
� ΝΑ�Σ Τ�Υ ΑΓΙ�Υ ΓΕΩΡΓΙ�Υ ΣΤ� ��ΥΜΝΙΚ� ΣΕΡΡΩΝ

Τ� ��υµνικ�, �ωρι� της Βισαλτ�ας, 10 �λµ. ν�τι�ανατ�λικ! της Νιγρ�-
τας, δεν υπ&ρ'ε �λ�τελα !γνωστ� στ�υς ερευνητ(ς. Η τακτικ& ανα*�ρ! τ�υ
σε (γγρα*α µ�ν+ν τ�υ Αγ��υ /ρ�υς, απ�γρα*ικ! �θωµανικ! κατ!στι�α,
εκκλησιαστικ! (γγρα*α της µητρ�π�λεως Σερρ+ν και περιηγητικ! κε�µενα,
(καναν αρκετ�3ς ερευνητ(ς να ασ��ληθ�3ν τ�σ� µε την ετυµ�λ�γ�α τ�υ �-
ν�µατ�ς, �σ� και µε την ανα4&τηση των παλαι�τερων ενδε�'εων �ικιστικ&ς
�ργ!νωσης στην περι��&1.

5�νη εγκατ��κησης π�υ αν!γ�νται στα αρ�αϊκ!, ρωµαϊκ! παλαι��ρι-
στιανικ!, µ(�ρι και 3στερα 7υ4αντιν! �ρ�νια 7ρ(θηκαν στην ευρ3τερη πε-
ρι��& τ�υ �ικισµ�3. Εντ�ς τ�υ σηµεριν�3 �ωρι�3, ν�τι�ανατ�λικ! τ�υ να�3,
εντ�π�στηκαν τ!*�ι, !γνωστης �ρ�ν�λ�γικ&ς ταυτ�τητας, εν+ απ� την αυ-
λ& τ�υ γειτ�νικ�3 παιδικ�3 σταθµ�3 περισυλλ(�θηκε ν�µισµα τ�υ τ(λ�υς
τ�υ 10�υ και των αρ�+ν τ�υ 11�υ αι.2.

Η �ν�µασ�α τ�υ �ικισµ�3 σ�ετ�4εται µε την παρ�υσ�α στην περι��& της
7υ4αντιν&ς �ικ�γ(νειας των ��3µνων, κατ! τ�ν 14� αι. Συ�ν& ε�ναι ε'!λλ�υ
η �ρ&ση �ν�µ!των 7υ4αντιν+ν α'ιωµατ�3�ων για την �ν�µασ�α �ικισµ+ν της
περι��&ς των Σερρ+ν, �πως γνωρ�4�υµε για τα �ωρι! Πατρ�κι (Πατρ�κι�ς
Μαν�υ&λ <γγελ�ς), Κατακ�ν�4ι (Καντακ�υ4ην�ς) και Γεωργ&λας (αδελ*��

� να�ς τ�υ Αγ��υ Γεωργ��υ στ� ��υµνικ� Σερρ+ν υπ&ρ'ε τ� θ(µα της µεταπτυ�ια-
κ&ς µ�υ εργασ�ας µε τ�τλ� «� <γι�ς Γε+ργι�ς ��υµνικ�3 Σερρ+ν και τα συγγενικ! µνη-
µε�α», π�υ υπ�7λ&θηκε στ� τµ&µα Ιστ�ρ�ας και Αρ�αι�λ�γ�ας της Φιλ�σ�*ικ&ς Σ��λ&ς
τ�υ Α.Π.Θ., τ� 2000, µε επι7λ(π�ντα τ�ν καθηγητ& Βυ4αντιν&ς Αρ�αι�λ�γ�ας κ. Γε+ργι�
Βελ(νη. Θεωρ+ υπ��ρ(ωσ& µ�υ να τ�ν ευ�αριστ&σω και απ� τη θ(ση αυτ& για τις συµ-
7�υλ(ς, τη συνε�& καθ�δ&γηση σε �λα τα στ!δια της (ρευνας, την αµ(ριστη συµπαρ!-
σταση, τη δυνατ�τητα επικ�ινων�ας και την ατµ�σ*αιρα συνεργασ�ας π�υ µ�υ πρ�σ(*ε-
ρε. Τα σ�(δια τ�υ να�3 εκπ�ν&θηκαν απ� τ�ν γρ!*�ντα, µε την π�λ3τιµη 7�&θεια της αρ-
�ιτ(κτ�ν�ς ∆&µητρας Καλλιγ!, στην �π��α εκ*ρ!4ω επ�σης τις ευ�αριστ�ες µ�υ. Τις ευ-
�αριστ�ες µ�υ επ�σης �*ε�λω στη 12η Ε*�ρε�α Βυ4αντιν+ν Αρ�αι�τ&των για την !δεια
δηµ�σ�ευσης τ�υ να�3. Τ� !ρθρ� αυτ� πραγµατε3εται την αρ�ιτεκτ�νικ& τ�υ να�3 και �-
�ι τις τ�ι��γρα*�ες.

1. Μ. Aα*ειρ��υ, «Ιστ�ρικ�γεωγρα*ικ! της περι��&ς ��υµνικ�3», Σερραϊκ� �ρ	νι-
κ� 13 (1998) 47-94, �π�υ γ�νεται εκτεν&ς παρ�υσ�αση της ιστ�ρ�ας τ�υ �ωρι�3 και της µ(-
�ρι τ+ρα (ρευνας. Απ� την εµπεριστατωµ(νη αυτ& µελ(τη, �π�υ και η σ�ετικ& 7ι7λι�γρα-
*�α, αντλ�3µε τ� σ3ν�λ� των ιστ�ρικ+ν πληρ�*�ρι+ν τ�υ εισαγωγικ�3 κε*αλα��υ.

2. /πως πρ�κ3πτει απ� τ� σκ�τσ� των δ3� �ψεων τ�υ ν�µ�σµατ�ς π�υ παρατ�θεται
στην παραπ!νω δηµ�σ�ευση (Aα*ειρ��υ, �.π., σ. 49 σηµ. 7, εικ. 4), πρ�κειται για αν+νυµ�
*�λλη, κατηγ�ρ�ας Α2, π�υ �ρ�ν�λ�γε�ται µετα'3 των ετ+ν 976(;)-1030/35, (DOC, III, 2,
class A2, Var. 5, A2.5.1 κ.ε.).



Γεωργ�υλ!). �ι µ�ν(ς Ι7&ρων, Εσ*ιγµ(ν�υ και �ιλανδαρ��υ τ�υ Αγ��υ
/ρ�υς κατ(��υν µεγ!λες εκτ!σεις γης και αναπτ3σσ�υν (ντ�νη δραστηρι�-
τητα στην περι��& κατ! τη µ(ση και 3στερη 7υ4αντιν& περ��δ�.

Π�λλ(ς ανα*�ρ(ς στ�ν �ικισµ� γ�ν�νται σε �θωµανικ! κατ!στι�α και
εκκλησιαστικ! (γγρα*α κατ! την περι�δ� της Τ�υρκ�κρατ�ας, �ταν πια (-
�ει τη σηµεριν& τ�υ �ν�µασ�α & ελα*ρ+ς παρα*θαρµ(νη (��3µνικ�, ��3µ-
κ�ς), εν+ ε'ακ�λ�υθ�3ν να δραστηρι�π�ι�3νται στην περι��& µ�ν(ς τ�υ
Αγ��υ /ρ�υς.

Κατ! τη δι!ρκεια τ�υ Μακεδ�νικ�3 Αγ+να, τ� �ωρι� διαδραµατ�4ει
πρωταγωνιστικ� ρ�λ�, καθ+ς *ιλ�'εν�3σε την (δρα τ�υ αρ�ηγε��υ της Νι-
γρ�τας. Μετ! την απελευθ(ρωση και µ(�ρι τη δεκαετ�α τ�υ ’60 τ� ��υµνικ�,
µε 7!ση τα στ�ι�ε�α των απ�γρα*+ν, παρ�υσι!4ει πληθυσµιακ& !νθιση, ω-
στ�σ� η εσωτερικ& και ε'ωτερικ& µεταν!στευση πρ�κ!λεσε κατακ�ρυ*η
µε�ωση στις επ�µενες δεκαετ�ες και σ&µερα �ι κ!τ�ικ�ι τ�υ �ωρι�3 δεν 'ε-
περν�3ν τ�υς 300.

Τ� ��υµνικ� 7ρ�σκεται παραπλε3ρως της �δικ&ς αρτηρ�ας π�υ συνδ(-
ει τα Κερδ3λια µε τη Νιγρ�τα και τις Σ(ρρες και �ργαν+νεται σε (να !ναρ-
�� σ3µπλεγµα �ρι4�ντιων, κ!θετων και διαγ+νιων στεν+ν δρ�µων. Πετρ�-
�τιστα σπ�τια τ�υ τ(λ�υς τ�υ 19�υ αι. και των αρ�+ν τ�υ 20�3 αι. σ+4�νται
δι!σπαρτα σε �λ�ν τ�ν �ικισµ�, !λλα µισ�γκρεµισµ(να και !λλα ακ�µα κα-
τ�ικ&σιµα. Συνυπ!ρ��υν µε τα νε�τερα π�υ (��υν αλλ�ι+σει τ�ν παραδ�-
σιακ� τ�υ �αρακτ&ρα. Στα Β∆ τ�υ �ικισµ�3, π!νω απ� τ� ρ(µα Μ�δι, στ(-
κει π(τριν� γε*3ρι κατασκευασµ(ν�, σ3µ*ωνα µε επιγρα*&, τ� 1781. Απ�-
τελ�3σε τµ&µα παλαι�3 λιθ�στρωτ�υ δρ�µ�υ π�υ δι(σ�ι4ε τη Βισαλτ�α απ�
τ� µ(σ�ν της και παρ!λληλα σ�εδ�ν µε τ�ν Στρυµ�να3.

Κυρ�αρ�� ρ�λ� στην κ�ινωνικ& 4ω& τ�υ �ωρι�3 πα�4ει η κεντρικ& πλα-
τε�α, �π�υ συγκεντρ+ν�νται τα σηµαντικ�τερα κτ�ρια, �πως αυτ� της Κ�ι-
ν�τητας και τ�υ Σ��λε��υ, εν+ δεσπ�4�υσα θ(ση κατ(�ει � να�ς π�υ, µα4�
µε τ�ν γηραι� πλ!ταν�, συµπ�ρε3�νται στη µακρ��ρ�νη ιστ�ρ�α τ�υ �ικι-
σµ�3 (εικ. 1).

� να�ς τ�υ Αγ��υ Γεωργ��υ αν&κει στ�ν τ3π� της τρ�κλιτης 7ασιλικ&ς,
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3. Aα*ειρ��υ, �.π., σσ. 68-69 σηµ.75. Φωτ�γρα*�ες τ�υ γε*υρι�3 δηµ�σιε3ει � Α.
Βα7ρ�τσας στα πρακτικ! της ανακ��νωσης για την Εγνατ�α �δ�, π�υ πραγµατ�π�ι&θη-
κε µε την ευκαιρ�α συµπ�σ��υ για τη Βισαλτ�α, 7λ. σ�ετικ! Α. Βα7ρ�τσας, «Η Εγνατ�α
�δ�ς και η Βισαλτ�α», Πρακτικ� Α� Επιστηµ	νικ	� Συµπ	σ�	υ «Η Νιγρ�τα – Βισαλτ�α
δι� µ�σ	υ της Ιστ	ρ�ας», Νιγρ�τα 27 & 28 Ν	εµ"ρ�	υ 1993, Νιγρ�τα 1995, σσ. 59-78 και
*ωτ�γρα*�ες σσ. 72-73. Για τ� γε*3ρι 7λ. επ�σης, Γ. Π. Τσ�τσ�ς, Μακεδ	νικ� γε$�ρια,
Τ	π	γρα$�α, Αρ'ιτεκτ	νικ*, Ιστ	ρ�α, Λα	γρα$�α, Θεσσαλ�ν�κη 1997, σσ. 163-164 και �
�δι�ς, «Τα π(τρινα γε*3ρια της Βισαλτ�ας», «Η Νιγρ�τα – Βισαλτ�α δι� µ�σ	υ της Ιστ	-
ρ�ας», Πρακτικ� Β� Επιστηµ	νικ	� Συµπ	σ�	υ, Νιγρ�τα 17-20 /κτω"ρ�	υ 1996, Θεσσα-
λ�ν�κη 2000, σσ. 765-766.



τυπικ&ς της περι�δ�υ της Τ�υρκ�κρατ�ας, µε πρ�σαρµ�σµ(ν� πι�σ�ηµ�
ν!ρθηκα στα δυτικ!, π�υ *(ρει απ�τµηση στη Β∆ τ�υ γων�α. Στα ανατ�λι-
κ! πρ�ε'(�ει µ�ν� η ηµικυκλικ& αψ�δα τ�υ κεντρικ�3 κλ�τ�υς (εικ. 2). /λ�
τ� κτ�σµα καλ3πτεται µε ενια�α στ(γη.

Η κ!τ�ψη τ�υ κυρ�ως να�3 (�ει σ�&µα �ρθ�γ+νι�, ελα*ρ! ακαν�νιστ�.
Ε'ωτερικ! (�ει µ&κ�ς 18,90µ., �ωρ�ς την κ�γ�η και πλ!τ�ς 10,80µ. Με την
πρ�σθ&κη τ�υ ν!ρθηκα *τ!νει τ� συν�λικ� µ&κ�ς στα 22,00µ. και τ� πλ!-
τ�ς στα δυτικ! 17,00µ. Η πρ�σ7αση στ�ν να� γ�νεται απ� �λες τις πλευρ(ς
πλην της ανατ�λικ&ς. Ωστ�σ�, �ι σηµαντικ�τερες και πι� πρ�σεγµ(νες θ3-
ρες ε�ναι αυτ(ς της 7�ρειας πλευρ!ς, π�υ (��υν !µεση σ�(ση µε την πλα-
τε�α. Απ� αυτ& την πλευρ! τ� επ�πεδ� τ�υ εδ!*�υς 7ρ�σκεται κατ! 0,90µ.
�αµηλ�τερα της ν�τιας, καθ+ς η κατω*(ρεια τ�υ εδ!*�υς στ�ν �ικισµ� (�ει
κατε3θυνση απ� ν�τ� πρ�ς 7�ρρ! (εικ. 3). Εσωτερικ! � να�ς διαιρε�ται, µε
'3λιν�υς κ��νες, σε τρ�α κλ�τη. Kυλ�γλυπτ� τ(µπλ� δια�ωρ�4ει τ� Iερ� B&µα
απ� τ�ν υπ�λ�ιπ� να�.

�ι τ����ι, π!��υς 0,75µ., ε�ναι �τισµ(ν�ι µε αργ�3ς λ�θ�υς (εικ. 4), π�υ
πρ�(ρ��νται απ� τη γ3ρω περι��&4. Περισσ�τερ� *ρ�ντισµ(ν� εµ*αν�4εται
τ� υλικ� δ�µ&ς της αψ�δας τ�υ Ιερ�3 Β&µατ�ς (εικ. 5), εν+ ��ντρ�λα'ευµ(-
ν�ι γωνι�λιθ�ι �ρησιµ�π�ι�3νται σε �λες τις ακµ(ς τ�υ να�3 και ιδια�τερα ε-
πιµεληµ(ν�ι, στα πλα�σια των αν�ιγµ!των. Ως συνδετικ� υλικ� �ρησιµ�-
π�ιε�ται υπ�λευκ� ασ7εστ�κ�ν�αµα, πλ�3σι� σε αδραν& (λ�θινα θρα3σµα-
τα και τριµµ(ν� κεραµ�δι), εν+ πι� καθαρ�, ως πρ�ς τις πρ�σµ�'εις, παρα-
τηρε�ται αυτ� των τ���ων τ�υ ν!ρθηκα π!νω απ� τα υπ(ρθυρα των παρα-
θ3ρων τ�υ �ρ�*�υ και της αν+τερης 4+νης τ�υ κυρ�ως να�3 π!νω απ� τη
στ!θµη των *�υρ�υσι+ν των παραθ3ρων. �ι τ�ι��π�ι�ες της 7�ρειας και
ανατ�λικ&ς πλευρ!ς, πλην της κ�γ�ης, καλ3πτ�νται σ&µερα µε λευκ� επ��ρι-
σµα (εικ. 1, 5). Τα τελευτα�α �ρ�νια αρµ�λ�γ&θηκαν κακ�τε�να �ι υπ�λ�ιπες
�ρατ(ς τ�ι��π�ι�ες τ�υ να�3, µε απ�τ(λεσµα να µην ε�ναι πια αναγν+σιµες
και να �αθ�3ν στ�ι�ε�α π�υ α*�ρ�3ν στις �ικ�δ�µικ(ς *!σεις. �ι περιγρα-
*(ς, �ι παρατηρ&σεις, καθ+ς και τ� επ�πτικ� υλικ� π�υ τις συν�δε3ει, πραγ-
µατ�π�ι&θηκαν πριν τις πρ�σ*ατες επεµ7!σεις.

Η ηµικυκλικ& αψ�δα τ�υ Iερ�3 στ� κ!τω &µισυ �τ�4εται µε ��ντρ�λα-
'ευµ(ν�υς γωνι�λιθ�υς και µε λεπτ�3ς αρµ�3ς, σε αντ�θεση µε τ� !νω µισ�,
�π�υ �ρησιµ�π�ιε�ται �δια π(τρα, �µως µε πι� ��ντρ�3ς αρµ�3ς και (ντ�ν�
αρµ�λ�γηµα. Κ�σµε�ται µε ('ι τυ*λ! αψιδ+µατα τα �π��α διαµ�ρ*+ν�νται
µε µικρ(ς παραστ!δες, �ρθ�γ+νιας διατ�µ&ς π�υ επιστ(*�νται µε µικρ!
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4. Πιθαν�ς τ�π�ς ε'�ρυ'ης τ� γειτ�νικ� ρ(µα Μ�δι, δυτικ! - 7�ρει�δυτικ! τ�υ �ικι-
σµ�3, στις παρει(ς τ�υ �π���υ διακρ�ν�νται 7ρ!��ι απ� την π�ρ+δη υπ�λευκη π(τρα π�υ
�ρησιµ�π�ιε�ται σε �λες τις �τιστ(ς απ� αργ�λιθ�δ�µ& κατασκευ(ς τ�υ �ωρι�3.



