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Με τον τόμο που κρατάτε στα χέρια σας η Γενική Γραμματεία Αιγαίου του 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου ολοκληρώνει ένα εκδοτικό έργο και θερα-
πεύει έναν μείζονα επιστημονικό στόχο. Δεκαπεπτά χρόνια μετά την έκδοση 

του “Αρχαιολογικού Άτλαντα του Αιγαίου” και δώδεκα χρόνια μετά την εμφάνιση του 
αντίστοιχου τόμου των Γεωλογικών μνημείων η παρούσα έκδοση ολοκληρώνει την ευ-
σύνοπτη, αλλά επιστημονικά τεκμηριωμένη, παρουσίαση των μνημείων της Φύσης και 
του Ανθρώπου στο Αιγαίο κατά την αρχαιότητα, προσφέροντας για πρώτη φορά το 
σύνολο των μνημείων που ο χριστιανικός πολιτισμός κατέλιπε στα νησιά και τις ακτές 
του Αρχιπελάγους, από την εδραίωση της θρησκείας έως την Άλωση της Κωνσταντι-
νούπολης.

Ο στόχος ήταν ακριβώς αυτός: το Αιγαίο των χριστιανικών αιώνων να χωρέσει σε ένα 
σύγχρονο έργο, με κείμενα εύληπτα και ελκυστικά, γραμμένα και εικονογραφημένα 
από τους απολύτως ειδικούς του οικείου επιστημονικού τόπου και χρόνου. Και ο ανα-
γνώστης, χρησιμοποιώντας τους καλαίσθητους και κατατοπιστικούς χάρτες κάθε πε-
ριοχής, να οργανώσει την επίσκεψή του στα μνημεία, προσεγγίζοντας ακόμα και τα 
πλέον απρόσιτα από αυτά. 

Αξίζει έπαινος στην επιστημονική επιτροπή του έργου που μπόρεσε να οργανώσει και 
να εποπτεύσει ένα έργο, το οποίο επισημαίνει τις πολιτιστικές ιδιαιτερότητες κάθε 
γεωγραφικής ζώνης (νησιωτικής, παράκτιας ή ηπειρωτικής), διαπερνά τα σύγχρονα 
σύνορα της πίστης και καταγράφει την ιστορία, την αρχιτεκτονική και την τέχνη των 
λατρευτικών και των κοσμικών μνημείων, συνοψίζοντας το περίγραμμα των πολιτικών 
και θρησκευτικών συνθηκών που τα δημιούργησε.

Καρπός της μακράς εκδοτικής δραστηριότητας της Διεύθυνσης πολιτισμού, ο τόμος 
αυτός εμφανίζεται στη διεθνή βιβλιογραφία για να καλύψει ένα επιστημονικό αρχαιο-
γνωστικό κενό, αλλά και για να εξοικειώσει το ευρύ κοινό με τα μνημεία και το ιστορι-
κό τοπίο του Αιγαίου των χριστιανικών αιώνων. Ευχή μας είναι η εκδοτική αυτή συμβο-
λή της Γ.Γ. Αιγαίου να μην σταματήσει εδώ.
 

Νίκος Ζωίδης 
Γενικός Γραμματέας Αιγαίου 

και Νησιωτικής Πολιτικής

Μυτιλήνη 6 Σεπτεμβρίου 2014

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ
του γ.γ. της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου κ. N. Ζωίδη
για την έκδοση Άτλας των Χριστιανικών Μνημείων του Αιγαίου
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Ο ανά χείρας Άτλας των χριστιανικών μνημείων του Αιγαίου αποτελεί συνέ-
χεια του Αρχαιολογικού Άτλαντα του Αιγαίου, που εκδόθηκε το 1998 από το 
Υπουργείο Αιγαίου και το Εθνικό και Καποδιστριακό πανεπιστήμιο Αθηνών, 

με την επιστημονική επιμέλεια της καθηγήτριας Εύας Σημαντώνη Μπουρνιά και της 
Λίνας Μενδώνη.

Σκοπός του παρόντος έργου είναι να παρουσιάσει ένα πανόραμα του μνημειακού 
πλούτου του Αρχιπελάγους μετά από την αρχαιότητα, στην περίοδο του Βυζαντίου, 
και στη γεωγραφική ολότητα του Αιγαίου –στα νησιά και τις ηπειρωτικές ακτές, της 
Ελλάδας και της Μικράς Ασίας. Τα χρονικά όρια αυτής της επισκόπησης καλύπτουν 
την περίοδο από τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους μέχρι το ιστορικό ορόσημο 
της Άλωσης της Κωνσταντινούπολης το 1453. Το διάστημα αυτό συμπίπτει σχεδόν 
με τη ζωή της βυζαντινής αυτοκρατορίας, κατά την οποία το Αιγαίο βρέθηκε εν μέρει 
και εκτός των ορίων της βυζαντινής επικράτειας. Ωστόσο, παρά τις περιόδους κρί-
σης ή και απώλειας της βυζαντινής κυριαρχίας στα νησιά και τις ακτές, το Αιγαίο πα-
ρέμεινε σταθερά ένα πεδίο λαμπρών επιτευγμάτων του βυζαντινού πολιτισμού στις 
κύριες εκφάνσεις του, την αρχιτεκτονική και τη ζωγραφική.

Ο Άτλας των Χριστιανικών Μνημείων του Αιγαίου ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι του 
2007 αλλά οι συνθήκες που επικράτησαν έκτοτε καθυστέρησαν τη δημοσίευσή του. 
Η ανανέωση του κειμένου με τις εξελίξεις της αρχαιολογικής έρευνας κατά τη διαρ-
ρεύσασα επταετία, θα οδηγούσε σε περαιτέρω καθυστέρηση της έκδοσης· γι’ αυτό 
το λόγο, και έχοντας υπόψη την πληρότητα των συμβολών και τα ειδικά χαρακτη-
ριστικά του Άτλαντα, επιλέξαμε να προχωρήσουμε στη δημοσίευση του χωρίς νέες 
προσθήκες. 

Οι αρχαιολογικές θέσεις και τα μνημεία του βυζαντινού Αιγαίου παρουσιάζονται 
κατά γεωγραφική σειρά, με αφετηρία τα παράλια της ελληνικής Θράκης και κατά-
ληξη τα νησιά. Η αρίθμηση των τόπων και των μνημείων είναι ενιαία και αποτυπώνε-
ται στους συνοδευτικούς χάρτες, ώστε να εντοπίζονται εύκολα από τον αναγνώστη. 
Εξειδικευμένοι επιστημονικοί όροι που εμφανίζονται στο κείμενο επεξηγούνται στο 
γλωσσάρι που βρίσκεται στις τελευταίες σελίδες. Για όσους επιθυμούν να εμβαθύ-
νουν περισσότερο στην αρχαιολογία του βυζαντινού Αιγαίου, ακολουθεί μια επιλο-
γή βιβλιογραφίας με τίτλους που συνοψίζουν τα πορίσματα της έρευνας και παρα-
πέμπουν σε ειδικότερες μελέτες.    

Ευχαριστούμε θερμά, από τη θέση αυτή όλους τους συντελεστές του έργου και ιδι-
αίτερα τους συντάκτες του, επιφανή επί το πλείστον στελέχη της Ελληνικής Αρχαι-
ολογικής Υπηρεσίας, για την αρτιότητα και την ποιότητα των συμβολών τους. Ξε-
χωριστές ευχαριστίες εκφράζουμε στον κ. Ανδρέα Βλαχόπουλο, σήμερα επίκουρο 
καθηγητή της προϊστορικής Αρχαιολογίας του πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ο οποίος 
κατά τη θητεία του ως ειδικός επιστήμων του Υπουργείου Αιγαίου συνέβαλε καθο-

π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ
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ριστικά στην υλοποίηση της έκδοσης. Ο τόμος οφείλει επίσης πολλά στην κ. Μάγδα 
Αλβανού, αρχαιολόγο, πολύπειρο στέλεχος της Διεύθυνσης πολιτισμού της Γενικής 
Γραμματείας και παλαιότερα του Υπουργείου Αιγαίου, χάρη στη μέριμνα της οποίας 
αναβίωσε η έκδοσή του.

Ελπίζουμε ότι ο Άτλας θα παρακινήσει και θα συντροφεύσει τους αναγνώστες του σε 
πολλά ταξίδια στη θάλασσα του Αιγαίου και τα μνημεία της –την πιο φωτεινή από τις 
θάλασσες του Βυζαντίου.

Νικόλαος Γκιολές – Γιώργος πάλλης
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Επιστημονική επιμέλεια: 

Νικόλαος Γκιολές, Ομότιμος καθηγητής Βυζαντινής Αρχαιο-
λογίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσο-
φικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού πανεπιστημί-
ου Αθηνών. 

Γιώργος Πάλλης, λέκτωρ Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρ-
χαιολογίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλο-
σοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού πανεπιστη-
μίου Αθηνών.

Συντάκτες:

Ανδριανάκης Μιχάλης, προϊστάμενος 28ης Εφορείας 
Βυζαντινών Αρχαιοτήτων: Δυτική Κρήτη.

Βαλάκου Παρισιάνθη, αρχαιολόγος, 3η Εφορεία Βυζαντινών 
Αρχαιοτήτων: Χίος, Δήμος Μαστιχοχωρίων, Σάμος.

Γκιολές Νικόλαος, καθηγητής Βυζαντινής Αρχαιολογίας 
ΕΚπΑ: Εύβοια

Δεριζιώτης Λάζαρος, Διευθυντής Βυζαντινών Αρχαιοτήτων 
ε.τ.: Λάρισα, Μαγνησία και Φθιώτιδα.

Καββαδία Αριστέα, προϊσταμένη 3ης Εφορείας Βυζαντινών 
Αρχαιοτήτων: Χίος, Δήμοι Χίου, Αμανής και Καρδαμύλων, 
Ικαρία. 

Καραμπάτσος Βασίλειος, αρχαιολόγος, 4η Εφορεία 
Βυζαντινών Αρχαιοτήτων: Κάρπαθος.

Κάσδαγλη Άννα-Μαρία, αρχαιολόγος, 4η Εφορεία 
Βυζαντινών Αρχαιοτήτων: Αστυπάλαια.

Κατσιώτη Αγγελική, αρχαιολόγος, 4η Εφορεία Βυζαντινών 
Αρχαιοτήτων: Νίσυρος.

Κεφαλά Κωνσταντία, αρχαιολόγος, 4η Εφορεία Βυζαντινών 
Αρχαιοτήτων: πάτμος.

Κουτελλάς Μιχαήλ, αρχαιολόγος, 4η Εφορεία Βυζαντινών 
Αρχαιοτήτων: Κάλυμνος και Τέλενδος.

Koch Guntram, καθηγητής της Χριστιανικής Αρχαιολογίας 
και της Ιστορίας της Βυζαντινής Τέχνης, πανεπιστήμιο 
Marburg: τουρκικά παράλια, Ίμβρος και Τένεδος (μετάφραση 
από τα γερμανικά και διασκευή του Νικολάου Γκιολέ).

Λούπου Αθηνά-Χριστίνα, προϊσταμένη 14ης Εφορείας 
Βυζαντινών Αρχαιοτήτων: Λέσβος και Λήμνος.

Μαρκή Ευτέρπη, αρχαιολόγος, 9η Εφορεία Βυζαντινών 
Αρχαιοτήτων: Θεσσαλονίκη, πιερία.

Μέξια Αγγελική, αρχαιολόγος, 5η Εφορεία Βυζαντινών 
Αρχαιοτήτων: Κορινθία.

Μηλίτση Ευαγγελία – Ντιντιούμη Σοφία, αρχαιολόγοι, 
4η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων: Κως.

Σ Υ Ν Τ Ε Λ Ε Σ Τ Ε Σ*
* Η ιδιότητα των συντακτών είναι αυτή που είχαν κατά το έτος της ολοκλήρωσης της σύνταξης του έργου (2007).
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Χαρτογράφηση: Ελευθέριος Τσουρής, Εργαστήριο 
Χαρτογραφίας και Γεωπληροφορικής, Τμήμα Γεωγραφίας, 
πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Σημείωση: η χρονολογική κατάταξη των μνημείων εκφράζει 
τους συντάκτες των κειμένων. 

Μισαηλίδου Άννα, αρχαιολόγος, 3η Εφορεία Βυζαντινών 
Αρχαιοτήτων: Χίος, Δήμοι Ιωνίας και Ομηρούπολης.

Μιχαηλίδου Μαρία, αρχαιολόγος, προϊσταμένη 4ης 
Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων: Ρόδος.

Μπίθα Γιάννα, αρχαιολόγος, Κέντρον Ερεύνης Βυζαντινής 
και Μεταβυζαντινής Τέχνης, Ακαδημία Αθηνών: Κύθηρα.

† Μπορμπουδάκης Εμμανουήλ, Έφορος Αρχαιοτήτων ε.τ.: 
Ανατολική Κρήτη.

Πάλλης Γιώργος, αρχαιολόγος: Αττική και Χαλκιδική.

Παπαβασιλείου Ελένη, αρχαιολόγος, 4η Εφορεία Βυζαντινών 
Αρχαιοτήτων: Σύμη, Κάσος, Μεγίστη και Λειψοί.

Παπάς Διονύσης, αρχαιολόγος: κεντρική και νότια Εύβοια.

Πέννας Χαράλαμπος, προϊστάμενος 2ης Εφορείας 
Βυζαντινών Αρχαιοτήτων: νησιά Αργοσαρωνικού και 
Κυκλάδων.

Πέτρου Δήμητρα, αρχαιολόγος, 1η Εφορεία Βυζαντινών 
Αρχαιοτήτων: βόρεια Εύβοια.

Σιγάλα Μαρία, αρχαιολόγος, 4η Εφορεία Βυζαντινών 
Αρχαιοτήτων: Χάλκη.

Σκάγκου Γιώτα, αρχαιολόγος, 5η Εφορεία Βυζαντινών 
Αρχαιοτήτων: Λακωνία.

Τσεκές Γεώργιος, αρχαιολόγος, 5η Εφορεία Βυζαντινών 
Αρχαιοτήτων: Αργολίδα.

Τσουρής Κωνσταντίνος, αρχαιολόγος, 12η Εφορεία 
Βυζαντινών Αρχαιοτήτων: Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, 
Θάσος και Σαμοθράκη.

Φαϊτάκη Στέλλα, αρχαιολόγος, 3η Εφορεία Βυζαντινών 
Αρχαιοτήτων: Χίος, Δήμος Καμποχωρίων.

Χαμηλάκη Κατερίνα, αρχαιολόγος, Θ’ Εφορεία 
προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων: Βοιωτία. 
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Το κήρυγμα της νέας θρησκείας του χριστιανισμού έφτασε 
από νωρίς στα νησιά και τις ακτές του Αιγαίου πελάγους. 

Μαθητές του Χριστού και απόστολοι της εκκλησίας εργάστη-
καν για τη διάδοση του χριστιανισμού, με πρώτο τον απόστο-
λο παύλο. Το Αιγαίο της εποχής εκείνης, υπό την κυριαρχία 
των Ρωμαίων, αποτελούσε μια ειρηνική θάλασσα, όπου οι πε-
ρισσότερες αρχαίες ελληνικές πόλεις άκμαζαν μαζί με τα νέα 
οικιστικά κέντρα που είχαν δημιουργηθεί.   

Η μετάθεση της πρωτεύουσας της ρωμαϊκής αυτοκρατορί-
ας στην ανατολή το 324 μ.Χ., με την ίδρυση της Κωνσταντι-
νούπολης, αποτελεί την ιστορική τομή που θεωρείται ως η 
αφετηρία της βυζαντινής αυτοκρατορίας. Οι νέες συνθήκες 
θα ευνοήσουν ιδιαίτερα το νησιωτικό κόσμο, καθώς πλέον οι 
σπουδαιότεροι θαλάσσιοι δρόμοι που τροφοδοτούν την πρω-
τεύουσα περνούν από το Αιγαίο. Εμπορικά πλοία μεταφέρουν 
προϊόντα από τις επαρχίες της Αιγύπτου και της Συρίας μέσω 
της πολυσύχναστης θαλάσσιας οδού μεταξύ των μικρασια-
τικών παραλίων και των νησιών. Κατά μήκος της ανθούν πο-
λιτείες-λιμάνια με ζωηρή εμπορική κίνηση και με αστική ζωή 
που συνεχίζει πολλές αρχαίες συνήθειες. Η οικοδομική δρα-
στηριότητα είναι έντονη, με εντυπωσιακότερο στοιχείο τους 
χριστιανικούς ναούς του τύπου της βασιλικής, που ανεγεί-
ρονται κατά δεκάδες από τον 4ο αιώνα και εξής, ακόμα και 
στα μικρότερα νησιά. Ο διάκοσμός τους, με γλυπτά μαρμάρι-
να αρχιτεκτονικά μέλη, ψηφιδωτά δάπεδα και τοιχογραφίες, 
ακολουθεί τις εξελίξεις της τέχνης στα μεγάλα κέντρα της 
αυτοκρατορίας. Για τον κόσμο του Αιγαίου, η παλαιοχριστια-
νική περίοδος (4ος-7ος αιώνας) είναι εποχή γενικής ευημερί-
ας, με εξαίρεση τα πλήγματα που δοκιμάζουν πολλές παρα-
λιακές πόλεις της ηπειρωτικής Ελλάδας κατά τις βαρβαρι-
κές επιδρομές του 4ου αιώνα και τους μεγάλους σεισμούς 
του 6ου. 

Στη διοίκηση του Αιγαίου κατά το διάστημα αυτό παρατηρεί-
ται ένας διχασμός σε σχέση με τα μεταγενέστερα δεδομένα, 
καθώς οι ακτές και τα νησιά μοιράζονται ανάμεσα στις Επαρ-
χότητες του Ιλλυρικού και της Ανατολής –τα ευρωπαϊκά πα-
ράλια με τα γειτονικά νησιά στην πρώτη και τα μικρασιατι-
κά με τα νησιά τους και πολλές από τις Κυκλάδες στη δεύτε-
ρη. Αντίστοιχα, οι ακτές της Ελλάδας και τα προς αυτές νη-
σιά υπάγονται στην εκκλησιαστική δικαιοδοσία του πάπα της 
Ρώμης. Η εκκλησία οργανώνεται με πλήθος επισκοπές και οι 
ιεράρχες τους λαμβάνουν μέρος στις εκκλησιαστικές εξελί-
ξεις, ήδη από την Α’ Οικουμενική Σύνοδο (325). 

Οι τύχες του αιγαιακού κόσμου και της αυτοκρατορίας θα αλ-
λάξουν σημαντικά από τις αρχές του 7ου αιώνα, με τις μεγά-
λες σλαβικές επιδρομές. Η ηπειρωτική Ελλάδα πλημμυρίζει 
από Σλάβους και πολλές παράλιες πόλεις καταστρέφονται και 
εγκαταλείπονται οριστικά. Οι επιδρομές πλήττουν και ορισμέ-
να νησιά. περισσότερο όμως από τις σλαβικές επιδρομές θα 
επηρεάσει το Αιγαίο ένας νέος δυναμικός παράγοντας που εμ-
φανίζεται στο προσκήνιο της ιστορίας την ίδια περίπου περίο-
δο. πρόκειται για τους Άραβες, που με ασυγκράτητη ορμή θα 
καταλύσουν μέσα σε λίγα χρόνια τη μακραίωνη βυζαντινή κυ-
ριαρχία στην Αίγυπτο και τη Συρία και σύντομα θα στραφούν 
στη θάλασσα. Στα μέσα του 7ου αιώνα ο αραβικός στόλος του 
Μωαβία επιτίθεται και λεηλατεί ανθηρά ως τότε νησιά, όπως η 
Ρόδος και η Χίος. Για τους επόμενους τρεις αιώνες, τα νησιά 
και τα παράλια θα ζουν υπό την αραβική απειλή.

Με τις σλαβικές επιδρομές και την έναρξη των αραβικών επι-
θέσεων, η ακμή του παλαιοχριστιανικού Αιγαίου τερματίζε-
ται και ο χώρος εισέρχεται στη μεσαιωνική περίοδο της ιστο-
ρίας του. Αυτή η βαθειά ιστορική τομή ανιχνεύεται σε ευρή-
ματα και μνημεία που σχετίζονται χρονολογικά με αυτή την 
κρίσιμη περίοδο, με χαρακτηριστικότερα τα πρόχειρα οχυρά 
και κάστρα που κτίζονται βιαστικά στην ενδοχώρα πολλών νη-
σιών για να προστατευτούν οι κάτοικοι. Στρώματα καταστρο-
φής που εντοπίζονται σε ακμάζουσες μέχρι τότε πόλεις σχετί-
ζονται με βίαιες επιδρομές που διέκοψαν τη ζωή τους. Σημα-
ντικά οικιστικά κέντρα συρρικνώνονται ή εγκαταλείπονται, κα-
θώς ο πληθυσμός μετακινείται σε ασφαλέστερες τοποθεσίες. 
Ο αστικός βίος, που διατηρούσε πολλά από τα στοιχεία των 
αρχαίων καταβολών του, τερματίζεται, με εξαίρεση λίγες με-
γάλου μεγέθους πόλεις. Η ανασφάλεια παρατείνεται καθώς 
το ναυτικό των Αράβων και των Σαρακηνών πειρατών εγκαθί-
σταται μόνιμα από τον 9ο αιώνα στην Κρήτη, απ’ όπου εφορ-
μά προς τα νησιά και τα παράλια.  

παρά τη μεγάλη ανατροπή, η ζωή στο Αιγαίο συνεχίστηκε. 
Γραπτές πηγές αλλά και αρχαιολογικά τεκμήρια δείχνουν ότι 
δεν επήλθε ερήμωση: το κράτος εξακολούθησε να ελέγχει τα 
περισσότερα νησιά, οι θαλάσσιες οδοί παρέμειναν ανοικτές, η 
εκκλησία συνέχισε τη δραστηριότητά της. Σημαντική για την 
ενίσχυση των νησιωτών ήταν η διοικητική αναδιοργάνωση του 
αρχιπελάγους, με τη σύσταση του Θέματος των Καραβισιά-
νων στις αρχές του 7ου αιώνα, το οποίο κατόπιν διασπάστηκε 
στα Θέματα Κιβυρραιωτών (νοτιοανατολικό Αιγαίο) και Αιγαί-
ου πελάγους (βορειοανατολικό Αιγαίο). Την ίδια περίπου περί-
οδο, όλες οι επαρχίες του κράτους που υπάγονταν ακόμα εκ-
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κρατορία της Κωνσταντινούπολης, το Βασίλειο της Θεσσαλο-
νίκης, το κράτος των Αθηνών και το πριγκηπάτο της Αχαΐας. 
Εκτός από τα τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, που πα-
ραχωρήθηκαν στο λατινικό κράτος της Κωνσταντινούπολης, οι 
Κυκλάδες, η Εύβοια και η Κρήτη περασαν στον έλεγχο της Βε-
νετίας, της ισχυρότερης ναυτικής δύναμης. Οι Βενετοί άσκη-
σαν την κυριαρχία στα περισσότερα νησιά επιτρέποντας την 
κατάληψή τους από οικογένειες ευγενών, οι οποίες τα μετέ-
τρεψαν σε μικρά αυτόνομα κρατίδια με φεουδαρχική οργάνω-
ση. Ανάμεσα σε αυτές τις μικρές νησιωτικές επικράτειες ξεχω-
ρίζει το Δουκάτο του Αρχιπελάγους, που συστήθηκε το 1207 
από τον Μάρκο Σανούδο, με έδρα τη Νάξο, στο οποίο υπάγο-
νταν η πάρος, η Αντίπαρος, η Κίμωλος, η Μήλος, η Αμοργός, 
η Ίος, η Σίκινος, η Σύρος και η Σίφνος. Η Άνδρος, η Τήνος με 
τη Μύκονο, τη Σέριφο και την Κέα, η Ανάφη, η Σαντορίνη και η 
Αστυπάλαια, σχημάτισαν μικρότερες αυτόνομες ηγεμονίες. Η 
Κρήτη ωστόσο εντάχθηκε απευθείας στα εδάφη της Βενετίας, 
λόγω της καίριας στρατηγικής σημασίας της. Με φεουδαρχι-
κό σύστημα οργανώθηκε και η Εύβοια.

Η κατάρρευση του Βυζαντίου δεν ήταν ωστόσο πλήρης. Ισχυ-
ρές οικογένειες συγκέντρωσαν δυνάμεις σε εδάφη της διαιρε-
μένης επικράτειάς του, δημιούργησαν ανεξάρτητα κράτη και 
ξεκίνησαν τον αγώνα για την ανασύσταση της αυτοκρατορί-
ας, ανταγωνιζόμενες μεταξύ τους. Το βασίλειο των Λασκαρι-
δών με κέντρο τη Νίκαια, το οποίο επικράτησε τελικά σε αυτή 
την προσπάθεια, ήλεχγε μεγάλο μέρος των μικρασιατικών πα-
ραλίων και ανέκτησε σημαντικά νησιά, όπως η Λέσβος, η Χίος, 
η Σάμος, η Ικαρία και η Ρόδος. Στην άλλη πλευρά του Αιγαί-
ου, το κράτος της Ηπείρου επικράτησε πρόσκαιρα στη Θεσ-
σαλονίκη και τα παράλια της Θεσσαλίας, η οποία περιήλθε κα-
τόπιν στο αυτόνομο κρατίδιο των Νέων πατρών. Το 1261 η νέα 
δυναστεία που είχε καταλάβει τον θρόνο της Νίκαιας συνέδε-
σε το όνομά της με την ανάκτηση της Κωνσταντινούπολης και 
την έναρξη της ύστατης φάσης στη ζωή της αυτοκρατορίας. 
Ο πρώτος των παλαιολόγων, ο Μιχαήλ Η’, αποκατέστησε για 
ένα διάστημα την ισχύ του βυζαντινού ναυτικού στο Αιγαίο και 
πέτυχε μάλιστα, υπό την ηγεσία του Ιταλού Λικάριου, να απο-
σπάσει από τους Βενετούς πολλές κτήσεις του Δουκάτου του 
Αρχιπελάγους και άλλα κυκλαδονήσια. 

Κύρια μέριμνα των νέων Δυτικών κυρίαρχων ήταν η εξασφάλι-
ση των κατακτήσεών τους. Στα παράλια και τα νησιά του Αιγαί-
ου επισκευάστηκαν και βελτιώθηκαν τα προϋπάρχοντα βυζα-
ντινά κάστρα και κτίστηκαν δεκάδες νέα, πολλά από τα οποία 
σώζονται μέχρι σήμερα και δεσπόζουν στους νησιωτικούς 
οικισμούς. Ως φορείς του καθολικού δόγματος, οι Φράγκοι και 
οι Βενετοί επιδίωξαν να ενσωματώσουν τον ορθόδοξο πληθυ-
σμό στην παπική εκκλησία, επιβάλλοντας πιεστικά μέτρα, χω-
ρίς όμως να λείπουν περιπτώσεις συνδιαλλαγής και ανεκτικό-
τητας. Ως αντίδραση του ντόπιου πληθυσμού ερμηνεύεται η 
οικοδόμηση και τοιχογράφηση από τους ορθοδόξους πλή-
θους μικρών εκκλησιών, ιδίως κατά τον 13ο αιώνα. Στα μνη-
μεία αυτά είναι έκδηλη η πίστη και η εμμονή στη βυζαντινή 
παράδοση, που υπογραμμίζει την προσήλωση στο ορθόδοξο 
δόγμα και την υπεροχή της Κωνσταντινούπολης ως καλλιτε-
χνικού κέντρου. 

κλησιαστικά στον πάπα της Ρώμης, εντάχθηκαν στη δικαιοδο-
σία του πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως. Η έριδα της Ει-
κονομαχίας, που συντάραξε για περισσότερο από έναν αιώνα 
τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία (726-843), έφτασε και στα νησιά, 
όπως δείχνουν οι ανεικονικές διακοσμήσεις ναών της Νάξου, 
της Αμοργού και της Ρόδου. Στα λιγοστά μνημεία που αντι-
προσωπεύουν την εκκλησιαστική αρχιτεκτονική της περιόδου 
αυτής παρατηρείται ένδεια στα υλικά και τις μορφές και υπο-
χώρηση της οικοδομικής τεχνογνωσίας, μια εξέλιξη που είναι 
αναμενόμενη έχοντας υπόψιν τις ιστορικές συνθήκες.

Στις αρχές του 9ου αιώνα κορυφώνεται η σύγκρουση Βυζαντι-
νών και Αράβων στη θάλασσα, με αμφίρροπα αποτελέσματα. 
Το 961 είναι ωστόσο το έτος-ορόσημο για το μεσαιωνικό Αι-
γαίο, καθώς ο Νικηφόρος Φωκάς ανακαταλαμβάνει την Κρή-
τη, το κύριο ορμητήριο των Αράβων. Η ειρήνη πλέον αποκα-
θίσταται και η κίνηση στους θαλάσσιους δρόμους του Αιγαί-
ου διεξάγεται ανεμπόδιστα, συμβάλλοντας σε νέα άνθηση του 
εμπορίου. Η κεντρική διοίκηση φροντίζει παράλληλα να ενι-
σχύσει τα κεντρικά λιμάνια με αμυντικά έργα, διασφαλίζοντας 
τη μεταφορά προϊόντων στην Κωνσταντινούπολη. Οι νέες συν-
θήκες που δημιουργούνται ευνοούν την πολιτιστική άνθηση, 
την οποία μαρτυρούν τα μνημεία που κτίζονται από τις αρχές 
του 11ου αιώνα κυρίως και εξής, με ευδιάκριτη την ακτινοβο-
λία των τεχνών της πρωτεύουσας.

Οι γενναίες αυτοκρατορικές χορηγίες σε μοναστικά κέντρα 
όπως η Νέα Μονή Χίου και η μονή Αγίου Ιωάννου Θεολόγου πά-
τμου, δείχνουν πως το κρατικό ενδιαφέρον για τα πράγματα του 
Αιγαίου συνεχίζεται όσο προχωρά ο 11ος αιώνας. Εντούτοις, 
μετά το 1025 το Βυζάντιο εισέρχεται ως πολιτικός οργανισμός 
σε τροχιά παρακμής, η οποία θα επηρεάσει βαθειά και τη ζωή 
του αιγαιακού κόσμου. Η καταστροφή του βυζαντινού στρατού 
στο Μαντζικέρτ το 1071 θα οδηγήσει τους Σελτζούκους Τούρ-
κους στα μικρασιατικά παράλια, με αποτέλεσμα πολλές πόλεις 
να πέσουν στα χέρια τους και να διαταραχθεί η εμπορική κίνη-
ση. Επί της δυναστείας των Κομνηνών θα αποκατασταθεί μεν η 
βυζαντινή κυριαρχία στη μικρασιατική ακτογραμμή και εν μέρει 
στην ενδοχώρα, αρχίζει ωστόσο η αποσύνθεση του βυζαντινού 
εμπορίου, με τα προνόμια που παραχωρούνται στη Βενετία το 
1082 και της δίνουν το δικαίωμα να εμπορεύεται σε όλα τα λι-
μάνια της αυτοκρατορίας χωρίς να καταβάλει φόρους. Κατά το 
β’ μισό του 12ου αιώνα, ο έλεγχος της κεντρικής διοίκησης στις 
επαρχίες παραλύει και παρατηρούνται έντονες αυτονομιστικές 
τάσεις. Ο ίδιος αιώνας αποτελεί, από την άλλη πλευρά, περίο-
δο μεγάλης ανάπτυξης των τεχνών, με την υποστήριξη συχνά 
των τοπικών αρχόντων που ενισχύουν την ανέγερση μοναστη-
ριακών ναών και τη διακόσμησή τους με  τοιχογραφίες υψηλής 
καλλιτεχνικής στάθμης. 

Ο κόσμος των νησιών και των παραλίων βίωσε μια ριζική ιστο-
ρική μεταβολή το 1204, όταν οι δυνάμεις της Δ’ Σταυροφορίας 
κατέλαβαν την Κωνσταντινούπολη και κατέλυσαν το βυζαντινό 
κράτος. Οι νικητές διαμοιράστηκαν τα εδάφη του με την συν-
θήκη που έμεινε γνωστή ως Partitio Romaniae: τα ηπειρωτικά 
παράλια της βαλκανικής πέρασαν στην κυριαρχία νέων κρα-
τών που ίδρυσαν οι Φράγκοι στην Ανατολή, στη Λατινική Αυτο-
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της ηπειρωτικής Ελλάδας εντάχθηκαν πλήρως στο οθωμανικό 
κράτος το 1470. Στο Βυζάντιο απέμειναν σχεδόν μέχρι τέλους 
η Λήμνος και οι Σποράδες. 

Οι Οθωμανοί δεν άργησαν να αποκτήσουν και αξιόμαχο στό-
λο, με τον οποίο από το 1341 και εξής προέβαιναν σε επιδρο-
μές στα νησιά, λεηλατώντας και αιχμαλωτίζοντας ολόκληρους 
πληθυσμούς. Αργότερα, από τον 15ο αιώνα, προχώρησαν 
στην κατάληψη των νησιών, μια διαδικασία που συνάντησε την 
πεισματική αντίσταση των Βενετών κυρίως, και ολοκληρώθη-
κε μόλις το 1669 με την πτώση του Χάνδακα, της πρωτεύου-
σας της Κρήτης.

Η ραγδαία παρακμή του βυζαντινού κράτους από τη βασι-
λεία του Ανδρονίκου Β’ και εξής, συμπαρέσυρε σταδιακά σχε-
δόν όλες τις αιγαιακές κτήσεις του και εξάλειψε τα τελευταία 
υπολείμματα της αλλοτινής ναυτικής δύναμής του. Το 1309 
Ιωαννίτες ιππότες κατέλαβαν τη Ρόδο και τα γύρω νησιά. προς 
τα μεσα του 14ου αιώνα οι Γενουάτες έθεσαν υπό τον έλεγχό 
τους τη Χίο και τη Σάμο και οι Γατελούζοι τη Λέσβο. παράλ-
ληλα εμφανίστηκαν δυναμικά οι Οθωμανοί Τούρκοι, οι οποί-
οι μέχρι τα τέλη του ίδιου αιώνα είχαν καταλάβει όλα τα βυ-
ζαντινά εδάφη στις μικρασιατικές ακτές, ενώ σταθερά κέρδι-
ζαν έδαφος στα θρακικά και μακεδονικά παράλια, με αποκο-
ρύφωμα την κατάκτηση της Θεσσαλονίκης το 1430. Οι ακτές 
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Ακρ. Αγριλιά

968

Α Ι Γ Α Ι Ο  Α Ι Γ Α Ι Ο  

Π Ε Λ Α Γ Ο ΣΠ Ε Λ Α Γ Ο Σ

Μυχού

Λουτρά
Αγιάσος

Παππάδος

Συκούντα ΜΥΤΙΛΗΝΗ

Πλωμάρι

556

557

558

559

560

561

Έρμος
Έρμος

KocaKoca

BozdagBozdag
ΜπόζνταγκΜπόζνταγκ

ΌλυμποςΌλυμπος

Καλλονής

Ελαϊτικός Κόλπος

Κόλπο
ς Σµύρνη

ς

İzmir Körfezi

Çandarli Körfezi

Urla

İzmir

Aliağa

Bergama

Menemen

Çeşme
Ουρλά

Σμύρνη

Τσεσμέ

Αλιάγκα

Πέργαμος

Μενεμένη

27°20'0"

27°0'0"

27°0'0"

26°40'0"

26°40'0"

26°20'0"

26°20'0"

39°0'0"

39°0'0"

38°40'0"

38°40'0"

38°20'0"

38°20'0"

Χλμ
0 10 20

Κλίμακα 1:500.000

ΛΕΣΒΟΣ
( 5 7 2 )

ΛΕΣΒΟΣ
( 5 7 2 )

Αρ. χάρτη: 14

22

19

21

13

20

Τ Ο Υ Ρ Κ Ι ΑΤ Ο Υ Ρ Κ Ι Α



Ακρ. Κήπος

Ακρ. Φονιάς

Μεγάλο Ακρωτήρι

1614

672

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ

ΙΜΒΡΟΣ

Α Ι Γ Α Ι Ο  Π Ε Λ Α Γ Ο ΣΑ Ι Γ Α Ι Ο  Π Ε Λ Α Γ Ο Σ

Σ ά οςΣ ά ος

1

1

2

3

IMROZ

26°0'0"

26°0'0"

25°50'0"

25°50'0"

25°40'0"

25°40'0"

25°30'0"

25°30'0"

40°30'0"

40°30'0"

40°20'0"

40°20'0"

40°10'0"

40°10'0"

Σ ΑΜΟ Θ Ρ Α ΚΗ  ( 5 6 3 )Σ ΑΜΟ Θ Ρ Α ΚΗ  ( 5 6 3 )

Κλίμακα 1:250.000
Χλμ

0 5 10

Ι Μ Β Ρ Ο Σ  /  G Ö K Ç E A D A  ( 5 6 4 )Ι Μ Β Ρ Ο Σ  /  G Ö K Ç E A D A  ( 5 6 4 )

Αρ. χάρτη: 15

17

3

16



Ν
έστος

Ν
έστος

Κόλπος
Καβάλας

Ακρ. Σαλονικιός

Ακρ. Μπάμπουρας

Ακρ. Καλόγηρος

Ακρ. Πρίνου

Ακρ. Κεφαλάς

1127

ΘΑΣΟΣ (ΛΙΜΕΝΑΣ)

ΚΑΒΑΛΑ

Μαριές

Κάστρο

Κεραμωτή

Ραχώνι

Νέα Καρβάλη

Σκάλα Σωτήρος

Α Ι Γ Α Ι Ο  Π Ε Λ Α Γ Ο ΣΑ Ι Γ Α Ι Ο  Π Ε Λ Α Γ Ο Σ

ΥψάριοΥψάριο

1

2
3

4 5

6
7

8 9
10

13
1211

14

15

24°50'0"

24°50'0"

24°40'0"

24°40'0"

24°30'0"

24°30'0"

40°50'0"
40°50'0"

40°40'0" 40°40'0"

40°30'0" 40°30'0"

Θ Α Σ Ο Σ  ( 5 6 5 )Θ Α Σ Ο Σ  ( 5 6 5 )

Κλίμακα 1:250.000
Χλμ

0 5 10

Θ Α Σ Ο Π Ο Υ Λ ΑΘ Α Σ Ο Π Ο Υ Λ Α

Π Α Ν Α Γ Ι ΑΠ Α Ν Α Γ Ι Α

Κ Ο Ι Ν Υ Ρ ΑΚ Ο Ι Ν Υ Ρ Α

Αρ. χάρτη: 16

19

2

3

15



ΑλυκήΑλυκή

ΧορταρολίμνηΧορταρολίμνη

Κόλπος
Πουρνιάς

Κόλπος Μού δρου
Κόλπος
Κοντιά

Α Ι Γ Α Ι Ο  Π Ε Λ Α Γ Ο ΣΑ Ι Γ Α Ι Ο  Π Ε Λ Α Γ Ο Σ

Α Ι Γ Α Ι Ο  Π Ε Λ Α Γ Ο ΣΑ Ι Γ Α Ι Ο  Π Ε Λ Α Γ Ο Σ

Ακρ. Πλάκα

Ακρ. Τηγάνι

Ακρ. Αγ. Ειρήνης

Ακρ. Μούρτζεφλος

Ακρ. Αγ. Σώζων

Ακρ. Αγ. Ευθύμιος

Ακρ. Αγριλιά

Ακρ. Καλόγεροι

Ακρ. Κέρος

Ακρ. Καβαλλάρης

ΜΥΡΙΝΑ

Ατσική

Κοντιάς

Μούδρος

Bozcaada

Αγκαρυώνες

1

2

3

4

5

1

26°0'0"

26°0'0"

25°50'0"

25°50'0"

25°40'0"

25°40'0"

25°30'0"

25°30'0"

25°20'0"

25°20'0"

25°10'0"

25°10'0"

25°0'0"

25°0'0"

40°0'0"

40°0'0"

39°50'0"

39°50'0"

39°40'0"

39°40'0"

ΛΗΜΝΟ Σ  ( 5 6 6 )ΛΗΜΝΟ Σ  ( 5 6 6 )

Κλίμακα 1:250.000
Χλμ

0 5 10

Σ Ι Δ Ε Ρ Ι Τ Η ΣΣ Ι Δ Ε Ρ Ι Τ Η Σ

ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Τ Ε Ν Ε Δ Ο Σ  ( 5 6 7 )
B O Z C A A D A

Τ Ε Ν Ε Δ Ο Σ  ( 5 6 7 )
B O Z C A A D A

Αρ. χάρτη: 17

23 25 20

2

3

4

1 15



Ακρ. Αρτεμίσιο

Ακρ. Γρίβα

Ακρ. Γέρακας

Ακρ. Πούντα

Ακρ. Κάστρο

Ακρ. Μύτη

Ακρ. Βελόνα

Ακρ. Γουρούνι

Ακρ. Παλιοφάναρο

Ακρ. Μαύρη Πούντα

Ακρ. Παναγιά

Ακρ. Κάτεργο

Ακρ. Ταμπουράς

Ακρ. Αγκίστρι

ΣΚΙΑΘΟΣ

ΣΚΟΠΕΛΟΣ

Προμύρι

Νεοχώριον,το

Πατητήρι

ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ

Α Ι Γ Α Ι Ο  Π Ε Λ Α Γ Ο ΣΑ Ι Γ Α Ι Ο  Π Ε Λ Α Γ Ο Σ

Α Ι Γ Α Ι Ο  Α Ι Γ Α Ι Ο  

Π Ε Λ Α Γ Ο ΣΠ Ε Λ Α Γ Ο Σ

1

2

1

1

2

3

24°20'0"

24°20'0"

24°10'0"

24°10'0"

24°0'0"

24°0'0"

23°50'0"

23°50'0"

23°40'0"

23°40'0"

23°30'0"

23°30'0"

23°20'0"

23°20'0"

39°30'0" 39°30'0"

39°20'0" 39°20'0"

39°10'0" 39°10'0"

39°0'0" 39°0'0"

Σ Κ Ι Α ΘΟ Σ  ( 5 6 8 )Σ Κ Ι Α ΘΟ Σ  ( 5 6 8 )

Κλίμακα 1:250.000
Χλμ

0 5 10

Π Ι Π Ε Ρ ΙΠ Ι Π Ε Ρ Ι

Π Ο Ν Τ Ι Κ Ο Ν Η Σ ΙΠ Ο Ν Τ Ι Κ Ο Ν Η Σ Ι

Σ Κ Ο Π Ε ΛΟ Σ
( 5 6 9 )

Σ Κ Ο Π Ε ΛΟ Σ
( 5 6 9 )

Α Λ Ο Ν ΝΗ Σ Ο Σ  
( 5 7 0 )

Α Λ Ο Ν ΝΗ Σ Ο Σ  
( 5 7 0 )

Κ Υ Ρ Α - Π Α Ν Α Γ Ι ΑΚ Υ Ρ Α - Π Α Ν Α Γ Ι Α

Γ Ι Ο Υ Ρ ΑΓ Ι Ο Υ Ρ Α

Τ Σ Ο Υ Γ Ρ Ι Α Κ ΙΤ Σ Ο Υ Γ Ρ Ι Α Κ Ι Τ Σ Ο Υ Γ Κ Ρ Ι ΑΤ Σ Ο Υ Γ Κ Ρ Ι Α

Μ Α Ρ Α Γ Κ Ο ΣΜ Α Ρ Α Γ Κ Ο Σ

Δ Α Σ Ι ΑΔ Α Σ Ι Α
Α Δ Ε Λ Φ Ο ΙΑ Δ Ε Λ Φ Ο Ι

Σ Κ Α Ν Τ Η Λ ΙΣ Κ Α Ν Τ Η Λ Ι

Π Ρ Α Σ ΟΠ Ρ Α Σ Ο

Λ Α Γ Ο Φ Υ Τ Ο Ν Η Σ Ι ΑΛ Α Γ Ο Φ Υ Τ Ο Ν Η Σ Ι Α

Λ Ε Χ Ο Υ Σ ΑΛ Ε Χ Ο Υ Σ Α

Γ Ρ Α Μ Μ Ε Ζ ΑΓ Ρ Α Μ Μ Ε Ζ Α

Π Ε Ρ Ι Σ Τ Ε Ρ ΑΠ Ε Ρ Ι Σ Τ Ε Ρ Α

Π Α Π Π Ο Υ ΣΠ Α Π Π Ο Υ Σ

Φ Α Γ Κ Ρ Ο ΥΦ Α Γ Κ Ρ Ο Υ

Α Σ Π Ρ Ο Ν Η Σ ΙΑ Σ Π Ρ Ο Ν Η Σ Ι

Ε Υ Β Ο Ι ΑΕ Υ Β Ο Ι Α

Ψ Α Θ Ο Υ Ρ ΑΨ Α Θ Ο Υ Ρ Α

Αρ. χάρτη: 18

4

2 3

5 19

20

19

Κ Ο Ρ Α Κ Α ΣΚ Ο Ρ Α Κ Α Σ

Σ Κ Α Ν Τ Ζ Ο Υ Ρ ΑΣ Κ Α Ν Τ Ζ Ο Υ Ρ Α



Κόλπος
Καλαµίτσας

Ακρ. Αλώνι

Ακρ. Μάρμαρο

Ακρ. ΛιθάριΑκρ. Λιθάρι

Ακρ. Λιμνονάρι

692

ΣΚΥΡΟΣ

Α Ι Γ Α Ι Ο  Π Ε Λ Α Γ Ο ΣΑ Ι Γ Α Ι Ο  Π Ε Λ Α Γ Ο Σ

Α Ι Γ Α Ι Ο  Π Ε Λ Α Γ Ο ΣΑ Ι Γ Α Ι Ο  Π Ε Λ Α Γ Ο Σ

1

2

3

24°40'0"

24°40'0"

24°30'0"

24°30'0"

24°20'0"

24°20'0"

39°0'0" 39°0'0"

38°50'0" 38°50'0"

38°40'0" 38°40'0"

Κλίμακα 1:250.000
Χλμ

0 5 10

Ε Ξ Ω  Π Ο Δ Ι Ε ΣΕ Ξ Ω  Π Ο Δ Ι Ε Σ

Β Α Λ Α Ξ ΑΒ Α Λ Α Ξ Α

Σ Α Ρ Α Κ Η Ν ΟΣ Α Ρ Α Κ Η Ν Ο

Μ Ε Σ Α  Π Ο Δ Ι ΑΜ Ε Σ Α  Π Ο Δ Ι Α

Σ Κ Υ Ρ Ο Σ  ( 5 7 1 )Σ Κ Υ Ρ Ο Σ  ( 5 7 1 )

ΠΛΑΤΙΑΠΛΑΤΙΑ

ΣΚΥΡΟΠΟΥΛΑΣΚΥΡΟΠΟΥΛΑ

ΡΗΝΕΙΑΡΗΝΕΙΑ

Αρ. χάρτη: 19
18 16

18

4

5

5 23

21

20

14Κ Ο Υ Λ Ο Υ Ρ ΗΚ Ο Υ Λ Ο Υ Ρ Η



Κόλπος

Καλλονής

Κόλπος Αδραµυττίου

Κόλπος
Γέρας

Edremit Körfezi

Ακρ. Κόρακας

Ακρ. Μόλυβος

Ακρ. Φουρνιά

Ακρ. Κόπανος

Ακρ. Αγριλιά

Ακρ. Άγ. Φωκάς

Ακρ. Σαρατσίνα

968

968

Μυχού

Υψηλομέτωπο
Πέτρα

Ερεσός

Λουτρά

Αγιάσος

Καλλονή

Μήθυμνα

Παππάδος

Συκούντα ΜΥΤΙΛΗΝΗ

Μιστεγνά

Πλωμάρι

Πολιχνίτος

Μανταμάδος

Κάτω Τρίτος

Πύργοι Θερμής

Νέες Κυδωνίες

Αγία Παρασκευή

Λουτρόπολη 
Θερμής

Ayvalik
Αϊβαλί

Βρίσα

Όλυ μπο
ςΌλυμπο
ς

ΛεπέτυμνοςΛεπέτυμνος

1

34

5

6
7

9

11

12

13

15

17

18

19

21

22

2

8

10

14

16

20

23

26°50'0"

26°40'0"

26°40'0"

26°30'0"

26°30'0"

26°20'0"

26°20'0"

26°10'0"

26°10'0"

26°0'0"

26°0'0"

25°50'0"

25°50'0"

39°20'0"

39°20'0"

39°10'0"

39°10'0"

39°0'0"

39°0'0"

Λ Ε Σ Β Ο Σ  ( 5 7 2 )Λ Ε Σ Β Ο Σ  ( 5 7 2 )

Κλίμακα 1:250.000
Χλμ

0 5 10

Ν Η Σ Ι Ω Π ΗΝ Η Σ Ι Ω Π Η

Κ Α Β Α Λ Ο Υ Ρ Ο ΣΚ Α Β Α Λ Ο Υ Ρ Ο Σ

Α Γ .  Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Σ  Π Ε Τ Ρ Α ΣΑ Γ .  Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Σ  Π Ε Τ Ρ Α Σ

Π Α Ν Α Γ Ι ΑΠ Α Ν Α Γ Ι Α
Μ Π Α Ρ Μ Π Α Λ Ι Α ΣΜ Π Α Ρ Μ Π Α Λ Ι Α Σ

Α Σ Π Ρ Ο Ν Η Σ ΙΑ Σ Π Ρ Ο Ν Η Σ Ι
Τ Σ Ο Υ Κ Α Λ Α ΣΤ Σ Ο Υ Κ Α Λ Α Σ

Π Ρ Α Σ Ο Λ Ο Γ Ο ΣΠ Ρ Α Σ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

Β Ε Ν Ι Ζ Ε Λ Ο ΣΒ Ε Ν Ι Ζ Ε Λ Ο Σ

Γ Α Ρ Μ Π Ι Α ΣΓ Α Ρ Μ Π Ι Α Σ

Τ Ο Υ Ρ Κ Ι ΑΤ Ο Υ Ρ Κ Ι Α

Αρ. χάρτη: 20
17

18

19

13

21 14



Μεγάλος 
Λιµιώνας

Κόλπος 
Καλαµωτής

Ακρ. Μεστών

Ακρ. Ουρά

Ακρ. Μελανιός

Ακρ. Καμπί

1186

1297

ΧΙΟΣ

Ελάτα
Βέσσα

Αναβάτος

Μεστά

Νένητα

Λιθί

Πιτυούσα

Καμπιά
Βίκι

Πυργί
Καλαμωτή

Ολύμποι

Θυμιανά

Βολισσός

Θολοποτάμι

Χαλκειός

Παρπαριά

Βροντάδος

Καλλιμασιά

Καρδάμυλα

Σιδηρούντα

Αυγώνυμα

Πισπιλούντα

Άγιον Γάλας

Άγιος Γεώργιος 

ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ
ΠεληναίοΠεληναίο

ΑίποςΑίπος

1

2

3

4
5

6

7
8

9

10

11

12

13

14

15
16

17

18

19

20

26

21

22

23

24 25

27

28
29

30
31

3233 33

34

26°10'0"

26°10'0"

26°0'0"

26°0'0"

25°50'0"

25°50'0"

38°30'0"

38°30'0"

38°20'0"

38°20'0"

38°10'0"

38°10'0"

Χ Ι Ο Σ  ( 5 7 3 )Χ Ι Ο Σ  ( 5 7 3 )

Ο Ι Ν Ο Υ Σ Σ Ε ΣΟ Ι Ν Ο Υ Σ Σ Ε Σ

Κλίμακα 1:250.000
Χλμ

0 5 10

Π Ε Γ Α Λ Ο Ν Η Σ Ο ΣΠ Ε Γ Α Λ Ο Ν Η Σ Ο Σ
Α Γ Ι Ο Σ  Σ Τ Ε Φ Α Ν Ο ΣΑ Γ Ι Ο Σ  Σ Τ Ε Φ Α Ν Ο Σ

Γ Α Β Α Θ ΙΓ Α Β Α Θ Ι

Β Α Τ Ο ΣΒ Α Τ Ο Σ

Τ Ο Υ Ρ Κ Ι ΑΤ Ο Υ Ρ Κ Ι Α

Αρ. χάρτη: 21

14

20

26 21

19

5

Β Ε Ν Ε Τ Ι Κ ΟΒ Ε Ν Ε Τ Ι Κ Ο



Κόλπος

Μαραθόκαµπου

Ακρ. Αρμενιστής

Ακρ. Σαϊτα

Ακρ. Κατάβαση

Ακρ. Μανωλάκι

Ακρ. Πάπας

Ακρ. Φανάρι

Ακρ. Πράσο

Ακρ. Ασπρόκαβος

1037

1433

Δάφνη

Βαθύ

ΣΑΜΟΣ

Μύλοι

Χριστός

Εύδηλος

Φούρνοι

Αρέθουσα

Καλλιθέα

Δρακαίοι

Μεγ. Χωριό

Περδίκι

Κοκκάρι

Χρυσόστομος

Πυθαγόρειο

Βουρλιώτες

Μαραθόκαμπος

ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ

Καραβόσταμο

Παλαιόκαστρο

Νέο Καρλοβάσι

Α Ι Γ Α Ι Ο  Π Ε Λ Α Γ Ο ΣΑ Ι Γ Α Ι Ο  Π Ε Λ Α Γ Ο Σ

Ι Κ Α Ρ Ι Ο  Π Ε Λ Α Γ Ο ΣΙ Κ Α Ρ Ι Ο  Π Ε Λ Α Γ Ο Σ

ΑθέραςΑθέρας

Κ έ

ρκ
ης

Κ έ ρ
κη

ς

1

2

3
4

5

6

11

2

3

4
56

8
9

7
11

12

13 14

15

1

10

27°0'0"

27°0'0"

26°50'0"

26°50'0"

26°40'0"

26°40'0"

26°30'0"

26°30'0"

26°20'0"

26°20'0"

26°10'0"

26°10'0"

26°0'0"

26°0'0"

37°50'0"

37°50'0"

37°40'0"

37°40'0"

37°30'0"

37°30'0"

Ι Κ Α Ρ Ι Α  ( 5 7 4 )Ι Κ Α Ρ Ι Α  ( 5 7 4 )

Κλίμακα 1:250.000
Χλμ

0 5 10

Σ Α Μ Ι Ο Π Ο Υ Λ ΑΣ Α Μ Ι Ο Π Ο Υ Λ Α

Μ Ε Γ Α Λ Ο Σ  Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Φ Α Γ Ο ΣΜ Ε Γ Α Λ Ο Σ  Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Φ Α Γ Ο Σ

Σ Α Μ Ο Σ  ( 5 7 5 )Σ ΑΜ Ο Σ  ( 5 7 5 )

Φ Ο Υ Ρ Ν Ο ΙΦ Ο Υ Ρ Ν Ο Ι

Α Γ Α Θ Ο Ν Η Σ Ι
( 5 7 6 )

Α Γ Α Θ Ο Ν Η Σ Ι
( 5 7 6 )

Μ Ι Κ Ρ Ο Σ  Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Φ Α Γ Ο ΣΜ Ι Κ Ρ Ο Σ  Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Φ Α Γ Ο Σ

Μ Α Κ Ρ Ο Ν Η Σ ΙΜ Α Κ Ρ Ο Ν Η Σ Ι

Α Λ Α Τ Ο Ν Η Σ ΙΑ Λ Α Τ Ο Ν Η Σ Ι

Θ Υ Μ Α Ι Ν ΑΘ Υ Μ Α Ι Ν Α Α Γ . Μ Η Ν Α ΣΑ Γ . Μ Η Ν Α Σ

Ν . Α Ν Υ Δ Ρ Ο ΣΝ . Α Ν Υ Δ Ρ Ο Σ

Κ Ο Υ Ν Ε Λ Ο Ν Η Σ ΙΚ Ο Υ Ν Ε Λ Ο Ν Η Σ Ι

ΝΕΡΟΝΗΣΙΝΕΡΟΝΗΣΙ

ΚΑΤΣΑΓΑΝΙΚΑΤΣΑΓΑΝΙ

ΠΙΤΤΑΠΙΤΤΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣΤΡΟΓΓΥΛΗ

Τ Ο Υ Ρ Κ Ι ΑΤ Ο Υ Ρ Κ Ι Α

Αρ. χάρτη: 22

13

27 29 30

21 14

23

25

Α Γ .  Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο ΣΑ Γ .  Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Σ



Ακρ. Άγ. Κοσμάς

Ακρ. Καμπανός

Ακρ. Ακαμάτης

Ακρ. Γριά

Ακρ. Κακογκρέμι

Ακρ. Περιστέρι

Ακρ. Αρτεμίδι

Ακρ. Θειάκι

Ακρ. Θυρίδα

Ακρ. Πετραγκάθι

Ακρ. Αποκοφτό

Ακρ. Γαστριά

Ακρ. Αχινός

Ακρ. Στενό

994

Όρμος

Κάμπος

ΑΝΔΡΟΣ

Κόχυλας

Μεσαριά

Μεσαθούρι

Πάνορμος

Καρδιανή

Κόρθι

Γαύριο

Παλαιόπολις

Μακροτάνταλο

Α Ι Ο  Α Ι Ο  

Λ Α Γ Ο ΣΛ Α Γ Ο Σ

ΠέταλοΠέταλο
1

2

3
4

5

6
7

8 9

10

25°0'0"

25°0'0"

24°50'0"

24°50'0"

24°40'0"

24°40'0"

38°0'0"
38°0'0"

37°50'0"
37°50'0"

37°40'0"
37°40'0"

Γ Υ Α Ρ Ο ΣΓ Υ Α Ρ Ο Σ

Κλίμακα 1:250.000
Χλμ

0 5 10

Γ Α Υ Ρ Ο Ν Η Σ Ι ΑΓ Α Υ Ρ Ο Ν Η Σ Ι Α

Α Ν Δ Ρ Ο Σ  ( 5 7 7 )ΑΝ Δ Ρ Ο Σ  ( 5 7 7 )

ΤΗ ΝΟ Σ
( 5 8 1 )

ΤΗ ΝΟ Σ
( 5 8 1 )

Γ Λ Α Ρ Ο Ν Η Σ ΙΓ Λ Α Ρ Ο Ν Η Σ Ι

Φ Ο Υ Η ΣΦ Ο Υ Η Σ

Αρ. χάρτη: 23

25

19 17

5

24 25

22



Ακρ. Ταμέλος

Ακρ. Κέφαλος

Ακρ. Άγ. Δημήτριος

Ακρ. Καστριανής

Ακρ. Συκαμνιάς

Ακρ. Τζούλης

Ακρ. Κάτω Κάβος

Βουρκάρι

ΚΥΘΝΟΣ

Ιουλίδα

ΣΕΡΙΦΟΣ

Δρυοπίδα

Κορησσία

Α Ι Γ Α Ι Ο  Α Ι Γ Α Ι Ο  

Π Ε Λ Α Γ Ο ΣΠ Ε Λ Α Γ Ο Σ

1

2

3
4

5

6
7

8

1

2
3

4

5

1

4
5

24°40'0"

24°40'0"

24°30'0"

24°30'0"

24°20'0"

24°20'0"

24°10'0"

24°10'0"

37°40'0" 37°40'0"

37°30'0" 37°30'0"

37°20'0" 37°20'0"

37°10'0" 37°10'0"

Κλίμακα 1:250.000
Χλμ

0 5 10

Π Ι Π Ε Ρ ΙΠ Ι Π Ε Ρ Ι

Κ Ε Α  
( 5 7 8 )
ΚΕ Α  
( 5 7 8 )

ΚΥ ΘΝ Ο Σ
( 5 7 9 )

ΚΥ ΘΝ Ο Σ
( 5 7 9 )

Σ Ε Ρ Ι Φ Ο Σ
( 5 8 0 )

Σ Ε Ρ Ι Φ Ο Σ
( 5 8 0 )

Γ Υ Α ΡΟ ΣΓ Υ Α ΡΟ Σ

Σ Ε Ρ Ι Φ ΟΠ ΟΥ ΛΑΣ Ε Ρ Ι ΦΟΠ ΟΥ ΛΑ

Αρ. χάρτη: 24

23

25

26

6

7

235



Ακρ. Άγ. Ιωάννης

Ακρ. Άγ. Κοσμάς

Ακρ. Πετραγκάθι

Ακρ. Αγκάλη

Ακρ. Αποκοφτό

Ακρ. Γαστριά

Ακρ. Αχινός

Ακρ. Στενό

Ακρ. Χάλαρα

Ακρ. Τρίμεσο

Ακρ. Καλόγερος

Ακρ. Πόδιο

Ακρ. Βιγλοστάσι

Ακρ. Αρμενιστής

Κώμη

ΤΗΝΟΣ

Όρμος

Ξινάρα
Κάμπος

ΜΥΚΟΝΟΣ

Πάνορμος

Άνω Μερά

Καρδιανή

Κόρθι

Ποσειδωνία

ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ

Α Ι Γ Α Ι Ο  Α Ι Γ Α Ι Ο  

Π Ε Λ Α Γ Ο ΣΠ Ε Λ Α Γ Ο Σ

Α Ι Γ Α Ι Ο  Α Ι Γ Α Ι Ο  

Π Ε Λ Α Γ Ο ΣΠ Ε Λ Α Γ Ο Σ

1

2

1

1

2

3

4

1

23
4

5

6

25°20'0"

25°20'0"

25°10'0"

25°10'0"

25°0'0"

25°0'0"

37°40'0"
37°40'0"

37°30'0"
37°30'0"

37°20'0"
37°20'0"

Ρ Η Ν Ε Ι ΑΡ Η Ν Ε Ι Α

Κλίμακα 1:250.000
Χλμ

0 5 10

Δ Ι Δ Υ Μ ΗΔ Ι Δ Υ Μ Η

Π Ρ Α Σ Ο Ν Η Σ ΙΠ Ρ Α Σ Ο Ν Η Σ Ι
Α Σ Π Ρ ΟΑ Σ Π Ρ Ο

Α Ν Δ Ρ Ο Σ  ( 5 7 7 )ΑΝ Δ Ρ Ο Σ  ( 5 7 7 )

ΤΗ Ν Ο Σ  ( 5 8 1 )ΤΗ Ν Ο Σ  ( 5 8 1 )

Σ Υ Ρ Ο Σ  ( 5 8 2 )Σ Υ Ρ Ο Σ  ( 5 8 2 ) ΜΥ Κ Ο Ν Ο Σ  ( 5 8 4 )ΜΥ Κ Ο Ν Ο Σ  ( 5 8 4 )

Δ Η Λ Ο Σ  ( 5 8 3 )Δ Η Λ Ο Σ  ( 5 8 3 )
Ν Α Τ ΑΝ Α Τ Α

Σ Τ Ρ Ο Γ Γ Υ Λ ΟΣ Τ Ρ Ο Γ Γ Υ Λ Ο

ΠΑΝΟΡΜΟΣΠΑΝΟΡΜΟΣ

ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αρ. χάρτη: 25

23

24

23 17

27

22

30



Ακρ. Βροντά

Ακρ. Γερακιά

Ακρ. Σπαθί

Ακρ. Αγ.Γεώργιος

Ακρ. Κυπάρισσος

Ακρ. Κοφτό

Ακρ. Κοντός

Ακρ. Κοκκινομύτης

Ακρ. Νάπος

Ακρ. Κάτω Κάβος

Ακρ. Κερδάρι

Ακρ. Σπαθί

Ακρ. ΜούρηΑκρ. Πούντα

Ακρωτήρι

ΜΗΛΟΣ

Αδάμαντας

1
2

3

ΚΙΜΩΛΟΣ

Αρτεμώνας

4

5

6

7

ΣΕΡΙΦΟΣ

ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ

Α Ι Γ Α Ι Ο  Α Ι Γ Α Ι Ο  

Π Ε Λ Α Γ Ο ΣΠ Ε Λ Α Γ Ο Σ

1

23

4
5

1

2

3
4

5

6
7

8

24°40'0"

24°40'0"

24°30'0"

24°30'0"

24°20'0"

24°20'0"

37°10'0" 37°10'0"

37°0'0" 37°0'0"

36°50'0" 36°50'0"

36°40'0" 36°40'0"

Π Ο Λ Υ Α Ι Γ Ο ΣΠ Ο Λ Υ Α Ι Γ Ο Σ

Κλίμακα 1:250.000
Χλμ

0 5 10

ΒΟΔΙΒΟΔΙ

ΚΙΤΡΙΑΝΗΚΙΤΡΙΑΝΗ

Σ Ι Φ Ν Ο Σ
( 5 8 5 )

Σ Ι ΦΝ Ο Σ
( 5 8 5 )

Σ Ε Ρ Ι Φ Ο Σ
( 5 8 0 )

Σ Ε Ρ Ι Φ Ο Σ
( 5 8 0 )

Κ Ι ΜΩ Λ Ο ΣΚ Ι ΜΩ Λ Ο Σ

ΜΗΛΟΣ  ( 5 8 6 )ΜΗΛΟΣ  ( 5 8 6 )
ΓΛΑΡΟΝΗΣΙΓΛΑΡΟΝΗΣΙ

Α Ρ Κ Α Δ ΙΑ Ρ Κ Α Δ Ι

ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΓ.ΕΥΣΤΑΘΙΟΣΑΓ.ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

Αρ. χάρτη: 26

9

24

8

27

28



Ακρ. Σταυρί

Ακρ. Καρατζά

Ακρ. Κόρακας

Ακρ. Αγ.Φωκάς

Ακρ. Σκύλος

Ακρ. Μαύρος

Ακρ. Χωνί

Ακρ. Νταμουλής

Ακρ. Βενέτικο

Ακρ. Κάβος Σταυρός

Ακρ. Καλαντός

Ακρ. Κατωμέρι

Ακρ. Αγκάλη

Ακρ. Γαϊτάνι

Κάβος Λιμενάρι

Κάβος Καλοταρίτισσας
Ακρ. Γερό-Αγγελή

1011

ΜονήΠΑΡΟΣ

ΝΑΞΟΣ

Κώστος

Νάουσα

Δονούσα

ΑΜΟΡΓΟΣ

Αιγιάλη

Ηρακλειά

Αρκεσίνη

Καμάρι

Θολάρια

Μάρπησσα
Μάρμαρα

Κατάπολα

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ
Φιλότι

Χαλκί

ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ

Σαγκρί

ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ

Απείρανθος

Α Ι Γ Α Ι Ο  Α Ι Γ Α Ι Ο  

Π Ε Λ Α Γ Ο ΣΠ Ε Λ Α Γ Ο Σ

Ζε υς
Ζε υς

1

1
2

3
4

5

6
7

8
9

10

1
2

34

5

6
7

8

9 10

11

1213
1415

16

17 18
20 19

21
22

23
24

25
27

28
29

30 31

1

1

2

1

2
3

45

6

7

8

9
10

2

3

26

Κ Ο Π Ρ Ι ΑΚ Ο Π Ρ Ι Α

26°0'0"

26°0'0"

25°50'0"

25°50'0"

25°40'0"

25°40'0"

25°30'0"

25°30'0"

25°20'0"

25°20'0"

25°10'0"

25°10'0"

25°0'0"

25°0'0"

37°10'0"

37°10'0"

37°0'0"

37°0'0"

36°50'0"

36°50'0"

ΠΑ Ρ Ο Σ
( 5 8 8 )

ΠΑ Ρ Ο Σ
( 5 8 8 )

Κλίμακα 1:250.000
Χλμ

0 5 10

Α Γ . Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο ΣΑ Γ . Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Σ

Δ Ε Σ Π Ο Τ Ι Κ ΟΔ Ε Σ Π Ο Τ Ι Κ Ο

Ν Ι Κ Ο Υ Ρ Ι ΑΝ Ι Κ Ο Υ Ρ Ι Α

Γ Λ Α Ρ Ο Ν Η Σ ΙΓ Λ Α Ρ Ο Ν Η Σ Ι

Ν Α Ξ Ο Σ
( 5 8 9 )

ΝΑ Ξ Ο Σ
( 5 8 9 )

ΑΜΟ Ρ Γ Ο Σ
( 5 9 1 )

ΑΜΟ Ρ Γ Ο Σ
( 5 9 1 )

Ι Ο Σ
( 5 9 3 )
Ι Ο Σ

( 5 9 3 )

Κ Ο Υ Φ Ο Ν Η Σ Ι
( 5 9 0 )

Κ Ο Υ Φ Ο Ν Η Σ Ι
( 5 9 0 )

Δ Ο Ν Ο Υ Σ ΑΔ Ο Ν Ο Υ Σ Α

Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι ΑΗ Ρ Α Κ Λ Ε Ι Α

Κ Ε Ρ Ο ΣΚ Ε Ρ Ο Σ
Σ Χ Ο Ι Ν Ο Υ Σ Α

( 5 9 2 )
Σ Χ Ο Ι Ν Ο Υ Σ Α

( 5 9 2 )

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ
(587 )

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ
(587 )

Α Γ . Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ ΗΑ Γ . Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η

Σ Τ Ρ Ο Γ Γ Υ Λ ΟΣ Τ Ρ Ο Γ Γ Υ Λ Ο

Γ Ρ Α Μ Β Ο Ν Η Σ ΙΓ Ρ Α Μ Β Ο Ν Η Σ Ι

Γ Ρ Α Μ Β Ο Υ Σ Σ ΑΓ Ρ Α Μ Β Ο Υ Σ Σ Α

ΑΝΩ  ΑΝΤΙΚΕΡΙΑΝΩ  ΑΝΤΙΚΕΡΙ

ΚΑΤΩ  ΑΝΤΙΚΕΡΙΚΑΤΩ  ΑΝΤΙΚΕΡΙ

Κ Α Τ Ω
Κ Ο Υ Φ Ο Ν Η Σ Ι

Κ Α Τ Ω
Κ Ο Υ Φ Ο Ν Η Σ Ι

Δ Ρ Υ Ο Ν Η Σ ΙΔ Ρ Υ Ο Ν Η Σ Ι

ΠΑΝΤΕΡΟΝΗΣΙΠΑΝΤΕΡΟΝΗΣΙ

ΔΙΠΛΟΔΙΠΛΟ
ΚΑΒΟΥΡΑΣΚΑΒΟΥΡΑΣ

ΓΑΪΔΟΥΡΟΝΗΣΙΓΑΪΔΟΥΡΟΝΗΣΙ

ΒΙΟΚΑΣΤΡΟΒΙΟΚΑΣΤΡΟ

ΦΙΛΙΤΖΙΦΙΛ ΙΤΖΙ

ΓΛΑΡΟΜΠΙΓΛΑΡΟΜΠΙ ΤΗΓΑΝΙΤΗΓΑΝΙ

ΦΙΔΟΥΣΑΦΙΔΟΥΣΑ

ΑΓΡΙΛΟΥΑΓΡΙΛΟΥ
ΜΕΓΑΛΟΣ  ΑΒΕΛΑΣΜΕΓΑΛΟΣ  ΑΒΕΛΑΣ

ΜΙΚΡΟΣ  ΑΒΕΛΑΣΜΙΚΡΟΣ  ΑΒΕΛΑΣ

ΛΟΥΜΠΑΔΙΑΡΗΛΟΥΜΠΑΔΙΑΡΗ

ΑΝΔΡΕΑΣΑΝΔΡΕΑΣ

ΒΟΥΛΓΑΡΗΣΒΟΥΛΓΑΡΗΣ

Σ Κ Ο Υ Λ Ο Ν Η Σ ΙΣ Κ Ο Υ Λ Ο Ν Η Σ Ι

Μ Α Κ Α Ρ Ε ΣΜ Α Κ Α Ρ Ε Σ

ΜΕΓΑΛΟ  ΒΙΟΚΑΣΤΡΟΜΕΓΑΛΟ  ΒΙΟΚΑΣΤΡΟ

Μ Π Ο Υ Β Α Ι ΣΜ Π Ο Υ Β Α Ι Σ

ΠΕΤΑΛΙΔΙΠΕΤΑΛΙΔΙ
ΨΑΛΙΔΑΨΑΛΙΔΑ

24

26

25 17 21

28 11

29

31

30

Αρ. χάρτη: 27

ΤΣΟΥΛΟΥΦΙΤΣΟΥΛΟΥΦΙ



Ακρ. Μαυρόπετρα

Ακρ. Αχλάδα

Ακρ. Δρέπανο

Ακρ. Εξωμύτης

Ακρ. Καρατζά

Κάβος Καλοταρίτισσας

Ακρ. Πούντα

Ακρ. Γερό-Αγγελή

Ακρ. Βορεινό

Ακρ. Βιτζέντζος

Οία

ΙΟΣ

ΘΗΡΑ

ΑΝΑΦΗ

Πύργος

Επισκοπή

Καμάρι

Περίσσα

Θηρασιά

ΣΙΚΙΝΟΣ

Αρκεσίνη

Καμάρι

Άνω Μεριά

Έξω Γωνιά

Εμπορειό

Βουρβούλος

ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ

Ακρωτήρι

Α Ι Γ Α Ι Ο  Π Ε Λ Α Γ Ο ΣΑ Ι Γ Α Ι Ο  Π Ε Λ Α Γ Ο Σ

2
3

45

6

1

2

3

4

5

1

1
2 3

4

5
6

2
3

7

1

1

2
3

4
5

6

7

8

9
10

25°50'0"

25°50'0"

25°40'0"

25°40'0"

25°30'0"

25°30'0"

25°20'0"

25°20'0"

25°10'0"

25°10'0"

25°0'0"

25°0'0"

24°50'0"

24°50'0"

36°40'0"

36°40'0"

36°30'0"

36°30'0"

36°20'0"

36°20'0"

Ν . ΘΗ Ρ Α  ( 5 9 6 )Ν . ΘΗ Ρ Α  ( 5 9 6 )

Κλίμακα 1:250.000
Χλμ

0 5 10

Α Ν Υ Δ Ρ Ο ΣΑ Ν Υ Δ Ρ Ο Σ

Φ Τ Ε Ν ΑΦ Τ Ε Ν Α

Κ Α Ρ Δ Ι Ω Τ Ι Σ Σ ΑΚ Α Ρ Δ Ι Ω Τ Ι Σ Σ Α

Α Δ Ε Λ Φ Ι ΑΑ Δ Ε Λ Φ Ι Α

Α Ν ΑΦ Η  ( 5 9 7 )ΑΝ ΑΦΗ  ( 5 9 7 )

Ν . ΑΜΟ Ρ Γ Ο Σ  ( 5 9 1 )Ν . ΑΜΟ Ρ Γ Ο Σ  ( 5 9 1 )

Ι Ο Σ  ( 5 9 3 )Ι Ο Σ  ( 5 9 3 )

Σ Ι Κ Ι Ν Ο Σ  ( 5 9 4 )Σ Ι Κ Ι Ν Ο Σ  ( 5 9 4 )

ΦΟ ΛΕ Γ Α Ν Δ Ρ Ο Σ  
( 5 9 5 )

ΦΟ ΛΕ Γ Α Ν Δ Ρ Ο Σ  
( 5 9 5 )

Θ Η Ρ Α Σ Ι ΑΘ Η Ρ Α Σ Ι Α

Γ Ρ Α Μ Β Ο Υ Σ Σ ΑΓ Ρ Α Μ Β Ο Υ Σ Σ Α

ΠΑΛΑΙΑ  ΚΑΜΕΝΗΠΑΛΑΙΑ  ΚΑΜΕΝΗ

ΝΕΑ
ΚΑΜΕΝΗ

ΝΕΑ
ΚΑΜΕΝΗ

ΑΣΠΡΟΝΗΣΙΑΣΠΡΟΝΗΣΙ

Κ Α Λ Ο Γ Ε Ρ Ο ΣΚ Α Λ Ο Γ Ε Ρ Ο Σ

ΨΑΘΟΝΗΣΙΨΑΘΟΝΗΣΙ

ΒΑΡΒΑΡΟΝΗΣΙΒΑΡΒΑΡΟΝΗΣΙ

Αρ. χάρτη: 28
25

1110

29

8

26

27

ΔΙΑΚΟΦΤΟΔΙΑΚΟΦΤΟ



Ακρ. Φλούδα

ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ

Α Ι Γ Α Ι Ο  Π Ε Λ Α Γ Ο ΣΑ Ι Γ Α Ι Ο  Π Ε Λ Α Γ Ο Σ

Α Ι Γ Α Ι Ο  Π Ε Λ Α Γ Ο ΣΑ Ι Γ Α Ι Ο  Π Ε Λ Α Γ Ο Σ

1

2

3

4
5

26°30'0"

26°30'0"

26°20'0"

26°20'0"

26°10'0"

26°10'0"

36°40'0"

36°40'0"

36°30'0"

36°30'0"

36°20'0"

36°20'0"

Κλίμακα 1:250.000
Χλμ

0 5 10

Μ Ι Κ Ρ Ο Σ  Α Δ Ε Λ Φ Ο ΣΜ Ι Κ Ρ Ο Σ  Α Δ Ε Λ Φ Ο Σ

ΟΦΕΙΔΟΥΣΣΑΟΦΕΙΔΟΥΣΣΑ Κ Ο Υ Ν Ο Υ Π Ο ΙΚ Ο Υ Ν Ο Υ Π Ο Ι

Α Σ Τ Υ Π Α Λ Α Ι Α  ( 5 9 8 )Α Σ Τ Υ Π Α Λ Α Ι Α  ( 5 9 8 )

ΠΟΝΤΙΚΟΥΣΣΑΠΟΝΤΙΚΟΥΣΣΑ Κ Ο Υ Τ Σ Ο Μ Υ Τ Η ΣΚ Ο Υ Τ Σ Ο Μ Υ Τ Η Σ

Φ Ω Κ Ι Ο Ν Η Σ Ι ΑΦ Ω Κ Ι Ο Ν Η Σ Ι Α

ΧΟΝΔΡΗΧΟΝΔΡΗ

ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗ

Αρ. χάρτη: 29

28

27

3022

11

32

31
ΓΛΙΝΟΓΛΙΝΟ



Ακρ. Βιτσιλιά
Ακρ. Κορακιά

Ακρ. Εικόνισμα

Ακρ. Χονδρομύτης

Ακρ. Πριόνας

Ακρ. Τράχηλος

Α Ι Γ Α Ι Ο  Α Ι Γ Α Ι Ο  

Π Ε Λ Α Γ Ο ΣΠ Ε Λ Α Γ Ο Σ

Α Ι Γ Α Ι Ο  Α Ι Γ Α Ι Ο  

Π Ε Λ Α Γ Ο ΣΠ Ε Λ Α Γ Ο Σ

ΠΑΤΜΟΣ

ΑΡΚΟΙ

ΛΕΙΨΟΙ

ΚΑΛΥΜΝΟΣ

ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ

Εμπορειός

Σκάλια

Βαθύ

Άργος

1

2
3

1
23

4

1

2

3

4
5 6

7
8

1

2

123

4

6
5

78

9

10

11

27°0'0"

27°0'0"

26°50'0"

26°50'0"

26°40'0"

26°40'0"

37°20'0"

37°20'0"

37°10'0"
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1. Φέρρες, Κοσμοσώτειρα) 

1. Φέρρες, Κοσμοσώτειρα, κιονόκρανα

1. Φέρες, οι. Βήρα, η.

O σεβαστοκράτορας Ισαάκιος Κομνηνός, γιος του Αλεξίου Α΄ 
Κομνηνού (1081-1118), ίδρυσε το 1152 στις Φέρες του Έβρου 
τη μονή της παναγίας Kοσμοσωτείρας ή μονή Βήρας. Σύντο-
μα γύρω από το μοναστήρι αναπτύχθηκε μικρός οικισμός. 
Κατά τους εμφυλίους πολέμους του 14ου αιώνα ήταν στην 
αρχή ισχυρό φρούριο και στη συνέχεια μοναστήρι. Κατακτή-
θηκε από τον Λαλά Σαχίν και τον Εβρενός μετά το 1371 και το 
καθολικό μετατράπηκε σε τέμενος του Σουλεϊμάν πασά, γιου 
του σουλτάνου Ορχάν (1326-1362). Από το συγκρότημα σώ-
θηκαν το καθολικό και τμήματα της ισχυρής οχύρωσης. Το κα-
θολικό είναι σταυροειδής εγγεγραμμένος ναός, απλός δικιόνι-
ος, πεντάτρουλος, με νάρθηκα. Επεμβάσεις της Τουρκοκρατί-
ας αλλοίωσαν τα παράθυρα των τρούλων και των αψίδων και 
κατεδαφίστηκε ο νάρθηκας. Οι τοιχογραφίες, εκτελέσθηκαν 
αμέσως μετά την ανέγερση του καθολικού. Στο καθολικό τά-
φηκε ο ιδρυτής, ο οποίος μετέφερε εδώ τα γλυπτά του τάφου 
που είχε ετοιμάσει στο καθολικό της Μονής της Χώρας στην 
Κωνσταντινούπολη. Λείψανα του συστήματος ύδρευσης από 
πηγή σε παρακείμενο λόφο σώζονται έξω από τον σύγχρονο 
οικισμό. Στην πεδιάδα, στα νότια των Φερών, ανασκάφηκε βυ-
ζαντινό νεκροταφείο.

2. Λουτρά Φερών, τα. Τραϊανούπολις, η. 

Ιδρύθηκε τον 1o-2ο αι. μ.Χ. Kατά τον προκόπιο, στο πρό-
γραμμα του αυτοκράτορα Iουστινιανού (527-565) συμπεριλή-
φθηκε η οχύρωση της Tραϊανουπόλεως. Διετέλεσε έδρα του 
μητροπολίτη Ροδόπης από την παλαιοχριστιανική περίοδο 
μέχρι το τέλος του βίου της. Καταστράφηκε το 1206 από τον 
τσάρο των Βουλγάρων Ιωάννη (1197-1207) και στη διάρκεια 
του 13ου και 14ου αι. η πόλη σταδιακά εγκαταλείφθηκε και 

1. Φέρρες, Κοσμοσώτειρα, κάτοψη

1. Φέρρες, Κοσμοσώτειρα, 
τοιχογραφία
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ερειπώθηκε. Γύρω στα μέσα του 14ου αι. ο Ιωάννης ΣΤ΄ Κα-
ντακουζηνός (1347-1354) τη βρήκε κατεστραμμένη, την ίδια 
περίπου εποχή υπέστη επιδρομές ανεξάρτητων Τούρκων πο-
λεμιστών και ο μητροπολίτης της έπαυσε να εδρεύει σε αυ-
τήν. Ελάχιστα τμήματα της οχύρωσης, μικρού ύψους, σώζο-
νται πάνω από την επιφάνεια του εδάφους και είναι δυνατόν 
να χρονολογηθούν στους χρόνους του Iουστινιανού ή και 
νωρίτερα. Σώζονται ερείπια συνεπτυγμένου σταυροειδούς 
εγγεγραμμένου ναού με νάρθηκα, του 12ου ή του 13ου αι. 
Αρχιτεκτονικά μέλη και επιγραφές ρωμαϊκής, παλαιοχριστια-
νικής, βυζαντινής και οθωμανικής περιόδου έχουν περισυλ-
λεγεί στην συλλογή της Χάνας. Η Χάνα, δίπλα στο οθωμανι-
κό λουτρό του 16ου αι., είναι σταθμός επί της Εγνατίας οδού, 
οικοδομημένος γύρω στο 1400.

5. Σπήλαιο Αγίων Θεοδώρων, τοιχογραφίες

4. Ποταμός, φρούριο

2. Λουτρά Φερρών, Χάνα

3. Άβας, ο.

Το φρούριο, πολύ κοντά στον Άβαντα, είναι ιδρυμένο σε από-
τομο ύψωμα, δίπλα σε ρηχό ρέμα και πάνω σε διάβαση που 
οδηγεί από τα πεδινά του Δέλτα του Έβρου στην ορεινή 
ενδοχώρα. Aπότομος γκρεμός καθιστά περιττή την οχύρω-
ση όλης της περιμέτρου του υψώματος. Oχυρώθηκε με σχε-
δόν ευθύγραμμο τείχος μόνον η πλευρά που ήταν προσπελά-
σιμη. Στο άκρο του ανοίγεται απλή πύλη, την οποία προστά-
τευαν δύο τετράπλευροι πύργοι, ενώ περίπου στην μέση του 
τείχους μία άλλη πύλη ανοίγεται στην πλάγια πλευρά ενός 
τρίτου πύργου. 

4. Ποταμός, ο. 

Κοντά στα ερείπια του χωριού ποταμός, δίπλα στον δρόμο 
για τον Άβαντα, σώζεται φρούριο σε ύψωμα με απότομες πλα-
γιές. Εξωτερικός περίβολος με έναν σωζόμενο πύργο, εσωτε-
ρικός με τρεις τετράπλευρους πύργους. Το φρούριο ελέγχει 
την πεδιάδα στη δυτική όχθη των εκβολών του Έβρου, κυρίως 
όμως τις διαβάσεις προς την ενδοχώρα. Aποτελεί ταυτοχρό-
νως εγκατάσταση φρουράς αλλά και καταφύγιο πληθυσμών 
σε καιρούς έκτακτης ανάγκης. Χρονολογείται πιθανώς στο β΄ 
μισό του 13ου ή στο α΄ μισό του 14ου αι. 

5. Σπήλαιο Αγίων Θεοδώρων, το.

Βυζαντινό ασκηταριό σε σπήλαιο, ίσως αφιερωμένο στην πα-
ναγία. Διατηρούνται δύο στρώματα τοιχογραφιών 11ου και 
13ου αι., ίσως υπήρχε και τρίτο. 
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6. Μάκρη, η.

Εγκατάσταση με βίο τουλάχιστον από την ρωμαϊκή περίοδο μέ-
χρι σήμερα, δίπλα στο κέντρο του σύγχρονου χωριού. Ήταν 
σταθμός της Εγνατίας οδού κατά την παλαιοχριστιανική περίο-
δο. Υπήρξε έδρα επισκόπου από τον 9ο αι., υποκείμενου στον 
μητροπολίτη Τραϊανουπόλεως. Τον 14ο αι. προήχθη σε μητρόπο-
λη. Καταστράφηκε το 1206 από τον τσάρο των Βουλγάρων Ιωάν-
νη (1197-1207), αλλά φαίνεται ότι η καταστροφή αυτή δεν προ-
κάλεσε οριστική εγκατάλειψη. Από το 1361 και μετά δοκιμάστη-
κε από επιθέσεις και καταστροφές ανεξάρτητων Τούρκων πολε-
μιστών. Ο τραπεζιόσχημος φρουριακός περίβολος χρονολογεί-
ται στις αρχές της μεσοβυζαντινής περιόδου και πιθανώς δέχθη-
κε υστεροβυζαντινές επεμβάσεις. Στις γωνίες οι πύργοι είναι κυ-
κλικοί, ενώ στις πλευρές οι σωζόμενοι πύργοι είναι τετράπλευροι 
και ένας εξάπλευρος. Στο εσωτερικό του περιβόλου, δίπλα στην 
εκκλησία της Αγίας Αναστασίας και κάτω από τα ερείπια του νε-
ωτέρου τεμένους, ανασκάφηκε ο επισκοπικός ναός, τρίκλιτη βα-
σιλική με νάρθηκα, του 10ου αι. Καταστράφηκε κατά τον 12ο ή 
13ο αι. και στον χώρο της αναπτύχθηκε υστεροβυζαντινό νεκρο-
ταφείο και πρόχειρες κατασκευές. Στα νότια του περιβόλου, απέ-
ναντι από το σύγχρονο νεκροταφείο ανασκάφηκε σταυροειδής 
εγγεγραμμένος τετρακιόνιος ναός με νάρθηκα, μάλλον του 12ου 
αι. Μετά την καταστροφή του ναού ο χώρος χρησιμοποιήθηκε 
ως νεκροταφείο κατά τον 13ο-14ο αι. Στον ελαιώνα, ΒΑ. του οικι-
σμού, ανασκάφηκε εν μέρει μεσοβυζαντινός ναός με τρεις αψί-
δες, ίσως καθολικό μονής, που καταστράφηκε κατά τον 13ο ή 
τον 14ο αι. Σχεδόν δίπλα στην ακτή, τριγύρω από το λεγόμενο 
σπήλαιο του Κύκλωπα και στην πλαγιά προς τη θάλασσα, εντοπί-
ζονται διάσπαρτη εφυαλωμένη κεραμική, λαξεύματα στον βράχο 
(κόγχες, δεξαμενές, οικιστικά λείψανα) και ταφές που δείχνουν 
χρήση του χώρου κατά την μέση (9ος-12ος αι.) και ύστερη (13ος-
15ος αι.) βυζαντινή περίοδο. Λαξεύσεις και λείψανα κτιστών τοί-
χων στο σπήλαιο πιθανώς ανήκουν σε βυζαντινό ναΐσκο. 

6. Μάκρη, ο οχυρός περίβολος, κάτοψη

5. Σπήλαιο Αγίων Θεοδώρων, τοιχογραφίες, λεπτομέρεια

7. Γάτος, ή, Αγριόγατος, ο.

Σε μικρή απόσταση από τα ερείπια της αρχαίας Μεσημβρίας/ 
Ζώνης, επί της ακτής του Θρακικού πελάγους, βρίσκονται τα 
ερείπια ορθογώνιου πύργου, γνωστού με το όνομα Γάτος ή Αγρι-
όγατος. ΄Ηταν μεμονωμένος και πιθανώς προοριζόταν για παρα-
τηρητήριο. Κτίστηκε μάλλον κατά την υστεροβυζαντινή περίοδο.

8. Πετρωτά, τα.

Στα πετρωτά Pοδόπης βρίσκεται το φρούριο του Aγίου Γεωργίου. 
Οικοδομήθηκε ως καταφύγιο πάνω σε απότομο βράχο. Σώζονται 
δύο περίπου κυκλικοί πύργοι και άνοιγμα πύλης ανάμεσά τους, 
που κλείνει τη μοναδική πρόσβαση στο βράχο. Mπορεί να χρονο-
λογηθεί στην περίοδο ανάμεσα στα τέλη του 6ου και του 7ου αι. 

8. Πετρωτά, φρούριο του Αγίου Γεωργίου, 
κάτοψη
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9. Σύναξη, κάτοψη της βασιλικής

9. Σύναξη, αναπαράσταση της βασιλικής

9. Σύναξη, θωράκιο

9. Σύναξη, η.

Κοντά στην ακτή του Θρακικού πελάγους, 10 χλμ. ανατολι-
κά της Μαρώνειας, στην θέση Σύναξη ανασκάφηκε τρίκλιτη 
παλαιοχριστιανική βασιλική με εγκάρσιο κλίτος, νάρθηκα, αί-
θριο και παρεκκλήσι. Το οικοδομικό υλικό του συγκροτήμα-
τος πιθανώς προέρχεται από ιερό του Μάρωνα, ρωμαϊκών 
χρόνων, ιδρυμένο εδώ. Τα δάπεδα κοσμούνταν με ψηφιδωτά. 
Καταστράφηκε και εγκαταλείφθηκε κατά τον 7ο αι. Στα ερεί-
πια της βασιλικής και με το οικοδομικό υλικό της, ιδρύθηκε 
κατά τη μεσοβυζαντινή περίοδο μονή, η οποία εγκαταλείφθη-
κε στα μέσα του 13ου αι. Σε μικρή απόσταση από το χριστια-
νικό συγκρότημα ανασκάφηκε συγκρότημα ρωμαϊκής περι-
όδου, που αναγνωρίζεται ως ξενώνας προσκυνητών, προο-
ριζόμενων για τη Σαμοθράκη. Το συγκρότημα ήταν σε χρή-
ση μέχρι τον 6ο αι. και εγκαταλείφθηκε οριστικά μετά τον 7ο. 

10. Άγιος Γεώργιος, ο. 

Σώζεται αρχαίος φρουριακός περίβολος, στον οποίο ανα-
γνωρίζονται επεμβάσεις παλαιοχριστιανικής ή βυζαντινής πε-
ριόδου.

11. Μαρώνεια, η. Άγιος Χαράλαμπος, ο.

Αρχιεπισκοπή από την παλαιοχριστιανική περίοδο. Τον 14ο 
αι. προήχθη σε μητρόπολη. Σε τουρκική κυριαρχία περιήλ-
θε το νωρίτερο το 1373. Η παλαιοχριστιανική και βυζαντι-
νή πόλη περιορίστηκε στο επιθαλάσσιο άκρο της αρχαίας.  11. Μαρώνεια, Παλιόχωρα, βασιλική
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11. Μαρώνεια, Παλιόχωρα, μεσοβυζαντινός ναΐσκος στη βασιλική

11. Μαρώνεια, επισκοπικός ναός, κάτοψη

11. Μαρώνεια, επισκοπικός ναός, σύνθρονο

Ο περίβολος έχει σχήμα ακανόνιστου τραπεζίου. Στο βόρειο 
άκρο διαμορφωνόταν η ακρόπολη με ακρόπυργο. Στην οχύ-
ρωση αναγνωρίζονται φάσεις 5ου-6ου, 9ου-10ου και 11ου-
12ου αι. Έξω από το τείχος και σε επαφή με αυτό εντοπί-
στηκαν πατητήρια βυζαντινής περιόδου. Στην θέση παλιόχω-
ρα ανασκάπτεται τρίκλιτη βασιλική με νάρθηκα και αίθριο αι-
σθητά λοξό σε σχέση με την κατεύθυνση του κυρίως ναού. 
Σώθηκε ψηφιδωτό δάπεδο. Στα ερείπιά της αναπτύχθηκε 
συγκρότημα μεσοβυζαντινών οικιστικών εγκαταστάσεων με 
ζωή από τον 10ο μέχρι τον 13ο αι., κτίστηκε κτήριο μάλλον 
κάποιου αξιωματούχου και απλώθηκε νεκροταφείο. Επίσης 
στη βορειοανατολική γωνία της βασιλικής κτίστηκε τον 10ο 
αι. με άφθονα spolia μονόχωρος ναΐσκος. Λίγο πιο βόρεια 
έχει εντοπισθεί άλλη παλαιοχριστιανική βασιλική. πολύ κο-
ντά στην ακτή ανασκάπτεται ο επισκοπικός ναός της πόλε-
ως,  σταυροειδής εγγεγραμμένος με νάρθηκα, πιθανώς 11ου 
ή 12ου αι. Στον 13ο αι. φαίνεται ότι ήταν κατεστραμμένος. Σε 

11. Μαρώνεια, Παλιόχωρα, βασιλική, ψηφιδωτό
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κοντινή θέση χαμηλότερα από αυτόν εντοπίστηκε τμήμα μο-
νόχωρου ναού, ίσως του 10ου αι., κάτω από τον οποίο ανα-
σκάφηκε μικρό τμήμα ναού πιθανώς του 9ου-10ου αι. ή ακό-
μη παλαιότερου. Βρέθηκαν τοιχογραφίες με διάλιθο φυλλο-
φόρο σταυρό και τους Σαράντα Μάρτυρες της Σεβαστείας. 
Ταφές βρέθηκαν στο χώρο της νεότερης εκκλησίας, αλλά 
υπάρχουν και σε παλαιότερα στρώματα.

12. Πελαγία, η.

Σώζονται τα ερείπια τμήματος μικρής, θολοσκέπαστης, μάλ-
λον παλαιολόγειας, εκκλησίας.

13. Αρριανά, τα.

Λείψανα ρωμαϊκού λουτρού, σε χρήση πιθανώς μέχρι τον 4ο 
μ.Χ. αι.

14. Μικρό Πιστό, το.

Ανασκάφηκε εργαστήριο εφυαλωμένης κεραμικής του 13ου 
αι., επί της Εγνατίας οδού. 

11. Μαρώνεια, πύργος του περιβόλου 11. Μαρώνεια, ο οχυρός περίβολος, κάτοψη

11. Μαρώνεια, επισκοπικός ναός, τοιχογραφία 
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15. Γρατινή, πύργος

17. Κομοτηνή, τείχη

17. Κομοτηνή, το κάστρο, κάτοψη

15.  Γρατινή, η. Γρατιανού ή Γρατσιανού ή 
Γρατιανούπολις, η.

Αναδεικνύεται σε σημαντικό κάστρο κατά την υστεροβυζα-
ντινή περίοδο. Κατά τους εμφυλίους πολέμους περιήλθε δύο 
φορές στην κυριαρχία του Ματθαίου Καντακουζηνού και κα-
τέστη έδρα του μέχρι το 1357. Το 1364-1365 κατακτήθηκε 
από τον Εβρενός. Σώζονται ερειπωμένα τμήματα τειχών και 
δύο πύργων (ένας στρόγγυλος γωνιακός και ένας τετράγω-
νος), που χρονολογούνται μάλλον στον 9ο ή τον 10ο αι. Στο 
εσωτερικό του περιβόλου σώζεται δεξαμενή. Στον σύγχρονο 
οικισμό, κάτω από το κάστρο, ανασκάφηκε μικρή βυζαντινή εκ-
κλησία, που καταστράφηκε μάλλον κατά τον 13ο αι. Στα ερεί-
πιά της εγκαταστάθηκε αγγειοπλαστείο. Στην ανασκαφή βρέ-
θηκαν επίσης κουτρούβια μύρου από τη Θεσσαλονίκη και θη-
σαυρός νομισμάτων του α΄ μισού του 13ου αι.

16. Νυμφαία, η.

Σε ύψωμα κοντά στην Κομοτηνή, στον δρόμο για τα σημερινά 
Ελληνοβουλγαρικά σύνορα, στη θέση παλαιό Φρούριο, σώ-
ζεται τετράπλευρος φρουριακός περίβολος με πύργους στις 
γωνίες. Χρονολογείται μάλλον στην υστεροβυζαντινή περίοδο.

17. Κομοτηνή, ή. Κουμουτζηνά, τα.

Κάστρο γνωστό κατά τη βυζαντινή περίοδο ως Κουμουτζηνά, 
κατελήφθη από τον Εβρενός το 1364-1365. Βρίσκεται στην 
καρδιά της σύγχρονης πόλης. Είναι μικρό τετράπλευρο κά-
στρο επί της Εγνατίας οδού, του τέλους του 4ου αι. ή του 
5ου αι., ίσως του Θεοδοσίου A’ (379-395). παλαιότερα τμήμα-
τα δεν επισημαίνονται. Κατά τόπους και περιορισμένης έκτα-
σης επισκευές, σε διάφορα σημεία των τειχών, πραγματοποι-
ήθηκαν μεταξύ 10ου και 12ου αι. Κυκλικοί πύργοι στις γωνίες 
και τετράπλευροι ενδιαμέσως, με ξύλινα πατώματα όλοι. Τοι-
χοποιία με χοντροδουλεμένους λίθους και ζώνες με τέσσερις 
σειρές πλίνθων. Στην ανατολική πλευρά του κάστρου διαμορ-
φώνεται διπλή κλίμακα ανόδου προς τον περίδρομο των τει-
χών, πιθανώς κομνήνειας περιόδου. Από εδώ προέρχεται κά-
λυμμα μάλλον βυζαντινής σαρκοφάγου με επιγραφή. 

18.  Μίσχος, ο. Μαξιμιανούπολις – 
Μοσυνούπολις, η.

Ιδρύθηκε πάνω στην Εγνατία οδό κατά τη διάρκεια της Ρω-
μαιοκρατίας. Έδρα επισκόπου από την παλαιοχριστιανική και 



Μίσχος, ο. Μαξιμιανούπολις – Μοσυνούπολις, η. Μίσχος, ο. Μαξιμιανούπολις – Μοσυνούπολις, η.ΘΡΑΚΗ

88

18. Μαξιμιανούπολις, περίκεντρος ναός

18. 
Μαξιμιανούπολις, 
το περίγραμμα 
των τειχών

στρατηγού κατά τη μέση βυζαντινή περίοδο. Σημαντικό κέ-
ντρο επιχειρήσεων κατά την διάρκεια των βυζαντινοβουλγα-
ρικών πολέμων επί Βασιλείου Β΄ (976-1025). Καταστράφηκε 
το 1206 από τον τσάρο των Βουλγάρων Ιωάννη (1197-1207) 
και ερειπώθηκε σταδιακά. Στα μέσα του 14ου αι. δεν είχε 
παρά ελάχιστους κατοίκους. Ο Ιωάννης ΣΤ΄ Καντακουζηνός 
(1347-1354) παραδίδει ότι την ίδια περίπου περίοδο ήταν 
κατεστραμμένη. Kατά τον προκόπιο στο οχυρωματικό πρό-
γραμμα του Iουστινιανού συμπεριλήφθηκε και η Mαξιμιανού-
πολις. Το τείχος σώζεται σε μικρό ύψος και είναι κτισμένο με 
λίθους και ζώνη πλίνθων. Δεν φαίνεται να υπάρχει παλαιότε-
ρη ή νεώτερη φάση. Tα σωζόμενα τείχη είναι δυνατόν να χρο-
νολογηθούν στη βασιλεία του Iουστινιανού (527-565) αλλά 
δεν μπορεί να αποκλεισθεί η πιθανότητα η αρχική φάση να 
ανήκει σε παλαιότερη εποχή (3ος-5ος αι.). Από εδώ προέρχο-
νται επιγραφές βυζαντινής περιόδου. Ανασκάφηκε τμήμα του 
φρουριακού περιβόλου και νεκροταφείο. Σε εξέλιξη βρίσκε-
ται ανασκαφή μεγάλης και σημαντικής περίκεντρης εκκλησί-
ας με διάφορες φάσεις.
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19. Παπίκιον όρος, Κερασιά, ναός Α’, κάτοψη

19. Παπίκιον όρος, συγκρότημα Σώστη, καθολικό, κάτοψη

19. Παπίκιον όρος, περιοχή Σώστη, ναός Γ’, κάτοψη19. Παπίκιον όρος, συγκρότημα Ληνού, το καθολικό, κάτοψη

19. Παπίκιον Όρος, το.

Σημαντικότατο μοναστικό κέντρο της βυζαντινής περιόδου. 
Εκτείνεται στην νότια πλαγιά του όγκου της Ροδόπης περίπου 
ανάμεσα στον ποταμό Κομψάτο και την Κομοτηνή. Εδώ εμόνα-
σαν διασημότητες της πολιτικής, στρατιωτικής και εκκλησιαστι-
κής ιστορίας της Βυζαντινής αυτοκρατορίας. Η μέγιστη ακμή 
του σημειώνεται τον 11ο και 12ο αι. παράκμασε από τον 13ο αι. 
Εγκαταλείφθηκε από τα τέλη του 14ου αι. και μετά. Εντοπίσθη-
καν πλήθος μονών, δεξαμενή, νερόμυλος και λουτρό.
Ανασκάφηκαν τα εξής μνημεία: Συγκρότημα Σώστη. Το καθολι-
κό τρίκλιτη βασιλική, με νάρθηκα που έφερε γλυπτό διάκοσμο, 
τράπεζα, στοά, κελλιά και λοιπά κτίσματα. Ήταν σε λειτουργία 
από τον 11ο μέχρι τον 14ο αι. περιοχή Σώστη. Ναός Γ΄. Ελεύθε-
ρος σταυρός με τρούλο, 11ου ή 12ου αι. Μαρμαροθέτημα δα-
πέδου. Κερασιά. Ναός Α΄. Ελεύθερος σταυρός με τρούλο. Μαρ-
μαροθέτημα δαπέδου. Αρχιτεκτονικά γλυπτά 11ου ή 12ου αι. 
Κερασιά. Ναός Β΄. Ελεύθερος σταυρός με τρούλο, τέλους 11ου 
αρχών 12ου αι., με νάρθηκα της ιδίας περιόδου σε β΄ φάση. Τά-
φος με αρκοσόλιο. Κομμάτια τοιχογραφιών 12ου αι. Καλοδου-
λεμένα γλυπτά 11ου ή 12ου αι. Συγκρότημα Ληνού. Το καθολικό 
σταυροειδής εγγεγραμμένος με μεταγενέστερο νάρθηκα και 
εξωνάρθηκα. Μαρμαροθέτημα δαπέδου. Σπαράγματα τοιχο-
γραφιών 12ου αι. καλής ποιότητας. Κιβωτιόσχημοι τάφοι γύρω 
από το καθολικό. Τράπεζα, δύο κινστέρνες, μαγειρείο, φούρ-
νος και άλλα κτίσματα. Σε λειτουργία από τα μέσα του 11ου μέ-
χρι τα μέσα του 14ου αι. Η Μαρία, σύζυγος του Νικηφόρου Βο-
τανειάτη (1078-1081) ετάφη εδώ: βρέθηκε το χρυσό δαχτυλί-
δι της και παριστάνεται με το γιό της, από τον Μιχαήλ Ζ΄ Δούκα 
(1071-1078), Κωνσταντίνο (†1095), σε τοιχογραφία.
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19. Παπίκιον όρος, Κερασιά, ναός Β’, θωράκιο

19. Παπίκιον όρος, Κερασιά, ναός Β’

19. Παπίκιον όρος, συγκρότημα Ληνού

20. Πολύανθος, ο.

Δίπλα στον παλαιό επαρχιακό δρόμο Ιάσμου – Κομοτηνής ανα-
σκάφηκε τρίκλιτη ξυλόστεγη βασιλική με νάρθηκα, μεσοβυζα-
ντινής περιόδου. Στο εσωτερικό τάφοι. Στο ύψωμα πάνω από 
την βασιλική σώζονται τα ερείπια φρουρίου βυζαντινής περιό-
δου. Στην πεδιάδα δίπλα στο σύγχρονο χωριό ερευνήθηκε εν 
μέρει νεκροταφείο βυζαντινής περιόδου. Στην κοίτη του ποτα-
μού, λίγο πιο νότια από τη σιδηροδρομική γραμμή, εντοπίζο-
νται με δυσκολία λείψανα από τα μεσόβαθρα ρωμαϊκής ή πα-
λαιοχριστιανικής γέφυρας. 

21. Αναστασιούπολις, η – Περιθεώριον, το.

Στα ΝΑ του χωριού Αμαξάδες, στον μυχό της Βιστονίδος λίμνης, 
νότια της αρχαίας και της σύγχρονης Εγνατίας οδού, βρίσκε-
ται η Αναστασιούπολις, πόλη της εποχής του Αναστασίου του Α΄ 
(491-518). Υπήρξε επισκοπή κατά την παλαιοχριστιανική και την 
βυζαντινή περίοδο. Τον 14ο αιώνα προήχθη σε μητρόπολη. Κατά 
τον προκόπιο ο Ιουστινιανός ανήγειρε διατείχισμα που εξασφά-
λισε την ακτή και τα νησάκια από βαρβαρικές επιδρομές. Κατά 
την βυζαντινή περίοδο μετονομάστηκε σε περιθεώριον. Το 1206 
καταστράφηκε από τον τσάρο των Βουλγάρων Ιωάννη (1197-
1207). Ο Ανδρόνικος Γ΄ παλαιολόγος (1328-1341) πραγματοποί-
ησε εκτεταμένη επισκευή στην οχύρωσή της. Γύρω στο 1373 
διατηρούσε σχετική αυτονομία από την Κωνσταντινούπολη. Το 
αργότερο το 1383 ήταν υποτελής στους Τούρκους και λίγο μετά 
από το έτος αυτό περιήλθε στην κυριαρχία τους. Έχει σχήμα 

20. Πολύανθος, βασιλική, 
κάτοψη
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21. Αναστασιούπολις, ο οχυρός περίβολος, κάτοψη

21. Αναστασιούπολις, ιουστινιάνειο υδραγωγείο21. Αναστασιούπολις, πύλη

21. Αναστασιούπολις, μονόγραμμα των Παλαιολόγων21. Αναστασιούπολις, τείχη

ακανόνιστου εξάγωνου. Σώζονται τμήματα των τειχών, πύλη και 
γωνιακοί πύργοι. Αναγνωρίζονται φάσεις της εποχής του Ανα-
στασίου του Α΄ (491-518) και του Ανδρονίκου του Γ΄ (1328-1341) 
και περιορισμένες επισκευές της περιόδου 1341-1357. περί-
δρομος πάνω σε βαθιά αψιδώματα. πύργοι με καμαροσκέπα-
στο εσωτερικό. Η κύρια πύλη, προς την μεριά της λίμνης, προ-
στατεύεται από δύο ισχυρούς τετράπλευρους πύργους με λιθό-
κτιστη καμάρα ανάμεσά τους. Στην πύλη υπάρχουν λίθινα και 
σε πύργους κεραμοπλαστικά μονογράμματα των παλαιολόγων.
Ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός (527-565) έκτισε υδραγωγείο - 
τείχισμα, που ύδρευε την Αναστασιούπολη με τα νερά πηγών 
στους πρόποδες της Pοδόπης και ταυτοχρόνως ήλεγχε την δι-
άβαση της Eγνατίας Oδού. Δύο τείχη αφήνουν μεταξύ τους δι-
άδρομο (πλάτους 3,80μ), όπου προφανώς υπήρχε ο αγωγός 
του νερού και ο οποίος παρείχε τη δυνατότητα να κινούνται 
οι στρατιώτες, όταν υπήρχε ανάγκη. Στην διασταύρωση τειχί-
σματος και Eγνατίας ανοιγόταν πύλη· στη δυτική πλευρά του 
τειχίσματος σώζονται ένας τετράπλευρος και ένας κυκλικός 
πύργος. Αναγνωρίζονται περιορισμένες βυζαντινές επισκευές.
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22. Πόρτο Λάγος, το. Πόροι (;), οι.

Οικισμός παλαιοχριστιανικής και βυζαντινής περιόδου, πιθανώς 
ταυτιζόμενος με το κάστρο των πόρων. Επισκοπή από τον 9ο-10ο 
αι. Στην ακτή του κόλπου ανασκάπτεται σχεδόν τετράπλευρος 
οχυρωματικός περίβολος με τετράπλευρους πύργους. Στο ΝΔ 
άκρο σώζονται λείψανα σταυροειδούς εγγεγραμμένου ναού του 
10ου αι. Στον χώρο εντοπίζονται σποραδικές ταφές. Από τον 
χώρο του περιβόλου, από την νησίδα του Αγίου Νικολάου και από 
την νησίδα Μπουρού (με τις εγκαταστάσεις των ψαράδων) προ-
έρχονται μολυβδόβουλλο επισκόπου πόρων μεσοβυζαντινής πε-
ριόδου, μετάλλινα αντικείμενα, αρχιτεκτονικά μέλη και κεραμική. 

23. Παραλία Αβδήρων, η. Πολύστυλον, το.

Στο επιθαλάσσιο άκρο της αρχαίας πόλης, πάνω σε ύψω-
μα στο οποίο βρισκόταν η κλασική ακρόπολή της, διαμορ-
φώθηκε η μεσαιωνική πόλη. Επισκοπή της μητροπόλεως  
Φιλίππων από τον 9ο αι., πριν από τον οποίο άλλαξε το αρ-
χαίο όνομα. Τον 14ο αι. προσαρτάται στον θρόνο της Μαρω-
νείας. Την ίδια εποχή κυριαρχεί ο στρατιωτικός χαρακτήρας 
της εγκατάστασης (φρούριον-πολίχνιον). Η πόλη διαρθρώνε-
ται σε τρία μέρη: κάτω πόλη, μέση πόλη, ακρόπολη με ακρό-
πυργο. Στα τμήματα που έχουν ερευνηθεί, το βυζαντινό τεί-
χος κτίστηκε πάνω στην αρχαία οχύρωση των Aβδήρων. Oι 
πύργοι είναι τετράπλευροι· το τείχος επενδύθηκε κατά τό-
πους εξωτερικά με μεταγενέστερο «μανδύα». προτείχισμα 
προστάτευε το τείχος –άγνωστο σε πόσο μήκος. Ο περίβο-
λος της πόλης είναι κατασκευή παλαιότερη από τον 11ο αι. 
Ολόκληρη η βυζαντινή ακρόπολη ή τμήμα της επισκευάστη-
κε από τον Ιωάννη ΣΤ΄ Καντακουζηνό (1347-1354). Σε επαφή 
με το δυτικό τείχος βρίσκεται ο λουτρώνας του οικισμού, κτί-
σμα του 4ου ή 5ου αι. Στην πάνω πόλη αποκαλύφθηκε ο επι-
σκοπικός ναός της πόλης, μεγάλη τρίκλιτη βασιλική πιθανώς 
με εγκάρσιο κλίτος, με νάρθηκα και υπερώα. Χρονολογείται 
στον 9ο ή 10ο αι., με επεμβάσεις 11ου ή 12ου αι. Σε λειτουρ-
γία μέχρι τον 14ο αι. Μετά την καταστροφή γύρω από τον 
ναό αναπτύχθηκε νεκροταφείο, ενώ τα ερείπια του νάρθηκα 
κατέλαβαν πρόχειρα καταλύματα. Ο επισκοπικός ναός του 
πολυστύλου είναι κτισμένος στην θέση αρχαιότερης, μάλλον 
παλαιοχριστιανικής, τρίκλιτης βασιλικής, από την οποία πε-
ρισώθηκε το οκταγωνικό βαπτιστήριο με κτιστή σταυρόσχη-
μη κολυμβήθρα. Το βαπτιστήριο διατήρησε την αρχική χρή-
ση κατά την πρώτη περίοδο της λειτουργίας της βυζαντι-
νής βασιλικής, αλλά στη συνέχεια μετατράπηκε σε βοηθητι-
κό χώρο. Στην κάτω πόλη ανασκάφηκε συνεπτυγμένος σταυ-
ροειδής εγγεγραμμένος ναός μάλλον 12ου αι., σε χρήση μέ-
χρι τον 15ο. Γύρω από τον ναό και κατά τη διάρκεια της λει-
τουργίας του αναπτύχθηκε νεκροταφείο. Στην πεδιάδα βο-
ρείως του βυζαντινού οικισμού ανασκάφηκε, εν μέσω βυζα-
ντινού νεκροταφείου, τρίκλιτη ξυλόστεγη βασιλική με νάρθη-
κα. Εν συνεχεία περιορίζεται στο κεντρικό κλίτος, ακολούθως 
κτίζεται μικρότερος μονόχωρος ναός και εν τέλει ιδρύεται μι-
κρό παρεκκλήσι στη βορειοανατολική γωνία της βασιλικής. 

23. Παραλία Αβδήρων, βασιλική 
βορείως του βυζαντινού οικισμού, 
κάτοψη

23. Παραλία Αβδήρων, 
σταυροειδής ναός στην 
κάτω πόλη, κάτοψη

23. Πολύστυλον, επισκοπικός ναός, τοιχογραφία 

21. Αναστασιούπολις, τείχος 

22. Πόρτο Λάγος, 
σταυροειδής ναός, κάτοψη
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Η αρχική βασιλική ανάγεται στην περίοδο ανάμεσα στο τέ-
λος της αρχαιότητας και τον 9ο αιώνα. Το σχεδόν σύγχρονο 
με την εκκλησία νεκροταφείο κατ’ αρχάς αναπτύχθηκε γύρω 
από αυτήν και μετά την πρώτη μετασκευή κατέλαβε το νάρ-
θηκα και τα πλάγια κλίτη.

23. Πολύστυλον, επισκοπικός ναός, βαπτιστήριο

23. Πολύστυλον, επισκοπικός ναός, κάτοψη

24. Αμαξάδες, οι.

Αναφέρονται λείψανα παλαιοχριστιανικού κτίσματος.

25. Φίλια, τα.

Στη θέση Καλέ σώζεται φρούριο με ζωή κατά την βυζαντινή 
περίοδο και δεξαμενή.

26. Ξάνθη, η. Ξάνθεια, η.

Γνωστή από τη μεσοβυζαντινή περίοδο και μετά. Επισκοπή 
από τον 9ο αι., προήχθη σε αρχιεπισκοπή γύρω στο 1316 
και αργότερα, πριν από τα μέσα του 14ου αι., σε μητρόπο-
λη. Για δύο περίπου χρόνια (1343-1345) υπήρξε έδρα του 
βούλγαρου ηγεμονίσκου της περιοχής Μομτσίλου. Στο κά-
στρο της Ξάνθης αναγνωρίζονται πύργοι που είναι δυνατόν 
να χρονολογηθούν στις αρχές της μεσοβυζαντινής περιόδου. 
Στην οχύρωση έγιναν σε μεταγενέστερες περιόδους αρκε-
τές επεμβάσεις. Στην πλαγιά κάτω από το κάστρο σώζεται ο 
ναός των Ταξιαρχών, τρίκογχος με τρούλο, μεσοβυζαντινής 
περιόδου με μεταγενέστερες επεμβάσεις, οι τελευταίες από 
τις οποίες πραγματοποιήθηκαν τον 19ο αι. Η δυτική καμάρα 
είναι κατεδαφισμένη. 

27. Τοξότες, οι.

Αρχιτεκτονικά κατάλοιπα και λείψανα ψηφιδωτών δαπέδου 
γύρω από τον Σιδηροδρομικό Σταθμό των Τοξοτών. προφα-
νώς ανήκουν στην περιφέρεια της Τοπείρου και χρονολογού-
νται στη ρωμαϊκή ή παλαιοχριστιανική περίοδο. Κοντά στη 
γέφυρα βρέθηκαν οροθετικές επιγραφές των Αβδήρων.

28. Κοσμητή, η.

Στο μουσουλμανικό νεκροταφείο του χωριού υπάρχουν κομμά-
τια αρχιτεκτονικών μελών και επιγραφών παλαιοχριστιανικής 
περιόδου. Ίσως προέρχονται από την Τόπειρο (παράδεισος).





ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
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29. Παράδεισος Νέστου, ο. Τόπειρος, η.

Στα ανατολικά του χωριού παράδεισος, στην διασταύρωση 
της αρχαίας Εγνατίας οδού με τον Νέστο ποταμό και στη δυ-
τική όχθη του, ιδρύθηκε στις πρώτες δεκαετίες του 1ου μ.Χ. 
αι. η Τόπειρος, που υπήρξε επισκοπή κατά την παλαιοχρι-
στιανική περίοδο. O προκόπιος παραδίδει ότι η πόλη ήταν 
οχυρωμένη όταν την πολιόρκησαν και την κατέστρεψαν το 
549 βάρβαροι επιδρομείς και ότι μετά από την καταστροφή 
της ο Iουστινιανός A΄ (527-565) ανοικοδόμησε τα τείχη της 
και κατασκεύασε διατείχισμα από την πόλη μέχρι τον ποταμό 
για να ενισχύσει τον έλεγχο της ζεύξης του Νέστου. Το όνο-
μά της κατά τη βυζαντινή περίοδο είναι άγνωστο. Ο Εβρε-
νός γράφει το 1373-1374 ότι βρισκόταν στην απέναντι όχθη 
του Νέστου. Μετά την τουρκική κατάκτηση εγκαταλείπεται. Η 
πόλη έχει σχήμα ακανόνιστου τραπεζίου. Σώζονται τμήματα 
τειχών και πύργων. Οι γωνιακοί πύργοι είναι κυκλικοί, οι εν-
διάμεσοι τετράπλευροι. Στην οχύρωση αναγνωρίζονται φά-
σεις της ρωμαϊκής και της ιουστινιάνειας περιόδου, του 7ου 
αιώνα, της μέσης και της ύστερης βυζαντινής περιόδου. Έχει 
ανασκαφεί μερικώς παλαιοχριστιανική βασιλική με μετασκευ-
ές της βυζαντινής περιόδου. Από τον χώρο προέρχονται αρ-
χιτεκτονικά μέλη, κεραμική και νομίσματα παλαιοχριστιανι-
κής και βυζαντινής περιόδου. Στην πλαγιά βορείως της πό-
λης, όπου και το ρωμαϊκό νεκροταφείο, εκτείνεται νεκροτα-
φείο παλαιοχριστιανικής περιόδου. Στο ύψωμα των πετρω-
τών, ψηλότερα από το νεκροταφείο, σώζονται λείψανα πα-
λαιοχριστιανικής βασιλικής με ψηφιδωτό δάπεδο και αρχιτε-
κτονικά μέλη.

30. Πετροπηγή, η.

Τετράπλευρος σταθμός της Εγνατίας με τετράγωνους πύρ-
γους στις γωνίες και πύλη στη νότια πλευρά. Η παλαιότε-
ρη φάση του τείχους στο σταθμό της πετροπηγής χρονολο- 
γείται στον 10ο αι. Επεμβάσεις και επισκευές που δεν άλλαξαν  
–σε γενικές γραμμές– την έκτασή του αποδίδονται στο α΄ 
μισό του 14ου αι.

31. Νέα Καρβάλη, η. Ακόντισμα, το.

Στα ανατολικά του σύγχρονου οικισμού πάνω σε λόφο λείψα-
να οχυρωματικού περιβόλου, πιθανώς του Aκοντίσματος. Η 
οχύρωση χρονολογείται ίσως στον 4ο ή 5ο αι. 

29. Παράδεισος Νέστου, ο οχυρός περίβολος, κάτοψη
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33. Καβάλα, η οχύρωση, κάτοψη

33. Καβάλα, η οχυρωμένη πολη και το υδραγωγείο

32. Διατείχισμα Ακοντίσματος, το.

Στα ανατολικά της Καβάλας, στα υψώματα πάνω από την 
΄Ασπρη ΄Αμμο, στην θέση Εσκή Καπού, στην πορεία της 
Εγνατίας Οδού, σώζονται τα ερείπια διατειχίσματος. Αποτε-
λείται από δύο παράλληλα τείχη και ανάμεσά τους διάδρο-
μο. Στο χαμηλότερο σημείο του ανοιγόταν πύλη, εκατέρωθεν 
της οποίας εξωτερικά προεξείχαν στοιχεία που αύξαναν την 
αμυντική ικανότητά της. Κλίμακες στον διάδρομο οδηγούσαν 
σε κάποιο είδος περιδρόμου πάνω από την πύλη. Στα δύο 
άκρα του διατειχίσματος υψωνόταν από ένας πύργος (σώ-
θηκε μόνο ο βόρειος). Χρονολογείται στην παλαιοχριστιανι-
κή περίοδο.

33. Καβάλα, η. Νεάπολις – Χριστούπολις, η.

Αποικία Θασίων, η Νεάπολις, Χριστούπολις από τον 8ο μάλ-
λον αιώνα μέχρι το 1391, υπήρξε κάστρο και λιμάνι-κλειδί 
στην επικοινωνία Μακεδονίας-Θράκης διά της Εγνατίας 
Οδού. Κυριεύθηκε και πυρπολήθηκε το 1185 από τους Νορ-
μανδούς, ενώ κατά τη Φραγκοκρατία περιήλθε σε Λομβαρ-
δούς φεουδάρχες. Γύρω στα μέσα του 13ου αι. πέρασε 
στην αυτοκρατορία της Νικαίας και μετά τα μέσα του 14ου 
αι. συμπεριλήφθηκε στην ηγεμονία των τυχοδιωκτών αδελ-
φών Αλεξίου, μεγάλου στρατοπεδάρχου, και Ιωάννου, μεγά-
λου πριμικηρίου. Το 1387 κατέστη υποτελής των Οθωμανών 
και το 1391 καταστράφηκε. Η πόλη εκτεινόταν στην απόκρη-
μνη χερσόνησο της παναγίας στο άκρο της σύγχρονης πό-
λης της Καβάλας. Στην κορυφή του λόφου υψώνεται η ακρό-
πολη με δύο περιβόλους και ακρόπυργο. Στο παράλιο τεί-
χος της πόλης οι υπάρχοντες πύργοι και προμαχώνες είναι 
έργα της Τουρκοκρατίας, αλλά στο χερσαίο τείχος, το οποίο 
απομονώνει την χερσόνησο από την σύγχρονη πόλη, οι τε-
τράπλευροι πύργοι είναι βυζαντινοί. Η οχύρωση επεκτάθηκε 
έξω από την χερσόνησο για πρώτη φορά πιθανώς κατά τον 
3ο μ.Χ. αι. Επεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν κατά τον 4ο-5ο 
αι. μ.Χ., επί Ιουστινιανού, κατά τον 9ο και τον 10ο αι., κατά 
τη μέση ή ύστερη βυζαντινή περίοδο. Λίγο πριν από το 1425 
οι Οθωμανοί ανοικοδόμησαν τον εσωτερικό περίβολο της 
ακρόπολης και στην συνέχεια τον εξωτερικό. Κατά την τρί-
τη δεκαετία του 16ου αι. πραγματοποιήθηκε μια εκτεταμέ-
νη επέμβαση στον περίβολο της πόλης, η οποία για δεύτερη 
φορά στην ιστορία της επεκτάθηκε έξω από την χερσόνησο. 
παλαιοχριστιανικά και βυζαντινά αρχιτεκτονικά μέλη, κεραμι-
κή και νομίσματα βρίσκονται στις κατά καιρούς ανασκαφές, 
ενώ στα τείχη και σε άλλα κτίσματα εντοιχίσθηκαν spolia και 
επιγραφές. Στο άκρο της χερσονήσου το υδραγωγείο με τα 
ψηλά τόξα σε δύο σειρές, έργο κατ’ αρχάς της Ρωμαϊκής πε-
ριόδου, χρωστά τη σημερινή του μορφή στην επέμβαση του 
Ιμπραήμ πασά το 1520-1530.
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34.  Καβάλα, η. Το περι την Χριστούπολιν 
τείχισμα. 

Στα υψώματα πάνω από την Καβάλα το 1307 ο Ανδρόνικος 
Β΄ παλαιολόγος (1282-1328) έκτισε το περί την Χριστούπολιν 
τείχισμα. Αχρηστεύθηκε με την οριστική Οθωμανική κυριαρ-
χία στην Καβάλα (1391). πρόκειται για τείχος που εκτεινό-
ταν στην κορυφογραμμή των υψωμάτων και είναι πιθανόν ότι 
έφθανε μέχρι το τοξωτό υδραγωγείο, τις Καμάρες. Διασταυ-
ρωνόταν με την Εγνατία στην περιοχή όπου σήμερα βρίσκε-
ται η εκκλησία του Τιμίου Σταυρού. Διαμορφωνόταν από δύο 
τείχη με διάδρομο ανάμεσά τους. Μετά το άκρο του τέσσερις 
πύργοι απλώνονταν μέχρι την κορυφή του υψώματος, που εί-
ναι γνωστό με το όνομα Κουλές. Οι τρεις πύργοι είναι τετρά-
πλευροι και ο ένας κυκλικός.

35. Βασιλάκι, το. 

Αρχαίος σταθμός με πηγάδι. Κατά τον 11ο αι. στην περιοχή 
βρισκόταν το χωριό Χλεμπίνα και μεσαιωνική βρύση ή πηγά-
δι, κοντά στην οποία απεσταλμένοι του Νικηφόρου Βοτανειά-
τη τύφλωσαν τον στρατηγό Νικηφόρο Βασιλάκιο, που είχε 
παραδοθεί υπόσπονδος στον δομέστικο των Σχολών της Δύ-
σεως, κατοπινό αυτοκράτορα, Αλέξιο Α΄ Κομνηνό.

36. Νέα Πέραμος, η. Ανακτορούπολις, η.

Στην άκρη του σύγχρονου οικισμού βρίσκεται σχεδόν τετρά-
πλευρο κάστρο πάνω σε χαμηλό λόφο δίπλα στην ακτή. Η 
αρχική φάση ανάγεται πιθανώς στον 5ο ή 6ο μ.Χ. αι. Το με-
γαλύτερο μέρος της οχύρωσης, όπως σώζεται σήμερα εί-
ναι έργο μεσοβυζαντινής και υστεροβυζαντινής περιόδου. 
Στα τείχη υπάρχουν κεραμοπλαστικός διάκοσμος και επιγρα-
φή. Στο εσωτερικό του κάστρου επισημαίνονται αρχιτεκτονι-
κά κατάλοιπα και ανασκάφηκε βυζαντινός ναΐσκος. Γύρω από 
το κάστρο σε διάφορες θέσεις της πεδιάδας εντοπίστηκαν 
πηγάδι σε χρήση από τη ρωμαϊκή περίοδο, λείψανα παλαιο-
χριστιανικών και βυζαντινών κτισμάτων και περισυλλέχθηκαν 
αρχιτεκτονικά γλυπτά. Σε παρακείμενο ύψωμα, όπου το ιερό 
της ακρόπολης της αρχαίας Οισύμης, ανασκάφηκε μονόχω-
ρος ναΐσκος μεσοβυζαντινής περιόδου και βρέθηκαν μεσο-
βυζαντινή κεραμική και χριστιανικές ταφές. 36. Νέα Πέραμος, κάστρο

36. Νέα Πέραμος, η οχύρωση, κάτοψη

34. Καβάλα, πύργος του 
περί την Χριστούπολιν 
τειχίσματος
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39. Παλιοχώρι, μονή Αγίου Γεωργίου Βρανοκάστρου, κάτοψη του 
συγκροτήματος

39. Παλιοχώρι, μονή Αγίου Γεωργίου Βρανοκάστρου, ηλιακό ρολόι

37. Κηπιά, τα. 

Στην θέση Καϊνάρτζα, δίπλα στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης 
– Καβάλας, ανασκάφηκε τρίκλιτη παλαιοχριστιανική βασιλι-
κή, με νάρθηκα. Βρέθηκαν παλαιοχριστιανικές ταφές και επι-
τύμβιες επιγραφές. Στο ανατολικό τμήμα του κεντρικού κλί-
τους ιδρύθηκε μετά την καταστροφή της βασιλικής μονόχωρο 
ναΐδριο. 

38. Παλιό Χορτοκόπι, το.

Κοντά στα ερείπια του παλιού Χορτοκοπίου σώζονται λείψα-
να φρουριακού περιβόλου του 4ου-6ου αι., με αρχιτεκτονικά 
λείψανα στο εσωτερικό, ίσως παλαιοχριστιανικής βασιλικής.

39. Παλιοχώρι, το. Βρανόκαστρον, το.

Στην θέση Κάστρο, σε μικρή απόσταση από το παλιοχώρι, σώ-
ζεται κάστρο με εξωτερικό περίβολο, ακρόπολη με πύργους 
και ακρόπυργο. Χρονολογείται στον 12ο ή στον 13ο-14ο αι. 
Ανασκαφή έχει αποκαλύψει ερείπια μοναστηριακού συγκρο-
τήματος, γνωστού ως μονή Αγίου Γεωργίου Βρανοκάστρου. 
Το αρχικό καθολικό ήταν τρίκλιτη βασιλική με στοά στην βό-
ρεια πλευρά της, κτισμένη μάλλον κατά τον 11ο αι. Σε δεύ-
τερη φάση ανήκει ο νάρθηκας, ενώ σε τρίτη φάση οικοδομή-
θηκε περίστωο που περιέβαλε και τις υπόλοιπες τρεις ελεύ-
θερες πλευρές του καθολικού. Σε τελευταία φάση το περί-
στωο διαιρέθηκε σε τμήματα. Ανάμεσα στο οικοδομικό υλικό 
εντοπίζονται spolia, προερχόμενα ίσως από τους Φιλίππους. 
Από τα υπόλοιπα κτίσματα αναγνωρίστηκαν πυλώνας, κελλιά, 
τράπεζα, μαγειρείο, μαγκιπείο με φούρνο, ζυμωτήριο και πη-
γάδι με λιθόστρωτο γύρω του. Το μοναστήρι εγκαταλείφθηκε 
και ερειπώθηκε μάλλον τον 18ο αι. ή λίγο πριν από αυτόν. Στη 
θέση παλιόκαστρο υπάρχει προρωμαϊκός φρουριακός περί-
βολος με οικιστικά λείψανα στο εσωτερικό και ερείπια παλαι-
οχριστιανικής βασιλικής.
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40. Φίλιπποι, ακρόπολη

40. Κρηνίδες, οι. Φίλιπποι, οι.

