
ΔΥΟ ΑΝΕΚΔΟΤΟΙ ΝΑΟΙ 

ΤΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΜΠΕΝΙΖΕΛΩΝ

Έκ των είς την αρχοντικήν ’Αθηναϊκήν οικογένειαν των Μπενιζέλων 
άνηκόντων εκκλησιαστικών χτισμάτων γνωστόν αρχιτεκτονικούς τυγχάνει μέχρι 
τοϋδε μόνον τό έν Άθήναις μοναστήριον τοΰ 'Αγίου Άνδρέου τό καί άλλως 
από τής ίδρυτρίας αυτού Φιλοθέης Μπενιζέλου καί τής «Όσιας Φιλοθέης, 
ή καί «τής Κυράς» έπιλεγόμενον, δπερ κατηδαφίσθη δυστυχώς έν έ'τει 1893 
υπό τοΰ τότε μητροπολίτου ’Αθηνών Γερμανού Καλλιγα, ΐνα επί τής θέσεως 
αυτού άνεγερθή τό νέον μητροπολιτικόν μέγαρον. Ή κάτοψις τού μοναστη
ριού τούτου ληφθεΐσα, εντολή τοΰ μακαρίτου Γ. Λαμπάκη, υπό τού κ. Ία>. 
Φιλιππίδου, έδημοσιεύθη πρό τίνος υπό τού κ. Ξυγγοπούλου έν τφ Β' τεύχει 
τού Ευρετηρίου τών μνημείων τής Ελλάδος (σελ. 108 είκ. 138). Είς μικρόν 
δ’ από τής μονής ταύτης άπόστασιν ύπήρχεν έν τή σημερινή όδώ Φωκίωνος 
καί άλλος μικρός ιδιόκτητος ναός τών Μπενιζελων ή «Παναγία τού ’Αγγέ
λου» 1 (Μπενιζέλου) κατεδαφιστείς καί οΰτος μετά πολλών άλλων, δ'πως παρά- 
σχη υλικόν οικοδομής τοΰ νέου μητροπολιτικοΰ ναού.

Ποία ήτο ή αρχιτεκτονική διάταξις τού ναού τούτου άγνοούμεν πιθα
νότατα θά ήτο μικρά τις μονοκάμαρος βασιλική.

Τά δύο ανωτέρω μνημονευθέντα κτήρια εύρίσκοντο, ως ειδομεν, έντός 
τών παλαιών ’Αθηνών, διά τούτο δε καί περιελήφθησαν έν τφ σχετικώ τεύχει 
τοΰ Ευρετηρίου- δεν πρόκειται επομένως νά γίνη περί αυτών μακρότερος 
λόγος ένταύθα. Ημάς κατωτέρω θέλουσιν απασχολήσει δύο άλλα τής αυτής 
έξαιρετικώς φιλοθρήσκου οικογένειας χτίσματα, σφζόμενα ευτυχώς είσέτι είς 
οπωσδήποτε καλήν κατάστασιν, κείμενα δ’ εκτός τών παλαιών ’Αθηνών, είς 
τά περίχωρα 2. Είναι δέ ταϋτα· 10ν Ό έν Πατησίοις ναός τοΰ 'Αγ. Άνδρέου, 
μετόχιον τής μονής Όσιας Φιλοθέης, καί 20ν ό έν τφ κατά τον Ελαιώνα 
κτήματι ’Αλεξάνδρου (Μπενιζέλου) ναΐσκος τοΰ Άγ. Ίωάννου. Τών δύο τού
των χτισμάτων όχι μόνον τό σχέδιον δεν ήτο δημοσιευμένον, άλλ’ ουδ’ ή έλα-

1 Βλέπε σχετικώς Mommsen, Athena Christiana 121, Δ. Γρ. Κα μπού ρ ογ λου, 
'Ιστορ. τών ’Αθηναίων %. Β' σελ. 274-275 καί Άθην. Άρχοντολόγιον σελ. 87, Άνδρ. 
Ξυγγοπούλου, Εύρετήριον σελ. 110.

2 "Ετερα εκκλησιαστικά χτίσματα τών Μπενιζελων ύπήρχον έν Καλογρέζρ τής ’Αττι
κής, έν Κέα κλπ. Περί τούτων θέλομεν γράψει αλλαχού.
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Είκ. 1. Ό έν Πατησίοις ναός τοϋ Άγ. Άνδρέου.

