
ΛΙ ΚΑΜΑΡΟΣΚΕΠ ΑΣΤΟΙ ΒΑΣΙΛΙΚΑΙ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

Έκ των παλαιών Αθηναϊκών εκκλησιών ελάχιστα γνωσταί από αρχι

τεκτονικής άπόψεως ') παραμένουσι μέχρι τοΰδε αι καμαροσκέπαστοι βασι- 
λικαί. Πράγματι, αν εξαίρεση τις την βασιλικήν τής Παντανάσσης (Μο
ναστηράκι), ής την κάτοψιν μόνον κα'ι την δρθωσιν παρέσχον παλαιότεροι 

αρχιτέκτονες* 2) και νεώτεροι αρχαιολόγοι,3) ούδεμιάς άλλης τών πολυαρίθμων 
σωζομένων καμαροσκεπάστων ’Αθηναϊκών βασιλικών έχομεν τό διάγραμμα 
ή καί απλήν έστω αρχιτεκτονικήν σκιαγραφίαν. Καί δμως ή κατηγορία 
αυτή τών ναών παρέχει, ως θά ίδωμεν, οΰχί μικρόν ενδιαφέρον διότι 
παρουσιάζει μίαν πρωτότυπον διά τήν Ελλάδα αρχιτεκτονικήν μορφήν 
έφαρμοσθεΐσαν μετ’ επιμονής επί μίαν καί πλέον χιλιετηρίδα κυρίως μεν 
εν Άθήναις, έν μέρει δ’ εν τή άμέσω αυτών γειτονίφ.

Εις τήν κατηγορίαν τών ναών, ών τά χαρακτηριστικά θά έξετάσωμεν 

κατωτέρω, υπάγονται οί εξής ένδεκα σωζόμενοι4) ναοί τών ’Αθηνών : 1) Ή 
Παντάνασσα (Μεγάλο Μοναστήρι, Μοναστηράκι) (είκ. 1), 2) ή Σωτήρα 
Ρόμπη (εν όδώ Ευαγγελίστριας) (εικ. 2), 3) Οί "Αγιοι ’Ανάργυροι τοΰ 
Κολοκύνθη (Μετόχι τοΰ Παναγίου Τάφου, κατά τήν βόρειον κλιτΰν τής 
Άκροπόλεως) (εικ. 3), 4) ό 'Άγ. ’Αθανάσιος (έν όδφ Άριστοφάνους 32,

*) "Οσον άφορί} εις τήν τοπογραφίαν* τήν Ιστορίαν καί τάς παραδόσεις τών ’Αθη
ναϊκών ναών παραπέμπω είς τά έργα του August Mommsen, Athenae Christia- 
liae, Lipsiae 1864, Τάοου Νεροντσου, Χριστιανικοί Άθήναι έν Λελτ. ‘Ιστ. Έθν. Έταιρ. 
τόμ Γ' σελ. δ—107, Θ. Φάαδελφέως, Ιστορία τών ’Αθηνών 1902 τόμ. Α' 264 καί 
ίδια είς τά τού Άθηναιολόγου κ· Δημ. Γ· Καμ.ιονυογλον; 'Ιστορία τών ’Αθηναίων 
I—III Άθήναι 1889,1890,1896-Μνημεία τής Ιστορίας τών’Αθηναίων 1—III Άθήναΐ 
1889,1890,1892,—τό Ριξόκαστρον Άθήναι 1920,—·Αί παλαιοί Άθήναι, Άθήνοι 1922

2) Λ. Couchaud, Choix d’eglises byzantines en Grece Paris 1842 a. 14 πίν. 
IV, Lenoir, Architecture Monastique Paris 1852 σελ. 290 είκ. 195.

:i) Hugo Monneret de Villard, Inedita byzantina έν Monitore Tecnico 1912 
N° 22 σελ. 433 είκ. 16, καθ' δν καί Millet, Ecole Grecque είκ. 137.

') Είς τάς εξεταζόμενος ενταύθα βασιλικός δέν συμπεριελήφθησαν έκεΐναι, αΐτι- 
νες λόγω μετασχηματισμού των έπί Φραγκοκρατίας η ΰστερώτερον ή λόγφ τής έρειπιώ- 
δους καταστάσεώς των δέν παρέχουσι πλέον τήν βεβαιότητα, ότι έκαλύπτοντά ποτέ 
διά θολωτής οροφής ή διό ξύλινης στέγης, ως π. χ. οί ναοί Άγ. Διονυσίου τοΰ Αρεο
παγίτου, Άγ. Φιλίππου, Άγ. Ίωάννου Μαγγούτη, Παναγίας Βλασσαροΰς, Άγ. Σπυ
ρίδωνος. Άγ. Δημητρίου Κατηφόρη, Χριστού κλπ.
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συνοικία Ψειρή) (είκ. 4), 5) οί Άγ. Ήλίας [καί Χαραλάμπης] (έν όδφ 
Επωνύμων άρ. 23) (είκ. δ), 6) ό Άγ. Γεώργιος (Άναφιώχικα) (tlx. 6), 7) 

ό Άγ. Δημήτριος Λουμπαρ- 
διάρης (παρά χήν Πνύκα)
(είκ. 7,) 8) δ "Αγ. Συμεών 

(Άναφιώχικα) (είκ. 8), 9) ή 
Άγ. Παρασκευή (έν όδφ Αίο
λου) (είκ. 9), 10) ό "Αγ.
’Αθανάσιος Χαλκοΰρης(παρά 
χό Θησεϊον), (είκ. 10), καί 
11) ή Άγ. Κυριακή (έν όδφ 
Άθηνάς) (είκ. 11), ών πάν
των χήν κάχοψιν καί χομήν 
κατά μήκος παρέχομεν το 
πρώτον ένχαΰθα.

Κάτοψις

Έν καχόψει ή αρχιτεκτο
νική διαμόρφωσις χών ώς 
άνω βασιλικών είνε άπλου- 
σχάχη. Είναι πάσαιούχί λίαν 
έπιμήκη ορθογώνια χτίσμα
τα, φέρονχα προσκεκολλημέ- 
νην κατά χήν ανατολικήν 
αυτών πλευράν μίαν καί μό
νην κόγχην, συνηθέσχατα τρί- 
πλευρον, σπανιώτερον ήμι- 

κυχλικήν (Άγιος ’Αθανάσιος 
Χαλκουρης). Λόγφ χοϋ μι
κρού συνήθως πλάτους του— 
χοΰ Άγ. Δημητρίου Λουμ- 
παρδιάρη τό πλάτος κατέρχε
ται μέχρι 2.33, τοϋ δέ Άγ. Αθανασίου Χαλκουρη μέχρι 2.20—τό ορθο
γώνιον τοϋχο δεν χωρίζεται συνήθως έσωτερικώς, ούτε κατά τό μήκος του 
ΰτε κατά χό πλάτος. Ουχω εκ χών 11 εξεταζομένων ναών, εις καί μόνος 

(Ρόμπη) χωρίζεται καιά τό μήκος του είς κυρίως ναόν καί νάρθηκα, δύο δέ 
πάλιν (Παντάνασσα, Ρόμπη) χωρίζονται κατά τό πλάτος των διά κιονοστοι-

19

Tow Η ΚΑΤΑΠΛΑΤοο
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Είκ. 1. Παντάνασσα (Μοναστηράκι).
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χιών εις τρεις δρόμους η κλιτή (είκ. 1 καί 2), οί δε λοιποί παντες είναι 

μονόκλιτο ι.
’Εξωτερική ό'ψις

'Ως δ’ απλή είναι ή κάτοψις τών ναών τούτων, ούτως απλή καί άπέ
ριττος ήτο καί ή 
εξωτερική έμφάνισις 
τών τοιχωμάτων των. 

