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Παναγιώτης Λ. Βοκοτόπουλος 

Η ΚΤΙΤΟΡΙΚΗ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑ 

ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΩΟ ΤΗΣ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΣ 

Χ Ι ανασκαφή τοΰ καθολικοί) της Μονής Παντανάσ

σης Φιλιππιάδος, τοΰ μεγαλύτερου πιθανότατα υστε

ροβυζαντινού ναοΰ τής Ελλάδος, έ'χει κατά καιρούς 

αποδώσει λείψανα τοΰ τοιχογραφικοΰ διακόσμου. Το 

μνημείο είναι σύνθετος τετρακιόνιος σταυροειδής εγγε

γραμμένος ναός με νάρθηκα, πού χρονολογείται στα 

μέσα τοΰ 13ου αι., στον όποιο προσετέθησαν περίστωο 

σε σχήμα Π και δύο πλευρικά παρεκκλήσια1. Τοιχογρα

φίες υπήρχαν τόσο στο αρχικό κτίσμα, όσο και στα 

προσκτίσματα. Προ μερικών ετών δεκάδες κιβωτίων με 

σπαράγματα μεταφέρθηκαν στην Διεύθυνση Συντηρή

σεως 'Αρχαιοτήτων και τελικά συντηρήθηκαν τό 2005. 

Πολύ λίγα κομμάτια μπόρεσαν νά συγκολληθοΰν. 

Τό 1976 και τό 1990 είχαν βρεθεί πολλά σπαράγματα 

κατά τήν ανασκαφή τής διόδου μεταξύ τής νοτιάς και 

τής δυτικής στοάς τοΰ περιστώου. Ή ανασκαφή τοΰ 

1976 είχε αποδώσει τμήματα επιγραφών και κατακό-

σμων ενδυμάτων, καθώς και τμήμα προτομής αγγέλου 

γυρισμένου προς τα δεξιά του (Ε'ικ. 1), ενώ όταν έπανε-

λήφθη ή ανασκαφή μετά πολύχρονη διακοπή, τό 1990, 

βρέθηκαν παράσταση τής Βρεφοκρατούσης Θεοτόκου 

και αγγέλου γυρισμένου προς τα αριστερά του, λείψανα 

επιγραφής και πολυτελών ενδυμάτων2. Συνεργείο τής 

Διευθύνσεως Συντηρήσεως 'Αρχαιοτήτων τοΰ Υπουρ

γείου Πολιτισμού υπό τον κ. 'Ιάκωβο Μιχαηλίδη άνα-

συνέθεσε τήν παράσταση, από τήν οποία προέρχονται 

τα σπαράγματα αυτά 3. "Εχει τοξωτή απόληξη, σωζόμε

νο ύψος 1,67 μ., πλάτος 2 μ. περίπου, παρουσιάζει δυ

στυχώς πάρα πολλά κενά και άνασυνετέθη σε δύο τμή-

1 Πα το μνημείο βλ. Π. Λ. Βοκοτοποΰλου, Παντάνασσα Φιλιππιά-
οος, 'Αθήναι 2007 (Βιβλιοθήκη τής έν 'Αθήναις Αρχαιολογικής 
Εταιρείας, αριθ. 251, Αρχαιολογικοί τόποι και μουσεία τής Ελλά
δος, αριθ. 30). Τήν ανασκαφή τοΰ εγκαταλελειμμένου αύτοΰ ερει
πίου είχα προγραμματίσει από τό 1967, όταν "Εφορος Βυζαντι
νών Αρχαιοτήτων 'Ιωαννίνων και προϊσταμένη μου ήταν ή αλη
σμόνητη Αννα Χατζηνικολάου {ΑΔ 23 [1968], Β'2, 301). Δυστυ
χώς ή Κυρία Χατζηνικολάου ετέθη σέ διαθεσιμότητα λίγους μή-

ματα διαστάσεων 1,01x2,12 και 0,66x1,24 μ., πού θα 

ενωθούν, όταν ή τοιχογραφία εκτεθεί κάποτε στο από 

ετών μελετώμενο Βυζαντινό Μουσείο τής 'Άρτας (Ε'ικ. 

2-4). Τήν παράσταση περιβάλλει εσωτερικά λευκή γραμ

μή πλάτους 1 εκ. και εξωτερικά κεραμόχρους ταινία 

πλάτους 5 εκ. 

