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Νικόλαος Β. Δρανδάκης 

Ο ΣΠΗΛΑΙΩΔΗΣ NAC 
ΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΧΡΥΣΑΦΑ 

2^τήν περιφέρεια της κοινότητας Χρύσαφα, πρίν νά 
φθάσομε στό χωριό, δεξιά, αγροτικός δρόμος οδηγεί 
σ' ενα χείμαρρο. 'Από εκεί ανηφορική ατραπός σε 
απόσταση ώρας καί περισσότερο φέρνει τά βήματα 
του οδοιπόρου στό σπήλαιο του Άι-Γιάννη, επι
σκευασμένο μέ δαπάνη του τοπικού εκκλησιαστικού 
συμβουλίου1. Τό σπήλαιο διαμορφώνεται στην πλαγιά 
κατωφέρειας καί, κάθετο προς αυτή, είναι μακρό καί 
στενό σάν διάδρομος (Είκ. 1). Τό στόμιο του κλείνει 
τοίχος, στον όποιο ανοίγεται απλή, ορθογώνια ή θύρα 
εισόδου καί πάνω άπό αυτήν πολύ μικρή φωτιστική 
θυρίδα (Είκ. 3). 'Αλλά καί γενικότερα χτιστό είναι τό 
δυτικό μέρος της σπηλαιώδους εκκλησίας, αφού σέ 
μήκος 3.35 μ. άπό τήν είσοδο στεγάζεται άπό καμάρα, 
πού τό κλειδί τοΰ θόλου της βρίσκεται χαμηλότερα 
άπό τήν οροφή τοΰ υπόλοιπου σπηλαίου. Τό μεταξύ 
τους κενό αποφράσσει τοίχος διατρυπώμενος άπό φω
τιστική θυρίδα ορθογώνια, ή οποία ρίχνει λίγο, αμυ
δρό φως στό σκοτεινό χώρο. 'Ανατολικότερα της κα
μάρας τήν οροφή τοΰ σπηλαίου, επικλινή προς τό νο
τιά, συνιστά ό φυσικός βράχος, ενώ ντυμένες μέ τοίχο 
είναι οί μακρές πλευρές τοΰ ναοΰ (Είκ. 1). Χτιστά είναι 
ακόμη τό τέμπλο2, ή 'Αγία Τράπεζα, ή πρόθεση. 'Από 
τή χαμηλή οροφή τοΰ ιερού κρέμονται σταλακτίτες. 
Τό ανηφορικό προς τά μέσα δάπεδο έχει τελευταία 
επιστρωθεί μέ τσιμέντο. Στή βόρεια πλευρά τοΰ σπη
λαίου, κοντά στό ιερό, άνοιγμα οδηγεί σέ πτυχή της 
σπηλιάς, διαμορφούμενη λίγο ψηλότερα (Είκ. 2), ίσως 
τόπο διαμονής ασκητή. 

'Αμέσως πιό κάτω άπό τήν εκκλησία τοΰ Προδρόμου 
εναπομένουν ερείπια τοΰ άστεγου τώρα, προφανώς μο-
νοκάμαρου ναΐσκου τοΰ 'Αγίου Δημητρίου (Είκ. 1-2) 
μέ τά υπολείμματα τοΰ γραπτού του διακόσμου βυζα
ντινών χρόνων στον ανατολικό τοίχο καί στά συνεχό
μενα τμήματα τών άλλων. 

ΓΡΑΠΤΌΣ ΔΙΆΚΟΣΜΟΣ 

' Ο Ά γ ι ο ς ' Ιωάννης διασώζει τοιχογραφίες, στίς όποιες 
δέν έχουν γίνει εργασίες συντήρησης. Πολλές είναι 
κατάμαυρες άπό τήν καπνιά. Ξεχωρίζουν δύο στρώμα-

Σ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 
ΤΗΣ ΛΑΚΕΔΑΊΜΟΝΟΣ 

Μέ βαθιά ευγνωμοσύνη στή μνήμη τον θεολόγου 
'Αριστοτέλη Παπανικολάου 

τα, αναγόμενα στή βυζαντινή εποχή, κι ενα στά πολύ 
νεότερα χρόνια. Ά π ό τό αρχαιότερο φαίνεται μόνο 
μιά μορφή ασκητή εκεί πού τό δεύτερο κονίαμα της 
γερτής οροφής έχει καταπέσει στον κυρίως ναό, 
μπροστά στό τέμπλο κατά τό νοτιά. ' Η μεγάλη όμως 
πλειονότης τών τοιχογραφιών τοΰ ναοΰ ανήκει στό 
δεύτερο στρώμα, μέ επιφύλαξη γιά όσες βρίσκονται 
στό ιερό, που είναι πολύ μαυρισμένες καί έξίτηλες. 
Πάνω άπό τήν Α γ ί α Τράπεζα ζωγραφιζόταν, φαίνε
ται, ή Βλαχερνίτισσα. Διακρίνεται μέσα σέ κεραμιδή 
δίσκο ό 'Εμμανουήλ. Αριστερά άγιος καί δυό άλλοι 
στό βόρειο τοίχο, πάνω άπό τήν πρόθεση, πολύ δυσδιά
κριτοι. 

Στή δυτική πλευρά τοΰ τέμπλου, αριστερά ό άγγελος 
τοΰ Εύαγγελισμοΰ καί στό νότιο τμήμα ή Παναγία, 
πολύ έξίτηλη. Πάνω άπό τόν άγγελο ύπήρχεν ή πεντά-
στιχη κτιτορική επιγραφή σέ λευκό βάθος, μελανο-
γράμματη, διαστ. 0.48x0.16 μ., άπό τήν οποία διαβά
ζονται συμπληρούμενες λίγες λέξεις: 
+ Αν[ηγέρθη εκ βάθρων καί] ανιστορι[θη] 

να]ος τ(οΰ) Πρ[οδρόμου Ί]ακοβον ιερομο[νά-
χον]. 

Στό τέλος ή χρονολογία ,ΤΨ- -. "Αν πράγματι τό δεύ
τερο γράμμα είναι ψί, τότε ή επιγραφή πρέπει να γρά
φηκε μάλλον τό 13ο αι., μεταξύ τοΰ 6700 καί 6799 άπό 
κτίσεως κόσμου, δηλαδή μεταξύ τοΰ 1191/2 καί 
1290/1 μ.Χ. Γιά τόν ακριβέστερο προσδιορισμό τού 
χρόνου της ιστόρησης ελπίζω νά βοηθήσει καί ή εξέ
ταση τοΰ ύφους τών τοιχογραφιών. ' Η επιγραφή μοιά
ζει ν ' ανήκει στό δεύτερο (νεότερο) στρώμα τοιχο
γραφιών, αφού μάλιστα τό αριστερό, τό βορινό τμήμα 
τοΰ τέμπλου, όπου ή επιγραφή, φαίνεται αδιάσπαστα 
κολλημένο επάνω στό ζωγραφισμένο βόρειο τοίχο τοΰ 
ναού. 

1. Γιά τό μνημείο βλ. πολύ λίγα Ν. Β. Δ ρ α ν δ ά κ η ς , Σπηλαιώδεις 
ναοί Λακωνίας βυζαντινών χρόνων, Πρακτικά Γ' Διεθνούς Συνε
δρίου Πελοποννησιακών Σπουδών, 'Αθήναι 1987-1988, σ. 216. 
2. "Ας σημειωθεί πώς τό αριστερό (βορινό) τμήμα τοΰ τέμπλου φαί
νεται κολλημένο πάνω στό ζωγραφισμένο τοίχο, ενώ αντίθετα στό 
νότιο τμήμα σάν νά προσκολλάται πάνω στό τέμπλο ό νότιος τοίχος 
τοΰ ναοΰ. 
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N.B. ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ 

-i 

ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ 

Α. "Αγιος τοΰ α' στρώματος 

1. Βλαχερνίτισσα (;). 

2, 3, 3α. "Αγιοι δυσδιάκριτοι. 

4. "Αγγελος Ευαγγελισμού. 

5. 'Επιγραφή. 

6. Παναγία Ευαγγελισμού (έξίτηλη). 

7. "Αγιος Κοσμάς. 

8. 'Αγία Θεοδότη. 

9. "Αγιος Δαμιανός. 

10. "Αγιος Ζωσιμάς. 

1 1 . ' Οσία Μαρία ή Αιγύπτια. 

12. Έφραίμ ό Σύρος. 

13. Πρόδρομος. 

14. 'Αγία 'Ελισάβετ. 

15. "Αγιος Γεώργιος. 

16. "Αγιος Θεόδωρος ό Στρατηλάτης. 

17. "Αγιος Νικόλαος. 

18. "Αγιος 'Ανδρέας ό «δια Χριστόν 

σαλός». 

19. Προφήτης 'Ηλίας. 

Αγία μέ στέμμα (Αικατερίνη). 

Αγία Μαρίνα. 

Αγία μέ στέμμα. 

Αγιος 'Ιωακείμ. 

Αγία "Αννα. 

Αγία αδιάγνωστη. 

26. "Αρχων Μιχαήλ. 

27. Παναγία 'Ελεούσα. 

28. Σωτήρ. 

29. Προφήτης Ζαχαρίας. 

30. Στυλίτης Συμεών. 

31. Νίκων ό Μετανοείτε. 

32. Στρατιωτικός άγιος. 

33-37. Στηθάρια πέντε αγίων. 

38. "Αγιος Ευθύμιος. 

39. "Αγιος Προκόπιος. 

40. Γενέθλια Ήρώδου. 

41. ' Απότομη της κεφαλής τοΰ Προ

δρόμου. 

42. Γέννησις τοΰ Χρίστου. 

43. 'Υπαπαντή. 

44. "Εγερσις (Λαζάρου). 

Ι. "Αγιος τοΰ νεότερου στρώματος. 

Ναΐσκος Αγίου Δημητρίου 

Ι. Πλατυτέρα. 

2. "Αγγελος Ευαγγελισμού. 

3. Παναγία Ευαγγελισμού. 

4. 'Ιωάννης ό Χρυσόστομος. 

5. "Οσιος Νίκων. 

6. Λείψανα Καθόδου εις τόν "Αδην. 

7. Λείψανα σύνθεσης. 

0 1 2 
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Ο ΣΠΗΛΑΙΩΔΗΣ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΧΡΥΣΑΦΑ 

Είκ. 1. Σπηλαιώδης ναός τοΰ Προδρόμου κοντά στη Χρύσα-
φα. Κάτοψη καί διάταξη των τοιχογραφιών. 

Είκ. 2. Τομή κατά μήκος 

Είκ. 3. Ή είσοδος του σπηλαιώδους ναοΰ του Προδρόμου. 

Στίς πλευρές τοΰ άσκητηρίου χαμηλά ολόσωμοι άγιοι. 
"Αν άρχίσομε άπό τό νότιο τοίχο, ανατολικά οί άγιοι 
'Ανάργυροι Κοσμάς καί Δαμιανός πλαισιώνουν τη 
μητέρα των αγία Θεοδότη. Στη συνέχεια ή Μετάληψη 
άπό τό Ζωσιμά της όσίας Μαρίας της Αιγύπτιας, 
Έφραίμ ό Σύρος, ό Πρόδρομος, ή μητέρα του αγία 
'Ελισάβετ, οί άγιοι Γεώργιος καί Θεόδωρος ό Στρα
τηλάτης. Δυτικότερα στον καμαροσκέπαστο χώρο εν-
θρονος ό άγιος Νικόλαος, έπειτα ό «'Ανδρέας ό δια 
Χριστόν σαλός» (έχει γραφεί Σαλόμ)3 καί ό προφήτης 
'Ηλίας. 