Η στενή απόληξη του Συμβόλου χωρίζει την ακτή του 
Αιγαίου από την πεδιάδα των Φιλίππων. Από τον αυχένα 
διερχόταν η Εγνατία Οδός. Ο σημαντικός αυτός οδικός 
άξονας μετά την Αμφίπολη στρεφόταν προς την ενδοχώ-
ρα και έχοντας στα δεξιά του τις υπώρειες του παγγαί-
ου οδηγούσε στους Φιλίππους και κατέληγε στη Νεάπολη, 
πριν να κατευθυνθεί προς τη Θράκη. Η πεδιάδα ήταν άμε-
σα προσβάσιμη από την ακτή και οι αρχαίες εγκαταστά-
σεις της ακτής (Αντισάρα και Νεάπολις παρ’ Αντισάραν) λει-
τουργούσαν στην πραγματικότητα και κατά την παλαιοχρι-
στιανική περίοδο ταυτόχρονα ως σταθμοί προώθησης εμπο-
ρευμάτων και ως επίνεια των εγκαταστάσεων της πεδιά-
δας των Φιλίππων. Στα πρώτα υψώματα γύρω από την πε-
διάδα των Φιλίππων εντοπίζονται οχυρωματικά έργα, που 
χρονολογούνται από την προρωμαϊκή περιόδο μέχρι και τον  

40. Φίλιπποι, βασιλική Α’
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40. Φίλιπποι, βασιλική Β’

6ο μ.Χ. αι. Ανεξάρτητα από την περίοδο ίδρυσής τους φαί-
νεται ότι αποτελούν σύνολο, που λειτούργησε ταυτόχρονα 
τουλάχιστον κατά την περίοδο από τον 4ο μέχρι τον 6ο μ.Χ. 
αι. Ορισμένα από αυτά προστάτευαν οικισμούς, ενώ λιγοστά 
είχαν αποκλειστικά στρατιωτικό χαρακτήρα και οπωσδήποτε 
όλα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως καταφύγια, όταν υπήρ-
χε ανάγκη. Τέλος, σχεδόν όλα βρίσκονται σε φυσικές διό-
δους, που οδηγούσαν σε κομβικά σημεία της ενδοχώρας. Με 
εξαίρεση τους Φιλίππους, τη Δράμα και το Βρανόκαστρο, σε 
όλα τά άλλα μέχρι στιγμής η έρευνα δεν έχει εντοπίσει εν-
δείξεις χρήσης των χώρων κατά την μέση ή ύστερη βυζαντι-
νή περίοδο.
Φίλιπποι. Θασιακή αποικία για λίγο κατά τον 4ο π.Χ. αι., στη 

συνέχεια πόλη του μακεδονικού βασιλείου και εν τέλει ρω-
μαϊκή αποικία. Μετά το κήρυγμα του αποστόλου παύλου 
(49/50) ιδρύεται αποστολική εκκλησία και γίνεται έδρα επι-
σκόπου και από τον 9ο αι. έδρα μητροπολίτη. Από το α΄ μισό 
του 7ου αι. παράκμασε και συρρικνώθηκε. Είναι εγκαταλε-
λειμμένη πριν από την τουρκική κατάκτηση. Το τείχος που 
περιβάλλει την πόλη χρονολογείται μάλλον στον 4ο ή 5ο αι. 
και παρακολουθεί την αρχαία (προρωμαϊκή) οχύρωση. Επι-
σκευάστηκε τοπικά στο β΄ μισό του 11ου αι. Εργασίες πραγ-
ματοποιήθηκαν και ανάμεσα στό 963 και 969. Η ακρόπολη 
στη σημερινή της μορφή είναι έργο του 14ου αι. Στην δυτι-
κή πύλη βρέθηκε επιγραφή με την αλληλογραφία του βασι-
λιά της Οσροηνής Άβγαρου με τον Χριστό. Στην πλαγιά πάνω 
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40. Φίλιπποι, βασιλική Β’, κάτοψη

από την Αγορά κτίστηκε η βασιλική Α΄, του β΄ μισού του 5ου 
αι., τρίκλιτη με εγκάρσιο κλίτος, νάρθηκα, αίθριο με πεντά-
κογχη μνημειώδη φιάλη, αυλή και πλούσιο γλυπτό διάκοσμο. 
Μετά την καταστροφή της εκκλησίας στη νοτιοδυτική γωνία 
διαμορφώθηκε βυζαντινό παρεκκλήσι, ενώ η ρωμαϊκή δεξα-
μενή που βρίσκεται από κάτω του κοσμήθηκε με βυζαντινές 
τοιχογραφίες. Δίπλα στο Μουσείο η βασιλική Γ΄, του 6ου αι., 
τρίκλιτη με εγκάρσιο κλίτος, με λαμπρά μαρμαροθετήματα 
και γλυπτό διάκοσμο. Μετά την καταστροφή και την εγκατά-
λειψή της στην περιοχή του νάρθηκα αναπτύχθηκε βυζαντι-
νό νεκροταφείο. Στα νότια της Αγοράς, δίπλα στην Εμπορι-
κή οδό, η βασιλική Β΄, των μέσων του 6ου αι., τρίκλιτη τρου-
λαία, με νάρθηκα. Μετά την καταστροφή της ο νάρθηκας με-

τατράπηκε σε ναό. Από εδώ προέρχονται οι γνωστές πρωτο-
βουλγαρικές επιγραφές του α΄ μισού του 9ου αι. Συγκρότημα 
Οκταγώνου. Αρχικά ήταν ευκτήριο του επισκόπου πορφυρί-
ου (του α΄ μισού 4ου αι.), με ψηφιδωτό δάπεδο. Το ευκτήριο 
καταλαμβάνεται αρχικά περί το 400 από ελεύθερο οκτάγωνο, 
στη συνέχεια εγγεγραμμένο σε τετράγωνο με νάρθηκα και 
αίθριο στα δυτικά, στα βόρεια του νάρθηκα τρίκλιτη στοά με 
πρόσβαση από την Εγνατία οδό. Στα βόρεια του Οκταγώνου 
βρίσκονται φιάλη, βαπτιστήριο και βαλανείο ιδρυμένο επί Αυ-
γούστου. Επίσης ξενώνας προσκυνητών, αποθήκες, επισκο-
πικό μέγαρο που καταστράφηκε και εγκαταλείφθηκε μετά τις 
αρχές του 7ου αι. Στα δυτικά του Οκταγώνου ανασκάπτονται 
υστερορωμαϊκές οικοδομικές νησίδες. πίσω από τη σκηνή 
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40. Φίλιπποι, βασιλική ανατολικού νεκροταφείου

40. Φίλιπποι, Οκτάγωνο

του θεάτρου βρίσκονται πρόχειρα κτίσματα του 6ου-7ου αι. 
Χριστιανικό νεκροταφείο εντοπίζεται εκτός των τειχών. Στην 
περιοχή του ανατολικού νεκροταφείου τρίκλιτη βασιλική του 
β΄ μισού του 4ου αι. με μετασκευές του 6ου αι. (εγκάρσιο 
κλίτος και ψηφιδωτό δάπεδο). Δίπλα σε αυτήν ανασκάπτεται 
δεύτερη βασιλική.

41. Άνω Κεφαλάρι, το.

Στο ύψωμα παναγία βρίσκεται κάστρο πιθανώς προρωμαϊ-
κής περιόδου με επεμβάσεις του 4ου-6ου μ.Χ. αι. Στο εσωτε-
ρικό του περιβόλου εντοπίζονται λείψανα οικιστικής εγκατά-
στασης, αρχιτεκτονικά γλυπτά από παλαιοχριστιανική βασιλι-
κή και κεραμική του 5ου-6ου μ.Χ. αι.

42. Αγορά, η.

Στο ύψωμα Ξεροβούνι υπάρχει κάστρο πιθανώς προρωμαϊκής 
περιόδου με επεμβάσεις του 4ου-6ου μ.Χ. αι. 

43. Αδριανή, η.

Στο ύψωμα Άι Γιάννης κάστρο πιθανώς προρωμαϊκής περιό-
δου με επεμβάσεις (με ασβεστοκονίαμα) του 4ου-6ου μ.Χ. αι. 
Στο εσωτερικό του περιβόλου σώζονται ερείπια τρίκλιτης ξυ-
λόστεγης παλαιοχριστιανική βασιλικής.

44. Πλατανιά, η.

Κοντά στο χωριό, στο ύψωμα Καλέ, υπάρχει κάστρο πιθανώς 
προρωμαϊκής περιόδου με επεμβάσεις ίσως του 4ου-6ου μ.Χ. 
αι. Ανασκαφές έχουν αποκαλύψει λείψανα σπιτιών σε χρήση 
μέχρι την παλαιοχριστιανική περίοδο, νομίσματα και κεραμική 
παλαιοχριστιανικής περιόδου. 

45. Τείχος, το.

Στο ύψωμα Καλέ ή Καϊλιάς υπάρχει κάστρο πιθανώς προρω-
μαϊκής περιόδου με εκτεταμένες επεμβάσεις του 4ου-6ου μ.Χ. 
αι. Στο εσωτερικό του περιβόλου σώζεται μεγάλη κινστέρνα.
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46. Δράμα, η. 

Στην Δράμα ή στην περιοχή της υπήρχε άγνωστης μορφής 
και έκτασης εγκατάσταση με ιστορία από την αρχαιότητα. Ο 
βυζαντινός οικισμός μαρτυρείται στις πηγές από τον 12ο αι. 
Κατά την υστεροβυζαντινή περίοδο αναδεικνύεται σε αρχιε-
πισκοπή ή μητρόπολη. περιήλθε στο κράτος του Στέφανου 
Ντουσάν (1331-1355) και υπήρξε έδρα του Σέρβου καίσαρα 
Βοΐχνα κατά το διάστημα 1345-1365 περίπου. Το 1383 κατα-
κτήθηκε από τους Τούρκους του Γαζή Εβρενός. Στο ιστορι-
κό κέντρο της σύγχρονης πόλης σώζονται τμήματα οχυρωμα-
τικού περιβόλου με τετράγωνους πύργους. πρόκειται για κα-
τασκευή κυρίως της παλαιοχριστιανικής περιόδου με επεμβά-
σεις της μέσης και ύστερης βυζαντινής. Στο εσωτερικό του πε-
ριβόλου σώζεται η Αγία Σοφία, εκκλησία μεταβατικού τύπου 
του 10ου αι. Στις ανασκαφές που εκτελούνται στο εσωτερι-
κό του περιβόλου έχουν βρεθεί κεραμική και νομίσματα μέσης 
και ύστερης βυζαντινής περιόδου.

47. Πύργοι, οι.

Στην κορυφή του υψώματος Καλές ή Κάστρα σώζεται φρουρι-
ακός περίβολος του 5ου-6ου μ.Χ. αι. με οικισμό ίδιας εποχής 
στο εσωτερικό του. περισυλλέγεται κεραμική του 5ου και 6ου 
μ.Χ. αι. Στη θέση Καλέ υπάρχει μικρό φρούριο, στρατιωτική 
εγκατάσταση και καταφύγιο, 5ου ή 6ου αι., με τετράπλευρους 
πύργους, πύλη και τάφρο λαξευμένη στον βράχο. Στην κορυ-
φή του υψώματος πύργος σώζονται τα θεμέλια μεγάλου τε-
τράπλευρου πύργου – παρατηρητήριου, του 6ου μ.Χ αι.

48. Προσοτσάνη, η. 

Στα νότια της προσοτσάνης (2 χλμ. από αυτήν) ανασκάπτε-
ται τρίκλιτη ξυλόστεγη βασιλική με νάρθηκα, που χρονολογεί-
ται στον 5ο-6ο αι. Καταστράφηκε κατά τον 7ο-8ο αι. και στην 
θέση της ιδρύθηκε ναΐδριο. Η εκκλησία του Αγίου παντελεή-
μονος βρίσκεται 2,5 χλμ. δυτικά του οικισμού και ήταν πιθανώς 
καθολικό μονής. Είναι συνεπτυγμένος σταυροειδής εγγεγραμ-
μένος και χρονολογείται στο β΄ μισό του 13ου αι.

49. Πηγές, οι.

Στην κορυφή πάνω από το σπήλαιο του Μααρά υπάρχει κά-
στρο με τετράπλευρους και κυκλικούς πύργους και έναν πο-
λυγωνικό. Στο εσωτερικό σώζονται λείψανα οικιστικής κατάλη-
ψης και περισυλλέγεται παλαιοχριστιανική κεραμική. πρόκει-
ται για εγκατάσταση πιθανώς του 5ου ή 6ου μ.Χ. αι. 48. Προσοτσάνη, ο Άγιος Παντελεήμων, κάτοψη

46. Δράμα, ο οχυρός περίβολος, κάτοψη
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52. Πύργος Απολλωνίας

50. Καλή Βρύση, η.

Στην θέση Τσατάλγκα και στα πρανή γύρω από την κορυφή 
της εντοπίστηκαν αρχιτεκτονικά κατάλοιπα και περισυλλέχθη-
κε κεραμική ρωμαϊκής και παλαιοχριστιανικής περιόδου. Η πα-
ραδιδόμενη ύπαρξη οχυρωματικού έργου στην κορυφή δεν εί-
ναι απολύτως εξακριβωμένη.

51. Μονή Εικοσιφοινίσσης, η.

Σύγχρονο μοναστηριακό συγκρότημα με καθολικό μεταβυζα-
ντινής περιόδου. Από το βυζαντινό μοναστηριακό συγκρότη-
μα, ίδρυμα του β΄ μισού του 9ου ή του 10ου αι., το οποίο γνώ-
ρισε αλλεπάλληλες καταστροφές μέχρι και τον 20ο αι., σώ-
ζονται λιγοστά γλυπτά και μαρμαροθέτημα δαπέδου (γύρω 
στο 1000). Κοντά στο μοναστήρι υπάρχουν ερείπια κάστρου, 
ίσως βυζαντινής περιόδου.

52. Πύργος Απολλωνίας, ο.

Σε απότομο βραχώδες ύψωμα δίπλα στην ακτή, λίγα χιλιόμε-
τρα ανατολικά των εκβολών του Στρυμώνα υψώνεται ο πύρ-
γος που είναι γνωστός με το όνομα πύργος της Aπολλωνίας. 
περιβάλλεται από μικρό περίβολο και είχε πέντε ορόφους. 
Στον ανατολικό τοίχο της τέταρτης στάθμης διαμορφωνόταν 
παρεκκλήσιο. Χρονολογείται στα μέσα 14ου αι. 

53. Κάρυανη, η, ή Κουτάριανη, η.

Χωριό γνωστό από γραπτές πηγές ήδη από τον 11ο αι. Στα δυ-
τικά του σύγχρονου οικισμού στην θέση παλαίκαστρο σώζο-
νται τα χαμηλά λείψανα περιβόλου, μάλλον μεσοβυζαντινής 
περιόδου, που στέφει την κορυφή χαμηλού λόφου, μακριά 
από τη θάλασσα, ανάμεσα στα πρώτα υψώματα της περιοχής. 
Δεν κατοικήθηκε ποτέ συστηματικά και μάλλον υπήρξε κατα-
φύγιο. Στην παραλία της Κάρυανης, κοντά στην ακτή, σώζο-
νται χαμηλά ερείπια πύργου βυζαντινής περιόδου.

54. Ποδοχώρι, το.

Στον επαρχιακό δρόμο ποδοχωρίου – Ακροποτάμου ανασκά-
φηκε τρίκλιτη ξυλόστεγη παλαιοχριστιανική βασιλική με νάρ-
θηκα, εξωνάρθηκα, βαπτιστήριο και ψηφιδωτά δάπεδα. Μετά 
την καταστροφή και ερείπωση της εκκλησίας στον χώρο του 
ιερού κτίστηκε μικρό μονόχωρο ναΐδριο.

55. Μικρό Σούλι, το. Σέμαλτον, το.

Στον χώρο του σύγχρονου οικισμού βρισκόταν βυζαντινός οι-
κισμός, γνωστός από τα τέλη του 11ου αι. με το όνομα Σέμαλ-
τον. Από το 1230 και μετά ανήκε στη μονή Βατοπεδίου. Υποτί-
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56. Μαυρόλοφος, ο. Ζαβαρνίκεια, η.

Η θέση Ζαβαρνίκεια εντοπίζεται 1,5 χλμ. νοτιοανατολικά του 
σύγχρονου οικισμού και είναι γνωστή από έγγραφο ήδη του 
1080 με το όνομα Αβαρνίκεια. Εδώ ανασκάφηκε υστεροβυζα-

57. Αμφίπολη, η.

Η παλαιοχριστιανική πόλη καταλαμβάνει την κορυφή της αρ-
χαιότερης ακρόπολης. Υπήρξε έδρα επισκόπου μέχρι τον 7ο 
αι. Η οχύρωση, με σχήμα ακανόνιστου τραπεζίου, χρονολο-
γείται στον 5ο ή 6ο αι. Στο εσωτερικό της εγκάρσιο τείχος με 
πεντάπλευρο πύργο κτίστηκε πάνω στο δυτικό τμήμα της βα-
σιλικής A΄ και περίορισε την έκταση της πόλης. Χρονολογεί-

57. Αμφίπολη, βασιλική Β’, ψηφιδωτό

θεται ότι στην περιοχή του βυζαντινού οικισμού υπήρχε πύρ-
γος, μάλλον των μέσων του 14ου αι., κτήμα της μονής Βατοπε-
δίου. Σώζονται ερείπια δύο τρίκλιτων παλαιοχριστιανικών βα-
σιλικών με νάρθηκα (Αγία Μαρίνα και Αγία παρασκευή) και μι-
κρός μονόχωρος βυζαντινός ναός με δραστικές επισκευές.

ντινό παρεκκλήσι και πύργος. Ο πύργος ήταν τετράπλευρος 
με περιμετρικές αντηρίδες. Χρονολογείται μάλλον στα μέσα 
του 14ου αι.
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57. Αμφίπολη, βασιλική Α’, κάτοψη
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57. Αμφίπολη, βασιλική Δ’, κάτοψη
57. Αμφίπολη, περίκεντρος ναός, κάτοψη) 

57. Αμφίπολη, βασιλική Γ ~
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58. Χρυσούπολις, τείχος και πύλη

57. Αμφίπολη, βασιλική Α~, κιονόκρανο 58. Χρυσούπολις, η. 

Δίπλα στις εκβολές του Στρυμόνα απλώνονται τα ερείπια της 
Xρυσουπόλεως. Ο οικισμός είναι γνωστός από τον 10ο αι. Το 
κάστρο στη σημερινή του μορφή είναι κτίσμα μάλλον του α΄ 
μισού του 14ου αι., στην μεγαλύτερη έκτασή του. Αποδίδεται 
στον Aνδρόνικο Γ΄ (1328-1341). Στον αρχικό περίβολο με την 
ακρόπολή του, προστέθηκε ένας άλλος που μεγάλωσε την αρ-
χική έκταση. Oι πύργοι είναι τετράγωνοι με είσοδο ψηλότερα 
από το έδαφος. Δίπλα στην πύλη της δυτικής πλευράς του κά-
στρου υπήρχε ένας πύργος ημικυκλικός ή με κάτοψη σχήμα-
τος υπερυψωμένου τόξου.

58. Χρυσούπολις, το κάστρο, κάτοψη) 

ται στην περίοδο από τα τέλη του 6ου αι. μέχρι τα τέλη του 
7ου. Μέσα στα τείχη έχουν ανασκαφεί πέντε παλαιοχριστιανι-
κές εκκλησίες και μεγάλη τετράπλευρη δεξαμενή. Μετά το τέ-
λος του 7ου αι. η πόλη εξαφανίζεται από την ιστορία. Η βασι-
λική Α΄, του 6ου μ.Χ αι., ήταν τρίκλιτη, ξυλόστεγη, με νάρθη-
κα, αίθριο και προσκτίσματα, αρχιτεκτονικά γλυπτά και ψηφι-
δωτά δαπέδου. Το νότιο κλίτος κατέλαβε το χώρο ρωμαϊκού 
λουτρού. Η εκκλησία ερειπώθηκε κατά τον 7ο αι. Η βασιλική 
Β΄ (6ου αι.) ήταν τρίκλιτη, ξυλόστεγη με αίθριο, προσκτίσματα 
και ψηφιδωτά δάπεδα. Η βασιλική Γ΄ (δεύτερου μισού 5ου αι.) 
ήταν τρίκλιτη, ξυλόστεγη, με νάρθηκα και αίθριο στην νότια 
πλευρά. Η βασιλική Δ΄ βρίσκεται νοτιοανατολικά της βασιλικής 
Α΄. Ήταν τρίκλιτη, ξυλόστεγη, με νάρθηκα, αίθριο με διώροφες 
στοές και προσκτίσματα. Χρονολογείται στο δεύτερο μισό του 
5ου αι. Στα νότια της βασιλικής Β΄ σώζονται τα ερείπια περίκε-
ντρου ναού. Το κεντρικό εξάγωνο –πιθανώς διώροφο– εγγρά-
φεται σε κύκλο, ο οποίος στο ανατολικό μέρος του –όπου η 
αψίδα– διακόπτεται από χορδή. Ο ναός είχε επίσης αίθριο και 
προσκτίσματα. Χρονολογείται στον 6ο αι. Ανατολικά της βασι-
λικής Α΄ σώζεται σε μικρό ύψος μεγάλη δεξαμενή.
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59. Εκκλησία στην παλιά Εθνική οδό.

Στην περιοχή όπου η παλαιά Εθνική οδός Καβάλας – Θεσ-
σαλονίκης διασταυρώνεται με την οδό προς τις Σέρρες, πριν 
την αρχαία Αμφίπολη, ανασκάφηκε απλός, τετράστυλος, 
σταυροειδής εγγεγραμμένος ναός, χρονολογούμενος στον 
11ο ή 12ο αι. Καταστράφηκε και εγκαταλείφθηκε περίπου 
στα μέσα του 13ου αι. Στους τοίχους απέμειναν λείψανα τοι-
χογραφιών μάλλον του β΄ μισού του 12ου αι.

60. Μαρμάριον, το.

Βυζαντινός οικισμός κοντά στη γέφυρα του Στρυμόνα, γνωστός 
από τον 11ο αι., στην περιοχή της αρχαίας Αμφίπολης. Εδώ είχε 
ξενοδοχείο η μονή πετριτζονιτίσσης (Μπάτσκοβο). Σε χαμηλή 
πλαγιά δίπλα από τον Στρυμώνα, στο άκρο σχεδόν της αρχαί-
ας Αμφίπολης, υψώνεται πύργος με μικρό περίβολο γύρω του, 
κτίσμα των αδελφών Αλεξίου και Ιωάννου του έτους 1367, κτή-
μα της μονής παντοκράτορος του Αγίου Όρους. Ο πύργος εί-
ναι τετράπλευρος με τέσσερις ορόφους. Οι πύργοι του Μαρμα-
ρίου και του Χάντακα ήλεγχαν το πέρασμα του Στρυμώνα. 

61. Χάνταξ, ο.

Στην δυτική όχθη του Στρυμώνα, απέναντι από τον πύργο του 
Μαρμαρίου, μαρτυρείται ο Χάνταξ, βυζαντινός οικισμός, κτή-
μα της μονής Ζωγράφου, από το 1342. Ο πύργος του Xάντακα 
χρονολογείται στα μέσα του 14ου αι. και πιθανώς ανήκε, επί-
σης, στην μονή Ζωγράφου. Η βόρεια πλευρά του προστατεύε-
ται από περίβολο. Είναι τετράγωνος, έχει περιμετρικά αντηρί-
δες και πιθανώς ήταν τουλάχιστον τριώροφος. 

62. Ευκαρπία, η. Το χωρίον του Κούτζη.

Κοντά στο χωριό Ευκαρπία (στα βυζαντινά έγγραφα το χωρίον 
του Κούτζη), περίπου 4χλμ βορειοδυτικά του πύργου του Χά-
ντακα, βρίσκονται ερείπια πύργου. Ήταν τετράπλευρος, είχε 
αντηρίδες περιμετρικά και πιθανώς ήταν τριώροφος. Ο πύργος 
της Eυκαρπίας χρονολογείται πιθανώς στα μέσα του 14ου αι. 

63. Μύρκινος, η. Καισαρόπολις, η.

Στα διοικητικά όρια της τ. κοινότητας Δραβήσκου, στη θέση Γι-
λάν Kαλέ ή Κουλέ εντοπίζεται οικισμός με ζωή που αρχίζει πριν 
από τη Pωμαιοκρατία και φθάνει μέχρι την υστεροβυζαντινή πε- 60. Μαρμάριον, πύργος

59. Εκκλησία στην παλαιά Εθνική Οδό, κάτοψη
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66. Ουρανούπολη, πύργος του Προσφορίου

65. Δάφνη, πύργος της 
Μάρως, κάτοψη

65. Δάφνη, 
πύργος της 
Αγίας Μαρίνας, 
κάτοψη

ρίοδο. Κατά μία άποψη η βυζαντινή πόλη ιδρύθηκε από τον Kαί-
σαρα Aλέξιο Mουσελέ (περίπου 820-830). Στην περιοχή είχε κτή-
ματα η μονή πετριτζονιτίσσης (Μπάτσκοβο). Από τον χώρο έχουν 
περισυλλεχθεί αρχιτεκτονικά γλυπτά βυζαντινής περιόδου.

64. Μαυροθάλασσα, η. Το χωρίον του Ευνούχου.

Στην περιοχή υπήρχε βυζαντινός οικισμός (στα έγγραφα το 
χωρίον του Ευνούχου), που ανήκε στην μονή Χιλανδαρίου του 
Αγίου Όρους. Στο άκρο του σύγχρονου οικισμού σώζονταν 
άλλοτε τα λείψανα πύργου. 

65. Δάφνη, η. Εζεβαί, αι.

Οικισμός γνωστός από τον 11ο αι. με το όνομα Εζεβαί, 3 χλμ 
νότια του οικισμού της Δάφνης. Μαρτυρείται μεσοβυζαντινή 
επισκοπή Εζεβών. Το όνομα επιβίωσε με τον τύπο «Έζιοβα». Η 
περιοχή μαζί με άλλες γειτονικές παραχωρήθηκε από τον Μω-
άμεθ Β΄ τον πορθητή (1451-1481) στη Μάρα ή Μάρω, θυγατέ-
ρα του δεσπότη της Σερβίας Γεωργίου Μπράνκοβιτς και σύ-
ζυγο από το 1435 του Μουράτ Β΄ (1421-1451). Ο τετράπλευ-
ρος πύργος της Mάρως, μέσα στο σύγχρονο χωριό, κτίστηκε 
κατά τον 14ο-15ο αι., ίσως στο γ΄ τέταρτο του 15ου αι., όταν 
η περιοχή περιήλθε στην Μάρα. Ο πύργος της Αγίας Μαρίνας 
βρίσκεται 1 χλμ. βορειοδυτικά της Δάφνης. Ήταν τετράπλευ-
ρος και είχε περιμετρικά αντηρίδες. Κοντά στον πύργο υπάρ-
χει λαξευμένο στο βράχο το ασκητήριο της Αγίας Μαρίνας (σε 
έγγραφα του 11ου αι. αναφέρεται ως Θεοτόκος του Σπηλαί-
ου), μετόχι της μονής Ιβήρων από τον 11ο αι. Νοτιοδυτικά της 
Δάφνης και σε απόσταση 3 χλμ. από αυτήν σώζονται τα ερεί-
πια κάστρου μεσοβυζαντινής περιόδου.

66. Ουρανούπολη, η.

Στην Ουρανούπολη σώζεται με μεταγενέστερες επεμβάσεις ο λε-
γόμενος πύργος του προσφορίου, που χτίστηκε στο β΄ τέταρτο 
του 14ου αι., στο μετόχι που διατηρούσε εδώ η μονή Βατοπεδίου.

67. Μονή Ζυγού, η.

Σε μικρή απόσταση από τα σημερινά όρια του Αγίου Όρους, 
στην θέση Φραγκόκαστρο, ανασκάπτονται τα ερείπια της μονής 
του Ζυγού, η οποία άκμασε στον 11ο αι., αλλά εγκαταλείφθηκε 
ήδη πριν από τα τέλη του 12ου, λόγω του ευπρόσβλητου της θέ-
σης της. Μέσα στον ισχυρό οχυρό περίβολο βρέθηκαν τα κατά-
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70. Μονή Δοχειαρίου, η.

Ιδρύθηκε στα τέλη του 10ου ή στις αρχές του 11ου αι. Σε αυτή 
την εποχή ανάγονται γλυπτά τέμπλου. Τα κύρια κτίσματα του ση-
μερινού συγκροτήματος ανήκουν στους μεταβυζαντινούς χρό-
νους. Στο καθολικό σώζεται εντοιχισμένο μεσοβυζαντινό ανά-
γλυφο με παράσταση της ανάληψης του Μεγάλου Αλεξάνδρου. 

λοιπα του καθολικού, ενός σύνθετου σταυροειδούς εγγεγραμ-
μένου ναού με δύο νάρθηκες και τρουλαίο ταφικό παρεκκλή-
σιο. Ο γλυπτός διάκοσμος και τα μαρμαροθετήματα του δαπέ-
δου μαρτυρούν τον πλούτο του διακόσμου του μνημείου και την 
σημαίνουσα θέση της μονής κατά την περίοδο της ακμής της.

68. Μονή Ζωγράφου, η.

Η ύπαρξη του μοναστηριού μαρτυρείται από τον 10ο αι. Τον 
11ο ή 12ο πέρασε σε αδελφότητα βουλγαρικής εθνικότητας 
και μέχρι σήμερα εγκαταβιώνουν σε αυτό Βούλγαροι μονα-
χοί. Δεν διασώζει κανένα κτίσμα από τη βυζαντινή περίοδο.

69. Μονή Κωνσταμονίτου, η.

Η μονή εμφανίζεται στις πηγές ήδη από τον 11ο αι. Στις αρχές 
του 14ου καταστράφηκε από τους Καταλανούς. Ευρεία ανοι-
κοδόμησή με χορηγό τον Σέρβο στρατηγό Ράντιτς πραγματο-
ποιήθηκε στις αρχές του 15ου αι. Στην σημερινή του μορφή το 
συγκρότημα περιλαμβάνει κτίσματα των όψιμων μεταβυζαντι-
νών χρόνων –κυρίως του 19ου αι.

71. Μονή Ξενοφώντος, η.

Ως έτος ίδρυσης του μοναστηριού θεωρείται το 998. Το παλαιό 
καθολικό, ναός αθωνικού τύπου με δικιόνια λιτή και δύο παρεκ-
κλήσια, χρονολογείται στην πρώτη περίοδο λειτουργίας του, στον 
10ο-11ο μάλλον αι. Στο εσωτερικό του διασώζει δάπεδα με μαρ-
μαροθετήματα και μαρμάρινο τέμπλο του 11ου αι. Στον ίδιο αιώ-
να ανάγεται και η αρχική φάση της νοτιοανατολικής πτέρυγας. 

72. Μονή Αγίου Παντελεήμονος, η.

Το μοναστήρι αναφέρεται ως ρωσικό ήδη από τον 12ο αι. 
Στη σημερινή του θέση μεταφέρθηκε το 1760-1765. Η παλαιά 

67. Μονή Ζυγού, καθολικό

67. Μονή Ζυγού, μαρμαροθέτημα δαπέδου

67. Μονή Ζυγού, το συγκρότημα, κάτοψη) 
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73. Μονή Ξηροποτάμου, ανάγλυφο

70. Μονή Δοχειαρίου, ανάγλυφο

μονή του 11ου αι., η επονομαζόμενη «του Θεσσαλονικέως», 
βρισκόταν στην θέση παλαιομονάστηρο, όπου σήμερα σώζο-
νται μία πτέρυγα με τον λεγόμενο πύργο του Αγίου Σάββα και 
ένας νεώτερος ναός.

73. Μονή Ξηροποτάμου, η.

Η μονή, που θεωρείται ότι ιδρύθηκε τον 10ο αι. από τον όσιο 
παύλο τον Ξηροποταμίτη, ήταν αρχικά γνωστή ως του Αγίου 
Νικηφόρου. Στα χρόνια των παλαιολόγων ενισχύθηκε σημα-
ντικά από τον Ιωάννη, αδελφό του Μιχαήλ Η΄. Το σημερινό 
μοναστηριακό συγκρότημα δεν διασώζει κατάλοιπα της βυ-
ζαντινής περιόδου, ως αποτέλεσμα εκτενούς ανοικοδόμη-
σης, κατά τον 18ο κυρίως αι. Στο καθολικό υπάρχει εντοιχι-
σμένη ανάγλυφη βυζαντινή εικόνα του Αγίου Δημητρίου.  

74. Μονή Σίμωνος Πέτρας, η.

Η ίδρυση της μονής, μετά τα μέσα του 14ου αι., οφείλεται στον 
όσιο Σίμωνα, αλλά υπάρχουν ενδείξεις ότι είχε συσταθεί από 
παλαιότερα. Δεν σώζει κτίσματα της βυζαντινής περιόδου.

75. Μονή Γρηγορίου, η.

Το μοναστήρι ιδρύθηκε στις αρχές του 14ου αι. και κτήτο-
ράς του είναι σύμφωνα με την παράδοση ο όσιος Γρηγόριος 
ο Νέος. Στο σημερινό συγκρότημα δεν σώζονται κτίσματα της 
βυζαντινής περιόδου.

76. Μονή Διονυσίου, η.

Ο αυτοκράτορας της Τραπεζούντας Αλέξιος Γ΄ Κομνηνός εί-
ναι ο κτήτωρ της μονής Διονυσίου, που ιδρύθηκε το 1375 από 
τον όσιο Διονύσιο. Το σημερινό συγκρότημα έλαβε τη μορφή 
του κατά τον 16ο αι., με τις μεγάλες χορηγίες των ηγεμόνων 
της Μολδοβλαχίας. 

77. Μονή Αγίου Παύλου, η.

Κτήτωρ της μονής, κατά τον 10ο αι., θεωρείται ο όσιος παύ-
λος ο Ξηροποταμίτης, στον οποίο αποδίδεται και η ίδρυση της 
μονής Ξηροποτάμου. Δεν έχουν διασωθεί κτίσματα της βυζα-
ντινής περιόδου.
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79. Μονή Φιλοθέου, η.

Η ίδρυση της μονής ανάγεται στον 10ο αι. και αρχικά ήταν γνω-
στή και ως της πτέρης. Ευνοήθηκε ιδιαίτερα από τον Ανδρόνικο 
Β΄ παλαιολόγο. Δεν διασώζει κτίσματα των βυζαντινών χρόνων.

80. Μονή Καρακάλου, η.

Το όνομα της μονής απαντά σε έγγραφα ήδη από τον 11ο αι., 
αλλά στο σημερινό συγκρότημα δεν έχουν διατηρηθεί κτί-
σματα της βυζαντινής περιόδου, ως αποτέλεσμα της μεγά-
λης οικοδομικής δραστηριότητας κατά τους μεταβυζατινούς 
χρόνους, με χορηγούς ηγεμόνες της Μολδοβλαχίας. 

78. Μονή Μεγίστης Λαύρας, η.

Η πρώτη στην τάξη αγιορείτικη μονή ιδρύθηκε το 963 από τον 
άγιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη, με την υποστήριξη του αυτοκράτο-
ρα Νικηφόρου Φωκά. Ο αρχικός οχυρός περίβολος της καθώς 
και άλλα κτίσματα, αποδίδονται στην μέριμνα του μοναχού αυ-
τού, που αναγνωρίζεται ως ο θεμελιωτής της μοναστικής πολι-
τείας του Άθω. Το καθολικό που οικοδομήθηκε το 963-964, εί-
ναι ένας τετράστυλος σταυροειδής ναός με διπλό νάρθηκα που 
ενοποιήθηκε σε λιτή και δύο παρεκκλήσια, στον τύπο του τε-
τρακιόνιου σταυροειδούς εγγεγραμμένου. Σε αυτό το καθολικό 
παρουσιάστηκε για πρώτη φορά η ιδιοτυπία να απολήγουν σε 
ημικυκλικές κόγχες η βόρεια και η νότια κεραία του σταυρικού 
πυρήνα, σχηματίζοντας τους «χορούς» όπου στέκονται οι ιερο-
ψάλτες. πρόκειται για τον λεγόμενο αθωνικού τύπου τρίκογχο 
ναό, ο οποίος γνώρισε μεγάλη διάδοση στα καθολικά του Αγίου 
Όρους αλλά και έξω από αυτό. Η σύλληψή του αποδίδεται στον 
άγιο Αθανάσιο, που θεωρείται ότι πρόσθεσε τις δύο κόγχες στο 
καθολικό της Λαύρας το έτος 1002, ενώ είχε ήδη διασκευάσει 
με το ίδιο πνεύμα το πρωτάτο στις Καρυές. Ο υφιστάμενος δι-
άκοσμος του εσωτερικού ανάγεται στο μεγαλύτερο μέρος του 
σε μεταγενέστερες περιόδους. Στον 11ο αι. τοποθετούνται τα 
μαρμαροθετήματα του δαπέδου. Ιδιαίτερα αξιόλογες είναι οι 
θύρες με την ορειχάλκινη επένδυση, σπάνιο δείγμα μεταλλο-
τεχνίας αυτού του είδους, που χρονολογούνται στα τέλη του 
10ου αι. Στη μαρμάρινη φιάλη μπροστά από το καθολικό σώζο-
νται ανάγλυφα θωράκια και μαρμάρινη λεκάνη με ορειχάλκινο 
αναβρυτήριο, του 11ου αι. Η τράπεζα με την σταυρική κάτοψη 
θεωρείται έργο του κτήτορα αγίου Αθανασίου, όπως και η αρχι-
κή φάση του παρεκκλησίου της Κουκουζέλισσας. Στις πτέρυγες 
του μεγάλου συγκροτήματος, που ανήκουν σε διάφορες περι-
όδους, ξεχωρίζει ο λεγόμενος πύργος του Τσιμισκή, που θεω-
ρείται προγενέστερος του 14ου αι. Σύγχρονος με την περίοδο 
ίδρυσης της μονής θεωρείται ότι είναι ο αρσανάς, στον οποίο 
προστέθηκε μεγάλος πύργος γύρω στον 13ο αι. Μεσοβυζαντι-
νή φάση εντοπίζεται και στον κοιμητηριακό ναό των Αγίων Απο-
στόλων, όπου σώζεται δάπεδο με μαρμαροθετήματα.  

78. Μονή Μεγίστης Λαύρας, φιάλη

78. Μονή Μεγίστης Λαύρας, πύργος του Τσιμισκή
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83. Καρυές, Πρωτάτο, τοιχογραφία

84. Μονή Σταυρονικήτα, πύργος

81. Μονή Ιβήρων, η.

Η μονή ιδρύθηκε στα τέλη του 10ου αι. στην θέση της προϋπάρ-
χουσας μονής του Κλήμεντος, από τον Ίβηρα (Γεωργιανό) Ιωάν-
νη Τορνίκη. Η αρχική φάση του καθολικού, αθωνικού τύπου με 
διπλό νάρθηκα και παρεκκλήσια, χρονολογείται μεταξύ του 980-
983. Η σημερινή μορφή του είναι προϊόν της ανοικοδόμησης του 
1513. Από τον αρχικό διάκοσμο σώζεται το δάπεδο, με εξαιρε-
τικής τέχνης μαρμαροθέτημα. Στη θέση του παρεκκλησίου του 
προδρόμου έχουν επισημανθεί και ερευνώνται κατάλοιπα πα-
λαιότερου ναού, με σπαράγματα τοιχογραφιών του 10ου αι.

82. Μονή Κουτλουμουσίου, η.

Η μονή, που βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τις Καρυές, 
αναφέρεται στις πηγές ήδη από τον 12ο αι. Το 1393 ανακηρύ-
χθηκε πατριαρχικό σταυροπήγιο. Λόγω των διαδοχικών ανα-
καινίσεων και ανοικοδομήσεων, στο συγκροτήμα δεν σώζονται 
κτίσματα της βυζαντινής περιόδου.

84. Μονή Σταυρονικήτα, η.

Το μοναστήρι ιδρύθηκε τον 16ο από τον οικουμενικό πατριάρ-
χη Ιερεμία τον Α΄, σε θέση όπου προϋπήρχαν ερείπια παλαι-
ότερου καθίσματος. Τα κτίσματα που σώζονται σήμερα ανή-
κουν στους μεταβυζαντινούς χρόνους, με εξαίρεση την αρχι-
κή φάση του μοναστηριακού πύργου, που χρονολογείται στις 
αρχές του 11ου αι. Λόγω της καίριας γεωγραφικής του θέσης, 
ο πύργος αυτός χρησίμευε και ως βίγλα.  

83. Καρυές, οι.

Το πρωτάτο, ο μητροπολιτικός ναός του Αγίου Όρους, ιδρύ-
θηκε τον 10ο αι. ως τρίκλιτη ξυλόστεγη βασιλική με νάρθηκα. 
Μετά το 961, ο άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης μετασκεύασε το 
ναό για να εξασφαλίσει θέσεις κατάλληλες για τους χορούς 
των ψαλτών, δίνοντας του το σχήμα ενός σταυροειδούς εγγε-
γραμμένου χωρίς τρούλο. Από τον αρχικό διάκοσμο του ναού 
σώζεται το μαρμάρινο ανάγλυφο τέμπλο. Σε μεταγενέστερες 
περιόδους έγιναν και νέες επεμβάσεις στο κτίσμα, με τις οποί-
ες έλαβε την υφιστάμενη μορφή του. Γύρω στο 1290 το πρω-
τάτο κοσμήθηκε με εξαιρετικής τέχνης τοιχογραφίες που απο-
δίδονται στον αγιογράφο Μανουήλ πανσέληνο. Στις Καρυ-
ές βρίσκεται επίσης το Κελλί του Ραβδούχου, που ανήκει στη 
μονή παντοκράτορος, στο οποίο σώζονται τμήματα από το κα-
θολικό, μια τρίκλιτη ξυλόστεγη βασιλική αρχικά, και τον πύργο 
του παλαιού μοναστηριού του Ραβδούχου ή Ραβδά, με σπα-
ράγματα τοιχογραφιών που χρονολογούνται γύρω στο 1200.
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85. Μονή Παντοκράτορος, η.

Η μονή ιδρύθηκε μετά τα μέσα του 14ου αι. από δύο βυζαντι-
νούς αξιωματούχους, τους αδελφούς Αλέξιο, μεγάλο στρα-
τοπεδάρχη, και Ιωάννη, μεγάλο πριμικήριο. Το αρχικό καθο-
λικό, του 14ου αι., ναός αθωνικού τύπου, δέχτηκε μεταγε-
νέστερες μετασκευές και προσθήκες, αποτέλεσμα των οποί-

85. Μονή 
Παντοκράτορος, το 
συγκρότημα

ων θεωρείται η ιδιότυπη επιμήκυνση της ανατολικής κεραί-
ας του σταυρικού πυρήνα και των αντίστοιχων γωνιακών δια-
μερισμάτων. Στο τρίτο τέταρτο του 14ου αι. χρονολογείται ο 
τοιχογραφικός διάκοσμος, που έχει επιζωγραφισθεί σε νεώ-
τερους χρόνους. Κτίσμα του 1357, με μεταγενέστερες επεμ-
βάσεις, είναι ο μεγάλος πύργος του μοναστηριακού συγκρο-
τήματος. 
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85. Μονή Παντοκράτορος, ο πύργος) 
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86. Αρχαίες μονές

Κατά την βυζαντινή περίοδο λειτούργησαν και άλλες μονές 
στο Όρος, οι οποίες για διάφορες αιτίες παράκμασαν και 
υποβιβάστηκαν σε απλά εξαρτήματα μοναστηριών ή εγκα-
ταλείφθηκαν. Εκτός από τις παλαιές μονές που έχουν ήδη 
αναφερθεί παραπάνω, σημαντική ήταν η μονή του Καλέτζη, 
από την οποία σώζεται ο λεγόμενος πύργος της Κολιτσούς, 

86. Αρχαίες μονές, πύργος της Μορφονούς 86. Αρχαίες μονές, πύργος της Κολιτσούς

που ανεγέρθηκε τον 12ο-13ο αι και ανακαινίστηκε τον 14ο, 
όταν το μοναστήρι κατέστη μετόχι του Βατοπεδίου. Η μονή 
των Αμαλφηνών προσαρτήθηκε στη Μεγίστη Λαύρα ως με-
τόχι στα τέλη του 13ου αι. Στο συγκροτημά της αποδίδονται 
κτιριακά κατάλοιπα στην θέση Μορφονού, καθώς και η πρώ-
τη φάση του ομώνυμου πύργου, που δεσπόζει στον δρόμο 
για την Λαύρα.
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87. Μονή Βατοπεδίου, το συγκρότημα

87. Μονή Βατοπεδίου, το καθολικό και ο πύργος του Ωρολογίου

87. Μονή Βατοπεδίου, η.

Σύμφωνα με τη σχετική παράδοση η μονή ιδρύθηκε από τρεις 
άρχοντες από την Αδριανούπολη, πριν από το 985. Το καθολι-
κό που οικοδομήθηκε τότε, είναι ναός αθωνικού τύπου, με δι-
πλό διώροφο νάρθηκα και παρεκκλήσια –το βόρειο στον τύπο 
του τετρακιόνιου σταυροειδούς εγγεγραμμένου με νάρθηκα και 
το νότιο ως τρίκογχο, επίσης με νάρθηκα. Ο εξωνάρθηκας προ-
στέθηκε το 1426 και ο πύργος του κωδωνοστασίου το 1427. Ο 
εσωτερικός του διάκοσμος περιλαμβάνει δάπεδα με μαρμαρο-
θετήματα, μαρμάρινα γλυπτά, ψηφιδωτές παραστάσεις και τοι-
χογραφίες, το πρώτο στρώμα των οποίων χρονολογείται στο 
1312. Στα τέλη του 12ου αι. ανάγονται σπαράγματα τοιχογρα-
φιών που προέρχονται πιθανότατα από την τράπεζα. Τοιχογρα-
φίες του 14ου αι. σώζονται επιζωγραφισμένες στο παρεκκλήσιο 
των Αγίων Αναργύρων. Στη σκήτη του Αγίου Δημητρίου, λίγο νό-
τια της μονής, σώζεται το κυριακό, ναός αθωνικού τύπου με λιτή 
και εξωνάρθηκα, κοσμημένο με μαρμαροθετήματα στο δάπεδο. 
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88. Μονή 
Χελανδαρίου, 
πύργος του 
Μιλούτιν

88. Μονή Χελανδαρίου, η.

Το μοναστήρι ιδρύθηκε στα τέλη του 12ου αι. από τον Σέρ-
βο ηγεμόνα Στέφανο Νεμάνια και τον γιο του, οι οποίοι εγκα-
τέλειψαν τα εγκόσμια. Το καθολικό ανεγέρθηκε το 1293 από 
τον Σέρβο ηγεμόνα Στέφανο Μιλούτιν, στον αθωνικό τύπο, 
με δικιόνια λιτή και εξωνάρθηκα. Στο εσωτερικό κοσμήθηκε 
με δάπεδο με εξαιρετικά μαρμαροθετήματα, μαρμάρινο τέ-
μπλο και τοιχογραφίες που συγκαταλέγονται στις σπουδαι-
ότερες της παλαιολόγειας περιόδου. Ο Στέφανος χορήγησε 
επίσης την οικοδόμηση της τράπεζας, του ξενώνα, του κοιμη-
τηριακού ναού του Ευαγγελισμού, του παραθαλάσσιου οχυ-
ρού συγκροτήματος του Αγίου Βασιλείου και ενός πύργου, 
που είναι γνωστός με το όνομά του και σώζεται σε καλή κα-
τάσταση. 

88. Μονή 
Χελανδαρίου, 
συγκρότημα Αγίου 
Βασιλείου
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89. Μονή Εσφιγμένου, η.

Οι παλαιότερες μνείες, που ανάγονται από τα τέλη του 10ου 
αι., αναφέρουν την μονή με το όνομα «Εσφαγμένου». Τα κύρια 
κτίσματα του σημερινού συγκροτήματος είναι μεταβυζαντινά.  

90. Στάγειρα, τα.

Στην χερσόνησο Λιοτόπι έχει επισημανθεί διατείχισμα μήκους 
200 μ. που απομόνωνε την περιοχή από την ηπειρωτική ενδοχώ-
ρα και χρονολογείται μάλλον στους μεσοβυζαντινούς χρόνους. 
Στην κορυφή της χερσονήσου σώζονται κατάλοιπα κάστρου. 

91. Βαρβάρα, η.

Στην θέση Γιάζο-Τζώρτζη του χωριού Βαρβάρα ανασκάπτεται 
παλαιοχριστιανικό συγκρότημα που περιλαμβάνει τρείς βασιλι - 
κές και ένα ληνό. Οι βασιλικές είναι τρίκλιτες με νάρθηκα και από 
τον διάκοσμό τους έχουν έρθει στο φως μαρμάρινα αρχιτεκτονι-
κά μέλη. Χρονολογούνται, μαζί με το κτίσμα του ληνού, στον 5ο αι.

92. Παλαιοχώρι, το.

Στην θέση Νέπωσι του παλαιοχωρίου, στον ποταμό της Ορμύ-
λιας, σώζονται ερείπια κάστρου που ανεγέρθηκε τον 5ο αι. και 
χρησιμοποιήθηκε, με κάποια διαστήματα εγκατάλειψης, μέχρι 
και τον 14ο. Σημαντικό ρόλο πιστεύεται ότι έπαιξε κατά τους 
βυζαντινοβουλγαρικούς πολέμους του 10ου αι.

90. Στάγειρα, το διατείχισμα
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93. Πυργαδίκια, τα.

Στην χερσόνησο όπου βρίσκεται το ομώνυμο χωριό, εντο-
πίζονται βασιλική του 6ου αι. και οχυρό διατείχισμα μήκους 
1,5χλμ., πιθανώς του 10ου-11ου αι.

94. Νικήτη, η.

Από τον παλαιοχριστιανικό οικισμό που άκμασε στην περιοχή 
της Νικήτης κατά τον 5ο-6ο αι., έχουν επισημανθεί μεταξύ άλ-
λων δύο παλαιοχριστιανικές βασιλικές. Η πρώτη ήταν τρίκλιτη 
με νάρθηκα και προσκτίσματα και έφερε πλούσιο διάκοσμο από 
γλυπτά μέλη, ψηφιδωτά δάπεδα, μαρμαροθετήματα, ορθομαρ-
μαρώσεις, τοιχογραφίες και εντοίχια ψηφιδωτά. Στο ψηφιδωτό 

94. Νικήτη, βασιλική Α’, 
κάτοψη

91. Βαρβάρα, το 
συγκρότημα των τριών 
βασιλικών, κάτοψη
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97. Τορώνη, βασιλική Αγίου Αθανασίου, κάτοψη94. Νικήτη, βασιλική Β’, το ιερό βήμα

του δαπέδου διασώθηκε η επιγραφή με το όνομα του αφιερωτή 
επισκόπoυ Σωφρονίου. Η δεύτερη, που ήταν επίσης τρίκλιτη, δι-
ακρίνεται επίσης για τον πλούσιο διάκοσμό της, με μαρμαροθε-
τήματα στα δάπεδα και ορθομαρμάρωση, μαρμαροθετήματα, 
ψηφιδωτά και τοιχογραφίες στους τοίχους, ενώ αξιόλογα είναι 
και τα γλυπτά του φράγματος του πρεσβυτερίου. Οι δύο βασιλι-
κές χρονολογούνται στο α΄ μισό του 5ου αι. Στις αρχές του 14ου 
αι. στην ίδια θέση ιδρύθηκε υστεροβυζαντινός οικισμός, γύρω 
από το μετόχι του Νεακίτου της μονής Ξενοφώντος.

95. Βουρβουρού.

Στην παναγία Βουρβουρού έχουν επισημανθεί κτιριακά κατά-
λοιπα που σχετίζονται με τη μεσοβυζαντινή μονή των Ιερομνή-
μων. Το λεγόμενο Μέγα τείχος είναι ένα διατείχισμα μήκους 150 
περίπου μ., το οποίο κόβει την πρόσβαση προς τη χερσόνησο.

96. Νέος Μαρμαράς, ο.

Έχει επισημανθεί βυζαντινό διατείχισμα στη θέση Μπαλαμπά-
νι, μήκους 120 περίπου μ., το οποίο απέκλειε την πρόσβαση 
προς τη χερσόνησο.

97. Τορώνη, η.

Η αρχαία πόλη της Τορώνης συνέχισε να κατοικείται κατά 
την παλαιοχριστιανική περίοδο, οπότε παρουσίασε σημαντική 
ανάπτυξη. Στο εσωτερικό της αρχαίας πόλης έχουν εντοπιστεί 
δύο παλαιοχριστιανικές βασιλικές και κοιμητήριο. Η βασιλική 
του Αγίου Αθανασίου, έξω από τα τείχη, είναι τρίκλιτη, με νάρ-
θηκα και προσκτίσματα, και χρονολογείται στα τέλη του 6ου 
αι. Στην χερσόνησο της Ληκύθου σώζονται τα κατάλοιπα κά-
στρου, το οποίο βρισκόταν σε χρήση κατά τον 13ο-14ο αι.

98. Βάλτα, η.

Στην Βάλτα (σήμερα Κασσάνδρεια) ανασκάφηκε νεκροταφείο 
με αδιάκοπη πιθανώς χρήση από τους παλαιοχριστιανικούς 
χρόνους μέχρι τον 15ο αι.
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99. Νέα Φώκαια, πύργος Αγίου Παύλου

99. Νέα Φώκαια, η.

Ο πύργος του Αγίου παύλου, που ανήκε σε παλαιό αγιορείτι-
κο μετόχι, χρονολογείται στον 14ο αι. 

100. Νέα Ποτίδαια, η. Κασσάνδρεια, η.

Η αρχαία πόλη της Κασσάνδρειας, στην θέση της αθηναϊ-
κής αποικίας της ποτίδαιας, είχε σημαντική παρουσία κατά 
την παλαιοχριστιανική περίοδο, μέχρι το 539/540, οπότε κα-
ταστράφηκε από επιδρομή Ούννων. Ο Ιουστινιανός ανοικο-
δόμησε την πόλη και το αμυντικό διατείχισμα που έκλεινε την 
δίοδο προς τη χερσόνησο, ωστόσο ο οικισμός δεν ανέκαμψε 
ποτέ. Εξακολούθησε πάντως να κατοικείται τουλάχιστον μέ-
χρι τον 10ο αι. και υπήρξε έδρα επισκοπής. Στην θέση Γεράνι 
έχει εντοπιστεί παλαιοχριστιανικό νεκροταφείο.
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101. Διατείχισμα Κασσάνδρειας, το.

Κατά μήκος της σημερινής διώρυγας της Νέας ποτίδαιας 
σώζονται τα ερείπια του διατειχίσματος που έκλεινε το στε-
νότερο σημείο της χερσονήσου της Κασσάνδρας. Είχε μή-
κος 1.200 μέτρα και και ενισχυόταν ανά διαστήματα με πύρ-
γους. Ιδρύθηκε πριν από τους χρόνους του Ιουστινιανού, ο 
οποίος το επιδιόρθωσε μετά την καταστροφή της Κασσάν-
δρειας το 539/540. Στις αρχές του 15ου αι. το επισκεύασε 
ο Ιωάννης Ζ΄ παλαιολόγος, ενώ αργότερα έκαναν εργασίες 
και οι Βενετοί.

102. Καλλίπολη, η.

Στην θέση της αρχαίας Καλλιπόλεως, κοντά στις εκβολές του 
ποταμού της Ορμύλιας, οικοδομήθηκε κατά τον 5ο αι. κά-
στρο, το οποίο καταστράφηκε και εγκαταλείφθηκε στην δι-
άρκεια του επόμενου αιώνα.

101. Διατείχισμα Κασσάνδρειας
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103. Όλυνθος, η.

Κοντά στο σημερινό χωριό της Ολύνθου ανασκάφηκε ένας 
σύνθετος σταυροειδής εγγεγραμμένος ναός, αφιερωμένος 
πιθανότατα στον Άγιο Νικόλαο, από τον οποίο σήμερα σώ-
ζονται χαμηλά ερείπια. Με βάση την αρχιτεκτονική και άλλα 
στοιχεία του (μαρμαροθέτημα δαπέδου, γλυπτός διάκο-
σμος), το μνημείο μπορεί να χρονολογηθεί στο β΄ τέταρτο 
του 11ου αι. και συνδέεται με την ναοδομία της Θεσσαλο-
νίκης. 103. Όλυνθος, σταυροειδής ναός, κάτοψη

101. Διατείχισμα Κασσανδρείας, πύλη
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106. Νέα Σύλλατα, το κάστρο και ο οικισμός, κάτοψη

106. Νέα Σύλλατα, κτίσμα εργαστηριακής χρήσης, κάτοψη

104. Μαριανά, πύργος

104. Μαριανά, τα.

Ο υστεροβυζαντινός πύργος που σώζεται στα Μαριανά Ολύν-
θου, ανήκε αρχικά σε μετόχι της μονής Δοχειαρίου. Στην ίδια 
θέση έχουν εντοπιστεί ερείπια ναού και άλλα οικοδομικά κατά-
λοιπα βυζαντινών χρόνων.

105. Γαλάτιστα, η.

Στο κέντρο του οικισμού της Γαλάτιστας, σώζεται πύργος 
του 11ου-12ου αι., με χρήση μέχρι και τον 14ο. Στους Αγίους 
Αναργύρους Γαλάτιστας έχει επισημανθεί παλαιοχριστιανική 
βασιλική, στην θέση της οποίας βρίσκεται νεώτερο ναΰδριο, 
ενώ έχει ανασκαφεί και ένα λουτρό. 

106. Νέα Σύλλατα, τα. Βρύα, η. 

Ο προσφυγικός οικισμός Νέα Σύλλατα, κατέχει την θέση της 
μεσαιωνικής Βρύας, που αποτελεί συνέχεια της αρχαίας Βρέ-
ας. Κατά τους παλαιοχριστιανικούς χρόνους γνώρισε σημα-
ντική ακμή, όπως μαρτυρείται από την εύρεση δύο κοιμητηρί-
ων, εργαστηριακών εγκαταστάσεων και τμήματος λουτρικού 
συγκροτήματος. Στα τέλη του 10ου-αρχές 11ου αι. σημειώ-
νεται αναβίωση του οικισμού, γύρω από την Τούμπα, την αρ-
χαία ακρόπολη, και μέσα σε αυτήν. Το 1078 μεταφέρεται μά-
λιστα στη Βρύα η έδρα της επισκοπής Κασσανδρείας και Βρυ-
ών. Στην εκτός των τειχών περιοχή παρατηρείται πυκνή δόμη-
ση, με κατοικίες και πολλούς εργαστηριακούς χώρους, ενώ 
έχει βρεθεί και ένα λουτρό. Στην Τούμπα έχουν επισημανθεί 
λείψανα παλαιοχριστιανικού κτίσματος με μαρμάρινα μέλη και 
μαρμαροθέτημα. Ο οχυρός περίβολος παρουσιάζει τρεις οι-
κοδομικές φάσεις, με πρώτη αυτή των υστερορωμαϊκών χρό-
νων. Σημαντικότερη είναι η δεύτερη, που ανάγεται στα τέλη 
του 10ου-αρχές 11ου αι., με βάση την τοιχοποιία. Σε μια μετα-
γενέστερη, τρίτη φάση, αποδίδονται μικρότερες επεμβάσεις 
και συμπληρώσεις. Το κάστρο και ο οικισμός εγκαταλείφθη-
καν πριν από τα τέλη του 13ου αι., ύστερα από καταστροφή 
και έκτοτε δεν κατοικήθηκαν μέχρι τους νεώτερους χρόνους. 

107. Νέα Καλλικράτεια, η.

Στο σύγχρονο οικισμό της Νέας Καλλικράτειας έχει επιση-
μανθεί παλαιοχριστιανική εγκατάσταση, από την οποία έχουν 
ερευνηθεί συγκρότημα ληνών, λουτρό, κλίβανος και λείψανα 
ενός οικοδομήματος με τοιχογραφίες και εντοίχια ψηφιδωτά. 
Τα ευρήματα αυτά, που τεκμηριώνουν την ύπαρξη ενός ακμαί-
ου οικισμού, χρονολογούνται μεταξύ του 4ου και του 6ου αι.
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108. Μεσημέρι, το.

Στο σύγχρονο νεκροταφείο του χωριού ανασκάφηκε παλαιό-
τερο κοιμητήριο, με χρήση από τον 13ο ως τον 15ο αι., στοι-
χείο που επιβεβαιώνει την μαρτυρούμενη σε γραπτές πηγές 
ύπαρξη οικισμού κατά το συγκεκριμένο διάστημα.

109. Επανωμή, η.

Στην θέση Μπγιαδούδι έχει ανασκαφεί τρίκλιτη παλαιοχρι-
στιανική βασιλική με νάρθηκα και προσκτίσματα, στα οποία 
περιλαμβάνονται βαπτιστήριο και εργαστηριακοί χώροι. Ο 
ναός είχε αρχιτεκτονικά γλυπτά, εντοίχια ψηφιδωτά και μαρ-
μαροθετήματα. Στο ίδιο συγκρότημα έχει βρεθεί παλαιοχρι-
στιανικός καμαροσκέπαστος τάφος με ζωγραφικό διάκοσμο 
του 5ου-6ου αι. Στην παρακείμενη θέση Λιμόρι έχει ερευνη-
θεί εκτεταμένο νεκροταφείο με χρήση κυρίως κατά τον 4ο 
και το α΄ μισό του 5ου αι.

110. Περιστερά, η.

Η πρώτη μνεία του ναού του Αγίου Ανδρέα γίνεται στον βίο 
του αγίου Ευθυμίου του Νέου, όπου αναφέρεται η ύπαρξη 
ερειπωμένης εκκλησίας του Αγίου Ανδρέα κοντά σε πηγή με 
το όνομα Περιστεραίς, σε κορυφή όρους ευρισκόμενου ανατο-
λικά της Θεσσαλονίκης (Χορτιάτης). Τον ναό που ήταν αρχικά 
ένα τετράκογχο μαρτύριο αναζήτησε ύστερα από θεία υπόδει-
ξη ο άγιος και όπως προκύπτει από τον βίο του, τον ανέσκαψε 
και τον ανοικοδόμησε, προσθέτοντας δύο προσκολλημένα σε 
αυτόν παρεκκλήσια, τα οποία τιμώνταν στο όνομα των αγίων 
Ιωάννη προδρόμου και Ευθυμίου. Το κτήριο ολοκληρώθηκε το 
870 και λειτούργησε ως καθολικό ανδρώας μονής. Ο σημερι-
νός ναός είναι τετράκογχος ελεύθερος σταυρός και καλύπτε-
ται με πέντε τρούλους. Ο κεντρικός οκταγωνικός τρούλος, με-
γαλύτερος και υψηλότερος των άλλων, στηρίζεται σε τέσσε-
ρις κίονες. Από το ζωγραφικό διάκοσμο σώζονται τμήματα πα-
ραστάσεων σε διάφορα σημεία –κυρίως στον κεντρικό τρού-
λο–, ορισμένες από τις οποίες παρουσιάζουν δυσερμήνευτες 
ιδιοτυπίες (π.χ. ανθρωπόμορφα πτηνά), ενώ και η χρονολόγη-
σή τους παραμένει προβληματική.

111. Χορτιάτης, ο.

Ο βυζαντινός ναός της Μεταμόρφωσης βρίσκεται στο κέντρο 
του οικισμού του Χορτιάτη και αποτελεί το μοναδικό δείγμα του 
αρχιτεκτονικού τύπου του μεσοβυζαντινού απλού οκταγωνικού 
ναού που σώζεται στην Μακεδονία. Ο ναός έχει τετράγωνη κά- 111. Χορτιάτης, Μεταμόρφωση, κάτοψη

110. Περιστερά, Άγιος Ανδρέας, κάτοψη

109. Επανωμή, βασιλική στη θέση Μπγιαδούδι, κάτοψη
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112. Θεσσαλονίκη, Ροτόντα

τοψη και καλυπτόταν με τρούλο στηριζόμενο σε οκτώ τόξα, 
μέσω ισάριθμων σφαιρικών τριγώνων. Σήμερα ο νάρθηκας και ο 
τρούλος έχουν καταρρεύσει και η είσοδος στο μνημείο δεν γίνε-
ται από τη δυτική, αλλά από τη βόρεια πλευρά. Ο ναός διασώζει 
ίχνη γραπτού διακόσμου που χρονολογείται στο τέλος του 12ου 
αι. Στο εσωτερικό του σώζεται τμήμα της μαρμάρινης σαρκοφά-
γου του Μιχαήλ Ασάνη (13ος αι.), με δίγλωσση επιγραφή. Από τη 
Μεταμόρφωση προέρχεται εικόνα της παναγίας Βρεφοκρατού-
σας του 14ου αι., η οποία φυλάσσεται σήμερα στο ναό του Αγίου 
Γεωργίου. 

112. Θεσσαλονίκη, η.

Με την εγκατάσταση του καίσαρα Μαξιμιανού Γαλερίου στην 
Θεσσαλονίκη (αρχές 4ου αι.) η πόλη γίνεται αυτοκρατορική 
και κοσμείται με ανακτορικό συγκρότημα, ιππόδρομο, πλού-
σια δημόσια κτήρια και λαμπρούς ναούς (Ροτόντα). Επί Μεγά-
λου Κωνσταντίνου (320) δημιουργείται σκαπτός λιμένας και αρ-
χίζει ο σταδιακός εκχριστιανισμός της πόλης με την ανέγερ-
ση των πρώτων χριστιανικών ναών (Οικίσκος στο λουτρό όπου 
μαρτύρησε ο άγιος Δημήτριος, βασιλική Α΄ κάτω από την Αγία 
Σοφία και νότιά της εξαγωνικό βαπτιστήριο) και τη δημιουργία 
των νεκροταφείων της με την ίδρυση των πρώτων μαρτυρίων 
(μαρτύρια Νοσοκομείου Άγιος Δημήτριος και οδών Τρικούπη-
Βελισσαρίου στην ανατολική νεκρόπολη). Την εποχή του Θεοδο-
σίου (μετά το 390) κατασκευάζεται νέα οχύρωση στην πόλη, που 
αξιοποιεί στη θέση της τάφρου τους υπάρχοντες φυσικούς χει-
μάρρους και περιλαμβάνει κυρίως τείχος και προτείχισμα, ενώ 
η ακρόπολη θεωρείται μεταγενέστερη. Την ίδια εποχή –κατ’ άλ-
λους περί τα μέσα του 5ου αι.– μετατρέπεται η Ροτόντα σε χρι-
στιανικό ναό και κοσμείται με ψηφιδωτά που εικονίζουν σε τρεις 
ζώνες την παράσταση της Δευτέρας Ελεύσεως. Στο τέλος του 
4ου αι. αρχίζει η ανέγερση του μεγάλου οκταγωνικού ναού στην 
περιοχή της Ληταίας πύλης και κτίζονται η κοιμητηριακή βασιλι-
κή με το προσκολλημένο σταυρικό μαρτύριο στο ανατολικό νε-
κροταφείο, η οποία αποκαλύφθηκε κατά τις εργασίες διάνοιξης 
της οδού 3ης Σεπτεμβρίου, η κοιμητηριακή βασιλική του Επτα-
πυργίου και το αφιερωμένο στις αγίες Ειρήνη, Αγάπη και Χιονία 
μαρτύριο στην δυτική νεκρόπολη. Τον 5ο αι. ιδρύονται η πρώτη, 
πιθανώς τρίκλιτη βασιλική του Αγίου Δημητρίου, η Αχειροποίη-
τος (460), με εξαίρετα ψηφιδωτά στα εσωρράχια των τόξων, η 
τρίκλιτη βασιλική του Αγίου Μηνά με το ιδιαίτερα ενδιαφέρον 
ανάγλυφο επιστύλιο που κοσμείται με ζώα, ο εγγεγραμμένος σε 
τετράγωνο σταυρικός ναός του Οσίου Δαυίδ (μετέπειτα καθολι-
κό της μονής Λατόμου), με τη μοναδική ψηφιδωτή παράσταση 
οράματος ευχαριστιακού περιεχομένου στην αψίδα, και η μεγά-
λη πεντάκλιτη βασιλική κάτω από την Αγία Σοφία, που ήταν αφι-
ερωμένη στον Άγιο Μάρκο. Τον ίδιο αιώνα ιδρύεται στην ανατο-
λική νεκρόπολη το μαρτύριο της Αγίας Ανυσίας και λίγο βορει-
ότερα το μαρτύριο της περιοχής του Κολυμβητηρίου. Στο β΄μι-
σό του 5ου αι. η βασιλική του Αγίου Δημητρίου γίνεται πεντά-
κλιτη. Τον 6ο αι. κτίζεται στη δυτική νεκρόπολη το πεντάκογχο 
μαρτύριο της οδού Καλλιθέας, ενώ τον 7ο, μετά από καταστρο-

112. Θεσσαλονίκη, Αχειροποίητος

112. Θεσσαλονίκη, Αχειροποίητος, κάτοψη
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φή λόγω πυρκαγιάς, ανοικοδομείται ο Άγιος Δημήτριος σε ρυθ-
μό πεντάκλιτης βασιλικής με εγκάρσιο κλίτος και κοσμείται με 
πλούσιο γλυπτό και ψηφιδωτό διάκοσμο.
προς το τέλος του 7ου αι. ανεγείρεται στην θέση της κατεστραμ-
μένης από σεισμούς προγενέστερης βασιλικής ο αφιερωμένος 
στην Αγία Σοφία νέος καθεδρικός ναός της πόλης, σε ρυθμό βασι-
λικής με τρούλο και περίστωο. Από τις πρώτες δεκαετίες του 7ου 
αι., καταστρέφονται εξαιτίας των βαρβαρικών επιδρομών όλοι οι 
ευρισκόμενοι έξω από τα τείχη της πόλης κοιμητηριακοί ναοί. Τα 
αρχαία νεκροταφεία εγκαταλείπονται και αρχίζει ο ενταφιασμός 
των νεκρών μέσα στην πόλη, ενώ μεταφέρονται στο εσωτερικό 
της και οι ευρισκόμενες εκτός των τειχών μονές. Από την επο-
χή αυτή η Θεσσαλονίκη αποκτά μεσαιωνική μορφή λόγω κατα-
στρατήγησης του αρχαίου πολεοδομικού ιστού, περιορισμού και 
ανύψωσης των οικοδομών και ανέγερσης πολλών μοναστηριών. 
Την ανάμνηση της Εικονομαχίας διασώζουν στη Θεσσαλονίκη ο 
ανεικονικός διάκοσμος στην καμάρα του ιερού βήματος της Αγί-
ας Σοφίας και οι ανεικονικές παραστάσεις στο ναό που ανέσκα-

112. Θεσσαλονίκη, Όσιος Δαβίδ, ψηφιδωτό

112. Θεσσαλονίκη, Όσιος Δαβίδ
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112. 
Θεσσαλονίκη, 
Αγία Σοφία, 
κάτοψη112. Θεσσαλονίκη, Αγία Σοφία

112. 
Θεσσαλονίκη, 
Άγιος Δημήτριος, 
κάτοψη

112. Θεσσαλονίκη, Άγιος Δημήτριος, ψηφιδωτό

112. Θεσσαλονίκη, Άγιος Δημήτριος

ψε ο Ευαγγελίδης στη συμβολή των οδών Εγνατία και Μητροπο-
λίτου Γενναδίου. Το 885, επί αρχιερατείας παύλου, κατασκευάζε-
ται η ψηφιδωτή παράσταση της Ανάληψης στον τρούλο της Αγί-
ας Σοφίας και την ίδια περίπου εποχή η τοιχογραφία της Ανάλη-
ψης στην ανοικοδομηθείσα λόγω σεισμού αψίδα της Ροτόντας. 
Στο τέλος του 9ου αι. η δημιουργία του Θέματος Θεσσαλονίκης 
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σηματοδοτεί τη διοικητική και οικονομική αναβάθμιση της πό-
λης, η οποία ωστόσο το 904 πολιορκείται και καταλαμβάνεται 
από τους Σαρακηνούς του Λέοντα Τριπολίτη. Τον 10ο αι. ανε-
γείρεται η μικρή τρίκλιτη βασιλική του Αγίου Ευθυμίου στη νοτι-
οανατολική γωνία του Αγίου Δημητρίου και στο τέλος του 10ου-
αρχές 11ου αι. ιδρύεται από τον Βασίλειο Β΄ Βουλγαροκτόνο 
η μονή Ακαπνίου. Το 1028 κτίζεται από τον Κατεπάνω Λαγου-
βαρδίας Χριστόφορο ο σύνθετος σταυροειδής εγγεγραμμένος 
ναός της παναγίας των Χαλκέων με γραπτό διάκοσμο της ίδιας 
περιόδου. Στο πρώτο μισό του 11ου αι. (μετά το 1037) και ύστε-

112. Θεσσαλονίκη, Αγία Σοφία, ψηφιδωτό

ρα από ένα καταστροφικό σεισμό, ανακαινίζεται η Αγία Σοφία, 
με σημαντικές αρχιτεκτονικές αλλαγές (υπερύψωση των υπε-
ρώων, ανύψωση του δυτικού τοίχου, προσθήκη εξωνάρθηκα), 
και τοιχογραφείται ο νάρθηκάς της. Η ψηφιδωτή διακόσμηση 
του τεταρτοσφαιρίου της αψίδας του ίδιου ναού ανάγεται στον 
11ο-12ο αι. Το τρίτο τέταρτο του 12ου αι. χρονολογείται η γρα-
πτή διακόσμηση του καθολικού της μονής Λατόμου. Η πνευμα-
τική και καλλιτεχνική ακμή της πόλης διακόπτεται το 1185, με 
την άλωσή της από τους Νορμανδούς. 
Το 1204 η Θεσσαλονίκη περνά στον Φράγκο ηγεμόνα Βονιφά-
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112. Θεσσαλονίκη, Άγιος Νικόλαος Ορφανός, τοιχογραφία

τιο Μομφερρατικό. Μετά την αποχώρηση των Φράγκων (1224) 
εικονογραφούνται στο νότιο κλίτος της Αχειροποιήτου οι Σαρά-
ντα Μάρτυρες. Το 1228 στέφεται αυτοκράτωρ στην Θεσσαλονί-
κη ο δεσπότης της Ηπείρου Θεόδωρος Άγγελος, αλλά το 1246 
η πόλη παραδίδεται στον αυτοκράτορα της Νίκαιας Ιωάννη Βα-
τάτζη. Με την απελευθέρωση της Κωνσταντινούπολης από τον 
Μιχαήλ Η΄ παλαιολόγο το 1261, η Θεσσαλονίκη αναδεικνύεται 
σε συμβασιλεύουσα και πολλά μέλη της αυτοκρατορικής οικο-
γένειας διαμένουν σε αυτή για μεγάλα διαστήματα. Σύμφωνα 
με τη σωζόμενη επιγραφή, το 1303 εκτελείται η τοιχογράφη-
ση του παρεκκλησίου του Αγίου Ευθυμίου στον Άγιο Δημήτριο, 
από εργαστήριο που συνδέεται με τον κύκλο του μεγάλου ζω-
γράφου Μανουήλ πανσέληνου. Μεταξύ του 1310 και του 1320 
ιδρύεται από τον κράλη της Σερβίας Μιλούτιν η μονή του Αγί-
ου Νικολάου του Ορφανού στην Άνω πόλη. Το καθολικό της ει-
ναι μονόκλιτη βασιλική με περίστωο και κοσμείται με αξιόλο-
γες τοιχογραφίες. Τη δεύτερη δεκαετία του 14ου αι. κτίζεται 
από τον πρώην μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Ιάκωβο η μονή της 
περιβλέπτου, με καθολικό (Άγιος παντελεήμων) στον τύπο του 

112. Θεσσαλονίκη, Παναγία Χαλκέων, κάτοψη

112. Θεσσαλονίκη, Άγιος Παντελεήμων) 

112. Θεσσαλονίκη, Παναγία Χαλκέων
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112. Θεσσαλονίκη, Μεταμόρφωση του Σωτήρα

112. Θεσσαλονίκη, Προφήτης Ηλίας

σύνθετου σταυροειδούς εγγεγραμμένου με περιμετρική στοά, 
το οποίο σώζει γραπτή διακόσμηση στην πρόθεση και το δια-
κονικό. Την ίδια περίοδο ιδρύεται από τον πατριάρχη Κωνστα-
ντινουπόλεως Νήφωνα η μονή της Γοργοεπηκόου. Το καθολικό 
(Άγιοι Απόστολοι), στον τύπο του σύνθετου σταυροειδούς εγ-
γεγραμμένου με λιτή και περίστωο, κοσμείται με εντοίχια ψηφι-
δωτά στα ανώτερα τμήματα του κυρίως ναού και τοιχογραφίες 
στις υπόλοιπες επιφάνειες. Έργο της ίδιας περιόδου είναι και ο 
ναός της Αγίας Αικατερίνης, σύνθετος σταυροειδής εγγεγραμ-
μένος, με επτάπλευρο τρούλο, καθολικό μιας αταύτιστης προς 
το παρόν μονής, αφιερωμένης πιθανότατα στον Χριστό, όπως 
δείχνουν τα σωζόμενα τμήματα της ζωγραφικής διακόσμησης. 
Μεταγενέστερο είναι το καθολικό των Ταξιαρχών στην Άνω 
πόλη, μονόχωρη βασιλική με πεντάπλευρη αψίδα, περίστωο και 
κρύπτη που χρησίμευε ως κοιμητήριο των μοναχών της μονής. 
Οι τοιχογραφίες του ναού χρονολογούνται στο β΄ μισό του 14ου 
αι. Στα μέσα του 14ου αι. τοποθετείται η ίδρυση του μικρού κοι-
μητηριακού ναΐσκου στην Εγνατία οδό, στον τύπο του εγγε-
γραμμένου τετράκογχου με μεταγενέστερο νάρθηκα. Στο τρίτο 
τέταρτο του 14ου αι. χρονολογούνται η ανακαίνιση και ανανέω-
ση του ζωγραφικού διακόσμου του τρίκογχου, αγιορείτικου τύ-
που ναού του προφήτη Ηλία, που αποτελούσε το καθολικό μιας 
μεγάλης μεσοβυζαντινής μονής αφιερωμένης στον Χριστό. Οι 
τοιχογραφίες που σώζονται στην λιτή τοποθετούνται στην δε-
καετία 1360-1370, ενώ ενώ ο γραπτός διάκοσμος των δύο πα-
ρεκκλησίων θεωρείται μεταγενέστερος, του τέλους του 14ου 
αι. Στην ίδια περίοδο ανάγεται και η ίδρυση της μονής Βλατά-
δων κοντά στην ακρόπολη, το καθολικό της οποίας οικοδομή-
θηκε στην θέση παλαιότερου ναού από τους αδελφούς Δωρό-
θεο και Μάρκο Βλαττή. Στην αρχική μορφή του, το καθολικό 
αυτό ήταν ένας μικρός σταυροειδής ναός με τρούλο, ο οποίος 
δεν στηρίζεται σε κίονες, αλλά σε πεσσούς που συνδέονται με 
τον προγενέστερο ναό και περιβάλλεται από περίστωο. Ο γρα-
πτός διάκοσμός του περιλαμβάνει την απεικόνιση του μητροπο-
λίτη Θεσσαλονίκης Γρηγορίου παλαμά και χρονολογείται ανά-
μεσα στα 1360-1380. 

113. Μακρύγιαλος, ο. Κίτρος, το.

Στην θέση Αρχαία πύδνα Μακρυγιάλου, 1 χλμ. νότια του οικι-
σμού, στο δρόμο προς τις Αλυκές, βρέθηκαν τα ερείπια της 
μεσοβυζαντινής επισκοπής και του βυζαντινού κάστρου του 
Κίτρους. Η επισκοπή είναι κτίσμα του 10ου αι., αλλά κάτω 
από τα προσκτίσματά της εντοπίσθηκαν τμήμα του βόρει-
ου στυλοβάτη, της αψίδας και του νάρθηκα μιας παλαιοχρι-
στιανικής βασιλικής του 6ου αι., καθώς και το τμήμα της αψί-
δας μιας ακόμη παλαιότερης βασιλικής, του 4ου αι. Μέσα 
στο ιερό βήμα του πυρπολημένου από τους Φράγκους μεσο-
βυζαντινού ναού σώζονται τα ερείπια του πύργου του Λομ-
βαρδού ηγεμόνα του Κίτρους Wirich von Daum, με πηγάδι 
στο ισόγειο. Στο βόρειο τοίχο του ναού βρέθηκαν υπόγεια 
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πύλη, δεξαμενή, βοηθητικοί χώροι, καθώς και φρυκτωρία, 
από το στρατόπεδο στο οποίο είχαν μετατρέψει την εκκλη-
σία οι Φράγκοι, με κύριο προκάλυμμα την αψίδα του ιερού 
της. Βόρεια του επισκοπικού ναού ανασκάφηκε τμήμα του 
περιβόλου του βυζαντινού κάστρου, που αποτελείται από το 
εσωτερικό τείχος με τόξα του 6ου αι. και ένα μεταγενέστε-
ρο εξωτερικό του 10ου, μαζί με έναν πύργο. Στην άλλη πλευ-
ρά του σύγχρονου δρόμου, απέναντι από το ναό, ερευνήθη-
κε τμήμα του δυτικού περιβόλου με πύλη την οποία υπερά-
σπιζαν δύο πύργοι. Από τον εκτεινόμενο νότια του κάστρου 
βυζαντινό οικισμό ανασκάφηκαν πανδοχείο, λουτρό, κατοικί-

ες και εργαστήριο κεραμικής με φούρνο και χοάνη χύτευσης 
μετάλλων. Η πόλη, που καταστράφηκε ολοσχερώς από τους 
Φράγκους το 1204, ελευθερώνεται το 1219 από τον δεσπό-
τη της Ηπείρου Θεόδωρο Άγγελο και ανακάμπτει γρήγορα, 
χάρη στην ανάπτυξη εργαστηρίων κεραμικής. Το 1343-1345 
παίρνει μέρος στον εμφύλιο πόλεμο μεταξύ του Ιωάννη Κα-
ντακουζηνού και του νόμιμου διαδόχου του θρόνου Ιωάννη 
Ε΄ παλαιολόγου, το 1345 καταλαμβάνεται από τους Σέρβους 
και το 1386-1390 υποδουλώνεται στους Τούρκους και εγκα-
ταλείπεται. Οι κάτοικοι του Κίτρους μετοίκισαν στο εσωτερι-
κό της πιερίας, στη θέση του σημερινού ομώνυμου οικισμού.

114. Λουλουδιές Κίτρους, το συγκρότημα
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114. Λουλουδιές Κίτρους, οι. 

Στην θέση Λουλουδιές της πιερίας, ανάμεσα στις Αλυκές Κί-
τρους και τον Κορινό και με αφορμή την κατασκευή της νέας 
σιδηροδρομικής γραμμής Κατερίνης-Θεσσαλονίκης, αποκα-
λύφθηκε ένα τετραπύργιο φρούριο, που περιλάμβανε βασιλι-
κή, επισκοπικό μέγαρο, στοές, αποθήκες και εγκαταστάσεις 
παραγωγής κρασιού και λαδιού. Το συγκρότημα ιδρύθηκε το 
479 στη θέση ενός σταθμού της αρχαίας οδού Θεσσαλονί-
κης-Λάρισας, που ταυτίζεται με την αναφερόμενη στα ρωμα-
ϊκά οδοιπορικά mansio Άναμον, και προοριζόταν να στεγάζει 
την επισκοπή πύδνης, εξαιτίας της εγκατάστασης στην τε-
λευταία των Γότθων του Θεοδώριχου. Ο επίσκοπος και οι κά-
τοικοι της πύδνας αναγκάστηκαν να μετακινηθούν 8 χλμ. νο-
τιότερα από την πόλη τους, στην θέση των Λουλουδιών, όπου 
τοποθετείται από τους ιστορικούς το πεδίο της ιστορικής μά-
χης της πύδνας μεταξύ Ρωμαίων και Μακεδόνων (168 π.Χ.). 
Το επισκοπικό συγκρότημα είχε κατά τον αρχικό του σχεδια-
σμό την μορφή φρουρίου με τέσσερις γωνιακούς πύργους, 
τάφρο και πύλη, και περιλάμβανε τρίκλιτη βασιλική, επισκο-
πικό μέγαρο με ψηφιδωτά δάπεδα και στοές με πεσσοστοι-
χίες. Μετά την αποχώρηση των Γότθων το 485, η φρουριακή 
του οργάνωση καταργήθηκε και από την εποχή του Ιουστινια-
νού (527-565), λόγω της αναβάθμισης του ρόλου του επισκό-
που, απέκτησε εγκαταστάσεις παραγωγής κρασιού και λα-
διού βιομηχανικών προδιαγραφών και μεγάλες αποθήκες για 
την συγκέντρωση της παραγωγής. Γύρω στο 560, ένας μεγά-
λος σεισμός κατέστρεψε το επισκοπικό μέγαρο και τη βασι-
λική, η οποία κατόπιν ξανακτίστηκε περιορισμένη στο κεντρι-
κό κλίτος και μετατράπηκε σε κοιμητηριακή, όπως δείχνουν 
οι μνημειακοί τάφοι που βρέθηκαν στα πλάγια κλίτη, τα προ-
σκτίσματα και τον περιβάλλοντα χώρο της. Τον 7ο αι., μετά 
από νέα σεισμική καταστροφή, ο οικισμός εγκαταλείφθηκε 
και μετακινήθηκε στη θέση του Κίτρους, ενώ η βασιλική απο-
γυμνώθηκε από όλα τα αξιοποιήσιμα μέλη της (δάπεδα, γλυ-
πτά). Ο ερειπιώνας του συγκροτήματος μετατράπηκε σε ερ-
γοτάξιο για διάφορες εργαστηριακές δραστηριότητες, όπως 
κατασκευή πήλινων και γυάλινων αγγείων, χύτευση μετάλλων 
και κατεργασία μαρμάρων. Η οριστική εγκατάλειψή του συ-
νέβη στο τέλος του 8ου αι.

115. Δίον, βασιλική εντός των των τειχών

115. Δίον, το.

Τον 5ο αι. είναι έδρα επισκόπου. Καταστέφεται κατά την επι-
δρομή των Οστρογότθων. Ερείπια μιας τρίκλιτης βασιλικής 
του 5ου αι. βρίσκονται μέσα στα τείχη. πάνω σε αυτή κτίστηκε 
αργότερα, στα τέλη το 6ου με αρχές του 7ου αι. δεύτερη τρί-
κλιτη βασιλική. Έξω από τα τείχη υπάρχουν ερείπια κοιμητη-
ριακής βασιλικής με βαπτιστήριο και προσκίσματα που χρονο-
λογείται στο α΄ μισό του 5ου αι. με επισκευές του 6ου αι. Στις 
βασιλικές διασώζονται ψηφιδωτά δάπεδα.
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116. Πλαταμώνας, το κάστρο

116. Πλαταμών, ο.

Η μικρή οχυρωμένη πόλη που δεσπόζει και ελέγχει τον συ-
ντομότερο δρόμο μεταξύ Θεσσαλίας και Μακεδονίας, είναι 
κτισμένη πάνω σε λόφο, στη θέση της αρχαίας Ηράκλειας, 
στις νοτιοανατολικές υπώρειες του Ολύμπου. πρώτη μνεία 
του ονόματος πλαταμών γίνεται σε χρυσόβουλο του 1198 
του Αλεξίου Γ΄. Σκαφικές έρευνες έδειξαν ότι ο οχυρωμένος 
οικισμός είχε ναούς με πλούσιο γλυπτό διάκοσμο ήδη από 

τον 10ο αι. Από τον βυζαντινό οικισμό σώζονται τα εξωτερι-
κά τείχη με επισκευές, τα εσωτερικά τείχη της ακρόπολης και 
ο οκταγωνικός πύργος, που αποτελεί το ακροπύργιο και έχει 
δικό του περίβολο. Βορειοανατολικά του οικισμού έχει ανα-
σκαφεί μονόχωρος ναός με τέσσερις νεώτερες φάσεις και 
γύρω ταφές του 12ου-14ου αι. και 16ου-17ου αι. Το κάστρο 
επισκευάστηκε από τους Φράγκους αμέσως μετά το 1204. 
Το 1218 καταλήφθηκε από τον δεσπότη της Ηπείρου Θεό-
δωρο Άγγελο.



ΘΕΣΣΑΛΙΑ
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118. Τσάγεζι, καθολικό μονής Αγίου Δημητρίου

117. Ομόλιον, το.

Ο οικισμός βρίσκεται στις βόρειες υπώρειες της Όσσας, κο-
ντά στην γέφυρα του πηνειού, αμέσως μετά την έξοδο των 
Τεμπών. Σε κοίλωμα των βράχων, εκτός του οικισμού, υπάρ-
χει ασκηταριό της βυζαντινής περιόδου. Σώζονται τα ερείπια 
ναΐσκου με αμελή πλινθοπερίκλειστη τοιχοδομία.

118. Τσάγεζι, το. Στόμιον, το.

Στην ανατολική πλαγιά της Όσσας και μεταξύ του ομώνυμου οι-
κισμού και της Καρίτσας, υπάρχει η εν ενεργεία μονή του Αγί-
ου Δημητρίου ή, παλαιότερα, της παναγίας. Φέρει την ονομα-
σία «Οικονομείον» ή «Κονομειό» ή «Κομνήνειον». Η τελευταία 
προέρχεται εκ παραφθοράς των δύο πρώτων και δεν ευστα-
θεί, ενώ οι άλλες δύο πιθανώς προέρχονται από τον ομώνυμο 
παρακείμενο οικισμό, ερείπια του οποίου διασώζονται. Στο κέ-
ντρο της μοναστηριακής αυλής διατηρείται το καθολικό του 
15ου αι., που αναστηλώθηκε πρόσφατα. Ο αρχιτεκτονικός τύ-
πος του ανήκει σε μια σπάνια παραλλαγή του αγιορείτικου τρί-
κογχου, με την λιτή στην δυτική πλευρά και τέσσερα παρεκκλή-
σια στις γωνίες. Στην δυτική πλευρά της αυλής διατηρείται επι-
σκευασμένος ο πυλών, ενώ στις άλλες πλευρές υπάρχουν οι 
πολύ νεώτερες πτέρυγες της μονής. Δύο επιγραφές με χρονο-
λογία 1492 και 1543 μας πληροφορούν για τις οικοδομικές φά-
σεις της μονής. Η πρώτη αναφέρεται στην κατασκευή του πε-
ριβόλου, που ασφαλώς προϋποθέτει την ύπαρξη του καθολι-
κού ή και άλλων κτισμάτων, και η δεύτερη στην ανακαίνισή του. 
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121. Μελίβοια, η. 

πληροφορίες αναφέρουν την ύπαρξη της μονής του Αγίου Ιω-
άννου του Θεολόγου, εκτός των ορίων του σημερινού ομώ-
νυμου οικισμού, η οποία καταστράφηκε ολοσχερώς. Από τη 
μονή αυτήν προέρχεται θησαυρός πολυάριθμων χρυσών νομι-
σμάτων της εποχής των Κομνηνών, καθώς και ένα ενεπίγραφο 
θωράκιο της ιδίας εποχής. Στις θέσεις Κουτσουπιά, παλιου-
ριά και στο ακρωτήριο Δερματάς των παραλίων του Δήμου 
Μελιβοίας έχουν επισημανθεί γύρω στα είκοσι μονύδρια, από 
τα οποία έχει ανασκαφεί ένα κοντά στο ακρωτήριο Δερματάς, 
όπου αποκαλύφθηκε ένα μικρό καθολικό με λείψανα τοιχο-
γραφιών άριστης τέχνης, που πιθανώς ανάγονται στα τέλη του 
10ου-αρχές 11ου αι. Στις θέσεις αυτές και στην ευρύτερη πε-
ριοχή αναπτύχθηκε μοναστική κοινότητα η οποία διατηρήθηκε 
σε όλη την περίοδο από τον 9ο έως τον 14ο αι. Από αυτήν την 
κοινότητα προέρχεται η ονομασία του όρους Όσσα ως «Όρος 
των Κελλίων» που αναφέρει η Άννα Κομνηνή.

120. Βελίκα, η.

Στα παράλια του Δήμου Μελιβοίας και κοντά στο ρέμα Βελίκα 
βρίσκεται μικρός μονόχωρος καμαροσκέπαστος ναός αφιερω-
μένος στην παναγία, του 11ο αι. Εδράζεται σε σχετικά ψηλή 
κρηπίδα και στην τοιχοδομία του περιλαμβάνει πλούσια κερα-
μοπλαστικά κοσμήματα. 

119. Κόκκινο Νερό, το.

Η περιοχή βρίσκεται στα βορειοανατολικά παράλια του νομού 
Λαρίσης, κοντά στον οικισμό Καρίτσα. Εδώ έχουν επισημανθεί 
κατά καιρούς κατάλοιπα της βυζαντινής περιόδου, όπως π.χ. 
ένας σταυροειδής εγγεγραμμένος ναός του 11ου-12ου αι., 
κτισμένος στην θέση παλαιοχριστιανικού, άλλος όμοιος ναός 
στην θέση Μητσιάρες, του 12ου αι., καθώς και ένας τρίκογχος 
του τέλους του 12ου-αρχές του 13ου αι.
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125. Σκήτη, το κάστρο

122. Βαθύρεμα, το. 

Η θέση αυτή, πατρίδα του οσίου Συμεών «του μονοχίτωνος και 
ανυποδήτου», ιδρυτή της μονής Φλαμουρίου στο όρος Μαυ-
ροβούνι, βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα δυτικά της Αγιάς. Έχει 
υποστηριχτεί ότι πριν αναπτυχθεί η κωμόπολη της Αγιάς, ήταν 
το σπουδαιότερο κέντρο και πιθανώς η πρωτεύουσα της πε-
ριοχής, μετά την παρακμή της πόλης Βέσαινα. Η ύπαρξη και 
η σπουδαιότητα του οικισμού σχεδόν επιβεβαιώνεται από το 
πλήθος των οστράκων της δεύτερης χιλιετίας και τους δύο 
ναούς που υφίστανται μέχρι σήμερα. Ο πρώτος, αφιερωμένος 
στην Θεοτόκο, είναι τρίκλιτη βασιλική με νάρθηκα, με τοιχο-
ποιία των βυζαντινών χρόνων, ιδιαίτερα στην κόγχη του ιερού 
βήματος. Είναι όμως βέβαιο ότι ολόκληρος ο ναός έχει δεχτεί 
κατά καιρούς επεμβάσεις, κατά τις οποίες εντοιχίστηκαν πολ-
λά παλαιότερα αρχιτεκτονικά μέλη. Οι σωζόμενες αγιογραφί-
ες χρονολογούνται από τον 10ο πιθανώς αι. έως και τον 18ο. 
Από τον δεύτερο ναό, του Αγίου Νικολάου διασώθηκε η κόγχη 
που είναι σύγχρονη με τον ναό της παναγίας.

123. Αγιά, η. 

Έξω από την πόλη διατηρείται η μονή του Αγίου παντελεήμο-
νος ή των Εισοδίων της Θεοτόκου. Το καθολικό ανήκει στον 
αγιορείτικο τύπο. πιθανότατα τμήμα της ανωδομής του ανά-
γεται στην περίοδο της δυναστείας των Κομνηνών.

124. Άγιοι Ανάργυροι, οι.

Κοντά στον δρόμο Αγιάς-Αγιόκαμπου και απέναντι από το κα-
θολικό της άλλοτε ομώνυμης μονής, διατηρούνται μέσα σε 
κοιλώματα του βράχου δύο ασκηταριά. Το ένα είναι μονόχω-
ρος ναΐσκος διαιρούμενος σε δύο τμήματα. Το δεύτερο απο-
τελείται από τρία συνεχόμενα μονόχωρα ναΰδρια που επι-
κοινωνούν μεταξύ τους. Διασώζονται αγιογραφίες του 12ου, 
13ου και 16ου αι.

125. Σκήτη, η. 

Επάνω σε ένα ευρύ πλάτωμα με την ονομασία Κάστρο, που 
δεσπόζει σε ολόκληρη την νοτιοδυτική πλευρά της Όσσας 
και στην βόρεια πλευρά του όρους Μαυροβούνι, διασώζεται 
μέσα σε πυκνή βλάστηση οχυρωματικός περίβολος. Εντός αυ-
τού έχουν εντοπισθεί τοίχοι διαφόρων κτισμάτων και διαφορε-
τικών εποχών. Ο περίβολος ανάγεται πιθανώς στην πριν την 
Εικονομαχία (726-843) περίοδο και έλεγχε τον δρόμο από τον 
Αγιόκαμπο προς την πεδιάδα της Λάρισας.

126. Αετόλοφος, ο. 

Στον ομώνυμο οικισμό με την παλαιότερη ονομασία Δέσιανη 
–παραφθορά πιθανώς της βυζαντινής Βέσαινα–, υπάρχει με-
γάλη πεντάκλιτη βασιλική του 17ου αι., η οποία κτίσθηκε στην 
θέση παλαιοτέρου κτίσματος του 11ου-12ου αι., το οποίο με 
τη σειρά του εδράζεται σε παλαιοχριστιανική βασιλική. 

127. Λάρισα, η. 

Από την περίφημη, κατά τους ιστορικούς του 3ου και των αμέ-
σως κατοπινών αιώνων, πόλη της Λάρισας, λίγα μόνο κατά-
λοιπα σώθηκαν. Σε μία τρίκλιτη βασιλική που βρέθηκε στον 
λόφο τον λεγόμενο Φρούριο, πιθανότατα των αρχών του 5ου 
αι., έχει μάλλον ενσωματωθεί ο τάφος του πρώτου αρχιεπι-
σκόπου της πόλης και κατόπιν αγίου Αχιλλείου, ο οποίος έζη-
σε τον 4ο αι. Μεγάλο τμήμα άλλης βασιλικής, πιθανότητα πε-
ντάκλιτης, με ψηφιδωτά δάπεδα, τοιχογραφίες και μαρμαρο-
θετήματα, αποκαλύφθηκε στο κέντρο της πόλης. Το μεγαλύ-
τερο τμήμα της βρίσκεται κάτω από το οδόστρωμα των οδών 
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127. Λάρισα, βασιλική Αγίου Αχιλλείου 127. Λάρισα, Φρούριο, μεσοβυζαντινός ναός

127. Λάρισα,  ψηφιδωτό) 

Κύπρου και Ολύμπου, κοντά στην πλατεία της Νέας Αγοράς. 
Στην ίδια πλατεία αποκαλύφθηκε πρόσφατα τμήμα του Ιουστι-
νιάνειου τείχους, το οποίο έχει επίσης εντοπιστεί και είναι επι-
σκέψιμο στην γωνία των οδών Λαπιθών και Γαριβάλδη. Κάτω 
από το τείχος στην πλατεία της Αγοράς, αποκαλύφθηκε τμή-
μα λουτρού του 5ου πιθανώς αι. Ένα άλλο, μικρής έκτασης 
λουτρό, βρίσκεται στον λόφο Φρούριο και ίσως είναι σύγχρο-
νο της εκεί βασιλικής. Σε μικρή απόσταση από αυτό αποκα-
λύφθηκε ναΐσκος αναγόμενος πιθανώς στα τέλη της μεσοβυ-
ζαντινής περιόδου. Στο κέντρο της πόλης (οδός Μανωλάκη) 
επισημάνθηκε ένα άλλο σημαντικό κατάλοιπο της παλαιοχρι-
στιανικής εποχής, μία δεξαμενή μεγάλων διαστάσεων που δεν 
αποκλείεται να είναι κτίσμα του αγίου Αχιλλείου, ο οποίος ανή-
γειρε πολλά κοινωφελή κτήρια. Στην πόλη της Λάρισας έχουν 
αποκαλυφθεί κατά καιρούς πολλά κτήρια της παλαιοχριστιανι-
κής κυρίως περιόδου με αξιόλογα ψηφιδωτά δάπεδα. 

128. Καστρί, το.

Στις δυτικές υπώρειες του όρους Μαυροβούνι, επάνω σε λόφο 
κοντά στον ομώνυμο οικισμό, διατηρούνται μεγάλα τμήματα 
οχύρωσης, τα οποία ακολουθούν το σχήμα του λόφου, με 
πύργους κατά διαστήματα. Ο οχυρωματικός περίβολος διαι-
ρείται εσωτερικά σε τρία τμήματα, που σχηματίζονται από το 
εξωτερικό τείχος και δύο εγκάρσιους τοίχους. Στο κέντρο του 
πρώτου τμήματος υπάρχει μικρός ναός αφιερωμένος στον 
Άγιο Γεώργιο, σύγχρονος πιθανώς με τα τείχη. Ο βυζαντινός 
αυτός οικισμός αναφέρεται από τον αυτοκράτορα Ιωάννη Κα-
ντακουζηνό όταν το 1333 καταλήφθηκε από τον διοικητή της 
Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνο Μονομάχο.
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129. Κανάλια, Άγιος Νικόλαος.

129. Κανάλια, τα. 

Στα αριστερά του δρόμου που οδηγεί από τον Βόλο προς 
τον οικισμό Κανάλια και 2 χλμ. πριν από αυτόν, έχουν επι-
σημανθεί κατάλοιπα από αρχαία και βυζαντινά τείχη. Στον 
χώρο αυτό βρισκόταν η αρχαία πόλη της Μαγνησίας Βοί-
βη. Στην περιοχή σώζεται ο μονόχωρος καμαροσκέπαστος 
ναός του Αγίου Νικολάου, με νάρθηκα, που χρονολογείται 
στον 12ο αι.

130. Βόλος, ο.

Στην συνοικία της πόλης παληά ή Κάστρο, εκτός από πολ-
λά τμήματα της παλαιοχριστιανικής, βυζαντινής και μεταβυ-
ζαντινής οχύρωσης, ήρθαν στο φως τμήματα παλαιοχριστια-
νικής βασιλικής, γύρω από το ναό των Αγίων Θεοδώρων. Σε 
μερικά από τα αποκαλυφθέντα τμήματα βρέθηκαν ψηφιδω-
τά δάπεδα καλής τέχνης, που χρονολογούνται στον 5ο αι. 
Στην θέση όπου εκτεινόταν το αρχαίο νεκροταφείο, ανασκά-
φηκαν πολλοί τάφοι της παλαιοχριστιανικής και μεταγενεστέ-
ρων περιόδων.

131. Δημητριάς, η. 

Ο αρχαιολογικός χώρος της αρχαίας Δημητριάδος εκτεί-
νεται στην περιοχή μεταξύ των τοποθεσιών Μπουρμπου-
λήθρα και πευκάκια, ελάχιστα χιλιόμετρα νότια του Βόλου. 
Εδώ έχουν αποκαλυφθεί δύο παλαιοχριστιανικές βασιλι-
κές, της Δαμοκρατίας, γνωστή και ως βασιλική Α΄, και η κοι-
μητηριακή βασιλική Β΄ ή του προφήτη Ηλία. Η ανασκαφική 
έρευνα της πρώτης αποκάλυψε πέντε οικοδομικές φάσεις. 
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131. Δημητριάς, βασιλική Β`.

131. Δημητριάς, κοσμικό κτίσμα, κάτοψη.

131. Δημητριάς, βασιλική Α` (Δαμοκρατίας), ψηφιδωτό.

Στην πρώτη, των αρχών του 5ου αι., ο ναός ήταν τρίκλιτος,  
μικρών διαστάσεων, που στη συνέχεια επεκτάθηκε με την 
προσθήκη νάρθηκα, αιθρίου, προσκτισμάτων προς τα δυτικά 
και ενός βαπτιστηρίου στην βόρεια πλευρά. Οι τέσσερις τε-
λευταίες φάσεις χρονολογούνται έως τα τέλη του 6ου αι. Σε 
αυτές ανήκουν τα ψηφιδωτά δάπεδα και ο εκτεταμένος ζω-
γραφικός διάκοσμος που κάλυπτε τους τοίχους του κυρίως 
ναού, του βαπτιστηρίου και των στοών του αιθρίου. Τα θέ-
ματα των ψηφιδωτών δαπέδων είναι γεωμετρικά και μετα-
ξύ αυτών διασώθηκε η επιγραφή που αναφέρει το όνομα της 
δωρήτριας Δαμοκρατίας. Οι τοιχογραφίες είναι ανεικονικές, 
με πολλές βιβλικές επιγραφές. Δυτικά της βασιλικής, αποκα-
λύφθηκε κοσμικό κτίσμα με ψηφιδωτό δάπεδο που συνδέε-
ται με τα ψηφιδωτά της βασιλικής της Δαμοκρατίας. Η κοι-
μητηριακή βασιλική Β΄ είναι και αυτή τρίκλιτη, με μικρή κόγ-
χη που ανοίγεται στο μέσον περίπου του νότιου τοίχου της. 
Με βάση τα μέχρι σήμερα ανασκαφικά δεδομένα, χρονολο-
γείται στον 5ο αι. 

131. Δημητριάς, βασιλική Β`, κάτοψη

132. Πλατανίδια, τα. 

Στη θέση πλατανίδια του οικισμού Κάτω Λεχώνια, αποκαλύ-
φθηκε μεγάλη παλαιοχριστιανική βασιλική με ψηφιδωτά δά-
πεδα, σημαντικό τμήμα της οποίας βρίσκεται μέσα στην θά-
λασσα.
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134. Νέα Αγχίαλος, βασιλική Α’ (Αγίου Δημητρίου)

134. Νέα Αγχίαλος, βασιλική Α~ (Αγίου Δημητρίου), θωράκιο.

133. Λάι, βασιλική, κάτοψη.

133. Λάι, το. 

Στον οικισμόν Λάι, κοντά στο Νεοχώρι και τον Άγιο Δημήτριο, 
ήρθε στο φως τρίκλιτη παλαιοχριστιανική βασιλική με νάρθηκα.

134. Νέα Αγχίαλος, η. Φθιώτιδες Θήβες, οι.

Η παλαιοχριστιανική πόλη των Φθιωτίδων Θηβών, που βρίσκε-
ται 17 περίπου χλμ. νοτιοδυτικά του Βόλου, έχει πάρει το όνο-
μά της από τον παρακείμενο αρχαίο οικισμό. Η πόλη των πρώ-
των χριστιανικών αιώνων (4ος-7ος) καταστράφηκε από σφο-
δρό σεισμό, όπως αποδεικνύουν τα ανασκαφικά τεκμήρια. 
Από τότε μέχρι και τα πρώτα χρόνια του 20ου αι., οπότε εγκα-
θίστανται στη θέση πρόσφυγες από την Αγχίαλο της Βουλγα-
ρίας, δεν κατοικήθηκε ξανά. Στον χώρο έχουν εντοπιστεί γύρω 
στις δέκα βασιλικές, καθώς και κοσμικά κτίσματα. Τα σπου-
δαιότερα μνημεία είναι τα εξής: Βασιλική Α΄ (Αγίου Δημητρί-
ου): Τρίκλιτη βασιλική με νάρθηκα, του τέλους του 5ου αι., 
με πλούσιο εσωτερικό διάκοσμο. Βόρεια και νότια του νάρ-
θηκα εντοπίστηκαν βαπτιστήριο και διακονικό αντίστοιχα. Τα 
δάπεδα καλύπτονταν με μωσαϊκά και μαρμαροθετήματα και 
ορθομαρμαρώσεις κοσμούσαν τα χαμηλά τμήματα των τοί-
χων. Ο γλυπτός διάκοσμος είναι υψηλής ποιότητας. Βασιλι-
κή Β΄ (επισκόπου Ελπιδίου). Βρίσκεται βορειοανατολικά της 
προηγούμενης και χρονολογείται στα τέλη του 5ου αι., όμως 
έχει επισημανθεί και μεταγενέστερη οικοδομική φάση. Η ονο-
μασία της προέρχεται από επιγραφή που βρέθηκε στο αίθριο 
και μνημονεύει το όνομα του επισκόπου Ελπιδίου, του πρώ-
του μισού του 6ου αι., καθώς και του δωρητή διακόνου Στεφά-
νου. Καταστράφηκε όπως και η βασιλική του Αγίου Δημητρίου 
από πυρκαγιά, καθώς προκύπτει από το ασβεστοποιημένο υλι-
κό. Είναι τρίκλιτη με νάρθηκα, αίθριο και προσκτίσματα. Έχει 
εντοπιστεί η φιάλη στη δυτική πλευρά του αιθρίου και πιθανώς 
το διακονικό. Το πρόσκτισμα που αποκαλύφθηκε στην νοτιο-
ανατολική πλευρά της βασιλικής ίσως είναι το πρεσβυτέριο. 
Από τον εσωτερικό διάκοσμο διασώθηκαν πολλά γλυπτά και 
τμήματα μαρμαροθετημένων δαπέδων. Βασιλική Γ΄ (αρχιερέ-

134. Νέα Αγχίαλος, βασιλική Α` (Αγίου Δημητρίου).



Νέα Αγχίαλος, η. Φθιώτιδες Θήβες, οι. Νέα Αγχίαλος, η. Φθιώτιδες Θήβες, οι.ΘΕΣΣΑΛΙΑ

152

134. Νέα Αγχίαλος, βασιλική Γ` (Αρχιερέως Πέτρου).

134. Νέα Αγχίαλος, βασιλική Β` (Επισκόπου Ελπιδίου), κάτοψη.

134. Νέα Αγχίαλος, βασιλική Β` (Επισκόπου Ελπιδίου).

ως πέτρου). Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του χώρου της βα-
σιλικής αυτής είναι ο εντοπισμός κάτω από τη στάθμη της δύο 
άλλων μικροτέρων βασιλικών, προγενεστέρων περιόδων (4ος 
και 5ος αι.), των οποίων έχουν αποκαλυφθεί οι αψίδες. Η Βα-
σιλική Γ΄ είναι κτίσμα ευρυτάτων διαστάσεων, με δύο νάρθη-
κες, αίθριο και πολλά προσκτίσματα. Νοτιοδυτικά των ναρθή-
κων αποκαλύφθηκε το βαπτιστήριο, στα βορειοανατολικά του 
οποίου υπήρχε λουτρό με υπόκαυστα. Τη βασιλική περιέβαλε 
στοά, από την οποία έχει εντοπιστεί η νότια πλευρά και τμή-
μα της ανατολικής. Βασιλική Δ΄ (κοιμητηριακή). Βρίσκεται σε 
λόφο έξω από τα τείχη της παλαιοχριστιανικής πόλης και είναι 
τρίκλιτη με νάρθηκα, αίθριο και προσκτίσματα. Στους εξωτερι-
κούς τοίχους της ανοίγονται τετράγωνοι χώροι, οι οποίοι προ-
ορίζονταν για ταφές. Οι νεκρικοί θάλαμοι που αποκαλύφθηκαν 

134. Νέα Αγχίαλος, βασιλική Δ` (κοιμητηριακή), κάτοψη.

134. Νέα Αγχίαλος, βασιλική Γ` (Αρχιερέως Πέτρου), κάτοψη
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134. Νέα Αγχίαλος, δημόσια κτήρια, κάτοψη.

134. Νέα Αγχίαλος, βασιλική Μαρτυρίου, κάτοψη.

βόρεια και νότια της ανατολικής κόγχης επικοινωνούσαν με το 
ιερό βήμα. Στον βόρειο τετράγωνο χώρο του νάρθηκα διασώ-
θηκαν οι βάσεις τραπεζών όπου απέθεταν οι πιστοί τις προ-
σφορές τους –πρόκειται δηλαδή για το διακονικό. Η βασιλι-
κή χρονολογικά τοποθετείται μάλλον στον 6ο αι. Βασιλική του 
Μαρτυρίου. Τρίκλιτη βασιλική με νάρθηκα και προσκτίσματα. 
Τα δάπεδα ήταν στρωμένα με μαρμαροθετήματα, πλάκες και 
ψηφιδωτά. Επίσης έχουν διασωθεί τμήματα εντοίχιων ψηφιδω-
τών και τοιχογραφιών στο ιερό βήμα. Από επιγραφή στο ψηφι-
δωτό δάπεδο του νάρθηκα, η βασιλική χρονολογείται στο 431. 
Επισκοπικό μέγαρο. πρόκειται για παραλλαγή πλούσια δια-
κοσμημένης ελληνιστικής κατοικίας. Στον χώρο αυτό βρέθη-
καν πολλά αρχιτεκτονικά μέλη, διακοσμητικά γλυπτά, λείψανα 
ορθομαρμάρωσης και δάπεδα με ψηφιδωτά. Δημόσια κτήρια 
(Αγορά). Το συγκρότημα βρίσκεται μεταξύ των βασιλικών Α΄ 
(Αγίου Δημητρίου) και Β΄ (επισκόπου Ελπιδίου) και αποτελείται 
από ένα τετράστωο αίθριο με πολλά δωμάτια. Η έρευνα απο-
κάλυψε πολλές οικοδομικές φάσεις, από την ελληνιστική επο-
χή μέχρι τα τέλη του 6ου αι. πολλά κατάλοιπα κτηρίων ανα-
σκάπτονται κοντά στην παραλία βορειδυτικά της βασιλικής Γ΄.

135. Θεοτόκος, η. 

Μερικά χιλιόμετρα νότια του οικισμού προμύρι και στην ανα-
τολική πλευρά του πηλίου, αποκαλύφθηκε παλαιοχριστιανική 
τρίκλιτη βασιλική, από την οποία διασώζονται τμήματα ψηφι-
δωτών δαπέδων.

135. Θεοτόκος, βασιλική, κάτοψη.
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140. Λαμία, κάστρο

139. Νήες, σταυροειδής εγγεγραμμένος ναός, κάτοψη.

136. Μηλίνα, η. 

Έχουν βρεθεί παλαιοχριστιανικά αρχιτεκτονικά μέλη που πιθα-
νώς ανήκουν σε παλαιοχριστιανική βασιλική.

137. Ολιζών, η.

Στην θέση Βαλτούδι του οικισμού της Ολιζώνος, που βρίσκε-
ται στο νότιο τμήμα του πηλίου, έχουν έρθει στο φως λείψανα 
παλαιοχριστιανικής βασιλικής.

138. Κόττες, οι. 

Κοντά στον σημερινό οικισμό Τρίκερι, στην θέση Κόττες, έχουν 
επισημανθεί ερείπια οικισμού και παλαιοχριστιανικής βασιλικής.

139. Νήες, οι. 

Η θέση αυτή είναι ορμίσκος της νοτιοδυτικής παραλίας του πα-
γασητικού, όπου κατά τη μεσαιωνική περίοδο άκμασαν οι πό-
λεις Αλμυρός και πτελεόν. Σε λόφο στο μέσον της διαδρομής 
από την κοινότητα Σούρπη προς τις Νήες, διατηρείται ερειπω-
μένος δικιόνιος σταυροειδής εγγεγραμμένος ναός, καθολικό 
άλλοτε μονής, που χρονολογείται στο β΄ μισό του 12ου αι.

140. Λαμία, η.

Το έτος 431 μ.Χ. αναφέρεται για πρώτη φορά η επισκοπή Λαμί-
ας, η οποία το 869 μετονομάζεται σε επισκοπή Ζητουνίου. Στον 
υφιστάμενο οχυρωματικό περίβολο του κάστρου διατηρούνται 
φάσεις από την αρχαία εποχή έως και τους οθωμανικούς χρό-
νους. Κατά την περίοδο του Ιουστινιανού η ακρόπολη συμπερι-
λήφθηκε στο πρόγραμμα της επισκευής των τειχών του βυζα-
ντινού κράτους, όπως αναφέρεται από τον προκόπιο. Κατά τη 
Φραγκοκρατία ο λόφος ονομάζεται Κάστρο για πρώτη φορά, 
όπως αναφέρεται σε επιστολή του πάπα Ιννοκεντίου Γ΄, των αρ-
χών του 13ου αι.: Castrum de Situm super Ravenica (δηλαδή το 
Κάστρο του Ζητουνίου πάνω από τη Ραβένικα –τη μεσαιωνική 
πόλη που ίσως βρισκόταν στην σημερινή θέση παλαιόπυργος 
Αυλακίου). Το 1204 ο φράγκος βασιλιάς της Θεσσαλονίκης Βο-
νιφάτιος ο Μομφερρατικός ιδρύει την βαρωνία του Ζητουνίου 
και παραχωρεί το Κάστρο στους Ναΐτες ιππότες. Το 1217 ο δε-
σπότης της Ηπείρου Θεόδωρος Άγγελος ο Κομνηνός φαίνεται 
ότι καταλαμβάνει το Κάστρο και εκδιώκει τους Φράγκους. Το 
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141. Βαρκά, βασιλική

1311 περιέρχεται στους Καταλανούς με την ονομασίαν Castro 
ή Castri Citonis. Τέλος το 1446 καταλαμβάνεται από τους Οθω-
μανούς. Κατά την εποχή της Φραγκοκρατίας ή των Καταλανών 
ο εσωτερικός χώρος του Κάστρου διαιρέθηκε με δύο εγκαρσί-
ους τοίχους σε τρία μέρη. Το υψηλότερο τμήμα, το Ακροπύργι-
ον, χρησίμευε ως το τελευταίο καταφύγιο. 

141. Βαρκά, τα. 

Στη θέση αυτή, μεταξύ της Υπάτης και του οικισμού Λουτρά, έχει 
βρεθεί  παλαιοχριστιανική βασιλική με ψηφιδωτά δάπεδα και σε μι-
κρή απόσταση άλλο κτίσμα της ιδίας μάλλον εποχής με μωσαϊκά.
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142. Υπάτη, Άγιος Νικόλαος, ψηφιδωτό

142. Υπάτη, η. 

Το έτος 54 μ.Χ. ο άγιος Ηρωδίων, εκ των Εβδομήκοντα Απο-
στόλων (Ο΄) και συγγενής του αποστόλου παύλου, ίδρυσε την 
πρώτη χριστιανική κοινότητα στην Υπάτη, και αργότερα μαρ-
τύρησε. προς τιμήν του κτίστηκε παλαιοχριστιανική βασιλική, 
από την οποία δεν απέμειναν παρά λίγα αρχιτεκτονικά γλυπτά. 
Οι Φράγκοι ηγεμόνες περιλάμβαναν μέχρι το 1214 την περιο-
χή στη βαρωνία του Ζητουνίου, αλλά κατόπιν περιήλθε στον 
Δεσπότη της Ηπείρου. Το 1319, οι Καταλανοί, αφού προσάρ-
τησαν και άλλες περιοχές, ίδρυσαν το δουκάτο των Νέων πα-
τρών (Υπάτης). Στη σημερινή Υπάτη έχουν επισημανθεί πολ-
λά κτίσματα, ρωμαϊκής και κυρίως παλαιοχριστιανικής περιό-
δου, όπως π.χ. βασιλική με βαπτιστήριο, με ψηφιδωτά δάπεδα, 
κάτω και δίπλα από το σημερινό ναό της Αγίας Σοφίας, άλλα 
κτίσματα με ψηφιδωτά δάπεδα και νεκροταφείο της ίδιας πε-
ριόδου. Στα άκρα της πόλης, όπου ο ναός του Αγίου Νικολάου 
του 18ου αι., έχουν αποκαλυφθεί παλαιοχριστιανικά ψηφιδω-
τά δάπεδα καθώς και ανάγλυφα της μεσοβυζαντινής εποχής. 

143. Αλεπόσπιτα, τα.

Στα Αλεπόσπιτα, κοντά στην κοινότητα Γοργοπόταμος, έχουν 
διασωθεί αρχιτεκτονικά μέλη και άλλα γλυπτά προερχόμενα 
από τον βυζαντινό ναό, πιθανώς καθολικό μονής, επάνω στον 
οποίο εδράζεται ο νεώτερος ναός της Μεταμορφώσεως. 

144. Θερμοπύλες, οι.

Κοντά στο χώρο της ιστορικής μάχης, υφίστανται λείψανα της 
ιουστινιάνειας οχύρωσης.
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145. Αχινός, πύργος

145. Αχινός, ο. 

Η αρχαία πόλη Εχίνος είχε και κατά τη βυζαντινή περίοδο με-
γάλη στρατιωτική σημασία, επειδή βρισκόταν επάνω στο δρό-
μο που συνέδεε την πεδιάδα της Λαμίας με τη Δημητριάδα και 
τις Φθιώτιδες Θήβες (Νέα Αγχίαλος). Η στρατηγική της ση-
μασία προκάλεσε το ενδιαφέρον του Ιουστινιανού, ο οποίος 
ανακαίνισε τα αρχαία τείχη. Ο Εχίνος αναγορεύτηκε από πολύ 
νωρίς σε επισκοπή, της οποίας ο επίσκοπος υπογράφει τα 
πρακτικά της Γ΄ Οικουμενικής Συνόδου της Εφέσου (431). Το 
551/2 η πόλη καταστράφηκε από ισχυρό σεισμό και κατακλύ-
στηκε από παλιρροϊκό κύμα. Έκτοτε, εκτός από μία μνεία της 
από τον Κωνσταντίνο πορφυρογέννητο, δεν έχουμε γραπτές 
μαρτυρίες. Στην κορυφή του λόφου, όπου βρίσκεται ο οχυ-
ρωματικός περίβολος της αρχαίας ακρόπολης, διατηρούνται 
και τμήματα ίσως της ιουστινιάνειας οχύρωσης. Στους πρό-
ποδες του λόφου υπάρχει τετράγωνος πύργος της Φραγκο-
κρατίας, τα ανώτερα τμήματα του οποίου έχουν μεταγενέστε-
ρες επισκευές. 

146. Σκάρφεια, η. 

πλησίον του σημερινού ομωνύμου οικισμού υφίστανται ίχνη 
της επισκοπής της Κάρφιας, που άκμασε κατά τον 5ο αι., και 
του οικισμού ο οποίος καταστράφηκε το 551/2 από σεισμό. Η 
Κάρφια υπήρξε το κύριο λιμάνι της πενταπόλεως και σημαντι-
κός χώρος αποθήκευσης σιτηρών. 

147. Ράχες. 

Στην παραλιακή περιοχή του ομώνυμου οικισμού της πελασγί-
ας, έχουν εντοπιστεί λείψανα παλαιοχριστιανικής περιόδου, τα 
οποία εκτείνονται και στον υποθαλάσσιο χώρο.

148. Μονολιά, η. 

Ανήκει στο σύμπλεγμα νησίδων που είναι γνωστές Λιχαδονή-
σια. Η Μονολιά, που είναι γνωστή σήμερα ως Μακρουλή, βρί-
σκεται κοντά στην Στρογγυλή και σώζει ερείπια της παλαιοχρι-
στιανικής περιόδου -πιθανώς και βασιλική. 

149. Στρογγυλή, η. 

Στο νησί αυτό, που ανήκει επίσης στα Λιχαδονήσια και απέχει 
από τα Καμένα Βούρλα περίπου είκοσι λεπτά, αποκαλύφθηκε 
πρόσφατα ναΐσκος πιθανώς του 11ου αι. Επίσης επισημάνθηκε 
οχυρωματικός περίβολος. Στο νησί μόνασε σύμφωνα με αγιο-
λογικές μαρτυρίες τον 11ο αι. ο καταγόμενος από τον Μυστρά 
όσιος Γρηγόριος.





ΕΥΒΟΙΑ
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151. Ιστιαία, Άγιος Νικόλαος, κάτοψη

153. Άγιος, ναός του Αγίου Δημητρίου, κάτοψη

150. Γερακιού, η.

Κοντά στο χωριό Γερακιού Ιστιαίας, στη θέση που αναφέ-
ρεται από τους ντόπιους ως ιδιοκτησία παλαιάς μονής της 
Αγίας Ελένης, έχουν επισημανθεί παλαιοχριστιανικά γλυπτά 
και οικοδομικά κατάλοιπα που επιτρέπουν την υπόθεση ότι 
υπήρξε εκεί παλαιοχριστιανική βασιλική. Στον χώρο εντοπί-
ζονται επίσης ερείπια μικρού μονόχωρου βυζαντινού ναού. 

151. Ιστιαία, η.

Στα τέλη της υστεροβυζαντινής περιόδου, κάτοικοι του Ωρε-
ού μετακινήθηκαν για ασφάλεια προς τα ενδότερα και ίδρυ-
σαν έναν νέο οικισμό, στη θέση της σημερινής Ιστιαίας. Τότε 
πιθανότατα θα πρέπει να ανοικοδομήθηκε στο βορειοανατολι-
κό άκρο της πόλης ο ναός του Αγίου Νικολάου, με αξιόλογο 
τοιχογραφικό διάκοσμο του 15ου αι. 

152. Ωρεοί, οι.

Σε όλη τη διάρκεια της παλαιοχριστιανικής και της βυζαντι-
νής περιόδου, ο Ωρεός αποτέλεσε το σημαντικότερο αστικό 
κέντρο της βόρειας Εύβοιας, εξαιτίας της καίριας γεωγραφι-
κής θέσης και της ύπαρξης λιμανιού και υπήρξε έδρα επισκό-
που μαρτυρούμενη από τον 5ο αι. Η σπουδαιότητα της πόλης 
κατά τον 5ο και 6ο αι. μαρτυρείται και από γλυπτά που φυ-
λάσσονται στην Αρχαιολογική Συλλογή Ωρεών ή είναι εντοι-
χισμένα σε δεύτερη χρήση σε νεότερες εκκλησίες της περι-
οχής. Γλυπτά και νομίσματα του 12ου αι. μαρτυρούν ιδιαίτε-
ρη ακμή την εποχή αυτή. Το Κάστρο των Ωρεών βόρεια του 
σημερινού οικισμού είναι τεχνητός λόφος, η μορφή του οποί-
ου έχει προέλθει από επιχώσεις που μαρτυρούν την κατοί-
κησή του από την αρχαιότητα. Τα περισσότερα εμφανή κα-
τάλοιπα τοιχοποιίας, στα οποία έχει χρησιμοποιηθεί και αρ-
χαίο οικοδομικό υλικό, ανάγονται στην υστεροβυζαντινή πε-
ρίοδο. Σύμφωνα με τα αρχαιολογικά δεδομένα, ο βυζαντινός 
οικισμός εκτεινόταν, όπως και ο παλαιοχριστιανικός, στην ευ-
ρύτερη περιοχή νότια του Κάστρου, γύρω από τον ναό του 
Αγίου Νικολάου. Στην ίδια περιοχή διατηρούνται τα ερείπια 
του μονόχωρου υστεροβυζαντινού ναού του Αγίου Βασιλεί-
ου, κάτω από τον ομώνυμο σύγχρονο ναό. Επίσης, στο νοτιο-
δυτικό άκρο του κόλπου των Ωρεών, στη νησίδα της παναγί-
ας της Νησιώτισσας, σώζονται ερείπια ναΐσκου των υστερο-
βυζαντινών χρόνων.

153. Άγιος, ο.

Σε απόσταση 1 χλμ. από το χωριό, σώζεται ο ερειπωμένος βυ-
ζαντινός ναός του Αγίου Δημητρίου, πιθανότατα καθολικό μο-
νής. Ανήκει σε μια σπάνια παραλλαγή τρουλαίου ναού με νάρ-
θηκα, τον λεγόμενο «ψευδοοκταγωνικό» τύπο, και έχει χρο-
νολογηθεί στον 12ο αι. Στην περιοχή του αγροκτήματος της 
Βαρβάρας γύρω από νεώτερο ναΐσκο υπάρχουν αρχιτεκτονι-
κά γλυπτά. Στον λόφο της Φραγκοκκλησιάς, είναι σήμερα ορα-
τά τα ερείπια ναού της υστεροβυζαντινής περιόδου. Στον ίδιο 
χώρο έχουν εντοπισθεί παλαιοχριστιανικά κατάλοιπα. Το μνη-
μείο ίσως σχετίζεται με τη μονή των Αρχαγγέλων που ο λατί-
νος επίσκοπος του Νεγροπόντε Ιωάννης παραχώρησε το 1220 
στους κιστερκιανούς μοναχούς.
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159. Περίβλεπτος, επιστύλιο τέμπλου

159. Περίβλεπτος, καθολικό

154. Αιδηψός, η.

Η πόλη, περίφημη στην αρχαιότητα για τις θερμές πηγές της, 
έφτασε σε μέγιστη ακμή στα χρόνια της Ρωμαιοκρατίας. Στα 
Λουτρά, νοτιοανατολικά του ναού των Αγίων Αναργύρων, ενδι-
αφέρον παρουσιάζει το σταυροειδές κτίσμα γνωστό ως «Σπη-
λιά του Σύλλα», το οποίο δίνει την εντύπωση σπηλαίου καθώς 
έχει καλυφθεί από τις αποθέσεις των θειούχων υδάτων. Αν και 
δεν έχει ερευνηθεί, από τα μορφολογικά δεδομένα εικάζεται 
ότι πρόκειται για ρωμαϊκό λουτρικό κτίσμα που χρησιμοποι-
ήθηκε και σε μεταγενέστερη εποχή. Στους βυζαντινούς χρό-
νους, ένας νέος οικισμός αναπτύχθηκε στην ενδοχώρα βορει-
ότερα των Λουτρών, στη θέση του σημερινού χωριού Αιδηψός 
(Ληψός). Από τις γραπτές πηγές είναι γνωστή η ύπαρξη μο-
νής του Αγίου Γεωργίου «της Θέρμας», βορειοανατολικά των 
Λουτρών. Ωστόσο, η αρχική φάση του μεταβυζαντινού ναού 
του Αγίου Νικολάου στην Αιδηψό, όπως και τα ερείπια ναών 
που διατηρούνται στην ευρύτερη περιοχή (Aγία παρασκευή 
ή «Φραγκούλα», ναός Θεοτόκου στο Μαραθιά κ.ά.) ανήκουν 
στους υστεροβυζαντινούς χρόνους.

