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Π.B.3.7.
Πίνακας τύπων θυρωμάτων καὶ τοξωτῶν ἀνοιγμάτων  

σταυροθολιακῶν ἐκκλησιῶν Δωδεκανήσου
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001 Εἰσόδια, Ρόδος 2η ὁμάδα Ο18 Τ2
002 Ἅγιος Νικόλαος, Ρόδος 1η ὁμάδα Ο14 Η1 Τ2
003 Εἰσόδια, Νιοχώρι, Ρόδος 1η ὁμάδα Χ4 Ο17 Τ1
004 Ἅγιος Ἰωάννης, Ρόδος 1η ὁμάδα Χ10 Ο15 Ο2 Τ1
005 Ἁγία Ἀναστασία, Ρόδος 1η ὁμάδα Ο1
006 Ἅγιος Γεώργιος Ἄνω, Ρόδος 1η ὁμάδα Ο9
007 Ἅγιος Γεώργιος Κάτω, Ρόδος 1η ὁμάδα
008 Κοίμηση, Τριάντα, Ρόδος 1η ὁμάδα Χ10 Η2 Η1 Η7
009 Μεταμόρφωση, Τριάντα, Ρόδος 1η ὁμάδα Χ6
010 Κοίμηση, Κρεμαστή, Ρόδος 1η ὁμάδα Ο11 Η1
011 Ἁγία Ἀναστασία, Παραδείσι, Ρόδος 2η ὁμάδα Ο17
012 Ἅγιος Γεώργιος, Λαχανιά, Ρόδος 1η ὁμάδα Χ13 Ο1
013 Ἅγιος Νικόλαος, Παστίδα, Ρόδος 2η ὁμάδα Χ1 Χ1 Χ
014 Ἅγιος Γεώργιος, Παστίδα, Ρόδος 1η ὁμάδα Χ5
015 Εἰσόδια, Κοσκινού, Ρόδος 2η ὁμάδα Ο19 Η1
016 Ἅγιος Γεώργιος, Κοσκινού, Ρόδος 1η ὁμάδα Χ11
017 Καλόπετρα, Θεολόγος, Ρόδος 1η ὁμάδα Χ10Δ
018 Ἀρχάγγελος Μιχαήλ, Μαριτσά, Ρόδος 1η ὁμάδα Χ10 Ο8 Ο2
019 Ἅγιος Λουκᾶς, Σορωνή, Ρόδος ἀνάμεικτα Χ11 Η2
020 Ἅγιος Ἰωάννης Πρόδρομος, Φάνες, Ρόδος 1η ὁμάδα Χ13 Ο2
021 Ἅγιος Νικήτας, Φάνες, Ρόδος 1η ὁμάδα Χ1
022 Μεταμόρφωση, Φάνες, Ρόδος 1η ὁμάδα Χ1 Χ1
023 Φανερωμένη, Φάνες, Ρόδος 1η ὁμάδα Χ1
024 Ἅγιος Γεώργιος, Φάνες, Ρόδος 2η ὁμάδα Η4
025 Ἁγία Αἰκατερίνη, Καλαβάρδα, Ρόδος 1η ὁμάδα Χ6 Η1
026 Ἅγιος Δημήτριος, Καλαβάρδα, Ρόδος 2η ὁμάδα Χ16
027 Ἁγία Ἄννα, Καλαβάρδα, Ρόδος Η1 Η1 Η1
028 Μεταμόρφωση, Καλυθιές, Ρόδος 1η ὁμάδα Ο18 Χ7 Τ1
029 Γέννηση Θεοτόκου, Ψίνθος, Ρόδος 1η ὁμάδα Χ11 Ο2
030 Κοίμηση, Ἀφάντου, Ρόδος 1η ὁμάδα Η1 Ο1
031 Κοίμηση, Σάλακος, Ρόδος 2η ὁμάδα Η6
032 Ἅγιοι Τεσσαράκοντα, Διμυλιά, Ρόδος 1η ὁμάδα Χ6 Ο2
033 Ἅγιος Δημήτριος, Ἀρχίπολη, Ρόδος 1η ὁμάδα Χ5 Ο2
034 Ἅγιος Γεώργιος, Πλατάνια, Ρόδος 1η ὁμάδα Ο2
035 Τίμιος Σταυρός, Ἀπόλλωνα, Ρόδος 1η ὁμάδα Χ13 Η1 Ο2
036 Ἅγιος Γεώργιος, Κρητηνία, Ρόδος 1η ὁμάδα Χ10 Ο2 Η1
037 Κοίμηση, Ἔμπωνα, Ρόδος 1η ὁμάδα Χ10 Ο12 Ο2
038 Παναγία Τσαμπίκα Κάτω, Ἀρχάγγελος, Ρόδος 1η ὁμάδα Χ10 Ο2
039 Ἀρχάγγελος Μιχαήλ, Ἀρχάγγελος, Ρόδος 1η ὁμάδα Χ8 Χ13 Ο14 Ο2 Ο1
040 Κοίμηση, Ἀρχάγγελος, Ρόδος 1η ὁμάδα Χ1 Ο1 Ο2
041 Ἅγιος Γεώργιος, Μαλώνα, Ρόδος 1η ὁμάδα Χ3 Ο1
042 Μεταμόρφωση, Μαλώνα, Ρόδος 1η ὁμάδα Χ9 Τ2
043 Εὐαγγελισμός, Μαλώνα, Ρόδος 1η ὁμάδα Ο3
044 Τίμιος Σταυρός, Μαλώνα, Ρόδος 1η ὁμάδα Χ7
045 Ἅγιος Πέτρος & Παῦλος, Χαράκι, Ρόδος 1η ὁμάδα Ο2
046 Εἰσόδια, Μάσαρη, Ρόδος 1η ὁμάδα Χ10 Χ11 Ο2
047 Εὐαγγελισμός, Μάσαρη, Ρόδος 1η ὁμάδα Χ10
048 Ζωοδόχος Πηγή, Μάσαρη, Ρόδος 1η ὁμάδα Ο1
049 Ἅγιος Ἰωάννης Πρόδρομος, Μάσαρη, Ρόδος 1η ὁμάδα Ο4
050 Ἅγιος Γεώργιος, Λάερμα, Ρόδος 1η ὁμάδα Χ12 Ο2
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051 Ἅγιος Ἰσίδωρος, Ἅγιος Ἰσίδωρος, Ρόδος 1η ὁμάδα Ο19 Ο2
052 Ἀρταμίτης, Ἅγιος Ισίδωρος, Ρόδος 1η ὁμάδα Χ11 Ο2
053 Ἅγιος Παντελεήμονας, Σιάννα, Ρόδος 2η ὁμάδα Η9
054 Ἀπόστολος Θωμᾶς, Μονόλιθος, Ρόδος ἀνάμεικτα Ο1 Χ8 Ο2
055 Ἀρχάγγελος Μιχαήλ, Κάλαθος, Ρόδος 1η ὁμάδα Χ9 Ο2
056 Ἅγιος Μερκούριος, Ἴστριο, Ρόδος 1η ὁμάδα Χ8 Ο2
057 Γέννηση Θεοτόκου, Προφύλια, Ρόδος 1η ὁμάδα Χ9 Ο2
058 Ἀρχάγγελος Μιχαήλ, Λάρδος, Ρόδος 1η ὁμάδα Η5 Ο2
059 Ἅγιος Νικόλαος, Λάρδος, Ρόδος 1η ὁμάδα Χ9
060 Ὑψενή, Λάρδος, Ρόδος 1η ὁμάδα Χ13 Ο2
061 Κοίμηση, Ἀσκληπειό, Ρόδος 1η ὁμάδα Ξ Χ13 Χ2 Χ2
062 Ἁγία Μαρίνα, Ἀπολακκιά, Ρόδος 1η ὁμάδα Χ10 Ο2
063 Σκιαδενή, Ἀπολακκιά, Ρόδος 1η ὁμάδα Χ8 Ο2
064 Ἅγιος Γεώργιος, Ἀρνίθα, Ρόδος 1η ὁμάδα Η1 Ο2
065 Ἅγιος Φιλήμονας, Ἀρνίθα, Ρόδος 1η ὁμάδα Ο5 Ο2
066 Ἅγιος Ἰωάννης Θεολόγος, Βάτι, Ρόδος 1η ὁμάδα Χ10 Ο18 Ο2
067 Ἅγιος Ἰωάννης Θεολόγος, Γεννάδι, Ρόδος 1η ὁμάδα Χ13 Ο5 Ο2
068 Ἁγία Ἀναστασία, Γεννάδι, Ρόδος 1η ὁμάδα Χ2 Ο1 Ο1
069 Ἀρχάγγελος Μιχαήλ, Μεσαναγρός, Ρόδος 1η ὁμάδα Χ8 Ο2
070 Ἅγιος Γεώργιος, Λαχανιά, Ρόδος 1η ὁμάδα Χ9 Ο1
071 Ἁγία Εἰρήνη, Λαχανιά, Ρόδος 1η ὁμάδα Ο5 Ο2
072 Ζωοδόχος Πηγή, Πλημμύρι, Ρόδος 1η ὁμάδα Ο4 Η1
073 Ἁγία Παρασκευή, Κατταβιά, Ρόδος 1η ὁμάδα Χ8 Ο2
074 Παναγία Καθολική, Κατταβιά, Ρόδος 1η ὁμάδα Η5
075 Ἅγιος Παῦλος, Κατταβιά, Ρόδος 1η ὁμάδα Χ7
076 Ἁγία Παρασκευή, Παντέλι, Λέρος 2η ὁμάδα Ο3 Ο9
077 Ἅγιος Ἰωάννης Πρόδρομος, Χωριό, Κάλυμνος ἀνάμεικτα Χ1 Ο13
078 Κοίμηση, Ἀντιμάχεια, Κῶς 2η ὁμάδα Η1 Τ1
079 Ἁγία Τριάδα, Ἀντιμάχεια, Κῶς 2η ὁμάδα Ο7 Ο7
080 Ἅγιοι Ἀνάργυροι, Καρδάμαινα, Κῶς 1η ὁμάδα Χ7
081 Γέννηση Θεοτόκου, Ἐμπορειό, Νίσυρος 2η ὁμάδα Ο3
082 Εἰσόδια, Νικειά, Νίσυρος 2η ὁμάδα Χ7
083 Παναγία Κυρά, Ἐμπορειό, Νίσυρος 1η ὁμάδα Χ1
084 Παναγία Ποταμίτισσα, Μανδράκι, Νίσυρος 1η ὁμάδα Χ1
085 Ἅγιος Ἰωάννης Θεολόγος, Μανδράκι, Νίσυρος 1η ὁμάδα Ο1 Χ7
086 Ἅγιος Γεώργιος, Μανδράκι, Νίσυρος 2η ὁμάδα Χ1
087 Παναγιὰ Κάστρου, Χωριό, Σύμη 2η ὁμάδα Χ15
088 Πανορμίτης, Σύμη ἀνάμεικτα Χ10
089 Ἅγιος Ἰωάννης, Γιαλός, Σύμη 1η ὁμάδα Η4 Χ7 Χ9
090 Ἅγιος Ἀθανάσιος, Χωριό, Σύμη ἀνάμεικτα Χ11 Χ7
091 Ἅγιος Ἐλευθέριος, Χωριό, Σύμη ἀνάμεικτα Η7 Χ16 Χ16 Ο1
092 Κεχαριτωμένη, Χωριό, Σύμη ἀνάμεικτα Ο16
093 Εὐαγγελισμός, Χαράνι, Σύμη ἀνάμεικτα Χ8 Χ8 Χ8
094 Ἐλικωνή, Γιαλός, Σύμη 2η ὁμάδα Ο16 Ο13
095 Μιχαήλης, Νημποριό, Σύμη 2η ὁμάδα Ο9
096 Ἁγία Εἰρήνη, Νημποριό, Σύμη 2η ὁμάδα Ο13 Ο13
097 Κοίμηση, Μικρό Χωριό, Τῆλος 1η ὁμάδα Ο22 Ο22
098 Κοίμηση, Μεγάλο Χωριό, Τῆλος 1η ὁμάδα Χ15
099 Ἀρχάγγελος Μιχαήλ, Μεγάλο Χωριό, Τῆλος 1η ὁμάδα Χ5
100 Γέννηση Θεοτόκου, Μεγάλο Χωριό, Τῆλος 1η ὁμάδα Χ2
101 Ἅγιος Νικόλαος, Ἐμπορειό, Χάλκη 1η ὁμάδα Χ1 Χ6 Η2
102 Πανορμίτης, Χωριό-ἐξοχή, Χάλκη 1η ὁμάδα Χ6
103 Ἅγ. Κωνσταντῖνος καὶ Ἑλένη, Καστελλόριζο 1η ὁμάδα Χ9 Χ9 Χ9 Τ3
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104 Ἅγιος Μερκούριος, Καστελλόριζο 1η ὁμάδα Χ9 Χ9 Η1
105 Ἅγιος Γεώργιος Βουνοῦ, Καστελλόριζο 1η ὁμάδα Χ9 Ο3
106 Εὐαγγελισμός, Πηγάδια, Κάρπαθος 2η ὁμάδα Ο10
107 Κοίμηση, Ἀπέρι, Κάρπαθος 2η ὁμάδα Ο10 Η1 Χ
108 Κοίμηση, Μενετές, Κάρπαθος ἀνάμεικτα Ο21 Ο21Δ Η2
109 Γέννηση Θεοτόκου, Βολάδα, Κάρπαθος 2η ὁμάδα Ο10
110 Ὑπαπαντή, Ἀρκάσα, Κάρπαθος 2η ὁμάδα Ο1 Η1 Τ2
111 Παναγία, Ὄθος, Κάρπαθος 2η ὁμάδα
112 Κοίμηση, Πυλές, Κάρπαθος 2η ὁμάδα Ο10
113 Πανορμίτης, Μεσοχώρι, Κάρπαθος 2η ὁμάδα Ο10
114 Ἅγιος Σπυρίδων, Φρῦ, Κάσος 2η ὁμάδα Ο21Δ Ο7 Τ2
115 Γέννηση Θεοτόκου, Ἐμπορειό, Κάσος 2η ὁμάδα Ο21 Ο21 Ο21
116 Κοίμηση, Παναγιά, Κάσος 2η ὁμάδα Ο11 Ο9
117 Τίμιος Σταυρός, Ἁγία Μαρίνα, Κάσος 2η ὁμάδα Ο23 Ο12 Ο12Δ
118 Ἁγία Μαρίνα, Ἁγία Μαρίνα, Κάσος 2η ὁμάδα Ο21Δ Ο9
119 Ἅγιος Δημήτριος, Ἀρβανιτοχώρι, Κάσος 2η ὁμάδα Ο12 Η1
120 Ἁγία Τριάδα, Πόλι, Κάσος 2η ὁμάδα Ο1 Ο11 Χ17
121 Ἅγιος Γεώργιος, Ἀλιμιὰ 1η ὁμάδα Χ6
122 Ζωοδόχος Πηγή, Ἀρχάγγελος, Ρόδος 1η ὁμάδα Χ1
123 Ἁγία Τριάδα, Μαλώνα, Ρόδος 1η ὁμάδα Χ7
124 Κλησί, Μάσαρη, Ρόδος 1η ὁμάδα Χ11
125 Πυργιώτισσα, Λιβίσι, Λυκία 1η ὁμάδα Χ9 Χ10Δ Τ3
126 Ἀρχάγγελος Μιχαήλ, Λιβίσι, Λυκία 1η ὁμάδα Χ9 Χ9Δ Τ3
127 Ἀντιφελλιώτισσα, Ἀντίφελλος, Λυκία ἀνάμεικτα Χ15 Ο1
128 Εἰσόδια, Ψέριμος ἀνάμεικτα Ο13
129 Εἰσόδια, Καλαμάκι, Λυκία 1η ὁμάδα Χ1 Χ1
130 Γέννηση Θεοτόκου, Σπάρτη, Πισιδία 2η ὁμάδα Χ17 Χ17 Χ17
131 Εἰσόδια, Σπάρτη, Πισιδία ἀνάμεικτα Χ8 Χ16 Χ16 Ο1
132 Ἀσώματοι, Ἀσφενδιού, Κῶς 1η ὁμάδα Χ7 Ο1 Ο2
133 Ὑπαπαντή, Πάνορμος, Κάλυμνος 2η ὁμάδα
134 Ἅγιος Μάμας, Πόλι, Κάσος 2η ὁμάδα
135 Ἅγιος Γεώργιος Σκολονίτης, Γεννάδι, Ρόδος 2η ὁμάδα

Μορφολογικὰ στοιχεῖα: 1η ὁμάδα: Μορφολογικὰ στοιχεῖα μὲ ἐπιρροὲς ἀπὸ τὴν ὑστερογοτθικὴ καὶ ἀναγεννησιακὴ ροδίτικη 
ἀρχιτεκτονική, καθὼς καὶ ἀπὸ τὴν ὀθωμανική (ἀπὸ 1750 ἕως μέσα 19ου αἰ.), 2η ὁμάδα: Μορφολογικὰ στοιχεῖα μὲ ἐπιρροὲς ἀπὸ κλασικισμό, 
μπαρὸκ καὶ νεοβυζαντινὸ ρυθμό (ἀπὸ μέσα 19ου αἰ. ἕως 1924), ἀνάμεικτα: Μορφολογικὰ στοιχεῖα ἀνάμεικτα (τῆς 1η ς ὁμάδας καί, μετὰ 
ἀπὸ ἐπεμβάσεις, τῆς 2ης ὁμάδας).

Τύποι θυρωμάτων: Ο1: Ὀρθογώνια θύρα ἁπλή, Ο2: μὲ ὀρθογώνια κόγχη, Ο3: μὲ τοξωτὴ κόγχη, Ο4: μὲ τοξωτὸ προστατευτικὸ 
γεῖσο, Ο5: μὲ ὑπέρθυρο σύνθετο τόξο Ο6: μὲ γεῖσο καὶ ἀνακουφιστικὸ σύνθετο τόξο Ο7: μὲ ὀρθογώνιο ἁπλό πλαίσιο Ο8: μὲ ὁριζόντιο 
γεῖσο Ο9: μὲ παραστάδες, πρέκι καὶ γεῖσο, Ο10: μὲ ἁπλή ἢ σύνθετη διατομὴ καὶ ἀέτωμα, Ο11: μὲ παραστάδες, πρέκι καὶ ἀέτωμα, Ο12: 
ὁμοίως καὶ μὲ ἡμικίονες, Ο13: μὲ τοξωτὴ κόγχη, παραστάδες καὶ γεῖσο, Ο14: ὁμοίως καὶ ὀρθογώνιο περιθύρωμα, Ο15: ὁμοίως καὶ κίονες, 
Ο16: μὲ τοξωτὴ κόγχη, παραστάδες καὶ ἀέτωμα Ο17: ὁμοίως, ἀλλὰ ἡμικίονες, Ο18: μὲ ἡμικίονες, πρέκι, γεῖσο καὶ ἑλικοειδῆ πτερύγια, 
Ο19: ὁμοίως καὶ μὲ τοξωτὴ κόγχη, Ο20: μὲ παραστάδες, πρέκι, χαμηλωμένο τόξο καὶ ὀρθογώνιο περιθύρωμα Ο21: μὲ παραστάδες, 
πρέκι, γεῖσο καὶ φουρούσια μείωσης τοῦ πλάτους, Ο22: μὲ παραστάδες, πρέκι καὶ ὀρθογώνιο, ἢ τοξωτὸ πλαίσιο Ο23: μὲ ἡμικίονες, πρέκι 
καὶ γεῖσο, Η1: ἡμικυκλικὴ μὲ διατομή, Η2: μὲ προεξέχον πλαίσιο, Η3: μὲ διατομὴ καὶ περιθύρωμα ἀπὸ ἡμικιονίσκους καὶ γεῖσο, Η5: μὲ 
παραστάδες, ἐπιστύλιο καὶ γεῖσο καὶ ἐπίκρανα στὴν γένεση, Η6: μὲ περιθύρωμα ἀπὸ παραστάδες, ἐπίκρανα στὸ ὕψος τῆς γένεσης καὶ 
λεπτότερες παραστάδες ψηλότερα, ἐπιστύλιο μὲ γεῖσο, Η7: μὲ διατομὴ καὶ ἐπίκρανα στὴν γένεση τοῦ τόξου, περιθύρωμα καὶ ἀέτωμα, 
Χ1: Τοξωτή ἁπλή, Χ2: μὲ ἁπλή ἀπότμηση ἢ βεργίο καὶ τοξωτὴ κόγχη, Χ3: μὲ λεπτὴ διατομὴ καὶ γεῖσο, ποὺ προεκτείνεται ὁριζόντια, 
Χ4: μὲ βεργίο καὶ κόγχη ἀπὸ σύνθετο μουσουλμανικὸ τόξο, Χ5: μὲ πλαίσιο, Χ6: μὲ γεῖσο Χ7: μὲ περιθύρωμα , Χ8: μὲ περιθύρωμα καὶ 
γεῖσο, Χ9: μὲ περιθύρωμα, ποὺ συνδυάζεται μὲ ἀνάλογο πλαίσιο, ποὺ ἀκολουθεῖ τὸ τόξο, Χ10: ὁμοίως καὶ μὲ γεῖσο, Χ11: μὲ σύνθετη 
διατομὴ καὶ περιθύρωμα ἀπὸ ἡμικιονίσκους καὶ ὁριζόντιο γεῖσο ἢ μὲ πεσσίσκους, ἐπίκρανα καὶ ἡμικιονίσκους, Χ12: μὲ περιθύρωμα καὶ 
προεξέχον κλειδὶ στὸ τόξο, Χ13: μὲ περιθύρωμα μορφῆς ἀντεστραμένου ταυ, Χ14: μὲ περιθύρωμα ἀπὸ ἡμικίονες, ἐπιστύλιο καὶ γεῖσο, 
Χ15: μὲ προεξέχον περιθύρωμα καὶ γεῖσο, Χ16: μὲ περιθύρωμα ἀπὸ παραστάδες καὶ γεῖσο, Χ17: μὲ προεξέχον περιθύρωμα καὶ ἀέτωμα. 
Ξ: Ὀξυκόρυφη θύρα μὲ καμπύλη ἀπότμηση, τοξωτὴ κόγχη καὶ γεῖσο.

Τύποι τοξωτῶν ἀνοιγμάτων: Η1: Ἡμικυκλικὰ ἁπλά, Η2: μὲ σύνθετη διατομή, Χ: τοξωτά, Ο1: ὀξυκόρυφα ἁπλά, Ο2: ὀξυκόρυφα μὲ 
σύνθετη διατομή, Ο3: ὁμοίως καὶ μὲ πλαίσιο σὲ ἐσοχή, Τ1: τοξοστοιχία μὲ ἁπλὰ τόξα, Τ2: μὲ τόξα καὶ μὲ προεξοχή, Τ3: μὲ ὀξυκόρυφα 
τόξα.
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ἑνότητα (τύπος Χ11)283. Παραλλαγὲς τῶν θυρωμάτων αὐτῶν ἐμφανίζονται 
μὲ ἐπίκρανα σύνθετης διατομῆς στὸ ὕψος τῆς γένεσης τοῦ τόξου, ποὺ 
διακόπτουν τοὺς πλευρικοὺς ἡμικιονίσκους, ἔχουν στὸ κάτω μέρος τὴν 
μορφὴ πεσσίσκων καὶ ἐμπλουτίζουν τὴν διακόσμηση284. 

Ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον παρουσιάζει τὸ θύρωμα τοῦ ἴδιου τύπου τῆς βο-
ρειοδυτικῆς αὐλόπορτας τῆς Γέννησης τῆς Θεοτόκου τῆς Ψίνθου στὴν 
Ρόδο285. Ἄλλη παραλλαγὴ τῶν θυρωμάτων αὐτῶν διαθέτει ὅλα τὰ στοι-
χεῖα, ἐκτὸς τῶν ἡμικιονίσκων, ἀλλὰ τὰ κιονόκρανά τους ὁμοιάζουν μὲ 
φουρούσια, ποὺ φέρουν τὸ ὁριζόντιο ὑπέρθυρο γεῖσο καὶ πλησιάζουν πε-
ρισσότερο τὸν (τύπο Χ8)286, ἐνῶ μία ἄλλη συνοδεύεται ἀπὸ παρόμοιο δια-
κοσμητικὸ στοιχεῖο στὸ μέσον τοῦ ὁριζόντιου γείσου (τύπου Χ11)287. 

Ἄλλη σειρὰ τοξωτῶν θυρωμάτων μὲ περιθύρωμα καὶ μὲ ἢ χωρὶς γεῖσο 
ἔχει ἰδιαίτερο χαρακτηριστικὸ τὸ προεξέχον κλειδὶ μὲ ἐπίκρανο στὸ τόξο 
(τύπος Χ12)288. Συνήθως τὸ κλειδὶ ἔχει ἀντίστροφη κλίση ἀπὸ αὐτὴν τοῦ 
θολίτη, τουλάχιστον τὸ προεξέχον ἀνάγλυφο τμῆμα του289. 

Ἐντυπωσιακὰ εἶναι τὰ τοξωτὰ θυρώματα, ποὺ τὸ τύμπανο προεκτείνε-
ται σὲ μικρότερο πλάτος ἐπάνω ἀπὸ τὸ ὀρθογώνιο πλαίσιο σὲ σχῆμα ἀντε-
στραμμένου Τ (τύπος Χ13)290, ἐνῶ ἄλλα συνοδεύονται ἀπὸ κοιλόκυρτο 
γεῖσο, ποὺ ἀκολουθεῖ καὶ τὸ ὑπερέχον τμῆμα291. 

Ὀρθογώνιες πόρτες τῆς πρώτης ὁμάδας, μὲ μορφολογικὰ στοιχεῖα 
μὲ ἐπιρροὲς ἀπὸ τὴν ὑστερογοτθικὴ καὶ ἀναγεννησιακὴ ροδίτικη ἀρχι-
τεκτονική, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τήν ὀθωμανική (ἀπὸ τὸ 1750 ἕως τὰ μέσα 19ου 
αἰώνα) παρουσιάζονται σὲ δύο μόνο τύπους (Π.Β.3.10.1): μὲ ὑπέρθυρο 
σύνθετο μουσουλμανικὸ ἀνακουφιστικὸ τόξο σὲ ἐσοχὴ (τύπος Ο5)292 ἢ καὶ 

283. ΚΣΕΔ 52, μονὴ Ἀρταμίτη, στὸν Ἅγιο Ἰσίδωρο καὶ ΚΣΕΔ 16, ἡ δυτικὴ εἴσοδος τοῦ 
Ἁγίου Γεωργίου τῆς κοινότητας Κοσκινοὺ τῆς Ρόδου.

284. ΚΣΕΔ 19, ἡ δυτικὴ εἴσοδος τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ στὴν Σορωνὴ τῆς Ρόδου καὶ ΚΣΕΔ 
90,  ἡ νότια εἴσοδος τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου στὸ Χωριὸ τῆς Σύμης.

285. ΚΣΕΔ 29.
286. ΚΣΕΔ 63, ἡ δυτικὴ εἴσοδος στὸν κυρίως ναὸ τῆς Παναγίας τῆς Σκιαδενῆς στὴν 

Ἀπολλακιά, καὶ ΚΣΕΔ 46, τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου στὸ Μάσαρη τῆς Ρόδου.
287. ΚΣΕΔ 29, ἡ δυτικὴ εἴσοδος στὸν κυρίως ναὸ τῆς Γέννησης τῆς Θεοτόκου στὴν 

Ψίνθο τῆς Ρόδου.
288. ΚΣΕΔ 28, ἡ βόρεια εἴσοδος τοῦ πρόναου τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στὶς Καλυθιὲς τῆς 

Ρόδου.
289. ΚΣΕΔ 50, Ἅγιος Γεώργιος στὰ Λάερμα τῆς Ρόδου.
290. ΚΣΕΔ 39, ἡ δυτικὴ εἴσοδος στὸ πλάγιο κλίτος τοῦ Ταξιάρχη Μιχαὴλ στὸν Ἀρχάγ-

γελο τῆς Ρόδου, καθὼς καὶ ΚΣΕΔ 35, ἡ δυτικὴ εἴσοδος τῆς Ὕψωσης τοῦ Τιμίου Σταυροῦ 
στὸν Ἀπόλλωνα τῆς Ρόδου.

291. ΚΣΕΔ 67, ἡ δυτικὴ εἴσοδος τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Θεολόγου στὸ Γεννάδι, καθὼς 
καὶ ΚΣΕΔ 20, τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Προδρόμου στὶς Φάνες τῆς Ρόδου.

292. ΚΣΕΔ 65, ἡ δυτικὴ εἴσοδος τοῦ καθολικοῦ τοῦ Ἁγίου Φιλήμονα στὴν Ἀρνίθα τῆς 
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Π.Β.3.8.
Χαρακτηριστικὸ τοξωτὸ θύρωμα μὲ μορφολογικὰ στοιχεῖα  

τῆς 1ης ὁμάδας. Τύπος Χ10-38
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Π.Β.3.9.
Τοξωτὰ θυρώματα μὲ μορφολογικὰ στοιχεῖα τῆς 1ης ὁμάδας
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Π.Β.3.10.1.
 Ὀρθογώνια καὶ ἡμικυκλικὰ θυρώματα μὲ μορφολογικὰ στοιχεῖα 

τῆς 1ης ὁμάδας

Π.Β.3.10.2.
Ἡμικυκλικὰ θυρώματα μὲ μορφολογικὰ στοιχεῖα τῆς 2ης ὁμάδας
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συνοδευόμενες ἀπὸ ὑπέρθυρα γεῖσα κοιλόκυρτης διατομῆς (τύπος Ο6)293, 
ἐνῶ σπανίζουν καὶ τὰ ἡμικυκλικὰ θυρώματα μὲ ὀθωμανικὲς ἐπιρροές 
(Π.Β.3.10.1), ὅπου ἐμφανίζεται μόνον ἕνας τύπος μὲ σύνθετη διατομὴ καὶ 
περιθύρωμα ἀπὸ ἡμικιονίσκους καὶ γεῖσο σὲ ἀπόσταση ἀπὸ τὸ ἄνω τμῆμα 
τοῦ τόξου (τύπος Η3)294.

Ὁ μεγαλύτερος ἀριθμὸς θυρωμάτων τῆς δεύτερης ὁμάδας, μὲ μορφο-
λογικὰ στοιχεῖα μὲ ἐπιρροὲς ἀπὸ κλασικισμό, μπαρὸκ καὶ νεοβυζαντινὸ 
ρυθμό (ἀπὸ τὰ μέσα 19ου αἰώνα ἕως τὸ 1924) ἀποτελεῖται ἀπὸ ὀρθογώνιες 
πόρτες (Π.Β.3.11). Ἄλλοτε εἶναι μὲ ἁπλὰ ὀρθογώνια πλαίσια (τύπος Ο7)295  
ἢ μὲ ὑπέρθυρα ὁριζόντια γεῖσα (τύπος Ο8)296 ἢ καὶ μὲ ὁριζόντιο πρέκι, πα-
ραστάδες καὶ ἁπλουστευμένα ἐπίκρανα καὶ βάσεις (τύπος Ο9)297. Περισσό-
τερο διακοσμημένη μὲ ἀνάγλυφες παραστάσεις ὀθωμανικοῦ μπαρόκ στὸ 
πρέκι καὶ γεῖσο εἶναι ἡ νότια εἴσοδος τῆς Κοίμησης τῆς Θεοτόκου στὶς 
Με νετὲς τῆς Καρπάθου (τύπος Ο9Δ)298. Ἀπαντοῦν ἀκόμη καὶ θυρώματα 
πλαι σιωμένα μὲ παραστάδες, ποὺ συνοδεύονται ἀπὸ ἡμικίονες καὶ ὁρι ζόν-
τια πρέκια μὲ ἐπίστεψη ἀπὸ γεῖσο (Π.Β.3.12, τύπος Ο23)299.

Ὑπάρχουν ὀρθογώνιες ἐπίσης πόρτες μὲ παραστάδες, ποὺ ἀπολήγουν 
πρὸς τὰ πάνω σὲ ἀνακουφιστικὰ φουρούσια γιὰ τὴν ἐλάφρυνση τῶν ὑπερ-
κείμενων ὁριζόντιων ἀνωφλίων μὲ κοιλόκυρτη συνήθως ὄψη (τύπος Ο21), 
ἰδιαίτερα ἁπλουστευμένες300, ἢ περισσότερο διακοσμημένες μὲ ἐπίκρανα 
καὶ βάσεις καὶ γεῖσο ἐπάνω ἀπὸ τὸ ὁριζόντιο πρέκι, ποὺ διαθέτει φυτικὲς 
διακοσμήσεις ὀθωμανικοῦ μπαρόκ (Π.Β.3.12, τύπος Ο21Δ)301. 

Μία ἄλλη σειρὰ ὀρθογώνιων θυρωμάτων συνοδεύεται ἀπὸ ἀετώμα-
τα, μὲ πλαίσια γύρω ἀπὸ τὶς πόρτες σύνθετης ἢ κοιλόκυρτης διατομῆς 

Ρόδου καὶ ΚΣΕΔ 71, ἡ δυτικὴ εἴσοδος τοῦ νεκροταφείου τῆς Ἁγίας Εἰρήνης στήν Λαχανιὰ 
τῆς Ρόδου.

293. ΚΣΕΔ 63, ἡ εἴσοδος τοῦ καμπαναριοῦ τοῦ καθολικοῦ τοῦ μοναστηριοῦ τῆς Πανα-
γιᾶς τῆς Σκιαδενῆς στὴν Ἀπολλακιὰ τῆς Ρόδου.

294. ΚΣΕΔ 46, ἡ δυτικὴ εἴσοδος στὸν πρόναο τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου στὸ Μάσα-
ρη τῆς Ρόδου.

295. ΚΣΕΔ 79, ἡ νότια εἴσοδος τῆς Ἁγίας Τριάδας στὴν Ἀντιμάχεια τῆς Κῶ.
296. ΚΣΕΔ 6, ἡ νότια εἴσοδος τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Ἄνω στὴν πόλη τῆς Ρόδου καὶ 

ΚΣΕΔ 18, ἡ βόρεια εἴσοδος τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαὴλ στὰ Μαριτσὰ τῆς Ρόδου.
297. ΚΣΕΔ 95, ἡ νότια εἴσοδος τοῦ «Μιχαήλη» στὸ Νημποριὸ τῆς Σύμης.
298. ΚΣΕΔ 108. Τὸ θύρωμα φέρει ἀνάγλυφη ὑπέρθυρη πλάκα μὲ ἀντίστοιχες λαϊκότρο-

πες διακοσμήσεις μὲ θέματα φυτικά, ζῶα, σταυροὺς ὀθωμανικοῦ μπαρὸκ καὶ ἐπιγραφὲς 
κατασκευῆς.

299. ΚΣΕΔ 117, ἡ δυτικὴ εἴσοδος τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στὴν Ἁγία Μαρίνα τῆς Κάσου.
300. ΚΣΕΔ 115, ἡ δυτικὴ καὶ ἡ βόρεια εἴσοδος τῆς Γέννησης τῆς Θεοτόκου στὸ Ἐμπο-

ρειὸ τῆς Κάσου.
301. ΚΣΕΔ 46, ἡ δυτικὴ εἴσοδος τῆς Ἁγίας Μαρίνας στὸ ὁμώνυμο χωριὸ τῆς Κάσου. 

ΚΣΕΔ 114, ἀντίστοιχο θύρωμα μὲ πλουσιότερα διακοσμημένο πρέκι μὲ φυτικὲς διακο σμή-
σεις καὶ σταυρὸ  εἶναι ἡ δυτικὴ εἴσοδος τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνα τῆς Κάσου.
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(Π.Β.3.11, τύπος Ο10)302, μὲ παραστάδες καὶ πρέκι (τύπος Ο11)303 ἢ μὲ πα-
ρα στάδες ἀντίστοιχες μὲ τὶς προηγούμενες, ποὺ φέρουν ἐπιπλέον καὶ ἡμι-
κίονες  (τύπος Ο12)304. 

Ὀρθογώνιες πόρτες πλαισιωμένες μὲ παραστάδες καὶ ἡμικίονες, πρέκι, 
γεῖσο καὶ ἀέτωμα ἀπὸ ἑλικοειδῆ διακοσμητικὰ πτερύγια, στὺλ μπαρόκ, ἑκα-
τέρωθεν ἑνὸς σταυροῦ (Π.Β.3.12, τύπος Ο18)305 ἢ μὲ ὑπέρθυρη τοξωτὴ ἀβαθῆ 
κόγχη (Π.Β.3.12, τύπος Ο19)306, δημιουργοῦν ἐντυπωσιακὰ θυ ρώματα. 

Ὀρθογώνιες πόρτες μὲ παραστάδες, ὑπέρθυρες τοξωτὲς κόγχες καὶ 
γεῖσο (Π.Β.3.11, τύπος Ο13)307, ἢ πλαισιωμένες μὲ ὀρθογώνιο περιθύρωμα 
ἀπὸ ἄλλες παραστάδες καὶ ἀνάλογη ὁριζόντια ἐπίστεψη, (τύπος Ο14)308 
δημιουργοῦν ἐπίσης ἐνδιαφέροντα θυρώματα. Ἀνάλογη προσπάθεια διακό -
σμησης εἶναι ἡ μεταγενέστερη προσθήκη μπροστὰ ἀπὸ τὴν ἁπλὴ ὀρ θο -
γώνια δυτικὴ εἴσοδο τῆς Γέννησης τῆς Θεοτόκου στὸ Ἐμποριὸ τῆς Νι-
σύ  ρου309, ποὺ ἀποτελεῖται ἀπὸ ὀρθογώνιο περιθύρωμα μὲ κίονες καὶ 
λαϊκό τροπα ἰωνίζοντα κιονόκρανα, ποὺ συνδέονται μὲ ἡμικυκλικὸ τόξο 
καὶ ἐπιστέφεται μὲ ὁριζόντιο γεῖσο (τύπος Ο15). Ἄλλοτε πάλι τὸ περιθύ-
ρω μα ἀπὸ παραστάδες καὶ ὑπέρθυρη ἡμικυκλικὴ κόγχη ἐπιστέφεται μὲ ἀέ-
τωμα ἀπὸ δίρριχτη στέψη καὶ γεῖσο (Π.Β.3.12, τύπος Ο16)310, εἴτε συνοδεύ-
εται καὶ ἀπὸ ἡμικίονες, (τύπος Ο17)311. 

Ὑπάρχουν ἐπίσης καὶ ἡμικυκλικὰ θυρώματα τῆς δεύτερης ὁμάδας, ποὺ 
διαθέτουν μορφολογικὰ στοιχεῖα μὲ ἐπιρροὲς ἀπὸ κλασικισμό, μπαρὸκ καὶ 

302. ΚΣΕΔ 107, ἡ νότια εἴσοδος τῆς Κοίμησης τῆς Θεοτόκου τῆς μητρόπολης στὸ 
Ἀπέρι, ΚΣΕΔ 109, οἱ νότιες εἴσοδοι τῆς Γέννησης τῆς Θεοτόκου στὴν Βωλάδα καὶ ΚΣΕΔ 
111, ἡ ἀνατολικὴ εἴσοδος τῆς Παναγιᾶς στὸ Ὄθος, ὅλες στὴν Κάρπαθο.

303. ΚΣΕΔ 120, ἡ νότια εἴσοδος τῆς Ἁγίας Τριάδας στὸ Πόλι τῆς Κάσου καὶ ΚΣΕΔ 116, 
ἡ δυτικὴ εἴσοδος τῆς Κοίμησης τῆς Θεοτόκου στὴν Παναγιὰ τῆς Κάσου.

304. ΚΣΕΔ 117, ἡ βόρεια εἴσοδος τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στὴν Ἁγία Μαρίνα καὶ ΚΣΕΔ 119, 
τοῦ Ἁγίου Δημητρίου στὸ Ἀρβανιτοχώρι στὴν Κάσο.

305. ΚΣΕΔ 28, ἡ βόρεια εἴσοδος τοῦ Τιμίου Σταυροῦ - Μεταμόρφωσης τοῦ Σωτῆρος 
στὶς Καλυθιὲς τῆς Ρόδου, μὲ ἀνάγλυφη διακόσμηση ἀπὸ μαιάνδρους ἐπάνω στὸ ὁριζόντιο 
πρέκι.

306. ΚΣΕΔ 15, ἡ νότια εἴσοδος τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου στὸ χωριὸ Κοσκινοὺ τῆς 
Ρόδου εἶναι χωρὶς κιονόκρανα, ἐνῶ ΚΣΕΔ 1, ἡ βόρεια εἴσοδος τῆς μητρόπολης τῆς Ρόδου 
τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου καὶ ΚΣΕΔ 51, ἡ νότια εἴσοδος τοῦ Ἁγίου Ἰσιδώρου στὸ ὁμώνυ-
μο χωριὸ τῆς Ρόδου, φέρουν κιονόκρανα κορινθιακοῦ ρυθμοῦ καὶ ΚΣΕΔ 4, ἡ βόρεια εἴσοδος 
τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη στὸ ὁμώνυμο Μαράσι τῆς πόλης τῆς Ρόδου φέρει κιονόκρανα ἰωνικά.

307. ΚΣΕΔ 96, ἡ βόρεια εἴσοδος τῆς Ἁγίας Εἰρήνης στὸ Νημποριὸ τῆς Σύμης.
308. ΚΣΕΔ 39, ἡ βόρεια εἴσοδος  τοῦ ταξιάρχη Μιχαὴλ στὸν Ἀρχάγγελο τῆς Ρόδου.
309. ΚΣΕΔ 81.
310. ΚΣΕΔ 92, ἡ νότια εἴσοδος τῆς Παναγιᾶς τῆς Κεχαριτωμένης στὸ Χωριὸ τῆς Σύμης, 

ποὺ φέρει καὶ ἀντίστοιχη δίρριχτη ἐπίστεψη ἐπάνω ἀπὸ τὴν ἡμικυκλικὴ κόγχη.
311. ΚΣΕΔ 3, ἡ βόρεια εἴσοδος τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου στὸ ὁμώνυμο Μαράσι τῆς 

πόλης τῆς Ρόδου καὶ ΚΣΕΔ 11, ἡ δυτικὴ εἴσοδος τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας στὸ ἀεροδρόμιο 
τοῦ Παραδεισίου τῆς Ρόδου.
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Π.Β.3.11.
Ὀρθογώνια θυρώματα μὲ μορφολογικὰ στοιχεῖα τῆς 2ης ὁμάδας
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Π.Β.3.12. 
Ὀρθογώνια θυρώματα μὲ μορφολογικὰ στοιχεῖα τῆς 2ης ὁμάδας
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Π.Β.3.13.2.
Ἁπλὰ ὀρθογώνια θυρώματα καὶ μὲ βυζαντινὲς ἐπιρροές

Π.Β.3.13.1.
Τοξωτὰ θυρώματα μὲ μορφολογικὰ στοιχεῖα τῆς 2ης ὁμάδας
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Π.Β.3.14.1.
Ἁπλὰ τοξωτὰ θυρώματα καὶ μὲ ἐπιρροὲς ἀπὸ τὴν ροδίτικη  

ἀναγεννησιακὴ ἀρχιτεκτονική

Π.Β.3.14.2.  
Ὀρθογώνια καὶ ἡμικυκλικὰ θυρώματα μὲ μορφολογικὰ στοιχεῖα 

τῆς 1ης ὁμάδας

Π.Β.3.14.3. 
Ἰδιόρρυθμο 

θύρωμα  
(τύπος Ο22-99)
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νεοβυζαντινὸ ρυθμό (ἀπὸ τὰ μέσα 19ου αἰώνα ἕως τὸ 1924) (Π.Β.3.10.2). 
Τὰ ἁπλούστερα ἔχουν προεξέχον πλαίσιο μὲ ἢ χωρὶς ἐπίκρανα στὸ ὕψος 
τῆς γένεσης τοῦ τόξου καὶ μὲ ἢ χωρὶς προεξέχον κλειδί (τύπος Η2 ἢ 
Η4), μὲ περισσότερο χαρακτηριστικὴ τὴν δυτικὴ ἡμικυκλικὴ εἴσοδο στὸ 
ἐξωκκλήσι τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στὶς Φάνες τῆς Ρόδου312.  

Μεγαλύτερο ἐνδιαφέρον παρουσιάζουν τὰ ἡμικυκλικὰ θυρώματα μὲ 
παραστάδες, ἐπιστύλιο καὶ γεῖσο, μὲ ἢ χωρὶς σταγόνες καὶ ἐπίκρανα στὴν 
γένεση (τύπος Η5:)313 ἢ μὲ περιθύρωμα ἀπὸ παραστάδες, ἐπίκρανα στὸ 
ὕψος τῆς γένεσης καὶ λεπτότερες παραστάδες ψηλότερα, ἐπιστύλιο μὲ 
γεῖσο, μὲ ἢ χωρὶς γεισίποδες (τύπος Η6:)314, ἐνῶ ἐντυπωσιακότερα εἶναι τὰ 
θυρώματα μὲ τριγωνικὸ ἀέτωμα καὶ σταγόνες (τύπος Η7)315. 

Ἀντίστοιχα παρουσιάζονται τοξωτὰ θυρώματα (μὲ χαμηλωμένο τόξο) 
τῆς δεύτερης ὁμάδας, μὲ μορφολογικὰ στοιχεῖα μὲ ἐπιρροὲς ἀπὸ κλα-
σικισμό, μπαρὸκ καὶ νεοβυζαντινὸ ρυθμό (ἀπὸ τὰ μέσα τοῦ 19ου αἰώνα 
ἕως τὸ 1924) (Π.Β.3.13.1). Τὰ ἁπλούστερα ἔχουν προεξέχον περιθύρωμα 
ἀπὸ παραστάδες, ποὺ καταλήγουν σὲ χαμηλωμένο τόξο καὶ ἐπιστέφονται 
μὲ ὁριζόντιο γεῖσο (τύπος Χ15:)316. Περισσότερο ἐνδιαφέροντα εἶναι τὰ 
τοξωτὰ θυρώματα, ποὺ πλαισιώνονται ἀπὸ περιθύρωμα μὲ ἐλαφρὰ προ-
εξέχουσες παραστάδες, ποὺ καταλήγουν σὲ ὁριζόντιο γεῖσο (τύπος Χ16). 
Τὸ τόξο ἀπέχει συνήθως ἀρκετὰ ἀπὸ τὸ ὁριζόντιο γεῖσο, ὅπως συνηθίζε-
ται στὰ θυρώματα τῆς Τουρκοκρατίας317, ἐνῶ ἄλλοτε φέρουν ὀρθογώνια 
ὑπέρθυρα πρέκια, καθὼς καὶ ὀρθογώνια ἐσοχὴ στὸ μέσον318. Μία σειρὰ 
τοξωτῶν θυρωμάτων ἔχει προεξέχον περιθύρωμα, ὁριζόντιο ἐπιστύλιο καὶ 
ἐπίστεψη ἀπὸ τριγωνικὸ ἀέτωμα μὲ ἐπίκρανα καὶ γεῖσα σύνθετης διατομῆς 
(τύπος Χ17)319. Μερικὲς φορὲς σὲ παλαιότερα θυρώματα ἔγιναν προσθῆκες 

312. ΚΣΕΔ 24.
313. ΚΣΕΔ 58, ἡ νότια εἴσοδος τοῦ Ταξιάρχη στὴν Λάρδο τῆς Ρόδου καὶ ΚΣΕΔ 74, 

τὸ θύρωμα τῆς βόρειας ὄψης τῆς δυτικῆς προσθήκης τῆς Παναγιᾶς τῆς Καθολικῆς στὴν 
Κατταβιὰ τῆς Ρόδου.

314. ΚΣΕΔ 31, ἡ δυτικὴ εἴσοδος τοῦ πρόναου τοῦ τετράκογχου  ναοῦ τῆς Κοίμησης τῆς 
Θεοτόκου στὴν Σάλακο τῆς Ρόδου.

315. ΚΣΕΔ 8, ἡ βόρεια εἴσοδος τῆς Κοίμησης τῆς Θεοτόκου τῶν Τριαντῶν τῆς Ρόδου, 
μὲ ἀνάγλυφες διακοσμήσεις, ΚΣΕΔ 91, τὸ δυτικὸ θύρωμα στὸν κυρίως ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἐλευ-
θερίου στὴν Σύμη, μὲ διακόσμηση στὸ ἐπίχρισμα τῶν παραστάδων καὶ τοῦ τόξου θολιτῶν, 
ἀπομίμησης λίθων μὲ κυφώσεις.

316. ΚΣΕΔ 87, τὸ θύρωμα τῆς νότιας εἰσόδου στὴν Παναγιὰ τοῦ Κάστρου στὸ Χωριὸ 
τῆς Σύμης.

317. ΚΣΕΔ 91, ἡ νότια εἴσοδος τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου στὸ Χωριὸ τῆς Σύμης, μὲ ὑπέρθυ-
ρη ἡμικυκλικὴ κόγχη, ποὺ φέρει τριγωνικὸ ἀέτωμα.

318. ΚΣΕΔ 91, ἡ βόρεια εἴσοδος τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου, μὲ ὑπέρθυρη ἡμικυκλικὴ κόγχη 
καὶ προεξέχον ἡμικυκλικὸ τόξο, ποὺ φέρεται ἀπὸ κιλλίβαντες.

319. ΚΣΕΔ 91, ἡ δυτικὴ εἴσοδος στὸν πρόναο τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου στὸ Χωριὸ τῆς 
Σύμης, ποὺ φέρει καὶ ἐπιγραφὴ τοῦ 1900.
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(τύπου Χ14) μὲ νεοκλασικὰ χαρακτηριστικά, ὅπως τὸ παράδειγμα τῆς 
νότιας εἰσόδου τοῦ Ἀποστόλου Θωμᾶ στὴν Μονόλιθο τῆς Ρόδου320. 

Φυσικὰ δὲν λείπουν καὶ τὰ ἁπλὰ θυρώματα, ὅπως οἱ ἁπλὲς ὀρθογώνιες 
πόρτες (τύπος Ο1)321 ἢ μὲ ὑπέρθυρη ὀρθογώνια κόγχη (τύπος Ο2)322 (Π.Β.3. 
13.2), οἱ ἁπλὲς τοξωτὲς θύρες, μὲ ἁπλὲς προεξοχὲς τοῦ σοβᾶ (Π.Β.3.14.1, 
τύπος Χ1), μὲ ἁπλὴ ἢ καμπύλη - μορφῆς βεργίου - ἀπότμηση καὶ τοξωτὴ 
κόγχη (τύπος Χ2)323.

Δὲν ἔπαυσαν ἐξάλλου νὰ ἐφαρμόζονται τὰ πατροπαράδοτα βυζαντι νὰ 
πρότυπα μὲ ὀρθογώνιες πόρτες καὶ ὑπέρθυρη ἡμικυκλικὴ κόγχη (Π.Β.3. 
14.2, τύπος Ο3)324.

Ἀντίστοιχα κατασκευάσθηκαν καὶ θυρώματα μὲ ἱπποτικὲς ἐπιρροές (Π. 
3.14.1 Ἁπλὰ καὶ τοξωτὰ θυρώματα μὲ ἱπποτικὲς ἐπιρροὲς καὶ Π.Β.3.14.2 
Ὀρθογώνια καὶ ἡμικυκλικὰ θυρώματα μὲ ἱπποτικὲς ἐπιρροές), ὅπως ὀρθο-
γώνιες πόρτες μὲ ὑπέρθυρο τοξωτὸ προστατευτικὸ πλαίσιο ἡμικυκλικῆς 
διατομῆς καὶ ὁριζόντιες ἀπολήξεις στὰ ἄκρα (τύπος Ο4)325, ἢ τοξωτὰ 
θυρώματα πλαισιωμένα μὲ κοιλόκυρτη διατομὴ καὶ προεξέχουσα τοξωτὴ 
ἐπίστεψη ἡμικυκλικῆς διατομῆς, ποὺ στὴν γένεση τοῦ τόξου τῆς πόρτας 
προεκτείνεται ὁριζόντια (τύπος Χ3)326. Ἄλλοτε ἐμφανίζονται ἁπλὲς ἡμικυ-
κλικὲς πόρτες μὲ σύνθετη κοιλόκυρτη διατομὴ μὲ βυζαντινὲς καὶ ἱπποτικὲς 
ἐπιρροές (τύπος Η1)327.

320. ΚΣΕΔ 54. Στὸ παλαιότερο θύρωμα, μὲ χαμηλωμένο τόξο στὴν πόρτα, ὀρθογώνιο 
πλαίσιο καὶ γεῖσο κοιλόκυρτων διατομῶν, προστέθηκαν δύο πλευρικοὶ ἡμικίονες μὲ ὀρθο-
γώνια βάση καὶ κορινθιάζοντα κιονόκρανα, ποὺ φέρουν ὁριζόντιο ἐπιστύλιο ὑπὸ μορφὴ 
γείσου σύνθετης διατομῆς.

321. ΚΣΕΔ 110, ἡ δυτικὴ εἴσοδος τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Χριστοῦ στὴν Ἀρκάσα τῆς 
Καρπάθου.

322. ΚΣΕΔ 45, ἡ δυτικὴ εἴσοδος τῶν Ἁγίων Πέτρου καὶ Παύλου στὸ παραλιακὸ Χαράκι 
τῆς κοινότητας Μαλώνας τῆς Ρόδου.

323. ΚΣΕΔ 100, ἡ δυτικὴ εἴσοδος τῆς Γέννησης τῆς Θεοτόκου στὸ Μεγάλο Χωριὸ τῆς 
Τήλου. ΚΣΕΔ 83, μὲ προεξοχὴ τοῦ σοβᾶ σχηματίζεται ἡ βόρεια εἴσοδος τῆς Παναγίας τῆς 
Κυρᾶς στὸ Ἐμπορειὸ τῆς Νισύρου καὶ ἀνάλογος ἀνάγλυφος σταυρὸς στὴν κορυφή της.

324. ΚΣΕΔ 105, ἡ νότια εἴσοδος τοῦ καθολικοῦ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Βουνοῦ στὸ 
Καστελλόριζο μὲ ὀρθογώνια κτητορικὴ ἐπιγραφὴ ψηλότερα, τοῦ 1759, ΚΣΕΔ 43, ἡ δυτικὴ 
εἴσοδος τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στὴν Μαλώνα τῆς Ρόδου καὶ ΚΣΕΔ 13,  ἡ νότια 
εἴσοδος τοῦ Ἁγίου Νικολάου στὴν Παστίδα τῆς Ρόδου.

325. ΚΣΕΔ 49, ἡ δυτικὴ εἴσοδος τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Προδρόμου στὰ Μάσαρη τῆς 
Ρόδου καὶ ΚΣΕΔ 72, ἡ δυτικὴ εἴσοδος τῆς Κοίμησης τῆς Θεοτόκου στὸ Πλημμύρι (παραλία 
τῆς κοινότητας Λαχανιᾶς) τῆς Ρόδου μὲ ὑπέρθυρη ἡμικυκλικὴ κόγχη.

326. ΚΣΕΔ 41, ἡ νότια εἴσοδος τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στὴν Μαλώνα τῆς Ρόδου. Ἀνάλο-
γες ἐπιστέψεις ἔχουν ἱπποτικὰ παράθυρα, ὅπως τῆς βόρειας ὄψης τῆς δυτικῆς πτέρυγας 
τοῦ κτηρίου Villaragut στὴν Ρόδο μὲ τὴν διαφορά, ὅτι αὐτὲς εἶχαν μεγαλύτερη καὶ πε-
ρισσότερο διακοσμημένη διατομή.

327. ΚΣΕΔ 35, ἡ βόρεια εἴσοδος τῆς Ὕψωσης τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στ’ Ἀπόλλωνα τῆς 
Ρόδου, ΚΣΕΔ 8, τῆς Κοίμησης τῆς Θεοτόκου στὰ Τριάντα τῆς Ρόδου, ΚΣΕΔ 110, τῆς Ὑπα-
παντῆς τοῦ Χριστοῦ στὴν Ἀρκάσα τῆς Καρπάθου καὶ ΚΣΕΔ 65, ἡ δυτικὴ εἴσοδος τοῦ 



288

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Η.  ΝΤΕΛΛΑΣ

Ἰδιαίτερη περίπτωση ἀποτελοῦν τὰ παραδείγματα (Π.Β.3.14.3, τύπος 
Ο22) τῆς Κοίμησης τῆς Θεοτόκου στὸ Μικρὸ Χωριὸ τῆς Τήλου328, ὅπου 
ὁ ἀρχιτέκτονας Γεώργιος Πατίστας ἀπὸ τὴν Ψίνθο τῆς Ρόδου329 πρω-
τοτύπησε μὲ δύο ἰδιόρρυθμα θυρώματα. Εἶναι ὀρθογώνιες πόρτες μὲ πα-
ραστάδες, ἐπίκρανα καὶ βάσεις σύνθετης διατομῆς καὶ πλαισιώνονται μὲ 
τοξωτὰ περιθυρώματα ἐπίσης σύνθετης διατομῆς.

Ξύλινα κουφώματα
Ἡ χρήση τῆς παλαιᾶς τεχνολογίας τῶν ξύλινων θυρόφυλλων μὲ πίρους 

ἐφαρμόσθηκε καὶ στὰ ξύλινα κουφώματα τῶν μεταβυζαντινῶν σταυροθο-
λιακῶν ἐκκλησιῶν τῆς Δωδεκανήσου, ὅπως καὶ τῶν ξύλινων κουφωμάτων 
μὲ κάσες. Στὰ παράθυρα βεβαίως χρησιμοποιήθηκε ἡ τεχνικὴ τῶν ξύλινων 
κουφωμάτων μὲ κάσες καὶ τζαμιλίκια. Σχεδὸν καθολικὴ ἦταν ἡ χρήση με-
ταλλικῶν σφυρήλατων σιδεριῶν μὲ ὁριζόντια καὶ κάθετα σίδερα, ἀγκυρω-
μένων στὰ πέτρινα πλαίσια, προφανῶς γιὰ τὴν ἀσφάλεια τῶν ἱερῶν 
κει  μη λίων τῶν ἐκκλησιῶν. Συχνὰ τὰ θυρόφυλλα φέρουν καὶ τζαμιλίκια 
προ  στα τευμένα μὲ μεταλλικὰ κάγκελα330, ἐνῶ χρησιμοποιοῦνται καὶ σὲ 
νεο  κλα σικὰ θυρώματα331. Ἐνίοτε γιὰ καλύτερο φωτισμὸ τῶν ἐκκλησιῶν, οἱ 
ξύ λινες ταμπλαδωτὲς πόρτες καταλήγουν σὲ τοξωτοὺς φεγγίτες μὲ τζαμι-
λίκια καὶ κάγκελα332.

Ἡ ἐφαρμογὴ καὶ στὰ ξύλινα θυρόφυλλα μορφολογικῶν στοιχείων τῆς 
ἀρχιτεκτονικῆς τῶν Βαλκανίων τοῦ 18ου καὶ 19ου αἰώνα, μὲ ποιότητα 
διακόσμησης καὶ ἰδιαίτερο μορφολογικὸ ἐνδιαφέρον, ἀλλὰ καὶ κλασικι-
στικῶν προτύπων, δείχνει τὴν ἀφομοίωση τῶν δύο ὁμάδων στὰ μνημεῖα 
αὐτά. Εἰδικότερα παρουσιάζεται ὁ τύπος τῶν ταμπλαδωτῶν θυρῶν, ποὺ 
ἐφαρμόζεται παντοῦ στὰ Βαλκάνια, στὰ ἀρχοντικά, στὰ ἀστικὰ κτίρια καὶ 
στὰ θρησκευτικὰ μνημεῖα (ἐκκλησίες, τζαμιά, συναγωγές) τὴν ἴδια περίο-

προστώου τοῦ καθολικοῦ τῆς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Φιλήμονα τῆς Ρόδου, ποὺ πλαισιώνεται 
μὲ προεξέχοντες πεσσοὺς καὶ ὁριζόντιο πρέκι τοῦ φέροντα ὀργανισμοῦ τοῦ ὑπερκείμενου 
καμπαναριοῦ.

328. ΚΣΕΔ 97, ἡ νότια ὀρθογώνια πόρτα φέρει ἐνδιάμεσο ὀρθογώνιο κοιλόκυρτο πε-
ριθύρωμα, ἐνῶ τὸ ἐξωτερικὸ πλαίσιο ἀπολήγει σὲ ἰδιόρρυθμο ὀξυκόρυφο καὶ χαμηλωμένο 
τόξο. Τὸ περιθύρωμα ἐξάλλου τῆς δυτικῆς πόρτας ἀπολήγει σὲ ἡμικυκλικὸ πλαίσιο ἐλαφρὰ 
μικρότερου πλάτους, ποὺ ἐπιτυγχάνεται μὲ ἕνα μικρὸ ἐνδιάμεσο σπάσιμο, ποὺ τὸ κάνει 
ἰδιόμορφο.

329. Κουτελάκης [1996β], 149-153.
330. ΚΣΕΔ 101, τῆς νότιας εἰσόδου τοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς Χάλκης, ὅπου οἱ ὁριζόντι-

οι καὶ κάθετοι ταμπλάδες ἔχουν πλούσια φυτικὴ ξυλόγλυπτη διακόσμηση καὶ τὰ τζαμιλίκια  
μεταλλικὰ κάγκελα μέ «καραβολάκια» ἤ «σαλίγκαρους» γιὰ προστασία.

331. ΚΣΕΔ 1, τῆς βόρειας εἰσόδου στὴν μητρόπολη τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου τῆς 
Ρόδου καὶ ΚΣΕΔ 28, τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στὶς Καλυθιὲς τῆς Ρόδου.

332. ΚΣΕΔ 69, ἡ δυτικὴ εἴσοδος τοῦ Ταξιάρχη Μιχαὴλ στὸν Μεσαναγρὸ καὶ ΚΣΕΔ 8, ἡ 
νεοκλασικὴ βόρεια εἴσοδος τῆς Κοίμησης τῆς Θεοτόκου στὰ Τριάντα τῆς Ρόδου.
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Π.Β.3.15. 
Ξύλινα θυρόφυλλα

α. Ἅγ. Κων/νος καὶ Ἑλένη, 
Καστελλόριζο (ΚΣΕΔ 103)

δ. Ἅγιος Μερκούριος, 
Καστελλόριζο (ΚΣΕΔ 104)

ζ. Ἅγιος Ἰωάννης Θεολόγος, 
Βάτι, Ρόδος (ΚΣΕΔ 66)

β. Ἀρχάγγελος Μιχαήλ, 
Ἀρχάγγελος, Ρόδος (ΚΣΕΔ 39)

ε. Ἅγιος Ἰωάννης, Γιαλός, Σύμη 
(ΚΣΕΔ 89)

η. Κοίμηση, Πυλές, Κάρπαθος 
(ΚΣΕΔ 112)

γ. Ἁγία Αἰκατερίνη, 
Καλαβάρδα, Ρόδος (ΚΣΕΔ 25)

στ. Ἅγιος Ἰωάννης Θεολόγος, 
Γεννάδι, Ρόδος (ΚΣΕΔ 67)

θ. Ἀρχάγγελος Μιχαήλ, 
Μεσαναγρός, Ρόδος (ΚΣΕΔ 69)
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δο. Μικροὶ ταμπλάδες τετράγωνοι καὶ ὀρθογώνιοι, συνδυαζόμενοι ὁρι-
ζοντίως καὶ καθέτως, δημιουργοῦν ἐνδιαφέρουσες συνθέσεις (Π.Β.3.15). Σὲ 
μία ἄλλη κατηγορία ταμπλαδωτῶν θυρῶν οἱ ὀρθογώνιοι ταμπλάδες συν-
δυάζονται καθ’ ὕψος ἕνας ὁριζόντιος μὲ δύο καθέτους333 (γ). Οἱ ταμπλάδες 
αὐτοὶ ἄλλοτε εἶναι ἁπλοὶ μὲ μόνη διακόσμηση τὶς ἀποτμήσεις334 (α,δ,ε) καὶ 
ἄλλοτε φέρουν πλούσια διακόσμηση ὀθωμανικοῦ μπαρὸκ ἀπὸ ἀνάγλυ-
φους ρόδακες, ἀνθέμια καὶ συνθέσεις μὲ φύλλα καὶ ἀνθοδοχεῖα335 (β,γ,ζ,θ). 

Ὁ μεγαλύτερος ἀριθμὸς θυρῶν φέρει μία σειρὰ καθ’ ὕψος τετράπλευ-
ρων ταμπλάδων σὲ κάθε θυρόφυλλο, ποὺ συνήθως εἶναι ἁπλοί (δ,ε,στ), 
ἐνῶ, ὅταν ἡ πόρτα ἔχει τόξο, ὁ ἐπάνω ταμπλᾶς εἶναι ἢ καμπύλος (α,δ), 
ἢ τριγωνικὸς ἀνάλογα336 (β,γ,ε,στ). Αὐτὲς οἱ θύρες συνηθίζονται καὶ στὰ 
νεοκλασικὰ θυρώματα337. Μὲ μικρὴ διακόσμηση στοὺς ταμπλάδες καὶ 
στὰ ὁριζόντια καὶ κατακόρυφα ξύλα παρουσιάζεται μικρότερος ἀριθμὸς 
θυρῶν338, ὅμως ἡ ξυλόγλυπτη διακόσμηση ὀθωμανικοῦ μπαρὸκ στὰ θυρό-
φυλλα μιᾶς σειρᾶς ταμπλάδων ἢ στοὺς ἄνω ταμπλάδες μὲ ἀνάγλυφους 
ρόδακες339 ἢ μὲ φυτικὲς διακοσμήσεις340, δίνει ἰδιαίτερη χάρη. Ἐνίοτε ἡ 
δια κόσμηση ἐπεκτείνεται καὶ στοὺς παρακάτω ταμπλάδες, μὲ διαμόρφω-
ση στὸ κέντρο τοὺς ἑνός «πινακίου», μὲ πρόθεση νὰ χρησιμοποιηθεῖ 
γιὰ ζωγραφιὰ ἢ χρονολογία341 (ζ), ἢ ρόδακα πλαισιωμένου μὲ φυτικὴ δι-

333. ΚΣΕΔ 104, ἡ δυτικὴ εἴσοδος τοῦ Ἁγίου Μερκουρίου στὸ Καστελλόριζο, ΚΣΕΔ 117, 
ἡ βόρεια εἴσοδος τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στὴν Ἁγία Μαρίνα τῆς Κάσου, ΚΣΕΔ 33, μὲ δια κό-
σμηση ὀθωμανικοῦ μπαρὸκ ἡ δυτικὴ εἴσοδος τοῦ Ἁγίου Δημητρίου στὴν Ἀρχίπολη, ΚΣΕΔ 
25, τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης στὰ Καλαβάρδα τῆς Ρόδου καὶ ΚΣΕΔ 109, ἡ νότια εἴσοδος στὴν 
Γέννηση τῆς Θεοτόκου στὴν Βωλάδα τῆς Καρπάθου, ποὺ ἡ φυτικὴ διακόσμηση συνδυάζε-
ται καὶ μὲ ἀνάγλυφους σταυρούς.

334. ΚΣΕΔ 103, στὶς θύρες τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου στὸ Καστελλόριζο.
335. ΚΣΕΔ 28, στὴν βόρεια εἴσοδο τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στὶς Καλυθιὲς καὶ ΚΣΕΔ 39, στὴν 

κεντρικὴ δυτικὴ εἴσοδο στὸν κυρίως ναὸ τοῦ Ταξιάρχη Μιχαὴλ στὸν Ἀρχάγγελο τῆς Ρόδου.
336. ΚΣΕΔ 105, ἡ νότια εἴσοδος τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Βουνοῦ, ΚΣΕΔ 104, ἡ βόρεια 

τοῦ Ἁγίου Μερκουρίου στὸ Καστελλόριζο, ΚΣΕΔ 89, ἡ βόρεια τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη στὸν 
Γιαλὸ τῆς Σύμης καὶ ΚΣΕΔ 56, ἡ δυτικὴ τοῦ Ἁγίου Μερκουρίου στὸν Ἴστριο τῆς Ρόδου.

337. ΚΣΕΔ 3, ἡ βόρεια εἴσοδος τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου στὸ Νιοχώρι τῆς Πόλης 
τῆς Ρόδου, ΚΣΕΔ 39, ἡ βόρεια εἴσοδος στὸν Ταξιάρχη Μιχαὴλ στὸν Ἀρχάγγελο τῆς Ρόδου, 
ΚΣΕΔ 91, ἡ δυτικὴ εἴσοδος τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου στὸ Χωριὸ τῆς Σύμης καὶ ΚΣΕΔ 116, ἡ 
δυτικὴ τῆς Κοίμησης τῆς Θεοτόκου στὴν Παναγιὰ τῆς Κάσου.

338. ΚΣΕΔ 38, στὴν δυτικὴ εἴσοδο τῆς Παναγιᾶς τῆς Τσαμπίκας τῆς Κάτω, ΚΣΕΔ 32, ἡ 
δυτικὴ εἴσοδος στοὺς Ἁγίους Τεσσαράκοντα Μάρτυρες στὴν Διμυλιά, ΚΣΕΔ 67, τοῦ Ἁγίου 
Ἰωάννη τοῦ Θεολόγου στὸ Γεννάδι, ΚΣΕΔ 50, τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στὰ Λάερμα καὶ ΚΣΕΔ 
52, τῆς μονῆς τοῦ Ἀρταμίτη στὸν Ἅγιο Ἰσίδωρο στὴν Ρόδο.

339. ΚΣΕΔ 62, ἡ νότια εἴσοδος τῆς Ἁγίας Μαρίνας στὴν Ἀπολλακιά, καὶ ΚΣΕΔ 35, ἡ 
δυτικὴ τῆς Ὕψωσης τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στὸν Ἀπόλλωνα τῆς Ρόδου.

340. ΚΣΕΔ 50, ἡ δυτικὴ εἴσοδος τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στὰ Λάερμα, καὶ ΚΣΕΔ 46, τῶν 
Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου στὸ Μάσαρη τῆς Ρόδου.

341. ΚΣΕΔ 20, ἡ δυτικὴ εἴσοδος τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Προδρόμου στὶς Φάνες, καὶ 
ΚΣΕΔ 66, τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Θεολόγου στὸ Βάτι τῆς Ρόδου.
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ακόσμηση342 (η). Σπανιότερα ἡ διακόσμηση ἐπεκτείνεται σὲ ὅλους τοὺς 
ταμπλάδες343. Σὲ μία σειρὰ θυρῶν οἱ ξύλινοι ταμπλάδες κοσμοῦνται μὲ 
ἀνά γλυφους σταυρούς344 (θ). 

Παράθυρα
Τὰ πλέον χαρακτηριστικὰ παράθυρα τῆς πρώτης ὁμάδας μὲ μορφο-

λογικὰ στοιχεῖα μὲ ἐπιρροὲς ἀπὸ τὴν ὑστερογοτθικὴ καὶ ἀναγεννησιακὴ 
ροδίτικη ἀρχιτεκτονική, καὶ κυρίως ἀπὸ τὴν ὀθωμανικὴ ἀρχιτεκτονική, 
ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὰ ἀστικὰ κτήρια τῆς ἐποχῆς, χρονολογοῦνται ἀπὸ τὸ 1750 
ἕως τὰ μέσα τοῦ 19ου αἰώνα καὶ εἶναι ὀρθογώνια (τύπος Ο), ποὺ ἀπο-
τελοῦν τὴν πλειονότητα τῶν παραθύρων τῶν σταυροθολιακῶν μετα-
βυζαντινῶν ἐκκλησιῶν τῆς Ρόδου345 (Π.Β.3.16, Παράθυρα καὶ Π.Β.3.17). 
Ἡ ποικιλία τους εἶναι πλούσια. Εἶναι χαρακτηριστικὰ τὰ παράθυρα μὲ 
ὑπέρθυρα ἀνακουφιστικὰ σύνθετα μουσουλμανικὰ τόξα346 (τύπος Ο2 
καὶ Ο5)347. Ἐνίοτε ἔχουν καμπύλη γωνιακὴ ἀπότμηση ἢ βεργία348. Λεπτὸ 
κυμάτιο ἡμικυκλικῆς διατομῆς πλαισιώνει ἄλλοτε τὸ ὀρθογώνιο παράθυ-

342. ΚΣΕΔ 36, στὴν βόρεια εἴσοδο τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στὴν Κρητηνία τῆς Ρόδου.
343. ΚΣΕΔ 73, ἡ νότια εἴσοδος τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς στὴν Κατταβιά, ὅπου κάθε 

ταμπλᾶς ἔχει διαφορετικὸ σχέδιο, φυτικὴ σύνθεση, ρόδακα καὶ γεωμετρικὰ σχήματα, καὶ 
ΚΣΕΔ 31, τὸ νεοκλασικὸ θύρωμα τῆς προσθήκης τῆς Κοίμησης τῆς Θεοτόκου στὴν Σάλα-
κο τῆς Ρόδο, ὁποὺ σὲ ὅλους τοὺς ταμπλάδες ἔχει φυτικὲς συνθέσεις

344. ΚΣΕΔ 55, στὴν νότια εἴσοδο τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου στὸ Χωριὸ καὶ στὰ νεοκλασικὰ 
θυρώματα, ΚΣΕΔ 95, τῆς νότιας εἰσόδου τοῦ «Μιχαήλη» στὸ Νημπορειὸ τῆς Σύμης, ΚΣΕΔ 
108, τῆς Κοίμησης τῆς Θεοτόκου στὶς Μενετές, καὶ ΚΣΕΔ 112, τῆς Κοίμησης τῆς Θεοτόκου 
στὶς Πυλὲς τῆς Καρπάθου.

345. Γιὰ τὴν καλύτερη κατανόηση τῶν μορφῶν τῶν ὀρθογώνιων ἀνοιγμάτων τῶν 
ἐκκλησιῶν αὐτῶν, πρέπει νὰ σημειωθεῖ, ὅτι ἡ ἐξωτερικὴ πλευρά τους κατασκευαστικὰ δι-
αφοροποιεῖται ἀπὸ τὴν ἐσωτερική. Τὰ ὀρθογώνια ἀνοίγματα καλύπτονται ἐξωτερικὰ ἀπὸ 
ὁριζόντια πέτρινα πρέκια μονολιθικὰ εἴτε ἀπὸ ὁριζόντια τόξα μὲ θολίτες (ἤ «γάτες» κατὰ 
τὴν ντόπια διάλεκτο), ποὺ συνοδεύονται συνήθως ἀπὸ ὑπέρθυρα ἀνακουφιστικὰ τόξα, 
ἀκολουθώντας τὴν τοπικὴ παράδοση ἀπὸ τὴν βυζαντινή, τὴν ἱπποτικὴ καὶ τὴν ὀθωμανικὴ 
περίοδο. Ἐσωτερικὰ τὰ ἀνοίγματα αὐτὰ καλύπτονται πάντα ἀπὸ χαμηλωμένα τόξα.

346. Αὐτὸς ὁ τύπος θυρωμάτων καὶ παραθύρων μὲ ἀνακουφιστικὰ σύνθετα μουσουλ-
μανικὰ τόξα, μορφὴ εὐρύτατα διαδεδομένη στὸν βαλκανικὸ χῶρο κατὰ τὸν 18ο καὶ 19ο 
αἰώνα, ἐφαρμόσθηκε εὑρέως καὶ στὶς σταυροθολιακὲς ἐκκλησίες τῆς Δωδεκανήσου.

347. ΚΣΕΔ 6, τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Ἄνω, ΚΣΕΔ 3, τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου στὸ 
Νιοχώρι τῆς πόλης τῆς Ρόδου, ΚΣΕΔ 8, τῆς Κοίμησης τῆς Θεοτόκου στὰ Τριάντα, ΚΣΕΔ 
20, τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Προδρόμου στὶς Φάνες, ΚΣΕΔ 36, τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στὴν 
Κρητηνία, ΚΣΕΔ 40, τῆς Κοίμησης τῆς Θεοτόκου στὸν Ἀρχάγγελο τῆς Ρόδου, ΚΣΕΔ 44, 
τῆς Σταύρωσης τοῦ Χριστοῦ στὴν Μαλώνα, ΚΣΕΔ 46, τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου στὸ 
Μάσαρη, ΚΣΕΔ 67, τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Θεολόγου στὸ Γεννάδι, ΚΣΕΔ 71, τῆς Ἁγίας 
Εἰρήνης στὴν Λαχανιά, ΚΣΕΔ 61, τῆς προσθήκης τῆς Κοίμησης τῆς Θεοτόκου στὸ Ἀσκλη-
πιὸ τῆς Ρόδου, καὶ ΚΣΕΔ 101, τοῦ Ἁγίου Νικολάου στήν Χάλκη.

348. ΚΣΕΔ 17, τῆς Μονῆς Καλόπετρας στὸν Θεολόγο τῆς Ρόδου.
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ρο καὶ τὸ ἀνακουφιστικὸ τόξο349. Ὅταν περιβάλλονται βεβαίως ἀπὸ 
ὀρθο γώνιο πλαίσιο κοιλόκυρτης διατομῆς, εἶναι ἐντυπωσιακότερα (τύπος 
Ο6)350. Ξεχωρίζουν τὰ παράθυρα τῶν πλάγιων ὄψεων τῆς Κοίμησης 
τῆς Θεοτόκου στὰ Τριάντα τῆς Ρόδου, τῶν ὁποίων τὸ ἀνακουφιστικὸ 
ὑπέρθυρο τόξο ἔχει τριφυλλόσχημη μορφή (ἀπὸ τρία τόξα, ἐκ τῶν ὁποίων 
τὸ μεσαῖο ὀξυ κόρυφο)351. Μία ἄλλη κατηγορία παραθύρων εἶναι μὲ ἀνα-
κουφιστικὰ χα μηλωμένα τόξα, πιθανῶς προέκταση τῆς θολωτῆς κάλυ-
ψης τῆς ἐσωτε ρικῆς πλευρᾶς τῶν ἀνοιγμάτων (τύπος Ο3)352. Ὑπάρχουν 
κάποια παραδείγ ματα μὲ ὑπέρθυρο ἀνακουφιστικὸ χαμηλωμένο τόξο σὲ 
ἐσοχὴ καὶ μὲ ἀνάλογη ἐσοχὴ στὸ ὀρθογώνιο πλαίσιο τοῦ παραθύρου, ποὺ 
δημιουργοῦν μία λεπτὴ καὶ ἁπλή, ὀρθογώνιας διατομῆς, κορνίζα μεταξὺ 
τοῦ τόξου καὶ τοῦ παραθύρου353. Ξεχωρίζουν ἐπίσης καὶ κάποια παράθυ-
ρα μὲ ὀξυκόρυφα ἀνακουφιστικὰ τόξα, διπλῆς καμπυλότητας, ποὺ πλαι-
σιώνονται μὲ περίγραμμα σὲ ἀρκετὴ ἐσοχή (τύπος Ο4)354. Ἕνα ξεχωριστὸ 
παράδειγμα ὀρθογωνίων παραθύρων, τὰ ὁποῖα πλαισιώνονται μὲ γεῖσο 
ἁπλῆς διατομῆς, ποὺ πρὸς τὰ ἄνω καταλήγει σὲ χαμηλωμένο τόξο, ἀπο-
τελοῦν αὐτὰ τοῦ Ἁγίου Ἰσιδώρου στὸ ὁμώνυμο χωριὸ τῆς Ρόδου355 (τύπος 
Ο7). Περισσότερο προσεγμένο εἶναι τὸ ἀνακουφιστικὸ τριγωνικὸ ἀέτωμα 
σὲ ἐσοχὴ καὶ μὲ σύνθετη διατομὴ τῶν παραθύρων στὸν Ἅγιο Λουκᾶ στὴν 
Σορωνὴ τῆς Ρόδου356 (τύπος Ο16). 

Ἐμφανίζονται ἀρκετοὶ τύποι ὀρθογώνιων παραθύρων τῆς δεύτερης 
ὁμάδας μὲ μορφολογικὰ στοιχεῖα μὲ ἐπιρροὲς ἀπὸ κλασικισμό, μπαρὸκ καὶ 
νεοβυζαντινὸ ρυθμό, ποὺ χρονολογοῦνται συνήθως ἀπὸ τὰ μέσα τοῦ 19ου 
αἰώνα ἕως τὸ 1924 (Π.Β.3.18). Ἡ πλέον ἁπλὴ διακόσμηση, μὲ ὑπέρθυρο 
προστατευτικὸ γεῖσο κοιλόκυρτης διατομῆς, τῶν παραθύρων, εἶναι χα-
ρακτηριστικὴ σὲ μερικὰ παραδείγματα (τύπος Ο8)357. Συνθετότερο εἶναι 
τὸ γεῖσο τῆς μητρόπολης τῆς Ρόδου, ποὺ πιθανῶς διαμορφώθηκε σὲ με-
ταγενέστερη ἐπέμβαση358. Συχνὰ τὰ ὀρθογώνια παράθυρα πλαισιώνονται 

349. ΚΣΕΔ 40, τῆς Κοίμησης τῆς Θεοτόκου στὸν Ἀρχάγγελο τῆς Ρόδου.
350. ΚΣΕΔ 103, τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης στὸ Καστελλόριζο.
351. ΚΣΕΔ 8.
352. ΚΣΕΔ 56, τοῦ Ἁγίου Μερκουρίου στὸ Ἴστριο, ΚΣΕΔ 64, τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, καὶ 

ΚΣΕΔ 65, τῆς μονῆς τοῦ Ἁγίου Φιλήμονα στὴν Ἀρνίθα, ΚΣΕΔ 69, τοῦ Ταξιάρχη στὸν Με-
σαναγρό, καὶ ΚΣΕΔ 49, τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Προδρόμου στὸ Μάσαρη τῆς Ρόδου.

353. ΚΣΕΔ 66, τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Θεολόγου στὸ Βάτι τῆς Ρόδου, καὶ ΚΣΕΔ 90, τοῦ 
παραθύρου τῆς κόγχης τοῦ Ἱεροῦ τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου στὸ Χωριὸ τῆς Σύμης.

354. ΚΣΕΔ 79, τῆς Ἁγίας Τριάδας στὴν Ἀντιμάχεια τῆς Κῶ καί, ΚΣΕΔ 118, τῆς Ἁγίας 
Μαρίνας στὸ ὁμώνυμο χωριὸ τῆς Κάσου.