Στό βόρειο τοίχο τοΰ σπηλαίου, άν ξεκινήσομε τώρα 
άπό τη δύση, σώζεται αγία μέ στέμμα,"ίσως ή Ε[κατε-
ρίνη], ή αγία Μαρίνα χτυπώντας μέ σφυρί διάβολο 
φτερωτό, όρθιο, αλυσοδεμένο, άλλη εστεμμένη αγία, ό 
άγιος ' Ιωακείμ, πλάι του προφανώς ή αγία "Αννα πού 
κρατούσε τη μικρή Παναγία. Μετά τόν καμαροσκέπα
στο χώρο αγία, ό άρχων Μιχαήλ, Παναγία τύπου Κυ-
ριώτισσας μέ τήν επιγραφή ή 'Ελεούσα, πλάι της ό 
Χριστός μετωπικός. Ψηλότερα άπό τίς δύο τελευταίες 
μορφές στηθάρια τριών αγίων καί ϊσως δυτικότερα 
άλλων δύο. Δέν αποκλείεται νά πρόκειται γιά τήν πε
ντάδα τών μαρτύρων Ευστράτιο, Αυξέντιο, Ευγένιο, 
Μαρδάριο καί 'Ορέστη. Πλάι στό Σωτήρα κόσμημα, 
ό άγιος Ζαχαρίας, ό στυλίτης Συμεών, Νίκων ό Μετα
νοείτε, στρατιωτικός άγιος. 

Στην επικλινή οροφή, μπροστά στό ίερό, πάνω άπό 
τόν άγιο Κοσμά, ό άγιος Ευθύμιος. Δυτικότερα, πλάι 
στον άγιο τοΰ πρώτου στρώματος, ό άγιος Προκόπιος 
καί στή συνέχεια δύο συνθέσεις, τό Γενέθλιον τοΰ 
Ήρώδου καί ή Άποτομή, πολύ μαυρισμένη. 
Αν τώρα στραφοΰμε προς τό βόρειο τοίχο, πάνω άπό 

τήν αγία Μαρίνα καί τόν 'Ιωακείμ, ή Γέννηση τοΰ 
Χριστού καί απέναντι, δεξιά στον εισερχόμενο, ή 
'Υπαπαντή. Πλάι της, πιό μέσα, επάνω στην οροφή, 
παράσταση μνημειώδης, μαυρισμένη καί έξίτηλη, πού 
πρέπει, κατά τή σωζόμενη επιγραφή: Η Εγερσι, νά 
εικονίζε τήν "Εγερση τοΰ Λαζάρου. Τή θέση τών τοι
χογραφιών βλέπομε στην Είκ. 1. 
Στό ναό υπήρχε καί τρίτο, όπως σημειώθηκε, ακόμη 
νεότερο στρώμα τοιχογραφιών, άντιπροσωπευόμενο 
άπό κακότεχνο ενθρονο άγιο, ζωγραφισμένο ανατολι
κότερα, πλάι στό άνοιγμα εισόδου προς τή διαμορφού
μενη ψηλότερα πτυχή τοΰ σπηλαίου. 

' Ο Ευαγγελισμός εικονίζεται ασυνήθιστα στό τέμπλο, 
προφανώς γιατί δέν υπήρχε χώρος στον ανατολικό 
τοίχο εκατέρωθεν της Πλατυτέρας, δπου ή καθιερωμέ
νη του θέση. 'Εκτός τών παραστάσεων τών σχετικών 
μέ τόν άγιο, στον όποιον είναι αφιερωμένος ό ναός, οί 
σκηνές τοΰ Δωδεκαόρτου, ζωγραφισμένες όπως συνη
θιζόταν, πάνω άπό τους μοναχικούς αγίους, είναι μόνο 
τέσσερις. 

'Από τά πορτραίτα υπερέχουν αριθμητικά οί μορφές 
τών αγίων ασκητών, πράγμα φυσικό, άφοΰ πρόκειται 
γιά διάκοσμο άσκητηρίου. Δέν λείπουν όμως καί οί 
στρατιωτικοί άγιοι, πολύ αγαπητοί στους δύσκολους 
υστεροβυζαντινούς χρόνους, καί οί αγίες. ' Εντύπωση 
προξενεί πώς μόνο ό άγιος Νικόλαος —ούτε ό Χρι
στός ούτε ή Παναγία— εικονίζεται ενθρονος. Μερι
κών αγίων οί στολές είναι κατάκοσμες. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙ

ΩΝ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Πρώτο στρώμα 

Ό ορατός άγιος έχει μακρότατο, στενό, τεφρόλευκο 
γένι καί φορεί κίτρινο χιτώνα καί καφεκόκκινο μαν
δύα μέ μαΰρες πλατιές, γραμμικές σκιές, αδέξια τρα
βηγμένες. Μέ κίτρινες, ελαφρά καμπύλες, ένάλληλες 
γραμμές δηλώνονται τά περικάρπια. Θυμίζουν τόν τρό
πο απόδοσης των στον « Ά γ ι ο Πέτρο» Γαρδενίτσας, 
έργο, όπως νομίζω, τών άρχων τοΰ 13ου αι.4. Ή μορ
φή της γενειάδας5 οδηγεί στή σκέψη πώς ό εικονιζό
μενος όσιος είναι ό Ευθύμιος, άφοΰ μάλιστα πλάι του, 
στό νεότερο στρώμα, έχει ζωγραφιστεί ό ϊδιος άγιος. 

3. Ή μνήμη του τελείται στίς 28 Μαΐου, βλ. Σ ω φ ρ ο ν ί ο υ Εΰ-
σ τ ρ α τ ι ά δ ο υ , μητροπολ. πρ. Λεοντοπόλεως, Άγιολόγνον της 
'Ορθοδόξου 'Εκκλησίας, εκδ. της 'Αποστολικής Διακονίας της 
'Εκκλησίας της 'Ελλάδος, χ.χρ., σ. 39. 

4. Ν. Β. Δ ρ α ν δ ά κ η ς , Οί τοιχογραφίες τοΰ «'Αγίου Πέτρου» Γαρ
δενίτσας, Φίλια "Επη εις Γεώργιον Μυλωνάν, Δ', 1990, σ. 134. 

5. Βλ. π.χ. τόν άγιο Ευθύμιο στά ψηφιδωτά τής Νέας Μονής Χίου, 
Ν το υ λα Μ ο υ ρ ί κ η , Τ ά ψηφιδωτά τής Νέας Μονής Χίου, Β', 'Αθή
να 1985, είκ. 79. 
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N.B. ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ 

Δεύτερο στρώμα 

Ό "Αγιος Κωσμάς (Είκ. 5), νέος, αγένειος, χωρίς μου
στάκι «ώς μι την κόμμωσιν έχων», μέ στρογγυλό πρό
σωπο, μέ λεπτά κανελιά περιγράμματα καί χαρακτη
ριστικά. Μέ τό δεξί χέρι κρατεί λοξή μπροστά στό 
στήθος λευκή λαβίδα (;). Στον καφεκόκκινο μανδύα 
του τά φώτα πλατιές, παράλληλες, λευκωπές γραμμές. 
Στό μέσο τών υιών της ή αγία Θεοδότη (Είκ. 4) μέ 
κυανό χιτώνα καί κεραμιδί μαφόρι, στρογγυλοπρόσω-
πη, κρατώντας λευκό, λεπτό σταυρό μέ τό δεξί. Μπρο
στά, πάνω στό χιτώνα, κρέμεται κάτι σάν άνάλαβος 
λευκού χρώματος μέ κεραμιδιές σκιές, διάλιθο στίς 
παρυφές. 
Δεξιά ό άγιος Δαμιανός μέ μαλλιά σάν του Κοσμά 
κατά τό σχήμα, σέ χρώμα κανελί καί κίτρινο. ' Ο χι
τώνας, ανοικτού τριανταφυλλί χρώματος (όπως τά 
σποράκια τοΰ ροδιού), μέ κίτρινη κατάκοσμη τραχη
λιά πού καλύπτει τους ώμους. Τήν παρυφή της διακο
σμεί σειρά μικρών εφαπτόμενων κύκλων. Ή δεξιά 
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χειρίδα είναι πλατιά μέ κίτρινο, κατάκοσμο περικάρ-
πιο. ' Ο μανδύας, ό όποιος μοιάζει μέ φαιλόνη, καστα
νός μέ φώτα σέ χρώμα τεφρολαδί σκεπάζει τόν αρι
στερό βραχίονα καί τό μισό δεξιό ώμο. Καί στό Δα
μιανό, δπως καί στον Κοσμά, κάτω άπό τό «φαιλόνη», 
στό μέσο τού χιτώνα κρέμεται λευκωπή ταινία. Οί 
άγιοι 'Ανάργυροι έχουν υψηλά μέτωπα, μικρό στόμα 
καί κατεστραμμένα τά μάτια. 

e Ο άγιος Ζωσιμάς, πού τό ενδυμά του είναι καφεκόκκι
νο, κρατεί μέ τό αριστερό χέρι ποτήριο κίτρινο, κο-
σμούμενο μέ ελικοειδή βλαστό, καί μέ τό άλλο λευκή 
λαβίδα (Είκ. 6). Τό τρίχωμα του κι αυτό καφεκόκκινο 
μέ τεφροκύανα, πλατιά, γραμμικά φώτα, ανάμεσα σέ 
λεπτές γραμμές λευκότερες. Στενό τό πρόσωπο6, πλα
τύ επάνω, σφηνόσχημο τό γένι πού διαμορφώνει κύ
κλο στό πηγούνι. Ή Αίγυπτία (Είκ. 7) εικονίζεται 
κατ' αριστερό κρόταφο. Τό μέτωπο της πολύ χαμηλό, 
τό μάγουλο πλατύ, ωχρό μέ πολλές κανελιές, πλατιές 
ρυτίδες, ή μύτη χοντρή, γρυπή, τό στόμα ανοικτό μέ 
αραιά λευκά δόντια, τά μαλλιά τεφρά, ό λαιμός μα-



κρύς, τά γυμνά μέρη τοΰ σώματος κίτρινα μέ μακριές 
κανελιές τρίχες, τό ράκος πού φορεί κεραμιδί μέ κί
τρινα γραμμικά φώτα. Πάνω άπό τό κεφάλι της επι
γραφή: Ή όσία Μαρία. Οί φωτοστέφανοι είναι μι
κροί, περιβαλλόμενοι άπό πλατιά, κανελιά γραμμή. 
Τό πρόσωπο της αγίας είναι ομολογημένα αποκρου
στικής ασχήμιας, ρυτιδωμένο κατά τρόπο άνακαλοΰ-
ντα στή μνήμη παραστάσεις του τέλους τοΰ 12ου αι., 
στίς όποιες μέ γραμμές περιγράφονται οί προεξοχές 
τών παρειών τοΰ προσώπου. Τό ί'διο όμως παρατηρεί
ται σέ μορφές καί της γειτονικής Χρυσαφίτισσας 
(1290)7. 
Στην ανατολική στενή πλευρά παραστάδας (βλ. Είκ. 1) 
πού διαμορφώνεται στή νότια πλευρά τοΰ σπηλαίου, 
πάνω σε λευκό βάθος, διακοσμητική ταινία άπό γωνίες 
μέ κλαδίσκους μελανές, εναλλασσόμενες μέ κόκκινες. 
Στην παραστάδα Ό "Οσιος Π(ατή)ρ ημών Έφρεμ ό 
Σίρος (Είκ. 8), ευγενική μορφή μέ γένι κοντό8, μαλλιά 
κοντά σέ βάθος τεφρόλευκο προς τό σταρόχρωμο, μέ 
γραμμές λευκές καί σκιές καστανές, μέ δυό στρογγυ-

Ο ΣΠΗΛΑΙΩΔΗΣ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΧΡΥΣΑΦΑ 

Είκ. 4. Λεπτομέρεια τής τοιχογραφίας της 'Αγίας Θεοδότης. 

Είκ. 5. Λεπτομέρεια της τοιχογραφίας τον αγίου Κοσμά. 