155. Ροβιές, οι.

Στο κέντρο του χωριού υψώνεται επιβλητικός πύργος του 
13ου αι., ο οποίος έχει δεχθεί προσθήκες και αλλοιώσεις σε 
μεταγενέστερες εποχές. Στην θέση παλαιοχώρι βορειοανατο-
λικά των Ροβιών υπάρχουν ενδείξεις κατοίκησης στους βυζα-
ντινούς χρόνους, δεδομένης της μετακίνησης του πληθυσμού 
από τα παράλια στην ενδοχώρα λόγω της πειρατείας. Στον 
λόφο του Αι-Γιαννάκου, εντοπίζονται τα ερείπια βυζαντινού 
ναού του Αγίου Γεωργίου με πλινθοπερίκλειστη τοιχοποιία.

156. Λίμνη, η.

Στο κέντρο της πόλης, γύρω από το μικρό ναό της Ζωοδόχου 
πηγής, είχε ανασκαφεί κατά το παρελθόν παλαιοχριστιανική βα-
σιλική του 5ου-6ου αι., από την οποία είναι ορατά σήμερα ελά-
χιστα κατάλοιπα. Τμήμα από το πλούσιο ψηφιδωτό της δάπεδο 
έχει διατηρηθεί στο εσωτερικό του ταπεινού ναΐσκου, που κτί-
στηκε στον χώρο κατά τους όψιμους μεταβυζαντινούς χρόνους.

157. Μαντούδι, το.

Στο χωριό Τσούκα (Ζωοδόχος πηγή) κοντά στο Μαντούδι βρί-
σκονται ο σταυρεπίστεγος ναός του Αγίου Ιωάννου προδρό-
μου, με αρχική φάση στον 14ο αι., και τα ερείπια πύργου υστε-
ροβυζαντινής εποχής.

158. Κανδήλιον Όρος, το.

Στους πρόποδες του Κανδηλίου Όρους δυτικά του χωριού 
Δαφνούσα, διατηρείται ερειπωμένος ο λεγόμενος πύργος του 
Μπεζά, κτίσμα που θα πρέπει να σχετίζεται με το Κάστρο της 
Κλεισούρας, τα ερείπια του οποίου σώζονται νοτιότερα σε δυ-
σπρόσιτη κορυφή κοντά στην θέση Άγιος. Το Κάστρο αυτό 
(Κλεισούρα, Σιδερόκαστρο ή παλαιόκαστρο) αποτέλεσε την 
περίοδο της Βενετοκρατίας σημαντικό οχυρό, καθώς υψωνό-
ταν σε στρατηγικής σημασίας ορεινή διάβαση μεταξύ της βό-
ρειας και κεντρικής Εύβοιας. 

159. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου Περιβλέπτου, η.

Σε ορεινή θέση κοντά στον οικισμό πολιτικά, βρίσκεται η μονή 
Κοίμησης της Θεοτόκου περιβλέπτου, η ίδρυση της οποίας ανά-
γεται στον πρώιμο 11ο αι. Το καθολικό ανήκει στον τύπο του ημι-
σύνθετου τετρακιόνιου σταυροειδούς εγγεγραμμένου ναού με 
τρούλο και κτίστηκε στη μεταβυζαντινή εποχή πάνω στα θεμέ-
λια βυζαντινού ναού, από τον οποίο διατήρησε το μαρμαροθετη-
μένο δάπεδο αλλά και πολύ καλής τέχνης γλυπτά, ενσωματωμέ-
να σε δεύτερη χρήση στο κτιστό τέμπλο και στην τοιχοποιία του. 



Πολιτικά, τα. Αγία Τριάδα, η.ΕΥΒΟΙΑ

165

162. Αγία Τριάδα Κριεζώτη, κόγχη) 161. Ψαχνά, μονή Αγίου Ιωάννη του Καλυβίτη, θωράκιο

161. Ψαχνά, μονή Aγίου Ιωάννη του Καλυβίτη, καθολικό

160. Πολιτικά, τα.

Στο κέντρο των πολιτικών δεσπόζει πύργος των υστεροβυζα-
ντινών χρόνων. Μέσα στο χωριό σώζονται επίσης ερείπια ναού 
αφιερωμένου πιθανότατα στον Άγιο Ιωάννη. Τα μεσοβυζαντι-
νά γλυπτά που έχουν βρεθεί στον χώρο παρουσιάζουν ομοιό-
τητες με εκείνα στον ναό της περιβλέπτου πολιτικών, με τον 
οποίο το μνημείο αυτό ήταν μάλλον σύγχρονο.

161. Ψαχνά, τα.

Σε απόσταση 4 χλμ. βορειοδυτικά των Ψαχνών βρίσκεται το 
καθολικό της μονής του Αγίου Ιωάννη του Καλυβίτη, μια τρί-
κλιτη βασιλική ανακατασκευασμένη κατά μεγάλο μέρος σε νε-
ώτερους χρόνους. Από τον αρχικό ναό που ανεγέρθηκε όπως 
μαρτυρεί επιγραφή στο έτος 1245, διατηρείται καλύτερα τμή-
μα της ανατολικής πλευράς, με αξιόλογες τοιχογραφίες. πα-
λαιοχριστιανικά και βυζαντινά γλυπτά έχουν επαναχρησιμο-
ποιηθεί στην τοιχοποιία ή απόκεινται στο γύρω χώρο. Μεταξύ 
Ψαχνών και Κοντοδεσπότη, σώζονται πάνω σε λόφο τα ερεί-
πια κάστρου των υστεροβυζαντινών χρόνων (Καστρί, Holorita). 

162. Αγία Τριάδα, η.

Εκτός από τα ερείπια μονόχωρων ναών και πύργου στην ευ-
ρύτερη περιοχή, στις παρυφές του χωριού βρίσκεται ο ερει-
πωμένος ναός της Αγίας Τριάδας του Κριεζώτη, σύνθετος τε-
τρακιόνιος σταυροειδής εγγεγραμμένος με νάρθηκα, χρονο-
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166. Πύργος, Άγιος Νικόλαος

163. Άτταλη, Εισόδια της Θεοτόκου

163. Άτταλη, Άγιος Νικόλαος, τοιχοποιία

λογημένος στον 12ο αι. Σε μικρή απόσταση από τον ναό σώ-
ζεται ναΐσκος, ανοικοδομημένος σε μεγάλο βαθμό μετά από 
σεισμό το 1910. Στην αρχική φάση του ανήκει η τοιχοποιία 
μέχρι ορισμένο ύψος. Η υπόγεια κρύπτη στο κέντρο του 
δαπέδου και τα αρκοσόλια στους πλάγιους τοίχους δείχνουν 
ότι πρόκειται για κοιμητηριακή εκκλησία, που κτίστηκε τον 
12ο αι. Στο βόρειο άκρο του χωριού και σε μικρή απόσταση 
νότια από την Αγία Τριάδα του Κριεζώτη, βρίσκονται τα ερεί-
πια ενός παλαιοχριστιανικού κτίσματος με ψηφιδωτά δάπε-
δα, αποτελούμενου από μικρό ναΐσκο, νάρθηκα και ένα μεγα-
λύτερο προθάλαμο με κόγχη στα δυτικά. Η χρήση του κτηρί-
ου δεν έχει ερμηνευθεί. 

163. Άτταλη, η.

Στον οικισμό βρίσκονται σε μικρή απόσταση μεταξύ τους δύο 
σημαντικά βυζαντινά μνημεία: ο ερειπωμένος ναός του Αγί-
ου Νικολάου, που κτίστηκε στα τέλη 10ου–αρχές 11ου αι. ως 
μεταβατικός σταυροειδής με τρούλο, και ο ναός των Εισοδί-
ων της Θεοτόκου, τρίκλιτη βασιλική κτισμένη λίγο αργότερα, 
η οποία υπέστη μετασκευές και περαιτέρω επεμβάσεις σε με-
ταγενέστερες εποχές. Έχει επίσης διασωθεί ένα σύνολο αξι-
όλογων γλυπτών που προέρχονται από τα μαρμάρινα τέμπλα 
των δύο ναών.

164. Χιλιαδού, η. 

Στην θέση Χιλιαδού, βορειοανατολικά του χωριού Στρόπωνες, 
σώζεται το καθολικό της μονής της Κοίμησης της Θεοτόκου, 
ένα ογκώδες κτίσμα με φρουριακό χαρακτήρα. Εσωτερικά εί-
ναι τρίκλιτος ενώ τέσσερις πεσσοί συγκρατούν τη στέγη. Αν 
και δεν έχει μελετηθεί, εκτιμάται ότι κτίστηκε τον 13ο αι. 

165. Κύμη, η.

Στο ύψωμα που δεσπόζει δυτικά του ακρωτηρίου της Χηλής, 
διατηρούνται τα ερείπια του φρουρίου του Αγίου Γεωργίου με 
κατάλοιπα παρεκκλησίου στον περίβολό του.  

166. Πύργος, ο.

Έξω από τον οικισμό υπάρχει ο μονόχωρος καμαροσκέπα-
στος ναΐσκος του Αγίου Νικολάου, που διατηρεί τρία στρώ-
ματα τοιχογραφιών, από το 1250-1275 έως περίπου το 1310.
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171. Σπηλιές, Παναγία Οδηγήτρια

167. Κάδδι, το.

Στο κέντρο του χωριού διατηρείται πύργος υστεροβυζαντινής 
εποχής.

168. Κήποι, οι.

Στον οικισμό σώζεται πύργος υστεροβυζαντινής εποχής.

169. Οξύλιθος, ο.

Στον Οξύλιθο σώζονται τρεις βυζαντινοί ναοί. Στο συνοικισμό των 
Χατζηριάνων, ο αφιερωμένος στην Κοίμηση της Θεοτόκου ναός 
του νεκροταφείου, είναι σταυρεπίστεγος με νάρθηκα και ένα 
δεύτερο μεταγενέστερο χώρο δυτικά. Οι εξαιρετικές τοιχογρα-
φίες του είναι έργα του τέλους του 13ου αι. και αποδίδονται στον 
ίδιο ζωγράφο που διακόσμησε και τον ναό του Αγίου Δημητρί-
ου στο Μακρυχώρι. Ο σταυρεπίστεγος ναός του Αγίου Νικολά-
ου των Ριτζάνων διασώζει ελάχιστες τοιχογραφίες και ανάμεσά 
τους την κτητορική επιγραφή με την χρονολογία 1304. Ο μικρός 
ναός της Αγίας Άννας των Αλεξιάνων είναι μονόχωρος καμαρο-
σκέπαστος και κοσμείται με δύο στρώματα τοιχογραφιών, που 
τοποθετούνται αντίστοιχα περί τα 1310-20 και γύρω στο 1370.

170. Βρύση, η. 

Στον αρχαιολογικό χώρο του λόφου της Δραγγονάρας εντο-
πίζονται τα κατάλοιπα του κάστρου της Κούπας (La Cuppa) ή 
της Επισκοπής, των υστεροβυζαντινών χρόνων.

171. Σπηλιές, οι.

Ο μικρός σταυρεπίστεγος ναός της παναγίας Οδηγήτριας, 
έχει μεταγενέστερο νάρθηκα στα δυτικά και ιδιαίτερα επιμελη-
μένη πλινθοπερίκλειστη τοιχοποιία στην κόγχη του ιερού. Επι-
γραφή αναφέρει το 1310/11 ως έτος κτίσης και ιστόρησης του 
ναού. Οι σωζόμενες τοιχογραφίες έχουν θεωρηθεί ως το κα-
λύτερο δείγμα ζωγραφικής στην Εύβοια και φανερώνουν δυτι-
κές επιδράσεις. Όπως προκύπτει από το εικονογραφικό πρό-
γραμμα, το μνημείο είχε πιθανώς νεκρικό χαρακτήρα.

172. Οριό, το. 

Έξω από το χωριό Οριό, κοντά στον Οξύλιθο, βρίσκεται ο ναός 
του Γενεσίου του Αγίου Ιωάννη του προδρόμου ή «Αγριόγιαν-
νης». Από τον αρχικό βυζαντινό ναό, του οποίου ο αρχιτεκτο-
νικός τύπος είναι άγνωστος, διατηρούνται μόνον η ανατολική 
πλευρά και λίγα τμήματα από τους πλάγιους τοίχους. Τα υπό-
λοιπα μέρη οφείλονται σε νεότερες επεμβάσεις. Στο ιερό δια-
σώζονται τοιχογραφίες του 14ου αι.

173. Πυργί, το.

Ο μικρός ναός της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος είναι σταυ-
ρεπίστεγος και διασώζει γραπτή κτητορική επιγραφή με χρο-
νολογία ανέγερσης το έτος 1296. Οι καλής τέχνης τοιχογραφί-
ες του μνημείου και αυτές του α΄ στρώματος στην Αγία Θέκλα 
έχουν εκτελεσθεί από τον ίδιο ζωγράφο. Ιδιαίτερη εντύπωση 
προκαλεί η παράσταση του Χριστού Αμνού στην αψίδα, επη-
ρεασμένη από την δυτική εικονογραφία. 

173. Πυργί, Μεταμόρφωση του Σωτήρα
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174. Αυλωνάρι, πύργος 

174. Αυλωνάρι, Άγιος Ιωάννης Νηστευτής ή Κεσκεσάς) 

174. Αυλωνάρι, Άγιος Δημήτριος στη θέση Χάνια

174. Αυλωνάρι, τo.

Λίγα χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του χωριού, στη θέση Ιτέα, έχουν 
αποκαλυφθεί λείψανα μεγάλου ορθογώνιου κτίσματος με τοιχο-
ποιία από ποικίλα αρχιτεκτονικά μέλη, το οποίο έχει χρονολογη-
θεί στον 5ο-6ο αι. και ανήκε πιθανότατα σε προσκτίσματα κά-
ποιας εξαφανισμένης πλέον παλαιοχριστιανικής βασιλικής. Από 
τα τέλη του 13ου αι. το Αυλωνάρι αποτέλεσε σημαντικό διοικητι-
κό και στρατιωτικό κέντρο της εύφορης και πυκνοκατοικημένης 
περιοχής που εκτείνεται βόρεια του Αλιβερίου έως την Κύμη. 
Μέσα στον οικισμό δεσπόζει πύργος. Στην θέση Χάνια βρίσκε-
ται ο σημαντικός ναός του Αγίου Δημητρίου, σταυρεπίστεγος 
με δύο πλάγια κλίτη-παρεκκλήσια και νάρθηκα με τρούλλο, του 
13ου αι. Έχουν διαπιστωθεί δύο παλαιότερες οικοδομικές φά-
σεις, μία παλαιοχριστιανική και μία μεσοβυζαντινή. Διασώζει τοι-
χογραφίες που χρονολογούνται στα τέλη του 13ου. 
Κοντά στο χωριό Αυλωνάρι, προς το γειτονικό χωριό Άγιος Γε-
ώργιος, βρίσκεται ο ναός του Αγίου Ιωάννη του προδρόμου του 
αποκαλούμενου «Νηστευτή» η «Κεσκεσά». Αρχικά ο ναός ήταν 
μάλλον ένας δικιόνιος σταυροειδής εγγεγραμμένος, αλλά σή-
μερα έχει τη μορφή μονόχωρης εκκλησίας, ως αποτέλεσμα με-
ταγενέστερων επεμβάσεων. Από το αρχικό κτίσμα, που χρονο-
λογείται στον 13ο αι., σώζεται μέρος του νότιου τοίχου. Σε ορει-
νή θέση ανατολικά του Αυλωναρίου, βρίσκεται η μονή Λευκών 
(Αγίου Χαραλάμπους). Το καθολικό είναι τρίκογχο με τρίπλευ-
ρες αψίδες και άλλοτε έφερε τρούλο. Η αρχική φάση του μνη-
μείου χρονολογείται πριν από τα μέσα του 12ου αι., ενώ η δεύ-
τερη ανήκει στην περίοδο της βασιλείας του Μανουήλ Κομνη-
νού (1143-1180), σύμφωνα με επιγραφή. Σε μια τρίτη οικοδομι-
κή φάση –πιθανώς παλαιολόγεια– κτίστηκε καμάρα στην θέση 
του τρούλου. Οι προσθήκες στη δυτική και βόρεια πλευρά του 
ναού ανάγονται στην μεταβυζαντινή εποχή. Μεταξύ Αυλωναρί-
ου και Οχθωνιάς εντοπίζονται κατάλοιπα από το κάστρο ποτήρι 
των βυζαντινών χρόνων. Σώζονται επίσης δύο πύργοι, ένας κτι-
σμένος στο ψηλότερο σημείο του χωριού, κατάλοιπο της μεσαι-
ωνικής οχύρωσής του, και το λεγόμενο παλαιοκαστρί στα δυτι-
κά, κοντά στον οικισμό του Αγίου Γεωργίου.



Αγία Θέκλα, η. Καθενοί, οι.ΕΥΒΟΙΑ

169

177. Καθενοί, 
Αγία Τρίτη, 
τοιχογραφία

175. Αγία Θέκλα, Αγία Μαρίνα

175. Αγία Θέκλα, ο ομώνυμος ναός

175. Αγία Θέκλα, η.

Ο ομώνυμος κοιμητηριακός ναΐσκος του οικισμού είναι κτισμέ-
νος στον τύπο του σταυρεπίστεγου και διατηρεί τρία στρώμα-
τα τοιχογραφιών, από τα τέλη του 13ου αι. έως τα τέλη του 
14ου-αρχές 15ου αι. Κοντά στο χωριό βρίσκεται ο μικρός μο-
νόχωρος καμαροσκέπαστος ναός της Αγίας Μαρίνας. Στο 
εσωτερικό διακρίνονται τμήματα τοιχογραφιών που χρονολο-
γούνται στο δεύτερο μισό του 14ου αι. 

176. Μακρυχώρι, το.

Ο ναός του Αγίου Δημητρίου στο κοιμητήριο, σταυρεπίστε-
γος με μεταγενέστερη προσθήκη νάρθηκα στα δυτικά, διατη-
ρεί μεγάλο μέρος από το σημαντικό ζωγραφικό του διάκοσμο 
που χρονολογείται ακριβώς στα 1302/1303, σύμφωνα με κτη-
τορική επιγραφή.

177. Καθενοί, οι.

Σε μικρή απόσταση από το χωριό σώζεται ερειπωμένος ο 
σταυρεπίστεγος ναός της Αγίας Τρίτης, με τοιχογραφίες του 
τέλους του 14ου αι. Στην θέση Έρια βρίσκεται το καθολικό της 
μονής της Υπαπαντής ή παναγίας Μονομερίτισσας, συνεπτυγ-
μένος σταυροειδής ναός με τρούλο. Στο εσωτερικό διακρίνο-
νται δύο στρώματα τοιχογραφιών, από τα οποία το αρχικό το-
ποθετείται στους υστεροβυζαντινούς χρόνους.

177. Καθενοί, Αγία Τρίτη
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185. Άγιος Λουκάς, γλυπτό στον ομώνυμο ναό184. Παραμερίτες, Άγιος Ανδρέας

184. Παραμερίτες, 
Άγιος Ανδρέας, 
κιονόκρανο

185. Άγιος Λουκάς, ο.

Στο χωριό Άγιος Λουκάς υπάρχει ο σταυρεπίστεγος ναός της 
Μεταμόρφωσης, 13ου-14ου αι. Επίσης, ο ομώνυμος ενορια-
κός ναός του οικισμού φέρει στην τοιχοποιία του εντοιχισμένα 
γλυπτά και επιγραφές προερχόμενα από παλαιότερο, βυζαντι-
νό ναό που υπήρχε στην θέση αυτή.

178. Βούνοι, οι.

Στον μικρό οικισμό των Βούνων διατηρούνται δύο σταυρεπίστεγοι 
ναοί, οι Άγιοι Απόστολοι, με τοιχογραφικό διάκοσμο του τέλους 
του 14ου ή του πρώιμου 15ου αι., και η Μεταμόρφωση, με εντοιχι-
σμένα γλυπτά και άλλα αρχιτεκτονικά μέλη. Οι ερειπωμένοι πύργοι 
στους Βούνους, στην Κάτω Στενή, στην Αμφιθέα και στο Μίστρο, 
καθώς και στη θέση Σκουντέρι, συνιστούν πυκνό δίκτυο οχυρώ-
σεων στις νοτιοανατολικές υπώρειες της οροσειράς της Δίρφης.

179. Αμφιθέα, η.

Σώζεται ερειπωμένος πύργος.

181. Πισσώνας, ο.

Κοντά στον μεταβυζαντινό ναό του Αγίου Γεωργίου διατηρεί-
ται σε κατάχωση τμήμα ψηφιδωτού δαπέδου παλαιοχριστιανι-
κών χρόνων. Στο κέντρο του χωριού υψώνεται ο πύργος του 
Μόστρα, κτίσμα της υστεροβυζαντινής περιόδου.

182. Μίστρο, το.

Σώζεται ερειπωμένος πύργος.

183. Τραχήλι, το. 

Σώζεται ερειπωμένος πύργος.

184. Παραμερίτες, οι.

Ο κοιμητηριακός ναΐσκος του Αγίου Ανδρέα, στην αρχική του φάση 
ήταν απλός τετρακιόνιος σταυροειδής εγγεγραμμένος με τρούλο, 
του β΄ μισού του 12ου αι. Σήμερα έχει αλλοιωθεί σημαντικά από με-
ταγενέστερες επισκευές. Ενδιαφέρον παρουσιάζει ο γλυπτός διά-
κοσμος στις κύριες όψεις των τεσσάρων κιονοκράνων.

180. Βατώντας, ο.

Σε ανασκαφική έρευνα αποκαλύφθηκαν τα ερείπια τρίκλιτης 
παλαιοχριστιανικής βασιλικής της Αγίας παρασκευής, από την 
οποία σώθηκαν πολλά μαρμάρινα αρχιτεκτονικά μέλη. Λείψα-
να νεότερης τοιχοποιίας μαρτυρούν ανοικοδόμηση μικρότερου 
μεταγενέστερου ναού μετά την καταστροφή της βασιλικής.
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186. Αλιβέρι, Κόκκινη Eκκλησιά στον Κατακαλό186. Αλιβέρι, Κοίμηση της Θεοτόκου

186. Αλιβέρι, το.

Στον οικισμό βρίσκεται η Κοίμηση της Θεοτόκου, μονόχωρος 
καμαροσκέπαστος ναΐσκος με νάρθηκα, του 12ου αι. πλήθος 
spolia είναι εντοιχισμένα στις εξωτερικές όψεις του. Οι αξιό - 
λογες τοιχογραφίες στο εσωτερικό του είναι έργα του β΄ 
μισού του 14ου αι. Σε βραχώδες ύψωμα νοτιοανατολικά της 
πόλης δεσπόζει σημαντικό φρούριο γνωστό ως Ριζόκαστρο 
(Protimo), που σχετίζεται με δύο πύργους στην ευρύτερη πε-
ριοχή, στην παραλία του Καράβου και στο Βέλος. Στον Κα-
τακαλό σώζεται σε λόφο η επονομαζόμενη Κόκκινη Εκκλησιά 
(Άγιος Δημήτριος), μικρός μονόχωρος καμαροσκέπαστος 
ναός του τέλους του 14ου αι. 

187. Φιλάγρα, η.

Από το φρούριο της Φιλάγρας σώζονται σήμερα επιβλητικά 
ερείπια, προσιτά από το χωριό Γιαννίτσι. Το φρούριο είναι 
ονομαστό από τους αγώνες του ιππότη Λικαρίου και ταυτί-
ζεται με το Platari των πηγών. Ακόμα παραμένει αινιγματικό 
το κάστρο των Ανεμοπυλών, που αναφέρεται επίσης στις πη-
γές και πιθανότατα ταυτίζεται και αυτό με την Φιλάγρα. Λίγο 
βορειότερα του κάστρου της Φιλάγρας βρίσκεται το κάστρο 
των Αρμένων, με τις ποικίλες ονομασίες του, που ταυτίζεται 
με το κάστρο των Στύρων. Είναι γνωστό και ως κάστρο του 
Αγίου Νικολάου. Η αρχική οχύρωση της θέσης ανάγεται σε 
προχριστιανικούς χρόνους, αλλά χρησιμοποιήθηκε και στη 
βυζαντινή περίοδο, πριν γίνει διάσημο κατά την εποχή της 
Φραγκοκρατίας.

188. Άγιος Δημήτριος, ο.

Στα νοτιοδυτικά του χωριού Άγιος Δημήτριος, που ταυτίζεται 
από ορισμένους μελετητές με το βυζαντινό οικισμό πορφύ-
ρα, βρίσκεται ο ναός του Αγίου Δημητρίου, με ελάχιστα ίχνη 
τοιχογραφιών στο εσωτερικό του. Χρονολογείται στο τέλος 
του 13ου ή στις αρχές του 14ου αι. 

189. Καλύβια Καρύστου, τα. 

Ο ναός του Αγίου Ταξιάρχη είναι σύνθετος τετρακιόνιος σταυ-
ροειδής εγγεγραμμένος με τρούλο αθηναϊκού τύπου και νάρθη-
κα, κτισμένος με πλινθοπερίκλειστο σύστημα τοιχοποιίας. Ενδι-
αφέρον παρουσιάζει ο γλυπτός διάκοσμος του, με τα διαφορε-
τικά και πρωτότυπα μορφολογικά επιθήματα κιόνων και το ανά-
γλυφο τέμπλο, μεγάλο μέρος του οποίου σώζεται στην θέση του. 
Το μνημείο χρονολογείται γύρω στο 1200 και έχει αξιοσημείωτες 
ομοιότητες με ναούς της γειτονικής Άνδρου. Στην νότια πλευρά 
του έχει προστεθεί μεταγενέστερα μονόχωρο καμαροσκέπαστο 
παρεκκλήσιο του Αγίου Ιωάννη, με σπαράγματα τοιχογραφιών.

190. Μετόχι Καρυστίας, το.

Στον χώρο της άλλοτε μονής του Αγίου Γεωργίου του Μαύ-
ρου, βόρεια του χωριού Μετόχι της Καρύστου, υπήρχε αρχι-
κά μία διπλή εκκλησία με δύο ενωμένους οργανικά ναούς που 
δεν επικοινωνούσαν μεταξύ τους. Σήμερα σώζεται μόνο ο νό-
τιος, που ήταν και το καθολικό της μονής, ενώ από τον βόρειο 
υπάρχουν μόνο ερείπια. Ο νότιος ναός είναι σταυρεπίστεγος 
και διατηρεί στο εσωτερικό κτητορική επιγραφή που αναφέ-
ρει ότι κτίσθηκε το 1260 και αφιερώθηκε στον Άγιο Γεώργιο. 
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194. Άνω Βάθεια, Κοίμηση της Θεοτόκου, θωράκιο

195. Γυμνό, Άγιος Γεώργιος, κεραμοπλαστικά 

191. Κάρυστος, η.

Η αρχαία και βυζαντινή Κάρυστος εκτεινόταν βόρεια της ση-
μερινής πόλης, στην σημερινή παλαιοχώρα, όπου εντοπίζο-
νται κατάλοιπα που μαρτυρούν διαχρονική κατοίκηση. Κοντά 
στον ναό της Μεταμόρφωσης σώζεται, μεταξύ άλλων ερειπί-
ων, μεγάλο κτηριακό συγκρότημα κοσμικού χαρακτήρα των 
υστερορωμαϊκών χρόνων. Άλλα κατάλοιπα της παλαιοχρι-
στιανικής περιόδου αναφέρονται στην Αγία παρασκευή στο 
παξιμάδι, στο λοφίσκο Κοκκάλες βορειοδυτικά της παλαιο-
χώρας, στον Άγιο παντελεήμονα στα Δρυμόνια, στις εκκλησί-
ες της Ζωοδόχου πηγής στο Καστρί, στον περίβολο του Αγί-
ου Ιωάννη του προδρόμου στους Μύλους, ενώ τάφοι έχουν 
βρεθεί στην ευρύτερη περιοχή. Από τη μονή της Ζωοδόχου 
πηγής στην Κάρυστο, που λειτουργούσε κατά τη βυζαντινή 
εποχή, σώζονται μόνον ερείπια, με βάση τα οποία το καθολι-
κό της αποκαθίσταται ως τρίκλιτη βασιλική. 
Στον λόφο της αρχαίας ακρόπολης, κοντά στον οικισμό Μύ-
λοι, κτίστηκε από τον λομβαρδό Ravano dalle Carceri μεταξύ 
των ετών 1207-1216 το λεγόμενο Castello Rosso, κάστρο με 
χαρακτηριστική τοιχοποιία και κάτοψη της εποχής της Φρα-
γκοκρατίας και σειρά φάσεων που σχετίζεται με την αλλαγή 
επικυρίαρχων. Αποτελείται από δύο περιβόλους, εξωτερικό 
και εσωτερικό, ένα πολυγωνικό πύργο, ένα διώροφο κτήριο 
που αποτελούσε την κατοικία του ηγεμόνα και άλλα κτίσμα-
τα για τη φρουρά και τις ανάγκες του κάστρου. Κοντά στην 
ανατολική άκρη του λιμανιού της πόλης δεσπόζει το φρούριο 
Μπούρτζι, με άφθονα αρχαία spolia στην τοιχοποιία του, το 
οποίο κτίστηκε από τους Βενετούς προς το τέλος του 14ου 
αι. Επιπλέον, σε παράλιες θέσεις και νησιά τεκμηριώνεται κα-
τοίκηση κατά την παλαιοχριστιανική και βυζαντινή περίοδο 
(ακρωτήρια Αγία πελαγία, Μνήμα, Μπούρος, νήσοι πεταλιοί). 
Στη θέση Χαρτζάνι σώζονται ερείπια πύργου. 

192. Στύρα, τα.

Στον λόφο Διακόφτι νοτιοανατολικά των Στύρων, στη θέση 
της αρχαίας ακρόπολης, βρίσκεται το κάστρο των Αρμένων, 
με φάση χρήσης στην υστεροβυζαντινή εποχή.

193. Αμάρυνθος, η.

Σε σωστική έρευνα είχαν αποκαλυφθεί παλαιότερα τα θεμέλια 
αψίδας που ανήκε πιθανότατα σε παλαιοχριστιανική βασιλική, τά-
φοι καθώς και αρχιτεκτονικά γλυπτά. Στον λόφο της παλαιοχώρας 
ανατολικά του οικισμού, σώζονται δύο υστεροβυζαντινοί σταυ-
ρεπίστεγοι ναοί, η Κοίμηση της Θεοτόκου και η Μεταμόρφωση. 

194. Άνω Βάθεια, η.

Διατηρείται σε ύψωμα ο σταυρεπίστεγος ναός της Κοίμησης 
της Θεοτόκου (παναγίτσα), με τοιχοποιία που χαρακτηρίζεται 
από μεγάλες μαρμάρινες και πώρινες λιθόπλινθους, γλυπτά σε 
δεύτερη χρήση καθώς και ποικιλία κεραμοπλαστικών κοσμημά-
των. Το χάραγμα στην νότια θύρα με την χρονολογία 1310/1311 
αναφέρεται μάλλον στο έτος ανέγερσης του μνημείου.

195. Γυμνό, το.

Βορειοανατολικά του χωριού βρίσκεται ο σταυρεπίστεγος ναός 
του Αγίου Γεωργίου, του τέλους του 13ου αι. ή των αρχών του 
14ου. Αρχαία spolia και κεραμοπλαστικά κοσμήματα διακο-
σμούν τις όψεις του. Κοντά στον ενοριακό ναό της Κοίμησης 
στα βορειοδυτικά του οικισμού σώζεται πύργος υστεροβυζαντι-
νών χρόνων. Στον δρόμο προς τη Σέτα, βρίσκεται ο μονόκλιτος 
ξυλόστεγος ναός της Ζωοδόχου πηγής (Αγιά), ο οποίος στην 
αρχική του μορφή ήταν σταυρεπίστεγος βυζαντινής εποχής. 
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196. Ερέτρια, η.

Ανατολικά της πόλης, κοντά στον δρόμο προς την Αμάρυνθο, βρί-
σκονται τα ερείπια ναού της Αγίας παρασκευής πιθανώς των πα-
λαιοχριστιανικών χρόνων, με παλαιότερο οικοδομικό υλικό στην 
τοιχοποιία του, αλλά και επεμβάσεις της βυζαντινής εποχής. 

195. Γυμνό, Άγιος Γεώργιος

197. Μονή Αγίου Γεωργίου «Αρμά», η.

Βρίσκεται περίπου 9 χλμ. ανατολικά του χωριού Φύλλα. Το 
καθολικό είναι ένας σύνθετος τετρακιόνιος σταυροειδής εγγε-
γραμμένος ναός. Η ανατολική όψη είναι κτισμένη με πλινθο-
περίκλειστο σύστημα. Αρκετά γλυπτά είναι εντοιχισμένα στις 
όψεις. Η ίδρυση του καθολικού ανάγεται πιθανότατα στον 13ο 
αι., με μεταγενέστερες επισκευές στον 16ο και 17ο, ενώ δεν 
αποκλείεται να αντικατέστησε παλαιότερο ναό της παλαιοχρι-
στιανικής περιόδου.

198. Φύλλα, τα.

Στην θέση Νιχώρι, νοτιοδυτικά του χωριού Φύλλα, έχουν ανα-
φερθεί κατάλοιπα παλαιοχριστιανικού κτηρίου, πιθανότατα 
βασιλικής. Στο βορειοανατολικό άκρο της πεδιάδας του Λήλα-
ντα, πάνω στην κορυφή λόφου δεσπόζει κάστρο της υστερο-
βυζαντινής εποχής γνωστό ως Ωραιόκαστρο ή Καστέλλι (Lil-
anto), το οποίο κατέλαβε μετά το 1279 ο Λικάριος. Βρίσκεται 
σε καλή οπτική επαφή με τις Βίγλες, τους δύο πύργους των 
Φύλλων δυτικότερα, στον λόφο του Μύτικα, καθώς και με τον 
πύργο του Βασιλικού.

199. Βασιλικό, το.

Στο βόρειο άκρο του οικισμού διατηρείται σχεδόν ακέραιος 
πύργος υστεροβυζαντινών χρόνων.

200. Αφράτι, το.

Κατά την ανασκαφική έρευνα που διενεργείται τα τελευταία 
χρόνια, ήλθαν στο φως ναός και τάφοι της βυζαντινής εποχής 
καθώς και εκτεταμένες εγκαταστάσεις αγροτικής χρήσης (σι-
ροί, ληνός), που μαρτυρούν την ύπαρξη βυζαντινού οικισμού 
στην περιοχή αμέσως ανατολικά του ποταμού Λήλαντα. Επι-
πλέον, στην θέση Λεχρές διατηρούνται σε βραχώδες έξαρμα 
κατάλοιπα τειχών υστεροβυζαντινού κάστρου.

201. Χαλκίδα, η.

Σύμφωνα με τα ανασκαφικά δεδομένα, την παλαιοχριστιανι-
κή περίοδο η πόλη εκτεινόταν βορειοδυτικά του λόφου του 
Βαθροβουνίου, όπου ήταν η αρχαία ακρόπολη. Στην περιοχή 
έχουν επισημανθεί, μεταξύ άλλων, και τα ερείπια παλαιοχρι-
στιανικού ναού. Στην περιοχή Γύφτικα της Χαλκίδας έχει βρε-
θεί παλαιοχριστιανικό ψηφιδωτό με γεωμετρικό διάκοσμο, που 
καλύπτει το δάπεδο κτηρίου δημόσιας πιθανώς χρήσης. Είναι 
πιθανόν ότι στην εποχή αυτή ανάγεται η αρχική φάση της με-
γάλης τρίκλιτης ξυλόστεγης βασιλικής της Αγίας παρασκευ-
ής που βρίσκεται στην καρδιά της παλαιάς πόλης της Χαλκί-
δας (Κάστρο). Στην ίδια περιοχή ήρθαν στο φως σε σωστικές 
ανασκαφές οικιστικά κατάλοιπα που ανήκουν στην πυκνοδο-
μημένη βυζαντινή πόλη του Ευρίπου καθώς και τμήματα του 
τείχους που την περιέκλειε, τα οποία έχουν χρονολογηθεί από 
τον 9ο έως τον 12ο αι. 
Κατά την υστεροβυζαντινή περίοδο, η Xαλκίδα (Negroponte) 
παρέμεινε σημαντικό κέντρο διαμετακομιστικού εμπορίου και 
αποτέλεσε την έδρα των Βενετών για τον έλεγχο της Εύβοι-
ας. Εντός των τειχών έχει διασωθεί η Οικία του Βαΐλου, κτί-
σμα με αρχική φάση στο 13ο αι. και μεταγενέστερες επεμβά-
σεις. Στο β΄ μισό του ίδιου αιώνα ανάγονται και οι εκτεταμένες 
ανοικοδομήσεις της παρακείμενης βασιλικής της Αγίας παρα-
σκευής, που χαρακτηρίζονται από πολλές δυτικές επιδράσεις. 
Εντυπωσιακά είναι το μετωπικό οξυκόρυφο τόξο του πρεσβυ-
τερίου, η επιτάφια πλάκα με το οικόσημο του ηγεμόνα Petrus 
Lippamano στο βόρειο παρεκκλήσιο, οι τοιχογραφίες με υστε-
ρογοτθικά στοιχεία του 14ου αι. που σώζονται στον ίδιο χώρο 
και τα σταυροθόλια με τα γοτθικής τεχνοτροπίας γλυπτά βερ-
γία. Το μεσαιωνικό τείχος επισκευάσθηκε από τους Ενετούς 
το 1461, πριν από την κατάληψη της πόλης από τους Τούρ-
κους το 1470.
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Καμένα Βούρλα, τα. Ρεγγίνιον, το.ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

202. Καμένα Βούρλα, τα. 

Στην ανατολική πλευρά του όρους Καλλίδρομο, που δεσπό-
ζει στα Καμένα Βούρλα, βρίσκεται η μονή Μεταμορφώσε-
ως του Σωτήρος ή της Αγιάς. Το υφιστάμενο καθολικό εί-
ναι τρίκλιτη βασιλική με νάρθηκα. Οι διαφορές στην τοιχοδο-
μία αποδεικνύουν τις επισκευές που έχει υποστεί ο ναός ανά 
τους αιώνες, με την πρώτη φάση, της οποίας η τοιχοδομία 
διατηρείται στο μεγαλύτερο τμήμα και ακολουθεί πλινθοπε-
ρίκλειστο σύστημα, να ανήκει χρονολογικά στον 11ο-12ο αι.

203. Ρεγγίνιον, το. 

Στην θέση παλιαϊγιάννης ή παλαιοκάστρα, εντοπίστηκαν ερεί-
πια αψιδωτού κτίσματος της πρώιμης βυζαντινής περιόδου, με 
εντοιχισμένα αρχαία μέλη.

202. Καμένα Βούρλα, μονή 
Μεταμόρφωσης του Σωτήρα, 
καθολικό
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206. Λειβανάτες, οι. 

Στην παραλιακή ζώνη της κοινότητας των Λειβανατών η ανα-
σκαφική έρευνα έφερε στο φως την αρχαία πόλη Κύνος. Στα 
ανώτερα στρώματα επισημάνθηκαν σποραδικά, τοίχοι που 
ανήκαν σε οικισμό πιθανώς της παλαιοχριστιανικής περιόδου. 
Κατά την έρευνα βρέθηκε θησαυρός νομισμάτων του 4ου αι. 
Κοντά στον αρχαιολογικό χώρο του Κύνου διατηρήθηκε ένας 
μονόχωρος ναΐσκος των Αγίων Θεοδώρων, ίσως καθολικό άλ-
λοτε μονής. Διακρίνονται δύο τουλάχιστον οικοδομικές φά-
σεις, η πρώτη πιθανώς του 11ου αι. Η τοιχοδομία της παλαι-
ότερης φάσης είναι πλινθοπερίκλειστη, με παρεμβολή λίθινων 
σταυρών, ενώ στα παράθυρα υπάρχουν οδοντωτές ταινίες. Σε 
ανασκαφική έρευνα νότια του ναού επισημάνθηκαν τα κελλιά 
και μία αποθήκη.

205. Αρκίτσα, η. 

Ανάμεσα στην Αρκίτσα και τον Άγιο Κωνσταντίνο, δίπλα στην 
Εθνική Οδό, στην θέση Αγία Αικατερίνη, βρίσκεται η βασιλική 
η γνωστή ως των Δαφνουσίων Λοκρών. Είναι τρίκλιτη με προ-
εξέχον εγκάρσιο κλίτος, νάρθηκα, αίθριο και προσκτίσματα 
που περιλαμβάνουν βαπτιστήριο (τέλος του 4ου ή αρχές του 
5ου αι.). Τα δάπεδα του κεντρικού, του εγκάρσιου κλίτους 
και του προπύλου καλύπτονται με μωσαϊκά με επιγραφή, στα 
οποία αναφέρονται τα ονόματα των δωρητών Ευγενίου, Διο-
νυσείας και Γεροντίου. 

205. Αρκίτσα, βασιλική Δαφνουσίων Λοκρών.

204. Άγιος Κωνσταντίνος, ο.

Στην πλατεία του οικισμού επισημάνθηκε συγκρότημα λου-
τρού, από το οποίο διασώζεται μικρό τμήμα ψηφιδωτού δα-
πέδου. Φαίνεται ότι το λουτρό αυτό κατασκευάστηκε κατά 
τους τελευταίους ρωμαϊκούς χρόνους και χρησιμοποιήθηκε 
μέχρι την μεσοβυζαντινή περίοδο. Ανασκαφική έρευνα στα 
βορειοδυτικά του σημερινού ναού των Αγίων Κωνσταντίνου 
και Ελένης, έφερε στο φως ψηφιδωτό δάπεδο με γεωμετρι-
κά θέματα, που ίσως ανήκουν σε παλαιοχριστιανική βασιλική. 
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209. Θεολόγος, βασιλική

207. Σκάλα, θέση Παλιομάγαζα

207. Σκάλα, η. 

Ο οικισμός της Σκάλας υπάγεται ως επίνειο στην πόλη της 
Αταλάντης. Στην παραλιακή θέση παλιομάγαζα, η ανασκαφική 
έρευνα έφερε στο φως λείψανα κτισμάτων, μεταξύ των οποί-
ων και ένα τρίκογχο με ψηφιδωτά δάπεδα της παλαιοχριστια-
νικής περιόδου. Τα κτίσματα αυτά επεκτείνονται στους παρα-
κείμενους αγρούς, καθώς και κάτω από την θάλασσα, ίσως μέ-
χρι το νησί Αταλάντη (σήμερα Ταλαντονήσι). Μάλλον πρόκει-
ται για την επισκοπή της Όπης (Οπούντα), που μαρτυρείται 
από τον 5ου αι.

208. Αταλάντη, η. 

Στην θέση Μακεδονικά της Αταλάντης αποκαλύφθηκε πρό-
σφατα τρίκλιτη βασιλική, στο ιερό βήμα της οποίας βρέθηκε 
η βάση του κιβωρίου της αγίας τράπεζας. Η έρευνα δεν έχει 
ολοκληρωθεί. Μέσα στην πόλη έχει επισημανθεί τμήμα πύρ-
γου της φραγκικής περιόδου, ενώ ένας όμοιός του πύργος 
που σώζεται σε ύψος, υπάρχει και στον παρακείμενο λόφο. 
Και οι δύο ίσως ανήκουν στην οχύρωση της περιοχής.

209. Θεολόγος, ο.

Στο σημερινό οικισμό του Θεολόγου, αποκαλύφθηκε μικρών 
διαστάσεων τρίκλιτη παλαιοχριστιανική βασιλική, το δυτικό 
τμήμα της οποίας καταστράφηκε κατά την διενέργεια ανασκα-

210. Μαλεσίνα, η. 

Αριστερά του δρόμου-εξόδου από την Εθνική οδό προς τη 
Μαλεσίνα, στη θέση Χιλιαδού, αποκαλύφθηκε μικρός ναός της 
παλαιοχριστιανικής περιόδου με μωσαϊκά δάπεδα. Ίσως πρό-
κειται για τη μετέπειτα μονή της παναγίας της Μελινίτζης -πα-
λαιότερη ονομασία του σημερινού οικισμού. 

φικών ερευνών προκειμένου να διερευνηθούν τα κατώτερα 
στρώματα. Στο ιερό βήμα εντοπίστηκε ψηφιδωτό δάπεδο του 
τέλους του 5ου ή των αρχών του 6ου αι. 
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215. Ορχομενός, Παναγία Σκριπού, κάτοψη

215. Ορχομενός, Παναγία Σκριπού

211. Λάρυμνα, Άγιος Νικόλαος

211. Λάρυμνα, η. 

Στη θέση παζαράκι της Λάρυμνας έχουν εντοπιστεί ίχνη οικι-
σμού, βασιλικής, λιμενικών και οχυρωματικών έργων της ιου-
στινιάνειας περιόδου. Επίσης έξω από τον οικισμό της Λάρυ-
μνας βρίσκεται ο τρίκογχος ναός του Αγίου Νικολάου, πιθα-
νώς καθολικό άλλοτε μονής, που χρονολογείται στον 12ο αι.. 
Διατηρεί σε κακή κατάσταση τοιχογραφίες της εποχής αυτής, 
σε μία από τις οποίες παριστάνεται ο Θεόδωρος Καθαρηνός, 
δωρητής του ναού.

212. Υηττός, η.

Η αρχαία ακρόπολη της Υηττούς στην Βοιωτία κατοικείται 
έως τον 6ο αιώνα μ.Χ. ενώ πιθανή είναι η κατοίκηση και κατά 
τη μεσοβυζαντινή περίοδο. Στην ακρόπολη σώζεται μονόχω-
ρος καμαροσκεπής ναΐσκος του Αγίου Αθανασίου με ενσω-
ματωμένα στην τοιχοποιΐα πολλά αρχαία spolia, ενώ στο δά-
πεδο σώζεται τμήμα ψηφιδωτού των υστερορωμαϊκών χρό-
νων, προγενέστερου κτηρίου. Στο εσωτερικό τοιχογραφίες 
του 1685. Γύρω από τον ναό διακρίνονται ίχνη λιθόστρωτης 
αυλής καθώς και υπόγεια δωμάτια από την εγκατάσταση της 
ύστερης αρχαιότητας. 

213. Καμπιά, τα.

Ο ναός του Αγίου Νικολάου στα Καμπιά βρίσκεται 8 χλμ. βο-
ρειοδυτικά του Ορχομενού. Είναι σύνθετος οκταγωνικός ναός 
του 12ου αι. και συνδέεται με την αρχιτεκτονική του καθολι-
κού της μονής του Οσίου Λουκά, της οποίας αποτελεί μετόχι. 
Η τοιχοποιία ακολουθεί στις εξωτερικές όψεις ισοδομικό σύ-
στημα. Στην υπόγεια κρύπτη σώζονται τμήματα τοιχογραφιών.   

214. Πετρομαγούλα, η. 

Φράγκικος πύργος υπάρχει 6 χλμ βορειοανατολικά του Ορχο-
μενού κοντά στο σημερινό χωριό πύργος.

215. Ορχομενός, ο. Σκριπού, η.

Σύμφωνα με την εντοιχισμένη στο καθολικό επιγραφή, το 
873/4 ιδρύεται από τον πρωτοσπαθάριο Λέοντα στην θέση του 
αρχαίου οικισμού η μονή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Το κα-
θολικό αποτελεί το σημαντικότερο εκτός Κωνσταντινούπολης 
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μνημείο της εποχής του, καθώς αντιπροσωπεύει την μετάβα-
ση από τον τύπο της βασιλικής στον εγγεγραμμένο σταυρο-
ειδή με τρούλλο ναό. Η βόρεια και η νότια κεραία του σταυ-
ρικού πυρήνα εξέχουν από τον όγκο του κτίσματος. Ιδιαίτερα 
σημαντικός είναι ο πλούσιος γλυπτός διάκοσμος του μνημεί-
ου, που σηματοδοτεί την απαρχή της άνθησης της ελλαδικής 
μεσοβυζαντινής γλυπτικής. Τα spolia, τα ιωνικά κιονόκρανα και 
το τμήμα ενός παλαιοχριστιανικού ψηφιδωτού δαπέδου δηλώ-
νουν την πιθανή ύπαρξη προγενέστερης, παλαιοχριστιανικής 
βασιλικής στον χώρο. 
Στον Ορχομενό σώζεται επίσης ο μικρός τρίκογχος ναός του 
Αγίου Σώζοντα, που χρονολογείται στον 12o αι. και διατηρεί 
δύο στρώματα τοιχογραφιών, το αρχικό που τοποθετείται στα 
τέλη του 12oυ αι. και το δεύτερο στον 16ο αι.

215. Ορχομενός, Παναγία Σκριπού, επιγραφή

215. Ορχομενός, Παναγία Σκριπού, ηλιακό ρολόι

215. Ορχομενός, Παναγία Σκριπού, ανάγλυφη ζωφόρος

216. Άγιος Δημήτριος, ο.

Σύγχρονος οικισμός νότια του Ορχομενού. Στο κέντρο του 
βρίσκεται ο ναός του Αγίου Γεωργίου και των Ταξιαρχών, η 
πρώτη φάση του οποίου χρονολογείται στον 12ο-13ο αι. Ο 
ναός χωρίζεται με πεσσοστοιχία σε δύο κλίτη και καλύπτεται 
από δίριχτη στέγη. Στην τοιχοποιία του είναι ενσωματωμένα 
πολλά αρχαία μέλη, μία επιγραφή και μεσοβυζαντινά γλυπτά. 

217. Σπηλαιώδης ναός της Παναγίας (;).

Στον δρόμο από το Ακραίφνιο προς το Κάστρο, κοντά στην 
θέση Βρυστικά, έχει επισημανθεί σπηλαιώδης ναός αφιερωμέ-
νος μάλλον στην παναγία, με ζωγραφικό διάκοσμο που τοπο-
θετείται πιθανώς στον 13ο αι. 

218. Ακραίφνιο, το. 

Σύγχρονη ονομασία του παλαιού χωριού Καρδίτσα, στη θέση 
της αρχαίας Ακραιφίας. Κάτω από την αρχαία ακρόπολη, κατά 
μήκος της εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας ανασκάφηκαν πρό-
σφατα υστερορωμαϊκά και βυζαντινά κατάλοιπα που μαρτυ-
ρούν την συνέχιση της κατοίκησης στο Ακραίφνιο έως του με-
σοβυζαντινούς χρόνους. Εντοπίστηκαν παλαιοχριστιανικό νε-
κροταφείο με χρήση έως τον 7ο αι., υστερορωμαϊκές αγροικί-
ες, μία από τις οποίες σώζει εγκατάσταση ελαιοτριβείου, απο-
θέτες, εργαστήρια και κεραμικοί κλίβανοι στο χώρο του αρχαί-
ου νεκροταφείου, καθώς και αναχωματικά έργα που σχετίζο-
νται με την παρακείμενη λίμνη Κωπαΐδα. Τον 10ο-11ο αι. ιδρύε-
ται στην θέση του παλαιοχριστιανικού νεκροταφείου οικισμός 
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218. Ακραίφνιο, Άγιος Γεώργιος

218. Ακραίφνιο, Άγιος Βασίλειος

αγροτικού χαρακτήρα που κατοικείται έως τα τέλη του 13ου 
αι. Σχετίζεται με το βυζαντινό τρίκογχο ναΐδριο του Αγίου Βα-
σιλείου που ανασκάφηκε πλησίον του οικισμού και χρονολο-
γείται στον 10ο-11ο αι. 
Το 1311 ο Φράγκος φεουδάρχης Αντόνιο ντε Φλαμά ιδρύει 
ναό του Αγίου Γεωργίου για την σωτηρία του από την μάχη 
μεταξύ Φράγκων και Καταλανών στον Αλμυρό, όπως μαρτυ-
ρεί η εντοιχισμένη επιγραφή. πρόκειται για σταυροειδή τετρα-
κιόνιο με τρούλο ναό, με μεταγενέστερη προσθήκη νάρθηκα. 
Στην τοιχοποιία έχουν χρησιμοποιηθεί πλήθος αρχαία spolia 
από την ακρόπολη. Στο εσωτερικό αποκαλύφθηκαν ίχνη τοιχο-
γραφιών του 14ου και του 16ου αι. 

219. Σπηλαιώδης ναός του Αγίου Γεωργίου.

Στους βραχώδεις λόφους στην δεξιά πλευρά του δρόμου που 
ενώνει την Αλίαρτο με το Ακραίφνιο, υπάρχει σπήλαιο που με-
τατράπηκε σε ναό του Αγίου Γεωργίου ή της Ζωοδόχου πηγής 
το 1333, κατά την περίοδο της Καταλανοκρατίας.

220. Υλίκη, η.

Ένας φραγκικός πύργος κοντά στο ακρωτήριο της Κληματα-
ριάς στην λίμνη Υλίκη ήταν ορατός έως τον 19ο αι., καλύφθηκε 
όμως από τα νερά λόγω της ανόδου της στάθμης της λίμνης 
μετά την αποξήρανση της Κωπαΐδας. Το άνω άκρο του διακρί-
νεται μόνο σε περιόδους μεγάλης ξηρασίας.

221. Παραλίμνη, η.

Φράγκικος πύργος σώζεται επίσης στο βορειοανατολικό άκρο 
της παραλίμνης, χτισμένος στην θέση αρχαίας ακρόπολης με 
ίχνη κατοίκησης από την προϊστορική περίοδο. Το σωζόμενο 
ύψος του φτάνει τα 6 μ. Στην νοτιοανατολική πλευρά του λό-
φου σώζονται κατάλοιπα μικρού τετράκογχου ναού βυζαντι-
νών χρόνων. Στο βορειοανατολικό άκρο της λίμνης εντοπίστη-
κε ματαξύ άλλων οικοδομημάτων μεγάλη βασιλική. 

222. Ανθηδών, η. 

παράλιος οικισμός στις ακτές του Ευβοϊκού κόλπου, στη μι-
κρή πεδιάδα βορειοδυτικά του Μεσσαπίου όρους, με κατοίκη-
ση από την αρχαϊκή περίοδο έως την ύστερη αρχαιότητα. Δια-
θέτει οχυρωμένη ακρόπολη σε χαμηλό λόφο και λιμάνι. Η Αν-
θηδών αποτελούσε μαζί με το Δήλιον σημαντικό εμπορικό λι-
μάνι της Βοιωτίας στις ακτές του Ευβοϊκού κόλπου κατά την 
ύστερη αρχαιότητα και συνέχισε να χρησιμοποιείται έως τον 
12ο αι. Οι σωζόμενες λιμενικές εγκαταστάσεις, μώλος και κυ-
ματοθραύστης, εντάσσονται στα αμυντικά έργα του Ιουστινι-
ανού μετά το 540 μ.Χ. Στο λιμάνι έχουν επίσης αποκαλυφθεί 
ίχνη στωικών οικοδομημάτων και θεμέλια τρίκλιτης βασιλικής 
με νάρθηκα που σώζει ψηφιδωτό δάπεδο του 5ου αι. Σύμφω-
να με ιστορικές μαρτυρίες ο παράλιος οικισμός κατοικήθηκε 
έως τον 7ο-8ο αι. 
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225. Μονή Σαγματά, καθολικό

223. Λουκίσια, Άγιος Γεώργιος

223. Λουκίσια, τα.

Στους μεσοβυζαντινούς χρόνους η Ανθηδών μετακινείται στην 
ενδοχώρα, στις πλαγιές του Μεσσαπίου, κοντά στα σημερινά 
Λουκίσια. Εκεί σώζεται ο μικρός ναός του Αγίου Γεωργίου, μο-
νόχωρος, τετράκογχος με τρούλο και επιμελημένη πλινθοπε-
ρίκλειστη τοιχοποιία, που χρονολογείται στο β΄ μισό του 11ου 
αι. Διατηρούνται ίχνη τοιχογραφιών του 14ου αι. Γύρω από 
το ναό διακρίνονται ίχνη κατοίκησης της βυζαντινής περιόδου.

224. Πλατανάκια, τα.

3 χλμ. νοτιοανατολικά της παραλίμνης, στους νοτιοδυτικούς 
πρόποδες του Μεσσάπιου όρους (όρος Κτυπάς) και στη θέση 
της νεότερης εκκλησίας της Αγίας παρασκευής εντοπίστηκαν 
κατάλοιπα τρίκλιτης βασιλικής. παλαιοχριστιανικά spolia είναι 
ενσωματωμένα στο σύγχρονο ναό. Κοντά στην ίδια θέση έχουν 
επισημανθεί ερείπια παλαιού μετοχίου της μονής Σαγματά.

225. Μονή Σαγματά, η.

Βρίσκεται στο όρος Ύπατον (Σαγμάτιον), συνέχεια του Μεσ-
σάπιου όρους, σε θέση όπου προϋπήρχε ναός του Διός Υπά-
του. Στους μεσαιωνικούς χρόνους η κατοίκηση του χώρου αρ-
χίζει πιθανώς από τον 11ο αι. Η μονή του παντοκράτορος (με-
τέπειτα Μεταμόρφωση Σωτήρος) ιδρύθηκε στο α΄ μισό του 
12ου αι. Από τον μοναστηριακό περίβολο αρχαιότερη είναι η 
νότια πλευρά, όπου υπήρχε η αρχική είσοδος. Το καθολικό 
της μονής ανήκει στον τύπο του σύνθετου σταυροειδούς εγ-
γεγραμμένου με τρούλο και τετρακιόνια λιτή, και χρονολογεί-
ται στο 12ο αι. Ο εξωνάρθηκας είναι προσθήκη του 12ου-13ου 
αι. Από τον εσωτερικό διάκοσμο του καθολικού σώζονται εξαι-
ρετικής τέχνης γλυπτά και δάπεδα με μαρμαροθετήματα.

226. Βαθύ, το. Αυλίς, η.

Θέση στα βοιωτικά παράλια του Ευβοϊκού. Το ιερό της Αρτέμι-
δος με ναό και  εργαστήρια κεραμικής ήταν σε χρήση έως τον 
4ο μ.Χ. αι. Βυζαντινός οικισμός και ναός, κοντά στην θέση του 
αρχαίου οικισμού, αναφέρεται στις περιγραφές του πολέμου Γε-
νουατών και Βενετών. Από το τέλος του 14ου αι. η περιοχή ανή-
κε στους δεύτερους. Η εκκλησία του Αγίου Νικολάου αποτελεί 
συνδυασμό εγγεγραμμένου σταυροειδούς και τρίκογχου ναού 
και χρονολογείται στις αρχές του 11ου αι. πρόκειται πιθανόν για 
την εκκλησια που αναφέρεται στις πηγές των χρόνων της ενε-
τοκρατίας ως ecclesia S. Nicolai de Catapharo. Kαταστράφηκε 
πριν από το 1914 και κατόπιν ανοικοδομήθηκε. Στην θέση Μνήμα 
Κατή εντοπίστηκαν υστερορωμαϊκοί-βυζαντινοί τάφοι.



Άρμα, το. Θήβα, η. Θήβαι, αι.ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

186

228. Θήβα, ταφικό παρεκκλήσιο

228. Θήβα, Αγία Φωτεινή

228. Θήβα, Άγιος Γρηγόριος

227. Άρμα, το.

Αρχαία ακρόπολη, τα τείχη της οποίας επαναχρησιμοποιήθη-
καν στην βυζαντινή περίοδο. Σώζεται φραγκικός πύργος στο 
ανατολικό άκρο της. 

228. Θήβα, η. Θήβαι, αι.

Η Θήβα αποτελεί σημαντικό κέντρο στην παλαιοχριστιανική και 
βυζαντινή περίοδο, καθώς και στην περίοδο της Φραγκοκρατί-
ας. Ήδη τον 4ο αι. ήταν έδρα επισκοπής. Αντιστάθηκε στις επι-
δρομές του Αλάριχου το 396 μ.Χ., ενώ τον 6ο αι. τα τείχη της 
Καδμείας ακρόπολης ενισχύθηκαν σύμφωνα με μαρτυρίες από 
τον Ιουστινιανό. Από την παλαιοχριστιανική Θήβα έχουν ανα-
σκαφεί πολυάριθμες επαύλεις με ψηφιδωτά δάπεδα. Γνωστό-
τερο είναι το ψηφιδωτό με την παράσταση των Μηνών, του 5ου 
αι., πιθανόν από βασιλική, που σήμερα εκτίθεται στο Μουσείο 
Θηβών. Τμήμα αψίδας παλαιοχριστιανικής βασιλικής αποκαλύ-
φθηκε δίπλα στον ναό του Ευαγγελιστή Λουκά στο παλιό νε-
κροταφείο της πόλης. Στο διακονικό του ναού του Ευαγγελιστή 
υπάρχει ρωμαϊκή μαρμάρινη σαρκοφάγος του 2ου αι. μ.Χ. με 
μεταγενέστερα επιγράμματα του 4ου αι., στην οποία πιστεύεται 
ότι τάφηκε ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Άλλοι παλαιοχριστιανικοί 
ναοί ενδέχεται να προϋπήρχαν στην θέση μεταγενέστερων εκ-
κλησιών. Στις ανασκαφές εντοπίστηκαν ακόμα καμαροσκεπής 
τάφος με τοιχογραφίες εντός της Καδμείας, νεκροταφεία εκτός 
της Καδμείας, κατακόμβη με ίχνη τοιχογραφιών στους λόφους 
Καστέλια, καθώς και λουτρικά συγκροτήματα εντός της τειχι-
σμένης πόλης. 
Από τον 8ο αι. η Θήβα αναδείχτηκε σε πρωτεύουσα του Θέμα-
τος της Ελλάδος και έδρα του στρατηγού του Θέματος. Κατά 
τη μεσοβυζαντινή περίοδο γνώρισε μεγάλη οικονομική και κοι-
νωνική ακμή ως κέντρο παραγωγής μεταξιού. Το 1147 αλώθηκε 
από τους Νορμανδούς. Στο τέλος του 12ου αι. κυριεύτηκε από 
τον άρχοντα του Ναυπλίου και του Άργους Λέοντα Σγουρό, ο 
οποίος αναγκάστηκε να την παραδώσει μετά την Δ΄ Σταυροφο-
ρία στον Βονιφάτιο Μομφερατικό για να παραχωρηθεί μαζί με 
την υπόλοιπη Βοιωτία, την Αττική και μέρος της Λοκρίδας στον 
Βουργουνδό φεουδάρχη Όθωνα Δελαρός. Η Θήβα έγινε πρω-
τεύουσα του Δουκάτου των Αθηνών και έδρα του φεουδάρχη. 
Το 1311 μετά την ήττα του Βαλθέρου Βρυεννίου στην μάχη του 
Αλμυρού η πόλη καταλήφθηκε και λεηλατήθηκε από την Κατα-
λανική Εταιρεία. Ακολούθησε περίοδος παρακμής και λεηλασι-
ών. Το 1388 περιήλθε στον οίκο των Ατζαγιόλι με ηγεμόνα τον 
Αντώνιο Α΄, ήταν υποτελής όμως στους Τούρκους. προσαρτή-
θηκε στο οθωμανικό κράτος το 1460. 
Τμήματα του βυζαντινού τείχους της Καδμείας που ακολου-
θούσε σε γενικές γραμμές το κλασικό, έχουν αποκαλυφθεί σε 
ανασκαφές. πύργος που αποτελούσε τμήμα της βυζαντινής 
οχύρωσης σώζεται σε ικανό ύψος στο χώρο του αρχαιολο-
γικού Μουσείου Θηβών. περισσότεροι από 15 μεσοβυζαντι-
νοί ναοί έχουν εντοπιστεί σε ανασκαφές, ενώ ορισμένοι από 
τους 13 νεότερους έχουν κτιστεί σε θέσεις παλαιοτέρων, κα-
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231. Τανάγρα, Άγιος Πολύκαρπος

230. Τανάγρα, Άγιος Θωμάς

νένας όμως από τους βυζαντινούς ναούς δεν σώζεται ακέραι-
ος. Ξεχωρίζουν, μεταξύ άλλων, εντός των τειχών της Καδμεί-
ας, ο χτισμένος το 872/3 μονόχωρος ναός του Αγίου Γρηγο-
ρίου, στον χώρο του οποίου ανακαλύφθηκε τμήμα της αψί-
δας ενός ακόμη ναϋδρίου. Ο καθεδρικός ναός της παναγίας 
Θεοτόκου του 12ου αι., έργο του μητροπολίτη Θηβών Ιωάν-
νη Καλοκτένη, ταυτίζεται πιθανόν με τον ναό που εντοπίστη-
κε κοντά στην σύγχρονη εκκλησία του Αγίου Ιωάννη Καλοκτέ-
νη, από τον οποίο σώζεται τοιχογραφία της Βαϊοφόρου. Αξιο-
σημείωτοι είναι επίσης ο μεγάλος ναός με ίχνη τοιχογραφιών 
που έχει εντοπιστεί κοντά στον σύγχρονο ναό της Αγίας Ελε-
ούσας, καθώς και ένας ανώνυμος του 10ου αι. εντός της Καδ-
μείας. Ναός του τέλους του 9ου-αρχών του 10ου αι. εντοπί-
στηκε επίσης σε πρόσφατες ανασκαφές στον χώρο του πο-
λιτιστικού Κέντρου Θηβών. Στο φραγκικό μητροπολιτικό ναό 
της παναγίας Λότζιας πιθανολογείται ότι ανήκουν τα κατάλοι-
πα που εντοπίστηκαν κοντά στην σημερινή εκκλησία της Κοι-
μήσεως της Θεοτόκου.  
Στην ευρύτερη περιοχή των Θηβών, εκτός της Καδμείας, ξε-
χωρίζουν ο ναός της Αγίας Φωτεινής (12ου αι.), στον τύπο 
του ελεύθερου σταυρού με τρούλλο, ο ανώνυμος ναός κοντά 
στους λόφους Καστέλλια (12ος-15ος αι.), ο μονόχωρος ναός 
του Αγίου Νικολάου κοντά στο σημερινό Δικαστικό Μέγαρο 
Θηβών (12ος αι.) και μεσοβυζαντινός ναός με υπόγειο ταφι-
κό παρεκκλήσιο κοντά σε αυτόν. Ακόμη, ο ναός του Αγίου Νι-
κολάου ή Αγίας παρασκευής στην θέση Καναβάρι, μονόχω-
ρος του 11ου αι. που μετατράπηκε σε τρίκλιτο στο τέλος του 
13ου-αρχές 14ου αι., ο ανώνυμος ναός του τύπου του ελεύθε-
ρου σταυρού με τρούλλο στην περιοχή των Αγίων Θεοδώρων 
(12ος αι.), και μία τρίκλιτη βασιλική του 12ου πιθανόν αι., που 
εντοπίστηκε στην περιοχή Μοσχοπόδι. πλήθος γλυπτά και αρ-
χιτεκτονικά μέλη από εκκλησιαστικά κυρίως κτίσματα της ίδιας 
περιόδου έχουν συγκεντρωθεί στο προαύλειο του Αρχαιολογι-
κού Μουσείου Θηβών.
Σε ανασκαφές εντός των Θηβών έχει εντοπιστεί το υδραγω-
γείο που κατασκεύασε για την πόλη ο μητροπολίτης Ιωάν-
νης Καλοκτένης τον 12ο αι. Έχουν βρεθεί ακόμα λιθόστρωτες 
οδοί και πλούσια κατάλοιπα από οικίες της βυζαντινής περιό-
δου ή της φραγκοκρατίας, που καλύπτουν όλη την έκταση της 
Καδμείας και εκτείνονται έξω από αυτήν. Τα νεκροταφεία ορ-
γανώνονται γύρω από τους χριστιανικούς ναούς, με τα κυριό-
τερα ανατολικά της Καδμείας. Από τα κτίσματα της φραγκο-
κρατίας, σώζονται κατάλοιπα του πολυτελούς ανακτόρου που 
έχτισε ο δούκας Νικόλαος Σαιντ Ομέρ στο κέντρο της Καδμεί-
ας, τα οποία έχουν πρόσφατα αναδειχθεί. 

229. Καλλιθέα, η.

Στην θέση Μετόχι, βορειοδυτικά του χωριού Καλλιθέα, εντο-
πίζονται λείψανα κτηρίων, μεγάλο μέρος των οποίων ανήκει 
στους παλαιοχριστιανικούς και βυζαντινούς χρόνους. Μυκη-
ναϊκοί θαλαμοειδείς τάφοι της περιοχής επαναχρησιμοποιήθη-
καν για ταφές στην παλαιοχριστιανική περίοδο.

230. Άγιος Θωμάς Τανάγρας, ο.

Στην δεξιά όχθη του ποταμού Ασωπού, κοντά στην ακρόπολη 
της αρχαίας Τανάγρας και 3,5 χλμ. από το ομώνυμο χωριό, βρί-
σκεται ο δικιόνιος σταυροειδής με τρούλο ναός του Αγίου Θωμά, 
των μέσων του 11ου αι., με κουφικά κοσμήματα στην τοιχοποιία.

231. Τανάγρα, η.

Η αρχαία πόλη, που βρίσκεται στον χαμηλό λόφο Γκριμάδα, συ-
νέχεια του όρους Σωρός, στις παρυφές του ποταμού Ασωπού, 
κατοικήθηκε έως και τον 7ο αι. μ.Χ. Τον 4ο αι. αποτελούσε έδρα 
αρχιεπισκοπής. Τα τείχη ενισχύθηκαν τον 3ο-4ο και η κατοίκηση 
κάλυπτε το μεγαλύτερο τμήμα του οχυρωμένου χώρου. Ανα-
σκαφές του 1890 αποκάλυψαν θεμέλια βασιλικής με ψηφιδω-
τό δάπεδο στο ψηλότερο τμήμα της ακρόπολης. Η πρόσφατη 
επιφανειακή έρευνα και μαγνητομετρική αποτύπωση της πόλης 
αποκάλυψαν την ύπαρξη και άλλων, τριών τουλάχιστων, βασι-
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234. Συκάμινο, το.

Η παναγία Ελεούσα στο Συκάμινο της Αττικής, συνεπτυγμένος 
σταυροειδής εγγεγραμμένος ναός του 12ου αι., παρουσιάζει 
πολλά κοινά στοιχεία με την παναγία Μεσοσπορίτισσα στα Κα-
λύβια Κουβαρά. Η προσθήκη στην νότια πλευρά της χρονολο-
γείται στον 13ο αι., με βάση το γοτθικό θύρωμα που περιλαμ-
βάνει. Στον αιώνα αυτό τοποθετούνται και οι Άγιοι Τεσσαράκο-
ντα στο Συκάμινο, στον τύπο του ελεύθερου σταυρού.232. Σχηματάρι, Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος

232. Σχηματάρι, Αγία Παρασκευή

λικών. Αρχιτεκτονικά μέλη βασιλικών καθώς και δύο επιγραφές 
του 4ου και 5ου αι., η μία από τις οποίες μνημονεύει την ύπαρξη 
εκκλησίας της Αγίας Τριάδας εκτίθενται στο αρχαιολογικό Μου-
σείο Σχηματαρίου. Αγροικίες της ύστερης αρχαιότητας που 
αποκαλύφθηκαν στη γύρω περιοχή μαρτυρούν την εντατική 
καλλιέργεια της εύφορης γης, κυρίως σε αμπέλια. Η ακρόπολη 
ερημώθηκε τον 7ο αι. Στον λόφο Καστρί, στην περιοχή του χω-
ριού Κλειδί, υπάρχουν κατάλοιπα κατοίκησης μεσοβυζαντινών 
χρόνων. Στην περιοχή της αρχαίας Τανάγρας, κοντά στον δρό-
μο προς τα Οινόφυτα βρίσκεται ο μικρός μονόχωρος δρομικός 
ναός του Αγίου πολυκάρπου, η πρώτη φάση του οποίου χρο-
νολογείται στον 13ο αι. Ένας φράγκικος πύργος εντοπίζεται σε 
απόσταση ενός χιλιομέτρου βορειοδυτικά της Τανάγρας, στον 
δρόμο προς Άρμα, σωζόμενος σε ύψος 5 μ. Από τον πύργο έχει 
αποτοιχιστεί σημαντική παλαιοχριστιανική επιγραφή που εκτί-
θεται στο Μουσείο Σχηματαρίου. 

232. Σχηματάρι, το.

Ο σημερινός οικισμός απέχει 4 χλμ. από την αρχαία Τανά-
γρα. Ένας φράγκικος πύργος που υπήρχε στην περιοχή, με 
πολλά εντοιχισμένα αρχαία spolia και επιγραφές, καταστρά-
φηκε στον Β΄ παγκόσμιο πόλεμο. Στο νεκροταφείο του Σχη-
ματαρίου σώζεται ο τετράστυλος σταυροειδής εγγεγραμμέ-
νος ναός του Αγίου Ιωάννη του προδρόμου με ίχνη τοιχογρα-
φιών του 12ου αι. Έξω από το νεκροταφείο βρίσκεται δεύτε-
ρος μικρός ναός της Αγίας παρασκευής. 

233. Δήλεσι, το. 

πολίχνη στα βοιωτικά παράλια του Ευβοϊκού, που διαμορφώ-
θηκε στα κλασικά χρόνια δίπλα στο ιερό του δηλίου Απόλλω-
να και γνώρισε άνθηση κατά την παλαιοχριστιανική περίοδο. 
Στον σύγχρονο οικισμό Δήλεσι, στα παράλια, έχουν εντοπιστεί 
στωικό οικοδόμημα μήκους άνω των 100 μ. με υστερορωμαϊκές 
προσθήκες, μεγάλος κεραμικός κλίβανος για πλίνθους και εκτε-
ταμένο ρωμαϊκό-υστερορωμαϊκό συγκρότημα εμπορικού και 
εργαστηριακού χαρακτήρα, από όπου πλήθος όστρακα αποθη-
κευτικών αγγείων, εργαλεία και νομίσματα. Τα ευρήματα αυτά 
αποδεικνύουν ότι το Δηλίον αποτελούσε δραστήριο λιμάνι κατά 
την περίοδο της ύστερης αρχαιότητας. Νεκροταφείο του 3ου-
7ου αι. ανασκάφηκε στο λόφο Αγριλέζα, ανατολικά του Δηλίου. 
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235. Ωρωπός, Άγιος Γεώργιος, τοιχογραφία

235. Ωρωπός, ο.

Το σημαντικότερο μνημείο στην περιοχή του Ωρωπού αποτε-
λεί ο ερειπωμένος ναός του Αγίου Γεωργίου, τρίκλιτη ξυλό-
στεγη βασιλική με οξυκόρυφα τόξα στις κιονοστοιχίες. Ο τοι-
χογραφικός διάκοσμος, τμήματα του οποίου έχουν αποτοιχι-
στεί και βρίσκονται στο Βυζαντινό Μουσείο Αθηνών, τοποθε-
τείται χρονολογικά στις πρώτες δεκαετίες του 13ου αι. Στην 
περίοδο της Φραγκοκρατίας αποδίδονται επίσης ο σταυρεπί-
στεγος ναός του Αγίου Νικολάου και οι Άγιοι Απόστολοι, μο-
νόχωρη εκκλησία με τριμερές ιερό, στο εσωτερικό της οποίας 
υπάρχουν δύο αρκοσόλια με γοτθικά πλαίσια.

236. Κάλαμος, ο.

Ο Άγιος Νικόλαος στο νεκροταφείο του Καλάμου αποτελεί 
σπάνιο δείγμα της παραλλαγής του τρίκλιτου σταυρεπίστεγου 
ναού, με νάρθηκα. Χρονολογείται στον 13ο αι. και σώζει στον 
νάρθηκα τμήματα τοιχογραφιών, έργα υψηλής ποιότητας που 
χρονολογούνται στα τέλη του ίδιου αιώνα και σχετίζονται με 
τον διάκοσμο της Ομορφοκκλησιάς στο Γαλάτσι.

237. Μαραθώνας, ο.

Ο Μαραθώνας φαίνεται πως φιλοξένησε μία από τις πρώτες ορ-
γανωμένες χριστιανικές κοινότητες στην Αττική, όπως μαρτυρεί 
η παρουσία του τοπικού επισκόπου σε εκκλησιαστική σύνοδο τον 
4ο αι., αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουν επισημανθεί σημαντικά οι-
κοδομικά λείψανα της παλαιοχριστιανικής περιόδου. Στον 9ο αι. 
μαρτυρείται από υμνογραφικές πηγές η λατρεία του Αγίου Φλέ-
γοντος στην περιοχή. Κτίσμα του 12ου αι. θεωρείται ο νάρθηκας 
του ναού των Αγίων Σαράντα στην Οινόη, ο οποίος έχει δύο με-
γάλα τόξα στην πρόσοψη, κτισμένα επιμελώς με πώρινους θολί-
τες. Στην ίδια περιοχή έχει σωθεί σχεδόν ακέραιος ένας τετρά-
γωνος πύργος της εποχής της Φραγκοκρατίας, της τυπικής μορ-
φής των κτισμάτων αυτού του είδους στην αττική ύπαιθρο.

238. Πάρνηθα, η.

Στις πλαγιές της πάρνηθας προς το λεκανοπέδιο και την πε-
ριοχή του Μενιδίου σώζονται τρία μνημεία της υστεροβυζαντι-
νής περιόδου. Η Αγία Τριάδα, καθολικό της ομώνυμης μεταβυ-
ζαντινής μονής, σε υψόμετρο 1.000 μ. περίπου, είναι σταυρε-
πίστεγος ναός, με τυφλά αψιδώματα εσωτερικά στους πλευρι-
κούς τοίχους και μεταγενέστερο νάρθηκα. Τοποθετείται στους 
υστεροβυζαντινούς χρόνους, με βάση στρώμα τοιχογραφιών, 
γλυπτά μέλη και στοιχεία της τοιχοποιίας. Στον Άγιο Νικόλαο 
στην πέτρα Βαρυμπόπης, μικρό σταυρόσχημο ναό με ογκώδη 
τρούλλο, αποκαλύφθηκε με τον σεισμό του 1999 στρώμα τοιχο-
γραφιών του 13ου αι. Ο Άγιος Ιωάννης ο πρόδρομος (ή Νηστι-
κός) στο Μενίδι είναι μικρών διαστάσεων τετρακιόνιος σταυρο-
ειδής εγγεγραμμένος, αλλοιωμένος εξωτερικά από νεώτερες 
επεμβάσεις. Σε εργασίες αποκατάστασης αποκαλύφθηκαν πα-
ραστάσεις που χρονολογούνται στα τέλη του 13ου αι.  

239. Σταμάτα, η.

Στην περιοχή της Σταμάτας ανασκάφηκε τρίκλιτη παλαιοχρι-
στιανική βασιλική, με νάρθηκα και προσκτίσματα που περιλαμ-
βάνουν βαπτιστήριο. Χρονολογείται στα τέλη του 5ου-αρχές 
του 6ου αι. Κατά τον 11ο πιθανώς αι., τμήμα του μεσαίου κλί-
τους ανοικοδομήθηκε και επαναλειτούργησε ως εκκλησία. 
Ανατολικά της αψίδας βρέθηκε δίδυμος κτιστός κιβωτιόσχη-
μος τάφος, με ζωγραφικό διάκοσμο και σημαντικά κτερίσμα-
τα, ο οποίος χρονολογείται στον 6ο αι.

239. Σταμάτα, 
κάτοψη 
βασιλικής
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240. Πεντέλη, ναοί Σπηλιάς 

240. Πεντέλη, ναοί 
Σπηλιάς, τρούλος

240. Πεντέλη, Αγία Τριάδα του Νερού

240. Πεντέλη, η.

Η πεντέλη φαίνεται πως φιλοξένησε ασκητές και μικρές μονα-
στικές κοινότητες ήδη πριν από την περίοδο της Εικονομαχί-
ας (726-843). Στον δρόμο που οδηγούσε στο βουνό, λίγο μετά 
το Χαλάνδρι, ανασκάφηκε η Φραγκοκκλησιά, ένας μικρός μο-
νόχωρος κοιμητηριακός ναός του β΄ μισού του 13ου αι., δίπλα 
στον οποίο βρέθηκε αγροτική εγκατάσταση. Κοντά στην μετα-
βυζαντινή μονή πεντέλης σώζεται η Αγία Τριάδα του Νερού, 
συνεπτυγμένος σταυροειδής εγγεγραμμένος ναός με θολω-
τό νάρθηκα, που χρονολογείται στην υστεροβυζαντινή περί-
οδο. Σημαντικές τοιχογραφίες του 13ου αι. προέρχονται από 
τα δύο παρεκκλήσια της Σπηλιάς της πεντέλης, λίγο ψηλότε-
ρα από την μονή. Το νότιο είναι σπηλαιώδης ναός, ενώ το βό-
ρειο, του Αγίου Νικολάου, έχει την διάταξη ενός συνεπτυγ-
μένου σταυροειδούς εγγεγραμμένου ναού. Ο ζωγραφικός δι-
άκοσμος στον τρούλο του δεύτερου χρονολογείται ακριβώς 
με επιγραφή στο 1233/1234. Ο Ταξιάρχης στο Καμάρι, μετά 
τα λατομεία, είναι μικρός μονόχωρος τρουλαίος ναός, με νάρ-
θηκα και προσκτίσματα, και διατηρεί στο εσωτερικό ίχνη τοι-
χογραφιών και τμήματα μαρμάρινου τέμπλου. Χρονολογικά 
έχει αποδοθεί στον 11ο-12ο αι. Η ερειπωμένη Φραγκοκκλη-
σιά στο Βαγιάτι, μεσοβυζαντινός σταυροειδής εγγεγραμμένος 
ναός με παραστάδες αντί για ελεύθερα στηρίγματα στα δυτι-
κά, θυμίζει στην κάτοψη τους Αγίους Θεοδώρους της πλατεί-
ας Κλαυθμώνος στην Αθήνα.

240. Πεντέλη, 
Φραγκοκκλησιά 
στο Βαγιάτι 
(κάτοψη)
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241. Μονή Αγίου Ιωάννη του Κυνηγού, η.  

Η μονή του Αγίου Ιωάννη του Κυνηγού, στην βόρειοανατολι-
κή απόληξη του Υμηττού, ιδρύθηκε στις αρχές του 13ου αι., 
από έναν μοναχό Λουκά και ένα μέλος της οικογένειας των 
Φιλοσόφων, οι οποίοι ταυτίζονται με ιστορικά πρόσωπα ανα-
φερόμενα από τον Μιχαήλ Χωνιάτη. Από το αρχικό συγκρό-
τημα σήμερα σώζονται το καθολικό, ένας δικιόνιος σταυροει-
δής εγγεγραμμένος ναός των αρχών του 13ου αι., με μεταγε-
νέστερη προσθήκη νάρθηκα, και ο τοξωτός πυλών, της ίδιας 
περιόδου. Η χρονολόγηση του ναού βασίζεται στη χρονο-
λογία 1205 που σώζεται σε ανάγλυφο υπέρθυρο. Στην Αγία 
Θέκλα στο Σταυρό, κοντά στον Κυνηγό, επισημάνθηκε πρό-
σφατα η αρχική οικοδομική φάση της, της υστεροβυζαντινής 
μάλλον περιόδου, στον τύπο του απλού σταυροειδούς εγγε-
γραμμένου ναού. Στον περίβολο της έχει σήμερα τοποθετη-
θεί το λεγόμενο Κιόνιον του Νεοφύτου, ένας αρράβδωτος 
μαρμάρινος κίονας με επιγραφή που μνημονεύει την διάνοι-
ξη δρόμου στην περιοχή από έναν μοναχό Νεόφυτο το έτος 
1238. Στη θέση Γούπι του Σταυρού σώζονται τα ερείπια του 
Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, ενός συνεπτυγμένου σταυροει-
δούς των μεσοβυζαντινών χρόνων.

242. Παιανία, η.

Στην περιοχή της παιανίας έχουν επισημανθεί δύο παλαιο-
χριστιανικές βασιλικές, στη θέση των μεταγενέστερων ναών 
του Αγίου Αθανασίου και της Αγίας παρασκευής. Ανασκαφι-
κά έχει διερευνηθεί η πρώτη, που ήταν τρίκλιτη, ενώ από τη 
δεύτερη σώζεται η κόγχη του ιερού, ενταγμένη στον μετα-
βυζαντινό ναό. Στη μεσοβυζαντινή περίοδο ανήκουν ο Άγιος 
Νικόλαος στη Χαλιδού, συνεπτυγμένος σταυροειδής, και η 
Αγία Τριάδα, μονόχωρη εκκλησία με τρούλο. Και οι δύο σώ-
ζουν τοιχογραφίες χρονολογημένες στα τέλη του 12ου αι. 
Στον 12ο αι. ανάγεται και η πρώτη φάση (τρίκογχος ναός) 
της παλαιοπαναγιάς στην Κάντζα, στην οποία σώζεται παρά-
σταση της Κοιμήσεως πιθανώς παλαιολόγεια. 

243. Σπάτα, τα.

Στη θέση Σκύμπτη των Σπάτων ανασκάφηκε τρίκλιτη βασιλική 
με διπλό νάρθηκα και επίμηκες πρόσκτισμα στην βόρεια πλευ-
ρά. Το δάπεδο του κεντρικού κλίτους, από πήλινες πλάκες, 
μαρτυρεί λιτότητα στα μέσα και τον διάκοσμο του μνημείου. 
Στην θέση του μεταβυζαντινού ναού του Αγίου πέτρου, ανα-
σκάφηκαν κατάλοιπα αγροτικού οικισμού με κατοίκηση από 
τον 11ο εως τον 14ο αι., καθώς και κοιμητήριο με χρήση κατά 
την ίδια περίοδο.

243. Σπάτα, βασιλική 
στη θέση Σκύμπτη, 
κάτοψη

242. Παιανία, Άγιος Νικόλαος στη Χαλιδού

242. Παιανία, 
Άγιος 
Αθανάσιος, 
κάτοψη της 
βασιλικής
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245. Κορωπί, Άγιος Λουκάς στα Λαμπρικά

245. Κορωπί, Άγιοι Ανάργυροι στη θέση Σκουπέρη  

244. Βραυρώνα, κάτοψη βασιλικής

244. Βραυρώνα, η.

Σε μικρή απόσταση από το αρχαίο ιερό της Αρτέμιδος κτί-
στηκε μετά τα μέσα του 5ου αι. μεγάλη τρίκλιτη βασιλική με 
δύο νάρθηκες και προσκτίσματα, στα οποία περιλαμβάνεται 
ένα κυκλικό βαπτιστήριο. Από τον διάκοσμο του εσωτερικού 
σώθηκαν γλυπτά αρχιτεκτονικά μέλη. πιστεύεται ότι το μεγά-
λο αυτό συγκρότημα ιδρύθηκε από χριστιανούς όταν ακόμη 
το γειτονικό ειδωλολατρικό ιερό ήταν σε λειτουργία, με διά-
θεση να το ανταγωνιστεί και τελικά να το υποκαταστήσει. Ο 
λεγόμενος «πύργος της Βραώνας», στην ενδοχώρα της πε-
ριοχής, αποτελεί ένα από τα καλύτερα σωζόμενα δείγματα 
πύργου των χρόνων της Φραγκοκρατίας στην Αττική. 

245. Κορωπί, το.

Η Μεταμόρφωση στο Κορωπί αποτελεί το πρωιμότερο σω-
ζόμενο μεσοβυζαντινό μνημείο στην περιοχή των Μεσογεί-
ων. πρόκειται για μεγάλο, μεταβατικού τύπου σταυροειδή 
ναό με νάρθηκα, χρονολογημένο στα τέλη του 10ου αι., με 
σημαντικές τοιχογραφίες των αρχών του 11ου αι. Η σύνδε-
ση του νάρθηκα με τον κυρίως ναό μέσω τρίβηλου ανοίγ-
ματος θεωρείται παλαιοχριστιανική επιβίωση με τοπική δι-
άδοση. Στον τύπο του δικιόνιου σταυροειδούς εγγεγραμ-
μένου ανήκε η αρχική φάση των Αγίων Αναργύρων στην 
θέση Σκουπέρη, που μετασκευάστηκαν αργότερα σε τρίκλι-
τη βασιλική. Στην υστεροβυζαντινή περίοδο χρονολογείται 
ο σταυρεπίστεγος ναός του Αγίου Λουκά στα Λαμπρικά, με 
παλαιότερο ίσως, ανοικτό άλλοτε νάρθηκα και τοιχογραφί-
ες του 13ου αι.

246. Μαρκόπουλο, το.

Από την παλαιοχριστιανική περίοδο, στο Μαρκόπουλο έχουν 
εντοπιστεί λείψανα μίας βασιλικής στη θέση Άγιος Αιμιλια-
νός στου Δάγλα. Άλλη βασιλική ενδέχεται να προϋπήρχε και 
στην περιοχή της μεταγενέστερης μονής της Αγίας Τριάδας. 
Ο Ταξιάρχης στην θέση Δάγλα, είναι ένας μικρός ναός σε 
σχήμα ελεύθερου σταυρού, με μεταγενέστερες επεκτάσεις 
στα δυτικά. Ο αρχικός ναός διατηρεί τοιχογραφίες του 13ου 
αι. Λίγο ανατολικά του Ταξιάρχη σώζεται πύργος της περιό-
δου της Φραγκοκρατίας, ενώ στον γύρω χώρο έχουν επιση-
μανθεί κτηριακά κατάλοιπα που μαρτυρούν την ύπαρξη οι-
κισμού. Στον 12ο-13ο αι. ανάγεται και η παναγία Βαραμπά, 
δίπλα στα όρια του σημερινού αεροδρομίου, ένας ναός τύ-
που ελεύθερου σταυρού, που διασώζει σύγχρονες πιθανότα-
τα τοιχογραφίες.



Καλύβια, τα. Λαύριο, το.ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

193

249. Πόρτο Ράφτη, κάτοψη βασιλικής

247. Καλύβια, Ταξιάρχες, κάτοψη

247. Καλύβια, τα.

Στην πλούσια σε μνημεία περιοχή των Καλυβίων, ξεχωρίζει κατ’ 
αρχάς ο ναός των Ταξιαρχών, μία τρίκλιτη βασιλική του 5ου-
6ου αι., η οποία, μετά από μία περίοδο εγκατάλειψης, ανοι-
κοδομήθηκε περιορισμένη στο μεσαίο μόνον κλίτος. Η δεύτε-
ρη αυτή φάση τοποθετείται στον 13ο αι., όπως προκύπτει από 
το παλαιότερο στρώμα τοιχογραφιών που χρονολογείται στην 
συγκεκριμένη περίοδο, ενώ σύγχρονο είναι μάλλον και το κτι-
στό τέμπλο με το ιδιότυπο προσκυνητάρι. Ο ναός του Αγίου 
πέτρου στη θέση Εννέα πύργοι, είναι σταυροειδής εγγεγραμ-
μένος, κτισμένος στον 12ο αι., με νάρθηκα που επικοινωνεί με 
τον κυρίως ναό μέσω τρίβηλου. Σημαντικός είναι ο τοιχογρα-
φικός διάκοσμος, ακριβώς χρονολογημένος με επιγραφή στο 
1232, στον οποίο περιλαμβάνεται απεικόνιση του λόγιου Μιχα-
ήλ Χωνιάτη, τελευταίου μητροπολίτη Αθηνών πριν από τη φρα-
γκική κατάκτηση. Σε μικρή απόσταση από τον Άγιο πέτρο βρί-
σκεται η παναγία Μεσοσπορίτισσα, συνεπτυγμένος σταυροει-
δής ναός με «αθηναϊκό» τρούλο και μεταγενέστρο παρεκκλή-
σι στα βόρεια, τοποθετούμενος στα τέλη του 12ου-αρχές του 
13ου αι. Ο Άγιος Γεώργιος στον Κουβαρά, ένα μνημείο με οι-
κοδομικές φάσεις από την παλαιοχριστιανική μέχρι και τη με-
ταβυζαντινή περίοδο, διασώζει τοιχογραφίες διαφόρων επο-
χών, με σημαντικότερη την παράσταση της Δευτέρας παρου-
σίας στο επάνω μέρος του κτιστού τέμπλου, του 13ου αι. Σπά-
νια περίπτωση δίκλιτου δίκογχου ναού αποτελεί ο ερειπωμέ-
νος Άγιος Ιωάννης στη θέση Γκούρι Μπίμ, που ανασκάφηκε 
και χρονολογήθηκε στην υστεροβυζαντινή περίοδο.  

248. Κερατέα, η.

Ο μικρός μονόχωρος καμαροσκέπαστος ναός της Αγίας Κυ-
ριακής σώζει σε αρκετά καλή κατάσταση τον τοιχογραφικό του 
διάκοσμο, που χρονολογείται με επιγραφή στο 1197/8. Στους 
Αγίους Θεοδώρους πέτα, μονόχωρο καμαροσκέπαστο ναό με 
μεταγενέστερες προσθήκες, αποκαλύφθηκαν τμήματα τοιχο-
γραφιών που ανάγονται στα τέλη του 12ου-αρχές 13ου αι. 

249. Πόρτο Ράφτη, το.

Στη θέση Ντρίβλια, στον κόλπο του πόρτο Ράφτη, ανασκά-
φηκε τρίκλιτη κοιμητηριακή βασιλική με τρεις τουλάχιστον οι-
κοδομικές φάσεις, κοντά στην οποία βρέθηκε και εκτεταμέ-
νο νεκροταφείο. Με βάση τα ταφικά κτερίσματα, η χρήση του 
προσδιορίστηκε από τον 4ο μέχρι τον 6ο αι. Στην ίδια περι-
οχή έχουν εντοπιστεί ερείπια λουτρικού συγκροτήματος του 
4ου-5ου αι., οικιστικά κατάλοιπα και νομισματικοί θησαυροί, 
που μαρτυρούν ακμαίο οικισμό της παλαιοχριστιανικής περιό-
δου. Στη θέση Μοναστηράκι έχουν εντοπιστεί ερείπια σταυρο-
ειδούς εγγεγραμμένου ναού.

250. Λαύριο, το.

Το λιμάνι του Λαυρίου εξακολούθησε να έχει κατοίκηση κατά 
την παλαιοχριστιανική περίοδο, οπότε υπάρχουν και ενδείξεις 
για πιθανή επαναλειτουργία των ορυχείων αργύρου, σε περι-
ορισμένη έκταση. Στον λόφο Νικολή εντοπίστηκε παλαιοχρι-
στιανική βασιλική, από το πρεσβυτέριο της οποίας προέρχε-
ται το ψηφιδωτό δάπεδο που εκτίθεται σήμερα στο Αρχαιολογι-
κό Μουσείο του Λαυρίου και χρονολογείται πιθανώς στο β΄ τέ-
ταρτο του 5ου αι. Σε άλλα σημεία έχουν επισημανθεί παλαιο-
χριστιανικοί τάφοι. Οικιστικές εγκαταστάσεις της ίδιας περιό-
δου έχουν εντοπιστεί επίσης σε θέσεις της ευρύτερης περιοχής 
(παλαιά Φώκαια, πουσιπέλια κ.α.). Νομισματικά ευρήματα μαρ-
τυρούν κάποια δραστηριότητα στους βυζαντινούς χρόνους.
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254. Άλιμος, βασιλική (κάτοψη)

253. Γλυφάδα, βασιλική (κάτοψη)

252. Όλυμπος, κάτοψη της βασιλικής

251. Σαρωνικός, ο.

Ο τρίκογχος ναός του Αγίου Δημητρίου Σαρωνικού σώζεται 
σήμερα ανοικοδομημένος κατά το μεγαλύτερο μέρος του 
στους χρόνους της Τουρκοκρατίας. Τα σωζόμενα αρχικά τμή-
ματα διακρίνονται για την επιμελημένη πλινθοπερίκλειστη τοι-
χοποιία, με ορισμένα κουφικά κοσμήματα, βάσει των οποίων 
το κτίσμα έχει αποδοθεί γύρω στα μέσα του 11ου αι. Από την 
μόνη σωζόμενη παράσταση, προκύπτει ότι διακοσμήθηκε με 
τοιχογραφίες προς τα μέσα του 13ου αι.

252. Όλυμπος, ο.

Η βασιλική του Λαυρεωτικού Ολύμπου συγκαταλέγεται στα 
σημαντικότερα παλαιοχριστιανικά μνημεία της Αττικής. Είναι 
τρίκλιτη, με διπλό νάρθηκα και βαπτιστήριο, διακοσμημένη με 
μαρμάρινα γλυπτά μέλη και ψηφιδωτά δάπεδα. Στο ψηφιδωτό 
δάπεδο του ιερού σώθηκε αναθηματική επιγραφή, ενώ στον 
νάρθηκα βρέθηκε ενεπίγραφη πλάκα από τάφο, με το όνομα 
της νεκρής και τη χρονολογία 559, με βάση την οποία η ίδρυ-
ση της βασιλικής τοποθετείται στους πριν από το συγκεκριμέ-
νο έτος χρόνους. 

253. Γλυφάδα, η.

Κοντά στην ακτή της Γλυφάδας ανασκάφηκαν τα ερείπια τρί-
κλιτης βασιλικής με νάρθηκα, του 5ου αι. μ.Χ. Οι κιονοστοιχί-
ες που διαιρούσαν τα κλίτη έβαιναν σε χαμηλό τοιχίο. Ο νάρ-
θηκας, το κεντρικό κλίτος και το ιερό βήμα ήταν στρωμένα 
με μαρμάρινες πλάκες. Ο ναός καταστράφηκε τον 6ο ή 7ο αι. 
και αργότερα ανοικοδομήθηκε ως μονόχωρος, περιορισμένος 
στο κεντρικό κλίτος.

254. Άλιμος, ο.

Στην περιοχή του Αλίμου ερευνήθηκε τρίκλιτη βασιλική του 
6ου αι., με νάρθηκα. Όπως και στη βασιλική της Γλυφάδας, 
οι κιονοστοιχίες που διαχωρίζουν τα κλίτη έβαιναν σε χαμηλό 
τοιχίο. Στο κεντρικό κλίτος διασώθηκε η βάση του κτιστού άμ-
βωνα. Δίπλα στη Ζωοδόχο πηγή στον Άλιμο, στους παλιούς 
Τράχωνες, ανασκάφηκε μεσοβυζαντινός μονόχωρος ναός, με 
πλάγιο κλίτος και νάρθηκα, ο οποίος συνδέεται με τον κυρίως 
ναό μέσω τριβήλου. 
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256. Μονή Καισαριανής, καθολικό

255. Φραγκοκκλησιά, κάτοψη

255. Φραγκοκκλησιά, η.

Λίγο νοτιοδυτικά της μονής Καισαριανής σώζονται τα ερεί-
πια της Φραγκοκκλησιάς ή Αγίου Μάρκου, ενός μεταβατικού 
σταυροειδούς ναού του 10ου πιθανώς αι., στον οποίο προ-
στέθηκε μάλλον κατά τη Φραγκοκρατία ένα κλίτος στα νό-
τια. Ο ναός αυτός είχε καταλάβει τη θέση παλαιοχριστιανι-
κής βασιλικής.

256. Μονή Καισαριανής, η.

Κατά την μεσοβυζαντινή περίοδο, ο Υμηττός αναδείχτηκε σε 
σπουδαίο μοναστικό κέντρο. Η μονή Καισαριανής υπήρξε το 
σημαντικότερο ανάμεσα στα μοναστήρια του όρους, όμως 
ελάχιστα στοιχεία είναι γνωστά για την ιστορία της. Το καθολι-
κό, ένας ημισύνθετος σταυροειδής εγγεγραμμένος ναός, έχει 
χρονολογηθεί στα τέλη του 11ου αι., πιθανώς γύρω στο 1100. 
Η επιμελημένη τοιχοποιία του χαρακτηρίζεται από την απου-
σία πλίνθων ανάμεσα στους αρμούς και την ευρεία χρήση πώ-
ρινων στοιχείων. Ο νάρθηκας και το παρεκκλήσι του Αγίου 
Αντωνίου αποτελούν μεταγενέστερες προσθήκες. Μέσα στον 
περίβολο του μοναστηριού σώζεται επίσης ο λουτρώνας, κτί-
σμα του 11ου αι., διαιρούμενος εσωτερικά σε τρεις χώρους. 
Τελευταία αποδίδεται στην υστεροβυζαντινή περίοδο το κτη-
ριακό συγκρότημα στη νοτιοανατολική γωνία του περιβόλου, 
το οποίο περιέκλειε άλλοτε και τον λουτρώνα. 

257. Αθήνα, η. Αθήναι, αι.

Η αυγή της παλαιοχριστιανικής περιόδου βρίσκει την Αθήνα 
περιορισμένη στο λεγόμενο υστερορωμαϊκό τείχος, που οικο-
δομήθηκε γύρω στο 280-282, μετά την καταστροφή της από 
την επιδρομή των Ερούλων το 267. Η πόλη δεν άργησε να 
ανακάμψει και από τα μέσα του 4ου αι. άρχισε να επεκτείνεται 
έξω από τον οχυρό περίβολο, προς τις περιοχές του Ολυμπι-
είου και του Μακρυγιάννη. Αρκετά από τα κτήρια που έχουν 
εντοπιστεί σχετίζονται με φιλοσοφικές σχολές, ενώ δεν λεί-
πουν και χώροι κοινής χρήσης, όπως το βαλανείο που ανασκά-
φηκε στην λεωφόρο Βασ. Αμαλίας κατά τα έργα του Μετρό, ή 
το ανοικοδομημένο πομπείο στον Κεραμεικό. Η επιδρομή του 
Αλάριχου το 396 ανέκοψε προσωρινά μόνο την ανάπτυξη της 
πόλης. Ο 5ος αι. αποτελεί περίοδο νέας ακμής για αυτήν και 
χαρακτηρίζεται από τη δυναμική παρουσία της χριστιανικής 
θρησκείας, που κερδίζει συνεχώς έδαφος. Στο α΄ μισό του αι-
ώνα κτίζεται στο κέντρο της Βιβλιοθήκης του Αδριανού ο πρώ-
τος εντός των τότε τειχών χριστιανικός ναός, το λεγόμενο Τε-
τράκογχο –η κατοπινή Μεγάλη παναγιά. Σύγχρονο με το Τε-
τράκογχο είναι το μεγάλο οικοδομικό συγκρότημα που κατέ-
λαβε το χώρο της αρχαίας Αγοράς, το λεγόμενο «παλάτι των 
Γιγάντων» και είχε δημόσιο χαρακτήρα, πιθανώς ως διοικητι-
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κό κέντρο. Τα δύο κτήρια έχουν συνδεθεί με την Αθηναία σύ-
ζυγο του Θεοδοσίου Β΄ Ευδοκία. Την ίδια περίπου εποχή ανε-
γέρθηκε η βασιλική του Ιλισσού, που πιστεύεται ότι ήταν αφι-
ερωμένη στον Αθηναίο μάρτυρα Λεωνίδη. Ήταν τρίκλιτη, με 
εγκάρσιο κλίτος και νάρθηκα και περιέκλειε ένα προγενέστε-
ρο μαρτύριο. Στους χρόνους που ακολουθούν ανεγείρονται 
βασιλικές στην περιοχή του Ολυμπιείου, στον Εθνικό Κήπο, 
στην Αγία Αικατερίνη της πλάκας, στο Μοναστηράκι (Άγιος 
Φίλιππος, Αγία Θέκλα, Άγιος Θωμάς) και στον Άγιο Διονύσιο 
στο Κολωνάκι, όπου βρέθηκε η επιτύμβια πλάκα του επισκό-
που Κληματίου. 
παράλληλα, από τα μέσα του 5ου αι. καθαγιάζονται και περ-
νούν στη χριστιανική λατρεία τα αρχαία ιερά, με πρώτο πιθα-
νώς το Ασκληπιείο στη νότια κλιτύ της Ακρόπολης, όπου οι-
κοδομήθηκε τρίκλιτη βασιλική με νάρθηκα και αίθριο. προς 
το τέλος του ίδιου αιώνα μετατράπηκε σε τρίκλιτη βασιλική ο 
παρθενώνας, στην αψίδα του οποίου αποδίδονται ορισμένα 
γλυπτά με έντονη την επίδραση της αρχαίας τέχνης. Έναν αι-
ώνα αργότερα μετασκευάστηκε σε βασιλική και το Ερέχθειο. 
Τον 7ο αι. μετατρέπεται σε μονόχωρο ναό και το Ηφαιστείο. 

257. Αθήνα, Άγιοι Απόστολοι στην αρχαία Αγορά

257. Αθήνα, βασιλική του Κληματίου, επίθημα

257. Αθήνα, βασιλική του Ιλισσού, ψηφιδωτό

257. Αθήνα, βασιλική του Ιλισσού, κάτοψη

257. Αθήνα, το Τετράκογχο, κάτοψη
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Τα αρχαιολογικά δεδομένα δείχνουν ότι η πόλη απλώθηκε σε 
όλη την έκταση που περιέκλειαν τα αρχαία τείχη, αλλά και έξω 
από αυτά, στοιχείο που μαρτυρεί την άνθησή της. Τα τείχη 
αυτά επισκευάστηκαν μάλιστα γύρω στο 540 από τον Ιουστι-
νιανό, όπως και ο υστερορωμαϊκός περίβολος, ώστε να σχη-
ματίζουν, μαζί με την Ακρόπολη, ένα οχυρωματικό σύστημα με 
τρείς γραμμές άμυνας. Εντούτοις, το κλείσιμο των φιλοσοφι-
κών σχολών από τον ίδιο αυτοκράτορα το 529, σηματοδότησε 
την απαρχή του σταδιακού μαρασμού της Αθήνας, που έπα-
ψε πλέον να αποτελεί κέντρο παιδείας. Την κατάπτωση επιβε-
βαιώνουν τα ευτελή κτίσματα που κατέλαβαν τμήμα της Αγο-
ράς, πολλά από τα οποία στέγαζαν εργαστήρια. Το 662-663 δι-
αχείμασε στην πόλη ο αυτοκράτορας Κώνστας ο Β΄ και με την 
διαμονή αυτή συνδέονται επισκευές στο μεγάλο δημόσιο συ-
γκρότημα της Αγοράς, που κατόπιν εγκαταλείφθηκε. Η οχύ-
ρωση της πόλης αποδείχτηκε αποτελεσματική απέναντι στις 
σλαβικές επιδρομές που σημειώθηκαν κατά τον 7ο αι. 
Στους λεγόμενους Σκοτεινούς Χρόνους, που ακολούθησαν, η 
Αθήνα συρρικνώθηκε και πάλι μέσα στα όρια του υστερορω-
μαϊκού τείχους και έχασε τον χαρακτήρα του αστικού κέντρου. 
Η περίοδος αυτή τερματίστηκε στα μέσα του 9ου αι., οπότε 

257. Αθήνα, μονή Πετράκη, καθολικό, κάτοψη

257. Αθήνα, Άγιοι Ασώματοι Θησείου

257. Αθήνα, Άγιοι Θεόδωροι πλατείας Κλαυθμώνος257. Αθήνα, Άγιος Ιωάννης Θεολόγος Πλάκας
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αρχίζει νέα άνθηση της πόλης, με οικοδομική δραστηριότη-
τα που εκτείνεται έξω από το υστερορωμαϊκό τείχος. Οι πε-
ρισσότεροι από τους μεσοβυζαντινούς ναούς της πόλης που 
διασώθηκαν ήταν καθολικά μονών και μαρτυρούν την ευημε-
ρία της, ιδίως κατά τον 11ο αι. Το πρωιμότερο σωζόμενο μνη-
μείο είναι το καθολικό της μονής Ασωμάτων πετράκη, ένας 
σύνθετος σταυροειδής εγγεγραμμένος ναός, που έχει χρονο-
λογηθεί στα τέλη του 10ου αι. παρά τις μεταγενέστερες προ-
σθήκες και αλλοιώσεις, διασώζει σε σημαντικό βαθμό τα αρ-
χικά του χαρακτηριστικά, που παρουσιάζουν αρκετές συγγέ-
νειες με την αρχιτεκτονική της πρωτεύουσας. Γύρω στο 1000 
χρονολογούνται οι Άγιοι Απόστολοι Σολάκη στο χώρο της Αρ-
χαίας Αγοράς, ένας ναός στον τύπο του σταυροειδούς εγγε-
γραμμένου με νάρθηκα, με όλα όμως τα επιμέρους διαμερί-
σματα σε ημικυκλική διαμόρφωση, ώστε να προκύπτει ένα πε-
ρίκεντρο κτήριο. Η πλινθοπερίκλειστη εξωτερικά τοιχοποιία 
του χαρακτηρίζεται από την παρουσία πολλών κουφικών κο-
σμημάτων. Η Σωτήρα Λυκοδήμου στην οδό Φιλελλήνων είναι 
σύνθετος οκταγωνικός ναός με νάρθηκα και κτίστηκε λίγο πριν 
από το 1031, με πρότυπο το καθολικό της μονής του Οσίου 
Λουκά στη Βοιωτία. Εξωτερικά η τοιχοποιία ήταν πλινθοπερί-
κλειστη, με πολλά κουφικά κοσμήματα και ζώνη από πήλινα 
πλακίδια. Στο α΄ μισό του 11ου αι. χρονολογούνται και άλλα 
μνημεία, που έχουν όμως υποστεί σημαντικές αλλοιώσεις σε 
μεταγενέστερες περιόδους. Ο Άγιος Νικόλαος Ραγκαβά, τε-
τρακιόνιος σταυροειδής εγγεγραμμένος με κεραμοπλαστικό 
διάκοσμο με αρκετά κουφικά στοιχεία, τοποθετείται στο β’ τέ-
ταρτο του 11ου. Λίγο πριν το 1050 ανάγεται η Αγία Αικατερίνη 
πλάκας, τετρακιόνιος σταυροειδής εγγεγραμμένος. Γύρω στα 
μέσα του 11ου χρονολογείται η Καπνικαρέα, σύνθετος σταυ-
ροειδής εγγεγραμμένος ναός με λίγο μεταγενέστερο εξωνάρ-
θηκα και με μονόχωρο παρεκκλήσι στη βόρεια πλευρά. Είναι 
κτισμένος με πλινθοπερίκλειστο σύστημα και διατηρεί στην 
νότια είσοδο ένα κομψό προστώο που παραλληλίζεται με αντί-
στοιχες κατασκευές αργολικών μνημείων του 12ου αι. Ο μό-
νος αθηναϊκός ναός που χρονολογείται με σχετική ακρίβεια, 
είναι οι Άγιοι Θεόδωροι Κλαυθμώνος, δίστυλος σταυροειδής 
εγγεγραμμένος, με μια ιδιαιτερότητα στα δυτικά στηρίγματα, 
που δεν είναι ελεύθερα αλλά ενώνονται με το δυτικό τοίχο. 
Εξωτερικά κοσμείται με πήλινη ανάγλυφη ζώνη με κουφίζο-
ντα θέματα. Σύμφωνα με τις επιγραφές οικοδομήθηκε το 1049 
ή 1065 από τον Νικόλαο Καλόμαλο. Κοντά στους Αγίους Θε-
οδώρους, στο β΄ μισό του 11ου αι., έχουν τοποθετηθεί και οι 
Άγιοι Ασώματοι του Θησείου, που έφεραν πιθανώς διάκοσμο 
από πλακίδια με κουφικό διάκοσμο. Ο ναός είναι τετρακιόνι-
ος σταυροειδής εγγεγραμμένος και η σημερινή μορφή του εί-
ναι αποτέλεσμα ριζικής αναστήλωσης στα τέλη της δεκαετίας 
του 1950. Στο β’ μισό του 11ου αι. χρονολογείται η Μεταμόρ-
φωση στην βόρεια κλιτύ της Ακρόπολης, επίσης τετρακιόνιος 
σταυροειδής εγγεγραμμένος, με αρκετές αλλοιώσεις. Κτίσμα 
του 11ου αι. είναι επίσης ο ναός των Αγίων Αναργύρων στου 
Ψυρρή, σταυροειδής εγγεγραμμένος με ιδιότυπο διπλοθολικό 
τρούλλο, σημαντικά αλλοιωμένος σήμερα. Στα τέλη του 11ου 
ή τις αρχές του 12ου αι. αποδίδεται ο Άγιος Ιωάννης ο Θεο-
λόγος στην πλάκα, δικιόνιος σταυροειδής εγγεγραμμένος, με 
στρώμα τοιχογραφιών του α’ μισού του 13ου αι. Ο ναός της 257. Αθήνα, Καπνικαρέα

257. Αθήνα, Γοργοεπήκοος

257. Αθήνα, Γοργοεπήκοος, γλυπτά
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Γοργοεπηκόου, ημισύνθετος σταυροειδής εγγεγραμμένος με 
νάρθηκα, αποτελεί μία ιδιαίτερη περίπτωση λόγω της εξωτερι-
κής ολομάρμαρης εμφάνισής του. Οι όψεις του είναι επενδυ-
μένες με μαρμάρινες πλάκες και μία ζώνη από αρχαία και βυ-
ζαντινά ανάγλυφα σε δεύτερη χρήση, τα οποία καλύπτουν και 
τα μέτωπα των κεραιών. Έχει επικρατήσει η άποψη ότι το μνη-
μείο σχετίζεται μάλλον με τον λόγιο μητροπολίτη Αθηνών Μι-
χαήλ Χωνιάτη και χρονολογείται προς τα τέλη του 12ου αι. 
Η κατάληψη της πόλης από τους Φράγκους το 1204 σηματο-
δότησε την έναρξη της περιόδου της Λατινοκρατίας, που διή-
κεσε ως το 1456. Οι Φράγκοι de la Roche, oι πρώτοι κυρίαρχοι, 
μετέτρεψαν τα προπύλαια σε δουκικό παλάτι, σύμφωνα με τα 
πρότυπα της πατρίδας τους. Δικό τους έργο αποτελεί το λε-
γόμενο Ριζόκαστρο, που ενίσχυσε την άμυνα της Ακρόπολης. 
Από τις εκκλησίες που ανήγειραν ή τους ναούς που αφιέρω-
σαν στο δυτικό δόγμα έχει σωθεί μόνον ένας αριθμός «φρα-
γκοβυζαντινών» γλυπτών. Εκτός από τον Θεολόγο στην πλά-
κα, τοιχογραφίες αυτής της περιόδου έχουν επισημανθεί στον 
υπόσκαφο ναό της Αγίας Μαρίνας κοντά στο Αστεροσκοπείο 
(αρχικό στρώμα, 13ος αι.).

257. Αθήνα, Σωτήρα Λυκοδήμου

257. Αθήνα, Σωτήρα Κοτάκη

257. Αθήνα, Μεταμόρφωση Πλάκας 257. Αθήνα, Άγιος Νικόλαος Ραγκαβάς
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259. Γαλάτσι, 
Ομορφοκκλησιά

260. 
Ελαιώνας, 
Άγιος 
Ιωάννης των 
Μπενιζέλων 
κάτοψη

258. 
Αμπελόκηποι, 
Άγιοι Πάντες 
κάτοψη

258. 
Αμπελόκηποι, 
Αγία Τριάδα, 
Γουδή 

258. Αμπελόκηποι, οι.

Στην περιοχή των Αμπελοκήπων σώζονται δύο μεσοβυζαντινοί 
ναοί, αρκετά αλλοιωμένοι. Οι Άγιοι πάντες, καθολικό άλλοτε 
της μνημονευόμενης από τον Μιχαήλ Χωνιάτη μονής των Ομο-
λογητών, ήταν δικιόνιος σταυροειδής εγγεγραμμένος ναός, με 
νάρθηκα που περιλάμβανε τρία αρκοσόλια. Η τοιχοποιία ακο-
λουθούσε το πλινθοπερίκλειστο σύστημα. Η σημερινή εικόνα 
του μνημείου είναι αποτέλεσμα της αναστήλωσής του το 1956. 
Δικιόνιος σταυροειδής εγγεγραμμένος ήταν και η παναγία Γου-
δή, γνωστή σήμερα ως Αγία Τριάδα. Ο ναός μετασκευάστηκε 
κατά την Τουρκοκρατία σε τρίκλιτη καμαροσκέπαστη βασιλική, 
τα ερείπια της οποίας συμπληρώθηκαν σε νεώτερους χρόνους.  

259. Γαλάτσι, το.

Η Ομορφοκκλησιά στο Γαλάτσι, άλλοτε καθολικό μονής, είναι δί-
στυλος σταυροειδής εγγεγραμμένος ναός, κτισμένος με προ-
σεγμένη πλινθοπερίκλειστη τοιχοποιία. Στα νότια έχει μονόχω-
ρο παρεκκλήσιο, το οποίο στεγάζεται με σταυροθόλια με νευρώ-
σεις, ενώ στη δυτική πλευρά υπάρχει νάρθηκας. Ο υψηλής ποιό-
τητας ζωγραφικός διάκοσμος, που ακολουθεί ένα πλούσιο σε θε-
ολογικά και δογματικά νοήματα εικονογραφικό πρόγραμμα, ανά-
γεται στην τελευταία εικοσαετία του 13ου αι. Το κτίσμα έχει χρο-
νολογηθεί στο γ΄ τέταρτο του 12ου αι., αλλά τα δυτικά στοιχεία 
και οι τοιχογραφίες οδηγούν μάλλον προς τον επόμενο αιώνα.

260. Ελαιώνας, ο.

Ο Άγιος Ιωάννης των Μπενιζέλων είναι το μόνο σωζόμενο 
μνημείο του μεγάλου αθηναϊκού ελαιώνα το οποίο χρονολο-
γείται πριν από την Τουρκοκρατία. πρόκειται για τρίκογχο 
τρουλαίο ναό, πιθανώς υστεροβυζαντινό, με μεταγενέστερη 
προσθήκη νάρθηκα. 
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261. Μονή Δαφνίου, ψηφιδωτό

261. Μονή Δαφνίου, κοιμητηριακός ναός 

261. Μονή Δαφνίου, καθολικό (αναπαράσταση Ευ. Στίκα)

261. Μονή Δαφνίου, η.

Η μονή Δαφνίου, το σημαντικότερο βυζαντινό μνημείο της 
Αττικής, αποτελείται από έναν οχυρό περίβολο, μέσα στον 
οποίο σώζονται σήμερα το καθολικό, μερικά κελλιά και τα 
ερείπια της τράπεζας και άλλων κτισμάτων του συγκροτή-
ματος. Το καθολικό ανήκει στον τύπο του λεγόμενου «ηπει-
ρωτικού» οκταγωνικού, με νάρθηκα, και χρονολογείται γύρω 
στο 1080. Κατά τον 12ο αι. προστέθηκε εξωνάρθηκας, που 
δέχτηκε μετασκευές στη διάρκεια της Φραγκοκρατίας. Επά-
νω από τους δύο νάρθηκες υπήρχε όροφος. Οι όψεις διακρί-
νονται για την ιδιαίτερα επιμελημένη πλινθοπερίκλειστη τοι-
χοποιία. Στο εσωτερικό, οι ορθομαρμαρώσεις που κάλυπταν 
τις κάθετες επιφάνειες των τοίχων έχουν καταστραφεί, αλλά 
σε μεγάλη έκταση διασώθηκε ο ψηφιδωτός διάκοσμος στα 
υψηλότερα σημεία, ένα κλασικιστικό σύνολο υψηλής ποιότη-
τας, που εντάσσεται στην μεγάλη τέχνη της Κωνσταντινού-
πολης και τοποθετείται χρονολογικά επίσης γύρω στο 1080. 
Από τα υπόλοιπα κτίσματα της μονής, τα κελλιά ανάγονται 
σύμφωνα με μία άποψη στην Φραγκοκρατία, όταν εγκατα-
στάθηκαν εδώ Κιστερκιανοί μοναχοί, ενώ κατ’ άλλους κτίστη-
καν στην περίοδο της Τουρκοκρατίας. Αρκετές οικοδομικές 
φάσεις παρουσιάζει ο οχυρός περίβολος, η πρώτη από τις 
οποίες θεωρείται αρχαιότερη του καθολικού, πιθανώς των 
ιουστινιάνειων χρόνων. Λίγο νοτιοανατολικά του συγκροτή-
ματος σώζεται ερειπωμένος ο κοιμητηριακός ναός της μο-
νής, στην κρύπτη του οποίου υπήρχαν αρκοσόλια για την 
εναπόθεση των οστών.    
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264. Σαλαμίνα, Μούλκι (Αιάντειο), Μεταμόρφωση 264. Σαλαμίνα, Άγιος Γεώργιος

262. Ελευσίνα, Άγιος Ζαχαρίας, κάτοψη βασιλικής

262. Ελευσίνα, Άγιος Ζαχαρίας, θωράκιο

262. Ελευσίνα, η.

Η νέα θρησκεία διείσδυσε στο κέντρο της αρχαίας μυστηρι-
ακής λατρείας τον 5ο αι., οπότε στο χώρο του Τελεστηρίου 
λειτούργησε χριστιανικός ναός. Στα τέλη του 5ου-αρχές 6ου 
αι. ανεγέρθηκε βασιλική επάνω στην Ιερά Οδό, λίγο πριν από 
την είσοδο του ιερού, στην θέση του μεταβυζαντινού ναΐσκου 
του Αγίου Ζαχαρία. Ήταν τρίκλιτη, με διπλό νάρθηκα και προ-
σκτίσματα που περιλάμβαναν βαπτιστήριο. Στους βυζαντινούς 
χρόνους η περιοχή φαίνεται πως έπεσε σε μαρασμό. Την επο-
χή της Φραγκοκρατίας ανεγέρθηκε στον λόφο δυτικά του 
ιερού ένας πύργος, ο οποίος διαλύθηκε σε νεώτερους χρό-
νους λόγω της δράσης των βιομηχανιών. 

263. Μαγούλα, η.

Στη Μαγούλα σώζεται αλλοιωμένος ο Άγιος Νικόλαος, μικρός 
μονόχωρος ναός του 12ου αι.

264. Σαλαμίνα, η.

Λείψανα παλαιοχριστιανικής βασιλικής διατηρούνται στο πε-
ράνι (11), εκατέρωθεν ερειπωμένης σήμερα βασιλικής της 
εποχής της Τουρκοκρατίας, ενώ στην πόλη της Σαλαμίνας 
έχουν ανασκαφεί παλαιοχριστιανικοί τάφοι (1). Εντοπίζονται 
επίσης αρχιτεκτονικά γλυπτά της ίδιας περιόδου, εντοιχισμέ-
να στην παναγιά περανιώτισσα (10), στη Μεταμόρφωση του 
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264. Σαλαμίνα, Ρέστη, Άγιος Ιωάννης Πρόδρομος

264. Σαλαμίνα, Άγιος Ιωάννης ο Καλυβίτης 

Σωτήρος στο Μούλκι και στην Κοίμηση της Θεοτόκου (6). Η 
μεσοβυζαντινή περίοδος αντιπροσωπεύεται από σειρά μικρών 
κομψών τρουλαίων ναών. Ο ερειπωμένος ναός του Αγίου Δη-
μητρίου στην νότια κλιτύ του όρους Μαυροβούνι είναι σταυρο-
ειδής με τρούλο του 11ου αι. (5). Στον τύπο του απλού τετρα-
κιόνιου σταυροειδούς εγγεγραμμένου ανήκουν η Μεταμόρ-
φωση του Σωτήρος και η Κοίμηση της Θεοτόκου στο Αιάντειο 
(ή Μούλκι), που χρονολογούνται από τα τέλη του 12ου-αρχές 
του 13ου αι. (6). Ο ναός του Αγίου  Γεωργίου στον δρόμο που 
συνδέει την πόλη της Σαλαμίνας με τη μονή Φανερωμένης, 
είναι απλός τετράστυλος και χρονολογείται στον 12ο αι. (3). 
Στον τύπο του τρίκογχου ναού με τρούλο ανήκουν ο Άγιος Ιω-
άννης πρόδρομος στη θέση Λούτσα, κοντά στο Ρέστη (4), ο 
Άγιος Γρηγόριος κοντά στα Βασιλικά (2) και ο Άγιος Ιωάννης 
Καλυβίτης (8) κοντά στη μονή Αγίου Νικολάου, οι οποίοι χρο-
νολογούνται στον 11ο-12ο αι. Στον τύπο του μονόκλιτου κα-
μαροσκέπαστου ναού ανήκει το κατεστραμμένο σήμερα κα-
θολικό της παλαιάς μονής του Αγίου Νικολάου Λεημονά (7), 

264. Σαλαμίνα, Μούλκι (Αιάντειο) Κοίμηση της Θεοτόκου

ΝΗΣΙΑ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
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264. Σαλαμίνα, 
Σατερλί. Άγιος 
Δημήτριος

265. Αίγινα. οδός Π. Αιγινήτου, τμήμα ψηφιδωτού

264. Σαλαμίνα, Βασιλικά, Άγιος Γρηγόριος

που χρονολογείται τον 12ο αι., όπως συμπεραίνεται από τα με-
σοβυζαντινά εντοιχισμένα γλυπτά σε δεύτερη χρήση στο κα-
θολικό της νέας μονής (1742). Ο ναός του Αγίου Δημητρίου 
στη θέση Σατερλί (9), που ανήκει στον τύπο του ελεύθερου 
σταυρού και χρονολογείται στην πρώιμη Φραγκοκρατία, φέ-
ρει εντοιχισμένα στην αγία τράπεζα δυο βυζαντινά θωράκια. 

265. Αίγινα, η.

Την ακμή της πόλης της Αίγινας (1) κατά την παλαιοχριστια-
νική περίοδο μαρτυρούν τα ερείπια της Εβραϊκής Συναγω-
γής στην θέση Καραντίνα, με ψηφιδωτό δάπεδο (3ος – 5ος 
αι.), η βασιλική κάτω από την παναγίτσα (5ος αι.), που έσω-
ζε άλλοτε ψηφιδωτό δάπεδο, το βαπτιστήριο στην οδό Αιγι-
νήτου (5ος αι.), επίσης με ψηφιδωτό δάπεδο, η βασιλική της 
Βάρδιας στην οδό Αφαίας (6ος αι.) και τμήμα παλαιοχριστιανι-
κού νεκροταφείου. Ο οικισμός στην Κολώνα, οχυρωμένος από 
τον 3ο αι., εγκαταλείπεται τον 6ο και ξανακατοικείται αργότε-
ρα μέχρι τον 9ο αι., με κύριο χαρακτηριστικό την οικοβιοτεχνι-
κή οργάνωση. Στην τελευταία αυτή φάση λειτουργεί επαρχια-

265. Αίγινα, 
Συναγωγή, 
ψηφιδωτό
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265. Αίγινα, Κυψέλη, Όμορφη Εκκλησιά, τοιχογραφία

265. Αίγινα, Κυψέλη, Όμορφη Εκκλησιά

265. Αίγινα, 
Παλιαχώρα, 
Άγιος 
Νικόλαος 
του Μούλου, 
κιονόκρανο

κό κεραμικό εργαστήριο μαζικής παραγωγής. παλαιοχριστια-
νικά γλυπτά σε δεύτερη χρήση εντοπίζονται ακόμη στην πα-
λιαχώρα (3), στον Άγιο Νικόλαο του Μούλου (4) και τον Άγιο 
Δημήτριο στους Ασώματους (6). Από τη μεσοβυζαντινή περίο-
δο, περισσότερο γνωστή είναι η μονόχωρη καμαροσκέπαστη 
Όμορφη Εκκλησιά στην Κυψέλη (2). πρόκειται για ναό που κτί-
στηκε στα τέλη του 12ου αι. και σύμφωνα με επιγραφή ανακαι-
νίστηκε και τοιχογραφήθηκε το 1289. Σημαντικοί για την αρχι-
τεκτονική τους είναι οι σταυροειδείς εγγεγραμμένοι ναοί του 
Αγίου Νικολάου του Μούλου (4) και του Αγίου Νικολάου του 

265. Αίγινα, Λόφος Κολώνας, το οικιστικό συγκρότημα

265. Αίγινα, βασιλική της Βάρδιας

265. Αίγινα, Παλιαχώρα. Άγιος Νικόλαος του Μαύρικα 
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265. Αίγινα, 
Παλιαχώρα, 
Επισκοπή 

265. Αίγινα, Παλιαχώρα, Άγιος Νικόλαος του Μαύρικα 

265. Αίγινα, Παλιαχώρα, Άγιος Νικόλαος του Μούλου

265. Αίγινα, Όρος, Ταξιάρχες, τοιχογραφία265. Αίγινα, Όρος, Ταξιάρχες 
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265. Αίγινα, Παλιαχώρα. Ναός Ταξιαρχών265. Αίγινα, Παλιαχώρα. Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος 

Μαύρικα (5), δυτικότερα της παλιαχώρας, που χρονολογού-
νται τον 12ο-13ο αι. Ο τοιχογραφικός τους διάκοσμος καλύ-
πτει ένα ευρύ χρονολογικό φάσμα, από τον 13ο ως τον 16ο 
αι. Στον 12ο-13ο αι. επίσης χρονολογούνται δύο μνημεία του 
τύπου του συνεπτυγμένου σταυροειδούς με τρούλο, ο ναός 
των Ταξιαρχών στο Όρος (7), κτισμένος πάνω στα ερείπια ελ-
ληνιστικής στοάς, με δυο στρώματα τοιχογραφιών –το αρχι-
κό στα τέλη του 12ου-αρχές 13ου αι. και το δεύτερο στα τέλη 
του 13ου-αρχές 14ου αι.–, και ο ναός του Αγίου Δημητρίου 
στην περιοχή των Ασωμάτων (6), με υπολείμματα τοιχογραφι-
ών του 14ου αι. Στον δρόμο που οδηγεί από την Σουβάλα στο 
μοναστήρι του Αγίου Νεκταρίου, βρίσκεται κτισμένη σε από-
κρημνο λόφο η παλιαχώρα (3), οχυρωμένος μεσαιωνικός οικι-
σμός με 35 εκκλησίες. Το κάστρο βρίσκεται στην κορυφή του 
λόφου και η οχύρωση του ολοκληρώθηκε στο 1462. Σύμφωνα 
με τις τοιχογραφίες και τα γλυπτά, πριν από το 1453 ενδέχεται 
να χρονολογούνται η πρώτη φάση της Επισκοπής, ο ναός του 
Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου και ο ναός των Ταξιαρχών, που 
ίδρυσε στα 1292/3 ο Κωνσταντίνος Βρυέννιος, όπως αναφέρει 
επιγραφή που βρίσκεται εντοιχισμένη σε δεύτερη χρήση στο 
ναό των Αγίων Γεωργίου και Δημητρίου.

265. Αίγινα, Παλιαχώρα

265. Αίγινα, Άγιοι Ασώματοι,  Άγιος Δημήτριος
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266. Μέγαρα, Άγιος Αθανάσιος 

266. Μέγαρα, Χριστός στον Κάμπο

266. Μέγαρα, τα.

