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Η ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΤΟΥ ΔΑΜΑΛΑ
(Έργασίαι καθαρισμοί} καί νεώτερα στοιχεία
περί τοϋ αρχιτεκτονικοί) τύπου αύτης)
( Πίν. 66 - 73 )
Το έτος 1959 ενήργησα, κατ* εντολήν της Αρχαιολογικής 'Υπηρεσίας,
καθαρισμόν των ερειπίων της μεγαλόπρεπους βυζαντινής εκκλησίας, τής γνω
στής ώς Επισκοπής του Δαμαλα *·.
Ή εκκλησία αυτή, ευρισκομένη επί υψώματος παρά τους πρόποδας τοϋ
όρους Άδέρες καί δυτικώς τοϋ χειμάρρου Κρεμαστοϋ, τοϋ κατά την αρχαιό
τητα καλουμένου Ύλλικοϋ και Ταυρίου, ήτο ήδη κατά το δεύτερον ήμισυ
τοϋ παρελθόντος αιώνος κατερειπωμένη ( Π ί ν . 66)1.
Δια των γενομένων κατά τάς τελευταίας δεκαετίας ανασκαφών διεπιπιστώθη, δτι ή 'Επισκοπή είναι εκτισμένη επί τής θέσεως τοϋ ναοϋ τής
'Αφροδίτης τής αρχαίας Τροιζήνος 8 .
Κατά τάς προσφάτους εργασίας καθαρισμού ήλθον εις φώς νέα στοι
χεία, τα όποια βοηθούν εις τήν πληρεστέραν μελέτην τοϋ άρχιτεκτονικοΰ
τΰπου τοϋ ενδιαφέροντος τούτου μνημείου καί είς τήν ορθοτέραν τοποθέτησιν
αύτοϋ μεταξύ τών κτισμάτων τής ακμής τής βυζαντινής τέχνης εν 'Ελλάδι.

Α. ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ό ακάματος Γ. Λαμπάκης έπεσκέφθη (1891), άλλα δεν εμελέτησε τα
ερείπια τής Επισκοπής 4 .
Ai δύο φωτογραφίαι, τάς οποίας κατέλιπεν εν τη συλλογή του ( αριθμ.
1. Ά . Μ η λ ι α ρ ά κ η , Γεωγραφία πολιτική νέα καί αρχαία τοϋ Νομοϋ 'Αργο
λίδος καί Κορινθίας, 'Αθήναι 1886, σ. 81, 177-178, 201-202 καί 217. Ά . "Ορ
λ ά ν δ ο υ , "Αρχείον Βυζαντινών Μνημείων 'Ελλάδος, τόμ. Ε', 1939-1940, τεϋχ. 1,
σ. 17-33. Είς το έξης θ α μνημονεύηται Α.Β.Μ.Ε.
2. Ά . Μ η λ ι α ρ ά κ η , ενθ' όν., σ. 202, 217. Περί τοϋ όρους "Αδέρες, σ. 6,
176 -178, 195 -197. Περί τοϋ χειμάρρου Κρεμαστοϋ, σ. 12, 178, 196, 220.
3. Ε. L e g r a n d , εν Bulletin de Correspondance Hellénique, XVI, 165 έ.,
XVII, 84 ε. καί 525-527, XXI, 543 !., XXIV, 179 έ., XXIX, 269 έ. G. W e l 
t e r , Troizen und Kalaureia, Berlin 1941. Εις το έξης θα άναφέρηται G. Welter.
4. Δελτίον Χριστιανικής 'Αρχαιολογικής 'Εταιρείας, Α', 1892, ο. 97. Εις το
εξής θα μνημονεύηται Δ.Χ.Α.Ε.
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1

1804 καί 1805 ) , είναι πολύτιμοι, διότι δεικνύουν: α') την κατάστασιν, εις
ην εΰρίσκετο τότε το κτίσμα, β') ενδιαφέροντα κτηριακά στοιχεία, ά ί : το
ΰψος τοΰ ΝΑ τετραγώνου διαμερίσματος, το ΰψος της στέγης τοΰ χαμηλού
νοτίου κλίτους καί το άνατολικον ήμισυ τοά5 αετώματος της νοτίας εγκάρ
σιας κεραίας τοΰ σταυρού, τα όποια ήδη έχουν άλλοιωθή και γ') πολλά γλυ
πτά μέλη, τα όποια έχουν εξαφανισθή σήμερον·

Είκ. 1. Τοπογραφικον σχέδιον αρχαίας Τροιζήνος κατά G. Welter. Λεπτομέρεια.
Έρευναν και άνασκαφήν της Επισκοπής ενήργησεν, άλλα με άντικειμενικον σκοπον την άνεΰρεσιν των λειψάνων αρχαίου ναοΰ, ό εΰρΰτερον
ασχοληθείς και μελετήσας τον ερειπιώνα της αρχαίας Τροιζήνος G. Welter,
εν ετει 1932.
1. Δ.Χ.Α.Ε., Β', 1894, σ. 59 καί Θ', 1910, σ. 13.
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Οΰτος, εις το βιβλίον του « Troizen und Kalaureia», Berlin 1941,
ήσχολήθη δι" ολίγων και με την εκκλησίαν της Επισκοπής, σημειώσας,
δτι πρόκειται περί τρικλίτου βυζαντινής βασιλικής, ανεγερθείσης επί των
ερειπίων τοϋ ναοΰ τής Κατασκοπίας 'Αφροδίτης, ύπερ και νοτίως τοϋ
ι
αρχαίου Σταδίου τοϋ 'Ιππολύτου ( είκ. 1 ) .
Εις την κάτοψιν τής εκκλησίας, την οποίαν παρέσχεν εν τω βιβλίω

Είκ. 2. Κάτοψις τής 'Επισκοπής Δαμαλά κατά G. W e l t e r .

τοΰτφ (εικ. 2), άπέδωκε μεν ορθώς το ζωηρώς πεταλόμορφον σχήμα τοϋ
εσωτερικού τής κεντρικής κόγχης τοϋ Ίεροϋ Βήματος, τάς δυο, δμως, πλα
γίας κόγχας, δηλαδή τής Προθέσεως και τοϋ Διακονικού, εσχεδίασε βαθείας
μεν, αλλ' απλώς ήμικυκλικάς, ενώ ώς θα ΐδωμεν κατωτέρω καί αύται έχουν
ελαφρώς πεταλόμορφον σχέδιον.
Ό Welter απέφυγε να σημείωση τον τρόπον στεγάσεως τών δύο δυτι1. G. W e l t e r , ε ν θ ' άν., σ. 37. Ή παρατιθεμένη είκών 1 είναι μικρόν μέρος
του πλήρους τοπογραφικού σχεδίου τής αρχαίας Τροιζήνος, δημοσιευομένου εν τφ ώς
άνω βιβλίφ τοϋ W e l t e r . Αισθάνομαι τήν ύποχρέωσιν να ευχαριστήσω καί από τής
θέσεως ταύτης τον Διευθυντήν τοϋ εν "Αθήναις Γερμανικού "Αρχαιολογικού 'Ινστι
τούτου, κ. E m . K u n t z e , ό όποιος δχι μόνον μοί παρέσχε πασαν εΰχέρειαν εις τήν
χρησιμοποίησιν τοϋ βιβλίου τοϋ G. W e l t e r , άλλα και προθύμως παρεχώρησε τήν
άδειαν να λάβω φωτογραφικά ανάτυπα τής κατόψεως τής Ε π ι σ κ ο π ή ς , είκών 2 καί
τοϋ τοπογραφικού σχεδίου τής αρχαίας Τροιζήνος, είκών 1. Τα άλλα εν τ φ κειμένω
σχέδια καθώς καί αϊ φωτογραφίαι τών Πινάκων είναι έργα τοϋ γράφοντος.
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κών γωνιαίων τετραγώνων διαμερισμάτων μεταξύ των κεραιών τοΰ σταυροί
Έ κ της μελέτης δμως τοΰ σχεδίου της εκκλησίας εξάγεται, δτι καΐ ταΰτα εστε·
γάζοντο δια χαμηλωμένων θόλων, εις σχήμα στρογγυλής άσπίδος (calottes)
Κατά την γενομένην, επ' ευκαιρία τοΰ καθαρισμού, ερευναν, δεν διεπι
στώθη ή ΰπαρξις δυο εκ τών σημειουμένων Ιν τη ώς ανωτέρω κατόψει ( είκ,
2) θυρών, μιας εις το μέσον περίπου τοΰ νοτίου μακροΰ τοίχου της εκκλη-

Είκ. 3. Κάτοψις της 'Επισκοπής Δαμαλά μετά τάς προσφάτους εργασίας.

σίας και ετέρας εις το δυτικον άκρον τοΰ βορείου μακροΰ τοίχου αυτής, ήτοι
εις το τμήμα το όποιον αντιστοιχεί εις την στενήν βορείαν πλευράν τοΰ
εσωνάρθηκος ( είκ. 3 ).
Ό εσωνάρθηξ δεν έδηλώθη ΰπό τοΰ Welter ως ίδιον μέρος τοΰ κτη
ρίου, χωριζόμενον δια τοίχου από τοΰ κυρίως ναοΰ καί στεγαζόμενον δια
καμάρας, βαινοΰσης από Βορρά προς Νότον, άλλα διηρέθη εΐς τρία κατά
πλάτος μέρη, άποτελοΰντα συνέχειαν τών τριών κλιτών. Οΰτω το κτίσμα
ελαβεν εν κατόψει την μορφήν τρικλίτου βασιλικής, τής οποίας αί δυο κιονοστοιχίαι εκ πεσσών καί κιόνων εΐχον άνισους μετακιονίους διαστάσεις.
Την έ'ννοιαν τής βασιλικής καθιστά σαφεστέραν καί το γεγονός, δτι ό
Welter δεν έσημείωσεν εν τη* κατόψει του τα τόξα τα δηλοΰντα τάς δυο
καμάρας — βορείαν και νοτίαν — τής εγκάρσιας κεραίας τοΰ εγγεγραμμένου
σταυροΰ.
Τον εξωνάρθηκα εσχεδίασεν ορθώς ό Welter, ήτοι εκτεινόμενον καί
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πέραν τοΰ βορείου καί νοτίου εξωτερικού τοίχου της 'Εκκλησίας και διαιροΰμενον εις τέσσαρα μέρη, εκ των οποίων τα τρία στεγάζονται δια χαμη
λωμένων σφαιρικών θόλων (calottes), το δε τέταρτον δια καμάρας. Το
νοτιώτερον των μερών τούτων χωρίζεται δια τοίχου από τοΰ λοιποΰ εξωνάρθηκος, επικοινωνούν μετ* αΰτοΰ δια θύρας (είκ. 2 και 3).
'Ορθώς επίσης εσημειώθησαν και αί θΰραι Ιπικοινωνίας τοΰ Νάρθηκος μετά των άλλων διαμερισμάτων τοΰ κτίσματος.
Προ της δυτικής θύρας τοΰ έξωνάρθηκος, της άνοιγομένης εις τον άξονα
της μεσαίας θύρας τοΰ κυρίως ναοΰ ( είκ. 2 καΐ 3 ), δ Welter άπέδωκεν ορθώς
τον θολωτον πυλώνα, καλυπτόμενον δι* άσπίδος, ως επίσης ορθώς άπέδωκε
καΐ τήν πλήρη διαμόρφωσιν τοΰ προς Νότον τοΰ πυλώνος διαμερίσματος
μετά τοΰ άρκοσολίου.
Εις το προς Βορρδν, όμως, τοΰ πυλώνος επίμηκες δρθογώνιον διαμέ
ρισμα δεν εσημείωσε τα δύο στενά μονόλοβα παράθυρα εις τήν βορείαν πλευράν αΰτοΰ, οΰτε και το έτερον το άνοιγόμενον εις τήν δυτικήν πλευράν.
Τέλος είς τήν κάτοψιν τοΰ Welter άπεδόθη ορθώς και δ μανδρότοιχος,
δ περιβάλλων τον εξωνάρθηκα και τα προς Δυσμάς αΰτοΰ προσκτίσματα.
Είναι απορίας άξιον, πώς δ Welter, παρ* ολην τήν άνασκαφικήν ερευναν καΐ τήν, κυριολεκτικώς, άναμόχλευσιν, τήν οποίαν εκαμεν εις τον χώρον
της 'Επισκοπής, δεν παρετήρησεν υπό τα κτηριακά στοιχεία της εκκλησίας,
της οποίας άπετύπωσε καΐ έδημοσίευσε τήν κάτοψιν, τήν ΰπαρξιν καΐ άλλων
κτηριακών λειψάνων, ανηκόντων εις Ιτέραν Ικκλησίαν, παλαιοτέραν εκείνης.
Δεν εΐχεν εισέτι εκδοθή το ανωτέρω μνημονευθέν βιβλίον τοΰ G. Wel
ter περί Τροιζήνος, δτε επεσκέφθη και εμελέτησε τα ερείπια της 'Επισκοπής
δ 'Ακαδημαϊκός κ. Ά . 'Ορλάνδος.
Τα αποτελέσματα τής έρεύνης ταύτης εδημοσιεύθησαν εις το υπ' αΰτοΰ
εκδιδόμενον Άρχεΐον τών Βυζαντινών Μνημείων τής Ελλάδος 1 ·
"Η μελέτη αΰτη είναι πολυτιμότατη, διότι δ'χι μόνον εξετάζει το μνημεϊον από αρχιτεκτονικής καί γενικώτερον από αρχαιολογικής έπόψεως*,
αλλά δίδει και τήν πολιτικήν και εκκλησιαστικήν ίστορίαν τής Τροιζήνος',
ου
τής περιοχής δηλαδή εκείνης, ή δποία από τοΰ 9 αΙώνος μ.Χ. άπαντα ΰπό
4
τήν Ιπωνυμίαν « Δαμαλάς » .
Ό κ. 'Ορλάνδος, ως ήτο επόμενον, εχαρακτήρισεν ορθώς τήν Έπισκοπήν ως σταυροειδή εγγεγραμμένον ναδν και κατέταξε ταύτην είς τον τύπον
1. Α.Β.Μ.Ε., εν*" άν., σ. 17-33.
2. "Εν*' άν., σ. 8 καί 28 - 33.

