνή των Ε ϊ σ ο- 
δίων τής Θεοτόκου, μικρών διαστά
σεων (0.81 μ. X 0.57 μ.). Σώζεται άνω αρι
στερά ή μικρά Παναγία (πίν. Γγ) τρεφομένη 
υπό ’Αγγέλου, ο όποιος προσφέρει εις αυτήν 
έ'νσταυρον άρτίσκον. Κατωτέρω ό Ζαχαρίας μέ 
εκφραστικόν βλέμμα (πίν. Γδ), ε'χων έλαιόχρουν 
πρόσωπον, πρασίνας σκιάς, λεύκάς κηλΐδας ώς 
φώτα καί καστανόφαιον τρίχωμα. Μετά τήν 
Θεοτόκον ακολουθεί ή "Αννα, ό ’Ιωακείμ καί 
αι παρθένοι, έκ τών οποίων φαίνονται τρεις, 
είκονιζόμεναι εις μικράν ηλικίαν1 (πίν. Γε). Ή 
πρώτη μέ τούς αδρούς χαρακτήρας φέρει λευ
κήν καλΰπτραν καί καστανόν ένδυμα μέ ιώδη 
φώτα. Ή πολυπρόσωπος παράστασις, καθώς 
μάλιστα έχει μικράς διαστάσεις, ενθυμίζει μι
κρογραφίαν. Δεξιά έζωγραφοΰντο α ί Μύ
ρο φ ό ρ ο ι καί ανωτέρω, καθ’ όλον τό πλά
τος τοΰ δυτικού τοίχου, ίσως ή Σ τ α ύ ρ ω- 
σ ι ς. Αι τοιχογραφίαι, αί διακρινόμεναι διά 
τό πράσινον χρώμα τό επικρατούν εις τά πρό
σωπα, είναι προφανώς έργα τοΰ 14ου α’ιώνος. 
Τό πλάσιμον τών προσώπων τών μεμονωμένων 
Αγίων χαρακτηρίζει πολλή επιμέλεια. ’Ίσως αι 
σύνθετοι σκηναί μέ τήν άμελεστέραν έκτέλεσιν 
καί τά αμέτοχα κλασσικής ώραιότητος πρόσωπα 
είναι έργα άλλης χειρός.

2. ΜΑΓΟΥΛΑ ΣΠΑΡΤΗΣ

α) ’Ερείπια βυζαντινόν ναοϋ τοΰ άγιου 
Νικάνδρου. Εις θέσιν Άμπράζι, δεξιά τής

1 "Αλλα παραδείγματα άπεικονίσεως τών Είσο- 
δίων μέ τάς συνοδούς παρθένους εις μικράν ήλικίαν 
βλ. παρά Ν. Β· ΔρανδακΗ, Ό ναός τών Άγιων 
Θεοδιόρων της Λακωνικής Τρΰπης, ΕΕΒΣ, έτοςΚΕ', 
1955, σ. 76, καί παρά τφ ί δ ί φ, Ή ιστορική 
Μονή τής Κλεισούρας ή Παληομονάστηρο Βρονταμά 
Λακωνίας, Άθήναι 1958, σ. 13. Εις ταΰτα πρέπει 
νά προστεθούν καί άλλα παραδείγματα, ώς είναι 
π. χ. ή τοιχογραφία τών Είσοδίων υπέρ τήν νοτίαν 
θύραν τού μονοκαμάρου ναοϋ τής αγίας Τριάδος 
«στοΰ Κοράκη» εις τό χωρίον Μίνα τής Μέσα Μάνης.

οδού, ή οποία φέρει από τής Μαγούλας εις τήν 
Βάρσοβαν, εντός αγρού τού κ. Λεωνίδα Κοντο- 
γιάννου σώζονται ερείπια ναού, τιμωμένου κατά 
τήν παράδοσιν επ’ όνόματι τοΰ αγίου Νικάν
δρου. Τό όνομα τής εκκλησίας φέρεται εις τό 
στόμα τού λαού ώς άγιος Άνίκαντρος.

