
534 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 20 (1965) : ΧΡΟΝΙΚΑ

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΙΟΣ

ΕΙς τήν Χώραν τής νήσου Ίου μέ τάς είσέτν 
έπιπεδοστέγους οΙκίας ( Π ί ν. 667 α ) ό Έφο
ρος έπεσκέφθη τό παρά τήν έκκλησίαν τοϋ Εύαγ- 
γελισμοΟ μεταβυζαντινόν, μονόκλιτον, τρουλ- 
λαϊον παρεκκλήσιον τής 'Αγίας Αικατερίνης 
( Π ί ν. 667 β ), διαστάσεων 9.48 χ 5.26 μ. Ό 
τροϋλλος του, διατρυπώμενος ύπό δύο μόνον στε
νών παραθύρων, ένός πρός Α. καί άλλου πρός Δ., 
στηρίζεται άπό Β. καί Ν. είς τυφλόν τόξον, βά
θους 0,69 μ. ( τό βόρειον) καί 0,65 μ. (τό νότιον ). 
Τά τόξα έξέχουν τών τοίχων διαγραφόμενα καί 
έξωτερικώς, ώστε ό ναός νά φαίνεται σταυροει
δής.

Οί πλευρικοί τοίχοι τής Α. καί Δ. κεραίας, ών 
αί καμάραι είναι όξυκόρυφοι, Εχουν έσωτερικώς 
άνά Εν τυφλόν τόξον. Δύο τεμάχια άρραβδώτων 
κιόνων, Εμφυτευμένα είς τό έδαφος, τό έν όπίσω 
τοϋ άλλου, χρησιμεύουν ώς πούς τής άγίας Τρα- 
πέζης. Τό κτήριον Εχει έπιχωσθή είς ικανόν 
ΰψος. ΟΙ τοίχοι του είναι έπικεχρισμένοι δι' ά- 
σβέστου. Ή κυκλική σφενδόνη τοϋ τρούλλου, μέ 
τούς ψευδοκιονίσκους τούς έπικεκολλημένους είς 
τήν Εξωτερικήν της Επιφάνειαν, δίδει τήν έν- 
τύπωσιν όκταγωνικοϋ κτίσματος. Όθεν δυνατόν 
νά άποκαλέση τις τόν τροΰλλον ψευδοοκτάγω
νον. Μεταξύ τών κιονίσκων διαμορφοΰται άνά 
μία κόγχη. Έπί τής Εξωτερικής παρειάς τοϋ Ν. 
τοίχου, είς σημεϊον άντιστοιχοϋν πρός τό ΝΔ. 
σφαιρικόν τρίγωνον. Εχει έντειχισθή άνεστραμ- 
μένον Ιωνικόν κιονόκρανον ( Π ί ν. 667 γ ).

Ή άψίς τοϋ ναοϋ είναι ή μικυκλική. ’Εντός τοϋ 
μνημείου άπόκεινται τεμάχιον άρχαίων τριγλύ
φων καί τετράπλευρος μαρμάρινη πλάξ, διαστ. 
0,815x0,72x0,055 μ., μέ άνάγλυπτον δικέφαλον 
καί άπια ύπό τούς πόδας του. Παρά τήν άνω πλευ
ράν της ή χρονολογία 1789 (Π ί ν. 668 α ). Ή 
πλάξ έχρησίμευε πιθανώτατα ώς όμφάλιον τής 
Εκκλησίας, είς τό δάπεδον τής όποιας ύπάρχουν 
τάφοι. Τό τέμπλον είναι ξύλινον, άλλά Εχει τώ
ρα γυμνωθή τών είκόνων του.

Είς τόν αΰτόν άρχιτεκτονικόν τύπον άνήκει 
καί ό ναός τής Γκρεμιώτισσας ( Π ί ν. 668 β - γ ) 
μέ τήν Επί τοϋ τέμπλου θαυματουργόν εικόνα Πα
ναγίας τής Όδηγητρίας1 ( Που αί. ). Αί διαστά

1. Κατά τήν παράδοσιν, ώς διηγήθη αυτήν ό διδάσκαλος 
τής Ίου κ. Μαρινάκης, ή εΐκών ήλθε άπό τήν Κρήτην έπί 
Τουρκοκρατίας. « Τήν είχαν ρίξει στήν θάλασσα καί βγήκε 
στήν Ίο. Φάνηκε νά πλέη μέ ένα καντήλι. Πήγαν νά τήν 
πιάσουν καί έφευγε. Ειδοποίησαν έναν ένάρετο γέροντα Ιε-

σεις τοϋ ναοϋ είναι 20.52 x 4.94 μ. Ή δυτική κα
μάρα Εχει μήκος πολύ μεγαλύτερον τής άνατο- 
λικής. Ό όκταγωνικός έξωτερικώς τροϋλλος φέ
ρει είς έκάστην πλευράν Εναλλασσόμενα άνά έν 
παράθυρον καί κόγχην.
Ό ναΐσκος τοϋ Χριστού είναι μικρός μονοκά- 

μαρος. Τόν νάρθηκα του καλύπτει καμάρα χαμη- 
λοτέρα Εκείνης, ή όποια στεγάζει τόν κυρίως 
ναόν (Π ί ν. 669 α ). Έκ τοϋ τέμπλου προέρ
χεται ή είκών τής 'Αγίας Τριάδος ( βλ. ΑΔ 19 
(1964): Χρονικά, σ. 422, Πίν. 501α).