Από την παλαιοχριστιανική περίοδο στην περιοχή των Με-
γάρων έχουν επισημανθεί τα λείψανα μίας τουλάχιστον βα-
σιλικής, στην θέση του ναού των Αγίων Τεσσάρων Μαρτύ-
ρων, η οποία αποτελούσε προσκύνημα αφιερωμένο στην 
μνήμη τοπικών μαρτύρων, ενώ πιστεύεται ότι μία ακόμη βρι-
σκόταν στην θέση του ναού των Αγίων Έξι Μαρτύρων. Στον 
12ο αι. ανάγεται ο Χριστός στον Κάμπο, τετρακιόνιος σταυ-
ροειδής εγγεγραμμένος με κατεστραμμένο σήμερα νάρθη-
κα, ο οποίος φέρει αθηναϊκού τύπου τρούλο και διακρίνε-
ται για την ευρεία χρήση λαξευτών πωρόλιθων. Ο Άγιος Γε-
ώργιος στον Ορκό, που κατέρευσε από το σεισμό του 1999, 
ήταν επίσης τετρακιόνιος σταυροειδής εγγεγραμμένος, με 
πώρινα στοιχεία και σπαράγματα τοιχογραφιών, που υποδει-
κνύουν χρονολόγηση στα τέλη του 12ου-αρχές 13ου αι. Τον 
ίδιο αρχιτεκτονικό τύπο ακολουθούν ο Άγιος Αθανάσιος κο-
ντά στον Χριστό, με ασυνήθιστη δίβηλη διαμόρφωση στην 
είσοδο από το νάρθηκα στον κυρίως ναό, και ο Άγιος Νικό-
λαος, στη θέση Άκρες του Ελαιώνα των Μεγάρων, οι οποί-

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
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266. Μέγαρα, καθολικό μονής Αγίου Ιεροθέου, τοιχογραφία 266. Μέγαρα, Άγιος Νικόλαος στις Άκρες

266. Μέγαρα, Άγιος Δημήτριος στον Καρδατά

 266. Μέγαρα, Άγιος Γεώργιος στον Ορκό

οι ίσως ανήκουν χρονολογικά στην ίδια περίοδο. Στη θέση 
Καρδατάς σώζεται ο μικρός σταυρεπίστεγος ναός του Αγί-
ου Δημητρίου, με ενισχυτικά σφενδόνια εσωτερικά, ο οποίος 
έσωζε άλλοτε τοιχογραφίες που έχουν αποδωθεί κατα μία 
άποψη στον 13ο αι. Υστεροβυζαντινός ή παλαιότερος είναι 
ο τρίκογχος ναός της Αγίας Βαρβάρας στον Ελαιώνα, σήμε-
ρα αλλοιωμένος. 
Κοντά στα Μέγαρα βρίσκεται η μονή του Αγίου Ιεροθέου. 
Το καθολικό της είναι συνεπτυγμένος σταυροειδής ναός του 
12ου αι., με νάρθηκα, μεταγενέστερο παρεκκλήσιο στα βό-
ρεια και δικιόνιο πρόπυλο που φέρει κωδωνοστάσιο. Οι τοι-
χογραφίες που σώζονται στον τρούλο αποτελούν εξαιρετι-
κής ποιότητας δείγματα της λεγόμενης κομψής τεχνοτροπί-
ας του τελευταίου τετάρτου του 12ου αι. 





πΕΛΟπΟΝΝΗΣΟΣ
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Εξαμίλιον, το. Σοφικό, το.ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

269. Σοφικό, Αγία Τριάδα

269. Σοφικό, μονή Κοίμησης της Θεοτόκου

267. Εξαμίλιον, το.

Το Εξαμίλιον τείχος, στον Ισμό της Κορίνθου, ήταν οχυρωμα-
τικό έργο μεγάλης κλίμακας για την προστασία της πελοπον-
νήσου από βαρβαρικές επιδρομές. Εκτεινόταν σε μήκος 7,5 
χλμ. περίπου από τον Κορινθιακό μέχρι τον Σαρωνικό κόλπο. 
Το πάχος του έφθανε τα 3 μ. και το ύψος του υπολογίζεται σε 
περίπου 8 μ. Κατά διαστήματα ενισχυόταν με πύργους, ενώ 
κοντά στο ιερό του ποσειδώνα στα Ίσθμια ήταν προσαρτημέ-
νο φρούριο. Οικοδομήθηκε τον 5ο αι., επί Θεοδοσίου Β΄(408-
450) και ανακατασκευάστηκε τον 6ο αι. από τον Ιουστινιανό 
Α΄ (527-565). Το 1415 ο Μανουήλ Β΄ παλαιολόγος (1391-1425) 
ανοικοδόμησε το τείχος, που μέχρι τα μέσα περίπου του 15ου 
αι. υπήρξε το κυριότερο εμπόδιο στις συνεχείς επιδρομές των 
Τούρκων. Ένα καλα διατηρημένο τμήμα του τείχους στη θέση 
«Γαλότα» Κυράς Βρύσης, κάτω από το νέο αυτοκινητόδρομο 
Αθηνών – Κορίνθου, διαμορφώθηκε σε επισκέψιμο χώρο.

268. Κεγχριές, αι.

πρόκειται για το ανατολικό λιμάνι της Κορίνθου στον Σαρω-
νικό κόλπο. Κατά την υστερορωμαϊκή περίοδο γνωρίζει ιδι-
αίτερη άνθηση, με τον ναό της Ίσιδος να ξεχωρίζει ανάμεσα 
στα άλλα οικοδομήματα. Σειρά υαλοπινάκων σε τεχνική opus 
sectile, αιγυπτιακής προέλευσης, προορίζονταν για τη διακό-
σμηση του ναού, δεν χρησιμοποιήθηκαν όμως, γιατί η αποθή-
κη, όπου φυλάσσονταν, καταστράφηκε από σεισμό γύρω στο 
375 μ.Χ. Από εδώ ξεκίνησε ο απόστολος παύλος για το ταξίδι 
του στην Έφεσο. Κοντά στον ναό αργότερα οικοδομήθηκε πε-
ντάκλιτη βασιλική, η οποία καταστράφηκε με τον σεισμό του 
552. Τον 7ο αι. ο ναός περιορίζεται στο μεσαίο κλίτος. Έχουν 
βρεθεί θησαυροί νομισμάτων του 580-590. Το λιμάνι, εγκατα-
στάσεις του οποίου σήμερα καλύπτονται από τη θάλασσα, συ-
νέχισε να χρησιμοποιείται μέχρι και τον πρώιμο 15ο αι. και μά-
λιστα ο αυτοκράτορας Μανουήλ Β΄ παλαιολόγος (1391-1425) 
αποβιβάστηκε εκεί κατά την ανοικοδόμηση του τείχους του 
Εξαμιλίου.

269. Σοφικό, το.

Στα ανατολικά του οικισμού σώζεται καθολικό μονής αφιε-
ρωμένο στην Κοίμηση της Θεοτόκου. Είναι δικιόνιος σταυ-
ροειδής εγγεγραμμένος ναός του 12ου αι. Στην ίδια εποχή 
και στον ίδιο αρχιτεκτονικό τύπο ανήκει και ο ναός των Ταξι-
αρχών στην θέση Λαρίσι. Σε μικρή απόσταση νοτιοανατολικά 
του ναού των Ταξιαρχών βρίσκεται ο σταυρεπίστεγος ναός 
της Αγίας Τριάδας με τοιχογραφίες του α΄ μισού του 13ου 
αι. Ο μονόχωρος τρουλαίος ναΐσκος της Υπαπαντής βρίσκε-
ται στα ανατολικά του οικισμού. Έχει νεώτερα προσκτίσμα-
τα στην δυτική και νότια πλευρά και διατηρεί τοιχογραφίες 
του β΄ μισού του 13ου αι. Νοτιοανατολικά του χωριού βρίσκε-
ται ο μονόχωρος τρουλαίος ναΐσκος του Αγίου Αντωνίου. Τα 
οικοδομικά και μορφολογικά στοιχεία του συνδέουν πιθανό-
τατα τον ναό αυτό με τοπικό συνεργείο, που δραστηριοποι-
είται στην περιοχή γύρω στα μέσα του 13ου αι. Στην κορυφή 
φυσικά οχυρού λόφου, βόρεια του χωριού, εντοπίστηκαν κα-
τάλοιπα  εγκατάστασης, η οποία οριοθέτείται από έναν οχυ-
ρωματικό περίβολο, τη βορειοδυτική γωνία του οποίου κατα-
λαμβάνει μικρό φρούριο. Ανάγεται στους χρόνους της Φρα-
γκοκρατίας (13ος αι.).
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270. Στείρι, Κοίμηση της Θεοτόκου

270. Στείρι, το.

Ο ναός που βρίσκεται σε ύψωμα βορειοανατολικά του χω-
ριού Κόρφος, επίνειου του Σοφικού, πιθανώς συνδέεται με 
τον όσιο Λουκά τον Στειριώτη. Κτίστηκε στο α΄ μισό πιθα-
νώς του 11ου αι. και ανήκει στην ομάδα των σταυροειδών εγ-
γεγραμμένων ναών με συνεπτυγμένο το δυτικό σκέλος του 
σταυρού. Έχει τοιχογραφίες του 1668 του αγιογράφου Θεο-
δούλου του Κακαβά.

271. Νέα Επίδαυρος, η. 

Σε βραχώδες ύψωμα πάνω από τον οικισμό βρίσκεται το κά-
στρο της πιάδας. Η αρχική οχύρωση πρέπει να έγινε από τους 
βυζαντινούς στις παραμονές των Σταυροφοριών. Το μακρό-
στενο τείχος με άξονα Α-Δ εκτείνεται στην ανατολική, τη νό-
τια και τη δυτική πλευρά. Η βόρεια κλιτύς είναι τόσο απόκρη-
μνη, ώστε αφέθηκε ατείχιστη. Η είσοδος γίνεται από πύλη στα 
ανατολικά. Μέσα στο κάστρο σώζονται τα ερείπια δύο ναών 
και ενός τρίτου μονοκάμαρου, του Αγίου Ιωάννη του Θεολό-
γου, στο δυτικότερο άκρο, με μεταβυζαντινές τοιχογραφίες. 
Στην ανατολική όψη υπάρχει εντοιχισμένο μαρμάρινο θωρά-
κιο του 12ου αι.

272. Επίδαυρος, η.

Ανατολικά από τα προπύλαια του ναού του Ασκληπιού βρίσκε-
ται η πεντάκλιτη με εγκάρσιο κλίτος, αίθριο, βαπτιστήριο και 
άλλα προσκτίσματα μεγάλη βασιλική των αρχών του 5ου αι. 
Στα νοτιοδυτικά της βασιλικής, μέσα στο ιερό του Ασκληπι-
ού, ερευνήθηκε παλαιότερα παλαιοχριστιανική οικία με ψηφι-
δωτό δάποδο.

273. Μέθανα, τα.

Τα Μέθανα αναφέρονται στον Συνέκδημο του Ιεροκλέους 
τον 6ο αι. Τον 8ο-9ο αι. μαρτυρούνται ως επισκοπή υπαγομέ-
νη στη μητρόπολη Κορίνθου, που αργότερα ενσωματώνεται 
στην επισκοπή Δαμαλά. Το 1212 περιέρχονται στο φραγκικό 
Δουκάτο των Αθηνών. Το 1311 καταλαμβάνονται για λίγο από 
τους Καταλανούς και το 1325-1382 κατέχονται από την γενο-
βέζικη οικογένεια των Zaccaria της Χίου. Στη συνέχεια ανα-
καταλαμβάνονται από τους Έλληνες και τελικά το 1460 κα-
ταλαμβάνονται από τους Οθωμανούς. Στον λόφο του προ-
φήτη Ηλία υπάρχουν καταλοίπα υστεροβυζαντινού οικισμού. 
Μεσοβυζαντινά γλυπτά εντοιχισμένα σε νεότερες εκκλησίας 
και κεραμική μαρτυρούν την ακμή της θέσης την εποχή αυτή. 
Μνημεία σώζονται από την υστεροβυζαντινή περίοδο, όπως 
ο τρίκογχος ναός με κυλινδρικό τρούλο του Αγίου Νικολάου 
στην Αλμύρα, κοντά στον μεσαιωνικό οικισμό του παλαιόκα-
στρου, του πρώιμου 13ου αι. Στην ίδια εποχή ανάγεται ο μο-
νοκάμαρος τρουλαίος ναός της παναγίτσας ανατολικά του 
Μεγαλοχωρίου, με τοιχογραφίες του β΄ μισού του 13ου αι. Οι 
μονοκάμαροι ναοί του Αγίου Δημητρίου και του Αγίου Ιωάννη 
του Θεολόγου κοντά στο χωριό Κουνουπίτσα διασώζουν τοι-
χογραφίες της γύρω στο 1300 περιόδου. Στον 13ο αι. ανάγο-
νται και οι μονοκάμαροι ναοΐσκοι της Ζωοδόχου πηγής, που 
έχει ενσωματωθεί σε νεότερο κοντά στο χωριό Άγιοι Θεόδω-
ροι καί ο ομώνυμος ναός στο νεκροταφείο του χωριού. Ενώ 
ο ναΐσκος των Αγίων Ασωμάτων στην Κυψέλη ανάγεται στον 
14ο-16ο αι.

274. Θερμησία, η.

Το κάστρο κτίστηκε στους βυζαντινούς χρόνους, στη μεγα-
λύτερη του όμως ακμή έφτασε στα χρόνια της Φραγκοκρατί-
ας και της Βενετοκρατίας. Μέσα στο κάστρο σώζονται ερείπια 
ναού του 11ου αι. Κάτω από το κάστρο, στην ακτή, υπήρχαν 
μεγάλης έκτασης αλυκές.

275. Ερμιόνη, η.

Στον χώρο του σημερινού Δημαρχείου ανασκάφηκε τμημα τρίκλι-
της βασιλικής με αίθριο. Έχει ψηφιδωτά δάπεδα του πρώιμου 6ου 
αι. Το ψηφιδωτό στο νοτιοδυτικό πρόπυλο χρονολογείται στο τέ-
λος του 6ου αι. και επιγραφή αναφέρει ότι ο ναός ανακαινίστηκε 
επί του επισκόπου Επιφανίου. Στα βόρεια αποκαλύφθηκε τετρά-
γωνος χώρος με ημικυκλική αψίδα, πιθανώς βαπτιστήριο, ενώ στα 
βορειοδυτικά εκτείνεται το επισκοπικό μέγαρο. Ψηφιδωτά δάπεδα 
έχουν αποκαλυφθεί και σε παλαιοχριστιανικές οικίες μέσα στον 
οικισμό.
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Στα ανατολικά του οικισμού εκτείνεται η χερσόνησος Μπίστι. 
Έδω ήταν αρχικά ο οικισμός και για αυτό είχε οχυρωθεί από 
τον 8ο αι. π.Χ. Στα βυζαντινά χρόνια οι οχυρώσεις συπληρώ-
θηκαν και ενισχύθηκαν με νέους πύργους. Στα δυτικά κτίστη-
κε νέο τείχος από αρχαίο υλικό. Το τείχος αυτό κατεδαφίστη-
κε από τον αββά Fourmont, κατά την διάρκεια της Τουρκο-
κρατίας, προκειμένου να συλλεγούν οι επιγραφές και τα γλυ-
πτά. Σήμερα σώζεται η θεμελίωση.

276.  Νησίδα Δοκός, ο.

Στο ανατολικό άκρο, σε λόφο στη θέση Κάστρο, είναι ορατά τα 
ερείπια οχυρωμένου οικισμού. Τείχος με τρεις ορθογώνιους πύρ-
γους και τρεις πύλες περιέκλειε μνημειακού χαρακτήρα κτήρια, 
μια βασιλική και κινστέρνες. Γύρω από το κάστρο, στις τρεις πιο 
προσιτές πλευρές του λόφου, φαίνεται να εκτεινόταν μεγάλος οι-
κισμός. Στα νότια του κάστρου, ο σύγχρονος ναός του Αγίου Ιω-
άννη του Θεολόγου έχει κτιστεί επάνω σε τρίκλιτη βασιλική του 
7ου αι., όπως συνάγεται από τα ορατά οικοδομικά λείψανα και 
την κεραμική. Ο οικισμός γνώρισε δύο φάσεις, την πρώτη, του 
6ου-αρχών 7ου αι. και τη δεύτερη που μπορεί να ταυτιστεί με την 
ανοικοδόμηση του Κάστρου από τον Μοροζίνη στα 1680.

277. Σπέτσες, Παλαιό Λιμάνι,  Βασιλική στη θέση Μύλος Βρούστη276. Δοκός, κάστρο

277. Σπέτσες, οι.

Η σημασία της νήσου των Σπετσών κατά την παλαιοχρι-
στιανική περίοδο μαρτυρείται από τρεις τρίκλιτες βασιλι-
κές, μία στο παλαιό Λιμάνι, κάτω από το ναό της Ευαγγε-
λιστρίας (6ος αι.), μία στην θέση Μύλος Βρούστη, με σύν-
θρονο στην κεντρική αψίδα, και μία κάτω από τον ναό των 
Αγίων Αναργύρων. Τμήμα οικισμού σύγχρονου με τις βα-
σιλικές έχει αποκαλυφθεί δυτικά του ναού της Ευαγγελι-
στρίας. Νεκροταφείο των ρωμαϊκών και παλαιοχριστιανικών 
χρόνων έχει επισημανθεί δυτικά του ναού της Αναλήψεως.
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278. Ζογεριά, Θησαυρός χάλκινων νομισμάτων

278. Ζογεριά, Θησαυρός χρυσών νομισμάτων

278. Ζογεριά, η. 

Αξιόλογα ευρήματα έχουν εντοπιστεί στην περιοχή της Ζογε-
ριάς Σπετσών. Οικοδομικά λείψανα παλαιοχριστιανικού οικι-
σμού που εγκαταλείφθηκε στα τέλη του 6ου αι., ίσως από τον 
φόβο εχθρικών επιδρομών, όπως αποδεικνύουν δύο θησαυροί 
χρυσών και ένας χάλκινων νομισμάτων, με πιθανή χρονολογία 
απόκρυψης το 581/2. 

279. Κρανίδι, το.

Στην περιφέρεια του Κρανιδίου υπάρχουν 
τρεις σταυρεπίστεγοι ναοί του 13ου αι., 
με σημαντικότερο την Αγία Τριάδα στην 
θέση πικροδάφνη. Κτήτορας είναι Μανου-
ήλ Μούρμουας και αγιογραφήθηκε το 1245 
από τον αθηναίο Ιωάννη. Στη θέση Μηλίν-
δρα βρίσκεται ο Άγιος Ανδρέας με τοιχο-
γραφίες του 13ου αι. Ο ναός του Αγίου Ιω-
άννου του Θεολόγου βρίσκεται στον ομώνυ-
μο λόφο και έχει τοιχογραφίες των μέσων 
του 13ου αι.
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282. Ανύφι, Μεταμόρφωση του Σωτήρα στο Πλατανίτι

280. Λυγουριό, Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων

283. 
Μέρμπακας, 
Κοίμηση της 
Θεοτόκου

280. Λυγουριό, το.

Ο δικιόνιος σταυροειδής εγγεγραμμένος ναός του Αγίου Ιωάν-
νου του Ελεήμονος βρίσκεται κοντά στο χωριό και χρονολογεί-
ται στον 12ο αι. Η τοιχοποιία του είναι αρκετά ακανόνιστη λόγω 
της εκτεταμένης χρήσης αρχαίου υλικού. Φέρει κεραμοπλαστι-
κό διάκοσμο. Στην νότια όψη σώζεται επιγραφή που αναφέρει 
ως αρχιτέκτονα του ναού έναν Θεοφύλακτο από την Κέα.

281. Νέο Ηραίο, το. Χώνικας, ο.

Στο κέντρο του χωριού υψώνεται ο επιβλητικός σύνθετος 
σταυροειδής εγγεγραμμένος ναός της Κοιμήσεως της Θεο-
τόκου του 12ου αι. Είναι κτισμένος με ιδιαίτερα φροντισμένο 
πλινθοπερίκλειστο σύστημα και πλούσιο κεραμοπλαστικό διά-
κοσμο. Τμήματα της ανωδομής είναι αλλοιωμένα.

282. Ανύφι, το.

Ο ναός του Σωτήρα ξεκίνησε να κτίζεται τον 12ο αι. και άγνω-
στους λόγους παρέμεινε ημιτελής. Στην δεκαετία του 1980 ο 
ναός συπληρώθηκε και έλαβε την μορφή τρίκλιτης βασιλικής 
με υπερυψωμένο το μεσαίο κλίτος. Ο ναός της Μεταμόρφωσης 
του Σωτήρα στο παλατανίτι είναι συνεπτυγμένος σταυροειδής 
των μέσων του 12ου αι. Η τοιχοποιία στο μεγαλύτερό της τμήμα 
είναι πλινθοπερίκλειστη. Στο εσωτερικό σώζονται τουλάχιστον 
δύο στρώματα τοιχογραφιών, κάτω από το αρκετά μεταγενέ-
στερο στρώμα ασβέστη που καλύπτει τους τοίχους.

283. Αγία Τριάδα Μιδέας, η. Μέρμπακας, ο.

Ο σύνθετος σταυροειδής εγγεγραμμένος ναός της Κοίμησης 
της Θεοτόκου, με ιδιαίτερα επιτηδευμένη τοιχοποιία και μερι-
κές δυτικές επιδράσεις, χρονολογείται στο α΄ μισό του 13ου 
αι. Στο εσωτερικό υπάρχουν τοιχογραφίες διαφόρων φάσεων. 
Στην πρώτη φάση ανάγονται τα φυτικά μονόχρωμα διακοσμη-
τικά στα τόξα των θυρών που οδηγούν στον νάρθηκα και στις 
παραστάδες, που έχουν γίνει κατευθείαν πάνω στην τοιχοποι-
ία. Στη δεύτερη φάση ανήκουν οι τοιχογραφίες στον τρούλο, 
τα προσκυνητάρια και το ιερό, που μπορούν να χρονολογηθούν 
γύρω στο 1300. Οι υπολοιπες τοιχογραφίες είναι του 1912.
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286. Άργος, Λάρισα, Κοίμηση της Θεοτόκου

286. Άργος, Λάρισα

284. Παναρήτι, το.

Ο καμαροσκέπαστος ναός του Αγίου Γεωργίου καταλαμβά-
νει το μεσαίο κλίτος παλαιοχριστιανικής βασιλικής του 6ου αι., 
από την οποία σώζεται ολόκληρη η αψίδα.

285. Αργολικό, το.

Μεταξύ της Τίρυνθας και της Αγίας Τριάδας, στο κοιμητήριο 
του οικισμού του Αργολικού, βρίσκεται δικιόνιος σταυροειδής 
εγγεγραμμένος ναός της Ευαγγελίστριας του 12ου αι., ο οποί-
ος έχει υποστεί πολλές μεταγενέστερες προσθήκες.

286. Άργος, το.

Το Άργος ήδη από τα παλαιοχριστιανικά χρόνια διαδραμά-
τισε σημαντικό ρόλο στην βορειοανατολοική πελοπόννη-
σο. Το κάστρο επιστέφει τον λόφο Λάρισα. Η αρχική οχύ-
ρωση του λόφου ανάγεται στους μυκηναϊκούς χρόνους, ενώ 
η σημερινή μορφή του παγιώθηκε στους βυζαντινούς χρό-
νους. Φαίνεται ότι στους «Σκοτεινούς Χρόνους» (7ο-8ο αι.) 
αποτέλεσε καταφύγιο των κατοίκων, πολλοί από τους οποί-
ους πρέπει να εγκαταστάθηκαν μόνιμα εκεί, όπως μαρτυ-
ρούν και τα ίχνη βασιλικής πάνω στην οποία κτίστηκε μετέ-
πειτα ο ναός της παναγίας. Λίγο πριν από την Δ΄ Σταυροφο-
ρία (1204) έγιναν πολλές επισκευές και ενισχύσεις. Έχει δύο 
περιβόλους. Ο εξωτερικός είναι πεταλόσχημος και εκτείνε-
ται από τα νοτιοανατολικά έως τα βορειοδυτικά της κορυ-
φής του λόφου, περικλείοντας έτσι στο μεγαλύτερο μέρος 
του και τον τετράπλεύρο μικροτέρο περίβολο, που βρίσκε-
ται στην κορυφή του λόφου. Η πρόσβαση γινόταν από το-
ξωτή πύλη στα νότια του μικρού περιβόλου. Στο εσωτερι-
κό υπάρχουν τρεις μεγάλες στέρνες. Στην φραγκική περίο-
δο οι οχυρώσεις ενισχύθηκαν, κατασκευάστηκαν ορθογώνι-
ες επάλξεις και συπληρώθηκαν οι πύργοι.
Ο ερειπωμένος, σταυρεπίστεγος ίσως ναός της Κοίμησης 
της Θεοτόκου, που έχει κτιστεί σε επαφή με το βόρειο τεί-
χος του κάστρου, οικοδομήθηκε πιθανόν πάνω σε παλαιό-
τερη τρίκλιτη βασιλική. Η κτητορική επιγραφή τον τοποθε-
τεί στο 1174, με κτήτορα τον επίσκοπο της περιοχής Νικήτα.
Στον λόφο της Δειράδας, στα ερείπια του ναού του Απόλ-
λωνα πυθαέως, κτίστηκε μάλλον τρίκλιτη βασιλική. Σε μι-
κρή απόσταση, βόρεια της βασιλικής αποκαλύφθηκε βαπτι-
στήριο του 5ου αι. Όταν η πρώτη βασιλική καταστράφηκε 
ανοικοδομήθηκε δεύτερη με πεντάπλευρη αψίδα και στα βό-
ρεια βαπτιστήριο. Στην θέση παλαιόπυργος αποκαλύφθη-
κε βασιλική με ψηφιδωτά δάπεδα του 6ου αι. Στην συμβο-
λή των οδών Αρκαδίας και Μεσσηνίας, στα δυτικά του τζα-
μιού που σήμερα λειτουργεί ως ναός των Αγίων Κωνσταντί-
νου και Ελένης, αποκαλύφθηκε ημικυκλική αψίδα βασιλικής. 
΄Ένα σταυρόσχημο βαπτιστήριο δυτικότερα συνδέθηκε με 
τη βασιλική. Στη θέση Άγιος Ταξιάρχης ανασκάφηκε κτήριο, 
ίσως λουτρό, με ψηφιδωτά δάπεδα του τέλους του 5ου αι. 
που βρίσκονται σήμερα στην αυλή του Αρχαιολογικού Μου-
σείου. Στον δρόμο προς το Κεφαλάρι ανασκάφηκε η τρίκλι-
τη βασιλική του Αγίου παύλου με ψηφιδωτά δάπεδα του 6ου 
αι. Σε πολλά σημεία της πόλης έχουν ανασκαφεί διάφορα 
κοσμικά κτήρια της παλαιοχριστιανικής περιόδου με ψηφι-
δωτά δάπεδα και ιδιωτικά λουτρά. Η πόλη διέθετε τέσσερα 
νεκροταφεία, εκ των οποίων το βόρειο ήταν σε χρήση σε όλη 
τη βυζαντινή περίοδο.
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288. Άρια, Αγία Μονή, καθολικό

287. Ναύπλιο, Ακροναυπλία

287. Ναύπλιο, το.

Η πρώτη σοβαρή προσπάθεια για για την οχύρωση της βυζα-
ντινής πόλης στη χερσόνησο της Ακροναυπλίας έγινε από την 
ναυπλιώτικη οικογένεια των Σγουρών, τον 12ο αι. Σύμφωνα με 
το αρχικό βυζαντινό σχέδιο, τις αρχές του οποίου ακολούθησαν 
και οι μεταγενέστερες επεμβάσεις, ο οικισμός τειχίστηκε μόνον 
από την βόρεια και ανατολική πλευρά. Η νότια πλευρά και το 
δυτικό άκρο της χερσονήσου ήταν τόσο απόκρημνα, ώστε δεν 
χρειάστηκε να τειχιστούν. Οι οχυρώσεις πρέπει να ολοκληρώ-
θηκαν λίγο πριν την Δ΄ Σταυροφορία (1204). Το κάστρο είχε δύο 
περιβόλους. Ο εξωτερικός καταλάμβανε την ανατολική πλευρά, 
όπου η χερσόνησος επικοινωνούσε με την ξηρά. Ο άλλος πε-
ρίβολος βρισκόταν ψηλότερα στην βόρεια πλευρά. Το κάστρο 
καταλήφθηκε από τους Φράγκους το 1210. Αυτοί έκαναν ελάχι-
στες επεμβάσεις, οι οποίες αποσκοπούσαν κυρίως στον έλεγχο 
της διακίνησης των κατοίκων. Ριζικές επεμβάσεις έγιναν κατά 
την διάρκεια της Α΄ (1388-1540) και της Β΄ (1686-1715) Ενετο-
κρατίας. Το 1470 κτίστηκε το κάστρο των Τόρων και άλλαξε ο 
τρόπος πρόσβασης. Στην Β΄ Ενετοκρατία ανοίχθηκε η πύλη Σα-
γρέδου στα βόρεια και έγιναν ειδικές διαμορφώσεις που υπο-
στήριζαν την ανάπτυξη πυροβολαρχιών (Battaria). Το μικρό νη-
σάκι των Αγίων Θεοδώρων οχυρώθηκε από τους Βενετούς το 
1773 και μετονομάστηκε σε Μπουρτζι (Bourdzi).

288. Άρια, η.

Η Αγία μονή ιδρύθηκε από τον επίσκοπο Άργους Λέοντα το 
1149, σύμφωνα με την κτητορική επιγραφή στην νότια πλευ-
ρά της δυτικής εισόδου του καθολικού. Ο ναός είναι σύνθετος 
σταυροειδής εγγεγραμμένος και έχει κτιστεί με ιδιαίτερα προ-
σεγμένο πλινθοπερίκλειστο σύστημα.
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294. Κυπαρίσσι, Παλαιοχώρα

292. Ανδρίτσα, η.

Το 2004 κοντά στον οικισμό ανακαλύφθηκε σπηλαιοβάραθρο 
με βάθος περίπου 14 μ. Μέσα στο σπήλαιο βρέθηκε σημαντι-
κός αριθμός αγγείων, λύχναριών, νομισμάτων και ανθρώπινων 
σκελετών, που χρονολογούνται στα τέλη του 6ου αι.

289. Ασίνη, η.

Το κάστρο της Ασίνης βρίσκεται περίπου 10χλμ. νοτιοανατο-
λικά του Ναυπλίου. Η αρχική μυκηναϊκή ακρόπολη ξαναχρη-
σιμοποιήθηκε, πιθανότατα κατά την βεβιασμένη προσπάθεια 
της ναυπλιώτικης οικογένειας των Σγουρών για αμυντική 
αναδιοργάνωση της βορειοανατολικής πελοποννήσου ενό-
ψει της Δ΄ Σταυροφορίας. περίπου στην εποχή αυτή η πρό-
σβαση άλλαξε και έγινε από τη βορειοδυτική πλευρά των τει-
χών, κοντά στο αρχαίο λιμάνι. Μέσα στα τείχη, στην κάτω 
πόλη, εκεί που σήμερα βρίσκεται το εκκλησάκι της παναγί-
ας πρέπει να υπήρχε βυζαντινός ναός, ίσως μοναστηριακός, 
όπως δείχνουν τα τα ίχνη μοναστηριακού λουτρού που ανα-
σκάφηκε στα δυτικά του. Κατά την περίοδο της Φραγκοκρα-
τίας οι οχυρώσεις συμπληρώθηκαν και ενισχύθηκαν. Κατα-
σκευάστηκαν επάλξεις με ορθογώνιες απολήξεις, επισκευά-
στηκαν και συμπληρώθηκαν οι πύργοι.

290. Νησίδα Ρόμβη, η. Δασκαλιό, το.

Στους λεγομένους «Σκοτεινούς Χρόνους» (7ο-8ο αι.), οι σλα-
βικές επιδρομές φαίνεται ότι ανάγκασαν τους Αργείους να 
καταφύγουν στην ακατοίκητη σήμερα νησίδα και να δημιουρ-
γήσουν ακμάζοντα οικισμό. Σώζεται μάλιστα και σφραγίδα 
του επισκόπου Ορόβης (μέσα 8ου αι.). Υπάρχουν υπολείμμα-
τα οχύρωσης, μονοκάμαρου ναού και άλλων κτισμάτων, τά-
φων και πλήθος άβαφης κεραμικής.

291. Μουχλί, το.

Βρίσκεται σε λόφο στα σύνορα Αργολίδας και Αρκαδίας. Ο 
οικισμός ιδρύθηκε στα μέσα του 13ου αι. από την οικογένεια 
των Ασάνηδων-παλαιολόγων. Άκμασε από το τέλος του 13ου 
αι. μέχρι το γ΄ τέταρτο περίπου του 15ου αι. Διαλύθηκε μετά 
την άλωση του και την ολοκληρωτική καταστροφή του από 
τους Οθωμανούς. Σώζονται τα θεμέλια των τειχών, λείψανα 
οικιών και ναών μεταξύ των οποίων και εκείνα της παναγίας 
της Μουχλιώτισσας με σπαράγματα τοιχογραφιών. Από εδώ 
καταγόταν ο αγιογράφος Ξένος Διγενής.

293. Λουκού, η. Εύα, η.

Η μονή της Μεταμόρφωσης του Σωτήρα στη Λουκού, βορειο-
δυτικά του Άστρους, στην περιοχή όπου στα ρωμαϊκά και πα-
λαιοχριστιανικά χρόνια άκμασε ο οικισμός της Εύας και έχει 
ανασκαφεί η έπαυλη του Ηρώδη του Αττικού (2ος αι.), είναι 
κτισμένη πιθανόν στη θέση παλαιοχριστιανικής βασιλικής και 
κατόπιν βυζαντινού ναού. Από το παλαιοχριστιανικό κτήριο 
σώζονταν κατάλοιπα ψηφιδωτού. Το σημερινό καθολικό είναι 
σταυροειδής εγγεγραμμένος με τοιχογραφίες του 17ου αι.

294. Κυπαρίσσι, το.

Ο μεσαιώνικός οικισμός της παλαιόχωρας βρίσκεται στα βο-
ρειοδυτικά του σημερινού χωριού. Σώζονται ερείπια πύργου, 
σπιτιών και στερνών και πέντε βυζαντινοί ναοί, η ερειπωμένη 
μεσοβυζαντινή τρίκλιτη βασιλική της Αγίας Τριάδας και τέσ-
σερες ανώνυμοι καμαροσκέπαστοι. Ο μονοκάμαρος ναός του 
προφήτη Ηλία με σπαράγματα τοιχογραφιών του τέλους του 
13ου αι. βρίσκεται δυτικά του συνοικισμού της Βρύσης, στο 
όρος Μπαμπάλα. Ο ερειπωμένος μονόχωρος ναός του Αγίου 
Νικολάου βρίσκεται μέσα στην αρχαία ακρόπολη των Κυφά-
ντων, νότια του συνοικισμού της παραλίας.
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299. Αριάνα, Ταξιάρχης, τοιχογραφία

298. Γέρακας

295. Χάρακας, Παλαιοχώρα

295. Χάρακας, ο.

Ο οικισμός της παλαιόχωρας βρίσκεται ανατολικά του σημερινού 
χωριού και διασώζει μεσαιωνικά λείψανα, τέσσερα ερειπωμένα 
κτήρια οχυρωματικού χαρακτήρα, έναν πύργο, στέρνες κ.ά., με-
ταξύ των οποίων και δύο μονοκάμαρους βυζαντινούς ναούς, τον 
προφήτη Ηλία με τοιχογραφίες του 15ου αι. και έναν ανώνυμο.

296. Πιστάματα, τα.

Στην θέση Μεγάλη Ρίζα, νοτιοανατολικά του οικισμού, βρίσκο-
νται οι ερειπωμένοι μονοκάμαροι ναοί του Αγίου Κωνσταντίνου 
και της Αγίας Τριάδας.

297. Ρειχιά, η.

Στα ανατολικά του οικισμού βρίσκεται ο οχυρωμένος λοφί-
σκος Καστρί, με ερείπια που πιθανόν ανήκουν σε οικισμό, ή 
μοναστήρι. Στα νοτιοανατολική του οικισμού, στην θέση Νή-
πια υπάρχουν ερείπια βυζαντινού ναού.

298. Γέρακας, ο. Ιέραξ, ο.

Ο οικισμός ταυτίζεται με την αρχαία πόλη Ζάραξ και το σημε-
ρινό λιμάνι του Γέρακα. Απαντάται στις γραπτές πηγές από τον 
9ο αι. ως σημαντικός ναυτικός σταθμός εξαιτίας του φυσικού 
λιμανιού του. Στην περιτειχισμένη πόλη εντοπίζονται δύο ερει-
πωμένοι βυζαντινοί ναοί –ο ένας τρίκλιτη βασιλική–, ένα ορθο-
γώνιο κτήριο γνωστό ως «Ανάκτορο των Βασιλών» και ένα υπέρ-
γειο θολωτό κτίσμα (ταφικό) πιθανόν της ύστερης αρχαιότητας

299. Αριάνα, η.

Ο μονοκάμαρος ναός του Αγίου Ταξιάρχη σώζει σπαράγμα-
τα τοιχογραφιών του τέλους του 13ου αι. Στον 14ο αι. προστέ-
θηκαν νάρθηκας και στοά. Κοντά στον Ταξιάρχη υπάρχουν τα 
ερείπια του ναού της Αγίας Άννας, από όπου κατά την παρά-
δοση προήλθε και το όνομα του χωριού. Ο ερειπωμένος μονο-
κάμαρος ναός του Αγίου παύλου βρίσκεται σε απόσταση μιας 
ώρας δυτικά του προηγουμένου και έχει κτιστεί στο μεσαίο 
κλίτος παλαιοχριστιανικής βασιλικής. Στα ανατολικά του Αγί-
ου παύλου υπάρχει σπήλαιο με παλαιοχριστιανική και βυζαντι-
νή κεραμική. Στα δυτικά υπάρχει σπηλαιοβάραθρο με το όνο-
μα Βρυ, με βυζαντινή κεραμική.
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303. Μονεμβασία303. Μονεμβασία, Αγία Σοφία 

303. Μονεμβασία, Ελκόμενος

300. Άγιος Ιωάννης, ο.

Ο ομώνυμος μονοκάμαρος ναός έχει κτισθεί στην θέση βυζα-
ντινού.

301. Αγγελώνα, η.

Οι ερειπωμένοι μονόχωροι ναοί των Αγγέλων και του Αγίου 
Κωνσταντίνου, που σώζουν σπαράγματα υστεροβυζαντινών 
τοιχογραφιών, βρίσκονται στα βόρεια του οικισμού.

302. Βελιές, οι.

Στον καμαροσκέπαστο ναό του Αγίου Γεωργίου διατηρούνται 
υπολείμματα τοιχογραφιών του 13ου αι. Τοιχογραφίες του 
13ου αι. σώζονται και στον μονοκάμαρο ναό της παναγίας στα 
ανατολικά του οικισμού, στην θέση πλατώρι, και στον ερειπω-
μένο ναό του Αγίου Ευστρατίου νοτιοανατολικά του οικισμού.

303. Μονεμβασία, η.

Η καστροπολιτεία της Μονεμβασίας κτίστηκε τον 6ο αι. και 
αποτέλεσε σημαντικό ναυτικό και εμπορικό κέντρο της Βυ-
ζαντινής Αυτοκρατορίας. Το 1248 παραδίδεται στον Γουλιέλ-
μο Βιλλεαρδουίνο και το 1261 παραχωρείται από τον φράγκο 
ηγεμόνα στον αυτοκράτορα Μιχαήλ Η΄ τον παλαιολόγο. Τον 
13ο-14ο αι. η πόλη γνωρίζει την μεγαλύτερη ακμή της και ενι-
σχύεται με εμπορικά προνόμια και φοροαπαλλαγές. 
Η Μονεμβασία ακολουθεί την τυπική τριμερή οχυρωματική ορ-
γάνωση των βυζαντινών πόλεων-κάστρων, με ακρόπολη, ένα 
τετράγωνο οχυρό στην κορυφή του βράχου με πύργους στις 
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305. Άγιος Νικόλαος, Άι-Στράτηγος, τοιχογραφία

305. Άγιος Νικόλαος, ο ομώνυμος ναός

γωνίες, και δύο σειρές αμυντικούς περιβόλους χαμηλότερα. Ο 
εσωτερικός περίβολος συμπληρώνει την φυσική οχύρωση του 
βράχου και περικλείει την πάνω πόλη και ο εξωτερικός προ-
στατεύει την Κάτω πόλη. Η αρχική φάση της οχύρωσης ανά-
γεται στους βυζαντινούς χρόνους με σημαντικές επεμβάσεις 
στην περίοδο της Βενετοκρατίας και της Τουρκοκρατίας. 
Στην πάνω πόλη σώζεται ο εντυπωσιακός σύνθετος οκταγωνι-
κός ναός της Αγίας Σοφίας που κτίστηκε το 1150 και ταυτίζε-
ται με τον γνωστό από τις πηγές ναό της παναγίας της Οδηγή-
τριας. Διασώζει γλυπτό και τοιχογραφικό διάκοσμο του 12ου 
αι. Στην α΄ περίοδο της Τουρκοκρατίας (1540-1690) μετατρά-
πηκε σε τζαμί και προστέθηκε μιχράμπ και μιναρές. Στην β΄ πε-
ρίοδο της Βενετοκρατίας (1690-1715) αποτέλεσε το καθολικό 
δυτικής μονής και προστέθηκε διώροφος εξωνάρθηκας. Στην 
β΄ Τουρκοκρατία (1715-1821) επαναλειτούργησε ως τζαμί. Σώ-
ζονται επιπλέον σε ερείπια μία τρίκλιτη πιθανόν μεσοβυζαντινή 
βασιλική και ένας μονόχωρος καμαροσκέπαστος ναός.
Στην Κάτω πόλη ο μεταβυζαντινός ναός του Ελκομένου Χρι-
στού, από τον οποίο προέρχεται η περίφημη εικόνα της Σταύ-
ρωσης (σήμερα στο Βυζαντινό Μουσείο Αθηνών), πιθανόν να 
κτίστηκε πάνω σε παλαιοχριστιανική βασιλική. Στον 11ο-12ο 
αι. κτίστηκε το παρεκκλήσιο του Αγίου Ιωάννη στην νότια 
πλευρά του ναού. Ο μονόχωρος βυζαντινός ναός του Αγίου 
Ανδρέα επισκευάστηκε στην περίοδο της β΄ Βενετοκρατίας 
(1690-1715). Σώζει σπαράγματα τοιχογραφιών που χρονολο-
γούνται γύρω στο 1300. Ο μονοκάμαρος, ερειπωμένος ναός 
της Αγίας παρασκευής ταυτίζεται από την παράδοση με το 
ανακτορικό παρεκκλήσιο του Ανδρονίκου Β΄ παλαιολόγου. 
Ομοίου τύπου είναι οι ερειπωμένοι ναοί του Αγίου Βασιλείου (;), 
του Αγίου Σπυρίδωνα, του Αγίου Αθανασίου, της Ευαγγελί-
στριας και ένας ανώνυμος που είναι κτισμένος πάνω σε ναό 
του 12ου αι. με μαρμαροθετήματα στο δάπεδο και μαρμάρι-
νο τέμπλο (στο Μουσείο). Μερικοί ακόμα μετασκευασμένοι 
ναοί έχουν βυζαντινή φάση. Ερείπια ναών βυζαντινών χρό-
νων υπάρχουν και εκτός των τειχών και απέναντι, μετά τον οι-
κισμό της Γέφυρας, όπως στην θέση Ασκηταριά, δυτικά του 
οικισμού με υπολείμματα τοιχογραφιών του 13ου αι., στην 
θέση παναγίτσα, το σπηλαιώδες ασκηταριό στους Εφτάπαι-
δες, ο Γρηγόρης και ο προφήτης Ηλίας στην θέση Σαμαράκι.

304. Αγία Παρασκευή, η.

Σώζεται ερειπωμένος ο μονόχωρος ναός  του Άϊ-Ζώσιμου.

305. Άγιος Νικόλαος, ο.

Ο ομώνυμος καθεδρικός ναός του χωριού είναι δίστυλος 
σταυροειδής εγγεγραμμένος του 11ου αι. και έχει τοιχογρφί-
ες του β΄ μισού του 13ου αι. Ο μονοκάμαρος, διώροφος κοιμη-
τηριακός ναός του Αϊ-Στράτηγου σώζει τοιχογραφίες και κτι-
στό τέμπλο του β΄ μισού του 13ου αι.
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313. Ελληνικό, το. Κουλέντια, τα.

Υπάρχουν τρεις ερειπωμένοι, μονοκάμαροι ναοί, της Αγίας 
παρασκευής, του Αγίου Ιωάννη και της Μεταμόρφωσης με 
ίχνη υστεροβυζαντινών τοιχογραφιών.

311. Φούτια, Άγιος Γεώργιος, τοιχογραφία306. Τέρια, Κοίμηση της Θεοτόκου και Αγία Άννα

306. Τέρια, τα.

Ο μονοκάμαρος ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου σώζει τοι-
χογραφίες του τέλους του 13ου αι. Στον μονοκάμαρο ναό της 
Αγίας Άννας υπάρχουν δύο στρώματα τοιχογραφιών. Το πα-
λαιότερο ανάγεται γύρω στο 1200 και το νεώτερο στον 17ο 
αι. Ο μισοκατεστραμμένος ναός του Αγίου Αντωνίου βρίσκεται 
στα ανατολικά του οικισμού.

307. Λιρά, τα.

Ο ερειπωμένος σταυροειδής εγγεγραμμένος ναός της πα-
ναγίας Κυράς (Άι-Τζουρά) που βρίσκεται σε απόσταση 2 χλμ. 
νότια του οικισμού διασώζει σπαράγματα τοιχογραφιών του 
13ου αι. Στη θέση παλιοκκλήσια, νότια του οικισμού, βρίσκε-
ται ο μονοκάμαρος ερειπωμένος ναός του Αγίου Γεωργίου. 
Στα πέριξ υπάρχουν ερείπια και άλλων κτισμάτων. Στα νοτι-
οανατολικά του οικισμού σώζεται ο ερειπωμένος μονοκάμα-
ρος ναός του Άϊ-Στράτηγου.

308. Καλύβες, οι.

Ο οικισμός βρίσκεται ανάμεσα στα χωριά Λιρά και Νόμια. Στη 
θέση Βρυσικά διατηρείται ο δίκλιτος ναός των Αγίων Αποστό-
λων με τοιχογραφίες του α΄ μισού του 14ου αι. Στον μονοκά-
μαρο ναό του Αγίου Ιωάννη τα υπολείμματα των τοιχογραφιών 
χρονολογούνται στο β΄ μισό του 13ου αι.

309. Άγιος Στέφανος, ο.

Ο ερειπωμένος μονόχωρος ναός του Άϊ-Σέρη βρίσκεται δυτι-
κά του οικισμού.

310. Ξιφίας, ο.

Νότια του οικισμού σωζεται ο μονοκάμαρος ναός του Αγίου 
Νικολάου με λίγες υστεροβυζαντινές τοιχογραφίες.

311. Φούτια, τα.

Ο μονοκάμαρος κοιμητηριακός ναός του Αγίου Γεωργίου 
έχει τοιχογραφίες του 14ου αι., με μία ιδιαίτερη παράσταση 
της θείας Λειτουργίας. Ο μονοκάμαρος ναός του Αγίου Ιωάν-
νη βρίσκεται βόρεια της μεταβυζαντινής εκκλησίας της Αγί-
ας Σοφίας. Ένας ερειπωμένος μονοκάμαρος ναός βρίσκεται 
ανατολικά του οικισμού στην θέση Καλαντζής, με υπολείμμα-
τα υστεροβυζαντινών τοιχογραφιών.

312. Καστέλα, η. Βούταμα, τα.

Νοτιοανατολικά του χωριού Φούτια βρίσκεται ο μονοκάμαρος 
ναός της Αγίας Μαρίνας με τοιχογραφίες του 1300. Ο ομοίως 
μονοκάμαρος ερειπωμένος ναός των Αγίων Θεοδώρων βρί-
σκεται νοτιοδυτικά του προηγουμένου.
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316. Καστανιά, Ταξιάρχης, τοιχογραφία

314. Γερουμάνα, η.

Κοντά στο χωριό υψώνεται ο τετράστυλος σταυροειδής 
εγγεγραμμένος ναός της παντάνασσας, του 12ου αι., με πέ-
ντε τρούλους και μεταγενέστερο νάρθηκα. Είναι κτισμένος με 
φροντισμένο πλινθοπερίκλειστο σύστημα. Στην γύρω περιοχή 
εντοπίζονται τα ερείπια μονόχωρων βυζαντινών ναών: ο Άγι-
ος Γεώργιος, ο Άγιος Θεόδωρος και η Μεταμόρφωση, με υπο-
λείμματα υστεροβυζαντινών τοιχογραφιών, της οποίας τα λεί-
ψανα έχουν ενσωματωθεί στο ναό που κτίστηκε το 1921. πε-
ρίπου 1500 μ. βόρεια της παντάνασσας βρίσκεται, πάνω σε 
ύψωμα τετράγωνος πύργος, που ταυτίζεται με τον αναφερό-
μενο στο χρυσόβουλλο του Μανουήλ Β΄ παλαιολόγου (1405) 
πύργο του Ελικοβουνού. 

315. Μεσοχώρι, το

Σε βραχώδες έξαρμα υψώνεται το κάστρο της Αγίας παρα-
σκευής. Αποτελείται από μια σειρά περιμετρικών τειχών, στο 
εσωτερικό των οποίων αναπτύσσονται διώροφοι πύργοι. Στο 
νεκροταφείο βρίσκεται ο μονοκάμαρος ναός των Αγίων Θεο-
δώρων, με τοιχογραφίες του 13ου αι.

316. Άνω Καστανιά, η.

Δυτικά του σημερινού χωριού, πάνω σε λόφο, σώζονται τα 
ερείπια του βυζαντινού οικισμού της Μεγαχώρας, ο οποίος 
καταστράφηκε κατά την παράδοση από επιδρομή πειρατών. 
Μεταξύ των ερειπίων υπάρχουν 5-6 ναοί. Στην θέση Άγιος Νι-
κόλαος βρίσκεται ερειπωμένος μονοκάμαρος ναός με κερα-
μοπλαστικά κοσμήματα στον βόρειο τοίχο. Δύο ακόμη ανώ-
νυμοι μονοκάμαροι ερειπωμένοι ναοί σώζουν ίχνη τοιχογρα-
φιών. Ο σημαντικότερος και καλύτερα διατηρημένος ναός εί-
ναι του Αγίου Ιωάννη του προδρόμου (τέλη 12ου αι.) με προ-
σθήκη στα υστεροβυζαντινά χρόνια νάρθηκα στα δυτικά και 
προσκτίσματος στα βόρεια. Το αρχικό στρώμα τοιχογραφιών 
ανάγεται στον 12ο αι., το δεύτερο πιθανόν στο 1282 και εκεί-
νο του νάρθηκα στο α΄ μισό του 14ου αι. Ο μονοκάμαρος ναός 
του Ταξιάρχη σώζει τοιχογραφίες του τέλους του 14ου αι. Δυ-
τικά του νεκροταφείου βρίσκεται ο ερειπωμένος, πιθανόν μο-
νοκάμαρος ναός του Αγίου Ηλία ή της Αγίας Σοφίας. Στα ανα-
τολικά του χωριού, σε απόσταση μισής ώρας, βρίσκονται λεί-
ψανα οικισμού και μικρός καμαροσκέπαστος ναός του Αγίου 
Ανδρέα με τοιχογραφίες του τέλους του 14ου αι. Ο μονοκάμα-
ρος ναός της Αγίας Αικατερίνης, με υπολείμματα τοιχογραφι-
ών, βρίσκεται στην θέση Κρανί.

317. Φαρακλό, το.

Στα νότια του χωριού βρίσκεται ο μονοκάμαρος, ερειπωμένος 
ναός του Αγίου Θεράποντα. Μέσα στη ρεματιά μεταξύ των οι-
κισμων Φαρακλό και παραδείσι, σε απόσταση μιάς ώρας νοτι-
οανατολικά του χωριού βρίσκεται μισοερειπωμένος ο καμαρο-
σκέπαστος δίκογχος ναός του Άϊ-Στράτη (Άγιος Ευστράτιος) 
με τοιχογραφίες χρονολογούμενες γύρω στο 1400. Και ο ερει-
πωμένος μονοκάμαρος Άγιος Νίκων, 20΄ νοτιοδυτικά του χω-
ριού, διασώζει υπολείμματα υστεροβυζαντινών τοιχογραφιών.

318. Παραδείσι, το.

Ο μονοκάμαρος ναός της παναγίτσας βρίσκεται στην θέση 
Μάνιου, ανάμεσα στα χωριά Φαρακλό και παραδείσι. Σε μι-
κρή απόσταση από αυτόν, στα ανατολικά, βρίσκεται ο μονοκά-
μαρος ναός του Αγίου Κωνσταντίνου, που έχει ανακαινιστεί το 
1920. Σώζει τοιχογραφίες της γύρω στο 1400 εποχής.

319. Λάχι, το.

Ο καμαροσκέπαστος ναός του Αγίου Βαβύλα διασώζει τοιχο-
γραφίες των μέσων του 14ου αι.

320. Άγιος Νικόλαος Βοιών

Στην θέση Βρομώντας υπάρχουν ερείπια παλαιοχριστιανικής 
βασιλικής, μισοβυθισμένης στην θάλασσα. Ο ανακαινισμένος 
καμαροσκέπαστος ναός του Αγίου Γεωργίου του Καρζηλέρη 
πιθανόν είναι βυζαντινός.
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323. Κύθηρα, Παλαιόχωρα322. Ακρωτήριο Μαλέας, Άγιος Γεώργιος

321. Βελανίδια, Μεταμόρφωση

321. Βελανίδια, Άγιος Παντελεήμων, τοιχογραφία

321. Βελανίδια, τα.

Στους γύρω από το χωριό καμαροσκέπαστους ναούς του Αγί-
ου παντελεήμονα, του Αγίου Μύρωνα και του Αγίου Θεοδώ-
ρου υπάρχουν τοιχογραφίες του τέλους του 13ου αι. Στον κα-
μαροσκέπαστο ναό του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου, που 
έχει μεταγενέστερο εγκάρσιο νάρθηκα στην νότια πλευρά, 
σώζονται τοιχογραφίες του 14ου αι. Ίχνη τοιχογραφιών της 
ίδιας εποχής διασώζει και ο δίστυλος σταυροειδής εγγεγραμ-
μένος ναός της Μεταμόρφωσης.

322. Ακρωτήριο Μαλέας, το.

Στο απόκρημνο ακρωτήριο, 3,5 ώρες από το χωριό Άγιος Νι-
κόλαος, βρίσκεται ο μονόχωρος με τρούλο ναός του Αγίου Γε-
ωργίου, που σώζει αξιόλογο διάκοσμο του α΄ μισού του 15ου 
αι. Ο ναΐσκος είναι προσκολλημένος στην βορειοανατολι-
κή γωνία παλαιότερου και μεγαλύτερου, ερειπωμένου ναού. 
Ερειπωμένος μονόχωρος ναός βυζαντινών χρόνων σώζεται 
και στα δυτικά του Αγίου Γεωργίου. Υπάρχει και μονόχωρος 
σπηλαιώδης ναός, όπου κατά την παράδοση μόνασε ο όσιος 
Θωμάς ο εν Μαλέω. Το εκκλησάκι της Αγίας Ειρήνης κτίστηκε 
τον 19ο αι. πάνω σε παλαιότερο ναό.

323. Κύθηρα, τα.

Τα Κύθηρα διατηρούν ακόμη ζωντανό το βυζαντινό κεφάλαιο 
της ιστορίας τους, με τις πολυάριθμες βυζαντινές εκκλησίες 
και κάστρα της Χώρας-Καψαλιού και του Μυλοποτάμου και 
φυσικά την καστροπολιτεία της παλαιόχωρας, που ερημώθη-
κε από την επιδρομή του Χαϊρεντίν Μπαρμπαρόσα κατά τον 
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323. Κύθηρα, Άγιος Ανδρέας στα Περλεγγιάνικα, τοιχογραφία

323. Κύθηρα, Άγιος Γεώργιος και Παναγία στο Βουνό

Α΄ Βενετοτουρκικό πόλεμο το 1537. Τα Κύθηρα, φυσική προέ-
κταση της Μάνης, είχαν στενή πολιτική σχέση αρχικά με το δε-
σπότη της Σπάρτης (τοπικός διοικητής: Γεώργιος παχύς, 12ος 
αι.) και αργότερα με τη Μονεμβασία (τοπικός διοικητής: Νι-
κόλαος Ευδαιμονογιάννης, 13ος αι.) και ακολουθούσαν κοινή 
καλλιτεχνική πορεία με τις παραπάνω περιοχές στην εκκλησια-
στική τέχνη, η οποία παρουσιάζεται ιδιαίτερα πλούσια κατά το 
13ο αι., εποχή καίρια για την ιστορική τύχη του νησιού μιας και 
τότε, μετά το 1204, παραχωρείται από τους σταυροφόρους 
στην βενετική οικογένεια Venier. Ύστερα από μία σύντομη δι-
ακοπή της Βενετοκρατίας με την επικράτηση των Βυζαντινών 
(ελευθερωτές ο Μονεμβασιώτης παύλος Νοταράς μαζί με άλ-
λους δύο: 1275-1302), τα Κύθηρα επανέρχονται στους Venier 
από τους οποίους και αφαιρούνται τελικά το 1363 με την υπα-
γωγή τους απευθείας στη Γαληνοτάτη έως το 1797, εκτός 
από μία βραχύβια τουρκική κατοχή το 1715-1718. Την περί-
οδο αυτή και ειδικά κατά τον 14ο και τον 15ο αι. παρατηρεί-
ται στην εκκλησιαστική αρχιτεκτονική και ζωγραφική μια καλ-
λιτεχνική προσέγγιση προς την τέχνη της Κρήτης. Σχετικά με 
την εκκλησιαστική διοίκηση, ως τμήμα του Ανατολικού Ιλλυρι-
κού ήταν στη δικαιοδοσία του πάπα της Ρώμης έως τον 8ο αι., 
οπότε και υπάγονται στο πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως. 
Υπάρχουν πληροφορίες για την ύπαρξη ομώνυμης επισκοπής 
ήδη από τον 12ο αι. (επίσκοπος Θεόκτιστος: †1110, επίσκοπος 
Νείλος: 1122), η οποία το 1301 (χρυσόβουλλο Ανδρονίκου Β΄ 
παλαιολόγου) μεταφέρεται από τη Μητρόπολη Κορίνθου στη 
Μητρόπολη Μονεμβασίας. 
πρωτοβυζαντινοί οικισμοί εντοπίζονται στο παλαίκαστρο–Κα-
στρί (12) και μια εγκατάσταση στον Άγιο Γεώργιο στο Βου-
νό (10), ίσως και στον ποταμό (3). Κατά τις αραβικές επιδρο-

323. Κύθηρα, 
Άγιος Δημήτριος 
στο Πούρκο, 
τοιχογραφία 323. Kύθηρα, Άγιος Νίκων στα Ζαγλανικιάνικα
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323. Κύθηρα, 
Άγιος Νικόλαος 
στους 
Μολιγκάτες, 
τοιχογραφία

323. Κύθηρα, 
Άγιος Ανδρέας 
στο Λιβάδι, 
τοιχογραφία 

λέων του Αγίου Μάρκου, και το οποίο αναπτύχθηκε ιδιαίτερα 
μετά την καταστροφή της παλαιόχωρας.
Οι βυζαντινές εκκλησίες ανέρχονται στις 53 και οι περισσότε-
ρες είναι τοιχογραφημένες (οι 37). Οι αρχιτεκτονικοί τύποι εί-
ναι απλοί χωρίς αρχικό σχεδιασμό αλλά πολλές φορές με ιδι-
αίτερα αρμονικά αποτελέσματα. Συνήθως είναι μονόχωρες κα-
μαροσκέπαστες, σε αρκετές περιπτώσεις διπλές, σε μία τε-
τραπλή. Συχνά έχουν δίκογχα ιερά. Ένας ιδιαίτερος τύπος επι-
χωριάζει στο νησί δίνοντας το όνομά του σε αυτόν: ο μονόχω-
ρος τρουλαίος κυθηραϊκού τύπου, με ψηλά αβαθή ημιχώνια 
στις γωνίες. Επίσης έχουν σωθεί και τέσσερις ναοί του μετα-
βατικού σταυροειδούς εγγεγραμμένου τύπου με τρούλο. Χα-
ρακτηριστικό της τοιχογράφησης των 37 τοιχογραφημένων 

μές το νησί ερημώνεται. Με την επανοίκηση από τον 10ο αι. 
και εξής, μεταγενέστερες πηγές μαρτυρούν ότι οι νέοι κάτοι-
κοι εγκαθίστανται στην περιοχή της Κολοκυθιάς κοντά στην 
Αγία πελαγία, στα Μητάτα και στον ποταμό. Η καλύτερα σω-
ζόμενη σήμερα βυζαντινή οχυρωμένη πολιτεία είναι η παλαι-
όχωρα (2) –ίσως κάστρο του Αγίου Δημητρίου–, η οποία πιθα-
νώς ιδρύθηκε από τους Ευδαιμονογιάννηδες τον 13ο αι. Σε 
αρκετά καλή κατάσταση σώζονται τα άλλα δύο κάστρα, με αρ-
χαιότερο αυτό της Χώρας με τον οικισμό Μέσα Βούργο έξω 
από αυτό (18). πιθανότατα εδράζεται σε παλαιότερο βυζαντι-
νό, ενώ η σημερινή του μορφή χρονολογείται στην Βενετοκρα-
τία (1503), όπως και αυτό του Μυλοποτάμου (13), στην είσο-
δο του οποίου είναι εντοιχισμένο το έμβλημα της Βενετίας, ο 

323. Κύθηρα, Άγιος Γεώργιος στα Λουραντιάνικα, τοιχογραφία 
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323. Κύθηρα, Άγιος Πέτρος στους Αραίους Μυλοποτάμου, 
τοιχογραφία 

323. Κύθηρα, Παλαιοχώρα, Αγία Βαρβάρα

εκκλησιών είναι τα επάλληλα στρώματα ζωγραφικής και οι με-
μονωμένες παραστάσεις (συνολικά 68 φάσεις τοιχογράφη-
σης). Από τα πρώτα βυζαντινά χρόνια σώζεται η αψίδα του ιε-
ρού της αρχικά τρίκλιτης βασιλικής του Αγίου παντελεήμονα 
στην παλαιόπολη (11), κοντά στην θάλασσα (7ος αι.). Επίσης 
έχει σωθεί το ψηφιδωτό δάπεδο του 6ου αι. στον Άγιο Ιωάν-
νη στον ποταμό (1) και ένα άλλο του 7ου αι. στον Άγιο Γεώρ-
γιο στο Βουνό (10). Στον 10ο-11ο αι. χρονολογείται το στρώ-
μα ζωγραφικής και το αρχικό κτίσμα στον τύπο του μονόχω-
ρου τρουλαίου στον Άγιο Ανδρέα στο Λιβάδι (16), ενώ η μετα-
σκευή στο α΄ μισό του 13ου σε σταυροειδή εγγεγραμμένο με-
ταβατικού τύπου, είχε διακοσμηθεί με πλούσιο εικονογραφικό 
πρόγραμμα από ξεχωριστούς ζωγράφους.
Μια σειρά ναών του β΄ μισού του 13ου αι. σώζει τοιχογραφί-
ες που μπορούν να αποτελέσουν ομάδες με συγκεκριμένα τε-
χνοτροπικά γνωρίσματα. Ο μοναδικός χρονολογημένος τοιχο-
γραφικός διάκοσμος σώζεται στον Άγιο Γεώργιο στα Κροτή-
ρια κοντά στα Ντουριάνικα (6), του 1275, με τον οποίο συνδέ-
εται και το α΄ στρώμα του Αγίου Ανδρέα στα περλεγγιάνικα 
(7) κ.ά. Ξεχωριστή θέση καταλαμβάνει το συγκρότημα τεσσά-
ρων ναών του Αγίου Δημητρίου στο πούρκο (17), στον οποίο 
το β΄ στρώμα είναι έργο του ζωγράφου Δημητρίου αρχιδια-
κόνου Μονεμβασίας (τέλη 13ου αι.). Με αυτό συνδέονται τοι-
χογραφίες στον σταυροειδή εγγεγραμμένο Άγιο πέτρο στους 
Αραίους Μυλοποτάμου (14), στον μονόχωρο τρουλαίο Άγιο 
Νίκωνα στα Ζαγλανικιάνικα (4) και τοπικά στον διπλό μονόχω-
ρο καμαροσκέπαστο Άγιο Βλάσιο στα Φριλιγγιάνικα (9). πιθα-
νώς στην τριακονταετία της βυζαντινής κυριαρχίας χρονολο-
γείται η τοιχογράφηση στον μονόχωρο καμαροσκέπαστο Άγιο 
Ιωάννη στον ποταμό (όπου και το ψηφιδωτό δάπεδο του 6ου 
αι.) (1) και οι συνδεόμενες με αυτή τοιχογραφίες στους μονό-
χωρους καμαροσκέπαστους Αγία Κυριακή στα Σανίδια ποτα-
μού (1), Άγιο πολύκαρπο στις Φοινικίες (5), Αγίους Αναργύ-
ρους και Άγιο Βλάσιο στα Φριλιγγιάνικα (9) και στον μονόχω-
ρο τρουλαίο Άγιο Δημήτριο στα Καμπιάνικα (15). Ο ζωγράφος 
Θεόδωρος είναι και ο αφιερωτής των τοιχογραφιών στο σπή-
λαιο της Αγίας Σοφίας Μυλοποτάμου (13), με τον οποίο συνδέ-
ονται παραστάσεις στον Άγιο πέτρο στους Αραίους (14), στον 
Άγιο Δημήτριο στα Καμπιάνικα (15), με απεικόνιση δωρητών, 
και στον Άγιο Βλάσιο στα Φριλιγγιάνικα (9). 
Στον 14ο και τον 15ο αι. η εν γένει δραστηριότητα των κατοί-
κων εντοπίζεται στα κάστρα-πόλεις. Νέες εκκλησίες κτίζονται 
και διακοσμούνται στο Μέσα Βούργο (18), τον οικισμό που ορ-
γανώνεται έξω από το κάστρο της Χώρας: οι μονόχωροι κα-
μαροσκέπαστοι Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και Φίλιππος 
(14ος-15ος αι.), ο Άγιος Δημήτριος (γύρω στο 1400), ο Άγιος 
Γεώργιος του Καλούτζη (15ος αι.) και η Αγία Τριάδα (α΄ μισό 
15ου αι.). Επίσης στο κάστρο Μυλοποτάμου (13) ο Σωτήρας 
(15ος αι.) και ο Άγιος Ιωάννης ο πρόδρομος, του 1518. Ιδιαί-
τερα αξιόλογες είναι οι τοιχογραφίες του Αρχαγγέλου Μιχα-
ήλ (γύρω στο 1400), καθώς και του Αγίου Αντωνίου (15ος αι.) 
στην παλαιόχωρα (2). Στην παλαιόχωρα σώζεται και ο τρίτος 
σταυροειδής εγγεγραμμένος, η Αγία Βαρβάρα, χωρίς τοιχο-
γραφίες. Ο τέταρτος σταυροειδής εγγεγραμμένος είναι ο αφι-
ερωμένος στον τοπικό άγιο Θεόδωρο Κυθήρων (8), στην θέση 
όπου και πέθανε το 922, σύμφωνα με το σύγχρονο βίο του.
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332. Ροδωπού, τα. 

Κτισμένος στην αρχή της χερσονήσου Σπάθα, κοντά στο δρό-
μο προς το αρχαίο Δικτύναιο, ο οικισμός φαίνεται ότι ακμά-
ζει από την πρώιμη Βενετοκρατία. Σε απομονωμένες θέσεις 

328. Πολυρρήνεια, η.

Σημαντική πόλη της αρχαιότητας με ιδιαίτερη ακμή κατά την 
Ρωμαιοκρατία. Από τη μεσοβυζαντινή περίοδο σώζεται το με-
γάλο φρούριο στην υπερκείμενη κορυφή, που ελέγχει οπτικά 
τον στρατηγικής σημασίας κόλπο της Κισάμου. Ο οχυρός περί-
βολος και η ακρόπολη στα νότιά του, ενσωματώνουν εν μέρει 
το αρχαίο τείχος της πολυρρήνειας. πιθανώς κτίστηκε μετά την 
Αραβοκρατία για να συγκεντρώσει τον πληθυσμό της Κισάμου.

324. Καββούσι, το.

Σε ερημική τοποθεσία κοντά στην αρχαία πόλη Φαλάσσαρνα 
είναι κτισμένος σε επαφή με σπηλαιώδη κοιλότητα ο δίκλιτος 
ναός των Αγίων Ιωάννη του Ξένου και Ευσταθίου. Σύμφωνα με 
τις πηγές, πρόκειται για το ερημητήριο όπου τελείωσε τον βίο 
του ο δραστήριος όσιος Ιωάννης περί τα μέσα του 11ου αι. 
Σώζονται αποσπασματικά λίγες παραστάσεις από τη ζωή του 
Ξένου. Από το στρώμα του τέλους του 13ου αιώνα χρονολο-
γούνται ολόσωμες, μετωπικές παραστάσεις των αγίων Ιωάν-
νη Ξένου, Νικολάου και Ιωάννη προδρόμου, ενώ από τα μέσα 
του 14ου σκηνές με τον όσιο να διδάσκει και να θεραπεύει δαι-
μονιζόμενο.

329. Δραπανιάς, ο.

Στη θέση της αρχαίας πόλης Μήθυμνα υπάρχει ο μονόχωρος, 
καμαροσκέπαστος ναός του Αγίου Γεωργίου, κτισμένος πάνω 
στα ερείπια ρωμαϊκού, λουτρού, του οποίου έχει ενσωματώσει 
μεγάλο μέρος της τοιχοποιίας. Αποκαλύφθηκαν τοιχογραφί-
ες του α΄ μισού του 15ου αι. Ιδιαίτερο εικονογραφικό ενδιαφέ-
ρον παρουσιάζει η σκηνή της αγίας Τριάδας στο μέτωπο του 
ανατολικού τοίχου με την νεανική μορφή των τριών προσώπων 
και του αγίου παχωμίου με τον άγγελο, που φέρει το μοναχικό 
σχήμα, στη θέση του Ευαγγελισμού.

325. Καστέλι, το.

Κτισμένη στον μυχό του ομώνυμου κόλπου, η Κίσαμος υπήρξε 
μια σημαντική πόλη της αρχαιότητας, αρχικά επίνειο της πο-
λυρρήνειας, που γνώρισε ιδιαίτερη ακμή κατά την Ρωμαιοκρα-
τία. Στην παλαιοχριστιανική περίοδο υπήρξε έδρα της ομώνυ-
μης επισκοπής, η οποία μεταφέρθηκε κατά τους μεσοβυζα-
ντινούς χρόνους στον οικισμό της ενδοχώρας, την Επισκοπή. 
Ανασκάφηκαν οικιστικά λείψανα και δυο δημόσια κτήρια με 
ψηφιδωτά δάπεδα του 6ου αι. (σήμερα στη Βυζαντινή και Με-
ταβυζαντινή Συλλογή Χανίων), μεγάλο χριστιανικό κοιμητήριο, 
καθώς και επιτύμβιες εβραϊκές επιγραφές. Η πόλη παρακμάζει 
μετά την Αραβοκρατία και ανακτά την σημασία της κατά την 
πρώιμη Βενετοκρατία, όταν ορίζεται έδρα της Καστελανίας Κι-
σάμου και κτίστηκε οχυρωμένος οικισμός κατά τον 13ο αι. 

330. Νοπήγια, τα.

Έξω από τον οικισμό σώζεται ο μεταβατικός σταυροειδής με 
τρούλο ναός του Αγίου παντελεήμονα. Μπορεί χρονολογηθεί 
στον 10ο-11ο αι.

326. Ζαχαριανά, τα.

Στο κέντρο του οικισμού βρίσκεται ο ιδιόμορφος ναός της Κοι-
μήσεως της Θεοτόκου, που επιχειρεί να αντιγράψει τον περί-
κεντρο, παλαιοχριστιανικό ναό του Μιχαήλ Αρχαγγέλου στην 
Επισκοπή Κισάμου. Ο πολύ μεγάλος τρούλος περιβάλλεται 
από είδος περίστωου. Οι λίγες τοιχογραφίες, που διακρίνο-
νται στο τύμπανο του τρούλου, μπορούν να αναχθούν στο β΄ 
μισό του 13ου αι. 

331. Ραβδούχα, τα.

Βόρεια του οικισμού υπάρχει ο τοιχογραφημένος μονόχωρος, 
καμαροσκέπαστος ναός της Αγίας Μαρίνας, ενσωματωμένος 
σε μικρή βραχοσκεπή, από την οποία ανέβλυζε νερό που αξι-
οποιήθηκε ως αγίασμα. Η βόρεια όψη του ναού είναι κτισμένη 
με αμελές πλινθοπερίκλειστο σύστημα. Ο τοιχογραφικός διάκο-
σμος ανάγεται στα τέλη του 13ου αι. και αποδίδεται στο ζωγρά-
φο Θεόδωρο-Δανιήλ Βενέρη. Ανατολικότερα σώζεται ο επίσης 
μονόχωρος ναός του Αγίου Φωτίου με λείψανα τοιχογραφικού 
διακόσμου με υστερογοτθικά χαρακτηριστικά του 14ου-15ου αι.

327. Λουσακιές, οι.

Ο κοιμητηριακός μεταβατικός, σταυροειδής εγγεγραμμένος 
ναός του Αγίου πολυκάρπου, κτισμένος στην θέση παλιότε-
ρου του οποίου ενσωματώνει υπολείμματα τοίχων, είναι σήμε-
ρα αλλοιωμένος. Είναι πιθανή η χρονολόγηση στα μέσα του 
10ου ή στον 11ο αι.
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337. Επισκοπή Κισάμου, Μιχαήλ Αρχάγγελος, τοιχογραφία γ’ 
στρώματος

της δυσπρόσιτης ενδοχώρας είναι κτισμένοι μικροί ναοί, που 
μετασχηματίστηκαν σε μονές κατά τον 15ο και 16ο αιώνα. 
Το ανακατασκευασμένο πολλές φορές καθολικό της Μονής 
του Αγίου Γεωργίου, κοντά στις Μένιες, κτίστηκε αρχικά στα 
μέσα του 14ου αι., οπότε χρονολογείται παράσταση ιεράρχη 
καλής ποιότητας. Έργο λαϊκού τεχνίτη είναι και ο διάκοσμος 
του ανατολικού μέρους του μονόχωρου καθολικού της μο-
νής του Αγίου παύλου, σε ορμίσκο της Σπάθας, που χρονο-
λογείται στα τέλη του 14ου αι. Στην επέκταση του ναού προς 
τα δυτικά σώζονται τοιχογραφίες των μέσων του 15ου αι. Σε 
δεξαμενή μέσα στο μικρό ναό του Αγίου Ιωάννη στο Γκιώνα, 
του 16ου αι., βρέθηκαν αγγεία και νομίσματα του 12ου αι.

333. Μονή Γωνιάς, η.

Η μονή Γωνιάς βόρεια από το Κολυμπάρι κτίστηκε στο α΄ μισό 
του 17ου αι., όταν αποφασίστηκε η μεταφορά της από το πα-
ρακείμενο ύψωμα. Από την αρχική μονή σώζεται το μονόχωρο, 
καμαροσκέπαστο καθολικό. Το ανατολικό τμήμα κτίστηκε και 
τοιχογραφήθηκε στα μέσα του 14ου αι. Το δυτικό τοιχογραφή-
θηκε στο β΄ μισό του 13ου αι. Κατά τον επόμενο αιώνα προστέ-
θηκε ένα ακόμη κλίτος στα νότια.

334. Σπηλιά, η.

Νοτιοδυτικά του οικισμού Σπηλιά βρίσκεται ο μονόχωρος, κα-
μαροσκέπαστος ναός της παναγίας με τοιχογραφίες του β΄ 
μισού του 14ου αι. 

335. Βασιλόπουλο, το.

Έξω από τον οικισμό βρίσκεται ο αποκατεστημένος ναός του 
Σωτήρα. Επί τόπου σώζονται σπαράγματα του τοιχογραφι-
κού διακόσμου του α΄ μισού του 15ου αι. (άλλα αποτοιχισμέ-
να βρίσκονται σήμερα στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μου-
σείο Αθηνών και στη Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Συλλογή 
Χανίων).

336. Βουβάς, ο.

Στο κέντρο του οικισμού υπάρχει ο δίκλιτος ναός του Σωτήρα. 
Το αρχαιότερο, ανατολικό μέρος του βόρειου κλίτους σώζει 
τοιχογραφίες των μέσων του 14ου αι. Στον οικισμό Βρασκάς 
σώζεται ο τοιχογραφημένος ναός της Αγίας παρασκευής. 

337. Επισκοπή Κισάμου, η.

Σε επικλινές έδαφος έξω από τον οικισμό Κάτω Επισκοπή 
Κισάμου είναι κτισμένος ο ιδιόμορφος παλαιοχριστιανικός 
ναός του Μιχαήλ Αρχαγγέλου. πρόκειται για περίκεντρο, ορ-
θογώνιο κτίσμα, που αναπτύσσεται γύρω από μεγάλο, βαθ-
μιδωτό εξωτερικά και μαστοειδή εσωτερικά τρούλο. Δυτικά 
του ναού υπάρχει θολοσκέπαστος νάρθηκας και αίθριο και 
σε υψηλότερο επίπεδο το συγκρότημα ολοκληρώνεται με 
μια σειρά από ορθογώνιους χώρους. Στο βόρειο παστοφό-
ριο υπάρχει η κτιστή τράπεζα της πρόθεσης μπροστά από 
κόγχη στον ανατολικό τοίχο. Στο ψηφιδωτό δάπεδο του νότι-
ου παστοφορίου είναι ενσωματωμένη σταυρική κολυμβήθρα. 
Μια ακόμη μεγαλύτερη, σταυρική κολυμβήθρα που υπάρχει 
σήμερα στον νάρθηκα φαίνεται ότι ήταν αρχικά τοποθετημέ-
νη στον κυκλικό χώρο του ναού. Ο ναός έχει ψηφιδωτά δάπε-
δα που μπορούν να χρονολογηθούν στο β΄ μισό του 6ου αι. 
Κατά την δεύτερη βυζαντινή περίοδο της Κρήτης χρησιμο-
ποιήθηκε ως ο καθεδρικός της επισκοπής Κισάμου, που με-
ταφέρθηκε στην ενδοχώρα. Τοιχογραφικός διάκοσμος δια-
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σώζεται αποσπασματικά σε τέσσερα, ή πέντε στρώματα. Από 
αυτά το αρχικό με την παράσταση της Ανάληψης και στηθα-
ρίων στον τρούλο, του ευαγγελιστή Ματθαίου στον νάρθηκα, 
του Αγίου Γεωργίου με αφιερωτή στο νότιο παστοφόριο και 
αρχαγγέλου στο τεταρτοσφαίριο της κόγχης του ιερού, χρο-
νολογούνται κατά τον 7ο αι. Το δεύτερο ανεικονικό στρώμα, 
που καταλαμβάνει το βόρειο παστοφόριο και την συνεχόμε-
νη στοά, ανάγεται στην περίοδο της Εικονομαχίας. Το επό-
μενο στρώμα ζωγραφικής συνδέεται με την μετατροπή του 
ναού σε επισκοπικό και αποτελεί εξαίρετο σύνολο της κομνή-
νειας τέχνης στα τέλη του 12ου αι. Τα επόμενα δύο στρώμα-
τα από τα τέλη του 13ου αι.και τις αρχές του 14ου επιχειρούν 
να αντικαταστήσουν τις μνημειακού χαρακτήρα παραστάσεις 
του 12ου αι. σε σημεία που είχαν καταστραφεί. Οι παραστά-
σεις του 14ου αι. συνδέονται με το γνωστό ζωγράφο Μιχαήλ 
Βενέρη. Στο ύψωμα δυτικά του ναού υπάρχει ο μονόχωρος, 
καμαροσκέπαστος ναός του Αγίου Γεωργίου με λαϊκότροπο 
διάκοσμο των μέσων του 15ου αι. Στον οικισμό πάνω Επισκο-
πή σώζεται ο τοιχογραφημένος μονόχωρος ναός του προφή-
τη Ηλία, του οποίου ο διάκοσμος, του α΄ μισού του 14ου αι., 
μπορεί να αποδοθεί στον Ιωάννη παγωμένο. 

338. Βουκολιές, οι.

Στο συνοικισμό Μπαϊρακταριανά υπάρχει ο ναός του Αγίου 
Αθανασίου με τοιχογραφίες σε δυο στρώματα από το 14ο και 
15ο αι. Στο συνοικισμό Νέμπρος υπάρχει ο ναός του Αγίου 
Κωνσταντίνου με τοιχογραφίες μεταξύ του 1452 και 1462. Στα 
παλιά Ρούματα σώζονται οι ναοί της παναγίας με διάκοσμο 
του 1359/60, του Σωτήρα με διάκοσμο του 1461 και των Αγίων 
Σπυρίδωνα και Ιωάννη, του 14ου αι. 

339. Άστρικας, ο.

Στις παρυφές του οικισμού σώζεται ο μονόχωρος, καμαρο-
σκέπαστος ναός της Ζωοδόχου πηγής. Ο γραπτός διάκοσμος 
ανάγεται στο α΄ μισό του 15ου αι. 

340. Ρόκα, η.

Στον απότομο λόφο πάνω από τη Ρόκα υπάρχει βυζαντινό 
φρούριο, ενταγμένο στο σύστημα ελέγχου του κόλπου της 
Κισάμου, σε οπτική επαφή με τα φρούρια της Μαλαθύρου και 
της πολυρρήνειας. Ο μονόχωρος, καμαροσκέπαστος, κοιμη-
τηριακός ναός των Αγίων Αποστόλων στο χωριό, διασώζει τοι-
χογραφίες του 14ου αι. 338. Βουκολιές, Άγιος Αθανάσιος

337. Επισκοπή Κισάμου, Μιχαήλ Αρχάγγελος
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343. Μαλάθυρος, φρούριο

341. Δελιανά, Άγιος Ιωάννης Πρόδρομος

341. Δελιανά, τα.

Στην συνοικία πρόδρομος σώζεται ο μονόχωρος καμαροσκέ-
παστος ναός του Αγίου Ιωάννη του προδρόμου. πρόκειται για 
ιδιαίτερα επίμηκες κτίσμα, το οποίο χωριζόταν αρχικά με τοί-
χο σε κυρίως ναό και νάρθηκα. Είναι κτισμένος πάνω σε πα-
λιότερο, ίδιων διαστάσεων ναό. Εσωτερικά ένα από τα τυφλά 
αψιδώματα στο βόρειο τοίχο μετατράπηκε κατά τον 15ο αι. 
σε πολυτελή τάφο του ευγενούς Domenico Venerio. Ο πλού-
σιος υστερογοτθικός γλυπτός διάκοσμος, μεταφέρθηκε το 
1892 και χρησιμοποιήθηκε με επιδέξιο τρόπο στην ανακατα-
σκευή της βόρειας θύρας του ναού. Οι τοιχογραφίες του κυ-
ρίως ναού ανάγονται στο β΄μισό του 13ου αι. και του νάρθηκα 
μπορούν να αποδοθούν στον ζωγράφο των αρχών του 14ου 
αι. Μιχαήλ Βενέρη.

342. Ζυμβραγού, τα.

Σε αγροτική θέση σώζεται ο κατάγραφος, μονόχωρος καμα-
ροσκέπαστος ναός του Αγίου παντελεήμονα, που χρονολο-
γείται στο β΄μισό του 14ου αι. Σε ερημική τοποθεσία του οι-
κισμού βρίσκεται ο τοιχογραφημένος το 1382 ναός του Σω-
τήρα (γνωστός ως Αγία Κυριακή). Στο συνοικισμό Ψιλιανά 
υπάρχει ο ναός του Ευαγγελισμού με δύο παραστάσεις του 
15ου αι

343. Μαλάθυρος, η.

Σε ύψωμα κοντά στον οικισμό σώζεται μεγάλο μεσοβυζαντι-
νό φρούριο, που ελέγχει οπτικά μεγάλη έκταση του κόλπου 
της Κισάμου και έπαιζε σημαντικό ρόλο στο οχυρωματικό σύ-
στημα της Κρήτης. Έχει ελλειψοειδές σχήμα, διασώζει ερεί-
πια από 12 ημικυκλικούς πύργους, μεγάλα τμήματα των με-
ταπυργίων, προτείχισμα, διάφορα κτίσματα και δεξαμενές.. 
Μέσα στον οικισμό υπάρχει ο τοιχογραφημένος, μονόχωρος 
ναός της Αγίας Ειρήνης των μέσων του 15ου αι. Καλύτερης 
ποιότητας   είναι ο διάκοσμος στον μονόχωρο ναό του Μιχα-
ήλ Αρχαγγέλου.

344. Μουρί, το.

Έξω από τον οικισμό βρίσκεται ο σταυρεπίστεγος ναός του 
Αγίου Νικολάου, με τοιχογραφίες του τέλους του 13ου αι., 
που έχει δεχτεί αρκετές δυτικές επιδράσεις.

345. Άι κυρ-Γιάννης, ο.

Στον οικισμό υπάρχει δίκλιτος νεότερος ναός των Αγίων Ιω-
άννη του Ξένου και Ευσταθίου, στη θέση μεγάλου βυζαντινού 
ναού. Σε μικρή απόσταση σώζεται ο ναός του Αγίου Γεωργίου 
με καλής ποιότητας διάκοσμο του 14ου αι. Στον κοντινό οικι-
σμό Κάτω Άι κυρ-Γιάννης σώζεται ναός με τοιχογραφίες που 
μπορούν να αποδοθούν στο ζωγράφο των πρώτων δεκαετιών 
του 14ου αι. Ιωάννη παγωμένο.
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346. Λατζιανά, Αγία Βαρβάρα

346. Λατζιανά, τα. 

Στο συνοικισμό του χωριού Βουλγάρω σώζεται ο ερειπωμέ-
νος ναός της Αγίας Βαρβάρας, καθολικό μονής. πρόκειται για 
σταυροειδή εγγεγραμμένο με τρούλο και μεταγενέστερο νάρ-
θηκα. Οι επιφάνειες διαμορφώνονται πλαστικά με τυφλά αψι-
δώματα. Σε επέμβαση της Βενετοκρατίας οφείλεται το υστε-
ρογοτθικό θύρωμα στο νοτιοδυτικό αψίδωμα του ναού. Ο τοι-
χογραφικός διάκοσμος, που σώζεται αποσπασματικά επιτό-
που ή έχει αποτοιχιστεί, χρονολογείται στο β΄ μισό του 11ου αι. 

347. Βάθη, η.

Εντός του οικισμού (πρώην Κούνενι) υπάρχει ο μονόχωρος 
καμαροσκέπαστος ναός του Αγίου Γεωργίου με τοιχογραφί-
ες του 1284, λαϊκής τεχνοτροπίας με αναφορές στην παράδο-
ση του 12ου αι. Στο ίδιο χωριό υπάρχει ο επίσης μονόχωρος 
καμαροσκέπαστος ναός του Μιχαήλ Αρχαγγέλου με διάκοσμο 
των πρώτων δεκαετιών του 14ου αι. που μπορεί να αποδοθεί 
στον Ιωάννη παγωμένο και τους συνεργάτες του.
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350. Βουτάς, Αγία Παρασκευή στον Κίτυρο, τοιχογραφία

349. Σκλαβοπούλα, η.

Ο μονόχωρος, καμαροσκέπαστος ναός του Αγίου Γεωργίου 
έχει διάκοσμο του 1290/91. Συνεργάστηκαν δυο ζωγράφοι, από 
τους οποίου αυτός που ζωγραφίζει την ανατολική πλευρά εκ-
φράζει συντηρητικές τάσεις, ενώ ο άλλος ακολουθεί τις νεό-
τερες εξελίξεις. Ο ναός της παναγίας τοιχογραφήθηκε στο α΄ 

350. Βουτάς, ο.

Στο μέσο του χωριού ο μονόχωρος καμαροσκέπαστος ναός 
του Αγίου Κωνσταντίνου κτίστηκε και τοιχογραφήθηκε στις 
πρώτες δεκαετίες του 14ου αι. από τον αγιογράφο Ιωάννη πα-
γωμένο και συνεργάτες του. Ο ναός του Σωτήρα διασώζει κα-
λής ποιότητας διάκοσμο του β΄μισού του 14ου αι. Στον μονό-
χωρο ναό της Αγίας παρασκευής στον οικισμό Κίτυρος της 
«Τούρμας του Κιτύρου», υπάρχουν τοιχογραφίες του 1372/3. 
Στον οικισμό Χασί, ο λαϊκός διάκοσμος στην εκκλησία του Αγί-
ου Ιωάννη χρονολογείται στο α΄ μισό του 14ου αι.

348. Έλος, το. 

Στο μέσο του οικισμού σώζεται ο μονόχωρος καμαροσκέπα-
στος ναός του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου. Ο τοιχογραφικός 
διάκοσμος μπορεί να αποδοθεί στον ζωγράφο των αρχών του 
14ου αι. Ιωάννη παγωμένο και συνεργάτες του. Στον οικισμό 
Κεφάλι υπάρχει ο ναός του Αγίου Αθανασίου με καλής ποιό-
τητας διάκοσμο του 1393, ενώ λαϊκότερες τάσεις εκφράζονται 
στον ναό του Σωτήρα, του 1320.

μισό του 14ου αι. από ζωγράφο που έχει εμπεδώσει τις νέες τά-
σεις της παλαιολόγειας τέχνης. Καλής ποιότητας είναι και οι 
τοιχογραφίες στο μονόχωρο καμαροσκέπαστο ναό του Σωτή-
ρα, του β΄ μισού του 14ου αι. Στον απομονωμένο οικισμό Ζού-
σες σώζεται ο ερειπωμένος ναός της Αγίας Ειρήνης, με τοιχο-
γραφίες ανάλογες με αυτές του ναού της παναγίας.
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354. Κάντανος, Τρεις Εκκλησιές, Άγιος Γεώργιος, τοιχψογραφία  
(ζωγράφος Ιωάννης Παγωμένος)

351. Σαρακήνα, η.

Μέσα στον οικισμό σώζεται ο ναός του Αγίου Ιωάννη του Χρυ-
σοστόμου με τοιχογραφίες του 1341/49, έργο πιθανώς του ζω-
γράφου που φιλοτέχνησε το δεύτερο στρώμα στον ναό του Άι-
κυρ Γιάννη στον Αλικιανό. Εκτός του οικισμού υπάρχει ο ναός 
του Μιχαήλ Αρχαγγέλου, κτισμένος στο μεσαίο κλίτος μεγα-
λύτερης, τρίκλιτης ξυλόστεγης βυζαντινής βασιλικής, από την 
οποία σώζεται σε αρκετό ύψος η αψίδα του ιερού. Ο ναός έχει 
κτιστό τέμπλο και διασώζει τοιχογραφίες των αρχών του 14ου 
αι., που μπορεί να αποδοθεί στον Ιωάννη παγωμένο και τους 
συνεργάτες του. Στον οικισμό Χόντρου ο λαϊκός διάκοσμος 
του ναού της Αγίας παρασκευής χρονολογείται στο α΄ μισό 
του 15ου αι. 

352. Κακοδίκι, το.

Κοντά στον οικισμό Κάδρος σώζονται τα ερείπια αρχαίας πό-
λης που συνέχισε να ακμάζει κατά την παλαιοχριστιανική περί-
οδο, όπως συμπεραίνουμε από τα γλυπτά που εντοπίζονται δι-
άσπαρτα σε ναούς. Ο ναός του Μιχαήλ Αρχαγγέλου είναι μο-
νόχωρος καμαροσκέπαστος με χαρακτηριστικό υστερογοτθι-
κό θύρωμα. Ο διάκοσμος μπορεί να αποδοθεί σε τεχνίτη των 
μέσων του 15ου αι. Ο ναός του Σωτήρα τοιχογραφήθηκε στα 
τέλη του 14ου αι. και του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου στο 
Κάδρος στα μέσα του 15ου αι., ενώ εκείνος της παναγίας εί-
ναι έργο του Ιωάννη παγωμένου και συνεργατών του. Ο ναός 
του Αγίου Ισιδώρου στα Τζενελιανά είναι έργο του 1420/1. Ο 
ερειπωμένος και ανακατασκευασμένος κατά τα ανώτερα μέρη 
ναός της παναγίας στα Μπεηλίτικα τοιχογραφήθηκε το 1331/2 
από τον Ιωάννη παγωμένο.

353. Πλεμενιανά, τα.

Ο κοιμητηριακός ναός του Σωτήρα είναι κτισμένος στη θέση 
παλαιοχριστιανικής βασιλικής, όπως φαίνεται από τα εντοιχι-
σμένα ή διάσπαρτα γλυπτά. Ο ναός επεκτάθηκε προς τα δυ-
τικά κατά τον 19ο αι. Οι τοιχογραφίες του τέλους του 13ου 
αι. είναι έργο τριών ζωγράφων. Ο μονόχωρος καμαροσκέ-
παστος ναός του Αγίου Γεωργίου είναι τοιχογραφημένος το 
1458. Στον οικισμό Τζεβρεμιανά ο ναός της παναγίας έχει εν-
σωματωμένα γλυπτά μέλη από παλαιοχριστιανικό ναό. Ο διά-
κοσμος του χρονολογείται στα μέσα του 15ου αι. Στο συνοικι-
σμό Κοπετοί, ο ερειπωμένος ναός των Αγίων Αποστόλων, που 
αναστηλώθηκε πρόσφατα, είναι τοιχογραφημένος από τον ζω-
γράφο Ιωάννη παγωμένο στις πρώτες δεκαετίες του 14ου αι., 
όπως και ο ναός του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου. Στον ναό 
των Αγίων Αποστόλων στους Δρυς, μεταξύ των παραστάσεων 
του β΄ μισού του 15ου αι., εικονίζεται ο Άγιος Βαρθολομαίος 
να φέρει στους ώμους του το δέρμα του.

354. Κάντανος, η.

Υπήρξε έδρα της παλαιοχριστιανικής επισκοπής Καντάνου ή 
Καντανίας. Από την εποχή αυτή διασώζονται πολλά spolia σε 
ναούς της περιοχής. Λείψανα βασιλικών σώζονται κάτω από 
τους ναούς του Αγίου Γεωργίου στα Μπενουδιανά και της Αγί-
ας Αικατερίνης στο κέντρο της Καντάνου. Στην κωμόπολη της 
Καντάνου και στους γύρω οικισμούς σώζονται περίπου 40 μι-
κροί μονόχωροι καμαροσκέπαστοι ναοί με τοιχογραφίες, που 
χρονολογούνται μεταξύ του β΄ μισού του 13ου και των μέσων 
του 15ου αι. πρόκειται συνήθως για αναθήματα, όπως δεί-
χνουν οι επιγραφές. Στο κέντρο της Καντάνου αποκαλύφθη-
καν στον ναό του Αγίου Νικολάου ή Τζαμί τοιχογραφίες των 
αρχών του 14ου αι., έργα του Ιωάννη παγωμένου. Σε μικρή 
απόσταση υπάρχουν οι τοιχογραφημένοι μονόχωροι ναοί της 
Αγίας Αικατερίνης, της Αγίας παρασκευής, του Αγίου Αντω-
νίου και των Αγίων Αποστόλων, από τον 14ο αι. Ο ερειπωμέ-
νος ναός του Αγίου Γεωργίου στα Μπενουδιανά, είναι κτισμέ-
νος στην θέση δυο παλιότερων, των οποίων διακρίνονται οι 
αψίδες κάτω από την νεότερη εκκλησία. Οι τοιχογραφίες εί-
ναι έργα του Θεοδώρου-Δανιήλ Βενέρη περί τα τέλη του 13ου 



Παλιόχωρα, η. Σούγια, η.ΚΡΗΤΗ

244

ου Γεωργίου (β΄μισό 14ου αι.), των Αγίων πέτρου και παύλου 
(μέσα 14ου αι.), ενώ στη θέση Σκαφίδια, ο τοιχογραφημένος 
το 1347 από τον ζωγράφο Ιωακείμ ναός της παναγίας συν-
δέεται στενά με την παράδοση του Ιωάννη παγωμένου. Στον 
σταυρεπίστεγο ναό του Αγίου Γεωργίου στο Σπανιάκο, ο δι-
άκοσμος είναι έργο του Ιωάννη παγωμένου (αρχές του 14ου 
αι.). Υπάρχουν ακόμη οι τοιχογραφημένοι ναοί της παναγίας 
και της Αγίας Μαρίνας.

356. Τεμένια, τα.

Στον οικισμό Λαζοπουλιανά σώζεται ο μονόχωρος, καμαρο-
σκέπαστος ναός του Σωτήρα, με πρόσθετο νάρθηκα στον 
τύπο του συνεπτυγμένου σταυροειδούς με τρούλο. Στον αρ-
χικό ναό διασώζεται διάκοσμος του β΄μισού του 13ου αι. με 
έντονες δυτικές επιδράσεις. 

357. Ροδοβάνι, το.

Είναι κτισμένο κοντά στα ερείπια της σημαντικής αρχαίας πό-
λης της Ελύρου. Κάτω από τον νεότερο ναό της παναγίας 
ανατολικά του οικισμού, σώζονται τα λείψανα τρίκλιτης, ξυ-
λόστεγης βασιλικής με ψηφιδωτά δάπεδα. Σε ερημική τοπο-
θεσία σώζεται ο ερειπωμένος και ανακατασκευασμένος ναός 
της παναγίας της Καλομοιριανής με διάκοσμο του τέλους του 
13ου αι., αφιέρωμα του Γεωργίου Καντανολέου και της συζύ-
γου του Μόσχας. Στον οικισμό Αγριλές σώζεται ο ναός της 
Αγίας Άννας με τοιχογραφίες του Θεοδώρου-Δανιήλ Βενέρη 
από τα τέλη του 13ου αι.. Στα Τσισκιανά σώζεται ο ναός του 
Αγίου Ευτυχίου με διάκοσμο των μέσων του 14ου αι.

358. Σούγια, η.

Ο οικισμός είναι κτισμένος στην θέση της αρχαίας πόλης 
Σύϊα που ακμάζει κυρίως κατά τα υστερορωμαϊκά χρόνια. 
Κάτω από τον σύγχρονο ναό του Αγίου παντελεήμονα ανα-
σκάφηκε τρίκλιτη βασιλική με ψηφιδωτά δάπεδα. Δυτικότερά 
της εντοπίζονται τα ερείπια τριών ακόμη βασιλικών. Βόρεια 
του οικισμού σώζεται ο μονόχωρος με τρούλο ναός της Αγί-
ας Ειρήνης. Ο διάκοσμος είναι έργο του β΄ μισού του 13ου αι. 
Στην τοποθεσία Χαρέη ανατολικά της Σούγιας σώζεται ο δί-
κλιτος ναός του Αγίου Αντωνίου με τοιχογραφίες του 1382/3 
και του α΄ μισού του 15ου αι. Στο χώρο της αρχαίας πόλης 
Λισσού δυτικά της Σούγιας σώζονται τα ερείπια δύο τρίκλι-
των βασιλικών με εγκάρσιο κλίτος. Το ιερό βήμα της πρώτης 
καταλαμβάνει ο μονόχωρος καμαροσκέπαστος ναός της πα-
ναγίας (14ος αι.), με ενσωματωμένα μαρμάρινα αρχιτεκτο-

αι. Στον συνοικισμό Ανισαράκι σώζονται οι μονόχωροι ναοί της 
Αγίας παρασκευής με τοιχογραφίες του Ιωάννη παγωμένου, 
του Αγίου Γεωργίου (14ος αι.) και της Αγίας Άννας με κτιστό 
τέμπλο και τοιχογραφίες σε δυο φάσεις. Το ανατολικό μέρος 
τοιχογραφήθηκε από λαϊκό ζωγράφο του α΄ μισού του 14ου 
αι.και το δυτικό το 1457. Ο διάκοσμος του ναού της παναγίας 
(15ος αι.) είναι ιδιαίτερα πλούσιος. Στον συνοικισμό Τραχινιά-
κω(ν), έδρα της βυζαντινής οικογένειας των Τραχινών, υπάρ-
χουν οι ναοί του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου (1328/9), του 
προφήτη Ηλία με τοιχογραφίες του Ιωάννη παγωμένου και 
της Αγίας παρασκευής με τοιχογραφίες του παγωμένου και 
συνεργατών του. Στον συνοικισμό Λαμπιριανά υπάρχει ο μο-
νόχωρος ναός της Αγίας Κυριακής με τοιχογραφίες του 15ου 
αι. Στην ερημική τοποθεσία Τρεις Εκκλησιές ο μονόχωρος, κα-
μαροσκέπαστος ναός του Αγίου Γεωργίου κτίστηκε αρχικά μι-
κρότερος και επεκτάθηκε στη συνέχεια. Στην τοιχοποιία υπάρ-
χουν παλαιοχριστιανικά spolia. Στο αρχικό τμήμα αναγνωρίζε-
ται ως ζωγράφος ο Ιωάννης παγωμένος και συνεργάτες του, 
ενώ το δυτικό τοιχογραφήθηκε τον 15ο αι. Στην θέση Καβα-
λαριανά ο ναός του Μιχαήλ Αρχαγγέλου αγιογραφήθηκε το 
1327/8 από τον Ιωάννη παγωμένο και συνεργάτες του. Ο διά-
κοσμος είναι ιδιαίτερα πλούσιος, με απεικονίσεις πολλών με-
λών των οικογενειών Μελισσουργών και Κότζη. Στον οικισμό 
Κάτω Φλώρια σώζεται ο ναός του Αγίου Γεωργίου με τοιχο-
γραφίες του 1497, έργο του ζωγράφου Γεωργίου προβατό-
πουλου και στα Απάνω Φλώρια ο ναός των Αγίων πατέρων με 
διάκοσμο του 1462, έργο του Ξένου Διγενή «από την χώραν 
του Μουχλίου». 

355. Παλιόχωρα, η.

παραλιακός οικισμός γύρω από το λόφο Φορτέτζα και κοντά 
στο φυσικό λιμάνι Τηγάνι. Κατά τον 14ο αι. κτίστηκε πάνω 
στον οχυρό λόφο το ορθογώνιο φρούριο Castel Selino, έδρα 
της Καστελανίας του Σελίνου, που επισκευάστηκε πολλές φο-
ρές μέχρι και τα τέλη του 19ου αι. Ο ρόλος του ήταν αφενός 
να ελέγχει τους ανυπότακτους ντόπιους, αφετέρου τους θα-
λάσσιους δρόμους προς την Αφρική. Στην περιοχή της Κου-
ντούρας υπάρχουν ο τοιχογραφημένος ναός των Αγίων Θε-
οδώρων του 14ου αι., ο ερειπωμένος ναός του Αγίου Μάμα 
από τα μέσα του 14ου αι. και στη θέση Τροχαλού ο ναός του 
Αγίου Γεωργίου με τοιχογραφίες των αρχών του 14ου αι., 
που αποδίδονται στον Ιωάννη παγωμένο. Στην ευρύτερη πε-
ριοχή του Δήμου πελεκάνου σώζονται οι ναοί του Αγίου Ιω-
άννη στον Ασφεντηλέ με ενδιαφέρουσα παράσταση της Δευ-
τέρας παρουσίας, έργο του Ιωάννη παγωμένου, του Αγίου 
Ζωσιμά στους Αχλαδιάκες, με διάκοσμο των μέσων του 14ου 
αι., ο σταυρεπίστεγος δίκλιτος ναός των Αγίων Γεωργίου και 
Νικολάου, έργο του Ιωάννη παγωμένου (1323) και ανωνύμου 
ζωγράφου του τέλους του 14ου αι., με σκηνές του βίου του 
αγίου και τη Δευτέρα παρουσία στο κλίτος του Αγίου Νικο-
λάου. Στο προδρόμι υπάρχου οι μονόχωροι καμαροσκέπα-
στοι ναοί του Αγίου παντελεήμονα (μέσα 14ου αι.) του Αγί-
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361. Αράδενα, Μιχαήλ Αρχάγγελος (Αστράτηγος)

νικά μέλη της βασιλικής, και της δεύτερης ο επίσης μονό-
χωρος ναός των Αγίων Κηρύκου και Ιουλίτης, με διάκοσμο 
των μέσων του 14ου αι. Έξω από τον οικισμό Μονή σώζεται 
ο ναός του Αγίου Νικολάου, μονόχωρος, καμαροσκέπαστος 
κατά το ανατολικό μέρος και απλός σταυρεπίστεγος κατά το 
δυτικό. Τον διάκοσμο του ανατολικού μέρους έκανε στα τέλη 
του 13ου αι. ο Θεόδωρος-Δανιήλ Βενέρης και του δυτικού 
ο Ιωάννης παγωμένος το 1315. Στον οικισμό Κουστογέρακο 
υπάρχει ο μονόχωρος, καμαροσκέπαστος ναός του Αγίου Γε-
ωργίου με διάκοσμο του 1488, έργο του ζωγράφου Γεωργίου 
προβατόπουλου.  Στο Λιβαδά, στον ναό του Αγίου Δημητρί-
ου διασώζονται τοιχογραφίες του 1311/2 του ζωγράφου του 
ναού του Σωτήρα Τεμενίων. Στον οικισμό Αγία Ειρήνη σώζο-
νται ο ναός της Αγίας Ειρήνης με τοιχογραφίες του 1368, ο 
ναός του Σωτήρα με διάκοσμο του1357/8 και ο ερειπωμένος 
του Αγίου Γεωργίου με τοιχογραφίες του 1460/1. Στον οικι-
σμό πρινές υπάρχουν οι ναοί του Αγίου Γεωργίου με διά-
κοσμο του 1367, της παναγίας, των Αγίων Αποστόλων, του 
14ου αι., και του Μιχαήλ Αρχαγγέλου, έργο του ζωγράφου 
Νικολάου Μαστραχά του 1410.

359. Αγία Ρουμέλη, η.

Στην έξοδο του ομώνυμου φαραγγιού, η Αγία Ρουμέλη κατα-
λαμβάνει την θέση της αρχαίας πόλης Τάρρας. πάνω στην 
κρηπίδα αρχαίου ναού (πιθανώς του Ταρραίου Απόλλωνα) εί-
ναι κτισμένη τρίκλιτη παλαιοχριστιανική βασιλική με ψηφιδω-
τά δάπεδα. Κατά το 15ο αι. στον χώρο του ιερού Βήματος κτί-
στηκε και τοιχογραφήθηκε μικρός καμαροσκέπαστος ναός. 
Στον οικισμό Σαμαριά, μέσα στο ομώνυμο φαράγγι, σώζεται 
ο μονόχωρος καμαροσκέπαστος ναός της Οσίας Μαρίας της 
Αιγυπτίας με τοιχογραφίες του 14ου αι. Ανατολικά της Αγίας 
Ρουμέλης σώζεται ο μεσοβυζαντινός ναός του Αγίου παύλου, 
στον αρχιτεκτονικό τύπο του ελεύθερου σταυρού με τρούλο. 
Κτίστηκε κατά την γ΄ δεκαετία του 11ου αι. ως καθολικό μικρής 
μονής από τον όσιο Ιωάννη τον Ξένο. Διασώζει τοιχογραφικό 
διάκοσμο σε δυο στρώματα, από τα οποία το α΄ χρονολογείται 
στον 11ο αι. και το β΄ στα μέσα του 13ου. 

360. Άγιος Ιωάννης, ο.

Δυτικότερα της Αράδενας, έξω από τον ομώνυμο οικισμό, σώ-
ζεται ο δίκλιτος σήμερα ναός του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου. 
Το αρχικό μονόχωρο καμαροσκέπαστο βόρειο κλίτος διασώζει 
διάκοσμο των αρχών του 14ου αι., έργο πιθανώς του Ιωάννη 
παγωμένου και των συνεργατών του. Σε μικρή απόσταση σώ-
ζεται ο μονόχωρος ναός της παναγίας με διάκοσμο του β΄ μι-
σού του 15ου αι.

361. Αράδενα, η.

Οικισμός των Λευκών Ορέων στη θέση της αρχαίας πόλης 
Αραδήνος. Κατά την παλαιοχριστιανική περίοδο υπήρξε έδρα 
της επισκοπής «Φοινίκης ήτοι Αραδένης», που είχε διπλή έδρα 
λόγω της μετακίνησης των κατοίκων στον παραθαλάσσιο Φοί-
νικα (Λουτρό) κατά τους χειμερινούς μήνες. Κάτω από τον 
σταυροειδή με τρούλο ναό του Μιχαήλ Αρχαγγέλου («Αστρά-
τηγου») διακρίνονται λείψανα τρίκλιτης παλαιοχριστιανικής 
βασιλικής με ψηφιδωτό δάπεδο. Μια ακόμη τρίκλιτη βασιλική 
εντοπίστηκε κάτω από τον μονόχωρο ναό του Αγίου Νικολάου. 
Ο ναός του «Αστράτηγου» κτίστηκε στο α΄ μισό του 14ου αι., 
με σύγχρονες τοιχογραφίες. 
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362. Λουτρό, το.

Δυτικά του οικισμού, σώζονται τα ερείπια της αρχαίας πόλης 
Φοίνιξ, που υπήρξε χειμερινή έδρα της επισκοπής Αραδένης. 
Ανάμεσα στα ερείπια διακρίνεται μεγάλη τρίκλιτη, παλαιοχρι-
στιανική βασιλική. Στην θέση Φοίνικας υπάρχει ο μονόχωρος 
ναός του Σωτήρα με τοιχογραφίες του 14ου αι.

363. Ανώπολη, η.

Σε ορεινή τοποθεσία σώζονται τα ερείπια του αρχαίου οικι-
σμού Ανώπολη, όπου διακρίνονται τα ερείπια τρίκλιτης βασιλι-
κής στη θέση Αγία Αικατερίνη. Στον ναό του Αγίου Γεωργίου 
στον σημερινό οικισμό Ανώπολη, εντοπίστηκαν λείψανα τοιχο-
γραφικού διακόσμου των μέσων του 14ου αι. πιθανώς τρεις 
ακόμη ναοί, αλλοιωμένοι σήμερα, ανήκουν στην ίδια περίοδο.

364. Χώρα Σφακίων, η.

Σε αρκετούς από τους ναούς της Χώρας Σφακίων σώζονται 
μαρμάρινα spolia από παλαιοχριστιανικούς ναούς. Κανείς 
ωστόσο δεν έχει εντοπιστεί. Στην είσοδο του οικισμού σώζο-
νται τα ερείπια του φρουρίου Castel Sfakia, έδρα της ομώνυ-
μης Καστελανίας. Κτίστηκε κατά το 13ο αι. για να ελέγξει τους 
ανυπότακτους Σφακιανούς και ανακατασκευάστηκε πολλές 
φορές. Βόρεια του φρουρίου σώζεται ο μονόχωρος, καμαρο-
σκέπαστος ναός των Αγίων πάντων (14ος αι.), με τοιχογραφί-
ες της πρώιμης Βενετοκρατίας.

365. Κομητάδες, οι. 

Νότια του οικισμού σώζεται ο μονόχωρος, καμαροσκέπαστος 
ναός του Αγίου Γεωργίου με τοιχογραφίες του Ιωάννη παγω-
μένου, του 1313/4. 
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366. Φραγκοκάστελο, το.

Ανατολικά του φρουρίου Φραγκοκάστελο, σώζονται τα ερεί-
πια τρίκλιτης, ξυλόστεγης βασιλικής με παστοφόρια και ψη-
φιδωτά δάπεδα του β΄ μισού του 6ου αι. Τον χώρο του ιερού 
βήματος καταλαμβάνει ο μονόχωρος, καμαροσκέπαστος ναός 
του Αγίου Νικήτα, με τοιχογραφίες του 13ου αι. Δυτικά του 
Φραγκοκάστελου σώζονται σε μεγάλο ύψος τα ερείπια μιας 
ακόμη τρίκλιτης ξυλόστεγης βασιλικής, το ιερό της οποίας κα-
τελάμβανε ο ερειπωμένος τοιχογραφημένος ναός του Μιχα-
ήλ Αρχαγγέλου (Άγιος Αστράτηγος). Στον ναό του Αγίου Ιωάν-
νη του Θεολόγου (13ος αι.) και το δίκλιτο καθολικό της μονής 

του Αγίου Χαραλάμπους, δυτικά του Φραγκοκάστελου, υπάρ-
χουν εντοιχισμένα μαρμάρινα spolia από τις βασιλικές. Το ορ-
θογώνιο, με τέσσερις πύργους στις γωνίες, φρούριο Φραγκο-
κάστελο κτίστηκε κατά το β΄ μισό του 14ου αι. και επισκευ-
άστηκε εκτεταμένα πολλές φορές, προκειμένου να ελέγχει 
τους ανυπότακτους κατοίκους της περιοχής. Στους κοντινούς 
οικισμούς πατσιανός και Καψοδάσος υπάρχουν οι τοιχογρα-
φημένοι κατά τον 14ο αι. ναοί του Αγίου Ιωάννη και του Αγίου 
Αθανασίου. Κοντά στον οικισμό Σκαλωτή σώζεται ο μονόχω-
ρος, καμαροσκέπαστος ναός του προφήτη Ηλία, με τοιχογρα-
φίες του α΄ μισού του 14ου αι. 
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367. Αλικιανός, Ζωοδόχος Πηγή

367. Αλικιανός, ο.

Μεταξύ των οικισμών Αλικιανός και Κουφός σώζεται ο ναός 
της Ζωοδόχου πηγής, ή Άι-κυρ-Γιάννης, από το όνομα του 
κτήτορα Ιωάννη του Ξένου και Ερημίτη. Κτίστηκε περί το 1030 
στα πλαίσια της έντονης δραστηριότητας του οσίου στον 
χώρο της Δυτικής Κρήτης. Ανήκει στον αρχιτεκτονικό τύπο 
του σταυροειδούς εγγεγραμμένου με τρούλο, με έντονα προ-
εξέχουσες τις πλάγιες κεραίες του σταυρού. Οι επιφάνειες δι-
αμορφώνονται πλαστικά με διπλά τυφλά αψιδώματα. Στο δυτι-
κό μέρος του ναού προστέθηκε τριμερής νάρθηκας. Καλύπτε-
ται με τοιχογραφίες σε δυο στρώματα. Το δεύτερο είναι έργο 
ακαδημαϊκού ζωγράφου του α΄ μισού του 14ου αι. Ο ναός ανα-
στηλώθηκε περί το 1950. Μέσα στον οικισμό σώζεται ο σταυ-
ρεπίστεγος ναός του Αγίου Γεωργίου, με τοιχογραφίες των 
μέσων του 14ου αι. Ο ναός καταστράφηκε από βομβαρδισμό 
και αποκαταστάθηκε.

368. Επισκοπή Αγιάς, η.

Σε μικρή απόσταση νοτιοδυτικά των Χανίων είναι κτισμένος ο 
ερειπωμένος ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. πρόκειται 
για τρίκλιτη, αρχικά ξυλόστεγη βασιλική με εγκάρσιο κλίτος 
που προεξέχει, του 5ου αι. Μετά την απελευθέρωση της Κρή-
της από τους Άραβες, ο ναός μετατράπηκε σε απλό τρίκλιτο, 
με κατάργηση του εγκάρσιου κλίτους και την προσθήκη στα 
πλάγια κλίτη ημικυλινδρικών αψίδων. Η στέγαση των κλιτών 
έγινε με σταυροθόλια. Τότε και τοιχογραφήθηκε. Ο ανακατα-
σκευασμένος ναός χρησιμοποιήθηκε ως καθεδρικός της επι-
σκοπής Κυδωνίας, που μεταφέρθηκε στην ενδοχώρα και με-
τονομάστηκε σε Αγιάς. Μια ακόμη επέμβαση με επαναφορά 
του ναού στον ξυλόστεγο τύπο έγινε κατά την πρώιμη Βενετο-
κρατία (13ος αι.), όταν εδρεύει εκεί ο Episcopus Agiensis, πριν 
επανέλθει αργότερα στην πόλη των Χανιών. 

369. Βαρύπετρος, ο.

Νότια του οικισμού Βαρύπετρος σώζεται το φρούριο Κάστε-
λος. Ο περίβολός του καταλαμβάνει σε έκταση περίπου 400 
στρεμμάτων δυο συνεχόμενες κορυφές, αποτελείται από 
ισχυρό προτείχισμα, εναλασσόμενους ημικυκλικούς ή ορθο-
γώνιους πύργους και μεταπύργια. Μέρος του λόφου στην δυ-
τική και την ανατολική πλευρά παραμένει ανοχύρωτο, λόγω 
του απόκρημνου του εδάφους. Στο εσωτερικό υπάρχουν λεί-
ψανα κτισμάτων, ιδίως δεξαμενών. Το φρούριο ελέγχει οπτι-
κά τον κόλπο των Χανιών και κατασκευάστηκε μετά την απε-
λευθέρωση της Κρήτης από τους Άραβες, πιθανώς για τη με-
ταφορά της παραλιακής πόλης της Κυδωνίας στην ενδοχώρα, 
στα πλαίσια μιας πολιτικής του Βυζαντίου για αμυντική ανασυ-
γκρότηση του νησιού. 
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370. Χανιά, τα.

πόλη με συνεχή κατοίκηση από τα νεολιθικά χρόνια. Υπήρξε 
κατά την μινωική περίοδο ο σημαντικότερος οικισμός της Δυ-
τικής Κρήτης (Ku-do-ni-ja) και η μεγάλη πόλη Κυδωνία κατά 
τους ιστορικούς χρόνους. Στην διάρκεια της Ρωμαιοκρατί-
ας γνωρίζει νέα άνθηση. Κατά την παλαιοχριστιανική περίο-
δο αποτελεί την έδρα της επισκοπής Κυδωνίας, της οποίας 
επίσκοποι πήραν μέρος στις συνόδους της Σαρδικής και της 
Χαλκηδόνος. Στις αρχές του 9ου αιώνα καταλαμβάνεται από 
τους Σαρακηνούς Άραβες, όπως πληροφορούμαστε από τον 
Βίο του Ομολογητή Νικολάου του Στουδίτη από την Κυδωνία. 
Μετά την απελευθέρωση της Κρήτης από το Νικηφόρο Φωκά 
(961), παρακμάζει και επανεμφανίζεται με το νέο όνομα Canea 
(Χανιά) ως αποικία Βενετών σε έγγραφο του 1252, όπου δίδε-
ται η εντολή «ανοικοδόμησής» της. Η πόλη περιορίζεται αρχι-
κά στον οχυρωμένο λόφο Καστέλι και επεκτείνεται σταδιακά 
μέχρι τον 16ο αιώνα, οπότε και τειχίζεται για μια ακόμη φορά.
Από την παλαιοχριστιανική περίοδο σώζεται σε μεγάλη έκταση 
ο οχυρωματικός περίβολος γύρω από το λόφο Καστέλι, που 
εδράζεται πάνω στα εκτεταμένα ερείπια του ελληνιστικού και 
είναι δομημένος με αρχιτεκτονικό υλικό της αρχαίας Κυδωνί-
ας. Εκτεταμένες είναι και οι επεμβάσεις του 13ου αιώνα από 
τους Βενετούς. Στο κέντρο του λόφου εντοπίστηκαν πρόσφα-
τα τα θεμέλια μεγάλης, τρίκλιτης παλαιοχριστιανικής βασιλι-
κής, κάτω από τα ερείπια του βενετσιάνικου καθεδρικού ναού. 
Στις συνοικίες Άγιος Ιωάννης και Άγιος Λουκάς έχουν εντοπι-
στεί τα extra muros νεκροταφεία. 
Από τις αρχές του 14ου αι. χρονολογείται η αρχικά ξυλόστεγη 
με καμαροσκέπαστο ιερό και με εγκάρσιο κλίτος βασιλική του 
Αγίου Νικολάου των Δομηνικανών και η περίκλειστη στοά της 
μονής (chiostro) στην βόρεια πλευρά της. Από την ίδια περίο-
δο σώζεται ο ναός του Αγίου Φραγκίσκου (σήμερα Αρχαιολογι-
κό Μουσείο) της μονής των Φραγκισκανών. Κατά το 15ο αι. χρο-
νολογούνται το αρχικά μονόχωρο, καμαροσκέπαστο καθολικό 
της μονής του San Salvatore των Φραγκισκανών (σήμερα Βυζα-
ντινή και Μεταβυζαντινή Συλλογή Χανίων) και ο μονόχωρος τοι-
χογραφημένος ναός του Αγίου Νικολάου των Renier. Η τελική 
μορφή της πόλης διαμορφώθηκε κατά τα τέλη της Βενετοκρα-
τίας (16ος-17ος αι.) και την Τουρκοκρατία, που ακολούθησε.

371. Μεσκλά, τα.

Στον οικισμό Μεσκλά εντοπίζεται αρχαία πόλη, πιθανώς η Κε-
ραία. Κατά τους παλαιοχριστιανικούς χρόνους φαίνεται ότι συ-
νέχισε να ακμάζει, όπως συμπεραίνουμε από τα λείψανα τρίκλι-
της βασιλικής, κάτω από το μονόχωρο ναό της Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου, με ψηφιδωτά δάπεδα στον νάρθηκα (5ος αι.). Στην 
παλαιοχριστιανική βασιλική πιθανώς ανήκει η ακέραια σωζόμε-
νη αψίδα που ενσωματώθηκε στον μονόχωρο καμαροσκέπαστο 
ναό που καταλαμβάνει τον χώρο του μεσαίου κλίτους και μπο-
ρεί να χρονολογηθεί στον 13ο-14ο αι. Ο ναός επεκτάθηκε στη 
συνέχεια κατά το 19ο αι. προς τα δυτικά. Στα Μεσκλά σώζεται 
και ο μονόχωρος καμαροσκέπαστος ναός του Σωτήρα, που χρο-
νολογείται στο α΄ μισό του 13ου αι. και είναι κατάγραφος. Στην 

370. Χανιά, τείχη

370. Χανιά, Άγιος Φραγκίσκος
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373. Κυριακοσέλια, Άγιος Νικόλαος, 
τοιχογραφία

αψίδα εικονίζεται παράσταση των συλλειτουργούντων ιεραρχών 
σε δυο στρώματα, από τα οποία το πρώτο χρονολογείται στα 
μέσα του 13ου αι. Το δεύτερο είναι έργο των γνωστών ζωγρά-
φων Θεόδωρου-Δανιήλ Βενέρη και του ανηψιού του Μιχαήλ 
και χρονολογείται στα 1303. Οι επιφάνειες του νάρθηκα καλύ-
πτονται από την Δευτέρα παρουσία, του β΄ μισού του 14ου αι.

372. Δρακώνα, η.

Έξω από το χωριό Δρακώνα βρίσκεται μονόχωρος ναός του 
Αγίου Στεφάνου. Τους τοίχους κοσμούν μικρής κλίμακας 
παραστάσεις, μεταξύ των οποίων και ο αγιολογικός κύκλος 
του αγίου Στεφάνου, του β΄ μισού του 14ου αι.

373. Κυριακοσέλια, τα.

πάνω σε ύψωμα, 5 χλμ περίπου νοτιοδυτικά του Στύλου, σώ-
ζονται τα ερείπια του φρουρίου Καστέλι, κοντά στον οικισμό 
Κυριακοσέλια. Ο οχυρωματικός περίβολος περιτρέχει τον λό-
φο. Στο εσωτερικό βρίσκεται ο ναός της Αγίας παρασκευής. 
Στην βόρεια πλευρά ένα οχυρωμένο πέρασμα οδηγεί στον 
σπηλαιώδη ναό του Αγίου Μάμα, σε κόγχη του οποίου διακρί-
νεται σταυρός με επιγραφή του 9ου αι. Το φρούριο ελέγχει 
τον δρόμο από το Ρέθυμνο προς τα Χανιά και τον κόλπο της 
Σούδας. Έπαιξε σημαντικό ρόλο στην επανάσταση των ντό-
πιων κατά των Βενετών μεταξύ του 1230 και 1236 με τη βοή-
θεια του αυτοκράτορα Ιωάννη Βατάτζη. Στη βόρεια πλευρά εί-
ναι κτισμένος ο ναός του Αγίου Νικολάου (πιθανώς του Στου-
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374. Στύλος, Άγιος Ιωάννης Θεολόγος και Άγιος Νικόλάος

374. Στύλος, ο. 

Ανατολικά του οικισμού σώζεται ο μεταβατικός, σταυροειδής 
με τρούλο ναός της παναγίας Ζερβιώτισσας (Μοναστήρα). 
Μέσα στον χωριό σώζεται ο δίκλιτος ναός των Αγίων Ιωάννη 
του Θεολόγου και Νικολάου. Η περιοχή του Στύλου παραχω-
ρήθηκε από τον Αλέξιο Β΄ Κομνηνό στη μονή της πάτμου και 
εδώ λειτουργούσε μέχρι πρόσφατα μεγάλο μετόχι της. Αρχι-
κά στην ίδια θέση υπήρχε μικρός μονόχωρος ναός. Στην συνέ-
χεια, μεταξύ του 1271 και 1280 κτίστηκε και τοιχογραφήθηκε 

δίτη) στη μορφή αρχικά του μονόχωρου με τρουλοκαμάρα. 
Στα χρόνια της επανάστασης κατά των Βενετών φαίνεται ότι 
ο ναός γνώρισε εκτεταμένη επέμβαση με υπερύψωση των κε-
ραιών του σταυρού, προσθήκη εξαιρετικά ραδινού τρούλου, 
ώστε να πάρει εξωτερικά την μορφή του σταυροειδούς. Την 
ίδια εποχή χρονολογείται και η τοιχογράφηση. 
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377. Καλύβες, οι.

Ανατολικά του οικισμού στον λόφο Καστέλι σώζονται τα ερεί-
πια του Castel Apicorno, το οποίο κτίστηκε κατά τον 13ο αι. 
ως έδρα της Καστελανίας Apicorno. Κάτω από τον νεότερο δί-
κλιτο ναό της Ζωοδόχου πηγής και του Αγίου Νικολάου στην 
τοποθεσία Κερά, αποκαλύφθηκαν τα θεμέλια τρίκλιτης θολο-
σκέπαστης βασιλικής που μπορεί να χρονολογηθεί στον 9ο αι.

374. Στύλος, Παναγία Ζερβιώτισσα 376. Αλμυρίδα,  βασιλική

374. Στύλος, Άγιος Ιωάννης Θεολόγος και Άγιος Νικόλάος, 
τοιχογραφία (στον Άγιο Νικόλαο)

ο σταυρεπίστεγος ναός του Θεολόγου και τον 15ο αι. προστέ-
θηκε το νότιο, μονόχωρο κλίτος, που τοιχογραφήθηκε. Στον 
συνοικισμό Καποκιανά σώζεται ο μονόχωρος ναός του Σωτή-
ρα με τοιχογραφίες του 14ου αι.

375. Απτέρα, η.

Στα ερείπια της αρχαίας πόλης εντοπίζονται οικοδομικά λείψανα 
της παλαιοχριστιανικής περιόδου (τάφοι, θωράκια). Η βαθμιδωτή 
αψίδα του καθολικού του μετοχίου του Αγίου Ιωάννη του Θεολό-
γου της πάτμου, φαίνεται ότι ανήκει σε προγενέστερη βασιλική. 
Δυτικά του νεότερου Μετοχίου σώζονται τα ερείπια ναού του Οσί-
ου Χριστοδούλου, στη θέση όπου πιθανώς είχε κτιστεί το αρχικό.

376. Αλμυρίδα, η.

Στα δυτικά όρια οικισμού αποκαλύφθηκαν τα θεμέλια τρίκλι-
της ξυλόστεγης βασιλικής με εγκάρσιο κλίτος, με ψηφιδωτά 
δάπεδα του 6ου αι. Ανατολικά της βασιλικής βρίσκεται το κοι-
μητήριο και προς την πλευρά της θάλασσας συνεχίζονται τα 
ερείπια του παλαιοχριστιανικού οικισμού. Δεύτερη βασιλική 
εντοπίστηκε πάνω στον λόφο της Φοινικιάς.
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383. Βαφές,  
Άγιοι Ασώματοι

378. Αρμένοι, οι.

Κατά την παράδοση ο οικισμός δημιουργήθηκε για τους Αρμενί-
ους στρατιώτες του Νικηφόρου Φωκά. Κάτω από τον μονόχωρο 
ναό του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου αποκαλύφθηκαν οι τοίχοι 
μονόχωρου με τρούλο ναού. Τα σπαράγματα τοιχογραφιών τον 
χρονολογούν στα μέσα του 13ου αι. Κάτω από τον αρχικό ναό 
αποκαλύφθηκαν τμήματα ψηφιδωτού δαπέδου, του ιδίου εργα-
στηρίου με αυτό της Αλμυρίδας, που ανήκουν πιθανώς βασιλική. 

379. Άγιοι Πάντες, ο.

Στο κέντρο του νεότερου οικισμού σώζεται ο μονόχωρος με 
βαρύ κυλινδρικό τρούλο ναός των Αγίων πάντων. Διακρίνονται 
λείψανα τοιχογραφιών του τέλους του 13ου αι. 

381. Φρες, ο.

Στον παλιό οικισμό σώζεται ο καμαροσκέπαστος ναός της 
παναγίας των Δύο Βράχων, με τοιχογραφίες του τέλους του 
13ου αι. Στην θέση Τσίσκος σώζεται ο ναός του Αγίου Γεωργί-
ου, με τοιχογραφίες των μέσων του 14ου αι. Στον συνοικισμό 
Κούκος σώζονται οι ναοί της παναγίας και του Αγίου Ιωάννη 
του προδρόμου, με διάκοσμο του τέλους του 14ου αι.

380. Καρύδι, το.

Στην περιοχή νότια του Βάμου, όπου υπάρχει σήμερα η μονή του 
Αγίου Γεωργίου, αναφέρεται στις πηγές και εντοπίζεται ο οικι-
σμός Καρύδι του Αγίου Γεωργίου, σε αντιδιαστολή με το Καρύ-
δι Καρτσοματάδω (ή Χαρκοματάδω), που εντοπίζεται δυτικότερα, 
κοντά στην παλιά μονή της παναγίας στο Κατωμέρι. Οι οικισμοί 
υπάρχουν από την β΄ βυζαντινή περίοδο. Το μικρό μονόχωρο κα-
μαροσκέπαστο καθολικό της παναγίας τοιχογραφήθηκε το 1290.

