
   
   

Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

Τομ. 17, 1994

 

  

  Παρατηρήσεις στον ναό του Σωτήρος κοντά στο
Γαλαξείδι

ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ
Παναγιώτης

Ἀκαδημία Ἀθηνῶν

https://doi.org/10.12681/dchae.1105

 

  Copyright © 1994 

   

  

   

To cite this article:

ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ, (1994). Παρατηρήσεις στον ναό του Σωτήρος κοντά στο Γαλαξείδι. Δελτίον της Χριστιανικής
Αρχαιολογικής Εταιρείας, 17, 199-210. doi:https://doi.org/10.12681/dchae.1105

http://epublishing.ekt.gr | e-Publisher: EKT | Downloaded at 10/04/2021 18:18:54 |

http://epublishing.ekt.gr
http://epublishing.ekt.gr
http://epublishing.ekt.gr
http://epublishing.ekt.gr/el/author/Παναγιώτης-Λ-ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ
http://epublishing.ekt.gr/el/author/Παναγιώτης-Λ-ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ
https://doi.org/10.12681/dchae.1105
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
https://doi.org/10.12681/dchae.1105
http://epublishing.ekt.gr


Παρατηρήσεις στον ναό του Σωτήρος κοντά στο
Γαλαξείδι

Παναγιώτης  ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ

Δελτίον XAE 17 (1993-1994), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη της
Ντούλας Μουρίκη (1934-1991)• Σελ. 199-210
ΑΘΗΝΑ  1994

http://epublishing.ekt.gr | e-Publisher: EKT | Downloaded at 10/04/2021 18:18:54 |

http://epublishing.ekt.gr


Παναγιώτης Λ. Βοκοτόπουλος 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΝΑΟ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΓΑΛΑΞΕΙΔΙ 

\J ναός της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, πού σώ
ζεται στην πλαγιάτοΰ βουνοΰ τοΰ 'Αγίου Βλασίου, σε 
απόσταση 50 ' περίπου πάνω άπό τό Γαλαξείδι, είναι 
άπό τά μνημεία εκείνα, πού αναφέρονται αρκετά συ
χνά στην βιβλιογραφία, χωρίς νά έχουν μελετηθεί συ
στηματικά. Σύμφωνα μέ μεταγενέστερη πηγή — τό 
Χρονικό τοΰ Γαλαξειδίου, πού έγραψε τό 1703 ό μο
ναχός Ευθύμιος Πενταγιώτης, βασιζόμενος σέ αρχαιό
τερα έγγραφα —, τόν ναό έκτισε ό φιλοικοδόμος δεσπό
της της 'Ηπείρου Μιχαήλ ό Β' 1 . "Οπως καί στην πε
ρίπτωση των μονών της Παναγίας στην "Αρτα καί της 
Παντανάσσης κοντά στην Φιλιππιάδα, ô ναός τοϋ Γα
λαξειδίου κτίσθηκε σέ ένδειξη μετανοίας γιά τήν πρό
σκαιρη αποπομπή άπό τόν Μιχαήλ της συζύγου του 
Θεοδώρας Πετραλίφα, της κατοπινής αγίας Θεοδώ
ρας2 , συνεπώς θά πρέπει νά χρονολογηθεί στά μέσα 
τοΰ Που αιώνα3. 

' Ο ναός ερειπώθηκε σχεδόν τό 1862 άπό σεισμό, ενώ τά 
κελλιά της μονής, τής οποίας ή εκκλησία ήταν τό κα
θολικό, είχαν καταρρεύσει παλιότερα4. Στίς 3 ' Ιουλί
ου 1902 τόν επισκέφθηκε ό Γεώργιος Λαμπάκης, τόν 
φωτογράφισε, άστεγο, μέ μεγάλες ζημίες στην άνωδο-
μή, καί δημοσίευσε συνοπτική περιγραφή του5. Τήν 
ϊδια περίπου εποχή θά τόν επισκέφθηκε ό Jules Lau
rent, τοΰ οποίου τρεις φωτογραφίες άπόκεινται στην 
συλλογή των Hautes Études6. Λίγο αργότερα, τό 1906 
ή 1908, επισκευάσθηκε άπό ομάδα εντοπίων7. 

Ό ναός τής Μεταμορφώσεως ανήκει στην κατηγορία 
των μονοχώρων σταυρεπιστέγων, οπού ό χώρος δέν 
διαρθρώνεται μέ άψιδώματα, δηλαδή σ' αυτήν πού ό 
'Ορλάνδος ονόμασε ΑΙ 8 . 'Ανατολικά προεξέχει μιά 
ημικυκλική αψίδα, ενώ δυτικά προσετέθη πολύ νωρίς 
ένας ίσοπλατής νάρθηκας μέ δίκλινη στέγη (Είκ. 1). 
Στον δυτικό τοίχο του ανοίγεται ενα σκάμμα, πλάτους 
0,58 μ. καί μήκους 2,50 μ., πού ϊσως χρησίμευε ως 
όστεοφυλάκιο. Θύρες ανοίγονται στην βόρεια καί τήν 
νότια πλευρά τοΰ κυρίως ναοΰ, κάτω άπό τήν εγκάρσια 
καμάρα, καθώς καί στην νότια πλευρά τοΰ νάρθηκα* 
δίλοβα παράθυρα στην αψίδα, στά αετώματα τής εγ
κάρσιας καμάρας, εκατέρωθεν τής νότιας θύρας τοΰ 
κυρίως ναοΰ, στην βόρεια πλευρά καί στό δυτικό αέ
τωμα τοΰ νάρθηκα, μονόλοβα εκατέρωθεν τής βόρειας 
θύρας καί μικρό κυκλικό παράθυρο στό ανατολικό αέ
τωμα. 

Συγκρίνοντας τίς φωτογραφίες των άρχων τοΰ αιώνα 
(Είκ. 2-4) καί τήν τωρινή κατάσταση τοΰ μνημείου, 
καί παρατηρώντας τήν σύσταση τοΰ κονιάματος, κατα-

λήγομε στά ακόλουθα συμπεράσματα γιά τίς επεμβά
σεις πού έγιναν τό 1906 ή τό 1908: Ή τοιχοποιία τής 
αψίδας ανακατασκευάσθηκε στό μέν βόρειο τμήμα της 
άπό τό υψος τής γενέσεως των τόξων τοΰ παραθύρου 
καί άνω, στό δέ νότιο άπό τό υψος τής ποδιάς του (Είκ. 
5). Τά τόξα τοΰ παραθύρου είναι ξαναφτιαγμένα. 
'Αριστερά καί δεξιά άπό τό παράθυρο έντειχίσθηκαν 
δύο θωράκια, άπό τά όποια τό ενα έφραζε τόν βόρειο 
λοβό τοΰ παραθύρου τής αψίδας, ενώ τό άλλο ήταν 
ακουμπισμένο πάνω στην αγία τράπεζα (Είκ. 2 καί 15). 
Στον ανατολικό τοίχο ή αρχική τοιχοποιία σώζεται σέ 
δλο τό ΰψος της μόνο στην βορειοανατολική γωνία* 
νοτίως τής αψίδας διατηρείται μέχρι τό ϋψος τής γενέ
σεως τών τόξων τοΰ παραθύρου. 

