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καί αί σπουδαιότεροι έν τή έπιστήμη ήμών παρα
τηρήσεις, Δελτίον Χ.Α.Ε. Α' Άθήναι 1892, σ. 
101 ) έχομεν τάς άγιογραφίας είς τόν Μητροπο- 
λιτικόν ναόν τής Σίκινου, αϊτινες φέρουν τήν 
χρονολογίαν 1697.

Ούδέν έμποδίζει τήν ταύτισιν τών δύο ζωγρά
φων. Υπογράφουν καί οί δύο μέ τό αύτό όνομα, 
είναι καί οί δύο ίερεΐς, αί δέ χρονολογίαι των έρ
γων των προσεγγίζουν. 1708 είναι ή χρονολογία 
των εικόνων τής Κέας μέ τήν ύπογραφήν : Χειρ 
’Αντωνίου ίερέως Σκορδίλη, 1697 ή χρονολογία 
κατά τόν Λαμπάκην τών αγιογραφιών τής Σίκινου.

Είναι όμως δύσκολον, άν όχι άπίθανον, νά τόν 
συσχετίσωμεν μέ τόν ζωγράφον (’Αντώνιον έπί- 
σης Σκορδίλην) τών είκόνων τού 'Αγίου Χαρα- 
λάμπου καί τού Ταξιάρχου, μέ τήν χρονολογίαν 
1752, 1753. ’Εάν έδεχόμεθα, ότι καί αύταϊ αί εΐκό- 
νες είναι έργα τού ίδιου ζωγράφου, θά εΐχομεν 
μίαν καλλιτεχνικήν δραστηριότητα πεντήκοντα 
έξ χρόνων περίπου. Τούτο, άν καί δέν είναι άδύ- 
νατον—■ αρκεί νά άναλογισθώμεν τόν Τζάνε καί 
τήν καλλιτεχνικήν δραστηριότητά του τών πεν
τήκοντα τριών χρόνων (Βλ. Ν. Β. Δρανδάκη, 
Ό Έμμ. Τζάνες Μπουνιαλής, Άθήναι 1962, σ. 
5), είναι έν τούτοις σπάνιον.

Τό πιθανώτερον είναι ότι πρόκειται περί δύο 
διαφορετικών ζωγράφων τής αύτής οίκογενείας. 
Τό θέμα τελικώς θά διευκρινισθή διά τής συγκρί- 
σεως τής τεχνοτροπίας τών δύο, ώς ύποτίθεται, 
ζωγράφων.

Μέ τήν ύπογραφήν Χειρ ’Εμμανουήλ ίερέως 
καί τήν χρονολογίαν 1720 έχομεν τήν εικόνα τον 
Χρίστον Παντοκράτορας είς τό τέμπλον τού Ά
γιου Σπυρίδωνος τής Χώρας. Έχει διαστάσεις 
0,59x0,89 μ. Ό Χριστός είναι ενθρονος, εύλο- 
γεϊ διά τής δεξιάς, διά δέ τής άριστεράς κρα
τεί Εόαγγέλιον. Ό προπλασμός είς τά γυμνά μέ
ρη είναι χρώματος καστανού καί ή έπιδερμίς 
ύπορροδίνου. Λευκαί ψιμυθιαί τονίζουν τά φώτα.

Χρονολογημένος εικόνας έχομεν καί είς τόν 
μικρόν ναόν τής Μεταμορφώσεως τής Χώρας.

1) Χριστός Ζωοδότης. Έχει διαστάσεις 0,825 x 
0,61 μ. Είναι ένθρονος, εόλογεί διά τής δεξιάς, διά 
δέ τής άριστεράς κρατεί Εύαγγέλιον. Τά τέσσα- 
ρα σύμβολα τών Εύαγγελιστών πλαισιώνουν τήν 
μορφήν. ’Ολίγον χαμηλότερον άπό τό ύψος τών 
ώμων, άριστερά καί δεξιά, « άγγελος » καί « άε- 
τός », κάτω δέ είς τήν βάσιν τού θρόνου « βούς » 
καί « λέων ».

Ό Χριστός φορεΐ χιτώνα έρυθρωπής ώχρας μέ 
λευκόφαιους φωτεινάς πτυχάς καί ίμάτιον άπό 
μέλανος μέχρις άμαυρού. Κάθηται έπί προσκεφα- 
λαίου ζωγραφισθέντος διά κινναβάρεως.

Τό πλάσιμον γίνεται μέ έλαιοπράσινον βαθύ- 
χρωμον προπλασμόν, όλίγον φωτεινοτέραν ώχραν 
είς τήν έπιδερμίδα, τήν όποιαν έπιτυγχάνει μέ 
ύπόνοιαν έρυθρού καί τέλος μέ λευκόφαια φώτα, 
τονιζόμενα άπό άχνάς λευκόφαιους ψιμυθιάς.

Ή μορφή τού Χριστού, γνωστός είκονογραφι- 
κός τύπος είς τήν μεταβυζαντινήν ζωγραφικήν, 
μέ δλην τήν αύστηρότητα τού ύφους είναι μέσα 
είς τό πνεύμα τής σοβαράς Κρητικής τέχνης. 
Άλλ’ αί άνευ δργανώσεως χρυσοκονδυλιαί είς 
τό ίμάτιον, τά άσχημα πλασμένα πόδια, ό μα
νιερισμός είς τάς τελείως γεωμετρικός πτυχάς 
τού χιτώνος, κάνουν τήν ζωγραφικήν τής είκόνος 
συνεπή μέ τήν έποχήν της (1765), είς τήν όποιαν 
παρατηρούμεν συνεχή καί σταθεράν κάμψιν τής 
μεταβυζαντινής ζωγραφικής (Πίν. 671α).

Κάτω δεξιά, ή έπιγραφή μέ τήν χρονολογίαν : 
Δέηαις τοϋ δούλου τοϋ Θεοϋ Ήοάνη και Πέτρου 
καί Μαργαρίτας 1765.

2) Μεταμόρφωσις. Τόν κάθετον κεντρικόν άξο
να τής είκόνος σχηματίζει ό Χριστός « έν δόξη ». 
Ευλογεί καί μέ τάς δύο χείρας. Φορεΐ κίτρινον 
χιτώνα καί πράσινον ίμάτιον. Άριστερά καί δεξιά 
σχηματοποιημένοι βράχοι. Ό Ήλίας καί ό Μωύ- 
σής πλαισιώνουν τόν Χριστόν καί σχηματίζουν 
τήν κεντρικήν σκηνήν τής Μεταμορφώσεως. Χα
μηλότερον είς τάς κλιτύς τού δρους άριστερά, ό 
Χριστός άναβαίνει μέ τούς τρεις μαθητάς του 
( Μάρκ. F2 Καί μετά ημέρας έξ παραλαμβάνει 6 
’Ιησούς τον Πέτρον καί τόν ’Ιάκωβον καί τόν 
Ίωάννην καί άναφέρει αυτούς είς όρος ύψηλόν 
κατ’ Ιδίαν μόνους ) καί δεξιά καταβαίνει.

Κάτω κατάπληκτοι, ό Πέτρος, ό ’Ιωάννης καί ό 
’Ιάκωβος είς τάς γνωστός στάσεις φόβου καί θαυ
μασμού.

ΧΡΥΣΟΥΛΛ ΣΤΑΥΡΙΝΟΥ- ΜΠΑΛΤΟΓΙΑΝΝΗ

*

ΜΗΛΟΣ

Έπωφεληθείς ό Έφορος μεταβάσεώς του δι’ 
έκτέλεσιν όπηρεσίας είς Μήλον έπεσκέφθη ναούς 
τής νήσου καί κατέγραψεν είκόνος, έκ τών όποιων 
μνημονεύονται αί σπουδαιότεροι. Σημειωτέον δτι 
φωτογραφίας είκόνων τής Μήλου έδημοσίευσε πα- 
λαιότερον ό ’Ιωσήφ Χατζιδάκης1 καί προσφά- 
τως ό Ζαφείριος Βάος2.

1. Ή Ιστορία τής νήσου Μήλου, έν Άθήναις 1927, είκό- 
να μεταξύ τών σ. 202 - 203, και είκόνας τών σ. 225, 227, 
233, 235 καί 297.

2. Ναοί καί ναΟδρια τής Μήλου, Άθήναι 1964, φωτογρ. 
44, 47, 49, 50, 52, 54, 83, 116, 121, 141, 162, 165, 186, 187, 
188, 190, 198, 199, 201, 206, 218.
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Α. ΑΔΑΜΑΣ

1. Ναός3 'Αγίας Τριάδος4

α) ΕΙκών Άποκαθηλώσεως (διαστ. 0,615 χ 0,41 
μ.).

Εύρίσκεται είς τόν βόρειον τοίχον τού νοτίου 
κλίτους, παρά τό ίερόν, έπί εικονοστασίου.

Τά τείχη τής Ιερουσαλήμ διαγράφονται χαμη
λά είς τό βάθος καί ό Σταυρός, καταλαμβάνων τόν 
κεντρικόν άξονα τής συνθέσεως, ύψοΟται μετέω
ρος. Είς τήν όριζόντιον κεραίαν του στηρίζονται 
δύο κλίμακες. Ό ’Ιωσήφ, ίστάμενος έπί βαθμίδος 
τής δεξιάς κλίμακος, συγκρατεϊ άπό τής όσφύος 
τό σώμα τοΰ Χριστού, δπερ έντόνως καμπτόμε- 
νον ύποβαστάζεται ύπό τής Θεοτόκου. Ή Πανα
γία έχει άναβή είς τήν άλλην κλίμακα καί περι- 
πτυσσομένη τόν κορμόν τού Σωτήρος έπιθέτει 
τήν παρειάν της είς τό πρόσωπόν Του. Ύπό τόν 
’Ιωσήφ ό Νικόδημος όκλάζων άφαιρεϊ ήλον άπό 
τούς πόδας τοΰ ’Ιησού καί δεξιά του ό ’Ιωάννης 
κύπτων άσπάζεται τήν χεΐρα τοΰ Διδασκάλου. 
Τήν άλλην χεΐρα, κρεμαμένην κάτω, ώσαύτως 
άσπάζεται ή πρώτη των άριστερά ίσταμένων τριών 
γυναικών. Αί άλλαι δύο όπίσω της θρηνούν. Ύπό 
τούς πόδας τού Ίωάννου ζωγραφεϊται κάλαθος.

Ό προπλασμός τών προσώπων έχει χρώμα κα
φέ, ό διάχυτος φωτισμός είναι άσθενής καί περιω- 
ρισμένης έκτάσεως, τά φώτα όλίγα, βραχεϊαι 
γραμμαί, ή άντίθεσις μεταξύ σκιάς καί φωτός έν
τονος. Τά ένδύματα έχουν χρώμα πράσινον, έρυ- 
θρόν οίνου μέ φώτα σιτόχροα, κυανοΰν, καστα
νόν, βυσσινόχρουν, πράσινον καί κυανοπράσι- 
νον μέ σιτόχροα φώτα, λευκόν, ύποπράσινον μέ 
βυσσινόχρους σκιάς.
Ή πυραμιδική σύνθεσις έχει συμμετρίαν καί 

γραφικότητα. Ό άνευ έδραίας βάσεως συμπαγής 
όγκος τών τριών μετεωριζομένων έν τω μέσο) κυ
ρίων προσώπων μέ τό ύπό τούς πόδας των κενόν 
δημιουργούν έντονον τήν έντύπωσιν τής καταβά- 
σεως, έπιτεινομένην μάλιστα έκ τής κάμψεως τών 
σωμάτων τών έκατέρωθεν ίσταμένων προσώπων, 
άτινα ή κατάβασις οίονεί παρέσυρεν είς κάμψιν. 
Αί μοριραί, Ιδία τών γυναικών, έχουν παλαιολό- 
γειον ραδινότητα καί καθόλου ή αύστηρά σύνθε- 
σις άκολουθεϊ βυζαντινά πρότυπα.

Ή τεχνική έκτέλεσις μέ τάς άποτόμους άντι- 
θέσεις μεταξύ σκιερών καί ιρωτιζομένων μερών

3. Δι’ άλλους ναούς τής Μήλου βλ. Η. Μ. Fletcher - S. D. 
Kitson, The churches of Melos, BSA II ( 1895 - 6) σ. 
155 - 168.

4. Δι* αυτόν βλ. Δ. Βασιλειάδην, Συμβολή είς τούς τρουλ- 
λοκαμάρους ναούς τής Ελλάδος ( ή Αγία Τριάς Άδάμαντος 
Μήλου) Ε.Ε.Β.Σ. Λ' ( 1960-61 ), σ. 169- 193 καί Ζ. Βάον 
έ.ά. σ. 407 - 420.

( Π ί ν. 671 β ) ύπενθυμίζει βυζαντινός τοιχογρα
φίας τής Θεοσκεπάστου ( 1376 ) Τραπεζούντος5, 
ή σκληρότης όμως τών προσώπων (βλ. ίδίςι τήν 
μορφήν τής Θεοτόκου) καί ή πτυχολογία όδηγεϊ 
μάλλον είς χρονολόγησιν τής είκόνος άπό τοΰ 
16ου αί. Πρός τήν άποψιν συμφωνεί καί ή εικο
νογραφία®, συνηθεστέρα είς τάς κυρίας της γραμ- 
μάς, ώς έμφανίζεται είς τήν Άποκαθήλωσιν τής 
Μήλου, κατά τόν 16ον αιώνα7.

β) ή τού Αγίου Νικολάου, διαστ. 1.767 x 0,564 
μ., είς τήν θύραν τής Προθέσεως τοΰ μέσου κλί
τους, παριστώσα όλόσωμον, κατενώπιον τόν Ιε
ράρχην8 (Π ί ν. 672 α), έργον τοΰ Που αί.

γ) ή τοΰ αυτού Αγίου9 έν προτομή έπί τοΰ 
νοτίου τοίχου τοΰ βορείου κλίτους (Π ί ν. 672 β ),

5. Ά. Ξυγγόπουλος, Σχεδίασμα ίστορίας τής θρησκευτι
κής ζωγραφικής μετά τήν Άλωσιν, Άθήναι 1957, πίν. 5*.