3. "Evo·' άν., σ. 18-27.
4. "Εν*" άν., σ. 18 ε. Ά . Μ η λ ι α ς ι ά κ η , ενθ' άν., σ. 202.
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Α' τοΰ συνθέτου τετρακιονίου ', συμφώνως προς την υπ' αΰτοΰ γενομένην
νέαν κατάταξιν των εγγεγραμμένων σταυροειδών μετά τροΰλλου ναών της
κυρίως 'Ελλάδος 8 , δια της οποίας συνεπλήρωσε τους παλαιότερον άσχοληθέντας με το αυτό θέμα S t r u c k 3 καΐ Millet 4 .
Εις την κάτοψιν της Επισκοπής, την οποίαν οίτος παρουσιάζει, είναι
σαφές το σχέδιον τοΰ σταυροειδούς ναοΰ και σαφώς, επίσης, δηλοϋται ή
δι* ασπίδων (calottes) κάλυψις καΐ τών τεσσάρων μικρών γωνιαίων διαμε
ρισμάτων 5 .
ΕΙς την άνάλυσιν δε της αρχιτεκτονικής διατάξεως, ην παραθέτει 6 ,
καθορίζει, δτι το μνημεϊον αποτελείται από τρία μέρη : α' ) τον κυρίως ναόν,
β' ) τον νάρθηκα καΐ γ' ) τα εξω τοΰ νάρθηκος προσκτίσματα μετά τοΰ περι
βόλου, διακρινόμενα αλλήλων οικοδομικώς, επομένως καΐ χρονικώς.
Το πρώτον τών μερών τούτων, « τον κυρίως ναόν », το χαρακτηριζόμενον ύπ* αΰτοΰ ως « αρχικός ναός » καΐ « επίμηκες δρθογώνιον κτίσμα »,
διαιρεί πάλιν εις τρία κατά μήκος μέρη : α' ) νάρθηκα, β' ) κυρίως ναόν και
γ' ) ιερόν και το θεωρεί ως ενιαΐον οίκοδομικώς και χρονικώς σύνολον7.
Τον εσωνάρθηκα, εν αντιθέσει προς τον Welter (εΐκ. 2), αποδίδει ως
πράγματι είναι, δηλαδή ως ίδιον μέρος, καλυπτόμενον δια καμάρας, έχοντα
δε τρεις θΰρας επικοινωνίας προς τον κυρίως ναόν, τρεις προς τον έξωνάρθηκα καΐ μίαν εΐς τήν στενήν νοτίαν πλευράν του. Θεωρών το ιερόν βήμα
οΐκοδομικώς σΰγχρονον μέλος τοΰ υπό έξέτασιν κτίσματος παρατηρεί, δτι
τοΰτο καταλαμβάνει μεγάλην σχετικώς έπιφάνειαν και δτι έχει εις εκαστον
τών μεσοτοίχων δυο τοξωτά ανοίγματα προς επικοινωνίαν τών τριών μερών
του, εξηγεί δέ, δτι αί μεν ορθογώνιοι έγκοπαί εις το κάτω μέρος τών
ποδαρικών τής προς Ανατολάς ενισχυτικής ζώνης είναι δια το τέμπλον,

1. A.B.Μ.Ε., εν»' αν., σ. 8, 29-30, είχ. 2.
2. "Εν«·' άν., σ. 6-9.
3. Α. S t r u c k , Vier Byzantinische Kirchen der Argolis, έν Mitteilungen
des Kaiserlich Deutschen Archäologischen Institut, Athen 1909, XXXIV, 3,
σ. 189 - 236. Εις τό εξής θα άναφέρηται Ath. Mitt.
4. G. M i l l e t , L'école grecque dans l'architecture Byzantine, Paris
1916, a. 57 έ. Εις το έξης θα άναφέρηται G. M i l l e t , L'école. M a v r o d i n o v
N i c o l a s , L'apparition et l'évolution de l'église cruciforme, έν Atti del V
Congresso internazionale di Studi Bizantini ( 1936 ), Roma 1940, τόμ. II, σελ.
243-252. Εις το έξης θα άναφέρηται Mavrodinov. J. S t r z y g o w s k i , Die
Entstehung der Kreuzkuppelkirche ( Zeit, für Geschichte der Architektur ),
Heidelberg 1919, σ. 51 έ. S p a n n e r and G u g e r, Rusafa, Berlin.1926, σ. 66.
Μ. Σ ω τ η ρ ί ο υ , "Ο Ναός τής Σκριποϋς τής Βοιωτίας, έν Α.Ε., 1931, σ. 119-157.
5. Α.Β.Μ.Ε., δνθ" άν., σ. 28, είκ. 2 και σ. 29.
6. Έ ν θ ' άν., σ. 28-33.
7. "Ενθ' άν., σ. 29.
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αί δε ό'μοιαι Ιγκοπαί, δυτικώς των προηγουμένων, είναι δια τον σολέα \
Θα ΐδωμεν δε κατωτέρω, εξετάζοντες τα νέα στοιχεία, τα όποια ήλθον
εις φως κατά τον πρόσφατον καθαρισμόν τοΰ μνημείου : α' ) δτι υπήρχε σοβα
ρός οικοδομικός λόγος, ό όποιος επέβαλεν δπως το 'Ιερόν καταλάβη μεγάλην επιφάνειαν, β' ) ό'τι δικαιολογείται ή ΰπαρξις των δυο τοξωτών ανοιγμά
των είς εκάστην « κιονοστοιχίαν » δια τήν συγκοινωνίαν προς άλληλα τών
τριών διαμερισμάτων τοΰ Ίεροΰ και γ' ) δτι εξηγείται ή παρουσία τοΰ δυτι
κού ζεύγους τών ορθογωνίων εγκοπών, δια τήν στήριξιν ετέρου τέμπλου
εκκλησίας, ή οποία προηγήθη τής νϋν εξεταζόμενης (εικ. 3).
Τήν ΰπαρξιν τής εκκλησίας ταύτης διεΐδεν ό οξυδερκής και παρατηρη
τικός οφθαλμός τοΰ σοφοϋ Ιρευνητοΰ και σεβαστού διδασκάλου μου, τήν
οποίαν χαρακτηρίζει ως βασιλικήν και χρονολογεί εμμέσως, περιγράφων τα
αρχιτεκτονικά μέλη, τα όποια άνεΰρεν εν μέσω τών ερειπίων, εις τον 6 0 ν

αιώνα '.
Εις τήν απόδοσιν τοϋ δευτέρου μέρους τοΰ μνημείου, ήτοι τοΰ εξωνάρθηκος, παρατηροΰνται δυο μικρά! διαφοραι είς τάς δύο κατόψεις, τήν τοΰ
Welter (εικ- 2) καΐ τήν τοΰ κ. 'Ορλάνδου'. Εις τήν δευτέραν δηλαδή, α')
δεν δηλοΰται σαφώς ή καΐ πέραν τοΰ νοτίου μακροΰ τοίχου τοΰ κυρίως ναοΰ
εξοχή τοΰ έξωνάρθηκος, και β' ) μόνον το νότιον διαμέρισμα τούτου καλύ
πτεται δια χαμηλωμένου σφαιρικοΰ θόλου, ενφ το βόρειον δι* ενιαίας κυλιν
δρικής καμάρας.
Τέλος και εΐς το τρίτον μέρος τοΰ μνημείου, ήτοι τα εξω τοΰ νάρθηκος
προσκτίσματα μετά τοΰ περιβόλου, υπάρχει, επίσης, μικρά τις διαφορά μεταξύ
τών δύο κατόψεων, δσον άφορα εις τήν απόδοσιν τοΰ νοτίως τοΰ πυλώνος
διαμερίσματος.
Το άρκοσόλιον δηλαδή εσχεδιάσθη εδώ ελεύθερον, χωρίς το νοτίως
συνεχόμενον καμαροσκεπές δωμάτιον.
Τήν διάταξιν δμως ταύτην ήτο αδύνατον να διαπίστωση, δτε επεσκέφθη
το μνημεΐον ό κ. 'Ορλάνδος, διότι, ως παρατηρεί καΐ ό ίδιος 4 , το σημεΐον
τοΰτο έκαλύπτετο υπό πετρών καί χωμάτων ΰψους 1,50- 1,80 μ. προελθόντων εκ τής ανασκαφής τοΰ Welter.
ΠρΙν ή μεταβώμεν εις τήν εκθεσιν τών εργασιών καθαρισμοΰ καί τήν
εξέτασιν τών άποκαλυφθέντων νέων στοιχείων, θεωροΰμεν σκόπιμον να ΰπενθυμίσωμεν εδώ τήν βασικής σημασίας χρονολόγησιν τών διαφόρων μερών
τοΰ μνημείου, τήν γενομένην ΰπό τοΰ κ. 'Ορλάνδου.
1. "Evo" άν., σ. 30.
2. Ένθ·' όν., σ. 18 καί 31.
3. "Evfr' άν., σ. 28, εικ. 2 καί σ. 32.
4. Έ ν θ " όν., σ. 33.
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Ή χρονολόγησις αΰτη έχει ώς εξής : α' ) « Κυρίως ναός », ήτοι το άρχικον κτίσμα, 12°? αιών S β') εξωνάρθηξ, 14°? ή 15°? αιών*, και γ') προσκτίσματα και περίβολος, εποχή Τουρκοκρατίας.

ΚΑΙ

Β. ΠΡΟΣΦΑΤΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΝΕΩΝ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

1. Κ Α Τ Α Σ Ί Ά Σ Ι Σ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ Π Ρ Ο ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Είναι προφανές, δτι κατά τάς ανασκαφικός έρευνας, τάς ενεργηθείσας
υπό τοϋ Welter ( 1932) προς άποκάλυψιν τοΰ ναοΰ τής 'Αφροδίτης, επήλθε
σοβαρά αναστάτωσις εις τα στοιχεία τής ήδη ήρειπωμένης και εγκαταλελειμ
μένης 'Επισκοπής.
Το πλακόστρωτον δάπεδον τοΰ κυρίως ναοΰ, το όποιον, ώς φαίνεται,
εσώζετο κατά μέγα μέρος, διελύθη και αί μεγάλοι μαρμάρινοι πλάκες του
(ΰψους 0,15-0,25 μ.), μετακινηθεΐσαι και άνατραπεισαι, προφανώς προς
άνεϋρεσιν επιγραφών, αφέθησαν κατεσπαρμέναι, εική και ώς ετυχεν, εντός
καΐ εκτός τοΰ χώρου τοΰ μνημείου (Πίν. 68α καί 72β).
Άλλα καί άλλα μέλη, πολλά τών οποίων εσώζοντο εις τας θέσεις των,
ώς π.χ. αϊ 4 βάσεις τών κιόνων, μετεκινήθησαν κατά τάς άνάγκας τής ανα
σκαφής ( Πίν. 68α ).
Τα εκ τής ανασκαφής προελθόντα χώματα έπεσωρεϋθησαν εις διάφορα
σημεία τοϋ χώρου τοϋ κτίσματος, εις τρόπον ώστε πλείστα μέρη αύτοϋ εκαλύφθησαν πλήρως, ώς π.χ. αί αψίδες τοΰ Ίεροΰ, οι νάρθηκες, ό δυτικός
πυλών, το άρκοσόλιον καί ό περίβολος (ΰψος επιχώσεως 1,50-1,80 μ. ).
Εΐς τα εκτός τοΰ μνημείου απορριφθέντα χώματα άνευρέθησαν, κατά
τάς εργασίας τοΰ καθαρισμοΰ, σημαντικά αρχιτεκτονικά καί άλλα γλυπτά
μέλη, ώς π.χ. σφόνδυλος δωρικοΰ κίονος μετατραπείς εΐς επισκοπικόν θρόνον καί 2 ιωνικά κιονόκρανα μετ" επιθήματος, περί τών οποίων θα γίνη
λόγος κατωτέρω (είκ. 12, Πίν. 73β).
Μετά τάς ανασκαφικός εργασίας τοΰ Welter ή εγκατάλειψις τοΰ μνη
μείου ήτο τελεία.
Ή προνοητική φΰσις, οιονεί θέλουσα να απόκρυψη το κατάντημα τοϋ
περικαλλοΰς κτίσματος, εκάλυψε τα πάντα δια πυκνής καί υψηλής αγρίας βλαστήσεως καί μόνον αί εξέχουσαι κορυφαί τών σωζόμενων τοίχων εμαρτΰρουν είς τους επισκέπτας την ΰπαρξίν του.
1. Έ ν θ ' άν., σ. 30.
2. ΈνΟ·' όν., σ. 33.
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Κύριος σκοπός των εργασιών ήτο δ καθαρισμός τοΰ μνημείου καΐ ή
στοιχειώδης τακτοποίησις τοΰ χώρου αύτοϋ.
'Αμφότερα επραγματοποιήθησαν ( Πίν. 66 και 68β ). 'Επειδή δμως καΐ
μετά την ριζικήν καταστροφήν της αγρίας βλαστήσεως παρέμενον εισέτι
πολλά μέρη τοΰ κτίσματος κεκαλυμμένα υπό των χωμάτων, παρέστη ανάγκη
να γίνη άποχωμάτωσις μέχρι τών φυσικών επιπέδων τοΰ μνημείου και εις
περιπτώσεις τινάς να διενεργηθή μικρά ανασκαφική έρευνα προς καθορισμον
της μορφής στοιχείων τινών τοΰ κτίσματος.
Άναλημματικος τοίχος, κατασκευασθείς εκ « ξερολιθιάς » κατά μήκος
τοΰ νοτίου τοίχου καί εις άπόστασιν 10,00 μ. περίπου από τούτου, δίδει εις
το μνημεΐον ενα εύρύν καί όμαλον χώρον προ αυτοΰ και προφυλάσσει τοΰτο
από τής διαβρώσεως τοΰ εδάφους ( Π ί ν . 66).

2. ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΝΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Κατά τήν διάρκειαν τών εργασιών έγιναν ωρισμέναι παρατηρήσεις επτών σοοζομένων στοιχείων τοΰ μνημείου, αϊ δποϊαι ωδήγησαν εΐς λίαν ενδια
φέροντα αποτελέσματα, δσον άφορ§ εϊς τάς κτηριακάς μεταβολάς καί τάς
μορφάς, τάς οποίας έλαβε τοΰτο κατά τάς διαδοχικός χρονικός περιόδους τής
υπάρξεως του. Αί παρατηρήσεις αΰται ήσαν αί εξής :
α' ) Ή διαμόρφωσις καί ό τρόπος δομής τοΰ νοτίου τοίχου.
Έ κ τών παρατιθεμένων εικόνων (Πίν. 66, 67α καί β, 68α) φαίνεται
σαφώς, δτι δ τοίχος οΰτος, σωζόμενος σχεδόν καθ' δλον του το μήκος καί
εί'ς τίνα σημεία εις ΰψος άνω τών 5,00 μ· 1 , διακόπτεται προ τής κόγχης
τοΰ Διακονικού, εις σημεΐον άντιστοιχοΰν περίπου προς το άνατολικόν τοξωτον άνοιγμα τοΰ μεσοτοίχου — ήμικατεστραμμένον σήμερον — δια τοΰ οποίου
εγίνετο ή επικοινωνία τοΰ κυρίως Ίεροΰ Βήματος προς το Διακονικον ( εικ. 3 ).
Χωρίς άμφιβολίαν, ή διακοπή αυτή είναι τεχνητή, γενομένη κατά τήν
άρχικήν κατασκευήν τοΰ τοίχου, δ δποΐος οΰτως « εγώνιαζεν » εκεί. Τοΰτο
άλλωστε αποδεικνύει καί δ τρόπος κατασκευής τής γωνίας, εκ μεγάλων, καλώς
πελεκημένων, κατά τήν νοτίαν καί ανατολικήν πλευράν, πωρόλιθων — εξ
αυτών δ εΐς είναι σφόνδυλος δωρικοΰ κίονος —, καθώς επίσης καί ή διαφορά
δομής καί το άσΰνδετον τών εκατέρωθεν τής γωνίας τμημάτων τοιχοποιίας.
β') Ή διαμόρφωσις καί δ τρόπος δομής τοΰ νοτίου μεσοτοίχου (Πίν.
66, 67α καί β, 68α, 69β, 72α).
Ό νότιος μεσότοιχος, σωζόμενος καθ* δλον του το μήκος καί ΰψος
(ανω τών 6,00 μ.), παρέχει στοιχεία πολύτιμα δια τήν λΰσιν, ώς θα Ί'δω1. Ό τοίχος παρουσιάζει άπόκλισιν 0,073 μ. κατά μέτοον.
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μεν κατωτέρω, πολλών προβλημάτων της αρχιτεκτονικής υφής τοΰ κτίσματος.
Εις τήν νοτίαν πλευράν τοΰ τοίχου τούτου (Πίν. 66 καΐ 67α) υπάρχει,
εις το αυτό μήκος, το αντιστοιχούν προς τήν γωνίαν τοΰ εξωτερικού τοίχου,
περί της οποίας εγένετο λόγος ολίγον ανωτέρω, μία ρωγμή εκ των άνω προς
τα κάτω, ή οποία διαιρεί τον μεσότοιχον εις δυο μέρη. Έ κ τούτων, το δυτικον είναι χαμηλότερον, το δε άνατολικόν ύ\[)θϋται κατά κατακόρυφον γραμμήν υπεράνω τοΰ προηγουμένου.
Ή εν λόγφ ρωγμή δεν οφείλεται, βεβαίως, εις φυσικήν αιτίαν, δηλαδή
εις μετακίνησιν τοΰ τοίχου λόγω κατακρημνίσεως. 'Αλλ' είναι τεχνητή. Τα
δύο εκατέρωθεν ταύτης τμήματα είναι διαφόρου χρόνου κατασκευής. Φυ
σικά το δυτικον είναι το παλαιότερον. Ά π ' αΰτοϋ άφχιρέθη μέρος τοιχοδομής — εις τήν προκειμένην περίπτωσιν αΐ δύο κόγχαι, ή κεντρική τοΰ Ίεροΰ
και ή τοΰ Διακονικοΰ, ως θα ΐδωμεν — καί προσετέθη τοιχοποιία προς 'Ανα
τολάς, δια τήν δημιουργίαν τοΰ γνωστοΰ μέχρι σήμερον Ίεροΰ Βήματος τής
Επισκοπής (εικ. 3). Ή διαφορά δομής τών δύο εκατέρωθεν της ρωγμής
τμημάτων τοίχου είναι εμφανής, καθώς επίσης καί δ γνωστός τρόπος
« ραφής », ό εφαρμοζόμενος υπό των τεχνιτών εις τάς περιπτώσεις ταύτας.
Καί εις τήν βορείαν πλευράν τοΰ μεσοτοίχου υπάρχουν επίσης ενδιαφέ
ροντα στοιχεία, τα όποια θα βοηθήσουν εις τον επιχειρούμενον κατωτέρω
καθορισμόν τών διαφόρων φάσεων τοΰ κτίσματος.
"Εδώ δύναται μόνον να λεχθή, δτι ή πλευρά αΰτη τοΰ μεσοτοίχου διαι
ρείται σαφώς εις τρία κατά μήκος μέρη (Πίν. 68α, 72α).
Το δυτικώς τής ενισχυτικής ζώνης, το όποιον αποτελεί καί το νότιον
ποδαρικόν τής καμάρας τής ανατολικής κεραίας τής προγενεστέρας εκκλησίας,
ως θα ΐδωμεν κατωτέρω' το μεταξύ τής ενισχυτικής ζώνης καί τής άψΐδος
τοΰ Ίεροΰ εύθΰ τμήμα τοίχου, ΰψούμενον κατακορύφως υπεράνω τών εκα
τέρωθεν αύτοΰ καμάρων καί τέλος ή κόγχη τοΰ Ίεροΰ Βήματος ( Πίν. 72α).
"Εκ τών τριών τούτων μερών το δυτικον είναι παλαιότερον.
γ ' ) Ή τρίτη, τέλος, παρατήρησις άφορα εις τάς ορθογώνιους εγκοπας
εις το κάτω μέρος τής αυτής βορείου πλευράς τοΰ μεσοτοίχου.
Πρέπει να όμολογηθή, ότι ή εξήγησις, καθ' ην εις το δυτικον ζεΰγος
τών εγκοπών εστηρίζετο σολέας ( σ. 201 ), παρ' δλον δτι ήτο ή μόνη δικαιολογουμένη έκ τών πραγμάτων, εν τούτοις δεν εφαίνετο να λύη πειστικώς το
πρόβλημα τής υπάρξεως δύο ζευγών εγκοπών.
Ή τ ο σαφές, δτι άλλη ήτο ή αΐτία τής παρουσίας τοΰ δυτικοΰ ζεύγους
τούτων. Τήν αιτίαν ταύτην θα ΐδωμεν κατωτέρω.
Γενικον συμπέρασμα τών ανωτέρω έκτεθεισών τριών παρατηρήσεων
ήτο, δτι εις το τριμερές Ιερόν Βήμα ΰπήρχον τοιχοδομίαι άνήκουσαι εις
δύο, διαφόρου εποχής, κτίσματα. Το εν τών κτισμάτων τούτων, εκτείναμε-

-

205

-

νον δυτικώς της γωνίας τοϋ νοτίου εξωτερικού τοίχου και της ρωγμής τοϋ
μεσοτοίχου, περί των οποίων εγένετο ανωτέρω λόγος, είναι το παλαιότερον.
Το έτερον, περιλαμβάνον το ανατολικώς της γωνίας καί της ρωγμής ευρύ
τριμερές 'Ιερόν Βήμα, είναι μεταγενέστερον, προσκολληθέν εκ των ύστερων
εΐς το πρώτον (εικ. 3 ) .
Μικρά ανασκαφική έρευνα, γενομένη κατά μήκος της νοητής γραμμής
τής διερχόμενης εκ τής γωνίας τοΰ νοτίου τοίχου καί τής ρωγμής τοϋ μεσο
τοίχου, εδικαίωσε πλήρως το συμπέρασμα τών παρατηρήσεων. Διότι εις μεν
το μεσαΐον κλίτος ευρέθη ή μεγάλη — ημικυκλική εσωτερικώς, ήμιεξάγωνος
εξωτερικώς — κόγχη τοϋ Ιερού τοϋ προγενεστέρου ναοϋ ( Πίν. 69α ), εις δε
τα πλάγια κλίτη αί δμοίας μορφής μικρότεραι κόγχαι τής Προθέσεως (ήμικατεστραμμένης ) καί τοϋ Διακονικού ( εΐκ. 3 ).
Το βάθος εις το οποίον ευρέθησαν αί τρεις κόγχαι ήτο μικρόν, μόλις
0,50 μ., χαμηλότερον τής μεγάλης πλακός τοϋ δαπέδου τοϋ Ιερού, περί τής
οποίας θα γίνη λόγος κατωτέρω (εικ. 11, Πίν. 69β).
Αί άποκαλυφθεΐσαι τρεις κόγχαι είναι, βεβαίως, εν στοιχεΐον ιδιαιτέ
ρας σημασίας, παρουσιάζον μίαν νέαν μορφήν, συντελοϋσαν είς την άνακατάταξιν τών μέχρι τοΰδε ισχυόντων δια την οίκοδομικήν εξέλιξιν τοϋ σημαν
τικού κτίσματος τής Επισκοπής τοϋ Δαμαλά.
Ή άνακατάταξις αύτη εμφανίζεται είς την παρατιθεμένην κάτοψιν τής
εικόνος 3, ένθα έκαστος σταθμός τής οικοδομικής εξελίξεως τοϋ μνημείου
δηλοϋται ιδιαιτέρως, ήτοι : ο αρχικός ναός δια κοκκίδων' ή πρώτη προσθήκη
προς 'Ανατολάς δια λευκού χρώματος" ή δευτέρα προσθήκη προς Δυσμάς — ό
εξωνάρθηξ — δια λευκού ομοίως χρώματος ( εκ παραδρομής τοϋ σχεδιαστού
δεν εδηλώθη εν τη κατόψει ή διάφορος άπόδοσις τοϋ εξωνάρθηκος)' καί
ή τελευταία προσθήκη, ήτοι τα προς Δυσμάς προσκτίσματα, δι' απλής δια
γραμμίσεως.
'Επειδή ή λεπτομερής περιγραφή τοϋ κτίσματος έχει γίνει ήδη υπό τοϋ
κ. 'Ορλάνδου, εις ήν καί παραπέμπεται ό αναγνώστης ', εδώ θα γίνη σύν
τομος μόνον έκθεσις τών νέων στοιχείων, τα όποια ήλθον είς φώς κατά τάς
προσφάτους εργασίας.
Τούτο τονίζεται ιδιαιτέρως, ϊνα μη δημιουργηθή ή εσφαλμένη άντίληψις, δτι άποσκοπεΐται άμφισβήτησις ή διόρθωσις τών υπό τοΰ Σεβαστού
Καθηγητού γραφέντων περί τοϋ μνημείου.

1. Α.Β.Μ.Ε., ενθ·' άν., σ. 28-33, εΐκ. 2-5.
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α ) ΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ
Το άρχικον κτίσμα της Επισκοπής τοΰ Δαμαλά ( είκ. 3 καί 4 ) ητο
έξωτερικώς εν επίμηκες δρθογώνιον, μήκους 15,15 μ., πλάτους 9,20 μ. \ από
τής ανατολικής πλευράς τοΰ οποίου προέβαλλον αϊ τρεις ήμιεξάγωνοι — εσω
τερικώς ημικυκλικά! — κόγχαι: ή μεσαία, τοΰ κυρίως 'Αγίου Βήματος, κατά
1,50 μ., αί δΰο πλάγιαι, Προθέσεως καί Διακονικοΰ, κατά 0,50 μ.
Το εσωτερικόν διηρεΐτο, ώς συνήθως, δι* ενός τοίχου εις δΰο διαμερί
σματα, τον αυτοτελή νάρθηκα κα! τον κυρίως ναόν.
Το δεύτερον των διαμερισμάτων τούτων, το όποιον ήτο επίσης εν επί
μηκες δρθογώνιον, διαστάσεων 9,75X7,95 μ., διεκρίνετο σαφώς εις δΰο
μέρη : το τετράγωνον τοΰ κυρίως ναοΰ καί το προς 'Ανατολάς προσηρτημένον, αλλά τελείως άνεξάρτητον, τριμερές 'Ιερόν (είκ. 4 ) .
"Ας εξετάσωμεν εκαστον των μερών τοΰτων χωριστά.
Ι. Κυρίως

ναός.