χίστη αρχιτεκτονική αυτών περιγραφή έγένετο μέχρι τοϋδε1. "Ας μοί επιτροπή 
λοιπόν νά συμπληρώσω διά τής παροΰσης μικράς μελέτης, ήν θ’ αφιερώσω εις 
αυτά, τάς πολυτίμους πληροφορίας, ας παρέσχε περί τής οικογένειας των Μπενι- 
ζέλων 2, από ιστορικής, γενεαλογικής, εκκλησιαστικής και λαογραφικής άπόψεαις 
6 ακάματος Άθηναιοδίφης καί σεβαστός μου φίλος κ. Δημ. Γρ. Καμπουρογλους.

1. Ο ΕΝ ΠΑΤΗΣΙΟΙΣ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ

Έπί τίνος παραλλήλου τή όδω Πατησίων όδοΰ (Λευκωσίας) καί παρα- 
πλεΰρως τής ΰπ’ άρ. 32 οικίας υψώνει τήν μελαγχολικήν του πρόσσψιν ναός 
άστεγος καί έγκαταλελειμμένος (είκ. 1) οστις άπετέλει ποτέ τό καθολικόν μικράς 
μέν άλλ’ άνθούσης γυναικείας μονής. Ή μικρά αυτή μονή ήτο μετόχιον τής 
έν Άθήναις μονής τής όσιας Φιλοθέης κτισθεΐσα καί αυτή υπό τής ιδίας 
Όσιας, ως μανθάνομεν εκ τής ακολουθίας αυτής, έν ή λέγεται3 δτι: πολ
λοί άκούοντες την φήμην τής αγίας προσερχόμενοι έλάμβανον ψυχικός και 
σωματικός ίατρείας' δθεν διά τήν τοιαύτην ένόχλησιν και διά τδ πλ.ήθος των 
μοναζουσών, δπου καθ’ έκάστην ημέραν ηνξανε και εστενοχωρεΐτο τό μονα- 
στήριον, έπαρακινήθη ή αγία καί φκοδόμησε και ετερον, μακράν ολίγον τής 
πόλεως, εις τόπον λεγόμενον Πατήσια, προς τελειοτέραν ησυχίαν των άδελ- 
φών, εις τό όποιον σνχνάζονσα συνεφιλοσόφει και σννησκεϊτο μετά των 
υπ" αυτήν».

1 Μνεία τοϋ μετοχιού των Πατησίων υπό Δ. Γ ρ. Καμπούρογλου έν Ίστ. των 
'Αθηναίων Β' 267 καί έν Άρχοντολογίω σελ. 80 καί 102 σημ. 1.

s Τό ’Αθηναϊκόν Άρχοντολόγιον, Άθήναι 1921, σελ. 208. ’Εκδότης I. Ν. Σιδέρης.
8 Νέον Λειμωνάριον υπό Νικηφόρου τοϋ Χίου, έν Βενετία 1819 σελ. 124-128.
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Κατά ταϋτα ή κτίσις τής εν Πατησίοις μονής είναι μεταγενέστερα τής 
ίδρΰσεως τής έν Άθήναις, ήτοι τοϋ 1550. Επειδή δε συνετελέσΟη ζώσης τής 
Όσιας είναι φυσικώς προγενέστερα τοϋ θανάτου της, δστις μάλιστα κα'ι συνέβη 
πιθανώς εν αϋτφ τοΰτω τώ μετοχίω των Πατησίων, τή 1913 Φεβρουάριου τοϋ 
έτους 1589, ώς μανθάνομεν και πάλιν έκ τοϋ βίου τής Όσιας, καθ' δν «των

Το Μ Η

Είκ. 2. Κάτοψις καί τομή τοϋ έν Πατησίοις ναοΰ τοϋ Άγ. Άνδρέου.