Ταϋτα εκτισμένα δι’ 
ακανόνιστων, πλα
κοειδών ως επί τό 
πολύ, λίθων, παραμε- 
μιγμένων μετά πλίν
θων, όλοκλήραιν ή 
τεμαχισμένων, ούδε- 
μίαν δεικνύουσιν αρ
χιτεκτονικήν διάρ- 
θρωσιν ή επιτήδευ- 
σιν. Άλλ’ ουδέ κε- 
ραμίνη τις διακόσμη- 
σις φαιδρύνει τούς 
επιπέδους τοίχους 
τών αθηναϊκών βα
σιλικών, ους δια. 
τρυπώσι κατά μέν 
την πρόσοψιν ή 
απλή, ορθογώνιος 
χαμηλή θύρα τής 
εισόδου — υπέρ την 
οποίαν τοποθετείται 
ενίοτε τοξωτόν προσ-

Ei*. 2. Σωτήρα Ρόμπη. κυνητάριον μετ’ αε
τώματος, περιβάλ

λον τήν εικόνα τοϋ έν τφ ναώ τιμωμένου αγίου,2)—κατά δέ τάς πλαγίας

*) Πάντων τών εξεταζόμενων ναών οί τοίχοι καλύπτονται δυστυχώς σήμερον ύπό 
ακαλαίσθητου κονιάματος.

!) ΓΙαντάνασσα Couchaud, Choix d’ eglises byzantines πίν. 4, Lenoir, Archi
tecture monastique 1852 σελ. 290 είκ. 195.
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πλευράς ολίγα και στενά παράθυρα τοποθετημένα συνήθως είς ίκανόν 
ύψος από τοϋ εδάφους ή ευθύς υπό την στέγην. Ποϋ καί που δέ μόνον

ΚίήΤοψιο

Είκ. 3. "Αγ. 'Ανάργυροι Κολοκύνθη (Μετόχι Π. Τάφου).

ισχνά τινα αρχιτεκτονικά μέλη ειλημμένα εξ αρχαίων κτιρίων είναι εντετοι- 
χισμένα χάριν διακοσμήσεως (Παντάνασσα).

Εσωτερικόν

Άλλ’ δ,τι ελλείπει εξωτερικούς εκ τών άπασχολουντων ήμας ναών, πα- 
ρατηρεΐται έν τώ εσωτερικού. Παρατηρεΐται δηλ. άπαρεγκλίτως καί είς αυτά 
ακόμη τά ταπεινότερα ναΰδρια (“Αγ. Δημήτριος Λουμπαρδιάρης, "Αγ. Συ
μεών, “Αγ. Ήλίας, 'Αγία Παρασκευή, “Αγ. ’Αθανάσιος Χαλκουρης, 'Αγία 
Κυριακή), δτι αί έσωτέρικαί έπιφάνειαι τών τοίχων των είναι αρχιτεκτονι
κούς διηρθρωμέναι διά τυφλών τόξων. Τά τόξα ταΰτα ανοίγονται πάντοτε 
επί τών- μακρών πλευρών τοΰ ορθογωνίου, διότι αύται, κατασκευαζόμεναι 
παχεΐαι, δπως άντιστώσιν είς την υπό τήρ καμάρας τής στέγης επιφερομέ- 
νην ώθησιν, παρέχουσι κατάλληλον πεδίον πρός κατασκευήν τυφλών τόξων, 
ών ή εξοχή είνε συνήθως 0.30—0.50 μ. είς τούς μονοκλίτους, έν ω είς τούς
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τρικλίτους, Ιν οίς ot έξωτερικοί μακροΐ τοίχοι κατασκευάζονται ούχί τόσον 
παχεΐς, ώς εχοντες ν’ άντιστώσιν είς την υπό των καλυπτόντων τά πλάγια

κλίτη σταυροθολίων μι- 
κροτέραν ώθησιν, είναι 
μόνον 0.10 (Παντάνασσα, 
Ρόμπη).

Ποικίλλει δ’ ό αριθμός 
τών τυφλών τόξων από 
ενός (άγ. Κυριακή, (είκ. 11), 
άγ ’Αθανάσιος Χαλκού- 
ρης (είκ. 10), μέχρι τεσ
σάρων (άγ. Ανάργυροι 
Κολοκύνθη (είκ. 3*; Παν
τάνασσα (είκ. 1), Ρόμπη 
(είκ. 2). Ό σκοπός τών 
τυφλών τόξων είναι τρι
πλούς 1) Οικονομία υλι
κού, άνευ μειώσεως τού 
πάχους τού τοίχου 2} 
κέρδος χώρου 3) διάρ— 
θρωσις τού τοίχου, ήτοι 
πρόσδοσις είς αυτόν ανα
γλύφου δψεως και άρα 
κινήσεως είς τό εσωτερι
κόν τού ναού 1).

Ού μόνον δέ οί τοίχοι, αλλά καί αί θολωταί όροφαί πολλών εκ τών 
εκκλησιών τούτων παρουσιάζουσι διάρθρωσιν καί σύνθεσιν προσδίδουσαν 
εύχάριστον όψιν Ισωτερικώς, άντανακλωμένην ενίοτε καί είς τό εξωτερικόν. 
Ούτως ά'λλοτε μέν αί καλύπτουσαι τούς ναούς καμάραι 'διακοσμούνται δι’ 
ένισχυτικών ζωνών (arcs doubleaux) πάχους 0.40 καί εξοχής 0.10 —0.20, 
ών αί θέσεις άντιστοιχοΰσιν είς μέν τάς τρι^ίτους (Παντάνασσα, είκ. 1, Ρόμπη 

είκ. 2) προς την θέσιν τών κιόνων, εις δέ τάς μονοκλίτους (άγ. ’Ανάργυροι

ι------ ι------ 1----- 1—Ι—ΐ-------ι_ _§Μ.

Είκ. 4. "Αγ. ’Αθανάσιος (Ψειρή).

’) Είς άλλους βυζαντινούς ναούς τά τυφλά τόξα τοποθετούνται επί τών εξωτερι
κών επιφανειών τών μακρών πλευρών ώς π. χ είς τήν Παναγίαν Όλυμπιώτισσαν τής 
Έλασσόνος.
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Κολοκύνθη είκ. 3), προς τά ποδαρικά τών τυφλών τόξων άλλοτε δέ πάλιν— 
καί τούτο εις τούς μείζοντας ναούς,—αί καμάραι, αΐτινες καλύπτουσι τον μέ-

ΕΙκ. 7. "Αγ· Δημήτριος Λουμπαρδιάρης. ί ίκ. 8. Αγ. Συμεών (Άναφιώτίκα).