*�υρ�3σια διπλ&ς καµπυλ�τητας, π!νω στα �π��α εδρ!4�νται ηµικυκλικ!
τ�'α (εικ. 5).

Πλ�νθ�ι σε ε'αιρετικ! περι�ρισµ(νη συ�ν�τητα παρεµ7!λλ�νται, κατ!
σηµε�α, σε �λες τις �ρατ(ς πλευρ(ς τ�υ να�3. Λεπτ! πλινθ�α περιγρ!*�υν
ε'ωτερικ! τα λ�θινα ανακ�υ*ιστικ! τ�'α των παραθ3ρων, των τυ*λ+ν αψι-
δωµ!των της κ�γ�ης, τ� λ�θιν� πλα�σι� τ�υ κυκλικ�3 *εγγ�τη στα ανατ�λι-
κ!, καθ+ς και τα τ�'α της 7�ρειας εισ�δ�υ τ�υ κυρ�ως να�3, της ανατ�λι-
κ&ς εισ�δ�υ τ�υ ν�τ��υ πτερυγ��υ τ�υ ν!ρθηκα και τ�υ µικρ�3 αψιδ+µατ�ς
π!νω απ� τ� ν�τι�τερ� παρ!θυρ� της δυτικ&ς �ψης τ�υ ν!ρθηκα. ∆3�
πλ�νθιν�ι σταυρ�� λατινικ�3 τ3π�υ, κ�σµ�3ν τ�ν δυτικ� τ���� τ�υ ν!ρθηκα
και (νας ακ�µα τ�ν 7�ρει�, στ� 3ψ�ς τ�υ γυναικων�τη (εικ. 6, 7). Σ3µ*ωνα
µε πληρ�*�ρ�ες των κατ��κων, �δι�ι σταυρ�� υπ&ρ�αν στ�ν 7�ρει�, σ&µερα
επι�ρισµ(ν�, τ���� τ�υ κυρ�ως να�3, µ(�ρι τ� 19505. Σ&µερα, στην �δια πλευ-
ρ!, µετα'3 τ�υ δε3τερ�υ και τρ�τ�υ παραθ3ρ�υ, υπ!ρ�ει επ�θετ�ς ισ�σκε-
λ&ς σταυρ�ς, µε διευρυµ(νες απ�λ&'εις κεραι+ν.

�ι τ����ι τ�υ κυρ�ως να�3, �πως πρ�κ3πτει απ� τη ν�τια µη επι�ρισµ(-
νη �ψη, ενισ�3�νται καθ’ 3ψ�ς µε '3λινα 4ων!ρια, υπ��ωρηµ(να απ� τ� µ(-
τωπ� της τ�ι��π�ι�ας κατ! 0,10µ. περ�π�υ, δεµ(να µετα'3 τ�υς µε εγκ!ρσιες
κλ!πες. Σε δια*�ρετικ! επ�πεδα παρακ�λ�υθ�3µε τις 'υλ�δεσι(ς τ�υ πι�-
σ�ηµ�υ ν!ρθηκα6.

Αναγνωρ�σιµες ε�ναι και �ι υπ�δ��(ς των ικριωµ!των σε �σες επι*!-
νειες δεν ε�ναι επι�ρισµ(νες. Κ!π�ιες κλε�στηκαν πρ��ειρα µε µικρ(ς π(τρες,
�ωρ�ς τη �ρ&ση συνδετικ�3 υλικ�3, και αλλ�3 καλ3τερα, µε µικρ(ς π(τρες,
πλινθ�α και κ�ν�αµα.

Τα γε�σα διαµ�ρ*+ν�νται µε πλακερ(ς π(τρες, τ�π�θετηµ(νες εκ*�ρι-
κ! σε δ3� σειρ(ς. Περιτρ(��υν �λ� τ� κτ�ρι�, πλην της ανατ�λικ&ς πλευρ!ς
τ�υ ν�τι�υ πτερυγ��υ τ�υ ν!ρθηκα και τµ&µατ�ς της ν�τιας πλευρ!ς τ�υ
κυρ�ως να�3, κ�ντ! στη συµ7�λ& τ�υ µε τ� πτερ3γι� τ�υ ν!ρθηκα. Επιµε-
λ(στερη µ�ρ*& παρ�υσι!4�υν τα γε�σα της κ�γ�ης τ�υ Iερ�3 B&µατ�ς, π�υ
(��υν επ�σης εκ*�ρικ& δι!τα'η, κ�ιλ�κυρτη �µως διατ�µ&.

Η πρ�σ7αση στ�ν να� γ�νεται απ� τ(σσερις εισ�δ�υς. Μ�α �δηγε� απ�
τη 7�ρεια πλευρ! απευθε�ας στ�ν κυρ�ως να� και τρεις στ�ν ν!ρθηκα, εκ
των �π��ων µ�α αν��γεται στη δυτικ& πλευρ! α'�νικ! και δ3� στις ανατ�λι-
κ(ς απ�λ&'εις των πτερυγ�ων.

Περισσ�τερ� *ρ�ντισµ(νες ε�ναι �ι δ3� θ3ρες π�υ αν��γ�νται στη 7�-
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5. Ανα*(ρεται και η 3παρ'η επιγρα*&ς, �ρατ& κι αυτ& πριν τ� 1950 (Aα*ειρ��υ, �.π.,
σ. 76 σηµ. 105).

6. Για τη λειτ�υργ�α, τις θ(σεις και την κ!λυψη των 'υλ�δ(σµων στα κτ�ρια, 7λ. Γ. Μ.
Βελ(νης, Ερµηνε�α τ	υ ε:ωτερικ	� διακ�σµ	υ στη "υ;αντιν* αρ'ιτεκτ	νικ*, Θεσσαλ�ν�-
κη 1984, σσ. 55, 59-60.



ρεια πλευρ! τ�υ µνηµε��υ. Επενδ3�νται µε λ�θινα θυρ+µατα π�υ γε*υρ+-
ν�νται µε τ�'ωτ! αν+*λια κατασκευασµ(να απ� θ�λ�τες (εικ. 8). Στ� !ν�ιγµα
της 7�ρειας πλευρ!ς � κεντρικ�ς θ�λ�της κ�σµε�ται µε αν!γλυ*� ισ�σκελ&
σταυρ�. Π�σω απ� τη λ�θινη επ(νδυση τ� !ν�ιγµα διαµ�ρ*+νεται �ρι4�ντια
µε '3λινα δ�κ!ρια, µη �ρατ! σ&µερα λ�γω επ��ρισης. Απ� την ε�σ�δ� αυτ&,
µ(σω δ3� �αµηλ+ν σκαλ�πατι+ν, κατε7α�νει κανε�ς στ� εσωτερικ�. Π!νω
απ� τ� υπ(ρθυρ�, σ�εδ�ν σε επα*&, υπ!ρ�ει µικρ& �ρθ�γ+νια εσ��& µε ται-
νιωτ� πλα�σι� �ωρ�ς δι!κ�σµ� στ� τ3µπαν�.

Τ� παρ!πλευρ� θ3ρωµα τ�υ ν!ρθηκα επιστ(*ει τ�'� απ� λ�θιν�υς θ�-
λ�τες π�υ 7ρ�σκεται ψηλ�τερα, σε �δια στ!θµη και �µ�ι� κατασκευαστικ! µε
αυτ� τ�υ αν��γµατ�ς της ν�τιας αντ�στ�ι�ης πλευρ!ς τ�υ ν!ρθηκα. Λ�γω
της ανισ�σταθµ�ας π�υ πρ�καλε� η κλ�ση τ�υ εδ!*�υς απ� ν�τ� πρ�ς 7�ρ-
ρ!, τ� τ�'ωτ� !ν�ιγµα πρ�(κυψε µεγαλ3τερ� σε 3ψ�ς απ� αυτ� της ν�τιας
(εικ. 3). Για τ�ν λ�γ� αυτ� πρ�στ(θηκε λ�θιν� θ3ρωµα, τ� τ�'ωτ� αν+*λι τ�
�π��� 7ρ�σκεται �αµηλ�τερα τ�υ �τιστ�3 τ�'�υ. Τ� τ3µπαν� π�υ πρ�(κυψε
µετα'3 των δ3� τ�'ων γ(µισε µε ακαν�νιστ�υ σ�&µατ�ς λ�θ�υς, εκτ�ς απ�
τ� κεντρικ� σηµε��, �π�υ αν��γεται ελλειψ�ειδ&ς *εγγ�της.

Τ� τ�'ωτ� !ν�ιγµα στην ανατ�λικ& απ�λη'η τ�υ ν�τ��υ πτερυγ��υ τ�υ
ν!ρθηκα κατασκευ!4εται µε λ�θιν�υς θ�λ�τες (εικ. 4). Τ� τ�'� εδρ!4εται σε
λ�'�τµητα υ*αψ�δια, απ�κρ�υσµ(να στα δ3� ε'ωτερικ! !κρα, για τη στε-
ρ(ωση κ!π�ι�υ θυρ+µατ�ς7. Μ�α µικρ& εσ��& στ� εσωρρ!�ι� τ�υ τ�'�υ
πρ��ρι4�ταν για την τ�π�θ(τηση µπ!ρας ασ*αλε�ας.

�ωρ�ς ιδια�τερα µ�ρ*�λ�γικ! στ�ι�ε�α, η δυτικ& θ3ρα τ�υ ν!ρθηκα
αν���τηκε µετα'3 των ετ+ν 1958-19608. Ψηλ�τερα, σε τσιµεντ(νι� τραπ(4ι�,
εντ�ι��στηκε η µαρµ!ρινη επιγρα*&, π�υ µ(�ρι τ�τε 7ρισκ�ταν π!νω απ� τη
δυτικ& θ3ρα τ�υ κυρ�ως να�3 (εικ. 7).

Σε κ!θε µακρι! πλευρ! τ�υ κυρ�ως να�3 αν��γ�νται τ(σσερα παρ!θυ-
ρα (εικ. 4, 9). Πλαισι+ν�νται απ� µ�ν�λιθικ�3ς λαµπ!δες (εικ. 10), εκτ�ς α-
π� τα κατ+τερα τµ&µατα τ�υ δε3τερ�υ απ� ανατ�λ!ς παραθ3ρ�υ της ν�-
τιας πλευρ!ς και τ�υ εν�ς λαµπ! τ�υ τ(ταρτ�υ της �διας πλευρ!ς π�υ ε�ναι
κτιστ!. Φ(ρ�υν *�υρ�3σια διπλ&ς καµπυλ�τητας π�υ ανακρατ�3ν �ρι4�-
ντια λ�θινα υπ(ρθυρα. Επιστ(*�νται µε ανακ�υ*ιστικ! τ�'α, κατασκευα-
σµ(να µε θ�λ�τες π�υ ε'ωτερικ! περιγρ!*�νται απ� λεπτ! πλινθ�α. Τα
τ3µπαν! τ�υς, ελα*ρ+ς υπ��ωρηµ(να, µ(ν�υν ακ�σµητα. /λα τα κατ+-
*λια διαµ�ρ*+θηκαν µε λεπτ& στρ+ση σκυρ�δ(µατ�ς, πλην τ�υ ν�τ��υ
παραθ3ρ�υ τ�υ ιερ�3 7&µατ�ς, τ� �π��� ε�ναι µικρ�τερ� ως πρ�ς τ� 3ψ�ς
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7. Σ&µερα τ� αρ�ικ� θ3ρωµα δεν υπ!ρ�ει, καθ+ς η µεταλλικ&, σ3γ�ρ�νης κατα-
σκευ&ς, υ*ιστ!µενη π�ρτα ε�ναι στερεωµ(νη στ� µ(σ�ν τ�υ π!��υς τ�υ τ�'�υ.

8. Aα*ειρ��υ, �.π., σ. 78.



απ� τα υπ�λ�ιπα και διατ&ρησε και στ� κατ+*λι τ� µ�ν�λιθικ� πλα�σι�
(εικ. 4, 9).

Σ�εδ�ν τετρ!γων� παρ!θυρ� – *εγγ�της αν��γεται στ� κ�λ�7� α(τωµα
της ανατ�λικ&ς πλευρ!ς τ�υ κυρ�ως να�3, τ� �π��� ε'ωτερικ! διαµ�ρ*+νε-
ται κυκλικ!, καθ+ς επενδ3εται απ� λ�θιν� πλα�σι�. Λεπτ! πλινθ�α περιγρ!-
*�υν ε'ωτερικ! την περι*(ρεια τ�υ κ3κλ�υ. Π!νω απ� τ� τεταρτ�σ*α�ρι�
της πρ�θεσης αν��γεται σ�ισµ�ειδ(ς στεν� παρ!θυρ� (εικ. 3, 5).

Τα παρ!θυρα τ�υ �ρ�*�υ τ�υ ν!ρθηκα, τρ�α στη δυτικ& και απ� (να
στ� µ(σ�ν της 7�ρειας και ν�τιας, *(ρ�υν µ�ν�λιθικ! πλα�σια. Αντ�θετα, τα
δ3� παρ!θυρα τ�υ ισ�γε��υ της δυτικ&ς πλευρ!ς παρ�υσι!4�υν απλ�3στε-
ρη µ�ρ*& µε �τιστ�3ς λαµπ!δες (εικ. 6, 7). /λα τα αν��γµατα τ�υ κτιρ��υ δι-
ευρ3ν�νται εσωτερικ!, +στε να γ�νεται δυνατ& η δι!�υση τ�υ *ωτ�ς και
*ρ!σσ�νται µε σ3γ�ρ�να µεταλλικ! κιγκλιδ+µατα ασ*αλε�ας.

H στ(γη, ενια�α και σ�εδ�ν συµµετρικ& ως πρ�ς τ�ν κεντρικ� κ�ρ*ι!,
σ�ηµατ�4ει απ�τµηση στα ανατ�λικ!. � ν!ρθηκας καλ3πτεται απ� διαδ��ι-
κ(ς επικλινε�ς στ(γες, π�υ αντιστ�ι��3ν στις ('ι πλευρ(ς, �πως αυτ(ς δια-
µ�ρ*+ν�νται στην κ!τ�ψη. Πριν απ� τρεις δεκαετ�ες τα αρ�ικ! κεραµ�δια
αντικαταστ!θηκαν µε κεραµ�δια «7υ4αντιν�3 τ3π�υ». Η αψ�δα, π�υ διατη-
ρε� την παλι! κερ!µωση, *(ρει δικ& της ανε'!ρτητη κ!λυψη.

Πυργ�ειδ(ς, ε'!πλευρ�, τρι+ρ�*� κωδων�στ!σι�, π!νω σε τετρ!πλευ-
ρη 7!ση, �ρθ+νεται στα ΒΑ τ�υ να�3 (εικ. 2)9. Κατασκευ!στηκε στη δεκα-
ετ�α τ�υ T30, στα πλα�σια µιας σειρ!ς εργασι+ν, π�υ στ��� ε��αν τη διαµ�ρ-
*ωση και τ�ν ε'ωραϊσµ� της 7�ρειας πλευρ!ς (εικ. 1)10.

� εσωτερικ�ς �+ρ�ς τ�υ κυρ�ως να�3 �ωρ�4εται σε τρ�α µ(ρη: ν!ρθη-
κας, κυρ�ως να�ς και Iερ� B&µα (εικ. 2). Η επικ�ινων�α τ�υ ν!ρθηκα µε
τ�ν κυρ�ως να� γ�νεται µ(σω αν��γµατ�ς στ�ν !'�να τ�υ ενδι!µεσ�υ τ��-
��υ, τ� �π��� επενδ3εται µε τ�'ωτ� λ�θιν� θ3ρωµα. ∆3� σειρ(ς κ�λ�νες
�ωρ�4�υν τ�ν να� σε τρ�α κλ�τη. Κ!θε σειρ! (�ει π(ντε '3λιν�υς κ��νες, µε
κ�ρµ�3ς κυκλικ&ς διατ�µ&ς, π�υ στ� κατ+τερ� τµ&µα τ�υς εγγρ!*�νται
σε υψηλ� π�δι� τετρ!γωνης διατ�µ&ς (εικ. 11). Ελ!�ιστα δια*(ρει τ�
πρ+τ� απ� δυσµ!ς 4ε3γ�ς, �π�υ �ι κ�ρµ�� ε�ναι ε' �λ�κλ&ρ�υ κυκλικ��,
καθ+ς και � πρ+τ�ς απ� ανατ�λ!ς κ��νας της ν�τιας κι�ν�στ�ι��ας, π�υ
κρ37εται απ� τ� τ(µπλ� και (�ει �ρθ�γ+νια διατ�µ&, πλην τ�υ ανωτ(ρ�υ
τµ&µατ�ς π�υ απ�λ&γει κυκλικ!. Επιστ(*�νται µε κ�λ�υρ�πυραµιδ�ειδ&
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9. Ανα*(ρεται απ� τ�υς κατ��κ�υς, �τι στ�υς τ����υς της τετρ!πλευρης 7!σης µ(-
�ρι πριν λ�γα �ρ�νια &ταν εντ�ι�ισµ(νες λιθαν!γλυ*ες κε*αλ(ς, �ι �π��ες απ�τ�ι��στηκαν
και εκλ!πησαν.