Εικονίζεται ζεύγος ηγεμόνων μέ δύο ή περισσότερα 

πριγκηπόπουλα, πού φορούν κατάκοσμα αυλικά ενδύ

ματα και κρατούν σκήπτρα. Στην κορυφή τής συνθέσε

ως ή Θεοτόκος σέ προτομή, μέσα σέ τμήμα κύκλου, τεί

νει προς τό ζευγάρι δύο μαργαριτοκόσμητα στέμματα 

μέ πραιπενδούλια (Ε'ικ. 5). Μπροστά της ό μικρός Χρι-

Είκ. 1. Σπαράγματα τοιχογραφιών άπό τήν ανασκαφή τον 
1976. 

νες αργότερα άπό τό τότε καθεστώς, και ή έρευνα έγινε χωρίς τήν 
πολύτιμη καθοδήγηση της. 
277ΑΕ1990,161,πίν.109. 
3 Απετελεΐτο άπό τους ωρομισθίους συντηρητές Μιχάλη Μιχαηλί
δη, Ειρήνη Σάββου, Ειρήνη Σιμιγδαλά και Μαρία Πετρίτου. "Εγ
χρωμες φωτογραφίες τής παραστάσεως βλ. στον οδηγό τοΰ Π. Λ. 
Βοκοτοπούλου, Παντάνασσα Φιλιππιάόος, 61-66, είκ. 61-62. 
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Είκ. 2. Κτιτορική παράσταση (σχέδιο Ύ. Λινάρδον). 

-ν 

σχός, μισοκρυμμένος άπο το μαφόριο της Παναγίας, 

στρέφει το κεφάλι προς την μορφή πού στέκεται κάτω 

αριστερά και την ευλογεί. 'Αριστερά και δεξιά δύο στη-

θάίοι άγγελοι μέσα σε τεταρτοκύκλια σεβίζουν (Είκ. 6). 

Φορούν ιμάτιο και ταινία περιβάλλει τα μαλλιά τους. 

Επιγραφές: ΜΗΡ ΘΥ, IC [XCJ. 

Κάτω αριστερά σώζονται μέρος τού φωτοστέφανου, 

ένα πραιπενδούλιο και το προτεταμένο αριστερό χέρι 

μιας μορφής, στην οποία αναφέρεται επιγραφή γραμ

μένη από πάνω της. "Εχει δυστυχώς χαθεί το όνομα τού 

εικονιζόμενου, διαβάζεται όμως ό τίτλος του: 

ΕΝ Χ(ριστ)Ω ΤΩ Θ (ε) Ω Πΐς(ος) 

Τ HC ΚΟ[ΜΝ]ΗΝΟ(ς) Δ ΟΥΚ (ας) 

OC. 

Ή πρώτη λέξη τού δευτέρου στίχου θα μπορούσε να 

συμπληρωθεί δεσπότης και ή, επίσης μερικώς σωζόμε

νη, τελευταία λέξη τού τρίτου στίχου Άγγελος ή, ενδε

χομένως, Άγγελώννμος4 ή, ακόμη πιθανώτερα, Νικη

φόρος, δεδομένου δτι είναι αμφίβολο αν υπήρχε χώρος 

στην αρχή της επιγραφής για το όνομα τού εικονιζόμε

νου, πού όπως θα φανεί στην συνέχεια πρέπει να είναι ό 

4 T ò επίθετο Άγγελώνυμος άπαντα λ.χ. σε σφραγίδα του σεβαστο-

κράτορος 'Αλεξίου Κομνηνού 'Αγγέλου, του κατοπινοί} αύτοκρά-

τορος Αλεξίου Γ (Ν. Oikonomides, A Collection of Dated Byzantine 

Lead Seals, Washington 1986, αριθ. 124) καί στην ένδυτή του Αγίου 

Μάρκου της Βενετίας (Η. R. Hahnloser [έπιμ.], Il Tesoro di San 

Marco, IL 7/ Tesoro e il Museo, Φλωρεντία 1971,95 [M. Theocharis]). 
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Είκ. 3. Κτιτορική παράσταση. Άνω τμήμα. 

δεσπότης Νικηφόρος Α'. Τό σωζόμενο τμήμα της επι

γραφής διαβάζεται επομένως: Έν Χ(ριστ)ψ τω Θ(ε)φ 

πιστ[ος οεσπό]της Κο[μν]ηνος Δούκας Ι ["Αγγελος (ή 

Άγγελώννμος) Νικηφόρ]ος. 