σον δρόμον τών τρικλίτων ή τόν μόνον δρόμον τών μονόκλιτων, καταλήγουσι 
προς άνατολάς και προς δυσμάς εις τέταρτα σφαίρας ακτΐνος ίσης ή κατα 
τι μικροτέρας τής καμάρας (είκ. 1,2,3,4). Βαίνουσι δέ πάντοτε τά είρημένα
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τεταρτοσφαίρια επί ήμιχωνίων (trompes) Περσικής μορφής.1) Ή τοιαύτη 
δμως άπόληξις τών οροφών, προσδίδουσα εις τούς ναούς, εις οΰς εφαρμό
ζεται, έσωτερικώς και έξωτερικώς εντελώς διάφορον δψιν τών ^οιπών, άπο-

θ ' 2 5 ·4 5 6 7 8 Ιτΐ

Είχ. 0. "Αγ. Παρασκευή.
Είχ. 10. "Αγ. ’Αθανάσιος 

Χαλκοΰρης.

τελεί σπουδαίου διακριτικόν γνώρισμα, δπερ μάς επιτρέπει νά διαστείλω* 
μεν τούς εξεταζομένους ενταύθα ναούς εις δύο ομάδας. Και εις μέν την 
πρώτην ομάδα (Α), τών έχόντων δηλ. σύνθετον οροφήν ναών, ήτοι τον 
κύλινδρον μετά τεταρτοσφαιρίων εκατέρωθεν, (υπάγονται 4 ναοί: Ή Παντά- 
νασσα, ή Ρόμπη, οί άγ, ’Ανάργυροι και δ άγ. ’Αθανάσιος Ψειρή, εις δέ 
την δευτέραν (Β), πάντες οί υπόλοιποι. Ή ανωτέρω δέ διαίρεσις δικαιολο
γείται και έξ άλλων χαρακτηριστικών, άτινα είναι κοινά εις πάντας σχεδόν 
τούς ναούς τής ομάδος Α, έν φ Ιλλείπουσιν δλοσχερώς από τούς τής Β. Ούτω 
π. χ. παρατηροΰμεν, δτι εις τούς τρεις μεγαλυτέρους εκ τών ναών τής 
κατηγορίας Α (Παντάνασσα, Ρόμπη, "Αγ, ’Ανάργυροι) μεταξύ τού ανατολι
κού τεταρτοσφαιρίου καί τού ιερού παρεμβάλλεται τμήμά τι ορθογώνιον 
καλυπτόμενου διά κυλινδρικής καμάρας έχούσης την κλείδα χαμηλότερου

’) Περί τής διακρίσεως τών βυζαντινών από τών περσικών ήμιχωνίων δρα Rosinthal, 
Pendentifs* Trompen und Stalalctiten Leipzig 1912 σελ. 31. Σημειωτέον δ’ ότι εϊς 
τήν Παντάνασσαν ού μόνον ό κύλινδρος τοΰ μέσου δρόμου, άλλα καί οί καλύπτοντες 
τήν πρόθεσιν και το διακονικόν κύλινδροι καταλήγουσιν άνατολικώς είς τεταρτοσφαί
ρια βαίνοντα επί ήμιχωνίων. Όρα κατά πλάτος τομήν έν είκ. 1.
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ΕΙκ. 11. "Αγ. Κυριακή.

τών γεννήσεων τοϋ ανατολικού τεταρτοσφαιρίου. Όμοια διάταξις άπαντα, 
ως γνωστόν, εις παλαιοχριστιανικάς βασιλικός τής ’Ανατολής, ') συνηθέστατα 
δέ εις τούς συνθέτους 
(τετρακιονίους) τρουλλαί- 
ους ναούς προκληθεΐσα, 
νομίζω, εκ τών εξής δύο 

λόγων α) τής εύρύνσεως 
τοϋ προ τοϋ κυρίως ΐεροΰ 
χώρου καί β) τής έπιτεύ- 
ξεως όμαλωτέρας μετα- 
βάσεως από τοϋ υψηλού 
κυλίνδρου τοϋ μέσου δρό
μου προς την χαμηλά συν
ήθως, λόγω τοϋ μικροΰ 
πλάτους αυτής, τοποθε- 
τουμένην κόγχην τοϋ 
ιερού. Οί αυτοί δέ λόγοι 
θά ύπηγόρευσαν βεβαίως 
καί την εις τάς Ιξεταζομένας βασιλικός τής όμάδος Α παραδοχήν της

Πλήν δέ τοϋ εϊρημένου στοιχείου 
όμοιότητος μετά τών τρουλλαίων 
παρουσιάζουσιν οι ναοί τής όμά
δος Α καί τά εξής, άτινα δέν άπαν- 
τώσιν είς ούδένα τών ναών τής όμά

δος Β.

Πράγματι άφ’ ενός μέν λόγω τής 
κατασκευής τής οροφής των άπαρτι- 
ζομένης εκ δύο τεταρτοσφαιρίων εκα
τέρωθεν κυλινδρικού τμήματος—δπερ 
έ'νεκα τοϋ μικρού μήκους τοϋ ναού, 
αποβαίνει λίαν βραχύ—άφ’ ετέρου δέ
λόγω τήο τοποθετήσεως τής ως άνω 

Εϊχ. 12. Ναός εν Amida, κατά G. L. Bell. , , ,
αμφισφαιρου καμαρας επι τυμπάνου,

ού μόνον είς τούς τρικλίτους, άλλά καί είς αυτούς έ’τι τούς μονοκλίτους
ναούς (άγ. ’Ανάργυροι έίκ. 3), ή εξωτερική δψις τής στέγης ομοιάζει πολύ * I

’) Strzygoivski, Kleinasien a. 105. Bell, Rev. Archeologique 1906, I σελ. 4
I big έν Συρία Vogue, Syrie centrale πίν. 19,20.
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προς τροΰλλον (δρα εΐκ. 13) καί επομένως τό δλον κτίριον προς βασιλικήν 
τρουλλαίαν.

Τοσοΰτφ δε μάλλον γίνεται τοϋτο αισθητόν, καθόσον και α' γωνίαι τοϋ
εΐρημενού τυμπάνου άπο- 
κόπτονται λοξώς, ώστε ή 
βάσις τής στέγης ν’ άπο- 
βαίνη εν όριζοντίφ τομή 
οκτάγωνος. Και παράθυρα 
δε ακόμη ανοίγονται κατά 
τάς στενάς (Παντάνασσα, 
Ρόμπη, άγ. ’Ανάργυροι),

Κ*. 73. Παντάνασσα — Amida. Μοτ\ δέ κα1 κατά ϊά?
μακράς πλευράς τής σφεν

δόνης (Ρόμπη) καθιστώντα έντονωτέραν την προς τροΰλλον ομοιότητα.