10. Στις πρ�σ*ατες επεµ7!σεις π�υ αλλ��ωσαν τη µ�ρ*& τ�υ µνηµε��υ, πρ�σθ(τ�υ-
µε την εγκατ!σταση κλιµατιστικ+ν µ�ν!δων, π�υ τ�π�θετ&θηκαν αλ�γιστα σε �λες τις
πλευρ(ς τ�υ να�3.



κι�ν�κρανα, απ�τετµηµ(να στις γων�ες της καλ!θ�υ και 7αστ!4�υν ηµι-
κυκλικ! τ�'α.

Η �ρ�*& (�ει κατασκευαστε� απ� µπαγδατ�, ε�ναι ψηλ�τερη στ� µεσα��
κλ�τ�ς και διαµ�ρ*+νεται επ�πεδη στ� κ(ντρ� µε τεταρτ�κυκλικ& απ�λη'η
στα πλ!για. Αντ�θετα, στα κλ�τη 7ρ�σκεται �αµηλ�τερα και ε�ναι εντελ+ς
επ�πεδη (εικ. 12). Τρεις '3λιν�ι ελκυστ&ρες ε�ναι �ρατ�� στ� κεντρικ� κλ�τ�ς.

Τ� αρ�ικ� δ!πεδ� τ�υ να�3 διατηρε�ται µ�ν� στ�ν κυρ�ως να� και ε�-
ναι στρωµ(ν� µε π�ικ�λων µεγεθ+ν µαρµ!ρινες πλ!κες.

Τ� υπερ+� καταλαµ7!νει τ�ν �ρ�*� τ�υ πι�σ�ηµ�υ ν!ρθηκα και ει-
σ�ωρε� στα πλαϊν! κλ�τη τ�υ κυρ�ως να�3, µ(�ρι τ� πρ+τ� απ� δυτικ! 4ε3-
γ�ς κι�νων. Φρ!σσεται µε '3λινα στηθα�α, απ� τα �π��α τα τρ�α, π�υ 7λ(-
π�υν πρ�ς ανατ�λ!ς, ε�ναι καµπ3λα στην κ!τ�ψη, εν+ τα δ3� π�υ 7λ(π�υν
στ� κεντρικ� κλ�τ�ς, ευθ3γραµµα. Ε'ωτερικ! κ�σµ�3νται µε συνε�ε�ς ρ�µ-
7�υς απ� λεπτ(ς π&�εις. ∆ι(θετε και κα*ασωτ�, �πως πρ�κ3πτει απ� τις ε-
γκ�π(ς στερ(ωσης στην κ�υπαστ& τ�υ στηθα��υ.

Τ� Iερ� B&µα, υπερυψωµ(ν� κατ! 0,15µ. απ� τ�ν κυρ�ως να�, περι�ρ�-
4εται π�σω απ� υψηλ� τ(µπλ� και διαθ(τει λιγ�στ� *ωτισµ�. Τα παρ!θυρα
(��υν υψηλ(ς π�δι(ς, +στε να καθ�σταται δ3σκ�λη �π�ιαδ&π�τε επικ�ινω-
ν�α µε τ� ε'ωτερικ�.

Στα ανατ�λικ! µ�ν� η κεντρικ& αψ�δα πρ�ε'(�ει. Στ� εσωτερικ� της,
�αµηλ!, και σε επα*& µε την κ�γ�η, �τ�4εται ηµικυκλικ�3 σ�&µατ�ς ανα-
7αθµ�ς (εικ. 2), εν+ ψηλ�τερα, αν��γεται µικρ& εσ��& κ!τ�ψης τραπε4��υ,
(κκεντρα ως πρ�ς τ�ν !'�να, στ� π!��ς τ�υ τ����υ (εικ. 11). Και τα δ3� αυ-
τ! στ�ι�ε�α �ρησιµε3�υν για τη *3λα'η και τ�π�θ(τηση εικ�νων.

Εκτ�ς της κεντρικ&ς κ�γ�ης, !λλες τ(σσερις εγγρ!*�νται στ� π!��ς
τ�υ ανατ�λικ�3 τ����υ (εικ. 2). Μ�α αν��γεται στα 7�ρεια και !λλες τρεις
στα ν�τια. Απ� αυτ(ς της ν�τιας πλευρ!ς δεσπ�4ει η κεντρικ&. Την πλαι-
σι+ν�υν δ3� µικρ�τερες, απ� τις �π��ες η ν�τια, λ�γω (λλειψης �+ρ�υ, δια-
µ�ρ*+νεται τεταρτ�κυκλικ!. ∆3� ακ�µα µικρ�τερες εσ��(ς �ρθ�γωνικ&ς
κ!τ�ψης, αν��γ�νται στ� π!��ς τ�υ 7�ρει�υ τ����υ.

Η Αγ�α Τρ!πε4α στηρ�4εται σε µαρµ!ριν� κ�ρµ� αρρ!7δωτ�υ κ��να και
σε λ�θιν� γωνι�λιθ�, µ(λη πρ�ερ��µενα απ� αρ�αι�τερα κτ�ρια.

� ν!ρθηκας (�ει κ!τ�ψη σ�&µατ�ς Π και πρ�στ(θηκε αργ�τερα στ�ν
αρ�ικ� πυρ&να. Στα Β∆ διαµ�ρ*+θηκε µε απ�τµηση, πρ�κειµ(ν�υ να διευ-
κ�λ3νεται η πρ�σ7αση και η �ρατ�τητα πρ�ς την πλατε�α απ� τη δυτικ&
πλευρ! τ�υ �ικισµ�3 (εικ. 2). Στ� εσωτερικ� και κατ! µ&κ�ς τ�υ δυτικ�3
τ����υ τ�υ κυρ�ως να�3, εκατ(ρωθεν της κεντρικ&ς θ3ρας, κατασκευ!στη-
καν στα νε�τερα �ρ�νια �αµηλ! πε4�3λια. Στη Β∆ και Ν∆ γων�α, 7ρ�σκ�-
νται �ι κλ�µακες αν�δ�υ στ�ν γυναικων�τη, απ� τις �π��ες µ�ν� η Ν∆ υ*�-
σταται σ&µερα και ε'ακ�λ�υθε� να �ρησιµ�π�ιε�ται. K3λινη θ3ρα απ�µ�ν+-
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νει τη σκ!λα αυτ& απ� τ�ν ν!ρθηκα. Απ� τη Β∆ κλ�µακα σ+4�νται µ�ν� �ι
δ3� πρ+τες 7αθµ�δες της �τιστ&ς 7!σης. Τ� δ!πεδ� επιστρ+θηκε πρ�σ*α-
τα, µετ! τ� 1955. Κατ! τη δι!ρκεια των εργασι+ν, &ρθε στ� *ως, πρ�γεν(-
στερ�ς τ�υ ν!ρθηκα, �τιστ�ς αγωγ�ς, π�υ τρ�*�δ�τ�3σε τ� σιντρι7!νι της
πλατε�ας µε νερ�11.

Τ� τ(µπλ�, 'υλ�γλυπτ� στ� µεγαλ3τερ� µ(ρ�ς τ�υ, καταλαµ7!νει �λ�
τ� πλ!τ�ς τ�υ να�3 και ε�ναι επι4ωγρα*ισµ(ν� σ&µερα µε π�ικιλ�α �ρωµ!-
των. �ωρ�4εται σε τ(σσερις 7ασικ(ς, �ρι4�ντιες 4+νες. �ι δ3� πρ+τες δια-
κ�πτ�νται απ� την Ωρα�α Π3λη και τα αν��γµατα της πρ�θεσης και τ�υ δια-
κ�νικ�3 (εικ. 12).

Η κατ+τερη 4+νη απ�τελε�ται απ� δ(κα δι!�ωρα – π�δι(ς π�υ �ωρ�-
4�νται µε κι�ν�σκ�υς και κ�σµ�3νται µε ελισσ�µεν�υς 7λαστ�3ς, *υτικ! µ�-
τ�7α και παραστ!σεις πτην+ν και ανθρ+πων (εικ. 13).

Η κ3ρια 4+νη αντιστ�ι�ε� στα δι!�ωρα της κατ+τερης και *(ρει δ(κα
συν�λικ! εικ�νες. Απ� αυτ(ς σηµα�ν�υσα θ(ση κατ(��υν �ι τ(σσερις δε-
σπ�τικ(ς (εικ. 14), �ι �π��ες δια*(ρ�υν ως πρ�ς τ� µ(γεθ�ς και την τε�ν�-
τρ�π�α απ� τις υπ�λ�ιπες. Σ�ετ�4�νται µε την εικ�να τ�υ �ριστ�3 στ�ν δε-
σπ�τικ� θρ�ν�, π�υ �ρ�ν�λ�γε�ται µε επιγρα*& τ� 1862. Τ�τε θα πρ(πει να
αντικατ(στησαν τις αρ�ικ(ς12. Λ�γω τ�υ µεγ!λ�υ τ�υς 3ψ�υς, κατ! την τ�-
π�θ(τηση, α*αιρ(θηκε η �ρι4�ντια !νω επ�στεψη π�υ διατηρε�ται στις υ-
π�λ�ιπες.

Πι� π!νω ακ�λ�υθ�3ν τρεις ανισ�µεγ(θεις 4ω*�ρ�ι, κ�σµηµ(νες µε 'υ-
λ�γλυπτα *υτικ! µ�τ�7α και �λ�σωµ�υς αγ��υς π�υ 'εδιπλ+ν�υν ειλητ!-
ρια.

Τ� 'υλ�γλυπτ� σ3ν�λ� τ�υ τ(µπλ�υ �λ�κληρ+νει η 4+νη µε εικ�νες τ�υ
∆ωδεκα�ρτ�υ και µεµ�νωµ(νων αγ�ων.

Η αν+τερη 4+νη πρ�στ(θηκε αργ�τερα και δια*(ρει, καθ+ς απ�υσι!-
4�υν τα 'υλ�γλυπτα στ�ι�ε�α (εικ. 13). Περι(�ει εικ�νες µεµ�νωµ(νων αγ�ων,
µ(σα σε απλ! σανιδωτ! πλα�σια π�υ �ωρ�4�νται µετα'3 τ�υς µε λεπτ�3ς κι�-
ν�σκ�υς. Επιστ(*�νται µε τρεις ελλειψ�ειδ�3ς σ�&µατ�ς &λι�υς, σε θ(σεις
π�υ αντιστ�ι��3ν µε τις τρεις θ3ρες τ�υ τ(µπλ�υ. �αµηλ�ς σταυρ�ς µε δρ!-
κ�υς και λυπηρ!, π!νω απ� τ�ν κεντρικ� &λι�, πειθαρ�ε� στην τε�ν�τρ�π�α
και τις αναλ�γ�ες τ�υ αρ�ικ�3 'υλ�γλυπτ�υ τ(µπλ�υ.
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11. Aα*ειρ��υ, �.π., σσ. 76-77 σηµ. 103 και 108.
12. Τρεις απ� αυτ(ς – � �ριστ�ς, η Παναγ�α και � Ιω!ννης – *υλ!σσ�νται σ&µερα

στ� υπερ+� τ�υ να�3 και ταιρι!4�υν απ�λυτα στις διαστ!σεις των αν�ιγµ!των, δ��ως την
α*α�ρεση της �ρι4�ντιας επ�στεψης. �ι απ�συρµ(νες εικ�νες τ�υ υπερ+�υ επι4ωγρα*&-
θηκαν τ� 1950. Στην εικ�να της Παναγ�ας δια7!4�υµε <νανε=θη δι? συνδρ	µ@ς Στυ-
λιαν@ς Καραµ	�τ	υ, 1950 και στην εικ�να τ�υ Πρ�δρ�µ�υ δι? συνδρ	µ@ς Παν. Π. CAδ�µ.
Η εικ�να τ�υ Αγ��υ Γεωργ��υ εντ�ι��στηκε πρ�σ*ατα π!νω απ� τ� υπ(ρθυρ� της δυτι-
κ&ς εισ�δ�υ, π�υ συνδ(ει τ�ν ν!ρθηκα µε τ�ν κυρ�ως να�.



/µ�ια κατασκευαστικ! µε την αν+τερη 4+νη τ�υ τ(µπλ�υ ε�ναι τα δ3�
εικ�ν�στ!σια π�υ πρ�στ(θηκαν στ�υς πλευρικ�3ς τ����υς εκατ(ρωθεν τ�υ
τ(µπλ�υ13. Vνα ακ�µα �µ�ι� εικ�ν�στ!σι 7ρ�σκεται παραπλε3ρως της 7�-
ρειας εισ�δ�υ τ�υ κυρ�ως να�314. Στ� σ3ν�λ� των σανιδωτ+ν '3λινων κα-
τασκευ+ν εντ!σσεται και � !µ7ωνας π�υ στ(κει στ�ν τ(ταρτ� απ� ανατ�-
λ!ς κ��να της 7�ρειας κι�ν�στ�ι��ας.

Με την 'υλ�γλυπτη *!ση τ�υ τ(µπλ�υ συνδ(εται � επισκ�πικ�ς θρ�-
ν�ς, π�υ στ(κει στ� κεντρικ� κλ�τ�ς π!νω σε δ3� �τιστ�3ς ανα7αθµ�3ς (εικ.
15). /πως &δη ανα*(ρθηκε, *(ρει εικ�να (νθρ�ν�υ �ριστ�3 µε �ρ�ν�λ�γη-
ση 1862, αγν+στ�υ καλλιτ(�νη15.

Τ� µνηµε�� διακ�σµ&θηκε µε τ�ι��γρα*�ες σταδιακ!, απ� τ�ν 19� αι.
µ(�ρι σ&µερα. � παλαι�τερ�ς δι!κ�σµ�ς 7ρ�σκεται στις κ�γ�ες τ�υ Ιερ�3
Β&µατ�ς στην �ρ�*& τ�υ κεντρικ�3 κλ�τ�υς και στ�ν δυτικ� τ���� τ�υ κυ-
ρ�ως να�3.

∆3� επιγρα*(ς, µε δια*�ρετικ(ς ηµερ�µην�ες, εντ�ι�ισµ(νες στ�ν δυτι-
κ� τ���� τ�υ ν!ρθηκα, µας πληρ�*�ρ�3ν για τις δ3� �ικ�δ�µικ(ς *!σεις τ�υ
να�3.

Α. Η αρ�αι�τερη, π!νω απ� τ� υπ(ρθυρ� της δυτικ&ς εισ�δ�υ, �ρ�ν�-
λ�γε�ται στα 1753, πλην �µως δεν 7ρ�σκεται στην αρ�ικ& της θ(ση, καθ+ς µε-
τακιν&θηκε στη δεκαετ�α τ�υ ’50 απ� αντ�στ�ι�η θ(ση της δυτικ&ς εισ�δ�υ
τ�υ κυρ�ως να�3, πρ�κειµ(ν�υ να ε�ναι εµ*αν&ς απ� τ� ε'ωτερικ� (εικ. 16)16.
Η ενεπ�γρα*η µαρµ!ρινη πλ!κα (�ει σ�&µα ηµικυκλικ�, ��ρδ&ς 0,85µ. και
7(λ�υς 0,45µ. Εσωκλε�ει κε�µεν� ('ι στ��ων µεγαλ�γρ!µµατης γρα*&ς. Τ�
κε�µεν� (�ει ως ε'&ς:
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13. Τ� 7�ρει� ε�ναι α*ιερωµ(ν� στ�υς ∆+δεκα Απ�στ�λ�υς και τ� ν�τι� στην Αγ�α
Τρι!δα. Σ3µ*ωνα µε την παρ!δ�ση η θαυµατ�υργ& εικ�να της Αγ�ας Τρι!δας απ!λλα'ε
τ� �ωρι� απ� τ�ν θανατη*�ρ� λ�ιµ� της ��λ(ρας κατ! τ�υς �ρ�ν�υς 1912-1913, �ταν και
µετα*(ρθηκε απ� τ� γειτ�νικ� �ωρι� Τ�3µπα. Μ!λιστα καθιερ+θηκε, � να�ς να πανηγυ-
ρ�4ει την ε�ρτ& της Αγ�ας Τρι!δας και ��ι τ�υ Αγ��υ Γεωργ��υ πρ�ς τιµ&ν τ�υ �π���υ (-
�ει α*ιερωθε�.

14. Ε�ναι α*ιερωµ(ν� στ�ν <γι� Μ�δεστ�. Η εικ�να *(ρει επιγρα*& ∆ι? 'ειρEς Κ	-
σµFς µακαρ�	υ ∆ε"ρ�λης 1875.

15. Η εικ�να *(ρει επιγρα*& κτ*τωρ κ.κ. Μανγγ�λη Κυργιακ	� 1862, Ν(	εµ")ρ(�	υ)
24. Τ� �δι� �ν�µα συναντ!µε και σε κτητ�ρικ& επιγρα*& κρ&νης τ�υ �ωρι�3 µε τη �ρ�ν�-
λ�γ�α 1903.

16. Σ�ετικ! µε τ�ν �ρ�ν� µετακ�νησης της επιγρα*&ς 7λ. Aα*ειρ��υ, �.π., σσ. 74-75
σηµ. 97. �ι πληρ�*�ρ�ες π�υ πρ�(ρ��νται απ� τ�υς κατ��κ�υς σ�ετικ! µε την ακρι7& θ(-
ση της επιγρα*&ς πριν αυτ& τ�π�θετηθε� στ�ν ε'ωτερικ� τ���� τ�υ ν!ρθηκα ε�ναι συγκε-
�υµ(νες. Ανα*(ρθηκε �τι 7ρισκ�ταν στ� κατ+*λι της δυτικ&ς εισ�δ�υ, �πως και �τι 7ρ(-
θηκε στα «υπ�γεια» τ�υ να�3 (Ε. Παπαθανασ��υ, Βισαλτ�α, Νιγρ�τα 1995, σ. 170). Ωστ�-
σ� �ι πι� α'ι�πιστες πληρ�*�ρ�ες ανα*(ρ�υν τ� υπ(ρθυρ� της δυτικ&ς εισ�δ�υ τ�υ κυ-
ρ�ως να�3.