εκ τής’Άγαρ τινες τρέφοντες προ πολλοϋ κατ’ αυτής μίσος και έχθραν άνείκα- 
στον διά τάς αιτίας εκείνας, δπου εν προοιμίοις είρήκαμεν, έπήγαν διά ννκτδς 
εις το εν Πατησίοις είρημένον μονύδριον (ετνχε δε τότε νά έπιτελήται η μνήμη 
τον αγίαν ίερομάρτνρος Διονυσίου τοϋ Αρεοπαγίτου και ή αγία μετά, των 
λοιπών αδελφών νά προσμένωσι τώ θείω ναώ, δλοννκτιον ακολουθίαν ποιον- 
σαι) και είσπηδήσαντες πέντε εξ αυτών, ήρπαααν την αγίαν, και από τάς περισ-
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σας μάστιγας και τά τραύματα την άφησαν σχεδόν ημιθανη. Ή δε επϊ τούτα) 
πολλάς ευχαριστίας τω Θεω άναπέμψααα, μετ’ ολίγον καιρόν των πληγών 
εκείνων εδέξατο τό μακάριον τέλος και άπηλθε προς τάς ουρανίους χοροατα- 
σίας κατά τό χιλιοστόν πεντακοσιοστόν ογδοηκοστόν ένατον έτος από Χρίστον, 
τον Φεβρουάριου μηνός δεκάτην ένάτην».

Ώς δέ ή εν Άθήναις μονή δεν διελύθη μετά τον θάνατον τής Φιλοθέης, 
οΰτω καί τό μετόχων τών Πατησίων έξηκολούθησεν υφιστάμενον καί έπιδί- 
δον, προσαυξάνον δέ καί την περιοχήν του διά τής αγοράς γειτονικών κτη
μάτων. Τοΰτο τουλάχιστον μαρτυρεί πωλητήριον έγγραφον1 κτήματος κειμέ
νου παρά τό έν Πατησίοις μικρόν μετόχων προς «τό μοναστήρι τής Κυράς» 
( = Φιλοθέης) χρονολογοΰμενον από τοϋ 1595, ήτοι εξ έτη μετά τον θάνατον 
τής 'Οσιας. ’Άλλην δμως μεταγενεστέραν περί του μετοχιού εΐδησιν δεν έχο- 
μεν. Άγνοοϋμεν επομένως πότε ακριβώς έγκατελείφθη καί ήρειπώθη. ”Αν 
δμως κρίνωμεν έκ τής παντελούς έξαφανίσεως τών κελλίων του καί έκ τής 
αρκετά παχείας έπιχώσεως, ύφ’ ής καλύπτεται τό εσωτερικόν τοΰ αστέγου 
παραμείναντος καθολικού του, πρέπει νά τοποθετήσωμεν την έγκατάλειψιν 
εις χρόνους αρκετά μεμακρυσμένους, ίσως καί πολύ προ τοϋ άγώνος τοΰ 1821.

Μετά δέ την εγκατάλειψιν αυτού ό ναός τοϋ μετοχιού έχρησιμοποιήθη 
πιθανώτατα ώς κοιμητήρων, ώς άποδεικνύουσιν οΐ εν τώ εσωτερικά» του ευρι
σκόμενοι τάφοι καί τό παρά τον τρίτον εξ ανατολών κίονα τής νοτίας κιονο- 
στοιχίας θολοσκεπές όστεοφυλάκων, δπερ βαΐνον επί τοϋ παλαωΰ δαπέδου 
ΰψοϋται κατά 1.20 υπέρ αυτό (δρα κάτοψιν είκ. 2).

Έλθωμεν ήδη εις την αρχιτεκτονικήν εξέτασιν τοΰ ναού, ήν μετά δυσκο
λίας έπεχειρήσαμεν λόγφ τής παχείας έπιχώσεως τοϋ εσωτερικού, ύφ’ ής εκα- 
λύφθησαν πλεϊστα αρχιτεκτονικά μέλη καί ό γλυπτός διάκοσμος.

