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ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ 
ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΝΑΞΟΣ

Κατά τό θέρος τού 1965 ό Έφορος τής 4ης Περι
φέρειας Βυζαντινών ’Αρχαιοτήτων μετέβη εις Νά
ξον διά νά έπισημάνη τάς τοιχογραφίας, αΐτινες 
είχον άνάγκην άμέσου έπισκευής, άλλά καί έξη- 
σφάλιζον τήν δυνατότητα αύτής.

Οί ναοί μέ τόν είκονομαχικόν διάκοσμον, "Α
γιος ’Αρτέμιος παρά τό Σαγκρί καί 'Αγία Κυριακή 
έξω τής Άπειράνθου, δέν έπλήρουν τάς άναγκαίας 
προϋποθέσεις. Έπρεπε νά προηγηθή ή στεγάνω- 
σις τών κτηρίων διά νά έπακολουθήση ή στερέω- 
σις τών τοιχογραφιών.

Καί ό καταπεσών, ό « βουλισμένος » ναός τής 
Θεοτόκου παρά τήν Άπείρανθον είχεν άνάγκην 
άνασκαφής καί προσεκτικού καθαρισμού, ό όποιος 
θά διενηργεΐτο έν καιρφ θέρους ύπό τήν συνεχή 
παρακολούθησιν αρχαιολόγου καί συντη ρητού. 
Εκτός τών άνωτέρω μνημείων:

α) Ό εις Άργιάν, παρά τό Φιλώτι ναός τής 
Παναγίας ήτο τόσον ήρειπωμένος, ώστε ή επι
σκευή του έφαίνετο μάλλον άδύνατος. Είναι ναΐ
σκος μονόκλιτος, τρουλλαΐος, έχων έσωτερικώς 
μήκος 7.60 καί πλάτος 3.11 μ., μέ αψίδα ήμικυκλι- 
κήν, φκοδομημένος δι’ άργών λίθων. Έκ τού 
τρούλλου, όστις διετρυπάτο ύπό τεσσάρων πιθα- 
νώτατα παραθύρων, σφζεται τό ΒΑ. σφαιρικόν 
τρίγωνον καί μικρόν τμήμα τού τυμπάνου. Ό νό
τιος τοίχος τού κυρίως ναού έχει κρημνισθή κατά 
τό άνω ήμισυ. ’Ακέραιον σφζεται μόνον τό έντός 
τού ιερού τμήμα του. Καί αυτό όμως έχει άποκλί- 
νει. Εις τούς πλευρικούς τοίχους τού ιερού δια- 
μορφούται άνά έν τυφλόν τόξον. ’Από τάς καμάρας, 
αί όποϊαι έστέγαζον τήν έκκλησίαν, σφζεται έτοι- 
μόρροπος μόνον ή καλύπτουσα τό ιερόν, δπερ 
άποφράττει πλήρως, μέχρι τής όροφής, τό κτιστόν 
τέμπλον. 'Ως όπέρθυρον τής ώραίας πύλης χρη
σιμεύει τεμάχιον άναγλύπτου κοσμήτου έκ λευ
κού μαρμάρου. ’Αμέσως πρός Δ. τού τρούλλου 
είχον εις μεταγενεστέρους χρόνους κτισθή έντός 
τού ναού όγκώδεις παραστάδες έφαπτόμεναι τού 
βορείου καί νοτίου τοίχου, προφανώς διά νά στη
ρίξουν τήν έτοιμόρροπον στέγην τού μνημείου. 
Τό τυφλόν τόξον, έφ’ ού άπό Β. έβαινεν ό τροΰλ- 
λος, σφζεται άκέραιον, παρουσιάζει όμως καί τού
το άπόκλισιν πρός τά έξω.

Έκ τών λειψάνων τού γραπτού διακόσμου, άνα- 
γομένου εις διαφόρους έποχάς, διατηρείται καλύ
τερον καί είναι μάλλον άξιοπρόσεκτος εις τόν κυ
ρίως ναόν έπί τού δυτικού ψευδοπεσσοΰ τού βο

