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Το Αιγαίο, μήτρα του ευρωπαϊκού πολιτισμού και της δημοκρατίας, υπήρ-
ξε καλλιτεχνική δεξαμενή για τις εικαστικές τέχνες, ιδιαίτερα στη θρη-
σκευτική σφαίρα, με τρεις κορυφώσεις, οι οποίες σηματοδοτούν τρεις 
περιόδους λάμψης της θρησκευτικής γλυπτικής στον αιγαιακό χώρο.

Η πρώτη αποτυπώνεται στα κυκλαδικά ειδώλια που αποπνέουν την 
απουσία μεταφυσικού ή θεοκρατικού φόβου από την τέχνη του Αιγαίου 
και ενσαρκώνουν την ανθρωποποίηση του θείου ή την θεοποίηση του 
ανθρώπου, σε αντίθεση με την τέχνη της Ανατολής (εικ. 1.α).
Η δεύτερη κορύφωση σημειώνεται στην αρχαϊκή εποχή και θα διαρκέσει 
έως το τέλος της ελληνιστικής περιόδου. Αρχαϊκοί κούροι (εικ. 1.β) και 
κόρες συχνά σε υπερφυσικό μέγεθος, αλλά και αγάλματα της κλασικής 
και Ελληνιστικής περιόδου (εικ. 1.γ) εκφράζουν με τη γυμνότητα του σώ-
ματος, κοινή για θεούς και ανθρώπους, τον εξανθρωπισμό των θεών και 
την αποθέωση των ανθρώπων.

Στην εποχή του χριστιανισμού η θρησκευτική γλυπτική εξελίσσεται 
πλέον σε μια μη ανθρωπομορφική τέχνη, η οποία περιορίζεται σε διακο-
σμητικά θέματα και μοτίβα.

Την τρίτη κορύφωση της θρησκευτικής γλυπτικής στο Αιγαίο θα συ-
ναντήσουμε στη μεταβυζαντινή εποχή, με υλικό το μάρμαρο, το ξύλο, 
αλλά και το γύψο.

Το 1537 – 1538 ο Τούρκος ναύαρχος Χαϊρεντίν Μπαρμπαρόσα έβα-
λε τέλος στη Λατινοκρατία στα περισσότερα από τα νησιά του Αιγαίου. 
Η ελαστικότητα των Οσμανιδών προς τους ορθοδόξους οδήγησε στην 
παραχώρηση αρκετών προνομίων, όπως φορολογικές ελαφρύνσεις και 
θρησκευτικές ελευθερίες. Τα προνόμια αυτά ονομάζονταν ακτιναμέδες. 
Ο σημαντικότερος ακτιναμές για τους χριστιανούς των Κυκλάδων ήταν 
αυτός του 1580, που επέτρεπε στους ορθοδόξους «ελεύθερα να έχουν 
τις εκκλησίες των και να επισκευάζουν όσες είχαν προβλήματα». Δεν 
είναι τυχαίο ότι με τον ακτιναμέ αυτό έχουμε αναζωπύρωση της, μέχρι 
τότε απαγορευμένης από τους Τούρκους, τέχνης του μαρμάρου και την 
εμφάνιση στα τέλη του 16ου και στον 17ο αι. των πρώτων μικρών σχετι-
κά μαρμάρινων τέμπλων στην Πάρο και την Άνδρο (εικ. 2), με πρότυπο 

το μεγάλο τέμπλο της Καταπολιανής (εικ. 3). Όλες οι ενδείξεις οδηγούν στο συμπέρασμα 
ότι τα εργαστήρια κατασκευής αυτών των πρώιμων τέμπλων είναι Χιώτικα. Είναι γνωστό 
ότι η Χίος ήταν το μόνο ελληνικό νησί μαζί με την Προκόνησο, το οποίο είχε το προνόμιο 
να έχει ενεργά λατομεία. Η πρώτη ύλη σε συνδυασμό με την επαφή με τη Δύση, μέσω των 
Γενουατών, ευνόησε την ανάπτυξη των πρώτων εργαστηρίων στη μεταβυζαντινή περίοδο.

