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Τ Ο Ι Χ Ο Γ Ρ Α Φ Ί Ε Σ 

ΣΤΗ ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΣΤΟ ΣΙΝΑ 

(ΠΙΝ. 71-84) 

Ή αποκάλυψη και ή ανακάλυψη δύο διαφορετικών τοιχογραφικών 
συνθέσεων πού ανήκουν στο ίδιο εργαστήριο μέσα σέ δύο παρεκκλήσια 
της Μονής της 'Αγίας Αίκατερίνας στο "Ορος Σινά προσθέτουν μιαν ακόμη 
αξιόλογη μνημειακή μαρτυρία για τα θέματα πού σχετίζονται μέ τήν καλ
λιτεχνική ζωή στή Μονή. Τώρα έχομε τή βεβαιότητα ότι ορισμένη εποχή 
ενα συνεργείο ζωγράφων εργάσθηκε μέσα στο ίδιο τό μοναστήρι και έτσι 
ξεκαθαρίζει ενα άπό τα βασικώτερα θέματα, δηλ. ή ύπαρξη σέ μία ορισμένη 
περίοδο ενός τοπικού σιναϊτικού εργαστηρίου μέ κάποια εικονογραφική 
και τεχνοτροπική ιδιομορφία αν όχι αυτοτέλεια1. Ή διαπίστωση αυτή εΐχεν 
ώς λογική συνέπεια τήν αναζήτηση φορητών εικόνων πού θα μπορούσαν να 
συνδεθούν μέ τό εντόπιο αυτό εργαστήριο, όπως θα ήταν φυσικό, κατά τον 
ενα ή τον άλλο τρόπο. Δέν ήταν εύκολη ή έρευνα αυτή ανάμεσα στις δύο 
χιλιάδες τόσες εικόνες πού βρίσκονται στή μονή, έκτος των άλλων και γιατί 
ή αναζήτηση πού προχωρούσε προοδευτικά σέ αναγνωρίσεις νέων παραλ
λαγών και νέων προσδιοριστικών χαρακτηριστικών γινόταν κατά τό μεγα
λύτερο μέρος μακριά άπό τό Σινά. 'Οπωσδήποτε, ενα άπό τα γενικά συμπε
ράσματα της ώς τώρα ερευνητικής αυτής προσπάθειας, ή οποία άρχισε στο 
μοναστήρι (1967) και συνεχίσθηκε στην 'Αθήνα και στο Πανεπιστήμιο 
τοΰ Princeton, όπου φυλάγεται τό φωτογραφικό αρχείο της Michigan - Prin
ceton - Alexandria Expedition to Mount Sinai (Δεκ. 1971 - Ίαν. 1972), ύπήρ-
ξεν οτι περί τις 110 εικόνες μπορούν ν' αποδοθούν μέ αρκετή βεβαιότητα 
στο σιναϊτικό αυτό εργαστήριο2. Τούτο σημαίνει, μεταξύ άλλων, οτι ή έκτέ-

1. Το πρόβλημα έχει τεθή καί γιά αλλες ομάδες εικόνων, βλ. Γ. και Μ. Σ ω τ η ρ ί ο υ , 
Εικόνες της Μονής Σινά, τ. Β', 'Αθήναι 1958, σ. 133 καί σποραδικά. Πρβλ. παρατηρήσεις 
του Α. Grabar, C. Arch. Χ (1959), σ. 316. 

2. Θα ήθελα να ευχαριστήσω από έδώ τον Σεβασμιώτατο 'Επίσκοπο Σιναίου κύριον 
Γρηγόριο καθώς καί τους μοναχούς τής Μονής τής 'Αγίας Αικατερίνης για τήν συμπα
ράσταση στό έργο τής 'Ελληνικής 'Αποστολής τής 'Αρχαιολογικής 'Υπηρεσίας 
(1962 - 1967), τον καθηγητή Κ. Weitzmann γιατί έθεσε πρόθυμα στή διάθεση μου όχι μόνο 
όλο τό φωτογραφικό αρχείο τοΟ Σινά αλλά καί τήν πολύτιμη πείρα καί τήν σοφία του, 
τέλος τό "Ιδρυμα Ford, μέ τήν οικονομική ενίσχυση του οποίου έγινε δυνατή ή έρευνα 
έδώ καί στις Η.Π.Α. 
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λεση των δύο νέων για μας τοιχογραφικών συνθέσεων δέν αποτελούσε τυ
χαίο περιστατικό άλλα αποτέλεσμα μιας μονιμώτερης παρουσίας ζωγρά
φων - μοναχών στο Σινά. 

Τα πολύπλευρα προβλήματα πού προβάλλουν άπο τή μελέτη όλου αύ-
τοϋ του ύλικοΰ —τοιχογραφιών και φορητών εικόνων— δέν θά μας απα
σχολήσουν έδώ3. Θά περιορισθούμε τώρα στην παρουσίαση τών τοιχογρα
φιών και ολίγων μόνο εικόνων, για να ενισχύσουν μερικές βασικές παρατη
ρήσεις σχετικές μέ το σιναϊτικό αυτό εργαστήριο, πού εντοπίζεται νομίζω 
στή δεύτερη πενηνταετία του 15ου αιώνα. 

Α'. Π Α Ρ Ε Κ Κ Λ Η Σ Ι Ο Τ Ο Υ Α Γ Ι Ο Υ Ι Α Κ Ω Β Ο Υ 

1. "Η αποκάλυψη 

Κατά την πρώτη επίσκεψη μου στην 'Ιερά Μονή της Αγίας Αίκατε-
ρίνας τοϋ Σινά ('Οκτώβριος του 1962), πρόσεξα ότι την κόγχη του 'Ιερού 
του ΒΑ ευρύχωρου παρεκκλησίου, πού συνέχεται μέ τό παρεκκλήσιο της 
'Αγίας Βάτου και είναι αφιερωμένο στον άγιο 'Ιάκωβο τον Άδελφόθεο, 
σκέπαζε μαύρο παχύ βερνίκι, ένώ όλοι οί άλλοι τοίχοι ήταν σκεπασμένοι 
μέ λευκό γαλάκτωμα ασβέστη. Αυτή ή διαπίστωση έδωσε τήν ιδέα να γίνει 
μικρή δοκιμαστική έρευνα, πού άπέδειξεν οτι πραγματικά εκεί έσώζονταν 
τοιχογραφίες σέ κατάσταση καλή. "Υστερα άπό υπομονετική και επίμονη 
εργασία αφαιρέθηκε μέ χημικά μέσα τό νεώτερο οξειδωμένο βερνίκι σέ 
παχύ στρώμα σκεπασμένο μέ αιθάλη και κηρώδεις ουσίες και αποκαλύφθη
κε έτσι ολόκληρη ή τοιχογραφημένη παράσταση, ή όποια εν τούτοις παρέ
μενε ακόμη σκεπασμένη μέ ενα παλιότερο βερνίκι πού εϊχεν αποκτήσει 
τό βαθύ χρώμα μελιού. Τό 1963 αφαιρέθηκε και τό βερνίκι αυτό και έτσι 
αποκαλύφθηκε μία ολόκληρη τοιχογραφημένη σύνθεση, πού παριστάνει 
κάτω μία σειρά άπό πέντε ολόσωμες όρθιες μορφές, μετωπικές : στο κέντρο 
τήν Παναγία ανάμεσα στους αγίους 'Ιωάννη τον Χρυσόστομο και Βασίλειο 
και στις άκρες τον άγιο 'Ιάκωβο τον 'Αδελφόθεο αριστερά και τον προφήτη 
Μωυσή, δεξιά. Τον ιερόν όμιλο έφορδ άπό ψηλά ό Χριστός σέ προτομή. 
Οί πέντε μορφές προβάλλονται σέ έναστρο κάμπο γαλάζιο. Οί επιγραφές 
είναι μέ λευκά κομψά κεφαλαία. Μόνο οί επιγραφές τοϋ Χριστού καί της 
Παναγίας είναι μέ χρυσά γράμματα (Πίν. 71,2). 

3. Ή μελέτη τοϋ συνόλου τον προβλημάτων καθώς και όλο το σχετικό υλικό θά δη-
μοσιευθή σέ χωριστό τόμο, Sinaitic Icon and Fresco Painting στην σειρά τών τόμων τών 
αφιερωμένων στή Μονή τοϋ Σινά πού ετοιμάζεται να έκδοθή ΰπό τήν διεύθυνση τοϋ Κ. 
Weitzmann άπό τον εκδοτικό οίκο Princeton University Press. 
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2. Διατήρηση - στερεωτικές εργασίες 

Ή γενική κατάσταση των τοιχογραφιών είναι καλή, έχουν όμως πάθει 
κατά τόπους ζημίες, πού προκάλεσαν μεταγενέστερες επεμβάσεις. Χαρα
κτηριστική είναι ή αρχική ανώμαλη επιφάνεια του τελευταίου στρώματος 
σοβά πού έχει δεχθή τα χρώματα. Μερικές κατακόρυφες λεπτές ραγάδες 
διασχίζουν τήν επιφάνεια από επάνω εως κάτω. Σοβαρότερες ζημίες προ
κάλεσε ή υγρασία πού ανεβαίνει από τα θεμέλια στην κατώτερη ζώνη τής 
κόγχης, όπου οί όρθιες μορφές έχουν ύποστή σημαντικές φθορές και απώ
λειες, ώστε σέ παλιότερη εποχή να έχουν συμπληρωθή μέ σοβά τά κενά 
και να έχουν σκεπαστή οί μορφές από τή μέση της κνήμης και κάτω μέ παχύ 
στρώμα στερεού επιχρίσματος σέ υψος τουλάχιστον 20 εκατοστών. Δοκι
μαστική αφαίρεση κατά τόπους του επιχρίσματος αύτοΰ εδειξεν ότι έκεΐ 
διατηρείται ή ζωγραφισμένη επιφάνεια άλλου καλύτερα ('Ιάκωβος Άδελ-
φόθεος) και άλλου χειρότερα (Μωϋσής). 'Οπωσδήποτε και οί πέντε μορφές 
έχουν τά κάτω άκρα ακόμη σκεπασμένα (Πίν. 71, 2). 

Οί εργασίες συντηρήσεως πού έγιναν άπό τό συνεργείο της Ελληνικής 
'Αρχαιολογικής Υπηρεσίας (1962 - 1963 καί 1965) μέ επικεφαλής τον καλ
λιτέχνη συντηρητή της 'Υπηρεσίας κ. Τ. Μαργαριτώφ, συνίσταντο άπό 
τους δύο διαδοχικούς καθαρισμούς άλλα καί άπό σημαντικές εργασίες στε-
ρεώσεως τών τοιχογραφιών μέ τις ενέσεις καταλλήλου ύλικοΰ κυρίως 
χαμηλά, στο φόρεμα της Παναγίας καί τοϋ αγίου Βασιλείου (Πίν. 71,2). 
Οί χρωματικές φθορές δέν συμπληρώθηκαν, καί οπού εμφανίζονται τοπικά 
συμπληρώματα μέ καινούργιο σοβά χρωματισμένο (φόρεμα Παναγίας, 
Χρυσοστόμου, Βασιλείου), αυτά είχαν γίνει παλαιότερα, κατά πάσαν 
πιθανότητα σύγχρονα μέ τό κάτω προστατευτικό στρώμα του σοβά στις 
αρχές τοϋ 20οΰ αιώνα (;). 