6. Είς παραστάσεις Άποκαθηλώσεως ή Θεοτόκος είκονί- 
ζεται έπί κλίμακος είς τό ώμοφόριον τού Αγίου ’Αρσενίου 
( G. Millet, Recherches sur l’iconographie de l’Evangile, Deu- 
xidme 6dition, Paris 1960, είκ. 512) τό χρονολογούμενον 
άπό τοϋ 1400 (αύτόθι σ. 479 ύποσ. 3). Καί παλαιότερον είς 
τόν δυτικής τέχνης ύπ’ άριθ. 1042 πίνακα τοϋ Kaiser Friedrich 
Museum, τόν τιθέμενον περί τάς άρχάς τοϋ 14ου αί., ή Θεο
τόκος είς τήν κάτω άριστερά μικράν είκόνα τής Άποκαθη- 
λώσεως έχει άναβή έπί κλίμακος (G.Millet, έ.ά. είκ. 670). 
Είς τήν Λειψανοθήκην τοϋ Βησσαρίωνος ( αύτ. είκών 501 ) 
ή Παναγία, άριστερά ώσαύτως ζωγραφουμένη, ΐσταται έπί 
σκαμνίου. Καί ή καμπύλη, τήν όποιαν διαγράφει παρ’ ήμϊν 
τό σώμα τοϋ Χριστοϋ, άν καί τό τόξον της είναι κανονικώ- 
τερον, ύπενθυμίζει ώσαύτως τήν Λειψανοθήκην ( 14ου - 15ου 
αί.)·

7. Π.χ. έν τφ Καθολικφ ( 1535 ) τής Λαύρας ( G. Millet, 
Monuments de l’Athos, I. Les peintures, Paris 1927, πίν. 128*) 
δεξιά τοϋ σταυρού ό ’Ιωάννης κύπτων φιλεΐ τήν χεΐρα τοϋ 
Χριστοϋ. Ύπ’ αύτόν ό Νικόδημος άφαιρεϊ ήλον. Ό ’Ιωσήφ 
έπί κλίμακος κρατεί τόν Ίησοϋν άπό τής όσφύος. ’Αριστερά 
ή Θεοτόκος, ίσταμένη έπί τοϋ έδάφους ( είς τήν τοιχογρα
φίαν ( 1540) τής Μονής Κουτλουμουσίου, αύτόθι, πίν. 162, 
ΐσταται έπί σκαμνίου), έναγκαλίζεται τόν Χριστόν, ούτως 
ώστε ή κεφαλή της εύρίσκεται ύπέρ τήν κεφαλήν έκείνου 
καί ή παρειά της έφάπτεται τής παρειάς τοΰ νεκροϋ. Ή πρώ
τη έκ τών τεσσάρων μυροφόρων άσπάζεται τήν δεξιάν τοϋ 
Διδασκάλου. Δύο άγγελοι Ιπτάμενοι ύπέρ τήν όριζόντιον 
κεραίαν τοϋ σταυροϋ θρηνοϋν. Όμοια είναι ή στάσις τής 
Παναγίας είς τήν Μονήν Ξενοφώντος ( αύτόθι 177* ), Διονυ
σίου ( αύτόθι πίν. 200*), Δοχειαρίου ( αύτόθι πίν. 226* ).

8. Ή σκιά τοϋ προσώπου είναι καφέρυθρος καί αί ψιμυ- 
θιαί δύο τόνων. Φωτογραφίαν τής είκόνος βλ. παρά Ί. Χατζι- 
δάκη, έ· ά. σ. 227.

9. Είκόνα τοϋ Αγίου Νικολάου ένθρόνου έκ τοϋ ναοϋ 
τοϋ Αγίου Γεωργίου τής Χώρας Άνδρου είχον δημοσιεύ
σει είς τό ΑΔ 18 ( 1963 ) : Χρονικά, σ. 302, Πίν. 347 β, μέ 
τήν παρατήρησιν ότι δύναται αΰτη νά ταχθή είς τούς χρό
νους τοϋ Έμμ. Λαμπάρδου. Ήδη, έχων πρό όφθαλμών φω
τογραφίαν όλου τοϋ πίνακος, έχω τήν γνώμην δτι ούτος 
πρέπει νά θεωρηθή έργον τών χρόνων τοϋ Θεοδώρου Που- 
λάκη. Ή άλλη αύτόθι (Πίν. 347 γ) δημοσιευομένη έν 
συνεχείςι είκών τοΰ Αγίου Αθανασίου άνήκει είς τούς χρό
νους τοϋ Έμμ. Λαμπάρδου.
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διαστ. 0,775 χ 0,58 μ., μεταγενεστέρα τής προη- 
γουμένης.

δ) είς τό τέμπλον τοΟ ίδιου κλιτούς είκών τής 
Θεοτόκου (0,675 χ 0,575 μ.) μέ ικανήν τήν δυτι
κήν έπίδρασιν.

Φέρει τήν έπιγ ραφήν Δύναμις τοϋ Ύψίστου 
καί παριστμ τόν τέταρτον οίκον τών Χαιρετισμών 
τής Παναγίας, τόν άρχόμενον διά τών λέξεων : 
Δύναμις τοϋ ’Υψίστου έπεσκίασε τότε, προς σνλ- 
ληψιν τή ’Απειρόγαμευ... Ή έπισκίασις τής 
Θείας Δυνάμεως είκονίζεται μέ ύφασμα, τό όποιον 
κρατοΰν δύο άγγελοι, όπίσω καί ύπέρ τήν Θεο
τόκον. Άνω ζωγραφεΐται ή 'Αγία Τριάς10 11.

Κατά τήν Ερμηνείαν τής Ζωγραφικής Διονυ
σίου τοϋ έκ Φουρνά11 ό οίκος είκονίζεται ώς έξής: 
« Ή Παναγία καθημένη έπί θρόνου καί άπό τά 
δύο μέρη αύτής δύο άγγελοι βαστάζουν μανδήλι 
μεγάλο δπισθέν της καί άνωθεν έως κάτω· καί 
έπάνωθεν αυτής τό πνεϋμα τό άγιον κατερχόμενον 
μέ λάμψιν πολλήν καί μέ νέφαλα πολλά». Ή 
είκών τής Μήλου παρουσιάζει παρεκκλίσεις άπό 
τοϋ κανόνος τής Ερμηνείας. Ή Θεοτόκος είκονί- 
ζεται γονυκλινής καί ύπέρ αύτήν άντί τοϋ Αγίου 
Πνεύματος όλη ή Αγία Τριάς.

2. Ναός Κοιμήσεως καί 'Αγίου Χαραλάμπους 12

Είς τό άξιόλογον γλυπτόν τέμπλον13 14, δπερ κατά 
βάσιν φαίνεται άνήκον είς τόν 17ον αί. ( Π ί ν. 
673 α ), πολλαί μεγάλαι εικόνες :

α) Ή Θεία καί Ιερά Λειτουργία (διαστ. 1.52χ 
1.085 μ.). Δαπάνη τής δούλης τοϋ Θ(ε)οϋ Μπενε- 
τίνας Χαλαρίνας καί Εργον Έμμ. 'Ιερέως Σκορ- 
δίλη ,AXMZU. Ό άγιογράφος είχενώς πρότυπον 
εικόνα μέ τό Ιδιον θέμα τοϋ Μιχαήλ Δαμασκη- 
νοϋ, εύρισκομένην τώρα είς τόν Μητροπολιτικόν 
ναόν τοϋ 'Ηρακλείου καί θεωρουμένην ώς πρω
τότυπον δημιουργίαν τοϋ ζωγράφου 15 *.

Ό προπλασμός τών προσώπων είναι καφεκά- 
στανος καί αί ψιμυθιαί λευκαί.

10. Φωτογραφίαν τής εΙκόνας βλ. παρά Ί. Χατζιδάκη έ.ά. 
σ. 225, βλ. καί σ. 224.

11. Έκδ. Ά. Παπαδοπούλου-Κεραμέως έν Πετρουπόλει 
1909 σ. 138.

12. Διά τόν ναόν βλ. Ζ. Βάον έ.ά. σ. 389 - 406.

13. Φωτογραφίας τμημάτων αύτοΟ βλ. παρά τφ αύτφ, έ.ά. 
είς είκόνας 186- 188, 190.

14. Ό Ί. Χατζιδάκης έ.ά. άναγιγνώσκει« Δαπάνη... 1637 ». 
Τά γράμματα τής έπιγραφής γεννούν άμφιβολίαν μήπως 
είναι νεώτερα. Τό ζήτημα πρέπει νά έξετασθή.

15. Ά. Ξυγγόπουλος έ.ά. σ. 148. Τό αύτό θέμα έπραγμα-
τεύθη ό Σκορδίλης καί είς άλλο έργον του (διαστ. 0,95 χ
0,55 μ. ) εύρισκόμενον είς τόν ναόν τοϋ Εύαγγελισμοϋ ( Θεο-
τοκάκι) τοϋ χωρίου Πύργος Θήρας. Ή είκών φέρει τήν έπι-
γραφήν : ΧεΙρ 'Εμμανουήλ Ιερέως Σκορδίλη tAXOA[;].

β) Ό άποκεφαλισμός τοϋ Προδρόμου, ( διαστ. 
1.54x1.02 μ.) μέ τήν ύπογραφήν γνησίαν καί 
άθικτον: Χειρ ’Εμμανουήλ Ιερέος Σκωρδίλι 1β. 
Τήν εικόνα ό Μαν. Χατζηδάκης χρονολογεί περί 
τό 163017. Καί έδώ ό άγιογράφος άκολουθεΐ είκο- 
νογραφικόν τύπον, ού δημιουργός θεωρείται πά
λιν ό Μιχαήλ Δαμασκηνός18.

Ή παρά τό άριστερόν άκρον τοϋ πίνακος ζω- 
γραφουμένη Σαλώμη, μέ τά ένώτια καί τήν κόμην 
τήν διαμορφοϋσαν πλεξίδας, φέρει ποικίλα καί 
πολύχρωμα ένδύματα. Κόκκινον πίλημα, λευκήν 
καλύπτραν, χιτωνίσκον χρώματος ροδίνου πρός 
τό Ιώδες, έσθήτα πρασίνην, έπενδεδυμένην έσω
θεν δι’ έρυθροΰ υφάσματος, σχιστήν παρά τάς 
κνήμας, ώστε νά φαίνεται λεπτόν έσωτερικόν έν
δυμα μέ δαντέλλαν.

Ή πρεσβϋτις τροφός19 τής Σαλώμης είναι έν- 
δεδυμένη άπλουστέραν στολήν: μελίχρουν χι
τώνα, πρασινομέλανα έπενδύτην μέ κίτρινα φώτα, 
βαθυπράσινον σκοϋφον καί λευκήν καλύπτραν. 
Ό δήμιος φέρει βραχείαν, στενήν έρυθράν περι- 
σκελίδα, άφίνουσαν άκάλυπτα τά γόνατα, καί ό 
άξιωματικός είναι μυστακοφόρος.

Είς τό πρόσωπον τής πριγκιπίσσης ή καφέ 
σκιά είναι περιορισμένη.

Μεγάλην έκτασιν καταλαμβάνει ό σιτόχρους, 
ύποπράσινος, διάχυτος φωτισμός. Αί παρειαί εί
ναι έλαφρώς ύπέρυθροι περί τό μέσον αυτών καί 
αί ψιμυθιαί μονόχρωμοι καί πολλαί. Είς τήν έπι- 
δερμίδα τοϋ Ίωάννου ( Π ί ν. 673 β), τοϋ έχον- 
τος καφεπράσινον τό ίμάτιον καί βαθέος πρασί
νου χρώματος τήν μηλωτήν, αί δύο τόνων ψιμυ- 
θιαί έπιτίθενται άμέσως έπί τής καφεχρώμου σκιάς.

16. Περιγραφήν τής είκόνος παρέχει ό Ί. Χατζιδάκης έ.ά. 
σ. 230.

17. Μ. Chatzidakis, Ic0nes, Venise, 1962, σ. 87, ύποσ. 1.

18. Ό αύτός σ. 87 καί σ. 71.

19. Ό Ιωσήφ Χατζιδάκης έ.ά. σ. 230 ύπολαμβάνει αύτήν 
ώς τήν Ήρωδιάδα. Τό ένδυμά της όμως δέν είναι βασιλικόν. 
Έπειτα είς τάς όμοιου τύπου είκόνας τής Άποτομής τοϋ 
Προδρόμου, ώς ή τοϋ Βίκτωρος, 1660 (Ντίνου Κονόμου, 
Ναοί καί Μονές στήν Ζάκυνθο, ’Αθήνα 1964, πίναξ σ. 22 ), 
ή τοϋ Φιλοθέου Σκούφου ( 1662 ), ή έν Murano τής Βενετίας 
(Μ. Μανούσακα, ’Ανέκδοτος έπιστολή καί άγνωστος εί- 
κών τοϋ Φιλοθέου Σκούφου, Χαριστήριον είς ’Αναστάσιον 
Όρλάνδον, τόμος Α', ’Αθήναι 1965, πίναξ 1 ), ή τοϋ ίερέως 
Σπυρίδωνος (’Α. Ξυγγοπούλου, Συλλογή Ελένης Σταθάτου, 
έν ’Αθήναις 1951, πίναξ 15), τήν Σαλώμην συνοδεύουν δύο 
νεαραί θεραπαινίδες. ’Αναμφιβόλως λοιπόν ή είς τήν είκόνα 
τοϋ Σκορδίλη παρά τήν όρχηστρίδα ζωγραφουμένη γραία 
είναι ή τροφός τοϋ « κορασιού », πρόσωπον οίκειότατον είς 
τούς Κρήτας τής έποχής έκ τής συγχρόνου ποιήσεως, άντί- 
στοιχον πρός τήν Νέναν τής ’Αρετούσας καί Έρωφίλης. Ή 
Ήρωδιάς άλλωστε, φέρουσα στέμμα, διακρίνεται είς τήν 
είκόνα τοϋ Σκορδίλη προβάλλουσα έκ τοϋ παραθύρου τοϋ 
δεξιά είκονιζομένου στρογγύλου πύργου.
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Ό Σκορδίλης είσάγων πολλά έπΐ μέρους στοι
χεία έκ τής δυτικής τέχνης άκολουθεΐ τεχνοτρο
πίαν, ήν ήγάπησε καί έκαλλιέργησεν ό σύγχρο
νος αυτού Έμμ. Τζάνες. Καί είς τήν τεχνικήν 
ύπενθυμίζει τόν Ρεθύμνιον μαΐστορα, καίπερ ύπο- 
λειπόμενος αύτοΟ κατά τήν δεξιοτεχνίαν.