382. Νίππος, το.

Ο κοιμητηριακός ναός του Αγίου Αθανασίου διασώζει τοιχογρα-
φίες του τέλους του 14ου αι. Στον ναό της παναγίας της περβο-
λιτσιανής αποκαλύφθηκαν τοιχογραφίες των μέσων του 14ου αι.

383. Βαφές, ο.

Κάτω από τον καμαροσκέπαστο ναό των Ασωμάτων, αποκαλύ-
φθηκαν λείψανα μονόχωρου ναού, ο οποίος επεκτάθηκε αργό-
τερα με την προσθήκη ενός κλίτους βόρεια. Ο ναός χρονολο-
γείται μετά τα παλαιοχριστιανικά χρόνια, ενώ ο αμφικίονας πα-
ραθύρου σε δεύτερη χρήση με κτητορική επιγραφή χρονολο-
γείται στον 6ο αι. Στον νεότερο ναό των Ασωμάτων αποκαλύ-
φθηκε ανεικονικός διάκοσμος του 15ο αι.

384. Μάζα, η.

Στο κέντρο του οικισμού βρίσκεται ο μονόχωρος, καμαροσκέ-
παστος και κατάγραφος ναός του Αγίου Νικολάου του «Μαζη-
ανού», σύμφωνα με την επιγραφή του 1324. Στον ημιερειπω-
μένο ναό του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου διακρίνονται λείψα-
να διακόσμου της ίδιας εποχής.

384. Μάζα, 
Άγιος 
Νικόλαος ο 
Μαζηανός, 
τοιχογραφίες
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387. Κουρνάς, Άγιος Γεώργιος, τοιχογραφία  α΄στρώματος 387. Κουρνάς, Αγία Ειρήνη, τοιχογραφία

386. Αλίκαμπος, Παναγία Σηροθιανή, τοιχογραφία (ζωγράφος 
Ιωάννης Παγωμένος)

385. Χάμπαθα, τα.

Στο μέσο του οικισμού σώζεται ο μονόχωρος καμαροσκέπα-
στος ναός του Αγίου Γεωργίου, με τοιχογραφίες του τέλους 
του 14ου αι.

386. Αλίκαμπος, ο.

Ο μονόχωρος καμαροσκέπαστος ναός της παναγίας της «Ση-
ροθιανής» διακοσμείται εξωτερικά με πολλά σκυφία. Οι τοιχο-
γραφίες έγιναν από τον Ιωάννη παγωμένο το 1316. 

387. Κουρνάς, ο.

Στο κέντρο του πάνω Κουρνά είναι κτισμένος ο τετράκλιτος 
ναός του Αγίου Γεωργίου και του Χριστού. πρόκειται για αρ-
χικά τρίκλιτη ξυλόστεγη βασιλική με νάρθηκα, στην οποία 
προστέθηκε μονόχωρο ξυλόστεγο κλίτος με νάρθηκα. Στη 
συνέχεια αντικαταστάθηκαν οι στέγες με οξυκόρυφες στα 
δυο μεγαλύτερα και ημικυλινδρικές καμάρες στα δυο μικρό-
τερα κλίτη. Στα τέλη του 19ου αι. κατεδαφίστηκε ο νάρθη-
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390. Αργυρούπολη, 
Αγία Κυριακή

390. Αργυρούπολη, Αγία Κυριακή, τοιχογραφία

387. Κουρνάς, 
Άγιος Γεώργιος, 
τοιχογραφία  
β΄στρώματος

388. Πάτημα, το.

Στο μέσο του οικισμού υπάρχει ο μονόχωρος, καμαροσκέπα-
στος ναός των Αγίων Θεοδώρων με τοιχογραφίες του 15ου αι. 
και έναν τάφο. Ο οικισμός διασώζει αρκετά λείψανα κτισμάτων 
της Βενετοκρατίας.

389. Επισκοπή, η.

Στην θέση Φουντάνα, κοντά στον ποταμό Μουσέλα, έχουν 
εντοπιστεί λείψανα παλαιοχριστιανικής βασιλικής με ψηφιδω-
τά δάπεδα. Κατά τη μεσοβυζαντινή περίοδο και την πρώιμη 
Βενετοκρατία, υπήρξε έδρα της επισκοπής Λάππας, που με-
ταφέρθηκε από την γειτονική αρχαία πόλη Λάππα και μετονο-
μάστηκε σε Καλαμώνος. Στις πηγές αναφέρεται και η «Τούρ-
μα Καλαμώνος». Στο μέσο του οικισμού σώζονται ενσωματω-
μένα σε νεότερα σπίτια τα λείψανα του μεγάλου επισκοπικού 
ναού, στον αρχιτεκτονικό τύπο του σταυροειδούς με τρούλο 
και νάρθηκα. 

390. Αργυρούπολη, η.

Κτισμένη στην θέση της σημαντικής αρχαίας πόλης Λάππας, 
που υπήρξε έδρα της ομώνυμης παλαιοχριστιανικής επισκο-
πής, η Αργυρούπολη διασώζει ένα σημαντικό αριθμό από μνη-
μεία διαφόρων εποχών. Στο παρελθόν είχε ανασκαφεί βασι-
λική, της οποίας τα ψηφιδωτά δάπεδα με σκηνές κυνηγίου 
έχουν αποσπαστεί και φυλάσσονται στις αποθήκες της 28ης 
ΕΒΑ. Μια μεγάλη τρίκλιτη βασιλική φαίνεται ότι υπήρχε κάτω 
από τον νεότερο ναό της Αγίας παρασκευής. Σε εξοχική τοπο-
θεσία σώζεται ο μονόχωρος καμαροσκέπαστος ναός της Αγί-
ας Κυριακής. Καταλαμβάνει τη μέρος μεγάλου ρωμαϊκού λου-

κας, προστέθηκε τρίλοβο κωδωνοστάσιο και αντικαταστάθη-
καν στο εσωτερικό οι δυο τοξοστοιχίες και ο νότιος τοίχος 
του αρχικού ναού από μεγάλα τόξα. Αποκαλύφθηκαν τοιχο-
γραφίες σε τέσσερα στρώματα. Το α΄ καλύπτει τις επιφάνειες 
της τρίκλιτης βασιλικής και ανάγεται στο τέλος του 12ου αι. 
Το β΄ στρώμα, που επεκτείνεται και στο κλίτος του Χριστού, 
χρονολογείται στην δ΄ δεκαετία του 13ου αι. Το γ΄ στρώμα 
ανάγεται στα τέλη του 13ου αι. και επικαλύπτει τον αρχικό δι-
άκοσμο της κόγχης και το δ΄ των αρχών του 14ου αι. τη Δέη-
ση του αρχικού ναού. Δυτικά από τον Άγιο Γεώργιο βρίσκε-
ται ο μονόχωρος ναός της Αγίας Ειρήνης με καλής ποιότη-
τας τοιχογραφίες του 1361/2. Στον Κουρνά υπάρχει ακόμη ο 
μονόχωρος καμαροσκέπαστος ναός της παναγίας, με λείψα-
να τοιχογραφιών του 15ου αι.
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391. Μυριοκέφαλα, Παναγία Αντιφωνήτρια, τοιχογραφίες α’ στρώματος

τρού, του οποίου οι πλινθόκτιστοι τοίχοι συμπληρώνονται από 
κοινή τοιχοποιία. Αποκαλύφθηκαν δυο στρώματα τοιχογραφι-
ών, από τις οποίες το νεότερο στρώμα χρονολογείται στις αρ-
χές του 13ου αι. και ακολουθεί την όψιμη κομνήνεια παράδο-
ση. Ζωγραφικότερες τάσεις αντίθετα ακολουθεί ο ζωγράφος 
της αψίδας και των πλάγιων τοίχων. Ο ναός του Αγίου Νικο-
λάου σε αγροτική τοποθεσία, είναι τοιχογραφημένος από δυο 
ζωγράφους του α΄ μισού του 14ου αι., από τους οποίους ο 
ένας συνδέεται με την παράδοση του Μιχαήλ Βενέρη και ο 
δεύτερος αναπαραγάγει σε ένα λαϊκό επίπεδο έργα της παλαι-
ολόγειας τέχνης. Μέσα στον οικισμό, στη θέση Μπαροτσιανά, 
ο ναός της παναγίας παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον πλού-
σιο υστερογορτθικό διάκοσμο που χρονολογείται στον 15ο αι., 
όπως και για τα λείψανα τοιχογραφιών που διασώζονται στην 
καμάρα του ιερού.

391. Μυριοκέφαλα, τα.

Στο κέντρο του κτηνοτροφικού οικισμού των Μυριοκεφάλων 
υπάρχει ο σταυρικός με τρούλο και μεταγενέστερο νάρθηκα 
ναός της παναγίας της Αντιφωνήτριας, καθολικό μικρής μο-
νής, της οποίας τα υπόλοιπα κτίσματα ανακατασκευάστηκαν 
κατά τους 18ο και 19ο αι. Σύμφωνα με τις ασφαλείς πληρο-
φορίες του κειμένου της διαθήκης του κτήτορα οσίου Ιωάννη 
Ξένου και Ερημίτη, η μονή κτίστηκε περί το 1020 και απετέλε-
σε το κέντρο των δραστηριοτήτων του. Έχει τοιχογραφίες σε 
τρία στρώματα. Από αυτά το αρχαιότερο χρονολογείται περί 
το 1020. Το β΄ στρώμα χρονολογείται στις αρχές του 13ου αι. 
Στα τυφλά αψιδώματα του νάρθηκα εικονίζονται η Κοίμηση 
της Θεοτόκου και η Δέηση, έργα του 14ου αι.
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392. Ρούστικα, τα. 

Στο κέντρο του οικισμού σώζεται ο αρχικά μονόχωρος ναός 
της παναγίας, ο οποίος μετατράπηκε σε δίκλιτο με την προ-
σθήκη του κλίτους του Σωτήρα στα νότια. Οι τοιχογραφίες 
χρονολογούνται στα 1391 και απλώνονται στο αρχικό κλίτος. 

Στον έρημο οικισμό Αρτός σώζεται ο μονόχωρος καμαροσκέ-
παστος ναός του Αγίου Γεωργίου με τοιχογραφίες του 1401. 
Στο κέντρο του οικισμού Ζουρίδι σώζεται ο μονόχωρος καμα-
ροσκέπαστος ναός του Σωτήρα, με τοιχογραφίες των αρχών 
του 14ου αι. Στις Σαϊτούρες υπάρχει ο ναός της παναγίας με 
τοιχογραφίες του τέλους του 13ου αι. Στο Νησί βρίσκεται ο 
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396. Μονή Πρέβελη, Άγιος Γεώργιος στο Ξυλομαχαίρι, τοιχογραφία
394. Ρέθυμνο, 
Φορτέτζα

393. Μονοπάρι, το.

πρόκειται για μεγάλο φρούριο βορειοδυτικά του ομώνυμου οι-
κισμού. Αναγράφεται στις βενετσιάνικες πηγές και ως Bonrip-
aro και από τους ντόπιους ως Κάστελος, όπως και το ομώνυ-
μο, γειτονικό χωριό. Γειτνιάζει με τον εσωτερικό δρόμο μεταξύ 
των περιοχών Ρεθύμνου και Χανίων και είναι σε οπτική επαφή 
με τα φρούρια της Συβρίτου και των Κυριακοσελίων, ενώ ελέγ-
χει μια ευρύτατη περιοχή της ενδοχώρας. Είναι κτισμένο κατά 
τη μεσοβυζαντινή περίοδο και διασώζει πύργους, μεταπύργια 
και προτείχισμα, που καλύπτουν την ασθενέστερη βόρεια πλευ-
ρά, αφού οι άλλες είναι σχεδόν απροσπέλαστες. Στο εσωτερικό 
υπάρχουν μεγάλη, θολωτή κινστέρνα, ερείπια ορθογώνιου κτί-
σματος και κατοικιών. Στον κοντινό οικισμό Άνω Μαλάκι εντοπί-
στηκε παλαιοχριστιανική βασιλική, ενώ κοντά στον οικισμό σώ-
ζεται ο ιδιόμορφος μονόχωρος ναός της Αγίας Μαρίνας, με το 
ανατολικό μέρος καλυμμένο από ελλειψοειδές φουρνικό.

394. Ρέθυμνο, το.

Εμφανίζεται από τα ελληνιστικά χρόνια ως πόλη με το όνο-
μα Ρίθυμνα, με ακρόπολη στη θέση του φρουρίου της Φορ-
τέτζας. Η πόλη υπάρχει και μετά την Αραβοκρατία και ορίζε-
ται από τους Βενετούς κατά τον 13ο αι. ως έδρα της περιοχής 
του Ρεθύμνου και από τον 15ο αι. ως έδρα της ομώνυμης λα-
τινικής επισκοπής. Η μικρή οχυρωμένη πόλη απλωνόταν γύρω 
από το λιμάνι. Κατά τον 14ο αι. αρχίζει να εξαπλώνεται έξω 
από τα τείχη και μαρτυρείται η νέα οχύρωσή της με ένα ευρύ-
τερο περίβολο. Κατά τον 16ο αι., στα πλαίσια ενός ευρύτερου 
αμυντικού σχεδιασμού για την Κρήτη κτίζεται η οχύρωση που 
ακολουθεί το σύγχρονο προμαχωνικό σύστημα. Στο δεύτερο 
μισό του αιώνα κτίζεται και το ισχυρό φρούριο της Φορτέτζας, 
πάνω στον λόφο παλιόκαστρο. Από τις παλιότερες ωστόσο οι-
κοδομικές φάσεις της πόλης, ελάχιστα ίχνη σώζονται σήμερα.

395. Άγιος Βασίλειος, ο.

Στο ναό του Αγίου Ιωάννη, παρεκκλήσιο της παρακείμενης 
μικρής σιναϊτικής μονής της Σπηλιώτισσας, σώζονται σπά-
νιες σκηνές του βίου του προδρόμου και συνοδεύονται από 
κτητορική επιγραφή όπου αναφέρονται το έτος 1291, ο χο-
ρηγός Νικόλαος Τζηακοντόπουλος και ο βυζαντινός αυτο-
κράτορας Ανδρόνικος Β΄ παλαιολόγος. Η τεχνοτροπία είναι 
αρχαϊκή.

396. Μονή Πρέβελη, η. 

Στην ευρύτερη περιοχή της μεταγενέστερης μονής πρέβε-
λη, στη θέση της οποίας υπήρχε τοιχογραφημένος ναός, σώ-
ζονται μικροί ναοί. Στην ερημική τοποθεσία Ξυλομαχαίρι, κο-
ντά στη μονή πρέβελη, σώζεται ο μονόχωρος καμαροσκέπα-
στος ναός του Αγίου Γεωργίου. Ο αρχικός ναός που κτίστη-
κε και τοιχογραφήθηκε στα μέσα του 13ου αι., επεκτάθηκε 
προς τα δυτικά και τοιχογραφήθηκε εκ νέου. Από το αρχικό 
στρώμα ζωγραφικής που ακολουθεί την παράδοση του 12ου 
αι. διακρίνονται στρατιωτικοί άγιοι. Το β΄ στρώμα ανάγεται 
στα μέσα του 14ου αι. Ο καμαροσκέπαστος ναός της Αγίας 
Φωτεινής, ανατολικά της μονής, έχει τοιχογραφίες του τέ-
λους του 14ου αι. Ανάλογης μορφής είναι και ο μικρός ναός 
του Αγίου Ιωάννη του προδρόμου, με τοιχογραφίες του α΄ μι-
σού του 15ου αι. Στη δυσπρόσιτη θέση Ξερορίτισσα, ο ερει-
πωμένος ναός της παναγίας διασώζει διάκοσμο από τα μέσα 
του 14ου αι.

ερειπωμένος μονόχωρος ναός του Αγίου Νικολάου με γλυπτά 
θωράκια σε δεύτερη χρήση. Στο Κάτω Βαλσαμόνερο, ο μο-
νόχωρος καμαροσκέπαστος ναός του Αγίου Ιωάννη διασώζει 
τοιχογραφίες σε δυο στρώματα, από τα οποία το αρχικό είναι 
έργο λαϊκού τεχνίτη του τέλους του 13ου αι. και το νεότερο εί-
ναι έργο του α΄ μισού του 14ου αι.
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397. Φρατί, το. 

Σε αγροτική τοποθεσία σώζεται ο ερειπωμένος σταυροειδής 
εγγεγραμμένος ναός του Αγίου Γεωργίου με λείψανα του 
τοιχογραφιών, που μπορεί να χρονολογηθεί στις αρχές του 
13ου αι.

398. Λαμπηνή, η. 

Στο κέντρο του οικισμού σώζεται ο σταυροειδής με τρούλο 
ναός της παναγίας της Λαμπηνής, με τις πλάγιες κεραίες του 
σταυρού να προεξέχουν έντονα. Με βάση την επιγραφή που 
συνοδεύει την παράσταση της πλατυτέρας, έχει υποστηριχθεί 
ότι η ονομασία έχει σχέση με την επισκοπή Λά(μ)πης, που με-
ταφέρθηκε εδώ κατά την Β΄ Βυζαντινή περίοδο από την αρχι-
κή της έδρα. Χρονολογείται στα τέλη του 12ου αι. Έχει τοιχο-
γραφικό διάκοσμο σε τρία τουλάχιστον στρώματα. Το α΄ χρο-
νολογείται στα τέλη του 12ου αι., το β΄ στα μέσα του 13ου αι. 
και το γ΄ στις αρχές του 14ου αι. Ανατολικά της Λαμπηνής σώ-
ζεται ο μονοκάμαρος ναός του Αγίου Γεωργίου, με τοιχογρα-
φίες του β΄ μισού του 13ου αι. 

399. Χρωμοναστήρι, το.

Στον μικρό οικισμό περδίκη Μετόχι σώζεται ο μεταβατικός 
μονόχωρος με τρούλο ναός του Αγίου Ευτυχίου. πρόκει-
ται για επίμηκες κτίσμα, το οποίο αρχικά είχε μεγαλύτερο 
πλάτος και διαφορετικό αρχιτεκτονικό τύπο. Από τον αρχι-
κό ναό σώζονται τμήμα του ανατολικού τοίχου και η μεγάλη 
ημικυλινδρική αψίδα. Οι αρχαΐζουσες τοιχογραφίες ανάγο-
νται στα μέσα του 11ου αι. Ο ναός της παναγίας της Κεράς, 
μονόχωρος τρουλαίος με δυο κόγχες στα πλάγια, βρίσκεται 
σε αγροτική τοποθεσία του χωριού. Μεταγενέστερα κατα-
σκευάστηκε κτιστό τέμπλο και προστέθηκε δυτικά ένας ψη-
λότερος, καμαροσκέπαστος νάρθηκας. Αργότερα προστέ-
θηκε στη νότια πλευρά το καμαροσκέπατο κλίτος της Αγί-
ας ΄Αννας. Σώζει τμήματα τοιχογραφιών από δυο στρώματα, 
στο ιερό του τέλους του 12ου αι. και στις υπόλοιπες επιφά-
νειες των αρχών του 15ου αι. Στον οικισμό Ρουσοσπίτι σώζε-
ται ο μονόχωρος ναός της παναγίας, με μεταγενέστερη στα 
δυτικά προσθήκη. Έχει τοιχογραφίες των αρχών του 14ου 
αι. Στο ναό της παναγίας στις πρασσές συναντώνται τοι-
χογραφίες των αρχών του 14ου αι. Στο Σελλί, ο διάκοσμος 
του ναού του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου χρονολογείται το 
1411. Στη θέση Ονυθέ, κοντά στα Γουλεδιανά, έχουν ανα-
σκαφεί τα λείψανα τρίκλιτης ξυλόστεγης βασιλικής με ψηφι-
δωτά δάπεδα του 5ου αι.  399. Χρωμοναστήρι, Παναγία Κερά, τοιχογραφία β’ στρώματος

399. Χρωμοναστήρι, Παναγία Κερά, τοιχογραφία α’ στρώματος
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402. Πατσώ, Παναγία, τοιχογραφία

402. Πατσώ, Παναγία

400. Ποταμοί, οι.

Σε αγροτική τοποθεσία, με την ευκαιρία της κατασκευής 
φράγματος, πραγματοποιήθηκαν μεγάλης έκτασης ανασκαφι-
κές εργασίες. Αποκαλύφθηκαν τα ερείπια λουτρού της ύστε-
ρης ρωμαιοκρατίας, που σώζονται σε μεγάλο ύψος, και είχαν 
χρησιμοποιήθεί και κατά τους παλαιοχριστιανικούς χρόνους. 
Σε παρακείμενη τοποθεσία, κάτω από τον μονόχωρο ναό του 
Αγίου Γεωργίου, με τοιχογραφίες σε δυο στρώματα, από τα 
τέλη του 12ου αι., αποκαλύφθηκαν λείψανα πιθανώς τρίκλιτης 
παλαιοχριστιανικής βασιλικής. Τέλος, νοτιότερα, κάτω από 
τον τοιχογραφημένο ναό της Αγίας Κυριακής, αποκαλύφθη-
καν λείψανα βιοτεχνικής εγκατάστασης, πιθανότατα βαφείου 
υφασμάτων.

401. Σπήλι, το.

Στην αυλή του τοπικού λυκείου είναι κτισμένος ο μονοκάμα-
ρος ναός του Αγίου Γεωργίου με τοιχογραφίες των μέσων του 
14ου αι. Υπάρχουν ακόμη οι τοιχογραφημένοι ναοί των Αγίων 
Θεοδώρων (14ος αι.), της παναγίας (τέλος 14ου αι.) και του 
Σωτήρα (α΄ μισό του 14ου αι.). Στη Δρύμισκο σώζονται ο χρο-
νολογημένος στα 1317/8 ναός του Αγίου Γεωργίου, έργο του 
γνωστού ζωγράφου Μιχαήλ Βενέρη, ο ναός του Αγίου Κων-
σταντίνου (α΄ μισό 14ου αι.), με ενδιαφέρουσα παράσταση του 
έφιππου αγίου Κωνσταντίνου και ο ναός της παναγίας. Στον 
οικισμό Μουρνέ υπάρχουν οι τοιχογραφημένοι ναοί του Αγί-
ου Γεωργίου και της Αγίας Μαρίνας (αρχές του 14ου αι.). Στο 
Ντιμπλοχώρι σώζεται ο ναός της παναγίας. Το αρχικό ανατο-
λικό τμήμα είναι τοιχογραφημένο κατά το 13ο αι. και ο μεταγε-
νέστερος νάρθηκας το 1417.

402. Πατσώ, η.

Σε φαράγγι κοντά στον οικισμό, που πήρε το όνομά του από τη 
μεγάλη βυζαντινή οικογένεια των πατσών, σώζεται ο σπηλαι-
ώδης ναός του Αγίου Αντωνίου, στη θέση ιερού του Κραναί-
ου Ερμή, όπου συνεχίζεται διαχρονικά η λατρεία από την αρ-
χαιότητα. Στο κέντρο του οικισμού σώζονται σε μεγάλο ύψος 
τα ερείπια του ναού της παναγίας, μεσοβυζαντινού σταυροει-
δούς εγγεγραμμένου. Ο ναός κατέρρευσε και ανακατασκευά-
στηκε στις αρχές του 14ου αι. στον ίδιο αρχιτεκτονικό τύπο, με 
έντονα τα δυτικά στοιχεία. Η αψίδα του ιερού μετατράπηκε σε 
ορθογώνια με σύνθρονο και ενισχυτικά βεργία. Ο τοιχογραφι-
κός διάκοσμος, του πρώιμου 14ου αι., αποτοιχισμένος σήμε-
ρα στο μεγαλύτερο μέρος του, εκτίθεται στον ναό της Αγίας 
Αικατερίνης στο Ηράκλειο. Η ανακαίνιση του ναού της πανα-
γίας συνδέεται πιθανώς με τις δραστηριότητες της οικογένει-
ας των Καλλεργών μετά την υπογραφή της συνθήκης με τους 
Βενετούς το 1299. 
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408. Νεφς Αμάρι, Αγία Άννα, τοιχογραφία

403. Γερακάρι, το.

Στην αγροτική τοποθεσία Φώτης σώζεται ο δίκλιτος ναός του 
Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, τμήμα της ημικυλινδρικής κα-
μάρας του οποίου κατέρρευσε πρόσφατα. Αρχικά κατασκευ-
άστηκε το ανατολικό τμήμα του βόρειου κλίτους. Στη συνέ-
χεια επεκτάθηκε προς τα δυτικά με την προσθήκη νάρθηκα 
με βαρύ τρούλο. Τέλος προστέθηκε κλίτος στη νότια πλευρά. 
Το αρχικό τμήμα έχει τοιχογραφίες του β΄ μισού του 13ου αι. 
Ο νάρθηκας σώζει τοιχογραφίες από το α΄ μισό του 14ου αι.  

404. Καλοείδενα, η.

Από την μονή του Σωτήρα σώζεται το καθολικό, μέρος της ανω-
δομής του οποίου κατέρρευσε πρόσφατα και ανακατασκευάστη-
κε. πρόκειται για μονοκάμαρο ναό που κτίστηκε κατά τον 13ο 
αι. Κάτω από την αψίδα του διακρίνονται τα θεμέλια δυο παλιό-
τερων εκκλησιών. Κατά τον επόμενο αιώνα ο ναός επεκτάθηκε 
προς τα δυτικά με την προσθήκη νάρθηκα με βαρύ κυλινδρικό 
τρούλο. Στον αρχικό ναό διασώζονται λείψανα τοιχογραφιών.

405. Αγία Παρασκευή, η.

Στο κέντρο του οικισμού υπάρχει ο μονοκάμαρος ναός της 
Αγίας παρασκευής με τοιχογραφίες του 1516. Ο ανώνυμος 
καλλιτέχνης, αρκετά πρώιμα, συμπυκνώνει στο έργο του χα-
ρακτηριστικά της Κρητικής Σχολής. 

406. Αποδούλου, το.

Σε αγροτική τοποθεσία σώζεται ο ναός του Αγίου Γεωργίου 
του Ξιφηφόρου. πρόκειται για μονοκάμαρο ναό που κτίστη-
κε τον 13ο αι. και επεκτάθηκε και τοιχογραφήθηκε κατά το α΄ 
μισό του επόμενου. Εξωτερικά προστέθηκε τοξοστοιχία, σε 
επαφή με το νότιο τοίχο για την αντιστήριξή του.

408. Νεφς Αμάρι, το.

Εντός του οικισμού σώζεται ο μονόχωρος ναός του Αγίου Νι-
κολάου με τοιχογραφίες των μέσων του 14ου αι. Στην ευρύτε-
ρη περιοχή υπάρχει ο ερειπωμένος ναός του Αγίου Ιωάννη στη 
θέση Ρολόγη, με δυο στρώματα τοιχογραφιών στην αψίδα, από 
τα οποία το νεώτερο χρονολογείται στο α΄ μισό του 13ου αι. Σε 
μικρή απόσταση στο μονόχωρο ναό των Αγίων Θεοδώρων δι-
ακρίνονται αποσπασματικά τοιχογραφίες των μέσων του 14ου 
αι. Κοντά στην μονή Ασωμάτων υπάρχει ο μονόχωρος ναός της 
Αγίας Άννας, με πρόσθετο μονοκάμαρο κλίτος στην νότια πλευ-
ρά. Ο ναός ήταν αρχικά ξυλόστεγος. Κατά τα τέλη του 13ου αι. 
κατέρρευσε η βόρεια πλευρά και ανακατασκευάστηκε με διακο-
σμητικά, οξυκόρυφα τυφλά αψιδώματα από λαξευτό πωρόλιθο. 
Οι τοιχογραφίες χρονολογούνται στο 1225. 

407. Βυζάρι, το.

Στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού ανασκάφηκε τρίκλιτη βα-
σιλική. Ο γλυπτός διάκοσμος χρονολογείται από την παλαι-
οχριστιανική και τη μεσοβυζαντινή περίοδο. Σύμφωνα με τον 
ανασκαφέα, η υπάρχουσα βασιλική κατασκευάστηκε κατά τον 
7ο αι. και χρησιμοποιήθηκε ως καθεδρικός ναός της επισκο-
πής Συβρίτου, όταν αυτή μετακινήθηκε από την αρχική της 
θέση (Θρόνος). Στο νεκροταφείο του οικισμού σώζεται ο μι-
κρός μονοκάμαρος ναός του Αγίου Νικολάου με διάκοσμο 
των μέσων του 15ου αι. Στο ναό της παναγίας του Φουρφου-
ρά αποκαλύφθηκαν πρόσφατα τοιχογραφίες του α΄ μισού του 
15ου αι. και στη θέση Μουρτζά σώζεται ο ναός του Αγίου Γε-
ωργίου, με τοιχογραφίες του 1411. Στο ναό της παναγίας στα 
πλατάνια, ο καλής ποιότητας διάκοσμος, έργο δυο ζωγρά-
φων, χρονολογείται στο α΄ μισό του 14ου αι.
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408. Νεφς Αμάρι, μονή Ασωμάτων, καθολικό

Η μονή των Ασωμάτων, στο κέντρο της επαρχίας Αμαρίου, χρο-
νολογείται στη σημερινή της μορφή από τα τέλη της Βενετο-
κρατίας ως τον 19ο αι. Στις πρώτες δεκαετίες του 20ού αι. το 
καθολικό μετασχηματίστηκε σε ελεύθερο σταυρό με τρούλο. 
Από τις πρόσφατες έρευνες προέκυψε ότι αρχικά ο ναός κτί-
στηκε κατά το α΄ μισό του 13ου αι., ως μονόχωρος ξυλόστεγος, 
με αρχιτεκτονικά στοιχεία που τον εντάσσουν στην ομάδα των 
λεγόμενων φραγκοβυζαντινών, με επιμελημένη τοιχοποιία, τρί-
πλευρη αψίδα και οξυκόρυφα, τυφλά αψιδώματα στους πλά-
γιους τοίχους. Σε μικρή απόσταση νότια της μονής σώζεται ο 
μεγάλος ναός της Ζωοδόχου πηγής (παναγία η Κερά). Αρχι-
κά ο ναός ήταν σταυροειδής εγγεγραμμένος με τρούλο (τέλος 
12ου αι.) και στη συνέχεια προστέθηκε στην βορειοδυτική γω-

νία μονόχωρο με τρούλο παρεκκλήσιο. Στα τέλη του 14ου αι. 
κατέρρευσαν το νότιο και το κεντρικό κλίτος και ανακατασκευ-
άστηκαν, δίδοντας πλέον στο ναό μορφή τρίκλιτης βασιλικής. 
Στη νότια πλευρά κατασκευάστηκε πολυτελές υστερογοτθικό 
θύρωμα με το οικόσημο της οικογένειας των Καλλεργών στο 
υπέρθυρο. Διασώζει λίγα λείψανα τοιχογραφιών των μέσων του 
13ου αι. Σε μικρή απόσταση δυτικά σώζεται ο σταυρόσχημος 
με τρούλο ναός της Αγίας παρασκευής, ανακατασκευασμένος 
σε νεότερη εποχή στα θεμέλια παλιότερου. Στην βόρεια κεραία 
του σταυρού σώζεται αρκοσόλιο με την παράσταση του παντο-
κράτορα και του αφιερωτή Γεωργίου Χορτάτζη με την οικογέ-
νειά του. Στη θέση Σπήλιος υπάρχει ο μονοκάμαρος ναός του 
Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου με τοιχογραφίες του 1347. 
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411. Θρόνος, Παναγία

409. Ελένες, οι.

Στο κέντρο του οικισμού σώζεται ο δίκλιτος ναός του Αγίου Νι-
κολάου. Το βόρειο, αρχικό κλίτος έχει τοιχογραφίες του 13ου αι.

410. Μέρωνας, ο.

Στο κέντρο του οικισμού σώζεται ο αρχικά δίκλιτος καμαρο-
σκέπαστος ναός της παναγίας. Το μεγαλύτερο κλίτος καλύ-
πτεται από οξυκόρυφη καμάρα και το βόρειο από μισή. Οι αψί-
δες του ιερού διακοσμούνται με τοξοστοιχίες που στηρίζονται 
σε κιονίσκους. Μεταγενέστερα προστέθηκε στη νότια πλευρά 
ένα ακόμη κλίτος, όμοιο με το βόρειο. Στο υπέρθυρο του οξυ-
κόρυφου θυρώματος της νότιας πλευράς υπάρχει το οικόση-
μο της οικογένειας των Καλλεργών. Τα δυο αρχικά κλίτη είναι 
κατάγραφα με τοιχογραφίες των μέσων του 14ου αι. Στο ναό 
διασώζεται και η φορητή εικόνα της Οδηγήτριας, από τα μέσα 
του 14ου αι. Εντός του οικισμού σώζεται ακόμη ο ναός του 
Σωτήρα με υπολείμματα τοιχογραφιών. Σε αγροτικές τοποθε-

411. Θρόνος, ο.

Στο κέντρο οικισμού, στα όρια της αρχαίας πόλης Συβρίτου, 
που υπήρξε έδρα παλαιοχριστιανικής επισκοπής, σώζονται τα 
θεμέλια τρίκλιτης ξυλόστεγης βασιλικής με λείψανα ψηφιδω-
τού δαπέδου. πάνω στην αψίδα της βασιλικής είναι θεμελιω-
μένος ο καμαροσκέπαστος ναός της παναγίας, με το οικόση-
μο της οικογένειας των Καλλεργών στο υπέρθυρο του γοτθι-
κού θυρώματος. Ο ναός διασώζει τοιχογραφίες δυο ζωγρά-
φων των αρχών του 14ου αι., από τους οποίους ο πρώτος εκ-
φράζει λαϊκές συντηρητικές τάσεις του 13ου, ενώ ο δεύτερος 
ακαδημαϊκές τάσεις της παλαιολόγειας τέχνης. Σε λόφο πάνω 
από το χωριό Καλογέρου, σώζονται τα ερείπια του κτισμένου 
κατά τη Β΄ βυζαντινή περίοδο φρουρίου της Άνω Συβρίτου. 

σίες υπάρχουν οι ναοί του Αγίου Νικολάου, με δυτικότροπο δι-
άκοσμο του τέλους του 13ου αι., ο ερειπωμένος ναός της Αγί-
ας παρασκευής με υπολείμματα τοιχογραφιών, και ο δίκλιτος 
με τρουλαίο νάρθηκα ναός της παναγίας στη Σωχώρα, με τοι-
χογραφίες του 14ου αι. κάτω από ασβέστη.
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413. Άγιος Δημήτριος, ομώνυμος ναός

Στα χρόνια της Βενετοκρατίας χρησιμοποιήθηκε ως έδρα της 
ομώνυμης καστελανίας. Το φρούριο είχε οπτική επαφή με την 
περιοχή του Αμαρίου και με το φρούριο του Μονοπαρίου προς 
τα δυτικά. Στον οικισμό Κλησίδι σώζεται ο τοιχογραφημένος 
ναός του Αγίου Γεωργίου. Στον οικισμό Καλογέρου υπάρχει 
ο μονόχωρος ναός της Αγίας Μαρίνας, με τοιχογραφίες του 
1300, και στη θέση Καρδαμιανά ο ναός του Αγίου Ονουφρί-
ου, με τοιχογραφίες του 1329-30. Στο χωριό Απόστολοι σώζε-
ται ο ναός του Αγίου Νικολάου, με τοιχογραφίες του α΄ μισού 
του 14ου αι., μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται σκηνές κο-
λασμένων και αφιερωτές, καθώς και ο ναός του Αγίου Σπυρί-
δωνα, με τοιχογραφίες της ίδιας εποχής. 

412. Κυριάννα, η. 

Στο μέσο του οικισμού σώζεται ο ναός της Κοίμησης της Θεοτό-
κου με το παρεκκλήσιο της Αγίας παρασκευής, σε σχήμα ανε-
στραμμένου Τ, προσαρτημένο στην νότια πλευρά. Ο αρχικός 
ναός του 11ου αι. ήταν ελεύθερος σταυρός με τρούλο. Από τον 
τοιχογραφικό διάκοσμο του αρχικού ναού σώζονται ελάχιστα λεί-
ψανα σε δύο στρώματα. Κατά την πρώιμη Βενετοκρατία η δυτι-
κή κεραία επεκτάθηκε προς τα δυτικά. Κατά τον 16ο αι. οι πλά-
γιες κεραίες του σταυρού μετασχηματίστηκαν σε υποτυπώδεις 
κόγχες, ανακατασκευάστηκε ο τρούλος, έγινε επέκταση της δυτι-
κής καμάρας και προστέθηκε στα νότια το παρεκκλήσιο της Αγίας 
παρασκευής. Τελευταία επέμβαση, στις αρχές του 17ου αι. υπήρ-
ξε μια ακόμη επέκταση της δυτικής κεραίας για την κατασκευή 
κατάκοσμης πρόσοψης από λαξευτό πωρόλιθο, με χαρακτηριστι-
κά μανιεριστικά αρχιτεκτονικά στοιχεία. Στον οικισμό Αγία Τριάδα, 
ο ομώνυμος ναός διασώζει τοιχογραφίες των μέσων του 14ου αι.
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Άγιος Δημήτριος, ο. Ελεύθερνα, η.ΚΡΗΤΗ

414. Βιράν Επισκοπή, Άγιος Δημήτριος

413. Άγιος Δημήτριος, ο. 

Ο ναός που βρίσκεται στα δυτικά όρια του ομώνυμου οικι-
σμού, είναι  σταυροειδής με τρούλο, με προεξέχουσες τις 
πλάγιες κεραίες του σταυρού και χρονολογείται στο α΄ μισό 
του 11ου αι.. Οι τοιχογραφίες που σώζονται αποσπασματικά 
χρονολογούνται στις αρχές του 14ου αι. 

414. Βιράν Επισκοπή, η.

Ο σημερινός μικρός οικισμός θεωρείται ότι υπήρξε κατά την 
Β΄ Βυζαντινή περίοδο έδρα της επισκοπής Ελευθέρνης, που 
μετακινήθηκε από την ομώνυμη πόλη. Γύρω από το νεότε-
ρο ναό της Αγίας Ειρήνης ανασκάφηκαν τα ερείπια τρίκλιτης 
παλαιοχριστιανικής βασιλικής με γλυπτά. Σε αγροτική τοπο-
θεσία δυτικά του οικισμού σώζεται ο τρίκλιτος, καμαροσκέ-
παστος σήμερα ναός του Αγίου Δημητρίου, με πρόσθετο μο-
νόχωρο με τρούλο παρεκκλήσιο στην νότια πλευρά, χωρίς 
αψίδα. Φαίνεται πιθανό ότι αρχικά το κτίσμα κατασκευάστηκε 
στους μεσοβυζαντινούς χρόνους ως λουτρό. Στα χρόνια της 
πρώιμης Βενετοκρατίας προστέθηκαν δυο αψίδες, με χαρα-
κτηριστικό υστερογοτθικό θύρωμα δυτικά, και το κτίσμα με-
τατράπηκε σε ναό. 

415. Πρίνος, ο.

Στην έξοδο μικρού φαραγγιού είναι κτισμένος κατά το α΄ μισό 
του 16ου αι. ο ναός της Ζωοδόχου πηγής, καθολικό μικρής 
μονής, της οποίας τα ερείπια διακρίνονται γύρω. Είναι ελεύ-
θερος σταυρός με τρούλο, σε επαφή με μικρή σπηλαιώδη κοι-
λότητα στη δυτική του πλευρά. Στον ναό επικρατούν καθυστε-
ρημένα υστερογοτθικά στοιχεία στα τρία θυρώματα. Στον νό-
τιο τοίχο του δυτικού σκέλους του σταυρού σώζεται τάφος μέ-
λους της βενετοκρητικής οικογένειας των Τζαγκαρόλων, με τη 
μορφή αρκοσολίου με πλούσιο αναγεννησιακό γλυπτό διάκο-
σμο. Ο ναός σώζει τοιχογραφίες που μπορούν να χρονολογη-
θούν στα μέσα του 16ου αι. Στους Έρφους ο μονοκάμαρος, 
με μεταγενέστερη προσθήκη εγκάρσιου κλίτους ναός του Αγί-
ου Ιωάννη, διατηρεί διάκοσμο του α΄ μισού του 14ου αι.

416. Ελεύθερνα, Σωτήρας, τοιχογραφία

416. Ελεύθερνα, η.

Σημαντική πόλη της αρχαιότητας, η οποία συνέχισε να ακμάζει 
και κατά την παλαιοχριστιανική περίοδο ως έδρα της ομώνυμης 
επισκοπής. Έχει ανασκαφεί τρίκλιτη ξυλόστεγη βασιλική με ψη-
φιδωτά δάπεδα και opus sectile. Σύμφωνα με την κτητορική επι-



266

Πάνορμο, το. Πάνορμο, το.ΚΡΗΤΗ

416. Ελεύθερνα, Σωτήρας

417. Πάνορμο, το.

Στη θέση του σημερινού παραλιακού οικισμού υπήρχε ομώνυ-
μη αρχαία πόλη. Στα χρόνια της πρώιμης Βενετοκρατίας κτί-
στηκε το φρούριο Castel Milopotamo, έδρα της ομώνυμης κα-
στελανίας. Από το φρούριο σήμερα σώζονται ελάχιστα ίχνη. 
Σε μικρή απόσταση νοτιοδυτικά του πανόρμου σώζονται τα 
ερείπια μεγάλης τρίκλιτης ξυλόστεγης παλαιοχριστιανικής βα-
σιλικής με εγκάρσιο κλίτος, του τέλους του 5ου αι. Στο κέντρο 
του αιθρίου υπάρχει δεξαμενή. Στο ανατολικό μέρος του νότι-
ου κλίτους υπάρχει κολυμβήθρα και στο βόρειο συγκρότημα 
τάφων. Έχει πλούσιο γλυπτό διάκοσμο. Σε μικρή απόσταση 
νότια του πανόρμου, αποκαλύφθηκε πρόσφατα μικρή τρίκλιτη 
ξυλόστεγη παλαιοχριστιανική βασιλική του 6ου αι. 

γραφή ο ναός είναι αφιερωμένος στον Μιχαήλ αρχάγγελο και 
κτίστηκε από τον επίσκοπο Ευφρατά τον 6ο αι.. Εγκαταλείφθη-
κε μετά από καταστροφή του από σεισμό τον 7ο αι. Έκτοτε η 
Ελεύθερνα φθίνει και μετασχηματίζεται σε μικρό, αγροτικό οικι-
σμό, αν και ο τίτλος της επισκοπής διατηρείται και κατά τον 8ο 
αι. Σε μικρή απόσταση εντοπίστηκε πρωτοβυζαντινό λουτρό και 
λείψανα οικισμού της ίδιας περιόδου. Στη θέση Άγιος Μάρκος 
εντοπίζεται μια ακόμη βασιλική, ενώ μια ακόμη βρίσκεται έξω 
από τα όρια του οικισμού, στον κοιμητηριακό ναό του Σωτήρα. 
Ο μονόχωρος με βαρύ κυλινδρικό τρούλο ναός του Σωτήρα εί-
ναι κτισμένος περί τα τέλη του 12ου αι. Μεταγενέστερα προστέ-
θηκε στην νότια πλευρά ο μονόχωρος ναός του Αγίου Ιωάννη. 
Στον τρούλο διασώζεται εντυπωσιακή παράσταση του παντο-
κράτορα, του τέλους του 12ου αι.  
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418. Μονή Μπαλή, καθολικό

418. Μονή Μπαλή, καθολικό, τοιχογραφία

418. Μονή Μπαλή, η.

Η μονή του Τιμίου προδρόμου είναι κτισμένη κατά το μεγα-
λύτερο μέρος της στα τέλη της Βενετοκρατίας, σε μια πλαγιά 
του Ταλαίου όρους. Λόγω της διαμόρφωσης του εδάφους, το 
καθολικό είναι σε χωριστό επίπεδο και στην νότια πλευρά του 
τα υπόλοιπα κτίσματα της μονής. Αρχικά κτίστηκε και τοιχο-
γραφήθηκε στις αρχές του 15ου, και στη συνέχεια προστέθη-
κε το νότιο κλίτος. Για μια ακόμη φορά τα δυο κλίτη επεκτά-
θηκαν προς τα δυτικά και κατασκευάστηκε περίτεχνη η νότια 
όψη από λαξευτό πωρόλιθο, με έντονα μανιεριστικά στοιχεία. 
Στην τράπεζα της μονής διασώζεται ο μοναδικός τοιχογραφι-
κός διάκοσμος του 17ου αι. στην Κρήτη, εποχή κατά την οποία 
η τέχνη της τοιχογραφίας έχει υποχωρήσει προς όφελος των 
φορητών εικόνων.

419. Μονή Βωσάκου, η.

Η μονή του Τιμίου Σταυρού είναι κτισμένη σε απόμερο οροπέδιο 
του Ταλαίου όρους και διατηρεί οικοδομικές φάσεις από τα τέλη 
του 17ου έως και τον 19ο αι. Στις πρόσφατες εργασίες αποκατά-
στασης βρέθηκαν κοντά στο νεότερο καθολικό σπαράγματα τοι-
χογραφιών καλής ποιότητας, από τα μέσα του 14ου αι.

420. Επισκοπή, η. 

Ο οικισμός πήρε το όνομά του εξαιτίας της μεταφοράς εκεί 
της επισκοπικής έδρας του Μυλοποτάμου ή Αυλοποτάμου, 
μετά την απελευθέρωση της Κρήτης από τους Άραβες. Η Επι-
σκοπή παραχωρήθηκε στους Λατίνους και στη νότια πλευρά 
της ιδρύθηκε περί τα τέλη της Βενετοκρατίας το επισκοπικό 
μέγαρο. Ο ναός κτίστηκε κατά τη μεσοβυζαντινή περίοδο, πι-
θανώς στην θέση παλαιοχριστιανικής βασιλικής. Από τον αρχι-
κό ναό σώζεται μέρος της νοτιοδυτικής πλευράς του. Ο ναός 
ανακατασκευάστηκε σε μεγάλη έκταση στα τέλη του 13ου αι., 
στον ίδιο αρχιτεκτονικό τύπο με τον αρχικό, ως σταυροειδής 
εγγεγραμμένος με τρούλο. Οι τοιχογραφίες χρονολογούνται 
στις αρχές του 14ου αι. 

420. Επισκοπή,  
Άγιος Ιωάννης
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425. Καμαριώτης, 
Άγιος Γεώργιος, 
τοιχογραφία

421. Καστρί, το.

Ο οχυρός οικισμός Άνω Καστρί αναφέρεται ως έδρα της μεγά-
λης βυζαντινής οικογένειας των Καλλεργών. Γύρω από τον δίκλι-
το ναό της παναγίας σώζονται τα ερείπια κτισμάτων από τα χρό-
νια της Βενετοκρατίας. Ο ναός είναι κτισμένος στη θέση παλιότε-
ρου, του οποίου διακρίνονται τα θεμέλια της αψίδας. Η υπάρχου-
σα αψίδα τονίζεται με τόξα και διασώζει δυο οικόσημα των Καλ-
λεργών. Αποκαλύφθηκαν τοιχογραφίες του α΄ μισού του 14ου αι.

422. Άγιος Μάμας, ο.

Ο τοιχογραφημένος ναός του Αγίου Μάμα διασώζει διάκοσμο 
του 1312 και 1321. Ο ναός της Αγίας Ειρήνης, σε αγροτική το-
ποθεσία, έχει διακοσμηθεί στο α΄ μισό του 15ου αι. Στον ναό 
της παναγίας στον Άγιο Ιωάννη, οι τοιχογραφίες χρονολογού-
νται από το β΄ μισό του 13ου αι. 

423. Δισκουρίου μονή, η.

Τα κτίσματα της μονής του Αγίου Γεωργίου είναι κτισμένα 
γύρω από το παλιότερο, μονόχωρο καθολικό. Κοντά στη μονή 
βρίσκεται ο μονοκάμαρος ναός του Αγίου Ιωάννη, με διάκοσμο 
από το α΄ μισό του 14ου αι. Στην ευρύτερη περιοχή και κοντά 
στην κτισμένη κατά την όψιμη Βενετοκρατία μονή του Σωτήρα 
στη Χαλέπα, σώζεται ο μονόχωρος καμαροσκέπαστος ναός 
της Αγίας Μαρίνας. Το νεώτερο από τα δυο στρώματα ζωγρα-
φικής είναι έργο ικανού ζωγράφου του α΄ μισού του 14ου αι. 

424. Αξός, η.

Το σημερινό χωριό είναι κτισμένο στη θέση της ομώνυμης αρ-
χαίας πόλης, στις υπώρειες του Ψηλορείτη. Σε κάποιες από τις 
πρώιμες πηγές αναφέρεται ως έδρα επισκοπής. Κάτω από τον 
ερειπωμένο ναό του Μιχαήλ Αρχαγγέλου σώζονται τα λείψανα 
μεγάλης αψίδας του ιερού παλαιοχριστιανικής βασιλικής. Θεμέ-
λια παλαιοχριστιανικής αψίδας και ψηφιδωτό δάπεδο άλλης βα-
σιλικής, διακρίνονται γύρω και μέσα στον τοιχογραφημένο από 
το 14ο αι. κοιμητηριακό ναό του Αγίου Ιωάννη του προδρόμου. 
Σε άλλους ναούς της Αξού σώζονται μαρμάρινα spolia από πα-
λαιοχριστιανικούς ναούς. Ο οικισμός συνέχισε να ακμάζει και 
στα χρόνια της Βενετοκρατίας, όπως φαίνεται από τον μεγάλο 
αριθμό ναών που σώζονται. Από τα μέσα του 14ου αι. χρονολο-
γείται ο αρχικά μονοκάμαρος ναός της Αγίας Ειρήνης, που στη 
συνέχεια επεκτάθηκε προς τα δυτικά με την προσθήκη μονόχω-
ρου με τρούλο νάρθηκα. Ο ερειπωμένος δίκλιτος ναός της Αγί-
ας παρασκευής χρονολογείται από τις αρχές του 14ου αι. Ο 

ερειπωμένος ναός του Σωτήρα είναι κτισμένος στον αρχιτεκτο-
νικό τύπο του μονόχωρου με τρούλο, στη θέση αρχαιότερου 
κτίσματος με ψηφιδωτό δάπεδο. Ο ναός του Αγίου Γεωργίου δι-
ασώζει διάκοσμο από το α΄ μισό του 14ου αι. Ο ναός της πανα-
γίας, ανατολικά του οικισμού, είναι κτισμένος στη θέση αρχαι-
ότερου κτηρίου και διασώζει τοιχογραφίες σε δυο στρώματα, 
από τα οποία το νεώτερο χρονολογείται στο α΄ μισό του 14ου 
αι. Στα Ανώγεια σώζεται ο δίκλιτος ναός του Αγίου Ιωάννη, το 
παλιότερο κλίτος του οποίου φέρει καλής ποιότητας τοιχογρα-
φικό διάκοσμο του β΄ μισού του 14ου αι.

425. Καμαριώτης, ο.

Κτισμένος στις υπώρειες του Ψηλορείτη, ο Καμαριώτης ήταν 
ήδη από τα χρόνια της πρώιμης Βενετοκρατίας ένα από τα κέ-
ντρα της οικογένειας των Καλλεργών, των οποίων τα οικόση-
μα εμφανίζονται επανειλημμένα στους ναούς του. Ο ναός του 
Αγίου Γεωργίου αρχικά ήταν τρίκλιτη θολοσκέπαστη βασιλική 
με τρουλαίο νάρθηκα. Αργότερα προστέθηκε ευρύς εξωνάρ-
θηκας, προς τον οποίο οδηγεί πολυτελές θύρωμα με το λέοντα 
του Αγίου Μάρκου μεταξύ δυο οικοσήμων των Καλλεργών στο 
υπέρθυρο. Στην κεντρική αψίδα το σύνθρονο αποτελεί όψιμη 
επιβίωση, δεδομένου ότι ο ναός υπήρξε πιθανώς έδρα της προ-
σωρινής επισκοπής που παραχωρήθηκε στους Καλλέργες από 
την Βενετία με την συνθήκη του 1299. Αποκαλύφθηκαν τοιχο-
γραφίες των αρχών του 14ου αι. Ο δίκλιτος ναός της παναγίας 
διασώζει γραπτό διάκοσμο των αρχών του 15ου αι.
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426. Μάταλα, τα.

Ο οικισμός εξακολουθεί να είναι μεγάλο λιμάνι και στα παλαι-
οχριστιανικά χρόνια.. Κάτω από τον βυζαντινό ναό της παναγί-
ας υπάρχει τρίκλιτη βασιλική με ψηφιδωτά δάπεδα και αξιόλο-
γα γλυπτά του 6ου αι.

427. Μονή Οδηγήτριας, η.

Το καθολικό της μονής είναι μονόχωρος καμαροσκέπαστος 
ναός και διατηρεί λίγες τοιχογραφίες των μέσων του 14ου αι. 
Δυτικά της μονής σώζεται το μονόχωρο παρεκκλήσιο του Αγί-
ου Ανδρέα, με καλά διατηρημένες τοιχογραφίες. πρόκειται 
για ένα από τα αξιολογότερα δείγματα της ολοκληρωμένης 
φάσης διείσδυσης της παλαιολόγειας ζωγραφικής στην Κρή-
τη, των πρώτων δεκαετιών του 14ου αι. Ο Άγιος Ιωάννης είναι 
μονόχωρη καμαροσκέπαστη εκκλησία, με γοτθικά θυρώματα 
και παράθυρα, του τύπου που επικρατεί στο τέλος του 14ου-
αρχές 15ου αι., και με τοιχογραφίες της ίδιας εποχής.

428. Λασαία, η.

Εντοπίστηκε μεγάλη τρίκλιτη παλαιοχριστιανική βασιλική.

429. Λεντάς, ο.

Ανατολικά του Ασκληπιείου και κάτω από τον ναό του Αγίου 
Ιωάννη του Θεολόγου (15ος αι.) ανασκάφηκε μεγάλη τρίκλιτη 
βασιλική του 5ου-6ου αι.

430. Κουδουμάς, ο.

Ο Άγιος Ιωάννης είναι μικρός ναός προσαρμοσμένος σε βρα-
χώδη κοιλότητα. Στην εξωτερική όψη του τοίχου, δίπλα στην 
είσοδο, έχουν απεικονιστεί δύο μεγάλοι αρχάγγελοι –φύλα-
κες της εισόδου– και στην αντίστοιχη θέση ο πρόδρομος και 
ο Άγιος πέτρος. Στο εσωτερικό σώζονται λίγες ευαγγελικές 
σκηνές και μορφές ολόσωμων αγίων. Εικονογραφικό ενδιαφέ-
ρον παρουσιάζει η πρώιμη και σπάνια στην Κρήτη τοιχογρα-
φική παράσταση της Κοίμησης του οσίου Εφραίμ του Σύρου. 
Χρονολογείται από επιγραφή στο 1360.

431. Καπετανιανά, τα.

Η μονόχωρη καμαροσκέπαστη εκκλησία της παναγίας, με ευ-
ρύτερο εγκάρσιο κλίτος, φέρει θύρωμα και παράθυρα γοτθι-
κά, του τύπου που επικρατεί και σε άλλα μνημεία του τέλους 
του 14ου αι. Ο τοιχογραφικός της διάκοσμος αποτελεί ένα 
από τα μεγαλύτερα εικονογραφικά σύνολα της Κρήτης, με με-
γάλες αναπτύξεις των κύκλων των Θαυμάτων, των παθών και 
του βίου της Θεοτόκου. Η πολύ υψηλή ποιότητα της ζωγρα-
φικής εντάσσει το σύνολο αυτό στα αντιπροσωπευτικά έργα 
των κωνσταντινουπολιτών ζωγράφων του τέλους του 14ου αι. 
Η κτητορική επιγραφή αναφέρει ως χορηγό τον ιερομόναχο 
Γρηγόριο Καλαμαρά και τη χρονολογία 1401/2. Στη μονόχωρη 
καμαροσκέπαστη εκκλησία του Μιχαήλ Αρχαγγέλου, σώζονται 
πολλές παραστάσεις του ευαγγελικού κύκλου και του αρχαγ-
γέλου, σε ζωγραφική των αρχών του 15ου αι.

432. Αγία Τριάδα, η.

Ο ναός του Αγίου Γεωργίου διατηρεί λίγες τοιχογραφίες στην 
κόγχη, όπου οι μορφές των συλλειτουργούντων ιεραρχών εν-
διαφέρουν ως ενδεικτικές της διείσδυσης, από το 1302 σύμ-
φωνα με την κτητορική επιγραφή, της νέας για το νησί παλαιο-
λόγειας ζωγραφικής, επαρχιακού όμως επιπέδου.

433. Άγιος Ιωάννης, ο.

Ο ναός του Αγίου παύλου είναι παλαιοχριστιανικό κυκλικό κτί-
σμα, πιθανόν βαπτιστήριο, με μεταγενέστερη προσθήκη στη δυ-
τική πλευρά μιας ορθογώνιας αίθουσας στεγασμένης με τρού-
λο, με ψηλό κυλινδρικό τύμπανο. Η παράδοση τον συνδέει με 
την δράση του Αποστόλου παύλου, που βάπτισε τους πρώτους 
χριστιανούς στην Κρήτη. Ο διάκοσμος χρονολογείται με κτητο-
ρική επιγραφή στο 1303/4 και αξιολογείται ως χαρακτηριστικό 
δείγμα της επιβίωσης της αρχαϊκής τέχνης, με περιορισμένης 
έκτασης επιδράσεις της παλαιολόγειας ζωγραφικής.
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434. Βόροι, οι.

Ο Άγιος Γεώργιος είναι μικρή μονόχωρη καμαροσκέπαστη εκ-
κλησία, με τοιχογραφίες, που χρονολογούνται στις αρχές του 
14ου αι. Στην παλαιά ερειπωμένη μονή της παναγίας Καρδιώ-
τισσας, μετόχι του Βροντησίου, σώζεται το μεγάλο καθολικό, 
δίκλιτος καμαροσκέπαστος ναός που προέκυψε από την προ-
σθήκη στον αρχικό ναό ενός κλίτους στη βόρεια πλευρά, κατά 
το τέλος του 15ου αι.. Εξωτερικά κοσμείται με μονόλοβο κω-
δωνοστάσιο γοτθικού τύπου. Ιδιοτυπίες παρουσιάζει η επιλο-
γή και διάταξη των εικονογραφικών προγραμμάτων στις τοι-
χογραφίες. 

435. Καστέλι, το.

Το φρούριο είναι κτισμένο σε χαμηλό λόφο της σημερινής κω-
μόπολης Καστέλι πεδιάδας. Ελάχιστα λείψανα σώζονται στη 
θέση του Γυμνασίου. Αρχικά κτίστηκε κατά τη Β΄ Βυζαντινή 
περίοδο. Ανακατασκευάστηκε μετά την κατάληψη της Κρήτης 
από τους Βενετούς ως έδρα του «σεξτερίου του Αγίου Μάρ-
κου» και αργότερα της Καστελανίας πεδιάδας, για να ελέγχει 
την εξαιρετικά εύφορη αυτή περιοχή της Κρήτης. Χρησιμοποι-
ήθηκε και για τη φύλαξη των μεγάλων ποσοτήτων σιτηρών της 
περιοχής. Είναι ορθογώνιο κτίσμα με τετράγωνους πύργους 
στις γωνίες. Ήταν σε οπτική επαφή με τα φρούρια των Θό-
λων, του Καταλαγαρίου και της Λύκτου. Γύρω από το φρούριο 
υπήρχε ο οικισμός. 

436. Ναός του Χριστού στο Καστέλι.

Η καμάρα που στεγάζει το μεγάλο ναό του Χριστού παρουσι-
άζει δύο οικοδομικές φάσεις, στις οποίες αντιστοιχεί ο ζωγρα-
φικός διάκοσμος. Στο ανατολικό της τμήμα υπάρχουν ευαγγε-
λικές σκηνές παλαιολόγειας τέχνης, των μέσων του 14ου αι., 
ενώ το δυτικό σώζει την αρχική διακόσμηση με ολόσωμες μορ-
φές αγίων στους πλάγιους μόνον τοίχους, σε αρχαΐζουσα τε-
χνοτροπία επαρχιακού επιπέδου, του 13ου αι..

437. Άγιοι Δέκα, οι.

Η μεγάλη τρίκλιτη καμαροσκέπαστη μεσοβυζαντινή βασιλική 
σχετίζεται με τους άγιους Δέκα, που μαρτύρησαν στον διωγμό 
του αυτοκράτορα Δεκίου (250/1). Είναι πιθανώς ιδρυμένη επά-
νω σε παλαιοχριστιανική βασιλική. Τοιχογραφίες διατηρούνται 
μόνον στα εσωράχια των κιονοστοιχιών, με ολόσωμες μορφές 
αγίων καλής τέχνης του α΄ μισού του 13ου αι.

438. Γόρτυνα, η.

Στη Γόρτυνα, την πρωτεύουσα της Κρήτης κατά τη ρωμαϊκή 
και την παλαιοχριστιανική περίοδο, ιδρύθηκε μεγάλος ναός 
προς τιμήν του αγίου Τίτου, του πρώτου επισκόπου Κρήτης, 
τον οποίο εγκατέστησε στο νησί ο Απόστολος παύλος. Το 
ερειπωμένο μνημείο ανάγεται κατά τις επικρατέστερες από-
ψεις στον 7ο αι. πρόκειται για σταυρόσχημη τρίκλιτη βασιλι-
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438. Γόρτυνα, Άγιος Τίτος

438. Γόρτυνα, βασιλική

κή, με τρούλο και κόγχες στις απολήξεις της βόρειας και της 
νότιας κεραίας. Χαρακτηριστική είναι η ισοδομική τοιχοποιΐα 
από πολύ μεγάλους και καλά λαξευμένους πωρολίθους, που 
προσδίδει λιτότητα και μεγαλοπρέπεια στις επιφάνειες του 
μεγάλου ναού, και συνδέει το μνημείο με την οικοδομική πα-
ράδοση της Συρίας. 
Ο τρίκογχος με ψηφιδωτό δάπεδο ναός του 5ου αι. στη Μη-
τρόπολη, πιθανώς μαρτύριο, έχει σχετισθεί με τους κρητι-
κούς Αγίους Δέκα που μαρτύρησαν στον διωγμό του Δεκί-
ου, ταύτιση που όμως δεν επιβεβαιώνεται από τις ιστορικές 
μαρτυρίες και τα ανασκαφικά ευρήματα. Σε μικρή απόσταση 
βόρεια από το τρίκογχο ανασκάπτεται η μεγαλύτερη παλαι-
οχριστιανική βασιλική της Κρήτης. Είναι πεντάκλιτη δρομική, 
με αίθριο, του οποίου έχει αποκαλυφθεί μόνον η ανατολική 
στοά. Το δάπεδο των πλαγίων κλιτών καλύπτουν μεγάλες ορ-
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θογώνιες πλάκες από πωρόλιθο, ενώ στο μεσαίο διατηρείται 
το μεγαλύτερο ψηφιδωτό δάπεδο της Κρήτης Την εκτέλεσή 
του σε δύο φάσεις μαρτυρούν οι δύο επιγραφές των χορη-
γών. Από την αρχική διατηρείται το πρώτο γράμμα του ονό-
ματος Θ…, που ταυτίζεται με τον γνωστό από τις πηγές αρχι-
επίσκοπο Κρήτης Θεόδωρο, τον μόνο οπαδό της θρησκευτι-
κής πολιτικής του Ιουστινιανού στο Ιλλυρικό, όπου υπαγόταν 
εκκλησιαστικά το νησί. Η δεύτερη αναφέρει τον άγνωστο από 
άλλες πηγές αρχιεπίσκοπο Κρήτης Βετράνιο, ως ανακαινιστή 
του αρχικού ψηφιδωτού. Τεχνοτροπικά το πρώτο ψηφιδωτό 
δάπεδο χρονολογείται στο α΄ μισό του 6ου αι., ενώ η ανακαί-
νισή του τοποθετείται στο τέλος του ίδιου αιώνα ή τις αρχές 
του 7ου. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα σε ένα κυκλικό κτίσμα 
με περιστύλιο. πιθανώς ήταν το βαπτιστήριο. 

439. Βορίζια, τα.

Στο ναό του Τιμίου Σταυρού, παρεκκλήσιο πιθανόν της μονής 
Βαλσαμονέρου, σώζονται θυρώματα, παράθυρα και κωδωνο-
στάσιο γοτθικού τύπου, χαρακτηριστικά του τέλους του 14ου 
αι. Στην ίδια περίοδο ανήκουν και οι εξαιρετικής τέχνης τοιχο-
γραφίες, από τα καλύτερα δείγματα της κωνσταντινουπολίτι-
κης ζωγραφικής.

440. Μονή Βαλσαμονέρου, η.

Βρίσκεται κοντά στα Βορίζια και υπήρξε το σημαντικότερο 
θρησκευτικό κέντρο της Κρήτης κατά τις τελευταίες δεκαε-
τίες του 14ου και τις πρώτες του 15ου αι. Το καθολικό οικο-
δομήθηκε σταδιακά, με την προσθήκη στον αρχικό μονόχω-
ρο ναό της παναγίας του νότιου κλίτους, αφιερωμένου στον 
πρόδρομο, και ενός εγκάρσιου, αφιερωμένου στον Άγιο Φα-
νούριο, στο οποίο προστέθηκε νάρθηκας. Τα θυρώματα, τα 
αγιοθύριδα και το κωδωνοστάσιο, όλα γοτθικού τύπου, είναι 
χαρακτηριστικά της περιόδου. Η ζωγραφική διακόσμηση ακο-
λουθεί τις οικοδομικές φάσεις. Την καμάρα του αρχικού κλί-
τους καλύπτει ο Ακάθιστος Ύμνος, των μέσων του 14ου αι. 
Οι τοιχογραφίες του βήματος, με τις ευαγγελικές παραστά-
σεις, την Ανάληψη, την πεντηκοστή, τις δύο σκηνές του βίου 
της Θεοτόκου και τη Θυσία του Αβραάμ, διακρίνονται για το 
υψηλό επίπεδο της τέχνης τους και αποτελούν ένα από τα 
πρώιμα δείγματα της τέχνης της Κωνσταντινούπολης. Χρονο-
λογούνται με επιγραφή στο 1400. Της ίδιας περιόδου και τέ-
χνης είναι και η πολυπρόσωπη παράσταση Άνωθεν οι προφή-
ται στο τύμπανο του δυτικού τοίχου του κλίτους, ενώ η μεγάλη 
Κοίμηση της Θεοτόκου στον βόρειο τοίχο, με ολόσωμες μορ-
φές Αγίων δίπλα, είναι έργα άλλης ποιότητας, αν και ανήκουν 
στην ίδια τάση, από άλλον ζωγράφο. Στο κλίτος του προδρό-
μου, στεγασμένο με τέταρτο κυλίνδρου, η επιλογή και διάταξη 
της εικονογραφίας αποκλίνει από το καθιερωμένο στους κρη-

441. Μονή 
Βροντησίου, 
Άγιος Αντώνιος, 
τοιχογραφίες

441. Μονή Βροντησίου, η.

Η μονή Βροντησίου αποτελούσε ένα από τα σημαντικότερα 
θρησκευτικά και πολιτιστικά κέντρα της Κρήτης ήδη από τις 

τικούς ναούς σύστημα. Οι τοιχογραφίες αυτές χρονολογού-
νται σύμφωνα με επιγραφή στο 1407. Στο εσωρράχιο του ανα-
τολικού τοξωτού ανοίγματος υπάρχει η μοναδική παράσταση 
του αγίου Γρηγορίου παλαμά και του προέδρου Κρήτης Άν-
θιμου. Στο δυτικό τμήμα του κλίτους αναπτύσσεται η πλουσι-
ότερη στην Κρήτη σειρά σκηνών του βίου του προδρόμου. Η 
επιγραφή του δυτικού τοξωτού ανοίγματος δίνει για τη διακό-
σμηση αυτή τη χρονολογία 1427. Μεταγενέστερη και έργο άλ-
λου ζωγράφου είναι η πολυπρόσωπη Σφαγή των Νηπίων, σε 
δεύτερο στρώμα, που προστέθηκε μετά την καταστροφή του 
αρχικού κατά την διεύρυνση και οριστική διαμόρφωση της νό-
τιας και κυρίας εισόδου σε γοτθικό ρυθμό. Στο εγκάρσιο κλί-
τος, που στεγάζεται επίσης με τέταρτο κυλίνδρου, σώζεται η 
μόνη γνωστή σειρά του βίου του νεοφανούς στο νησί κατά την 
περίοδο αυτή αγίου Φανουρίου. Η ομώνυμη του αγίου μονή, 
έγινε το κύριο κέντρο λατρείας του, που προερχόταν από την 
Ρόδο. Κτητορική επιγραφή χρονολογεί την προσθήκη του κλί-
τους στο 1427 και την τοιχογράφηση στο 1431, από τον ζω-
γράφο Κωνσταντίνο Ρίκο, με τη χορηγία του ηγουμένου Ιωνά 
παλαμά, ενός από τους πρωτεργάτες της πρώιμης Κρητικής 
Αναγέννησης. Στον ευρύχωρο εγκάρσιο νάρθηκα οι τοιχογρα-
φίες χρονολογούνται στα μέσα του 15ου αι. 
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αρχές του 14ου αι. Το καθολικό, δίκλιτος καμαροσκέπαστος 
ναός, ολοκληρώθηκε σε δύο φάσεις. Ο αρχικός ναΐσκος του 
14ου αι. επεκτάθηκε προς τα δυτικά και στη βόρεια πλευρά 
προστέθηκε κατά τον 16ο αι. δεύτερο κλίτος, με ισοδομική θο-
λοδομία. Στην πρόσοψη έχει κτιστεί υψηλό κωδωνοστάσιο βε-
νετσιάνικου τύπου, ενώ στο προαύλιο υπάρχει κρήνη της ανα-
γεννησιακής περιόδου. Η επιλογή και διάταξη των εικονογρα-
φικών θεμάτων του τοιχογραφικού διακόσμου αποτελεί μο-
ναδική περίπτωση στους ναούς της Κρήτης και φαίνεται ότι 
πραγματοποιήθηκε με τις οδηγίες σοφού ηγουμένου, που απέ-
βλεπε στην προβολή του μοναστικού ιδεώδους της αδελφότη-
τας. Στην κόγχη, η μοναδική παράσταση του Δείπνου εις Εμ-
μαούς, περιβάλλεται από τους κορυφαίους αποστόλους, τους 
μεγάλους προφήτες και αγγέλους. Στην καμάρα του βήματος, 
αντί της καθιερωμένης Ανάληψης, βρίσκονται η Κοινωνία των 
Αποστόλων και στην επάνω ζώνη η Θεία Λειτουργία. Στο δυτι-
κό της τμήμα έχει ιστορηθεί η μοναδική στην Κρήτη σειρά του 
Μηνολογίου. Μοναδικές είναι και οι παραστάσεις του Συμεών 
του Θεοδόχου που κρατεί τον μικρό Χριστό και του αγίου Βα-
σιλείου μεταξύ των ασκητών αγίων του νότιου τοίχου. Η υψη-
λή ποιότητα της ζωγραφικής συνδέει άμεσα τις τοιχογραφίες 
αυτές με τα πρώιμα έργα της παλαιολόγειας αναγέννησης και 
φανερώνει το υψηλό παιδευτικό επίπεδο της μοναστικής κοι-
νότητας του Βροντησίου.

442. Ζαρός, ο.

Ο Άγιος Νικόλαος, μικρό καθολικό παλαιάς μονής, φέρει μεταγε-
νέστερη προσθήκη νάρθηκα. Η τοιχογραφική διακόσμηση αντι-
στοιχεί στις δύο οικοδομικές φάσεις, με έργα των αρχών του 
14ου αι. στον αρχικό ναό και των αρχών του 15ου στον νάρθηκα, 
με την παράσταση του νεοφανούς αγίου Φανουρίου ως διακό-
νου, τη δεύτερη γνωστή στην Κρήτη μετά από εκείνη του Αβδού.

443. Γέργερη, η.

Κάτω από τον ναό του Χριστού υπάρχουν ερείπια παλαιοχρι-
στιανικής βασιλικής.

444. Πανασσός, η.

Η παναγία η Χανουτιά είναι μικρός μονόχωρος καμαροσκέ-
παστος ναός, με γοτθικού ρυθμού θυρώματα και αγιοθύριδο. 
Στο εσωτερικό διατηρούνται καλής τέχνης τοιχογραφίες, χρο-
νολογημένες με κτητορική επιγραφή στο 1443.

445. Αγία Βαρβάρα, η.

Ο Άγιος Γεώργιος στα πηρουνιανά, καμαροσκέπαστος ναός 
με προσθήκη νάρθηκα που στεγάζεται με χαμηλό τρούλο, 
σώζει ζωγραφικό διάκοσμο σε τέχνη επαρχιακού επιπέδου 
του β΄ μισού του 14ου αι. Ασυνήθιστη είναι η διάταξη της με-
γάλης παράστασης της Δευτέρας παρουσίας στον τρούλο 
του νάρθηκα.

446. Φρούριο Μέλισσα στον Άγιο Θωμά. 

Σε ύψωμα βόρεια από το χωριό Άγιος Θωμάς σώζονται τα ερεί-
πια του φρουρίου Μέλισσα. πρόκειται για μεγάλο, περίπου ορ-
θογώνιο συγκρότημα, κτισμένο σε επίπεδα. Εσωτερικά του χώ-
ρου διακρίνονται κτίσματα και πιθανώς δεξαμενές. Το φρούριο 
αναφέρεται σε έγγραφο του 1360. Ελέγχει την ενδοχώρα προς 
τη Μεσαρά και έχει οπτική επαφή με τα φρούρια του Τεμένους 
και του Μαλεβυζίου. πιθανώς κτίστηκε κατά τη Β΄ Βυζαντινή πε-
ρίοδο (961-1204). Στον οικισμό σώζεται ο τρίκλιτος καμαροσκέ-
παστος ναός του Αγίου Θωμά, κτισμένος στη θέση παλιότερου. 
Οι τοιχογραφίες του χρονολογούνται στον 14ο αι. Δυτικά προ-
στέθηκε κατά τον 15ο αι. εγκάρσιος καμαροσκέπαστος νάρθη-
κας με τρούλο. Στις υπώρειες του χωριού, πάνω σε βράχο, είναι 
κτισμένος και ο καμαροσκέπαστος ναός του Μιχαήλ Αρχαγγέ-
λου, με τοιχογραφίες του 14ου αι.

447. Βενεράτο, το.

Ο δίκλιτος καμαροσκέπαστος ναός του Μιχαήλ Αρχαγγέλου 
στα Βλαχιανά διαμορφώθηκε σταδιακά, όταν το αρχικό μονό-
χωρο ναΰδριο επεκτάθηκε προς τα δυτικά και στη νότια πλευ-
ρά του προστέθηκε μεγάλο κλίτος. Οι δύο χώροι επικοινωνούν 
με δύο μεγάλα τοξωτά ανοίγματα. Τα θυρώματα είναι γοτθι-
κού τύπου, με πλούσιο διάκοσμο. Μοναδικό στο είδος του εί-
ναι το τρίλοβο οξυκόρυφο αγιοθύριδο στην κόγχη του νότιου 
κλίτους με φυλλόσχημη επίστεψη των οξυκόρυφων λοβών. Το 
κωδωνοστάσιο στην στέγη μεταξύ των δύο κλιτών έχει αετω-
ματική επίστεψη, του τύπου που επικρατεί στα κρητικά μνη-
μεία του 14ου-15ου αι. Τοιχογραφική διακόσμηση διατηρεί-
ται μόνο στο νότιο κλίτος. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει 
η μοναδική στην Κρήτη μεγάλη σύνθεση του ιδιόμελου στιχη-
ρού των Χριστουγέννων, στο τύμπανο του δυτικού τοίχου. Οι 
τοιχογραφίες είναι αντιπροσωπευτικές της κωνσταντινουπολί-
τικης παράδοσης των μέσων του 15ου αι., και χρονολογού-
νται με κτητορική επιγραφή στο 1447. Το καθολικό της Μονής 
παλιανής, μίας από τις παλαιότερες της Κρήτης, είναι τρίκλι-
τη καμαροσκέπαστη μεσοβυζαντινή βασιλική, κτισμένη στην 
θέση παλαιοχριστιανικού κτίσματος.
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450. Κιθαρίδα, η.

Η παναγία Ελεούσα είναι τρίκλιτος καμαροσκέπαστος ναός, με 
προσθήκη νάρθηκα που εκτείνεται στο πλάτος και των τριών κλι-
τών. Το ιερό βήμα στεγάζεται με τρούλο, με χαμηλό κυκλικό τύ-
μπανο. Στο νότιο κλίτος ενδιαφέρουσα είναι η παράσταση του 
Μωυσή με την Καιόμενη Βάτο. Καλής τέχνης διακοσμητικά πινά-
κια κοσμούν την εξωτερική όψη του καμαροσκέπαστου νάρθηκα.

των Βενετών, με την οχύρωση κατάλληλων θέσεων. Ελέγχει τα 
παράλια του Ηρακλείου, το δρόμο προς την ενδοχώρα και έχει 
οπτική επαφή με το φρούριο του Τεμένους.  
Ο μονόχωρος καμαροσκέπαστος ναός του Αγίου Αντωνίου 
στο Κεραμούτσι σώζει τοιχογραφικό διάκοσμο χρονολογημέ-
νο με κτητορική επιγραφή στο 1434/5.

452. Ρογδιά, η.

Ο οικισμός αναφέρεται σε έγγραφο του 1248 ως Rodea και το 
1395 ως Chera Rodea, από τον μεσοβυζαντινό ναό της πανα-
γίας που σώζεται μέχρι σήμερα, ανακατασκευασμένος σε με-
γάλη έκταση κατά την πρώιμη Βενετοκρατία. πρόκειται για μο-
νόχωρο, αρχικά ξυλόστεγο, ναό. Ο σωζόμενος αρχικός βόρει-
ος τοίχος διαμορφώνεται πλαστικά με διπλά τυφλά αψιδώμα-
τα. Οι επίπεδες επιφάνειες καλύπτονται από κονίαμα με εγχα-
ράξεις σε απομίμηση ισόδομης τοιχοποιίας. Κατά τον 13ο αι., 
μεγάλο μέρος του ναού κατέρρευσε και ανακατασκευάστηκε 
ως μονόχωρος καμαροσκέπαστος. Στο β΄ μισό του 13ου αι. 
τοιχογραφήθηκε. Σε επαφή με το ναό, ο οποίος επισκευάστη-
κε επανειλημμένα στα χρόνια της Βενετοκρατίας, κτίστηκε το 
1565 πολυτελής έπαυλη των φεουδαρχών της περιοχής Γεωρ-
γίου και Φραγκίσκου των Μοδινών. 

451. Κεραμούτσι, το.

Κοντά στο χωριό Κεραμούτσι, δυτικά της πόλης του Ηρα-
κλείου. πάνω σε λοφοσειρά, σώζονται τα λιγοστά ερείπια του 
φρουρίου Castel Malvesin, ή Malvicino, που υπήρξε έδρα της 
Καστελανίας του Μαλεβυζίου. Όπως αναφέρει ο Gerola, κτί-
στηκε στις αρχές του 13ου αι. από το Γενοβέζο E. Pescatore, 
στα πλαίσια μιας προσπάθειας αμφισβήτησης της κυριαρχίας 

448. Σίβα, η.

Ο ναός της Αγίας παρασκευής αποτελείται από σπηλαιώδη 
κοιλότητα που λειτουργεί ως ιερό, στην οποία προστέθηκε ορ-
θογώνια αίθουσα στεγασμένη με χαμηλό τρούλο. Διακρίνεται 
η ύπαρξη δύο στρωμάτων τοιχογραφιών. Από το δεύτερο, των 
μέσων του 14ου αι., διατηρούνται ευαγγελιστές στα σφαιρικά 
τρίγωνα και ολόσωμοι άγιοι στους πλάγιους τοίχους. 

449. Άγιος Μύρων, ο.

Μεγάλος ναός στον τύπο του τετράστυλου σταυροειδούς εγ-
γεγραμμένου με τρούλο, αφιερωμένος στον άγιο Μύρωνα, επί-
σκοπο Κνωσού κατά τον 4ο αι., ο οποίος θεωρείται ότι γεννήθη-
κε και μαρτύρησε στην αρχαία πόλη που υπήρχε εδώ, την Ραύ-
κο. Η πόλη αυτή, που έγινε ομώνυμη του αγίου της, θεωρεί-
ται ότι αντικατέστησε την επισκοπή Κνωσού κατά τα τέλη της 
Α΄ Βυζαντινής περιόδου της Κρήτης, άποψη που ενισχύεται και 
από την ύπαρξη λειψάνων παλαιοχριστιανικής βασιλικής, επά-
νω στα οποία οικοδομήθηκε ο σταυροειδής ναός. Λίγοι ναοί 
του ίδιου αρχιτεκτονικού τύπου, περίπου δέκα, σώζονται ακόμη 
στην Κρήτη και ιδρύθηκαν κατά κανόνα είτε ως επισκοπικοί, είτε 
ως καθολικά μονών. Ο τύπος που εφαρμόστηκε στους ναούς 
της ίδιας ομάδας στην Κρήτη επηρεάζεται από την αρχιτεκτονι-
κή της Κωνσταντινούπολης. Οι πλάγιες όψεις διαμορφώνονται 
πλαστικά με τυφλά αψιδώματα. Η τοιχοποιΐα με κεραμοπλαστι-
κά, καλύπτεται από σύγχρονο κονίαμα, το οποίο φέρει εγχαρά-
ξεις σε απομίμηση ισοδομικού συστήματος. 453. Ηράκλειο, το.

Είναι κτισμένο στην θέση ομώνυμης αρχαίας πόλης, η οποία 
υπήρξε επίνειο της Κνωσού. Φαίνεται να ακμάζει και κατά την 
παλαιοχριστιανική περίοδο. Οχυρώθηκε πιθανώς κατά τον 7ο 
αι. εξαιτίας των αραβικών επιδρομών. Το 823 καταλαμβάνε-
ται από τους Άραβες και μετατρέπεται σε κέντρο εμπορίου 
και πειρατείας. Η οχύρωση ενισχύθηκε από τους κατακτητές 
και ο οικισμός ονομάστηκε Χάνδαξ, εξαιτίας της τάφρου που 
την περιέβαλλε. Το 961 απελευθερώνεται από τον Νικηφόρο 
Φωκά. Στους σχεδιασμούς του Νικηφόρου ήταν η μεταφορά 
της πόλης σε ασφαλέστερο σημείο της ενδοχώρας και για 
αυτό έκτισε το μεγάλο φρούριο του Τεμένους πάνω σε δύο 
φυσικά οχυρούς λόφους νότια του Χάνδακα, που ονομάστη-
κε πλέον Κάστρο. Οι κάτοικοι όμως φαίνεται ότι δεν ήθελαν 
τη μετακίνηση αυτή και επανήλθαν στην πόλη, που οχυρώ-
θηκε για μια ακόμα φορά. Στην Β΄ Βυζαντινή περίοδο (961-
1204) μεταφέρθηκαν εδώ οι πολιτικές αρχές του Θέματος 
Κρήτης και η έδρα της Αρχιεπισκοπής από την Γόρτυνα. Από 
τα κτίσματα της εποχής αυτής ελάχιστα έχουν εντοπιστεί.
Μετά την Δ΄ Σταυροφορία που το νησί περιήλθε στους Βε-
νετούς, το Κάστρο γίνεται πρωτεύουσα του «Βασιλείου της 
Κρήτης» με το όνομα Candia και έδρα του Δούκα του νησιού, 
του λατίνου Αρχιεπισκόπου καθώς και του πρωτοπαπά των 
ορθοδόξων, αφού οι ορθόδοξοι επίσκοποι είχαν εξοστρακι-
στεί. Η οχύρωση ενισχύεται και κτίζονται πολλά λαμπρά δη-
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453. Ηράκλειο, Άγιος Φραγκίσκος

μόσια και ιδιωτικά κτήρια και εκκλησίες του λατινικού δόγμα-
τος. Ήδη από τον 13ο αι. αναφέρεται ο καθεδρικός ναός του 
Αγίου Μάρκου, τρίκλιτη βασιλική, και ο ορθόδοξος ναός του 
Αγίου Τίτου, όπου φυλάσσονταν η κάρα του αγίου και η εικό-
να της παναγίας της Μεσοπαντίτισσας, που μεταφέρθηκαν 
αργότερα στην Βενετία. Σώζονται επίσης τα ερείπια της μο-
νής του Αγίου Φραγκίσκου των Φραγκισκανών, στη θέση του 
σημερινού Αρχαιολογικού Μουσείου. Το καθολικό της μονής 
του Αγίου πέτρου του Μάρτυρα και τα λείψανα της μονής 
των Δομηνικανών σώζονται κοντά στην θάλασσα, στα δυτικά 
της πόλης, όπου οι ανασκαφές αποκαλύπτουν σημαντικά λεί-
ψανα της Β΄ Βυζαντινής περιόδου και της Αραβοκρατίας. Το 
καθολικό της μονής του Σωτήρα των Αυγουστινιανών κατε-
δαφίστηκε βανδαλικά προ ετών, ενώ σώζονται ακόμα οι ναοί 
της παναγίας των Σταυροφόρων και του Αγίου Ιωάννη του 
Βαπτιστή. Σημαντικό ήταν και το Μετόχι της μονής της Αγί-
ας Αικατερίνης του Σινά, από το οποίο σώζεται το μεταγενέ-
στερο καθολικό. Από τον 15ο αι. η πόλη αρχίζει να απλώνεται 
εκτός των τειχών, έτσι ώστε να είναι αναγκαία η κατασκευή 
νέου ευρύτερου οχυρού περιβόλου στο α΄μισό του 16ου αι. 
Το 1669 ο Χάνδακας, μετά από εικοσαετή πολιορκία, πέφτει 
στα χέρια των Τούρκων.

454. Κνωσός, η.

Η μινωική Κνωσός συνεχίζει να ακμάζει και κατά τη ρωμαϊκή 
περίοδο. Στην περιοχή της αρχαιότατης επισκοπής Κνωσού, 
έχει εντοπιστεί στη θέση του Βενιζέλειου Νοσοκομείου τρίκλι-
τη παλαιοχριστιανική βασιλική του 5ου αι., με τριφυλλόσχημη 
κόγχη και υπολείμματα μωσαϊκού δαπέδου. Στο σημερινό χω-
ριό η εκκλησία της Αγίας Σοφίας κτίστηκε στη θέση παλαιοχρι-
στιανικής βασιλικής, της οποίας τμήματα ενσωματώθηκαν στο 
νεότερο κτήριο. Μια τρίτη κοιμητηριακή βασιλική υπήρχε στον 
χώρο του πανεπιστημίου. Τον 9ο αι. η έδρα της επισκοπής με-
ταφέρεται στη Ραύκο (σημερινός Άγιος Μύρωνας) και το διοι-
κητικό κέντρο στο Ηράκλειο. Έτσι στα χρόνια της Αραβοκρα-
τίας απομένει ένας μικρός οικισμός γύρω από τη βασιλική της 
Αγίας Σοφίας και τα αρχαία ερείπια, που αποκαλείται Μακρύς 
Τοίχος. Με αυτή την ονομασία (Macrinchicon) αναφέρεται για 
πρώτη φορά σε έγγραφο του 1248, του δούκα Marino Faliero.

455. Αρχάνες, οι. 

Στον ναό της Αγίας Τριάδας διατηρούνται στην καμάρα ευαγ-
γελικές παραστάσεις του α΄ μισού του 14ου αι. Ενδιαφέρου-
σες εικονογραφικά είναι οι παραστάσεις στον ναό του Μιχα-
ήλ Αρχαγγέλου ή Ασώματου, που περιλαμβάνουν τα θαύματα 
του Αρχαγγέλου και τον χορηγό Μιχαήλ πατσιδιώτη, και χρο-
νολογούνται ακριβώς με κτητορική επιγραφή στο 1315/6. Η 
τεχνοτροπία είναι αρχαϊζουσα.
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459. Ρουκάνι, Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος

456. Κουνάβοι, οι.

Ο μεγάλος μεσοβυζαντινός ναός των Αγίων Νικολάου και Δη-
μητρίου αποτελεί το μοναδικό δείγμα πεντάτρουλου σταυρο-
ειδούς εγγεγραμμένου στο νησί. 

457. Καταλαγάρι, το.

Το φρούριο Κάστελος είναι κτισμένο σε λόφο κοντά στα χω-
ριά Καταλαγάρι και Καλλονή. Ελέγχει οπτικά την ευρύτερη πε-
ριοχή της πεδιάδας, μέχρι το όρος Δίκτη. Είναι ορθογώνια κα-
τασκευή με ασθενή οχυρωματικό περίβολο στις τρεις πλευ-
ρές, εκτός από την βόρεια. Στο σχέδιό του ο Gerola σημειώνει 
σημαντικό αριθμό από κτίσματα στο εσωτερικό του. Στην ευ-
ρύτερη περιοχή έχουν εντοπιστεί λαξευτά πατητήρια από τα 
προγενέστερα της Βενετοκρατίας χρόνια. Μαζί με τα φρούρια 
της Λύκτου, του Καστελίου πεδιάδας και των Μελεσών, ελέγ-
χει την ιδιαίτερα εύφορη περιοχή της πεδιάδας. Η οικοδόμη-
σή του αρχικά, πιθανώς ανάγεται στη Β΄ Βυζαντινή περίοδο.

458. Προφήτης Ηλίας, ο.

Η παλιότερη ονομασία ήταν Κανλί Καστέλι (Ματωμένο Φρού-
ριο). Στο απότομο ύψωμα Ρόκα, που υψώνεται με δυο κορυ-
φές νότια του οικισμού, είναι κτισμένο σε έκταση περίπου 
500 στρεμμάτων το φρούριο του Τεμένους. Κτίστηκε από τον 
στρατηγό Νικηφόρο Φωκά μετά την απελευθέρωση της Κρή-
της το 961. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Λέοντος Δια-
κόνου, σκοπός του ήταν η μεταφορά της πόλης του Χάνδα-
κα σε ασφαλή θέση της ενδοχώρας. Οι κάτοικοι ωστόσο αντέ-
δρασαν και επανήλθαν στην ερειπωμένη πόλη τους, την οποία 

ανοικοδόμησαν. Το φρούριο κατά τη Βενετοκρατία χρησιμο-
ποιήθηκε ως έδρα καστελανίας και παραχωρήθηκε στην οικο-
γένεια των Querini. Καταλαμβάνει τις απότομες πλαγιές του 
λόφου Ρόκα και διαμορφώνεται ανάλογα με τη φύση του εδά-
φους. Σε διάφορα σημεία υπάρχει και προτείχισμα. Οι πύργοι 
είναι κυρίως ημικυλινδρικοί, ένας τριγωνικός και ένας πολυγω-
νικός. Η ακρόπολη περιβάλλεται από διπλό περίβολο και κατα-
λήγει στην κορυφή σε μια μορφή αυτόνομου φρουρίου. Μέσα 
στο φρούριο υπάρχουν τέσσερις ναοί, οικοδομές στην ακρό-
πολη και αλλού. Εννέα δεξαμενές και μια σύνθετη κατασκευή 
αξιοποιούν τα νερά των πηγών της περιοχής.

459. Ρουκάνι, το.

Σε έγγραφο του δόγη Pietro Ziani του 1212, αναφέρεται η πα-
ραχώρηση της μονής του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου «a 
Rucano» στη μονή του Σινά. Επίσης αναφέρεται σε συμβόλαιο 
ως κτήμα του λατινικού πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως 
και περιλαμβάνεται στο κληροδότημα του καρδιναλίου Βησ-
σαρίωνα. Από τη μονή αυτή σώζεται το καθολικό του 11ου αι., 
σταυροειδής εγγεγραμμένος ναός, στα νότια του σημερινού 
οικισμού. Ο τρούλος αποτελεί ανακατασκευή του 18ου αι. και 
ο ερειπωμένος ναός έχει αποκατασταθεί σε μεγάλη έκταση. Οι 
εξωτερικές επιφάνειες διαμορφώνονται πλαστικά με διπλά τυ-
φλά αψιδώματα. Στη νότια πλευρά, όπου έχει προστεθεί μονό-
χωρο παρεκκλήσιο, διασώζονται τα αρχικά κονιάματα με εγχα-
ράξεις ισόδομης τοιχοποιίας. 

460. Μελέσες, οι.

Ο Κάστελος των Μελεσών είναι κτισμένος σε ύψωμα με δυο 
κορυφές, που δεν είναι ορατό από απόσταση. Έχει σχήμα ελ-
λειψοειδές και διαμορφώνεται σε δυο επίπεδα. Στο σχέδιο, 
που παραθέτει ο Gerola διακρίνεται μεγάλος αριθμός από κτί-
σματα, ιδίως στην ανατολική πλευρά του. Το φρούριο φαίνεται 
ότι κτίστηκε κατά τη Β΄ Βυζαντινή περίοδο. Ελέγχει τον δρόμο 
προς την περιοχή της πεδιάδας και έχει οπτική επαφή με την 
Λύκτο και το φρούριο του Καταλαγαρίου.

461. Θόλοι, οι.

Οχυρωμένη θέση σε ύψωμα, κοντά στο χωριό Αλάγνι πεδιά-
δας. Αποτελείται από ορθογώνιο οχυρωματικό περίβολο και 
ισχυρό διώροφο κτήριο με θολωτό ισόγειο στην κορυφή. Βρί-
σκεται σε οπτική επαφή με το φρούριο των Μελεσών και επο-
πτεύει τον δρόμο μεταξύ πεδιάδας και Μονοφατσίου. Αρχικά, 
πιθανώς κατά την Β΄ Βυζαντινή περίοδο, στη θέση του κτίσμα-
τος φαίνεται πιθανή η ύπαρξη βίγλας. Κατά τα άλλα, τα χαρα-
κτηριστικά οδηγούν στην πρώιμη Βενετοκρατία. 
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464. Πύργος, Άγιος Κωνσταντίνος, τοιχογραφία

462. Μικρή Επισκοπή, η.

Ο ημιερειπωμένος σήμερα ναός της Μεταμόρφωσης του Σω-
τήρα, ήταν ο καθεδρικός της επισκοπής Αρκαδίας, γνωστής 
από τα Τακτικά μέχρι και τον 10ο αι. Ακολουθεί τον τύπο του 
απλού τετράστυλου σταυροειδούς εγγεγραμμένου με τρού-
λο και νάρθηκα. Οι λίγοι ναοί, περίπου δέκα, αυτής της κατη-
γορίας, που ακόμη σώζονται στην Κρήτη, ήταν επισκοπικοί ή 
καθολικά μονών. Στη νότια κόγχη σώζονται υπολείμματα της 
εξαιρετικής τέχνης παράστασης της Βάπτισης, παλαιολόγει-
ας τεχνοτροπίας των μέσων του 14ου αι.. Στο νότιο παρεκκλή-
σιο, του Αγίου Νικολάου, υπάρχουν τοιχογραφίες των αρχών 
του 15ου αι. Τοιχογραφίες καλής τέχνης, κωνσταντινουπολίτι-
κης παράδοσης, χρονολογημένες με την κτητορική επιγραφή 
στο 1444, σώζονται επίσης στον μικρό καμαροσκέπαστο ναΐ-
σκο της παναγίας.

463. Μονοφάτσι, το.

Το φρούριο είναι κτισμένο στο ύψωμα Επάνω Καστέλι, κοντά 
στο χωριό Τσιφούτ Καστέλι (το φρούριο των Εβραίων). Εί-
ναι γνωστό και με το όνομα Bonifacio, ενώ το τουρκικό όνομα 
Τσιφούτ Καστέλι το πήρε επειδή κατά την Βενετοκρατία κα-
τοικούσαν εδώ και Εβραίοι. Αναφέρεται ήδη από το 1212, γε-
γονός που σημαίνει ότι κτίστηκε πριν από τη Βενετοκρατία. 
Κατά το 1230 πολιορκήθηκε από τους ντόπιους επαναστά-
τες και το 1363 επισκευάστηκε και χρησιμοποιήθηκε έκτο-
τε ως έδρα της ομώνυμης καστελανίας. Το 1630 αναφέρεται 
ότι ήταν σε πολύ κακή κατάσταση και στα χρόνια της Τουρ-
κοκρατίας εγκαταλείφθηκε. Η κύρια οχύρωση ήταν από τη 
νότια πλευρά, όπου διασώζονται πύργοι, ισχυρό τείχος και 
προτείχισμα. Στο υψηλότερο σημείο, στη νοτιοδυτική πλευρά 
σώζονται τα λείψανα ισυχρού, τετράγωνου πύργου. Ο σωζό-
μενος μονόχωρος, καμαροσκέπαστος ναός διατηρεί στοιχεία 
από την αρχική του κατασκευή κατά τη Β΄ Βυζαντινή περίο-
δο. Το φρούριο ελέγχει μια ευρύτατη περιοχή της εύφορης 
πεδιάδας της Μεσαράς και έχει οπτική επαφή με το φρούριο 
της Μέλισσας.
Έξω από τον κοντινό οικισμό Ίνι, όπου τοποθετείται η πόλη 
Αρκάδες, ανασκάφηκαν τα ερείπια τρίκλιτης βασιλικής με 
εγκάρσιο κλίτος και γλυπτό διάκοσμο. 

464. Πύργος, ο.

Από τον ναό των Άγίων Γεωργίου και Κωνσταντίνου σώζο-
νται τα δύο από τα τρία άλλοτε κλίτη, που ήταν καμαροσκέ-
παστα. Στο αρχικό βόρειο οι ευαγγελικές παραστάσεις και το 
συναξάριο του αγίου αποτελούν χαρακτηριστικό δείγμα της 
λαϊκού επιπέδου αρχαϊκής ζωγραφικής του 13ου αι. Στο νό-
τιο κλίτος, που είναι αφιερωμένο στον Άγιο Κωνσταντίνο, δι-

ατηρούνται τοιχογραφίες δύο εποχών: στο ανατολικό τμήμα 
της καμάρας βρίσκονται σκηνές από τον βίο του Μεγάλου 
Κωνσταντίνου, χρονολογημένες στο 1314/5, σύμφωνα με την 
κτητορική επιγραφή του αφιερωτή Γεωργίου παχνούτη. Στην 
τεχνοτροπία συνδυάζονται στοιχεία της αρχαΐζουσας παρα-
δοσιακής τέχνης του 13ου αι. και της νέας παλαιολόγειας ζω-
γραφικής που σταδιακά εισδύει και στο νησί της Κρήτης, από 
τις αρχές του 14ου αι. Στις ευαγγελικές παραστάσεις στο δυ-
τικό τμήμα της καμάρας, αντιπροσωπεύεται η ολοκληρωμένη 
φάση διείσδυσης της παλαιολόγειας ζωγραφικής στα μέσα 
του 14ου αι. Με τη ζωγραφική αυτή σχετίζεται η δεύτερη επι-
γραφή κοντά στη δυτική θύρα, με αφιερωτή και πάλι τον πα-
χνούτη και κατεστραμμένη τη χρονολογική ένδειξη. Η ανα-
φορά του ίδιου χορηγού στις επιγραφές φανερώνει τη γρή-
γορη αποδοχή των καλλιτεχνικών εξελίξεων που συντελού-
νται στο νησί κατά το α΄ μισό του 14ου αι.

465. Τσούτσουρο, το. Ίνατος, η.

Στο Τσούτσουρο υπήρχε η αρχαία πόλη Ίνατος, επίνειο 
της Βιάνου. Η σημαντική παλαιοχριστιανική τρίκλιτη βασιλι-
κή που ανασκάπτεται εκεί, έχει καλής ποιότητας γλυπτό δι-
άκοσμο και χρονολογείται στον 6ο αιώνα. Εκτός από τα εν-
διαφέροντα αρχιτεκτονικά στοιχεία, εντοπίστηκαν και αραβι-
κές επιγραφές, γεγονός που καθιστά πιθανή την άποψη ότι η 
πρώτη αποβίβαση των Αράβων στη θέση Χάρακας, έγινε στο 
σημείο αυτό.
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466. Καστελιανά, τα.

Στο ύψωμα Κάστελος, βορειοδυτικά του χωριού Άνω Καστελια-
νά, σώζονται τα ερείπια του φρουρίου Castel Belvedere, που 
υπήρξε κατά τη Βενετοκρατία έδρα της καστελανίας του Μπελ-
βεντέρε, ή Ρίζου, και είναι γνωστό και ως Ριζόκαστρο. Ο λό-
φος κατοικείται από την υστερομινωική περίοδο και συνέχισε 
να ακμάζει μέχρι και την παλαιοχριστιανική, στην οποία τοποθε-
τούνται τα λείψανα βασιλικής με ψηφιδωτό δάπεδο. Ένας λιθό-
στρωτος δρόμος οδηγεί από την πεδιάδα στο φρούριο. Μέσα 
στο φρούριο υπάρχει ο μονόχωρος καμαροσκέπαστος ναός 
της παναγίας με τοιχογραφίες του 14ου αι. Ο χώρος διαμορ-
φώνεται σε τρία επίπεδα, στα οποία σώζονται πολλά λείψανα 
κατοικιών, δεξαμενών και άλλων κτισμάτων. Η οχύρωση του λό-
φου φαίνεται πως υπήρχε μόνο στα σημεία που ήταν ευπρό-
σβλητα. Το φρούριο κτίστηκε από τους Βενετούς τον 13ο αι., 
στη θέση πιθανώς παλιότερου μεσοβυζαντινού. Ελέγχει την εύ-
φορη περιοχή της ανατολικής Μεσαράς και τη διάβαση προς το 
Λιβυκό πέλαγος μέσα από το φαράγγι της Βιάννου.

467. Χόνδρος, ο.

Ο Άγιος Θεόδωρος είναι καμαροσκέπαστος ναός, με παρα-
στάσεις σε παλαιολόγεια τεχνοτροπία επαρχιακού επιπέδου. 
Έχουν επίσης εντοπιστεί παλαιοχριστιανικοί τάφοι.

468. Κέρατον, το.

Το φρούριο είναι κτισμένο στο αρκετά απότομο ύψωμα Βί-
γλα, που θυμίζει κέρατο, βόρεια του Κερατόκαμπου στην πε-
ριοχή της Βιάννου. Καλύπτει οπτικά μια μεγάλη, πεδινή έκτα-
ση στα νότια παράλια της Κρήτης, όπου ήταν δυνατή η από-
βαση αραβικού στόλου. Κτίστηκε πιθανώς κατά την Β΄ Βυζαντι-
νή περίοδο (961-1204), προκειμένου να ελεγχθεί η μόνη ουσι-
αστικά κατάλληλη για απόβαση θέση στην περιοχή της Μεσα-
ράς, στα πλαίσια ενός ευρύτερου αμυντικού σχεδιασμού μετά 
την απελευθέρωση της Κρήτης. Στο εσωτερικό του περιβόλου 
διασώζονται κτίσματα και πολλές δεξαμενές μεγάλης χωρητι-
κότητας, γεγονός που δείχνει ότι μπορούσε να αντέξει μια μα-
κρά πολιορκία και να φιλοξενήσει μεγάλο πλήθος. Στη βόρεια 
πλευρά του λόφου διακρίνονται ερείπια κτισμάτων και μεγά-
λες ποσότητες κεραμικής από την αρχαιότητα και τα βυζαντι-
νά χρόνια. Το φρούριο ελέγχει και το δρόμο από την ενδοχώ-
ρα προς τα παράλια. Στην παραλιακή ζώνη υπήρχαν δυο αρ-
χαίες πόλεις, στις σημερινές θέσεις Τσούτσουρας και Άρβη, 
όπου έχουν εντοπιστεί και εν μέρει ανασκαφεί παλαιοχριστια-
νικές βασιλικές. 

469. Άγιος Βασίλειος

Στον ομώνυμο οικισμό βρίσκεται ο μονόχωρος ναός του Αγί-
ου Βασιλείου, που διατηρεί στοιχεία της περιόδου της Βενετο-
κρατίας, αλλοιωμένα από σύγχρονες επεμβάσεις. 

470. Βιάννος, η.

Ο ναΐσκος του Αγίου Γεωργίου είναι καμαροσκέπαστος, με οξυ-
κόρυφη, γοτθικού τύπου καμάρα. Στο εικονογραφικό πρόγραμ-
μα του ευαγγελικού κύκλου και του συναξαρίου του αγίου, συν-
δυάζονται οι σπανιότερες στην Κρήτη παραστάσεις της Ρίζας 
του Ιεσσαί, του Άνωθεν οι προφήται, της Ύψωσης του Τιμίου 
Σταυρού, του Αγίου Χριστοφόρου με το Χριστό στον ώμο κ.ά. 
Σύμφωνα με την κτητορική επιγραφή, είναι έργο του ζωγράφου 
Ιωάννη Μουσούρου, του 1401. Η επαρχιακού επιπέδου τεχνο-
τροπία του συνεχίζει την τοπική καλλιτεχνική παράδοση στο τέ-
λος του 14ου αι., χωρίς την επίδραση της ανανεωτικής τέχνης 
της Κωνσταντινούπολης, που έφεραν στο νησί οι πρόσφυγες 
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ζωγράφοι την ίδια περίοδο. Στην Αγία πελαγία σώζονται πα-
ραστάσεις του ευαγγελικού κύκλου και η μοναδική στην Κρή-
τη απεικόνιση παραστάσεων του συναξαρίου της αγίας πελα-
γίας των Ιεροσολύμων. Στην κτητορική επιγραφή αναφέρονται 
η οικογένεια των αφιερωτών Μαρή και η χρονολογία 1360. Στη 
θέση Αγία Ειρήνη στην Άρβη Βιάννου υπάρχουν ερείπια παλαι-
οχριστιανικής βασιλικής και νεκροταφείο.

475. Ευαγγελισμός, ο. Μουχτάροι, οι.

Η μεγάλη εκκλησία του Ευαγγελισμού είναι του τύπου του 
ελεύθερου σταυρού με τρούλο. πολύ ενδιαφέρουσες εικο-
νογραφικά είναι οι παραστάσεις στη δυτική μόνο καμάρα, με 
σκηνές των πρωτοπλάστων και των παραβολών του Χριστού, 
έργα καλής τέχνης του τέλους του 14ου αι., που σχετίζεται 
τεχνοτροπικά με τις τοιχογραφίες του εγκάρσιου κλίτους της 
Αγίας παρασκευής Γαλύφας. 

471. Έμπαρος, η.

Στον ναό του Αγίου Γεωργίου βρίσκεται ένα από τα σημαντι-
κότερα ζωγραφικά σύνολα, που κατά την κτητορική επιγραφή 
χρονολογείται στο 1435/1436  και είναι έργο του ζωγράφου 
Μανουήλ του Φωκά, από τους κυριότερους εκπροσώπους της 
τέχνης της βυζαντινής πρωτεύουσας στο νησί κατά το α΄ μισό 
του 15ου αι. πρόκειται για το πρώτο ενυπόγραφο και γνωστό 
έργο του κωνσταντινουπολίτη ζωγράφου.

476. Διαβαϊδέ, το.

Ο Άγιος Γεώργιος Σφακιώτης σώζει ευαγγελικές σκηνές στην 
καμάρα και το συναξάριο του αγίου στην κάτω ζώνη, σε λαϊ-
κού επιπέδου ζωγραφική του α΄ μισού του 14ου αι. Μοναδική 
είναι η παράσταση των αγίων Γεωργίου και Δημητρίου που ιπ-
πεύουν πάνω σε θάλασσα με ψάρια. 

472. Δραπέτι, το.

Ο ζωγραφικός διάκοσμος του μικρού δίκλιτου καμαροσκέπα-
στου ναού της Αγίας Άννας και του Αγίου Νικολάου, που συν-
δυάζει τις ευαγγελικές σκηνές με παραστάσεις του συναξα-
ρίου του αγίου Νικολάου και της αγίας Άννας, χρονολογείται 
στις αρχές του 15ου αι.

477. Ξυδάς, ο.

Στον μονόχωρο καμαροσκέπαστο ναό του Αγίου Νικολάου 
σώζονται τοιχογραφίες, αντιπροσωπευτικές της παλαιολόγει-
ας ζωγραφικής του α΄ μισού του 14ου αι. Τοιχογραφίες υπάρ-
χουν και στον χρονολογημένο με κτητορική επιγραφή στο 
1321 ναό του Αγίου Γεωργίου.

473. Κασάνοι, οι.

Ο μονόχωρος καμαροσκέπαστος ναός του Χριστού διατηρεί 
τοιχογραφίες τριών περιόδων. Ο παντοκράτορας και οι ιεράρ-
χες στην κόγχη είναι έργα αρχαϊκής τέχνης του 13ου αι. Οι ευ-
αγγελικές παραστάσεις στο μεσαίο τμήμα της καμάρας ανά-
γονται στις αρχές του 14ου αι. και η μεγάλη Ανάληψη στο ανα-
τολικό της τμήμα στις αρχές του 15ου αι. 

478. Καρδουλιανώ, το.

Οι τοιχογραφίες του ναού της παναγίας, που έχουν αποτοιχι-
στεί και εκτίθενται στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, είναι έργα 
επαρχιακού επιπέδου τέχνης των μέσων του 14ου αι.

474. Αρκαλοχώρι, το.

Ο μεγάλος ναός του Μιχαήλ Αρχαγγέλου κτίστηκε ως μονό-
χωρος καμαροσκέπαστος στα τέλη του 13ου αι. Στα μέσα του 
14ου, προστέθηκε στα δυτικά νάρθηκας με χαμηλό τρούλο. 
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα οξυκόρυφα θυρώματα γοτθι-
κού τύπου, που είχαν ευρεία εφαρμογή στους κρητικούς να-
ούς κατά τον 14ο και 15ο αι., λόγω της κυρίαρχης παρουσίας 
των Βενετών. Σώζονται υπολείμματα της τοιχογραφικής δια-
κόσμησης του 13ου και 14ου αι.

479. Σκλαβεροχώρι, το.

Στον ναό της παναγίας βρίσκεται το σπουδαιότερο, λόγω της 
εξαιρετικά υψηλής καλλιτεχνικής στάθμης της ζωγραφικής, 
τοιχογραφικό σύνολο της Κρήτης, της τελευταίας δεκαετίας 
του 14ου αι. Έργο άγνωστου ζωγράφου, από τους κωνσταντι-
νουπολίτες καλλιτέχνες που κατήλθαν στο νησί από το τέλος 
του 14ου αι., για τους οποίους μας πληροφορούν οι αρχειακές 
πηγές. Εκτός από την ποιότητα της τέχνης, χαρακτηριστική εί-
ναι και η επανάληψη εικονογραφικών τύπων γνωστών από σω-
ζόμενα μνημεία της Κωνσταντινούπολης. Αξιοπρόσεκτη είναι 
μορφή του αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης, κατά τα δυτικά ει-
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κονογραφικά πρότυπα, μεταξύ των αγίων του βυζαντινού εορ-
τολογίου. Η παράδοση της τέχνης αυτής ενισχύεται και από 
τους άλλους πρόσφυγες ζωγράφους από την πρωτεύουσα, 
που κατήλθαν στην ευνοημένη από τις τότε ιστορικές συνθή-
κες Κρήτη κατά το α΄ μισό του 15ου αι., για να ανανεώσουν 
την επαρχιακή τοπική τέχνη και να συμβάλουν στις διεργασίες 
που είχαν ως αποτέλεσμα την οριστική διαμόρφωση της Κρη-
τικής Σχολής ζωγραφικής, κατά την διάρκεια του αιώνα αυτού.

480. Απάνω Σύμη, η.

Ο ναΐσκος του Αγίου Γεωργίου είναι μονόχωρος, με προσθήκη 
εγκάρσιου νάρθηκα, στεγασμένος και στα δύο μέρη του με οξυ-
κόρυφες καμάρες. Η κτητορική επιγραφή στη βάση του ανα-
τολικού τμήματος της καμάρας του νάρθηκα, αναφέρει εκτός 
από τους χορηγούς τον ζωγράφο Μανουήλ Φωκά και την πραγ-
ματοποίηση της τοιχογράφησης κατά τον Οκτώβριο του έτους 
της Άλωσης της Κωνσταντινούπολης (1453). Ο ζωγράφος Φω-
κάς κατατάσσεται στους κυριότερους εκπροσώπους της παρά-
δοσης της τέχνης της Κωνσταντινούπολης και στους άμεσους 
προδρόμους της Κρητικής Σχολής του 16ου αι. 

481. Σαμπάς, ο.

Στον ναό του Αγίου Νικολάου διατηρείται μεγάλος αριθμός 
παραστάσεων του ευαγγελικού κύκλου και του συναξαρίου 
του αγίου Γεωργίου. Ενδιαφέρουσα είναι η παράσταση του 
αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης που δέχεται τα Στίγματα, σύμ-
φωνα με τα δυτικά εικονογραφικά πρότυπα.

482. Σγουροκεφάλι, το.

Ο ναός του Αγίου Νικολάου διατηρεί στην καμάρα ευαγγελι-
κές παραστάσεις του β΄ μισού του 14ου αι.

483. Επισκοπή, η.

Σώζονται αρκετά τοιχογραφημένα μνημεία. Στην Αγία παρα-
σκευή διατηρείται στην καμάρα μόνον ο εκτεταμένος κύκλος 
του συναξαρίου της αγίας, χωρίς ευαγγελικές σκηνές, αλλά 
με πολλές δυτικές επιδράσεις. Ο ναός του Μιχαήλ Αρχαγγέ-
λου διασώζει ευαγγελικές παραστάσεις στην καμάρα, των μέ-
σων του 14ου αι. Στον Άγιο Ιωάννη υπάρχουν στην καμάρα 
σκηνές του ευαγγελικού κύκλου του β΄ μισού 14ου αι. Υπο-
λείμματα τοιχογραφιών εξαιρετικής τέχνης, αντιπροσωπευ-
τικά της κωνσταντινουπολίτικης ζωγραφικής του τέλους του 
14ου αι., βρίσκονται στον Άγιο Αντώνιο. Η Κερά Λιμιώτισσα εί-
ναι μονόκλιτη εκκλησία με τρούλο, χρονολογούμενη στον 10ο 
αι. Σώζονται σπαράγματα από τοιχογραφίες του 10ου, 13ου 
και του τέλους του 14ου αι. –οι τελευταίες στο τεταρτοσφαί-
ριο της κόγχης, με τη Θεοτόκο μεταξύ Αγγέλων. Στον Άγιο Γε-
ώργιο Τουπάκη υπάρχουν τοιχογραφίες της κωνσταντινουπο-
λίτικης παράδοσης, που σχετίζονται τεχνοτροπικά με τη ζω-
γραφική των Φωκάδων. 

484. Γαλύφα, η.

Ο ναΐσκος της Αγίας παρασκευής είναι μονόχωρος καμαρο-
σκέπαστος, με μεταγενέστερη προσθήκη ευρύτερου εγκάρσι-
ου κλίτους. Η ζωγραφική του αρχικού κτίσματος, των αρχών 
του 13ου αι., συνεχίζει την παράδοση της μνημειακής τέχνης 
των Κομνηνών. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η παράσταση αφιε-
ρώτριας που προσφέρει ναό στην παναγία της κόγχης. πολυ-
άριθμες είναι οι παραστάσεις στο εγκάρσιο κλίτος, που σχετί-
ζονται τεχνοτροπικά με τοιχογραφίες χρονολογημένες με επι-
γραφές στην η΄ και τη θ΄ δεκαετία του 14ου αι.

485. Μπιζαριανώ, το. Λύκτος, η.  

Η αρχαία πόλη Λύκτος ακμάζει κατά τα παλαιοχριστιανικά 
χρόνια και αναφέρεται ως έδρα επισκοπής τον 8ο αι. Κάτω 
από τον ναό του Τιμίου Σταυρού διασώζεται ψηφιδωτό δάπε-
δο βασιλικής του 5ου αι. Άλλη βασιλική πιθανώς υπάρχει κάτω 
από τον ναό του Αγίου Γεωργίου. Στον ναό του Αγίου παντε-
λεήμονα στο Μπιζαριανώ (11ος αι.) έχουν ενσωματωθεί μέλη 
από παλαιοχριστιανικές βασιλικές της Λύκτου. Η ακρόπολη 
της πόλης, σε υψόμετρο 600 μ., ανάγεται στον 7ο-9ο αι. και 
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φαίνεται να κατοικήθηκε και κατά την Β΄ Βυζαντινή περίοδο, 
μετά το 961, όταν αναπτύχθηκε εκεί το σημερινό χωριό Ξυ-
δάς. Ο Άγιος παντελεήμων στο Μπιζαριανώ είναι μεγάλη τρί-
κλιτη, αρχικά ξυλόστεγη βασιλική του 11ου αι. Οι οξυκόρυ-
φες καμάρες των κλιτών είναι της εποχής της Βενετοκρατίας. 
Στην εξωτερική όψη του νότιου τοίχου υπάρχουν τυφλά αψι-
δώματα και εντοιχισμένα τμήματα βυζαντινών αναγλυφών και 
ελληνιστικών επιγραφών, τοποθετημένα στον τοίχο με διακο-
σμητική διάθεση. Η κατασκευή του ανατολικού κίονα της νό-
τιας κιονοστοιχίας με τα επάλληλα τοποθετημένα κορινθιακά 
κιονόκρανα είναι μοναδική στην Κρήτη. Στο εσωτερικό διατη-
ρούνται τοιχογραφίες τριών διαφορετικών εποχών και τεχνο-
τροπικών τάσεων. Στην κόγχη του βήματος σώζονται λείψα-
να τοιχογραφιών και η επιγραφή του χορηγού Γεωργίου του 
πλουμίδη, των μέσων του 13ου αι. Τα υπολείμματα της παρά-
στασης του προδρόμου στη νότια κόγχη και ο ολόσωμος άγι-
ος Νικόλαος στον νότιο τοίχο είναι έργα του 11ου αι.. Δυτικό-
τερα στον ίδιο τοίχο σώζονται μορφές του 12ου αι. Μία άλλη 
σειρά αγίων στον βόρειο τοίχο είναι αρχαϊκής τάσης του α΄ μι-
σού του 13ου αι.

486. Χερσόνησος, η.

Στις θέσεις Καστρί και πισκοπιανά έχουν εντοπιστεί δύο τρί-
κλιτες παλαιοχριστιανικές βασιλικές, με τμήματα ψηφιδωτών 
δαπέδων που χρονολογούνται στον 5ο-6ο αι. Σε σωστικές ανα-
σκαφές έχουν βρεθεί πολλά ακόμη λείψανα βασιλικών, παλαι-
οχριστιανικών τάφων και μωσαϊκά δάπεδα υστερορωμαϊκών 
και παλαιοχριστιανικών χρόνων.

487. Ποταμιές, οι.

Η καμαροσκέπαστη εκκλησία του Χριστού είναι κατάγραφη με 
πολύ καλής τέχνης τοιχογραφίες της η΄ δεκαετίας του 14ου αι. 
Η παράσταση του στηθαίου παντοκράτορα στην κόγχη, αντί 
της πλατυτέρας, αποτελεί χαρακτηριστικό της εικονογραφι-
κής διάταξης στους μικρούς ναούς της Κρήτης που δεν έχουν 
τρούλο. Η παναγία Γκουβερνιώτισσα αποτελεί χαρακτηριστι-
κό δείγμα των λίγων εκκλησιών της Κρήτης του αρχιτεκτονι-
κού τύπου του ελεύθερου σταυρού με τρούλο, της περιόδου 
της Βενετοκρατίας. Διατηρείται σε καλή κατάσταση το εκτε-
ταμένο εικονογραφικό πρόγραμμα. πρόκειται για ένα από τα 
σημαντικότερα σύνολα παλαιολόγειας τεχνοτροπίας υψηλής 
στάθμης στην Κρήτη, των αρχών του 14ου αι.
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488. Αβδού, τα.

Κοντά στο χωριό υπάρχουν λείψανα παλαιοχριστιανικής βα-
σιλικής με ψηφιδωτά δάπεδα. Στον Άγιο Κωνσταντίνο σώζο-
νται τοιχογραφίες του Μανουήλ και Ιωάννη, του 1444/5, από 
τις πλεόν σημαντικές της κωνσταντινοπολίτικης παράδοσης 
τέχνης των Φωκάδων. Στην κτητορική επιγραφή, εκτός από 
τα ονόματα των ζωγράφων, του χορηγού ιερέα Μανουήλ και 
τη χρονολογία, αξιοσημείωτη είναι η αναφορά, παρά τη βενε-
τική κυριαρχία, του βυζαντινού αυτοκράτορα Ιωάννη του πα-
λαιολόγου, στην εποχή του οποίου τοιχογραφήθηκε ο μικρός 
ναός. Από τον ζωγραφικό διάκοσμο του Αγίου Αντωνίου σώ-
ζονται ευαγγελικές σκηνές στην καμάρα και ολόσωμος άγι-
ος στον νότιο τοίχο, της γ΄ εικοσιπενταετίας του 14ου αι. Ο 
μεγάλος ναός της παναγίας ακολουθεί τον τύπο του ελεύθε-
ρου σταυρού με τρούλο. Φέρει κεραμοπλαστικές διακοσμή-
σεις και αξιόλογο θύρωμα με οξυκόρυφο τόξο στο τυφλό τύ-
μπανο, γοτθικού ρυθμού, ο οποίος επικρατεί σταδιακά στις 
κρητικές εκκλησίες της περιόδου της Βενετοκρατίας. Στον 
μονόχωρο καμαροσκέπαστο ναό του Αγίου Γεωργίου υπάρ-
χει εκτεταμένο εικονογραφικό πρόγραμμα, μέσα στο οποίο 
περιλαμβάνονται και παραστάσεις του συναξαρίου του αγίου 
Γεωργίου, του τέλους του 14ου αι.

διάφορες οικοδομικές φάσεις. Χαρακτηριστική η τοποθέτη-
ση σκηνών του βίου της παναγίας στην καμάρα, στην θέση 
του ευαγγελικού κύκλου, πρακτική που έχει επισημανθεί και 
σε άλλα καθολικά, με παραστάσεις μόνον του συναξαρίου 
του τιμωμένου αγίου. Ο αρχικός διάκοσμος ανάγεται στις αρ-
χές του 14ου αι. Οι πολυάριθμες ευαγγελικές παραστάσεις 
που απλώνονται στην καμάρα του μεσαίου κλίτους και η Δευ-
τέρα παρουσία στην καμάρα του νότιου, είναι έργα των μέ-
σων του 14ου αι. Στον ανατολικό τοίχο του νότιου κλίτους 
υπάρχει μεγάλη Σταύρωση του β΄ μισού του 14ου αι. 

490. Μάλια, τα.

Έχει επισημανθεί τρίκλιτη παλαιοχριστιανική βασιλική, ενώ 
στο μεσαίο κλίτος του ναού του Αγίου Γεωργίου διατηρού-
νται τοιχογραφίες λαϊκής τέχνης, του β΄ μισού του 14ου αι.

491. Λατσίδα, η.

Στην αψίδα του ναού της παναγίας της Κεραγωνιώτισσας σώ-
ζονται παραστάσεις της παναγίας δεομένης και του Αμνού με-
ταξύ των συλλειτουργούντων ιεραρχών του τέλους του 14ου αι.

492. Νεάπολη, η.

Στονν Άγιο Ονούφριο, καθολικό μικρής μονής, σώζονται επαρ-
χιακής τέχνης τοιχογραφίες του β΄ μισού του 14ου αι.

493. Λίμνες, οι.

Ο Άγιος Ιωάννης είναι μονόχωρος καμαροσκέπαστος ναός, με 
τοιχογραφική διακόσμηση παλαιολόγειας τέχνης του τέλους 
του 14ου αι.

494. Χουμεριάκω, το.

Το όνομα του οικισμού προέρχεται από ομώνυμη βυζαντινή οικο-
γένεια. Στο κέντρο του σώζεται ο σταυροειδής εγγεγραμμένος 
ναός της παναγίας. Ο ναός έχει υποστεί μεγάλες καταστροφές 
και αλλοιώσεις, Από τον τοιχογραφικό διάκοσμο σώζεται μόνο ο 
παντοκράτορας στον τρούλο, έργο των μέσων του 13ου αι.

489. Κερά, η. 

Το καθολικό της μονής παναγίας Καρδιώτισσας, του 14ου 
αι., σχηματίστηκε σταδιακά με την προσθήκη τριών καμαρο-
σκέπαστων κλιτών και εγκάρσιου νάρθηκα στον αρχικό μικρό 
μονόχωρο ναό. Ο τοιχογραφικός διάκοσμος αντιστοιχεί στις 
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495. Λιμνάκαρο, το.

Οροπέδιο του χωριού Άγιος Γεώργιος Λασηθίου. Μοναδικό 
κτίσμα είναι ο σταυρεπίστεγος ναός του Αγίου πνεύματος, 
του 14ο αι. Τον 19ο αι. επεκτάθηκε με μονόχωρο κλίτος στην 
βόρεια πλευρά. Αποκαλύφθηκε τοιχογραφικός διάκοσμος από 
τις αρχές του 14ου αι.

496. Μέσα Λακκώνια, τα.

Στον μικρό καμαροσκέπαστο ναό του Μιχαήλ Αρχαγγέλου σώ-
ζονται τοιχογραφίες του 1431/1432.

497. Ελούντα, η.

Στην Ελούντα έχουν εντοπιστεί δύο τρίκλιτες παλαιοχριστιανι-
κές βασιλικές. Η πρώτη είχε ψηφιδωτό δάπεδο, με επιγραφή 
του χορηγού Θεοδούλου. Στη δεύτερη, που είχε επίσης ψηφι-
δωτό δάπεδο, υπήρχε μαρμάρινος εξώστης άμβωνα με εγχά-
ρακτη την επιγραφή του χορηγού Θωμά του διακόνου.

499. Κριτσά, η.

Η παναγία Κερά είναι μεγάλη τρίκλιτη εκκλησία, με τρούλο 
στο κεντρικό κλίτος. Η μορφή της είναι αποτέλεσμα των με-
ταγενέστερων προσθηκών δύο κλιτών νότια και βόρεια του 
αρχικού, στεγασμένων όπως και αυτό με ημικυλινδρικές κα-

498. Άγιος Νικόλαος, ο.

Ο Άγιος Νικόλαος είναι το παλαιότερο δείγμα του αρχιτεκτο-
νικού τύπου της μονόχωρης με τρούλο εκκλησίας στην Κρή-
τη, του 9ου αι. Διασώζει τμήματα ανεικονικού διακόσμου, της 
περιόδου της Εικονομαχίας, με σταυρό στην κόγχη, πλοχ-
μούς στην ανατολική καμάρα, γεωμετρικά σχέδια στους πλά-
γιους τοίχους και φυτικά σχέδια στην βάση του κυλινδρικού 
τύμπανου του τρούλου. Στη μονόχωρη καμαροσκέπαστη 
εκκλησία της παναγίας διατηρούνται τρία στρώματα τοιχο-
γραφιών. Το παλαιότερο βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα της 
καμάρας, με ευαγγελικές παραστάσεις και σκηνές του βίου 
της παναγίας, του 1300. Στην κόγχη οι συλλειτουργούντες 
ιεράρχες ανήκουν στις αρχές του 14ου αι., ενώ οι ευαγγε-
λικές σκηνές στο δυτικό τμήμα της καμάρας τοποθετούνται 
στο τέλος του ίδιου αιώνα.
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Αγίας Άννας, τοιχογραφίες

499. Κριτσά, Παναγία Κερά, κλίτος Αγίας Άννας, τοιχογραφία

499. Κριτσά, Παναγία 
Κερά

μάρες, και τρούλου στο κέντρο του μεσαίου κλίτους. Ο τοι-
χογραφικός διάκοσμος ακολουθεί την οικοδομική ιστορία 
του ναού και αντιπροσωπεύει διαφορετικές εξελικτικές 
φάσεις της ζωγραφικής της Κρήτης. Οι συλλειτουργούντες 
ιεράρχες με τους διακόνους στην κόγχη του μεσαίου κλί-
τους, αποτελούν τα μόνα λείψανα της αρχικής διακόσμησης, 
των αρχών του 13ου αι. Η Ανάληψη στο ανατολικό τμήμα της 
καμάρας, ο παντοκράτορας με προφήτες, αγγελικές δυνά-
μεις και αποστόλους στον τρούλο και οι ευαγγελικές σκηνές 
και οι ολόσωμοι άγιοι στο δυτικό τμήμα της, ανήκουν στην 
αρχαϊκή ζωγραφική της Κρήτης, του β΄ μισού του 13ου αι. 
Αξιοπρόσεκτη η σπάνια απεικόνιση του αγίου Φραγκίσκου 
της Ασσίζης, μεταξύ των αγίων του βυζαντινού εορτολογίου 
στους πλάγιους τοίχους. 
Το αφιερωμένο στην Αγία Άννα νότιο κλίτος κοσμείται με τον 
πληρέστερο στην Κρήτη κύκλο του βίου της παναγίας, χαρα-
κτηριστικό δείγμα της παλαιολόγειας ζωγραφικής στο νησί, 
των μέσων του 14ου αι. Στην ίδια παράδοση τέχνης, σε πιο 
επαρχιακό όμως επίπεδο, εντάσσεται η ζωγραφική του βο-
ρείου κλίτους με την εκτεταμένη παράσταση της Δευτέρας 
παρουσίας. Ο Άγιος Ιωάννης του Νεκροταφείου, μία μικρή 
καμαροσκέπαστη εκκλησία, είναι διακοσμημένη με ευαγγε-
λικές σκηνές, το συναξάριο του προδρόμου και σκηνές Κο-
λασμένων. Κτητορική επιγραφή χρονολογεί την λαϊκότροπη 
ζωγραφική στο 1390. Ο μικρός μονόχωρος ναός του Αγίου 
Γεωργίου σώζει τοιχογραφίες δύο περιόδων. Ο διάκοσμος 
στην κόγχη του βήματος και στο ανατολικό τμήμα της κα-
μάρας ανήκει στην αρχαΐζουσα ζωγραφική του β΄ μισού του 
13ου αι., ενώ στο δυτικό υπάρχουν ευαγγελικές παραστά-
σεις και σκηνές του συναξαρίου του Αγίου Γεωργίου, των αρ-
χών του 14ου. Λείψανα τοιχογραφιών χρονολογημένων επι-
γραφικά στο 1354/5 έχουν εισημανθεί στον ναό του Αγίου 
Κωνσταντίνου.