Ό καθαρισμός άπό τό αρχικό βερνίκι δέν έγινε έως τό τέλος — ιδίως 
στον κάμπο — για λόγους αντοχής της καθαριζόμενης χρωματικής επι
φάνειας καί γι' αυτό όπου έχει μείνει τό βερνίκι στον κάμπο σέ κάπως 
παχύτερο στρώμα αυτός αποκτά — άπό τον συνδυασμό του κίτρινου μέ το 
γαλάζιο— μια πρασινωπή απόχρωση *. 

3. Ή παράσταση 

Ή παράσταση πού αποκαλύφθηκε στην αψίδα τοϋ παρεκκλησίου τοΰ 

'Ιακώβου αποτελεί στο σύνολο της μία δίζωνη σύνθεση απόλυτα ίσοζυγι-

4. Δοκιμαστικές έρευνες στις υπόλοιπες επιφάνειες του παρεκκλησίου φανέρωσαν 
στην πρόθεση, κάτω άπό πολύ σκληρό άσβέστωμα, τις επιγραφές μέ λευκά κεφαλαία 
ΑΒΡΑΑΜ , . . , . . , , „. „ 
. _ . που μπορεί να σημαίνει οτι εκεί παριστάνονταν σκηνή της Β Παρουσίας. 

A t 12.1 Hz. 
Στους υπόλοιπους τοίχους φάνηκε μόνο χρωματιστό άσβεστόχρωμα. 
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σμένη γύρω σ' έναν ένιαϊον άξονα πού τονίζουν οι δύο υπερκείμενες κυριαρ
χικές μορφές τοΰ Χριστού και της Παναγίας, οί όποιες συνδέονται και μέ 
τήν αντίρροπη κίνηση των χεριών, καταλαμβάνοντας το μεγαλύτερο και 
κεντρικώτερο μέρος της σύνθεσης. Αυτές οί δύο μορφές αποτελούν το κύ
ριο στοιχείο ενότητας της μνημειακής σύνθεσης πού πυργώνεται προς 
τα επάνω (Πίν. 71, 2). 

'Επάνω, το τεταρτοσφαίριο της αψίδας κατέχει ή παράσταση τοΰ Χρι
στού πού προβάλλει μέσα από τον ουρανό, ημικύκλιο ανεστραμμένο και 
υπερυψωμένο. Ό Χριστός παριστάνεται σέ προτομή, σέ κάμπο κοκκινωπό -
χρυσό, χωρισμένον σέ δύο στενές ζώνες μέ διαφορετικό τόνο. Ό Χριστός 
κυριαρχεί και μέ τό μέγεθος επάνω άπό τις όρθιες μορφές πού παρατάσσον
ται κάτω. Μέ τα ανοικτά χέρια, πού βγαίνουν εξω άπό τα σύνορα τοΰ ούρα-
νοΰ, απονέμει στον 'Ιάκωβο τό πολυτελές βιβλίο, και στον Μωϋσή τήν 
πλακάτου Νόμου (Πίν. 71,1). Ό Χριστός έχει τό ιμάτιο λευκό μέ γαλάζιες 
σκιές και clavus χρυσό και τον χιτώνα μώβ ανοικτό. Τα έπιμάνικα, άπό 
άλλο ροΰχο, είναι χρυσά. Οί κεραίες τοΰ σταυροΰ τοΰ χρυσού φωτοστέ
φανου εϊναι κοκκινωπές, σχεδιάζονται μέ διπλή βαθύχρωμη γραμμή και 
έχουν άπό ενα αστεροειδές κόσμημα. Φθορές τοΰ χρώματος υπάρχουν στον 
κάμπο και στον δεξιό βραχίονα. 

'Επιγραφή μέ μεγάλα χρυσά κεφαλαία IC XC 

Πρέπει να σημειωθή ότι για να τονισθή ή κυριαρχική σημασία της, 
ή προτομή τοΰ Χριστού παριστάνεται σέ κλίμακα λίγο μεγαλύτερη άπό των 
άλλων προσώπων, αντίθετα μέ ο,τι συμβαίνει συνήθως. 'Ακόμη σημειώνεται 
οτι ή αξονική θέση τοΰ Χρίστου παρεκκλίνει ελαφρά άπό τον άξονα πού 
διαγράφει κάτω ή μορφή της Παναγίας. (Πίν. 71,2). 

Κάτω στο ήμικυλινδρικό σώμα της αψίδας, όπου παριστάνονται οί 
πέντε ολόσωμες μορφές, ό κάμπος χωρίζεται σέ δύο στενώτερες ζώνες. Χα
μηλά, εως τό ΰψος τοΰ γόνατος τών προσώπων, μία στενή ζώνη σέ χρώμα 
ανοικτό φαιό πρασινωπό. Ή δεύτερη ζώνη πού είναι και ή πλατύτερη — 
γαλάζια μέ απόχρωση γκρίζα— εϊναι κατάσπαρτη άπό χρυσά όκτάκτινα 
άστρα. Χρυσοί είναι και όλοι οί φωτοστέφανοι, κακά διατηρημένοι, μέ πλατύ 
περίγραμμα καστανό - μώβ περιβαλλόμενο άπό δεύτερη λευκή περιφέρεια. 

Οί μορφές παριστάνονται σέ φυσικό περίπου μέγεθος. Ό Μωυσής πού 
σώζεται καλύτερα έχει ΰψος 1,56 μ., χωρίς να έχουν άποκαλυφθή ολόκληρα 
τα κάτω άκρα. Ό Χριστός, είπαμε, παριστάνεται σέ μεγαλύτερη κλίμακα : 
ένώ τό κεφάλι τοΰ Μωυσή έχει μήκος 32,5 εκ., τοΰ Χρίστου έχει 42 έκ. 

Τήν κεντρική θέση στή σειρά τών πέντε αγίων κατέχει ή Π α ν α γ ί α , 
όρθια, κατά μέτωπον, μέ τα χέρια υψωμένα σέ στάση δεήσεως. Τό μεγάλο 
βαθυκόκκινο μαφόριο πού περιβάλλει τό πλατύ πρόσωπο μέ πτυχές εντε
λώς συμμετρικές, διασταυρώνεται κάτω άπό τον λαιμό εξίσου συμμετρικά 
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ώς προς τον άξονα του προσώπου και κολπώνεται μπροστά σε πλατιά ημι
κυκλική πτύχωση πού πέφτει ανάμεσα στα δύο υψωμένα χέρια. Το μαφόριο 
καλύπτουν σ' όλες του τις όψεις, τόσο στο στήθος όσο και στην εσωτερική 
οψη του υφάσματος πού φαίνεται κάτω άπό τα χέρια, λεπτοί ψηλοί βλαστοί 
σε κόκκινο κιννάβαρι μέ μικρά φύλλα πράσινα μέ σκιές μαύρες, οι όποιοι 
υψώνονται και περιβάλλουν τήν Παναγία σαν φλόγες - σύμβολα της Φλε
γόμενης Βάτου. Διπλό σειρήτι χρυσό σχηματίζει παρυφή και οι συνήθεις 
τρεις μικροί χρυσοί σταυροί —σχηματισμένοι ό καθένας άπό πέντε μικρούς 
ρόμβους—κοσμούν το μέτωπο καί τους δύο ώμους, ενώ κόκκινα κρόσσια 
τελειώνουν κάτω τήν παρυφή. Τό χειριδωτό φόρεμα είναι γαλάζιο μέ πυκνά 
λευκά λαματίσματα, άλλα έχει ύποστή πολλές φθορές άπό αποφλοίωση 
κατά τόπους της χρωματικής του επιφάνειας. Ό φωτοστέφανος είναι χρυ
σός. 'Αριστερά καί δεξιά άπό τό κεφάλι γράμματα χρυσά : ΜΗΡ ΘΥ (Πίν· 
71,2 καί 75,1). 

Στο δεξιό πλευρό της Παναγίας στέκει ό άγιος Ι ω ά ν ν η ς ό Χ ρ υ 
σ ό σ τ ο μ ο ς . (Πίν. 72, 1 καί 73, 1). Στο δεξί χέρι κρατεί σταυρό καί στο 
αριστερό, σκεπασμένο μέ τό φελόνιο καί τό ώμοφόριο, κρατεί βιβλίο κλει
στό μέ πολύτιμο δέσιμο. Τό φελόνιο είναι άδιακόσμητο σέ χρώμα ρόδινο 
κεραμιδί καί τό ώμοφόριο λευκό στολισμένο μέ τρεις μεγάλους μαύρους σταυ
ρούς τετράφυλλους (δηλ. μέ κεραίες σέ σχήμα σταγόνας) καί μέ πέντε τρί
φυλλα κρόσσια στην άκρη. Στο ΰψος του γόνατος μεγάλη σχετικά πτώση 
σοβά έχει εξαφανίσει ενα μέρος άπό τό κεντημένο έγχείριο. 

Επιγραφή μέ λευκά κεφαλαία : 

Ο ΟΧ 
*Α ΡΥ 
ΓΙ C 

ο ω' 
e ιώ ÇO 
(άννης) MOC 

Στο αριστερό πλευρό τής Παναγίας παριστάνεται ό ά γ ι ο ς Β α σ ί 

λ ε ι ο ς πού κρατεί μέ τό αριστερό χέρι σκεπασμένο μέ τό φελόνιο καί τό 

ώμοφόριο κλειστό βιβλίο μέ πολύτιμη στάχωση, ενώ μέ τό δεξί ευλογεί 

έχοντας τήν παλάμη γυρισμένη προς τα μέσα. (Πίν. 72,2 καί 73,2). Τό φελό

νιο είναι ανοικτό μώβ καί τό ώμοφόριο είναι λευκό μέ τρεις μεγάλους σταυ

ρούς καστανούς μέ ευθύγραμμες κεραίες. Στο δεξιό του μάγουλο καθώς καί 

σέ σημεία του φωτοστέφανου τό χρώμα έχει διαβρωθή. "Ενα τμήμα σοβά 

πού έχει πέσει έχει χαλάσει τό μεγαλύτερο μέρος του κεντημένου έγχει-

ρίου καθώς καί τήν κάτω άκρη του έπιτραχηλίου. 

14 
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Επιγραφή μέ λευκά κεφαλαία 
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Στην άκρη στέκει ό ά γ ι ο ς ' Ι ά κ ω β ο ς ό Ά δ ε λ φ ό θ ε ο ς στη 

μνήμη τοΰ οποίου είναι αφιερωμένο το παρεκκλήσιο. (Πίν. 72,1 και 74,2). 

Παριστάνεται μέ ιδιόρρυθμη αρχιερατική στολή : φορεί το ιμάτιο και τον 

χιτώνα των αποστόλων, χωρίς φελόνιο και έγχείριο, αλλά μέ το ώμοφόριο 

του επισκόπου. Το αριστερό χέρι πού κρατεί τό κλειστό βιβλίο —τή λει

τουργία— αυτό πού του απονέμει ό Χριστός— είναι σκεπασμένο μόνο μέ τό 

ιμάτιο και τό δεξί σκεπάζει προστατευτικά τό κλειστό βιβλίο. Τό ιμάτιο 

είναι σέ ανοικτό μώβ, τό μανίκι του χιτώνα λευκό μέ γαλάζιες σκιές και τό 

φόρεμα ανοικτό κεραμιδί. Τό ώμοφόριο είναι λευκό μέ τρεις μεγάλους κα

στανούς σταυρούς μέ ευθύγραμμες κεραίες. 