355. ΚΣΕΔ 51.
356. ΚΣΕΔ 19.
357. ΚΣΕΔ 107, στὴν μητρόπολη τῆς Κοίμησης τῆς Θεοτόκου στὸ Ἀπέρι τῆς Καρπάθου.
358. ΚΣΕΔ 1.
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Π.B.3.16.
Πίνακας τύπων παραθύρων καὶ φεγγιτῶν  
σταυροθολιακῶν ἐκκλησιῶν Δωδεκανήσου
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001 Εἰσόδια, Ρόδος 2η ὁμάδα Ο8 Κ1 Κ5 Η1
002 Ἅγιος Νικόλαος, Ρόδος 1η ὁμάδα Ο2 Χ1 Κ6 Η1 Τ1 Κ6
003 Εἰσόδια, Νιοχώρι, Ρόδος 1η ὁμάδα Ο2 Κ1 Η1 Κ1
004 Ἅγιος Ἰωάννης, Ρόδος 1η ὁμάδα Ο2 Κ6 Ο1 Κ4
005 Ἁγία Ἀναστασία, Ρόδος 1η ὁμάδα Ο2 Κ6 Κ2
006 Ἅγιος Γεώργιος Ἄνω, Ρόδος 1η ὁμάδα Ο2 Ο1 Κ1
007 Ἅγιος Γεώργιος Κάτω, Ρόδος 1η ὁμάδα Ο2 Μ Τ1 Η1
008 Κοίμηση, Τριάντα, Ρόδος 1η ὁμάδα Ο2 Η4
009 Μεταμόρφωση, Τριάντα, Ρόδος 1η ὁμάδα Ο2
010 Κοίμηση, Κρεμαστή, Ρόδος 1η ὁμάδα Ο2 Ο1 Κ2
011 Ἁγία Ἀναστασία, Παραδείσι, Ρόδος 2η ὁμάδα Η5 Ο1 Κ5
012 Ἅγιος Γεώργιος, Λαχανιά, Ρόδος 1η ὁμάδα Ο5 Κ4
013 Ἅγιος Νικόλαος, Παστίδα, Ρόδος 2η ὁμάδα Η8 Η1 Η9 Η1 Κ5
014 Ἅγιος Γεώργιος, Παστίδα, Ρόδος 1η ὁμάδα Ο1 Κ1 Η1 Κ1
015 Εἰσόδια, Κοσκινού, Ρόδος 2η ὁμάδα Η2 Η9 Η4 Κ6
016 Ἅγιος Γεώργιος, Κοσκινού, Ρόδος 1η ὁμάδα Η2 Κ1 Η1 Κ1
017 Καλόπετρα, Θεολόγος, Ρόδος 1η ὁμάδα Ο2 Κ2 Κ2 Κ2
018 Ἀρχάγγελος Μιχαήλ, Μαριτσά, Ρόδος 1η ὁμάδα Ο2 Ο1 Η9 Κ2
019 Ἅγιος Λουκᾶς, Σορωνή, Ρόδος ἀνάμεικτα Ο16 Σ3 Κ4
020 Ἅγιος Ἰωάννης Πρόδρομος, Φάνες, Ρόδος 1η ὁμάδα Ο2 Κ2 Σ2 Κ2
021 Ἅγιος Νικήτας, Φάνες, Ρόδος 1η ὁμάδα Ο2 Κ2 Η1 Κ2
022 Μεταμόρφωση, Φάνες, Ρόδος 1η ὁμάδα Ο1 Κ2 Κ2 Κ2
023 Φανερωμένη, Φάνες, Ρόδος 1η ὁμάδα Χ1 Ο1 Κ1
024 Ἅγιος Γεώργιος, Φάνες, Ρόδος 2η ὁμάδα Η10 Η1 Μ
025 Ἁγία Αἰκατερίνη, Καλαβάρδα, Ρόδος 1η ὁμάδα Ο5 Κ1 Σ2 Κ1
026 Ἅγιος Δημήτριος, Καλαβάρδα, Ρόδος 2η ὁμάδα Ο1 Κ1 Ο1 Κ1
027 Ἁγία Ἄννα, Καλαβάρδα, Ρόδος Η1 Κ1 Η1
028 Μεταμόρφωση, Καλυθιές, Ρόδος 1η ὁμάδα Ο5 Η8 Κ2 Κ1
029 Γέννηση Θεοτόκου, Ψίνθος, Ρόδος 1η ὁμάδα Χ3 Κ4 Ο1 Κ4
030 Κοίμηση, Ἀφάντου, Ρόδος 1η ὁμάδα Ο1 Η1 Η1 Η12
031 Κοίμηση, Σάλακος, Ρόδος 2η ὁμάδα Ο10 Η10 Κ2
032 Ἅγιοι Τεσσαράκοντα, Διμυλιά, Ρόδος 1η ὁμάδα Ο9 Κ4 Ο1 Κ3
033 Ἅγιος Δημήτριος, Ἀρχίπολη, Ρόδος 1η ὁμάδα Ο1 Κ1 Η1 Κ6
034 Ἅγιος Γεώργιος, Πλατάνια, Ρόδος 1η ὁμάδα Ο5 Κ1 Σ2 Κ4
035 Τίμιος Σταυρός, Ἀπόλλωνα, Ρόδος 1η ὁμάδα Ο1 Κ2 Ο1 Κ4
036 Ἅγιος Γεώργιος, Κρητηνία, Ρόδος 1η ὁμάδα Ο2 Η1 Κ3
037 Κοίμηση, Ἔμπωνα, Ρόδος 1η ὁμάδα Ο6 Κ4 Σ1 Κ4
038 Παναγία Τσαμπίκα Κάτω, Ἀρχάγγελος, Ρόδος 1η ὁμάδα Ο5 Η1 Η1 Κ2
039 Ἀρχάγγελος Μιχαήλ, Ἀρχάγγελος, Ρόδος 1η ὁμάδα Ο1 Κ1 Τ1 Η1 Κ2 Κ2 Τ1
040 Κοίμηση, Ἀρχάγγελος, Ρόδος 1η ὁμάδα Ο2 Κ4 Ο2 Κ4
041 Ἅγιος Γεώργιος, Μαλώνα, Ρόδος 1η ὁμάδα Ο2 Κ1 Η1 Κ1
042 Μεταμόρφωση, Μαλώνα, Ρόδος 1η ὁμάδα Ο5 Η1
043 Εὐαγγελισμός, Μαλώνα, Ρόδος 1η ὁμάδα Ο1 Ο1
044 Τίμιος Σταυρός, Μαλώνα, Ρόδος 1η ὁμάδα Ο2 Κ4 Κ4 Κ4
045 Ἅγιος Πέτρος & Παῦλος, Χαράκι, Ρόδος 1η ὁμάδα Ο1 Κ1 Κ1
046 Εἰσόδια, Μάσαρη, Ρόδος 1η ὁμάδα Ο2 Κ4 Ο4 Κ4
047 Εὐαγγελισμός, Μάσαρη, Ρόδος 1η ὁμάδα Ο1 Τ1 Κ1
048 Ζωοδόχος Πηγή, Μάσαρη, Ρόδος 1η ὁμάδα Ο1 Κ1
049 Ἅγιος Ἰωάννης Πρόδρομος, Μάσαρη, Ρόδος 1η ὁμάδα Ο3 Κ1 Κ1 Η1
050 Ἅγιος Γεώργιος, Λάερμα, Ρόδος 1η ὁμάδα Ο1 Κ1 Ο3 Κ4
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051 Ἅγιος Ἰσίδωρος, Ἅγιος Ἰσίδωρος, Ρόδος 1η ὁμάδα Ο7 Η12 Ο1 Κ1

052 Ἀρταμίτης, Ἅγιος Ισίδωρος, Ρόδος 1η ὁμάδα Ο1 Ο1 Κ1

053 Ἅγιος Παντελεήμονας, Σιάννα, Ρόδος 2η ὁμάδα Η8 Η12 Η12

054 Ἀπόστολος Θωμᾶς, Μονόλιθος, Ρόδος ἀνάμεικτα Ο10 Κ6 Ο2 Κ6

055 Ἀρχάγγελος Μιχαήλ, Κάλαθος, Ρόδος 1η ὁμάδα Ο2 Κ6 Ο2 Κ6

056 Ἅγιος Μερκούριος, Ἴστριο, Ρόδος 1η ὁμάδα Ο3 Κ1 Ο1 Κ3

057 Γέννηση Θεοτόκου, Προφύλια, Ρόδος 1η ὁμάδα Ο3 Σ2 Κ4

058 Ἀρχάγγελος Μιχαήλ, Λάρδος, Ρόδος 1η ὁμάδα Ο6 Κ6 Ο1 Κ6

059 Ἅγιος Νικόλαος, Λάρδος, Ρόδος 1η ὁμάδα Ο1 Κ1 Κ1

060 Ὑψενή, Λάρδος, Ρόδος 1η ὁμάδα Ο1 Κ4 Ο1 Κ4

061 Κοίμηση, Ἀσκληπειό, Ρόδος 1η ὁμάδα Ο2 Κ2 Κ2 Τ1

062 Ἁγία Μαρίνα, Ἀπολακκιά, Ρόδος 1η ὁμάδα Ο1 Ο1 Κ2

063 Σκιαδενή, Ἀπολακκιά, Ρόδος 1η ὁμάδα Ο3 Ο4 Κ2 Ο1 Τ1

064 Ἅγιος Γεώργιος, Ἀρνίθα, Ρόδος 1η ὁμάδα Ο3 Κ2 Η1 Κ2

065 Ἅγιος Φιλήμονας, Ἀρνίθα, Ρόδος 1η ὁμάδα Ο3 Κ4 Ο4 Κ4

066 Ἅγιος Ἰωάννης Θεολόγος, Βάτι, Ρόδος 1η ὁμάδα Ο3 Κ1 Η3 Κ1

067 Ἅγιος Ἰωάννης Θεολόγος, Γεννάδι, Ρόδος 1η ὁμάδα Ο2 Κ2 Ο2 Κ6

068 Ἁγία Ἀναστασία, Γεννάδι, Ρόδος 1η ὁμάδα Ο1 Κ1 Κ1

069 Ἀρχάγγελος Μιχαήλ, Μεσαναγρός, Ρόδος 1η ὁμάδα Ο3 Κ1 Ο2 Κ2

070 Ἅγιος Γεώργιος, Λαχανιά, Ρόδος 1η ὁμάδα Ο2 Κ4 Ο3 Κ2

071 Ἁγία Εἰρήνη, Λαχανιά, Ρόδος 1η ὁμάδα Ο2 Κ1

072 Ζωοδόχος Πηγή, Πλημμύρι, Ρόδος 1η ὁμάδα Ο3 Κ1 Κ1 Κ1

073 Ἁγία Παρασκευή, Κατταβιά, Ρόδος 1η ὁμάδα Ο1 Κ1 Ο1 Κ2

074 Παναγία Καθολική, Κατταβιά, Ρόδος 1η ὁμάδα Ο1 Ο2

075 Ἅγιος Παῦλος, Κατταβιά, Ρόδος 1η ὁμάδα Ο1

076 Ἁγία Παρασκευή, Παντέλι, Λέρος 2η ὁμάδα Ο13 Ε Ε Ε

077 Ἅγιος Ἰωάννης Πρόδρομος, Χωριό, Κάλυμνος ἀνάμεικτα Ο1 Κ7 Σ1 Η1

078 Κοίμηση, Ἀντιμάχεια, Κῶς 2η ὁμάδα Ο1 Η1 Τ1 Τ1

079 Ἁγία Τριάδα, Ἀντιμάχεια, Κῶς 2η ὁμάδα Ο4 Κ6 Κ6

080 Ἅγιοι Ἀνάργυροι, Καρδάμαινα, Κῶς 1η ὁμάδα Ο1 Τ1

081 Γέννηση Θεοτόκου, Ἐμπορειό, Νίσυρος 2η ὁμάδα Ο1 Η2 Η2 Η2

082 Εἰσόδια, Νικειά, Νίσυρος 2η ὁμάδα Χ1 Σ1 Τ1 Κ1

083 Παναγία Κυρά, Ἐμπορειό, Νίσυρος 1η ὁμάδα Ο9 Τ1 Σ1

084 Παναγία Ποταμίτισσα, Μανδράκι, Νίσυρος 1η ὁμάδα Ο1 Ο1 Σ1 Κ4

085 Ἅγ. Ἰωάννης Θεολόγος, Μανδράκι, Νίσυρος 1η ὁμάδα Ο1 Κ1

086 Ἅγιος Γεώργιος, Μανδράκι, Νίσυρος 2η ὁμάδα Χ1 Κ1

087 Παναγιὰ Κάστρου, Χωριό, Σύμη 2η ὁμάδα Η2 Η4 Η4

088 Πανορμίτης, Σύμη ἀνάμεικτα Ο14 Ο1 Κ5 Η1 Τ1

089 Ἅγιος Ἰωάννης, Γιαλός, Σύμη 1η ὁμάδα Ο1 Ο1 Κ2

090 Ἅγιος Ἀθανάσιος, Χωριό, Σύμη ἀνάμεικτα Ο1 Κ1 Ο1 Κ2

091 Ἅγιος Ἐλευθέριος, Χωριό, Σύμη ἀνάμεικτα Ο1 Κ1 Ο1 Κ1

092 Κεχαριτωμένη, Χωριό, Σύμη ἀνάμεικτα Ο12 Η6 Η6

093 Εὐαγγελισμός, Χαράνι, Σύμη ἀνάμεικτα Ο1 Η5 Κ6 Ο1 Η1 Κ1

094 Ἐλικωνή, Γιαλός, Σύμη 2η ὁμάδα Η5 Ο1 Κ5

095 Μιχαήλης, Νημποριό, Σύμη 2η ὁμάδα Ο1 Ο6 Κ1

096 Ἁγία Εἰρήνη, Νημποριό, Σύμη 2η ὁμάδα Η5 Κ5 Ο1 Κ5

097 Κοίμηση, Μικρό Χωριό, Τῆλος 1η ὁμάδα Ο1 Κ1 Κ1 Κ1

098 Κοίμηση, Μεγάλο Χωριό, Τῆλος 1η ὁμάδα Ο1 Σ1 Σ1

099 Ἀρχάγγελος Μιχαήλ, Μεγάλο Χωριό, Τῆλος 1η ὁμάδα Χ1 Κ1 Σ1 Κ1

100 Γέννηση Θεοτόκου, Μεγάλο Χωριό, Τῆλος 1η ὁμάδα Ο1 Σ1

101 Ἅγιος Νικόλαος, Ἐμπορειό, Χάλκη 1η ὁμάδα Ο2 Σ1 Κ1

102 Πανορμίτης, Χωριό-ἐξοχή, Χάλκη 1η ὁμάδα Ο2 Κ1 Κ1 Κ1

103 Ἅγ. Κωνσταντῖνος καὶ Ἑλένη, Καστελλόριζο 1η ὁμάδα Ο6 Κ4 Σ1 Κ4 Κ4

                         Π.B.3.16 (συνέχεια). Πίνακας τύπων παραθύρων καὶ                                             φεγγιτῶν σταυροθολιακῶν ἐκκλησιῶν Δωδεκανήσου
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104 Ἅγιος Μερκούριος, Καστελλόριζο 1η ὁμάδα Ο6 Κ4 Σ1 Κ4
105 Ἅγιος Γεώργιος Βουνοῦ, Καστελλόριζο 1η ὁμάδα Ο5 Κ4
106 Εὐαγγελισμός, Πηγάδια, Κάρπαθος 2η ὁμάδα Ο8 Κ1
107 Κοίμηση, Ἀπέρι, Κάρπαθος 2η ὁμάδα Ο8 Η10 Η4 Κ1
108 Κοίμηση, Μενετές, Κάρπαθος ἀνάμεικτα Η4
109 Γέννηση Θεοτόκου, Βολάδα, Κάρπαθος 2η ὁμάδα Ο14 Η4 Κ3
110 Ὑπαπαντή, Ἀρκάσα, Κάρπαθος 2η ὁμάδα Η3 Η7 Κ2 Κ1
111 Παναγία, Ὄθος, Κάρπαθος 2η ὁμάδα Ο9 Τ1
112 Κοίμηση, Πυλές, Κάρπαθος 2η ὁμάδα Ο10 Η4
113 Πανορμίτης, Μεσοχώρι, Κάρπαθος 2η ὁμάδα Ο8
114 Ἅγιος Σπυρίδων, Φρῦ, Κάσος 2η ὁμάδα Ο9 Κ6 Κ1
115 Γέννηση Θεοτόκου, Ἐμπορειό, Κάσος 2η ὁμάδα Ο9 Κ5 Τ1 Κ5
116 Κοίμηση, Παναγιά, Κάσος 2η ὁμάδα Ο14 Ο10 Η7 Η4 Κ5
117 Τίμιος Σταυρός, Ἁγία Μαρίνα, Κάσος 2η ὁμάδα Ο15 Η7 Κ5 Κ5
118 Ἁγία Μαρίνα, Ἁγία Μαρίνα, Κάσος 2η ὁμάδα Ο4 Ο10 Ο1 Η1 Η1
119 Ἅγιος Δημήτριος, Ἀρβανιτοχώρι, Κάσος 2η ὁμάδα Ο10 Ο9 Κ4 Η4 Κ5
120 Ἁγία Τριάδα, Πόλι, Κάσος 2η ὁμάδα Ο10 Τ3 Τ3
121 Ἅγιος Γεώργιος, Ἀλιμιὰ 1η ὁμάδα Ο2 Κ1 Κ1 Κ1
122 Ζωοδόχος Πηγή, Ἀρχάγγελος, Ρόδος 1η ὁμάδα Κ2 Κ2 Κ2
123 Ἁγία Τριάδα, Μαλώνα, Ρόδος 1η ὁμάδα Ο1 Κ1 Σ1
124 Κλησί, Μάσαρη, Ρόδος 1η ὁμάδα Ο1 Κ1 Κ1
125 Πυργιώτισσα, Λιβίσι, Λυκία 1η ὁμάδα Ο6Δ Ο2 Κ2 Ο4 Κ2
126 Ἀρχάγγελος Μιχαήλ, Λιβίσι, Λυκία 1η ὁμάδα Ο6 Ο4 Κ2 Η4 Κ2
127 Ἀντιφελλιώτισσα, Ἀντίφελλος, Λυκία ἀνάμεικτα Ο14 Σ2 Κ2
128 Εἰσόδια, Ψέριμος ἀνάμεικτα Η3 Ο1 Η7
129 Εἰσόδια, Καλαμάκι, Λυκία 1η ὁμάδα Ο16 Κ2 Σ1 Κ2
130 Γέννηση Θεοτόκου, Σπάρτη, Πισιδία 2η ὁμάδα Ξ Ο5 Ο5 Α Ο5
131 Εἰσόδια, Σπάρτη, Πισιδία ἀνάμεικτα Ο14 Κ6 Σ1 Μ Α Ο1 Μ
132 Ἀσώματοι, Ἀσφενδιού, Κῶς 1η ὁμάδα Ο1 Τ3 Η4 Κ2
133 Ὑπαπαντή, Πάνορμος, Κάλυμνος 2η ὁμάδα
134 Ἅγιος Μάμας, Πόλι, Κάσος 2η ὁμάδα
135 Ἅγιος Γεώργιος Σκολονίτης, Γεννάδι, Ρόδος 2η ὁμάδα

Μορφολογικὰ στοιχεῖα:  1η ὁμάδα: Μορφολογικὰ στοιχεῖα μὲ ἐπιρροὲς ἀπὸ τὴν ὑστερογοτθικὴ καὶ ἀναγεννησιακὴ 
ροδίτικη ἀρχιτεκτονική, καθὼς καὶ ἀπὸ τὴν ὀθωμανική (ἀπὸ 1750 ἕως μέσα 19ου αἰ.), 2η ὁμάδα: Μορφολογικὰ στοιχεῖα 
μὲ ἐπιρροὲς ἀπὸ κλασικισμό, μπαρὸκ καὶ νεοβυζαντινὸ ρυθμό (ἀπὸ μέσα 19ου αἰ. ἕως 1924), ἀνάμεικτα: Μορφολογικὰ 
στοιχεῖα ἀνάμεικτα (τῆς 1η ς ὁμάδας καί, μετὰ ἀπὸ ἐπεμβάσεις, τῆς 2ης ὁμάδας)

Τύποι παραθύρων: Ο1: Ὀρθογώνια ἁπλά, Ο2 ἢ Ο5: μὲ ἀνακουφιστικὸ σύνθετο τόξο, Ο3: ἁπλά καὶ ἀνακουφιστικὸ 
τόξο, Ο4: ἁπλὰ καὶ ἀνακουφιστικὸ τόξο διπλῆς καμπυλότητας, Ο6: μὲ ὀρθογώνιο πλαίσιο καὶ ἀνακουφιστικὸ σύνθετο 
τόξο, Ο7: μὲ ἀνακουφιστικὸ τόξο καὶ ἑνιαῖο ὀρθογώνιο πλαίσιο, Ο8: μὲ γεῖσο, Ο9: μὲ πλαίσιο, Ο10: καὶ μὲ γεῖσο, Ο12: μὲ 
πλαίσιο καὶ τοξωτὸ γεῖσο, Ο13: μὲ πλαίσιο καὶ σύνθετη διατομή, Ο14: μὲ ἀέτωμα ἢ μὲ παραστάδες, ἀνώφλι, ὀρθογώνιο 
πλαίσιο καὶ ἀέτωμα, Ο15: μὲ παραστάδες, ἡμικίονες, ἀνώφλι καὶ γεῖσο, Ο16: μὲ ἀνακουφιστικὸ ἀέτωμα σὲ ἐσοχή, Η1: 
ἡμικυκλικὰ ἁπλά, Η2: μὲ πλαίσιο, Η3: μὲ σύνθετη διατομή, Η4: καὶ μὲ ἐπίκρανα, Η5: καὶ τοξωτὸ γεῖσο, Η6: δίλοβα μὲ 
ἡμικιονίσκους καὶ σύνθετη διατομή, Η7: δίλοβα μὲ κυκλικὸ φεγγίτη, Η8: δίλοβα μὲ κυκλικὸ φεγγίτη καὶ τοξωτὸ πλαίσιο, 
Η9: τρίλοβα, Η10: τρίλοβα σὲ τοξωτὴ ἐσοχή, Χ1: χαμηλωμένα τόξα ἁπλά, Χ2: μὲ τοξωτὸ γεῖσο, Χ3: μὲ ὀρθογώνια ἐσοχὴ 
καὶ σύνθετο μουσουλμανικὸ τόξο, Ξ: ὀξυκόρυφα ἁπλὰ ἢ μὲ πλαίσιο.

Τύποι φεγγιτῶν: Κ1: Κυκλικοὶ ἁπλοί, Κ2: μὲ ἁπλὴ ἐντορμία ἢ σύνθετη διατομή, Κ3: μὲ ἐσοχή, Κ4: μὲ διατομὴ καὶ 
ἀκτινωτὲς ἢ πεταλόμορφες διακοσμήσεις, Κ5: μὲ ἐξοχὴ καὶ διακοσμήσεις, Κ6: μὲ πλαίσιο καὶ γύψινες διακοσμήσεις, Κ7: 
μὲ τετράφυλλο σχῆμα, Η1: τοξωτοὶ ἁπλοί, Η2: μὲ ἐγκοπή, Η3: μὲ ὀρθογώνιο πλαίσιο σύνθετης διατομῆς σὲ ἐσοχή, Η4: μὲ 
ἐξοχή, Η5: μὲ ὀρθογώνιο πλαίσιο καὶ γεῖσο, Η6: μὲ ἐξοχὴ καὶ τοξωτὸ γεῖσο, Η7: δίλοβοι ἢ μὲ τοξωτὸ πλαίσιο, Η8: τρίλοβοι, 
Η9: τρίλοβοι καὶ μὲ ἑνιαία τοξωτὴ ἐσοχή, Η10: δίλοβοι καὶ κυκλικὸ φεγγίτη, Η11: τριμερῆ μὲ ἑνιαῖο τόξο, Η12: τρίλοβοι 
καὶ μὲ ἑνιαία ἐσοχή, Ο1: ὀξυκόρυφοι ἁπλοί,Ο2: μὲ ἐσοχή, Ο3: μὲ ὀρθογώνιο πλαίσιο σὲ ἐσοχή, Ο4: μὲ κοίλη ἐγκοπὴ ἢ 
σύνθετη διατομή, Ο5: μὲ πλαίσιο σὲ ἐξοχή, Ο6: μὲ γεῖσο, Σ1: μὲ σύνθετα μουσουλμανικὰ τόξα, Σ2: καὶ μὲ ἐγκοπή, Σ3: μὲ 
πλαίσιο, Τ1: ὀρθογώνιοι ἁπλοὶ ἢ σχισμές, Τ2: μὲ ἐξοχὴ στὸν σοβᾶ, Τ3: μὲ ἐξοχὴ καὶ γεῖσο, Μ: ἐλλειπτικοὶ φεγγίτες ἢ «μάτι 
τοῦ βοδιοῦ – oeil de beuf», Α: ἀχλαδόσχημοι, Ε: πολυγωνικοὶ ἢ ἑξαγωνικοί.

                         Π.B.3.16 (συνέχεια). Πίνακας τύπων παραθύρων καὶ                                             φεγγιτῶν σταυροθολιακῶν ἐκκλησιῶν Δωδεκανήσου
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Π.Β.3.17.
Ὀρθογώνια παράθυρα μὲ μορφολογικὰ στοιχεῖα τῆς 1ης ὁμάδας
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Π.Β.3.18.
Ὀρθογώνια παράθυρα μὲ μορφολογικὰ στοιχεῖα τῆς 2ης ὁμάδας
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Η.  ΝΤΕΛΛΑΣ

μὲ προεξοχὴ τοῦ σοβᾶ (τύπος Ο9)359. Συνήθως σὲ γεῖσο ἀπολήγει ἡ ἄνω 
πλευρὰ τοῦ ὀρθογωνίου πλαισίου σὲ προεξοχή (τύπος Ο10)360. Τὸ ἐξέχον 
καὶ μαρμάρινο πλαίσιο τῶν ὀρθογώνιων παραθύρων διαθέτει σπάνια δι-
ατομὴ μὲ κυμάτια361 (τύπος Ο13). Ὅταν μάλιστα συνοδεύεται ἀπὸ τρι-
γωνικὸ ἀέτωμα (τύπος Ο14), τονίζει περισσότερο τὸ νεοκλασικὸ στύλ362. 
Ἄξια προσοχῆς εἶναι τὰ παράθυρα τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στὴν Ἁγία Μαρίνα 
τῆς Κάσου363, ποὺ διαμορφώνονται μὲ ἕνα ὀρθογώνιο πλαίσιο σὲ ἐξοχὴ καὶ 
ἡμικιονίσκους στὶς παραστάδες, ποὺ φέρουν ἁπλὸ ἐπιστύλιο καὶ ἐπιστέφο-
νται μὲ ὁριζόντιο λεπτὸ γεῖσο, μοναδικὸ παράδειγμα (τύπος Ο15).

Φυσικὰ τὰ ἡμικυκλικά, τὰ δίλοβα καὶ τὰ τρίλοβα παράθυρα παρα πέμ-
πουν στὴν βυζαντινὴ παράδοση, ἀπὸ τὴν ὁποία ἀντλοῦν τὰ κύρια χα-
ρα  κτηριστικά τους, τὰ περισσότερα ὅμως ἀπ’ αὐτὰ στὶς ἐξεταζόμενες ἐκ-
κλησίες ἔχουν νεοκλασικὰ χαρακτηριστικά (Π.Β.3.19). Ἄλλοτε διαθέ τουν 
σύνθετη διατομή, ποὺ διακόπτεται ἀπὸ ὁριζόντιο γεῖσο, μορφῆς ἐπι κρά-
νου, στὸ ὕψος τῆς γέννησης τοῦ τόξου364 (τύπος Η4). Ἂν καὶ λιγοστά, πα-
ρουσιάζονται δείγματα ἀπὸ δίλοβα καὶ τρίλοβα παράθυρα, ἐπηρεασμένα 
ἀπὸ τὸ ρεῦμα τῶν νεοκλασικῶν μεγάλων ἐκκλησιῶν, τοῦ 19ου καὶ τοῦ 
20οῦ αἰώνα, ποὺ ἐπικρατεῖ στὴν Ἑλλάδα. Ἔτσι ὑπάρχουν δίλοβα παράθυ-
ρα, ποὺ διακοσμοῦνται μὲ ἡμικιονίσκους καὶ τόξα μὲ σύνθετη διατομή365  
(τύπος Η6). Ἐμφανίζονται ἐπίσης καὶ συνοδευόμενα μὲ ὑπερκείμενο κυ-
κλικὸ φεγγίτη καὶ πλαισιωμένα μὲ ἐξέχον ἡμικυκλικὸ ἢ καὶ προστατευ-
τικὸ τοξωτὸ πλαίσιο366 (τύπος Η8). Δὲν λείπουν καὶ τὰ τρίλοβα παράθυρα 
μὲ μεγαλύτερο ἢ ψηλότερο τὸ μεσαῖο καὶ πλαισιωμένα μὲ ἑνιαῖο τόξο367 
(τύπος Η10).

359. ΚΣΕΔ 83, στὸ μοναστήρι τῆς Παναγιᾶς τῆς Κυρᾶς στὸ Ἐμπορειὸ τῆς Νισύρου, 
ΚΣΕΔ 115, στὴν Γέννηση τῆς Θεοτόκου στὸ Ἐμπορειό, καὶ ΚΣΕΔ 119, στὸν Ἅγιο Δημήτριο 
στὸ Ἀρβανιτοχώρι τῆς Κάσου.

360. ΚΣΕΔ 112, στὴν Κοίμηση τῆς Θεοτόκου στὶς Πύλες τῆς Καρπάθου, ΚΣΕΔ 120, 
στὴν Ἁγία Τριάδα στὸ Πόλι τῆς Κάσου, ΚΣΕΔ 31, στὸν πρόναο τῆς Κοίμησης τῆς Θε-
οτόκου στὴν Σάλακο, καὶ ΚΣΕΔ 54, στὸν Ἀπόστολο Θωμᾶ στὴν Μονόλιθο τῆς Ρόδου.

361. ΚΣΕΔ 76, Ἁγία Παρασκευὴ στὴν Λέρο.
362. ΚΣΕΔ 109, τῆς Γέννησης τῆς Θεοτόκου στὴν Βωλάδα τῆς Καρπάθου καὶ, ΚΣΕΔ 

116, στὴν Κοίμηση τῆς Θεοτόκου στὴν Παναγιὰ τῆς Κάσου.
363. ΚΣΕΔ 117.
364. ΚΣΕΔ 108, τῆς νότιας ὄψης τῆς Κοίμησης τῆς Θεοτόκου στὶς Μενετὲς τῆς 

Καρπάθου.
365. ΚΣΕΔ 110, τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Χριστοῦ στὴν Ἀρκάσα τῆς Καρπάθου καί, ΚΣΕΔ 5, 

ἁπλούστερα στὴν δυτικὴ ὄψη τοῦ πρόναου τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας στὴν πόλη τῆς Ρόδου.
366. ΚΣΕΔ 31, στὴν δυτικὴ προσθήκη τῆς Κοίμησης τῆς Θεοτόκου στὴν Σάλακο τῆς 

Ρόδου καί, ΚΣΕΔ 107, τῆς δυτικῆς ὄψης τοῦ πρόναου τῆς μητρόπολης τῆς Κοίμησης τῆς 
Θεοτόκου στὸ Ἀπέρι τῆς Καρπάθου. ΚΣΕΔ 13, ἀνάλογα εἶναι καὶ τὰ παράθυρα τοῦ Ἁγίου 
Νικολάου στὴν Παστίδα τῆς Ρόδου.

367. ΚΣΕΔ 28, στὸν Τίμιο Σταυρὸ στὶς Καλυθιές, ΚΣΕΔ 15, στὰ Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου 
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Ἡμικυκλικὰ παράθυρα μὲ μορφολογικὰ στοιχεῖα τῆς 2ης ὁμάδας
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Πολλὲς φορὲς ὑπάρχουν καὶ ἀνοίγματα μὲ πολλαπλὲς ἐπιρροές, μὲ βυ-
ζαντινά, νεοκλασικὰ ἢ ἱπποτικὰ στοιχεῖα, ὅπως τὸ ἐνδιαφέρον νότιο πα-
ράθυρο τοῦ πρόναου τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας στὴν πόλη τῆς Ρόδου368, ποὺ 
πλαισιώνεται ἀπὸ ἑνιαῖο τόξο σὲ ἐσοχὴ καὶ φέρει ὑπέρθυρο ἡμικυκλικὸ 
προστατευτικὸ γεῖσο, ποὺ προεκτείνεται λίγο ὁριζόντια ἑκατέρωθεν στὸ 
ὕψος τῆς γένεσης τοῦ τόξου. 

Μοναδικὴ περίπτωση χρήσης ὀξυκόρυφων παραθύρων εἶναι τῆς Γέν-
νησης τῆς Θεοτόκου στὴν Σπάρτη τῆς Πισιδίας (τοῦ 19ου αἰώνα)369 μὲ 
προ εξέχον πλαίσιο καὶ τυφλὸ ἐπίσης ὀξυκόρυφο ἀνακουφιστικὸ τόξο (τύ-
πος Ξ), μὲ ἀνάμεικτα μορφολογικὰ στοιχεῖα τῆς πρώτης καὶ τῆς δεύτερης 
ὁμάδας, μὲ ἱπποτικὲς ἐπιρροές, ἀλλὰ καὶ μὲ κλασικιστικὰ χαρακτηριστικά 
(Π.Β.3.20). 

Μερικὲς φορὲς στὰ ἡμικυκλικά, ἀκόμη καὶ στὰ ὀρθογώνια, παράθυρα 
ἐμφανίζονται ἱπποτικὲς ἐπιρροές (Π.Β.3.20). Ἡ διατομὴ τῶν ἡμικυκλικῶν 
παραθύρων γίνεται ἐνίοτε συνθετότερη καὶ μεγαλύτερη370 (τύπος Η3). 
Τὸ τοξωτὸ προστατευτικὸ γεῖσο, ποὺ προεκτείνεται ἐλαφρὰ ὁριζοντίως 
στὸ ὕψος τῆς γένεσης τῶν τόξων, χαρακτηριστικὸ τῆς ἱπποτικῆς ἀρχιτε-
κτονικῆς τῆς Ρόδου, εἶναι προσφιλὲς μορφολογικὸ στοιχεῖο σ’ αὐτὲς τὶς 
ἐκκλησίες. Ἕνα παράδειγμα εἶναι ἡ περίπτωση τῆς Παναγίας τῆς Κε-
χαριτωμένης στὸ Χωριὸ τῆς Σύμης371, ὅπου τὰ ὀρθογώνια παράθυρα συν-
ο δεύονται ἀπὸ προεξέχουσα ζώνη στὸν σοβᾶ, ποὺ ἀκολουθεῖ καὶ τὶς τρεῖς 
κά τω πλευρές τους καὶ προεκτείνονται λίγο περισσότερο στὶς γωνίες, δι-
ακοσμώντας περισσότερο τὸ ἄνοιγμα (τύπος Ο12). Φυσικὰ παρουσιάζο-
νται καὶ σὲ τοξωτὰ παράθυρα πλαισιωμένα μὲ ταινία σὲ προεξοχὴ στὸ 
ἐπίχρισμα372 (τύπος Η5), μὲ κλασικιστικὰ ὅμως χαρακτηριστικά, ἀλλὰ καὶ 
σὲ παράθυρα μὲ χαμηλωμένα τόξα (τύπος Χ2), ὅπως τῆς Ἁγίας Εἰρήνης 
στὸ Νημποριὸ τῆς Σύμης373. 

Βεβαίως δὲν λείπουν καὶ τὰ παράθυρα μὲ ἁπλὰ μορφολογικὰ στοιχεῖα 
(Π.Β.3.21.1). Ἐκ τῶν ὀρθογώνιων παραθύρων τὰ περισσότερα εἶναι ἁπλὰ 
μικρῶν συνήθως διαστάσεων ἢ μὲ ἁπλὸ πλαίσιο σὲ ἐσοχή, ποὺ φέρουν 
συχνὰ σφυρήλατες σιδεριές (τύπος Ο1)374. 

στὸ χωριὸ Κοσκινού καί, ΚΣΕΔ 53, στὸ νεοκλασικὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονα στὰ 
Σιάννα τῆς Ρόδου.

368. ΚΣΕΔ 5.
369. ΚΣΕΔ 130.
370. ΚΣΕΔ 110, τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Χριστοῦ στὴν Ἀρκάσα τῆς Καρπάθου.
371. ΚΣΕΔ 92, τὰ παράθυρα εἶναι ἐνταγμένα στίς, μὲ νεοκλασικὰ χαρακτηριστικά, 

ὄψεις τῆς ἐκκλησίας.
372. ΚΣΕΔ 11, τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας στὸ ἀεροδρόμιο στὸ Παραδείσι τῆς Ρόδου.
373. ΚΣΕΔ 96.
374. Ἀπαντοῦν σὲ τριάντα ἐννιὰ ἐκκλησίες. Μερικὰ δείγματα τέτοιων παραθύρων 

εἶναι: ΚΣΕΔ 26, τοῦ Ἁγίου Δημητρίου στὰ Καλαβάρδα, ΚΣΕΔ 62, τῆς Ἁγίας Μαρίνας στὴν 
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Π.Β.3.20.
Παράθυρα μὲ ἐπιρροὲς ἀπὸ τὴν ροδίτικη ὑστερογοτθικὴ  

καὶ ἀναγεννησιακὴ ἀρχιτεκτονικὴ
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Ἁπλὰ ἡμικυκλικὰ παράθυρα (τύπος Η), συνεχίζοντας τὴν παράδο-
ση ἀπὸ τὴν βυζαντινὴ ἀρχιτεκτονική, παρουσιάζονται καὶ στὶς σταυ-
ροθολιακὲς μεταβυζαντινὲς ἐκκλησίες τῆς Δωδεκανήσου375 (τύπος Η1), 
καθὼς ἐπίσης μὲ πλαίσιο ἀπὸ ἁπλὴ ζώνη σὲ ἐξοχὴ τοῦ ἐπιχρίσματος376 ἢ 
μὲ ἀπότμηση ἁπλῆς κοίλης διατομῆς377 (τύπος Η2). Ἐμφανίζονται ἀκόμη 
ἁπλὰ δίλοβα παράθυρα συνοδευόμενα μὲ ὑπερκείμενο κυκλικὸ φεγγίτη378 
(τύπος Η7) καὶ δὲν λείπουν τὰ τρίλοβα ἁπλὰ μὲ ἡμικυκλικὰ παράθυρα καὶ 
μὲ μεγαλύτερο ἢ ψηλότερο τὸ μεσαῖο379 (τύπος Η9). 

Σὲ ἀντίθεση μὲ τὰ θυρώματα, τὰ παράθυρα μὲ χαμηλωμένα τόξα τῶν 
σταυροθολιακῶν μεταβυζαντινῶν ἐκκλησιῶν τῆς Δωδεκανήσου εἶναι λι-
γοστὰ καὶ συνήθως ἀπλά380 (τύπος Χ1). 

Φεγγίτες
Οἱ φεγγίτες διανοίγονται συνήθως στὸ μέσον τῶν τυμπάνων τῶν σταυ-

ροθολίων. Σὲ αὐτοὺς οἱ μορφολογικὲς ἐπιρροὲς εἶναι πολλαπλές, ἀλλὰ 
ἐπικρατοῦν οἱ ἱπποτικές. Συνηθέστεροι τύποι φεγγιτῶν εἶναι οἱ κυκλικοί 
(τύπος Κ), μὲ ἡμικυκλικὰ τόξα, ἀλλὰ καὶ οἱ δίλοβοι καὶ τρίλοβοι (τύπος Η), 
οἱ ὀξυκόρυφοι (τύπος Ο), οἱ μὲ σύνθετα μουσουλμανικὰ τόξα (τύπος Σ) καὶ 
σπανιότερα οἱ ὀρθογώνιοι (τύπος Τ), καὶ ἀκόμα σπανιότεροι οἱ ἐλλειπτι-
κοί, ἢ oeil de beuf (τύπος Μ), οἱ ἀχλαδόσχημοι (τύπος Α) καὶ οἱ πολυγωνι-
κοί (τύπος Ε). Διαφοροποιοῦνται συνήθως οἱ φεγγίτες τῆς ἀνατολικῆς καὶ 
τῆς δυτικῆς ὄψης ἀπὸ αὐτοὺς τῶν πλάγιων πλευρῶν (Π.Β.3.16, Φεγγίτες 
δυτικῆς, πλαγίων καὶ ἀνατολικῆς ὄψης).

Τὴν μεγαλύτερη ἐπιρροὴ στοὺς φεγγίτες ἔχουν τὰ γοτθικὰ μορφολο-
γικὰ στοιχεῖα, μέσω τῶν ροδίτικων ἱπποτικῶν ἐκκλησιῶν. Ἐπικρατέστε-

Ἀπολλακιά, ΚΣΕΔ 73, τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, ΚΣΕΔ 74, τῆς Παναγιᾶς τῆς Καθολικῆς 
στὴν Κατταβιὰ τῆς Ρόδου, ΚΣΕΔ 78, τῆς Κοίμησης τῆς Θεοτόκου στὴν Ἀντιμάχεια, ΚΣΕΔ 
80, τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων στὴν Καρδάμαινα τῆς Κῶ, ΚΣΕΔ 84, τῆς Παναγίας τῆς Πο-
ταμίτισσας στὸ Μανδράκι τῆς Νισύρου, ΚΣΕΔ 89, τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη στὸ Γιαλό, ΚΣΕΔ 
91, τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου στὸ Χωριό, ΚΣΕΔ 95, τοῦ «Μιχαήλη» στὸ Νημποριὸ τῆς Σύμης, 
ΚΣΕΔ 97, τῆς Κοίμησης τῆς Θεοτόκου στὸ Μικρὸ Χωριό, ΚΣΕΔ 98, τῆς ὁμώνυμης στὸ 
Μεγάλο Χωριὸ τῆς Τήλου καὶ μὲ ἐσοχή, ΚΣΕΔ 35, στὴν Ὕψωση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στὸν 
Ἀπόλλωνα τῆς Ρόδου καί, ΚΣΕΔ 90, στὸν Ἅγιο Ἀθανάσιο στὸ Χωριὸ τῆς Σύμης.

375. ΚΣΕΔ 82.
376. ΚΣΕΔ 16, τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στὰ Κοσκινοὺ τῆς Ρόδου ἢ μὲ διακοσμητικὲς ἀπο-

λήξεις, ΚΣΕΔ 87, στὴν Παναγιὰ τοῦ Κάστρου τῆς Σύμης.
377. ΚΣΕΔ 15, τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου στὸ χωριὸ Κοσκινοὺ τῆς Ρόδου.
378. ΚΣΕΔ 91, στὸν Ἅγιο Ἐλευθέριο τῆς Σύμης.
379. ΚΣΕΔ 51, στὸν Ἅγιο Ἰσίδωρο στὸ ὁμώνυμο χωριὸ τῆς Ρόδου.
380. ΚΣΕΔ 82, τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου στὰ Νικειά, ΚΣΕΔ 86, στὸν Ἅγιο Γεώργιο 

στὸ Μανδράκι τῆς Νισύρου, ΚΣΕΔ 99, τοῦ Ταξιάρχη τοῦ Μεγάλου Χωριοῦ τῆς Τήλου καί, 
ΚΣΕΔ 2, τοῦ ἱεροῦ τοῦ Ἁγίου Νικολάου στὸ ὁμώνυμο Μαράσι τῆς πόλης τῆς Ρόδου.
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Παράθυρα μὲ ἁπλὰ χαρακτηριστικά (ὀρθογώνια καὶ τοξωτά)

Π.Β.3.21.2.
 Κυκλικοὶ φεγγίτες
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ρος εἶναι ὁ κυκλικὸς τύπος στὶς ὑπὸ ἐξέταση ἐκκλησίες καὶ ἰδιαίτερα στὴν 
δυτικὴ καὶ στὴν ἀνατολικὴ ὄψη, κοινὸ στοιχεῖο τῆς βυζαντινῆς καὶ κυρίως 
τῆς γοτθικῆς ἀρχιτεκτονικῆς (Π.Β.3.21.2). Συνοδεύονται συνήθως ἀπὸ 
γύ ψινες διακοσμήσεις ἢ ἀπὸ ξύλινα καφασωτά. Οἱ μικρῆς διαμέτρου καὶ 
ἁπλοὶ στὴν μορφὴ κυκλικοὶ φεγγίτες χρησιμοποιοῦνται εὐρύτατα (τύπος 
Κ1)381, ἐνῶ μικρότερη ἐφαρμογὴ ἔχουν φεγγίτες μὲ ἁπλὴ ἐντορμία ἢ σύνθε-
τη διατομή (τύπος Κ2)382 καὶ σὲ ἐλάχιστες μὲ ἐσοχή (τύπος Κ3)383. Φυσικὰ 
οἱ μεγάλοι ρόδακες μὲ ὑαλογραφήματα τῶν γοτθικῶν καθεδρικῶν ναῶν 
περιορίζονται ἐδῶ σὲ μικροὺς φεγγίτες, μὲ ἁπλὴ ἐσοχὴ ἢ σύνθετη διατομὴ 
συνήθως καὶ μὲ γύψινες διακοσμήσεις, ἀκτινωτὲς ἢ πεταλόμορφες (τύπος 
Κ4)384 καὶ μὲ πλαίσιο (τύπος Κ6)385. Κυκλικοὶ φεγγίτες πλαισιωμένοι ἀπὸ 
ἐξοχὴ τοῦ σοβᾶ παρουσιάζονται λιγότερο (τύπος Κ5)386. 

Ἡ διακόσμηση τῶν φεγγιτῶν μὲ ἔγχρωμα γύψινα ὑαλοστάσια προσφέρει 
στὶς ἐκκλησίες αὐτὲς πολύχρωμο φωτισμὸ καὶ ἰδιαίτερη ἀτμόσφαιρα 
(Π.Β.3.22). Ἡ ἁπλούστερη διακόσμηση στοὺς κυκλικοὺς φεγγίτες εἶναι μὲ 

381. Στὴν δυτικὴ ὄψη ἀπὸ τριάντα ἐκκλησίες, στὶς πλάγιες ἀπὸ ἑπτὰ καὶ στὴν ἀνατολικὴ 
ἀπὸ τριάντα μία, π.χ. ΚΣΕΔ 6, στὸν Ἅγιο Γεώργιο τὸν Ἄνω στὴν πόλη τῆς Ρόδου,  ΚΣΕΔ 
34, στὸν Ἅγιο Γεώργιο στὰ Πλατάνια, ΚΣΕΔ 39, στὸν Ταξιάρχη Μιχαὴλ στὸν Ἀρχάγγελο, 
ΚΣΕΔ 45, στοὺς Ἁγίους Πέτρο καὶ Παῦλο στὸ Χαράκι, ΚΣΕΔ 48, στὴν Ζωοδόχο Πηγὴ στὸ 
Μάσαρη, ΚΣΕΔ 59, στόν Ἅγιο Νικόλαο στὴν Λάρδο, ΚΣΕΔ 82, στὰ Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου 
στὰ Νικειά, ΚΣΕΔ 86, στὸν Ἅγιο Γεώργιο στὸ Μανδράκι τῆς Νισύρου, ΚΣΕΔ 91, στὸν Ἅγιο 
Ἐλευθέριο στὸ Χωριὸ τῆς Σύμης, ΚΣΕΔ 99, στὸν Ταξιάρχη Μιχαὴλ στὸ Μεγάλο Χωριὸ τῆς 
Τήλου καὶ ΚΣΕΔ 72, στὴν Κοίμηση τῆς Θεοτόκου στὸ Πλημμύρι τῆς Λαχανιᾶς στὴν Ρόδο. 
Κυκλικοὶ φεγγίτες σὲ τετράγωνη ἐσοχὴ ἐμφανίζονται ἐπίσης, ὅπως ΚΣΕΔ 85, στὸν Ἅγιο 
Ἰωάννη τὸν Θεολόγο στὸ Μανδράκι τῆς Νισύρου.

382. Στὶς δυτικὲς ὄψεις ἀπὸ δεκατρεῖς ἐκκλησίες, στὶς πλάγιες ἀπὸ ὀκτὼ καὶ στὶς ἀνα-
τολικὲς ἀπὸ εἴκοσι μία, π.χ. ΚΣΕΔ 69, τοῦ Ταξιάρχη στὸν Μεσαναγρό, ΚΣΕΔ 18, τοῦ Ἀρ-
χαγ γέλου Μιχαὴλ στὰ Μαριτσά, ΚΣΕΔ 17, τῆς Μονῆς Καλόπετρας στὸν Θεολόγο, ΚΣΕΔ 
20, τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Προδρόμου στὶς Φάνες, ΚΣΕΔ 39, τοῦ Ταξιάρχη καί, ΚΣΕΔ 38, 
τῆς Παναγίας τῆς Τσαμπίκας τῆς Κάτω στὸν Ἀρχάγγελο τῆς Ρόδου.

383. Στὴν ἀνατολικὴ ὄψη ἀπὸ τέσσερις ἐκκλησίες, π.χ. ΚΣΕΔ 36, στὸν Ἅγιο Γεώργιο 
τῆς Κρητηνίας στὴν Ρόδο. Ἁπλὴ ἀπότμηση διαθέτουν οἱ κυκλικοὶ φεγγίτες, ΚΣΕΔ 109, τῆς 
Γέννησης τῆς Θεοτόκου στὴν Βωλάδα τῆς Καρπάθου.

384. Στὶς δυτικὲς ὄψεις ἀπὸ δώδεκα ἐκκλησίες, στὶς πλάγιες ἀπὸ δύο καὶ στὶς ἀνατο-
λικὲς ἀπὸ δέκα ὀκτώ, μὲ παραδείγματα, ΚΣΕΔ 46, στὰ Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου στὸ Μάσαρη 
τῆς Ρόδου, ΚΣΕΔ 103, τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου, ΚΣΕΔ 104, τοῦ Ἁγίου Μερκουρίου καί, 
ΚΣΕΔ 105, τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Βουνοῦ στὸ Καστελλόριζο.

385. Στὶς δυτικὲς ὄψεις ἀπὸ ἕξι ἐκκλησίες, στὶς πλάγιες ἀπὸ τέσσερις καὶ στὶς ἀνατο-
λικὲς ἀπὀ ὀκτώ, ὅπως ΚΣΕΔ 5, τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας στὴν πόλη τῆς Ρόδου, ΚΣΕΔ 55, 
τοῦ Ταξιάρχη Μιχαὴλ στὴν Κάλαθο τῆς Ρόδου, ΚΣΕΔ 79, καὶ τῆς Ἁγίας Τριάδας στὴν 
Ἀντιμάχεια τῆς Κῶ.

386. Στὶς δυτικὲς ὄψεις ἀπὸ τρεῖς ἐκκλησίες, στὶς πλάγιες ἀπὸ μία καὶ στὶς ἀνατολικὲς 
ἀπὸ ἐννιά, ὅπως ΚΣΕΔ 117, στὸν Τίμιο Σταυρὸ τῆς Ἁγίας Μαρίνας καί, ΚΣΕΔ 115, στὴν 
Γέννηση τῆς Θεοτόκου στὸ Ἐμπορειὸ τῆς Κάσου.
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Π.Β.3.22.
Γύψινες διακοσμήσεις κυκλικῶν φεγγιτῶν
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ἁπλὲς στρογγυλὲς ὀπὲς μὲ χρωματιστὰ γυαλιά, α) ἀπὸ τέσσερις κύκλους387 
καὶ β) ἀπὸ πέντε σὲ σχῆμα σταυροῦ388, γ) μὲ διακόσμηση ἀπὸ ἑπτὰ κύ-
κλους (ἕναν στὸ κέντρο καὶ ἕξι ἀκτινωτά), ποὺ πλησιάζει στὴν ἁπλου-
στευμένη μορφὴ ρόδακα389, ἀλλὰ καὶ δ) ἀπὸ ἐννέα κύκλους390, ἢ καὶ ε) μὲ 
πολὺ περισσότερους391. στ) Μὲ ἑπτὰ στρογγυλὰ ἀνοίγματα, ἐκ τῶν ὁποίων 
τὰ περιμετρικὰ εἶναι διάτρητα μὲ μορφὴ λουλουδιῶν, διακοσμοῦνται οἱ 
φεγγίτες τοῦ Ταξιάρχη Μιχαὴλ στὴν Κάλαθο τῆς Ρόδου392. ζ) Ἀντίστοιχη 
διακόσμηση μὲ ἕνα μεγάλο στρογγυλὸ ἄνοιγμα καὶ δώδεκα μικρότερα κυ-
κλικὰ καὶ ἀντίστοιχες σχισμές ἐναλλὰξ ἀκτινωτὰ διαθέτουν οἱ φεγγίτες τοῦ 
Ἁγίου Γεωργίου στὴν Κρητηνία τῆς Ρόδου393. η) Ἀσύμμετρα φυλλόσχημα 
ἀνοίγματα ἀκτινωτὰ καὶ δύο ἡμικυκλικὰ στὸ κέντρο διαθέτουν οἱ φεγγίτες 
τῆς Κοίμησης τῆς Θεοτόκου στὸν Ἔμπωνα τῆς Ρόδου394. θ) Μία ἄλλη 
ὁμά δα κυκλικῶν φεγγιτῶν περιέχουν γύψινες διακοσμήσεις μὲ σταυροὺς 
καὶ πλαισιώνονται ἀπὸ δίκλωνο διακοσμητικὸ πλοχμὸ ἢ φυλλοφόρο κλῶ-
νο395. ι) Μὲ ἀκτινωτὴ διάταξη διακοσμοῦνται οἱ κυκλικοὶ φεγγίτες σὲ μορ-
φὴ ρόδακα μὲ ἕνα στρογγυλὸ ἄνοιγμα στὸ μέσον καὶ περιμετρικὰ δύο σει-
ρὲς ἀπὸ δώδεκα φυλλόσχημα ἀνοίγματα καὶ δεκατέσσερις ἀκτίνες στὴν 
Μονὴ τῆς Καλόπετρας τῆς Ρόδου396 καὶ δεκαπέντε στοὺς Ἁγίους Τεσσα-
ράκοντα στὴν Διμυλιὰ τῆς Ρόδου397.

Ἡ ποικιλία τῶν διακοσμήσεων τῶν κυκλικῶν φεγγιτῶν μὲ σύνθετη 
δια τομὴ εἶναι μεγάλη καὶ κοσμεῖ τὶς σταυροθολιακὲς μεταβυζαντινὲς ἐκ-
κλησίες τῆς Δωδεκανήσου. Μία σειρὰ φεγγιτῶν διαθέτει συνθετότερες 
ἀκτι  νωτὲς διακοσμήσεις σὲ δύο παρεμφερεῖς ὁμάδες. ια) Ἡ πρώτη ἔχει 
πλή  ρεις πεταλόμορφες ἀπολήξεις σύνθετης μορφῆς πρὸς τὸ κέντρο τοῦ 
φεγ γίτη ἐνῶ ιβ) στὴν δεύτερη οἱ ἀπολήξεις αὐτὲς εἶναι διάτρητες. Ἡ πρώ-
τη ὁμάδα φεγγιτῶν συμπεριλαμβάνει δέκα, ἕνδεκα καὶ δώδεκα συμμετρικές 

387. ΚΣΕΔ 96, τῆς Ἁγίας Εἰρήνης στὸ Νημποριὸ τῆς Σύμης.
388. ΚΣΕΔ 26, τοῦ Ἁγίου Δημητρίου στὰ Καλαβάρδα, ΚΣΕΔ 11, τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας 

τοῦ ἀεροδρομίου στὸ Παραδείσι καί, ΚΣΕΔ 16, τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στὸ χωριὸ Κοσκινοὺ 
τῆς Ρόδου.

389. ΚΣΕΔ 1, τῆς μητρόπολης τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου στὴν πόλη τῆς Ρόδου, 
ΚΣΕΔ 64, τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στὴν Ἀρνίθα καί, ΚΣΕΔ 62, τῆς Ἁγίας Μαρίνας στὴν Ἀπολ-
λακιὰ τῆς Ρόδου.

390. ΚΣΕΔ 2, τοῦ Ἁγίου Νικολάου στὴν πόλη τῆς Ρόδου καί, ΚΣΕΔ 32, τῶν Ἁγίων Τεσ-
σαράκοντα Μαρτύρων στὴν Διμυλιὰ τῆς Ρόδου.

391. ΚΣΕΔ 28, τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στὶς Καλυθιὲς τῆς Ρόδου.
392. ΚΣΕΔ 55.
393. ΚΣΕΔ 36.
394. ΚΣΕΔ 37.
395. ΚΣΕΔ 58, ἡ δυτικὴ καὶ ἡ ἀνατολικὴ ὄψη τοῦ Ταξιάρχη Μιχαὴλ στὴν Λάρδο τῆς 

Ρόδου.
396. ΚΣΕΔ 17.
397. ΚΣΕΔ 32.
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ἀπολήξεις398. Ἡ δεύτερη ὁμάδα διαθέτει δώδεκα ἀπολήξεις καὶ ἔχει ἐπιπλέον 
διακοσμημένο καὶ τὸ κεντρικὸ τμῆμα τους399. ιγ) Ἀντίστοιχη διακόσμηση 
δώδεκα ἀκτινῶν, ἀλλὰ μὲ κεντρικὸ μοτίβο σταυρὸ ἔχουν οἱ φεγγίτες καὶ 
τῶν δύο ἀνωτέρω ὁμάδων400. ιδ) Μὲ ἕνδεκα διάτρητες ἀνάλογες ἀκτίνες 
εἶναι διακοσμημένοι οἱ φεγγίτες τῆς Γέννησης τῆς Θεοτόκου στὰ Προφύ-
λια τῆς Ρόδου401. ιε) Ἕνας συνδυασμὸς διακόσμησης φεγγίτη μὲ διάτρητο 
ἀνθέμιο ἀπὸ ἕξι φύλλα καὶ ἀκτινωτὲς διάτρητες ἀπολήξεις ἀπαντᾶ στοὺς 
κυκλικοὺς ἁπλοὺς φεγγίτες τῆς Κοίμησης τῆς Θεοτόκου στὸ Μικρὸ Χω-
ριὸ τῆς Τήλου402. Πρωτότυπες λεπτὲς διακοσμήσεις ἐμφανίζονται τόσο 
στὰ γύψινα τύμπανα τῶν κυκλικῶν φεγγιτῶν, ὅσο καὶ στὴν περιμετρικὴ 
ἀπόληξη τοῦ ἐπιχρίσματος στὴν δυτικὴ ὄψη τοῦ Ἁγίου Δημητρίου στὸ 
Ἀρβανιτοχώρι τῆς Κάσου403.

Οἱ ὀξυκόρυφοι ἀποτελοῦν μετεξέλιξη τῶν ἀντίστοιχων γοτθικῶν φεγ-
γιτῶν τῆς ἱπποτικῆς περιόδου στὰ Δωδεκάνησα (Π.Β.3.23.1). Ἐμφανίζονται 
ἁπλοί, ἐλαφρὰ ὀξυκόρυφοι, μὲ ἢ χωρὶς γύψινη διακόσμηση (τύπος Ο1)404 
ἢ μὲ πλαίσιο σὲ ἐσοχή (τύπος Ο2)405. Ἄλλοι πλαισιώνονται ἀπὸ ὀρθογώνιο 
πλαίσιο σὲ ἐσοχή (τύπος Ο3)406. Μὲ πλαίσιο ἀπὸ κοίλη ἐγκοπὴ ἢ σύνθετη 

398. ΚΣΕΔ 34, τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στὰ Πλατάνια τῆς Ρόδου μὲ δέκα, ΚΣΕΔ 44, τῆς 
Σταύρωσης τοῦ Χριστοῦ στὴν Μαλώνα τῆς Ρόδου μὲ ἕνδεκα, ΚΣΕΔ 65, τῆς Μονῆς τοῦ 
Ἁγίου Φιλήμονα στὴν Ἀρνίθα καί, ΚΣΕΔ 60, τῆς Μονῆς τῆς Παναγίας τῆς Ὑψενῆς στὴν 
Λάρδο τῆς Ρόδου μὲ δώδεκα.

399. ΚΣΕΔ 19, τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ στὴν Σορωνή, ΚΣΕΔ 35, τῆς Ὕψωσης τοῦ Τιμίου 
Σταυροῦ στὸν Ἀπόλλωνα καί, ΚΣΕΔ 50, τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στὰ Λάερμα τῆς Ρόδου.

400. ΚΣΕΔ 40, τῆς ἀνατολικῆς ὄψης τῆς Κοίμησης τῆς Θεοτόκου στὸν Ἀρχάγγελο, 
ΚΣΕΔ 54, τοῦ Ἀποστόλου Θωμᾶ στὸν Μονόλιθο τῆς Ρόδου, ποὺ ἐπιπλέον πλαισιώνονται μὲ 
ὀκτὼ ἀντινωτὲς ἀπολήξεις πρὸς τὰ ἔξω σὲ περιμετρικὴ ἐξοχὴ ἀπὸ τὴν πρώτη ὁμάδα, ΚΣΕΔ 
4, τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη στὴν πόλη τῆς Ρόδου, ΚΣΕΔ 40, τῆς δυτικῆς ὄψης τῆς Κοίμησης τῆς 
Θεοτόκου στὸν Ἀρχάγγελο καί, ΚΣΕΔ 67, τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Θεολόγου τῆς Ρόδου.

401. ΚΣΕΔ 57.
402. ΚΣΕΔ 97.
403. ΚΣΕΔ 119, ποὺ ἔχει ἀκτινωτὲς ἀπολήξεις πρὸς τὰ ἔξω σύνθετης μορφῆς καὶ ἁπλὴ 

ἐξοχὴ τοῦ σοβᾶ στὴν ἀνατολικὴ ὄψη.
404. Στὶς ἐκκλησίες, ΚΣΕΔ 60, τῆς Παναγίας τῆς Ὑψενῆς στὴν Λάρδο, ΚΣΕΔ 29, τῆς 

Γέννησης τῆς Θεοτόκου στὴν Ψίνθο τῆς Ρόδου, εἴτε μὲ γύψινους ἁπλοὺς φεγγίτες, διάτρη-
τους μὲ στρογγυλὲς ὀπές, ΚΣΕΔ 11, στὴν Ἁγία Ἀναστασία στὸ Παραδείσι στὸ ἀεροδρόμιο, 
ΚΣΕΔ 32, στοὺς Ἁγίους Τεσσαράκοντα Μάρτυρες στὴν Διμυλιά, ΚΣΕΔ 37, στὴν Κοίμηση 
τῆς Θεοτόκου στὸν Ἐμπωνα τῆς Ρόδου καί, ΚΣΕΔ 6, στὸν Ἅγιο Γεώργιο τὸν Ἄνω στὴν 
πόλη τῆς Ρόδου.

405. Μὲ γύψινα, διάτρητα μὲ στρογγυλὲς ὀπές, τύμπανα παρουσιάζονται, ΚΣΕΔ 54, 
στὸν Ἀπόστολο Θωμᾶ στὸν Μονόλιθο τῆς Ρόδου καί, ΚΣΕΔ 74, στὴν δυτικὴ προσθήκη 
τῆς Παναγιᾶς τῆς Καθολικῆς στὴν Κατταβιὰ τῆς Ρόδου. Παρόμοιο πλαίσιο ἡμικυκλικῆς 
διατομῆς παρουσιάζεται στοὺς φεγγίτες, ΚΣΕΔ 40, τῆς Κοίμησης τῆς Θεοτόκου στὸν 
Ἀρχάγγελο, ΚΣΕΔ 67, τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Θεολόγου στὸ Γεννάδι, ΚΣΕΔ 55, στὸν Τα-
ξιάρχη Μιχαὴλ στὴν Κάλαθο καί, ΚΣΕΔ 69, στὸν Ταξιάρχη στὸν Μεσαναγρὸ τῆς Ρόδου.

406. ΚΣΕΔ 70, τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στὴν Λαχανιὰ τῆς Ρόδου.
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διατομὴ συνοδεύονται κάποιες φορὲς ὀξυκόρυφοι φεγγίτες (τύπος Ο4)407 
ἢ μὲ πλαίσιο σὲ ἐξοχή (τύπος Ο5)408, ἐνῶ ἄλλοι ἀπὸ ἀντίστοιχο, ἐλαφρὰ 
προεξέχον προστατευτικὸ γεῖσο, μὲ σύνθετη διατομή (τύπος Ο6)409.

Ἀλλὰ καὶ τοξωτοὶ φεγγίτες ἐμφανίζουν ἱπποτικὲς ἐπιρροές, διακο-
σμημένοι μὲ ἡμικυκλικὸ πλαίσιο σὲ ἐξοχὴ καὶ ποδιὰ σύνθετης διατομῆς410 
(Π.Β.3.23.2, τύπος Η6), ἢ μὲ προστατευτικὸ τοξωτὸ γεῖσο411.

Οἱ φεγγίτες μὲ σύνθετα μουσουλμανικὰ τόξα, εὐρύτατα διαδεδο μέ-
νοι στὰ ἀρχοντικὰ καὶ στὰ μουσουλμανικὰ τζαμιὰ τῶν βαλκανικῶν χω-
ρῶν κατὰ τὴν ὀθωμανικὴ περίοδο, ἐφαρμόστηκαν καὶ στὶς ἐκκλησίες 
(Π.Β.3.24). Ἀπαντοῦν ἁπλοὶ μὲ σύνθετα μουσουλμανικὰ τόξα412, εἴτε 
πλαι σιωμένοι ἀπὸ ἀντίστοιχη ἐσοχή413, (τύπος Σ1), εἴτε μὲ ἐγκοπή414, ἢ 
μὲ ἀνάλογα πλαίσια σὲ ἐσοχή415 ἢ μὲ κοίλη ἀπότμηση416 (τύπος Σ2) καὶ μὲ 
πλαίσιο ἡμικυκλικῆς διατομῆς ἢ μὲ κυμάτια417 (τύπος Σ3). 

Οἱ ἁπλοί (τύπος Η1) ἡμικυκλικοὶ φεγγίτες418 συνεχίζουν προφανῶς τὴν 
βυζαντινὴ παράδοση καὶ ἀπαντοῦν σὲ πολλὲς ἐκκλησίες τοῦ δωδεκανησι-
ακοῦ συμπλέγματος. Ὡστόσο στὶς ἐξεταζόμενες ἐκκλησίες πλαισιώνονται 
ἐνίοτε ἀπὸ διακόσμηση ὀθωμανικοῦ μπαρὸκ καὶ διακοσμοῦν περισσότερο 
τὶς ὄψεις (τύπος Η2), ὅπως στὸν Ἅγιο Νικόλαο τῆς Χάλκης419, μὲ ἀνάγλυφη 
διακόσμηση στὸ ἐπίχρισμα ἀπὸ ἄνθη καὶ σταυρὸ ἢ μὲ ὀρθογώνιο πλαίσιο 
σὲ ἐσοχὴ καὶ ἀνάγλυφο στὸ ἐπίχρισμα σταυρό420 (τύπος Η3) (Π.Β.3.24).

407. ΚΣΕΔ 125, ἡ Παναγία ἡ Πυργιώτισσα στὸ Λιβίσι τῆς Τουρκίας.
408. ΚΣΕΔ 130, τῆς μητρόπολης τῆς Σπάρτης στὴν Πισιδία τῆς Τουρκίας.
409. ΚΣΕΔ 95, τοῦ «Μιχαήλη» στὸ Νημποριὸ τῆς Σύμης.
410. ΚΣΕΔ 8, τῆς Κοίμησης τῆς Θεοτόκου τῶν Τριαντῶν τῆς Ρόδου.
411. ΚΣΕΔ 92, τῆς Παναγίας τῆς Κεχαριτωμένης τῆς Σύμης πλαισιώνονται  μὲ ζώνη 

- προεξοχὴ τοῦ σοβᾶ ἐκτὸς ἀπὸ τὸ ἡμικυκλικὸ προστατευτικὸ γεῖσο, ποὺ προεκτείνεται 
ἐλαφρὰ ὁριζοντίως ἑκατέρωθεν τῆς γένεσης τοῦ τόξου, ἀνάλογο μὲ τὰ παράθυρα.

412. ΚΣΕΔ 99, στὸν Ταξιάρχη Μιχαὴλ στὸ Μεγάλο Χωριὸ τῆς Τήλου καί, ΚΣΕΔ 104, 
στὸν Ἅγιο Μερκούριο στὸ Καστελλόριζο.

413. ΚΣΕΔ 103, στὸν Ἅγιο Κωνσταντῖνο τοῦ Καστελλόριζου, ΚΣΕΔ 37, στὴν Κοίμηση 
τῆς Θεοτόκου στὸν Ἐμπωνα, καί, ΚΣΕΔ 83, στὴν Παναγία τὴν Κυρὰ στὸ Ἐμπορειὸ τῆς 
Νισύρου.

414. ΚΣΕΔ 20, στὸν Ἅγιο Ἰωάννη τὸν Πρόδρομο στὶς Φάνες τῆς Ρόδου.
415. ΚΣΕΔ 25, στὴν Ἁγία Αἰκατερίνη στὰ Καλαβάρδα.
416. ΚΣΕΔ 20, τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Προδρόμου στὶς Φάνες καί, ΚΣΕΔ 34, τοῦ Ἁγίου 

Γεωργίου στὰ Πλατάνια.
417. ΚΣΕΔ 19, στὸν Ἅγιο Λουκᾶ στὴν Σορωνὴ τῆς Ρόδου.
418. Στὶς δυτικὲς ὄψεις ἀπὸ τέσσερις ἐκκλησίες, στὶς πλάγιες ἀπὸ δεκαοκτὼ καὶ στὶς 

ἀνατολικὲς ἀπὸ πέντε, ὅπως ΚΣΕΔ 2, στὸν Ἅγιο Νικόλαο στὴν πόλη τῆς Ρόδου, ΚΣΕΔ 
16, στὸν Ἅγιο Γεώργιο στὸ χωριὸ Κοσκινού, ΚΣΕΔ 21, στὸν Ἅγιο Νικήτα στὶς Φάνες, 
ΚΣΕΔ 38, στὴν Παναγιὰ τὴν Τσαμπίκα τὴν Κάτω, ΚΣΕΔ 39, στὸν Ταξιάρχη Μιχαὴλ στὸν 
Ἀρχάγγελο τῆς Ρόδου καί, ΚΣΕΔ 118, στὴν Ἁγία Μαρίνα στὸ ὁμώνυμο χωριὸ τῆς Κάσου.

419. ΚΣΕΔ 101.
420. Σὲ μία μόνο ἐκκλησία, ΚΣΕΔ 66, στὸν Ἅγιο Ἰωάννη τὸν Θεολόγο στὸ Βάτι τῆς Ρόδου.
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Ὑπάρχουν βεβαίως καὶ φεγγίτες ἡμικυκλικοὶ μὲ μορφολογικὰ στοιχεῖα 
μὲ ἐπιρροὲς ἀπὸ κλασικισμό, μπαρὸκ καὶ νεοβυζαντινὸ ρυθμό (Π.Β.3.25) 
καὶ ἐξοχὴ ἁπλὴ ἢ σύνθετης διατομῆς ἢ πλαισιωμένοι ἀπὸ προεξέχουσα 
ταινία στὸν σοβᾶ421 (τύπος Η4), ἀλλὰ καὶ μὲ ἐξέχον ὀρθογώνιο πλαίσιο καὶ 
ὁριζόντιο γεῖσο (τύπος Η5)422 . Δὲν λείπουν καὶ ἀπὸ αὐτὲς τὶς ἐκκλησίες οἱ 
δίλοβοι καὶ τρίλοβοι φεγγίτες. Παρουσιάζονται δίλοβοι ἁπλοί, μὲ ἢ χωρὶς 
κιονίσκους, ἢ μὲ ἐξοχὴ σύνθετης διατομῆς ἢ μὲ τοξωτὸ πλαίσιο423 (τύπος 
Η7), τρίλοβοι μὲ πλαίσιο σὲ ἐξοχή424 (τύπος Η8), τρίλοβοι μὲ ἐξοχὴ καὶ μὲ 
ἑνιαία τοξωτὴ ἐσοχή425 (τύπος Η9), δίλοβοι μὲ κιονίσκους, ἁπλὴ ἐξοχὴ καὶ 
κυκλικὸ φεγγίτη426 (τύπος Η10), τριμερεῖς μὲ ἑνιαῖο τόξο427 (τύπος Η11), 
τρίλοβοι ἁπλοὶ καὶ ἐνταγμένοι σὲ ἑνιαία ἐσοχή (τύπος Η12)428.

Συνήθως οἱ ἡμικυκλικοὶ φεγγίτες, ὅπως καὶ οἱ ὀξυκόρυφοι καὶ μὲ σύνθε-
το μουσουλμανικὸ τόξο, κατ’ ἀναλογία μὲ τοὺς κυκλικοὺς καλύπτον ται 
μὲ γύψινα ὑαλοστάσια ἁπλά, διάτρητα μὲ κυκλικὲς ὀπές429. Ἄλλοτε συ-
μπληρώνονται καὶ μὲ ὀρθογώνιες ὀπὲς430 καὶ μὲ σταυρούς431, ποὺ ἐπιπλέον 
διακοσμοῦνται καὶ μὲ περιμετρικὴ ζώνη σὲ προεξοχὴ τοῦ σοβᾶ. Διακόσμη-
ση μὲ γύψινους φεγγίτες καὶ χρωματιστὰ γυαλιὰ διατηρεῖται σὲ ὁρισμένους 
ἡμικυκλικούς432. Τὰ σχέδια εἶναι σύνθετα μὲ γεωμετρικὰ σχήματα, ἀνάλο-
γα μὲ αὐτὰ τῶν ἀρχοντικῶν τῶν Βαλκανίων τῆς ἴδιας περιόδου.

421. Στὶς πλάγιες ὄψεις ἀπὸ ὀκτὼ ἐκκλησίες καὶ στὶς ἀνατολικὲς ἀπὸ δύο, ὅπως ΚΣΕΔ 
15, στὰ Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου στὸ χωριὸ Κοσκινοὺ τῆς Ρόδου, ΚΣΕΔ 112, στήν Κοίμηση 
τῆς Θεοτόκου στὶς Πυλὲς τῆς Καρπάθου, ΚΣΕΔ 119, στὸν Ἅγιο Δημήτριο στὸ Ἀρβανι-
τοχώρι τῆς Κάσου καί, ΚΣΕΔ 107, στὴν μητρόπολη τῆς Κοίμησης τῆς Θεοτόκου στὸ Ἀπέρι 
τῆς Καρπάθου.

422. ΚΣΕΔ 120, τοῦ τροῦλο τῆς Ἁγίας Τριάδας στὸ Πόλι τῆς Καρπάθου.
423. ΚΣΕΔ 116, στὴν Κοίμηση τῆς Θεοτόκου στὴν Παναγιὰ καί, ΚΣΕΔ 117, στὸν Τίμιο 

Σταυρὸ τῆς Ἁγίας Μαρίνας τῆς Κάσου.
424. ΚΣΕΔ 30, ἡ Κοίμηση τῆς Θεοτόκου στὸ χωριὸ Ἀφάντου.
425. ΚΣΕΔ 18, ὁ Ἀρχάγγελος Μιχαὴλ στὰ Μαριτσὰ τῆς Ρόδου.
426. ΚΣΕΔ 24, ὁ Ἅγιος Γεώργιος στὶς Φάνες τῆς Ρόδου.
427. ΚΣΕΔ 2, ὁ Ἅγιος Νικόλαος στὴν πόλη τῆς Ρόδου.
428. ΚΣΕΔ 28, ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Σωτῆρος στὶς Καλυθιὲς τῆς Ρόδου.
429. ΚΣΕΔ 24, τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στὶς Φάνες, ΚΣΕΔ 1, τῶν πλαγίων κλιτῶν τῆς μη-

τρόπολης τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, ΚΣΕΔ 3, τῆς ὁμώνυμης ἐκκλησίας στὸ Νιοχώρι 
τῆς πόλης τῆς Ρόδου, ΚΣΕΔ 30, τῆς Κοίμησης τῆς Θεοτόκου στὸ Ἀφάντου τῆς Ρόδου, 
ΚΣΕΔ 89, τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη στὸν Γιαλό καί, ΚΣΕΔ 91, τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου στὸ Χωριὸ 
τῆς Σύμης.

430. ΚΣΕΔ 62, στὴν Ἁγία Μαρίνα τῆς Ἀπολλακκιᾶς τῆς Ρόδου.
431. ΚΣΕΔ 90, στὸν Ἅγιο Ἀθανάσιο καί, ΚΣΕΔ 87, στὴν Παναγιὰ τοῦ Κάστρου στὸ 

Χωριὸ τῆς Σύμης.
432. ΚΣΕΔ 65, στὴν Μονὴ τοῦ Ἁγίου Φιλήμονα στὴν Ἀρνίθα, ΚΣΕΔ 56, στὸν Ἅγιο 

Μερκούριο στὸ Ἴστριο, ΚΣΕΔ 35, στὴν Ὕψωση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στὸν Ἀπόλλωνα τῆς 
Ρόδου καί, ΚΣΕΔ 101, στὸν Ἅγιο Νικόλαο τῆς Χάλκης.
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Π.Β.3.26.
Φεγγίτες μὲ ἁπλὰ χαρακτηριστικὰ καὶ ἄλλοι τύποι φεγγιτῶν
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Ἀπαντοῦν βεβαίως καὶ ὀρθογώνιοι φεγγίτες μὲ ἁπλὰ χαρακτηριστικά433 
(Π.Β.3.26, τύπος Τ1), ἐπίσης καὶ μὲ περιμετρικὴ ζώνη ἀπὸ ἐξοχὴ τοῦ σοβᾶ434 
(τύπος Τ2), καθὼς καὶ συνοδευόμενοι ἀπὸ ὑπέρθυρο κοιλόκυρτο γεῖσο435 
(τύπος Τ3). Ὑπάρχουν σποραδικὰ παραδείγματα ἀπὸ ἄλλους τύπους 
φεγ γιτῶν. Μοναδικὰ παραδείγματα εἰδικῶν φεγγιτῶν ἐμφανίζονται, ὅπως 
πολυγωνικοὶ ἢ ἑξαγωνικοί436 (τύπος Ε), μὲ τετράφυλλο σχῆμα437 (τύπος 
Κ7), ἐλλειπτικοὶ σὲ μορφή «μάτι τοῦ βοδιοῦ» (oeil de beuf)438 (τύπος Μ). 
Τέλος ἕνας ξεχωριστός (τύπος Α) ἀχλαδόσχημου φεγγίτη παρουσιάζεται 
στὶς δύο μεγάλες σταυροθολιακὲς ἐκκλησίες στὴν Σπάρτη τῆς Πισιδίας439.

Τοξωτὰ ἀνοίγματα
Ἡ εἴσοδος στὶς σταυροθολιακὲς ἐκκλησίες τῆς Δωδεκανήσου ἀρκετὰ 

συχνὰ γίνεται μέσα ἀπὸ νάρθηκες στὴν δυτικὴ πλευρά τους, ποὺ συν-
δυάζονται συνήθως μὲ ὑπερκείμενους σὲ πατάρι γυναικωνίτες, ὅπως ἤδη 
παρουσιάσθηκαν (κεφάλαιο Β.2-Τυπολογία, Ὡς πρὸς τὸν πρόναο καὶ τὸν 
γυναικωνίτη). Ἦταν ἡμιυπαίθριοι χῶροι μὲ τόν χαρακτήρα στοᾶς, γι’ αὐτὸ 
καὶ ἡ πρόσβαση σ’ αὐτοὺς γίνεται μὲ μεγάλα τοξωτὰ ἀνοίγματα καὶ τοξο-
στοιχίες (Π.Β.3.7, τύπος Τ) . Πολλὰ ἀπ’ αὐτὰ κλείσθηκαν μὲ τζαμόπορτες 
ἀργότερα γιὰ περισσότερη ἐκμετάλλευση τοῦ χώρου καὶ χρήση πρόναου. 

Μορφολογικὰ τὰ τοξωτὰ ἀνοίγματα τῶν πρόναων ἐμφανίζουν δύο 
ἑνότητες. Ἡ πρώτη ἔχει γοτθικὰ χαρακτηριστικά, μὲ ἐπιρροὲς ἀπὸ τὴν 
ὑστερογοτθικὴ ροδίτικη ἀρχιτεκτονική, μὲ ὀξυκόρυφα τόξα (τύπος Ο), ἐνῶ 
ἡ δεύτερη διαθέτει μορφολογικὰ στοιχεῖα μὲ ἐπιρροὲς ἀπὸ κλασικισμό, μὲ 
χρήση τοξωτῶν ἡμικυκλικῶν τόξων (τύπος Η) ἢ ἀνοίγματα μὲ χαμηλωμένα 
τόξα (τύπος Χ). Ἀντίστοιχα καὶ οἱ τοξοστοιχίες ἔχουν στοιχεῖα γοτθικῆς 
ἀρχιτεκτονικῆς μὲ ὀξυκόρυφα τόξα (Π.Β.3.7, τύπος Τ3) καὶ μὲ κλασικιστικὰ 
χαρακτηριστικά, μὲ ἡμικυκλικὰ τόξα (τύπος Τ1 καί τύπος Τ2).

Τὰ περισσότερο ἐνδιαφέροντα χαρακτηριστικὰ τόξα εἶναι τὰ ὀξυκόρυ-
φα, τὰ ἁπλά (τύπος Ο1), καὶ ἰδιαίτερα ὅσα διαθέτουν σύνθετη διατομή 
(τύπος Ο2), ποὺ ἀποτελοῦν καὶ τὴν συντριπτικὴ πλειονότητα440, ἐνῶ 

433. ΚΣΕΔ 78, στὴν Κοίμηση τῆς Θεοτόκου στὴν Ἀντιμάχεια καί, ΚΣΕΔ 80, στοὺς 
Ἁγίους Ἀναργύρους στὴν Καρδάμαινα τῆς Κῶ.

