
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΔΡΟΥ

Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΡΘΙΟΥ1

Ό βυζαντινός ναός τοϋ αγίου Νικολάου Κορθίου "Ανδρου (είκ. 1) ύψοϋται 
εντός τοϋ παραδεισιακού Άνδριακοΰ τοπίου των πρασίνων τόνων τής οργιαστικής 
βλαστήσεως μιας κρυμμένης χαραδρώσεως.

Τό Κόρθι, παλαιά μικρά λησμονημένη πολίχνη, σφραγισμένη με την ευγένειαν 
των περασμένων καιρών, άπλοϋται εις μίαν πτυχήν τοϋ εξαίσιου «κοίλου», τό όποιον

Είκ. 1. Ό άγιος Νικόλαος ΚορΊΚου άπό ΝΔ.

συνθέτουν οί κλιμακωμένοι εις βάθος περ'ι τον όρμον του λόφοι. Την θάλασσαν ό 
μικρός οικισμός άντικρύζει άπό άποστάσεως ήμισείας ώρας περίπου, προστατευόμενος 
κάπως εκ τής ορμής και τής μανίας των ασταμάτητων βορείων ανέμων άπό πυκνόν 
πλέγμα δένδρων — τοϋ μικροϋ έλαιώνος, κυπαρίσσων, καί όπωροφόρων — θωπευόν- 
των καί άποκρυπτόντων τούς λευκούς καί βαρείς τοίχους των άραιοκτισμένων οικιών 
καί πύργων καί τών πολυαρίθμων εκκλησιών του.

'Ο υπό έξέτασιν ναός δεν μνημονεύεται υπό τών αειμνήστων Αντ. Μηλιαρακη 1 2 
παλαιότερον καί Δημ. Παςχαλη την νεωτέραν σχετικώς εποχήν εις τήν περί τών 
βυζαντινών καί μεταβυζαντινών εκκλησιών τής νήσου ’Άνδρου εργασίαν του3.

1 Περί ετέρου άξιολόγου ναοϋ τοΰ Κορθίου, τοΰ 
άγιου Ίωάννου τοΰ Θεολόγου, θά πραγματευθώμεν 
προσεχώς.

2 Βλ. ΑΝΤ. ΜΗΛΙΑΡΑΚΗ, 'Υπομνήματα περιγραφικά
τών Κυκλάδων νήσων, "Ανδρος-Κέως, 1880, σ. 90.

3 Βλ. ΔΗΜ. ΠΑΣΧΑΛΗ, Βυζαντινοί καί μεταβυζαντι
νοί έκκλησίαι τής "Ανδρου, Θεολογία, τόμ. ΚΖ, 1956, 
τεΰχ. Α, σ. 95- 103, τεΰχ. Β, σ. 273-282, τεΰχ. Γ, 
σ. 448-462, τόμ. ΚΗ, 1957, τεΰχ. Β, σ. 276-292, τεΰχ. Γ, 
σ. 440 451.
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Παρεμπιπτόντως μόνον ό Δ. Παςχαλης αναφέρει, εις έτέραν μελέτην, ότι «ό 
Σεραφείμ το επόμενον δ’ έτος κατεσκεΰασε λαμπράν μαρμαρίνην κρήνην πλησίον τοΰ 
εν Κορθίω ναοϋ τοΰ αγίου Νικολάου» \

Εις την παρούσαν μελέτην θά ασχοληθώ μεν κυρίως μέ την αρχιτεκτονικήν τοΰ 
ναοΰ τούτου, διότι καί τά ελάχιστα λείψανα των μέχρι προ ολίγων ετών σωζομένων 
άκόμη τοιχογραφιών του δεν υπάρχουν πλέον' αί τοιχογραφίαι έσαβανώθησαν μέ το 
λευκόν σάβανον τής άσβεστοχρίσεως και έχάθησαν διά παντός. Βεβαίως το λευκόν 
έ'νδυμα τών κτισμάτων τής μεταβυζαντινής κοσμικής καί εκκλησιαστικής άρχιτεκτο- 
νικής τοΰ Αιγαίου αποτελεί νόμιμον, εΰστοχον αίσθητικώς, καί επιτρεπτήν έπίχρισιν, 
καθ’ όσον έξιδανικεύει τάς μορφάς των, έμφυσών πνοήν εις τούς γυμνούς καί άδι- 
αρθρώτους όγκους καί ύποβάλλον αϊσθησιν ακατανίκητου γοητείας. Άλλ’ όταν έπεκ- 
τείνεται καί εις βυζαντινούς ναούς αποκρύπτει άμετακλήτως εις τό εσωτερικόν αυτών 
τάς ύπαρχούσας τυχόν άγιογραφίας, ενώ συγχρόνως εις τό εξωτερικόν των παραποιεί 
τό ύφος καί τήν αρχιτεκτονικήν μορφήν καί άρθρωσίν των, τήν βασιζομένην εις τήν 
επεξεργασίαν καί τήν έξαρσιν τών κατασκευαστικών καί διακοσμητικών λεπτομερειών 
τών μνημείων τής περιόδου ταύτης. "Οταν μάλιστα ή δι’ ασβέστου έπίχρισις τών 
πάντων συνοδεύεται καί υπό τής έτέρας μάστιγος, τής ανακαινιστικής συντηρήσεως 
τοΰ μνημείου, ή τύχη του είναι κακή, βεβαία καί προδιαγεγραμμένη.

Ό παλαιός καί σεβάσμιος ναός ύψοΰται εις τό μέσον περίπου τοΰ οίκισμοΰ τοΰ 
Κορθίου 1 2, μεταξύ οικιών καί βαθύσκιων κήπων, εγειρόμενος επί κλιτύος εντόνου 
κλίσεως κλιμακωμένης διά τοιχίσκων καί κατερχομένης προς τήν μικράν επιμήκη κοι
λάδα τήν όδεύουσαν προς τήν θάλασσαν.

Ό κυρίως ναός και ό νάρθηξ

Τυπολογική έξέτασις. Ό ναός (είκ. 2) έχει εν κατόψει σχήμα ορθογώνιον, εξω
τερικών διαστάσεων 7.35x10.35 μ., καταλήγον προς άνατολάς εις τρίπλευρον άψΐδα 
ίεροΰ. Έσωτερικώς τό ορθογώνιον τής κατόψεως έχει συνολικάς διαστάσεις 
6.20X8.88 μ., ύποδιαιρούμενον είς δύο έντόνως άνισα ορθογώνια: τό προς άνατολάς 
αποτελούν τον κυρίως ναόν (διαστάσεων 6.20X6.58 μ.) καί τό προς δυσμάς τον νάρ
θηκα (διαστ. 6.20X2.30 μ.).

Ό κυρίως ναός τυπολογικώς ανήκει είς τούς σταυροειδείς έγγεγραμμένους μετά 
τρούλλου ναούς, εϊδικώτερον δε τούς δικιονίους καί υπό τήν έννοιαν ότι ό δυτικός 
του τοίχος διελύθη είς δύο κίονας γεφυρουμένους υπό τριών άνισοπλατών καί ανισο
ϋψών τόξων, συγκροτουμένου οίονεί επιβλητικού τριβήλου άρθροΰντος τον κυρίως 
ναόν προς τον παρακείμενόν του νάρθηκα. ”Η καθ’ έτέραν διατύπωσιν, προκύπτου- 
σαν εκ τής θεωρήσεως τής κατόψεως καί μόνον, ότι ό ναός ανήκει καί πάλιν είς τούς

Δημητρίβυ Βασιλειάύη ΑΕ 1960

1 Δ. ΠΑΣΧΑΛΗ, Τέσσαρες μητροπολϊται Ξάνθης και βλ. είς Δ. ΠΑΣΧΑΛΗΝ, Ή "Ανδρος, ήτοι ιστορία τής
Περιθεωρίου "Ανδριοι τήν πατρίδα, Περιοδ. Θρακικά, νήσου, Άθήναι, τόμ. Α, 1925, σ. 654-663, 674 καί είς 
Τόμ. Ζ, 1936, σ. 42. Αν. ΟΡΛΑΝΔΟΝ, Βυζαντινά μνημεία τής "Ανδρου, Άρ-

2 Έπισκόπησιν τής πνευματικής καί πολιτιστικής χεϊον Βυζ. Μνημείων ‘Ελλάδος, τόμ. Η, 1955-56, 
καταστάσεως είς τήν νήσον "Ανδρον κατά τόν μεσαίωνα τεΰχ. 1, σ. 4-7.
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AE 1960 Βυζαντινά μνημεία της ’Άνδρου 19

σταυροειδείς εγγεγραμμένους μετά τρούλλου, όχι πλέον είδικώς τούς δικιονίους ', 
άλλα τούς{έμφανίζοντας τδ δυτικόν σκέλος τοΰ σταυρού μακρότερον τών τριών άλλων, 
ώς προεκτεινόμενον διά τοΰ σταυροΌολίου τοΰ νάρθηκος καί επικοινωνούν προς 
έκαστον τών πλαγίων διαμερισμάτων τοΰ ναού διά δυο ανοιγμάτων χωριζομένων 
υπό δύο κιόνων. Είς την περίπτωσιν ταύτην δημιουργεΐται ή αϊσθησις, όρθότερον ή 
ψευδαίσθησις, τρικλίτου πλέον θολοσκεποΰς μετά τρούλλου βασιλικής μετ’ άνισο- 
πλατών κλιτών μικτής καλύψεως, δηλονότι ήμικυλινδρικών θόλων έναλλασσομένων 
προς σταυροθόλια. Πάντως βασικώς κα'ι κατ’ άρχήν ό ναός άνήκει είς τον τύπον τών 
σταυροειδών εγγεγραμμένων μετά τρούλλου, ώς προανεφέραμεν αί προηγηθεΐσαι δέ 
τυπολογικά! άναζητήσεις κα'ι διασαφήσεις δεν άφεώρων είς άλλο τι, είμή μόνον είς 
έντελέστερον εντοπισμόν ενός συνθετωτέρου και κάπως επαμφοτερίζοντος άρχιτεκτο- 
νικοΰ τύπου ναού, προκύψαντος καί όφεΛομένου είς την σύνδεσιν καί πλοκήν κυρίως 
ναού καί νάρθηκος, την άνακύψασαν εκ τής διαλύσεως τοΰ δυτικού τοίχου τοΰ ναού 
είς δύο κίονας καί τρία άνισα τόξα.