ρείου τοίχου παράστασις βυζαντινών χρόνων εί- 
κονίζουσα μετωπικόν διάκονον μέ ώχροσιτόχρουν 
έπιδερμίδα, έρυθράς σκιάς, έρυθράς κηλίδας εις 
τάς παρειάς, πολύ μεγάλον άνθερεώνα καί λευκο- 
σιτόχρουν στιχάριον μέ σκιάς κεραμόχρους. Εις 
ψευδοπεσσόν τού νοτίου τοίχου έπί τού λευκού 
άσβεστοκονιάματος δι’ έρυθράς βαφής σχεδίασμα 
πλοίου μέ σταυροφόρον σημαίαν. Έντός τού ιερού 
είς τόν βόρειον τοίχον έπί τού τυμπάνου τού τυ
φλού τόξου διεκρίνοντο καθαρά δύο στρώματα 
τοιχογραφιών. ’Απέναντι, εις τό δυτικόν άκρον 
τού νοτίου τυμπάνου κεφαλή λευκού ίππου, υπό
λειμμα παραστάσεως εφίππου άγιου, καί είς τό 
έσωρράχιον κόσμημα. Τό τεταρτοσφαίριον τής 
άψΐδος διασφζει λείψανα Δεήσεως καί ή κόγχη 
τής προθέσεως άγένειον μετωπικόν "Αγιον μέ 
χλαμύδα. Έπί τού κτιστού τέμπλου, αριστερά τής 
Ώραίας Πύλης, κεφαλή ένθρόνου Παναγίας μέ 
ώχρορροδίνην έπιδερμίδα καί πλατείαν πρασίνην 
σκιάν. Δεξιςί λείψανα τής δεσποτικής είκόνος τού 
Χριστού. Ώς προτιμοτέρα λύσις έφαίνετο ή άπο- 
τείχισις τών καλύτερον σφζομένων τοιχογραφιών. 
Καί αύτή όμως ή έργασία ήτο ένδεδειγμένον νά γί- 
νη κατά τούς θερινούς μήνας.

β) 'Ο ναός τής Δροσιανής, παρά τό χωρίον Μο
νή, ύπήρχον πληροφορίαι ότι ήτο έπικεχωσμένος 
άπό Α. καί Β. Ό "Εφορος διεπίστωσεν ότι οί έν- 
τόπιοι έξ Ιδίας πρωτοβουλίας είχον άποχωματώσει 
τό μνημεΐον καί μάλιστα έπιτυχώς. Είς ικανήν άπ’ 
αύτού άπόστασιν έκτισαν καί άναλημματικόν τοί
χον έκ ξηρολιθιάς. Τήν έργασίαν έξετέλεσεν έν- 
τόπιος τεχνίτης, έχων άλλοτε έργασθή είς άνα- 
στηλώσεις τής ’Αρχαιολογικής Υπηρεσίας γε- 
νομένας έν τή νήσψ.

Ό κυρίως ναός1 ( Π ί ν. 421) μονόκλιτος, τρουλ
λαΐος, τρίκογχος διέσωζεν άλλαχοΰ καί είς τήν 
βορείαν κόγχην έτοιμορρόπους βυζαντινός τοι
χογραφίας (Π ί ν. 422 α ), διαφυγούσας τό « γα- 
λάχτισμα». Ύπ’ αύτάς ύπήρχεν άλλο παλαιότε- 
ρον στρώμα. Ό Έφορος διεπίστωσε κατάπληκτος 
ότι φαινομένη μορφή άγιας ( Π ί ν. 422 β ), άνή- 
κουσα εις τούτο, παρουσίαζεν όμοιότητας μέ ψηφι
δωτά τού 6ου αίώνος. Άναμφιβόλως έπρεπε καί 
τού μνημείου ή στερέωσις νά όλοκληρωθή — τήν 
είχον άρχίσει άνευ άδειας οί έντόπιοι κατά τρό
πον μή ένδεδειγμένον, έπικαλύψαντες κόγχας καί 
καμαρωτός στέγας τού κυρίως ναού διά σιμέντου — 
καί αί ετοιμόρροποι τοιχογραφίαι τής βόρειας 
κόγχης ν’ άποτειχισθοΰν διά νά έξασφαλισθοΰν

