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ΕΝΑΣ ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΝΑΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑ 

Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΛΙΟΥ ΛΙΓΟΥΡΙΟΥ* 

Ό ναός τοΰ Αγίου 'Ιωάννου του Θεολόγου στην περιοχή του Λιγουριού 
είναι μνημείο, οσο γνωρίζουμε, άγνωστο στην επιστήμη. Ή απουσία αρ
χαίων αρχιτεκτονικών μελών ενσωματωμένων στό κτίσμα, επιγραφών καί 
τοιχογραφιών έγινε, όπως φαίνεται, αιτία νά μήν κινήσει τό μνημείο τό 
ενδιαφέρον του Χρ. Γιαμαλίδη, ό όποιος στίς αρχές του αιώνα ασχολήθηκε 
μέ τίς εκκλησίες της περιοχής1. Μνεία τοΰ ναού δέ γίνεται επίσης ούτε άπό 
τόν 'Αντώνιο Μηλιαράκη στό έργο του σχετικά μέ τή γεωγραφία του νομού, 
στά τέλη τοϋ προηγούμενου αιώνα2. Τό ίδιο συνέβη καί σε νεότερα χρόνια3. 
Είναι άλλωστε γεγονός δτι, εξαιτίας τών μεταγενέστερων επισκευών καί τής 
φτωχής εμφάνισης τής βόρειας καί τής δυτικής όψης, ό ναός εύκολα μπορεί 
νά θεωρηθεί άπό τόν περαστικό ως νεότερο κτίσμα καί έτσι ή σημασία του 
νά μή γίνει αντιληπτή (Είκ. 1). 

Τέσσερα περίπου χιλιόμετρα πρίν άπό τό Λιγουριό, ò δρόμος Κορίνθου-
Σοφικού-Λιγουριοΰ περνά άπό τή θέση Παληοχώρι Λιγουριού ή Παλιό 
Λιγουριό. Πρόκειται γιά τό σημείο οπού ή ομώνυμη κοιλάδα παρουσιάζει 
τό μεγαλύτερο πλάτος της. Τό όνομα τής θέσης διασώζει τήν ανάμνηση τού 
μεσαιωνικού κάστρου καί τοΰ οικισμού τού Λιγουριού4 προς Β. τού δρόμου, 
στους πρόποδες τού παρακείμενου Άραχναίου "Ορους (Άρνά). Ό ναός 
τού 'Αγίου 'Ιωάννου τού Θεολόγου βρίσκεται 30 περίπου μ. νότια τού 
δρόμου, δίπλα στή μικρή κατωφέρεια που σχηματίζει τήν όχθη τού διπλανού 
χειμάρρου. 

'Ιστορικά στοιχεία δέ μάς είναι γνωστά γιά τό μνημείο. Ά π ό τίς 

* Ή εργασία αύτη παρουσιάστηκε γιά πρώτη φορά ύπό μορφή ανακοίνωσης στό 4ο 

Συμπόσιο Βυζαντινής καί Μεταβυζαντινής 'Αρχαιολογίας καί Τέχνης στίς 3 'Ιουνίου 1984 στην 

'Αθήνα. Θερμές ευχαριστίες οφείλονται στον καθηγητή Χαράλαμπο Μποΰρα γιά τήν πολύτιμη 

βοήθεια καί τίς υποδείξεις του σέ δλα τά στάδια εκπόνησης τής εργασίας. Ευχαριστίες επίσης 

οφείλονται στους ιερείς καί τό εκκλησιαστικό συμβούλιο τού ναού τής 'Αγίας Τριάδας 

Λιγουριού γιά τίς επιτόπου διευκολύνσεις, καθώς καί στην οικογένεια τού κ. Ί ω . Τόλια γιά τή 

φιλοξενία στό Λιγουριό. 

1. Χ ρ ή σ τ ο ς Γ ι α μ α λ ί δ η ς , Άρχαϊαι έκκλησίαι Επιδαύρου καί τών πέριξ χωρίων, 

'Αθηνά 25 (1913), σ. 405-429. 

2. ' Α ν τ ώ ν ι ο ς Μ η λ ι α ρ ά κ η ς , Γεωγραφία τού Νομού 'Αργολίδος καί Κορινθίας, 'Αθήναι 

1886. 

3. Ό Μάρκελλος Μιτσός πού ερεύνησε τήν περιοχή τού παρακείμενου μεσαιωνικού 

οικισμού τού Παλιγουριού (Μ.Θ. Μιτσός, Τό μεσαιωνικό Λιγουριό, Λιγουριό-Παλιγουριό, 

Πελοποννησιακά ΙΓ' (1978-1979), σ. 34-40) δεν αναφέρει τό μνημείο. Μία μόνο φωτογραφία 

του έχει, όσο γνωρίζουμε, δημοσιευθεί στό τεύχος «Άργολίς» τής σειράς «Γνωρίσατε τήν 

Ελλάδα» (εκδόσεις 'Ατλαντίς, 'Αθήνα, χωρίς χρόνο έκδοσης). 

4. Σχετικά μέ τό Παλιγουριό, τήν ιστορία, τήν τοπογραφία καί τήν αρχαιολογία του, βλ. 

Μιτσός, δ.π., καί Β ο ύ λ α Κ ό ν τ η , Συμβολή στην ιστορική γεωγραφία τού νομού 'Αργολίδας, 

Σύμμεικτα Ε' (1983), σ. 169-202. 
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Είκ. 1. "Αγιος 'Ιωάννης Παλιοί Λιγουριοϋ. "Αποψη άπό τά βορειοδυτικά. 

ι 

J 

Είκ. 2. "Αγιος 'Ιωάννης Παλιού Λιγουριοϋ. "Αποψη άπό τά νοτιοανατολικά 



ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΛΙΟΥ ΛΙΓΟΥΡΙΟΥ 411 

Είκ. 3. "Αγιος 'Ιωάννης Παλιού Λιγουριού. Κάτοψη 

μαρτυρίες μόνο των περιοίκων φαίνεται ότι στον προηγούμενο αιώνα ό ναός 
λειτουργούσε ως καθολικό μικρού μοναστηριού με έναν ή δύο μοναχούς πού 
ήταν εγκατεστημένοι στά προσκολλημένα στό βυζαντινό κτίριο κελιά. Ή 
συσχέτιση του πάντως μέ κάποιο μοναστήρι άπό τήν εποχή τής 'ίδρυσης του 
φαίνεται πολύ πιθανή. 

Σήμερα, μετά άπό διάφορες καταστροφές, αλλοιώσεις καί προσθήκες, τό 
μνημείο παρουσιάζεται ως μικρό συγκρότημα τριών μερών μέ διαφορετικό 
μέγεθος, μορφή καί λειτουργία (Είκ. 2). Πρόκειται άφ' ενός γιά τό ναό καί 
άφ' ετέρου γιά ένα μικρό πρόπυλο καί ενα κελί κτισμένα στά νότια τού 
κυρίως κτίσματος, σέ επαφή μέ τό νότιο τοίχο του (Είκ. 3). Ό κυρίως ναός 
έχει σχήμα παραλληλογράμμου, ελαφρά παράγωνου, μέ διαστάσεις 
7,90x8,30 μ. περίπου. Στά ανατολικά καταλήγει σέ τρεις τρίπλευρες αψίδες, 
ή μεσαία άπό τίς όποιες είναι, όπως συνήθως, μεγαλύτερη καί ψηλότερη 
(Είκ. 2). Νάρθηκας δέν υπάρχει καί, όπως πιστοποιείται άπό τήν εξέταση 
τών σωζόμενων τμημάτων τής βορειοδυτικής καί νοτιοδυτικής γωνίας τού 
κτιρίου, δέν υπήρχε στην αρχική τουλάχιστον φάση τού μνημείου. Στή 
στέγη, πού καλύπτεται μέ νεότερα βυζαντινού τύπου κεραμίδια, διαγράφον
ται οι τέσσερις κεραίες ενός σταυρού πού καταλήγουν σέ αετώματα στίς 
αντίστοιχες όψεις. Λίγο χαμηλότερα, μονόριχτες στέγες, μέ ρύσεις προς Ν. 
καί Β. αντίστοιχα, δηλώνουν τήν ύπαρξη τεσσάρων γωνιακών διαμερισμά
των. Στή διασταύρωση τών κεραιών διαμορφώνεται ενα βάθρο μέ άπο-
στρογγυλευμένες τίς γωνίες, πάνω στό όποιο φέρεται ό χαμηλός κυλινδρικός 
τρούλος. Πρόκειται γιά τήν τυπική κάλυψη σταυροειδούς εγγεγραμμένου 
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0.00 ιοιι _ _ -MIO Μ Είκ. 4. "Αγως 'Ιωάννης Παλι,οϋ Λιγουριοϋ. Τομή ΑΑ. 

ναού. Είναι πάντως προφανές ότι τό βάθρο καί ό τρούλος αποτελούν 
νεότερες κατασκευές, σύγχρονες μέ τήν τελική διαμόρφωση της στέγης, πού 
αντικατέστησαν τίς αρχικές, πράγμα πού πιστοποιείται τόσο άπό τήν άτεχνη 
κατασκευή καί τό είδος των μορφών, όσο καί άπό τή διαφορετική τοιχοποι
ία (Είκ. 2). 'Εμφανείς είναι καί οί νεότερες επεμβάσεις στους τοίχους τού 
ναού, στό ανώτερο τμήμα τού νότιου καί τού ανατολικού -καθώς καί στίς 
ίδιες τίς αψίδες- σέ μεγάλο μέρος τού βόρειου καί σέ ολόκληρο σχεδόν τό 
δυτικό. 'Αξιοσημείωτη είναι ή ύπαρξη εξωτερικά μιας διαπλάτυνσης 0,10 μ. 
περίπου, σέ ύψος 1,20 μ. άπό τό σημερινό δάπεδο στό βόρειο καί τό νότιο 
τοίχο τού ναού. 

Στό εσωτερικό του (Είκ. 3) ό ναός τού 'Αγίου 'Ιωάννου τού Θεολόγου 
διαρθρώνεται, δπως όλοι οί σταυροειδείς εγγεγραμμένοι ναοί, μέ τίς τέσσε
ρις κεραίες τού σταυρού στό κέντρο τού οποίου υψώνεται ό τρούλος. Τά 
τέσσερα γωνιακά διαμερίσματα καλύπτονται εδώ μέ κατά μήκος διατεταγ
μένους ήμικυλινδρικούς θόλους καί χωρίζονται άπό τό κεντρικό κλίτος μέ 
τοίχους στους οποίους ανοίγεται άπό ενα τοξωτό άνοιγμα. Σέ θέματα 
επιμέρους στοιχείων τού εσωτερικού δέν παρουσιάζονται ιδιομορφίες, μέ 
τήν εξαίρεση τού ημικυκλικού τόξου πού ανοίγεται αριστερότερα άπό τόν 
άξονα τής κεραίας τού σταυρού χαμηλά στό βόρειο τοίχο (Είκ. 4). Πιθανώς 
πρόκειται γιά άρκοσόλιο. 

Άδιάρθρωτοι παρουσιάζονται στό εσωτερικό οί τοίχοι τού μνημείου 
(Είκ. 5-6). "Οπως συνήθως σέ μικρούς ναούς απουσιάζει καί εδώ ό 
κοσμήτης πού ορίζει τή γένεση τής θολοδομίας. Οί εσωτερικές επιφάνειες 
εκτός άπό εκείνες τού ιερού είναι άνεπίχριστες καί δε φαίνεται νά έχουν κάν 
ίχνη παλιότερων επιχρισμάτων. Είναι έτσι δυνατό νά γίνουν παρατηρήσεις 
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0.00 100 •100 Είκ. 5. "Αγιος 'Ιωάννης Παλιού Λίγου ρ ιού. Τομή ΒΒ. 
i'iV 
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(Μ)Ο 100 jMM» Είκ. 6. "Αγιος 'Ιωάννης Παλιού Λιγουριού. Τομή ΓΓ. 

στη θολοδομία γιά τόν καθορισμό της έκτασης τών ανακατασκευών: 'Εκτός 
άπό τόν τρούλο είναι, όπως φαίνεται, ανακατασκευασμένα με χαρακτηρι
στική αμέλεια καί τά σφαιρικά τρίγωνα. Τά μέτωπα τών θόλων στην 
ανατολική, βόρεια καί δυτική κεραία είναι αρχικά ένώ οι θόλοι έχουν 
συμπληρωθεί στην περιοχή κοντά στους αντίστοιχους τοίχους. 'Αντίθετα, 
στή νότια κεραία ό θόλος είναι έξ ολοκλήρου ξαναχτισμένος. Είναι χαρα
κτηριστικό οτι ώς θολίτες έχουν χρησιμοποιηθεί ένα μικρό κομμάτι άπό 
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Είκ. 7. "Αγιος 'Ιωάννης Παλιοί Λιγουριού. Μαρμάρινα αρχιτεκτονικά μέλη ενσωματωμένα στό 
μνημείο. Α. Πεσσίσκος τέμπλου. Β. Θραύσμα έπιστυλίου τέμπλου. Γ. Θραύσμα έπιστυλίου 
τέμπλου. Δ καί Ε. Θωράκια. Ζ καί Η. 'Επιθήματα άμφικιονίσκων. Θ. 'Επίθημα συμφυές μέ 

ιωνικό κιονόκρανο. 

διακοσμημένο έπιστύλιο τέμπλου5 (Είκ. 7, Γ) καί ένας θολίτης σέ δεύτερη 
χρήση πού φέρει γραπτό διακοσμητικό θέμα6 (Είκ. 8). Συμπληρώσεις στά 
προς Δ. μέρη των θόλων τους έχουν δεχθεί καί τά δυτικά γωνιακά 
διαμερίσματα. Σέ ανακατασκευή πιθανότατα, τέλος, οφείλεται καί ενα 
μέρος του τεταρτοσφαίριου της κόγχης του ιερού. 

Ή 'Αγία Τράπεζα είναι νεωτερική κατασκευή. Φαίνεται ότι πρόσφατα 
σχετικά αντικατέστησε τήν παλιότερη χτιστή στό ημικύκλιο τής αψίδας. Δύο 
όμοια μαρμάρινα θωράκια έχουν ενσωματωθεί στή βάση της (Είκ. 7, Δ. Ε) 7 . 

5. Πρόκειται ενδεχομένως γιά κομμάτι από τό έπιστύλιο τού αρχικού τέμπλου. Στην εμπρός, 

ορατή επιφάνεια του σώζονται μέσα σέ σηρικούς τροχούς πού σχηματίζονται άπό διμερή ταινία 

ένας πυροστρόβιλος καί ένας σταυρός μέ άποστρογγυλευμένα άκρα, πού σχηματίζεται άπό τήν 

ίδια διμερή ταινία. 'Από τη βάση του ξεκινούσε έλισσόμενος βλαστός. 