'Η διάλυσις αυτή τοΰ δυτικού τοίχου τοΰ κυρίως ναού δεν είναι συνήθης είς 
την βυζαντινήν άρχιτεκτονικήν υπό τήν μορφήν υπό τήν όποιαν εμφανίζεται είς τον 
άγιον Νικόλαον εντούτοις, παρά τήν διαπίστωσιν ταύτην, υπενθυμίζει τήν παρομοίαν 
άρθρωσιν νάρθηκος προς κυρίως ναόν διά τριβήλων άνοιγομένων είς τάς κεραίας 
τοΰ σταυροΰ, τήν οποίαν συναντώμεν είς τούς περιστωους σταυροειδείς εγγεγραμμέ
νους ναούς τής Κωνσταντινουπόλεως2. Ή έπισημανθεΐσα όμοιότης είναι βεβαίως 
σχετική καί εντελώς σχηματική, δυναμένη πιθανώς νά διαφώτιση κάπως άπό άπό- 
■ψεως άκολουθηθέντος προτύπου τον όχι συνήθη τρόπον συνδέσεως καί διαρθρώσεως 
μεταξύ κυρίως ναού καί νάρθηκος, τον άπαντώμενον είς τον άγιον Νικόλαον.

Τό ορθογώνιον τής κατόψεως τοΰ κυρίως ναού υποδιαιρείται είς τρία άνισο- 
πλατή κλίτη, τοΰ μεσαίου λίαν εύρυτέρου τών πλαγίων, διακοπτόμενα διά τής παρεμ
βολής τής εγκάρσιάς καμάρας τοΰ εγγεγραμμένου σταυρού καί τοΰ τρούλλου. Τά τρία 
κλίτη προς άνατολάς, είς τήν περιοχήν τοΰ τριμερούς ιερού, χωρίζονται διά παχέων 
τοίχων (πάχ. 76 εκ.) επικόινωνοΰντα μεταξύ των μέσω στενών τοξωτών άνοιγμάτων. 
Ή παρουσία τής εγκάρσιάς καμάρας άποτυποΰται εν κατόψει όργανικώς διά τού 
περιορισμού τοΰ πάχους τών εξωτερικών μακρών τοίχων κατά 16 έκ., καί είς τήν 
περιοχήν αυτών, ή οποία δεν εργάζεται ώς άντηρίς θόλων άλλ’ ώς τοίχος άποφράξεως. 
Μετά τήν εγκάρσιάν καμάραν τά τρία κλίτη συνεχίζονται καί προς δυσμάς μέχρι τοΰ 
νάρθηκος, τών μεν εξωτερικών τοίχων άνακτώντων τό άρχικόν των πάχος τών 76 έκ. 
προκειμένου νά παραλάβουν τάς ώθήσεις τόξων καί σταυροθολίων, τών δέ ενδιαμέ
σων τοίχων διαλυομένων είς δύο κίονας καί εν τόξον έκάστου. Τέλος είς τά τμήματα 
τών μακρών εξωτερικών τοίχων τής κατόψεως, τά άντιστοιχοΰντα είς τον νάρθηκα,

1 Σαφώς καί άμιγώς δικιόνιοι ναοί—καί δχι υπό περί- 2 Βλέπε τούς ναούς τούτους πρός σύγκρισιν εις 
ορισμούς καί προϋποθέσεις ώς ό ύπ’ δψιν—είναι οί A. Van Millingen, Byzantine Churches in Con- 
τέσσαρες βυζαντινοί ναοί τής Άνδρου, οί δημοσιευθέν- stantinople, London 1912, σ. 118, είκ. 36, σ. 119,
τες υπό τοΰ ΑΝ. ΟΡΛΑΝΔΟΥ, είς τό Άρχεΐον Βυζαντι- είκ. 37, σ. 135, είκ. 43, σ. 152, είκ. 47, σ. 160, είκ. 50,
νών Μνημείων Ελλάδος, τόμ. Η, τεΰχ. 1, σ. 9, είκ. 2, σ. 179, είκ. 56, σ. 261, είκ. 88, 89. 
σ. 36, είκ. 22, σ. 47, είκ. 31, σ. 51, είκ. 33.
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20 Δημητρίου Βασιλειάδη ΑΕ 1960

παρακολουθοϋμεν τον έκ νέου περιορισμόν τοΰ πάχους των κατά 16 και πάλιν έκα-

Είκ. 2. Ή κάτοψις καί ή κατά μήκος τομή τοΰ ναοΰ τοΰ άγιου Νικολάου.

τοστά, εϊς τρόπον ώστε οί εξωτερικοί τοίχοι κατά 
διά τούς καί ανωτέρω έκτεθέντας λόγους, ενώ ό

την θέσιν ταΰτην μετρούν 60 έκ., 
παρακείμενος δυτικός εξωτερικός
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τοίχος τοΰ νάρθηκος εμφανίζει τό πάχος τών 70 εκ., ώς παραλαμβάνων τάς ωθήσεις 
των ήμικυλινδρικών θόλων καί τοΰ σταυροθολίου. "Ωστε έπί τών εξωτερικών τοίχων 
τοΰ ναοϋ παρακολουθοΰμεν αυξομειώσεις τοΰ πάχους των κατά θέσεις, ύπαγορευομέ- 
νας κυρίως εκ τής επ’ αυτών κατανομής τών ωθήσεων τών θόλων καλύψεως· ήτοι τό 
γνώριμον και οίκεΐον εις τάς θολωτάς κατασκευάς τών βυζαντινών «άρχιμαϊστόρων» 
πνεύμα δομικής και στατικής ευαισθησίας καί εμπειρίας διαπιστοΰται καί εις τον 
υπό έξέτασιν ναόν, έμφυσών εις την αρχιτεκτονικήν τοΰ μνημείου τούτου τον ακατά
λυτου καί ζωογόνον παλμόν τής αγίας βυζαντινής παραδόσεως.

’Αλλά τήν ιστορίαν τής αρχιτεκτονικής τοΰ μνημείου συνεχίζουν οί επίγονοι 
καί ή συνέχειά της είναι θλιβερά. Εις σχετικώς παλαιοτέραν εποχήν, μή δυναμένην 
νά προσδιορισθή επακριβώς, προς τον σκοπόν μικράς διευρύνσεως τοΰ ναοΰ άπεκόπη- 
σαν αί προμνημονευθεΐσαι καί τόσον προσφυείς αυξήσεις τοΰ πάχους τών εξωτερικών 
τοίχων κατά θέσεις καί μέχρις ύψους 2.00 μέτρων περίπου άπό τοΰ δαπέδου-τοΰ 
ναοΰ. Δηλαδή όχι μόνον έξεμηδενίσθη ή τόσην γνώσιν καί πείραν μαρτυροΰσα άρ- 
θρωσις καί άξιολόγησις τών φερόντων μελών τοΰ ναοΰ, άλλ’ έ'λαβε χώραν καί δια
ταραχή τής αντοχής εις τάς στατικώς καίριας ταύτας περιοχάς ωθήσεων. ’Αλλά τά 
επί τοΰ ναοΰ πλήγματα συνεχίσθησαν διά τής κατεδαφίσεως τμήματος τοίχου, μεταξύ 
προθέσεως καί μεσαίας κόγχης ίεροΰ, ετέρου τμήματος τοΰ άνατολικοΰ τοίχου κατά 
τό διακονικόν καί μεγάλων τμημάτων τοΰ μέσημβρινοΰ — πλέον τοΰ ήμίσεος τοΰ 
συνολικοΰ μήκους του — ώς καί διά τοΰ έντοιχισμοΰ τοΰ κομψοΰ τρίλοβου παραθύρου 
τής άψΐδος τοΰ ίεροΰ διά κοινής τοιχοποιίας, κ.ά. Ή κατεδάφισις τμήματος τοΰ άνα- 
τολικοΰ τοίχου, δεξιά τής άψΐδος τοΰ ίεροΰ κατά τό διακονικόν, έγένετο διά ν’ άπο- 
κτήση προσπέλασιν καί εκ τοΰ ναοΰ τό μεταγενεστέρως προσκτισθέν μικρόν μονό
κλιτου έπιπεδόστεγον παρεκκλήσιον τοΰ αγίου Χαραλάμπους’ ενώ ή εκτεταμένη κατε- 
δάφισις τοΰ μεσημβρινοΰ έξωτερικοΰ τοίχου έγένετο προς τον σκοπόν έπεκτάσεως 
τοΰ ναοΰ προς νότον, ήτοι κατά τον κατά πλάτος άξονά του, διά τοΰ επίσης μετα
γενεστέρως προσκτισθέντος μονοκλίτου ξυλοστέγου παρεκκλησίου τοΰ αγίου ΙΙαντε- 
λεήμονος, υπό μορφήν παρανάρθηκος χρησιμεύοντος δε σήμερον ώς γυναικωνίτου. Τό 
δάπεδον τοΰ μεταγενεστέρου τούτου γυναικωνίτου εύρίσκεται ΰψη?ιότερον τοΰ δαπέ
δου τοΰ ναοΰ κατά 1.40 μ., προσαρμοσθέν εις τήν μορφήν τοΰ εδάφους, άνερχόμεθα 
δέ εις αυτόν εκ τοΰ νάρθηκος διά λίθινης εσωτερικής κλίμακος τοποθετημένης κατά 
τήν ΝΔ. γωνίαν του. Λόγω τής υψομετρικής ταύτης διαφοράς κυρίως ναοΰ-νάρθηκος 
καί γυναικωνίτου έτοποθετήθησαν μεταξύ αυτών καί κατά τά κατεδαφισθέντα τμή
ματα τοΰ άρχικοΰ έξωτερικοΰ τοίχου ξύλινα κιγκλιδώματα.

Τέλος προ τής δυτικής κυρίας θύρας εισόδου εις τον ναόν έγείρεται έν έπαφή 
προς τον νάρθηκα κομψόν δικιόνιον πρόπυλου έν εϊδει προστφου, ύπεράνω δέ τοΰ 
δυτικοΰ τοίχου τοΰ ναοΰ κατ’ άξονα θύρας καί προστώου ύψοΰται μονότοξον κωδω- 
νοστάσιον, άμφότερα έξετασθησόμενα διεξοδικώς εις τήν οίκείαν θέσιν.