Είκ. 6-7. Ή μετάδοση της Θείας Μεταλήψεως στην όσία 
Μαρία την Αιγύπτια. 

Είκ. 8. Ή κεφαλή τον οσίου Έφραίμ τον Σύρου. 

Είκ. 9. Ή κεφαλή τοΰ Προδρόμου. 

6. Τώρα κατεστραμμένο. Τό άσκητήριο είχα παλιότερα επισκεφθεί 
τό 1955 καί τό 1959, ώς επιμελητής Μυστρά. Ή Έπιμελητεία τότε 
οΰτε διέθετε συνεργείο συντηρητών ούτε ήταν εφικτό νά επιτύχει 
άπό τήν Κεντρική 'Υπηρεσία 'Αναστήλωσης τοΰ 'Υπουργείου 
αποστολή συντηρητών. "Οταν τελευταία, τό 1988, επισκέφθηκα τό 
μνημείο, διαπίστωσα πώς ή φθορά έχει προχωρήσει καί, επί πλέον, 
οί τοιχογραφίες έχουν καλυφθεί άπό πολλή μουντζούρα, ώστε αρκε
τές δέν διακρίνονται. Γι ' αυτό καί οί περιγραφές των, βασιζόμενες 
στίς παλιές μου σημειώσεις, είναι πιό εκτενείς άπό ο,τι θά ήθελα. 
"Ας σημειωθεί επίσης δτι ή στενότητα τοΰ χώρου δέν μοΰ είχαν 
επιτρέψει νά φωτογραφίσω ολόσωμους τους αγίους. 

7. "Οπως π.χ. στον "Αγιο Νίκωνα τόν Μετανοείτε, Ν. Β. Δ ρ α ν δ ά -
κης, Παναγία ή Χρυσαφίτισσα (1290), Πρακτικά Α ' Τοπικού Συνε
δρίου Λακωνικών Μελετών, 'Αθήναι 1983, πίν. Δ', είκ. 39. Βλ. ο.π. 
καί στον άγιο τής είκ. 38. 

8. Διαφέρει ή περιγραφή τοΰ Έφραίμ στή μεταγενέστερη 'Ερμη
νεία τών ζωγράφων ώς γέροντος σπανού μέ λίγα γένια, Α. Π α π α δ ό -
π ο υ λ ο ς - Κ ε ρ α μ ε ύ ς , Διονυσίου έκ Φούρνο, 'Ερμηνεία τής ζωγρα
φικής τέχνης, 'Εν Πετρουπόλει 1909, σ. 164. Καί στό Μηνολόγιο 
τοΰ Βασιλείου (Il Menologio di Basilio II (cod. Vaticano greco 1613), 
II. Tavole, Torino 1907, μικρογραφία τής σ. 354, 28 'Ιανουαρίου, 
παριστάνουσα τήν Κοίμηση τοΰ οσίου) ό Έφραίμ εικονίζεται λευ
κός πρεσβύτης, ακάλυπτος τήν κεφαλή, μέ κοντά μαλλιά καί βραχύ 
γένι σάν μούσι. 
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Είκ. 10. Ή κεφαλή τον αγίου Θεοδώρου του Στρατηλάτη. 

λούς καστανούς θυσάνους πάνω άπό τό μέτωπο. Τό 
πρόσωπο ωχρό καί οι σκιές του καστανές —αριστερά 
της μύτης ή σκιά έρυθρωπή— τά συμπιεσμένα πάνω 
καί κάτω μάτια καστανέρυθρα, τά μάγουλα ισχνά, τά 
χείλη κόκκινα. Γύρω στό λαιμό συνεπτυγμένη βαθυ-
κύανη, ύπότεφρη καλύπτρα, καφεκόκκινος ό μανδύας, 
κίτρινος ό χιτώνας, βαθύχρωμος ό άνάλαβος. Μέ τό 
δεξιό χέρι ό άγιος κρατεί λεπτό, λευκό σταυρό. Τά 
φώτα, ώχρόλευκες γραμμές πού πλαισιώνουν τά πτερύ
για της μύτης, τά συναντάμε σέ πρόσωπα του 'Αγίου 
Δημητρίου Κροκεών (1286)9 καί τοΰ 'Αγίου Βασι
λείου κοντά στη Γέφυρα της "Αρτας (β ' μισό Που 
ai.)1 0. 

Στη δυτική πλευρά της παραστάδας μετωπικός ό Πρό
δρομος (Είκ. 9) μέ φωτοστέφανο πού έκοσμεΐτο μέ 
εξεργο, πιθανώς ελικοειδή βλαστό. "Ωχρα ή επιδερμί
δα, ώχρόλευκες γραμμές τά φώτα, κανελί, κοκκινωπό 
τό τρίχωμα, επίμηκες τό πρόσωπο. Ή τοιχογραφία 
είναι πολύ μαυρισμένη άπό τήν καπνιά τών κεριών, 
καθώς καί ή παράπλευρη μορφή, στό νότιο τοίχο, της 
μητέρας προφανώς τοΰ Βαπτιστή αγίας 'Ελισάβετ μέ 
τό βαθύχρωμο μαφόρι. ' Η θέση πού είναι ζωγραφισμέ-
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Είκ. //. Ή κεφαλή τον αγίου Νικολάου. 

νος ό Πρόδρομος δείχνει πώς έπεΐχε θέση λατρευτικής 
εικόνας. Γι ' αυτό καί ό φωτοστέφανος του ήταν πιό 
φροντισμένος". Πάντως φωτοστέφανοι μέ εξεργο ή 
έμπίεστο διάκοσμο έχουν επισημανθεί κοντά στό 1300 
σέ βυζαντινές τοιχογραφίες τής Μεσσηνιακής Μάνης, 
στους Ταξιάρχες τής Σαϊδόνας καί στον "Αγιο Πέτρο 
τής Μεγάλης Καστανιάς12. 
Ταινία σέ κεραμιδί χρώμα χωρίζει τήν αγία ' Ελισάβετ 
άπό τόν άγιο Γεώργιο, νέο, αγένειο, μέ στέφος, στρογ-
γυλοπρόσωπο μέ κατσαρά μαλλιά σέ κανελί βάθος πού 
δηλώνονται μέ κύκλους σέ τεφρολαδί χρώμα. Τό πρό
σωπο είναι έξίτηλο. ' Ο άγιος κρατεί τό ακόντιο λοξό, 
μπροστά στό δεξιό ώμο. 

Πλάι του, χωρίς διαχωριστική ταινία σώζεται ό άγιος 
Θεόδωρος ό Στρατηλάτης (Είκ. 10). Φαίνεται πώς σέ 
κάθε διάχωρο πλαισιωμένο άπό διαχωριστικές ταινίες 
εικονίζονταν δύο άγιοι. ' Ο Θεόδωρος φορεί κι εκείνος 
όμοιο στέφος άπό μιά σειρά λευκών λίθων, οί όποιοι 
διαμορφώνουν στό μέσο τής σειράς ακτινωτό ημικύ
κλιο. Τό γένι είναι αρκετά μακρό, κατσαρό μέ δυό 
άκρες σέ χρώμα κανελί, με φώτα τεφρά. Τό μουστάκι 
είναι στενό, μακρό, κατευθυνόμενο προς τά κάτω. Μέ 
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τό δεξιό χέρι κρατεί όρθιο ακόντιο, έξω από τό περί
γραμμα του σώματος. Ό χιτώνας είναι σέ χρώμα κε
ρασί μέ κίτρινα περικάρπια, ò μανδύας βαθύτεφρος, 
πορπούμενος κάτω άπό τό λαιμό λοξά προς τό δεξιό 
ώμο. Μέ τό δεξιό χέρι ό άγιος κρατεί την άκρα τοϋ 
μανδύα πού ξεπροβάλλει άπό τη δεξιά λαγόνα. Τό τμή
μα τό κάτω άπό τό χέρι, σχηματοποιημένο, μοιάζει μέ 
σακίδιο. Ό θώρακας διαγράφει κάτω ευθεία γραμμή 
οριζόμενος άπό σειρά μαργαριταριών. Οΐ όμοιόχρω-
μες προς τό χιτώνα κάλτσες είναι κατάκοσμες μέ κί
τρινους σταυρούς ή αριστερή καί ή άλλη μέ βλαστούς, 
πού θυμίζουν κοσμήματα ενδυμάτων της Χρυσαφίτισ-
σας (1290). 'Αξιοπρόσεκτη ή διαφορά του διακόσμου 
στίς κάλτσες τών δύο ποδιών, ή οποία προδίδει αγάπη 
προς τά στολίδια λαϊκού τεχνίτη. Διαχωριστική ται
νία χωρίζει τόν άγιο Θεόδωρο άπό άλλον, έξίτηλο 
στρατιωτικό άγιο, ό οποίος κρατεί κατά τόν ϊδιο τρό
πο τό ακόντιο. 

Δυτικότερα στον καμαροσκέπαστο χώρο οί άγιοι Νικό
λαος (άπό τά αριστερά), 'Ανδρέας ò «δια Χριστόν σά
λος» καί ό προφήτης 'Ηλίας. 
Τήν επιδερμίδα του αγίου Νικολάου (Είκ. 11) αποδίδει 
ώχρα, τά φώτα της ώχρόλευκες γραμμές, τά περιγράμ
ματα, τίς σκιές, τά χαρακτηριστικά κόκκινο προς κα
νελί, τό τρίχωμα τεφρόλευκο μέ πολύ λεπτές λευκές 
γραμμές. Ό άγιος φορεί φαιλόνη κεραμιδή προς κε-
ρασή, στιχάρι κυανότεφρο, κιτρινωπό μέ λευκές ακτι
νωτές γραμμές ως φώτα, πού ξεκινούν άπό πλατιά επι
φάνεια κατά τό δεξιό γόνατο* μπροστά στό αριστερό 
πόδι τά φώτα διαμορφώνουν ένάλληλες γωνίες. Τό κί
τρινο έπιγονάτιο, ρομβόσχημο μέ ελαφρά καμπύλες 
πλευρές, στολίζει δικτυωτό πλέγμα μέ σταυρούς. Μέ 
τό αριστερό χέρι κρατεί ανοικτό ευαγγέλιο- στίς σελί
δες του πολύ ανορθόγραφος ό μακαρισμός (Ματθ. 5.3): 
Μακαριι ι πτωχή το πνευματι οτι αυτόν εστην η βασι
λιά η τον ον(ρανών). Τό μαξιλάρι του θρόνου είναι 
κεραμιδί μέ κίτρινα, κωνικά κατάκοσμα άκρα. Τό 
έρεισίνωτο έχει πλαίσιο κίτρινο διάλιθο, πού συγκρα
τεί λευκό ύφασμα μέ μελανά στολίδια. 

Ό άγιος 'Ανδρέας (Είκ. 12), αυστηρά γεωμετρική 
μορφή, ευλογεί μέ τό ένα χέρι καί με τό άλλο κρατεί 
ευαγγέλιο13. Δεξιά της μύτης ή σκιά έχει χρώμα λαδί 
καί αριστερά έρυθρωπό. Τά χαρακτηριστικά καί τά 
περιγράμματα είναι κανελιά. 'Αρκετές φορές πάνω 
στό κανελί φαίνεται γραμμή καστανή. Οί κόρες τών 
ματιών, όπως καί στους αγίους Έφραίμ καί 'Ηλία, 
έχουν εξωτερικά καστανό κύκλο, μέσα εΐναι κανελο-
κόκκινες μέ ϊριδα καστανή. Τό τρίχωμα του αγίου 
'Ανδρέα λευκότεφρο, ύποκύανο, αποδίδεται επίπεδο. 
e Ο λαιμός, όπως στον ' Εφραίμ καί στον ' Ηλία, έχει 
χρώμα κεραμιδί ή κεραμιδί υπωχρο κάτω άπό τό γένι. 
Ό κεραμιδής χιτώνας τού 'Ανδρέα έχει σκιές βαθύ-

Είκ. 12. Ό άγιος 'Ανδρέας ό «δια Χριστόν σαλός». 