434. ΚΣΕΔ 115, στὴν Γέννηση τῆς Θεοτόκου στὸ Ἐμπορειὸ τῆς Κάσου.
435. ΚΣΕΔ 120, στὴν Ἁγία Τριάδα στὸ Πόλι τῆς Κάσου.
436. ΚΣΕΔ 76, στὴν Ἁγία Παρασκευὴ στὸ Παντέλι τῆς Λέρου.
437. ΚΣΕΔ 77, στὸν Ἅγιο Ἰωάννη τὸν Πρόδρομο στὸ Χωριὸ τῆς Καλύμνου.
438. ΚΣΕΔ 24, στὸν Ἅγιο Γεώργιο στὶς Φάνες τῆς Ρόδου.
439. ΚΣΕΔ 130, ΚΣΕΔ 131.
440. Στὰ 38 ὀξυκόρυφα τοξωτὰ ἀνοίγματα τὰ 29 εἶναι τύπου Ο2 (Π.Β.3.6, Τοξωτὰ 

ἀνοίγματα).
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Π.Β.3.27.
Ὀξυκόρυφα ἀνοίγματα
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ἀντίστοιχα ἐμφανίζονται καὶ λιγοστὲς τοξοστοιχίες μὲ ὀξυκόρυφα τόξα441 
(τύπος Τ3, Π.Β.3.7, Τοξωτὰ ἀνοίγματα καὶ Π.Β.3.27). Μερικὰ ἀπ’ αὐτὰ 
εἶναι πολὺ χαρακτηριστικὰ παραδείγματα, μιμούμενα ἀντίστοιχα ἱππο-
τικά, γοτθικῆς ἀρχιτεκτονικῆς, τῆς Ρόδου442. Ὀξυκόρυφα τόξα, πρὸς τὰ 
βόρεια καὶ τὰ νότια, στὸ ἰσόγειο τοῦ δυτικοῦ σταυροθολίου ἔχουν πολλὲς 
σταυροθολιακὲς μονόχωρες ἢ τρίκλιτες ἐκκλησίες τῆς Ρόδου, ποὺ λει-
τουργεῖ ὡς πρόναος ἢ νάρθηκας μὲ γυναικωνίτη στὸν ὄροφο. Ἄλλοτε 
εἶναι ἀπλά443, τὰ περισσότερα ὅμως ἔχουν σύνθετη διατομὴ καὶ φέρουν 
συνήθως ἐπίκρανο στὴν γένεση τοῦ τόξου444. Ὅλα εἶναι σὲ ἐκκλησίες τῆς 
Ρόδου, ὅπου φαίνεται ὅτι ἦταν ἰδιαίτερα προσφιλὴς ἡ χρήση τους.

Οἱ ἐκκλησίες, ποὺ ἔχουν νεοκλασικὰ στοιχεῖα περιλαμβάνουν συνήθως 
τοξωτὰ ἀνοίγματα ἀπὸ ἡμικυκλικὰ ἢ χαμηλωμένα τόξα ἀντίστοιχα στὴν 
ἰσόγεια στοὰ τῶν πρόναων (Π.Β.3.7, Τοξωτὰ ἀνοίγματα  καὶ Π.Β.3.28.). 
Σὲ ἄλλες περιπτώσεις οἱ νάρθηκες φέρουν ἀπὸ ἕνα ἁπλὸ ἡμικυκλικὸ τόξο 

441. ΚΣΕΔ 103, τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης στὸ Καστελλόριζο, ποὺ εἶναι 
νεό τερη ἀνακατασκευή,  ΚΣΕΔ 125, τῆς Παναγίας τῆς Πυργιώτισσας καί, ΚΣΕΔ 126, τοῦ 
Τα ξιάρχη στὸ Λιβίσι τῆς Λυκίας.

442. ΚΣΕΔ 68. Τὰ δύο τοξωτὰ ἀνοίγματα πρὸς τὰ βόρεια καὶ τὸ ἕνα ἀνατολικὰ τῆς 
σταυροθολιακῆς στοᾶς στὴν βόρεια πλευρὰ τῆς καμαροσκέπαστης ἐκκλησίας τῆς Ἁγίας 
Ἀναστασίας στὸ Γεννάδι τῆς Ρόδου εἶναι ὀξυκόρυφα. ΚΣΕΔ 30. Δύο ἁπλὰ ὀξυκόρυφα 
ἀνοίγματα πρὸς τὰ δυτικὰ τῆς στοᾶς στὸν νάρθηκα διέθετε ἡ μονόκλιτη ἀρχικὰ ἐκκλησία 
τῆς Κοίμησης τῆς Θεοτόκου στὸ χωριὸ Ἀφάντου τῆς Ρόδου, ποὺ ἔχει μετατραπεῖ σὲ 
τρίκλιτη τὰ νεότερα χρόνια. ΚΣΕΔ 18, παρόμοια ἀνοίγματα εἶναι τῆς βόρειας στοᾶς τοῦ 
νάρθηκα τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαὴλ στὰ Μαριτσὰ καὶ ὁ κυκλικὸς φεγγίτης μὲ περίτεχνη 
γύψινη διακόσμηση, ΚΣΕΔ 71, τὰ τοξωτὰ ἀνοίγματα στὶς ἐκκλησίες τῆς Ἁγίας Εἰρήνης 
στὴν Λαχανιά, ΚΣΕΔ 60, τῆς Παναγίας τῆς Ὑψενῆς στὴν Λάρδο, ΚΣΕΔ 65, τοῦ Ἁγίου 
Φιλήμονα στὴν Ἀρνίθα καί, ΚΣΕΔ 63, τῆς Παναγίας τῆς Σκιαδενῆς τῆς Ρόδου.

443. ΚΣΕΔ 41, τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στὴν Μαλώνα καί, ΚΣΕΔ 70, τοῦ ὁμώνυμου Ἁγίου 
Γεωργίου στὴν Λαχανιὰ τῆς Ρόδου.

444. ΚΣΕΔ 4, τῆς ἀρχικῆς φάσης τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη στὸ ὁμώνυμο Μαράσι τῆς πόλης 
τῆς Ρόδου, ΚΣΕΔ 20, τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Προδρόμου στὶς Φάνες, ΚΣΕΔ 29, τῆς Γέννη-
σης τῆς Θεοτόκου στὴν Ψίνθο, ΚΣΕΔ 32, τῶν Ἁγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων στὴν Δι-
μυλιά, ΚΣΕΔ 33, τοῦ Ἁγίου Δημητρίου στὴν Ἀρχίπολη, ΚΣΕΔ 34, τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στὰ 
Πλατάνια, ΚΣΕΔ 35, τῆς  Ὕψωσης τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στὸν Ἀπόλλωνα, ΚΣΕΔ 36, τοῦ 
Ἁγίου Γεωργίου στὴν Κρητηνία, ΚΣΕΔ 37, τῆς Κοίμησης τῆς Θεοτόκου στήν Ἔμπωνα, 
ΚΣΕΔ 39, τοῦ Ταξιάρχη Μιχαήλ, ΚΣΕΔ 40, τῆς Κοίμησης τῆς Θεοτόκου στὸν Ἀρχάγγελο, 
ΚΣΕΔ 46, τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου στὸ χωριὸ Μάσαρη, ΚΣΕΔ 50, τοῦ Ἁγίου Γεωργίου 
στὰ Λάερμα, ΚΣΕΔ 51, τοῦ Ἁγίου Ἰσιδώρου, ΚΣΕΔ 52, τῆς μονῆς Ἀρταμίτου στὸ χωριὸ 
Ἅγιος Ἰσίδωρος, ΚΣΕΔ 54, τοῦ Ἀποστόλου Θωμᾶ στὴν Μονόλιθο, ΚΣΕΔ 56, τοῦ Ἁγίου 
Μερκουρίου στὸ Ἴστριο, ΚΣΕΔ 57, τῆς Γέννησης τῆς Θεοτόκου στὰ Προφύλια, ΚΣΕΔ 62, 
τῆς Ἁγίας Μαρίνας στὴν Ἀπολλακιά, ΚΣΕΔ 64, τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στὴν Ἀρνίθα, ΚΣΕΔ 
66, τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Θεολόγου στὸ Βάτι, ΚΣΕΔ 67, τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Θεολόγου 
στὸ Γεννάδι, ΚΣΕΔ 69, τοῦ Ταξιάρχη στὸ Μεσαναγρὸ καί, ΚΣΕΔ 73, τῆς Ἁγίας Παρα-
σκευῆς στὴν Κατταβιὰ τῆς Ρόδου.
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Π.Β.3.28.
Τοξωτὰ ἀνοίγματα
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(τύπος Η1), στὶς τρεῖς ἐλεύθερες πλευρές (νότια, δυτικὴ καὶ βόρεια)445. 
Τὰ τόξα εἶναι ἐνίοτε διακοσμημένα μὲ σύνθετη διατομή446 (τύπος Η2) ἢ 
φέρουν καὶ ἐπίκρανα στὴν γένεση τῶν τόξων447. Εἰδικὴ περίπτωση ἀποτε-
λεῖ τὸ βόρειο σταυροθολιακὸ προστῶο τῆς εἰσόδου τοῦ Ἁγίου Νικολάου 
στὴν πόλη τῆς Ρόδου448, ποὺ φέρει δύο χαμηλωμένα τοξωτὰ ἀνοίγματα 
δυτικὰ καὶ ἀνατολικά (τύπος Χ), καθὼς ἐπίσης καὶ τὸ χαμηλωμένο τόξο 
πρὸς τὰ νότια τοῦ νάρθηκα τῆς Κοίμησης τῆς Θεοτόκου στὶς Μενετὲς τῆς 
Καρπάθου449.

Ἀλλὰ καὶ τοξοστοιχίες μὲ νεοκλασικὰ στοιχεῖα ἀπὸ ἡμικυκλικὰ τόξα 
ἐμφανίζονται (Π.Β.3.7, Τοξωτὰ ἀνοίγματα  καὶ Π.Β.3.28.), μὲ τρία ἁπλὰ 
ἡμικυκλικὰ τοξωτὰ ἀνοίγματα στὴν δυτική τους ὄψη καὶ μεταξύ τους 
πεσσούς (τύπος Τ1)450 ἢ φέρουν ἐπιπρόσθετα καὶ δύο μικροὺς κυκλικοὺς 
φεγγίτες ἀνάμεσα στὰ τόξα451, ἐπιρροὴ ἀπὸ τὴν ἀρχιτεκτονικὴ τῆς Ἱππο-
τοκρατίας καὶ τῆς Τουρκοκρατίας στὴν Ρόδο. Ἄλλοτε τὰ τόξα πλαι-
σιώνονται μὲ προεξοχή452 (τύπος Τ2) ἢ γίνεται καὶ χρήση κιόνων μεταξὺ 
τῶν τριῶν τόξων μὲ κιονόκρανα καὶ διακοσμημένα τὰ τόξα μὲ κυμάτια 
ἑκατέρωθεν στὸ ὕψος τῆς γένεσης, νεοκλασικίζουσας σύνθετης διατομῆς453 
(τύπος Τ2).

3.2. Μορφολογικὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ ἐσωτερικοῦ χώρου

Οἱ σταυροθολιακὲς μεταβυζαντινὲς ἐκκλησίες χαρακτηρίζονται κυρίως 
ἀπὸ τὰ γοτθικὰ σταυροθόλια μὲ τὶς διαγώνιες νευρώσεις καὶ τοὺς κίονες ἢ 
τοὺς ἡμικίονες. Διακρίνονται ἑπομένως ἀπὸ τὴν αἰσθητικὴ τῆς ἀνάτασης 

445. ΚΣΕΔ 104, στὸν Ἅγιο Μερκούριο τοῦ Καστελλόριζου, ΚΣΕΔ 107, στὴν Κοίμηση 
τῆς Θεοτόκου στὸ Ἀπέρι τῆς Καρπάθου, ὅπου τὸ δυτικὸ λόγω μεγάλου ἀνοίγματος εἶναι 
ἐλαφρὰ χαμηλωμένο, ἐνῶ, ΚΣΕΔ 15, στὰ Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου, στὸ χωριὸ Κοσκινοὺ τῆς 
Ρόδου, τὰ τόξα εἶναι σὲ ἐσοχή.

446. ΚΣΕΔ 101, στὸν Ἅγιο Νικόλαο τῆς Χάλκης.
447. ΚΣΕΔ 19, στὸν Ἅγιο Λουκᾶ στὴν Σορωνὴ τῆς Ρόδου.
448. ΚΣΕΔ 2.
449. ΚΣΕΔ 108, ποὺ ἔχει διακοσμημένη ἀπότμηση καὶ προεξέχον προστατευτικὸ γεῖσο 

μὲ μορφὴ τριῶν χαμηλωμένων τόξων, ποὺ ἀκουμποῦν σὲ προβόλους διακοσμημένους μὲ 
σύνθετη διατομή.

450. ΚΣΕΔ 3, στὰ Εἰσόδια τῆς  Θεοτόκου καί, ΚΣΕΔ 4, στὸν Ἅγιο Ἰωάννη στὸ Νιοχώρι 
ὁμώνυμο μαράσι τῆς πόλης τῆς Ρόδου.

451. ΚΣΕΔ 114, στὸν Ἅγιο Σπυρίδωνα στὸ Φρῦ τῆς Κάσου καί, ΚΣΕΔ 28, στὸν Τίμιο 
Σταυρὸ στὶς Καλυθιὲς τῆς Ρόδου.

452. ΚΣΕΔ 42, στὴν Μεταμόρφωση τοῦ Σωτῆρος στὴν Μαλώνα τῆς Ρόδου.
453. ΚΣΕΔ 2, στὸν Ἅγιο Νικόλαο στὴν πόλη τῆς Ρόδου, ΚΣΕΔ 78, στὴν Κοίμηση τῆς 

Θεοτόκου στὴν Ἀντιμάχεια τῆς Κῶ καί, ΚΣΕΔ 110, στὴν Ὑπαπαντὴ τοῦ Χριστοῦ στὴν 
Ἀρκάσα τῆς Καρπάθου.



319

Π.B.3.29   
Πίνακας στοιχείων ἐσωτερικῆς ἐμφάνισης   

σταυροθολιακῶν ἐκκλησιῶν
  

ΚΣΕΔ ἐκκλησία
μορφολογικὰ 

στοιχεῖα
θόλοι 

σταυροθολίων
τύποι

νευρώσεων
τύποι 

κιόνων

001 Εἰσόδια, Ρόδος 2η ὁμάδα ἀνάμεικτοι κυλινδρικὲς κίονες
002 Ἅγιος Νικόλαος, Ρόδος 1η ὁμάδα ὀξυκόρυφοι κυλινδρικὲς ἡμικίονες
003 Εἰσόδια, Νιοχώρι, Ρόδος 1η ὁμάδα ὀξυκόρυφοι κυλινδρικὲς ἡμικίονες
004 Ἅγιος Ἰωάννης, Ρόδος 1η ὁμάδα ὀξυκόρυφοι κυλινδρικὲς ἡμικίονες
005 Ἁγία Ἀναστασία, Ρόδος 1η ὁμάδα ὀξυκόρυφοι κυλινδρικὲς ἡμικίονες
006 Ἅγιος Γεώργιος Ἄνω, Ρόδος 1η ὁμάδα ὀξυκόρυφοι κυλινδρικὲς ἡμικίονες
007 Ἅγιος Γεώργιος Κάτω, Ρόδος 1η ὁμάδα ὀξυκόρυφοι κυλινδρικὲς ἡμικίονες
008 Κοίμηση, Τριάντα, Ρόδος 1η ὁμάδα ὀξυκόρυφοι κυλινδρικὲς ἡμικίονες
009 Μεταμόρφωση, Τριάντα, Ρόδος 1η ὁμάδα ὀξυκόρυφοι ἡμικίονες
010 Κοίμηση, Κρεμαστή, Ρόδος 1η ὁμάδα ὀξυκόρυφοι
011 Ἁγία Ἀναστασία, Παραδείσι, Ρόδος 2η ὁμάδα ὀξυκόρυφοι χωρὶς νευρ. παραστάδες
012 Ἅγιος Γεώργιος, Λαχανιά, Ρόδος 1η ὁμάδα ὀξυκόρυφοι κυλινδρικὲς χωρὶς κίονες
013 Ἅγιος Νικόλαος, Παστίδα, Ρόδος 2η ὁμάδα ἡμικυκλικοὶ χωρὶς νευρ. παραστάδες
014 Ἅγιος Γεώργιος, Παστίδα, Ρόδος 1η ὁμάδα ὀξυκόρυφοι κυλινδρικὲς ἡμικίονες
015 Εἰσόδια, Κοσκινού, Ρόδος 2η ὁμάδα ὀξυκόρυφοι κυλινδρικὲς ἡμικίονες
016 Ἅγιος Γεώργιος, Κοσκινού, Ρόδος 1η ὁμάδα ὀξυκόρυφοι λεπτὲς κυλ. ἡμικίονες
017 Καλόπετρα, Θεολόγος, Ρόδος 1η ὁμάδα ὀξυκόρυφοι κυλινδρικὲς ἡμικίονες
018 Ἀρχάγγελος Μιχαήλ, Μαριτσά, Ρόδος 1η ὁμάδα ὀξυκόρυφοι κυλινδρικὲς ἡμικίονες
019 Ἅγιος Λουκᾶς, Σορωνή, Ρόδος ἀνάμεικτα ὀξυκόρυφοι χωρὶς νευρ. κίονες
020 Ἅγιος Ἰωάννης Πρόδρομος, Φάνες, Ρόδος 1η ὁμάδα ὀξυκόρυφοι κυλινδρικὲς ἡμικίονες
021 Ἅγιος Νικήτας, Φάνες, Ρόδος 1η ὁμάδα ὀξυκόρυφοι κυλινδρικὲς ἡμικίονες
022 Μεταμόρφωση, Φάνες, Ρόδος 1η ὁμάδα ὀξυκόρυφοι κυλινδρικὲς ἡμικίονες
023 Φανερωμένη, Φάνες, Ρόδος 1η ὁμάδα ὀξυκόρυφοι ὀρθογώνιες χωρὶς κίονες
024 Ἅγιος Γεώργιος, Φάνες, Ρόδος 2η ὁμάδα ὀξυκόρυφοι κυλινδρικὲς ἡμικίονες
025 Ἁγία Αἰκατερίνη, Καλαβάρδα, Ρόδος 1η ὁμάδα ὀξυκόρυφοι κυλινδρικὲς ἡμικίονες
026 Ἅγιος Δημήτριος, Καλαβάρδα, Ρόδος 2η ὁμάδα ὀξυκόρυφοι χωρὶς νευρ. παραστάδες
027 Ἁγία Ἄννα, Καλαβάρδα, Ρόδος ἡμικυκλικοὶ χωρὶς νευρ. χωρὶς κίονες
028 Μεταμόρφωση, Καλυθιές, Ρόδος 1η ὁμάδα ὀξυκόρυφοι κυλινδρικὲς ἡμικίονες
029 Γέννηση Θεοτόκου, Ψίνθος, Ρόδος 1η ὁμάδα ὀξυκόρυφοι λεπτὲς κυλ. ἡμικίονες
030 Κοίμηση, Ἀφάντου, Ρόδος 1η ὁμάδα ὀξυκόρυφοι κυλινδρικὲς ἡμικίονες
031 Κοίμηση, Σάλακος, Ρόδος 2η ὁμάδα ὀξυκόρυφοι κυλινδρικὲς ἡμικίονες
032 Ἅγιοι Τεσσαράκοντα, Διμυλιά, Ρόδος 1η ὁμάδα ὀξυκόρυφοι λεπτὲς κυλ. ἡμικίονες
033 Ἅγιος Δημήτριος, Ἀρχίπολη, Ρόδος 1η ὁμάδα ὀξυκόρυφοι κυλινδρικὲς ἡμικίονες
034 Ἅγιος Γεώργιος, Πλατάνια, Ρόδος 1η ὁμάδα ὀξυκόρυφοι κυλινδρικὲς ἡμικίονες
035 Τίμιος Σταυρός, Ἀπόλλωνα, Ρόδος 1η ὁμάδα ὀξυκόρυφοι λεπτὲς κυλ. ἡμικίονες
036 Ἅγιος Γεώργιος, Κρητηνία, Ρόδος 1η ὁμάδα ὀξυκόρυφοι κυλινδρικὲς ἡμικίονες
037 Κοίμηση, Ἔμπωνα, Ρόδος 1η ὁμάδα ὀξυκόρυφοι κυλινδρικὲς ἡμικίονες
038 Παναγία Τσαμπίκα Κάτω, Ἀρχάγγελος, Ρόδος 1η ὁμάδα ὀξυκόρυφοι κυλινδρικὲς ἡμικίονες
039 Ἀρχάγγελος Μιχαήλ, Ἀρχάγγελος, Ρόδος 1η ὁμάδα ὀξυκόρυφοι κυλινδρικὲς κίονες
040 Κοίμηση, Ἀρχάγγελος, Ρόδος 1η ὁμάδα ὀξυκόρυφοι λεπτὲς κυλ. ἡμικίονες
041 Ἅγιος Γεώργιος, Μαλώνα, Ρόδος 1η ὁμάδα ὀξυκόρυφοι κυλινδρικὲς ἡμικίονες
042 Μεταμόρφωση, Μαλώνα, Ρόδος 1η ὁμάδα ὀξυκόρυφοι λεπτὲς κυλ. ἡμικίονες
043 Εὐαγγελισμός, Μαλώνα, Ρόδος 1η ὁμάδα ὀξυκόρυφοι λεπτὲς κυλ. ἡμικίονες
044 Τίμιος Σταυρός, Μαλώνα, Ρόδος 1η ὁμάδα ὀξυκόρυφοι κυλινδρικὲς ἡμικίονες
045 Ἅγιος Πέτρος & Παῦλος, Χαράκι, Ρόδος 1η ὁμάδα ἡμικυκλικοὶ λεπτὲς κυλ. ἡμικίονες
046 Εἰσόδια, Μάσαρη, Ρόδος 1η ὁμάδα ὀξυκόρυφοι λεπτὲς κυλ. ἡμικίονες
047 Εὐαγγελισμός, Μάσαρη, Ρόδος 1η ὁμάδα ὀξυκόρυφοι κυλινδρικὲς ἡμικίονες
048 Ζωοδόχος Πηγή, Μάσαρη, Ρόδος 1η ὁμάδα ὀξυκόρυφοι λεπτὲς κυλ. ἡμικίονες
049 Ἅγιος Ἰωάννης Πρόδρομος, Μάσαρη, Ρόδος 1η ὁμάδα ὀξυκόρυφοι κυλινδρικὲς σπόλια
050 Ἅγιος Γεώργιος, Λάερμα, Ρόδος 1η ὁμάδα ὀξυκόρυφοι λεπτὲς κυλ. ἡμικίονες
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051 Ἅγιος Ἰσίδωρος, Ἅγιος Ἰσίδωρος, Ρόδος 1η ὁμάδα ὀξυκόρυφοι λεπτὲς κυλ. ἡμικίονες
052 Ἀρταμίτης, Ἅγιος Ἰσίδωρος, Ρόδος 1η ὁμάδα ὀξυκόρυφοι λεπτὲς κυλ. ἡμικίονες
053 Ἅγιος Παντελεήμονας, Σιάννα, Ρόδος 2η ὁμάδα ἡμικυκλικοὶ χωρὶς νευρ. παραστάδες
054 Ἀπόστολος Θωμᾶς, Μονόλιθος, Ρόδος ἀνάμεικτα ὀξυκόρυφοι λεπτὲς κυλ. ἡμικίονες
055 Ἀρχάγγελος Μιχαήλ, Κάλαθος, Ρόδος 1η ὁμάδα ὀξυκόρυφοι κυλινδρικὲς ἡμικίονες
056 Ἅγιος Μερκούριος, Ἴστριο, Ρόδος 1η ὁμάδα ὀξυκόρυφοι λεπτὲς κυλ. ἡμικίονες
057 Γέννηση Θεοτόκου, Προφύλια, Ρόδος 1η ὁμάδα ὀξυκόρυφοι λεπτὲς κυλ. ἡμικίονες
058 Ἀρχάγγελος Μιχαήλ, Λάρδος, Ρόδος 1η ὁμάδα ὀξυκόρυφοι λεπτὲς κυλ. ἡμικίονες
059 Ἅγιος Νικόλαος, Λάρδος, Ρόδος 1η ὁμάδα ὀξυκόρυφοι λεπτὲς κυλ. ἡμικίονες
060 Ὑψενή, Λάρδος, Ρόδος 1η ὁμάδα ὀξυκόρυφοι λεπτὲς κυλ. ἡμικίονες
061 Κοίμηση, Ἀσκληπειό, Ρόδος 1η ὁμάδα ὀξυκόρυφοι κυλινδρικὲς ἡμικίονες
062 Ἁγία Μαρίνα, Ἀπολακκιά, Ρόδος 1η ὁμάδα ὀξυκόρυφοι κυλινδρικὲς ἡμικίονες
063 Σκιαδενή, Ἀπολακκιά, Ρόδος 1η ὁμάδα ὀξυκόρυφοι λεπτὲς κυλ. ἡμικίονες
064 Ἅγιος Γεώργιος, Ἀρνίθα, Ρόδος 1η ὁμάδα ὀξυκόρυφοι λεπτὲς κυλ. ἡμικίονες
065 Ἅγιος Φιλήμονας, Ἀρνίθα, Ρόδος 1η ὁμάδα ὀξυκόρυφοι λεπτὲς κυλ. ἡμικίονες
066 Ἅγιος Ἰωάννης Θεολόγος, Βάτι, Ρόδος 1η ὁμάδα ὀξυκόρυφοι λεπτὲς κυλ. ἡμικίονες
067 Ἅγιος Ἰωάννης Θεολόγος, Γεννάδι, Ρόδος 1η ὁμάδα ὀξυκόρυφοι κυλινδρικὲς ἡμικίονες
068 Ἁγία Ἀναστασία, Γεννάδι, Ρόδος 1η ὁμάδα ὀξυκόρυφοι κυλινδρικὲς ἡμικίονες
069 Ἀρχάγγελος Μιχαήλ, Μεσαναγρός, Ρόδος 1η ὁμάδα ὀξυκόρυφοι λεπτὲς κυλ. ἡμικίονες
070 Ἅγιος Γεώργιος, Λαχανιά, Ρόδος 1η ὁμάδα ὀξυκόρυφοι κυλινδρικὲς σπόλια
071 Ἁγία Εἰρήνη, Λαχανιά, Ρόδος 1η ὁμάδα ὀξυκόρυφοι κυλινδρικὲς σπόλια
072 Ζωοδόχος Πηγή, Πλημμύρι, Ρόδος 1η ὁμάδα ἀνάμεικτοι κυλινδρικὲς σπόλια
073 Ἁγία Παρασκευή, Κατταβιά, Ρόδος 1η ὁμάδα ὀξυκόρυφοι λεπτὲς κυλ. ἡμικίονες
074 Παναγία Καθολική, Κατταβιά, Ρόδος 1η ὁμάδα ὀξυκόρυφοι λεπτὲς κυλ. ἡμικίονες
075 Ἅγιος Παῦλος, Κατταβιά, Ρόδος 1η ὁμάδα ὀξυκόρυφοι ὀρθογώνιες χωρὶς κίονες
076 Ἁγία Παρασκευή, Παντέλι, Λέρος 2η ὁμάδα ἡμικυκλικοὶ χωρὶς νευρ. παραστάδες
077 Ἅγιος Ἰωάννης Πρόδρομος, Χωριό, Κάλυμνος ἀνάμεικτα ὀξυκόρυφοι ὀρθογώνιες σπόλια
078 Κοίμηση, Ἀντιμάχεια, Κῶς 2η ὁμάδα ἀνάμεικτοι ὀρθογώνιες ἡμικίονες
079 Ἁγία Τριάδα, Ἀντιμάχεια, Κῶς 2η ὁμάδα ἡμικυκλικοὶ ὀρθογώνιες ἡμικίονες
080 Ἅγιοι Ἀνάργυροι, Καρδάμαινα, Κῶς 1η ὁμάδα ὀξυκόρυφοι ὀρθογώνιες ἡμικίονες
081 Γέννηση Θεοτόκου, Ἐμπορειό, Νίσυρος 2η ὁμάδα ὀξυκόρυφοι ὀρθογώνιες χωρὶς κίονες
082 Εἰσόδια, Νικειά, Νίσυρος 2η ὁμάδα ἡμικυκλικοὶ καμπυλωμ. παραστάδες
083 Παναγία Κυρά, Ἐμπορειό, Νίσυρος 1η ὁμάδα ἡμικυκλικοὶ ὀρθογώνιες ἡμικίονες
084 Παναγία Ποταμίτισσα, Μανδράκι, Νίσυρος 1η ὁμάδα ἀνάμεικτοι καμπυλωμ. ἡμικίονες
085 Ἅγ. Ἰωάννης Θεολόγος, Μανδράκι, Νίσυρος 1η ὁμάδα ἡμικυκλικοὶ καμπυλωμ. ἡμικίονες
086 Ἅγιος Γεώργιος, Μανδράκι, Νίσυρος 2η ὁμάδα ἡμικυκλικοὶ ὀρθογώνιες σπόλια
087 Παναγιὰ Κάστρου, Χωριό, Σύμη 2η ὁμάδα ἡμικυκλικοὶ ὀρθογώνιες χωρὶς κίονες
088 Πανορμίτης, Σύμη ἀνάμεικτα ὀξυκόρυφοι κυλινδρικὲς σπόλια
089 Ἅγιος Ἰωάννης, Γιαλός, Σύμη 1η ὁμάδα ὀξυκόρυφοι κυλινδρικὲς ἡμικίονες
090 Ἅγιος Ἀθανάσιος, Χωριό, Σύμη ἀνάμεικτα ὀξυκόρυφοι λεπτὲς κυλ. κίονες
091 Ἅγιος Ἐλευθέριος, Χωριό, Σύμη ἀνάμεικτα ὀξυκόρυφοι κυλινδρικὲς ἡμικίονες
092 Κεχαριτωμένη, Χωριό, Σύμη ἀνάμεικτα ὀξυκόρυφοι κυλινδρικὲς παραστάδες
093 Εὐαγγελισμός, Χαράνι, Σύμη ἀνάμεικτα ἀνάμεικτοι χωρὶς νευρ. ἡμικίονες
094 Ἐλικωνή, Γιαλός, Σύμη 2η ὁμάδα ἀνάμεικτοι ὀρθογώνιες παραστάδες
095 Μιχαήλης, Νημποριό, Σύμη 2η ὁμάδα ἡμικυκλικοί χωρὶς νευρ. παραστάδες
096 Ἁγία Εἰρήνη, Νημποριό, Σύμη 2η ὁμάδα ὀξυκόρυφοι χωρὶς νευρ. παραστάδες
097 Κοίμηση, Μικρό Χωριό, Τῆλος 1η ὁμάδα ὀξυκόρυφοι ὀρθογώνιες ἡμικίονες
098 Κοίμηση, Μεγάλο Χωριό, Τῆλος 1η ὁμάδα ὀξυκόρυφοι ὀρθογώνιες παραστάδες
099 Ἀρχάγγελος Μιχαήλ, Μεγάλο Χωριό, Τῆλος 1η ὁμάδα ἀνάμεικτοι καμπυλωμ. σπόλια
100 Γέννηση Θεοτόκου, Μεγάλο Χωριό, Τῆλος 1η ὁμάδα ἡμικυκλικοὶ ὀρθογώνιες ἡμικίονες
101 Ἅγιος Νικόλαος, Ἐμπορειό, Χάλκη 1η ὁμάδα ἀνάμεικτοι καμπυλωμ. ἡμικίονες
102 Πανορμίτης, Χωριό-ἐξοχή, Χάλκη 1η ὁμάδα ὀξυκόρυφοι λεπτὲς κυλ. χωρὶς κίονες
103 Ἅγ. Κωνσταντῖνος καὶ Ἑλένη, Καστελλόριζο 1η ὁμάδα ὀξυκόρυφοι κυλινδρικὲς σπόλια
104 Ἅγιος Μερκούριος, Καστελλόριζο 1η ὁμάδα ὀξυκόρυφοι κυλινδρικὲς ἡμικίονες
105 Ἅγιος Γεώργιος Βουνοῦ, Καστελλόριζο 1η ὁμάδα ὀξυκόρυφοι κυλινδρικὲς σπόλια
106 Εὐαγγελισμός, Πηγάδια, Κάρπαθος 2η ὁμάδα ἀνάμεικτοι χωρὶς νευρ. ἡμικίονες
107 Κοίμηση, Ἀπέρι, Κάρπαθος 2η ὁμάδα ὀξυκόρυφοι καμπυλωμ. ἡμικίονες
108 Κοίμηση, Μενετές, Κάρπαθος ἀνάμεικτα ἀνάμεικτοι ὀρθογώνιες σπόλια
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109 Γέννηση Θεοτόκου, Βολάδα, Κάρπαθος 2η ὁμάδα ὀξυκόρυφοι ὀρθογώνιες ἡμικίονες
110 Ὑπαπαντή, Ἀρκάσα, Κάρπαθος 2η ὁμάδα ἡμικυκλικοί ὀρθογώνιες χωρὶς κίονες
111 Παναγία, Ὄθος, Κάρπαθος 2η ὁμάδα ἀνάμεικτοι ὀρθογώνιες χωρὶς κίονες
112 Κοίμηση, Πυλές, Κάρπαθος 2η ὁμάδα ὀξυκόρυφοι ὀρθογώνιες παραστάδες
113 Πανορμίτης, Μεσοχώρι, Κάρπαθος 2η ὁμάδα ὀξυκόρυφοι ὀρθογώνιες χωρὶς κίονες
114 Ἅγιος Σπυρίδων, Φρῦ, Κάσος 2η ὁμάδα ἀνάμεικτοι ὀρθογώνιες ἡμικίονες
115 Γέννηση Θεοτόκου, Ἐμπορειό, Κάσος 2η ὁμάδα ἡμικυκλικοί ὀρθογώνιες κίονες
116 Κοίμηση, Παναγιά, Κάσος 2η ὁμάδα ἡμικυκλικοί ὀρθογώνιες ἡμικίονες
117 Τίμιος Σταυρός, Ἁγία Μαρίνα, Κάσος 2η ὁμάδα ἡμικυκλικοί χωρὶς νευρ. κίονες
118 Ἁγία Μαρίνα, Ἁγία Μαρίνα, Κάσος 2η ὁμάδα ἡμικυκλικοί ὀρθογώνιες ἡμικίονες
119 Ἅγιος Δημήτριος, Ἀρβανιτοχώρι, Κάσος 2η ὁμάδα ἡμικυκλικοί ὀρθογώνιες ἡμικίονες
120 Ἁγία Τριάδα, Πόλι, Κάσος 2η ὁμάδα ἡμικυκλικοί χωρὶς νευρ. χωρὶς κίονες
121 Ἅγιος Γεώργιος, Ἀλιμιὰ 1η ὁμάδα ὀξυκόρυφοι λεπτὲς κυλ. χωρὶς κίονες
122 Ζωοδόχος Πηγή, Ἀρχάγγελος, Ρόδος 1η ὁμάδα ὀξυκόρυφοι λεπτὲς κυλ. ἡμικίονες
123 Ἁγία Τριάδα, Μαλώνα, Ρόδος 1η ὁμάδα ὀξυκόρυφοι λεπτὲς κυλ. ἡμικίονες
124 Κλησί, Μάσαρη, Ρόδος 1η ὁμάδα ὀξυκόρυφοι λεπτὲς κυλ. ἡμικίονες
125 Πυργιώτισσα, Λιβίσι, Λυκία 1η ὁμάδα ὀξυκόρυφοι ὀρθογώνιες ἡμικίονες
126 Ἀρχάγγελος Μιχαήλ, Λιβίσι, Λυκία 1η ὁμάδα ὀξυκόρυφοι ὀρθογώνιες ἡμικίονες
127 Ἀντιφελλιώτισσα, Ἀντίφελλος, Λυκία ἀνάμεικτα ὀξυκόρυφοι χωρὶς νευρ. ἡμικίονες
128 Εἰσόδια, Ψέριμος ἀνάμεικτα ἡμικυκλικοὶ ὀρθογώνιες ἡμικίονες
129 Εἰσόδια, Καλαμάκι, Λυκία 1η ὁμάδα ὀξυκόρυφοι κυλινδρικὲς ἡμικίονες
130 Γέννηση Θεοτόκου, Σπάρτη, Πισιδία 2η ὁμάδα ὀξυκόρυφοι χωρὶς νευρ. κίονες
131 Εἰσόδια, Σπάρτη, Πισιδία ἀνάμεικτα ὀξυκόρυφοι χωρὶς νευρ. κίονες
132 Ἀσώματοι, Ἀσφενδιού, Κῶς 1η ὁμάδα ἀνάμεικτοι ὀρθογώνιες σπόλια
133 Ὑπαπαντή, Πάνορμος, Κάλυμνος 2η ὁμάδα ἀνάμεικτοι χωρὶς νευρ. παραστάδες
134 Ἅγιος Μάμας, Πόλι, Κάσος 2η ὁμάδα ἀνάμεικτοι χωρὶς νευρ. χωρὶς κίονες
135 Ἅγιος Γεώργιος Σκολονίτης, Γεννάδι, Ρόδος 2η ὁμάδα ὀξυκόρυφοι ὀρθογώνιες χωρὶς κίονες

Μορφολογικὰ στοιχεῖα: 
1η ὁμάδα: Μορφολογικὰ στοιχεῖα μὲ ἐπιρροὲς ἀπὸ τὴν ὑστερογοτθικὴ 

καὶ ἀναγεννησιακὴ ροδίτικη ἀρχιτεκτονική, καθὼς καὶ ἀπὸ τὴν 
ὀθωμανική (ἀπὸ 1750 ἕως μέσα 19ου αἰ.), 

2η ὁμάδα: Μορφολογικὰ στοιχεῖα μὲ ἐπιρροὲς ἀπὸ κλασικισμό, μπαρὸκ 
καὶ νεοβυζαντινὸ ρυθμό (ἀπὸ μέσα 19ου αἰ. ἕως 1924), 

ἀνάμεικτα: Μορφολογικὰ στοιχεῖα ἀνάμεικτα (τῆς 1η ς ὁμάδας καί, μετὰ 
ἀπὸ ἐπεμβάσεις, τῆς 2ης ὁμάδας)

Θόλοι σταυροθολίων: 
ὀξυκόρυφοι, ἡμικυκλικοί, ἀνάμεικτοι (ὀξυκόρυφοι καὶ ἡμικυκλικοί)

Νευρώσεις: 
ὀρθογώνιες, κυλινδρικές, λεπτὲς κυλ.: λεπτὲς κυλινδρικές, χωρὶς νευρ.: 

χωρὶς νευρώσεις, καμπυλωμένες
Κίονες: 

κίονες, ἡμικίονες, παραστάδες: ὀρθογώνιες παραστάδες, χωρὶς κίονες: 
χωρὶς παραστάδες ἢ ἡμικίονες, μὲ σπόλια
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τῶν γοτθικῶν ναῶν μὲ τὰ ψηλὰ καὶ ραδινὰ σταυροθόλια, ἀλλὰ σὲ ὀρθόδο-
ξες ἐκκλησίες.

Σταυροθόλια 
Ἡ μεγάλη πλειονότητα τῶν ἐκκλησιῶν αὐτῶν ἀποτελεῖται ἀπὸ σταυ-

ροθόλια μὲ ὀξυκόρυφους διασταυρούμενους θόλους (Π.Β.3.29, Θόλοι σταυ-
ροθολίων, Π.Β.3.30 καὶ Π.Β.3.31). Φέρουν συνήθως διαγώνιες νευρώ σεις 
κυκλικῆς διατομῆς454. Ὅταν ἡ μία πλευρὰ τοῦ σταυροθολίου εἶναι ἀρκε τὰ 
μικρότερη, τότε ὁ ἀντίστοιχος θόλος γίνεται περισσότερο ὀξυ κό  ρυφος455. 
Περισσότερο ραδινὲς εἶναι οἱ ἐκκλησίες ποὺ διαθέτουν ὀξυ κό ρυφους θόλους 
μὲ λεπτὲς νευρώσεις κυκλικῆς διατομῆς456. Ἐπίσης ἐμφα νίζονται ἁπλούστε-
ρα σταυροθόλια χωρὶς διαγώνιες νευρώσεις, ποὺ ἐντάσ σονται στὴν ἴδια 
κατηγορία τῶν σταυροθολιακῶν μεταβυζαντινῶν ἐκ κλησιῶν, λόγω τῶν 
κοινῶν γενικότερων χαρακτηριστικῶν457. Σὲ μερικὰ νη σιὰ ἐξάλλου ἐπικρα-
τοῦν σταυροθόλια μὲ διαγώνιες νευρώσεις ὀρθογώνιας διατομῆς458.

Λιγότερες εἶναι οἱ ἐκκλησίες, ποὺ ἔχουν ἡμικυκλικοὺς διασταυρού μενους 
θόλους (τύπος Η καὶ Π.Β.3.32.1) καὶ ἀντιστοίχως διαγώνιες νευ ρώσεις 
ὀρθογώνιας διατομῆς459, ἐλάχιστα παραδείγματα μὲ λεπτὲς νευ  ρώσεις κυ-
κλικῆς διατομῆς460 ἢ μὲ κανονικὲς νευρώσεις κυκλικῆς διατομῆς461, ἀλλὰ 
καὶ χωρὶς νευρώσεις462. Ἐνίοτε συνδυάζονται στὶς ἴδιες ἐκκλησίες ἡμικυκλι-
κοὶ καὶ ὀξυκόρυφοι διασταυρούμενοι θόλοι463 (τύπος ΟΗ).

454. ΚΣΕΔ 2, Ἅγιος Νικόλαος στὸ ὁμώνυμο μαράσι τῆς πόλης τῆς Ρόδου.
455. ΚΣΕΔ 39, τὰ πλάγια κλίτη τοῦ Ταξιάρχη Μιχαὴλ στὸν Ἀρχάγγελο ἢ ΚΣΕΔ 22, στὸ 

ἐξωκκλήσι τῆς Μεταμόρφωσης τοῦ Σωτῆρος στὶς Φάνες τῆς Ρόδου.
456. ΚΣΕΔ 66, ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος στὸ Βάτι τῆς Ρόδου.
457. ΚΣΕΔ 19, τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ στὴν Σορωνή, ΚΣΕΔ 26, τοῦ Ἁγίου Δημητρίου στὰ 

Καλαβάρδα τῆς Ρόδου μὲ νεοκλασικὰ χαρακτηριστικὰ καί, ΚΣΕΔ 96, τῆς Ἁγίας Εἰρήνης 
στὸ Νημποριὸ τῆς Σύμης τοῦ 1914 ἐπίσης μὲ νεοκλασικὰ χαρακτηριστικά.

458. ΚΣΕΔ 78, στὴν Κοίμηση τῆς Θεοτόκου στὴν Ἀντιμάχεια τῆς Κῶ καί, ΚΣΕΔ 98, 
στὴν ὁμώνυμη στὸ Μεγάλο Χωριὸ τῆς Τήλου.

459. ΚΣΕΔ 82, στὰ Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου τῶν Νικειῶν, ΚΣΕΔ 86, στὸν Ἅγιο Γεώργιο 
τοῦ Μανδρακιοῦ στὴν Νίσυρο, ΚΣΕΔ 87, στὴν Παναγία τοῦ Κάστρου στὴν Σύμη, ΚΣΕΔ 
108, στὴν Κοίμηση τῆς Θεοτόκου τῶν Μενετῶν στὴν Κάρπαθο, καὶ ἰδιαίτερα, ΚΣΕΔ  115, 
στὴν Γέννηση τῆς Θεοτόκου τοῦ Ἐμπορειοῦ, ΚΣΕΔ 118, στὴν Ἁγία Μαρίνα τοῦ ὁμώνυμου 
χωριοῦ καί, ΚΣΕΔ 119, στὸν Ἅγιο Δημήτριο τοῦ Ἀρβανιτοχωριοῦ στὴν Κάσο.

460. ΚΣΕΔ 45, στὸν Ἅγιο Πέτρο καὶ Παῦλο στὸ Χαράκι τῆς κοινότητας Μαλώνας τῆς 
Ρόδου.

461. ΚΣΕΔ 89, στὸν νάρθηκα τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη στὸν Γιαλὸ τῆς Σύμης.
462. ΚΣΕΔ 13, στὸν Ἅγιο Νικόλαο στὴν Παστίδα, ΚΣΕΔ 53, στὸν Ἅγιο Παντελεήμονα 

στὰ Σιάννα τῆς Ρόδου, ΚΣΕΔ 95, στόν «Μιχαήλη» στὸ Νημποριὸ τῆς Σύμης, ΚΣΕΔ 117, 
στὸν Τίμιο Σταυρὸ καί, ΚΣΕΔ 118, στὴν Ἁγία Μαρίνα τῆς Κάσου.

463. ΚΣΕΔ 116, στὴν Κοίμηση τῆς Θεοτόκου στὴν Παναγία καί, ΚΣΕΔ 114, στὸν Ἅγιο 
Σπυρίδωνα στὸ Φρῦ τῆς Κάσου.
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1. Εἰσόδια, Μητρόπολη Ρόδου.

103.Ἅγ. Κων/νος, Καστελλόριζο 105. Ἅγ. Γεώργιος Βουνοῦ, Καστ/ριζο

Π.Β.3.30.
Σταυροθόλια
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Π.Β.3.31.
Σταυροθόλια μὲ ὀξυκόρυφους θόλους

ΚΣΕΔ 2. Ἅγιος Νικόλαος, Ρόδος ΚΣΕΔ 66. Ἅγιος Ἰωάννης Θεολόγος, 
Βάτι, Ρόδος

ΚΣΕΔ 98. Κοίμηση, Μεγάλο Χωριό, 
Τῆλος

ΚΣΕΔ 26. Ἅγιος Δημήτριος,  
Καλαβάρδα, Ρόδος
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Π.Β.3.32.1.
Σταυροθόλια μὲ ἡμικυκλικοὺς θόλους

Π.Β.3.32.2.
Κίονες

ΚΣΕΔ 108. Κοίμηση, Μενετές, Κάρπαθος ΚΣΕΔ 89. Ἅγ. Ἰωάννης, Γιαλός, Σύμη
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Κίονες-ἡμικίονες- κιονόκρανα 
Οἱ κατασκευαστικὲς τεχνικὲς τῶν σταυροθολιακῶν ἐκκλησιῶν βασίζον-

ται στὴν διασταύρωση δύο θόλων μὲ διαγώνιες νευρώσεις, ποὺ καταλήγουν 
συνήθως σὲ κίονες μὲ ἀντίστοιχα κιονόκρανα γιὰ τὶς τρίκλιτες (Π.Β.3.29, 
κίονες, Π.Β.3.32.2) καὶ ἡμικίονες γιὰ τοὺς ἐξωτερικοὺς τοίχους τόσο τῶν 
τρίκλιτων, ὅσο καὶ τῶν μονόχωρων (τύπος Η). Τὶς μεταβυζαντινὲς σταυ-
ροθολιακὲς ἐκκλησίες τῆς Δωδεκανήσου χαρακτηρίζουν κυρίως οἱ ἡμικίο-
νες στοὺς πλαϊνοὺς τοίχους. Αὐτοὶ ὑπαγορεύονται ἀπὸ στατικοὺς λόγους, 
γιὰ τὴν ἀνάληψη τῶν φορτίων τῶν νευρώσεων καὶ τῶν ἐνισχυτικῶν τόξων 
καὶ γιὰ τὴν ἐνίσχυση τῶν σημείων σύγκλισης τῶν πλαγίων ὠθήσεων στὰ 
ση μεῖα συμβολῆς τῶν θόλων τῶν σταυροθολίων, προσδίδουν ὅμως συγ-
χρό νως μία χαρακτηριστικὴ μορφολογία στὸ ἐσωτερικό τους.

Ἡ ἀπουσία νευρώσεων σὲ μερικὰ παραδείγματα ὁδήγησε στὴν ἁπλού-
στευση τῆς κατασκευῆς τῶν σταυροθολίων καὶ στὴν κατάληξη τῶν 
δια   σταυρούμενων θόλων σὲ ὀρθογώνιες παραστάδες (τύπος Ο), λύση 
συ  νη   θισμένη ἐξάλλου στὴν βυζαντινὴ ναοδομία464. Ὡστόσο σὲ μερικὲς πε-
ρι  πτώ σεις διαθέτουν ὡστόσο διακοσμητικὸ γεῖσο σύνθετης διατομῆς ὑπὸ 
μορ φὴ ἐπικράνου στὴν γένεση τῶν θόλων465, ποὺ ἐνίοτε περιτρέχει ὁρι-
ζόν τια ἐσωτερικὰ ὅλη τὴν ἐκκλησία466.

Ἡ χρήση ἀρχιτεκτονικῶν μελῶν ἀπὸ παλαιότερα μνημεῖα δὲν εἶναι 
ἄγνωστη σ’ αὐτὲς τὶς ἐκκλησίες, φαινόμενο ἄλλωστε σύνηθες στὴν Ἀνα-
τολὴ καὶ στὴν βυζαντινὴ ἀρχιτεκτονική (Π.Β.3.29, κίονες, σπόλια). Ἔτσι 
ἐντοιχίζονται συχνὰ κίονες στὶς λιθοδομὲς τῶν μονόχωρων σταυροθολι-
ακῶν ἐκκλησιῶν δημιουργώντας τὴν ἐντύπωση ἡμικιόνων467. Γιὰ τὴν κα-
τασκευὴ τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου στὸ Καστελλόριζο μεταφέρθηκαν ἀπὸ 
τὸ Κὰς τῆς Μικρᾶς Ἀσίας σημαντικὸς ἀριθμὸς ἀρχιτεκτονικῶν μελῶν καὶ 
εἰδικὰ οἱ κίονες ἀπὸ παλιότερα μνημεῖα τῆς περιοχῆς468, καθὼς καὶ τῆς 
Κοίμησης τῆς Θεοτόκου στὶς Μενετὲς τῆς Καρπάθου, ποὺ προέρχονται 
ἀπὸ τὸν βυζαντινὸ ναὸ τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Ἀρκάσας469. Ὁ συν-
δυασμός τους μὲ κιονόκρανα ἁπλουστευμένα ἢ μὲ ἐπιδράσεις ἀπὸ τὴν  
ὀθωμανικὴ ἀρχιτεκτονικὴ τὰ ἐντάσσει στὴν χρονικὴ περίοδο, ποὺ ἔχουν 

464. ΚΣΕΔ 13, στὸν Ἅγιο Νικόλαο στὴν Παστίδα τῆς Ρόδου.
465. Τὰ ἐκκλησάκια, ΚΣΕΔ 96, τῆς Ἁγίας Εἰρήνης καί, ΚΣΕΔ 95, «Μιχαήλη» στὸ Νη-

μπορειὸ τῆς Σύμης.
466. ΚΣΕΔ 26, στὸν Ἅγιο Δημήτριο στὰ Καλαβάρδα τῆς Ρόδου.
467. ΚΣΕΔ 49, στὸν Ἅγιο Ἰωάννη τὸν Πρόδρομο στὸ Μάσαρη τῆς Ρόδου, ΚΣΕΔ 105, 

στὸν Ἅγιο Γεώργιο τοῦ Βουνοῦ στὸ Καστελλόριζο καί, ΚΣΕΔ 86, στὸν Ἅγιο Γεώργιο στὸ 
Μαν δράκι τῆς Νισύρου.

468. ΚΣΕΔ 103.
469. ΚΣΕΔ 108. Τὰ κιονόκρανα συνδυάζουν τὸν τύπο τοῦ πτυχωτοῦ καὶ τοῦ κορινθι-

ακοῦ.
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κατασκευασθεῖ οἱ ἐκκλησίες. Ἀνάλογα παραδείγματα μὲ χρήση ἀρχιτεκτο-
νικῶν μελῶν παλαιότερων μνημείων παρουσιάζονται καὶ σὲ ἄλλες καμα-
ροσκέπαστες ἐκκλησίες τῆς ἴδιας περιόδου μὲ ὀξυκόρυφους θόλους καὶ 
ἐνισχυτικὰ τόξα470, ὅπως τῆς Κοίμησης τῆς Θεοτόκου στὸ Πλημμύρι καὶ 
στὰ δύο σταυροθολιακὰ δυτικά της προστῶα, τῆς κοινότητας Λαχανιᾶς 
τῆς Ρόδου471.

Νευρώσεις, ποὺ καταλήγουν κατ’ εὐθείαν στὴν τοιχοποιία χωρὶς τὴν 
χρήση ἡμικιόνων (τύπος Χ), σπανίζουν στὶς μεταβυζαντινὲς σταυροθολι-
ακὲς ἐκκλησίες τῆς Δωδεκανήσου472 ἢ φθάνουν μέχρι τὰ θεμέλια473. Μο-
ναδικὸ παράδειγμα ἀνάληψης τῶν νευρώσεων ἀπὸ φουρούσια μὲ κοριν-
θιάζουσα διακόσμηση ἐμφανίζεται στὴν Ὑπαπαντὴ τοῦ Χριστοῦ στὴν 
Ἀρκάσα τῆς Καρπάθου474.

Ἰδιαίτερη ποικιλία ἐμφανίζουν τὰ κιονόκρανα, ἀλλὰ καὶ τὰ μισὰ κιονό-
κρανα ποὺ φέρουν οἱ ἡμικίονες. Μία ἁπλουστευμένη μορφὴ κιο νόκρανου 
εἶναι ἡ ἡμικυκλικῆς διατομῆς ἐπίστεψη475 (Π.Β.3.33, τύπος Η). Ἄλλη μία 
ἁπλὴ μορφὴ κιονόκρανων εἶναι ἕνα ἁπλὸ ὀρθογώνιο παραλληλεπίπε-
δο τμῆμα ἐπάνω ἀπὸ τὸν ἡμικίονα476 (τύπος Π). Ἐνίοτε γιὰ διακόσμηση 
συνδυάζεται καὶ μὲ λάξευση τῶν κάτω γωνιῶν τοῦ παραλληλεπιπέδου μέ 
«ὀμφαλούς» ἀνάλογους μὲ αὐτούς, ποὺ χρησιμοποιοῦνται καὶ σὲ ὀθω-
μα νικὰ μνημεῖα477 (τύπος Ο). Ἁπλουστευμένη μορφὴ κιονόκρανου κοι-
λό κυρτης διατομῆς, ποὺ παραπέμπει σὲ ἀντίστοιχα γεῖσα ἀποτελεῖ τὸ 
παράδειγμα τοῦ Ταξιάρχη Μιχαὴλ στὸ Μεγάλο Χωριὸ τῆς Τήλου478 (τύ-
πος Γ). Ἄλλοτε χρησιμοποιεῖται ὡς κιονόκρανο ὁ συνδυασμὸς ἐπίστεψης 
μὲ μορφὴ γείσου σύνθετης διατομῆς καὶ ὀρθογώνιο ἐπίκρανο, ποὺ τέμνο-
νται οἱ κάτω γωνίες479 (τύπος Σ).

Χρησιμοποιοῦνται εὐρύτατα στὶς ἐκκλησίες αὐτὲς κιονόκρανα ἐπι-
χρισμένα χωρὶς ἀνάγλυφη διακόσμηση μὲ ἁπλουστευμένες ἀποτμήσεις, 
μετατρέποντας ἁπλῶς τήν ὀρθογώνια ἄνω βάση σὲ κυκλικὴ στὴν κάτω 

470. Ποὺ φέρονται ἀπὸ ἀρχαίους κίονες καὶ κορινθιάζοντα κιονόκρανα, ὅπως στὴν 
Μεταμόρφωση τοῦ Σωτήρα στὴν παραλία στὸ Κιοτάρι τῆς κοινότητας Ἀσκληπιοῦ τῆς 
Ρόδου.

471. ΚΣΕΔ 72.
472. ΚΣΕΔ 23, στὸ ἐξωκκλήσι τῆς Παναγίας τῆς Φανερωμένης στὶς Φάνες τῆς Ρόδου.
473. ΚΣΕΔ 98, στὴν Κοίμηση τῆς Θεοτόκου στὸ Μεγάλο Χωριὸ τῆς Τήλου.
474. ΚΣΕΔ 108.
475. ΚΣΕΔ 7, τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Κάτω στὴν πόλη τῆς Ρόδου.
476. ΚΣΕΔ 83, τῆς Παναγίας τῆς Κυρᾶς στὸ Ἐμπορειὸ τῆς Νισύρου.
477. ΚΣΕΔ 86, στὸν Ἅγιο Γεώργιο τῆς Νισύρου καί, ΚΣΕΔ 80, στοὺς Ἁγίου Ἀναργύρους 

στὴν Καρδάμαινα τῆς Κῶ.
478. ΚΣΕΔ 99.
479. ΚΣΕΔ 100, τῆς Γέννησης τῆς Θεοτόκου στὸ Μεγάλο Χωριὸ τῆς Τήλου.
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Π.Β.3.33.
Κιονόκρανα
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Π.Β.3.34.1.
Ἐπίκρανα νευρώσεων

Π.Β.3.34.2.
Γεῖσα
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πλευρὰ καὶ ἐνσωματώνοντάς τα στὸν ἡμικίονα480 (τύπος Α). Οἱ ἐπάνω 
γωνίες τοῦ ὀρθογωνίου τοῦ κιονόκρανου συνήθως τέμνονται καὶ διακο-
σμοῦνται μὲ γεῖσο σύνθετης διατομῆς, ἐνῶ στὴν κάτω βάση μὲ κορδόνι 
ἡμι κυκλικῆς διατομῆς481. Ἄλλοτε οἱ πλευρὲς τῆς ἐπάνω βάσης τοῦ κι-
ονόκρανου εἶναι καμπυλωμένες482. Ἐνίοτε στὸ μέσον τῆς μεγάλης πλευρᾶς 
τῆς ἄνω βάσης τοῦ κιονόκρανου σχηματίζεται μικρὴ προεξοχὴ γιὰ τὴν 
καλύτερη ἔδραση τοῦ ἐνδιάμεσου ἐνισχυτικοῦ τόξου483.

Στὴν προσπάθεια διακόσμησης τὰ ἐπιχρισμένα αὐτὰ κιονόκρανα φέ-
ρουν ρηχὰ ἀνάγλυφα, ἁπλὰ μοτίβα (τύπος Δ) μὲ ἑλικοειδεῖς ἀπομι μήσεις484 
ἢ δικέφαλους ἀετοὺς485 καὶ συνήθως ἀπομιμήσεις φύλλων ἀκάν θου, ἐπηρε-
ασμένα ἀπὸ τὰ κορινθιακὰ κιονόκρανα486. Ἀνάλογες ἀπομιμήσεις ἀκανθῶν 
τῶν κορινθιακῶν κιονοκράνων παρουσιάζονται σὲ μερικὰ παραδείγματα, 
ἄλλοτε μὲ μία σειρὰ φύλλων487 (τύπος Δ1) καὶ ἄλλοτε μὲ δύο488 (τύπος Δ2), 
ἢ τρεῖς σειρές489 (τύπος Δ3).

Στὴν πλειονότητά τους ὅμως εἶναι κορινθιακὰ κιονόκρανα (τύπος Κ). 
Ἐφαρμόσθηκε μία μεγάλη ποικιλία τέτοιων κιονοκράνων. Στὰ λιγότε-
ρο διακοσμημένα, ὅπου προβάλλονται κυρίως οἱ γωνιακοὶ ἕλικες καὶ τὰ 
φύλλα ἀκάνθου, μὲ ἐλαφρὰ ἀνάγλυφα490 ἢ μὲ περισσότερο ἀνάγλυφα φύλ-

480. Στὰ παραδείγματα, ΚΣΕΔ 21, τοῦ Ἁγίου Νικήτα στὶς Φάνες, ΚΣΕΔ 43,  τοῦ Εὐαγ-
γελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στὴν Μαλώνα, ἀλλὰ καί, ΚΣΕΔ 47, τοῦ ὁμώνυμου Εὐαγγελισμοῦ 
στὸ Μάσαρη καί, ΚΣΕΔ 59, τοῦ Ἁγίου Νικολάου στὴν Λάρδο τῆς Ρόδου.

481. ΚΣΕΔ 89, οἱ κίονες τῆς δυτικῆς εἰσόδου τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη στὸν Γιαλὸ τῆς Σύμης, 
ΚΣΕΔ 5, οἱ ἡμικίονες τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας στὴν πόλη τῆς Ρόδου καί, ΚΣΕΔ 56, τοῦ Ἁγίου 
Μερκουρίου στὸ Ἴστριο τῆς Ρόδου.

482. ΚΣΕΔ 67, οἱ ἡμικίονες τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Θεολόγου στὸ Γεννάδι τῆς Ρόδου 
καί, ΚΣΕΔ 90, οἱ κίονες καὶ οἱ ἡμικίονες τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου στὸ Χωριὸ τῆς Σύμης.

483. ΚΣΕΔ 89, οἱ ἡμικίονες τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη στὸν Γιαλὸ τῆς Σύμης.
484. ΚΣΕΔ 38,  στοὺς ἀνατολικότερους ἡμικίονες τῆς Παναγίας τῆς Τσαμπίκας τῆς 

Κάτω.
485. ΚΣΕΔ 41, τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στὴν Μαλώνα τῆς Ρόδου.
486. ΚΣΕΔ 67, τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Θεολογου στὸ Γεννάδι, ΚΣΕΔ 58, τοῦ Ταξιάρχη 

Μιχαὴλ στὴν Λάρδο καί, ΚΣΕΔ 20, τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου στὶς Φάνες τῆς 
Ρόδου.

487. ΚΣΕΔ 16, τῶν ἡμικιόνων τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῆς κοινότητας Κοσκινοὺ τῆς Ρόδου.
488. ΚΣΕΔ 28, τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στὶς Καλυθιὲς καί, ΚΣΕΔ 29, τῆς Γέννησης τῆς Θε-

οτόκου στὴν Ψίνθο τῆς Ρόδου.
489. ΚΣΕΔ 91, τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου στὸ Χωριὸ τῆς Σύμης.
490. ΚΣΕΔ 3, τὴν ἡμικιόνων τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου στὸ Νιοχώρι καί, ΚΣΕΔ 6, 

τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Ἄνω στὸ ὁμώνυμο μαράσι τῆς πόλης τῆς Ρόδου, ΚΣΕΔ 63, τῆς 
Παναγίας τῆς Σκιαδενῆς στὴν Ἀπολλακιὰ καί, ΚΣΕΔ 73, τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς στὴν Κατ-
ταβιὰ τῆς Ρόδου, ΚΣΕΔ 109, τῆς Γέννησης τῆς Θεοτόκου στὴν Βωλάδα τῆς Καρπάθου  καί, 
ΚΣΕΔ 118, τῆς Ἁγίας Μαρίνας στὸ ὁμώνυμο χωριὸ τῆς Κάσου, καθὼς καί, ΚΣΕΔ 115, τῶν 
κιόνων τῆς Γέννησης τῆς Θεοτόκου στὸ Ἐμπορειὸ.
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λα ἀκάν θων491. Πλουσιότερα διακοσμημένα ὅμως εἶναι τὰ κιονόκρανα μὲ 
ἔντονα ἀνάγλυφα φύλλα ἀκάνθου492. Ἡ συνηθέστερη διάταξη τῶν δια-
κοσμητικῶν φύλλων ἀκάνθου τῶν κορινθιακῶν κιονοκράνων εἶναι δύο 
σειρὲς φύλλων καὶ μία τρίτη, στὴν ὁποία ἐντάσσονται καὶ οἱ γωνιακοὶ 
ἕλικες493. Σὲ μερικὰ παραδείγματα ἡ τρίτη σειρὰ φύλλων ἀκάνθου τῶν κι-
ονοκράνων δὲν διαφοροποιεῖται καὶ εἶναι ὅμοια μὲ τὶς ἄλλες δύο, ἂν καὶ 
ἐντάσσονται οἱ γωνιακοὶ ἕλικες494. 

Ἡ δημιουργία προεξοχῆς στὸ μέσον τῶν πλευρῶν τῆς ἄνω στάθμης 
τῶν κιονοκράνων βοηθᾶ στὴν καλύτερη ἕδραση τῶν ἐνδιάμεσων ἐνισχυ-
τικῶν τόξων, ἐκτὸς τῶν διαγωνίων νευρώσεων στὸ κάθε κιονόκρανο. Ἔτσι 
παρουσιάζονται τέτοια κιονόκρανα μὲ ἁπλούστερη διακόσμηση495 ἢ κο-
σμοῦνται καὶ μὲ ἀνάγλυφους σταυρούς καὶ δὲν ἔχουν γωνιακοὺς ἕλικες496. 
Ἄλλοτε πάλι ἔχουν πλουσιότερη διακόσμηση μὲ μία497 ἢ μὲ δύο σειρές498, 
ἀλλὰ καὶ μὲ τρεῖς σειρὲς φύλλων ἀκάνθου499.

Ἰδιαίτερη περίπτωση κοσμημένων κιονοκράνων ἀποτελοῦν ἐκεῖνα, 
ὅπου τὰ γωνιακὰ πολύφυλλα καλύπτουν ὅλη τὴν ἐπιφάνειά τους μὲ δια-
κοσμητικὸ ρόδακα στὸ μέσον τῆς μεγάλης πλευρᾶς τους καὶ συνδυάζουν 
τὴν μορφὴ λεβητοειδῶν καὶ κορινθιακῶν κιονόκρανων500 (τύπος Λ).

Ὁ συνδυασμὸς ἐνίοτε τῶν κιονοκράνων μὲ τὸ ὁριζόντιο γεῖσο, ποὺ 
περιτρέχει ὅλη τὴν ἐσωτερικὴ ἐπιφάνεια, λίγο ψηλότερα, δημιουργεῖ 
ἕνα δεύτερο, τρόπον τινά, κιονόκρανο ἐπάνω ἀπὸ τὸ κανονικό, μὲ ἕνα 

491. ΚΣΕΔ 2, τῶν ἡμικιόνων τοῦ Ἁγίου Νικολάου στὸ ὁμώνυμο μαράσι τῆς πόλης 
τῆς Ρόδου, ΚΣΕΔ 69, τοῦ Ταξιάρχη Μιχαὴλ στὸν Μεσαναγρὸ τῆς Ρόδου, ΚΣΕΔ 112, τῆς 
Κοίμησης τῆς Θεοτόκου στὶς Πύλες τῆς Καρπάθου καί, ΚΣΕΔ 117, τοῦ Τιμίου Σταυροῦ 
στὴν Ἁγία Μαρίνα τῆς Κάσου.

492. ΚΣΕΔ 9, τῶν κιόνων τῆς δυτικῆς πτέρυγας τῆς Μεταμόρφωσης τοῦ Σωτῆρος 
στὰ Τριάντα, ΚΣΕΔ 39, τῆς τρίκλιτης βασιλικῆς τοῦ Ταξιάρχη Μιχαὴλ στὸν Ἀρχάγγελο 
τῆς Ρόδου, ΚΣΕΔ 33, τῶν ἡμικιόνων τοῦ Ἁγίου Δημητρίου στὴν Ἀρχίπολη, ΚΣΕΔ 38, τῆς 
Παναγίας τῆς Τσαμπίκας τῆς Κάτω στὸν Ἀρχάγγελο καί, ΚΣΕΔ 42, τῆς Μεταμόρφωσης 
τοῦ Σωτῆρος στὴν Μαλώνα τῆς Ρόδου.

493. ΚΣΕΔ 19, τῶν κιόνων τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ στὴν Σορωνή, ΚΣΕΔ 32, τῶν ἡμικιόνων 
τῶν Ἁγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων στὴν Διμυλιά, ΚΣΕΔ 66, τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Θε-
ολόγου στὸ Βάτι τῆς Ρόδου καί, ΚΣΕΔ 91, τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου στὸ Χωριὸ τῆς Σύμης.

494. ΚΣΕΔ 25, τῶν ἡμικιόνων τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης στὰ Καλαβάρδα τῆς Ρόδου καί, 
ΚΣΕΔ 36, τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στὴν Κρητηνία τῆς Ρόδου.

495. ΚΣΕΔ 62, στοὺς ἡμικίονες τῆς Ἁγίας Μαρίνας στὴν Ἀπολλακιά.
496. ΚΣΕΔ 65, τοῦ Ἁγίου Φιλήμονα στὴν Ἀρνίθα καί, ΚΣΕΔ 9, τῆς Μεταμόρφωσης τοῦ 

Σωτῆρος στὰ Τριάντα τῆς Ρόδου.
497. ΚΣΕΔ 60, τῶν ἡμικιόνων τῆς Παναγίας Ὑψενῆς στὴν Λάρδο τῆς Ρόδου.
498. ΚΣΕΔ 35, τῆς Ὕψωσης τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στὸν Ἀπόλλωνα τῆς Ρόδου καί, ΚΣΕΔ 

89, τοῦ σταυροθολιακοῦ δυτικοῦ πρόναου τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη στὸν Γιαλὸ τῆς Σύμης.
499. ΚΣΕΔ 4, τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη στὸ ὁμώνυμο μαράσι τῆς πόλης τῆς Ρόδου.
500. ΚΣΕΔ 15, τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου στὴν κοινότητα Κοσκινοὺ τῆς Ρόδου.
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ὀρθογώνιο παραλληλεπίπεδο καὶ ἐπίστεψη τὸ ἴδιο τὸ γεῖσο501 (τύπος Ζ). 
Ὅταν ἡ ἐκκλησία εἶναι τρίκλιτη, ἡ ἐντύπωση εἶναι μεγαλύτερη, καθότι 
αὐτὸ ἐπαναλαμβάνεται καὶ ἐπάνω ἀπὸ τοὺς κίονες, ὅπως στὸν Ἅγιο Κων-
σταντῖνο στὸ Καστελλόριζο502. Ἡ πρόσθετη ἀνάγλυφη διακόσμηση στίς 
ἐπίπεδες ἐπιφάνειες μὲ φυτικὲς συνθέσεις τὰ κάνει περισσότερο ἀνάλαφρα. 
Σὲ μία περίπτωση στὸ ἐπάνω ἀπὸ τὸ κιονόκρανο τμῆμα, ἀντὶ ὀρθογωνίου 
παραλληλεπιπέδου, δημιουργεῖται ἕνα εἶδος ἀντεστραμμένης κόλουρης 
πυραμίδας (Π.Β.3.39.1)503. 

Ἀνάλογη διακόσμηση σὲ ψηλότερο ἐπίπεδο ἀπὸ τὰ κιονόκρανα παρα-
τηρεῖται σὲ μερικὰ παραδείγματα μὲ τὴν παρεμβολὴ στὶς νευρώσεις τῶν 
σταυροθολίων ἐπικράνων (Π.Β.3.34.1), εἴτε μὲ τὴν μορφὴ φουρουσιῶν, 
ὅπως φαίνεται στὸ κεντρικὸ κλίτος τῆς μητρόπολης τῆς Ρόδου504, εἴτε 
μὲ ὀρθογώνια διακοσμητικὰ γεῖσα, ὅπως στόν Ταξιάρχη Μιχαὴλ στὸν 
Ἀρχάγγελο τῆς Ρόδου505. Παρόμοια διακόσμηση παρατηρεῖται καὶ στὴν 
ζώνη ἐπάνω ἀπὸ τὰ κιονόκρανα στὰ ἐνισχυτικὰ τόξα τοῦ μεσαίου κλίτους 
τῆς τρίκλιτης τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ στὴν Σορωνὴ τῆς Ρόδου506, ἂν καὶ τὰ 
σταυροθόλιά της δὲν διαθέτουν νευρώσεις.

Τὸ ὁριζόντιο γεῖσο, ποὺ περιτρέχει ἐσωτερικὰ τὶς ἐκκλησίες ἔχει σπάνια 
ἁπλουστευμένη μορφή (Π.Β.3.34.2, γεῖσα, τύπος Α) καὶ εἶναι συνήθως κοι-
λόκυρτης (τύπος Κ) ἢ σύνθετης διατομῆς (τύπος Σ). Συνηθίζεται ἐνίοτε τὸ 
ἄνω τμῆμα τοῦ τοίχου νὰ εἶναι σὲ ἐσοχή, ἀνάλογη μὲ αὐτὴν ποὺ ἐμφανίζεται 
καὶ στὶς ἐξωτερικές ὄψεις τῶν ἐκκλησιῶν αὐτῶν, ἀλλὰ χωρὶς γεῖσο. 

Νευρώσεις 
Τὸ κυριότερο χαρακτηριστικὸ τῶν σταυροθολιακῶν μεταβυζαντινῶν 

ἐκκλησιῶν τῆς Δωδεκανήσου εἶναι οἱ διαγώνιες νευρώσεις καὶ τὰ ἐγκάρσια 
ἐνισχυτικὰ τόξα (Π.Β.3.35.1), ποὺ συνδέουν τοὺς κίονες καὶ τοὺς ἡμικίονες 
μεταξύ τους καὶ ἀποδίδουν τὸν γοτθικὸ χαρακτήρα τῆς ἀρχιτεκτονικῆς 
τους. Σὲ ἐλάχιστες περιπτώσεις δὲν ἔχουν ἐγκάρσια τόξα, ἀλλὰ μόνο δι-

501. Τὰ παραδείγματα τῆς ἀρχικῆς φάσης, ΚΣΕΔ 30, τῆς Κοίμησης τῆς Θεοτόκου στὸν 
Δῆμο Ἀφάντου, ΚΣΕΔ 37, στὸν Ἔμπωνα, ΚΣΕΔ 40, στὸν Ἀρχάγγελο τῆς Ρόδου, ΚΣΕΔ 104, 
τοῦ Ἁγίου Μερκουρίου στὸ Καστελλόριζο, ΚΣΕΔ 116, τῆς Κοίμησης τῆς Θεοτόκου στὴν 
Παναγιὰ καί, ΚΣΕΔ 119, τοῦ Ἁγίου Δημητρίου στὸ Ἀρβανιτοχώρι τῆς Κάσου.

502. ΚΣΕΔ 103.
503. ΚΣΕΔ 101, Ἅγιος Νικόλαος στὸ Ἠμπορειὸ τῆς Χάλκης. Πιθανῶς προῆλθε ἀπὸ 

μεταγενέστερη ἐπέμβαση γιὰ διακόσμηση μὲ ὁριζόντιο γεῖσο τῆς ἐκκλησίας σὲ ψηλότερο 
ἐπίπεδο καὶ πλήρωση τῶν ἐνδιάμεσων τμημάτων τῶν νευρώσεων μέχρι τὰ κιονόκρανα.

504. ΚΣΕΔ 1.
505. ΚΣΕΔ 39.
506. ΚΣΕΔ 19. Ἡ διακόσμηση αὐτὴ ἀποτελεῖται ἀπὸ δύο ὀρθογώνιες σὲ ἐλαφρὰ προε-

ξοχὴ παραστάδες, ποὺ ἀντιστοιχοῦν στὶς διαγώνιες τῶν σταυροθολίων καὶ μικρὰ ἐπίκρανα 
ἀπὸ ὀρθογώνια γεῖσα σύνθετης διατομῆς.
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Π.Β.3.35.1.
Ἐγκάρσια ἐνισχυτικὰ τόξα

Π.Β.3.35.2.
Κλειδιὰ νευρώσεων
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αγώνιες νευρώσεις507. Ἀντίστοιχα σὲ ἄλλες ἀπαντοῦν μόνο ἐνισχυτικὰ τόξα 
μὲ ὀρθογώνια διατομή, στὰ πλάγια νεότερα κλίτη τῆς Κοίμησης τῆς Θε-
οτόκου στὸ Ἀφάντου τῆς Ρόδου508 καὶ στὰ πλάγια κλίτη τῶν Εἰσοδίων τῆς 
Θεοτόκου τῆς μητρόπολης τῆς πόλης τῆς Ρόδου509, καθὼς καὶ τῆς Γέννη-
σης τῆς Θεοτόκου στὸ Ἐμπορειὸ τῆς Κάσου510. Ξεχωριστὴ περίπτωση 
ἀποτελεῖ ἡ Παναγιὰ τοῦ Κάστρου στὸ χωριὸ τῆς Σύμης, ποὺ δὲν διαθέτει 
ἐγκάρσια τόξα, ἀλλὰ οἱ ὀρθογώνιες διαγώνιες νευρώσεις, κατὰ παράξενο 
καὶ διαφορετικὸ τρόπο, ἀλληλοτέμνονται σὲ δύο σημεῖα511.

Ἡ πλέον συνηθισμένη διατομὴ τῶν διαγώνιων νευρώσεων εἶναι κυ-
κλική (Π.Β.3.29, τύπος νευρώσεων κυλινδρικὲς καὶ Π.Β.3.36), δηλαδὴ 
γραμμικὰ στοιχεῖα κυλινδρικῆς μορφῆς, ποὺ προσκολλῶνται μὲ κοῖλες 
ἀποτμήσεις στὸ ὀρθογώνιο σῶμα τῆς νεύρωσης, ἐνῶ φέρουν συχνὰ μικρὴ 
προεξοχὴ στὸ μέσον. Οἱ νευρώσεις αὐτὲς μιμοῦνται φυσικὰ τὰ ἀντίστοιχα 
γοτθικά. Τὴν διατομή τους συμβατικὰ μποροῦμε νὰ θεωρήσουμε μορφῆς 
πετάλου λουλουδιοῦ. Παραλλαγὴ τῶν νευρώσεων αὐτῶν παρουσιάζεται 
σὲ ἀρκετὲς ἐκκλησίες μὲ διατομὴ ἀνάλογη, ἀλλὰ λεπτότερη (τύπος Λ). Ἡ 
ἐμφάνιση ἐντούτοις νευρώσεων κυκλικῆς διατομῆς μὲ ἁπλούστερη κυλιν-
δρικὴ μορφὴ ὀφείλεται ἐνίοτε καὶ στὴν ἐπίχριση μὲ σοβᾶ, ποὺ κάλυψε τὶς 
διακοσμητικές τους λεπτομέρειες512.

Ἐφαρμόζονται στὸ μεγαλύτερο ποσοστὸ αὐτῶν τῶν ἐκκλησιῶν, καὶ 
εἰδικὰ στὰ νησιὰ τῆς Ρόδου, τῆς Σύμης, τῆς Χάλκης, στὴν Ἀλιμιὰ τοῦ Κα-
στελλόριζου καὶ στὸ Καλαμάκι τῆς Λυκίας, ἐνῶ οἱ λεπτότερες νευρώσεις 
κυκλικῆς διατομῆς ἐμφανίζονται μόνο στὴν Ρόδο (Π.Β.3.29, τύπος 
νευρώσεων κυλινδρικὲς καὶ λεπτὲς κυλινδρικές).

Ἄλλη μορφὴ νευρώσεων εἶναι μὲ ὀρθογώνια διατομή (τύπος Ο). Οἱ 
ἁπλούστερες νευρώσεις εἶναι οἱ ὀρθογώνιες, ποὺ ἀπαντοῦν σὲ ἱκανοποιη-
τικὸ ποσοστὸ τῶν ἐκκλησιῶν αὐτῶν513. Μὲ ἀνάγλυφες καὶ ζωγραφικὲς δια-

507. ΚΣΕΔ 86, τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στὸ Μανδράκι τῆς Νισύρου καί, ΚΣΕΔ 40, τῆς Κοί-
μησης τῆς Θεοτόκου στὸν Ἀρχάγγελο τῆς Ρόδου, ὁ πρῶτος ὀρθογώνιες καὶ ὁ δεύτερος 
λεπτὲς νευρώσεις κυκλικῆς διατομῆς.

508. ΚΣΕΔ 30.
509. ΚΣΕΔ 1.
510. ΚΣΕΔ 115.
511. ΚΣΕΔ 87.
512. ΚΣΕΔ 21, στὸν Ἅγιο Νικήτα, ΚΣΕΔ 24, στὸν Ἅγιο Γεώργιο στὶς Φάνες, καθὼς καί, 

ΚΣΕΔ 45, στοὺς Ἁγίους Πέτρο καὶ Παῦλο στὸ Χαράκι τῆς Μαλώνας στὴν Ρόδο.
513. ΚΣΕΔ 23, τῆς Παναγιᾶς Φανερωμένης στὶς Φάνες, ΚΣΕΔ 75, τοῦ Ἁγίου Παύλου 

στὴν Κατταβιὰ τῆς Ρόδου, ΚΣΕΔ 78, τῆς Κοίμησης τῆς Θεοτόκου, ΚΣΕΔ 79, τῆς Ἁγίας 
Τριάδας στὴν Ἀντιμάχεια, ΚΣΕΔ 80, τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων στὴν Καρδάμαινα τῆς Κῶ, 
ΚΣΕΔ 81, τῆς Γέννησης τῆς Θεοτόκου στὸ Ἐμπορειὸ τῆς Νισύρου, ΚΣΕΔ 97, τῆς Κοίμη-
σης τῆς Θεοτόκου στὸ Μικρὸ Χωριὸ τῆς Τήλου, ΚΣΕΔ 111, στὸ νότιο σταυροθόλιο τῆς 
Παναγίας στὸ Ὄθος τῆς Καρπάθου, ΚΣΕΔ 114, τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνα στὸ Φρῦ, ΚΣΕΔ 116,  
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Νευρώσεις
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κοσμήσεις κοσμοῦνται οἱ ὀρθογώνιες νευρώσεις σὲ μερικὲς ἐκκλησίες514. Ἡ 
χρήση τους εἶναι γενικευμένη στὴν Κάλυμνο, Κῶ, Νίσυρο, Τῆλο, Κάρπα-
θο καὶ Κάσο, μὲ ἕνα παράδειγμα στὴν Σύμη515, ἕνα στὴν Ψέριμο516, δύο 
στὸ Λιβίσι τῆς Λυκίας517 καὶ λίγα στὴν Ρόδο (Π.Β.3.29, τύπος νευρώσεων 
ὀρθογώνιες). Ἀριθμητικὰ βέβαια εἶναι πολὺ λιγότερες οἱ ἐκκλησίες μ’ αὐτὲς 
τὶς νευρώσεις καὶ φυσικὰ εἶναι πολὺ ἁπλούστερος ὁ τρόπος λάξευσης καὶ 
κτισίματος τῶν νευρώσεων καὶ τῶν ἀντίστοιχων σταυροθολίων. 

Σὲ λιγοστὲς ἐκκλησίες παρουσιάζονται καὶ καμπυλωμένες διατομὲς 
νευρώσεων, ποὺ προέρχονται ἀπὸ τὶς ὀρθογώνιες μὲ καμπὐλωση τῶν 
γωνιῶν τους518 (τύπος νευρώσεων καμπυλωμένες) ἢ φέρουν καὶ ἕνα προ-
εξέχον ζωνάρι στὸ μέσον τῆς νεύρωσης519. Ξεχωρίζουν οἱ νευρώσεις τῆς 
Ὑπαπαντῆς τοῦ Χριστοῦ στὴν Ἀρκάσα τῆς Καρπάθου520, ὅπου σ’ ὅλη τὴν 
ἐκ κλησία εἶναι ὀρθογώνιες ἐκτὸς ἀπὸ τὸ ἱερό, ὅπου εἶναι κυλινδρικές.