1. Τό μήκος του έσωτερικώς, ύπολογιζομένης καί τής ά
ψΐδος, άνέρχεται είς 19.40 μ.Τό πλάτος του άπό τής Β. μέχρι 
τής Ν. κόγχης είναι 8.07 μ. Τό πλάτος τής δυτικής κεραίας 
είναι 3.44 μ.
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έν συνεχείς στερεούμεναι ai άρχαιόταται τοϋ 
πρώτου στρώματος. Ή μακρά δυτική κεραία τού 
ναοΰ προφανώς είχεν έπεκταθή εις νεωτέρους χρό
νους. ’Από Β. συνέχονται πρός αύτήν τρία περί
εργα, μονόκλιτα τρουλλαΐα παρεκκλήσια, έκ τών 
όποιων τό μεσαΐον έχει κωνικόν τροϋλλον.'Η Ούρα 
έπικοινωνίας μετά τοϋ πρώτου είχε τειχισθή καί τό 
παρεκκλήσιον ήτο μεταβεβλημένον είς όστεοφυλά- 
κιον. Προφανώς έρριπτον έντός αύτοΟ τάόστα άπό 
τοΟ διλόβου παραθύρου τής άψΐδός του.’Αρχαιοκά- 
πηλοι, όπως μέ διεβεβαίωσεν ό έφημέριος τοϋ χω
ρίου, είχον άνοίξει νύκτωρ όπήν διατρυπήσαντες 
τόν τοίχον πρός Δ. τοΟ παραθύρου, διά νά είσέλ- 
θουν δι’ αύτής πρός διενέργειαν τών άνομων τυμ- 
βωρυχικών έρευνών των. Είς όστεοφυλάκιον είχε 
μεταβληθή καί τό δυτικώτερον παρεκκλήσιον. 
Καί τούτου ή θύρα, δι’ ής έπεκοινώνει άρχικώς 
μέ τόν ναόν, είχε τειχισθή, ένφ παράθυρόν του 
είχε διασκευασθή είς θύραν, ώστε νά έξασφαλί- 
ζηται άπ’ ευθείας πρόσβασις άπό τής αύλής. Οί 
τοίχοι τοϋ παρεκκλησίου πολλαχοϋ ήσαν κυριολε- 
κτικώς διαλελυμένοι καί έτοιμόρροποι. Έπί πλέον 
άγρια δενδρύλλια (πρίνοι) είχον βλαστήσει έπί 
τής στέγης του. Είς τήν νοτίαν κόγχην τοΟ κυρίως 
ναοΟ είχε μεταγενεστέρως διανοιγή θύρα καί έκ 
τοϋ άνοίγματος ή κόγχη κατέστη έτοιμόρροπος.

Τήν έπίσκεψιν τοϋ ’Εφόρου έπηκολούθησε κατά 
τό φθινόπωρον άποστολή συνεργείου διά τήν στε- 
ρέωσιν τοϋ ναοΰ τής Δροσιανής καί τών τοιχογρα
φιών της. Τάς έπί τοϋ μνημείου στερεωτικός έργα- 
σίας έξετέλεσεν ό άρχιτεχνίτης τής Άναστηλώ- 
σεως κ. Δημ. Νομικός. Διά τάς τοιχογραφίας είρ- 
γάσθη τό συνεργείον τοϋ καλλιτέχνου συντηρητοΰ 
κ. Σταύρου Μπαλτογιάννη ύπό τήν διεύθυνσιν τοϋ 
κ. Νίκου Κάϊλα. Τήν έποπτείαν όλων τών έργασιών 
είχεν ό Έφορος.

Οΰτως άπεφράγη τό άνοιγμα τής νοτίας κόγχης 
καί άποκατεστάθη αϋτη είς τήν άρχικήν της μορ
φήν. Έκλείσθη έπίσης ή διανοιγεϊσα ύπό τών άρ- 
χαιοκαπήλων όπή είς τήν άψΐδα τοϋ άνατολικοϋ 
παρεκκλησίου, έστερεώθησαν οί τοίχοι, άποκατε- 
στάθησαν αί στέγαι του (Π ί ν. 423 a ), διηνοίχθη 
ή πρός τόν κυρίως ναόν θύρα, έκαθαρίσθη τό δά- 
πεδον τοϋ παρεκκλησίου άπό τών όστών2, ών τό 
ύψος άνήρχετο είς 0,50 μ., έκρημνίσθη μεταγενέ
στερος τοιχίσκος κατά τήν χορδήν τής άψΐδός 
του καί έφάνη ό έν αύτή άπλοϋς έκ πλακών έπι- 
σκοπικός θρόνος ( Π ί ν. 423 β ).

Ωσαύτως έστερεώθη ή κωνική στέγη τοϋ μέσου

2. Τά όστά συνεκεντρώθησαν καί άπετέθησαν είς υπό
γειον όστεοφυλάκιον, τό όποιον έκτίσθη πρός τόν σκοπόν 
αύτόν ύπό τής Άρχαιολ.'Υπηρεσίας δυτικώς τοϋ ναοϋ,είς 
τό άκρον τοϋ έν τή αυλή του νεκροταφείου.