ΑΝΗΓΕΡΘΗ L / ΘΕΙ/Σ ΝΑ/Σ L ΚΑΙ

ΑΝΑΚΑΙΝΕΙΣΘΕΙ L Τ/Υ ΑΓΙ/Υ ΕΝ-

∆/N/Υ ΜΕΓΑΛ/ΜΑΡΤΥΡ/Σ Γ-

ΕΩΡΓΙ/Υ L Τ/Υ ΤΡ/ΠΕΩΦ/Ρ/Υ ΚΑΙ Θ-

5 ΑΥΜΑΤ/ΥΡΓ/Υ L ∆ΙΑ ΣΥ∆Ρ/ΜΗΣ ΚΑΙ

∆ΑΠΑΝΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡ/ΥΣΗΣ �ΩΡΑΣ

Π!νω απ� τ� κε�µεν� �αρ!σσεται σταυρ�ς σε 7!ση, τα τ(σσερα δι!κε-
να τ�υ �π���υ συµπληρ+ν�νται µε τις συντ�µ�γρα*�ες ΙC – XC / NH – KA.
Εκατ(ρωθεν τ�υ σταυρ�3 δια7!4�υµε ΕΤΙΕΣΕΙ – 1753 και εκατ(ρωθεν τ�υ
κυρ�ως κειµ(ν�υ ∆Ε – ΚΕΜ / ΒΡΙ/Υ / 25.

Η επιγρα*& απ�δ�δεται µε κε*αλα�α, σ�εδ�ν ισ�µεγ(θη, γρ!µµατα. Ση-
µει+ν�νται απ�σπασµατικ! τ�ν�ι και πνε3µατα. Μ(ση στιγµ& παρεµ7!λλε-
ται µετα'3 κ!π�ιων λ('εων στ�ν πρ+τ�, δε3τερ�, τ(ταρτ� και π(µπτ� στ���.
�ι στ���ι �ρ�4�νται απ� �δηγ�3ς. Ελε3θερα και ανισ�µεγ(θη �αρ!σσ�νται
τα γρ!µµατα εκτ�ς κειµ(ν�υ. Στη λ('η «∆εκεµ7ρ��υ» η πρ+τη συλλα7& τ�-
π�θετε�ται αριστερ! τ�υ κυρ�ως κειµ(ν�υ και δε'ι! τ�υ �ι υπ�λ�ιπες µα4� µε
τ�ν αριθµ�, κι�νιδ�ν. � αριθµ�ς εγγρ!*εται µ(σα σε πλα�σι�. Συνεν+σεις
σηµει+ν�νται στ�ν πρ+τ� στ��� «ει», στ� δε3τερ� «ει, �υ», στ�ν τ(ταρτ� «�υ,
τ�υ, �υ», στ�ν π(µπτ� «�υ» και στην εκτ�ς κειµ(ν�υ λ('η «∆εκεµ7ρ��υ» τ�
«�υ». Επ�σης συντ�µ�γρα*�ες εκατ(ρωθεν της !νω κ!θετης κερα�ας τ�υ
σταυρ�3 Ι(ΗΣ/Υ)Σ – �(ΡΙΣΤO)Σ.

Τ� ρ&µα «ανακαιν�σθη», µ�λ�ν�τι �ρησιµ�π�ιε�ται ευρ3τατα και για περι-
πτ+σεις να+ν π�υ �τ�4�νται σε θ(σεις �π�υ δεν πρ�ϋπ!ρ��υν !λλ�ι17, πιθα-
ν�τατα ανα*(ρεται σε κ!π�ι� παλαι�τερ�, �σως µικρ�τερ�, π�υ κατεδα*�στη-
κε, για να �τιστε� εκ ν(�υ µεγαλ3τερ�ς και πι� ευρ3�ωρ�ς18, α*�3 στ� µετα'3
� πληθυσµ�ς τ�υ �ωρι�3 ε��ε αυ'ηθε�. Ε'!λλ�υ ε�ναι γνωστ� απ� την εκκλη-
σιαστικ& κατ!σταση τ�υ µητρ�π�λ�τη Σερρ+ν Γα7ρι&λ (1736) για την περι��&
τ�υ, �τι τ� ��υµνικ� συγκαταλ(γεται αν!µεσα στις εν�ρ�ες π�υ, απ� την επ�-
�& των µητρ�π�λιτ+ν Ανθ�µ�υ (1678-1706), Στε*!ν�υ (1706-1728) και Παρ-
θεν��υ (1728-1735), ε��αν εντα�θε� σε (να ιδι�µ�ρ*� δι�ικητικ� καθεστ+ς19.
Τ� γεγ�ν�ς δηλ+νει �τι τ� ��υµνικ� πριν τ� 1753 – (τ�ς �λ�κλ&ρωσης τ�υ
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17. <γι�ς Αθαν!σι�ς Μ�υ4!κη Καστ�ρι!ς (Στ. Πελεκαν�δης – Μ. �ατ4ηδ!κης, Κα-
στ	ρι�, Αθ&να 1992, σ. 106), <γι�ς Γε+ργι�ς στ� Επτα�+ρι-Μπ�υρµπ�υτσικ� [Μ. ∆. Π�-
λυ7��υ, «Η Μ�ν& τ�υ Αγ��υ Γεωργ��υ στ� Επτα�+ρι (Μπ�υρµπ�υτσικ�) Β�Y�υ - Γρ!µ-
µ�υ», Εκκλησ�ες στην Ελλ�δα µετ� την Vλωση 2, Αθ&να 1982, σ. 36].

18. Β. ∆ηµητρι!δης, Τ	π	γρα$�α της Θεσσαλ	ν�κης κατ� την επ	'* της Τ	υρκ	-
κρατ�ας, 1430-1912, Θεσσαλ�ν�κη 1983, σσ. 251, 269 σηµ. 4. Βλ. επ�σης κτητ�ρικ& επιγρα-
*& τ�υ να�3 της Κ�ιµ&σεως της Θε�τ�κ�υ στ� Τ�ρν�κι Γρε7εν+ν (Σ. Β�γιατ4&ς, «Η µ�ν&
της Κ�ιµ&σεως της Θε�τ�κ�υ στ� Τ�ρν�κι Γρε7εν+ν», ∆�ΑΕ ΙΕ′ (1989-1990) 248).

19. Π. Παπαγεωργ��υ, Αι Σ�ρραι και τα πρ	�στια τα περ� τας Σ�ρρας και η Μ	ν*
Ιω�ννη τ	υ Πρ	δρ�µ	υ, Θεσσαλ�ν�κη 21988, σσ. 41-45.



να�3 – &ταν �ργανωµ(νη εν�ρ�α, απ� την �π��α δεν θα (λειπε *υσικ! και �
να�ς της.

Στην αν�ικ�δ�µηση τ�υ να�3 συν(7αλλαν �ικ�ν�µικ! �λ�ι �ι κ!τ�ικ�ι
τ�υ �ωρι�3, σ3µ*ωνα µε την πληρ�*�ρ�α της επιγρα*&ς ...δι? συνδρ	µ@ς
καW δαπ�νης τ@ς παρ	�σης '=ρας20, καθ+ς ε�ναι γνωστ�� �ι περι�ρισµ��
π�υ επ(7αλλαν �ι τ�υρκικ(ς αρ�(ς ως πρ�ς τ�ν �ρ�ν� αν(γερσης των να+ν.
Τ� γεγ�ν�ς αυτ�, σε συνδυασµ� µε την �ικ�ν�µικ& δυσπραγ�α των κ�ιν�τ&-
των, υπ��ρ(ωνε �λ� τ�ν πληθυσµ� σε ενεργ� συµµετ��&21.

Μ�λ�ν�τι απ�υσι!4ει τ� �ν�µα τ�υ µητρ�π�λ�τη και τ�υ ιερ(α απ� την
επιγρα*&, θεωρ�3µε �τι � τ�τε µητρ�π�λ�της Σερρ+ν Ιωανν�κι�ς (1745-
1769), θα ενθ!ρρυνε την αν(γερση, καθ+ς διακριν�ταν για τη «*ιλ�καλ�α»
τ�υ22.

Β. Η νε�τερη επιγρα*& 7ρ�σκεται π!νω απ� τ� ν�τι�τερ� παρ!θυρ� της
δυτικ&ς �ψης τ�υ ν!ρθηκα (εικ. 17). V�ει απ�δ�θε� αν!γλυ*α, π!νω σε πλ!-
κα σ�&µατ�ς τραπε4��υ. ∆εσπ�4ει ισ�σκελ&ς σταυρ�ς σε 7αθµιδωτ& 7!ση, µε
µια �ρι4�ντια κερα�α και µ�α ακ�µα λ�'& π!νω απ� τη 7!ση. Τ� σηµε�� δια-
στα3ρωσης των κεραι+ν συµπληρ+νεται µε απ�µ�µηση π�λ3τιµων λ�θων.
Τ�ν �δι� διακ�σµητικ� �αρακτ&ρα (��υν �ι τρ�λ�7ες απ�λ&'εις των κεραι+ν.
Εκατ(ρωθεν της κ!τω κερα�ας και της 7!σης τ�υ σταυρ�3 αναγρ!*εται η
ηµερ�µην�α:

18-59
Φ(ΕΒ)Ρ-(/Υ)ΑΡΙ/Υ

26

Η επιγρα*& επισηµα�νει τη �ρ�νικ& στιγµ& της επ(κτασης τ�υ να�3 στα
δυτικ! µε την πρ�σθ&κη τ�υ πι�σ�ηµ�υ ν!ρθηκα. �ι εργασ�ες αυτ(ς πραγ-
µατ�π�ι�3νται σε µ�α περ��δ� �ικ�ν�µικ&ς αν!τασης των �ριστιαν+ν και
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20. Για τη �ρ&ση της (κ*ρασης «�+ρας» 7λ. Aα*ειρ��υ, �.π., σ. 85 σηµ. 132 και επι-
πλ(�ν !λλες επιγρα*(ς, Ν. Μ�υτσ�π�υλ�ς, /ι Εκκλησ�ες τ	υ ν	µ	� Π�λλης, Θεσσαλ�ν�-
κη 1973, σσ. 47, 242 (στ� ε'&ς: Εκκλησ�ες Π�λλης)Z � �δι�ς, Εκκλησ�ες τ	υ ν	µ	� Φλωρ�-
νης, Θεσσαλ�ν�κη 1964, σσ. 37-38 (στ� ε'&ς: Εκκλησ�ες Φλωρ�νης)Z Μ. �ρυσ!*η, «Η Κ��-
µηση της Θε�τ�κ�υ στα Τρ�καλα Κ�ρινθ�ας», Εκκλησ�ες στην Eλλ�δα µετ� την Vλωση 2,
Αθ&να 1982, σσ. 249-259Z Σ. Πασ�αλ�δης, «Μητρ�π�λη Σερρ+ν και Νιγρ�της», Τα µ	να-
στ*ρια της Μακεδ	ν�ας, Α� Ανατ	λικ* Μακεδ	ν�α, Θεσσαλ�ν�κη 1996, σ. 341 κ.α., �π�υ
συναντ!µε παρ�µ�ια �ρ&ση της λ('ης.

21. Βλ. σ�ετικ! Β. ∆ηµητρι!δης, «Vνα *ιρµ!νι για την αν(γερση της πρ+της εκκλη-
σ�ας των Γενιτσ+ν», Μακεδ	νικ� 9 (1969) 324-335Z Γ. M. Βελ(νης, «Ιστ�ρικ(ς τ�µ(ς στη
µετα7υ4αντιν& αρ�ιτεκτ�νικ& της Θεσσαλ�ν�κης», Θεσσαλ	ν�κη 2.300 'ρ�νια, (κδ�ση Φ�-
λων Λ.Ε.Μ.Θ., σ. 20 (στ� ε'&ς: «Ιστ�ρικ(ς τ�µ(ς»)Z Σ. Π. Αγγελ�3δη, «� <γι�ς Αθαν!σι�ς
Κ!στρ�υ Θ!σ�υ», Εκκλησ�ες στην Eλλ�δα µετ� την Vλωση 1, Αθ&να 1979, σ. 22 και Σαµ-
σ!ρης, �.π., σσ. 79-80 και σηµ. 2, 3, 4.

22. Παπαγεωργ��υ, �.π., σσ. 45-49Z Π. Π(ννας, Ιστ	ρ�α των Σερρ=ν, Αθ&να 1966, σσ.
465-466 και Aα*ειρ��υ, �.π., σ. 84 σηµ. 129.



ευν�ϊκ+ν ρυθµ�σεων εκ µ(ρ�υς της �θωµανικ&ς αυτ�κρατ�ρ�ας, π�υ καθι(-
ρωναν π�λιτικ& και θρησκευτικ& ισ�τητα των υπηκ�ων της23. Τα µ(τρα αυ-
τ! (δωσαν +θηση στις ανεγ(ρσεις ν(ων να+ν & στις επεκτ!σεις παλαι�τε-
ρων, καθ+ς �ι απαγ�ρε3σεις τ�υ παρελθ�ντ�ς περι�ρ�στηκαν σηµαντικ!24.

Την �δια περ��δ� η �ριστιανικ& κ�ιν�τητα τ�υ ��υµνικ�3 αριθµ�3σε
570 Vλληνες κατ��κ�υς και δι(θετε (να απ� τα µεγαλ3τερα σ��λε�α και νη-
πιαγωγε�α της περι��&ς, �π�υ *�ιτ�3σαν 60 µαθητ(ς και 40 ν&πια αντ�στ�ι-
�α. Τα στ�ι�ε�α αυτ! π�υ πρ�κ3πτ�υν απ� µ�α (κθεση των µ(σων τ�υ 19�υ
αι., σ�ετικ& µε την εκκλησιαστικ& κατ!σταση της περι��&ς των Σερρ+ν, δε�-
�ν�υν µια κ�ιν�τητα ισ�υρ& και π�λυ!ριθµη π�υ ευηµερε�25. �ι κ!τ�ικ�ι
τ�υ �ωρι�3 επεκτε�ν�υν τ�ν να� τ�υς, καθ+ς �ι αν!γκες σε �ωρητικ�τητα
ε��αν στ� µετα'3 αυ'ηθε�. Σηµαντικ& θα πρ(πει να &ταν και η συµ7�λ& τ�υ
ικαν�3 και δραστ&ρι�υ µητρ�π�λ�τη Σερρ+ν και Νιγρ�τας Ιακ+7�υ τ�υ Πα-
τµ��υ (1846-1860), � �π���ς ασκ�3σε ισ�υρ& επι7�λ& στ�υς Τ�3ρκ�υς26.

Την 3παρ'η µιας τρ�της, µη �ρατ&ς σ&µερα, επιγρα*&ς στ�ν 7�ρει� επι-
�ρισµ(ν� τ���� τ�υ κυρ�ως να�3 ανα*(ρει � Μ. Aα*ειρ��υ, 7ασι4�µεν�ς σε
πρ�*�ρικ(ς µαρτυρ�ες κατ��κων, στ� πρ�σ*ατ� για τ� ��υµνικ� !ρθρ�
τ�υ. Τ� πλ&ρες κε�µεν� της επιγρα*&ς ανα*(ρει COρθ�δ	:	ς YλληνικZ [κκλη-
σ�α <νακαινισθε\σα τE ]τ	ς 185927.

Μ	ρ$	λ	γικ� στ	ι'ε�α

Η επιµ(λεια της κ�γ�ης τ�υ Iερ�3 συνηθ�4εται τ�υς τελευτα��υς αι+νες
της Τ�υρκ�κρατ�ας. �τ�4εται µε λα'ευµ(νες λ�θ�υς (τσι +στε συ�ν! επιτυγ-
�!νεται ισ�δ�µ� σ3στηµα δ�µησης. Εµπλ�υτ�4εται και µε !λλα µ�ρ*�λ�γι-
κ! στ�ι�ε�α, �πως τυ*λ! αψιδ+µατα, κ�γ�!ρια, εντ�ι�ισµ(να γλυπτ! σε 7^
�ρ&ση, �δ�ντωτ! γε�σα, λιθαν!γλυ*α κ.!. Η *ρ�ντ�δα αυτ& π�λλ(ς *�ρ(ς ε-
πεκτε�νεται και στ�ν υπ�λ�ιπ� ανατ�λικ� τ����. Τ�ν�4εται (τσι η πλευρ! τ�υ
Iερ�3 B&µατ�ς28, στ� εσωτερικ� τ�υ �π���υ τελ�3νται τα σηµαντικ�τερα
γεγ�ν�τα της λατρε�ας.

116 Γε+ργι�ς N. Σκιαδαρ(σης

23. Κ. Βακαλ�π�υλ�ς, Νε	ελληνικ* Ιστ	ρ�α (1204-1940), Θεσσαλ�ν�κη 1990, σ. 208
και 211.

24. Βελ(νης, «Ιστ�ρικ(ς τ�µ(ς», �.π., σσ. 21-22.
25. Aα*ειρ��υ, �.π, σ. 69.
26. Λ�γω της δυναµικ�τητας και της επι7�λ&ς τ�υ �αρακτ&ρα τ�υ �ι Τ�3ρκ�ι τ�ν

απ�καλ�3σαν Καρ! Γιλ!ν (µα3ρ� *�δι). Α'ι�σηµε�ωτ� ε�ναι τ� γεγ�ν�ς �τι στη συν(�εια
µεταπ&δησε στ�ν θρ�ν� τ�υ πατριαρ�ε��υ Αλε'ανδρε�ας. (Π(ννας, �.π., σ. 473).