Θὰ πρέπει προφανῶς τὸ φαινόμενο τῆς χρήσης διαφορετικῶν τύπων 
νευρώσεων νὰ σχετίζεται μὲ δύο ὁμάδες συνεργείων καὶ μαστόρων, πού, 
ἐνῶ καὶ οἱ δυὸ κατασκεύαζαν σταυροθολιακὲς ἐκκλησίες, παρατηροῦνται 
διαφορὲς ὡς πρὸς τὶς κατασκευαστικὲς μεθόδους καὶ τὶς μορφολογικὲς λε-
πτομέρειες στὶς νευρώσεις, ὅπως καὶ στὴν στέγαση τῆς ἁψίδας τοῦ ἱεροῦ. 

Σὲ ἐλάχιστες σταυροθολιακὲς ἐκκλησίες μικρῶν συνήθως διαστάσε-
ων521 καὶ σὲ τρεῖς τρίκλιτες βασιλικὲς522 δὲν γίνεται χρήση διαγώνιων νευ-
ρώσεων (τύπος νευρώσεων, χωρὶς νευρώσεις).  Ἀπ’ αὐτὲς μόνο σὲ δύο οἱ 
θόλοι τῶν σταυροθολίων εἶναι ἡμικυκλικοί523. Μετὰ τὰ μέσα τοῦ 19ου 

στὸν τάφο τῆς Κασσιανῆς (;) στὴν Κοίμηση τῆς Θεοτόκου στὴν Παναγία καί, ΚΣΕΔ 118, 
τῆς Ἁγίας Μαρίνας στὸ ὁμώνυμο χωριὸ τῆς Κάσου.

514. ΚΣΕΔ 83, ἡ Παναγία ἡ Κυρὰ στὸ Ἐμπορειὸ τῆς Νισύρου, ΚΣΕΔ 98, ἡ Κοίμηση τῆς 
Θεοτόκου στὸ Μεγάλο Χωριὸ τῆς Τήλου, ΚΣΕΔ 107, ἡ μητρόπολη τῆς Κοίμησης τῆς Θε-
οτόκου στὸ Ἀπέρι, ΚΣΕΔ 108, στὶς Μενετές, ΚΣΕΔ 109, τῆς Γέννησης τῆς Θεοτόκου στὴν 
Βωλάδα, ΚΣΕΔ 112, τῆς Κοίμησης τῆς Θεοτόκου στὶς Πύλες τῆς Καρπάθου, ΚΣΕΔ 115, τὸ 
σταυροθόλιο τῆς κεντρικῆς κόγχης τοῦ ἱεροῦ τῆς Γέννησης τῆς Θεοτόκου στὸ Ἐμπορειό, 
ΚΣΕΔ 116, ἡ Κοίμηση τῆς Θεοτόκου στὴν Παναγιὰ καί, ΚΣΕΔ 119, ὁ Ἅγιος Δημήτριος στὸ 
Ἀρβανιτοχώρι τῆς Κάσου.

515. ΚΣΕΔ 94.
516. ΚΣΕΔ 128.
517. ΚΣΕΔ 125 καὶ ΚΣΕΔ 126.
518. ΚΣΕΔ 100, στὴν Γέννηση τῆς Θεοτόκου στὸ Μεγάλο Χωριὸ τῆς Τήλου καί, ΚΣΕΔ 

85, στὸν Ἅγιο Ἰωάννη τὸν Θεολόγο στὸ Μανδράκι τῆς Νισύρου.
519. ΚΣΕΔ 99, στὸν Ταξιάρχη Μιχαὴλ στὸ Μεγάλο Χωριὸ τῆς Τήλου 9 καί, ΚΣΕΔ 82, 

στὰ Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου στὰ Νικειὰ τῆς Νισύρου.
520. ΚΣΕΔ 110.
521. Σὲ μονόχωρες δρομικὲς μὲ 2 ἢ 3 σταυροθόλια, ἤτοι σὲ 4 τῆς Ρόδου, 3 τῆς Σύμης 

καὶ 1 τῆς Κάσου.
522. Σὲ δύο τρίκλιτες βασιλικὲς τῆς Κάσου, ΚΣΕΔ 115, 117, καὶ σὲ μιὰ τῆς Ρόδου, ΚΣΕΔ 

19, τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ στὴν Σορωνή.
523. Ἡ μία ΚΣΕΔ 27, ἡ Ἁγία Ἄννα στὰ Καλαβάρδα τῆς Ρόδου εἶναι ἀρκετὰ νεότερη 
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αἰώνα ἐμφανίζονται καὶ ἁπλὰ βυζαντινὰ σταυροθόλια, χωρὶς νευρώσεις 
σὲ συνδυασμὸ καὶ μὲ τὰ νεοκλασικὰ στοιχεῖα στὴν ἀρχιτεκτονική, ὅπως 
στὶς νεώτερες δυτικὲς προσθῆκες τῆς μητρόπολης τῶν Εἰσοδίων τῆς 
Θεοτόκου τῆς Ρόδου524, στὸν Ἅγιο Νικόλαο τῆς Παστίδας525, στὸν Ἅγιο 
Δημήτριο στὰ Καλαβάρδα526, στὴν δυτικὴ κεραία τοῦ Ἁγίου Παντελεήμο-
να στὰ Σιάννα527 τῆς Ρόδου, στὸν «Μιχαήλη»528 καὶ στὴν Ἁγία Εἰρήνη τοῦ 
Νημποριοῦ529 στὴν Σύμη, στὸν πρόναο τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνα στὸ Φρῦ530 
καὶ στὸν Τίμιο Σταυρὸ τῆς Ἁγίας Μαρίνας τῆς Κάσου531. Ἡ διακόσμηση 
τοῦ σοβᾶ τῶν ἁπλῶν αὐτῶν σταυροθολίων μὲ προεξέχοντα κορδόνια σὲ 
συνδυασμὸ ἄλλοτε καὶ μὲ ζωγραφικὰ μοτίβα παράλληλα μὲ τὴν διαγώνια 
ἀλληλοτομὴ τῶν θόλων αὐτῶν τῶν ἐκκλησιῶν θυμίζει νευρώσεις532.

Τὰ κλειδιὰ τῶν νευρώσεων τῶν σταυροθολίων, ἐκτὸς ἀπὸ τὸν σοβαρὸ  
δομικὸ καὶ στατικὸ ρόλο, ποὺ παίζουν, εἶναι συνήθως ἰδιαίτερα διακο-
σμημένα στὴν γοτθικὴ ἀρχιτεκτονικὴ καὶ ἀναβαθμίζουν αἰσθητικὰ τὴν 
μορφή τους. Συνήθως φέρουν λαξευτὴ διακόσμηση ἀπὸ ρόδακες (τύπος 
Ρ) ἢ ἀπὸ κωνικὲς ἀπολήξεις μὲ μορφὴ κουκουναριοῦ (τύπος Κ), ἐνῶ δὲν 
λείπουν καὶ τὰ κλειδιὰ χωρὶς κάποια ἰδιαίτερη διακόσμηση (Π.Β.3.35.2).

Κόγχες τοῦ Ἱεροῦ 
Ἡ διακόσμηση τῆς κόγχης τοῦ ἱεροῦ ὡς τοῦ πλέον σημαντικοῦ σημείου 

τῆς ἐκκλησίας στὴν ὀρθόδοξη λατρεία εἶναι δεδομένη, ἀλλὰ στὶς σταυρο-
θολιακὲς ἔχει νὰ ἐπιδείξει ἰδιαίτερα χαρακτηριστικά. Ἡ κάλυψη τῶν κογχῶν 
τοῦ ἱεροῦ παρουσιάσθηκε καὶ στὸ κεφάλαιο Β.2, Τυπολογία, ὡστόσο ἐπι-
σημαίνονται ἐδῶ τὰ ἰδιαίτερα μορφολογικά τους χαρακτηριστικά. 

Ἡ συνηθέστερη ἐσωτερικὴ ὄψη τῶν κογχῶν τοῦ ἱεροῦ εἶναι ἕνα ἡμικυ-
κλικὸ τόξο καὶ ἀποτελεῖ τὴν ἀπόληξη τοῦ τεταρτοσφαιρικοῦ θόλου, ποὺ 
καλύπτει τὴν ἐπίσης ἡμικυκλικὴ κάτοψή τους (Π.Β.2.27, Π.Β.3.37, Κάλυψη 
κόγχης ἱεροῦ, τεταρτοσφαιρικὴ καὶ τύπος Τ). Τὰ τόξα αὐτὰ τῶν ἐκκλη-

(1973), ἐνῶ ἡ ἄλλη, ΚΣΕΔ 95, τοῦ «Μιχαήλη» στὸ Νημποριὸ τῆς Σύμης (1882) ἀποτελεῖ 
ἐξαίρεση.

524. ΚΣΕΔ 1, ἀπὸ τὸ 1842 ἕως καὶ τὸ 1961.
525. ΚΣΕΔ 13.
526. ΚΣΕΔ 26.
527. ΚΣΕΔ 53.
528. ΚΣΕΔ 95.
529. ΚΣΕΔ 96.
530. ΚΣΕΔ 114.
531. ΚΣΕΔ 117.
532. ΚΣΕΔ 93, στὴν παλαιότερη φάση τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στὸ Χαράνι 

τῆς Σύμης, ΚΣΕΔ 19, τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ στὴν Σορωνὴ τῆς Ρόδου, ΚΣΕΔ 115, τῆς Γέννησης 
τῆς Θεοτόκου στὸ Ἐμπορειὸ καί, ΚΣΕΔ 120, τῆς Ἁγίας Τριάδας στὸ Πόλι τῆς Κάσου.
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σιῶν εἶναι συνήθως ἁπλά533, ἀλλὰ συχνότερα τῶν παρεκκλησίων534. Πολλὲς 
φορὲς τὸ γεῖσο, ποὺ περιτρέχει ἐσωτερικὰ τὴν ἐκκλησία, διακοσμεῖ καὶ τὴν 
κόγχη τοῦ ἱεροῦ στὸ ὕψος τῆς γένεσης τοῦ τόξου καὶ τοῦ τεταρτοσφαι-
ρικοῦ θόλου παράλληλα535. Συχνὰ ἡ ἀπόληξη τοῦ ἡμικυκλικοῦ τόξου ἔχει 
διακοσμητικὴ ἀπότμηση536. Συνηθισμένη εἶναι ἡ διακόσμηση τῶν ἡμικυ-
κλικῶν τόξων τῶν κογχῶν τοῦ ἱεροῦ στὶς σταυροθολιακὲς ἐκκλησίες τῆς 
Δωδεκανήσου μὲ προεξέχουσα νεύρωση κυκλικῆς διατομῆς ἀντίστοιχη τῶν 
σταυροθολίων τοῦ ναοῦ, ποὺ καταλήγει στὰ δύο ἄκρα στὴν γένεση τοῦ 
τόξου σὲ διακοσμητικὰ φουρούσια537 (τύπος Δ). Ὁ συνδυασμὸς τῆς πα-
ραπάνω νεύρωσης μὲ ὁριζόντιο γεῖσο στὴν γένεση τοῦ τόξου διακοσμεῖ 
ἀκόμη περισσότερο τὴν κόγχη τοῦ ἱεροῦ538. Σὲ μία μόνο περίπτωση, στὴν 
Γέννηση τῆς Θεοτόκου τῆς Σπάρτης στὴν Πισιδία τῆς Τουρκίας539, τὸ τόξο 
τοῦ μετώπου τῆς κόγχης τοῦ ἱεροῦ εἶναι ὀξυκόρυφο (τύπος Ο). 

Τὰ πλέον ἐνδιαφέροντα μορφολογικὰ χαρακτηριστικὰ διαθέτουν ἐκεῖ-
νες οἱ κόγχες τοῦ ἱεροῦ, ποὺ στεγάζονται ἀπὸ πέντε ἀκτινωτοὺς ὀξυκόρυ-
φους θολίσκους καὶ νευρώσεις κυκλικῆς διατομῆς γοτθικῆς ἀρχιτεκτο-
νικῆς, ποὺ ἀρχίζουν ἀπὸ τὸ κλειδὶ τοῦ τόξου τῆς ὄψης. Οἱ ἀπολήξεις τῶν 
νευρώσεων φέρονται ἀπὸ διακοσμητικὰ φουρούσια, ποὺ συνδέονται συ-
νήθως μεταξύ τους μὲ ὁριζόντιο διακοσμητικὸ γεῖσο540 (τύπος Γ). Χωρὶς 

533. ΚΣΕΔ 101, τοῦ Ἁγίου Νικολάου στὸ Ἠμπορειὸ τῆς Χάλκης.
534. ΚΣΕΔ 43, τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στὴν Μαλώνα, ΚΣΕΔ 49,  τοῦ Ἁγίου 

Ἰωάννη τοῦ Προδρόμου στὸ Μάσαρη καί, ΚΣΕΔ 75, τοῦ Ἁγίου Παύλου στὴν Κατταβιὰ 
τῆς Ρόδου.

535. ΚΣΕΔ 108, τὸ κοιλόκυρτο γεῖσο τῆς Κοίμησης τῆς Θεοτόκου στὶς Μενετὲς τῆς 
Καρπάθου καί, ΚΣΕΔ 109, αὐτὸ τῆς Γέννησης τῆς Θεοτόκου στὴν Βωλάδα Καρπάθου μὲ 
σύνθετη διατομή.

536. Ὅπως τῆς Γέννησης τῆς Θεοτόκου στὸ Ἐμπορειό (115 - 967.25) τοῦ Τιμίου Σταυ-
ροῦ στὴν Ἁγία Μαρίνα (117 - 965.35) καὶ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου στὸ Ἀρβανιτοχώρι τῆς 
Κάσου (119 - 968.70).

537. ΚΣΕΔ 2, τοῦ Ἁγίου Νικολάου στὸ ὁμώνυμο μαράσι τῆς πόλης τῆς Ρόδου, ΚΣΕΔ 8, 
τῆς Κοίμησης τῆς Θεοτόκου στὰ Τριάντα, ΚΣΕΔ 32, τῶν Ἁγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων 
στὴν Διμυλιά, ΚΣΕΔ 35, τῆς Ὕψωσης τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στὸν Ἀπόλλωνα, ΚΣΕΔ 58, τοῦ 
Ταξιάρχη Μιχαήλ (58 - 1057.16), ΚΣΕΔ 59, τοῦ Ἁγίου Νικολάου στὴν Λάρδο, ΚΣΕΔ 71, τῆς 
Ἁγίας Εἰρήνης, ΚΣΕΔ 72, τῆς Κοίμησης τῆς Θεοτόκου στὸ Πλημμύρι τῆς Λαχανιᾶς στὴν 
Ρόδο, ΚΣΕΔ 97, τῆς Κοίμησης τῆς Θεοτόκου στὸ Μικρὸ Χωριὸ τῆς Τήλου, ΚΣΕΔ 103, τοῦ 
Ἁγίου Κωνσταντίνου καί, ΚΣΕΔ 104,  τοῦ Ἁγίου Μερκουρίου στὸ Καστελλόριζο.

538. ΚΣΕΔ 16, στὸν Ἅγιο Γεώργιο στὴν κοινότητα Κοσκινού, ΚΣΕΔ 17, στὴν μονὴ 
Καλόπετρας στὸν Θεολόγο, ΚΣΕΔ 19, στὸν Ἅγιο Λουκᾶ στὴν Σορωνή, ΚΣΕΔ 70, στὰ 
Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου στὸ Μάσαρη, ΚΣΕΔ 66, στὸν Ἅγιο Ἰωάννη τὸν Θεολόγο στὸ Βάτι, 
ΚΣΕΔ 69, στὸν Ταξιάρχη στὸν Μεσαναγρὸ καί, ΚΣΕΔ 73, στὴν Ἁγία Παρασκευὴ στὴν 
Κατταβιὰ τῆς Ρόδου.

539. ΚΣΕΔ 130.
540. ΚΣΕΔ 4, τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη στὸ ὁμώνυμο μαράσι τῆς πόλης τῆς Ρόδου, ΚΣΕΔ 20, 

τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Προδρόμου στὶς Φάνες, ΚΣΕΔ 30, τῆς Κοίμησης τῆς Θεοτόκου 
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ὁριζόντιο γεῖσο (τύπος Β) παρουσιάζεται τὸ παράδειγμα τοῦ Τιμίου Σταυ-
ροῦ στὶς Καλυθιὲς τῆς Ρόδου541. Τὰ χαρακτηριστικὰ τῶν κογχῶν αὐτῶν 
εἶχαν ἰδιαίτερη ἐπιρροὴ στὴν διακόσμηση τῆς ἐσωτερικῆς παρειᾶς τοῦ 
τεταρτοσφαιρίου μὲ κατασκευὴ ψευδο-νευρώσεων κυκλικῆς διατομῆς, 
ποὺ ἀποδίδουν ἀνάλογη μὲ τὰ σταυροθόλια ἐντύπωση (τύπος Α). Ἔτσι 
στὸν Ἅγιο Δημήτριο τῆς Ἀρχίπολης τῆς Ρόδου542 ἡ ἡμικυκλικὴ κόγχη 
διακοσμεῖται μὲ μία νεύρωση ὀρθογωνικῆς διατομῆς, ποὺ πλαισιώνει τὸ 
ἡμικυκλικὸ τόξο τῆς ὄψης της καὶ ἀπὸ τὸ μέσον της ἀρχίζουν ἄλλες δύο 
νευρώσεις κυκλικῆς διατομῆς. Ὅλες οἱ νευρώσεις καταλήγουν σὲ φου-
ρούσια καὶ δίνουν τὴν ἐντύπωση μιᾶς τρίπλευρης κόγχης, ποὺ καλύπτε-
ται ἀπὸ θόλο μὲ τρεῖς ἀκτινωτοὺς θολίσκους ἀντὶ τοῦ τετρατοσφαιρίου. 
Ἀνάλογη εἶναι καὶ ἡ διακόσμηση τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στὴν Μαλώνα τῆς 
Ρόδου543, ὅπου ὅλες οἱ νευρώσεις εἶναι κυκλικῆς διατομῆς καὶ οἱ ἀπολήξεις 
τους συνδέονται μὲ ὁριζόντιο κοιλόκυρτο γεῖσο στὴν γένεση τοῦ τόξου 
τῆς κόγχης. Στὴν ἐκκλησία τῆς Παναγίας τῆς Ὑψενῆς στὴν Λάρδο τῆς 
Ρόδου544 γίνεται ἀπομίμηση στὸν σοβᾶ λεπτότατων νευρώσεων κυκλικῆς 
διατομῆς. Μοναδικὴ διακόσμηση ἀποτελεῖ ἡ ἀπομίμηση θόλου μὲ ἀκτι-
νωτὲς νευρώσεις κυκλικῆς διατομῆς ἀνάλογου μὲ τοὺς θόλους τῶν γοτ-
θικῶν κογχῶν καὶ τῶν δυτικότροπων ἱπποτικῶν ἐκκλησιῶν τῆς Ρόδου, 
ὅπου τὸ κλειδὶ τῶν νευρώσεων δὲν συμ πίπτει μὲ αὐτὸ τῆς νεύρωσης τοῦ 
τόξου τῆς ὄψης, ἀλλὰ εἶναι λίγο ἀνατολικότερα, ὅπως τοῦ Ἁγίου Γεωργίου 
στὴν Λαχανιὰ τῆς Ρόδου545.

Ἄλλες κόγχες 
Στὴν προσπάθεια ἐλάφρυνσης τῶν πλαϊνῶν τοίχων, χωρὶς ὡστόσο νὰ 

μειώσουν τὶς δυνατότητες ἀνάληψης τῶν πλάγιων ὠθήσεων τῶν σταυ-
ροθολίων, ἀλλὰ καὶ ἐσωτερικῆς διακόσμησης, οἱ Δωδεκανήσιοι μάστορες 
χρησιμοποίησαν καὶ τὶς ἀβαθεῖς κόγχες μεταξὺ τῶν ἡμικιόνων (Π.Β.3.38). 
Ἄλλοτε αὐτὸ ἐπιτεύχθηκε μὲ ἡμικυκλικὲς κόγχες κάτω ἀπὸ τὸ ὕψος τῶν 
κιονόκρανων καὶ τοῦ ὁριζόντιου ἐσωτερικοῦ γείσου546 (τύπος Η), καὶ ἄλ-

στὸν Δῆμο Ἀφάντου, ΚΣΕΔ 36, τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στὴν Κρητηνία, ΚΣΕΔ 37, τῆς Κοίμη-
σης τῆς Θεοτόκου στὸν Ἐμπωνα, ΚΣΕΔ 38, τῆς Παναγιᾶς τῆς Τσαμπίκας τῆς Κάτω, ΚΣΕΔ 
39, τοῦ Ταξιάρχη Μιχαὴλ στὸν Ἀρχάγγελο, ΚΣΕΔ 67, τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Θεολόγου 
στὸ Γεννάδι τῆς Ρόδου, ΚΣΕΔ 89, τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη στὸν Γιαλό, ΚΣΕΔ 90, τοῦ Ἁγίου 
Ἀθανασίου καί, ΚΣΕΔ 91, τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου στὸ Χωριὸ τῆς Σύμης.

541. ΚΣΕΔ 28.
542. ΚΣΕΔ 33.
543. ΚΣΕΔ 41.
544. ΚΣΕΔ 60.
545. ΚΣΕΔ 70.
546. ΚΣΕΔ 1, μητρόπολη τῆς Ρόδου, ΚΣΕΔ 77, Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος στὸ Χω-
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λοτε στὸ ἐπάνω τμῆμα τῶν ἐσωτερικῶν μετώπων τῶν θόλων τῶν σταυρο-
θολίων547 (τύπος Ψ), ἐνῶ σὲ κάποια παραδείγματα ἔγινε χρήση καὶ τῶν 
δύο548 (τύπος Δ).

Στὶς σταυροθολιακὲς ἐκκλησίες οἱ χρήσεις τῆς πρόθεσης, τοῦ διακονι-
κοῦ, τῶν εἰκονοστασίων καὶ ἄλλων λειτουργικῶν ἀναγκῶν καλύπτονται 
συνήθως μὲ ποικιλία μικρότερων κογχῶν (Π.Β.3.39). Συνηθέστερες μορφὲς 
τῶν κογχῶν αὐτῶν εἶναι οἱ ἡμικυκλικὲς μὲ κάτοψη ἄλλοτε ὀρθογώνια καὶ 
ἄλλοτε ἐπίσης ἡμικυκλικὴ καὶ ἀντίστοιχη ἡμικυλινδρική (τύπος Η) ἢ τε-
ταρτοσφαιρικὴ κάλυψη549 (τύπος Τ). Συχνὰ ἀπαντοῦν καὶ κογχάρια, ποὺ 
δημιουργοῦνται στὴν ΒΑ γωνία τοῦ ἱεροῦ ἡμικυκλικῆς κάτοψης550. Στὶς 
κόγχες τῶν πλαγίων κλιτῶν τῶν τρίκλιτων σταυροθολιακῶν ἐκκλησιῶν 
τῆς Δωδεκανήσου παρουσιάζονται ἀνάλογα ἡμικυκλικὰ τόξα, ποὺ φέρουν 
ὁριζόντιο γεῖσο στὸ ὕψος τῆς γένεσης μὲ κοιλόκυρτη διατομή551 ἢ σύνθετη, 
ὅπου ἐπιπρόσθετα ἐμφανίζεται καὶ ἡ ἰδιοτυπία τῆς «κόγχης μέσα σὲ κόγχη 
μεγαλύτερης ἀκτίνας»552. Καὶ στὶς δύο περιπτώσεις μικρότερες ἡμικυκλικὲς 
καὶ χαμηλωμένες κόγχες δημιουργοῦνται στὸ κέντρο τους, ὅπου διανοίγο-
νται τὰ παράθυρα φωτισμοῦ τους. Ἐνίοτε διακοσμοῦν τὴν ἀπότμηση τῶν 
τόξων μὲ σύνθετη διατομή553.

Ἡ προσπάθεια ἀνάδειξης τῶν μικρότερων αὐτῶν κογχῶν μὲ ἐπιρροὲς 
διακόσμησης τῆς περιόδου τῆς Τουρκοκρατίας ἔχει ἀποφέρει μία ποι-
κιλία μὲ ἐνδιαφέροντα καὶ ἀξιόλογα παραδείγματα. Μία πρώτη ὁμάδα 
περιλαμβάνει μορφολογικὰ στοιχεῖα μὲ ἐπιρροὲς ἀπὸ τὴν ὑστερογοτθικὴ 
καὶ ἀναγεννησιακὴ ροδίτικη ἀρχιτεκτονική, καθὼς καὶ ἀπὸ τὴν ὀθωμα-
νική, ποὺ χρονολογοῦνται ἀπὸ 1750 ἕως μέσα 19ου αἰώνα. Πολὺ συνη-
θισμένη εἶναι ἡ διακόσμηση τῆς ὄψης τῆς κόγχης μὲ ὀρθογώνιο πλαίσιο 

ριὸ τῆς Καλύμνου,  ΚΣΕΔ 78, Κοίμηση τῆς Θεοτόκου στὴν Ἀντιμάχεια, ΚΣΕΔ 80, Ἅγιοι 
Ἀνάργυροι στὴν Καρδάμαινα τῆς Κῶ,  ΚΣΕΔ 86, Ἅγιος Γεώργιος στὸ Μανδράκι τῆς Νισύ-
ρου καί, ΚΣΕΔ 128, Κοίμηση τῆς Θεοτόκου στὴν Ψέριμο.

547. ΚΣΕΔ 82, Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου στὰ Νικειὰ τῆς Νισύρου, ΚΣΕΔ 92, Παναγία 
Κεχαριτωμένη στὸ χωριὸ τῆς Σύμης, ΚΣΕΔ 97, Κοίμηση τῆς Θεοτόκου στὸ Μικρὸ Χωριό, 
ΚΣΕΔ 99, Ἀρχάγγελος Μιχαὴλ στὸ Μεγάλο Χωριὸ τῆς Τήλου, ΚΣΕΔ 101, Ἅγιος Νικόλαος 
στὸ Ἐμπορειὸ τῆς  Χάλκης, ΚΣΕΔ 122, Κοίμηση τῆς Θεοτόκου στὶς Πυλές τῆς Καρπάθου, 
ΚΣΕΔ 114, Ἅγιος Σπυρίδων στὸ Φρῦ, ΚΣΕΔ 116, Κοίμηση τῆς Θεοτόκου στὴν Παναγιὰ τῆς 
Κάσου καί, ΚΣΕΔ 12, Ἅγιος Γεώργιος στὴν Ἀλιμιά.

548. ΚΣΕΔ 83, Παναγία ἡ Κυρὰ στὸ Ἐμπορειό, ΚΣΕΔ 84, Παναγία Ποταμίτισσα, ΚΣΕΔ 
85, Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος καὶ Ἅγιος Γεώργιος στὸ Μανδράκι τῆς Νισύρου, ΚΣΕΔ 98, 
Κοίμηση τῆς Θεοτόκου στὸ Μεγάλο Χωριὸ τῆς Τήλου καί, ΚΣΕΔ 118, Ἁγία Μαρίνα στὸ 
ὁμώνυμο χωριὸ τῆς Κάσου.

549. ΚΣΕΔ 109, τῆς Γέννησης τῆς Θεοτόκου στὴν Βωλάδα τῆς Καρπάθου.
550. ΚΣΕΔ 60, ἡ πρόθεση τῆς Παναγίας Ὑψενῆς στὴν Λάρδο τῆς Ρόδου.
551. ΚΣΕΔ 117, τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στὴν Ἁγία Μαρίνα τῆς Κάσου.
552. ΚΣΕΔ 115, στὴν ἐκκλησία τῆς Γέννησης τῆς Θεοτόκου στὸ Ἐμπορειὸ τῆς Κάσου.
553. ΚΣΕΔ 59, τὸ εἰκονοστάσι τοῦ Ἁγίου Νικολάου στὴν Λάρδο.
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Π.Β.3.39.
Κόγχες πρόθεσης καὶ διακονικοῦ
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κοιλόκυρτης διατομῆς554 (Π.Β.3.40 - τύπος Ο). Ἐφαρμόζονται καὶ ἄλλα 
τόξα ἀνάλογα μὲ αὐτά, ποὺ χρησιμοποιοῦνται στὰ κτίρια ὀθωμανικῆς 
ἀρχιτεκτονικῆς, ὅπως τὰ τόξα διπλῆς καμπυλότητας (τύπος Δ), διακο-
σμημένα μὲ ὀρθογώνια πλαίσια κοιλόκυρτης διατομῆς555. Δὲν λείπει καὶ 
στὶς κόγχες ἡ χρήση τῶν σύνθετων μουσουλμανικῶν τόξων556 (τύπος Μ), 
ἢ πλαισιωμένων μὲ γεῖσο σύνθετης διατομῆς557. Ἀκόμη γίνεται χρήση πε-
ρισσότερο ἰδιόμορφων σύνθετων τόξων πολλαπλῆς καμπυλότητας558 καὶ 
συνθετότερων τόξων μὲ μουσουλμανικῆς ἐπιρροῆς διακόσμηση καὶ στα-
λακτίτες559. Ἡ διακόσμηση τῶν τόξων τῶν μικρῶν κογχῶν μὲ νευρώσεις 
κυκλικῆς διατομῆς, ποὺ φέρονται ἀπὸ κιονίσκους μὲ ἐπίκρανα καὶ βάσεις 
πλαισιωμένες μὲ ὀρθογώνια γεῖσα κοιλόκυρτης διατομῆς (τύπος Β), εἶναι 
τῆς 1ης ὁμάδας μὲ ἐπιρροὲς ἀπὸ τὴν ροδίτικη ἱπποτικὴ καὶ ἀναγεννησιακὴ 
κυρίως  ἀρχιτεκτονική (Π.Β.3.41.1), ἐφαρμόζεται καὶ στὶς σταυροθολιακὲς 
ἐκκλησίες τῆς Δωδεκανήσου560. Ἀνάλογη διακόσμηση διαθέτει καὶ ἡ βόρεια 
κόγχη τῆς πρόθεσης τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Βουνοῦ στὸ Καστελλόρι-
ζο561, ὅπου, ἀντὶ νεύρωσης κυκλικῆς διατομῆς, τὸ τόξο κοσμεῖ περίτεχνο 
ἀνθόμορφο σχέδιο μὲ πέταλα, ποὺ συγκλίνουν πρὸς τὸ κέντρο του (τύπος 
Α). Ἡ διακόσμηση τῶν κογχῶν αὐτῶν τῶν ἐκκλησιῶν ἔχει δώσει καὶ με-
ρικὰ παραδείγματα μὲ προεξέχοντα ὀρθογώνια πλαίσια, ποὺ στεγάζουν τὰ 
ἡμικυκλικὰ τόξα καὶ φέρονται ἀπὸ ἡμικιονίσκους μὲ βάσεις καὶ ἐπίκρανα 
(τύπος Π). Αὐτὰ στηρίζονται σὲ προεξέχουσες βάσεις καὶ ἐπιστέφονται 
μὲ γεῖσα562. Ὁ συνδυασμὸς τῆς διακόσμησης τοῦ προεξέχοντος τόξου μὲ 
νεύρωση κυκλικῆς διατομῆς ἀναλόγης μὲ αὐτὰ τῶν σταυροθολίων δίνει 

554. ΚΣΕΔ 85,  οἱ προθέσεις τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Θεολόγου στὴν Νίσυρο, ΚΣΕΔ 97, 
τῆς Κοίμησης τῆς Θεοτόκου στὸ Μικρὸ Χωριό, ΚΣΕΔ 98, τῆς ὁμώνυμης ἐκκλησίας στὸ Με-
γάλο Χωριό, καθὼς καὶ ΚΣΕΔ 100, τῆς Γέννησης τῆς Θεοτόκου στὸ ἴδιο χωριὸ τῆς Τήλου.

555. ΚΣΕΔ 103, οἱ κόγχες τῆς πρόθεσης καὶ τοῦ διακονικοῦ τῆς τρίκλιτης σταυροθολι-
ακῆς τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου στὸ Καστελλόριζο.

556. ΚΣΕΔ 47, ἡ ἁπλούστερη μορφὴ τῆς βοηθητικῆς κόγχης τῆς πρόθεσης τοῦ Εὐαγ-
γελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στὸ Μάσαρη τῆς Ρόδου.

557. ΚΣΕΔ 20, τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Προδρόμου στὶς Φάνες καί, ΚΣΕΔ 43, τοῦ Εὐαγ-
γελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στὴν Μαλώνα τῆς Ρόδου.

558. ΚΣΕΔ 38, στὴν πρόθεση τῆς Παναγίας τῆς Τσαμπίκας τῆς Κάτω στὸν Ἀρχάγγελο 
τῆς Ρόδου καί, ΚΣΕΔ 104, τοῦ Ἁγίου Μερκουρίου στὸ Καστελλόριζο.

559. ΚΣΕΔ 71, τὸ κογχάριο στὴν ἀνατολικὴ πλευρὰ τῆς πρόθεσης τῆς Ἁγίας Εἰρήνης 
στὴν Λαχανιὰ τῆς Ρόδου.

560. ΚΣΕΔ 71, ἡ βόρεια κόγχη τῆς πρόθεσης τῆς Ἁγίας Εἰρήνης στὴν Λαχανιά, ΚΣΕΔ 8, 
ἡ ἀνατολικὴ κόγχη τῆς πρόθεσης τῆς Κοίμησης τῆς Θεοτόκου στὰ Τριάντα, ΚΣΕΔ 38, τῆς 
Παναγίας τῆς Τσαμπίκας τῆς Κάτω, ΚΣΕΔ 63, τῆς Παναγίας τῆς Σκιαδενῆς στὴν Ἀπολλα-
κιὰ καί, ΚΣΕΔ 60,τὸ βόρειο εἰκονοστάσι τῆς Παναγίας τῆς Ὑψενῆς στὴν Λάρδο τῆς Ρόδου.

561. ΚΣΕΔ 105.
562. ΚΣΕΔ 78, Κοίμηση τῆς Θεοτόκου στὴν Ἀντιμάχεια τῆς Κῶ. ΚΣΕΔ 86, περισσότερο 

ἁπλουστευμένο παράδειγμα, μὲ ἕναν κιονίσκο λόγω τῆς θέσης τῆς κόγχης στὴν γωνία τῆς 
πρόθεσης, ἐμφανίζεται στὸν Ἅγιο Γεώργιο στὸ Μανδράκι τῆς Νισύρου.
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Π.Β.3.40.
Κόγχες πρόθεσης καὶ διακονικοῦ τῆς 1ης ὁμάδας, μὲ ἐπιρροὲς  

ἀπὸ τὴν ὀθωμανικὴ κυρίως ἀρχιτεκτονικὴ
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Π.Β.3.41.1.
Κόγχες πρόθεσης καὶ διακονικοῦ τῆς 1ης ὁμάδας, μὲ ἐπιρροὲς  

ἀπό τὴν ροδίτικη ἀναγεννησιακὴ κυρίως ἀρχιτεκτονικὴ

Π.Β.3.41.2. Κόγχη πρόθεσης τῆς 2ης ὁμάδας
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περισσότερο ἐνδιαφέρουσες κόγχες563 (τύπος Σ). Ἀκόμη περισσότερο 
διακοσμημένη ἐμφανίζεται ἡ βόρεια κόγχη τῆς πρόθεσης τοῦ Ἁγίου Νι-
κολάου στὸ ὁμώνυμο μαράσι τῆς πόλης τῆς Ρόδου564. Ἐδῶ συνδυάζεται 
ἡ προηγούμενη διακόσμηση μὲ προεξέχον πλαίσιο μὲ κιονίσκους καὶ τῆς 
ἀντίστοιχης κόγχης τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Βουνοῦ στὸ Καστελλόριζο μὲ 
τὸ ἀνθόμορφο σχέδιο (τύπος Σ). Ἡ σύνθεση φέρει ἐπιπλέον διακόσμηση 
ἀπὸ ρόδακες ἀνάγλυφους στὶς γωνίες τῆς ὄψης τοῦ ὀρθογώνιου πλαισίου, 
ὀθωμανικοῦ μπαρόκ. Μία ἄλλη σύνθετη διακόσμηση (τύπος Σ) παρου-
σιάζεται στὴν ἀνατολικὴ κόγχη τῆς πρόθεσης τοῦ Ταξιάρχη Μιχαὴλ 
στὴν Κάλαθο τῆς Ρόδου565, ὅπου ἡ μορφὴ τῶν κιονίσκων, ποὺ φέρουν 
νευρώσεις κυκλικῆς διατομῆς στὸ ἡμικυκλικὸ τόξο, ἐπαναλαμβάνεται καὶ 
στὴν ὄψη ὡς προεξέχουσα ἐπίστεψη. 

Μοναδικὸ παράδειγμα τῆς δεύτερης ὁμάδας, μὲ μορφολογικὰ στοι-
χεῖα μὲ ἐπιρροὲς ἀπὸ κλασικισμό, μπαρὸκ καὶ νεοβυζαντινὸ ρυθμό, 
εἶναι ἡ νεότερη τοξωτὴ κόγχη τῆς πρόθεσης, μὲ ὀρθογώνιο πλαίσιο μὲ 
παραστάδες καὶ γεῖσο καὶ ἐπίστεψη μὲ τριγωνικὸ ἀέτωμα (τύπος Ν καὶ 
Π.Β.3.41.2). Βρίσκεται στὴν βόρεια πλευρὰ τῆς ἀντίστοιχης κεραίας τοῦ 
σταυροῦ τῆς βυζαντινῆς ἐκκλησίας τῆς Παναγίας τῆς Σκιαδενῆς στὴν 
Ἀπολακκιὰ τῆς Ρόδου, ποὺ χρησιμεύει ὡς ἱερὸ τῆς μεταγενέστερης σταυ-
ροθολιακής566. 

Γυναικωνίτες 
Ἡ προσθήκη πρόναου μὲ γυναικωνίτη σὲ πατάρι συνοδεύθηκε μὲ τὶς 

ἀπαραίτητες τροποποιήσεις τοῦ ναοῦ. Ἔτσι παρουσιάζεται μία ποικιλία 
στοὺς ἐξῶστες τῶν παταριῶν καὶ στὸν τρόπο ἐπικοινωνίας τοῦ πρόναου 
καὶ τοῦ γυναικωνίτη μὲ τὸν κυρίως ναό. Ἡ ἁπλούστερη λύση ἦταν νὰ 
διατηρήσουν τὰ δυτικὰ ἀνοίγματα, τὴν κεντρικὴ εἴσοδο καὶ τὰ δύο συμ-
μετρικὰ  παράθυρα ἑκατέρωθεν, στὸ ἰσόγειο, καὶ νὰ διανοίξουν ἀνοίγματα 
στὸν ὄροφο γιὰ τὴν ὀπτικὴ καὶ ἀκουστικὴ ἐπικοινωνία τοῦ γυναικωνίτη 
μὲ τὸν κυρίως ναό, προστατεύοντας τὸν γυναικωνίτη μὲ ἕνα ἁπλὸ κτιστὸ 
στηθαῖο. Ἐνίοτε τὰ ἀνοίγματα εἶναι δύο μεγάλα τόξα567 (Π.Β.3.42.1, α). 

563. ΚΣΕΔ 36. Ἅγιος Γεώργιος τῆς Κρητηνίας στὴν Ρόδο, στὴν μία πλευρὰ τῆς πρόθε-
σης, ποὺ δὲν χωροῦσε λόγω στενότητας τοῦ χώρου τῆς ΒΑ γωνίας, ἀντὶ κιονίσκου, τὸ τόξο 
φέρεται ἀπὸ διακοσμητικὸ φουροίσι.

564. ΚΣΕΔ 2, ἡ κόγχη ἔφερε καὶ χρονολογία στὴν πλάτη της τὸ ἔτος 1759, ποὺ ὁ ἱερέας 
τῆς ἐκκλησίας θεώρησε ἀσήμαντη καὶ κάλυψε μὲ τοιχογραφία τῆς Γέννησης τοῦ Χριστοῦ 
ἐπάνω σὲ μουσαμᾶ, σύμφωνα μὲ πληροφορία, ποὺ μοῦ ἔδωσε ὁ ἀείμνηστος ἔφορος ἀρχαι-
οτήτων Ἠλίας Κόλλιας.

565. ΚΣΕΔ 55.
566. ΚΣΕΔ 63.
567. ΚΣΕΔ 25, Ἁγία Αἰκατερίνη στὰ Καλαβάρδα τῆς Ρόδου καί, ΚΣΕΔ 101, Ἅγιος 

Νικόλαος τῆς Χάλκης.
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Ἄλλοτε μετατρέπονται τὰ δύο παράθυρα τῆς δυτικῆς ὄψης σὲ τοξωτὰ 
ἀνοίγματα στὸ ἰσόγειο καὶ ἡ ἐπικοινωνία τοῦ γυναικωνίτη στὸ πατάρι 
γίνεται μὲ τοξωτὰ ἀνοίγματα καὶ ἁπλὰ ὁριζόντια στηθαῖα568 (Π.Β.3.42.1, 
β). Μερικὲς φορὲς τὰ τρία δυτικὰ ἀνοίγματα διαμορφώνονται σὲ τοξο-
στοιχία μὲ πεσσούς569 (Π.Β.3.42.1, γ). Ἄλλοτε κατὰ τὴν προσθήκη πρόνα-
ου καὶ γυναικωνίτη τὰ ἀνοίγματα αὐτὰ μετατρέπονται σὲ τοξοστοιχία μὲ 
κίονες γιὰ τὴν ἐπικοινωνία570, ἐνῶ τὸ ἄνοιγμα ἐπικοινωνίας τοῦ ὀρόφου 
ἀποτελεῖται ἀπὸ ἕνα μεγάλο τόξο (Π.Β.3.42.1, δ). 

Ἀνάλογη μορφὴ τοξωτῶν ἀνοιγμάτων, πιθανῶς μεταγενέστερων, ποὺ 
προῆλθαν κατὰ τὴν προσθήκη πρόναων μὲ γυναικωνίτες ἀπὸ τὴν μετα-
τροπὴ τῶν παραθύρων τῆς δυτικῆς ὄψης, ἐμφανίζεται, καὶ ὅταν ἔχουν κα-
τασκευασθεῖ μαζὶ μὲ τὸν κυρίως ναό571 (Π.Β.3.42.2, α). Ξεχωριστὸ παράδειγ-
μα ἀνάλογο, ἀλλὰ μὲ ξύλινη τοξοστοιχία ἐπικοινωνίας στὸ ἰσόγειο ἀπὸ 
πέντε ἡμικυκλικὰ τόξα καὶ κίονες, εἶναι ἡ Γέννηση τῆς Θεοτόκου στὴν 
Βωλάδα τῆς Καρπάθου572 (Π.Β.3.42.2, β).

Τολμηρότερες ἐπεμβάσεις ἐφαρμόσθηκαν στὶς προσθῆκες, ὅταν δι-
ανοίχθηκε ἕνα μεγάλο ὀρθογώνιο ἄνοιγμα μὲ προβόλους, γιὰ στήριξη 
τοῦ ὁριζόντιου δοκοῦ, γιὰ τήν ἐπικοινωνία μὲ τὸν πρόναο στὸ ἰσόγειο 
καὶ ἀντίστοιχα ἕνα μεγάλο τόξο στὸ πατάρι573 (Π.Β.3.42.3, α). Ἀνάλογο 
φαινόμενο παρουσιάζεται, καὶ ὅταν τὸ ἄνοιγμα ἐπικοινωνίας μὲ τὸν πρό-
ναο καὶ τὸν γυναικωνίτη γίνεται μὲ ἕνα μεγάλο τοξωτὸ ἄνοιγμα574. Ἐνίοτε 
τὸ τοξωτὸ ἄνοιγμα ἐπικοινωνίας μὲ τὸν πρόναο γίνεται χαμηλω μένο λόγω 
τοῦ περιορισμένου ὕψους μέχρι τὸ πατάρι575 (Π.Β.3.42.3, β). Ἀντίστοιχα 
ἐπεμβάσεις ἔγιναν καὶ σὲ γυναικωνίτες, ἀκόμη καὶ ὅταν εἶχαν προβλεφθεῖ 

568. ΚΣΕΔ 91, ὁ γυναικωνίτης τοῦ 1900 στὸν Ἅγιο Ἐλευθέριο στὸ Χωριὸ τῆς Σύμης, καὶ 
ΚΣΕΔ 108, στὴν Κοίμηση τῆς Θεοτόκου στὶς Μενετὲς τῆς Καρπάθου.

569. ΚΣΕΔ 3, Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου στὸ Νιοχώρι τῆς Ρόδου καί, ΚΣΕΔ 82, Εἰσόδια τῆς 
Θεοτόκου στὰ Νικειὰ τῆς Νισύρου, ποὺ ἔχει μόνο πρόναο, χωρὶς γυναικωνίτη.

570. ΚΣΕΔ 6, τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Ἄνω στὴν πόλη τῆς Ρόδου, ποὺ ἀποτελεῖται 
ἀπὸ τρία ἡμικυκλικὰ τόξα, ΚΣΕΔ 8, τῆς Κοίμησης τῆς Θεοτόκου στὰ Τριάντα τῆς Ρόδου 
μὲ πρόναο τοῦ 19ου αἰώνα, ποὺ ἀποτελεῖται ἀπὸ τρία χαμηλωμένα τόξα καί, ΚΣΕΔ 114, 
τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνα στὸ Φρῦ τῆς Κάσου μὲ τρία σύνθετα μουσουλμανικὰ τόξα ξύλινης 
κατασκευῆς καὶ δύο ξύλινα κολωνάκια.

571. ΚΣΕΔ 20, τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Προδρόμου στὶς Φάνες τοῦ 1850, ΚΣΕΔ 29, τῆς 
Γέννησης τῆς Θεοτόκου στὴν Ψίνθο τοῦ 1846 στὴν Ρόδο καί, ΚΣΕΔ 93, τοῦ Εὐαγγελισμοῦ 
στὸ Χαράνι τῆς Σύμης πρὸ τοῦ 1851.

572. ΚΣΕΔ 109, πρὸ τοῦ 1874.
573. ΚΣΕΔ 79, Ἁγία Τριάδα τῆς Ἀντιμάχειας τῆς Κῶ μὲ τὴν προσθήκη τοῦ πρόναου μὲ 

τὸν γυναικωνίτη τὸ 1923.
574. ΚΣΕΔ 98, Κοίμηση τῆς  Θεοτόκου στὸ Μεγάλο Χωριὸ τῆς Τήλου μὲ προσθήκη 

πρόναου πολὺ χαμηλοῦ καὶ ξύλινου παταριοῦ μὲ καφασωτὸ ἢ, ΚΣΕΔ 112, ὅταν τὸ τοξωτὸ 
ἄνοιγμα καταλαμβάνει ὅλον σχεδὸν τὸ δυτικὸ τοῖχο καὶ ἐντάσσεται σ’ αὐτὸ ἰσόγειο καὶ 
ὄροφος, ὅπως συμβαίνει στὴν Κοίμηση τῆς Θεοτόκου στὶς Πυλὲς τῆς Καρπάθου.

575. ΚΣΕΔ 58, Ταξιάρχης Μιχαὴλ στὴν Λάρδο τῆς Ρόδου.
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ἀπὸ τὴν κατασκευὴ τοῦ ναοῦ μετατρέποντας τὸ μεσοπάτωμα τοῦ πατα-
ριοῦ σὲ πλάκα ἀπὸ ὁπλισμένο σκυρόδεμα, σύνηθες φαινόμενο κατὰ τὸν 
20ο αἰώνα576. 

Στὴν προσπάθεια ἐξεύρεσης μεγαλύτερου χώρου καὶ δυνατότητας θέα-
σης τῆς θείας λειτουργίας ἀπὸ τὸ ξύλινο πατάρι τοῦ γυναικωνίτη, ἐφαρ-
μόσθηκαν εὑρηματικές λύσεις. Ἐμφανίζονται γυναικωνίτες μὲ προεξέ χον -
τα ἐξώστη πρὸς τὸν κυρίως ναὸ καμπυλωμένο, στὸ μέσον ἐπάνω ἀπὸ 
τὴν κεντρικὴ εἴσοδο577 (Π.Β.3.43.1, α). Συνήθως προστέθηκαν ἑκα τέ-
ρωθεν πτερύγια στοὺς ἐξῶστες, παράλληλα στὸ βόρειο καὶ νότιο τοῖ χο 
τῶν μονόχωρων κυρίως ἐκκλησιῶν σχήματος Π578 (Π.Β.3.43.1, β). Συχνὰ 
οἱ ἐξῶστες αὐτοὶ καμπυλώνονται γιὰ καλύτερο αἰσθητικὸ ἀποτέλεσμα579 
(Π.Β.3.43.1, γ), ἀλλὰ περισσότερο ἐνδιαφέρουσα εἶναι ἡ λύση τῆς στήρι-
ξής τους μὲ ξύλινα κολωνάκια καὶ κεφαλοκόλωνα580 (Π.Β.3.43.1, δ) ἀνάλο-
γα μὲ τὰ ἀρχοντικὰ τῶν Βαλκανίων τῆς ἴδιας ἐποχῆς.

Οἱ ἐπεμβάσεις ἀπὸ ὁπλισμένο σκυρόδεμα ὁδήγησαν καὶ σὲ λύσεις 
τολμηρότερες. Συχνὰ καταργοῦσαν ἐντελῶς τὸν δυτικὸ τοῖχο ἢ τὴν πι-
θανὴ τοξοστοιχία καὶ δημιούργησαν ἐξῶστες μὲ κάτοψη Π καὶ πλευρικὰ 
πτερύγια μὲ προβόλους ἀπὸ ὁπλισμένο σκυρόδεμα στὸν βόρειο καὶ στὸν 
νότιο τοῖχο581. Καὶ ἐδῶ γιὰ λόγους αἰσθητικοὺς καμπύλωναν τῆς γωνίες 
τοῦ ἐξώστη582 (Π.Β.3.43.2, α), ἐνῶ ἀλλοῦ ἡ κάτοψη Π πῆρε τὴν μορφὴ 
τραπεζίου583 (Π.Β.3.43.2, β).

576. ΚΣΕΔ 55, Ταξιάρχης Μιχαὴλ στὴν Κάλαθο τῆς Ρόδου. Αὐτὸ ἐπέτρεψε τὴν δημι-
ουργία ἑνὸς ἑνιαίου ὀρθογωνίου ἀνοίγματος ἐπικοινωνίας μὲ τὸν πρόναο καὶ ἑνὸς τοξωτοῦ 
(πιθανῶς ἀρχικοῦ) μὲ τὸν γυναικωνίτη, ποὺ φέρει καὶ προεξέχοντα καμπύλο ἐξώστη.

577. ΚΣΕΔ30, Κοίμηση τῆς Θεοτόκου στὸ Ἀφάντου, ΚΣΕΔ 42, Μεταμόρφωση τοῦ 
Σωτῆρος στὴν Μαλώνα, ΚΣΕΔ 78, ΚΣΕΔ 35, Ὕψωση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στὸν Ἀπόλλω-
να, ΚΣΕΔ 46,  Εἰσόδια τῆς  Θεοτόκου στὸ Μάσαρη καὶ ΚΣΕΔ 56, Ἅγιος Μερκούριος στὸ 
Ἴστριο τῆς Ρόδου, ΚΣΕΔ 103, Ἅγιος Κωνσταντῖνος καὶ Ἑλένη καί, ΚΣΕΔ 104, Ἅγιος Μερ-
κούριος τοῦ Καστελλόριζου.

578. Παραδείγματα μὲ ξύλινους ἐξῶστες σχήματος Π ἐμφανίζονται στὴν Σύμη, ΚΣΕΔ 
92, στὴν Παναγία τῆς Κεχαριτωμένη στὸ Χωριό, ΚΣΕΔ 89, στὸν Ἅγιο Ἰωάννη στόν Γιαλό, 
ποὺ στηρίζεται σὲ ξύλινα κολωνάκια, ἐνῶ, ΚΣΕΔ 73, στὴν Ἁγία Παρασκευὴ στὴν Καττα-
βιὰ τῆς Ρόδου τὰ πτερύγια στηρίζονται σὲ προβόλους (ἴσως πέτρινους) μὲ ἐνδιαφέρουσα 
σύνθετη κοιλόκυρτη ὄψη.

579. ΚΣΕΔ 54, Ἅγιος Θωμᾶς στὴν Μονόλιθο τῆς Ρόδου μὲ ξύλινα κολωνάκια καί, ΚΣΕΔ 
107, στὴν μητρόπολη στὸ Ἀπέρι τῆς Καρπάθου τῆς Κοίμησης τῆς Θεοτόκου μὲ περίτεχνα 
διακοσμημένα φουρούσια καὶ στηθαῖα.

580. ΚΣΕΔ 118, τῆς Ἁγίας Μαρίνας στὸ ὁμώνυμο χωριὸ τῆς Κάσου.
581. ΚΣΕΔ 69, στὸν Ταξιάρχη στὸ Μεσαναγρό, ΚΣΕΔ 62, στὴν Ἁγία Μαρίνα στὴν 

Ἀπολ λακιὰ καί, ΚΣΕΔ 15, στὰ Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου στὸ χωριὸ Κοσκινοὺ τῆς Ρόδου.
582. ΚΣΕΔ 36, στὸν Ἅγιο Γεώργιο στὴν Κρητηνία τῆς Ρόδου, ΚΣΕΔ 5, στὴν Ἁγία Ἀνα-

στασία στὴν πόλη τῆς Ρόδου, ΚΣΕΔ 110, στὴν Ὑπαπαντὴ τοῦ Χριστοῦ στὴν Ἀρκάσα τῆς 
Καρπάθου καί, ΚΣΕΔ 116, στὴν Κοίμηση τῆς Θεοτόκου στὴν Παναγία τῆς Κάσου.

583. ΚΣΕΔ 111, στὴν Παναγιὰ στὸ Ὄθος τῆς Καρπάθου.
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Δάπεδα
Ἀντίστοιχη ποιότητα προσέδωσαν οἱ κατασκευαστὲς καὶ στὰ δάπεδα 

τῶν ἐκκλησιῶν αὐτῶν καὶ τῶν προαυλίων τους. Τὰ βοτσαλωτὰ δάπεδα584 
εἶχαν εὐρύτατη ἐφαρμογή, ἐκτὸς ἀπὸ τὰ ἀστικὰ καὶ δημόσια κτίρια καὶ 
στὶς σταυροθολιακὲς μεταβυζαντινὲς ἐκκλησίες τῆς Δωδεκανήσου καὶ 
ἔδωσαν πολὺ σημαντικὰ δείγματα μὲ ἐνδιαφέροντα διακοσμητικὰ σχέδια. 
Ἡ σημασία τῶν ἐκκλησιαστικῶν χώρων καὶ ἰδιαίτερα τῶν μητροπολι-
τικῶν, τῶν ἐνοριακῶν καὶ τῶν μοναστηριακῶν ἐκκλησιῶν ὡς τόπων λα-
τρείας καὶ τελετῶν (γάμοι - βαπτίσεις - κηδεῖες καὶ ἄλλες ἑορτές), ἀλλὰ 
καὶ κοινωνικῶν ἐκδηλώσεων, ὁδήγησε στὴν ἀνάγκη διακόσμησής τους μὲ 
κατάλληλη χρήση τῶν δυνατότητων τῶν χρωματιστῶν βοτσάλων.

Ἡ ἁπλούστερη καὶ συνηθισμένη διακόσμηση εἶναι ἡ κάλυψη τῆς με-
γαλύτερης ἐπιφάνειας μὲ ἄσπρες καὶ μαῦρες τεθλασμένες ταινίες καὶ 
πλαίσια ἀπὸ κληματίδες (ἑλικοειδεῖς κλώνους μὲ φύλλα)585 (Π.Β.3.44.1, α), 
ἢ μὲ ρομβοειδῆ σχέδια586 ἢ μὲ ζῶνες ἀπὸ ρομβοειδῆ σχέδια587 (Π.Β.3.44.1, β). 
Ἀνάλογα σχέδια μὲ συνεχῆ γεωμετρικὰ καμπύλα μοτίβα σὲ ζῶνες, λευκὰ ἢ 
μαῦρα, μὲ ὀμφαλὸ ἀντίθετου χρώματος, ἢ ζῶνες μὲ ἄσπρα ἑξάγωνα λευκὰ 
μὲ μαῦρο ὀμφαλὸ καὶ ἕξι μαῦρες ἀκτίνες588. Ἄλλοτε χρησιμοποιοῦνται συνε-
χεῖς ἀλληλοτεμνόμενοι κύκλοι ποὺ δημιουργοῦν τετράφυλλα ἄνθη μαῦρα 
καὶ μαύρους ὀμφαλούς589 (Π.Β.3.44.1, γ) ἢ συνεχῆ ἑξάκτινα ἀστέρια, ποὺ 
σχηματίζουν συγχρόνως καὶ συνεχῆ ἑξάπλευρα σχήματα590 (Π.Β.3.44.1, δ). 

584. Ἡ παραδοσιακὴ τεχνικὴ τῶν βοτσαλωτῶν δαπέδων στὰ Δωδεκάνησα ἔχει μα-
κραίωνη ἱστορία. Ἤδη ἀπὸ τὴν ἀρχαία καὶ τὴν ἑλληνιστικὴ ἐποχὴ ἐμφανίσθηκε ἡ τεχνικὴ 
τῆς χρήσης σπασμένων στὴν μέση βότσαλων καὶ τοῦ ἐγκιβωτισμοῦ τους μὲ κονιάματα 
καὶ ὄψη τὴν ἐπίπεδη ἐπιφάνεια, ὡς παραλλαγὴ τῶν ψηφιδωτῶν δαπέδων. Ἡ ἀφθονία βο-
τσάλων στὶς ἀκτὲς καὶ τὰ ποτάμια τῶν νησιῶν τῆς Δωδεκανήσου παρεῖχε πάντα δωρεὰν 
φυσικὰ ὑλικὰ γιὰ τὴν κατασκευὴ τῶν βοτσαλωτῶν δαπέδων. Τὸν μεσαίωνα ἡ τεχνικὴ αὐτὴ 
ἐφαρμόσθηκε σὲ δρόμους καὶ ἰσόγειες ἀποθῆκες καὶ χρησιμοποιήθηκαν μεγάλων διατομῶν 
βότσαλα, τὶς κροκάλες, ποὺ ἐγκιβωτίζονταν στὸ χῶμα. Ἡ τεχνικὴ αὐτὴ ἐξελίχθηκε καὶ βελ-
τιώθηκε μὲ τὴν πάροδο τῶν αἰώνων καὶ διαμορφώθηκαν δύο τεχνοτροπίες. Ἡ ἁπλούστερη 
αὐτή, ποὺ ἐφαρμόσθηκε κυρίως σὲ δρόμους καὶ πλατεῖες μὲ σχετικὰ μεγάλα βότσαλα χωρὶς 
διακοσμήσεις καὶ ἡ δεύτερη μὲ μικρὰ βότσαλα ἄσπρα, μαῦρα καὶ ἐνίοτε καὶ κόκκινα μικρῆς 
διαμέτρου (ἀπὸ 1 ἕως 5 ἑκ. ἀνάλογα) γιὰ ἐσωτερικὰ δάπεδα τῶν ἰσογείων καὶ τῶν αὐλῶν, 
καὶ ἐνίοτε ἀκόμη καὶ σὲ δάπεδα ξύλινων μεσοπατωμάτων μὲ χρήση εἰδικῶν ἀσβεστοκονι-
αμάτων, ποὺ ἐφαρμόσθηκε καὶ στὶς ἐκκλησίες.

585. ΚΣΕΔ 38, στὴν ἐκκλησία τῆς Παναγίας τῆς Τσαμπίκας τῆς Κάτω στὸν Ἀρχάγγελο 
τῆς Ρόδου καί, ΚΣΕΔ 98, στὴν Κοίμηση τῆς Θεοτόκου στὸ Μεγάλο Χωριὸ τῆς Τήλου.

586. ΚΣΕΔ 101, στὴν αὐλὴ τοῦ Ἁγίου Νικολάου στὴν Χάλκη.
587. ΚΣΕΔ 89, στὴν δυτικὴ αὐλὴ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη στὸν Γιαλὸ τῆς Σύμης.
588. ΚΣΕΔ 8, καὶ Θεοδοσίου [1998], 20 καὶ 26, στὴν αὐλὴ τῆς Κοίμησης τῆς Θεοτόκου 

στὰ Τριάντα.
589. ΚΣΕΔ 73, στὴν αὐλὴ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς στὴν Κατταβιὰ τῆς Ρόδου.
590. ΚΣΕΔ 98, στὴν Κοίμηση τῆς Θεοτόκου στὸ Μεγάλο Χωριὸ τῆς Τήλου.
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καὶ μὲ ἑξάκτινα ἀστέρια
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Ἡ δημιουργία ἑνὸς ξεχωριστοῦ φόντου ἀπὸ κάθετες μαῦρες λωρίδες, ποὺ 
τὰ μεταξύ τους τετράγωνα καὶ τὰ ἀλληλοτεμνόμενα τμήματα καλύπτο-
νται ἀπὸ ἄσπρα βότσαλα, ξεχωρίζει στὴν Κοίμηση τῆς Θεοτόκου στὸν 
Ἀρχάγγελο τῆς Ρόδου591. 

Ἡ προτίμηση τῶν τεχνιτῶν σὲ μεγάλα κυκλικὰ σχέδια μὲ μαῦρα βότσα-
λα μέσα σὲ βοτσαλωτὸ ἄσπρο φόντο ἔδωσε μία πλούσια ποικιλία δαπέδων 
ἀπὸ ἀριστουργήματα παραδοσιακῆς τέχνης. Συνδυάσθηκαν ἐνίοτε περίκε-
ντρα σχέδια μὲ συνεχεῖς καμπύλες γραμμές592 (Π.Β.3.44.2, α), εἴτε ἄλλοτε 
ἑξάκτινα ἀστέρια στὸ κέντρο καὶ πλαίσια ἀπὸ μοτίβα καμπυλόγραμμα593 
(Π.Β.3.44.2, β), εἴτε ἀπὸ φυτικὰ σχέδια μὲ κληματίδες594 (Π.Β.3.44.2, γ) καὶ 
ὀδοντωτὴ κυκλικὴ ταινία595. Ἄλλοτε τὰ ἑξάκτινα σχέδια πλαισιώνονται 
ἀπὸ ἀλλεπάλληλες ζῶνες ἀπὸ ρόμβους596 (Π.Β.3.44.2, δ). 

Προσφιλῆ σχέδια στὴν Δωδεκάνησο εἶναι τὰ πολυάκτινα ἀστέρια597 
(Π.Β.3.45, α). Οἱ ἀκτίνες ἐνίοτε συνοδεύονται ἀπὸ κεντρικὸ κύκλο, ποὺ 
φέρει τὴν χρονολογία κατασκευῆς καὶ ἰσάριθμες ρομβοειδεῖς βάσεις, ἐνῶ 
πλαισιώνονται ἀπὸ περιμετρικὰ μοτίβα μὲ κοιλόκυρτα σχέδια598 (Π.Β.3.45, 
β). Ἄλλοτε πάλι πλαισιώνονται μὲ μοτίβα ἀπὸ περιμετρικὴ κληματίδα599. 
Οἱ ἀκτίνες εἶναι παραστατικότερες, ὅταν ἔχουν τὴν μορφὴ φύλλων μὲ 
μισὰ ἄσπρα καὶ μισὰ μαῦρα βότσαλα καὶ πλαισιώνονται ἀπὸ ἀλλεπάλληλες 
κυματοειδεῖς ταινίες600. Ἡ ποικιλία συνεχίζεται μὲ καμπυλωμένες ἀκτίνες 
πλαισιωμένες μὲ καμπύλα περιμετρικὰ σχέδια601 (Π.Β.3.45, γ). Περισσότε-
ρο πρωτότυπα σχέδια μὲ κυκλικὰ μοτίβα ὑπάρχουν στὴν αὐλὴ τοῦ Ἁγίου 
Γεωργίου στὰ Λάερμα τῆς Ρόδου602 (Π.Β.3.45, δ). Συνηθίζεται παράλληλα 
καὶ ἡ χρήση μεγάλων κυκλικῶν σχεδίων σὲ φόντο μὲ συνεχεῖς τεθλασμένες 

591. Θεοδοσίου [1995], 37.
592. ΚΣΕΔ 37, τῆς αὐλῆς τῆς Κοίμησης τῆς Θεοτόκου στὸν Ἐμπωνα τῆς Ρόδου τοῦ 

1875.
593. ΚΣΕΔ 1, στὴν αὐλὴ τῆς μητρόπολης τῆς Ρόδου τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου.
594. ΚΣΕΔ 36, τῆς αὐλῆς τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στὴν Κρητηνία τῆς Ρόδου.
595. ΚΣΕΔ 101, στὴν αὐλὴ τοῦ Ἁγίου Νικολάου στὴν Χάλκη τοῦ 1861.
596. ΚΣΕΔ 39, τῆς αὐλῆς τοῦ Ταξιάρχη Μιχαὴλ στὸν Ἀρχάγγελο τῆς Ρόδου ἴσως τοῦ 

1845.
597. ΚΣΕΔ 71, τοῦ προστώου τῆς Ἁγίας Εἰρήνης στὴν Λαχανιὰ τῆς Ρόδου τοῦ 1877 

(ἀπὸ 16 φυλλόσχημες ἀκτίνες).
598. ΚΣΕΔ 6, τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Ἄνω στὴν πόλη τῆς Ρόδου τοῦ 1882, μὲ 42 ἀκτίνες 

καί, ΚΣΕΔ 1, τῆς μητρόπολης τῆς Ρόδου, μὲ 38 ἀκτίνες καὶ κεντρικὸ ἑξάκτινο ἀστέρι.
599. ΚΣΕΔ 39, τοῦ πρόναου τοῦ Ταξιάρχη Μιχαὴλ στὸν Ἀρχάγγελο τῆς Ρόδου μὲ 24 

ἀκτίνες, ἴσως τοῦ 1845.
600. ΚΣΕΔ 103, στὴν αὐλὴ τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου στὸ Καστελλόριζο.
601. ΚΣΕΔ 39, τῆς αὐλῆς τοῦ Ταξιάρχη Μιχαὴλ στὸν Ἀρχάγγελο τῆς Ρόδου, τοῦ 1845 

μὲ 34 ἀκτίνες καί, ΚΣΕΔ 36, τῆς αὐλῆς τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στὴν Κρητηνία τῆς Ρόδου, μὲ 
27 ἀκτίνες.

602. ΚΣΕΔ 50.
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καὶ ἄλλα κυκλικὰ μοτίβα
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ταινίες ἄσπρες καὶ μαῦρες603 (Π.Β.3.45, ε). Συχνὰ οἱ παραδοσιακοὶ μάστο-
ρες βάζουν ὅλη τὴν φαντασία τους καὶ συνδυάζουν ὀρθογώνια καὶ κυκλικὰ 
σχέδια σὲ φόντο ἀπὸ τεθλασμένες ἀσπρόμαυρες ταινίες604 (Π.Β.3.45, στ) .

Ὅμως καὶ ὀρθογώνια πρωτότυπα σχέδια δὲν εἶναι ἄγνωστα605 (Π.Β. 
3.46, α). Πρωτότυπες συνθέσεις μὲ διάφορα μοτίβα ἀπαντοῦν συχνά606. 
Ὑπάρχουν ἐπίσης πλούσιες συνθέσεις μὲ συνδυασμοὺς κυκλικῶν μοτίβων 
καὶ φυτικῶν διακοσμήσεων, ὡς φόντο ἢ ὡς πλαίσια, μὲ ἰδιαίτερη καλλι-
τεχνικὴ ἀξία607 (Π.Β.3.46, δ ἕως θ). Ἡ διακοπὴ ἐνίοτε τοῦ σχεδίου ἑνὸς 
βοτσαλωτοῦ μπορεῖ νὰ ἀποτελέσει τὸν μάρτυρα μιᾶς μεταγενέστερης 
ἐπέμβασης608 (Π.Β.3.46, β) ἢ ἑνὸς ἱστορικοῦ γεγονότος609 (Π.Β.3.46, γ).

Μία ἐνδιαφέρουσα τεχνικὴ δαπέδου μὲ συνδυασμὸ πλακόστρωσης καὶ 
βοτσαλωτοῦ μὲ καλαίσθητα ἀποτελέσματα ἀπαντᾶ στὴν Νίσυρο, στὴν Τῆλο 
καὶ στὴν Κῶ. Ὁ συνδυασμὸς βασίζεται στὴν χρήση ἀνοιχτόχρωμων καστα-
νοκίτρινων πλακῶν καὶ μαύρων βοτσάλων, ὅπως στὴν πλατεία μπροστὰ 
ἀπὸ τὰ Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου στὰ Νικειὰ τῆς Νισύρου610 μὲ κυκλικὴ καὶ 
ἀκτινωτὴ σύνθεση (Π.Β.3.47.1, α) καὶ στὶς ἐκκλησίες τῆς Νισύρου611 μὲ ἀκτι-
νωτὰ σχέδια καὶ τετράγωνα πλαίσια (Π.Β.3.47.1, β) εἴτε μὲ ὀρθογώνια σχέδια 
καὶ φυτικὰ εἴτε γεωμετρικὰ μοτίβα σὲ ἐκκλησίες τῆς Τήλου612 (Π.Β.3.47.1, γ). 
Σὲ μερικὲς περιπτώσεις χρησιμοποιοῦνται ἐκτὸς ἀπὸ πλάκες ἀνοιχτόχρωμες 

603. ΚΣΕΔ 46, τὸ ἀστέρι μὲ 23 ἀκτίνες τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου στὸ Μάσαρη τῆς 
Ρόδου, ΚΣΕΔ 104, μὲ 16 ἀκτίνες τοῦ Ἁγίου Μερκουρίου στὸ Καστελλόριζο καί, ΚΣΕΔ 
115, τὸ κυκλικὸ σχέδιο μὲ φυλλόσχημα σχέδια στὸ κέντρο καὶ στὸ περιμετρικὸ πλαίσιο 
τῆς Γέννησης τῆς Θεοτόκου στὸ Ἐμπορειὸ τῆς Κάσου. Τὸ ἴδιο συμβαίνει συχνὰ καὶ στὰ 
βότσαλα τῶν αὐλῶν, ΚΣΕΔ 103,  στὸν Ἅγιο Κωνσταντῖνο καὶ Ἑλένη τοῦ Καστελλόριζου.

604. ΚΣΕΔ 115, στὴν Γέννηση τῆς Θεοτόκου στὸ Ἐμπορειὸ τῆς Κάσου, ὅπου πα-
ρεμβάλλεται μία ζώνη μὲ τετράπλευρα σχέδια, ποὺ περιέχουν εἴτε κυκλικὰ μοτίβα μὲ πο-
λυάκτινα ἀστέρια εἴτε ἁπλουστευμένο σχέδιο καραβιοῦ, πλαισιωμένα ἀπὸ φυτικὲς δια-
κοσμήσεις.

605. ΚΣΕΔ 119, στὸν Ἅγιο Δημήτριο τοῦ Ἀρβανιτοχωρίου τῆς Κάσου, μὲ ποικιλία 
σχεδίων τετράπλευρων καὶ κυκλικῶν μοτίβων μὲ πλαίσια.

606. ΚΣΕΔ 73, στὶς αὐλὲς τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς στὴν Κατταβιὰ τῆς Ρόδου, ΚΣΕΔ 
97, τῆς Κοίμησης τῆς Θεοτόκου στὸ Μικρὸ Χωριό, ΚΣΕΔ 98, τῆς ὁμώνυμης στὸ Μεγάλο 
Χωριὸ τῆς Τήλου καί, ΚΣΕΔ 103, τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης στὸ Καστελλόριζο.

607. ΚΣΕΔ 29, τῆς Γέννησης τῆς Θεοτόκου στὴν Ψίνθο τῆς Ρόδου καὶ ΚΣΕΔ 117,  τοῦ 
Τιμίου Σταυροῦ στὴν Ἁγία Μαρίνα, ΚΣΕΔ 120,  τῆς Ἁγίας Τριάδας στὸ Πόλι τῆς Κάσου,  
ΚΣΕΔ 95, τῶν αὐλῶν τοῦ «Μιχαήλη» στὸ Νημποριὸ τῆς Σύμης καί, ΚΣΕΔ 103, τοῦ Ἁγίου 
Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης στὸ Καστελλόριζο.

608. ΚΣΕΔ 93, στὴν αὐλὴ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ στὸ Χαράνι τῆς Σύμης.
609. ΚΣΕΔ 103, ὅπως ὁ βομβαρδισμὸς τοῦ Καστελλόριζου τὸ 1917.
610. ΚΣΕΔ 82. Οἱ ἀσβεστοβαμμένες πλάκες δίνουν ἕνα ἰδιαίτερο παραδοσιακὸ ὕφος 

στὸν οἰκισμό.
611. ΚΣΕΔ 83, τῆς Παναγίας τῆς Κυρᾶς στὸ Ἐμπορειὸ καί, ΚΣΕΔ 85, τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη 

τοῦ Θεολόγου στὸ Μανδράκι τῆς Νισύρου.
612. ΚΣΕΔ 100, Γέννηση τῆς Θεοτόκου στὸ Μεγάλο Χωριὸ τῆς Τήλου.
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μαῦρα καὶ ἄσπρα βότσαλα γιὰ συνθέσεις μὲ ὀρθογώνια καὶ κυκλικὰ μοτίβα 
καὶ γεωμετρικὰ σχήματα613 (Π.Β.3.47.1, α, δ).

Δὲν εἶναι ἄγνωστες στὰ δάπεδα αὐτῶν τῶν ἐκκλησιῶν οἱ μαρμαρο-
στρώ σεις ποὺ συνήθως εἶναι μεταγενέστερες ἐπεμβάσεις614 (Π.Β.3.47.2, 
α). Θὰ πρέπει νὰ ὑπογραμμισθεῖ ὅτι σχεδὸν πάντα οἱ νεότερες μαρμα-
ροστρώσεις ἀφανίζουν τὰ καλαίσθητα παραδοσιακὰ βοτσαλωτὰ δάπεδα. 
Στὸ μονα δικὸ ψηφιδωτὸ δάπεδο μὲ ἀσπρόμαυρες ψηφίδες καὶ σχέδια στὸν 
Ἅγιο Γεώργιο τοῦ Βουνοῦ στὸ Καστελλόριζο ἔγινε προσπάθεια ἔνταξης 
δύο τμημάτων μὲ χρωματιστὰ πλακάκια, ἴσως τῆς ἰταλικῆς περιόδου, 
μὲ κυκλικὸ μοτίβο καὶ τετράγωνα πλαίσια καὶ μὲ φυτικὰ καὶ γεωμετρικὰ 
σχήματα615 (Π.Β.3.47.2, β).

3.3. Καμπαναριὰ

Ἡ πρώτη καμπάνα, ποὺ ἔφθασε στὴν Ρόδο, σύμφωνα μὲ τὴν παράδο-
ση, εἶναι τοῦ μητροπολιτικοῦ ναοῦ, τὸ ἔτος 1857, ἐπὶ μητροπολίτη Ἰγνατίου 
(1856-1861) καὶ μετὰ ἀπὸ δύο ἢ τρία χρόνια οἱ ἐνορίτες ἀνήγειραν τὸ 
πρῶτο καμπαναριὸ στὴν Ρόδο, στὸν περίβολο τῆς ἐκκλησίας, ποὺ δὲν 
διατηρεῖται σήμερα616. Ὡστόσο ὁ περιηγητὴς Μπάρσκι, ποὺ ἐπισκέφθη-
κε τὴν Σύμη δύο φορὲς στὸ πρῶτο μισὸ τοῦ 18ου αἰώνα, τὸ 1723 καὶ 
τὸ 1747617, τονίζει ἰδιαίτερα τὸ γεγονός, ὅτι ὅλες οἱ ἐκκλησίες διέθεταν 
καμπάνες, πρᾶγμα ποὺ δὲν ἐπιτρεπόταν ἀπὸ τὴν ὀθωμανικὴ διοίκηση σὲ 
ὅλη τὴν αὐτοκρατορία καὶ παρεχωρεῖτο μόνο ὡς ἐξαιρετικὸ προνόμιο, 
ὅπως στὸ νησὶ τῆς Σύμης.

Τὰ καμπαναριὰ τῶν ἐξεταζόμενων ἐκκλησιῶν συνήθως εἶναι ψηλά, πο-
λυώροφα (Π.Α.9) καὶ ἔχουν πυργοειδῆ καὶ πυραμιδοειδῆ μορφή. Ἡ ἀρχιτε-
κτονική τους εἶναι ἐκλεκτικὴ καὶ συνδυάζουν στοιχεῖα ἀπὸ τὴν βυζαντινή, 
ἀλλὰ καὶ τὴν τοπικὴ ἱπποτικὴ παράδοση, τὸ μπαρὸκ καὶ τὸ νεοκλασι-
κισμό. Διατηροῦνται βεβαίως μερικὰ ἁπλούστερα καμπαναριὰ μὲ μορφο-
λογικὰ στοιχεῖα ἀνάλογα τῶν ἀνοιγμάτων καὶ τῶν θυρωμάτων τῶν ἴδιων 
ἐκκλησιῶν, μὲ ὀθωμανικὲς ἐπιρροές, ὅπως τῆς Γέννησης τῆς Θεοτόκου 
στὴν Ψίνθο618, ἐνῶ μερικὰ διαθέτουν στοιχεῖα παραδοσιακῆς ἀρχιτεκτο-

613. ΚΣΕΔ 99, στὸν Ταξιάρχη Μιχαὴλ στὸ Μεγάλο Χωριὸ τῆς Τήλου.
614. ΚΣΕΔ 8, στὴν Κοίμηση τῆς Θεοτόκου τῶν Τριαντῶν τῆς Ρόδου, ποὺ ἔγινε τὸ 1875, 

σύμφωνα  μὲ ἀσπρόμαυρη ἐπιγραφή, ἐνταγμένη στὸ πλαίσιο τοῦ ρομβοειδοῦς σχεδίου, ποὺ 
περιέχει ἕνα μωσαϊκὸ μὲ τὸν δικέφαλο ἀετὸ καί, ΚΣΕΔ 1, σὲ τμῆμα τῆς μητρόπολης τῆς 
Ρόδου τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου τὸ 1966 σύμφωνα μὲ μαρμάρινη ἐπιγραφή.

615. ΚΣΕΔ 105.
616. ΚΣΕΔ 1,  Μαστρογιάννης [1988],  4-8.
617. Slot [1977], 154-7.
618. ΚΣΕΔ 29.
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Π.Β.3.48.
Καμπαναριὰ

Γέννηση Θεοτόκου, Ψίνθος, Ρόδος Ἅγ. Τεσσαράκοντα, Διμυλιά, Ρόδος

Πανορμίτης, Σύμη Ἅγιος Ἀθανάσιος, Χωριό, Σύμη
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Τὸ καμπαναριὸ τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ-Ταξιάρχη στὸν Ἀρχάγγελο τῆς Ρόδου

Π.Β.3.49.
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Π.Β.3.50.
Καμπαναριὰ

Ἅγιος Ἰωάννης, Γιαλός, Σύμη Ἅγιος Νικόλαος, Ἐμπορειό, Χάλκη

Ἅγιος Γεώργιος, Μαλώνα, Ρόδος Κοίμηση, Ἀφάντου, Ρόδος
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νικῆς, ὅπως τῶν Ἁγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων στὴν Διμυλιά619 τῆς 
Ρόδου (Π.Β.3.48). Λιγοστὰ ἐπίσης εἶναι καὶ τὰ ἁπλούστερα ἀπὸ ἕνα το-
ξωτὸ ἄνοιγμα σὲ τοῖχο μὲ τὴν καμπάνα620. Φυσικὰ δὲν λείπουν τὰ νεότερα 
ἀπὸ ὁπλισμένο σκυρόδεμα μὲ ἁπλουστευμένη μορφή. Τὰ ὡραιότερα κα-
μπαναριὰ κτίσθηκαν στὴν Σύμη, ὅπως τοῦ Πανορμίτη621, τοῦ Ἁγίου Ἀθα-
νασίου622 (Π.Β.3.48) καὶ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη623 (Π.Β.3.49). Στὸν Ἀρχάγγε-
λο ὅμως τῆς Ρόδου τὸ καμπαναριὸ τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαὴλ624 εἶναι τὸ 
ἐπιβλητικότερο καὶ ἔχει ὀκτὼ ὀρόφους (Π.Β.3.50). Τὸ πυραμιδοειδὲς καὶ 
μαρμάρινο καμπαναριὸ κατασκευάσθηκε πιθανῶς πρὶν ἀπὸ τὸ 1914. Δὲν 
ἀποκλείεται νὰ ἐπηρεάσθηκε ἀπὸ τὸ καμπαναριὸ τῆς Ἁγίας Φωτεινῆς 
στὴν Σμύρνη625, ποὺ κατασκευάσθηκε τὸ 1856 ἀπὸ τὸν ἀρχιτέκτονα Ξ. 
Λάτρη. Ὁμοιάζει ἐπίσης καὶ μὲ τὸ καμπαναριὸ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη στὸν 
Γιαλό, τοῦ 1880626, καὶ τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου στὸ Χωριὸ τῆς Σύμης τοῦ 
1876-1883627 (Π.Β.3.48 καὶ Π.Β.3.50).