Είς τό ναΰδριον τοϋ 'Αγίου 'Αντωνίου, μικρόν 
καμαροσκέπαστον κτίσμα Εχον μορφήν αίθούσης, 
Επισύρει τήν προσοχήν τοϋ Επισκέπτου είκών 
τής Έλεούσης, διαστάσεων 0,765 x 0,573 μ., Ερ- 
γον πιθανώς τοϋ 16ου αί., ύποστάν ένιαχοΰ έπι- 
σκευάς (Πίν. 669 β). Τά πρόσωπα εύτυχώς 
Εμειναν άθικτα. Ή έπιδερμίς Εχει χρώμα καφέ μέ 
όλίγας ψιμυθιάς καί ή σκιά βαθύ καφέ. Τό μαφό- 
ριον τής Θεοτόκου είναι βυσσινόχρουν, ό χιτών 
τοϋ Χριστού λευκός μέ κοσμήματα, τό ίμάτιον 
καφέχρυσον.

'Υπέρ τήν Γκρεμιώτισσαν, είς τό Κάστρον, ό 
μονοκάμαρος ναΐσκος τοϋ 'Αγίου ’Ελευθερίου, μέ 
τήν μεγάλην ήμικυκλικήν άψΐδα (Πίν. 669 γ ), 
Εχων συνολικ. μήκος 6.15 καί πλάτος 3.73 μ., 
είναι έξωτερικώς έπικεχωσμένος άπό Β. καί Α. 
είς ΰψος Ικανόν. Ό δυτικός του τοίχος Εχει άρ- 
κούντως φθαρή (Πίν. 670 α) καί ή άνάγκη 
Επισκευής προβάλλει άμεσος.

Είς τόν ναόν είσέρχεταί τις διά δύο θυρών : 
μιάς άνοιγομένης είς τόν Δ. τοίχον καί άλλης 
είς τόν Ν. τοξωτής. Είς τήν ΒΔ. γωνίαν, έπί τής 
προσόψεως, έπίμηκες μάρμαρον έπικεχρισμένον 
δι’ άσβέστου, φέρει Εγχάρακτον άρχαίαν Επιγρα
φήν. Καί Εντός τοϋ ναοϋ είς τήν άψΐδα καί τόν 
Β. τοίχον Εχουν έντειχισθή άρχαίαι έπιγραφαί, 
διαστ. 0,14x0,15 καί 0,125x0,10 μ.

Ώς πούς τής άγίας Τραπέζης έχρησίμευε τμή
μα παλαιοϋ πολυγωνικοϋ κίονος. Άλλο τεμά
χιον άρραβδώτου κίονος άπόκειται Εντός τοϋ 
ίεροϋ.

Τό πρός Α. ήμισυ τοϋ ναοϋ στενοϋται, μορφου- 
μένου Εκατέρωθεν ένός ψευδοπεσσοΰ, δστις Εξέ
χει κατά 0,40 μ. ΟΙ ψευδοπεσσοί είναι νεώτεραι 
προσθήκαι, καθώς δ’ Εχουν άποκολληθή τών τοί
χων, φαίνονται όπίσω τοϋ ένός τοιχογραφίαι. 
Τούς ψευδοπεσσούς συνδέουν μέ τόν Α. τοίχον 
τοϋ ναοϋ, τυφλά τόξα. 'Υπέρ αύτά Εχουν κτισθή

ρέα, πού άφού έκανε πρώτα τήν προσευχή του, κατέβηκε 
στό γιαλό καί τήν έπιασε ». Κατά παραλλάσσοντα τρόπον 
έκτίθεται ή παράδοσις παρά Θ. Κ. ‘ΟΘωναίφ, Ή νήσος 
Ίος, Άθήναι, 1938 σ. 30.
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προσθήκαι τής καμαρωτής στέγης, βαθμηδόν άπο- 
σβεννύμεναι είς τήν άρχικήν. Έξ αίτιας των προσ
θηκών ή καμάρα τοϋ ίεροϋ έμφανίζει τώρα τομήν 
όξυκορύφου τόξου. Ύπό τά πεσόντα άσβεστοκο- 
νιάματα, κατά τό δυτικόν ήμισυ τοϋ ναοΟ καί μά
λιστα έπί τοΟ βορείου τοίχου, διακρίνονται λεί
ψανα τοιχογραφιών (Π ί ν. 670 β). ’Αριστερά 
είκονίζονται ώσεί στρατιώται, είς τό μέσον δύο 
μορφαί καί δεξιά άλλη βαδίζουσα πρός αύτάς, 
έχουσα βραχύ τό ένδυμα, μή έξικνούμενον μέχρι 
τών γονάτων. Κατωτέρω, μεταξύ τοϋ Δ. τοίχου 
καί τού Β. ψευδοπεσσοΟ, έπί τμήματος τοιχογρα
φίας, χάραγμα, μέ τήν χρονολογίαν 1468.