'Ως ή παρατιθεμένη (είκ. 2) κάτοψις δεικνύει, τό καθολικόν τοϋ έν Πατη
σίοις μετοχιού είχε τον τύπον τρικλίτου βασιλικής μετά μιας μόνον προς 
άνατολάς ήμιεξαγωνικής άψίδος. Αΐ έξωτερικαί διαστάσεις τοΰ ορθογωνίου 
είναι 10.75 X 13.95. Οί τοίχοι τοϋ κτηρίου, πάχους 0.60, είναι κατεσκευασμέ- 
νοι διά κοινής τοιχοποιίας παραμεμιγμένης μετά μικρών τεμαχίων κεράμων, 
φέρουσι δέ καί παρεμβλήτους ξυλοδεσιάς, ών διατηρούνται μέχρι σήμερον 
τά ξύλα (πβλ. είκ. 1)· Ό ναός έφερε μίαν καί μόνην θύραν εισόδου κειμένην 
έν τώ μέσω τής δυτικής πλευράς. Οι προς τά έξω σταθμοί τής θύρας ταύτης 
έσχηματίσθησαν διά μαρμάρινων τεμαχίων ληφθέντων έξ αρχαίων κτηρίων. 
Έπί τίνος μάλιστα τεμαχίου διαφαίνεται καί αρχαία έπιγραφή άπολαξευθεΐσα 
υπό τών Χριστιανών. Ύπεράνω δέ τής θύρας εύρίσκεται κόγχη ήμικυκλική έν 
τώ βάθει τής οποίας εΐκονίζετο πιθανώτατα ό ά'γ. Άνδρέας ή ά'λλη τις θρη-

’Αναφέρεται ΰπό Δ. Γρ. Καμπουρογλου έν ’Αρχοντολογίφ σελ. 86. 

Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδον, 2τος Η'. 21
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σκευτική παράστασις. Έξωτερικώς οί τοίχοι δεν ήσαν κεκονιαμένοι, άλλ’ απλώς 
άρ μολογη μένοι.

Τό δέ εσωτερικόν τοΰ ναοΰ διηρεΐτο διά δΰο κιονοστοιχιών είς τρία 
κλίτη, ών τό μέσον ήτο, ώς συνήθως, πλατΰτερον των δΰο άκρων. Έφ’ εκα- 
τέρας δέ κιονοστοιχίας ύπήρχον άνά τρεις κίονες άντικρΰζοντες προς δυσμάς 
μέν δΰο παραστάδας έξεχοΰσας τοΰ τοίχου κατά 0.60, προς άνατολάς δέ τούς 
χωρίζοντας τό ιερόν από τής προθέσεως καί τοΰ διακονικοΰ ισχνούς (0.45) 
τοίχους. Οί κίονες ήσαν μονόλιθοι καί μαρμάρινοι, άπετελοΰντο δ’ εκ κορμοΰ 
ύψους 3.02 καί κιονόκρανου, δπερ εις τινας μέν ήτο ιωνικόν, είλημμένον προ
φανώς εξ αρχαίου κτηρίου, είς άλλους δ= είχε την μορφήν άντεστραμμένης 
κολοΰρου πυραμίδος, ύψους 0.23, επί τών δΰο στενών πλευρών τής οποίας 
είκονίζοντο φΰλλα καλάμου εκατέρωθεν κΰκλου περιβάλλοντος Ισοσκελή σταυ

ρόν. Όμοίαν διά φΰλλων καλάμου καί ένσταΰ- 
ρου κΰκλου διακόσμησιν έφερε καί τό έπί- 
κρανον τής ΒΔ. παραστάδος, δπερ άπόκειται 
σήμερον παρά την βάσιν τής παραστάδος έν 
τή έπιχώσει. Εικόνα τοΰ έκ παλαιοχριστιανι- 
κοΰ προφανώς κτηρίου ειλημμένου γλυπτοΰ 
τοΰτου παρέχομεν παραπλεΰρως εν άναπαρα- 
στάσει (είκ. 3).

Έπί τών κιόνων έβαινον τόξα, ών αί 
γεννήσεις διακρίνονται σαφώς κατά τάς άκρας 
παραστάδας τής νοτιάς κιονοστοιχίας, αΐτινες 
διετήρησαν (είκ. 2) καί τμήματα τοΰ ύπεράνω 
τών κιονοστοιχιών ύψουμένου τοίχου. Ό τοί

χος δμως ούτος δέν εβάσταζε φωταγωγόν ύψοΰμενον υπέρ την στέγην 
τών πλαγίων κλιτών, διότι ή ξυλίνη στέγη, δι’ ής ό ναός έκαλΰπτετο, ήτο 
άδιασπάστως δικλινής, ώς σαφώς μαρτυρεί ό άρτίως διατηρηθείς τοίχος τής 
προσόψεως.