Επιγραφή μέ λευκά κεφαλαία : 
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Στην δεξιά άκρη παριστάνεται ό Μ ω υ σ ή ς, σέ νεανική ηλικία, μέ 

τήν καθιερωμένη αρχαία ενδυμασία των προφητών (Πίν. 72,2 και 75,2). Κρα

τεί μέ τα δύο χέρια τήν πλάκα του Νόμου —αυτήν πού του απονέμει ό Χρι

στός— έχοντας τό αριστερό χέρι πάντα σκεπασμένο. Ό χειριδωτός χιτώ

νας μέ χρυσό clavus είναι λευκός μέ γαλάζιες πτυχές ένώ τό ιμάτιο είναι 

κεραμιδί. 

'Επιγραφή μέ λευκά κεφαλαία : 
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4. Εικονογραφικά 

Το θέμα πού διακοσμεί την αψίδα του παρεκκλησίου του 'Ιακώβου απη
χεί τη διακόσμηση αψίδας παλαιοχριστιανικών ναών, οπως στο παρεκκλή
σιο τοϋ San Venanzio στο Λατερανό της Ρώμης ή στο Bawit, οπού ή Πανα
γία παριστάνεται στην κάτω ζώνη, στο κέντρο ομίλου αποστόλων ή άλλων 
αγίων, δεομένη προς τον Χριστό πού παριστάνεται στον ίδιον άξονα, 
στην υψηλότερη ζώνη5. Ό τύπος όμως της Παναγίας καθώς και 
ή επιλογή τών παριστανομένων αγίων παρέχει στην τοιχογραφία αυτή 
χαρακτήρα καθαρά σιναϊτικό. Ή Παναγία δεομένη με τα δύο χέρια υψωμένα 
έχει τό ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ότι περιβάλλεται άπό τα κόκκινα κλαδιά 
της Φλεγόμενης Βάτου. Ό Βασίλειος και ό Χρυσόστομος, οι συγγραφείς 
λειτουργιών, είναι οί ιεράρχες πού συνήθως διακοσμούν τό 'Ιερό Βήμα από 
τον llov αιώνα και ύστερα, άλλα εδώ συνδέονται ιδιαίτερα μέ τό μοναστήρι 
γιατί υπήρχε παρεκκλήσιο τών Τριών 'Ιεραρχών στή νότια πλευρά τής 
Μονής πού έχει τώρα κατεδαφισθή6. Ή παρουσία του Μωυσή στον ίερόν 
αυτόν ομιλον του Σινά είναι αυτονόητη, καθώς και τοΰ 'Ιακώβου του Άδελ-
φοθέου, εφ' όσον προς τιμήν του είναι αφιερωμένο αυτό τό παρεκκλήσι, 
πού είναι τό πιο ευρύχωρο μέσα στην εκκλησία και τό σημαντικώτερο μετά 
τό διπλανό παρεκκλήσι τής Βάτου. 

"Αν άναζητήσομε τό είδικώτερο νόημα τής σύνθεσης αυτής θα προσέ-
ξομε οτι εκφράζονται περισσότερες ιδέες κατά τρόπο οχι πολύ συνηθισμένο. 
Ή παράσταση τοΰ Χριστού στηθαίου σέ κλίμακα μεγαλύτερη άπό τα άλλα 
πρόσωπα, πού βγαίνοντας άπό τον ουρανό απονέμει μέ τό ενα χέρι στον 
Μωυσή τις πλάκες τού Νόμου και μέ τό άλλο στον 'Ιάκωβο τό βιβλίο τής 
λειτουργίας, τοποθετεί σέ ϊση μοίρα τον προφήτη τής Παλαιάς Διαθήκης 
και τον απόστολο τής Καινής, εφ' όσον και οί δύο δέχονται κατά τον ίδιο 
τρόπο ενα εϊδος χειροτονίας άπό τον Χριστό. Θυμίζει βέβαια ό συμβολισμός 
τής σκηνής αυτής ανάλογες βυζαντινές παραστάσεις, όπου ό Χριστός στε
φανώνει και μέ τά δύο χέρια αυτοκρατορικό ζεύγος7 και ακόμη περισσότερο 
τις παραστάσεις όπου ό Χριστός ευλογεί δύο ή περισσότερους αγίους. 
Άλλα στην παραλλαγή τής τοιχογραφίας μας μπορεί να υποστηρίξει 
κανείς ότι ή αναχρονιστική απονομή τοΰ Νόμου στον Μωυσή άπό τον Χρι
στό —και οχι άπό τήν Χείρα Θεοΰ— αποτελεί μία σαφή ερμηνεία — 
οχι άγνωστη στην εικονογραφία τής εποχής— οτι ή Θεία Έμφάνεια αυτή 
επί τοΰ όρους Σινά προεικόνιζε τήν έλευση τοΰ Χρίστου. 

5. Βλ. Chr. Ihm, Die Programme der christichen Apsismalerei vom vierten bis zur 
Mitte des achten Jahrhunderts, Wiesbaden I960, σ. 95 κ.έξ., ιδίως σ. 99 κ.έξ. 

6. Περιγραφή 'Ιερά του 'Αγίου και Θεοβαδίστου Όρους Σινά, Βενετία 1817, σ. 134. 
7. Βλ. Α. G r a b a r, L' empereur dans Γ art byzantin, Παρίσι 1935, σ. 116 κ.έξ. 
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Tò θέμα της Παναγίας ώς κεντρικού προσώπου ομίλου από αγίους είναι 

αρκετά συνηθισμένο σέ εικόνες φορητές στό Σινά —ξέρομε τουλάχιστον 

δέκα δημοσιευμένες εικόνες του 13ου- 14ου αιώνα μέ παρόμοιο θέμα και 

άρκετόν αριθμό από αδημοσίευτες. Στις εξι μετέχει και ό Μωυσής 8 , στις 

δύο και ό Βασίλειος 9 . Συνήθως στις εικόνες αυτές ή Παναγία παριστάνεται 

όρθια, να κρατεί εμπρός στο στήθος τον μικρό Χριστό, και ό τύπος αυτός 

πρέπει νά είναι ό καθιερωμένος τύπος τής «Βάτου», όπως επιγράφεται σέ 

μία από τις ε ικόνες 1 0 , αλλά σ' αυτές ή Παναγία δέν περιβάλλεται άπό τήν 

καιομένη Βάτο. Ό ίδιος τύπος τής «Βάτου», πού πρέπει νά επαναλαμβάνει, 

αν οχι νά απεικονίζει μία επίσημη άλλα υποθετική εικόνα πού θά βρισκόταν 

μέσα στό μοναστήρι και μάλιστα στό παρεκκλήσι τής Βάτου, παριστάνε

ται σέ μία σειρά άπό εικόνες οπού συνοδεύεται μόνο άπό προφήτη ή 

άγιο σέ δ έ η σ η 1 1 . 

Στην τοιχογραφία πού μας απασχολεί, ό τύπος τής Παναγίας είναι εν

τελώς διαφορετικός : δεομένη, χωρίς Βρέφος, μέσα στην καιομένη βάτο. 

Ό τύπος αυτός αποτελεί τήν μορφοποίηση τής συμβολικής ιδέας τής άφθαρ

της παρθενίας τής Θ ε ο τ ό κ ο υ — Άκαταφλέκτου Βάτου πού εξέφρασαν ενω

ρίς οί πατέρες τής 'Εκκλησίας και καθιέρωσεν στην ύμνογραφία ό 'Ιωάννης 

Δαμασκηνός και ά λ λ ο ι 1 2 . 

Δέν εμφανίζεται ή Παναγία μέ τήν καιομένη Βάτο στην εικονογραφία 

ώς αυτοτελής εικονικός τύπος πριν άπό τον 11ο - 12ον αιώνα."Αν δέν κάνομε 

λάθος, ή παλιότερη γνωστή αυτοτελής εικονική παράσταση τής Παναγίας -

8. α) Ή Θεοτόκος μέ τον Πρόδρομο και τον Μωυσή, W e i t z r a a n n , Icon Painting 
in the Crusader Kingdom, D.O. Pap. 1955, είκ. 32 β) Ή Θεοτόκος - Βάτος Φλεγόμενη μέ 
'Ιωακείμ και "Αννα, Μωυσή και Πρόδρομο, Βασίλειο και Νικόλαο, Weitzmann, στό ίδιο, 
σ. 67 κ.έξ., είκ. 34 - 35 και Σ ω τ η ρ ί ο υ , Εικόνες Σινά 1,188. γ) Θεοτόκος μέ Μωυσή 
και Στέφανο, Σ ω τ η ρ ί ο υ , είκ. 197. δ) Θεοτόκος μέ Μωυσή και 'Ηλία, Σαμουήλ και Ά-
βράμιο, Σ ω τ η p i o υ, είκ. 157. ε) Θεοτόκος μέ Μωυσή και Ευθύμιο Πατριάρχη 'Ιερο
σολύμων, Σ ω τ η ρ ί ο υ , είκ. 158. στ) ή Παναγία μέ τον Μωυσή, τόν 'Ηλία και τον Γρη-
γόριο τόν Ναζιανζηνό, Κ. W e i t z m a n n , An encaustic Icon with the Prophet Elijah at 
Mount Sinai, Mélanges offerts à Κ. Michalowski, Βαρσοβία 1966, σ. 720 κ.έξ., είκ. 4. 

9. α) Ή β' τής προηγουμένης σημείωσης β) ή Θεοτόκος μέ τόν Βασίλειο και τόν 
Νικόλαο (ανέκδοτη). 

1 0 . Σ ω τ η ρ ί ο υ , είκ. 155. W e i t z m a n n , An encaustic Icon, σ. 720. 
11. Σ ω τ η ρ ί ο υ , είκ. 163. 
12. Για τόν συμβολισμό τής Βάτου, Β. J. C r o c q u i s o n , Un pontifical grec à pein

tures du XVIIe siècle, Jahrb. d. Oester. Byz. Gesel. 3 (1954) σ. 134-140. Μνείες στην ύμνο
γραφία, βλ. Σ. Ε ύ σ τ ρ α τ ι ά δ ο υ, Ή Θεοτόκος εις τήν ύμνογραφίαν, Παρίσιοι 1930, 
σ. 12. Τό παρεκκλήσι τής Βάτου είναι αφιερωμένο στον Ευαγγελισμό (βλ. Περιγραφή τοδ 
'Αγίου και Θεοβαδίστου "Ορους Σινά, Βενετία 1817, σ. 133). Ή περικοπή τής 'Εξόδου III, 
1 - 8, ή αναφερομένη στή Φλεγόμενη Βάτο, διαβάζεται στον Μ. 'Εσπερινό τής 25 Μαρ
τίου. 
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Βάτου, (δηλ. οχι αφηγηματική του οράματος τοΰ Μωυσή πού περιγράφεται 
στην Παλαιά Διαθήκη, "Εξ. III, 2), βρίσκεται στο πλαίσιο μια, εικόνας Πανα
γίας του Σινά τοϋ 11ου- 12ου αιώνα, όπου σέ μικρότατη κλίμακα ή παρά
σταση της Παναγίας σέ στηθάριο μέσα στην Φλεγόμενη Βάτο συνοδεύει 
τήν εικόνα του ολόσωμου Μωυσή ώς χαρακτηριστικό του γνώρισμα13. Μέ 
τον ϊδιο συμπληρωματικό και ενδεικτικό χαρακτήρα βρίσκεται ή ίδια παρά
σταση της Βάτου στο Πρωτάτο και στην Περίβλεπτο και σέ σειρά άλλων 
μνημείων της εποχής των Παλαιολόγων, όπου χρησιμεύει πάντοτε ώς γνώ
ρισμα τοΰ παριστανομένου ολόσωμου και εικονικού προφήτη Μωυσή1*. 
Τήν αναγωγή του τύπου αύτοδ της Βάτου σέ αυτοτελή εικόνα, δπου όμως 
κυριαρχεί πια ή μορφή τής ολόσωμης Παναγίας, βρίσκομε στο Σινά του
λάχιστον σέ δύο εικόνες, μία μεγάλη μέ τον πατριάρχη 'Ιεροσολύμων 'Ιω
άννη (Σ 164, W 1403), και άλλη μικρή μέ τήν αγία Αίκατερίνα (W 144). Καί 
στις δύο αυτές εικόνες, παλιότερες από τήν τοιχογραφία, παριστάνεται καί 
ό Μωυσής δύο φορές, δεξιά νά βλέπει τό όραμα καί αριστερά να λύνει τό 
σανδάλι του, άλλα σέ κλίμακα πολύ μικρότερη από τής Παναγίας καί των 
άλλων προσώπων, για νά μή διαταραχθή ό χαρακτήρας τής εικόνας πού 
παίρνει έδώ ή Παναγία μέ τήν Βάτο15. 