’Εκ τού μνημείου συγκεκριμένως σώζονται : 
μονολιθικόν τμήμα, ύψους 1 μ., τής βορείου 
παραστάδος τής δυτικής θύρας είσόδου εις τον 
νάρθηκα, θεμέλιον τοΰ εντεύθεν τοίχου μέχρι 
τής ΒΔ. γωνίας τοΰ ναού καθώς καί αυτή ή 
γωνία, ό ανατολικός τοίχος τοΰ νάρθηκος εις 
αρκετόν ύψος, ύπερβαΐνον τά 2 μέτρα, από τής 
βορείου πλευράς μέχρι τής πιθανής θύρας εισό
δου προς τον κυρίως ναόν, ώς επίσης καί τό 
ανατολικόν τμήμα τού βορείου τοίχου τοΰ νάρ
θηκος. ’Επί τού ανατολικού τοίχου τού νάρθη
κος, εις μήκος 1.20 μ. από τήςΒΑ. του γωνίας, 
ανοίγεται κόγχη 2, διασώζουσα ίχνη γραπτού 
διακόσμου. Κόγχη διαμορφοΰται κατά τήν αυτήν 
θέσιν — άνά μία εκατέρωθεν τής θύρας — καί 
εις τον ναόν τής Χρυσαφιτίσσης, παρά τά Χρύ- 
σαφα τής Λακεδαίμονος (1290). Εις τον μνη- 
μονευθέντα ανωτέρω τοίχον τοΰ νάρθηκος τοΰ 
'Αγίου Νικάνδρου διακρίνεται ή γέννησις τής 
καμάρας, ή οποία βαίνουσα από Α. προς Δ. 
έστέγαζε τό βόρειον τμήμα τοΰ νάρθηκος. Έν- 
τύπωσιν προξενεί ό συνεχής ανατολικός του 
τοίχος. 'Ο νάρθηξ δέν έπεκοινώνει διά πυλών 
— κόγχη πρέπει νά ύποθέσωμεν δτι διεμορ- 
φοΰτο καί νοτίως τής θύρας — προς τά πλάγια 
διαμερίσματα, αν ό ναός ήτο, ώς είναι πολύ 
πιθανόν, σταυροειδής, εγγεγραμμένος, τρουλ- 
λαΐος 2 3. Ό νάρθηξ πρέπει νά είχε μήκος περί 
τά 3.30 μ. Τό πάχος τοΰ βορείου του τοίχου 
είναι 0.70 μ. Εις 3.30 μ. ανέρχεται καί τό σω- 
ζόμενον μήκος τοΰ ανατολικού τοίχου τοΰ νάρ
θηκος (από τής ύποτιθεμένης πύλης προς τον 
κυρίως ναόν μέχρι τής ΒΑ. του γωνίας). Ό δυ
τικός τοίχος τού κυρίως ναού διασώζει ελάχιστα 
ίχνη γραπτού διακόσμου. Θεμέλια τοΰ άνατο-

2 Ή χορδή της έχει μήκος 0.79 μ. καί ή άκτίς 
τοΰ υπερυψωμένου τόξου, τό όποιον διαγράψει ή 
όριζοντία τομή της, μήκος 0.445 μ.

3 Καί εις τόν ναόν τής Χρυσαφιτίσσης, δίστυλον 
ωσαύτως, τρουλλαϊον, εγγεγραμμένων σταυροειδή ό 
νάρθηξ δέν επικοινωνεί μέ τά δυτικά πλάγια δια
μερίσματα.
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6 AE 1969Νικολάου B. Δρανδάκη

λικοΰ τοίχου παρά την ΒΑ. γωνίαν καί λείψανα 
τής προς τα εκεί άπολήξεως τής άψΐδος τοΰ 
ίεροΰ, διαφαινόμενα μεταξύ των ριζών ελαίας, 
σώζονται εις άπόστασιν 7 μ. άνατολικώς τοΰ 
δυτικοΰ τοίχου τοΰ κυρίως ναοΰ. Ό χώρος τής 
άψιδος, δπως καί άλλα τμήματα τής εκκλησίας 
καλύπτονται υπό σωρών λίθων. Ό ναός πρέπει 
νά ήτο ευρύς. Διατηρούμενα θεμέλια τής ΝΔ. 
γωνίας τοΰ νάρθηκος επιτρέπουν νά ύπολογίση 
τις δτι τό πλάτος τοΰ οικοδομήματος έξωτερι- 
κώς θά προσήγγιζε τά 9.50 μ. 'Ο Β. τοίχος 
τοΰ ναοΰ, σωζόμενος εϊτε εις αρκετόν ύψος, 
είτε μόνον κατά τά θεμέλια, είναι ορατός από 
τής ΒΔ. γωνίας εις μήκος 6.60 μ. Ή τοιχο
ποιία τοΰ κτηρίου συνίσταται έξ αργών λίθων 
καί πλίνθων, εκ τών οποίων αί τελευταΐαι 
έχουν τοποθετηθή άνευ τίνος τάξεως, καθ’ ορι
ζόντιον δμως διάταξιν (πίν. Ζβ).

β) Βυζαντινός ναός τοΰ άγιου Νικολάου. 
’Έξω τής Μαγούλας, παρά τον πύργον Σαλ- 
βαρά, δεξιά τής αμαξιτής όδοΰ ή οποία οδηγεί 

προς τήν Τρύπην, υψώνεται 
εντός ελαιώνος ό τρουλλαΐος, 
σταυροειδής, εγγεγραμμένος, δι- 

C7TO κιόνιος έλλαδικοΰ τύπου ναός τοΰ 
αγίου Νικολάου' (πίν. Δα καί 
σχέδ. είκ. 1). ’Έχει κτισθή δι’ 
αργών μάλλον μεγάλων λίθων, 
μεταξύ τών οποίων παρεμβάλ
λονται άτάκτως πολλαί πλίνθοι. 
Εις τήν ΒΑ. γωνίαν, παρά τό 
έδαφος, είναι έντετειχισμένον 
άρχαϊον αρχιτεκτονικόν μέλος εκ 

τεφρολεύκου μαρμάρου, ύψους 1.17 μ. Ή προς 
Β. έστραμμένη πλευρά του, ή έχουσα πλάτος 
0.46 μ., έχει μείνει ακατέργαστος. ’Επί τής 
πλευράς τής βλεπούσης κατά Άνατολάς, τής 
οποίας τό πλάτος είναι 0.145 μ., έχει χαραχθή 
εις τέσσαρας σειράς δυσξύμβλητον χάραγμα 
(σκαρίφημα είκ. 2).

Ό τροΰλλος τοΰ ναοΰ διατρυπάται υπό τεσ
σάρων παραθύρων έναλλασσομένων με κόγχας 
(πίν. Δβ). Τήν γέννησιν τοΰ οίονεί τεταρτοσφαι- 
ρίου τών κογχών τονίζουν τρεις οριζόντιοι σει-

V ΕΤ

Ο X Η 

v eu
Είκ. 2. Χά
ραγμα επί 

λίθου.