6. Ή προέλευση τού θολίτη είναι άγνωστη. Ή απουσία οποιουδήποτε άλλου ίχνους τοι

χογραφιών στό εσωτερικό τού ναού τού 'Αγίου 'Ιωάννου καθιστά πιθανή τή μεταφορά τού 

λίθου άπό κάποια άλλη ερειπωμένη εκκλησία. Τό θέμα πάντως πού διακοσμεί τό θολίτη, κατά 

τήν καθηγήτρια κ. Ντ. Μουρίκη, πού είχε τήν καλοσύνη νά εκφέρει τή γνώμη της σχετικά, 

πρέπει άν καί μιμείται βυζαντινά πρότυπα, νά ανήκει στην εποχή τής τουρκοκρατίας. 

7. Τό θέμα τής ορατής όψης καί τών δύο είναι ένας ευμεγέθης διάλιθος σταυρός πού 
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Τό τέμπλο, χτιστό, νεωτερικό (Είκ. 9) αντικατέστησε στά 19648 ενα, επίσης 
χτιστό, παλιότερο9. Τά ίχνη του τελευταίου διακρίνονται σαφώς στό δάπεδο 
του ίεροϋ πού είναι διαμορφωμένο από πατητή τσιμεντοκονία. Τό δάπεδο 
του κυρίως ναού είναι στρωμένο με πλακάκια άσπρα καί μαύρα, διαστ. 
0,30x0,30 μ.10. 

Ό ναός έχει σήμερα δύο θύρες, μία στό μέσο τού δυτικού τοίχου καί μία 
στή νότια πλευρά, στό δυτικό άκρο τού τύμπανου της κεραίας. Ή σημερινή 
μορφή καί των δύο προέρχεται από μετασκευή σέ νεότερα χρόνια. Ή δυτική 
θύρα έχει επιμελημένη κατασκευή μέ πλαίσιο άπό πωρόλιθο. Στή νότια θύρα 
έχει χρησιμοποιηθεί ώς υπέρθυρο ένας πεσσίσκος άπό τέμπλο μέ τμήμα 
συμφυούς κιονίσκου άπό λευκό μάρμαρο11 (Είκ. 7, Α). "Οπως φαίνεται άπό 

περιβάλλεται άπό ευρύ πλαίσιο. Τά επάνω διάχωρα γεμίζουν δύο κρινάνθεμα μέ φαρδύ μίσχο. 

Τό κάτω μέρος της επιφάνειας γεμίζει ένα φυτό μέ μακριά όξύληκτα φύλλα, άπό τό όποιο 

φαίνεται νά ξεπροβάλλει ό σταυρός. 

8. Κατά πληροφορίες των επιτρόπων τού ναού της 'Αγίας Τριάδας Λιγουριοϋ. 

9. Ά π ό τό παλιότερο αυτό τέμπλο ίσως προέρχονταν οι νεωτερικές εικόνες τού σημερινού, 

έργα τού εργαστηρίου των Καρτσωναίων 'Αγίου "Ορους (1953-54). 

10. Στίς πλάκες τού όμοιου δαπέδου τού ναού της 'Αγίας Μαρίνας Λιγουριού υπάρχουν 

χαράγματα μέ χρονολογίες τουλάχιστον άπό τό 1920. Πιθανότατα στην Ιδια εποχή ανάγεται καί 

ή διάστρωση τού δαπέδου στό ναό τού 'Αγίου 'Ιωάννου τού Θεολόγου. 

11. Πιθανώς τμήμα καί αυτός τού αρχικού τέμπλου. 
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Είκ. 10. "Αγιος 'Ιωάννης Παλιού Λι-
γουριού. Πρόπυλο. Τό δυτικό τοξωτό 

άνοιγμα. 

την εξέταση στά χαμηλά, αρχικά, σωζόμενα μέρη του δυτικού τοίχου δύο 
ακόμη θύρες υπήρχαν εδώ δεξιά καί αριστερά της κεντρικής, πού οδηγού
σαν στά γωνιακά διαμερίσματα. 

Τό εσωτερικό τού μνημείου φωτίζεται σήμερα από ενα μικρών διαστά
σεων νεωτερικό φεγγίτη στη δυτική κεραία, τίς τέσσερις φωτιστικές σχισμές 
τού τρούλου καί τίς τρεις των αψίδων πού έχουν αντικαταστήσει τά αρχικά 
παράθυρα, όπως φαίνεται άπό τά λείψανα τους εξωτερικά. Ώς άνώφλια 
μάλιστα τών τριών αυτών φωτιστικών σχισμών έχουν χρησιμοποιηθεί άκό-
σμητα μαρμάρινα αρχιτεκτονικά μέλη. Εκείνα στίς αψίδες τού ιερού καί 
τού διακονικού φαίνεται οτι είναι κομμάτια άπό επιθήματα άμφικιονίσκων 
(Είκ. 7, Ζ). Λείψανα ενός ακόμη παραθύρου διακρίνονται ψηλά στή νότια 
κεραία εξωτερικά12. 

"Εξω άπό τή νότια θύρα τού ναού βρίσκεται ενα μεταγενέστερο, δπως 
πιστοποιούν άφ' ενός οί συνεχείς αρμοί καί άφ' έτερου ή διαφορετική 
κατασκευή καί μορφολογία, άπό τόν ϊδιο τό ναό πρόπυλο (Είκ. 2, 3). 
Πρόκειται γιά ορθογώνιο κτίσμα μέ πλάτος 2,50 καί μήκος 1,70 μ. περίπου. 
Δύο τοίχοι, πού διατάσσονται κάθετα στή νότια οψη, δεξιά καί αριστερά 
τής θύρας, φέρουν έναν ήμικυλινδρικό θόλο, τό τόξο μετώπου τού οποίου 
είναι πεταλόμορφο. Πεταλόμορφα είναι καί τά τόξα τών ανοιγμάτων τών 
πλάγιων τοίχων. Τό άνοιγμα τού δυτικού τοίχου (Είκ. 10), φραγμένο 
σήμερα άπό τόν τοίχο τού παρακείμενου κελιού, σχηματίζεται ανάμεσα στην 
παραστάδα καί τόν ελεύθερο πεσσό στά όποια διαλύεται ό τοίχος. Στην 
τοιχοποιία πού φράζει τό άνοιγμα έχει ενσωματωθεί καί ένα κομμάτι άπό 

12. Ή ανοικοδόμηση του ανώτερου τμήματος του βόρειου τοίχου δέν επιτρέπει την εξαγωγή 

ασφαλούς συμπεράσματος σχετικά μέ τό αν καί ή βόρεια όψη είχε παράθυρο. 
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μαρμάρινο έπιστύλιο ή κοσμήτη τέμπλου διακοσμημένο13. Τό αντίστοιχο 
άνοιγμα τού ανατολικού τοίχου ήταν ενα είδος παραθύρου μέ ποδιά ΰψους 
1,15 μ. περίπου. Τίς γενέσεις του τόξου τονίζουν δύο μαρμάρινα αρχιτεκτο
νικά μέλη, ενα επίθημα άμφικιονίσκου (Είκ. 7, Η) καί ενα ιωνικό κιονόκρα
νο μέ διακοσμημένο συμφυές επίθημα1 4 (Είκ. 7, Θ) παλαιοχριστιανικής 
εποχής, σέ δεύτερη χρήση. Τό πρόπυλο καλύπτεται μέ κεραμοσκέπαστη 
δίριχτη στέγη. 

Στά δυτικά τοϋ προπύλου είναι χτισμένο τό νεωτερικό κελί πού ήδη 
αναφέραμε (Είκ. 3). Είναι ενα επίμηκες κτίσμα, διαστ. 4,70x3,60 μ., μέ 
μονόριχτη ξύλινη στέγη καί μία απλή ορθογώνια θύρα στον ανατολικό 
τοίχο. Μιά πρόχειρη εστία είναι διαμορφωμένη στη νοτιοδυτική γωνία τοϋ 
εσωτερικού του, πάνω στό χωμάτινο δάπεδο. "Ενα δεύτερο κελί, πού κατά 
τίς πληροφορίες των περιοίκων βρισκόταν στά βόρεια τοϋ ναού καί σέ 
επαφή μέ αυτόν, έχει σήμερα εντελώς εξαφανισθεί. 

Τυπολογικά ό ναός τοϋ 'Αγίου 'Ιωάννου ανήκει στους λεγόμενους 
«ελλαδικούς μεταβατικούς σταυροειδείς εγγεγραμμένους» ναούς1 5. 'Από 
τήν άποψη αύτη εξεταζόμενος προσθέτει ενα ακόμη παράδειγμα στό σχετικά 
περιορισμένο αριθμό γνωστών ναών της κατηγορίας του 1 6 . Στη διάρθρωση 
τοϋ εσωτερικού χώρου τοϋ μνημείου διαπιστώνονται ολα τά χαρακτηριστι
κά στοιχεία τοϋ τύπου 1 7 . Διαπιστώνονται ταυτόχρονα καί τά στοιχεία 
εκείνα πού φανερώνουν τήν εξέλιξη του άπό τόν 8ο αι. πού εμφανίζεται εως 

13. Τό τεμάχιο προφανώς ανήκει στό ίδιο μέλος μέ εκείνο πού όπως έχει αναφερθεί έχει 

χρησιμοποιηθεί ώς θολίτης στη νότια κεραία. Έ δ ώ τό θέμα τοϋ φυλλοφόρου σταυρού σώζεται 

ακέραιο. Στους τρεις σηρικούς τροχούς στά αριστερά υπάρχουν ένας όκτάφυλλος ρόδακας, 

ένας πυροστρόβιλος καί ένας σταυρός τύπου Μάλτας. Δεξιά υπάρχει σέ κύκλο ένα πεντάλοβο 

άνθέμιο. Πρόκειται γιά τό τελευταίο θέμα στό δεξιό άκρο τοϋ μέλους, τό αρχικό τελείωμα τού 

οποίου σώζεται έδώ. 

14. Στον άξονα της κοσμημένης επιφάνειας τού επιθήματος υπάρχει ένα άνθέμιο καί δεξιά 

καί αριστερά του άπό ενα πτηνό. 

15. Σχετικά μέ τόν πλήρη όρο βλ. Π α ν α γ ι ώ τ η ς Λ. Β ο κ ο τ ό π ο υ λ ο ς , Ή 'Εκκλησιαστική 

αρχιτεκτονική εις τήν Δυτικήν Στερεάν 'Ελλάδα καί τήν "Ηπειρον άπό τού τέλους τοϋ 7ου μέχρι 

τού τέλους τού 10ου α ί , Θεσσαλονίκη 1975,σ. 116, σημ. 5, όπου καί ή παλιότερη βιβλιογραφία. 

16. Ό καθηγητής Π. Βοκοτόπουλος καταγράφει (δ.π., σ. 122-123) είκοσι τρείς ναούς άπό 

τή Βουλγαρία έως τήν Κύπρο. Σ' αυτούς πρέπει επιπλέον νά προστεθούν ό ναός πού 

ανασκάφτηκε στό Πόρτο-Λάγος (Η. G a l l e t de S a n t e r e , BCH75 (1951), σ. 119 καί 77 (1953), 

σ. 227, καί Χ. Μ π α κ ι ρ τ ζ ή ς , BCH 106(1982), σ. 584) καθώς καί ό ναός τού Χριστού στό χωριό 

Παναγία-Άσκρη Θηβών (Π. Λ α ζ α ρ ί δ η ς , Βυζαντινά καί Μεσαιωνικά Μνημεία Βοιωτίας, 

ΑΔ 27 (1972): Χρονικά, σ. 333-334). Παράλληλα ομως ή 'Αγία Ειρήνη Κάμπου 'Ικαρίας (Π. 

Λ α ζ α ρ ί δ η ς , ΑΔ 23 (1968): Χρονικά, σ. 397-398) δέν ανήκει στον τύπο αυτόν, άλλα μάλλον 

στους τετράστυλους σταυροειδείς εγγεγραμμένους. 'Εδώ οί παραστάδες στό εσωτερικό σέ 

αντιστοιχία προς τους πεσσούς, σχηματίζονται μόνον στον ανατολικό τοίχο τού ναού. 

17. Κάλυψη γωνιακών διαμερισμάτων μέ κατά μήκος θόλους, χωρισμός τών κλιτών μέ 

τοίχους, απουσία ιδιαίτερου χώρου γιά τό 'Ιερό Βήμα. 
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τά τέλη τού 11ου πού πιθανώς εκλείπει18. Σε κάτοψη ό ναός εμφανίζεται 
περίπου τετράγωνος' ό λόγος τοϋ μήκους προς τό πλάτος είναι 1,05. "Αν καί 
γενικά ό περιορισμός τοϋ μήκους έχει θεωρηθεί ένδειξη όψιμότητας1 9, 
πρέπει, πιστεύουμε, σέ ναούς χωρίς νάρθηκα νά αντιμετωπίζεται μέ επιφύ
λαξη. Στίς περιπτώσεις αυτές ένας υπέρμετρος περιορισμός τοϋ μήκους θά 
δημιουργούσε αισθητικά προβλήματα, πράγμα πού δέ συμβαίνει σέ ναούς μέ 
εξαρχής προγραμματισμένο νάρθηκα. Σαφέστερο στοιχείο εξέλιξης αποτε
λούν ή μορφή καί οι διαστάσεις τών ανοιγμάτων προς τά γωνιακά διαμερί-
σματα σε σχέση με τους διαχωριστικούς τοίχους . Στο ναο του Αγιου 
'Ιωάννου ένώ, όπως συνήθως21, οί δίοδοι μεταξύ τοϋ χώρου τοϋ ιερού καί 
τών παραβημάτων διατηρούν τίς μικρές τους διαστάσεις, οί αντίστοιχες 
μεταξύ τής δυτικής κεραίας καί τών δυτικών γωνιακών διαμερισμάτων 
έχουν ήδη πολύ μεγαλύτερο πλάτος -ίσο μέ τό μισό τοϋ μήκους τοϋ τοίχου-
καί ϋψος οσο επιτρέπει εκείνο τής γένεσης τοϋ θόλου τών δευτέρων. 
Ταυτόχρονα, τά δύο τμήματα τοϋ τοίχου έχουν περιορισθεί σέ έναν πεσσό, 
μέ επιμήκεις ακόμη αναλογίες, καί μία παραστάδα αρκετά πάντως προέ
χουσα. 

