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ΕΙκ. 1 καί 2. Τομή καί κάτοψις τοΰ ναοΰ τής Ζαραφώνας.
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ΑΝΑΤΟΛΙΖΟΥΣΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΑΙ ΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Εις τρία πλησίον άλλήλων καί παρά τον Λακωνικόν κόλπον κείμενα 
χωρία τής Λακωνίας, τήν Ζαραφώναν, την ’Απιδιάν καί τό Γεράκι, διετηρή- 
θησαν, λειτουργουμεναι μέχρι σήμερον, τρεις παλαιόταται βασιλικαί, αξιόλο
γοι διά τον ασυνήθιστου εν Έλλάδι αρχιτεκτονικόν τόπον, δν παρουσιάζουσιν. 
Ή πρώτη έξ αυτών, ή τής Ζαραφώνας ή τιμώμενη εις μνήμην τής Κοιμήσεως 
τής Θεοτόκου (είκ. 1, 2, 3, 4 καί 5) άποτελεΐται έξ ενός τετραγώνου κυρίως

ναοΰ διαιρούμενου διά δυο πεσσοστοιχιών εις τρία κλίτη καί μιας πελώριας 
κυκλοτερούς άψϊδος ίεροϋ, έχοΰσης πλάτος ίσον προς τό άθροισμα τών πλα
τών τών τριών δρόμων τού ναού. Κατά τήν δυτικήν πλευράν του φέρει ό 
ναός προσκεκολλημένον χαμηλόν νάρθηκα (είκ. 5) δστις, ώς εκ τού διαφόρου 
υλικού καί τού διαφόρου τρόπου τής κατασκευής του έμφαίνεται, προσετέθη 
προφανώς βραδύτερου, δπως πολύ βραδΰτερον προσετέθησαν καί τά δυο 1

1 Τό χωρίον τοΰτο, έν φ καί άλλαι μεσαιωνικού αρχαιότητες (ναοί, κάστρον κλπ.) 
διατηρούνται, μνημονεύεται έν χρυσοβούλλω τοΰ έτους 1301 ’Ανδρονίκου II τοϋ Παλαιο- 
λόγου, ένθα γίνεται λόγος περί τής μονής «τοΰ τιμίου Προδρόμου τής τοϋ Σαραφώνος» 
(Miklosich-Miiller, Acta et Diptomata 5,165, Zachariae von Lingenthal, 
Jus Graecoromanum τ. 3 (1857) σελ. 620).
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344 ’Αναστασίου Κ. Όρλάνδου

εκατέρωθεν τοϋ ναοΰ κατά τήν νοτίαν και την βόρειον πλευράν προσκεκολλη- 
μένα παρεκκλήσια (όρα κάτοψιν εικ. 2).

Εέκ. 4. “Άποψις τοϋ ναοΰ τής Ζαραφώνας από ΝΑ.

Άντιστοίχως προς τους εντός τοΰ ναοΰ πεσσούς φέρει ό ναός επί τοΰ 
βορείου καί τοΰ νοτίου τοίχου ξωηρώς (0.65) εξεχουσας παραστάδας, αΐτινες

Είκ. 5. “Αποψις τοΰ ναοΰ τής Ζαραφώνας άπό ΝΑ.

συνενοΰνται άνω διά τόξων, άποτελοΰσαι οΰτω τυφλάς αψίδας,εύρισκομένας εις 
τό αυτό ύψος προς τά τόξα τά γεφυροϋντα τά μεταξύ των πεσσών διαστήματα.
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Καί οί τρεις δρόμοι τοΰ ναοϋ καλύπτονται διά κυλινδρικών θόλων βαι- 
νόντων άπ’ ανατολών πρός δυσμάς, έχόντων δέ τάς κλείδας λίαν υψηλά, ώστε 
νά καταλήγωσι πάντες εις τον ΰπεράνω τής άψΐδος τοΰ ίεροΰ ανατολικόν 
τοίχον. ’Άξιον δέ παρατηρήσεως είναι δτι καί οί τρεις οΰτοι κυλινδρικοί 
θολοί στεγάζονται υπό μίαν καί την αυτήν δίκλινη στέγην (είκ. 1). Έτέρα δέ 
Ιδιορρυθμία τοΰ ναοϋ τοότου είναι δτι τά φωτίζοντα αυτόν στενά τοξωτά 
παράθυρα είναι τοποθετημένα εντός τών τυφλών αψίδων καί εις μέγα ύψος 
(δ.05) από τοΰ δαπέδου τοΰ ναοΰ (είκ. 3), μόνον δέ τό παράθυρον τοΰ ίεροΰ 
είναι χαμηλά τοποθετημένον.