27. Aα*ειρ��υ, �.π., σ. 76 σηµ. 105.
28. Κατ! τ�ν �δι� τρ�π� �τ�4�νται τα αρ��ντικ! στην Καστ�ρι!. Η κ3ρια �ψη �τ�4ε-

ται µε �ρθ�γωνισµ(νες π(τρες κατ! τ� ψευδ�ϊσ�δ�µ� σ3στηµα, εν+ �ι πλαϊν(ς ακ�λ�υ-
θ�3ν τ� κ�ιν� σ3στηµα αργ�λιθ�δ�µ&ς (K. Λ. Θε��αρ�δ�υ, «O Πρ�*&της Ηλ�ας στη Σι!-
τιστα», Εκκλησ�ες στην Eλλ�δα µετ� την Vλωση 1, Aθ&να 1979, σσ. 61-62).



Περισσ�τερ� γενικευµ(νη ε�ναι η �ρ&ση των τυ*λ+ν αψιδωµ!των. Την
καταγωγ& τ�υς θα πρ(πει να ανα4ητ&σ�υµε στην παρ!δ�ση των 3στερων 7υ-
4αντιν+ν �ρ�νων. Η κ�γ�η τ�υ Αγ��υ Γεωργ��υ ��υµνικ�3 κ�σµε�ται µε ('ι
τυ*λ! αψιδ+µατα. �ι λεπτ�� κι�ν�σκ�ι επιστ(*�νται µε *�υρ�3σια διπλ&ς κα-
µπυλ�τητας, π�υ ανακρατ�3ν ηµικυκλικ! τ�'α. Τα *�υρ�3σια αυτ!, απλ&ς &
διπλ&ς �ψης, �ρησιµ�π�ι�3νται ευρ(ως στην εκκλησιαστικ& και κ�σµικ& αρ�ι-
τεκτ�νικ& τ�υ 18�υ και κυρ�ως τ�υ 19�υ αι. Επιστ(*�υν κυρ�ως παραστ!δες
τυ*λ+ν αψιδωµ!των, λαµπ!δες παραθ3ρων & παραστ!δες θυρ+ν. Επιτυγ-
�!νεται (τσι µε�ωση των αν�ιγµ!των π�υ γε*υρ+ν�υν τα τ�'ωτ! & τα ευθ3-
γραµµα υπ(ρθυρα. Τα διπλ&ς �ψης *�υρ�3σια της κ�γ�ης τ�υ Αγ��υ Γεωρ-
γ��υ ανακρατ�3ν τ�'α π�υ γενν+νται απ� τις δ3� απ�λ&'εις τ�υς. Παρ�µ�ια
κ�σµε�ται η κ�γ�η της π�λ3τρ�υλλης 7ασιλικ&ς της µ�ν&ς ∆�λιαν+ν & Κρα-
νι!ς στην Π�νδ� (περ�π�υ 1770)29, της 7ασιλικ&ς τ�υ Γενεσ��υ της Θε�τ�κ�υ,
στ� Θεσπρωτικ� (1794)30, τ�υ Αγ��υ Αθανασ��υ Ρ�3µ Παλαµ! Καρδ�τσας
(1810-1811)31, τ�υ Αγ��υ Γεωργ��υ Σκλ&θρ�υ Φλ+ρινας (1867)32 κ.!.

Τα µικρ! τ�'α τ�υ Αγ��υ Γεωργ��υ περιγρ!*�νται ε'ωτερικ! απ� λε-
πτ! πλινθ�α (εικ. 5), στ�ι�ε�� κι αυτ� ��ι !γνωστ� στην τ�'�δ�µ�α της επ�-
�&ς. Τα συναντ!µε στα τυ*λ! αψιδ+µατα να+ν, γειτ�νικ+ν τ�υ ��υµνικ�3,
�ικισµ+ν, στ�ν <γι� Γε+ργι� Σιτ��ωρ��υ (1762) (εικ. 18) και στ�ν να� της
Κ�ιµ&σεως Αηδ�ν��ωρ��υ (1763) (εικ. 19), πλην �µως εκε� πρ�σαρµ�στη-
καν πρ�σεκτικ�τερα στις τ�ι��π�ι�ες, �ωρ�ς ατ(λειες. Παρ�µ�ια θα τα δ�3-
µε στ�ν να� της Κ��µησης στ� Π�ρτ� Καρδ�τσας (1781)33, �µως πι� κ�ντ!
στ�ν να� τ�υ ��υµνικ�3 7ρ�σκ�νται αυτ! τ�υ Αγ��υ Αθανασ��υ Ρ�3µ Πα-
λαµ! Καρδ�τσας (1810-1811)34.

Εντ3πωση πρ�καλε� η δι!τα'η των αψιδωµ!των. Εν+ απ� τη 7�ρεια
πλευρ!, τ� πρ+τ� ε*!πτεται στ�ν ανατ�λικ� τ����, τ� αντ�στ�ι�� τ�υ ν�τι-
�υ ηµι��ρ��υ, 7ρ�σκεται απ�µακρυσµ(ν� κατ! 0,60µ. απ� τ�ν ανατ�λικ� τ��-
��. Πρ�κ3πτ�υν συν�λικ! ('ι αψιδ+µατα, καθ+ς � υπ�λειπ�µεν�ς �+ρ�ς
δεν αρκε� για τη δηµι�υργ�α και (7δ�µ�υ. ∆ηµι�υργε�ται (τσι µια µετατ�πι-
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29. Π. Μ. Μυλων!ς, «Η Μ�ν& ∆�λιαν+ν & Κρανι!ς στην Π�νδ�», Εκκλησ�ες στην
Eλλ�δα µετ� την Vλωση 1, Αθ&να 1979, σ. 101 εικ. 16.

30. Α. Τ4!κ�υ, «Γεν(σι�ν της Θε�τ�κ�υ στ� Θεσπρωτικ� της Πρ(7ε4ας», Εκκλησ�ες
στην Eλλ�δα µετ� την Vλωση 2, Αθ&να 1982, σ. 114 εικ. 5.

31. Ι. Καρατ4�γλ�υ, «� <γι�ς Αθαν!σι�ς Ρ�3µ – Παλαµ! Καρδ�τσας», Εκκλησ�ες
στην Eλλ�δα µετ� την Vλωση 3, Αθ&να 1989, σ. 150 εικ. 14 και σ. 153 (στ� ε'&ς: «<γι�ς
Αθαν!σι�ς»).

32. Η παρατ&ρηση �*ε�λεται σε πρ�σωπικ& επ�σκεψη στ� µνηµε��. Βλ. επ�σης Μ�υ-
τσ�π�υλ�ς, Εκκλησ�ες Φλωρ�νης, �.π., σ. 54.

33. Ι. Καρατ4�γλ�υ, «� να�ς της Κ�ιµ&σεως στ� Π�ρτ� Καρδ�τσας», Εκκλησ�ες στην
Eλλ�δα µετ� την Vλωση 4, Αθ&να 1993, σ. 90 εικ. 4 και σ. 92.

34. Καρατ4�γλ�υ, «� <γι�ς Αθαν!σι�ς», �.π., σ. 150 εικ. 14.



ση ως πρ�ς τ�ν κατ! µ&κ�ς !'�να πρ�ς τ�ν 7�ρρ!. Aυγ�ς αριθµ�ς αψιδω-
µ!των σπ!νια συναντ!ται σε κ�γ�ες Ιερ�3 Β&µατ�ς, καθ+ς � µ�ν�ς αριθµ�ς
συνηθ�4εται για λ�γ�υς α'�νικ�τητας και συµµετρ�ας. Στ�ν να� τ�υ Αγ��υ
Γεωργ��υ A!��λης35, τ� παρ!θυρ� της κ�γ�ης µετατ�π�4εται ν�τι�τερα τ�υ
κατ! µ&κ�ς !'�να, λ�γω της �ρ&σης ��τ+ τυ*λ+ν αψιδωµ!των. Στ�ν <γι�
Γε+ργι� ��υµνικ�3 δ�θηκε περισσ�τερ� πρ�σ��& στ� 7�ρει� ηµι��ρι� της
κ�γ�ης – �πως ε'!λλ�υ και σε !λλα µ�ρ*�λ�γικ! στ�ι�ε�α της 7�ρειας πλευ-
ρ!ς (θυρ+µατα, παρ!θυρα), καθ+ς &ταν �ρατ& απ� την πλευρ! της πλα-
τε�ας. Ωστ�σ� δεν θα πρ(πει να απ�κλειστε� αστ���α & λ!θ�ς υπ�λ�γισµ�ς
κατ! τη �!ρα'η.

Μ�ρ*�λ�γικ& π�ικιλ�α παρ�υσι!4�υν τα παρ!θυρα τ�υ να�3 τ�υ Αγ�-
�υ Γεωργ��υ. Αν!λ�γα µε τη θ(ση π�υ 7ρ�σκ�νται, µπ�ρ�3ν να καταταγ�3ν
σε τ(σσερις �µ!δες.

Στην πρ+τη �µ!δα αν&κ�υν αυτ! των µακρι+ν πλευρ+ν τ�υ κυρ�ως
να�3. V��υν �ρθ�γ+νι� σ�&µα, µεγ!λ� 3ψ�ς–πλην τ�υ 7�ρε��υ παραθ3ρ�υ
τ�υ Iερ�3, πλαισι+ν�νται απ� µ�ν�λιθικ�3ς λαµπ!δες µε *�υρ�3σια, �ρι-
4�ντια υπ(ρθυρα και επιστ(*�νται απ� ανακ�υ*ιστικ! τ�'α (εικ. 4). Πρ(-
πει, ωστ�σ�, να υπ�γραµµ�σ�υµε την αν�µ�ι�γ(νεια των *�υρ�υσι+ν ως
πρ�ς τ� σ�&µα και τις διαστ!σεις τ�υς. Ως δ�µικ� στ�ι�ε�� µε διακ�σµητικ�
�αρακτ&ρα απαντ!ται απ� τ� τελευτα�� τ(ταρτ� τ�υ 18�υ αι., γενικε3εται �-
µως στ�ν 19� αι. Τα συναντ!µε 'αν! στ�υς γειτ�νικ�3ς να�3ς τ�υ Σιτ��ω-
ρ��υ (1762) (εικ. 20) και Αηδ�ν��ωρ��υ (1763), �µως εκε� παρ�υσι!4�υν, �-
πως και �ι πλ�νθ�ι της κ�γ�ης, �µ�ι�γ(νεια και πρ�σ��& στ� *ιν�ρισµα. Πι�
κ�ντ! στα *�υρ�3σια των παραθ3ρων τ�υ Αγ��υ Γεωργ��υ ε�ναι αυτ! των
αν�ιγµ!των της Β∆ πτ(ρυγας τ�υ συγκρ�τ&µατ�ς της µ�ν&ς Πρ�*&τη Ηλ�α
στη A�τσα Ηπε�ρ�υ (1852)36, τ�υ κωδων�στασ��υ τ�υ Αγ��υ ∆ηµητρ��υ
Κλεισ�3ρας (1856)37, της ν�τιας πτ(ρυγας της µ�ν&ς ∆ρι!ν�υ Aερ7!τη38 και
τ�υ µεταγεν(στερ�υ ν!ρθηκα τ�υ καθ�λικ�3 της µ�ν&ς Αρ�αγγ(λων στη
∆ερ7ιτσ!νη στην Αλ7αν�α39.

Επιπλ(�ν η τ�'ωτ& επ�στεψη των παραθ3ρων, π�λλ(ς *�ρ(ς �ωρ�ς τ�ν
συνδυασµ� των υπ�κε�µενων *�υρ�υσι+ν, µ�λ�ν�τι σε λ�γα παραδε�γµατα
εµ*αν�4εται απ� τ�ν 18�, σ�εδ�ν παγι+νεται τ�ν 19� αι. Τ�'ωτ& επ�στεψη
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35. Α. Πετρ�ν+της, «Η π�λ3τρ�υλλη 7ασιλικ& τ�υ Αγ��υ Γεωργ��υ A!��λης»,
Εκκλησ�ες στην Eλλ�δα µετ� την Vλωση 2, Αθ&να 1982, σ. 261 εικ. 6, 7 (στ� ε'&ς: «<γι�ς
Γε+ργι�ς A!��λης»).

36. Ε. Κ. Μακρ&, «Τ� Καθ�λικ� της Μ�ν&ς τ�υ Πρ�*&τη Ηλ�α στη A�τσα της Ηπε�-
ρ�υ», Εκκλησ�ες στην Eλλ�δα µετ� την Vλωση 2, Αθ&να 1982, σσ. 87-88 εικ. 3.

37. Μ�υτσ�π�υλ�ς, Εκκλησ�ες Φλωρ�νης, �.π., σσ. 62-63 εικ. 244.
38. P. Thomo, Kishat Pasbizantine në Shqipërinë e Jugut, Tiranë 1998, σσ. 110-114,

εικ.74-75.
39. ^.π., σσ. 131-135 εικ. 97-98.



(��υν τα παρ!θυρα τ�υ ισ�γε��υ της Ν(ας Παναγ�ας στη Θεσσαλ�ν�κη
(1727) και της Παναγ�ας ∆�µιαν+ν Ευρυταν�ας (1787)40, ωστ�σ� απ� τ�ν
19� αι. (��υµε να σηµει+σ�υµε πληθ+ρα παραδειγµ!των. Ενδεικτικ! ανα-
*(ρ�υµε τα παρ!θυρα τ�υ Αγ��υ Αθανασ��υ Θεσσαλ�ν�κης (1818)41, τ�υ
Αγ��υ Γεωργ��υ A!��λης (1840-1843)42, τ�υ Αγ��υ ∆ηµητρ��υ Κλεισ�3ρας
(1856)43, τ�υ Αγ��υ Νικ�λ!�υ Νυµ*α��υ (1867)44 κ.!.

Τα µεγ!λα παρ!θυρα τ�υ κυρ�ως να�3 τ�υ Αγ��υ Γεωργ��υ αντανα-
κλ�3ν τη γενικ�τερη τ!ση αν!δει'ης τ�υ εσωτερικ�3 �+ρ�υ των να+ν στ�ν
19� αι., π�υ επιτυγ�!νεται π�λλ(ς *�ρ(ς µε τ�ν καλ3τερ� *ωτισµ�. Απ�7!λ-
λεται (τσι � κλειστ�ς µυστικ�παθ&ς �αρακτ&ρας των πρ�ηγ�3µενων αι+νων
και αν��γ�νται πρ�ς τ� περι7!λλ�ν45.

Την πρ�θεση για περισσ�τερ� *ωτισµ� επι7ε7αι+νει και � κυκλικ�ς
*εγγ�της της ανατ�λικ&ς �ψης, καθ+ς αν��γµατα στ�ν ανατ�λικ� τ���� σπ!-
νια συναντ+νται σε εκκλησ�ες π�υ �ρ�ν�λ�γ�3νται πριν τ�ν 19� αι.46.

Αντ�θετα, � κλειστ�ς �αρακτ&ρας διατηρ&θηκε στ�ν γυναικων�τη, µε τα
µικρ!, σ�εδ�ν τετρ!γωνα παρ!θυρα τ�υ �ρ�*�υ τ�υ ν!ρθηκα, �λα µε µ�-
ν�λιθικ! πλα�σια (εικ. 7). Τ� µικρ� 3ψ�ς τ�υ �ρ�*�υ δεν επ(τρεψε τη δηµι-
�υργ�α µεγαλ3τερων αν�ιγµ!των. Σαν τ3π�ς δεν παρ�υσι!4ει ιδιαιτερ�τη-
τες. Συναντ!ται συ�ν�τατα σε να�3ς της περι�δ�υ της Τ�υρκ�κρατ�ας. Σ�ε-
τικ! ανα*(ρ�υµε τα παρ!θυρα της ν�τιας πλευρ!ς τ�υ Αγ��υ Νικ�λ!�υ Πε-
τρ+ν Φλ+ρινας (1836)47. Τ(λ�ς, απλ! και συνηθισµ(να ως πρ�ς τη µ�ρ*&
τ�υς ε�ναι και τα δ3� �τιστ! παρ!θυρα τ�υ ισ�γε��υ τ�υ ν!ρθηκα, εκατ(ρω-
θεν της δυτικ&ς θ3ρας.

/µ�ια κατασκευαστικ! στ�ι�ε�α παρατηρ�3νται στα λ�θινα θυρ+µατα
π�υ επενδ3�υν τη 7�ρεια θ3ρα τ�υ κυρ�ως να�3 και αυτ& τ�υ 7�ρε��υ πτε-
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40. Ν. Βρυνι+της – Γ. Γιανν�τσαρης, «Ιερ�ς Να�ς Παναγ�ας ∆�µιαν+ν», Εκκλησ�ες
στην Eλλ�δα µετ� την Vλωση 5, Αθ&να 1998, σ. 71 εικ. 1.

41. Μ. �. Βαµ7�3κ�υ-Καµπ�3ρη, «� <γι�ς Αθαν!σι�ς Θεσσαλ�ν�κης», Εκκλησ�ες
στην Eλλ�δα µετ� την Vλωση 1, Αθ&να 1979, σ. 33 εικ. 1 και σ. 40.