"Οπως ήδη αναφέρθηκε ό ναός δέν είχε, στην αρχική του τουλάχιστον 
φάση, νάρθηκα. Τό πράγμα είναι σύνηθες σέ βυζαντινούς ναούς 2 2, βέβαια 
σε μικρούς ή περιορισμένης σχετικά σημασίας, όπως ό ναός τοϋ Αγίου 
'Ιωάννου τού Θεολόγου. Στην απουσία τοϋ νάρθηκα άπό τό αρχικό οικοδο
μικό πρόγραμμα θά πρέπει, κατά πάσα πιθανότητα, νά αποδοθεί ή διαμόρ
φωση άρκοσολίου, άν πράγματι γιά άρκοσόλιο πρόκειται, στό βόρειο τοίχο 
τού κυρίως ναού. Ά ν καί ή ύπαρξη τάφου στον κυρίως ναό είναι παράτυπη, 
είναι γνωστά καί άλλα παραδείγματα ναών χωρίς νάρθηκα, πού έχουν 
άρκοσόλιο σέ ανάλογη θέση2 3. 

18. Κατά τό Β ο κ ο τ ό π ο υ λ ο , ο.π., σ. 126. 

19. Ό . π . , σ. 117. Μ α ρ ί α Σ ω τ η ρ ί ο υ , Τόκαθολικόν τής Μονής Πετράκη 'Αθηνών, ΔΧΑΕ, 

περ. Δ', τ. Β' (1960-61), σ. 101-127, σ. 115. 

20. Β ο κ ο τ ό π ο υ λ ο ς , O.K., σ. 117. Σ ω τ η ρ ί ο υ , ο.π., σ. 115-123. 

21. Αυτό συμβαίνει τόσο στους μεταβατικούς, οσο καί στους δικιόνιους ναούς ( Β ο κ ο τ ό 

π ο υ λ ο ς , ο.π., σ. 133). 

22. Βλ. σχετικά Α.Κ. ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς , Έ κ τής Χριστιανικής Μεσσήνης, ΑΒΜΕ ΙΑ' (1969), σ. 

87-147, σ. 132, σημ. 1. 

23. Παλιομονάστηρο 'Ελληνικών Άνθειας (Κ. Κ α λ ο κ ύ ρ η ς , Βυζαντινοί Έκκλησίαιτής Ι. 

Μητροπόλεως Μεσσηνίας, Θεσσαλονίκη 1975, σ. 110-117), Παλαιοπαναγιά Σελλασίας (τ. 

Βουρλιά) Λακωνίας (Ν. Δ ρ α ν δ ά κ η ς , Βυζαντινά καί μεταβυζαντινά μνημεία Λακωνικής, ΑΕ 

1969, Χρον., σ. 1-11, σ. 2), Άγ ιος Γεώργιος Άκραιφνίου (Π. Λ α ζ α ρ ί δ η ς , ΑΔ 19 (1964): 

Χρονικά, σ. 208-210). Στους δύο τελευταίους ναούς ό νάρθηκας είναι μεταγενέστερος. Ή 

περίπτωση τής Παναγίας τών Χαλκέων, όπου παρά τό ότι υπάρχει νάρθηκας έχει διαμορφωθεί 

άρκοσόλιο στον κυρίως ναό (Δ. Ε ύ α γ γ ε λ ί δ η ς , Ή Παναγία τών Χαλκέων, Θεσσαλονίκη 1954, 

σ. 14-15 είκ. 1, 2, πίν. 56) μπορεί ίσως νά ερμηνευθεί άπό τό υψηλό αξίωμα καί τήν κοινωνική 

θέση τοϋ κτίτορα τοϋ ναού. 
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'Ενδιαφέρον παρουσιάζει ένα ακόμη στοιχείο πού συναντάται στό ναό 
τοϋ 'Αγίου 'Ιωάννου καί φαίνεται ότι σχετίζεται μέ τή λειτουργία τοϋ 
χώρου. Πρόκειται γιά τή μετάθεση της νότιας θύρας άπό τόν άξονα στό 
δυτικό άκρο της αντίστοιχης κεραίας. Τό φαινόμενο απαντά καί σε άλλους 
μικρούς ναούς, όπως στους 'Αγίους Πάντες Όμολογητές 'Αμπελοκήπων 
'Αθηνών2 4, στή Βλαχέρνα Μεζάπου Μάνης2 5, στον Προφήτη 'Ηλία Κονιδί-
τσας2 6. Ή μετάθεση τών πλάγιων θυρών πρέπει νά αποσκοπούσε στην 
εξασφάλιση χώρου γιά τους χορούς τών ψαλτών στά ανατολικά της εισόδου 
καί ως τό τέμπλο. 

Τά υλικά δομής πού έχουν χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή τού ναού τού 
'Αγίου 'Ιωάννου -πωρόλιθοι, ασβεστόλιθοι καί πλίνθοι- είναι τά συνήθη 
στους μεσοβυζαντινούς ναούς της 'Ελλαδικής Σχολής. Λαξευτοί πωρόλιθοι 
έχουν χρησιμοποιηθεί στίς εξωτερικές επιφάνειες τών τοίχων σέ συνδυασμό 
μέ πλίνθους, τό πάχος τών οποίων κυμαίνεται άπό 0,014-0,045 μ. -συνήθως 
όμως είναι 0,03-0,035- καί μήκους 0,30 μ. περίπου 2 7. "Οπως πάντα, ή 
κατασκευή αυτή τοϋ πλινθοπερίκλειστου πού προκύπτει, μέ πάχος 0,15-0,20 
μ., αποτελεί τήν εξωτερική απλώς επιφάνεια τού τοίχου άπό άργολιθοδο-
μή 2 8 . Στίς άργολιθοδομές τών εσωτερικών επιφανειών, άλλα καί όπου αυτές 
είναι εμφανείς στό εξωτερικό, όπως στό κατώτατο μέρος τού νότιου τοίχου, 
στό μεγαλύτερο τού βόρειου καί στά σωζόμενα τμήματα τού δυτικού, έχουν 
χρησιμοποιηθεί αργοί ή ήμιλαξευτοί ασβεστόλιθοι μέ παρεμβαλλόμενα 
τεμάχια πλίνθων. Πολύ καλύτερη ωστόσο κατασκευή έχουμε σε ορισμένα 
στοιχεία τού εσωτερικού, όπως οι παραστάδες καί οί τοιχοπεσσοί στους 
οποίους διαλύονται οί διαχωριστικοί τοίχοι, άπό ήμιλαξευτούς ή καί 
λαξευτούς πωρόλιθους καί πλίνθους. Τήν κατασκευή έχει, όπως φαίνεται, 
επιβάλει ή οικονομία τής κατασκευής29. 

24. Ά . Κ. ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς , Μονή 'Αγίων Πάντων ή Όμολογητών, EMMEJB (1929), σ. 128-129. 

Μετατεθειμένες είναι εδώ καί οί δύο πλάγιες θύρες, ή βόρεια μάλιστα σέ λανθασμένη 

οικοδομικά θέση, καθώς αντιστοιχεί έν μέρει στό θόλο τού βορειοδυτικού γωνιακού διαμερί

σματος. 

25. A . H . S . Megaw, Byzantine Architecture in Mani, BSA 33 (1932-1933), σ. 90-130, σ. 

145-150. Ή βόρεια θύρα είναι έδώ μετατεθειμένη στό δυτικό άκρο τού τύμπανου. 

26. Ά . Κ. ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς , Έ ν α ς άγνωστος βυζαντινός ναός της Λακωνίας, 'Ελληνικά 15 

(1957), σ. 88-94, δπως καί στη Βλαχέρνα Μεζάπου (Megaw, δ.π., σ. 149-150). 

27. Ειδικής μορφής πλίνθοι μέ καμπύλο σχήμα έχουν χρησιμοποιηθεί σέ ορισμένα σημεία 

τής κατασκευής, δπως στίς σειρές πού περιβάλλουν τίς οδοντωτές ταινίες κ.ά. 

28. Βλ. σχετικά Α. Η. S. Megaw, The Chronology of some Middle Byzantine Churches, BSA 

32 (1931-1932), σ. 90-130, σ. 101. 

29. Σέ στοιχεία μέ ορθογώνιες περιορισμένες διατομές τήν επιμελημένη μορφή τής λιθοδο-

μής επιβάλλει ως ενα σημείο ή αναγκαστική λάξευση τών γωνιόλιθων. 
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Σέ αντιστοιχία με την προσεγμένη κατασκευή των εσωτερικών στοιχείων 
πού αναφέρθηκε, βρίσκεται καί ή κατασκευή των τόξων καί τών θόλων. Τά 
άνεπίχριστα τόξα τών ανοιγμάτων προς τά δυτικά γωνιακά διαμερίσματα 
είναι κατασκευασμένα άπό αρκετά καλά λαξευμένους πώρινους θολίτες30. 
'Επιμήκεις θολίτες είχαν χρησιμοποιηθεί καί σ' όλη τήν αρχική θολοδομία. 
Ή λάξευση τους δέν είναι τέλεια καί οι στρώσεις δέν είναι απόλυτα 
κανονικές, καθώς παρεμβάλλονται σέ ορισμένα σημεία πλίνθοι, ή κατα
σκευή όμως παρουσιάζεται γενικά προσεγμένη. Σύμφωνα μέ τό γνωστό 
ελλαδικό σύστημα31, οί θόλοι έχουν κατασκευαστεί πάνω σέ πλήρεις ξυλό-
τυπους, οί υποδοχές τών οποίων διακρίνονται σαφώς στό ύψος τών γενέ
σεων τών θόλων. 

'Αμελέστατης κατασκευής είναι οί μεταγενέστερες συμπληρώσεις στή 
θολοδομία του μνημείου. "Αν καί στό μεγαλύτερο μέρος έχει ξαναχρησιμο
ποιηθεί τό παλιό υλικό, ή κακή συναρμογή καί ή χρήση άφθονου κονιάματος 
διαφοροποιεί πλήρως τά νεότερα τμήματα άπό τά σωζόμενα αρχικά. 
'Ιδιαίτερα κακοφτιαγμένος είναι ό θόλος τοϋ τρούλου, που έχει μορφή όχι 
ημισφαιρική, όπως συνήθως, άλλα σχεδόν κωνική. 

Μέ αμελή κατασκευή -άργολιθοδομή άπό ασβεστόλιθους κυρίως καί 
άφθονο κονίαμα- έχουν γίνει καί οί συμπληρώσεις στην τοιχοποιία του 
ναού. 'Εξαίρεση αποτελούν τό τύμπανο τού τρούλου εξωτερικά, πού είναι 
χτισμένο μέ λαξευτούς πωρόλιθους, σέ μιά προσπάθεια εκτέλεσης ίσόδομης 
τοιχοποιίας, καί ορισμένων αρχιτεκτονικών μελών, όπως τό θύρωμα καί ό 
φεγγίτης τής δυτικής όψης, άπό λαξευτούς πωρόλιθους επίσης. 

Στην τοιχοποιία τού προπύλου έχει γίνει χρήση άργολιθοδομής άπό 
ασβεστόλιθους κυρίως μέ παρεμβαλλόμενα τεμάχια πλίνθων. Τό πάχος τών 
τελευταίων κυμαίνεται μεταξύ 0,02 καί 0,035 μ. Καί εδώ, όπως στον κυρίως 
ναό, στίς πλίνθινες ταινίες πού περιβάλλουν τόξα έχουν χρησιμοποιηθεί 
ειδικά διαμορφωμένα, μέ κόψιμο πρίν άπό τήν όπτηση, τούβλα. Τά τόξα 
τών ανοιγμάτων τών πλάγιων τοίχων καθώς καί εκείνο τού μετώπου τού 
θόλου είναι διαμορφωμένα μέ καλολαξευμένους πώρινους θολίτες. Τά 
μεταγενέστερα επιχρίσματα, ωστόσο, δέν επιτρέπουν παρατηρήσεις σχετι
κές μέ τήν κατασκευή τού ίδιου τού ήμικυλινδρικού θόλου. 

Οί διάφορες καταστροφές, προσθήκες καί συμπληρώσεις στό ναό τού 
'Αγίου 'Ιωάννου, κυρίως ή ανακατασκευή τού τρούλου του, έχουν κατα
στρέψει τήν αρχική συνολική εικόνα τού μνημείου. Οί ίδιες οί γενικές 
αναλογίες του έχουν αλλοιωθεί, καθώς ό νέος τρούλος είναι πολύ χαμηλός, 

30. Μέτρια είναι ή ποιότητα τής κατασκευής τοϋ τόξου τοΰ άρκοοολίου μέ αμελώς 

λαξευμένους θολίτες καί παρεμβαλλόμενες πλίνθους. 

31. G. Mil let, L'école grecque dans l'architecture byzantine, Paris 1916, σ. 244 κ.έ. 
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καί, οπωσδήποτε, πολύ διαφορετικός στη μορφή από τόν αρχικό 3 2. Είναι 
ωστόσο σαφές ότι τό κτίσμα είχε ανέκαθεν βαριές μάλλον αναλογίες, 
εντύπωση πού επιτείνεται άπό τή μικρή διαφορά στά υψόμετρα των στεγών, 
πού δέν πρέπει νά παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές σέ σχέση μέ τά υπάρχο
ντα καί τή διαμόρφωση του εδάφους. 