Προέλευαις τοϋ τύπου της όμάδος A

"Εχων ύπ’ δψιν μου άφ’ ενός την κάτοψιν των τρικλίτων βασιλικών 
τών ’Αθηνών, άφ’ ετέρου δέ την προς τροΰλλον ομοιότητα τής στέγης των 
παρετήρησα, παραβάλλων ταΰτας προς τάς αντιστοίχους τοΰ άνατολικοΰ 
τμήματος τοΰ ναοΰ τής Νεστοριανής μονής τής εν 
Μεσοποταμία Amida (σημερινοΰ Διαρβεκϊρ) (εΐκ. 12) 
μεγάλην ομοιότητα, δυναμένην νά παράσχη ήμϊν ένδει- 
ξιν περί τής καταγωγής τοΰ έξεταζομένου τύπου ή μάλ
λον περί αυτοΰ τούτου τοΰ προτύπου, εξ οΰ πιθανώζ
ήντλησαν την αρχιτεκτονικήν μορφήν, ήν έφήρμοσαν Εΐκ. 14.Ναός έν Κέφρ

οί αρχιτέκτονες τών αθηναϊκών βασιλικών. Πράγματι, Ζέ τής Μεσοποταμίας,
κ ο μ ' τ, / μ χ γγ / κατα G* L. Bell,αν παραβαλωμεν π.χ. τήν Ρομπην η τήν Ιΐαντανασσαν
προς τον ναόν τής Amida, εΰρίσκομεν τα εξής στοιχεία όμοιότητος: 1)άμφό- 
τερα τά χτίσματα είναι τρίκλιτοι βασιλικαί, 2) άμφοτέρων αί στέγαι τοΰ μέσου 
κλιτούς βαίνουσιν επί ήμιχωνίων περσικής μορφής, 3) άμφοτέρων αί στέγαι 
βασίζονται επί ταπεινής σφενδόνης έχούσης λοξώς άποκεκομμένας τάς γωνίας,
4) άμφοτέρων ή γενική δψις τής στέγης έξωτερικώς είναι περίπου ή αυτή, ώς 
πείθει τό άνωθεν συγκριτικόν σκαρίφημα (εΐκ. 13). Ή μόνη μικρά διαφορά 
έγκειται εΐς τό δτι, έν ω εν Άθήναις ή στέγη άπαρτί£εται έξ ενός κυλινδρικοΰ 
τμήματος φέροντος εκατέρωθεν άνά εν τεταρτοσφαίριον, έν Amida ή οριζόν
τια τομή τοΰ θόλου είνε έλλειψις έπιμήκης, άναλογίας μικροΰ προς μέγαν 
άξονα περίπου 2:3, τής αυτής δηλ„ ήν έχουσι προς άλλήλας καί αί πλευραί
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τοϋ περιγεγραμμένου είς ιό σχήμα τής άθηναϊκής στέγτ|ς ορθογωνίου (Ρόμπη).
Ή ζωηρά όμοιότης τών δύο χτισμάτων 4) δφείλεται άναμφισβητήτως 

«ις έπιδρασιν. Είναι λοιπον πιθανώ'τατον, δτι, ώς τόσαι άλλαι μορφαί, 
προήλθε καί ό τρίκλττος 
’Αθηναϊκός αρχιτεκτονικός 
τύπος έκ Μεσοποταμίας, 
τι! μετά τής όποιας καί τής 
’Ανατολής έν γένει σχέσεις 
τής Ελλάδος άποδεικνύον- 
ται όλονέν στενώτεραι έκ 
τών μνημείων τής τε αρχι

τεκτονικής καί τής διακο- 
σμητικής καθόλου. "Οντως, 
ως πρώτος άπέδειξεν ό 
Strzygowski (Amida,
185), ο! οκταγωνικού τύ
που μεθ’ ήμίχωνίων ναοί 
τοϋ ΙΑ' αΐώνος καί εξής, 
έλκουσι την καταγωγήν έκ 
Περσίας, όπόθεν μετεδό- 
θησαν είς Μεσοποταμίαν 
ήδη προ τής ίσλαμικής αυ
τής κατακτήσεως. 'Ομοίως 
δέ, ως έπιστοποίησεν ό 
Millet,2) ό τύπος τών μετά 
τυφλής καμάρας ΰπερθεν τοϋ μέσου κλιτούς ναών τής Ελλάδος ανατολικήν 
έχει τήν προέλευσιν, ως έξ ’Ανατολής προέρχονται αί κουφικαί κεράμινοι 
διακοσμήσεις τών έξωτερικών έπιφανειών τών τοίχων πολλών ναών τής 
Ελλάδος3).

Ού μόνον δ’ έκ τοϋ σχήματος τής καλυπτούσης τούς έξεταζομένους έν- * *)
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’) Ό τύπος τής θολωτής οροφής τής Παντανάσσης παρουσιάζει επίσης ποιαν 
τινα ομοιότητα καί πρός τόν τής τρουλλαίας ελληνιστικής βασιλικής τοΰ Κοτζά Καλεσσί 
τής Ίσαυρίας. Πράγματι ό τροϋλλος καί τοϋ ναοϋ τούτου, όν ό Headlam (Journal 
of Hellenic Studies 1892 Suppl.) χρονολογεί άπό τοΰ 5°« αΐ. είναι έλλειψοειδής. 
βαίνει έπί ήμίχωνίων καί ΐσταται όπεράνω ζεύγους κιονοστοιχιών έπαλλήλων. Φέρει 
δε πρός τούτοις καί ένισχυτικάς ζώνας, βαινούσας όμως έπί κιόνων.

*) G. Millet, L’ecole grecque dans l’architecture byzantine σ. 33.
:!) Van Berchem —J. Stzygowski. Amida 378 έ.

Είκ. 15. Ναός έν Ani τής ’Αρμενίας, 
κατά Strzygowski.
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ταΰθα ναούς καμάρας δύναταί τις να συμπεράνη περί τής έξ ’Ανατολής κατα
γωγής τοϋ εξεταζόμενου τύπου, αλλά καί εξ άλλων σπουδαίων αρχιτεκτο
νικών στοιχείων ήτοι 1) έκ των τυφλών τόξων, τών άνοιγομένων επί τών 
μακρών αυτών πλευρών, άτινα άπαντώσι συνηθεστατα εις τε τούς ναούς 
τής Β. Μεσοποταμίας ') (είκ. 14) καί εις τούς τής εις ζωηράν θρησκευτικήν 
επιμιξίαν μετά τής Μεσοποταμίας ευρισκόμενης κατά τήν παλαιοχριστιανι
κήν εποχήν’Αρμενίας,* 2) (είκ. 15 καί 16) καί 2) εκ τών ένισχυτικών ζωνών, 
τάς οποίας καθ’ δμοιον ακριβώς τρόπον, ώς έν Άθήναις, εύρίσκομεν εις 
τούς μετά τυφλών τόξων ναούς τής’Αρμενίας (είκ. 15 καί 16).