Ι. Κ. Ν. Σ ά θ α , Χρονικόν άνέκδοτον Γαλαξειδίου ή 'Ιστορία Ά μ -
φίσσης, Ναυπάκτου, Γαλαξειδίου, Λοιδορικίου καί τών περιχώρων, 
άπό τών αρχαιοτάτων μέχρι τών καθ ' ημάς χρόνων μετά προλεγομέ
νων καί άλλων ιστορικών σημειώσεων, 'Αθήνησιν 1865, σ. 200. 
'Αναδημοσίευση στό ΔΧΑΕ Γ' (1903), σ. 67-68. 

2. ' Ι ώ β μ ο ν α χ ο ύ , 'Ακολουθία εις τήν όσίαν... Θεοδώραν, PG, 
127, 905-907. Γιά τό κείμενο αυτό βλ. Λ. Β ρ α ν ο ύ σ η , Χρονικά τής 
μεσαιωνικής καί τουρκοκρατούμενης 'Ηπείρου, 'Ιωάννινα 1962, σ. 
49-54. Πρβλ. D. N i c o l , The Despotate of Epiros, Oxford 1957, σ. 
129-131. 

3. "Εχει παρατηρηθεί ότι, άν ή χρονολογία ανεγέρσεως Μ.Χ. 1147, 
πού αναφέρει ό Ευθύμιος Πενταγιώτης, είναι λανθασμένη μεταγρα
φή τοΰ, ςχνε ' αντί τοϋ όρθοΰ, ςψνε' {- 6755), ό ναός θά οικοδομήθηκε 
τό 1246/47-βλ. Η. M. F. Μ. K ü p p e r , Der Bautypus der griechischen 
Dachtranseptkirche (πολυγραφημένη διδακτορική διατριβή), III, σ. 
245. 

4. Κ. Ν. Σ ά θ α , Χρονικόν, σ. ε ' . 
5. ΔΧΑΕ Γ' (1903), σ. 65-70. Κατάλογος των φωτογραφιών δημο
σιεύθηκε στό ΔΧΑΕ Θ' (1910), σ. 12, αριθ. 2424-2428. 
6. G. Mi l le t , Catalogue des négatifs de la collection chrétienne et 
byzantine, Paris 1955, σ. 98 (αριθ. C2389-2391). 
7. Τήν χρονολογία 1906 δίνει ό Ά ν . Σ κ ι ά δ α ς , Τό Γαλαξείδι. Μιά 
πανάρχαια ναυτική πολιτεία, 'Αθήναι 1986, σ. 79, πού στίς σ. 79-80 
αναφέρεται στίς νεώτερες τύχες τοϋ μνημείου, ένώ κατά τήν ΜΕΕ, 8, 
σ. 42 (λ. Γαλαξείδιον), «άνωκοδομήθη τω 1908». Δέν μπόρεσα νά 
βρώ τό βιβλίο τοϋ Ά ν . Σ κ ι ά δ α , Τό μοναστήρι τοϋ Σωτήρος Χρί
στου Γαλαξειδίου, 'Αθήνα 1974. Δυστυχώς σεισμός πού Ιγινε στίς 
αρχές τοϋ 1993 άνοιξε πάλι τίς παλιές ρωγμές καί δημιούργησε νέες, 
πού θέτουν σέ κίνδυνο τό μνημείο. 

8. Ά . Κ. ' Ο ρ λ ά ν δ ο υ , Οί σταυρεπίστεγοι ναοί τής 'Ελλάδος, 
ΑΒΜΕ Α ' (1935), σ. 42. Σύμφωνα μέ τήν κατάταξη τοϋ Μ. Δωρή 
ανήκει στην κατηγορία ΣΤ 1.1.1. (Πρόταση γιά τήν τυπολογία τών 
σταυρεπιστέγων ναών, 'Αθήνα 1991, σ. 7). Ή Είκ. 1 δείχνει τήν 
τομή τής πολύ χαμηλής κατά μήκος καμάρας, πού κατασκευάσθηκε 
κατά τήν επισκευή τών άρχων τοϋ αιώνα. Ή αρχική καμάρα θά 
Εδραζόταν χαμηλότερα, ώστε νά προκύπτει κανονικός ήμικύλιν-
δρος. 
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Λ. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ 

Στην νότια πλευρά του κυρίως ναού, καί άπό τό ανα
τολικό άκρο της μέχρι την θύρα, ή αρχική τοιχοποιία 
σώζεται μέχρι καί την διπλή σειρά πλίνθων πάνω άπό 
τό παράθυρο (Είκ. 7). 'Ανάμεσα στην θύρα καί τό δυ
τικότερο παράθυρο διατηρείται μέχρι τό άνώφλιο της 
θύρας, ένώ τό παράθυρο είναι ανακατασκευασμένο καί 
ό αρχικός τοίχος σώζεται περίπου μέχρι τήν ποδιά του 
(Είκ. 6). Δυτικότερα δέν είναι σαφές που διατηρείται ή 
αρχική τοιχοποιία- πάντως δέν σώζεται ό αρμός μετα
ξύ κυρίως ναού καί νάρθηκα. 

Στό ανατολικό καί τό δυτικό τμήμα του βόρειου τοί
χου του κυρίως ναοΰ ή αρχική τοιχοποιία διατηρείται 
μέχρι τό υψος τής διακοσμητικής ταινίας καί των τό
ξων των παραθύρων, ένώ στό κεντρικό σώζεται μέχρι 
καί τό αέτωμα (Είκ. 4 καί 8). Οί επεμβάσεις περιορί
ζονται έδώ στό φράξιμο των σκαλοτρυπών, τήν κάλυ
ψη των άκρων του ξύλινου άνωφλίου μέ βήσσαλα καί 
τήν ανακατασκευή του οδοντωτού γείσου. Τά εκατέ
ρωθεν τής βόρειας θύρας μεγάλα μονόλοβα παράθυρα 
είναι κατά μεγάλο μέρος τειχισμένα, ή επέμβαση δμως 
αυτή πρέπει να έγινε πολύ νωρίς, άν κρίνομε άπό τήν 
ομοιότητα τής τοιχοποιίας στό τειχισμένο τμήμα καί 
στον βόρειο τοίχο. Ό τοίχος μεταξύ νάρθηκα καί κυ
ρίως ναού κατεδαφίσθηκε, άν καί σωζόταν σέ ολό
κληρο τό υψος του. 