"Οσον άφορα στή γενική σύνθεση των όψεων αυτή ήταν, όπως φαίνεται 
άπό τά σωζόμενα στοιχεία, σχετικά λιτή καί σοβαρή. Ή ανατολική όψη 
(Είκ. 11, 12), πού μπορεί νά αναπαρασταθεί μέ αρκετή ακρίβεια, μέ 
εξαίρεση βέβαια τόν μή σωζόμενο τρούλο, παρουσιάζεται έντονα ανάγλυφη, 
χάρη στίς τρεις τρίπλευρες αψίδες τού ιερού πού δεσπόζουν στή σύνθεση 
της. Οι επιφάνειες ωστόσο των αψίδων είναι άπλες καί επίπεδες. Ό 
κοσμήτης, πού άπό τόν 1 Ιο αι. συχνά διατρέχει τήν όψη στό ύψος τής ποδιάς 
των παραθύρων 3 3, έδώ παραλείπεται όπως καί σέ αρκετούς άλλους ναούς 3 4. 
Τά παράθυρα, τόσο εκείνο τής κόγχης τού ιερού όσο καί τών παραβημάτων, 
είναι σήμερα ισχυρά αλλοιωμένα άπό μεταγενέστερες καταστροφές καί 
συμπληρώσεις. Περισσότερα στοιχεία διατηρούνται άπό τό δίλοβο παράθυ
ρο τής κόγχης τού ιερού πού, εξαιτίας τού μεγέθους του, αποτελούσε 
αναμφισβήτητα κύριο στοιχείο στή σύνθεση τής ανατολικής όψης. Τά 
μονόλοβα παράθυρα τών παραβημάτων, πού μέ σχετική βεβαιότητα μπο
ρούν νά αποκατασταθούν, ήταν πολύ μικρότερα σέ μέγεθος άπό τό προη
γούμενο. Μιά συνεχής οδοντωτή ταινία στό ΰψος τής γένεσης τών τόξων τών 
μονόλοβων παραθύρων διαρθρώνει τήν όψη διακόπτοντας τίς συνεχείς 
επιφάνειες τού πλινθοπερίκλειστου συστήματος δομής μέ τό οποίο είναι? 
χτισμένη άπό τή στάθμη τού εδάφους. Ψηλότερα, στό ΰψος τών τόξων τού 
δίλοβου παραθύρου, ή κεντρική κόγχη κοσμείται μέ μιά ζωφόρο άπό 
πλίνθους μέ τό θέμα τού μαιάνδρου μεταξύ δύο οδοντωτών ταινιών. 
Ζωφόρος στή θέση αυτή συναντάται καί σέ άλλους μεσοβυζαντινούς ναούς, 
όπως στην 'Αγία Βαρβάρα Έρημου Μάνης3 5, τους 'Αγίους 'Αποστόλους 

32. Ή αναπαράσταση του στά σχέδια γραφικής αποκατάστασης ώς «αθηναϊκοί τύπου», 

μιας μορφής δηλαδή ευρύτατα διαδεδομένης στή μεσοβυζαντινή εποχή καί κυρίως στον 1 Ιο αι., 

πού συναντάται σέ δύο ακόμη μικρούς ναούς τής 'Αργολίδας, στους ναούς τού Πλατανίτη καί 

Παναρίτη (Χ. Μ π ο ύ ρ α ς , "Αγιος 'Ιωάννης ό 'Ελεήμων Λιγουριού 'Αργολίδος, ΔΧΑΕ, περ. 

Δ', τ. Ζ ' (1974), σ. 1-30, σημ. 46), καί προτείνεται μέ κάθε επιφύλαξη. 

33. Β ο κ ο τ ό π ο υ λ ο ς , ο.π., σ. 174-175. 

34. Π. Β ο κ ο τ ό π ο υ λ ο ς , Περί τήν χρονολόγησιν τού έν Κέρκυρα ναού τών 'Αγίων 

Ίάσωνος καί Σωσιπάτρου, ΔΧΑΕ, περ. Δ', τ. Ε' (1969), σ. 149-174, σ. 165, δπου αναφέρονται 

καί παραδείγματα. 

35. Megaw, Mani, ο. 142, 147, πίν. 17a. 
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Είκ. 11. "Αγιος 'Ιωάννης Παλιού Λιγουριού. 'Ανατολική όψη. 'Υπάρχουσα κατάσταση. 

Καλαμάτας36, τόν "Αγιο Βασίλειο Πανιπέρι Μεσσηνίας37 (με μαίανδρο), 
στην Παναγία τοϋ Όσιου Λουκά καί τους Αγίους Ίάσωνα καί Σωσίπατρο 
Κέρκυρας38 (μέ κουφικά). 'Από την αρχική στέψη των αψίδων καθώς καί 
τοϋ ϊδιου του ανατολικού τοίχου τίποτε δέν έχει διασωθεί. Ή σχεδίαση 
οδοντωτών γείσων στην αναπαράσταση έχει γίνει υποθετικά39. 

Ή νότια όψη (Είκ. 13, 14) έχει υποστεί περισσότερες καταστροφές καί 
επεμβάσεις. Τό αέτωμα της νότιας κεραίας έχει ανακατασκευασθεί καί ή 
θύρα έχει αλλοιωθεί, ώστε νά παρουσιάζονται κάποια ασαφή σημεία στά 
σχέδια της αναπαράστασης. Την επίπεδη εμφάνιση της όψης διασκεδάζει 
εδώ ή διαπλάτυνση κατά 0,10 μ. τοϋ τοίχου σέ ύψος 1,20 μ. άπό τό δάπεδο, 

36. Α. B o n , Églises byzantines de Calamata, Actes de Vie Congrès Intern, d' Études 
Byzantines II, Paris 1951, σ. 43-45. 

37. Γ. Δ η μ η τ ρ ο κ ά λ λ η ς , Ό "Αγιος Βασίλειος ατό Πανιπέρι Μεσσηνίας, 4ο Συμπόσιο 

Βυζαντινής καί Μεταβυζαντινής 'Αρχαιολογίας καί Τέχνης, 'Αθήνα 1984, Περιλήψεις ανα

κοινώσεων, σ. 17. 

38. Β ο κ ο τ ό π ο υ λ ο ς , Περί τήν χρονολόγησιν, σ. 166. 

39. Τά οδοντωτά γείσα αποτελούσαν τόν κανόνα στους βυζαντινούς ναούς ως τά τέλη τού 

11ου αι. (βλ. σχετικά Megaw, The Chronology, σ. 123, Β ο κ ο τ ό π ο υ λ ο ς , Περί τήν χρονολόγη

σιν, σ. 165, καί ό ί δ ι ο ς , "Αγιος Δημήτριος"Ηλιδος, ΑΔ 24 (1969): Μελέται, σ. 203-210, σ. 208). 
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Είκ. 12. "Αγιος 'Ιωάννης Παλιού Λιγουριού. 'Ανατολική όψη. 'Αναπαράσταση. 

πού έχει αναφερθεί. Πρόκειται γιά μιά διαμόρφωση πού θυμίζει πολύ 
περισσότερο διάρθρωση του κάτω μέρους με ορθοστάτες παρά τή γνωστή 
άπό μνημεία τοϋ 12ου κυρίως αι. κρηπίδα. Ή λειτουργία της είναι δυσεξή
γητη. Παρόμοιας μορφής διαπλάτυνση παρουσιάζεται, περιμετρικά αυτή τή 
φορά, στό ναό των 'Αγίων Θεοδώρων «στοΰ Καλού» κοντά στον Πύργο 
Διρού Μάνης4 0. Ψηλά, στό μέσο τού τύμπανου τής κεραίας, διατηρούνται 
στην εξωτερική παρειά τού τοίχου τά λείψανα ενός παραθύρου μέ πλάτος 1 
μ. περίπου, πιθανότατα δίλοβου4 1. Ή εκτός άξονα τοποθέτηση τής νότιας 
θύρας επηρεάζει αρκετά τή σύνθεση τής όψης καταστρέφοντας τή συμμετρία 
της. Τά νεωτερικά κονιάματα, πού καλύπτουν εσωτερικά τό πρόπυλο δέν 
επιτρέπουν, προς τό παρόν, τίς παρατηρήσεις σχετικά μέ τίς αρχικές 

40. Ν. Δ ρ α ν δ ά κ η ς , Έρευναι εις την Μάνην, ΠΑΕ 1977, σ. 221-222. 

41. "Αν καί δεν μπορεί κανείς κατηγορηματικά νά αποκλείσει την περίπτωση ενός εξελιγμέ

νου τύπου μονόλοβου μέ διπλό πλίνθινο τόξο πού συνδυάζεται μέ τά ανατολικά, αρχαϊκότερου 

χαρακτήρα, παράθυρα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα παρουσιάζει ό ναός του 'Αγίου 'Ιωάννου 

'Ελεήμονος στό Λιγουριό ( Μ π ο ύ ρ α ς , ο.π., σ. 15) καί ό ναός της Καπνικαρέας στην 'Αθήνα, 

όπου ή διαφοροποίηση τού χαρακτήρα επεκτείνεται σέ επίπεδο συνολικής διαμόρφωσης τής 

ανατολικής καί τής νότιας όψης. Τά σωζόμενα στοιχεία καί ό συσχετισμός πείθουν μάλλον δτι 

τό παράθυρο ήταν αρχικά δίλοβο. 
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Είκ. 13. "Αγιος 'Ιωάννης Παλιού Λιγουριού. Νότια όψη. 'Υπάρχουσα κατάσταση. 
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Εΐκ. 14. "Αγιος 'Ιωάννης Παλιού Λιγουριοϋ. Νότια όψη. 'Αναπαράσταση 
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διαστάσεις και τή μορφή της θύρας. Παράλληλα, δεν είναι δυνατό νά 
καθορισθεί ή σχέση της τελευταίας με τή ζωφόρο μέ τά πήλινα τριγωνικά 
πλακίδια πού αποτελεί καί τό κύριο μορφολογικό στοιχείο διάρθρωσης της 
όψης. Ή ζωφόρος πού περιβάλλεται άπό δύο οδοντωτές ταινίες, ή κατώτε
ρη άπό τίς οποίες αποτελεί συνέχεια εκείνης της ανατολικής όψης, εκτείνε
ται σ' ολόκληρο τό μήκος του τοίχου καί διακόπτεται λίγο πρίν άπό τίς 
γωνίες4 2. Ή τοποθέτηση ζωφόρων μέ διάφορα θέματα σέ ολόκληρο τό 
μήκος ή κατά τόπους στίς πλάγιες όψεις είναι συχνή άπό χόν 11ο αι. καί 
μετά43. Μεταξύ τής ζωφόρου καί του χαμένου γείσου τοϋ τοίχου μεσολα
βούν τρείς δόμοι τής πλινθοπερίκλειστης τοιχοποιίας, μέ την οποία είναι 
χτισμένη ή όψη εκτός άπό τό κατώτερο τμήμα τής διαπλάτυνσης. 

Στή βόρεια όψη (Είκ. 15) τού μνημείου έχουν ανακατασκευασθεί τά 
ανώτερα τμήματα στην περιοχή των γωνιών, καθώς καί τό μεγαλύτερο μέρος 
τού ανώτερου τμήματος της πού αντιστοιχεί στή βόρεια κεραία. Ή αρχική 
γενική σύνθεση παρουσιάζεται στά βασικά της σημεία όμοια μέ εκείνη τής 
νότιας όψης. Βέβαια, έδώ δέν υπήρχε θύρα ένώ είναι άγνωστο αν στό 
ανώτερο τμήμα της υπήρχε παράθυρο. 'Οπωσδήποτε στή διαμόρφωση τής 
όψης αυτής δέν είχε δοθεί ή σημασία πού δόθηκε στην αντίστοιχη νότια. 
Άργολιθοδομή έχει χρησιμοποιηθεί έδώ ώς τή στάθμη τής ζωφόρου μέ τά 
τριγωνικά πλακίδια καί έτσι ή έκταση τής πλινθοπερίκλειστης τοιχοποιίας 
έχει περιορισθεί στό υπόλοιπο τής επιφάνειας. Ενδιαφέρον παρουσιάζει τό 
γεγονός δτι ή ζωφόρος είχε διαμορφωθεί έδώ κατά ενα μόνο δόμο κάτω άπό 
τό γείσο τού τοίχου πιθανώς λόγω τών χαμηλότερων αναλογιών τής όψης. 
Πρέπει νά σημειωθεί ότι ή κατάσταση διατήρησης τής ζωφόρου είναι καί 
στίς δύο όψεις πολύ κακή. Ουσιαστικά, τριγωνικά πλακίδια διατηρούνται 
σέ μικρό μόνο τμήμα τής νότιας όψης. Τήν επιφάνεια τοϋ τοίχου μετά τήν 
αποκόλληση τών πλακιδίων, όπως άλλωστε καί τά κενά τών περιβαλλουσών 
οδοντωτών ταινιών γεμίζει νεότερο κονίαμα. Τέλος, διαπλάτυνση τού 
τοίχου συναντάται καί έδώ στην ίδια στάθμη μέ τής νότιας πλευράς, τό 

42. Ή διακοπή αυτή μέ γωνιόλιθους αποτελεί μιά οικοδομικά σωστή λύση καθώς έγκιβω-

τίζει τά πλακίδια σέ ορισμένη επιφάνεια. Συναντάται σέ πολλές περιπτώσεις (πρόχειρα βλ. 

'Αγία Βαρβάρα 'Ερήμου (Megaw, Mani, σ. 145-149), "Αγιος Σέργιος καί Βάκχος Κίττας (R. 

T r a q u a i r , The Churches of Western Mani, BSA 15 (1908-9, σ. 177-213, σ. 186-188), "Αγιος 

Βασίλειος "Αρτας ( Ά . Κ. ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς , Ό "Αγιος Βασίλειος τής "Αρτης, ΑΒΜΕ Β' (1936), σ. 

115-130, σ. 120-122) κ.ά., άλλοτε όμως όχι (Παρηγορήτισσα "Αρτας, Ά . Κ. ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς , Ή 

Παρηγορήτισσα τής "Αρτης, 'Αθήναι 1963, "Αγιοι Θεόδωροι Μυστρά κ.ά.). 

43. Σχετικά βλ. Megaw, The Chronology, σ. 105-106, 108-109, 117-120 καί γιά ζωφόρους 

τύπου opus reticulatum ό ί δ ι ο ς , Byzantine Reticulate Revetments, Χαριστήριον εις Άναστά-

σιον Κ. Όρλάνδον, Γ', 'Αθήναι 1964. 'Επίσης Γ. Βελένης, 'Ερμηνεία τοϋ εξωτερικού 

διακόσμου στή βυζαντινή αρχιτεκτονική, Θεσσαλονίκη 1984, σ. 173-238. 
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Είκ. 15. "Αγιος 'Ιωάννης Παλιού Λιγουριοΰ. "Αποψη άπό τά βόρεια 

έδαφος όμως, λόγω της διαμόρφωσης του, την καλύπτει στό μεγαλύτερο 
μέρος της. 

Ή δυτική πλευρά (Είκ. 1) του ναού του 'Αγίου 'Ιωάννου έχει σχεδόν εξ 
ολοκλήρου ανακατασκευασθεί. Στή σημερινή της μορφή έχει στον άξονα της 
μία θύρα, με λαξευτό πλαίσιο, πού φέρει ημικυκλικό τύμπανο πάνω άπό τό 
οριζόντιο υπέρθυρο, καί μικρό κυκλικό φεγγίτη ψηλότερα. Ό π ω ς έχει ήδη 
αναφερθεί στά κατώτερα μέρη τοΰ δυτικού αυτού τοίχου, πού είναι έν μέρει 
λείψανα τού αντίστοιχου αρχικού, διαπιστώθηκε ή ύπαρξη δύο πλάγιων 
θυρών, προς τά δυτικά δηλαδή γωνιακά διαμερίσματα. Στην εξωτερική 
παρειά διακρίνεται μόνο τό μεταξύ τής κεντρικής καί τής βόρειας θύρας 
τμήμα, πού σώζεται μάλιστα στό βόρειο άκρο του σέ ΰψος 1,50 μ. περίπου. 
Ά π ό ενα λαξευτό πωρόλιθο πού σώζεται στό ανώτερο τμήμα τού τοίχου 
αυτού, πού είναι χτισμένος μέ άργολιθοδομή, μπορεί κανείς νά υποθέσει ότι 
άπό τό ύψος τής εύθυγραμμίας τών διαπλατύνσεων τού βόρειου καί τού 
νότιου τοίχου καί πάνω ήταν καί ό δυτικός χτισμένος κατά τό πλινθοπερί-
κλειστο σύστημα δομής. Σχετικά μέ τή διαμόρφωση του ψηλότερα τίποτε δέν 
είναι γνωστό. 