τερου χρώματος προς τό καφέ καί φώτα κίτρινες επιφά
νειες. Τό ιμάτιο είναι καστανό μέ σκιές μελανές καί 
φώτα λαδιά. ' Η συμμετρία πού κυριαρχεί στό πρόσω
πο 'Ανδρέα τοΰ σαλοϋ θυμίζει τόν προφήτη Ζαχαρία 
στον ομώνυμο ναό της Λάγιας1 4 (τελευταίο τέταρτο 
τοΰ Που αί.). Καί στή Λάγια τό πλάσιμο τών προσώ
πων είναι ενιαίο. 

9. Ν. Β. Δ ρ α ν δ ά κ η ς , Ά π ό τίς τοιχογραφίες του 'Αγίου Δημη
τρίου Κροκεών (1286), ΔΧΑΕ, περ. Δ - τ. IB' (1984), σ. 222, είκ. 24, 
26. 

10. Π. Β ο κ ο τ ό π ο υ λ ο ς , ΑΔ 27 (1972), Χρονικά, πίν. 397 β (Ιεράρ

χης)-

11. Ή Σ ο φ ί α Κ α λ ο π ί σ η - Β έ ρ τ η , Διακοσμημένοι φωτοστέφανοι 
σέ εικόνες καί τοιχογραφίες της Κύπρου καί τοΰ ελλαδικού χώρου, 
Πρακτικά Β' Διεθνούς Κυπρολογικοΰ Συνεδρίου, Β': Μεσαιωνικόν 
τμήμα, Λευκωσία 1986, σ. 557, παρατηρεί πώς οί διακοσμημένοι 
φωτοστέφανοι χρησιμοποιούνται σέ παραστάσεις πού συχνά επέ
χουν θέση λατρευτικών εικόνων. 
12. Ν. Β. Δ ρ α ν δ ά κ η ς , "Ερευναι εις τήν Μεσσηνιακήν Μάνην, 
ΠΑΕ 1976, πίν. 166α καί 155β. Βλ. καί Σ ο φ ί α Κ α λ ο π ί σ η - Β έ ρ τ η , 
δ.π., σ. 6. 
13. ' Ανδρέας «ό δια Χριστόν σαλός» (= ανόητος, ηλίθιος) δέν αναφέ
ρεται εις τήν ' Ερμηνείαν τής ζωγραφικής. 
14. "Ερευνα στή Μάνη, ΠΑΕ 1978, πίν. 116β. 

185 



N.B. ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ 

Ό προφήτης 'Ηλίας (Είκ. 13) χωρίζεται άπό τους δύο 
προηγούμενους, πού δέν έχουν μεταξύ τους την κερα
μιδιά ταινία. ' Ο άγιος ευλογώντας κρατεί μέ τό άλλο 
χέρι είλητό. Τό πρόσωπο του, όπως καί στους δύο πρό 
αύτοΰ, μονότονη ώχρα, μέ φώτα πλατιές λευκές γραμ
μές, τό τρίχωμα λευκό προς τό σταρένιο. Καί στους 
δύο, 'Ανδρέα καί 'Ηλία, είναι χαρακτηριστικά τά δια
φορετικά στον καθένα σχήματα πού διαμορφώνουν 
στά μαλλιά των οί δέσμες τών λεπτών λευκών τριχών. 
Τά ενδύματα τοΰ 'Ηλία σέ τόνους κεραμιδί μέ καφέ 
σκιές καί πλατιά λαδιά φώτα. Ή μηλωτή, εσωτερικά 
τεφρή μέ λευκές τρίχες, δένεται σέ κόμπο μπροστά 
στό στήθος. Οί μακροί πλόκαμοι της κόμης τοΰ προφή
τη 'Ηλία πέφτουν επάνω στους ώμους, δπως οί πλό
καμοι τοΰ αγίου Ζαχαρία της Λάγιας15. Στή Χρύσαφα 
πάντως προξενεί εντύπωση ό έντονα δισδιάστατος καί 
διακοσμητικός τρόπος μέ τόν όποϊο αποδίδονται τά 
μαλλιά καί στους δύο τελευταίους άγιους. 
Στό δυτικό άκρο της βόρειας πλευράς τοΰ σπηλαίου θά 
ήταν ζωγραφισμένες δύο μορφές. Διασώζονται ίχνη 
των. 

Τρίτη εικονιζόταν αγία άπό βασιλική γενιά, ϊσως ή 
αγία Ε(κατερίνη). Φορεί ψηλό διάλιθο στέμμα σχήμα
τος ανεστραμμένου κολούρου κώνου μέ πρεπενδούλια, 
κεραμιδί αυτοκρατορικό φόρεμα, κατάκοσμο άπό κί
τρινα στολίδια, βαθυκύανη ζώνη, κίτρινο διάλιθο θω
ράκιο μέ σταυρόσχημο κόσμημα στό μέσο. 
Δεξιότερα, σέ μισή στροφή προς αριστερά, ή αγία 
Μαρίνα (Είκ. 14) μέ δέρμα ωχρό καί χαρακτηριστικά 
σέ κανελί χρώμα, σώμα στενό, χιτώνα τεφροκύανο μέ 
πολλά, λευκά φώτα καί μαφόρι ερυθρό μέ επίσης λευ
κά, γραμμικά φώτα. Μέ τό δεξί χέρι υψώνει σφυρί καί 
μέ τό άλλο αδράχνει άπό τά μαλλιά κεραμιδή φτερωτό 
διάβολο, πού στρέφει τήν κεφαλή προς τήν αγία. Τό 
πρόσωπο του έχει άποξεσθεΐ. Ά π ό τό λαιμό του κατε
βαίνουν προς τά χέρια λευκές αλυσίδες. 
Τό θέμα της αγίας Μαρίνας, πού κρατώντας, όπως εδώ, 
μέ τό ένα χέρι άπό τά μαλλιά τόν Βεελζεβούλ μέ τό 
άλλο τόν σφυροκοπά, έχει γιά πρώτη φορά σημειωθεί, 
οσο ξέρομεν ως τώρα, στον Ά γ ι ο Μερκούριο Κερκύ
ρας τό 1074-75 κι άπό τους έπειτα βυζαντινούς χρό
νους εικονίζεται πιό συχνά κατά τό 13ο αϊ.1 6. 
Πλάι στην αγία Μαρίνα άλλη αγία μέ θωράκιο καί 
στέμμα. Τό ένδυμα της ερυθρό, κατάκοσμο μέ κίτρινα 
στολίδια πού εγκλείουν σταυρούς. 
Μετά τήν αγία διαχωριστική ταινία καί πιό πέρα με
τωπικός ό άγιος 'Ιωακείμ (Είκ. 15). Μέ τό δεξί χέρι κι 
εκείνος ευλογεί καί μέ τό άλλο κρατεί είλητό. Τό μου
στάκι μαΰρο, λεπτό, τό γένι κοντό, τά μαλλιά πολύ 
κοντά, σέ κεραμιδί μέ πολύ αραιές τεφρές γραμμές. Ό 
μακροπρόσωπος άγιος μέ τά σχηματοποιημένα αυτιά 
φορεί χιτώνα βαθυκύανο καί ιμάτιο κεραμιδί. 

Είκ. 13. Ό προφήτης 'Ηλίας. 

Είκ. 14. Ή αγία Μαρίνα. 
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Δεξιά του μετωπική αγία, προφανώς ή "Αννα. Σώζεται 
μόνο τό κάτω μέρος τοΰ σώματος. Φαίνεται πώς κρα
τούσε στό δεξί της χέρι τη μικρή Παναγία, όπως δεί
χνει κοντά στον αριστερό ώμο τοΰ 'Ιωακείμ σωζόμενο 
τμήμα μικρού φωτοστέφανου, πάνω από τόν όποιο 
διατηρείται ή συντομογραφία Μή(τη)ρ. Ό χιτώνας 
τής αγίας τεφρός, κατάκοσμος από λευκό δικτυωτό μέ 
μελανούς ήλιους στους διαμορφούμενους ρόμβους, τό 
μαφόρι ερυθρό μέ φώτα ροδόχρωμες, παράλληλες 
πλατιές γραμμές καί σκιές καστανόμαυρες. 
Μετά τόν καμαροσκέπαστο χώρο στή βορινή πάντοτε 
πλευρά, ή πρώτη μετωπική μορφή αγίας (;) μέ τεφρο-
κύανο κάλυμμα στό κεφάλι καί μανδύα κερασή μέ κί
τρινη διάλιθη ταινία στίς άκρες, πορπούμενο στό μέσο 
τοΰ στήθους. "Ισως είχε στή θέση τοΰ βραχίονα 
στρογγυλό έπίρραμμα. Μέ τό αριστερό κρατούσε λε
πτό, λευκό σταυρό καί μέ τή δεξιά παλάμη, λοξή 
μπροστά στό στήθος, έδέετο. 

Δεξιότερα, μετωπικός ό άρχων Μιχαήλ (Είκ. 16), κα
τεστραμμένος άπό τό στήθος καί κάτω. "Ωχρα μονό
τονη τό πλατύ μέ φθορές πρόσωπο, λευκές επιφάνειες 
τά φώτα του. Τά μαλλιά αποδίδονται σέ κανελί, βάθος 
μέ τεφρές πλατιές γραμμές κι ανάμεσα τους κίτρινα 
φώτα. Οι βόστρυχοι των πέφτουν πίσω στον τράχηλο. 
Τά φτερά, διάλιθα στίς άκρες, έχουν εξωτερικά χρώμα 
κανελί μέ κίτρινες ακτινωτές γραμμές καί εσωτερικά 
λευκοκύανο. Ή στολή, αυτοκρατορική, έχει χρυσά 
(κίτρινα) περιλαίμιο καί λώρο, ταινία κατερχόμενη 
προς τά κάτω άπό τό μέσο τής τραχηλιάς. Τό καφε-
κόκκινο ένδυμα, κατάκοσμο άπό κίτρινα στολίδια, εί
χε στίς χειρίδες στρογγυλά έπιρράμματα. Τά φώτα κά
τω άπό τά μάτια τοΰ Μιχαήλ καί στό επάνω χείλος τοΰ 
στρογγυλού προσώπου, πλατιές επιφάνειες, όπως ση
μειώθηκε, τά συναντούμε στην Πλατυτέρα τοΰ ' Αγίου 
Γεωργίου στό Βαθύ Κισάμου Κρήτης (1284)17. Καί οί 
πτυχές τού μαφορίου γύρω στό πρόσωπο θυμίζουν τήν 
Πλατυτέρα. 

Τόν αρχάγγελο διαστέλλει άπό τή Βρεφοκρατούσα 
καί τό Σωτήρα διαχωριστική ταινία. Στην Παναγία τά 
γράμματα Μή(τη)ρ Θ(εο)ϋ ή ελεούσα είναι εξεργα. ' Ο 
φωτοστέφανος τής Θεοτόκου (Είκ. 17) περιβάλλεται 
άπό λευκή ύποκύανη ταινία κατάκοσμη άπό σειρά 
ερυθρών σταυρών. Καί έχει υποστηριχθεί πώς ό διά-

15. "Ο.π. 
16. P. V o c o t o p o u l o s , Fresques du Xle s. à Corfou, CahArch XXI 
(1971), σ. 161-162. 
17. Klaus G a l l a s - Klaus Wessel - M a n o l i s B o r b o u d a k i s , 
Byzantinisches Kreta, München 1983, σ. 200, είκ. 150. 
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Είκ. 17. Παναγία Βρεφοκρατούσα ή 'Ελεούσα. 