Πάντα τά ανωτέρω μνημονευθέντα χαρακτηριστικά ήτοι 1) μεγάλη, 
κυκλοτερής άψίς τοΰ ίεροΰ, 2) πεσσοί αντί κιόνων, 3) υψηλοί τυφλοί κυλιν
δρικοί θόλοι υπό μίαν στεγαζόμενοι στέγην, 4) τυφλαί αψίδες επί τών τοίχων

ΓεντΙ - Κιοπρουλοΰ.
Είκ. 6, 7, 8. Ναοί τής Ανατολής.

καί 5) ολίγα, στενά καί υψηλά τοποθετημένα παράθυρα είναι λίαν μέν ασυν
ήθη έν Έλλάδι, κοινότατα δμως εις τους ναούς τής ’Ανατολής (όροπέδιον 
Άνατολίας, Μεσοποταμίαν κλπ.), ως δΰναταί τις νά πεισθή καί έξ ολίγων 
ένταΰθα προχείρως παρατιθεμένων χαρακτηριστικών παραδειγμάτων (εικ. 6ι 
7 καί 8).

Διερευνών τήν αρχιτεκτονικήν τών έν Έλλάδι βασιλικών ό κ. Millet1 
κατέληξεν εις τό συμπέρασμα δτι από Μακεδονίας μέχρι Πελοπόννησου έφηρ- 
μόσθη κυρίως ή μετά κτιστής μέσης καμάρας βασιλική ούχί δμως τυφλή, ως 
έν ’Ανατολή, αλλά μεθ’ ΰψηλοΰ φωταγωγοΰ, φέροντος πολλά παράθυρα, δπως 
δηλαδή συνηθίζοντο τοιοΰτοι φωταγωγοί εις τάς έλληνιστικοΰ τόπου βασιλι- 
κάς. (Σέρραι, Καστοριά, ’Άρτα, Βλαχέρναι Ηλείας κλπ.).

L’Ecole Grecque dans l’architecture byzantine Paris 1016 σελ. 36.
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346 ’Αναστασίου Κ. Όρλάνδου

ΙΊλήν δμως τοϋ γενικώς έπικρατοΰντος μικτοϋ τούτου τύπου αναφέρει 
ό κ. Millet1 κα'ι έν παράδειγμα άγνώς ανατολικής βασιλικής ήτοι μετά τυφλής 
κτιστής καμάρας, την έν Άχρίδι τής Μακεδονίας 'Αγ. Σοφίαν (20ν τέταρτον 
τοϋ 11ου αίώνος). Εις τδ μοναδικόν τούτο παράδειγμα προστίθεται και ήδη 
και δεύτερον, τό τής Ζαραφώνας, και μάλιστα έν Λακωνία, εκεί δηλαδή ένθα 
κυρίως κα'ι άνεμένετο, συμφώνως προς την υπό τοϋ κ. Millet έξενεχθεΐσαν 
γνώμην 1 2, καθ’ ήν ό ανατολικός τύπος έκκινήσας έκ τής Άνατολίας έστάθμευ- 
σεν εις Κρήτην, έκεΐθεν δ” άφ’ ενός μέν ήλθεν εις Ελλάδα, άφ’ ετέρου δ” έπο-

ρεύθη εις την Δύσιν. Ό Λα
κωνικός κόλπος παρέχει τον 
πλησιέστατον προς την Κρή
την λιμένα τής Ελλάδος. Είναι 
λοιπόν φυσικώτατον παρ’ αυ
τόν κυρίως νά εϋρωμεν αυ
θεντικά δείγματα άνατολιζου- 
σών βασιλικών. Τοιαΰτα δε 
πράγματι δείγματα παρουσιά
ζονται ού μόνον έν Ζαραφώνα 
άλλα καί έν τώ γειτονικά) χω- 
ρίφ ’Απιδιά, ένθα διεσώθη 
μεγάλη παλαιά βασιλική, τι- 
μωμένη καί αυτή εις μνήμην 
τής κοιμήσεως τής Θεοτόκου, 
(εϊκ. 9).