"Ολον τον χώρον τοΰ κυρίως ναοΰ κατελάμβανε μέγα τετράγωνον, τοΰ
οποίου δυτική μεν πλευρά ητο δ τοίχος μεταξύ αύτοΰ καί τοΰ νάρθηκος,
ανατολική δε ή ευθεία γραμμή, ή ενοΰσα τα δυτικά μέτωπα τών παραστάδων τοΰ Ίεροΰ, τα άντικρΰζοντα τους δΰο ανατολικούς κίονας ( είκ. 4 ) .
Αι διαστάσεις τοΰ τετραγώνου δεν ήσαν τελείως Ισομήκεις, διότι ή μεν
Α - Δ ήτο 7,65 μ., ή δε Β - Ν 7,95 μ.*.
Αι πλευραί τοΰ τετραγώνου ήσαν, κατά το σΰστημα τής 'Ελλαδικής
σχολής, εύθεΐαι, χωρίς δηλαδή εξέχουσας παραστάδας 8 . Ύπήρχον δμως είς
1. Προς σύγκρισιν παρέχονται αί διαστάσεις τινών συγχρόνων περίπου ναών τοΰ
ιδίου τύπου: "Αγ. Τριάς Κριεζώτη, 14,00x8,65 μ. Α.Β.Μ.Ε., ενθ' όν., σ. 4, είκ. 2.
Καθολικόν Μ. "Οσίου Μελετίου, 12,50x8,50 μ., ενθ' άν., σ. 59, είκ. 12. Καθολικόν
Μονής Μαλεσίνης Λοκρίδος, 17,10x10,45 μ., άδημοσίευτον. Ναός Χώνικα, 17,10χ
10,45 μ., Ath. Mitt., ενθ' άν., πίν. IX. Ναός Μέρμπακα, 15,67x8,45 μ., ενθ' άν.,
πίν. Χ. Ναός "Αγ. Μονής Ναυπλίου, 18,10x8,35 μ. (διπλούς νάρθηξ), ενθ' άν.,
πίν. XI.
2. At διαστάσεις αύται δέν ήσαν σταθεροί πάντοτε, π.χ., δια να άναφέρωμεν τα ώς ανωτέρω μνημεία, είς: "Αγ. Τριάδα Κριεζώτη είναι ϊσαι 7,30x7,30 μ.,
Α.Β.Μ.Ε., ενθ" άν., σ. 4, είκ. 2. Καθολικόν Μ. "Οσίου Μελετίου, Β - Ν = 7,25,
Α-Δ = 6 , 8 0 μ., ενθ·' άν., σ. 59, είκ. 12. Καθολικόν Μονής Μελεσίνης Λοκρίδος,
Β - Ν = 8,60, Α - Δ = 8,35 μ. ( άδημοσίευτον ). Ναός Χώνικα, Β - Ν = 7,45, Α - Δ =
7,20 μ., Ath. Mitt., πίναξ IX. Ναός Μέρμπακα, Β - Ν = 7,02, Α-Δ = 6,80μ., ενθ·"
όν., πίν. Χ. "Αγία Μονή, Β-Ν 6,95, Α - Δ = 7,50 μ., ενθ' άν., πίν. XI.
3. Μ α ρ ί α ς Γ. Σ ω τ η ρ ί ο υ , Τό καθολικόν τής Μονής Πετράκη "Αθηνών,
Δ.Χ.Α.Ε., περίοδος Δ', τ. Β' (1960), σ. 103.
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μεν τον δυτικον τοΐχον τρία ανοίγματα επικοινωνίας με τον νάρθηκα, εις δε
τον βόρειον μία θΰρα, ενφ ή εν τη κατόψει τοϋ Welter (εικ. 2) σημειού
μενη θΰρα εις τον νότιον τοΐχον δεν Ιξηκριβώθη, εάν πράγματι ύπήρχεν.
'Εντός τοΰ τετραγώνου τούτου χώρου εσχηματίζετο έτερον τετράγωνον,
δια των τεσσάρων βάσεων των κιόνων, αί όποΐαι επανετοποθετήθησαν τώρα
είς τάς αρχικός θέσεις των (Πίν. 68β).
Ε Π Ι Σ Κ Ο Π Η
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ΕΊκ. 4. Κάτοψις αρχικού ναοί.

Το δεύτερον τετράγωνον (εικ. 4), τοΰ οποίου ως πλευραί πρέπει να
θεωρηθούν αΐ Ισομήκεις εΰθείαι (3,50X3,50 μ.) αί ενοϋσαι τάς προς τα
εσω πλευράς των τεσσάρων βάσεων, δεν εΰρίσκετο ακριβώς είς το μέσον τοϋ

— 208 —
χώρου τοϋ κυρίως ναοΰ, αλλ* επλησίαζε προς το 'Ιερόν, οΰτως ώστε ή άπόστασις μεταξύ των δΰο ανατολικών κιόνων καΐ τών παραστάδων τοϋ Ίεροϋ
να είναι κατά 0,35 μ. μικρότερα της αποστάσεως

μεταξύ τών δυτικών κιό
1

νων και τοϋ τοίχου τοϋ νάρθηκος (1,35-1,70 μ · ) ·
'Αποτέλεσμα τούτου ήτο, δτι οί τέσσαρες τετράγωνοι χώροι, οι σχημα
τιζόμενοι εις τάς γωνίας τοΰ μεγάλου τετραγώνου, μεταξύ τών κεραιών, δεν
ήσαν μεταξύ των ίσοι ( εΐκ. 4 ) *.
Ώ ς ελέχθη ήδη ( σελ. 202 ), άνεσυρθησαν από τών χωμάτων 2 μαρμάρινα
ιωνικά κιονόκρανα μεθ' ύψηλοϋ επιθήματος ( Πίν. 73β ), τοΰ τΰπου τοΰ κιο
νόκρανου της Σκριποϋς 3 . Εις τήν βάσιν τών κιονόκρανων τούτων σχηματί
ζεται δι* έλαφρας γλυφής κύκλος διαμέτρου 0,365 μ., προσαρμοζόμενος άρι
στα εις τήν κορυφήν τών σωζόμενων

κιόνων, ήτις έχει ομοίως διάμετρον

0,36 μ. 4 . Δεν χωρεί λοιπόν αμφιβολία, δτι τα άνευρεθέντα κιονόκρανα, αν
και χρονολογικώς προγενέστερα, είναι αυτά ταΰτα τα χρησιμοποιηθέντα εις
τον εξεταζόμενον αρχικόν ναόν.
Δια τών ωραίων ιωνικών

βάσεων ϋψους 0,42 μ. (Πίν. 7 3 α ) 6 , τών

1. ΑΙ διαστάσεις μεταξύ ανατολικών κιόνων και παραστάδων Ίεροϋ και μεταξύ
δυτικών κιόνων και δυτικού τοίχου κυρίως ναοΰ διαφέρουν. "Αλλοτε είναι ίσαι :
Ναός Χώνικα, Ath. Mitt, πίν. IXj, Καθολικόν Μονής Πετράκη, Δ.Χ.Α.Ε., Ι ν θ ' άν.,
σ. 103, εΐκ. 1. "Αλλοτε σμικρύνεται ή ανατολική άπόστασις : ώς είς Καθολικόν Μο
νής Σαγματά έν Βοιωτία, Α.Β.Μ.Ε., τ. Ε', σ. 72 - 110, εΐκ. 6. Τον ναόν Μέρμπακα,
Ath. Mitt., ενθ' άν., πίναξ X t και το καθολικόν της Μονής Μαλεσίνης Λοκρίδος
(άδημοσίευτον ). "Αλλοτε σμικρύνεται ή δυτική άπόστασις : "Αγ. Τριάς Κριεζώτη,
Α.Β.Μ.Ε., ενθ' άν., σ. 3-16, είκ. 3 και είς "Αγ. Μονήν παρά το Ναύπλιον, Ath.
Mitt, ενθ·" άν., πίναξ XIj. "Από τοΰ 13ου δμως αιώνος και κυρίως άπό τοΰ 14°υ
αι. και εξής, έφηρμόζετο κατά κανόνα ή έπιμήκυνσις τοΰ δυτικοϋ σκέλους τοΰ εγγε
γραμμένου σταυρού : Παναγία Κάστρου Ρόδου, Δεμιρλί - τζαμί Ρόδου, "Αγ. 'Ιωάν
νης Λίνδου, έν Α.Β.Μ.Ε., τόμ. Τ ' , σ. 72-76, είκ. 59, σ. 76-80, είκ. 62 και σ. 8082, είκ. 64. "Αϊ Κύρ - Γιάννης τοΰ Άλυκιανοΰ - Κουφοΰ Κρήτης, Α.Β. Μ.Ε., τ. Η',
σ. 176, 205, είκ. 30. Ή έπιμήκυνσις τών δυτικών διαμερισμάτων παρατηρείται και
εις ναούς τής ηπειρωτικής 'Ελλάδος άπα τοΰ 14 ο υ αιώνος, ώς εις Μεταμόρφωσιν
παρά τήν Άκρόπολιν, Εύρετήριον μεσαιωνικών μνημείων, τεΰχ. Β', σ. 74 - 75, είκ.
71 και είς ναούς τοΰ Μυστρά, G. M i l l e t , Monuments byzantins de Mistra,
Paris 1910, πίν. 28,2, 31,4, 31,5.
2. A.B.M.E., τ. Ε", σ. 28, είκ. 2.
3. Μ. Σ ω τ η ρ ί ο υ , Ό ναός τής Σκριποΰς τής Βοιωτίας, έν Α.Ε., 1931, σ. 157,
είκ. 41.
4. Α.Β.Μ.Ε., τ. Ε', σ. 29.
5. "Ενθ" άν. Αί βάσεις μέ ύψηλήν πλίνθον ήσαν συνήθεις είς τα μνημεία τής
Τροιζήνος, π.χ. μία βάσις ευρεθείσα εντός λεμονοκήπου έχει πλίνθον ΰψους 0,40 μ.,
ένφ ετέρα άποκειμένη είς τήν έκκλησίαν τοΰ "Αγ. "Ιωάννου Χρυσοστόμου έχει πλίν
θον ΰψους 0,47 μ. Αί 4 βάσεις αί χρησιμοποιηθεϊσαι είς τήν Έπισκοπήν ελήφθη
σαν άπό τίνος Ρωμαϊκοΰ κτηρίου. G. W e l t e r , ενθ' άν., σ. 37.
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Εΐκ. 5. Μαρμάρινος κίων του άρχικοϋ ναοϋ
της 'Επισκοπής τοΰ Δαμαλά.
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μονόλιθων άρραβδώτων μαρμάρινων κιόνων ΰψους 2,95-2,99 μ. 1 και των
κιονόκρανων ΰψους 0,27 μ. ', συντίθενται με απόλυτον βεβαιότητα τα σημεία
στηρίξεως, συνολικού ΰψους 3,65 μ. (είκ. 5 ) , επί των οποίων εβαινον τα 4
σφαιρικά τρίγωνα ( pendentifs ) και αι 4 καμάραι των κεραιών τοΰ εγγε
γραμμένου σταυρού. Και αί ελαφρώς λοξότμητοι ταινίαι, εξέχουσαι εις το
αυτό ακριβώς ΰψος (3,65 μ.) από τών επιφανειών τών σωζόμενων τμημά-

ΕΠΙΣΚΟΠΗ
ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ
ΑΡΧΙΚΟΥ
ΝΑΟΤ

ΔΑΜΑΛΑ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Είκ. 6. Κατά μήκος τομή αποκαταστάσεως άρχικοΰ ναοϋ.
των τοΰ νοτίου τοίχου και τοΰ μεσοτοίχου, δίδουν μετ* ασφαλείας το ΰψος
από τοΰ οποίου ηρχιζον αί γενέσεις τών καμπυλών γραμμών της άνωδομίας
(είκ. 6, Πίν. 68α).
Με τα δεδομένα αυτά, με την σΰγκρισιν προς έτερα κτίσματα τοΰ ιδίου
τΰπου και της Ιδίας περίπου εποχής, σωζόμενα μάλιστα εις την 'Αργο
ί. Α.Β.Μ.Ε., ένθ' άν., σ. 29. Και οι 4 κίονες είχον ληφθή εκ τοΰ εις τήν
Άφροδίτην αφιερωμένου ίεροΰ τοΰ 2ον αιώνος μ. Χ. Περί τής επιγραφής « Εΰτυχος
Έρμου... > τής χαραγμένης έπί ενός τών κιόνων ταύτων, G. W e l t e r , ενθ" όν.,
α. 37. Περί τών επιγραφών Τροιζήνος έν Bull. Cor. Hei. XVII, σ. 84-121 και
IG, IV.
2. Α.Β.Μ,Ε., ενθ' όν., σ. 29, 31, είκ. 4. Τό τρίτον κιονόκρανον τής 'Επισκο
πής, τοΰ Ιδίου τύπου, ΰψους 0,30, διαστάσεων τής άνω επιφανείας έπί τής οποίας
έπάτει τό ποδαρικών τών καμάρων 0,42x0,59 μ., ευρέθη εις τον πλησίον χείμαρρον,
ένφ τό τέταρτον τών αυτών διαστάσεων ευρέθη εντός τοΰ λεμονοκήπου Γ. Μπέλλου.
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λίδα ', και με την βοήθειαν των αναλογιών, τάς οποίας μελετηταί της βυζαν
τινής αρχιτεκτονικής καθώρισαν εις τύπους', κατέστη δυνατόν να συμπλή
ρωση μετά πολλής ακριβείας ή άνωδομία τοΰ μνημείου καί να συντεθή ή κατά