Ή ύπαρξη τριών θυρών στό δυτικό τοίχο τού κυρίως ναού, όταν δέν 

υπάρχει νάρθηκας, είναι σπάνιο σχετικά φαινόμενο. Πρέπει νά υποθέσουμε 
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Είκ. 16. "Αγιος 'Ιωάννης Παλιού Λίγου- Είκ. 17. "Αγιος 'Ιωάννης Παλιού Λιγουριοϋ 
ριού. "Αποψη της ανατολικής πλευράς της Τμήμα του νότιου τοίχου του κυρίως ναοί . 
κόγχης τού ιερού. Διακρίνονται τά λείψανα 

του δίλοβου παραθύρου. 

δτι γενικά αποφεύγεται γιά λειτουργικούς κυρίως λόγους, γιά νά μη 
διασπάται δηλαδή ό ήδη περιορισμένος χώρος τοϋ εκκλησιάσματος. Ή 
διάταξη αυτή υπάρχει πάντως καί σέ άλλους ναούς, δπως στό καθολικό τής 
μονής Καισαριανής4 4, στό λεγόμενο άγνωστο ναό του Gailhabaud45, στό 
καθολικό τής μονής Ζωοδόχου Πηγής στό Δερβενοσάλεσι46, στό ναό τού 
'Αγίου 'Ιωάννου Μεσημβρίας47 κ.ά. 

Οι μεταγενέστερες επεμβάσεις στό ναό έχουν, όπως ήδη αναφέρθηκε, 
αλλοιώσει όλα τά αρχικά ανοίγματα τού μνημείου. "Ετσι, όσον άφορα στή 
μορφή τών θυρών τίποτε δέν μπορεί κανείς νά παρατηρήσει πιά 4 8 . Ά π ό τά 

44. Ά . Κ. ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς , Μονή Καισαριανής, EMME (1933), Γ', σ. 158-163. 

45. ' Α ν δ ρ έ α ς Ξ υ γ γ ό π ο υ λ ο ς , EMME Β' (1929), σ. 87, είκ. 91. 

46. Ά . Κ. ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς , Ή επί τού Κιθαιρώνος Μονή τής Ζωοδόχου Πηγής, ΑΒΜΕ Α' 

(1935), σ. 161-178, είκ. 2. 

47. Α. R a c h e n o v , Églises de Mésemvria, Sofia 1932, σ. 89-98. 

48. Πιθανώς μία εργασία απόξεσης τών επιχρισμάτων τού προπύλου νά αποκαλύψει 

κάποια στοιχεία σχετικά μέ τή μορφή τής νότιας εισόδου. 
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στοιχεία πού διασώζονται άπό τά παράθυρα όμως είναι δυνατό νά γίνουν 
κάποια μορφολογικά σχόλια. Στό δίλοβο παράθυρο του ιερού (Είκ. 16), με 
διαστάσεις αρκετά μεγάλες σέ συσχετισμό προς τό κτίριο, οί λοβοί σχηματί
ζονται με άπλα πλίνθινα τόξα, πού φτάνουν ώς την αρχή της σημαντικής 
υπερύψωσης, ενώ οδοντωτή ταινία περιβάλλει τήν πλίνθινη φέρουσα κατα
σκευή. Πρόκειται δηλαδή γιά παράθυρο τού λεγόμενου "arcade type" 4 9 . 
'Ενδιαφέρον παρουσιάζει ενα στοιχείο πού, άπό τά λίγα σωζόμενα τμήμα
τα, φαίνεται οτι υπήρχε καί στά μονόλοβα τών παραβημάτων, όχι όμως καί 
στό πιθανότατα δίλοβο τής νότιας κεραίας. Πρόκειται γιά τήν ανεξαρτητο
ποίηση τής δομής τών παραστάδων άπό τήν κατασκευή τής ίδιας τής κόγχης, 
ενα στοιχείο πού συναντάται τόσο σέ ναούς πού χαρακτηρίζονται άπό τήν 
εξελιγμένη λιθοξοίκή τους, όπως πρόχειρα λ.χ. ό "Αγιος Νικόλαος στά 
Καμπιά 5 0, όσο καί σέ ναούς πού δέν μπορούν νά διακριθούν γιά κάτι τέτοιο, 
όπως ό "Αγιος Βασίλειος τής Μεθώνης51 οί "Αγιοι 'Ιάσων καί Σωσίπατρος5 2, 
οί "Αγιοι Θεόδωροι Πάμπακα Μάνης5 3, ό "Αγιος Γεώργιος Άκραιφνίου 5 4 , 
ό Άη-Στράτηγος στους Μπουλαριούς5 5 κ.ά. 

Στή διαμόρφωση τών εξωτερικών επιφανειών τού ναού τού Αγίου 
'Ιωάννου τού Θεολόγου έχουμε δύο εϊδη τοιχοποιίας. Τά κατώτατα μέρη τής 
νότιας πλευράς, τά χαμηλά τής δυτικής καί μεγάλο μέρος τής βόρειας είναι 
χτισμένα μέ ενα είδος άργολιθοδομής κυρίως μέ οριζόντια καί σπάνια μέ 
κατακόρυφα τεμάχια πλίνθων ανάμεσα σέ εντελώς άλάξευτους ασβεστόλι
θους τοποθετημένους πρόχειρα σέ στρώσεις. Ή χρήση ευτελούς τοιχοποιίας 
στά κατώτερα ή σέ αφανή μέρη τών ναών αποτελεί συχνό φαινόμενο στή 
βυζαντινή ναοδομία5 6. Είναι χαρακτηριστική ή πλήρης απουσία στά μέρη 
αυτά, άλλα καί γενικά στό μνημείο, αρχαίου υλικού σέ δεύτερη χρήση. 

Στίς υπόλοιπες επιφάνειες τών όψεων τού μνημείου έχει γίνει χρήση τού 
πλινθοπερίκλειστου συστήματος δομής (Είκ. 17). Οί πωρόλιθοι πού έχουν 
χρησιμοποιηθεί δέν έχουν τυποποιημένες διαστάσεις—έχουν μέν μέσο μήκος 

49. Megaw, The Chronology, σ. 120-121. 

50. R.W. S c h u l t z - S . H . Barnsley, The Monastery of St. Luke of Stiris and Ihe Dependent 

Monastery of St. Nicolas in the Fields near Scripou in Boeotia, London 1901. 

51. Abel Blouet , Expédition scientifique de Morée, I, Paris 1831, σ. 9-10, πίν. 10-11. Τό 

στοιχείο εμφανίζει, τό μονόλοβο παράθυρο του νοτιοδυτικού γωνιακού διαμερίσματος. 

52. Β ο κ ο τ ό π ο υ λ ο ς , Περί τήν χρονολόγησιν, πίν. 77α. Στην κόγχη του ϊεροϋ όπου ή 

πλινθοπερίκλειστη τοιχοποιία αρχίζει ψηλότερα άπό τό τρίλοβο παράθυρο. 

53. Megaw, Mani, σ. 139-145. Στό δίλοβο παράθυρο της κόγχης τοΰ ίεροϋ. 

54. Λ α ζ α ρ ί δ η ς , δ.π., πίν. 254α. Στό δίλοβο παράθυρο τής κόγχης τοϋ ίεροϋ καί στά 

μονόλοβα τών παραβημάτων. 

55. N.B. Δ ρ α ν δ ά κ η ς , Βυζαντινοί τοιχογραφίαι τής ΜεσαΜάνης, 'Αθήναι 1964, ο. 16-21, 

πίν. 9. Στό μονόλοβο τής βόρειας κεραίας. 

56. Megaw, The Chronology, σ. 101. 
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0,40-0,50 μ., πάρα πολλοί ομως κυμαίνονται άπό 0,15-0,70 μ. καί ΰψος 
0,18-0,28 μ.- καί παρουσιάζουν σχετική αμέλεια στη λάξευση. Στους 
οριζόντιους αρμούς τοποθετούνται πάντα μονές σειρές πλίνθων ενώ στους 
κατακόρυφους, τό πλάτος των οποίων ποικίλλει άπό 0,02-0,18 μ. παρεμβάλ
λονται πλίνθοι καί κεραμοπλαστικά κοσμήματα σέ αρκετούς τύπους. Σέ 
ορισμένες περιπτώσεις οι κατακόρυφοι αρμοί μένουν χωρίς πλίνθινα παρεμ-
βλήματα. Γενικά στην εκτέλεση τής πλινθοπερίκλειστης τοιχοποιίας διαπι
στώνεται αμέλεια, τής οποίας ή εντύπωση επαυξάνεται σήμερα εξαιτίας 
φθορών, μικρομετακινήσεων σέ ορισμένα μέρη καί νεότερων αρμολογη
μάτων. 

Τά κεραμοπλαστικά πού συναντώνται στην τοιχοποιία τοϋ ναού τού 
Αγίου 'Ιωάννου τού Θεολόγου ανήκουν θεματολογικά σέ δύο είδη. Στό 

κουφικό θεματολόγιο ανήκουν τά τρία θέματα τής πρώτης ενότητας (Είκ. 18 
1, 2, 3), τό πρώτο άπό τά όποια μάλιστα είναι ή απλή μονάδα, πότε 
δεξιόστροφη καί πότε αριστερόστροφη. Ά π ό τή μικρή συχνότητα, μέ τήν 
οποία εμφανίζεται, καί άπό τόν τυχαίο τρόπο μέ τόν όποιο έχει τοποθετηθεί 
στους διάφορους αρμούς δείχνει νά έχει χρησιμοποιηθεί ώς απλό τούβλο. 
Περισσότερο κοντά στην αντίληψη τού διακόσμου μέ κουφικά στοιχεία 
βρίσκεται τό δεύτερο θέμα (Είκ. 18, 2) πού συναντάται όμως μία μόνο φορά 
στό σύνολο τών σωζόμενων επιφανειών. Τό θέμα αυτό άπαντα στό καθολικό 
τοϋ Όσίου Λουκά5 7, πιό απλό στον Ά γ ι ο Δημήτριο Σαρωνικού 5 8 καί πιό 
σύνθετο στον Ά γ ι ο Θωμά Τανάγρας 5 9. Τό τρίτο θέμα είναι, όπως φαίνεται 
άπό τά θραύσματα πλίνθων πού τό αποτελούν, ένας αυτοσχεδιασμός πού 
έγινε κατά τήν πλήρωση τού αρμού. Ό κουφικός διάκοσμος, λοιπόν, στον 
"Αγιο 'Ιωάννη εμφανίζεται εξαιρετικά φτωχός καί περιορισμένος καί μόνο 
ώς συμπλήρωμα, κατά μίμηση ασαφών προτύπων, στον υπόλοιπο διάκοσμο 
μπορεί νά θεωρηθεί καί οπωσδήποτε δέν έχει καμία σχέση μέ τόν αντίστοιχο 
διάκοσμο τών άλλων αργολικών μνημείων τών άρχων τού 12ου αι. πού 

,- fin 

γνωρίζουμε . 
Ό κεραμοπλαστικός διάκοσμος τού μνημείου σέ μεγάλο ποσοστό συνί

σταται σέ θέματα πού μπορούν νά χαρακτηριστούν γενικά «διακοσμητικά»61 

καί περιλαμβάνουν συνθέσεις άπό τεμάχια απλών καί όχι ειδικά διαμορφω
μένων πλίνθων6 2 πού θυμίζουν χαρακτήρες τού ελληνικού αλφαβήτου, 

57. Ό . π . , πίν. 30, 53. 

58. Χ. Μ π ο ύ ρ α ς , Ά . Κ α λ ο γ ε ρ ο π ο ύ λ ο υ , Ρ. ' Α ν δ ρ ε ά δ η , 'Εκκλησίες τής 'Αττικής, 

'Αθήναι 1969, πίν. Χ13. 

59. "Ο.π., πίν. XLIV2, Η. 

60. Megaw, The Chronology, σ. 108 καί Μ π ο ύ ρ α ς , Ό "Αγιος Ιωάννης ό 'Ελεήμων, ο. 

20. 

61. Megaw, ο.π., σ. 111. 

62. Γιά τόν τρόπο αυτό τής διαμόρφωσης τών διακοσμητικών βλ. Ά . Κ. ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς , 

"Ενας άγνωστος βυζαντινός ναός τής Λακωνίας, 'Ελληνικά 15 (1957), σ. 88-94, σ. 93. 
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διακοσμητικά θέματα καί κάποια χριστολογικά σύμβολα. Τά θέματα αυτά 
συνυπάρχουν με τά άπλα ή διπλά τούβλα (Είκ. 18, 4, 5) καί γεμίζουν 
πολλούς αρμούς. Ή εναλλαγή στην τοποθέτηση τών τελευταίων είναι τυχαία 
καί φαίνεται οτι εξαρτάται μόνο άπό τό μέγεθος τών πωρόλιθων6 3. Στους 
«ελληνικούς χαρακτήρες» μπορούν νά περιληφθούν τά δεξιόστροφα καί 
αριστερόστροφα Ε (Είκ. 18, 9), Κ (Είκ. 18, 11), Χ (Είκ. 18, 13, 14, 15) καί 
ίσως Υ (Είκ. 18, 12), καθώς καί κάποια ορθά καί ανεστραμμένα Τ ή Γ μέ 
πολύ μικρό τό οριζόντιο τμήμα τους πού φαίνεται ότι αποτελούν παραλλαγή 
τού αριθ. 8 θέματος. Μία ακόμη απόδειξη οτι τά στοιχεία αυτά δέν έχουν 
χριστολογική ή άλλη σημασία, άλλα πρέπει νά θεωρηθούν μάλλον άπλα 
διακοσμητικά64, προσφέρουν στον "Αγιο 'Ιωάννη τό Θεολόγο διάφορες 
παραλλαγές ή συνδυασμοί τών χαρακτήρων μέ όρθια ή οριζόντια τεμάχια 
πλίνθων (Είκ. 18, 10, 13, 14, 15). Μπορούν λοιπόν νά θεωρηθούν συνολικά 
μαζί μέ τά υπόλοιπα στοιχεία όπως τά D (Είκ. 18, 6) καί < (Είκ. 18, 18) καί 
ακόμη μαζί μέ τή διακόσμηση γύρω άπό μιά σκαλότρυπα τής νότιας όψης6 5 

(Είκ. 18, 1) καί ίσως μέ ορισμένους τυχαίους, όπως αποδεικνύει ή προχειρό
τητα τής κατασκευής τους, καί ίσως αδόκιμους συνδυασμούς μικρών καί 
μεγαλύτερων ετερόκλητων κομματιών (Είκ. 18, 16). Στά χριστολογικά 
σύμβολα μπορεί νά περιληφθεί ό μικρός σταυρός πού άπαντα δύο ή τρεις 
φορές (Είκ. 18, 7)' καί αυτό τό θέμα είναι λογικό νά θεωρηθεί υπό τό πνεύμα 
τών διακοσμητικών συνδυασμών πλίνθινων κομματιών καί όχι ως σχετιζό
μενο μέ τους περίτεχνους απλούς ή πλαισιωμένους σταυρούς πού συναντών 
ται στην τοιχοποιία άλλων ναών τής ίδιας εποχής6 6. 