Καλύτερα σώζεται ή πάριση γυναικεία μορφή. Φορεί 

μαργαριτοκόσμητο αυλικό ένδυμα διακοσμημένο με κύ

κλους, πού περικλείουν φυτά και δικέφαλους αετούς, 

και διάλιθο στέμμα σχήματος ανεστραμμένου κολούρου 

κώνου με πραιπενδούλια. Φακιόλι συγκρατεί τα μαλλιά 

της. Κρατεί με το αριστερό χέρι σκήπτρο, ενώ τείνει τό 

δεξί σε χειρονομία ικεσίας. Φωτοστέφανος περιβάλλει 

τό κεφάλι της. Άπό πάνω της επιγραφή, τής οποίας δια

τηρούνται δύο στίχοι, διασώζει τό όνομα της: 

ΑΝΝΑ ΕΝΧ(ριστ)Ω ΤΩ Θ(ε)ΩΕΥ€ΕΒΕςΑ(τη) 

KOMNHNOAOYfKJENH5 Η ΠαΛ ΑΙ ΟΛΟ ΓΗ ΝΑ. 

Μεταξύ τοΰ ζεύγους τών κτιτόρων σώζεται, μέ πολλά 

δυστυχώς κενά, μεγάλη έμμετρη επιγραφή, πού συνεχί

ζεται μέχρι τό δεξιό άκρο τής παραστάσεως. Τήν με

λετά ό συνεργάτης τής ανασκαφής Καθηγητής τοΰ Πα

νεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Γεώργιος Βελένης6. Στο 

Είκ. 4. Κτιτορική παράσταση. Κάτω τμήμα. 

5 Μερικά άλλα παραδείγματα τοΰ συνθέτου Κομνηνοδονκας πα
ραθέτει ο Ά. Κ. 'Ορλάνδος, Ή Παρηγορήτισσα τής Αρτης, εν 
Αθήναις 1963,155 (εφεξής: Παρηγορήτισσα). 
6 Βλ. τό επόμενο άρθρο τοΰ άνα χείρας τόμου (Γ. Βελένης, «Γρα
πτές επιγραφές άπό τό περίστωο τοΰ ναοΰ τής Παντάνασσας στη 
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δεξιό άκρο της μεγάλης επιγραφής διαβάζεται το επί

θετο [Κομ]νηνοοονκόβλαστ[ος], πού θυμίζει το Κο-

μνηνόβλαστος της κτιτορικής επιγραφής τής Παρηγο-

ρήτισσας, πού αναφέρεται στον Θωμά, γιο και διάδοχο 

τοΰ Νικηφόρου Α'7. 

Στον άξονα τής συνθέσεως στεκόταν μικρόσωμη μορ

φή, τής οποίας σώζονται τμήμα τοΰ στέμματος και το 

άκρο τοΰ σκήπτρου. 

Δεξιά στέκεται άλλη μικρόσωμη μορφή πού υψώνει τήν 

δεξιά με τήν παλάμη ανοικτή και κρατεί στο αριστερό 

χέρι ένα αντικείμενο πού δεν σώζεται. Το ένδυμα της 

κοσμείται μέ κύκλους, πού περικλείουν σταυρόσχημο 

θέμα, και μέ άφθονους πολύτιμους λίθους. Το κεφάλι 

και το άνω μέρος του κορμού δέν σώζονται. "Ισως εικο

νιζόταν καί τρίτο παιδί στο κατεστραμμένο αριστερό 

άκρο τής παραστάσεως. 