Οί κίονες τοϋ ναοϋ. Επανερχόμενοι εις τήν κάτοψιν (είκ. 2) σημειοΰμεν ότι 
οι τέσσαρες κίονες τοΰ ναοΰ συγκροτοΰνται έκ βάσεως, κορμοΰ καί κιονοκράνου, είναι 
δέ άσβεστόχριστοι πλήν τών κορμών των, οί όποιοι φέρουν μαρμαροκονίαμα άπο-
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22 Αημητρίου Βασιλειάδη ΑΕ 1960

μιμούμενον, έπιτυχώς πράγματι, πράσινον μάρμαρον. Ή βάσις έκάστου άποτελεΐ- 
ται έκ κτιστής πλίνθου και ατροφικής μετά κυματίων βάσεως εκ μαρμαροκονιάματος,

οί κορμοί των φαίνεται δτι είναι μονόλιθοι καί 
άρράβδωτοι (σήμερον έπιχρισμένοι, ώς εϊπομεν), 
τά δε κιονόκρανά των είναι λεβητοειδή μετ’ 
επιθήματος, μή διακρινομένων τυχόν υπαρχόν
των κοσμημάτων έπ’ αυτών, λόγω τής παχείας 
εξ άσβεστοχρίσεων έπιστρώσεως' άλλως τε ολό
κληρος ό ναός έσωτερικώς καί έξωτερικώς είναι 
άσβεστόχριστός λ Έκ τών τεσσάρων κιόνων τοΰ 
ναοΰ οί δύο προς άνατολάς έχουν διάμετρον 
κορμού 36 έκ., ενώ οί δύο προς δυσμάς είναι 
ελαφρώς μεγαλύτεροι μέ διάμετρον 42 έκ., στε- 
φόμενοι κατ’ αναλογίαν υπό μεγαλύτερων κιο- 
νοκράνων.

Ό φωτιομός τον ναοϋ. Ό φωτισμός τοΰ 
ναού συνετελεϊτο άλλοτε διά τών έξής ανοιγμά
των, ένια τών οποίων σήμερον έχουν φραχθή 
διά τοιχοποιίας, ενώ άλλα δεν υπάρχουν πλέον 
ώς τά επί τού με
σημβρινού εξωτε
ρικού τοίχου, ει
κάζεται δε μόνον

ή προΰπαρξίς των κατ’ αναλογίαν τών επί τού βορείου 
τοίχου διασωζομένων πιθανώς μεταγενεστέρων: α) ’Επί 
τού ανατολικού τοίχου δι’ ένός τρίλοβου παραθύρου 
(είκ. 3) κατ’ άξονα τής κόγχης τού ιερού τοποθετημένου, 
σήμερον δέ φραγμένου διά τοιχοποιίας, καί τών δύο μι
κρών μονολόβων παραθύρων τής προθέσεως (είκ. 4) 
καί τού διακονικού επίσης σήμερον τοΰ ένός φραγμέ
νου καί τοΰ έτέρου κατηδαφισμένου. β) ’Επί τού δυτι
κού τοίχου διά τής κυρίας θύρας εισόδου, γ) ’Επί τοΰ 
βορείου τοίχου διά δύο πιθανώς διλόβων παραθύρων, 
την θέσιν τών όποιων σήμερον καταλαμβάνουν δύο 
ζεύγη μονολόβων μεταγενεστέρων παραθύρων (είκ. 5, 6), 
καί ένός μονολόβου ΰπεράνω τού διλόβου τού άντι- 
στοιχούντος εις την εγκάρσιάν κεραίαν τού εγγεγραμμένου σταυρού, φραγμένου σή
μερον καί μόλις διακρινομένου (είκ. 6), επί τής εξωτερικής μόνον επιφάνειας τοΰ 1

1 Εις τό έσωρράχιον τής καμάρας τοΰ διακονικού καί φημέναι κεφαλαί, βεβαίως έκ θαύματος διαφυγοϋσαι 
περί τήν κλείδα της σώζονται άμαυραί καί ήμικατε- τήν άσβεστόχρισιν. 
στραμμένοι, άμυδρώς διακρινόμεναι, τέσσαρες έζωγρα·

Είκ. 4. Τό μονόλοβον παράθυρον τής 
προθέσεως μετά τόν επιφανειακόν 
καθαρισμόν τών άσβεστοχρίσεων.
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τοίχου (έστιγμένου εις την τομήν), καθ’ δσον το εις την αρχήν τοΰ βορείου τοίχου 
παρά την πρόθεσιν μικρόν όρθογωνικής μορφής παράθυρον έχει διανοιγή μεταγενε- 
στέρως. δ) Έπί τοΰ μερικώς κατεδαφισθέντος νοτίου τοίχου κατ’ αναλογίαν προς 
τα τοΰ βορείου, ήτοι πιθανώς θά ύπήρχον δυο δίλοβα καί έν ύπερκείμενον μονό- 
λοβον παράθυρον. Καί ε) ’Επί τοΰ τυμπάνου τοΰ τρούλλου διά τών τεσσάρων μονο- 
λόβων παραθύρων του. "Ωστε ό φωτισμός τοΰ ναού άρχικώς ήτο επαρκής.

Είκ. 5. Τό ζεύγος μονολόβων παραθύρων, πιθανώς Είκ. 6. Παράθυρα έπ'ι τοΰ τοίχου τής βόρειας
άλλοτε διλόβου, τής βόρειας πλευράς τοΰ νάρθηκος. κεραίας τοΰ σταυρού.

'Η κάλνψις τοϋ ναόν. Ή κάλυψις τοΰ κυρίως ναού (βλ. είκ. 2) γίνεται κατά 
τάς κεραίας τοΰ εγγεγραμμένου σταυροϋ διά καμαρών κατά μήκος καί εγκαρσίων 
ίσου ανοίγματος, τοΰ εις την διασταύρωσιν τών καμαρών καταλειπομένου τετραγώ
νου στεγαζομένου υπό τρούλλου μετ’ οκταγωνικού τυμπάνου, βαίνοντος επί τών υπο
κειμένων μελών τή βοήθεια σφαιρικών τριγώνων (λοφίων). Ή κόγχη τοΰ ίεροΰ 
καλύπτεται, οις συνήθως, διά τεταρτοσφαιρίου, ενώ αί κόγχαι προθέσεως καί διακο
νικού, ώς μη εμφανιζόμενοι έξωτερικώς υπό μορφήν αψίδων, διανοίγονται εντός 
τοΰ πάχους τοΰ ανατολικού τοίχου. Τά εκατέρωθεν τής αιγίδος μικρότερα διαμερί
σματα τοΰ τριμερούς ιερού καλύπτονται διά μικρών κατά μήκος καμαρών, ενώ τά 
δύο εκατέρωθεν τής δυτικής κεραίας τοΰ σταυρού μικρά διαμερίσματα τοΰ κυρίως 
ναού στεγάζονται διά σταυροθολίων. Τέλος ό νάρθηξ καλύπτεται, κατά τό τμήμά 
του τό έν προεκτάσει προς τήν δυτικήν κεραίαν τοΰ σταυρού, διά σταυροθολίου καί 
κατά τά έκατέροιθεν τούτου τμήματα, δι’ έγκαρσίως βαινουσών καμαρών.

'Ως πρύς τήν μορφήν τήν οποίαν προσλαμβάνει έξωτερικώς ή έπικεράμωσις τών 
θόλων καλύψεως τοΰ ναοΰ παρατηροΰμεν δτι ακολουθούνται δύο αντίθετοι τάσεις. 
Συμφώνως προς τήν πρώτην τάσιν ή έπικεράμωσις προσαρμόζεται επί τής έξωτερι- 
κής έπιφανείας τοΰ θόλου όργανικώς, ήτοι κατά τρόπον ύποδηλοϋντα τήν μορφήν
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του' ενώ κατά την δευτέραν τάσιν ή μορφή την οποίαν λαμβάνει ή έπικεράμωσις δχι 
μόνον δεν ύποδηλοΐ την μορφήν τοΰ ύπ’ αυτήν θόλου, άλλ’ άντιθέτως την αποκρύ
πτει ή την παραλλάσσει.

Ούτως ώς άκολουθοΰντας την πρώτην τάσιν θά πρέπη νά θεωρήσωμεν: α) τούς 
ήμικυλινδρικούς θολούς τούς υπό μορφήν δίκλινους έπικεραμώσεως εμφανιζόμενους 
(είκ. 6, 7), β) τον ήμισφαιρικόν θόλον τοΰ τρούλλου κα'ι τό σταυροθόλιον τοΰ προ
στώου, εν εϊδει ημισφαιρίων παρουσιαζομένων (είκ. 7,16) καί γ) τό τεταρτοσφαίριον 
τής κόγχης τοΰ ίεροΰ, υπό μορφήν παραπλεύρου επιφάνειας ήμιεξαγωνικής πυραμί- 
δος μικροΰ ύψους. Ένώ ώς άκολουθοΰντας τήν δευτέραν τάσιν, δηλονότι τής άπο-

Είκ. 7. Ό τροϋλλος τοΰ αγίου Νικολάου.

κρύψεως ή παραλλάξεως τής μορφής τοΰ θόλου υπό τής έπικεραμώσεως, θά πρέπη 
νά θεωρήσωμεν: α) τούς ήμικυλινδρικούς θόλους τούς ύπό μορφήν μονοκλινοΰς έπι
κεραμώσεως έμφανιζομένους (είκ. 1) καί β) τά σταυροθόλια τά έν εϊδει μονοκλινοΰς 
καί δικλινοΰς έπικεραμώσεως παρουσιαζόμενα. Βεβαίως αί διαπιστώσεις αύται περί 
τής σχέσεως μορφής θόλου καί έκφράσεώς της ύπό τής έπικεραμώσεως εις τό έξωτε- 
ρικόν έκφέρονται ύπό πνεύμα κριτικής άναλύσεως καί αύστηράς γεωμετρικής καί 
κατασκευαστικής θεωρήσεως' διότι αί ΐδιαι διαπιστώσεις, έπισκοπούμεναι ύπό εύρΰ- 
τερον πνεύμα αρχιτεκτονικής συνθέσεως καί μορφολογήσεως, αποβάλλουν τον άνεπαι- 
σθήτως αντιφατικόν των χαρακτήρα, καθ’ όσον τό σύστημα των στεγών, τό όποιον 
συγκροτούν αί έπικεραμώσεις τών θόλων, αποτελεί σύστημα κλειστόν, λογικόν καί 
δόκιμον, από άπόψεως τόσον τής μεταξύ των άρθρώσεως, όσον καί τής άξιολογήσεώς 
των, ώς μελών καλύψεως.

