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εισαγωγή introduction

η βυζαντινή εκκλησία του αγί-
ου γεωργίου στον οικισμό του  
αγίου γεωργίου ςυκούση στην 

κεντρική Χίο είναι μνημείο γνωστό στη διε-
θνή βιβλιογραφία. η ελληνική Πολιτεία με-
ρίμνησε για την καταγραφή και τη δημοσί-
ευσή του αμέσως μετά την απελευθέρωση 
του νησιού της Χίου από τους οθωμανούς 
το 1912. το έτος 1918 ο θεολόγος γεώργιος 
ςωτηρίου, απεσταλμένος του υπουργείου 
εκκλησιαστικών και δημοσίας εκπαιδεύ-
σεως, έφθασε στη Χίο για να εντοπίσει και 
να παρουσιάσει στην επιστημονική κοινό-
τητα τα σημαντικότερα χριστιανικά μνη-
μεία του νησιού. ςτο Παράρτημα του περι-
οδικού της αρχαιολογικής υπηρεσίας, στο 
άρχαιολογικόν δελτίον, παραδόθηκε λε-
πτομερής περιγραφή και κάτοψη του μνη-
μείου. Λϊγα χρόνια αργότερα, ο αναστά-
σιος ορλάνδος, η εμβληματική μορφή των 
ελληνικών αναστηλώσεων και της ελληνι-
κής αρχαιολογικής επιστήμης, αποτύπω-
σε τους σημαντικότερους βυζαντινούς να-
ούς της Χίου, μεταξύ των άλλων και τον 
άγιο γεώργιο. 

ο ναός προστατεύθηκε από την ελ-
ληνική Νομοθεσία με τον κωδικοποιη-
μένο Νόμο 5351/1932 «Περί αρχαιοτή-
των» και τον χαρακτηρισμό του ως ιστορι-
κό διατηρητέο μνημείο το έτος 1959 (φεκ 
92/Β.9.3.1959). για λόγους αποτελεσματικό-
τερης προστασίας του,  το έτος 1965 ορί-
στηκε γύρω του ζώνη μορφολογικού ελέγ-
χου. η ώρα για την αποκατάστασή του 

The Byzantine church of Saint 
George in the settlement of Saint 
George Sykousis in central Chios 

is well-known monument, noted in inter-
national bibliography. The Greek State saw 
to its documentation and publishing imme-
diately after the liberation of the island of 
Chios from the ottomans in 1912. in 1918 
the theologian Georgios Sotiriou, commis-
sioned by the ministry of Public εducation 
and religious affairs, arrived in Chios in 
order to locate and present to the scholar-
ly community the most important Christian 
monuments of the island. Thus, a detailed 
description and plan of the monument were 
published in the appendix to the archaio- 
logikon deltion journal. a few years lat-
er, anastasios orlandos, an emblematic fig-
ure in the restoration of Greek monuments 
and Greek archaeology in general, conduct-
ed architectural surveys of the most impor-
tant Byzantine churches of Chios, including 
the church of Saint George. 

The church is protected under Greek law 
with law 5351/1932 «on antiquities» and 
its listing as a historic monument worthy of 
preservation in 1959 (official Government 
Gazette issue 92/B.9.3.1959), and in 1965, 
in order to protect its environs as well, an 
archaeological buffer zone was designat-
ed around it. The occasion for its restora-
tion arose almost five decades later, when in 
2012, on the initiative of the Church Coun-
cil and funded by a private donor, the roofs 
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ήρθε πέντε δεκαετίες αργότερα: το 2012 
άρχισε η αποκατάσταση των στεγών του 
ναού με πρωτοβουλία του εκκλησιαστικού 
ςυμβουλίου και δωρεά ιδιώτη για την κά-
λυψη της  δαπάνης. ο κ. Νικόλαος Χ. Βα-
φειάς, καταγόμενος από τον οικισμό του 
αγίου γεωργίου ςυκούση και δραστηριο-
ποιούμενος στον χώρο της ελληνικής εμπο-
ρικής ναυτιλίας, προσέφερε γενναιόδωρα 
για το πρώτο στάδιο της ανάδειξης του 
ναού. την σκυτάλη έλαβαν η διεύθυνση 
αναστήλωσης Βυζαντινών και μεταβυζα-
ντινών μνημείων και η εφορεία αρχαιοτή-
των Χίου, υπηρεσίες του υπουργείου Πο-
λιτισμού, που ολοκλήρωσαν το σημαντικό 
αυτό έργο και παρέδωσαν αποκατεστημέ-
νο στους πιστούς έναν τόπο λατρείας φορ-
τισμένο με ιστορία αιώνων και στο κοινό 
ένα επισκέψιμο μνημείο μεγάλης σημασί-
ας για τη μεσοβυζαντινή αρχιτεκτονική και 
την υστεροβυζαντινή ζωγραφική τέχνη. 

Νοιώθω ιδιαίτερη χαρά που έχω συμμε-
τάσχει στην επιτυχή έκβαση και των δύο 
σταδίων της ανάδειξης του ναού του αγίου 
γεωργίου‘ η συνεργασία και στις δύο φά-
σεις ήταν με όλους εξαιρετική. τα δύο τε-
λευταία χρόνια δουλέψαμε πλάι πλάι στο 
μνημείο με τη  διεύθυνση αναστήλωσης 
σε αγαστή συνεργασία και σύμπνοια, οπό-
τε θα ήθελα να προτάξω στις ευχαριστί-
ες για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου 
τον διευθυντή αναστήλωσης Βυζαντινών 
και μεταβυζαντινών μνημείων κ. Θεμιστο-
κλή Βλαχούλη και στη συνέχεια την τμη-
ματάρχη, αρχιτέκτονα – μηχανικό, κ. ίωάν-

of the church were restored. mr. nikolaos 
Ch. vafeias, whose family descent is from 
the settlement of Saint George Sykousis, 
and a prominent Greek ship-owner, gener-
ously funded the first stage of the restora-
tion and enhancement of the church. The 
effort was continued by the directorate for 
the restoration of Byzantine and post-Byz-
antine monuments, and the ephorate of an-
tiquities of Chios, of the hellenic ministry 
of Culture, who brought this important res-
toration project to completion, and delivered 
to the faithful a religious edifice laden with 
centuries old history, and an open monu-
ment of great importance, particularly in 
terms of middle Byzantine architecture, and 
late Byzantine painting.

i consider myself particularly fortunate 
to have participated in both stages of the en-
hancement of the church of Saint George, 
and must stress that the collaboration 
among all parties involved has been exem-
plary throughout. during the last two years 
we worked on the monument, next to the 
directorate for restoration, in good cooper-
ation and mutual understanding. hence, on 
the occasion of the successful completion of 
the project, i wish to express my gratitude 
first to the director of the directorate for 
the restoration of Byzantine and post-Byz-
antine monuments mr. Themistoklis vlach-
oulis, and further on to the department 
head, architect-engineer ms. ioanna kara-
ni, as well as the directorate civil engineer 
mr. ilias konidis, for a fruitful and pleasant 
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να καράνη και το στέλεχος της διεύθυν-
σης, πολιτικό μηχανικό κ. ηλία κονίδη, για 
την ευχάριστη και εποικοδομητική συνερ-
γασία, που απετέλεσε τη συνέχεια προ-
ηγουμένων εξαιρετικά θετικών εμπειριών. 
το έργο δεν θα είχε πραγματοποιηθεί ούτε 
καν σχεδιαστεί, εαν δεν υπήρχε η αμέρι-
στη συμπαράσταση και βοήθεια της Πε-
ριφερειάρχη Βορείου αιγαίου κ. Χριστίνας 
καλογήρου και ιδιαίτερως, του Προϊστα-
μένου της ειδικής διαχειριστικής αρχής 
κ. γεωργίου Πλακωτάρη που είναι πάντα 
αρωγός στο έργο της εφορείας και προω-
θεί τα έργα πολιτισμού στην Περιφέρεια, 
καθώς και του υπόλοιπου προσωπικού 
που έφερε εις πέρας το σύνθετο έργο της 
διαχείρισης και της οικονομικής στήριξης 
του έργου. τέλος, τις πιο θερμές μου ευ-
χαριστίες και τα ειλικρινή μου συγχαρητή-
ρια απευθύνω στη συνάδελφο, τμηματάρ-
χη κ. Παρισιάνθη Βαλάκου, η οποία έφε-
ρε εις πέρας επάξια και με υψηλό αίσθημα 
ευθύνης το πρόσθετο φορτίο ενός απαιτη-
τικού έργου και στον κ. δημήτριο Πλυτά, 
ςυντηρητή της εφορείας, ο οποίος στάθη-
κε στο έργο με αφοσίωση και επιδεικνύο-
ντας ιδαίτερες ικανότητες. ςε όλο το προ-
σωπικό της εφορείας που πέτυχε αυτό το 
εξαιρετικό αποτέλεσμα συλλογικής προ-
σπάθειας, αξίζει ένας μεγάλος έπαινος.

 Όλγα Βάσση
 δρ. Βυζαντινής αρχαιολογίας
 Προϊσταμένη εφορείας  
 αρχαιοτήτων Χίου

cooperation, that followed upon equally pos-
itive partnerships in the past. 

The project would not have been com-
pleted, maybe not even proposed in the first 
place, were it not for the avid support and 
help of the north aegean regional director 
ms. Christina kalogirou, and in particular, 
the head of Program management mr. Gior-
gos Plakotaris, who have always assisted the 
ephorate in its work, and promoted cultur-
al projects in the region, as well as the rest 
of the staff that brought to completion such a 
complex, in terms of management and fund-
ing, project. finally, i express my warmest 
thanks and congratulations to my colleague, 
department head ms. Parisianthi valakou, 
who admirably and conscientiously bore the 
load of such a demanding project, and to mr. 
dimitrios Plytas, ephorate Conservator, who 
despite his young age persevered on site, dis-
playing remarkable capabilities. high praise 
is due to the entire ephorate staff, who suc-
ceeded in producing such a commendable 
result of collective effort.

 olga vassi
 Byzantine archeology, Ph.d.
 head of the ephorate  
 of antiquities of Chios
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h ανατολική όψη του ναού το έτος 1994, πριν τις εργασίες αποκατάστασης.
τhe eastern facade of the church in the year 1994, before restoration.
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h ανατολική όψη του ναού το έτος 2008, πριν τις εργασίες αποκατάστασης.
τhe eastern facade of the church in the year 2008, before restoration. 
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φωτος

h ανατολική όψη του ναού σήμερα, μετά τις εργασίες αποκατάστασης.
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φωτος

τhe eastern facade of the church after restoration. 
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h δυτική όψη του ναού το έτος 2008, πριν τις εργασίες αποκατάστασης.
τhe western facade of the church in the year 2008, before restoration.
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h δυτική όψη του ναού σήμερα, μετά τις εργασίες αποκατάστασης.
τhe western facade of the church after restoration.
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το εσωτερικό του ναού το έτος 2008, πριν τις εργασίες αποκατάστασης. 
τhe interior of the church in the year 2008, before restoration.
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το εσωτερικό του ναού σήμερα, μετά τις εργασίες αποκατάστασης. 
τhe interior of the church after restoration.



εικ. 1. ο ναός του αγίου γεωργίου. Άποψη από νοτιοανατολικά.  
fig. 1. Southeast view of the church of Saint George.
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Ιστορία του ναού

ςτην κεντρική Χίο και πάνω σε ύψωμα 
που κατοπτεύει όλη την εύφορη περιοχή 
των καμποχώρων και τα μικρασιατικά πα-
ράλια, είναι κτισμένο το χωριό του αγίου 
γεωργίου ςυκούση. 

ςτο Βα τμήμα του χωριού βρίσκεται ο 
ενοριακός ναός του αγίου γεωργίου (εικ. 
1). Περιβάλλεται από ευρύχωρο αύλειο 
χώρο, που καλύπτεται από εντυπωσιακά 
ασπρόμαυρα, βοτσαλωτά δάπεδα. τα πα-
λαιά πέτρινα κτήρια στο βόρειο τμήμα της 
αυλής, ο πυλώνας, γνωστός ως «ςταυρός», 
που στέκει αποκομμένος έξω από τον ση-
μερινό περίβολο του ναού και ο ερειπωμέ-
νος πύργος κοντά του (εικ. 2), είναι στοι-
χεία που τεκμηριώνουν ότι ο ναός αποτε-
λούσε άλλοτε το καθολικό μοναστηριού. 
το επίμηκες καμαροσκέπαστο κτήριο με 
ημικυκλική κόγχη, που βρίσκεται σε ελάχι-
στη απόσταση από τη βόρεια πλευρά του 
ναού, ήταν αρχικά η τράπεζα της μονής, 
που αργότερα μετασκευάστηκε σε παρεκ-
κλήσιο, το οποίο ετιμάτο στο όνομα του 
αγίου ίωάννη. 

History of the church

The village of Saint George Sykousis is 
built on a natural mound in central Chi-
os that commands over the fertile kampos 
plain and the coastline of asia minor. 

The parish church of Saint George Syk-
ousis is located in the north-east part of 
the settlement (fig. 1). The church stands in 
a spacious courtyard, paved with impres-
sive black-and-white pebble flooring (pave-
ment). The old stone (-built) buildings on the 
north side of the courtyard, the portal also 
known as «Stavros»: (Cross) that now stands 
isolated outside the current courtyard and 
the nearby tower (fig. 2), all confirm the fact 
that the church at one point was the katho-
likon of a monastery complex. The long bar-
rel-vaulted building with a semicircular apse 
that stands very close to the north side of 
the church, must have initially been the re-
fectory (Trapeza) of the monastery, and was 
later converted into a chapel dedicated to 
Saint john.

Sources do not provide any data as to 
when and by whom the monastery was 
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οι πηγές σιωπούν για το πότε και από 
ποιους ιδρύθηκε το μοναστήρι. είναι πά-
ντως παλαιότερο από την πρώτη γνωστή 
μνεία σε αυτό στο χρυσόβουλο του μιχαήλ 
η΄ Παλαιολόγου το 1259, στο οποίο απα-
ριθμούνται τα μετόχια της Νέας μονής, 
που ως γνωστόν ιδρύθηκε με αυτοκρατο-
ρική χορηγία το 1042. το πολύτιμο για τη 
μεσαιωνική τοπογραφία του νησιού κείμε-
νο του χρυσόβουλου, αναφέρεται στο «με-
τόχιον τοῦ ςυκέου μετά τῆς ὑπ’ αὐτό ἀρω-
σίμου γῆς καί νομαδιαίας…».

founded. it is assumed that it must at least 
predate the well-known mention in the 1259 
gold sealed monastery foundation document 
(chrysoboulon) signed by Byzantine emper-
or michael viii Palaiologos, which lists the 
dependencies of nea moni, itself founded 
in 1042 under imperial patronage. The text 
of the chrysoboulon document provides val-
uable data on the medieval topography of 
the island, as it refers to the «dependency 
of Sykeos, together with the arable land and 
grazing fields that belong to it…».

εικ. 2. ο πυλώνας («ςταυρός») και ο πύργος.   
fig. 2. The gate («Stavros») and the tower.
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για τις πηγές νερού που έρρεαν στους 
πρόποδες του υψώματος, όπου είχε ιδρυ-
θεί η μονή του Sanctus Georgius de Sicosi, 
έγραψε στο βιβλίο του liber insularum 
archipelagi, ο φραγκισκανός μοναχός από 
την φλωρεντία Christoforus Buondelmonti. 
ο περιηγητής επισκέφθηκε τη Χίο στη 
δεύτερη δεκαετία του 15ου αιώνα, εποχή 
κατά την οποία το νησί βρισκόταν κάτω 
από την κυριαρχία των γενουατών.

οι αναφορές στη μονή είναι τακτικές 
από τις αρχές του 16ου αιώνα και μετά. 
ςτη διαθήκη του ο ιερομόναχος ςωφρό-
νιος ςέψης, που συνέταξε στις 4 Νοεμβρί-
ου του 1518, γράφει ότι βρήκε «τόν Ἅγιο 
γεώργιον τόν ςυκούσην ἀμελημένον καί 
ἐρημωμένον» και ότι με δικές του δαπά-
νες «ἔκτισεν ὀσπήτια καί ἀνέστησεν τό 
μοναστήριον καί τά διεφθαρμένα πράγ-
ματα». ο ςωφρόνιος ςέψης ίδρυσε στην 
πραγματικότητα το χωριό του αγίου γεωρ-
γίου ςυκούση, αφού με πυρήνα τη μονή 
συγκέντρωσε γεωργούς από τα γύρω χω-
ριά με σκοπό να καλλιεργούν τα κτήμα-
τά της. Έδωσε επίσης οδηγίες στη διαθή-
κη του για τον διορισμό οικονόμου που 
θα διαχειριζόταν τα «εἰσοδήματα τοῦ ἁγί-
ου», ενώ όρισε επιτρόπους τρεις «εὐγενε-
στάτους ἂρχοντας» γενουατικής καταγω-
γής, που έφεραν το επώνυμο ίουστινιάνι, 
δηλωτικό των μελών της εμπορικής εται-
ρείας μαόνα, που κυβερνούσε τη Χίο από 
το 1347 έως την κατάληψή της από τους 
τούρκους το 1566.

ςτα μέσα του επόμενου αιώνα και συ-
γκεκριμένα το 1640, όπως μας πληροφο-
ρεί σχετικό έγγραφο, ανέκυψε έριδα με-
ταξύ της Νέας μονής και της μονής του 
αγίου γεωργίου, σχετικά με τα σύνορα των 
ιδιοκτησιών των δύο μοναστηριών, θέμα το 
οποίο τελικά διευθετήθηκε.

a franciscan monk from florence, 
Christoforus Buondelmonti, mentions the 
spring waters that run along the foot of the 
mound, in his book liber insularum archi-
pelagi. Buondelmonti visited the island of 
Chios as a traveler in the second decade of 
the 15th century, during which time the is-
land was under the dominion of Genoa.

references to the monastery become 
more frequent after the early 16th century. 
Priest-monk Sophronios Sepsis, in his will, 
written on november 4th 1518, mentions 
that he found «Saint George Sykousis ne-
glected and deserted» and that he personal-
ly funded «the building of houses, and the 
resurrection of the monastery and its dilap-
idated property». Sophronios Sepsis was, in 
fact, the founder of the settlement of Saint 
George Sykousis, as he utilized the mon-
astery as a nucleus, around which congre-
gated farmers from nearby villages in order 
to cultivate the lands that belonged to the 
monastery. he also left specific instructions 
in his will concerning the appointment of 
a keeper (oikonomos) who would manage 
the «revenue of the saint», while he also set 
as commissioners three «most noble lords» 
of Genoan descent, with the surname Gi-
ustiniani, themselves members of the char-
tered company maona, which ruled Chios 
from 1347 until its surrender to the ottoman 
Turks in 1566.

in the middle of the next century, namely 
in the year 1640 as mentioned in e relevant 
document of the time, a feud erupted be-
tween nea moni and the monastery of Saint 
George, over the boundaries of the proper-
ties of the two monasteries; the disagree-
ment was eventually resolved. 
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δεν είναι γνωστό μέχρι πότε λειτουρ-
γούσε ο ναός ως καθολικό ανδρικής μο-
νής. ςτην αυγή του 18ου αιώνα, το 1701, 
ο γάλλος βοτανολόγος joseph Pitton de 
Tournefort, αναφέρει ότι στο μοναστήρι 
του αγίου γεωργίου εγκαταβιούν εικοσι-
πέντε μοναχοί, ενώ στις πηγές η τελευταία 
γνωστή αναφορά σε ηγούμενο της μονής 
είναι στα μέσα του ίδιου αιώνα.

η πνευματική και οικονομική ακμή που 
γνωρίζει το νησί της Χίου τον 18ο αιώνα 
έως και την καταστροφή της το 1822, είναι 
έκδηλη και στα μεγάλα έργα που έλαβαν 
χώρα όλη αυτήν την περίοδο. ςτο κλίμα 
αυτό της άνθησης εντάσσεται και η επέ-
κταση του ναού του αγίου γεωργίου στις 
αρχές του 19ου αιώνα. μαρμάρινη πλά-
κα με ανάγλυφη παράσταση του έφιππου 
αγίου γεωργίου που κατατροπώνει τον 
δράκοντα, σώζεται πάνω από την κύρια εί-
σοδο της δυτικής πλευράς. η παράστα-
ση του αγίου συνοδεύεται από την επι-
γραφή: ο αγίως γεωργίος εΝεκεΝίςΘη 
ω Ναος του μεγαΛομαρτυρος είς τα 
1815 (εικ. 3). ςε μία δεύτερη ανάγλυφη πλά-
κα με παρόμοια θεματογραφία πάνω από 
τη νότια θύρα της επέκτασης, υπάρχουν 
οι επιγραφές: ο αγηος γεωργίος και μα-
ςτρο φραγγουΛη ΒωΛίςίαΝος κε Πε-
τρος (εικ. 4). 

οι σφαγές στη Χίο, τη μοιραία για το 
νησί χρονιά του 1822 από τους οθωνα-
νούς, άφησαν τη σφραγίδα τους και στον 
ναό του αγίου γεωργίου. οι οθωμανοί 
καταδιώκοντας τον επαναστάτη από τη 
ςάμο Λυκούργο Λογοθέτη, που είχε κα-
ταφύγει στο χωριό μαζί με τους συντρό-
φους του στην προσπάθειά του να εγκα-
ταλείψει τη Χίο, κατέκαψαν τον οικισμό. 
η εκκλησία του αγίου γεωργίου πυρπο-
λήθηκε, όπως μαθαίνουμε από έγγραφο 

it is not clear until when the church func-
tioned as a monastery katholikon. on the 
eve of the 18th century, in 1701, french  
botanist joseph Pitton de Tournefort men-
tions that twenty-five monks reside in the 
monastery of Saint George, while the last 
mention of an abbot of the monastery in 
written sources dates to the middle of the 
same century.

Chios went through a period of great 
spiritual and financial growth from the 18th 
century until its destruction in 1822, that is 
evident in the large-scale projects undertak-
en on the island at the time. The expansion 
of the church of Saint George in the ear-
ly 19th century is also associated with this 
period of growth. a marble plaque with a 
relief of Saint George Slaying the dragon, 
still survives over the main entrance to the 
church on the west façade. The inscription 
on the relief plaque reads: The ChurCh of 
GreaT marTyr SainT GeorGe WaS ren-
ovaTed in 1815 (fig. 3). on a second marble 
plaque with similar subject installed over the 
south entrance of the extension the inscrip-
tions reads: maSTerBuilder franGou-
liS voliSianoS and PeTer (fig.4).

The massacre of Chios by the ottoman 
Turks on the fateful year 1822, left its mark 
on the church of Saint George Sykousis as 
well. Turkish forces persecuting the revolu-
tionary lykourgos logothetis from the is-
land of Samos, who, in an attempt to flee the 
island, had sought refuge in the settlement 
together with his companions, burned down 
the village. The church of Saint George was 
burned down as well, as is mentioned in an 
1848 document, signed by the metropolitan 
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εικ. 3. ανάγλυφο πάνω από τη δυτική θύρα του ναού.  
fig. 3. relief above the western door of the church.
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του 1848, που υπογράφει ο μητροπολίτης 
Χίου ςωφρόνιος. το έγγραφο αναφέρεται 
στην ανακαίνιση του κτηρίου, η οποία έγι-
νε με έξοδα των κατοίκων του χωριού. ςτο 
πλαίσιο των εργασιών ανακαίνισης κατα-
σκευάσθηκε το ξυλόγλυπτο τέμπλο, που 
υψώνεται επιβλητικό στο βυζαντινό τμή-
μα του ναού και φέρει την επιγραφή: 1836 
ίουΝίου Πρωτί (εικ. 5).

η δεύτερη για το νησί καταστροφή που 
συνέβη από τον καταστροφικό σεισμό του 
1881, έπληξε την εκκλησία, κατεδαφίζο-
ντας το άνω τμήμα του τρούλου του, όπως 
έδειξαν οι εργασίες της επισκευής του τη 
διετία 2012-2013. 

bishop of Chios Sophronios. The same docu-
ment refers to the renovation of the building, 
which was funded by the inhabitants of the 
village. The wood-carved altar-screen (icon-
ostasis) (fig. 5) that still survives in place in 
the original Byzantine part of the church 
and bears the inscription: june 1ST 1836 
must belong to this renovation.

The second successive disaster that befell 
the island in the 19th century, namely the de-
structive earthquake of 1881, also damaged the 
church of Saint George; repair work carried 
out on the dome in the previous restoration 
project of 2012-2013 showed that the upper 
portion of the dome must have collapsed then. 

εικ. 4. ανάγλυφο πάνω από τη νότια θύρα του ναού.  
fig. 4. relief above the southern door of the church.
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τον 20ο αιώνα, το παλαιό κτήριο της άλ-
λοτε τράπεζας του μοναστηριού, χρησιμο-
ποιήθηκε ως σχολείο για να μετατραπεί 
στις μέρες μας σε ενοριακή αίθουσα. εργα-
σίες στους νεώτερους χρόνους έγιναν και 
στο περιβάλλοντα χώρο του ναού, όπως 
μαρτυρούν οι χρονολογίες 1934 και 1960 
στα βοτσαλωτά δάπεδα του αύλειου χώρου. 

Τοιχογραφικός Διάκοσμος

η μακραίωνη ιστορία του μνημείου, 
αλλά και οι αλλεπάλληλες επεμβάσεις 
που αυτό δέχθηκε, αλλοιώνοντας την αρ-
χική του κατάσταση, καθρεφτίζονται στις 
διαδοχικές αγιογραφήσεις του. η αποσπα-
σματική εικόνα των τεσσάρων τοιχογρα-
φικών στρωμάτων που αποκαλύφθηκαν 
μετά την απομάκρυνση των ελαιοχρωμά-
των και των κονιαμάτων, η κακή κατάστα-
ση διατήρησής τους, καθώς και η έλλειψη 
επιγραφικών μαρτυριών, δεν βοηθούν στην 
ασφαλή τους χρονολόγηση (εικ. 6). 

το πρώτο και παλαιότερο στρώμα,  
που χρονολογείται στους βυζαντινούς χρό-
νους και ιδιαίτερα στον 13ο αιώνα, εντο-
πίστηκε κυρίως στο χώρο του τριμερούς  
ίερού Βήματος.