'Ως έκ τών παρατιθεμένων 
σχεδίων παρατηρεί ό αναγνώ
στης (είκ. 10) έχομεν καί εν
ταύθα πάντα σχεδόν τά ανα
τολικά χαρακτηριστικά, άτινα 
διεκρίναμεν καί έν Ζαραφώνα 
ήτοι: 1) μεγάλην κυκλοτερή 

αψίδα, συνοδευομένην δμως ενταύθα καί υπό δύο μικροτέρων 2) τυφλάς 
αψίδας κατά τον βόρειον καί τόν νότιον τοίχον 3) Κυλινδρικούς θόλους 
ύπεράνω τών τριών κλιτών 4) τυφλήν καμάραν ύπεράνω τοϋ μέσου κλιτούς 
ελάχιστα έξέχουσαν ύπεράνω τών πλαγίων καί 5) πεσσούς. Μεταξύ δ’ δμως 
τών πεσσών τούτων ύπάρχουσιν έν ’Απιδιά (δρα είκ. 10) καί μικροί κίονες 
ούχί άξονικώς προς τούς πεσσούς τοποθετημένοι. Οί κιόνες ούτοι προέρχονται

1 G. Μ ί 1 et, L’Ecole Grecque dans l’architecture byzantine σελ. 41.
2 G. Mi 11 etjj’Evd. άν. σελ. 40.

Είκ. 9. "Αποψις τοϋ ίεροϋ τοΰ ναοΰ 
τής ’Απιδιάς.
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έκ προγενεστέρας τοϋ ναοΰ περιόδου καθ’ ήν άντι πεσοστοιχιών ύπήρχον 
τοξοστοιχίαι και αντί θολωτής οροφής ξυλίνη. Πράγματι, ώς βλέπει τις έν 
τή κατόψει τοΰ ναοΰ, (είκ. 10) εκατέρωθεν έκαστου κίονος έ'χομεν άνά δυο 
μικρά τόξα, άτινα προϋποθέτουσι την εντός τών πεσσών ΰπαρξιν καί άλλων 
κιόνων, ήτοι εν δλψ επτά δι’ εκατέραν τών κιονοστοιχιών.

Είκ. 10. Τομή καί κάτοψις τοϋ ναοΰ τής ’Απιδιάς.

Έξετάζοντες τούς μικρούς τούτους μαρμάρινους κίονας, οΰς διετήρησε 
καί ή μεταγενεστέρα μετασκευή, παρατηροΰμεν δτι φέρουσιν ωραία ιωνικά κιο
νόκρανα καί έπ’αυτών επιθήματα (εικ. 11.) έκ τοΰ αύτοΰ μέ τό κιονόκρανον 
λίθου ειργασμένα, κοσμούμενα δέ διά φύλλων υδροβίων φυτών. Είναι λοιπόν 
πιθανώτατα τά κιονόκρανα ταΰτα τών μεταξύ τοΰ 5ου καί τοΰ 9ου μ. X. αίώνος 
χρόνων, εις οΰς πρέπει νά άναχθή καί ή ϊδρυσις τής δλης βασιλικής, ήτις
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λόγφ τής ίσχνότητος των κιονοστοιχιών της θά ήτο βεβαίως αρχικως ξυλό- 
στεγος. Άργότερον, δταν πλέον ή βασιλική τής Ζαραφώνας είχε κατασκευασθή, 
κατά μίμησιν πιθανώς αυτής, οί αρχιτέκτονες τής Απιδιάς ήθέλησαν νά στε- 
γάσωσι και τήν βασιλικήν τοΰ χωρίου τα>ν διά θόλου. Επειδή δέ ούτος θά 
έπέφερε μεγάλην πίεσιν καί ώθησιν οί δέ ισχνοί (διάμ. 0,22 - 0,30) κιονίσκοι 
των παλαιών κιονοστοιχιών ήσαν ανεπαρκείς ίνα άντίσχωσιν εις αύτάς κατε- 
σκεύασαν άνά τέσσαρας ισχυρούς καί υψηλούς πεσσούς τοποθετήσαντες αυτούς 
εις διπλάσιάν ή οί κίονες άπόστασιν, διειήρησαν δμως, ίσως διά διακοσμη- 
τικούς λόγους, καί τούς φαινομένους εν τψ μεταξύ παλαιούς κιονίσκους. Όπως- 
δήποτε τό γεγονός είναι, δτι ώς έχει δ ναός τής δευτέρας περιόδου παρου

σιάζει καί αυτός καθαρώς ανατολικόν 
χαρακτήρα.

Ή τρίτη βασιλική, ήν θά έξετά- 
σωμεν είναι ή επί τής άκροπόλεως 
τοΰ Γερακίου αρκετά γνωστή ήδη1 
τοΰ 'Αγ. Γεωργίου. Τοΰ ναοΰ τούτου 
περιέργως ού'τε ή κάτοψις ού'τε ή 
τομή έχουσι δημοσιευθή μέχρι τοΰδε, 
μόνον δέ παρεμπιπτόντως έχει γίνει 
περί αυτών λόγος.