Είκ. 7. Αξονομετρική άποκατάστασις άρχικοϋ ναού.
μήκος τομή ( εΐκ. 6 ) καί ή αξονομετρική αποκατάστασις αύτοϋ ( είκ. 7 ).
Τέσσαρες εύρεΐαι καμάραι, φϋάνουσαι εΐς ΰψος 6,20 μ., άπετέλουν τάς
1. Ath. Mitt., ενθ' άν., σ. 189-236, είκ. 5, 6, πίνακες VI - XI.
2. Ath. Mitt., ενθ·' άν., είκ. 5, 6. Ν. Κ. Μ ο υ τ σ ο π ού λ ο υ, Ή αρχιτεκτο
νική των εκκλησιών και τών μοναστηριών της Γορτυνίας, 'Αθήναι 1956, σ. 100- 111.
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κεραίας σταυροΰ εγγραφόμενου εντός τοϋ τετραγώνου της κατόψεως. AÎ
κεραΐαι αΰται με τα παρεμβαλλόμενα 4 σφαιρικά τρίγωνα (λοφία) εσχημάτιζον την κυκλικήν βάσιν τοΰ κυλινδρικού εσωτερικώς, οκταπλεύρου εξωτερικώς, τύμπανου επί τοΰ οποίου επεκάθητο ό ημισφαιρικός τροΰλλος ( ύψος
από τοΰ δαπέδου εως της κορυφής τοΰ τροΰλλου 10,20 μ. ) '.
Εις τα μεταξύ των κεραιών τοΰ σταυροΰ κενά, εσχηματίζοντο 4 χαμη
λότεροι τετράγωνοι μικροί χώροι, οί όποιοι εκαλΰπτοντο δια χαμηλωμένων
•θόλων είς σχήμα στρογγυλής άσπίδος ( calotte ). Οί θόλοι οΰτοι ήρχιζον
σχηματιζόμενοι από τοΰ ύψους 4,55 μ.
Ή διαμόρφωσις τών χαμηλών τούτων θολίσκων δύναται μετ' ασφα
λείας να καθορισθή, διότι σώζεται μέχρι σήμερον το ήμισυ περίπου τοΰ ΝΑ
(Πίν. 67β, 68α και 680).
"Αλλά καΐ ή διαμόρφωσις τών στεγών, τών καλυπτουσών εξωτερικώς
τα περιγραφέντα μέρη τοΰ κτίσματος, είναι μάλλον ακριβής, ως άπεδόθη
εΐς την παρατιθεμένην αξονομετρικήν άποκατάστασιν ( είκ. 7).
Πράγματι, τοΰτο βεβαιοΰν τα διασωθέντα μέχρι σήμερον στοιχεία τοΰ
νοτίου εξωτερικού τοίχου και τοΰ μεσοτοίχου ( Πίν. 66, 67α, β, 68α), εν συν
δυασμό) με τα στοιχεία τα παρεχόμενα εις την υπ* αριθμ. 1804 φωτογραφίαν
τοΰ Λαμπάκη *, ένθα φαίνεται ευκρινέστατα το ύψος τής χαμηλής μονοκλινούς
στέγης, τής καλυπτοΰσης τήν καμάραν τοΰ Διακονικού, το ΰψος τής ύπερ
ταΰτην ευρισκομένης στέγης τοΰ ΝΑ γωνιαίου διαμερίσματος και το άνατολικον ήμισυ τού αετώματος, εΐς ο κατέληγεν ή νοτία κεραία τοΰ σταυρούΜόνον εΐς τήν άπόδοσιν τής μορφής τοΰ τύμπανου καί τού τροΰλλου
δύναται να ύπαρξη μικρά αμφιβολία. Τα δΰο ταύτα στοιχεία απεδόθησαν
εις τήν κατά μήκος τομήν ( είκ. 6 ) καί εις τήν αξονομετρικήν άποκατάστα
σιν (εΐκ. 7), κατ'άναλογίαν προς άλλα τοΰ ιδίου τύπου κτίσματα υπάρχοντα
εν Ελλάδι καί μάλιστα προς τα πλησίον τής εξεταζόμενης Επισκοπής τοΰ
Δαμαλα σωζόμενα, εν Άργολίδι 3 .
Περαίνοντες τήν περιγραφήν τού τετραγώνου χώρου τού κυρίως ναού
παρατηροΰμεν, οτι εν τή ανωδομία οΰτος διεμορφώνετο εΐς ισοσκελή περίπου
σταυρόν εγγραφόμενον εντός τετραγώνου, δτι Ιπί τής διασταυρώσεως τών
κεραιών εβαινεν ό υψηλός τρούλλος καί δτι τα 4 γωνιαία διαμερίσματα εκα
λΰπτοντο δια χαμηλωμένων θόλων (calottes). Επομένως εΐχομεν εδώ τήν
πλήρη καί τελείαν διαμόρφωσιν τοΰ ενός εκ τών δΰο στοιχείων, τα οποία,
1. Είς τόν ναόν τοϋ Χώνικα το ΰψος τοΰ τροΰλλου είναι 9,95 μ., είς Μέρμπακα 10,34 μ. καί εις 'Αγ. Μονήν 10,55 μ. Ath. Mitt., ενθ·' άν., σ. 222, πίνα
κες I X - X I .
2. Δ.Χ.Α.Ε., τ. Θ', α. 13.
3. Ath. Mitt., ενθ·' άν., πίνακες IX -XI. Ευρετήριον τών μνημείων τής 'Ελλά
δος, τεΰχος Β', σ. 68.

— 213 —
συμφώνως προς τα καθορισθέντα υπό των μελετητών, απαρτίζουν τον σΰνθετον τύπον τοΰ σταυροειδούς εγγεγραμμένου ναοϋ μετά τρούλλου, ως οΰτος
διεμορφώθη εν Κωνσταντινουπόλει '. Το έτερον στοιχεΐον τοΰ τΰπου τούτου
είναι το "Αγιον Βήμα, εις την περιγραφήν τοΰ οποίου μεταβαίνομεν ευθύς*.

II. "Αγιον

Βήμα.

Εις την ανατολικήν πλευράν τοΰ εξετασθέντος κυρίως ναοΰ ήτο προσηρτημενον, άλλα άνεξάρτητον, το επίμηκες ορθογώνιον τοΰ 'Αγίου Βήματος
(διαστάσεις: Β - Ν = 7 , 9 5 μ., Α - Δ = 2 , 1 5 μ. ) (είκ. 4).
Το Βήμα τοΰτο δια δυο μεσοτοίχων' διηρεΐτο εις τρία μέρη: Πρόθεσιν, κυρίως Βήμα και Διακονικόν, συμφώνως προς τήν επικρατήσασαν
4
εις όλους τους βυζαντινούς ναούς τριμερή διάταξιν . Δια χαμηλών τοξω
τών ανοιγμάτων, τα όποια διετρυπων τους δυο διαχωριστικούς τοίχους
( εικ. 6 ), εγίνετο ή απαραίτητος δια τήν λατρείαν επικοινωνία τοΰ κυρίως
Ίεροΰ προς τα πλάγια διαμερίσματα 5 . Το εν τών ανοιγμάτων τούτων
(ύψους 2,56 μ.ι ανοίγματος 0,72 μ. ) σώζεται εισέτι εις τον νότιον μεσότοιχον (Πίν. 68α, 69β).
Ούτως εξηγείται ή ύπαρξις τών δύο τοξωτών ανοιγμάτων επί τοΰ μέσοτοίχου, περί τών οποίων έγένετο ήδη λόγος ( σ. 200, εικ. 2, 8). Το προς
Δυσμάς δηλαδή ανήκει εις το 'Ιερόν τοΰ άρχικοΰ ναοΰ 6 ·
Εις τήν ανατολικήν πλευράν εκάστου τών τριών μερών τοΰ Ίεροΰ ήνοίγετο ανά μία ημικυκλική κόγχη (εικ. 4). Ή μεσαία, διαμέτρου 2,74 μ. καΐ
άκτΐνος 1,60 μ., ήτο υπερδιπλάσια τών δύο ετέρων, αΐτινες είχον διάμετρον
1,10 μ· και ακτίνα 0,65 μ.
Έξωτερικώς (εΐκ. 3, 4) αί τρεις κόγχαι εσχηματίζοντο ήμιεξάγωνοι,
1. G. M i l l e t , L'école, ενβ·' άν., σ. 55. Α.Β.Μ.Ε., τ. Ε', σ. 6 και τ. Ζ',
σ. 81. Δ.Χ.Α.Ε., περίοδ. Δ', τ. Β', σ. 124 - 125. Περί της διατάξεως τών μερών τοΰ
σταυροειδούς ναοΰ μετά τροΰλλου βλ. C h. D i e h i , Manuel d'art Byzantin, Pa
ris 1910, σ. 411 - 422, και προχείρως είς Εΰρετήριον τών μνημείων της 'Ελλάδος,
τεϋχ. Β', σ. 68 ε. Ρ. L e m e r 1 e, Le Style Byzantin, Paris 1943, σ. 48.
2. G. M i l l e t , L'école, a. 59-62. Δ.Χ.Α.Ε., ενθ' άν.
3. Οι μεσότοιχοι εδώ ήσαν εύ&εϊς, ως εις τήν Καισαριανήν και τήν Μονήν
Άστερίου, Εΰρετήριον τών Μνημείων της 'Ελλάδος, τεύχος Γ', σ. 161, είκ. 215,
σ. 165 -166, είκ. 166. Είς άλλους ναούς σχηματίζουν κοιλότητας, όπου ανοίγονται
αί τοξωτοί πυλίδες, ώς είς Χώνικα, Μερμπακα και Άγ. Μονήν "Αργολίδος, Ath.
Mitt., ενθ·' άν., πίνακες IX • XI, τήν Καπνικαρέαν, Εΰρετήριον τών μνημείων της
Ελλάδος, τείχος Β', σ. 69, είκ. 57 και το Καθολικον της Μονής Μαλεσίνης Λοκρίδος ( άδημοσίευτον ).
4. G. M i l l e t , L'école, σ. 55.
5. Δ.Χ.Α.Ε., ενθ·' άν., σ. 122. Α.Β.Μ.Ε., τ. Ζ', σ. 81.
6. Α.Β.Μ.Ε., τ. Ε', σ. 30, είκ. 2.
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συμφώνως προς το από τοΰ 1 1 ο υ αιώνος και εξής εφαρμοσθέν σύστημα τοιχοδομίας υπό της 'Ελλαδικής σχολής *.
ΚαΙ τα τρία μέρη τοΰ Ίεροΰ Βήματος εκαλύπτοντο δι* ήμικυλινδρικών
καμάρων. Το ύψος των καμάρων τούτοον δύναται ευχερέστατα να καθορισθή.
Τμήματα των γεννήσεων των καμπυλών γραμμών τής άνωδομίας, διατηρού
μενα εις άμφοτέρας τάς παρειάς τοΰ μεσοτοίχου ( Πίν. 67β ) και είς τον
Ιξωτερικον νότιον τοϊχον (Πίν. 68α, β) δίδουν την ασφαλή βάσιν δια τήν
άποκατάστασιν τών καμάρων τοΰ Ίεροΰ.
"Η μεσαία καμάρα, φθονούσα εις υψος 5,08 μ., ήτο κατά 0,12 μ. χαμη
λότερα τής αντιστοίχου ανατολικής κεραίας τοΰ επί τών 4 κιόνων βαίνοντος
σταυροΰ.
Δεν είναι δΰσκολον να βεβαιωθή τοΰτο. 'Εάν προσέξη τις τήν κάτοψιν
τοΰ άρχικοΰ ναοΰ (είκ. 4), θα "οχ\ δτι ή μεν άπόστασις μεταξύ τών 2
βάσεων τών ανατολικών κιόνων είναι 3,50 μ., ή δε άπόστασις μεταξύ τών 2
μεσοτοίχων, τών ποδαρικών δηλαδή τής κεντρικής καμάρας τοΰ Ίεροΰ, είναι
3,26 μ. "Η διαφορά λοιπόν τών 0,24 μ. διαιρούμενη δια τοΰ 2 ( τών δύο
δηλαδή άκτίνων εκάστης αποστάσεως) μας δίδει τήν διαφοράν ύψους (0,12
μ. ) μεταξύ τών δύο καμάρων. Έδημιουργεΐτο ούτως εσωτερικώς μία θλάσις
τής ανατολικής καμάρας, ή οποία φυσικά διεγράφετο και έξωτερικώς, με διαφοράν ύψους τής στέγης τοΰ Ίεροΰ από τής στέγης τής κεραίας τοΰ σταυροΰ
(εικ. 6, 7). Ή υψομετρική αύτη διαφορά, εσωτερικώς και εξωτερικώς, εδήλου περισσότερον εμφανή τήν άνεξαρτησίαν τοΰ Ίεροΰ από τοΰ κυρίως ναού.
Άλλα καί τών καμάρων τών πλαγίων διαμερισμάτων τοΰ Ίεροΰ το
ύψος δύναται ευχερέστατα να καθορισθή. Είς το Διακονικον σώζεται εισέτι
είς άμφοτέρας τάς γενέσεις τής καμάρας τοιχοποιία μήκους 0,25- 0,37 μ., εκ
καλώς πελεκημένων πώρινων θολιτών ( Πίν. 67β, 68α,β ). "Η καμάρα ήρχιζεν εκφυομένη αμέσως από τοΰ σώματος τών εκατέρωθεν τοίχων άνευ παρεμ
βολής διαχωριστικού τίνος στοιχείου, εΐς ΰψος 2,83 μ. "Εχοντες λοιπόν ως
δεδομένα το ν\\ιος τής γεννήσεως τοΰ τόξου καί τήν σταθεράν διάμετρον,
ευκόλως δυνάμεθα να σχηματίσωμεν τάς ημικυκλικός καμάρας, αί όποΐαι, ανερ
χόμενοι εΐς ύψος 3,66 μ., εκάλυπτον τα δύο πλάγια διαμερίσματα τοΰ Ίεροΰ.
Τα λεχθέντα ολίγον ανωτέρω ( σ. 212 ) περί τοΰ καθορισμού τής μορφής
τών στεγών, αί όποΐαι εκάλυπτον εξωτερικώς τα διάφορα μέρη τοΰ κυρίως
ναοΰ, ισχύουν καί προκειμένου περί τών στεγών τών μερών τοΰ Ίεροΰ
Βήματος.
Τα στοιχεία δηλαδή τα παρεχόμενα ύπο τής ύπ' αριθμ. 1804 φωτο
γραφίας τοΰ Λαμπάκη *, εν συνδυασμώ με τα σωζόμενα, ως ανωτέρω, κτη1. Δ.Χ.Α.Ε., εν»' άν., σ. 108.
2. Δ.Χ.Α.Ε., τ. Θ', σ. 13.

— 215 —
ριακά στοιχεία, δίδουν την ασφαλή βάσιν δια τον καθορισμόν της μορφής
των στεγών τούτων. Δύναται επομένως να λεχθη, δ'τι ή άποκατάστασις τοϋ
Ίεροΰ, ή γενομένη εΐς τήν κατά μήκος τομήν ( εΐκ. 6 ) καΐ το άξονομετρικόν
σχέδιον ( εΐκ. 7 ), δεν αφίσταται κατά πολύ της πραγματικότητος.
Περαίνοντες τον λόγον περί τοϋ Ίεροΰ, παρατηροϋμεν δτι, εκ των μέχρι
τοΰδε εκτεθέντων, καθίσταται πιθανωτέρα ή γνώμη, καθ* ην εΐς το προς
Δυσμάς ζεϋγος τών ορθογωνίων εγκοπών (πλάτος 0,12 μ.), των σχηματιζό
μενων εΐς το δυτικον άκρον τών διαχωριστικών τοίχων ( εΐκ. 2, 8, Πίν. 68α,
69β), εστηρίζετο το τέμπλον τοΰ περιγραφομένου άρχικοΰ ναοϋ (σ. 204).
III.