Είκ. 18. Ό Χριστός. Λεπτομέρεια της παράστασης της 
Είκ. 17. 

Είκ. 19. Ό Σωτήρας. 

Είκ. 20. Λεπτομέρεια άπό τά ενδύματα τον προφήτη Ζαχαρία. 

κόσμος αυτός μιμείται την τεχνική του σμάλτου καί 
άπαντα κυρίως τό 13ο αι.1 8. 
Τό ωχρό πρόσωπο της Θεομήτορος είναι φωτεινό* τό 
λευκό του φως ήπιο, ώστε νά δημιουργεί τήν εντύπω
ση έλαφράς πλαστικότητας. ' Η ώχρα είναι πιό σκού
ρα κάτω άπό τά μάτια, εκατέρωθεν της μύτης, στό πη
γούνι, γύρω στό πρόσωπο. Τά χείλη είναι ερυθρά καί 
στό μέσο των παρειών λεπτότατες ερυθρές γραμμές 
σχηματίζουν σάν κηλίδες. Τό μαφόρι είναι καστανο-
κερασί. Στό μέτωπο καί στους ώμους έχει ρομβόσχημο 
κόσμημα, κίτρινο προς τό σταρένιο. Σταρόχρωμες καί 
οί τριπλές γραμμές στίς άκρες του γύρω στό πρόσωπο. 

' Η Παναγία κρατεί, όπως στό κομνήνειο ψηφιδωτό τοΰ 
υπερώου τής 'Αγίας Σοφίας1 9, μπροστά, στό μέσο τοΰ 
σώματος, χαμηλά, τό μετωπικό Χριστό, πού δέν δια
τηρείται τόσο καλά. Τό αριστερό της χέρι ακουμπά 
στον αντίστοιχο ώμο του καί τό άλλο, τό μακροδάκτυ-
λο δεξιό, στό γόνατο (Είκ. 18). Τό μαφόρι διαγράφει 
κάτω άπό τόν Ίησοΰ ελλειπτική καμπύλη σάν τμήμα 
δόξας. Τό πρόσωπο του μακρό καί πλατύ, ή ηλικία του 
τουλάχιστον εφήβου, τά μαλλιά καφέ μέ κίτρινα 
γραμμικά φώτα, ô χιτώνας λευκοκύανος, τό ιμάτιο κα-

φέρυθρο, μέ λαδιές επιφάνειες. Στό αριστερό χέρι ό 
μικρός Χριστός κρατεί είλητό. 
Δεξιότερα, μετωπικός ό Σωτήρας (Εϊκ. 19) μέ τό πρό
σωπο αρκετά πλατύ, τά χείλη κόκκινα, τά μαλλιά κα
στανά προς τό βυσσινί, χωρισμένα στό μέσο· οί τρίχες 
των δηλώνονται μέ τεφρές καί κίτρινες γραμμές. Τό 
γένι κάτω απολήγει σέ δύο τούφες. Μέ τό αριστερό 
χέρι ό Κύριος κρατεί διάλιθο ευαγγέλιο. Τό ενα του 
ένδυμα είναι καστανέρυθρο μέ γραμμικά, κίτρινα φώτα 
καί τό άλλο λευκόφαιο, ύποκύανο. 

'Ανατολικά τοΰ Χρίστου κόσμημα σέ λευκό βάθος άπό 
γραμμές μιά μελανή καί μιά κόκκινη πού διαμορφώ
νουν γωνίες μέ κλαδίσκους. Καί στή δυτική πλευρά 
τής βόρειας παραστάδας πάλι σέ λευκό βάθος όμοιο 
στή βάση του κόσμημα, αν καί τίς γωνίες σχηματίζει 
έλισσόμενος βλαστός. 

Στή νότια πλευρά τής παραστάδας χαμηλά ό άγιος 
Ζαχαρήας ολόσωμος, μετωπικός, μέ λευκό τρίχωμα, 
ύπότεφρο μέ κανελιές σκιές. Δυό του βόστρυχοι πέ
φτουν στον κάθε ώμο. Τό γένι σφηνόσχημο. Στην κο
ρυφή τής κεφαλής τό προφητικό πιλίδιο. Τό αριστερό 
χέρι τοΰ αγίου, σκεπασμένο μέ τό μανδύα, κρατεί λι-
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βανωτίδα καί τό άλλο αιωρεΐ θυμιατήρι, πού έχει τρεις 
αλυσίδες. Ό προφήτης φορεί λευκό χιτώνα καί πάνω 
του χιτωνίσκο, ò όποιος φθάνει ώς τά γόνατα, κυανό-
μαυρο κατάκοσμο μέ ωχρές ελλείψεις γεμάτες άπό 
όμοιόχρωμες έλικες (Είκ. 20). Ό χιτωνίσκος περατώ
νεται σέ κίτρινη ταινία, κοσμούμενη άπό ελικοειδή 
βλαστό σέ κανελί κι έχει ζώνη διάλιθη. Ό μανδύας 
του Ζαχαρία πορπώνεται στό μέσο τοΰ στήθους κι έχει 
χρώμα ανοικτό σπόρων ροδιού μέ ώχρόλευκα, ύπότε-
φρα φώτα καί βαθύχρωμες καφέ σκιές. 
Πιό πάνω εικονίζεται ό στυλίτης Συμεών μέ τίς παλά
μες μπροστά στό στήθος στραμμένες προς τό θεατή. 
Μεταξύ τών φρυδιών τό φώς διαγράφει υψιλον καί κά
τω άπό τό αριστερό μάτι λευκές γραμμές καί κηλίδα. 
Τό γένι τοΰ ασκητή είναι βραχύ καί στρογγυλό σέ 
βάθος ώχρόλευκο. Τό κουκούλι βαθυκύανο μέ τεφρό-
λευκα, γραμμικά φώτα καί ό μανδύας καφεκόκκινος. 
Ά π ό τό κουκούλι ξεπροβάλλει στό μέσο τοΰ μετώπου 
θύσανος μαλλιών σέ σχήμα γλώσσας. Τά κάγκελα εί
ναι αραιά, κίονας δέν διακρίνεται, μόνο μέρος τοΰ 
κιονόκρανου. 

'Ανατολικότερα, κάτω μίμηση όρθομαρμάρωσης, γραμ

μές καί ταινίες κυματοειδείς ερυθρές, εναλλασσόμενες 
μέ βαθυκύανες. 

'Επάνω, χωρίς διαχωριστική ταινία, δυό ολόσωμοι 
άγιοι. 'Αριστερά ή ραδινή μορφή τοΰ οσίου Νίκωνα 
τοΰ Μετανοείτε. 'Ακάλυπτη ή κεφαλή, κανελιά τά 
μαλλιά, πολύ κοντό, λεπτό τό μουστάκι, βραχύτατο, 
στρογγυλό τό γένι, σιένα ò χιτώνας, σκούρος, πρασινό-
τεφρος ό άνάλαβος, καφεκόκκινος ό μανδύας. Καί μέ 
τίς δυό παλάμες προς τό θεατή δέεται20. Δεξιά νέος, 
αγένειος στρατιωτικός άγιος μέ κοντά μαλλιά καί έξί-
τηλο πρόσωπο, σέ ελαφρά προς τά δεξιά στροφή. 
"Εξω τοΰ περιγράμματος τοΰ σώματος κρατεί χαμηλά 
μέ τό δεξιό χέρι όρθιο τό ακόντιο. Μέ τό άλλο συ
γκρατεί κοντά στό πόδι όρθια ασπίδα σέ χρώμα σιέ-
νας, κατάστικτη άπό λευκές κηλίδες. Φορεί κεραμιδή 

18. Βλ. Σ ο φ ί α Κ α λ ο π ί σ η - Β έ ρ τ η , ο.π., σ. 559, σημ. 35. 
19. Α. G r a b a r - A . Skira, La peinture byzantine, Genève 1953, είκ. 
σ. 99. 
20. ' H παράσταση τοΰ οσίου ας προστεθεί στίς μνημονευόμενες στό 
βιβλίο τοΰ ' Ο δ υ σ σ έ α Λ α μ ψ ί δ η , Ό εκ Πόντου όσιος Νίκων ό 
Μετανοείτε, 'Αθήναι 1982, σ. 436-437. 

189 



N.B. ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ 

χιτώνα μέ καφέ γραμμικές σκιές, πτυχούμενο μεταξύ 
των ποδιών, κίτρινο θώρακα κατάκοσμο, ζώνη πού 
έδενε στη μέση, μανδύα μακρό, ώχρότεφρο μέ λευκές 
παράλληλες γραμμές ώς φώτα, δεμένο σέ κόμπο κοντά 
στό δεξιό ώμο, κάλτσες σέ καστανοβυσσινί, κατάκο-
σμες μέ τεφρούς ρόμβους, οί όποιοι περικλείουν τρί
φυλλο. Τά υποδήματα, σάν ταινίες πού δένονται ξε
χειλωμένες επάνω, έχουν βαθύχρωμες κανελιές σκιές 
καί ρόδινα, ύπόλευκα φώτα. 'Από τό δεξιό μηρό προ
βάλλει εκ τών όπισθεν καστανοβυσσινιά θήκη ξίφους. 
Σέ δεύτερη ζώνη τώρα —στην επικλινή οροφή, κοντά 
στό ιερό, πάνω άπό τόν άγιο Κοσμά τοΰ νότιου τοί
χου— μετωπικός μέ τίς παλάμες προς τό θεατή, ό 
άγιος Ευθύμιος, τοιχογραφία μαυρισμένη καί ετοι
μόρροπη. Τά μαλλιά κοντά, τό γένι μακρό καί στενό 
σάν ρίζα, χωρισμένο στό μέσο, ώχρόλευκο μέ κανε
λιές σκιές, ό χιτώνας μελής, ό μανδύας σέ σκούρο 
κεραμιδί, ό άνάλαβος τεφροκύανος, ύπόλευκος. 
Δεξιά του αγίου τό κονίαμα έχει καταπέσει καί διακρί
νεται ή τοιχογραφία αρχαιότερου στρώματος, γιά τήν 
οποία ήδη έγινε λόγος. Δεξιότερα, στό δεύτερο στρώ
μα, ô άγιος Προκόπιος νέος, αγένειος μέ αύγόσχημο, 
πλατύ, έξίτηλο πρόσωπο, κανελί, λεπτό περίγραμμα 
καί πιό μέσα, αν δέν γελιέμαι, στενή, πράσινη σκιά. 
Τά χαρακτηριστικά είναι σέ χρώμα κανελί. Τά μαλ
λιά, σέ βάθος σιένα μέ κανελιές σκιές καί κίτρινα φώ
τα, κατεβαίνουν κυματιστά πιό κάτω άπό τά αυτιά. 
Φορεί κίτρινο χιτώνα πού σκεπάζει τά γόνατα κι έχει 
σειρά λευκών λίθων κοντά στην παρυφή τήν κοσμού-
μενη μέ κανελί έλικόφυλλο. Κίτρινος είναι ό φολιδω
τός θώρακας, καφεκόκκινος ό μακρός μανδύας, ô πορ-
πούμενος κοντά στό δεξιό ώμο. Τμήμα του πού πέφτει 
πίσω, συμμαζεμένο προβάλλει κάτω άπό τόν αριστερό 
βραχίονα. Οί κάλτσες είναι βαθυκύανες, κατάκοσμες 
μέ λευκά σταυρουλάκια, πού ϊσως βρίσκονταν μέσα σέ 
ρόμβους τεφρού δικτυωτού πλέγματος, καί τά υποδή
ματα ταινίες κίτρινες-κανελιές. Μέ τό αριστερό χέρι ό 
άγιος μπροστά στην οσφύ κρατεί ξίφος λοξό προς τά 
εξω καί μέ τό άλλο ακόντιο. Πλάι του διαχωριστική 
ταινία. 