Ό ναός τοΰ Γερακίου είναι σήμε
ρον καί αυτός τρίκλιιος (είκ. 12) μέ 
τρεις ήμικυκλικάς αψίδας ίεροΰ καί 
τριμερή προς δυσμάς νάρθηκα. Άρχι- 
κώς ό ναός ούτος φαίνεται δτι ήτο 
δίκλιτος, τοΰ νοτίου αύτοΰ σκέλους 

προστεθέντος πιθανώτατα επί Φραγκοκρατίας όμοΰ μετά τοΰ τριμερούς καί 
δ τ’ ασπίδων καλυπτομένου νάρθηκος. Τοΰτο άποδεικνύεται 1ον έκ τής από τοΰ 
σημερινού νοτίου τοίχου έλλείψεως τών τυφλών αψίδων, άς έχει ό βόρειος, 
καί 2ον έκ τοΰ γεγονότος δτι τό σημερινόν νότιον κλιτός αντί κίονος, δν έχει τό 
βόρειον, φέρει ορθογώνιον καί δή κατά πλάτος τοποθετημένων πεσσόν. Επειδή 
δέ τό πάχος τοΰ έν λόγιο πεσσού αντιστοιχεί προς τό ά'θροισμα τών παχών 
τοΰ βορείου τοίχου (0.65) καί τών παραστάδων τών τυφλών αψίδων (0.25) 
ήτοι είναι κατά 30 δλα εκατοστά μεγαλύτερον τοΰ επί τοΰ κίονος τόξου (0.60), 
συνάγομεν δτι ό πεσσός ούτος, ώς είναι μάλιστα κατά πλάτος τοποθετημένος, 
είναι απλώς τμήμα τοΰ αρχικού νοτίου τοίχου τοΰ δικλίτου ναοΰ, δστις κατη- 
δαφίσθη δτε άργότερον προσεκολλήθη τό νότιον παρεκκλήσιον. Τοΰ τοίχου

1 Traquair, Annual of the Iiritish School 1905-6 σελ. 264 Millet: Ecole Grec- 
que σελίς 44.

Είκ. 11. Κίων έκ τής εσωτερικής κιονο- 
στοιχίας τού ναοΰ τής ’Απιδιάς.
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δέ μάλιστα τουτου διετηρήΟη παρά την κόγχην καί ικανόν τμήμα δεικνϋον 
καί τυφλήν αψίδα (εικ. 12).

Ώς δέ αί δυο εξετασθεΐσαι ανωτέρω βασιλικαί, ουτω καί ή τοϋ Γερα-

fin rewpnoc 
ί€Ρ^ΚΙ ζ5

Το Μ Η
__ ΚΛΙ

__Τ0 4-Ί C

Ειχ. 12. Τομή καί κάτοψις τοΰ ναού Άγ. Γεωργίου επί τής άκροπόλεως Γερακίου.

κίου, παρέχει καί αυτή ικανά ανατολικά στοιχεία ήτοι: Καμάρας έπιμήκεις 
καί τυφλάς εις άμφότερα τά κλίτη, τυφλάς αψίδας κατά τάς μακράς πλευράς κτλ. 
Καί αυτό δ’ έτι τό δίκλιτον αυτής ανατολικήν έχει τήν προέλευσιν διότι
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συχνά άπαντώσιν εν Μ. ’Ασία ναοί δίκλιτοι σπανιώτατα δ’ εν Έλλάδι 
Άποδειχθέντος αρκούντως τοΰ άνατολίζοντος χαρακτήρος τών έξετασθει- 

σών βασιλικών, υπολείπεται μόνον τό ζήτημα τής έξακρίβώσεως τής χρονο
λογίας τής κατασκευής των. Εις τοϋτο θά ήδΰνατο νά μάς βοηθήση ή έξέτασις 
τοΰ συστήματος τής τοιχοποιίας των 1 2 (ήτις είναι κατεσκευασμένη δι’ ευμεγέ- 
θων οπωσδήποτε άλλ’ ακανόνιστων λίτρων παραμεμιγμένων μετά πλίνθων), 
εάν δεν συνέβαινε νά είναι τό τοιοϋτον σύστημα εν γενική σχεδόν εφαρμογή 
εν Λακωνία επί πολλούς αιώνας. Άσφαλέστερον λοιπόν προς χρονολόγησιν 
κριτήριον θά εΰρωμεν εις τά γλυπτά τά κοσμοϋντα τά τέμπλα τών έξετασθέν-