Ή Παναγία παριστάνεται εντελώς μόνη της, στηθαία, μέσα στή Βάτο, 
δεομένη, μέ τά χέρια μπροστά στο στήθος, στο κέντρο τής επάνω πλευράς 
πλαισίου μιας δίπτυχης εικόνας του Σινά, πού αποδίδεται σέ εργαστήριο 
«των Σταυροφόρων», ίσως στον 13ο αιώνα, σέ κλίμακα αναγκαστικά μικρο-
γραφική. Ή Βάτος είναι στο φύλλο πού παριστάνει τήν Παναγία καί τον 
χαρακτήρα τής εικόνας τονίζουν οί μορφές των Θεοπατόρων Ιωακείμ καί 
"Αννας πού τήν περιστοιχίζουν σέ δέηση 1 6 . Μέ αυτόν τον σιναϊτικό τύπο 
τής Παναγίας - Βάτου συνδέεται νομίζω ή τοιχογραφία τής κόγχης του 
παρεκκλησίου του Αγίου 'Ιακώβου τον 15ον αιώνα. Σ' αυτήν όμως ή Πανα
γία διαφέρει από τις ανάλογες εικονικές παραστάσεις πού σημειώσαμε, 
πρώτον γιατί απλώνει καί υψώνει τά χέρια στον τύπο τής Δεομένης, όπως 
συνηθίζονταν στην Παναγία Πλατυτέρα τής κόγχης στό ίερό, καθώς καί 
γιατί οί διαστάσεις τής "ίδιας τής φλεγόμενης βάτου είναι πολύ μικρότερες 
καί έτσι κυριαρχεί ή ολόσωμη μορφή τής Παναγίας. 

13. Σ ω τ η ρ ί ο υ , είκ. 54. 
14. Πρωτάτο, M i l l e t , Athos, πίν. 32,1. Περίβλεπτος, Ν τ. Μ ο υ ρ ί κ η, Αί βι

βλικοί προεικονίσεις της Παναγίας εις τον τροϋλλον της Περιβλέπτου τοϋ Μυστρά, Άρχ. 
Δελτ. 25 (1970) 1971, σ. 217 κ.έξ. Στην σελ. 230, σημ. 9 έχουν συγκεντρωθή καί άλλα πα
ραδείγματα της εποχής. 

15. 'Ανέκδοτες. 
16. Σ ω τ η ρ ί ο υ , είκ. 188. W e i t z m a n n , Icon Painting in the Crusader King

dom, σ. 67, είκ. 34 - 35. 
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Προβληματική όμως παραμένει ή προέλευση ολόκληρης της σύνθεσης 

της κόγχης. Μέ τις ανάλογες παλαιοχριστιανικές παραστάσεις έχει κοινό τό 

συνθετικό σχήμα, πού φαίνεται νά ξεκινά από διακόσμηση αψίδων στα 'Ιε

ροσόλυμα μέ τήν παράσταση τής 'Αναλήψεως17, άλλα δέν είναι εύκολο νά 

βρεθή ό συνδετικός κρίκος ανάμεσα στις αψίδες του Bawit ή του San Venanzio 

του Λατερανοΰ τής Ρώμης (7ου αιώνα), όπου τήν Παναγία επίσης παραστέ

κουν τοπικοί άγιοι καί μάρτυρες18, και στην δική μας αψίδα. Γι' αυτό βρί-

σκομε πιθανώτερο τό αμεσότερο πρότυπο νά είναι οί τύποι άπό φορητές 

εικόνες του είδους πού μνημονεύσαμε πιο πάνω, προσαρμοσμένοι στους 

γενικούς κανόνες γιά τή διακόσμηση μιας αψίδας παρεκκλησίου. Σ' αντί

θετη περίπτωση, πού δέν μπορούμε ν' άποκλείσομε, θα είχαμε σπάνιο παρά

δειγμα αναβίωσης παλαιοχριστιανικού εικονογραφικού σχήματος τον 15ο 

αιώνα. Ή παρουσία τοΰ έναστρου κάμπου θα ενίσχυε αυτή τήν άποψη. Στην 

περίπτωση όμως αυτή θά έπρεπε νά δεχθούμε τήν ύπαρξη ενός ενδιάμεσου 

τύπου, καθαρά βυζαντινού, τοΰ οποίου απηχήσεις διαβλέπομε σέ αψίδες τής 

Νάξου (Δροσιανή και Καλορείτισα) καί αλλού. 

Όπως καί νά έχει τό πράγμα, άπό τήν σύντομη αυτήν επισκόπηση συνά

γεται ότι ή εικονογράφηση τής αψίδας τοΰ παρεκκλησίου τοΰ Αγίου 'Ια

κώβου αποτελεί έκφραση υψηλής καί έμπειρης θεολογικής σκέψης πού θά 

καθοδήγησε τον ζωγράφο στην εικονική διατύπωση ιδεών οικείων στο σιναϊ

τικό περιβάλλον. Μέ τήν σύνθετη νοηματική της καί μέ τή μοναδικότητα 

της μαρτυρεί γιά τό υψηλό πνευματικό επίπεδο τής μονής στην έποχήν 

αυτήν. Δέν μπορούμε νά ξέρομε αν υπήρχε στή Μονή παλιότερη λατρευτική 

εικόνα τής «Βάτου» μέ τα φλεγόμενα κλαδιά, αλλά άπό όσα ελέχθησαν πιο 

πάνω γίνεται νομίζω φανερό οτι ό ζωγράφος κινήθηκε μέ μοτίβα καί θέματα 

γνωστά κατά τον ενα ή τον άλλο τρόπο —συνόψισε δηλαδή καί αποκρυ

στάλλωσε μια τοπική σιναϊτική εικονογραφική παράδοση σύμφωνα μέ 

γενικές αρχές εικονογράφησης ιερής κόγχης καί μάλιστα προτίμησε τον 

μεσοβυζαντινό τύπο μέ τους μετωπικούς ιεράρχες. 

5. Ή τεχνική 

Παρά τις διαστάσεις μνημειακής ζωγραφικής ή τεχνική μέ τήν οποία 

γίνεται τό πλάσιμο τοΰ προσώπου καί τοΰ λαιμοΰ παραμένει αρκετά λεπτο

μερειακή στην επεξεργασία ώστε νά πλησιάζει πολύ προς τήν τεχνική τής 

φορητής εικόνας, παρ' όλον ότι οί τρόποι δέν είναι ενιαίοι γιά όλα τα πρό

σωπα. 

Ή σάρκα είναι βαθύχρωμη ωχρή μέ μάγουλα έντονα κοκκινωπά καί 

σκιές πρασινωπές σέ περιορισμένη έκταση. Φώτα λευκά σέ δέσμες τονίζουν 

17. I h m , Ι. ά., σ. 99. 
18. Αυτόθι, σ. 144 κ.έξ. 
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εξέχοντα σημεία μάλλον παρά επίπεδα. Οί πινελιές όμως μέ τις όποιες δη
λώνονται τα φώτα είναι μαλακές, πολύ λεπτές και απλώνονται αραιώνοντας 
επάνω στην ωχρή επιφάνεια της σάρκας, μέ τρόπον ό')στε ενώ το πλάσιμο 
είναι ηθελημένα έντονο, να είναι περισσότερο ζωγραφικό παρά γραμμικό. 
Μέ γραμμές δηλώνονται μόνον τα χαρακτηριστικά, τα μάτια και τα φρύδια 
καί, λιγώτερο, ή μύτη. "Εντονο όμως είναι το περίγραμμα πού περιγράφει το 
πρόσωπο ιδίως στο σύνορο μέ τήν περιοχή της κόμης — πού έχει τή ση
μασία σκιάς (Πίν. 74,2, 75,2). 

Στα ρυτιδωμένα πρόσωπα—Χρυσόστομος καί 'Ιάκωβος—(Πίν. 73,1 
καί 74,2) ή επεξεργασία είναι πιο λεπτομερειακή καθώς περισσότερα σημεία 
φωτίζονται μέ τα φώτα. Μόνο τό πρόσωπο του αγίου Βασιλείου είναι σχε
δόν επίπεδο, στερείται άπό πλαστικότητα, καθώς δέν δηλώνονται οϋτε οί 
σκιές ούτε τα φώτα. Σαν να έχει γίνει τό πρόσωπο αυτό άπό άλλον τεχνίτη 
(Πίν. 73,2). 

Χαρακτηριστική είναι ή δήλωση της κόμης. Οί τρίχες —βόστρυχοι 
μάλλον— δηλώνονται μέ μεγάλες, δύσκαμπτες, χωρίς κυματισμούς παράλ
ληλες γραμμές, εναλλασσόμενες βαθύτερες καί φωτεινότερες- μόνο στον 
Άδελφόθεο κυριαρχούν οί λευκές τρίχες (Πίν. 74,2). "Ολοι —έκτος του Χρυ
σοστόμου— έχουν χωρίστρα στή μέση, άλλα ή φορά των τριχών παρέχει 
τήν εντύπωση ότι αυτές δέν φύονται οργανικά άπό τό δέρμα αλλά ότι τό 
σύνολο της κόμης έπικάθεται σαν περούκα. Στην εντύπωση αυτή συντελεί 
καί ή έντονη γραμμικά δηλωμένη σκιά στή ρίζα της κόμης στο μέτωπο. 
Στον Χρυσόστομο, όπου ό προσωπογραφικός τύπος απαιτεί άλλη διάταξη 
της κόμης, ό βόστρυχος της κορυφής δέν ξεπερνά τό περίγραμμα τοΰ κρα
νίου —δηλ. καί έδώ ό τρόπος είναι διακοσμητικός. (Πίν. 73,1). Κατά γραμ
μικό τρόπο δηλώνονται καί τά γένια, μόνο πού αυτά φυτρώνουν κατά τρόπον 
όργανικώτερον άπό τό δέρμα —εκτός άπό τά λευκά γένια τοΰ Ιακώβου πού 
παρατίθενται στα βαθύχρωμα μάγουλα (Πίν. 74,2). 