Ό κεραμοπλαστικός διάκοσμος τών αρμών τής πλινθοπερίκλειστης τοι
χοποιίας στό ναό τού 'Αγίου 'Ιωάννου τού Θεολόγου αποτελεί ένα ακόμη 
παράδειγμα ευρείας χρήσης τού είδους αυτού τών θεμάτων πού, σύμφωνα 
μέ παλιότερα διατυπωμένες απόψεις6 7, είχε σέ πρώιμη εποχή γενική διάδο-

63. Ειδικά γιά τά διπλά τούβλα, ή χρησιμοποίηση τους εδώ πιστεύουμε δέν μπορεί κατά 

κανένα τρόπο νά συσχετιστεί μέ μεταγενέστερα πολύ εξελιγμένα πελοποννησιακά παραδείγμα

τα ( Μ π ο ύ ρ α ς , Ό "Αγιος 'Ιωάννης ό 'Ελεήμων, α. 20, σημ. 74). 

64. Megaw, The Chronology, σ. 110. 

65. Ή διακόσμηση αυτή απαντάται σέ αντίστοιχη θέση στην ανατολική όψη τού 'Αγίου 

Δημητρίου Μυστρά κ.ά. Προφανώς ή μορφή προκύπτει άπό τή λογική τής κατασκευής. Σχετικά 

βλ. Βελένης, 'Ερμηνεία, σ. 27, 45. 

66. Σχετικά μέ τους τέτοιου είδους σταυρούς βλ. Μ π ο ύ ρ α ς , Ό "Αγιος 'Ιωάννης ό 

'Ελεήμων, σ. 21, σημ. 80. Σταυρούς αντίστοιχους μέ τού 'Αγίου 'Ιωάννου τού Θεολόγου 

απαντούν στό Σωτήρα Γαρδενίτσας (α' μισό 11ου αι.) (N.B. Δ ρ α ν δ ά κ η ς , 'Εκκλησιαστική 

αρχιτεκτονική κατά τήν περίοδον τών Μακεδόνων καί τών Κομνηνών, Πανεπιστημιακοί 

παραδόσεις, Γ', 2, σ. 110). 

67. Megaw, The Chronology, σ. 110 καί ό ί δ ι ο ς , Mani, σ. 141. 
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ση στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο. Φαίνεται αυτό ακόμη άπό τό οτι ένώ 
μεταξύ των θεμάτων υπάρχουν ορισμένα, ή χρήση των οποίων απαιτεί 
κανονική μορφή των λίθων καί γενικά προσεγμένη κατασκευή όπως τά αριθ. 
6 καί 15, παρατηρείται καί ή χρήση άλλων, δπως του Κ, του <(, τού Χ καί 
άλλων γνωστών άπό παλιότερα αλλά καί μεταγενέστερα μνημεία68, τών 
οποίων ή μορφή προσφέρεται μέ τρόπο εξαιρετικό γιά τήν πλήρωση αρμών 
μεταξύ άμελώς λαξευμένων ή αργών λίθων. Φαίνεται οτι ό τρόπος αυτός τής 
διακόσμησης πού, έν μέρει, προέκυψε άπό τό σύστημα δομής, εξελίχθηκε 
παράλληλα καί μέ τό κουφικό θεματολόγιο, μέ τό όποιο ορισμένα άπό τά 
«διακοσμητικά» σχετίζονται69, καί επιβίωσε κατά τόπους στον 11ο αί. καί 
περιορισμένα ακόμη και μετά τα μέσα του και αναοιωσε σε ορισμένες 
περιπτώσεις στό 12ο αί. 7 1 ή ακόμη αργότερα7 2 μέ παραπλήσια ή εξελιγμένη 
μορφή. 

'Εκτός άπό τά κεραμικά κοσμήματα τών κατακόρυφων αρμών σημαντι
κότατα στοιχεία του κεραμοπλαστικού διακόσμου αποτελούν οί ζωφόροι 
τών όψεων πού διασώζονται στό ναό τού 'Αγίου 'Ιωάννου. Σχετικά μέ τήν 
καταγωγή, τήν αναβίωση καί τή χρήση του στή Δύση καί στό Βυζάντιο, 
καθώς καί τήν τοπική καί χρονική διάδοση τού θέματος τής ζωφόρου τών 
πήλινων πλακιδίων, τού τύπου δηλαδή opus reticulatum, έχουν ήδη γραφεί 
πολλά7 3. Οί δύο ζωφόροι (Είκ. 18, 8) μέ τό θέμα αυτό πού κοσμούσαν 

68. Βλ. σχετικά Β ο κ ο τ ό π ο υ λ ο ς , Ή 'Εκκλησιαστική, σ. 144, οπού παρατίθενται καί 

πολυάριθμα παραδείγματα. Σ' αυτά μπορούν νά προστεθούν καί εκείνα του Σωτήρα Γαρδενί-

τσας ( Δ ρ α ν δ ά κ η ς , 'Εκκλησιαστική αρχιτεκτονική, σ. 110), 'Αγίου Δημητρίου Βαράσοβας 

( Ά . Κ. ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς , Ό "Αγιος Δημήτριος της Βαράσοβας, ΑΒΜΕ Α' (1935), σ. 105-120), τών 

δύο ναών 'Αγίου Νικολάου καί Είσοδίων Θεοτόκου τής "Ατταλης Εύβοιας (Μ. Γ ε ω ρ γ ο -

π ο ΰ λ ο υ , "Αγιος Νικόλαος Άττάλης Ευβοίας, AAA V (1972), σ. 57-63) κ.α. 

69. Megaw, The Chronology, σ. 111. 

70. 'Εκτός άπό τά ελλαδικά μνημεία τού πρώιμου 11ου αί. πού αναφέρονται άπό τόν Π. 

Βοκοτόπουλο (βλ. ύποσημ. 68) συναντάται καί σε μνημεία όπου τά χαρακτηριστικά τής 

ελλαδικής σχολής σε θέματα μορφής, τοιχοποιίας κτλ. εμφανίζονται πλήρως εξελιγμένα, όπως 

στους "Αγιους 'Αποστόλους στην 'Αρχαία 'Αγορά τών 'Αθηνών (Megaw, δ.π., σ. 110), στον 

Προφήτη 'Ηλία Κονιδίτσας καί στό νάρθηκα τού ίδιου ναού ( ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς , Έ ν α ς άγνωστος 

βυζαντινός ναός), στό εξεταζόμενο έδώ μνημείο καί σέ περισσότερο περιορισμένη χρήση στους 

'Αγίους Θεοδώρους Πάμπακα Μάνης (Megaw, Mani, σ. 141), στον Ταξιάρχη Χαρούδας 

Μάνης (N.B. Δ ρ α ν δ ά κ η ς , Ο Ταξιάρχης τής Χαρούδας καί ή κτητορική επιγραφή του, 

Λακωνικοί Σπουδαί Α' (1972), σ. 275-291, σ. 284, σημ. 4). 

71. Ό π ω ς στην Καθολική Γαστούνης (Megaw, The Chronology, σ. 110) 

72. Ό π ω ς στην Όμορφοκλησιά Καστοριάς (Eu. Stikas, Une église des Paléologues aux 
enrivons de Castoria, BZ 51 (1958), a. 100 κ.έ.), καί στους 'Αγίους Θεοδώρους Τρύπης 

Λακωνίας (Ν. Β. Δ ρ α ν δ ά κ η ς , Ό ναός τών 'Αγίων Θεοδώρων τής Λακωνικής Τρύπης, ΕΕΒΣ 

ΚΕ' (1955), σ. 38-87). 

73. 'Αντίστοιχα βλ. ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς , Ή Παρηγορίτισσα, σ. 29-30, Megaw, Byzantine Re

ticulate, σ. 10-22, σ. 17-20 καί Β ο κ ο τ ό π ο υ λ ο ς , Ή 'Εκκλησιαστική, σ. 172-173. 
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άλλοτε τό νότιο καί τό βόρειο τοίχο τοΰ ναού του 'Αγίου 'Ιωάννου του 
Θεολόγου, παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιά δύο λόγους. Ο πρώτος 
είναι ή μορφή των πλακιδίων πού χρησιμοποιούνται. Πρόκειται γιά πλακί
δια τριγωνικά πού προέρχονται άπό τετράγωνα τούβλα πλευράς 0,20 μ. 
περίπου, κομμένα κατά τή διαγώνιο. 'Αποκλειστικά τριγωνικά πλακίδια 
σπάνια χρησιμοποιούνται σέ ζωφόρους. Τέτοια παραδείγματα έχουμε στην 
κόγχη τών 'Αγίων Θεοδώρων στην Τρύπη 7 4, στό δυτικό αέτωμα τού 'Αγίου 
Στεφάνου7 5 καί στον τρούλο της Κουμπελίδικης76 στην Καστοριά καί στον 
τρούλο καί τους πλάγιους τοίχους στην Κοίμηση στό Ά ν ω Λάμποβο7 7, όπου 
όμως συνδυάζονται μέ πλήθος άλλων κεραμοπλαστικών διακοσμήσεων, 
μεταξύ τών οποίων καί άλλες ζωφόροι μέ κεραμικά πλακίδια. Τό αποτέλε
σμα τής χρήσης μιας μόνο σειράς τριγωνικών πλακιδίων στον "Αγιο 'Ιωάννη 
είναι ασυνήθιστα λιτό γιά διακόσμηση μέ ζωφόρο τύπου opus reticulatum. 
'Από τήν άποψη αυτή μπορεί νά συσχετισθεί τό μνημείο μέ τό ναό τού 
'Αγίου Νικολάου 'Οχιάς Μάνης, όπου μία πάλι σειρά -τετράγωνων έδώ-
πλακιδίων σχηματίζει τίς ζωφόρους στή νότια καί τή βόρεια όψη 7 8 . Ό 
δεύτερος λόγος, γιά τόν όποϊο ή ζωφόρος είναι ενδιαφέρουσα, είναι ότι 
αποτελεί παράδειγμα ζωφόρου μέ πήλινα πλακίδια, πού μπορεί νά θεωρη
θεί παραλλαγή τού opus reticulatum στή βόρεια Πελοπόννησο, καλύπτοντας 
κατά κάποιο τρόπο τό κενό, πού είχε διαπιστώσει ό A.H.S. Megaw79, 
δεδομένου ότι τό σύστημα είναι άγνωστο στά μεγάλα αργολικά μνημεία80. 

Τό θέμα τού μαιάνδρου (Είκ. 18, Δ) σέ ζωφόρους στην κόγχη τοΰ ιερού, 
όπως στην περίπτωση τοΰ ναού τού "'Αγίου 'Ιωάννου τού Θεολόγου, ή σέ 
άλλες θέσεις τών όψεων εμφανίζεται αρκετά συχνά στή διακόσμηση τών 
βυζαντινών ναών άπό τίς αρχές τοΰ 11ου αί. καί έχει επίσης μεγάλη χρονική 
καί τοπική διάδοση8 1. Στην Πελοπόννησο τό θέμα είναι ιδιαίτερα συνηθι
σμένο82. Μαίανδροι διακοσμούν τους ναούς Σωτήρα Γαρδενίτσας83, 'Αγίας 

74. Δ ρ α ν δ ά κ η ς , Ό ναός τών 'Αγίων Θεοδώρων καί Βελένης, 'Ερμηνεία, πίν. 696. 

75. Ά . Κ. ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς , Τά βυζαντινά Μνημεία τής Καστοριάς, ΑΒΜΕ Δ' (1938), σ. 
107-124. Βελένης, 'Ερμηνεία, πίν. 74α. 

76. ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς , Ή Κουμπελίδικη, ΑΒΜΕ Δ' (1936), σ. 126-129, βλ. είκ. 90-91. 

77. Β ο κ ο τ ό π ο υ λ ο ς , Ή 'Εκκλησιαστική, σ. 86-92 καί A l e k s a n d e r Meksi, Deux églises 
byzantines du district de Cjirokastra (Résumé), Monumentet 9 (1975), σ. 77-105, σ. 104-105. 

78. Megaw, Byzantine Reticulate, σ. 15. 

79. Megaw, Mani, σ. 158-159. 

80. Megaw, Byzantine Reticulate, σ. 15. 

81. Megaw, The Chronology, σ. 117. Χ. Μ π ο ύ ρ α ς , Ή Παλαιοπαναγιά στή Μανωλάδα, 

ΕΕΠΣΑΠΘ Δ' (1969), σ. 233-261, σ. 256. Β ο κ ο τ ό π ο υ λ ο ς , Περί τήν χρονολόγησιν, σ. 168. 

Δ ρ α ν δ ά κ η ς , Ό ναός τών 'Αγίων Θεοδώρων, σ. 43, σημ. 2. 

82. Μ π ο ύ ρ α ς , Ό "Αγιος 'Ιωάννης ό 'Ελεήμων, σ. 20, σημ. 76. 

83. Δ ρ α ν δ ά κ η ς , Ό ναός τών 'Αγίων Θεοδώρων, σ. 43, σημ. 2. 
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Βαρβάρας8 4 καί 'Αγίου Νικολάου 'Οχιάς Μάνης8 5, 'Αγίων 'Αποστόλων 
Καλαμάτας8 6, 'Αγίου Βασιλείου Πανιπέρι Μεσσηνίας87, Παλαιοπαναγιάς 
Μανωλάδας8 8, 'Αγίου Δημητρίου Δραγάνου 'Αχαίας 8 9, Κοίμησης Θεοτό
κου Μέρμπακα9 0, 'Αγίας Μονής Ναυπλίας 9 1, 'Αγίων Θεοοώρων Τρύπης9 2 

καί τό παρεκκλήσι 'Αγίας "Αννας Μυστρά9 3. Στό ναό του 'Αγίου 'Ιωάννου 
του Θεολόγου ή ζωφόρος έχει ϋψος 0,32 μ. καί είναι τοποθετημένη ανάμεσα 
σε δύο οδοντωτές ταινίες. Γιά τήν κατασκευή της έχουν χρησιμοποιηθεί 
τεμάχια κοινών πλίνθων μέ μήκος 0,20, 0,17 καί 0,09 μ. περίπου καί πάχος 
0,025 μ. "Οπως καί σέ όλα τά υπόλοιπα στοιχεία του κεραμοπλαστικοϋ 
διακόσμου ή εκτέλεση παρουσιάζει ατέλειες καί ή κατασκευή είναι σχετικά 
αμελής σέ αντίθεση όχι μόνο μέ τά αντίστοιχα των μεγάλων αργολικών 
μνημείων ή τής Παλαιοπαναγιάς άλλα καί επαρχιακών μνημείων ακόμη9 4. 