Στο πρώτο μισό του 18ου αι. έχουμε τις πρώτες ενεπίγραφες μαρτυρίες για χιώτικα 
εργαστήρια εκτός Χίου, κυρίως στην Άνδρο. Η παρουσία χιώτικων εργαστηρίων μαρμαρο-
γλυπτικής στην Άνδρο εξακολουθεί στο δεύτερο μισό του 18ου αι., όπως μαρτυρείται από 
έγγραφα και άλλα στοιχεία που δίνουν τα ίδια τα μνημεία. Πρόκειται για τα τέμπλα της λεγό-
μενης ομάδας «Ξανθού» (εικ. 4) καθώς και μιας δεύτερης ομάδας έξι μαρμάρινων τέμπλων 
με χαρακτηριστικά στοιχεία μπαρόκ.

Τα έργα αυτά καθώς και χρονολογημένα χιώτικα έργα στη Λέσβο, παρουσιάζουν στενή 
συγγένεια με το υψηλό μαρμάρινο τέμπλο της Ζωοδόχου Πηγής στη Χώρα της Νάξου, 
(εικ. 9-11), έργο του 1786, το οποίο μπορεί να αποδοθεί με ασφάλεια σε Χιώτες τεχνίτες. 
Το τέμπλο αυτό αποτέλεσε σταθμό για την παραγωγή αντίστοιχων έργων τόσο στη Νάξο, 
όσο και εκτός αυτής. Δεν είναι τυχαίο που το πρώτο υψηλό μαρμάρινο τέμπλο στο Αιγαίο 
παρουσιάζεται αμέσως μετά τη ρωσική κατοχή 
από το 1770 έως και το 1774. Στη Νάξο οι Ρώ-
σοι ίδρυσαν ιερατική σχολή της οποίας οι μα-
θητές, μετά την αποχώρηση των Ρώσσων με 
τη συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή το 1774, 
αποστέλλονταν στην Πετρούπολη για να συνε-
χίσουν εκεί τις σπουδές τους. Αυτοί που πήγαν 
στη Ρωσία μετέφεραν στην Ελλάδα την ιδέα 
του υψηλού τέμπλου, όχι όμως τη μορφολογία 
και την κατασκευή, η οποία παρέμεινε χιώτικη.

Πριν προχωρήσουμε στην περιγραφή των 
υψηλών τέμπλων της Νάξου αξίζει να αναφερ-
θούμε σε έναν ξεχωριστό καλλιτέχνη, με δικό 
του προσωπικό στυλ, τον Παναγιώτη Γληγόρη, 
τον οποίο συναντούμε στη Νάξο το δεύτερο 
μισό του 18ου αι. Το 1764 υπογράφει το νότιο 
θύρωμα της Μεταμόρφωσης στο Κουρουνο-
χώρι, το οποίο κοσμείται με έναν πλοχμό με 
τσαμπιά σταφυλιού (εικ. 5). Ακολουθεί το 1776 
το τέμπλο της Ι.Μ. Φωτοδότη Χριστού στο Δα-
νακό, όπου χρησιμοποίησε κομμάτια παλαιό-
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εικ. 3. Τέμπλο Καθολικού Καταπολιανής Πάρου. εικ. 4. Τέμπλο παρεκκλησίου Ταξιάρχη 
Ι. Μ. Αγίας Άνδρου.

εικ. 5. Θύρωμα 
Μεταμόρφωσης
στο Κουρουνοχώρι
Νάξου.

εικ. 2. Τέμπλο 
Καθολικού Ι. Μ. 

Παναχράντου Άνδρου 
(μαρμάρινο τμήμα).

α. Όψη.
β. Λεπτομέρεια.
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τερου τέμπλου και το συμπλήρωσε με δικά του τμήματα (εικ. 6). Το 1785 υπογράφει το 
τέμπλο του Αγ. Γεωργίου Κατηφοριανού στην Απείρανθο (εικ. 7).

Χαρακτηριστικά και στα δύο αυτά τέμπλα είναι τα θωράκια που κοσμούνται με σχημα-
τοποιημένο αγγείο, από όπου ξεκινούν και απλώνονται ελικοειδώς άνθη. Τα μοτίβα αυτά, 
τα οποία χρησιμοποιεί, είναι λαϊκότροπα με ιδιόμορφη ανάμειξη με μπαρόκ στοιχεία. Τόσο 
η επιλογή των μοτίβων όσο και η στιλιστική απόδοσή τους φανερώνουν μία εξάρτηση από 
την ξυλογλυπτική, παρόλο που είναι καλός γνώστης της τέχνης του μαρμάρου. Δικό του 
είναι επίσης μόνο το βόρειο τμήμα του μεγάλου τέμπλου της Κοίμησης Απειράνθου (εικ. 8, 

13), όπου βλέπουμε την επί-
δραση που δέχθηκε από το 
τέμπλο της Ζωοδόχου Πη-
γής στη Χώρα, που τον οδή-
γησε σε αναθεώρηση του δι-
κού του, προσωπικού στυλ.