Ή εξωτερική διαμόρφωσις
Σύστημα δομής. Ό κυρίως ναός καί ό νάρθηξ βαίνουν έπί εύθυντηρίας, έξο- 

χής 0.10 μ. καί ύψους άρχομένου από 0.10 μ. καί φθάνοντος τά 0.80 μ. λόγω κλίσεως 
τοΰ έδάφους, καί είναι έκτισμένοι κατά τό πλινθοπερίβλητον σύστημα δομής, ήτοι 
έκ κανονικών ορθογωνίων λίθων κυμαινομένου από στρώσεως εις στρώσιν ύψους από
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0.20-0.35 μ., περιβαλλόμενων κατά τούς αρμούς έδράσεως και ώσεως αυτών υπό 
μιας μόνον πλίνθου πάχους 0.02 - 0.03 μ.

Κατά θέσεις τό πλινθοπερίβλητον τούτο σύστημα εμφανίζεται χαλαρώτερον ή 
έντελέστερον συγκροτημένον, ώς λ.χ. συμβαίνει με την αψίδα τού ίεροΰ καί τον 
τροϋλλον (είκ. 7), όσον βεβαίως δυνάμεθα νά κρίνωμεν υπό τάς άσβεστοχρίσεις. Οι 
τοίχοι στερούνται οδοντωτών ταινιών, κοσμουσών τάς επιφάνειας των, πλήν τού 
τρούλλου φέροντος, υπό τό οριζόντιον οδοντωτόν εκ πλίνθων γείσωμα τό ύποδεχό-

Είκ. 8. 'Ο δυτικός τοίχος τοϋ ναοϋ υπό τό αίγαιοπβλα- ΕΙκ. 9. Τά μονόλοβα παράθυρα τοΰ τρούλλου 
γιτικόν ένδυμα έπιχρίσεως καί άσβεστοχρίσεως. μετά διπλών πλινθίνων τόξων.

μενον την έπικεράμωσιν, οδοντωτήν ταινίαν ή ταινία αυτή σήμερον δεν σώζεται 
πλέον παρά μόνον εις μικρόν τμήμα επί τής βόρειας παρειάς τού τυμπάνου τού 
τρούλλου καί διά τούτο εις τάς εικόνας 7 και 9 δεν διακρίνεται.

Άντιθέτως υπάρχουν έλαφρώς έξέχοντα οδοντωτά πλίνθινα γεισώματα υπο
δοχής τής προεχούσης έπικεραμώσεως τών θόλων, περιτρέχοντα τον ναόν (είκ. 6, 8). 
Βεβαίως εις τά περισσότερα κα'ι εμφανέστερα μέρη τής τοιχοποιίας τό πλινθοπερί- 
βλητον σύστημα δομής έχει έξαφανισθή και δεν μαντεύεται καν υπό τό παχύ στρώμα 
κονιάματος, τό όποιον περιβάλλει όχι μόνον τούς αρμούς καί τάς πλίνθους αλλά καί 
αυτούς τούς λίθους, καταλεΐπον ελεύθερα καί ορατά μικρά μόνον τμήματά των 
(είκ. 8)’ ή συνήθεια αυτή έπιχρίσεως («σαρδέλλωμα») καί άσβεστοχρίσεως («γαλάχτι- 
σμα») ανάγεται εϊς τον κύκλον τής μεταβυζαντινής αίγαιοπελαγιτικής παραδόσεως 
κοσμικής 1 καί εκκλησιαστικής 1 αρχιτεκτονικής.

1 Βλέπε Δ· ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ, Εισαγωγή στην αΐγαιο- 114 ανατύπου έκ τοΰ Περιοδ. Λαογραφία, τόμ. ΙΖ, 
πελαγίτικη λαϊκή αρχιτεκτονική, ’Αθήνα 1955, ο. 27-29, 1958, τεΰχ. 1.
τοΰ α ύ τ ο ΰ, Ή λαϊκή αρχιτεκτονική τής Αίγινας, ο. 113,

4

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:42:03 EEST - 18.237.180.167



26 Δημητρίου Βασιλειάδη ΑΕ 1960

Θύρα και παράθυρα. Έκ των παλαιών βυζαντινών ανοιγμάτων τοϋ ναοΰ, 
θυρών κα'ι παραθύρων, την αρχικήν μορφήν κα'ι άρθρωσιν διατηρούν τα τέσσαρα 
μονόλοβα παράθυρα τοΰ τρούλλου (είκ. 9), τδ επίσης μονόλοβον τής προθέσεως 
(είκ. 4, 10) κα'ι τό τρίλοβον τής άψιδος τοΰ ίεροϋ (είκ. 3, 11). Τό παράθυρον τοΰτο 
φέρει λοξότμητον μαρμαρίνην ποδιάν, επί τής όποιας βαίνουν κομψοί μαρμάρινοι 
διαχωριστικοί άμφικιονίσκοι, έχοντες τά μικρά κυβικά των κιονόκρανα άκόσμητα 
άνευ τής συνήθους λυροειδοϋς διακοσμήσεως, ώς άκόσμητοι παραμένουν καί αί έπι- 
φάνειαι τών κολουροπυραμιδοειδών επιθημάτων των. Άντιθέτως εις έτερον τρί
λοβον πλίνθινον παράθυρον άψΐδος ίεροϋ, άκριβώς όμοιον 1 προς τό υπό έξέτασιν καί

προερχόμενον εξ άλλου βυζαντινού ναοΰ τής 
νήσου ’Άνδρου, τοϋ Ταξιάρχου τής Μελίδας, 
συναντώμεν τούς μαρμάρινους διαχωριστι- 
κούς άμφικιονίσκους έχοντας τό μικρόν των 
κιονόκρανον, κατάκοσμον έκ τής λυροειδοϋς 
ώς καί άλλων άναγλύφων διακοσμήσεων, 
καθώς καί τήν έξω βλέπουσαν πλευράν τοϋ 
επιθήματος των. Ούτως άλλα έκ τών παρα
θύρων έφράχθησαν, ώς έμνημονεύθη, τά δέ 
δΰο σήμερον σωζόμενα δίδυμα μονότοξα1 2 
(είκ. 5, 6) είναι πιθανώς μεταγενέστερα, κατα- 
λαβόντα τήν θέσιν παλαιών διλόβων παρα
θύρων. Τό τελευταΐον τούτο εικάζεται μόνον, 
δυνάμενον νά έπιβεβαιωθή μετά τήν άπομά- 
κρυνσιν καί τον καθαρισμόν τών μεταβυζαν
τινών επιχρισμάτων. Ύπεράνω τοϋ διδύμου 
παραθύρου τής βόρειας κεραίας τοϋ εγγεγραμ
μένου σταυρού (είκ. 6) υπάρχει καί άλλο πα

λαιόν βυζαντινόν παράθυρον φραγμένον σήμερον, καί τοϋ οποίου διακρίνομεν τήν 
κοιλόκυρτον μαρμαρίνην ποδιάν καί μερικούς πώρινους λαξευτούς θολίτας τοϋ τόξου 
του (είκ. 6 άνω) υπό τό έξέχον οδοντωτόν γείσωμα. Τά τέσσαρα μονόλοβα παράθυρα 
τού τρούλλου μετά διπλών πλινθίνων τόξων διασώζουν τήν άρχικήν των μορ
φήν, παρά τάς άλλεπαλλήλους άσβεστοχρίσεις, καί έχουν εσωτερικός διαστάσεις
0.37 X 1.12 μ- τό τόξον έκάστου εξ αυτών συγκροτείται εξ ενός τοξωτού πλινθίνου

+50 1-γ
Είκ. 10. Τό μονόλοβον παράθυρον τής προ

θέσεως μετά διπλών πλινθίνων τόξων.

1 Βλέπε τό σχέδιον τοΰ παραθύρου τούτου εις 
Αν. ΟΡΛΑΝΔΟΝ, Βυζαντινά μνημεία τής ’Ανδρου, 
ΑΒΜΕ, τόμ. Η, 1955-56, τεΰχ. 1, σ. 41, είκ. 28.

2 Τό έτερον έκ τών διδύμων μονοτόξων παραθύρων 
τό αντιστοιχούν εις τον νάρθηκα (είκ. 5) φέρει ώς πο
διάν του μαρμάρινου μέλος, πιθανώς προερχόμενον έκ 
τοΰ ΰπάρξαντός ποτέ τέμπλου τοΰ ναοΰ ή άλλου τινός 
ναοΰ, κοσμούμενου διά πτερωτής μορφής, τοξυλλίων, 
έξέχοντος κομβίου κλπ. Έσημειώθη επίσης ή παρουσία

αρχιτεκτονικών καί διακοσμητικών μελών διασπάρτως 
εις διάφορα σημεία τοΰ ναοΰ ένδομημένων η καί παρ' 
αυτόν' μνημονεύομεν λ.χ. τόν μικρόν διαχωριστικόν 
μαρμάρινου άμφικιονίσκον, όστις χρησιμεύει σήμερον 
ως βαθμίς εις τήν κλίμακα ανόδου πρός τήν έξώθυραν 
τοΰ μεταγενεστέρου γυναικωνίτου - παρεκκλησίου τοΰ 
αγίου Παντελεήμονος. Ό κιονίσκος οΰτος προέρχεται 
πιθανώς έκ τών προϋπαρξάντων διλόβων παραθύρων 
τής βόρειας πλευράς τοΰ ναοΰ τοΰ αγίου Νικολάου.
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πλαισίου 1 καί ετέρου ομοκέντρου επίσης πλινθίνου περιβάλλοντος τό πρώτον, τής 
πλαισιώσεως ταύτης κλειομένης υπό ταινίας συγκροτουμένης υπό μιας μόνης πλίνθου, 
πάντων έξικνουμένων μέχρι των γενέσεων τοΰ τόξου, κάτωθεν τών οποίων συνεχίζον-

ΕΙκ. 11. Τό τρίλοβον παράθυρον τής άψϊδος τοΰ ιερού μετά μαρμάρινων 
διαχωριστικών άμφικιονίσκων καί λοξοτμήτου ποδιάς.