Εικονίζεται συνεπώς ζεύγος ηγεμόνων τής δυναστείας 

τών Κομνηνοδουκάδων μέ δύο ή τρία άπό τα παιδιά 

του. Τό όνομα 'Άννα Παλαιολογίνα έφεραν, ώς γνω

στόν, οι σύζυγοι δύο διαδοχικών δεσποτών τής Ηπεί

ρου: Ή δεύτερη σύζυγος τού Νικηφόρου τοΰ Α' (1267-

1296), ανεψιά τοΰ Μιχαήλ Η' τοΰ Παλαιολόγου, καί ή 

σύζυγος τοΰ Θωμά (1296-1318), γιου καί διαδόχου τοΰ 

Νικηφόρου, ή οποία ήταν θυγατέρα τού Μιχαήλ Θ' τοΰ 

Παλαιολόγου καί πανδρεύθηκε μετά τον θάνατο τοΰ 

Θωμά τον διάδοχο του Νικόλαο Όρσίνι. Ό Θωμάς πέ

θανε άτεκνος, ενώ ό Νικηφόρος απέκτησε δύο γιους, 

τον Μιχαήλ πού πέθανε πολύ νέος8 καί τον Θωμά, καί 

δύο κόρες, τήν Μαρία καί τήν Θάμαρ 9. Συνεπώς στην 

τοιχογραφία τής Παντανάσσης εικονίζεται ό Νικηφό-

Φιλιππιάδα», σ. 81-86). Ευχαριστώ τον αγαπητό συνάδελφο για 

τις συζητήσεις πού είχαμε σχετικά μέ τα προβλήματα της παρα

στάσεως καί τών επιγραφών. 
7 Ά . Κ. 'Ορλάνδου, Παρηγορήησσα, 152-158, είκ. 107. D. Nicol, 

«Thomas Despot of Epiros and the Foundation Date of the Pare-

goritissa at Arta», Βυζαντινά 13.2 (1985) {Δώρημα στον 'Ιωάννη 

Καραγιαννόπουλο), 754. Για άλλα παραδείγματα της λέξεως Κο-

μνηνόβλαστος σέ στιχουργήματα απευθυνόμενα στον αυτοκρά

τορα Μανουήλ Κομνηνό, σέ επιγραφή τοΰ 1242 καί σέ διπλώματα 

τών Μονών Παναγίας Μακρινιτίσσης καί Προδρόμου Νέας Πέ

τρας, καθώς καί για ανάλογες σύνθετες λέξεις, όπως Δονκόβλα-

στος, βλ. Ν. Βέη, «'Αναγνώσεις καί κατατάξεις βυζαντινών μολυ-

βδοβούλλων», Διεθνής Έφημερις Νομισματικής 'Αρχαιολογίας Χ 

(1907), 353-354, καί 'Ορλάνδου, Παρηγορήτισσα, 156. 
8 Ό Νικηφόρος τον είχε στείλει ώς όμηρο τοΰ Καρόλου Α' τού Αν-

δηγαυικού στην Γλαρέντζα, όπου έμεινε άπό τήν άνοιξη τοΰ 1279 

μέχρι το φθινόπωρο τοΰ 1281. Πρέπει να πέθανε λίγο αργότερα. 

Βλ. D. Nicol, TheDespotate of Epiros, 1267-1479, Cambridge 1984,23, 
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ρος ό A'. "Εχω άπό ετών υποστηρίξει οτι τό περίστωο 

τής Παντανάσσης άνηγέρθη επί Νικηφόρου τοΰ Α'10, 

καί ή τοιχογραφία πού εξετάζομε επιβεβαιώνει τήν 

άποψη αυτή. Ό Θωμάς γεννήθηκε περί τό 1288 καί 

ήταν νεώτερος άπό τις αδελφές του Μαρία καί Θά

μαρ 1 1. Ή πολύ αποσπασματική διατήρηση τής τοιχο

γραφίας επιτρέπει μόνο υποθέσεις. "Ισως να εικονίζο

νταν τρία παιδιά, ενα -ό Θωμάς- στο κέντρο μεταξύ 

τών γονέων καί δύο στά άκρα, ένα αριστερά, πού έχει 

τελείως καταστραφεί, καί ένα δεξιά. Έ ά ν άποκλείσομε 

τό ενδεχόμενο να εικονιζόταν ό Μιχαήλ, πού πέθανε 

πολύ νέος, καί ήταν αρκετά μεγαλύτερος άπό τα αδέλ

φια του, καί έάν επομένως δεχθούμε οτι εικονίζονταν 

τα υπόλοιπα δύο ή τρία παιδιά, για τα όποια ή μόνη κά

πως βέβαιη χρονολογία γεννήσεως είναι τό 1288/9, 

κατά τό όποιο γεννήθηκε ό Θωμάς, ή τοιχογραφία θα 

πρέπει να φιλοτεχνήθηκε κατά τα μέσα τής τελευταίας 

δεκαετίας τού 13ου αι., πριν άπό τον θάνατο τού Νικη

φόρου, πού τοποθετείται μετά τις αρχές Σεπτεμβρίου 

129612. Ό Καθ. Βελένης, θεωρώντας οτι εικονίζονται 

μόνο δύο άπό τα παιδιά τού Νικηφόρου Α καί οτι ή 

Θάμαρ περιλαμβάνεται στην σύνθεση επειδή ήταν ακό

μη ανύπανδρη, προτείνει ακόμη στενώτερη χρονολόγη

ση, στους καλοκαιρινούς μήνες τού 1294, μετά τήν ανα

γόρευση τοΰ Θωμά σέ δεσπότη άπό τον Ανδρόνικο Β' 