γ) Μέγας Άρχιερεύς (διαστ. 1.33x0,96 μ.). 
Βλ. φωτογραφίαν παρά Ί. Χατζιδάκη, έ.ά.σ. 233. 
Ή είκών έχει έπιζωγραφήσεις. 'Από τοΟ πέλματος 
έκατέρου των ποδών τοΰ ένθρόνου Χριστού προ
βάλλει άνελισσόμενον άνά έν κλήμα. Εντός έκά- 
στης έλικος άνά μία προτομή 'Αποστόλου. Τόν 
Χριστόν περιβάλλουν έξαπτέρυγα, έκ των όποιων 
ζωγραφοΟνται δύο είς τό ύψος των ώμων του καί 
δύο είς τό έδρανον τοΰ θρόνου.

Κάτω έπιγραφή : 1691 /χειρ Γ Αντωνίου /Ιερέως 
Σκορδίλη.

Ό προπλασμός είναι καφεκάστανος, αί παρειαί 
όστεώδεις μέ βυσσινόχρους κηλϊδας, αί ψιμυθιαΐ 
άραιαί καί παχεΐαι. Τό έργον είναι δποδεέστερον 
τών προηγουμένων. Τοΰ γνωστού άγιογράφου 
ίερέως ’Αντωνίου Σκορδίλη άλλα έργα φέρουν 
τήν χρονολογίαν 169720.

δ) Ό Άγιος Χαράλαμπος ένθρονος, (διαστ. 
1.32x0,885 μ.) μέ 14 σκηνάς έκ τοΰ βίου του 
(περί τό 1700). Ό γενικός τόνος έχει καφέ χρώμα.

ε) Ή Φιλοξενία τοΰ ’Αβραάμ (διαστ. 0,359 x 
0,765 μ.) υπέρ τήν βορείαν πύλην τοΰ Ίεροΰ, 
στενή, έπιμήκης είκών. Ή μονόπους έλλειπτική 
τράπεζα έχει τεφρόν κάλυμμα μέ δαντέλλαν. ’Αρι
στερά τοΰ ποδός τής τραπέζης κάθηται βοΰς. 
Εκατέρωθεν τοΰ μέσου ’Αγγέλου ό ’Αβραάμ καί 
ή Σάρα προσκομίζουν σκεύη.

ς’) ’Επί τής νοτίας πύλης ξυλόγλυπτος διά
τρητος θύρα ( διαστ. 2.13 x 0,763 μ.) κοσμουμένη 
μέ τό ζωγραφικόν θέμα « Ίδε ό άνθρωπος », τέ
χνης, οΐας ή τοΰ Αντωνίου Σκορδίλη.

ζ) Ή Κοίμησις τής Θεοτόκου (διαστ. 0,95 x 
0,71 μ.) κατά τόν συνήθη τύπον (18ου αί. ), έπί 
εικονοστασίου. Άνω ζωγραφεϊται θύρα, είς τό 
άνοιγμα τής όποιας έν μέσφ άγγέλων έπί νέφους 
ή Θεοτόκος κατενώπιον σταυροΰσα τάς χεΐρας.

Ό προπλασμός τών γυμνών μερών είναι καφέ, 
τά φώτα σιτόχροα, άραιαί αί ψιμυθιαί ( Π ί ν. 
674 α).

20. Δη μ. Σισιλιάνου, "Ελληνες άγι,ογράφοι μετά τήν "Αλω-
σιν, Άθήναι, 1935 σ. 192- 193. Βλ. καί άνωτέρω Χρυσού-
λας Σταυρινοϋ - Μπαλτογιάννη, Μεταβυζαντινά Κέας.

Β. ΠΛΑΚΑ ( Π ί V. 674 β )

1. Ναΐσκος 'Αγίας Βαρβάρας21

α) Είκών Αγίου Σπυρίδωνος καί Αγίου (Χα- 
ραλάμπους ;) (διαστ. 0,48 χ 0,327 μ.). Καί οί δύο 
Άγιοι ζωγραφοΟνται όρθιοι κατ’ ένώπιον. Ό Ά
γιος Σπυρίδων φέρει σιτόχρουν φαιλόνην μέ έρυ- 
θρούς σταυρούς καί στιχάριον περισσότερον άνοι- 
κτοΰ τόνου μέ καφέ σκιάς. Ό άλλος Άγιος φορεί 
πρασινωπόν χιτώνα καί σιτόχρουν φαιλόνην μέ 
έρυθρόν, χρυσοκέντητον έπώμιον.

Οί Άγιοι είναι βραχύσωμοι. Ή σκιά τής έπι- 
δερμίδος των καφέ, λίαν περιωρισμένος, μόλις 
διαφέρων κατά τόν τόνον, ό διάχυτος φωτισμός 
( Π ί ν. 674 γ), σιτόχροι σήμερον αί όλίγαι ψι
μυθιαί.

Πρέπει νά θεωρήση τις τήν είκόνα άνήκουσαν 
μάλλον είς τάς άρχάς τοΰ Που αί.

β) Έργον τοΰ 16ου αί. φαίνεται ή « Άποκάλυ- 
ψις τοΰ Αγίου Ίωάννου τοΰ Θεολόγου », (διαστ. 
0,89 χ 0,603 μ.), ( Π ί ν. 675 α).

Αριστερά είς τό μελανόν άνοιγμα σπηλαίου, 
κάθηται έπί έδρας ό ’Ιωάννης ( Π ί ν. 675 β ), 
φέρων χιτώνα μελανόν καί καστανοϊώδες ίμάτιον 
μέ τεφρωπά φώτα, έπιθέτων τήν άριστεράν είς 
βιβλίον άνοικτόν έπί άναλογίου.

’Υπό τό ύποπόδιόν του διακρίνονται μόλις τά 
λείψανα λευκής έπιγραφής. Δεξιά κάθηται έπί 
κιβωτίου ό Πρόχορος (Π ί ν. 675 γ), λεπτή 
μορφή ύπενθυμίζουσα πρόσωπα τοΰ Μιχαήλ Δα
μασκηνού. Ό χιτών του είναι μελανός, τό δέ ίμά
τιον έχει σκιάς χρώματος καστανού πρός τό μέ- 
λαν καί φώτα έλαιόχροα πρός τό τεφρόν. Παρά 
τήν χεϊρα του κιβώτιον μέ έργαλεϊα γραφής καί 
άπωτέρω πλεκτός κάλαθος άνευ λαβής, στρογγυ
λός, περιέχων είλητά.

Ό προπλασμός είς τά γυμνά μέρη τοΰ σώματος 
είναι καφεπράσινος, ή έπιδερμίς καφέρυθρος, ό 
διάχυτος φωτισμός διαφέρει έλάχιστα τοΰ προ- 
πλασμοΰ, αί ψιμυθιαί είναι άραιαί καί όλίγαι.

’Εκ τών όμοιου τύπου εικόνων τής Άποκαλύ- 
ψεως, τάς όποιας έζωγράφισαν ό Μιχαήλ Δαμα
σκηνός22, ό Άγγελος23 καί ό Έμμ. Λαμπάρδος 
( 1602)24, ή ήμετέρα κατά τό σχέδιον τοΰ σπη
λαίου, ύπενθυμίζει μάλλον τό έργον τοΰ ’Αγγέλου.

Άλλ’ ένώ είς τούς πίνακας καί τών τριών άγιο- 
γράφων ό κορμός τοΰ Εύαγγελιστοΰ καμπτόμε-

21. Βλ. δι’αύτόν Ζ. Βάον, έ.ά. σ. 139- 140.

22. ’Α. Ξυγγόπουλος, Σχεδίασμα, πίναξ 381.

23. Αύτόθι, πίναξ 468.

24. Μ. Chatzidakis έ.ά. πίν. 55. Αύτόθι, σ. 84, έξετάζεται 
είκονογραφικώς τό θέμα.
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νος συμπίπτει πρός τόν διαγώνιον άξονα της συν- 
θέσεως, τόν όποιον τονίζει ό δεξιά ύπέρ τό σπή- 
λαιον ύψούμενος βράχος, παρ’ ήμϊν ό κορμός τοϋ 
’Αποστόλου, εύθυτενής, εύρίσκεται έπί τοϋ αύ- 
τοΟ άξονος μέ τόν ύπέρ τήν κεφαλήν του βράχον.

Είς τήν είκόνα τής Μήλου οί άξονες είναι δύο 
παράλληλοι πρός τάς πλευράς της. Πρός τόν κυ- 
ματισμόν τοϋ άριστεροϋ άξονος οίονεί συνηχεϊ 
τό έν τφ μέσφ τής συνθέσεως λεπτόν άναλόγιον, 
τό όποιον όμως γεννά τήν έντύπωσιν ότι δέν ϊστα- 
ται καλώς εις τούς πόδας του. Έπί τούτοις ένώ 
είς τάς είκόνας των μνημονευθέντων ζωγράφων 
οί άγιοι φέρουν ένδύματα άνοικτοτέρου χρώμα
τος, άντιτιθεμένου πρός τόν βαθύν τόνον τοϋ 
σπηλαίου, παρ’ ήμϊν τά βαθύχρωμα φορέματα τοϋ 
Θεολόγου καί τοϋ Προχόρου συγχέονται πρός τό 
άνοιγμα τοϋ σπηλαίου. Αί μορφαί είς τήν είκόνα 
τής Νάξου είναι ραδινώτεραι. Διαφέρει άκόμη ή 
χειρονομία τής δεξιάς τοϋ Ίωάννου. Καί αί ρυ
τίδες είς τό μέτωπόν του είναι πολύ σχηματικαί.

γ) Έπί τοϋ τέμπλου, είς τήν συνήθη θέσιν τής 
Βρεφοκρατούσης, μικρά είκών, διαστάσ. 0,42 x 
0,347 μ. ( Π ί ν. 676 α ). Είς τό άνω τμήμα της 
μεταξύ νεφών έπί έρυθροϋ βάθους ή Θεοτόκος 
έκτείνουσα τήν δεξιάν καί τήν άλλην έπιθέτου- 
σα έπί τοϋ ώμου τοϋ μικροϋ Χριστοϋ. ’Αριστερά 
της προτομή τοϋ ’Αρχαγγέλου Μιχαήλ προσκλί- 
νοντος καί κρατοΰντος ξίφος. Ύπό τά νέφη ζω- 
γραφεϊται θάλασσα, ήν διασχίζουν τρία Ιστιοφό
ρα. Άνω τοϋ δεξιοϋ βράχος μέ τήν έπιγραφήν 
«Ή Περαπόλα». Άλλος βράχος ζωγραφεϊται 
κάτω άριστερά, είς τό μέσον ήμιεξίτηλος λέμβος 
καί δεξιά τι μή διακρινόμενον, ύπέρ τό όποιον 
έπιγραφή «Ή "Υδρα».

Μεταξύ τής λέμβου καί τής «Ύδρας » δυσξύμ- 
βλητος είς τέσσαρας στίχους έπιγραφή, έξ ής ά- 
ναγιγνώσκω είς τόν τέταρτον στίχον κ(α'ι) Θεόν 
βοηθοϋντος. . .

Παρά τήν κάτω πλευράν τής είκόνος άλλη έπι
γραφή είς τρεις σειράς (Π ί ν. 676 β), δυσξύμ- 
βλητος καί αύτή :

1706 ΑΠΡΗΛΙ ■ 16 - EPXOMENOC..........ΕΞΟ ΑΠΟ ΤΗΝ /
ΠΕΡΑΠΟΛΑ ΔΙΟ ΓΑΛΙΟΤΕΟ Κ(ΑΙ)....................ΤΗΝ
ΚΥΡΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ. . .ΟΝΟΜΑΖΩΜΕΝΗΝ ΘΕ.ΑΝΗ Κ(ΑΙ)
TON I.................................................... ΚΕ ETAITOCAN ΣΤΗΝ
ΙΔΡΑ Κ(Α1) ΤΟ ΚΛΗ[ΜΑ]76.

Προφανώς ή είκών παριστα πειρατικήν έπιδρο- 
μήν κατά πλοίου, οΐαν καί ή άπό τοϋ 1641 χρο- 
νολογουμένη είκών τής Συλλογής Σταθάτου25 26.

25. Κλήμα λέγεται καί ό λιμήν τής άρχαίας πόλεως « Μή
λος », Ζ. Βάος έ.ά. σ. 373.

26. Ά. Ευγγόπουλος, Συλλογή Ελένης Σταθάτου, έν
Άθήναις 1951, σ. 24 - 25, πίναξ 22.

Καί έν αύτή ζωγραφοϋνται άνω προτομαί τής 
Βρεφοκρατούσης καί τοϋ Αρχαγγέλου Μιχαήλ.

δ) Είκών διαστάσεων 0,716x0,469 μ., παρι- 
στώσα άνω τήν Άποκαθήλωσιν καί κάτω τόν 
Θρήνον. Εκατέρωθεν τής Άποκαθηλώσεως άνά 
τρεις σκηναί : άριστερά ό Μυστικός Δεΐπνος, ό 
Νιπτήρ καί ό Χριστός κρινόμενος ύπό τοϋ Άννα 
καί Καϊάφα, δεξιά δέ ή Προσευχή τοϋ Χριστοϋ, 
ή Προδοσία καί ή Άρνησις τοϋ Πέτρου.

