Η παράσταση της
Δέησης στο τεταρτοσφαίριο της κόγχης του Ιερού και
τμήμα από παράσταση της Ανάληψης στο βόρειο μέρος της καμάρας
επίσης του Ιερού,
συνδέονται πιθανά
με την ανακαίνιση
της μονής από τον
μοναχό Σωφρόνιο
Σέψη στις αρχές του
16ου αιώνα.
Την εκ νέου τοιχογράφηση του
ναού τον 18ο αιώνα, μαρτυρεί η
αποκάλυψη τοιχο‘Αποψη του βυζαντινού τμήματος του ναού
γραφιών σε επιφάνειες του βυζαντινού πυρήνα πλην του Διακονικού. Στο τεταρτοσφαίριο της κόγχης του Ιερού απεικονίστηκε η Αγία Τριάδα,
στην κόγχη της Πρόθεσης η παράσταση της Άκρας Ταπείνωσης
και η όρθια μετωπική μορφή του Χριστού, στις σωζόμενες κόγχες κάτω από τον τρούλο του κυρίως ναού σκηνές από το Δωδεκάορτο, όπως η Προσκύνηση των Μάγων, η Γέννηση, η Υπαπαντή (;), η Βαϊοφόρος, η Εις Άδου Κάθοδος, η Ανάληψη και
στην περιοχή των σφαιρικών τριγώνων, μορφές Προπατόρων
του Χριστού. Μέρος της ΝΑ κόγχης καλύπτεται από την σκηνή
της Δρακοντοκτονίας
του Αγίου Γεωργίου.
Τις παραστάσεις αυτής
της φάσης συνοδεύει
πλούσιος ανάγλυφος
διάκοσμος από τραβηχτό κονίαμα.
Τον 19ο αιώνα, οι
Διακοσμητικό 19ου αιώνα
τοιχογραφίες που κάλυψαν όλες τις επιφάνειες του ναού, τόσο του βυζαντινού όσο
και του νεώτερου τμήματός του, χαρακτηρίζονται από έντονη διακοσμητική διάθεση. Πολύχρωμος, αλλά και μονόχρωμος φυτικός διάκοσμος, απομίμηση ορθομαρμάρωσης συνδυάστηκαν
με την απεικόνιση αγίων σε στηθάρια.

Το Έργο της
Αποκατάστασης του Ναού
Το ενταγμένο στο Ε.Π. «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» της
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου έργο της «Αποκατάστασης
του Ι. Ναού Αγίου Γεωργίου Συκούση στον οικισμό Αγίου
Γεωργίου Συκούση στη Χίο», υλοποιήθηκε το διάστημα
2014-2019. Οι εργασίες στερέωσης και αποκατάστασης του
ναού, καθώς και της αποκάλυψης και συντήρησης των τοιχογραφιών στο μεταβυζαντινο τμήμα του πραγματοποιήθηκαν από τη Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και
Μεταβυζαντινών Μνημείων.
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου ανέλαβε και υλοποίησε
με τη μέθοδο της αυτεπιστασίας το έργο της αποκάλυψης
και συντήρησης του τοιχογραφικού διακόσμου στο βυζαντινό τμήμα του ναού τη διετία 2017-2018. Καθαιρέθηκαν
τα ελαιοχρώματα και τα νεώτερα κονιάματα, έγιναν άμεσες
στερεωτικές επεμβάσεις στον αποκαλυφθέντα τοιχογραφικό διάκοσμο, εκπονήθηκε μελέτη συντήρησής του και ακολούθησε η απόσπαση τοιχογραφιών από το στρώμα του
18ου και 19ου αιώνα, η στερέωση του υποστρώματος των
τοιχογραφιών με την εφαρμογή ενεμάτων, η κατασκευή περιμετρικών συγκρατήσεων, η στερέωση της ζωγραφικής
επιφάνειας και τέλος, ο μηχανικός και χημικός καθαρισμός
των τοιχογραφιών.
Το έργο της αποκατάστασης του ναού του Αγίου Γεωργίου συνέβαλε στη στερέωση, αλλά και στην ανάδειξη ενός
σημαντικού μνημείου του νησιού, που η ιστορία του έχει τις
απαρχές της στους μεσοβυζαντινούς χρόνους.

Ο Ναός
του Αγίου Γεωργίου
στον οικισμό
Αγίου Γεωργίου Συκούση Χίου

Το έργο της αποκατάστασης του ναού
και της συντήρησης του τοιχογραφικού του διακόσμου
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τές οφείλεται και η κατασκευή του
αξιόλογου ξυλόγλυπτου τέμπλου
στο βυζαντινό τμήμα του ναού,
που φέρει την επιγραφή: 1836 Ιουνίου Πρώτι.