Ο βόρειος τοίχος του νάρθηκα διατηρείται μέχρι τό 
ΰψος τής στρώσεως πλίνθων πού εφάπτεται των τόξων 

του παραθύρου* στό ανατολικό άκρο του σώζονται 
τρεΐς ακόμη λίθοι πάνω άπό τήν στρώση αυτή (Είκ. 5). 
Στό δίλοβο παράθυρο, όπου έλειπαν ό πεσσίσκος καί 
τό κιονόκρανο του (Είκ. 4), τοποθετήθηκαν πεσσίσκος 
καί επίθημα άπό πωρόλιθο, πώρινος ρόμβος στην 
ένωση των δύο τόξων καί πλίνθινος σταυρός πάνω άπό 
τήν οδοντωτή ταινία πού τά περιβάλλει. Στό δυτικό 
τμήμα του νάρθηκα ανακατασκευάσθηκε τό άνω τμή
μα των γωνιών. Ό νότιος τοίχος του νάρθηκα είχε 
καταρρεύσει καί ξανακτίσθηκε. Ή ανατολική καί ή 
νότια πλευρά του μνημείου επιχρίσθηκαν μετά τήν 
επισκευή τους· τό κονίαμα αφαιρέθηκε μόλις τό 1991. 
Γύρω στό μνημείο υπήρχε στίς αρχές τοϋ αιώνα έπί-

Είκ. ί. Ναός Σωτήρος Γαλαξειδίου. Κάτοψη (σχέδιο Ζάχι-
άλ-Σααγιάχ). 

Λ VÈ 

Είκ. 2. Ναός Σωτήρος Γαλαξειδίου. "Αποψη άπό ΒΑ. (φωτ. ΧΑΕ 2426). 
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χώση μισοΰ περίπου μέτρου. Τό κατά μήκος της βό
ρειας πλευράς του μνημείου πεζούλι είναι νεώτερο. 
Τό μνημείο είναι κτισμένο μέ αργούς λίθους, ανάμεσα 
στους οποίους παρεμβάλλονται άφθονα κομμάτια τού
βλων πάχους 2-3 έκ. καί κεραμιδιών πάχους 1,5-3,5 έκ., 
άμελοΰς κατασκευής καί τοποθετημένα συνήθως ορι
ζοντίως στους αρμούς. Στον κυρίως ναό τό κονίαμα 
περιέχει πολλά βαθυκάστανα, άσπρα καί σταχτιά χα-
λικάκια. Στον νάρθηκα ή τοιχοποιία είναι κάπως δια
φορετική, μέ μεγαλύτερες καί πιό εμφανείς πέτρες καί 
διαφορετικό κονίαμα: περιέχει ύπόλευκα καί φαιοπρά-
σινα χαλίκια, ένώ σπανίζουν τά βαθυκάστανα πού κυ
ριαρχούν στον κυρίως ναό. 'Επιμελέστερη είναι ή κα
τασκευή των αετωμάτων τής εγκάρσιας κεραίας καί 
τοΰ ανωτέρου τμήματος τής αψίδας. Οί λίθοι είναι έδώ 
πελεκημένοι· στην εγκάρσια κεραία δέν σχηματίζουν 
κανονικές σειρές. Στους οριζοντίους αρμούς παρεμ
βάλλονται πλίνθοι. Κάτω άπό τό γείσο τής αψίδας 
υπήρχαν τρεις ισοϋψείς δόμοι, ανάμεσα στους οποίους 
μεσολαβούσαν μονές σειρές πλίνθων. Στους καθέτους 
αρμούς του κατωτέρου δόμου ήταν πακτωμένα κάθετα 
τούβλα ή πλίνθοι πού σχημάτιζαν Η καί Î. 
Οί θύρες έχουν ξύλινα άνώφλια. Πάνω άπό τό υπέρθυ
ρο τής δυτικής εισόδου τοΰ κυρίως ναού υπήρχε πλίν-
θινο ανακουφιστικό τόξο (Είκ. 3). Τά παράθυρα τοΰ 
κυρίως ναοΰ απολήγουν σέ απλά πλίνθινα τόξα, τοΰ 
νάρθηκα σέ διπλά. Τά δίλοβα παράθυρα έχουν τους 

λοβούς ελευθέρους. Στά αετώματα οδοντωτή ταινία 
περιβάλλει τά πλίνθινα τόξα και συνεχίζεται γιά λίγο 
οριζοντίως. Στό βόρειο αέτωμα οί οριζόντιες προεκτά
σεις τής οδοντωτής ταινίας ορίζονται άπό πλίνθους, 
των οποίων ή μακρά πλευρά παρουσιάζει κυματοειδή 
διαμόρφωση9 (Είκ. 8). Στά άλλα παράθυρα μονή σειρά 
καμπύλων πλίνθων πλαισιώνει τά τόξα. 

' Εκτός άπό τίς οδοντωτές ταινίες πού ανέφερα, τίς εξω
τερικές επιφάνειες διακοσμούσαν τούβλα πού σχημά
τιζαν στον βόρειο τοίχο τοΰ κυρίως ναοΰ καί τήν βό
ρεια τουλάχιστον πλευρά τής αψίδας τεθλασμένη 
γραμμή, καθώς καί σκυφία εντοιχισμένα πάνω άπό τίς 
οδοντωτές ταινίες των αετωμάτων — δύο στό νότιο καί 

9. Τρία ανάλογα παραδείγματα παραθέτω στην μελέτη μου Παρατη
ρήσεις έπί τής Παναγίας τοΰ Μπρυώνη, ΑΔ 28 (1975), Μελέται, σ. 
164" βρίσκονται όλα στην Δυτική 'Ελλάδα καί είναι σχετικώς όψι
μα. "Ας προστεθεί σέ αυτά ό πυλώνας τής 'Αγίας Θεοδώρας στην 
"Αρτα. Βλ. Κ. Τ σ ο υ ρ ή , Ό κεραμοπλαστικός διάκοσμος τών υστε
ροβυζαντινών μνημείων τής βορειοδυτικής ' Ελλάδος, Καβάλα 1988, 
είκ. 59 (έφ' έξης: Ό κεραμοπλαστικός διάκοσμος). Γιά τίς πλίνθους 
μέ κυματοειδή διαμόρφωση γενικώτερα βλ. Ά . Κ. ' Ο ρ λ ά ν δ ο υ , 
"Αγνωστος βυζαντινός ναός παρά τό Δραγάνο τής 'Αχαΐας, ΑΒΜΕ 
ΙΑ' (1969), σ. 66· Κ. Τ σ ο υ ρ ή , Ό κεραμοπλαστικός διάκοσμος, σ. 
120-121. Τούβλο μέ τραπεζιοειδεΐς έγκοπές είναι πακτωμένο στην 
τοιχοποιία πάνω άπό τό αριστερό τόξο τοΰ βορείου παραθύρου τοΰ 
νάρθηκα- διακρίνεται ήδη στην φωτογραφία τοΰ 1902 (Είκ. 4). Πρβλ. 
Κ. Τ σ ο υ ρ ή , Ό κεραμοπλαστικός διάκοσμος, σ. 125. 

- ' ϊ ί ζ - · ^ . 

•-•VT , „ <S» * i —:Λ ***>ΐ «.* " ΏΜ 
•»V·*.*»* V 

Είκ. 3. Ναός Σωτήρος Γαλαξειδίου. "Αποψη άπό ΝΔ. (φωτ. ΧΑΕ 2424). 
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Είκ. 4. Ναός Σωτήρος Γαλαξειδίου. "Αποψη από Β. (φωτ. ΧΑΕ 2425). 