Παλαιολόγο καί πριν άπό τον γάμο τής Θάμαρ μέ τον 

Φίλιππο, γιο τοΰ Καρόλου Β' τοΰ Ανδηγαυικοΰ1 3. 

Παραστάσεις ηγεμόνων μέ τήν οικογένεια τους, τους 

οποίους ευλογεί συχνά ό Χριστός ή ή Θεοτόκος, απα

ντούν στο Βυζάντιο αλλά καί στην Σερβία καί τήν 

29,37 σημ. 11. Περιέργως ό Μιχαήλ αυτός απουσιάζει άπό τον γε

νεαλογικό πίνακα 1 τοΰ Nicol στην σ. 252. 

D. Nicol, The Despotate of Epiros, 37. Τοΰ ιδίου, «Thomas Despot of 

Epiros», ε.ά., 755-756. Κατά τον 'Ορλάνδο, Παρηγορήτισσα, 157, 

καί τον D. Polemis, The Doukai. A Contribution to Byzantine Proso-

pography, Λονδίνο 1968, 49, ή Μαρία ήταν κόρη τού Νικηφόρου 

άπό τον πρώτο του γάμο μέ τήν ομώνυμη θυγατέρα τοΰ αύτοκρά-

τορος της Νικαίας Θεοδώρου Β' Λασκάρεως. Τόσο ό 'Ορλάνδος 

όσο καί ό Πολέμης δέν μνημονεύουν τον Μιχαήλ. 
1 0 /7Α£1988,98. 
1 1 D. Nicol, The Despotate of Epiros, 37 σημ. 11. Στο γενεαλογικό δέν

δρο της σ. 252 ή Θάμαρ εμφανίζεται αντιθέτως ώς τελευταίο παιδί 

τοϋ Νικηφόρου. 
1 2 D. Nicol, «The Date of the Death of Nicephoros I of Epiros» RSBSI 

(1981) {Miscellanea Agostino Pertusi), 251-257. Τού Ίδιου, The Despo

tate of Epiros, 49. Κατά τον Nicol ό Νικηφόρος πέθανε μετά τήν 3η 

Σεπτεμβρίου 1296 καί πριν άπό τήν 25η 'Ιουλίου 1298. 
1 3 D. Nicol, The Despotate of Epiros, 46. 
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Είκ. 5. Ή Θεοτόκος προσφέρει στέμματα σε ζεϋγος ηγεμόνων. 

Βουλγαρία τόσο σε τοιχογραφίες, ιδίως στον νάρθηκα 

ναών, οσο και σε χειρόγραφα1 4. Περίπου σύγχρονες 

είναι οι τοιχογραφίες της τράπεζας της Μονής Περι

βλέπτου στην Κωνσταντινούπολη1 5 και του νάρθηκος 

τοΰ καθολικού της Μονής τής 'Απολλωνίας στην 'Αλβα

νία 1 6. Στην παράσταση τής Περιβλέπτου, πού δεν σώζε

ται, είκονίζοντο ό Μιχαήλ ο Η', ή σύζυγος του, ένας ή 

δύο γιοι και δύο θυγατέρες του, χωρίς εύλογούντα Χρι

στό ή Θεοτόκο. Στην 'Απολλωνία ή Θεοτόκος στέκεται 

ανάμεσα στα μέλη τής οικογενείας τοΰ Μιχαήλ τοΰ Η', 

κρατώντας ομοίωμα τοΰ ναού. Στις σωζόμενες κτιτο-

ρικές τοιχογραφίες εικονίζεται κατά κανόνα ό Χριστός 

-άπό τον όποιο αντλούν τήν εξουσία τους οι εικονιζό

μενοι ηγεμόνες- στον τύπο τοΰ Παντοκράτορος ή τοΰ 

'Εμμανουήλ, πού προβάλλει άπό τμήμα κύκλου και 

ευλογεί ή στέφει τους ηγεμόνες, και οχι ή Θεοτόκος. 