1 Τά σχέδια είχε τήν καλωσύνην νά εκπόνηση 
ί> φίλος άρχιτέκτων κ. Κωστής Γκάρτζος. Τόν ευχα
ριστώ πολύ καί εντεύθεν.

ραί πλίνθων. Καί τό «τεταρτοσφαίριον» έχει 
κτισθή διά πλίνθων ακτινωτά τοποθετημένων 
έν εΐδει ριπιδίου (σχέδ. είκ. 3). Τά τόξα τών 
παραθύρων καί τών κογχών περιεβάλλοντο υπό 
τριπλής γραμμής πλίνθων κατά βαθμιδωτόν 
τρόπον διατεταγμένων, ώστε νά σχηματίζηται 
μεταξύ τών τόξων «κρέμαση». Τοΰ διακόσμου 
τούτου σώζονται μόνον τά κάτω τμήματα εκα
τέρωθεν τής κόγχης τής εύρισκομένης μεταξύ 
τοΰ νοτίου καί τοΰ άνατολικοΰ παραθύρου. 
Μέχρι τής γεννήσεως τών τόξων παραθύρων 
καί κογχών ό τροΰλλος έχει οίκοδομηθή κατά 
τό πλινθοπερίκλειστον σύστημα δομής. 'Υπό 
τούς κεράμους δμως τό τύμπανον είναι πολύ 
ήλλοιωμένον εκ τών επισκευών. Παραμόρφωσιν 
έχει ύποστή καί ή νοτία θύρα. 'Υπέρ τό 
άνοιγμά της διακρίνονται ίχνη τοΰ έκ κεράμων 
κατεσκευασμένου άρχικοΰ τόξου της. Ένψ 
δμως είς τήν Β. θύραν ή ποδιά τοΰ ύπερθεν 
αυτής μονολόβου παραθύρου εφάπτεται τοΰ 
τόξου της (πίν. Εα, σχέδ. είκ. 3) είς τό τύμπανον 
τής Ν. κεραίας ή άπόστασις μεταξύ παραθύ
ρου καί θύρας ήτο, φαίνεται, μεγαλυτέρα.

’Άνοιγμα διατρυπών σήμερον τόν Δ. τοίχον 
οδηγεί εις μεταγενεστέραν προς Δυσμάς έπέκ- 
τασιν τοΰ ναοΰ (σχέδ. είκ. 1). "Οτε κατ’ Αύγου
στον τοΰ 1955 έπεσκέφθην τό μνημεΐον, παρα- 
τυχοΰσα ύπερπεντηκοντοΰτις κάτοικος τής Μα
γούλας, έχουσα παρακείμενον ελαιώνα, έπεβε- 
βαίωσεν δτι άρχικώς ό ναός δεν είχεν άνοιγμα 
εις τόν δυτικόν τοίχον.

Τά τόξα τών παραθύρων καί τών κογχών 
τοΰ τρούλλυυ, τών μονολόβων ανοιγμάτων τοΰ 
τυμπάνου τής Β. καί τής Ν. κεραίας τοΰ σταυροΰ 
καί τό τόξον τής πεφραγμένης σήμερον Β. θύ
ρας σχηματίζονται έκ πλίνθων. Τά πλίνθινα 
τόξα τών παραθύρων τών κεραιών τοΰ σταυ
ροΰ καί τό τόξον τής Β. θύρας περιβάλλει 
απλή, στενή ταινία έκ μιάς σειράς πλίνθων.

Τοΰ άνατολικοΰ τοίχου έξέχει μόνον ή με
σαία άψίς \ έξωτερικώς ήμιεξάπλευρος. Είς 
τήν μέσην πλευράν της υπήρχε δίλοβον παρά- 
θυρον, κατά τό πλεΐστον πεφραγμένον σήμε
ρον. Είς τό φράγμα έχει ένσωματωθή παλαιο-

2 Τό αυτό συμβαίνει καί είς τόν "Αγιον Ίωάν- 
νην Χρυσάφης, διά τόν όποιον βλ. κατωτέρω σ. 8, 
ύποσ. 3. Ή άψίς τού 'Αγίου Ίωάννου είναι 
έξωτερικώς ήμικυκλική.
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χριστιανικόν επίθημα (πίν. Εβ), κοσμούμενον 
περί τό μέσον τής φαινομένης πλευράς του υπό 
λατινικού σταυροΰ και παρά τάς γωνίας υπό 
ήμιφύλλων μαλακής πλατείας ακάνθου.

Αίκόγχαι τοΰ Διακονικού καί τής Προθέσεως 
διετρυπώντο υπό μονολόβων παραθύρων, εκ

τον κορμόν τοΰ ΒΔ. έχουν χαραχθή τέσσαρες, 
ισοσκελείς, διαφορετικού τύπου σταυροί (σκαρί
φημα είκ. 4, ΐ). Εις τον ΝΔ. κίονα, τοΰ οποίου ή 
διάμετρος είναι βραχύτερα, διακρίνονται μόνον 
τρείς σταυροί διάφοροι πάλιν καί μεταξύ των 
καί των σταυρών τοΰ ετέρου κίονος (σκαρί-

Είκ. 3. "Αγιος Νικόλαος Μαγούλας. Βόρειος όψις.