Κατά ταϋτα δύναταί τις νά εϊπη δτι πάντα σχεδόν τά χαρακτηριστικά 
τών αθηναϊκών βασιλικών, ήτοι έπίμηκες ορθογώνιον σχήμα, ορθογώνιος

χώρος προ τής κόγχης τοϋ ιερού, 
κυλινδρική καμάρα, ένισχυτικαί 
ζώναι, ήμιχώνια, τυφλά τόξα, 
άπαντώσι πανόμοια εις τούς 
ναούς τής ’Ανατολής καί δη. 
τούς τής Β. Μεσοποταμίας (Tur 
Abdin) καί ’Αρμενίας. Προς 
τούς ναούς μάλιστα τής τελευ

ταίας ταύτης παρουσιάζουσιν οι εξεταζόμενοι αθηναϊκοί μεγάλην αληθώς 
ομοιότητα, ως πείθει ή παραβολή τής κατόψεως καί τομής των προς τάς 
παρατιθεμένας αντιστοίχους τού έν τή πρωτευούση τής ’Αρμενίας Ani ναού 
(είκ. 15) καί τοϋ εν Schirwandschuk (είκ. 16). Συμπεραίνομεν δ’ έκ τού
του, δτι ή έπίδρασις τής άρμενικής αρχιτεκτονικής, ήν ύπέδειξεν δ κ. 
Strzygowski υφιστάμενην έπί μνημείων τών ’Αθηνών 3) (“Αγ. ’Απόστολοι 
Σολάκη) καί τής ’Αττικής 4) (Νταοϋ Πεντέλη) δεν περιορίζεται μόνον έπί 
τών δύο είρημένων κτισμάτων άλλ’ έκτείνεται έφ’ ολοκλήρου κατηγορίας 
μνημείων τής ελληνικής πρωτευούσης.

Χρονολογία κατασκευής

Μετά τήν περιγραφήν τοϋ τύπου τών αθηναϊκών καμαροσκεπάστων βα

') Gertrude Lowthian Bell, Churches and Monasteries of the Tur Abdin 
Ztseh. f. Gesch. der Arch. Beiheft, 1913 Mar Gabriel σ. 65, Mar Ibrahim σ. 68, 
Salah a. 71, Mar Azizael σ. 75, Παναγία σ. 77 κλπ.

2) J. Strzygowski, Die Baukunst der Armenier und Europa 1918 Ναός άκρο- 
πόλεως Ani είκ. 147/148, Eghiward είκ. 155 καί 164, Schirwandschuk είκ. 159, 
Garni είκ. 161, Kassach είκ. 172, Ereruk είκ. 177.

3) J. Strzygowski, Die Baukunst der Armenier und Europa, 1918 σελ. 769.
*) J. Strzygowski, ΈνΘ’ άνωτ. τόμ. II σελ. 782.
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Είκ, 16. Ναός Schizwandschuk τής 
'Αρμενίας, κατά Strzygowski.
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σιλικών και την εξέτασιν τής καταγωγής του, υπολείπεται ήδη τό ζήτημα τής 
έξακριβώσεως τής χρονολογίας τής είσαγωγής αυτού εις την Ελλάδα, ήτοι 
τής χρονολογίας τής 
κατασκευής τών εξ
εταζόμενων ναών καί 
δη τοΰ συνθετωτέ- 
ρου καί άρτιώτερον 
τών λοιπών διατη
ρούμενου ναοΰ τής 
Παντανάσσης.

'Ως προς τό ζήτη
μα τοΰτο αί γνώμαι 
τών βυζαντινολόγων, 
οιτινες εν παρόδφ 
ήσχολήθησαν μέ τον 

ναόν τής Παντανάσ
σης, διΐστανται.Ουτω 
ο μέν κ. Wulff 
θεωρεί γενικώς τάς 
βασιλικός τών ’Αθη
νών ώς κατασκευα- 
σθείσας τον 8ον ή 
9°ν αιώνα, στηριζό- 
μενος επί τής από 
τοΰ 871 μ. X. δι’ 
επιγραφής χρονολο
γούμενης, σήμερον 
δέ κατηδαφισμένης, εκκλησίας τοΰ 'Αγ. Ίωάννου Μαγγοΰτη, δ δέ κ. Millet 
καταβιβάζει την χρονολογίαν κατασκευής τής Παντανάσσης εις τον 11ον ή 
12ον αιώνα βασιζόμενος επί τοΰ τόπου τών κιονόκρανων της.* 2) Φαίνεται 
δμως δτι τον σοφόν βυζαντινολόγον διέφυγε τό γεγονός, ότι τά σημερινά 
κιονόκρανα τοΰ ναοΰ τούτου ώς καί τά τής Ρόμπης είναι από πολλών ετών 
γύψινα, .απομιμούνται δ’άλλως τε τον άρχαΐον κορινθιακόν τύπον καί θά 
ήδύναντο νά άνήκωσιν εις οίανδήποτε περίοδον. Τέλος ό κ. Σωτηρίου, 3)

‘) Ο. Wulff, Altchristliche und byzantinische Kunst II 477.
2) O. Millet, L’ecole grecque κτλ. σελ. 45 σημ. 1.
:l) Αρχαιολογικόν Δελτίον 1916 σελ. 128.

ΕΙκ. 17. άν. Πέτρος Χασιάς.
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κρίνων έκ τής τοιχοδομίας τοϋ μνημείου, τό χρονολογεί άπό τοϋ 7ου ή 
8ου αίώνος.

Μετά την εϋρεσιν τών ανατολικών προτύπων άπό τών οποίων ήντλη- 
σαν οί αρχιτέκτονες τών αθηναϊκών βασιλικών, τά χρονολογικά δρια κατα

σκευής τών Άθηναϊ- 
ώκν ναών περιορίζον
ται. Διότι ναι μέν δεν 
είναι βεβαία ή χρονο
λογία κατασκευής τοϋ 
ναοΰ τής Amida, τον 
όποιον ό μέν κ. Strzy- 
gowski1) θεωρεί πα
λαιοχριστιανικόν, πρα- 
γματευθεις περί αυτού 
επί τή βάσει τοϋ ατε
λούς σκαρ ιφή ματος το ϋ 
στρατηγού de Beylie, 
ή δέ Miss Bell -)
μουσουλμανικόν, του

λάχιστον κατά τό άνω αυτού μέρος, είναι όμως ασφαλής ή χρονολογία τού 
ναού τής Ani (612 μ. X.) εξ επιγραφής εντετοιχισμένης έπ’ αυτού τοϋ μνη
μείου. Ή χρονολ,ογία αυτή είναι πολύτιμος, διότι άποδεικνύει, ότι ό τύπος τών 
εξεταζόμενων βασιλικών ύφίστατο έν Άρμενίφ ήδη άπό τού 7ου αίώνος.

"Αν λοιπόν συνδυάσωμεν την χρονολογίαν ταύτην προς τό σύστημα 
τής τοιχοδομίας τών εξεταζόμενων ναών, όπερ είναι άκανόνιστον καί ούχί 
ίσόδομον, ως έσφαλμένως άπεικονίζουσιν αυτό ό τε Couchaud καί ό Le - 
noil*, λάβωμεν δ’ ύπ' ό'ψιν, οτι τοιοΰτο σύστημα ακανόνιστου τοιχοποιίας 
έφηρμόσθη κατά τούς πρό τοϋ 1000 χρόνους, άφ’ ής εποχής άρχεται δν 
εν κοινή χρήσει τό διά κανονικών πλινθοπεριβλήτων πωρόλιθων σύστημα 
τοιχοδομίας, δυνάμεθα νά εϊπωμεν μετ’ ασφαλείας* 2 3) ότι ή χρονολογία εισ
αγωγής τοϋ εξεταζόμενου τύπου εις Ελλάδα κυμαίνεται εντός τών τεσσάρων

rr;gr-tan'a caa^MiHoc

ΕΙκ. 18. Ναός Παναγίας έν Σαλαμίνι.