Παράδειγμα ή τοιχογραφία τοΰ ναού τοΰ Αγίου Γεωρ

γίου στο Polosko, τοΰ 1343-45, οπού ό αγένειος Χριστός 

στέφει τον Dusan και τον Uros, ενώ άγγελος στέφει τήν 

βασίλισσα Ελένη 1 7 . Και στις μικρογραφίες χειρογρά

φων έπιφαίνεται συνήθως ό Χριστός, όπως στον σιναϊ

τικό κώδικα 364 τοΰ Χρυσοστόμου, όπου ακτίνες εκπο

ρεύονται προς τον Κωνσταντίνο τον Μονομάχο και τις 

αύγοΰστες Ζωή και Θεοδώρα, ένώ άγγελοι κρατούν 

δύο στέμματα18, ή στο Ψαλτήριο Barberini, όπου ό έν-

θρονος Χριστός κρατεί στέμμα και τρεις ιπτάμενοι στη-

1 4 Πα τις παραστάσεις ηγεμόνων σέ τοιχογραφίες βλ. G. Babic, 

«Les portraits de Ramaca et un aspect particulier de l'investiture des 

souverains régnants», ZLU15 (1979), 151-177. 
15 C. Mango, «The Monastery of St. Mary Peribleptos (Sulu Manastir) 
at Constantinople revisited», REArm 23 (1992), 477-483, είκ. 3. 
1 Η. και Η. Buschhausen, Die Marienkirche von Apollonia in Albanien, 

Βιέννη 1976,143-182, είκ. 17-19, πίν. ΧΧΙ.101,104-107. 
1 7 Sv. Radojcic, Portreti srpskih vladara u srednjem veku, Βελιγράδι 

1997,123, πίν. 33. Cv. Grozdanov - D. Cornakov, «Istorijski portreti u 

Poloskom (II)», Zograf15 (1984), 85-93, είκ. 1,8. Cv. Grozdanov, Paint

ing of the Ohrid Archbishopric. Studies, Σκόπια 2007, 137-157, εικ. σ. 

138,155. 

I. Spatharakis, The Portrait in Byzantine Illuminated Manuscripts, 

Leiden 1976, 99-102, εικ. 66. Κ. Krause, Die illustrierten Homilien des 

Johannes Chrysostomos in Byzanz, Wiesbaden 2004,175,194, πίν. 95. 
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Είκ. 6. Σεβίζων άγγελος. 

θάϊοι άγγελοι στέφουν τρεις βασιλείς, πού σύμφωνα με 

την αείμνηστο 'Άννα Χατζηνικολάου είναι ό Ρωμανός 

ό Διογένης, ό Μιχαήλ Ζ' Δούκας και ή μητέρα του Ευ

δοκία1 9. Σέ μερικές ωστόσο περιπτώσεις την θέση του 

Χριστού καταλαμβάνει ή Βρεφοκρατοΰσα Θεοτόκος, 

όπως στο χειρόγραφο τοΰ Διονυσίου 'Αρεοπαγίτου στο 

Λούβρο, πού ό Μανουήλ Β' Παλαιολόγος έδώρησε το 

1407 στο άββαεΐο τού Αγίου Διονυσίου βορείως των 

Παρισίων20. Στην περίπτωση της τοιχογραφίας μας, πού 

κοσμεί ναό αφιερωμένο στην Θεοτόκο, ή αντικατάστα

ση τού Χριστού μέ την Θεοτόκο είναι ευεξήγητη. Οι 

άγγελοι συνήθως στέφουν τον ή τους βασιλείς, όπως στο 

Ψαλτήριο τοΰ Βασιλείου Β'21, το βουλγαρικό χειρόγρα

φο τού Χρονικού τοΰ Μανασσή (1344/45)22, τήν Greca

nica (περ. 1320)23 ή τον νάρθηκα τοΰ Pec (περ. 1333)24. 

Ή αποσπασματική διατήρηση της τοιχογραφίας δυ

σκολεύει τις αισθητικές παρατηρήσεις. Ό κάμπος είναι 

πρασινωπός, τα γράμματα των επιγραφών λευκά. Στα 

σωζόμενα πρόσωπα τα χαρακτηριστικά και τα περι-

1 9 I. Spatharakis, ε.ά., 26-36, είκ. 7,8. 'Ά. Μαραβά-Χατζηνικολάου, 
«Τριφεγγής ενθεος μοναρχία»,ΔΧΑΕ ΚΑ' (2000), 221-226. 
2 0 1 . Spatharakis, ε.ά., 139-144, είκ. 93. 
2 1 Αυτόθι, 20-26, είκ. 6. 