Αξία παρατηρήσεως είναι ή διάταξις τοΰ ίεροΰ, δπερ δέν συνεκοινώνει, 
ώς συνήθως, διά θΰρας μετά τοΰ διακονικοΰ καί τής προθέσεως, άλλ’ έχωρί- 
ζετο απ’ αυτών διά κλειστοΰ τοίχου. Έν άντιθέσει δέ προς τον λοιπόν ναόν, 
δστις έκαλΰπτετο διά ξύλινης στέγης, ή κόγχη τοΰ ίεροΰ έστεγάζετο διά τεταρ- 
τοσφαιρίου έξ οπτόπλινθων, έφ’ ών μάλιστα διετηρήθησαν άμυδρά τά λεί
ψανα τής τοιχογραφίας τής Πλατυτέρας.

Τό έσωτερικόν τοΰ ναοΰ ήτο λίαν σκοτεινόν, ώς συνήθως είς τούς ναούς 
τών πρώτων μάλιστα αιώνων τής Τουρκοκρατίας. Πράγματι, άφοΰ, ώς εΐπο- 
μεν, φωταγωγός δέν ύπήρχεν υπέρ τό μέσον κλιτός, δλον τό είσερχόμενον 
φώς παρείχετο μόνον διά στενών καί δίκην πολεμιστρών κατεσκευασμένων 
παραθύρων, ών άνά δΰο μέν ήνοίγοντο έπί τών μακρών πλευρών τοΰ κτηρίου,

Είκ. 3. 'Επίκρανον 
τής ΒΔ παραστάδος τοϋ ναοΰ.
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άνά εν δ5 εκατέρωθεν τής κόγχης τοϋ ίεροΰ καί τέλος εν εΰρίσκετο επί τής 
προσόψεως παρά την κορυφήν τοϋ αετώματος.

Τό σχήμα τής τρικλίτου ξυλοστέγου βασιλικής ήτο λίαν σύνηθες καί πρό, 
μάλιστα δέ κατά τους χρόνους τής Τουρκοκρατίας- τό έπανευρίσκομεν και εις 
άλλα σύγχρονα κτήρια, ώς π. χ. 1ν τή εν Άθήναις μονή τής Όσιας Φιλοθέης, 
τον "Αγ. Φίλιππον, την Ύπαπαντήν καί τον "Αγ. Γεώργιον τοϋ Ώρωποϋ κλπ. 
ένθα μάλιστα ή στέγη είναι άδιασπάστως δίκλινης, ώς Ιν τφ ναώ τών Πατησίων.

2. Ο ΕΝ ΤΩ ΕΛΑΙΩΝΙ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ

Ό ναός ούτος εύρίσκεται, ώς εΐπομεν, εντός τοϋ εν τώ Έλαιώνι κτήματος 
τοϋ ’Αλεξάνδρου Μπενιζέλου, δπερ σήμερον είναι ιδιοκτησία τής οικογένειας

Είκ. 4. Ό έν τφ Έλαιώνι ναός τοΰ 'Αγ. Ίωάννου.

Μερκάτη, έκ θηλυγονίας απογόνου τών Μπενιζέλων. Τό κτήμα τοϋτο εκτεί
νεται προς δυσμάς σχεδόν μέχρι τής άσφαλτοστρώτου όδοΰ, ήτις άφορμωμένη 
από τής έν χιλιόμετρον βορείως κειμένης 'Ιεράς Όδοϋ (παρά τό Πυριτιδο- 
ποιεΐον) οδηγεί προς την 'Αγίαν Βαρβάραν καί την Κοκκινιάν. Ό δέ ναΐσκος, 
σωζόμενος σχεδόν ανέπαφος χάρις εις την ευλαβή φροντίδα τών κτητόρων, 
κεΐται εις ολίγων μέτρων από τής ειρημένης όδοϋ άπόστασιν εν μέσφ πυκνών 
καί υψηλών παλαιών δένδρων (είκ. 4).

Έν κατόψει ό ναός παρουσιάζει τό σχήμα σταυρού (είκ. 5) φέροντος 
κατα την ανατολικήν, την βόρειον καί την νοτίαν αύτοΰ κεραίαν άνά μίαν
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κόγχην, ών ή μέν πρώτη είναι έξωτεριχώς ήμικυκλική, αί δέ δυο άλλαι ήμιε- 
ξάγωνοι. Κατά δέ την δυτικήν κεραίαν είναι προσκεκολλημένος νάρθηξ, κατα- 
σκευασθείς πιθανώτατα ολίγον μεταγενεστέρως, ως δεικνύει ή μη οργανική 
σόνδεσις αυτού προς τον λοιπόν ναόν.