ται οί δόμοι τοΰ ίσοδόμου πλινθοπεριβλήτου συστήματος δομής τών εξωτερικών πα
ρειών τοΰ τυμπάνου τοΰ τροΰλλου (είκ. 9).

Τό θύρωμα τής δυτικής καί μοναδικής θύρας εισόδου εις τον ναόν, ώς πληρο

ί Τό μικρότερον εσωτερικόν τόξον είναι πλίνθινον τοΰ κονιάματος αν καί εις τήν είκ. 9 παρέχει τήν έντύ- 
καί αυτό, ώς διεπιστώσαμεν διά προχείρου άποξέσεως πωσιν πώρινου.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:42:03 EEST - 18.237.180.167



28 Δηιιητρίβυ Βασιλειάδη Α Γ5 1960

Είκ. 12. Τό μεταβυζαντινόν θύροομα 
τής δυτικής κυρίας θ·ύρας.

Είκ. 13 Κιλλίβας σταλακτιτοειδοϋς ίσλαμίζοντος 
σχήματος καί ύπέρθυρον μετά πέντε κύκλων.

ερορούμεθα έκ τής εντοιχισμένης ύπερκειμένης ενεπίγραφου πλακάς, είναι μεταγενέστε
ρον (είκ. 12) κατασκευασθέν κατά το έτος 1730' 
ώστε δεν είναι παλαιόν βυζαντινόν θύρωμα, 
άλλα μεταβυζαντινόν άνήκον είς τον αιώνα 
ακμής τής μεταβυζαντινής αρχιτεκτονικής είς 
τάς Κυκλάδας, δηλαδή τον μεταξύ των μέσων 
τοΰ 17ου καί των μέσων τοΰ 180,υ αίώνος. Καί 
πράγματι, τόσον ή μορφολόγησις, δσον καί ή 
άρθρωσις τοΰ θυρώματος είναι δόκιμος καί επι
τυχής άποπνέουσα τήν χάριν καί τήν γοητείαν 
τής αίγαιοπελαγιτικής εκκλησιαστικής αρχιτε
κτονικής καί διακοσμητικής παραδόσεως. Τό 
μαρμάρινον τοΰτο περιθΰρωμα άποτελεΐται έκ 
δύο κατακορύφων τεμαχίων, έκαστου μετά βά- 
σεως 1 καί προς τά άνω μετ’ άπολήξεως υπο
δοχής σταλακτιτοειδοϋς ίσλαμίζοντος στερεο- 
μορφικοΰ σχήματος (είκ. 13), εν εΐδει κιλλίβαν-

Είκ. 14. Ή μαρμάρινη ανάγλυφος είκών 
τής Παναγίας καί τοΰ άγιου Νικολάου.

1 Ή βάσις τοΰ, αριστερά τφ είσερχομένφ εις τόν ναόν, 
στάθμου τής θύρας είναι κατάκοσμος καί πιθανώς προέρχεται 
έκ τεμαχίου τοΰ ύπάρξαντός ποτέ μαρμάρινου τέμπλου τοΰ ναοϋ 
ή ετέρου ναοϋ.
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τος συντέμνοντος το εύρος τού ανοίγματος, γεφυρουμένου δι’ υπερθύρου κοσμούμε
νου διά πέντε κύκλων (είκ. 12, 13) —τών ακραίων διά ροδακοειδών κοσμημάτων, 
τού μεσαίου διά σταυρού και τών δύο ενδιαμέσων διά πτηνών — και έπιστεφομένου 
υπό έξέχοντος μετά κυματίων γεισώματος. Ύπεράνω τοϋ γεισώματος εύρίσκεται 
εντοιχισμένη μαρμαρίνη είκοόν (είκ. 14), ελαφρώς ανάγλυφος, τής Παναγίας μετά τοϋ 
βρέφους καί τού αγίου Νικολάου όλοσώμου, φέρουσα κάτωθεν την έξης επιγραφήν 
άναφερομένην εις την κατασκευήν τής θύρας, ής παρέχομεν τήν μεταγραφήν καί τό 
πανομοιότυπον (είκ. 15):

Κατεσκενάσϋ'η ή παρούσα ΰνρα διά συνδρομής 
κ(αί) εξόδων Τζάννε Ταπόντε κ(αί) τών τέκνων 1730

KAT&KEWVeH ΜΠΑΡΚΑ 
Κ ΕΞΟΔΛΝ ΤΖΑΝΝΕ ΤΑ

ΕΙκ. 15. Ή μεταβυζαντινή επιγραφή τής αναγλύφου εΐκόνος.

Τό προστώον. Τό σύστημα, θυρώματος καί εντοιχισμένης άναγ?α>φου είκόνος 
(είκ. 12) προστατεύεται πλαισιούμενον καί έξαιρόμενον υπό τοξωτού δικιονίου προ
στίμου (είκ. 1, 2, 16), καίαιπτομένου δι" ήμιθόλου είδους τίνος βεργωτοϋ σταυροθο
λίου. Τό σταυροθόλιον στηρίζεται επί τεσσάρων στηριγμάτων: δύο κιόνων καί δύο 
ύφαψιδίων (είκ. 8), έκφυομένων έκ τού δυτικού τοίχου τοϋ ναού καί άντικρυζόντων 
τούς δύο κίονας, μέσω συστήματος συγκροτουμένου έκ τεσσάρων τόξων τά τρία έκ 
τών τόξων τούτων γεφυρώνουν, άφ’ ενός τά μεταξύ κιόνων καί ύφαψιδίων ανοίγματα, 
καί άφ’ ετέρου τό μεταξύ κιόνων άνοιγμα, ενώ τό τέταρτον γεφυρώνει τό μεταξύ τών 
δύο ύφα'ψιδίων άνοιγμα, υπό μορφήν τυφλού τόξου ενσωματωμένου εις τό ύπεράνω 
τής θύρας τμήμα τοϋ δυτικού τοίχου τοϋ ναού. Τό τυφλόν αυτό τόξον έπιτελεΐ επί 
πλέον καί λειτουργίαν ανακουφιστικού τόξου τού μαρμάρινου ανωφλιού τού θυρώ
ματος τής δυτικής θύρας τοϋ ναού (είκ. 12)’ ώστε έκτελεΐ τον διπλοϋν προορισμόν 
τόξου ύποβαστάζοντος τό σταυροθόλιον καλύψεως τοϋ προστώου καί συγχρόνως ανα
κουφιστικού τόξοτι. Τάς ωθήσεις τών τριών τόξων, τών κατεσκευασμένων έκ λαξευ
τών λίθων, παραλαμβάνουν σίδηροι έλκυστήρες, διατομής ορθογωνίου διαστάσεων 
1X4 έκ., διατρυπώντες τά τόξα εις τήν περιοχήν τών γενέσεών των ύπεράνω κιονο- 
κράνων καί ύφαψιδίων (είκ. 8, 12, 16).

Οί δύο μικροί κίονες τού προστώου είναι μαρμάρινοι συγκροτούμενοι 
(είκ. 2, 12, 16): α) έκ βάσεως, συνισταμένης έκ δύο σπειρών συνδεομένων μέσφ εύ- 
ρείας «σκοτίας», βαινούσης έπί ύψηλοΰ πρισματικού βάθρου (ΰψ. 0.42 μ.) τετραγωνι
κής διατομής, β) έκ μονολίθου άρραβδώτου μαρμάρινου κορμού διαμέτρου 0.22 μ.
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Λ
1 και ύψους 1.40 μ., κα'ι γ) έκ κιονόκρανου μορφής κοιλοκύρτου έκ

περιστροφής καταλήγοντος άνω μέν εις τετράγωνον άβακα, κάτω δέ εις μικράν σπεί
ραν συνδέσεως και μεταβάσεως από τοΰ κορμοΰ προς τδ κιονόκρανον. Τό σταυροθό- 
λιον καλνψεως τοΰ προστφου σήμερον εμφανίζεται έξωτερικώς άνευ έπικεραμώσεως, 
γυμνόν (είκ. 16), υπό μορφήν ήμισφαιρίου' έν τοΰτοις άρχικώς θά έπεκαλύπτετο διά 
κεράμων, καίτοι φαίνεται μεταγενέστερον τοΰ βυζαντινού ναοΰ κατασκευασθέν μάλ
λον συγχρόνως προς τό θύρωμά του, κατά τό πρότυπον τοΰ τότε, έν έτει 1730, πιθα
νώς σωζομένου είσέτι προστώου τοΰ βυζαντινοΰ ναοΰ τοΰ Ταξιάρχου εις Μεσαριάν 
"Ανδρου "Οτι τό προστώον1 2 είναι μεταγενέστερον τοΰ ναοΰ, και δή σύγχρονον 
προς τό περιθύρωμα τής δυτικής θύρας, συμπεραίνεται έκ τής μορφής τοΰ καλύπτον- 
τος ήμιθόλου του είδους βεργωτοϋ σταυροθολίου, τής μορφής των κιονίσκων του, ώς 
καί τής άπλής, άκοσμήτου καί όλως άνεπεξεργάστου μορφής των ύφαψιδίων του 
προσέτι δέ καί έκ τής οργανικής καί δοκίμου άρθρώσεως τοΰ ενός έκ τών τόξων του, 
τοΰ άνατολικοΰ, προς τό άνώφλιον τοΰ περιθυρώματος, εις τό όποιον χρησιμεύει ώς 
ανακουφιστικόν τόξον (είκ. 12). Παρά ταΰτα εις την είκ. 2 (τομή) παρεστάθη τό

σταυροθόλιον τοϋ προστίμου μετ’ έπικεραμώσεως καί 
όχι γυμνόν ώς συνηθίζεται εις τήν μεταβυζαντινήν αί- 
γαιοπελαγιτικήν έκκλησιαστικήν αρχιτεκτονικήν' τοΰτο 
έγένετο διότι καί εις έ'τερον κύριον μεταβυζαντινόν αρ
χιτεκτονικόν μέλος τοΰ ναοΰ, ώς θά ίδωμεν έν συνεχεία, 
εις τό κωδωνοστάσιον, έφηρμόσθη ανάλογος έπικερά- 
μωσις τής έπιστέψεώς του, συνοδευομένη μάλιστα καί 
υπό όδοντωτοΰ μικράς έξοχής γεισώματος.