παρεκκλησίου ( Π ί ν. 424 a), διηνοίχθη ή πρός 
τόν ναόν θύρα τοϋ δυτικοϋ, έκαθαρίσθη καί τοΰ- 
το άπό τών όστών, έφράχθη ή μεταγενεστέρως άνοι- 
γεΐσα θύρα παρά τό δυτικόν άκρον τής « βόρειας » 
πλευράς του, έστερεώθησαν οί έν διαλύσει εύρι- 
σκόμενοι τοίχοι, άπεκόπησαν τά έπί τών καμαρών 
βλαστήσαντα δένδρα καί άποκατεστάθησαν αί 
στέγαι του ( Π ί ν. 424 β, 425 a).

Έπί πλέον άντικατεστάθη ή σαθρά νοτιά θύρα 
τοϋ κυρίως ναοΰ καί έτοποθετήθησαν διά λόγους 
άσφαλείας σιδηρά κιγκλιδώματα είς όλα τά παρά
θυρα καί τάς φωτιστικός θυρίδας.

Είς τήν βορείαν κόγχην τοϋ κυρίως ναοϋ μετά 
τήν άποτείχισιν τής σψζομένης κεφαλής μετωπι
κού άγγέλου ( Π ί ν. 425 β ) καί άλλων λειψάνων 
τοϋ νεωτέρου στρώματος, άναγομένου καί τούτου 
είς τούς βυζαντινούς χρόνους, καί κατά τόν έπα- 
κολουθήσαντα καθαρισμόν καί τήν στερέωσιν 
τών άρχικών τοιχογραφιών, άπεκαλύφθησαν χα
μηλά έξ άριστερών πρός τά δεξιά: + Ό Άγιος 
Σολομών, +’Η αγία (Μ)αρ(ία) (=ή Πανα
γία ), ό Χριστός έν τφ μέσο) μετωπικός είς νεα
ρόν ήλικίαν μέ ίούλους καί παρ’ αύτόν 'Αγία καί 
ό Πρόδρομος (Π ί ν. 426 a). Προφανής ό άρχαϊ- 
κός τύπος καί τών ήδη μνημονευθεισών έπιγραφών 
καί τής άφιερωτικής, τής μεταξύ Σολομώντος καί 
Παναγίας, τής άρχομένης διά τών λέξεων υπέρ
ευχής..................., συνήθων είς παλαιοχριστιανικός
έπιγραφάς. Είς τό τεταρτοσφαίριον τής άψΐδός 
προτομή Παναγίας τής Νικοποιοΰ μεταξύ στηθα- 
ρίων τών ’Αγίων ’Αναργύρων Κοσμά καί Δαμιανού 
(Π ί ν. 426 β), τών όποιων αί μορφαί άνακαλοϋν 
είς τήν μνήμην προσωπογραφίας ρωμαϊκών χρό
νων. Τό τεταρτοσφαίριον περιβάλλει έπί λευκοϋ 
έδάφους κεφαλαιογράμματος έπιγραφή: + υπέρ

ΕΥΧΗΣ Κ(ΛΙ) COTHPIAC Κ(ΛΙ) ΑΦΕΟ(ΕΩΟ) ΑΜΑΡΤΙΩΝ

ΤΩΝ ΔΟΥΛΩ(Ν) COY, ΟΥ YAEC.................Είς τό έσω-
ράχιον τοϋ πρό τής βορείας κόγχης τόξου, μετά 
τήν άποτείχισιν μεταγενεστέρων τοιχογραφιών, άπ
εκαλύφθησαν κατά τό μέγιστον μέρος "Αγιος καί 
'Αγία όλόσωμοι, ένφ έπί τοϋ άνατολικοϋ τοίχου, 
αριστερά τοϋ νεωτέρου κακοζήλου, μαρμάρινου 
τέμπλου, ύπό τήν μεταγενεστέραν βυζαντινήν τοι
χογραφίαν τοϋ 'Αγίου Νικολάου, μή άποτειχισθεΐ- 
σαν είσέτι, έφάνη τμήμα τοιχογραφίας συγχρόνου 
πρός τάς άρχικάς.

Λείψανα τοιχογραφιών βυζαντινής έποχής, ίκα- 
νώς μεταγενεστέρων άπό τάς άρχικάς, ήσαν όρατά 
είς τόν νότιον τοίχον τοϋ άρχικοΰ τμήματος τής 
δυτικής κεραίας καί είς τόν βόρειον τοίχον τοϋ 
ίεροΰ. Έρευνα γενομένη έπί τής άψΐδός ύπό τοϋ 
συντηρητοΰ κ. Ν. Κάϊλα άπεκάλυψε τήν παρου
σίαν τριών καί ένιαχοϋ ίσως τεσσάρων άλληλοδια-
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δόχων στρωμάτων τοιχογραφιών, ατινα, έτοιμόρ- 
ροπα είς πολλά σημεία, έχουν άνάγκην άποτειχί- 
σεως.