η παράσταση στο τεταρτοσφαίριο της 
κόγχης του ίερού καλύπτεται από μεταγε-
νέστερη τοιχογραφία. από τα ίχνη της που 
είναι διακριτά, αντιλαμβανόμαστε ότι σώζε-
ται σε μικρή έκταση. ελάχιστα σπαράγματα 
από μετωπικές μορφές Ιεραρχών, που κα-
λύπτονται εν μέρει από τοιχογραφικό στρώ-
μα του 18ου αιώνα, βρέθηκαν στο κάτω 
τμήμα του ημικυλίνδρου της κόγχης. τμήμα 
τοιχογραφίας και επιγραφής από ευαγγελι-
κή περικοπή, που ανήκουν στο βυζαντινό 
στρώμα, σώθηκαν και στην καμάρα του ίε-
ρού. Πιθανά προέρχονται από παράσταση 

during the 20th century, the old refec-
tory building was converted into a school, 
while later it functioned as a parish meet-
ing hall up to this date. various date in-
scription, namely 1934 and 1960 found on 
the pebble flooring of the courtyard must be-
long to modern, small-scale interventions 
and repairs on the courtyard.

Wall Paintings

The long history of the monument, as 
well as the successive modifications it has 
undergone, which have radically altered its 
original form, are mirrored in the succes-
sive layers of wall paintings in its interior. 
The fragmentary state in which the four dis-
tinct painted decoration layers that were un-
covered survive today, following the remov-
al of oil paints and mortar renders, their 
poor state of preservation, and the lack of 
inscriptions, prevent any safe assumption as 
to their dating (fig. 6).

The deepest and oldest layer, dated to 
Byzantine times, most probably in the 13th 
century, was mainly discovered in the area 
of the tripartite sanctuary. 

The depiction scene on the bema conch 
is covered by a later wall painting. The few 
fragments that remain visible indicate that 
only a small portion of it actually survives. a 
few fragments of Hierarch frontal portraits, 
partly covered by an 18th century wall paint-
ing layer, were discovered in the lower part 
of the bema apse (fig. 6, [1], [2],[3]). Part of a 
wall painting including an inscription from 
a gospel passage that also survives from the 
Byzantine painting layer, were discovered on 
the barrel vault of the bema apse (fig.6, [5]). 
They most probably belong to an ascension 
scene, which is customarily found in this po-
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εικ. 5. το ξυλόγλυπτο τέμπλο στο βυζαντινό τμήμα του ναού πριν τις εργασίες.
fig. 5. The wood-carved iconostasis in the Byzantine part of the church before the conservation project.
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της Ανάληψης, η οποία απαντά στη θέση 
αυτή από τον 11ο αιώνα. η νεανική φωτο-
στεφανωμένη μορφή που διατηρείται απο-
σπασματικά, με το δεξί χέρι ανασηκωμένο 
ψηλά, απεικονίζει έναν από τους αγγέλους, 
που υποβαστάζουν τη δόξα του αναλαμβα-
νόμενου Χριστού στην ανάληψη. ςτον βό-
ρειο τοίχο του ίερού, πάνω από το τοξω-
τό άνοιγμα της Πρόθεσης, βρέθηκαν σπα-
ράγματα αδιάγνωστης αφηγηματικής σκη-
νής, που σώζουν τμήμα φωτοστεφανωμέ-
νης ανδρικής μορφής και αρχιτεκτονήματος. 

ςτους κάθετους τοίχους του ίερού και 
του διακονικού και στο εσωράχιο του με-
ταξύ τους τοξωτού ανοίγματος, σώθηκαν 
αποσπασματικά μετωπικές, ολόσωμες μορ-
φές ιεραρχών (εικ. 7), που απεικονίζονται 
σε δύο ζώνες, όπως συνηθίζεται σε μνη-
μεία που χρονολογούνται από τα μέσα του 
12ου αιώνα και μετά. η ενδυμασία τους εί-
ναι η τυπική για το αξίωμα που φέρουν. 
Λευκό στιχάριο, μονόχρωμο φελόνιο, που 
αντιπροσωπεύει πρώιμο στάδιο στην εν-
δυμασία των ιεραρχών και στενό ωμοφό-
ριο με σταυρούς. ςε δύο μορφές σώθηκαν 
ίχνη από το εγχείριο, στοιχείο της αμφίε-
σης των ιεραρχών κατά τους μεσοβυζαντι-
νούς χρόνους. και στις δύο περιπτώσεις εί-
ναι χρυσοκεντημένο με πλοχμοειδές ωχρο-
κίτρινο θέμα πάνω σε σκουρόχρωμο βά-
θος. ςτον νότιο πεσσό του ίερού και συ-
γκεκριμένα στη πλευρά που έχει μέτωπο 
στο διακονικό, έχουν απεικονισθεί δύο 
εύρωστες μορφές ιεραρχών, που κρατούν 
κλειστό, με πλούσια στάχωση κώδικα με 
το αριστερό χέρι και ευλογούν με το δεξί. ο 
προς τα ανατολικά ιεράρχης με την πλού-
σια κόμη και την κοντή πλατιά γενειάδα, 
με επιγραφή που σώζεται, ταυτίζεται ως 
ΠαΠaC ρωμη (C) (εικ. 8). ςτο διακονικό 
βρίσκει θέση η ζωγραφική αποτύπωση του 

sition since the 11th century. a youthful fig-
ure with a raised haloed, preserved in frag-
ments, probably depicts one of the angels 
that support the glory of ascending jesus in 
the Ascension scene. on the north wall of 
the bema apse, over the arched opening to-
wards the prothesis, were also found frag-
ments of an unknown narrative scene (fig.6, 
[6]) that includes parts of a haloed male fig-
ure and some architectural structure.

full frontal figures of hierarchs, in two 
distinct zones that are typically found in 
monuments dating from the mid-12th cen-
tury onwards, were also found in fragments 
on the vertical walls of the bema and diacon-
ikon apses, as well as on the intrados of the 
arched opening connecting the two (fig.6, [7-
22]). The figures are dressed in the typical 
garments of their rank, namely a white sti-
charion (liturgical vestment), a monochrome 
felonion (liturgical vestment worn over the 
priest’s other vestments), which indicates a 
rather early stage in priestly vestment cus-
toms, and a narrow omophorion (brocade 
band worn over the neck and shoulders) dec-
orated with crosses. Traces of an encheiri-
on (rectangular piece of embroidered cloth 
worn over the sticharion of a bishop), an ele-
ment of the priestly vestments of middle Byz-
antine times, are also preserved on two of 
the figures. The encheirion in both figures 
is embroidered with gold thread, with braid-
ed light-ochre decorative pattern over a dark 
background. The robust figures of two hier-
archs, holding a closed, richly decorated co-
dex in their left hands, and raising their right 
hands in blessing gestures, are painted on the 
south pier of the bema apse, on the side fac-
ing the diaconikon (fig.6, [20-21]). The hier-
arch found on the east side sports luxuriant 
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εικ. 6. Προοπτικό σχέδιο με τη διάταξη των τοιχογραφιών. (σχ. γεωργία μακρυνόρη, 2018)  
fig. 6. Perspective plan with the layout of the wall-paintings (by Georgia makrynori, 2018).
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01.  αδιάγνωστος ιεράρχης / 
unidentified hierarch 

02.  αδιάγνωστος ιεράρχης / 
unidentified hierarch 

03.  αδιάγνωστος ιεράρχης / 
unidentified hierarch 

04.  διακοσμητικό/  
decorative motif

05.  ανάληψη /ascension
06.  αδιάγνωστη σκηνή/ 

unidentified scene
07.  αδιάγνωστος ιεράρχης / 

unidentified hierarch 
08.  αδιάγνωστος ιεράρχης / 

unidentified hierarch 
09.  αδιάγνωστος ιεράρχης / 

unidentified hierarch 
10.  αδιάγνωστος ιεράρχης / 

unidentified hierarch 
11.  αδιάγνωστος ιεράρχης / 

unidentified hierarch 
12.  αδιάγνωστος ιεράρχης / 

unidentified hierarch 
13.  αδιάγνωστος ιεράρχης / 

unidentified hierarch 
14.  αδιάγνωστος ιεράρχης / 

unidentified hierarch 
15.  Άγιος ίάκωβος ο 

αδελφόθεος/ St james the 
Brother of jesus

16.  διακοσμητικό/  
decorative motif

17.  Άγιος ανδρέας / St andrew
18.  Προσευχή στον κήπο της 

γεθσημανή/ Prayer in the 
garden of Gethsemane

19.  αγωνία στον κήπο της 
γεθσημανής/ agony in the 
garden of Gethsemane

20.  αδιάγνωστος ιεράρχης 
-Πάπας ρώμης / unidentified 
hierarch - Pope of rome

21.  αδιάγνωστος ιεράρχης / 
unidentified hierarch

22.  αδιάγνωστος ιεράρχης / 
unidentified hierarch

23.  Άγιος ςυμεών/ St Symeon
24.  Άγιος Παύλος ο Θηβαίος/ St 

Paul of Thebes
25.  αδιάγνωστος μοναχός/ 

unidentified monk
26.  Άγιος ίωάννης ο καλυβίτης/ 

St john kalybites
27.  Άγιος Χαρίτων (;)/  

St Chariton (?)
28.  Άγιος Νείλος/ St neilos
29.  Άγιος αντώνιος/ St antony
30.  Άγιος εφραίμ ο ςύρος/  

St ephraim the Syrian
31.  Άγγελος (;)/ angel (?)
32.  τμήμα ενδύματος/ Part of 

garment
33.  διακοσμητικό/  

decorative motif

ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ 16ου ΑΙΩΝΑ 
WALL PAINTINGS  
OF 16th CENTURY 

34.  δέηση/ deësis
35.  ανάληψη/ ascension

ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ 18ου ΑΙΩΝΑ 
WALL PAINTINGS  
OF 18th CENTURY

36.  αγία τριάδα/ holy Trinity
37.  Άγιος ςπυρίδων/ St Spyridon 
38.  ίεράρχης (κύριλλος 

αλεξανδρειας;)/ ηierarch 
(Cyril of alexandria ?)

39.  Χριστός / Christ
40.  Άκρα ταπείνωση/  

man of Sorrows
41.  γέννηση/ nativity
42.  Προσκύνηση των μάγων/ 

adoration of the magi
43.  Άγιος γεώργιος ο 

δρακοντοκτόνος/  
St George slaying the dragon

44.  Βάπτιση/ Baptism
45.  υπαπαντή (;)/ Presentation 

to the Temple (?)
46.  Βαϊοφόρος/  

entry into jerusalem
47.  εις Άδου κάθοδος/  

harrowing of hell
48.  ανάληψη/ ascension
49.  αδιάγνωστος Προπάτορας 

του Χριστού / unidentified 
forefather of Christ

50.  αδιάγνωστος Προπάτορας 
του Χριστού / unidentified 
forefather of Christ

51.  αδιάγνωστος Προπάτορας 
του Χριστού / unidentified 
forefather of Christ

52.  αδιάγνωστος στρατιωτικός 
άγιος/ unidentified  
warrior saint

ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑ 19ου ΑΙΩΝΑ 
WALL PAINTING  
OF 19th CENTURY

53.  αδιάγνωστος στηθαίος 
άγιος/ Bust of  
unidentified saint

ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΕΠΟΧΗΣ (13ος αιώνας;) 
BYZANTINE WALL PAINTINGS (13th century?) 

υπόμνημα/iconographic key
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Λέοντος Πάπα ρώμης στον ναό της Πα-
ναγίας κρήνας, του δεύτερου αντιγράφου 
του καθολικού της Νέας μονής, με τοι-
χογράφηση που χρονολογείται με επιγρα-
φή στο 1197. ςτο νότιο τοίχο του διακονι-
κού του έτερου αντιγράφου του καθολι-
κού της Νέας μονής, του ναού των αγί-
ων αποστόλων στο Πυργί, απαθανάτισε το 
1665 ο χρωστήρας του αντωνίου δομεστί-
χου κυνηγού του κρητός, τη χορεία τριών 
επισκόπων της ρώμης, του κλήμεντος, του 
Λέοντα και του ςιλβέστρου.

ίεράρχες σε κατά μέτωπο στάση, με 
ακόσμητα φαιλόνια και με κλειστό ευαγ-
γέλιο στο χέρι απαντούν σε πολλά μνη-
μεία του δεύτερου μισού του 12ου αιώνα, 
αλλά και των αρχών του 13ου αιώνα. ςτη 
Χίο όμοια απεικονίζονται οι ιεράρχες και 
στον ναό της Παναγίας κρήνας. Άλλο κοι-
νό στοιχείο που μοιράζονται τα δύο βυζα-
ντινά μνημεία της Χίου, είναι ο μεγάλος 
αριθμός των ιεραρχών που κοσμούν τους 
τοίχους του ίερού Βήματος. από τα σπα-
ράγματα που σώθηκαν υπολογίζουμε ότι 
στον Άγιο γεώργιο απεικονίζονταν τουλά-
χιστον δεκαεννέα ιεράρχες. ςτην Παναγία 
κρήνα, ο αριθμός των ανάλογων μορφών 
ανέρχεται στις τριάντα εννέα. η αύξηση 
του αριθμού τους στο χώρο του ίερού έχει 
συσχετισθεί με την όλο και μεγαλύτερη 
σημασία που αποδιδόταν στους επισκό-
πους κατά το τέλος του 12ου αιώνα.

το ατέρμον διακοσμητικό θέμα του ελισ-
σόμενου βλαστού από ημιανθέμια σε κάθε-
τες ζώνες, διακοσμεί το στενό νότιο μέτωπο 
της αψίδας του ίερού και σε μικρότερη κλί-
μακα τις δύο στενές πλευρές της παραστά-
δας μεταξύ ίερού και διακονικού (εικ. 9). 

ςτο άνω τμήμα της κόγχης του διακονι-
κού απεικονίσθηκε, σύμφωνα με επιγρα-
φή, ο Ιάκωβος ο Αδελφόθεος, γέροντας 

hair and a short, wide beard, as well as an 
inscription that reads ‘PoPe (of) rome’ in 
Greek (fig. 8). The depiction of roman Pope 
leo is also found in the diaconikon of the 
church of Panagia krena, itself the second 
copy of the katholikon of nea moni monas-
tery, in a wall painting accurately dated to 
the year 1197. in another copy of the katho-
likon of nea moni monastery, namely the 
church of the holy apostles at Pyrgi, the 
brush of the painter antonios domestichos 
kynegos from Crete captured three bishops of 
rome, Clement, leo and Sylvester in the year 
1665, on the south wall of the diaconikon.

frontal depictions of hierarchs, with plain 
phelonion vestments, holding a closed Gos-
pel codex are found in numerous monuments 
that date to the second half of the 12th cen-
tury, and the early 13th century as well. Sim-
ilar depictions of hierarchs are found in the 
church of Panagia krena in Chios. another 
common element between these two Byzan-
tine monuments of Chios is the large num-
ber of hierarchs that adorn the walls of the 
bema apse in both churches. from the sur-
viving fragments uncovered in the church 
of Saint George we can calculate that nine-
teen –at least– hierarchs were depicted. in 
the church of Panagia krena, the respective 
number of depicted hierarchs is thirty-nine. 
The increasing number of such figures in the 
area of the bema has been associated with 
the increasing importance that Bishops as-
sumed during the late 12th century.

The interminable decorative motif in ver-
tical bands of the vine scroll with half-pal-
mettes (fig. 9) adorns the narrow vault-head  
arch over the bema apse, as well as the two 
narrow sides of the pilaster between the 
bema and the diaconikon, in smaller scale 
(fig.6, [4]).
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εικ. 7. τόξο μεταξύ ίερού και διακονικού. αδιάγνωστος ιεράρχης.
fig. 7. arch between the sanctuary and the diaconikon. unidentified hierarch.
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εικ. 8. διακονικό. ΠαΠαC ρωμηC.  
fig. 8. diaconikon. Pope of rome. 

με μακριά πλούσια κόμη. ο πρώτος επί-
σκοπος των ίεροσολύμων, που χειροτονή-
θηκε από τον ίδιο τον Χριστό, εντάσσεται 
σπάνια στην ευρύτερη ομάδα των επισκό-
πων. ςτον ναό της Παναγίας κρήνας, σπα-
ράγματα της μορφής του αγίου σώθηκαν 
επίσης στο διακονικό, κάτω από το μονό-
λοβο παράθυρο. ςτην ίδια θέση με τον μνη-
μείο μας, δηλαδή στην κόγχη του διακονι-
κού, απεικονίζεται ο ίάκωβος ο αδελφόθε-
ος στην αγία ςοφία αχρίδας (11ος αιώνας) 
και στον Άγιο Παντελεήμονα της Θεσσα-
λονίκης (τέλη 13ου-αρχές 14ου αιώνα). γρα-
πτό διακοσμητικό από πλάγια καρδιόσχη-

an inscription records that the figure 
of james, brother of the lord (James the 
Just), a venerable, old man with long, lux-
uriant hair, was depicted on the upper por-
tion of the diaconikon conch (fig.6, [15]). 
The first bishop of jerusalem, ordained by 
Christ himself, is rarely included in the wid-
er collection of bishops. This figure also ap-
pears in the same position, i.e. on the di-
aconikon conch, apart from the church of 
Saint George, in the church of Saint Sophia 
in ohrid (11th cent.), the church of Saint 
Panteleimon in Thessaloniki (late 13th - 
early 14th cent.) and the church of Pana-
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μα σχέδια που διατάσσονται κατά ζεύγη 
και γεμίζουν στο εσωτερικό τους, όπως και 
στα μεταξύ τους κενά, με ελικοειδείς βλα-
στούς, κοσμεί το μέτωπο της κόγχης. 

η παράσταση στο διακονικό του άγνω-
στου πάπα ρώμης και του ιδρυτή της εκ-
κλησίας των ίεροσολύμων, ίάκωβου του 
αδελφόθεου, κάνει πιθανή την ταύτιση 
της γεροντικής μορφής με τα κοντά σγου-
ρά μαλλιά και τη κοντή γενειάδα στο μέτω-
πο του δυτικού τοίχου του διακονικού, με 
τον ιδρυτή της εκκλησίας της κωνσταντι-
νούπολης, Απόστολο Ανδρέα. την υπόθε-
ση ενισχύει η ύπαρξη του γράμματος α στα 
δεξιά της μορφής, όπως επίσης και η περι-
γραφή των φυσιογνωμικών του χαρακτηρι-
στικών στην ερμηνεία της Ζωγραφικής ως 
«γέρων κατσαρομάλλης». η παρουσία εκ-
προσώπων αυτοκέφαλων εκκλησιών στους 
τοίχους των ναών, όπως συμβαίνει και στο 
διακονικό του αγίου γεωργίου, ερμηνεύεται 
ως επιδίωξη τονισμού του οικουμενικού χα-
ρακτήρα της χριστιανικής εκκλησίας.

ςτην καμάρα του διακονικού σώθηκε 
αποσπασματικά η παράσταση από τον 
κύκλο των παθών του Χριστού, η Προσευ-
χή στη Γεθσημανή (εικ. 10). ςτην ίδια θέση 
έχει ζωγραφισθεί και στον ναό της Πανα-
γίας κρήνας. ςτον Άγιο γεώργιο απεικο-
νίζονται, στο τμήμα τουλάχιστον που δι-
ατηρείται από την σύνθεση, δύο επεισό-
δια. ςτο βόρειο τμήμα της καμάρας ο Χρι-
στός, μορφή ραδινή που μοιάζει να αιωρεί-
ται στο κενό και σώζεται αποσπασματικά, 
είναι στραμμένος προς τα δεξιά και προ-
σεύχεται. ςτο κατεστραμμένο δεξί μέρος 
της παράστασης, πιθανά είχε ζωγραφιστεί 
ο άγγελος, που κατέρχεται από τον ουρα-
νό, σύμφωνα με τη σχετική περικοπή από 
το ευαγγέλιο του Λουκά. ςτην απέναντι 
πλευρά, στο νότιο μέρος της καμάρας, ο 

gia krena (c. 1197). The (vault-head arch) 
of the conch is decorated with a pattern of 
oblique, heart-shaped motifs, arranged op-
posite each other in pairs, their interior and 
exterior filled with vine scrolls (fig.6, [16]).

The depictions of the unknown roman 
Pope, and james the brother of the lord, 
leader of the jerusalem Church, in the di-
aconikon allows us to assume that the ven-
erable figure with short, curly hair and short 
beard on the (vault-head arch) of the west 
wall of the diaconikon might be Andrew 
the Apostle [17], founder of the Church 
of Constantinople. This assumption is re-
inforced by the discovery of the letter a 
that survives east of the depicted figure, as 
well as the description of the apostle’s fa-
cial aspects in the hermeneia of dionysios 
from fourna as «old man with curly hair». 
The presence of representatives of the auto-
cephalous churches on the walls of church-
es, such as the diaconikon of the church of 
Saint George, can be interpreted as an at-
tempt to underline the ecumenical character 
of the Christian church.

a scene from the Passion of Christ, 
namely the Agony in the Garden of Geth-
semane (fig. 10) survives in fragments on 
the barrel vault of the diaconikon (fig.6, [18-
19]). The same scene, in the exact same posi-
tion is found also in the church of Panagia 
krena. Two episodes of the scene can be dis-
cerned in the surviving portion of it in the 
church of Saint George. on the north part of 
the vault we find, in fragments, Christ, as a 
figure that appears to be suspended in mid-
air, in prayer, facing to his right. on the de-
stroyed, right portion of this scene, we must 
assume the depiction of an angel descend-
ing from heaven, according to the relevant 
account in the Gospel of luke. on the oppo-
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Χριστός, μία από τις ωραιότερες μορφές 
του ναού, πλησιάζει από τα αριστερά τον 
μικρό όμιλο των κοιμισμένων μαθητών του, 
απευθύνοντάς τους τον λόγο, όπως κατα-
γράφεται σε επιγραφή σύμφωνη με το κεί-
μενο του ματθαίου (26:40-41): ουτωC oyk 
ίCΧυ [ςατε μίαΝ] ωραΝ γρηγορiςαί μετ’ 
εμου. ο διαθέσιμος χώρος δεν είναι αρκε-
τός για την απεικόνιση και των έντεκα μα-
θητών, όπως συμβαίνει στην παράσταση 
της Παναγίας κρήνας. η σκηνή στον ναό 
του αγίου γεωργίου, εικονογραφικά σχετί-
ζεται με την ανάλογη ψηφιδωτή παράστα-
ση των μέσων του 11ου αιώνα στον εσω-
νάρθηκα του καθολικού της Νέας μονής, 
η οποία έχει βασισθεί στα σχετικά κείμενα 
του ματθαίου και του μάρκου. οι μαθη-
τές σε κατάσταση ύπνου στη Νέα μονή εί-
ναι τρεις, ο Πέτρος και οι δύο γιοι του Ζε-
βεδαίου, ο ίάκωβος και ο ίωάννης. και στα 
δύο βυζαντινά μνημεία, τη Νέα μονή και 
τον Άγιο γεώργιο, επιλέχθηκε ο εικονογρα-
φικός τύπος που δεν απαντά συχνά στην 
βυζαντινή τέχνη, η οποία δείχνει προτίμη-
ση στην πολυπρόσωπη σύνθεση.

την ύπαρξη μονής στους βυζαντινούς 
χρόνους έρχεται να βεβαιώσει η αποκά-
λυψη κάτω από νεώτερα κονιάματα, απο-
σπασματικών παραστάσεων αγίων μονα-
χών στην καμάρα της Πρόθεσης. και τα 
δύο τμήματα της καμάρας, το βόρειο και το 
νότιο, κοσμούνταν με μορφές μοναχών, ανά 
πέντε σε κάθε πλευρά. δυστυχώς δεν σώ-
θηκαν όλες, ενώ από αυτές που δεν κατα-
στράφηκαν, διατηρήθηκαν μόνο οι κεφα-
λές τους. από τα λίγα γράμματα των επι-
γραφών αναγνωρίστηκαν οι άγιοι Παύλος 
ο Θηβαίος, Ιωάννης ο Καλυβίτης, Χαρί-
των(;) (εικ. 11-12) και Νείλος στο νότιο τμή-
μα της καμάρας και ο άγιοι Αντώνιος και 
Εφραίμ ο Σύρος στο βόρειο τμήμα αυτής. 

site, south part of the vault, Christ appears 
as one of the most beautifully painted fig-
ures in the whole church (fig. 10), approach-
ing a small group of his sleeping disciples, 
addressing them in the words of the passage 
according to the text of mathew (26:40-41): 
«Couldn’T you keeP WaTCh WiTh me 
for one hour?». 

The space that is available in the church 
of Saint George does not suffice to depict 
all eleven disciples, as opposed to that in 
the church of Panagia krena. The scene 
in the church of Saint George is associat-
ed in terms of iconography with the respec-
tive mosaic scene in the esonarthex of the 
katholikon of nea moni monastery, dated 
to the mid-11th century, and is based on the 
relevant passages by mathew and mark. The 
sleeping disciples in nea moni are three, 
namely Peter and the sons of Zebedee, ja-
cob and john. hence, in both Byzantine 
monuments of Chios, nea moni and Saint 
George, the iconographic type that was se-
lected is rather rare in Byzantine art, which 
generally favors compositions that include 
numerous figures.

The discovery of fragments of depictions 
of sainted monks in the barrel vault of the 
prosthesis (fig.6, [24-30]), previously hidden 
under modern mortar renders, confirms the 
notion that the church must have belonged 
to a monastery complex during Byzantine 
times. unfortunately, not all of these figures 
survive, while only the heads of those that 
did survive are preserved today. The limit-
ed inscriptions that are preserved, allows us 
to identify the saints Paul of Thebes, john 
Kalybites, Chariton (?) (fig. 11-12) and Nei-
los, on the south part of the vault, and saints 
Antony and Ephraim the Syrian, in the 
north part respectively. only a fragment of a 
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εικ. 9. ίερό. διακοσμητικό σχέδιo.  
fig. 9. Sanctuary. decorative motif.
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ςτο μέτωπο του δυτικού τοίχου διατηρείται 
μόνο μέρος από τον φωτοστέφανο αγίου. 