42. Πετρ�ν+της, «<γι�ς Γε+ργι�ς A!��λης», �.π., σ. 259 εικ. 3.
43. Μ�υτσ�π�υλ�ς, Εκκλησ�ες Φλωρ�νης, �.π., σσ. 62-63.
44. ^.π., σσ. 59-61.
45. Θ. Σ. Μαντ�π�3λ�υ-Παναγιωτ�π�3λ�υ, «Τυπ�λ�γικ(ς και µ�ρ*�λ�γικ(ς επεµ-

7!σεις σε µετα7υ4αντιν�3ς να�3ς κατ! τ�ν 19� αι.», Εκκλησ�ες στην Eλλ�δα µετ� την
Vλωση 5, Αθ&να 1998, σσ. 143-144 και 146-147 και η �δια, «Απ� τη µετα7υ4αντιν& αρ-
�ιτεκτ�νικ& στ�ν κλασικισµ�. Πρ�σ(γγιση στην ε'(λι'η της τρ�κλιτης 7ασιλικ&ς κατ!
τ�ν 18� και τ�ν 19� αι+να», Εκκλησ�ες στην Eλλ�δα µετ� την Vλωση 6, Αθ&να 2002,
σ. 94.

46. Γ. Μ. Βελ(νης, «Η εκκλησ�α τ�υ νε�µ!ρτυρα Θε�δωρ�υ στ� Kηρ�π�ταµ� ∆ρ!-
µας», Εκκλησ�ες στην Eλλ�δα µετ� την Vλωση 1, Αθ&να 1979, σ. 19 σηµ. 10 (στ� ε'&ς:
«Νε�µ!ρτυρας Θε�δωρ�ς»).

47. Α. Τσιλιπ!κ�υ, / να�ς τ	υ Αγ�	υ Νικ	λ�	υ Πετρ=ν και 	ι εικ�νες τ	υ, Αµ3νται�
2006, σσ. 23-25 και Μ�υτσ�π�υλ�ς, Εκκλησ�ες Φλωρ�νης, �.π., σσ. 57-59 πιν. 116-120.



ρυγ��υ τ�υ ν!ρθηκα (εικ. 8). Εσωτερικ! *(ρ�υν κ�ιλ�κυρτ� πλα�σι�. Τ� κα-
µπ3λ� αν+*λι της θ3ρας τ�υ κυρ�ως να�3, �ι γεν(σεις τ�υ �π���υ ε'(��υν
ελα*ρ+ς των παραστ!δων, θυµ�4ει τ� αντ�στ�ι�� της δυτικ&ς π�ρτας τ�υ
να�3 τ�υ Αγ��υ Θε�δ+ρ�υ Kηρ�π�τ!µ�υ48.

Τ� τ(µπλ� τ�υ να�3, 'υλ�γλυπτ� στ� µεγαλ3τερ� µ(ρ�ς τ�υ, συγκε-
ντρ+νει �λα τα στ�ι�ε�α της τε�ν�τρ�π�ας τ�υ µπαρ�κ, π�υ απ� τα µ(σα τ�υ
18�υ αι. εισ!γεται στ�ν �+ρ� τ�υ �ρθ�δ�'�υ να�3, σ3µ*ωνα µε τις επικρα-
τ�3σες τ!σεις της επ��&ς49. Στ� τ(µπλ� τ�υ Αγ��υ Γεωργ��υ τις ν(ες διακ�-
σµητικ(ς τ!σεις διαπιστ+ν�υµε στ� (ντ�ν� αν!γλυ*� π�υ καµι! *�ρ! πλη-
σι!4ει στ� �λ�γλυ*�, στα πυκν!, περιστρε*�µενα διακ�σµητικ! *υτικ! µ�-
τ�7α, στα κ�µ7�α των π�δι+ν και στη συ�ν& παρ�υσ�α ανθρ+πινων και 4ω-
ικ+ν µ�ρ*+ν, �π�υ αυτ� ε�ναι ε*ικτ� (εικ. 13, 14).

Αντ�θετα η αν+τερη 4+νη τ�υ τ(µπλ�υ π�υ πρ�στ(θηκε µεταγεν(στερα
πειθαρ�ε� στ� 3*�ς τ�υ νε�κλασικισµ�3 π�υ απ� τα µ(σα τ�υ 19�υ αι. κα-
θιερ+νεται στην τ(�νη (εικ. 13)50. Λεπτ�� ακ�σµητ�ι κι�ν�σκ�ι και επ�κρανα,
κυµ!τια και γε�σα, καταδεικν3�υν τ!ση πρ�ς συµµετρ�α και !ρνηση στη δια-
κ�σµητικ�τητα τ�υ πρ�ηγ�3µεν�υ αι+να. Η αν+τερη 4+νη µε τ�υς &λι�υς
ψηλ! σ�εδ�ν ταυτ�4εται µε τ� τ(µπλ� τ�υ Αγ��υ ∆ηµητρ��υ Τερπν&ς, �ικι-
σµ�3 σε µικρ& απ�σταση απ� τ� ��υµνικ�, π�υ �ρ�ν�λ�γε�ται µε επιγρα*&
τ� 1859. Παρ�µ�ια στ�ι�ε�α συγκεντρ+νει και τ� τ(µπλ� τ�υ Αγ��υ Γεωρ-
γ��υ Νιγρ�τας51.

Στην �δια λ�γικ& εντ!σσ�νται και τα κ�λ�υρ�πυραµιδ�ειδ& κι�ν�κρα-
να των κι�ν�στ�ι�ι+ν. Σ�ηµατ�4�υν καµπ3λη µετ!7αση στ�ν λεπτ� !7ακα
και απ�τµηση στις γων�ες της καλ!θ�υ. Τα κι�ν�κρανα τ�υ Αγ��υ Γεωργ��υ
παρ�υσι!4�υν απ�λυτη �µ�ι�τητα µε αυτ! απ� τ�υς να�3ς των δ3� παρα-
π!νω �ικισµ+ν.

∆ιαπιστ+ν�υµε λ�ιπ�ν τη δρ!ση τ�υ �δι�υ εργαστηρ��υ στην περι��&, τ�
�π��� διεκπερα�ωνε εκκλησιαστικ(ς παραγγελ�ες στα µ(σα τ�υ 19�υ αι. Στ�υς
�δι�υς τε�ν�τες θα πρ(πει να απ�δ+σ�υµε και την κατασκευ& των υπ�λ�ιπων
εικ�ν�στασ�ων και των υπερ+ων τ�υ ��υµνικ�3. Μ!λιστα στα τελευτα�α 7ρ�-
σκ�υµε �µ�ι�τητες µε τα στηθα�α τ�υ να�3 της Νιγρ�τας.

Θ�µατα τυπ	λ	γ�ας

� γνωστ�ς απ� την παλαι��ριστιανικ& και 7υ4αντιν& περ��δ� τ3π�ς
της 7ασιλικ&ς επι7ι+νει και σ�εδ�ν επικρατε� στ�υς να�3ς της περι�δ�υ της
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48. Βελ(νης, «Νε�µ!ρτυρας Θε�δωρ�ς», �.π., σ. 13.
49. Κ. Α. Μακρ&ς, Εκκλησιαστικ� Nυλ�γλυπτα, Aθ&να, Εκδ. Απ�στ�λικ&ς ∆ιακ�-

ν�ας της Εκκλησ�ας της Ελλ!δ�ς, 1982, σ. 11.
50. ^.π., σ. 15.
51. �ι παρατηρ&σεις �*ε�λ�νται σε πρ�σωπικ& επ�σκεψη στα µνηµε�α.



Τ�υρκ�κρατ�ας. Η �ικ�ν�µικ& δυσπραγ�α των �ριστιαν+ν, σε συνδυασµ� µε
τ� αυστηρ� ν�µ�θετικ� πλα�σι� π�υ επ(7αλε η Π3λη, συν(τειναν στην επι-
λ�γ& τ�υ τ3π�υ. Καθιερ+θηκε περισσ�τερ� σε εν�ριακ�3ς να�3ς και λιγ�-
τερ� σε καθ�λικ! µ�ν+ν52. Ως τ3π�ς να�3 ε��ε τ� πλε�ν(κτηµα να εντ!σ-
σεται πι� ε3κ�λα στ� αστικ� περι7!λλ�ν, να ε�ναι ευµεγ(θης, λειτ�υργικ�ς
και τ� κυρι�τερ�, λιγ�τερ� δαπανηρ�ς και ε'αιρετικ! σ3ντ�µ�ς ως πρ�ς
την κατασκευ& τ�υ. Μεγ!λες τρ�κλιτες 7ασιλικ(ς εµ*αν�4�νται απ� τ�ν 18�
αι. ως �αµηλ! κτ�ρια µε µικρ! αν��γµατα και (ντ�να πρ�ε'(��υσες κ�γ�ες53.
Απ� τ�ν 19� αι. καθιερ+ν�νται µε µεγαλ3τερες διαστ!σεις, πι� ψηλ(ς, µε
ν!ρθηκα και περ�στωα, µεγ!λα αν��γµατα και π�λλ! διακ�σµητικ! στ�ι-
�ε�α54.

� ν!ρθηκας απ�τελε� αναπ�σπαστ� τµ&µα των περισσ�τ(ρων 7ασιλι-
κ+ν της περι�δ�υ της Τ�υρκ�κρατ�ας. Πρ�7λ(πεται στ�ν αρ�ικ� σ�εδιασµ�
& πρ�στ�θεται µεταγεν(στερα. Συ�ν! λειτ�υργε� ως γυναικων�της. Στις ι�ν�-
γρα*�ες των αρ�α�ων να+ν, π�υ πραγµατε3τηκαν � πατρι!ρ�ης Ιερ�σ�λ3-
µων �ρ3σανθ�ς Ν�ταρ!ς (1707-1731) και � πατρι!ρ�ης Κωνσταντιν�υπ�-
λεως Καλλ�νικ�ς Γ^ (1757 Ιαν.-Ι�3λ.), καθ�ρ�4�νται �ι ακρι7ε�ς θ(σεις των
πιστ+ν κατ! την παραµ�ν& τ�υς στ�ν ν!ρθηκα. Ανα*(ρ�υν συγκεκριµ(να
…στ�σις τ_ν <κρ	ωµ�νων, στ�σις τ_ν 'ειµα;	µ�νων τ_ν καW δαιµ	νι;	µ�-
νων καW [νεργ	�ντων καW στ�σις τ_ν κατη'	υµ�νων, εν+ στ� ν�τι� !κρ� µε
κ3κλ� �ρ�4εται η κ�λυµ7&θρα55. Στ�υς ν!ρθηκες των να+ν τ�υ Αγ��υ Αθα-
νασ��υ Ερ!τυρας56 και Σωτ&ρα �ριστ�3 στ� ∆ιδυµ�τει��57 σ+4�νται �αλκ!-
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52. Τα παραδε�γµατα ε�ναι ε'αιρετικ! περι�ρισµ(να. Ανα*(ρ�υµε τα καθ�λικ! των
µ�ν+ν της Αγ�ας Τρι!δας Μεσηµερ��υ Π(λλης (1853), τ�υ Αρ�. Μι�α&λ Αρ�αγγ(λ�υ
Π(λλης (1858). Για τ�υς δ3� να�3ς 7λ. Μ�υτσ�π�υλ�ς, Εκκλησ�ες Π�λλης, �.π., σσ. 50-51
και 255-259, σσ. 41 και 25-26 αντ�στ�ι�α. Ακ�µα τ� καθ�λικ� της µ�ν&ς Αγ. Αθανασ��υ
Ερ!τυρας Κ�4!νης [Αιµ. Στε*αν�δ�υ-Φωτι!δ�υ, «Τ� καθ�λικ� της Μ�ν&ς τ�υ Αγ��υ
Αθανασ��υ στην Ερ!τυρα (Σ(λιτσα)», Εκκλησ�ες στην Eλλ�δα µετ� την Vλωση 2, Αθ&-
να 1982, σσ. 21-34].

53. Ανα*(ρ�υµε ενδεικτικ! τ�υς να�3ς τ�υ Πρ�*&τη Ηλ�α στη Σι!τιστα (1701) (Θε-
��αρ�δ�υ, �.π., σσ. 55-66) της Αγ�ας Παρασκευ&ς Παλαι�3 Μυλ�τ�π�υ Π(λλας (1756)
(Μ�υτσ�π�υλ�ς, Εκκλησ�ες Π�λλης, �.π., σσ. 50-51 και 255-259) κ.α.

54. Ανα*(ρ�υµε ενδεικτικ! τ�υς να�3ς τ�υ Αγ��υ ∆ηµητρ��υ Κλεισ�3ρας Φλ+ρινας
(1856) (Μ�υτσ�π�υλ�ς, Εκκλησ�ες Φλωρ�νης, �.π., σσ. 62-63), της Κ��µησης της Θε�τ�-
κ�υ Γιαννιτσ+ν (Μ�υτσ�π�υλ�ς, Εκκλησ�ες Π�λλης, �.π., σσ. 62 και 314-315) κ.α.

55. �. Θ. Μπ�3ρας, «� αρ�ιτεκτ�νικ�ς τ3π�ς της 7ασιλικ&ς κατ! την Τ�υρκ�κρατ�α
και � Πατρι!ρ�ης Καλλ�νικ�ς», Εκκλησ�ες στην Eλλ�δα µετ� την Vλωση 1, Αθ&να 1979,
σσ. 159-168, �π�υ εκ παραδρ�µ&ς � Καλλ�νικ�ς ανα*(ρεται ως «∆^». Ωστ�σ�, � Καλλ�νι-
κ�ς ∆^ κατε��ε τ�ν πατριαρ�ικ� θρ�ν� της Κωνσταντιν�3π�λης τις περι�δ�υς 1801-1806
και 1808-1809 (G. Fedalto, Hierarchia Ecclesiastica Orientalis, Series Episcoporum
Christianarum Orientalium, I Patriarchatus Constantinopolitanus, Padova 1988, σ. 13).

56. Στε*αν�δ�υ-Φωτι!δ�υ, �.π., σ. 28 σηµ. 31.
57. Λ. Συνδ�κα-Λα�3ρδα – Ε. Γεωργι!δ�υ-Κ�3ντ�υρα, Να	� τ	υ 19	υ αι=να στ	 ∆ι-

δυµ�τει'	 και στ	 Σ	υ$λ�, Θεσσαλ�ν�κη 2004, σ. 59.



δες για να αλυσ�δ(ν�υν δαιµ�νισµ(ν�υς. Επιπλ(�ν, συνε��4�ντας την παρ!-
δ�ση των 7υ4αντιν+ν �ρ�νων θα τελ�3νταν ακ�λ�υθ�ες και µυστ&ρια, �πως
η κηδε�α, � ε'�ρκισµ�ς, η ε'�µ�λ�γηση, τ� απ�δειπν�, � γ!µ�ς, η 7!πτιση.
Στ�ν να� της Κ�ιµ&σεως της Θε�τ�κ�υ Βελ7εντ�3 Κ�4!νης, �τιστ& κ�λυµ7&-
θρα σ+4εται στ� 7�ρει� !κρ� τ�υ ν!ρθηκα, εν+ στ�ν να� της Κ�ιµ&σεως της
Θε�τ�κ�υ Αυγεριν�3 Κ�4!νης κτιστ& υπ�δ�µ& στ�ν ν!ρθηκα �ρησιµε3ει α-
κ�µα και σ&µερα για την τ�π�θ(τηση κινητ&ς κ�λυµ7&θρας58. Στ�ν ν!ρθηκα
µ�ιρ!4εται τ� αντ�δωρ� µετ! τη λειτ�υργ�α και τα κ�λλυ7α µετ! τις επιµνη-
µ�συνες ακ�λ�υθ�ες59. Συ�ν! τ�υς τ����υς περιτρ(��υν κτιστ! πε4�3λια, �ρ&-
σιµα για την αν!παυση & τις συν!'εις των πιστ+ν. Τ(λ�ς, δεν απ�κλε�εται τα-
*ικ& λειτ�υργ�α τ�υ �+ρ�υ, �πως συµ7α�νει σε (ναν ιδι�τυπ� τ3π� ν!ρθηκα
π�υ περι7!λλει τ�ν να� τ�υ Αγ��υ Ιω!ννη τ�υ Πρ�δρ�µ�υ στην Κ(ρκυρα60.

�ι 7ασιλικ(ς µε πι�σ�ηµ� ν!ρθηκα συγκαταλ(γ�νται στα πι� επι7λητικ!
εκκλησιαστικ! κτ�ρια της τελευτα�ας περι�δ�υ της Τ�υρκ�κρατ�ας και αντανα-
κλ�3ν την �ικ�ν�µικ& ευηµερ�α των �ριστιανικ+ν κ�ιν�τ&των και τις ελευθερ�ες
π�υ τ�υς παρα�+ρησαν �ι �θωµαν��. Π�λλ! παραδε�γµατα συναντ!µε στη
∆υτικ& Μακεδ�ν�α. Kε�ωρ�4�υν �ι να�� τ�υ Αγ��υ Νικ�λ!�υ (1831) και Αγ��υ
∆ηµητρ��υ (1856) στ� �ωρι� Κλεισ�3ρα Φλ+ρινας61, των Εισ�δ�ων Βασιλει!-
δας (1861), τ�υ Αγ��υ Νικ�λ!�υ Νυµ*α��υ (1867)62, τ�υ Αγ��υ Γεωργ��υ Σκλ&-
θρ�υ (1867)63 και τ�υ Αγ��υ ∆ηµητρ��υ στ� Λ(��7� (1868)64. Στη µεγ!λη αυτ&
�µ!δα πρ�σθ(τ�υµε ακ�µα τ�υς να�3ς της Αγ�ας Παρασκευ&ς Μετσ�7�υ65,
τ�υ να�3 τ�υ Αρ�αγγ(λ�υ Μι�α&λ στ� �!σκ�7� της Β�υλγαρ�ας (1860)66 και
π(ντε µνηµε�α στ�ν ν�µ� V7ρ�υ, τ�υς να�3ς τ�υ Αγ��υ Αθανασ��υ (1834), Πα-
ναγ�ας (1843) και Σωτ&ρα �ριστ�3 (1846-48) ∆ιδυµ�τε���υ και τ�υς να�3ς τ�υ
Αγ��υ Αθανασ��υ (1840-43) και Αγ��υ Γεωργ��υ (1854) Σ�υ*λ��υ67.