"Ωστε φαίνεται ότι καί έν μέση μεταβυζαντινή 
περιόδφ, καί δή ακμής, οί «άρχιμαΐστορες» τοΰ Αιγαίου 
δεν είχον είσέτι αποκοπή έντελώς έκ τής βυζαντινής 
οικοδομικής καί αρχιτεκτονικής παραδόσεως, τήν οποίαν 
έσέβοντο, προσπαθοΰντες τάς ανακαινιστικός καί προσ
θετικός επί τών βυζαντινών μνημείων παρεμβάσεις 
των νά ευθυγραμμίζουν προς τάς παλαιάς μεθόδους, 
άναβαπτίζοντες τούς τόσον διαφόρους αίγαιοπελαγι- 
τικούς τρόπους κατασκευής των, έστω καί μερικώς, εις 

τό πνεύμα τής παλαιοτέρας παραδόσεως. Άντιθέτως εις τάς νεωτέρας καί μάλιστα 
τάς συγχρόνους συντηρήσεις καί ανακαινίσεις τών βυζαντινών ναών, τάς έπιχειρου-

Εικ. 16. Τό τοξωτόν δικιόνιον 
προστωον.

(-
0.21 + 0.

1 Βλέπε περί τοϋ προστφου τοΰ ναοΰ τούτου 
Αν. ΟΡΛΑΝΔΟΝ, Βυζαντινά μνημεία τής ’ Ανδρου, Άρχ. 
Βυζ. Μνημ. Ελλάδος, τόμ. Η, τεϋχ. 1, σ. 9, είκ. 2, σ 11.

2 Βλέπε τά παρόμοια μικρά καί κομψά προστφα μετά 
δύο κιόνων τά κοσμοϋντα καί έξαίροντα τάς εισόδους 
τών ναών τής'Ελλάδος εις G. Millet, L’ecole grecque 
dans l’architecture byzantine, Paris 1916, a. 167-168,

είκ. 16, 69, 70, 75, 84 καί Γ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ, Χριστιανική 
καί βυζαντινή αρχαιολογία, Άθήναι 1942, σ. 411. Γενι- 
κώτερον περί προστφων - προπύλων πόσης μορφής 
βλέπε Δ. ΒαςιΛΕΙΑΔΗ, ’Από τάς εκκλησίας τής νήσου 
Κύθνου, Έπ Έταιρ. Βυζ. Σπουδών, τόμ. ΚΗ, 1958, 
σ 312-334, είκ. 2, 4, 6, 7 καί σ. 351-354, είκ. 8, 11, 12 
13, ένθα καί ή σχετική βιβλιογραφία.
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μένας υπό διαφόρων προσώποιν — όχι βεβαίως τάς έκτελουμένας υπό των αρμοδίων 
υπηρεσιών — παρατηρεΐται τόση άγνοια καί τόση άπομάκρυνσις εκ των μεθόδων τής 
παραδόσεως, ώστε να προκα?ιώνται ανεπανόρθωτοι καταστροφαί καί παραποιήσεις 
τόσον τής μορφής, όσον καί τοΰ χαρακτήρός των.

Τό κωδωνοοτάοιον. Ύπεράνω τοΰ δυτικοΰ τοίχου τοΰ νάρθηκος, κατ’ άξονα 
τής προσόψεως τοΰ ναοΰ καί τοΰ συστήματος θυρώματος-προστώου, ύψοΰται μετα
γενέστερον τοΰ βυζαντινοΰ ναοΰ κωδωνοστάσιον (είκ. 1, 2). Τό μεταβυζαντινόν τοΰτο 
κωδωνοστάσιον1 δυνατόν να είναι σύγχρονον προς τό θύρωμα καί τό προστώον, 
άλλ’ ενδεχομένως καί πιθανώτερον μεταγενέστερον τούτων. ’Αποτελείται έκ τοίχου, 
διατρυπωμένου υπό μονοτόξου ανοίγματος άναρτήσεως τοΰ κώδωνος, καταλήγοντος 
υπό μορφήν βαθμιδωτής διατάξεως μετ’ ανισοϋψών αναβαθμών έξικνουμένων μέχρι 
καί υπέρ την κλείδα τοΰ τόξου άναρτήσεως. Σημειωτέον ότι αί κατακόρυφοι παρειαί 
τών αναβαθμών δεν είναι αύστηρώς κατακόρυφοι, άλλ’ αποκλίνουν ελαφρώς έκ τής 
κατακορύφου προς τα έ'σω, δημιουργοΰσαι μίαν μειουμένην προς τα άνω συνολικώς 
μορφήν, ήτις οΰτω πως καθίσταται στατικώς μέν εύσταθεστέρα διά τής εύρυτέρας 
βάσεως, αίσθητικώς δε κομψοτέρα διά τής άνατεινομένης μορφής της.

Έν συνεχεία ό τοίχος τοΰ κωδωνοστασίου καμπυλοΰται υπέρ τό τόξον, προστα- 
τευόμενος υπό έπικεραμώσεως — βαινούσης επί όδοντωτοΰ έλαφράς εξοχής γεισώ- 
ματος — επί τής οποίας ύψοΰται μαρμάρινος σταυρός. Γενικώς ή παρεμβολή βαθμι
δωτής διατάξεως εις τά υπό μορφήν τοίχου μεταβυζαντινά κυκλαδικά κωδωνοστάσια 
αποτελεί τυπικήν διάταξιν άρθρώσεως καί υποδοχής τοΰ κωδωνοστασίου προς τήν 
πρόσοψιν’ είδικώτερον δέ ή συγκρότησις τής βαθμιδωτής διατάξεως δΓ ανισοϋψών 
αναβαθμών, οίονεί άναρριχωμένων επί τοΰ τοξωτοΰ ανοίγματος άναρτήσεως τοΰ κώ
δωνος καί έξικνουμένων μέχρι καί υπέρ τήν στάθμην τών γενέσεων τοΰ τόξου, απο
τελεί έπίσης τυπικήν διάταξιν άρθρώσεως κωδωνοστασίου καί προσόψεως, έπιχωριά- 
ζουσαν εις τούς μεταβυζαντινούς αίγαιοπελαγιτικούς ναούς τής νήσου ’ Ανδρου. "Ωστε 
ή μορφή καί ή άρθρωσις τοΰ κωδωνοστασίου τοΰ άγιου Νικολάου (είκ. 1, 2) μαρτυρεί 
εύγλώττως τήν μεταβυζαντινήν καταγωγήν του παρά τήν παρουσίαν τής επί όδον
τωτοΰ γεισώματος βαινούσης έπικεραμώσεως, δημιουργούσης ένδεχομένως τήν υπό
νοιαν προγενεστέρας κατασκευής του. ’Άλλως τε ή μεταγενεστέρα κατασκευή τοΰ 
κωδωνοστασίου έν σχέσει προς τον υποκείμενόν του νάρθηκα προσεπιμαρτυρεΐται καί

1 Βλέπε σχέδια μεταβυζαντινών αίγαιοπελαγιτικών 
κωδωνοστασίων είς Δ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ, Ή αξονική τοξο- 
στοιχία στην αΐγαιοπελαγιτικη εκκλησιαστική αρχιτεκτο
νική, Τεχνικά Χρονικά, τόμ. 32, 1955, τεϋχ. 369-370, 
σ. 114, είκ. 1, καί άνάτυπον, τοΰ αύτοΰ, Εισαγωγή 
στήν αΐγαιοπελαγιτικη λαϊκή αρχιτεκτονική, ’Αθή
να 1955, σ. 32-40, είκ. 31-42, τοΰ αύτοΰ, ’Από τάς 
εκκλησίας τής νήσου Κύθνου, Έπετ. Έταιρ. Βυζ. Σπου
δών, τόμ. ΚΗ, 1958, σ. 338-341, είκ. 4-7, σ. 354-357, 
είκ. 11-13, τοΰ αύτοΰ, Συμβολή εις τούς τρουλλοκα- 
μάρους ναούς τής ‘Ελλάδος, Έπετ. Έταιρ. Βυζ. Σπου
δών, τόμ Λ, 1960, σ. 182-189, είκ. 8-14, τοΰ αύτοΰ.

Τό αχειροποίητο σύμπλεγμα τής Παραπορτιανής Μύκο
νού, περιοδ. ’Αρχιτεκτονική, έτος Ε, 1961, τεΰχ. 27, 
σ. 29-36, είκ. 1-20, καί άνάτυπον, τοΰ αύτοΰ, Αί έπι- 
πεδόστεγοι μεταβυζαντινοί βασιλικοί τών Κυκλάδων, 
Έπετηρίς Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών, τόμ- Β, 
1962, σ· 319, είκ. 1 κ.έξ., τοΰ αύτοΰ, Γύρω από τις 
δίκλιτες μεταβυζαντινές βασιλικές τών Κυκλάδων, περιοδ. 
Τεχνικά Χρονικά, Γεν. έκδ. τεΰχ. 211-12, Μαρτίου- 
’Απριλίου 1962, σ. 38-45, καί άνάτυπον, τοΰ αύτοΰ, 
Μονόκλιτες βασιλικές μέ δύο κόγχες ίεροΰ, περιοδ. 
Ζυγός, τόμ. 7, 1962, τεΰχ. 78-79, σ. 70-73, είκ. 3, 6, 8, 
11, 13.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:42:03 EEST - 18.237.180.167



32 Δημητρίου Βασιλειάδη ΑΕ I960

έκ τής άδοκίμου σχέσεως τοΰ πάχους τών τοίχων των, δηλονότι έκ τοΰ μεγαλύτερου 
πάχους τοΰ ύπερκειμένου κωδωνοστασίου (πάχ. 0.90 μ. βλ. έν είκ. 2 τομήν) έν σχέσει 
προς τό πάχος τοΰ υποκειμένου του δυτικοϋ τοίχου τοΰ νάρθηκος (πάχ. 0.70 μ.), ώς 
μή ώφειλεν.