3.4. Ἐξοπλισμὸς

Τέμπλα
Ἡ προσπάθεια καλλωπισμοῦ τοῦ ἐσωτερικοῦ τῶν ἐξεταζόμενων ἐκκλη-

σιῶν ἐπικεντρώθηκε περισσότερο στὸ κύριο σημεῖο ἱερότητας τοῦ χώρου, 
ποὺ εἶναι τὸ ἱερὸ καὶ βεβαίως τὸ τέμπλο. Οἱ καλλιτέχνες καὶ οἱ ἐργοδότες 
τους χρησιμοποίησαν κυρίως τὸ ξύλο, ποὺ ἔχει μεγαλύτερες δυνατότητες 
πλούσιας διακόσμησης γιὰ τὰ τέμπλα. Ὡστόσο τὰ λιγοστά, ἀλλὰ ἐξαιρε-
τικὰ μαρμάρινα τέμπλα ἔδειξαν ὅτι ἡ ἀνάγλυφη διακόσμηση δὲν ὑστερεῖ 
σὲ ποιότητα. Τὸ ὀθωμανικὸ μπαρὸκ εἶχε μία εὐρύτατη ἐφαρμογὴ καὶ στὸ 
τέλος τοῦ 18ου καὶ τὸν 19ο αἰώνα κατασκευάσθηκαν τὰ ὡραιότερα ἔργα. 
Βέβαια ἡ κύρια μορφολογική τους ὀργάνωση εἶναι τριμερὴς καὶ ἔχει ἀρχι-
τεκτονικὴ δομὴ μὲ θύρες (τῆς ὡραίας πύλης, τῆς πρόθεσης καὶ ἐνίοτε καὶ 
τοῦ διακονικοῦ) καὶ δεσποτικὲς εἰκόνες στὴν κάτω ὁριζόντια ζώνη, τὶς 
εἰκόνες τοῦ δωδεκάορτου στὴν ἐνδιάμεση καὶ τὴν πυραμίδα τῆς κορυφῆς 
μὲ τὸν σταυρὸ καὶ τὰ λυπηρά. Τὰ ξυλόγλυπτα τέμπλα διαχωρίσθηκαν 
σὲ δύο ὁμάδες. Ἐκεῖνα, ποὺ χαρακτηρίζονται κυρίως ἀπὸ τὴν πλούσια 

619. ΚΣΕΔ 32.
620. ΚΣΕΔ 87, τῆς Παναγιᾶς τοῦ Κάστρου στὸ Χωριὸ τῆς Σύμης καὶ ἄλλα.
621. ΚΣΕΔ 88.
622. ΚΣΕΔ 90.
623. ΚΣΕΔ 89.
624. ΚΣΕΔ 39.
625. Ἀνεστίδης [2007], 89.
626. ΚΣΕΔ 89.
627. ΚΣΕΔ 90.
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ξυ λόγλυπτη διακόσμηση τοῦ ὀθωμανικοῦ μπαρόκ, καὶ ἐκεῖνα ἀπὸ τὴν 
ἁπλού στερη ἀρχιτεκτονική τους μορφή (πεσσίσκοι, κίονες, ἐπιστύλια), 
ποὺ ἀπομιμοῦνται μαρμάρινα, χωρὶς ὡστόσο νὰ ἔχουν μεγάλες διαφορές. 
Μία τρίτη ὁμάδα εἶναι τὰ μαρμάρινα τέμπλα (Π.Α.10).

Τὰ ξυλόγλυπτα τέμπλα τῆς Δωδεκανήσου, ὅπως καὶ τῶν ἄλλων νησιῶν 
τῶν Κυκλάδων, διαμορφώθηκαν τὴν περίοδο τοῦ 18ου καὶ 19ου αἰώνα 
ἀπὸ τοπικὰ ἐργαστήρια. Αὐτὰ δημιουργήθηκαν μὲ ἐπιδράσεις Κρητῶν 
καλλιτεχνῶν ἀρχικά, ποὺ ἄσκησαν τὴν ξυλογλυπτικὴ στὴν Δωδεκάνησο 
ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ 17ου μέχρι τὰ μισὰ τοῦ 18ου αἰώνα. Γενικὰ ὅμως «στὰ 
τέμπλα ἀπὸ τὰ τέλη τοῦ 17ου μέχρι τὰ τέλη τοῦ 19ου αἰώνα ἡ ὀργάνωση 
καθ’ ὕψος ἀκολουθεῖ τὰ ρωσικὰ πρότυπα μὲ μπαρόκειο ὕφος, ἀλλεπάλλη-
λες διακοσμητικὲς ζῶνες μὲ βαρυφορτωμένους θριγκοὺς καὶ πυραμίδες 
πολύπλοκες». Τὸ πέρασμα τῆς νέας μορφῆς τῶν τέμπλων μπαρὸκ στὸ 
νησιωτικὸ χῶρο τοῦ Αἰγαίου ἀκολούθησε τὴν πορεία μὲ πρῶτο σταθμὸ τὸ 
Ἅγιο Ὄρος καὶ τὴν Κωνσταντινούπολη καὶ δεύτερο τὴν Χίο (μὲ ἐπέκτα-
ση στὴν Μυτιλήνη καὶ τὴν Ἰκαρία). Ἀπὸ τοὺς Ἁγιορείτες καὶ τοῦ Χιῶτες 
διδάχθηκαν οἱ Ροδίτες καὶ οἱ Κῶοι τὴν ξυλογλιπτική628. 

Ἔτσι κάποια τέμπλα τῶν πρώτων ἐκκλησιῶν ἀκολουθοῦν τὴν παράδο-
ση τῆς ξυλογλυπτικῆς τέχνης τῆς ἀρχικῆς περιόδου. Τὸ ξυλόγλυπτο 
τέμπλο τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Βουνοῦ (1759) στὸ Καστελλόριζο, γιὰ 
παράδειγμα, εἶναι τριμερὲς διακοσμημένο μὲ φυτικὲς κυρίως συνθέσεις καὶ 
ἐπιχρυσωμένο. Ἡ διακόσμηση καὶ ἡ τεχνική του ἔχει ἐπιρροές ἀπὸ τὴν 
ξυλογλυπτικὴ τῶν ἀντίστοιχων παλαιότερων τέμπλων τοῦ 17ου καὶ τοῦ 
πρώτου μισοῦ τοῦ 18ου αἰώνα καὶ κατασκευάσθηκε πρὶν ἀπὸ τὸ 1763, ἔτος 
κατασκευῆς τῶν δεσποτικῶν εἰκόνων, καὶ ἑπομένως εἶναι σχεδὸν σύγχρο-
νο μὲ τὴν κατασκευὴ τοῦ καθολικοῦ629 (Π.Β.3.51, Τύπος α). 

Ἡ διακοσμητικὴ τέχνη τοῦ ὀθωμανικοῦ μπαρὸκ τὸν 18ο καὶ τὸν 19ο 
αἰώνα ἔφθασε στὸ ἀπόγειό της, δίνοντας πληθώρα ἐντυπωσιακῶν πα-
ραδειγμάτων ξυλόγλυπτων τέμπλων, ἀμβώνων, δεσποτικῶν θρόνων καὶ 
προσκυνηταριῶν σὲ ὅλα τὰ Δωδεκάνησα (Π.Β.3.51, Τύπος β). Οἱ πρῶτες 
τεκμηριωμένες ἐφαρμογὲς τῆς τέχνης αὐτῆς εἶναι τὰ ξυλόγλυπτα τέμπλα, 
ποὺ κατασκεύασε ὁ Μαστρο Δράκος Ταλιαδοῦρος ἀπὸ τὴν Κῶ στὴν Ρόδο 
καὶ στὴν Σύμη στὸ τελευταῖο τέταρτο τοῦ 18ου αἰώνα630. 

Ἀρκετὰ ξύλινα τέμπλα ποὺ μιμήθηκαν τὴν μορφὴ τῶν μαρμάρινων, 
ἔχουν ἁπλούστερα ἀρχιτεκτονικὰ μέλη καὶ ζῶνες ἢ τμήματα μὲ ἀνάγλυ-

628. Κουτελάκης [1985], 3-6.
629. ΚΣΕΔ 105.
630. ΚΣΕΔ 1, ΚΣΕΔ 88. Γιὰ παράδειγμα, τὸ ξυλόγλυπτο τέμπλο τῆς Κοίμησης τῆς Θε-

οτόκου στὰ Τριάντα τῆς Ρόδου, ΚΣΕΔ 8, Κουτελάκης [1985], 6 καὶ Θεοδοσίου [1998], 13-
16, μὲ βαθυσκάλιστη καὶ διάτρητη τεχνικὴ εἶναι πιθανῶς τοῦ 1782, ἀπὸ τὰ σημαντικότερα 
ἔργα διακόσμησης ὀθωμανικοῦ μπαρὸκ τῆς Δωδεκανήσου.
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Π.Β.3.51.
Τύποι ξυλόγλυπτων τέμπλων

Τύπος α, ΚΣΕΔ 105.  
Ἅγιος Γεώργιος Βουνοῦ,  

Καστελλόριζο

Τύπος γ, ΚΣΕΔ 116.  
Κοίμηση,  

Παναγιά, Κάσος

Τύπος β, ΚΣΕΔ 1.  
Μητρόπολη τῆς Ρόδου

Τύπος δ, ΚΣΕΔ 2.  
Ἅγιος Νικόλαος, Ρόδος
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Π.Β.3.52.
Ἄλλα τέμπλα σταυροθολιακῶν ἐκκλησιῶν τῆς Δωδεκανήσου

Τύπος α, μαρμάρινο, ΚΣΕΔ 103. Ἅγ. Κωνσταντῖνος καὶ Ἑλένη, Καστελλόριζο

Τύπος β κτιστό, ΚΣΕΔ 81.  
Γέννηση Θεοτόκου, Ἐμπορειό,  

Νίσυρος

Τύπος γ, τσατμᾶς, ΚΣΕΔ 85.  
Ἅγ. Ἰωάννης Θεολόγος, Μανδράκι, 

Νίσυρος
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φη διακόσμηση ὀθωμανικοῦ μπαρόκ (Π.Β.3.51, Τύπος γ). Συνήθως εἶναι 
χρωματισμένα μὲ ἀποχρώσεις ἀντίστοιχων μαρμάρινων (ἄσπρο, γκρὶ καὶ 
σιέλ). Γιὰ παράδειγμα, τὸ τέμπλο τῆς Κοίμησης τῆς Θεοτόκου (1896) στὴν 
Παναγιὰ τῆς Κάσου εἶναι τριμερές, ξυλόγλυπτο, ἀπομίμηση μαρμάρινου, 
μὲ ἀρχιτεκτονικὰ μέλη ἀπὸ λευκὰ καὶ γκρίζα χρώματα καὶ ἀνάγλυφη δι-
ακόσμηση, ἐπιχρυσωμένη σὲ χρωματιστὸ βάθος, ὀθωμανικοῦ μπαρόκ631.

Τὸ ξυλόγλυπτο τέμπλο τοῦ Ἁγίου Νικολάου στὴν πόλη τῆς Ρόδου ξε-
χωρίζει ἀπὸ τὴν τεχνικὴ τῆς ἐμφύτευσης ψηφίδων ἀπὸ σεδέφια καὶ φίλντι-
σι632 (Π.Β.3.51, Τύπος δ). 

Ἐντυπωσιακότερα ὅμως εἶναι τὰ μαρμάρινα τέμπλα, ποὺ καὶ αὐτὰ βε-
βαίως μιμοῦνται προφανῶς τὰ ἀντίστοιχα ξυλόγλυπτα τέμπλα καὶ ἔχουν 
ἀνάγλυφη διακόσμηση ὀθωμανικοῦ μπαρόκ. Φυσικὰ ἡ μορφή τους ἔχει 
περισσότερο χαρακτήρα ἀρχιτεκτονικοῦ ἔργου καὶ τὰ δομικά τους στοι-
χεῖα, οἱ κίονες καὶ τὰ ἐπιστύλια, τὰ θυρώματα καὶ τὰ πλαίσια τῶν εἰκόνων 
τονίζονται περισσότερο ἀπ’ ὅτι στὰ ξυλόγλυπτα633 (Π.Β.3.52, Τύπος α).

Ὑπάρχουν ἐπίσης κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις ἀπὸ κτιστὰ καὶ 
ἐπιχρισμένα τέμπλα634 καὶ ἀπὸ εἰδικὴ κατασκευὴ ἐπιχρισμένου τσατμᾶ καὶ 
ξύλινου σκελετοῦ635 (Π.Β.3.52, Τύπος β καὶ γ).

Βέβαια ἀπαιτεῖται περαιτέρω ἀνάλυση τῶν τέμπλων τῶν δωδεκανησια-
κῶν σταυροθολιακῶν ἐκκλησιῶν ἀπὸ τὴν πλευρὰ τοῦ ἱστορικοῦ τῆς τέ χ-
νης. Ἀκόμη περισσότερο αὐτὸ ἀπαιτεῖται γιὰ τὶς πολυάριθμες εἰκόνες τῶν 
ἐκκλησιῶν αὐτῶν, ποὺ παρουσιάζουν ἐξαιρετικὸ ἐνδιαφέρον, ἀφοῦ δὲν 
ἔχουν τύχει ἀνάλογης προσοχῆς. Τὸ παράδειγμα τῶν Κρητῶν ζωγράφων, 
ποὺ ἔδρασαν καὶ στὰ Δωδεκάνησα στὰ μέσα τοῦ 19ου αἰώνα, μὲ πλούσια 
παραγωγὴ θαυμαστῶν εἰκόνων, εἶναι χαρακτηριστικό636. 

Ἄμβωνες, δεσποτικοὶ θρόνοι καὶ προσκυνητάρια
Ἀντίστοιχες μὲ τὰ τέμπλα τεχνικὲς ἐφαρμόσθηκαν καὶ στὸν λοιπὸ ἐξο-

πλισμὸ τῶν ναῶν αὐτῶν, στοὺς ἄμβωνες, στοὺς δεσποτικοὺς θρόνους τὰ 
προσκυνητάρια καὶ στὰ κιβώρια τῶν Ἁγίων Τραπεζῶν. Ἔτσι ἐμφανίζο-
νται οἱ τρεῖς χαρακτηριστικὲς ὁμάδες τῶν ξυλόγλυπτων μὲ πλούσια δι-
ακόσμηση ὀθωμανικοῦ μπαρόκ, ἐκείνων ποὺ μιμήθηκαν τὴν μορφὴ τῶν 

631. ΚΣΕΔ 116.
632. ΚΣΕΔ 2, Κουτελάκης [1985], 4, σχ.8, Κουτελάκης [1991], 129 καὶ Θεοδοσίου [1997], 

11. Εἶναι τριμερές, ἔργο πιθανῶς τοῦ 1789, χρονολογία τῶν δεσποτικῶν εἰκόνων τοῦ Χρι-
στοῦ καὶ τῆς Παναγίας.

633. ΚΣΕΔ 103.
634. ΚΣΕΔ 81, 27.
635. ΚΣΕΔ 85.
636. Σιγάλα [2000α], ΚΣΕΔ. Στὸν κατάλογο τῶν ἐξεταζόμενων ἐκκλησιῶν ἐπισημαίνο-

νται ἀρκετὲς εἰκόνες ὁμάδας κρητικῶν ζωγράφων, ποὺ μποροῦν νὰ μελετηθοῦν περαιτέρω.
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μαρμάρινων, μὲ ἁπλούστερα ἀρχιτεκτονικὰ μέλη καὶ ζῶνες ἢ τμήματα μὲ 
ἀνάγλυφη διακόσμηση ὀθωμανικοῦ μπαρὸκ καὶ τῶν μαρμάρινων.

Βέβαια οἱ δεσποτικοὶ θρόνοι μὲ τὴν ναόσχημη μορφή, τὴν θέση στὸ 
κεν τρικότερο σημεῖο τοῦ ναοῦ καὶ τὸν πλούσιο διάκοσμό τους ξεχωρίζουν 
καὶ δίνουν τὴν ἀνάλογη αἴγλη στὸ κῦρος καὶ στὸ ρόλο τῶν ἀρχιερέων 
στὴν ὀρθόδοξη λατρεία. Ἡ κατασκευὴ τῶν ἀμβώνων ἐπάνω σὲ κιονίσκους, 
γιὰ νὰ προβάλλονται σὲ ὅλο τὸ ἐκκλησίασμα, ἐπίσης τοὺς τονίζει ἰδιαίτε-
ρα. Τὰ ξυλόγλυπτα προσκυνητάρια, ἄλλοτε ναόσχημα καὶ ἄλλοτε ἐπι-
τοίχια, πλαισιώνουν συνήθως τὴν εἰκόνα τοῦ τιμώμενου ἁγίου καὶ εἶναι 
ἀνάλογα στολισμένα. Σὲ μερικὰ νησιὰ συνηθίζονται καὶ τὰ κιβώρια στὴν 
Ἁγία Τράπεζα, ποὺ ἔχουν ναόσχημη μορφή. Ἡ μπαρόκεια ἀρχιτεκτο-
νικὴ καὶ ὁ διάκοσμος ὀθωμανικοῦ μπαρὸκ ἀναδεικνύουν περισσότερο τὸν 
ξυλόγλυπτο ἐξοπλισμὸ τῶν ἐκκλησιῶν αὐτῶν, ὅπως, γιὰ παράδειγμα, τῶν 
Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου στὸ Νιοχώρι τῆς Ρόδου637 (Π.Β.3.53). 

Ἀντίστοιχα ὁ ἐξοπλισμός, ποὺ μιμεῖται μαρμάρινους δεσποτικοὺς θρό-
νους, ἄμβωνες καὶ προσκυνητάρια, εἶναι κάπως ἁπλούστερος, ἂν καὶ συ-
νοδεύεται σχεδὸν πάντοτε ἀπὸ διακόσμηση ὀθωμανικοῦ μπαρόκ, ὅπως, 
γιὰ παράδειγμα τοῦ Ἁγίου Μερκουρίου στὸ Καστελλόριζο638 (Π.Β.3.53). 
Μερικὲς φορὲς ἁπλουστεύονται ἀρκετά, ὅπως ὁ ἄμβωνας τῆς Γέννησης 
τῆς Θεοτόκου στὸ Ἐμπορειὸ τῆς Κάσου639 (Π.Β.3.53). Ὁ μαρμάρινος 
ἐξο πλισμὸς μιμεῖται μὲ τὴν σειρά του τὸν ἀντίστοιχο ξυλόγλυπτο, ὅπως 
γιὰ παράδειγμα, τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης στὸ Καστελλόρι-
ζο640 (Π.Β.3.54). Ἰδιαίτερα ὑψηλῆς καλλιτεχνικῆς ἀξίας εἶναι ἡ γλυπτικὴ 
διακόσμηση τοῦ δεσποτικοῦ καὶ τοῦ ἄμβωνα ἀπὸ ἄσπρο μάρμαρο τῶν 
Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου στὰ Νικειὰ τῆς Νισύρου, ἔργα μπαρὸκ ἀρχιτε-
κτονικῆς, κατασκευασμένα ἀπὸ τὸν Παῦλο Πασχαλάκη στήν Κωνσταντι-
νούπολη τὸ 1905 καὶ 1911 ἀντίστοιχα, σύμφωνα μὲ τὶς ἐπιγραφές τους641 
(Π.Β.3.54 ). 

4. Ζητήματα κατασκευῆς 
Ἡ κατασκευὴ τῶν σταυροθολιακῶν ἐκκλησιῶν, ἔργων μὲ καλλιτεχνικὲς 

προθέσεις, ἀπαιτοῦσε κατάλληλα συνεργεῖα καὶ ἱκανοὺς πρωτομάστορες, 
μὲ οἰκοδομικὲς γνώσεις καὶ δεξιότητες. Αὐτοὶ κυρίως μὲ τὴν οἰκονομικὴ 
στήριξη τῶν  ἐκκλησιαστικῶν ἐπιτροπῶν ἀναλάμβαναν τὸ ἔργο τῆς κατα-
σκευῆς τῶν ναῶν. Τὸ κτίσιμο βεβαίως τῆς ἐκκλησίας ἦταν τὸ ἀποτέλεσμα 

637. ΚΣΕΔ 3.
638. ΚΣΕΔ 104.
639. ΚΣΕΔ 115.
640. ΚΣΕΔ 103.
641. ΚΣΕΔ 82.
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Π.Β.3.53.
Ξυλόγλυπτοι ἄμβωνες καὶ δεσποτικὰ

Εἰσόδια, Νιοχώρι, Ρόδος

Ἅγιος Μερκούριος,  
Καστελλόριζο

Γέννηση Θεοτόκου,  
Ἐμπορειό, Κάσος
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Π.Β.3.54.
Μαρμάρινοι ἄμβωνες καὶ δεσποτικὰ

Ἅγ. Κωνσταντῖνος καὶ Ἑλένη, Καστελλόριζο

Εἰσόδια, Νικειά, Νίσυρος
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τῶν προσπαθειῶν ὄχι μόνο τῶν συνεργείων, ἀλλὰ καὶ ὅλων τῶν κατοίκων 
τῆς κοινότητας, ποὺ βοηθοῦσαν ὑπὸ τὶς ὁδηγίες τοῦ πρωτομάστορα. Ἡ 
ἄρτια ὀργάνωση τῶν συνεργείων, ἡ προμήθεια τῶν κατάλληλων ὑλικῶν καὶ 
τοῦ ἐξοπλισμοῦ ἦταν τὸ πρῶτο μέλημα, μετὰ τὴν ἐπιλογὴ καὶ τὴν ἀπόκτη-
ση τοῦ χώρου, τὴν ὁριστικοποίηση τοῦ σχεδίου τῆς νέας ἐκκλησίας καὶ τῆς 
τελικῆς τους συμφωνίας. Ἡ σωστὴ προετοιμασία ὅμως τοῦ συνεργείου, μὲ 
τὴν ἐξόρυξη, τὴν συλλογὴ καὶ τὴν λάξευση τῶν λίθων καὶ τῶν βοτσάλων, 
τὴν ὑλοτόμηση καὶ ἐπεξεργασία τῶν ξύλων, τὴν παραγωγὴ τοῦ ἀσβέστη, 
τοῦ κουρασανιοῦ, τὴν κατασκευὴ τῶν κουφωμάτων καὶ τῶν μεταλλικῶν 
στοιχείων συνέβαλε στὴν γρήγορη καὶ ἄρτια ὑλοποίηση τοῦ ἔργου. 

Οἱ γνώσεις μάλιστα τῶν μαστόρων τῆς Δωδεκανήσου στὴν κατασκευὴ 
τῶν, ἄγνωστων στοὺς ὀρθόδοξους Ἕλληνες, γοτθικῶν σταυροθολιακῶν 
ναῶν καὶ στὴν ἀντισεισμική τους θωράκιση, ἀποδείχθηκαν ἰδιαίτερα προ-
ηγμένες. Οἱ σταυροθολιακοὶ ναοὶ ἀπαιτοῦσαν σχεδιασμό, ποὺ οἱ μάστορες 
ὄφειλαν νὰ γνωρίζουν, ἔστω καὶ ἐμπειρικά (Π.Β.4.3 ἕως Π.Β.4.6). Προ-
φανῶς γνώριζαν τὴν χάραξη ὀξυκόρυφων τόξων, θόλων καὶ νευρωτῶν 
σταυροθολίων, ἀλλὰ καὶ τῶν λεπτομερειῶν τῶν ἀρχιτεκτονικῶν μελῶν. 
Οἱ πληροφορίες, ποὺ διατίθενται ἀπὸ τοὺς κώδικες τῶν ἐκκλησιῶν, εἶναι 
λιγοστὲς καὶ ἐλλιπεῖς, οἱ γνώσεις ὅμως τῶν παραδοσιακῶν μαστόρων, ποὺ 
φθάνουν μέχρι σήμερα, μᾶς ἐπιτρέπουν νὰ παρουσιάσουμε τὶς τεχνικὲς 
κατασκευῆς μὲ σχετικὴ σιγουριά. 

Ὀργάνωση συνεργείων καὶ ἐξοπλισμὸς

Ἡ ἐπιλογὴ τῶν ἱκανότερων μαστόρων ἦταν ἡ καλύτερη ἐγγύηση τῆς 
καλῆς κατασκευῆς (βλ. κεφάλαιο Α.5, Ἐκκλησία, ἐξεύρεση πόρων καὶ κα-
τασκευαστὲς τῶν ἐκκλησιῶν). Ὁ τοπικὸς πωρόλιθος ἀπετέλεσε τὸ κύριο 
οἰκοδομικὸ ὑλικὸ σὲ ὅλη τὴν διάρκεια τῆς ἱστορίας τῆς Ρόδου. Οἱ γνώσεις 
στὴν λατόμηση τῶν λίθων, καὶ εἰδικότερα τοῦ πωρολίθου στὴν Ρόδο, ἀλ-
λὰ καὶ στὴν λάξευση τῶν εἰδικῶν ἀρχιτεκτονικῶν μελῶν, ἦταν τὰ βασικὰ 
προσόντα τῶν λιθοξόων. Τὰ σφυριά, οἱ ματρακάδες καὶ οἱ βαριοποῦλες 
μὲ τὶς σφῆνες καὶ τὰ βελόνια χρησίμευαν στὴν διάνοιξη ὀπῶν καὶ στὴν 
διάρρηξη τῶν λίθων μὲ τὶς παραδοσιακὲς μεθόδους γιὰ τὴν προμήθεια 
τῶν ἀπαραίτητων πωρολίθων ἢ μαρμαρολίθων.  Μαζὶ μὲ τὰ μαρτέλια, τὰ 
μέτρα, τὰ ζύγια, τὰ ἀλφάδια, τὰ μολύβια καὶ τὶς γωνιὲς γιὰ τὸ ξεχόντρι-
σμα (δηλαδὴ τὸν ὀρθογωνισμὸ τῶν ὀγκολίθων), ἀλλὰ καὶ τὶς χτενιὲς γιὰ 
τὴν τελικὴ λάξευση τῶν λίθων, εἶναι μερικὰ ἀπὸ τὰ βασικὰ ἐργαλεῖα, ποὺ 
χρησιμοποιοῦσαν (Π.Β.4.1-Π.Β.4.2). Τά «στάμπα» ἀπὸ χαρτόνια ἢ λεπτὰ 
ξύλινα φύλλα ἦταν ἀπαραίτητα γιὰ τὸ σχεδιασμὸ καὶ τὴν λάξευση τῶν 
εἰδικῶν ἀρχιτεκτονικῶν διατομῶν τῶν μελῶν τῆς ἐκκλησίας, ὅπως ἦταν 
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τὰ πρέκια, οἱ θολίτες, οἱ νευρώσεις ὀρθογώνιας ἢ κυκλικῆς διατομῆς, τὰ 
κλειδιά, τὰ φουρούσια, τὰ γεῖσα, οἱ κίονες καὶ τὰ κιονόκρανα.  

Ὑψηλὴ ἱκανότητα στὸ κτίσιμο ὄχι μόνο τῶν ἁπλῶν λιθοδομῶν, ἀλλὰ 
καὶ τῶν εἰδικῶν κατασκευῶν, τῶν θυρωμάτων, τῶν παραθύρων καὶ τῶν 
φεγγιτῶν, τῶν κιόνων καὶ τῶν ἡμικιόνων, τῶν σταυροθολίων, τῶν τόξων, 
τῶν ἐνισχυτικῶν τόξων, τῶν νευρώσεων, τῶν θόλων καὶ τῶν κογχῶν, 
ἀπαιτοῦσε ἀπὸ τοὺς κτίστες ἡ ἐκκλησιαστικὴ ἀρχιτεκτονικὴ τῶν σταυ-
ροθολιακῶν ἐκκλησιῶν. Ἑπομένως ἀπαιτοῦνταν καὶ ἡ γνώση κατασκευῆς 
εἰδικῶν σκαλωσιῶν καὶ ξυλοτύπων τῶν τόξων καὶ τῶν θόλων, τὰ γνωστά 
«σέντρα» στήν τοπικὴ μαστοράντζα. Τὰ φτυάρια, τὰ τσαπιά, οἱ ἀξίνες, τὰ 
μυστριά, τὰ σκεπάρνια, τὰ καρφιά, τὰ σκοινιά, τὰ πριόνια, τὰ σανίδια, τὰ 
κορφάδια, τὰ μαδέρια, τὰ ζεμπίλια642, τὰ καρότσια καὶ τὰ παλάγκα ἦταν 
μερικὰ ἀπὸ τὰ ἐργαλεῖα γιὰ τὸ κτίσιμο, τὴν κατασκευὴ τῶν ξυλοτύπων καὶ 
τῶν σκαλωσιῶν καὶ τὸ ἀνέβασμα σ’ αὐτές τῶν ὑλικῶν τῆς οἰκοδομῆς. Ἡ 
γνώση γιὰ τὴν προετοιμασία κατάλληλων κονιαμάτων γιὰ τὸ κτίσιμο καὶ 
τὰ ἐπιχρίσματα στὰ διάφορα μέρη τοῦ ναοῦ ἦταν ἀπαραίτητη. Τὰ κύρια 
ἐργαλεῖα, οἱ σανίδες καὶ οἱ λεκάνες, τὰ διάφορα μυστριὰ καὶ τὰ τριβίδια, 
χρησιμοποιοῦνταν γιὰ τὰ κονιάματα καὶ τὰ ἐπιχρίσματα, ἐνῶ τὰ εἰδικὰ ἐρ-
γαλεῖα, τὰ σίδερα, ποὺ ὁμοιάζουν μὲ βαριὰ σιδερένια μυστριά, ἦταν ἀπα-
ραίτητα γιὰ τὸ κοπάνιμα τοῦ κουρασανιοῦ (Π.Β.4.1- Π.Β.4.2). 

Οἱ ξυλουργικὲς καὶ οἱ σιδηρουργικὲς γνώσεις ἦταν ἀπαραίτητες ὄχι μόνο 
ἀπὸ τοὺς μαραγκοὺς καὶ τοὺς σιδεράδες, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τοὺς οἰκοδόμους 
γιὰ τὴν παράλληλη τοποθέτηση κουφωμάτων καὶ σιδεριῶν στὰ θυρώματα 
καὶ τὰ παράθυρα καὶ ἑλκυστήρων στοὺς θόλους. 

Οἱ μαραγκοὶ βεβαίως εἶχαν ἰδιαίτερα προσόντα ξυλογλυπτικῆς, ἀφοῦ 
σὲ πολλὲς ἐκκλησίες τὰ θυρώματα ἦταν φιλοτεχνημένα καὶ μὲ σκαλιστὴ 
διακόσμηση ὀθωμανικοῦ μπαρόκ, ἀνάλογη μὲ αὐτὴ τῶν τέμπλων καὶ τοῦ 
ἐξοπλισμοῦ τῶν ναῶν (δεσποτικοὶ θρόνοι, ἄμβωνες καὶ προσκυνητάρια). 
Ἀναφέρονται μάστορες ξυλογλύπτες μαραγκοί, ὅπως ὁ μαστρο-Δράκος 
Ταλιαδοῦρος ὁ Κῶος643 καὶ ὁ μαστρο-Γιακουμῆς Μάκρας644 κ.ἄ. 

Ἡ ὑποβοήθηση καὶ ἡ ὑποστήριξη τῶν μαστόρων ἀπὸ κατάλληλους 
βοηθοὺς ἔπρεπε νὰ ἦταν ἐξασφαλισμένη καὶ γιὰ τὸν σκοπὸ αὐτὸ ἔπρεπε 
νὰ εἶναι ἐργατικοί, ὑπάκουοι καὶ πρόθυμοι, σύμφωνα καὶ μὲ τοὺς κανόνες 
τοῦ σιναφιοῦ τῶν μαστόρων. Ἀναφέρονται μάλιστα στὴν κατασκευὴ τοῦ 
καμπαναριοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου στὴν Σύμη οἱ μάστορες ὡς «ἐργάτες» 

642. Βιβλίο καμπαναριοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Σύμης [1876], 1-27. Γιὰ τὴν οἰκοδόμηση 
τοῦ καμπαναριοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου στὸ Χωριὸ τῆς Σύμης ἀγόραζαν ἐπίσης πρόκες, 
βελονόκαρφα, μπογιές, σιδηρικὰ ἐργαλεῖα, ζεμπίλια καὶ πυρίτιδα γιὰ τὴν ἐκσκαφὴ τῶν 
θεμελίων.

643. ΚΣΕΔ 1, 8, 38, 88.
644. ΚΣΕΔ 19, ΚΣΕΔ 20, ΚΣΕΔ 25, ΚΣΕΔ 29, ΚΣΕΔ 35, ΚΣΕΔ 55, ΚΣΕΔ 58 καὶ ΚΣΕΔ 62.
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Π.Β.4.1.  
Ἐργαλεῖα συνεργείων καὶ ἐξοπλισμός 1

Σφῆνες

Σφυρὶ καὶ βελόνι

Χτενιὰ

Ζύγι

Γωνιές, μαρτέλι, βελόνι καὶ σφυρὶ

Μαρτέλι

Ἀλφάδι, μέτρο

Κοπανάκι μὲ γωνιακὸ κόφτη
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καὶ οἱ βοηθοὶ ὡς «ὑπουργοί» (δηλαδὴ ὑπὸ τὸ ἔργον), μὲ μικρότερο ὅμως 
μεροκάματο, ποὺ μερικὲς φορὲς ἦταν γυναῖκες καὶ παιδιά, ἀλλὰ μὲ ἀκόμη 
μικρότερο μεροκάματο645.

Προμήθεια ὑλικῶν

Τὸ βασικότερο ὑλικό, ποὺ χρησιμοποιήθηκε στὶς σταυροθολιακὲς ἐκ-
κλησίες εἶναι ἡ πέτρα. Οἱ ποιότητες ποικίλλουν καὶ ἔχουν ἄμεση σχέση μὲ 
τὸ εἶδος καὶ τὰ χαρακτηριστικὰ τῆς τοπικῆς πέτρας καὶ τῶν μαρμάρων, 
τῶν δυνατοτήτων λατόμησης καὶ μεταφορᾶς. Συνήθως προέρχονται 
ἀπὸ ἀσβεστολιθικὰ πετρώματα. Ὁ ροδίτικος ψαμμιτικὸς πωρόλιθος, ποὺ 
διαθέτει τὸ νησὶ τῆς Ρόδου, ἦταν τὸ κυριότερο ὑλικό, ἀποτελεῖται ἀπὸ 
κόκκους ἄμμου, συγκολλημένους μὲ ἀνθρακικὸ ἀσβέστιο, καὶ χρησίμευσε 
γιὰ τὰ μνημεῖα ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα στὸ ἴδιο τὸ νησί, ἀλλὰ καὶ στὰ γειτο-
νικά646. Δὲν ἀρκοῦσαν βεβαίως τὰ τοπικὰ ὑλικὰ σὲ κάθε νησὶ ἀπὸ λίθους 
καὶ μάρμαρα γιὰ ὅλες τὶς χρήσεις καὶ γινόταν εἰσαγωγὴ καὶ ἀπὸ ἄλλα μέρη, 
ὅπως τὴν Σμύρνη, τὴν Μάλτα καὶ τὴν Φώκαια647. 

Ἀπὸ τὰ διάφορα πετρώματα προέρχονται καὶ πολλὰ ἄλλα ὑλικά, ποὺ 
χρησίμευαν στὴν οἰκοδόμηση τῶν ναῶν, ὅπως τὰ μάρμαρα καὶ οἱ μαρ-
μαρόπετρες, γιὰ παράδειγμα ὁ Λάρτιος λίθος τῆς Ρόδου, γιὰ τοὺς κίονες 
καὶ τὰ μαρμάρινα δάπεδα, καθὼς καὶ ὁ ἀσβέστης, ἡ ἐλαφρόπετρα, ἡ θη-
ραϊκὴ γῆ, ἡ πορσελάνη, τὰ χρώματα, γιὰ τὰ κονιάματα καὶ τὰ ἐπιχρίσματα 
καὶ κυρίως τὸ χρωματισμό τους648. Ἡ προμήθεια ἄμμου καὶ ἀμμοχάλικου 
γινόταν ἀπὸ ποτάμια, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὶς παραλίες, ποὺ προφανῶς ἔπλε-
ναν πρὶν ἀπὸ τὴν χρήση τους, ἀφοῦ τὰ κονιάματα δὲν παρουσιάζουν τὰ 
γνωστὰ προβλήματα τῶν ἁλάτων.

645. Βιβλίο καμπαναριοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Σύμης [1876], 1-27.
646. Βιβλίο Ἁγίου Ἀθανασίου Σύμης [1853]. Πληροφορίες ἀπὸ τὴν οἰκοδόμηση τοῦ 

Ἁγίου Ἀθανασίου στὸ Χωριὸ τῆς Σύμης ἀφοροῦν τὴν προμήθεια ὑλικῶν καὶ φαίνεται ὅτι 
πολλὰ ἀπ’ αὐτὰ ἦταν ἀπὸ τὴν Ρόδο κυρίως πέτρες, σκαλόπετρες, ἐνῶ ἄλλα προέρχονταν 
ἀπὸ τὴν Λίνδο, «πέτρες Λίνδου».

647. Βιβλίο Ἁγίου Ἀθανασίου Σύμης [1853]καὶ Βιβλίο καμπαναριοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου 
Σύμης [1876], 1-27. Μετέφεραν «μάρμαρα Σμύρνης», «πέτρες καὶ πλάκες Μάλτας» γιὰ τὴν 
κατασκευὴ τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου στὸ Χωριὸ τῆς Σύμης, ἀλλὰ καὶ ντόπια μάρμαρα ἀπὸ 
τὸν Πάνορμο (τὸν Πανορμίτη). Τὰ ὑλικὰ γιὰ τὸ καμπαναριὸ τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου ἦταν 
«πέτρες Φώκαιας» ἀπὸ τὴν Μικρὰ Ἀσία καὶ πέτρες ἀπὸ τὸν Σεΐτη καὶ ἀπὸ τὸν Γιαννίκο, 
πλάκες καὶ μάρμαρα.

648. Βιβλίο Ἁγίου Ἀθανασίου Σύμης [1853] καὶ Βιβλίο καμπαναριοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου 
Σύμης [1876], 1-27. Γιὰ τὴν οἰκοδόμηση τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου στὸ Χωριὸ τῆς Σύμης 
ἀγόραζαν ἐπίσης ἀσβέστη ἀπὸ τοπικὸ καμίνι καὶ ἀπὸ τὴν Ρόδο, ἐλαφρόπετρα, «χῶμα Σα-
ντορίνης» (θηραϊκὴ γῆ), πορσελάνη, μπογιές, «μπογιάτια». Τὰ ὑλικά, ποὺ χρησιμοποιήθη-
καν γιὰ τὸ καμπαναριὸ τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου, ἦταν γύψος, «πορσολάνα» (πορσελάνη), 
ἀσβέ στης, μπογιὲς καὶ κεραμίδια,
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Σίδερο γιὰ κουρασάνι

Κοπανάκια ἀπὸ καουτσοὺκ  
γιὰ βοτσαλωτὰ
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Ὁ ψημένος πηλός χρησιμοποιήθηκε γιὰ τὴν κατασκευὴ τῶν ὀπτῶν 
πλίνθων στοὺς τοίχους καὶ τῶν κεραμιδιῶν στὶς στέγες, ἀπ’ ὅπου προέρχε-
ται καὶ τὸ κουρασάνι γιὰ τὰ ἐπιχρίσματα καὶ τὴν μόνωση τῶν δωμάτων649. 
Τὸ ἀργιλῶδες χῶμα ἦταν σὲ μεγάλη χρήση στὴν παραδοσιακὴ ἀρχιτε-
κτονικὴ στὰ Δωδεκάνησα, λόγω τῶν μονωτικῶν του ἰδιοτήτων κυρίως. 
Τὸ πράσινο ἀργιλῶδες χῶμα, ἡ «πατελιά», χρησίμευε ὡς ἐπικάλυψη τῶν 
ἐπίπεδων ξύλινων δωμάτων, ἐνῶ τό «κοκκινόχωμα», ὡς ὑπόστρωμα στὰ 
βοτσαλωτὰ δάπεδα τῶν δρόμων καὶ τῶν αὐλῶν.

Τὰ μέταλλα, ὅπως ὁ σίδηρος, ὁ χάλυβας, ὁ μπροῦντζος καὶ τὸ μολύβι, 
χρησίμευαν γιὰ ἐξαρτήματα στὶς ἱστορικὲς κατασκευές (μεταλλικοὶ ἑλ-
κυστῆρες, μεντεσέδες, ἐργαλεῖα)650, ἐνῶ τὸ ἀσήμι, καὶ ὁ χρυσὸς σπανιότε-
ρα, γιὰ διακοσμήσεις καὶ ἐπενδύσεις τῶν εἰκόνων651. 

Τὸ ξύλο χρησίμευε σὲ ἑλκυστῆρες, πιθανῶς σὲ ξυλοδεσιές, μεσοπατώ-
ματα, σκάλες καὶ στέγες, στοὺς γυναικωνίτες, σὲ κουφώματα στὸν ἐξο-
πλισμό, στὶς σκαλωσιὲς καί, τέλος, γιὰ καυσόξυλα στὶς ἀσβεστοκάμινους. 
Τὰ δάση τῆς Ρόδου καὶ τῶν ἄλλων νησιῶν ἀπετέλεσαν τὴν πηγὴ ὑλοτόμη-
σης, ἀλλὰ ἡ ὑπερεκμετάλλευσή τους κυρίως τήν ἴδια περίοδο τοῦ 18ου καὶ 
19ου αἰώνα γιὰ τὴν κατασκευὴ πλοίων καὶ τὶς ἀνάγκες τῶν ταρσανάδων, 
μὲ πρῶτον τῆς Ρόδου, ὅπου κατασκευάζονταν καὶ ἐπισκευάζονταν τὰ 
πλοῖα τοῦ ὀθωμανικοῦ στόλου καὶ τὰ ἐμπορικά652, ἀνάγκαζε τοὺς κατοί-
κους στὴν ἀναζήτηση ξυλείας στὶς ἀγορὲς καὶ στὰ δάση τῆς Τουρκίας 
καὶ τῆς Καραμανίας, ὅπου ἀφθονοῦσε, ὅπως τά «κατράνια», ἀλλὰ καὶ τοῦ 
ἐξωτερικοῦ, ὅπως τῆς Βενετίας653.

649. Βιβλίο Ἁγίου Ἀθανασίου Σύμης [1853], ἀδημοσίευτο. Γιὰ τὴν οἰκοδόμηση τοῦ Ἁγίου 
Ἀθανασίου στὸ Χωριὸ τῆς Σύμης προμηθεύονταν ἐπίσης κεραμίδια, γιὰ τὸ τρίψιμό τους 
καὶ τὴν κατασκευὴ κεραμάλευρου καὶ κουρασανιοῦ κυρίως.

650. Βιβλίο Ἁγίου Ἀθανασίου Σύμης [1853] καὶ Βιβλίο καμπαναριοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου 
Σύμης [1876], 1-27. Πληροφορίες ἀπὸ τὴν οἰκοδόμηση τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τῆς Σύμης 
ἀφοροῦν στὴν προμήθεια ὑλικῶν ἀπὸ μέταλλο, ὅπως ἀπὸ τὴν Ρόδο, κυρίως σίδηρο. Χρη-
σιμοποιήθηκαν ἐπίσης μολύβια, λάμες, βελονόκαρφα, καρφιά, γάντζοι, λίμες καὶ δίσκοι.  
Γιὰ τὸ καμπαναριὸ τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου χρησιμοποιήθηκαν μολύβια καὶ σίδηρος.

651. ΚΣΕΔ 19 καὶ Κώδικας Σορωνῆς [1858]. Ἐκκλησιαστικὰ ἀσημένια σκεύη καὶ 
κανδῆλες τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ στὴν Σορωνὴ τῆς Ρόδου (1858-1872) ἐπισκεύασε ὁ χρυσοχόος 
Εὐάγγελος Μ. Πατρώνας, σύμφωνα μὲ τοὺς λογαριασμοὺς τῶν ἐτῶν 1901-1 καὶ 1902-3, 
«εἰς χρυσοχόον διὰ κανδύλας» 130,20 γρ. καί «εἰς χρυσοχόον Εὐάγγελον δι’ ἐπιδιόρθωσιν 
ἁγίου ποτηρίου καὶ ἀρτοφορίου» 55 γρ., ἀντίστοιχα... Ἐπίσης, ΚΣΕΔ 28, καὶ Κατάστι-
χο Καλυθιῶν [1911]. Στὴν ἐκκλησία τῆς Μεταμόρφωσης τοῦ Σωτῆρος στὶς Καλυθιὲς τῆς 
Ρόδου (1839-56) καταγράφονται γιὰ τὸ 1919-1920 ἔξοδα καὶ σὲ χρυσοχόο γιὰ ἐπισκευὴ 
καντηλιῶν καὶ εἰκόνων.

652. Efthymioy [1988], 212-3, 215. Τὸ τέταρτο τοῦ νησιοῦ τῆς Ρόδου καλύπτεται ἀπὸ 
δάση καὶ οἱ κάτοικοι ἀπὸ ὀκτὼ χωριὰ ἦταν κόφτες δένδρων καὶ ἀπασχολοῦνταν καὶ μὲ τὴν 
κατασκευὴ κάρβουνου, μέχρι τὰ μέσα τοῦ 19ου αἰώνα.

653. Βιβλίο Ἁγίου Ἀθανασίου Σύμης [1853] καὶ Βιβλίο καμπαναριοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου 
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Ἡ συλλογὴ χρωματιστῶν βοτσάλων γιὰ τὴν κατασκευὴ τῶν βοτσα-
λωτῶν δαπέδων γινόταν στὶς παραλίες τῆς Ρόδου κυρίως, ποὺ τὰ δι-
αθέτουν σὲ ἀφθονία. Φυσικὰ χρησιμοποιήθηκαν καὶ πολλὰ ἄλλα ὑλικά, 
ὅπως τὰ τζάμια, ἀλλὰ καὶ δευτερεύοντα, ὅπως τὸ καναβάτσο καὶ τὸ λινάρι 
καὶ ἄλλα ἐργαλεῖα654. Οἱ ἐκκλησίες πουλοῦσαν ἐνίοτε καὶ πολλὰ οἰκοδο-
μικὰ ὑλικά, ποὺ περίσσευαν κατὰ τὴν κατασκευή, κυρίως ἀσβέστη, ἀλλὰ 
καὶ μάρμαρα, ξύλα, καυσόξυλα, μολύβια καὶ χῶμα655.

Μεταφορὲς

Τὸ βασικὸ μεταφορικὸ μέσο τῆς ἐποχῆς στὴν στεριὰ ἦταν τὰ ἱππήλα-
τα ὀχήματα, τὰ κάρα καὶ τὰ ζῶα, ἐνῶ πολὺ συχνὰ ναυλώνονταν καΐκια 
γιὰ τὴν μεταφορὰ τῶν ὑλικῶν στὰ νησιά. Οἱ ἀχθοφόροι ἐπίσης ἦταν συ-
νηθισμένοι, ἐνῶ πολλὲς φορὲς τὴν δουλειὰ αὐτὴ τὴν ἀσκοῦσαν γυναῖκες. 
Στὰ ἔξοδα τῆς ἐκκλησίας τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τῆς Σύμης, ἐκτὸς τῶν 
ἄλλων ἀναφέρονται ναῦλα μαστόρων, ναῦλα ἀπὸ Καραμανία, προφανῶς 
γιὰ μεταφορὰ ξυλείας καί «κατρανιῶν», ναῦλα πετρῶν καὶ ναῦλα ἀπὸ 
Ρόδο καὶ γιὰ ἀχθοφόρους. Πολὺ συχνὰ ἀναφέρονται ἔξοδα γιὰ τροφὴ καὶ 
γιὰ γεύματα, ἀκόμη καὶ γιὰ ἐνοίκιο τῶν μαστόρων656. 

Τὰ βασικὰ ἐργαλεῖα μεταφορᾶς τῶν ὑλικῶν στὸ ἴδιο τὸ ἐργοτάξιο 
ἦταν οἱ χειράμαξες καὶ τὰ ζεμπίλια καὶ κάθε εἴδους τενεκέδες, ποὺ τοὺς 
προσάρμοζαν στὶς ἀνάγκες τῆς οἰκοδομῆς, καὶ βεβαίως τὰ φτυάρια, οἱ 
ἀξίνες καὶ τὰ τσαπιά. 

Προετοιμασία

Ἡ παραδοσιακὴ μέθοδος, ποὺ χρησιμοποιήθηκε στὴν λατόμηση τοῦ 
πωρολίθου καὶ τεκμηριώνεται ἀπὸ τὰ ἴχνη στὰ λατομεῖα, εἶναι ἡ ἑξῆς: 

-Καθάρισμα τῶν γεωλογικῶν στρωμάτων κλιμακωτά, μὲ ἀξιοποίηση 

Σύμης [1876], 1-27. Γιὰ τὴν οἰκοδόμηση τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου στὸ Χωριὸ τῆς Σύμης ἀγόρα-
ζαν «σανίδια Βενετίας», ξυλεία ἀπὸ Τουρκία «κατράνια» (τύπος κωνοφόρου δένδρου),  
ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν Χάλκη, δοκάρια ἀπὸ τὴν Ρόδο, δοκάρια ἀπὸ Χάλκη. Ἐπίσης χρησιμο-
ποιοῦσαν «κορφάδια» (δοκάρια), σανίδια πλοίου γιὰ πόρτες, κάσες καὶ, ξύλα γιὰ καμίνι, 
«πυρόξυλα». Τὰ ὑλικὰ, ποὺ χρησιμοποιήθηκαν γιὰ τὸ καμπαναριὸ τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου, 
ἦταν ξύλα, «νεροσάνιδα» καὶ πλαίσια παραθύρων (κουφώματα).

654. Βιβλίο Ἁγίου Ἀθανασίου Σύμης [1853] καὶ Βιβλίο καμπαναριοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου 
Σύμης [1876], 1-27. Γιὰ τὴν οἰκοδόμηση τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τῆς Σύμης προμηθεύονταν 
ἐπίσης τζάμια, καναβάτσο, λινάρι, ζεμπίλια, φανάρια κ.ἄ. Χρησιμοποιήθηκαν ἐπίσης γιὰ τὸ 
καμπαναριὸ ζεμπίλια, πυρίτιδα γιὰ τὴν ἐκσκαφὴ τῶν θεμελίων καὶ ὄρνιθα γιὰ τὴν τελετὴ 
τῆς θεμελίωσης.

655. Βιβλίο Ἁγίου Ἀθανασίου Σύμης [1853].
656. Βιβλίο Ἁγίου Ἀθανασίου Σύμης [1853].
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τῶν φυσικῶν ρηγματώσεων καὶ προσπάθεια διαχωρισμοῦ τῶν ὀγκόλιθων 
σὲ μορφὲς παραπλήσιες μὲ ὀρθογώνια παραλληλεπίπεδα. 

-Ἀπελευθέρωση τῶν δύο ἐπιφανειῶν κατὰ στρώσεις κλιμακωτά. 
-Διάνοιξη παράλληλων ὀπῶν μὲ τρυπάνια καὶ ἄλλα ἀνάλογα ἐργαλεῖα, 

ἀπὸ καλέμια καὶ σφυριά, ποὺ χρησιμοποιοῦσαν αὐτὴ τὴν ἐποχή, σὲ τακτὰ 
διαστήματα κατὰ μῆκος τῶν τεσσάρων ὑπολοίπων πλευρῶν τοῦ ὀρθο-
γωνίου. 

-Τοποθέτηση σὲ κάθε ὀπὴ εἰδικῶν μεταλλικῶν σφηνῶν (τρεῖς σφῆνες: 
μιὰ ἀρσενικὴ καὶ δύο θηλυκές). Χτυπώντας μὲ βαριοπούλα τὴν μεσαία 
σφή να μέσα στὴν ὀπή, αὐξάνεται ἡ διατομὴ τῶν σφηνῶν καὶ δημιουρ-
γεῖται ρωγμὴ στὴν πέτρα. Τὸ χτύπημα αὐτὸ γίνεται μὲ τὴν σειρὰ σὲ ὅλες 
τὶς σφῆνες ὅλων τῶν ὀπῶν, μέχρις ὅτου κάποια στιγμὴ νὰ σπάσει ἡ πέτρα 
κατὰ μῆκος τῶν ὀπῶν τῆς κάθε πλευρᾶς. Ὡς παραλλαγὴ αὐτῆς τῆς με-
θό δου, ἀντὶ μεταλλικῶν σφηνῶν, χρησιμοποιοῦσαν ξύλινες ράβδους. Ρίχ-
νοντας νερὸ διαστελλόταν τὸ ξύλο καὶ μετὰ ἀπὸ κάποιο χρόνο ρη γμα-
τώνονταν τὸ πέτρωμα. 

-Ἀκολούθως μὲ μεταλλικοὺς μοχλοὺς ἀπελευθέρωναν τοὺς ὀγκόλιθους 
ἀπὸ τὸ ἔδαφος καὶ μὲ κυλινδρικὰ ξύλα, τά «κατρακύλια» τοὺς μετέφεραν, 
τοὺς φόρτωναν μὲ σκαλωσιὲς καὶ παλάγκα σὲ ἱππήλατα ὀχήματα καὶ τοὺς 
ὁδηγοῦσαν σὲ χώρους, ὅπου θὰ γινόταν ἡ περαιτέρω ἐπεξεργασία, ἢ στὸ 
ἐργοτάξιο. 

Ἡ λάξευση τῶν λίθων ἀπαιτοῦσε εἰδικὰ ἐργαλεῖα καὶ γινόταν σύμφωνα 
μὲ τὶς ἀπαιτήσεις τοῦ ἔργου σὲ ἁπλὴ μορφὴ παραλληλεπίπεδη γιὰ δό-
μους, ἢ θολίτες, σὲ κυλίνδρους γιὰ κίονες, εἴτε σὲ εἰδικὲς πέτρες γιὰ δο-
μικὰ στοιχεῖα τοῦ κτηρίου καὶ ἀρχιτεκτονικὰ μέλη. Συχνὰ ἕνα μέρος τῆς 
ἐπεξεργασίας γινόταν στὸ λατομεῖο, ἡ δουλειὰ ὅμως ὁλοκληρωνόταν στὸ 
ἐργοτάξιο. Ἡ λάξευση τῶν λίθων γιὰ τὰ πρέκια, τοὺς θολίτες καὶ τοὺς λαμ-
πάδες τῶν θυρωμάτων, τῶν παραθύρων καὶ τῶν φεγγιτῶν, γιὰ τὶς κυ κλι-
κῆς διατομῆς νευρώσεις, τὰ ἐνισχυτικὰ τόξα, τὰ τόξα, τὰ κλειδιά, τοὺς θό -
λους, τὰ γεῖσα, τὶς κολωνόπετρες, τὰ κιονόκρανα, τὰ ἐπίκρανα, τὶς κόγ χες 
τοῦ ἱεροῦ καὶ αὐτὲς τῆς πρόθεσης καὶ τοῦ διακονικοῦ, τὰ κτι στὰ προσκυ-
νητάρια, τῶν γωνιολίθων, τὶς παραστάδες καὶ τῶν ἁπλῶν ὀρθο γώνιων λί-
θων, ἀπαιτοῦσε εἰδικὲς γνώσεις λιθοξοϊκῆς καὶ χαράξεις, ποὺ γνώριζαν οἱ 
πρωτομάστορες καὶ μετέδιδαν στοὺς ἄλλους μαστόρους. 

Οἱ γνώσεις αὐτές, ἐλλείψει μόρφωσης ἀπὸ εἰδικὲς σχολές, βασίζονταν 
κυρίως στὴν παρατηρητικότητα τῶν μαστόρων. Οἱ πρῶτοι πρωτομάστο-
ρες, ποὺ κατασκεύασαν τὶς σταυροθολιακὲς ἐκκλησίες τῆς Ρόδου ἀξιο-
ποίησαν τὴν ἐπαφὴ μὲ τὰ ἱπποτικὰ μνημεῖα τῆς Ρόδου. Ἡ ἐρείπωση με-
ρικῶν ἀπ’ αὐτά, ὅπως ἡ Παναγιὰ τοῦ Μπούργκου, ἡ Παναγιὰ τῆς Νίκης 
καὶ ἡ Παναγιὰ τῆς Φιλερήμου, τοὺς ἔδιναν χειροπιαστὲς γνώσεις καὶ τὶς 
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ἴδιες τὶς διαστάσεις γιὰ ἐξειδικευμένα στοιχεῖα τῶν ἐκκλησιῶν657. Μπο-
ροῦσαν ἀκόμη καὶ νὰ μετρήσουν καὶ νὰ ἀντιγράψουν ἀρχιτεκτονικὰ μέλη, 
ὅπως θυρώματα, παράθυρα καὶ φεγγίτες, κυκλικῆς διατομῆς νευρώσεις, 
θολίτες, πέτρες ἀπὸ παραστάδες μὲ διατομές, πρέκια κ.λπ.

Ἡ ὑλοτόμηση τῶν δένδρων καὶ ἡ ἐπεξεργασία τοῦ ξύλου, ἦταν πολὺ 
γνωστὴ στοὺς Δωδεκανήσιους καὶ στοὺς Ροδίτες εἰδικότερα, ἀπὸ τὴν 
μεγάλη χρήση τους στὴν ναυπηγικὴ κατὰ τὴν περίοδο τῆς Τουρκο-
κρατίας. Οἱ ποικιλίες τοῦ ξύλου ἦταν κυρίως ἀνάλογες μὲ τὴν ποικιλία 
τῶν δέντρων. Ἡ ἐποχὴ καὶ ὁ τρόπος κοπῆς, οἱ συνθῆκες ἀποθήκευσης (ἡ 
ὑγρασία τοῦ χώρου), ὁ χρόνος ξήρανσης μετὰ τὴν κοπή καὶ ἡ ἐπεξεργασία 
προσέδιδαν ἀνάλογες ἰδιότητες στὴν ξυλεία. Ἡ σωστὴ κοπὴ τῶν δένδρων 
στὸ δάσος γινόταν, ὅταν αὐτὰ εἶχαν τοὺς λιγότερους χυμούς. Κόβονταν 
μὲ κατάλληλα ἐργαλεῖα, πριόνια καὶ τσεκούρια σὲ εἰδικὲς διατομὲς καὶ 
μήκη, ἀνάλογα μὲ τὴν προβλεπόμενη χρήση τους. Γινόταν οἰκονομία στὸ 
κόψιμο τῶν κορμῶν τῶν δένδρων, ὥστε νὰ χρησιμοποιεῖται τὸ μεγαλύτε-
ρο δυνατὸ ποσοστό. Τὰ δέντρα ἐπιλέγονταν ἀπὸ εἰδικούς καί, ἀφοῦ κό-
βονταν, καθαρίζονταν ἀπὸ τὰ κλαδιά. Μεταφέρονταν σὲ ἀποθῆκες, ὅπου 
ὑπῆρχαν κατάλληλες συνθῆκες θερμοκρασίας καὶ ὑγρασίας, γιὰ νὰ ξερα-
θοῦν. Ὅσο ξηρότερη ἦταν ἡ ἀτμόσφαιρα τοῦ χώρου καὶ μεγαλύτερος ὁ 
χρόνος ξήρανσης, τόσο καλύτερης ποιότητας ἦταν καὶ ἡ παρεχόμενη ξυ-
λεία. Ἀκολούθως κόβονταν μὲ εἰδικὰ μηχανήματα, τοὺς «καταρράκτες» 
καὶ τὶς «κορδέλες», σὲ εἰδικὲς διατομὲς καὶ τοποθετοῦνταν μὲ εἰδικὸ τρόπο, 
γιὰ νὰ ἀερίζονται καὶ νὰ ξεραθοῦν (ντάνιασμα). 

Ὅταν ἦταν ἕτοιμα, ὁ μαραγκός, ἐπεξεργαζόταν στὸ ξυλουργεῖο μὲ κα-
τάλληλα ἐργαλεῖα τὴν τελική το υς μορφὴ γιὰ τὴν χρήση, γιὰ τὴν ὁποία 
προ ορίζονταν. Ἔτσι κατασκεύαζε, γιὰ παράδειγμα, τὰ κουφώματα καὶ τὸν 
ἐξοπλισμό. Εἰδικοὶ καλφάδες καὶ ξυλογλύπτες ὁλοκλήρωναν τὰ ἀνάγλυφα 
καὶ διακοσμημένα τμήματα τοῦ ἐξοπλισμοῦ τῶν ἐξεταζόμενων ἐκκλησιῶν. 

Γιὰ τὴν παρασκευὴ ἀσβέστη ἀκολουθεῖτο ἡ παραδοσιακὴ τεχνολογία. 
Γιὰ νὰ παράγουν ἀσβεστόπετρες, χρησιμοποιοῦσαν ἀσβεστοκάμινους μὲ 
καυ σόξυλα καὶ ἀσβεστόλιθους, καὶ μὲ τὸ σβήσιμο ἀσβεστολίθων μὲ νερὸ σὲ 
εἰδικοὺς λάκκους ἢ σὲ κτιστὲς δεξαμενές, γινόταν ἡ παρασκευὴ τοῦ ἀσβέστη.

Λιθοδομὲς

Μετὰ τὴν ἐπιλογὴ τοῦ πρωτομάστορα καὶ τοῦ χώρου ἀνοικοδόμησης 
τοῦ ἐνοριακοῦ ναοῦ, προχωροῦσε ἡ διαδικασία τῆς ἔκδοσης τῆς οἰκοδο-
μικῆς ἄδειας, μὲ τὸ ἀπαραίτητο φιρμάνι, καὶ ἡ κατασκευή. Ὁ χῶρος ἦταν 
συνήθως σὲ κεντρικὸ οἰκόπεδο τοῦ χωριοῦ, δωρεὰ κάποιου κάτοικου, ἢ 

657. Ντέλλας [2000α], 366.
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ἀγορασμένο ἀπὸ τὴν ἐκκλησιαστικὴ ἐπιτροπὴ γι’ αὐτὸν τὸν σκοπό. Συχνὰ 
ἡ οἰκοδομικὴ ἄδεια χριστιανικῶν ναῶν ἀφοροῦσε τὴν ἀνακαίνιση πα-
λαιότερης ἐκκλησίας, ποὺ ἦταν εὐκολότερη ἡ ἔκδοσή της, σύμφωνα μὲ τὴν 
κρατοῦσα κατάσταση στὴν ὀθωμανικὴ διοίκηση. Οἱ ὅροι τῆς ἄδειας ἦταν 
συνήθως αὐστηροὶ καὶ ἡ ἐκκλησία ἔπρεπε νὰ ἐπισκευασθεῖ ἢ νὰ ἀνακαινι-
σθεῖ στὶς ἴδιες ἀκριβῶς διαστάσεις μὲ τὴν παλαιά658. Βέβαια σχεδὸν πάντα 
ἡ ἐπισκευὴ αὐτὴ ἀφοροῦσε τὴν ἐκ βάθρων κατασκευὴ νέας ἐκκλησίας, ποὺ 
σήμαινε τὴν κατεδάφιση τῆς παλαιᾶς. Σὲ μερικὲς περιπτώσεις διατηρήθη-
κε καὶ ἡ παλαιὰ ἐκκλησία, ὅπως ὁ Ἅγιος Θωμᾶς στὴν Μονόλιθο659 καὶ ὁ 
Ἅγιος Μερκούριος στὸ Ἴστριο τῆς Ρόδου660. 

Φυσικὰ δὲν εἶναι ἀποδεδειγμένο ἂν οἱ διαστάσεις τῆς νέας ἐκκλησίας 
τηροῦσαν πάντα τοὺς ὅρους τῆς ἄδειας. Ὁ ἔλεγχος τῶν διαστάσεων τῆς 
Ἁγίας Αἰκατερίνης στὰ Καλαβάρδα, 8x4 θαλασσινὰ μέτρα καὶ σύνολο 160 
ἐκτάρια, σύμφωνα μὲ τὸ φιρμάνι τοῦ 1838, σὲ σχέση μὲ τὶς πραγματικὲς 
διαστάσεις τῶν 17,5x8,4 μέτρα περίπου τοῦ κυρίως ναοῦ, χωρὶς τὴν στοὰ 
τοῦ πρόναου καὶ τὴν κόγχη τοῦ ἱεροῦ661, ἔδειξε ὅτι οἱ ἀναλογίες τουλάχι-
στον τηρήθηκαν662. Στὴν ἔρευνα γιὰ τὶς ξυλόστεγες βασιλικές τῆς Λέσβου 
τοῦ 18ου καὶ 19ου αἰώνα ὑπάρχουν ἐνδιαφέρουσες παρατηρήσεις γιὰ τὴν 
ἐπαύξηση τῶν διαστάσεων τῶν ἐνοριακῶν ναῶν663. Ἀντίστοιχες ἀφηγήσεις 
κατοίκων γιὰ τὴν αὔξηση τῶν διαστάσεων καὶ τὴν ἐπινόηση τεχνασμάτων 
ἀπὸ τοὺς ρωμιοὺς ἔχουμε ἀκούσει καὶ γιὰ τὴν Ἁγία Μαρίνα στὴν Ἀπο-
λακκιὰ τῆς Ρόδου664. Ἐνδιαφέρον παρουσιάζει τὸ ἱστορικὸ τοῦ ἐλέγχου 
ἀπὸ τὴν τουρκικὴ διοίκηση τῆς Ρόδου μὲ ἀπεσταλμένο τὸν Μουχασίλη 
Ἐφέντη γιὰ νὰ μετρήσει τὴν ἐνοριακὴ ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στὴν 
Μαλώνα, ἂν εἶχε κτισθεῖ σύμφωνα μὲ τὶς διαστάσεις, ποὺ ὅριζε τὸ φιρμάνι 
τοῦ Σουλτὰν Μαχμοὺτ Χάν, ποὺ ἐπιμελῶς εἶχαν οἱ κάτοικοι ἀποκρύψει, 

658. Χοτζέτι Πανορμίτη [1783], καὶ ΚΣΕΔ 88, ΚΣΕΔ 25 καὶ Κουτελάκης [1979], 274-277.
659. ΚΣΕΔ 54.
660. ΚΣΕΔ 56.
661. ΚΣΕΔ 25.
662. Ἡ σύγχυση καὶ ὁ μεγάλος ἀριθμὸς τῶν μέτρων, ποὺ χρησιμοποιοῦσαν ἐκείνη τὴν 

ἐποχή, δὲν ἐπέτρεψε ἀκόμη τὴν ἐπισήμανση τοῦ θαλασσινοῦ μέτρου, τό ὁποῖο ἀναφέρεται 
στὴν ἄδεια τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης στὰ Καλαβάρδα, καὶ τῆς ἀκριβοῦς ἀντιστοιχίας μὲ τὸ 
σημερινὸ μέτρο. Ἴσως μὲ τὸ θαλασσινὸ ἐννοεῖται τὸ μέτρο τῶν νησιῶν. Ἂν δεχθοῦμε ὅτι 
τηρήθηκαν τὰ μέτρα τῆς ἄδειας, σὲ σύγκριση μὲ τὸ σημερινὸ μέτρο, προκύπτει ὅτι τὸ ἀνα-
φερόμενο θαλασσινὸ μέτρο ἰσοῦται μὲ 2,1-2,2μ.

663. Τσιτιμάκη [2006] [δ.δ.], 117-124 καὶ πίνακας ΙΙ.2.2.
664. ΚΣΕΔ 62. Ἀφηγήσεις κατοίκων καὶ τοῦ ἱερέα τοῦ χωριοῦ ἀναφέρουν ὅτι, ὅταν 

χαράσσονταν τὰ θεμέλια τῆς ἐκκλησίας μὲ τὸν ἐκπρόσωπο τῆς ὀθωμανικῆς διοίκησης τὴν 
ἡμέρα, σύμφωνα μὲ τὸ ἀντίστοιχο φιρμάνι, οἱ ντόπιοι αὔξαναν τὶς διαστάσεις τὸ βράδυ, γιὰ 
νὰ τὴν κτίσουν μεγαλύτερη, δημιουργώντας σύγχυση, ὥσπου βρῆκαν κάποιο συμβιβασμό, 
προσφέροντας προφανῶς καὶ κάποιο «μπαξίσι».



381

Π.Β.4.3.
Σχέδια Ἁγίας Αἰκατερίνης στὰ Καλαβάρδα  

καὶ Παναγίας Τσαμπίκας στὸν Ἀρχάγγελο τῆς Ρόδου

Ἁγία Αἰκατερίνη στὰ Καλαβάρδα τῆς Ρόδου (1840)

Παναγία Τσαμπίκα Κάτω στὸν Ἀρχάγγελο τῆς Ρόδου (1760)
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τὸ 1840665. Τὰ λιγοστὰ ὅμως στοιχεῖα σὲ σχέση ἀπὸ τὶς ἐλάχιστες γνωστές, 
πρὸς τὸ παρόν, ἢ δημοσιευμένες οἰκοδομικὲς ἄδειες τῶν σταυροθολιακῶν 
ναῶν τῆς Δωδεκανήσου, δὲν ἐπιτρέπουν τὴν ἐξαγωγὴ ἀσφαλῶν συμ πε-
ρασμάτων666.

Ἡ χάραξη λοιπὸν τῶν θεμελίων τῶν ἐκκλησιῶν καὶ ὁ ἀπαραίτητος 
ἔλεγχος, ἡ «παρατήρησις», γινόταν ἀπὸ τὶς ἀρχὲς667 καὶ ἀκολουθοῦσαν 
οἱ ἐργασίες τῆς ἐκσκαφῆς τους (Π.Β.4.4, Ἐκσκαφὴ θεμελίων). Ἡ θεμελίω-
ση αὐτῶν τῶν ναῶν, χωρὶς νὰ ὑπάρχουν οἱ ἀπαραίτητες πληροφορίες 
ἀπὸ ἀνασκαφές, θὰ πρέπει νὰ ἦταν ἀρκετὰ προσεκτική, γιὰ νὰ φέρει τὴν 
ἀνωδομὴ ἀπὸ σταυροθόλια μὲ πλάγιες ὠθήσεις καὶ γιὰ τὸ σκοπὸ αὐτὸ 
νὰ εἶχε μεγαλύτερο πάχος ἀπὸ τὴν τοιχοποιία καὶ ἱκανὸ βάθος. Ἡ κα-
τασκευὴ τῶν θεμελίων θὰ πρέπει νὰ ἦταν ἀπὸ τρίστρωτη ἀργολιθοδομή, 
χωρὶς βέβαια ὑπερβολικὲς ἀπαιτήσεις στὴν λάξευση τῶν λίθων τῶν ἐξωτε-
ρικῶν ἐπιφανειῶν, ἀφοῦ δὲν ἦταν ὁρατές, ἐνῶ στὸ ἐσωτερικὸ θὰ πρέπει νὰ 
περιελάμβαναν μόλους μὲ ἰσχυρὸ συνδετικὸ ἀσβεστοκονίαμα668 (Π.Β.4.4, 
Κτίσιμο λιθοδομῶν 1).

Ἡ τεχνικὴ τοῦ κτισίματος τῶν λιθοδομῶν ἀκολούθησε τὴν πολύχρο-
νη ἐμπειρία τῆς τοπικῆς ἀρχιτεκτονικῆς καὶ οἰκοδομικῆς παράδοσης, ποὺ 
βελτιώθηκε βέβαια καὶ ἀναπτύχθηκε κυρίως κατὰ τὴν ἱπποτικὴ περίο-
δο (1309-1522)669, ἀλλὰ καὶ διατηρήθηκε καὶ ἐξελίχθηκε κατὰ τοὺς δύο 
πρώτους αἰῶνες τῆς Τουρκοκρατίας (1523-1750) στὰ Δωδεκάνησα670. 
Οἱ ἐμφανεῖς λιθοδομὲς κατὰ δόμους ἀπὸ τὸν ροδίτικο πωρόλιθο, μὲ τὶς 
ἐπιφάνειες ἰδιαίτερα ἐπιμελημένες καὶ λεπτοὺς ἁρμοὺς στὴν ὄψη καὶ ἡ 
τρίστρωτη κατασκευή τους, μὲ τὴν ἐνδιάμεση ζώνη κατασκευασμένη μὲ 

665. ΚΣΕΔ 41 καὶ Ἄγνωστος, Ἅγιος Γεώργιος Μαλώνας [1999], 8-9. Αὐτός, ἀφοῦ μέτρη-
σε τὴν ἐκκλησία, θέλησε νὰ μπεῖ καὶ στὸ ἱερό, προκαλώντας τὴν ὀργὴ καὶ τήν ἀγανάκτηση 
τῶν πιστῶν. Ὅταν προχώρησε, γιὰ νὰ μπεῖ στὸ ἱερό, ἔπεσε ὕπτιος καὶ ὁμολόγησε, ὅτι μία 
ἀόρατη δύναμη τὸν ἔριξε κάτω καὶ ἔτσι ἐγκατέλειψε τὴν καταμέτρηση.

666. Ἡ ἔρευνα θὰ πρέπει νὰ προχωρήσει στὰ ἀρχεῖα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου 
Κωνσταντινουπόλεως, τὸ ὁποῖο ἔχει παραχωρήσει τὴν σχετικὴ ἄδεια, καὶ στὰ ἱστορικὰ 
ἀρχεῖα τῆς Τουρκίας, ὅπου ἀναμένεται ἡ ἀνεύρεση φιρμανιῶν καὶ οἰκοδομικῶν ἀδειῶν γιὰ 
τὶς ἐκκλησίες τῆς Δωδεκανήσου. Ἡ ἀνεύρεση τῆς οἰκοδομικῆς ἄδειας τῆς πρώτης σταυρο-
θολιακῆς ἐκκλησίας, τῆς μητρόπολης τῆς Ρόδου, ἴσως δώσει καὶ στοιχεῖα γιὰ τὴν ἐπιλογὴ 
καὶ τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ τύπου αὐτοῦ.

667. Ἐπιστολὴ Ἀγαπίου 8-5-1854 καὶ Βιβλίο Ἁγίου Ἀθανασίου Σύμης [1853], ὅπου 
ἀναφέρεται «1854 Ἰουνίου 1, Ἔξοδον Τούρκων καὶ μπαξίσι, τοὺς ὁποίους ἔστειλαν ἐκ 
Ρόδου διὰ παρατήρησιν, 270 γρόσια».

668. Δυστυχῶς δὲν ἔχει γίνει μέχρι σήμερα κάποια ἀνασκαφὴ θεμελίων, ποὺ νὰ παρέχει 
λεπτομερεῖς ἀναλύσεις ὡς πρὸς τὸν τρόπο δόμησης τῶν θεμελίων. Ὅμως ἡ λιθοδομὴ μὲ 
ἰσχυρὰ κονιάματα καὶ μόλους εἶναι βέβαιη, λόγω τῆς πολὺ καλῆς ποιότητας τῆς ἀνωδομῆς 
καὶ τὶς ὑψηλὲς ἀπαιτήσεις τῶν κατασκευῶν τῶν γοτθικῶν σταυροθολίων.

669. Gabriel [1923] τ. ΙΙ, 129-156.
670. Βλ. κεφάλαιο Β.1.
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Π.Β.4.4.
Ἐκσκαφὴ θεμελίων-Κτίσιμο λιθοδομῶν 1-3

Παναγία Τσαμπίκα Κάτω στὸν Ἀρχάγγελο τῆς Ρόδου

Ἐκσκαφὴ θεμελίων

2. Τόξα θυρῶν καὶ παραθύρων

1. Κτίσιμο λιθοδομῶν

3. Μέχρι καὶ τὰ κιονόκρανα
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Π.Β.4.5.
Κτίσιμο λιθοδομῶν 4.  

Ἐνίσχυση μὲ μεταλλικοὺς ἑλκυστῆρες καὶ σκαλωσιὰ  
γιὰ ξυλότυπους ἀκτινωτῶν νευρώσεων κόγχης ἱεροῦ

Παναγία Τσαμπίκα Κάτω στὸν Ἀρχάγγελο τῆς Ρόδου



385

Παναγία Τσαμπίκα Κάτω στὸν Ἀρχάγγελο τῆς Ρόδου

Π.Β.4.6.
Κτίσιμο λιθοδομῶν 5.  

Ξυλότυποι ἐγκάρσιων ἐνισχυτικῶν τόξων καὶ ἀκτινωτῶν  
νευρώσεων κόγχης ἱεροῦ
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Π.Β.4.7.
Κτίσιμο λιθοδομῶν 6.  

Ἐγκάρσια ἐνισχυτικὰ τόξα καὶ ἀκτινωτὲς νευρώσεις  
κόγχης ἱεροῦ

Παναγία Τσαμπίκα Κάτω στὸν Ἀρχάγγελο τῆς Ρόδου
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Π.Β.4.8.
Κτίσιμο λιθοδομῶν 7.  

Ὁλοκλήρωση ἐγκάρσιων ἐνισχυτικῶν τόξων  
καὶ ξυλότυπων ἀκτινωτῶν θόλων κόγχης ἱεροῦ

Παναγία Τσαμπίκα Κάτω στὸν Ἀρχάγγελο τῆς Ρόδου
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μόλους καὶ ἰσχυρὰ ἀσβεστοκονιάματα671, εἶχαν μεγάλο σχετικά πάχος. Γιὰ 
τὴν ἐπίτευξη λεπτῶν ἁρμῶν ἡ διατομὴ τῶν λίθων τῶν δόμων λαξεύονταν 
μὲ ἐλαφρὴ κλίση σὲ μορφὴ τραπεζίου καὶ κτίζονταν μὲ τὴν χρήση ἀσβε-
στοκονιαμάτων καὶ μικρῶν μόλων ἢ κεραμιδιῶν τὰ γνωστὰ στὴν τοπικὴ 
διάλεκτο «τζιβίκια», στὸ πάχος καὶ στὴν ἐσωτερική τους πλευρά. Ἐνίοτε 
γινόταν χρήση λεπτῶν κεραμιδιῶν, ὅπως ἦταν συνηθισμένοι οἱ παραδο-
σιακοὶ μάστορες ἀπὸ τὴν βυζαντινὴ καὶ τὴν ἱπποτικὴ περίοδο, καὶ στοὺς 
ἁρμοὺς τῆς ἐξωτερικῆς ὄψης. 

Ἰδιαίτερη προσοχὴ ἔδιναν στὰ ἀρχιτεκτονικὰ στοιχεῖα τῶν ἐκκλησιῶν, 
ὅπως εἶναι τὰ θυρώματα, τὰ παράθυρα καὶ οἱ φεγγίτες, οἱ νευρώσεις καὶ τὰ 
ἐνισχυτικὰ τόξα, τὰ σταυροθόλια, τὰ γεῖσα, οἱ κίονες καὶ τὰ κιονόκρανα. 
Τὰ ἀρχιτεκτονικὰ αὐτὰ μέλη ἦταν ἀπὸ καλύτερη ποιότητα λίθων, προσε-
κτικὰ λαξευμένα καὶ κτίζονταν μὲ ἀνάλογη ἐπιμέλεια (Π.Β.4.4 ἕως Π.Β.4.14, 
Κτίσιμο λιθοδομῶν καὶ Π.Β.4.15 - Π.Β.4.16 Κτίσιμο νευρώσεων κυκλικῆς 
διατομῆς καὶ σταυροθολίων). Οἱ ἐνδιάμεσες παρειὲς τῶν λίθων, ποὺ κτί-
ζονταν, λαξεύονταν ἔτσι, ὥστε νὰ δημιουργοῦνται ἐλαφρὰ κοιλώματα γιὰ 
τὶς ἀνάγκες τῆς καλύτερης ἐφαρμογῆς τῶν κονιαμάτων, ἀφήνοντας λε-
πτοὺς τοὺς ἁρμοὺς τῆς ὄψης. 

Τὰ κουφώματα καὶ οἱ σιδεριὲς τῶν ἀνοιγμάτων τοποθετοῦνταν κατὰ 
τὴν διάρκεια τοῦ κτισίματος καὶ ἐξασφάλιζαν ἔτσι τὴν καλύτερη στατι-
κὴ λειτουργία τῶν λιθοδομῶν, λειτουργώντας ἐνισχυτικά. Οἱ γωνιόλιθοι 
καὶ οἱ λίθοι τῶν ἡμικιόνων ἦταν μεγαλύτεροι, καλύτερα λαξευμένοι καὶ κτι-
σμένοι μὲ λίθους-κλειδιά, κατὰ τέτοιο τρόπο, ὥστε νὰ δημιουργοῦνται ἐνι-
σχυμένες ζῶνες κατακόρυφα καὶ ὁριζόντια.

Ἀντισεισμικὲς κατασκευὲς καὶ τεχνικὲς ἀνάληψης τῶν πλάγιων 
ὠθήσεων 

Οἱ λιθοδομὲς τῶν ἐξωτερικῶν τοίχων κατασκευάζονταν μὲ ἱκανὸ πά-
χος, ἀπὸ 0,70 ἕως 1,20 μ, μέχρι τὴν στάθμη, ποὺ ἀντιστοιχοῦσε στὶς 30ο 
τῶν θόλων τῶν σταυροθολίων, ἐπάνω ἀπὸ τὰ κιονόκρανα, ἀναλαμβάνον-
τας ἔτσι τὸ μεγαλύτερο μέρος τῶν πλαγίων ὠθήσεων. Ἀπὸ τὸ ὕψος αὐτὸ 
καὶ ἐπάνω οἱ λιθοδομὲς τῶν μετώπων τῶν σταυροθολιακῶν κατασκευῶν 
κτί ζονταν μὲ ἀρκετὰ μικρότερο πάχος (ἀπὸ 0,35 ἕως 0,50 μ.), ὅπως ὑπαγο-
ρευόταν ἀπὸ στατικοὺς λόγους (βλ. καὶ κεφάλαιο Β.3.1. Ἐξωτερικὰ μορ-
φολογικὰ χαρακτηριστικὰ καὶ Π.Β.4.3 ἕως Π.Β.4.14).

Οἱ γωνίες τῆς δυτικῆς, ἀλλὰ καὶ τῆς ἀνατολικῆς ὄψης, ἐνισχύονταν σὲ 
ἀρκετὲς ἐκκλησίες ἀπὸ ἀντηρίδες, διαφορετικοῦ τύπου ἀπὸ τοὺς καθεδρι-
κοὺς ναοὺς τῆς Δύσης, μὲ μεγαλύτερο πάχος τῆς λιθοδομῆς, ὑπὸ μορφὴ 

671. Ντέλλας [2009α], 90.
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παραστάδων, γιὰ τὴν καλύτερη ἀνάληψη τῶν πλάγιων ὠθήσεων τῶν γοτ-
θικῶν σταυροθολίων (βλ. κεφάλαιο Β.3.1. Ἐξωτερικὰ μορφολογικὰ χαρα-
κτηριστικά, κύρια δυτικὴ ὄψη καὶ ἀνατολικὴ ὄψη).