Είκ. 5. Ναός Σωτήρος Γαλαξειδίου. "Αποψη από ΒΒΑ. 
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άπό ενα στό βόρειο καί στό δυτικό. Τά δύο τελευταία 
έχουν αντικατασταθεί μέ πλίνθινους σταυρούς. Στά 
τριγωνικά διάχωρα πού σχηματίζουν οι τεθλασμένες 
γραμμές είναι πακτωμένοι ατεχνοι πλίνθινοι σταυροί1 0 

καί ενα στρογγυλό όστρακο άπό τόν πυθμένα αγγείου 
(Είκ. 9). 'Ανάλογοι σταυροί έσχηματίζοντο πάνω άπό 
τά σημεία ενώσεως των τόξων των διλόβων παραθύρων 
στην αψίδα καί στην νότια πλευρά του κυρίως ναού. 
Στό βόρειο αέτωμα, πάνω άπό τό δυτικό τόξο τοΰ 
παραθύρου, είναι έντειχισμένη γωνία μαρμάρινης θύ
ρας μακεδόνικου τάφου μέ δύο σειρές ανάγλυφων 
έφηλίδων. Στίς φωτογραφίες του μνημείου πρίν άπό 
την επισκευή του διακρίνονται πλίνθινα οδοντωτά 
γείσα στην αψίδα καί τά αετώματα τοΰ κυρίως ναού 
καί τοΰ νάρθηκα καί μερικοί παλιοί στρωτήρες στίς 
στέγες τής αψίδας καί τής εγκάρσιας καμάρας. 
Μαρμάρινος άμφικιονίσκος χωρίζει τους λοβούς τοΰ 
παραθύρου τής αψίδας. Στά άλλα δίλοβα παράθυρα 
ατεχνοι πώρινοι πεσσίσκοι χωρίζουν τους λοβούς. 
Στό επίθημα τοΰ πεσσίσκου τοΰ δυτικού αετώματος 
έχει λαξευθεΐ ανάγλυφος σταυρός (Είκ. 10). Οί ποδιές 
των παραθύρων δέν εξέχουν, εκτός άπό τό βόρειο παρά
θυρο τοΰ νάρθηκα, δπου στό μέσον τής ποδιάς υπάρχει 
λοξότμητος κοσμήτης. Στην ποδιά τοΰ ανατολικού 
παραθύρου τής νότιας πλευράς είναι τοποθετημένο 
ανάποδα μαρμάρινο ιωνικό κιονόκρανο" (Είκ. 7). 
Στίς αρχές τοΰ αιώνα ό έφορος Ν. Παππαδάκις είχε 
επισημάνει ανατολικά άπό τόν ναό «τεμάχιον βυζαντι
νής μαρμάρινης επιγραφής επί τεμαχίου πιθανώς 
υπερθύρου», μέ την επιγραφή «ΚΥΙΥΕΤΕΙΩ{- Κυρίου 
Ί η σ ο ΰ έτελειώθη)»12. Ή τύχη τής επιγραφής μοΰ εί
ναι άγνωστη. 

1 Η Μεταμόρφωσις τοΰ Γαλαξειδίου είναι λοιπόν πενι
χρό μάλλον μνημείο, πού δέν θά υποπτευόταν κανείς 
οτι κτίσθηκε άπό ηγεμόνα, καί μάλιστα ύπό τήν επί
βλεψη «περίφημου τζινιέρη», πού ήταν πολυταξιδεμέ
νος καί είχε δουλέψει προηγουμένως σέ φραγκοκρα-
τούμενες περιοχές1 3. ' Η τοιχοδομία του καί τά μορφο
λογικά του στοιχεία — όπως τά δίλοβα παράθυρα μέ 
ελευθέρους τους λοβούς — αρχαΐζουν καί δέν προδί-

10. Κακώς χαρακτηρίζεται ώς κουφικά γράμματα ή τεθλασμένη 
γραμμή μέ τους σταυρούς άπό τους Π. Λαζαρίδη, ΑΔ 16 (I960), 
Χρονικά, σ. 167, καί Άν. Σκιάδα, Τό Γαλαξείδι, σ. 80. 
11. L. Lerat-F. Chamoux, Voyage en Locride Occidentale, BCH 
LXXI-LXXII (1947-1948), σ. 59, είκ. 7. 
12. ΑΔ 6 (1920-21), σ. 200. 
13. Κ. Ν. Σάθα, Χρονικόν, σ. 200. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΝΑΟ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΓΑΛΑΞΕΙΔΙ 

Είκ. 6. Ναός Σωτήρος Γαλαξειδίου. Ή νότια πλευρά από 
ΝΔ. 

Είκ. 7. Ναός Σωτήρος Γαλαξειδίου. 'Ανατολικό παράθυρο 
τής νότιας πλευράς. 
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δουν καμία φραγκική επίδραση1 4. Προφανώς χρησιμο
ποιήθηκαν ντόπιοι κτίστες, καί οχι συνεργείο άπό τήν 
περιοχή της "Αρτας. 'Ανάλογη τοιχοποιία άπαντα 
στους κοντινούς Ταξιάρχες της Δεσφίνας, με τοιχο
γραφίες τοϋ 133215. "Η πλίνθινη τεθλασμένη γραμμή, 
χωρίς τους σταυρούς πού τήν πλουτίζουν στον ναό του 
Γαλαξειδίου, συναντάται συχνά σέ διάφορες περιφέ
ρειες καί χρονικές περιόδους16. Στην ϊδια μέ τό μνη
μείο μας περιοχή άπαντα λ.χ. τόν 13ο αιώνα στον νάρ
θηκα τοΰ Αγίου 'Ιωάννη κοντά στό Εύπάλιον17. 
Τό μνημείο μνημονεύεται στην βιβλιογραφία κυρίως 
λόγω τοΰ αρχιτεκτονικού του τύπου18- διασώζει όμως 
καί μερικές τοιχογραφίες, στίς όποιες αναφέρθηκε 
συντόμως ό Παύλος Λαζαρίδης, πού τίς χαρακτηρίζει 
«έργα καλής εργασίας τοΰ 17ου-18ου αιώνος». Ή 
χρονολόγηση αυτή επαναλαμβάνεται στην Tabula 
Imperii Byzantini καί σέ ευρετήριο τών μνημείων της 
Φωκίδος1 9. 