Πολύ μάλλον έπείγουσα ή το ή άποτείχισις τών 
τοιχογραφιών τοΟ τεταρτοσφαιρίου τής άψϊδος 
είς τό άνατολικόν παρεκκλήσιον. Καί τά τρία 
στρώματα, μεταγενεστέρα τών πρώτων τοιχογρα
φιών τοΰ κυρίως ναοΟ, άνάγονται είς την βυζαντι
νήν έποχήν. Άπετειχίσθη τό νεώτερον καί τό 
δεύτερον στρώμα ( Π ί ν. 427 α - β ) καί έστερε- 
ώθη τό άρχικόν ( Π ί ν. 428 α). Ωσαύτως έστε- 
ρεώθησαν τά άλλαχοΰ έντός τοΰ ίδιου παρεκκλη
σίου άπομείναντα λείψανα τοϋ βυζαντινού γρα
πτού διακόσμου.

Περί τής Δροσιανής, τών παρεκκλησίων καί 
τών τοιχογραφιών της, έκ τών όποιων αί τοΰ πρώ
του στρώματος είς τόν κυρίως ναόν είναι μοναδι
κοί έν Έλλάδι, θά έπακολουθήση είδική μελέτη 
ύπό τού γράφοντος.

γ) Ό ύποβλητικός, εύρύς, σπηλαιώδης ναός τής 
ήρειπωμένης Μονής Παναγίας Καλορείτσας παρά 
τό χωρίον Σαγκρί, είχεν άνάγκην Ικανών στερεω
τικών έργασιών. Έπρεπεν όμως καί αύταί νά γί
νουν έν καιρφ θέρους. Δι’ αυτό περιωρίσθημεν 
μόνον είς τήν άποτείχισιν λειψάνων τών ’Αποστό
λων τού δευτέρου στρώματος, άτινα σφζόμενα έπί 
τής άψϊδος έκινδύνευον καί αύτά άπό στιγμής είς 
στιγμήν νά καταρρεύσουν, καί είς τήν πρόχειρον 
έξασφάλισιν τών πολύ παλαιών τοιχογραφιών 
τού πρώτου στρώματος.

ΣΕΡΙΦΟΣ

Είς Παναγιάν Σερίφου έπεσκευάσθη ή έκ κε
ράμων στέγη3, έξαιρέσει τού τρούλλου, τού ναού 
τής Θεοτόκου4, είς τόν όποϊον τό χωρίον όφείλει 
τό όνομά του. Ή έκκλησία είχε παλαιότερον κε- 
ραμωθή ύπό τής Υπηρεσίας Άναστηλώσεως τοΰ 
Υπουργείου Παιδείας έπί διευθύνσεως τοΰ καθη- 
γητοΰ κ. Όρλάνδου5 6.

Τό μνημείον* είναι ναός σταυροειδής, έγγεγραμ- 
μένος, έλλαδικοΰ τύπου μετά τρούλλου ( Π ί ν. 
428 β), ό όποιος βαίνει άπό Α. είς τούς τοίχους

3. Τάς έργασίας έπέβλεπεν ό τότε παρά τή 4η Έφορείςι 
άρχαιολόγος κ. Θεολ. ’Αλιπράντης.

4. Ό Στυλ. Κορνάρος, Ό βυζαντινός ναός τής Παναγίας 
Σερίφου, Έπ. Έτ. Κυκλ. Μελετών, Τόμ. Α' ( 1961 ) σ. 485, 
χρονολογεί τόν ναόν «περί τόν ΙΟον αί. κατά τόν Σωτηρίου » 
χωρίς νά προσκομίζη οόδέν τεκμήριον.

5. Ούτως έν ΑΒΜΕ τόμ. Ε' ( 1939 - 40 ) σ. 206 λέγεται ότι 
« έν Σερίφφ έξησφαλίσθη ή στεγανότης τοϋ Ναοϋ Παναγίας ». 
Βλ. καί ΕΕΒΣ τόμ. 15 ( 1939), σ. 513.

6. Άτυχώς, όταν έπεσκέφθην τόν ναόν, δέν είχον με
τροταινίαν καί δέν ήτο εύκολον νά λάβω τάς διαστάσεις 
του.