Ἐπάνω ἀπὸ τὰ κιονόκρανα κατασκευαζόταν ἐπιπρόσθετα ἕνα σύστη-
μα ἀπὸ κάθετους ἑλκυστῆρες, ποὺ ἐξασφάλιζαν συμπληρωματικὰ τὴν 
ἀνά  ληψη τῶν πλαγίων ὠθήσεων τῶν σταυροθολίων, ποὺ εἶναι ἰδιαίτερα 
ἔντο νες λόγω τῆς ἔλλειψης ἀντηρίδων. Ἔτσι δημιουργοῦσαν καὶ ἕνα ὁρι-
ζόντιο διάζωμα ἐνίσχυσης τῶν ναῶν αὐτῶν στὸ μέσον περίπου τοῦ ὕψους 
τους, ποὺ τοὺς παρεῖχε καλύτερη στατικὴ συμπεριφορὰ στὶς δυναμικὲς 
φορ τίσεις ἀπὸ σεισμοὺς καὶ ἄλλες αἰτίες (ἀνέμους κ.λπ). Κατὰ μῆκος τῶν 
ἐξωτερικῶν λιθοδομῶν τῶν ναῶν ὑπῆρχαν ἀφανεῖς ἑλκυστῆρες, στὸ πά-
χος τῆς λιθοδομῆς, ἐνῶ οἱ ἐγκάρσιοι καὶ τῶν μεσαίων τοξοστοιχιῶν τῶν 
τρί κλιτων ναῶν ἦταν ἐμφανεῖς καὶ χρησίμευαν ἐπὶ πλέον καὶ γιὰ τὴν ἀνάρ -
τηση κανδηλῶν, πολυελαίων καὶ ἀφιερωμάτων. Συνήθως ἦταν μεταλ-
λικοὶ καὶ στερεωνόταν μὲ κάθετα ἀγκύρια στίς ἐξωτερικὲς ἐπιφάνειες τῶν 
λιθοδο μῶν (Π.Β.4.5 ἕως Π.Β.4.9). Ὡστόσο δὲν λείπουν καὶ οἱ ξύλινοι, ποὺ 
στὰ ἄκρα τους ὅμως φέρουν μεταλλικὰ ἀγκύρια. 

Τοξοδομία, θολοδομία, νευρώσεις

Οἱ θόλοι, τὰ τόξα καὶ τὰ ἐνισχυτικὰ τόξα τῶν σταυροθολιακῶν ἐκκλη-
σιῶν εἶναι συνήθως ἐλαφρὰ ὀξυκόρυφα. Ἡ χάραξή τους ἀκολουθοῦσε 
τὴν σχέση 4 μέρη ἡ βάση καὶ 2,5 τὸ ὕψος. Τὰ κέντρα τῶν κύκλων τῶν 
δύο πλάγιων τόξων τοῦ ὀξυκόρυφου τόξου βρίσκονται ἐπάνω στὴν βάση 
καὶ κοντὰ στὸ κέντρο της καὶ προσδιορίζονται ἀπὸ τήν μεσοκάθετο τῶν 
χορδῶν τῆς κορυφῆς καὶ τῶν ἄκρων τῆς βάσης672. Οἱ θολίτες τῆς κορυφῆς, 
τὰ κλειδιά, τῶν ὀξυκόρυφων αὐτῶν τόξων καὶ θόλων διαφέρουν ἀπὸ τοὺς 
ἄλλους, καθότι ἡ μία τους πλευρὰ δὲν προέρχεται ἀπὸ τὴν ἀκτίνα τοῦ 
ἀντί στοιχου κύκλου, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν μεσοκάθετο ἀπὸ τὴν κορυφὴ τοῦ τό-
ξου πρὸς τὴν βάση. Βεβαίως στὰ Δωδεκάνησα ἀπαντοῦν καὶ ἡμικυκλικὰ 
τόξα καὶ ἡμικυλινδρικοὶ θόλοι στὰ νευρωτά ἢ καὶ στὰ ἁπλὰ σταυροθόλια 
τῶν ἐξεταζόμενων ἐκκλησιῶν, τεχνικὴ βέβαια ἰδιαίτερα γνωστὴ στὴν βυ-
ζαντινὴ ἐκκλησιαστικὴ ἀρχιτεκτονική. Οἱ διαγώνιες κυκλικῆς διατομῆς 
νευ ρώσεις ἢ οἱ διασταυρούμενες νευρώσεις ὀρθογώνιας διατομῆς τῶν 
γοτ θικῶν σταυροθολίων σχημάτιζαν συνήθως ἡμικύκλιο.

Οἱ διατομὲς τῶν νευρώσεων κυκλικῆς διατομῆς ἀποτελοῦνται ἀπὸ 
ἕνα κύκλο, διαμέτρου 19 ἑκ., ποὺ στὸ μέσον του διαθέτει μικρὴ προεξο-
χή, πλάτους 2 ἑκ., ἐνῶ στὴν βάση του προσαρμόζεται σὲ ἕνα ὀρθογώνιο 
πλάτους 23 περίπου ἑκ., μὲ ἐνδιάμεσο κοῖλο κυμάτιο. Οἱ μέγιστες γενικές 

672. Viollet-le-Duc [1997], t.6, 423-424.
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Π.Β.4.9.
Κτίσιμο λιθοδομῶν 8. 

Ὁλοκλήρωση κόγχης ἱεροῦ καὶ λιθοδομῶν  
μέχρι τὸ ἐξωτερικὸ γεῖσο

Παναγία Τσαμπίκα Κάτω στὸν Ἀρχάγγελο τῆς Ρόδου
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Π.Β.4.10.
Κτίσιμο λιθοδομῶν 9.  

Ξυλότυποι τῶν διαγώνιων νευρώσεων  
τῶν σταυροθολίων

Παναγία Τσαμπίκα Κάτω στὸν Ἀρχάγγελο τῆς Ρόδου
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Π.Β.4.11.
Κτίσιμο λιθοδομῶν 10. 

Ξυλότυποι τῶν διαγώνιων νευρώσεων  
τῶν σταυροθολίων

Παναγία Τσαμπίκα Κάτω στὸν Ἀρχάγγελο τῆς Ρόδου
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Π.Β.4.12. 
Κτίσιμο λιθοδομῶν 11. 

Διαγώνιες νευρώσεις τῶν σταυροθολίων

Παναγία Τσαμπίκα Κάτω στὸν Ἀρχάγγελο τῆς Ρόδου
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τους διαστάσεις εἶναι 23x55 ἑκ. Οἱ λεπτὲς κυκλικῆς διατομῆς νευρώσεις, 
ποὺ χρησιμοποιήθηκαν σὲ ἀρκετὲς ἐκκλησίες τῆς Ρόδου εἶναι ἀνάλογες μὲ 
τὶς προηγούμενες, ἀλλὰ φέρουν κυλίνδρους διαμέτρου 10 ἑκ. Οἱ ὀρθογώνιες 
νευρώσεις ἔχουν διατομὲς πλάτους 20-30 ἑκ. καὶ ἐξέχουν 10 ἕως 25 ἑκ. (μὲ 
μέγιστες γενικὲς διαστάσεις 20-30x30-45 ἑκ.) καὶ συχνὰ φέρουν ἀπότμηση 
στὶς ἐμφανεῖς ἀκμές. Στὶς περισσότερες ἐκκλησίες οἱ νευρώσεις ὀρθογώνι-
ας ἢ κυκλικῆς διατομῆς εἶναι ἐπιχρισμένες καὶ συνήθως ζωγραφισμένες μὲ 
γεωμετρικὰ καὶ φυτικὰ μοτίβα. Σὲ ἀρκετὲς ἐκκλησίες οἱ νευρώσεις ὀρθο-
γώνιας διατομῆς διαθέτουν ἀνάγλυφη γύψινη διακόσμηση, ποὺ τὶς κάνουν 
ραδινές.

Σκαλωσιὲς καὶ ξυλότυποι

Στὶς ζῶνες τῶν λιθοδομῶν, ἐπάνω ἀπὸ κάποιο ὕψος, γινόταν χρήση 
σκαλωσιῶν, ποὺ ἦταν ξύλινες καὶ κατασκευάζονταν ἐπὶ τόπου μέ «λατάκια» 
(τετράγωνης διατομῆς ξύλα), σανίδες, μαδέρια καὶ καρφιά, γιὰ τὴν δη-
μιουρ γία δαπέδων ἐργασίας σὲ διαφορετικὰ ὕψη. Οἱ σκαλωσιὲς ἔπρεπε 
νὰ ἦταν ἄρτιες στατικὰ καὶ ἀσφαλεῖς. Τὰ κατακόρυφα καὶ τὰ ὁριζόντια 
δοκάρια συνοδεύονταν ἀπὸ χιαστὶ γιὰ ἀντιανέμια καὶ στηρίζονταν καλὰ 
μὲ πλάγιες ἀντιστηρίξεις στὸ ἔδαφος καὶ μὲ κόντρες στὶς λιθοδομές.

Τὸ σωστὸ κτίσιμο τῶν τόξων τῶν ἐνισχυτικῶν τόξων, τῶν νευρώσεων 
καὶ τῶν θόλων ἐξαρτῶνταν ἀπὸ τὴν προσεκτικὴ λάξευση μὲ τὶς κατάλλη-
λες διατομὲς τῶν θολιτῶν, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τοὺς κατάλληλους ξυλότυπους. 
Εἰδικὲς σκαλωσιὲς ἀπαιτοῦσαν τὰ κάθε εἴδους τόξα, οἱ κόγχες, τὰ ἐνισχυ-
τικὰ τόξα, οἱ νευρώσεις καὶ οἱ θόλοι. Εἰδικὰ οἱ νευρώσεις καὶ τὰ ἐνισχυτικὰ 
τόξα τῶν νευρωτῶν σταυροθολίων, ποὺ διέφεραν ἀπὸ τὶς παραδοσιακὲς 
τεχνικὲς τῆς βυζαντινῆς ἐκκλησιαστικῆς ἀρχιτεκτονικῆς, ἀπαιτοῦσαν 
εἰδικοὺς ξυλοτύπους, ποὺ ἔπρεπε νὰ ἐξασφαλίζουν τὴν κατασκευή τους 
μὲ ἄρτια γεωμετρία καὶ σωστὲς διατομές (Π.Β.4.6-Π.Β.4.11). Γιὰ τὸν 
σκοπὸ αὐτό, μετὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῶν λιθοδομῶν μέχρι τὸ ὕψος τῶν 
κιονόκρανων, ἀκολουθοῦσε ἡ σχεδίαση καὶ ἡ κατασκευὴ τῶν τόξων τῶν 
ξυλοτύπων ἀπὸ σανίδες ἢ μαδέρια, δύο γιὰ κάθε νεύρωση καὶ ἡ τοποθέτη-
ση καὶ ἡ στερέωσή τους ἐπάνω σὲ σκαλωσιές. Ἐπικαλύπτονταν μὲ κάθετες 
μικρὲς τεγίδες καὶ εἰδικὲς ξύλινες ὑποδοχὲς γιὰ τὴν σωστὴ τοποθέτηση 
τῶν θολιτῶν τῶν νευρώσεων κυκλικῆς διατομῆς καὶ τὸ κτίσιμό τους. Τὰ 
σημεῖα συνάντησης τῶν διαγώνιων νευρώσεων, τὰ κλειδιά, ἦταν τὰ ση-
μαντικότερα ἀρχιτεκτονικὰ μέλη, εἶχαν εἰδικὲς διατομὲς καὶ ἀπαιτοῦσαν 
ἰδιαίτερη προσοχὴ στὴν λάξευση καὶ στὸ κτίσιμό τους. Συχνὰ ἔφεραν δι-
ακόσμηση ἀπὸ ρόδακες ἢ καὶ κωνικὲς ἀπολήξεις. Στὸ μέσον τῶν κλειδιῶν 
προβλεπόταν ὀπὴ γιὰ τὴν ἀνάρτηση τῶν πολυελαίων μὲ εἰδικὸ μεταλλικὸ 
γάντζο ἀγκυρωμένο στὴν ἄνω ἐπιφάνεια. 
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Οἱ ξυλότυποι τῶν διασταυρούμενων ὀξυκόρυφων θόλων εἶχαν τὴν δυ-
σκολία τῆς προσαρμογῆς ἀνάμεσα στὶς διαγώνιες νευρώσεις, μὲ χαράξεις 
ἰδιαί τερα πολύπλοκες, καθότι ἐξαρτῶνταν καὶ ἀπὸ τὶς διαστάσεις τῶν 
σταυ ροθολίων. Οἱ γενέτειρες τῆς κορυφῆς τῶν θόλων εἶναι ὁριζόντιες συ-
νή θως ἢ ἔχουν μικρὴ ὑπερύψωση στὸ κλειδὶ καὶ διαφέρουν ἀπὸ τὰ γοτ-
θικὰ σταυροθόλια τῆς Δύσης, ποὺ ἔχουν συνήθως μεγάλη ὑπερύψωση 
στὸ μέσον. Ἡ κατασκευὴ τῶν ξυλοτύπων ἑπομένως γινόταν ἐπὶ τόπου 
καὶ προσαρμοζόταν κατάλληλα στὶς νευρώσεις, ποὺ εἶχαν ὁλοκληρωθεῖ, 
μὲ ἀνάλογο τρόπο. Ἀποτελοῦνταν ἀπὸ ξύλινα τόξα ἤ «σέντρα», ποὺ ἐπι-
κα λύπτονταν μὲ ξύλινες τεγίδες-στρωτῆρες, ὅπου ἐφαρμόζονταν οἱ ὁρι-
ζόντιοι δόμοι τῶν θολιτῶν (Π.Β.4.8). Οἱ θολίτες τῶν ἄκρων τῶν θόλων, 
ποὺ ἐφάπτονταν μὲ τὶς νευρώσεις καὶ τὰ ἐνισχυτικὰ τόξα, καθὼς καὶ τῆς 
κο ρυφῆς, διέφεραν καὶ ὡς ἐκ τούτου ἀπαιτοῦσαν ξεχωριστὲς διατομές. Γιὰ 
τὸν σκοπὸ αὐτὸ ἡ λάξευση πολλὲς φορὲς ὁλοκληρωνόταν ἐπὶ τόπου στὸ 
ἔργο καὶ προσαρμοζόταν ἐπάνω στὸν ξυλότυπο. 

Διαμόρφωση δωμάτων μὲ κουρασάνι καὶ ἐπιχρίσματα

Τὸ ὑδραυλικὸ κονίαμα κουρασάνι, γνωστὸ ὡς «ὀστρακιά», εἶναι ἄρι-
στο μονωτικὸ ὑλικὸ καὶ χρησιμοποιήθηκε ἀπὸ πολὺ παλαιὰ στὴν Ρόδο. 
Ὅπως ἔδειξαν ἀνασκαφὲς στήν περιοχὴ τῆς Ἰαλυσοῦ, δάπεδα κατοικιῶν 
τοῦ 2000 περίπου π.Χ. ἦταν κατασκευασμένα ἀπὸ καλῆς ποιότητας κου-
ρασάνι, ἐνῶ ἔχει χρησιμοποιηθεῖ σὲ δεξαμενές, σὲ ὑδραγωγεῖα, σὲ ρωμαϊκὰ 
καὶ βυζαντινὰ λουτρά, σὲ παλαιοχριστιανικὰ βαπτιστήρια, ἀλλὰ καὶ στὰ 
δώματα καὶ στὶς ἐξωτερικὲς ἐπιφάνειες ἐκκλησιῶν καὶ ἀστικῶν κτιρίων τῆς 
ἱπποτοκρατίας στὴν Ρόδο673. Τὸ κουρασάνι κυρίως χρησιμοποιήθηκε γιὰ 
τὴν μόνωση τῶν δωμάτων καὶ τῶν σταυροθολίων (Π.Β.4.8), ἀλλὰ καὶ γιὰ 
ἐξωτερικὰ ἐπιχρίσματα τῶν ἐξεταζόμενων ἐκκλησιῶν674.

Τὸ ὑλικὸ κουρασάνι εἶναι τριμμένο κεραμίδι σὲ μορφὴ ψηφίδων καὶ 
σκόνης, τοῦ κεραμάλευρου. Τὸ κουρασάνι ἀποτελεῖται βασικὰ ἀπὸ μείγμα 
ψηφίδων κουρασανιοῦ, κεραμάλευρου, ἀσβέστη καὶ νεροῦ. Οἱ ἀναλογίες 
τῶν ὑλικῶν τοῦ κουρασανιοῦ, ποὺ χρησιμοποιεῖται ἀκόμη μέχρι σήμερα 
γιὰ τὰ δώματα τῶν θόλων καὶ τὰ δάπεδα, εἶναι 4 μέρη ἀπὸ κουρασάνι σὲ 
ψηφίδες, 2 μέρη σὲ κόκκους ρυζιοῦ καὶ 1 μέρος κεραμάλευρου σὲ μεῖγμα μὲ 2 
μέρη ἀσβέστη, ἀναμεμειγμένου μὲ 2,5 περίπου μέρη νεροῦ. Τὸ μεῖγμα, ἀφοῦ 
προετοιμασθεῖ καὶ ἀναδευθεῖ ἀρκετά, μένει 5-7 μέρες, γιὰ νὰ ὡριμάσει καὶ 
ἀνακατεύεται καθημερινά, προσθέτοντας ἐλάχιστη ποσότητα νεροῦ, γιὰ 
νὰ μὴν στεγνώσει. Γιὰ νὰ τοποθετηθεῖ τελικὰ καὶ νὰ ἔχει καλὴ πρόσφυση, 

673. Ντέλλας, EΕMA 5  (1998), 175, Ντέλλας [2000α], 49 καὶ Ντέλλας [2009α], 90.
674. Παπαχριστοδούλου [1994], 517.
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Π.Β.4.13.
Κτίσιμο λιθοδομῶν 12. 

Κατασκευὴ τῶν ξυλοτύπων τῶν διασταυρούμενων θόλων  
τῶν σταυροθολίων

Παναγία Τσαμπίκα Κάτω στὸν Ἀρχάγγελο τῆς Ρόδου
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Π.Β.4.14.
Κτίσιμο λιθοδομῶν 13. 

Κτίσιμο τῶν θόλων καὶ τῶν μετώπων τῶν σταυροθολίων  
μὲ τοὺς φεγγίτες καὶ τὰ γεῖσα

Παναγία Τσαμπίκα Κάτω στὸν Ἀρχάγγελο τῆς Ρόδου
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Π.Β.4.15.
Κτίσιμο λιθοδομῶν 14. 

Ὁλοκλήρωση τῶν λιθοδομῶν μὲ τὰ σταυροθόλια
καὶ τῆς μόνωσης μὲ κουρασάνι

Παναγία Τσαμπίκα Κάτω στὸν Ἀρχάγγελο τῆς Ρόδου
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ἀπαιτεῖται ἡ ἐπιφάνεια νὰ εἶναι ἀνώμαλη. Γιὰ τὸν σκοπὸ αὐτὸ ἐπάνω ἀπὸ 
τὸ δάπεδο τοποθετεῖται μία στρώση ἀπὸ μόλους ἐν ξηρῷ, πάχους 10-15 
ἑκ., ἐνῶ ἡ ἐξωτερικὴ ἐπιφάνεια τῶν θολιτῶν τῶν δωμάτων δὲν λειαίνεται. 
Μετὰ τὸ μεῖγμα τοποθετεῖται σὲ ζῶνες ἐπάνω στὰ δώματα ἢ στὰ δάπεδα, 
σὲ πάχος 6-10 περίπου ἑκ., κατὰ τὸ δυνατὸν τὴν ἴδια ἡμέρα σὲ ὅλη τὴν 
ἔκταση γιὰ ἀποφυγὴ ρηγματώσεων. Τὶς ἑπόμενες δέκα περίπου ἡμέρες 
χτυπιέται καθημερινὰ ἀπὸ τοὺς παραδοσιακοὺς μαστόρους τοῦ κουρα-
σανιοῦ ὅλη ἡ ἐπιφάνεια μὲ εἰδικὰ ἐργαλεῖα, τὰ σίδερα (Π.Β.4.2), ὥστε νὰ 
συμπιεσθεῖ τὸ ὑλικό, νὰ ἀποβληθεῖ ἡ ὑγρασία καὶ νὰ κλείσουν οἱ πόροι 
γιὰ τὴν μεγαλύτερη ἀδιαβροχοποίηση τοῦ ὑλικοῦ. Ἀπαιτεῖται ἡ διατήρηση 
τῆς ἐπιφανειακῆς ὑγρασίας, ἰδιαίτερα τοὺς καλοκαιρινοὺς μῆνες, κατὰ τὶς 
ὧρες ποὺ δὲν γίνονται ἐργασίες καὶ καλύπτεται ὅλη ἡ ἐπιφάνεια μὲ βρε-
γμένες λινάτσες καὶ φύλλα νάιλον. Μετὰ τὴν συμπίεση, τὸ πάχος μειώ νεται 
κατὰ 40% καὶ φθάνει τὰ 4-6 ἑκ. Συμπληρωματικὰ πρόσμεικτα ἐξαρτῶνται 
ἀπὸ τὸν προορισμὸ τοῦ κουρασανιοῦ. Ἔχουν ἐπισημανθεῖ σὲ πα λαιὰ κου-
ρασάνια συνήθως ἄμμος, ἄχυρα, μαλλὶ αἴγας, ἐνῶ τὰ δώματα ἐπικαλύπτο-
νται στὸ τέλος ἀπὸ λάδι ἢ λίπος γιὰ περισσότερη ἀδιαβροχοποίηση. 

Ὅταν τὸ κουρασάνι χρησιμοποιεῖται γιὰ ἐπιχρίσματα, πάχους 1,5-2 
ἑκ., οἱ ἀναλογίες εἶναι 2 μέρη κουρασάνι σὲ μέγεθος κόκκου ρυζιοῦ καὶ 
0,5 μέρος κεραμάλευρου σὲ μεῖγμα μὲ 1 μέρος ἀσβέστη, ἀναμεμειγμένου 
μὲ 1,5 περίπου μέρος νεροῦ. Γιὰ λεπτὰ ἐπιχρίσματα, ἀνάλογα μὲ τὸν μαρ-
μαροσοβᾶ, πάχους 3-5 χιλιοστῶν, χρειάζονται 1 μέρος κεραμάλευρου σὲ 
μεῖγμα μὲ 0,5 μέρος ἀσβέστη, ἀναμεμειγμένου μὲ νερό. Τὰ ἐπιχρίσματα μὲ 
κουρασάνι χτυπιοῦνται ἢ τρίβονται γιὰ 2-3 μέρες μετὰ τήν τοποθέτησή 
τους, ἐνῶ τὰ λεπτὰ τρίβονται 1-2 φορές. Στὴν περίπτωση τοῦ Ἁγίου Κων-
σταντίνου καὶ Ἑλένης στὸ Καστελλόριζο φέρουν καὶ χαρακτὴ ἀπομίμηση 
ἰσόδομης λιθοδομῆς675. 

Οἱ ἰδιότητες τοῦ κουρασανιοῦ ἔχουν ἄριστα ἀποτελέσματα στὴν μόνω-
ση τῶν δωμάτων καὶ τῶν δαπέδων καὶ στὴν προστασία τῶν τοίχων ἀπὸ 
τὴν ἐξωτερικὴ ὑγρασία, ἀλλὰ παρουσιάζουν καὶ αἰσθητικὸ ἐνδιαφέρον, λό-
γω τῶν ποικίλων ἀποχρώσεων τοῦ κόκκινου, ποὺ παίρνουν οἱ ἐπιφάνειες 
ἀνάλογα μὲ τὴν παλαιότητα, τὸν προσανατολισμό, τὴν ἐποχὴ καὶ τὴν ὥρα.

Τὰ ἐσωτερικὰ ἐπιχρίσματα ἦταν ἀπὸ ἀσβεστοκονιάματα. Γιὰ καλύτε-
ρη ποιότητα καὶ ὑγροπροστασία χρησιμοποιοῦνταν πρόσμεικτα ἀπὸ 
θηραϊ κὴ γῆ ἢ πορσελάνη, προερχόμενη ἀπὸ τὸ ἡφαίστειο τῆς Νισύρου 
(τύπος ποζολάνης ἀπὸ τὰ νησιὰ τῆς Κῶ, τῆς Τήλου καὶ τῆς Νισύρου)676, 

675. ΚΣΕΔ 103.
676. Βιβλίο Ἁγίου Ἀθανασίου Σύμης [1853] καὶ Βιβλίο καμπαναριοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου 

Σύμης [1876], 1-27. Γιὰ τὰ κονιάματα τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου στὸ Χωριὸ τῆς Σύμης ἀγόραζαν 
ἐπίσης ἀσβέστη ἀπὸ τοπικὸ καμίνι καὶ ἀπὸ τὴν Ρόδο, ἐλαφρόπετρα, «χῶμα Σαντορίνης» 
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Π.Β.4.16.
Κτίσιμο νευρώσεων κυκλικῆς διατομῆς  

καὶ σταυροθολίων 1-4

Παναγία Τσαμπίκα Κάτω στὸν Ἀρχάγγελο τῆς Ρόδου
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Π.Β.4.17.
Κτίσιμο νευρώσεων κυκλικῆς διατομῆς  

καὶ σταυροθολίων 5

Παναγία Τσαμπίκα Κάτω στὸν Ἀρχάγγελο τῆς Ρόδου



402

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Η.  ΝΤΕΛΛΑΣ

καθὼς καὶ ἄχυρα, ποὺ ἔδιναν ἄριστες ἰδιότητες στήν κατασκευή. Τὸ τε-
λικὸ στρῶμα βεβαίως, ὁ μαρμαροσοβᾶς, ἀποτελοῦνταν πολλὲς φορὲς ἀπὸ 
πορσελάνη, ποὺ τὸ καθιστοῦσε ἰδιαίτερα ἱκανὸ ὑπόστρωμα γιὰ τὴν μελλο-
ντική τους τοιχογράφηση. Εἰδικὰ λεπτὰ κονιάματα χρησιμοποιοῦνταν γιὰ 
τὴν ἐπικάλυψη τῶν ἀρχιτεκτονικῶν μελῶν (κυκλικῆς διατομῆς νευρώσεις, 
κιονόκρανα κ.λπ.) ἀπὸ πωρόλιθο.   

Δάπεδα βοτσαλωτὰ

Τὰ βοτσαλωτὰ δάπεδα ἢ στὴν ντοπιολαλιὰ «χοχλάκια» ἐφαρμόσθηκαν 
εὐρύτατα στὰ Δωδεκάνησα καὶ σὲ πολλὲς περιοχὲς τῆς Μεσογείου, ὅπου 
ὑπάρχουν παραλίες μὲ ἄφθονο τέτοιο ὑλικό. Ἡ ἐφαρμογή τους μαρ τυ ρεῖται 
ἀπὸ πολὺ παλαιά. Στὴν ρωμαϊκὴ καὶ στὴν βυζαντινὴ ἐποχὴ ἐφαρ μόζεται 
μιὰ τεχνικὴ στὴν Ρόδο μὲ βοτσαλωτὰ δάπεδα, σπασμένα καὶ τοποθετημένα 
μὲ τὴν κομμένη πλευρὰ στὴν ἐπιφάνεια, κάτι μεταξὺ μωσαϊκοῦ καὶ βοτσα-
λωτοῦ. Διακρίνονται δύο τύποι βοτσαλωτῶν δαπέδων: τὰ βοτσαλωτὰ τῶν 
δρόμων καὶ τῶν πλατειῶν, ἀλλὰ καὶ αὐλῶν, ποὺ κατασκευάζονται ἀπὸ 
μεγάλα ἄσπρα ἢ γκρίζα βότσαλα, διαμέτρου 5-10 ἑκ., σὲ ὑπόστρωμα ἀπὸ 
ἀργιλόχωμα, καὶ τὰ βοτσαλωτὰ τῶν ἐσωτερικῶν χώρων, κυρίως καὶ τῶν 
αὐλῶν, διαμέτρου 2-4 ἑκ., σὲ ὑπόστρωμα ἀπὸ ἀσβεστοκονίαμα. 

Ἡ κατασκευὴ τῶν πρώτων γίνεται σὲ ἔδαφος, ποὺ ἔχει ἐξομαλυνθεῖ 
καὶ πατηθεῖ μὲ εἰδικὰ μηχανήματα ἢ μὲ κόπανους ἀπὸ κορμὸ δένδρου 
καὶ ἐπιστρωθεῖ μὲ ἄμμο ἀναμεμειγμένη μὲ χῶμα καὶ μία λεπτὴ στρώση 
ἀπὸ μείγμα ἀργίλου, «κοκκινόχωμα», μὲ νερό, πάχους 0,5-1 ἐκ. Ἐπάνω 
σ’ αὐτὸ βυθίζον ται τὰ βότσαλα, ὄρθια τὸ ἕνα δίπλα στὸ ἄλλο, ὥστε νὰ 
ἀντιστηρίζονται, μὲ εἰδικὰ ἐργαλεῖα, ποὺ ὁμοιάζουν μὲ βαριοπούλα ἀπὸ 
καουτσοὺκ ἢ μαλακὸ πλαστικὸ σήμερα (Π.Β.4.2). Πρῶτα τοποθετεῖται 
μία σειρὰ στὰ ὅρια τοῦ δρόμου καὶ στὶς ἀκμὲς τῶν ρύσεων, στὶς «ραφές». 
Ἀφοῦ ἐπιστρωθεῖ μία ὁρισμένη ἐπιφάνεια, κοπανιέται μὲ τὸν εἰδικὸ κόπα-
νο κατὰ τέτοιο τρόπο, ὥστε νὰ γίνει ἐπίπεδη καὶ ὁμαλή. Ὅταν ὁλοκληρω-
θεῖ ἡ ἐργασία τῆς ἐπίστρωσης, στὸ τέλος κάθε ἡμέρας γεμίζονται τὰ κενὰ 
μὲ χῶμα ἀναμεμειγμένο μὲ ἄμμο, σκουπίζεται ἐλαφρὰ καὶ καταβρέχεται. 
Ἔτσι γίνεται ἕνα σῶμα, ποὺ μὲ τὴν πάροδο τοῦ χρόνου γίνεται συμπαγὲς 
καὶ δὲν διαβρώνεται εὔκολα ἀπὸ τὰ νερὰ τῆς βροχῆς. Ὁ ἄργιλος βοηθᾶ 
στὴν ὑγρομόνωση τοῦ ὁδοστρώματος. Σὲ σημεῖα, ποὺ πέφτουν μὲ ἔντονη 
ροὴ τὰ νερὰ ἀπὸ τὶς ὑδρορροὲς καὶ μποροῦν νὰ διαβρώσουν καὶ νὰ κα-
ταστρέψουν τὸ βοτσαλωτό, τοποθετοῦνται σχιστόπλακες ἢ μαρμαρόπε-
τρες ἢ πέτρες. 

(θηραϊκὴ γῆ) καὶ πορσελάνη. Τὰ ὑλικά, ποὺ χρησιμοποιήθηκαν γιὰ τὸ καμπαναριὸ τοῦ 
Ἁγίου Ἀθανασίου,  ἦταν γύψος, «πορσολάνα» (πορσελάνη) καὶ ἀσβέστης.
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Τὰ βοτσαλωτὰ μὲ μικρὰ ἄσπρα καὶ χρωματιστά (συνήθως μαῦρα καὶ 
ἐνίοτε καὶ κόκκινα) βότσαλα καὶ σχέδια κατασκευάζονται ἐπάνω σὲ δια-
μορφωμένα δάπεδα ἀπὸ χῶμα, κονιόδεμα ἢ καὶ σκυρόδεμα, καὶ σπάνια 
σὲ ξύλινα μεσοπατώματα, ὅπου ἐπιστρώνεται ἀσβεστοκονίαμα σὲ πάχος 
2-3 ἑκ. Ἐπάνω σ’ αὐτὸ χαράσσεται τὸ σχέδιο μὲ ὄργανα ἢ μὲ στάμπα καὶ 
ἀκολούθως βυθίζονται τὰ χρωματιστὰ  βότσαλα μὲ τὰ εἰδικὰ ἐργαλεῖα ἀπὸ 
τὸν παραδοσιακὸ μάστορα, δημιουργώντας τὸ ἐπιθυμητὸ μοτίβο καὶ στὴν 
συνέχεια συμπληρώνονται τὰ κενὰ μὲ τὰ λευκά, ὡς φόντο. Ἀκολούθως 
ἐξομαλύνεται ἡ ἐπιφάνεια μὲ τὸν κόπανο καί, ἀφοῦ γεμισθοῦν τὰ κενὰ μὲ 
ἄμμο, σκουπίζεται ἐλαφρά. Τὸ δάπεδο θὰ πρέπει νὰ μείνει ἀρκετὸ χρόνο, 
τουλάχιστο τρεῖς μέρες, γιὰ νὰ στεγνώσει, προτοῦ πατηθεῖ. Συχνὰ σὲ κά-
ποιο ἐμφανὲς σημεῖο σημειώνεται μὲ χρωματιστὰ βότσαλα καὶ ἡ χρονο-
λογία κατασκευῆς, ποὺ σὲ πολλὲς περιπτώσεις ἀποτελεῖ καὶ ἔμμεσο τρόπο 
χρονολόγησης τοῦ ὑπερκείμενου κτηρίου, ποὺ προφανῶς προηγεῖται. Ἡ 
φαντασία καὶ τὸ μεράκι τῶν Δωδεκανησίων μαστόρων ἔχουν δώσει πολὺ 
ἐνδιαφέροντα σχέδια, ποὺ δημιουργοῦν τὴν ἐντύπωση τάπητα. Τὰ βοτσα-
λωτὰ αὐτὰ δάπεδα βρῆκαν μεγάλη ἐφαρμογὴ στὰ δάπεδα τῶν ναῶν τῶν 
πρόναων καὶ τῶν αὐλῶν τῶν ἐκκλησιῶν τῆς Δωδεκανήσου (βλ. κεφάλαιο 
Β.3.2. Μορφολογικὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ ἐσωτερικοῦ χώρου, Δάπεδα).

5. Ἡ διάδοση τοῦ σταροθολιακοῦ τύπου  
καὶ ἡ ἀναβίωση δυτικῶν ἀρχιτεκτορινικῶν στοιχείων  

στὸν εὐρύτερο χῶρο
Δωδεκανησιακὸς σταυροθολιακὸς τύπος καὶ ἀντίστοιχος κυπριακός 

Τὸ φαινόμενο τῆς ἀναβίωσης τῆς γοτθικῆς ἀρχιτεκτονικῆς σὲ ὀρθόδο-
ξους ναοὺς ἐμφανίζεται καὶ στὴν Κύπρο ἀπὸ τὰ μέσα τοῦ 19ου αἰώνα, 
ἑκατὸ περίπου χρόνια ἀργότερα ἀπ’ ὅτι στὴν Ρόδο καὶ τὰ Δωδεκάνησα. 
Πρόκειται γιὰ τὸν τύπο τῆς μονόχωρης κυρίως βασιλικῆς, ἀλλὰ καὶ τῆς 
δίκλιτης καὶ τρίκλιτης, ποὺ καλύπτονται μὲ ἁπλουστευμένα γοτθικὰ σταυ-
ροθόλια, χωρὶς διαγώνιες νευρώσεις συνήθως, ἀλλὰ μὲ ἐνδιάμεσα ἐνισχυ-
τικὰ τόξα (σφενδόνια) ὀρθογώνιας διατομῆς καὶ ὀξυκόρυφες καμάρες. Οἱ 
ἐκκλησίες αὐτὲς δὲν ἔχουν ἀκόμη μελετηθεῖ διεξοδικὰ καὶ ἡ δημοσίευσή 
τους θὰ συμβάλλει καὶ στὴν καλύτερη συγκριτικὴ ἀνάλυση σὲ σχέση μὲ 
τὶς ἀντίστοιχες σταυροθολιακές ἐκκλησίες τῆς Δωδεκανήσου καὶ τῆς 
Μικρᾶς Ἀσίας. Βρίσκεται σὲ ἐξέλιξη ἡ ἐκπόνηση διδακτορικῆς διατριβῆς 
μὲ αὐτὸ τὸ ἀντικείμενο ἀπὸ τὸν συνάδελφο Διομήδη Μυριανθέα καὶ μιὰ 
πρώτη παρουσίαση τοῦ θέματος ἔγινε τὸ 2008677. Ἡ δημοσίευση τοῦ Διο-

677. Μυριανθεύς [2008].
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μήδη Μυριανθέα γιὰ τὶς τριάντα δύο σταυροθολιακὲς ἐκκλησίες τῆς κα-
τεχόμενης περιοχῆς Μόρφου678καὶ τοῦ Ταουσάνη γιὰ τὶς ἐκκλησίες τοῦ Ρι-
ζοκάρπασου679 δίνουν μερικὰ πρῶτα στοιχεῖα γιὰ τὴν ἀρχιτεκτονικὴ αὐτή. 
Παράλληλα μὲ τὶς λιγοστές πληροφορίες, ποὺ μπόρεσα νὰ συλλέξω ἀπὸ 
τὴν μερικὴ ἀπογραφὴ ἄλλων εἴκοσι ἕξι σὲ μιὰ ἀποστολὴ στὴν ἐλεύθερη 
περιοχὴ τῆς  Κύπρου τὸ 1997 (Κατάλογο Σταυροθολιακῶν Ἐκκλησιῶν 
Κύπρου)680, μποροῦν νὰ ἐπιτρέψουν κάποιες συγκρίσεις, ποὺ παρουσιάζο-
νται στόν (Π.Β.5.1)681. Γιὰ τὴν κατασκευή τους χρησιμοποιήθηκαν στοι-
χεῖα, ποὺ εἶχαν διαμορφωθεῖ κατὰ τὴν διάρκεια τῆς φράγκικης (1192-1474) 
καὶ τῆς ἐνετικῆς (1474-1571) περιόδου, στὴν ἀρχιτεκτονικὴ τῆς Κύπρου682. 

Ὁ ἀκριβὴς ἀριθμός τους δὲν εἶναι ἀκόμη γνωστός, ἀλλὰ ἂν κρίνουμε μὲ 
τὰ ὅσα ἤδη εἶναι γνωστά, ἀπὸ τὶς τριάντα δύο στὴν περιοχὴ Μόρφου, θὰ 
πρέπει νὰ εἶναι ἀνάλογος γιὰ τὶς ἄλλες περιφέρειες καὶ πολλαπλάσιος γιὰ 
ὁλόκληρη τὴν Κύπρο683.

Γιὰ τοὺς ἐνοριακοὺς684 καὶ μητροπολιτικοὺς685 ναούς, ποὺ κτίσθηκαν 
κατὰ τὴν ἐξεταζόμενη περίοδο, ἐπελέγη αὐτὸς ὁ τύπος ἀρχιτεκτονι-
κῆς, ἀλ λὰ καὶ σὲ καθολικὰ μοναστηριῶν ἐφαρμόσθηκε ὁ ἴδιος τύπος686 
καὶ σπανιότερα σὲ κοιμητηριακοὺς ναοὺς687 καὶ σὲ παρεκκλήσια688, ὅπως 
συνέ βαινε ἀκριβῶς καὶ στὰ Δωδεκάνησα (Π.Β.5.1, Χρήσεις). Συχνὰ μάλι-
στα κτίζονταν σὲ θέσεις παλαιότερων, ποὺ κατεδαφίζονταν, ὅπως βέβαια 

678. Μυριανθεύς [2000].
679. Ταουσιάνης [1983]. Τέσσερις ἐκκλησίες ἔχουν σταυροθολιακὴ τυπολογία.
680. ΚΣΕΚ 1 - 26.
681. Βλ. ΚΣΕΚ. Ὁ μερικὸς πίνακας τῶν ἐκκλησιῶν τῆς Κύπρου ἀριθμεῖ 40 ναούς (26 

ἀπὸ τὸν προσωρινὸ κατάλογο τῆς καταγραφῆς στὶς ἐλεύθερες περιοχὲς τοῦ 1997, ἄλλους 
10, γιὰ τοὺς ὁποίους ἐξήχθησαν κάποια στοιχεῖα ἀπὸ τὴν δημοσίευση τοῦ Μυριανθέα 
[2000], 84-88, καὶ 4 ἀπὸ τὴν δημοσίευση τοῦ Ταουσιάνη [1983]).

682. Enlart [1987], 33-360.
683. Βλ. ΚΣΕΚ καὶ Μυριανθεύς [2000]. Κατὰ τὴν περιήγησή μου στὸ «google earth» 

μπόρεσα νὰ ξεχωρίσω ἀνάμεσα στὰ χωριὰ καὶ στὶς πόλεις μόνο στὶς περιοχὲς Μόρφου καὶ 
Ἀμμο χώστου τῆς κατεχόμενης Κύπρου καὶ ἄλλες ἐκκλησίες μὲ σταυροθόλια, ποὺ ἔφθασαν 
μέ χρι στιγμῆς συνολικὰ περὶ τὶς 74.

684. Ἀπὸ τὶς σαράντα ἐκκλησίες οἱ τριάντα  τρεῖς εἶναι ἐνοριακοὶ ναοί.
685. ΚΣΕΚ10, ἡ μητρόπολη τῆς Λάρνακας τῆς Μεταμόρφωσης τοῦ Σωτῆρος καί, 

ΚΣΕΚ 25, ἡ μητρόπολη τῆς Πάφου τοῦ Ἁγίου Θεοδώρου στὴν Πάνω Πάφο.
686. ΚΣΕΚ 5. Ὁ Ἅγιος Προκόπιος τοῦ 1861 εἶναι Μετόχι τῆς μονῆς Κύκκου στὴν Λευ-

κωσία, ἀλλὰ καὶ τὸ ἴδιο τὸ καθολικὸ τοῦ πασίγνωστου μοναστηριοῦ Κύκκου, καθώς καὶ τὸ 
καθολικὸ τοῦ μοναστηριοῦ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, ποὺ βρίσκεται στὸ χωριὸ Ἀλαμάνος καὶ 
τῆς Λεμεσοῦ ΚΣΕΚ 16, τοῦ 1900, Μυριανθεύς [2000], 85, τὸ δίκλιτο καθολικὸ ἐπίσης τοῦ 
Ἁγίου Γεωργίου Ρηγάτη στὴν Κυρὰ τῆς περιοχῆς Μόρφου, τοῦ β΄ μισοῦ τοῦ 19ου αἰώνα.

687. ΚΣΕΚ 4, ὁ Ἅγιος Γεώργιος στὴν Ἀγλατζιὰ τῆς Λευκωσίας.
688. Μυριανθεύς [2000], 84-88 καὶ εἰκ.22, ὁ Προφήτης Ἠλίας στὰ Φυλλιὰ τῆς περιοχῆς 

Μόρφου.
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Π.B.5.1.
Μερικὸς πίνακας σταυροθολιακῶν ἐκκλησιῶν Κύπρου

ΚΩΔ. ἐκκλησία ἀρχιτέκτονας

χρ
ον

ολ
ογ

ία

χρ
ήσ

η

01 Ἅγιος Σάββας, Παλαιά πόλη Λευκωσίας 1851 Ε
02 Ἅγιος Κασιανός, Παλαιά πόλη Λευκωσίας 1854 Ε
03 Φανερωμένη, Παλαιά πόλη Λευκωσίας 1872-3 Ε
04 Ἅγιος Γεώργιος, Ἀγλατζιὰ Λευκωσίας 1860 Ν
05 Ἅγιος Προκόπιος, Ἔγκωμη Λευκωσίας 1861 Κ
06 Παλουριώτισσα, Λευκωσία 1887 Ε
07 Ἁγία Βαρβάρα, Καϊμακλὶ Λευκωσίας 1897-1900 Ε
08 Ἅγιος Γεώργιος,  Παραλίμνη Ἀμμοχώστου 1859 Ε
09 Χρυσοπολίτισσα, Λάρνακα 1851 Ε
10 Μεταμόρφωση Σωτῆρος, Λάρνακα Ἡρακλίδης 1853-4 Μ
11 Ἅγιος Κων/τῖνος Ἀλαμάνος, Βαρολίμνη Λάρνακας 1901 Ε
12 Ἅγιος Γεώργιος, Βαβατσινιὰ Λάρνακας 1907-8 Ε
13 Ἅγιος Χαράλαμπος, Κάτω Δρὺ Λάρνακας 1889 Ε
14 Ἅγιος Ἀνδρόνικος, Ξυλοτύμπου Λάρνακας 1893 Ε
15 Ἅγιος Κωνσταντῖνος, Τόχνη Λάρνακας Π1866 Ε
16 Ἅγιος Γεώργιος Ἀλαμάνος, Πεντάκωμο Λεμεσοῦ 1900 Κ
17 Ἅγιος Αντώνιος, Λεμεσός 1915 Ε
18 Ἀπόστολος Λουκᾶς, Κολόσι Λεμεσοῦ Ε
19 Ἅγιοι Τριμιθιᾶς, Ἅγιοι Τριμιθιᾶς Λευκωσίας 1958 Ε
20 Τίμιος Σταυρός, Πάνω Λεύκαρα Λάρνακας Φ. & Ν. Ἡρακλίδης 1867 Ε
21 Ἅγιος Νικόλαος, Κάτω Δευτερὰ Λευκωσίας Ε
22 Εὐαγγελισμός, Κλήρου Λευκωσίας 1890 Ε
23 Ἅγιος Γεώργιος, Ἀρεδιοῦ Λευκωσίας 1911 Ε
24 Ἅγιος Γεώργιος, Λύμπια Λευκωσίας Δ. Τυρίμος 1901 Ε
25 Ἅγιος Θεόδωρος, Πάνω Πάφος 1908 Μ
26 Εἰσόδια, Πέγεια Πάφου 1857 Ε
27 Ἅγιος Ἰωάννης Θεολόγος, Κατύδατα Μόρφου 1847 Ε
28 Ἅγιος Χαράλαμπος, Δένεια Μόρφου 1869 Ε
29 Ἅγιος Γεώργιος, Εὐρύχου Μόρφου 1886 Ε
30 Ἅγιος Δημήτριος, Φλάσου Μόρφου 1906 Ε
31 Ἅγιος Αὐξίβιος, Ἀστρομερίτη Μόρφου 1876 Ε
32 Προφήτης Ἠλίας, Φυλλιά Μόρφου Π
33 Τίμιος Σταυρός, Κάτω Ζώδια Μόρφου Ε
34 Ἁγία Παρασκευή, Μόρφου Ε
35 Ἀρχάγγελος Μιχαήλ, Πάνω Ζώδια Μόρφου Ε
36 Ἁγία Αἰκατερίνη, Βυζακιὰ Μόρφου 1894 Ε
37 Ἁγία Τριάδα, Ριζοκάρπασο Καρπασίας Π1867 Ε
38 Ἀρχάγγελος Μιχαήλ, Ριζοκάρπασο Καρπασίας Π1880 Ε
39 Παναγία, Ριζοκάρπασο Καρπασίας Ν. Γεωργαλλῆς 1948 Ν
40 Ἅγιος Συνέσιος, Ριζοκάρπασο Καρπασίας Μ. Χριστοδούλου 19..

Χρήση:  
Μ: μητροπολιτικός, Ε: ἐνοριακός, Ν: κοιμητηριακὸς ναός,  

Κ: καθολικὸ μοναστηριοῦ, Π: παρεκκλήσι ἢ ἐξωκκλήσι.
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Π.B.5.2.  Τυπολογικὸς πίνακας                                                 σταυροθολιακῶν  ἐκκλησιῶν Κύπρου

ΚΣΕΚ ἐκκλησία
ἀρχιτεκτονικὸς  
τύπος αρχικὸς  

ΚΣΕΚ στέγαση ἐκκλησίας κόγχη ἱεροῦ ἐξωτερικά στέγαση κόγχης ἱεροῦ θόλοι σταυροθολίων

                                                                                                                                      μονόχωρες σταυροθολιακὲς                                                                     (ἀπὸ 1 ἕως 8 σταυροθόλια)

27 Ἅγιος Ἰωάννης Θεολόγος, Κατύδατα Μόρφου μονόχ-2 σταυρ. 27 πεντάπλευρη τεταρτοσφαιρικὴ
04 Ἅγιος Γεώργιος, Ἀγλατζιὰ Λευκωσίας μονόχ-2 σταυρ-καμπ. 04 κουρασάνι πεντάπλευρη τεταρτοσφαιρικὴ ὀξυκόρ-ἐγκάρ. ὑπερυψ.
32 Προφήτης Ἠλίας, Φυλλιὰ Μόρφου μονόχ-2 σταυρ-καμπ. 32 κεραμίδια ὀξυκόρυφοι
38 Ἀρχάγγελος Μιχαήλ, Ριζοκάρπασο Καρπασίας μονόχ-3 σταυρ-γυν. 38 κουρασάνι πεντάπλευρη τεταρτοσφαιρικὴ ὀξυκόρ-ἐγκάρ. ὑπερυψ.
39 Παναγία, Ριζοκάρπασο Καρπασίας μονόχ-3 σταυρ-καμπ. 39 κουρασάνι τρίπλευρη τεταρτοσφαιρικὴ ὀξυκόρ-ἐγκάρ. ὑπερυψ.
06 Παλουριώτισσα, Λευκωσία μονόχ-4 σταυρ-γυν-καμπ. 06 κεραμίδια πεντάπλευρη τεταρτοσφαιρικὴ ὀξυκόρ-ἐγκάρ. ὑπερυψ.
14 Ἅγιος Ἀνδρόνικος, Ξυλοτύμπου Λάρνακας μονόχ-4 σταυρ-γυν-καμπ. 14 κεραμίδια πεντάπλευρη ἀκτινωτὴ ὀξυκόρ-ἐγκάρ. χαμηλ-ὑπερυψ.
18 Ἀπόστολος Λουκᾶς, Κολόσι Λεμεσοῦ μονόχ-4 σταυρ-γυν-καμπ. 18 κεραμίδια πεντάπλευρη τεταρτοσφαιρικὴ ὀξυκόρ-ἐγκάρ. χαμηλ-ὑπερυψ.
19 Ἅγιοι Τριμιθιᾶς, Ἅγιοι Τριμιθιᾶς Λευκωσίας μονόχ-4 σταυρ-γυν-καμπ. 19 δίρριχτες στ. πεντάπλευρη τεταρτοσφαιρικὴ ὀξυκόρυφοι
28 Ἅγιος Χαράλαμπος, Δένεια Μόρφου μονόχ-4 σταυρ-γυν-καμπ. 28 τρίπλευρη
10 Μεταμόρφωση Σωτῆρος, Λάρνακα μονόχ-5 σταυρ-γυν-καμπ. 10 δίρριχτες στ. πεντάπλευρη τεταρτοσφαιρικὴ ὀξυκόρ-ἐγκάρ. χαμηλ-ὑπερυψ.
11 Ἅγιος Κων/τῖνος Ἀλαμάνος, Βαρολίμνη Λάρνακας μονόχ-5 σταυρ-γυν-καμπ. 11 κεραμίδια τρίπλευρη ἀκτινωτὴ ὀξυκόρ-ἐγκάρ. ὑπερυψ.
12 Ἅγιος Γεώργιος, Βαβατσινιὰ Λάρνακας μονόχ-5 σταυρ-γυν-καμπ. 12 δίρριχτες στ. πεντάπλευρη τεταρτοσφαιρικὴ ὀξυκόρ-ἐγκάρ. ὑπερυψ.
13 Ἅγιος Χαράλαμπος, Κάτω Δρὺ Λάρνακας μονόχ-5 σταυρ-γυν-καμπ. 13 κεραμίδια τρίπλευρη ἀκτινωτὴ ὀξυκόρ-ἐγκάρ. ὑπερυψ.
16 Ἅγιος Γεώργιος Ἀλαμάνος, Πεντάκωμο Λεμεσοῦ μονόχ-5 σταυρ-γυν-καμπ. 16 δίρριχτες στ. πεντάπλευρη τεταρτοσφαιρικὴ ὀξυκόρ-ἐγκάρ. ὑπερυψ.
22 Εὐαγγελισμός, Κλήρου Λευκωσίας μονόχ-5 σταυρ-γυν-καμπ. 22 δίρριχτες στ. τρίπλευρη ἀκτινωτὴ ὀξυκόρυφοι
23 Ἅγιος Γεώργιος, Ἀρεδιοῦ Λευκωσίας μονόχ-5 σταυρ-γυν-καμπ. 23 δίρριχτες στ. τρίπλευρη ἀκτινωτὴ ὀξυκόρυφοι
24 Ἅγιος Γεώργιος, Λύμπια Λευκωσίας μονόχ-5 σταυρ-γυν-καμπ. 24 δίρριχτες στ. πεντάπλευρη ἀκτινωτὴ ὀξυκόρ-ἐγκάρ. χαμηλ-ὑπερυψ.
25 Ἅγιος Θεόδωρος, Πάνω Πάφος μονόχ-5 σταυρ-γυν-καμπ. 25 δίρριχτες στ. τρίπλευρη τεταρτοσφαιρικὴ ὀξυκόρυφοι
26 Εἰσόδια, Πέγεια Πάφου μονόχ-5 σταυρ-γυν-καμπ. 26 κεραμίδια τρίπλευρη ἀκτινωτὴ ὀξυκόρυφοι
34 Ἁγία Παρασκευή, Μόρφου μονόχ-5 σταυρ-γυν-καμπ. 34 δίρριχτες στ. ὀξυκόρ-ἐγκάρ. ὑπερυψ.
36 Ἁγία Αἰκατερίνη, Βυζακιὰ Μόρφου μονόχ-5 σταυρ-γυν-καμπ. 36 δίρριχτες στ. πεντάπλευρη ἀκτινωτὴ ὀξυκόρ-ἐγκάρ. ὑπερυψ.
37 Ἁγία Τριάδα, Ριζοκάρπασο Καρπασίας μονόχ-5 σταυρ-γυν-καμπ. 37 κεραμίδια τρίπλευρη ἀκτινωτὴ ὀξυκόρ-ἐγκάρ. χαμηλ-ὑπερυψ.
31 Ἅγιος Αὐξίβιος, Ἀστρομερίτη Μόρφου μονόχ-5 σταυρ-γυν-καμπ. 31 πεντάπλευρη τεταρτοσφαιρικὴ
08 Ἅγιος Γεώργιος,  Παραλίμνη Ἀμμοχώστου μονόχ-6 σταυρ-γυν-καμπ. 08 κουρασάνι πεντάπλευρη τεταρτοσφαιρικὴ ὀξυκόρ-ἐγκάρ. χαμηλ-ὑπερυψ.
21 Ἅγιος Νικόλαος, Κάτω Δευτερὰ Λευκωσίας μονόχ-6 σταυρ-γυν-καμπ. 21 κεραμίδια πεντάπλευρη τεταρτοσφαιρικὴ ὀξυκόρυφοι
29 Ἅγιος Γεώργιος, Εὐρύχου Μόρφου μονόχ-6 σταυρ-γυν-καμπ. 29 πεντάπλευρη
30 Ἅγιος Δημήτριος, Φλάσου Μόρφου μονόχ-6 σταυρ-γυν-καμπ. 30 δίρριχτες στ. τρίπλευρη ἀκτινωτὴ ὀξυκόρ-ἐγκάρ. ὑπερυψ.
33 Τίμιος Σταυρός, Κάτω Ζώδια Μόρφου μονόχ-8 σταυρ-γυν-καμπ. 33 κεραμίδια ἀκτινωτὴ ὀξυκόρ-ἐγκάρ. ὑπερυψ.

                                                                                                                                                μονόχωρες τρουλαῖες                                                                    μὲ σταυροθόλια

15 Ἅγιος Κωνσταντῖνος, Τόχνη Λάρνακας μονόχ- τρουλαία-4 σταυρ. 15 δίρριχτες στ. πεντάπλευρη τεταρτοσφαιρική ὀξυκόρ-ἐγκάρ. χαμηλ-ὑπερυψ.
05 Ἅγιος Προκόπιος, Ἔγκωμη Λευκωσίας μονόχ- τρουλαία-5 σταυρ-γυν- καμπ. 05 κεραμίδια πεντάπλευρη τεταρτοσφαιρική ὀξυκόρ-ἐγκάρ. ὑπερυψ.
35 Ἀρχάγγελος Μιχαήλ, Πάνω Ζώδια Μόρφου μονόχ- τρουλαία-6 σταυρ-γυν- καμπ. 35 κεραμίδια πεντάπλευρη ὀξυκόρ-ἐγκάρ. χαμηλ-υπερυψ.

 δίκλιτες                                                                     σταυροθολιακὲς

01 Ἅγιος Σάββας, Παλαιά πόλη Λευκωσίας δίκλιτη-3 σταυρ. 01 δίρριχτες στ. πεντάπλ-τρίπλ τεταρτοσφαιρική ὀξυκόρυφοι
02 Ἅγιος Κασιανός, Παλαιά πόλη Λευκωσίας δίκλιτη-3 σταυρ-γυν-καμπ. 02 δίρριχτες στ. πεντάπλ-τρίπλ τεταρτοσφαιρική ὀξυκόρυφοι
09 Χρυσοπολίτισσα, Λάρνακα δίκλιτη-4 σταυρ. 09 κεραμίδια πεντάπλευρη τεταρτοσφαιρική ὀξυκόρυφοι

                                                                                                                     τρίκλιτες σταυροειδεῖς ἐγγεγραμμένες                                                                    μετὰ τρούλου μὲ σταυροθόλια

17 Ἅγιος Αντώνιος, Λεμεσὸς τρίκλ-σταυρ- τρουλ-3 σταυρ- γυν-καμπ. 17 δίρριχτες στ. τρίπλευρη τεταρτοσφαιρική ὀξυκόρ-ἐγκάρ. χαμηλ-ὑπερυψ.
03 Φανερωμένη, Παλαιά πόλη Λευκωσίας τρίκλ-σταυρ- τρουλ-7 σταυρ- γυν-καμπ. 03 δίρριχτες στ. πεντάπλευρη ἀκτινωτὴ ὀξυκόρ-ἐγκάρ. χαμηλ-ὑπερυψ.
07 Ἁγία Βαρβάρα, Καϊμακλὶ Λευκωσίας τρίκλ-σταυρ- τρουλ-7 σταυρ- γυν-καμπ. 07 δίρριχτες στ. τρίπλευρη ἀκτινωτὴ ὀξυκόρ-ἐγκάρ. ὑπερυψ.
20 Τίμιος Σταυρός, Πάνω Λεύκαρα Λάρνακας τρίκλ-σταυρ- τρουλ-7 σταυρ- γυν-καμπ. 20 κεραμίδια ἡμικυκλικὴ τεταρτοσφαιρική ὀξυκόρυφοι καὶ ἡμικυκλικοὶ
40 Ἅγιος Συνέσιος, Ριζοκάρπασο Καρπασίας 40

.
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Θόλοι σταυροθολίων: 
 Ὀξυκόρυφοι, Ἡμικυκλικοί, Ὀξυκόρ.-ἐγκάρ. ὑπερυψ.: Ὀξυκόρυφοι θόλοι καὶ μὲ 

τοὺς ἐγκάρσιους ὑπερυψωμένους,  
Ὀξυκόρ-ἐγκάρ. χαμηλ-ὑπερυψ.: Ὀξυκόρυφοι θόλοι μὲ ἐγκάρσιους σὲ χαμηλότερο 

ἐπίπεδο καὶ ὑπερύψωση.

Π.B.5.2.  Τυπολογικὸς πίνακας                                                 σταυροθολιακῶν  ἐκκλησιῶν Κύπρου

ΚΣΕΚ ἐκκλησία
ἀρχιτεκτονικὸς  
τύπος αρχικὸς  

ΚΣΕΚ στέγαση ἐκκλησίας κόγχη ἱεροῦ ἐξωτερικά στέγαση κόγχης ἱεροῦ θόλοι σταυροθολίων

                                                                                                                                      μονόχωρες σταυροθολιακὲς                                                                     (ἀπὸ 1 ἕως 8 σταυροθόλια)

27 Ἅγιος Ἰωάννης Θεολόγος, Κατύδατα Μόρφου μονόχ-2 σταυρ. 27 πεντάπλευρη τεταρτοσφαιρικὴ
04 Ἅγιος Γεώργιος, Ἀγλατζιὰ Λευκωσίας μονόχ-2 σταυρ-καμπ. 04 κουρασάνι πεντάπλευρη τεταρτοσφαιρικὴ ὀξυκόρ-ἐγκάρ. ὑπερυψ.
32 Προφήτης Ἠλίας, Φυλλιὰ Μόρφου μονόχ-2 σταυρ-καμπ. 32 κεραμίδια ὀξυκόρυφοι
38 Ἀρχάγγελος Μιχαήλ, Ριζοκάρπασο Καρπασίας μονόχ-3 σταυρ-γυν. 38 κουρασάνι πεντάπλευρη τεταρτοσφαιρικὴ ὀξυκόρ-ἐγκάρ. ὑπερυψ.
39 Παναγία, Ριζοκάρπασο Καρπασίας μονόχ-3 σταυρ-καμπ. 39 κουρασάνι τρίπλευρη τεταρτοσφαιρικὴ ὀξυκόρ-ἐγκάρ. ὑπερυψ.
06 Παλουριώτισσα, Λευκωσία μονόχ-4 σταυρ-γυν-καμπ. 06 κεραμίδια πεντάπλευρη τεταρτοσφαιρικὴ ὀξυκόρ-ἐγκάρ. ὑπερυψ.
14 Ἅγιος Ἀνδρόνικος, Ξυλοτύμπου Λάρνακας μονόχ-4 σταυρ-γυν-καμπ. 14 κεραμίδια πεντάπλευρη ἀκτινωτὴ ὀξυκόρ-ἐγκάρ. χαμηλ-ὑπερυψ.
18 Ἀπόστολος Λουκᾶς, Κολόσι Λεμεσοῦ μονόχ-4 σταυρ-γυν-καμπ. 18 κεραμίδια πεντάπλευρη τεταρτοσφαιρικὴ ὀξυκόρ-ἐγκάρ. χαμηλ-ὑπερυψ.
19 Ἅγιοι Τριμιθιᾶς, Ἅγιοι Τριμιθιᾶς Λευκωσίας μονόχ-4 σταυρ-γυν-καμπ. 19 δίρριχτες στ. πεντάπλευρη τεταρτοσφαιρικὴ ὀξυκόρυφοι
28 Ἅγιος Χαράλαμπος, Δένεια Μόρφου μονόχ-4 σταυρ-γυν-καμπ. 28 τρίπλευρη
10 Μεταμόρφωση Σωτῆρος, Λάρνακα μονόχ-5 σταυρ-γυν-καμπ. 10 δίρριχτες στ. πεντάπλευρη τεταρτοσφαιρικὴ ὀξυκόρ-ἐγκάρ. χαμηλ-ὑπερυψ.
11 Ἅγιος Κων/τῖνος Ἀλαμάνος, Βαρολίμνη Λάρνακας μονόχ-5 σταυρ-γυν-καμπ. 11 κεραμίδια τρίπλευρη ἀκτινωτὴ ὀξυκόρ-ἐγκάρ. ὑπερυψ.
12 Ἅγιος Γεώργιος, Βαβατσινιὰ Λάρνακας μονόχ-5 σταυρ-γυν-καμπ. 12 δίρριχτες στ. πεντάπλευρη τεταρτοσφαιρικὴ ὀξυκόρ-ἐγκάρ. ὑπερυψ.
13 Ἅγιος Χαράλαμπος, Κάτω Δρὺ Λάρνακας μονόχ-5 σταυρ-γυν-καμπ. 13 κεραμίδια τρίπλευρη ἀκτινωτὴ ὀξυκόρ-ἐγκάρ. ὑπερυψ.
16 Ἅγιος Γεώργιος Ἀλαμάνος, Πεντάκωμο Λεμεσοῦ μονόχ-5 σταυρ-γυν-καμπ. 16 δίρριχτες στ. πεντάπλευρη τεταρτοσφαιρικὴ ὀξυκόρ-ἐγκάρ. ὑπερυψ.
22 Εὐαγγελισμός, Κλήρου Λευκωσίας μονόχ-5 σταυρ-γυν-καμπ. 22 δίρριχτες στ. τρίπλευρη ἀκτινωτὴ ὀξυκόρυφοι
23 Ἅγιος Γεώργιος, Ἀρεδιοῦ Λευκωσίας μονόχ-5 σταυρ-γυν-καμπ. 23 δίρριχτες στ. τρίπλευρη ἀκτινωτὴ ὀξυκόρυφοι
24 Ἅγιος Γεώργιος, Λύμπια Λευκωσίας μονόχ-5 σταυρ-γυν-καμπ. 24 δίρριχτες στ. πεντάπλευρη ἀκτινωτὴ ὀξυκόρ-ἐγκάρ. χαμηλ-ὑπερυψ.
25 Ἅγιος Θεόδωρος, Πάνω Πάφος μονόχ-5 σταυρ-γυν-καμπ. 25 δίρριχτες στ. τρίπλευρη τεταρτοσφαιρικὴ ὀξυκόρυφοι
26 Εἰσόδια, Πέγεια Πάφου μονόχ-5 σταυρ-γυν-καμπ. 26 κεραμίδια τρίπλευρη ἀκτινωτὴ ὀξυκόρυφοι
34 Ἁγία Παρασκευή, Μόρφου μονόχ-5 σταυρ-γυν-καμπ. 34 δίρριχτες στ. ὀξυκόρ-ἐγκάρ. ὑπερυψ.
36 Ἁγία Αἰκατερίνη, Βυζακιὰ Μόρφου μονόχ-5 σταυρ-γυν-καμπ. 36 δίρριχτες στ. πεντάπλευρη ἀκτινωτὴ ὀξυκόρ-ἐγκάρ. ὑπερυψ.
37 Ἁγία Τριάδα, Ριζοκάρπασο Καρπασίας μονόχ-5 σταυρ-γυν-καμπ. 37 κεραμίδια τρίπλευρη ἀκτινωτὴ ὀξυκόρ-ἐγκάρ. χαμηλ-ὑπερυψ.
31 Ἅγιος Αὐξίβιος, Ἀστρομερίτη Μόρφου μονόχ-5 σταυρ-γυν-καμπ. 31 πεντάπλευρη τεταρτοσφαιρικὴ
08 Ἅγιος Γεώργιος,  Παραλίμνη Ἀμμοχώστου μονόχ-6 σταυρ-γυν-καμπ. 08 κουρασάνι πεντάπλευρη τεταρτοσφαιρικὴ ὀξυκόρ-ἐγκάρ. χαμηλ-ὑπερυψ.
21 Ἅγιος Νικόλαος, Κάτω Δευτερὰ Λευκωσίας μονόχ-6 σταυρ-γυν-καμπ. 21 κεραμίδια πεντάπλευρη τεταρτοσφαιρικὴ ὀξυκόρυφοι
29 Ἅγιος Γεώργιος, Εὐρύχου Μόρφου μονόχ-6 σταυρ-γυν-καμπ. 29 πεντάπλευρη
30 Ἅγιος Δημήτριος, Φλάσου Μόρφου μονόχ-6 σταυρ-γυν-καμπ. 30 δίρριχτες στ. τρίπλευρη ἀκτινωτὴ ὀξυκόρ-ἐγκάρ. ὑπερυψ.
33 Τίμιος Σταυρός, Κάτω Ζώδια Μόρφου μονόχ-8 σταυρ-γυν-καμπ. 33 κεραμίδια ἀκτινωτὴ ὀξυκόρ-ἐγκάρ. ὑπερυψ.

                                                                                                                                                μονόχωρες τρουλαῖες                                                                    μὲ σταυροθόλια

15 Ἅγιος Κωνσταντῖνος, Τόχνη Λάρνακας μονόχ- τρουλαία-4 σταυρ. 15 δίρριχτες στ. πεντάπλευρη τεταρτοσφαιρική ὀξυκόρ-ἐγκάρ. χαμηλ-ὑπερυψ.
05 Ἅγιος Προκόπιος, Ἔγκωμη Λευκωσίας μονόχ- τρουλαία-5 σταυρ-γυν- καμπ. 05 κεραμίδια πεντάπλευρη τεταρτοσφαιρική ὀξυκόρ-ἐγκάρ. ὑπερυψ.
35 Ἀρχάγγελος Μιχαήλ, Πάνω Ζώδια Μόρφου μονόχ- τρουλαία-6 σταυρ-γυν- καμπ. 35 κεραμίδια πεντάπλευρη ὀξυκόρ-ἐγκάρ. χαμηλ-υπερυψ.

 δίκλιτες                                                                     σταυροθολιακὲς

01 Ἅγιος Σάββας, Παλαιά πόλη Λευκωσίας δίκλιτη-3 σταυρ. 01 δίρριχτες στ. πεντάπλ-τρίπλ τεταρτοσφαιρική ὀξυκόρυφοι
02 Ἅγιος Κασιανός, Παλαιά πόλη Λευκωσίας δίκλιτη-3 σταυρ-γυν-καμπ. 02 δίρριχτες στ. πεντάπλ-τρίπλ τεταρτοσφαιρική ὀξυκόρυφοι
09 Χρυσοπολίτισσα, Λάρνακα δίκλιτη-4 σταυρ. 09 κεραμίδια πεντάπλευρη τεταρτοσφαιρική ὀξυκόρυφοι

                                                                                                                     τρίκλιτες σταυροειδεῖς ἐγγεγραμμένες                                                                    μετὰ τρούλου μὲ σταυροθόλια

17 Ἅγιος Αντώνιος, Λεμεσὸς τρίκλ-σταυρ- τρουλ-3 σταυρ- γυν-καμπ. 17 δίρριχτες στ. τρίπλευρη τεταρτοσφαιρική ὀξυκόρ-ἐγκάρ. χαμηλ-ὑπερυψ.
03 Φανερωμένη, Παλαιά πόλη Λευκωσίας τρίκλ-σταυρ- τρουλ-7 σταυρ- γυν-καμπ. 03 δίρριχτες στ. πεντάπλευρη ἀκτινωτὴ ὀξυκόρ-ἐγκάρ. χαμηλ-ὑπερυψ.
07 Ἁγία Βαρβάρα, Καϊμακλὶ Λευκωσίας τρίκλ-σταυρ- τρουλ-7 σταυρ- γυν-καμπ. 07 δίρριχτες στ. τρίπλευρη ἀκτινωτὴ ὀξυκόρ-ἐγκάρ. ὑπερυψ.
20 Τίμιος Σταυρός, Πάνω Λεύκαρα Λάρνακας τρίκλ-σταυρ- τρουλ-7 σταυρ- γυν-καμπ. 20 κεραμίδια ἡμικυκλικὴ τεταρτοσφαιρική ὀξυκόρυφοι καὶ ἡμικυκλικοὶ
40 Ἅγιος Συνέσιος, Ριζοκάρπασο Καρπασίας 40

.
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συνέβαινε σὲ ὅλη τὴν ὀθωμανικὴ αὐτοκρατορία, ποὺ ἀπαγόρευε συνήθως 
τὴν κατασκευὴ νέων ναῶν. 

Ἱστορικὰ στοιχεῖα τῶν κυπριακῶν σταυροθολιακῶν ἐκκλησιῶν

Ὁ τύπος τῶν σταυροθολιακῶν ἐκκλησιῶν ἐμφανίζεται στὴν Κύπρο στὰ 
μέσα τοῦ 19ου αἰώνα καὶ χρησιμοποιεῖται μέχρι τὰ μέσα τοῦ 20οῦ (Π.Β.5.1, 
Χρονολογία). Οἱ παλαιότερες, σύμφωνα μὲ τὰ μέχρι σήμερα γνωστά, εἶναι 
οἱ δίκλιτες βασιλικὲς τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης στὸ Μένικο τῆς 
περιοχῆς Μόρφου τοῦ 1846689, τοῦ Ἁγίου Σάββα τοῦ 1851 στὴν Λευκωσία690 
(Π.Β.5.11) καὶ τῆς Παναγίας τῆς Χρυσοπολίτισσας στὴν Λάρνακα, ἐπίσης 
τοῦ 1851691 (Π.Β.5.13), ἀλλὰ καὶ οἱ μονόχωρες τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Θε-
ολόγου στὰ Κατύδατα, τοῦ 1847692 καὶ τῆς Παναγίας στὸ Ἀκάκι τῆς περι-
οχῆς Μόρφου τοῦ 1848, ἡ ὁποία καθαιρέθηκε τὴν δεκαετία τοῦ 1970693. Ὁ 
τύπος αὐτὸς ἀναπτύχθηκε ραγδαίως καὶ ἐξαπλώθηκε σὲ ὅλη τὴν περιοχὴ 
τῆς μεγαλονήσου. Ἔχουμε μάλιστα παραδείγματα ἀρκετὰ σύγχρονα μέχρι 
καὶ τὸ 1958, ὅπως ἡ ἐκκλησία τῶν Ἁγίων Τριμιθιᾶς, στὸ ὁμώνυμο χωριό694, 
σύμφωνα βέβαια μὲ τὰ μέχρι σήμερα γνωστά. 

Τυπολογία τῶν κυπριακῶν σταυροθολιακῶν ἐκκλησιῶν

Ὁ νεότερος σταυροθολιακὸς τύπος τῆς Κύπρου ἐμφανίζεται σὲ μονό-
χωρες δρομικές (Π.Β.5.3), σὲ δίκλιτες καὶ σὲ τρίκλιτες βασιλικές (Π.Β.5.10). 
Ἀπὸ τὸν προσωρινὸ πίνακα φαίνεται ὅτι τυπολογικὰ στὴν πλειοψηφία 
τους τριάντα τρεῖς σὲ σαράντα εἶναι μονόχωρες καὶ ἀπὸ τὶς ἄλλες τρεῖς 
δίκλιτες καὶ τέσσερις τρίκλιτες (Π.Β.5.2). Οἱ κόγχες τοῦ ἱεροῦ εἶναι συνήθως 
τρίπλευρες ἢ πεντάπλευρες, ἐνῶ ἀπαντοῦν καὶ ἡμικυκλικές (Π.Β.5.3 καὶ 
Π.Β.5.10). Ἡ στέγασή τους εἶναι τεταρτοσφαιρικὴ ἢ ἀποτελεῖται ἀπὸ τρεῖς 
ἢ πέντε ἀκτινωτοὺς θόλους, ἀνάλογους μὲ αὐτοὺς τῶν ἀντίστοιχων δω-
δεκανησιακῶν. Στὸ δυτικὸ σταυροθόλιο σχεδὸν πάντα εἶναι ἐνταγμένος 
γυναικωνίτης σὲ πατάρι, σύγχρονος μὲ τὸ κτίσιμο τῆς ἐκκλησίας, ὅπως 
καὶ στὶς περισσότερες σταυροθολιακὲς ἐκκλησίες τῆς Δωδεκανήσου. Τὸ 
ἰσόγειο τοῦ παταριοῦ, ποὺ λειτουργεῖ ὡς πρόναος,  συνήθως δὲν ξεχωρίζει 
μὲ τοῖχο ἀπὸ τὸν κυρίως ναό, ὅπως συνηθίζεται στὶς δωδεκανησιακὲς 
ἀντίστοιχες ἐκκλησίες (Π.Β.5.2, Ἀρχιτεκτονικός τύπος καὶ Π.Β.5.5).

689. Μυριανθεύς [2000], 85.
690. ΚΣΕΚ 1.
691. ΚΣΕΚ 9.
692. Μυριανθεύς [2000], 85 καὶ σχέδιο 12.
693. Μυριανθεύς [2000], 85 καὶ σημ. 92 καὶ 109.
694. ΚΣΕΚ 19, Ἅγιοι Τριμιθιᾶς.
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Π.B.5.3.
Πίνακας κατόψεων μονόχωρων σταυροθολιακῶν ἐκκλησιῶν  

Κύπρου

27. Ἅγιος Ἰωάννης Θεολόγος, Κατύδατα 
Μόρφου (Μυριανθεύς)

28. Ἅγιος Χαράλαμπος, Δένεια Μόρφου 
(Μυριανθεύς)

14. Ἅγιος Ἀνδρόνικος, Ξυλοτύμπου Λάρνακας

15. Ἅγιος Κωνσταντῖνος, Τόχνη Λάρνακας

22. Εὐαγγελισμός, Κλἠρου Λευκωσίας

23. Ἅγιος Γεώργιος, Ἀρεδιοῦ Λευκωσίας

5. Ἅγιος Προκόπιος, Ἔγκωμη Λευκωσίας

11. Ἅγιος Κωνσταντῖνος Ἀλαμάνος,  
Βαρολίμνη Λάρνακας

24. Ἅγιος Γεώργιος, Λύμπια Λευκωσίας

25. Ἅγιος Θεόδωρος, Πάνω Πάφος

31. Ἅγιος Αὐξίβιος, Ἀστρομερίτη Μόρφου 
(Μυριανθεύς)

29. Ἅγιος Γεώργιος Εὐρύχου Μόρφου 
(Μυριανθεύς)

30. Ἅγιος Δημήτριος Φλάσου Μόρφου 
(Μυριανθεύς)
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ΚΣΕΚ 15.  
Ὁ Ἅγιος Κωνσταντῖνος, 
Τόχνη Λάρνακας, χωρὶς 
ἐξωτερικὲς ἀντηρίδες

ΚΣΕΚ 8.  
Ὁ Ἅγιος Γεώργιος,  

Παραλίμνη Ἀμμοχώστου, 
μὲ ἐξωτερικὲς ἀντηρίδες

ΚΣΕΚ 22.  
Ὁ Εὐαγγελισμός,  
Κλήρου Λευκωσίας  
μὲ ἐξωτερικὲς
ἀντηρίδες, συνδεδεμένες 
μὲ ἐνδιάμεσα
χαμηλωμένα τόξα

ΚΣΕΚ 24.  
Ὁ Ἅγιος Γεώργιος,  
Λύμπια Λευκωσίας  

μὲἐξωτερικὲς ἀντηρίδες,  
συνδεδεμένες μὲ ἐνδιάμεσα

ὀξυκόρυφα τόξα

Π.Β.5.4.
Πίνακας ἐξωτερικῶν ἀντηρίδων σταυροθολιακῶν ἐκκλησιῶν  

Κύπρου
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Π.Β.5.5.

ΚΣΕΚ 24. Ὁ Ἅγιος Γεώργιος στὰ Ὀλύμπια τῆς Κύπρου
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Ἡ κατασκευαστικὴ λύση τῆς ἀνάληψης τῶν πλάγιων ὠθήσεων τῶν 
σταυροθολίων μὲ τὴν διαπλάτυνση τῶν τοίχων πρὸς τὰ ἔξω, ὅπως συ-
νηθίζεται στὴν βυζαντινὴ ναοδομία, καὶ ὁ συνδυασμὸς μὲ τὶς ἐξωτερικὲς 
ἀντηρίδες τῶν γοτθικῶν καθεδρικῶν ναῶν, ἀπὸ τὴν γένεση περίπου τῶν 
θόλων καὶ κάτω, ποὺ συνδέονται ὅμως μεταξύ τους μὲ τόξα, γίνεται ἰδιαίτε-
ρα ἐμφανὴς στὶς ἐξωτερικὲς ὄψεις (Π.Β.5.4). Ὁ συνδυασμὸς αὐτὸς εἶναι ἡ 
χαρακτηριστικὴ πρω τοτυπία τῶν σταυροθολιακῶν ἐκκλησιῶν τῆς Κύπρου 
καὶ ἡ κύρια διαφορο ποίησή τους ἀπὸ τὶς ἀντίστοιχες ἐκκλησίες τῆς Δωδε-
κανήσου. Ἡ χρήση στὴν σύνδεση τῶν ἀντηρίδων μεταξύ τους δύο τύπων 
συνήθως χαμηλωμένων τόξων, ἄλλοτε ἡμικυκλικῶν ἢ χαμηλωμένων καὶ 
ἄλ λοτε ὀξυκόρυφων, δημιουργεῖ μία ἰδιαιτερότητα στοὺς ναοὺς αὐτούς. 
Ὑπάρχουν ἐπίσης καὶ παραδείγματα μὲ ἀντηρίδες, οἱ ὁποῖες δὲν συνδέο-
νται μεταξύ τους μὲ τόξα, ὅπως ὁ Ἅγιος Γεώργιος στὴν Παραλίμνη τῆς 
Ἀμμοχώστου695. Ἐξάλλου τέτοιου τύπου ἀντηρίδες χρησιμοποιήθηκαν καὶ 
σὲ ἀρκετὲς καμαροσκέπαστες ἐκκλησίες τῆς Κύπρου τὴν ἴδια, ἀλλὰ καὶ 
τὴν προηγούμενη περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας696. Δὲν λείπουν βεβαίως 
καὶ οἱ σταυροθολιακές χωρὶς ἐξωτερικὲς ἀντηρίδες, ὅπως συνηθίζεται στὶς 
ἀντίστοιχες τῆς Δωδεκανήσου. Τὰ παραδείγματα, τῆς Μεταμόρφωσης 
τοῦ Σωτῆρος697, μητρόπολης τῆς Λάρνακας τῆς ἐνοριακῆς ἐκ κλη σίας τοῦ 
Ἁγίου Κωνσταντίνου καὶ τῆς Ἁγίας Ἑλένης στὴν Τόχνη τῆς Λάρνα κας698, 
καθὼς καὶ τῆς βόρειας ὄψης τοῦ Ἁγίου Κασιανοῦ699 τὸ ἐπιβεβαιώ νουν700. 
Ἡ προεξοχὴ ἐπίσης, σὲ κάποιες περιπτώσεις, τῶν ἀντηρίδων ἀπὸ τὰ τό ξα 
σύνδεσής τους αὐξάνει τὴν ποικιλία τῶν ὄψεων τους. Ἡ χρήση φυσικὰ καὶ 
στὴν Κύπρο τῶν ὁριζόντιων μεταλλικῶν ἑλκυστήρων, γιὰ τὴν ἀνάληψη τῶν 
πλάγιων ὠθήσεων, εἶναι τὸ ἴδιο συνηθισμένη, ὅπως καὶ στὴν Ρόδο. 

Οἱ μονόχωρες ἐκκλησίες περιλαμβάνουν ἀπὸ δύο ἕως ὀκτὼ σταυ-
ροθόλια (Π.Β.5.2, Ἀρχιτεκτονικὸς τύπος καὶ Π.Β.5.3). Τὸ μέγεθός τους 
ὅμως εἶναι σημαντικὰ μεγαλύτερο ἀπὸ ἐκεῖνο τῶν ὀρθόδοξων ναῶν τῆς 
προηγούμενης περιόδου τῆς Τουρκοκρατίας, ποὺ εἶναι συνήθως καμα-
ροσκέπαστες ἐκ κλησίες, καὶ σχετικὰ μεγαλύτερο ἀπὸ αὐτῶν τῆς Δωδε-
κανήσου (μὲ ἕνα ἕως πέντε σταυροθόλια), ἀλλὰ ἀρκετὰ μικρότερο ἀπὸ 
τῶν γοτθικῶν καθεδρικῶν ναῶν τῆς δυτικῆς Εὐρώπης701. Οἱ ἐνοριακοὶ καὶ 

695. ΚΣΕΚ 8.
696. Μυριανθεύς [2000], 74, εἰκ.5, ἡ Παναγία στὰ Κάτω Κουτραφὰ Μόρφου. Ὁ μητρο-

πολιτικὸς ναὸς τῆς Λευκωσίας ἐπίσης ἔχει ἀντηρίδες.
697. ΚΣΕΚ 10.
698. ΚΣΕΚ 15.
699. ΚΣΕΚ 2.
700. ΚΣΕΚ 17, ὁ Ἅγιος Ἀντώνιος βέβαια τῆς Λεμεσοῦ δὲν ἔχει καὶ αὐτὸς ἀντηρίδες, ἀλλὰ 

εἶναι τρίκλιτος καὶ ἔχει προέλθει ἀπὸ προσθῆκες.
701. Μυριανθεύς [2000], 85.
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Π.Β.5.6.