Ό ναός έσωτερικώς καλύπτεται κατά μέν τάς κόγχας διά τεταρτοσφαι-

'i^riOC 'lai^hdMf-lC £a^IU»MOC

ο t 233 367® 71.

Είκ. 5. Κάτοψις καί τομή τοϋ έν τφ Έλαιώνι ναοΰ.

ρίων, κατά δέ τον σταυρόν διά δύο καθέτως προς άλλήλους διευθυνομένων 
κτιστών κυλίνδρων, ών ό από Β προς Ν βαίνων έχει περιοριστή εις δύο 
μόνον στενά τόξα1. Έπί τής διασταυρώσεως τών δύο κυλίνδρων βαίνει, τή 
μεσολαβήσει τών λοφίων, κυκλοτερής τροϋλλος διατρυπώμενος υπό τεσσάρων 
μονολόβων παραθύρων καί καταλήγων εις στέγην κωνικήν.

1 Όμοια διάταξις παρατηρεΐται καϊ εις τόν έν Σαλαμΐνι τρίκογχον ναόν τοΰ Αγίου 
Ίωάννου καί εις άλλους όμοιοσχήμους ναούς.
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Ή εξωτερική τοιχοποιία τοΰ ναοϋ δεν είναι ίσόδομος, άλλ’ ακανόνιστος 
δι’εύμεγέθων λίθων καί όριζοντίως παρεμβεβλημένων 0.04 χονδρών πλίνθων. 
Όδοντωταί ταινίαι καί άλλη κεραμίνη διακόσμησις δεν υπάρχει. Εσωτερι
κούς πάσαι αί έπιφάνειαι έ'χουσι δυστυχώς έπιχρισθή, ώστε ούδέν ίχνος 
τοιχογραφίας διατηρείται. Τό ύπαρχον σήμερον κτιστόν τέμπλον είναι πολύ 
μεταγενέστερον τό άρχαΐον ήτο μαρμάρινον, οΰτινος διεσώθησαν δυο πλάκες 
τοΰ θωρακίου πάχους 0.10 καί ύψους 0.92, ών ή μία είναι τεθραυσμένη είς 
δύο. Έπί τής μιας τών πλακών τούτων (είκ. 6) είκονίζεται ορθογώνιον πλαί- 
σιον φέρον εν τώ εσωτερικά» πέντε ρόδακας, ήτοι ενα μέγαν εν τώ μέσφ κοι-

Εικ. 6. Είκ. 7.
Θωράκων τού 'Αγ. Ίωάννου. Θωράκων 'Αγ. Ίωάννου.

λόκυρτον πολύφυλλον καί υπό τριμερούς περιβαλλόμενον ταινίας καί τέσσα- 
ρας μικρούς κατά τάς γωνίας κεκοσμημένους διά φυλλωτών σταυρών καί 
πυροστροβίλου. Έξωτερικώς δέ τό ορθογώνιον περιβάλλεται υπό πλατέος 
πλαισίου, έφ’ ου άνάγλυπτος έλικοειδής βλαστός μετά βοτρύων εκφυομένων 
εναλλάξ κατ’ αντιθέτους διευθύνσεις. Έπί δέ τού δευτέρου τεμαχίου (είκ. 7) 
είκονίζεται καί πάλιν ορθογώνιον διά τριμερούς ταινίας έσχηματισμένον, εντός 
τοΰ οποίου είναι εγγεγραμμένος ρόμβος περιβάλλων ωραΐον ισοσκελή άγκυ- 
ρωτόν σταυρόν. Τά δέ μεταξύ τοΰ ορθογωνίου καί τοΰ ρόμβου καταλειπόμενα 
τριγωνικά κενά πληροΰσι ρόδακες εκ τετραφύλλων ή έξαφύλλων. Ή τεχνο
τροπία τών πλακών τούτων δεικνύει Βυζαντινούς χρόνους, όμοιους δέ χρόνους 
ύποδηλοϊ καί τό χρησιμοποιηθέν σύστημα τής τοιχοποιίας. Καί αυτός δέ ό
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χρησιμοποιηθείς αρχιτεκτονικός τΰπος άγει ημάς νά θεωρήσωμεν τον ναΐσκον 
ως ποιηθέντα εις χρόνους προς τής 'Αλώσεως, πάντως δμως ούχί προ τοΰ 
1300 λόγω τής έλλείψεως κανονικότητος των λίθων, τής μη χρήσεως οδοντω
τών ταινιών, διλόβων παραθύρων κλπ. Είναι λοιπόν ό ναΐσκος πιθανώτατα 
κτίσμα τών πρώτων εν ’Αθήναις Μπενιζέλων, οΐτινες ένεφανίσθησαν περί 
τό 1400, αν μη καί προγενέστερος, περιελθών εις αυτούς εξ αγοράς τοΰ κτή
ματος εν φ εΰρίσκεται. Αί πλάκες τουλάχιστον τών θωρακίων τοΰ τέμπλου 
δΰνανται κάλλιστα νά προέρχωνται καί εκ τέμπλου τοΰ 12ου ή 13ου αίώνος.