Ή πτυχολογία δηλώνεται κατά τρόπο συνοπτικώτερο, μέ πλατύτερες 
πινελιές καί ή πλαστικότητα βγαίνει μέ τις σκιές σέ τόνο βαθύτερο. 
Μόνο τό κόκκινο μαφόριο της Παναγίας έχει σκιές μαύρες. Ό ρυθμός στην 
διάταξη της πτυχολογίας είναι ποικίλος, 'ίσως για νά δηλωθή διαφορετική 
σύσταση τοΰ υφάσματος. Τό ιμάτιο τοΰ Χριστού, π.χ., σχηματίζει αδιάσπα
στες σωληνοειδείς πτυχές (Πίν. 71,1), όπως καί τό φελόνιο τοΰ Βασιλείου 
—μάλλινο χονδρό ύφασμα (;)— ενώ ό χιτώνας του σχηματίζει τριγωνικές 
μικρότερες καί πυκνότερες πτυχώσεις όμοιες μέ τοΰ ιματίου τοΰ Μωυσή 
πού έχει καί τό ίδιο χρώμα—ύφασμα λεπτότερο (;) (Πίν. 72.2). Γενικά, 
ή πτυχολογία μέ χαλαρή ρυθμική καί οργανική διάρθρωση σχεδιάζεται μέ 
κάποιαν αβεβαιότητα πού παρέχει τήν εντύπωση πλαδαρότητας. 
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Τέλος, χαρακτηριστική επιβίωση παλαιολόγειας τεχνικής συνήθειας 

είναι ή χρήση του χρυσοΰ για τους φωτοστέφανους και γιά ορισμένα σημεία 

της ενδυμασίας. 

Γενική παρατήρηση θα ήταν ότι ή τεχνική δέν έχει απόλυτη ομοιο
γένεια στην εκτέλεση ούτε όλων των μορφών, ούτε όλων των μέρων της 
ϊδιας μορφής. Είναι πρόβλημα αν αυτό οφείλεται σέ διαφορετικό τεχνίτη 
ή σέ μιά ασυνέπεια πού προέρχεται από τήν εκλεκτική εποχή στην οποίαν 
έγιναν οί τοιχογραφίες. 

6. 'Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

Ή δ η τα στοιχεία πού σημειώσαμε αποτελούν ολα μαζί ιδιαίτερα χαρακτη
ριστικά και όχι μόνο τής τεχνικής μέ τήν οποίαν έχουν έκτελεσθή οί τοιχο
γραφίες τοΰ παρεκκλησίου του 'Ιακώβου. Μπορούμε όμως να προσθέσομε 
και άλλα άλλης κατηγορίας. Φυσιογνωμικά τα πρόσωπα είναι πλατιά, μέ το
νισμένα τα ζυγωματικά στις ανδρικές μορφές και έντονη τήν στρογγυλότη-
τα, προπάντων στο πρόσωπο τής Παναγίας (Πίν. 75.1). Τα μάτια είναι άμυγ-
δαλωτά, σχιστά, όχι πολύ ανοικτά, μέ χαρακτηριστική τήν επιμήκυνση τής 
μαύρης γραμμής τοΰ επάνω βλεφάρου, ενώ τοΰ κάτω είναι έντονα λευκή. 
Ή κόρη τοΰ ματιοΰ δηλώνεται μέ μαΰρο κύκλο και μαύρη κουκίδα γιά τήν 
ίριδα. (Πίν. 73,1-2, 74,1-2, 75,1-2). Τα αυτιά είναι μεγάλα, σαρκώδη, άλλα ολα 
φαίνονται νά έχουν ασυνήθιστη κλίση προς τά εμπρός και νά μήν είναι 
σωστά προσαρμοσμένα στο κεφάλι —είναι σαν ξένα πρόσθετα μέλη. Τέλος 
τά χέρια έχουν ολα τήν ίδια πλαδαρή διαμόρφωση καθώς τά δάκτυλα παρι
στάνονται σαν μικροί μαλακοί σωλήνες χωρίς αρθρώσεις και ό καρπός επί
σης μοιάζει νά μήν αρθρώνεται μέ οστέϊνο σκελετό. Στο σύνολο τους οί 
μορφές, στητές, ογκώδεις και άκαμπτες, οχι μόνο δέν δροσίζονται μέ τήν 
ευγένεια κάποιας κλασικής πνοής, άλλα εκφράζουν έντονα υπόσταση 
υλική, πού κατέχεται, θά λεγες, άπό τή στατικήν απάθεια φυτοΰ. 

Β'. Π Α Ρ Ε Κ Κ Λ Η Σ Ι Ο Β Ο Ρ Ε Ι Ο Υ Τ Ε Ι Χ Ο Υ Σ 

1. "Η ανακάλυψη 

Τό 1965 εϊχεν ύποδειχθή άπό μοναχόν τής Μονής στον κ. Μαργαριτώφ 
ή ύπαρξη στην εσωτερική όψη τής Β. πλευράς τοΰ οχυρωματικού περιβό
λου μιας τοιχογραφημένης κόγχης, υπόλειμμα μικρού παρεκκλησίου, πού 
βρίσκονταν στο ΰψος μιας σειράς άπό κελλιά, κατεδαφισμένα σέ απροσ
διόριστο χρόνο. 

Τό παρεκκλήσιο, σχηματισμένο μέσα στο πάχος και στην ίδια κατεύ-
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θυνση μέ το τείχος σέ ΰψος άπο το έδαφος 3 μ. περίπου, βρίσκεται απέ
ναντι από το ιερό της εκκλησίας. Τώρα εΐναι προσιτό μόνο μέ κινητή 
σκάλα και αυτός είναι ένας πιθανός λόγος για τον όποιον είχε παραμείνει 
απαρατήρητο εως τώρα άπο τους μελετητές, παρ' όλον δτι οί μοναχοί φρον
τίζουν πάντοτε να μήν σβύνει ενα καντήλι μπροστά στην Παναγία1 9. 

Τον 'Απρίλιο τοϋ 1967 μελετήθηκε τό παρεκκλήσι, μετρήθηκε καί φωτο
γραφήθηκε ή τοιχογραφημένη κόγχη οπού παριστάνεται ή Παναγία στον 
τύπο της 'Οδηγήτριας, ενώ τό έσωρράχιο του τόξου πού τήν περιβάλλει 
στολίζεται μέ στηθάρια προφητών καί αγίων (Πίν. 76 και 77). 

2. Διαστάσεις καί κατάσταση 

Ό χώρος πού αποκαλούμε παρεκκλήσιο, είναι πολύ μικρός —μήκος 
2,05 μ. πλάτος 0,85μ.—καί σχηματίζεται τώρα μόνο μέσα στο πάχος τοΰ τεί
χους. 'Αρχικά, πριν πέσει ό νότιος τοίχος, έάν υπήρχε, τό πλάτος δέν θα 
ήταν μεγαλύτερο από τό σημερινό, εάν υπολογίσει κανείς ότι ή κόγχη πού 
σχηματίζεται στην ανατολική πλευρά, πάλι μέσα στο πάχος του τείχους, 
είναι στον άξονα τοΰ υπάρχοντος χώρου. Ή κόγχη, μέ κάπως ακανόνιστο 
περίγραμμα, έχει πλάτος 0,65 μ. στή βάση της πού καλύπτεται μέ λίθινη 
πλάκα, ϋψος 0,63 καί βάθος 0,30 - 0,32 μ. Ή επιφάνεια τοϋ βάθους δέν σχη
ματίζει κοιλότητα, αλλά είναι σχεδόν επίπεδη, ώστε να μπορεί να χαρακτη-
ρισθή τυφλό τόξο. Ή κόγχη είναι τό μόνο διακοσμημένο μέρος του χώρου 
καί αυτό οδηγεί στή σκέψη ότι πρόκειται για προσκυνητάρι μάλλον παρά 
για παρεκκλήσιο. Τήν εντύπωση αυτή δυναμώνει ή παράσταση τής Πανα
γίας : είναι καθαρή ή θέληση, όπως θά δούμε πιο κάτω, να άπεικονισθή μέ 
τήν τοιχογραφία μια φορητή εικόνα. 

Ή κατάσταση στην οποία διατηρούνται οί τοιχογραφίες είναι μέτρια, 
κυρίως γιατί παραμένουν στεγασμένες άλλα εκτεθειμένες στο ύπαιθρο. Τις 
περισσότερες ζημιές έχει πάθει ή κυρία παράσταση τής Παναγίας (Πίν. 76), 
άπ' όπου ορισμένα τμήματα τοϋ σοβά έχουν εκπέσει ή τά χρώματα έχουν 
κατά τόπους άποφλοιωθή. Οί παραστάσεις τοΰ τόξου έχουν ανάλογες φθο
ρές ιδίως εις τά κατώτερα μέρη. Παλαιότερα έχουν γεμισθή τά κενά μέ νέο 
σοβά, χωρίς μεγάλη έπιτηδειότητα αλλά τό μέτρο αυτό συνετέλεσε στή συγ
κράτηση καί διατήρηση τών τοιχογραφιών, οί όποιες, παρά τις φθορές πού 
σημειώσαμε, δέν κινδυνεύουν ν' αποκολληθούν. 

'Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τών τοιχογραφιών αυτών είναι οτι επειδή 

ήταν απόμερες ουδέποτε σκεπάστηκαν μέ βερνίκι, ούτε δέχθηκαν καμμιά 

19. Στις δημοσιευμένες κατόψεις τής Μονής, παλαιότερες καί νεώτερες, τό παρεκκλή 
σι δέν σημειώνεται, οϋτε καί στις κυριώτερες περιγραφές. 
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έπιζωγράφηση και ή γνησιότητα αυτή συντελεί στη διατήρηση της αρχικής 

λαμπρότητας των χρωμάτων, και επί πλέον προσδίδει ιδιαίτερη σημασία 

στον περιορισμένον αυτό τοιχογραφικό διάκοσμο. 

3. Ή παράσταση 

Στο εσωτερικό τό επίπεδο βάθος τής κόγχης κατέχει ή παράσταση τής 

Παναγίας, ένα» τό έσωρράχιο τοΰ τόξου κατέχει σειρά από εννέα στηθάρια 

αγίων μέσα σέ δίσκους, πλαισιωμένους από ταινία κόκκινη κιννάβαρι ορι

ζόμενη άπό δυο λευκές γραμμές. Ή διαχωριστική αυτή ταινία-πλαίσιο διευ

ρύνεται κάτω, και στις τρεις της πλευρές, σέ πλάτος 10 - 12 έκ. <»στε νά παρέ

χεται ή εντύπωση οτι αποτελεί τό ακάλυπτο μέρος του γενικού κάμπου επά

νω στον όποιον εγγράφονται τα στηθάρια (Πίν. 77). 

Ή κυρία εικόνα τής Π α ν α γ ί α ς , σέ προτομή, άριστεροκρατούσας, 

στον τύπο τής 'Οδηγήτριας, πλαισιώνεται δεξιά και αριστερά άπό παραπέτα

σμα σέ χρώμα κόκκινο κιννάβαρι μέ αρχικές διακοσμητικές σειρές ωχρές 

( = χρυσές), τραβηγμένο στις άκρες και άνακρατούμενο άπό δύο γάντζους 

σέ σχήμα πουλιού, ώστε νά δίδεται ή εντύπωση οτι τό παραπέτασμα —προ

φανώς είδος πέπλου τής εικόνας—έχει ανοίξει για νά φανή ή εικονιζόμενη 

φορητή εικόνα2 0 (Πίν. 76 και 77, 1). 