Δυτικότερα τό Γενέθλιον τοΰ Ηρόδου. 'Αριστερά σέ 
στάση % προς τά δεξιά ή Σαλώμη. Τήν ακάλυπτη κε
φαλή της μέ τό έξίτηλο πρόσωπο στρέφει προς τά 
οπίσω. Στό κεφάλι βαστάζει στρογγυλό σκεύος, ευρύ, 
κατάκοσμο εξωτερικά, μέ μικρή βάση, βαθύ, πού περιέ
χει τήν κεφαλή τοΰ 'Ιωάννη. Τό σώμα της ψηλό καί 
στενό. Φορεί κεραμιδί, στενό φόρεμα, πού η παρυφή 
του εγγίζει τό έδαφος καί πίσω σάν νά έχει ουρά. Τήν 
οσφύ περιβάλλει πολύ στενή διάλιθη ζώνη, σάν σχοι
νί, της οποίας τό άκρο μπροστά, κατά τό μέσο τοΰ 
σώματος, πέφτει ώς κάτω. Οί μάνικες στενές καί μα
κρές, τά περικάρπια τεφρά, κατάκοσμα. 'Από αυτά ξε-

Είκ. 21. Ή Παναγία. Λεπτομέρεια της Γεννήσεως. 

προβάλλει κρεμάμενο μακρό ύφασμα, προφανώς χει-
ρίδα εσωτερικού ενδύματος, πού καλύπτει τή ράχη τοΰ 
αφημένου κάτω αριστερού χεριοΰ. 'Από τό άλλο χέρι, 
καθώς αυτό είναι υψωμένο, τό ύφασμα κυματίζει προς 
τά πάνω2 1. Δεξιά της κεραμιδί οικοδόμημα μέ ισόδομο 
κάτω τοίχο καί μέ στέγη επίπεδη, πάνω στην οποία 
λευκό ύφασμα. Ό ίσόδομος τοίχος τελειώνει επάνω 
σέ κατάκοσμο γείσο. Μπροστά στό κτίριο τραπέζι 
στρωμένο μέ κεραμιδί τραπεζομάντιλο πού έχει λευκά 
ή κίτρινα φώτα καί βαθυκάστανες σκιές, ραμμένο έτσι 
ώστε νά σχηματίζει κάτω σουρωτές γλώσσες. Πάνω 
στό τραπέζι μαυρομάνικο μαχαίρι, δύο ποτήρια μέ 
ψηλά πόδια, ψωμάκια καί στό μέσο σουπιέρα λευκορ-
ρόδινη μέ ελικοειδή λευκό βλαστό στην κοιλιά καί 
ραβδωτό πόδι, περιέχουσα φαγητό ϊσως άπό αρνί. Πί
σω άπό τό τραπέζι, σέ έδρανο μέ μαξιλάρι χωρίς έρει-
σίνωτο, κάθονται τρεις άνδρες συζητοΰντες. f Ο πρώ
τος αριστερά, νέος μέ βραχύ γένι άπολήγον κάτω σέ 
γλωσσόμορφους θυσάνους, επιθέτει τό αριστερό χέρι 
στό χείλος τοΰ τραπεζιού καί τό άλλο υψώνει μπροστά 
στό στήθος, καθώς τό βγάζει κάτω άπό τό καστανό 
ίμάτιό του μέ τό δικτυωτό, τεφρό, διακοσμητικό πλέγ
μα. Μέσα στους ρόμβους τοΰ πλέγματος διπλές γωνίες 
μέ στιγμή καί στά σημεία επαφής τών ρόμβων λευκές 
κηλίδες. Ό δεύτερος, νέος κι αυτός μέ σφηνόσχημο 
γένι καί λίγο μακριά μαλλιά, είναι κατά % στραμμένος 
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ΕΙκ. 22. Τό Λουτρό. Λεπτομέρεια της Γεννήσεως. 

προς τόν πρώτο. Φοροΰν καί οι δύο στό κεφάλι πε
ρίεργα, λευκά μέ τεφρές καί καστανές σκιές καλύμμα
τα, σάν σαρίκια2 2 σφιγμένα μέ ταινία στό μέσο καί 
φουσκωτά, πτυχωτά στά πλάγια. Ό δεύτερος έχει 
άνοικτόχρωμο χιτώνα μέ κατάκοσμη τραχηλιά καλύ
πτουσα τους ώμους καί κεραμιδή μανδύα μέ ταβλίο. 
Καί ό τρίτος είναι νέος, αγένειος, μέ όμοιο κάλυμμα 
στό κεφάλι. Τά μαλλιά καί τών τριών, κανελιά μέ κί
τρινα φώτα, μοιάζουν μέ τά μαλλιά του αγίου Προκο
πίου. Ό τρίτος επιθέτει τό αριστερό χέρι στό τραπέζι 
καί μέ τό άλλο κρατεί μπροστά στό στήθος λευκό μα
ντίλι μέ κόκκινες λούρες. Ό χιτώνας του κυανότε-
φρος μέ πολλά λευκά φώτα καί κίτρινη, κατάκοσμη 
τραχηλέα, ό πορπούμενος μανδύας του διακοσμημένος 
μέ ρόμβους άπό διπλές τεφρές γραμμές πού περι
κλείουν λευκούς λίθους καί κίτρινο κόσμημα, κύκλο 
μέ κεραίες βαλμένες σταυρωτά καί μέσα στον κύκλο 
λίθο λευκό. 

Δυτικότερα, πολύ μαυρισμένη ή 'Απότομη. 'Αριστε
ρά έπιπεδόστεγο κτίριο καί μπροστά του στρατιώτης 
σέ μισή προς τά δεξιά στροφή υψώνει σπάθη. Στά πό
δια του σκεύος μέ τήν κεφαλή τού Προδρόμου. Δεξιά 
οικοδόμημα μέ κωνική στέγη. Κάτω άπό αυτήν, σέ 
ερυθρό βάθος, τόξο διακοσμημένο μέ τεφρόλευκα 
στολίδια. Κάτω άπό τό τόξο σκύβει κατ' αριστερό 
πλευρό τό αποκεφαλισμένο σώμα τοΰ 'Ιωάννη, λεπτό 
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καί μακρόκορμο, μέ ποδήρη χιτώνα, πού ή πτυχολογία 
του θυμίζει 12ο αϊ. 2 3. Προβάλλει τό αριστερό πόδι καί 
δέεται. 

Ή παράσταση παρουσιάζει δύο παράδοξα: ενώ ή κε
φαλή τοΰ αγίου έχει αποκοπεί καί ήδη είναι άποτεθει-
μένη στό σκεύος, ό δήμιος υψώνει τή μάχαιρα. Μήπως 
γιατί βλέπει τό άλλο παράδοξο, νά στέκει ακόμη στά 
πόδια του τό αποκεφαλισμένο σώμα; Γιά τό δεύτερο 
αυτό θέμα έχει κάνει λόγο ό μακαρίτης Ξυγγόπουλος 
εξετάζοντας άλλη, όμοια σκήνη 2 4. 
Ξαναγυρίζοντας στό βορινό τοίχο βλέπομε πάνω άπό 
τήν αγία Μαρίνα καί τόν 'Ιωακείμ τή Γέννηση τοΰ 

21. Κατά τόν Ά . Ξυγγόπουλο (Σαλώμη (;), ΕΕΒΣΙΒ' (1936), σ. 269) 
οι μακρές χειρίδες χαρακτηρίζουν τήν ενδυμασία τών όρχηστρίδων. 
22. Σαρίκι φουσκωτό, άλλ' όχι σφυγμένο στό μέσο, φορεί κατά τό 
τρίτο τέταρτο τοΰ Που αϊ. ό δωρητής Βασίλειος στον "Αγιο Γεώρ
γιο της κοιλάδας τοΰ Περιστρέματος (Ν. et M. Thierry , Nouvelles 
églises rupestres de Cappadoce, Paris 1963, πίν. 94 καί σ. 203, είκ. 49). 
23. Τό ϊδιο παρατηρείται καί στό χιτώνα τοΰ Προδρόμου πάλι σέ 
σκηνή 'Απότομης στό ναό της γειτονικής Χρυσαφίτισσας, Ν. Β. 
Δ ρ α ν δ ά κ η ς , Παναγία ή Χρυσαφίτισσα, ο.π. (ύποσημ. 6), σ. 357. 

24. Ά . Ξ υ γ γ ό π ο υ λ ο ς , Αί τοιχογραφίαι τοΰ καθολικού Μονής 
Προδρόμου παρά τάς Σέρρας, Θεσσαλονίκη 1973, σ. 42-43. Ό Ξυγ
γόπουλος μνημονεύει παραδείγματα τής λεπτομέρειας άπό τό 14ο 
αί. καί παραθέτει τή γνώμη του γιά τήν προέλευση της. 

191 



N.B. ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ 

Χρίστου. Ή Παναγία (Είκ. 21), μέ κυανό χιτώνα καί 
ερυθρό μαφόρι, είναι ξαπλωμένη σέ ερυθρή στρωμνή 
στηρίζοντας μέ τό αριστερό χέρι τό μάγουλο. Κάτω 
εικονίζεται τό Λουτρό (Εΐκ. 22). Ή μαμμή φορεί κε-
ρασή χιτώνα καί λευκή μαντίλα μέ μαΰρα ξόμπλια, ή 
οποία περιβάλλει τό κεφάλι· ή μιά της άκρα πέφτει 
στον ώμο καί ή άλλη τυλίγεται σάν σαρίκι πάνω άπό 
τό μέτωπο. Τό μεγάλο, μακρό πρόσωπο της ώχρα μέ 
χαρακτηριστικά σέ κερασί καί λίγα, πλατιά λευκά φώ
τα· ή μύτη μεγάλη. Ό χιτώνας της Σαλώμης είναι 
κυανός. Τά χέρια της σκεπασμένα μέ ερυθρό ύφασμα 
κρατούν καί αδειάζουν λευκή κανάτα. ' Η λεκάνη μαρ-
γαριτοκόσμητη, τό νερό βαθυκύανο. Ό Χριστός μα-
κροπρόσωπος μέ πλατιά γνάθο σέ ηλικία εφήβου, 
σχεδόν μετωπικός μέ όρθιο τόν κορμό, εκτείνει τό 
αριστερό χέρι ενώ τό άλλο καμπτόμενο κρατεί ή μαμ
μή άπό τόν καρπό. Τό άλλο της χέρι απλώνει προς τό 
στήθος τοΰ ' Γη σου. 'Επάνω δεξιά σκηπτροφόρος άγ
γελος μέ λευκό χιτώνα, ερυθρό Ιμάτιο, καστανέρυθρα 
φτερά μέ κίτρινα φώτα σέ σχήμα ψαροκόκαλου απευθύ
νεται σέ βοσκόπουλο πού παίζει αυλό. Κατά τά άλλα ή 
τοιχογραφία είναι κατεστραμμένη. Άλλου εχω παρα
τηρήσει πώς τά φώτα σέ σχήμα ψαροκόκαλου στά 
φτερά τών αγγέλων είναι συνηθισμένα τό 13ο αι.2 5. 