τούς διαχωρίζοντας τό ίερόν άπό τής Προθέσεως 
καί τού Διακονικού καί άπό Δ. είς δύο έπιμήκεις 
πεσσούς τομής παραλληλογράμμου ( διαστ. 1.16 x 
0,70 μ.). Ό τρούλλος δέν φαίνεται νά διατρυπά- 
ται ύπό παραθύρων. Έξωτερικώς διαθέεται κάτω 
τής στέγης ύπό γείσου, διαμορφουμένου άπό έ- 
ξέχοντας (κατά 0,09 μ. ) παλαιούς, μεγάλους κερά
μους. Ή πρόσοψις τής έκκλησίας άποκορυφοΰ- 
ται είς δίλοβον κωδωνοστάσιον ( Π ί ν. 429 α). 
Ό βόρειος καί νότιος τοίχος τού ναού έχουν 
έκαστος έσωτερικώς άνά τρία τυφλά τόξα. Τό με- 
σαίον διαμορφοΰται είς τό τύμπανον τής βορείου 
καί νοτίου κεραίας τοΰ σταυρού, διατρυπώμενον 
υπό όρθογωνίου παραθύρου. Τά δυτικά έπιμήκη 
καμαροσκεπή πλευρικά διαμερίσματα έπικοινω- 
νοΰν μέ τήν δυτικήν κεραίαν διά διβήλου έκαστον 
ανοίγματος, ού τό δυτικόν τόξον είναι ύψηλότε- 
ρον καί έχει χορδήν ύπερδιπλασίου μήκους ή τό 
άνατολικόν. Τά δίβηλα διαμορφούν άρράβδωτοι 
κίονες, φέροντες έπί τοΰ κορμού των πρός Δ. έγ- 
χάρακτον σταυρόν καί έχοντες ώς κιονόκρανα 
άνεστραμμένας βάσεις κιόνων. Τόν ναόν έσωτερι
κώς διαθέει γεΐσον είς τό ύψος τής γενέσεως τών 
καμαρών. Ύπερθεν τοΰ γείσου οί τοίχοι εΙσέχουν. 
Έξω καί πρό τής μόνης δυτικής θύρας τού ναού 
ύψοΰνται δύο κίονες άνίσου ύψους καί πάχους, 
άπέχοντες μεταξύ των 1.90 μ. Τά κέντρα τών πε
ριμέτρων αυτών δέν εύρίσκονται έπί τών αύτών 
αξόνων μέ τά κέντρα τών κιόνων, οΐτινες έντός 
τοΰ ναού διαμορφώνουν τά δίβηλα. Ώς κατώφλιον 
τού άγιου βήματος χρησιμεύει θωράκιον (δια
στάσεων περίπου 0,70 x 0,35 χ 0,06 μ.), φέρον έπί 
τής μιας πλευράς τρεις κύκλους συνδεομένους διά 
κόμβων, έγκλείοντας πυροστροβίλους καί σταυ
ρόν (Π ί ν. 429 β ). Βορείως τού ναού έντός κη- 
παρίου άπόκειται μαρμάρινος κοσμήτης, διαστά
σεων 1.98 x 0,24 x 0,16 μ. Έπί τής λοξοτμήτου 
πλευράς του έχει τρία έξεργα, έπίπεδα, ένσταυρα 
κομβία, μεταξύ των άνθέμια καί είς τάς άκρας ση
ρικούς τροχούς μέ πυροστρόβιλον καί σταυρόν. 
Τό μεσαϊον κλιτός τού ναού μεταξύ τών τοίχων, οί 
όποιοι χωρίζουν τό ίερόν, έχει πλάτος 2.04 μ. 
Νά ύποθέσωμεν λοιπόν ότι ό κοσμήτης άνήκεν είς 
τό άρχικόν τέμπλο ν τού ναού; Αί άψΐδες τού Ιε
ρού είναι ήμικυκλικαί (Π ί ν. 429 γ). Είς τό 
ήμικύκλιον τής μεσαίας σώζεται κτιστός έπι- 
σκοπικός θρόνος. Τό μνημεϊον έσωτερικώς έκο- 
σμεϊτο άπό μεταβυζαντινός τοιχογραφίας. Είς τό 
τύμπανον όμως τού τυφλού τόξου, τό όποιον άνοί- 
γεται είς τόν βόρειον τοίχον τής Προθέσεως, έχει 
πέσει τό λεπτότατον κονίαμα τών τοιχογραφιών 
τοΰ δευτέρου στρώματος. Είκονίζετο έκεΐ είς στά
σιν 3/4 Ιεράρχης, ώς δηλοΰν ιδία διασφζόμενοι
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σταυροί τοΟ πολυσταυρίου φαιλονίου του. Ύπ’ 
αυτόν φαίνεται τό άρχικόν στρώμα τών τοιχογρα
φιών: Έπί βαθυκυάνου βάθους εις φυσικόν μέ
γεθος κατενώπιον δ Άγιος Προκόπιος (Π ί ν. 
430 α), νέος, άγένειος, κρατών διά τής δεξιάς 
άκόντιον καί στηρίζων τήν άριστεράν έπί λευκής 
άσπίδος. Τήν έπιδερμίδα τής χειρός άποδίδει μο
νότονος ώχρα μέ βυσσινόχροα πρός τό καστανόν 
περιγράμματα. Ύπό τόν φολιδωτόν θώρακα, τόν 
καλύπτοντα καί τήν κοιλίαν, φαίνεται ό λευκός 
χιτών μέ ώχράς σκιάς καί διακοσμητικάς κηλϊδας 
βυσσινόχρους πρός τό καστανόν, μή έξικνούμενος 
μέχρι τών γονάτων. Ό μανδύας τοϋ άγιου είναι 
έρυθρός. Τό πρόσωπόν του περιγράφει πλατεία 
πράσινη γραμμή, άποβαίνουσα πρός τά έσω χρώ
ματος πρασίνου άμυγδάλου. Ύπό τόν άνθερεώνα 
ή σκιά είναι καφέρυθρος. Καφέρυθροι είναι καί 
οί χαρακτήρες. Τό άκρον τής ρινός είναι στρογ- 
γυλωπόν καί πλατύ, πράσινη δέ ή έκατέρωθεν αύ- 
τής σκιά- πλατείαι, όλίγαι καί βραχεΐαι γραμμαί 
άποτελοΟν τά φώτα τού προσώπου. Τήν έπί τού 
λαιμού σκιάν άποδίδει πλατεία έπιφάνεια, χρώ
ματος άνοικτοϋ πρασίνου. Ή κόμη είναι κα
φέρυθρος, τό λοξόν βλέμμα ζωηρόν. Ιδιαιτέραν 
έντύπωσιν προξενούν αί πράσινοι σκιαί. "Ισως πρέ
πει νά θεωρήση τις τήν τοιχογραφίαν ώς λαϊκόν 
έργον τών έγγύς τού 1300 χρόνων. Εις τόν νότιον 
τοίχον τής Προθέσεως <5 άγιος Έλεήμον καί ό 
άγιος Ξένος έπί λευκού έδάφους, άγιοι μάρτυρες 
μέ ένδύματα κατάκοσμα, κερασόχροα καί κυανό- 
τεφρα, τής αυτής έποχής μέ τόν "Αγιον Προκό
πιον, άλλά προφανώς έπεσκευασμένοι (Π ί ν. 
430 β ). Εις τόν δυτικόν τοίχον, ύπέρ τήν θύραν τής 
Προθέσεως, άλλος έν προτομή άγένειος άγιος 
(Νικήτας;) μέ κυανότεφρον χιτώνα καί ροδόχρουν