Κάτω έν μιά σειρά ή έπιγραφή :

1815 δέησ(ι)ς τον δούλου τον [Θε]οϋ Ίω(άννου) 
[τ]αταοάκη ύπό χηρ(ός) μεν [αν]τονίου μελισον.

2. Κορφιάτισσα (Γενέσιον τής Θεοτόκου)27

Έκ τών είς αύτήν εικόνων μνημονευτέαι : 
α) Ή παριστώσα παρουσίασιν άφιερωτρίας είς 

τήν Παναγίαν ύπό δύο άγιων, εργον δυτικής τέ
χνης χρονολογούμενον περί τό 1400, περί ού βλ. 
Κατάλογον τής Ένάτης έκθέσεως ύπό τήν αίγίδα 
τοϋ Συμβουλίου τής Εύρώπης « Ή Βυζαντινή τέ
χνη, τέχνη Εύρωπαϊκή », Άθήναι 1964, σ. 247-248.

β) Ή τής Γλυκοφιλούσης28 (διαστ. περίπου 
0,96 χ 0,61 μ.) έπί εικονοστασίου, φέρουσα άρ
γυρόν έπένδυσιν ( Π ί ν. 677 α). Ή χρονολόγη- 
σίς της είναι προβληματική. Αξιοπρόσεκτος εί
ναι ή μορφή τής κόμης τοϋ μικροϋ μεγαλοφθάλ- 
μου Χριστοϋ.

γ) Ή τοϋ 'Οσίου Χριστοδούλου (διαστ. 0,886 x 
0,597 μ.) έν προτομή, στηρίζοντος τήν δεξιάν 
έπί βακτηρίας καί κρατοΰντος διά τής άλλης είλη- 
τόν μέ τήν έπιγραφήν : οσον γάρ ή γαστήρ... Ή 
είκών είναι έπεσκευασμένη, ώς καί

δ) ή τοϋ Αγίου Σάββα29 (διαστ. 1.97 χ 0,85 μ. ) 
ώσαύτως έν προτομή, φέροντος βυσσινοκάστανον 
ένδυμα, ίσως άναγομένη είς τόν 17ον αί. Κάτω ά- 
ναγιγνώσκεται : άνακαινίσθη ή είκών αϋτη δαπάνη 
Νικολάου Π. Βελισσαρίου 1893.

ε) Είκών τής Σταυρώσεως (διαστ. 0,74x0,643μ.). 
Άριστερά ό Άγιος Μπενάρδος καί ή Θεοτόκος, 
δεξιά ό Θεολόγος καί Αγία κατενώπιον.

ς') Είς θωράκιον τοϋ ξυλογλύπτου τέμπλου 
παρά τόν νότιον τοίχον είκονίζεται μάλλον ό έν 
Κανά γάμος. Λεπτομέρειαν τής μεταγενεστέρας 
λαϊκοϋ ύφους παραστάσεως, παρέχει ό Πίν. 677 β.

Είς τόν ναόν είναι άνηρτημένος άσημοκέντητος 
έπιτάφιος (διαστ. 0,54 x 0,392 μ.) έπί ώχροκιτρίνου 
μεταξωτού ύφάσματος. Άριστερά κάθηται ή Θεο-

27. Διά τόν μονόκλιτον τρουλλαΐον ναόν βλ. Ζ. Βάον έ.ά. 
σ. 45 - 56.

28. Τήν είκόνα περιγράφει έπαινών ό μακαρίτης Φ. Κόν- 
τογλου, παρά Ζ. Βάω έ. ά.σ. 52 - 53.

29. Φωτογραφία έχει δημοσιευθή αύτόθι σ. 104.
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τόκος στηρίζουσα τούς πόδας είς ύποπόδιον καί 
έχουσα είς τήν άγκάλην της τήν κεφαλήν τοϋ 
έξηπλωμένου νεκρού ’Ιησού. Όπίσω αύτοΰ ό 
Ιωάννης καϊ ό Σταυρός μέ τήν λόγχην καί τόν 
κάλαμον. Εκατέρωθεν άγγελος έν προτομή. Δε
ξιά ό Νικόδημος κρατών σινδόνα. Τά γυμνά μέ
ρη άποδίδει σιτόχρους μέταξα. Τήν παράστασιν 
πλαίσιο! έπιγραφή μέ τούς λόγους τού άσματος : 
Ό ευσχήμων ’Ιωσήφ... άπέθετο καί έλικοειδής 
βλαστός.

3. Ναΐσκος Άγιου Άνδρέου είς τό Κάστρον30

Έπί τού τέμπλου άριστερά ώραία είκών τού 
Εύαγγελισμοΰ (Π ί ν. 678 α) (διαστ. 0,79x0,535 μ.), 
έχουσα ίκανάς φθοράς. Είς τό βάθος άνά εν 
έκατέρωθεν πυργόμορφον οικοδόμημα. ’Από τού 
δεξιού, προβάλλει λοξός κορμός δένδρου. Ή 
Θεοτόκος ίσταμένη πρό τού κτηρίου (Π ί ν. 
678 γ) φέρει πράσινον χιτώνα καί βυσσινόχρουν 
μαφόριον. Έξ αριστερών βαδίζει ό άγγελος (Π ί ν. 
678 β ) μέ πράσινον χιτώνα καί ίμάτιον χρώμα
τος έρυθρού (οίνου), έχον σιτόχροα τά φώτα. 
Σιτόχρους είναι καί ή έπιδερμίς τών προσώπων 
καί καφέ ή σκιά της.

Ή είκών κατά τό σχέδιον όμοιάζει πρός τόν έν 
τφ Μουσείφ Μπενάκη Εύαγγελισμόν τού Ίω- 
άννου Κυπρίου31 (1581 ). Μάλλον προσηλωμένος 
είς τήν παράδοσιν ό ήμέτερος άγιογράφος δέν εί- 
κονίζει τήν Θεοτόκον κρατούσαν ώς έκεϊ βιβλίον. 
Πάντως περί τούς αύτούς χρόνους πρέπει νά ύπο- 
λάβη τις γενόμενον καί τόν πίνακα τής Μήλου. 
Υπέρ τής άπόψεως συνηγορεί καί τό δλον ύφος 
τού έργου.

4. Θαλασσίτρα (’Υπαπαντή τού Χριστού )32

Ό ναός είναι τρουλλαϊος, μονόκλιτος. Αί κα- 
μάραι, τομής όξυκορύφου τόξου, ό τροΰλλος καί 
τά σφαιρικά τρίγωνα έχουν οίκοδομηθή έκ πω
ρολίθων.

Τά σφαιρικά τρίγωνα περιγράφονται ύπό βα
θμιδωτών άψιδωμάτων, άτινα άπολήγουν κάτω είς 
σταγόνα ( Π ί ν. 679 α ). Έκ τών μεγάλων εικό
νων τού ξυλογλύπτου τέμπλου κινούν τό ένδιαφέ- 
ρον :

α) ή τής ένθρόνου Βρεφοκρατούσης έν συν- 
δυασμφ πρός τό θέμα «Άνωθεν οί Προφήται»33 
(διαστ. 1.44x 1.257 μ.). Κάτω δεξιά ό Εύαγγελι- 
σμός καί ύπέρ αύτόν έντός έλίκων κληματίδος

30. Ζ. Βάος, έ.ά. σ. 135 - 136.

31. Ά. Ξυγγόπουλος, Κατάλογος τών εΙκόνων τοϋ Μου
σείου Μπενάκη, έν Άθήναις 1936, πίν. 9Α. Βλ. και σ. 15.

32. Ζ. Βάος έ.ά. σ. 57 - 64.

33. Περί αύτοϋ βλ. Ά. Ξυγγοπούλου, έ.ά. σ. 49 - 50.

προτομαί έξ προφητών τού ένός ύπέρ τόν άλλον, 
κατά σειράν έκ τών κάτω Ίεσσαί, Άβακούμ, Ή- 
σαΐου, Γεδεών, Ίερεμίου, Σολομώντος. Κάτω 
άριστερά ό Πρόδρομος καί ύπερθεν αυτού άλλοι 
έξ προφήται ’Ιεζεκιήλ, ’Ιακώβ, Δανιήλ, Άαρών, 
Μωϋσής, Δαυίδ, έπεσκευασμένοι βαναύσως. Παρ’ 
έκαστον τών προφητών τό σύμβολον, δι’ ού προ- 
κατήγγειλε τήν Θεοτόκον. Δύο ιπτάμενοι άγγελοι 
κρατούν τό στέμμα τής Παναγίας, ή όποια φόρε! 
πράσινον χιτώνα καί βυσσινόχρουν μαφόριον 
κατάσπαρτον άπό λεπτά, χρυσά κοσμήματα.

Ή κεφαλή της είναι μεγάλη, οί πόδες βραχείς, 
τό πρόσωπον άνοικτόχρωμον σιτόχρουν, ύπορρό- 
δινον, ή σκιά χρώματος κιναμώμου, αί ψιμυθιαί 
πολλαί καί λεπταί (Πίν. 679 β). Έργον μάλ
λον τού Που αί.

β) Ή τού Άγιου ’Ελευθερίου (διαστ. 1.43 x 
1.025 μ.) ένθρόνου μέ δώδεκα σκηνάς έκ τού βίου 
του34, άξιόλογον έργον τού ίερέως Έμμ. Σκορδί- 
λη ( Που αί. ).

γ) Ή τού Μεγάλου Άρχιερέως, ένθρόνου ώσαύ- 
τως (διαστάσ. 1.425x0,95 μ.), έν συνδυασμφ 
πρός τό θέμα τής Αμπέλου 35. Ό συνδυασμός εί
ναι συνήθης έν Μήλφ.

Κάτωθεν τών ποδών τού Χριστού άναπηδοΰν 
άνελισσόμεναι κληματίδες. Έντός έκάστης έλι- 
κος άνά μία προτομή Αποστόλου. Τό πλάσιμον 
είναι δμοιον ώς καί είς τήν προηγουμένην είκόνα.

ΝΑΞΟΣ

Ό Έφορος περιώδευσεν άνά τήν νήσον πρός 
διαπίστωσιν άναγκών τών βυζαντινών της μνη
μείων. Κατωτέρω παρέχει πληροφορίας διά τινα 
έξ αύτών.

ΑΠΕΙΡΑΝΘΟΣ

1. Άγιος ’Ιωάννης ό Θεολόγος

Ό ναός εύρίσκεται είς άπόστασιν 20’ ΒΑ. 
«τ’ Άπεράθου», καί έστερεώθη πρό έτών ύπό 
τής Αρχαιολογικής 'Υπηρεσίας. Τρίκλιτος άνα- 
τολική βασιλική ( Σ χ έ δ. 1 )3β, μέ βαρείας άνα- 
λογίας, φκοδομημένη τό πλεΐστον διά πλακομόρ- 
φων άργών λίθων, έχει έσωτερικώς διαστάσεις, 
συμπεριλαμβανομένης τής άψΐδος, 9.78 x 7.43 μ.

Ή στεγάζουσα τόν μέσον δρόμον καμάρα όλί- 
γον ύπερέχει είς ύψος τών άλλων, αϊτινες στεγά-

34. Φωτογραφίαν έχει δημοσιεύσει ό Ί. Χατζιδάκης έ.ά. 
μεταξύ τών σ. 202 καί 203· βλ. καί σ. 202, 203.

35. Αύτόθι σ. 203.

36. Τό σχέδιον παρεχωρήΟη πρός δημοσίευσιν ύπό τής 
Διευθύνσεως Άναστηλώσεως. ΕΙχεν έκπονηθή ύπό τοϋ άρ- 
χιτέκτονος κ. X. Μπούρα. Διά τήν παραχώρησιν έκφρά- 
ζονται καί έντεϋθεν εύχαριστίαι.
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ζουν τά πλάγια κλίτη. Τούτων ή έπικοινωνία 
πρός τό κεντρικόν, γίνεται έκατέρωθεν διά τριών 
τόξων, τά όποϊα βαίνουν έπί πεσσών. Ή στέγη, 
έπικαλυπτομένη διά κεράμων, διαμορφοΟται έξω- 
τερικώς δίρρυτος, ένιαία, έπαυξάνουσα τήν βαρύ
τητα τού κτηρίου37 (Πίν. 680 α). Ό ναός είχε 
δύο θύρας είς τόν βόρειον καί τρεις είς τόν δυ-

χου ήνοίγοντο τετράπλευρα μικρά παράθυρα. 
Πρός ύποστήριξιν τού μνημείου έκτίσθησαν παρά 
τήν νοτίαν του πλευράν δύο άντηρίδες. Αί τρεις 
άψϊδες είναι ήμικυκλικαί (Πίν. 680 β )· έκ 
τούτων ή μέση είχε δίλοβον άνοιγμα, φραχθέν έκ 
παλαιού, άφοΰ έπί τού φράγματος σφζονται λεί
ψανα τοιχογραφίας τού νεωτέρου στρώματος, πα-

Σχέδ. 1. Κάτοψις τού ναού 'Αγίου Ίωάννου τού Θεολόγου

τικόν τοίχον. Έκ τών τελευταίων, άπομένει άνοι- 
κτή μόνον ή μεσαία, πρό τής όποιας ύπήρχε κα- 
μαροσκέπαστον προστέγασμα38, στηριζόμενον είς 
δύο τοιχίσκους. Υπέρ τάς θύρας τού δυτικού τοί-

37. Άξιοσημείωτον δτι ή δίκλινης στέγη είναι ένταϋθα χα- 
μηλοτέρα και αί άναλογίαι της έπομένως βαρύτεραι ή είς τάς 
όμοίως στεγαζομένας καμαροσκεπεϊς τρικλίτους βασιλικάς 
τής έν Λακωνίςι Ζαραφώνας (Ά. Όρλάνδος, Άνατολίζουσαι 
βασιλικοί τής Λακωνίας, Ε.Ε.Β.Σ. τόμ. Δ' ( 1927 ), σ. 342, 
είκ. 1) καί τής άρχαιοτέρας τοϋ Μικρασιατικοϋ Μπιν Μπιρ 
Κιλισσέ (Γ. Σωτηρίου, Χριστιανική καί Βυζαντινή Αρ
χαιολογία, Τομ. Α', έν Άθήναις 1962, σ. 284, είκ. 165).