Τό πρόσωπο και τά χέρια του μικρού Χρίστου έχουν πέσει, καθώς και 

ενα μέρος άπό τό αριστερό μάγουλο τής Παναγίας και τους δύο βραχίονες 

της. Έτσι δυσχεραίνεται ή εκτίμηση τής τέχνης και τής τεχνικής γιατί οί 

χρωματικοί τόνοι πού δημιουργούν τό πλάσιμο φαίνεται νά έχουν έξαλει-

φθή στο πρόσωπο και στα χέρια, όπου μένουν μόνο οί γραμμές του σχεδίου. 

Τό βαθυκόκκινο μαφόριο μέ γκρίζα φώτα διατηρείται καλύτερα. 

Οί εννέα δίσκοι μέ τά στηθάρια πού παριστάνονται στο έσαιρράχιο του 
τόξου έχουν σχήμα ελαφρά πλατυσμένο (διάμεσοι άξονες 0,16x0,18), κάμ
πο βαθύ γαλαζοπράσινο πού κλιμακώνεται προς τις άκρες σέ δύο ζώνες μέ 
ανοικτότερο τόνο. Οί φωτοστέφανοι είναι χρώματος ώχρας θερμής μέ κόκ
κινο περίγραμμα. Ό κάμπος ανάμεσα στους δίσκους είναι σέ ώχρα βαθύ-
χρωμη μέ λευκό βλαστοειδές κόσμημα. 

Στο δίσκο τής κορυφής παριστάνεται ενα κόκκινο Χ μέ πλατιές κεραίες 

και σέ καθέναν άπό τους άλλους ενα στηθάριο : αριστερά, άπό επάνω 

προς τά κάτω, ό αρχάγγελος Μιχαήλ, ό Μωυσής, ό 'Ηλίας και ό 'Ιωάννης 

τής Κλίμακος, και δεξιά ό αρχάγγελος Γαβριήλ, ό προφήτης 'Ααρών, ό 

ό προφήτης Έλισαϊος και ή αγία Αίκατερίνα (Πίν. 77, 1 - 3). 

20. Για τά πέπλα βλ. πρόχειρα Εύγ. Χ α τ ζ η δ ά κ η - Β έ η , Τα εκκλησιαστικά 
κεντήματα. Μουσείον Μπενάκη, 'Αθήναι 1953, σ. λ' κ.έξ. 
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Τα ονόματα των αγίων είναι γραμμένα μέ κομψά κεφαλαία λευκά γράμ

ματα, μέ τίς συνήθεις συντμήσεις. 

Ό αρχάγγελος Μ ι χ α ή λ , ντυμένος μέ κόκκινο επενδύτη και λώρο 

ώχρα ( = χρυσό) στολισμένο μέ λευκά μαργαριτάρια καθώς και μέ γαλά

ζιους και κόκκινους λίθους, κρατεί τό κηρύκειο καί τήν ενσταυρη λευκή 

σφαίρα μέ τα γράμματα IC XC. (Πίν. 78,1). Διατηρείται σχετικά καλά. Μια 

μεγάλη ρωγμή διαγώνια καί μικρότερες ραγάδες δέν έχουν βλάψει καίριο 

σημείο, έκτος άπό μια μικρής εκτάσεως πτώση του χρώματος κοντά στο 

αριστερό μάτι. Ε π ι γ ρ α φ ή : 

Ο [ΑΡ] Χ (ων) MIX (αήλ) 

Ό Μ ω υ σ ή ς σέ νεανική ηλικία, εύλο/εΐ μέ τό δεξί χέρι καί κρατεί 

μέ τό αριστερό κόκκινη φ λ ό γ α — τ ή ν Φλεγόμενη Βάτο. (Πίν. 79,1). "Εχει 

αρκετές βλάβες στο αριστερό μέρος τοΰ προσώπου καί ενα βαθύτερο ράγι-

σμα κατακόρυφο πού ζημιώνει ενα μέρος τοΰ φωτοστέφανου καί λίγο τον 

δεξιό του βραχίονα. Ό χιτώνας είναι γαλαζοπράσινος μέ λευκά φώτα καί τό 

ιμάτιο ανοικτό κεραμιδί. Ε π ι γ ρ α φ ή : 

Ο [ ΠΡΟΦ ] MO) 

[HTHC] CHC 

Ά π ό τον ' Η λ ί α διατηρείται μόνο ενα μέρος τοΰ προσώπου (Πίν. 

77,2) καί ή επιγραφή 

Ο 

ΠΡ [Ο] HAI 

Φ [Η] AC 

Τ 

HC 

Στον " Α γ ι ο Ι ω ά ν ν η τ ή ς Κ λ ί μ α κ ο ς ή ίδια πτώση έχει προ

καλέσει τήν καταστροφή τής κεφαλής άπό τά φρύδια καί έπάνω(Πίν. 77,2 καί 

80,2). 'Υπάρχουν ελαφρές ζημιές τοΰ χρώματος στα λευκά γένια καί στην 

δεξιά επιγραφή. Φορεί μαΰρο μοναχικό κουκούλιον καί καστανό ράσο, 

κρατεί λευκό σταυρό μέ τό δεξί καί κλειστό ειλητάριο μέ τό αριστερό. Ε π ι 

γραφή : 

[Ο AriOC] [ ΚΑΙ 

ΐω (άννης) ΜΑ 
Ο THC KO] 

C 
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Τα αντίστοιχα στηθάρια στην άλλη πλευρά του τόξου είναι : 

Ό αρχάγγελος Γ α β ρ ι ή λ με τα ίδια σύμβολα πού κρατεί ό Μιχαήλ 

και τήν ϊδια στολή, μόνο πού ό επενδύτης είναι μώβ. (Πίν. 78,2).'Επιγραφή : 

Ο ΑΡΧ (ων) ΓΑΒΡ 

ΗΙΛ 

Ό προφήτης ' Α α ρ ώ ν , σχεδόν άθικτος στο πρόσωπο (Πίν. 80,2) εκ

τός από ελαφρές φθορές στο ροϋχο, παριστάνεται μέ τον κόκκινο «προ-

φητικόν πΐλον» κρατεί τήν «ράβδοντήν βλαστήσασαν» και φορεί επενδύτη 

κόκκινο - κεραμιδί μέ στρογγυλά «εμβλήματα» ωχρά, δηλ. χρυσά, όπως 

ή παρυφή και τα έπιμάνικα. 'Επιγραφή : 

Ό 

Π Ρ [Ο] Ά Α 

Φ [Η] PÒDN 

THC 

Ό προφήτης Έ λ ι σ α ί ο ς στον τύπο του αγίου Παύλου, είναι σχεδόν 
άθικτος. (Πίν. 80,1). Κρατεί μέ τό δεξί ειλητάριο κλειστό και μέ τό αριστερό 
δείχνει τό ειλητάριο. Φορεί ρόδινο κεραμιδί χιτώνα και καστανό - πορφυρό 
ιμάτιο. 'Επιγραφή : 

Ό 

ΠΡ [OJ ΈΛΐ' 

Φ [Η] CAIE 

THC 

Ή τελευταία κάτω μορφή της άγιας Αίκατερίνας έχει τό πρόσωπο 
κατεστραμμένο. Φορεί στέμμα και φόρεμα αρχοντικό μέ λώρο. (Πίν. 77,3). 

'Επιγραφή ελλιπής : 

[Η] [ΑΙΚΑ] 

Α Γ ΤΕΡΙ 

[ΙΑ] [ΝΑ] 

Τό μέτωπο της κόγχης στολίζει ζώνη πλάτους 0,11 μ. μέ κόσμημα έλισ-
σόμενου βλαστού μέ ήμίφυλλα, πού σχηματίζεται «αφημένο» στον κοκκι
νωπό - ωχρό κάμπο μέ περιγράμματα μαύρα.Ή ζώνη πλαισιώνεται άπό στενή 
παρυφή μ' ενα εϊδος ισλαμικού μαιάνδρου. Τό φατιμιδικοΰ χαρακτήρα 
κόσμημα αυτό, συνηθισμένο στην μουσουλμανική κεραμική μέ χρυσή 
ανταύγεια (Lusterware) του 11ου - Που αιώνα, έχει εδώ τά χρώματα θαμπά. 
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Δεν είναι χωρίς σημασία οτι το ισλαμικό αυτό κόσμημα δέν είναι άγνω

στο στις βυζαντινές τοιχογραφίες του 13ου-Μου αιώνα2 1. 

Το στρώμα πού έχει τό κόσμημα αυτό φαίνεται παλιότερο από τό στρώ

μα με τις τοιχογραφίες, καθώς μπορεί νά διαπιστωθή στή νότια πλευρά, 

όπου, κάτω από πεσμένο τμήμα σοβά της παρυφής, διακρίνεται τό παλιό 

σχέδιο (Πίν. 77, 3). 

4. ΕΙκονογραφικά 

Ή διακόσμηση και της κόγχης αυτής ξεχωρίζει μέ τό καθαρά σιναϊτικό 

περιεχόμενο της. Επειδή όμως έχει περισσότερο τή λειτουργία προσκυνη-

ταρίου και ή κεντρική παράσταση τον χαρακτήρα φορητής εικόνας, όπως 

είδαμε πιο πάνω, ή εικονογραφική σύνθεση τής κόγχης συνδέεται περισ

σότερο μέ τήν διακόσμηση φορητής εικόνας Παναγίας, πλαισιωμένης άπό 

στηθάρια αγίων, όπως συνηθίζεται. Είδικώτερα όμως ή τοποθέτηση των 

στηθαρίων μέσα σε σειρά άπό δίσκους είναι πολύ πιθανόν νά αναφέρεται 

στον τρόπο πού παριστάνονται οί προφήτες στο πλαίσιο του μεγάλου ψη

φιδωτού τής Μεταμόρφωσης στην κεντρική αψίδα τοΰ καθολικού2 2. Ό τύ

πος τής Παναγίας 'Οδηγήτριας όπως παριστάνεται εδώ (Πίν. 76) δέν παρου

σιάζει καμμιά εικονογραφική ιδιομορφία. Μόνο ή έντονη σύσπαση στα 

φρύδια πού δημιουργεί μία ενιαία καμπύλη γραμμή και προσδίδει στο πρό

σωπο μια ζωηρή έκφραση αγωνίας και συνακόλουθα μία έλλειψη ευγένειας 

στο ήθος μπορεί νά παραβληθή καί για τον τρόπο και για τό αποτέλεσμα 

μέ πολύ λίγες εικόνες γνωστές εξω άπό τό Σινά, όπως είναι ή εικόνα τής 

Παναγίας Πελαγονήτισσας άπό τό μοναστήρι Zrze τής Μακεδονίας τοΰ 

142123 και ακόμη περισσότερο ή φορητή εικόνα τής Παναγίας στον "Αγιο 

Νικόλαο τον 'Ορφανό Θεσσαλονίκης24, καί οί δύο έργα τοΰ 15ου αιώνα. 

Τις εικόνες αυτές έχομε συνδέσει μέ μία σημαντική ροπή τής παλαιολό-

γειας ζωγραφικής, πού χαρακτηρίσαμε ως ά ν τ ι κ λ α σ ι κ ή 2 5 . 