’) Van Berchein r! ·1. Strzi/t/owski, Amida. 171.
2) G. I- Bell, Churches and Monasteries of the Tur Abdin Ztschr. f. G. 

der Arch. Bciht-ft 9, 1913 οελ. 95.
3) Άποβλέπων τις εις τήν γνώμην τής Miss Bell, καθ’ ήν τό άνω τμήμα τοϋ ναοΰ 

τής Amida είναι Ισλαμικής προελεύσεως, θά ήδύνατο νά υπόθεση, ότι καί ό ναός 
τής ΙΙαντανάσσης έκτίσθη επί Τουρκοκρατίας ήτοι μετά τΰ 1156, καθ’ ήν περίοδον
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τελευταίων αΙώνων τής 1ης μ.Χ. χιλιετηρίδος. “Ετι δ’άκριβέστερον θά ήδυ- 
νάμεθα νάδρίσωμεν αυτήν, δν έγνωρίζομεν τον άκριβή χρόνον εισαγωγής τών 
Περσικής μορφής ήμιχωνίων είς Ελλάδα, ών χρήσις εν τοΐς ναοϊς τής’Ανα
τολής εγίνετο ήδη 
άπό τών παλαιό- 
χριστιανικών χρό
νων. Άλλα τό ζή
τημα τούτο δεν δι- 
ηυκρινήθη δυστυ
χώς είσέτι. Ούχ’ 
ήττον εκ τών τεσ
σάρων αίοϊνων, είς 
ούς περιωρίσθη ή 
χρονολογία είσα- 
γωγής τού έξεταζο- 
μένου τύπου, τσς 
περισσότερός πι
θανότητας συγκεν
τρώνει δ Ο0? καί 
δη τό τελευταΐον 
αυτού τρίτον. Πρά
γματι, έν φ ούδένα 
ναόν τής Ελλάδος 
δυνάμεθα ν’ άπο-
δώσωμεν άσφαλώς είς τον 7ον, τον 80ν καί τό πρώτον ήμισυ τού 9ου αίώνος) 
συμπεραίνομεν δ' έκ τής τοιαύτης ελλείψεως κτιρίων περί τής έν τή κυρίως 
Έλλάδι οίονεί άπονεκρώσεως πάσης εκκλησιαστικής κτιριακής δράσεως 
κατά τούς είρημένους αιώνας, δφειλομένης άναμφιβόλως είς βαρβαρικάς 
Ιπιδρομάς καί όίλλας εσωτερικός ανωμαλίας, τουναντίον οί μεταξύ τού 
870 καί τού 900 χρόνοι εμφανίζονται διά μιας έξαιρετικώς γόνιμοι εις 
ναοδομίαν, ως άποδεικνύουσι τέσσαρες μεγάλοι ναοί τής Στερεός Ελλάδος

ή ακανόνιστος τοιχοδομία ή το πάλιν έν μεγάλη χρήσει. Την ύπόθεσιν όμως ταύτην 
αποκλείει πληροφορία τις περιεχομένη’έν τφ μόνψ περί τοΰ ναοΰ τής Παντανάσσης 
σφζομένφ έγγράφφ τοΰ έτους 1688. (Καμπονοογ/.υν. Μνημεία τόμ. 2 σελ.42). Γίνετα1 
δηλονότι έπανειλημμένως λόγος έν τφ έγγράφφ τούτφ περί ύπάρςεως τής γυναικείας 
μονής τής Παντανάσσης κατά τούς χρόνους τής «Λατινικής αΰθεντείας» ήτοι έπί 
Φραγκοκρατίας.

ΛΓ.άΗΙτ< l-T^IOC.

^aJo^ic

Ειχ. 19. Ναός άγ. Δημητρίου, Άνω Σούλι.
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ασφαλώς δι’ επιγραφών χρονολογημένοι, ήτοι ό εν Άθήναις τοΰ 'Αγ. 
Ίωάννου Μαγγούτη *) (871/2), δ εν Θήβαις ΐοΰ αγ. Γρηγορίου τοϋ Θεο
λόγου* 2) (871/.2), δ έν Σκριποΰ (Όρχομενώ) τής Βοιωτίας ναός τής Κοιμή
σεως τής Θεοτόκου 3) (873/4) και δ έν Σκύρφ ναός τής Κοιμήσεως Θεοτό

κου 4) (894/Γ>). Κατά τους χρόνους λοι
πόν τούτους, καθ’ ους μία νέα οικοδο
μική ώθησις παρατηρεΐται, όφειλομένη 
πιθανώτατα εις τον έξ ’Αρμενίας ελ- 
κοντα την καταγωγήν5) αύτοκράτορα 
τοϋ Βυζαντίου Βασίλειον τον Α' καί 
τον υιόν αύτοϋ Λέοντα τον Σοφόν, 
συμπίπτουσα δέ καί προς τήν μεγίστην 
άνθησιν και διάδοσιν τής ανατολικής 
(μεσοποταμιακής και ιδία άρμενικής) 
αρχιτεκτονικής θεωρώ λίαν πιθανήν τήν 
εις Ελλάδα εισαγωγήν τοϋ έξεταζομέ- 

νου τύπου άρα και τήν κτίσιν τής βασι
λικής τής Παντανάσσης.

’ΕηέΗτααις καϊ έξέλιξις τοΰ τύπου

Ό περιγράφεις σύνθετος τύπος κα- 
«μαροσφαιροσκεπάστων ναών (δμάς Α) είναι περίεργον δτι ούδαμοΰ άλλαχοϋ 
τής 'Ελλάδος έφηρμόσθη άρτιος, πλήν μόνον εν Άθήναις. ’Ελαφρώς δμως 
παρηλλαγμένον ή μάλλον ήπλοποιημένον, τον συναντώμεν είς δύο ναούς τής 
γειτονίας τών ’Αθηνών κτισθέντας ασφαλώς επί τουρκοκρατίας6): τον "Αγ. 
Πέτρον τής Χασιάς, 7) βασιλικήν τρίκλιτον μετά νάρθηκος καί τήν Πανα-

Είκ. 20. "Αγ. Δημήτριος 
(παρακκλήσι).

*) I. Σαχελίων, Δελτ. Ίστ. Έθν. ‘Et. 2 σελ. 29.
2ι J. Strzygowski, Inedita der Architektur und Plastik aus der zeit Basi- 

Jeios des I. Byzantinische Zeitschr. Ill 1894 σελ. 13. Περί τής ακριβούς χρονο
λογίας ορα Millet, Ecole Grecque σελ. 4 σημ. 1.