εκτός από την παρουσία των δύο μεγά-
λων πατέρων του ασκητισμού, του αγίου 
αντωνίου και του αγίου εφραίμ του ςύ-
ρου, που απεικονίζονται φορώντας στο κε-
φάλι το μοναχικό κουκούλι και απαντούν 

saint’s halo is preserved on the front (vault-
head arch) of the west wall of the prothesis.

apart from the figures of the great ascet-
ic fathers, namely saint antony and saint 
ephraim the Syrian, who are both depicted 
with a monastic hood on their heads, and 
are typically included in the iconography 

εικ. 10. διακονικό. Προσευχή στη γεθσημανή, λεπτομέρεια. 
fig. 10. diaconikon. Prayer in Gethsemane, detail.
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σταθερά στα εικονογραφικά προγράμματα 
των βυζαντινών και μεταβυζαντινών ναών, 
στην ομάδα αυτής της κατηγορίας στον 
Άγιο γεώργιο, συγκαταλέγονται μοναστι-
κοί άγιοι που οι απεικονίσεις τους δεν πε-
ριλαμβάνονται τόσο συχνά στη βυζαντινή 
μνημειακή ζωγραφική. 

τα πλούσια λευκά και κάπως ατημέ-
λητα μαλλιά του μοναχού στο ανατολικό 
άκρο της νότιας πλευράς της καμάρας, 
τον ταυτίζουν με τον όσιο Παύλο τον Θη-
βαίο, όπως βεβαιώνουν τα γράμματα Θη 
στα δεξιά του αγίου. Όμοια αποδόθηκε ως 
προς την κόμη ο άγιος στον ναό της Πανα-
γίας κρήνας, όπου είναι ενδεδυμένος με το 
χαρακτηριστικό ψαθωτό ρούχο. 

Νέος, αγένειος με κοντή καστανή κόμη, 
παριστάνεται ο άγιος του 5ου αιώνα από 
την κωνσταντινούπολη, ίωάννης ο καλυ-
βίτης (εικ. 11), σύμφωνα και με τα προσω-
πογραφικά χαρακτηριστικά που του απο-
δίδει η ερμηνεία της Ζωγραφικής. το κλει-
στό ευαγγέλιο που κρατά ο άγιος στο χέρι, 
είναι ένα σταθερό στοιχείο της απεικόνι-
σής του, συνδεδεμένο με το βίο του, που 
όμως είναι άγνωστο αν υπήρχε στον Άγιο 
γεώργιο. ςύμφωνα με τα αγιολογικά κεί-
μενα, ο ασκητής αναγνωρίστηκε από την 
μητέρα του, όταν της έδειξε το χρυσοκέ-
ντητο ευαγγέλιο, που η ίδια του είχε χαρί-
σει στην παιδική του ηλικία. με όμοια χα-
ρακτηριστικά ζωγραφίσθηκε ο άγιος στον 
εσωνάρθηκα του καθολικού της Νέας μο-
νής, όπου εικονίζεται να κρατά το ευαγγέ-
λιο στο αριστερό χέρι, ενώ με το δεξί κρα-
τά σταυρό. Χωρίς το κατεξοχήν διακριτι-
κό, δηλαδή το κλειστό ευαγγέλιο, αλλά με 
σταυρό, απεικονίσθηκε ο άγιος ίωάννης ο 
καλυβίτης στον δυτικό τοίχο του κυρίως 
ναού της Παναγίας κρήνας. 

ο μεσήλικας άγιος με το εκφραστικό 

of Byzantine and post-Byzantine churches, 
this particular group in the church of Saint 
George also includes some monastic saints 
whose depictions are not often encountered 
in Byzantine wall paintings.

The luxuriant and somewhat unkempt 
hair of the monk on the east edge of the 
south part of the barrel vault allow us to 
identify him as saint Paul of Thebes [24], 
as is further corroborated by the surviving  
letters The… on his right. The same saint  
is depicted with an identical hair style in 
the church of Panagia krena, where one 
can also see the saint’s characteristic straw 
garments.

Saint john kalybites (fig. 11), a 5th centu-
ry saint from Constantinople, is portrayed 
as beardless youth with short brown hair, 
according to the prosopography ascribed to 
him in the hermeneia. The closed Gospel 
codex held by the saint is a typical element 
of his depiction, as it associated with the 
saint’s life, though it is unknown if it was 
also found in his depiction in the church 
of Saint George. according to hagiograph-
ic texts the ascetic’s mother recognized him 
when he showed her the gold-embroidered 
Gospel codex that she had given him when 
he was still a child. The saint is portrayed 
with the same features in the esonarthex 
of the katholikon of nea moni, where he 
is shown hold the Gospel is his left hand, 
and a cross in his right. Saint john kaly-
bites was similarly portrayed on the west 
wall of the main church of Panagia krena, 
but without the Gospel codex, which in that 
case was replaced with a cross.

The middle-aged saint with the expres-
sive demeanor (fig. 12), besides saint john 
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βλέμμα, δίπλα στον άγιο ίωάννη τον καλυ-
βίτη, θα μπορούσε να ταυτισθεί από τα δύο 
γράμματα Χα που τον συνοδεύουν, με τον 
άγιο από το ίκόνιο της Λυκαονίας, Χαρίτω-
να (εικ. 12), ο οποίος περιγράφεται ως «γη-
ραιός πάνυ» από την ερμηνεία της ζωγρα-
φικής. Παραστάσεις του αγίου, που δεν εμ-
φανίζονται συχνά στο εικονογραφικό πρό-
γραμμα των βυζαντινών εκκλησιών, υπάρ-
χουν στην τράπεζα της μονής του Θεολό-
γου στην Πάτμο (1180 περ.), στο ναό της 
Παναγίας του Άρακα στα Λαγουδερά της 

kalybites, can be identified, based on the 
letters Cha next to him, as saint Chari-
ton from iconium in lycaonia, who is de-
scribed as «very old» in the hermeneia. de-
pictions of this saint are rather rare in the 
iconography of Byzantine churches, and 
also appear in the Trapeza (refectory) of 
the monastery of Saint john the Theologian 
on Patmos island (approx. 1180), the church 
of the virgin mary of arakos at lagoude-
ra in Cyprus (1192), and in Staro nagoriči-
no (1318).

εικ. 11. Πρόθεση. Άγιος ίωάννης ο καλυβίτης. fig. 11. Prothesis. Saint john kalybites.
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κύπρου (1192), στο Staro nagoričino (1318).
από τον μοναχό που κλείνει την ομά-

δα προς τα δυτικά, σώζεται μόνο τμήμα 
από τον φωτοστέφανο και την κεφαλή. τα 
γράμματα Νε που διατηρήθηκαν από την 
επιγραφή που τον συνόδευε, ίσως μαρτυ-
ρούν τον προερχόμενο από τις μοναστικές 
κοινότητες του Λάτρους, όσιο Νείλο. 

ςτην κόγχη της Πρόθεσης, αφού απο-
σπάσθηκε τοιχογραφία του 18ου αιώνα, 
ήλθε στο φως όρθια, μετωπική μορφή αγί-
ου, που ευλογεί με το δεξί χέρι και επιγρά-

only a small part of the halo and head of 
the last monk at the end of the group to the 
west is preserved. The letters ne that have sur-
vived from the accompanying inscription may 
indicate that he might be saint neilos from 
the latros (latmos) monastic communities. 

after an 18th century painting was de-
tached from the prothesis conch, an up-
right, frontal portrait of a saint that rais-
es his right hand in a blessing gesture came 
to light, namely that of Saint Symeon (fig.6, 
[23]), as is also indicated by the accompa-

εικ. 12. Πρόθεση. Άγιος Χαρίτων (;). fig. 12. Prothesis. Saint Chariton (?).
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φεται ως άγιος ςυμεών. η κατάσταση δι-
ατήρησής της δεν επιτρέπει άλλες εικονο-
γραφικές παρατηρήσεις. 

ςτον κυρίως ναό είναι φτωχά τα ευρήμα-
τα, όσον αφορά το βυζαντινό στρώμα τοι-
χογράφησης. ςπάραγμα νεανικής μορφής 
(άγγελος;) βρέθηκε στη ζώνη κάτω από τον 
τρούλο, πάνω από τη Βα κόγχη (εικ. 13), 
περιοχή όπου απεικονίζονται κατά κανό-
να οι μορφές των ευαγγελιστών, χερουβείμ 
και σεραφείμ. ςτα δεξιά της μορφής σώζε-
ται το γράμμα μ. ςτον νότιο τοίχο του κυ-
ρίως ναού, οι δοκιμαστικές τομές απέδω-
σαν μόνο ένα σπάραγμα από ένδυμα μορ-
φής στα ανατολικά του τρίλοβου παραθύ-
ρου, καθώς και τμήμα διακοσμητικού στο 
εσωράχιο του ίδιου ανοίγματος. 

Παρ’ όλη την αποσπασματική κατάστα-
ση στην οποία διατηρήθηκαν οι τοιχογρα-
φίες του βυζαντινού στρώματος, η ζωγρα-
φική τους ποιότητα είναι έκδηλη. 

το βάθος των παραστάσεων, που σώζο-
νται στην Πρόθεση και στο διακονικό, εί-
ναι βαθυκύανο. οι φωτοστέφανοι των μορ-
φών αποδίδονται με σκούρο κίτρινο χρώμα, 
που κατά τόπους κοκκινίζει. ςτο περίγραμ-
μά τους ζωγραφίζεται πλατιά σκουροκά-
στανη γραμμή, που ακολουθείται από μία 
λεπτή λευκή. Παχιά γραμμή περιγράφει τα 
πρόσωπα, που στηρίζονται σε στιβαρούς 
λαιμούς και λεπτότερη γραμμή σχηματί-
ζει τα φυσιογνωμικά τους χαρακτηριστι-
κά. ο σκούρος καστανός προπλασμός λει-
τουργεί ως σκιά στη περιφέρεια του προ-
σώπου, ενώ η ώχρα που καλύπτει αρκε-
τά πλατιές επιφάνειες, στο πρόσωπο του 
Χριστού στην σκηνή της Προσευχής κυρί-
ως και λιγότερο σε αυτό του αγίου Χαρίτω-
να (;), διαβαθμίζεται σε σκουρότερους τό-
νους με πορτοκαλί και σκουρέρυθρη από-
χρωση. η χρήση μερικές φορές μη φυσιολο-

nying inscription. The poor state of preser-
vation does not allow further iconographic 
remarks.

Surviving traces of the Byzantine wall 
painting layer are rather meager in the main 
part of the church. a fragment of a youth-
ful figure (angel?) (fig. 13) was discovered 
in the band below the dome, over the ne 
conch (fig.6, [31]), i.e. an area customarily 
devoted to evangelists, cherubim and sera-
phim. The letter m is preserved on the right 
of this figure. on the south wall of the main 
church, tests produced only a fragment of 
a clothed figure on the east side of the tri-
ple-light window (fig.6, [32]), as well as part 
of decorative motif on the intrados of the 
window’s arch (fig.6, [33]).

despite the fragmentary state in which 
the Byzantine wall painting layer was pre-
served, its artistic quality is noticeable.

The background color of the wall paint-
ings that have been preserved in the proth-
esis and the diaconikon is a deep blue, as 
was the established artistic practice in many 
monuments that date to the second half of 
the 12th century. The halos are painted in 
a dark yellow color, with occasional red 
hues. The halo is outlined with a wide dark 
brown line, along s second thin white line. 
The heads appear to be supported by robust 
necks, and are outlined with a thick brush-
stroke, while the finer facial features are 
painted with thinner brushstrokes. a dark 
brown overtone is used to render a shad-
ow outline around the faces, while the ochre 
color that is used extensively on the face of 
Christ in the Gethsemane scene, and on the 
face of Saint Chariton (?) to a lesser extent, 
is graded into darker tones, with the use of 
orange and dark red hues. The occasional 
use of unnatural tones to render shadows 
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γικών τόνων για τη δήλωση της σκιάς, δη-
λώνει ελευθερία στο πλάσιμο της σάρκας. 
η ίδια τεχνική απαντά και στον ναό της 
Παναγίας κρήνας, όπου το πράσινο χρώ-
μα, που χρησιμοποιείται ευρέως στα σκι-
ασμένα μέρη των προσώπων, αντικαθίστα-
ται σε κάποιες μορφές από το καστανο-
κόκκινο. οι παρειές τονίζονται με ανεπαί-
σθητο κόκκινο χρώμα, όπως συνηθίζεται 
τον 12ο, αλλά και τον 13ο αιώνα. τα μεγάλα 
αμυγδαλωτά μάτια, με το εκφραστικό υγρό 
βλέμμα, που εντείνεται από λευκή γραμμή 

indicates a certain degree of freedom in the 
painting of flesh tones. The same technique 
can be observed in the church of Panagia 
krena, where the green color that is wide-
ly used to render the shadowed portions 
of faces, is sometimes replaced with a red-
dish brown tone. edges are highlighted us-
ing an almost unnoticeable red hue, which 
is standard practice in the 12th and even 
into the 13th century. large, almond-shaped 
eyes, with an expressive, «wet» look, high-
lighted by a white line on their lower edge, 

εικ. 13. κυρίως Ναός. Άγγελος (;) πάνω από τη Βα κόγχη. 
fig. 13. main naos. angel (?) above the northeastern conch.



44

στο κάτω μέρος τους, στέφονται από κα-
λογραμμένα τοξωτά φρύδια, που ενώνονται 
με το περίγραμμα της μύτης, ενώ καμπύλη 
σκιά τοποθετείται στα κάτω βλέφαρα. οι 
πινελιές που σχηματίζουν ημικύκλια στο 
μέτωπο των δύο μοναχών, του αγίου ίωάν-
νη καλυβίτη και του Χαρίτωνα (;), καθώς 
και οι καμπύλες γραμμές που τονίζουν τα 
μήλα των προσώπων, δίνουν έμφαση στον 
ασκητικό χαρακτήρα των μορφών. 

με λεπτομερειακή και καλλιγραφική δι-
άθεση σχεδιάζονται τα μαλλιά και τα γέ-
νια. Χρησιμοποιούνται ομόκεντροι ελλει-
πτικοί κύκλοι για να αποδώσουν τη γε-
νειάδα των ιεραρχών και με λεπτές παράλ-
ληλες γραμμές ζωγραφίζεται η κόμη. 

η πτυχολογία είναι γραμμική και οργα-
νώνεται με πλατιές πτυχές που πέφτουν 
ευθύγραμμα.

η ζωγραφική του βυζαντινού στρώματος 
του αγίου γεωργίου, χαρακτηρίζεται από 
υψηλή καλλιτεχνική ποιότητα, που μάλ-
λον ξεφεύγει από τις δυνατότητες ενός το-
πικού εργαστηρίου. είναι πιθανή η υπόθε-
ση ότι για την αγιογράφηση του βυζαντι-
νού ναού μετακλήθηκε συνεργείο ζωγρά-
φων από κάποιο καλλιτεχνικό κέντρο. 

το επόμενο τοιχογραφικό στρώμα εντο-
πίστηκε μόνο στο ίερό και σχετίζεται πιθα-
νά με μία τοιχογράφηση του ναού, όταν αυ-
τός επισκευάστηκε από τον μοναχό ςωφρό-
νιο ςέψη στις αρχές του 16ου αιώνα, όπως 
μαρτυρεί ο ίδιος στη διαθήκη του, που συ-
ντάχθηκε το 1518. κάτω από τοιχογραφία 
του 18ου αιώνα που αποσπάσθηκε από το 
τεταρτοσφαίριο της κόγχης, αποκαλύφθη-
κε το μεγαλύτερο τμήμα παράστασης της  
Δέησης (εικ. 14-15). Πρόκειται για θέμα ιδι-
αίτερα αγαπητό στη βυζαντινή εικονογρα-
φία, λόγω της συμβολικής του σημασίας, 

are crowned with well-defined, arched eye-
brows, which join the nose outline, while 
a curved shadow is cast on the lower eye-
lids. The brush strokes that form the sem-
icircles on the forehead of the two monks, 
namely Saint john kalybites and Chariton 
(?), as well as the curved lines that highlight 
the cheekbones of the two faces, emphasize 
their ascetic character.

hair and beards are drawn in a detailed, 
almost calligraphic manner. Concentric, el-
liptic circles are used to render the beards of 
hierarchs, while thin, parallel lines are used 
to paint the hair. draps are arranged in lin-
ear, vertical folds. 

The Byzantine wall painting layer of the 
church of Saint George is characterized by 
high artistic quality that probably lies be-
yond the competency of a local painting 
workshop. Thus, it may be assumed that a 
painting workshop from some nearby artis-
tically developed urban center was commis-
sioned to work in the late Byzantine church 
of Saint George. 

The next wall painting layer was discov-
ered only in the area of the bema apse, and 
is possibly associated with a wall painting 
phase that can be dated to the renovation 
of the church by the monk Sophronios Sep-
sis in the early 16th century, which he re-
counts in his last will, written in 1518. un-
der an 18th century wall painting that was 
detached from the bema conch, conserva-
tors discovered a large part of a Deësis 
scene fig.6,[34]), a favorite subject in Byz-
antine iconography, due to its symbolic sig-
nificance that is linked to the Salvation of 
the world (fig. 14-15).

The scene is painted on a uniform dark 
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που συνδέεται με τη σωτηρία του κόσμου.
ςτο κέντρο της παράστασης, που έχει 

σχεδιαστεί σε ενιαίο σκουρόχρωμο κάμπο, 
δεσπόζει η επιβλητική και με έντονο όγκο 
μορφή του Χριστού. είναι καθήμενος σε 
θρόνο, όπως παριστάνεται στην μετά την 
Άλωση ζωγραφική, από τον οποίο διατηρεί-
ται το γκρίζο βαθμιδωτό βάθρο και ένα κόκ-
κινο μαξιλάρι. ευλογεί με το δεξί χέρι λυγι-
σμένο μπροστά, με ενωμένα τα δύο τελευ-
ταία χέρια με τον αντίχειρα και την παλά-
μη γυρισμένη προς τα έξω, χειρονομία που 
απαντά σε πολλές φορητές εικόνες της κρη-
τικής τέχνης του 15ου αιώνα με το ίδιο θέμα. 
με το αριστερό χέρι κρατά από το πλάι 
κλειστό ευαγγέλιο με διακοσμημένη στάχω-
ση, που το στηρίζει στον μηρό. είναι ενδε-
δυμένος με χιτώνα και ιμάτιο, που σχηματί-
ζει πλούσιο απόπτυγμα ανάμεσα στα πόδια 
και πέφτει στα δεξιά. το πλατύ πρόσωπό 
του στεφανώνουν πυκνά μαλλιά, που σχη-
ματίζουν βόστρυχο πίσω από τον αριστε-
ρό ώμο. αριστερά και δεξιά του κυρίου, σε 
μικρότερη κλίμακα, απεικονίζονται σε στά-
ση τριών τετάρτων η Παναγία και ο ίωάν-
νης Πρόδρομος, οι κύριοι δηλαδή μάρτυρες 
της ενανθρώπησης του κυρίου και οι κατ’ 
εξοχήν μεσίτες για τη λύτρωση των ανθρώ-
πων. η Θεοτόκος τυλιγμένη σε βαθυκόκκινο 
μαφόριο, έχει τα χέρια προτεταμένα σε πα-
ράλληλη μεταξύ τους θέση (εικ. 14). η λιπό-
σαρκη μορφή του αγίου ίωάννη από τα αρι-
στερά, με το έντονο και στοχαστικό βλέμ-
μα, φορά χιτώνα και ιμάτιο, ενώ η πλούσια 
και ιδιαίτερα ανήσυχη κόμη του, σχηματίζει 
μακρούς βοστρύχους στην πλάτη (εικ. 15). 

η δέηση στην αψίδα ναών, αποτελεί 
θέμα προσφιλές στην αιγαιακή περιφέ-
ρεια, κυρίως στη ρόδο, στη Νάξο, αλλά και 
στην κρήτη και στη μάνη. εκτός ελλαδι-
κού χώρου η παράσταση στη συγκεκριμέ-

background, and in its center stands the 
imposing and massive figure of Christ. he 
is seated on a throne, a common practice 
in post-Byzantine painting after the fall of 
Constantinople; a grey, stepped pedestal and 
a red cushion are the only elements of this 
throne that have been preserved. Christ rais-
es his right hand in a blessing gesture with 
the two last fingers touching the thumb, and 
the whole palm facing away from him, a ges-
ture that can be also found on numerous 
portable icons of 15th Cretan art with the 
same subject. Christ holds a closed, rich-
ly decorated Gospel codex in his left hand, 
which is supported on his thigh. he is 
dressed in a chiton (tunic) and a himation 
(mantle) that drapes in rich folds between 
his legs, and falls off to the right. his wide 
face is crowned with thick hair collected in 
a curl behind his left shoulder. on either 
side of the lord, the virgin many and Saint 
john the Baptist, namely the main witness-
es to the incarnation of the lord, and the 
quintessential mediators for the salvation of 
men, are portrayed is slightly smaller scale 
in three-quarter view. The mother of Christ 
is dressed in a deep red maphorion (veil) 
and holds her arms outstretched parallel to 
the ground (fig. 14). The gaunt figure of Saint 
john on the left (fig. 15), has an intense and 
contemplative expression, and is dressed in 
a chiton and an himation, while his rich and 
flustered hair forms long curls on his back.

The deësis scene on bema conches is a 
favorite theme in the region of the aege-
an, mainly in rhodes and naxos, but also 
in Crete and the mani peninsula. outside 
the region of Greece, this scene appears in 
this position within the church also in some 
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νη θέση, απαντά σε ναούς της καππαδο-
κίας και της κάτω ίταλίας. Ζωγραφίζεται 
στην αψίδα μικρών διαστάσεων ναών, κυ-
ρίως ταφικών παρεκκλησίων, που δεν δι-
αθέτουν τρούλο. η απεικόνισή της στον 
ναό του αγίου γεωργίου ξεφεύγει από το 
τυπικό, μιας και δεν πρόκειται για παρεκ-
κλήσι, αλλά για ναό μεγάλων σχετικά δια-
στάσεων με τρούλο και δεν έχει ταφικό χα-
ρακτήρα. ςτη Χίο στην ίδια θέση η παρά-
σταση έχει εντοπιστεί στον μικρό μονόχω-

churches in Cappadocia and Southern italy. 
The scene is typically painted on the bema 
conch of smaller scale churches, mainly fu-
nerary chapels that lack a central dome. 
Thus, the choice of this particular scene in 
the church of Saint George is atypical since 
in this case we do not have a funerary chap-
el, but rather a church of considerable size 
with a central dome, and without any speci-
fied funerary function. The scene appears in 
the same position also in Chios in the small 

εικ. 14. ίερό, τεταρτοσφαίριο κόγχης. δέηση, λεπτομέρεια. 
fig. 14. Sanctuary, conch of the apse. deësis, detail.



47

ρο ναό του αγίου γεωργίου στη θέση Πρα-
στειά της ςιδηρούντας, ο οποίος χρονολο-
γείται με επιγραφή το 1415 και σε δύο επί-
σης μονόχωρους, μεταβυζαντινούς ναούς, 
του αγίου γεωργίου, στο κέντρο περίπου 
του οικισμού των μεστών και της Παναγί-
ας στη θέση ερεικανή, στην αγροτική πε-
ριφέρεια του οικισμού των ολύμπων. 

ςτο ίδιο τοιχογραφικό στρώμα με τη δέ-
ηση ανήκει και η παράσταση της Ανάλη-
ψης (εικ. 16), τμήμα της οποίας αποκαλύ-

church of Saint George at Prasteia in Sidi-
rounta, which is dated according to an in-
scription to the year 1415, as well as in two 
single-nave, post-Byzantine churches, that of 
Saint George in the center of mesta settle-
ment, and the virgin mary at ereikani, in the 
rural area around the settlement of olympoi.

The same wall painting layer that contains 
the deësis scene also includes an Ascen-
sion scene (fig. 16), part of which was un-
covered in the north side of the bema barrel 

εικ. 15. ίερό, τεταρτοσφαίριο κόγχης. δέηση, λεπτομέρεια.  
fig. 15. Sanctuary, conch of the apse. deësis, detail.
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φθηκε στο βόρειο μέρος της καμάρας του 
ίερού. ςτο κέντρο της πολυπρόσωπης σκη-
νής παριστάνεται η Παναγία κατά μέτω-
πο, με τα χέρια υψωμένα σε δέηση, σύμφω-
να με την επικρατούσα βυζαντινή στάση, 
η οποία τονίζει την παρουσία της ως συμ-
βόλου της εκκλησίας. η Θεοτόκος πλαισι-
ώνεται από δύο αγγέλους, ντυμένους στα 
λευκά, που απευθύνονται με ελαφρά κλίση 
της κεφαλής προς τους ταραγμένους μαθη-
τές για να τους καθησυχάσουν και για να 
τους πληροφορήσουν για την δευτέρα Πα-
ρουσία. κρατούν σκήπτρο στο δεξί χέρι και 
δείχνουν με το αριστερό προς τον ουρανό, 
εικονογραφικός τύπος που απαντά σε αρ-
κετά υστεροβυζαντινά και μεταβυζαντινά 
μνημεία. Έντονη είναι η αντίθεση ανάμεσα 
στις τρεις κεντρικές μορφές, της Παναγί-
ας και των αγγέλων, που διαπνέονται από 
ηρεμία και γαλήνη και σε αυτές των μαθη-
τών, που με τις ανήσυχες χειρονομίες τους 
εκδηλώνουν τα έντονα συναισθήματά τους. 
οι χωρίς φωτοστέφανο μορφές των μαθη-
τών, όπως ζωγραφίζονται κυρίως κατά τους 
παλαιολόγειους χρόνους, δεν φέρουν ακρω-
νύμια, γεγονός που δυσχεραίνει την ταύτι-
σή τους. ςτην ομάδα από δεξιά εικονογρα-
φούνται δύο μαθητές, ένας νεαρός που πι-
θανά να ταυτίζεται με τον ίωάννη και δίπλα 
του ένας γενειοφόρος, που ίσως να πρόκει-
ται για τον Βαρθολομαίο. Άλλοι δύο μαθη-
τές αποτελούν τον αριστερό όμιλο, επικε-
φαλής του οποίου είναι είτε ο Πέτρος είτε 
ο ανδρέας. ςτην αριστερή άκρη της σύνθε-
σης και σε δεύτερο επίπεδο, δένδρο με λε-
πτό κορμό και φουντωτό φύλλωμα, αποδί-
δει το Όρος των ελαιών. 