Νάβ&ηξ.

"Ο Νάρθηξ (εΐκ. 3 και 4 ) εν κατόψει είναι ως εσχεδιάσθη υπό τοϋ κ.
'Ορλάνδου '. "Οσον άφορ§ δε εΐς τον τρόπον καλύψεως του, νομίζομεν δτι
προτιμότερα είναι ή τριμερής διάταξις. Μία, δηλαδή, υψηλή καμάρα εϊς τον
κατά μήκος άξονα τοΰ κτηρίου εκάλυπτε το μεσαΐον μέρος καΐ εκατέρωθεν
ταύτης δυο χαμηλότεροι με κατεΰθυνσιν BN έκάλυπτον τα πλάγια*. "Η
διάταξις αυτή θα ήτο εμφανής καΐ εΐς τάς στέγας. Μία δίκλινης στέγη δια
τήν μεσαίαν καμάραν, ολίγον χαμηλότερα της αντιστοίχου δυτικής κεραίας
τοϋ σταυροϋ, δυο δε μονοκλινείς, χαμηλότεραι, με κλίσιν προς Δυσμάς δια
τάς πλαγίας καμάρας ( εΐκ. 7 ).
"Η λΰσις αΰτη, εκτός τοΰ δτι ευρίσκει ανάλογα παραδείγματα εΐς ναούς
τοΰ ΐδίου τΰπου, ώς είναι π.χ. oî τρεϊς γειτονικοί ναοί της 'Αργολίδος',
αρμόζει, νομίζομεν, περισσότερον προς το πνεΰμα τοΰ άρχιτέκτονος τοϋ
Δαμαλά, ό όποιος, ώς εξάγεται εκ τής μέχρι τοΰδε εξετάσεως τοΰ μνημείου,
εΐχεν ΐδιαιτέραν εύαισθησίαν προς τάς αρμόνικας αναλογίας, τήν λεπτήν
γραμμήν και τήν ελαφρότητα εΐς τήν κατασκευήν.
Πριν ή έγκαταλείψωμεν τον άρχικον ναόν, πρέπει να σημειώσωμεν δτι
ούτος έφερε ζωγραφικόν διάκοσμον επί τών τοίχων του. Τοΰτο αποδεικνύει
λίθος χρησιμοποιηθείς εΐς τήν τοιχοποιΐαν τοΰ β' Ίεροΰ Βήματος, περί τοΰ
οποίου γίνεται λόγος ευθύς αμέσως, επί τής μιας πλευράς τοϋ οποίου υπήρχε
τμήμα εζωγραφημένου ενδύματος.
'Επίσης αμυδρά ίχνη ζωγραφικού διακόσμου υπάρχουν και επί τής
βορείου πλευράς τοΰ σωζόμενου διαχωριστικοϋ τοίχου.

1. Α.Β.Μ.Ε., τ. Ε', σ. 28-29, εΐκ. 2.
2. Ή τριμερής αΰτη διαίρεσις δέν έδηλώΦη είς τήν κάτοψιν, εΐκ. 3 και 4.
3. Ath. Mitt., ενθ' av., πίνακες IX - XI.
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β') ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ (Δεύτερον "Αγιον Βήμα).
Ώ ς πρώτην προσθήκην θεωροΰμεν τήν προς 'Ανατολάς επέκτασιν τοϋ
'Αγίου Βήματος ( είκ. 3 ). Τήν επέκτασιν ταύτην επέβαλον ασφαλώς λόγοι
μεγεθύνσεως τοΰ ναοΰ καί δχι προηγηθείσα καταστροφή. Τοΰτο συνάγεται
εκ τοϋ τρόπου, καθ* δν άφηρέθησαν αί τρεις κόγχαι τοΰ Ίεροΰ.
"Η άφαίρεσις, δηλαδή, ήτο τεχνική, χωρίς να προκαλέση καταστροφήν
της τοιχοποιίας ( σ. 203 - 204 ). Μετά τήν άφαίρεσιν των κογχών, συνεχίσθησαν προς 'Ανατολάς οι δυο εξωτερικοί καί οι δύο διαχωριστικοί τοίχοι τοΰ
Ίεροΰ, εις μήκος 2,90 μ. από της διαμέτρου τής κεντριχής κόγχης. Προσε
τέθη οΰτως εν νέον επίμηκες δρθογώνιον, εις τήν άνατολικήν πλευραν τοΰ
οποίου ήνοίχθησαν τρεις νέαι, Ισχυρώς πεταλόμορφοι, κόγχαι Ίεροΰ, εκ των
οποίων ή κεντρική εσχηματίσθη εξαιρετικώς βαθεΐα ( 3,20 μ. ), με μεγίστην
διάμετρον — είς το μέσον τής κόγχης — 3,50 μ.
Πρέπει να σημειωθή οτι τοιαύτης μορφής πεταλοειδής κόγχη, έχουσα
δηλαδή βάθος (3,20 μ.) μεγαλύτερον τής χορδής τοΰ τόξου · πετάλου (3,10
μ.), είναι πρωτοφανής, καθ* όσον τουλάχιστον γνωρίζω, εν Ελλάδι. Διότι
εΐς ολας τάς γνωστάς μέχρι σήμερον κόγχας, τοΰ Ιδίου σχήματος, χαρακτηςιστικώτερον παράδειγμα τών οποίων αναφέρεται ή πεταλοειδής κόγχη τής
'Επισκοπής Σκοπέλου 1 , το βάθος είναι πάντοτε μικρότερον τής χορδής*.
Έκεΐ δπου ΰπήρχον πριν — εις τον άρχικον ναον — αϊ γεννήσεις τής
κεντρικής κόγχης κατεσκευάσθη τώρα μία προβάλλουσα ενισχυτική ζώνη ( το
σφενδόνιον ) ' , αναγκαία δια να άσφαλισθή δι' αυτής ή ενωσις τών δύο τοί
χων. Εις τα ποδαρικά τής ζώνης ταύτης κατεσκευάσθησαν αί τετράγωνοι
εγκοπαί, επί τών οποίων, ώς ελέχθη ήδη, εστηρίχθη το νέον τέμπλον*.
1. Ά ν δ ρ . Ξ υ γ γ ο π ο ύ λ ο υ, "Ο ναός τής 'Επισκοπής Σκοπέλου, έν 'Αρχ.
Έφημ., 1956, σ. 181-198, είκ. 1 καί 2.
2. Τα λεγόμενα ΰπο τοΰ καθηγητού κ. Ξ υ γ γ ο π ο ύ λ ο υ , ενθ" άν., σ. 193, περί
τής προελεύσεως καί τής χρονολογήσεως τών πεταλοειδων σχημάτων έν 'Ελλάδι
Ισχύουν προκειμένου καί περί τής 'Επισκοπής τοΰ Δαμαλά. Ώ ς προς τήν χρονολόγησιν μάλιστα σημειοΰται, δτι αδτη συμπίπτει προς τήν χρονολόγησιν τής 'Επισκο
πής Δαμαλά είς τον 12°ν αίωνα, τήν γενομένην υπό τοΰ κ. ' Ο ρ λ ά ν δ ο υ , A.B. Μ.Ε.,
τ. Ε', σ. 30. Περί πεταλοειδων αψίδων βλ. προχείρως έν Γ. Σ ω τ η ρ ί ο υ , Χρι
στιανική καί Βυζαντινή 'Αρχαιολογία, "Αθήναι 1942, σ. 188 -189, εΐκ. 106, σ. 274 ε.,
εΐκ. 151, σ. 278, 279, είκ. 159, σ. 282, είκ. 162, 166, 182, 228, 244, σ. 429, είκ.
279. Ά . ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς , έν Ε.Ε.Β.Σ., ΙΑ', 1935, περί πεταλομόρφων σχημάτων, σ.
411 - 415. Χρονολογία 1000 - 1200, Α Β.Μ.Ε., τ. Α', 1935, σ. 181, είκ. 3, 4. Δ.Χ.Α.Ε.,
περίοδος Δ', τ. Α', 1959, "Αθήναι 1960, σ. 119-120, είκ. 3.
3. Περί τοΰ σφενδονίου (arc doubleau) βλ. Ά ν. ' Ο ρ λ ά ν δ ο ν έν Έ π . Έ τ .
Βυζ. Σπ., ΚΗ', 1958, σ. 401 - 405.
4. A.B.Μ. Ε., τ. Ε', σ. 30, είκ. 2.
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Ώ ς συνάγεται εκ της παρατιθεμένης κατόψεως (είκ. 3 και 8), κυριαρχεί
ασυμμετρία και άνισότης οχι μόνον μεταξύ των τριών κογχών τοϋ δευτέρου
Ίεροϋ, άλλα καΐ μεταξύ τών τριών πλευρών και τών λοιπών στοιχείων μιας
εκάστης τούτων.
Ά ν α μία τοξωτή δίοδος άνοιγεΐσα εις την νέαν προσθήκην τών διαχω
ριστικών τοίχων, εχρησίμευε δια την επικοινωνίαν τών τριών μερών τοϋ
Ε Π Ι Σ Κ Ο Π Η

ΕΙκ. 8. Κάτοψις τοϋ ναοϋ
μετά την έπέκτασιν τοΰ "Ιερού κσΐ την προσβήκην εξωνάρθ·ηκος.

Ίεροΰ. Τα δυο πλάγια διαμερίσματα έστεγάσθησαν δια καμάρων, αι όποίαι
ήσαν ή προς 'Ανατολάς προέκτασις τών καμάρων τών αντιστοίχων διαμερι
σμάτων τοΰ πρώτου Βήματος.
Με την προσθήκην τοΰ νέου Ίεροϋ παρουσιαστή εν στοιχείον, το
όποιον δημιουργεί προβλήματα ως προς τήν μορφήν και την στέγασιν τοϋ
μεσαίου κλίτους. Το στοιχείον τοϋτο είναι το επίμηκες όρϋογώνιον, το διαγραφόμενον εν κατόψει (ε'ικ. 8), μεταξύ της ενισχυτικής ζώνης και τής
μεγάλης κόγχης τοϋ Ίεροϋ. Ό χώρος οΰτος, διαστάσεων 3,26X2,43 μ., έχει
τον μακρόν του άξονα κάθετον προς τον άξονα τοϋ κτίσματος. Έ κ τών σω
ζόμενων στοιχείων τής άνωδομίας (Πίν. 67β, 68α, 72α) συνάγεται, οτι το
εν τη κατόψει διαγραφόμενον δρθογώνιον εξηκολού-θει σχηματιζόμενον καΐ
υπεράνω τής δυτικώς αύτοϋ καμάρας τοϋ προηγουμένου Ίεροΰ και τής άνα-
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τολικώς άψΐδος της κόγχης ΐοϋ νέου. Τοΰτο φαίνεται σαφέστερον, εάν παρα
τήρηση τις την άνωδομίαν από Δυσμών ( Πίν. 67β) και από Νότου (Πίν.
66 ). Αί δυο κάθετοι πλευραί — ανατολική και δυτική — της νοτίας πλευράς
τοΰ εξεταζομένου ορθογωνίου ΰψοΰνται πλέον τοΰ 1,00 μ. υπέρ τους εκατέ
ρωθεν τοίχους, οι όποιοι, σημειωτέον, δηλοΰσι και το ΰψος των στεγών των
χώρων ους εκάλυπτον.
Έσχηματίζετο λοιπόν εν όρθογώνιον, εξωτερικών διαστάσεων 4,55 Χ
3,75 μ., το όποιον ΰψοΰτο ελεύθερον υπεράνω τών άλλων στεγών τοΰ
κτίσματος.
Τοΰ ορθογωνίου τούτου, αί μεν στεναι πλευραί — βορεία καί νοτία —
εφθανον εως τοΰ δαπέδου τοΰ Ίεροΰ, αί δε μακραί — ανατολική και δυ-

ΕΠΙΙΚΟΠΗ

ΔΑΜΑΛΑ

ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Είκ. 9. Κατά μήκος τομή τής αποκαταστάσεως τοΰ ναοΰ
κατά τήν τελευταίαν περίοδον.
τική — εβαινον αντιστοίχως επί τής ενισχυτικής ζώνης δυτικώς καί επί τής
άψΐδος τοΰ δευτέρου Ίεροΰ ανατολικώς.
Τώρα πώς εστεγάζετο ό ορθογώνιος οΰτος χώρος ; Το γεγονός ότι εις
τον αναφερθέντα ήδη νότιον μεσότοιχον ( Π ί ν . 67β, 68α, 72α) υπάρχουν
αί γεννήσεις τής τε καμάρας τοΰ Ίεροΰ τοΰ άρχικοΰ ναοΰ καί τής άψΐδος
τής κόγχης τοΰ δευτέρου Ίεροΰ, εις ΰψος 3,65 μ. από τοΰ άρχικοΰ δαπέ
δου, ό νότιος δε τοίχος τοΰ υπό εξέτασιν ορθογωνίου χώρου ύψοϋται κατακορΰφως κατά 2,25 μ. υπεράνω αυτών χωρίς να ύπάρχη ουδεμία ενδειξις
δτι εκαμπυλοΰτο, αποκλείει τήν στέγασιν ολοκλήρου τοΰ κεντρικοΰ κλίτους
δια μιας ημικυκλικής καμάρας 1 .
1. "Ο Welter μάλιστα οΰτε καν σημειώνει τό,ν όρθογώνιον χώρον, είκ. 2.
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"Επίσης πρέπει να άποκλεισθη και ό κανονικός τροϋλλος ini κυλινδρι
κής βάσεως, δια καθαρώς τεχνικούς καΐ στατικούς λόγους (επίμηκες σχήμα,
ελλειψις αντερεισμάτων κ.α. ).