των ναών. Έκ τούτων έν μεν τώ 
ναφ τής Ζαραφώνας διετηρήθη μό
νον ή έν τή παρατιθέμενη εϊκόνι 13 
παρισταμένη πλάξ θωρακίου, έφ’ής 
είναι γεγλυμμένον πλέγμα δυνάμε- 
νον νά άναχθή εις τον 110ν ή τον 
120ν αιώνα. Έν δέτφ ναώ τής ’Απι
διάς διετηρήθη ως έκ θαύματος 
ακέραιον καί αβλαβές ολόκληρον 
τό άρχαΐον μαρμάρινον τέμπλον3 
μετά τοΰ πλουσιωτάτου διακόσμου 
του, δστις καί λόγω τών θεμάτων 
του, ών δείγμα μικρόν παρέχει ή 
εΐκών 14 καί λόγφ τής λίαν επιμε
λούς εργασίας του ανήκει ασφαλώς 
εις τον 110ν αιώνα. Τό έπιστύλιόν 
του άλλως χε ομοιάζει καταπληκτι
κούς προς τό τού εικονοστασίου τού 

Όσιου Λουκά τής Φωκίδος. Τό τέμπλον τούτο τής ’Απιδιάς δεν δύναται λόγφ 
τής μορφής του (δρα είκ. 20) ανήκει εις την πρώτην τοΰ ναού περίοδον 
αλλά θά κατεσκευάσθη άναμφιβόλως κατά την μετασκευήν τοΰ ναού από 
ξυλοστέγου εις θολοσκεπή. Άφ’ ού δέ, ώς εΐπομεν, ή μετασκευή τοΰ ναού 
τής ’Απιδιάς θά έγένετο κατά μίμησιν τοΰ αρχιτεκτονικού τύπου τής Ζαρα
φώνας, επεται δτι καί ό ναός τής Ζαραφώνας είναι τό πολύ τού 11·” αίώ-

1 Τό μόνον παράδειγμα δικλίτου ναοΰ δπερ γνωρίζω παρέχει ό έν Άθήναις ναός τοΰ 
Άγ. Δημητρίου, οΰτινος κάτοψιν δρα έν τφ περί τών καμαροσκεπάσιων βασιλικών τών 
Άΰηνών άρθρφ μου (Έπετ. Έταιρ. Βυζ. Σπουδών τόμ. Β' σελ. 302).

2 'Ορατή σήμερον είναι μόνον ή τοιχοποιία τοΰ ναοΰ τής Ζαραφώνας (είκ. 4 καί 5), 
τής τών δύο άλλων κρυπτόμενης υπό παχύ στρώμα κονιάματος.

3 Λεπτομερή μετά σχεδίων περιγραφήν τοΰ τέμπλου τής ’Απιδιάς θέλω δημοσιεύσει 
άλλαχοΰ.
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νος ή προγενέστερος ήτοι σύγχρονος περίπου προς τον όμοιου τόπου ναόν τής 
'Αγ. Σοφίας τής Άχρίδος.

Εις τους αυτούς δε περίπου χρόνους δόναται νά άναχθή και ό εν Γερα- 
κίω ναός τοϋ 'Αγ. Γεωργίου, οΰτινος τό φραγκικόν προσκυνητάριον ανάγεται 
κατά τον δημοσιεόσαντα αυτό κ. R. Traquair εις τό πρώτον ήμισυ τοΰ 
14ου αίώνος. Επειδή δέ τό προσκυνηταριον τοΰτο προσετέθη εις τον ναόν 
ύστερώτερον συνάγομεν ότι ό ναός είναι αρχαιότερος τοΰ 14ου αίώνος, κατα-

Είκ. 14. Τμήμα έκ τοϋ μαρμάρινου τέμπλου 
τοΰ ναοϋ τής ’Απιδιάς.

σκευασθείς πιθανώτατα υπό τών Βυζαντινών προ τής Φραγκικής κατακτήσεως.
Ή άνεύρεσις νέων, ανατολικού τόπου βασιλικών εν Λακωνία, δΓ ών, 

προστιθεμένων εις τά ήδη γνωστά έκ Μακεδονίας καί ’Αττικής 1 παραδείγματα 
αυξάνεται ό αριθμός τών άνατολιζόντων μνημείων τής Ελλάδος ενισχύει 
κατά πολύ την γνώμην περί τής μεγάλης έπιδράσεως, ήν έ'σχεν επί τής ελλη
νικής ναοδομίας κατά τόν μεσαίωνα ή αρχιτεκτονική τών εκκλησιών τής 
’Ανατολής.
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