499. Κριτσά, Άγιος Γεώργιος, τοιχογραφία
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500. Κρούστας, Άγιος 
Ιωάννης στους Λάκκους, 
τοιχογραφία

500. Κρούστας, ο.

Ο διάκοσμος του μονόχωρου καμαροσκέπαστου ναού του 
Αγίου Γεωργίου είναι χαρακτηριστικό δείγμα αρχαΐζουσας ζω-
γραφικής τέχνης, με ευαγγελικές σκηνές και παραστάσεις του 
συναξαρίου του αγίου Γεωργίου. Αξιόλογη ποιοτικά παλαιο-
λόγεια ζωγραφική, με επιγραφή του 1347/1348, απαντά στον 
Άγιο Ιωάννη στους Λάκκους, όπου υπάρχει σπάνιο κτιστό τέ-
μπλο, τοιχογραφημένο και στις δύο όψεις. Η καθυστερημένη 
διείσδυση της παλαιολόγειας τέχνης στο νησί οφείλεται στην 
ενετική κατάκτηση του 1204/10 και εμφανίζεται στην ολοκλη-
ρωμένη της μορφή κυρίως από το τέλος της δεύτερης δεκαε-
τίας του 14ου αι. 

501. Μάλες, οι.

Η παναγία η Μεσοχωρίτισσα είναι καμαροσκέπαστος ναός με 
τοιχογραφικό διάκοσμο δύο περιόδων. Στο ανατολικό τμήμα 
του ναού σώζονται σκηνές του ευαγγελικού κύκλου με δυτικές 
επιδράσεις του 14ου αι. Στο δυτικό υπάρχουν πολλές παρα-
στάσεις από τον βίο της Θεοτόκου χρονολογημένες επιγρα-
φικά στο 1431/2.
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Ανατολή, η. Ανατολή, η.ΚΡΗΤΗ

502. Ανατολή, Παναγία 
Κεραγραμμένη, 
τοιχογραφία

502. Ανατολή, η.

Στην Απάνω Καρκάσα σώζε-
ται σε ερειπωμένη μονή μι-
κρός ναός του Σωτήρα, με 
τοιχογραφίες του 14ου αι. 
Στην Κάτω Καρκάσα, στο 
νότιο τοίχο μονόχωρου ναού 
διατηρούνται υπολείμματα 
τοιχογραφικής διακόσμη-
σης του τέλους του 14ου αι. 
Άλλοτε ήταν καθολικό μο-
νής ιδρυμένης από τον λό-
γιο ηγούμενο Νείλο Δαμι-
λά, πρωτεργάτη της πρώι-
μης Κρητικής αναγέννησης. 
Οι δύο μεγάλες δεσποτικές 
εικόνες του Χριστού παντο-
κράτορα και της παναγίας 
Οδηγήτριας, αντιπροσωπευ-
τικές της Κωνσταντινουπολί-
τικης τέχνης του τέλους του 
14ου αι., φυλάσσονται στις 
Μάλες.
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Μεσελέροι, οι. Μεσελέροι, οι.ΚΡΗΤΗ

503. Μεσελέροι, 
Παναγία Φανερωμένη, 
τοιχογραφία

503. Μεσελέροι, οι.

Ο Άγιος Γεώργιος είναι μονόχωρος ναός με ενδιαφέρουσες 
εικονογραφικά παραστάσεις από τον ευαγγελικό κύκλο και το 
συναξάριο του Αγίου Γεωργίου, του 14ου αι. Η Αγία Μαρίνα 

είναι μικρός ναός του 13ου αι., κατάγραφος με τοιχογραφί-
ες αρχαΐζουσας τεχνοτροπίας. Καθολικό παλαιάς μονής απο-
τελούσε η παναγία Φανερωμένη στην θέση Βριομένη, μονό-
χωρος ναός με τοιχογραφίες χρονολογημένες από επιγραφή 
στο 1401/2.
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505. Επισκοπή Ιεράπετρας, Άγιος Γεώργιος

504. Καπίστρι, το.

Ο μονόχωρος ναός του Αγίου Γεωργίου σώζει επαρχιακής τε-
χνοτροπίας τοιχογραφικό διάκοσμο του 14ου αι., στον οποίο 
περιλαμβάνεται και το συναξάριο του τιμώμενου αγίου.

505. Ιεράπετρα, η.

Η πόλη αναφέρεται από την αρχαιότητα, άκμασε όμως κυρί-
ως κατά τη ρωμαϊκή περίοδο. Στα παλαιοχριστιανικά χρόνια, 
επίσκοπος Ιεραπύτνης αναφέρεται για πρώτη φορά στη Σύ-
νοδο της Σαρδικής το 342. Αργότερα μνημονεύεται ως επι-
σκοπή Ιεράς και τελικά Ιεράς και Σητείας. Η πόλη πιθανώς 
καταστράφηκε από τους Άραβες γύρω στα 828, εξακολού-
θησε όμως να υπάρχει και μετά. Το χαμηλό τείχος, που εντο-
πίστηκε στα δυτικά όρια της πόλης, κοντά στην θέση της ρω-
μαϊκής «Ναυμαχίας», χρονολογείται στα χρόνια πριν από την 
απελευθέρωση της Κρήτης (961). Άλλα λείψανα της ίδιας πε-
ριόδου σώζονταν νότια του ναού του Χριστού στην περιοχή 
της παραλίας. Η έδρα της επισκοπής μεταφέρθηκε μετά το 
961 στην Επισκοπή. Στις αρχές του 20ού αιώνα στην Επισκο-
πή σωζόταν ο μεγάλος μεσοβυζαντινός ναός της παναγίας 
της Εφτάτρουλης, που κατεδαφίστηκε λίγο πριν από την επί-
σκεψη του Gerola για να κτιστεί ο σύγχρονος ναός. Από το 
επισκοπικό συγκρότημα σώζεται σήμερα το μικρό τρουλαίο 
λουτρό του 11ου αι. ανατολικά της θέσης του καθεδρικού 
ναού, που κατά τη Βενετοκρατία μετατράπηκε σε ναό του 
Αγίου Γεωργίου. Στη συνέχεια προστέθηκε κατά το 16ο αιώ-
να στη νότια πλευρά ο μονόχωρος, καμαροσκέπαστος ναός 
του Αγίου Χαραλάμπους.   

506. Μεσοκάστελα, τα.

Φρούρια πάνω σε δυο από τα τέσσερα υψώματα κοντά στο 
χωριό Καλαμαύκα της Ιεράπετρας, που περιβάλλουν μια εύ-
φορη περιοχή. Τα δυο φυσικά οχυρά υψώματα, ενισχύονται 
από τείχος. Το πρώτο είναι μικρότερο, ενώ το δεύτερο περι-
κλείει οικισμό των βυζαντινών χρόνων, λείψανα του οποίου και 
δεξαμενές είναι ορατά. Τα φρούρια είναι κτισμένα κοντά στον 
κύριο δρόμο που οδηγεί από την περιοχή του Μεραμβέλου 
στα βόρεια του Λασηθίου και ελέγχουν ευρύτατα τμήματα των 
νότιων παραλίων, του Ισθμού της Ιεράπετρας και μέρους των 
βορείων παραλίων.

507. Καββούσι, το.

Ο Άγιος Γεώργιος είναι μικρός καμαροσκέπαστος ναός με 
προσθήκη μεταγενέστερου εγκάρσιου ευρύτερου νάρθηκα. 
Εσωτερικά κατάγραφος, με πλήθος ευαγγελικών σκηνών, το 
συναξάρι του αγίου και τη Δευτέρα παρουσία. Η μικρή εκκλη-
σία της παναγίας του Νεκροταφείου σώζει σκηνές του βίου 
της παναγίας στην καμάρα, στη θέση του ευαγγελικού κύ-
κλου. Χρονολογούνται στις αρχές του 15ου αι.

508. Σφάκα, η.

Μικρός μονόχωρος καμαροσκέπαστος ναός της παναγίας, με 
υπολείμματα τοιχογραφιών του 14ου αι., λαϊκής τεχνοτροπίας.

509. Μέσα Μουλιανά, τα.

Στην τρίκλιτη καμαροσκέπαστη εκκλησία της Αγίας Τριάδος 
σώζονται λίγα υπολείμματα τοιχογραφιών στην αψίδα του κε-
ντρικού κλίτους.

509. Μέσα Μουλιανά,  
Αγία Τριάδα
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513. Παντέλοι, Σωτήρας, τοιχογραφία

512. Λιθίνες, Παναγία, τοιχογραφία

510. Όξω Μουλιανά, τα.

Στον μονόκλιτο ναό του Αγίου Γεωργίου έχει επισημανθεί 
τοιχογραφικός διάκοσμος του 1426/7, σύμφωνα με την κτητο-
ρική επιγραφή.

511. Αδρομύλοι, οι.

Μονόχωρος καμαροσκέπαστος ναός, κατάγραφος, με ευρύ 
κύκλο ευαγγελικών παραστάσεων. Ο τοιχογραφικός διάκο-
σμος χρονολογείται με κτητορική επιγραφή στο 1415. 

512. Λιθίνες, οι.

Καμαροσκέπαστος ναός της παναγίας, με διατηρημένο τοι-
χογραφικό διάκοσμο του τέλους του 14ου αι. Σώζεται μεγά-
λη συλλογή αξιόλογων φορητών εικόνων του τέλους του 14ου 
και 15ου αι.

513. Παντέλοι, οι.

Ο τοιχογραφικός διάκοσμος του μονόχωρου καμαροσκέπα-
στου ναού του Σωτήρα ανάγεται στις αρχές του 15ου αι. Ενδι-
αφέρον παρουσιάζουν οι σκηνές των πρωτοπλάστων από την 
Γένεση.

514. Παπαγιαννάδω, το.

Δίκλιτος καμαροσκέπαστος ναός με τοιχογραφίες στο νότιο 
κλίτος, χρονολογημένες με κτητορική επιγραφή στο 1363/4. 

515. Άγιος Γεώργιος, ο. Τουρτούλοι, οι.

Καμαροσκέπαστος μικρός ναός του Αγίου Κωνσταντίνου με 
υπολείμματα τοιχογραφιών δύο εποχών, 13ου και 14ου αι.
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516. Επισκοπή Σητείας, Άγιοι Απόστολοι

516. Επισκοπή Σητείας, η.

Στους μικρούς οικισμούς Άνω και Κάτω Επισκοπή Σητείας 
μεταφέρθηκε κατά την Β’ Βυζαντινή περίοδο και διατηρήθη-
κε και στα χρόνια της Βενετοκρατίας η έδρα της επισκοπής 
Σητείας. Στην Κάτω Επισκοπή διασώζεται ο μονόχωρος με 
τρούλο μεσοβυζαντινός ναός των Αγίων Αποστόλων. Αρχικά 
ο ναός ήταν λουτρό, που πιθανώς και εδώ συνδέεται με τον 
επισκοπικό ναό, που δεν σώζεται. Στην Άνω Επισκοπή ο κα-
θεδρικός ναός του Αγίου Ιωάννη είναι κτισμένος στον αρχιτε-
κτονικό τύπο της τρίκλιτης καμαροσκέπαστης βασιλικής και 
στο μεγαλύτερο μέρος της χρονολογείται στα χρόνια της Βε-
νετοκρατίας. Στο δυτικό μέρος ωστόσο διακρίνονται λείψα-
να που ανήκουν στη μεσοβυζαντινή φάση, όταν ο ναός ήταν 
πιθανώς τρίκλιτος  ξυλόστεγος. πάνω από την κεντρική εί-
σοδο σώζεται το οικόσημο του λατίνου επισκόπου Σητείας 
Gaspare Viviani, ο οποίος φαίνεται ότι ήταν υπεύθυνος για 
την ανακατασκευή του ναού. 

517. Κρυά, τα.

Το φρούριο Monteforte, ή Απάνω Καστέλι κατά τους ντόπιους, 
είναι κτισμένο σε φυσικά οχυρό ύψωμα ανατολικά του χωριού 
Επάνω Κρυά. Αναφέρεται για πρώτη φορά το 1303, όταν υπέ-
στη σοβαρές καταστροφές από σεισμό. Το φρούριο αναφέρεται 
ότι χρειάζεται επισκευή το 1579 από τον προβλεπτή Foscarini, 
ο οποίος το θεωρεί χρήσιμο λόγω της θέσης του. Το ύψωμα 
έχει σχεδόν κυκλικό σχήμα, είναι προσιτό από δύο μόνο σημεία 
και έχει οχυρωθεί μερικά μόνο, με τείχος. Η κύρια είσοδος βρί-
σκεται στα βόρεια και προστατεύεται από πύργο. Στο εσωτερι-
κό σώζονται λείψανα κτισμάτων, μια μεγάλη δεξαμενή και μονό-
χωρος ναός. Κτίστηκε πιθανώς κατά την Β΄ Βυζαντινή περίοδο.

518. Γρας, ο.

Σε λόφο βόρεια του οικισμού Γρας (σήμερα Άγιος Στέφανος) 
της Σητείας, είναι κτισμένο το φρούριο Κάστελος. Ο λόφος εί-
ναι απότομος και διαθέτει μόνο μια δυνατότητα ομαλής πρό-
σβασης από νότια. Ο χώρος εσωτερικά είναι διάσπαρτος από 
λείψανα κτισμάτων και κεραμική. Η επίκαιρη θέση του φρου-
ρίου, που κτίστηκε πιθανώς κατά την Α΄ Βυζαντινή περίοδο 
και χρησιμοποιήθηκε και κατά την Β΄, ελέγχει την παραλία του 
Μακρύ Γιαλού, τον δρόμο μεταξύ της Σητείας και της Ιεράπε-
τρας, και έχει οπτική επαφή με τα φρούρια στα Μεσοκάστελα.

519. Μονή Παναγίας Ακρωτηριανής (Τοπλού).

Μοναστηριακό συγκρότημα φρουριακού τύπου, της εποχής 
της Βενετοκρατίας, μοναδικό της κατηγορίας αυτής στο νησί. 
Στο αρχικό κλίτος του καθολικού διατηρείται τοιχογραφικός 
διάκοσμος του 14ου αι., με έμφαση στις σκηνές του Βίου της 
παναγίας. Αξιόλογες βυζαντινές και μεταβυζαντινές εικόνες 
και παλαίτυπα βιβλία εκτίθενται στη συλλογή της μονής. 

520. Ερημούπολη, η. Αρχαία Ίτανος, η.

Σώζονται ερείπια δύο παλαιοχριστιανικών ξυλόστεγων βασιλι-
κών, η μία μέσα στην αρχαία πόλη, με κόγχες στις πλευρές 
του κεντρικού κλίτους, και η άλλη νοτιότερα, με λείψανα ψη-
φιδωτού δαπέδου.



πΑΡΑΛΙΑ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 
& ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ









Sicak Iskeleri. Απέρλαι, αι. Sancakli Limani. Καλαβατιά, τα.ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

295

524. Ξάνθος, βασιλική

Λυκία 525. Λητώον, το.

Στο Λητώο κτίστηκε τρίκλιτη βασιλική με πεσσοστοιχίες και 
προσκτίσματα.

521. Sicak Iskeleri. Απέρλαι, αι. 

Σώζονται τέσσερις παλαιοχριστιανικές εκκλησίες που έχουν 
γνωρίσει πολλές οικοδομικές φάσεις. Στο Simena Kale υπάρ-
χει μια τρίκλιτη παλαιοχριστιανική βασιλική. Στο μικρό κάστρο 
διακρίνονται βυζαντινές επεμβάσεις. Η στενόμακρη νησίδα 
Δολιχίστη (Kekova) φαίνεται ότι κατοικήθηκε συστηματικά. 
Υπάρχουν κατάλοιπα πολλών σπιτιών και ενός βυθισμένου στα 
νερά παρεκκλησίου. Στον όρμο του Tersane στα βορειοδυτι-
κά του νησιού εντοπίζονται κατάλοιπα βασιλικών. Στο Τρίστο-
μον, στην αρχαιότητα Τειμιούσσα, Üçağiz, σώζεται ένα καμα-
ροσκέπαστο παρεκκλήσιο με ένα τρουλαίο πρόσκτισμα αβέ-
βαιης χρονολόγησης. Μια ελεύθερα ιστάμενη πύλη με διάκο-
σμο με σταυρό ανήκει πιθανόν σε παλαιοχριστιανική βασιλική.

526. Πύδνα, η. 

Στη θέση πύδνα ή Κύδνα υπάρχει η ελληνιστική οχύρωση που 
επισκευάστηκε τον 6ο αι. και αργότερα. Εδώ κτίστηκε τον 6ο 
αι. τρίκλιτη βασιλική με πεσσοστοιχίες και δύο αψίδες και προ-
σκτίσματα, η οποία τον 10ο αι. μετασκευάστηκε σε σταυροει-
δή εγγεγραμμένο ναό. Ερείπια εκκλησίας υπάρχουν και έξω 
από το τείχος. 

527. Karacaburum.  Αγία Άκρα, η. 

Στο Karacaburum ή Yediburum ή Kötüburum, που παλαιά ονο-
μαζόταν Αγία Άκρα, υπάρχει βυζαντινός οικισμός. Σώζεται τρί-
κλιτη τριάψιδη βασιλική με προσκτίσματα και γλυπτά, του 6ου αι.

528. Sancakli Limani. Καλαβατιά, τα. 

Στα Καλαβατιά υπάρχει βυζαντινός οικισμός. Διακρίνονται 
ένας πύργος και μια δίκλιτη εκκλησία στο λιμάνι, με υπολείμ-
ματα τοιχογραφιών στην αψίδα, που μπορούν να χρονολογη-
θούν στον 7ο αι.

522. Kilinçli. Απολλωνία, η. 

H Απολλωνία, Kilinçli, βρίσκεται ένα χιλιόμετρο βόρεια των Απερ-
λών. Σώζονται εντυπωσιακά κατάλοιπα σταυροειδούς εγγεγραμ-
μένης τρουλαίας μεσοβυζαντινής εκκλησίας στο θέατρο. Βορει-
οδυτικά του θεάτρου υπάρχει μια παλαιοχριστιανική βασιλική.

523. Gelemiş. Πάταρα, τα.

Από τον 5ο-6ο αι. υπάρχουν κατάλοιπα τεσσάρων τουλάχιστον 
βασιλικών. Η βασιλικές του λιμανιού και της πόλης είναι τρίκλι-
τες και η μια έχει και εγκάρσιο κλίτος. Μετά την καταστροφή 
τους κτίστηκαν εκεί σταυροειδείς εγγεγραμμένοι ναοί. Εκτός 
αυτών υπάρχουν και μικρότερες εκκλησίες. Μικρά τμήματα 
της πόλης οχυρώθηκαν πιθανόν την εποχή του Ιουστινιανού. 
Το λιμάνι οχυρώθηκε κατά τον μεσαίωνα και πάνω σε παλαιό-
τερα θεμέλια κτίστηκε μια εντυπωσιακή τρουλαία εκκλησία.

524. Kinik. Ξάνθος, η.

Στην παλαιοχριστιανική εποχή (π. 500) ανήκει η καλά διατηρού-
μενη, μεγάλη ανατολική βασιλική. Έχει αίθριο με μωσαϊκά δά-
πεδα και τετράκογχο βαπτιστήριο, το οποίο στα μεσοβυζαντινά 
χρόνια μετατράπηκε σε παρεκκλήσιο, όπου διασώζονται τοιχο-
γραφίες και τέμπλο με επαναχρησιμοποιημένα παλαιοχριστιανι-
κά κιονόκρανα. Η τρίκλιτη βασιλική του 6ου αι. στην ακρόπολη 
συνιστά μεγάλο συγκρότημα με τρίκογχο βαπτιστήριο ή μαρτύ-
ριο, πολλά προσκτίσματα και μεγάλη κινστέρνα. Μια μικρότε-
ρη τρίκλιτη βασιλική βρίσκεται στο δυτικό τμήμα της ρωμαϊκής 
αγοράς. Διατηρούνται πολλά ακόμα κτήρια, σε μερικά από τα 
οποία σώζονται μωσαϊκά δάπεδα. Η ακρόπολη οχυρώθηκε εκ 
νέου μεταξύ των μέσων του 6ου και τις αρχές του 7ου αι. 
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529. Gemiler Adası, 
σκεπαστή δίοδος

529. Gemiler Adası, βασιλική Γ’

529. Gemiler Adası, βασιλική Β’

529. Gemiler Adası, Karacaören Adası. 
Άγιος Νικόλαος, ο, ή Περδικονήσι, το. 

Στον όρμο του Ölüdeniz και στη γύρω περιοχή, στα νότια του 
Fethiye, υπάρχουν ερείπια μεγάλου αριθμού παλαιοχριστια-
νικών εκκλησιών. Ιδιαίτερα εντυπωσιακά είναι τα κτήρια στη 
νησίδα Karacaören Adası. πρόκειται για μια βασιλική με βα-
πτιστήριο και κατοικίες, που θα ανήκαν ίσως σε μοναστηρια-
κό συγκρότημα ή ήταν καταλύματα προσκυνητών, καθώς και 
διάφοροι καμαροσκεπείς τάφοι και στέρνες. Από δύο εγκα-
ταστάσεις που προορίζονταν για την προσάραξη των πλοί-
ων, υπάρχουν κλίμακες σκαλισμένες στο βράχο που οδηγούν 
στην εκκλησία. Όλα τα κτήρια είναι κτισμένα με ακατέργα-
στες πέτρες και κονίαμα. Υπήρχε γλυπτός διάκοσμος και με-
ρικά γλυπτά προέρχονταν από την προκόννησο. Στη μεγα-
λύτερη νησίδα Gemiler Adası έχουν αποκαλυφθεί πέντε εκ-
κλησίες. Η βασιλική Α΄ είναι πολύ καταστραμμένη από τη θά-
λασσα. Η πλατιά αψίδα και το πολύ μεγάλο βαπτιστήριο, δι-
ακοσμημένο με ορθομαρμαρώσεις και μωσαϊκά, δείχνουν ότι 
πρόκειται για πολύ σημαντική εκκλησία. Στη βασιλική Β΄ σώ-
ζεται ακόμα σε ύψος το ανατολικό της τμήμα. Υπάρχουν πολ-
λά ιωνικά με σύμφυτο επίθημα κιονόκρανα. Η βασιλική Γ΄ βρί-
σκεται σχεδόν στην κορυφή του νησιού. πρόκειται για τρί-
κλιτη βασιλική με πεσσούς, χωρίς υπερώα. Σώζονται πολλά 
κατάλοιπα από τον μαρμάρινο διάκοσμό της, ενώ υπάρχουν 
επίσης αρχιτεκτονικά γλυπτά από πωρόλιθο. Έχουν αποκα-
λυφθεί και μωσαϊκά δάπεδα. Από τη βασιλική Γ ΄ μία σκεπα-
στή δίοδος 200 μ. οδηγεί στη βασιλική Δ΄. πρόκειται για μια 
μοναδική εγκατάσταση που δεν έχει παράλληλο σε όλη τη 
βυζαντινή αρχιτεκτονική. Ασφαλώς διευκόλυνε τη μετακίνη-
ση των προσκυνητών από τη μια εκκλησία στην άλλη και τους 
προστάτευε από τη βροχή και τον ήλιο. Από τη βασιλική Δ΄ δι-
ακρίνεται μόνο το περίγραμμα, αλλά τα κατάλοιπα γλυπτών 
δείχνουν ότι ήταν πλούσια διακοσμημένη. Η πέμπτη εκκλη-
σία χάνεται μέσα στους θάμνους. Στο ίδιο νησί υπάρχουν πο-
λυάριθμα άλλα κτήρια. Τάφοι διαφόρων τύπων, μεταξύ των 
οποίων και μερικοί που καλύπτονται με τρούλο, πολλές στέρ-
νες και πολλά ψηλά σωζόμενα ερείπια τοίχων σπιτιών. Ο όρ-
μος του Ölüdeniz υπήρξε κατά την παλαιοχριστιανική και με-
σαιωνική περίοδο αγκυροβόλιο και σταθμός για τα πλοία που 
ταξίδευαν από την Κωνσταντινούπολη προς την ανατολική 
Μεσόγειο. Έτσι άκμασαν εδώ τα μοναστήρια που τα επισκέ-
πτονταν έμποροι και προσκυνητές. πολλά από αυτά φαίνε-
ται να σχετίζονται με τη διαφύλαξη ιερών λειψάνων που προ-
σήλκυαν προσκυνητές και έτσι ερμηνεύεται ο πλούτος τους. 
Δεν είναι γνωστό ποιές επιπτώσεις είχαν οι αραβικές επιδρο-
μές του 7ου και 8ου αι. Φαίνεται όμως ότι μερικές εκκλησίες, 
όπως δείχνουν σπαράγματα τοιχογραφιών, λειτουργούσαν 
και μεταγενέστερα. Στο Kayaköy ή Kaya υπάρχουν παλαιο-
χριστιανικά γλυπτά. πρόκειται για τη μεσαιωνική θέση Λεβισ-
σός, το νεώτερο Λεβίσι. 
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531. Καύνος, ο ναός στο κέντρο της πόλης

535. Κνίδος, βασιλική της Αγοράς

530. Fethiye. Τελμησσός, η, Αναστασιόπολις, η, 
Μάκρη, η.

Τα τείχη της ακρόπολης είναι μεσαιωνικά, ίσως του 12ου αι. με 
μεταγενέστερες επισκευές. Στα γύρω νησάκια υπάρχουν πολ-
λά μεσαιωνικά ερείπια. 

531. Καύνος, ο, Αγία, η, κοντά στο Delyan.

Έχουν βρεθεί κατάλοιπα πολλών παλαιοχριστιανικών εκκλη-
σιών, μονόχωρων και τρίκλιτων. Ο ναός που υψώνεται στο κέ-
ντρο της πόλης, μεταξύ του θεάτρου και των θερμών, είναι ένα 
σχετικά βραχύ και πλατύ κτήριο, με πολυγωνική αψίδα στα ανα-
τολικά. Από τους ογκώδεις πεσσούς μπορεί κανείς να υποθέσει 
ότι το κέντρο του μεσαίου κλίτους στεγαζόταν με τρούλο, δη-
λαδή ήταν τρουλαία βασιλική. Τα πλάγια κλίτη καλύπτονταν με 
καμάρες. Διασώζονται αρχιτεκτονικά γλυπτά, μεταξύ των οποί-
ων κιονόκρανα από ντόπιο εργαστήριο και τμήματα άμβωνα. Σε 
πρόσκτισμα στα νότια βρέθηκαν μωσαϊκά δάπεδα. Η εκκλησία 
μπορεί να χρονολογηθεί στον όψιμο 6ο αι. ή στις αρχές του 
7ου αι. Τα υπόλοιπα κατάλοιπα της παλαιοχριστιανικής περιό-
δου στην πόλη, όπως τείχη και δεξαμενές, δεν έχουν ερευνηθεί.

533. Serce Liman.

Βρέθηκε ναυάγιο με θραύσματα γυάλινων αγγείων που προο-
ρίζονταν για ανακύκλωση, πολλά άλλα αγγεία σε καλή κατά-
σταση, προερχόμενα από τους Φατιμίδες της Αιγύπτου, και 
πολυάριθμοι βυζαντινοί αμφορείς του 9ου-11ου αι. πολλά από 
τα ευρήματα εκτίθενται στο μουσείο του Budrum. Το πλοίο 
προερχόταν από την Συρία και βυθίστηκε το 1020/30.

532. Gerbekilise. Τραχεία(;).

Σε όρμο υπάρχει βυζαντινός οικισμός που μπορεί να ταυτιστεί 
με την επισκοπή Τραχείας. Σώζονται κατάλοιπα τεσσάρων 
εκκλησιών. Η μια είναι μικρή, ίσως παλαιοχριστιανική βασιλική 
με πεσσούς. Μια άλλη είναι μεσοβυζαντινή σταυροειδής εγγε-
γραμμένη με τρούλο.

Καρία

534. Bozburum.

Βρέθηκε ναυάγιο με πλήθος αμφορέων από την Κριμαία, του 
9ου-10ου αι. 

535. Κνίδος η.

Η περίφημη ήδη από τους αρχαϊκούς χρόνους πόλη βρισκό-
ταν αρχικά στα νότια της χερσονήσου της Κνίδου, κοντά στο 
σημερινό Datça, αλλά μετακινήθηκε στον πρώιμο 4ο αι. π.Χ. 
σε μια πιο ευνοϊκή θέση στην κορυφή της χερσονήσου. Μέ-
χρι στιγμής έχουν επισημανθεί τέσσερις τρίκλιτες βασιλικές 
και τρεις μονόχωρες. Μερικές είναι κτισμένες επάνω σε αρ-
χαία μνημεία και με αρχαίο υλικό. Βρέθηκαν μωσαϊκά δάπεδα 
και θωράκια που φαίνεται να προέρχονται από ντόπια εργα-
στήρια. Οι ναοί μπορούν γενικά να αναχθούν στον 5ο-6ο αι.
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541. Gümüşlük. Μύνδος, η.

Στη μικρή πόλη που βρίσκεται σε κόλπο της χερσονήσου της 
Αλικαρνασσού, υπάρχει τρίκλιτη βασιλική η οποία διακρίνεται 
για το περιορισμένο μήκος της. Μετά από κάποια καταστροφή 
κτίστηκε στο μεσαίο κλίτος ένα μικρό παρεκκλήσιο.

536. Turgut.

Μεταξύ των πολλών μικρών μεσαιωνικών κτισμάτων, διακρίνο-
νται μια σταυροειδής εγγεγραμμένη τρουλαία μεσοβυζαντινή 
εκκλησία και μια σταυρόσχημη.

537. Sedir Adası. Κεδρεαί, οι.

Στα ανατολικά του κόλπου της Κεράμου υπάρχει μια συστάδα από 
τρία νησιά. Στο μεγαλύτερο διατηρούνται κατάλοιπα δύο παλαιο-
χριστιανικών βασιλικών, ενός παρεκκλησίου και άλλων κτισμάτων, 
που χαρακτηρίζονται ως καταστήματα. Στο νησί Orta Adası σώζο-
νται καταστήματα και κατάλοιπα ενός τρουλαίου κτίσματος.

538. Ören. Κέραμος, η.

Ο οικισμός καταστράφηκε τα τελευταία χρόνια. Υπήρχαν τρεις 
παλαιοχριστιανικές βασιλικές, κατάλοιπα θερμών και άλλων 
κτηρίων και πιθανώς ενός μαυσωλείου. Στη βυζαντινή εποχή 
ανάγεται ένα μικρό φρούριο στα βόρεια. Σώζονται πολλά γλυ-
πτά διαφόρων εποχών. Στην θέση Aşağı Mazı υπάρχει τρίκλιτη 
βασιλική με τρεις αψίδες.

540. Yassi Ada.

Το νησάκι βρίσκεται στα νότιοανατολικά της Μύνδου, απένα-
ντι από την Ψέριμο. Έδω βρέθηκαν δυο ναυάγια που συνέβη-
σαν γύρω στο 500 και στο 626.

539. Ala Kilise ή Αlakişla. Αναστασιόπολις(;).

Βρίσκεται σε κόλπο ανατολικά της Αλικαρνασσού. Σε κακή κα-
τάσταση σώζεται η «βασιλική του λιμανιού». Στα δυτικά της 
υπάρχει περίκεντρο κτίσμα, ίσως ταφικό. Στην τρίκλιτη «κε-
ντρική εκκλησία» προσαρτάται δυτικά τετράκογχο βαπτιστή-
ριο. Στα τρία τελευταία κτίσματα υπάρχουν κατάλοιπα τοιχο-
γραφιών του 6ου και 7ου αι. Κατάλοιπα πιθανότατα μεγάλων 
θερμών υπάρχουν στα δυτικά της «κεντρικής εκκλησίας». Δια-
κρίνονται πολλά ακόμα ερείπια σπιτιών, θερμών και τάφων. Ο 
οικισμός πρέπει να αναχθεί στον 5ο με 6ο αι. Στο Şeytan Kör-
fesi ή Şeytan Βükü, τρία χιλιόμετρα ανατολικά του Ala Kilise, 
σώζονται κατάλοιπα τρίκλιτης βασιλικής με πεσσούς και προ-
σκτίσματα, ενώ σε μικρή απόσταση υπάρχουν ταφικό μνημείο 
και λουτρό. πιθανόν πρόκειται για μοναστηριακό συγκρότημα.

542. Στρόβιλος, η. 

Σημαντικό κάστρο των Βυζαντινών από τον 8ο ώς τον 13ο αι., 
κτισμένο σε απόκρημνο βουνό στα νότιοδυτικά της χερσονή-
σου της Αλικαρνασσού.

543. Budrum. Αλικαρνασσός, η.

Στον 5ο αι. ανάγεται μια μεγάλη έπαυλη με μωσαϊκά δάπεδα. 
Οι Ιωαννίτες ιππότες έκτισαν το 1405/7 το κάστρο του Αγίου 
πέτρου, όπου υπάρχει γοτθική εκκλησία. Στο Μουσείο του κά-
στρου υπάρχουν λίγα βυζαντινά και φράγκικα αντικείμενα. Τα 
σημαντικότερα εκθέματα είναι αυτά των ναυαγίων του Yassi 
Ada και Serce Liman.

544. Torba.

Κοντά στο χωριό, που το παλιό του όνομα δεν είναι γνωστό, 
8 χλμ. ανατολικά από την Αλικαρνασσό, βρίσκεται ένα σύ-
μπλεγμα κτηρίων της όψιμης αρχαιότητας, μεταξύ των οποί-
ων μια τρίκλιτη βασιλική με κατάλοιπα μωσαϊκών δαπέδων. 
Υπάρχει ακόμα ένα κοιμητηριακό παρεκκλήσι, ένα λουτρό με 
μωσαϊκά, μια μεγάλη δεξαμενή, και ένα μεγάλο κτήριο, μάλ-
λον επισκοπικό μέγαρο. Διακρίνονται επίσης κατάλοιπα του 
λιμανιού.

545. Manastir Dağı.
Σε λόφο στο βορειοδυτικό τμήμα της χερσονήσου της Αλικαρ-
νασσού υπάρχουν κατάλοιπα μιας τρίκλιτης τριάψιδης θολω-
τής βασιλικής με υπερώα, που πιθανόν ανήκε σε μοναστήρι 
και μπορεί να χρονολογηθεί γύρω στο 600.
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549. Λάτμος, Yediler, τοιχογραφία

549. Ηράκλεια Λάτμου

546. Küçük Tavşan Adası, εκκλησία

546. Küçük Tavşan Adası.
Στο νησάκι που τον 19ο αι. ονομάζονταν Άγιοι Απόστολοι, σώ-
ζεται καλά μια τρίκλιτη τριάψιδη θολωτή βασιλική που μπο-
ρεί να χρονολογηθεί γύρω στο 600. Υπάρχουν και κατάλοιπα 
τοιχογραφιών διαφόρων εποχών, από τα οποία τα οψιμότερα 
ανάγονται στον 13ο αι.

547. Varvil Limanı. Βαργύλια, τα.

Έχουν εντοπιστεί τρεις παλαιοχριστιανικές βασιλικές και ένα 
κτήριο που χαρακτηρίζεται ως «παλάτι», ίσως επισκοπικό μέγα-
ρο. Στον νότιο λόφο της πόλης βρίσκεται το βυζαντινό φρούριο.

548. Kuren, Kıyıkışlacık. Ιασός, η. 

Υπάρχουν ερείπια από τρεις παλαιοχριστιανικές βασιλικές με μω-
σαϊκά δάπεδα. Στην τριάψιδη βασιλική της ακρόπολης, μετά την 
καταστροφή της, κτίστηκε τον 10ο(;) αι. στο ανατολικό τμήμα της 
ένα περίκεντρο κτήριο. Δίπλα στην εκτός των τειχών βασιλική, 
υπάρχουν κατάλοιπα του επισκοπικού μεγάρου. Στα βόρεια της 
χερσονήσου σώζονται κατάλοιπα βυζαντινών οχυρώσεων.

549. Kapıkırı. Ηράκλεια, η, στο Λάτμο ή Λάτρο.

Στη σημερινή της θέση κτίστηκε η Ηράκλεια τον 4ο π.Χ. αι. Ο πα-
λαιότερος Λάτμος βρίσκεται 1 χλμ. ανατολικότερα. Αρχικά βρι-
σκόταν μέσα σε κόλπο και ήταν λιμάνι. Μετά το τέλος του 13ου 
αι., από τις επιχώσεις του Μαιάνδρου ο κόλπος μετατράπηκε σε 
λίμνη (Bafa Gö lü). Στα μέσα του 7ου αι. εγκαταστάθηκαν στο 
όρος Λάτμος μοναχοί που είχαν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν 
το Σινά και την Αραβία. Στον βίο του αγίου παύλου του Νέου 
(γύρω στο 969) αναφέρονται τρία μοναστήρια και ασκηταριά στα 
γύρω σπήλαια. Με την επικράτηση των Σελτζούκων (1071), οι κά-
τοικοι της Ηράκλειας κατέφυγαν στο νησί Menet Ada. Η νέα αυτή 
θέση ονομάστηκε Μελανούδιον. Από την παλαιοχριστιανική επο-
χή υπάρχουν κατάλοιπα τρίκλιτης βασιλικής και επισκοπείου (;). 
Κατάλοιπα της ίδιας εποχής υπάρχουν και στην απέναντι Ιωνιό-
πολη. Μεσοβυζαντινοί είναι ο ναός στο νησί Menet Ada, ο τρί-
κογχος στο μοναστήρι Kiliselik και οι βασιλικές με τους πεσσούς 
μέσα στον βυζαντινό οικισμό του Λάτμου και στο νησί İkiz Ada. 
Ιδιαίτερης σημασίας είναι τα κατάλοιπα εκκλησιών και μονών και 
οι τοιχογραφίες της εποχής των Λασκαριδών, του 13ου αι., όπως 
οι σταυροειδείς εγγεγραμμένοι μοναστηριακοί ναοί στα νησιά 
Kahve Asar Ada και Kapıkırı Ada. Κατάλοιπα τοιχογραφιών σώζο-
νται στα σπήλαια του παντοκράτορα (9ος αι.), του Στύλου (12ος-
13ος αι.), του Λάτμου (13ος αι.), και του Yediler (περ. 1200).
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552. Πριήνη, βασιλική

550. Δίδυμα, ιερό του Απόλλωνα

551. Balat. Μίλητος, η.

550. Didim. Δίδυμα, τα, Ιουστινιανούπολις.

Στο περίφημο ιερό του Απόλλωνα, μετά την επιδρομή των Γότ-
θων το 262, οι έξι μεσαίοι ανατολικοί κίονες ενσωματώθηκαν 
σε τοίχο, ενώθηκαν με τους προεξέχοντες τοίχους του σηκού 
του ναού και δημιουργήθηκε έτσι ένα φρούριο. Επί Θεοδοσίου 
Α΄, το 391, η ανοικοδόμηση του ναού διακόπτεται. Στη μεγά-
λη εσωτερική αυλή του ναού κτίστηκε γύρω στο 500(;) μια τρί-
κλιτη βασιλική, η οποία διαλύθηκε κατά τη διάρκεια των αρχαι-
ολογικών ανασκαφών του αρχαίου ιερού. Το ανατολικό τμή-
μα βρισκόταν πάνω στη μεγάλη κλίμακα, ενώ το βαπτιστήριο, 
ένα τρίκογχο κτίσμα που σωζόταν σε καλή κατάσταση, βρι-
σκόταν στα δυτικά της βασιλικής. Διασώθηκαν πολλά τμήματα 
από τα αρχιτεκτονικά γλυπτά. Το φρούριο ενισχύθηκε από τον 
Ιουστινιανό Α΄(527-565), πιθανότερα όμως κατά την εποχή των 
αραβικών επιδρομών, που αρχίζουν από τα μέσα του 7ου αι. 
Στον όψιμο 10ο αι, η εκκλησία και το φρούριο άλλαξαν μορφή, 
εξαιτίας πυρκαγιάς. Σε αυτό αναφέρεται επιγραφή του 988. 
Η θέση με το όνομα «Ιερόν» χρησιμοποιήθηκε μέχρι τον 13ο 

αι. ως έδρα του επισκόπου. Τα κατάλοιπα των αρχιτεκτονικών 

γλυπτών δείχνουν ότι υπήρξε εκεί στα μεσοβυζαντινά χρόνια 
ένας σταυροειδής εγγεγραμμένος ναός. Στα μέσα του 13ου 
αι. ο αρχαίος ναός και η εκκλησία υφίστανται καταστροφές 
από σεισμό. Με τον σεισμό του 1493 πολλοί κίονες του αρχαί-
ου ιερού κατέρρευσαν. Στα παλαιοχριστιανικά χρόνια χρονο-
λογούνται η μετασκευή των θερμών (πρώιμος 5ος αι.), οι ερ-
γασίες στην κεντρική οδό (5ος-6ος αι.), η καταστροφή του ιε-
ρού της Αρτέμιδος και η βασιλική που κτίστηκε στην άκρη της 
πόλης το 533. Μετά το έτος αυτό η πόλη μετονομάστηκε σε 
Ιουστινιανούπολη. Κοντά στα Δίδυμα βρίσκονται, μεταξύ άλ-
λων, η λεγόμενη «παναγία του Δεκαπενταύγουστου» και μια 
τρίκλιτη βασιλική. Μερικές ακόμα εκκλησίες εντοπίζονται από 
οικοδομικά κατάλοιπα και κυρίως από αρχιτεκτονικά γλυπτά.

Καλά σώζονται τα κατώτερα τμήματα των τοίχων της «Μεγά-
λης Εκκλησίας», που κτίστηκε γύρω στο 530-540, στο σχεδιασμό 
της οποίας εντάχθηκαν τμήματα από παλαιότερα κτήρια. Τού-
το προκάλεσε την μετακίνηση του προπύλου από τον άξονα του 
ναού. Στα βόρεια βρίσκεται το βαπτιστήριο και στα νότιοανατο-
λικά ένα στρογγυλό κτήριο με κόγχες εσωτερικά, πιθανώς μαρ-
τύριο. Γύρω στο 600, σύμφωνα με την κτητορική επιγραφή, κτί-
στηκαν ο ναός του αρχαγγέλου Μιχαήλ και το παρακείμενο στα 
βόρεια επισκοπικό μέγαρο, στην θέση του ιερού του Διονύσου, 
όπου ήδη τον πρώιμο 5ο αι. είχε ιδρυθεί εκκλησία. Η «Στρογγυ-
λή Εκκλησία» στα νότια της πόλης έχει πολύπλοκη οικοδομική 
ιστορία και δεν είναι δυνατόν να διευκρινιστεί με ασφάλεια αν 
κτίστηκε εκ θεμελίων. Φαίνεται ότι πάνω σε μια παλιότερη κατοι-
κία οικοδομήθηκε ένα κυκλικό κτήριο, το οποίο μέσα στον 5ο αι. 
μετατράπηκε σε εκκλησία. Εφοδιάστηκε με μικρή αψίδα και το-
ποθετήθηκαν οκτώ κίονες που θα στήριζαν τρούλο. Αρχιτεκτονι-
κά γλυπτά προδίδουν την ύπαρξη και άλλων εκκλησιών που δεν 
έχουν εντοπιστεί. Το κτήριο που κτίστηκε από τον αυτοκράτορα 
Ιουστινιανό και τη σύζυγο του Θεοδώρα το 538, όπως πληροφο-
ρεί εκτενής επιγραφή εντοιχισμένη στην πύλη του τείχους, δεν 
έχει εντοπιστεί. Την εποχή των αραβικών επιδρομών, γύρω στο 
800, το θέατρο μετατράπηκε σε μικρό φρούριο. Μετά από σει-
σμικές καταστροφές οχυρώθηκε ξανά η πόλη στα μέσα του 12ου 
αι., οπότε περιορίστηκε ουσιαστικά στον λόφο βορειοανατολικά 
του θεάτρου. Το κάστρο επισκευάστηκε τον πρώιμο 13ο αι., την 
εποχή των Λασκαριδών.

Ιωνία

552. Güllübahçe. Πριήνη, η.

Εντυπωσιακά είναι τα κατάλοιπα της τρίκλιτης βασιλικής του 
α΄ μισού του 5ου αι. στα νότια του θεάτρου, μεταξύ παλαιότε-
ρων κτισμάτων, από τα οποία έχει ληφθεί το οικοδομικό υλικό. 
Γύρω στο 500 υφίσταται μερικές μετατροπές και σε μια τρί-
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τη φάση, ίσως στα μέσα του 6ου αι. ή και αργότερα, προστί-
θενται ισχυροί πεσσοί για να στηρίξουν προφανώς τρούλο. Τα 
κατάλοιπα ενός μονόχωρου παρεκκλησίου νοτιοανατολικά της 
βασιλικής ίσως ανήκουν στο σύμπλεγμα του επισκοπικού με-
γάρου. Υπάρχουν και κατάλοιπα ενός τετρακόγχου κτηρίου. 
Στην παλαιοχριστιανική εποχή ανάγονται ενισχύσεις στα τείχη 
της ακρόπολης, όπως και ένα παρεκκλήσιο στα ανατολικά της 
αγοράς, το οποίο στην υστεροβυζαντινή εποχή ενσωματώθη-
κε σε κάστρο του 13ου αι. Τον πρώιμο 13ο αι. η πόλη αναφέ-
ρεται με το όνομα Σαμψών.

553. Kadikalesi. Αναία, η.

περίπου 8 χλμ. από το Kuşadasi βρισκόταν η πόλη Αναία, που 
υπήρξε έδρα επισκόπου. Κατά την διάρκεια εργασιών για το 
κτίσιμο παραθεριστικών κατοικιών, βρέθηκαν κατάλοιπα κτι-
σμάτων που ίσως ανήκαν σε αυτή, τα οποία όμως καταστρά-
φηκαν. Έχει διασωθεί ένα μικρό οχυρό με spolia διαφόρων 
εποχών, που ίσως ανάγεται στον 12ο-13ο αι. Στο πάρκο του 

Kuşadasi έχουν μεταφερθεί αρχιτεκτονικά γλυπτά, τα οποία 
ανήκουν σε πολυδάπανα κτήρια της παλαιοχριστιανικής και 
κυρίως της μεσοβυζαντινής περιόδου. 

554. Scalanova, Kuşadasi. Νέα Έφεσος, η.

Ιδρύθηκε ως λιμάνι από τους Γενουάτες στα μέσα του 13ου αι. 
Η πόλη είχε τετράγωνο σχήμα με μια επέκταση στα νότιοδυτι-
κά. Σώζονται τμήματα του τείχους. Ο πύργος μπροστά από το 
νησάκι Kuş Αdasi είναι της εποχής αυτής.

555. Selçuk. Έφεσος, η.

Τα παλαιοχριστιανικά χρόνια η Έφεσος αποκτά ιδιαίτερη 
σημασία, κυρίως λόγω της παραμονής εδώ του αποστόλου 
παύλου (πράξ. 18,18-20,38) και του ευαγγελιστή Ιωάννη, και 
αργότερα με τη σύγκληση της Γ΄ Οικουμενικής Συνόδου το 

555. Έφεσος, Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, το συγκρότημα
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431. Τα πολυάριθμα κατάλοιπα εκκλησιαστικών και κοσμικών 
κτηρίων, τα ποικίλα γλυπτά, τα έργα μικροτεχνίας καθώς και 
οι επιγραφές, δίνουν με σαφήνεια την εικόνα μιας μεγάλης 
πόλης της ύστερης αρχαιότητας και του μεσαίωνα. Επακό-
λουθο της σασσανιδικής επιδρομής του 614 καθώς και αυ-
τών των Αράβων του 7ου-8ου αι., ήταν η μεγάλη συρρίκνω-
ση της πόλης και ο περιορισμός της μέσα στα βυζαντινά τεί-
χη. Τον 10ο αι., εξαιτίας της επίχωσης του λιμανιού μετακι-
νείται στο λόφο του Ayasoluk, ο οποίος είχε ήδη οχυρωθεί 
από τον 8ο αι. 
Η σημαντικότερη εκκλησία της πόλης είναι ο ναός της πανα-
γίας, μια ιδιαίτερα επιμήκης τρίκλιτη βασιλική κτισμένη τον 
5ο αι. στη νότια στοά του περιβόλου του ναού του Ολυμπι-
είου, όπου πιθανότατα συγκλήθηκε και η Σύνοδος του 431. 
Δίπλα κτίστηκαν το επισκοπικό μέγαρο και ένα βαπτιστήριο. 
Μετά την καταστροφή της από σεισμό, πιθανώς αυτόν του 

557, μετασκευάστηκε σε τρουλαία βασιλική. Διάφορες μετα-
γενέστερες επισκευές σημειώνονται μέχρι το τέλος του 10ου 
αι.(;). πάνω από τον τάφο του ευαγγελιστή Ιωάννη, έξω από 
την πόλη, κτίστηκε αρχικά ένα μαρτύριο (4ος αι.;). Τον 5ο αι. 
ανεγέρθηκε μια μεγάλη σταυρόσχημη βασιλική με βαπτιστή-
ριο και σκευοφυλάκιο. Επί Ιουστινιανού και Θεοδώρας, γύρω 
στο 540/50 μετασκευάστηκε σε μια τεράστια τρουλαία βασι-
λική, όμοια με τον ναό των Αγίων Αποστόλων στην Κωνστα-
ντινούπολη (προκόπιος, Περί Κτισμάτων, VΙ,4-6). Κατάλοιπα 
από τον λειτουργικό εξοπλισμό δείχνουν ότι ήταν σε χρήση 
και τα μεσοβυζαντινά χρόνια. Το σκευοφυλάκιο μετατράπη-
κε αργότερα σε παρεκκλήσιο και διακοσμήθηκε με τοιχογρα-
φίες του 10ου-11ου αι. Κατάλοιπα του υδρευτικού συστήμα-
τος και μία κινστέρνα σώζονται στα νοτιοανατολικά του λό-
φου. Από τα υπόλοιπα παλαιοχριστιανικά και βυζαντινά κτή-
ρια μπορούν να αναφερθούν τα εξής: μια βασιλική στο ανα-
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τολικό Γυμνάσιο, του 4ου-5ου αι.· μια εκκλησία που κτίστηκε 
στο Σεραπείο τον 4ο αι.· η μετατροπή ενός κυκλικού κτηρίου 
της αυτοκρατορικής εποχής σε εκκλησία, η οποία εσφαλμέ-
να αποκαλείται ως «ο τάφος του αποστόλου Λουκά» · το κτί-
σιμο μιας εκκλησίας στο ναό της Άρτεμης τον 5ο αι.· ένα μι-
κρό μοναστήρι (;) δυτικά του ναού του αποστόλου Ιωάννου· 
ένα συγκρότημα μήκους 40 μ. με ένα αψιδωτό χώρο· το λεγό-
μενο «βυζαντινό παλάτι» στα βόρεια, καθώς και η «βυζαντινή 
τράπεζα» πάνω από το θέατρο. Υπάρχουν επίσης σπουδαία 
παραδείγματα κοσμικής αρχιτεκτονικής του 5ου-6ου αι.: 
μερικές καλά σωζόμενες εγκαταστάσεις κρηνών, οι οικοδομι-
κές φάσεις της ύστερης αρχαιότητας του θεάτρου, του ναού 
του Αδριανού, της κάτω Αγοράς, τα λουτρά του Βαρίου (οι 
θέρμες των Σχολαστικών) και άλλα δημόσια κτήρια, όπως η 
πολυτελής «Αρκαδιανή» οδός που τελείωσε το 395-408 και 
οδηγούσε από το θέατρο στο λιμάνι, με ένα τετρακιόνιο μνη-

μείο του 6ου αι. κτισμένο από έναν Φροντίνο. Ακόμη, η απο-
περάτωση του εμπορικού δρόμου με την πύλη του Ηρακλή 
και οι επιγραφές των αυτοκρατόρων Ουάλη, Βαλεντιανού και 
Γρατιανού των ετών 371 και 372, στο βάθρο ενός μνημείου 
που βρίσκεται απέναντι από το ναό του Αδριανού. 
Η οχύρωση του λόφου του Ayasoluk, όπου βρίσκεται ο ναός 
του Θεολόγου και του πύργου έγιναν την εποχή των αραβι-
κών επιδρομών του 8ου-9ου αι., με οικοδομικό υλικό παρ-
μένο από τα παλαιότερα μνημεία. Η εντυπωσιακή ακρόπο-
λη στην κορυφή του λόφου φαίνεται να άρχισε να κτίζεται 
από τους Βυζαντινούς και ολοκληρώθηκε από τους Σελτζού-
κους. Ένα μοναδικό σπηλαιώδες συγκρότημα της παλαιοχρι-
στιανικής εποχής είναι το Κοιμητήριο των Επτά Κοιμωμένων 
παίδων, το οποίο ήδη από τον ύστερο 4ο αι. χρησιμοποιή-
θηκε ως κοιμητήριο. Τον 5ο αι. συνδέθηκε με την παράδοση 
των Επτά παίδων, οι οποίοι την εποχή των διωγμών του Δε-
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τον 5ο-6ο αι. και διακοσμήθηκε με τοιχογραφίες (παύλος και 
Θέκλα), από τις οποίες διασώθηκαν ελάχιστα σπαράγματα. 
Την εικόνα της πλούσιας χριστιανικής Εφέσου συμπληρώ-
νουν τα πολυάριθμα αρχιτεκτονικά γλυπτά, που έγιναν σε 
ντόπιο μάρμαρο, από ντόπια εργαστήρια. Υπάρχουν πλήθος 
πορταίτων, αγαλμάτων και αντικειμένων μικροτεχνίας, μετα-
ξύ των οποίων πάνω από 2.000 λύχνοι από το κοιμητήριο των 
Επτά παίδων. Στα 400 μ. πριν από τη σημερινή αμμουδιά, 
στην δίοδο που οδηγούσε από την θάλασσα στην πόλη, τα 
κατάλοιπα ενός αρχαίου κτηρίου (τελωνειακού σταθμού) με-
τατράπηκαν σε μοναστήρι. περίπου 10 χλμ. ανατολικά της 
Εφέσου, στον λόφο Γαλλέσιο (Alamandağ), υπάρχει ένα μι-
κρό οχυρό, το Keçikalesi ή Kizilhisar, που δεσπόζει στην κοι-
λάδα του Καΰστρου και στον δρόμο προς τη Σμύρνη και τις 
Σάρδεις και χρονολογείται μάλλον στα μέσα του 13ου αι.

κίου (249-251) κατέφυγαν στο σπήλαιο, κοιμήθηκαν και ξύ-
πνησαν το 23 έτος της βασιλείας του αυτοκράτορα Θεοδοσί-
ου Β΄ (408-450), δηλ. το 430/1. Ως εκ τούτου το σπήλαιο κα-
ταλήφθηκε κυρίως κατά τον 5ο-6ο αι. από πολυάριθμους τά-
φους, ταφικά μνημεία, ένα μεγάλο μαυσωλείο και μια του-
λάχιστον εκκλησία. Έξω από την πόλη της Εφέσου βρίσκε-
ται μια αλλοιωμένη από την αναστήλωση εκκλησία του 13ου 
αι., η οποία είναι πιθανώς κτισμένη πάνω σε αρχαίους τοί-
χους. Το κτήριο αυτό από το 19ο αι. συνδέθηκε σύμφωνα 
με την τοπική παράδοση με το σπίτι όπου κοιμήθηκε η πα-
ναγία, το «Meryemana evi». Εκτός από αυτό, ένας πύργος 
του ελληνιστικού τείχους (300 π.Χ.) θεωρήθηκε ως η «Φυλα-
κή του αποστόλου παύλου». Αντίθετα, το λεγόμενο «Σπήλαιο 
του αποστόλου παύλου», στην βόρεια πλαγιά του λόφου του 
Bülbül Dağ, χρησιμοποιήθηκε από τους χριστιανούς ήδη από 
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556. Σμύρνη, κάστρο του Πάγου

556. Izmir. Σμύρνη, η. 

Εξ αιτίας της εκτεταμένης οικοδόμησης έχουν απομείνει 
ελάχιστα κατάλοιπα από την αρχαία και την παλαιοχριστιανι-
κή πόλη. Εντυπωσιακή είναι η Αγορά, η οποία ξανακτίστηκε 
μετά τον καταστροφικό σεισμό του τέλους του 2ου αι. Από 
την παλαιοχριστιανική και τη μεσοβυζαντινή εποχή δεν έχουν 
μέχρι στιγμής βρεθεί αρχιτεκτονικά κατάλοιπα. Στην περίοδο 
των Λασκαριδών ανάγονται οι οχυρώσεις στον λόφο πάγο 
(με επισκευές τον 14ο και τον 20ο αι.), όπου χρησιμοποιήθη-
κε παλαιότερο οικοδομικό υλικό. Στο Μουσείο όμως και στην 
περιοχή της Αγοράς υπάρχει μεγάλος αριθμός από κιονό-
κρανα και αρχιτεκτονικά γλυπτά, από τα οποία τα περισσότε-
ρα ανάγονται στην μεσοβυζαντινή περίοδο. Μερικά από αυτά 
φαίνεται πως δεν προέρχονται από την Σμύρνη, αλλά μετα-
φέρθηκαν εδώ από αλλού. Στην περιοχή του Gülbahçe, δυ-
τικά της Σμύρνης, στον δρόμο προς την Urla, ανασκάφηκαν 
τα ερείπια μιας τρίκλιτης βασιλικής με νάρθηκα και αίθριο, 
στα βορειοδυτικά της οποίας προσαρτάται μεγάλο ορθογώ-
νιο βαπτιστήριο. Βρέθηκαν επίσης μωσαϊκά δάπεδα με κτη-
τορική επιγραφή. Τμήματα μιας ακόμη τρίκλιτης βασιλικής με 
τριάψιδο ιερό βήμα αποκαλύφθηκαν στην Κολοφώνα, νότιο-
δυτικά της Σμύρνης. Ο μαρμάρινος άμβωνας έφερε εξαιρε-
τικής ποιότητας ανάγλυφο διάκοσμο του 6ου αι. Μεσοβυζα-
ντινά γλυπτά, μεταξύ των οποίων ένα θωράκιο με ασυνήθιστο 
διάκοσμο και ένα επιστύλιο με επιγραφή του 960, μαρτυρούν 
μια δεύτερη οικοδομική φάση.

Αιολία

557. Yeni Foça. Νέα Φώκαια, η.

Το 1275 ο Μιχαήλ Η΄ παλαιολόγος κατέλαβε την Φώκαια και τα 
ευρισκόμενα στα βόρειά της μεταλλεία στύψης, που είχαν ιδι-
αίτερη οικονομική σημασία και απέφεραν πολλά χρήματα, κα-
θώς το μετάλλευμα εξαγόταν στην Δύση και χρησιμοποιείτο 
για την βαφή υφασμάτων και δερμάτων. Η επικοινωνία μεταξύ 
των μεταλλείων και της πόλης ήταν τόσο επισφαλής, που ανα-
γκάστηκαν κατ’ αρχάς να κτίσουν κοντά σε αυτά, στην ακτή, 
κάστρο. Και αργότερα, μεταξύ του 1286 και 1296, οι Γενοβέζοι 
οικοδόμησαν μια μικρή πόλη, την Νέα Φώκαια, από την οποία 
σώζονται λίγα ερείπια.

558. Κύμη, η, κοντά στο Aliağa.

Στις ανασκαφές του 1887 αποκαλύφθηκε στην αγορά το Και-
σάρειον, το οποίο την παλαιοχριστιανική εποχή μετατράπηκε 
σε εκκλησία. Σε όλη την πόλη υπάρχει διάσπαρτη παλαιοχρι-
στιανική κεραμική και μάλιστα της ομάδας Ζευξίππου, αλλά 
ελάχιστα αρχιτεκτονικά γλυπτά. Το βυζαντινό κάστρο, μέρος 
του οποίου είναι βυθισμένο στην θάλασσα, έχει ασυνήθιστο 
πεντάγωνο σχήμα με πύργους. Οι κατοικίες που διακρίνονται, 
οργανώνονται σε ομάδες γύρω από αυλές. Από την κεραμική 
που ανάγεται από το τέλος του 12ου αι. μέχρι τις αρχές του 
15ου αι., μπορούν να χρονολογηθούν το ίδιο και η περίοδος 
χρήσης του.

559. Çandarlı. Πιτάνη, η. 

Βρίσκεται στη χερσόνησο νοτιοδυτικά της περγάμου. πρό-
κειται για ένα εντυπωσιακό κάστρο, που ανακαινίστηκε το 
1955, με πέντε ψηλούς πύργους. Είναι κτίσμα των Γενοβέ-
ζων, οι οποίοι κατέλαβαν το 1275 τη Φώκαια και μεταξύ του 
1286 και 1296 ίδρυσαν τη Νέα Φώκαια. Στην ίδια εποχή κτί-
στηκε και το κάστρο της πιτάνης, το οποίο προστάτευε από 
τη βόρεια πλευρά τον κόλπο και τον εμπορικό δρόμο προς 
την ενδοχώρα. 
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560. Bergama, Kizil Avlu

560. Bergama, Kizil Avlu

560. Bergama. Πέργαμος, η. 

Από την παλαιοχριστιανική περίοδο υπάρχουν ελάχιστα κατά-
λοιπα από βασιλικές. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται μια τρί-
κλιτη με πολύ μεγάλο αίθριο στην Κάτω Αγορά, που μπορεί να 
χρονολογηθεί στα μέσα του 5ου αι. Ένας μικρός χώρος στα 
βόρεια χρησίμευε μάλλον ως βαπτιστήριο. Μέσα στην αρχαία 
πόλη βρέθηκε μικρή μονόχωρη εκκλησία, που με βάση τα γλυ-
πτά της μπορεί να αναχθεί στον 5ο-6ο αι. Βρίσκεται δίπλα σε 
μια μεγάλη παλαιοχριστιανική δεξαμενή και πιστεύεται ότι θα 
ανήκαν σε μοναστήρι. Εντυπωσιακοί είναι οι σε μεγάλο ύψος 
σωζόμενοι τοίχοι στην θέση Kizil Avlu (Κόκκινη Αυλή), οι οποί-
οι ανήκουν πιθανότατα στο ιερό του Σέραπη, που κτίστηκε στο 
α΄ μισό του 2ου αι. Το μνημείο μετατράπηκε από τους χριστια-
νούς σε τρίκλιτη βασιλική με υπερώα. Σώζονται οι ισχυρές θε-
μελιώσεις για τους κίονες  και η αψίδα που προστέθηκε στα 
ανατολικά. πότε έγινε η μετατροπή δεν είναι εύκολο να προσ-
διοριστεί, γιατί απουσιάζουν τα γλυπτά, αλλά μάλλον συνέβη 
τον όψιμο 5ο ή  πρώιμο 6ο αι. 
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562. Αίνος, Fatih Camii

Στον όψιμο 7ο αι. οχυρώνεται λόγω της αραβικής απειλής το 
ανώτερο τμήμα του κάστρου. Τότε μεταξύ άλλων διαλύθηκε 
ο μεγάλος βωμός του Δία για να χρησιμοποιηθεί το υλικό του 
στην οχύρωση. Το σύνολο της έξω από το κάστρο πόλης εγκα-
ταλείφθηκε και μόλις στα μεσοβυζαντινά χρόνια ξανακατοική-
θηκε και οχυρώθηκε με νέο τείχος, στο οποίο διαπιστώνονται 
πολλές επισκευές μέχρι τον 13ο αι. Από τα μεσαιωνικά χρόνια 
σώζονται λίγα κατάλοιπα εκκλησιών. Στο θέατρο βρισκόταν 
μικρή σταυροειδής εγγεγραμμένη εκκλησία των αρχών του 
13ου αι., που θα ανήκε σε μοναστήρι. Ερείπια ναού ίδιου τύ-
που, με προσαρτημένο νεκρικό θάλαμο, εντοπίστηκαν βορει-
οδυτικά του ιερού της Ήρας. Στον ναό της Αθηνάς υπάρχουν 
κατάλοιπα μονόχωρης εκκλησίας. Στο κέντρο μάλιστα του αρ-
χαίου ναού έχουν μετακινηθεί δύο από τους πλάγιους κίονες 
για να στηρίξουν πιθανώς τρούλο. 
Στο Ασκληπιείο, 2 χλμ. από την πόλη, κτίστηκε στην βορειοδυ-
τική γωνία του προπύλου της αυλής ένα βαπτιστήριο, το οποίο 
θα ανήκε στην εκκλησία που θα κτίστηκε επάνω στο Στρογγυ-
λό Κτήριο (ναός του Δία και του Ασκληπιού). Ευρήματα στην 
via recta, που οδηγεί από την πόλη στο Ασκληπιείο μαρτυρούν 
τη λειτουργία του ιερού ακόμα και τον 5ο-6ο αι. Τα κτίσματα 
στην περιοχή του ανωτέρω δρόμου φτάνουν μέχρι τον 7ο-8ο 
αι. Στο Μουσείο φυλάσσονται μεσοβυζαντινά γλυπτά. 

Ανατολική Θράκη

562. Enez. Αίνος, η.

Από την παλαιοχριστιανική εποχή είναι γνωστά λίγα αρχιτεκτο-
νικά γλυπτά που χρονολογούνται γύρω στο 500. Στη μεσοβυ-
ζαντινή και υστεροβυζαντινή περίοδο η Αίνος γνωρίζει μεγά-
λη ακμή, όπως δείχνουν τα κατάλοιπα εκκλησιών, με σημα-
ντικότερη το Fatih Camii στην ακρόπολη. Η αρχική αφιέρωσή 
της είναι άγνωστη και η ονομασία της ως Αγία Σοφία δεν είναι 
βέβαιη. πρόκειται για μεγάλο σταυροειδή εγγεγραμμένο ναό 
που συνδέεται με την αρχιτεκτονική παράδοση της Κωνστα-
ντινούπολης του 12ου αι., υπάρχουν όμως ιδιαιτερότητες που 
φαίνεται να τον εντάσσουν στα υστεροβυζαντινά χρόνια. Η κα-
τάστασή του είναι πολύ κακή και μεγάλα τμήματά του κατέρ-
ρευσαν λίγο μετά το 1962 και μεταξύ του 1979 και 1982.
Ένα μικρό σταυρόσχημο κτήριο με τρούλο, αβέβαιης χρονο-
λόγησης, ίσως μαρτύριο, γνωστό παλαιότερα ως Άγιος Εύ-
πλους, μετατράπηκε από τους Τούρκους σε μαυσωλείο (Yunus 
Baba ή Yunus Bey). Στην συνοικία Yenimahalle διακρίνονται 
κατάλοιπα ενός σταυροειδούς εγγεγραμμένου ναού. Από ανα-
σκαφές ήλθαν στο φως στην συνοικία Kral Kizi Mevkii τμήματα 
άλλης βυζαντινής εκκλησίας. Από κτητορικές επιγραφές είναι 
επίσης γνωστές οι εκκλησίες του Αγίου Νικολάου του 1420/1 
και της Χρυσοπηγής του 1422/3. Τα τείχη της αρχαίας ακρό-
πολης επισκευάστηκαν κατά τον μεσαίωνα και υπάρχουν επι-
γραφές και θυρεοί των Γεττελούζων του 1382 (ή 1385) και του 
1413. Οι επισκευές της εποχής του Ιουστινιανού Α΄, που ανα-
φέρει ο προκόπιος (Περί Κτισμάτων IV 11,16) δεν είναι δυνα-
τό να εντοπιστούν. 

561. Βehramkale. Άσσος, η.

Η πόλη ακμάζει τα παλαιοχριστιανικά χρόνια, όπως μαρτυ-
ρούν τα κατάλοιπα επτά ή οκτώ βασιλικών, σε δυο από τις 
οποίες υπάρχουν κατάλοιπα μωσαϊκών δαπέδων. Στη βασιλι-
κή του αρχαίου γυμνασίου έχουν ενσωματωθεί τμήματα τοί-
χων και κιονοστοιχίες του αρχαίου κτηρίου. Στον μικρό αρχαίο 
ναό της αγοράς που μετατράπηκε σε εκκλησία, προστέθηκε 
αψίδα. Στον περίφημο ναό της Αθηνάς στην ακρόπολη, δεν 
παρατηρούνται μεταβολές για τη μετατροπή του σε εκκλησία 
την παλαιοχριστιανική εποχή, αν και θεωρείται βέβαιο ότι χρη-
σιμοποιήθηκε για τη χριστιανική λατρεία. Μερικά κιονόκρανα 
χονδροειδούς εργασίας, διάσπαρτα στην πόλη, είναι από ντό-
πιο ανδεσίτη και μπορούν να χρονολογηθούν στον 6ο αι. Τον 
12ο αι. (;) η ακρόπολη, γύρω από τον ναό της Αθηνάς, οχυρώ-
θηκε εκ νέου. 





ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
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563. Σαμοθράκη, πύργος του Φονιά

563. Σαμοθράκη, η.

Υπήρξε σημαντική για τις επιχειρήσεις του βυζαντινού στόλου 
κατά τη μεσοβυζαντινή περίοδο, αλλά και τόπος εξορίας εξε-
χόντων αντιπάλων των αυτοκρατόρων. Στο εσωτερικό του νη-
σιού υπάρχει πλήθος μικρών κατά κανόνα ναΐσκων, κυρίως με-
σοβυζαντινής περιόδου, μερικές φορές με λίθινο αρχιτεκτονι-
κό διάκοσμο. Στα ερείπια του Iερού των Mεγάλων Θεών στην 
παλαιάπολη (3), κατά τον 10ο μάλλον αι., κτίστηκε με οικοδομι-
κό υλικό από τα αρχαία κτίσματα ένα μικρό, σχεδόν τετράγωνο 
φρούριο, πιθανώς με πύργους στις τέσσερις γωνίες. Τέσσερις 
επιγραφές αναφέρονται σε οικοδομικές εργασίες που πραγμα-
τοποίησαν στα οχυρά της Xώρας και της παλαιάπολης οι ηγε-
μόνες Gattilusi ή αξιωματούχοι τους το 1431, 1431-1433, 1433, 
1454/5. H Χώρα, στο εσωτερικό (1), ήταν οικισμός-κέντρο δι-
οίκησης και καταφύγιο του πληθυσμού. Από την οχύρωσή της 
σώζονται τμήματα τειχών, πύλη και πύργοι. Ένας πύργος είναι 
κτίσμα της μεσοβυζαντινής περιόδου, ενώ τη σημερινή της μορ-
φή έλαβε η οχύρωση κατά τη διάρκεια της γενοβέζικης κυριαρ-
χίας. Σε μαρμάρινη επιγραφή σώθηκε το όνομα του αρχιμάστο-
ρα: Κωνσταντίνος μαΐστωρ. Στην παλαιάπολη, σε απότομο ύψω-
μα πάνω από το αρχαίο ιερό, διατηρείται μικρό φρούριο (3). 
Έχει περίβολο, πύργους και τάφρο στη νότια πλευρά του περι-
βόλου, από όπου και η πρόσβαση. Ο ακρόπυργος είναι τετρά-
πλευρος και τετραώροφος, και στην τυφλή πρώτη στάθμη δια-
μορφώνεται δεξαμενή. Στην απόληξη του πύργου, περιμετρικά, 
λιθόκτιστοι πρόβολοι ανακρατούσαν προεξέχουσα κατασκευή 
–κάποιο είδος εξώστη με καταχύστρες στο δάπεδό τους. Κάτω 
από το φρούριο, δίπλα στην ακτή σώζονται τα ερείπια παλαιο-
χριστιανικής βασιλικής. Στη βόρεια παραλία του νησιού στέκε-
ται, μοναχικός ο τετράπλευρος πύργος του Φονιά (2), που κτί-
στηκε και αυτός από τους Gattillusi τον 15ο αιώνα. 

Νησιά του βόρειου και 
ανατολικού Αιγαίου 

563. Σαμοθράκη, Χώρα

563. Σαμοθράκη, Παλαιόπολη

ΤΑ ΝΗΣΙΑ
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564. Imroz Adası, τώρα Gökçeada. Ίμβρος, η, 

Έχει βρεθεί αριθμός αρχιτεκτονικών γλυπτών του 6ου αι. που 
φαίνεται να ανήκουν σε τοπικό εργαστήριο. Λίγα γλυπτά ανάγο-
νται στα μεσοβυζαντινά χρόνια. Από τα τρία μοναστήρια των μέ-
σων του 14ου αι. που είναι γνωστά από τις πηγές, δεν έχει εντοπι-
στεί κανένα αρχιτεκτονικό κατάλοιπο. Οι οχυρώσεις στο Κάστρο 
(Kaleköy) και το παλαιόκαστρο στα νότια του Dereköy, που ανα-
φέρονται στις πηγές του 15ου αι., είναι ίσως παλαιότερες ή κτί-
στηκαν επάνω σε παλαιότερες. Στο Κάστρο υπάρχουν επιγρα-
φές του 1390 και του 1455/6. Κατάλοιπα από δυο ακόμα μικρές 
οχυρώσεις βρίσκονται στην Αρασιά και το παλαιοκαστράκι.

565. Θάσος, κάστρο Λιμένα

564. Ίμβρος, Κάστρο

565. Θάσος, η.

Λιμένας, ο. (2)
Στην περιοχή της αρχαίας πόλης αλλά και έξω από αυτήν εκτει-
νόταν η παλαιοχριστιανική πόλη. Καταστράφηκε πιθανώς από 
σεισμούς (τέλη 6ου-αρχές 7ου αι. μ.Χ.) και ερημώθηκε μετά το 
α΄ μισό του 7ου αι., τύχη κοινή για τα παράλια όλου του νησιού. 
Έδρα επισκόπου κατά την παλαιοχριστιανική περίοδο. Κατά την 
υστεροβυζαντινή περίοδο εναλλαγές βυζαντινής κυριαρχίας 
με γενοβέζικη (οίκοι Zaccaria, Gattilusi), βυζαντινή επικυριαρχία 
(κτήση των αδελφών Αλεξίου και Ιωάννου). Οριστική κατάληψη 
από τους Οθωμανούς το 1459.
Βασιλική πλατείας. Τρίκλιτη σταυρική βασιλική του 6ου αι., με 
πλούσιο γλυπτό διάκοσμο. Βασιλική Αρχαίας Αγοράς. Τρίκλιτη 
βασιλική 4ου αι. με νάρθηκα. Κρύπτη με λείψανα πιθανώς του 
μάρτυρα Ακακίου. Σε ανασκαφές αποκαλύπτονται παλαιοχρι-
στιανικές οικίες. Οχύρωση. Μικρό κάστρο προστάτευε το λιμάνι 
του Λιμένα. Tο κάστρο (τον πύργο και το φρούριο γύρω από αυ-
τόν), που έχτισε ο μέγας πριμηκήριος Iωάννης και είναι σήμερα 
κατεδαφισμένο, αποκαλύφθηκε εν μέρει από ανασκαφές. Μεγά-
λος ορθογώνιος πύργος, κτισμένος πιθανώς το 1384, με είσοδο 
ψηλότερα από το έδαφος, οικοδομημένος σχεδόν εξ ολοκλήρου 
με spolia από την αρχαία πόλη, πάνω στην καρδιά της οποίας 
ήταν κτισμένο το κάστρο. Tάφρος περιέβαλε τον περίβολο. Φαί-
νεται ότι το αρχαίο λιμάνι, χωρίς βυζαντινές επισκευές, αποτε-
λούσε μαζί με το υστεροβυζαντινό κάστρο οργανική ενότητα. Το 
1384 ο μέγας πριμηκήριος Ιωάννης δώρισε το κάστρο στη Mονή 
παντοκράτορος του Aγίου Όρους. Βασιλική Εβραιόκαστρου. Σε 
βραχώδες έξαρμα πάνω από το λιμάνι, στη θέση αρχαίου ιερού, 
τρίκλιτη βασιλική του 5ου αι. Ακρόπολη. Κατά τον 9ο ή 10ο –χω-
ρίς να αποκλείεται χρονολόγηση στον 7ο ή 8ο αι.– χρονολογεί-
ται ο γωνιακός πύργος στο κάστρο του Λιμένα της Θάσου, δίπλα 
στη δυτική πύλη. Eίναι κτισμένος σχεδόν εξ ολοκλήρου με spolia. 
Τη μορφή με την οποία σώθηκε μέχρι σήμερα, έλαβε η ακρόπολη 
από τους Gattilusi τον 15ο αι.. Στο εσωτερικό γενοβέζικο ναΐδριο 
και κινστέρνα. Άγιος Βασίλειος. Ανασκάπτεται συγκρότημα δύο 
παλαιοχριστιανικών βασιλικών, που καταστράφηκαν και εγκατα-
λείφθηκαν στις τελευταίες δεκαετίες του 6ου ή τις πρώτες του 
7ου αι. Στα ερείπια κτίστηκε κατά τη μεσοβυζαντινή περίοδο από 
ένα μονόχωρο ναΐδριο. Τσουκαλαριό. Λείψανα παλαιοχριστιανι-
κού μοναστηριακού συγκροτήματος 1,5 χλμ. δυτικά του Λιμένα. 
Ανασκάφηκαν αίθουσα, μονόχωρο παρεκκλήσιο, στοά, αποθήκη, 
λουτρώνας, τείχος. πρόκειται για κτίσμα του 5ου αι. με επεμβά-
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565. Θάσος, Λιμένας, βασιλική πλατείας, κάτοψη

σεις του 6ου. Ερειπώθηκε κατά τις πρώτες δεκαετίες του 7ου αι. 
Στα ερείπια απλώθηκε μεσοβυζαντινό νεκροταφείο. Αγία Ειρήνη. 
Λίγα χλμ. δυτικά του Λιμένα ανασκάφηκε εν μέρει τρίκλιτη παλαι-
οχριστιανική βασιλική με αίθριο (5ου/6ου αι.).
Σκάλα Ραχώνι, η. (3)
Στην θέση Αγία παρασκευή ανασκάφηκε υστερορρωμαϊκό λου-
τρό που αχρηστεύθηκε πριν από το τέλος της αρχαιότητας. Στο 
χώρο του κατά τον 10ο-11ο αι. οικοδομήθηκε κτήριο αδιάγνω-
στου προορισμού.
Σκάλα Σωτήρος, η. (4)
Στον λόφο προφήτης Ηλίας ανασκάφηκε κτηριακό συγκρότημα 
του 6ου αι. και εντοπίστηκε παλαιοχριστιανικός ναός στην κορυ-
φή του λόφου. Στα νοτιοδυτικά του παλιού χωριού σώζεται η βυ-
ζαντινή εκκλησία της Αναλήψεως (5).
Μαριές, οι. (6)
Στην θέση Μέλισσα-παλαιόκαστρο σώζονται ερείπια φρουρια-
κού περιβόλου με δύο πύλες και πύργους. Στο εσωτερικό του 
περιβόλου εντοπίζονται λείψανα οικίας (;) και δεξαμενή.
Κάστρο, το. (8)
Εγκαταλελειμμένος οικισμός στο κέντρο περίπου της Θάσου, 

ίσως υστεροβυζαντινής περιόδου. Aπό την οχύρωση σώθηκε η 
βάση ενός ορθογώνιου πύργου με καμαροσκέπαστη δεξαμενή 
στο εσωτερικό του. Μαρμάρινη επιγραφή αναφέρεται στην ανέ-
γερση οχυρώσεων το έτος 1403 από τους Kωνσταντινουπολίτες 
Kωνσταντίνο και Iωάννη, αξιωματούχους του Mανουήλ B’ παλαι-
ολόγου, ο οποίος προσπάθησε να ενισχύσει την άμυνα των τε-
λευταίων εδαφών της αυτοκρατορίας. Άλλη επιγραφή μπορεί 
να χρονολογηθεί στο 1414 ή στο 1416. Στη δεύτερη περίπτωση 
η επιγραφή σχετίζεται με την ενίσχυση της οχύρωσης του Kά-
στρου από τους Gattilusi.
ποτός, ο. (11)
Στην παραλία σώζονται ερείπια παλαιοχριστιανικής βασιλικής και 
εντοπίζονται διάσπαρτα αρχιτεκτονικά μέλη. Στο ύψωμα του Αγί-
ου Αντωνίου σώζονται τα λείψανα τρίκλιτης παλαιοχριστιανικής 
βασιλικής.
Αστρίς, η. (14)
Ερείπια παλαιοχριστιανικής βασιλικής.
Θυμωνιά, η. (12)
Στην θέση Σχίδια ερείπια παλαιοχριστιανικού οικισμού και ναού.
Αλυκή, η. (13)
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565. Θάσος, βασιλικές της Αλυκής, άμβων, αναπαράσταση

565. Θάσος, βασιλικές της Αλυκής, κάτοψη

Δίδυμες τρίκλιτες βασιλικές με ζωή από τον 4ο μέχρι τον 7ο αι. 
Η βόρεια με νάρθηκα, αίθριο και βαπτιστήριο, η νότια με νάρθη-
κα. Αξιόλογος μαρμάρινος διάκοσμος. Στην ακτή λατομείο μαρ-
μάρου σε λειτουργία μέχρι τον 6ο μ.Χ. αι.
Κοίνυρα, τα. (9)
Στην κοιλάδα των Κοινύρων σώζονται δύο βυζαντινές εκκλησί-
ες και δύο ναΐδρια πιθανώς σε θέση παλαιοχριστιανικής βασιλι-
κής. Βρέθηκαν αρχιτεκτονικά μέλη παλαιοχριστιανικής περιόδου. 
παναγία ή παναγούδα, η. (Νησίδα) (15)
Λείψανα παλαιοχριστιανικής εγκατάστασης και ερείπια ίσως 
εκκλησίας υπάρχουν σε νησίδα απέναντι από την παραλία της 
Αστρίδος. Σε σπήλαιο διαμορφώθηκε ασκητήριο με κτιστή αψί-
δα. Στο σπήλαιο διατηρείται δεξαμενή. Βρέθηκαν παλαιοχριστια-
νικά αρχιτεκτονικά μέλη.  
Κοινύρα, τα. (Νησίδα) (10)
Λείψανα παλαιοχριστιανικής εγκατάστασης.
Θασοπούλα, η. (Νησίδα) (1)
Αρχιτεκτονικά λείψανα ίσως παλαιοχριστινικής περιόδου.
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566. Λήμνος, φρούριο Κότσινα.

566. Λήμνος, κάστρο της Μύρινας.

566. Λήμνος, η.

Στη Λήμνο έχουν εντοπιστεί μόνο δύο παλαιοχριστιανικές θέ-
σεις, στις περιοχές Μαύρα Αμπέλια (3) και στους Αγκαριώ-
νες (2), κοντά σε μεταβυζαντινό μοναστικό συγκρότημα. Ση-
μαντικό είναι το Φρούριο της Μύρινας (1), το οποίο αναπτύ-
χθηκε στην θέση μικρού κάστρου του 1186. Επισκευές υλο-
ποιήθηκαν από τον Filocalo Paolo Navigaioso, Μέγα Ναύαρ-
χο της Ρωμανίας, κατά την περίοδο 1207-1214, όπως πληρο-
φορεί η εντοιχισμένη στην κύρια πύλη επιγραφή με το λιο-
ντάρι της Βενετίας. Ο διάδοχός του Leonardo Navigaioso το 
κατέστησε ακόμη πιο ισχυρό. Νέα επισκευή υλοποίησαν στο 
α΄ μισό του 14ου αι. οι Gattelusi, οπότε συμπληρώθηκε με 
14 πύργους. Η κάτοψή του είναι πολυγωνική και καταλαμ-
βάνει έκταση 144 στρεμμάτων Στο εσωτερικό του κάστρου 
υπάρχουν διάσπαρτα ερείπια πολλών κτισμάτων, σπηλιές και 
υπόσκαφες κατασκευές. Η σημερινή μορφή είναι αποτέλε-
σμα πολλών οικοδομικών φάσεων, από τις οποίες άλλες είναι 
αναγνωρίσιμες ενώ άλλες χρειάζονται μελέτη και ανασκαφι-
κή έρευνα για να ταυτιστoύν.
Σε σπήλαιο κοντά στο χωριό Ζεματά στην περιοχή Θάνος (5), 
βρίσκεται ο ναός της παναγίας Κακκαβιώτισσας, που απο-
τελούσε το καθολικό ασκηταριού. πρόκειται για ένα από τα 
πολλά μετόχια στο νησί, γνωστό από το 1305, όταν περι-
ήλθε στην ιδιοκτησία της μονής Μεγίστης Λαύρας του Αγί-
ου Όρους. Ο ναός είναι μονόχωρος και γύρω του διακρί-
νονται τα οικοδομικά λείψανα των κελλιών. Εντυπωσιακή 
είναι η δυσπρόσιτη θέση του στην κορυφή του βουνού, που 
πιθανότατα φιλοξένησε παλαιοχριστιανικό ναό και ερημίτες 
κατά τη βυζαντινή περίοδο.
Στη βόρεια πλευρά της Λήμνου, κοντά στην αρχαία Ηφαιστία, 
στον κόλπο του Μπουρνιά, βρίσκεται το φρούριο του Κότσι-
να. Μαρτυρείται ως «τόπoς» το 1136, όταν ο αρχιεπίσκοπος 
Λήμνου δωρίζει έναν μικρό ναό του Αγίου Βλασίου στoυς Βε-
νετούς που είναι εγκατεστημένοι στην περιοχή. Από τον 13ο 
αι. η θέση φιλοξένησε τον πληθυσμό της Ηφαιστίας. Ο οικι-
σμός οχυρώθηκε κατά πάσα πιθανότητα από τη βενετική οι-
κογένεια των Navigaiosi, που εξουσίαζαν το νησί κατα τα έτη 
1207-1278, για την προστασία της περιοχής από τον κίνδυνο 
των πειρατών και των επίδοξων κατακτητών. Σε χρυσόβουλλο 
του αυτοκράτορα Ιωάννη Ε΄ παλαιολόγου, του 1355, ο Κότσι-
νας αναφέρεται ως κάστρο με καστροφύλακα. Τμήμα μαρμά-
ρινου αρχιτεκτονικού μέλους που διασώζει μονόγραμμα των 
παλαιολόγων και το όνομα Δημήτριος –σήμερα στο Μουσείο 
της Λήμνου–, ήταν άλλοτε εντοιχισμένο στο κάστρο. πρόκει-
ται πιθανότατα για τον δεσπότη του Μορέα (1449-1460) Δη-
μήτριο παλαιολόγο, πέμπτο γιο του αυτοκράτορα Μανουήλ 
Β΄, στον οποίο παραχωρήθηκε η Λήμνος το 1460. Το κάστρο 
είναι κτισμένο σε τεχνητό λόφο και είχε σχήμα παραλληλό-
γραμμο. Τρεις πλευρές του περιβάλλονται από οχυρωματική 
τάφρο που σχηματίζεται από τεχνητό ανάχωμα, ενώ προς τη 
θάλασσα διαμορφώνονται τετράπλευροι αμυντικοί πύργοι. 
Στο εσωτερικό του υπήρχε από το 1415 παρεκκλήσι αφιερω-
μένο στην παναγία με ένα παλαιότερο υπόγειο τετράγωνο 
αγίασμα στο οποίο οδηγούν 64 σκαλοπάτια. πρόκειται ίσως 
για αμυντικό έργο προγενέστερο του κάστρου. 
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569. Σκόπελος, Επισκοπή, κάτοψη

568. Σκιάθος, Κάστρο

567. Bozca Ada. Τένεδος, η. 

Τον 6ο αι. ο Ιουστινιανός κτίζει σιταποθήκη για την αποθήκευ-
ση του σιταριού που ερχόταν από την Αίγυπτο.

568. Σκιάθος, η.

Κάστρο (2). πρόκειται για μικρή χερσόνησο στο βόρειο τμήμα 
της Σκιάθου, που οχυρώθηκε μάλλον κατά τον 14ο αι., λόγω 
των ληστρικών επιδρομών που έπλητταν το νησί και εξανάγκα-
σαν τους κατοίκους του να συγκεντρωθούν στον χώρο αυτό. 
Εκτός από το τείχος, σώζονται ακόμη σε ερείπια ολόκληρος 
ο οικισμός, καθώς και ναοί, από τους οποίους μεγαλύτερος 
είναι ο αφιερωμένος στην Γέννηση του Χριστού. Το 1453, όταν 
η Σκιάθος προσαρτήθηκε για δεύτερη φορά στους Βενετούς, 
αναφέρεται σε σύγχρονα έγγραφα η πόλη Κάστρο. Το 1538 
καταλαμβάνει το νησί ο Χαϊρεντίν Μπαρμπαρόσα και το 1540 
ο Σουλεϊμάν ο Μεγαλοπρεπής το υποτάσσει στην Οθωμανική 
αυτοκρατορία. 
Μπούρτζι (1). Το μικρό νησί που βρίσκεται εμπρός από τη 
σημερινή πόλη της Σκιάθου αποτελεί σήμερα συνέχειά της, 
αφού έχει ενωθεί με δρόμο. Η ονομασία του προέρχεται από 
το μικρό σε έκταση τείχος της εποχής των φράγκων Ghizi, του 
οποίου διατηρούνται μόνο λίγα τμήματα. Αγία Τριάδα. Θέση 
στα βόρεια άκρα της πόλης, η ονομασία της οποίας οφείλεται 
πιθανώς στην ύπαρξη τρίκλιτης βασιλικής, ίσως του 7ου-8ου 
αι. Τρούλος (3). Στην περιοχή αυτή και στην τοποθεσία Αγία 
Σοφία, λίγα χιλιόμετρα δυτικά της πόλης, έχουν επισημανθεί 
παλαιοχριστιανικά κατάλοιπα.

569. Σκόπελος, η.

Η Σκόπελος, ανακηρύσσεται σε επισκοπή κατά τα μέσα του 
4ου αι. πρώτος επίσκοπος αναφέρεται ο άγιος Ρηγίνος, συγ-
γενής του αρχιεπισκόπου Λαρίσης αγίου Αχιλλείου. Έκτοτε 
και μέχρι τον 6ο αι., οπότε η επισκοπή αναφέρεται στον Συ-
νέκδημο του Ιεροκλέους με την ονομασία Σκέπολα, υπάρχουν 
ελάχιστες μαρτυρίες για το νησί. Μέχρι το 1204 η Σκόπελος 
είναι γνωστή ως τόπος εξορίας και το μόνο που γνωρίζουμε 
είναι ότι κατά τον 10ο αι. ανήκει στην επαρχία της Θεσσαλί-
ας, που υπάγεται στο θέμα της Μακεδονίας. Το 1207 περιέρ-
χεται στην οικογένεια των Ghizi, οι οποίοι κατέκτησαν τη Σκύ-
ρο και τη Σκιάθο, αλλά το 1276 επανέρχεται στην κυριαρχία 
του βυζαντινού κράτους, όπου και παραμένει μέχρι το 1453. 
Τότε περνά στους Γατελούζους της Λέσβου έως το 1470 ή 
1475, οπότε καταλαμβάνεται από τους Οθωμανούς. Στον ση-
μερινό οικισμό της Σκοπέλου διατηρούνται πολλά τμήματα 
οχύρωσης της βυζαντινής εποχής και της Βενετοκρατίας. Δύο 
χιλιόμετρα νότια της πόλης βρίσκεται η Επισκοπή, μονόκλιτη 
καμαροσκέπαστη βασιλική των αρχών του 17ου αι., η οποία 
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572. Λέσβος, Κάτω Τρίτος, Ταξιάρχης

572. Λέσβος, Μυτιλήνη, οικόσημα στο κάστρο

572. Λέσβος, 
Μυτιλήνη, 
πύργος του 
κάστρου

κτίστηκε επάνω στα ερείπια άλλης, τρίκλιτης, του έτους 1078, 
όπως είναι γνωστό από τη σωζόμενη μαρμάρινη κτητορική επι-
γραφή, που βρίσκεται στο επιστύλιο του σημερινού τέμπλου. 
Στην Επισκοπή έχουν εντοιχιστεί πολλά αρχιτεκτονικά μέλη 
του ναού του 11ου αι. 

570. Αλόννησος, η.

Χώρα (1). Ο οικισμός περιβάλλεται από τείχος, πιθανώς της 
εποχής των Ghizi, του οποίου όμως διατηρούνται μόνο λίγα 
τμήματα. Άγιος Δημήτριος (2). Στη θέση αυτή, προς τα βο-
ρειοανατολικά του νησιού, έχουν εντοπιστεί ερείπια διαφόρων 
κτισμάτων, μεταξύ των οποίων παλαιοχριστιανικής τρίκλιτης 
με νάρθηκα βασιλικής, πιθανώς του 6ου αι., οικιών, υδραγω-
γείου, δεξαμενών κ.ά. 

571. Σκύρος, η.

Από την παλαιοχριστιανική περίοδο έχουν σωθεί λείψανα βα-
σιλικών στις θέσεις Μαρκέσι και Καλλικρί, καθώς και αρχιτε-
κτονικά μέλη στον περιβάλλοντα χώρο ναών ή εντοιχισμένα 
στην τοιχοποιία τους. Κατά τη βυζαντινή εποχή, το νησί υπά-
γεται στο θέμα του Αιγαίου. Το αρχαίο Κάστρο επισκευάστηκε 
τότε και χρησιμοποιήθηκε από τους Βυζαντινούς και μετέπειτα 
από τους Βενετούς. Στον χώρο του ανεγέρθηκε το έτος 895, 
σύμφωνα με επιγραφή, ο ερειπωμένος σήμερα ναός της πα-
ναγίας (Επισκοπή), σταυροειδής εγγεγραμμένος με τρούλο, 
που μετασκευάστηκε σε τρίκλιτη βασιλική αργότερα από τους 
Δυτικούς. Ανατολικά του σώζονται λείψανα τοίχων μεγαλύτε-
ρου κτίσματος που ανήκε στην κατοικία του επισκόπου. Κατά 
την παράδοση, το 960 ιδρύθηκε από τον Νικηφόρο Φωκά στο 
βόρειο άκρο του Κάστρου η μονή του Αγίου Γεωργίου, έκτο-
τε μετόχι της αγιορειτικής μονής της Μεγίστης Λαύρας. Όταν 
οι Βενετοί επισκεύασαν τα τείχη της ακρόπολης το 1354, περι-
τείχισαν μέσα σε αυτά και τη μονή. Το σημερινό καθολικό είναι 
κτίσμα της μεταβυζαντινής εποχής. Η Σκύρος μέχρι το 1400 
περίπου είχε τέσσερις ακόμη οικισμούς και φρούρια. Τα ερεί-
πια στο παληόκαστρο, στο Μαρκέσι και στην Καλαμίτσα φαί-
νεται να επιβεβαιώνουν τις ιστορικές μαρτυρίες.

572. Λέσβος, η. 

1. Μυτιλήνη, η.
Την παλαιότερη μαρτυρία για τον χριστιανισμό στη Λέσβο 
αποτελεί το παλαιοχριστιανικό μαρτύριο του τέλους του 3ου 
αι., στην θέση Βουναράκι της Μυτιλήνης, στην περιοχή του 
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572. Λέσβος, θησαυρός Κρατήγου, χρυσή πόρπη

572. Μυτιλήνη, Κάστρο

572. Λέσβος, Χαλινάδο, βασιλική

Μακρυγιαλού. Ο τετράγωνος νεκρικός θάλαμος, εν μέρει λα-
ξευτός και εν μέρει κτιστός, διαμόρφωνε τρία αρκοσόλια και 
στεγαζόταν με τρούλο.
Το κάστρο της Μυτιλήνης, σε φυσικά οχυρή θέση, χωριζόταν 
από την υπόλοιπη Λέσβο δια του πορθμού του Ευρίπου. πιθα-
νόν κτίστηκε τον 6ο αι. και από αυτή την αρχική φάση διακρί-
νονται ίχνη στον ανατολικό τοίχο του αιθρίου του πεντάπυρ-
γου περιβόλου του Άνω Κάστρου, στην πυλίδα που συνέδεε 
το κάστρο με τον λιμένα, στη δεύτερη πύλη του Μεσαίου Κά-
στρου και τη δεξαμενή, που καταλαμβάνει τη θέση δημόσιου 
ρωμαϊκού κτίσματος. Επισκευές πραγματοποιήθηκαν από τον 
Αλέξιο Α΄ Κομνηνό και από τους Gattelusi το 1373, οπότε συ-
μπληρώθηκε η οχύρωση με δύο επιθαλάσσιες οχυρές κατα-
σκευές, τον προμαχώνα του Λοράντα στο βόρειο λιμάνι και το 
Καστρέλλι στο νότιο.

2. Βασιλική Αργάλων.
Σε απόσταση 6 χλμ. νότια της Μυτιλήνης, στα Άργαλα της Νε-
απόλεως, βρίσκεται η βασιλική των Αργάλων, των αρχων του 
5ου αιώνα. πάνω στα ερείπιά της ειναι κτισμένο σήμερα το εκ-
κλησακι της Αγίας Ευπρεπείας. Η βασιλική ανήκει στον συρι-
ακό τύπο. Λίγο νοτιότερα βρισκόταν κι ένα άλλο πρόσκτισμα 
που χαρακτηρίσθηκε ως μαρτύριο ή μαυσωλείο, στο εσωτε-
ρικό του οποίου εντοπίστηκαν τρεις ταφές. Ένα άλλο επίμη-
κες αψιδωτό πρόσκτισμα βρiσκεται προσκολλημενο στο νό-
τιο κλιτος της βασιλικής και έχει θεωρηθεί ως τράπεζα ή ξε-
νοδοχείο.

3. Θησαυρός Κρατήγου.
Στην κρίσιμη περίοδο του 7ου αι. χρονολογείται ο θησαυρός 
της Κρατήγου, που βρέθηκε κοντά στο σημερινό αεροδρόμιο 
και περιλαμβάνει χρυσά και χάλκινα νομίσματα, κοσμήματα 
και σκεύη. Εκτίθεται στο Βυζαντινό Μουσείο Αθηνών. 

4. Λουτρά, τα. 
Τρίκλιτη παλαιοχριστιανική βασιλική του 5ου αι. Βρίσκεται 
στη θέση «Tσεσμέδες», 2 χλμ. νότια του οικισμού των Λου-
τρών. Το κεντρικό κλίτος και ο νάρθηκας κοσμούνται με ψηφι-
δωτά δάπεδα. Μπροστά από τη βασίλειο πύλη υπήρχε η κτη-
τορική επγραφή «Υπέρ ευχης κ(αι) σωτηρίας Aγωστίν(oυ)» η 
οποια σήμερα δεν σώζεται. 

5. Όσιος Γρηγόριος, ο. 
Στην τοποθεσία πριγιάμι του Σκοπέλου Γέρας, διασώζονται 
τα ερείπια του δικιόνιου τρουλαίου σταυροειδούς εγγεγραμ-
μένου καθολικού της μονής του Οσίου Γρηγορίου, που χρο-
νολογείται στο β΄ μισό.του 12ου αι. Στο νάρθηκα ενταφιάστη-
κε ο όσιος Γρηγόριος.

6. Κάτω Τρίτος, το. 
Το μικρό μονόχωρο καθολικό της μονής Ταξιαρχών είναι ένα 
από τα ελάχιστα δείγματα τρουλαίων ναών στη Λέσβο. Τοπο-
θετείται στον 15ο αι., με ζωγραφικό διάκοσμο του β΄ μισού 
του 17ου αι. Στα βόρεια και τα ανατολικά διακρίνονται ίχνη 
από τα κελλιά της μονής. 

7. Αγιάσος, η. 
Σε λόφο ύψους 580 μ. βρίσκεται το οχυρό Καστέλλι, που χρο-
νολογείται στον 9ο-10ο αι. Η οχύρωση διασώζεται περιμετρι-
κά μόνο στο επίπεδο της θεμελίωσης, ενώ στο ανατολικό τμή-
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572. Λέσβος, Μανταμάδο, Άγιος Στέφανος

572. Λέσβος, Μέσα, βασιλική

572. Λέσβος, 
Θέρμη, Παναγία 
Τρουλωτή

μα διατηρείται η βυζαvτινή φάση σε ικανό ύψος. Η πρόσβαση 
γίνεται μέσω λιθόστρωτης διαδρoμής. Εξωτερικά υπήρχε ξώ-
μπουργο, προστατευμένο με προτείχισμα. 

8. Εξωκκλήσι της παναγίας στη θέση Ένθρoνo Λάμπoυ Μύ-
λων 
Στη θέση Έvθρονο του οικισμιού των Λάμπου Μύλων σώζο-
νται σε ικανό ύψος τα ερεiπια μικρού ναού αφιερωμένου στην 
παναγία, ο οποίος σύμφωνα με τον τρόπο δόμησης κατά το 
πλινθοπερίκλειστο σύστημα χρονολογείται στη βυζαντινή πε-
ρίοδο. Στην ίδια θέση προϋπήρχε παλαιoχριστιαvική βασιλι-
κή. Η ευρύτερη περιoxή είναι κατάσπαρτη με όστρακα που 
τεκμηριώνουν κατοίκησή της κατά την παλαιοχριστιανική πε-
ρίοδο. 

9. Θέρμη, η.
Η παναγία Τουρλωτή βρίσκεται στην περιοχή των Άνω 
πύργων Θερμής. Ανήκει στον τύπο του απλού τετρακιόνιου 
σταυροειδούς εγγεγραμμένου ναού, με κυλινδρικό τρούλο 
και μεταγενέστερο νάρθηκα. Η τοιχοποιία περιλαμβάνει spo-
lia. Η ανέγερση του ναού τοποθετείται συνήθως στον 14/15o 
αι. πρόσφατα προτάθηκε και η χρονολόγησή του στον 10ο 
αι.. Διασώζονται ελάχιστα λείψανα τοιχογραφιών.

10. πύργος Μαγνήσαλη
Ο πύργος Μαγvήσαλη βρισκεται στον οικισμό Λουτροπόλεως 
Θερμής. παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά στοιχεία των πυρ-
γόσπιτων. Αποτελείται από ισόγειο και τρεις ορόφους και εί-
ναι κατασκευασμένoς από κοκκινωπή πέτρα. Η τυπολογία των 
πέτρινων φουρουσιών και των οξυκόρυφων τόξων χρονολο-
γούν, μάλλον με ασφάλεια, τον πύργο μεταξύ του τέλους του 
14ου και των αρχών του 15ου αι., καθώς αποτελούν χαρακτη-
ρισιτκά δείγματα της στρατιωτικής αρχιτεκτονικής που εισά-
γουν στο Αιγαίο οι Γενοβέζοι και οι Ιππότες της Ρόδου.

11. Κάλαμος, ο. 
Ο ερειπωμένος ναός του Αγίου Νικολάου στον Κάλαμο βρί-
σκεται βόρεια των Μιστεγνών και αποτελούσε τον ενοριακό 
ναό εκτεταμένου υστεροβυζαντινού οικισμού, που ταυτίζεται 
με ασφάλεια με την Κυδώνα (ή Κυδωνία.). 

12. Μέσα, τα. 
πανω στην κρηπίδα του ναού του αρχαίου ιερού των Μέσων 
στον κόλπο της Καλλονής, ανεγέρθηκε παλαιοχριστιανική βα-
σιλική. Για την οικοδόμησή της επαναχρησιμοποιήθηκε αρ-
χαίο. Από τη βασιλική σωζovται σήμερα η μεγάλη πολυγωνι-
κή εξωτερικά αψίδα του ιερού, τμήμα του δαπέδου της και δι-
άσπαρτα αρχιτεκτονικά μέλη (βάσεις κιόνων, κιονόκρανα, αμ-
φικιονίσκοι, θωράκια από το φραγμα πρεσβυτερίου και τον 
άμβωνα κ.α.). Η συνέχεια της χρήσης του χώρου κατά τους 
10ο, 11ο και 14ο αι. επιβεβαιώνεται από νομισματικά ευρή-
ματα. πιθανότατα αποτελούσε το νεκροταφείο μεσαιωνικού 
χωριού, τα ερείπια του οποίου έχουν εντοπιστεί σε απόστα-
ση 300 μ. βορειοδυτικά, για αυτό ίσως ονομάστηκε η περιοχή 
«Κοκκάλα» ή «Κουκάλα» 

13. Βασιλική Χαλινάδου, η. 
Η παλαιοχριστιανική βασιλική του Χαλινάδου, που βρίσκεται 
νοτιοανατολικά του οικισμού της Αγίας παρασκευής, αποτε-
λούσε πιθανότατα το καθολικό μικρού μοναστηριού, όπως 
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πρoκύπτει από τα λείψανα τοίχων κελλιών που σώζoνται στη 
νότια πλευρά της. Ανήκει στoν τύπο της τρίκλιτης ξυλόστε-
γης βασιλικής με ημικυκλική αψίδα και νάρθηκα. Ο κυρίως 
ναός έχει σχεδόν τετράγωνη κάτοψη. Οι κιονοστοιχίες βαί-
νουν πάνω σε ψηλό στυλοβάτη. Οι κίονες είναι κατασκευα-
σμένοι από εγχώριο ερυθρωπό ασβεστόλιθο. Με βάση τον 
γλυπτό διάκοσμο και ένα χάλκινο νόμισμα Μαυρικioυ Τιβερί-
ου (587-588) χρονολογείται στο β’ μισο του 6ου αι. 

14. παναγία η Σαλωνή (Αγία παρασκευή). 
Μικρός μονόχωρος ναός, σωζόμενος στο επίπεδο της θεμελί-
ωσης. Είναι κτισμένος με λαξευμένους λίθους και στην αψίδα 
του ιερού υπάρχουν παλαιοχριστιανικά αρχιτεκτονικά μέλη. 
Από τις κόγχες που ανοίγονται ανατολικά και νότια, σχηματί-
ζοντας σταυροειδή κάτοψη, εκτιμάται ότι είχε και μεσοβυζα-
ντινή φάση. 

15. Μανταμάδο, το.
Ο σταυροειδής εγγεγραμμένος με τρούλο ναός του Αγίου 
Στεφάνου μπορεί να αναχθεί στον 13ο αι. 

16. Γεφύρι Κρεμαστής.
Σε μικρή απόσταση από τον οικισμό της Αγίας παρασκευής, 
στον ποταμό Τσικνιά, σώζεται μονότοξο γεφύρι στο οποίο δι-
ακρίνονται πολλές οικοδομικές φάσεις. Στην τοιχοποιία του 
έχει ενσωματωθεί αρχαίο υλικό, το οποίο εικάζεται ότι προέρ-
χεται από το γειτονικό ιερό της Κλοπεδής, καθώς και τμήματα 
θωρακιων και αμφικιονίσκων παλαιοχριστιαvικής περιόδου. Η 
γέφυρα ένωνε το βόρειο τμήμα του νησιού με το νοτιοδυτικό.

17. Υψηλομέτωπο, το. 
Στις νότιες υπώρειες του όρους Λεπέτυμνος βρίσκονται τα 
λείψανα παλαιoχριστιανικής βασιλικής αφιερωμένης στον 
Άγιο Δημήτριο. Είναι τρίκλιτη με νάρθηκα και την ημικυκλική 
αψίδα του ιερού πλαισιώνουν παστοφόρια. Σε επαφή με 
τον νάρθηκα υπήρχε μνημειακό πρόπυλο. Τα δάπεδα του 
κεντρικού κλίτους και του ιερού, κάλυπταν αρχικά ψηφιδωτά. 
περιμετρικά υπάρχουν προσκτίσματα. Ο ναός και τα ψηφιδω-
τά χρoνoλoγoύνται στο β΄ μισό του 6ου αι. 

18. Κάστρο Μήθυμνας,το.
Στη βόρεια πλευρά της Λέσβου, σε απόσταση περίπου 60 
χλμ. από τη Μυτιλήνη, υψώνεται το κάστρο της Μήθυμνας, 
ένα από τα αρτιότερα σωζόμενα κάστρα του νησιού. Η γραμ-
μή των τειχών περιλαμβάνει 10 τετράγωνους πύργους. Τη ση-
μερινή μορφή του απέκτησε στην εποχή της Τουρκοκρατίας, 
σε περισσότερες από μία οικοδομικές φάσεις. Από την αρχι-
κή βυζαντινή φάση, προ του 1334, σώζεται μόνον η δεξαμε-
νή, ενώ στη βάση δύο πύργων έχουν εντοπιστεί στοιχεία της 
αρχαίας ακρόπολης. Η εσωτερική τρίτη πύλη και το κατώτε-
ρο τμήμα της οχύρωσης χρονολογούνται στο δεύτερο μισό 
του 14ου αι. 

19. Τσαμούρ Λιμάνι, το.
Κοντά στο Τσαμούρ λιμάνι, στη θέση Σαλβαράδες Σκαλοχω-
ρίου, κοντά σε ερείπια παλαιοχριστιανικής βασιλικής, διατη-
ρούνται τα κατάλοιπα των Αγίων Θεοδώρων. Ο ερειπωμένος 
ναός σώζεται σε ικανό ύψος. 

20. Μονή Υψηλού.
Η μονή του Υψηλού, σήμερα εν ενεργεία ως ανδρώα, είναι 572. Λέσβος, Σκάλα Ερεσού, βασιλική Αγίου Ανδρέα, ψηφιδωτό

572. Λέσβος, κάστρο Μήθυμνας

572. Λέσβος, Υψηλομέτωπο, γλυπτά
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αφιερωμένη στον Άγιο Iωάννη το Θεολόγο. Σύμφωνα με την 
παραδοση, ιδρύθηκε τον 9ο αι. από τον όσιο ομολογητή Θεο-
φάνη της Σιγριανής. Ανεπιβεβαίωτη μαρτυρία για ύπαρξή της 
κατά τους μεσoβυζαvτινoύς χρόνους αποτελεί η επιγραφή 
του έτους 1011 που είναι εντοιχισμένη στο καθολικό. Η πρώ-
τη βέβαιη μνεία της βρίσκεται σε πατριαρχικό έγγραφο του 
1331, που αναφέρεται στο «εις την ενoρίαν του Κόρακος μο-
ναστήριον του Αγίου Iωάννoυ του Θεολόγου». Η ανασύσταση 
της μονής τοποθετείται στον 16ο αι. Από τη βυζαντινή φάση 
της δεν σώζονται πολλά στοιχεία. Θεωρείται ότι κατά τους 
ύστερους βυζαντινούς χρόνους είχε εγκαταλειφθεί. 

21. Λαφιώνα, η.
Ερείπια βασιλικής βρίσκονται σε κοιλάδα νοτιοδυτικά της Λα-
φιώνας. Έχει αποδοθεί βάσει ενεπίγραφης μονολιθικής σαρ-
κοφάγου είτε στον άγιο Αλέξανδρο Αλεξανδρείας, πρώτο επί-
σκοπο Μηθύμνης, είτε σε εκείνον που έλαβε μέρος στην Α’ 
Oικoυμεvική Σύνοδο στη Νίκαια το 324 μ.Χ Η περιοχή θεω-
ρείται ότι φιλoξενoύσε το ασκητήριο του αγίου, γύρω από το 
οποίο σώζονται σε ερειπιώδη κατάσταση μικρά κτίσματα. 

22. Σκάλα Ερεσού, η. 
Βασιλική Aγίoυ Ανδρέα. πρόκειται για μια από τις μεγαλύτε-
ρες σε έκταση παλαιοχριστιανικές βασιλικές της Λέσβου, αφι-
ερωμένη στον Τίμιο πρόδρομο μέχρι το 740 και ακολούθως 
στον αρχιεπίσκoπο Κρήτης άγιο Ανδρέα. Τρίκλιτη με νάρθηκα, 
ιδρύθηκε στο α’ μισό του 5ου αι., πάνω σrα θεμέλια προγενέ-
στερης βασιλικής του 4ου αι. Η αψίδα του ιερού είναι εξωτε-
ρικά πολύπλευρη. Κοσμείται με ψηφιδωτό δάπεδο, έργο τοπι-
κού εργαστηρίου. Bασιλική Aφεvτέλλη. παλαιοχριστιανική βα-
σιλική κτισμένη γύρω στο 500. Έχει κατοψη σε σχήμα ανε-
στραμμένου ταύ, του οποίου την οριζόντια κεραία σχηματίζει 
ο νάρθηκας και την κάθετη ο κύριος ναός και το ιερό, κατά 
το πρότυπο βασιλικών της Μικράς Ασίας. Το ιερό αποτελείται 
από ημικυκλική αψίδα, με παστοφόρια. Το ψηφιδωτό δάπεδο 
που κάλυπτε το κεντρικό κλίτος και την αψίδα έφερε κτητορι-
κή επιγραφή. 
Βίγλα ονομάζεται σήμερα η ακρόπολη της αρχαίας Ερεσού, 
που καταλαμβάνει έναν βραχώδη λόφο σε μικρή απόσταση από 
την παραλία. Στη δυτική κλιτύ του υψώματος ανασκαφές έφε-
ραν στο φως δύο δωμάτια με ψηφιδωτά δάπεδα που θεωρού-
νται σύγχρονα της βασιλικής του Αγίου Ανδρέα Eρεσoύ. πάνω 
στην παλιά ακρόπολη, οι Βυζαντινοί ανήγειραν το ισχυρό κά-
στρο της μεσαιωνικής Ερεσού, η ύπαρξη του οποίου μαρτυρεί-
ται ήδη από τις αρχές του 14ου αι. Το κάστρο, από το οποίο δια-
σώζονται ένας κυκλικός και ένας τετράγωνος πύργος, αντιστά-
θηκε στην επίθεση του Domenico Cattaneo στα 1334. 

23. πύργος Βρίσας. 
Ο παλαιόπυργος Βρίσας, που βρίσκεται κοντά στην κοιλάδα 
του Aλμυρoπόταμου, είναι από τα λίγα σωζόμενα μνημεία που 
χρονολογούνται στην περίοδο της γενουατικής διακυβέρνη-
σης στο νησί και ειδικότερα προς τα τέλη του 14ου αι. Kατα-
σκευάστηκε για καθαρά αμυντικούς λόγους. Έχει ορθογώνια 
κάτοψη και διαιρείται εσωτερικά σε δύο μέρη. Η πύλη του εί-
ναι αρκετά υπερυψωμένη. Σώζεται εντοιχισμένη πλάκα με το 
φολιδωτό οικόσημο των Γατελούζων, διοικητών της Λέσβου 
από τον 14ο αιώνα. 

573. Χίος
1. Χίος, η.
Στο κέντρο της σύγχρονης πόλης, δίπλα στο λιμάνι, υψώνε-
ται το βυζαντινό Φρούριο που ιδρύθηκε πιθανώς στα τέλη του 
10ου αι. περιλάμβανε ψηλά κατακόρυφα τείχη που ενισχύο-
νταν από πέντε ορθογώνιους ή κυκλικούς πύργους. Αλλαγές 
στη μορφή του επέφεραν οι Γενουάτες, όταν τον 14ο αι. κα-
τέκτησαν το νησί. Το 1304 ο Γενουάτης Βενέδικτος Zaccaria, 
που ανέλαβε τη διοίκηση της Χίου ως υποτελής του βυζαντι-
νού αυτοκράτορα, ενίσχυσε το φρούριο. Το 1346 καταλήφθη-
κε για δεύτερη φορά από Γενουάτες, με αρχηγό τον Simone 
Vignoso. Η Χίος περιήλθε τότε στη διοίκηση των μελών της 
εμποροναυτιλιακής εταιρείας Μαόνα, που πήραν την επωνυ-
μία Ιουστινιάνι. Το κάστρο έγινε διοικητικό κέντρο και τόπος 
κατοικίας των ευγενών. Οι προμαχώνες ενισχύθηκαν και έγι-
ναν έξι. Τα τείχη κατασκευάστηκαν με κλίση (scarpa). Στον δυ-
τικό πύργο διατηρούνται στη θέση τους οι θυρεοί της Γένου-
ας και των Ιουστινιάνι καθώς και η χρονολογία 1425. Στα τείχη 
ανοίγονταν τρεις πύλες. Η κύρια, η Porta Maggiore, είναι κα-
μαροσκέπαστη στοά με τρεις εισόδους. Η δεύτερη πύλη, το 
Επάνω πορτέλλο, στη δυτική πλευρά το κάστρου, και η τρί-
τη, η Porta di Marina, με έξοδο προς το λιμάνι, δεν σώζονται.
Η πόλη της Χίου είναι πλούσια σε μνημεία πολλών περιό-
δων, ιδιαίτερα της Γενουατοκρατίας. Σε σωστικές ανασκα-
φές αποκαλύφθηκαν οικοδομικά λείψανα και μαρμάρινα αρ-
χιτεκτονικά μέλη της παλαιοχριστιανικής και της βυζαντινής 
περιόδου. Το παλατάκι Ιουστινιάνι βρίσκεται απέναντι από 
την Porta Maggione και ήταν η κατοικία του φρουράρχου των 
Ιουστινιάνι. Είναι κτίσμα διώροφο με scarpa κάτω αρχικά, 
που αργότερα απέκτησε τρίτο, θολοσκέπαστο με loggia όρο-
φο. Χρονολογείται στον 15ο αι. Στα δεξιά της της Porta Mag-
giore υπάρχει η λεγόμενη «Σκοτεινή φυλακή», μία τετράγωνη 
αίθουσα ενσωματωμένη στο τείχος και στεγαζόμενη με τέσ-
σερα οξυκόρυφα σταυροθόλια. Η αρχική της χρήση παραμέ-
νει άγνωστη. Στα νοτιοανατολικά του Φρουρίου, σε επαφή με 
τμήμα του επιθαλάσσιου τείχους, βρίσκεται ορθογώνιο καμα-
ροσκέπαστο κτίσμα, το Καρνάγιο ή πυριτιδαποθήκη. Χρονο-
λογείται στον 15ο αι. και πιθανώς χρησίμευε ως αποθήκη ή 
κατάστημα. Στα ανατολικά του Φρουρίου, κοντά στο επιθα-
λάσσιο τμήμα των τειχών, βρίσκεται η δεξαμενή Κρύα Βρύ-
ση. Είναι μεγάλων διαστάσεων ημιυπόγεια δεξαμενή, στεγα-

573. Χίος, 
παλατάκι 
Τζουστινιάνι



324

Χίος ΧίοςΤΑ ΝΗΣΙΑ

σμένη με σταυροθόλια που στηρίζονται σε οκτώ πεσσούς. Η 
ανατολική στοά πιθανώς ανήκε στη βυζαντινή εποχή, ενώ το 
υπόλοιπο τμήμα τοποθετείται στα χρόνια της Γενουατοκρα-
τίας (1346-1566). Στο μέσον του Φρουρίου βρίσκεται ο ναός 
του Αγίου Γεωργίου. Από τις πηγές παραδίδεται ότι προϋ-
πήρχε βυζαντινός του 10ου ή 11ου αι., στη θέση του οποί-
ου κτίστηκε κατά την περίοδο της Γενουατοκρατίας τρίκλιτη 
βασιλική. Από αυτή σώζονται δύο περίτεχνα μαρμάρινα βά-
θρα κιόνων. Ο Άγιος Γεώργιος το Κεχρί είναι ένας άλλος να-
ΐσκος, στη νότια πλευρά του Φρουρίου, ο οποίος αποτελεί 
τμήμα βυζαντινού. Στο μέσον του Φρουρίου και προς το νό-
τιο τμήμα του, σώζονται λείψανα βασιλικής η οποία αναφέ-
ρεται στις πηγές από τα μέσα του 15ου αι. Θεωρείται ότι τι-
μούσε και αυτή τον Άγιο Γεώργιο. Στα ανατολικά του σημε-
ρινού ναού του Αγίου Νικολάου, στο νότιο τμήμα του Φρου-
ρίου, αποκαλύφθηκαν λείψανα πιθανώς της παλαιοχριστιανι-
κής περιόδου. Στη συνοικία Λέτσαινα, βόρεια της πόλης της 
Χίου, ιδρύθηκε ναός αφιερωμένος στον πολιούχο του νησιού 
άγιο Ισίδωρο, που γνώρισε αρκετές οικοδομικές φάσεις. Αρ-
χικά, πιθανόν στα μέσα του 5ου αι., κτίστηκε ως τρίκλιτη βα-
σιλική με πεταλόσχημη κόγχη. Σε δεύτερη φάση, μετατοπί-
στηκε προς τα νότια και η κόγχη έγινε ημικυκλική. Ακολού-
θως, στα μέσα του 6ου αι., σχεδιάστηκε νέος, μεγάλος τρί-
κλιτος ναός, ο οποίος πριν από τον 14ο αι. μετατράπηκε σε 
σταυροειδή εγγεγραμμένο με τρούλο. Στην οδό Δημογερο-
ντίας 7 ανασκάφηκε παλαιοχριστιανικό κτήριο με ψηφιδωτό 
με ψευδοέμβλημα, χαρακτηριστικό της ιουστινιάνειας περιό-
δου. Στο σημερινό ναό του Αγίου Νικολάου στην οδό Δημο-
γεροντίας, στο κέντρο της πόλης της Χίου, σώζεται στην ανα-
τολική όψη τμήμα βυζαντινής τοιχοποιίας με εντοιχισμένα φι-
αλοστόμια. Στη νότια είσοδο της πόλης της Χίου, στη θέση 
Λίμνος, σώζεται ορθογώνιος γοτθικός πύργος με εξωτερική 
επένδυση από θυμιανούσικες πέτρες του α΄μισού του 15ου 
αι. Έχει δύο τοξωτά ανοίγματα και ο κύριος χώρος του στε-
γάζεται με δύο σταυροθόλια. Στα ανατολικά υπάρχουν και 
δύο δωμάτια. Ο Καμμένος πύργος βρίσκεται στη νότια είσο-
δο της σύγχρονης πόλης. Είναι διώροφο κτίσμα, με σταυρο-
θόλια στο εσωτερικό. Στο ανώφλι της εισόδου σώζεται το οι-

κόσημο των Ιουστινιάνι. Χρονολογείται στους χρόνους της 
βυζαντινής κυριαρχίας στην Χίο, πριν το 1346, ή στη Γενου-
ατοκρατία. Στην νοτιοδυτική πλευρά της πόλης, στην περι-
οχή του Αγίου Σπυρίδωνα, σώζεται ένα υδρευτικό έργο της 
Γενουατοκρατίας, γνωστό και ως Γεφύρι της Κόρης. πρόκει-
ται για τοξοστοιχία υδραγωγείου που ανεγέρθηκε τον 15o αι. 
Στον Κουφό ποταμό, στην περιοχή Λατομείου, σώζεται γέφυ-
ρα-τμήμα υδραγωγείου, έργο της εποχής της Γενουατοκρα-
τίας –πιθανόν του 15oυ αι. Αποτελείται από πέντε βάσεις που 
συνδέονται με οξυκόρυφα τόξα. Σώζονται επίσης δύο ακόμη 
βάσεις στήριξης.

2. πιτυός, ο, ή το.
Οχυρός μεσαιωνικός οικισμός του τύπου των ορεινών οχυρών 
χωριών του νησιού, με πολλές νεωτερικές αλλοιώσεις. πρώ-
τη μνεία του γίνεται το 1259, οπότε αναφέρεται ως μετόχι της 
Νέας Μονής ή ως τοπωνύμιο για άλλα μετόχια της. Το 1362 εί-
ναι έδρα καστελλάνου, ενώ το 1420 μαρτυρείται ως καστρο-
πολιτεία. Η εκκλησία της Θεοτόκου της Σπηλαιώτισσας, για 
την οποία γίνεται μνεία το 1315/6, δεν σώζεται. Ο μεγάλος πο-
λυγωνικός πύργος του πυτιούς υψώνεται στην άκρη του, στο 
σημείο συμβολής δύο ποταμών, του Καρδαμυλίτη και της Ελί-
ντας. Σήμερα σώζεται σε δύο στάθμες. Η αρχική είσοδος ανοι-
γόταν στον όροφο. Το κτήριο παρουσιάζει τρείς οικοδομικές 
φάσεις, με την αρχική βυζαντινή να ανάγεται στον 13ο αι.

3. Καρδάμυλα, τα. 
Το Κάστρο της Γρηάς υψώνεται σε βραχώδη βουνοκορφή 
επάνω από τα Καρδάμυλα. Ανάγεται στους μεσαιωνικούς 
χρόνους και διατηρεί δύο κυκλικούς πύργους, λείψανα δεξα-
μενής και τμήματα του περιβόλου. 

4. Βίκι,το. ή Βίκοι,οι.
Οι γραπτές μαρτυρίες για τη θέση αρχίζουν από το 1379, οπό-
τε αναφέρεται ως έδρα καστελλάνου, ως κάστρο και ως χω-
ριό της Απάνω Μεριάς. Ο ναΐσκος των Αγίων Αποστόλων στον 
ομώνυμο λόφο είναι μονόχωρος κτισμένος με αρχαίο δομικό 
υλικό και διατηρεί τοιχογραφίες μεταβυζαντινών χρόνων.

5. Καμπιά, τα.
Το Κάστρο, γνωστό και ως Καστράκι της Αγίας παρασκευής, 
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της πρώιμης Γενουατοκρατίας, δεσπόζει στην κορυφή απότο-
μου βράχου κάτω από το χωριό των Καμπιών. Λείψανα οχύρω-
σης σώζονται μόνο στην ανατολική πλευρά του βράχου. Οι άλ-
λες τρείς πλευρές είναι φυσικά οχυρές. Η πρόσβαση γίνεται 
με κλίμακα και η είσοδός του πλαισιώνεται από πύργο. Ένας 
ακόμη πύργος διατηρείται στη βόρεια πλευρά, όπου και ο μι-
κρός μεταβυζαντινός ναΐσκος της Αγίας παρασκευής.

6. Άγιο Γάλας, το.
Μικρό μεσαιωνικό χωριό, κτισμένο σε πλάτωμα του βουνού 
πάνω από τo ομώνυμο σπήλαιo. Τo σπήλαιο χρησιμοποιήθη-
κε κατά την αρχαιότητα και μέχρι τα πρώιμα βυζαντινά χρό-
νια, οπότε ήταν χώρος διαμονής και άσκησης μοναχών και 

αναχωρητών, με τη δημιουργία ασκηταριών (9ος-11ος αι.). 
Το Άγιο Γάλας ταυτίζεται με τη μεσαιωνική τοποθεσία Αγία 
Έλένη, που μαρτυρείται το 1379 ως κέντρο και έδρα καστελ-
λάνου και μετά το 1420 ως πόλη-κάστρο. Τα μνημεία που δια-
τηρούνται μαρτυρούν τη συνεχή κατοίκηση του χώρου μέχρι 
σήμερα. Επάνω σε βραχώδες έξαρμα κοντά στην είσοδο του 
ομώνυμου σπηλαίου, είναι κτισμένη η εκκλησία της παναγίας 
της Αγιογαλούσαινας. Ανήκει στον τύπο του συνεπτυγμένου 
σταυροειδούς εγγεγραμμένου με ψηλό τρούλο. προσκτίσμα-
τα γύρω από το ναό μαρτυρούν τη λειτουργία του και ως 
καθολικού μονής. Σε ένα από αυτά, που φέρεται να ήταν η 
τράπεζα της μονής, διατηρείται παράσταση της Οδηγήτρι-
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ας. Ο ναός χρονολογείται στον 13ο-14ο αι. και στο εσωτερι-
κό του υπάρχει σήμερα μεταγενέστερο ξυλόγλυπτο τέμπλο. 
Στο εσωτερικό του σπηλαίου υπάρχει ένας δεύτερος μικρός 
ναός, λαξευμένος στον βράχο, αφιερωμένος στην Αγία Άννα. 
Ακολουθεί τον ίδιο αρχιτεκτονικό τύπο με τον ναό της πανα-
γίας και διατηρεί τις παλαιότερες τοιχογραφίες του νησιού, 
10ου-11ου αι. Στην αψίδα, η πλατυτέρα ανήκει σε στρώμα 
του 13ου-14ου αι. πιο πάνω από την εκκλησία της παναγίας, 
βρίσκεται ο μονόχωρος καμαροσκέπαστος ναΐσκος του Αγί-
ου Θαλέλαιου με τοιχογραφίες βυζαντινών χρόνων και το πα-
λαιότερο ξυλόγλυπτο τέμπλο του νησιού, του 1711.

7. περπαρέα, η.
Μνεία καστελλάνου σε αυτή γίνεται από το 1379 και εξής. 
Από το 1420 αναφέρεται ως κάστρο της Απάνω Μεριάς. Σή-
μερα στην ομώνυμη θέση δεν φαίνεται να έχει διατηρηθεί 
κάτι από τη μεσαιωνική περίοδο, παρά μόνο λείψανα μιας αρ-
χαίας νεκρόπολης με χρήση μέχρι και τους παλαιοχριστιανι-
κούς χρόνους.

8. πισπιλούντα, η.
Νότια από το χωριό της πισπιλούντας σώζεται ερειπωμένο 
ένα οχυρό συγκρότημα της πρώϊμης Γενουατοκρατίας με το 
όνομα πύργος Τα Μάρκου ή Τ’ Αμάρκου. Διατηρείται περίβο-
λος που περικλείει ερείπια κτισμάτων, διώροφο ορθογώνιο 
πύργο, κινστέρνα, το παρεκκλήσι της Αγίας παρασκευής κα-
θώς και την ερειπωμένη εκκλησία της παναγίας. 

9. Βολισσός, η.
Η ίδρυσή του Κάστρου όπως και η ονομασία του έχουν συν-
δεθεί με τον στρατηγό του αυτοκράτορα Ιουστινιανού Βελισ-
σάριο, ο οποίος κατά την παράδοση εξορίστηκε στην Βολισ-
σό. Η Βολισσός μαρτυρείται και αργότερα ως τόπος εξορίας 
βυζαντινών αυτοκρατόρων και αξιωματούχων, όπως ο Βάρ-
δας Φωκάς (το 921 ή το 968) και ο αυτοκράτορας Μιχαήλ Ε΄ 
Καλαφάτης (1041-1042). Όπως γράφει η Αννα Κομνηνή στην 
Αλεξιάδα, επί Ιωάννη Β΄ Κομνηνού (1118-1143), ο δούκας του 
βυζαντινού στόλου Κωνσταντίνος Δαλασσηνός ανέλαβε επι-
χειρήσεις στην περιοχή και κατέλαβε την Βολισσό, νικώντας 
τον πειρατή Τζαχά (1089) που λυμαινόταν τα μικρασιατικά 
παράλια και τα νησιά. Κατά την περίοδο της Γενουατοκρατί-
ας, η Βολισσός συνέχισε να είναι το κύριο πόλισμα της βό-
ρειας Χίου και εκκλησιαστική έδρα, καθώς και κέντρο του γε-
νοβέζικου αμυντικού συστήματος. Το Κάστρο της Βολισσού 
καταλαμβάνει τον λόφο πάνω από τον μεσαιωνικό οικισμό. Ο 
οχυρωματικός περίβολος του είναι εξάπλευρος με έξι κυκλι-
κούς πύργους, και έναν τετράγωνο προμαχώνα. Διατηρείται 
σε σχετικά καλή κατάσταση και φαίνεται να διατηρεί την βυ-
ζαντινή χάραξη του χωρίς ιδιαίτερες αλλοιώσεις.