Κατά μίαν επίσκεψη μου στον ναό, στίς 20 ' Απριλίου 
1970, είχα δει καί φωτογραφίσει τίς τοιχογραφίες αυ
τές, τίς όποιες θά χρονολογοΰσα αρκετά παλιότερα, 

στην περίοδο τοΰ Δεσποτάτου της 'Ηπείρου 2 0. 'Ελά
χιστα, πολύ έφθαρμένα λείψανα τοΰ γραπτού διακό
σμου σώζονται σήμερα στον βόρειο τοίχο. 'Αριστερά 
άπό τό δυτικό παράθυρο τοΰ κυρίως ναού εικονίζεται 
ένας μοναχός μέ άνάλαβο καί κουκούλιο, πού μέ τό 
δεξί χέρι κρατεί σταυρό μπροστά στό στήθος καί μέ τό 
αριστερό ανεπτυγμένο ειλητάριο μέ έξίτηλη επιγρα
φή. Δεξιά άπό τό παράθυρο αυτό σώζονται ένας ιεράρ
χης, πού κρατεί κλειστό βιβλίο, καί τμήμα ενός άλ
λου, άναφαλαντία αγίου. Σχετικώς καλύτερα διατη-
ροΰνται στους σταθμούς τοΰ 'ίδιου παραθύρου δύο άδιά-

14. Γιά τήν τοιχοποιία πρβλ. Π. Λ. Β ο κ ο τ ο π ο ύ λ ο υ , Ή εκκλησι
αστική αρχιτεκτονική εις τήν Δυτικήν Στερεάν 'Ελλάδα καί τήν 
"Ηπειρον άπό τοΰ τέλους τοϋ 7ου μέχρι τοΰ τέλους τοΰ 10ου αιώνος, 
Θεσσαλονίκη 1975, σ. 142-143 (έφ' έξης: Ή εκκλησιαστική αρχι
τεκτονική)· γιά τά δίλοβα παράθυρα μέ ελευθέρους τους λοβούς βλ. 
Η. Megaw, The Chronology of Some Middle-Byzantine Churches, 
BSA XXXII (1931-1932), σ. 120-121. 

15. Μ. Σ ω τ η ρ ί ο υ , Ai τοιχογραφίαι τοΰ βυζαντινοΰ ναϋδρίου τών 
Ταξιαρχών Δεσφίνης, ΔΧΑΕ, περ. Δ ' -τ. Γ ' (1962-1963), σ. 175, πίν. 
46.1. 

Είκ. 8. Ναός Σωτήρος Γαλαξειδίου. Τό βόρειο αέτωμα. 
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Είκ. 9. ΝαόςΣωτήροςΓαλαξειδίου. Πλίνθινη διακοσμητική ταινία στον βόρειο τοίχο τον κυρίως ναοΰ. 

16. Π. Λ. Β ο κ ο τ ό π ο υ λ ο υ , Ή εκκλησιαστική αρχιτεκτονική, σ. 
170-171. 
17. Β. Κ α τ σ α ρ ο ύ , Οί τοιχογραφίες του ναοϋ του ' Αγίου ' Ιωάννου 
του Θεολόγου στό Εΰπάλιο Δωρίδος, Actes du XVe Congrès Interna
tional d'études byzantines, IIA, Athènes 1981, σ. 237-240, είκ. 1. 
18. Βλ. λ.χ. G. Mil le t , L'école grecque dans l'architecture byzantine, 
Paris 1916, σποράδην Ά . Κ. ' Ο ρ λ ά ν δ ο υ , Οί σταυρεπίστεγοι να
οί της Ελλάδος, ε.ά. (ΰποσημ. 8)· Γ. Σ ω τ η ρ ί ο υ , Χριστιανική καί 
βυζαντινή αρχαιολογία, έν 'Αθήναις 1942, σ. 435- D. Nicol , ε.ά., σ. 
200· Π. Λ α ζ α ρ ί δ η ς , ε.ά.· J. K ö d e r - F. Hi Id, Hellas undThessa-
lia(TIB 1), Wien 1976, σ. 260· H. M. F. M. K ü p p e r , Bautypus und 

Genesis der griechischen Dachtranseptkirche, 'Αθήναι 1990, σ. 37-39· 
Μ. Δ ω ρ ή ς , ε.ά. 
19. Π. Λ α ζ α ρ ί δ η ς , Là. J. K ö d e r - F. Hi Id, ε.ά. ' Α ρ γ . Π ε τ ρ ο -
ν ώ τ η , 'Αρχιτεκτονικά καί οίκιστικά μνημεία καί Ιστορικές θέσεις 
του Νομοϋ Φωκίδος, ΕΕΣτΜΔ' (1973), σ. 105 σημ. 3. Ό Ά ν . Σκιά
δας (Τό Γαλαξείδι, σ. 80), αναφέρει «αγιογραφίες τοΰ 15ου αιώνα». 
20. Τήν ϊδια διαπίστωση είχαν κάνει ό άλλοτε αρμόδιος "Εφορος 
Βυζαντινών 'Αρχαιοτήτων ακαδημαϊκός Μανόλης Χατζηδάκης 
(κατά προφορική ανακοίνωση του) καί ό Καθ. Η. Hallensleben 
(Η. Μ. F. Μ. Küppe r , ε\ά. (ΰποσημ. 3), σ. 246). 

Είκ. 10. Ναός Σωτήρος Γαλαξειδίου. Τό παράθυρο του δυτι κοΰ αετώματος. 
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Είκ. 11. Ναός Σωτήρος Γαλαξειδίον. Άδιάγνωστη αγία 
στον δυτικό σταθμό του δυτικού παραθύρου του κυρίως ναοϋ. 

γνωστές αγίες με καστανέρυθρα καί άνοικτοπράσινα 
πλουμιστά ρούχα, ζωγραφισμένες σέ μικρότερη κλί
μακα (Εικ. 11-12). Καί οι δύο είναι νέες καί εικονίζο
νται κατά μέτωπον, κρατώντας μέ τό δεξί χέρι ενα 
σταυρό μπροστά στό στήθος καί υψώνοντας τό αρι
στερό μέ την παλάμη προς τά εξω. Τό πλάσιμο στά 
πρόσωπα τους είναι μαλακό, μέ πρασινωπές σκιές. 
Χαρακτηριστικά είναι τά μεγάλα μάτια μέ τό τονισμέ
νο επάνω βλέφαρο, πού εξέχει στον εξω κανθό (Είκ. 
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Είκ. 12. Ναός Σωτήρος Γαλαξειδίου. Άδιάγνωστη αγία 
στον ανατολικό σταθμό του δυτικού παραθύρου του κυρίως 
ναού. 

13-14). Κάτω άπό την ποδιά του παραθύρου, οπού έπε
σε τό νεώτερο κονίαμα, αποκαλύφθηκαν δύο φωτοστέ
φανοι. 

Πρίν άπό την άτυχη επισκευή των άρχων του αιώνα 
έσώζοντο τοιχογραφίες στην αψίδα (Είκ. 15), στον 
ανατολικό τοίχο του νάρθηκα (Είκ. 3) καί στην πρό
θεση. Ή αψίδα είναι σήμερα ασπρισμένη καί δέν 
υπάρχουν ενδείξεις πού νά πιστοποιούν ότι σώζονται 
τοιχογραφίες κάτω άπό τό κονίαμα, ένώ ό μεταξύ κυ-

http://epublishing.ekt.gr | e-Publisher: EKT | Downloaded at 10/04/2021 18:18:54 |

http://epublishing.ekt.gr


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΝΑΟ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΓΑΛΑΞΕΙΔΙ 