'Η δυτική δψις τοΰ ναοΰ. Ή όψις αυτή, αποτελούσα την πρόσοψιν τοΰ ναοΰ, 
είναι ή πλέον ενδιαφέρουσα από μορφολογικής άπόψεως, ώς συγκροτουμένη εξ αλλε
παλλήλων αρχιτεκτονικών μελών καί θεμάτων κλιμακωμένων εις βάθος (είκ. 1). Τά 
αρχιτεκτονικά αυτά μέλη είναι τά έξης: τό επί πρώτου επιπέδου προστώον, τό επί 
δευτέρου επιπέδου θύρωμα μετά τοΰ ύπερκειμένου κωδωνοστασίου καί τέλος ό επί 
τρίτου επιπέδου τροΰλλος, εμφανιζόμενος ώς τό άκροτελεύτιον καί υπό μορφήν 
«βάθους» θέμα. Ή διάταξις καί άρθρωσις τών μελών τούτων γίνεται κατά αύστη- 
ρώς γεωμετρικόν τρόπον καί εκατέρωθεν τοΰ κατακοφύφου άξονος συμμετρίας τής 
προσόψεως. Καίτοι τά συγκροτοΰντα τήν πρόσοψιν στοιχεία δεν είναι όλα σύγχρονα, 
αναγόμενα εις διαφόρους χρονικάς περιόδους, ώς εϊδομεν, έν τούτοις ή συνολική 
έντύπωσις τήν οποίαν προκαλεΐ ή όψις αυτή είναι ήρεμος καί εύχάριστος, πιθανώς 
συντελοΰντος προς τούτο καί τοΰ παλλεύκου χρώματος τής άσβεστοχρίσεως, τό όποιον 
καλύπτει σήμερον τά πάντα ενοποιούν πως καί μορφάς άν όχι ετεροκλήτους, πάντως 
διαφορετικός ώς αί ύπ’ όψιν. Τέλος σημειοΰμεν ότι τό κωδωνοστάσιον δορυφορεΐται 
υπό τών εκατέρωθεν στεγών, αιτινες έν όψει εμφανίζονται ώς μονοκλινεΐς ένώ εις 
τήν πραγματικότητα πρόκειται περί δικλινών στεγών.

'Η παρακείμενη κρήνη. ’Έμπροσθεν τοΰ μεταγενεστέρου ξυλοστέγου γυναικω-

ΕΙκ. 17. Ή παρακείμενη κρήνη.

νίτου-παρεκκλησίου τοΰ αγίου Παντελεήμονος, καί εις τό προαύλιον τοΰ ναοΰ τοΰ 
αγίου Νικολάου (είκ. 1), υπάρχει κτιστή υπό μορφήν τοίχου κρήνη (είκ. 17) ήρθρω- 
μένη διά τυφλού, άβαθοΰς έν έσοχή τόξου, φέροντος έντοιχισμένην ένεπίγραφον μαρ- 
μαρίνην πλάκα, πλαισιουμένην υπό έλαφρώς αναγλύφων κοσμημάτων με τήν εξής
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επιγραφήν, τής οποίας ό Δ. Παςχαλης έδημοσίευσε την μεταγραφήν ημείς δέ 
παρέχομεν τό πανομοιότυπον (είκ. 18).

ai«w πϋδτββ wsimcf nc, muf 
ftifoMw ilioi μιλβιτϊρ mmmwg 
ixmm ysTtfxw τιίετε yiio ^xspin

ΠΗΓΗ W iVTH ^KTI68M «
i0m WPWiI ROM JfMTPOWIfW 
lie IPHfMYMON roifOT TMM WWWi 
idlWRM M XFHCTffl 1YTB W$l®f<yly u Cr=^ ^
p jm xhtom 0OTono|i« amitw seiiTa 
HPI Til KM t8 1B1M »Mf!B -<&·

Είκ. 18. βΗ κτητορική επιγραφή τής κρήνης.

Γλυπτός διάκοσμος. Τέμπλον. Κιβώριον. Εις τό εσωτερικόν τοΰ ναοΰ σήμε
ρον τα μόνα συναντώμενα γλυπτά μέλη αποτελούν τά τέσσαρα κιονόκρανα, τά όποια 
περιεγράφησαν ανωτέρω. Εις τό εξωτερικόν του, και μάλιστα εις την δυτικήν όψιν 
τοΰ μνημείου, υπάρχουν τά επίσης περιγραφέντα γλυπτά μέλη τοΰ θυρώματος, τής 
αναγλύφου είκόνος τοΰ υπερθύρου κα'ι των κιονοκράνων τοΰ προστώου.

Τό σημερινόν ξύλινον τέμπλον είναι νεώτατον άπλοΰν ξύλινον κατασκεύασμα 
άνευ ούδεμιάς τέχνης. Τό μόνον λεόψανον τοΰ παλαιοτέρου ξυλίνου μεταβυζαντινού 
τέμπλου, και όχι τοΰ βυζαντινού μαρμάρινου, τό όποιον άλλοτε πιθανώς θά είχεν ό 
ναός, αποτελεί ξυλόγλυπτος σταυρός ύψούμενος υπέρ την Ώραίαν πύλην τοΰ νεωτέρου 
σανιδίνου τέμπλου φέρων κατά την βάσιν του την χρονολογίαν 1716. Επίσης επί 
τοΰ νεωτέρου τέμπλου υπάρχει παλαιά είκών τοΰ αγίου Σάββα φέρουσα την χρο
νολογίαν 1739.

Ιδιόρρυθμον, όλως ασυνήθους μορφής, είναι τό εις τήν κόγχην τοΰ ιερού ύπάρ- 
χον ξυλόγλυπτον μεταβυζαντινόν κατασκεύασμα, υπό μορφήν μονοκλινοΰς μικράς ξύ
λινης στέγης (βλ. έν είκ. 2 τομήν), έπέχον θέσιν κιβωρίου. Τό ίδιότυπον τούτο κιβώριον 
είναι διττώς άσύνηθες: λόγω θέσεως καί λόγω μορφής. Πράγματι εύρίσκεται εντός 
τής κόγχης τοΰ ιερού στηριζόμενον όμως επί τής εσωτερικής επιφάνειας της, ενώ, ώς 
γνωστόν, ή συνήθης θέσις του είναι έκτος τής κόγχης, πανταχόθεν ελεύθερον υπέρ

1 Βλέπε Δ. ΓΐΑΣΧΑΛΗ, Τέσσαρες μητροπολΐεαι Ξάν- τόμ. Ζ, 1936, σ. 42. 
θης καί Περιθεωρίου "Ανδριοι τήν πατρίδα, Θρακικά,

5
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την αγίαν τράπεζαν. Επίσης ώς προς την μορφήν του σημειοΰμεν δτι αΰτη είναι 
άγνωστος, καθ’ δσον δεν έχει τδ συμβολικόν τοϋτο λειτουργικόν μέλος την κατά την 
παράδοσιν άποδιδομένην κατά κανόνα εις αυτό μορφήν σκεπής ή κουβουκλίου, ύπερ- 
κειμένου τής αγίας τραπέζης καί ίσταμένου έλευθέρως επί τεσσάρων κιονίσκων (λίθι
νων ή ξύλινων) υπεράνω αύτής. Τό μεταβυζαντινόν τοϋτο ξυλόγλυπτον κιβώριον 
άποτελεΐται εκ σανιδώματος μικράς μονόκλινους ξυλίνης στέγης, έλαφράς εκ τής 
κόγχης προς τό ιερόν κλίσεως, στηριζομένης επί δύο ξύλινων κιονίσκων παρά τάς 
άκμάς τής κόγχης, τετραγωνικής διατομής, ώς καί επί τής εσωτερικής επιφάνειας τής 
κόγχης. Τό μεταξύ των δύο κιονίσκων διάστημα, τό προ τοΰ σανιδώματος, γεφυροΰται 
κοσμούμενον υπό διατρήτου ξυλογλύπτου έπιπεδομόρφου ένδιαφερούσης διακοσμή- 
σεως (είκ. 19). Τό ξύλινον κιβώριον έχει θερμόν καστανόν χρώμα προστατευόμενον σή-

Είκ. 19. Ή ξυλόγλυπτος διακόσμησις τοΰ κιβωρίου.

μερον διά βερνικοχρώματος. Τέλος παρατηροϋμεν δτι πέραν τής λειτουργικής σημασίας 
τοΰ συμβολισμού τού ουρανού τό ύπ’ δψιν ιδιότυπον κιβώριον έπιτελεϊ καί έτέραν 
συγκεκριμένην : την τής ήχοσκεπής υπέρ τον έκφωνοϋντα προ τής κόγχης ιερέα. 
Ήτοι, πιθανώς, χρησιμεύει καί διά την ανακοπήν τής πορείας τών ήχητικών άκτίνων 
προς τό τεταρτοσφαίριον τής κόγχης καί τήν οροφήν τού ιερού, άποφευγομένης οΰτω 
πως τής ήχοσυγκεντρώσεως, ήτις θά ήσκει δυσμενή έπίδρασιν επί τής ακουστικής τού 
ναού διά τής άνομοιομόρφου κατανομής τού ήχου εν αύτώ.

Συγκριτική ΰ'εώρησις τον ναοϋ τοΰ άγιον Νικολάου. Τέλος θά έπιχειρήσωμεν 
τήν συγκριτικήν τοποθέτησιν τού υπό έξέτασιν ναοϋ, προς τούς ετέρους τέσσαρας 
γνωστούς βυζαντινούς ναούς τής νήσου ’Άνδρου, ανήκοντας άπαντας εις τον αρχιτε
κτονικόν τύπον τών σταυροειδών εγγεγραμμένων ναών μετά τρούλλου καί δή τών 
δικιονίων 1, ώς καί ό ύπ’ δψιν.