ΚΣΕΚ 14.  
Ὁ Ἅγιος Ἀνδρόνικος καὶ ἡ Ἁγία Ἀθανασία Ξυλοτύμπου τῆς Λάρνακας
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Π.Β.5.7.

ΚΣΕΚ 25.  
Ἅγιος Θεόδωρος-Μητρόπολη, Πάνω Πάφος, Πάφου
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Π.Β.5.8.

ΚΣΕΚ 15.  
Οἱ Ἅγιοι Κωνσταντῖνος καὶ Ἁγία Ἑλένη στὴν Τόχνη τῆς Λάρνακας
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μητροπολιτικοὶ ναοί, ποὺ εἶναι μονόχωρες ἔχουν τέσσερα702 (Π.Β.5.6), οἱ 
περισσότερες πέντε703 (Π.Β.5.7), ἕξι704 καὶ ὀκτὼ705 σταυροθόλια (σύμφωνα 
βέβαια μὲ τὶς μέχρι σήμερα καταγεγραμμένες ἐκκλησίες).

Δὲν λείπει καὶ ἀπὸ τὶς ἐκκλησίες τῆς Κύπρου ὁ τύπος τῆς τρουλαίας 
μονόχωρης σταυροθολιακῆς βασιλικῆς, ὅπως ὁ Ἅγιος Κωνσταντῖνος καὶ 
ἡ Ἁγία Ἑλένη στὴν Τόχνη τῆς Λάρνακας706. Στὸ κέντρο τοῦ τέταρτου 
ἀπὸ δυτικὰ σταυροθολίου ὑψώνεται ὀκτάπλευρος τρουλίσκος, μικρότε-
ρων διαστάσεων, ὁ ὁποῖος ἑδράζεται ἀπ’ εὐθείας στοὺς διασταυρούμενους 
θόλους, ἐνῶ ὁ ἀντίστοιχος μὲ αὐτόν τῆς Παναγίας τῆς Πυργιώτισσας στὸ 
Λιβίσι τῆς Μικρᾶς Ἀσίας ἑδράζεται ἐπάνω στὰ ἐγκάρσια τόξα ἢ σφενδόνια 
τοῦ σταυροθολίου καὶ σὲ κάθετα ἐνδιάμεσα, ποὺ διακόπτουν τὶς διαγώνιες 
νευρώσεις707 (Π.Β.5.8).

Ἡ ἐπινοητικότητα τῶν Κύπριων μαστόρων δημιούργησε καὶ τρου-
λαῖες μονόχωρες βασιλικές, ὑπερυψώνοντας ἕνα σταυροθόλιο, ποὺ προσ-
ομοιάζει μὲ τροῦλο, ὅπως τὸ καθολικὸ τοῦ Ἁγίου Προκοπίου στὸ μετόχι 
τῆς μονῆς Κύκκου στὴν Λευκωσία708 (Π.Β.5.9) καὶ στὸν Ἀρχάγγελο Μι-
χαὴλ στὰ Πάνω Ζώδια τῆς Μόρφου709.

702. ΚΣΕΚ 6, ἡ Παναγία ἡ Παλουριώτισσα στὴν Λευκωσία,  ΚΣΕΚ 14, ὁ Ἅγιος Ἀνδρόνι-
κος καὶ ἡ Ἁγία Ἀθανασία στὸ χωριὸ Ξυλοτύμπου τῆς Λάρνακας, ΚΣΕΚ 15, ὁ Ἅγιος Κων-
σταντῖνος καὶ ἡ Ἁγία Ἑλένη στὴν Τόχνη τῆς Λάρνακας, ΚΣΕΚ 19, οἱ Ἅγιοι Τριμιθιᾶς, 
Μυριανθεύς [2000], 84-88 καὶ σχ.13, ὁ Ἅγιος Χαράλαμπος στὸ χωριὸ Δένεια τῆς περιοχῆς 
Μόρφου.

703. ΚΣΕΚ10, ἡ μητρόπολη τῆς Λάρνακας τῆς Μεταμόρφωσης τοῦ Σωτῆρος, ΚΣΕΚ 11, 
ὁ Ἅγιος Κωνσταντῖνος Ἀλαμάνος καὶ οἱ Ἅγιοι Κοσμᾶς καὶ Δαμιανὸς στὴν Βαρόλιμνη τῆς 
Λάρνακας, ΚΣΕΚ 12, ὁ Ἅγιος Γεώργιος στὸ χωριὸ Βαβατσινιὰ τῆς Λάρνακας, ΚΣΕΚ 13, ὁ 
Ἅγιος Χαράλαμπος στὸ χωριὸ Κάτω Δρῦς τῆς Λάρνακας, ΚΣΕΚ 22, ὁ Εὐαγγελισμὸς τῆς Θε-
οτόκου στὸ χωριὸ Κλήρου, ΚΣΕΚ 23, ὁ Ἅγιος Γεώργιος στὸ χωριὸ Ἀρεδιοῦ, ΚΣΕΚ 24, ὁ Ἅγιος 
Γεώργιος στὸ χωριὸ Ὀλύμπια, ΚΣΕΚ 25, ἡ μητρόπολη τῆς Πάφου τοῦ Ἁγίου Θεοδώρου στὴν 
Πάνω Πάφο, ΚΣΕΚ 26, τὰ Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου στὸ χωριὸ Πέγεια τῆς Πάφου, Μυριανθεύς 
[2000], 84-88 καὶ σχ.16,  ὁ Ἅγιος Αὐξίβιος στὸ Ἀστρομερίτη τῆς Μόρφου, Μυριανθεύς [2000], 
84-88 καὶ εἰκ.24, ἡ Ἁγία Παρασκευὴ στὴν πόλη τῆς Μόρφου καὶ Μυριανθεύς [2000], 84-88 καὶ 
εἰκ.27, ἡ Ἁγία Αἰκατερίνη στὸ χωριὸ Βυζακιὰ τῆς Μόρφου.

704. ΚΣΕΚ 8, ὁ Ἅγιος Γεώργιος στὴν Παραλίμνη τῆς Ἀμμοχώστου, ΚΣΕΚ 21, ὁ Ἅγιος 
Νικόλαος στὴν Κάτω Δευτερά, Μυριανθεύς [2000], 84-88 καὶ σχ.14, ὁ Ἅγιος Γεώργιος στὸ 
χωριὸ Εὐρύχου τῆς Μόρφου, Μυριανθεύς [2000], 84-88 καὶ σχ.15, ὁ Ἅγιος Δημήτριος στὸ 
χωριὸ Φλάσου τῆς Μόρφου καὶ Μυριανθεύς [2000], 84-88 καὶ εἰκ.26, ὁ Ἀρχάγγελος Μι-
χαὴλ στὰ Πάνω Ζώδια τῆς Μόρφου.

705. Μυριανθεύς [2000], 84-88 καὶ εἰκ.23, ὁ Τίμιος Σταυρὸς στὰ Κάτω Ζώδια τῆς 
Μόρφου.

706. ΚΣΕΚ 15.
707. ΚΣΕΔ 125. Ἀνάλογου τύπου εἶναι καί, ΚΣΕΔ 127,  ἡ Παναγία ἡ Ἀντιφελλιώτισσα 

στὸ Κὰς καί, ΚΣΕΔ 129, ἡ Παναγία στὸ Καλαμάκι τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, ἀλλὰ μὲ τροῦλο, ὁ 
ὁποῖος καταλαμβάνει ὅλο τὸ τετράπλευρο, ποὺ ἀντιστοιχεῖ στὸ σταυροθόλιο.

708. ΚΣΕΚ 5.
709. Μυριανθεύς [2000], 84-88 καὶ εἰκ.26.
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Π.Β.5.9.

ΚΣΕΚ 5.  
Μετόχι τῆς μονῆς Κύκκου, ὁ Ἅγιος Προκόπιος τῆς Λευκωσίας
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Π.B.5.10.
Πίνακας κατόψεων δίκλιτων καὶ τρίκλιτων σταυροθολιακῶν  

ἐκκλησιῶν Κύπρου

1. Ἅγιος Σάββας, Παλαιὰ 
πόλη Λευκωσίας 3. Φανερωμένη, Παλαιὰ πόλη Λευκωσίας

2. Ἅγιος Κασιανός,  
Παλαιὰ πόλη Λευκωσίας

7. Ἁγία Βαρβάρα, Καϊμακλὶ Λευκωσίας

9. Χρυσοπολίτισσα, Λάρνακα 20. Τίμιος Σταυρός,  
Πάνω Λεύκαρα Λάρνακας
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Π.B.5.11.  

ΚΣΕΚ 1. Ὁ Ἅγιος Σάββας, Παλαιά πόλη τῆς Λευκωσίας
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Σὲ ἀντίθεση μὲ τὰ Δωδεκάνησα, ὅπου δὲν ὑπάρχουν δίκλιτες σταυρο-
θολιακὲς ἐκκλησίες710, στὴν Κύπρο ἀπαντοῦν τέσσερα παραδείγματα δί-
κλιτων σταυροθολιακῶν ναῶν (ἀπὸ τὶς μέχρι σήμερα καταγεγραμμένες ἐκ-
κλησίες), ποὺ παρουσιάζουν ξεχωριστὸ ἐνδιαφέρον (Π.Β.5.10). Εἶναι ὅλες 
τῆς πρώτης περιόδου, ὁπότε ἐφαρμόσθηκε ὁ τύπος αὐτὸς στὴν Κύπρο. 

Ἡ πρώτη, τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης στὸ Μένικο τῆς πε-
ριοχῆς Μόρφου κτίσθηκε τὸ 1846711, ἄλλες δύο στὴν παλαιὰ πόλη τῆς 
Λευκωσίας κτίσθηκαν, ὁ Ἅγιος Σάββας τὸ 1851712 (Π.Β.5.11) καὶ ὁ Ἅγιος 
Κασιανὸς τὸ 1854713 (Π. 5.12), ἐνῶ ἡ τρίτη, ἡ Παναγία Χρυσοπολίτισσα 
τῆς Λάρνακας, κατασκευάσθηκε ἐπίσης τὸ 1851714 (Π.Β.5.13). Ἡ ἔλλει-
ψη πρόθεσης στὸ βόρειο κλίτος τῆς Παναγίας τῆς Χρυσοπο λίτισσας, 
ποὺ εἶναι ἐντελῶς ἀπαραίτητη γιὰ τὴν τέλεση τῆς θείας λειτουργίας στὸ 
ὀρθόδοξο δόγμα, καθιστᾶ πιθανὸ τὸ ἐνδεχόμενο νὰ προο ριζόταν γιὰ τὸ 
καθολικὸ δόγμα. Ἑπομένως τίθεται τὸ ἐρώτημα, μήπως ὁ τύπος αὐτὸς 
προῆλθε ἀπὸ τήν ἀνάγκη συνύπαρξης ὑπὸ τὴν ἴδια στέ γη καὶ τῶν δύο 
δογμάτων σὲ κοι νό τητες, ποὺ συμβίωναν ὀρθόδοξοι καὶ καθολικοὶ κατὰ 
τὴν περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας715. Τὸ ἴδιο ἐξάλλου συνέβαινε στὸ κα-
θολικὸ τοῦ μοναστηριοῦ τοῦ Ἁγίου Αὐγουστίνου καὶ τῆς ἐκκλησίας τοῦ 
Ἁγίου Νικολάου στὴν μεσαιωνικὴ Ρόδο716 καὶ σὲ ἐκκλησίες τῆς Χίου717, τῆς 
Κρήτης718, τῶν Κυκλάδων719 καὶ τῆς Ἑπτανήσου720, ὅπως φαίνεται κατω-
τέρω, ἐνῶ δίκλιτες ἐκκλησίες τῆς β΄ ἑνετοκρατίας διατηροῦνται καὶ στὴν 
Μονεμβασία721. Τὸ θέμα βέβαια εἶναι ἐξαιρετικὰ ἐνδιαφέρον καὶ πρέπει νὰ 
διερευνηθεῖ περαιτέρω.

Οἱ τρεῖς ἀπὸ τὶς καταγραμμένες δίκλιτες ἐκκλησίες εἶναι καλυμμένες 
μὲ δύο σειρὲς ἀπὸ τρία722, τριάμισι723, ἢ τεσσεράμισι σταυροθόλια χωρὶς 

710. ΚΣΕΔ  6, ὁ Ἅγιος Γεώργιος ὁ Ἄνω καί, ΚΣΕΔ 7, ὁ Ἅγιος Γεώργιος ὁ Κάτω ἢ Κα μένος, 
στὴν πόλη τῆς Ρόδου δὲν εἶναι δίκλιτοι, ἀλλὰ προέρχονται ἀπὸ μονόχωρες μὲ προσθήκη 
μεταγενέστερων κλιτῶν.

711. Μυριανθεύς [2000], 85.
712. ΚΣΕΚ 1.
713. ΚΣΕΚ 2.
714. ΚΣΕΚ 9.
715. Ἡ πληροφορία, ὅτι κάποιος ὀρθόδοξος ἀρχιερέας ἀπαγόρευσε τὴν τέλεση λει-

τουργιῶν ἀπὸ τοὺς καθολικοὺς στὴν ἐκκλησία τῆς Παναγίας τῆς Χρυσοπολίτισσας τῆς 
Λάρνακας ἀξίζει νὰ διερευνηθεῖ.

716. Ντέλλας [2000β], 43-54.
717. Σάρου [1931], 286 καὶ Βουρνούς [1998], 61.
718. Γκράτζιου [2010], 127-183.
719. Δημητροκάλλης [1993], 190-1.
720. Ζήβας [1984], 9-10.
721. Καλλιγᾶ [1979], 245-256.
722. ΚΣΕΚ 2.
723. ΚΣΕΚ 1.
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Π.Β.5.12.

ΚΣΕΚ 2. Ὁ Ἅγιος Κασιανός, Παλαιά πόλη τῆς Λευκωσίας
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Π.Β.5.13.

ΚΣΕΚ 9. Ἡ Χρυσοπολίτισσα, Λάρνακα
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Π.Β.5.14.

ΚΣΕΚ 20. Ὁ Τίμιος Σταυρός, Πάνω Λεύκαρα Λάρνακας
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διαγώνιες νευρώσεις, ἀλλὰ μὲ ἐνδιάμεσα ἐνισχυτικὰ τόξα (σφενδόνια) ὀρ-
θογώνιας διατομῆς καὶ ἐνδιάμεσες τοξοστοιχίες ἀπὸ τέσσερις κολῶνες, ἢ 
συνδυασμὸ κιόνων καὶ πεσσῶν. Ἡ χρήση τῶν μισῶν ἢ κομμένων σταυρο-
θολίων ἐμφανίζεται ἄλλοτε στὸ ἱερὸ724 καὶ ἄλλοτε στὸν γυναικωνίτη725, ἐνῶ 
ὁ πρόναος μὲ τὸν γυναικωνίτη σὲ πατάρι τοῦ Ἁγίου Κασιανοῦ ἀποτε λεῖ πι-
θανῶς προσθήκη, ποὺ καλύπτεται ἀπὸ ὀξυκόρυφη καμάρα726. Τὰ ἱερὰ τῶν 
δύο δίκλιτων ναῶν τῆς Λευκωσίας στεγάζονται μὲ ὀξυκόρυφες κα μάρες, 
προέκταση τῶν ἀνατολικῶν κεραιῶν τῶν ἀντίστοιχων σταυροθο λίων. Οἱ 
κόγχες τους εἶναι ἐξωτερικὰ τρίπλευρες ἢ πεντάπλευρες καὶ καλύπτονται 
μὲ τεταρτοσφαιρικὸ θόλο. Τὰ σταυροθόλια παραμένουν ἐξωτερικὰ ἄλλο-
τε ἐμφανῆ727 καὶ ἄλλοτε διαμορφώνονται σὲ διασταυρούμενες δίρριχτες 
στέγες, ὡστόσο ὅλες καλύπτονται μὲ γαλλικὰ κεραμίδια.

Ἐμφανίζονται καὶ στὴν Κύπρο τρίκλιτες σταυροθολιακὲς ἐκκλησίες, ἂν 
καὶ δὲν ἀποτελοῦν τὴν πλειονότητα, ὅπως καὶ στὰ Δωδεκάνησα (Π.Β.5.10). 
Οἱ διαστάσεις τους εἶναι μεγαλύτερες ἀπὸ ἐκείνων τῆς Δωδεκανήσου, 
ἀλλὰ βέβαια μικρότερες ἀπὸ τῶν ἀντίστοιχους γοτθικοὺς καθεδρικοὺς να-
οὺς τῆς Δύσης. Οἱ τρεῖς μέχρι σήμερα καταγεγραμμένοι τρίκλιτοι σταυρο-
θολιακοὶ ναοὶ τῆς Κύπρου, εἶναι σταυροειδεῖς ἐγγεγραμμένοι μὲ τροῦλο. 

Ὁ Τίμιος Σταυρὸς στὰ Πάνω Λεύκαρα εἶναι ἡ παλαιότερη (1867) καὶ 
κτίσθηκε ἀπὸ τοὺς ἀρχιτέκτονες Φιλήμ(ονα) καὶ Νεοκλ(ῆ) Ἡρακλ(ίδη;)728 
(Π.Β.5.14). Ἡ Παναγία ἡ Φανερωμένη στὴν παλαιὰ πόλη τῆς Λευκωσίας 
κτίσθηκε τὸ 1872-3729 (Π.Β.5.15) καὶ ἡ Ἁγία Βαρβάρα στὸ Καϊμακλὶ τῆς 
Λευκωσίας τὸ 1897-1900730 (Π.Β.5.16). 

Ἔχουν βέβαια τὰ γοτθικὰ χαρακτηριστικὰ τῶν σταυροθολιακῶν ἐκ-
κλη  σιῶν τῆς Κύπρου, μὲ ἐπὶ μέρους νεοκλασικὰ μορ φο λογικὰ στοιχεῖα, 
ἀλλὰ ὁ Τίμιος Σταυρὸς συνδυάζει καὶ τυπολογικὰ στοι χεῖα τῆς βυζαντινῆς 
ἀρχιτεκτονικῆς. Ἡ Παναγία ἡ Φανερωμένη καὶ ἡ Ἁγία Βαρβάρα ἔχουν 
ἀπὸ ἑπτὰ σειρὲς σταυροθολίων σὲ κάθε κλίτος, ἡ πρώτη ὅμως ἔχει τρεῖς 
πεντάπλευρες ἐξωτερικὰ καὶ ἡμικυκλικές ἐσωτερικὰ κόγχες στὸ ἱερό, ἐνῶ 
ἡ δεύτερη ἔχει ἑνιαία τρίπλευρη κόγχη στὸ ἱερό. Ὁ Τίμιος Σταυρὸς ἔχει 
τέσσερις σειρὲς σταυροθολίων στὴν δυτικὴ πλευρὰ καὶ τρεῖς ἡμικυκλικὲς 
κόγχες στὸ ἱερό. Ἡ πρώτη δυτικὴ σειρὰ τῶν σταυροθολίων ἀποτελεῖ τὸν 

724. ΚΣΕΚ 9 καὶ ΚΣΕΚ 15, στὴν μονόχωρη τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου καὶ τῆς Ἁγίας 
Ἑλένης στὴν Τόχνη τῆς Λάρνακας.

725. ΚΣΕΚ 1.
726. ΚΣΕΚ 2.
727. ΚΣΕΚ 9.
728. ΚΣΕΚ 20.
729. ΚΣΕΚ 3.
730. ΚΣΕΚ 7.
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Π.Β.5.15.

ΚΣΕΚ 3. Ἡ Φανερωμένη, Παλαιά πόλη τῆς Λευκωσίας
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πρόναο μὲ γυναικωνίτη στὸ πατάρι, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν Παναγία τὴν Φανε-
ρωμένη, ποὺ εἶναι χαμηλότερη καὶ ἀποτελεῖ τὸν πρόναο καὶ τὸ πατάρι 
τῆς δεύτερης τὸ γυναικωνίτη. Ἡ πρώτη δυτικὴ σειρὰ τῶν σταυροθολίων 
τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἀποτελεῖ προσθήκη τοῦ 1910. 

Ἡ Ἁγία Βαρβάρα διαθέτει ἐπιπλέον μικρότερο προνάρθηκα, ποὺ ἀπο-
τελεῖ τὴν κύρια εἴσοδο τοῦ μνημείου. Ἡ πέμπτη ἀπὸ δυτικὰ σειρὰ τῶν 
σταυροθολίων τῆς Παναγίας τῆς Φανερωμένης καὶ ἡ τέταρτη τῆς Ἁγίας 
Βαρβάρας ἀποτελοῦν τὸ ἐγκάρσιο κλίτος. Τὸ ἀντίστοιχο ὅμως ἐγκάρσιο 
κλίτος τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, ποὺ εἶναι στὴν πέμπτη σειρά, εἶναι καμα-
ρασκέπαστο. Τὰ μεσαῖα καὶ τὰ ἐγκάρσια κλίτη εἶναι μεγαλύτερα καὶ ὑπερ-
υψωμένα καὶ στὴν διασταύρωσή τους ὑψώνεται ὀκτάπλευρος τροῦλος. Τὸ 
ὑπερέχον τμῆμα τῶν σταυροθολίων τους φωτίζεται μὲ φεγγίτες. Ἡ ἀνατο-
λικὴ κεραία τοῦ σταυροῦ καὶ τὰ πλάγια κλίτη στὸ ἱερὸ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ 
στεγάζονται ἐπίσης μὲ ἡμικυλινδρικὲς καμάρες καὶ οἱ κόγχες μὲ τεταρτο-
σφαιρικὸ θόλο. Τὸ ἱερὸ τῆς Παναγίας τῆς Φανερωμένης στεγάζεται μὲ 
ὀξυκόρυφες καμάρες, προέκταση τῶν ἀνατολικῶν κεραιῶν τῶν ἀντίστοι-
χων σταυροθολίων καὶ οἱ κόγχες τῶν πλάγιων κλιτῶν μὲ τεταρ τοσφαιρικὸ 
θόλο. Ἡ κεντρικὴ κόγχη, ἂν καὶ εἶχε ἀρχικὰ στεγασθεῖ μὲ τρεῖς ἀκτινω-
τοὺς θόλους, στὴν συνέχεια καλύφθηκε ἐσωτερικὰ μὲ τεταρτοσφαιρικὸ 
θόλο, ὅπως ἔγινε καὶ σὲ ἄλλους ναοὺς τῆς Κύπρου731. 

Ἡ ἀνατολικὴ σειρὰ τῶν σταυροθολίων τῆς Ἁγίας Βαρβάρας ἀποτε-
λεῖ τὸ ἑνιαῖο καὶ πρωτότυπο τρίπλευρο ἱερό, ὅπου τὰ σταυροθόλια τῶν 
πλάγιων κλιτῶν εἶναι τρίπλευρα καὶ ἔχουν τρεῖς ἀκτινωτοὺς θόλους, 
ἀντίστοιχη μὲ τὴν πεντάπλευρη ἑνιαία κόγχη ἱεροῦ χαμηλὰ καὶ τρίπλευ-
ρη ψηλότερα, ποὺ διαθέτει καὶ ἡ Γέννηση τῆς Θεοτόκου, μητρόπολη τῆς 
Σπάρτης στὴν Πισιδία τῆς Τουρκίας732 (Π.Β.2.24). Δύο κιονοστοιχίες ἀπὸ 
πέντε κίονες τῆς Ἁγίας Βαρβάρας καὶ ἀπὸ τρεῖς κίονες καὶ τρεῖς πεσσοὺς 
τῆς Παναγίας τῆς Φανερωμένης καὶ ἕναν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ φέρουν τὰ 
σταυροθόλια τῶν κλιτῶν τοῦ κυρίως ναοῦ. 

Τὰ σταυροθόλια εἶναι ὀξυκόρυφα, ὅπως καὶ τὰ τόξα. Οἱ ἐγκάρσιοι θό λοι 
ὅμως εἶναι ὑπερυψωμένοι στὸ μέσον, ἐνῶ στὸ μεσαῖο κλίτος τῆς Πανα-
γίας τῆς Φανερωμένης δὲν συναντοῦν τὸν κατὰ μῆκος θόλο στὴν κορυφή. 
Τὰ σταυροθόλια τῆς Παναγίας τῆς Φανερωμένης καὶ τῆς Ἁγίας Βαρβάρας 
στεγάζονται μὲ δίρριχτες στέγες, ἐνῶ οἱ θόλοι καὶ τὰ σταυροθόλια τοῦ Τιμί-
ου Σταυροῦ παραμένουν ἐμφανῆ καὶ ὅλες καλύπτονται γαλλικὰ κεραμίδια. 
Διαθέτουν καὶ οἱ τρεῖς καμπαναριὰ μὲ κλασικιστικὰ καὶ μπαρὸκ στοιχεῖα. 
Στὶς δύο γωνίες τῆς ἀνατολικῆς πλευρᾶς τῆς Παναγίας τῆς Φανερωμένης 

731. ΚΣΕΚ 14, ἡ Ἁγία Ἀθανασία στὸ χωριὸ Ξυλοτύμβου Λάρνακας.
732. ΚΣΕΔ 130.
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Π.Β.5.16

ΚΣΕΚ 7. Ἡ Ἁγία Βαρβάρα, Καϊμακλὶ Λευκωσίας
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εἶναι ἐνταγμένες δύο βάσεις γιὰ καμπαναριά, ἐκ τῶν ὁποίων κατασκευάσθη-
κε μόνο τὸ νοτιοανατολικὸ τετραώροφο. Στὴ βόρεια πλευ ρὰ μεταξὺ τοῦ 
πρόναου καὶ τοῦ κυρίως ναοῦ τῆς Ἁγίας Βαρβάρας κατασκευάσθηκε πε-
νταώροφο καμπαναριὸ ὀκταγωνικῆς κάτοψης. Στὴ νο τιανατολικὴ γωνία 
τοῦ Τιμίου Σταυροῦ εἶναι ἐν ταγμένο τετραώροφο καμπαναριό.

Μορφολογικὰ στοιχεῖα τῶν κυπριακῶν σταυροθολιακῶν ἐκκλησιῶν

Τὰ γοτθικὰ μορφολογικὰ στοιχεῖα ἐπικρατοῦν στὶς σταυροθολιακὲς ἐκ-
κλησίες τῆς Κύπρου. Ὡστόσο ἡ ποικιλία καὶ ὁ «λαϊκός» ἐκλεκτικισμὸς εἶναι 
καὶ σ’ αὐτὲς τὰ κύρια χαρακτηριστικὰ τῶν μορφολογικῶν στοιχείων τῶν 
ἀνοιγμάτων. Ἔχουν χρησιμοποιηθεῖ μορφολογικὰ στοιχεῖα τῆς φράγκι κης 
καὶ τῆς ὀθωμανικῆς ἀρχιτεκτονικῆς, ἀλλὰ καὶ κλασικιστικά, δημιουργώντας 
ἔτσι τεράστια ποικιλία (Π.Β.5.17).  

Ἡ ἐξωτερικὴ ἐμφάνιση τῶν ὄγκων τῶν σταυροθολιακῶν ἐκκλησιῶν 
τῆς Κύπρου καὶ ἡ ὀργάνωση τῶν ὄψεων εἶναι ἀνάλογη μὲ αὐτὴ τῶν ἀντί-
στοιχων ναῶν τῆς Δωδεκανήσου. Ὑπαγορεύεται ἀπὸ τὴν ἴδια τὴν κατα-
σκευὴ τῶν γοτθικῶν σταυροθολίων, ποὺ ἀποτελοῦν τὰ συστατικά τους 
στοιχεῖα. Ἔτσι ἡ μορφὴ τῶν διασταυρούμενων ὀξυκόρυφων θόλων γί νε-
ται σαφέστατα διακριτή, ἐπάνω στοὺς ὀρθογώνιους παραλληλεπίπεδους 
ὄγκους, ἀπὸ τοὺς ὁποίους ἀποτελοῦνται τὰ σταυροθόλια καὶ οἱ μο νό-
χωρες, οἱ δίκλιτες καὶ οἱ τρίκλιτες ἐκκλησίες τῆς Κύπρου. Ὡστόσο ξε χω-
ρίζουν γιὰ τὴν ὑπερύψωση τῶν ἐγκάρσιων θόλων τῶν σταυροθολίων καὶ 
γιὰ τὸ γεγονός, ὅτι δὲν διασταυρώνονται πολλὲς φορὲς στήν κορυφὴ τῶν 
ἐπιμήκων θό λων, ἀλλὰ χαμηλότερα. 

Καὶ στὴν Κύπρο ἡ χρήση τῆς ἐπικάλυψης τῶν θόλων μὲ κονιάματα καὶ 
κουρασάνι εἶναι χαρακτηριστική, ὅπως καὶ ἡ ἐπικάλυψή τους, συνήθως 
μεταγενέστερα, μὲ γαλλικὰ ἢ κοιλόκυρτα κεραμίδια. Τὸ ἴδιο ἰσχύει καὶ γιὰ 
τὶς δίρριχτες διασταυρούμενες στέγες μὲ τὰ γαλλικὰ κεραμίδια ἢ τὴν μετα-
γενέστερη μετατροπὴ καὶ ἐπιστέγαση τῶν ὀξυκόρυφων στεγῶν μὲ δίρρι-
χτες (Π.Β.5.2).   

Οἱ χρησιμοποιούμενες παραλλαγὲς ἀνοιγμάτων καὶ ἄλλων μορφολο-
γικῶν στοιχείων, ἀφοῦ ἀναλυθοῦν καὶ συστηματοποιηθοῦν, θὰ ὁδηγήσουν 
στὴν κατανόηση τῆς μεγάλης ποικιλίας τῶν ἀρχιτεκτονικῶν χαρακτηρι-
στικῶν τῶν ἐκκλησιῶν αὐτῶν. Ἡ ἀντιστοιχία τῶν μορφολογικῶν αὐτῶν 
χαρακτηριστικῶν μὲ αὐτὰ τῶν σταυροθολιακῶν ἐκκλησιῶν τῆς Δωδε-
κανήσου εἶναι καὶ ἐδῶ ἐμφανής. Ὡστόσο παρατηρεῖται μεγαλύτερη ποι -
κιλία. Ἡ χρήση ὀξυκόρυφων ἀνοιγμάτων, ἐκτὸς ἀπὸ τὰ ὀρθογώνια, τὰ 
χαμηλωμένα καὶ τὰ ἡμικυκλικὰ τόξα, ποὺ κυριαρχοῦν στὶς ἐκκλησίες τῆς 
Δωδεκανήσου, εἶναι  χαρακτηριστική, καθὼς καὶ τῶν χαμηλωμένων ὀξυ-
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κόρυφων733 καὶ τῶν ἐλλειπτικῶν τόξων734 (Π.Β.5,17, Θυρώματα, Παράθυ-
ρα, Φεγγίτες). 

Ἀκόμη μεγαλύτερη ποικιλία παρουσιάζεται στὰ θυρώματα καὶ στὰ περι-
θυρώματα (Π.Β.5.17, θυρώματα). Ἀπαντοῦν καὶ στὴν Κύπρο περιθυρώμα-
τα τῆς ὁμάδας μὲ μορφολογικὰ στοιχεῖα μὲ ἐπιρροὲς ἀπὸ τὴν φράγκικη 
γοτθικὴ καὶ ἀναγεννησιακὴ καὶ τὴν ὀθωμανικὴ ἀρχιτεκτονικὴ καὶ δι-
ακόσμηση ὀθωμανικοῦ μπαρόκ, ἀντίστοιχα μὲ αὐτά, ποὺ κατατάχθηκαν 
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733. ΚΣΕΚ 9. Ἡ νότια εἴσοδος στὸν κυρίως ναὸ τῆς Παναγίας τῆς Χρυσοπολίτισσας 
τῆς Λάρνακας. ΚΣΕΚ 16. Ἡ νότια εἴσοδος στὸν κυρίως ναὸ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Ἀλαμάνου 
τῆς Λεμεσοῦ.

734. ΚΣΕΚ 15. Ἡ νότια εἴσοδος στὸν κυρίως ναὸ τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου καὶ τῆς 
Ἁγίας Ἑλένης στὴν Τόχνη τῆς Λάρνακας.

735. ΚΣΕΚ 14.
736. ΚΣΕΚ 1.
737. ΚΣΕΚ 5.
738. ΚΣΕΚ 9.
739. ΚΣΕΚ 20.
740. ΚΣΕΚ 23.
741. ΚΣΕΚ 8.
742. ΚΣΕΚ 7.
743. ΚΣΕΚ 11.
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ΚΣΕΚ ἐκκλησία τόξα μεταξὺ ἐξωτερικῶν ἀντηρίδων ΚΣΕΚ θύρες παράθυρα φεγγίτες 
01 Ἅγιος Σάββας, Παλαιά πόλη Λευκωσίας ἀντηρίδες μὲ χαμ. τόξα 01 τοξωτή-ὀξυκόρυφη τοξωτὰ ἐλλειπτικοὶ
02 Ἅγιος Κασιανός, Παλαιά πόλη Λευκωσίας ἀντηρίδες μὲ χαμ. τόξα 02 τοξωτὴ τοξωτὰ τοξωτοί-κυκλικοὶ
03 Φανερωμένη, Παλαιά πόλη Λευκωσίας ἀντηρίδες μὲ χαμ. τόξα 03 τρίλοβα τριφυλλόσχημοι
04 Ἅγιος Γεώργιος, Ἀγλατζιὰ Λευκωσίας ἀντηρίδες μὲ χαμ. τόξα 04 τοξωτὴ τοξωτὰ τοξωτοὶ
05 Ἅγιος Προκόπιος, Ἔγκωμη Λευκωσίας ἀντηρίδες μὲ χαμ. τόξα 05 τοξωτὴ τοξωτὰ τοξωτοὶ
06 Παλουριώτισσα, Λευκωσία ἀντηρίδες μὲ ὀξυκ. τόξα 06 ἡμικυκλικὴ τοξωτὰ τοξωτοί-κυκλικοὶ
07 Ἁγία Βαρβάρα, Καϊμακλὶ Λευκωσίας ἀντηρίδες μὲ ὀξυκ. τόξα 07 ὀξυκόρυφη ὀξυκόρυφα ἐλλειπτικοί-ὀξυκόρυφοι
08 Ἅγιος Γεώργιος,  Παραλίμνη Ἀμμοχώστου ἀντηρίδες 08 ὀρθογώνια τοξωτὰ ὀρθογώνιοι
09 Χρυσοπολίτισσα, Λάρνακα ἀντηρίδες μὲ χαμ. τόξα 09 ὀρθογώνια-ὀξυκόρυφη τοξωτὰ τοξωτοί-ἐλλειπτικοὶ
10 Μεταμόρφωση Σωτῆρος, Λάρνακα χωρὶς ἀντηρίδες 10 ὀρθογώνια τοξωτὰ τοξωτοί-ἐλλειπτικοὶ
11 Ἅγιος Κων/τῖνος Ἀλαμάνος, Βαρολίμνη Λάρνακας ἀντηρίδες μὲ ὀξυκ. τόξα 11 ὀξυκόρυφη ὀξυκόρυφα ἐλλειπτικοὶ
12 Ἅγιος Γεώργιος, Βαβατσινιὰ Λάρνακας ἀντηρίδες μὲ ὀξυκ. τόξα 12 τοξωτὴ τοξωτὰ ὀρθογώνιοι
13 Ἅγιος Χαράλαμπος, Κάτω Δρῦ Λάρνακας ἀντηρίδες μὲ χαμ. τόξα 13 τοξωτὴ τοξωτὰ ὀρθογώνιοι -ὀξυκόρυφοι
14 Ἅγιος Ἀνδρόνικος, Ξυλοτύμπου Λάρνακας ἀντηρίδες μὲ χαμ. τόξα 14 ὀρθογώνια ὀρθογώνια τοξωτοὶ
15 Ἅγιος Κωνσταντῖνος, Τόχνη Λάρνακας χωρὶς ἀντηρίδες 15 ὀρθογώνια τοξωτά-ὀξυκόρυφα ὀρθογώνιοι
16 Ἅγιος Γεώργιος Ἀλαμάνος, Πεντάκωμο Λεμεσοῦ ἀντηρίδες μὲ χαμ. τόξα 16 τοξωτὴ ὀρθογώνια τοξωτοὶ
17 Ἅγιος Αντώνιος, Λεμεσὸς 17 τοξωτὴ τοξωτά-ὀρθογώνια τοξωτοί-κυκλικοὶ
18 Ἀπόστολος Λουκᾶς, Κολόσι Λεμεσοῦ ἀντηρίδες μὲ χαμ. τόξα 18 ὀρθογώνια-τοξωτὴ τοξωτὰ τοξωτοί-ὀρθογώνιοι
19 Ἅγιοι Τριμιθιᾶς, Ἅγιοι Τριμιθιᾶς Λευκωσίας ἀντηρίδες μὲ χαμ. τόξα 19 ὀξυκόρυφη-τοξωτὴ τοξωτὰ
20 Τίμιος Σταυρός, Πάνω Λεύκαρα Λάρνακας ἀντηρίδες μὲ χαμ. τόξα 20 τοξωτή-ὀξυκόρυφη-ὀρθογώνια τοξωτά-δίλοβα ἐλλειπτικοὶ
21 Ἅγιος Νικόλαος, Κάτω Δευτερὰ Λευκωσίας ἀντηρίδες μὲ χαμ. τόξα 21 τοξωτὴ τοξωτὰ ὀρθογώνιοι-τοξωτοὶ
22 Εὐαγγελισμός, Κλήρου Λευκωσίας ἀντηρίδες μὲ χαμ. τόξα 22 τοξωτὴ τοξωτὰ ὀρθογώνιοι-τοξωτοὶ
23 Ἅγιος Γεώργιος, Ἀρεδιοῦ Λευκωσίας ἀντηρίδες μὲ χαμ. τόξα 23 τοξωτὴ τοξωτὰ ὀρθογώνιοι-τρίλοβοι
24 Ἅγιος Γεώργιος, Λύμπια Λευκωσίας ἀντηρίδες μὲ ὀξυκ. τόξα 24 τοξωτὴ τοξωτὰ τοξωτοί-κυκλικοὶ
25 Ἅγιος Θεόδωρος, Πάνω Πάφος ἀντηρίδες μὲ χαμ. τόξα 25 τοξωτὴ δίλοβα-τοξωτὰ ὀρθογώνιοι-κυκλικοὶ
26 Εἰσόδια, Πέγεια Πάφου ἀντηρίδες μὲ χαμ. τόξα 26 τοξωτὴ τοξωτὰ ὀρθογώνιοι
27 Ἅγιος Ἰωάννης Θεολόγος, Κατύδατα Μόρφου 27
28 Ἅγιος Χαράλαμπος, Δένεια Μόρφου 28
29 Ἅγιος Γεώργιος, Εὐρύχου Μόρφου 29
30 Ἅγιος Δημήτριος, Φλάσου Μόρφου ἀντηρίδες μὲ ὀξυκ. τόξα 30 τοξωτὰ τοξωτοὶ
31 Ἅγιος Αὐξίβιος, Αστρομερίτη Μόρφου 31
32 Προφήτης Ἠλίας, Φυλλιά Μόρφου 32 τοξωτὴ ὀρθογώνιοι 
33 Τίμιος Σταυρός, Κάτω Ζώδια Μόρφου ἀντηρίδες μὲ χαμ. τόξα 33 ὀρθογώνια τοξωτὰ ὀρθογώνιοι 
34 Ἁγία Παρασκευή, Μόρφου ἀντηρίδες μὲ χαμ. τόξα 34 τοξωτὴ τοξωτὰ τοξωτοὶ
35 Ἀρχάγγελος Μιχαήλ, Πάνω Ζώδια Μόρφου ἀντηρίδες μὲ ὀξυκ. τόξα 35 τοξωτὴ τοξωτὰ ὀρθογώνιοι 
36 Ἁγία Αἰκατερίνη, Βυζακιὰ Μόρφου ἀντηρίδες μὲ χαμ. τόξα 36 τοξωτὴ τοξωτὰ ὀρθογώνιοι 
37 Ἁγία Τριάδα, Ριζοκάρπασο Καρπασίας ἀντηρίδες μὲ χαμ. τόξα 37 τοξωτὴ τοξωτὰ τοξωτοὶ
38 Ἀρχάγγελος Μιχαήλ, Ριζοκάρπασο Καρπασίας ἀντηρίδες μὲ ὀξυκ. τόξα 38 ὀρθογώνια τοξωτὰ ὀρθογώνιοι-κυκλικοὶ
39 Παναγία, Ριζοκάρπασο Καρπασίας ἀντηρίδες μὲ χαμ. τόξα 39 ὀρθογώνια ὀρθογώνια ὀρθογώνιοι
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Η.  ΝΤΕΛΛΑΣ

Σταυρὸ στὰ Πάνω Λεύκαρα744. Τὰ ἐντυπωσιακὰ θυρώματα τῆς Παναγίας 
τῆς Φανερωμένης στὴν Λευκωσία745, ἡ νότια εἴσοδος στὸν νάρθηκα τῆς 
Παναγίας τῆς Χρυσοπολίτισσας746 καὶ ἡ βόρεια τῆς μητρόπολης τῆς Με-
ταμόρφωσης τοῦ Σωτῆρος τῆς Λάρνακας747, τὸ δυτικὸ θύρωμα τοῦ Τιμί-
ου Σταυροῦ στὰ Πάνω Λεύκαρα748 καὶ τὰ θυρώματα τοῦ Ἁγίου Γεωργίου 
στὰ Ὀλύμπια749, εἶναι μερικὰ ἀπὸ τὰ ἔξοχα παραδείγματα ἀρχιτεκτονι-
κῆς. Ἁπλούστερα μὲ μπαρὸκ καὶ νεοκλασικὰ στοιχεῖα (Π.Β.5.21) εἶναι τὰ 
θυρώματα τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στὴν Βαβατσινιὰ τῆς Λάρνακας750, τοῦ 
Ἁγίου Ἀνδρονίκου καὶ τῆς Ἁγίας Ἀθανασίας Ξυλοτύμπου Λάρνακας751, ἡ 
νότια εἴσοδος στὸν κυρίως ναὸ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Ἀλαμάνου τῆς Λεμε-
σοῦ752, ἡ νότια εἴσοδος τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου τῆς Λεμεσοῦ753, ἡ βόρεια εἴσο-
δος τοῦ Ἀποστόλου Λουκᾶ στὸ Κολόσι τῆς Λεμεσοῦ754 καὶ ἡ νότια εἴσοδος 
τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στὸ χωριὸ Κλήρου755.

Βέβαια δὲν λείπουν καὶ ἁπλούστερα νεοκλασικὰ θυρώματα, ὅπως ἡ 
ἡμικυκλικὴ βόρεια εἴσοδος τῆς Ἁγίας Βαρβάρας στὸ Καϊμακλὶ τῆς Λευ-
κωσίας756 ἢ ἡ ὀρθογώνια βόρεια εἴσοδος μὲ τριγωνικὸ ἀέτωμα καὶ ἀνάγλυ-
φη ἐπιγραφὴ στὸ ὁριζόντιο πρέκι στὴν Παναγία τῆς Χρυσοπολίτισσα τῆς 
Λάρνακας757.

Ἀνάλογα μορφολογικὰ στοιχεῖα μὲ τὰ θυρώματα ἀπαντοῦν καὶ στὰ 
παράθυρα τῶν σταυροθολιακῶν ἐκκλησιῶν τῆς Κύπρου μὲ ἐπιρροὲς τόσο 
ἀπὸ τὴν γοτθικὴ ἀρχιτεκτονικὴ τῆς φραγκοκρατίας καὶ τῆς ἑνετοκρατίας, 
ὅσο καὶ ἀπὸ τὸν κλασικισμὸ μὲ μπαρόκ, νεογοτθικὰ καὶ νεοκλασικὰ στοι-
χεῖα τοῦ 19ου αἰώνα, ἐνῶ δὲν λείπουν καὶ διακοσμητικὰ στοιχεῖα τοῦ 
ὀθωμανικοῦ μπαρόκ. Τὰ συνηθέστερα παράθυρα στὴν Κύπρο (Π.Β.5.17 
παράθυρα) εἶναι τὰ τοξωτά, μὲ χαμηλωμένα τόξα (Π.Β.5.22). Ἐκτὸς ἀπὸ 
τὰ παράθυρα μὲ ἁπλὰ χαρακτηριστικά, ποὺ ἔχουν ἐφαρμοσθεῖ758, τὰ πλέον 
ἐνδιαφέροντα εἶναι ἐκεῖνα, ποὺ ἔχουν πλαίσια σὲ προεξοχή, μὲ τριγωνικὴ 

744. ΚΣΕΚ 20.
745. ΚΣΕΚ 3.
746. ΚΣΕΚ 9.
747. ΚΣΕΚ 10.
748. ΚΣΕΚ 20.
749. ΚΣΕΚ 24.
750. ΚΣΕΚ 12.
751. ΚΣΕΚ 14.
752. ΚΣΕΚ 16.
753. ΚΣΕΚ 17.
754. ΚΣΕΚ 18.
755. ΚΣΕΚ 22.
756. ΚΣΕΚ 7.
757. ΚΣΕΚ 9.
758. ΚΣΕΚ 2.  Ἅγιος Κασσιανὸς στὴν παλαιὰ πόλη τῆς Λευκωσίας.
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Π.Β.5.18.
Θυρώματα κυπριακὰ μὲ μορφολογικὰ στοιχεῖα  

μὲ ἐπιρροὲς ἀπὸ τὴν φράγκικη κυπριακὴ καὶ τὴν ὀθωμανικὴ  
ἀρχιτεκτονικὴ καὶ διακόσμηση ὀθωμανικοῦ μπαρὸκ

ΚΣΕΚ 14. Ὁ Ἅγιος Ἀνδρόνικος,  
Ξυλοτύμπου Λάρνακας

ΚΣΕΚ 1. Ὁ Ἅγιος Σάββας,  
Παλαιά πόλη τῆς Λευκωσίας

ΚΣΕΚ 5. Ὁ Ἅγιος Προκόπιος,  
Ἔγκωμη Λευκωσίας

ΚΣΕΚ 9. Ἡ Χρυσοπολίτισσα,  
Λάρνακα
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Π.Β.5.19.
Θυρώματα κυπριακὰ μὲ γοτθικὰ καὶ κλασικιστικὰ στοιχεῖα

ΚΣΕΚ 23. Ὁ Ἅγιος Γεώργιος,  
Ἀρεδιοῦ Λευκωσίας

ΚΣΕΚ 7. Ἡ Ἁγία Βαρβάρα,  
Καϊμακλὶ Λευκωσίας

ΚΣΕΚ 8. Ὁ Ἅγιος Γεώργιος,   
Παραλίμνη Ἀμμοχώστου

ΚΣΕΚ 11. Ὁ Ἅγιος Κων/τῖνος  
Ἀλαμάνος, Βαρολίμνη Λάρνακας
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Π.Β.5.20.
Θυρώματα κυπριακὰ μὲ μπαρὸκ στοιχεῖα

ΚΣΕΚ 20. Νότιο Θύρωμα,  
Τίμιος Σταυρός, Πάνω Λεύκαρα

ΚΣΕΚ 10. Βόρειο Θύρωμα,  
Μητρόπολη Λάρνακας

ΚΣΕΚ 20. Δυτικὸ Θύρωμα,  
Τίμιος Σταυρός, Πάνω Λεύκαρα

ΚΣΕΚ 24. Βόρειο Θύρωμα,  
Ἅγιος Γεώργιος, Λύμπια Λευκωσίας
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Η.  ΝΤΕΛΛΑΣ

ἐπίστεψη στὸ μέσον τῆς ἄνω πλευρᾶς, ὅπως τοῦ Ἁγίου Σάββα στὴν πα-
λαιὰ πόλη τῆς Λευκωσίας759, εἴτε μὲ ὀρθογώνια προεξοχὴ καὶ ἐπίστεψη 
τύπου ἀντεστραμμένου Τ, ὅπως τῆς κόγχης τοῦ ἱεροῦ τῆς μητρόπολης 
τῆς Μεταμόρφωσης τοῦ Σωτῆρος τῆς Λάρνακας760, εἴτε συνοδεύονται 
ἀπὸ πλαίσια καὶ τριγωνικὰ ἀετώματα, ὅπως τοῦ ἱεροῦ στήν Παναγία τὴν 
Χρυσοπολίτισσα τῆς Λάρνακας761, τὰ παράθυρα τοῦ Ἁγίου Χαράλαμπους 
στὸ χωριὸ Κάτω Δρῦς τῆς Λάρνακας762, τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου στὸ 
χωριὸ Πέγεια τῆς Πάφου763 καὶ τῶν πλαγίων ὄψεων τῆς μητρόπολης τῆς 
Μεταμόρφωσης τοῦ Σωτῆρος τῆς Λάρνακας764, ὅπου ἐναλλάσσονται μὲ 
τοξωτὰ ἀετώματα.

Ἐξίσου συχνὰ ἀπαντοῦν καὶ ὀξυκόρυφα παράθυρα (Π.Β.5.23.1), γε-
γονὸς ποὺ δὲν συνηθίζεται στὰ Δωδεκάνησα, ἐκτὸς τῆς περίπτωσης τῶν 
παραθύρων τῆς Γέννησης τῆς Θεοτόκου στὴν Σπάρτη τῆς Πισιδίας765. 
Ἔτσι παρουσιάζονται ἁπλὰ ὀξυκόρυφα παράθυρα μὲ σύνθετη διατομὴ 
καὶ προεξέχον κλειδί, ὅπως τῆς Ἁγίας Βαρβάρας στὸ Καϊμακλὶ τῆς Λευ-
κωσίας766, ἀλλὰ καὶ μὲ προστατευτικὸ ἀέτωμα μὲ σύνθετη ἐπίσης διατομή, 
ποὺ στηρίζεται σὲ ἀνάγλυφα φουρούσια, ὅπως στὸν Ἅγιο Κωνσταντῖνο 
Ἀλα μάνο στὴν Βαρόλιμνη Λάρνακας767 καὶ στὸ βόρειο παράθυρο τοῦ Ἁγίου 
Κωνσταντίνου καὶ τῆς Ἁγίας Ἑλένης στὴν Τόχνη τῆς Λάρνακας768.

Ἀπαντοῦν ὅμως καὶ τοξωτὰ παράθυρα μὲ ἡμικυκλικὰ τόξα (Π.Β.5.23.2) 
καὶ σύνθετη διατομὴ, ὅπως στὸν Ἅγιο Ἀντώνιο τῆς Λεμεσοῦ769, καὶ μὲ τρι-
γωνικὰ ἀετώματα, ὅπως στὸν Ἅγιο Γεώργιο στὰ Ὀλύμπια770. Ἰδιαίτερα 
ἐντυπωσιακὰ εἶναι ἐπίσης τὰ τρίλοβα παράθυρα τῆς Παναγίας τῆς Φανε-
ρωμένης στὴν παλαιὰ πόλη τῆς Λευκωσίας771. Δὲν λείπουν βεβαίως καὶ τὰ 
ὀρθογώνια παράθυρα (Π.Β.5.24) μὲ νεοκλασικὰ στοιχεῖα ἀπὸ πλαίσια καὶ 
γεῖσα, ὅπως τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Ἀλαμάνου στὴν Λεμεσό772.

Ὑπάρχει ἐπίσης ἀνάλογη ἀντιστοιχία καὶ στοὺς φεγγίτες μὲ τὶς σταυ-
ροθολιακὲς ἐκκλησίες τῆς Δωδεκανήσου (Π.Β.5.17, Φεγγίτες καὶ Π.Β.5.25). 

759. ΚΣΕΚ 1.
760. ΚΣΕΚ 10.
761. ΚΣΕΚ 9.
762. ΚΣΕΚ 13.
763. ΚΣΕΚ 26.
764. ΚΣΕΚ 10.
765. ΚΣΕΔ 130.
766. ΚΣΕΚ 7.
767. ΚΣΕΚ 11.
768. ΚΣΕΚ 15.
769. ΚΣΕΚ 17.
770. ΚΣΕΚ 24.
771. ΚΣΕΚ 3.
772. ΚΣΕΚ 16.
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Π.Β.5.21.
Θυρώματα κυπριακὰ μὲ κλασικιστικὰ στοιχεῖα,  

μπαρὸκ καὶ νεοκλασικὰ

ΚΣΕΚ 12. Νότιο Θύρωμα, Ἅγιος  
Γεώργιος, Βαβατσινιὰ Λάρνακας

ΚΣΕΚ 16. Νότιο Θύρωμα,  
Ἅγ. Γεώργιος Ἀλαμάνος,  

Πεντάκωμο Λεμεσοῦ

ΚΣΕΚ 14. Βόρειο θύρωμα, Ἅγιος 
Ἀνδρόνικος, Ξυλοτύμπου Λάρνακας

ΚΣΕΚ 22. Νότιο Θύρωμα,  
Εὐαγγελισμός, Κλήρου Λευκωσίας
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Π.Β.5.22.
Τοξωτὰ παράθυρα κυπριακὰ

ΚΣΕΚ 1. Ἅγιος Σάββας,  
Παλαιά πόλη Λευκωσίας

ΚΣΕΚ 26. Εἰσόδια,  
Πέγεια Πάφου

ΚΣΕΚ 10. Μεταμόρφωση Σωτῆρος, 
Λάρνακα

ΚΣΕΚ 10. Μεταμόρφωση Σωτῆρος, 
Λάρνακα
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Π.Β.5.23.1.
Ὀξυκόρυφα παράθυρα κυπριακὰ

Π.Β.5.23.2. 
Ἡμικυκλικὰ παράθυρα κυπριακὰ

ΚΣΕΚ 11. Ἅγιος Κων/νος Ἀλαμάνος, 
Βαρολίμνη Λάρνακας

ΚΣΕΚ 7. Ἁγία Βαρβάρα,  
Καϊμακλὶ Λευκωσίας

ΚΣΕΚ 17. Ἅγιος  
Ἀντώνιος, Λεμεσός

ΚΣΕΚ 24. Ἅγιος  
Γεώργιος, Λύμπια  

Λευκωσίας

ΚΣΕΚ 3. Φανερωμένη, 
Παλαιά πόλη  

Λευκωσίας
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Η.  ΝΤΕΛΛΑΣ

Ὑπερτεροῦν βέβαια οἱ ἁπλοὶ ὀρθογώνιοι καὶ οἱ τοξωτοί (μὲ χαμηλωμένα 
τόξα) φεγγίτες, ὡστόσο δὲν λείπουν καὶ οἱ κυκλικοὶ καὶ οἱ ὀξυκόρυφοι, 
ἀλλὰ χωρὶς νὰ παρουσιάζουν τὴν μεγάλη ποικιλία αὐτῶν τῆς Δωδεκα-
νήσου. Δὲν ἐφαρμόσθηκαν ὅμως οἱ ἀντίστοιχοι δωδεκανησιακοὶ τύποι μὲ 
σύνθετα μουσουλμανικὰ τόξα φεγγίτες, ὅπως καὶ στὰ ἀρχοντικὰ τοῦ 18ου 
καὶ τοῦ 19ου αἰώνα. Συχνὴ ἐφαρμογὴ ἔχουν οἱ ἐλλειπτικοὶ φεγγίτες ἢ καὶ 
τοῦ τύπου «μάτι τοῦ βοδιοῦ - oeil de beuf», ὅπως στὴν Ἁγία Βαρβάρα 
στὸ Καϊμακλὶ τῆς Λευκωσίας773, στὸν Ἅγιο Σάββα στὴν παλαιὰ πόλη τῆς 
Λευκωσίας774, στὸν Ἅγιο Κωνσταντῖνο Ἀλαμάνο, στοὺς Ἁγίους Κοσμᾶ καὶ 
Δαμιανὸ775 καὶ στὸν Τίμιο Σταυρὸ στὰ Πάνω Λεύκαρα776. Χαρακτηριστι-
κοὶ εἶναι ὁ τρίλοβος φεγγίτης τῆς δυτικῆς ὄψης τῆς Παναγίας τῆς Φανε-
ρωμένης στὴν παλαιὰ πόλη τῆς Λευκωσίας777 καὶ οἱ δίλοβοι φεγγίτες τοῦ 
Τιμίου Σταυροῦ στὰ Πάνω Λεύκαρα778. 

Χρησιμοποιήθηκαν σὲ ἁπλουστευμένη μορφὴ ἀρχιτεκτονικὰ στοι-
χεῖα, οἰκεῖα καὶ γνωστὰ στὴν Κύπρο, ἀπὸ τὴν φράγκικη καὶ τὴν ἑνετικὴ 
περίοδο, καὶ κυρίως τὴν γοτθικὴ ἀρχιτεκτονική, ὅπως τὰ ὀξυκόρυφα τόξα 
καὶ τὰ σταυροθόλια στὰ μορφολογικὰ στοιχεῖα τοῦ ἐσωτερικοῦ χώρου 
(Π.Β.5.2, θόλοι καὶ νευρώσεις). Τὸ χαρακτηριστικό τους γνώρισμα εἶναι 
ἡ ἀποφυγὴ χρήσης διαγώνιων νευρώσεων, ἐκτὸς ἐξαιρέσεων779, σὲ ἀντίθε-
ση μὲ τῆς Δωδεκανήσου, ὅπου ἐπικρατεῖ ἡ χρήση διαγώνιων νευρώσεων 
κυκλικῆς ἢ ὀρθογώνιας διατομῆς. Ἀντίθετα γίνεται εὐρύτατη ἐφαρμο γὴ 
ἐγκάρσιων ἐνισχυτικῶν τόξων ὀρθογώνιας διατομῆς, ποὺ φέρονται συνή-
θως ἀπὸ κιλλίβαντες, ἢ φουρούσια, στοὺς πλάγιους τοίχους (Π.Β.5.7). 
Οἱ ἐγκάρσιοι θόλοι τῶν σταυροθολίων δὲν ἔχουν συχνὰ τὸ ἴδιο ὕψος μὲ 
τοὺς ἐπιμήκεις, σὲ ἀντίθεση μὲ τὶς σταυροθολιακὲς ἐκκλησίες τῆς Δωδεκα-
νήσου. Τέμνονται σὲ χαμηλότερο ἐπίπεδο, ἐμφανίζοντας ὑπερύψωση στὸ 
κέντρο σὲ ἀντίθεση μὲ τοὺς ἐπιμήκεις, τῶν ὁποίων ἡ κορυφὴ εἶναι συνή-
θως ὁριζόντια (Π.Β.5.15 καὶ Π.Β.5.2, θόλοι). Ἐπικρατεῖ τότε ἡ αἴ σθηση 
τῆς καμαροσκέπαστης ἐκκλησίας μὲ ὀξυκόρυφο βεβαίως θόλο, ἀντὶ τῶν 
σταυροθολίων, ποὺ διακόπτεται ἀπὸ ἐγκάρσιους μικρότερους θο λίσκους. 
Ὀξυκόρυφα τόξα συνδέουν καὶ τὶς κιονοστοιχίες στὶς δίκλιτες καὶ στὶς 
τρί κλιτες σταυροθολιακὲς βασιλικές.

Σπάνια γίνεται χρήση ἐσωτερικῶν ἡμικιόνων ἢ ὀρθογώνιων παραστά-

773. ΚΣΕΚ 7.
774. ΚΣΕΚ 1.
775. ΚΣΕΚ 11.
776. ΚΣΕΚ 20.
777. ΚΣΕΚ 3.
778. ΚΣΕΚ 20.
779. ΚΣΕΚ 5. Στὸ ὑπερυψωμένο σταυροθόλιο τοῦ Ἁγίου Προκοπίου στὸ Μετόχι τῆς 

μονῆς Κύκκου τῆς  Λευκωσίας γίνεται χρήση διαγώνιων νευρώσεων.
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Π.Β.5.24.
Ὀρθογώνια παράθυρα κυπριακὰ

ΚΣΕΚ 14.
Ἅγιος Ἀνδρόνικος,  
Ξυλοτύμπου Λάρνακας

ΚΣΕΚ 16.
Ἅγιος Γεώργιος  

Ἀλαμάνος,  
Πεντάκωμο Λεμεσοῦ
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Π.Β.5.25.
Φεγγίτες κυπριακοὶ

Ὀρθογώνιοι, ΚΣΕΚ 15. Ἅγιος  
Κωνσταντῖνος, Τόχνη Λάρνακας

Τοξωτοί, ΚΣΕΚ 10. Μητρόπολη  
Λάρνακας

Ἐλλειπτικοί, ΚΣΕΚ 1. Ἅγιος Σάββας, 
Παλαιά πόλη Λευκωσίας

Τρίλοβοι, ΚΣΕΚ 3. Ἡ Φανερωμένη 
στὴν παλαιὰ πόλη Λευκωσίας

Ὀξυκόρυφοι, ΚΣΕΚ 7. Ἁγία Βαρβάρα, 
Καϊμακλὶ Λευκωσίας

Κυκλικοί, ΚΣΕΚ 2. Ἅγιος Κασιανός, 
Παλαιά πόλη Λευκωσίας

Ἐλλειπτικοί ἤ «Oeil de beuf»,  
ΚΣΕΚ 10. Μητρόπολη Λάρνακας

Δίλοβοι, ΚΣΕΚ 20. Τίμιος Σταυρός, 
Πάνω Λεύκαρα Λάρνακας
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Π.Β.5.26.
Πίνακας στεγῶν κόγχης ἱεροῦ σταυροθολιακῶν ἐκκλησιῶν Κύπρου

Ἁπλὴ τεταρτοσφαιρική, ΚΣΕΚ 12. 
Ἅγιος Γεώργιος, Βαβατσινιὰ  
Λάρνακας, ἐξωτερικὴ ἄποψη

Μὲ τρεῖς ἀκτινωτοὺς ὀξυκόρυφους 
θολίσκους, ΚΣΕΚ 26. Εἰσόδια,  

ΠέγειαΠάφου, ἐξωτερικὴ ἄποψη

ΚΣΕΚ 12. Ἐσωτερικὴ ἄποψη ΚΣΕΚ 26. Ἐσωτερικὴ ἄποψη

Μὲ 5 ακτινωτοὺς ὀξυκόρυφους  
θολίσκους, ΚΣΕΚ 14. Ἅγ. Ἀνδρόνικος, 

Ξυλοτύμπου Λάρνακας,  
ἐξωτερικὴ ἄποψη

Μὲ δίρριχτες ἀκτινωτὲς στέγες,
ΚΣΕΚ 23. Ἅγιος Γεώργιος, Ἀρεδιοῦ, 

Λευκωσίας, ἐξωτερικὴ ἄποψη
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δων στοὺς πλάγιους τοίχους780, ἀφοῦ ἐπικρατοῦν οἱ ἐξωτερικὲς ἀντηρίδες 
γιὰ τὴν ἀνάληψη τῶν φορτίων τῶν σταυροθολίων καὶ τῶν πλά γιων 
ὠθήσεων. Τὰ κιονόκρανα τῶν δίκλιτων καὶ τρίκλιτων ναῶν, ἀλλὰ καὶ 
τὰ φουρούσια τῶν σφενδονίων, παρουσιάζουν μορφολογικὸ ἐνδιαφέ ρον 
καὶ ἔχουν ἐπινοηθεῖ ποικίλες μορφές, ἀνάλογες μὲ τῶν δωδεκανησιακῶν 
ναῶν, ποὺ ἀξίζει νὰ μελετηθοῦν καὶ νὰ ἀξιολογηθοῦν.

Στὶς κόγχες τοῦ ἱεροῦ γίνεται εὐρύτερη ἐφαρμογὴ τῆς στέγασης μὲ τρεῖς 
ἢ πέντε ἀκτινωτοὺς θόλους, ὅπως καὶ στὰ Δωδεκάνησα. Συνήθως ὅμως χρη-
σιμοποιοῦνται νευρώσεις ὀρθογώνιας διατομῆς σ’ αὐτοὺς τοὺς θόλους τῶν 
κογχῶν τοῦ ἱεροῦ, ἀντὶ τῆς κυκλικῆς διατομῆς τῶν ἀντίστοιχων δωδεκανη-
σιακῶν ἐκκλησιῶν. Συνηθίζεται μάλιστα τὸ πλάτος τῆς κόγχης νὰ εἶναι τὸ 
ἴδιο μὲ τὸ πλάτος τῶν σταυροθολίων, ὁπότε ἡ στέγασή τους ἔχει ὀξυκόρυ-
φο τόξο στὴν ἐσωτερικὴ ὄψη, σὲ ἀντίθεση μὲ τῶν ἀνάλογων δωδεκανησι-
ακῶν ἐκκλησιῶν, ποὺ εἶναι ἡμικυκλικό. Ἐξίσου ἐφαρμόζονται βεβαίως καὶ οἱ 
ἡμικυκλικὲς ἐσωτερικὰ κόγχες, ποὺ καλύπτονται μὲ τεταρτοσφαιρικὸ θόλο, 
ὅπως καὶ στὰ Δωδεκάνησα καὶ γενικὰ στὴν βυζαντινὴ ναοδομία (Π.Β.5.26). 
Παρουσιάζεται ἐνίοτε τὸ φαινόμενο, ὅταν ἐξωτερικὰ ἡ στέγαση γίνεται μὲ 
ἀκτινωτούς θόλους, ἐσωτερικὰ νὰ καλύπτονται ἀπὸ τεταρτοσφαιρικὸ θόλο, 
ὅπως στὴν Παναγία τὴν Φανερωμένη στὴν Λευκωσία781 (Π.Β.5.15) καὶ στὸν 
Ἅγιο Ἀνδρόνικο καὶ στὴν Ἁγία Ἀθανασία στὸ χωριὸ Ξυλοτύμβου Λάρνα-
κας782 (Π.Β.5.6), ἴσως μετὰ ἀπὸ νεότερη ἐπέμβαση. 

Ἡ ἀνάλυση τῶν στοιχείων ἐξοπλισμοῦ τῶν σταυροθολιακῶν ἐκκλη-
σιῶν τῆς Κύπρου, τῶν τέμπλων, τῶν δεσποτικῶν θρόνων, τῶν ἀμβώνων, 
τῶν προσκυνηταριῶν καὶ τῶν κιβωρίων παρουσιάζει ἀνάλογο ἐνδιαφέ-
ρον μὲ ἐκείνων τῆς Ρόδου. Ἐπικρατοῦν τὰ ξυλόγλυπτα τέμπλα, ποὺ εἶ ναι 
συνήθως τριμερῆ μὲ πλούσια διακόσμηση ὀθωμανικοῦ μπαρόκ. Συνη θί-
ζεται μάλιστα τὸ δωδεκάορτο νὰ ἔχει δύο σειρὲς εἰκόνων (Π.Β.5.26). Ἐμ-
φανίζονται καὶ μαρμάρινα τέμπλα ἐπίσης783.

Οἱ τεχνικὲς δόμησης στὶς ἐκκλησίες αὐτὲς εἶναι κοινὲς μὲ τὶς δωδεκα-
νησιακές, καθότι εἶναι κατασκευασμένες ἀπὸ λιθοδομές, ἄλλοτε ἐμφανεῖς 
καὶ ἄλλοτε ἐπιχρισμένες ἐξ ὁλοκλήρου, ἢ μὲ ἐμφανῆ τὰ φέροντα καὶ τὰ 
ἀρχιτεκτονικὰ στοιχεῖα (ἀντηρίδες, πλαίσια τόξων καὶ ἀνοιγμάτων). Οἱ 
ἐμφανεῖς λιθοδομὲς εἶναι ἰδιαίτερα ἐπιμελημένες, μὲ λαξευτοὺς καὶ ἁρμο-
λογημένους λίθους σὲ δόμους. Οἱ ἐπιχρισμένες λιθοδομὲς ἔχουν συνήθως 
λιγότερο ἐπιμελημένους λίθους. Οἱ λίθοι ὁμοιάζουν πολὺ μὲ τὸν ροδίτικο 
πωρόλιθο. ὁ ὁποῖος φαίνεται ὅτι ἀφθονεῖ καὶ στὴν Κύπρο. Οἱ κατασκευ-

780. ΚΣΕΚ 15. Στὸν Ἅγιο Κωνσταντῖνο καὶ στὴν Ἁγία Ἑλένη στὴν Τόχνη τῆς Λάρνακας.
781. ΚΣΕΚ 13.
782. ΚΣΕΚ 14.
783. ΚΣΕΚ 24. Ὅπως στὸν Ἅγιο Γεώργιο στὰ Ὀλύμπια.
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αστικὲς τεχνικὲς εἶναι ἀνάλογες μὲ αὐτὲς τῆς Δωδεκανήσου, ἂν ἐξαιρε-
θοῦν οἱ νευρώσεις κυκλικῆς διατομῆς, ποὺ δὲν χρησιμοποιοῦνται στὴν 
Κύπρο. Ὁμοίως γινόταν χρήση ξυλοτύπων στὴν θολοδομία καὶ στὰ τόξα, 
καθὼς βεβαίως καὶ μεταλλικῶν ἑλκυστήρων γιὰ τὴν ἀνάληψη τῶν πλάγι-
ων ὠθήσεων.   

Ὁ σταυροθολιακὸς τύπος στὸν εὐρύτερο χῶρο τοῦ Αἰγαίου καὶ  
τῆς Μικρᾶς Ἀσίας

Χρήση νευρωτῶν σταυροθολίων ἔχει ἐπισημανθεῖ στὴν Ὕδρα καὶ γενι-
κὰ σταυροθολίων στὶς Κυκλάδες κατὰ τὴν μεταβυζαντινὴ περίοδο τοῦ 
18ου καὶ 19ου αἰώνα. 

Στὴν Ὕδρα ἔγινε ἐφαρμογὴ νευρωτῶν σταυροθολίων στὸ διώροφο 
ἀνοικτὸ ἐξωνάρθηκα μὲ γυναικωνίτη στὸ πατάρι τῆς μονόχωρης τρίκογ-
χης βασιλικῆς μὲ τροῦλο τῆς Ὑπαπαντῆς (1780). Ὁ ἐξωνάρθηκας εἶναι 
μεταγενέστερος τῆς ἐκκλησίας. Ἔχει δύο σταυροθόλια σὲ κάθε ὄροφο μὲ 
νευρώσεις κυκλικῆς διατομῆς καὶ ὑπερύψωση (Π.Β.5.27.1). Ἀνάλογα σταυ-
ροθόλια ἐμφανίζονται καὶ στὴν ἐκκλησία τῶν Ἁγίων Πάντων (1774), τοῦ 
Χριστοῦ (1808) καὶ στὸ καθολικὸ τῆς μονῆς τῆς Θεοτόκου (1773 ἐπισκευή), 
ὅπου τὸ 1803 μεταφέρθηκαν καὶ ἐνταφιάσθηκαν τὰ ὀστὰ τοῦ νεομάρτυρα 
καὶ πολιούχου τῆς Ρόδου Κωνσταντίνου τοῦ Ὑδραίου, ὁ ὁποῖος μαρτύρη-
σε τὸ 1800784, ἀλλὰ καὶ σὲ ἀρχοντικὰ τοῦ νησιοῦ, ὅπως στὴν λότζια τοῦ 
ἀρχοντικοῦ τοῦ Τομπάζη785.  

Στὴν πλησιέστερη πρὸς τὰ Δωδεκάνησα περιοχὴ τοῦ Αἰγαίου, στὶς 
Κυκλάδες, φαίνεται ὅτι ἡ χρήση τῶν σταυροθολίων εἶναι ἀρκετὰ συχνή, 
ἰδιαίτερα σὲ μερικὰ νησιά (Π.Β.5.28). Στὴν Θήρα, στὴν Νάξο καὶ στὴν 
Ἀνάφη, ὑπάρχουν ἀρκετὰ παραδείγματα μονόκλιτων βασιλικῶν στεγα-
σμένων μὲ σταυροθόλια. Στὴν Θήρα ἀπαντοῦν ἐπίσης καὶ δίκλιτοι ναοί, 
τῶν ὁποίων τὸ ἕνα κλίτος καλύπτεται μὲ σταυροθόλια καὶ τὸ ἄλλο μὲ θόλο. 
Ἀλλὰ καὶ σὲ σπηλαιώδεις ναοὺς στὴν διαμόρφωση τῶν ὀροφῶν γίνεται 
χρήση σταυροθολίων, καθὼς καὶ σὲ τρίκλιτους786. Μορφολογικὰ στοιχεῖα 
δυτικῶν ἐπιρροῶν, ὅπως ἐλαφρὰ ὀξυκόρυφα τόξα καὶ καμάρες, ἀλλὰ καὶ 
ἀναγεννησιακὰ θυρώματα εἶναι ἀποτέλεσμα ἐπιρροῶν τῆς μακρόχρονης 
κυριαρχίας τῶν Βενετσιάνων στὶς Κυκλάδες. Στὴν Τῆνο ὁ ἀρχιμάστορας 
Στρατῆς Κολλονάρης ἀπὸ τὴν Σμύρνη, γνωστὸς ὡς Εὐστράτιος Σμυρ-
ναῖος, σχεδίασε καὶ κατασκεύασε τὸν ἀρχικὸ ναὸ τῆς Εὐαγγελίστριας (τὸ 
1830) καὶ στὴν Ἑρμούπολη τῆς Σύρου τὸν ἐνοριακὸ ναὸ τῆς Μεταμόρφω-

784. ΚΣΕΚ 3.
785. Φινέ [1979], 225-236.
786. Δημητροκάλλης [1993], 189-191 καὶ 198.
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σης τοῦ Σωτῆρος, στὸν τύπο τῆς τρίκλιτης βασιλικῆς στεγασμένης μὲ ὑπε-
ρυψωμένη καμάρα  καὶ σφενδόνια τὸ μεσαῖο κλίτος καὶ μὲ σταυροθόλια μὲ 
ὑπερύψωση τὰ πλάγια κλίτη καὶ τὶς στοές (Π.Β.5.29). Ἡ υἱοθέτηση ἀπὸ 
τὸν ἀρχιμάστορα μορφολογικῶν στοιχείων ἐπηρεασμένων ἀπὸ τὴν δυ-
τικὴ ἀρχιτεκτονικὴ ἀποτέλεσε ἑκούσια προσπάθεια γιὰ τὴν δημιουργία 
ἑνὸς πρότυπου μνημειακοῦ συνόλου κατάλληλου νὰ στεγάσει ἕνα πα-
νελλήνιο προσκύνημα787.

Ἀπὸ ἀρχιτεκτονικὴ ἄποψη παρουσιάζονται κάποια κοινὰ στοιχεῖα 
καὶ στὶς ἀντίστοιχες λεγόμενες λεσβιακὲς βασιλικές788. Ἐκτὸς ἀπὸ τὰ Δω-
δεκάνησα καὶ τὴν Κύπρο, στὴν Λέσβο παρατηρεῖται χρήση σταυροθο-
λίων, ἀλλὰ προσαρμοσμένων στὶς τοπικὲς κατασκευαστικὲς συνήθειες καὶ 
ἐνταγμένων στὴν ξύλινη στέγη. Ἡ χρήση τῶν καμπυλωμένων ὀροφῶν καὶ 
τῶν σταυροθολίων, μὲ τὴν τεχνικὴ τῶν ἐπιχρισμάτων σὲ μπαγδατί, στὴν 
ἐσωτερικὴ διακόσμηση τῶν μεγάλων τρίκλιτων βασιλικῶν τῆς Λέ σβου, 
ἀποτέλεσε προσπάθεια προβολῆς τοῦ θρησκευτικοῦ χαρακτήρα πα ράλ-
ληλα μὲ τὴν κοινοτικὴ λειτουργία τους (Π.Β.5.27.2). Ὁ συναγωνισμὸς 
στὴν πολυτέλεια τοῦ ἐσωτερικοῦ χώρου τῶν λεσβιακῶν βασιλικῶν ἀντα-
νακλοῦσε τὸ βαθμὸ ἀνάπτυξης τῆς κάθε κοινότητας789. 

Ἡ ἐπισκευὴ τῶν παλαιῶν ναῶν καὶ οὐσιαστικὰ ἡ ἐκ βάθρων ἀνακαίνισή 
τους γιὰ τὴν δημιουργία τῶν λεσβιακῶν ὑπῆρξε ἐπιλογὴ στρατηγικῆς 
σημασίας τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας. Μέχρι τὸ 1840, τὴν περίοδο τῶν με-
ταρρυθμίσεων, ἡ διοίκηση τῶν χριστιανῶν ἦταν εὐθύνη τῆς ἐκκλησίας 
τοῦ νησιοῦ, ὅπως συνέβαινε καὶ στὰ Δωδεκάνησα, ἀλλὰ καὶ σὲ ὁλόκλη-
ρη τὴν ὀθωμανικὴ ἐπικράτεια. Ἡ ναοδομία μὲ τὶς τρίκλιτες ξυλόστεγες 
βα σιλικὲς ἦταν ἄμεσα συνδεδεμένη μὲ τὶς κοινωνικὲς καὶ οἰκονομικὲς δο-
μὲς τῶν χριστιανικῶν κοινοτήτων τῆς Λέσβου. Οἱ χριστιανικοὶ ναοὶ δὲν 
ὑπῆρξαν μόνο λατρευτικοὶ χῶροι, ἀλλὰ καὶ χῶροι στέγασης ὅλων τῶν 
κοινοτικῶν ἐκδηλώσεων, ὡς οὐσιαστικὰ διοικητικὰ καὶ οἰκονομικὰ κέντρα 
τῶν ὀρθοδόξων τοῦ νησιοῦ. Οἱ οἰκονομικοὶ πόροι γιὰ τὴν κατασκευή 
τους προέρχονταν ἀπὸ συνεισφορὲς τῆς κοινότητας, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὰ 
πλεονάσματα ἀπὸ τὴν διαχείριση τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας τους, 
ὅπως καὶ στὰ Δωδεκάνησα. Ἡ οἰκονομικὴ εὐμάρεια τῶν χριστιανικῶν κοι-
νοτήτων τοῦ νησιοῦ, στὴν ὁποία συνέβαλε καὶ ἡ προνομιακὴ μεταχείριση 
τῆς Λέσβου, δημιούργησε ἰδεώδεις συνθῆκες γιὰ τὴν ἀνοικοδόμηση τῶν 
τρίκλιτων βασιλικῶν790.

787. Πουλημένος [1998].
788. Τσιτιμάκη [1998], Μεταμόρφωση Μεγαλοχωρίου Λέσβου, 265-274.
789. Τσιτιμάκη [2006] [δ.δ.], 273-4.
790. Τσιτιμάκη [2006] [δ.δ.], 270-3. «Τὸ παράδειγμα τῆς Λέσβου δείχνει ὅτι ἡ ναοδομία 

τοῦ 18ου -19ου αἰώνα συνδέθηκε ἄρρηκτα μὲ τὶς ἐθνικοθρησκευτικὲς δομὲς καὶ τοὺς μετα-
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Π.Β.5.27.1.
Ὑπαπαντὴ Ὕδρας, Φινέ, ΕΕΜΑ (1979)

Π.Β.5.27.2.
Λεσβιακὲς τρίκλιτες βασιλικές, Τσιτιμάκη [2006] [δ.δ.]
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Π.Β.5.28.
Μεταβυζαντινὴ ναοδομία Κυκλάδων,  

Δημητροκάλλης ΕΕΜΑ 4 (1993)

Ἅγιος Ἰωάννης, Οἴα Θήρας  
(Ι. Κουμανούδης)

Ἅγιος Ἰωάννης Θεολόγος,  
Νιμποριὸ Θήρας (Δ. Βασιλειάδης)

Ἅγιος Θαλαλαῖος,  
Ἡμεροβίγλι Θήρας (Ι. Κουμανούδης)

Παναγία Λαγκαδιοῦ,  
Κοντοχώρι Θήρας (Ι. Κουμανούδης)

Ἁγία Τριάδα, Οἴα Θήρας (Ι. Κουμανούδης). Κάτοψη καὶ ἐγκάρσια τομὴ
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Π.Β.5.29.
Εὐαγγελίστρια Τήνου καὶ Μεταμόρφωση Ἑρμούπολης Σύρου, 

Πουλημένος ΕΕΜΑ 5 (1998)

Εὐαγγελίστρια Τήνου. Κάτοψη ὀρόφου σὲ ἀναπαράσταση

Μεταμόρφωση, ἀρχικὴ μορφή, Ἑρμούπολη Σύρου  
(Ι. Τραυλός, Α. Κόκκου)
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Σὲ ἐπὶ μέρους μορφολογικὰ στοιχεῖα ἐπίσης παρατηρεῖται μία ἀντίστοι-
χη πορεία στοὺς δωδεκανησιακοὺς καὶ στοὺς λεσβιακοὺς ναούς. Ἀρχικὰ ἡ 
ἀναζήτηση ἀρχιτεκτονικῶν μορφῶν στοὺς λεσβιακοὺς ναοὺς μέσα ἀπὸ τὸ 
ὀθωμανικὸ μπαρὸκ δημιούργησε νέους τύπους, ἰδιαίτερα τὸν 18ο αἰώνα 
καὶ μέχρι τὰ μέσα τοῦ 19ου, ὅπως καὶ στὴν δωδεκανησιακὴ ναοδομία. Στὴν 
συνέχεια ἡ ἀποστασιοποίηση ἀπὸ τὸ ὀθωμανικὸ μπαρὸκ καὶ οἱ δυτικὲς 
ἐπιδράσεις στὶς ἐθνικὲς ὁμάδες ἐκφράσθηκαν στὴν ἀρχιτεκτονικὴ μὲ τὴν 
εἰσαγωγὴ πολλῶν νεοκλασικῶν μορφολογικῶν στοιχείων791. Παράλληλα 
μὲ τοὺς λεσβιακοὺς καὶ τοὺς δωδεκανησιακοὺς ναοὺς κτίζονται καὶ νε-
οκλασικὲς ἐκκλησίες στὶς δύο περιοχές, ὑπὸ τὴν ἐπιρροὴ τοῦ ἀντίστοι-
χου ρεύματος στὴν ἀπελευθερωμένη Ἑλλάδα, καὶ ἰδιαίτερα στὴν Ἀθήνα. 
Στὴν Ρόδο τὸν 19ο αἰώνα κτίζονται οἱ ἐνοριακοὶ ναοὶ στὸ Παραδείσι καὶ 
στὰ Σιάννα792 στὸν νεοβυζαντινὸ τύπο τῆς τρίκλιτης σταυροειδοῦς, μὴ 
ἐγγεγραμμένης, μὲ τροῦλο ἐκκλησίας. Ἀντίστοιχο κίνημα ἐμφανίζεται καὶ 
στὴν Λέσβο ἀπὸ ἀρχιτέκτονες κυρίως στὰ τέλη τοῦ 19ου καὶ στὶς ἀρχὲς 
τοῦ 20οῦ αἰώνα. Τὰ παραδείγματα τῶν  τρίκλιτων τρουλαίων ναῶν τοῦ 
Ἁγίου Θεράποντος στὴν Μυτιλήνη (1894-1915)793, τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς 
Θεοτόκου Ἀκκλειδιοῦ τοῦ 1901794, τῆς Γέννησης τῆς Θεοτόκου Παναγι-
ούδας τοῦ 1896795 καὶ τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν στὸ ὁμώνυμο χωριὸ 
Τα ξιαρχῶν (Καγιανιοῦ) τοῦ 1903796, δείχνουν τὴν παράλληλη προσπάθεια 
καθιέρωσης τοῦ νέου στύλ.