3) Strzygowski, Ένθ. άν. σελ. 8.
') Dawkins, Annual of the British School at Athens 1904/- οελ. 74, Fredrick, 

Athenische Mitteil. 1906,263.
Ί Strzygowski, Die Baukunst der Armenier und Europa τόμ II σελ. 735.
r’J Τοΰτο έμφαίνεται σαφώς έκ τοΰ σχήματος τών τυφλών τόξων των, άτινα είναι 

τεθλασμένα. ("Ορα τομήν έν είκ. 17 καί 18).
) ’Επιγραφή έντετοιχισμένη έν τφ έσωτερικφ τοϋ ναοΰ, παρά τό τέμπλον λέγει: 

♦1801 Γεναρηου προτη παπακηρηκος ανακενηστη ο ναός τοΰ άγιου ένδοξου κε πάνε-
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yiav τού Μπόσκου η Καθαροί) τής Σαλαμΐνος, χ) χτίσμα έπίμηκες μονό.κλι- 
τον, ών την κάτοψιν καί τομήν παρέχουσιν αί παρατιθέμενοι εικόνες 17 
καί 18. Εις άμφότερα ΐά κτίρια ταύτα παρατηρούνται τά έξης κοινά στοι
χεία προς τούς ναούς τής όμάδος A: 1) αί 
ζώναι' 2) ή διά τεταρτοσφαιρίου βαίνοντος 
ληξις τής καμάρας· 3) τά επί των μακρών 
πλευρών τοΰ ορθογωνίου τυφλά τόξα. Ειδι
κούς δέ ό Άγ. Πέτρος έχει κοινήν προς τήν 
Παντάνασσαν τήν στέγασιν τής προθέσεως 
καί τοΰ διακονικού δι’ ήμισφαιρικών θόλων 
βαινόντων επί 4 ήμιχωνίων. Ό άρχιτέκτων 

μάλιστα τοΰ ναού τούτου, δστις ασφαλώς 
εΐχεν ύπ’ δψιν του τό Μοναστηράκι, εν τή 

ύπερβαλλούση αγάπη του προς τά ήμιχώνια 
Ιστέγασε καί τά τρία διαμερίσματα τού 
νάρθηκος δι’ ήμισφαιρικών θόλων βαινόν- 
των καί αυτών επί ήμιχωνίων (δρα κάτο
ψιν έν είκ. 17). Ή δέ άπλοποίησις, ήν οί δύο μνημονευθέντες ναοί παρου- 
σιάζουσιν έναντι τών τής όμάδος Α τών “Αθηνών, συνίσταται εις τήν 
κατάργησιν τοΰ δυτικού τεταρτοσφαιρίου καί τήν δι’ απλού κατακορύφου 
τυμπάνου άντικατάστασίν του (δρα τομάς εν είκ. 17 καί 18).

"Εν δ’ έτι βήμα περαιτέρω άπλοποιήσεως παρέχουσι δύο άλλα τής 
’Αττικής άγνωστα τέως μνημεία, ό ναός 'Αγ. Δημητρίου έν Άνω Σούλι, 
*ν τφ όποίφ έχουσι καταργηθή άμφότερα τά τεταρτοσφαίρια, άπέμειναν 
δέ μόνον αί ένισχυτικαί ζώναι καί τά επί τών τοίχων τών μακρών πλευ
ρών τυφλά τόξα (δρα κάτοψιν καί τομήν έν είκ. 19) καί ό άγ. Νικόλαος 
παρά τήν ακτήν τοΰ Σαρωνικού (είκ. 21) έν τφ όποίφ κατηργήθησαν τά 

τυφλά τόξα, παρέμειναν δέ μόναι αί ένισχυτικαί ζώναι βαίνουσαι έπί πολύ 
πλατυτέρων ποδαρικών.

Οί τέσσαρες τελευταΐον μνημονευθέντες ναοί είναι είς ήμάς χρήσιμοι, * *)

φημου αποστολου πετρου χασηας δηα σηδρομης ολουνου του χορη κε Γεοργιου Μα- 
στορη..............κηρ Σοτηρχος»

*) Ή ΙΙαναγία τής Σαλαμΐνος έκτίσθη βεβαίως υπό τών ΰπό τοΰ Μοροζίνη έξοι- 
κισθέντων είς Σαλαμίνα τό 1688 ’Αθηναίων, ο'ίτινες έφήρμοσαν καί έν τή νέα των 
διαμονή τον αυτόν αρχιτεκτονικόν τόπον καί απεικόνισαν έν τφ νέφ ναφ κατ’ εξοχήν 
’Αθηναίους άγιους, ώς π. χ. τήν ‘Αγίαν Φιλοθέην. ("Ορα περί τών εικόνων ταότης 
Ξνγγόπονλον έν Ήμερολογ. Μ. ‘Ελλάδος 1925 σελ. 451 έ.). Ή είκονογράφησις τοΰ 
ναού, κατά τήν έπί τοΰ τέμπλου έπιγραφήν, έγένετο τό 1758.

ένισχυτικαί τής μέσης καμάρας 
έπί ήμιχωνίων ανατολική άπό-

Είκ. 21 Άγ. Νικόλαος Σαρωνικού
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διότι άποτελούσι τρόπον τινά τούς συνδετικούς κρίκους τής άλύσεως, ήτις 
συνδέει τούς ναούς τής όμάδος Α προς τούς τής όμάδος Β. Πράγματι οί 
ναοί τής όμάδος Β, οιτινες, καταργήσαντες τάς ένισχυτικάς ζώνας, διετήρη- 
σαν μόνον τά επί τών μακρών πλευρών τυφλά τόξα, ούδέν άλλο άποτε- 
λοϋσιν ή μίαν περαιτέρω βαθμίδα έξελίξεως μετά τον "Αγ. Δημήτριον τού 
“Ανω Σούλι. Είναι λοιπόν οί ναοί τής όμάδος Β άπότοκοι τών τής Α, διά 
τον λόγον δέ τούτον καί συμπεριελήφθησαν ευθύς εξ αρχής υπό τον αυ
τόν τίτλον εν τή μελέτη ταύτη μετά τών ναών τής όμάδος Α, μεθ’ ών 
συνεξητάσθησαν ως προς τά γενικά χαρακτηριστικά των.