Αρχιτεκτονική

Άποψη του βυζαντινού τμήματος του κυρίως ναού μετά τις εργασίες

Ιστορία

Το χωριό του Αγίου Γεωργίου Συκούση στην κεντρική Χίο, χτισμένο σε ύψωμα, προσφέρει θαυμάσια θέα προς
την εύφορη περιοχή του Κάμπου και τα απέναντι μικρασιατικά παράλια. Ο Άγιος Γεώργιος είναι η ενοριακή εκκλησία του οικισμού.
Ο αρχικός πυρήνας του ναού ιδρύθηκε ως καθολικό μοναστηριού τη μεσοβυζαντινή εποχή, πιθανά τον 12ο αιώνα. Στα μέσα
του 13ου αιώνα και συγκεκριμένα το 1259, αναφέρεται σε χρυσόβουλο του Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγου ως μετόχι της Νέας Μονής.
Το 1518 ο μοναχός Σωφρόνιος Σέψης ανακαίνισε τον ερειπωμένο ναό, γύρω από τον οποίο συγκέντρωσε τους πρώτους κατοίκους του χωριού του Αγίου Γεωργίου Συκούση.
Στις αρχές του 19ου αιώνα, ο ναός υπέστη ριζική μετασκευή
με την κατασκευή προσθηκών νότια και βόρεια, με αποτέλεσμα
την αλλοίωση του αρχικού βυζαντινού πυρήνα, όπως μαρτυρεί
μαρμάρινη πλάκα με ανάγλυφη παράσταση του Αγίου Γεωργίου
Δρακοντοκτόνου, πάνω από την κύρια είσοδο του ναού στη δυτική πλευρά του. Σε αυτήν αναφέρεται η ανακαίνιση του ναού και
η χρονολογία 1815.
Καταστροφές υπέστη ο ναός και στην τρομερή σφαγή της
Χίου το 1822, όταν πυρπολήθηκε από τους Οθωμανούς. Ακολούθησε η επισκευή του, η οποία έγινε με τη συνδρομή όλων
των κατοίκων του χωριού, σύμφωνα με έγγραφο του μητροπολίτη Χίου Σωφρονίου, που συντάχθηκε το 1842. Στις εργασίες αυ-

Ο ναός
κτισμένος στον αρχιτεκτονικό τύπο
του «νησιωτικού» οκταγωνικού,
διαφέρει από το πρότυπό του, το
Καθολικό της Νέας Μονής (1042),
ως προς την στήριξη του τρούλου
στην ανατολική πλευρά. Στον Άγιο
Γεώργιο ανατολικά έχει κατασκευαστεί καμάρα πάνω από το Ιερό
που φέρει τα φορτία του τρούλου,
ενώ στη Νέα Μονή η στήριξη επιτυγχάνεται μέσω αβαθούς κόγχης.
Σημαντική αλλοίωση στον αρχικό τύπο του ναού επέφεραν οι
εργασίες που έγιναν στις αρχές του
19ου αιώνα. Τότε κατεδαφίστηκαν ο δυτικός και ο βόρειος τοίχος
του κτηρίου και κατασκευάσθηκε στα δυτικά καμαροσκέπαστη
προσθήκη και στα βόρεια πλάγιο κιονοστήρικτο κλίτος με σταυροθολιακή στέγαση.
Οι εργασίες επισκευής των στεγών και του τρούλου τη διετία 2012-2013 αποκάλυψαν ότι ο δωδεκάπλευρος τρούλος του
ναού, που μέχρι τότε εθεωρείτο ότι είχε καταρρεύσει με τον σεισμό του 1881, είναι ο αρχικός και ότι είναι δομημένος με το σύστημα της «κρυμμένης πλίνθου».
Η απομάκρυνση το 2017 των τσιμεντοκονιαμάτων που κάλυπταν τις όψεις του ναού, έφερε στο φώς όλα τα στοιχεία που
συνδέουν το μνημείο με την αρχιτεκτονική «σχολή της Κωνσταντινούπολης», όπως η δόμηση με το σύστημα της «κρυμμένης
πλίνθου», τα τυφλά αψιδώματα, οι αβαθείς κόγχες, τα πλίνθινα
τόξα, ο πλούσιος κεραμοπλαστικός διάκοσμος, τα φιαλοστόμια.
Εμφανείς στις όψεις είναι και οι διάφορες επισκευές και μετασκευές που γνώρισε το μνημείο στην μακραίωνη ιστορία του, όπως
η αλλοίωση της αρχικής τοξωτής απόληξης της νότιας πλευράς
και το φράξιμο αρχικών ανοιγμάτων. Ίχνη ροδόχρωμου, πατητού
κονιάματος, εντοπίστηκαν στους αρμούς σύνδεσης των βυζαντινών τοιχοποιιών με τις τοιχοποιίες των προσθηκών, στοιχείο που
δηλώνει ότι ο αρχικός ναός επιχρίσθηκε είτε κατά την ίδρυσή του
είτε σε κάποια μεταγενέστερη επέμβαση.

Προσευχή στη Γεθσημανή, λεπτομέρεια

Δέηση, λεπτομέρεια

Τοιχογραφικός Διάκοσμος

Η απομάκρυνση
των ελαιοχρωμάτων και των κονιαμάτων από τις εσωτερικές επιφάνειες του βυζαντινού πυρήνα του ναού, αποκάλυψαν τέσσερις
διαδοχικές τοιχογραφήσεις, οι οποίες όμως σώζονται σε πολύ
αποσπασματική μορφή.
Το πρώτο τοιχογραφικό στρώμα χρονολογείται στη βυζαντινή εποχή και εντοπίστηκε κατά κύριο λόγο στο τριμερές Ιερό
Βήμα. Μικρό σπάραγμα από παράσταση της Ανάληψης στην καμάρα του Ιερού, λείψανα αφηγηματικής σκηνής στον βόρειο τοίχο του Ιερού, τμήματα μετωπικών μορφών Ιεραρχών στους τοίχους του Ιερού και του Διακονικού, δύο επεισόδια από τη σκηνή
της Προσευχής στη Γεθσημανή στην καμάρα του Διακονικού, χορεία μοναχών αγίων στην καμάρα της Πρόθεσης, σπάραγμα νεανικής μορφής (άγγελος;) κάτω από τον τρούλο στον κυρίως ναό
και σπαράγματα από ενδυμασία και διακοσμητικό σχέδιο στον
νότιο τοίχο επίσης του κυρίως ναού, είναι ότι σώθηκε από τη βυζαντινή τοιχογράφηση του ναού.