2 2 Αυτόθι, 160-164, είκ. 102. 
2 3 Sv. Radojcic, ε.ά. (ύποσημ. 17), 136, πίν. 30. 
2 4 Αυτόθι, 48, πίν. 33. 
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Είκ. 7. Ή Θεοτόκος με τον Χριστό. 

γράμματα σχεδιάζονται με κεραμιδί, ο προπλασμός 

είναι καφέ ανοικτός, και ελάχιστα πλατειά λευκά φώτα 

πλάθουν τους όγκους πάνω στο σάρκωμα πού έ'χει τό

νο ώχρας (Είκ. 7). Το μαφόριο της Θεοτόκου και το 

ιμάτιο τοΰ δεξιοί} αγγέλου έχουν κεραμιδί σκούρο 

χρώμα, ό χιτών της Θεοτόκου και το ιμάτιο τοΰ αριστε

ρού αγγέλου είναι γκρίζα. Οι ευθύγραμμες πτυχές είναι 

λευκές. Ό Χριστός φορεί λευκό χιτώνα μέ πράσινες 

πτυχές. Τα φτερά τών αγγέλων έχουν κεραμιδί χρώμα. 

Οι φωτοστέφανοι, χρώματος ώχρας, έχουν διπλό περί

γραμμα, εσωτερικά κεραμιδί και εξωτερικά λευκό. Τό 

σχέδιο είναι αρκετά ελεύθερο άλλα ή χρωματολογία 

περιορίζεται σέ κεραμιδί, πράσινο, ώχρα και λευκό. 

Ή τοιχογραφία πού εξετάσαμε συντελεί στην χρονολό

γηση τοΰ περιστώου τοΰ καθολικού της Μονής Παντα

νάσσης και αποτελεί ευπρόσδεκτο προσθήκη στον κα

τάλογο κτιτορικών συνθέσεων στην μνημειακή βυζα

ντινή τέχνη. 
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Panayotis L. Vocotopoulos 

THE FOUNDER'S WALL-PAINTINGS IN THE PERISTYLE 
OF THE PANTANASSA AT PHILIPPIADA 

J_-/uring the excavation of the church of the Panayia Pan-
tanassa to the north of Philippiada in Epiros, many fragments 
of wall-paintings were found at the west end of the south por
tico. It proved possible to reassemble many of these pieces in 
2005 (Figs 2 and 3). Two rulers, man and wife, are depicted 
being crowned by the Virgin, in bust, holding Christ in her 
arms, who emerges from part of a circle at the top of the com
position. She is flanked by two venerating angels. Between 
the two rulers stands a prince, with another standing at the 
right. It is not known whether there was a third at the left side 
of the scene, which is completely destroyed. 
The fragmentary inscriptions that accompany the figures re
veal that a ruler with the surnames Komnenos Doukas is de
picted, with Anna Komnenodoukene Palaiologina. Of the 
two empresses that bore this name, only the wife of Nike-
phoros I (1267-1296) had children. The figure between the 
two rulers is probably Nikephoros's son and successor, 
Thomas, who was born in 1288/9. The wall-painting is thus 

dated to the 1290s, before Nikephoros's death, which oc
curred after 3 September 1296. The fact that Thomas was 
proclaimed despot at the end of spring 1294, and the depic
tion of a second child, presumably Thamar, who married in 
the summer of 1294, suggest that the wall-painting was exe
cuted between these two events, in summer 1294. 
The surviving founder's wall-paintings normally contain a 
depiction of Christ - from whom the figures represented de
rive their authority -, rather than the Virgin, blessing or 
crowning the rulers. In some rare cases, however, Christ's 
position is taken by the Virgin in the type of the Virgin and 
Child, as in the manuscript of Dionysios the Areopagite in 
the Louvre, which Manuel II Palaiologos presented to the 
Abbey of St Denis north of Paris in 1407. 
In the case of the present wall-painting adorning a church 
dedicated to the Virgin, the substitution of the Mother of 
God for Christ is readily explicable. 
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