Όσον δ’ αφορά τον αρχιτεκτονικόν του τύπον, ούτος, γνωστός ήδη από 
τής παλαιοχριστιανικής εποχής ή έτυχε συχνής χρήσεως κατά τούς Βυζαντινούς 
χρόνους, σπανίως δ’ Ιφηρμόσθη επί Τουρκοκρατίας, εν ή έπεβάλλετο υπό τοΰ 
κατακτητοΰ ή άνεπίδεικτος έμφάνισις τών οίκων λατρείας τοΰ Χριστοΰ. Βυζαν
τινά δέ παραδείγματα μονόκλιτων ιδία τρικόγχων ναΐσκων έχομεν έν Έλλάδι 
ικανά καί δη εν ’Αττική μέν τον "Αγ. Δημήτριον παρά την παραλίαν τοΰ 
Σαρώνικοΰ (είκ. 8), τον “Αγ. Νικόλαον παρά τό Κορωπί (είκ. 9) καί τον “Αγ. 
Ίωάννην Σαλαμΐνος (είκ. 10), εν Βοιωτία τον “Αγ. Σώζοντα τής Σκριποΰς 
(είκ. 11), εν Άργολίδι τον "Αγ. Νικόλαον τών Μεθάνων I 2 * εν Άχαΐα τον “Αγ. 
Νικόλαον τοΰ χωρίου Πλατάνι, εν Λακωνία τον τοΰ Προφήτου Ήλία παρά 
τό Γεράκι4, εν Εύβοια τον σταυρεπίστεγον “Αγ. Χαράλαμπον τής Μονής 
Λευκών παρά τό Αύλωνάρι5, έν Μακεδονία τον “Αγ. Νικόλαον τών Σερρών 6 
καί την Κουμπελίδικην τής Καστοριάς 7, έν Ήπείρω τον σταυρεπίστεγον ναόν 
τοΰ 'Αγ. Ίωάννου Προδρόμου έπί τής νησΐδος τών Ίωαννίνων8 9 καί τον 
τής Καστρίτσας °, έν Κρήτη τον τών 'Αγ. ’Αποστόλων έν ’Απάνω Μούλια 10 II 
καί άλλαχοΰ ά'λλους, άναγομένους ως έπί τό πλεΐστον εις τούς προ τής 'Αλώ
σεως χρόνους.

Τον άπλοΰν τρίκογχον τύπον συναντώμεν κατά την Βυζαντινήν έποχήν 
καί έν τή παλαιά Σερβία (Σμεντέρεβο u, Κρούσεβατς 12, Ρουδενίτσα13, Κάλε-

I Βλ. δσα σχετικώς έγραψεν ό Η. Vincent έν Revue Archeologique 11 (1920) 82-111.
9 Lampakis, Memoire sur les antiquitds chretiennes σελ. 22 είκ. 24.
‘ Lampakis, Memoire, σελ. 18 είκ. 18.
* Millet, Ecole Grecque είκ. 79.
6 Π. Ζωγράφος, Δελτ. Χριστ. Άρχ. Έταιρ. Περ. Β’ τόμ. Δ' σελ. 4 είκ. 1.
6 Ξυγγόπουλος, Π. Άρχ. Έτ. 1926 σελ. 118.
’ Antonin, Iz Rumelij πίν. XI, Millet, Ecole Grecque σελ. 93 είκ. 48.
8 Ξυγγόπουλος, Ήπειρ. Χρονικά τόμ. 1 σελ. 56 μετά δύο μόνον πλευρ. κογχών.
9 Antonin, Iz Rumelij πίν. XII.