'Επομένως αί τοιχογραφίαι είναι παλαιότεραι, 
άναγόμεναι μάλλον είς τούς έσχάτους βυζαντι
νούς χρόνους.

Ν. Β. ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ

*

ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΕΑΣ

Έκ τών είκόνων τών καταγραφεισών είς Κέαν, 
μόνον αί χρονολογημένοι άξίζουν νά σημειω
θούν ώς δείγματα μεταβυζαντινής ζωγραφικής.

Ή παλαιοτέρα έξ αύτών είναι ή εΐκών τού 'Α
γίου Ίωάννου τού Προδρόμου είς τό τέμπλον 
τού 'Αγίου Σπυρίδωνος είς τήν Χώραν.

Ό "Αγιος είκονίζεται όρθιος καί κατ’ ένώπιον. 
Ευλογεί καί κρατεί είς τήν άριστεράν χεϊρα άνε- 
πτυγμένον πρός τά άνω είλητάριον. Φέρει βαθυ- 
πρασίνην μυλωτήν καί καστανόχρουν ίμάτιον. 
Είς τό κάτω μέρος τής είκόνος άριστερά καί δε
ξιά, έντός όρθογωνίων πλαισίων, σκηναί άπό τόν 
βίον τοϋ 'Αγίου. Κάτωθεν τοϋ είληταρίου ύπάρ- 
χει ή έπιγραφή : Δέησις ’Αντωνίου Σκορδίλη
κ(αι) Μοσκονά Χοματιανοϋ. Ή χρονολογία κά
τωθεν τής άποκεφαλίσεως (1706). ’Αντώνιον 
Σκορδίλην, ζωγράφον, άπαντώμεν είς μίαν εικό
να τοϋ Χριστοϋ, είς τό τέμπλον τής Παναγίας 
Καστριανής. Ό Χριστός είκονίζεται ένθρονος 
είς τόν τύπον τοϋ Μεγάλου Άρχιερέως. Εύλο- 
γεΐ καί μέ τάς δύο χεΐρας καί φορεϊ καστανοκί- 
τρινον σάκκον με μελανούς σταυρούς καί κυα- 
νόλευκον ώμοφόριον. Είς τάς τέσσαρας γωνίας 
τοϋ θρόνου τά σύμβολα τών Εύαγγελιστών. ’Επά
νω είς τά γόνατά του άνοικτόν Εύαγγέλιον Δεύτε 
πρός με... Ό προπλασμός είς τά γυμνά μέρη 
έχει χρώμα φαιόν καί ή φωτεινοτέρα έπιδερμίς 
ρόδινον μέ λεύκάς, λεπτάς γραμμάς, αί όποΐαι 
τονίζουν τά φώτα. Κάτω άριστερά ή ύπογραφή τοϋ 
ζωγράφου καί ή χρονολογία : Χείρ/Άντωνί/ον 
Ίερέως / Σκορ/δίλη 1708. Δεξιώτερον: Δέησις 
Γιανακοϋ Μπαρακάρη.

Τόν αύτόν ζωγράφον εύρίσκομεν καί είς μίαν 
Σταύρωσιν είς τόν Άγιον Ταξιάρχην, μικρόν μο- 
νόκλιτον, έπιπεδόστεγον, μεταβυζαντινόν έκκλη- 
σίδιον. "Εχει διαστάσεις 0,59 x 0,85 μ. καί κρέμα- 
ται είς τόν τοίχον.

Είκονίζεται ό Χριστός έσταυρωμένος μεταξύ 
δύο ληστών. Άριστερά κάτω ή Παναγία μέ τρεις 
μυροφόρους, δεξιά τρεις στρατιώται καί άπό τήν 
μίαν πλευράν καί τήν άλλην τοϋ σταυροϋ οί δύο 
γνωστοί στρατιώται μέ τήν λόγχην καί τόν σπόγ
γον. "Οπισθεν άρχιτεκτονήματα. Άνωθεν τοϋ 
σταυροϋ ό ήλιος καί ή « σελήνη ». Κάτω δεξιά ή 
έπιγραφή : Χειρ ’Αντωνίου ίερέως Σκορδίλη καί 
άριστερά: 1708 Δέησις Παρθενίου ίερομονάχον. Ό 
προπλασμός είναι καστανόχρους, σιτόχρους ή φω
τισμένη έπιδερμίς καί τριγωνικά τά λευκά φώτα.