των οποίων τό παράθυρον τής πρώτης, περι- 
βαλλόμενον υπό απλής κεραμίνης ταινίας, είναι 
δλως διόλου πεφραγμένον (πίν. Δα). Τό τόξον 
τοΰ παραθύρου τής Προθέσεως άποτελεΐται εκ 
πωρολίθων.

Είναι πιθανόν δτι δ ναός έσωτερικώς έκο- 
σμεΐτο υπό τοιχογραφιών, κρυπτομένων τώρα 
κάτωθεν επαλλήλων, παχέων στρωμάτων ασβέ
στου. Έπί τής εσωτερικής πλευράς τοΰ τυμπά
νου τής Β. κεραίας δεν διακρίνονται ίχνη τής 
Βύρας (πίν. Ζα). Τό δάπεδον τής εκκλησίας έχει 
έπιστρωθή μέ μικρούς, άπεστρογγυλευμένους 
ποταμίους λίθους (αμύγδαλο). Οί κίονες είναι 
μαρμάρινοι, μονολιθικοί, άνίσου πάχους. Εις

φημα εϊκ. 4, 2). Τά κιονόκρανα, σχήματος ανε
στραμμένου κολούρου κώνου, κοσμούνται υπό 
σειράς άτέχνων λογχοειδών φύλλων (πίν. Ζα, 
καί Τ α.β). Κίονες, κιονόκρανα καί χαμηλά 
επιθήματα έχουν έπιχρισθή δΤ ασβέστου.

Εις τάς προς τό ιερόν πλευράς τών τοίχων, 
οί όποιοι χωρίζουν αυτό από τής Προθέσεως 
καί τοΰ Διακονικού καί συγχρόνως αποτελούν 
τά ανατολικά στηρίγματα τοΰ τρούλλου, υπό 
τούς λακκίσκους τής γομφώσεως τοΰ αρχικού 
τέμπλου —’τό διακρινόμενον εις τούς πίνακας Ζα 
καί Τ α.β είναι πολύ μεταγενέστερον — έχουν 
έντειχισθή τεμάχια λοξοτμήτου γείσου ή ίσως 
επικράνου, μήκους 0.35 μ. Ή λοξότμητος
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8 Νικολάου Β. Δρανδάκη ΑΕ 1969

πλευρά του φέρει έπιπεδόγλυφον κόσμημα, τοξο- 
στοιχίαν, υπό τά τόξα τής οποίας έχει γλυφή 
άνά έν πεντάλοβον φύλλον ή άνθέμιον. Άμφό- 
τερα τά αρχιτεκτονικά μέλη καλύπτονται υπό 
παχέος στρώματος άσβεστου. Ή κτιστή αγία 
τράπεζα είναι πολύ χαμηλή.

σειράς διατεταγμένων κατά βαθμιδωτόν τρό
πον. Ό διάκοσμος όμως αυτός εις τό διάστημα 
τό μεταξύ δυο τόξων δεν σχηματίζει «κρέμαση», 
επειδή εδράζεται επί ψευδοκιονίσκου. Τριπλή 
σειρά πλίνθων μέ διάταξιν βαθμιδωτήν περι
βάλλει τά τόξα παραθύρων καί ψευδοπαραθύ-

1

a

Είκ. 4. "Αγιος Νικόλαος Μαγούλας. Άνάγλυπτοι σταυροί : 
1 επί τοΰ ΒΔ. κίονος, 2 έπί τοΰ ΝΔ.

Εις τον είσερχόμενον εντός τοΰ ναοϋ προξε
νεί έντύπωσιν ή αρμονία των καμπύλών καί των 
τόξων του (πίν. Τ α.β καί σχέδ. είκ. 5). Τά 
τόξα τά διαχωρίζοντα τήν δυτικήν κεραίαν τοϋ 
σταυροϋ από των δυτικών πλαγίων διαμερισμά
των, χαμηλότερα τών τόξων τών κεραιών τοΰ 
σταυροΰ, ανάγουν τό βλέμμα προς εκείνα καί 
ταΰτα πάλιν μέ την σειράν των προς τον φω
τεινόν χώρον τοΰ τρούλλου (πίν. <Γβ)."Οπως εις 
τον "Αγιον Νικόλαον Μαγούλας ούτω καί εις 
κτήρια τοΰ γειτονικοΰ Μυστρά — π.χ. τό κωδω- 
νοστάσιον τής Όδηγητρίας 1 (περί τό 1310) καί 
τον τροΰλλον τής Ευαγγελίστριας 2 (τέλος 14ου- 
άρχα'ι τοΰ 15ου αΐώνος) — τά τεταρτοσφαίρια 
κογχών έχουν κτισθή διά πλίνθων ακτινωτά 
τοποθετημένων. Έπί πλέον εις τούς τρούλλους 
τών εκκλησιών αυτών καί τοΰ 'Αγίου Δημη- 
τρίου τής νέκρας πολιτείας εναλλάσσονται παρά
θυρα καί κόγχαι. Εις τούς 'Αγίους Θεοδώρους 
τοΰ Μυστρά (1290-95) τά τόξα τών παραθύ
ρων καί τών ψευδοπαραθύρων τοΰ τρούλλου 
περιβάλλονται υπό λεπτών πλίνθων εις τρεις

1 G· Millet, Monuments byzantins de Mi- 
stra, Paris 1910, πίν. 24 i, 4.

2 Mimica Cranaki, Grece byzantine, Lausanne 
1962, έν αρχή, είκών β' σελίδος καί εΐκών 60.

ρων τοΰ τρούλλου τοΰ έξω τής Λακωνικής Χρυ- 
σάφης παρά τήν Χρυσαφίτισσαν ναοϋ τοΰ 
αγίου Τωάννου \ Καί εδώ ελλείπουν οί ψευδο- 
κιονίσκοι καί εις τά μεταξύ τών τόξων κενά 
σχηματίζεται «κρέμαση». Διά πλίνθων επίσης 
είναι κατεσκευασμένα τά τόξα τής θύρας καί 
τών παραθύρων του.