'Απέναντι στή Γέννηση, δεξιά ως προς τόν εισερχόμε
νο στό ναό, ή 'Υπαπαντή, χωρισμένη άπό τή Γέννηση 
κατά τό κλειδί τής καμάρας μέ ταινία, στην οποία λευ
κές γραμμές σέ βαθυκύανο βάθος διαμορφώνουν τετρά
γωνα έγκλείοντα λευκές κηλίδες. ' Η προφήτις "Αννα, 
έρυθροντυμένη στό δεξιό τμήμα τής σκηνής, κρατεί 
εΐλητό καί μπροστά της ό Συμεών μέ κυανό χιτώνα 
—τά φώτα του λευκά— καί ερυθρό ιμάτιο μέ σκεπασμέ
να τά χέρια βαστάζει τό Χριστό, στραμμένο προς τή 
Θεοτόκο, πού εκτείνει προς τό βρέφος τά χέρια φορώ
ντας κυανό χιτώνα καί μαφόρι ερυθρό. Πλάι της, 
μπροστά σέ ερυθρό κτίριο, ό 'Ιωσήφ, μέ χιτώνα χρώ
ματος ανοικτού ρόδινου καί κυανότεφρο ιμάτιο, εκτεί
νει καί εκείνος τά χέρια. Στό μέσο τής σύνθεσης τρά
πεζα μέ μικρό, κίτρινο, κατάκοσμο πόδι, σκεπασμένη 
μέ καστανή ένδυτή, κατάστικτη άπό κίτρινα κοσμή
ματα μεταξύ τών οποίων σταυροί. Τήν τράπεζα προ
στατεύει κιβώριο μέ τροΰλλο άπό ερυθρό μάρμαρο. 
Πιό μέσα, δεξιά, πάνω στην οροφή, μεγάλη μνημειώ
δης, μαυρισμένη, κατεστραμμένη παράσταση κατά τό 
δεξιό της τμήμα. 'Αριστερά τρεις ανδρικές μορφές, 
μάλλον απόστολοι, εκ τών οποίων ò μεσαίος μετωπι
κός. Μπροστά των βαδίζει προς τά δεξιά ό Χριστός μέ 
καστανό χιτώνα καί κυανό ιμάτιο, προτείνοντας τό δε
ξί χέρι σέ ευλογία καί μέ τό άλλο, ριγμένο κάτω, κρα
τώντας εΐλητό. Καί ή οργάνωση τής σύνθεσης καί ή 
επιγραφή Η Εγερσι δείχνουν ότι πρόκειται γιά τήν 
'Ανάσταση του Λαζάρου. 

Είκ. 23. Ή κεφαλή τον προφήτη Ζαχαρία. 

Δυτικότερα τής 'Υπαπαντής, πλάι στην είσοδο, υπήρ
χε καί άλλη παράσταση. Φαίνονται αριστερά τά πόδια 
δύο ανθρώπων μέ ερυθρά καί κυανά ενδύματα. 
Στό πρόσωπο του αγίου Ζαχαρία τά χρώματα έχουν 
άπολεπισθεΐ (Είκ. 23). Μήπως λοιπόν πρόκειται γιά 
ξηρογραφία; Ή παράσταση τής αγίας Μαρίνας πού 
σφυροκοπά τό διάβολο είδαμε πώς είναι συχνή κατά 
τό 13ο αιώνα. Τήν απεικόνιση πάλι στή σκηνή τής 
'Απότομης όρθιου του σώματος του Προδρόμου συ
ναντήσαμε στην γειτονική Χρυσαφίτισσα (1290). Τοΰ 
ϊδιου ναοΰ αγίους μας θύμισεν ό τρόπος δήλωσης τών 
ρυτίδων στην παρειά τής Αιγύπτιας. 'Αλλά καί προς 
τόν Παντοκράτορα τής Χρυσαφίτισσας26 μπορεί νά 
παραβληθεί ό φυσιογνωμικός τύπος του Σωτήρα στό 
σπήλαιο, μέ τό πλατύ, πλαδαρό πρόσωπο (Εΐκ. 19). 
Προσωπογραφικά ή αγία Θεοδότη (Είκ. 4) δέν είναι 
μακριά άπό τήν αγία Μαρίνα εικόνας (Που αϊ.) του 
Πεδουλά τής Κύπρου27, άλλα καί ό ενιαίος τόνος τοΰ 
χρώματος τής επιδερμίδας προσώπων στό σπήλαιο 
τής Χρύσαφας (Εΐκ. 4, 5, 15, 18, 21, 22) είναι στοιχείο 
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Είκ. 24. Ναΐσκος 'Αγίου Δημητρίου. Ή Πλατυτέρα. 

γνώριμο σέ τοιχογραφίες τοΰ Που αϊ. Ή κυρίαρχη 
συμμετρία στό σχέδιο της μορφής τοΰ αγίου 'Ανδρέα 
«τοΰ δια Χριστον σαλοΰ» (Είκ. 12) συγκρίθηκε προς 
τη σύμμετρη δομή τοΰ αγίου Ζαχαρία τής Λάγιας (τε
λευταίο τέταρτο τοΰ Που αι.). ' Ο σαλός θυμίζει αρκε
τά τόν άγιο 'Ανδρέα τής Κρύπτης τοΰ S. Biagio στό S. 
Vito dei Normanni2 8, έργο τοΰ 119729, δηλαδή παλιό
τερο. ' Ο σαλός όμως είναι μορφή ραδινότερη καί πιό 
σχηματική· μοιάζει εν μέρει ώς προς τό σχήμα τοΰ 
προσώπου καί μέ τόν άγιο Πολύκαρπο τοΰ 'Αγίου 
Δημητρίου Κροκεών (1286)30. Στην ϊδια τοιχογραφία 
των Κροκεών τά φώτα εκατέρωθεν τής μύτης αποδίδο
νται παρόμοια, όπως στον άγιο Νικόλαο (Είκ. 11) καί 
σέ άλλους αγίους τοΰ σπηλαιώδους ναοΰ (Είκ. 8, 9, 12, 
13, 15). Καί ό άγιος Νικόλαος έχει πρόσωπο μακρότε-
ρο, άν παραβληθεί προς τόν ϊδιο ιεράρχη τοΰ σπηλαι
ώδους ναοΰ τοΰ 'Αγίου Νικολάου τής Mottola31 (τέ
λους 12ου-άρχών Που αϊ.) 3 2. 

Ό τρόπος απόδοσης τοΰ φωτισμοΰ μέ μικρές επιφά
νειες στό πρόσωπο τοΰ αρχαγγέλου Μιχαήλ (Είκ. 16), 
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όπως σημειώθηκε, άλλα καί τής αγίας Μαρίνας (Είκ. 
14), θυμίζει τήν Παναγία τής αψίδας στό Βαθύ Κισά-
μου Κρήτης (1284). Ή δήλωση πάλι τών χειλέων 
(Είκ. 4, 5, 11, 13, 16, 17, 18, 22) γίνεται όπως σέ τοιχο
γραφίες τοΰ 'Αγίου Ζαχαρία Λάγιας3 3 καί τοΰ Μου-
τουλλα τής Κύπρου (1280)34. 
Τά φώτα τών πτερύγων αγγέλου σέ σχήμα ψαροκόκα-
λου είναι, όπως γράφηκε, συνηθισμένα κατά τό 13ο αι. 
Καί ό εξεργος διάκοσμος πού έχει ό φωτοστέφανος 
τοΰ Προδρόμου άπαντα στή Μεσσηνιακή Μάνη κοντά 
στό 1300. 
Ετσι οι ανωτέρω παρατηρήσεις ενισχύουν τήν άποψη 
πώς ή χρονολογία τής κτιτορικής επιγραφής τοΰ σπη
λαιώδους ναοΰ τής Χρύσαφας πρέπει νά πέφτει μέσα 
στό τελευταίο τέταρτο τοΰ Που αιώνα. 

25. Ν. Β. Δ ρ α ν δ ά κ η ς , Οί τοιχογραφίες τοϋ 'Αγίου 'Ιωάννου Κα-
φιόνας, Βυζάντιον, 'Αφιέρωμα στον 'Ανδρέα Ν. Στράτο, Ι, 'Αθήναι 
1986, σ. 248. 
26. Ν. Β. Δ ρ α ν δ ά κ η ς , Παναγία ή Χρυσαφίτισσα, ο.π. (ύποσημ. 6), 
πίν. ΟΘ' , είκ. 10. 
27. Βυζαντινές εικόνες τής Κύπρου, Μουσείο Μπενάκη (Κατάλογος 
"Εκθεσης), 1 Σεπτεμβρίου-30 Νοεμβρίου 1976, σ. 44-45, είκ. 11. 
28. Alba Medea, Gli affreschi delle cripte eremitiche pugliesi, Albo, 
Roma 1939, είκ. 46. 
29. "Η τοϋ 1196 (Pina Belli d ' E l i a et al., La Puglia fra Bizanzio e Γ 
Occidente, Milano 1980, σ. 332). "Αν ή χρονολογία τής επιγραφής 
καί ή ίνδικτιών ΙΕ' έχουν διαβαστεί σωστά (Alba Medea, δ.π., 
κείμενο, σ. 93), τότε πρέπει τό έτος νά ήταν 1197, άφοΰ τό 1197 ή 
ίνδικτιών ήταν ΙΕ ' . 

30. Ν. Β. Δ ρ α ν δ ά κ η ς , ο.π. (ύποσημ. 9), σ. 222, είκ. 24. 
31. Pina Belli d 'El ia et al., δ.π., είκ. 121 (επάνω). 
32. "Ο.π., σ. 342. 
33. ΠΑΕ 1978, πίν. 116, 117β. 

34. Γ. Α. Σ ω τ η ρ ί ο υ , Τά βυζαντινά μνημεία τής Κύπρου, έν 'Αθή
ναις 1935, πίν. 85-87. ' Α θ α ν . Π α π α γ ε ω ρ γ ί ο υ , Ίδιάζουσαι βυζα
ντινοί τοιχογραφίαι τοΰ 13ου αι. έν Κύπρω, Πρακτικά Α ' Διεθνούς 
Κυπρολογικοΰ Συνεδρίου, Λευκωσία 1969, Β', Λευκωσία 1972, σ. 
201-212, πίν. ΧΧΙΙ.2, XXVI, XXIX, XXX. D o u l a M o u r i k i , The 
Wall Paintings of the Church of the Panagia at Moutoullas, Cyprus, 
Byzanz und der Westen, Studien zur Kunst des europäischen Mittelal
ters, Wien 1984, πίν. LXXII.2, LXXIII, LXXIV.7, 8, LXXV K.Ö. 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α 

Ο ΕΡΕΙΠΩΜΕΝΟΙ ΝΑΪΣΚΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

Σέ ελάχιστη απόσταση χαμηλότερα άπό τό σπήλαιο 
του 'Αγίου 'Ιωάννη, σώζεται, όπως σημειώθηκε, 
ερειπωμένος ό ναΐσκος τοΰ Αγίου Δημητρίου (Είκ. 
1). Γι ' αυτό, αν καί δέν είναι σπηλαιώδης, γίνεται εδώ 
λόγος γιά τίς τοιχογραφίες του. Ώ ς 'Αγία Τράπεζα 
χρησιμεύει ό φυσικός βράχος. 
Οί σωζόμενες τοιχογραφίες στον "Αγιο Δημήτριο δέν 
έχουν γίνει άπό τό χέρι πού ζωγράφισε τό γραπτό διά
κοσμο τοΰ δεύτερου στρώματος του σπηλαίου. 
Στην αψίδα εικονίζεται σέ βάθος επάνω βαθυκύανο καί 
κάτω πρασινωπό πελώρια ενθρονη Πλατυτέρα (Είκ. 
24)35. Τό πρόσωπο της μισοσβησμένο, ή μύτη μακρή 
καί λεπτή, τό στόμα μικρό, ό χιτώνας κυανός. 'Αξιο
πρόσεκτες οί ένάλληλες, ελλειπτικές καμπύλες, οί 
μάλλον διακοσμητικές, πού διαμορφώνουν οί πτυχές 
τοΰ μαφορίου πάνω άπό τό δεξιό γόνατο της Πανα
γίας. Ό μικρός Χριστός μέ τό συμπαθητικό κεφαλάκι 
κάθεται στό μέσο της ποδιάς της Θεομήτορος. "Εχει 
καί εκείνος μικρό στόμα (Είκ. 24), υψηλό μέτωπο, ευ
λογεί, όπως συνήθως, μέ τό δεξί χέρι καί τά ενδύματα 
του είναι όμοιόχρωμα μέ τά φορέματα της Θεομήτο
ρος. Πολυκόσμητος είναι ό ξύλινος (καφέ χρώματος) 
μαργαριτοκόσμητος θρόνος μέ τό λυρόσχημο έρεισί-
νωτο, άπό τό όποιο είναι αναρτημένο ύφασμα, επάνω 
κίτρινο μέ μαΰρο διάκοσμο, λούρες καί διανθισμένα 
κουφικά, καί κάτω βαθύχρωμο μέ ρόμβους πού 
εγκλείουν τεφρές μαργαρίτες (;). Τά μαργαριτοκόσμη-
τα επιμήκη δύο μαξιλάρια τοΰ εδράνου, μέ τίς κίτρινες 
κατάκοσμες κωνικές άκρες, είναι τό μπροστινό κόκκι
νο καί τό πίσω κυανό. Κάτω άπό τό έδρανο διακο
σμούν τό θρόνο παραλληλόγραμμα κυανά, μικρά, 
άδιακόσμητα, εναλλασσόμενα μέ άλλα μεγάλα, καλυ
πτόμενα άπό άλληλοτεμνόμενους διάλιθους ρόμβους, 
τους οποίους διαμορφώνουν λεπτές γραμμές. 