μανδύαν, έχων πλήρες ζωής τό λοξόν βλέμμα 
( Π ί ν. 431 α ). Έκ τών άλλων 'Αγίων τής Προθέ
σεως, αΐτινες έχουν περισσοτέρας φθοράς ύποστή, 
διασφζεται έγγύς τού άνατολικού τοίχου τό όνο
μα τού άγιου Παταπήου. Εις τό τεταρτοσφαίριον 
τής άψΐδος ή Παναγία μέ τάς χεΐρας ύψωμένας εις 
δέησιν άνήκει μάλλον εις τό πρώτον στρώμα. Κα
τωτέρω είναι πάλιν καταφανή τά δύο στρώματα. Οί 
ίεράρχαι, τού άρχικοΰ, εις στάσιν 3/4 φέρουν λευ
κά φαιλόνια καί ώχρά έγχείρια. Αί παλαιαί τοι- 
χογραφίαι τής Προθέσεως άναμφιβόλως διακρί- 
νονται διά τό άρχαΐζον, μνημειώδές των ύφος. 
Λείψανα τού πρώτου στρώματος φαίνονται καί εις 
τόν βόρειον τοίχον τοϋ ΒΔ. πλαγίου διαμερίσμα
τος. Πρέπει νά έξετασθή,άν αί νεώτεραι τοιχογρα- 
φίαι άνήκουν δλαι εις τήν ιδίαν έποχήν. Έκ τών 
μεταγενεστέρων παραστάσεων τού Διακονικού 
άξιομνημόνευτοι είναι εις τό τεταρτοσφαίριον 
τής άψΐδος ή Παντάνουσα καί έπί τού Β. τοίχου ή 
άγια Θεοφάνιά καί ή άγια Κατερίνι.