38. Προπύλων άρκετά συχνή χρήσις έγένετο είς τάς βασι- 
λικάς τής Συρίας, (Ά. Όρλάνδος, ‘Η ξυλόστεγος παλαιοχρι
στιανική βασιλική, τόμος δεύτερος, Άθήναι 1954, σ. 422). 
Οΰτω καμαροσκεπή, άλλά κιονοστήρικτα πρόπυλα διαμορ- 
φοϋνται είς τήν έν Kalat Sama’n μονήν ( 5ου αί. ) τοϋ 'Αγίου 
Συμεών τοϋ Στυλίτου ( Μ. de VogU6, Syrie centrale, Paris 
1865, πίν. 139, σ. 145 ) πρό τών άπό Β. καί Ν. Ουρών τρικλί- 
του βασιλικής (6ου αί.) έν Baqouza (έ. ά. πίν. 118, 119, 
σ. 133 ) καί πρό τών Ουρών τάφων ( αύτόθι, πίν. 68, 91, 1, 2, 3, 
καί σ. 113 ).

ριστώσης άγίαν Τράπεζαν μέ Ποτήριον καί Δι- 
σκάριον.

Ή άψϊς τής Προθέσεως έξωτερικώς είναι χαμη- 
λοτέρα τής άψϊδος τού Διακονικού. Ό ναός δια- 
σφζει λείψανα τοιχογραφιών, φαίνεται όμως ότι 
ούδέποτε είχεν όλόκληρος διακοσμηθή. Ή μέση 
καμάρα εφερε τοιχογραφίας μόνον κατά τό πρός 
Α. τμήμα της. Αί παραστάσεις, καλυπτόμενοι τό 
πλεϊστον ύπό άλάτων καί λειχήνων, άνήκουν είς 
δύο στρώματα :

α) Αί τού άρχικοΰ στρώματος, προφανώς νω- 
πογραφίαι, καταλεγόμεναι μεταξύ τών παλαιοτέ- 
ρων τής χριστιανικής τέχνης, δσαι είναι μέχρι 
τούδε γνωσταί είς τήν Ελλάδα, έπισύρουν Ιδιαι
τέρως τήν προσοχήν τού μελετητοΰ. Φαίνονται 
μόνον έκεΐ, όπου κατέπεσε τό καλύπτον αύτάς νεώ- 
τερον στρώμα, ήτοι:

1) Είς τόν βόρειον τοίχον τού μέσου κλιτούς, 
έντός τού Ιερού, παρά τήν άψΐδα· τμήμα τοϋ προ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:04:16 EEST - 34.211.113.242



ΚΥΚΛΑΔΕΣ 543

σώπου κατενώπιον γενειώντος 'Αγίου (Π ί ν. 
680 γ) μέ μακράν πρόσωπον καί μεγάλους στρογ- 
γύλους, έκστατικούς όφθαλμούς.

’Αξιοπρόσεκτος ή άντιπαράθεσις θερμών καί 
ψυχρών τόνων έπί ττγς ώχρας μορφής του. Ούτως, 
ένφ ή σκιά τής άριστερας παρειάς είναι πρασινω
πή, ή τής δεξιάς βυσσινόχρους. Βυσσινόχρους 
είναι ή σκιά καί ύπό τό στόμα εις τήν γενειάδα 
τήν έχουσαν, όπως καί τό άλλο τρίχωμα, κυανοΰν 
χρώμα. Μολονότι σήμερον ή τοιχογραφία, κεκα- 
λυμμένη δι’ άλάτων, δέν εύρίσκεται εις καλήν κα
τάστασης έν τούτοις έπιτρέπει νά φανή όμοιότης 
αύτής πρός τήν μορφήν τοΟ 'Αγίου Βασιλείου, 
όπως ζωγραφεϊται τόν 8ον αί. εις τόν Β. τοίχον 
τής έν Ρώμη Santa Maria Antiqua39 καί πρός τήν 
παράστασιν ’Αποστόλου έπί τής άψΐδος τοϋ έν 
Νάξφ σπηλαιώδους ναοϋ τής Καλορείτισσας40.

Τό πρόσωπον, σχήματος παραλληλογράμμου, 
είναι μακρόν, όπως εις τόν "Αγων Βασίλειον 
τής Santa Maria, μολονότι έκεί είναι κάτω στε- 
νώτερον. Αί κόραι τών όφθαλμών είναι περίπου 
καθ’ δμοιον τρόπον πεπλατυσμένοι. Αί σκιαί τών 
παρειών είς τήν Ρώμην, άποδιδόμεναι διά σιέν- 
νας41, είναι διαλελυμέναι είς γραμμάς, ένφ είς τούς 
δύο ναούς τής Νάξου καλύπτουν ένιαίαν έπιφά- 
νειαν. Είς τόν Θεολόγον καί τήν Καλορείτισσαν 
τό πλάσιμον έπί τής δεξιάς παρειάς είναι δμοιον. 
Όμοία ή διάταξις καί τό σχήμα τής σκιάς. ’Επι
τρέπεται δέ νά ύποπτεύση κανείς ότι όμοιάζουν 
καί τά φώτα έπί τού μετώπου.

2) Έκ τού ίδιου στρώματος σφζεται διάκο
σμος μιμούμενος άνηρτημένον ύφασμα είς τόν 
κατακόρυφον τοίχον τής άψΐδος τής Προθέσεως 
ύπό τό τεταρτοσφαίριον (Πίν. 681α). "Υφα
σμα είκονίζεται χαμηλά είς τούς τοίχους τής S. 
Maria Antiqua42. ’Εκεί όμως ή άπόδοσίς του είναι 
φυσικωτέρα καί ό διάκοσμος τόν όποϊον έχει διά
φορος. Είς τήν Νάξον τό ύφασμα άποδίδεται άμε- 
λέστερον μέ ίκανήν σχηματοποίησιν. Πάντως καί 
είς ψηφιδωτόν τοϋ 'Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονί
κης (7ου-9ου αί.)43 ή άνω άπόληξις βήλου δηλοΰ-

39. J. Wilpert : Die romischen Mosaiken und Malerei, 
Dritte Auflage, vierte Band, Freiburg im Breisgam 1917, 
πίν. 192 - 193 καί W. de Griineisen, Sainte Marie Antique, 
Rome 1911, πίν. Ιδίςι LXXIV.

40. Man. Chatzidakis, Mediaeval painting in southern Gree
ce, έν The Connoisseur, May 1962, n. 603, σ. 30, είκ. 3.

41. Έν τούτοις είς τό πρόσωπον τοϋ Αγίου Άνδρέου 
άλλης τοιχογραφίας τοϋ αύτοϋ ναοϋ (J. Wilpert, έ.ά., πίν. 
157) τίθεται παρά τήν έρυθράν καί σκιά πράσινη. Καί ή 
τοιχογραφία χρονολογείται άπό τών άρχών τοϋ 8ου αίώνος.

42. J. Wilpert, έ.ά. πίν. 145\ 152, 158, 165, 185, 192, 193. 
’Ακόμη καί τόν 9ον αί. αύτόθι πίν. 2014.

43. Γ. καί Μ. Σωτηρίου, Ή βασιλική τοϋ 'Αγίου Δημη-

ται μέ πλατείας έναλλήλους κυματοειδείς γραμ
μάς, αί όποίαι όπενθυμίζουν τήν κυματοειδή ται
νίαν, είς ήν άπολήγει άνω τό ύφασμα τής ήμετέ- 
ρας τοιχογραφίας.

3) ’Ανωτέρω είς τό τεταρτοσφαίριον τής άψΐδος 
τής Προθέσεως, ύπό τό καταπεσόν πρόσωπον τού 
’Αρχαγγέλου Μιχαήλ, άνήκοντος είς τό νεώτερον 
στρώμα, φαίνεται άγένειος μορφή (Πίν. 681 β ) 
κατ’ έλαφράν έπ’ άριστερά στροφήν, προδίδουσα 
τό αυτό ύφος μέ τήν μνημονευθεΐσαν προηγουμέ
νως (ύπ’ άριθ. 1 ) τοιχογραφίαν τοϋ άγιου. Τί 
είκονίζει ή παράστασις θά φανή μετά τήν άπο- 
τείχισιν τοϋ έτοιμορρόπου ήμικατεστραμμένου 
τμήματος τής τοιχογραφίας τοϋ ’Αρχαγγέλου.

Καί είς τήν άντυγα τοϋ τόξου τής άψΐδος τής 
Προθέσεως σφζεται έπιγραφή τοϋ παλαιού στρώ
ματος : f Μνίσθιτη Κ(νρι)ετον δονλον σου Γεωρ
γίου χ(αί) Παύλον K(ai) Χ(ριστο)ψο)ρου f.

4) Λείψανα τοϋ πρώτου στρώματος φαίνονται 
καί είς τό τεταρτοσφαίριον τής μέσης άψΐδος, ύπ’ 
αύτό καί είς τήν άντυγα τοϋ τόξου της, έπί κυανής 
ταινίας λευκά, λεπτά γράμματα έπιγραφής, έξ ής 
άναγιγνώσκεται ή συλλαβή ευχ ίσως συμπληρω- 
τέα : (υπέρ) ευχ(ής. . . .)

β) Τοιχογραφίαι τοϋ νεωτέρου στρώματος :
Είς τό τεταρτοσφαίριον τής μέσης άψΐδος ή 

Δέησις έπί κεραμόχρου άέρος. Ή μορφή τοϋ 
Χριστοϋ καί δεξιά ίσως τοϋ Προδρόμου είναι κα
τεστραμμένοι. Σφζεται άριστερά ή παράστασις 
τής Θεοτόκου έστραμμένης έλαφρώς πρός τά 
πλάγια. Κλίνει όλίγον τό έκφραστικόν, ώοειδές, 
γεμάτον εύγένειαν ώχρόν πρόσωπον της, τό ό
ποιον δέν φαίνεται άμοιρον δυτικής έπιδράσεως. 
Τήν έντύπωσιν έπιτείνει ή πλαισιοϋσα αύτό ύπό 
τό μαφόριον λευκή (;) καλύπτρα (Πίν. 682 α ). 
'Υπό τό τεταρτοσφαίριον, έκατέρωθεν τής είκο- 
νιζομένης είς τό μέσον άγιας Τραπέζης, άνά τρεις 
ίεράρχαι. Πρώτος έκ δεξιών ό "Αγιος Βασίλειος 
κύπτων καί εύλογών διά τής δεξιάς. Είς τό άκρον 
άριστερόν τής άψΐδος τμήμα τοϋ προσώπου τοϋ 
Αγίου Νικολάου (Πίν. 682 β ).

Ωχρά ή έπιδερμίς, βυσσινόχροι γραμμαί οί 
χαρακτήρες, πράσινον άμυγδάλου πρός τό έλαιό- 
χρουν ή σκιά, άριστερά τής ρινός, καστανή δε
ξιά, λευκαί άτονοι γραμμαί τά φώτα. ’Επί τοϋ 
τυμπάνου χαμηλά, άνά είς άγιος έκατέρωθεν, έκ 
τών όποιων ό είς κρατεί εύαγγέλιον. Είς τό νό
τιον σκέλος τής καμάρας τοϋ ίεροΰ, λείψανα τής 
Γεννήσεως. Κάτω είς τό μέσον καί πρός τά δε
ξιά τό Λουτρόν.

Ή δευτέρα σκηνή ίσως είκόνιζε τήν Ύπαπαν-

τρίου Θεσσαλονίκης, Κείμενον, έν Άθήναις 1952, σ. 198 καί 
Λεύκωμα πίν. 69.
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τήν. Ή τρίτη είναι άδιάγνωστος έξ αίτιας των 
πρασίνων λειχήνων, αΐτινες καλύπτουν αύτήν. 
Ύπό τήν παράστασιν τρεις άγιοι κατ’ ένώπιον έν 
προτομή. 'Ωσαύτως άνά τρεις είκονίζονται κάτω 
έκάστης των τριών σκηνών τοϋ βορείου σκέλους, 
αΐτινες έπίσης επικαλύπτονται ύπό πρασίνων μη- 
κύτων. Είς τά τόξα έπικοινωνίας μέ τήν Πρόθε- 
σιν καί τό Διακονικόν άνά δύο όλόσωμοι κατ’ 
ένώπιον ίεράρχαι.

Παρέχεται ή είκών (Π ί ν. 683 α) τού νέου 
ίεράρχου τού ζωγραφουμένου είς τό άνατολικόν 
σκέλος τού τόξου έπικοινωνίας πρός τό Διακο
νικόν. ’Εντός τού ίεροϋ, ύπέρ τό τόξον πρός 
τήν Πρόθεσιν, υπήρχε κτητορική έπιγραφή.

Είς τό τεταρτοσφαίριον τού Διακονικού είκο- 
νίζετο, φαίνεται, ή Βλαχερνίτισσα έν προτομή. 
Σφζεται μέρος τής μορφής τού Χριστού. ’Επί τού 
βορείου σκέλους τής καμάρας παρά τόν Α. τοί
χον έναπομένουν λείψανα τής Φιλοξενίας μέ τήν 
έπιγραφήν : (ή "Αγία) Τριάς. ’Επί τής ήμικυκλι- 
κής τραπέζης άπόκεινται τρία ποτήρια καί άλλα 
σκεύη. Ό φωτοστέφανος τού μέσου ’Αγγέλου 
είναι ένσταυρος.

Είς τό τεταρτοσφαίριον τής Προθέσεως έπί 
κεραμόχρου βάθους δ ’Αρχάγγελος Ταξι(άρχης) 
Μιχαήλ έν προτομή. Ύπό τό έφθαρμένον του πρό- 
σωπον φαίνεται ή κεφαλή έκ τού παλαιού στρώμα
τος, περί ής έγένετο λόγος άνωτέρω (Π ί ν. 
681 β).