η σκηνή στο μνημείο μας απεικονίζε-
ται κατά το λεγόμενο βυζαντινό τύπο, έτσι 
όπως παγιώθηκε μετά την εικονομαχία. 
ςύμφωνα με αυτόν, ο Χριστός αναλαμβα-

vault (fig.6, [35]). in the center of this popu-
lous scene we find a frontal portrait of the 
virgin mary, with her arms raised in a ‘de-
isis’ gesture, namely the standard Byzantine 
supplication gesture that emphasizes her role 
as the symbolical figure of the church. The 
mother of Christ is framed on either side by 
two angels, dressed in white, who turn their 
slightly bowed heads to the troubled disciples 
of Christ in order to appease them, and in-
form of them of the last judgment. The an-
gels hold a scepter in their right hands, while 
their left hands points to heaven, in an ico-
nography type that is found in various late 
Byzantine and post-Byzantine monuments.

The contrast between the three central 
characters of the scene, i.e. the mother of 
Christ and the two angels, whose images 
are imbued with a quiet calmness, and the 
disciples, who use wild gestures to express 
their intense emotions, is striking. The fig-
ures of the disciples are painted without 
a halo, as was the custom mainly during 
Paleologan times, and are not accompanied 
by acronyms of their names, making their 
identification somewhat problematic. The 
two disciples on the right-hand group are 
a youth that may be identified as john, and 
a bearded figure that may be identified as 
Bartholomew. Two more disciples make up 
the left-hand group, headed by either Pe-
ter or andrew. The mount of olives is por-
trayed on the left side of the scene, in the 
middle-ground, composed of trees with thin 
trunks, and lush foliage.

The ascension scene in the monument 
in question follows the so-called Byzantine 
iconographic arrangement, as it was estab-
lished after the iconoclasm. according to 
this arrangement, Christ rises to heaven 
in Glory that is supported by either two or 
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νόμενος στον ουρανό μέσα σε δόξα, που 
την ανακρατούν δύο ή τέσσερεις άγγελοι, 
καταλαμβάνει τη μέση της καμάρας, ενώ 
τα δύο μέρη της βόρεια και νότια μοιράζο-
νται η Παναγία, οι άγγελοι και οι μαθητές. 

οι μορφές στο δεύτερο αυτό στρώμα 
των τοιχογραφιών αποδίδονται με κανονι-
κές αναλογίες. ςτα ενδύματα η πτυχολογία 
είναι ιδιαίτερα τονισμένη και οργανωμένη 
σε γεωμετρικά σχήματα, που αφήνει όμως 
να διαγράφονται τα μέρη του σώματος, χα-
ρακτηριστικό της ύστερης παλαιολόγειας 
τέχνης, που υιοθετήθηκε από τους κρητι-
κούς ζωγράφους. αποδίδεται με σκούρους 
χρωματικούς τόνους, χωρίς να απουσιάζει η 
χρήση λευκού χρώματος, που δημιουργεί μι-
κρές φωτισμένες επιφάνειες. ςτο πλάσιμο 
του προσώπου ο σκούρος προπλασμός δη-
μιουργεί έντονα σκιασμένες επιφάνειες στο 
περίγραμμα του προσώπου και στην περι-
οχή των ματιών, δημιουργώντας έτσι ισχυρή 
αντίθεση με τα πλατιά ανοιχτόχρωμα σαρ-
κώματα. μικρές και κάπως άτεχνες λευκές 
γραμμές σχεδιάζονται στα εξέχοντα μέρη 
του προσώπου. η κατακόρυφη σκιά στα 
αριστερά της μύτης στο πρόσωπο της Πα-
ναγίας και στις δύο παραστάσεις, αποτελεί 
επίδραση της τεχνικής της κρητικής σχο-
λής του 15ου αιώνα. τα ιδιαίτερα τονισμένα 
ζυγωματικά του ίωάννη Προδρόμου, δημι-
ουργούν με πολύ πειστικό τρόπο την εντύ-
πωση του οστεώδους προσώπου και δίνουν 
έμφαση στον ασκητικό χαρακτήρα της μορ-
φής. η άριστη τεχνική που χρησιμοποίησε 
ο ζωγράφος στην απόδοση των χεριών του 
Χριστού της δέησης, παραπέμπουν άμεσα 
σε τρόπους ζωγραφικής των φορητών εικό-
νων, τέχνη που πιθανά εξασκούσε παράλ-
ληλα με αυτή της διακόσμησης εκκλησιών.

το επόμενο στρώμα, το τρίτο κατά σει-
ρά, του 18ου αιώνα, είναι αυτό που βρέθη-

four angels in the center of the barrel vault, 
while the north and side parts of the vault 
are occupied by the virgin mary, the angels 
and disciples.

human figures in this second all paint-
ing layer are drawn in regular proportions. 
The drapery folds of their garments are par-
ticularly emphasized and organized in ge-
ometric shapes, which, however, also allow 
parts of the body to be visible, as was cus-
tomary in late Paleologan art that was also 
adopted by Cretan painters. it is rendered 
in dark chromatic tones, with some added 
details in white color that create small il-
luminated areas. The dark overtone forms 
intensely shadowed edges on the perime-
ter of the faces, thus creating a strong con-
trast with the large, light-hued skin areas. 
Small and rather awkward white lines are 
used to paint protruding facial features. The 
vertical shadow to the left of the nose on 
the face of the virgin mary in both scenes 
betrays influences from the Cretan paint-
ing school of the 15th century. The strong-
ly emphasized cheekbones of Saint john the 
Baptist succeed in persuasively creating the 
impression of a gaunt face, and stress the 
ascetic character of the saint. The hands 
of Christ in the deësis scene are expertly 
painted, and point to painting techniques 
used in portable icons, a form of art that 
the particular painter was also versed in, 
and continued to practice alongside monu-
mental painting. 

The next wall painting layer, i.e. the third 
one, dates to the 18th century and is the one 
discovered in the greatest extent, extending 
throughout the church, except the diacon-
ikon. The rich relief decoration in drawn 
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εικ. 16. ίερό, καμάρα. ανάληψη.
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fig. 16. Sanctuary, barrel-vault. ascension.
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κε σε μεγαλύτερη έκταση και εντοπίστηκε 
σε όλα τα μέρη του ναού πλην του διακο-
νικού. ςτη φάση αυτή ανήκει και ο πλού-
σιος ανάγλυφος διάκοσμος από τραβηχτό 
κονίαμα που περιβάλλει τις παραστάσεις.

ςτο τεταρτοσφαίριο της κόγχης, όπου 
κατά τη καθιερωμένη παράδοση σε τρουλ-
λαίους ναούς παριστάνεται σε διάφορους 
τύπους η Θεοτόκος, κάτω από τα ελαι-
οχρώματα, αποκαλύφθηκε η παράστα-
ση της Αγίας Τριάδας (εικ. 17). ςτην ίδια 
θέση έχει απεικονιστεί το θέμα και στον 
ναό των αγίων αποστόλων στο Πυργί.

η παράσταση έχει αποδοθεί κατά τον 

stucco that frames the scenes also belongs 
to this painting phase. 

Though it is established practice in 
domed churches to adorn the bema conch 
(fig.6, [36]) with the image of the virgin 
mary in various types, in this case the re-
moval of modern oil paints revealed an im-
age of the Holy Trinity (fig. 17). This theme 
also adorns the same position in the church 
of the holy apostles at Pyrgi.

This representation of the holy Trinity fol-
lows western painting types, as the three fig-
ures, namely the father on the right, the Son 

εικ. 17. ίερό, τεταρτοσφαίριο κόγχης. αγία τριάδα.   
fig. 17. Sanctuary, conch of the apse. holy Trinity.
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δυτικό τύπο με την απεικόνιση των τριών 
προσώπων, δηλαδή του Πατέρα στα δεξιά, 
του υιού στα αριστερά, με ουράνια σφαί-
ρα ανάμεσά τους, και του αγίου Πνεύμα-
τος, που όμως δεν έχει σωθεί. εκατέρω-
θεν των δύο μορφών, η αγγελική Θεία Λει-
τουργία με τους πρωτοπόρους αγγέλους 
να κρατούν ριπίδια. τα ιμάτια του Πατέ-
ρα και του υιού είναι στολισμένα με φυτι-
κά διακοσμητικά. η παράσταση στον τύπο 
που απεικονίστηκε στο μνημείο μας, αρ-
χίζει να εμφανίζεται στην μνημειακή εικο-
νογραφία από τον 17ο αιώνα, αν και είχε 
ήδη κάνει την εμφάνισή του έναν αιώ-
να νωρίτερα σε κρητικές φορητές εικόνες.

ςτον ημικύλινδρο της κόγχης και στον 
τύπο των συλλειτουργούντων, διατηρήθη-
καν δύο ιεράρχες. ςτην αριστερή πλευρά, 
σώζεται ακέραιος ο άγιος Σπυρίδων, επί-
σκοπος τριμυθούντος της κύπρου, που δι-
ακρίθηκε για τον αγώνα του κατά του αι-
ρετικού Άρειου στην α΄ οικουμενική ςύνο-
δο στη Νίκαια (325 μ.Χ) (εικ. 18). αποδίδε-
ται σύμφωνα με τα όσα ορίζει η ερμηνεία 
της Ζωγραφικής, γέροντας με πλούσια κα-
τάλευκη κόμη και γενειάδα και με τη χα-
ρακτηριστική ψαθωτή σκούφια. το φαιλό-
νιο του αγίου είναι όμοια διακοσμημένο με 
τα ενδύματα των μορφών της αγίας τριά-
δας. με τα δύο χέρια κρατά όρθιο ειλητά-
ριο, το κείμενο του οποίου δεν διατηρείται.

ςτην πάριση θέση στο δεξί μέρος της 
κόγχης, από τον γέροντα ιεράρχη διατη-
ρείται μόνο το κεφάλι και λίγα αχνά γράμ-
ματα από την επιγραφή του ονόματός του. 
ςτην πιθανή ταύτισή του με τον επίσκοπο 
Αλεξανδρείας Κύριλλο βοηθά το διάλιθο 
σταυροφόρο κάλυμμα της κεφαλής του.

ςτο κάτω μέρος της κόγχης της Πρόθεσης 
και στη συνήθη θέση του θέματος κυρίως 
από τον 14ο αιώνα, ιστορήθηκε ο Χριστός 

on the left, and a heavenly globe signifying 
the holy Spirit between them; unfortunately 
the latter has not survived. on either side of 
the two figures stand Celestial liturgies with 
the angels in the forefront bearing ripidion 
(ceremonial fans). The mantles worn by the 
father and the Son are decorated with floral 
motifs. This scene, in the type that it is paint-
ed in the monument under question, starts 
to appear regularly in monumental iconog-
raphy since the 17th century, although it had 
already made its first appearance a century 
earlier in Cretan portable icons.

The figures of two hierarchs, in the «Co-of-
ficiating hierarchs» iconographic typolo-
gy, are preserved on the bema conch [37-38]. 
The image of saint Spyridon (fig. 18), bishop 
of Trimythous in Cyprus, who distinguished 
himself in the conflict against the heretic ari-
us in the first ecumenical Council in nicaea 
(325 a.d.), is preserved intact on the left hand 
side. he is portrayed according to the herme-
neia as an old man with rich, white hair and 
beard, and a straw ascetic’s hood. The phe-
lonion of the saint is decorated in a similar 
manner as the vestments worn by the holy 
Trinity. he holds a upright scroll, the text of 
which has not been preserved, in both hands.

in the respective position on the right 
hand side of the conch, only the head and a 
few traces of lettering from the inscription 
with the figures name survive, from what 
appears to be the image of a venerable hi-
erarch. a gem-studded, cross-bearing head 
dress may point to his identity, namely the 
bishop of Alexandria, Cyril.

on the lower part of the prothesis conch 
(fig.6, [40]), in the customary position where 
such a subject appears, mostly since the 14th 
century, we find the image of Christ in the 
iconographic type of the Man of Sorrows 
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εικ. 18. ίερό, αψίδα. Άγιος ςπυρίδων.  
fig. 18.  Sanctuary, apse. Saint Spyridon. 
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εικ. 19. Πρόθεση, κόγχη. Άκρα ταπείνωση. 
fig. 19. Prothesis, conch. man of Sorrows.
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στον εικονογραφικό τύπο της Άκρας Τα-
πείνωσης, συμβολικής παράστασης για το 
Θείο Πάθος (εικ. 19). ο Χριστός όρθιος μέσα 
σε σαρκοφάγο, με ακάνθινο στεφάνι στο κε-
φάλι, έχει τα χέρια σταυρωμένα στο ύψος 
της κοιλιακής χώρας. η Θεοτόκος στα αρι-
στερά τον συγκρατεί και ακουμπά με τρυ-
φερότητα και άφατη θλίψη το μάγουλό της 
στο πρόσωπό του. κανένα σωζόμενο ίχνος 
δεν επιβεβαιώνει την παρουσία του ίωάν-
νη στα δεξιά, όπου συνήθως απεικονίζεται 
στον σύνθετο τύπο του θέματος. Όμοια έχει 
ζωγραφισθεί η παράσταση και στη κόγχη 
της Πρόθεσης των αγίων αποστόλων στο 
Πυργί, στην οποία όμως λαμβάνει μέρος και 
ο ίωάννης. τα στοιχεία της σκηνής, όπως 
αυτή ιστορείται στις μεταβυζαντινές παρα-
στάσεις των δύο μνημείων, έλκουν την κατα-
γωγή τους από τη δυτική τέχνη.

ςτο πάνω μέρος της ίδιας κόγχης απει-
κονίσθηκε ο Χριστός σε όρθια, μετωπι-
κή στάση (εικ. 20). φορά χιτώνα και ιμά-
τιο που ανεμίζει με έντονη κίνηση στα δε-
ξιά. με το δεξί χέρι υψωμένο μπροστά ευ-
λογεί και με το αριστερό κρατά κλειστό 
ευαγγέλιο. ςτον σταυροφόρο φωτοστέ-
φανο του κυρίου αναγράφεται η επιγρα-
φή ο ωΝ. Πίσω από τον Χριστό και στο 
κάτω μέρος της παράστασης έχουν ζωγρα-
φισθεί παράλληλες, λεπτές οριζόντιες ζώ-
νες. η παρουσία του Χριστού στη θέση 
αυτή και ο άμεσος συσχετισμός της με την 
Άκρα ταπείνωση, μας επιτρέπει την υπό-
θεση ότι ο ανώνυμος αγιογράφος θέλησε 
να αποδώσει την παράσταση «Ἅνω σε ἐν 
θρόνῳ καί κάτω ἐν τάφῳ», σε σχήμα βέ-
βαια που απομακρύνεται από τον αρχικό 
εικονογραφικό πυρήνα, κατά τον οποίο ο  
Χριστός εικονίζεται ένθρονος. 

εκτός ίερού, στις κόγχες που διαμορ-
φώνονται κάτω από τον τρούλο στον κυ-

(fig. 19), a symbolic representation of the 
Passion of Christ. Christ if portrayed stand-
ing erect inside a sarcophagus, with a crown 
of thorns on his head, and his arms crossed 
over his abdomen. The mother of Christ on 
the left supports him, and gently lays her 
cheek on his face in ineffable grief. no trace 
of the figure of Saint john has been pre-
served on the right side, where he is usual-
ly found in this complex iconographic typol-
ogy. The same scene is found portrayed in 
similar fashion in the prothesis conch of the 
church of the holy apostles at Pyrgi, though 
in this case the figure of Saint john is in-
cluded in it. The distinctive elements of this 
scene, as it is portrayed in the post-Byzan-
tine wall paintings of both churches, derive 
their inception from western art.

on the upper part of the same conch 
(fig.6, [39]), we find again the image of 
Christ in an upright, frontal posture (fig. 
20). he is wearing a chiton and an hima-
tion that flutters to the right. he raises his 
right arm forward in a blessing gesture, and 
holds a closed Gospel codex in his left. The 
lord’s halo is embellished with crosses, and 
bears an inscription that reads «i am Who 
i am» (exodus 3:13). Behind Christ, and 
on the lower part of the scene a number of 
thin, parallel, horizontal lines are painted. 
The presence of Christ in this position, and 
its immediate vicinity to the scene of the 
man of Sorrows, allows us to assume that 
the anonymous painter intended to portray 
the scene «on the throne above and in the 
tomb below», although in an arrangement 
that deviates from the original iconograph-
ic scheme, in which Christ is portrayed sit-
ting on a throne.

outside the bema apse, in the conches 
that are formed below the central dome of 
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ρίως ναό, αγιογραφήθηκαν σκηνές από το 
δωδεκάορτο. ςτη Να κόγχη αποκαλύφθη-
κε η παράσταση της Γέννησης (εικ. 21), 
στην οποία δεσπόζει στο μέσον το γυμνό 
και πάνω σε σεντόνι Βρέφος. Πλαισιώνε-
ται από τον ίωσήφ στα αριστερά και την 
Παναγία στα δεξιά, η οποία κρατά την μία 
άκρη του λευκού σεντονιού. η στάση της 
Παναγίας, γονατιστής μπροστά στο Βρέ-
φος, αποτελεί δυτικό στοιχείο, που πέρα-
σε στη μεταβυζαντινή μνημειακή ζωγραφική 
μέσω των κρητικών εικόνων του 15ου αιώ-
να. οι μορφές που μετέχουν στα επεισόδια 

εικ. 20. Πρόθεση, κόγχη. o ολόσωμος Χριστός. (ςχ. μαρία Χριστέλη, 2018).  
fig. 20. Prothesis, conch. drawing of Christ (by maria Christeli, 2018).

the main naos, we find scenes from the do-
dekaorton (Twelve Great feasts). in the Se 
conch (fig.6, [41]) the scene of the Nativ-
ity (fig. 21) was discovered; it is dominat-
ed by the naked divine infant resting on a 
sheet in the center. he is framed by josef on 
the left, and the virgin mary on the right, 
who holds onto one end of the white sheet. 
The stance of the virgin mary, kneeling be-
fore the divine infant, is a western influence 
that was introduced to post-Byzantine monu-
mental painting through 15th century Cretan 
icons. The other human figures that appear 
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που συνοδεύουν τη γέννηση, αποδίδονται 
μικρογραφικά εκατέρωθεν των κεντρικών 
μορφών. Έτσι στα αριστερά ζωγραφίστη-
καν οι τρεις μάγοι που έφιπποι πλησιά-
ζουν για να προσκυνήσουν το Θείο Βρέφος, 
δεξιά ένας βοσκός με το κοπάδι του κοιτά-
ζει γεμάτος δέος τα όσα θαυμαστά συντε-
λούνται στο κέντρο της σκηνής, ενώ πάνω 
δεξιά απεικονίστηκαν οι δοξολογούντες άγ-
γελοι. Έχει παραληφθεί η σκηνή του λου-
τρού και της συνομιλίας του ίωσήφ με τον 

in the scenes that accompany the nativity are 
painted in a micrographic style on either side 
of the three main figures. on the left we find 
the three magi who approach on horseback 
in order to pay their respects to the divine 
infant, on the right a shepherd with his flock 
looks down in awe at the divine events that 
unfold in the center of the scene, while re-
joicing angels occupy the upper right corner. 
The parts of the scene that have been omitted 
here are the bathing, and the discourse be-

εικ. 21. κυρίως ναός, Να κόγχη. γέννηση.  
fig. 21. main naos, southeastern conch. nativity.
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ποιμένα, κατ’ επίδραση της δυτικής τέχνης. 
ςτην κοίλη επιφάνεια κάτω από τη Να 

κόγχη εικονίζεται το επεισόδιο της Προ-
σκύνησης των Μάγων αριστερά και ο 
άγιος Γεώργιος ο Δρακοντοκτόνος δε-
ξιά. τις δύο παραστάσεις χωρίζει στρε-
πτός ημικιονίσκος από τραβηχτό κονία-
μα και το μεγαλύτερο μέρος τους αποκρύ-
πτεται από το ξυλόγλυπτο τέμπλο του 
ναού. επειδή δεν ήταν ορατές από κανέ-
να σημείο του ναού, είναι και οι μόνες που 
δεν καλύφθηκαν μεταγενέστερα με κονία-
μα και ελαιόχρωμα. η καθιστή Παναγία με 
τον μικρό Χριστό στα γόνατά της, υποδέ-
χεται τους τρεις μάγους, που εικονίζονται 
αριστερά, ντυμένοι με πολυτελείς ενδυμα-
σίες, να προσφέρουν τα πολύτιμα δώρα 
τους. ο ευθύγραμμος τοίχος που έχει σχε-
διαστεί πίσω από τις μορφές, δηλώνει ότι 
ο ζωγράφος στην εικαστική απόδοση της 
σκηνής ακολούθησε τη σχετική περικοπή 
του ματθαίου, κατά την οποία οι μάγοι 
προσκύνησαν τον Χριστό σε οικία και όχι 
στο σπήλαιο. η εικονογράφηση της δρα-
κοντοκτονίας στη συγκεκριμένη θέση, η 
οποία προορίζεται για τις παραστάσεις 
του δωδεκαόρτου, αποτελεί άλλη μία και-
νοτομία του εικονογραφικού προγράμμα-
τος, προφανώς για να τιμηθεί ο άγιος στον 
οποίο είναι αφιερωμένος ο ναός. από τη 
σκηνή διακρίνεται τμήμα από τον κατα-
κόκκινο χιτώνα και το πόδι του αγίου γε-
ωργίου, έφιππου σε γκρίζο άλογο, μπρο-
στά από το οποίο βρίσκεται η βασιλοπού-
λα, που έσωσε ο άγιος φονεύοντας τον 
δράκο. ο κεφαλόδεσμος της νεαρής γυ-
ναίκας, που αποδίδεται κατά κρόταφο, εί-
ναι χαρακτηριστικό δείγμα της παραδοσι-
ακής γυναικείας αμφίεσης της Χίου. Άλλο 
χαρακτηριστικό στοιχείο της παράστασης 
είναι το αρχιτεκτονικό βάθος της, που συ-

tween josef and the shepherd, another piece 
of evidence of western artistic influence.

The two scenes of Adoration of the 
Magi on the left (fig. 6, [42]), and Saint 
George Slaying the Dragon on the right 
(fig. 6, [43]) appear on the curved surface be-
low the Se conch. The two scenes are sep-
arated by a twisted half-column made of 
drawn stucco, and the scenes themselves are 
largely obstructed from view by the wood-
en altar-screen of the church. Since these 
two scenes are not visible from any part of 
the church, they are the only ones that were 
left uncovered by subsequent mortar renders 
and oil paints. The virgin mary is seated 
holding the Christ Child on her knees, and 
is receiving the three magi, shown on the 
left, dressed in luxurious garments, offering 
their valuable gifts. a vertical wall paint-
ed behind the human figures indicates that 
the painter followed the relevant passage by 
mathew when painting the scene, in which 
the magi paid their respects to the Christ 
Child in a house and not a cave. The scene 
of Saint George Slaying the dragon in this 
particular position, which is normally re-
served for the scenes of the dodekaorton, 
constitutes another uncommon deviation 
of the iconographic program from standard 
practice. The parts of the scene that have 
been preserved include part of deep red chi-
ton and the foot of saint George, mounted 
on a grey horse, in front of which stands 
the princess that the saint saved by slay-
ing the dragon. The head cover of the young 
princess, who appears in profile, is a typical 
specimen of the traditional costume of the 
women of Chios. another noteworthy fea-
ture of the scene is its deep, architectural 
background, which consists of tall, impos-
ing buildings with tiled roofs. one of the 
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ντίθεται από ψηλά, επιβλητικά κτήρια με 
κεραμοσκεπές. Ένα κτήριο μάλιστα, κα-
λύπτεται με οξυκόρυφη τετρακλινή στέ-
γη, την «τραβάκα», κοινότατη άλλοτε στο 
νησί, της οποίας σήμερα σώζεται ένα μόνο 
παράδειγμα στην ευρύτερη περιοχή του 
κάμπου. ο τύπος αυτός της στέγασης, 
ήταν συνήθης στη Χίο και υπάρχουν αρ-
κετές αναφορές γι’ αυτόν στους περιηγη-
τές του 17ου αιώνα. 

ςτη μεγάλη νότια κόγχη έχει ιστορη-
θεί η Βάπτιση (εικ. 22). η συνήθης διά-
ταξη με τον Χριστό στα νερά του ίορδά-
νη ποταμού στο κέντρο της παράστασης, 
που όμως εδώ έχει καταστραφεί, τον ίωάν-
νη Πρόδρομο στην αριστερή όχθη του πο-
ταμού και τους προσκλίνοντες αγγέλους 
στην απέναντι όχθη, διαταράσσεται με την 
τοποθέτηση του Προδρόμου και των αγγέ-
λων σε αντίστροφη θέση. μια ενδιαφέρου-
σα λεπτομέρεια στην παράστασή μας είναι 
τα ακάλυπτα προτεταμένα χέρια των δύο 
σωζόμενων αγγέλων, τα οποία κατά κανό-
να είναι καλυμμένα. η καταστροφή της 
τοιχογραφίας δεν μας επιτρέπει να προσ-
διορίσουμε το αριθμό των αγγέλων. κάτω 
από τη Βάπτιση και εκατέρωθεν μονόλο-
βου παραθύρου, οι παραστάσεις διατη-
ρούνται σε κακή κατάσταση, ώστε η ταύτι-
σή τους να είναι δύσκολη. δεξιά του παρα-
θύρου διακρίνεται όμιλος μορφών, καθώς 
και το άνω τμήμα κιβωρίου. Ίσως πρόκει-
ται για τη σκηνή της Υπαπαντής, η οποία 
καταλάμβανε την ίδια θέση κάτω από τη 
Βάπτιση της νότιας κόγχης στο μεταβυζα-
ντινό στρώμα της Παναγίας κρήνας, που 
φιλοτέχνησε το 1734 ο Χιώτης ζωγράφος 
και αναγνώστης μιχαήλ Χωματζάς. 

ςτη Νδ κόγχη, οι αρχικές διαστάσεις της 
οποίας περιορίστηκαν κατά την επέκτα-
ση του ναού προς τα δυτικά, σώζεται μι-

buildings is, in fact, covered with a pyra-
mid roof, the so called ‘travaka’, i.e. a type of 
roof that was used extensively on the island 
in the past, a single specimen of which sur-
vives today in the wider region of the kam-
bos of Chios. This type of roof was common 
in Chios, and it is described in numerous 
17th century travelers’ accounts.