21. Musée de Γ art arabe du Caire, La Céramique égyptienne de l'époque musul
mane, Bâle 1922, pi. 16. Για τό μοτίβο αυτό στις βυζαντινές τοιχογραφίες του 13ου-
14ου αιώνα, όπου κυκλοφορεί από τον llov αΙώνα, βλ. πρόχειρα Z a g . J a n e , 
Ornament in the Serbian and macedonian Frescoes (Exhibition) Beograd, Sept. - oct. 
1961, p. XLIV. 

22. Σ ω τ η ρ ί ο υ , Εικόνες Σινά, τόμ. Β', πίν. 6. Κ. W e i t z m a n n , The Mosaic 
in St. Catherines Monastery on Mount Sinai, Proceedings of the American Philosophical 
Society, τ. 110, άρ. 6, 1966, σ. 392 κ.έξ. 

23. Βλ. π.χ. S ν. R a d o j è - i c , έν Frühe Ikonen, σ. 191. 
24. Α. Ξ υ γ γ ό π ο υ λ ο ς, Έπετ. Έτ. Βυζ. Σπουδών, 3, 1926, σ. 135 - 143. 
25. Βλ. M. C h a t z i d a k i s , Classicisme et tendances populaires au XlVe siècle. 

Les recherches sur Γ évolution du style. XlVe Congrès Intern, des Et. Byzantines, 
Bucarest, Sept. 1971, Rapports Ι, σ. 129 καί έξης. 
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Νομίζομε οτι ή σχέση μέ τις δύο αυτές εικόνες δέν είναι αποφασι
στική για τον χαρακτήρα, για τήν χρονολογία ή για τον τόπο καταγω
γής τής τέχνης τής τοιχογραφίας μας. 'Απλώς προσανατολίζει προς το 
είδος του προτύπου πού μπορεί να ήθελαν να επαναλάβουν εδώ. 

Προς τήν ϊδια κατεύθυνση οδηγεί καί ή «ρεαλιστική» λεπτομέρεια του 
παραπετάσματος πού άνακρατουν οι δύο γάντζοι. Είναι ένας κοινός τόπος 
στην πρώιμη τέχνη τών Παλαιολόγων, όπου συναντούμε συχνά υφάσματα 
κρεμασμένα άπό γάντζους, όπως στο Μανδήλιον, τοιχογραφία στον "Αγιο 
Νικόλαο 'Ορφανό Θεσσαλονίκης2 6. 

Τα στηθάρια πού περιστοιχίζουν τήν Παναγία έχουν τήν ακόλουθη 

διάταξη (Πίν. 77, 1 - 3) : 

Χ 

Μιχαήλ 

Μωυσής 

'Ηλίας 

'Ιωάννης Κλίμακος 

Γαβριήλ 

'Ααρών 

Έλισαϊος 

Αΐκατερίνα 

Έκτος άπό τό Χ (Χριστός;) τής κορυφής, πού ίσως δέν είναι άσχετο μέ 
τον σταυρό πού είναι στην ίδια θέση στην μεγάλη αψίδα του καθολικού, 
καί τους δύο φύλακες - αρχαγγέλους, τα τρία άλλα ζεύγη είναι σιναϊτικά : 
Ό Μωυσής καί ό 'Ααρών, πού παριστάνεται σέ περισσότερες άπό δέκα ει
κόνες σιναϊτικές2 7—έχει άλλωστε καί μεγάλο παρεκκλήσιο κοντά στο μο
ναστήρι— ό 'Ηλίας καί ό Έλισαϊος, πού δέν λείπουν, καί οί κατ' εξοχήν 
σιναΐτες άγιοι, ό 'Ιωάννης τής Κλίμακος καί ή Αίκατερίνα. Ό 'Ιωάννης 
έδώ είναι παρόμοιος μέ τήν δημοσιευμένη εικόνα τοϋ αγίου πού άπο-
δίδομε στο ίδιο εργαστήριο2 8. 

Συμπερασματικά θα έλεγε κανείς ο,τι καί για τήν αψίδα του παρεκκλη

σίου του 'Αγίου 'Ιακώβου, προσθέτοντας οτι έδώ τα συγκεκριμένα θέματα 

προέρχονται άπό πρότυπα τής εποχής τών Παλαιολόγων άλλα οτι συν

ταιριάζονται μέ τοπικά στοιχεία για να έκφρασθή μία καθαρά σιναϊτική 

ιδεολογία. 

26. Α. Ξ υ γ γ ό π ο υ λ ο ς, Οί τοιχογραφίες τοο Άγ. Νικολάου Όρφανοϋ Θεσ
σαλονίκης, 'Αθήνα 1964, είκ. 7. 

27. Βλ. Σ ω τ η ρ ί ο υ , (ευρετήριο). 
28. Βλ. Σ ω τ η ρ ί ο υ , είκ. 238. 
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5. Ή τεχνική 

Ή τεχνική είναι βασικά ή ίδια με των τοιχογραφιών του παρεκκλησίου 
του 'Ιακώβου άλλα οί μικρές διαστάσεις των παριστανομένων προσώπων 
όδηγοΰν εμφανέστερα σέ χρησιμοποίηση ψιλοδουλεμένης τεχνικής φορη
τής εικόνας, αν οχι μικρογραφίας. Πραγματικά, στις περισσότερες μορφές 
ή σάρκα, πρόσωπο και λαιμός, είναι και εδώ θερμή κοκκινωπή ώχρα μέ 
σκιές πρασινωπές, επάνω σ' αυτήν όμως τα διάχυτα λευκά φώτα —συχνά 
γραμμές ασαφείς— προσδίδουν και εδώ έντονη πλαστικότητα, καθώς έχουν 
τήν ϊδια διάταξη πού σημειώσαμε για τις τοιχογραφίες εκείνες. 

Ή χρήση τών χρωμάτων γίνεται έδώ μέ πιο ελεύθερη πινελιά κατά τρό
πον αρκετά «ζωγραφικόν» χωρίς κανένα γραμμικό τονισμό περιγραμμάτων 
(Πίν. 79, 1- 2, 80, 1 - 2). Μόνο μια μορφή έχει διαφορετικό πλάσιμο : του 
αρχαγγέλου Μιχαήλ (Πίν. 78, 1). Έκεΐ ή σχεδόν ολοκληρωτική απουσία 
λευκών φώτων, οί απαλές μεταβάσεις τών φωτεινών τόνων προσδίδουν έξαί-
ρετην αβρότητα στην έφηβικήν αυτή μορφή, ενώ δέν συμβαίνει τό ίδιο μέ 
τή μορφή του Γαβριήλ, όπου τά φώτα υπάρχουν, άλλα λιγώτερο έντονα 
άπα εκείνα στις ώριμες μορφές (Πίν. 78,2). 

Ή πτυχολογία και έδώ αποδίδεται παντού μέ βαθύτερους τόνους από 
τό βασικό χρώμα και φώτα λευκά. Οί πινελιές είναι πλατιές, ώστε να φαίνεται 
ότι μέ μια πινελιά αποδίδεται κάθε σκιασμένη πτυχή και μέ μία άλλη κάθε 
φωτισμένη. 

Ή κόμη δέν έχει έδώ τή δυσκαμψία τών άλλων τοιχογραφιών, άλλα 
προδίδει τήν ϊδια αντίληψη ώς προς τή χαλαρή σχέση τής κόμης μέ τό 
κεφάλι. 

Ή γενική παρατήρηση θα ήταν ότι ή αντίστοιχη τεχνική έδώ στην 
εκτέλεση είναι μαλακώτερη, λιγώτερο καλλιγραφική και αυτό συντελεί 
στή θερμότερη έκφραση. Δέν είναι όμως διόλου βέβαιο ότι αυτό σημαίνει 
και χρονική διαφορά. 

Φυσιογνωμικά οί ανθρώπινοι τύποι τής κόγχης είναι οί ίδιοι μέ του 
παρεκκλησίου τοΰ 'Αγίου 'Ιακώβου. Νέοι τύποι είναι έδώ μόνο οί εφηβικές 
μορφές τών δύο αρχαγγέλων. Ό Μωυσής είναι ό ίδιος (Πίν. 75,2 ή 79,1) ό 
'Ααρών και ό "Ηλίας επαναλαμβάνουν τον τύπο τοϋ 'Ιακώβου και ό Έλισαϊος 
είναι μεταξύ τοΰ Βασιλείου και του Χρυσοστόμου. Ή μορφή και ή θέση 
τών αυτιών, τό σχήμα τών ματιών καθώς και τά πολύ χαρακτηριστικά χέρια 
μέ τήν μειωμένη εκφραστικότητα έχουν εντελώς τήν ίδια διαμόρφωση. 
Δέν μένει δηλ. αμφιβολία ότι και οί δύο τοιχογραφημένες παραστάσεις ανή
κουν στο ίδιο σιναϊτικό εργαστήριο. 
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Γ". Τ Ο Σ Ι Ν Α Ϊ Τ Ι Κ Ο Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο 

Μέ όσα είπαμε πιο πάνω για τήν σύνθεση τών παραστάσεων, για τήν 
τεχνική στή ζωγραφική εκτέλεση καθώς και για μερικά ιδιαίτερα χαρακτη
ριστικά, έχομε ήδη καθορίσει ως ενα βαθμό τον τεχνοτροπικο χαρακτήρα 
τών τοιχογραφιών πού μας απασχολούν. Ή συνθετική αντίληψη, όπως τήν 
είδαμε στην κόγχη του παρεκκλησίου τοΰ Αγίου 'Ιακώβου, ή πλαστική 
αντίληψη όπως εκφράζεται στο στήσιμο και στο πλάσιμο της κάθε μορφής, 
όλα οδηγούν στην σκέψη δτι ή τέχνη τών τοιχογραφιών αυτών τείνει σέ 
μνημειακή έκφραση, ή οποία άλλωστε ταιριάζει μέ τον εικονικό και συμβο
λικό χαρακτήρα τών παραστάσ&ων. Ό χαρακτήρας αυτός τονίζεται περισ
σότερο μέ τις μετωπικές στάσεις, μέ τήν έντονη πλαστικότητα τών σωμάτων, 
μέ τήν απλή αν και χαλαρή διάρθρωση της πτυχολογίας, μέ τήν συμβατι
κότητα της χειρονομίας. Τα χαρακτηριστικά αυτά μας πλησιάζουν προς τήν 
μνημειακή ζωγραφική του 12ου-Που αιώνα, π.χ. προς τις τοιχογραφίες 
της Κύπρου ή τής Σερβίας 2 9 . 

Είναι πιθανόν τα άμεσα πρότυπα γιά τήν τεχνοτροπία αυτή να βρίσκον
ται σέ εικόνες μέσα στο μοναστήρι. Προς τήν κατεύθυνση αυτή, πού απο
δείχθηκε ότι αποτελεί και ενα άπό τά κύρια γνωρίσματα του σιναϊτικού ερ
γαστηρίου, μας οδηγεί αμέσως ενα παράδειγμα πολύ διδακτικό πού παρέχει 
μια ανέκδοτη εικόνα μέ τον άγιο 'Ανδρέα ανάμεσα στον άγιο Παύλο και 
τον άγιο Πέτρο (Πίν. 81). Ή εικόνα αυτή παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδια
φέρον γιατί, ένώ στην αρχική της μορφή—12ος αιώνας (;)—παρίστανε 
τους δύο πρωτοαποστόλους μέ τον άγιο Θεοδόσιο τον Κοινοβιάρχη στή 
μέση, μια ορισμένη εποχή σκεπάστηκε ολόκληρη ή μεσαία μορφή του 
Θεοδοσίου μέ τήν μορφή τοΰ αποστόλου 'Ανδρέα καθώς και ή σχετική 
παλαιά επιγραφή μέ τήν νέα. Δέν είναι σαφής γιά μας ή αιτία γιά τήν 
οποίαν έγινε ή αντικατάσταση αυτή, άλλα μετά άπό τις εργασίες καθαρι
σμού και στερεώσεως τής εικόνας πού έγιναν το 1967 είναι βέβαιο ότι ή 
μορφή τοΰ Θεοδοσίου πού φορούσε μοναχική στολή πρέπει νά διατηρείται 
άθικτη κάτω άπό τή μεταγενέστερη έπιζωγράφιση 3 0. 