ρίως ναοΰ καί νάρθηκα τοίχος κατεδαφίσθηκε. "Οσον 
άφορα στην πρόθεση, ό Λαμπάκης γράφει ότι «επί της 
προθέσεως αντί της "Ακρας Ταπεινώσεως ευρηται Βυ-
ζαντιν. σταυρός πλούσιας διακοσμήσεως»21. Σήμερα 
δέν διακρίνονται ίχνη κόγχης προθέσεως καί ό χώρος 
στον βόρειο τοίχο μεταξύ του παραθύρου καί της βο
ρειοανατολικής γωνίας είναι πολύ μικρός. Νά ανοιγό
ταν στην γωνία κόγχη, ή οποία τειχίσθηκε γιά στατι
κούς λόγους, ή νά υπήρχε απλώς κτιστή τράπεζα; 
Στό τεταρτοσφαίριο τής αψίδας υπήρχε παράσταση 
τής Δεήσεως, μέ τόν Χριστό Παντοκράτορα καθισμέ
νο σέ θρόνο χωρίς έρεισίνωτο (Είκ. 15). Ό Κύριος 
κρατούσε ανοικτό ευαγγέλιο καί πατούσε σέ ορθογώ
νιο υποπόδιο μέ διάκοσμο άπό φολίδες, πού περιέ-
κλειαν τρίφυλλα άνθέμια* τέτοιος διάκοσμος άπαντα 
τόν 11ο καί τόν 12ο αιώνα σέ τοιχογραφίες, σμάλτα 
καί πολυτελή χειρόγραφα2 2. Τό πλαίσιο τού ύποποδί-

Είκ. 13. Λεπτομέρεια τής Είκ. 11. 

ου ήταν διάστικτο μέ μαργαριτάρια. Δεξιά τού Χρι
στού στεκόταν ή Θεοτόκος καί αριστερά του ό Πρό
δρομος, ντυμένος χιτώνα καί μηλωτή. Στην φωτογρα
φία τού Λαμπάκη διακρίνεται ή επιγραφή [Ο] ΑΓΙ(ος) 
ΙΩ(άννης). Πλατιά ταινία με φυτικό κόσμημα διέτρεχε 
τό τόξο τού τεταρτοσφαιρίου. 'Αριστερά άνθέμια έφύ-
οντο άπό έλισσόμενο βλαστό· δεξιά υπήρχαν συνεχό
μενοι κύκλοι πού μάλλον περιείχαν άνθέμια. ' Η παρά
σταση ήταν κατεστραμμένη στό επάνω μέρος τού τό

ξου καί οί μορφές είχαν πολλές φθορές — ίδίως τό 
κεφάλι τού ' Ιησού. Δύο διαγώνιες ρωγμές άρχιζαν άπό 
τά τόξα τού διλόβου παραθύρου τής αψίδας, ενώ μία 
κάθετη εχαινε στό νότιο άκρο τής κόγχης. 
Τό Τρίμορφο αντικαθιστά πολύ συχνά στό τεταρτο
σφαίριο τής αψίδας τήν συνήθη Θεοτόκο άπό τόν 1 Ιο 
αιώνα κ.έ. σέ ναούς τής Μικρδς 'Ασίας, τής Γεωργίας, 
τής Κριμαίας, τής Κρήτης καί άλλων νησιών τού Αι
γαίου, καί τής Νοτίου 'Ιταλίας 2 3. "Οσον άφορα στό 

21. ΔΧΑΕΓ' (1903), σ. 68. 
22. Πρβλ. τόν όρθιο αυτοκράτορα στό φ. 2ν τοΰ κώδ. Par. Coislin 79 
(Η. Ο m o n t , Miniatures des plus anciens manuscrits grecs de la Bi
bliothèque Nationale du Vie au XIVe siècle, Paris 1929, πίν. LXIV), 
τήν Pala d'Oro, όπου οί φολίδες περιέχουν σταυρούς ή κουκκίδες 
(Η. R. H a h n loser, II tesoro di San Marco, Φλωρεντία 1971, πίν. 
XXIII-XXVI) καί τόν αρχάγγελο Μιχαήλ στην Παναγία τοΰ "Αρα-

Είκ. 14. Λεπτομέρεια της Είκ. 12. 

κος (Η. M a gui re, Art and Eloquence in Byzantium, Princeton 1981, 
είκ. 59). 
23. J. L a f o n t a i n e - D o s o g n e , L'église rupestre dite Eski Baca Ki-
lisesi et la place de la Vierge dans les absides cappadociennes, JOB 21 
(1972), σ. 171. Ν. T h i e r r y , A propos des peintures d'Ayvali köy 
(Cappadoce), Zograf 5 (1974), σ. 16-22. T. V e l m a n s , L'image de la 
Déisis dans les églises de Géorgie et dans celles d'autres régions du 
monde byzantin, CahArch 29 (1980-81), σ. 57-58, 100. *A. Κ. ' Ο ρ 
λ ά ν δ ο υ , Δύο βυζαντινά μνημεία τής Δυτικής Κρήτης, ΑΒΜΕ Η ' 
(1955-56), σ. 133-134. Α. M e d e a , Gli affreschi delle cripte eremitiche 
pugliesi, Ρώμη 1939, είκ. 23, 48, 137, 155. 
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Αιγαίο, συνήθως αναφέρονται τά παραδείγματα της Ρό
δου καί άλλων νησιών της Δωδεκανήσου, καί αλλά 
στην Χίο, τήν Σίκινο, τά Κύθηρα24. 'Αξιοσημείωτος 
είναι ό μεγάλος αριθμός παραστάσεων του Τριμόρφου 
στό τεταρτοσφαίριο της αψίδας εκκλησιών της Νά
ξου2 5. 
Σπάνια άπαντα ή διάταξη αυτή στίς ηπειρωτικές πε
ριοχές της Χερσονήσου τοΰ Αϊμου, καί οχι μόνο, 
όπως έχει γραφεί, σέ κοιμητηριακούς ναούς — όπως οί 
κρύπτες τοΰ ' Οσίου Λουκά καί τοΰ Backovo26 — άλλα 
καί σέ συνήθεις εκκλησίες, δπως στον "Αι-Γιαννάκη 
της Ζούπενας27 καί στον "Αγιο Νικόλαο της Πλά-
τσας2 8, όπου ô κτίτωρ παρακαλεί τόν Παντεπόπτη Κύ
ριο νά τοϋ αποδώσει «λύσιν σφαλμάτων», κάτι αντί
στοιχο μέ αυτό πού συμβαίνει στον ναό μας, κι άς μήν 
υπάρχει σχετική επιγραφή, άφου οικοδομήθηκε άπό 
τόν Μιχαήλ τόν Β' σέ ένδειξη μετανοίας γιά τό 
αμάρτημα στό όποιο είχε υποπέσει. 