The scene of the Baptism of Christ (fig. 
22) is painted on the large conch in the 
south (fig. 6, [44]). The common arrange-
ment of the scene with Christ in the waters 
of the river jordan in the center, which has 
been lost in this wall painting, Saint john 
the Baptist on the west bank, and the angels 
bowing on the opposite river bank, is here 
overturned, as their respective positions are 
reversed. another interesting detail in the 
scene in question are the outstretched arms 
of the two surviving angels, which appear 
bare here, whereas they are typically cov-
ered. The extensively damaged wall paint-
ing does not allow us to estimate the exact 
number of angels shown. Below the Bap-
tism scene, on either side of the single-light 
window, the wall paintings are rather poorly 
preserved, thus making their identification 
really difficult. on the right of the window 
we can barely make out a group of figures, 
and the upper part of a canopy. This might 
be the scene of the Presentation at the 
Temple (fig. 6, [45]), a scene that occupied 
the same position below the Baptism scene 
on the south conch, in the post-Byzantine 
wall painting layer of Panagia krena, paint-
ed in 1734 by Chian painter and lector mi-
chael Chomatzas.

on the SW conch whose initial extent was 
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κρό τμήμα ζωγραφικής, στο οποίο διακρίνε-
ται μέρος ζώου, γεγονός που μας οδηγεί να 
συμπεράνουμε ότι απεικονιζόταν η Βαϊο-
φόρος. και εδώ παρατηρούμε ότι η κίνηση 
του ζώου προς τα αριστερά είναι αντίθετη 
από την πάγια καθιερωμένη, ο Χριστός δη-
λαδή πάνω στον όνο να κατευθύνεται προς 
τις πύλες της ίερουσαλήμ από τα αριστερά. 

η δυτική μεγάλη κόγχη του βυζαντινού 
ναού δεν σώζεται, διότι καθαιρέθηκε κατά 
την διάρκεια των εργασιών της επέκτασής 

reduced during the extension of the church 
to the west, a small wall painting frag-
ment survives; in it we can discern part of 
an animal, a clue that might lead us to as-
sume that it originally was the Entry into  
Jerusalem scene (fig. 6, [46]). a similar dis-
crepancy is observed in this scene as well, 
as the animal appears to be turned towards 
the west, namely in the opposite direction 
than that seen in the customary arrange-
ment of the scene, and hence Christ, mount-

εικ. 22. κυρίως ναός, νότια κόγχη. Βάπτιση.  
fig. 22. main naos, southern conch. Baptism.
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του προς τα νότια. ςτην Βδ κόγχη, με πε-
ριορισμένες τις διαστάσεις της όπως και 
η Νδ, το στρώμα της τοιχογράφησης του 
18ου αιώνα, καλύπτεται από μορφή αδιά-
γνωστου αγίου, που ανήκει στην νεώτερη 
τοιχογράφηση του 19ου αιώνα, η οποία δι-
ακοσμεί τη θολοδομία της προς τα νότια 
επέκτασης του ναού.

ed on a donkey, is shown to be heading to-
wards the gates of jerusalem from the left.

The large, west conch of the Byzantine 
main church is not preserved, as it was de-
molished to make way for the extension of 
the original church to the south. in the small-
er, similar in size to the SW one, ne conch, 
the 18th century wall painting layer is covered 

εικ. 23. κυρίως ναός, βόρεια κόγχη. εις Άδου κάθοδος. (ανάσταση).  
fig. 23. main naos, northern conch. The harrowing of hell (anastasis).

η σκηνή της Εις Άδου Καθόδου (εικ. 
23) στη βόρεια κόγχη, είναι εμπνευσμένη 
από το απόκρυφο ευαγγέλιο του Νικοδή-
μου και συμβολίζει τη λύτρωση του ανθρώ-
που από το προπατορικό αμάρτημα. από 
την παράσταση σώζεται μόνο το αριστερό 
τμήμα της, όπου όμως με δυσκολία διακρί-

by the image of an unknown saint [53] that 
belongs to the 19th century wall painting pro-
gram that also covers the rest of the vaulting 
of the southwards extension of the church.

The Harrowing of Hell scene (fig. 23) on 
the north conch (fig. 6, [47]) is inspired by 
the apocryphal Gospel of nicodemus, and 
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νονται τα πρόσωπα που συμμετέχουν στα 
δρώμενα. τα ίχνη της ελλειψοειδούς δόξας 
μαρτυρούν για τη θέση του Χριστού στο 
κέντρο της σύνθεσης. αριστερά διατάσ-
σεται όμιλος φωτοστεφανωμένων μορφών, 
από τις οποίες ξεχωρίζει αμυδρά η εύα, 
που εξέρχεται από μαρμάρινη τετράγωνη 
σαρκοφάγο. ςτη βόρεια κόγχη ιστορήθηκε 
η σκηνή στους μεταβυζαντινούς χρόνους 
και στους άλλους δύο οκταγωνικούς να-
ούς της Χίου, τους αγίους αποστόλους και 
την Παναγία κρήνα. ςτο μικρό τμήμα του 
βυζαντινού πυρήνα του ναού που διατη-
ρήθηκε κάτω ακριβώς από τη βόρεια κόγ-
χη –ο βόρειος τοίχος του ναού καθαιρέθηκε 
κατά την επέκτασή του κτηρίου προς τα 
βόρεια–, σώζεται το άνω δεξί μέρος παρά-
στασης, όπου είναι ζωγραφισμένο πολυτε-
λές σκουροκόκκινο ύφασμα που απλώνε-
ται σε μαρμάρινους κίονες. Ίσως στη θέση 
αυτή να είχε ιστορήσει ο ζωγράφος τη σκη-
νή της Ψηλάφησης του Θωμά, που έπε-
ται αυτής της εις Άδου καθόδου. ςε διά-
φορες απεικονίσεις της σκηνής στους με-
ταβυζαντινούς χρόνους, ο Χριστός βρίσκε-
ται κάτω από κιονοστήρικτη κατασκευή. 

η παράσταση της τελευταίας κόγχης, 
της Βα, αν και σώζεται στο μεγαλύτερο 
τμήμα της, βρίσκεται σε κακή κατάσταση 
διατήρησης, λόγω της φθοράς της ζωγρα-
φικής επιφάνειας. είναι πολυπρόσωπη, 
και απαρτίζεται από μία κεντρική μετωπι-
κή μορφή, μάλλον την Παναγία, που πλαι-
σιώνεται από δύο ομίλους ιστάμενων μορ-
φών. Πρόκειται κατά πάσα πιθανότητα για 
την παράσταση της Ανάληψης (εικ. 24). 

ςτις τρεις σφαιρικές επιφάνειες κάτω 
από τον τρούλο, δύο στη νότια πλευρά και 
ένα στη βόρεια, βρέθηκαν σπάραγματα τρι-
ών γεροντικών μορφών, που απεικονίζουν 
αδιάγνωστους προπάτορες του Χριστού. 

symbolizes the salvation of man from the 
original Sin. only the left part of the scene 
is preserved; in it one strains to discern the 
figures that are involved in its narrative. The 
traces of an elliptical halo indicate that the 
figure of Christ occupied the center of the 
scene. a group of haloed figures is arranged 
to his left; only the figure of eve, coming 
out of a sarcophagus can be made out. The 
same scene positioned in the north conch 
was included in the iconographic pro-
gram of the other two domed octagon type 
churches of Chios, namely the holy apos-
tles at Pyrgi, and Panagia krena. on the 
rather small portion of the Byzantine core of 
the building that survived the extension of 
the original church –the north wall of which 
was demolished to allow the extension to 
the north– we find the upper right portion 
of scene, which includes a luxurious dark 
red fabric, draped over marble columns. it 
is possible that the painter chose the scene 
of the incredulity of Thomas scene, which 
customarily follows after the harrowing of 
hell scene. in various post-Byzantine depic-
tions of this scene Christ stands before a 
columned edifice. 

even though the scene on the last conch, 
namely the ne one (fig. 6, [48]), largely sur-
vives, it is in a quite poor state of preserva-
tion as its painting surface has been heav-
ily damaged. it includes a number of fig-
ures, with a central frontal figure that may 
be the virgin mary, framed by two groups 
of standing figures. it is quite probable that 
this is the scene of the Ascension (fig. 24).

on the three surviving spherical transi-
tion surfaces, two on the south and one on 
the north, fragments of three elderly figures 
were discovered, possibly belonging to the 
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ο ένας γέροντας που σώθηκε σε καλύτε-
ρη κατάσταση, φέρει στέμμα με οξύληκτες 
απολήξεις, εικονογραφικό στοιχείο με κα-
ταγωγή τη δύση. ο κάμπος πίσω από τις 
μορφές θα αποδιδόταν με ένα ζωηρό μπλε 
χρώμα, όπως αυτό στο οποίο προβάλλει ο 
προπάτορας της βόρειας πλευράς. 

ςτον νότιο τοίχο του κυρίως ναού, μετα-
ξύ της Να και Ν κόγχης, αποκαλύφθηκαν 
σπαράγματα τοιχογραφίας, που παριστά-

forefathers of Christ (fig. 6, [49-51]). one 
of the elderly figures that was preserved 
in a somewhat better state bears a crown 
with pointed protrusions, an iconographic 
element with clear western influences. The 
background behind the figures was paint-
ed in a vibrant blue color, similar to the one 
seen behind the forefather on the north side.

on the south wall of the main church, 
between the Se and S conch (fig. 6, [52]), 

εικ. 24. κυρίως ναός. Βα κόγχη. ανάληψη (;).  
fig. 24. main naos, northeastern conch. ascension (?).
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νει μετωπική ανδρική μορφή με στρατιωτι-
κή περιβολή (άγιος γεώργιος;).

Χαμηλά στον ίδιο τοίχο και πλησίον του 
τέμπλου, βρέθηκε το σχέδιο και συγκεκρι-
μένα το κεφάλι και το άνω τμήμα σώματος, 
νεανικής μορφής, φιλοτεχνημένο σε ερυ-
θρό χρώμα. δεν είναι σαφές αν ανήκει στο 
στρώμα του 18ου αιώνα και δεν ολοκληρώ-
θηκε ή ανήκει σε μία μεταγενέστερη τοιχο-
γράφηση του ναού. 

ςτο τοιχογραφικό στρώμα του 18ου  
αιώνα κυριαρχεί το ερυθρό-καστανέρυθρο 
χρώμα. ςτα εύσαρκα πρόσωπα των μορ-
φών ξεχωρίζουν τα μεγάλα, αμυγδαλωτά 
μάτια που στέφονται από λεπτά φρύδια. 
το πλάσιμο στα γυμνά μέρη είναι μαλακό, 
με το ωχροκίτρινο χρώμα να απλώνεται  
σε μεγάλη επιφάνεια και ο καφετής προ-
πλασμός να περιορίζεται στη περιφέρεια 
και να περιγράφει τα χαρακτηριστικά.  
γενικότερα, η ζωγραφική είναι επηρεα-
σμένη ως προς τα εικονογραφικά αλλά 
και τεχνοτροπικά στοιχεία από τη δύση,  
αλλά κατά βάση παραμένει πιστή στην 
βυζαντινή παράδοση.

κατά τον 19ο αιώνα όλες οι επιφάνει-
ες του ναού, τόσο του βυζαντινού (εικ. 25), 
όσο και του νεώτερου τμήματός του, κα-
λύφθηκαν με κονιάματα που έφεραν γρα-
πτές φυτικές διακοσμήσεις, πολύχρωμες ή 
σε μονοχρωμία, γραπτή απομίμηση ορθο-
μαρμάρωσης, καθώς και γύψινα ανάγλυ-
φα διακοσμητικά (εικ. 26-27), ενώ στην κα-
μάρα της νότιας προέκτασης ζωγραφίσθη-
καν άγιοι σε στηθάρια (εικ. 28). η έντονη 
διακοσμητική διάθεση που παρατηρείται, 
έχει πολλά κοινά στοιχεία με την κοσμι-
κή ζωγραφική των αρχοντικών της εποχής, 
αφού οι ίδιοι καλλιτέχνες ασκούσαν την 
τέχνη τους στα κοσμικά και στα εκκλησι-
αστικά κτήρια.

fragments of a wall painting that depicts a 
frontal male figure dressed in military garb 
(saint George?) were discovered. 

further down on the same wall, close  
to the altar-screen conservation works dis-
covered the outline and in particular the  
upper part of the body of a youthful figure, 
painted in red color. it is not clear if this  
belongs to the 18th century layer, and was 
left unfinished, or to a subsequent wall 
painting phase.

a red to brown-red color prevails in the 
18th century wall painting layer. large, al-
mond-shaped eyes crowned with thin eye-
brows stand out on the fleshy facial forms. 
The rendering of exposed body parts is rath-
er soft, with an ochre-yellow color paint-
ed on large areas, with a brown overtone 
that is limited to the outline of forms, and 
the main features. overall, the wall paint-
ings betray western iconographic and artis-
tic influences, although they remain rooted 
in Byzantine tradition.

during the 19th century, all the interior 
surfaces of both the Byzantine part of the 
church (fig. 25), and the subsequent exten-
sion, were covered in mortar renders deco-
rated with painted vegetative and floral mo-
tifs, either in color or monochrome, painted 
imitation marble revetment, as well as gyp-
sum relief ornaments (fig. 26-27); figures of 
saints inside round medallions were paint-
ed on the barrel-vault of the extension to the 
south (fig. 28). This highly decorative char-
acter bears many common elements with 
the secular wall painting of mansions dur-
ing the same period, which is to be expect-
ed, as the same painters plied their art, both 
in secular and religious buildings.
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Το έργο της συντήρησης του  
τοιχογραφικού διακόσμου

τον ίούλιο του 2016 εγκρίθηκε η έντα-
ξη της Πράξης «αποκατάσταση του ί. 
Ναού αγίου γεωργίου ςυκούση στον οι-
κισμό αγίου γεωργίου ςυκούση Χίου» στο 
επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο αιγαίο 

The Wall Painting  
Conservation Project

in july 2016 the restoration project «res-
toration of the holy Church of Saint George 
Sykousis in the settlement Saint George 
Sykousis in Chios» was officially integrated 
into the north aegean Partnership agree-

εικ. 25. κυρίως ναός, νότια πλευρά. γραπτός διάκοσμος 19ου αιώνα.
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2014-2020» της Περιφέρειας Βορείου αι-
γαίου. ςτο έργο συμμετείχε η εφορεία αρ-
χαιοτήτων Χίου με το υποέργο 2 «ςυντήρη-
ση τοιχογραφιών στο βυζαντινό τμήμα του 
ναού αγίου γεωργίου στον οικισμό αγίου 
γεωργίου ςυκούση Χίου», με προϋπολογι-
σμό 240.000,00€, το οποίο υλοποίησε με 
τη μέθοδο της αυτεπιστασίας. για τις ανά-

ment for the development framework 
2014-2020 (eSPa 2014-2020). The ephor-
ate of antiquities of Chios participated in 
the project with sub-project 2 «Conserva-
tion of the wall painting of the Byzantine 
part of the church of Saint George in the 
settlement Saint George Sykousis in Chios» 
with a budget of 240.000,00€; the project 

fig. 25. main naos, southern side. Painted decoration of 19th century.
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γκες του έργου πέρα από το μόνιμο προ-
σωπικό της εφορείας, προσλήφθηκαν έξι 
συντηρητές. οι εργασίες στο μνημείο ξεκί-
νησαν τον ίανουάριο του 2017. 

αρχικά οι εργασίες επικεντρώθηκαν 
στην αφαίρεση των ελαιοχρωμάτων που 
κάλυπταν τις εσωτερικές τοιχοποιίες του 
βυζαντινού τμήματος του ναού, καθώς και 
των νεώτερων κονιαμάτων (εικ. 29-30), με 
σκοπό την αποκάλυψη του τοιχογραφι-
κού διακόσμου, η ύπαρξη του οποίου είχε 
εντοπιστεί κατά τη διενέργεια δοκιμαστι-
κών τομών από την εφορεία κατά τη δε-
καετία του 1990. οι εργασίες πραγματο-
ποιήθηκαν σύμφωνα με την «Προκαταρ-
τική μελέτη συντήρησης των τοιχογρα-
φιών του βυζαντινού οκταγωνικού πυρή-
να του ί. Ναού αγίου γεωργίου ςυκούση, 
Π.ε. Χίου», που εκπονήθηκε από τη διεύ-

was carried out under the direct supervi-
sion of the ephorate of antiquities of Chios. 
apart from the ephorate’s permanent staff, 
six more conservators were employed for the 
project. Work commenced in january 2017. 

initially, the project focused on the re-
moval of oil paints and modern mortar ren-
ders that covered the interior of the Byzan-
tine core of the church (fig. 29-30), in or-
der to reveal the surviving wall painting, the 
preservation of which had been already con-
firmed via tests conducted by the ephor-
ate during the 1990s. The conservation pro-
ject followed the «Preliminary conservation 
proposal of the wall paintings of the domed 
octagon type main church of Saint George 
Sykousis, in the north aegean region» that 
was issued by the directorate for the Con-
servation of ancient and modern monu-

εικ. 26. κυρίως ναός, νότια πλευρά. γραπτός διάκοσμος 19ου αιώνα, λεπτομέρεια. 
fig. 26. main naos, southern side. Painted decoration of 19th century, detail.
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θυνση ςυντήρησης αρχαίων & Νεώτερων 
μνημείων, βάσει αποτελεσμάτων δοκιμα-
στικών τομών, που έγιναν από συντηρητές 
της εφορείας στις τοιχοποιίες του οκταγω-
νικού τμήματος του ναού το 2015. 

Παράλληλα με τις εργασίες αφαίρεσης 
των ελαιοχρωμάτων και κονιαμάτων, πραγ-
ματοποιήθηκαν σωστικές επεμβάσεις στα 
τμήματα του τοιχογραφικού διακόσμου 
που ήλθαν στο φως. οι επεμβάσεις αυτές 
περιελάμβαναν σφραγίσεις ρωγμών, στερε-
ώσεις σαθρών τμημάτων υποστρώματος, 
εφαρμογή μικροενεμάτων για τη στερέω-
ση αποκολλημένων τμημάτων υποστρώ-
ματος από την τοιχοποιία, προσωρινούς 
οπλισμούς με υφάσματα αραιής ύφανσης, 
κατασκευή περιμετρικών συγκρατήσεων, 
στερέωση της ζωγραφικής επιφάνειας με 
συγκολλητικά χαμηλής συγκέντρωσης, κα-

ments, based on the findings of tests con-
ducted by ephorate conservators on the in-
terior of the domed octagon type part of the 
church in 2015.

Parallel to the removal of oil paints and 
modern mortar renders, the revealed paint-
ed decoration that appeared to be in need 
of immediate attention, was consolidated. 
This consolidation included the sealing of 
cracks, consolidation of loose wall paint-
ing substrates, micro-grouting to consol-
idate substrate layers detached or delami-
nated from the underlying masonry, tem-
porary reinforcement with the use of loose-
weave fabric, fastening of the perimeter of 
the painted surfaces, consolidation of the 
pigment layer with low-concentration ad-
hesives; finally, the painted decoration was 
cleaned with the use of mechanical means.

εικ. 27. κυρίως ναός, νότια πλευρά. γραπτός διάκοσμος 19ου αιώνα, λεπτομέρεια. 
fig. 27. main naos, southern side. Painted decoration of 19th century, detail.
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εικ. 28. κυρίως ναός, καμάρα μεταβυζαντινού τμήματος ναού. τοιχογραφίες 19ου αιώνα. 
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fig. 28. main naos, barell-vault of post-byzantine part of church. Wall paintings of 19th century.
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εικ. 29. ο τρούλος πριν τις εργασίες.
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fig. 29. The dome before the restoration project.
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εικ. 30. ο τρούλος και κόγχες μετά τις εργασίες. 
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fug. 30. The dome and conches after the restoration project.
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θώς και τοπικούς επιφανειακούς καθαρι-
σμούς με μηχανικά μέσα.

μετά την αποκάλυψη του μεγαλύτερου 
μέρους του τοιχογραφικού διακόσμου του 
ναού, εκπονήθηκε από την ομάδα συντη-
ρητών που προσλήφθηκε στο πλαίσιο του 
έργου, η οριστική «μελέτη συντήρησης 
του τοιχογραφικού και ανάγλυφου διακό-
σμου του βυζαντινού τμήματος του ί. Ναού 
αγίου γεωργίου στον οικισμό αγίου γεωρ-
γίου ςυκούση Χίου». 

οι αποσπάσεις τμήματος του ανάγλυ-
φου διάκοσμου και τοιχογραφιών, που 
κρίθηκαν αναγκαίες είτε για την αποκάλυ-
ψη υποκείμενων στρωμάτων τοιχογράφη-
σης είτε για την στερέωση αποδιοργανωμέ-
νων τμημάτων της τοιχοποιίας, στο πλαί-
σιο του υποέργου της αποκατάστασης του 
ναού, απαίτησαν μεγάλο μέρος της δρα-
στηριότητας του συνεργείου των συντηρη-
τών. για την απόσπαση τοιχογραφιών που 
είχαν ζωγραφισθεί σε κόγχες εφαρμόστηκε 
μία πρωτοπόρα μέθοδος. αντί της χρήσης 
ξύλινων καλουπιών, προτάθηκε και εγκρί-
θηκε από την αρμόδια διεύθυνση ςυντή-
ρησης αρχαίων και Νεώτερων μνημείων, 
η χρήση πολυεστέρα για την κατασκευή 
των καλουπιών. ο πολυεστέρας είναι υλι-
κό υγρό, που όμως μετά την επάλειψή του, 
στερεοποιείται και εφαρμόζει καλύτερα, 
κυρίως σε κοίλες επιφάνειες (εικ. 31), από 
ότι το ξύλο που χρησιμοποιείται συνήθως 
στις αποσπάσεις. ακόμη το καλούπι από 
πολυεστέρα είναι ημιδιάφανο, γεγονός που 
επιτρέπει την παρακολούθηση της ζωγρα-
φικής επιφάνειας κατά την διάρκεια της 
απόσπασης, ώστε να αποφεύγεται η πρό-
κληση φοράς σε αυτήν και τέλος, είναι 
ελαφρύτερο, πράγμα που διευκολύνει τη 
μεταφορά και αποθήκευση της αποσπα-
σμένης τοιχογραφίας. 

after the largest parts of the wall paint-
ings were exposed, the team of conserva-
tors that were specifically employed for the 
project devised the final «Conservation pro-
posal for the wall painting and stucco re-
lief decoration of the Byzantine part of the 
church of Saint George Sykousis in the set-
tlement Saint George Sykousis in Chios».

a substantial part of the time and effort 
of the conservation team was spent to de-
tach portions of the stucco relief decora-
tions and wall paintings that were deemed 
as necessary prerequisites, in order either to 
expose additional underlying wall painting 
layers, or to consolidate the underlying ma-
sonry (part of the church’s structural resto-
ration sub-project). an innovative technique 
was employed in order to detach the wall 
paintings found on curved conch surfaces. 
instead of using wooden molds the ephor-
ate proposed, and the directorate for the 
Conservation of ancient and modern mon-
uments approved to use polyester molds.

Compared to wood, which is traditional-
ly used in wall painting detachments, pol-
yester has the advantage of being a liquid 
material that can be accurately spread onto 
the curved wall painting surfaces (fig. 31), 
and which solidifies afterwards, providing 
a much more accurate mold. furthermore, 
the fact that the polyester mold is translu-
cent allows the continuous monitoring of 
the wall painting during the detachment 
process, and thus minimizes damage risks; 
lastly, polyester creates a much lighter mold 
that makes transport and storage of the de-
tached wall painting considerably easier.
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εικ. 31. ίερό, τεταρτοσφαίριο κόγχης.  
εφαρμογή πολυεστέρα για την απόσπαση της τοιχογραφίας της αγίας τριάδας. 

fig. 31. Sanctuary, conch of the apse.  
applying polyester for the detachment of the wall painting of the holy Trinity.
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εικ. 32. ίερό. τεταρτοσφαίριο κόγχης. απόσπαση της τοιχογραφίας της αγίας τριάδας. 
fig. 32. Sanctuary, conch of the apse. detachment of the wall painting of the holy Trinity.
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The following wall paintings were  
detached:
a.  The 18th century holy Trinity scene from 

the bema conch (fig. 32).
b.  The 18th century frontal figure of Christ 

from the upper part of the prothesis 
conch.

c.  The 18th century outline (preliminary 
drawing) of a youth from the south wall 
of the main naos (in order to reveal the 
sealed, single-light window), and 

d.  The 19th century angel figure inside a 
medallion, from the keystone of the bema 
barrel-vault.

The conservation process carried out in 
the octagonal core of the Byzantine church 

εικ. 33. ςχέδιο του ανάγλυφου διακόσμου που αποσπάσθηκε (σχ. μαρία Χριστέλη). 
fig. 33. drawing of the relief decoration which was detached (by maria Christeli).

οι τοιχογραφίες που αποσπάσθηκαν 
ήταν οι εξής:
α.  η παράσταση της αγίας τριάδας του 

18ου αιώνα από το τεταρτοσφαίριο της 
κόγχης του ίερού (εικ. 32).

β.  η μετωπική μορφή του Χριστού του 
18ου αιώνα στο άνω τμήμα της κόγχης 
της Πρόθεσης. 

γ.  το προσχέδιο της νεανικής μορφής επί-
σης του 18ου αιώνα από τον νότιο τοίχο 
του κυρίως ναού, προκειμένου να απο-
καλυφθεί εσωτερικά φραγμένο, μονόλο-
βο παράθυρο και

δ.  η αγγελική μορφή σε μετάλλιο του 19ου 
αιώνα από το κλειδί της καμάρας του 
ίερού.
οι εργασίες συντήρησης των τοιχογρα-

φιών που αποκαλύφθηκαν στον οκταγω-
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νικό πυρήνα του βυζαντινού ναού περιε-
λάμβαναν:
• Αφαίρεση των νεώτερων επεμβάσεων, 

όπως υπολειμμάτων ελαιοχρώματος και 
κονιαμάτων, αλλά και των εκτεταμένων 
υπολειμμάτων του ρευστού κονιάματος 
που χρησιμοποιήθηκε κατά την εφαρμο-
γή ενεμάτων στις τοιχοποιίες του ναού.