�ι τρεις κ�γ�ες στ� ν�τι� διαµ(ρισµα τ�υ Iερ�3 B&µατ�ς στ�ν <γι� Γε-
+ργι� ��υµνικ�3, αν&κ�υν σε παρεκκλ&σι�. Απ� αυτ(ς η κεντρικ& 4ωγρα-
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58. Η παρατ&ρηση �*ε�λεται σε πρ�σωπικ& επ�σκεψη στα µνηµε�α.
59. Για τις λειτ�υργ�ες π�υ συνδ(�νται µε τ�ν ν!ρθηκα 7λ. Ε. Κ. �ατ4ητρ3*ων�ς, Τ	

περ�στω	 στην υστερ	"υ;αντιν* εκκλησιαστικ* αρ'ιτεκτ	νικ*, Σ'εδιασµ�ς – λειτ	υργ�α,
Θεσσαλ�ν�κη 2004, σσ. 77-90.

60. Α. Αγ�ρ�π�3λ�υ-Μπιρµπ�λη, «Η εκκλησ�α τ�υ Αγ. Ιω!ννη στην π�λη της Κ(ρ-
κυρας», Εκκλησ�ες στην Eλλ�δα µετ� την Vλωση 2, Αθ&να 1982, σ. 100.

61. Μ�υτσ�π�υλ�ς, Εκκλησ�ες Φλωρ�νης, �.π., σσ. 62-63 εικ. 239-242.
62. ^.π., σσ. 59-61.
63. ^.π., σ. 54 εικ. 195.
64. ^.π., σ. 55.
65. Α. Π. Πετρ�ν+της, «Λιθαν!γλυ*α θυρ+µατα εκκλησι+ν ∆υτικ&ς Θεσσαλ�ας µε

νε�κλασικ(ς επιδρ!σεις», Ανθρωπ	λ	γικ� 3 (1982) 62 σηµ. 28.
66. M. Koeva, Pometnici na kulturata ptez bÇlgarskoto bÇzraÏdave, Sofia 1977, σσ. 224-

225 εικ. 107-108.
67. Συνδ�κα-Λα�3ρδα – Γεωργι!δ�υ-Κ�3ντ�υρα, �.π.



*�4εται µε παρ!σταση Πλατυτ(ρας και η 7�ρεια µε <κρα Ταπε�νωση, �πως
ταιρι!4ει σε πρ�θ(σεις. Ωστ�σ�, µας ε�ναι !γνωστ� στη µν&µη τ�ν�ς αγ��υ
&ταν α*ιερωµ(ν� τ� ν�τι� παρεκκλ&σι. Α*εν�ς µεν �ι κ!τ�ικ�ι δεν (��υν
αντιλη*θε� την παρ�υσ�α τ�υ και α*ετ(ρ�υ, �ι εικ�νες τ�υ τ(µπλ�υ (��υν
πιθαν�ν µετακινηθε�68.

∆ευτερε3�ντα παρεκκλ&σια σε πλαϊν! κλ�τη εν�ριακ+ν να+ν συνηθ�-
4�νται κατ! τ�υς δ3� τελευτα��υς αι+νες της Τ�υρκ�κρατ�ας, πρ�κε�µεν�υ
να ε'υπηρετ&σ�υν λειτ�υργικ(ς αν!γκες, καθ+ς δεν επιτρ(πεται σ3µ*ωνα
µε τ� τυπικ� της εκκλησ�ας να τελ�3νται την �δια µ(ρα δ3� λειτ�υργ�ες στην
�δια αγ�α τρ!πε4α. Στις περιπτ+σεις αυτ(ς κ!θε κλ�τ�ς τιµ!ται σε δια*�ρε-
τικ� !γι� και (�ει ανε'!ρτητες τρ!πε4ες, �πως και πρ�θ(σεις69. Κ!π�ιες *�-
ρ(ς η παρ�υσ�α παρεκκλησ�ων στα πλευρικ! κλ�τη δηλ+νεται και στ� τ(-
µπλ�, �π�υ υπ!ρ��υν περισσ�τερα τ�υ εν�ς αν��γµατα.

Αρκετ! ε�ναι τα παραδε�γµατα δισυπ�στατων να+ν, παρ! τ� γεγ�ν�ς
�τι δεν γ�ν�νται π!ντα αντιληπτ�� απ� τ�υς ερευνητ(ς. Ανα*(ρ�υµε ενδει-
κτικ! τ�υς γειτ�νικ�3ς τ�υ ��υµνικ�3 να�3ς τ�υ Αγ��υ Γεωργ��υ Νιγρ�τας,
και τ�υ να�3 της Κ�ιµ&σεως της Θε�τ�κ�υ Αηδ�ν��ωρ��υ. Στη Σκι!θ� τ�υς
να�3ς της Γενν&σεως της Θε�τ�κ�υ (1837) και των Τρι+ν Ιεραρ�+ν (1846)70.
Στ�ν <γι� Γε+ργι� τ�υ ��ρτι!τη (1837), �ι κ�γ�ες στη ν�τια πλευρ! τ�υ Iε-
ρ�3 B&µατ�ς, η διαµ�ρ*ωση τ�υ τ(µπλ�υ στην �δια θ(ση µε µ�α κεντρικ& θ3-
ρα, παραπ�ρτι και σταυρ� µε λυπηρ!, καθ+ς και τα λιθαν!γλυ*α διακ�-
σµητικ! στην ε'ωτερικ& τ�ι��π�ι�α της ΝΑ πλευρ!ς, συνιστ�3ν την 3παρ'η
παρεκκλησ��υ71. Τ(λ�ς, στ�ν να� τ�υ Αγ��υ Γεωργ��υ Καρυδι!ς (1850;),
ν�µ�3 Π(λλας72, �ι κ�γ�ες στ� Iερ� και η ασ3µµετρη δι!τα'η τ�υ τ(µπλ�υ
στη 7�ρεια πλευρ!, σε συνδυασµ� µε την τ�π�θ(τηση περισσ�τ(ρων εικ�νων
απ� τα ν�τια, σ�ετ�4�νται πιθαν�τατα µε την 3παρ'η παρεκκλησ��υ.

Φ�σεις – 'ρ	ν	λ�γηση

Απ� την αν!λυση των µ�ρ*�λ�γικ+ν και τυπ�λ�γικ+ν στ�ι�ε�ων π�υ
πρ�ηγ&θηκε, πρ�κ3πτ�υν τρεις 7ασικ(ς �ικ�δ�µικ(ς *!σεις π�υ διαµ�ρ*ω-
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68. Τ� πανηγ3ρι της Αγ�ας Τρι!δας ανα*(ρεται σε πρ�σ*ατ� γεγ�ν�ς και δεν (�ει
σ�(ση µε την παρ�υσ�α των κ�γ�+ν.

69. Γ. Βελ(νης, «Τ� π�λ3κ�γ�� ιερ� Β&µα των τρισυπ�στατων εκκλησι+ν της Τ�υρ-
κ�κρατ�ας», Εκκλησ�ες στην Eλλ�δα µετ� την Vλωση 2, Αθ&να 1982, σ. 13.

70. Α. Αλε'��υ, Η αρ'ιτεκτ	νικ* των µετα"υ;αντιν=ν µνηµε�ων της Σκι�θ	υ, Θεσ-
σαλ�ν�κη 1993, σσ. 48-60.

71. K. Σα77�π�3λ�υ-Κατσ�κη, «Η εκκλησ�α τ�υ Αγ��υ Γεωργ��υ στ� ��ρτι!τη Θεσ-
σαλ�ν�κης», Εκκλησ�ες στην Eλλ�δα µετ� την Vλωση 3, Αθ&να 1989, σσ. 33-44, �π�υ η 3-
παρ'η παρεκκλησ��υ δεν επισηµα�νεται.

72. Μ�υτσ�π�υλ�ς, Εκκλησ�ες Π�λλης, �.π., σ. 33, �ωρ�ς τη σ�ετικ& επισ&µανση για
παρεκκλ&σι�.



σαν τη σηµεριν& µ�ρ*& τ�υ µνηµε��υ. Σε αυτ(ς πρ�στ�θενται µικρ&ς κλ�µα-
κας επεµ7!σεις π�υ επ(*εραν απλ(ς µετασκευ(ς.

Η πρ+τη *!ση ταυτ�4εται µε την αρ�αι�τερη επιγρα*& π�υ 7ρ�σκεται
στ� υπ(ρθυρ� της α'�νικ&ς δυτικ&ς θ3ρας τ�υ ν!ρθηκα, µετακινηµ(νη σ&-
µερα απ� την αρ�ικ& της θ(ση. Σ3µ*ωνα µε �λες τις ενδε�'εις θα πρ(πει να
7ρισκ�ταν στην αντ�στ�ι�η δυτικ& θ3ρα τ�υ κυρ�ως να�3. �ρ�ν�λ�γε� την
αρ�ικ& κατασκευ& τ� 1753.

� να�ς τ�υ 1753 πιθαν�τατα κτ�στηκε στη θ(ση !λλ�υ µικρ�τερ�υ. Τ�
εµ7αδ�ν τ�υ ταυτι4�ταν µε τις διαστ!σεις τ�υ σηµεριν�3 κυρ�ως να�3, πλην
�µως θα &ταν �αµηλ�τερ�ς. Τα γε�σα τ�υ δεν θα 'επερν�3σαν τη στ!θµη
των σηµεριν+ν υπερθ3ρων των παραθ3ρων. Τα τελευτα�α θα &ταν µικρ!
στ� !ν�ιγµα και θα πρ�σ(γγι4αν στ� µ(γεθ�ς αυτ� της ν�τιας πλευρ!ς τ�υ
Iερ�3 B&µατ�ς, δ��ως �µως τη µεσ�λ!7ηση των *�υρ�υσι+ν (εικ. 21). Στην
ανατ�λικ& πλευρ! δεν θα υπ&ρ�ε � κυκλικ�ς *εγγ�της. Η κ�γ�η θα ε��ε �α-
µηλ�τερ� 3ψ�ς και τυ*λ! αψιδ+µατα, µε απλ�3στερες επιστ(ψεις, �ωρ�ς
*�υρ�3σια. Η εσ��& π�υ αν��γεται σ&µερα εσωτερικ! στ� π!��ς της κ�γ�ης
�σως αν&κε σε µικρ� παρ!θυρ� π�υ (κλεισε µεταγεν(στερα κατ! την ανα-
κατασκευ& της.

Ε'ωτερικ!, � να�ς ως πρ�ς τα γενικ! και ειδικ! µ�ρ*�λ�γικ! �αρα-
κτηριστικ! της πρ+της *!σης θα πρ�σ(γγι4ε τ�υς γειτ�νικ�3ς να�3ς, τ�υ
Αγ��υ Γεωργ��υ Σιτ��ωρ��υ και της Κ��µησης Αηδ�ν��ωρ��υ, π�υ �ρ�ν�-
λ�γικ! αν!γ�νται στ� 7^ µισ� τ�υ 18�υ αι.

Εσωτερικ!, τ� τ(µπλ� περι�ρι4�ταν στ� σηµεριν� 'υλ�γλυπτ� τµ&µα
τ�υ, �ωρ�ς δηλαδ& τη σηµεριν&, σανιδωτ&ς κατασκευ&ς, αν+τερη 4+νη τ�υ.
Απλ�3στερης µ�ρ*&ς και �αµηλ�τερα θα πρ(πει να &ταν τα στηρ�γµατα της
�ρ�*&ς, µε �ρι4�ντια �σως επιστ3λια. Υπερ+� στη *!ση αυτ& δεν θα υπ&ρ-
�ε, �σως �µως διαµ�ρ*ων�ταν 'ε�ωριστ�ς �+ρ�ς στα δυτικ! τ�υ κυρ�ως να-
�3, µε ελα*ρ! υπερυψωµ(ν� δ!πεδ�, '3λινα �ωρ�σµατα και κα*ασωτ!,
πρ��ρισµ(ν�ς για την παραµ�ν& των γυναικ+ν.

Σ�εδ�ν (ναν αι+να αργ�τερα, τ� 1859, σ3µ*ωνα µε την επιγρα*& π!νω
απ� τ� ν�τι� παρ!θυρ� της δυτικ&ς �ψης, πρ�σαρτ&θηκε � πι�σ�ηµ�ς ν!ρ-
θηκας. Η κατασκευ& τ�υ πρ�κ!λεσε µια σειρ! αλλαγ+ν στ�ν αρ�ικ� πυρ&-
να. Γκρεµ�4εται τ� δυτικ�τερ� τµ&µα τ�υ κυρ�ως να�3, π!νω απ� τ� υπ(ρ-
θυρ� της δυτικ&ς θ3ρας. �ι τ����ι τ�υ ν!ρθηκα απλ+ς ε*!πτ�νται σε αυ-
τ�3ς τ�υ κυρ�ως να�3 στη στ!θµη τ�υ ισ�γε��υ, �µως «δ(ν�υν» απ� τη
στ!θµη των υπερ+ων και π!νω. Στη *!ση αυτ&, τ� 3ψ�ς τ�υ ν!ρθηκα 'ε-
περν�3σε ελα*ρ+ς αυτ� τ�υ κυρ�ως να�373, � �π���ς διατηρ&θηκε στ� 3ψ�ς
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73. Βλ. σ�ετικ! την εκκλησ�α Shën Mërisë-Postenan (Thomo, �.π., σ. 86 σ�. 19) τ� κα-
θ�λικ� της µ�ν&ς των Αρ�αγγ(λων στη ∆ερ7ιτσ!νη (αυτ., σ. 133 σ�. 41).



της αρ�ικ&ς τ�υ *!σης, πλην �µως �ι σκεπ(ς τ�υς θα δηµι�υργ�3σαν αλλη-
λ�τ�µ�α. Τα παρ!θυρα τ�υ �ρ�*�υ τ�υ ν!ρθηκα κατασκευ!4�νται �µ�ια µε
αυτ! τ�υ κυρ�ως να�3. Τα αν��γµατα της 7�ρειας πλευρ!ς θα (��υν απλ&
διαµ�ρ*ωση, δ��ως τα λ�θινα θυρ+µατα.

Η πρ�σ7αση στ�ν ν!ρθηκα γ�νεται απ� τις ανατ�λικ(ς απ�λ&'εις των
πτερυγ�ων, αλλ! και απ� µια ακ�µα θ3ρα, αν�ιγµ(νη στ� ν�τι�τερ� !κρ�
τ�υ δυτικ�3 τ����υ, στη θ(ση τ�υ σηµεριν�3 παραθ3ρ�υ, �πως πρ�κ3πτει α-
π� τ�υς δ3� κ!θετ�υς αρµ�3ς π�υ διακρ�ν�νται στην τ�ι��π�ι�α (εικ. 6, 7).
Τ� πλ!τ�ς της θ3ρας υπ�λ�γ�4εται σε 1,60µ. και τ� 3ψ�ς περ�π�υ σε 2,10µ.
Τ� τυ*λ� αψ�δωµα και η επιγρα*& π!νω απ� τ� υπ(ρθυρ� τ�ν�4�υν περισ-
σ�τερ� τ� !ν�ιγµα, τ� �π��� απ�τ(λεσε τη µ�ναδικ& πρ�σ7αση απ� τα δυ-
τικ!, καθ+ς η σηµεριν& π�υ 7ρ�σκεται στ�ν !'�να αν���τηκε πρ�σ*ατα
(1958-60), �ταν τ�π�θετ&θηκε και η παλαι�τερη επιγρα*&. 5σως µεσ�λ!7η-
σε (να δι!στηµα �ωρ�ς ε�σ�δ� στα δυτικ!, καθ+ς ε�ναι σ�εδ�ν 7(7αι� �τι η
αρ�ικ&, την 3παρ'& της �π��ας αγν��3ν ακ�µα και �ι παλαι�τερ�ι κ!τ�ικ�ι
τ�υ �ωρι�3, ε��ε *ρα�θε� π�λ3 πριν απ� τη δι!ν�ι'η της α'�νικ&ς.

Εσωτερικ!, τ�ν �ρ�*� τ�υ ν!ρθηκα καταλαµ7!νει ευρ3�ωρ�ς γυναι-
κων�της, απ� τ�ν �π��� η θ(αση πρ�ς τ�ν κυρ�ως να� θα γιν�ταν µ�ν� απ�
τ� κεντρικ� κλ�τ�ς, καθ+ς θα &ταν περισσ�τερ� υπερυψωµ(ν�.