Το μεγάλο τέμπλο της 
Ζωοδόχου Πηγής στη Χώρα 
της Νάξου ξαφνιάζει σε 
πρώτη ματιά με το μέγεθός 
του, την ποιότητα του σχε-
διασμού και τον τρόπο δου-
λειάς του εργαστηρίου (εικ. 
9). Η προσθήκη οριζόντιων 
ζωνών προσδίδει ύψος στο 
έργο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
παρουσιάζει ο τρόπος στή-
ριξης αυτών των ζωνών. Οι 

οριζόντιες πλάκες που αντιστοιχούν στα γείσα 
έχουν αρκετό βάθος. Οι κατακόρυφες πλάκες 
τοποθετούνται πάνω στα γείσα και αντιστοι-
χούν στις πλούσια διακοσμημένες οριζόντιες 
ζώνες. Τα υψηλά τέμπλα της Νάξου, που λόγω 
του μεγάλου ύψους τους είναι ασταθή, για να 
μην ανατραπούν, αναρτωνται – αγκυρώνονται 
στον ανατολικό τοίχο του ναού με μεταλλικές 
ράβδους ή λάμες (εικ. 9β, 13β).

Μπαρόκ στοιχεία μπορούμε να χαρακτηρί-
σουμε τα φουρούσια, την πλαισίωση της Ωραί-
ας Πύλης, της θυρεούς στα θωράκια, την εκτε-
ταμένη χρήση των χερουβείμ, τα μετάλλια στις 

εικ. 6. Τέμπλο Ι. Μ. Φωτοδότη Χριστού στο Δανακό Νάξου. α. Όψη, β. Τομή

εικ. 8. Τέμπλο
Κοίμησης
Απειράνθου 
Νάξου.

εικ. 9. Τέμπλο
Ζωοδόχου Πηγής
Χώρας Νάξου.
α. Όψη
β. Τομή

εικ. 10. Τέμπλο
Ζωοδόχου Πηγής 
Χώρας Νάξου.
Επίστεψη
κεντρικού κλίτους.

εικ. 7. Τέμπλο 
Αγίου Γεωργίου 

Κατηφοριανού 
Απειράνθου Νάξου.
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επάνω ζώνες, τη ζώνη της μπαλουστράδας και 
την επίστεψη με τους δράκους, που κρατούν με 
το στόμα τους τα λυπητερά και το σταυρό.

Δεν γνωρίζουμε τίποτε για τον καλλιτέχνη αυ-
τού του τέμπλου ή την καταγωγή του. Η δουλειά 
του διαφέρει από ό,τι έχει προηγηθεί στη μαρμα-
ρογλυπτική της Νάξου και σίγουρα δεν σχετίζεται 
με τη λαϊκότροπη ιδιοσυγκρασία του Γληγόρη. 
Όμως, οι ομοιότητες που παρουσιάζει με τα μπα-
ρόκ τέμπλα της Άνδρου, καθώς και με χιώτικα 
έργα στη Λέσβο και τη Χίο, οδηγούν στο συμπέ-
ρασμα ότι είναι Χιώτης ή ότι σχετίζεται άμεσα με 
τη Χίο.

Ενδεικτικό στοιχείο για την ακτινοβολία που 
είχε το τέμπλο της Ζωοδόχου Πηγής αμέσως 
μετά την κατασκευή του είναι το ότι επηρεάζει 
στην ίδια περίοδο τέμπλα τόσο εκτός Νάξου, 
όπως του Αγίου Ιωάννη του Καπαρού στην Πάρο 
και της μονής Προφήτη Ηλία στη Σίφνο, όσο και 
στην ίδια τη Νάξο, όπως της Κοίμησης Απει-
ράνθου (1790-1811, εικ. 13), της Κοίμησης στο 
Φιλώτι (1811, εικ. 14, 15) και του Γενεθλίου της 
Θεοτόκου στην Κορωνίδα (εικ. 16). Το τέμπλο 
της Κοίμησης Φιλωτίου και το κεντρικό και βόρειο 
τμήμα του τέμπλου της Κοίμησης Απειράνθου 
προσπαθούν να ξεπεράσουν σε ύψος και καινο-
τομίες το πρότυπό τους. Παρουσιάζουν μεταξύ 
τους στιλιστικές ομοιότητες και, σύμφωνα με την 
παράδοση, είναι έργα του Γιαννούλη Σκούτραλη 
από τον Πύργο της Τήνου.