• Στερέωση των σαθρών ή αποκολλημέ-
νων τμημάτων του υποστρώματος των 
τοιχογραφιών, με τη διοχέτευση ενέσι-
μου υλικού.

included the following:
• Removal of modern interventions, including 

remnants of oils paints and mortar renders, 
as well as extensive runoff from the structur-
al grouting of the church’s masonry walls.

• Consolidation of the loose or delaminat-
ed parts of the wall painting substrate, 
with the use of injected grouts.

• Fastening of the perimeter of damages in 
wall paintings.

• Consolidation of the painted surface, par-
ticularly in the areas that suffered from 

εικ. 34. ςχέδιο του ανάγλυφου διακόσμου που αποσπάσθηκε. (ςχ. μαρία Χριστέλη).
fig. 34. drawing of the relief decoration which was detached (by maria Christeli). 
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• Κατασκευή περιμετρικών συγκρατήσε-
ων στα κατεστραμμένα όρια των τοιχο-
γραφιών.

• Στερέωση της ζωγραφικής επιφάνειας, 
στις περιοχές που υπήρχαν απολεπίσεις 
και κονιορτοποιήσεις των χρωστικών, με 
την εφαρμογή υδατικού ακρυλικού γα-
λακτώματος.

• Καθαρισμός των ζωγραφικών επιφανει-
ών με τη χρήση μηχανικών και χημικών 
μέσων.
καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου υπήρξε 

συνεχής φωτογραφική τεκμηρίωση καθώς 
και βιντεοσκόπηση των διαφόρων σταδίων 
των εργασιών. αποτυπώθηκαν τα τμήματα 
του τοιχογραφικού και ανάγλυφου διακό-
σμου που αποσπάσθηκαν (εικ. 33-34) και 
στο πλαίσιο της εκπόνησης της μελέτης 
συντήρησης των τοιχογραφιών, έγινε σχεδι-
αστική τεκμηρίωση της στρωματογραφίας 
και της κατάστασης διατήρησης των τοι-
χογραφιών, με τη χρήση του προγράμματος 
επεξεργασίας γραφικών photoshop (εικ. 35). 

κατασκευάσθηκε πινακίδα με το σύστη-
μα Braille, για να υπάρχει η δυνατότητα 
πληροφόρησης των ατόμων με προβλήματα 
όρασης για την ιστορία του ναού και του 
έργου της αποκατάστασής του και εκδό-
θηκαν ενημερωτικά φυλλάδια στην ελληνι-
κή και αγγλική γλώσσα.

exfoliation and pulverization of pigments, 
with the use of liquid acrylic emulsion.

• Cleaning of the painted surfaces, with the 
use of chemical and mechanical means.
The various stages of the conservation 

processes were continuously documented in 
photographs and video, throughout the pro-
ject. as part of the final conservation propos-
al, the wall paintings and stucco relief dec-
orations that were detached were surveyed 
in measured drawings (fig. 33-34), the stra-
tigraphy of their substrata was documented, 
and the paintings’ state of preservation was 
mapped using the adobe Photoshop graphics 
editing software platform (fig. 35). 

an information board in Braille tactile 
writing system was installed, in order to 
allow visually impaired visitors to inform 
themselves on the history of the church, and 
its restoration project and leaflets were pub-
lished both in Greek and english.
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εικ. 35. ςχεδιαστική τεκμηρίωση των τοιχογραφιών με τη χρήση του προγράμματος photoshop.
fig. 35. drawing documentation of the wall paintings with the use of Photoshop.  
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Λεπτομέρεια ανάγλυφου διακόσμου πριν την απόσπαση.
detail of relief decoration before its detachment.
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ςτο πλαίσιο του υποέργου της συντήρη-
σης των τοιχογραφιών του βυζαντινού τμή-
ματος του ναού του αγίου γεωργίου εκπο-
νήθηκε το έτος 2017 από το προσωπικό της 
αυτεπιστασίας η «μελέτη συντήρησης του 
τοιχογραφικού και ανάγλυφου διακόσμου 
του βυζαντινού τμήματος του ιερού ναού 
αγίου γεωργίου στον οικισμό αγίου γεωργί-
ου ςυκούση Χίου», η οποία εγκρίθηκε από 
τη διεύθυνση ςυντήρησης και εφαρμόσθη-
κε στο μνημείο. υπεύθυνες για τη σύνταξη 
της μελέτης ήταν οι δήμητρα γεωργοπού-
λου, τε ςυντηρήτρια αρχαιοτήτων και Έρ-
γων τέχνης, Βικτωρία κούβελα, τε ςυντη-
ρήτρια αρχαιοτήτων και εργων τέχνης, ίά-
σμη κουκή, τε ςυντηρήτρια αρχαιοτήτων 
και έργων τέχνης, αργυρώ καλλίτση, δε 
τεχνικός ςυντήρησης αρχαιοτήτων και ́ερ-
γων Ζωγραφικής, φιλοθέη–ματρώνα μπά-
μπαρη, δε τεχνικός ςυντήρησης αρχαιοτή-
των και εργων Ζωγραφικής και η Βασιλική 
Παπαναστασίου, δε τεχνικός ςυντήρησης 
αρχαιοτήτων και Έργων Ζωγραφικής. 

η μελέτη περιελάμβανε στο πρώτο μέ-
ρος γενικές πληροφορίες για το μνημείο 
(για τη θέση, την ιστορική τεκμηρίωση, την 

The sub-project for the conservation of 
the wall paintings of the Byzantine part of 
the church of Saint George Sykousis com-
menced in 2017 with the preparation of the 
“Conservation proposal for the wall painting 
and stucco relief decoration of the Byzan-
tine part of the church of Saint George Syk-
ousis in the settlement Saint George Sykou-
sis in Chios” by the ephorate staff directly 
overseeing the project; this proposal was of-
ficially approved by the directorate for the 
Conservation of ancient and modern mon-
uments, and provided the guidelines for the 
ensuing realization of the conservation pro-
ject. The proposal was prepared by conserva-
tors dimitra Georgopoulou, victoria kou-
vela, and iasmi kouki, and conservation 
technicians argyro kallitsi, filothei-matro-
na mpampari, and vasiliki Papanastasiou. 

The conservation proposal included, in 
its first part, some general information on 
the monument (its location, historical docu-
mentation, detailed description of its archi-
tecture, etc.), then a chapter on the state of 
preservation of the wall painting and stucco 
relief decoration of the church (fig. 1-17), and 
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αρχιτεκτονική περιγραφή κλπ.), στη συνέ-
χεια περιείχε κεφάλαιο για την κατάστα-
ση διατήρησης του τοιχογραφικού και του 
ανάγλυφου διακόσμου (εικ.1-17) και στο τε-
λευταίο κεφάλαιο προτείνονταν οι επεμ-
βάσεις συντήρησης στις τοιχογραφίες. ςτο 
ίδιο κεφάλαιο προτείνονταν και ορισμέ-
νες αποσπάσεις τοιχογραφιών που κρίθη-
καν απαραίτητες για την αποκάλυψη υπο-
κειμένων στρωμάτων τοιχογράφησης, αλλά 
και για την ολοκλήρωση των εργασιών 
αποκατάστασης του κτηρίου (εικ. 18-24). 

Παρατίθενται ενδεικτικά κεφάλαια από 
τη μελέτη: 

«Παθολογία Κτιρίου με Επιπτώσεις 
στον τοιχογραφικό Διάκοσμο του 
Βυζαντινού Τμήματος και Ιστορικό 
Αναστηλωτικών Επεμβάσεων

Η θέση και η ιστορία του μνημείου το 
έχουν εκθέσει σε διάφορους φθοροποιούς 
παράγοντες, όπως οι κλιματικές συνθήκες, 
οι φυσικές καταστροφές, και οι καταστροφές 
που οφείλονται στον ανθρώπινο παράγοντα.

Το κλίμα της περιοχής είναι τυπικά με-
σογειακό, με ήπιους χειμώνες που χαρακτη-
ρίζονται από υψηλό ποσοστό βροχοπτώσε-
ων και ισχυρούς ανέμους, καθώς και ξηρά 
καλοκαίρια με μέτριας έντασης ανέμους. 
Αναλυτικότερα, η μέση ετήσια θερμοκρασία 
είναι σχετικά υψηλή και κυμαίνεται στους 
18˚C, μέση μέγιστη στους 32˚C και ελά-
χιστη στους 6˚C. Η μέση σχετική υγρασία 
κυμαίνεται περίπου στο 67%, με μέγιστη 
στο 76% και ελάχιστη στο 56%. Το ετήσιο 
ύψος βροχής είναι 578 mm. Οι άνεμοι είναι 
συνήθως βορείων διευθύνσεων. Οι καιρι-
κές συνθήκες είναι πιθανό να αποκλίνουν.

Η υγρασία, ανερχόμενη και κατερχόμε-

lastly, the proposed conservation interven-
tions. This latter chapter also proposed the 
detachment of certain wall paintings, which 
were deemed necessary to reveal the under-
lying wall painting layers, but also to facili-
tate the structural restoration interventions 
on the building itself (fig. 18-24).

Some indicative chapters from this con-
servation proposal are quoted below:

“Building pathology that affects 
the wall paintings of the Byzantine 
part, and Past Restoration 
Intervention Record

Both the location and the history of the 
monument have subjected it to a pletho-
ra of damaging factors, such as weather 
conditions, natural disasters and human 
catastrophes. 

The area of the church enjoys a typical 
Mediterranean climate, with mild winters 
that are accompanied by rather heavy 
rainfall and high winds, and dry sum-
mers with milder winds. The mean an-
nual temperature is rather high, at 18˚C, 
while the mean maximum temperature is 
32˚C and the mean minimum 6˚C. Mean 
relative humidity is at 67%, with a mean 
maximum and minimum at 76% and 56% 
respectively. The average annual rain-
fall is 578 mm. The prevailing winds 
blow from north directions. The overall 
weather patterns also tend to fluctuate. 

Both rising and descending damp 
have penetrated the monument. Rising 
damp is caused by the uneven courtyard 
grounds, and the collection of rainwa-
ter that has damaged the masonry. De-
scending damp, caused by the lack of a 
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νη, έχει προσβάλει το μνημείο. Η ανερχό-
μενη υγρασία λόγω της ανισοσταθμίας του 
περιβόλου και της συγκέντρωσης των ομ-
βρίων υδάτων έχει προκαλέσει φθορές στην 
τοιχοποιία του κτιρίου. Η κατερχόμενη 
υγρασία, λόγω έλλειψης στεγανότητας στο 
παρελθόν, εισχώρησε στο θόλο του τρού-
λου, στο δυτικό τοίχο και στα εφαπτόμενα 
σε αυτόν σημεία των θόλων καθώς και στη 
βορειοανατολική και νοτιοανατολική κόγ-
χη του κυρίως ναού. Το 2013 με τη μορφο-
λογική αποκατάσταση της στέγης και του 
τρούλου, μέσω αναδόχου, αντιμετωπίστη-
κε η κατερχόμενη υγρασία, κατά τη διάρ-

sufficiently waterproof roof in the past, 
has penetrated into the dome, the west 
wall, and the vaulting adjacent to it, as 
well as into the north-east and south-
east apses of the main church. In 2013 
the contractor that undertook the mor-
phological restoration of the roofs and 
the dome in the project “Restoration 
of the roofs and dome of the church of 
Saint George Sykousis in Chios”, suc-
ceeded in addressing descending damp 
issues. This project was supervised by 
the 3rd Ephorate of Byzantine Antiqui-
ties and the Directorate for the Resto-

εικ. 1: κάτοψη ναού. με κόκκινο χρώμα σημειώνονται τα τμήματα του ναού  
που ανήκουν στη βυζαντινή φάση. (σχ. δ. αθανασοπούλου – γ. Πασχαλίδης, 2012). 

fig. 1: Plan of the church. red color indicates the parts of the church  
that date to the Byzantine period (by d. athanasopoulou – G. Paschalidis, 2012).
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κεια του έργου «Αποκατάσταση Στεγών και 
Τρούλου Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Συκούση στη 
Χίο» υπό την επίβλεψη της 3ης Εφορείας 
Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (3η ΕΒΑ) και της 
Διεύθυνσης Αναστήλωσης Βυζαντινών και 
Μεταβυζαντινών Μνημείων (ΔΑΒΜΜ).

Ο ναός του Αγίου Γεωργίου πυρπολήθηκε 
κατά την καταστροφή της Χίου, το 1822, 
αφήνοντας πίσω πολλές φθορές. Μετά την 

ration of Byzantine and post-Byzantine 
monuments.

The church of Saint George was burned 
down during the 1822 Chios massacre, 
while left it heavily damaged. After the 
1822 fire, the church was repaired.

The island of Chios lies within an area 
of medium seismicity, and it has also ex-
perienced some major earthquakes in the 

εικ. 2: ίερό Βήμα, ανατολικός τοίχος, κόγχη, Βόρεια του τρίλοβου παραθύρου. ςτρωματογραφία.   
fig. 2: Sanctuary. east wall. Conch of the apse. on the north of the three-light window. Stratigraphy. 
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πυρπόλησή του το 1822 πραγματοποιήθη-
καν επισκευαστικές εργασίες.

Το νησί της Χίου εντάσσεται γενικά σε 
περιοχή μέσης σεισμικότητας καθώς έχει 
πληγεί στο παρελθόν από σεισμούς μεγά-
λης έντασης. Με χαρακτηριστικό παράδειγ-
μα το σεισμό του 1881 που προκάλεσε τις 
μεγαλύτερες καταγεγραμμένες ζημιές, όπως 
η ολική κατάρρευση του ημισφαιρικού θό-

past. A notable such example was the 1881 
earthquake, which caused severe dam-
age on the island of Chios, and also the 
heaviest recorded damage to the church, 
namely the complete collapse of the hem-
ispherical central dome. Further repair 
was also carried out after the earthquake.

The most substantial human interven-
tion to the church was the construction 

εικ. 3: ίερό Βήμα, ανατολικός τοίχος, κόγχη, Βόρεια του τρίλοβου παραθύρου.  
κατάσταση διατήρησης (α) υποστρώματος και (β) χρωματικής επιφάνειας. 

fig. 3: Sanctuary. east wall. apse. on the north of the three-light window.  
State of preservation of the substratum and of the decorated surface.
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λου του τρούλου. Επισκευαστικές εργασί-
ες πραγματοποιήθηκαν και μετά το σεισμό.

Η σημαντικότερη ανθρώπινη παρέμβα-
ση στο ναό αποτελεί η κατασκευή του με-
ταβυζαντινού τμήματος του ναού το 19ο 
αιώνα, καθώς αλλοίωσε τη δομή του βυ-
ζαντινού τμήματος, δημιουργώντας βόρεια 
το βόρειο κλίτος και επεκτείνοντας δυτικά 
το νότιο κλίτος.

of the post-Byzantine extension in the 
19th century, which radically altered the 
Byzantine core of the church, with the 
addition of a north aisle, and the exten-
sion of the south aisle towards the west.

Sometime in the 1950s the bases of col-
umns of the interior colonnade were em-
bedded in concrete reinforcing blocks, 
and the lime mortars on the façades 

εικ. 4: ίερό Βήμα, ανατολικός τοίχος, τεταρτοσφαίριο κόγχης. ςτρωματογραφία. 
fig. 4: Sanctuary. east wall. Conch of the apse. Stratigraphy.
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Περίπου το 1950 κατασκευάστηκαν τσι-
μεντένιες ενισχύσεις στην περιφέρεια των 
κιόνων της διαχωριστικής κιονοστοιχίας 
και αντικαταστάθηκαν τα ασβεστοκονιά-
ματα των εξωτερικών όψεων με τσιμεντο-
κονία. Από το 1994 ως το 1995 επισκευά-
στηκε το καμπαναριό.

Σε όλη την έκταση του εσωτερικού του βυ-
ζαντινού τμήματος του ναού εντοπίζονται 

were replaced by modern cement mor-
tars. The belfry was repaired in the pe-
riod 1994-1995.

Metal tie rods are found throughout 
the interior of the Byzantine part of the 
church in t he following locations: a) four 
tie rods arranged radially across the 
base of the dome, b) two more tie beams 
across the base of the dome drum; the tie 

εικ. 5: ίερό Βήμα, ανατολικός τοίχος, τεταρτοσφαίριο κόγχης. 
κατάσταση διατήρησης (α) υποστρώματος και (β) χρωματικής επιφάνειας 2ου στρώματος.  

fig. 5: Sanctuary. east wall. Conch of the apse.  
State of preservation of the substratum and of the decorated surface of the second layer.
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οι εξής μεταλλικοί ελκυστήρες: α) τέσσερις 
στη βάση του θόλου του τρούλου σε ακτι-
νωτή διάταξη, β) δύο ακόμη που διασταυ-
ρώνονται στη βάση του τυμπάνου του τρού-
λου, εκ των οποίων ο ελκυστήρας που εκτεί-
νεται κάτω από το ανατολικό παράθυρο του 
τυμπάνου καταλήγει και αγκιστρώνεται από 
άλλο, κάθετο σε αυτόν ελκυστήρα του με-
ταβυζαντινού θόλου. Ακόμα, τρία αγκύρια 

rods anchored at the base of the east win-
dow attaches at right angle to another tie 
rod of the vaulting of the post-Byzantine 
extension. Moreover, three steel wire 
ropes attached to the back side of the 
wooden altar-screen support its weight, 
their other ends anchored at three holes 
drilled along the lower part of the beam 
conch. The aforementioned tie rods and 

εικ. 6: ίερό Βήμα, ανατολικός τοίχος, τεταρτοσφαίριο κόγχης.  
κατάσταση διατήρησης (α) υποστρώματος και (β) χρωματικής επιφάνειας 3ου στρώματος. 
fig. 6: Sanctuary. east wall. Conch of the apse.  
State of preservation of the substratum and of the decorated surface of the third layer.
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their anchor points have caused numer-
ous cracks in the masonry, as well as the 
exacerbation of pre-existing cracks. The 
metal anchor between the Byzantine and 
post-Byzantine parts of the church, has 
damaged the masonry that forms the up-
per part of the prothesis apse.

Numerous superficial thin cracks, as 
well as other small cracks on the mor-

συρματόσχοινων συγκρατούν το ξυλόγλυπτο 
τέμπλο από την πίσω πλευρά έχοντας δια-
τρήσει σε τρία σημεία το κάτω μέρος του τε-
ταρτοσφαιρίου της κόγχης του ιερού. Όλα 
τα παραπάνω ευθύνονται για τη δημιουργία 
ρωγμών ή την επέκταση και επιδείνωση των 
ήδη υπαρχουσών. Η τοποθέτηση μεταλλικού 
αγκυρίου μεταξύ βυζαντινού και μεταβυ-
ζαντινού τμήματος έχει προκαλέσει φθορά 

εικ. 7: ίερό Βήμα, ανατολικός τοίχος, τεταρτοσφαίριο κόγχης.  
κατάσταση διατήρησης (α) υποστρώματος και (β) χρωματικής επιφάνειας 4ου στρώματος. 

fig. 7: Sanctuary. east wall. Conch of the apse.  
State of preservation of the substratum and of the decorated surface of the fourth layer.
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στο τμήμα της τοιχοποιίας που διαμορφώ-
νει το άνω τμήμα της κόγχης της Πρόθεσης.

Στο εσωτερικό του ναού παρατηρούνται 
αρκετές επιφανειακές ρηγματώσεις τριχο-
ειδούς μορφής και ρωγμές στα επιχρίσμα-
τα οι οποίες σε διάφορα σημεία αποτελούν 
συνέχεια διαμπερών ρωγμών της τοιχο-
ποιίας. Το κλειδί του ημικυλινδρικού θό-
λου του ιερού διατρέχεται από μία ρωγ-

tar renders related to underlying mason-
ry cracking appear on the interior of the 
church. A substantial, both in length and 
width, crack runs along the keystone of 
the barrel vault of the beam apse. This 
crack extends from the north-east and 
south-east conches of the main church 
to the bema conch, and the drilled holes 
through which the wire ropes that support 

εικ. 8: ίερό Βήμα, τεταρτοσφαίριο κόγχης.  
κατάσταση διατήρησης (α) υποστρώματος και (β) χρωματικής επιφάνειας 5ου στρώματος. 
fig. 8: Sanctuary. Conch of the apse.  
State of preservation of the substratum and of the decorated surface of the fifth layer.
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μή μεγάλου εύρους και μήκους. Η ρωγ-
μή αυτή ξεκινά από τη βορειοανατολική 
και τη νοτιοανατολική κόγχη του Κυρί-
ως Ναού και καταλήγει στο τεταρτοσφαί-
ριο της κόγχης του Ιερού, η οποία έχει επι-
δεινωθεί λόγω των αγκυρίων για τη συ-
γκράτηση του τέμπλου με συρματόσχοινα 
(όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενη παρά-
γραφο). Επίσης, πληθώρα ρωγμών διαφο-

the altar-screen are anchored have fur-
ther damaged the integrity of this part of 
the masonry. Furthermore, a plethora of 
cracks of varying length, width and depth 
are found on the dome and dome drum.

The successive layers of mortar ren-
ders and oil paints on the interior of the 
church also inhibited the escape of mois-
ture trapped within the masonry; this 

εικ. 9: ίερό Βήμα, ημικυλινδρικός Θόλος, Βόρειο τμήμα. ςτρωματογραφία. 
fig. 9: Sanctuary. Barrel-vault. South part. Stratigraphy.
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ρετικού βάθους και έκτασης εντοπίζονται 
στο θόλο και στο τύμπανο του τρούλου.

Τα επάλληλα κονιάματα και ελαιοχρώ-
ματα πάνω στην τοιχοποιία στο εσωτερι-
κό του ναού εμπόδιζαν την εκτόνωση της 
υγρασίας από την τοιχοδομή, εγκλωβίζο-
ντάς την και αλλοιώνοντας τα κονιάμα-
τα της δόμησης του φορέα και κατ’ επέκτα-
ση του υποστρώματος της τοιχογραφίας. Η 

accumulated moisture, in turn, further 
deteriorated the construction mortar that 
held the masonry together, as well as the 
mortar substratum of the wall paintings. 
The installation of electricity, plumbing 
and ventilation systems, the construction 
of a new floor with baseboard, the hang-
ing of portable icons, oil lamps shelves 
and other church equipment on the walls, 

εικ. 10: ίερό Βήμα, ημικυλινδρικός Θόλος, Βόρειο τμήμα. κατάσταση διατήρησης (α) υποστρώματος  
και (β) χρωματικής επιφάνειας μη ταυτισμέμη τοιχογραφίας.  
fig. 10: Sanctuary. Barrel-vault. north part. State of preservation of the substratum and of the decorated 
surface of a wall painting.
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εγκατάσταση ηλεκτρολογικών, υδραυλικών 
και συστημάτων αερισμού, η κατασκευή 
δαπέδου με την τοποθέτηση σοβατεπί, η 
ανάρτηση εικόνων, κανδηλών, ραφιών και 
μικροκατασκευών αποτελούν καταστρεπτι-
κές παρεμβάσεις τόσο για τον τοιχογραφι-
κό διάκοσμο όσο και για τον φορέα. Τέλος, 
λόγω της λειτουργίας του ναού ως ενορια-
κού στον τοιχογραφικό διάκοσμο του μνη-

all further damaged the wall paintings, 
as well as the structure of the church. 
Lastly, the heavy use that the church re-
ceived as a result of functioning as the 
parish church of the settlement allowed 
the accumulation of pollutants, soot and 
candle wax on its interior surfaces.

The restoration project, officially 
named “Restoration of the Church of 

εικ. 11: ίερό Βήμα, ημικυλινδρικός Θόλος, Βόρειο τμήμα.  
κατάσταση διατήρησης (α) υποστρώματος και (β) χρωματικής επιφάνειας 5ου στρώματος. 

fig. 11. Sanctuary. Barrel-vault. north part.  
State of preservation of the substratum and of the decorated surface of the fifth layer.
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μείου εντοπίζονται φθορές όπως επικακα-
θίσεις ρύπων, αιθάλης και κεριών.

Στο πλαίσιο του ενταγμένου στο «Επιχει-
ρηςσιακό Πρόγραμμα: Βόρειο Αιγαίο 2014-
2020» του έργου «Αποκατάσταση Ιερού 
Ναού Αγίου Γεωργίου Συκούση στον Οι-
κισμό Αγίου Γεωργίου Συκούση στη Χίο», 
το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη από το 2014, 
υπό την επίβλεψη της ΔΑΒΜΜ, μέχρι τώρα 

Saint George Sykousis in the settlement 
Saint George Sykousis in Chios”, fund-
ed by the North Aegean Partnership 
Agreement for the Development Frame-
work 2014-2020 (ESPA 2014-2020) which 
is underway since 2014 under the su-
pervision of the Directorate for the Res-
toration of Byzantine and post-Byzan-
tine Monuments, includes the removal 

εικ. 12: διακονικό, ανατολικός τοίχος, κόγχη. διακονικό, ανατολικός τοίχος, κόγχη, δεύτερο επίπεδο.
ςτρωματογραφία.  
fig. 12: diaconikon. east wall. apse. Stratigraphy.
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έχουν πραγματοποιηθεί καθαιρέσεις νεώτε-
ρων επιχρισμάτων/ κονιαμάτων από όλες 
τις εξωτερικές όψεις του ναού (βυζαντινό 
και μεταβυζαντινό τμήμα) και το βαθύ αρ-
μολόγημα στις όψεις του μεταβυζαντινού 
τμ.ήματος του ναού. Παράλληλα, έχει γί-
νει προετοιμασία για την ενεμάτωση του 
φορέα. Στο εσωτερικό του μεταβυζαντινού 
τμήματος έχει πραγματοποιηθεί αρμολόγη-

of modern mortar renders from all ex-
terior façades, and deep repointing of 
the facades of the post-Byzantine part 
of the church. Furthermore, preparatory 
works for masonry grouting have also 
taken place, such as the repointing of 
the interior faces of the masonry of the 
post-Byzantine part of the church up to a 
height of 1.5 m. 

εικ. 13: διακονικό, ανατολικός τοίχος, κόγχη. διακονικό, ανατολικός τοίχος, κόγχη, δεύτερο επίπεδο. 
κατάσταση διατήρησης (α) υποστρώματος και (β) χρωματικής επιφάνειας. 

fig. 13: diaconikon. east wall. apse. State of preservation of the substratum and of the decorated surface.
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μα στην τοιχοποιία μέχρι το 1,5 m. ύψος 
από το δάπεδο και έχει γίνει προετοιμασία 
για την ενεμάτωση του φορέα.