’Από άπόψεως γραφικών χαράξεων διαπιστοϋμεν δτι ό τροϋλλος εύρίσκεται ύπερ- 
άνω τού κυρίως ναού, τοποθετημένος συμμετρικώς (είκ. 20), ώς ακριβώς συμβαίνει 
καί εις τούς τέσσαρας δικιονίους τής Άνδρου ή ήτοι τούς ναούς τής Μελίδας, τού 
Υψηλού, τής Μεσαριάς καί τού Μεσαθουρίου. Δηλαδή τό κέντρον τού τρούλλου εν 
προβολή συμπίπτει προς τό σημεΐον τομής τών διαγωνίων τού τετραγώνου τής κατό- 
ψεως τού κυρίως ναού. "Ετερον κοινόν χαρακτηριστικόν καί εις τούς τέσσαρας προ-

1 Βλέπε Αν. ΟρΛΑΝΔΟΝ, ΑΒΜΕ, ε.ά· σ. 9, είκ. 2, 
<j. 36, είκ. 22, σ. 47, είκ. 31, σ. 51, είκ. 33.

2 *0 καθηγητής ΑΝ. ΟΡΛΑΝΔΟΣ έφήρμοσε τάς γρα
φικός χαράξεις τοΰ A. Struck (βλέπε Vier Byzanti- 
nische Kirchen der Argolis, AM 34, 1909, σ. 218, 
«ίκ. 5) καί εις τούς τέσσαρας δικιονίους τής "Ανδρου

καί εΰρεν δτι ισχύουν. Ημείς έφηρμόσαμεν τάς αύτάς 
χαράξεις καί εις τόν ναόν τοΰ άγιου Νικολάου Κορ- 
θίου, εΰρόντες επίσης δτι κατά προσέγγισιν ισχύουν, 
ώς συμβαίνει καί διά τούς ετέρους τέσσαρας Άνδρια- 
κούς ναούς.
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μνημονευθέντας ναούς αποτελεί το δτι αί πλευρά! τού ισοσκελούς τριγώνου,

35

ό όποιον

ΕΙκ. 20. Διάγραμμα γραφικών χαράξεων.

έχει βάσιν το μήκος τού ναού κα! ύψος τό ύψος τής κλειδος τού τρούλλου, διέρχονται
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κατά προσεγγισιν άπό τάς κλείδας των μετώπων των κατά μήκος καμαρών τοϋ εγγε
γραμμένου σταυρού- το χαρακτηριστικόν τοΰτο συναντάται και εις τον άγιον Νικό
λαον (ε’ικ. 20), μέ μικράν σχετικώς άπόκλισιν άπό των κλειδών τών μετώπων. Έτερον 
κοινόν γνώρισμα τών πέντε ναών αποτελούν αί αύταί περίπου διαστάσεις των καί 
ή ταυτόχρονος χρησιμοποίησις καμαρών άφ’ ενός καί σταυροθολίων ή φουρνικών άψ’ 
ετέρου, διά την κάλυψιν τών τεσσάρων γωνιαίων διαμερισμάτων τής κατόψεως. Ό 
άγιος Νικόλαος ομοιάζει προς τούς ναούς τής Μεσαριάς καί τού Μεσαθουρίου, ώς προς 
τον άριθμόν τών έξεχουσών άψίδων τού ιερού, αΐτινες είναι μία καί μόνη ή μέση, 
ενώ διαφέρει ώς προς τούς τής Μελίδας καί Υψηλού, οΐτινες έχουν τρεις έξεχούσας 
αψίδας. Επίσης ομοιάζει προς τούς άρχαιοτέρους εκ τών τεσσάρων ναών (Μελίδας, 
Υψηλού) κατά τό σύστημα δομής, τό όποιον είναι ίσόδομον πλινθοπερίβλητον μετά 
λεπτών πλίνθων. Τέλος καί ή άναλογία τού μήκους προς τό πλάτος τού κυρίως ναού 
τού άγ. Νικολάου είναι 1.05 μ., εύρισκομένη πλησιέστερον προς τούς παλαιοτέρους 
ναούς (Μελίδα 1.02 μ., Υψηλού 1.03 μ., Μεσαριά 1.15 μ.) ή ώς άκριβώς συμβαίνει 
καί μέ την άναλογίαν τού ύψους τής κλειδός τού τρούλλου προς τό πλάτος τού ναού, 
ήτις μετρεΐ 1.36 μ. (Μελίδα 1.17, Υψηλού 1.31, Μεσαριά καί Μεσαθουρίου, ένθα 
φθάνει τό 1.50 μ.) *.

Χρονολόγηαις. Δυστυχώς, εις τον ναόν τού αγίου Νικολάου, δεν διεσάιθη κτη- 
τορική επιγραφή, δυναμένη νά μάς πληροφορήση περί τού χρόνου άνεγέρσεώς του. 
Διά τούτο, προκειμένης τής χρονολογήσεώς του, θά προσπαθήσωμεν νά ύποκατα- 
στήσωμεν την έλλειψιν ταύτην, στηριζόμενοι επί ενδείξεων καί κριτηρίων τεχνικών 
καί μορφολογικών. Καί πρώτον ή κατασκευή τών τοίχων κατά τό πλινθοπερίβλητον 
σύστημα δομής, συνδυαζομένη προς την διαπιστωθεΐσαν χρήσιν λεπτών μάλλον 
πλίνθων, πάχους κυμαινομένου μεταξύ 0.02 καί 0.03 μ., περιορίζει τον χρόνον κτί
σεως τού ναού πιθανώς εντός δύο αιώνων, καί μάλιστα μεταξύ τού 11ου καί τού 12ου, 
ώς άλλωστε καί εξ άλλων εν συνεχεία προσκομιζομένων ενδείξεων συμπεραίνεται.

Ή μορφή καί ή άρθρωσις τού οκταγωνικού τρούλλου τού αγίου Νικολάου πα
ρουσιάζει άρκετήν ομοιότητα τόσον προς τον τρούλλον τού βυζαντινού ναού τού Τα
ξιάρχου τής Μελίδας "Ανδρου, όσον καί προς τον τρούλλον τού καθολικού τής μονής 
Καισαριανής ’Αττικής, οι όποιοι άμφότεροι άνήκουν εις τον 11ον αιώνα1 2. Ή όμοιό- 
της αύτη συνίσταται εις τήν συνολικήν μορφήν καί τάς έξωτερικάς άναλογίας τού 
τρούλλου, ώς καί εις τάς επί μέρους διατάξεις καί τήν άρθρωσίν του- σημειούμεν 
ούτω τήν παρουσίαν λεπτού οδοντωτού οριζοντίου γείσου έκ πλίνθων καί ύπ’ αυτό 
οδοντωτής ταινίας, τον φωτισμόν του διά πλινθίνων μονολόβων παραθύρων καί τήν 
άπουσίαν τών μαρμάρινων κιονίσκων τών τοποθετουμένων κατά τάς κατακορύφους 
άκμάς τού τρούλλου προς υποδοχήν τών μαρμάρινων τόξων άρθρώσεως. Επίσης εις 
τον 11ον μάλλον αιώνα ή τον 12ονθά πρέπη νά άναχθή καί ή παρατηρουμένη μείωσις 3 
τού πάχους τών μακρών τοίχων τού ορθογωνίου τής κατόψεως τού ναού, ή ήδη μνη- 
μονευθεΐσα καί συναντωμένη εις τά τμήματα αυτών τά κάτωθεν τής εγκάρσιάς κα

1 Βλέπε Αν. Ορλανδον, έ.ά. σ. 5δ, 56, είκ. 35. 3 Αΰιόϋι σ. 45.
2 Αυτόθι σ. 45.
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μάρας τών κεραιών τοΰ εγγεγραμμένου αταυροΰ, τά όποια δεν δέχονται ωθήσεις 
εργαζόμενα ώς τοίχοι άποψράξεως. Εις τον αυτόν αιώνα, τον 11ον1, μάς φέρει καί 
ή μορφή τοΰ τρίλοβου παραθύρου τής μέσης κόγχης τοΰ ίεροΰ (είκ. 11) με τούς έξ 
οπτόπλινθων τρεις ισοϋψείς λοβοΰς του. Τέλος έκ τής σχέσεως τών πλευρών τοΰ εσω
τερικού ορθογωνίου τής κατόψεως τοΰ κυρίως ναοΰ, διδούσης την αναλογίαν 1:1 χα
ρακτηριστικήν διά τους ναούς τοΰ 11ου αίώνος2, φερόμεθα κα'ι πάλιν προς τον 
αιώνα τοΰτον ώς τον πιθανόν κτίσεως τοΰ ναοΰ.

Άντιθέτως αί ακόλουθοι ενδείξεις μάς μετακινοΰν μάλλον προς τον 12ον αιώνα : 
α) Ή ύπαρξις μιάς έξεχούσης τρίπλευρου άψϊδος ίεροΰ αντί τών συνήθων τριών, αί 
όποΐαι συναντιόνται εις τούς περισσοτέρους Έλλαδικούς ναούς τοΰ 11ου αίώνος3. 
β) Τό αμελές πλινθοπερίβλητον σύστημα δομής ένίων τοίχων τοΰ ναοΰ πλήν τοΰ 
άνατολικοΰ καί τοΰ τρούλλου, τών οποίων ή δόμησις είναι επιμελέστατη. Καί γ) Ή 
παρουσία πώρινου πλαισίου εις τό φραχθέν παράθυρον τής βορείου κεραίας τοΰ 
σταυροΰ, ή οποία ύποδηλοΐ ότι τοΰτο δεν είναι παλαιότερον τοΰ 12ου αίώνος.

'Ώστε έκ τοΰ συνδυασμού όλων τών ανωτέρω ενδεικτικών στοιχείων, έν συσχε- 
τισμ,φ προς τήν γενικωτέραν χρονολογικήν τοποθέτησιν καί τών τεσσάρων μελετη
μένων δικιονίων βυζαντινών ναών τής νήσου, άναγομένων εις τον 11ονκαί τον 12ον4 
αιώνα, άγόμεθα εις τό συμπέρασμα ότι ό ναός τοΰ αγίου Νικολάου πρέπει νά έκτί- 
σθη πιθανώς κατά τό δεύτερον ήμισυ τοΰ 12ου αίώνος.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

1 Α. Ορλανδος, ε.ά. σ. 45.
2 Αυτόθι σ. 49.
3 Αυτόθι σ. 45.
4 Πρβλ. τας γενικός και είδικωτέρας σκέψεις επί τής

χρονολογήσεως τών βυζαντινών ναών τής νήσου "Αν
δρου εις Αν. Ορλανδον, έ.ά. σ. 12, 24, 38, 44, 45, 46, 
49, 53.
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