Στις επ�µενες δεκαετ�ες µετ! τ� 1859, µια σειρ! ανακατασκευ+ν δ�ν�υν
στ�ν να� τη σηµεριν& τ�υ µ�ρ*&. Υπερυψ+νεται � κυρ�ως να�ς απ� τη στ!θ-
µη των *�υρ�υσι+ν των παραθ3ρων µ(�ρι τα γε�σα. Ελ!�ιστα υπερυψ+νε-
ται και � ν!ρθηκας στην �δια στ!θµη µε τ�ν κυρ�ως να�. Τ�3τ� ανι�νε3εται
απ� τη στ!θµη των *�υρ�υσι+ν των παραθ3ρων και π!νω, και στην αν+τε-
ρη τ�ι��π�ι�α τ�υ ν!ρθηκα, π!νω απ� τα υπ(ρθυρα των υπερ+ων, �π�υ πα-
ρατηρ�3νται δια*�ρ�π�ι&σεις στις τ�ι��π�ι�ες. Στα παρ!θυρα των µακρι+ν
πλευρ+ν τ�υ κυρ�ως να�3 πρ�στ�θενται τα *�υρ�3σια, επιστ(*�νται µε α-
νακ�υ*ιστικ! τ�'α και ταυτ��ρ�να διευρ3ν�νται καθ’ 3ψ�ς, πλην τ�υ ν�τ�-
�υ παραθ3ρ�υ τ�υ Iερ�3 B&µατ�ς (εικ. 9, 21). Η διε3ρυνση επιτυγ�!νεται µε
την α*α�ρεση των κατω*λι+ν και τ� !ν�ιγµα της τ�ι��π�ι�ας πρ�ς τα κ!τω.
Τη µετασκευ& αυτ& µπ�ρ�3µε να παρακ�λ�υθ&σ�υµε στην �ρατ& ν�τια τ�ι-
��π�ι�α, �π�υ διευρ3νθηκαν τα τρ�α απ� τα τ(σσερα παρ!θυρα, πλην αυτ�3
τ�υ Iερ�3 B&µατ�ς. Μ!λιστα τα τρ�α κατ+*λια π�υ α*αιρ(θηκαν �ρησιµ�-
π�ι&θηκαν ως λαµπ!δες (εικ. 10) στ� τρ�τ� και τ(ταρτ� απ� ανατ�λ!ς παρ!-
θυρ�. �ι υπ�λ�ιπ�ι συµπληρ+θηκαν µε τ�ι��π�ι�α. �ι ε�σ�δ�ι της 7�ρειας
πλευρ!ς επενδ3�νται µε λ�θινα θυρ+µατα. Στα ανατ�λικ! υπερυψ+νεται η
κ�γ�η και τα τυ*λ! αψιδ+µατα απ�λ&γ�υν σε *�υρ�3σια µε τ�'ωτ(ς επιστ(-
ψεις και πλ�νθ�υς, �πως συµ7α�νει µε τα παρ!θυρα των µακρι+ν πλευρ+ν.
Φρ!σσεται επ�σης ε'ωτερικ! τ� µικρ� !ν�ιγµα και δηµι�υργε�ται η εσ��& στ�
π!��ς της κ�γ�ης. Τ(λ�ς, ψηλ�τερα, αν��γεται � κυκλικ�ς *εγγ�της.
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Με τις εργασ�ες αυτ(ς πρ�στ�θεται τ� κατεδα*ισµ(ν� σ&µερα κωδων�-
στ!σι�, π�υ σ3µ*ωνα µε τ�υς παλι�τερ�υς κατ��κ�υς τ�υ �ικισµ�3 �ρθω-
ν�ταν στην πρ�(κταση τ�υ ν�τ��υ πτερυγ��υ τ�υ ν!ρθηκα και σε επα*& µε
αυτ�ν και τ�ν κυρ�ως να�. Η ακρι7&ς τ�υ θ(ση ε�ναι ε'αιρετικ! δ3σκ�λ� να
διαπιστωθε� στα θεµ(λια, καθ+ς τσιµεντ(νι� δ!πεδ� καλ3πτει σ&µερα την υ-
π�τιθ(µενη θ(ση. Ε'!λλ�υ και �ι πρ�*�ρικ(ς µαρτυρ�ες π�υ συλλ(�θηκαν
απ� τ�υς κατ��κ�υς σ�ετικ! µε τη µ�ρ*& και τη θ(ση τ�υ δεν �δηγ�3ν σε α-
σ*αλ& συµπερ!σµατα, καθ+ς κρ�ν�νται ε'αιρετικ! συγκε�υµ(νες. Επ�µ(-
νως, µ�ν� σε θεωρητικ� επ�πεδ� µπ�ρε� να συ4ητηθε� η θ(ση, �ι διαστ!σεις
και � τ3π�ς τ�υ κατεδα*ισµ(ν�υ κωδων�στασ��υ.

Η κατασκευ& τ�υ τ�π�θετε�ται ασ*αλ+ς µετ! τ� 1856, δηλαδ& µετ! τη
συνθ&κη τ�υ �!ττι ��υµαγι�3ν (1856), �ταν θεσπ�στηκαν ευν�ϊκ(ς ρυθµ�-
σεις για τ�υς �ριστιαν�3ς και τ�υς επετρ!πη η αν3ψωση κωδων�στασ�ων74.

Η θ(ση τ�υ περι�ρι4�ταν στ�ν τετρ!γων� �+ρ� π�υ �ρ�4εται απ� τ�ν
ανατ�λικ� τ���� τ�υ ν�τ��υ πτερυγ��υ τ�υ ν!ρθηκα, µ(�ρι τ� 3ψ�ς τ�υ πρ+-
τ�υ απ� δυσµ!ς παραθ3ρ�υ και απ� τ�ν ν�τι� τ���� τ�υ κυρ�ως να�3, µ(-
�ρι τη θ(ση της σηµεριν&ς περ�*ρα'ης. Θα καταλ!µ7ανε δηλαδ& (ναν �+ρ�
περ�π�υ 9 τ.µ.

Ως πρ�ς τη µ�ρ*& τ�υ θα αν&κε στ�ν τ3π� των πυργ�µ�ρ*ων κωδω-
ν�στασ�ων (εικ. 22)75. Στ� ισ�γει� θα διαµ�ρ*ων�ταν δια7ατικ� µε τ�'ωτ(ς
γε*υρ+σεις στα ν�τια και ανατ�λικ!. Τ�υς �ρ�*�υς στ&ρι4αν ισ�υρ�� πεσ-
σ�� στη Ν∆ γων�α, σε επα*& µε τ�ν ν!ρθηκα, στη ΝΑ και τη ΒΑ, σε επα*&
µε τ�ν κυρ�ως να�. � πρ+τ�ς �ρ�*�ς θα αντιστ�ι��3σε στ�ν �ρ�*� τ�υ
ν!ρθηκα. Τα τρ�α '3λινα δ�κ!ρια π�υ διακρ�ν�νται κ�µµ(να σ&µερα στην
ανατ�λικ& �ψη τ�υ ν�τ��υ πτερυγ��υ θα συν(�ι4αν µ(�ρι την ανατ�λικ& �-
ψη τ�υ κωδων�στασ��υ, δηµι�υργ+ντας τη στ!θµη τ�υ πρ+τ�υ �ρ�*�υ. Η
στ!θµη τ�υ δε3τερ�υ �ρ�*�υ θα αντιστ�ι��3σε στη στ!θµη περ�π�υ των
γε�σων. Απ� εκε� και π!νω �ι τ����ι τ�υ στα 7�ρεια και δυτικ! θα απ�τε-
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74. �ι µ�υσ�υλµ!ν�ι απαγ�ρευσαν στ�υς υπ�τελε�ς �ριστιαν�3ς υπηκ��υς τις κω-
δων�κρ�υσ�ες, δι�τι σ3µ*ωνα µε δ�'ασ�ες τ�υς, � &��ς της καµπ!νας ταρ!4ει τ�ν αι+νι�
και µακ!ρι� 3πν� των νεκρ+ν (Σ. ��3λια, «Μετα7υ4αντιν! κωδων�στ!σια της Θεσσα-
λ�ας», Α∆ 42 (1987), Α′, Μελ(τες, σ. 232 σηµ. 6). Ωστ�σ� κ!π�ιες περι��(ς της Ελλ!δ�ς, �-
πως τ� <γι� /ρ�ς, τα Ιω!ννινα, η Κρ&τη και νησι! τ�υ Αιγα��υ, απ�λ!µ7αναν πρ�ν�-
µιακ&ς µετα�ε�ρισης [K. Σ. Παπαδ�π�υλ�ς, «Απαγ�ρευσις της κωδων�κρ�υσ�ας και πρ�-
ν�µιακ& κατ! τ�π�υς �ρ&σις εκκλησιαστικ+ν κωδ+νων και σηµ!ντρων επ� τ�υρκ�κρα-
τ�ας», Γρηγ�ρι	ς Παλαµ�ς ΜΒ′ (1959) 210-214].

75. Με τη µ�ρ*& αυτ& συναντι�νται τ�σ� τα κωδων�στ!σια των τελευτα�ων �ρ�νων
τ�υ 19�υ αι., �σ� και των πρ+των τ�υ 20�3. Πι� σ�ετικ! µε τ� πιθαν�λ�γ�3µεν� στ�ν να�
τ�υ ��υµνικ�3 ανα*(ρ�υµε τα κωδων�στ!σια τ�υ να�3 της Μεταµ�ρ*+σεως τ�υ Σωτ&-
ρ�ς στην Αγι!, καθ+ς και τ�υ Αγ��υ Νικ�λ!�υ στ� Γρ�4αν� Τρικ!λων (��3λια, �.π., σ.
238 πιν. 837 και 83γ). Για καµπαναρι! 7λ. επ�σης L. Tonev, Kuli I Kambanarii v B™lgatija
do osvoboÏdenieto, Sofia 1952.



λ�3σαν πρ�(κταση των αντ�στ�ι�ων τ���ων τ�υ κυρ�ως να�3 και τ�υ ν!ρ-
θηκα. Η κατεδ!*ιση τ�υ κωδων�στασ��υ συµπαρ(συρε µ(ρ�ς της αν+τερης
τ�ι��π�ι�ας τ�υ κυρ�ως να�3, της ανατ�λικ&ς απ�λη'ης και της ΝΑ γων�ας
τ�υ ν�τ��υ πτερυγ��υ τ�υ ν!ρθηκα, �πως πρ�κ3πτει απ� τις νε�τερες δια-
ταρα�(ς και τις επισκευ(ς στα σηµε�α αυτ!. Στην 3παρ'η τ�υ κωδων�στα-
σ��υ �*ε�λ�νται �ι δια*�ρετικ(ς κλ�σεις της σκεπ&ς τ�υ να�3 στη θ(ση αυ-
τ&, �πως και η τ�ι��π�ι�α π�υ σ+4εται στην αν+τερη πρ�(κταση τ�υ ανα-
τ�λικ�3 πτερυγ��υ τ�υ ν!ρθηκα (εικ. 4), κ!τι π�υ δεν συµ7α�νει στην αντ�-
στ�ι�η 7�ρεια πλευρ!.

Εσωτερικ! τ�π�θετ�3νται �ι υπ!ρ��ντες κ��νες, κατασκευ!4εται ν(α
�ρ�*& απ� µπαγδατ� και � γυναικων�της γ�νεται ευρ3�ωρ�ς, µε ν(α στηθα�α
και µε θ(αση πρ�ς τα τρ�α κλ�τη. Στ� 'υλ�γλυπτ� τ(µπλ� αντικαθ�στανται �ι
τ(σσερις δεσπ�τικ(ς εικ�νες µε τις υπ!ρ��υσες, �ι �π��ες (��υν µεγαλ3τερ�
3ψ�ς απ� τις πρ�ηγ�3µενες. Για τ�ν λ�γ� αυτ� α*αιρ(θηκαν �ι �ρι4�ντιες
!νω επιστ(ψεις της 4+νης των εικ�νων, πρ�κειµ(ν�υ να πρ�σαρµ�στ�3ν ως
µεγαλ3τερες των πρ�ηγ�3µενων (εικ. 14). �ι δεσπ�τικ(ς εικ�νες τε�ν�τρ�-
πικ! αν&κ�υν στην �δια �µ!δα µε την εικ�να τ�υ �ριστ�3 στ�ν αρ�ιερατικ�
θρ�ν�, η �π��α �ρ�ν�λ�γε�ται µε επιγρα*& στα 1862 (εικ. 15). Στα πλα�σια
των �διων εργασι+ν υπερυψ+νεται τ� τ(µπλ� µε την πρ�σθ&κη της αν+τε-
ρης 4+νης, πρ�στ�θενται εικ�ν�στ!σια στ�υς πλευρικ�3ς τ����υς εκατ(ρω-
θεν τ�υ τ(µπλ�υ και (να ακ�µα παραπλε3ρως της 7�ρειας εισ�δ�υ. Μ!λι-
στα τ� τελευτα�� *(ρει την εικ�να τ�υ Αγ��υ Μ�δεστ�υ π�υ �ρ�ν�λ�γε�ται
µε επιγρα*& στα 1875. Τ(λ�ς, κατασκευ!4εται και � !µ7ωνας.

Η παρ�υσ�α των δ3� �ρ�ν�λ�γηµ(νων εικ�νων στις ανακατασκευ(ς π�υ
περιγρ!ψαµε 7�ηθ�3ν σηµαντικ! στη �ρ�ν�λ�γηση της τρ�της *!σης τ�υ
µνηµε��υ. Καθ+ς (πεται τ�υ 1859, την ανα4ητ�3µε �ρ�νικ! στις επ�µενες δε-
καετ�ες. Θα πρ(πει (τσι να την τ�π�θετ&σ�υµε στα �ρ�νια µετ! τ� 1862 και
µ(�ρι τ� 1875, �ταν �λ�κληρ+θηκαν και �ι τελευτα�ες παραγγελ�ες *�ρητ+ν
εικ�νων. Ε�ναι µια περ��δ�ς π�υ �ι θρησκευτικ(ς ελευθερ�ες των �ριστιανι-
κ+ν κ�ιν�τ&των παγι+θηκαν, µε !µεσ� αντ�κρισµα και στη θρησκευτικ&
αρ�ιτεκτ�νικ&, �π�υ �ι να�� απ�κτ�3ν πια 3ψ�ς, µεγ!λα αν��γµατα, στ�(ς,
νε�κλασικιστικ! διακ�σµητικ! µ�τ�7α και καµπαναρι!.

�ι τελευτα�ες επεµ7!σεις στ�ν να� θα πρ(πει να τ�π�θετηθ�3ν στα τ(-
λη τ�υ 19�υ αι. & ακ�µα και στις αρ�(ς τ�υ 20�3 αι., �ταν πραγµατ�π�ι&θη-
κε η µετατρ�π& τ�υ αν��γµατ�ς στα ν�τια της δυτικ&ς �ψης τ�υ ν!ρθηκα,
σε παρ!θυρ� και η δι!ν�ι'η τ�υ αντ�στ�ι��υ της 7�ρειας πλευρ!ς, στη θ(-
ση �σως κ!π�ι�υ µικρ�τερ�υ.

B(ρ�ια                                                                                             ΓEΩPΓIOΣ N. ΣKIA∆APEΣHΣ

11η E*�ρε�α Bυ4αντιν+ν Aρ�αι�τ&των
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SUMMARY

Georgios N. Skiadaresis, St George’s Church in Chumnico a Village in
District of Serres.

St George’s church in Chumnico a village in district of Serres belongs
to the three-aisled basilica model, typical of the Turkish domination period,
with a p-shapped narthex westwards. The three conches to the south of the
sanctuary rank it among the double churches. The first structure of the church
dating back to 1753 as it is inscribed, was limited to today’s main part of the
church in 1859, due to another inscription, the p-shapped narthex was added
in the west of initial structure. In the following decades up to 1875 the church
took its present shape, after the main part of the church and the narthex
slightly had been raised high, leading to a series of alterations to the exterior
and the interior church.
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Eικ. 1. Γενικ* �π	ψη τ	υ να	� απ� ΒΑ.
General view of the church from north-eastern.

Eικ. 2. Κ�τ	ψη ισ	γε�	υ.
Groundplan.
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Eικ. 3. ^ψη ανατ	λικ*ς πλευρ�ς και ανατ	λικ=ν πτερυγ�ων τ	υ ν�ρθηκα.
Elevation of the eastern side and the eastern wings of the narthex.

Eικ. 4. Γενικ* �π	ψη της ν�τιας πλευρ�ς ($ωτ. 2000).
General view of southern side (fot. 2000).
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Eικ. 5. Η κ�γ'η τ	υ Iερ	� B*µατ	ς και 	 $εγγ�της ψηλ�τερα.
The conch of Bema and the oculus.

Eικ. 6. ∆υτικ* �ψη.
Western elevation.
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Eικ. 7. Γενικ* �π	ψη δυτικ*ς πλευρ�ς.
General view of western side.

Eικ. 8. /ι ε�σ	δ	ι της "�ρειας πλευρ�ς.
The entrances of the northern side.
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Eικ. 9. Ν�τια �ψη.
Southern elevation.

Eικ. 10. Παρ�θυρ	 της ν�τιας πλευρ�ς.
Window of the southern side.
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Eικ. 11. Τ	µ* κατ� µ*κ	ς.
Longitudinal section.

Eικ. 12. Τ	µ* κατ� πλ�τ	ς (Α-Α), πρ	ς ανατ	λ�ς.
Cross-section (A-A) towards the east.



O να�ς τ�υ Aγ��υ Γεωργ��υ στ� X�υµνικ� Σερρ+ν 135

Eικ. 13. Τµ*µα τ	υ τ�µπλ	υ στ	 "�ρει	 κλ�τ	ς.
Part of the screen in the northern aisle.
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Eικ. 15. Επισκ	πικ�ς θρ�ν	ς.
The cathedra.

Eικ. 16. Επιγρα$* �τ	υς 1753.
Inscription of year 1753.
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Eικ. 17. Επιγρα$* �τ	υς 1859.
Inscription of year 1859.

Eικ. 18. Vγι	ς Γε=ργι	ς Σιτ	'ωρ�	υ, ανατ	λικ* πλευρ�.
The church of St. George of Sitohorion, eastern side.
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Eικ. 19. Κ	�µηση της Θε	τ�κ	υ Αηδ	ν	'ωρ�	υ, ανατ	λικ* πλευρ�.
The church of Assumption of Aidonohorion, eastern side.

Eικ. 20. Vγι	ς Γε=ργι	ς Σιτ	'ωρ�	υ, παρ�θυρα ν�τιας πλευρ�ς.
The church of St. George of Sitohorion, the windows of the southern side.
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Eικ. 21. Παρ�θυρα α� και γ� $�σης.
Windows of a´ and c´ phase.

Eικ. 22. Γρα$ικ* αναπαρ�σταση κωδων	στασ�	υ.
Graphic reconstruction of the bell-tower.