Ιστορικό Αποκάλυψης και Συντήρησης 
Τοιχογραφικού Διακόσμου

Το 1995 το συνεργείο της 3ης ΕΒΑ, με 
υπεύθυνο τον μόνιμο συντηρητή Παναγιώ-

The History of the Revealing and  
Conservation of the Wall Painting  
Decoration

In 1995 the conservation staff of the 
3rd Ephorate of Byzantine Antiquities 
under permanent-staff conservator Pa-
nagiotis Mantzoukis, performed test in-
cisions on the oil paints that covered the 

εικ. 14: ίερό Βήμα, Νότιο τόξο. ςτρωματογραφία. 
fig. 14: Sanctuary. South arch. Stratigraphy.
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τη Μαντζούκη, πραγματοποίησε διερευνη-
τικές τομές στα ελαιοχρώματα που καλύ-
πτουν όλες τις εσωτερικές επιφάνειες, και 
δοκιμαστικές τομές ως την τοιχοποιία του 
βυζαντινού και του μεταβυζαντινού τμή-
ματος του ναού. Από τις διερευνητικές το-
μές στο βυζαντινό τμήμα εντοπίσθηκαν 
υποκείμενα στρώματα τοιχογραφίας και 
το ίδιο έτος πραγματοποιήθηκαν επεμ-

interior of the church, as well as test 
incisions into the masonry of the Byz-
antine and post-Byzantine parts of the 
church. Test incisions on the Byzantine 
nucleus of the church revealed the ex-
istence of numerous underlying layers 
of wall paintings, so in the same year 
urgent conservation intervention were 
carried out, including the application of 

εικ. 15: ίερό Βήμα, Νότιο τόξο. κατάσταση διατήρησης (α) υποστρώματος και (β) χρωματικής επιφάνειας. 
fig. 15: Sanctuary. South arch. State of preservation of the substratum and of the decorated surface.
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βάσεις συντήρησης σωστικού χαρακτήρα 
όπως εφαρμογή κονιάματος περιμετρικής 
συγκράτησης και οπλισμός της ζωγραφι-
κής με ύφασμα αραιής ύφανσης (facing). 
Τα κονιάματα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν 
προσωρινού χαρακτήρα.

Στο πρώτο επίπεδο του Ιερού Βήματος 
βόρεια και νότια του τρίλοβου παραθύ-
ρου, αποκαλύφθηκαν επιφάνειες που φέ-

consolidation mortar on the perimeter of 
surviving wall paintings, and reinforce-
ment of painted surfaces with the use 
of loose, plain-weave fabric. The mortar 
compositions used during these inter-
ventions were intentionally chosen to be 
suitable for such temporary measures.

On the lower level of the church, the 
first wall painting layer was discovered 

εικ. 16: Πρόθεση, ανατολικός τοίχος, κόγχη. Πρόθεση, ανατολικός τοίχος, κόγχη, δεύτερο επίπεδο. 
ςτρωματογραφία.
fig. 16: Prothesis. east wall. apse. Stratigraphy.
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ρουν τοιχογραφικό διάκοσμο. Η τοιχογρα-
φία που εντοπίζεται βόρεια σώζεται σχε-
δόν ακέραια και αναπαριστά μορφή Ιε-
ράρχη. Η ζώνη νότια του παραθύρου φέ-
ρει δύο επάλληλα στρώματα τοιχογραφί-
ας, τα οποία διατηρούνται αποσπασματι-
κά. Το πρώτο στρώμα όπως και το δεύτε-
ρο αναπαριστά μορφή Ιεράρχη. Στις παρα-
πάνω τοιχογραφίες εφαρμόσθηκε κονίαμα 
περιμετρικής συγκράτησης. Τέλος, στη βό-
ρεια παρειά του νότιου πεσσού του Ιερού 
βρέθηκαν τρία επάλληλα στρώματα κονια-
μάτων που σώζονται αποσπασματικά. Το 
πρώτο στρώμα αποτελεί ερυθρή μονοχρω-
ματική επιφάνεια. Το δεύτερο στρώμα δε 
φέρει ίχνη χρωστικών. Στο τρίτο στρώμα 
παρατηρείται ανδρική μορφή, που αναπα-
ριστά Ιεράρχη).

Στο δεύτερο επίπεδο του Κυρίως Ναού, 
στο τεταρτοσφαίριο της νότιας κόγχης, 
αποκαλύφθηκε στρώμα τοιχογραφίας. 
Παρά την αποσπασματική διατήρηση της 
ζωγραφικής, η παράσταση έχει ταυτιστεί με 
τη Βάπτιση. Η ζωγραφική επιφάνεια οπλί-
σθηκε και συγκρατήθηκε περιμετρικά με 
κονίαμα.

Το 2011, συνεργείο συντηρητών της 3ης 
ΕΒΑ πραγματοποίησε διερευνητικές τομές 
στο θόλο του νότιου κλίτους και στα σταυ-
ροθόλια του βόρειου κλίτους του μεταβυ-
ζαντινού τμήματος. Στο θόλο του νότιου 
κλίτους αποκαλύφθηκαν μορφές Αγίων 
και φυτικός διάκοσμος. Η αγιογραφημένη 
επιφάνεια καλυπτόταν από στρώσεις ελαι-
οχρωμάτων και λαδόστοκου. Επίσης, από 
τις διερευνητικές τομές προέκυψε ότι το 
βόρειο κλίτος καλύπτεται από μονοχρωμα-
τικές επιφάνειες.

Το 2012 εκπονήθηκε από τη συντηρή-
τρια αρχαιοτήτων και έργων τέχνης κ. Μα-
ρία Τεμπονέρα η μελέτη συντήρησης με 

in the sanctuary, on the north and south 
of the three-light window of the bema 
apse. The painted scene on the north is 
preserved almost intact and depicts an 
Hierarch figure. The area to the south 
has two successive wall painting layers, 
which are preserved only in fragments. 
Both layers depict Hierarch figures. The 
margins of both scenes were secured us-
ing suitable conservation mortar. Lastly, 
three successive mortar substratum lay-
ers were discovered on the north face of 
the south pier of the bema apse. They are 
also preserved in fragments; the first 
layer appears to be a red monochrome 
surface, the second does not appear to 
contain any pigment, and the third de-
picts a male figure, probably a Hierarch.

On the upper level of the main church, 
a wall painting layer was discovered in-
side the conch of the south apse. Despite 
the fact that it is also preserved only in 
fragments, the painted scene has been 
identified as that of the Baptism. The 
painted surface was reinforced, and its 
margins were secured.

In 2011, the conservation team of the 
3rd Ephorate of Byzantine Antiquities 
performed test incisions on the south 
aisle vaulting, and the cross-vaults of the 
north aisle, i.e. the post-Byzantine part 
of the church. In the first area a series 
of Saint figures were discovered, togeth-
er with floral motif decoration. The wall 
paintings were covered in several layers 
of oil paints and oil putty. These test inci-
sions also confirmed that the north aisle 
contains only monochromatic surfaces.

In 2012, conservator Maria Tempon-
era prepared the “Conservation propos-
al for the wall paintings of the church 
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τίτλο «Μελέτη Συντήρησης του ζωγραφι-
κού Διακόσμου του Ιερού Ναού Αγίου Γε-
ωργίου Συκούση Χίου» με σκοπό τη συντή-
ρηση των τοιχογραφιών της μεταβυζαντι-
νής φάσης, του νεώτερου δηλαδή τμήμα-
τος του ναού.

Το 2015 συνεχίθηκε το έργο «Αποκατά-
σταση Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου στον Οι-
κισμό Αγίου Γεωργίου Συκούση στη Χίο» 
από τη ΔΑΒΜΜ, και υπό την επίβλεψη της 

of Saint George Sykousis in Chios” fo-
cusing on the conservation of the wall 
paintings of the post-Byzantine exten-
sion of the church.

In 2015 the restoration project “Res-
toration of the church of Saint George 
Sykousis in the settelement of Saint 
George Sykousis in Chios” commenced 
under the supervision of the Directo-
rate for the Restoration of Byzantine 

eik. 17: κυρίως Ναός, Νότια κόγχη. κυρίως Ναός, τεταρτοσφαίριο νότιας κόγχης. ςτρωματογραφία. 
fig. 17: main naos. South conch. Stratigraphy.
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Εφορείας Αρχαιοτήτων Χίου (ΕΦΑ Χίου). 
Στο πλαίσιο αυτού του έργου περιλαμβά-
νονταν οι εργασίες αποκάλυψης και συντή-
ρησης των τοιχογραφιών του μεταβυζαντι-
νού τμήματος μέσω της αναδόχου εταιρίας 
και οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από συ-
νεργείο ιδιώτη συντηρητή.

Το 2016, εγκρίθηκε μελέτη με τίτλο 
«Προκαταρκτική Μελέτη Συντήρησης των 
Τοιχογραφιών του Βυζαντινού Οκταγωνι-
κού πυρήνα του Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου στο 
Συκούση Χίου» που εκπονήθηκε από την 
κ. Ευαγγελία Ανανιάδου, ΤΕ Συντηρήτρια 
Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, υπαλλή-
λου της Διεύθυνσης Συντήρησης Αρχαίων 
και Νεώτερων Μνημείων, σε συνεργασία με 
την ΕΦΑ Χίου. Το αντικείμενο της μελέ-
της αφορά στο πρώτο στάδιο των επεμβά-
σεων, το οποίο περιλάμβανε τις αποκαλύ-
ψεις των υποκείμενων τοιχογραφιών και 
την εφαρμογή σωστικών επεμβάσεων συ-
ντήρησης.

Από το 2017 βρίσκεται σε εξέλιξη το υπο-
έργο «Συντήρηση τοιχογραφιών στο Βυ-
ζαντινό Τμήμα του Ναού Αγίου Γεωργί-
ου στον Οικισμό Αγίου Γεωργίου Συκού-
ση Χίου» του ενταγμένου στο Επιχειρησι-
ακό πρόγραμμα: Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» 
έργο «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Γε-
ωργίου Συκούση στον Οικισμό Αγίου Γεωρ-
γίου Συκούση στη Χίο», και εκτελείται απο-
λογιστικά και με αυτεπιστασία από την 
ΕΦΑ Χίου. Σύμφωνα με την «Προκαταρ-
κτική Μελέτη Συνήρησης των Τοιχογρα-
φιών του Βυζαντινού Οκταγωνικού πυρή-
να του Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου στο Συκούση 
Χίου». της κ. Ανανιάδου πραγματοποιήθη-
κε η αποκάλυψη των υποκείμενων στρω-
μάτων τοιχογραφίας του βυζαντινού τμή-
ματος, με την ταυτόχρονη διατήρηση του 
ανάγλυφου διακόσμου. Στο Υποέγο εργάζε-

and post-Byzantine Monuments, as well 
as the Ephorate of Antiquities of Chios. 
This project included the exposure and 
conservation of the wall paintings of the 
post-Byzantine part of the church, un-
dertaken by a private conservation firm.

In 2016, the “Preliminary conserva-
tion proposal of the wall paintings of the 
domed octagon type main naos of Saint 
George Sykousis, in the North Aegean 
Region” was approved by the Directo-
rate for the Conservation of Ancient and 
Modern Monuments, prepared by conser-
vator Evangelia Ananiadou, an employ-
ee of the same Directorate, in collabora-
tion with the Ephorate of Antiquities of 
Chios. The proposal focused on the first 
stage of the conservation process, name-
ly the exposure of the underlying wall 
painting layers, and rescue conserva-
tion measures for their consolidation.

The sub-project “Conservation of the 
wall paintings of the Byzantine part of 
the church of Saint George in the settle-
ment Saint George Sykousis in Chios”, 
integrated into the North Aegean Part-
nership Agreement for the Development 
Framework 2014-2020 (ESPA 2014-2020) 
under the “Restoration of the Holy Church 
of Saint George Sykousis in the settlement 
Saint George Sykousis in Chios” in under-
way since 2017, under the direct supervi-
sion of the Ephorate of Antiquities of Chi-
os. The underlying wall painting layers of 
the Byzantine part of the church were ex-
posed according to the “Preliminary con-
servation proposal of the wall paintings 
of the domed octagon type main church 
of Saint George Sykousis, in the North 
Aegean Region” by Ms. Ananiadou, while 
the preserved stucco relief decoration was 



112

ται προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 
Χρόνου, καθώς και προσωπικό Ιδιωτικού 
Δικαίου Αορίστου Χρόνου της ΕΦΑ Χίου.

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η 
τεκμηρίωση της στρωματογραφίας του τοι-
χογραφικού και ανάγλυφου διακόσμου και 
οι προτάσεις για τη συντήρησή τους.

Προτεινόμενες Επεμβάσεις  
Συντήρησης

Σκοπός της μελέτης αυτής, έπειτα από 
την εκτεταμένη διερεύνηση, είναι ο προσ-
διορισμός της ορθότερης μεθοδολογίας και 
η επιλογή των καταλληλότερων υλικών για 
τη συντήρηση και ανάδειξη των στρωμά-
των των τοιχογραφιών που σώζονται στον 
Ι.Ν. του Αγ. Γεωργίου, είτε με την απόσπα-
ση τμημάτων είτε με την εφαρμογή in situ 
επεμβάσεων. Λόγω της πολυπλοκότητας 
του εγχειρήματος αυτού συντάχθηκε ανά-
λογη πρόταση ξεχωριστά για κάθε τμήμα 
του βυζαντινού πυρήνα του ναού.

Αποσπάσεις Τοιχογραφικού και 
Ανάγλυφου Διακόσμου  
Προτεινόμενες Περιοχές Προς  
Απόσπαση

Οι περιοχές του τοιχογραφικού και ανά-
γλυφου διακόσμου που προτείνεται να 
αποσπασθούν, είναι οι παρακάτω:

Ιερό Βήμα
Στο πρώτο επίπεδο:

•  Στην κάθετη ζώνη της κόγχης που φέρει 
το τρίλοβο παράθυρο και στις εσωτερικές 
επιφάνειες του παραθύρου, προτείνεται 
η καθαίρεση της ερυθρής μονοχρωμα-
τικής επιφάνειας προς αποκάλυψη του 
υποκείμενου στρώματος, το οποίο απο-

also kept intact. The sub-project was exe-
cuted by permanent and temporary staff 
of the Ephorate of Antiquities of Chios.

The object of the present proposal is the 
documentation of the stratigraphy and 
layers of the wall paintings and stucco 
relief decoration of the church, and the 
recommended conservation interventions.

Proposed Conservation  
Interventions

The object of the present proposal is 
the extensive research, documentation 
and identification of the optimal method-
ology, as well as the selection of the most 
suitable materials that are recommend-
ed to be used in the conservation and en-
hancement of the wall painting layers 
that are preserved in the church of Saint 
George Sykousis; these include both are-
as that are to be detached, and areas that 
are to be conserved in-situ. Due to the 
complexity of the project, a separate pro-
posal was prepared for each part of the 
Byzantine nucleus of the building.

Wall Painting and  
Relief Decoration Detachment

Areas to be detached:
The following wall paintings and relief 

decoration segments are to be detached:

Bema Apse
First level:

•  In the vertical band of the conch with 
the three-light window, and on the 
window intrados it is proposed that the 
red monochromatic layer is removed, 
to reveal the underlying wall painting 
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τελεί συνέχεια του τοιχογραφικού διακό-
σμου βόρεια και νότια του τρίλοβου πα-
ραθύρου (Ιεράρχες). Κατά την καθαίρεση 
θα διατηρηθεί επιφάνεια 10x10 cm της 
ερυθρής μονοχρωματικής επιφάνειας ως 
μάρτυρας. Εν συνεχεία, προτείνεται να 
πραγματοποιηθούν διερευνητικές τομές 
με σκοπό την τεκμηρίωση ύπαρξης υπο-
κείμενου στρώματος. Ο ανάγλυφος διά-
κοσμος στο πρώτο επίπεδο θα διατηρηθεί 
και θα συντηρηθεί.

•  Προτείνεται η καθαίρεση των σπαραγ-
μάτων που ταυτίζονται με τη μονοχρω-
ματική επιφάνεια της κόγχης του Ιερού, 
και εντοπίζονται στη βόρεια παρειά του 
νότιου πεσσού και στη νότια παρειά του 
βόρειου πεσσού, καθώς έχουν εντοπι-
στεί υποκείμενα στρώματα τοιχογραφί-
ας. Στην ανατολική παρειά του νότιου 
πεσσού του Ιερού προτείνεται, επίσης, η 
απόσπαση του κάθετου τραβηχτού δια-
κόσμου προς αποκάλυψη και ταυτοποί-
ηση του υποκείμενου ζωγραφικού στρώ-
ματος που ανήκει στη βυζαντινή περίο-
δο. Ο αποσπασμένος ανάγλυφος διάκο-
σμος θα μεταφερθεί και θα αποθηκευτεί 
σε αρχαιολογική αποθήκη της ΕΦΑ Χίου.

Στο δεύτερο επίπεδο:
•  Στο βόρειο και νότιο τοίχο προτείνεται 

να καθαιρεθούν τα στρώματα κονιάμα-
τος προς αποκάλυψη του υποκείμενου 
στρώματος τοιχογραφίας, όπως αυτό έχει 
προκύψει από τομή. Ταυτόχρονα με τα 
κονιάματα θα καθαιρεθεί και ο ανάγλυ-
φος διάκοσμος που τα καλύπτει, ο οποί-
ος θα μεταφερθεί και θα αποθηκευτεί σε 
αρχαιολογική αποθήκη της ΕΦΑ Χίου.

Στο τρίτο επίπεδο:
•  Προτείνεται η απόσπαση της παράστασης 

layer; this layer belongs to the same 
phase as the preserved wall paintings 
on the north and south of the three-
light window (Hierarchs). During the 
removal of this red layer, a 10x10 cm 
sample is to be kept as specimen of 
this particular layer. Next, test inci-
sions are to performed in order to con-
firm the existence of an underlying 
wall painting layer. The stucco relief 
decoration of this area shall be pre-
served and conserved.

•  It is proposed that the fragments that 
belong to the monochromatic layer of 
the bema conch are removed, in par-
ticular the ones found in the north face 
of the south pier and the south face 
of the north pier, as underlying wall 
painting layers have been detected in 
these areas. It is also proposed that the 
vertical drawn stucco decoration on the 
east face of the south pier is detached, 
in order to reveal and identify the un-
derlying wall painting layer that dates 
to the Byzantine period. The detached 
relief decoration is to be transported 
and stored in the store – rooms of the 
Ephorate of Antiquities of Chios.

Second level: 
•  It is proposed that mortar render lay-

ers in the south and north wall are re-
moved, in order to reveal the underly-
ing wall painting layer the presence 
of which has been detected in the test 
incisions. At the same time, the relief 
decoration that covers the mortar ren-
ders should be detached, transported 
and stored in the store-rooms of the 
Ephorate of Antiquities of Chios.
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που έχει αποκαλυφθεί στο τεταρτοσφαί-
ριο της κόγχης (Αγία Τριάδα) με προσπά-
θεια διατήρησης του ανάγλυφου διακό-
σμου της. Αφού αποσπασθεί το πρώτο 
στρώμα, έπειτα η τεκμηρίωση του δεύτε-
ρου, το οποίο πιθανολογείται ότι δε φέ-
ρει ζωγραφική. Εφόσον διαπιστωθεί ότι 
το στρώμα αυτό δε φέρει ζωγραφική επι-
φάνεια, προτείνεται η καθαίρεσή του και 
η αποκάλυψη του τρίτου υποκείμενου 
στρώματος (από το οποίο σε διερευνητι-
κή τομή αποκαλύφθηκε τμήμα από φω-
τοστέφανο μορφής). Κατόπιν των απο-
σπάσεων και των καθαιρέσεων, και εφό-
σον ο ανάγλυφος διάκοσμος διαπιστωθεί 
ότι καλύπτει ζωγραφική επιφάνεια, προ-
τείνεται αρχικά η απόσπασή του και η 

Third level:
•  It is proposed that the scene that has 

been revealed in the conch of the 
bema apse (Holy Trinity) is detached, 
and that an effort should also be made 
to preserve its relief decoration as 
well. After the detachment of the first 
layer, the second layer which is as-
sumed not to have any wall painting 
should be documented. Upon confirma-
tion that this second layer does not, in-
deed, have any wall painting, it should 
be removed in order to reveal the third 
underlying layer (which was discov-
ered to bear the depiction of a haloed 
figure during the test incisions). Af-
ter these removals and detachments, 

eικ. 18: αποτοίχιση αγίας τριάδας με χρήση καλουπιού από πολυεστέρα.  
fig. 18: detachment of the holy Trinity wall painting. With the use of polyester mould.
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μεταφορά και η αποθήκευσή του στα ερ-
γαστήρια συντήρησης της ΕΦΑ Χίου. Η 
αποσπασμένη τοιχογραφία θα μεταφερ-
θεί, επίσης στα εργαστήρια συντήρησης 
της ΕΦΑ Χίου, όπου και κα συντηρηθεί, 
και στη συνέχεια θα φυλαχτεί σε αρχαιο-
λογική αποθήκη της ΕΦΑ Χίου.

•  Στον ημικυλινδρικό θόλο του Ιερού προ-
τείνεται να αποσπαστεί η παράσταση στο 
κλειδί του θόλου (κεφαλή ανδρικής μορ-
φής), όπως και ο επίθετος διάκοσμος, 
ώστε να καταστεί δυνατή η αποκάλυψη 
της ζωγραφικής επιφάνειας που εικονίζει 
την παράσταση της Ανάληψης. Θα κατα-
βληθεί προσπάθεια να αποσπαστεί ακέ-
ραιο τμήμα του επίθετου διακόσμου, με 
σκοπό τη συντήρησή του και την μελλο-

if the relief decoration is found to cov-
er a wall painting, it should then be 
detached, transported and stored in 
the conservation laboratory of the 
Ephorate of Antiquities of Chios. The 
detached wall painting should also 
be transported and stored in the con-
servation laboratory of the Ephorate, 
where it is to be conserved, and stored 
in in the store-rooms of the Ephorate.

•  In the barrel vault of the bema apse, 
it is proposed that the scene found on 
the keystone of the vault (male head 
image), as well as its relief decora-
tion, should be detached, in order to 
reveal the wall painting layer that 
includes the Ascension scene. An ef-

eικ. 19: αποτοίχιση αγίας τριάδας με χρήση καλουπιού από πολυεστέρα. 
fig. 19: detachment of the holy Trinity wall painting with the use of polyester mold.
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ντική έκθεσή του εντός του ναού μετά 
την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατά-
στασης αυτού. Το τμήμα αυτό του επίθε-
του διακόσμου θα επιλεγεί με βάση την 
κατάσταση διατήρησής του. Ο υπόλοιπος 
επίθετος διάκοσμος, αφού αποσπαστεί, 
θα μεταφερθεί προς φύλαξη σε αρχαιο-
λογική αποθήκη της ΕΦΑ Χίου.
 
Διακονικό

Στο πρώτο επίπεδο:
•  Προτείνεται η απόσπαση του τραβη-

χτού ανάγλυφου διακόσμου που καλύ-
πτει σε μικρή έκταση την κόγχη του 
διακονικού, διότι είναι αποσπασματι-
κός και σε πολύ κακή κατάσταση δι-

fort should be made to detach an in-
tact piece of the relief decoration, in 
order to conserve it and include it in 
a future exhibition inside the church, 
after the completion of the restoration 
and conservation projects. The par-
ticular piece to be detached will be se-
lected according to its state of pres-
ervation. The remaining relief deco-
ration should be detached, transport-
ed and stored in the store-rooms of the 
Ephorate of Antiquities of Chios.

Diaconikon Apse
First level: 

•  It is proposed that the drawn stucco 
relief decoration that covers a small 

εικ. 20: αποτοίχιση αγίας τριάδας με χρήση καλουπιού από πολυεστέρα.  
fig. 20: detachment of the holy Trinity wall painting with the use of polyester mould.
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ατήρησης. Ο ανάγλυφος διάκοσμος θα 
μεταφερθεί και θα αποθηκευτεί σε αρ-
χαιολογική αποθήκη της ΕΦΑ Χίου.

Κυρίως Ναός
Στο πρώτο επίπεδο:

•  Ανατολικά του ανατολικού ζεύγους ημι-
κιόνων προτείνεται η καθαίρεση της ερυ-
θρής και της λευκής μονοχρωματικής 
επιφάνειας, καθώς δε φέρει τοιχογράφη-
ση και έχει προύψει υποκείμενο στρώμα 
από διερευνητική τομή. Ταυτόχρονα με 
το ασβεστοκονίαμα θα καθαιρεθεί ο επί-
θετος ανάγλυφος διάκοσμος που φέρει.

•  Άνωθεν του ανατολικού ζεύγους ημικι-
όνων προτείνεται να αποσπαστεί ο ανά-
γλυφος διάκοσμος που καλύπτει την πα-

portion of the diakonikon conch is de-
tached, as it only survives in frag-
ments, and in very poor state of pres-
ervation. This relief decoration should 
be detached, transported and stored in 
the store-rooms of the Ephorate of An-
tiquities of Chios.

Main Church
First level:

•  On the east of the eastern pair of 
half-columns it is proposed to remove 
the red and white monochromatic sur-
faces, as they bear no wall paintings, 
while test incisions have confirmed 
the existence of an underlying wall 
painting layer. Both mortar render 

eικ. 21: αποτοίχιση αγίας τριάδας με χρήση καλουπιού από πολυεστέρα. 
fig. 21: detachment of the holy Trinity wall painting with the use of polyester mold.
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ράσταση του στρατιωτικού αγίου, ώστε 
να αποκαλυφθεί ο τοιχογραφικός διά-
κοσμος. Ο ανάγλυφος διάκοσμος θα με-
ταφερθεί και θα αποθηκευτεί σε αρχαιο-
λογική αποθήκη της ΕΦΑ Χίου. Το ίδιο 
προτείνεται και για την πάριση θέση του 
βόρειου τοίχου σε περίπτωση που κατά 
τη διερεύνηση αποκαλυφθεί τοιχογραφη-
μένη περιοχή.