10. Σιδηρούντα, η. 
Ο ναός του Άγιος Γεωργίου πραστειά είναι μονόχωρος δρο-
μικός, στον οποίο προστέθηκε νάρθηκας και έγιναν διάφορες 
επεμβάσεις στα ανοίγματά του. πάνω από την αρχική είσοδο 
βρίσκεται πεντάστιχη επιγραφή στην οποία αναφέρεται η εκ 
βάθρων ανακαίνιση του το 1415 από τον γενοβέζο Μπατίστα 
Ιουστινιάνη ντα Κάμπη και την σύζυγό του Μπιγότα. Εσωτερι-
κά ο ναός είναι κατάγραφος.

11. Ανάβατος, ο.
Ο οικισμός του Αναβάτου δεσπόζει στην κορυφή απόκρη-
μνου υψώματος, με πρόσβαση από τη βόρεια πλευρά. Η 
θέση του δηλώνει ότι θα πρέπει να είχε κτιστεί αρχικά για λό-
γους αμυντικούς, λόγω και της άμεσης οπτικής επαφής του 
με το δίκτυο των βιγλών που βρίσκονται κατά μήκος της δυτι-
κής ακτής του νησιού. Η έρευνα δεν έχει καταλήξει μέχρι σή-
μερα, εάν πρόκειται για οικισμό σύγχρονο με τους μεσαιωνι-
κούς της νότιας Χίου, πιθανότατα όμως είναι νεώτερος από 
αυτούς. Στην κορυφή του υψώματος δεσπόζει η ακρόπο-
λη, με τον ναό των Ταξιαρχών και τον τριώροφο δίκλιτο ναό 
της παναγίας. Τα σπίτια του οικισμού είναι συνήθως διώρο-
φα, περιορισμένων διαστάσεων, με στενά μέτωπα και μικρά 
ανοίγματα. Η ακμή του τοποθετείται στα χρόνια της Τουρκο-
κρατίας, ενώ ο σεισμός του 1881 θα πρέπει να αποτέλεσε την 
αιτία της εγκατάλειψής του.

12. Νέα Μονή, η. 
Το μοναστήρι της Νέας Μονής θεωρείται αυτοκρατορική χο-
ρηγία του Κωνσταντίνου Θ΄ του Μονομάχου και των πορφυρο-
γεννήτων αδελφών Ζωής και Θεοδώρας. Από τα μέχρι τώρα 
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γνωστά δεδομένα, η ανέγερση και η διακόσμηση του καθο-
λικού με ψηφιδωτά ξεκίνησε το 1042 και συνεχίστηκε πέραν 
του έτους 1055. Για πολλούς αιώνες διαδραμάτισε πολύ ση-
μαντικό ρόλο στην ζωή του νησιού και το καθολικό του απο-
τέλεσε το αρχιτεκτονικό πρότυπο για πολλούς μεταγενέστε-
ρους ναούς. Η παρακμή του ξεκίνησε το 19ο αιώνα, συνεχί-
στηκε με την καταστροφή του 1822 και ολοκληρώθηκε με τον 
σεισμό του 1881. Εκτός από το καθολικό υπάρχουν η τράπε-
ζα, η κινστέρνα, δύο παρεκκλήσια, ο πύργος και όσα κελλιά 
σώθηκαν ή αναστηλώθηκαν μετά το 1881. Το καθολικό ανήκει 
στον τύπο των απλών οκταγωνικών ή νησιωτικών ναών, και δι-
αθέτει εσωνάρθηκα και μεταγενέστερο εξωνάρθηκα, ο οποί-
ος συνδέεται μέσω ενός προσκτίσματος με το κωδωνοστάσιο 
στα δυτικά. Τα δάπεδα όλων των χώρων φέρουν μαρμαροθε-
τήματα, ενώ οι τοίχοι στον κυρίως ναό και τον εσωνάρθηκα κα-
λύπτονται στα κατώτερα τμήματά τους με ορθομαρμάρωση ή 
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απομίμησή της και με ψηφιδωτά στα ανώτερα Η τέχνη των ψη-
φιδωτών είναι μνημειακή και αυστηρή. Με την καθαίρεση των 
επιχρισμάτων στον εξωνάρθηκα, αποκαλύφθηκαν στους τρού-
λους και τις πλάγιες κόγχες τοιχογραφίες. 

17. Μεστά, τα.
Στα νότια του μεσαιωνικού οικισμού των Μεστών, στην θέση 
Ροβιές, βρίσκεται ο ναός του Αγίου Ιωάννη, μονόχωρος δρο-
μικός, καμαροκέπαστος, με τετράγωνο νάρθηκα καλυπτόμε-
νο με τυφλό σφαιρικό θόλο. Η αρχική φάση του τοποθετεί-
ται στον 14ο αι.

19. Κάτω Φανοί, οι. 
Στο μικρό φυσικό λιμάνι των Κάτω Φανών ανασκάφηκαν λείψα-
να τρίκλιτης παλαιοχριστιανικής βασιλικής που ιδρύθηκε στα 
ερείπια ιερού του Φαναίου Απόλλωνα, καθώς και λείψανα οι-
κισμού που χρονολογούνται πιθανώς στα χρόνια του Ιουστινι-
ανού Α΄ (527-565). Ο οικισμός άκμαζε μέχρι τις αρχές του 7ου 
αι. και η εγκατάλειψή του πιθανότατα επήλθε κατά τη διάρκεια 
των αραβικών επιδρομών στα μέσα του ίδιου αιώνα.

20. Δότια, τα.
Στην αγροτική περιοχή των Δοτίων, στα νοτιοδυτικά του 
Εμπορειού, υψώνεται επιβλητικός πύργος που χρονολογείται 
στα χρόνια της Γενουατοκρατίας. πρόκειται για τριώροφο, 
θολοσκέπαστο κτίσμα με σκαρπωτή βάση και επάλξεις στην 
επίστεψή του. περιβαλλόταν από τετράγωνο περιτείχισμα, 
που διέθετε μικρούς κυκλικούς πύργους στις γωνίες του.

573. Χίος, Κάτω Φανοί, βασιλική

21. Εμπορειό, το.
Σε ανασκαφική έρευνα της Βρετανικής Αρχαιολογικής Σχο-
λής στον λοφίσκο που ορίζει το μικρό φυσικό λιμάνι του 
Εμπορειού προς τα νότια, αποκαλύφθηκαν τα λείψανα οχυ-
ρώματος που πιθανώς ιδρύθηκε στις πρώτες δεκαετίες του 
7ου αι. και καταστράφηκε περί το 670 από αραβικές επιδρο-
μές. Στις αρχές του 9ου αι. ο οχυρωμένος οικισμός ανακά-
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μπτει, για σύντομο όμως χρονικό διάστημα. Σε χώρο δυτι-
κά του λιμανιού και σε θέση βασιλικής της ρωμαϊκής περιό-
δου, αποκαλύφθηκε μία τρίκλιτη παλαιοχριστιανική βασιλική 
με νάρθηκα και αίθριο. Στα νοτιοδυτικά της βρέθηκε κυκλι-
κό βαπτιστήριο, με σταυρόσχημη κολυμβήθρα. Κοσμείται με 
ψηφιδωτά δάπεδα. Σήμερα ορατό είναι μόνο το βαπτιστήριο. 

22. πυργί, το.
Ο ναός των Αγίων Αποστόλων που βρίσκεται κοντά στην κε-
ντρική πλατεία του πυργίου, αποτελεί μικρό αντίγραφο του 
καθολικού της Νέας Μονής. Φέρει πλούσιο κεραμοπλαστικό 
διάκοσμο στις εξωτερικές επιφάνειες, διπλούς μαρμάρινους 
κιονίσκους και επάλληλα πλίνθινα τόξα στους δύο τρούλους, 
καθώς και τυφλά αψιδώματα στις μακρές πλευρές του. Στο 
εσωτερικό ο ναός διασώζει τοιχογραφίες του 1665. Επιγρα-
φή πάνω από την κεντρική είσοδο κάνει λόγο για την ανέγερ-
ση «εκ βάθρου» του ναού από τον ιερομόναχο και μετέπειτα 
μητροπολίτη Χίου Συμεών, το έτος 1564. πρόκειται ασφαλώς 
για ανακαίνιση του ναού, η ίδρυση του οποίου θα πρέπει να 
τοποθετηθεί στον 14ο αι. 
Λίγο έξω από τον οικισμό του πυργίου, στην θέση Μάναγρος, 
όπου υπήρχε ομώνυμος οικισμός, βρίσκεται ο αλλοιωμένος σή-
μερα ναΐσκος της Μεταμόρφωσης, βυζαντινής εποχής, με τυφλά 
αψιδώματα που έφεραν πλίνθινο διάκοσμο στις πλευρές του.

23. Αρμόλια, τα. 
Σε λόφο που βρίσκεται στα δυτικά του οικισμού των Αρμολί-
ων σώζεται το Κάστρο των Απολύχνων, το οποίο σύμφωνα με 
επιγραφή που βρισκόταν άλλοτε πάνω από την είσοδό του, 
κτίστηκε το 1446 από τον Γενουάτη Ιουστινιανό Ιουστινιάνι, 
στο πλαίσιο του οχυρωματικού και αμυντικού προγράμματος 
των Γενοβέζων κατακτητών της Χίου. Το σχήμα του είναι επί-
μηκες, περιβάλλεται από διπλά τείχη και η είσοδός του στην 
βορειοανατολική γωνία προστατευόταν από πύργο. Στο εσω-
τερικό του υπήρχαν σε επαφή με τα τείχη πολλά ξυλόστεγα 
μικρά δωμάτια, που χρησίμευαν ως καταλύματα των στρατι-
ωτών, καθώς και δεξαμενές.

24. Καλαμωτή, η.
Ο ναός της παναγίας Αγρελωπούσαινας, άλλοτε καθολικό 
μονής, βρίσκεται στα νοτιοδυτικά της Καλαμωτής. πρόκειται 
για μικρή καμαροσκέπαστη βασιλική με τετράγωνο νάρθηκα 
με σφαιρικό τυφλό θόλο. Ο ναός, που αναφέρεται σε νοταρι-
ακό έγγραφο του 1381, είναι εσωτερικά κατάγραφος, με τοι-
χογραφίες των αρχών του 14ου αι. Η ιδρυτική επιγραφή ανα-
φέρεται στην οικογένεια Μεντόνι. Ο ναός του Σωτήρα βρί-
σκεται στα νότια της Καλαμωτής και έχει υποστεί σοβαρές 
αλλοιώσεις. Αρχικά ανήκε στον σπάνιο για τη Χίο τύπο του 
σταυροειδούς εγγεγραμμένου. Στοιχεία που εντάσσουν τον 
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573. Χίος, Πυργί,  
Άγιοι Απόστολοι
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573. Χίος, Αρμόλια, κάστρο Απολύχνων

573. Χίος, Καλαμωτή, Παναγία Αγρελωπούσαινα

573. Χίος, Καλαμωτή, Σωτήρας

573. Χίος, Καλαμωτή, Σωτήρας
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573. Χίος, Νένητα, μονή Ταξιαρχών, 
επιγραφή

573. Χίος, Νένητα, Παναγία Κυρα Βελίδαινα
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573. Χίος, Παλαιός Καταρράκτης, Άγιος Γιάννης Αργέντης

573. Χίος, Έξω Δίδυμα, Παναγία 
Σικελιά
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573. Χίος, Καλλιμασιά, Αγία Παρασκευή

573. Χίος, Παλαιός Καταρράκτης, Ταξιάρχες

ναό στον κύκλο των βυζαντινών μνημείων του νησιού είναι τα 
τυφλά αψιδώματα στις μακρές εξωτερικές πλευρές, τα δια-
κοσμητικά κογχάρια και τα δίλοβα παράθυρα.

25. Νένητα, τα. 
Σε απόσταση ενός περίπου χιλιομέτρου δυτικά του οικισμού 
των Νενήτων βρίσκεται η ερειπωμένη εκκλησία της παναγιάς 
Κυρά Βελίδαινας. Μονόχωρος δρομικός ναός με τετράγωνο 
μεταγενέστερο νάρθηκα, έχει κτιστεί επάνω στα λείψανα προ-
γενέστερου. παλαιότερα διακρίνονταν στους τοίχους τα πορ-
τραίτα των δωρητών που προσέφεραν το ομοίωμα του ναού 
στην Θεοτόκο. Η τοιχογραφία του Δίκαιου Ληστή έχει αποτοι-
χιστεί. Θα μπορούσε να χρονολογηθεί στον 13ο ή 14ο αι. Η 
μονή Ταξιαρχών κτίστηκε σύμφωνα με την παράδοση το 1306, 
όταν στάλθηκε μία εικόνα των αγίων από τον Μωριά, από τον 
ιερομόναχο παρθένιο. Στον χώρο της μονής υπάρχουν διά-
σπαρτα αρχιτεκτονικά μέλη, μία εντοιχισμένη επιγραφή του 
1485 και ένα εξαιρετικό ξυλόγλυπτο τέμπλο. Ο ναός έχει πολ-
λές επεμβάσεις της εποχής της Τουρκοκρατίας. 

26. Έξω Διδύμα, η. 
Στην κορυφή λόφου, στα δυτικά του οικισμού βρίσκεται ο 
ναός της παναγίας Σικελιάς, που αποτελεί καθολικό μονής. 
Τυπολογικά εντάσσεται στους μονόχωρους εγγεγραμμέ-
νους σταυροειδείς ναούς με τρούλο. πιθανότατα στην αρχι-
κή του φάση διέθετε νάρθηκα. Στο μεγαλύτερο τμήμα του εί-
ναι κτσμένος σύμφωνα με την κωνσταντινουπολίτικη τεχνική. 
Στο εσωτερικό υπάρχουν σπαράγματα τοιχογραφιών. Χρονο-
λογείται γύρω στο 1300, όταν η Χίος βρισκόταν υπό την διοί-
κηση των Γενουατών εμπόρων Zaccariae. 

27. παλαιος Καταρράκτης, ο. 
Ο παλαιός οικισμός, που βρίσκεται 2 περίπου χιλιόμετρα νο-
τιοδυτικά του σημερινού Καταρράκτη, εγκαταλείφθηκε μετά 
από τον σεισμό του 1881. Έκτοτε παραμένει ακατοίκητος και 
τα υπολείμματα του πύργου και των μεσαιωνικών σπιτιών του 
που βρίσκονται διάσπαρτα στον χώρο, παρουσιάζουν εξαιρε-
τικό ενδιαφέρον. Στην περιοχή βρίσκονται επίσης διάσπαρτα 
εξωκκλήσια, όπως ο επισκευασμένος ναός του Αγίου Νικολά-
ου, η Αγία Ερμιόνη, η παναγία, ο Άγιος Γεώργιος κ.ά. Ο Άγι-
ος Γιάννης Αργέντης είναι καμαροσκέπαστος ναός, με τετρά-
γωνο θολωτό νάρθηκα. Φαίνεται ότι έχει εκ θεμελίων ανανε-
ωθεί, με εξαίρεση τον νάρθηκα που αποτελεί το παλαιότερο 
τμήμα του, όπως μαρτυρούν τα τυφλά αψιδώματα, ο κερα-
μοπλαστικός διάκοσμος και οι τοιχογραφίες. πιστεύεται ότι 
ο αρχικός ναός κτίστηκε τον 14ο αι. και ανήκε σε μικρή μονή, 
της οποίας ερείπια διαφόρων κτισμάτων σώζονται στα νότια 
της εκκλησίας. Ο ερειπωμένος ναός Ταξιαρχών που στεγαζό-
ταν με απλή οξυκόρυφη καμάρα μπορεί να χρονολογηθεί στα 
χρόνια της Γενουατοκρατίας (1346-1566).

28. Καλλιμασιά, η. 
Νοτιοδυτικά του οικισμού της Καλλιμασιάς βρίσκεται ο μονό-
χωρος ερειπωμένος ναός της Αγίας παρασκευής. Στο εσω-
τερικό της κόγχης σώζονταν σπαράγματα τοιχογραφιών. 
Στην ανατολική πλευρά υπάρχει εντοιχισμένη επιγραφή του 
1454, η οποία θα πρέπει να έχει μεταφερθεί από αλλού.

29. Θολοποτάμι, το. Σκλαβιά, τα. 
Τα Σκλαβιά βρίσκονται στην κεντρική Χίο, κοντά στον οικισμό 
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573. Χίος, Θολοποτάμι, Σκλαβιά, πύργος Βωβού

573. Χίος, Θολοποτάμι, Σκλαβιά, πύργος Fornetto
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573. Χίος, Άγιος Γεώργιος Συκούσης
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573. Χίος, Βαβύλοι, Παναγία Κρήνα

573. Χίος, Χαλκειός, Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος

573. Χίος, Βερβεράτο, Άγιος Γεώργιος, τοιχογραφία

Θολοποταμίου. πιθανότατα εδώ βρίσκονταν οι παραθεριστι-
κές κατοικίες-πύργοι των Γενουατών αρχόντων της Χίου, οι 
οποίες μαζί με μικρές εκκλησίες είναι διάσπαρτες στον χώρο. 
Αν και έχουν δεχτεί πολλές μετασκευές και επεμβάσεις, η αρ-
χική ανέγερσή τους ανάγεται στα χρόνια της Γενουατοκρατί-
ας. Η ίδια θέση ίσως είχε χρησιμοποιηθεί από τη βυζαντινή πε-
ρίοδο. Ο οικισμός διακρίνεται σε Κάτω και Άνω Σκλαβιά. Από 
τους σωζόμενους σήμερα πύργους και ναούς ξεχωρίζουν: 
Κάτω Σκλαβιά, πύργος Giustiniani: διώροφο κτήριο, με διά-
φορες κατά καιρούς προσθήκες. πύργος Χουζούρη: διώρο-
φος πύργος σε ερειπιώδη κατάσταση. Μεγάλος πύργος: διώ-
ροφος με έντονα φρουριακό χαρακτήρα, που πιθανώς υπήρ-
ξε κατοικία του τοποτηρητή της Γένοβας στο νησί (podesta). 
πύργος πάκου: διώροφος με εξωτερικό κλιμακοστάσιο. πύρ-
γος Ντούλη: διώροφος, του οποίου σώζεται ανέπαφη η δυ-
τική όψη. πύργος Fornetto: η πρόσβαση στον πύργο γίνεται 
από μεγαλοπρεπή πύλη με τόξο επενδεδυμένο με θυμιανού-
σικη πέτρα. Ο πύργος προβάλλει ογκώδης και επιβλητικός, με 
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573. Χίος, Δαφνώνας, 
Καναβουτσάτο

προεξέχοντα τοξύλια στη μία γωνία. πύργος πατσελίκου: το 
κτήριο πιθανώς ταυτίζεται με τον γνωστό από τις πηγές πύργο 
του πατρός, ο οποίος δωρήθηκε από τον Vernazza στο Τάγμα 
των Ιησουιτών. Άγιος Ιωάννης πρόδρομος παλαιός: ερειπω-
μένος από το σεισμό του 1881, ανήκε στο δυτικό δόγμα. Άγι-
ος Ιωάννης πρόδρομος Νέος: βρίσκεται σε μικρή απόσταση 
από τον πύργο Giustiniani. Κτίστηκε το 1894, όταν κατέρρευ-
σε ο παλαιότερος ναός, και ανήκε και αυτός στο δυτικό δόγμα. 
Άνω Σκλαβιά: πύργος ιδιοκτησίας Ντούλη - Μαθιούδη: πρόκει-
ται για ογκώδη πύργο που διασώζει μόνο το ισόγειο. Βωβός 
πύργος: Διώροφο κτήριο με επιμελημένη ισόδομη τοιχοποιία. 
πύργος ιδιοκτησίας Φραντζή Μαρδά: σχετίζεται με τον γνω-
στό από τις πηγές Bavestrelli. παναγία Φράγκικη: Ερειπωμέ-

νος ναός που σύμφωνα με χαμένη σήμερα επιγραφή είχε κτι-
στεί το 1427. Άγιος Γεώργιος ιδιοκτησίας Ψαρούδη: Ταυτίζε-
ται με τον γνωστό από τις πηγές ναό του Αγίου Γεωργίου του 
Μισέ Ζαννή παχνά ή Νεγρεπόντη.

30. Άγιος Γεώργιος Συκούσης, ο.
Ο ναός βρίσκεται στο ομώνυμο χωριό και υπήρξε το πιστό-
τερο αντίγραφο του καθολικού της Νέας Μονής. Το αρχικό 
κτήριο ανάγεται στον 12ο αι., αλλά στα τέλη του 18ου αι. 
υπέστη ριζικές μετασκευές. 

31. Βαβύλοι, οι.
Στο δρόμο προς τα Σκλαβιά και ένα περίπου χιλιόμετρο από 
το χωριό Βαβύλοι, ένας δρομίσκος οδηγεί στο ναό της πα-
ναγίας της Κρήνας, που αντιγράφει σε μικρότερη κλίμακα το 
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32. Βερβεράτο, το.
Ο ερειπωμένος ναός του Αγίου Γεωργίου πρέπει να αποτε-
λούσε το καθολικό μονής. Σώζεται αποσπασματικά τμήμα 
του διακόσμου του. Το σημαντικότερο είναι η η αποτοιχισμέ-
νη παράσταση του Αγίου Γεωργίου του 13ου αι. 

33. Χαλκειός, το.
Ο μικρός ναός του Αγίου Ιωάννου του προδρόμου της όψι-
μης βυζαντινής περιόδου βρίσκεται κοντά στην κοινότητα Χαλ-
κειούς και έχει κωνσταντινοπολίτικα μορφολογικά στοιχεία 

34. Δαφνώνας, ο.
Το Βεσταρχάτο, που βρίσκεται 500 μ. περίπου βόρεια του Δαφ-
νώνα, πήρε το όνομά του από την οικογένεια των Βεσταρχών. 
Στην εκκλησία της παναγίας, διακρίνονται στη νότια πλευρά 
δυο οικοδομικές φάσεις. Από αρχειακές πηγές είναι γνωστό 
ότι το 1381, ανάμεσα στα πέντε τουλάχιστον μοναστήρια που 
ανήκαν στον ελληνικό ορθόδοξο κλήρο, συγκαταλεγόταν και 
αυτό του Βεσταρχάτου. Στην περίοδο της Γενουατοκρατίας, 
περιήλθε ως κτήμα στην οικογένεια των Velasti, οι οποίοι το 
πούλησαν μαζί με την εκκλησία το 1679 στη Νέα Μονή. Το Κα-

καθολικό της Νέας Μονής. Ο εξωνάρθηκας είναι μεταγενέ-
στερη προσθήκη. Επιγραφικές μαρτυρίες στον νάρθηκα και 
το ιερό χρονολογούν τον ναό στο τέλος του 12ου αι. Το ημι-
σφαιρικό τμήμα του τρούλου ανοικοδομήθηκε μετά τον σει-
σμό του 1881. Ο ζωγραφικός διάκοσμος παρουσιάζει ιδιαίτε-
ρο ενδιαφέρον. Υπάρχουν έργα έξι διαφορετικών περιόδων 
σε δύο τουλάχιστον στρώματα, τα οποία χαρακτηρίζουν την 
εξέλιξη της ζωγραφικής στη Χίο. Από την αρχική εικονογρά-
φηση –τέλη 12ου-αρχές 13ου αι.– σώζονται οι τοιχογραφίες 
του κυρίως ναού και μερικές παραστάσεις στον εσωνάρθη-
κα. Μια δεύτερη, βυζαντινής εποχής διακόσμηση βρίσκεται 
στο βόρειο και νότιο τοίχο, όπου υπάρχουν αρκοσόλια. Στην 
τρίτη σειρά ανήκουν οι προφήτες στον τρούλο, που χρονο-
λογούνται στον 14ο με 15ο αι., μαζί με το νεώτερο στρώμα 
του νάρθηκα. Η πρώτη μεταβυζαντινή εικονογράφηση σώζε-
ται στα εσωράχια των τόξων του ιερού και στην πρόθεση και 
έγινε πιθανόν στα τέλη του 16ου αι. Ακολουθεί η τοιχογρά-
φηση του Μιχαήλ Αναγνώστου Χωματζά, του 1734, και τέλος 
το άνω τμήμα του τρούλου (1884). 
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573. Χίος, Δαφνώνας, 
Βεστερχάτο, Παναγία

573. Χίος, βίγλα στη θέση Τραχήλι Λιθίου

ναβουτσάτο ήταν αρχοντικό κτήμα της οικογένειας των Κα-
ναβουτσών, η καταγωγή της οποίας θα πρέπει να αναζητηθεί 
στο Βυζάντιο. Από το άλλοτε μεγάλο κτήμα σώζονται σήμερα 
μόνο τα ερείπια του μεσαιωνικού πύργου, ένα λίθινο αυλάκι 
και οι κυκλικές δεξαμενές που έφερναν νερό από πηγή.

Μαστιχοχώρια, τα. 
Στην περιοχή των Μαστιχοχωρίων βρίσκονται οι καλύτερα δι-
ατηρημένοι μεσαιωνικοί οικισμοί της νότιας Χίου, όπως είναι 
το πυργί (22), οι Ολύμποι (18), τα Μεστά (17) και λιγότερο η 
Βέσσα (14), η Καλαμωτή (24), η Ελάτα (15). Οι οχυρωμένοι οι-
κισμοί ιδρύθηκαν τον 14ο-15ο αι. από τους Γενοβέζους κατα-
κτητές της Χίου, στο πλαίσιο της συστηματικής οργάνωσης 
του νησιού, και προήλθαν από την συνένωση μικρότερων οικι-
σμών με σκοπό κυρίως την προστασία του μονοπωλιακού προ-
ϊόντος της μαστίχας και τον έλεγχο των μαστιχοκαλλιεργητών 
από τους κατακτητές. Η ίδρυσή τους συνδέεται επίσης και με 
το κλίμα ανασφάλειας που επικρατούσε λόγω της πειρατείας 
και της άμεσης γειτνίασης με τους Τούρκους. Τα μεσαιωνικά 
χωριά με τον έντονο φρουριακό χαρακτήρα, διαθέτουν εξωτε-
ρικό αμυντικό τείχος που σχηματίζεται από τούς εξωτερικές 
τοίχους των ακραίων σπιτιών, με μία μόνο κεντρική πύλη πρό-
σβασης στο εσωτερικό τους. Στις γωνίες του τείχους κτίζο-
νται κυκλικοί πυργίσκοι, γνωστοί ως «πυργόπουλα». Στο εσω-
τερικό των οικισμών, αναπτύσσονται πολυδαίδαλα δρομάκια, 
που σκιάζονται σε πολλά τμήματα τους από εγκάρσια τόξα 
και συνδέονται άμεσα με την κεντρική πλατεία, όπου δέσπο-
ζε ο κεντρικός αμυντικός πύργος, τελευταίο καταφύγιο σε πε-
ριπτώσεις επιδρομών. Ο κεντρικός πύργος του πυργίου διέ-
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573. Χίος, Ολύμποι, κεντρικός πύργος

573. Χίος, Μεστά, αναπαράσταση κεντρικού πύργου

573. Χίος, Μεστά, βίγλα στη θέση Λιβάδια

θετε ξεχωριστό οχυρωματικό περίβολο με τέσσερα πυργό-
πουλα στις γωνίες του. Τα σπίτια των οικισμών είναι απλές λι-
θόκτιστες κυβικές κατασκευές, με δύο ή τρεις ορόφους, που 
καλύπτονται από ημικυλινδρικούς θόλους («γέρματα»), έχουν 
περιορισμένα τοξωτά ανοίγματα και τα δώματά τους βρίσκο-
νται στο ίδιο περίπου ύψος, γεγονός που έδινε τη δυνατότη-
τα στους κατοίκους να διαφεύγουν εύκολα προς τον πύργο 
σε περίπτωση κινδύνου. Ο μόνος αύλειος χώρος τους ήταν 
το «πουντί», στην κατάληξη της λίθινης σκάλας που οδηγούσε 
από το ισόγειο στον όροφο. Από εκεί, με τη βοήθεια μιας ξύ-
λινης σκάλας διευκολυνόταν η πρόσβαση προς το δώμα. Στο 
πυργί, οι εξωτερικές προσόψεις των σπιτιών φέρουν ένα ιδιό-
τυπο σύστημα στολισμού, τα «ξεστά». Σε παράλληλες οριζό-
ντιες ζώνες αναπτύσσονται ποικίλα γεωμετρικά θέματα με συ-
νεχή εναλλαγή του μαύρου και του άσπρου. Η τεχνική αυτή 
μεταφέρθηκε κατά πάσα πιθανότητα στην Χίο από την Γένοβα 
κατά την περίοδο της Γενουατοκρατίας (1346-1566). 

Βίγλες
Κατά μήκος των ακτών της νότιας και νοτιοδυτικής Χίου σώ-
ζεται ο μεγαλύτερος αριθμός παράκτιων παρατηρητηρί-
ων, γνωστά στην Χίο με την ονομασία βίγλες, που ιδρύθη-
καν από τους Γενοβέζους (1346-1566) και αποτέλεσαν τμή-
μα του αμυντικού δικτύου του νησιού. πρόκειται για μικρά 
κυλινδρικά κτίσματα με σκαρπωτή βάση, συμπαγή κορμό και 
ένα μόνο θολοσκέπαστο δωμάτιο στην κορυφή, το οποίο επι-
κοινωνεί με το δώμα που στέφεται με επάλξεις. Η πρόσβαση 
στη βίγλα γινόταν μέσω της μοναδικής θύρας του δωματίου 
στον όροφο, με τη βοήθεια κινητής κλίμακας. Για την απώθη-
ση των επιδρομέων κατασκευάζονταν καταχύστρες (ή ζεμα-
τίστρες) πάνω από την είσοδο. Οι βίγλες που σώζονται ακέ-
ραιες και αναστηλώθηκαν πρόσφατα (2000-2002) είναι η βί-
γλα στην θέση Λειβάδια (16) στον όρμο πασά Λιμάνι των Με-
στών και η βίγλα στον όρμο Τραχήλι του Λιθίου (13).
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574. Iκαρία.

1. Αγιος Κήρυκος, ο.
Το μικρό Κάστρο Καψαληνό βρίσκεται σε ερειπιώδη κατά-
σταση, οικοδομημένο με την χαρακτηριστική εγχώρια τοιχο-
ποία από ντόπια πέτρα. Η θέση πρέπει να αποτελούσε παρα-
τηρητήριο και σε παλαιότερες εποχές. Φαίνεται να εντάσσε-
ται στο πρώιμο μεσαιωνικό δίκτυο κάστρων και παρατηρητη-
ρίων (βιγλών) που δημιουργήθηκε και στην Ικαρία, μετά την 
ανάκτηση της κυριαρχίας του Αιγαίου από τους Βυζαντινούς 
και την ίδρυση των θεμάτων.
2. Εξω Φάρος, ο.
Στη θέση Μοναστήρια, μεταξύ Κεραμέ και Φάρου, υπάρχουν 
στην πλαγιά λόφου διάσπαρτα ερείπια κτισμάτων και όστρα-
κα χρηστικών αγγείων, παλαιοχριστιανικών και μεσοβυζαντι-
νών χρόνων. Αρκετά από τα ερείπια σώζονται σε ικανό ύψος. 
Διατηρούνται, μεταξύ άλλων, ο ανατολικός τοίχος ναού με 
την αψίδα του ιερού, μία κινστέρνα και ένας μικρός σπηλαι-
ώδης ναΐσκος. Το τοπωνύμιο παραπέμπει σε μοναστικό συ-
γκρότημα. Η θέση αναφέρεται σε έγγραφο της μονής πά-
τμου του 1680, με την ονομασία «Κώμη Τρείς Ιεράρχαι».
3. Μηλεωπός ή Μυλιωπός, ο. 
Το κάστρο του Μυλιωπού είναι κτισμένο σε ύψωμα επάνω 
από το σύγχρονο ομώνυμο χωριό. Διατηρούνται τμήματα των 
τειχών και των πύργων του, η πύλη εισόδου και η εκκλησία 
του Ευαγγελισμού. Μια δεύτερη εκκλησία, ο ναός του Αγί-
ου Κηρύκου, μεταβυζαντινών χρόνων, βρίσκεται έξω από τον 
περίβολο, στην αρχή της ανάβασης προς το Κάστρο. πάνω 
από το χωριό του Μηλιωπού βρίσκεται ερειπωμένος ναός με-
σοβυζαντινών χρόνων που τιμάται στο όνομα του Ταξιάρχη. 
Μέσα στον ναό υπάρχουν εξαιρετικής ποιότητας ανάγλυ-
φα αρχιτεκτονικά μέλη (διάτρητα θωράκια, πεσσίσκοι, κιονό-
κρανα) παλαιοχριστιανικών χρόνων, που προϋποθέτουν την 
ύπαρξη παλαιοχριστιανικής βασιλικής στον ίδιο χώρο ή σε 
κοντινή απόσταση.  
4. Κάμπος, ο. Οινόη, η. 
Στο χωριό Κάμπος (αρχαία Οινόη), στο κέντρο περίπου του 
σημερινού οικισμού, διασώζεται σε ύψος θεμελίων, τρίκλιτη 
παλαιοχριστινική βασιλική. Διατηρούνται τμήματα του ψηφι-
δωτού δαπέδου της και γλυπτά αρχιτεκτονικά μέλη. Τη θέση 
του κεντρικού κλίτους καταλαμβάνει η εκκλησία της Αγίας 
Ειρήνης, που ανήκει στον τύπο του σταυροειδή εγγεγραμ-
μένου με τρούλο ναού και διατηρεί αρκετά αρχαΐζοντα στοι-
χεία, όπως το σύνθρονο στην κόγχη. Χρονολογειται στον 
(10ο-11ο αι.). Στον αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας Οινόης 
διατηρούνται κτίσματα που καλούνται «παλάτια» και ανάγο-
νται στους βυζαντινούς χρόνους.
5. Ακαμάτρα, η.
Ο Άγιος παύλος στην Ακαμάτρα είναι μονόχωρος δρομικός 
ναός. Διατηρεί ανεικονικό διάκοσμο που χρονολογείται με 
επιγραφή στο 1103/4.
6. Κοσσοίκια, τα. 
Στην κορυφογραμμή πριόνι, ανατολικά και πάνω από το χω-
ριό Κοσσοίκια, υψώνεται το μεσαιωνικό κάστρο Κοσκινά ή 
κάστρο της Νικαριάς. Διατηρείται μεγάλο τμήμα του οχυρω-
ματικού περιβόλου, η πύλη εισόδου και η εκκλησία του Αγί-574. Ικαρία, κάστρο του Κοσκινά

574. Ικαρία, Άγιος Παύλος στην Aκαμάτρα, τοιχογραφία

574. Ικαρία, Ταξιάρχης στον Μηλιωπό
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ου Γεωργίου ή Χριστού που στη σημερινή μορφή της ανάγε-
ται στους μεταβυζαντινούς χρόνους. Ο ναός του Αγίου Ιωάν-
νη στο χωριό Κοσσοίκια είναι μονόχωρος καμαροσκέπαστος, 
με δίρριχτη στέγη, και διατηρεί βυζαντινές τοιχογραφίες.

575. Σάμος

1. πυθαγόρειο, το.
Βασιλική Κάστρου πυθαγορείου. Η μεγαλύτερη βασιλική 
της Σάμου βρίσκεται μέσα στο βυζαντινό Κάστρο του πυ-
θαγορείου και χρονολογείται στα μέσα του 5ου αι. Στη νο-
τιοδυτική γωνία της υπάρχει μονόχωρο παρεκκλήσι με λεί-
ψανα ψηφιδωτού διακόσμου. Βασιλική στο οικόπεδο Ολλαν-
δέζου. Εντοπίσηκε στο κέντρο της πόλης, εκεί όπου βρισκό-

ταν η αρχαία αγορά, και σχετίζεται πιθανώς με το ιερό του 
προστάτη θεού της πόλης Διονύσου. Στην κατασκευή της 
χρησιμοποιήθηκαν πολλα spolia. Στο χώρο της βασιλικής 
βρέθηκαν παλαιοχριστιανικοί τάφοι. Βασιλική Θερμών. Τρί-
κλιτη βασιλική με αίθριο, βαπτιστήριο και πολλά άλλα προ-
σκτίσματα, η οποία ιδρύθηκε στο χώρο των Ρωμαϊκών Θερ-
μών, στη νοτιοδυτική γωνία της αρχαίας πόλης. Χρονολογεί-
ται στο β΄ μισό του 5ου αι. Βασιλική στα Τρία Δόντια. Οφείλει 
την ονομασία της στις τρεις πελώριες αντηρίδες που υπάρ-
χουν στο νότιο τμήμα της. Χτίστηκε στο δυτικότερο τμήμα 
του αρχαίου σταδίου της πόλης και στην κατασκευή της δι-
ακρίνονται δύο φάσεις, που χρονολογούνται στον 5ο και 6ο 
αι. Στην πρώτη φάση είχε τη μορφή τρίκλιτης ξυλόστεγης 
βασιλικής, με ψηφιδωτά δάπεδα. Στη δεύτερη, στεγάστηκε 
με καμάρες, προστέθηκε ένα εγκάρσιο κλίτος και στο κέ-
ντρο του ναού υψώθηκε τρούλος. Οι αντηρίδες θα πρέπει να 

575. Σάμος, βασιλική Πυθαγορείου
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575. Σάμος, Βασιλική Μισόκαμπου

575. Σάμος, βασιλική του Ηραίου

ανήκουν σε μία τρίτη φάση. Έχουν επίσης εντοπιστεί πολ-
λά προσκτίσματα. Βασιλική παναγίτσας. Στη θέση Γλυφά-
δα και πάνω στα ερείπια αρχαίου ναού της Αρτέμιδος, ιδρύ-
θηκε τον 5ο αι. τρίκλιτη βασιλική, της οποίας έχουν ανασκα-
φεί τμήμα του μεσαίου και νοτίου κλίτους καθώς και η αψί-
δα του ιερού, με ψηφιδωτό διάκοσμο στα δάπεδα. Το όνομά 
της προέρχεται από τον μικρό ναΐσκο της παναγίας (Κοίμη-
ση Θεοτόκου) που κτίστηκε στην θέση της. παλαιοχριστιανι-
κό κοιμητήριο παναγίτσας. Στα δυτικά και σε μικρή απόστα-
ση από τη βασιλική της παναγίτσας αποκαλύφθηκε κοιμητή-
ριο με αρκοσόλια και κιβωτιόσχημους τάφους, που σώζουν 
λείψανα της ζωγραφικής διακόσμησης και μεγάλα τμήματα 
της ορθομαρμάρωσής τους. Τα ευρήματα από την ανασκα-
φική διερεύνηση του χώρου μαρτυρούν ότι το κοιμητήριο 
χρησιμοποιήθηκε από τον 4ο έως τον 7ο αι. Κάστρο πυθαγο-
ρείου. Βρίσκεται στην κορυφή του λόφου πάνω από το λιμά-
νι του πυθαγορείου. Το 889 έχουμε την πρώτη μνεία για την 
ύπαρξη του κάστρου, όταν αυτό καταλαμβάνεται από τον 
πειρατή Λέοντα Τριπολίτη. Επί Νικηφόρου Φωκά και μετά 
το 960, πρέπει να έγιναν εκτεταμένες επισκευές, όπως και 
επί Αλεξίου Α΄ Κομνηνού, όταν το 1092 η Σάμος επανακτή-
θηκε από τους Βυζαντινούς, μετά την πρόσκαιρη κατάληψή 
της από τον τούρκο Τζαχά. Εγκαταλείφθηκε το αργότερο το 
1475, όταν ο έλεγχος της Σάμου πέρασε από τους Γενουά-
τες στους Τούρκους.
2. Ηραίον, το.
Στον χώρο όπου βρισκόταν το ιερό του Ηραίου, ιδρύθηκε το 
δεύτερο μισό του 5ου αι. τρίκλιτη βασιλική με νάρθηκα, βα-
πτιστήριο και διάφορα προσκτίσματα. Έχει χρησιμοποιηθεί 
άφθονο αρχαίο υλικό, ενώ η αψίδα του ιερού της απείχε ελά-
χιστα από τον βωμό του αρχαίου ναού.
3. Μισόκαμπος, ο.
Η μικρών διαστάσεων μονόχωρη βασιλική που βρίσκεται 
στον Μισόκαμπο, στα ανατολικά του πυθαγορείου, κτίστηκε 
στη θέση ελληνιστικού ιερού και χρονολογείται στο β΄ μισό 
του 5ου αι.

575. Σάμος, θησαυρός από τη θέση Μεγάλη Λάκκα
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575. Σάμος, Δρακαίοι, Άγιος Γεώργιος

575. Σάμος, Δρακαίοι, Άγιος Γεώργιος, τοιχογραφία

575. Σάμος, Ποτάμι Καρλοβάσου, Μεταμόρφωση

4. Μεγάλη Λάκκα, η.
Κολπίσκος στα ανατολικά παράλια του νησιού, όπου το 1983 
αποκαλύφθηκε θησαυρός 300 χρυσών νομισμάτων που χρο-
νολογείται στο 623, καθώς και δύο ζευγάρια χρυσών σκου-
λαρικιών. Η απόκρυψή του συνδέεται με τις περσικές επι-
δρομές που έπληξαν τη Σάμο στα χρόνια της βασιλείας του 
Ηρακλείου. Ο θησαυρός σήμερα εκτίθεται στο Μουσείο Βα-
θέος.
5. Κέδρος, ο.
Στη θέση Κέδρος, που βρίσκεται στη βόρεια ακτή του νη-
σιού, ανάμεσα στο Κοκκάρι και στο Μαλαγάρι,, υπάρχουν τα 
λείψανα τρίκλιτης βασιλικής του 5ου-6ου αι., η οποία διέθε-
τε βαπτιστήριο με αψίδα και κτιστή σταυρόσχημη κολυμβή-
θρα. Σήμερα ελάχιστα είναι ορατά από τα ερείπιά της, εξαι-
τίας της ανέγερσης στη θέση της του νεώτερου ναΐσκου της 
Αγίας παρασκευής.

575. Σάμος, βασιλική Κέδρου
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575. Σάμος, Ποτάμι Καρλοβάσου, κάστρο

575. Σάμος, Ποτάμι Καρλοβάσου, Άγιος Νικόλαος

575. Σάμος, Καλλιθέα, Παναγία Μακρινή

6. Κάστρο Λουλούδας, το.
Είναι χτισμένο στην κορυφή βράχου στα νότια του οικισμού 
του Κοκκαρίου και η χρήση του εκτείνεται από τον 7ο αι. έως 
τους μεσοβυζαντινούς χρόνους. Ισχυρό τείχος περιέβαλε τη 
νότια και νοτιοανατολική πλευρά του βράχου, ο οποίος έχει 
λαξευτεί για να κατασκευαστούν κτίσματα με κλιμακωτή δι-
άταξη και δρόμοι που οδηγούν σε αυτά. Στην κορυφή του 
υψώματος υπάρχουν λείψανα θεμελίωσης επιμήκους κτηρί-
ου, με είσοδο στη δυτική πλευρά, το οποίο αποτελούσε πιθα-
νότατα τον ναό του κάστρου.
7. παλιομονάστηρο, το.
Στη θέση παλιομονάστηρο, κοντά στον οικισμό Βουρλιώτες, 
υπάρχουν κατάλοιπα παλαιοχριστιανικού συγκροτήματος 
του 5ου-6ου αι., που περιλαμβάνουν τα ερείπια τρίκλιτης βα-
σιλικής και λείψανα κτισμάτων γύρω από αυτήν. Η αψίδα του 
ιερού σώζεται σε μεγάλο ύψος.
8. Κάστρο Λαζάρου, το.
Το κάστρο ιδρύθηκε στα μέσα του 7ου αι. στην κορυφή του 
Λαζάρου του όρους Αμπέλου, από τους κατοίκους των παρά-
λιων περιοχών του νησιού, οι οποίοι αναγκάστηκαν να κατα-
φύγουν στα ορεινά υψώματα της ενδοχώρας για να προστα-
τευθούν από τις αραβικές επιδρομές. περιβάλλεται από τεί-
χος (ξερολιθιά), έχει πύλη στη νότια-νοτιοδυτική πλευρά και 
στο εσωτερικό του υπάρχουν λείψανα μικρών κτισμάτων, δε-
ξαμενών, καθώς και τα ερείπια μικρής μονόχωρης βασιλικής.
9. Κάστρο προφήτη Ηλία, το.
Στον λόφο του προφήτη Ηλία που υψώνεται πάνω από την 
θάλασσα στη διασταύρωση των δρόμων προς Καρλόβασι 

575. Σάμος, βασιλική στα Τρία Δόντια
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και Βουρλιώτες, διατηρούνται τμήματα τείχους, μία μεγάλη 
δεξαμενή με επένδυση υδραυλικού κονιάματος, καθώς και 
τα λείψανα ενός μικρού μονόχωρου ναού στην κορυφή, λα-
ξευμένου κατά ένα μέρος στο βράχο. Το οχύρωμα χρονολο-
γείται στους βυζαντινούς χρόνους, αλλά δεν αποκλείεται η 
ίδρυσή του να ανάγεται στους παλαιοχριστιανικούς.
10. ποτάμι Καρλοβάσου, το.
Ο ναός της Μεταμόρφωσης στο ποτάμι Καρλοβάσου, γνω-
στός και με την ονομασία παναγία του ποταμού, ανήκει στον 
τύπο του σταυροειδούς εγγεγραμμένου απλού τετρακιόνι-
ου ναού και έχει υποστεί πολλές αλλοιώσεις. Χαρακτηριστι-
κό του κτίσματος είναι το ιδιαίτερα τονισμένο ως προς τις 
άλλες διαστάσεις ύψος του. Ο ναός αρχικά χρονολογήθηκε 
στον 11ο-12ο αι., ενώ πρόσφατες μελέτες ανάγουν την ίδρυ-
σή του στον 13ο αι. Σε μικρή απόσταση βόρεια της πανα-
γίας του ποταμού, βρίσκονται τα ερείπια ενός απλού μονό-
κλιτου ναού, αφιερωμένου στον Άγιο Νικόλαο. Στο εσωτερι-
κό του υπάρχουν δύο υπόγεια θολοσκέπαστα διαμερίσματα. 
Θεωρείται σύγχρονος με τον παρακείμενο ναό της παναγίας. 
Τα τείχη του βυζαντινού κάστρου στη θέση ποτάμι Καρλοβά-
σου σώζονται τμηματικά σε αρκετό ύψος, ενώ στο εσωτερι-
κό του διατηρούνται λείψανα κτισμάτων, δεξαμενής και ναού 
που ανήκει στον τύπο του απλού τρίκογχου, με έντονα προε-
ξέχουσες τις πλευρικές κόγχες.
11. Καστροβούνι, το.
Στο Καστροβούνι, δυτικά του οικισμού των Κοντακέικων, 
υπάρχουν λείψανα οχυρωμένης εγκατάστασης.
12. Δρακαίοι, οι.
Ο ναός του Αγίου Γεωργίου βρίσκεται στα βόρεια του οικι-
σμού των Δρακαίων και λειτουργεί ως κοιμητηριακή εκκλη-
σία. πρόκειται για μικρών διαστάσεων μονόχωρο καμαρο-
σκέπαστο ναό. Στα δυτικά του έχει προστεθεί ακαλαίσθητος 
νεωτερικός νάρθηκας. Εσωτερικά φέρει δύο στρώματα τοι-
χογράφησης των βυζαντινών χρόνων, από τα οποία το πρώ-
το ανάγεται στις τελευταίες δεκαετίες του 13ου αι., ενώ το 
δεύτερο (τεταρτοσφαίριο αψίδας) στο α΄ μισό του 14ου αι.
13. Καλλιθέα, η.
Η παναγία η Μακρινή είναι κτισμένη σε σπηλιά του όρους 
Κέρκης, στα νοτιοανατολικά του οικισμού της Καλλιθέας. 
Μονόχωρος καμαροσκέπαστος ναός. Σήμερα χρησιμοποι-
είται ως ιερό ενός μεταγενέστερου (1764) αθωνικού τύπου 
ναού. Είναι κατάγραφος με τοιχογραφίες που χρονολογού-
νται γύρω το 1300.
14. Μύλοι, οι.
Στην περιφέρεια του οικισμού Μύλοι και κοντά τον ποταμό 
Ίμβρασο, σώζονται σε αρκετό ύψος τα ερείπια κτίσματος 
που είναι γνωστό με την ονομασία Δώδεκα πόρτες, λόγω των 
δώδεκα τοξωτών ανοιγμάτων του. Έχει κάτοψη ορθογωνίου 
παραλληλογράμμου και φέρει ημικυκλική αψίδα στην ανατο-
λική στενή πλευρά. Η κατασκευή του ανάγεται στους βυζα-
ντινούς χρόνους (9ος-11ος αι.).
15. παναγία Σαραντασκαλιώτισσα, η.
Ναός μονόχωρος καμαροσκέπαστος, μικρών διαστάσεων, κτι-
σμένος μέσα σε σπηλιά στην νοτιοδυτική πλευρά του όρους 
Κέρκης. Κάτω από τις ασβεστωμένες σήμερα εσωτερικές επι-
φάνειες σώζονται τοιχογραφίες των βυζαντινών χρόνων. 575. Σάμος, κτίσμα Δώδεκα Πόρτες

575. Σάμος, παλαιοχριστιανικό κοιμητήριο Παναγίτσας

575. Σάμος, βασιλική Παναγίτσας
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577. Άνδρος, Μελίδα, Ταξιάρχης

577. Άνδρος, Κόρθι, Άγιος Ιωάννης Θεολόγος

576. Αγαθονήσι, κτίσμα με αποθηκευτικούς χώρους

576. Αγαθονήσι, το.

Στο κέντρο του νησιού (1) έχει επισημανθεί μεγάλο ορθογώνιο 
κτίσμα με τρεις θολωτούς χώρους, το οποίο πιθανότατα είχε 
στρατιωτικό χαρακτήρα και μπορεί να χρονολογηθεί στον 7ο αι. 

Κυκλάδες

577. Άνδρος, η.

Η Άνδρος υπήρξε επισκοπή ίσως από τον 4ο αι. και υπαγόταν 
αρχικά στη μητρόπολη της Ρόδου και από τον 10ο αι. στη μη-
τρόπολη Αθηνών. Την ακμή της Άνδρου κατά την παλαιοχρι-
στιανική περίοδο μαρτυρούν τα κατάλοιπα τεσσάρων τουλά-
χιστον τρίκλιτων βασιλικών του 5ου-6ου αι. που εντοπίστηκαν 
στην παλαιόπολη (6), την αρχαία πρωτεύουσα του νησιού. 
Οι βασιλικές στις θέσεις του πλάτου, του μεταβυζαντινού 
παρεκκλησίου των Εισοδίων της Θεοτόκου και της Αγοράς 
έχουν ψηφιδωτά δάπεδα. Από τη βασιλική στην θέση του πα-
ρεκκλησίου της Μεταμόρφωσης έχουν διασωθεί αρχιτεκτονι-
κά γλυπτά. Σημαντικά παλαιοχριστιανικά γλύπτα έχουν ανευ-
ρεθεί επίσης στη μεγάλη τρίκλιτη δρομική βασιλική που ανα-
σκάπτεται στην Αγορά, η οποία κτίστηκε στο β΄ μισό του 5ου 
αι. πάνω στη νότια στοά και φαίνεται να υπήρξε ο καθεδρι-
κός ναός της πόλης. Σε αυτήν ανήκουν και πολλά γλυπτά που 
φυλάσσονται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Άνδρου. Μετά 
την καταστροφή της στα μέσα του 6ου αι. περιορίστηκε στο 
μεσαίο κλίτος, με τη μορφή ενός μονόχωρου καμαροσκέπα-
στου ναού που μπορεί να χρονολογηθεί γύρω στο 600. Η πα-
λαιοχριστιανική ακμή της πόλης τερματίζεται με τον κατα-
στρεπτικό σεισμό του 552 και τις πειρατικές επιδρομές που 
ακολούθησαν και ανάγκασαν τους κατοίκους από τον 7ο αι. 
να μετακινηθούν στην ασφαλέστερη ενδοχώρα. Στην παλαι-

577. Άνδρος, Κόρθι, Άγιος Νικόλαος
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578. Κέα, Επισκοπή, εντοιχισμένα γλυπτά

577. Άνδρος, Κοχύλου, κάστρο της Φανερωμένης

οχριστιανική περίοδο μπορεί να χρονολογηθεί και ο σταυ-
ρόσχημος τρουλαίος ναΐσκος του Αγίου Ιωάννου του Θεο-
λόγου στο Κόρθι (9). πρόκειται για ένα μετρίων διαστάσεων 
κτήριο, με κάτοψη σχήματος ελεύθερου σταυρού, το οποίο 
ενδεχομένως είχε αρχικά κοιμητηριακό χαρακτήρα ή χρησί-
μευε ως βαπτιστήριο. Στο μνημείο σώζεται μεταγενέστερος 
ζωγραφικός διάκοσμος με παραστάσεις προφητών, παναγί-
ας και Ετοιμασίας του Θρόνου, που χρονολογούνται πιθανό-
τατα στις αρχές του 13ου αιώνα.
Νέα ακμή γνωρίζει το νησί κατά τον 12ο αι., στον οποίο χρο-
νολογούνται πέντε ναοί: του Αγίου Νικολάου στο πάνω Κόρ-
θι (9), του Ταξιάρχη στην Μελίδα (7), της Κοίμησης στο Με-
σαθούρι (3), του Ταξιάρχη στην Μεσαριά (2) και του Ταξι-
άρχη στο Υψηλού (4). Ανήκουν όλοι στον τύπο του δικιονί-
ου σταυροειδούς εγγραμμένου και διακρίνονται για την επι-
μελημένη κατασκευή και τον αξιόλογο γλυπτό διάκοσμο. 
Στον Ταξιάρχη της Μεσαριάς διασώζεται η κτητορική επι-
γραφή του 1158, όπου αναφέρονται ως κτήτορες ο Κωνστα-
ντίνος Μοναστηριώτης και η Ειρήνη πράσηνη. Σύγχρονα εί-
ναι και τα λίγα σπαράγματα τοιχογραφιών του ναού. Εξαιρε-
τικής ποιότητας είναι επίσης τα γλυπτά που κοσμούσαν τον 
Ταξιάρχη. Σημαντικά γλυπτά του 12ου αι. σώζονται και σε 
άλλα σημεία της Άνδρου, όπως στον Ταξιάρχη Αμονακλείου 
(8), στον Άγιο Νικόλαο Μεσαριάς (2), στου Κοχύλου (10) και 
στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Χώρας. Κατάλοιπα μεσαιωνι-
κών οχυρώσεων του νησιού διασώζονται στο παλαιόκαστρο 
Κορθίου (9), στο Κάστρο της Φανερωμένης (Απάνω Κάστρο) 
στου Κοχύλου (10) και στη σημερινή Χώρα (1). Η Χώρα, με 
το Μέσα και το Κάτω Κάστρο, αναπτύχθηκε μετά τη Βενετι-
κή κατάκτηση του 1204. Στην ίδια εποχή ανήκει και ο πύρ-
γος του Μακροταντάλου (5) που ελέγχει την νότια πρόσβα-
ση στον Καβοντόρο.

578. Κέα, η.

Κατά την παλαιοχριστιανική περίοδο η Κέα ανήκει διοικητικά 
στην Επαρχία της Ελλάδος μαζί με την Κύθνο, τη Δήλο και 
τη Σκύρο. Η εποχή αυτή αντιπροσωπεύεται από τέσσερα μνη-
μεία. Στην Καρθαία (8) ο αφιερωμένος πιθανόν στην Δήμη-
τρα/Αφροδίτη αρχαίος ναός μετατράπηκε σε τρίκλιτη βασιλι-
κή, ενώ άλλες τρεις βασιλικές του 6ου αι. εντοπίζονται αντί-
στοιχα στη θέση του ναού της Αγίας Σοφίας στην Ιουλίδα (2), 
κάτω από τον ναό της Αγίας Ειρήνης στο Βουρκάρι (1), κα-
θώς και κάτω από το εξωκκλήσι της παναγίας στον Κούνδου-
ρο (7). Κατά τους μεσοβυζαντινούς χρόνους η Κέα υπάγεται 
στην εκκλησιαστική δικαιοδοσία της μητρόπολης των Αθηνών. 
Από την περίοδο αυτή σώζονται κυρίως αρχιτεκτονικά γλυπτά 
εντοιχισμένα σε δεύτερη χρήση σε μεταγενέστερους ναούς, 
όπως στον μεταβυζαντινό της Επισκοπής (17ου αι.) (3). Από 
τα σημαντικότερα βυζαντινά μνημεία του νησιού ξεχωρίζουν 
η ερειπωμένη κόγχη ιερού στο Νερό, κοντά στη μονή του Αγί-
ου παντελεήμονα (5), και οι σταυροειδείς εγγεγραμμένοι με 
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578. Κέα, κόγχη ναού στο Νερό

578. Κέα, Κατωμεριά, Άγιοι Απόστολοι στις Ελιές

578. Κέα, Ιουλίδα, Αγία Άννα

τρούλο ναοί της Αγίας Άννας στην κορυφή λόφου κοντά στην 
Ιουλίδα (2) και των Αγίων Αποστόλων στις Ελιές Κατωμεριάς 
(6). Διασώζουν τοιχογραφίες που χρονολογούνται στον 13ο 
αι. Στη θέση του δίδυμου ναού των Αγίων Νικολάου και Κων-
σταντίνου στο Βατούδι (4) προϋπήρχε βυζαντινός ναός, ίσως 
του 14ου αι., από τον οποίο σώζονται η αψίδα και παλαιότερα 
ίχνη τοιχογραφιών.

578. Κέα, κόγχη ναού στο Νερό, τοιχογραφίες
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579. Κύθνος, Κάστρο Κεφάλου, Αγία Τριάδα, τοιχογραφία

579. Κύθνος, κάστρο Κεφάλου, Αγία Τριάδα

579. Κύθνος, κάστρο Κεφάλου

579. Κύθνος, Χώρα, Παναγία Στρατηλάτισσα

579. Κύθνος, Χώρα, Παναγία του Νίκους

579. Κύθνος, η.

Σύμφωνα με την διαίρεση του ρωμαϊκού κράτους επί Διοκλη-
τιανού, η Κύθνος μαζί με την Κέα και την Δήλο ανήκει στην 
Επαρχία της Αχαΐας, ενώ αργότερα εντάσσεται στην επαρχία 
των Νήσων, με πρωτεύουσα την Ρόδο. Στα ελάχιστα λείψανα 
της παλαιοχριστιανικής περιόδου περιλαμβάνονται ένα επί-
θημα εντοιχισμένο στην παναγιά την Στρατηλάτισσα (5), κα-
θώς και λίγα επιφανειακά ευρήματα από το λιμάνι της αρχαί-
ας πρωτεύουσας στη θέση Βρυόκαστρο (2). Κατά τη μεσοβυ-
ζαντινή περίοδο η Κύθνος υπάγεται μαζί με τα υπόλοιπα νη-
σιά των Κυκλάδων στο θέμα Αιγαίου πελάγους. Από την περί-
οδο αυτή σώζονται κυρίως αρχιτεκτονικά γλυπτά, εντοιχισμέ-
να σε δεύτερη χρήση σε μεταβυζαντινούς ναούς, όπως στην 
παναγιά του Νίκους (3) και τον Ταξιάρχη στο Βελίδι (4), κο-
ντά στη Χώρα. Στο βορειοδυτικό άκρο του νησιού, σε υψηλό, 
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580. Σέριφος, Παναγία, Κοίμηση Θεοτόκου ή Παναγιά, τοιχογραφία

απότομο και δυσπρόσιτο βράχο πάνω από τη θάλασσα, σε 
φυσικά οχυρή θέση, σώζονται τα ερείπια του παλαιόκαστρου 
ή Κάστρου Κεφάλου ή Κάστρου της Ωριάς (1). πρόκειται για 
τη μεσαιωνική πρωτεύουσα του νησιού, έδρα των Φράγκων 
δεσποτών, που όπως προκύπτει από τις ιστορικές μαρτυρίες 
και τα σωζόμενα λείψανα, ιδρύθηκε τον 13ο αι. και διατηρή-
θηκε μέχρι τον 16ο, οπότε και καταστράφηκε από τους Τούρ-
κους. Τμήματα τείχους, τα οποία συμπληρώνουν τη φυσική 
οχύρωση, κυρίως στα σημεία των πυλών, διατηρούνται σή-
μερα ερειπωμένα. Από τις δυο πύλες του Κάστρου στη βό-
ρεια και νότια πλευρά, περισσότερο προσιτή ήταν η σωζόμε-
νη και σήμερα δεύτερη πύλη, στην οποία καταλήγει μονοπά-
τι που οδηγεί στο Κάστρο. Στο εσωτερικό του σώζονται τα 
ερείπια πολλών οικιών, ναών, δεξαμενών και άλλων κτισμά-
των και δύο μονόχωροι καμαροσκεπείς ναοί, η Αγία Τριάδα, 
η οποία διασώζει αποσπασματικά στρώμα τοιχογραφιών που 
μπορεί να χρονολογηθεί στο β΄ μισό του 13ου αι., και η Ελε-
ούσα, εκκλησία ενταγμένη σε πύργο του Κάστρου και σύγ-
χρονη με αυτόν –ο τελευταίος ίσως αποτελούσε την έδρα 
του Λατίνου επισκόπου.

580. Σέριφος, η.

Λιγοστά είναι τα λείψανα των πρώτων χριστιανικών χρόνων 
στο νησί. Στην παλαιοχριστιανική περίοδο χρονολογούνται διά-
σπαρτα αρχιτεκτονικά μέλη, κυρίως κίονες, κάτω από τον σύγ-
χρονο ναό της Αγίας Ειρήνης στη θέση Κουταλά (3), ενώ στον 
ναό του Χριστού και της παναγιάς στο Κάστρο (1) εντοπίζονται 
εντοιχισμένα επίσης, σε δεύτερη χρήση, παλαιοχριστιανικά και 
βυζαντινά αρχιτεκτονικά μέλη. Το σημαντικότερο μεσοβυζαντι-
νό μνημείο της Σερίφου είναι ο ναός της Κοίμησης της Θεοτό-
κου ή παναγιάς (5). Είναι σταυροειδής εγγεγραμμένος ναός με 
τρούλο και διασώζει καλής ποιότητας γλυπτά της ίδιας περιό-

580. Σέριφος, Παναγία, Κοίμηση Θεοτόκου ή Παναγιά

580. Σέριφος, Πουντί, Άγιος Γεώργιος 580. Σέριφος, Βάλσαμο, Άγιος Στέφανος
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δου. Στη μεσαία αψίδα του σώζεται κτιστός επισκοπικός θρό-
νος. Το αρχικό στρώμα τοιχογραφιών που διακρίνεται αποσπα-
σματικά κάτω από το νεότερο μεταβυζαντινό, μπορεί να χρονο-
λογηθεί στο 1300. Άλλες βυζαντινές εκκλησίες εντοπίζονται στο 
χωριό Βάλσαμο, όπου ο ναός του Αγίου Στεφάνου (4), μονόχω-
ρος επιπεδόστεγος με τοιχογραφίες του 12ου-13ου αι., και στο 
πουντί, όπου ο κοιμητηριακός ναός του Αγίου Γεωργίου (2), 
σταυροειδής εγγεγραμμένος με τρούλο, που μπορεί να χρονο-
λογηθεί στα υστεροβυζαντινά χρόνια.

583. Δήλος, βασιλική Αγίου Κηρύκου

581. Τήνος, η.

Τρεις τουλάχιστον ναοί στο νησί μπορούν να χρονολογηθούν 
στη βυζαντινή περίοδο: ο τρίκογχος τρουλαίος ναός της Κοί-
μησης της Θεοτόκου και ο συνεπτυγμένος σταυροειδής εγ-
γεγραμμένος του Αγίου Νικολάου στο Στύλο Φαλατάδου 
(2), ο επίσης σταυροειδής εγγεγραμμένος ναός της πανα-
γίας της Μαλαματένιας στην Χώρα (1), που έχει πολύ αλλοι-
ωθεί, και ίσως η αρχική μορφή του ναού του Αγίου Νικολά-
ου των Καθολικών στην Χώρα (1). Σε ερειπωμένο μονόκλιτο 
ναό στην περιοχή του Σμαρδάκιτου (5) και στο μονόκλιτο του 
Αγίου Γεωργίου των Λουτρών (3) επισημάνθηκαν σπαράγμα-
τα τοιχογραφιών, που θα μπορούσαν να αναχθούν στους τε-
λευταίους βυζαντινούς χρόνους. Μεσοβυζαντινά γλυπτά βρί-
σκονται εντοιχισμένα στην Κοίμηση της Θεοτόκου του Κάτω 
Κλείσματος (6), καθώς και μια επιγραφή του 11ου αι. είναι 
εντειχισμένη σε σπίτι της Κώμης (4).

582. Σύρος, η.

Μόνον ένας ναός στο πισκοπιό ή Επισκοπείο ανάγεται στη 
βυζαντινή περίοδο. πρόκειται για τον τρουλαίο, μεταβατικού 
τύπου σταυροειδή εγγεγραμμένο ναό της παναγίας (1), του 
11ου αι., από τον οποίο σώζονται και θραύσματα συγχρόνων 
μαρμάρινων θωρακίων. Στην παραλιακή θέση Γράμματα (2) 
σώζονται πολλές χαραγμένες στο βράχο επιγραφές των με-
σαιωνικών χρόνων.

583. Δήλος, η.

Στην ειδωλολατρική Δήλο ο χριστιανισμός εμφανίζεται κατά 
την πρώιμη παλαιοχριστιανική εποχή, δεδομένου ότι το νησί 
προάγεται ήδη από τον 4ο αι. σε επισκοπή. Μνημεία από τα 
πρώτα χριστιανικά χρόνια εντοπίζονται στα νοτιοανατολικά 
της Αγοράς των Δηλίων, όπου οικοδομήθηκε μονόκλιτη βα-
σιλική των μέσων του 6ου αι. αφιερωμένη στον Άγιο Κήρυ-
κο, ενώ ορισμένα αρχαία κτήρια μετασκευάσθηκαν σε χριστια-
νικούς ναούς, όπως η βασιλική του Θεσμοφορίου κατά τον 
6ο αι. και η βασιλική κοντά στο Ασκληπιείο, της ίδιας περίπου 
εποχής. Σε οικία ανήκε μάλλον το μικρό βαλανείο του 5ου-6ου 
αι. που αποκαλύφθηκε στην υπόστυλη αίθουσα και είχε σταυ-
ρόσχημη κάτοψη, με υπόκαυστο.

584. Μύκονος, η.

Οι ελάχιστες υλικές μαρτυρίες που σώζονται δεν μας επιτρέ-
πουν να έχουμε σαφή εικόνα για την Μύκονο της βυζαντινής 
περιόδου. Τα περισσότερα στοιχεία προέρχονται από τις πε-
ριγραφές των περιηγητών και των γεωγράφων. Στην παλαι-
οχριστιανική περίοδο η Μύκονος υπάγεται στην επαρχία της 
Αχαΐας και κατά τη μεσοβυζαντινή στο θέμα των Νήσων. Στον 
7ο αι. χρονολογείται το παλαιόκαστρο (4), το ένα από τα δύο 
γνωστά κάστρα της Μυκόνου. Βρίσκεται σε ύψωμα στο εσω-
τερικό του νησιού και πιθανότατα κτίστηκε επάνω σε αρχαιό-
τερο. Μαζί με άλλα οχυρωματικά έργα στην κορυφή και στις 
δυτικές υπώρειες του λόφου του Αϊ-Λιά του Βορνιώτη, απο-
τέλεσαν την αντίδραση των Βυζαντινών στις επιδρομές του 
αραβικού στόλου στο Αιγαίο. Την ίδια εποχή εγκαταλείπεται 
η Χώρα και η περιοχή της. Στη θέση αυτή οι κάτοικοι θα ξα-
ναγυρίσουν με την ίδρυση του Κάστρου που πιθανότατα συν-
δέεται με την εγκατάσταση στο νησί μετά το 1207 των αδελ-
φών Γκίζη, η δυναστεία των οποίων εξουσίασε την Μύκονο 
έως το 1390. 
Το Κάστρο της Χώρας (1) ήταν οικισμός οχυρωμένος μέσα 
σε αμυντικό περίβολο. Το περιτείχισμά του αποτελείται από 
λίγα, φρουριακού τύπου στοιχεία και κυρίως από τους ενι-
σχυμένους εξωτερικούς τοίχους των περιμετρικών οικοδο-
μών του, οι οποίες σχημάτιζαν συνεχή περιφερειακή οικοδο-
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μική γραμμή. Μέσα στο κάστρο εντοπίζονται έντεκα εκκλησί-
ες της μεταβυζαντινής εποχής, με σημαντικότερο το συγκρό-
τημα της παναγίας παραπορτιανής. Λίγες βυζαντινές εκκλη-
σίες με τοιχογραφικό διάκοσμο είναι γνωστές. Στη βυζαντινή 
περίοδο χρονολογείται το παλαιότερο στρώμα τοιχογραφιών 
στην κόγχη του καμαροσκέπαστου ναού της παναγίας του 
Κουζή στην θέση πόρτες (3). Στη θέση Ληνώ σώζονται δύο 
μικροί ημιερειπωμένοι ναοί βυζαντινών χρόνων, επιπεδόστε-
γοι, με εντοιχισμένα αρχιτεκτονικά μέλη, γνωστοί ως Αγίες 
Μαρίνες ή Φραγκοκκλησιές (2). Στον ένα ναό σώζονται ίχνη 
τοιχογραφικού διακόσμου στην κόγχη του ιερού. 

584. Μύκονος, Πόρτες, Παναγία του Κουζή 584. Μύκονος, Πόρτες, Παναγία του Κουζή, τοιχογραφία 

584. Μύκονος, Ληνώ, Αγίες Μαρίνες ή Φραγκοκκλησιές
585. Σίφνος, η.

Σε κορυφή λόφου στην ανατολική πλευρά του νησιού, δε-
σπόζει ο οχυρωμένος οικισμός του Κάστρου (1). Κατά τη βυ-
ζαντινή περίοδο, λόγω της στρατηγικής του θέσης θα πρέ-
πει να αποτέλεσε ασφαλή τόπο διαμονής, όπως μαρτυρούν 
η πρωτοβυζαντινή κεραμική και λίγα αρχιτεκτονικά γλυπτά 
των βυζαντινών χρόνων, εντοιχισμένα σε κτήρια ή μανδρό-
τοιχους του νεότερου οικισμού. Η συνεχής κατοίκηση του λό-
φου και τα εκτεταμένα αμυντικά έργα του άρχοντα Γιαννού-
λη Ντακορώνια στις αρχές του 14ου αι., επέφεραν πιθανότα-
τα την πρώτη ουσιαστική εξαφάνιση των βυζαντινών και γε-
νικότερα των παλαιότερων φάσεων του οικισμού. Στο εσω-
τερικό του Κάστρου σώζεται λατινική επιγραφή του Γιαννού-
λη Β΄ Ντακορώνια σε μαρμάρινη οκταγωνική κολώνα, η οποία 
φέρει την χρονολογία 1374. Στο Κάστρο βρίσκεται επίσης ο 
ναός του Αγίου Αντωνίου ή Φραγκαντώνης, μονόχωρος ναός 
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585. Σίφνος, Εξάμπελα, Άγιος Νικόλαος ο Παλιός 585. Σίφνος, Κάστρο, κίονας

585. Σίφνος, Κάστρο, αρχιτεκτονικά γλυπτά

της Βενετοκρατίας, ο οποίος σύμφωνα με τον περιηγητή Bu-
chon (1841) βρισκόταν στο εσωτερικό της κατοικίας του Λα-
τίνου ηγεμόνα. Από τις άλλες περιοχές του νησιού, λείψανα 
παλαιοχριστιανικής βασιλικής έχουν επισημανθεί στην θέση 
του ναού της Αγίας Σοφίας στον πλατύ Γυαλό (6). πιθανές 
θέσεις ναών πρωτοβυζαντινής περιόδου εντοπίζονται στα 
Εξάμπελα, στον περίβολο του Αγίου Νικολάου του παλιού 
(2) και στην τοποθεσία στου «ποθητού», κοντά στο ερειπω-
μένο εκκλησάκι του Αγίου Θωμά (4), όπου βρέθηκε επιγρα-
φή που χρονολογείται το 787 και μνημονεύει τους κτήτορες 
της ομώνυμης εκκλησίας. Στην ίδια περιοχή εντοπίζονται λεί-
ψανα βυζαντινού οικισμού. Οι ναοί του Αγίου Θωμά και της 
Μεταμόρφωσης του Σωτήρα (3) ίσως είναι κτισμένοι στις θέ-
σεις παλαιότερων βυζαντινών ναών. Η μεσοβυζαντινή περί-
οδος αντιπροσωπεύεται από τον ναό της Γέννησης της Θε-
οτόκου στο νησάκι της Κιτριανής ή Κυπριανής (7), απέναντι 
από τον πλατύ Γυαλό, ο οποίος ανήκει στον τύπο του σταυ-
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ροειδή εγγεγραμμένου με τρούλο. Επίσης στην ίδια περίοδο 
τοποθετείται η ανέγερση της μονής του προφήτη Ηλία του 
Υψηλού (5), με βάση δύο μαρμάρινα τμήματα επιστυλίου τέ-
μπλου με την χρονολογία 1145, τα οποία ενώ έχουν καταγρα-
φεί δεν εντοπίζονται στο νησί.

585. Σίφνος, Άγιος Θωμάς στου Ποθητού, επιγραφή

585. Σίφνος, Πλατύς Γιαλός, Αγία Σοφία

585. Σίφνος, Κάστρο, Άγιος Αντώνιος ή Φραγκαντώνης

585. Σίφνος, Κιτριανή ή Κυπριανή, Παναγία Κιτριανή
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586. Μήλος, Κατακόμβες, κάτοψη586. Μήλος, Κήπος, Παναγία, σταυρόσχημη κολυμβήθρα 

586. Μήλος, Κλήμα, Τρεις Εκκλησιές, σταυρόσχημη κολυμβήθρα

586. Μήλος, Κατακόμβες

586. Μήλος, η.

Η Μήλος ασπάσθηκε πολύ πρώιμα τον χριστιανισμό, όπως 
δείχνουν οι παλαιοχριστιανικές κατακόμβες του νησιού. Από 
την παλαιοχριστιανική περίοδο εντοπίζονται μαρμάρινα μέλη 
και σταυρόσχημη κολυμβήθρα στην θέση Τρεις Εκκλησιές 
(3), στην πλαγιά του βουνού πάνω από το σημερινό παραλι-
ακό Κλήμα, στον χώρο όπου εκτεινόταν η αρχαία πόλη. Άλλη 
σταυρόσχημη κολυμβήθρα και μαρμάρινα γλυπτά του 5ου 
και 6ου αι. σώζονται στον ναό του Χριστού και της παναγί-
ας στη θέση Κήπος (5), στον ορεινό όγκο του Χάλακα. Οι κα-
τακόμβες βρίσκονται στην περιοχή του σημερινού οικισμού 
της Τρυπητής. πρόκειται για υπόγειο κοινοτικό κοιμητήριο 
που ιδρύθηκε πιθανότατα στα τέλη του 2ου αι. μ.Χ. και, σύμ-
φωνα με τις επιγραφές που έχουν διασωθεί και το διάκοσμο 
ορισμένων τάφων, φαίνεται πως ήταν σε χρήση μέχρι το τέ-
λος του 5ου αι. μ.Χ. Οι κατακόμβες στη σημερινή τους μορ-
φή σχηματίζουν ένα σύμπλεγμα από τρεις υπόγειες στοές 
και επικοινωνούν μεταξύ τους με τεχνητές διόδους που δια-
νοίχθηκαν τον 20ο αι. Εκτός από τα αρκοσόλια που είναι λα-
ξευμένα στα τοιχώματα, υπάρχει μεγάλος αριθμός κιβωτιό-
σχημων τάφων ανοιγμένων στο δάπεδο των στοών και κα-
λυπτόμενων με ακατέργαστες πλάκες. Σε μερικούς τάφους 
υπάρχει κόγχη στο τύμπανο του αρκοσολίου, η οποία πιθα-
νώς χρησίμευε για την απόθεση προσφορών ή λυχναριών. Σε 
ορισμένα αρκοσόλια σώζονται τοιχογραφίες και γραπτές επι-
γραφές. 
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586. Μήλος, Κατακόμβες, αρκοσόλιο με επιγραφή

586. Μήλος, Κατακόμβες, αρκοσόλιο με τοιχογραφίες

Στην κρίσιμη για το Αιγαίο περίοδο από τον 7ο μέχρι τον 9ο 
αι. ανάγεται ο εκτεταμένος οικισμός που εντοπίζεται στην πε-
ριοχή Κάτω Κώμια (8). Σώζονται οικοδομικά κατάλοιπα, πλή-
θος θραυσμάτων από αρχιτεκτονικά μέλη παλαιοχριστιανι-
κών βασιλικών, καθώς και όστρακα από κεραμική της ίδιας 
περιόδου. Στην ακατοίκητη νησίδα του κόλπου του Αδάμα-
ντα που ονομάζεται Μικρή Ακραδιά (2) σώζονται ο μονόχω-
ρος καμαροσκέπαστος ναός της παναγίας της Ακραδιώτισ-
σας, και τμήματα μαρμάρινου διακόσμου της παλαιοχριστια-
νικής περιόδου. Εντοπίζονται επίσης θεμέλια άλλου ναού, οι-
κοδομικά λείψανα οικιών καθώς και κινστέρνες που χρονολο-
γούνται στον 8ο αι. 
Λίγα είναι τα στοιχεία για τα βυζαντινά μνημεία του νησιού. 
Σε κορυφή απόκρημνου λόφου κοντά στην Ζεφυρία, σώζε-
ται ο ναός της παναγίας της Καστριανής (7) με εντοιχισμέ-
να κομμάτια μαρμάρινου γλυπτού διακόσμου παλαιοχριστια-
νικής και μεσοβυζαντινής εποχής (11ος αι). Ο ναός της Φανε-
ρωμένης στην θέση Τρεις Εκκλησιές (4) φαίνεται να έχει κτι-
σθεί πάνω σε βυζαντινό ναό των ίδιων διαστάσεων και σώζει 
σπαράγματα τοιχογραφιών στην κόγχη, όπου απεικονίζεται η 
παναγία η Νικοποιός (15ος αι.). Στην εποχή της Λατινοκρατί-
ας τοποθετείται η ίδρυση του Κάστρου (1) σε βραχώδη λόφο 
πάνω από την αρχαία πόλη της Μήλου. Στο οροπέδιο κάτω 
από το Κάστρο δημιουργήθηκε η φυσική επέκταση του, η με-
σαιωνική πόλη πλάκα. Τον 14ο αι. αναπτύχθηκε και ο πεδινός 
μεσαιωνικός οικισμός της Μήλου, η Ζεφυρία ή παλαιά Χώρα 
(6), που αντικατέστησε την πλάκα ως πρωτεύουσα του νη-
σιού μέχρι το 17ο αι.

586. Μήλος, Ζεφυρία, Παναγία η Καστριανή586. Μήλος, Κάτω Κώμια
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587. Αντίπαρος, η.

Το Κάστρο της Αντιπάρου (1) αποτελεί το χαρακτηριστικότερο 
παράδειγμα μεσαιωνικού αμυντικού οικισμού που κτίσθηκε σε 
μία φάση, βάσει σχεδίου, για να στεγάσει τους νέους εποίκους 
του νησιού. Χρονολογείται στα μέσα του 15ου αι. και οικοδο-
μήθηκε πιθανότατα μεταξύ του 1440 και 1446, από τον βενε-
τό ευγενή Loredano, γαμπρό του αυθέντη της πάρου Κρου-
σίνο Σομμαρίπα. Αποτελείται από μία ζώνη περιμετρικών κτι-
σμάτων που διαμορφώνουν τετράγωνο περίβολο, στο κέντρο 
του οποίου υπάρχει κυκλικός πύργος. Τα σπίτια είναι τριώρο-
φα, ενώ η είσοδος στο Κάστρο διαμορφώνεται στο μέσο της 
νότιας πλευράς.

588. Πάρος, Παροικιά, Παναγία Καταπολιανή ή Εκατονταπυλιανή, 
κάτοψη587. Αντίπαρος, κάστρο, πύλη

587. Αντίπαρος, κάστρο, ο  πύργος

588. Πάρος, η.

Το σπουδαιότερο σωζόμενο παλαιοχριστιανικό μνημείο του 
Αιγαίου είναι ο ναός της παναγίας Καταπολιανής ή Εκατο-
νταπυλιανής στην παροικιά της πάρου (1). Το κτηριακό συ-
γκρότημα αποτελείται από την κεντρική μεγάλη σταυρική 
τρουλαία βασιλική που είναι αφιερωμένη στην Κοίμηση της 
Θεοτόκου, το σύγχρονό της παρεκκλήσι του Αγίου Νικολάου 
στα βορειοανατολικά και το μεταγενέστερο βαπτιστήριο στα 
νότια. Η βασιλική, χρονολογείται στην εποχή του Ιουστινια-
νού, γύρω στα μέσα του 6ου αι. Έχει κτιστεί επάνω σε πρωι-
μότερη τρίκλιτη βασιλική, η οποία πατά στο ψηφιδωτό δάπε-
δο κοσμικού κτηρίου, ίσως γυμνασίου, των αρχών του 4ου αι. 
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588. Πάρος, Βουτάκος

588. Πάρος, Παροικιά, Τρεις Εκκλησιές

588. Πάρος, Παροικιά, Παναγία Καταπολιανή ή Εκατονταπυλιανή

588. Πάρος, Πρωτόρια, Θεοσκέπαστη, τοιχογραφίες



Πάρος, η. Πάρος, η.ΤΑ ΝΗΣΙΑ

364

588. Πάρος, Κάτω Μαράθι, Άγιος Ιωάννης588. Πάρος, Πίσω Λιβάδι, Άγιος Γεώργιος Θαλασσίτης, τοιχογραφία

588. Πάρος, Πίσω Λιβάδι, Άγιος Γεώργιος Θαλασσίτης

Η παράδοση αποδίδει την ανέγερση του ναού της Θεοτόκου 
σε αυτοκρατορική χορηγία και η κατασκευή του, όπως και η 
ποιότητα του διακόσμου του, συνηγορούν στην άποψη αυτή. 
Στο κτηριακό συγκρότημα σώζονται μαρμάρινα αρχιτεκτονι-
κά μέλη, σπαράγματα τοιχογραφιών διαφόρων εποχών –τα 
πρωιμότερα παλαιοχριστιανικά–, τμήματα ψηφιδωτών δαπέ-
δων καθώς επίσης φορητές εικόνες και κειμήλια. Την εικόνα 
της οικοδομικής δραστηριότητας στο νησί κατά τους πρώ-
τους χριστιανικούς χρόνους συμπληρώνουν άλλα δύο μνη-
μεία: η τρίκλιτη βασιλική στη θέση Τρεις Εκκλησιές (2) κοντά 

588. Πάρος, Πρωτόρια, Θεοσκέπαστη



Πάρος, η. Πάρος, η.ΤΑ ΝΗΣΙΑ

365

588. Πάρος, Επισκοπιανά, Ευαγγελίστρια

στην παροικιά και η βασιλική στη θέση που βρίσκεται σήμε-
ρα ο μονόχωρος ναός του Αγίου Γεωργίου στο Βουτάκο (10), 
κοντά στην Αλυκή. Για την οικοδόμηση και των τριών μνημεί-
ων επαναχρησιμοποιήθηκε αρχαίο οικοδομικό υλικό, ενώ σώ-
ζονται σημαντικά για την τέχνη τους μαρμάρινα ανάγλυφα 
αρχιτεκτονικά μέλη.
Η μεσοβυζαντινή περίοδος αντιπροσωπεύεται κυρίως από 
λίγα γλυπτά, εντοιχισμένα σε μεταγενέστερους ναούς στην 
περιοχή της Μάρπησσας (7) και της Νάουσας. Τα σωζόμε-
να βυζαντινά μνημεία του νησιού είναι μικρότερα σε κλίμακα 
και λιγότερα από τα παλαιοχριστιανικά. Η Θεοσκέπαστη στα 
πρωτόρια (3) και ο Άγιος Γεώργιος Θαλασσίτης στο πίσω Λι-
βάδι (8) είναι μονόχωροι καμαροσκέπαστοι ναοί και διασώ-
ζουν στρώμα τοιχογραφιών του 13ου αι. Ο ναός του Αγίου 
Ιωάννη στο Κάτω Μαράθι (5) και ο ναός της Ευαγγελιστρίας 
στα Επισκοπιανά (9) είναι τρουλαίοι σταυροειδείς. Την περίο-
δο της Λατινοκρατίας κτίστηκαν τα τρία Κάστρα της πάρου: 
το Κάστρο της παροικιάς (1), για την οικοδόμηση του οποίου 
χρησιμοποιήθηκε άφθονο αρχαίο υλικό, το ερειπωμένο κά-
στρο στον λόφο του Κεφάλου (6), όπου σώζεται και ο μονό-
χωρος καμαροσκέπαστος ναός του Ευαγγελισμού με ακρι-
βή χρονολόγηση στο έτος 1410, και το Κάστρο της Νάουσας 
(4), το οποίο αποτελεί τυπικό παράδειγμα οχυρωμένου με-
σαιωνικού οικισμού.

588. Πάρος, Παροικιά, κάστρο, πύργος 588. Πάρος, Λόφος Κεφάλου, Ευαγγελισμός
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589. Νάξος, Χείμαρρος, Ναός Ζωοδόχου Πηγής

589. Νάξος, Φιλώτι, Αγιος Ιωάννης ο Θεολόγος (Άι-Θεός)

589. Νάξος, Αγγίδια, Άγιος Στέφανος στο Φραρώ

589. Νάξος, Τρίποδες (Βίβλος), Άγιος Ματθαίος στην Πλάκα, 
ψηφιδωτό

589. Νάξος, η.

Την παλαιοχριστιανική περίοδο η Νάξος υπάγεται στην επαρ-
χία της Αχαΐας και κατά τη μεσοβυζαντινή στο θέμα των Νή-
σων. Συνολικά έχουν εντοπιστεί 13 βασιλικές, που μαρτυρούν 
τη δημογραφική άνθηση της Νάξου κατά την παλαιοχριστια-
νική περίοδο. Τρείς από αυτές, η παναγία στην νησίδα παλά-
τια (2), ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος στον Γύρουλα Σαγκρί-
ου (17) και ο Άγιος Γεώργιος στα Ύρια (4), ήταν αρχαιοελ-
ληνικοί ναοί που μετατράπηκαν σε εκκλησίες. Λείψανα πα-
λαιοχριστιανικών βασιλικών σώζονται στον Άγιο Ματθαίο στη 
θέση πλάκα Τριπόδων (5) και στον Άγιο Στέφανο στ’ Αγγίδια 
(3). Ίχνη άλλων βασιλικών έχουν εντοπιστεί κάτω από βυζα-
ντινούς ναούς στους Αγίους Θεοδώρους κοντά στη Φανερω-
μένη (30), τον Άγιο Φωκά στον Απόλλωνα (31), τον Άγιο Ιω-
άννη το Θεολόγο στην Κάμινο (10) και τον ναό της Ζωοδό-
χου πηγής μέσα στον περίβολο του ελληνιστικού πύργου Χει-
μάρρου (12), ενώ όπως φαίνεται από τα αρχιτεκτονικά μέλη 
που σώζονται επί τόπου, πιθανότατα υπήρχαν παλαιοχριστια-
νικές βασιλικές και στη θέση του Αγίου Ακεψιμά στο Σαγκρί (6) 
και του Αγίου Γεωργίου στο Λαθρήνο (16). Ο Άγιος Ισίδωρος 
στα Μονοίτσια (26) και η πρωτόθρονη στο Χαλκί (19) προέρ-
χονται επίσης από μετασκευή παλαιοχριστιανικών βασιλικών. 
Ο ναός της παναγίας Δροσιανής κοντά στο χωριό Μονή (27) 
είναι το καλύτερα σωζόμενο μνημείο της παλαιοχριστιανικής 
περιόδου (6ος αι.). Αρχικά ήταν μονόχωρος τρίκογχος ναός με 
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589. Νάξος, Σαγκρί, Άγιος Ακεψιμάς στα Αυλιά

589. Νάξος, Λαθρήνο, Άγιος Γεώργιος και Άγιος Νικόλαος

589. Νάξος, Μονή, Παναγία Δροσιανή

589. Νάξος, Χαλκί, Παναγία Πρωτόθρονη

589. Νάξος, Μονοίτσια, Άγιος Ισίδωρος

τρούλο. Η καμαροσκέπαστη προσθήκη στα δυτικά και τα προ-
σκολλημένα τρία μονόχωρα παρεκκλήσια είναι νεότερα. Κάτω 
από μεταγενέστερα στρώματα τοιχογραφιών αποκαλύφθηκαν 
οι παλαιότερες τοιχογραφίες του μνημείου, που χρονολογού-
νται στο β΄ μισό του 7ου αι. Έχουν ενδιαφέρουσες εικονογρα-
φικές ιδιοτυπίες, όπως τη μοναδική διπλή παράσταση του Χρι-
στού στον τρούλο. Αλλεπάλληλα στρώματα τοιχογραφιών, το 
νεότερο του 14ου αι., κάλυψαν στη συνέχεια τον αρχικό διάκο-
σμο του μνημείου. Στρώμα βυζαντινών τοιχογραφιών σώζεται 
επίσης στην αψίδα του ανατολικού παρεκκλησίου. Σύγχρονές 
της Δροσιανής (β΄ μισό του 7ου αι.) είναι και οι τοιχογραφίες 
στο αρχικό στρώμα της αψίδας του ναού της παναγίας πρω-
τόθρονης στο Χαλκί (19). 
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589. Νάξος, Σαγκρί, Άγιος Αρτέμιος, τοιχογραφία

589. Νάξος, Δαμαριώνας, Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος στ’ Αδησαρού, 
τοιχογραφία

589. Νάξος, Χαλκί, Παναγία Πρωτόθρονη, τοιχογραφία

589. Νάξος,  Παναγία η Καλορίτισσα, τοιχογραφία

589. Νάξος, Μονή, Παναγία Δροσιανή, τοιχογραφία

Η περίοδος της Εικονομαχίας (726-843), αντιπροσωπεύεται 
στη Νάξο με σημαντικά δείγματα. Έχουν εντοπιστεί περίπου 
δεκαπέντε στρώματα σε αντίστοιχα μνημεία που χρονολογού-
νται στο α΄ μισό του 9ου αι. Σε καλύτερη κατάσταση έχουν 
διατηρηθεί ανεικονικές τοιχογραφίες στους ναούς της Αγίας 
Κυριακής Απειράνθου (24), του Αγίου Ιωάννη στ’ Αδησαρού 
(15) και του Αγίου Αρτεμίου στην περιοχή του Σαγκρίου (17). 
Μεγάλη συγκέντρωση πληθυσμού στην ενδοχώρα της Νάξου 
μαρτυρούν τα ίχνη διάσπαρτων ερειπωμένων οικισμών στον 
μεσόγειο κάμπο, επάνω από τον οποίο δεσπόζει το Κάστρο τ’ 
Απαλίρου (14), στην περιοχή του Σαγκρίου. Υψώνεται σε από-
τομο λόφο ύψους 500μ. περίπου και ελέγχει όχι μόνον τις καλ-
λιεργήσιμες εκτάσεις, αλλά και τη θαλάσσια περιοχή μεταξύ 
Νάξου, πάρου και Ίου. Δεξαμενές, λείψανα εκκλησιών και σπι-
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589. Νάξος, Απείρανθος, Αγία Κυριακή, τοιχογραφία

589. Νάξος, Κεραμί, Άγιοι Απόστολοι στο Μετόχι

τιών μέσα και έξω από τον οχυρωματικό περίβολο υποδηλώ-
νουν έντονη οικιστική δραστηριότητα. Η ίδρυση του κάστρου 
συνδέεται με τις πρώτες αραβικές επιδρομές του 7ου αι., όταν 
οι κάτοικοι των παράλιων αναγκάστηκαν να μετακινηθούν στην 
ασφαλέστερη ενδοχώρα. 
Κατά τη μεσοβυζαντινή περίοδο (9ος-12ος αι.) η Νάξος γνω-
ρίζει ιδιαίτερη ανάπτυξη και αναδεικνύεται σε διοικητικό κέ-
ντρο και έδρα μητρόπολης (1083). Στους ναούς που κτίζονται 
την εποχή αυτή οι επικρατέστεροι αρχιτεκτονικοί τύποι είναι 
οι βασιλικές (Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος στ’ Αφικλή) (28), οι 
σταυροειδείς εγγεγραμμένοι (Άγιοι Απόστολοι στο Κεραμί) 
(23) και αρκετοί μονόχωροι τρουλαίοι (Άγιος Νικόλαος στο 
Σαγκρί) (17) ή σχήματος ελεύθερου σταυρού (παναγία η Δα-
μνιώτισσα στον Καλόξυλο) (25), χωρίς να λείπουν και οι μονό-
χωρες καμαροσκέπαστες εκκλησίες. Σημαντικός αριθμός γλυ-
πτών της μεσοβυζαντινής περιόδου έχει διασωθεί σε β΄ χρήση 
ως οικοδομικό υλικό σε μεταγενέστερους ναούς. Αρκετά μαρ-
μάρινα γλυπτά και αρχιτεκτονικά μέλη, όπως είναι τα εντοιχι-
σμένα στον βόρειο τοίχο της παναγίας της Δαμνιώτισσας (25), 
χρονολογούνται στα τέλη του 10ου και στον 11ο αι. Οι τοιχο-
γραφίες του Αγίου Γεωργίου του Διασορίτη (19) αποτελούν 
ένα από τα σημαντικότερα τοιχογραφικά σύνολα του 11ου αι. 
στο Αιγαίο. Ο ναός είναι απλός τετρακιόνιος σταυροειδής εγ-
γεγραμμένος με τρούλο και νάρθηκα. Το εικονογραφικό πρό-
γραμμα έχει τα τυπικά γνωρίσματα του 11ου αι. Στη μεσοβυ-
ζαντινή περίοδο ανακαινίζεται ο ναός της πρωτόθρονης στο 
Χαλκί (19), ο οποίος στη σημερινή του μορφή ανήκει στον με-
ταβατικό σταυροειδή εγγεγραμμένο με τρούλο. Στο νεότερο 
καμπαναριό, εντοιχισμένος μαρμάρινος κοσμήτης σώζει τη 
χρονολογία ανακαίνισης (1052) και τα ονόματα του επισκόπου 
Λέοντος και του Νικήτα πρωτοσπαθαρίου και τουρμάρχη Να-
ξίας. Τα τοιχογραφικά στρώματα που διατηρούνται στο μνη-
μείο αντιπροσωπεύουν ευρύ χρονικό διάστημα, από την εποχή 
της Εικονομαχίας μέχρι το 13ο αι. Το στρώμα ανακαίνισης του 
1052 περιλαμβάνει τις τοιχογραφίες του πρώτου στρώματος 
του τρούλου (σήμερα έχουν αποτοιχισθεί) και τις τοιχογραφί-
ες στις καμάρες των κεραιών του σταυρού. Οι τοιχογραφίες 
του βορειοδυτικού νεκρικού παρεκκλησίου του Αγίου Ακινδύ-
νου χρονολογούνται στο 1056. 
Η περίοδος της λατινικής επικυριαρχίας για τη Νάξο αρχίζει το 
1204, όταν ο Μάρκος Σανούδος ιδρύει το δουκάτο του Αρχι-
πελάγους με έδρα το νησί. Η Λατινοκρατία θα διαρκέσει έως 
την οθωμανική κατάκτηση το 1566. παρόλο που καταργήθη-
καν οι ορθόδοξες επισκοπές, η καλλιτεχνική έκφραση των ορ-
θοδόξων δεν επηρεάστηκε αρνητικά. Σε σύνολο 180 τοιχογρα-
φικών στρωμάτων που έχουν επισημανθεί, είναι εντυπωσιακά 
μεγάλος ο αριθμός των έργων που ανάγονται στον 13ο αι. και 
στην πρώτη δεκαπενταετία του 14ου. Κατά τον 13ο αι. διακο-
σμούνται εκ νέου με τοιχογραφίες σχεδόν όλοι οι παλαιότε-
ροι ναοί, το σύνολο των οποίων σώζεται στις περιοχές Σαγκρί-
ου, Χαλκίου και Φιλωτίου, καθώς και στην ορεινή περιοχή Απει-
ράνθου. Τα νέα κτίσματα της εποχής είναι συνήθως μικρών 
διαστάσεων καμαροσκέπαστοι ναοί. Από τη Νάξο είναι γνω-
στά εννέα ακριβώς χρονολογημένα με επιγραφές ζωγραφικά 
σύνολα, όλα του β΄ μισού του 13ου αι.: Άγιος Γεώργιος στην 
Απείρανθο (1252/4) (24), Άγιος Νικόλαος στο Σαγκρί (1269/70) 

589. Νάξος, Απείρανθος, Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος στ’ Αφικλή
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589. Νάξος, Απείρανθος, Άγιος Γεώργιος, τοιχογραφίες

589. Νάξος, Σαγκρί, Άγιος Νικόλαος

589. Νάξος, Χαλκί, Άγιος Γεώργιος ο Διασορίτης

589. Νάξος, Καλόξυλος, Παναγία η Δαμνιώτισσα

589. Νάξος, Σαγκρί, Κάστρο τ’ Απαλίρου
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589. Νάξος, Σαγκρί, Άγιος Νικόλαος, τοιχογραφία

589. Νάξος, Χαλκί, Παναγία Πρωτόθρονη, τοιχογραφίες 
παρεκκλησίου

589. Νάξος, Χαλκί, Παναγία Πρωτόθρονη, τοιχογραφίες β’ 
στρώματος

589. Νάξος, Καλόξυλος, Παναγία Δαμνιώτισσα, μεσοβυζαντινά 
γλυπτά
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589. Νάξος, Μαραθός, Άγιος Γεώργιος, τοιχογραφίες

589. Νάξος, Πέρα Χαλκί, Άγιος Παντελεήμονας, τοιχογραφία

589. Νάξος, Όσκελος, Άγιος Γεώργιος, τοιχογραφίες

589. Νάξος, Χαλκί, Παναγία η Πρωτόθρονη, τοιχογραφίες
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589. Νάξος, Φιλώτι, Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος (Άι-Θεός), 
τοιχογραφίες

589. Νάξος, Αγιασσός, Παναγία στης Γιαλλούς, τοιχογραφίες589. Νάξος, Αρχατός, Παναγία Αρχατού, τοιχογραφίες

589. Νάξος, Χαλκί, Άγιος Γεώργιος ο Διασορίτης, τοιχογραφίες
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589. Νάξος, Τσικαλαριό, Άγιος Στέφανος, τοιχογραφία 589. Νάξος, Μαραθός, Άγιος Στέφανος, τοιχογραφία

589. Νάξος, Φιλώτι, Παναγία Αριών, τέμπλο
589. Νάξος, Απείρανθος, Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος στ’ Αφικλή, 
τοιχογραφία
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(17), Θεοτόκος του Δήμου στην Απείρανθο (1280/81) (24), πα-
ναγία στον Αρχατό (1285) (9), Άγιος Γεώργιος στον Όσκελο 
(1285/6) (7), Άγιος Γεώργιος στο Μαραθό (1285/6) (13), Άγιος 
Γεώργιος στο Δίστομο Φιλωτίου (1286/7) (11), παναγία στης 
Γιαλλούς στην περιοχή της Αγιασσού (1288/9) (8), Άγιος πα-
ντελεήμονας στο πέρα Χαλκί (1291/2). Από τους πιο σημαντι-
κούς που τοιχογραφήθηκαν την ίδια περίοδο είναι ο Άγιος Στέ-
φανος Τσικαλαριού (21), ο Άγιος Ιωάννης στο Κεραμί (23), η 
παναγία Αριών (18), ο Άγιος Στέφανος στο Μαραθό (13) και 
οι Άγιος Γεώργιος και Άγιος Ιωάννης στους Σίφωνες (29). Οι 
τοιχογραφίες που διατηρούνται από τον 14ο αι. είναι πολύ λι-
γότερες και όπως αυτές του Αγίου πολυκάρπου Διστόμου 
(1306/7) (11), του Αγίου Ιωάννη Θεολόγου στ’ Αφικλή Απει-

589. Νάξος, Κάστρο Τσικαλαριού ή Απάνω Κάστρο, Άγιος Γεώργιος

589. Νάξος, Μονή, Παναγία Δροσιανή, τοιχογραφία

589. Νάξος, Κάστρο Τσικαλαριού ή Απάνω Κάστρο

589. Νάξος, Μονή, Παναγία Δροσιανή, τοιχογραφία
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589. Νάξος, Χώρα, Κάστρο

589. Νάξος, Βουρβουριά, Άγιος Κωνσταντίνος, τοιχογραφία 589. Νάξος, Κεραμί, Άγιος Ιωάννης, τοιχογραφίες



Κουφονήσια, τα. Αμοργός, η.ΤΑ ΝΗΣΙΑ

377

589. Νάξος, βασιλική στο Σαγκρί, αποκατάσταση του φράγματος

589. Νάξος, Σαγκρί, Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος στο Γύρουλα

591. Αμοργός, Παραδείσα, ερείπια ευκτήριου οίκου

ράνθου (1309) (28), του Αγίου Κωνσταντίνου στη Βουρβουριά 
(1310) (20) και του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στην Κάμινο 
(1315/6) (10), αποτελούν συνέχεια της τέχνης του 13ου αι.
Το σημαντικότερο κάστρο της εύφορης ενδοχώρας κατά την 
περίοδο αυτή είναι του Τσικαλαριού (21). Στο ερειπωμένο σή-
μερα Απάνω Κάστρο, ανάμεσα στην ποταμιά και το Χαλκί (22), 
εντοπίζονται κατάλοιπα από τους προϊστορικούς έως και τους 
μεσαιωνικούς χρόνους. Οι πολυάριθμες εκκλησίες που σώζο-
νται έξω από τα τείχη του Κάστρου (Άγιος Ανδρέας, Άγιος Γε-
ώργιος, παναγία Καστριανή) μαρτυρούν την σημασία του. Το 
Κάστρο της Χώρας (1), στα βορειοδυτικά παράλια του νησιού, 
αποτέλεσε το διοικητικό κέντρο των Φράγκων Δουκών. Στο κέ-
ντρο του οικισμού, ο οποίος αναπτύσσεται μέσα σε οχυρω-
ματικό τείχος, εντοπίζονται κτήρια που ταυτίζονται με κτίσμα-
τα της λατινικής διοίκησης (όπως ο πύργος του Σανούδου, η 
Καγγελαρία, ο ναός της Υπαπαντής, η Καπέλλα Καζάτζα κ.α.). 
Από τους πύργους που προστάτευαν το Κάστρο σώζεται σε 
καλή κατάσταση ο πύργος των Crispi (ή Γλέζου ή Απεραθί-
τισσας), ο πύργος Καραβία και ο πύργος Γκρεκ-Δελλαρόκκα. 
Η περιοχή γύρω από το Κάστρο εποικίστηκε αρχικά από ορ-
θοδόξους, σχηματίζοντας την πρώτη προστατευμένη συνοι-
κία στα βορειοδυτικά, το Μπούργκο. Τέσσερις ακόμη συνοικί-
ες αναπτύχθηκαν γύρω από το Κάστρο: η Αγορά στα δυτικά, η 
Εβριακή με την Φουντάνα στα βορειοανατολικά και το Νιο Χω-
ριό στα νότια.

590. Κουφονήσια, τα.

Στη θέση προφήτης Ηλίας στο Άνω Κουφονήσι (1) σώζονται 
κατάλοιπα παλαιοχριστιανικού ναού.

591. Αμοργός, η.

Τα οικοδομικά κατάλοιπα σε διάφορες, συχνά απόμερες θέσεις 
και οι επιγραφικές αναφορές μαρτυρούν την εξάπλωση της 
νέας θρησκείας στην Αμοργό. Ήδη από τον 4ο αι. ιδρύονται λα-
τρευτικά οικοδομήματα, όπως έδειξε η αποκάλυψη ευκτήριου 
οίκου (;) στον όρμο παραδείσα (5), δυτικά της Αρκεσίνης. Λεί-
ψανα παλαιοχριστιανικής βασιλικής εντοπίζονται στην εκκλησία 
της παναγίας της Καταπολιανής στα Κατάπολα (7) και στο μο-
νόχωρο εκκλησάκι της παναγίας του πολίτη στην Κολοφάνα 
(4). Η παρουσία μαρμάρινων αρχιτεκτονικών μελών στους να-
ούς της παναγίας και του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου (Θεολο-
γάκι) στον Κάτω Κάμπο (6), στον Άγιο Γεώργιο Βαρσαμίτη τον 
παλαιό (2), στον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο στο όρος Κρούκελο 
(9), καθώς και σε ναούς στον όρμο της Αιγιάλης και στην περι-
οχή της Χώρας, προδίδουν την οικονομική άνθηση του νησιού 
από τον 4ο έως τον πρώιμο 7ο αι. και μαρτυρούν τη συνεχή επι-
κοινωνία των κατοίκων του με τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, 
τις παράλιες μικρασιατικές πόλεις και την Κωνσταντινούπολη. 
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591. Αμοργός, Κατάπολα, Ευαγγελισμός στη θέση Ξυλοκερατί 591. Αμοργός, μονή Χοζοβιώτισσας

591. Αμοργός, Κάμπος, Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος 591. Αμοργός, Κατάπολα, Άγιοι Ανάργυροι, τοιχογραφία

591. Αμοργός, Κολοφάνα, Παναγία του Πολίτη 591. Αμοργός, Κατάπολα, Άγιοι Ανάργυροι
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591. Αμοργός, Χώρα, το κάστρο592. Αμοργός, Κρούκελο, Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος

591. Αμοργός, Καμάρι, Άγιος Νικόλαος, τοιχογραφία

591. Αμοργός, Καμάρι, Άγιος Νικόλαος

πληροφορίες για την ταραγμένη περίοδο των αραβικών επι-
δρομών (7ος-9ος αι.) παρέχει η οικοδόμηση εκκλησιών σε δύσ-
βατες περιοχές, όπως ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος στο όρος 
Κρούκελο (9), ή σε θέσεις αθέατες από τη θάλασσα, όπως ο 
Ευαγγελισμός και οι Άγιοι Ανάργυροι στην περιοχή των Κατα-
πόλων (7). Οι τελευταίοι διασώζουν δύο τουλάχιστον ζωγρα-
φικά στρώματα, το παλαιότερο από τα οποία φέρει ανεικονι-
κό διάκοσμο.
Σημαντικό χριστιανικό μνημείο της Αμοργού είναι το μοναστή-
ρι της παναγίας της Χοζοβιώτισσας (1), κτισμένο στον από-
κρημνο βράχο της βόρειας πλευράς του νησιού. Τα κτίσμα-
τα του εκτείνονται σε οκτώ ορόφους, πλάτους μόλις λίγων μέ-
τρων. Η εποχή της ίδρυσης του παραμένει αβέβαιη. Στην επο-
χή της Λατινοκρατίας, κατά τον 13ο και 14ο αι., χρονολογού-
νται οι τοιχογραφίες του τρίκλιτου –όπως τελικά διαμορφώ-
θηκε– ναού του Αγίου Νικολάου στο Καμάρι (3), του μονόχω-
ρου καμαροσκέπαστου παλαιού Αγίου Γεωργίου Βαρσαμίτη 
(2) και του Αγίου Ιωάννη Θεολόγου στα Κάψαλα (8). Την ίδια 
περίοδο επεκτείνεται και ανασυγκροτείται ο προϋπάρχων οι-
κιστικός πυρήνας του Κάστρου της Χώρας (1) προς τη νότια 
πλευρά του και πιθανώς τότε δημιουργούνται οι εσωτερικές 
πλακόστρωτες πλατείες με το όνομα Λόζια. Στα ελάχιστα αρχι-
τεκτονικά λείψανα της Βενετοκρατίας συγκαταλέγονται ο πύρ-
γος του Γαβρά, ο Θόλος και η καμαροσκέπαστη τοξωτή υδα-
τοδεξαμενή που είναι γνωστή ως ο Κάτω Λάκκος (10).

592. Σχοινούσα, η.

Στην θέση Τσιγκούρι (1), κοντά στη θάλασσα σώζονται λείψα-
να παλαιοχριστιανικής βασιλικής και μεσαιωνικού οικισμού κτι-
σμένου πάνω σε αρχαίο. Στο νοτιότερο ακρωτήριο του νησιού, 
τον κάβο του Αγίου Βασιλείου (2), σώζονται τα θεμέλια μονο-
κάμαρης εκκλησίας. Βυζαντινά γλυπτά υπάρχουν και στο ση-
μερινό ενοριακό ναό του οικισμού.
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593. Ίος, η.

Η πόλη της Ίου αναφέρεται στις αρχές του 6ου αιώνα στις 
πόλεις της Επαρχίας των Νήσων από τον Συνέκδημο του Ιε-
ροκλέους, ενώ αργότερα, κατά τα βυζαντινά χρόνια, αποτελεί 
σκάλα των θαλάσσιων διαδρομών από την Κωνσταντινούπολη 
προς την Κρήτη. Τα αρχαιολογικά κατάλοιπα της πρώτης χρι-
στιανικής περιόδου περιλαμβάνουν αρχιτεκτονικά μέλη, μαρ-
μάρινα θωράκια και αρράβδωτους κίονες, που έχουν εντοιχι-
στεί σε εκκλησίες στην περιοχή της Χώρας (1): στον Ταξιάρ-
χη, τα Εισόδια της Θεοτόκου, τον Άγιο Ιωάννη πρόδρομο, την 
Αγία Αικατερίνη και τον Άγιο Γεώργιο στο Κάστρο. Η θέση της 
παλαιοχριστιανικής βασιλικής από την οποία προέρχονται, 
πιθανολογείται ότι βρισκόταν στα νότια της παλαιάς Μητρόπο-
λης. Τα ερείπια του παλαιόκαστρου (3), μιας σημαντικής οχύ-

593. Ίος, Χώρα, Σταυρός του Μπούρη593. Ίος, Παλαιόκαστρο

593. Ίος, Χώρα, Ταξιάρχης, παλαιοχριστιανικό θωράκιο
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ρωσης του 7ου-8ου αι., σε βραχώδες ύψωμα στην βορειοα-
νατολική πλευρά του νησιού, υπενθυμίζουν την ανάγκη προ-
στασίας της ενδοχώρας αλλά και των θαλάσσιων οδών από 
τις αραβικές επιδρομές. Στα μέσα του 12ου αι. ο άραβας γεω-
γράφος Εδρισή αναφέρει πως η Ίος ευημερούσε, ήταν εύφο-
ρη και είχε δύο λιμάνια. 
Από την περίοδο της Λατινοκρατίας σώζονται τα ερείπια του 
κάστρου στην κορυφή του λόφου της Χώρας (1), το οποίο δε-
σπόζει στον μυχό του μεγάλου λιμανιού. Η ανέγερσή του απο-
δίδεται στον Μάρκο Α΄ Κρίσπο, στα τέλη του 14ου-αρχές 15ου 
αι. Η καμαροσκέπαστη εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στην κο-
ρυφή του λόφου διασώζει εξίτηλες τοιχογραφίες στις οποί-
ες διαβάζεται χάραγμα του έτους 1468. Στην περιοχή του όρ-
μου της Ψάθης (4) σώζονται τα ερείπια καμαροσκεπούς ναού 
(Σταυρός), στους τοίχους του οποίου διατηρούνται ακόμη 
σπαράγματα τοιχογραφιών του 13ου-14ου αι. Τοιχογραφί-
ες της εποχής της Λατινοκρατίας διασώζει αποσπασματικά 
και ο μονόχωρος επιπεδόστεγος ναός του Σταυρού στη θέση 
Μπούρη (2). Τέλος, τα ερείπια μιας άλλης μεσαιωνικής οχύ-
ρωσης εντοπίζονται στη νοτιοανατολική πλευρά της Ίου, στην 
θέση που φέρει την ονομασία Καστέλλι (5). 

593. Ίος, Χώρα, Σταυρός του Μπούρη, τοιχογραφία

594. Σίκινος, Επισκοπή

593. Ίος, Ψάθη. Σταυρός,  τοιχογραφία593. Ίος, Ψάθη. Σταυρός

594. Σίκινος, η.

Η Επισκοπή στη Σίκινο (4), ένα ρωμαϊκό μαυσωλείο (α΄ μισό 
3ου αι. μ.Χ.) που μετασκευάστηκε σε χριστιανικό ναό, με τε-
λική διαμόρφωση στον 17ο αι., διασώζει ενσωματωμένα στην 
αψίδα αρχιτεκτονικά μέλη πρωτοβυζαντινού τέμπλου (7ου 
αι.), τα οποία ενισχύουν την υπόθεση για μια προγενέστερη 
χριστιανική φάση του μνημείου. Από την περίοδο της Λατινο-
κρατίας σώζονται έξι ναοί, αριθμός συγκριτικά μεγάλος για 
την έκταση του νησιού, όλοι μικροί μονόχωροι, καμαροσκέ-
παστοι, που διατηρούν τον αρχικό τοιχογραφικό τους διάκο-
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594. Σίκινος, Αλοπρόνοια, Παναγία στη Συκιά, τοιχογραφίες

594. Σίκινος, Αλοπρόνοια, Παναγία στη Συκιά

594. Σίκινος, Άγιος Νικόλαος στις Ράχες Κατέργου, τοιχογραφίες

σμο του 13ου και 14ου αι.: ο Άγιος Νικόλαος στις Ράχες Κα-
τέργου (1299/1300) (5), η παναγία στη Συκιά κοντά στην Αλο-
πρόνοια (6), ο Χριστός ή Μεταμόρφωση του Σωτήρος κοντά 
στη Χώρα (κτήμα Λύδη) (2), ο Άγιος Στέφανος κοντά στο Χω-
ριό (3), η Αγία Άννα, παρεκκλήσι της Επισκοπής, και ο Άγι-
ος Γεώργιος κοντά στην Επισκοπή (1351/52) (4). Οι τοιχο-
γραφίες τους είναι έργα επαρχιακών ζωγράφων, που έγιναν 
με ιδιωτική χορηγία, όπως του ιερέα Γεωργίου στον ναό του 
Αγίου Γεωργίου ή του ζεύγους κτητόρων στον ναό του Αγί-
ου Στεφάνου. Κατάλοιπα μεσαιωνικής κατοίκησης εντοπίζο-
νται στον αρχαίο οικισμό του παλιόκαστρου (7), στο βορειο-
ανατολικό άκρο του νησιού, κοντά στο ακρωτήρι Μάλτα. Το 
Κάστρο, οικιστικός πυρήνας της Χώρας (1), κτισμένο στην 
βόρεια απόκρημνη πλευρά του νησιού πιθανώς στο β΄ μισό 
του 15ου ή στον 16ο αι., αποτελεί τυπικό δείγμα κυκλαδίτι-
κου οχυρωμένου οικισμού.
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594. Σίκινος, Άγιος Γεώργιος594. Σίκινος, Άγιος Γεώργιος, τοιχογραφίες

594. Σίκινος, Χώρα, Άγιος Στέφανος κοντά στο Χωριό

594. Σίκινος, Χώρα, Χριστός ή Μεταμόρφωση του Σωτήρος στο 
κτήμα Λύδη

594. Σίκινος, Χώρα, Χριστός ή Μεταμόρφωση του Σωτήρος στο 
κτήμα Λύδη, τοιχογραφίες
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595. Φολέγανδρος, η.

Ο Άγιος Μόδεστος στο Λειβάδι (3) ήταν μεσοβυζαντινή τρίκλι-
τη, θολωτή βασιλική με μεγάλη ημικυκλική άψίδα. Διατηρού-
ν  ται το κεντρικό και το νότιο κλίτος αφιερωμένα αντίστοιχα 
στον άγιο Μόδεστο και την αγία Κυριακή. Σώζεται και κιονί-
σκος με σύμφυτο κιονόκρανο, πιθανώς από το αρχικό τέμπλο 
του ναού. Στο νεκροταφείο της Άνω Μεράς βρίσκεται ο μονό-
χωρος καμαροσκέπαστος ναός του Αγίου Ιωάννη του προ-
δρόμου (1) με εγκάρσιο, προεξέχοντα νάρθηκα στα δυτικά. 
Στο εσωτερικό υπάρχουν εξίτηλα σπαράγματα τοιχογραφι-
ών του 13ου-14ου αι. Στο πετούσι βρίσκεται ο τρίκλιτος ναός 
του Αγίου πνεύματος (2). Τα κλίτη δεν επικοινωνούν μεταξύ 
τους και το καλύτερα σωζόμενο νότιο κλίτος καλύπτεται σή-
μερα με επίπεδη στέγη. Το ασκεπές μεσαίο είναι αφιερωμέ-
νο στην αγία Μαρίνα και στην αψίδα διατηρεί κατάλοιπα πα-
ράστασης Δέησης.

594. Σίκινος, κάστρο,  Παραπόρτι 594. Σίκινος, Επισκοπή, παρεκκλήσι Αγίας Άννας, τοιχογραφία

594. Σίκινος, Χώρα, Άγιος Στέφανος κοντά στο Χωριό, τοιχογραφίες
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596. Θήρα, η.

Κατά τους ύστερους ρωμαϊκούς χρόνους, το νησί της Θήρας 
παρουσιάζει ιδιαίτερη ακμή. Στην αρχαία Θήρα, στα θεμέλια 
του δίδυμου ναού του Αγίου Στεφάνου (8), σώζονται τα ερεί-
πια παλαιοχριστιανικής βασιλικής του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. 
Στον παραθαλάσσιο οικισμό της περίσσας (7) ανασκάπτεται 
οικισμός των ύστερων ρωμαϊκών χρόνων. Ήδη στα μέσα του 
19ου αι. είχαν αποκαλυφθεί κατά τη διάρκεια της οικοδόμη-
σης του ναού του Τιμίου Σταυρού δυο τρίκλιτες βασιλικές, το 
λεγόμενο «Αγίασμα» και ένα κυκλικό μαρμάρινο ταφικό μνη-

596. Θήρα, Περίσσα, Τίμιος Σταυρός, ταφικό μνημείο

596. Θήρα, Περίσσα, Τίμιος Σταυρός, το «Αγίασμα»

596. Θήρα, αρχαία Θήρα, Άγιος Στέφανος

596. Θήρα, Βουρβούλο, Άγιος Ιωάννης των Μυλωνάδων 596. Θήρα, Βουρβούλο, Άγιος Ιωάννης των Μυλωνάδων
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μείο, στους δόμους του οποίου χαράχτηκε τον 4ο αι. μ.Χ. 
ένα εκτενές κτηματολόγιο βασισμένο στην φορολογική με-
ταρρύθμιση του Διοκλητιανού. παλαιοχριστιανική βασιλική 
αποκαλύφθηκε στην θέση του μισοερειπωμένου δίκλιτου με-
σοβυζαντινού ναού της Αγίας Ειρήνης, με εκτεταμένο νεκρο-
ταφείο στα νότιά της, σε χρήση από τον 1ο μέχρι τον 7ο αι. 
Ο οικισμός της περίσσας καταστράφηκε και εγκαταλείφθηκε 
από σεισμό πριν από το α΄ τέταρτο του 8ου αι. Άλλη παλαιο-
χριστιανική βασιλική έχει αποκαλυφθεί στα βορειοδυτικά της 
περίσσας, στην θέση Δενδρί, κοντά στον Άγιο Ιωάννη. Στο 
Καμάρι (6), την αρχαία Οία, επίνειο της αρχαίας Θήρας, έχει 
ανασκαφεί τμήμα πρωτοβυζαντινού οικισμού, καθώς και μια 
τρίκλιτη βασιλική στο κέντρο του σύγχρονου οικισμού.

596. Θήρα, Καμάρι, βασιλική

596. Θήρα, Καμάρι, δρόμος του οικισμού596. Θήρα, Περίσσα, Άγιος Ιωάννης στο Δενδρί

596. Θήρα, Μέσα Γωνιά. Επισκοπή

596. Θήρα, Περίσσα, Αγία Ειρήνη
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596. Θήρα, Ακρωτήρι. Καστέλλι

596. Θήρα, Πύργος. Καστέλλι

596. Θήρα, Εμπορειό, Καστέλλι

596. Θήρα, Μέσα Γωνιά. Επισκοπή, τοιχογραφίες

Τη μεσοβυζαντινή περίοδο αντιπροσωπεύουν δυο μικροί δί-
κλιτοι ναοί που ήδη αναφέρθηκαν, ο Άγιος Στέφανος στην 
Αρχαία Θήρα (8) και η Αγία Ειρήνη στην περίσσα (7). Το ση-
μαντικότερο ωστόσο μνημείο του νησιού είναι ο ναός της 
Επισκοπής στην Μέσα Γωνιά (5). Ανήκει στον τύπο του σταυ-
ροειδούς εγγεγραμμένου τετρακιόνιου με τρούλο και χρονο-
λογείται στον 11ο αι. Σώζει τοιχογραφίες του 11ου-12ου αι., 
ακέραιο μαρμάρινο τέμπλο και εντοιχισμένα παλαιοχριστια-
νικά και βυζαντινά αρχιτεκτονικά μέλη. Στον 13ο αι. χρονο-
λογούνται στρώματα τοιχογραφιών στον σπηλαιώδη ναό του 
Αγίου Γεωργίου στη Φοινικιά της Οίας (1) και τον Άγιο Ιωάν-
νη των Μυλωνάδων στο Βουρβούλο (3), ο οποίος είναι υπό-
σκαφος δίκογχος ναός. Από την περίοδο της Βενετοκρατί-
ας σώζονται λείψανα πέντε συνολικά φρουρίων, τα λεγόμενα 
Καστέλλια, που κτίζονται για προστασία από τις πειρατικές 
και τουρκικές επιδρομές, και οι Γουλάδες, που ήταν ιδιωτι-
κά φρούρια. Καστέλλια υψώνονταν στον Σκάρο (2), όπου βρι-
σκόταν η έδρα της φραγκικής διοίκησης, τον Εμπορειό (9), 
τον πύργο (4), το Ακρωτήρι (10) και τον Άγιο Νικόλαο στην 
πάνω Μεριά (Οία) (1). Από τους Γουλάδες σώζεται ακόμη αυ-
τός στον Εμπορειό (9).

597. Ανάφη, η.

Στην ΒΑ ακτή του νησιού βρίσκεται ο ναός του Αγίου Αντωνί-
ου (1). Αποτελείται από δύο καμαροσκέπαστους χώρους. Στον 
βόρειο χώρο σώζονται κατάλοιπα τοιχογραφιών που μπορούν 
να χρονολογηθούν στο α΄ μισό του 14ου αι.
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ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Δωδεκάνησα

598. Αστυπάλαια, θέση Ανάληψη, βασιλική του Καρέκλη, ψηφιδωτό
598. Αστυπάλαια, θέση Ανάληψη, βασιλική Αγίας Βαρβάρας, 
ψηφιδωτό

598. Αστυπάλαια, Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος στο Έξω Νησί

598. Αστυπάλαια, Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος στο Βαθύ

598. Αστυπάλαια, η.

Η Αστυπάλαια αποτελούσε ανέκαθεν το συνδετικό κρίκο μετα-
ξύ Κυκλάδων και Δωδεκανήσου. Την παλαιοχριστιανική περίο-
δο φαίνεται ότι άκμαζαν τουλάχιστον δύο οικισμοί, ο ένας στο 
Έξω Νησί, δηλαδή το δυτικό τμήμα της, και ο άλλος στο Μέσα 
Νησί, το ανατολικό. Ο πρώτος βρισκόταν στο σημερινό Λειβά-
δι, όπου ανακαλύφθηκαν λείψανα από δύο τρίκλιτες βασιλικές 
με ψηφιδωτά δάπεδα στο ακρωτήρι Στεφανίδα (Άγιος Βασίλει-
ος και Άγια των Αγίων) (5), και λείψανα αστικών κτηρίων λίγο 
πιο πίσω από την ακτογραμμή. Ο δεύτερος οικισμός βρισκό-
ταν στην περιοχή της Ανάληψης (1), όπου εντοπίστηκαν, εκτός 
από δύο ακόμα παρόμοιες βασιλικές (Αγία Βαρβάρα και βασι-
λική του Καρέκλη), λείψανα λουτρώνα (λουτρώνας Ταλλαρά) 
(2), με ενδιαφέρον ψηφιδωτό που παριστά τον ζωδιακό κύκλο, 
και θεμέλια άλλων κτηρίων. 
Από το 10ο-11ο αι. μάλλον χρονολογούνται τρεις βυζαντινοί 
ναοί του τύπου των μεταβατικών εγγεγραμμένων με τρούλο, 
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598. Αστυπάλαια, το κάστρο και η Χώρα

αν και δεν διαθέτουμε γραπτά στοιχεία για το νησί την περίοδο 
αυτή. Οι δύο βρίσκονται στο Βαθύ (3), στο Μέσα Νησί (σε κα-
λύτερη κατάσταση ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος), ενώ ο τρίτος 
στη θέση ‘Αγιος Ιωάννης (4) στο Εξω Νησί (Άγιος Ιωάννης ο 
πρόδρομος). Στην ίδια περίοδο ίσως χρονολογείται και ο οχυ-
ρωμένος οικισμός της περιοχής, σε γειτονικό λόφο. Η Αστυ-
πάλαια υπέφερε σε διάφορες περιόδους από πειρατικές επι-
δρομές. Εποικίστηκε εκ νέου επανειλημμένα και, σε ένα από 

τα εγχειρήματα αυτά, υπό τον φεουδάρχη Ιωάννη Δ’ Κουερί-
νι, υποτελή του δουκάτου της Νάξου, κτίστηκε ο οχυρός οικι-
σμός του Κάστρου της Χώρας (1), με εποίκους από την Τήνο 
και την Μύκονο (1413). Το Κάστρο ορθώνεται σε βραχώδες 
έξαρμα βορειοανατολικά του Λειβαδίου. Το αποτελούσε οχυ-
ρωματικός δακτύλιος από τα λεγόμενα ξώκαστρα σπίτια, ενώ 
το εσωτερικό ήταν πυκνοδομημένο, με πολλές από τις κατοικί-
ες να είναι τριώροφες ή τετραώροφες. 
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599. Πάτμος, η μονή του Θεολόγου κατά τον Barskij, 1770

599. Πάτμος, η Χώρα με τη μονή του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου

599. Πάτμος, η.

Στην πάτμο, όπου στο τέλος του 1ου αι. ο ευαγγελιστής Ιωάν-
νης συνέγραψε το κείμενο της Αποκάλυψης, σώζονται ελάχι-
στα λείψανα της παλαιοχριστιανικής περιόδου. Στη θέση όπου 
κτίσθηκε αργότερα το καθολικό της μονής του Αγίου Ιωάννη 
του Θεολόγου (1), προϋπήρχαν τα ερείπια μιας βασιλικής και 
ένα λιτό ευκτήριο αφιερωμένο στον ίδιο άγιο. Στην παραλία της 
Σκάλας (2) διατηρούνται επίσης τα λείψανα ενός βαπτιστηρίου 
όπου, σύμφωνα με την παράδοση, βαπτίσθηκαν οι πρώτοι χρι-
στιανοί του νησιού. Αποτελούσε πιθανώς τμήμα παλαιοχριστια-
νικής βασιλικής, της οποίας σώζονται ίχνη της αψίδας. 
Το έτος 1088, σύμφωνα με το ιδρυτικό χρυσόβουλλο του αυ-
τοκράτορα Αλεξίου Α΄ Κομνηνού, η πάτμος παραχωρήθηκε 
στον όσιο Χριστόδουλο για την ανέγερση της μονής και από 
ένα έρημο και ακατοίκητο νησί μετατράπηκε σε βάση ζωτικής 
σημασίας για την άμυνα του βυζαντινού κράτους. Η αρχιτε-
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599. Πάτμος, μονή του Θεολόγου, αναπαράσταση της τράπεζας599. Πάτμος, ο Αγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, εικόνα

599. Πάτμος, η αυλή της μονής του Θεολόγου

599. Πάτμος, μονή του Θεολόγου, το καθολικό (τομή)599. Πάτμος, μονή του Θεολόγου, παλαιοχριστιανικό κιονόκρανο
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κτονική του μοναστηριακού συγκροτήματος (1), με τον έντο-
να φρουριακό χαρακτήρα, διαμορφώθηκε σταδιακά ανά τους 
αιώνες, ως αποτέλεσμα διαφόρων οικοδομικών φάσεων. Το 
καθολικό του μοναστηριού κτίσθηκε στα τέλη του 11ου αι., 
στον τύπο του απλού τετράστυλου σταυροειδούς εγγεγραμ-
μένου ναού. Τα παρεκκλήσια της παναγίας και του Οσίου Χρι-
στοδούλου προστέθηκαν κατά τον 12ο αι., ενώ την ίδια επο-
χή χρονολογούνται η μετασκευή της τράπεζας από ξυλόστε-
γη σε θολοσκέπαστη με τρούλο και η ανέγερση της στοάς του 
καθολικού. Οι τοιχογραφίες του παρεκκλησίου της παναγίας 
αποτελούν λαμπρό δείγμα της λεγόμενης μνημειακής τάσης 
του τέλους του 12ου αι. Στο ίδιο συνεργείο αποδίδεται η πρώ-
τη φάση της τοιχογράφησης της τράπεζας, στην οποία δια-
τηρείται σε μεγαλύτερη έκταση ο ζωγραφικός διάκοσμος του 
δεύτερου στρώματος, που χρονολογείται στις πρώτες δεκαε-
τίες του 13ου αι. Τοιχογραφίες του 12ου αι. έχουν σωθεί και 
στο ιερό βήμα του Σπηλαίου της Αποκάλυψης (3). Τέλος, η εκ-
κλησία του Αγίου Δημητρίου στη Χώρα τοιχογραφήθηκε πιθα-
νώς τον 14ο αι. (1).

599. Πάτμος, μονή του Θεολόγου, τοιχογραφία στο παρεκκλήσι

599. Πάτμος, μονή του Θεολόγου, τοιχογραφία στο παρεκκλήσι

599. Πάτμος, μονή του Θεολόγου, τοιχογραφία στην τράπεζα
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600. Λειψοί, οι.