'Αρκετά έχουν κατά καιρούς γραφεί σχετικά μέ τά βυζαντινά πρόπυλα ή 
προστώα, τά προστεγάσματα δηλαδή, πού συχνά είναι χτισμένα μπρος άπό 
τίς θύρες τών ναών μέ σκοπό κυρίως νά τονίσουν καί νά εξάρουν τή σημασία 
τών εισόδων. Ά π ό παλιά 9 5 είναι γνωστά τά κιονοστήρικτα προστώα πού 
φέρονται απο δυο κίονες και φουρουσια πακτωμένα στον τοίχο ή, σπανιό
τερα, παραστάδες9 7. Συνήθως καλύπτονται μέ σταυροθόλιο98. Ή μορφή τών 
προπύλων αυτών παρουσιάζει μεγάλη ομοιότητα μέ ορισμένα παλαιοχρι
στιανικά9 9, άπό τά όποια κατάγονται ενδεχομένως τά βυζαντινά. Παράλλη
λα μέ τά κιονοστήρικτα αυτά πρόπυλα, πού θεωρούνται γενικά ότι ανήκουν 

84. Megaw, Mani, σ. 143-147, πίν. 17a. 

85. T r a q u a i r , Laconia, The churches, σ. 181. 

86. Bon, Églises byzantines, σ. 43, 45. 

87. Τέλους 13ου ή άρχων 14ου αϊ. Δ η μ η τ ρ ο κ ά λ λ η ς , "Αγιος Βασίλειος, σ. 18. 

88. Μ π ο ύ ρ α ς , Ή Παλαιοπαναγιά, σ. 256. 

89. Ά . Κ. ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς , "Αγνωστος βυζαντινός ναός παρά τό Δραγάνο 'Αχαίας, ΑΒΜΕ 

ΙΑ' (1969), σ. 57, 86. 

90. Α. Struck, Vier byzantinische Kirchen der Argolis, AM XXXIV (1909), o. 189-236. 

91. Ό . π . 

92. Δ ρ α ν δ ά κ η ς , Ό ναός τών 'Αγίων Θεοδώρων, σ. 43, δπου παρουσιάζεται παραλλαγή 

του άπλοϋ μαιάνδρου (διπλό Π). 

93. Βελένης, 'Ερμηνεία, σ. 190-191, πίν. 67. 

94. "Οπως τών ναών τής Μάνης ή τής Καλαμάτας 

95. Mil let, L'école grecque, σ. 167-172. 

96. Μ π ο ύ ρ α ς , Ή Παλαιοπαναγιά, σ. 253. 

97. Ό π ω ς στό παράδειγμα τής Σαμαρίνας ( Κ α λ ο κ ύ ρ η ς , Βυζαντινοί έκκλησίαι,σ. 49-84). 

98. Μέ τυφλό ημισφαιρικό θόλο καλύπτεται τό αδημοσίευτο πρόπυλο τής δυτικής θύρας 

στό καθολικό τής μονής 'Αγίου 'Ιεροθέου κοντά στά Μέγαρα, πού σήμερα αποτελεί τή βάση τοϋ 

νεότερου κωδωνοστασίου. 

99. Ά . Κ. ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς , Ή ξυλόστεγος παλαιοχριστιανική βασιλική τής μεσογειακής 

λεκάνης, 'Αθήναι 1952, σ. 129, είκ. 83. 
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στό 12ο αί . 1 0 0 , υπάρχουν καί άλλα με διαφορετική μορφή, πού φανερώνουν 
κάποια ποικιλία στον τυπολογικό τομέα του αρχιτεκτονικού αυτού στοιχεί
ου. Τρία μεγάλων διαστάσεων προστώα με πολύ βαρύτερη κατασκευή καί 
κάλυψη μέ τρούλο ή ασπίδα, πού είχαν παλιότερα χρονολογηθεί στό 12ο 
αι . 1 0 1 καί πιό πρόσφατα στον 11ο αι . 1 0 2 , είναι γνωστά στή Μάνη 1 0 3 . Σ' αυτά 
πρέπει νά προστεθεί καί τό αδημοσίευτο, απλούστερο προστώο της Φανε
ρωμένης Δρυάλλου1 0 4. Κάποια σχέση στή διάταξη των τελευταίων ϊσως 
υπάρχει μέ τό προστώο-νάρθηκα τού 'Ασώματου στό Κακόβουνο τής 
Κίττας 1 0 5. Στον ϊδιο μέ αυτό τύπο ανήκει καί τό προστώο -τώρα νάρθηκας-
τού ναού τού Ευαγγελιστή Λουκά στά Λαμπρικά1 0 6. 'Ιδιόμορφο είναι τό 
προστώο στό νάρθηκα τού καθολικού τής Ζωοδόχου Πηγής κοντά στό 
Δερβενοσάλεσι, τού τέλους τού 12ου αι . 1 0 7 . 'Απλούστερης μορφής είναι τά 
καμαροσκεπή προστεγάσματα πού βαίνουν σέ προβόλους1 0 8, παραστάδες 1 0 9 

ή τοίχους τους οποίους διατρυπούν τοξωτές δίοδοι. Στον τελευταίο τύπο 
ανήκει τό πρόπυλο τής δυτικής θύρας στό ναό τής Κοίμησης τής Σκριπούς. 
Αυτό έχει θεωρηθεί «μεταβεβλημένον εις νεωτέρους χρόνους, κατέχον τήν 
θέσιν τού αρχικού»1 1 0, μιά προσεκτική παρατήρηση όμως πείθει ότι, αν καί 
έχει υποστεί μεταγενέστερες επεμβάσεις καί μερική ανακατασκευή, διατηρεί 
τήν αρχική του μορφή καί μεγάλο μέρος τής κατασκευής πού πρέπει νά 
θεωρηθεί σύγχρονο μέ τόν υπόλοιπο ναό 1 1 1 . Τό πρόπυλο τού ναού τού 
'Αγίου 'Ιωάννου τού Θεολόγου ανήκει ακριβώς στον ϊδιο τύπο, παρουσιά-

100. Μ π ο ύ ρ α ς , Ή Παλαιοπαναγιά, σ. 253. 

101. Megaw, Mani, σ. 157-158. 

102. Ν. Β. Δ ρ α ν δ ά κ η ς , Άνάγλυπτος παράστασις βυζαντινοί μύθου, ΕΕΒΣ ΛΘ'-Μ' 

(1972-1973), σ. 659-674. Ό ί δ ι ο ς , 'Εκκλησιαστική αρχιτεκτονική, σ. 109. 

103. Πρόκειται γιά τά πρόπυλα τοϋ Άη-Στράτηγου Μπουλαριών, του Σωτήρα Γαρδενίτσας 

καί τοϋ 'Αγίου Νικολάου Χαριάς. 

104. Τά λείψανα του έχουν ενσωματωθεί στό νεότερο πύργο στή δυτική όψη τού ναού. 

105. Δ ρ α ν δ ά κ η ς , 'Εκκλησιαστική 'Αρχιτεκτονική, σ. 109. 

106. Χ. Μ π ο ύ ρ α ς , Ά . Κ α λ ο γ ε ρ ό π ο υ λ ο υ , Ρ. ' Α ν δ ρ ε ά δ η , ό. π., σ. 86-88. "Η χρονολό

γηση τού προστώου μπορεί ενδεχομένως νά ανέβει στό 12ο αι., αν κανείς θεωρήσει τήν ευτελή 

τοιχοποιία ώς λύση οικονομική σέ ενα φτωχό σχετικά μνημείο. 

107. Ch. B o u r a s , Twelfth and Thirteenth Century Variations of the Single Domed Octagon 

Plan, ΔΧΑΕ, περ. Δ', τ. Θ' (1977-1979), σ. 21-32. 

108. "Οπως εκείνα των θυρών των πλάγιων τοίχων τού νάρθηκα στό ναό τής Κοίμησης στή 

Σκριποϋ (Μ. Σ ω τ η ρ ί ο υ , Ό ναός τής Σκριπούς Βοιωτίας, ΑΕ 1931, σ. 119-157, σ. 123-124). 

109. Γνωστά παραδείγματα βλ. Β ο κ ο τ ό π ο υ λ ο ς , Ή 'Εκκλησιαστική, σ. 140. 

110. Σ ω τ η ρ ί ο υ , Ό ναός τής Σκριπούς, σ. 123. 

111. Στον ϊδιο τύπο, μέ πολύ ευρύτερα όμως τά πλάγια ανοίγματα, δπως εκείνο τής 

παλαιοχριστιανικής βασιλικής 'Επιδαύρου ( ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς , Ή ξυλόστεγος, σ. 129, είκ. 26) 

ενδέχεται νά ανήκε καί τό πρόπυλο τής 'Επισκοπής Ευρυτανίας ( Β ο κ ο τ ό π ο υ λ ο ς , Ή 

'Εκκλησιαστική, σ. 139, σχέδ. 27). 
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ζει όμως πολύ μικρότερες διαστάσεις άπό εκείνον τοϋ ναού της Σκριπούς. 

"Αν καί ή χρονολόγηση τοϋ προπύλου τοϋ 'Αγίου 'Ιωάννου δεν είναι 
δυνατό, λόγω της φτωχής του κατασκευής, νά γίνει μέ ακρίβεια, ορισμένα 
μορφολογικά του στοιχεία, στά όποια συγκεντρώθηκε τελικά καί ή προσοχή 
των τεχνιτών, δπως τά πεταλόμορφα τόξα μέ τους καλολαξευμένους θολίτες 
καί την ταινία τών λεπτών καμπύλων πλίνθων πού περιβάλλουν τό τόξο τοϋ 
δυτικού ανοίγματος, οδηγούν πιθανότατα στό 12ο αι . 1 1 2 . Ή επιλογή τού 
τύπου αντί γιά τά πολυτελή καί πλούσια σέ εμφάνιση κιονοστήρικτα 
πρόπυλα στό φτωχό αργολικό μνημείο μπορεί νά αποδοθεί σέ λόγους 
οικονομικούς ή απουσία μαρμάρινων κατάλληλων κιόνων. Παράλληλα, 
ωστόσο, καί σέ συνδυασμό μέ τά παραδείγματα πού αναφέρθηκαν ήδη 
παρέχει τό πρόπυλο τού 'Αγίου 'Ιωάννου μιά ένδειξη επιβίωσης ενός ακόμη 
παλιού τύπου τού στοιχείου αυτού τού ναού ως τή μεσοβυζαντινή εποχή. 

Ή χρονολόγηση τού αρχικού κτίσματος τού κυρίως ναού παρουσιάζει 
κάποια προβλήματα εξαιτίας τής απώλειας ορισμένων σημαντικών στοι
χείων τού κτίσματος, όπως ό τρούλος, ή δυτική όψη κ.ά. Δέν πρέπει επίσης 
νά παραβλέπεται τό γεγονός δτι ό ναός αποτελεί μικρό καί περιορισμένων 
προθέσεων μνημείο, στό όποιο ενδέχεται κάποια στοιχεία του νά έχουν 
απλοποιηθεί γιά λόγους οικονομίας ή εξαιτίας τού λαϊκότερου χαρακτήρα 
του. 

Ό ναοδομικός τύπος στον όποιο ανήκει καί ό ναός τού 'Αγίου 'Ιωάννου 
τού Θεολόγου, κατά τόν καθηγητή Π. Βοκοτόπουλο, εμφανίστηκε τόν 8ο αί. 
καί άφοΰ χρησιμοποιήθηκε ευρέως τό 10ο αι., εξέλιπε πιθανώς στά τέλη τοϋ 
11ου αί . 1 1 3 . Οι αναλογίες τής κάτοψης πού πλησιάζουν τό τετράγωνο, 
δεδομένης καί τής απουσίας νάρθηκα άπό τό οικοδομικό πρόγραμμα, 
οδηγούν σέ όψιμη χρονολόγηση τού μνημείου, όπως άλλωστε καί τά 
υπόλοιπα στοιχεία εξέλιξης τού τύπου πού έχουν αναφερθεί. Σέ όψιμότητα 
επίσης οδηγούν κι άλλα στοιχεία εξέλιξης, όπως ή μορφή τών αψίδων τού 
ιερού. Μέ τυπολογικά συνεπώς κριτήρια ό ναός πρέπει νά τοποθετηθεί στον 
προχωρημένο μάλλον 11ο αί. 

Τά δίλοβα καί τρίλοβα παράθυρα τού λεγομένου "arcade type", δπως έχει 
παρατηρηθεί άπό παλιά, είναι στοιχεία αρχαϊκά καί ή ΰπαρξή τους σέ 
μεσοβυζαντινούς ναούς αποτελεί τεκμήριο πρώιμης χρονολόγησης114. Πα-

112. Παρόμοια μορφολογικά στοιχεία μπορούν νά αναζητηθούν 6έβαια σέ ανάλογης 

σημασίας μνημεία τοϋ 12ου αϊ. όπως, πρόχειρα, ό "Αγιος 'Ιωάννης στη θέση Φουρνιάτα 

Πύργου Διρού (Megaw, Mani, σ. 151). 

113. Β ο κ ο τ ό π ο υ λ ο ς , Ή 'Εκκλησιαστική, σ. 126. 