Άντόνιος ( sic ) Σκορδίλης είναι καί ό ζωγρά
φος πού ύπογράφει τήν εικόνα τοϋ 'Αγίου Χαρα- 
λάμπου είς τό τέμπλον τοϋ όμωνύμου ναοϋ. Ό 
Άγιος είκονίζεται ένθρονος, ευλογεί καί κρατεί 
τό Εύαγγέλιον. Φορεϊ χρυσοπράσινον στιχάριον, 
χρυσέρυθρον φαιλόνιον, έπιτραχήλιον καί έπι- 
γονάτιον. Γύρω σκηναί άπό τήν ζωήν του 1) πού 
ένταψιάζονν τόν άγιον 2) που χαλίνωσαν τόν 
άγιον 3) πού ήάτρεψε τον δαιμονισμένον 4) πού 
σουβλίζουν τόν άγιον 5) πού έκάθισαν τόν ά
γιον στο άλογο 6) κρίσις τοϋ βασιλέως. Αί δια
στάσεις της είναι 0,565x0,775 μ. 1753 Δέησις 
τοϋ δούλου τοϋ Θεού Μιχελάκη Κάρλου και τής 
συμβίας και τών τέκνων. Χίρ Άντονίου Σκορδίλη.

Είς τόν Άγιον Ταξιάρχην τής Χώρας έπανευρί- 
σκομεν τόν ’Αντώνιον Σκορδίλην, ζωγράφον τής 
είκόνος τοϋ Ταξιάρχου, ή όποια κρέμαται είς τόν 
τοίχον. Ό ’Αρχάγγελος είκονίζεται όρθιος, κατ’ 
ένώπιον καί κρατεί είς τήν δεξιάν χείρα ρομφαίαν, 
είς δέ τήν άλλην ζυγόν.

Κάτω άριστερά : ,αψνβ Χειρ Άντονίου Σκορ
δίλη. Δεξιώτερον : Δέησις τοϋ δούλου τοϋ Θεοϋ 
Κωνσταντίνου και τής σιβήας καί τόν τέκνον.

Γύρω σκηναί άπό τό Συναξάρι τοϋ ’Αρχαγγέλου. 
Ύπό τό όνομα Αντώνιος Σκορδίλης γνωρίζομεν 
δύο ζωγράφους ( Βλ. Δ. Σισιλιάνου, Έλληνες Ά- 
γιογράφοι μετά τήν Άλωσιν, Άθήναι 1935, σ. 
192), τόν ’Αντώνιον Σκορδίλην ’Αναγνώστην 
καί τόν Αντώνιον ιερέα Σκορδίλην. Περί τοϋ 
πρώτου ούδέν έχομεν νά προσθέσωμεν.

Μέ τόν ιερέα όμως Αντώνιον Σκορδίλην πρέ
πει νά σχετισθή ό ίδικός μας ’Αντώνιος ίερεύς 
Σκορδίλης, ό ύπογράφων τήν εικόνα τοϋ Μεγά
λου Άρχιερέως Παναγίας τής Καστριανής καί 
τήν Σταύρωσιν τοϋ Ταξιάρχου. Τοϋ γνωστού 
ίερέως ’Αντωνίου Σκορδίλη κατά τόν Γεώργ. 
Λαμπάκην (Περιηγήσεις ήμών άνά τήν Ελλάδα
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Ιος. Χώρα : α. Άποψις τής πόλεως από τοϋ κάστρου, β. Παρεκκλήσιον 'Αγίας Αικατερίνης, 
γ. Ό τροΰλλος τής 'Αγίας Αικατερίνης
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Ίος. Χώρα : α. Τό ομφάλιον τοϋ παρεκκλησίου της 'Αγίας Αικατερίνης, β. Ή πρόσοψις τής 
Γκρεμιώτισσας, γ. Ή ανατολική πλευρά τοϋ ίδιου ναοϋ
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"Ιος. Χώρα : α. Ό εις τό κάστρον ναΐσκος τοϋ Χρίστου, β. Ναΐσκος τοΰ 'Αγίου ’Αντωνίου. Λεπτομέρεια 
εΐκόνος τής Έλεούσης, γ. Ή ανατολική πλευρά του εις τό κάστρον ναοΰ τοϋ 'Αγίου Ελευθερίου 
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ΠΙΝΑΞ 670 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965)

Ίος. Χώρα. Ναός 'Αγίου Ελευθερίου : α. Ή πρόσοψις τοΰ ναοϋ, β. Τοιχογραφία
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