Ό ήμικύλινδρος της αψίδας έκοσμεΐτο μέ τέσσερις 
ολόσωμους συλλειτουργοΰντες ιεράρχες, κάτω άπό 
γραπτά τόξα πού έβαιναν σέ λεπτούς κίονες (Είκ. 15). 
Τά τόξα αυτά έκοσμοΰντο μέ συνεχόμενα πεντάφυλλα 
άνθέμια, πολύ συνηθισμένα σέ μικρογραφίες χειρογρά
φων. Στά διάχωρα ανάμεσα στά τόξα καί τήν ταινία 
πού ορίζει τήν βάση του τεταρτοσφαιρίου υπήρχε φυ
τικός διάκοσμος. Οί ιεράρχες ήταν πολύ έφθαρμένοι 
καί ό δεξιότερος ήταν σχεδόν τελείως κατεστραμμέ
νος, ενώ τοΰ διπλανοΰ, πού μπορεί νά ταυτισθεί μέ τόν 
άγιο 'Ιωάννη τόν Χρυσόστομο, δέν έσώζοντο τά πό
δια. Τά κείμενα τών ευαγγελίων ήταν τελείως έξίτηλα, 
όπως καί τοΰ ευαγγελίου πού κρατούσε ό Χριστός. ' Η 
παράσταση αγίων στον ήμικύλινδρο της αψίδας κάτω 
άπό γραπτή τοξοστοιχία συναντάται άπό τόν 1 Ιο αιώ
να καί έξης2 9. 

Τό μεσαίο καί τό δεξιό τμήμα της ταινίας πού χωρίζει 
τό τεταρτοσφαίριο άπό τόν ήμικύλινδρο διέθεε επι
γραφή, της οποίας ή αρχή είχε άποξεσθεϊ, ενώ τό τέ
λος δέν διακρίνεται στην φωτογραφία τοΰ Λαμπάκη, ό 
όποιος είχε διαβάσει τίς λέξεις [TJATPIJAPXOYNTOC 
ΤΟΥ ΚΥΡ... EniCKOnOYNTOC ETIICKO[nOY]... 
Οί μορφές τοΰ τεταρτοσφαιρίου, πού διετηροΰντο κα
λύτερα, ήταν επίπεδες, μέ χοντρά περιγράμματα καί 
τονισμένες γραμμικές πτυχές σέ κάθετες δέσμες. 
Στην φωτογραφία τοΰ Λαμπάκη διακρίνεται νοτίως 
της αψίδας, στον ανατολικό τοίχο, τόξο στό ϋψος τών 
τόξων της κόγχης καί άπό κάτω φωτοστέφανος. Φαί
νεται λοιπόν οτι ή τοξοστοιχία συνεχιζόταν στον ανα
τολικό τοίχο, αν οχι καί στους πλάγιους τοίχους τοΰ 
' Ιεροΰ Βήματος. 

Σέ άλλη φωτογραφία τοΰ Λαμπάκη φαίνονται τοιχο
γραφίες στην δυτική πλευρά τοΰ κατεδαφισμένου σή
μερα τοίχου μεταξύ κυρίως ναοΰ καί νάρθηκα (Είκ. 3). 

'Αριστερά άπό τήν θύρα εικονιζόταν ή Θεοτόκος μέ 
τόν Χριστό μπροστά στό στήθος καί δεξιά ό Χριστός 
Παντοκράτωρ, πού εκτείνει τό χέρι σέ νεΰμα ευλογίας. 
Γραπτά τοξωτά πλαίσια περιέκλειαν καί τίς δύο παρα
στάσεις. Ψηλότερα ήταν ζωγραφισμένες σκηνές, άπό 
τίς όποιες ελάχιστα ϊχνη έσώζοντο τό 1902, Ιδίως πά
νω άπό τόν Χριστό. 
' Η αποσπασματική κατάσταση στην οποία σώθηκαν 
οί τοιχογραφίες τοΰ μνημείου πού μας απασχολεί, οί 
εκτεταμένες φθορές τους καί τό γεγονός οτι μας είναι 
γνωστές κυρίως άπό φωτογραφίες, δυσχεραίνουν μία 
σωστή αποτίμηση καί χρονολόγηση τους. Στά γαλή
νια ιδεαλιστικά πρόσωπα τών δύο γυναικών της βό
ρειας πλευράς ό όγκος αποδίδεται επιτυχημένα μέ τήν 
αντίθεση φωτός καί σκιάς. Οί σκιές είναι περιορισμέ
νες σέ έκταση, τά ευγενικά χαρακτηριστικά έχουν 
αποδοθεί μέ λίγες σίγουρες πινελιές. Πρόκειται γιά 
επαρχιακή εκδοχή της μνημειακής πλαστικής τεχνο
τροπίας τοΰ δευτέρου καί τρίτου τετάρτου τοΰ Που αϊ. 
Οί τοιχογραφίες μας θά μπορούσαν νά συσχετισθοΰν 
μέ τίς λίγες μορφές πού σώζονται στην 'Αγία Σοφία 
της Νικαίας ή μέ τους αγίους 'Αναργύρους καί τήν 
αγία Θεοδότη στην 'Επισκοπή Ευρυτανίας, πού έχουν 
χρονολογηθεί στό δεύτερο τέταρτο τοΰ 13ου αι.3 0. Θά 

24. Βλ. λ.χ. Ά . Κ. ' Ο ρ λ ά ν δ ο υ , Βυζαντινά και μεταβυζαντινά 
μνημεία της Ρόδου, ΑΒΜΕ Ç' (1948), σ. 143-144, 177-178, 183-184· 
Ά . Κ α τ σ ι ώτ η, Οί τοιχογραφίες τοϋ 'Αγίου Ζαχαρία στό Φοινίκι 
της Χάλκης, ΑΔ 40 (1985), Μελέται, σ. 232· Χ. Κ ο ι λ ά κ ο υ , Ό 
ναός τοΰ 'Αγίου Γεωργίου στά ΠραστειάΣιδερούντας Χίου, ΔΧΑΕ, 
περ. Δ ' -τ. ΙΑ' (1982-1983), σ. 55-57· Π. Λ. Β ο κ ο τ ο π ο ύ λ ο υ , Ή 
βυζαντινή τέχνη στά 'Επτάνησα, ΚερκΧρον XV (1970), σ. 167. 

25. 'Απαντά στην Δροσιανή, τήν Πρωτόθρονη τοϋ Χαλκιοΰ, τόν 
"Αγιο 'Ιωάννη στό Κεραμί (Μ. Χ α τ ζ η δ ά κ η κ.α., Νάξος, 'Αθήνα 
1989, σ. 27, 34, 90), τόν "Αγιο Γεώργιο καί τήν Παναγία Λαθρήνου 
(Μ. Π α ν α γ ι ω τ ί δ η , Οί τοιχογραφίες τοϋ 'Αγίου Γεωργίου Λαθρή
νου στή Νάξο, ΔΧΑΕ, περ. Δ' -τ. ΙΣΤ' (1991-1992), σ. 139-143, 148), 
τόν Χριστό στό Τσικαλαριό, τήν Παναγία 'Αγιάσου, τόν "Αγιο 
' Ιωάννη τόν Θεολόγο, τόν "Αγιο Παχώμιο καί Γεώργιο, τόν Προφή
τη ' Ηλία, τόν "Αγιο Γεώργιο καί τό παρεκκλήσιο της ' Αγίας Κυ
ριακής στην ' Απείρανθο, τόν "Αγιο Στέφανο Άρχατοϋ, τόν "Αγιο 
Νικόλαο Κομιακής. 