"Αξια προσοχής είναι καί τά πολύ μεταγενέστερα 
άργυρά έξαπτέρυγα τού ναού — άτυχώς καί τούτων 
δέν έσημειώθησαν αί διαστάσεις — τά φέροντα 
έπί τής μιάς πλευράς ώς κυρίαν παράστασιν τήν 
Κοίμησιν τής Θεοτόκου καί έπί τής άλλης τό έν 
έφιππον τόν "Αγιον Γεώργιον καί τό άλλο τόν 
Σωτήρα όλόσωμον έπί νεφελών μέ προτομάς τών 
Εύαγγελιστών (Πίν. 431 β-γ).

’Εκτός τών άνωτέρω έργασιών ώλοκληρώθη ή 
καταγραφή εικόνων καί κειμηλίων τής νήσου "Αν
δρου ύπό τών άρχαιολόγων κ. Χρυσούλας Σταυ- 
ρινού - Μπαλτογιάννη καί κ. Θεολόγου Άλιπράν- 
τη. Ό κ. ’Αλιπράντης ώλοκλήρωσε τήν καταγρα
φήν καί τών εικόνων τής νήσου Μήλου.

Ν. Β. ΔΡΑΝΑΑΚΗΣ
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Νάξος. Ναός Δροσιανής: α - β. Τό ανατολικόν παρεκκλήσιον καί ή άψίς αύτοΰ μετά τάς στερεωτικός
έργασίας

Ν. ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ
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Νάξος. Ναός Δροσιανής: α. Ό τροΰλλος τού μέσου παρεκκλησίου μετά τάς εργασίας, β. Ή άψϊς τοΰ 
δυτικοΰ παρεκκλησίου μετά τήν στερέωσιν

Ν. ΔΡΑΝΔΑΚΗΙ
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Νάξος. Ναός Δροσιανής: α. Τό δυτικόν παρεκκλήσιον από Δ. μετά τήν στερέωσΐν του, β. Σωζομένη 
κεφαλή αγγέλου έκ των τοιχογραφιών τοΰ νεωτέρου στρώματος τής βόρειας κόγχης τοϋ κυρίως ναοΰ

Ν. ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ
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Νάξος. Ναός Δροσιανής: α. Ή βόρεια κόγχη τοϋ κυρίως ναοϋ μετά τήν άποτείχισιν των νεωτέρων τοι
χογραφιών καί τήν στερέωσιν των αρχικών, β. Στηθάριον τοϋ 'Αγίου Κοσμά έπί τοϋ τεταρτοσφαιρίου

τής βόρειας κόγχης
Ν. ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:07:28 EEST - 34.211.113.242



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 21 (1966) ΠΙΝΑΞ 427

Νάξος. Ναός Δροσιανής: α. Τοιχογραφία τοϋ τρίτου στρώματος εις τήν άψΐδα τοϋ ανατολικού 
παρεκκλησίου, β. Τοιχογραφία του δευτέρου στρώματος εις τήν άψίδα τοΰ άνατολικοΰ παρεκκλησίου

Ν. ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ
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α. Ναός Δροσιανής Νάξου. Τοιχογραφία τοϋ πρώτου στρώματος εις τήν αψίδα τοΰ ανατολικού παρεκ
κλησίου, β. Παναγιά Σερίφου. Ή νοτία πλευρά τοϋ ναού τής Θεοτόκου πρό των έργασιών άνακεραμώσεως

Ν. ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ
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Σέριφος. Παναγιά. Ναός τής Θεοτόκου: α. Ό ναός άπό τής ΒΔ. γωνίας, β. Θωράκιον, 
γ. Ή άνατολική πλευρά τοϋ ναοΰ κατά τήν διάρκειαν τών έργασιών άνακεραμώσεως

Ν. ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ
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Σέριφος. Παναγιά. Ναός Θεοτόκου: α. Ό Άγιος Νικήτας (;) έκ τών τοιχογραφιών τοΰ παλαιού 
στρώματος τής Προθέσεως, β - γ. Μετάλλινα έξαπτέρυγα

Ν. ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ
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