Ό "Αγιος Νικόλαος Μαγούλας, ό έχων πολύ 
ραδινόν τον τροΰλλον (σχέδ. είκ. 5), αρχαΐζει. 
Ραδιναί είναι καί δλου τοΰ ναοΰ αί άναλογίαι 
(τό πλάτος του είναι 5.30, τό ύψος 7.35 μ.). 
Άντιθέτως εις τον "Αγιον Τωάννην Χρυσά- 
φης, κατά τήν κάτοψιν σχεδόν τετράγωνον, 
δπως σχεδόν τετράγωνος είναι καί ό "Αγιος 
Νικόλαος Μαγούλας (5.75 περίπου X 5.30 μ.), 
ό τροΰλλος έχει χαμηλόν τύμπανον. "Ισως δεν 
θά έσφάλλετό τις αν έχρονολόγει τον "Αγιον 
Νικόλαον εγγύς τοΰ 1300.

3 Φωτογραφίαν τοϋ ναοϋ βλ. εις ΑΔ 20, 1965, 
Χρονικά Β, 1 πίν. 162, 163α' τήν γραπτήν του επι
γραφήν παρά Ν. Β· ΔΡΑΝΔΑΚΗ, Βυζαντιναί τοιχο- 
γραφίαι τής Μέσα Μάνης, έν Άθήναις 1964, σ. 63, 
σημ. 2. Ή χρονολογία 1366/67 άφορα εις τήν γρα
πτήν διακόσμησιν καί ούχί εις τήν οικοδομήν τοΰ 
κτηρίου.
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Είκ. 5. "Αγιος Νικόλαος Μαγούλας. “Ανω : τομή κατά πλάτος. Κάτω : τομή κατά μήκος.
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10 Νικολάου Β. Δρανδάκη ΑΕ 1969

γ) Μεταβυζαντινός' ναός της Κοιμήσεως 
τής Θεοτόκον. Το μνημεΐον συνάπτεται από 
Α. προς τό σύγχρονον καθολικόν τής Κοινότη- 
τος και από Β. προς τό κοινοτικόν νεκροτα
φείου ' από Δυσμών έ'χει παραρρέοντα τον πο
ταμόν Μαγουλίτσα. Ή μονόροφος εκκλησία 
αποτελεί συνδυασμόν τρικλίτου καμαροσκεποϋς 
βασιλικής και βυζαντινοί σταυροειδούς ναοΰ 
με τροΰλλον. Τμήματα τοϋ κτηρίου έχουν οίκο- 
δομηθή κατ’ αμελές πλινθοπερίκλειστον σύ
στημα δομής (πίν. Ιγ). Τό παράθυρον τής 
βορείου κεραίας πλαισιώνει τρίλοβον τόξον έκ 
πωρολίθου, περιβαλλόμενον υπό σειράς τεμα
χίων κεράμων. Έκ πωρολίθων έχει οίκοδομηθή 
και δλη ή πρόσοψις τής κεραίας (πίν. Ηα).

Έσωτερικώς τό μήκος τοΰ κυρίως ναοΰ, υπο
λογιζόμενου καί τοΰ ίεροΰ, είναι 12.47 μ. καί 
τό πλάτος 5.72 μ. Τά κλίτη διαστέλλουν εκα
τέρωθεν κατά τό ανατολικόν άκρον άνά εις 
πεσσός καί εν συνεχείφ άνά τρεις κίονες, έκ 
των οποίων ό εις έχει μεν κυκλικήν τομήν, 
άλλ’ είναι κτιστός.

Ή νοτία κεραία τοΰ σταυροί (πίν. Ηβ), πολύ 
υψηλότερα τής βορείου (πίν. Θα), φθάνει περί
που εις τό ύψος τοΰ τροΰλλου, ούτως ώστε ολό
κληρον τό νότιον παράθυρον αΰτοΰ εύρίσκεται 
εντός τής κεραίας. Είναι επομένως πολύ πιθα
νόν δτι ή Ν. κεραία υπό τήν σημερινήν της 
μορφήν οφείλεται εις επισκευήν. 'Υπέρ τής άπό- 
ψεως συνηγορεί καί χάραγμα επί τοΰ ασβεστο
κονιάματος τής εξωτερικής πλευράς τοΰ τυμπά
νου τής κεραίας, εκατέρωθεν τοΰ παραθύρου :

1763 -j- Φευρου[αρίου]
Θ

NIKOAOC ΚΡΕ___ (πίν. Ηβ)

Είναι πάντως άξιοπρόσεκτον δτι καί αί δύο 
κεραϊαι τοΰ σταυροί διασώζουν έσωτερικώς λεί
ψανα τοιχογραφιών κεκαλυμμένων μέ άλατα.

