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Ο ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου βρίσκεται στον οικισμό
Κρανιά Πετρίλου στην Ανατολική Αργιθέα και χρονολογείται στα
τέλη του 19ου αιώνα. Στη νότια πλευρά του ναού προσκολλάται
προστώο και στη νοτιοδυτική γωνία κωδωνοστάσιο.
Ο ναός ανήκει στον τύπο των σταυροειδών εγγεγραμμένων
ναών, της παραλλαγής του σύνθετου τετρακιόνιου, με ευρύχωρο
θολοσκεπή διώροφο νάρθηκα στα δυτικά ισοπλατή με τον κυρίως
ναό.

Αποτελείται

από

δύο

βασικά

στοιχεία,

το

σταυρικό

τετράγωνο μέσα στο οποίο εγγράφεται ο κυρίως ναός και το
τριμερές Ιερό Βήμα. Το Ιερό οριοθετείται με ζεύγος πεσσών και με
το τέμπλο.
Η κάλυψη του κυρίως ναού γίνεται με μία κατά μήκος
ημικυλινδρική καμάρα και μία εγκάρσια, που διασταυρώνονται
καθέτως και αποτελούν τις κεραίες του σταυρού. Στο σημείο
διασταυρώσεως των κεραιών του σταυρού, υψώνεται ο τρούλος,
μέσω τόξων που υποβαστάζουν προς βορρά και νότο την
εγκάρσια κεραία, και μέσω σφαιρικών τριγώνων. Τα γωνιαία
διαμερίσματα είναι ορθογώνια σε κάτοψη και η κάλυψή τους
γίνεται με ημικυλινδρικούς θόλους, τοποθετημένους κάθετα προς
τον κατά μήκος άξονα του ναού. Το κυρίως Ιερό Βήμα καλύπτεται
με ημικύλινδρο, προέκταση της ανατολικής κεραίας του σταυρού,
αλλά χαμηλωμένο κατά 20 εκ. Η κόγχη του Ιερού καλύπτεται με
τεταρτοσφαίριο

αρκετά

χαμηλότερα,

τα

δε

παραβήματα

καλύπτονται με χαμηλές ασπίδες επί λοφίων κυκλικές σε κάτοψη
(φουρνικά). Τον ναό καλύπτει ενιαία δίρριχτη στέγη με μερικές
αποτμήσεις στα δυτικά και ανατολικά.
Η μορφολογική διάπλαση του εσωτερικού συνίσταται: στη
σύνθετη θολοδομία, στα τόξα και το ξυλόγλυπτο προσκυνητάρι. Η
διάρθρωση του εσωτερικού χώρου με την πολυμορφία και
πολυπλοκότητα της θολοδομίας, τους κίονες, τους πεσσούς και τα
τόξα, ελάχιστα υποδηλώνεται στις όψεις.
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Τα μορφολογικά στοιχεία του ναού εξωτερικά είναι απλά.
Πρόκειται για τα εννέα, τυφλά, αβαθή αψιδώματα στην κόγχη του
Ιερού που φέρουν πλάκες με λιθανάγλυφη διακόσμηση, τους
σταυρόσχημους φεγγίτες στις στενές πλευρές και το προστώο.

Λέξεις κλειδιά: σταυροειδής εγγεγραμμένος, τυπολογία,
μορφολογία, οικοδομική τεχνική,
λιθανάγλυφα, τυφλά αψιδώματα
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SUMMARY
The temple of the Assumption of Virgin Mary is located
at Krania, Petrilo in east Argithea. The temple dates back
to

the

late

19th

century

(1885).

On

the

south

side

is a monumental gate and to the northwest corner is the
steeple.
The temple is of the inscribed-cross type of the fourcolumn variety, with a two-storey narthex in the west that has a
width equal to that of the main temple. It consists of two basic
structures, the cross square, in which the main temple is
inscribed and the tripartite sanctuary. The sanctuary is separated
from the main temple by two pillars, in front of which is the
curved wooden iconostasis.
The

main

temple

is

covered

by

a

lengthwise

semi-cylindrical barrel and a transverse one, that intersect
vertically forming the arms of the cross. At the intersection of
the cross’s arms, the dome is rising through arcs that support
the transverse arm to the north and south and through spherical
triangles. The corner areas form a rectangular and are covered
by transverse semi-cylindrical barrel domes. The main part
of the sanctuary is covered by a semi-cylindrical extension of
the east arm of the cross, lowered by 20cm. The conch of
the sanctuary is covered by a quaternary dome and the
parabemata by sauser-domes circular in shape. The temple is
covered by a single pitched roof with detritations in the west and
east.
The
temple

morphological

are:

the

features

variegated

in

the

covering,

interior

the

arcs

of

the

and

the

wooden-carved worship-stand. The structure of the interior
with

the

diversity

and

complexity

of

the

vaulting,

the

columns, the pillars and arches, is slightly indicated on the
facades.
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The morphological features in the exterior are: nine blind,
shallow

arches that

bare

stone-carved decoration

on

the

sanctuary conch, cross-shaped skylights at the narrow facades
and a monumental gate.

Key words: inscribed-cross type, form, construction
techniques, stone-carved decoration,
wood-carved decoration, arches