'Αριστερά, στό μέσο της βόρειας στενής λωρίδας τοΰ 
ανατολικού τοίχου, ίχνη άπό τόν άγγελο τοΰ Ευαγγε
λισμού μέ τόν κυανό χιτώνα καί τό ερυθρό ιμάτιο. 
Δεξιά ή Παναγία (Είκ. 25). Τό πρόσωπο της αποδίδει 
ώχρα, τίς σκιές του χρώμα πράσινο, τά φώτα λευκές 
πλατιές γραμμές ή επιφάνειες, τά φρύδια χρώμα κα
στανό, τή μύτη καί τά πάνω βλέφαρα κόκκινο. Ό χι
τώνας της είναι κυανός, τό μαφόρι καστανό. Τό σώμα 
εικονίζεται κατενώπιον, ό κορμός κλίνει καί τό ωραίο 
πρόσωπο σέ μισή στροφή προς τά δεξιά. Ή δεξιά 
παλάμη είναι ανοικτή μπροστά στό στήθος, άπό τό 
μεγάλο δάκτυλο κρέμεται κλωστή μέ αδράχτι καί τό 
αριστερό χέρι κρατεί τυλιγάδι. 

Κάτω άπό τήν Παρθένο εικονίζεται μετωπικός ό Χρυ
σόστομος (Είκ. 26), κρατώντας μέ τό δεξιό (μαρτυρι
κό) σταυρό καί μέ τό άλλο, τό καλυπτόμενο άπό τόν 
καστανέρυθρο φαιλόνη, ευαγγέλιο. Καφέ χρώμα απο
δίδει τά περιγράμματα καί τίς ρυτίδες τοΰ ωχρού προ
σώπου, λευκές γραμμές τά φώτα. 'Ενώ τήν προηγού
μενη μορφή χαρακτηρίζει πλαστικότητα, εδώ κυριαρ
χεί ή γραμμή. Τά γραμμικά φώτα τοΰ προσώπου θυμί
ζουν αγίους τοΰ 'Αγίου Δημητρίου Κροκεών (1286). 
Τό στιχάρι τοΰ Χρυσοστόμου είναι ώχρό-λαδί, τό έγ-
χείριο ερυθρό μέ κίτρινα κοσμήματα. 
Πλάι στό Χρυσόστομο, επί τοΰ νότιου τοίχου, στή 
νοτιοανατολική γωνία, ό όσιος πα(τή)ρ ημών Νικον ο 
[Με]τανοειται (Είκ. 27)36, μετωπικός μέ τίς δυό παλά
μες ανοικτές μπροστά στό στήθος, μέ πλατύ, τραχύ 
πρόσωπο, κοντό λαιμό, πολλά, πυκνά, άκτένιστα μαλ
λιά, βραχύ, στρογγυλωπό γένι. Τό τρίχωμα αποδίδεται 
μέ λαδιές γραμμές σέ καστανό βάθος. ' Ο μανδύας εί
ναι καστανός, ô χιτώνας σέ λαδί χρώμα, ό άνάλαβος 
μελανός μέ λευκές κυματιστές γραμμές καί στό μέσο 
του τεφρή ταινία μέ ερυθρό σκοινί, διαγράφουσα χα-

Εικ. 25. Ναΐσκος 'Αγίου Δημητρίου. Ή Παναγία τοΰ Ευαγ
γελισμού. 

μηλά σταυρό. Ή μορφή τοΰ αγίου εδώ αποδίδεται 
άγρια. 
Στό βόρειο σκέλος της καμάρας, πλάι στον ανατολικό 
τοίχο, λείψανα της Καθόδου στον "Αδη, σαρκοφάγος 
βαθυκύανη μέ λοξές κίτρινες, λεπτές γραμμές. ' Επάνω 
της τεφροί ήλοι καί κλειδαριά. Έ κ της σαρκοφάγου 
προβάλλουν άπό τά γόνατα καί πάνω δύο μορφές σέ 
στάση % προς τά δεξιά, πρώτος ϊσως ό Δαβίδ μέ κυανό 
χιτώνα καί κατάκοσμο μανδύα, καστανό μέ δικτυωτό 
κίτρινο πλέγμα. Οί ρόμβοι του εγκλείουν λευκούς κύ
κλους μέ κεραίες, εξέχουσες σταυρωτά. Πίσω του νέος 
(ό Σολομών;) μέ κοντά μαλλιά καί ερυθρό ένδυμα. 

' Απέναντι, στό νότιο τοίχο, πλάι στή νοτιοανατολική 
γωνία, λείψανα σύνθεσης, οικοδόμημα βαθυκύανο μέ 
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κίτρινα φώτα, μάλλον χτισμένο ίσοδομικά. Μπροστά 
του στέκει ψηλός άντρας σέ στάση 3Α προς τ ' αριστε
ρά, με βαθυκύανο χιτώνα καί τεφρά γραμμικά φώτα, 
ερυθρή ταινία στά μανίκια καί καστανό ιμάτιο μέ φώ
τα λαδιά καί κίτρινα. Δεξιά του άλλη μορφή μέ κυανό 
καί κόκκινο φόρεμα. 
Τά φώτα στό πρόσωπο της Παναγίας του Ευαγγελι
σμού αποδίδονται κατά τρόπο πού προσεγγίζει σ' εΐ-
κεΐνον της Παναγίας του χωρίου Βαθύ Κισάμου 
(1284), πού είδαμε. 

Ό Χρυσόστομος φυσιογνωμικά θυμίζει μάρτυρες τοΰ 
'Αγίου Γεωργίου στό Κούνενι (Βαθύ) Κισάμου 
(1284)37. Τά φώτα στό πρόσωπο του είναι παρόμοια 
καί σέ άγιο (Ανάργυρο;) του Κούνενι38. Ό άγιος 
όμως της Κρήτης είναι μορφή ζωντανή* στή Χρύσαφα 
είναι πιό επίπεδη, τέχνης υποδεέστερης39. ' Η έντονη 
αντίθεση τών λεπτών, αραιών, λευκών, γραμμικών φώ
των στό πρόσωπο τοΰ Χρυσοστόμου προς τό χρώμα 
της άλλης επιδερμίδας άπαντα καί στό Μιχαήλ 'Αρ
χάγγελο της 'Αγίας Μαρίνας τοΰ χωριού Ραβδούχα 

Κισάμου Κρήτης4 0. Ή πτυχολογία τοΰ ιεράρχη νομί
ζω πώς δέν απέχει πολύ άπό τήν πτυχολογία της γειτο
νικής του Πλατυτέρας. 
Οί τοιχογραφίες τοΰ ' Αγίου Δημητρίου πρέπει νά έγι
ναν σέ χρόνια πού λίγο απέχουν άπό τό διάκοσμο της 
σπηλιάς τοΰ Προδρόμου, έργο, όπως σημειώθηκε, άλ
λης χειρός. 

35. ' Υπερφυσικές διαστάσεις έχει ήδη ή Πλατυτέρα στό παρεκκλή
σι τής Παναγίας στό μοναστήρι του Θεολόγου της Πάτμου (προσω
πική παρατήρηση). 
36. Βλ. καί Ν. Β. Δ ρ α ν δ ά κ η ς , Εικονογραφία τοΰ οσίου Νίκωνος, 
Πελοποννησιακά Ε' (1962), σ. 314-315 καί πίν. IB ' , είκ. 6. 

37. Μ. Χ α τ ζ η δ ά κ η ς , Βυζαντινόν καί Χριστιανικόν Μουσεΐον, ΑΔ 
21 (1966), Χρονικά, πίν. 43. 

38. Klaus G a l l a s - Klaus Wessel - M a n o l i s B o r b o u d a k i s , 
ό.π., σ. 100, είκ. 54. 
39. Στό ίδιο συμπέρασμα νομίζω ότι καταλήγει καί ή σύγκριση μέ 
άλλον άγιο τοΰ ίδιου ναοΰ, ό.π., σ. 201, είκ. 151. 
40. Κ. Ε. Λ α σ σ ι θ ι ω τ ά κ η ς , 'Εκκλησίες τής Δυτικής Κρήτης, Εισα
γωγή - Α ' . 'Επαρχία Κισάμου, ΚρητΧρον ΚΑ' (1969), πίν. ΛΣΤ", 
είκ. 39. 

Είκ. 26. Ναΐσκος 'Αγίου Δημητρίου. Ό Χρυσόστομος. Είκ. 27. Ναΐσκος 'Αγίου Δημητρίου. Ό όσιος Νίκων. 
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N.B. ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ 

Nikos Drandakis 

THE CAVE-CHAPEL OF THE FORERUNNER 
NEAR CHRYSAFA IN LACEDAEMONIA 

i jefore arriving at the village of Chrysafa, a country 
road turns right and later changes into a uphill path 
leading after some one-and-a-half hours to the small, 
elongated cave-chapel of St. John the Forerunner. 
Remnants of the founder's inscription can be seen on 
the masonry templon screen. A fragment of the date 
appears at the end of the inscription, which has been 
reconstructed to a year between 1191/2 and 1290/1. The 
more precise dating of the church will be facilitated by 
study of the wall-paintings, which are at the moment 
black with soot. The natural rock incline to the south 
serves as most of the roof. 

Saints are painted low on the dressed flanking walls 
which cover the natural cave face; amongst them are the 
Archangel Michael, the Virgin with the Christ Child, 
and St. John the Forerunner whose ornate stamped ha
lo indicates the influence of Crusader art and is also 
encountered in churches of the Mani dated to about 
1300. The manner in which light emanates from the face 
of the Archangel Michael is reminiscent of the Platytera 
and St. George in Vathy Kisamos, Crete (1284). The 

symmetry which dominates the face of St. Symeon the 
Fool on behalf of Christ, a figure of severely geometric 
symmetry with straight schematically rendered hair, is 
reminiscent of St. Zacharias in the church of the same 
name in Lagia in the Mani (final quarter of the 13th 
century). St. Marina hits a winged devil with a hammer, 
a common iconographical motif in the 13th century. 
In the roof, compound scenes, much blackened, depict 
the Birthday of Herod, the Decapitation of the Fore
runner, with his headless body standing upright (as in 
the Chrisafitissa church dated 1290), and the Nativity. 
The associations made above lead to the conclusions 
that the date of the founder's inscription should fall in 
the last quarter of the 13th century. 
A little further down from the cave, on the slope's des
cent, are the ruins of a small single-cell vaulted chapel of 
St. Demetrios, which preserves a few traces of wall-
painting of about the same period, executed, however, 
by the hand of another painter: these depict the Platyte
ra, the Theotokos in the Annunciation, St. John Chryso-
stom and St. Nikon. 
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