'Ο τροΰλλος τής έκκλησίας είναι οκτάγωνος 
(πίν. Θβ), διατρυπώμενος υπό εξ παραθύρων,

1 Ό μακαρίτης διδάσκαλός μου ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ 
ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ εις αρθρον του Έργασίαι έν Μυστρα, 
ΠΑΕ 1929, σ. 92 γράφει άορίστως : «'Επίσης έξή- 
τασα καί τινας έκκλησίας περί τόν Μυστράν της 
ιδίας εποχής καί τέχνης, καί δή τήν εκκλησίαν τής 
Κοιμήσεως εις τήν Μαγοΰλαν». 'Ενδεδειγμένον εί
ναι νά διακριβωθή αν τμήματα τοΰ ναοΰ προέρ- 
χωνται έκ προγενεστέρου κτίσματος.

έκ τών οποίων τά δύο είναι μικρότερα. Τά τόξα 
δλων τών παραθύρων αποτελούνται έκ πλίνθων 
καί περιβάλλονται υπό διπλής οδοντωτής ται
νίας. Ή άνωτέρα τούτων έξέχει τοΰ τοίχου καί 
διαμορφώνει τό υπό τήν στέγην τοΰ τρούλλου 
γείσον. Ή ανατολική καί ή δυτική κεραία τοΰ 
σταυροί στεγάζονται μέ καμάρας τομής όξυκο- 
ρύφου τόξου. Τά πλάγια κλίτη έχουν εις τόν 
ανατολικόν των τοίχον έγγεγραμμένας κόγχας, 
τάς οποίας διαχωρίζει περί τό μέσον αυτών 
οριζόντιος πλάξ, διαμορφοΰσα είδος τραπέζης. 
Ή πυλίς έπικοινωνίας προθέσεως καί ίεροΰ ώς 
έπίσης καί δύο μικρά άρμάρια έπί τοΰ ανατολι
κοί τοίχου, άνά έν εκατέρωθεν τής άψίδος, 
έχουν οξυκόρυφα τοξύλλια, γνώριμα εις τήν 
τουρκικήν τέχνην. Προς Βορράν τοΰ ναοΰ, καθ' 
δλον τό μήκος του, είναι συνημμένος πλάγιος 
νάρθηξ υπό μορφήν παρεκκλησίου μέ μονόρρυ- 
τον ξυλίνην στέγην, άποτελοΰσαν συνέχειαν 
τών βορείων στεγών τοΰ ναοΰ (πίν. Θα). Τό 
δάπεδον τοΰ πλαγίου νάρθηκος είναι ύψηλότε- 
ρον τοΰ δαπέδου τής έκκλησίας. Προς τήν ΝΑ. 
άκραν τοΰ ναοΰ συνάπτεται καμαροσκέπαστον 
παρεκκλήσιον, τιμώμενον έπ' όνόματι τών 
αγίων Θεοδώρων καί κοσμούμενον χαμηλά μέ 
τοιχογραφίας. 'Ως άνώφλιον τής μόνης δυτικής 
θύρας του χρησιμεύει παλαιόν άρχιτεκτονικόν 
μέλος. Είναι πολύ πιθανόν δτι τό παρεκκλή
σιον έξετείνετο άλλοτε προς Δυσμάς, άφοΰ δια
σώζεται τό βόρειον σκέλος τής καμάρας, ήτις 
έκάλυπτε τό καταπεσόν τμήμά του. Υπέρ τήν 
Ν. θύραν τής έκκλησίας είναι έντετειχισμένα 
χριστιανικά γλυπτά, έκ τών οποίων τό έν προ
φανώς βυζαντινόν (πίν. Ια), άριστερά δ' αυτής 
κιονόκρανου ίσως κιονίσκου βυζαντινοί τέμπλου 
καί άρχαία έπιγραφή (πίν. Ιβ). Εις τήν ΝΔ. 
γωνίαν έχει έντειχισθή άρχιτεκτονικόν μέλος, 
έπίκρανον ή έπίθημα (πίν. Ιγ). Ό ήρειπωμένος 
σήμερον νάρθηξ ήτο κατάγραφος καί έστεγάζετο 
άπό τρεις ήμικυλινδρικάς καμάρας, έκ τών ο
ποίων ύψηλοτέρα ήτο ή μεσαία. Τό μεγαλύτερου 
τμήμά του έχει καταρρεύσει, ίσως έξ αιτίας τοΰ 
παραρρέοντος ποταμοί, ό όποιος, όταν κατά 
τούς χειμερίους μήνας πλημμυρίζη, είσβάλλων 
είσέτιείςτόν ναόν, εναποθέτει άφθονον ϊλύν έπί 
τοΰ δαπέδου του 1 2. Έκ τών στεγών τοΰ νάρθηκος

2 Άτυχώς καί ό πρό τοΰ ναοΰ χώρος εχει εσχά
τως μεταβληθή είς αποθέτην ποικίλων ακαθαρσιών.
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σώζεται μέρος μόνον τής βορείου καμάρας καί 
τοΰ βορείου σκέλους τής μέσης. Ή θύρα προσ- 
βάσεως από τοΰ νάρθηκος προς τον κυρίως 
ναόν έχει τειχισθή. 'Ως κιλλίβαντες επί των 
οποίων στηρίζονται τά τόξα επικοινωνίας των 
τριών τμημάτων τοΰ νάρθηκος χρησιμεύουν 
άνάγλυπτα, ενεπίγραφα τεμάχια κοσμητών, 
βυζαντινών χρόνων, έντετειχισμένα είς τον δυ
τικόν τοίχον τοΰ κυρίως ναοΰ. Το βορειότερον 
έξ αυτών κοσμείται με τοξΰλλια έγκλείοντα 
άκανθόφυλλα καί μέ κομβίον. Έπί τής άνω 
κατακορΰφου ταινίας εγχάρακτος επιγραφή 
(πίν. ΙΑα):