εικ. 11. Τέμπλο
Ζωοδόχου Πηγής

Χώρας Νάξου.
Επίστεψη

πλάγιου κλίτους.

εικ. 13. Τέμπλο
Κοίμησης 
Απειράνθου Νάξου.
α. Όψη, β. Τομή.

εικ. 14. Τέμπλο Κοίμησης Φιλωτίου Νάξου.

εικ. 15. Τέμπλο Κοίμησης Φιλωτίου Νάξου. Θωράκια.

εικ. 16α. Τέμπλο Γενεθλίου Θεοτόκου Κορωνίδας Νάξου. 

εικ. 16β. Τέμπλο Γενεθλίου Θεοτόκου Κορωνίδας Νάξου. 

εικ. 12. Λεπτομέρεια.
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Στο δεύτερο μισό του 19ου αι. και στον 20 αι. κατασκευάζονται απλά τέμπλα από ντό-
πιους, αγιαρσανίτες καλλιτέχνες (από το χωριό Άγιος Αρσένιος Νάξου), οι οποίοι επηρεά-
ζονται και ακολουθούν με ένα δικό τους χαρακτηριστικό τρόπο το πρότυπο της Ζωοδόχου 
Πηγής. Πρόκειται για πέντε τέμπλα, χωρίς ιδιαίτερες καλλιτεχνικές αξιώσεις στους μικρούς 
σχετικά ναούς του Αγίου Γεωργίου στη Μέση Ποταμιά (δεύτερο μισό 19ου αι.), της Θεοσκέ-
παστης στην Κάτω Ποταμιά (1892, έργο του Νικολάου Παυλή, εικ. 17), του Αγίου Πνεύμα-
τος στο Γαλανάδο (τέλη 19ου αι.), της Αγίας Ειρήνης στο Δαμαλά (1908, έργο του Ανδρέα 
Ακτύπα) και του Αγίου Προκόπιου στη Βουρβουριά (1960).

Κυρίως στην Απείρανθο, εκτός από το μεγάλο τέμπλο της Κοίμησης, συναντούμε σε 
μικρούς ναούς αρκετά τέμπλα κατασκευασμένα από ντόπιους καλλιτέχνες, οι οποίοι έχουν 
υπόψη τους το τέμπλο της Ζωοδόχου Πηγής. Όμως δεν σχετίζονται άμεσα με αυτό, καθώς 
πρόκειται για έργα τελείως διαφορετικής κλίμακας, αλλά επηρεάζονται χαρακτηριστικά σε 
ορισμένα στοιχεία τους. Ενδεικτικά αναφέρονται τα τέμπλα της Αγίας Παρασκευής στον 
Κυνίδαρο (τέλη 18ου αι.), του Αγίου Γεωργίου Φυροϊστιανού στην Απείρανθο (τέλη 18ου 
αι.), της Υπαπαντής στην Απείρανθο (τέλη 18ου αι., εικ. 18). Τα τέμπλα αυτά έχουν πλούσιο 
ανάγλυφο διάκοσμο, που σχετίζεται στιλιστικά και μορφολογικά περισσότερο με το τέμπλο 
του Γληγόρη στον Άγιο Γεώργιο Κατηφοριανό στην Απείρανθο.

Παράλληλα με αυτά τα απλά έργα των ντόπιων καλλιτεχνών στο 19ο και στον 20ο αι. 
κατασκευάζονται στη Νάξο λόγια, νεοκλασικά τέμπλα αποκλειστικά από Τηνιακούς καλλιτέ-
χνες, οι οποίοι κυριαρχούν στην τέχνη του μαρμάρου μετά την καταστροφή της Χίου.
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εικ. 17 (αριστερά). 
Τέμπλο

Θεοσκέπαστης
Κάτω Ποταμιάς 

Νάξου.

εικ. 18 (δεξιά). 
Τέμπλο

Αγίου Γεωργίου
Φυροϊστιανού

Απειράνθου
Νάξου.
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