10 Gerola, Monumenti Veneti nell’isola di Creta τόμ. II σελ. 208, είκ. 177.
II Millet, L’Ancient Art Serbe είκ. 177.
19 Millet, ε. ά. είκ. 190.
18 Millet, έ. ά. είκ. 211.
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νιτς1). Έκ Σερβίας δέ φαίνεται δη παρελήφθη άργότερον δ τύπος οΰτος 
καί εν Ρουμανία, ένθα μάλιστα καί άπέβη, κατά τούς μετά την “Αλωσιν 
αιώνας, ή θεμελιώδης μορφή των ναών τής Βλαχίας, Μολδαβίας2, Μουντε- 
νίας καί Όλτενίας3, με σημαντικήν δμως διαφοράν ιδία ώς προς τάς αναλο
γίας καί τήν στήριξιν τοΰ τρούλλου.

Ό τύπος τοΰ άπλοΰ τρικόγχου ναοϋ δύναται νά θεωρηθή ώς μία επί τό 
συνθετώτερον παραλλαγή τοΰ μονοκλίτου (άνευ εσωτερικών στηριγμάτων) 
ελευθέρου σταυροΰ4, εις τάς δύο κεραίας τοΰ οποίου (Β καί Ν) σμικρυνομένας 
καί μέχρις εξαφανίσεως (Σκριποΰ είκ. 11) προσετέθησαν αί ήμιεξάγωνοι, ή καί 
ήμικυκλικαί ενίοτε5 κόγχαι, δπως ακριβώς εις τον τρίκλιτον (μετ’ εσωτε
ρικών στηριγμάτων) σταυρικόν έγγεγραμμένον ναόν προσετέθησαν κατά τά 
άκρα τής Β. καί Ν. κεραίας τοΰ σταυροΰ αί ήμιεξάγωνοι ή καί πολύπλευροι 
κόγχαι καί άπετέλεσαν τόν, λόγω τής συχνής έν 'Αγ. Όρει χρήσεως αύτοΰ, 
'Αγιορειτικόν ή Άθωνιτικόν δνομασθέντα τύπον6.

Καί ό μεν άπλοΰς (μονόκλιτος) τύπος έφηρμόσθη συνήθως είς μικράς 
κλίμακος ναούς, ώς είναι πάντες οί ανωτέρω καταλεχθέντες, ό δέ σύνθετος 
(τρίκλιτος) είς μεγαλυτέρας κλίμακος ναούς, ιδίως δέ είς καθολικά μονών 
('Αγ. ’Όρους, Μετεώρων κλπ.) καί κ®τά τούς προ τής άλώσεως καί κατά τούς 
μετά τήν ά'λωσιν χρόνους.

A. Κ. ΟΡΛΑΝΔΟΣ

1 Millet, ε. ά. είκ. 218. Petkovic'-Tatic' Manastir Kalenic' 1926 σ. 15.
2 Jorga-Bals, L’Art roumain Paris 1923, πλεΐστα παραδείγματα.
s N. G h i k a-B u des ti, Evolutia arhitecturii in Muntenia si Oltenia, Bucuresti

πολλά παραδείγματα.
* Παραδείγματα τοιούτου τύπου ναών δρα έν Όρλάνδου ’Ανέκδοτοι ναοί τών 

περιχώρων "Αρτης (Δ. I. Ε. Ε. τόμ. Η' οελ. 312 σημ. 1).
6 "Αγ. Νικόλαος Κορωπίου, "Αγ. Νικόλαος Μεθάνων, Κουμπελίδικη Καστοριάς, 

Απάνω Μούλια Κρήτης.
6 Όστις έν τούτοις είναι πολύ αρχαιότερος τής ίδρύσεως τών Άθωνιτικών μονών 

ώς άποδεικνύουσι δ τε "Αγ.Τίτος τής Κρητικής Γόρτυνος (6ου αί.) Όρλάνδοςέν Έπε- 
τηρ. Έταιρ. Βυζ. Σπουδών Γ' σελ. 302 καί τινα μνημεία τής ’Αρμενίας τοΰ 7ου μ. Χ· 
αίώνος, Strzygowski, Die Baukunst der Armenier und Europa τόμ. I είκ. 185-186 
καί 188 - 189.
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