KOCMHMATHCEKKAHCIAC + ΤΩΝ KOCM-----

ήτοι
Κόσμημα τής εκκλησίας -(- Τών κοσμ------

Ό άλλος, ό προς Νότον κοσμήτης, φέρει έπι- 
πεδόγλυηια άντωπά πτηνά λαϊκής τέχνης καί 
έπί τής άνω κατακορΰφου ταινίας επιγραφήν 
(πίν. ΙΑβ):

+ ΤΗ KOCMOCOClOMHTI 

ήτοι
-f- Τή κοσμοσώστφ Μητ[ρί]

Δεξιά καί χαμηλότερον τοΰ κιλλίβαντος έχει 
έντειχισθή σπόνδυλος παλαιοΰ μικροΰ κίονος. 
Είς τό ανατολικόν τΰμπανον τής μέσης καμά
ρας τοΰ νάρθηκος σώζονται μεταβυζαντιναί τοι- 
χογραφίαι σκηνών τής Δευτέρας Παρουσίας.

Τά κιονόκρανα τοΰ ναοΰ είναι ποικίλα' τό 
στέφον τον ΝΑ. κίονα, καλής τέχνης, ανάγεται 
είς τούς παλαιοχριστιανικούς χρόνους. Έπί τοΰ 
κορμοΰ τοΰ ίδιου κίονος άναγινώσκεται χάραγμα 
μνημονεΰον τό όνομα τοΰ οικοδόμου, ό όποιος 
έκτισε τον ναόν. Κατήγετο από τήν νήσον 
ΙΙάρον :

Γεωργιλα(ς) Βαζως 
κτιστις την 
εκτιαε
απο τ(ήν) Παρο

Σημειωτέον ό'τι οικογένεια Βαζαίων (Βάζος) 
σώζεται ακόμη είς τήν Πάρον.

'Η άψίς τής εκκλησίας εύρίσκεται έν μέρει 
κάτωθι βράχου. Θυρίς διατρυπώσα αυτήν οδη
γεί εις μικρόν σπήλαιον - κρύπτην, έκτεινόμε- 
νον προς τά ΒΑ. καί διασώζον τοιχογραφίας 
τής Βλαχερνιτίσσης έν προτομή καί δεξιά της 
δύο ιεραρχών. Τό σπήλαιον είναι σκοτεινόν καί 
τά πρόσωπα τών 'Αγίων κατεστραμμένα, ώστε 
αποβαίνει δυσχερής ή έξακρίβωσις αν αί τοιχο- 
γραφίαι είναι παλαιότεραι έκείνων, αί όποιαι 
κοσμοΰν τον ναόν. Αί τοιχογραφίαι τοΰ ναοΰ, 
έφθαρμέναι εκ τής υγρασίας, πρέπει νά είναι 
έργον, τουλάχιστον έν μέρει, τοΰ 17ου αΐώνος, 
αν κρίνη τις καί έκ τοΰ ονόματος τοΰ Γαβριήλ, 
Μητροπολίτου πιθανώτατα τής Λακεδαιμόνιας. 
Τό ό'νομά του άναγινώσκεται είς τήν αρχήν τής 
τετραστίχου, έφθαρμένης υπέρ τήν νοτίαν θύ- 
ραν κτιτορικής έπιγραφής, τής οποίας δλίγαι 
λέξεις είναι ευδιάκριτοι :

-------------- πανιερωτάτον---------- [Μητροπολίτου
Λακεδαιμόνιας κυρ]ο« Γαβριήλ------

Ό Δ. X. Δουκάκης1 καταλέγει δύο Μητρο- 
πολίτας Λακεδαιμόνιας μέ τό όνομα Γαβριήλ, 
άνάγων τον ένα είς τό 1643 καί τον άλλον είς 
τό 1656. Ό κατάλογος όμως τοΰ Δουκάκη ούτε 
είναι, νομίζω, πλήρης, ούτε δΰναταί τις νά έχη 
είς τον συγγραφέα του πολλήν εμπιστοσύνην. 
Ό κ. Τάσος Γριτσόπουλος1 2 αναγράφει μόνον 
ένα μητροπολίτην Γαβριήλ κατά τον 17°ν αιώνα 
από τοΰ 1641 μέχρι τοΰ 1670\ Ό αυτός 
ούδένα Γαβριήλ μνημονεύει κατά τον 18°ν 
αιώνα.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ

1 Κατάλογος τών Μητροπολιτών, ’Αρχιεπισκόπων 
καί ’Επισκόπων τής ’Επαρχίας Λακεδαίμονος, 'Ιε
ρός Σύνδεσμος, έτος Η' (1C ), Περίοδος Β' άριθ. 
φύλλ. 182 τής 1η? Δεκεμβρίου 1912. Τό επόμενον 
τεύχος 183 τοΰ 'Ιερού Συνδέσμου, ε’ις τό όποιον 
συνεχίζεται ή μελέτη τού ΔΟΥΚΑΚΗ, δέν άνεΰρον 
είς ’Αθηναϊκός Βιβλιοθήκας.