’Αριστερά έπί τού άέρος λείψανα έπιγραφής τού 
νεωτέρου στρώματος έκ λευκών γραμμάτων : Τον 
Θ(εο)ϋ Γε. . . καί δεξιά ή χρονολογία ( Π ί ν. 
683 β ) :

ΕΤΟΥΣ

ζ'ΩΙΖ

ΙΝ( ΔΙΚΤΙΩΝΟΣ) Ζ

Τό έτος 6817 ίσοδυναμεΐ πρός τό 1309, δτε πρά
γματι ή ίνδικτιών44 * ήτο έβδόμη. Έπί τού τυμπά
νου ίσως έζωγραφεΐτο πάλιν ή Φιλοξενία. Είς τόν 
βόρειον τοίχον, έγγϋς τού άνατολικοΰ, δύο όλό- 
σωμοι στρατιωτικοί άγιοι. Τό στρώμα τελειώνει 
άριστερά τού δυτικώτερον ζωγραφουμένου άγιου. 
Σφζεται ή κεραμόχρους διαχωριστική ταινία τής 
παραστάσεως καί έξω αυτής λευκή βαθμιαία άπό- 
ληξις τού κονιάματος. ’Εκ τών αγίων σφζεται ό 
ζωγραφούμενος άριστερά, νέος άγένειος, κρατών 
δόρυ διά τής δεξιάς καί διά τής άλλης λευκήν 
ασπίδα. Είς τό φωτεινόν πρόσωπόν του πλατεία 
πράσινη σκιά (Π ί ν. 683 γ). ’Αριστερά τού

44. Τήν ίνδικτιώνα παραλείπει ό Γ. Δημητροκάλλης, Χρο
νολογημένες βυζαντινές έπιγραφές τοϋ ΙΓ' και ΙΔ' αΙώνα
άπό τήν Νάξο, Επιθεώρηση Τέχνης, 1962, σ. 709.

άγιου διά λευκών γραμμάτων έπιγραφή46 ( Π ί ν. 
684 α ) :

ΑΓΙΟΙ
Κ(ΑΛΛΙ)Ν(ΙΚΟΙ) ΜΑΡΤ(ΥΡΕΣ)

ΤΟΥ Χ(ΡΙΣΤΟ) Υ ΔΙΑ 
ΠΡΕΣΒΕΙ 

ΩΝ CAC
ΠΡΟΚΟΨΕ 

ΤΕ ΤΩΝ 
ΔΟΥΛΩΝ Ο(ΑΣ)

ΝΙΚΙΙΦΟ
PON ΤΟΥ ΖΩΓΡΑ 

ΦΟΥ

Δεξιά τού άγιου ή έπιγραφή ( Π ί ν. 684 β) :
Δ Ε(ΗΣΙΣ)

ΚΑ
ΛΗΣ THC 
ΦΙΛΟΤΙ

TICAC Κ(ΑΙ) των ΤΕ 
ΚΝΩΝ 
ΑΥΤΗΣ.

2. Άγιος Παχώμιος (5.19x2.66 μ.)

Ύπό τήν Άπείρανθον καί νοτίως αύτής έν μέ- 
σψ χθαμαλής κοιλάδος ύψούται όμοιόχρωμος 
πρός τό έδαφος ό ναΐσκος τοϋ Αγίου Παχωμίου 
(Π ί ν. 684 γ ), κομψός, μονόκλιτος, σταυροειδής 
μέ τροϋλλον μεγάλον, έχοντα έξωτερικώς κωνι
κήν στέγην καί ύψηλήν τήν κυλινδρικήν σφενδό
νην, τήν όποιαν διατρυπούν τέσσαρα στενά πα
ράθυρα τομής σχήματος παραλληλογράμμου.

Ό τροΰλλος στηρίζεται άπό Β. καί Ν. είς έν 
τυφλόν, άβαθές τόξον, καί άπό Α. καί Δ. είς Ισοϋ
ψείς, χαμηλάς καμάρας. Τό πλάτος τής Δ. είναι 
μόλις 2.06 μ. Ό Α. τοίχος άπολήγει άντί τής 
συνήθους άψίδος είς δύο χαμηλάς κόγχας46, χωρι-

45. Τήν έπιγραφήν συνδέει ό Ν. Καλογερόπουλος, Τριά
κοντα πέντε άγνωστοι βυζαντινοί ναοί τής Νάξου, Νέα 
'Εστία, έτος Ζ', τόμ. ΙΔ', ( 1933 ), σ. 934, πρός τήν μνημονευ- 
θεϊσαν άνωτέρω χρονολογίαν 1309, όμιλών περί «τοϋ ζω
γράφου Νικηφόρου» δι’ δν προτείνει άπίθανον ύπόθεσιν 
ταυτισμοϋ του πρός τόν Κρήτης πρόεδρον, μητροπολίτην 
Νικηφόρον Μοσχόπουλον, τόν κτήτορα τοϋ 'Αγίου Δημη- 
τρίου Μυστρά.

46. Ή παρουσία δύο κογχών έν τφ ίερφ τοϋ μονοκλίτου 
ναού τοϋ 'Αγίου Παχωμίου παλαιοτέρου, νομίζω, τής Φραγ
κοκρατίας, θέτει έν άμφιβόλω τήν γνώμην τοϋ Δ. Βασιλειά- 
δου (Αί έπιπεδόστεγοι μεταβυζαντινοί βασιλικοί τών Κυ
κλάδων, Άθήναι 1962, σ. 124), καθ’ήν ό τύπος τοϋ μετά 
δύο άψίδων ναοϋ, προϋπάρχων είς τήν Χριστιανικήν ’Ανατο
λήν, μετεφυτεύθη είς τήν Δύσιν, έξ ής πάλιν μετηνέχθη κατά 
τούς μέσους ή τούς ύστέρους χρόνους τής Φραγκοκρατίας 
είς τήν 'Ελλάδα.

Ναούς μονοκλίτους μέ δύο κόγχας έν τφ ίερφ, έχω έπιση- 
μάνει καί είς τήν Ν. Πελοπόννησον, άναγομένους είτε είς 
χρόνους προγενεστέρους τής Φραγκοκρατίας, είτε εύρισκο- 
μένους είς τόπον, έν φ είναι άπίθανον ότι έζησαν Φράγκοι. 
Περί τούτων δμως άλλοτε. Μάλλον λοιπόν περί έπιδόσεως 
ύπάρχοντος τύπου ή περί μεταφυτεύσεώς του έκ τής Δύσεως 
πρέπει νά γίνεται λόγος.
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ζομένας άπ’ άλλήλων διά τοίχου, πλάτους 0,40 μ. 
Μεταξύ των προέχει κτιστή ή άγια Τράπεζα. 
Είς τήν ΒΑ. γωνίαν είναι κτιστή καί ή Πρόθεσις. 
Εις τό μέσον τοϋ Α. τοίχου ύψηλά δπήρχε θυρίς. 
Όμοία, παραλληλόγραμμος, άνοίγεται καί είς τόν 
Δ. τοίχον, 6πέρ τήν θύραν. Τό μνημεΐον έχει 
κτισθή διά πλακομόρφων τό πλεϊστον λίθων. Ή 
άψίς έξωτερικώς είναι ήμιηρειπωμένη, ώστε είναι 
δύσκολον ν’ άντιληφθή τις, άν ήτο μία, έγκλείου- 
σα τάς δύο κόγχας, ή δύο. Πιθανώτερον φαίνεται 
τό πρώτον. Τό νότιον ήμισυ τής άψΐδος έχει έν- 
τειχισθή είς τόν πλάγιον Ν. νάρθηκα τού συν
εχομένου ναού.

Έσωτερικώς τά κατώτερα τμήματα τής έκκλη- 
σίας έχουν έπιχρισθή δι* άσβέστου. Είς τήν δε
ξιάν (νοτίαν ) κόγχην τού ίεροΟ διακρίνεται με
τωπικός ’Αρχάγγελος έν προτομή, μέ μακράν ώο- 
ειδές πρόσωπον, καφέρυθρον κόμην, συσφιγγομέ- 
νην ύπό τά ώτα καί κατωτέρω διαμορφοϋσαν έκα- 
τέρωθεν άρκετά όγκώδη θύσανον ( Π ί ν. 685 α ).

Ό ’Αρχάγγελος κρατεί λευκόν ενσταυρον δί
σκον, φορεϊ λώρον καί τό ένδυμά του έχει περί 
τόν λαιμόν κιτρίνην τραχηλέαν μέ μελανά έλικοει- 
δή κοσμήματα. Ώχρα θερμή άποδίδει τό πρόσω
πον μέ τάς έρυθράς παρειάς. Ή σκιά έκατέρωθεν 
τής μακρας ρινός είναι καφέ καί τά φώτα όλίγαι 
πλατεΐαι, σιτόχροι γραμμαί. Είς τήν κορυφήν 
τοϋ μετώπου τό φώς άποδίδει ώοειδής επιφάνεια. 
Έκ τής τεχνοτροπίας καί έκ τοϋ τρόπου άποδό- 
σεως τών φώτων θά έχρονολόγει τις τήν τοιχο
γραφίαν μάλλον άπό τοϋ 12ου αίώνος.

Είς τήν βορείαν κόγχην διακρίνονται ύπό τήν 
άσβεστον ίχνη γενειοφόρου άγιου. Πλήν άλλων 
λειψάνων εις τά σφαιρικά τρίγωνα φαίνονται στη- 
θάρια Ευαγγελιστών έντός κύκλων έν μέσιρ έλι- 
κοειδών βλαστών. Είς τόν τροϋλλον ύπολείμμα- 
τα τοϋ Παντοκράτορος έντός κύκλου, τόν όποιον 
κρατοϋν διά τών ύψουμένων χειρών των μετωπι
κοί, όρθιοι, ίσως τέσσαρες άγγελοι47, μεταξύ πι- 
θανώτατα προφητών.

47. ’Οκτώ όρθιοι κατ’ ένώπιον άγγελοι ύψοϋντες τάς χεΐ- 
ρας, ύποβαστάζουν τόν κύκλον έντός τοϋ όποίου ζωγραφεϊ- 
ται 6 Παντοκράτωρ, είς τόν τροϋλλον τοϋ ναοϋ τοϋ Σωτή- 
ρος (άρχαΐ llou αί.), παρά τό Κορωπί τής ’Αττικής. Καί 
είς τόν ναόν τής ΠρωτοΟρόνου, έντός τοϋ χωρίου Χαλκί 
τής Νάξου, είκονίζονται είς τήν σφενδόνην τοϋ τρούλλου 
τέσσαρες μετωπικοί άγγελοι μεταξύ προφητών καί άγιων. 
Οί άγγελοι όμως έδώ δέν ύψώνουν τάς χεΤρας. (Σημειωτέον 
ότι, τόσον ό ναός τής ’Αττικής, όσον καί ό τής Νάξου άνή- 
κουν έξ άρχιτεκτονικής άπόψεως είς τήν σειράν τών ναών 
μεταβατικού τύπου, άπό τής βασιλικής είς τόν σταυροειδή, 
είς ήν καταλέγεται καί ό ναός τής Κοιμήσεως είς τήν Σκρι- 
ποϋν τής Βοιωτίας ).

Ή λεπτομέρεια τής διά τών ύψουμένων χειρών μετωπικών, 
όλοσώμων άγγέλων ύποστηρίξεως τοϋ κύκλου, έντός τοϋ

Είς τό τύμπανου τοϋ νοτίου τυφλοΰ τόξου είκο- 
νίζεται πελώριος, όλόσωμος ’Αρχάγγελος, ού μό
νον ή κεφαλή καί τό άνω τοϋ στήθους διέφυγε 
τό « γαλάχτισμα » ( Π ί ν. 685 β ). Τό βάθος 
τής κόμης είναι καφέρυθρον καί τά φώτα της κί
τρινα.

’Ωοειδές τό πρόσωπον, χαμηλόν τό μέτωπον, 
ώχρά ή έπιδερμίς, κερασόχροι οί χαρακτήρες, κα
φέ ή σκιά δεξιά τής ρινός, καφέ καί έντόνως πρά
σινη άριστερά.

Τά φώτα άποδίδουν λευκοσιτόχροι έπιφάνειαι, 
έλάχιστα διαφέρουσαι κατά τόν τόνον τής έπι- 
δερμίδος.

Ή μορφή τοϋ ’Αρχαγγέλου άνακαλεΐ είς τήν 
μνήμην τήν κεφαλήν άγγέλου είκόνος τοϋ Μου
σείου Λένινγκραντ, ήν ό Λάζαρεφ χρονολογεί άπό 
τοϋ 12ου αί.48 Τό ϋφος τής τοιχογραφίας, διάφο
ρον έκείνου τής παραστάσεως τοϋ ’Αρχαγγέλου 
έντός τής κόγχης τοϋ ίεροΰ, προδίδει, άν μή διά
φορον χρόνον κατασκευής, όπωσδήποτε άλλην 
χεΐρα ζωγράφου.

Είς τό Β. σκέλος τής Δ. καμάρας άμυδρά ή 
Σταύρωσις μέ τόν Ίωάννην καί τόν έκατόνταρχον 
δεξιά καί όμιλον τριών γυναικών άριστερά. Είς 
τό Ν. σκέλος λείψανα τής Μεταμορφώσεως καί 
είς τόν δυτικόν τοίχον έκατέρωθεν τής φωτιστι
κής θυρίδος άνά είς προφήτης, τό πιθανώτερον έν 
προτομή, μέ λευκορρόδινα ένδύματα. Οί προφή- 
ται κρατοϋν είλητά καί είναι έστραμμένοι πρός 
άλλήλους.

3. "Αγιος Γεώργιος
(διαστ. πλήν τής άψΐδος 13.40 x 3.53 μ.)