114. Megaw, The Chronology, σ. 120-121, Β ο κ ο τ ό π ο υ λ ο ς , Περί την χρονολόγησιν, σ. 

163. 
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ράλληλα, έχει παρατηρηθεί ή επιβίωση τους σε μικρότερης σημασίας μνη
μεία ακόμη καί μετά τά τέλη του 11ου αι . 1 1 5 . Πιστεύουμε ότι ή διάταξη του 
«arcade type» στό δίλοβο της κόγχης του ιερού καί πιθανότατα της νότιας 
κεραίας, κατατάσσεται στην πρώτη περίπτωση. Προς την κατεύθυνση αύτη 
συνηγορούν τό μέγεθος καί οι αναλογίες γενικά τού ανοίγματος τού ιερού, ή 
μορφή τού απλού καί λεπτού πλίνθινου τόξου πού σαφώς θυμίζουν πρώιμα 
παραδείγματα 1 1 6 καί διαφοροποιούνται άπό εκείνα πού χαρακτηρίζονται 
ώς επιβιώσεις1 1 7, οδηγώντας σέ χρονολόγηση τού κτίσματος στό α' μισό τού 
11ου αι. Ή ανεξαρτητοποίηση της δομής τών παραστάδων τών παραθύρων 
άπαντα μέν σέ πλήθος ναών τού 12ου αι. οπότε εντάσσεται στά πλαίσια 
ανάπτυξης τής λιθοξοϊκής, ή ύπαρξη της, όμως, όπως ήδη αναφέρθηκε, καί 
σέ πάμπολλα πρώιμα 1 1 8, ακόμη καί τών πρό τού 1000 χρόνων, δέν αποκλείει 
την παραπάνω χρονολόγηση. 

Ή χρήση ευτελούς τοιχοποιίας στά κατώτερα ή σέ αφανή μέρη τού ναού 
δέν αποτελεί χρονολογικό τεκμήριο καθώς εφαρμόζεται συχνά σέ πάρα 
πολλούς μεσοβυζαντινούς καί οψιμότερους ναούς 1 1 9 . Ή κάπως αμελής 
ωστόσο πλινθοπερίκλειστη τοιχοποιία πού χρησιμοποιείται ψηλότερα απο
τελεί στοιχείο γιά τήν τοποθέτηση τού ναού στά τρία πρώτα τέταρτα τού 
11ου αί . 1 2 0 . Στην αμέλεια αυτή καί όχι σέ όψιμη χρονολόγηση πρέπει νά 
αποδοθεί ή παράλειψη σέ ορισμένες σειρές λίθων τής τοποθέτησης πλίνθων 
σέ κατακόρυφους αρμούς1 2 1. Ό κεραμοπλαστικός διάκοσμος τών κατακό
ρυφων αρμών τής τοιχοποιίας μέ τά διακοσμητικά γεωμετρικά θέματα 
θεωρείται γενικά πρώιμο στοιχείο πού ανάγεται συνήθως στό α' μισό του 
11ου αι . 1 2 2 , χωρίς όμως νά λείπουν καί οί διάφορες αναβιώσεις, ή μάλλον 

115. Megaw, ο.π., σ. 121. Μ π ο ΰ ρ α ς , Ό "Αγιος 'Ιωάννης ό Ελεήμων, σ. 16. 

116. "Οπως τής Παναγίας τοΰ 'Οσίου Λουκά, τών 'Αγίων 'Αποστόλων στην 'Αρχαία 

'Αγορά τών 'Αθηνών, τών 'Αγίων Ίάσωνος καί Σωσιπάτρου Κέρκυρας ή εκείνα τής ανατολι

κής όψης τής Καπνικαρέας. 

117. "Οπως τών ναών τής Μάνης Ταξιάρχη Χαροΰδας καί Ταξιάρχη Γλέζου, 'Αγίων 

Θεοδώρων Πάμπακα κ.ά. ή ακόμη του 'Αγίου 'Ιωάννου Ελεήμονος στό Λιγουριό. 

118. Παρατηρήσεις γιά τη χρήση, καί πρίν άπό τό 12ο αί., λίθου στην κατασκευή γενικά τών 

πλαισίων τών παραθύρων (τόσο τών παραστάδων όσο καί τών τόξων) βλ. Δ ρ α ν δ ά κ η ς , 

'Εκκλησιαστική αρχιτεκτονική, σ. 104-105. 

119. Megaw, The Chronology, σ.101. 

120. Β ο κ ο τ ό π ο υ λ ο ς , "Αγιος Δημήτριος Ήλιδος, σ. 204-210, σ. 210 καί ό ί δ ι ο ς , Περί τήν 

χρονολόγησιν, σ. 162 καί σημ. 59. 

121. "Ομοιο παράδειγμα αποτελεί ό ναός τοϋ Άη-Στράτηγου Μπουλαριών του α' τετάρτου 

του 11ου αί. ( Δ ρ α ν δ ά κ η ς , Εκκλησιαστική αρχιτεκτονική, σ. 102). 

122. Megaw, The Chronology, σ. 102-104. ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς , Έ ν α ς άγνωστος βυζαντινός ναός, 

σ. 94. Β ο κ ο τ ό π ο υ λ ο ς , Περί τήν χρονολόγησιν, σ. 168. Δ ρ α ν δ ά κ η ς , 'Εκκλησιαστική 

αρχιτεκτονική, σ. 101-102 (Άη-Στράτηγος Μπουλαριών) καί σ. 110 (Σωτήρας Γαρδενίτσας). 
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επιβιώσεις, όπως έχει αναφερθεί. Ή ποικιλία βέβαια, ή έκταση καί ή 
κατασκευή των στοιχείων αυτών στον "Αγιο 'Ιωάννη συνηγορούν γιά μιά 
πρώιμη χρονολόγηση, ακριβέστερη όμως προσέγγιση δύσκολα μπορεί, όπως 
φαίνεται, νά γίνει λόγω της σπανιότητας τού είδους της διακόσμησης. Τά 
κουφικά, πού μέ την περιορισμένη καί διακριτική παρουσία θά μπορούσαν 
νά οδηγήσουν προς τά μέσα του 11ου αϊ. πρέπει εδώ, λόγω τού ρόλου τους 
ώς συμπληρωματικών στοιχείων τού διακόσμου, νά θεωρηθούν μέ επιφύ
λαξη. 

Ή ζωφόρος τύπου opus reticulatum δέ βοηθά πολύ στή χρονολόγηση 
καθώς είναι διαδεδομένη άπό τό 10ο ώς τό 15ο αι. "Αν καί στον 11ο αι. τά 
σωζόμενα παραδείγματα είναι σχετικά λίγα, ή ύπαρξη ορισμένων δπως στον 
Προφήτη Η λ ί α Σταροπάζαρου 'Αθηνών, στή Μεταμόρφωση Κουτήφαρη 
καί, ίσως, στον "Αγιο Χαράλαμπο Καλαμάτας1 2 3 καθιστούν δυνατή τήν 
τοποθέτηση εκεί καί τού ναού τού 'Αγίου 'Ιωάννου. 

Τό θέμα τού μαιάνδρου δέν μπορεί επίσης νά βοηθήσει αποτελεσματικά 
στή χρονολόγηση τού μνημείου124. "Αν καί πάλι τά σωζόμενα μνημεία τού 
11ου αί. είναι λίγα 1 2 5 ή ύπαρξη τού θέματος στό επαρχιακό παράδειγμα τού 
Σωτήρα Γαρδενίτσας τών άρχων τού 11ου αί . 1 2 6 , ενισχύει τήν τοποθέτηση 
καί τού ναού τού 'Αγίου 'Ιωάννου στον ίδιο αιώνα. Στην περίπτωση αυτή 
μπορεί κανείς νά υποθέσει τή χρήση τού σχετικά νέου θέματος σε μιά θέση, 
στην κόγχη τού ιερού, πού άπό παλιά είχε κριθεί πρόσφορη γιά τήν 
τοποθέτηση ζωφόρων. 

Σέ συνδυασμό, μέχρι κάποιο σημείο, μέ τίς ζωφόρους στό ναό πρέπει νά 
αντιμετωπιστεί ή θεώρηση τών οδοντωτών ταινιών, πού μαζί μέ τίς πρώτες 
προσφέρουν κάποιον πλούτο καί ποικιλία στίς όψεις τού μνημείου. Ή 
συγκρατημένη χρήση οδοντωτών ταινιών μπορεί νά οδηγήσει στό β' ή γ' 
τέταρτο τού 11ου αί . 1 2 7 . 

Στον 11ο αί. μπορούν έξαλλου, ενισχύοντας τή χρονολόγηση τού κτίσμα
τος, νά τοποθετηθούν τά γλυπτά, πού μαζί μέ άλλα άκόσμητα μέλη βρίσκον
ται εντοιχισμένα σέ διάφορα σημεία τού ναού πού έχουν επισκευαστεί στά 
νεότερα χρόνια. Τά γλυπτά αυτά είναι δυνατό, μέ κάποια επιφύλαξη 
βέβαια, νά αποδοθούν στην αρχική φάση τού μνημείου καί νά θεωρηθούν 
τμήματα τού αρχικού τέμπλου του. Στά τμήματα τών έπιστυλίων, τόσο ή 
τεχνοτροπία όσο καί τά θέματα, πεντάλοβα άνθέμια, πυροστρόβιλοι, ρόδα-

123. 'Αντίστοιχα βλ. St. Sinos, Die sogennante Kirche des Hagios Elias zu Athen, BZ 1971, 

σ. 351-361, Megaw, Byzantine Reticulate, σ. 15-16, καί δ.π., σ. 16. 

124. Μ π ο ύ ρ α ς , Ή Παλαιοπαναγιά, σ. 256. 

125. Megaw, The Chronology, σ 117. Β ο κ ο τ ό π ο υ λ ο ς , Περί τήν χρονολόγησιν, σ. 168. 

126. Δ ρ α ν δ ά κ η ς , Εκκλησιαστική αρχιτεκτονική, σ. 110. 

127. Megaw, The Chronology, σ. 116. Β ο κ ο τ ό π ο υ λ ο ς , "Αγιος Δημήτριος, σ. 208. 
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κες, φυλλοφόροι σταυροί, καθώς και ό τρόπος έγγραφης ορισμένων σέ 
συνεχόμενους κύκλους είναι χαρακτηριστικά του 11ου αι . 1 2 8 . Τά θωράκια, 
άν καί παρουσιάζουν ορισμένα σπάνια στοιχεία, όπως τό φυτό μέ τά 
όξύληκτα φύλλα καί πιό ελεύθερη απόδοση, μπορούν επίσης νά τοποθετη
θούν στην ϊδια εποχή. 

Συμπερασματικά μιά χρονολόγηση τοΰ μνημείου στίς δεκαετίες γύρω στά 
μέσα του 11ου αι. δέ θά πρέπει νά απέχει άπό τήν πραγματικότητα. 

"Αγνωστη είναι ή αιτία καί ή εποχή κατά τήν οποία ό ναός έπαθε κάποια 
καταστροφή καί πιθανώς ερημώθηκε. Φαίνεται ότι τότε ό τρούλος, ή νότια 
κεραία, τμήματα τών υπολοίπων καθώς καί τών τοίχων κατέρρευσαν. Δέ 
μας είναι επίσης γνωστό πότε ακριβώς καί κάτω άπό ποιες συνθήκες τό 
κτίσμα δέχθηκε μιά εκτεταμένη επισκευή στην οποία οφείλεται ή συμπλήρω
ση τών καταστραμμένων ή ή αντικατάσταση τών ετοιμόρροπων τμημάτων 
πού αναφέρθηκαν παραπάνω καί, ενδεχομένως, ή κατασκευή τών κελιών. 
Κρίνοντας κανείς άπό τά μορφολογικά στοιχεία, τόν τρούλο καί τό θύρωμα 
τής δυτικής εισόδου, μπορεί νά τοποθετήσει τήν επέμβαση στό 19ο ϊσως αι. 
'Ακριβέστερη χρονολόγηση είναι δύσκολο νά γίνει, γιατί τά συγκριτικά 
στοιχεία άπό γειτονικά μνημεία είναι πολύ περιορισμένα. Είναι πάντως 
γεγονός ότι σαφείς διαφορές παρουσιάζονται μεταξύ τών νέων τμημάτων 
τού ναού τού Αγίου 'Ιωάννου καί τών ναών τής Κοίμησης τής Θεοτόκου καί 
τής Αγίας Μαρίνας Λιγουριού1 2 9, οπού τά επιμέρους μορφολογικά στοι
χεία, τόσο άπό πλευράς μορφής όσο καί κατασκευής, είναι πιό κοντά στην 
παράδοση τής τουρκοκρατίας 

'Αθήνα, Φεβρουάριος 1985 ΣΤΑΥΡΟΣ Β. ΜΑΜΑΛΟΥΚΟΣ 

128. Χ. Μπούρας, Τό τέμπλο τής Παναγίας Κρίνας καί ή χρονολόγηση της, ΔΧΑΕ, περ. 
Δ', τ. Γ (1980-1981), σ. 165-180, σ. 175-177. 

129. Οί ναοί χρονολογούνται μέ επιγραφές στά 1701 καί 1703 αντίστοιχα (Χρ. Γιαμαλί-
δης, Άρχαίαι έκκλησίαι, σ. 121-122 καί σ. 124-126). 
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SUMMARY 

AN UNKNOWN BYZANTINE CHURCH IN ARGOLIS. 
HAGIOS IOANNES THEOLOGOS AT LIGOURIO 

The church of Hagios Ioannes Theologos (St. John the Theologian) is found 
in the Paliochori, area of Ligourio, at a distance of approximately 4 km. from 
the village. The monument today appears as a small complex consisting of the 
main church, a porch and a wooden-roofed cell of a later age, in the south side 
of the first. The main church, slightly irregular, has dimensions of 7.90x8.30 
m. It ends up to the East, in three hemihexagonal apses of the sanctuary. 
There is no narthex, and there was not one even in the initial phase of the 
church. The dome and parts of the walls are due to a partial reconstruction of 
the building. Typologically, the church belongs to the transitional Greek 
cross-in-square churches. The arrangement of the church's roofs of the usual 
form, the openings, doors and windows, have been remodeled at a later date. 

The vaulted porch of the south distance has three openings with horseshoe 
like arches of the axis and the side walls. 

For the construction, poros-stones and bricks have been used for the 
cloissoné masonry, limestone low in the south, the north and may be the west 
wall of the original church, and poros-stones in the vaults. 

The formation of the façades, as they are graphically reconstructed on the 
basis of remaining evidence, is frugal and heavy, as are the general proportions 
of the monument. A band of triangular clay tiles of the "opus reticulatum" 
type, is the characteristic element of the south side, and the meander to the 
right and left of the arches of the double-light "arcade type" window of the 
sanctuary's apse, of the east side. In the vertical joints the ceramic ornaments 
of the Greek characters -and decorations- type prevail. Cufic ornaments are 
very few. 

Many sculptures and architectural fragments current with, or earlier than, 
the initial phase of the church are to be found walled in the building, following 
the various renovating works. 

With the morphological elements mainly as a basis (masonry, ceramic 
ornaments etc.), the main church of Hagios Ioannes can be dated to the 
mid-1 lth c. The later porch belongs possibly to the 12th c. Finally, the partial 
rebuilding of the church, and the construction of the wooden-roof cell must be 
placed at the late Ottoman period. 

STAVROS B. MAMALOUKOS 