Είκ. 10. "Αξονομετρική άποκατάστασις τοΰ ναοϋ
κατά τήν τελευταίαν περίοδον.
Νομίζομεν δτι ή προτιμότερα λΰσις είναι ή δι* εγκάρσιας καμάρας στέγασις τοΰ ορθογωνίου χώρου.
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ου

"Ηδη από τοΰ τέλους τοΰ 12 αιώνος μ.Χ. ό σταυρεπίστεγος τΰπος
εΐχεν εφαρμοσθή ε!ς την εκκλησιαστικήν άρχιτεκτονικήν ', μέγας δε αριθμός
εκκλησιών με εγκαρσίαν καμάραν ΰπο διαφόρους τύπους και παραλλαγάς,
ου
χρονολογουμένων κυρίως από τοΰ α' ήμίσεος τοΰ 1 3 αιώνος, άπαντα εις
την κυρίως Ελλάδα και μάλιστα εΐς περιοχάς γειτονικός προς τον Δαμαλαν *.
Ή χρησιμοποίησις λοιπόν εγκάρσιας καμάρας δια τήν στέγασιν τοΰ
ορθογωνίου χώρου δέν αποκλείεται χρονικώς. Οΰτε δ'μως και τεχνικώς απο
κλείεται. Διότι οι δυο μακροί τοίχοι τοΰ ορθογωνίου — ανατολικός και δυτι
κός— επί τών οποίων εβαινεν ή καμάρα έχουν άρκετόν πλάτος ( 0,65 μ.), ώστε

'Επισκοπή Δαμαλά
πλαζ δαπέδου ίεροϋ
κλ. 1:20
Είκ. 11. Μαρμάρινη πλάξ.
να είναι Ισχυροί δια μίαν τοιαΰτην λειτουργίαν, εϊχον δ'μως καΐ έξωθεν αντιστηρίξεις δια να ανθίστανται εΐς τάς ωθήσεις της καμάρας, δυτικώς μεν τήν
άμφικλινή στέγην της κεντρικής καμάρας τοΰ Ίεροΰ τοΰ άρχικοΰ ναοΰ, ανα
τολικώς δε τήν αψίδα τοΰ δευτέρου Ίεροΰ (εΐκ. 9 και 10).
Καθώς δε το μήκος τής εγκάρσιας καμάρας ήτο το αυτό με το πλάτος
τοΰ κεντρικοΰ κλίτους και το σχηματιζόμενον ορθογώνιον ύπερεΐχεν εις ΰψος
τών άλλων στεγών, ενεφανίζετο εξωτερικώς ως εις ορθογώνιος τροΰλλος.
3
Ούτως ή εγκάρσια καμάρα ανήκεν εις τάς λεγομένας τρουλλοκαμάρας ·
'Υπό τήν μορφήν δε ταΰτην άπεδόθη εις τήν κατά μήκος τομήν ( εΐκ.
9) και εΐς τήν άξονομετρικήν άποκατάστασιν τοΰ μνημείου (εΐκ. 10). Το
ΰψος τοΰ δαπέδου τοΰ δευτέρου 'Αγίου Βήματος καθορίζεται ευχερώς από
1. G. M i l l e t , L'art byzantin chez les Slaves, I, Paris 1930, a. 150,
εΐκ. 77.
2. Ά . ' Ο ρ λ ά ν δ ο υ , Ol σταυρεπίστεγοι ναοί τής 'Ελλάδος, έν A.B.Μ.Ε.,
t. Α', 1935, σ. 41-52. Έπ. Έτ. Βυζ. Σπουδών, t. Δ', 346. Γ. Σ ω τ η ρ ί ο υ , Ήμερολόγιον Μ. 'Ελλάδος, 1925, σ. 187. Δ. Ε ύ α γ ν ε λ ί δ η ς , 'Ηπειρωτικά Χρονικά,
τ. 6, σ. 270.
3. Α.Β Μ.Ε., ενθ·' όν., σ. 50-52.
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της μεγάλης πλακός μετά τοΰ εκ μαρμαροθετημάτων διακόσμου, της διασωθείσης εις την θέσιν της (είκ. 11, Πίν. 6 9 β ) ' , εις ΰψος 0,23 μ. υπέρ το
μαρμαρόστρωτον δάπεδον τοΰ κυρίως ναοΰ. Ή πλαξ αΰτη σώζεται εις
μήκος 1,77 μ.

V)

ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ( ε ξ ω ν ά ρ θ η ξ ) .

Κατά τον κ. Όρλάνδον*, δ εξωνάρθηξ προσετέθη αργότερον. 'Επομέ
νως με την δευτέραν κατά σειράν ταΰτην προσθήκην το κτίσμα έλαβε την
τρίτην αύτοϋ μορφήν, ην παρουσιάζει εν τη κατόψει της εικόνος 8.
Κατά τάς εκτεθείσας ανωτέρω εργασίας καθαρισμού, απεκαλύφθη και ή
προς Νότον επέκτασις τοΰ εξωνάρθηκος. Οΰτως, εν κατόψει διαιρείται εις
πέντε ορθογώνιους χώρους.
Έ κ των σωζόμενων δε στοιχείων τοιχοποιίας (Πίν. 71α, 72β) απο
δεικνύεται δτι : oî πρώτος και δεύτερος από Νότου χώροι Ικαλΰπτοντο δια
χαμηλωμένων σφαιρικών θόλων (calottes)" οι τρίτος και τέταρτος δια
κοινής καμάρας και ό πέμπτος πάλιν δια χαμηλωμένου σφαιρικοΰ θόλου
(εΐκ. 2, 3, 8).
Κατά την προσθήκην ταΰτην καθηρέθησαν, πιθανώς, τα δυο τμήματα
τοίχου εκατέρωθεν τής μεσαίας θΰρας, της μεταξύ εσωνάρθηκος καΐ κυρίως
ναοΰ' ούτω τα δυο ταΰτα μέρη ήνώθησαν, ως σημειώνει εν τη κατόψει του
ό κ. 'Ορλάνδος 8 .
Εις την άξονομετρικήν άποκατάστασιν καί την κατά μήκος τομήν ( είκ.
9 και 10), δ εξωνάρθηξ εστεγάσθη δια μονοκλινούς στέγης, κατ* άναλογίαν
προς άλλα παραδείγματα *.

δ' ) ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Την τελειωτικήν μορφήν της ή Επισκοπή τοΰ Δαμαλά έλαβε δια τής
προσθήκης τών προς Δυσμάς τοΰ έξωνάρθηκος, εΰτελοΰς κατασκευής, προσ6
κτισμάτων και τοΰ περιβόλου ( είκ. 3, 9, Ι Ο ) .
1. Α.Β.Μ.Ε., τ. Ε', σ. 30.
2. Α.Β.Μ.Ε., ενθ' άν., σ. 32, είκ. 5.
3. "Ενθ" όν., σ. 28, είκ. 2.
4. Άγ. Μονή παρά το Ναύπλιον, Ath. Mitt., ενθ·' όν., πίναξ Χΐ2,4. Ναός
Παντεπόπτου Κωνσταντινουπόλεως, Α. V. Μ I l l i n g e n , Byzantine Churches in
Constantinople, London 1912, σ. 212-216, είκ. 73.
5. A.B.M.E., t. E', σ. 32.
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Εις την άποκατάστασιν τοΰ κτίσματος κατά την τελευταίαν ταύτην μορφήν (εΐκ. 9, 10), τα βορείως και νοτίως τοΰ ί)ολωτοϋ πυλώνος επιμήκη
ορθογώνια διαμερίσματα (εΐκ. 3) εστεγάσθησαν δια δίκλινους στέγης, ώς
άπήτει ή βορεία πλευρά τοΰ σωζόμενου ακεραίου βορείου διαμερίσματος,
άπολήγουσα ανω εις αέτωμα.
Ή στέγη τοΰ θολωτού πυλώνος ήτο υψηλότερα της στέγης των εκατέ
ρωθεν τούτου διαμερισμάτων. Αυτή εβαινεν επί τετραγώνου «τύμπανου»,
τα λείψανα τοΰ οποίου διακρίνονται ευκρινώς εις τον Πίνακα 72β.
Ίδιαίτερον ενδιαφέρον παρουσιάζει ή κατασκευή τοΰ μανδροτοίχου.
Δια τήν δομήν του έχει γίνει χρήσις υλικού εκ τών αρχαίων κτηρίων, μεγά
λων δηλαδή δρθογωνισμένων μαρμάρινων ή πωρίνων δόμων, τοποθετημέ
νων κατά το ψευδοϊσόδομον σύστημα, με απόλυτον προσαρμογήν και άραιάν
χρήσιν πλίνθων εις τους οριζοντίους και κατακόρυφους αρμούς. Ό περίβο
λος δεν κατεσκευάσθη τήν Ιδίαν εποχήν με τα άλλα προσκτίσματα.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΙΣ
Έ ξ δσων ελέχθησαν ανωτέρω καθίσταται φανερόν, δτι πρέπει να συμπληρωθή" ή χρονολόγησις τών διαφόρων μερών τοΰ μνημείου.
Και δσον μέν άφορα εις τα μέχρι τοΰδε γνωστά στοιχειά του έχει γίνει
ήδη ή χρονολόγησις ΰπο τοΰ κ. 'Ορλάνδου ( σ. 202).
Εις δε τήν χρονολόγησιν τοΰ άποκαλυφθέντος άρχικοΰ ναοΰ θα συμβά
λουν τεχνοτροπικά και μορφολογικά κριτήρια, ως και ιστορικοί μαρτυρίαι.
Ό αρχικός ναός της Επισκοπής τοΰ Δαμαλά", ώς περιεγράφη ανωτέρω
(σ. 206-215), με τάς κομψός και συμμετρικάς του αναλογίας, τάς λεπτός
γραμμάς, τήν ελαφρότητα τών δγκων, τήν λιτότητα τοΰ σχεδίου και το άπαλόν «προφίλ» τών στεγών, πραγματοποιεί τον κατ' εξοχήν κλασσικον τύπον
τής σταυροειδούς εκκλησίας και αποτελεί ενα εΰγλωττον μάρτυρα τοΰ τρόπου,
κατά τον οποίον εφηρμόσθη εις τήν κυρίως Ελλάδα δ σταυροειδής εγγε
γραμμένος ναός τοΰ συνθέτου τύπου τής σχολής τής Κωνσταντινουπόλεως.
"Η καταγωγή τοΰ τύπου τούτου, ή εξέλιξις και διαμόρφωσις αύτοΰ, αϊ
επιδράσεις τάς οποίας υπέστη, καθώς και αί ομοιότητες ή διάφορα! μεταξύ
τής Ελλαδικής σχολής κα! τής σχολής τής Κωνσταντινουπόλεως δεν πρόκειται
να μας απασχολήσουν εδώ. Τα θέματα ταΰτα έχουν κατ' επανάληψιν συζητηθή υπό τών εγκριτωτέρων βυζαντινολόγων και ιστορικών τής τέχνης, εΐς
τα έργα τών οποίων παραπέμπεται ό επιθυμών να ενδιατρίψη εις ταΰτα '.
1. C. G u r l i t t , Die Baukunst Konstantinopels, Berlin 1907,1. Ο. Wulff,
Altchristliche und byzantinische Kunst, Berlin 1909. A. S t r u c k , Ath. Mitt.,
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Έ δ ώ δύναται μόνον να λεχθή, ότι εΐς τον άρχικόν ναον της Επισκο
πής συνεδυάσθησαν άριστα στοιχεία αμφοτέρων των σχολών, της πρωτευού
σης και της Ελλαδικής. Πλήρης διαμόρφωσις εκάστου μέρους : Ίεροΰ, κυρίως
ναοί), Νάρθηκος. 'Ελαφρός τροΰλλος, χαμηλωμένοι θόλοι (calottes) εΐς τα
τέσσαρα γωνιαία διαμερίσματα, λεπτοί κίονες, λιταί και αδιάσπαστοι έπιφάνειαι ', δίδουσαι εις το κτίσμα την εμφάνισιν σηκοΰ αρχαίων ναών, διμερής
ανατολική κεραία, τρίπλευροι έξωτερικώς κόγχαι, χρήσις αφθόνου αρχαίου
ΰλικοϋ εΐς τήν τοιχοδομίαν ( Πίν. 66, 67α, 70α,β, 71α,β)*, εΐναι τεχνοτροπικά και μορφολογικά στοιχεία εξ αμφοτέρων των σχολών, τα δποΐα βοη
ον
θούν εμμέσως και εΐς τήν κατά τον 1 1 αιώνα χρονολόγησιν τοΰ μνημείου.
ον
Εΐς τον αυτόν αιώνα μας οδηγεί και ή κατά τον 12 αΐ. επέκτασις τοΰ
αρχικού ναοΰ, δια τής προσθήκης τοΰ δευτέρου Ίεροΰ Βήματος. Εϊδομεν
ανωτέρω, δτι ή επέκτασις αΰτη δεν οφείλεται εΐς καταστροφήν τοΰ Ίεροΰ,
άλλα προφανώς εΐς επιθυμίαν μεγεθΰνσεως τοΰ άρχικοΰ ναοΰ, ίνα επαρκέση
εΐς τον αύξηθέντα αριθμόν τών πιστών.
Μεταξύ τών δυο τούτων κατασκευών εμεσολάβησεν ίκανον χρονικον
διάστημα. Διότι είναι λογικώς άπαράδεκτον να φαντασθή τις, δτι εΐς διά
στημα δλιγώτερον τών 100 ετών αί θρησκευτικοί άνάγκαι τοΰ Δαμαλά ηύξήθησαν τόσον, ώστε παρέστη ανάγκη να καταστρέψουν τον άρχικον ναον και
να αλλοιώσουν τήν άρχιτεκτονικήν του μορφήν δια τής προσθήκης ενός τμή
ματος, το όποιον αΐσθητικώς έβλαπτε τήν άρμονίαν τοΰ κτίσματος.
Ή σχέσις τοΰ άρχικοΰ ναοΰ τής Επισκοπής τοΰ Δαμαλα προς τους
γνωστότερους ναούς τοΰ συνθέτου σταυροειδοΰς τΰπου τής Κωνσταντινουπό
λεως 3 καί προς τα χαρακτηριστικώτερα παραδείγματα τοΰ ιδίου τύπου εν
Ελλάδι 4 , είναι καταφανής. Είναι πολύ πιθανόν δ τεχνίτης τοΰ Δαμαλα να
ενθ' άν., 189-236. C h. D i e h 1, Manuel d'art Byzantin, Paris 1910, σ. 410422. A l e x a n d e r V a n M i l l i n g e n , Byzantine Churches in Constantino
ple, London 1912, 128 ε. G. M i l l e t , L'école, εν»" άν., σ. 55 έ. J. S t r z y g o w s k i , Die Entstehung der Kreuzkuppelkirche, Heidelberg 1919, 51 έ. M.
Σ ω τ η ρ ί ο υ, Ό ναός της Σκριπους τής Βοιωτίας, έν Α.Ε., 1931, 119 - 157. Πρακτ.
τής έν 'Αθήναις Χρ. 'Αρχ. Έτ., 1932, "Αθήναι 1933, 97 -127. Δ.Χ.Α.Ε., ιτερίοδ. Δ',
1960, 101 -129. M a v r o d i n o v N i c o l a s , εν Atti del V Gongresso interna
zionale di Studi Bizantini ( 1936 ), Roma 1940, τ. II, 243 - 352. P. L e m e r 1 e,
Le Style Byzantin, Paris 1943, 47-50. Ά . ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς , Α.Β.Μ.E., τ. E', 6-8,
τ. Τ', 1948, 17 ε., τ. Η', 1955-1956, 176 έ. Ελληνικά, τ. 15, Θεσσαλονίκη 1957, 93.
1. Δ.Χ.Α.Ε., περ. Δ', ενθ' όν., σ. 103. Α.Β.Μ.Ε., τ. Η', σ. 178.
2. Α.Ε., 1931, σ. 136.
3. C h . D i e h l , ενθ' όν., σ. 436-439. Α. V a n M i l l i n g e n , ενθ' άν.,
σ. 128 - 129, 197 - 200, 333 - 335, 214 - 218, 234 - 240. G. M i l l e t , ενθ' άν., Μ.
Σ ω τ η ρ ί ο υ , ενθ·' άν.
4. Ναός Παναγίας 'Οσίου Λουκά και Κρύπτη Άγ. Νικολάου στα Καμπιά.
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ήλθεν εκ της βασιλευοΰσης και να εφήρμοσε το γνώριμον είς αυτόν σχέδιον
επηρεασθείς—ως πράγματι συνέβαινε συχνά — υπό των τοπικών συνθηκών
καί τών τοπικών παραδειγμάτων 1 .