Άλλ’ ή έξέλιξις τού έξετασθέντος τύπου δέν έμεινε μέχρι τού σημείον 
τούτου, άλλ’ έπροχώρησε περαιτέρω. Πράγματι εις μίαν άλλην θολωτήν βα
σιλικήν τών ’Αθηνών, ήν επίτηδες δέν άνεφέραμεν μέχρι τοΰδε, ήτοι τον 
παρά τό μνημεΐον τού Λυσικράτους διπλοΰν ναόν 'Αγ. Δημητρίου (παρακ- 
κλήσι) (είκ. 20) καί *Αγ. "Αννης βλέπομεν κατηργημένα πλέον τά μετά τόσης 
επιμονής διατηρούμενα τυφλά τόξα, καί τέλος εις μνημεία τών περιχώρων, 
ών πρόχειρα έχω τήν προέκτασιν τού ανωτέρω έξετασθέντος ναού τού 'Αγ. 
Γεωργίου έν άνω Σούλι (εϊκ. 19), τούς Ταξιάρχας τών Καλυβιών Κουβαρά, *) 
τον έν Κουβαράδες ναόν τού Άγ. Αθανασίου καί τον "Αγ. Νικόλαον Λυ· 
κούριζα παρά τήν άκτήν καί τούτον τού Σαρωνικού, ού μόνον τά τυφλά 
τόξα έχουσι καταργηθή, αλλά καί αυτή ή καμάρα τού θόλου έχει διαλυθή 
είς άριθμόν τινα εγκαρσίων τόξων χρησίμων προς ύποβάστασιν ξύλινης 

πλέον αμφικλινούς στέγης. Είναι δέ πάντα τά τόξα ταύτα δξυκόρυφα μαρτυ- 
ρούντα σαφώς ού μόνον περί τής κατά τούς χρόνους τής δουλείας κατα
σκευής των, αλλά καί περί τής πενιχρότητος τών μέσων, άτινα διέθετον οί 
έν τοίς χωρίοις τής ’Αττικής διαμένοντες έν άντιθέσει προς τούς ’Αθηναίους, 
οιτινες σπανίως κατήργησαν τήν θολωτήν στέγην.

‘) Α. Όρλάνδον, Ναοί τών Καλυβιών Κουβαρά, Άθηνά XXXV, σελ. 171.
2) Ό ναός οδτος φαίνεται ότι είναι αρκετά παλαιός, διότι έζωγραφήθη κατά 

τινα έν αΰτφ σφζομένην επιγραφήν ύπό τοΰ Γεωργίου Μάρκου έν έτει 1744. Επομέ
νως ή κατάργησις τής καμάρας είχεν ήδη εις τινα μέρη συντελεσθή άπό τών μέσων 
τοΰ 18ου αίώνος. έν φ είς άλλα έπήλθε πολύ βραδΰτερον. Ή ώς άνω έπιγραφή έχει 
ώς έξης : άνηγέρθη έκ βάθρων καί άνιστορήθη ό θείος καί πάνσεπτος ναός οΰτος 
τοΰ έν Άγίοις πατρός ήμών ’Αθανασίου, πατριάρχου ‘Αλεξανδρείας διά συνδρομής 
κόπου τε καί πάσης άλλης φροντίδος παρά τών ώδε : Πέτρου.,... έφημερίου τής 
κώμής Κουβαράδων, Κόλια, Δημήτρι καί Γιάννη Μητρομποΰκη πρός δέ καί τής τών 
Χριστιανών βοήθειας άρχιερατεύοντος τοΰ πανιερωτάτου καί λογιωτάτου μητροπολί
του, κυρίου ’Ανθίμου. Ίστορήθη δέ ύπό χειρός Γεωργίου Μάρκου Πελοποννησίου 
τοΰ 'Αργείου όμοΰ τε.... αύτοΰ κατά... ΑΨΜΔ Μηνί Ίουνίω Η καί ΐνδικτιώνος.
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Συγκεφαλαιοΰντες τά ανωτέρω έκτεθέντα διατυποΰμεν αυτά εις τά
τρία συμπεράσματα ’
1ον) Αί καμαροσκέπαστοι άθηναϊκαί βασιλικοί διαστέλλονται εις δυο 

κατηγορίας, Α) τάς μετά συνθέτου στέγης, απαρτιζόμενης εκ κυλινδρικής 
καμάρας καταληγούσης προς άνατολάς και προς δυσμάς εις τεταρτοσφαί- 
ρια βαίνοντα επί ήμιχωνίων (troimpes) και Β) τάς μεθ’ απλής κυλινδρι
κής καμάρας. Ή πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει ναούς μεγάλων όπωσοΰν 
διαστάσεων (Παντάνασσα, Ρόμπη, "Αγ. ’Ανάργυροι, "Αγ.’Αθανάσιος Ψειρή), 
ή δε δευτέρα μικρών ("Αγ. Γεώργιος, "Αγ. Συμεών, “Αγ. Ήλίας, ‘Αγ. 
Δημήτριος Λουμπαρδιάρης, "Αγ. ’Αθανάσιος Χαλκούρης, 'Αγ. Παρασκευή, 
'Αγ. Κυριακή).

20ν) Οί ναοί τής Β κατηγορίας οντες μεταγενέστεροι των τής Α (χρό
νοι τουρκοκρατίας) προήλθον έκ τών τής Α δι’ άπλοποιήσεως επί τό οι- 
κονομικώτερον. Ή συγγένεια τών δύο κατηγοριών δεν είναι τόσον σαφής 
εκ πρώτης δψεως. Άποδεικνύεται δμως άναμφισβήτήτως διά μνημείων με
σάζοντος τύπου, σψζομένων εν τή γειτονία τών ’Αθηνών ("Αγ. Πέτρος Χα- 
σιάς, Παναγία Σαλαμΐνος, "Αγ. Δημήτριος "Ανω Σούλι). Δι’ άλλων δέ πά
λιν μνημείων ευρισκομένων εν’Αττική ("Αγ.’Αθανάσιος Κουβαράδων, Τα· 
ξιάρχαι Καλυβιών Κουβαρά, “Αγ. Νικόλαος Λυκούριζα) άποδεικνύεται πε
ραιτέρω έξέλιξις τοΰ αθηναϊκού τύπου τής Β κατηγορίας, ήτοι διάλυσις τής 
καλυπτούσης καμάρας είς μεμονωμένα εγκάρσια τόξα στηρίζοντα ξυλίνην 
πλέον στέγην.

3ον) Ό τύπος τών αθηναϊκών καμαροσκεπάστων βασιλικών έχει τά 
πλεΐστα τών στοιχείων αυτού κοινά μετά τών ναών τής Β. Μεσοποταμίας 
καί κυρίως τών τής ’Αρμενίας. Είναι λοιπόν πιθανόν δτι είσήχθη είς Ελ
λάδα κατά την εποχήν τής μεγίστης ακμής καί εξαπλώσεως τής άρμενικής 
άρχιτεκτονικής ήτοι μεταξύ τού 700 καί τού 1000 μ. X. δηλ. εν χρόνοις 
προς ούς συμφωνεί ·τό σύστημα τής τοιχοδομίας των. 'Η εν τή κυρίως Έλλάδι 
άνέγερσις τεσσάρων μεγάλων ναών χρονολογουμένων ασφαλώς κατά τό 
μεταξύ 870 καί 900 μ. X. χρονικόν διάστημα, εν άντιθέσει πρός τήν 
παντελή έλλειψιν κτιρίων τών δύο προηγουμένων τοΰ 9ου αιώνων, καθιστά 
λίαν πιθανήν τήν εκδοχήν τής κατά τούς "αύτούς χρόνους (τέλη 9ου αί.) 
εισαγωγής τοΰ έξετασθέντος τύπου είς Ελλάδα καί κτίσεως τού ναού τής 
αθηναϊκής Παντανάσσης.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Κ. ΟΡΛΑΝΔΟΣ
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