26. C. C o n n o r , Art and Miracles in Medieval Byzantium. The Crypt 
at Hosios Loukas and its Frescoes, Princeton 1991, σ. 5-6, 55-56, είκ. 
83. E. Β a ka lo va, Baòkovskata kostnica, Σόφια 1977, είκ. 8. 
27. Ν. Β. Δ ρ α ν δ ά κ η ς , Ό σπηλαιώδης ναός τοϋ "Αι-Γιαννάκη στή 
Ζούπενα, ΔΧΑΕ περ. Δ ' - τ. Ι Γ ' (1985-1986), σ. 84, είκ. 10. 
28. Ντ. Μ ο υ ρ ί κ η , Οί τοιχογραφίες τοϋ 'Αγίου Νικολάου στην 
Πλάτσα της Μάνης, 'Αθήναι 1975, σ. 25, 34-35, είκ. 1-3. 
29. Πρβλ. τίς παρατηρήσεις τής Ν τ ο ύ λ α ς Μ ο υ ρ ί κ η , Οί βυζαντι
νές τοιχογραφίες τών παρεκκλησίων τής Σπηλιάς τής Πεντέλης, 
ΔΧΑΕ, περ. Δ' - τ. Ζ ' (1973-1974), σ. 104. 
30. Μ. R e s t i e , Die byzantinische Wandmalerei in Kleinasien, Reck
linghausen 1967, III, είκ. 551. Κατάλογος εκθέσεως Βυζαντινές τοι
χογραφίες καί εικόνες, 'Αθήνα 1976, σ. 31, πίν. VI-VIII (Μ. Χατζη
δάκης). 
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EÌK. 15. Ναός Σωτήρος Γαλαξειδίου. Ή αψίδα τον ίερον (φωτ. ΧΑΕ 2428). 
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Λ. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ 

πρέπει όμως νά αποδοθούν στά μέσα ή στό τρίτο τέ
ταρτο του Που αί., άφοϋ τότε οικοδομήθηκε τό μνη
μείο. 

' Από τίς παραστάσεις πού μας είναι γνωστές μόνο άπό 
φωτογραφίες, ή μόνη πού διετηρεΐτο κάπως καλά, καί 
μάλιστα μόνο στό κατώτερο τμήμα της, είναι τό Τρί-
μορφο τής αψίδας. 'Εδώ υπερέχει τό γραμμικό στοι
χείο. Οί μορφές είναι εντελώς επίπεδες, χωρίς φωτο
σκιάσεις, καί οί πτυχές σχηματίζονται μέ δέσμες άπό 
τονισμένες ευθείες γραμμές. Ό ζωγράφος μένει έδώ 
προσκολλημένος στην γραμμική τεχνοτροπία πού χα
ρακτηρίζει πλήθος επαρχιακών μνημείων του 13ου αι. 
Τά θωράκια πού είναι έντειχισμένα στην αψίδα κο
σμούνται μέ ανάγλυφο σταυρό, του οποίου οί κεραίες 
διαπλατύνονται στά ακρα καί απολήγουν σέ σταγόνες. 
Στό ενα, σωζόμενων διαστάσεων 82 Χ 42 έκ., πού είναι 
έντειχισμένο βορείως του παραθύρου, λογχοειδή φύλ
λα έκφύονται άπό τήν βάση καί κουκουνάρια άπό τήν 
διασταύρωση τών κεραιών. Οί επάνω γωνίες είναι 
σπασμένες. Στό πάρισο θωράκιο, διαστάσεων 80 Χ 44 
έκ., ή διάταξη είναι αντίστροφη: τά κουκουνάρια είναι 
κάτω καί τά φύλλα επάνω. Τά γλυπτά αυτά φαίνονται 

1 he church of the Transfiguration near Galaxidi in 
Central Greece belongs to the single-aisle variety of the 
cross-vaulted type. According to the Chronicle of Ga
laxidi, written in 1703 but based on older sources, the 
church was built by the Despot of Epirus Michael II 
around the middle of the 13th century. The building 
suffered considerable damage in the earthquake of 1862, 
and remained roofless for over 40 years. In 1906 or 
1908, extensive repairs were made to the church, which 
had been photographed shortly before by George Lam-
bakis. A detailed description of the monument based on 
these photographs (Figs 2-4, 15) is provided in this art
icle, along with a description and commentary of its 
painted decoration. 
The north side preserves badly damaged paintings of 

αρχαιότερα κατά δύο περίπου αιώνες άπό τόν ναό μας 
καί προέρχονται προφανώς άπό μνημείο του 11ου 
αι.3 1. Ό Λαμπάκης είχε καταλάβει ότι πρόκειται γιά 
spolia καί είχε υποθέσει δτι είναι «είλημμένα εξ άρ-
χαιοτέρας εκκλησίας, κειμένης αμέσως έξωθεν τοϋ να
ού προς μεσημβρίαν»32. Τά λείψανα αυτά δέν είναι σή
μερα ορατά, ούτε διακρίνονται στίς φωτογραφίες τοϋ 
Λαμπάκη33. 

31. Στον I lo αιώνα τοποθετούνται λ.χ. πλάκες σαρκοφάγου πού 
παρουσιάζουν μεγάλες ομοιότητες μέ τά θωράκια μας στην εικονο
γραφία καί τήν τεχνοτροπία. Βλ. Θ. Π α ζ α ρ ά , 'Ανάγλυφες σαρκο
φάγοι καί επιτάφιες πλάκες τής μέσης καί ύστερης βυζαντινής 
περιόδου στην ' Ελλάδα, ' Αθήνα 1988, αριθ. 19,48, 75, πίν. 15α, 36α, 
60β. 

32. ΔΧΑΕ Γ' (1903), σ. 68-69. 
33. Ευχαριστώ καί άπό τήν θέση αυτή τήν ηγουμένη τής μονής 
γερόντισσα Ίσιδώρα γιά τήν φιλοξενία της, τήν "Εφορο 'Αρχαιο
τήτων κ. ' Ελένη Μανωλέσσου γιά τήν διευκόλυνση τής μελέτης τοϋ 
μνημείου, τόν συνάδελφο κ. Γεώργιο Βελένη γιά τήν συζήτηση πού 
είχαμε έπί τόπου γιά τά σχετικά προβλήματα, καί τό Βυζαντινό καί 
Χριστιανικό Μουσείο γιά τήν παραχώρηση τών φωτογραφιών τοϋ 
αρχείου Λαμπάκη. 

standing saints (Figs 11-14). The wall dividing the nave 
from the narthex, demolished at the beginning of the 
century, included a Christ Pantokrator and a Virgin and 
Child, together with scenes higher up (Fig. 3). The apse 
decoration (Fig. 15) has not been preserved. The semi-
dome, however, preserved a Deesis, a scene commonly 
found at this place in churches in Asia Minor, the Ae
gean islands and Southern Italy, but rare on mainland 
Greece. Below there appeared Co-officiating Hierarchs 
in arched compartments. The wall-paintings are dated 
to the middle or third quarter of the 13th century, and 
not to the 17th-18th as had been suggested earlier. 
Those that have survived echo the monumental plastic 
style of the period. 

Panayotis L. Vocotopoulos 

OBSERVATIONS ON THE CHURCH OF THE TRANSFIGURATION 
AT GALAXIDI 
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