Τὰ σταυροθόλια φαίνεται ὅτι γοήτευαν ἰδιαίτερα τοὺς χριστιανοὺς 
τοῦ Αἰγαίου καὶ τῆς ἀνατολικῆς Μεσογείου, μέχρι καὶ τῆς ἴδιας τῆς Κων-
σταντινούπολης797. Ὁ συνδυασμὸς τῆς τεχνικῆς τῆς κατασκευῆς τρίκλι-
των σταυροθολιακῶν ἐκκλησιῶν δωδεκανησιακοῦ τύπου, ἀλλὰ μὲ ξύλινες 
στέγες, ἀνάλογες μὲ τῶν λεσβιακῶν ναῶν, ἐμφανίζεται καὶ στὸ μοναδικὸ 
παράδειγμα τῆς μητρόπολης τῆς Γέννησης τῆς Θεοτόκου στὴν Σπάρτη 
τῆς Πισιδίας798 (Π.Β.2.24). Ἡ μόνη διαφορὰ ἀπὸ τὶς λεσβιακὲς εἶναι ὅτι 

σχηματισμοὺς τῆς χριστιανικῆς κοινότητας καὶ τὸν σημαίνοντα ρόλο, ποὺ διαδραμάτισαν 
οἱ τρίκλιτες βασιλικές».

791. Τσιτιμάκη [2006] [δ.δ.], 183-272.
792. ΚΣΕΔ 54. Ὁ Ἅγιος  Παντελεήμονας.
793. Τσιτιμάκη [2006] [δ.δ.], 138 καὶ 462-3. Οἱ ἀρχιτέκτονες Ἀ. Ἀδαλῆς καὶ Δ. Μεϊμάρης, 

μετὰ τὴν ἐκπόνηση τῶν ἀρχικῶν σχεδίων τρουλαίου ναοῦ, κλήθηκαν νὰ ὑποβάλλουν νέα 
«ἄνευ τρούλου», γιὰ νὰ καμφθεῖ τελικὰ ἡ ἀντίσταση τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἐπιτροπῆς.

794. Τσιτιμάκη [2006] [δ.δ.], 138 καὶ 457-8.
795. Τσιτιμάκη [2006] [δ.δ.], 138 καὶ 464.
796. Τσιτιμάκη [2006] [δ.δ.], 138 καὶ 468-470.
797. Τσιτιμάκη [2004], 187-204. Ἀντίστοιχα σταυροθόλια σὲ μπαγδατί, σὲ κεντρικὸ ση-

μεῖο, δίκην τρούλου, ἔχουν ἐφαρμοσθεῖ στὸν Ἅγιο Γεώργιο στὸ Φανάρι καὶ στὴν Βαλου-
κλιώτισσα στὴν Κωνσταντινούπολη.

798. ΚΣΕΔ 130.
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ἡ ξύλινη στέγη δὲν εἶναι ἑνιαία, ἀλλὰ ἀποτελεῖται ἀπὸ διασταυρούμε-
νες δίρριχτες στέγες, ἀντίστοιχες μὲ τὰ σταυροθόλια καὶ ἀνάλογες μὲ τὶς 
δίρριχτες τῶν δωδεκανησιακῶν, ποὺ ὅμως δὲν εἶναι ξύλινες.

Τὸ φαινόμενο τῆς ἀναβίωσης ἢ τῆς συνέχισης τῆς κατασκευῆς δυ-
τικότροπων ἐκκλησιῶν τὴν ἴδια περίοδο τοῦ 18ου καὶ 19ου αἰώνα παρου-
σιάζεται καὶ σὲ ἄλλες περιοχές τοῦ Ἑλλαδικοῦ χώρου, καὶ εἰδικότερα στὶς 
φραγκοκρατούμενες καὶ βενετοκρατούμενες γιὰ μεγάλα χρονικὰ διαστήμα-
τα νησιωτικὲς περιοχὲς τοῦ Αἰγαίου, τῆς Κρήτης καὶ τῆς Ἑπτανήσου. 

Στὴν Χίο φαίνεται ὅτι ἀπὸ νωρὶς εἶχε γενικευθεῖ ὁ ἀρχιτεκτονικὸς 
τύπος τῆς βασιλικῆς, ὑπὸ τὶς δυτικὲς καλλιτεχνικὲς ἐπιρροές, κατὰ τὴν 
γενοβέζικη περίοδο (1346-1566)799. Ἀναπτύσσεται μία αὐτόνομη τοπικὴ 
ἀρχιτεκτονικὴ μὲ δυτικὲς ἐπιδράσεις. Οἱ βασιλικὲς τῆς Χίου κατὰ τὴν 
περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας (1566-1912) ἀποτελοῦνται ἀπὸ τὶς μικρὲς 
μονόχωρες τῆς ὑπαίθρου (μὲ χαρακτηριστικὰ προερχόμενα ἀπὸ τὴν βυ-
ζαντινὴ παράδοση) καὶ ἀπὸ τὶς μεγάλες τοῦ Κάμπου (μὲ χαρακτηριστικὰ 
τῆς τοπικῆς ἀρχιτεκτονικῆς μὲ δυτικὲς ἐπιρροές) καὶ λίγες δίκλιτες800. 
Οἱ δίκλιτες βασιλικὲς ἐξυπηρετοῦσαν θρησκευτικὲς ἀνάγκες καὶ τῶν δύο 
δογμάτων, τῶν ὀρθόδοξων καὶ τῶν ρωμαιοκαθολικῶν801. Οἱ μονόκλιτες 
στεγάζονται μὲ καμάρες, ἐνῶ οἱ δίκλιτες μὲ καμάρες στὸ κυρίως κλίτος 
καὶ στὸ πλάγιο, εἴτε μὲ καμάρα εἴτε μὲ σταυροθόλια. Ἐνίοτε οἱ μονόκλιτες 
ἔχουν καὶ προστῶο στεγασμένο ἐπίσης μὲ σταυροθόλιο. Οἱ θόλοι ἔχουν 
σφενδόνια μὲ παραστάδες καὶ ἐνδιάμεσες ἡμικυκλικὲς τυφλὲς ἁψίδες μέχρι 
τὴν γένεση τῶν τόξων, ὅπου συνήθως περιτρέχει τὴν ἐκκλησία ὁριζόντιος 
κοσμήτης. Τὰ σταυροθόλια καὶ ἡ ἐσωτερικὴ διάρθρωση βεβαίως ἀποτε-
λοῦν στοιχεῖα κοινὰ καὶ στὶς δωδεκανησιακὲς ἐκκλησίες τοῦ 18ου καὶ 19ου 
αἰώνα. Τὸ δυτικὸ τμῆμα χρησίμευε ὡς γυναικωνίτης μὲ ἰδιαίτερη εἴσοδο 
ἀπὸ τὴν δυτικὴ ὄψη, γι’ αὐτὸ καὶ ἡ κύρια εἴσοδος γινόταν ἀπὸ τὶς πλάγιες 
πλευρὲς καὶ τὸ ἀνατολικὸ ὡς ἱερό. Στὸ τέλος τοῦ 19ου αἰώνα ἡ ἀπομόνω-
ση τῶν γυναικῶν καὶ ὁ γυναικωνίτης ἀτόνησε καὶ ἡ δυτικὴ εἴσοδος λει-
τουργοῦσε ὡς ἡ κύρια. Οἱ κόγχες τοῦ ἱεροῦ εἶναι ἡμικυλινδρικές, ἐνῶ ἐσω-
τερικὰ ὑπάρχουν καὶ ἐλλειψοειδεῖς καὶ πεπλατυσμένες. Ἐνίοτε ἡ κόγχη 
τοῦ δευτερεύοντος κλίτους ἦταν ἐντοιχισμένη στὸ πλάτος τοῦ τοίχου802. 
Σὲ ἐξαιρετικὲς βεβαίως περιπτώσεις ἐφαρμόσθηκαν καὶ ἀρχιτεκτονικοὶ 
τύποι τῆς βυζαντινῆς παράδοσης τοῦ νησιοῦ, ὅπως εἶναι τὸ παράδειγμα 
τοῦ καθολικοῦ τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ (1578-1586), στὸν τύπο τοῦ νησιώτικου 
ὀκταγωνικοῦ ναοῦ, ὅπου ἡ πρωτοβουλία τῶν ἱδρυτῶν του θὰ πρέπει νὰ 

799. Μπούρας [1982], 244-7.
800. Βουρνοὺς [1998], 61, 68.
801. Σάρου [1931], 286 καὶ Βουρνοὺς [1998], 61.
802. Βουρνοὺς [1998], 61-64.
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ἑρμηνευθεῖ εἴτε ὡς τάση μίμησης τῆς Νέας Μονῆς τοῦ νησιοῦ εἴτε ὡς συ-
νειδητὴ προσπάθεια συντήρησης τῶν βυζαντινῶν προτύπων803.

Ἡ διακόσμηση τῶν χιακῶν βασιλικῶν τοῦ Κάμπου ἔχει στοιχεῖα δυ-
τικῆς καὶ ὀθωμανικῆς ἀρχιτεκτονικῆς804. Κατὰ τὴν περίοδο τῆς Τουρκο-
κρατίας προστέθηκε καὶ ἡ ἐπίδραση τῆς ὀθωμανικῆς ἀρχιτεκτονικῆς, ἡ 
ὁποία ἐπηρέασε τὶς μορφὲς καὶ τὴν διακόσμηση καὶ ἐμπλούτισε τὴν τοπικὴ 
ἀρχιτεκτονικὴ παράδοση805, ὅπως συνέβη καὶ στὶς δωδεκανησιακὲς σταυ-
ροθολιακὲς ἐκκλησίες. Ἡ χρήση λαξευτῆς τοιχοποιίας καὶ τοπικῶν δίχρω-
μων (ξανθῶν καὶ κόκκινων) πωρολίθων στὰ ὑπέρθυρα τῶν ἀνοιγμάτων,  
τὰ μαρμάρινα ὀρθογώνια θυρώματα μὲ γεῖσα καὶ ἐπίσης δίχρωμα λευκὰ 
καὶ γκρίζα μάρμαρα, ἀλλὰ καὶ οἱ τοξωτὲς ἢ ὀξυκόρυφες ὑπέρθυρες κόγχες, 
εἶναι μερικὰ ἀπὸ τὰ χαρακτηριστικὰ τῶν ὄψεων806. 

Ἡ ἀναβίωση δυτικῶν ἀρχιτεκτονικῶν στοιχείων στὸν ἑλλαδικὸ χῶρο 

Ἀφομοίωση δυτικῶν κυρίως μορφολογικῶν στοιχείων σὲ ὀρθόδοξους 
ναοὺς παρατηρεῖται καὶ στὴν Μονεμβασία κατὰ τὴν περίοδο τῆς β΄ ἑνε-
τοκρατίας καὶ  περὶ τὸ 1700, ὅπως οἱ ἐπιμελημένες μὲ λαξευτὴ λιθοδομὴ 
ὄψεις καὶ ἰδιαίτερα ἡ δυτική, μὲ τὰ τριγωνικὰ ἀετώματα καὶ τοὺς στρογ-
γυλοὺς φεγγίτες, καθὼς καὶ τὰ ἐντυπωσιακὰ σύνθετα θυρώματα μὲ βενε-
τσιάνικα ἀναγεννησιακὰ καὶ μπαρὸκ στοιχεῖα, ἀλλὰ καὶ ὄψιμες ἐπιβιώσεις 
γοτθικῶν στοιχείων καὶ ὀξυκόρυφων τόξων807.    

Στὴν Κρήτη, καθ’ ὅλη τὴν ὕστερη μεσαιωνικὴ περίοδο τῆς ἑνετοκρα-
τίας, κατασκευάσθηκαν ἀρκετὰ λατινικὰ ἐκκλησιαστικὰ μνημεῖα, καθε-
δρικοὶ ναοὶ καὶ μοναστηριακὲς ἐκκλησίες διαφόρων δυτικῶν ταγμάτων 
ὑστερογοτθικῆς (14ου καὶ 15ου αἰώνα) καὶ ἀναγεννησιακῆς ἀρχιτεκτο-
νικῆς (16ου καὶ 17ου αἰώνα)808. Διαμορφώθηκε συγχρόνως καὶ μία τοπικὴ 
ἐκκλησιαστικὴ ἀρχιτεκτονικὴ στὴν ὀρθόδοξη ναοδομία τόσο στὶς μεγάλες 
πόλεις, ὅσο καὶ στὴν ὕπαιθρο809. Ἡ ἀρχιτεκτονικὴ αὐτὴ διατήρησε τούς 
βασικοὺς τύπους τῆς βυζαντινῆς ναοδομίας, ἀφομοίωσε ὅμως καὶ ἀρκετὰ 
δυτικὰ μορφολογικὰ στοιχεῖα, ὅπως τοὺς ὀξυκόρυφους θόλους καὶ τὰ 
ἐντυπωσιακὰ ὑστερογοτθικὰ θυρώματα καὶ τὰ ἀνοίγματα, διακοσμημένα 
μὲ γλυπτικὴ διακόσμηση810. Ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον παρουσιάζουν οἱ δίκλι-

803. Μπούρας [1982], 244-7.
804. Μονιούδη-Γαβαλᾶ [1979], 177-184.
805. Βουρνοὺς [1998], 68.
806. Βουρνοὺς [1998], 62-65, Μπούρας [1975], 34, 37.
807. Καλλιγᾶ [1979], 245-256.
808. Gerola [1993], 17-169 καὶ Δημακόπουλος [2005], 203-216.
809. Gerola [1993], 170-379.
810. Gerola [1993], 170-379, Μπουρμπουδάκης [2007], 60-89 καὶ Γκράτζιου [2010], ἡ 

ἐκκλησία τῆς Παναγιᾶς στὸν Πύργο Μυλοποτάμου, 265-307.



453

ΟΙ  ΣΤΑΥΡΟΘΟΛΙΑΚΕΣ  ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ  ΤΗΣ  ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ - ΜΕΡΟΣ Β΄

τοι, καθὼς καὶ οἱ διπλοί, ἀλλὰ καὶ οἱ μονόχωροι μὲ δύο κόγχες ναοί, ποὺ 
χρησιμοποιήθηκαν καὶ γιὰ τὴν παράλληλη λειτουργία ὀρθοδόξων καὶ κα-
θολικῶν. Ὁ τύπος αὐτὸς ἐκκλησιαστικοῦ οἰκοδομήματος μὲ δύο κλίτη, 
ποὺ δημιουργήθηκε κατὰ τὴν ἑνετοκρατία στὴν Κρήτη, χρησιμοποιήθηκε 
μὲ αὔξουσα συχνότητα καθ’ ὅλη τὴν διάρκεια καὶ ὡς τὸ τέλος της, ἐνῶ 
«γνώρισε μιὰ ἀξιοπρόσεκτη ἀναβίωση τὸν 19ο αἰώνα»811. 

Ἀλλὰ καὶ στὴν δυτικὴ Ἑλλάδα, τὰ Ἑπτάνησα, ποὺ γνώρισαν μία μακρὰ 
περίοδο φραγκοκρατίας καὶ κυρίως ἑνετοκρατίας, παρουσιάζουν ἀνάλο-
γη πορεία μὲ τὴν ἀναβίωση, ἢ μᾶλλον τὴν συνέχιση τῆς δυτικότροπης 
ἐκκλησιαστικῆς ἀρχιτεκτονικῆς. Στὰ Ἑπτάνησα διαμορφώθηκε κατὰ 
τὴν διάρκεια τῆς Ἑνετοκρατίας καὶ κυρίως τὸν 16ο καὶ 17ο αἰώνα, στὴν 
ὀρθόδοξη ναοδομία ὁ καθολικὰ ἐφαρμοζόμενος τύπος τῆς μονόκλιτης 
ξυλόστεγης βασιλικῆς. Μεγάλος ἀριθμὸς ἐκκλησιῶν στὴν Κέρκυρα (τὸ 
1675 ὑπῆρχαν 21 στὴν πόλη, τὸ 1755 καταγράφηκαν 38 στὴν πόλη καὶ 
531 στὸ ὑπόλοιπο νησί, ἐνῶ τὸ 1976 συνολικὰ 796) καὶ στὴν Ζάκυνθο (300 
ἐκκλησίες στὰ μέσα τοῦ 20οῦ αἰώνα) κατασκευάσθηκε κυρίως στὸν τύπο 
τῆς μονόκλιτης ξυλόστεγης βασιλικῆς812, μὲ λίγες ἐξαιρέσεις ἄλλων τύπων, 
ἀπὸ τὰ τέλη τοῦ 15ου ἕως τὰ τέλη τοῦ 19ου αἰώνα813. Ἡ μακροχρόνια 
εἰρήνη συνετέλεσε στὴν αὔξηση τοῦ πληθυσμοῦ καὶ τῶν ἀγροτικῶν 
προϊόντων, ποὺ χάρη στὸ βενετσιάνικο ἐμπόριο ἐπέφερε καὶ τὴν οἰκο-
νομικὴ ἀνάπτυξη τῶν Ἰονίων Νήσων. Ἡ τομή, ποὺ δημιουργήθηκε μὲ 
τὴν φράγκικη κατάκτηση καὶ παράλληλα οἱ θρησκευτικὲς ἐλευθερίες τοῦ 
ὀρθόδοξου πληθυσμοῦ ἐπὶ Βενετοκρατίας, σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν ὑπόλοιπη 
Ἑλλάδα, ποὺ περιοριζόταν ἀπὸ τὴν ὀθωμανικὴ διοίκηση, ὁδήγησαν στὴν 
υἱοθέτηση νέων μορφῶν ἀπὸ τὴν Δύση814. 

Οἱ μονόκλιτες ξυλόστεγες βασιλικὲς εἶναι ὀρθογώνια κτίσματα μὲ ἀνα-
λογίες ἀπὸ 1:1,5 ἕως 1:2,5 μὲ τρίπλευρες κόγχες ἱεροῦ. Ἀποτελοῦνται ἀπὸ 
τρία μέρη, τὸν γυναικωνίτη στὰ δυτικά, τὸν κυρίως ναὸ καὶ τὸ ἱερὸ στὰ 
ἀνατολικά. Οἱ ὄψεις εἶναι συνήθως συμμετρικὰ ὀργανωμένες μὲ ἀναγεν-
νησιακὰ καὶ μπαρὸκ στοιχεῖα καὶ ἐντυπωσιακὰ θυρώματα. Ἡ πλούσια δι-
ακόσμηση τοῦ ἐσωτερικοῦ χώρου ὅμως, μὲ μπαρὸκ στοιχεῖα, ἀποτελεῖ τὸ 
κύριο χαρακτηριστικὸ αὐτῆς τῆς ἀρχιτεκτονικῆς. Ἡ ὀργάνωση τῆς ξύλι-

811. Γκράτζιου [2010], 228 καὶ γενικότερα γιὰ τὶς δίκλιτες 127-183.
812. Ζήβας [1984], 99-169, Ἀγοραπούλου-Μπιρμπίλη [1976], 254-288, ἐπίσης Ἀγορα-

πούλου-Μπιρμπίλη [1979], 147-157, Ἡ ἐκκλησία τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου Χρυσοπηγῆς 
στοὺς Καστελλάνους Μέσης Κέρκυρας, 147-157 καὶ Ἀγοροπούλου-Μπιρμπίλη [1982], 99-
110, Ἡ ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου στὴν πόλη τῆς Κέρκυρας, Στουφή-
Πουλημένου [1998], 253-264.

813. Ζήβας [1984], 104-113, ὅπως μερικῶν τρίκλιτων βασιλικῶν καὶ μιᾶς ἐκκλησίας 
τύπου ἐλεύθερου σταυροῦ μὲ τροῦλο στὴν Ζάκυνθο.

814. Ζήβας [1984], 102-4.
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νης ὀροφῆς, τῆς οὐρανίας, μὲ φατνώματα καὶ διακόσμηση ἀπὸ ἑλικοειδεῖς 
κλάδους καὶ ζωγραφικοὺς πίνακες, τῶν ξυλόγλυπτων ἢ τῶν μαρμάρινων 
τέμπλων μὲ ἀντίστοιχη διακόσμηση ἀπὸ ἀρχιτεκτονικὰ στοιχεῖα καὶ φυ-
τικὰ θέματα καὶ τῶν πλάγιων τοίχων μὲ πλαίσια καὶ ζωγραφικοὺς πίνα-
κες, δημιουργοεῖ μία εὐχάριστη ἑορταστικὴ ἀτμόσφαιρα, ποὺ διακρίνει 
τὸν ἑπτανησιακὸ λαό. Τὰ καμπαναριά, ποὺ ἦταν σὲ χρήση καθ’ ὅλη τὴν 
διάρκεια τῆς ἑνετοκρατίας, ὅταν μέχρι τὰ μέσα τοῦ 19ου αἰώνα στὴν τουρ-
κοκρατούμενη Ἑλλάδα ἦταν ἀπαγορευμένα, ξεχωρίζουν καὶ διακρίνονται 
σὲ δύο τύπους, τὰ πυργοειδῆ καὶ τὰ ἁπλὰ ἀπὸ διάτρητα τοιχώματα. Ἡ 
ὕπαρξη καὶ στὰ Ἑπτάνησα ναῶν μὲ δύο ἅγια βήματα γιὰ τὰ δύο δόγμα-
τα815 συνέβαλε στὴν ἄμεση ἀλληλεπίδραση στὴν ἐκκλησιαστικὴ ναοδομία, 
ἀλλὰ καὶ στὸ δανεισμὸ δυτικῶν μορφολογικῶν στοιχείων στὶς ὀρθόδοξες 
ἐκκλησίες.

Ἀνάλογες ἐπιρροὲς παρατηροῦνται καὶ στὴν ναοδομία τῆς Ἠπείρου. 
Ἡ ξυλόστεγη μονόχωρη βασιλικὴ ἐπικρατεῖ κατὰ τὸν 19ο καὶ τὸν 20ὸ 
αἰώνα. Κατὰ τὸν 18ο καὶ 19ο αἰώνα ἡ ναοδομία στὰ βενετοκρατούμενα 
καὶ τουρκοκρατούμενα παραλιακὰ κέντρα δέχθηκε ἐκτεταμένες μορφο-
λογικὲς ἐπιρροὲς ἀπὸ τὴν ἑπτανησιακὴ ἐκκλησιαστικὴ ἀρχιτεκτονική, 
ἐνῶ διαπιστώνονται περιορισμένες ἐπιρροὲς ἀπὸ τὸ ἑπτανησιακὸ μπαρὸκ 
καὶ στὴν ἐνδοχώρα. Στὰ τέλη τοῦ 19ου καὶ κυρίως στὶς ἀρχὲς τοῦ 20οῦ 
αἰώνα, ἡ ἠπειρωτικὴ ναοδομία δέχθηκε περιορισμένες στὸ ἐξωτερικό, 
ἀλλὰ ἀρκετὲς στὸ ἐσωτερικὸ τῶν ἐκκλησιῶν ἐπιρροὲς ἀπὸ τὸν κλασικισμὸ 
καὶ τὸν νεοβυζαντινισμό816. Εἰδικότερα τὸ παράδειγμα τῆς Πρέβεζας εἶναι 
χαρακτηριστικὸ τόσο γιὰ τὴν ἐκτεταμένη χρήση τοῦ τύπου τῆς μονόχω-
ρης δρομικῆς ξυλόστεγης βασιλικῆς, ὅσο καὶ γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ μορφολο-
γικῶν στοιχείων καὶ οἰκοδομικῶν τεχνικῶν τῆς ἑπτανησιακῆς ἐκκλησια-
στικῆς ἀρχιτεκτονικῆς817.

Συμπεράσματα

Ἡ συστηματικὴ μελέτη μὲ στόχο τὴν ἀπάντηση τῶν βασικῶν ἐρω-
τημάτων, ποὺ τέθηκαν στὴν ἀρχὴ αὐτῆς τῆς ἔρευνας, μὲ ἀναλυτικὴ τεκ-
μηρίωση τοῦ φαινομένου μέσω τῶν ὑλικῶν καταλοίπων τῶν ἐκκλησιῶν, 
ὁλοκληρώθηκε. Ὡστόσο παραμένει ἀνοικτὸ τὸ ἐρώτημα, ποιός εἰσήγα-
γε τελικὰ τὴν ἐφαρμογὴ τῶν γοτθικῶν σταυροθολίων στὶς ὀρθόδοξες 
ἐκκλησίες στὴν Ρόδο περὶ τὰ μέσα τοῦ 18ου αἰώνα καὶ ἂν αὐτὸς εἶναι ὁ 
μητροπολίτης Ρόδου Ἱερεμίας (1733-1758). Τὰ σημαντικότερα σημεῖα τῆς 
ἔρευνας συνοψίζονται ὡς ἑξῆς:

815. Ζήβας [1984], 9-10.
816. Μαμαλοῦκος [2009], 176-7.
817. Μαμαλοῦκος [2010], 57-58.
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1. Ἡ χρήση γοτθικῶν ἀρχιτεκτονικῶν στοιχείων καὶ νευρωτῶν σταυ-
ροθολίων στὴν ἐκκλησιαστικὴ ροδίτικη ἀρχιτεκτονικὴ εἶχε ἐφαρμοσθεῖ 
καὶ κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Ἱπποτοκρατίας (1309-1522) στὶς ὀρθόδοξες 
ἐκκλησίες τῆς Ρόδου καὶ ἑπομένως ἐπρόκειτο γιὰ οἰκεῖες ἀρχιτεκτονικὲς 
μορφές. Χαρακτηριστικὸ τοῦ δυναμισμοῦ τῶν ροδίτικων ἀρχιτεκτονικῶν 
μορφῶν τῆς ἱπποτικῆς περιόδου εἶναι ἡ  ἐπιβίωσή τους κατὰ τοὺς ἑπόμε-
νους δύο αἰῶνες (1523-1750) στὴν Λίνδο καὶ στὰ Τριάντα τῆς Ρόδου, στήν 
Πάτμο, στὴν Τῆλο, στὴν Σύμη, ἀκόμη καὶ στὶς Κυκλάδες. Ἡ ἐξέλιξη καὶ ἡ 
σύζευξή τους μὲ ἀνατολίτικα καὶ ὀθωμανικὰ μορφικὰ στοιχεῖα παρήγαγε 
ἐνδιαφέροντα ἀρχιτεκτονήματα, ἀλλὰ κυρίως διατήρησε τὶς γνώσεις καὶ 
τὴν κατασκευαστικὴ παράδοση τῶν ἔμπειρων μαστόρων.

2. Ὁ ρόλος τῆς ἐκκλησίας στὴν ζωὴ τῆς ἑλληνορθόδοξης κοινότητας 
κατὰ τὴν Τουρκοκρατία ἦταν θεμελιώδης. Οἱ μητροπόλεις τῆς Δωδε-
κανήσου ὑπῆρξαν σ’ ὅλη αὐτὴ τὴν περίοδο ἐθναρχικὰ κέντρα ὄχι μόνο 
τῆς θρησκευτικῆς καὶ ἐκκλησιαστικῆς, ἀλλὰ καὶ τῆς πολιτικῆς, κοινωνικῆς 
καὶ ἐκπαιδευτικῆς ζωῆς τῶν νησιῶν. Κατὰ τήν περίοδο τοῦ 18ου καὶ τοῦ 
19ου αἰώνα οἱ ἐνοριακὲς ἐκκλησίες, ἰδιαίτερα στὸ νησὶ τῆς Ρόδου, εἶχαν 
μεγάλη κτηματικὴ περιουσία, προερχόμενη ἀπὸ δωρεὲς καὶ προσφορὲς 
τῶν χριστιανῶν, ἡ ὁποία, ὅσο καλύτερα ἀξιοποιεῖτο ἀπὸ τὶς Ἐπιτροπές 
τους, τόσο μεγαλύτερα εἰσοδήματα ἀπέφερε, ποὺ ἐνισχύονταν ἀπὸ τὴν 
βιοτεχνικὴ ἐκμετάλλευση τῶν ἀγροτικῶν προϊόντων μὲ ἐλαιοτριβεῖα, 
μύλους καὶ ἐργαστήρια παρασκευῆς ρακῆς. Σὲ ἄλλα πάλι νησιά, ὅπου ἡ 
ναυτιλία ἦταν ἡ κύρια ἀπασχόληση, οἱ ἐνοριακὲς ἐκκλησίες ἦταν συνι-
διοκτῆτες καραβιῶν, ὅπως στὴν Κάσο, καὶ τὰ εἰσοδήματα προέρχονταν 
ἀπὸ τὸ ναυτικὸ ἐμπόριο.

3. Οἱ τεχνικὲς γνώσεις τῶν πρώτων μαστόρων, ποὺ κατασκεύασαν 
τὶς μεταβυζαντινὲς σταυροθολιακὲς ἐκκλησίες τῆς Ρόδου, προέρχονταν 
κυρίως ἀπὸ τὴν παρατηρητικότητά τους. Ἔτσι ἀξιοποίησαν τὴν ἐπαφὴ 
μὲ τὰ ἱπποτικὰ μνημεῖα τῆς Ρόδου. Ἡ ἐρείπωση μερικῶν ἀπ’ αὐτά, ὅπως 
ἡ Παναγιὰ τοῦ Μπούργκου, ἡ Παναγιὰ τῆς Νίκης καὶ ἡ Παναγιὰ τῆς Φι-
λερήμου, τοὺς ἔδινε χειροπιαστὲς γνώσεις, ἀφοῦ μποροῦσαν νὰ μετρήσουν 
καὶ νὰ ἀντιγράψουν ἀρχιτεκτονικὰ μέλη (θυρώματα, παράθυρα καὶ 
φεγγίτες, νευρώσεις, θολίτες, παραστάδες μὲ διατομὲς κ.λπ.). Ἡ ἀξιοποίη-
ση ὡς ἐκ τούτου τῆς ἐμπειρίας τῶν ντόπιων μαστόρων ἀπὸ τὴν ἐκκλησία 
καὶ τοὺς ἀρχιερεῖς τῆς Ρόδου ἦταν ἀναμενόμενη, ἀφοῦ ἐπρόκειτο γιὰ τὴν 
προβολὴ τῆς μητρόπολης ἔναντι τῆς ὀθωμανικῆς διοίκησης καὶ τῆς κοι-
νωνίας τοῦ 18ου αἰώνα, ὁπότε ἡ οἰκονομικὴ ἀνάπτυξη τοῦ ὀρθό δοξου 
κυρίως στοιχείου ἦταν δεδομένη. Στὴν πλειονότητά τους βεβαίως οἱ μά-
στορες ἦταν ροδίτες. Μάλιστα κάποιοι ἔφεραν τὸν τίτλο τοῦ ἀρχιτέκτο-
να τῆς ἐκκλησίας ἢ τοῦ «πρωτοτέκτονα». Ροδίτες μάστορες μετέδωσαν 
τὴν τέχνη τοῦ σταυροθολιακοῦ τύπου σὲ ἄλλα νησιά, καὶ κυρίως στὸ Κα-
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στελλόριζο καὶ στὴν Σύμη, ἀλλὰ καὶ στὴν Μικρὰ Ἀσία, μέχρι τὴν Σπάρτη 
τῆς Πισιδίας. Μὲ τὴν σειρά τους Συμιακοί, Καρπάθιοι καὶ Καστελλοριζιοὶ 
εἰσήγαγαν τὴν τέχνη τόσο στὰ ἄλλα νησιά, ὅσο καὶ στὴν Μικρὰ Ἀσία. 
Συμιακοὶ μάστορες εἰσήγαγαν τὴν τέχνη στὴν Κάλυμνο, στὴν Νίσυρο καὶ 
στὴν Τῆλο καὶ Καστελλοριζιοὶ στὴν Ἀντίφελλο, ἐνῶ Καρπάθιοι μάστορες 
στὴν Χάλκη καὶ στὴν Ἀλιμιά.

4. Μὲ τὰ αὐξημένα ἔσοδα ἀπὸ τὴν ἐκκλησιαστικὴ περιουσία, τὴν 
πώληση ἀκινήτων, τὶς δωρεὲς καὶ τὸ δανεισμὸ κυρίως, ἡ ἐκκλησία ἀντι-
μετώπισε τὰ μεγάλα ἔξοδα τῆς ἀνέγερσης τέτοιων πολυτελῶν ναῶν, ὅπως 
οἱ σταυροθολιακοί, κατὰ τὴν περίοδο 1750-1924. Ἡ κατασκευὴ ἕξι χρο-
νολογημένων ἐκκλησιῶν (πέντε στὴν Ρόδο καὶ μιᾶς στὸ Καστελλόριζο) 
πρὶν ἀπὸ τὶς 21 Ἰουλίου 1774, δείχνει ὅτι ἡ οἰκονομικὴ ἀνάπτυξη τῆς Δω-
δεκανήσου ξεπέρασε τὶς δυσκολίες τῆς ἐποχῆς γιὰ ἀνέγερση νέων, ὅταν 
σὲ ὅλη τὴν ὀθωμανικὴ ἐπικράτεια, καὶ ἰδιαίτερα στὸ Αἰγαῖο, αὐτὸ ἔγινε 
ἐφικτὸ μετὰ τὰ Ὀρλωφικὰ καὶ τὴν συνθήκη τοῦ Κιουτσοὺκ Καϊναρτζῆ. 
Ἀλλὰ καὶ κατὰ τὴν δεύτερη περίοδο ἀπὸ τὸ 1774 ἕως τὸ Τανζιμάτ, τὸ 
1856, ἀνε γέρ θηκαν πενήντα ἕξι ἐκκλησίες, γεγονὸς ποὺ ἐπιμαρτυρεῖ τὴν 
οἰκονομι κὴ ἰσχὺ τῶν κοινοτήτων καὶ τῶν Ἐνοριακῶν Ἐπιτροπῶν τους. 
Μετὰ τὸ 1856, ὅταν εἶχαν δοθεῖ ἀρκετὲς ἐλευθερίες γιὰ τὴν οἰκοδόμηση 
ὀρθόδοξων ναῶν στὴν ὀθωμανικὴ ἐπικράτεια, καὶ μέχρι τὸ 1912, κατα-
σκευάσθηκαν πενήντα πέντε. Ἄλλες ὀκτὼ κτίσθηκαν κατὰ τὴν πρώτη ἰτα-
λικὴ περίοδο (1912-1925).

5. Στὰ Δωδεκάνησα καὶ στὴν Μικρὰ Ἀσία ἀπὸ τὸ 1750 ἕως τὸ 1924 
κτίσθηκαν 135, μέχρι σήμερα γνωστές, σταυροθολιακὲς ἐκκλησίες. Ἐπι-
κρατεῖ κυρίως ὁ τύπος τῆς μονόχωρης καὶ λιγότερο τῆς τρίκλιτης σταυ-
ροθολιακῆς, μὲ κυρίαρχο στοιχεῖο τὴν στέγαση ἀπὸ νευρωτὰ σταυροθόλια 
συνήθως ὀξυκόρυφα. Οἱ ναοὶ ἔχουν κυρίως γοτθικὰ χαρακτηριστικά, μὲ 
ἐπὶ μέρους μορφολογικὰ στοιχεῖα μὲ ὀθωμανικὲς ἐπιρροὲς καὶ μετὰ τὰ 
μέσα τοῦ 19ου αἰώνα καὶ νεοκλασικά. Ἡ ποικιλία καὶ ὁ «λαϊκός» ἐκλεκτι-
κισμός εἶναι τὰ κύρια χαρακτηριστικὰ τῶν μορφολογικῶν στοιχείων τῶν 
ἀνοιγμάτων τῶν μεταβυζαντινῶν σταυροθολιακῶν ἐκκλησιῶν τῆς Δω δε-
κανήσου. Τὰ μορφολογικὰ χαρακτηριστικὰ τῶν ἐξωτερικῶν τους ὄψεων, 
ἐκτὸς φυσικὰ τῶν στοιχείων γοτθικῆς ἀρχιτεκτονικῆς, ποὺ κυρίως διαθέ-
τουν, μποροῦν νὰ χωρισθοῦν σὲ δύο μεγάλες ὁμάδες. Ἡ πρώτη περιλαμ-
βάνει μορφολογικὰ στοιχεῖα μὲ ἐπιρροὲς ἀπὸ τὴν ὑστερογοτθικὴ καὶ ἀνα-
γεννησιακὴ ροδίτικη ἀρχιτεκτονική, καθὼς καὶ ἀπὸ τὴν ὀθωμανική, ποὺ 
χρονολογοῦνται ἀπὸ τὸ 1750 ἕως τὰ μέσα τοῦ 19ου αἰώνα. Ἡ δεύτερη 
ὁμάδα περιλαμβάνει μορφολογικὰ στοιχεῖα μὲ ἐπιρροὲς ἀπὸ κλασικισμό, 
μπαρὸκ καὶ νεοβυζαντινὸ ρυθμό, ποὺ χρονολογοῦνται ἀπὸ τὰ μέσα τοῦ 
19ου αἰώνα ἕως τὸ 1924. Ὁ πλούσιος διάκοσμος ὀθωμανικοῦ μπαρὸκ στὸν 
ἐξοπλισμό (τὰ ξυλόγλυπτα καὶ τὰ λίγα μαρμάρινα τέμπλα, ἄμβωνες, δε-
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σποτικά, προσκυνητάρια καὶ κιβώρια) συμβάλλει στὴν δημιουργία  ἰδιαίτε-
ρης ἀτμόσφαιρας, ἐνῶ οἱ πολὺ ἐνδιαφέρουσες εἰκόνες, τοῦ 19ου κυρίως 
αἰώνα, συμπληρώνουν τὴν ὑψηλὴ αἰσθητικὴ τῶν ἐκκλησιῶν αὐτῶν.

6. Τὸ φαινόμενο τῆς ἀναβίωσης τῆς γοτθικῆς ἀρχιτεκτονικῆς σὲ 
ὀρθόδοξους ναοὺς ἐμφανίζεται καὶ στὴν Κύπρο στὰ μέσα τοῦ 19ου αἰώνα 
καὶ ἐφαρμόζεται σὲ μεγάλο ἀριθμὸ ἐκκλησιῶν μέχρι τὰ μέσα τοῦ 20οῦ. 
Πρόκειται γιὰ τὸν τύπο τῆς μονόχωρης κυρίως βασιλικῆς, ἀλλὰ καὶ τῆς 
δίκλιτης καὶ τρίκλιτης, ποὺ καλύπτεται μὲ ἁπλουστευμένα γοτθικὰ σταυ-
ροθόλια, χωρὶς διαγώνιες νευρώσεις συνήθως, ἀλλὰ μὲ ἐνδιάμεσα ἐνι-
σχυτικὰ τόξα ὀρθογώνιας διατομῆς καὶ μὲ ἐξωτερικὲς ἀντηρίδες, ποὺ 
συν δέονται μεταξύ τους μὲ τόξα. Γιὰ τὴν κατασκευή τους χρησιμοποιήθη-
καν στοιχεῖα, ποὺ εἶχαν διαμορφωθεῖ κατὰ τὴν διάρκεια τῆς φράγκικης 
(1192-1474) καὶ τῆς ἑνετικῆς (1474-1571) περιόδου στὴν ἀρχιτεκτονικὴ 
τῆς Κύπρου. Ὡστόσο ἡ ποικιλία καὶ ὁ «λαϊκός» ἐκλεκτικισμὸς εἶναι καὶ σ’ 
αὐτὲς τὰ κύρια χαρακτηριστικὰ τῶν μορφολογικῶν στοιχείων τῶν ἀνοι-
γμάτων. Ἔχουν χρησιμοποιηθεῖ μορφολογικὰ στοιχεῖα τῆς φράγκικης καὶ 
τῆς ὀθωμανικῆς ἀρχιτεκτονικῆς, ἀλλὰ καὶ κλασικιστικά, δημιουρ γώντας 
μία τεράστια ποικιλία. Στὴν Ὕδρα ἔγινε ἐπίσης ἐφαρμογὴ σταυροθολίων 
μὲ νευρώσεις κυκλικῆς διατομῆς σὲ νάρθηκες μικροῦ ἀριθμοῦ ἐκκλησιῶν 
τὸν 18ο αἰώνα. Στὴν Θήρα, στὴν Νάξο καὶ στὴν Ἀνάφη ὑπάρχουν με-
ρικὰ παραδείγματα μονόκλιτων καὶ δίκλιτων βασιλικῶν, ὅπου γίνεται 
χρήση σταυροθολίων, καὶ τρίκλιτων στὴν Τῆνο καὶ στὴν Ἑρμούπολη τῆς 
Σύρου. Στὴν Λέσβο ἔγινε ἐκτεταμένη χρήση σταυροθολίων, ἀλλὰ προσαρ-
μοσμένων στὶς τοπικὲς κατασκευαστικὲς συνήθειες καὶ ἐνταγμένων μέσα 
στήν ξύλινη στέγη, μὲ τὴν τεχνικὴ τῶν ἐπιχρισμάτων σὲ μπαγδατί, στὴν 
ἐσωτερικὴ διακόσμηση τῶν μεγάλων τρίκλιτων βασιλικῶν. Στὴν Χίο καὶ 
στὴν περιοχὴ τοῦ Κάμπου χρησιμοποιήθηκαν λιγοστὰ σταυροθόλια στὶς 
δίκλιτες καὶ σὲ στέγαστρα ἐκκλησιῶν κατὰ τὸν 18ο καὶ τὸν 19ο αἰώνα.
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Cross-Groined Vaulted Churches of the Dodecanese 
(1750-1924)

Abstract
The post-byzantine Greek Orthodox churches with gothic cross vaults 

appeared in the town of Rhodes in the mid-18th century and then spread 
all over the island and in most of the Dodecanese islands and Asia Minor 
until 1924 (Π.Α.1, Π.Α.2).

Methodology

The project began with the survey and photographic recording of 
the churches, which led to a better understanding of these religious 
monuments. The study of related bibliography and archival sources, 
especially surviving codices of church accounts, helped in providing 
information about their history and construction and in the completion 
of the inventory of the cross-groined vaulted churches of the Dodecanese 
and Asia Minor 1750-1924 (ΚΣΕΔ), which is the basis for this research.

The study of bibliography dealing with the history of the Dodecanese 
during the Ottoman (1523-1912) and Italian (1912-1943) periods in conjunc-
tion with archival sources and the inventory of churches led to an appreci-
ation of  the historical and geographical context of the churches and of the 
economy, education and social history of the corresponding communities. 
Naturally, great weight was given to the study of the architecture of these 
churches. The study of the religious architecture of the Hospitaller period 
(1310-1522) and of the interval between 1523 and 1750- construction date 
for the first surviving cross-groined vaulted church contributed to the un-
derstanding of the evolution of religious architecture in the Dodecanese.

The recording, survey, documentation, organization of the material 
and the study itself led to the composition of the architectural chapters 
of this investigation. The preparation of detailed tables (date of construc-
tion, typology and morphological elements of style for the churches, lists 
of prelates, architects or master-masons etc.) and, more generally, digi-
tized databases and a Geographical Information System assisted the vi-
sual perception of relevant information through the provision of maps. 

The study of similar cross vaulted churches of Cyprus for the period 
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1850-1950 with surveys, a provisional inventory (ΚΣΕΚ) and correspond-
ing tables, helped in identifying differences and affinities, and the neces-
sary comparisons with those in the Dodecanese. Besides, the study of 
Church architecture on the Greek mainland, identified churches contem-
porary to those of the Dodecanese also showing western influence. 

A. Geographical and historical elements

The first two centuries of Ottoman rule in the Dodecanese were marked 
by oppression, poverty and want. In the 16th and 17th century piracy was 
rife in the Aegean. The situation was normalized after 1718, when the 
Veneto-Turkish wars were concluded to Ottoman advantage. During this 
first period of Turkish rule the local economy of Rhodes and Kos was 
based on farming; only Patmos was a monastic, educational and com-
mercial centre. However, maritime enterprise was developing in Rhodes. 
In the mid-17th century, many residents of Rhodes were already sail-
ors and Lindos in particular had several ships. The port and shipyard of 
Rhodes were very active, especially in the 18th and 19th century. The rais-
ing of crops and the exploitation of forests on Rhodes for the construction 
and repair of vessels in the shipyard yielded fair profits. But, most par-
ticularly, it was trade in the agricultural produce of   Rhodes and of Turk-
ish Karaman through Smyrna to Egypt and Europe, which experienced 
phenomenal growth. The economic role of the town of Rhodes as the hub 
of commerce or ‘Bazaar’ was particularly important. In the same period, 
Rhodes was also a financial centre; while in the 19th century foreign and 
local shipping companies became active there. In the 18th century the 
port of Kos was also often favoured by European merchantmen for dock-
ing and supplies, while a surplus of agricultural and manufactured prod-
ucts of the island drove a thriving maritime trade. Even more favourable 
was the situation in islands of the Dodecanese which were granted special 
privileges by the Porte. In the 18th and 19th century Symi, Kalymnos and 
Kastellorizo   and, to a lesser degree, Leros and Halki, developed sponge-
fishing, maritime trade and shipbuilding. In the 19th century Nisyros was 
still an island of farmers, also developing its hot springs into thermal 
baths. Karpathos and Tilos retained their agricultural character; while 
Kassos with its shipyards engaged in the carrying trade and shipbuilding, 
especially during the 18th and 19th century. In Asia Minor, farming and 
industry were the growth factors of Livisi, while maritime trade drove 
economic development in coastal settlements such as Kalamaki and An-
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tiphellos. In the 19th century the Greek community of Sparta in Pisidia 
prospered through the cottage industries of handmade carpets and the 
weaving of “alatza” cloth, the trade in carpets and the products of the cul-
tivation of roses, until the Greek military disaster of 1922.

Under Ottoman rule, the Church held a key role in the life of the Greek 
Orthodox community. The sees of the Dodecanese islands were, through-
out this period, not merely religious centres but also political, social and 
educational ones too. During the 18th and 19th century parish churches, 
particularly on the island of Rhodes, held extensive lands, which derived 
from gifts and offerings of the faithful. The better these were managed by 
the parish councils the higher the revenues they yielded; bolstered by the 
processing of agricultural products by olive presses, mills and raki dis-
tilleries. On other islands, where people got their living mainly from the 
sea, parish churches were joint owners of ships, as on Kassos, and income 
derived from maritime trade. To build the churches, raising funds was 
the biggest problem; and to finish construction the councils often had 
to resort to collections, sales of real estate, loans and the issue of bonds, 
besides devoting to the work the bulk of church revenues and donations. 
The associations of emigrants abroad also contributed reperatedly to the 
construction of parish churches. Thus was the raising of such impressive 
buildings as the cross-groined vaulted churches of this time made pos-
sible. Besides taxes on property (imlak) paid to the Ottomans and later to 
the Italian government, parish councils also participated in the adminis-
trative expenses of the clergy and especially the high costs of education. 
It should be particularly noted that they gave generous financial support 
to church prelates and the Ecumenical Patriarchate in Constantinople, 
who also performed administrative duties including notarial and judicial 
functions. The bishops led in the licensing procedures for the building of 
churches. The procedures for the issue of a special firman or hotzet for the 
building were mostly handled by a high prelate, in cooperation with the 
council members and Elders (Dimogerontes) of the parish, the Pasha, and 
the judge (kadi) of Rhodes; the case of St. Athanasius at Chorio on Symi 
was referred by them to the Porte and the Patriarchate of Constantinople. 
An inspection of the site was carried out by special “observers” before the 
permit was issued.

The majority of master masons were certainly Rhodians. Indeed, some 
of them carried the title of “architect of the church” (prototekton). Rhodi-
an master builders transmitted the skills of raising cross-groined vaulted 
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churches to other islands, especially to Kastellorizo and Symi, and to Asia 
Minor, as far as Sparta in Pisidia. In turn, master builders from Symi, 
Karpathos and Kastellorizo   introduced it to the other islands and also 
parts of Asia Minor. Craftsmen from Symi introduced the art to Kalym-
nos, Nisyros and Tilos, while others from Kastellorizo   to Antiphellos or 
from Karpathos to Halki and Alimia.

Sixty-four churches have directly dated inscriptions. A second source 
of information are the account books of parish councils and the bishopric 
(“codices logariasmon”) which help date twelve more churches. A further 
eighteen churches were dated by bibliographical sources. The dating of 
thirty two came indirectly, from the dates on pebble mosaic floors, church 
furniture (such as sanctuary screens, pulpits, episcopal thrones and icon-
stands) and on despotic icons.

B. Architecture

1. Review of church architecture in the Dodecanese (1523-1750)

The vitality of Rhodian architectural forms of the Hospitaller period 
is attested by their survival over the next two centuries (1523 to 1750.) At 
Lindos, on Rhodes, there was the type of “Lindiako kapetanaiiko” mansion 
of the 17th century. At Trianda, Rhodes, there are the “triandenoi towers”, 
with typological and stylistic features of Hospitaller country houses. On 
Patmos, cross-inscribed square churches with stylistic details derived 
from late gothic Rhodian architecture are typical (Π.Β.1.1). In 1703, the 
conventual church of Saint Panteleimon was built on Tilos; it was the 
work of Rhodian master builder “Mastora Daniel”, with stylistic features 
related to those of Hospitaller churches and Ottoman monuments of 
Rhodes and Patmos (Π.Β.1.2) At the raised conventual church of St. 
Michael Roukouniotis on Symi, before 1738, a cross-groined vault with 
diagonal ribs replaced the dome of the older church, which served as 
basement for the new church above (Π.Β.1.3). Finally even in the Cycladic 
islands, the contemporary church of Christos at Zephyria, on Melos, is 
of similar typology. Their development and integration of oriental and 
Ottoman architectural elements produced interesting architectural forms, 
but for the most part preserved the building tradition of skilled craftsmen.

2. Typology

From 1750 to 1924, 135 cross-groined vaulted churches are so far known 
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to have been built in the Dodecanese and Asia Minor. Most prevalent is 
the single-aisle type; three-aisled churches roofed with usually pointed 
cross-groined or rib vaults are less common (Π.Β.2.1, Π.Β.2.4, Π.Β.2.6, 
Π.Β.2.8, Π.Β.2.10). The cross vaults have ribs of rectangular or circular 
cross-section.; they are only rarely made without ribs. The vaults are borne 
by the outer walls with the aid of engaged half-columns on the inner face 
of the walls. From the capitals of the engaged columns issue both the 
diagonal and transverse ribs as well as the formerets of the vaults. In most 
of the churches the sanctuary has a pointed vault, which is an extension 
of the easternmost of the cross-groined vaults of the nave. The roof of the 
churches is not continuous, and vaults remain externally visible, or are 
covered with a series of cross gable roofs.

The entrance to the main church in the middle of the west front is 
usually flanked by a pair of symmetrical windows. On the lateral sides of 
each cross vault usually there is an opening, either a door or a window. 
In most churches skylights pierce vault fronts. The western cross vault 
of parish churches often contained a gallery or loft. Several churches 
built after 1840 had a two-storey western part, comprising a narthex on 
the ground floor and a women’s gallery above. The belfry was generally 
attached to the west front of the church, over the main entrance. 

Only seven three-aisled basilicas of the period in the Dodecanese and 
Asia Minor are covered with cross-groined vaults, and all were built in 
the 19th century (Π.Β.2.14). The most important feature of these churches 
is the higher central aisle, which permits the opening of skylights on the 
lateral fronts of the cross vaults, which again remain visible.

Several variants of Byzantine and gothic church types appeared in 
the region, such as the barrel-vaulted single-aisle church (Π.Β.2.32, Π.Β. 
2.33), the cruciform domed-single-cell type (Π.Β.2.12), the free cross-
plan (Π.Β.2.13), triconch (Π.Β.2.30) and tetraconch (Π.Β.2.29) −all domed 
churches− as well as the cross-in-square three-aisled domed church (Π.Β. 
2.25) and the three-aisled basilica (Π.Β.2.24), where the aisles, transverse 
aisles or nartheces are roofed with cross or cross-groined vaults.

A large number are supplied with three- or five-sided apses. The apse 
is usually covered with a semi-dome (Π.Β.2.26, Π.Β.2.27). However, most 
interesting is the usually five-sided type covered with a rib vault of five 
segments (Π.Β.2.28). 

Most added nartheces, with or without a women’s gallery, are covered 
with an extra rib vault (Π.Β.2.31). Indeed, in some single-aisle churches 
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there is a two-level addition comprising a narthex at ground level 
covered by three smaller rib vaults and a women’s gallery over them, also 
covered with a cross vault (Π.Β.2.10). Other architectural solutions have 
been applied, with cross-groined vaults as extensions, or nartheces with 
a women’s gallery added in older churches of various types, but also in 
post-Byzantine cross-groined vaulted churches as well. 

3. Style

The churches have mainly gothic features (Π.Β.3.1). The determining 
influence of Rhodian Hospitaller and Ottoman architecture contributed 
to the creation of special stylistic elements in cross-groined vaulted post-
Byzantine Dodecanese churches. This is evident in the external appear-
ance of the buildings, but also in the rich interior decoration. The ex-
pressive volumes of cross vaulted churches, pierced with doorways and 
various other openings, decorated with mouldings and other elements in 
relief, the ribbed vaults, with their columns and capitals, create remark-
able religious assemblages. On the outside the shape of the cross-vaults 
shows on the roofs of post-Byzantine cross-groin vaulted churches, usu-
ally as a series of pointed and barrel vaults, or is covered by cross-gable 
roofs. The absorption of lateral thrusts created by the weight of the vaults 
by lateral walls thickened towards the the outside up to the springing of 
the vaults is very obvious (Π.Β.3.3 - Π.Β.3.6). For the same reason, the 
corners of the west front or even the east end are often reinforced with 
buttresses of rectangular section. 

Variety and popular eclecticism are the stylistic hallmarks of these 
cross-groined vaulted churches. Looking at particular features, two 
groups of openings are distinguished. The first comprises elements in-
fluenced by late gothic and renaissance Rhodian architecture, and by the 
Ottoman architecture of the Balkans. To the second group belong more 
recent openings with general classicist elements, Baroque, neoclassical 
and neo-Byzantine.

A large group of arched doorways framed with mouldings of compos-
ite section, usually crowned by a cornice or a tympanum narrower than 
the width of the rectangular frame, are veritable works of art of the Ot-
toman period, influenced by renaissance Rhodian and Ottoman architec-
ture (Π.Β.3.9). Several rectangular doors with classicist elements, framed 
by pilasters with semi-columns and lintels with cornices, often crowned 
with a tympanum, pediment, or decorative Baroque style scrolls on either 
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side of a cross, are impressive compositions (Π.Β.3.11, Π.Β.3.12). There 
are also arched classicist door frames with pilasters, architrave, cornice 
and guttae, or door frames with pilasters, capitals at the springing of 
the arch and thinner pilasters above, architrave and cornice with dentils; 
but most impressive are the door frames with a triangular pediment and 
guttae (Π.Β.3.13.1). Stylistic features of Balkan architecture of the 18th 
and 19th century were also applied to wooden doors, with patterns of 
small interlocking square and rectangular panels, often richly decorated 
with “Ottoman Baroque” relief rosettes, palmettes and compositions with 
vases and foliage (Π.Β.3.15).

Rectangular windows have similar characteristics. At times they are 
crowned with ‘Muslim composite’ relieving arches which, when enclosed 
within a rectangular frame of ogee moulding are very impressive; or they 
are supplied with segmental relieving arches, exhibiting characteris-
tics of the first group (Π.Β.3.17). Several types of rectangular windows 
have a protective cornice, or a frame of raised plaster (με προεξοχή του 
σοβά) with a cornice above it, or even a pediment with classicist elements 
(Π.Β.3.18). Mullioned windows also appear, with one of two mullions 
with neo-Byzantine elements, with an oculus above, set within an arched 
frame (Π.Β.3.19).

In skylights, forms with gothic architectural elements of Hospitaller 
influence dominate. The predominant type is the circular skylight, partic-
ularly at the west and east end (Π.Β.3.21.2). It usually has radial or lobed 
tracery (Π.Β.3.22). Pointed skylights are a development of gothic ones 
of the Hospitaller period in the Dodecanese (Π.Β.3.23.1). Skylights with 
composite Muslim arches influenced by Ottoman architecture are also 
encountered in churches, as are ogee arches (Π.Β.3.24). Polygonal, hex-
agonal, elliptical, quatrefoil, elliptical (“oeil de beuf”) and pear-shaped 
skylights also occur (Π.Β.3.26).

The arched doorways of nartheces are either pointed with a composite 
section (Π.Β.3.27), or semicircular with classicist elements (Π.Β.3.28).

The majority of these churches were built with pointed cross vaults 
(Π.Β.3.29 - Π.Β.3.31). Less common are churches with semicircular arches 
(Π.Β.3.32.1). Sometimes pointed and semicircular arches are combined. 
The ribs are usually supported by the capitals of the columns of three-
aisled basilicas, or those of engaged columns in the lateral walls. There 
is a wide variety of capitals, with variations of the Corinthian type pre-
dominating (Π.Β.3.33). The extension of capitals up to the horizontal 
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cornice that runs around the inner face of the walls a few centimetres 
higher, creates a second capital. A similar decoration above the capitals is 
observed in some cases, with the insertion of imposts near the lower ends 
of descending vault ribs (Π.Β.3.34.1).

Most diagonal ribs are of semicircular or horseshoe section. They oc-
cur on Rhodes, Symi, Halki, Alimia, Kastellorizo   and at Kalamaki in Ly-
cia in Turkey; and more delicate ribs, with a narrower section, appear 
only on Rhodes, Halki and Alimia (Π.Β.3.31). The simplest, rectangular 
section occurs in a substantial proportion of these churches, on Kalym-
nos, Kos, Nisyros, Tilos, Karpathos and Kassos, in an example on Symi, 
one on Pserimos, two at Livisi in Lycia and a few on Rhodes. In very few 
churches, usually of small size, and in three three-aisled basilicas diago-
nal ribs are absent (Π.Β.3.36). The ribs of the sanctuaries covered with 
radial pointed arches, spread from the key of the arch and terminate on 
corbels, which are usually joined by a decorative cornice (Π.Β.3.37). These 
absidal features were very popular, and the semi-dome covered apses of 
some churches were fitted with imitation ribs in plaster.

To achieve a decorative effect, and also to lighten the lateral walls 
without removing their loadbearing capacity, Dodecanesian master ma-
sons also fitted shallow niches between the engaged columns (Π.Β.3.38). 

The prothesis, diaconicon and icon-stands usually take the form of 
a variety of smaller niches (Π.Β.3.39). Ogee and “composite Muslim” 
arches, or more elaborate composite “multi-centred” arches with stalac-
tite decoration, usually fitted within rectangular frames, were influenced 
by Ottoman architecture (Π.Β.3.40). The ornamentation of the niches by 
ribs, springing from pillars and rectangular moulded frames, or niches 
whose arch were decorated with an elaborate flowered pattern are due to 
Hospitaller influence (Π.Β.3.41).

To create more room and make the ritual of the liturgy visible from 
the women’s loft a number of ingenious solutions were applied, with a 
balcony projecting onto the nave and rounded in the middle above the 
main entrance. lateral wings were added to it, usually curved to achieve a 
better aesthetic result (Π.Β.3.42, Π.Β.3.43).

Pebble mosaic floors were widely used and there are important examples 
with interesting decorative schemes. The design most frequently employed 
was a black-and-white zigzag pattern used to cover most of the surface 
within a foliate frame. Circles and multi-radial stars were favoured 
patterns in the Dodecanese (Π.Β.3.44 - Π.Β.3.46). An interesting floor-
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laying technique, combining paving and pebble mosaic with elegant 
results, is encountered on Nisyros, Tilos and Kos (Π.Β.3.47.1).

Belfries appeared in the Dodecanese in the mid-19th century, after the 
first reforms of the Ottoman administration. Their architecture is also 
dominated by a popular eclecticism also and combines Byzantine, local 
Hospitaller, the baroque and neoclassical elements (Π.Β.3.48 - Π.Β.3.50). 
Most of them are tapered and tiered, and some castellated; the simple 
arched type also occurs.

The rich Ottoman baroque decoration in wood-carved sanctuary screens 
and other church furniture create a special atmosphere and the very 
interesting icons, particularly those of the 19th century, complete the 
aesthetic effect of these churches (Π.Β.3.51 - Π.Β.3.54). The wood-carved 
screens, pulpits, despotic thrones, icon-stands and ciboria are divided 
into two groups: those whose main feature is the rich carved ottoman 
baroque decoration and those whose simple architectural form imitates 
marble. Marble sanctuary screens, pulpits, and despotic thrones form a 
separate group.

4. Construction

The construction of cross-groined vaulted churches, works demanding 
high levels of artistry, craftsmanship, and skill, required competent teams 
of builders and gifted master-masons. Technical knowledge mostly 
derived from the acuteness of the early masters who built the cross-
groined vaulted churches of Rhodes, who profited from contact with 
the Hospitaller monuments of Rhodes. Hospitaller churches and ruins 
provided tangible education, even size blueprints. Carpenters possessed 
particular woodcarving skills, as in many churches the wooden door 
frames were ornamented with ottoman baroque motifs, similar to those 
of wood carved sanctuary screens and church furniture.

The vaults and arches were usually slightly pointed. The diagonal 
ribs of gothic vaults usually presented a semi-circular profile. Rounded-
section rib diameter is 19 cm, or 10 cm for the thinner variety, while the 
thickness of ribs of rectangular section is 20-30 cm, with a projection of 
10 - 25 cm and often the edges are bevelled.

Stone and timber are the basic building materials of these churches. 
Quarrying limestone with traditional methods comprises the drilling of 
rows of holes, the use of either special metal wedges or wedges made 
of wood which, when wetted, would expand and split the rock. Locally 
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available stone and marble were, of course, insufficient to cover all re-
quirements, so that stone was also imported from places like Smyrna, 
Phocaea and Malta. Lime, pumice, pozzolana from Thera (θηραϊκή γῆ), 
porcelain and pigments were used for the production of mortars and plas-
ters, and especially paints. Clay was baked for the manufacture of tiles, 
thus also providing the raw material for kourasani (ground tiles), made 
into a waterproof cement. Patelia, or clayey soil, was mainly used for its 
insulating properties on flat timber roofs while ‘red earth’ was employed 
as a substrate in pebbled mosaics and cobbled road surfaces. Metals such 
as iron, steel, brass and lead were used for fittings (metal ties, hinges, 
tools etc.) Timber was used in upper floors, stairs and roofs, in window-
casings, centering and scaffolding, and finally as fuel in lime kilns. The 
forests of Rhodes and other islands were the main source of timber and 
the forests of Turkey and Karaman complemented supplies.

The main means of transport were horse-drawn vehicles, carts and 
animals on land, and very often chartered boats for transporting materi-
als to the islands. Porters were also frequently used and many of them 
were women.

Walls of Rhodian sandstone with faces of plastered coursed masonry 
with thin joints and a rubble-and-lime core were relatively thick. The thin 
joins were achieved by dressing blocks to a slightly trapezoidal shape, 
and setting them with lime mortars and galleting where the interstices 
were wider. Particular care was given to architectural elements, which 
were skillfully cut in better quality stone and carefully set. Outer wall 
masonry was roughly 0.7 to 1.2 metres thick up to the lower third of the 
vaults, above the level of the capitals. The fronts of the vaults had thinner 
masonry ranging from 0.35 to 0.5 metres thick, as they had no loadbearing 
function. The corners of both the west and east end were frequently 
reinforced with pillar-like buttresses, to better take lateral thrusts. Above 
the capitals was fitted an grid of metal ties which helped contain the 
powerful lateral thrusts of the vaults. This also served as a horizontal 
reinforcement halfway up the height of the church, improving resilience 
against dynamic stresses caused by wind pressure and earthquakes.

The ribs and transverse ribs of the cross-vaults required special wooden 
centering (Π.Β.4.4 - Π.Β.4.15). The keystones of diagonal ribs were the 
most important architectural element, had special profiles and required 
particular attention on the in their dressing and placement (Π.Β.4.16 - 
Π.Β.4.17). The construction of the wooden centering for the cross vaults 
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was a challenge, as it had to be fitted between the diagonal ribs, with very 
complex alignments; it were constructed in situ and adjusted between 
the completed ribs. It consisted of wooden arches, overlaid with wooden 
purlins, which received the web courses. The apices of the vaults are 
usually horizontal, or slightly project at the keystone. The web masonry 
was laid in facing courses on both sides up to the last two courses forming 
the key of the vault. The blocks adjacent to the ribs and reinforcing arches 
and the keystones differed from the rest and had to be shaped separately.

The composition of kourasani used to insulate the roof of the domes 
is 4 parts of gravel-sized kourasani, 2 parts of rice-sized kourasani and 1 
part tile powder mixed with 2 parts lime, worked with roughly 2.5 parts 
water. After thorough stirring, the mixture is left for a few days to mature, 
with some daily stirring; it is then spread in belts 6-10 cm thick over the 
vaults, a process which has to be completed within a single day, to avoid 
cracking. In the days following the material is beaten with traditional 
tools, the so-called “irons”, to compress the mortar, remove moisture and 
close the pores, thus further improving its waterproofing properties. The 
roof is then coated with oil or fat to repel water. In kourasani for exte-
rior coatings, 1.5 to 2 cm thick, the proportion is 2 parts of rice-grain 
kourasani  and 0.5 parts of tile powder with 1 part lime, mixed with 
about 1.5 parts water; while for thin coatings of 3-5 mm, 1 part tile pow-
der mixed with 0.5 parts lime mixed with water. Kourasani coatings are 
beaten with the “irons” or rubbed for two or three days and thin coatings 
are rubbed once or twice. To improve insulation from humidity, interior 
lime plasters were mixed with ‘Theran earth’ (θηραϊκή γῆ- powdered vol-
canic rock or soil from the island of Thera) or pozzolana, also a volcanic 
material (pozzolana type from the islands of Kos, Tilos and Nisyros) and 
straw. Naturally, the final coating was often made with porcelain, thus 
providing an excellent substrate for murals. 

There are two distinct types of pebble surfaces: the first was used for 
roads and public squares and made with large pebbles, 5-10 cm in diam-
eter, laid on a thin substrate of clay mortar of clay; the second was for 
courtyards and within doors, and was made with smaller pebbles 2-4 cm 
in diameter, set in a plaster substrate. Pebble mosaics with small, usually 
black and white pebbles, were laid on  a beaten earth or... floor coated 
with a plaster layer 2-3 cm thick: the design was incised on this substrate, 
and then the black pebbles of the design were sunk in with special rub-
ber tools; then white  pebbles were used to fill in the background. The 
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surface was then beaten flat with a kind of pounder, the gaps were filled 
with sand and the floor was carefully swept. It was then left to dry slowly, 
before it could be trodden on. 

5.  The spread of cross-groined vaulted churches and the revival  
of Western architectural elements in the region. 

a.  The Dodecanesian cross-groined vaulted type and the corresponding 
Cypriot type.

The phenomenon of the revival of gothic architecture in orthodox 
churches appeared in Cyprus in the mid-19th century and continued 
until the mid-20th. This type of generally single-aisle basilica and, 
less commonly, three- and two-aisled also, is covered with simplified 
gothic cross-vaults usually without diagonal ribs, but with intermediate 
archivolts of rectangular section (Π.Β.5.2, Π.Β.5.3 and Π.Β.5.10). Archi-
tectural elements that developed during the Frankish (1192-1474) and 
Venetian (1474-1571) period in Cyprus were used in its construction. 

The provisional typology table shows that out of a total of 40 churches 
33 are single-aisled, three two-aisled and four three-aisled basilicas. The 
single-aisle churches have from two to eight cross-vaults. The apse is 
usually three- or five-sided, although semicircular apses also occur; it 
is covered either with a semi-dome or with a rib-vault of three or five 
segments, similar to those of the Dodecanese. The westernmost cross-
vault almost always contains a loft or gallery, just like several churches 
in the Dodecanese. The space underneath the gallery, serves as a narthex, 
usually not divided from the nave by a wall, as is usually the case in the 
Dodecanese. The structural solution for the transfer of the lateral thrusts 
of the vaults, through the thickening of the walls, as is usual in Byzantine 
religious architecture and the combination with external buttresses 
derived from gothic churches, rising from the ground up to the springing 
of the vaults but linked to each other with arches, is particularly striking 
in the façades. This original combination is typical of Cypriot cross-
vaulted churches and sets them apart from their Dodecanese equivalents. 
One or two belfries rise from corners of the churches.

In contrast to the Dodecanese, where two-aisled cross-vaulted 
churches are completely absent, there are several two-aisled basilicas in 
Cyprus. The question to answer is whether this type derived from the 
need of the two Christian communities -Greek Orthodox and Roman 
Catholic- to coexist under the same roof during the Ottoman period, as 
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happened in other areas. They are roofed with two rows of cross-vaults 
with intermediate arches. The Cypriot three-aisled basilicas recorded 
to date, are also cross-in-square domed churches and have up to seven 
rows of cross-vaults. One of these rows forms the transept. The middle 
and side-aisles are larger and raised, and their crossing is crowned by an 
octagonal dome. The projecting part of them is pierced by skylights. 

The domed and cross-vaulted basilica is not missing in Cyprus. The 
inventiveness of Cypriot craftsmen also produced single-aisled basilicas 
with a single projecting dome-like cross-vault. 

The external appearance of the volume of Cypriot cross-vaulted 
churches of Cyprus and the arrangement of the Façades is similar to their 
Dodecanesian counterparts. The coating of the vaults with mortars and 
kourasani is typical, as is their -usually later in date- tile cover. The same 
applies for the saddleback cross-roofs covered with French tiles, and for 
the more recent modification and covering of pointed roofs by cross roofs. 

The prevailing stylistic features of the cross-vaulted churches of Cyprus 
are also gothic, with pointed openings (Π.Β.5.18 - Π.Β.5.21). However, 
elements of ottoman influence and ottoman baroque decor developed 
during the Turkish occupation of Cyprus and particularly during the 18th 
and 19th century; also present are classicist elements, creating a huge range 
of stylistic variations, just as happened in the Dodecanese. They are also 
noted for the presence of baroque and gothic doorways. The stylistic features 
found on the doors are also encountered on the windows of cross-vaulted 
churches in Cyprus, with influences from both the gothic architecture of 
the Frankish and Venetian period, and the neoclassical architecture of the 
19th century; while influences and motifs of the Ottoman baroque also 
occur (Π.Β.5.22 - Π.Β.5.24). There is also a correlation is also apparent with 
the skylights of the cross-vaulted churches in the Dodecanese (Π.Β.5.25). 
Plain rectangular skylights are certainly more numerous, but there are also 
circular and pointed ones, although they lack the variety encountered in 
the Dodecanese. However, there are no parallels for the Dodecanesian types 
with composite Muslim arches. 

Their most typical feature is the avoidance of diagonal ribs (Π.Β.5.26). 
In contrast, there is wide application of transverse reinforcing arches of 
rectangular section, usually supported by corbels on the walls. The height 
of the transverse segments of cross-vaults is often different from that of 
those following the long axis of the church, unlike those in the cross-
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vaulted churches of the Dodecanese; they are highest at the centre, while 
the apex of longitudinal ones is horizontal. 

The apse is more frequently covered with rib-vaults of three or 
five segments, than in the Dodecanese. The ribs, though, are usually 
of rectangular section, rather than the round-section favoured in the 
Dodecanese. Indeed, the apse is commonly as wide as the cross-vaults, so its 
ceiling has a pointed archivolt facing the nave; instead, in the Dodecanese, 
the archivolt of the apse is semicircular. Naturally, semicircular apses 
covered with a semi-dome also exist, as in the Dodecanese, and in 
byzantine religious architecture in general.

The analysis of the furnishings of the cross-vaulted churches of 
Cyprus- sanctuary screens, the despotic throne, the pulpit, icon-stands 
and ciboria is quite as interesting as in Rhodes and the Dodecanese. 
Carved wooden sanctuary screens dominate, and they usually have three 
sections richly decorated in the Ottoman baroque style. 

The building techniques in these churches are the same as in the 
Dodecanese, excepting ribs of semicircular cross-section, which are not 
used in Cyprus. Centering was used for vaults and arches and, of course, 
metal ties for the containment of lateral thrusts. 

b.  The cross-vaulted type in the wider region of   the Aegean and Asia 
Minor.

In Hydra cross-vaulting with round-section ribbing was used for the 
two-level open exonarthex with its women’s gallery in the single-aisle 
triconch domed basilica of the Presentation (1780) (Π.Β.5.27.1). Similar 
cross-vaults appear in the church of All Saints (1774), of Christ (1808) and 
in the conventual church of Our Lady (1773, repair), where the bones of 
Constantine of Hydra, martyr and patron saint of Rhodes were translated 
in 1803, three years after he was martyred. It has also been in use in 
secular mansions, as in the loggia of the Tombazis mansion. There are 
several examples of single-aisled basilicas covered with cross-vaults on 
the islands of Thera, Naxos and Anafi. In Thera there are also two-aisled 
basilicas, with one aisle roofed with groin-vaults and the other with a 
barrel vault (Π.Β.5.28). Master-mason Stratis Kollonaris from Smyrna, 
known as Efstratios Smyrnaios, designed and built the original church of 
the Annunciation on Tinos  in 1830; he also built and in the three-aisled 
parish church of the Transfiguration in Ermoupolis, Syros: the central 
aisle there is roofed with a raised barrel vault with reinforcing arches, 
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while the side aisles and arcades with cross-vaults (Π.Β.5.29). On Lesbos 
cross-vaults were not stone-built; they were adopted by local building 
techniques as elaborations of the timber roof in the large three-aisled 
basilicas, as plastered bagdati (a construction technique using parallel 
wooden staves nailed on a frame) (Π.Β.5.27.2). The single-aisled churches 
in the Campos area on the island of Chios (with characteristics of local 
architecture showing western influences) are covered with pointed vaults, 
while the two-aisled basilicas with a vault over the main aisle, and either 
a vault or cross-vaults over the side-aisle. Sometimes the single-aisled 
basilicas have a narthex which is also cross-vaulted. The decoration 
of the Chian basilicas of Campos preserves western stylistic elements, 
brought to the island by the Genoese and popularized in the 18th and 19th 
century. The use of dressed masonry and sandstone in various colours, 
and particularly the use of alternating buff and red sandstone blocks on 
door- and window-lintels; rectangular marble door frames with cornices 
and also two-tone white and gray marble; and semicircular or pointed 
niches above the doorway are some of the features on the façades of these 
monuments. 

c. The revival of western architectural elements in Greece.
A corresponding assimilation of western stylistic elements is observ-

able in Greek Orthodox built in Monemvasia during the second period 
of Venetian rule and around 1700. On Crete, throughout the late medi-
eval Venetian period, local Greek Orthodox churches appropriated sev-
eral stylistic features, such as pointed arches and impressive late gothic 
doorframes. In the Ionian Islands western-style ecclesiastical architecture 
continued from the late 15th to late 19th century, with wooden roofed 
single-aisled basilicas displaying renaissance and baroque elements, 
impressive doorframes on the façades and ornate decoration within. In 
the religious architecture of Epirus, many single-aisled basilicas heavily 
influenced by the ecclesiastical style and baroque forms of the Ionian is-
lands were built in the 19th and 20th century; Preveza is a good example.

Conclusions:

The systematic study aimed at answering the basic questions posed at 
the beginning of this research through the detailed processing of the ma-
terial remains of the churches concerned has been completed. However, it 
remains an open question who ultimately introduced gothic cross-vaults 
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to the Greek Orthodox churches in Rhodes in the mid-18th century and 
whether this is the Bishop of Rhodes Jeremiah (1733-1758). Highlights of 
the survey are summarized as follows:

On Rhodes, during in the Hospitaller period (1309-1522), gothic 
architectural elements and ribbed-vaults were also used in Greek 
Orthodox churches and were therefore familiar forms. The vitality of 
Hospitaller architectural forms is evident in their survival, over the next 
two centuries (1523 - 1750), in Lindos and Trianda in Rhodes, and on the 
islands of Patmos, Tilos and Symi, and even in the Cycladic Islands. Its 
development and assimilation of oriental and Ottoman stylistic elements 
produced interesting architectural forms, but most importantly preserved 
the knowledge and tradition of skilled craftsmen.

During the Ottoman period the Church played a vital role in the life of 
the Greek Orthodox community. Throughout this period, the bishoprics 
of the Dodecanese were ethic centers, not merely of religious and 
ecclesiastical character, but also of the political, social and educational 
life of the islands. During the 18th and 19th century parish churches, 
particularly on Rhodes, possessed great estates, derived from the gifts 
of Christians. Its productivity was directly linked to the efficiency of its 
management by parish councils, and was supplemented by the proceeds 
of the processing of agricultural products, in olive-presses, mills and raki 
distilleries. On other islands, where shipping drove the local economy, 
the parish churches were joint owners of boats, as on Kassos, and income 
derived from maritime trade.

The technical knowledge of the first builders, who built the post-
Byzantine cross-vaulted churches in Rhodes, must have derived mainly 
from observation of the Hospitaller monuments of Rhodes, with which 
they were familiar. The ruinous condition of some of these, like the Virgin 
of the Borgo, Our Lady of Victory and Our Lady of Filerimos gave them 
tangible information, since they could measure and replicate architectural 
elements (door frames, windows and skylights, ribs, voussoirs, pilasters 
with moulding etc.) Therefore, the exploitation of the local craftsmen’s 
experience by the bishops and clergy of Rhodes was to be expected, since 
this provided status for the bishop vis-a-vis the Ottoman administration 
and 18th century society in general, at a time when the Orthodox 
population was growing more prosperous. The majority of the craftsmen 
were certainly Rhodians. Some of them even bore the title of architect of 
the church, or that of prototekton. Rhodians masters spread the craft of the 
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cross-vaulted type to other islands and especially to the Kastellorizo and 
Symi, as well as to Asia Minor, as far as Sparta in Pisidia. In turn, masters 
from Symi, Karpathos and Kastellorizo   introduced it to the other islands 
and Asia Minor. Artisans from Symi brought it to Kalymnos, Nisyros 
and Tilos and from Kastellorizo it was transmitted   to Antiphellos, while 
artisans from Karpathos took it to Chalki and Alimia.

In the period 1750-1924, ecclesiastical authorities met the high cost 
of building expensive cross-vaulted churches with the increased income 
from temporalities, sales of property, donations and paticularly loans. The 
building of six dated churches (five in Rhodes and one on Kastellorizo) 
before 1774 shows that economic growth in the Dodecanese overcame the 
difficulties of the times for new construction, when that became possible 
throughout the Ottoman empire and particularly in the Aegean after the 
Orlov incursions and the Treaty of Küçük Kainartzi. But from 1774 until 
the Tanzimat of 1856, sixty-two churches were erected, confirming the 
prosperity of communities and parish councils. After 1856, when permits 
for the building of churches were issued more freely, and until 1912, fifty-
five more were built. Another eight were built during the first period of 
Italian occupation (1912-1925).

According to the imformation collected to date, 135, cross-vaulted 
churches were built in the Dodecanese and Asia Minor from 1750 to 
1924. Most are single-aisle cross-vaulted basilicas followed by the three-
aisled type, covered by simplified ribbed cross-vaults, usually pointed. 
The churches have mainly gothic features, with certain Ottoman stylistic 
intrusions, followed, after the mid-19th century, by classicist elements. 
Variety and ‘popular’ eclecticism are the stylistic hallmarks of the openings 
of the post-Byzantine cross-vaulted churches of the Dodecanese. The 
stylistic features of the exterior, besides the gothic elements, may be 
divided into two major groups. The first comprises architectural elements 
with influences of the Rhodian late gothic and renaissance and Ottoman 
architecture, dating from 1750 to mid-19th century. The second group 
includes architectural elements inspired by classicism, the baroque and 
the neo-Byzantine style, dating from the mid 19th century until 1924. The 
rich Ottoman baroque decoration of the furniture (wood-carved and a 
few marble sanctuary screens, pulpits, despotic thrones, icon-stands and 
ciboria) helps create a special atmosphere and the very attractive icons, 
especially those of the 19th century, complete the aesthetic effect of these 
churches.
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The revival of gothic architecture in Greek Orthodox churches appears 
in Cyprus in the 19th century and is used in a large number of churches 
until the mid-20th century. It concerns mostly single-aisled basilicas, 
but also three-aisled and two-aisled ones, covered with simplified 
gothic cross-vaults usually without diagonal ribs, but with intermediate 
reinforcing arches of rectangular section and with external buttresses, 
linked by arches. In their construction have been used elements developed 
during the Frankish (1192-1474) and Venetian (1474-1571) periods of 
Cyprus. However, variety and ‘popular’ eclecticism are typical in the style 
of doors and windows here as well: the mixture of Frankish, Ottoman 
and classicist elements create astonishing variety. Cross-ribbed vaults 
also appear on Hydra, in the nartheces of some 18th century churches. On 
Thera, Naxos and Anafi there are some single- and two-aisled basilicas 
with cross-vaults, and on Tinos and Syros (Ermoupoli) three-aisled ones. 
On Lesbos cross-vaults made of wood with the bagdati technique were 
integrated in the timber ceiling of large three-aisled basilicas in the 18th 
and 19th century. In the Campos area of the island of Chios a few cross-
vaults are found scattered in two-aisled basilicas and in the porticoes of 
churches of the same period. 
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