Πρός τόν "Αγιον Παχώμιον συνάπτεται άπό ΝΑ. 
συγκρότημα κτηρίων, τά όποια τιμώνται έπ’ όνό- 
ματι τοϋ 'Αγίου Γεωργίου ( Π ί ν. 686 α ). Τό 
συγκρότημα σύγκειται κυρίως έκ δύο ναών, έκ 
τών όποιων ό βόρειος καμαροσκέπαστος έχει μορ
φήν πλαγίου νάρθηκος, ό δ’ άλλος είναι τρουλ- 
λαΐος μονόκλιτος. Αί ήμικυκλικαί άψΐδες των δέν 
φαίνονται διαφέρουσαι κατά τήν τοιχοδομίαν. Τό 
μνημεΐον έχει κτισθή δΤ άργών λίθων έκ τών 
όποίων πολλοί είναι πλακόμορφοι.

όποιου είκονίζεται ό Χριστός διά συμβόλου ή έν προτομή, 
αποτελεί προφανώς έπιβίωσιν παλαιοΰ θέματος, τό όποιον 
συναντά τις είς τά ψηφιδωτά τής όροφής τοϋ παρεκκλησίου 
τής άρχιεπισκοπής Ραβέννας (Β. Λάζαρεφ, Ιστορία τής 
Βυζαντινής ζωγραφικής ( Ρωσ.) τόμ. II, Μόσχα, 1948, πίν. 
28 ), τής έν τή αύτή πόλει έκκλησίας ( 536 - 547 ) τοϋ 'Αγίου 
Βιταλίου (A. Colasanti, L’arte bizantina in Italia, Milano 
( 1923) πίν. 15 ). τοϋ παρεκκλησίου τοϋ Αγίου Ζήνωνος 
(817- 824) τής έν Ρώμη Αγίας Πραξαίδης (W. Weidle, 
Mosaici paleocristiani e bizantini, Milano-Firenze 1954, 
πίν. 65 ).

48. Β. Λάζαρεφ, §.ά. πίν. 212.
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Ή νοτία Ούρα του έχει έξωτερικώς ώς προστέ
γασμα τόξον. Ό σήμερον κυρίως ναός χωρίζε
ται άπό τοΟ ίεροϋ διά τοίχου, δστις ύψοϋται μέ
χρι τοΟ τρούλλου, έν εΐδει τέμπλου διατρυπωμένου 
ύπό θύρας καί ένός έκατέρωθεν τοξωτού άνοί- 
γματος, οίονεϊ παραθύρου (Π ί ν. 686 β ).

Ό τρουλλαϊος ναός διαστέλλεται κατά μήκος : 
α) είς τό Α. τμήμα του, τό ίερόν, 
β) είς τό στεγαζόμενον διά τρούλλου, έχοντος 

σφενδόνην χαμηλήν έν σχέσει πρός τό ύψηλόν 
τύμπανον τού τρούλλου τοϋ 'Αγίου Παχωμίου, καί 

γ) είς τό προφανώς μεταγενέστερον δυτικόν 
τμήμα, τό καμαροσκέπαστον, μέ τήν καταπεσοϋ- 
σαν έν πολλοΐς ήμικυλινδρικήν στέγην ( Π ί ν. 
686 γ). Ό Δ. τοίχος τοΟ ίεροϋ, ύπέρ τά πρός τόν 
κυρίως ναόν άνοίγματα, διετρυπατο ύπό παραλλη
λογράμμου φωτιστικής θυρίδος, ήτις σήμερον εί
ναι όρατή μόνον έκ τού ίεροϋ καί έχει φραχθή 
κατά τό βάθος της, έπειδή όπίσω ύψοϋται τό τύμ
πανον τοϋ τρούλλου.

Πρέπει λοιπόν νά διακριβωθή αν ό τροϋλλος 
είναι μεταγενέστερος τοϋ ίεροϋ καί έπομένως αν 
είναι έπάναγκες νά διαστείλωμεν τρεις έποχάς 
οίκοδομής τοϋ ναοϋ, ήτοι: έκείνην καθ’ ήν έκτί- 
σθη α) τό ίερόν, β) ό ύπό τοϋ τρούλλου στεγαζό- 
μενος χώρος τοϋ κυρίως ναοϋ, καί γ) τό δυτικόν 
καμαροσκέπαστον τμήμα του.

Άξιοπρόσεκτον πάντως είναι ότι έξωτερικώς 
είς τόν νότιον τοίχον, ένφ σαφώς διαστέλλεται ή 
προσθήκη τοϋ πρός Δ. τοϋ τρούλλου καμαροσκε- 
πάστου τμήματος, δέν διακρίνονται σαφή ίχνη 
δικαιολογούντο τήν άποψιν, ότι ό τρουλλαϊος χώ
ρος προσετέθη είς τό ίερόν μεταγενεστέρως.

Τό βόρειον παρεκκλήσιον είναι κτίσμα μακράν 
καί στενόν (13.60x2.38 μ.). Στεγάζεται διά κα
μάρας, τήν όποιαν ύποβαστάζουν τρία σφενδόνια, 
βαίνοντα έπί ψευδοπεσσών.

Μόνον έπί τής άψίδος διασφζει γραπτόν περίερ
γον διάκοσμον49, τόν όποϊον συνιστα παρά τήν 
άντυγα ταινία τεθλασμένη έκ χρώματος λευκοΰ 
καί καστανομέλανος καί είς τό μέσον ώσεί σταυ
ρός άκτινωτός έντός μεγάλου καστανού κύκλου.

Ύπέρ τήν θύραν καί τά παράθυρα τοϋ «τέμ
πλου » έπί τής Δ. παρειάς του σφζονται λείψανα 
τοιχογραφίας : είς τάς άντυγας τών τόξων πλατεία 
κυανή διακοσμητική ταινία μέ λευκούς δίσκους, 
έν οίς έρυθροί σταυροί καί άνωτέρω, είς τό μέ
σον, ύπολείμματα ένθρόνου προσώπου καί έκα- 
τέρωθέν του δεομένων μορφών, έξ ών ή άριστερά 
ίσως κύπτει πολύ.

49. Τοϋτον ή κ. ’Αγάπη Βασιλάκη, ΕΙκονομαχικές έκκλη- 
σίες στη Νάξο, Δ.Χ.Α.Ε. περίοδος Δ. τόμ. Γ (1962-63), σ. 
49, θεωρεί χωρίς άμφιβολίαν είκονομαχικόν.

Μεταξύ αύτής καί τοϋ θρόνου έπιγραφή καί 
χρονολογία :

. . . ,οκτο
μβρίου Ιν(δικτιώνος) ΙΒ 
ετ(ου)σ ς'ΨξΒ

Τό έτος 6762 ίσοδυναμεϊ πρός τό 1253/54. Τό 
1254 ή Ίνδικτιών ήτο δωδεκάτη.

Δεξιά τοϋ προσκεφαλαίου τοϋ θρόνου ύπάρχει 
καί άλλη έπιγραφή, τήν όποιαν όμως είναι πολύ 
δύσκολον νά άναγνώση τις κάτωθεν.

Είς τόν Β. τοίχον, ύπό τόν τροϋλλον, διαμορ- 
φοϋνται δύο έπάλληλα τόξα. Τό άνω είναι τυφλόν, 
μικρού βάθους καί έφερε γραπτόν διάκοσμον, έκ 
τοϋ όποιου σφζεται τό μέσον τμήμα λευκοΰ δίσκου 
μέ έρυθρά κουφικά γράμματα (Π ί ν. 687 α). 
Τό κάτω τόξον έχει φραχθή έν μέρει διά τοί
χου καταλείποντος άνοιγμα θύρας, δι’ ής εισέρχε
ται τις πρός τό Β. παρεκκλήσιον. Καί ό Ν. τοίχος 
έχει άνω τυφλόν τόξον καί κάτω έρμάριον. Τόν 
τυφλόν άπό Α. τροϋλλον διατρυπούν τρία παραλ
ληλόγραμμα παράθυρα. Ή πρό τής άψίδος Α. 
καμάρα έχει τομήν όξυκορύφου τόξου.

Ή άγία Τράπεζα είναι κτιστή, πληροΰσα χαμη
λά τό άνοιγμα τής μεγάλης άψίδος, έκατέρωθεν 
τής όποιας άνοίγεται άνά μία μικρά κόγχη. ’Εν
τός τής Ν. προτομή μετωπικού ’Αρχαγγέλου 
(Π ί ν. 687 β ), μέ έπίμηκες πρόσωπον, ού τόν 
κεραμόχρουν προπλασμόν άφίνει πολλαχοΰ άκά- 
λυπτον ή ώχρα τής έπιδερμίδος.

Βυσσινόχρουν χρώμα άποδίδει τούς χαρακτή
ρας του καί τήν κόμην μέ τάς μελανάς σκιάς. Είς 
τήν Β. κόγχην ζωγραφεΐται έν προτομή ό "Αγιος 
Στέφανος μέ πλατύ πρόσωπον (Π ί ν 687 γ ) καί 
είς τό τεταρτοσφαίριον τής άψίδος ή Δέησις.

Ό μετωπικός έν προτομή Χριστός (Π ί ν.
688 α), μέ τό έπίπεδον πρόσωπον καί τούς μεγά
λους όφθαλμούς, έχει βυσσινόχρουν τό τρίχωμα 
καί κατακόσμους τάς λεύκάς κεραίας τοϋ σταυρού 
τοϋ έγγεγραμμένου είς τόν φωτοστέφανον.

Ένφ δέ άριστερά ή είς κλίμακα πολύ μικροτέ- 
ραν μεγαλόφθαλμος Θεοτόκος με τάς ροδαλάς 
παρειάς, ή κλίνουσα τήν κεφαλήν καί δεομένη 
(Π ί ν. 688 β ), δέν στερείται χάριτος, ό Πρό
δρομος δεξιά είναι μορφή φοβερά. Ύπό τό τεταρ
τοσφαίριον είς τό μέσον « ό Θειόμ( ενός ) » ώς 
παιδίον έντός τεραστίου δισκαρίου ύπό κιβώριον, 
τοϋ όποιου τό λευκόν τόξον κοσμούν κυανοί 
σταυροί καί βυσσινόχροι ήμίσταυροι.

Έκατέρωθεν αύτοϋ άνά είς άγγελος (Π ί ν.
689 α), αίωρών θυμιατήριον διά τής δεξιάς καί 
διά τής άλλης κρατών σκήπτρον καί περαιτέρω 
είς στάσιν 3/4 συλλειτουργούντες άνά δύο ίε-
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ράρχαι, ό "Αγιος Νικόλαος60 μέ μονόχρωμον φαι- 
λόνην, ό Χρυσόστομος μέ πολυσταύριον καί σφη
νοειδές γένειον ( Π ί ν. 689 α - β) καί άλλοι δύο 
"Αγιοι έπίσκοποι ( Π ί ν. 689 γ ), ίσως ό Γρη- 
γόριος καί ό Βασίλειος.

Τούς χαρακτήρας των Αγγέλων έγραψε τρέ- 
μουσα ή χειρ τού άγιογράφου' τάς πτέρυγάς των 
άποδίδουν κεραμόχροι έπιφάνειαι, έφ’ ών λευκαί, 
άμελείς, συνεχόμενοι καμπύλαι. Αί τοιχογραφίαι 
τού Αγίου Γεωργίου διακρίνονται διά τό έντό- 
νως λαϊκόν ύφος των.

Λ' ΦΙΛΟΤΙ

1. Παναγία στής Γιαλλοΰς

Παρά τήν Ανατολικήν ακτήν τής νήσου, είς 
άρκετήν άπόστασιν από τοΰ αίγιαλοΟ, έπΐ λόφου 
εύρισκομένου έντός τής περιφερείας τού χωρίου 
Φιλώτι, σφζεται ό μονόκλιτος μετά τρούλλου ναΐ
σκος τής Παναγίας στής Γιαλλοΰς61 (Σχέδ. 
2· Π ί ν. 690 α). Σύντομον περιγραφήν του βλ. 
έν Ν. Β. Δρανδάκη, Αί τοιχογραφίαι τοΰ ναοΰ 
τής Νάξου « Παναγία στής Γιαλλοΰς » (1288/9), 
Ε.Ε.Β.Σ. ΛΓ' (1964) σ. 258. Κάτοψιν καί τομήν 
τοΰ μνημείου παρέχει τό Σχέδ. 2, έκπονηθέν 
ύπό τής άρχιτέκτονος κ. Ίριδος Κοντογούρη, 
τήν όποιαν εύχαριστώ.

Ή ήμικυλινδρική στέγη τοΰ δυτικοΰ τμήματος 
τής έκκλησίας έχει άρκετόν μήκος.Έπί πλέον αυτή 
ύψοΰται πολύ, ώστε νά άποκρύπτη τό δυτικόν πα- 
ράθυρον τοΰ τρούλλου. Έξωτερικώς, έπί τοΰ βο
ρείου τοίχου είς μήκος 3.30 μ. άπό τής ΒΑ. γω
νίας, διακρίνεται σαφώς τομή (Π ί ν. 690 β) μαρτυ- 
ροΰσα ότι όλος ό τοίχος δέν έκτίσθη συγχρόνως.

Φαίνεται λοιπόν ότι ή δυτική καμάρα τοΰ ναοΰ, 
ή χωριζομένη έσωτερικώς άπό τοΰ άλλου οικο
δομήματος διά τόξου, έχοντος μορφήν σφενδονίου 
(Π ί ν. 691 α ), άποτελεί μεταγενεστέραν προσ
θήκην. Ένφ δέ τό συνολικόν μήκος τοΰ κτηρίου 
Ανέρχεται σήμερον έσωθεν είς 7.32 μ., άρχικώς 
θά έφθανε μόλις τά 3.15 μ.

Ούτω δέ ό ναός θά περιωρίζετο εις τό τμήμα τό 
καλυπτόμενον υπό τοΰ τρούλλου, όστις κατ’ άρ- 
χαιότατον έθος έχων κωνικήν έξωτερικώς τήν 
στέγην, βαίνει άπό Α. έπί τοΰ τόξου τής άψΐ- 
δος καί στεγάζει τον άμέσως πρό αύτής χώρον.