ςτο δεύτερο επίπεδο:
•  Στο τεταρτοσφαίριο της νοτιοδυτικής 

κόγχης προτείνεται να πραγματοποιηθεί 
διερευνητική τομή στο κονίαμα – υπό-
στρωμα ης τοιχογραφίας (Βαϊοφόρος) 
προς διερεύνηση του υποστρώματος.

•  Τέλος, προτείνεται η απόσπαση του καρ-

and the relief decoration attached to it 
should be removed.

•  Above the eastern pair of half-col-
umns it is proposed to detach the re-
lief decoration that covers the scene of 
a military saint, in order to reveal this 
underlying wall painting layer. The 
relief decoration should be transport-
ed and stored in the store-rooms of the 
Ephorate of Antiquities of Chios. The 
same proposal applies to the respec-
tive location on the north wall, in the 
case that the existence of an underly-
ing wall painting layer is confirmed.

Second level:
•  On the conch surface of the south-west 

eικ. 22: αποτοίχιση αγίας τριάδας με χρήση καλουπιού από πολυεστέρα. 
fig. 22: detachment of the holy Trinity wall painting with the use of polyester mold.
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διόσχημου ανάγλυφου διακόσμου που 
σχηματίζεται στα σφαιρικά τρίγωνα στις 
περιοχές των κογχών, αφενός λόγω της 
κακής κατάστασης διατήρησης του και 
αφετέρου επειδή καλύπτει μεταβυζαντι-
νή τοιχογραφία. Θα αποσπασθούν τρία 
από τα καρδιόσχημα και θα γίνει προ-
σπάθεια διατήρησης του βορειοανατολι-
κού διότι δεν καλύπτει τοιχογραφημένη 
περιοχή. Ο ανάγλυφος διάκοσμος θα με-
ταφερθεί και θα αποθηκευτεί σε αρχαιο-
λογική αποθήκη της ΕΦΑ Χίου.

Προτάσεις Συντήρησης  
Τοιχογραφικού Διακόσμου

Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε με σκοπό 

conch, a test incision should be made 
in the mortar substrate of the wall 
painting (Entry into Jerusalem) in or-
der to document the underlying layers.

•  Lastly, it is proposed to detach the 
heart-shaped relief decoration on the 
spherical surfaces  below the central 
dome, due to its poor state of preserva-
tion, and because it covers a post-Byz-
antine wall painting layer. Three 
heart-shaped relief decoration pieces 
should be detached, while the one such 
piece that is found in the north-east 
corner and does not cover a painted 
surface should be conserved in-situ. 
The detached relief decoration should 
transported and stored in the store-

eικ. 23: αποτοίχιση αγίας τριάδας με χρήση καλουπιού από πολυεστέρα.  
αποκάλυψη παλαιότερου στρώματος. 

fig. 23: detachment of the holy Trinity wall painting with the use of polyester mold 
The underlying wall painting layer revealed.
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eικ. 24: αποτοίχιση αγίας τριάδας με χρήση καλουπιού από πολυεστέρα.  
αποκάλυψη παλαιότερου στρώματος.
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eικ. 24: αποτοίχιση αγίας τριάδας με χρήση καλουπιού από πολυεστέρα.  
αποκάλυψη παλαιότερου στρώματος.

fig. 24: detachment of the holy Trinity wall painting with the use of polyester mold.  
The underlying wall painting layer revealed.
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να αναφέρει το πρόγραμμα και τις προτά-
σεις συστηματικής συντήρησης των επάλ-
ληλων στρωμάτων τοιχογραφίας που έχουν 
αποκαλυφθεί μέχρι σήμερα στο βυζαντινό 
τμήμα του ναού.

Όπως έχει αναφερθεί παραπάνω, ο τοιχο-
γραφικός διάκοσμος του βυζαντινού τμή-
ματος του ναού αποτελείται από πολλές 
φάσεις, καθεμιά από τις οποίες έχει κα-
τασκευαστεί με διαφορετικές τεχνικές και 
χρωστικές, οπότε οι επεμβάσεις συντήρησης 
θα πραγματοποιηθούν κατά περίπτωση.

Οι εργασίες που προτείνεται να πραγματο-
ποιηθούν για τη συντήρηση των αποκαλυ-
φθεισών τοιχογραφιών, είναι οι παρακάτω:

Αφαίρεση νεώτερων επεμβάσεων
Προτείνεται, αρχικά, η καθαίρεση των 

υπολειμμάτων των νεώτερων κονιαμάτων 
(ασβεστοκονιάματα).

Εργασίες στερέωσης υποστρώματος 
τοιχογραφιών
Η στερέωση του σαθρού και αποκολλη-

μένου υποστρώματος προτείνεται να γί-
νει με τη διοχέτευση ενέσιμου υλικού (ένε-
μα). Όπου εντοπίζονται επάλληλα στρώμα-
τα τοιχογραφίας δε θα πραγματοποιηθούν 
εργασίες ενεματωσης. Πριν την εφαρμογή 
του ενέματος είναι απαραίτητο να τοποθε-
τηθούν αγωγοί εκτόνωσης (σωληνίσκοι) πε-
ριμετρικά των τοιχογραφιών, διότι πρόκει-
ται να πραγματοποιηθούν αναστηλωτικές 
εργασίες στο κτίριο (ενεμάτωση φορέα).

Για τη στερέωση του σαθρού υποστρώμα-
τος προτείνεται η εφαρμογή ενέματος σύ-
στασης 
•  100 gr υδραυλική άσβεστος (τύπου 

chaux blanche)
•  50 gr ποζολάνη

rooms of the Ephorate of Antiquities 
of Chios.

In-situ Conservation Proposal

The present proposal includes a sys-
tematic list of the conservation propos-
als for each successive layer of the wall 
paintings that have been discovered in 
the Byzantine part of the church up to 
this point.

As has already been stated before, 
the wall painting decoration of the Byz-
antine part of the church consists of a 
number of phases, each of which has 
utilized different painting techniques 
and pigments; hence, separate conserva-
tion proposals must be prepared for each 
successive layer.

In general, the conservation interven-
tions are the following:

Removal of modern interventions 
It is proposed that any remains of 

modern lime mortar renders on the inte-
rior of the church are removed.

Consolidation of wall painting 
substrata
The consolidation of loose and delam-

inated substrata must be performed by 
grouting. No grouting shall be carried 
out in the areas where multiple layers 
of wall paintings are present. In prepa-
ration for grouting, several overflow 
tubes should be installed on the perim-
eter of wall paintings, in order to allow 
the structural grout that will be injected 
into the masonry as part of the restora-
tion project to escape.
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•  2 gr γλυκονικό νάτριο
•  Απιονισμένο νερό

Για τη στερέωση αποκολλημένων τμημά-
των του υποστρώματος από την τοιχοποι-
ία προτείνεται η εφαρμογή ενέματος σύ-
στασης:
•  100 gr υδραυλική άσβεστος (τύπου 

chaux blanche)
•  25 gr ποζολάνη
•  25 gr άμμος
•  2 gr γλυκονικό νάτριο
•  Απιονισμένο νερό

Κατά την εφαρμογή του ενέσιμου υλι-
κού απαιτείται αντιστήριξη της τοιχογρα-
φίας με τη χρήση πρεσσαδόρων, ενώ όπου η 
κατάσταση διατήρησης των τοιχογραφιών 
είναι ιδιαίτερα κακή κρίνεται απαραίτητη 
η εφαρμογή facing.

Παράλληλα ή έπειτα από την ενεμάτω-
ση του υποστρώματος των τοιχογραφιών 
προτείνεται να καθαιρεθούν τα προσωρι-
νά κονιάματα περιμετρικής συγκράτησης 
(στεφάνωμα) που έχουν εφαρμοστεί, και 
να αντικατασταθούν με νέα. Όμοια σύστα-
ση κονιάματος θα χρησιμοποιηθεί και για 
την πλήρωση απωλειών των τοιχογραφιών 
(συμπλήρωση). Η σύσταση του κονιάματος 
που προτείνεται να χρησιμοποιηθεί είναι:
•  100 gr υδραυλική άσβεστος (τύπου 

chaux blanche)
• 290 gr άμμος
• 10 gr κεραμάλευρο
• Απιονισμένο νερό

Η προσθήκη κεραμάλευρου προτείνεται 
για την επίτευξη της επιθυμητής χρωματι-
κής απόχρωσης, η οποία βασίζεται στο κο-
νίαμα που έχει χρησιμοποιηθεί για το βυζα-
ντινό αρμολόγημα (κονίαμα που συμπλη-
ρώνει την κρυμμένη πλίνθο).

Στερέωση χρωματικής επιφάνειας

The loose substratum consolidation 
grout is to have the following composition:
•  100 gr hydraulic lime  

(chaux blanche type)
• 50 gr pozzolana 
• 2 gr gluconic Sodium
• Deionized water

Grout used for the consolidation of 
substrata that have delaminated from 
the underlying masonry should have the 
following composition:
•  100 gr hydraulic lime  

(chaux blanche type)
• 25 gr pozzolana 
• 25 gr sand
• 2 gr gluconic Sodium
• Deionized water

During grouting operations the wall 
painting surfaces should be buttressed 
using continuous pressure, while in the 
areas whose state of preservation is par-
ticularly poor, facing should also be used. 

During or after grouting of the wall 
painting substratum it is proposed that 
the mortar used to secure their margin 
is removed, and replaced with new se-
curing mortar. Missing wall painting ar-
eas should be filled with  a mortar of sim-
ilar composition, namely the following:
•  100 gr hydraulic lime  

(chaux blanche type)
• 290 gr sand
• 10 gr crushed brick dust
• Deionized water

The addition of crushed brick dust is 
proposed here in order to obtain the re-
quired chromatic tone; this tone is se-
lected to be similar to the mortar used in 
the Byzantine construction phase (name-
ly, the pointing mortar that covers the 
recessed brick technique).
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Σε περιοχές που έχουν παρατηρηθ0εί 
απολεπίσεις στη χρωματική επιφάνεια και 
κονιορτοποίηση των χρωστικών της, προ-
τείνεται η εφαρμογή υδατικού ακρυλικού 
γαλακτώματος (τύπου Hydrogrund) σε συ-
γκέντρωση 3%.

Μηχανικός και Χημικός Καθαρισμός
Για τον καθαρισμό της ζωγραφικής επι-

φάνειας του τοιχογραφικού διακόσμου του 
ναού προτείνεται να πραγματοποιηθεί μη-
χανικός και χημικός καθαρισμός σε συν-
δυασμό. Για το χημικό καθαρισμό, αρχι-
κά έγιναν δοκιμές διαλυτότητας με απιο-
νισμένο νερό. Στις περιοχές που το απιο-
νισμένο νερό δεν ήταν αποτελεσματικό ή 
προκαλούσε φθορά στο χρωματικό στρώ-
μα, εφαρμόστηκαν οργανικοί διαλύτες (αι-
θυλική αλκοόλη και ακετόνη). Τέλος, σε πε-
ριοχές που οι οργανικοί διαλύτες δεν έφε-
ραν το επιθυμητό αποτέλεσμα και διαπι-
στώθηκε ότι αφαιρούν τις χρωστικές του 
ζωγραφικού στρώματος, εφαρμόστηκε πά-
στα Mora, σε χρόνους από 5’ έως 20’. Λόγω 
των διαφορετικών τεχνικών που έχουν 
χρησιμοποιηθεί για τη ζωγραφική του κάθε 
στρώματος, καθώς και λόγω της διαφορετι-
κής παθολογίας που παρουσιάζει το κάθε 
τμήμα τοιχογραφίας, προτείνεται ενδεικτι-
κά η παρακάτω μεθοδολογία για τον κα-
θαρισμό των ζωγραφικών στρωμάτων:
•  Για την αφαίρεση των υπολειμμάτων 

των νεώτερων ασβεστοκονιαμάτων, προ-
τείνεται η χρήση απιονισμένου νερού και 
μηχανικών μέσων.

•  Σε περιοχές που καλύπτονταν από ελαι-
οχρώματα, η αφαίρεση των επικαθίσεων 
και των ελαιοχρωμάτων θα πραγματο-
ποιηθεί με την εφαρμογή οργανικών δι-
αλυτών και τη χρήση μηχανικών μέσων. 
Προτείνεται μείγμα διαλυτών ακετόνης 

Consolidation of the painted surface
In the areas where exfoliations of the 

painted surface and pulverization of its 
pigments have been detected, it is pro-
posed that an aqueous acrylic emulsion 
(Hydrogrund type) is applied in a 3% 
concentration.

 
Cleaning by Mechanical and 
Chemical Means
A combination of mechanical and 

chemical means is proposed to be used 
to clean the painted surface of the wall 
painting of the church. In order to select 
the optimal chemical cleaning method, 
initial solubility tests were performed 
using deionized water. In the areas 
where deionized water proved to be inef-
fective, or caused damage to the painted 
surface, organic solvents (ethyl alcohol, 
and acetone) were used. Lastly, in the 
areas where even organic solvents were 
ineffective, and were rather removing 
pigment from the painted surface, Mora 
paste was used, for 5’ up to 20’ minutes. 
Due to the different techniques used to 
paint each layer, as well as the distinct 
pathology of each wall painting seg-
ment, the following cleaning methodol-
ogy is proposed:
•  The use of deionized water and me-

chanical means is proposed for the re-
moval of the remains of modern lime 
mortar renders.

•  In the areas covered with oil paints, 
the removal of accumulated pollutants 
and oil paints is proposed to be car-
ried out using a combination of organ-
ic solvents and mechanical means, 
namely a mixture of acetone and 
ethyl alcohol solvents at a ratio of 1:2.
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και αιθυλικής αλκοόλης σε αναλογία 1:2.
•  Για την αφαίρεση αλάτων και των υπο-

λειμμάτων νεώτερων ασβεστοκονιαμά-
των, προτείνεται η εφαρμογή πάστας 
Mora με μέγιστο χρόνο εφαρμογής τα 
15’, σε συνδυασμό με τη χρήση μηχανι-
κών μέσων.» 

οι δύο τοιχογραφίες σε καμπύλες επι-
φάνειες που κρίθηκε απραίτητο να απο-
σπασθούν (ο ολόσωμος Χριστός στο άνω 
τμήμα της Πρόθεσης και η αγία τριάδα 
στο τεταρτοσφαίριο της αψίδας του ιε-
ρού) απαίτησαν την εφαρμογή μιας τεχνι-
κής που δοκιμάστηκε στο εργο για πρώ-
τη φορά και που επινοήθηκε από τον επι-
βλέποντα συντηρητή δημήτριο Πλυτά και 
από τον εργατοτεχνίτη της εφορείας, κυ-
ριάκο Παϊδα. η τεχνική που προέβλεπε τη 
χρήση πολυεστερικού καλουπιού, εγκρί-
θηκε από τη διεύθυνση ςυντήρησης και 
τελικά εφαρμόσθηκε 

οι λόγοι για τους οποίους προτάθηκε 
το πολυεστερικό καλούπι είναι ότι α) θα 
ήταν ελαφρύ σε σχέση με το ξύλινο, β) δε 
θα επηρεαζόταν από τις αυξομειώσεις της 
υγρασίας και γ) θα ακολουθούσε το ανά-
γλυφο του οπλισμού των καμπύλων τοιχο-
γραφιών. τα πολυεστερικά καλούπια κα-
τασκευάζονται από πολλά διαδοχικά υα-
λοϋφάσματα, τα οποία εμποτίζονται με οι-
κολογική πολυεστερική ρητίνη, και εφαρ-
μόζονται σταδιακά πάνω στον οπλισμό της 
τοιχογραφίας. το υαλοΰφασμα που χρησι-
μοποιήθηκε, αποτελούνταν από πολύ μι-
κρές ίνες γυαλιού προσανατολισμένες 
προς όλες τις κατευθύνσεις, αποδίδοντας  
υψηλές μηχανικές αντοχές και εύκολη 
εφαρμογή κατά τη χρήση. για την ενίσχυ-
ση του πολυεστερικού καλουπιού κατά τη 
διάρκεια της κατασκευής του, χρησιμοποι-

•  For the removal of salts and the re-
mains of modern lime mortar ren-
ders it is proposed to use Mora paste, 
with a maximum application time of 
15’ minutes, together with mechanical 
means.”

The two wall painting scenes on curved 
surfaces, that were proposed to be detached 
(the full figure of Christ on the upper part 
of the prothesis, and the Holy Trinity on the 
bema conch) required a novel technique that 
was tested on this project for the first time, 
and was devised by the Ephorate conservator 
overseeing the project Dimitrios Plytas, and 
Ephorate technician Kyriakos Paidas. This 
technique consists in the use of a polyester 
mold, and was applied after it was approved 
by the Directorate for the Conservation.

a polyester mold was proposed for the 
following reasons: a) it would be much light-
er than a wooden one, b) it would not be 
sensitive to fluctuations in humidity, c) it 
would better conform to the contours of the 
curved reinforced painted surfaces. Poly-
ester molds are constructed out of multi-
ple layers of glass fibers, are embedded in 
eco-friendly polyester resin, and are grad-
ually applied in layers onto the reinforced 
wall painting. 

The glass fiber fabric used consisted of 
tiny glass fibers running in all directions, 
and offered increased mechanical strength 
and ease of application. a foam, synthet-
ic fabric made of glass-wool set in ribs was 
used to further reinforce the polyester molds 
during construction.

in order to assess the efficacy of this nov-
el methodology, test molds were constructed 
on modern mortar renders that bore painted 
surfaces; these specimen were taken from ar-
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eas in the bema conch, which were detached 
in order to detect whether they covered un-
derlying wall painting layers. These speci-
mens presented the following stratigraphy:

Specimen 1 stratigraphy: wall painting 
fragment, two loose, plain weave fabric re-
inforcements (gauge fabric) glued onto the 
painted surface with Paraloid B72 acrylic 
resin, in a 10% dilution in acetone, two lay-
ers of form-releasing liquid, glass fiber fab-
ric embedded in polyester resin.

Specimen 2 stratigraphy: wall painting 
fragment, two loose, plain weave fabric re-
inforcements (gauge fabric) and one tight 
weave fabric glued onto the painted surface 
with Paraloid B72 acrylic resin, in a 10% di-
lution in acetone, two layers of form-releas-
ing liquid, glass fiber fabric embedded in 
polyester resin.

Specimen 3 stratigraphy: wall painting 
fragment, two loose, plain weave fabric re-
inforcements (gauge fabric) glued onto the 
painted surface with Paraloid B72 acrylic 
resin, in a 10% dilution in acetone, protec-
tive PvC film, two layers of form-releasing 
liquid, glass fiber fabric embedded in poly-
ester resin.

Specimen 4 stratigraphy: wall painting 
fragment, two layers of form-releasing liq-
uid, glass fiber embedded in polyester res-
in, glass fiber embedded in polyester res-
in. in this case no gauge reinforcement was 
used in order to assess the damage that pol-
yester causes to the painted surface. in the 
end, it was observed that the polyester mold 
that could effectively be released only from 
specimen 3, that included a protective PvC 
film. hence, two more tests were conducted 
on cement mortar renders on the west wall 
of the church, in order to confirm the afore-
mentioned results.

ήθηκε αφρώδες συνθετικό ύφασμα σε μορ-
φή υαλοβάμβακα, το οποίο εφαρμόσθηκε 
σε λωρίδες (μορφή νεύρων). 

για την επιλογή της μεθοδολογίας δη-
μιουργήθηκαν δοκίμια σε τμήματα νεώτε-
ρων κονιαμάτων που έφεραν χρωστικές, 
τα οποία προήλθαν από καθαιρέσεις στην 
κόγχη του ίερού για την αποκάλυψη τυ-
χόν υποκείμενων τοιχογραφιών, με την εξής 
στρωματογραφία:

Στρωματογραφία δοκιμίου 1: σπά-
ραγμα τοιχογραφίας, δύο υφάσματα αραι-
ής ύφανσης (γάζα) επικολλημένα με ακρυ-
λική ρητίνη Paraloid B72 σε ακετόνη 10%, 
δύο επαναλήψεις αποκολλητικού υγρού, 
υαλοΰφασμα εμποτισμένο με πολυεστερι-
κή ρητίνη.

Στρωματογραφία δοκιμίου 2: σπά-
ραγμα τοιχογραφίας, δύο υφάσματα αραι-
ής ύφανσης (γάζα) και ένα πυκνής (κά-
μποτο) επικολλημένα με ακρυλική ρητίνη 
Paraloid B72 σε ακετόνη 10%, δύο επανα-
λήψεις αποκολλητικού υγρού, υαλοΰφα-
σμα εμποτισμένο με πολυεστερική ρητίνη.

Στρωματογραφία δοκιμίου 3: σπά-
ραγμα τοιχογραφίας, δύο υφάσματα αραι-
ής ύφανσης (γάζα) επικολλημένα με ακρυ-
λική ρητίνη Paraloid B72 σε ακετόνη 10%, 
προστατευτικό φιλμ PvC, δύο επαναλή-
ψεις αποκολλητικού υγρού, υαλοΰφασμα 
εμποτισμένο με πολυεστερική ρητίνη.

Στρωματογραφία δοκιμίου 4: σπάραγ-
μα τοιχογραφίας, δύο επαναλήψεις απο-
κολλητικού υγρού, υαλοΰφασμα εμποτι-
σμένο με πολυεστερική ρητίνη. δε χρησι-
μοποιήθηκαν γάζες για να διαπιστωθεί η 
φθορά που προκαλεί ο πολυεστέρας στη 
ζωγραφική επιφάνεια. διαπιστώθηκε ότι 
το πολυεστερικό καλούπι μπορεί να απο-
κολληθεί μόνο από το δοκίμιο 3, όπου πα-
ρεμβαλλόταν προστατευτικό φιλμ PvC. 
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οπότε, πραγματοποιήθηκαν δύο ακόμα 
δοκίμια σε τσιμεντοκονιάματα στο δυτικό 
τοίχο του ναού για να επιβεβαιωθούν τα 
αποτελέσματα: 

Στρωματογραφία δοκιμίου 5: τσιμε-
ντοκονίαμα, ύφασμα αραιής ύφανσης 
(γάζα) επικολλημένη με ακρυλική ρητίνη 
Paraloid B72 σε ακετόνη 10%, προστατευ-
τικό φιλμ PvC, δύο επαναλήψεις αποκολ-
λητικού υγρού, υαλοΰφασμα εμποτισμένο 
με πολυεστερική ρητίνη.

Στρωματογραφία δοκιμίου 6: τσι-
μεντοκονίαμα, φιλμ ακρυλικής ρητίνης 
Paraloid B72 σε ακετόνη 10% για να κολλή-
σει η αυτοκόλλητη ταινία, προστατευτικό 
φιλμ PvC, δύο επαναλήψεις αποκολλητι-
κού υγρού, υαλοΰφασμα εμποτισμένο με 
πολυεστερική ρητίνη.

Παρόλο που στα δοκίμια χρησιμοποι-
ήθηκε ακρυλική ρητίνη Paraloid B72 σε 
ακετόνη 10%, κατά τη διάρκεια των απο-
σπάσεων η αναλογία ακρυλικής ρητίνης 
Paraloid B72 και ακετόνης κυμάνθηκε από 
10% εως 15%. 

τελικά, εφαρμόσθηκε η επικόλληση δύο 
στρωμάτων προστατευτικού φιλμ PvC στο 
πάνω ύφασμα του οπλισμού, τα οποία μο-
νώθηκαν με αποκολλητικό υγρό διάλυμα 
Pva σε δύο με τρεις επαναλήψεις. με το 
υλικό αυτό ολοκληρώθηκε ο οπλισμός της 
τοιχογραφίας και ξεκίνησε η κατασκευή 
του καλουπιού. ειδικά στο τεταρτοσφαί-
ριο της κόγχης χρησιμοποιήθηκαν διαι-
ρούμενα πολυεστερικά καλούπια, λόγω 
της μεγάλης επιφάνειας της τοιχογραφίας. 
η τοιχογραφία κόπηκε σε τρία τμήματα με 
μηχανικά μέσα μετά τον οπλισμό της ζω-
γραφικής επιφάνειας, και για κάθε τμήμα 
κατασκευάστηκε το αντίστοιχο καλούπι.

Specimen 5 stratigraphy: cement mor-
tar, loose, plain weave fabric reinforcements 
(gauge fabric) glued onto the surface with 
Paraloid B72 acrylic resin, in a 10% dilution 
in acetone, protective PvC film, two layers 
of form-releasing liquid, glass fiber fabric 
embedded in polyester resin.

Specimen 6 stratigraphy: cement mor-
tar, Paraloid B72 acrylic resin film in a 10% 
dilution in acetone, in order for the adhesive 
film to be glued onto, protective PvC film, 
two layers of form-releasing liquid, glass fib-
er fabric embedded in polyester resin.

despite the fact that in the aforemen-
tioned specimens the Paraloid B72 acryl-
ic resin film was applied in a 10% dilution 
in acetone, during the detachment of wall 
painting in the project, the Paraloid B72 
acrylic resin was diluted in acetone at a ra-
tio that ranged from 10% to 15%.

in the end, it was decided to attach two 
layers of protective PvC film onto the re-
inforcing fabric, which were insulated with 
the application of three layers of form-re-
leasing liquid Pva solution. This technique 
was then used to complete the reinforce-
ment of the wall paintings, and the con-
struction of the molds. Special splitting pol-
yester mold parts were used on the conch 
due the sheer size of the wall painting sur-
face. after reinforcement, the wall painting 
was divided into three segments using me-
chanical means, and a separate mold was 
constructed for each segment.
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Πρόθεση. Άγιος ίωάννης ο καλυβίτης.
Prothesis. Saint john kalybites.
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Πρόθεση. Άγιος Χαρίτων (;).  
Prothesis. Saint Chariton (?)
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ίερό, τεταρτοσφαίριο κόγχης. δέηση, λεπτομέρεια Παναγίας. 
Sanctuary, conch of the apse. deësis, detail. 



131

ίερό, τεταρτοσφαίριο κόγχης. δέηση, λεπτομέρεια αγίου ίωάννη Προδρόμου. 
Sanctuary, conch of the apse. deësis, detail.
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ίερό, καμάρα. ανάληψη, λεπτομέρεια. 
Sanctuary, barrel vault. ascension, detail.
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ίερό, καμάρα. ανάληψη, λεπτομέρεια. 
Sanctuary, barrel vault. ascension, detail.
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Ξυλόγλυπτο τέμπλο, λεπτομέρεια.
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iconostasis, detail.
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