Στο νησί που είναι γνωστό στις πηγές ως Λειψώ, σώζονται λεί-
ψανα της παλαιοχριστιανικής περιόδου στην παναγία στο Κου-
σέλιο (3), στον Άγιο Σπυρίδωνα στην Κατσαδιά (2) και στη θέση 
παλαιόμαντρα (1). Σύμφωνα με το χρυσόβουλλο του αυτοκρά-
τορα Αλεξίου Α΄ Κομνηνού (1081-1118), η πάτμος μαζί με αυτό 
το νησάκι δωρήθηκε στον Όσιο Χριστόδουλο. Από τη βυζαντι-

600. Λειψοί, Παναγία του Χάρου

600. Λειψοί, παλαιοχριστιανικός άμβωνας

601. Λέρος, η.

Το νησί υπάγεται διοικητικά στην  Επαρχία των Νήσων Κυ-
κλάδων από την εποχή του Διοκλητιανού, ενώ η επισκοπή Λέ-
ρου ιδρύεται πριν από το 553, όπως δηλώνει η συμμετοχή 
στην Ε΄ Οικουμενική σύνοδο του επισκόπου της Ιωάννη. Από 
την περίοδο αυτή υπάρχουν ενδείξεις (μαρμάρινα αρχιτεκτο-
νικά μέλη, ψηφιδωτά δάπεδα, όστρακα) για οργανωμένη κα-
τοίκηση τόσο στα παράλια όσο και στην ενδοχώρα. Έχουν 
εντοπιστεί δύο βασιλικές στον κόλπο των Αλίνδων (2), στον 
δημοτικό ξενώνα και στους Αγίους Τεσσαράκοντα, και άλλες 
δύο στην περιοχή του Ξηροκάμπου (7), στην εκκλησία του 
Αγίου Νικολάου και στο παλαιόκαστρο, ενώ έχει ανασκαφεί 
η βασιλική στο παρθένι (1), περιοχή κατάσπαρτη με λείψανα 
εκκλησιαστικών και κοσμικών κτισμάτων.

601. Λέρος, Αγία Μαρίνα, κάστρο Παντελίου

νή εποχή, το μόνο δείγμα αρχιτεκτονικής είναι η εκκλησία της 
λεγόμενης παναγιάς του Χάρου (4), στο βορειοανατολικό άκρο 
του νησιού, που ανήκει στον μεταβατικό τύπο του εγγεγραμμέ-
νου σταυροειδούς με τρούλο, με μεταγενέστερη προσθήκη στα 
δυτικά. Από τις αρχές του 14ου αιώνα ως το 1522 υπάγεται στην 
κυριαρχία του τάγματος των Ιπποτών του Αγίου Ιωάννη της Ιε-
ρουσαλήμ και αργότερα στην οθωμανική αυτοκρατορία. Από την 
περίοδο της Ιπποτοκρατίας δεν έχει εντοπιστεί κάποιο μνημείο.
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601. Λέρος, βασιλική στο Παρθένι, ψηφιδωτό 601. Λέρος, Λακκί, Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος

601. Λέρος, Λακκί, Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, τοιχογραφία

Οι αρχαιολογικές ενδείξεις απουσιάζουν από τον 7ο ως τον 
10ο αιώνα, περίοδος κατά την οποία εγκαταλείπονται λόγω 
των αραβικών επιδρομών οι παραθαλάσσιοι οικισμοί και κτί-
ζονται κάστρα.
Σύμφωνα με έγγραφα του αρχείου της μονής του Αγίου 
Ιωάννη Θεολόγου στην πάτμο, από το 1087 ως το 1263 η Λέ-
ρος συνδέεται με το μοναστήρι, που διαθέτει δύο μετόχια 
στο νησί, στο παρθένι και στα Τεμένια, τα οποία δωρήθηκαν 
στον όσιο Χριστόδουλο από τον αυτοκράτορα Αλέξιο Α΄ Κο-
μνηνό με χρυσόβουλλο το 1087. Αντιπροσωπευτικό μνημείο 
αυτής της περιόδου τόσο από πλευράς αρχιτεκτονικής όσο 
και από πλευράς ζωγραφικής είναι ο ΄Αγιος Ιωάννης ο Θεο-
λόγος στο Λακκί (6), τρίκλιτη τρουλαία βασιλική με οικοδο-
μικές φάσεις από τον 10ο αι., ενώ οι σωζόμενες τοιχογρα-
φίες ανάγονται στις αρχές του 13ου αι. Άλλες εκκλησίες με 
τοιχογραφίες της Ιπποτοκρατίας είναι η παναγία Γουρλομά-
τα (1368) και ο Άγιος πέτρος στον Δρυμώνα (4), ο Άγιος Ζα-
χαρίας στην Μερικιά (5) κ.ά. Ήδη από τις αρχές του 12ου αι. 
(1102-3) έχουν αρχίσει να επισκέπτονται το νησί Δυτικοί περι-
ηγητές, κίνηση που συνεχίστηκε κατά την περίοδο της Ιππο-
τοκρατίας και της Τουρκοκρατίας.
Τα σωζόμενα κάστρα είναι του παντελίου (3) και των Λεπί-
δων ή παλαιόκαστρο (8). Το πρώτο, που δεσπόζει πάνω από 
τους οικισμούς της Αγίας Μαρίνας και του πλατάνου, φέρει 
τρεις περιβόλους, από τους οποίους οι δύο ανάγονται στους 
μεσοβυζαντινούς χρόνους και ο τρίτος στον 15ο αι., και σώ-
ζει πέντε εκκλησίες της εποχής της Ιπποτοκρατίας. Το δεύ-
τερο, ερειπωμένο, βρίσκεται στον κόλπο του Ξηροκάμπου 
και οικοδομήθηκε στην ελληνιστική περίοδο, αλλά η χρή-
ση του συνεχίστηκε μέχρι τον 11ο αι., όπως συμπεραίνεται 
από το χρυσόβουλλο του Αλεξίου Κομνηνού. Συγκεκριμένα, 
με εντολή της Άννας Δαλασσηνής δόθηκε στους κατοίκους 
του νησιού όταν αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το κάστρο 
του παντελίου.
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602. Τέλενδος, υπέργειος τάφος

602. Τέλενδος, σφραγίδα άρτου από τον παλαιοχριστιανικό οικισμό

602. Τέλενδος, παλαιοχριστιανική νεκρόπολη

602. Τέλενδος, η.

Η νησίδα Τέλενδος βρίσκεται σε απόσταση 750 μ. από τις δυ-
τικές ακτές της Καλύμνου, με την οποία ήταν ενωμένη έως 
τα μέσα του 6ου αι. Στην ανατολική πλευρά της Τελένδου 
διατηρούνται τα ερείπια εκτεταμένου παλαιοχριστιανικού οι-
κισμού (2), που περιλάμβανε πέντε μεγάλες βασιλικές, τρία 
λουτρά και νεκροταφείο με υπέργειους καμαροσκεπείς τά-
φους. Από τις βασιλικές, σημαντικότερες είναι ο Άγιος Βασί-
λειος, η παλαιά παναγιά, η Αγία Τριάδα, και η Κοίμηση της 
Θεοτόκου. Οι τρεις πρώτες διαθέτουν και συγκροτήματα βα-
πτιστηρίων. Κατά τον 7ο αι. και εξαιτίας των επιδρομών των 
Αράβων, τα παράλια της Τελένδου εγκαταλείφθηκαν και οι 
κάτοικοι μετοίκησαν στα βόρεια ορεινά του νησιού, όπου και 
οικοδόμησαν τον οχυρωμένο οικισμό του Αγίου Κωνσταντί-
νου (1). Σε αυτόν διατηρούνται σε ερειπιώδη κατάσταση τα 
τείχη, τα οποία διαθέτουν περίδρομο και ορθογώνιες επάλ-
ξεις, πολλές οικίες, υδατοδεξαμενές και μία βασιλική, στην 
αψίδα του ιερού βήματός της οποίας σώζεται τοιχογραφία 
με διάλιθο σταυρό. Η διάρκεια ζωής του οικισμού φτάνει ως 
τα τέλη του 10ου αιώνα, οπότε και επανακατοικούνται τα πα-
ράλια της Τελένδου

602. Τέλενδος, βασιλική στον Άγιο Βασίλειο

603. Κάλυμνος, η.

Η παλαιοχριστιανική περίοδος υπήρξε εποχή μεγάλης ακμής 
και ανάπτυξης για την Κάλυμνο. Ερείπια εκτεταμένων οικι-
σμών υπάρχουν στις περιοχές Βαθύ (5), Εμπορειός (11) και 
Καντούνι (6). Σε εντυπωσιακή κατάσταση διατηρείται ο πα-
λαιοχριστιανικός οικισμός στη θέση Ελληνικά, κοντά στο λι-
μάνι Ρίνα στο Βαθύ (5). Η αρχαιολογική έρευνα έχει εντοπί-
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603. Κάλυμνος, Άγιοι Απόστολοι στο Άργος 603. Κάλυμνος, Χριστός της Ιερουσαλήμ, ψηφιδωτό

603. Κάλυμνος, Χριστός της Ιερουσαλήμ, το βήμα της βασιλικής

σει στην Κάλυμνο είκοσι τρεις συνολικά βασιλικές, οι οποίες 
χρονολογούνται στον 5ο και 6ο αι. Σε επτά από αυτές έχουν 
αποκαλυφθεί ψηφιδωτά δάπεδα και μαρμάρινα αρχιτεκτονι-
κά μέλη. Από τις σημαντικότερες είναι ο Χριστός της Ιερου-
σαλήμ και η Αγία Σοφία στην περιοχή Λιμνιώτισσα (2), ο Άγι-
ος Ιωάννης στον Μελιτσάχα (8), ο Άγιος Νικόλαος στα Σκάλια 
(10), ο Ταξιάρχης και η παλαιοπαναγιά στο Βαθύ (5). Μικρό 
παλαιοχριστιανικό μοναστηριακό συγκρότημα υπάρχει στη 
θέση πάνω παναγιά στο Βαθύ (5). Στους βυζαντινούς χρό-
νους χρονολογούνται έντεκα συνολικά ναοί. Στην πλειονότη-
τά τους είναι μικρών διαστάσεων και μονόχωροι. Στο εσω-
τερικό τους διατηρούνται υψηλής ποιότητας τοιχογραφίες. 
Από τους σημαντικότερους είναι οι Άγιοι Απόστολοι στο Άρ-
γος (3), ο Άγιος Νικόλαος στα Σκάλια (10), η παναγιά η Κυ-
ρά-Χωστή (2), ο Ταξιάρχης, η Αγία Άννα και ο Άγιος Κήρυκος 
στο Βαθύ (5). Ο μεγαλύτερος βυζαντινός ναός του νησιού εί-
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ναι οι Άγιοι Απόστολοι στην περιοχή Άργος (3), ο οποίος ανή-
κει στον τύπο του τετράστυλου μεταβατικού σταυροειδούς 
εγγεγραμμένου. Κατά την περίοδο των λεγόμενων «Σκοτει-
νών Αιώνων» (7ος-8ος αι.), εξαιτίας των αραβικών επιδρο-
μών, οικοδομήθηκαν στο νησί τα κάστρα της Γαλατιανής (9) 
και του Καστελλιού (7). Μέσα στον 11ο αι. κτίζεται το Κάστρο 
της Χώρας (1), το οποίο στα τέλη του 15ου αι. επισκευάστη-
κε και διευρύνθηκε από τους Ιωαννίτες, αποτελώντας έκτο-
τε το κατ’ εξοχήν οικιστικό κέντρο της Καλύμνου ως τον 18ο 
αι. Τα τείχη του περικλείουν μία καστροπολιτεία έκτασης πε-
ρίπου 30.000 τ.μ. Στο κέντρο του έχουν κατασκευαστεί δύο 
μεγάλες δημόσιες κινστέρνες. Μέσα στο κάστρο διατηρού-
νται σήμερα σε καλή κατάσταση δέκα μικροί ναοί της περιό-
δου 15ος-αρχές 16ου αι. Στα πλαίσια της αμυντικής θωράκι-
σης της Καλύμνου κατασκευάστηκε επίσης από τους Ιππότες 
και το μικρό Κάστρο της Χρυσοχεριάς (4).

603. Κάλυμνος, κάστρο της Χώρας

603. Κάλυμνος, Παναγία Κυρά-Χωστή, τοιχογραφία

603. Κάλυμνος, Λιμνιώτισσα, βασιλική της Αγίας Σοφίας, ψηφιδωτό
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604. Κως, η.

Όπως μαρτυρούν τα σωζόμενα μνημεία, η Κως γνώρισε στην 
παλαιοχριστιανική εποχή μεγάλη άνθηση, που οφειλόταν κυ-
ρίως στην γεωγραφική της θέση, σταθμό πρωταρχικής σημα-
σίας στη θαλάσσια εμπορική οδό που ένωνε την Αλεξάνδρεια 
με την Κωνσταντινούπολη. Ο χριστιανισμός στο νησί διαδόθη-
κε νωρίς, όπως προκύπτει από τη συμμετοχή του επισκόπου 
Κω Μελίφρωνος στην Α΄ Οικουμενική Σύνοδο της Νίκαιας το 
325. Οι παλαιοχριστιανικοί οικισμοί αναπτύχθηκαν στους υπή-
νεμους κόλπους της Κεφάλου (9) και της Καρδάμαινας (8), κα-
θώς και στη βόρεια παραλία του νησιού (Μαστιχάρι) (6), ενώ 
η πρωτεύουσα φαίνεται ότι εξακολούθησε να βρίσκεται στη 
θέση της αρχαίας και της σημερινής πόλης της Κω (1). Στην 
πόλη και στην ύπαιθρο έχει ανασκαφεί ή απλώς εντοπιστεί με-
γάλος αριθμός παλαιοχριστιανικών βασιλικών: βασιλική Α΄ και 
Β΄ Δυτικών Θερμών, Λιμένος, Αγίου Ιωάννη προδρόμου (Επτά 
Βήματα), Σκανδαρίου, Αγίου Γαβριήλ, Αγίου παύλου, Καπα-
μά, Αγίου Ιωάννη Θεολόγου, Αγίων Αναργύρων, Αγίας Θεό-
τητας, Αγίας Βαρβάρας, πρεσβυτέρου Φωτεινού, Αράγκης, 
Αγίου Στεφάνου, Καμαρίου, Μικρή βασιλική κ.ά. Οι βασιλικές 
της Κω χαρακτηρίζονται για τον πλούσιο ψηφιδωτό διάκοσμο, 
προϊόν ενός σημαντικού εργαστηρίου που εργάστηκε στο με-
γαλύτερο μέρος των ναών και στα αστικά κτήρια του τελευταί-
ου τετάρτου του 5ου και των πρώτων δεκαετιών του 6ου αι. 

604. Κως, Καρδάμαινα, παλαιοχριστιανικός οικισμός

604. Kως, Κέφαλος, βασιλική Αγίου Στεφάνου, ψηφιδωτό

604. Kως, Κέφαλος, βασιλική Αγίου Στεφάνου

604. Κως, Πυλί, Παναγία των Καστριανών, τοιχογραφία
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και φαίνεται ότι είχε ευρεία ακτίνα επιρροής στα κοντινά νησιά 
και στις πόλεις της απέναντι ακτής της Μικράς Ασίας. Αρχιτε-
κτονικά παρουσιάζουν πολλές ομοιότητες με τα μνημεία των 
ανατολικών νησιών του Αιγαίου και της Μικράς Ασίας (έλλειψη 
τριβήλου, συχνή απουσία αιθρίου, παρόμοια τυπολογία βαπτι-
στηρίων), χαρακτηριστικό που παρατηρείται και στον πλούσιο 
γλυπτό τους διάκοσμο. 
Μετά τη λαίλαπα των συστηματικών ναυτικών αραβικών επι-
δρομών του 7ου αι., οι οικισμοί ερημώνονται ή συρρικνώνονται 
και αναπτύσσονται νέες εγκαταστάσεις σε ασφαλέστερες θέ-
σεις, κυρίως σε ορεινά, φυσικά οχυρωμένα σημεία. Στα τέλη 
του 11ου αι. ο όσιος Χριστόδουλος ο Λατρηνός έρχεται από 
τη μικρασιατική Στρόβιλο στην Κω και ιδρύει τη μονή της πα-
ναγίας των Καστριανών και ένα κάστρο στο παλαιό πυλί (4). 
Στο λόφο του οικισμού διατηρούνται τμήματα της οχύρωσης 
από τη βυζαντινή περίοδο και τα χρόνια της Ιπποτοκρατίας κα-
θώς και ο πυλώνας του κάστρου, που χρονολογείται στα τέλη 

604. Κως, Άγιος Νικόλαος των Φτωχών, τοιχογραφία 604. Κως, Πυλί, πύλη του κάστρου

604. Κως, Πυλί, κάστρο

604. Κως, Πυλί, Παναγία των Καστριανών
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604. Κως, κάστρο της Νεραντζιάς

604. Κως, Άγιος Νικόλαος των Φτωχών, τοιχογραφία

του 11ου-αρχές 12ου αι. Ο οικισμός είναι σήμερα εγκαταλε-
λειμμένος και απλώνεται σε μεγάλη έκταση κάτω από το κά-
στρο. Εκεί σώζεται και το καθολικό της μονής της παναγίας, 
με τμήματα των κελλιών. Ο ναός είναι μονόχωρος καμαροσκέ-
παστος, με νάρθηκα που προστέθηκε σε β΄ φάση στα δυτικά. 
Στο εσωτερικό του σώζονται τμήματα του ζωγραφικού διακό-
σμου σε τρία στρώματα, δύο του 13ου αι. και ένα των αρχών 
μάλλον του 16ου αι., που καλύπτει το μεγαλύτερο τμήμα των 
τοίχων. Στις πλαγιές της βόρειας πλευράς του όρους Δίκαιος, 
στην περιοχή του Ασφενδιού, σώζονται αρκετοί ναοί της βυ-
ζαντινής και υστεροβυζαντινής περιόδου (παναγία στο Μονά-
γρι (2), μονή Σπονδών (3), Αγ. Γεώργιος (5) κ.ά.). Κατά τη διάρ-
κεια της ιπποτικής περιόδου (1306/9-1522) οι Ιωαννίτες έκτι-
σαν νέες οχυρώσεις (κάστρο Νερατζιάς και περίβολος μεσαι-
ωνικής πόλης (1), κάστρο Αντιμάχειας (7), κάστρο και καστέλ-
λι Κεφάλου (9)) και ενίσχυσαν τις υπάρχουσες (Κάστρο παλαι-
ού πυλίου (4)). Το κάστρο της Νερατζιάς, που δεσπόζει στην 
είσοδο του λιμανιού της πόλης, ήταν πιθανότατα οχυρωμένο 
και κατά τη βυζαντινή περίοδο. 
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605. Νίσυρος, το κάστρο στο Μανδράκι 605. Νίσυρος, Αγία Τριάδα στη Νικειά, τοιχογραφία

605. Νίσυρος, Παναγία Σπηλιανή και τμήμα του Κάστρου

605. Νίσυρος, η.

H Nίσυρος γνώρισε ιδιαίτερη ακμή στα παλαιοχριστιανικά 
χρόνια. Eντοπίζονται οκτώ τουλάχιστον βασιλικές, κυρίως 
στην περιοχή του Mανδρακίου (1) –της πρωτεύουσας του νη-
σιού– και των πάλων (2), οι οποίες δεν έχουν ανασκαφεί. Tμή-
ματα ψηφιδωτών δαπέδων, αλλά κυρίως τα διάσπαρτα μαρμά-
ρινα αρχιτεκτονικά μέλη, όλα εισηγμένα, αφού η Nίσυρος δεν 
έχει μάρμαρο, μαρτυρούν τον πλούτο του νησιού. 
Στη μεσοβυζαντινή περίοδο (τέλη 11ου-αρχές 12ου αι.) χρο-
νολογείται η παναγία Φανερωμένη στην θέση Kαρδιά (5), που 
ανήκει στον αρχιτεκτονικό τύπο του απλού τετράστυλου σταυ-
ροειδούς εγγεγραμμένου με τρούλο. Eλάχιστες τοιχογραφίες 
σώζονται σήμερα στον μισοερειπωμένο ναό. Στην ίδια εποχή 
περίπου χρονολογούνται τμήματα μαρμάρινου τέμπλου, εντοι-
χισμένα στο καθολικό της μονής της παναγίας της Σπηλιανής 
στο Mανδράκι (1), προερχόμενα πιθανώς από παλαιότερη εκ-
κλησία στην ίδια θέση. H δίδυμη εκκλησία των Aγίων Kωνστα-
ντίνου και Mάμα στο Mισοχώρι (4), με ελάχιστες τοιχογραφί-
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606. Τήλος, Άγιος Νικόλαος στο Μισοσκάλι, τοιχογραφία606. Τήλος, Άγιος Νικόλαος στα Χείλη, τοιχογραφία 

ες του 12ου-13ου αι. και της Aγίας Tριάδας στα Nικιά (7), κα-
τάγραφη με διάκοσμο του 15ου αι., αποτελούν τα σημαντικό-
τερα μνημεία του νησιού. Στην περίοδο της Iπποτοκρατίας, 
από τις πέντε οχυρωμένες πόλεις της Νισύρου, η παντονίκη 
(Eμπορειός) και τα Nικιά (7) υφίστανται ως οικισμοί, το παλαι-
όκαστρο (3) και το Άργος (6) είναι έρημα, αλλά διατηρούνται 
οι οχυρώσεις τους. Στην πέμπτη, στο Mανδράκι (1), το ιπποτι-
κό κάστρο που ορθώνεται πάνω από τον οικισμό περιβάλλει τη 
μονή της Σπηλιανής. H λατρευτική αμφίγραπτη εικόνα της πα-
ναγίας και του Aγίου Nικολάου, έργο εξαίρετου ζωγράφου του 
15ου αιώνα, αποτελεί το σεβάσμιο προσκύνημα των Nισυρίων. 

605. Νίσυρος, Αρχαιολογική Συλλογή, παλαιοχριστιανικό κιονόκρανο

606. Τήλος, η.

H Tήλος, μικρό νησί ανάμεσα στην Pόδο και την Kω, διαθέ-
τει από την παλαιοχριστιανική εποχή δύο μόνο βασιλικές, τον 
Άγιο παντελεήμονα στα Λειβάδια (3) και τον Άγιο Kωνσταντί-
νο στο Mεγάλο Xωριό (1), που δεν έχουν ανασκαφεί. Kανένα 
υλικό κατάλοιπο δεν σώζεται από τη μεσοβυζαντινή περίοδο, 
ενώ, αντιθέτως, από τον 13ο αι. και μετά έχουν εντοπιστεί πε-
ρίπου εκατό υστεροβυζαντινοί ναοί, αριθμός δυσανάλογα με-
γάλος σε σχέση με τις οικονομικές δυνατότητες και την έκτα-
ση του νησιού. Eκτός από το καθολικό της μονής του Aγίου 
παντελεήμονα (3), που ανήκει στον τύπο του σταυροειδούς 
εγγεγραμμένου με τρούλο, οι υπόλοιπες εκκλησίες είναι μονό-
χωρες καμαροσκέπαστες. Aπαντά επίσης σε κάποιες περιπτώ-
σεις το δίκογχο ιερό, καθώς και ένα είδος καμαροσκέπαστου 
νάρθηκα. Aπό τις εκκλησίες αυτές οι σαράντα διατηρούν λεί-
ψανα ή εκτεταμένο μέρος του τοιχογραφικού τους διακόσμου. 
H Aγία Bαρβάρα στους Σαννιάνους, ο Άγιος Nικόλαος και ο 
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Σωτήρας στη Mεσαριά (2), η Αγία Tριάδα στα Σπιτάκια, ο Άγι-
ος Nικόλαος και ο Άγιος παύλος στο Mισοσκάλι, ο Άγιος Iωάν-
νης στον Aβαλά, η Aγία Άννα στον Kάστελλο (5), η Aγία Tριά-
δα και ο Άγιος Γεώργιος στον Kάμπο, τα Eισόδια και ο Άγιος 
Nικόλαος του Mιχαλάντου στο Mεγάλο Xωριό (1), ο Tαξιάρχης 
στο Kάστρο, ο Άγιος Iωάννης στις Γωνιές, ο Άγιος Bασίλειος 
στην ομώνυμη θέση, ο Άγιος Nικόλαος στα Xείλη, ο Tαξιάρ-
χης στο Kαμπί, η Aγία Eλέσα στον Aρνό, ο Σωτήρας στο Mικρό 
Xωριό (4) και το καθολικό του Aγίου παντελεήμονα (3), απο-
τελούν τις σημαντικότερες από αυτές, με τοιχογραφίες από 
τον 13ο μέχρι τον 15ο αι. O Σωτήρας στη Mεσαριά (2) είναι 
ακριβώς χρονολογημένος, με επιγραφή στα 1430. Eκτός από 
το ιπποτικό κάστρο του Mεγάλου Xωριού (1), που έχει ενσω-
ματώσει φρουριακά κατάλοιπα παλαιότερων εποχών, έξι ακό-
μα οχυρωμένες θέσεις μαρτυρούν τη στρατιωτική δραστηριό-
τητα των Iωαννιτών ιπποτών: πρόκειται για τα κάστρα του Mι-
κρού Xωριού (4), της Mεσαριάς (2), της Aγριοσυκιάς, του Λά-
μπρου, της Φανερωμένης και του Σταυρού.

606. Τήλος, το κάστρο του Μεγάλου Χωριού 606. Τήλος, Σωτήρας στο Μικρό Χωριό, τοιχογραφία

606. Τήλος, Αρχαιολογική Συλλογή, παλαιοχριστιανικό κιονόκρανο



Σύμη, η. Σύμη, η.ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

404

607. Σύμη, η.

Η ύπαρξη ζωής στο νησί κατά την παλαιοχριστιανική περίοδο 
διαφαίνεται μέσα από τα λείψανα δύο βασιλικών και από αρκε-
τά διάσπαρτα αρχιτεκτονικά γλυπτά. Στο Νημπορειό, στη θέση 
των τριών εκκλησιδίων (Κοίμηση Θεοτόκου, Αγία Κάρα και Σω-
τήρα) (1), διασώζονται από την προϋπάρχουσα τρίκλιτη βασι-
λική (β΄ μισό 6ου αι. ) η ημικυκλική αψίδα του ιερού και η βάση 
της βόρειας εσωτερικής κιονοστοιχίας, καθώς και τμήμα ψηφι-
δωτού δαπέδου. Εσωτερικά του νότιου τοίχου της τρίτης εκκλη-
σίας έχει αποκαλυφθεί αψίδα με τοιχογραφίες αυτής της περι-
όδου, που διακρίνονται όμως πολύ αμυδρά. Επίσης, η εκκλησία 
του Αρχαγγέλου Μιχαήλ Αυλακιώτη στο πέδι (3) είναι κτισμένη 
μάλλον σε ερείπια παλαιοχριστιανικής βασιλικής.
Αξιόλογο δείγμα της τέχνης των υστεροβυζαντινών χρόνων απο-
τελούν οι τοιχογραφίες του Αγίου Ιωάννη Τσαγκριάς (13ος αι.) 

607. Σύμη, Άγιος Προκόπιος, τοιχογραφία607. Σύμη, Άγιος Ιωάννης Τσαγκριάς, τοιχογραφία

607. Σύμη, Νημπορειό, παλαιοχριστιανική βασιλική, ψηφιδωτό
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608. Χάλκη, Παναγία Οδηγήτρια ή Εννιαμερίτισσα, τοιχογραφία

608. Χάλκη, ο οικισμός και το κάστρο του Αγίου Νικολάου

(5). Στα χρόνια της Ιπποτοκρατίας ανήκουν οι τοιχογραφίες του 
Αγίου προκοπίου (6) και της Αγίας Μαρίνας της Νεράς (7) (τέλη 
14ου αι.), του ισογείου του καθολικού της μονής του Αρχαγγέ-
λου Μιχαήλ Ρουκουνιώτη (4) και της εξωτερικής τοιχογραφημέ-
νης κόγχης στη βόρεια πλευρά του, που εντάσσονται στον 15ο 
αι. Από την οχύρωση του νησιού στον 14ο-15ο αι. διατηρείται 
τμήμα του κάστρου στο Χωριό (2), στη θέση της αρχαίας ακρό-
πολης, το οποίο επιδιορθώθηκε από το Τάγμα του Αγίου Ιωάννη 
της Ιερουσαλήμ, όπως φανερώνει το εντειχισμένο οικόσημο του 
Amboise με τη χρονολογία 1507 στην νότια πλευρά του, που σώ-
ζεται σε αρκετό ύψος. Μέσα στο κάστρο είναι κτισμένη η εκκλη-
σία της παναγίας, στην πρόσοψη της οποίας είναι εντοιχισμέ-
να τα οικόσημα των μαγίστρων Ζacosta (1461-1467) και de Milly 
(1454-1461) και επιγραφή που φέρει την ημερομηνία 10 Απριλί-
ου 1456. Η αρχική θέση αυτών των οικοσήμων ήταν σε εσωτερι-
κή πύλη του κάστρου, την ονομαζόμενη Σιδερινή. 

608. Χάλκη, η.

Κατά την παλαιοχριστιανική περίοδο η Χάλκη κατοικήθηκε 
στην περιοχή του σημερινού παραθαλάσσιου οικισμού Εμπο-
ρειού (ή Ιμπορειού), όπως μαρτυρούν  σπάραγμα ψηφιδωτού 
δαπέδου στα ανατολικά του μητροπολιτικού ναού του Αγίου 
Νικολάου (7), καθώς και τα αρχιτεκτονικά γλυπτά στη θέση 
Αγία Κυριακή στις Ζυές, στα περίχωρα του οικισμού. Κατοι-
κήθηκε επίσης η περιοχή Κεφάλι (3), στο βορειοδυτικό άκρο 
του νησιού, όπου σώζονται λείψανα παλαιοχριστιανικής βασι-
λικής. Ήδη από την παλαιοχριστιανική περίοδο το νησί φιλο-
ξένησε ασκητές, όπως αποδεικνύουν οι σπάνιες τοιχογραφίες 
αυτής της εποχής που απαντώνται στο Ασκηταριό (8), μια σκή-
τη σε βραχοσπηλιά, σε απόκρημνη περιοχή στα βορειοανατο-
λικά παράλια του νησιού (θέση γνωστή και ως Κελλιά). 
πολλοί μικροί ναοί που χρονολογούνται στη βυζαντινή περίοδο 
και την Ιπποτοκρατία είναι διάσπαρτοι σε όλο το νησί. Από τους 
τριάντα πέντε που έχουν καταγραφεί, οι μισοί περίπου διασώ-
ζουν τοιχογραφίες. Είναι μικρών διαστάσεων, μονόχωροι καμα-
ροσκέπαστοι, και οι περισσότεροι βρίσκονται στο μεσαιωνικό 
οικισμό του Χωριού και τις γύρω περιοχές. Το εγκαταλελειμμέ-
νο σήμερα Χωριό (1), αθέατο από τη θάλασσα για να προστα-
τεύεται από τους πειρατές, εκτείνεται σε πλαγιά λόφου, στην 
κορυφή του οποίου υψώνεται ιπποτικό κάστρο με οικόσημο του 
μεγάλου μαγίστρου Aubusson (1476-1480). Μέσα στο κάστρο 
βρίσκεται ο μισοερειπωμένος ναός του Αγίου Νικολάου, ο με-
γαλύτερος μεσαιωνικός ναός του νησιού, με τοιχογραφίες του 
15ου αι. Από τους υπόλοιπους ναϊσκους αξίζει να αναφερθεί η 
παναγία Οδηγήτρια ή Εννιαμερίτισσα (2), που διασώζει το σύ-
νολο του τοιχογραφικού διακόσμου της και είναι ακριβώς χρο-
νολογημένη με επιγραφή στα 1367, ο πανορμίτης στην πλα-
γιά (5), με δύο στρώματα τοιχογραφιών (13ου και 14ου αι.), ο 
Σταυρός στην τοποθεσία πλεκτή (14ος;) (6) και ο Άγιος Αντρέ-
ας στην Αντράμασο (4). Επίσης, ο Άγιος Ζαχαρίας στο Φοινίκι 
(9), οι τοιχογραφίες του οποίου (τέλους 14ου αι.) είναι αποτοι-
χισμένες και εκτίθενται στην παναγιά του Κάστρου στη Ρόδο. 
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610. Ρόδος, μεσαιωνική πόλη, Αγία Τριάδα (Ντολαπλί)

610. Ρόδος, Φιλέρημος, τμήμα παλαιοχριστιανικής σαρκοφάγου

610. Ρόδος, βασιλική Καλάθου, κιονόκρανο

609. Αλιμιά, η.

Το ακατοίκητο σήμερα νησί Αλιμιά, κοντά στη Χάλκη, γνώρισε 
κατοίκηση κατά την παλαιοχριστιανική περίοδο, όπως μαρτυ-
ρούν τα λείψανα δύο παλαιοχριστιανικών βασιλικών (1). 

610. Ρόδος, η.

Η ιστορική πορεία του νησιού επηρεάστηκε άμεσα από την 
καίρια γεωγραφική θέση του και το εύκρατο κλίμα. Το 297 
μ.Χ. ενώνεται με την Επαρχία Νήσων και γίνεται πρωτεύου-
σά της και τον 4ο αιώνα προάγεται σε «Μητρόπολιν» των 
Νήσων. Μετά τον 7ο αι. υπάγεται στο θέμα των Κιβυρραιω-
τών. Από την παλαιοχριστιανική περίοδο (4ος-7ος αι.) σώζε-
ται πλήθος αρχαιολογικών λειψάνων, αν και η συνεχής κατοί-
κηση της πόλης εδώ και 2.300 χρόνια συνετέλεσε στην κα-
ταστροφή των ευκρινών αρχαιολογικών στρωμάτων και συνε-
πώς στη δυσχέρεια της χρονολόγησης των ευρημάτων. Ενδει-
κτικά αναφέρουμε ότι στην πόλη της Ρόδου (1) έχουν εντοπι-
στεί βάσει ανασκαφικής έρευνας έξι βασιλικές, από τις οποί-
ες οι τέσσερις βρίσκονται στη μεσαιωνική πόλη και οι άλλες 
δυο στη νέα πόλη. Η πιο γνωστή είναι η μεγάλη βασιλική στην 
οδό Χειμμάρας, τρίκλιτη με εγκάρσιο κλίτος, με νάρθηκα και 
αίθριο, βαπτιστήριο, ψηφιδωτά και μαρμαροθετημένα δάπεδα 
και ίχνη τοιχογραφιών. Η τελευταία οικοδομική της φάση ανά-
γεται χρονολογικά στα χρόνια του Ιουστινιανού. Η συνεχιζό-
μενη ανασκαφική έρευνα φέρνει στο φως συνεχώς κατάλοιπα 
παλαιοχριστιανικής εποχής, τόσο από εκκλησιαστικά όσο και 
από κοσμικά κτήρια. Στην ύπαιθρο έχουν εντοπιστεί πλέον των 
εξήντα βασιλικών (βασιλικές Ιαλυσσού (3), Σάλακου (11), Κα-
μείρου (12), Αφάντου (9), Λάρδου (17), Γενναδίου (22), Λαχα-
νιάς (23), Φιλερήμου (2), Καλάθου (15), Κολυμπίων (10), Αρνί-
θας (19), Απολλακιάς (18), Μεσαναγρού (21), κ.ά.). 
Όσον αφορά τους οικισμούς, οι αρχαιολογικές ενδείξεις οδη-
γούν στο συμπέρασμα ότι κατά την παλαιοχριστιανική περί-
οδο υφίστανται περισσότεροι παραθαλάσσιοι και λιγότεροι 
στην ενδοχώρα του νησιού –οι τελευταίοι αυξάνονται μετά τις 
αραβικές επιδρομές τον 7ο αι. Τότε  παρατηρείται συρρίκνω-
ση και της πόλης της Ρόδου, η οποία αποκτά ένα «Φρούριον» 
με προτείχισμα και τάφρο, όπου κατέφευγε ο πληθυσμός σε 
περίπτωση εχθρικής επιδρομής, κτισμένο στην θέση που προ-
φανώς ήταν η αρχαία ακρόπολη και σήμερα το παλάτι του Με-
γάλου Μαγίστρου. Δείγματα τέχνης από αυτή την εποχή εντο-
πίστηκαν μόνο στο αρχικό ανεικονικό στρώμα του Αγίου Γεωρ-
γίου Χωστού στη Λίνδο (8ος ή 9ος αι.) (16).
Στα τέλη του 11ου και κατά τον 12ο αιώνα παρατηρείται έντο-
νη νομισματική κίνηση που συνεπάγεται οικονομική άνθηση. 
Τότε κτίζεται αφενός μεν στη μεσαιωνική πόλη (1) η παναγία 
του Κάστρου, ο Άγιος Φανούριος και το ανώνυμο εκκλησά-
κι της οδού Αγησάνδρου με τοιχογραφίες υψηλής ποιότητας, 
αφετέρου ο Αρχάγγελος Μιχαήλ στο Θάρρι (14), ναός με πρό-
τυπα κωνσταντινουπολίτικα και αξιόλογες τοιχογραφίες. Στο 
πρώτο μισό του 13ου αι. η Ρόδος είναι ανεξάρτητη, διοικού-
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610. Ρόδος, μεσαιωνική πόλη, Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου

610. Ρόδος, μεσαιωνική πόλη, προμαχώνας Αγίου Γεωργίου, 
οικόσημο

610. Ρόδος, Θάρρι, μονή Αρχαγγέλου Μιχαήλ, τοιχογραφία

μενη από τον «αυθέντη» Λέοντα Γαβαλά και τον αδελφό του 
αργότερα. Από αυτή την περίοδο σώζονται αποσπάσματα τοι-
χογραφιών στο δεύτερο στρώμα στο Θάρρι, στο α΄ στρώμα 
του Αγίου Φανουρίου στη μεσαιωνική πόλη και στη σπηλαιώ-
δη εκκλησία του Αγίου Νικήτα στα Δαματριά (6). Στον 13ο αι., 
ακριβώς χρονολογημένο μνημείο είναι ο Άγ. Γεώργιος Βάρ-
δας (1289/90) (20).
Η έλευση και κατάληψη του νησιού από το Ιπποτικό Τάγμα του 
Αγίου Ιωάννη της Ιερουσαλήμ (1309-1522) αλλάζει την μορ-
φή της πόλης (1), που επεκτείνεται με νέες οχυρώσεις περι-
λαμβάνοντας την έκταση της σημερινής μεσαιωνικής πόλης, 
η οποία χωριζόταν με το προαναφερόμενο φρούριο σε δυο 
άνισα μέρη, προς τα βόρεια το Κολλάκιο, όπου διέμεναν οι 
ευγενείς και η διοίκηση του τάγματος, και προς τα νότια το 
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610. Ρόδος, μεσαιωνική πόλη, Αγία Αικατερίνη (Ιλκ Μιχράμπ), 
τοιχογραφία610. Ρόδος, μεσαιωνική πόλη, Παναγία του Κάστρου, τοιχογραφία

Μπούργκο, όπου κατοικούσε ο λαός. Χαρακτηριστικό δείγμα 
αρχιτεκτονικής της εποχής είναι το παλάτι του Μεγάλου Μα-
γίστρου (Καστέλλο), που επισκεύασαν οι Ιππότες στην α΄ εικο-
σαετία του 14ου αι. χρησιμοποιώντας το ως διοικητικό κέντρο. 
Μετά την ερείπωσή του, αναστηλώθηκε κατά την Ιταλοκρατία 
(1912-1948). 
Αυτή η εποχή, για το νησί που κατοικείται από Έλληνες, Λατί-
νους και Εβραίους, χαρακτηρίζεται αφενός μεν από οικονομι-
κή ανάπτυξη συνδεδεμένη άρρηκτα με την άνθηση της ναυτι-
λίας και του εμπορίου, αφετέρου από τη συνύπαρξη στοιχείων 
της δυτικοευρωπαϊκής και βυζαντινής τέχνης. 
Στη μεσαιωνική πόλη (1) υπήρχαν τριάντα πέντε εκκλησίες, 
από τις οποίες σώζονται οι είκοσι εννέα. Από αυτές οι επτά 

610. Ρόδος, Λίνδος, Άγιος Γεώργιος Χωστός, τοιχογραφία
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610. Ρόδος, μεσαιωνική πόλη, Παναγία του Μπούργκου

ήταν καθολικού δόγματος και οι είκοσι οκτώ ανήκαν στους 
ορθοδόξους. Επικρατούν δυο αρχιτεκτονικοί τύποι: α) δυτικο - 
 ευρωπαϊκός τύπος: τρίκλιτες βασιλικές με εγκάρσιο κλίτος 
(Άγ. Ιωάννης Κολλάκιου) ή χωρίς (παναγία Μπούργκου), στε-
γασμένες με νευρωτά σταυροθόλια β) βυζαντινός τύπος, με 
πέντε παραλλαγές: μονόχωρες καμαροσκέπαστες εκκλησίες, 
ελεύθεροι σταυροί με τρούλο, τρίκλιτες καμαροσκέπαστες, 
σταυροειδείς εγγεγραμμένοι, τετράκογχοι. Όσον αφορά τη 
ζωγραφική, έχουν εντοπιστεί συνολικά περί τα 100 στρώμα-
τα, από τα οποία σχεδόν τα 75 ανάγονται στα χρόνια της ιπ-
ποτοκρατίας (1309-1522). Διακρίνονται τρεις ζωγραφικές τά-
σεις: η δυτικοευρωπαϊκή, η υστεροβυζαντινή-παλαιολόγεια 
και η εκλεκτική.
Συγκεκριμένα, δείγματα της δυτικοευρωπαικής τάσης σώζο-
νται στην παναγία του Κάστρου (Αγία Λουκία, 14ος αι.) και 
σε κοσμικά κτήρια της μεσαιωνικής πόλης (Καστελλανία), ενώ 
της υστεροβυζαντινής ζωγραφικής έχουν εντοπιστεί αποσπά-

610. Ρόδος, κάστρο Κρητηνίας

610. Ρόδος, Φιλέρημος, Άγιος Γεώργιος Χωστός, τοιχογραφία
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θηκαν στη Ρόδο είναι η παναγία Δαμασκηνή και η παναγία 
Φιλερήμου, έργα του 12ου αι. και η Ελεημονήτρια (τέλη 13ου-
αρχές 14ου αι.).
Τέλος, σχετικά με την οχυρωματική κατά την διάρκεια της 
Ιπποτοκρατίας  αναπτύχθηκε ένα πυκνό δίκτυο οχυρών αμυ-
ντικών θέσεων σε καίρια στρατηγικά σημεία του νησιού, προ-
κειμένου να αντιμετωπιστούν οι εχθρικές επιθέσεις. Στη Ρόδο 
υπάρχουν είκοσι ένα κάστρα, τα περισσότερα σε ερειπιώδη 
κατάσταση, από τα οποία μόνο της μεσαιωνικής πόλης μπορεί 
με βεβαιότητα να αναχθεί στους σκοτεινούς αιώνες (7ος-9ος 
αι.). Από ιστορικές πηγές τρία από τα κάστρα είναι παλαιότε-
ρα της Ιπποτοκρατίας (Λίνδου (16), Φαρακλού (13), Φιλερή-
μου (2)), ενώ τα υπόλοιπα αποτελούν κτίσματα αυτής της πε-
ριόδου, καθώς και αρκετοί οχυρωματικοί πύργοι (βίγλες), διά-
σπαρτοι σε όλη την έκταση του νησιού.

σματα τοιχογραφιών σε 35 μνημεία, από τα οποία τα πιο χα-
ρακτηριστικά είναι η Καθολική Αφάντου (9), ο Άγιος Γεώργι-
ος παχυμαχιώτης Λίνδου (16), ο Άγιος Νικόλαος Μαριτσών 
(1435) (7), η Αγία Τριάδα Ψίνθου (1407/8) (8) και αρκετές εκ-
κλησίες στην μεσαιωνική πόλη, όπως η Αγία Αικατερίνη, ο Άγι-
ος Αρτέμιος, οι Άγιοι Κωνσταντίνος και Ελένη, το β΄ στρώμα 
του Αγίου Φανουρίου (1335/6) κ.ά. Αντιπροσωπευτικά δείγμα-
τα της τρίτης τάσης αποτελούν οι τοιχογραφίες του Αγίου Νι-
κολάου στα Τριάντα (4), του Αγίου Γεωργίου Χωστού στη Φι-
λέρημο (2), της παναγίας παρμενιώτισσας στην Ψίνθο (8), της 
Υπαπαντής και του προφήτη Αβακούμ στο παραδείσι (5), της 
Αγίας Τριάδας στη μεσαιωνική πόλη, καθώς και τα λείψανα 
τοιχογραφικού διακόσμου σε εκκλησίες της μεσαιωνικής πό-
λης (Άγιος Σπυρίδων, Άγιος Νικόλαος, Άγιος Γεώργιος στα 
τείχη κ.ά.). Από τις πιο σημαντικές φορητές εικόνες που βρέ-

610. Ρόδος, αμφιπρόσωπη εικόνα του 14ου αιώνα
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611. Κάρπαθος, Παναγία στα Ίνια, τοιχογραφία

611. Κάρπαθος, Όλυμπος, Αγία Άννα, τοιχογραφία

611. Κάρπαθος, Άγιος Λουκάς στα Άπελλα, τοιχογραφία

611. Κάρπαθος, η. Σαρία, η.

Η Κάρπαθος ήκμασε κατά τους 5ο και 6ο αι., διότι διέθετε καλά 
λιμάνια, εμπορικό στόλο και πλούτο σε πρώτες ύλες. Η ακμή 
του νησιού μαρτυρείται από τον μεγάλο αριθμό παλαιοχριστια-
νικών μνημείων που διατηρούνται κυρίως σε θέσεις όπου προϋ-
πήρχαν αρχαίες πόλεις. Στον χώρο της σημερινής Αρκάσας (6), 
όπου τοποθετείται και η έδρα της επισκοπής Καρπάθου, έχουν 
εντοπιστεί πέντε παλαιοχριστιανικές βασιλικές. Συγκεκριμένα, 
η βασιλική του επισκόπου Κύρου (5) και στη β΄οικοδομική φάση 
η βασιλική της Αγίας Αναστασίας (4), με βάση την επιγραφή 
στο ψηφιδωτό δάπεδο, η βασιλική του πρεσβυτέρου Ευχαρί-
στου που μαρτυρείται και αυτή από επιγραφή σε ψηφιδωτό δά-
πεδο, εκεί όπου σήμερα βρίσκεται ο μεταγενέστερος ναός του 
Αγίου Κωνσταντίνου, η βασιλική του Αγίου Νικολάου στα ερεί-
πια της οποίας κτίστηκε αργότερα το ναϋδριο του αγίου, η κοι-
μητηριακή βασιλική του Αρχαγγέλου Μιχαήλ και τέλος η βασι-
λική στο παλαιόκαστρο Αρκάσας (6). Στον όρμο των πηγαδίων, 
στη σημερινή πρωτεύουσα του νησιού, ανασκάφηκε η βασιλι-
κή της Αγίας Φωτεινής (Άφωτης) (1) και έχουν εντοπιστεί τρεις 
ακόμη βασιλικές. πρόσφατα στη θέση Κεφάλι του όρμου Βρό-

611. Κάρπαθος, Πηγάδια, βασιλική της Άφωτης



Κάρπαθος, η. Σαρία, η. Κάρπαθος, η. Σαρία, η.ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

412

612. Κάσος, βασιλική στον Αρχάγγελο Μιχαήλ, ψηφιδωτό612. Κάσος, βασιλική στον Εμπορειό, βαπτιστήριο

612. Κάσος, βασιλική στον Εμπορειό, κιονόκρανο

ντη (8) ήρθε στο φως ακόμη μια βασιλική. Στον Αφιάρτη, στην 
περιοχή του αεροδρομίου, έχει εντοπιστεί βασιλική με αρκετά 
αρχιτεκτονικά γλυπτά (3), ενώ άλλες τρεις επισημάνθηκαν στο 
Λευκό Καρπάθου (13). Επίσης, στον όρμο του Αγίου Νικολάου 
στα Σπόα, στη θέση Μάραθος, βρέθηκαν ακόμη δύο βασιλικές 
με ισάριθμα βαλανεία (17). 
Όσον αφορά στους αρχαίους δήμους της βόρειας Καρπάθου 
και της νήσου Σαρίας, οι βασιλικές που έχουν εντοπιστεί ανέρ-
χονται σε οκτώ: τρεις στη Βρυκούντα (21) και πέντε στα παλά-
τια της Σαρίας (23). πρόσφατα επισημάνθηκε μικρών σχετικά 
διαστάσεων βασιλική με λουτρώνα στην θέση παλαία (20), στην 
περιοχή του Διαφανίου. Στην περιοχή της Ολύμπου, στη θέση 
Φίλιος στον όρμο του Αγίου Μηνά, διασώζονται λείψανα δύο 
βασιλικών και ίχνη του οικισμού (18). Επίσης, στην περιοχή του 
όρμου του Τριστόμου έχουν εντοπιστεί ίχνη τριών ακόμη παλαι-
οχριστιανικών βασιλικών (22). 
Από την περίοδο της Εικονομαχίας, στην κοινότητα Ολύμπου 
(19) διατηρούνται στις εκκλησίες της Αγίας Άννας και του Αγίου 
Ονουφρίου τμήματα τοιχογραφιών, ενώ ο τοιχογραφικός διάκο-
σμος στο εκκλησάκι των Αγίων Σαράντα εντάσσεται χρονολογι-
κά στον 11ο αι. Κατά τον 13ο αι. το νησί γνώρισε νέα ακμή. Δείγ-
ματα ζωγραφικής αυτής της περιόδου υπάρχουν στη σπηλαι-
ώδη κατάγραφη εκκλησία του Αγίου Λουκά στα Άπελλα (μέσα 
13ου αι.) (12), στον Άγιο Μάμα στις Μενετές (7), στη θέση Εξή-
λες (τέλος 13ου αι.) και στον Άγιο Γεώργιο του Νοταρά στο 
Λευκό Καρπάθου (γύρω στο 1300) (13), που ανήκει στον σπά-
νιο τύπο του δίκογχου πεντάτρουλου ναού. Επίσης δίκογχοι μο-
νόχωροι ναοί είναι ο Άγιος Γεώργιος Αράπης στο Απέρι (10), ο 
Άγιος Γεώργιος Βουνού στο Μεσοχώρι (16) και ο Άγιος Νικόλα-
ος Αρκάσας (6). Στρώμα με τοιχογραφίες του 14ου αι. εντοπίζε-
ται στον Άγιο Αντώνιο Μενετών (2). Υπάρχουν και άλλες εκκλη-
σίες με τοιχογραφίες του 14ου-15ου αι., όπως είναι ο Αη Θώ-
ρης Απερίου (10), ο Αξεστράτηγος, ο Άγιος Γεώργιος στο Όθος 
(9) κ.ά. Κατάλοιπα μεσαιωνικών οχυρώσεων σώζονται στο Σώ-
καστρο στο Λευκό (13), στο Κοράκι Απερίου-Βολάδας (10) και 
στο κέντρο του οικισμού Ολύμπου (19).
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613. Καστελόριζο, Αφρός, πινάκιο από το ναυάγιο)

613. Καστελόριζο, Άγος Νικόλαος στο Κάστρο, τοιχογραφία

613. Καστελόριζο, Castel Rosso

612. Κάσος, η.

Ανασκαφική έρευνα στο νησί δεν έχει γίνει, οπότε τα στοιχεία 
που διαθέτουμε είναι ελάχιστα και επιφανειακά. Από την πα-
λαιοχριστιανική περίοδο υπάρχουν λείψανα βασιλικών σε δύο 
σημεία, με πρώτο τον Εμπορειό (2), όπου στον περιβάλλοντα 
χώρο της εκκλησίας διατηρούνται προς τα δυτικά τοίχοι της βα-
σιλικής, το βαπτιστήριο και αρκετά αρχιτεκτονικά γλυπτά. Την 
ύπαρξη δεύτερης βασιλικής υποδηλώνει τμήμα ψηφιδωτού δα-
πέδου στη θέση που είναι κτισμένη η μεταβυζαντινή εκκλησία 
του Αρχαγγέλου Μιχαήλ (1), στον δρόμο μεταξύ Φρυ και Εμπο-
ρειού. Επί πλέον, αρχιτεκτονικά γλυπτά αυτής της περιόδου πα-
ρατηρεί κανείς στην εκκλησία των Τριών Ιεραρχών στο Αρβανι-
τοχώρι (5), στους Αγίους Αναργύρους στον οικισμό παναγία (3) 
και στον Άγιο Ονούφριο στην πόλι (4), τα οποία ίσως να μετα-
φέρθηκαν εκεί από τις προαναφερόμενες βασιλικές ή ακόμη να 
μαρτυρούν την ύπαρξη και άλλων, που δεν έχουν εντοπιστεί.

613. Μεγίστη, η, Καστελόριζο, το.

Τα λείψανα δύο βασιλικών, μαζί με τα διάσπαρτα αρχιτεκτονικά 
γλυπτά που έχουν βρεθεί κατά καιρούς, μαρτυρούν τη συνέχι-
ση της ζωής στο νησί κατά την παλαιοχριστιανική περίοδο. Aπο 
τη μία βασιλική, η οποία ήταν κτισμένη στην θέση της εκκλησίας 
του Aγίου Γεωργίου Σαντραπέ στα Xωράφια, σώθηκαν ένα μικρό 
τμήμα ψηφιδωτού δαπέδου και μερικοί πεσσίσκοι τέμπλου. Aπο 
τη δεύτερη, που βρίσκεται στην θέση του μοναστηριού του Αγί-
ου Γεωργίου του Βουνού, διατηρείται μέρος του ψηφιδωτού δα-
πέδου, το οποίο χρησίμευσε και σαν δάπεδο του καθολικού, κα-
θώς και κορινθιακά κιονόκρανα που είναι τοποθετημένα στους κί-
ονες που στηρίζουν τα σταυροθόλια του ναού. 
Aπο τον 7ο αι. μέχρι την Ιπποτοκρατία παρατηρείται απουσία 
μνημείων. Tα μόνα αρχαιολογικά ευρήματα που χρονολογικά 
εντάσσονται στη μεσοβυζαντινή περίοδο είναι ένα εικονίδιο από 
στεατίτη με παράσταση του Aγίου Δημητρίου, που προέρχεται 
από το παλαιόκαστρο (12ος αι.), καθώς και μεγάλος αριθμός κε-
ραμικών (αρχή 13ου αι.), που ανήκαν σε φορτίο ενός ναυαγισμέ-
νου πλοίου στο ακρωτήριο Aφρός του νησιού. Όσον αφορά τη 
ζωγραφική του 14ου-15ου αι., δείγμα της αποτελεί η παράσταση 
ολόσωμων αγίων και του προφήτη Δαυίδ από το πρώτο στρώμα 
τοιχογράφησης του Αγίου Νικολάου του Κάστρου, που έχει απο-
τοιχιστεί και εκτίθεται στο Μουσείο. Το νησί διέθετε οχύρωση με 
δύο κάστρα. Tο ένα, το Castel Rosso (1), δεσπόζει στην είσοδο 
του λιμανιού, εκεί όπου προϋπήρχε η αρχαία ακρόπολη. Κτίστη-
κε στην περίοδο της Ιπποτοκρατίας και περιελάμβανε πύργους, 
προμαχώνες, πυργίσκους, στέρνα, αυλή και κινητή γέφυρα. Αρ-
γότερα μετασκευάστηκε και επισκευάστηκε λόγω των πολλών 
εχθρικών επιδρομών στο νησί. Σήμερα σώζεται μόνο ένας πύρ-
γος και ένας εξωτερικός προμαχώνας με επάλξεις και περίδρο-
μο, όπου στεγάζεται το Mουσείο. Το άλλο, το παλαιόκαστρο (2), 
που βρίσκεται στην θέση Βίγλα, κτίστηκε κατά την ελληνιστική 
περίοδο, αλλά συνεχίστηκε η χρήση του στη βυζαντινή περίοδο, 
στην Ιπποτοκρατία και ακόμη μέχρι τα μέσα του 20ου αι. περι-
κλείει μεταβυζαντινές εκκλησίες, ερειπωμένα σπίτια, στέρνες κ.α. 
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Διακονικό: ιδιαίτερος χωρος νότια του ιερού βήματος όπου 
φυλάσσονται τα ιερά σκεύη και άμφια.

Διάκοσμος: ο διάκοσμος ενός μνημείου μπορεί να είναι γρα-
πτός (σε ζωγραφική) γλυπτός (σε ανάγλυφο) ψηφιδωτός (με 
μωσαϊκά). Ανεικονικός είναι ο διάκοσμός που δεν περιλαμβά-
νει παραστάσεις μορφών της εκκλησίας.

Διατείχισμα: μονό τείχος που φράσσει μία χερσόνησο. 

Εικονογραφικό πρόγραμμα: η επιλογή και η διάταξη με την 
οποία ζωγραφίζονται οι μορφές και οι σκηνές στην τοιχογρά-
φηση ενός ναού. 

Επισκοπικός ναός: ναός που αποτελεί έδρα επισκόπου.

Επίθημα: αρχιτεκτονικό μέλος που μεσολαβεί ανάμεσα στο 
κιονόκρανο (κάτω) και το τόξο που εδράζεται επάνω του. 
Έχει κατά κανόνα τη μορφή κόλουρης ανεστραμμένης πυρα-
μίδας, προκειμένου να αυξάνεται η επιφάνεια έδρασης των 
υπερκείμενων στοιχείων. 

Επιστύλιο: αρχιτεκτονικό μέλος με ορθογωνικό επίμηκες 
σχήμα, που συνδέει δύο κίονες.

Εσωρράχιο: η εσωτερική επιφάνεια της καμπύλης ενός τό-
ξου.

Ευκτήριο: κτίριο ή αίθουσα συγκέντρωσης των πρώτων χρι-
στιανών.

Εφυαλωμένη κεραμεική: το πιο χαρακτηριστικό είδος βυζα-
ντινής κεραμεικής, στην οποία ο διάκοσμος των αγγείων κα-
λύπτεται με λεπτή στρώση υαλώδους υλικού. 

Ζυμωτήριο: πρόσκτισμα σε παλαιοχριστιανικές βασιλικές 
στο οποίο γινόταν η ζύμωση του άρτου για τη θεία λειτουρ-
γία.

Θέμα: διοικητική περιφέρεια με επικεφαλής στρατηγό που 
ασκούσε στρατιωτική και διοικητική εξουσία..

Θησαυρός νομισμάτων: ομάδα νομισμάτων που ανευρίσκε-
ται συγκεντρωμένη σε ένα σημείο, από σκόπιμη απόκρυψη. 

Θύρωμα: το πλαίσιο της θύρας. 

Θωράκιο: λίθινη πλάκα που τοποθετείται όρθια στο κάτω 
τμήμα παλαιοχριστιανικού φράγματος πρεσβυτερίου ή βυζα-
ντινού τέμπλου. Για ένα τέμπλο απαιτούνται όχι λιγότερα από 
δύο θωράκια, τα οποία έχουν ανάγλυφο διάκοσμο στην πλευ-
ρά που είναι ορατή από τους πιστούς.

Κάθισμα: μικρό μετόχι μοναστηριού

Καθολικό : ο κεντρικός ναός ενός μοναστηριού.

Καστελλανία: στρατιωτική διοίκηση κάστρου της εποχής της 
φραγκοκρατίας

Καταχύστρα: οπή επάνω από την είσοδο σε οχύρωμα ή πύρ-
γο, από την οποία ρίχνεται καυτό νερό ή λάδι στον επιτιθέ-
μενο. 

Κεραία: το σκέλος του σταυρού

Αίθριο: α) εσωτερική αυλή σε κατοικίες, συνήθως πολυτε-
λείς, περιβαλλόμενη από κίονες. Γνώρισε μεγάλη διάδοση 
στην αρχαιότητα και η χρήση της διατηρήθηκε και στους πα-
λαιοχριστιανικούς χρόνους. β) προαύλιος χώρος παλαιοχρι-
στιανικού ναού (βασιλικής), με κιονοστοιχίες στις πλευρές 
του.

Ακρόπυργο ή ακροπύργιο: αμυντικός περίβολος ή πύργος 
στο εσωτερικό κάστρου ή άλλου οχυρωμένου χώρου, που 
χρησιμεύει ως το τελευταίο καταφύγιο σε περίπτωση απει-
λής. 

Άμβωνας: μικρή εξέδρα από την οποία ο ιερέας διαβάζει ευ-
αγγελικές περικοπές και κηρύττει. Κατά τους παλαιοχριστια-
νικούς χρόνους βρισκόταν στο κεντρικό κλίτος, είχε ανάγλυ-
φο διάκοσμο και δομικά στοιχεία από μάρμαρο και διέθετε 
συνήθως διπλή κλίμακα ανόδου.   

Αναβρυτήριο: μικρό συντριβάνι.

Αντηρίδα: επικλινές τοιχίο που ενισχύει και στηρίζει αδύναμα 
σημεία οικοδομημάτων. 

Ανωδομή: το τμήμα ενός οικοδομήματος επάνω από την θε-
μελίωσή του.

Αποθέτης: όρυγμα όπου αποτίθενται άχρηστα υλικά, κυρίως 
κεραμεικά αντικείμενα. 

Αρκοσόλιο: τύπος τάφου που αποτελείται συνήθως από το-
ξωτή εσοχή σε τοίχο, στο κατώτερο τμήμα της οποίας εντα-
φιάζεται ο νεκρός μέσα σε σαρκοφάγο ή κτιστό τάφο.

Αρσανάς: κτήριο στο οποίο συντηρούνται σκάφη.

Αρχιτεκτονικά γλυπτά: το σύνολο των ανάγλυφων αρχιτε-
κτονικών μελών που κοσμούν ένα ναό (πλαίσια θυρών, κιονό-
κρανα, κοσμήτες, τέμπλα).

Ασκητήριο: χώρος όπου απομονώνονται ασκητές, συνήθως 
σπήλαιο.

Αψίδωμα: ορθογώνια εσοχή, η άνω πλευρά της οποίας δια-
γράφει ημικύκλιο.  

Βαλανείο: λουτρό, μικρότερης συνήθως έκτασης σε σχέση 
με τα μεγάλα συγκριτήματα λουτρών της ρωμαϊκής και πα-
λαιοχριστιανικής περιόδου.

Βαπτιστήριο: κτίριο που στεγάζει την κολυμβήθρα για την 
τελετή του βαπτίσματος κατά την παλαιοχριστιανική περίο-
δο. Αποτελούσε συνήθως πρόσκτισμα βασιλικών και είχε πε-
ρίκεντρο σχήμα, με άξονα την κτιστή κολυμβήθρα. Το βαπτι-
στήριο καταργήθηκε με την σταδιακή επικράτηση του νηπιο-
βαπτίσματος.

Βασιλική: αριτεκτονικός τύπος εκκλησίας με κύριο χαρακτη-
ριστικό τη διαίρεση του εσωτερικού της σε παράλληλους επι-
μήκεις διαδρόμους, τα κλίτη. Ανάλογα με τον αριθμό τους δι-
ακρίνεται σε μονόκλιτη, τρίκλιτη, πεντάκλιτη κ.ο.κ. 

Βεργίο: ανάγλυφη ταινία κυκλικής ή ημικυκλικής διατομής.

Βίγλα: παρατηρητήριο που είχε συνήθως τη μορφή πύργου.
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Ναός: το κτήριο όπου τελούνται τα μυστήρια της εκκλησίας. 
Ο χριστιανικός ναός έλαβε στη διάρκεια της βυζαντινής πε-
ριόδου ένα πλήθος μορφών, που συνεχίζουν και εξελίσσουν 
γνωστούς ήδη από την αρχαιότητα τύπους κτηρίων ή αποτε-
λούν πρωτότυπες συνθέσεις. Οι κυριότεροι τύποι ως προς το 
σχήμα είναι οι εξής: α) μονόχωρος/περίκεντρος/ελεύθερος 
σταυρός/τρίκογχος/μεταβατικός/ αθωνικού τύπου/οκταγωνι-
κός. Ανάλογα με τον τρόπο στέγασής του ο βυζαντινός ναός 
χαρακτηρίζεται ως θολοσκέπαστος ή καμαροσκέπαστος, 
όταν στεγάζεται με ημικυλινδρική λιθόκτιστη καμάρα,  ξυλό-
στεγος, όταν στεγάζεται με ξύλινη κεραμοσκεπή, σταυρεπί-
στεγος, όταν στεγάζεται με δύο καμάρες κάθετα διατεταγμέ-
νες μεταξύ τους, τρουλλαίος, όταν στεγάζεται με τρούλλο. 

Νάρθηκας: ο προθάλαμος του κυρίως ναού μιας εκκλησίας. 
Στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν δύο νάρθηκες, ο εξωτερι-
κός ονομάζεται εξωνάρθηκας και ο εσωτερικός αντίστοιχα 
εσωνάρθηκας.

Οικόσημο: οικογενειακό έμβλημα με σύμβολα, που δηλώνει 
τίτλο ευγένειας.

Ορθομαρμάρωση: επένδυση τοίχου με μαρμάρινες πλάκες.

Περίβολος: το τείχος που οριοθετεί εξωτερικά μία οχύρωση 
ή ένα μοναστήρι.

Περίδρομος: ο διάδρομος που αναπτύσσεται στην επίστεψη 
των τειχών ενός κάστρου ή οχυρώματος, πίσω από τις επάλ-
ξεις, και χρησιμεύει για την κίνηση των στρατιωτών.

Περίστωο: στοά που περιβάλλει ένα κτίσμα σε περισσότερες 
από μία πλευρές του. 

Πεσσός: τετράγωνο ή ορθογωνικό κτιστό στήριγμα, ελεύθε-
ρο από όλες τις πλευρές του. 

Πεσσοστοιχία: σειρά πεσσών που στηρίζει μέρος οικοδομή-
ματος.

Πρεσβυτέριο: ονομασία του ιερού βήματος κατά την παλαι-
οχριστιανική περίοδο

Πρόβολος: εξέχον αρχιτεκτονικό στοιχείο για τη στήριξη τό-
ξων.

Πρόθεση: ιδιαίτερος χώρος βόρεια του ιερού βήματος όπου 
γίνεται η ετοιμασία των τιμίων δώρων για τη θεία ευχαριστία.

Πρόπυλο: κτίσμα που στεγάζει την είσοδο ενός κτηρίου.  

Προσκτίσματα: μικροί χώροι που προστίθενται σε έναν ναό 
για να καλύψουν λειτουργικές και άλλες ανάγκες, όπως πα-
ρεκκλήσια, βαπτιστήρια, στοές, πρόπυλα, κωδωνοστάσια κ.α.

Προσκυνητάρι: ανάγλυφο πλαίσιο που περιβάλλει μεμονω-
μένες απεικονίσεις ιερών μορφών. Απαντά συχνά στο τέ-
μπλο, μεταξύ του βήματος και των παραβημάτων.  

Προτείχισμα: μικρό αμυντικό τείχος που προτάσσεται των 
κύριων τειχών, ως μια πρώτη ζώνη άμυνας.

Πρωτοσπαθάριος: τίτλος ανώτερου στρατιωτικού αξιωμα-
τούχου.

Κεραμοπλαστικό κόσμημα: διακοσμητικό στοιχείο που κα-
τασκευάζεται στις εξωτερικές όψεις των ναών κατά την βυ-
ζαντινή περίοδο. Αποτελείται από διάφορους συνδυασμούς 
τούβλων, σε απλούς ή πολύπλοκους συνδυασμούς.

Κιβώριο: κατασκευή που στεγάζει την αγία τράπεζα ή τάφο. 
Αποτελείται στη συνήθη μορφή του από τέσσερα ελευθερα 
στηρίγματα επάνω στα οποία βασίζεται μέσω τόξων τρούλ-
λος.  

Κινστέρνα: υπόγεια δεξαμενή συγκέντρωσης νερού.

Κιστερκιανοί: μοναχικό τάγμα της καθολικής εκκλησίας.

Κλίβανος: τύπος φούρνου όπου γίνεται η όπτηση (ψήσιμο) 
κεραμεικών σκευών. 

Κλίτος: βλ. βασιλική.

Κοσμήτης: λίθινη ταινία με ανάγλυφο διάκοσμο ή ακόσμητη.

Κουφικά κοσμήματα: κοσμήματα που μιμούνται χαρακτήρες 
της αρχαίας «κουφικής» αραβικής γραφής. Στην εκφυλισμέ-
νη μορφή τους καλούνται ψευδοκουφικά. 

Κουτρούβιο: μικρό μεταλλικό δοχείο για τη μεταφορά και 
φύλαξη αγιασμού, ελαίου ή αγίου μύρου.

Κρηπίδα ή κρηπίδωμα: κλιμακωτή βάση οικοδομήματος 

Κτητορική επιγραφή: επιγραφή που αναφέρεται στον κτή-
τορα ενός μνημείου και παρέχει συχνά στοιχεία για το έτος 
ανέγερσής του και τους τεχνίτες που εργάστηκαν στη διακό-
σμησή του.  

Κυριακό: ο κεντρικός ναός μιας σκήτης

Ληνός: πατητήρι παραγωγής κρασιού.

Λιτή: ο ευρύς νάρθηκας που υπάρχει σε μεγάλα μοναστηρια-
κά καθολικά, στον οποίο τελούνται και ακολουθίες. 

Λουτρώνας: κτήριο λουτρών. Μετά την παλαιοχριστιανική 
περίοδο λουτρά απαντούν κυρίως σε μεγάλα μοναστήρια.

Μαγκιπείο: χώρος παρασκευής ψωμιού στα μοναστήρια.

Μαρμαροθέτημα: δάπεδο κατασκευασμένο από μικρά και 
μεγάλα τεμάχια πολύχρωμων μαρμάρων, τα οποία συνθέ-
τουν γεωμετρικά συνήθως σχέδια.

Μαρτύριο: ναός, περίκεντρης συνήθως μορφής, κτισμένος 
επάνω από τον τάφο ενός αγίου ή σε χώρο που συνδέεται με 
επεισόδια από τη ζωή του Χριστού ή ενός αγίου.

Μεσόβαθρα: τα μεσαία βάθρα γέφυρας με περισσότερα από 
ένα τόξα.

Μετόχι: μικρό παράρτημα μοναστηριού, στο οποίο κατοικούν 
λίγοι μοναχοί που επιμελούνται συνήθως αγροτικές καλλιέρ-
γειες.

Μολυβδόβουλλο: έγγραφο σφραγισμένο με μολύβδινη 
σφραγίδα (βούλλα)
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Τέμπλο: αρχιτεκτονική κατασκευή που χωρίζει το ιερό βήμα 
από τον κυρίως ναό. Κατά την παλαιοχριστιανική περίοδο 
έχει τη μορφή χαμηλού φράγματος από ανάγλυφα θωράκια. 
Στους μεσοβυζαντινούς χρόνους αποκτά κίονες που στηρί-
ζουν επιστύλιο και σταδιακά στα μεταξύ των κιόνων διαστή-
ματα τοποθετούνται εικόνες. 

Τράπεζα: κτίριο ή η αίθουσα όπου γευματίζουν οι μοναχοί, 
μέσα στο συγκρότημα της μονής.

Τρίβηλο: άνοιγμα αποτελούμενο από τρία τόξα που βαίνουν 
σε κίονες και στις άκρες του τοίχου όπου αυτό παρεμβάλλε-
ται.

Τοιχοδομία: το σύστημα δόμησης ενός τοίχου. Ανάλογα με 
τα υλικά και τη μορφή του διακρίνεται σε τρεις βασικές κα-
τηγορίες: α) ισόδομη, από ορθογώνιες λιθοπλίνθους ίσου 
ύψους  β) πλινθοπερίκλειστη, από ορθογώνιες λιθοπλίνθους 
που περιβάλλονται με τούβλα και γ) αργολιθοδομή, από ανε-
πεξέργαστες πέτρες άτακτα τοποθετημένες.    

Τούρμα: επαρχιακή διοίκηση με επικεφαλής τον τουρμάρχη

Υπερώο: ο εσωτερικός εξώστης ενός ναού.

Υπόκαυστα: υπόγειοι χώροι στα λουτρά, όπου κυκλοφορεί 
θερμός αέρας για τη θέρμανση των αντίστοιχων αιθουσών.  

Φιάλη: λίθινη λεκάνη όπου τελείται ο αγιασμός. Ορισμένες 
φορές στεγάζεται με κιονοστήρικτη θολωτή κατασκευή που 
φέρει το ίδιο όνομα. 

Φρυκτωρία: πύργος από όπου μεταδίδονται φωτεινά και 
άλλα σήματα.  

Χρυσόβουλλο: αυτοκρατορικό έγγραφο σφραγισμένο με 
χρυσή σφραγίδα (βούλλα)

Ψηφιδωτό: μέθοδος ζωγραφικής απεικόνισης από επεξεργα-
σμένα πολύ μικρού μεγέθους τεμάχια χρωματιστών λίθων και 
γυαλιού. Διακρίνονται δύο κατηγορίες, τα ψηφιδωτά δαπέ-
δου (ή μωσαϊκά), που γνωρίζουν μεγάλη διάδοση στους πα-
λαιοχριστιανικούς χρόνους, και τα εντοίχια ψηφιδωτά, που 
καλύπτουν επιφάνειες τοίχων και θόλων και απαντούν σε όλη 
τη διάρκεια των βυζαντινών χρόνων. 

Σαρκοφάγος: λίθινη θήκη με ανάγλυφο διάκοσμο, μέσα στην 
οποία ενταφιάζονται νεκροί. Ιδιαίτερα διαδεδομένη στους 
μεσοβυζαντινούς χρόνους είναι η ψευδοσαρκοφάγος, που 
αποτελείται μόνον από την ανάγλυφη πλάκα της κύριας 
όψης, τοποθετημένη σε αρκοσόλιο.   

Σιρός: πιθάρι ή λίθινη κατασκευή σε σχήμα πιθαριού, τοπο-
θετημένη μέσα στο έδαφος για την αποθήκευση γεωργικών 
προϊόντων. 

Σκήτη: μικρό παράρτημα μοναστηριού

Spolia: αρχιτεκτονικά μέλη, συνήθως ανάγλυφα που έχουν 
αποσπαστεί από την αρχική θέση τους και χρησιμοποιηθεί εκ 
νέου ως οικοδομικό υλικό, σε ορισμένες περιπτώσεις με δια-
κοσμητική διάθεση.   

Σταυρός: το κατεξοχήν σύμβολο της χριστιανικής θρησκείας 
γνώρισε στην βυζαντινή περίοδο δεκάδες παραλλαγές. Κυρι-
ότερες είναι: α) ο ελληνικός: σταυρός με ίσου μήκους σκέλη 
(κεραίες) β) ο λατινικός: σταυρός του οποίου το κάτω σκέ-
λος είναι επιμηκέστερο από τα άλλα γ) πατριαρχικός: σταυ-
ρός με δύο οριζόντιες κεραίες δ) φυλλοφόρος: σταυρός από 
το κάτω άκρο του οποίου εκφύονται φυτικοί βλαστοί που τον 
πλαισιώνουν ε) διάλιθος: σταυρός διακοσμημένος με πολύ-
τιμους λίθους.

Σταυροειδής εγγεγραμμένος: αρχιτεκτονικός τύπος ναού, ο 
χαρακτηριστικός της βυζαντινής περιόδου. Αποτελείται από 
ένα σταυρικό πυρήνα εγγεγραμμένο σε τετράγωνο. Ανάλο-
γα με τα στηρίγματα του τρούλου στο κέντρο και τη διαμόρ-
φωση του ιερού βήματος διακρίνεται σε απλό δικιόνιο ή τε-
τρακιόνιο, δίστυλο ή τετράστυλο, σύνθετο, ημισύνθετο, συ-
νεπτυγμένο.

Σταυροθόλιο: τύπος θόλου αποτελούμενος από δύο αλλη-
λοτεμνόμενους ημικύλινδρους, οι πλευρές τομής των οποί-
ων σχηματίζουν ένα Χ.

Σταυροπήγιο: μοναστήρι απευθείας εξαρτώμενο από το Οι-
κουμενικό πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως. 

Στοά: οικοδόμημα με τη μορφή επιμήκους διαδρόμου, η μία 
μακρά πλευρά του οποίου είναι ανοικτή προς τα έξω και στη-
ρίζεται με σειρά κιόνων ή πεσσών.
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1. Φέρες, οι. Βήρα, η. 81
2. Λουτρά Φερών, τα. Τραϊανούπολις, η. 81
3. Άβας, ο. 82
4. Ποταμός, ο. 82
5. Σπήλαιο Αγίων Θεοδώρων, το. 82
6. Μάκρη, η. 83
7. Γάτος, ή, Αγριόγατος, ο. 83
8. Πετρωτά, τα. 83
9. Σύναξη, η. 84
10. Άγιος Γεώργιος, ο. 84
11. Μαρώνεια, η. Άγιος Χαράλαμπος, ο. 84
12. Πελαγία, η. 86
13. Αρριανά, τα. 86
14. Μικρό Πιστό, το. 86
15.  Γρατινή, η. Γρατιανού ή Γρατσιανού ή 

Γρατιανούπολις, η. 87
16. Νυμφαία, η. 87
17. Κομοτηνή, ή. Κουμουτζηνά, τα. 87
18.  Μίσχος, ο. Μαξιμιανούπολις –  

Μοσυνούπολις, η. 87
19. Παπίκιον Όρος, το. 89
20. Πολύανθος, ο. 90
21. Αναστασιούπολις, η – Περιθεώριον, το. 90
22. Πόρτο Λάγος, το. Πόροι (;), οι. 92
23. Παραλία Αβδήρων, η. Πολύστυλον, το. 92
24. Αμαξάδες, οι. 93
25. Φίλια, τα. 93
26. Ξάνθη, η. Ξάνθεια, η. 93
27. Τοξότες, οι. 93
28. Κοσμητή, η. 93
29. Παράδεισος Νέστου, ο. Τόπειρος, η. 99
30. Πετροπηγή, η. 99
31. Νέα Καρβάλη, η. Ακόντισμα, το. 99
32. Διατείχισμα Ακοντίσματος, το. 100
33. Καβάλα, η. Νεάπολις – Χριστούπολις, η. 100
34. Καβάλα, η. Το περι την Χριστούπολιν τείχισμα. 101
35. Βασιλάκι, το. 101
36. Νέα Πέραμος, η. Ανακτορούπολις, η. 101
37. Κηπιά, τα. 102
38. Παλιό Χορτοκόπι, το. 102
39. Παλιοχώρι, το. Βρανόκαστρον, το. 102
40. Κρηνίδες, οι. Φίλιπποι, οι. 103
41. Άνω Κεφαλάρι, το. 106
42. Αγορά, η. 106
43. Αδριανή, η. 106
44. Πλατανιά, η. 106
45. Τείχος, το. 106

46. Δράμα, η. 107
47. Πύργοι, οι. 107
48. Προσοτσάνη, η. 107
49. Πηγές, οι. 107
50. Καλή Βρύση, η. 108
51. Μονή Εικοσιφοινίσσης, η. 108
52. Πύργος Απολλωνίας, ο. 108
53. Κάρυανη, η, ή Κουτάριανη, η. 108
54. Ποδοχώρι, το. 108
55. Μικρό Σούλι, το. Σέμαλτον, το. 108
56. Μαυρόλοφος, ο. Ζαβαρνίκεια, η. 109
57. Αμφίπολη, η. 109
58. Χρυσούπολις, η. 112
59. Εκκλησία στην παλιά Εθνική οδό. 113
60. Μαρμάριον, το. 113
61. Χάνταξ, ο. 113
62. Ευκαρπία, η. Το χωρίον του Κούτζη. 113
63. Μύρκινος, η. Καισαρόπολις, η. 113
64. Μαυροθάλασσα, η. Το χωρίον του Ευνούχου. 114
65. Δάφνη, η. Εζεβαί, αι. 114
66. Ουρανούπολη, η. 114
67. Μονή Ζυγού, η. 114
68. Μονή Ζωγράφου, η. 115
69. Μονή Κωνσταμονίτου, η. 115
70. Μονή Δοχειαρίου, η. 115
71. Μονή Ξενοφώντος, η. 115
72. Μονή Αγίου Παντελεήμονος, η. 115
73. Μονή Ξηροποτάμου, η. 116
74. Μονή Σίμωνος Πέτρας, η. 116
75. Μονή Γρηγορίου, η. 116
76. Μονή Διονυσίου, η. 116
77. Μονή Αγίου Παύλου, η. 116
78. Μονή Μεγίστης Λαύρας, η. 117
79. Μονή Φιλοθέου, η. 117
80. Μονή Καρακάλου, η. 117
81. Μονή Ιβήρων, η. 118
82. Μονή Κουτλουμουσίου, η. 118
83. Καρυές, οι. 118
84. Μονή Σταυρονικήτα, η. 118
85. Μονή Παντοκράτορος, η. 119
86. Αρχαίες μονές 121
87. Μονή Βατοπεδίου, η. 122
88. Μονή Χελανδαρίου, η. 123
89. Μονή Εσφιγμένου, η. 124
90. Στάγειρα, τα. 124
91. Βαρβάρα, η. 124
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138. Κόττες, οι. 154
139. Νήες, οι. 154
140. Λαμία, η. 154
141. Βαρκά, τα. 155
142. Υπάτη, η. 156
143. Αλεπόσπιτα, τα. 156
144. Θερμοπύλες, οι. 156
145. Αχινός, ο. 157
146. Σκάρφεια, η. 157
147. Ράχες. 157
148. Μονολιά, η. 157
149. Στρογγυλή, η. 157
150. Γερακιού, η. 163
151. Ιστιαία, η. 163
152. Ωρεοί, οι. 163
153. Άγιος, ο. 163
154. Αιδηψός, η. 164
155. Ροβιές, οι. 164
156. Λίμνη, η. 164
157. Μαντούδι, το. 164
158. Κανδήλιον Όρος, το. 164
159. Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου Περιβλέπτου, η. 164
160. Πολιτικά, τα. 165
161. Ψαχνά, τα. 165
162. Αγία Τριάδα, η. 165
163. Άτταλη, η. 166
164. Χιλιαδού, η. 166
165. Κύμη, η. 166
166. Πύργος, ο. 166
167. Κάδδι, το. 167
168. Κήποι, οι. 167
169. Οξύλιθος, ο. 167
170. Βρύση, η. 167
171. Σπηλιές, οι. 167
172. Οριό, το. 167
173. Πυργί, το. 167
174. Αυλωνάρι, τo. 168
175. Αγία Θέκλα, η. 169
176. Μακρυχώρι, το. 169
177. Καθενοί, οι. 169
178. Βούνοι, οι. 170
179. Αμφιθέα, η. 170
180. Βατώντας, ο. 170
181. Πισσώνας, ο. 170
182. Μίστρο, το. 170
183. Τραχήλι, το. 170

92. Παλαιοχώρι, το. 124
93. Πυργαδίκια, τα. 125
94. Νικήτη, η. 125
95. Βουρβουρού. 126
96. Νέος Μαρμαράς, ο. 126
97. Τορώνη, η. 126
98. Βάλτα, η. ____ 126
99. Νέα Φώκαια, η. 127
100. Νέα Ποτίδαια, η. Κασσάνδρεια, η. 127
101. Διατείχισμα Κασσάνδρειας, το. 128
102. Καλλίπολη, η. 128
103. Όλυνθος, η. 129
104. Μαριανά, τα. 130
105. Γαλάτιστα, η. 130
106. Νέα Σύλλατα, τα. Βρύα, η. 130
107. Νέα Καλλικράτεια, η. 130
108. Μεσημέρι, το. 131
109. Επανωμή, η. 131
110. Περιστερά, η. 131
111. Χορτιάτης, ο. 131
112. Θεσσαλονίκη, η. 132
113. Μακρύγιαλος, ο. Κίτρος, το. 137
114. Λουλουδιές Κίτρους, οι. 139
115. Δίον, το. 139
116. Πλαταμών, ο. 140
117. Ομόλιον, το. 145
118. Τσάγεζι, το. Στόμιον, το. 145
119. Κόκκινο Νερό, το. 146
120. Βελίκα, η. 146
121. Μελίβοια, η. 146
122. Βαθύρεμα, το. 147
123. Αγιά, η. 147
124. Άγιοι Ανάργυροι, οι. 147
125. Σκήτη, η. 147
126. Αετόλοφος, ο. 147
127. Λάρισα, η. 147
128. Καστρί, το. 148
129. Κανάλια, τα. 149
130. Βόλος, ο. 149
131. Δημητριάς, η. 149
132. Πλατανίδια, τα. 150
133. Λάι, το. 151
134. Νέα Αγχίαλος, η. Φθιώτιδες Θήβες, οι. 151
135. Θεοτόκος, η. 153
136. Μηλίνα, η. 154
137. Ολιζών, η. 154
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230. Άγιος Θωμάς Τανάγρας, ο. 187
231. Τανάγρα, η. 187
232. Σχηματάρι, το. 188
233. Δήλεσι, το. 188
234. Συκάμινο, το. 188
235. Ωρωπός, ο. 189
236. Κάλαμος, ο. 189
237. Μαραθώνας, ο. 189
238. Πάρνηθα, η. 189
239. Σταμάτα, η. 189
240. Πεντέλη, η. 190
241. Μονή Αγίου Ιωάννη του Κυνηγού, η. 191
242. Παιανία, η. 191
243. Σπάτα, τα. 191
244. Βραυρώνα, η. 192
245. Κορωπί, το. 192
246. Μαρκόπουλο, το. 192
247. Καλύβια, τα. 193
248. Κερατέα, η. 193
249. Πόρτο Ράφτη, το. 193
250. Λαύριο, το. 193
251. Σαρωνικός, ο. 194
252. Όλυμπος, ο. 194
253. Γλυφάδα, η. 194
254. Άλιμος, ο. 194
255. Φραγκοκκλησιά, η. 195
256. Μονή Καισαριανής, η. 195
257. Αθήνα, η. Αθήναι, αι. 195
258. Αμπελόκηποι, οι. 200
259. Γαλάτσι, το. 200
260. Ελαιώνας, ο. 200
261. Μονή Δαφνίου, η. 201
262. Ελευσίνα, η. 202
263. Μαγούλα, η. 202
264. Σαλαμίνα, η. 202
265. Αίγινα, η. 204
266. Μέγαρα, τα. 208
267. Εξαμίλιον, το. 215
268. Κεγχριές, αι. 215
269. Σοφικό, το. 215
270. Στείρι, το. 216
271. Νέα Επίδαυρος, η. 216
272. Επίδαυρος, η. 216
273. Μέθανα, τα. 216
274. Θερμησία, η. 216
275. Ερμιόνη, η. 216

184. Παραμερίτες, οι. 170
185. Άγιος Λουκάς, ο. 170
186. Αλιβέρι, το. 171
187. Φιλάγρα, η. 171
188. Άγιος Δημήτριος, ο. 171
189. Καλύβια Καρύστου, τα. 171
190. Μετόχι Καρυστίας, το. 171
191. Κάρυστος, η. 172
192. Στύρα, τα. 172
193. Αμάρυνθος, η. 172
194. Άνω Βάθεια, η. 172
195. Γυμνό, το. 172
196. Ερέτρια, η. 173
197. Μονή Αγίου Γεωργίου «Αρμά», η. 173
198. Φύλλα, τα. 173
199. Βασιλικό, το. 173
200. Αφράτι, το. 173
201. Χαλκίδα, η. 173
202. Καμένα Βούρλα, τα. 179
203. Ρεγγίνιον, το. 179
204. Άγιος Κωνσταντίνος, ο. 180
205. Αρκίτσα, η. 180
206. Λειβανάτες, οι. 180
207. Σκάλα, η. 181
208. Αταλάντη, η. 181
209. Θεολόγος, ο. 181
210. Μαλεσίνα, η. 181
211. Λάρυμνα, η. 182
212. Υηττός, η. 182
213. Καμπιά, τα. 182
214. Πετρομαγούλα, η. 182
215. Ορχομενός, ο. Σκριπού, η. 182
216. Άγιος Δημήτριος, ο. 183
217. Σπηλαιώδης ναός της Παναγίας (;). 183
218. Ακραίφνιο, το. 183
219. Σπηλαιώδης ναός του Αγίου Γεωργίου. 184
220. Υλίκη, η. 184
221. Παραλίμνη, η. 184
222. Ανθηδών, η. 184
223. Λουκίσια, τα. 185
224. Πλατανάκια, τα. 185
225. Μονή Σαγματά, η. 185
226. Βαθύ, το. Αυλίς, η. 185
227. Άρμα, το. 186
228. Θήβα, η. Θήβαι, αι. 186
229. Καλλιθέα, η. 187
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322. Ακρωτήριο Μαλέας, το. 228
323. Κύθηρα, τα. 228
324. Καββούσι, το. 237
325. Καστέλι, το. 237
326. Ζαχαριανά, τα. 237
327. Λουσακιές, οι. 237
328. Πολυρρήνεια, η. 237
329. Δραπανιάς, ο. 237
330. Νοπήγια, τα. 237
331. Ραβδούχα, τα. 237
332. Ροδωπού, τα. 237
333. Μονή Γωνιάς, η. 238
334. Σπηλιά, η. 238
335. Βασιλόπουλο, το. 238
336. Βουβάς, ο. 238
337. Επισκοπή Κισάμου, η. 238
338. Βουκολιές, οι. 239
339. Άστρικας, ο. 239
340. Ρόκα, η. 239
341. Δελιανά, τα. 240
342. Ζυμβραγού, τα. 240
343. Μαλάθυρος,η. 240
344. Μουρί, το. 240
345. Άι κυρ-Γιάννης, ο. 240
346. Λατζιανά, τα. 241
347. Βάθη, η. 241
348. Έλος, το. 242
349. Σκλαβοπούλα, η. 242
350. Βουτάς, ο. 242
351. Σαρακήνα, η. 243
352. Κακοδίκι, το. 243
353. Πλεμενιανά, τα. 243
354. Κάντανος, η. 243
355. Παλιόχωρα, η. 244
356. Τεμένια, τα. 244
357. Ροδοβάνι, το. 244
358. Σούγια, η. 244
359. Αγία Ρουμέλη, η. 245
360. Άγιος Ιωάννης, ο. 245
361. Αράδενα, η. 245
362. Λουτρό, το. 246
363. Ανώπολη, η. 246
364. Χώρα Σφακίων, η. 246
365. Κομητάδες, οι. 246
366. Φραγκοκάστελο, το. 247
367. Αλικιανός, ο. 248

276. Νησίδα Δοκός, ο. 217
277. Σπέτσες, οι. 217
278. Ζογεριά, η. 218
279. Κρανίδι, το. 218
280. Λυγουριό, το. 219
281. Νέο Ηραίο, το. Χώνικας, ο. 219
282. Ανύφι, το. 219
283. Αγία Τριάδα Μιδέας, η. Μέρμπακας, ο. 219
284. Παναρήτι, το. 220
285. Αργολικό, το. 220
286. Άργος, το. 220
287. Ναύπλιο, το. 221
288. Άρια, η. 221
289. Ασίνη, η. 222
290. Νησίδα Ρόμβη, η. Δασκαλιό, το. 222
291. Μουχλί, το 222
292. Ανδρίτσα, η. 222
293. Λουκού, η. Εύα, η. 222
294. Κυπαρίσσι, το. 222
295. Χάρακας, ο. 223
296. Πιστάματα, τα. 223
297. Ρειχιά, η. 223
298. Γέρακας, ο. Ιέραξ, ο. 223
299. Αριάνα, η. 223
300. Άγιος Ιωάννης, ο. 224
301. Αγγελώνα, η. 224
302. Βελιές, οι. 224
303. Μονεμβασία, η. 224
304. Αγία Παρασκευή, η. 225
305. Άγιος Νικόλαος, ο. 225
306. Τέρια, τα. 226
307. Λιρά, τα. 226
308. Καλύβες, οι. 226
309. Άγιος Στέφανος, ο. 226
310. Ξιφίας, ο. 226
311. Φούτια, τα. 226
312. Καστέλα, η. Βούταμα, τα. 226
313. Ελληνικό, το. Κουλέντια, τα. 226
314. Γερουμάνα, η. 227
315. Μεσοχώρι, το 227
316. Άνω Καστανιά, η. 227
317. Φαρακλό, το. 227
318. Παραδείσι, το. 227
319. Λάχι, το. 227
320. Άγιος Νικόλαος Βοιών 227
321. Βελανίδια, τα. 228
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414. Βιράν Επισκοπή, η. 265
415. Πρίνος, ο. 265
416. Ελεύθερνα, η. 265
417. Πάνορμο, το. 266
418. Μονή Μπαλή, η. 267
419. Μονή Βωσάκου, η. 267
420. Επισκοπή, η. 267
421. Καστρί, το. 268
422. Άγιος Μάμας, ο. 268
423. Δισκουρίου μονή, η. 268
424. Αξός, η. 268
425. Καμαριώτης, ο. 268
426. Μάταλα, τα. 269
427. Μονή Οδηγήτριας, η. 269
428. Λασαία, η. 269
429. Λεντάς, ο. 269
430. Κουδουμάς, ο. 269
431. Καπετανιανά, τα. 269
432. Αγία Τριάδα, η. 269
433. Άγιος Ιωάννης, ο. 269
434. Βόροι, οι. 270
435. Καστέλι, το. 270
436. Ναός του Χριστού στο Καστέλι. 270
437. Άγιοι Δέκα, οι. 270
438. Γόρτυνα, η. 270
439. Βορίζια, τα. 272
440. Μονή Βαλσαμονέρου, η. 272
441. Μονή Βροντησίου, η. 272
442. Ζαρός, ο. 273
443. Γέργερη, η. 273
444. Πανασσός, η. 273
445. Αγία Βαρβάρα, η. 273
446. Φρούριο Μέλισσα στον Άγιο Θωμά. 273
447. Βενεράτο, το. 273
448. Σίβα, η. 274
449. Άγιος Μύρων, ο. 274
450. Κιθαρίδα, η. 274
451. Κεραμούτσι, το. 274
452. Ρογδιά, η. 274
453. Ηράκλειο, το. 274
454. Κνωσός, η. 275
455. Αρχάνες, οι. 275
456. Κουνάβοι, οι. 276
457. Καταλαγάρι, το. 276
458. Προφήτης Ηλίας, ο. 276
459. Ρουκάνι, το. 276

368. Επισκοπή Αγιάς, η. 248
369. Βαρύπετρος, ο. 248
370. Χανιά, τα. 249
371. Μεσκλά, τα. 249
372. Δρακώνα, η. 250
373. Κυριακοσέλια, τα. 250
374. Στύλος, ο. 251
375. Απτέρα, η. 252
376. Αλμυρίδα, η. 252
377. Καλύβες, οι. 252
378. Αρμένοι, οι. 253
379. Άγιοι Πάντες, ο. 253
380. Καρύδι, το. 253
381. Φρες, ο. 253
382. Νίππος, το. 253
383. Βαφές, ο. 253
384. Μάζα, η. 253
385. Χάμπαθα, τα. 254
386. Αλίκαμπος, ο. 254
387. Κουρνάς, ο. 254
388. Πάτημα, το. 255
389. Επισκοπή, η. 255
390. Αργυρούπολη, η. 255
391. Μυριοκέφαλα, τα. 256
392. Ρούστικα, τα. 257
393. Μονοπάρι, το. 258
394. Ρέθυμνο, το. 258
395. Άγιος Βασίλειος, ο. 258
396. Μονή Πρέβελη, η. 258
397. Φρατί, το. 259
398. Λαμπηνή, η. 259
399. Χρωμοναστήρι, το. 259
400. Ποταμοί, οι. 260
401. Σπήλι, το. 260
402. Πατσώ, η. 260
403. Γερακάρι, το. 261
404. Καλοείδενα, η. 261
405. Αγία Παρασκευή, η. 261
406. Αποδούλου, το. 261
407. Βυζάρι, το. 261
408. Νεφς Αμάρι, το. 261
409. Ελένες, οι. 263
410. Μέρωνας, ο. 263
411. Θρόνος, ο. 263
412. Κυριάννα, η. 264
413. Άγιος Δημήτριος, ο. 265

Αριθ. Θέση Σελ. Αριθ. Θέση Σελ.



ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

428

506. Μεσοκάστελα, τα. 288
507. Καββούσι, το. 288
508. Σφάκα, η. 288
509. Μέσα Μουλιανά, τα. 288
510. Όξω Μουλιανά, τα. 289
511. Αδρομύλοι, οι. 289
512. Λιθίνες, οι. 289
513. Παντέλοι, οι. 289
514. Παπαγιαννάδω, το. 289
515. Άγιος Γεώργιος, ο. Τουρτούλοι, οι. 289
516. Επισκοπή Σητείας, η. 290
517. Κρυά, τα. 290
518. Γρας, ο. 290
519. Μονή Παναγίας Ακρωτηριανής (Τοπλού). 290
520. Ερημούπολη, η. Αρχαία Ίτανος, η. 290
521. Sicak Iskeleri. Απέρλαι, αι. 295
522. Kilinçli. Απολλωνία, η. 295
523. Gelemiş. Πάταρα, τα. 295
524. Kinik. Ξάνθος, η. 295
525. Λητώον, το. 295
526. Πύδνα, η. 295
527. Karacaburum. Αγία Άκρα, η. 295
528. Sancakli Limani. Καλαβατιά, τα. 295
529.  Gemiler Adası, Karacaören Adası.  

Άγιος Νικόλαος, ο, ή Περδικονήσι, το. 296
530.  Fethiye. Τελμησσός, η, Αναστασιόπολις, η,  

Μάκρη, η. 297
531. Καύνος, ο, Αγία, η, κοντά στο Delyan. 297
532. Gerbekilise. Τραχεία(;). 297
533. Serce Liman. 297
534. Bozburum. 297
535. Κνίδος η. 297
536. Turgut. 298
537. Sedir Adası. Κεδρεαί, οι. 298
538. Ören. Κέραμος, η. 298
539. Ala Kilise ή Αlakişla. Αναστασιόπολις (;). 298
540. Yassi Ada. 298
541. Gümüşkük. Μύνδος, η. 298
542. Στρόβιλος, η. 298
543. Budrum. Αλικαρνασσός, η. 298
544. Torba. 298
545. Manastir Daĝı. 298
546. Küçük Tavşan Adası. 299
547. Varvil Limanı. Βαργύλια, τα. 299
548. Kuren, Kiyikişlacık. Ιασός, η. 299
549. Kapikiri. Ηράκλεια, η, στο Λάτμο ή Λάτρο. 299
550. Didim. Δίδυμα, τα, Ιουστινιανούπολις. 300

460. Μελέσες, οι. 276
461. Θόλοι, οι. 276
462. Μικρή Επισκοπή, η. 277
463. Μονοφάτσι, το. 277
464. Πύργος, ο. 277
465. Τσούτσουρο, το. Ίνατος, η. 277
466. Καστελιανά, τα. 278
467. Χόνδρος, ο. 278
468. Κέρατον, το. 278
469. Άγιος Βασίλειος 278
470. Βιάννος, η. 278
471. Έμπαρος, η. 279
472. Δραπέτι, το. 279
473. Κασάνοι, οι. 279
474. Αρκαλοχώρι, το. 279
475. Ευαγγελισμός, ο. Μουχτάροι, οι. 279
476. Διαβαϊδέ, το. 279
477. Ξυδάς, ο. 279
478. Καρδουλιανώ, το. 279
479. Σκλαβεροχώρι, το. 279
480. Απάνω Σύμη, η. 280
481. Σαμπάς, ο. 280
482. Σγουροκεφάλι, το. 280
483. Επισκοπή, η. 280
484. Γαλύφα, η. 280
485. Μπιζαριανώ, το. Λύκτος, η. 280
486. Χερσόνησος, η. 281
487. Ποταμιές, οι. 281
488. Αβδού, τα. 282
489. Κερά, η. 282
490. Μάλια, τα. 282
491. Λατσίδα, η. 282
492. Νεάπολη, η. 282
493. Λίμνες, οι. 282
494. Χουμεριάκω, το. 282
495. Λιμνάκαρο, το. 283
496. Μέσα Λακκώνια, τα. 283
497. Ελούντα, η. 283
498. Άγιος Νικόλαος, ο. 283
499. Κριτσά, η. 283
500. Κρούστας, ο. 285
501. Μάλες, οι. 285
502. Ανατολή, η. 286
503. Μεσελέροι, οι. 287
504. Καπίστρι, το. 288
505. Ιεράπετρα, η. 288

Αριθ. Θέση Σελ. Αριθ. Θέση Σελ.
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583. Δήλος, η. 356
584. Μύκονος, η. 356
585. Σίφνος, η. 357
586. Μήλος, η. 360
587. Αντίπαρος, η. 362
588. Πάρος, η. 362
589. Νάξος, η. 366
590. Κουφονήσια, τα. 377
591. Αμοργός, η. 377
592. Σχοινούσα, η. 379
593. Ίος, η. 380
594. Σίκινος, η. 381
595. Φολέγανδρος, η. 384
596. Θήρα, η. 385
597. Ανάφη, η. 387
598. Αστυπάλαια, η. 388
599. Πάτμος, η. 390
600. Λειψοί, οι. 393
601. Λέρος, η. 393
602. Τέλενδος, η. 395
603. Κάλυμνος, η. 395
604. Κως, η. 398
605. Νίσυρος, η. 401
606. Τήλος, η. 402
607. Σύμη, η. 404
608. Χάλκη, η. 405
609. Αλιμιά, η. 406
610. Ρόδος, η. 406
611. Κάρπαθος, η. Σαρία, η. 411
612. Κάσος, η. 413
613. Μεγίστη, η, Καστελόριζο, το. 413 Καστρί, το. 148

551. Balat. Μίλητος, η. 300
552. Güllübahçe. Πριήνη, η. 300
553. Kadikalesi. Αναία, η. 301
554. Scalanova, Kuşadasi. Νέα Έφεσος, η. 301
555. Selcuk. Έφεσος, η. 301
556. Izmir. Σμύρνη, η. 305
557. Yeni Foça. Νέα Φώκαια, η. 305
558. Κύμη, η, κοντά στο Aliağa.. 305
559. Çandarlı. Πιτάνη, η. 305
560. Bergama. Πέργαμος. 306
561. Βehramkale. Άσσος, η. 307
562. Enez Αίνος, η. 307
563. Σαμοθράκη, η. 313
564. Imroz Adası, τώρα Gökçeada. Ίμβρος, η, 314
565. Θάσος, η. 314
566. Λήμνος, η. 317
567. Bozca Ada. Τένεδος, η. 318
568. Σκιάθος, η. 318
569. Σκόπελος, η. 318
570. Αλόννησος, η. 319
571. Σκύρος, η. 319
572. Λέσβος, η. 319
573. Χίος 323
574. Iκαρία. 344
575. Σάμος 345
576. Αγαθονήσι, το. 351
577. Άνδρος, η. 351
578. Κέα, η. 352
579. Κύθνος, η. 354
580. Σέριφος, η. 355
581. Τήνος, η. 356
582. Σύρος, η. 356

Αριθ. Θέση Σελ. Αριθ. Θέση Σελ.
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539 Ala Kilise ή Αlakişla. Αναστασιόπολις (;). 298
551 Balat. Μίλητος, η. 300
560 Bergama. Πέργαμος. 306
534 Bozburum. 297
567 Bozca Ada. Τένεδος, η. 318
543 Budrum. Αλικαρνασσός, η. 298
559 Çandarlı. Πιτάνη, η. 305
550 Didim. Δίδυμα, τα, Ιουστινιανούπολις. 300
562 Enez Αίνος, η. 307
530  Fethiye. Τελμησσός, η, Αναστασιόπολις,  

η, Μάκρη, η. 297
523 Gelemiş. Πάταρα, τα. 295
529  Gemiler Adası, Karacaören Adası.  

Άγιος Νικόλαος, ο, ή Περδικονήσι, το. 296
532 Gerbekilise. Τραχεία(;). 297
552 Güllübahçe. Πριήνη, η. 300
541 Gümüşkük. Μύνδος, η. 298
564 Imroz Adası, τώρα Gökçeada. Ίμβρος, η, 314
556 Izmir. Σμύρνη, η. 305
574 Iκαρία. 344
553 Kadikalesi. Αναία, η. 301
549 Kapikiri. Ηράκλεια, η, στο Λάτμο ή Λάτρο. 299
527 Karacaburum. Αγία Άκρα, η. 295
522 Kilinçli. Απολλωνία, η. 295
524 Kinik. Ξάνθος, η. 295
546 Küçük Tavşan Adası. 299
548 Kuren, Kiyikişlacık. Ιασός, η. 299
545 Manastir Daĝı. 298
538 Ören. Κέραμος, η. 298
528 Sancakli Limani. Καλαβατιά, τα. 295
554 Scalanova, Kuşadasi. Νέα Έφεσος, η. 301
537 Sedir Adası. Κεδρεαί, οι. 298
555 Selcuk. Έφεσος, η. 301
533 Serce Liman. 297
521 Sicak Iskeleri. Απέρλαι, αι. 295
544 Torba. 298
536 Turgut. 298
547 Varvil Limanı. Βαργύλια, τα. 299
540 Yassi Ada. 298
557 Yeni Foça. Νέα Φώκαια, η. 305

Α
3 Άβας, ο. 82
488 Αβδού, τα. 282
576 Αγαθονήσι, το. 351
301 Αγγελώνα, η. 224
445 Αγία Βαρβάρα, η. 273
175 Αγία Θέκλα, η. 169
304 Αγία Παρασκευή, η. 225
405 Αγία Παρασκευή, η. 261
359 Αγία Ρουμέλη, η. 245
283 Αγία Τριάδα Μιδέας, η. Μέρμπακας, ο. 219
162 Αγία Τριάδα, η. 165
432 Αγία Τριάδα, η. 269
123 Αγιά, η. 147
124 Άγιοι Ανάργυροι, οι. 147
437 Άγιοι Δέκα, οι. 270
379 Άγιοι Πάντες, ο. 253
469 Άγιος Βασίλειος 278
395 Άγιος Βασίλειος, ο. 258
10 Άγιος Γεώργιος, ο. 84
515 Άγιος Γεώργιος, ο. Τουρτούλοι, οι. 289
188 Άγιος Δημήτριος, ο. 171
216 Άγιος Δημήτριος, ο. 183
413 Άγιος Δημήτριος, ο. 265
230 Άγιος Θωμάς Τανάγρας, ο. 187
300 Άγιος Ιωάννης, ο. 224
360 Άγιος Ιωάννης, ο. 245
433 Άγιος Ιωάννης, ο. 269
204 Άγιος Κωνσταντίνος, ο. 180
185 Άγιος Λουκάς, ο. 170
422 Άγιος Μάμας, ο. 268
449 Άγιος Μύρων, ο. 274
320 Άγιος Νικόλαος Βοιών 227
305 Άγιος Νικόλαος, ο. 225
498 Άγιος Νικόλαος, ο. 283
309 Άγιος Στέφανος, ο. 226
153 Άγιος, ο. 163
42 Αγορά, η. 106
43 Αδριανή, η. 106
511 Αδρομύλοι, οι. 289
126 Αετόλοφος, ο. 147
257 Αθήνα, η. Αθήναι, αι. 195
345 Άι κυρ-Γιάννης, ο. 240
265 Αίγινα, η. 204
154 Αιδηψός, η. 164
218 Ακραίφνιο, το. 183

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Αριθ. Θέση Σελ. Αριθ. Θέση Σελ.
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598 Αστυπάλαια, η. 388
208 Αταλάντη, η. 181
163 Άτταλη, η. 166
174 Αυλωνάρι, τo. 168
200 Αφράτι, το. 173
145 Αχινός, ο. 157

Β
561 Βehramkale. Άσσος, η. 307
347 Βάθη, η. 241
226 Βαθύ, το. Αυλίς, η. 185
122 Βαθύρεμα, το. 147
98 Βάλτα, η. ____ 126
91 Βαρβάρα, η. 124
141 Βαρκά, τα. 155
369 Βαρύπετρος, ο. 248
35 Βασιλάκι, το. 101
199 Βασιλικό, το. 173
335 Βασιλόπουλο, το. 238
180 Βατώντας, ο. 170
383 Βαφές, ο. 253
321 Βελανίδια, τα. 228
302 Βελιές, οι. 224
120 Βελίκα, η. 146
447 Βενεράτο, το. 273
470 Βιάννος, η. 278
414 Βιράν Επισκοπή, η. 265
130 Βόλος, ο. 149
439 Βορίζια, τα. 272
434 Βόροι, οι. 270
336 Βουβάς, ο. 238
338 Βουκολιές, οι. 239
178 Βούνοι, οι. 170
95 Βουρβουρού. 126
350 Βουτάς, ο. 242
244 Βραυρώνα, η. 192
170 Βρύση, η. 167
407 Βυζάρι, το. 261

Γ
105 Γαλάτιστα, η. 130
259 Γαλάτσι, το. 200
484 Γαλύφα, η. 280
7 Γάτος, ή, Αγριόγατος, ο. 83
403 Γερακάρι, το. 261
298 Γέρακας, ο. Ιέραξ, ο. 223

322 Ακρωτήριο Μαλέας, το. 228
143 Αλεπόσπιτα, τα. 156
186 Αλιβέρι, το. 171
386 Αλίκαμπος, ο. 254
367 Αλικιανός, ο. 248
609 Αλιμιά, η. 406
254 Άλιμος, ο. 194
376 Αλμυρίδα, η. 252
570 Αλόννησος, η. 319
24 Αμαξάδες, οι. 93
193 Αμάρυνθος, η. 172
591 Αμοργός, η. 377
258 Αμπελόκηποι, οι. 200
179 Αμφιθέα, η. 170
57 Αμφίπολη, η. 109
21 Αναστασιούπολις, η – Περιθεώριον, το. 90
502 Ανατολή, η. 286
597 Ανάφη, η. 387
292 Ανδρίτσα, η. 222
577 Άνδρος, η. 351
222 Ανθηδών, η. 184
587 Αντίπαρος, η. 362
282 Ανύφι, το. 219
194 Άνω Βάθεια, η. 172
316 Άνω Καστανιά, η. 227
41 Άνω Κεφαλάρι, το. 106
363 Ανώπολη, η. 246
424 Αξός, η. 268
480 Απάνω Σύμη, η. 280
406 Αποδούλου, το. 261
375 Απτέρα, η. 252
361 Αράδενα, η. 245
285 Αργολικό, το. 220
286 Άργος, το. 220
390 Αργυρούπολη, η. 255
288 Άρια, η. 221
299 Αριάνα, η. 223
474 Αρκαλοχώρι, το. 279
205 Αρκίτσα, η. 180
227 Άρμα, το. 186
378 Αρμένοι, οι. 253
13 Αρριανά, τα. 86
86 Αρχαίες μονές 121
455 Αρχάνες, οι. 275
289 Ασίνη, η. 222
339 Άστρικας, ο. 239

Αριθ. Θέση Σελ. Αριθ. Θέση Σελ.
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520 Ερημούπολη, η. Αρχαία Ίτανος, η. 290
275 Ερμιόνη, η. 216
475 Ευαγγελισμός, ο. Μουχτάροι, οι. 279
62 Ευκαρπία, η. Το χωρίον του Κούτζη. 113

Ζ
442 Ζαρός, ο. 273
326 Ζαχαριανά, τα. 237
278 Ζογεριά, η. 218
342 Ζυμβραγού, τα. 240

Η
453 Ηράκλειο, το. 274

Θ
565 Θάσος, η. 314
209 Θεολόγος, ο. 181
135 Θεοτόκος, η. 153
274 Θερμησία, η. 216
144 Θερμοπύλες, οι. 156
112 Θεσσαλονίκη, η. 132
228 Θήβα, η. Θήβαι, αι. 186
596 Θήρα, η. 385
461 Θόλοι, οι. 276
411 Θρόνος, ο. 263
505 Ιεράπετρα, η. 288

Ι
593 Ίος, η. 380

Κ
151 Ιστιαία, η. 163
33 Καβάλα, η. Νεάπολις – Χριστούπολις, η. 100
34 Καβάλα, η. Το περι την Χριστούπολιν τείχισμα. 101
324 Καββούσι, το. 237
507 Καββούσι, το. 288
167 Κάδδι, το. 167
177 Καθενοί, οι. 169
352 Κακοδίκι, το. 243
236 Κάλαμος, ο. 189
50 Καλή Βρύση, η. 108
229 Καλλιθέα, η. 187
102 Καλλίπολη, η. 128

150 Γερακιού, η. 163
443 Γέργερη, η. 273
314 Γερουμάνα, η. 227
253 Γλυφάδα, η. 194
438 Γόρτυνα, η. 270
518 Γρας, ο. 290
15 Γρατινή, η. Γρατιανού ή Γρατσιανού ή 
Γρατιανούπολις, η. 87
195 Γυμνό, το. 172

Δ
65 Δάφνη, η. Εζεβαί, αι. 114
341 Δελιανά, τα. 240
233 Δήλεσι, το. 188
583 Δήλος, η. 356
131 Δημητριάς, η. 149
476 Διαβαϊδέ, το. 279
32 Διατείχισμα Ακοντίσματος, το. 100
101 Διατείχισμα Κασσάνδρειας, το. 128
115 Δίον, το. 139
423 Δισκουρίου μονή, η. 268
372 Δρακώνα, η. 250
46 Δράμα, η. 107
329 Δραπανιάς, ο. 237
472 Δραπέτι, το. 279

Ε
59 Εκκλησία στην παλιά Εθνική οδό. 113
260 Ελαιώνας, ο. 200
409 Ελένες, οι. 263
416 Ελεύθερνα, η. 265
262 Ελευσίνα, η. 202
313 Ελληνικό, το. Κουλέντια, τα. 226
348 Έλος, το. 242
497 Ελούντα, η. 283
471 Έμπαρος, η. 279
267 Εξαμίλιον, το. 215
109 Επανωμή, η. 131
272 Επίδαυρος, η. 216
368 Επισκοπή Αγιάς, η. 248
337 Επισκοπή Κισάμου, η. 238
516 Επισκοπή Σητείας, η. 290
389 Επισκοπή, η. 255
420 Επισκοπή, η. 267
483 Επισκοπή, η. 280
196 Ερέτρια, η. 173

Αριθ. Θέση Σελ. Αριθ. Θέση Σελ.
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138 Κόττες, οι. 154
430 Κουδουμάς, ο. 269
456 Κουνάβοι, οι. 276
387 Κουρνάς, ο. 254
590 Κουφονήσια, τα. 377
279 Κρανίδι, το. 218
40 Κρηνίδες, οι. Φίλιπποι, οι. 103
499 Κριτσά, η. 283
500 Κρούστας, ο. 285
517 Κρυά, τα. 290
323 Κύθηρα, τα. 228
579 Κύθνος, η. 354
558 Κύμη, η, κοντά στο Aliağa.. 305
165 Κύμη, η. 166
294 Κυπαρίσσι, το. 222
373 Κυριακοσέλια, τα. 250
412 Κυριάννα, η. 264
604 Κως, η. 398

Λ
133 Λάι, το. 151
140 Λαμία, η. 154
398 Λαμπηνή, η. 259
127 Λάρισα, η. 147
211 Λάρυμνα, η. 182
428 Λασαία, η. 269
346 Λατζιανά, τα. 241
491 Λατσίδα, η. 282
250 Λαύριο, το. 193
319 Λάχι, το. 227
206 Λειβανάτες, οι. 180
600 Λειψοί, οι. 393
429 Λεντάς, ο. 269
601 Λέρος, η. 393
572 Λέσβος, η. 319
566 Λήμνος, η. 317
525 Λητώον, το. 295
512 Λιθίνες, οι. 289
495 Λιμνάκαρο, το. 283
493 Λίμνες, οι. 282
156 Λίμνη, η. 164
307 Λιρά, τα. 226
223 Λουκίσια, τα. 185
293 Λουκού, η. Εύα, η. 222
114 Λουλουδιές Κίτρους, οι. 139
327 Λουσακιές, οι. 237

404 Καλοείδενα, η. 261
308 Καλύβες, οι. 226
377 Καλύβες, οι. 252
189 Καλύβια Καρύστου, τα. 171
247 Καλύβια, τα. 193
603 Κάλυμνος, η. 395
425 Καμαριώτης, ο. 268
202 Καμένα Βούρλα, τα. 179
213 Καμπιά, τα. 182
129 Κανάλια, τα. 149
158 Κανδήλιον Όρος, το. 164
354 Κάντανος, η. 243
431 Καπετανιανά, τα. 269
504 Καπίστρι, το. 288
478 Καρδουλιανώ, το. 279
611 Κάρπαθος, η. Σαρία, η. 411
53 Κάρυανη, η, ή Κουτάριανη, η. 108
380 Καρύδι, το. 253
83 Καρυές, οι. 118
191 Κάρυστος, η. 172
473 Κασάνοι, οι. 279
612 Κάσος, η. 413
312 Καστέλα, η. Βούταμα, τα. 226
325 Καστέλι, το. 237
435 Καστέλι, το. 270
466 Καστελιανά, τα. 278
128 Καστρί, το. 148
421 Καστρί, το. 268
457 Καταλαγάρι, το. 276
531 Καύνος, ο, Αγία, η, κοντά στο Delyan. 297
578 Κέα, η. 352
268 Κεγχριές, αι. 215
489 Κερά, η. 282
451 Κεραμούτσι, το. 274
248 Κερατέα, η. 193
468 Κέρατον, το. 278
37 Κηπιά, τα. 102
168 Κήποι, οι. 167
450 Κιθαρίδα, η. 274
535 Κνίδος η. 297
454 Κνωσός, η. 275
119 Κόκκινο Νερό, το. 146
365 Κομητάδες, οι. 246
17 Κομοτηνή, ή. Κουμουτζηνά, τα. 87
245 Κορωπί, το. 192
28 Κοσμητή, η. 93

Αριθ. Θέση Σελ. Αριθ. Θέση Σελ.
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303 Μονεμβασία, η. 224
197 Μονή Αγίου Γεωργίου «Αρμά», η. 173
241 Μονή Αγίου Ιωάννη του Κυνηγού, η. 191
72 Μονή Αγίου Παντελεήμονος, η. 115
77 Μονή Αγίου Παύλου, η. 116
440 Μονή Βαλσαμονέρου, η. 272
87 Μονή Βατοπεδίου, η. 122
441 Μονή Βροντησίου, η. 272
419 Μονή Βωσάκου, η. 267
75 Μονή Γρηγορίου, η. 116
333 Μονή Γωνιάς, η. 238
261 Μονή Δαφνίου, η. 201
76 Μονή Διονυσίου, η. 116
70 Μονή Δοχειαρίου, η. 115
51 Μονή Εικοσιφοινίσσης, η. 108
89 Μονή Εσφιγμένου, η. 124
67 Μονή Ζυγού, η. 114
68 Μονή Ζωγράφου, η. 115
81 Μονή Ιβήρων, η. 118
256 Μονή Καισαριανής, η. 195
80 Μονή Καρακάλου, η. 117
159 Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου Περιβλέπτου, η. 164
82 Μονή Κουτλουμουσίου, η. 118
69 Μονή Κωνσταμονίτου, η. 115
78 Μονή Μεγίστης Λαύρας, η. 117
418 Μονή Μπαλή, η. 267
71 Μονή Ξενοφώντος, η. 115
73 Μονή Ξηροποτάμου, η. 116
427 Μονή Οδηγήτριας, η. 269
519 Μονή Παναγίας Ακρωτηριανής (Τοπλού). 290
85 Μονή Παντοκράτορος, η. 119
396 Μονή Πρέβελη, η. 258
225 Μονή Σαγματά, η. 185
74 Μονή Σίμωνος Πέτρας, η. 116
84 Μονή Σταυρονικήτα, η. 118
79 Μονή Φιλοθέου, η. 117
88 Μονή Χελανδαρίου, η. 123
148 Μονολιά, η. 157
393 Μονοπάρι, το. 258
463 Μονοφάτσι, το. 277
344 Μουρί, το. 240
291 Μουχλί, το 222
485 Μπιζαριανώ, το. Λύκτος, η. 280
584 Μύκονος, η. 356
391 Μυριοκέφαλα, τα. 256
63 Μύρκινος, η. Καισαρόπολις, η. 113

2 Λουτρά Φερών, τα. Τραϊανούπολις, η. 81
362 Λουτρό, το. 246
280 Λυγουριό, το. 219

Μ
263 Μαγούλα, η. 202
384 Μάζα, η. 253
6 Μάκρη, η. 83
113 Μακρύγιαλος, ο. Κίτρος, το. 137
176 Μακρυχώρι, το. 169
343 Μαλάθυρος,η. 240
501 Μάλες, οι. 285
210 Μαλεσίνα, η. 181
490 Μάλια, τα. 282
157 Μαντούδι, το. 164
237 Μαραθώνας, ο. 189
104 Μαριανά, τα. 130
246 Μαρκόπουλο, το. 192
60 Μαρμάριον, το. 113
11 Μαρώνεια, η. Άγιος Χαράλαμπος, ο. 84
426 Μάταλα, τα. 269
64 Μαυροθάλασσα, η. Το χωρίον του Ευνούχου. 114
56 Μαυρόλοφος, ο. Ζαβαρνίκεια, η. 109
266 Μέγαρα, τα. 208
613 Μεγίστη, η, Καστελόριζο, το.  
 413 Καστρί, το. 148
273 Μέθανα, τα. 216
460 Μελέσες, οι. 276
121 Μελίβοια, η. 146
410 Μέρωνας, ο. 263
496 Μέσα Λακκώνια, τα. 283
509 Μέσα Μουλιανά, τα. 288
503 Μεσελέροι, οι. 287
108 Μεσημέρι, το. 131
371 Μεσκλά, τα. 249
506 Μεσοκάστελα, τα. 288
315 Μεσοχώρι, το 227
190 Μετόχι Καρυστίας, το. 171
136 Μηλίνα, η. 154
586 Μήλος, η. 360
462 Μικρή Επισκοπή, η. 277
14 Μικρό Πιστό, το. 86
55 Μικρό Σούλι, το. Σέμαλτον, το. 108
182 Μίστρο, το. 170
18 Μίσχος, ο. Μαξιμιανούπολις –  
 Μοσυνούπολις, η. 87

Αριθ. Θέση Σελ. Αριθ. Θέση Σελ.
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355 Παλιόχωρα, η. 244
39 Παλιοχώρι, το. Βρανόκαστρον, το. 102
284 Παναρήτι, το. 220
444 Πανασσός, η. 273
417 Πάνορμο, το. 266
513 Παντέλοι, οι. 289
514 Παπαγιαννάδω, το. 289
19 Παπίκιον Όρος, το. 89
318 Παραδείσι, το. 227
29 Παράδεισος Νέστου, ο. Τόπειρος, η. 99
23 Παραλία Αβδήρων, η. Πολύστυλον, το. 92
221 Παραλίμνη, η. 184
184 Παραμερίτες, οι. 170
238 Πάρνηθα, η. 189
588 Πάρος, η. 362
388 Πάτημα, το. 255
599 Πάτμος, η. 390
402 Πατσώ, η. 260
12 Πελαγία, η. 86
240 Πεντέλη, η. 190
110 Περιστερά, η. 131
214 Πετρομαγούλα, η. 182
30 Πετροπηγή, η. 99
8 Πετρωτά, τα. 83
49 Πηγές, οι. 107
181 Πισσώνας, ο. 170
296 Πιστάματα, τα. 223
116 Πλαταμών, ο. 140
224 Πλατανάκια, τα. 185
44 Πλατανιά, η. 106
132 Πλατανίδια, τα. 150
353 Πλεμενιανά, τα. 243
54 Ποδοχώρι, το. 108
160 Πολιτικά, τα. 165
20 Πολύανθος, ο. 90
328 Πολυρρήνεια, η. 237
22 Πόρτο Λάγος, το. Πόροι (;), οι. 92
249 Πόρτο Ράφτη, το. 193
487 Ποταμιές, οι. 281
400 Ποταμοί, οι. 260
4 Ποταμός, ο. 82
415 Πρίνος, ο. 265
48 Προσοτσάνη, η. 107
458 Προφήτης Ηλίας, ο. 276
526 Πύδνα, η. 295
93 Πυργαδίκια, τα. 125

Ν
589 Νάξος, η. 366
436 Ναός του Χριστού στο Καστέλι. 270
287 Ναύπλιο, το. 221
134 Νέα Αγχίαλος, η. Φθιώτιδες Θήβες, οι. 151
271 Νέα Επίδαυρος, η. 216
107 Νέα Καλλικράτεια, η. 130
31 Νέα Καρβάλη, η. Ακόντισμα, το. 99
36 Νέα Πέραμος, η. Ανακτορούπολις, η. 101
100 Νέα Ποτίδαια, η. Κασσάνδρεια, η. 127
106 Νέα Σύλλατα, τα. Βρύα, η. 130
99 Νέα Φώκαια, η. 127
492 Νεάπολη, η. 282
281 Νέο Ηραίο, το. Χώνικας, ο. 219
96 Νέος Μαρμαράς, ο. 126
408 Νεφς Αμάρι, το. 261
139 Νήες, οι. 154
276 Νησίδα Δοκός, ο. 217
290 Νησίδα Ρόμβη, η. Δασκαλιό, το. 222
94 Νικήτη, η. 125
382 Νίππος, το. 253
605 Νίσυρος, η. 401
330 Νοπήγια, τα. 237
16 Νυμφαία, η. 87

Ξ
26 Ξάνθη, η. Ξάνθεια, η. 93
310 Ξιφίας, ο. 226
477 Ξυδάς, ο. 279

Ο
137 Ολιζών, η. 154
252 Όλυμπος, ο. 194
103 Όλυνθος, η. 129
117 Ομόλιον, το. 145
169 Οξύλιθος, ο. 167
510 Όξω Μουλιανά, τα. 289
172 Οριό, το. 167
215 Ορχομενός, ο. Σκριπού, η. 182
66 Ουρανούπολη, η. 114

Π
242 Παιανία, η. 191
92 Παλαιοχώρι, το. 124
38 Παλιό Χορτοκόπι, το. 102

Αριθ. Θέση Σελ. Αριθ. Θέση Σελ.
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217 Σπηλαιώδης ναός της Παναγίας (;). 183
219 Σπηλαιώδης ναός του Αγίου Γεωργίου. 184
401 Σπήλι, το. 260
334 Σπηλιά, η. 238
171 Σπηλιές, οι. 167
90 Στάγειρα, τα. 124
239 Σταμάτα, η. 189
270 Στείρι, το. 216
542 Στρόβιλος, η. 298
149 Στρογγυλή, η. 157
374 Στύλος, ο. 251
192 Στύρα, τα. 172
234 Συκάμινο, το. 188
607 Σύμη, η. 404
9 Σύναξη, η. 84
582 Σύρος, η. 356
508 Σφάκα, η. 288
232 Σχηματάρι, το. 188
592 Σχοινούσα, η. 379

Τ
231 Τανάγρα, η. 187
45 Τείχος, το. 106
602 Τέλενδος, η. 395
356 Τεμένια, τα. 244
306 Τέρια, τα. 226
606 Τήλος, η. 402
581 Τήνος, η. 356
27 Τοξότες, οι. 93
97 Τορώνη, η. 126
183 Τραχήλι, το. 170
118 Τσάγεζι, το. Στόμιον, το. 145
465 Τσούτσουρο, το. Ίνατος, η. 277

Υ
212 Υηττός, η. 182
220 Υλίκη, η. 184
142 Υπάτη, η. 156

Φ
317 Φαρακλό, το. 227
1 Φέρες, οι. Βήρα, η. 81
187 Φιλάγρα, η. 171
25 Φίλια, τα. 93
595 Φολέγανδρος, η. 384

173 Πυργί, το. 167
47 Πύργοι, οι. 107
52 Πύργος Απολλωνίας, ο. 108
166 Πύργος, ο. 166
464 Πύργος, ο. 277

Ρ
331 Ραβδούχα, τα. 237
147 Ράχες. 157
203 Ρεγγίνιον, το. 179
394 Ρέθυμνο, το. 258
297 Ρειχιά, η. 223
155 Ροβιές, οι. 164
452 Ρογδιά, η. 274
357 Ροδοβάνι, το. 244
610 Ρόδος, η. 406
332 Ροδωπού, τα. 237
340 Ρόκα, η. 239
459 Ρουκάνι, το. 276
392 Ρούστικα, τα. 257

Σ
264 Σαλαμίνα, η. 202
563 Σαμοθράκη, η. 313
575 Σάμος 345
481 Σαμπάς, ο. 280
351 Σαρακήνα, η. 243
251 Σαρωνικός, ο. 194
482 Σγουροκεφάλι, το. 280
580 Σέριφος, η. 355
448 Σίβα, η. 274
594 Σίκινος, η. 381
585 Σίφνος, η. 357
207 Σκάλα, η. 181
146 Σκάρφεια, η. 157
125 Σκήτη, η. 147
568 Σκιάθος, η. 318
479 Σκλαβεροχώρι, το. 279
349 Σκλαβοπούλα, η. 242
569 Σκόπελος, η. 318
571 Σκύρος, η. 319
358 Σούγια, η. 244
269 Σοφικό, το. 215
243 Σπάτα, τα. 191
277 Σπέτσες, οι. 217
5 Σπήλαιο Αγίων Θεοδώρων, το. 82

Αριθ. Θέση Σελ. Αριθ. Θέση Σελ.
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61 Χάνταξ, ο. 113
295 Χάρακας, ο. 223
486 Χερσόνησος, η. 281
164 Χιλιαδού, η. 166
573 Χίος 323
467 Χόνδρος, ο. 278
111 Χορτιάτης, ο. 131
494 Χουμεριάκω, το. 282
58 Χρυσούπολις, η. 112
399 Χρωμοναστήρι, το. 259
364 Χώρα Σφακίων, η. 246
161 Ψαχνά, τα. 165
152 Ωρεοί, οι. 163
235 Ωρωπός, ο. 189

311 Φούτια, τα. 226
366 Φραγκοκάστελο, το. 247
255 Φραγκοκκλησιά, η. 195
397 Φρατί, το. 259
381 Φρες, ο. 253
446 Φρούριο Μέλισσα στον Άγιο Θωμά. 273
198 Φύλλα, τα. 173

Χ
608 Χάλκη, η. 405
201 Χαλκίδα, η. 173
385 Χάμπαθα, τα. 254
370 Χανιά, τα. 249

Αριθ. Θέση Σελ. Αριθ. Θέση Σελ.
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