50. Τήν κεφαλήν τής παραστάσεως εϊχον έπιχειρήσει 
πρό έτών άρχαιοκάπηλοι ν’ άποτειχίσουν δι’ αίχμηροΰ όρ- 
γάνου. Τήν βέβηλον έπέμβασιν δεικνύει καί είς ιόν Π ί ν. 
689 β τό παρά τήν κεφαλήν τοϋ άγιου λευκόν χρώμα.

51. Τήν έτυμολογίαν τής λέξεως άπό τοϋ όνόματος τής άρ- 
χαίας δαίμονος Γελλοϋς ένισχύει τό έξ Άπειράνθου Νάξου 
τοπωνύμιον « οί φαράγγοι τής Παλλοϋς», τά όποιον είχε 
τήν καλοσύνην νά μοϋ γνωρίση ό φίλος κ. Β. Σφυρόερας, 
συντάκτης τοϋ Μεσαιωνικού ’Αρχείου τής ’Ακαδημίας.

Είναι μάλιστα πιθανόν ότι ή προσθήκη τής 
δυτικής καμάρας έγένετο μετά τήν άγιογράφη- 
σιν. Πρός τήν ύπόθεσιν όδηγεϊ ή παρατήρησις ότι 
αί έπΐ τών τυμπάνων τοΰ νοτίου καί βορείου τυ- 
φλοΰ τόξου τοιχογραφίαι τοΰ Χριστοΰ τής Δεή- 
σεως καί Παναγίας τής Παυσόλυπης, τής έν μέ- 
σφ άλλων άγιων, έπέχουν θέσιν εικόνων τέμπλου.

Τό ύπάρχον σήμερον χαμηλόν, κτιστόν τέμ- 
πλον (Π ί ν. 691 α ) είναι κατά πάσαν πιθανότη
τα νεώτερον τών τοιχογραφιών. Καί είς τό μετα
γενέστερον τοΰ ναοΰ τής Νάξου βυζαντινών χρό
νων ΝΑ. παρεκκλήσιον τής Αγίας Σοφίας Μυ- 
στρά, τό στεγαζόμενον δι’ άσπίδος, εις τά τύμπα
να τών τυφλών τόξων, τά όποια άνέχουν αύτήν, 
είκονίζονται έπί τοΰ βορείου, μέγας μονήρης με
τωπικός Χριστός καί έπί τοΰ νοτίου, ώς έπιτρέ- 
πουν νά ύποθέσωμεν τά διαφαινόμενα ίχνη τής 
καλυπτομένης ύπό άλάτων τοιχογραφίας, όμοιων 
διαστάσεων Παναγία, προφανώς πάλιν άντί ει
κόνων τέμπλου.

Διά τάς τοιχογραφίας τοΰ ναοΰ τής Νάξου πα
ραπέμπω είς τήν μνημονευθεΐσαν ανωτέρω μελέ
την, έν τή όποίμ παρατηρώ (σ. 261, ύποσ. 1) 
ότι δέν άντελήφθην είς τόν ναόν παρουσίαν δύο 
στρωμάτων τοιχογραφιών.

Πρέπει νά προστεθή όμως, ότι έρευνα γενομένη 
κατά παράκλησίν μου ύπό τοΰ συντηρητοΰ κ. Ν. 
Κάϊλα, όστις έστερέωσε τήν έπί τοΰ νοτίου τυμ
πάνου έτοιμόρροπον τοιχογραφίαν τοΰ Σωτήρος, 
διεπίστωσεν ότι είς τήν άψϊδα ύπό τό σφζόμενον 
στρώμα διαφαίνονται ίχνη καί άλλου παλαιοτέ- 
ρου στρώματος. Καί είς τόν τροΰλλον τό κεκαλυ- 
μένον δι’ Ασβέστου έπίχρισμα, έχον άδράν τήν 
έπιφάνειαν, διατηρεί ίχνη έρυθροΰ χρώματος. 
Πάντως τό είδος καί ή χρονολογία τοΰ άρχικοΰ 
γραπτοΰ διακόσμου τής έκκλησίας παραμένουν 
προβληματικά.

Έκ τών τοιχογραφιών τοΰ ναοΰ παρατίθενται 
εικόνες : α) τής Πλατυτέρας (Π ί ν. 691 β ), ήτις 
Ανήκει πιθανώτατα είς τόν είκονογραφικόν τύ
πον Παναγίας τής Νικοποιοΰ. Κατά τόν αύτόν 
τύπον είκονίζεται ή Θεοτόκος έν προτομή καί έπί 
κεραμίνης πλακός τοΰ Λούβρου έκ Κων /πόλεως 
(περί τό 1000 μ.Χ.), κρατούσα κάτωθεν στρογ- 
γύλον ώσαύτως δίσκον62. Ό τρόπος καθ’ όν βα
στάζεται ό δίσκος63, ό αυτός καί είς γραπτόν διά-

52. fit. Coche de la Fert6, D6cors en ceramique byzantine 
au Mus6e du Louvre, έν Cahiers arch6ologiques IX ( 1957) 
σ. 192- 194 (είκ. 3β, 4).

53. Όμοίως περίπου κρατεί τόν δίσκον ή Θεοτόκος καί 
είς μικρογραφίαν συριακοϋ χειρογράφου, Η. Omont, Peintures 
dans un manuscrit syriaque de Vile ou VUIe sifccle έν Monu
ments Piot XVII (1909) σ. 94 καί πίν.νΐ, είκ. 7. Ό δίσκος 
όμως έκεϊ είναι έλλειπτικός.
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κοσμον τοΰ Baowit, μαρτυρεί, ώς παρετηρήθη, 
άξιοσημείωτον συνέχειαν αρχαίας παραδόσεως. 
Στρογγυλός είναι ό δίσκος καί είς νόμισμα τοΰ 
Μιχαήλ Δούκα (1071 - 1078). Διά τήν παράστα- 
σιν τής Νικοποιοΰ έπΐ νομισμάτων βλ. καί Η. 
Longuet, Introduction a la Numismatique byzanti- 
ne, London 1961, σ. 20.

στοΰ64, δστις φέρει τήν έπωνυμίαν Φιλάνθρωπος 
(Πίν. 692 β).

Αί τοιχογραφίαι τοΰ ναοΰ τής Παναγίας άπο- 
τελοΟν έπαρχιακόν Εργον καλής ποιότητος. Ό 
άγιογράφος, ίίν καί εχη δεχθή τήν έπίδρασιν τής 
μεγάλης τέχνης, παραμένει λαϊκός, ώς έντονώ- 
τερον μαρτυρούν άτεχνοι καί δυσαναλόγως μεγά-

0 50 1 2 3 4 5 Η

Σχέδ. 2. Τομή καί κάτοψις ναού Παναγίας στής Γιαλλοΰς

β) ΤοΟ Σωτήρος τής Δεήσεως (Πίν. 692 α). 
Τόν αύτόν τύπον τού Χριστού συναντώμεν καί 
άλλαχοΰ τής Νάξου, είς τό τεταρτοσφαίριον τής 
άψϊδος τοΰ ναού τοΰ 'Αγίου Γεωργίου, τοΰ σφζο- 
μένου έν τή τοποθεσία Λαθρίνου τοΰ χωρίου Σαγ- 
κρί. Διά τάς τοιχογραφίας τοΰ ναοΰ, διαφόρου τε
χνικής καί ποιότητος, Επιφυλάσσομαι νά γράψω 
άλλοτε, παρέχων ένταΰθα μόνον είκόνα τοΰ Χρι-

λοι ό λαιμός καί ή κεφαλή τοΰ μικροΰ Χριστοΰ, 
τόν όποιον βαστάζει Παναγία ή Παυσόλυπη65.

Ν. Β. ΔΡΛΝΔΑΚΗΣ

54. Τήν τοιχογραφίαν έχει δημοσιεύσει ό καθηγητής Ν. 
Κοντολέων, ΕΙδήσεις περί τών χριστιανικών μνημείων τής 
Νάξου, τόμος είς μνήμην Κ.Άμάντου, Άθήναι 1960, είκών 15.

55. Βλ. Ν.Β. Δρανδάκη, έ.ά., είκ. 9.

*
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α. Χώρα Κέας. Είκών Ζωοδότου ( 1765) εις ναόν Μεταμορφώσεως, β. Μήλος. Λεπτομέρεια τής 
Άποκαθηλώσεως εις 'Αγίαν Τριάδα Άδάμαντος

X. ΣΤΑΥΡΙΝΟΥ - ΜΠΑΛΤΟΓΙΑΝΝΗ — Ν. ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ
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Μήλος. 'Αγία Τριάς Άδάμαντος : α. Λεπτομέρεια εΐκόνος τού 'Αγίου Νικολάου εις τήν θύραν τής 
Προθέσεως, β. Είκών τοϋ 'Αγίου Νικολάου έπί τοϋ νοτίου τοίχου του βορείου κλιτούς τοϋ ναοϋ
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Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:04:16 EEST - 34.211.113.242



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965) ΠΙΝΑΞ 673

Μήλος. Ναός Κοιμήσεως Άδάμαντος : α. Λεπτομέρεια τοϋ τέμπλου, β. Λεπτομέρεια έκ τής Άποτομής 
τοϋ Προδρόμου, είκόνος τοΰ Έμμαν. Σκορδίλη

Ν.ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ
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Μήλος : α. Λεπτομέρεια εΐκόνος τής Κοιμήσεως έκ του ομωνύμου ναού Άδάμαντος, β. "Αποψις τής 
Πλάκας μέ τήν Κορφιάτισσαν έκ τοϋ κάστρου, γ. Λεπτομέρεια εΐκόνος ναΐσκου 'Αγίας Βαρβάρας 

Πλάκας ("Αγιοι Σπυρίδων καί Χαράλαμπος (;))
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Μήλος. Ναΐσκος 'Αγίας Βαρβάρας Πλάκας : α - γ. Εΐκών της άποκαλύψεως τοϋ Ίωάννου καί
λεπτομέρειαι αύτης

Ν. ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ
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Μήλος. Ναΐσκος 'Αγίας Βαρβάρας Πλάκας : α - β. Φορητή εΐκών καί λεπτομέρεια αυτής

Ν. ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:04:16 EEST - 34.211.113.242



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965) ΠΙΝΑΞ 677

Μήλος. Κορφιάτισσα Πλάκας : α. Λεπτομέρεια είκόνος Γλυκοφιλούσης, β. Λεπτομέρεια παραστάσεως
έπί του τέμπλου ( Ό έν Κανα γάμος ;)

Ν. ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ
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Μήλος. Ναός Θαλασσίτρας εις κάστρον Πλάκας : α. Λεπτομέρεια έσωτερικοϋ τοϋ ναοϋ, β. Λεπτομέρεια
είκόνος «"Ανωθεν οΐ Προφήται»

Ν. ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ
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Νάξος. Άπείρανθος. Ναός 'Αγίου Ίωάννου τοϋ Θεολόγου : α - β. ’Απόψεις τοΰ ναοϋ από τής ΝΔ. καί 
ΝΑ. γωνίας, γ. Τοιχογραφία τοϋ άρχικοϋ στρώματος

Ν. ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ
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Νάξος. Άπείρανθος. Ναός 'Αγίου Ίωάννου τοϋ Θεολόγου : α. Τοιχογραφία, β. Χρονολογία, 
γ. Στρατιωτικός "Αγιος ( τοιχογραφία )

Ν. ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ
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Νάξος. Άπείρανθος : α. - β. Τμήμα γραπτής έπιγραφής καί γραπτή επιγραφή εις ναόν 'Αγίου Ίωάννου
τοΰ Θεολόγου, γ. Ναός 'Αγίου Παχωμίου

Ν. ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ
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Νάξος. Άπείρανθος. Ναός 'Αγίου Παχωμίου: α. Κεφαλή ’Αρχαγγέλου έκ τής δεξιάς κόγχης τοΰ ίεροΰ 
(λεπτομέρεια τοιχογραφίας), β. Κεφαλή ’Αρχαγγέλου (λεπτομέρεια τοιχογραφίας)
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Νάξος. Άπείρανθος. Ναός 'Αγίου Γεωργίου : α. "Αποψις τοϋ ναοΰ, β. Χώρισμα τοΰ ίεροΰ, γ. Δυτικόν
τμήμα τοϋ ναού

Ν. ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ
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Νάξος. Άπείρανθος. Ναός 'Αγίου Γεωργίου : Κεφαλή Παντοκράτορος έκ τής Δεήσεως τής άψίδος 
(λεπτομέρεια τοιχογραφίας ), β. Ή κεφαλή τής Θεοτόκου έκ τής Δεήσεως ( λεπτομέρεια τοιχογραφίας )
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Νάξος. Άπείρανθος. Ναός 'Αγίου Γεωργίου : α. Ό "Αγιος Ιωάννης ό Χρυσόστομος καί "Αγγελος, 
έκ τής τοιχογραφίας τής Θ. Λειτουργίας, β. Ίεράρχαι έκ τής Θ. Λειτουργίας (λεπτομέρεια 

τοιχογραφίας ), γ. 'Υπολείμματα ιεραρχών έκ τής Θ. Λειτουργίας
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Νάξος. Φιλώτι. Ναός Παναγίας στής Γιαλλοϋς : α. "Αποψις του ναοΰ, β. Λεπτομέρεια
τού βορείου τοίχου
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Νάξος. Φιλώτι. Ναός Παναγίας στής Γιαλλοϋς : α. «Σφενδόνιον» (φωτογραφία Ί. Κοντογούρη ),
β. Ή Πλατυτέρα ( τοιχογραφία )
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Νάξος: α. Ό Χριστός τής Δεήσεως (λεπτομέρεια) εις τόν ναόν Παναγίας στής Γιαλλοϋς εις Φιλώτι 
β. Ή κεφαλή τοϋ Χρίστου τής Δεήσεως εις τόν ναόν 'Αγίου Γεωργίου Λαθρίνου (Σαγκρί)
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