2 ’Εν Θρησκευτική καί ’Ηθική Έγκυκλοπαιδείμ 
τόμ. 8 στήλ. 84, αρθρ. Λακεδαιμόνιας Μητρόπολις.

8 Βλ. καί τοΰ αυτού εις τήν αυτήν ’Εγκυ
κλοπαίδειαν τόμ. 4, στήλ. 121 δρθρ. Γαβριήλ ό μη
τροπολίτης Λακεδαιμόνιας. Ό κ. ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 
(αυτόθι) νομίζει δτι ό αυτός Γαβριήλ είναι ό μνη
μονευόμενος καί κατά τό 1656.
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ 1969 (ΧΡΟΝΙΚΑ) Πιν. A

α. Σελλασία, Παλιοπαναγιά. 
*0 τρουλλος του ναού.

β. Σελλασία. Παλιοπαναγιά. Στήριξις τής 
καμάρας τοΰ νάρΟηκος επί του Δ. τοίχου.

γ. Σελλασία, Παλιοπαναγιά.
Τά βόρεια στηρίγματα του τροΰλλου.

δ. Σελλασία, Παλιοπαναγιά. 
'Η άψίς του ναού εσωΰεν.

ε. Σελλασία, Παλιοπαναγιά. Ερείπια κτηρίων.
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111 n - B ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΙΙ ΕΦΗΜΕΡΙΣ 1969 (ΧΡΟΝΙΚΑ)

α. Σελλασία, "Αγιος Νικόλαος. 
Κτιτορική επιγραφή.

δ. Σελλασία, "Αγιος Νικόλαος. 
Λεπτομέρεια τής έναντι είκόνος (γ).

γ. Σελλασία, "Αγιος Νικόλαος. 
Δέησις, λεπτομέρεια τοιχογραφίας.

ε. Σελλασία, "Αγιος Νικόλαος. 
Λεπτομέρεια τής ανωτέρω είκόνος γ.

ζ. Σελλασία, "Αγιος Νικόλαος. Οί "Αγιοι 
Δαμιανός καί ΙΊαντελεήμων, τοιχογραφία.
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ 1969 (ΧΡΟΝΙΚΑ) ΠίΝ. I

α. Σελλασία, "Αγιος Νικόλαος. ‘Ο "Αγιος 
Δαμιανός, λεπτομέρεια του πίν. Βζ.

β. Σελλασία, "Αγιος Νικόλαος. Ό "Αγιος 
ΙΙαντελεήμων, λεπτομέρεια του πίν. Βζ.

γ. Σελλασία, "Αγιος Νικόλαος.
Τά Είσόδια τής Θεοτόκου, τοιχογραορία.

δ. Σελλασία, "Αγιος Νικόλαος. 
Λεπτομέρεια τής έναντι εϊκόνος (γ).

ε. Σελλασία, "Αγιος Νικόλαος. Αί παρθένοι των Είσοδίιον, 
λεπτομέρεια τής ανωτέρω εϊκόνος γ.
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Πιν. Δ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ 1969 (ΧΡΟΝΙΚΑ)

α. Μαγούλα Σπάρτης. Ναός Αγίου Νικολάου.
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ 1959 (ΧΡΟΝΙΚΑ) ΠίΝ. Ε

β. Μαγούλα Σπάρτης. Ναός 'Αγίου Νικολάου. Επίθημα έντετειχισμένον εις τό παράθυρον τής άψΐδος.
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I I IN - 'Γ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ 1969 (ΧΡΟΝΙΚΑ)

α - β. Μαγούλα Σπάρτης. Ναός Αγίου Νικολάου, απόψεις εσωτερικού.
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ 1969 (ΧΡΟΝΙΚΑ) 111 ν . Ζ

β. Μαγούλα Σπάρτης, "Αγιος Νίκανδρος. ’Ερείπια του νάρθηκος.
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ΓΙin. II ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ 1969 (ΧΡΟΝΙΚΑ)

α. Μαγούλα Σπάρτης, ναός Κοιμήσεως. Τΰμπανον βορείου κεραίας.

β. Μαγούλα Σπάρτης, ναός Κοιμήσεως. Τΰμπανον νοτίας κεραίας.
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α. Μαγούλα Σπάρτης, ναός Κοιμήσεως. Ό ναός άπό Βορρά.

β. Μαγούλα Σπάρτης, ναός Κοιμήσεως. 'Ο τροϋλλος τής εκκλησίας.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ 1969 (ΧΡΟΝΙΚΑ) ΠίΝ. Θ
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• ji
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Πιν. I ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ 1969 (ΧΡΟΝΙΚΑ)

α. Μαγούλα Σπάρτης, ναός Κοιμήσεως. Έντετειχισμένα γλυπτά.

β. Μαγούλα Σπάρτης, ναός Κοιμήσεως. Έντετειχισμένη αρχαία 
επιγραφή καί βυζαντινόν γλυπτόν.

γ. Μαγούλα Σπάρτης, ναός Κοιμήσεως. Έντετειχισμένον αρχιτεκτονικόν μέλος.
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ 1969 (ΧΡΟΝΙΚΑ) Πιν. ΙΑ

α. Μαγούλα Σπάρτης, ναός Κοιμήσεως. Έντετειχισμένον τεμάχιον 
βυζαντινού ενεπίγραφου κοσμήτου, ώς κιλλίβαντος.

β. Μαγούλα Σπάρτης, ναός Κοιμήσεως. ’Εντετειχισμένον τεμάχιον 
ένεπιγράφου κοσμήτου αντί κιλλίβαντος.
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