,ΔΑΜΑΛΑΣ
επισκοπικός
θρόνος

00.10

öte^ÄiV^

Εΐκ. 12. Θρόνος εκ πώρινου δωρικού κίονος.
"Ο 11°S αιών είναι αιών μεγάλης ανθήσεως της εκκλησιαστικής αρχιτε
κτονικής εν 'Ελλάδι*. Είναι ή δευτέρα χρυσή εποχή τής βυζαντινής τέχνης 8 .
R. W. S c h u l t z and S. Η. B a r n s l e y , The Monastery of Saint Luke of
Stiris in Phocis, London 1901, 20-21, 36-38, PI. 1, 4, 10, 16 και σ. 68-71,
PI. 57 - 59. H. M e g a w, εν An. Br. Sc. No XXXII, 129. C h. D i e h 1, εν*" όν.,
σ. 412, 435. "Αγ. Τριάς Κριεζώτη, χρον. 1050-1150, Α.Β.Μ.Ε., τ. Ε', σ. 3-16.
'Αγία Αικατερίνη Πλάκας, Εϋρετήριον μνημείων, τ. Β', σ. 94. Η. Μ e g a w, ενθ'
άν., σ. 129 ( β ' ήμισυ IIe™ αΙώνος ). Μονή Βαρνάκοβας, G. M i l l e t , L'école, 7,
χρονολ. 1077. Φωτογρ. Λαμπάκη 4180 - 4182. Μονή Πετράκη "Αθηνών, Δ Χ.Α.Ε.,
περ. Δ', 1960, σ. 103-129. Μονή Άστερίου, Εϋρετήριον Γ', σ. 165-167, εΐκ. 221223. Καθ-ολικον βυζαντινής Μονής Μαλεσίνης Αοκρίδος. 'Αδημοσίευτος άρχαιολογικώς. Βλ. πληροφορίας τινάς εις Γ. Κ ό λ ι α , Περί χριστιανικών μνημείων Λοκρίδος,
Πρακτ. Χριστ. Άρχ. Έ τ . , 1934-1936, περίοδ. Γ', τ. Γ', σ. ν ζ ' - ξα'. Δ. Ε υ α γ γ έ 
λ ι ο η, Ή Παναγία τών Χαλκέων, Θεσσαλονίκη 1954 ( χρονολ. 1044 ). Ναοί 'Αργο
λίδος. Α. S t r u c k , ενθ' όν., πρβ. καί G. M i l l e t , L'école, 141 εξ. Καθολικόν
'Οσίου Μελετίου καί Εύκτήριον του Σωτήρος, Α.Β.Μ.Ε., τ. Ε', 34-106 (χρονολ.
11 - 12 ai. ).
1. Τήν στενήν σχέσιν προς την Κωνσταντινούπολιν δεικνύει καί ή από του 9<™
αίώνος προσωνυμία Δαμαλάς. Ά . Μ η λ ι α ρ ά κ η ς , ενθ·' άν., σ. 202. Ά . ' Ο ρ λ ά ν 
δ ο ς , Α.Β.Μ.Ε., τ. Ε', ενθ' όν., σ. 17-27.
2. Εϋρετήριον, τ. Β', σ. 59.
3. P. L e m e r l e , Le Style, σ. 35, 50. C h. D i e h l , Manuel, σ. 439.
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Είς τοΰτο συνετέλεσε φυσικά ή ησυχία και ή ασφάλεια, ή οποία επεκράτησεν εις την 'Ελλάδα μετά τους νικηφόρους αγώνας τοΰ Βασιλείου τοΰ Βουλγαροκτόνου και ή ώθησις, την οποίαν εδωκεν αυτός οΰτος ό Βασίλειος προς

ΓΖ ι
tr^do ' φο' ώο' ok> Φ>ο
Εϊκ. 13. Μαρμάρινα, κεράμινα και πώρινα μέλη.

οικοδόμησιν δια της ελεΰσεώς του εις Αθήνας και της γενναίας του χορηγίας.
Κατόπιν των ανωτέρω, νομίζομεν ότι δύναται ή χρονολόγησις της "Επι
σκοπής τοΰ Δαμαλά να συμπληρωθη ως εξής :
α') Παλαιοχριστιανικός ναός, 6°? αιών ('Ορλάνδος). Ή υπαρξις τοΰ
ναοΰ εικάζεται εκ τών άνευρεθέντων αρχιτεκτονικών και άλλων γλυπτών
μελών·
β') Ναός σταυροειδής εγγεγραμμένος τοΰ συνθέτου τΰπου, 11°S αιών
(απεκαλύφθη νΰν).
γ ' ) Προσθήκη δευτέρου Αγίου Βήματος, 12°? αιών ('Ορλάνδος).
δ' ) Προσθήκη έξωνάρθηκος, 14°î • 15°s αιών ( 'Ορλάνδος ). Ώ ς κατώτατον οριον δια τήν προσθήκην ταΰτην πρέπει να τεθή το έτος 1382, οπότε
ή περιοχή επανακατελήφθη ΰπο τών 'Ελλήνων.
ε') Προσθήκη προσκτισμάτων δυτικώς εξωνάρθηκος, χρόνοι Τουρκο
κρατίας ( 'Ορλάνδος ).
Ή τελευταία αΰτη περίοδος δεν είναι άσχετος προς τήν οικοδομικήν
δραστηριότητα τοΰ « Άρχιερατεΰοντος Δαμαλών και Πεδιάδος Θεοφύλα
κτου », ή οποία, ώς μαρτυρεί κτιτορική επιγραφή εις τον ναον τοΰ 'Αγίου
'Ιωάννου τοΰ Θεολόγου εΐς τήν γειτονικήν Πιάδα, επεξετάθη περί το
1710 μ.Χ. 1 .
1. Ά .

Μ η λ ι ά ρ ά κ η , ενΟ·' άν., σ. 195.

ΛεΧτίον της Χριστιανικής

'Αρχαιολογικής

'Εταιρείας,

Β'

ir,
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Δια να κλείσωμεν τον λόγον περί της 'Επισκοπής τοϋ Δαμαλα, άναφέρομεν αντικείμενα τίνα, τα όποια άνεσύρθησαν από των συντριμμάτων και
« μπαζών ».
1. Θρόνος, πιθανώς επισκοπικός, λαξευθείς επί σφονδΰλου δωρικού
κίονος (εΐκ. 12).
2. Είκών 13. "Ανω αριστερά, τμήμα όκταπλεύρου μαρμάρινου κιονί
σκου. Κάτωθεν τούτου, πλαξ εκ σκοτεινοχρόου εντοπίου λίθου μεθ* υπο
δοχής θωρακίου. Κάτωθεν τούτου, δύο μαρμάρινοι κοσμήται. "Ανω δεξιά,
κοσμήτης εκ πώρου λίθου. Κάτωθεν τούτου, πήλινη πλάξ.
3. Ή αθησαύριστος εν IG, IV και Bui. Cor. Hei. XVII, 1893, σ.
84- 121 επιγραφή ΠΑΝΑΚΕΑ επί κυβοσχήμου φαιοϋ μαρμάρου.
4. Μαρμάρινη στρογγυλή βάσις μετά της επιγραφής εν Bui. Cor. Hei.
XVII, 1893, a. 96-97, αριθμ. XIII καΐ IG, IV, αριθμ. 792.
ΠΑΥΛ02 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
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RÉSUMÉ
E P I S K O P I D E DAMALA ( T R É Z É N I E )
(PI. 6 6 - 7 3 )
A l'occasion d'un nettoyage des restes de l'église de 'Επισκοπή τοϋ
Δαμαλα ( Δαμαλας, aujourd'hui rebaptisée Τροιζήν ), j'ai constaté des
différences l'appareil des murs ainsi que des traces de fondations dans
le sol devant l'abside centrale du hiéron.
Une exploration plus poussée a mis au jour trois absides d'une
église antérieure, sous les restes de l'église déjà connue ( cf. G. Welter,
Troizen und Kalaureia, Berlin 1941, p. 37, fig. 21-22a, et Άρχεΐον
των Βυζαντινών Μνημείων της 'Ελλάδος V ( 1939' Ι 9 4 ° ) Ρ· Ι 7 " 3 3 ) ·
D'église ainsi découverte appartient au type composite, à quatre
colonnes, en forme de croix inscrite avec coupole (fig. 3 pointillé, 4,
5, 6, et 7 ), et doit remonter à la deuxième moitié du Xle s. après J. - C.
Dans la deuxième moitié du Xlle s. après J. - C. et en tout cas
avant 1210, l'église a été agrandie par l'adjonction à l'Est d'un autre
hiéron à trois absides en forme de fer à cheval ( fig. 3 ).
Plus tard, dans le X l I I e ou XIV« s. après J. - C. a été ajouté à
l'Ouest un narthex extérieur (fig. 3 et 8).
E n fin, dans la première moitié du XVIIIe s. l'édifice avait pris
sa définitive forme par l'adjonction à l'Ouest du narthex extérieur
d'autres annexes et un arcosolium (fig. 3, plan, hachures, 9, 10).
A signaler un fragment de colonne dorique taillé en forme de siège,
probablement un trône episcopal (fig. 12).
PAUL LAZARIDIS
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ΠΙΝΑΞ 67
Η ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΤΟΥ ΔΑΜΑΛΑ

α "Ο νότιος εξωτερικός
και ό νότιος διαχωριστικός τοίχος άπό Νότου.

β. Οί αυτοί τοίχοι άπό Δυσμών.

ΠΙΝΑΞ 68
Η ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΤΟΥ ΔΑΜΑΛΑ

Vii··'

α. "Αποψις των ερειπίων της Επισκοπής άπο ΒΔ,
κατά τον καθαρισμόν.

"Αποψις τών ερειπίων της 'Επισκοπής από ΝΔ,
μετά τον καίΚιρισμόν.

ΠΙΝΑΞ 69
II ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΤΟΥ ΔΑΜΛΛΑ

α. Ή αποκαλυφθείσα κεντρική κόγχη
του αρχικοί ναοΰ.

β. Αϊ ορθογώνιοι έγκοπαί,
έ ν θ α εστηρίζοντο τα δύο τέμπλα.

ΠΙΝΑΞ 70
Η ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΤΟΥ ΔΛΜΑΛΑ

Δείγμα τοιχοποιίας νοτίου τοίχου.

β. Δείγμα τοιχοποιίας νοτίου τοίχου.

ΠΙΝΑΞ

71
Η ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΤΟΥ ΔΑΜΑΛΑ

α. "Ο έξωνάρ'θ'ηξ από Νότου.

β. Δείγμα τοιχοποιίας βορείου τοίχου.

ΠΙΝΑΞ 72
Η ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΤΟΥ ΔΑΜΑΛΑ

m^
α

:1. W '

Ό νότιος διαχωριστικός τοίχος άπό Βορρά.

β. Ό έξωνάρφηξ άπό 'Ανατολών.

ΠΙΝΑΞ 73
Η ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΤΟΥ ΔΑΜΑΛΑ

.hé
- ••' So

α Μαρμάρινη βάσις κίονος
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β Ίωνικον κιονόκρανον μετ' επιθήματος.
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