Ή μορφή τοΰ αγίου 'Ανδρέα βρίσκεται σέ άμεση σχέση μέ τις μορφές 
τών τοιχογραφιών ιδίως τοΰ παρεκκλησίου τοΰ 'Αγίου 'Ιακώβου. Προσω-

29. Α. Ρ a ρ a g e ο r g i ο u, Masterpieces of the byzantine art of Cyprus, Λευκωσία 
(1965), πίν. X. S ν. R a d ο j t i c, Mileseva, πίν. 7,8,12 κλπ. 

30. Ή εικόνα (άρ. Μ. 139) βρίσκεται στην Πινακοθήκη τής Μονής όπου μετα
φέρθηκε (1967) από το παρεκκλήσι τοΰ 'Αγίου 'Ιωάννου τοΰ Θεολόγου. "Εχει δια
στάσεις: ϋψος 68 έκ., πλάτος 51 έκ., πάχος 3 έκ. Οι εργασίες συντηρήσεως έγιναν 
τό 1965 και τό 1967 : αφαιρέθηκαν οι πρόσφατες έπιζωγραφήσεις στο πλαίσιο και 
στερεώθηκαν τό ξύλο και σημεία τής ζωγραφικής επιφάνειας. 
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πογραφικά απομακρύνεται από τον καθιερωμένο τύπο τοϋ αποστόλου 'Αν
δρέα μέ τήν ανήσυχη κόμη και πλησιάζει στον τύπο του άγιου 'Ιακώβου 
τοϋ Άδελφοθέου όπως παριστάνεται στην τοιχογραφία. (Πίν. 74,2). Το 
πλατύ πρόσωπο, τα σχιστά μάτια, ό τρόπος του πλασίματος μέ τα κοκκινω
πά μάγουλα, τις πράσινες σκιές και τα διάχυτα γραμμικά φωτά, φέρνουν 
ακόμη πιο κοντά τα δύο έργα. (Πίν. 82). Ή εικόνα αυτή μας παρέχει κατά 
τον καλύτερο τρόπο το κλειδί για τά πρότυπα πού ακολουθούν οί ζωγράφοι 
της ομάδας αυτής, γιατί εδώ είναι προφανής ή προσπάθεια του μεταγενεστέ
ρου ζωγράφου να μιμηθή τις υπάρχουσες στην εικόνα αρχικές μορφές των 
δύο κορυφαίων αποστόλων. "Οχι μόνο τά μεγέθη αναστήματος είναι ανά
λογα και οί στάσεις και οί χειρονομίες εϊναι αντίστοιχες, άλλα υπάρχει 
καθαρή συσχέτιση τής πτυχολογίας και στον τρόπο πού αναδιπλώνον
ται τά υφάσματα και στον τρόπο πού αποδίδεται ή πτυχολογία μέ διατύπωση 
γραμμική, μέ πυκνές συστάδες παραλλήλων και μάλλον δύσκαμπτων πτυχών 
δίπλα σέ άλλες βαθύτερες και εκτενέστερες, ώστε να παρέχεται μέ τρόπο 
ανάλογο ή εντύπωση πλαστικότητας των μορφών (Πίν. 81). 

Ή διαφορά είναι παρ' ολα ταύτα διαφορά τεχνοτροπίας, γιατί ενώ τά 
αρχικά πρόσωπα τών αποστόλων διατηρούν τήν νευρώδη πλαστικότητα 
του 12ου αιώνα μέ τήν συνακόλουθη έκφραση άγχους, το μεταγενέστερο 
πρόσωπο τοΰ αγίου 'Ανδρέα μέ τό μαλακό και ήρεμο πλάσιμο, έχει κάποιαν 
ανέκφραστη, προβατώδη θά λεγες ηρεμία, όπως και τά πρόσωπα τών 
τοιχογραφιών. Τήν μορφή τοϋ 'Ανδρέα διακρίνει ή ίδια πλαδαρότητα και 
στην πλαστικότητα καί στον ρυθμό τής πτυχολογίας πού ξεχωρίζει λίγο 
πολύ τις τοιχογραφίες πού είδαμε, άλλα καί δλες τις εικόνες πού άποδίδομε 
στο ϊδιο σιναϊτικό εργαστήριο, όπως π.χ. μία σειρά οκτώ εικόνων ανέκδο
των (υψος περίπου 83,5 έκ., πλάτος 35,5 έκ.) πού παριστάνουν ολόσωμους 
δύο αποστόλους καί εξ Ιεράρχες, όλους στην ϊδια στάση τών συλλειτουρ-
γούντων, όπως παριστάνονται συνήθως στην κόγχη του ίεροΰ Βήματος υστέ
ρα άπό ορισμένη εποχή. Ό καθένας εϊναι γυρισμένος κατά τά τρία τέταρτα 
—οί τέσσερις προς τά αριστερά τους καί οί τέσσερις προς τά δεξιά τους—, 
κλίνει ελαφρά τήν κεφαλή καί κρατεί μέ τά δύο χέρια μεγάλο ειλητάριο ξε
τυλιγμένο μέ κείμενο λειτουργικό. (Πίν. 83,1 - 2). "Εχομε λόγους νά πι
στεύομε οτι οί οκτώ αυτές μεγάλες εικόνες αποτελούσαν αρχικά τό κύριο 
μέρος μιας Μεγάλης Δεήσεως, καί μάλιστα τοΰ τέμπλου τοϋ παρεκκλη
σίου τοϋ αγίου 'Ιακώβου. 

'Εδώ δμως ενδιαφέρει ή στενή σχέση τών εικόνων αυτών μέ τις τοι
χογραφίες. Στις εικόνες θά διακρίνομε τους ίδιους ζωγραφικούς τρόπους 
μέ τους οποίους χρησιμοποιοΰνται οί εναλλασσόμενες φωτεινές καί βαθύ-
χρωμες λεπτές πινελιές, καθώς καί τά λεπτά φώτα πού σχηματίζουν συστή
ματα άπό πινελιές, ώστε ή πλαστική απόδοση τής στρογγυλότητας τών 

15 
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όγκων και του κυματισμού των επιφανειών να προκαλείται χωρίς τήν επέμ
βαση γραμμικών στοιχείων. (Πίν. 84,1-2). Επίσης διακρίνομε τήν ϊδιαν 
αντίφαση στον έντονο γραμμικό χαρακτήρα πού έχει ή απόδοση της 
τριχοφυΐας, όπως στό κεφάλι τοΰ Άδελφόθεου, όπου ή κόμη δέν φαίνεται 
να φυτρώνει από τό κρανίο αλλά, σαν να έχει αυτοτελή ύπαρξη, φαίνεται 
να έπικάθεται σ' αυτό (Πίν. 84, 2). 

Ώ ς προς τήν απόδοση του σώματος, διαπιστώνομε ότι στις δύο μορφές 

τών αποστόλων Μάρκου και 'Ιακώβου, πού δέν φορούν πολυσταύριο φελό-

νιο, ή τάση εϊναι να έκφρασθή σωστά ή διάρθρωση ενός εύρωστου σώματος 

με τήν πτυχολογία πού είναι σφικτή επάνω σ' αυτό, ώστε ν' αποδίδει, 

θα έλεγε κανείς, τήν μυολογία του, όπως π.χ. στο δεξί πόδι τοΰ αποστόλου 

Μάρκου. (Πίν. 83,1-2). Αυτή ακριβώς ή τάση θυμίζει πρότυπα του 11ου 

και 12ου αΐώνα μέ τα όποια συνδέονται μέ ορισμένα συγκεκριμένα μο

τίβα πού είναι κοινοί τόποι στην πτυχολογία της εποχής. Π.χ. ό τρόπος πού 

σχηματίζονται οί πτυχές στό δεξί πόδι τοΰ 'Ιακώβου, δηλαδή τό συγκεκρι

μένο μικρό τσάκισμα κάτω από τό γόνατο, είναι εντελώς ανάλογος μέ εκεί

νον στό αριστερό πόδι τοϋ Προδρόμου ή στό δεξί του αγίου Νικολάου σέ 

μια μικρή εικόνα Δεήσεως του Σινά του 11ου αίώνα 3 1 . Ή πτυχολογία 

πάλι τοΰ ιματίου μοιάζει ν' ακολουθεί πρότυπο άλλης τεχνοτροπίας όπως 

θα ήταν π.χ. ή γνωστή μεγάλη εικόνα τοΰ Μωυσή πού παίρνει τους Νό

μους 3 2 . 'Αξιόλογη συγγένεια θα βροΰμε ανάμεσα στις δύο εικόνες είδικώ-

τερα στα μανίκια ή στην κλιμακωτή πτύχωση της αιωρούμενης άκρης τών 

ιματίων. 'Οπωσδήποτε ή προτίμηση είναι για τήν πτυχολογία πού ξεδιπλώ

νεται μέ μνημειακό ρυθμό εκτελεσμένη στις εικόνες μέ περισσότερη επι

μέλεια παρά στις τοιχογραφίες. "Εχει δμως καί έδώ τήν κάποια πλαδαρό

τητα στή σχεδίαση καθώς καί κάποιες παρερμηνείες πού μαρτυρούν καί 

αυτές τήν στενή συγγένεια ανάμεσα στις εικόνες καί στις τοιχογραφίες. 

Έάν στην πτυχολογία διαπιστώνεται έκλεκτισμός πού εξαρτάται άπό 
τήν επιλογή τών προτύπων, στην προσωπογραφική εύρεση υπάρχει περισ
σότερη ομοιογένεια αν οχι μονοτονία, όχι μόνο ανάμεσα στις προσωπογρα
φίες τών οκτώ αποστόλων καί ιεραρχών (εικόνες), άλλα καί ανάμεσα σ' 
αυτές καί σ' εκείνες τών δύο τοιχογραφικών διακοσμήσεων. Οί ανθρώπινοι 
τύποι είναι περίπου οί ίδιοι καί ή ποικιλία τους είναι περιορισμένη. 'Ακόμη 
οί σεβάσμιες μορφές τών εικόνων στεροΰνται, όπως καί εκείνες τών τοιχο
γραφιών, άπό τήν ένταση της εσωτερικής ζωής πού έχουν οί αντίστοιχες 
παραστάσεις τοΰ 12ου καί τοΰ 13ου αίώνα, τις όποιες προσπαθούν να μιμη-

31. Σ ω τ η ρ ί ο υ , είκ. 48. 
32. Σ ω τ η ρ ί ο υ , είκ. 75. 



ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΤΟ ΣΙΝΑ 227 

θοϋν, καί αυτό παραμένει ενα κύριο γνώρισμα των έργων πού μας απασχο

λούν. 

Έξαλλου καί τα μεγάλα καλογραμμένα κεφαλαία των επιγραφών πού 

είναι γραμμένες «στηλιδόν», όμοια στις τοιχογραφίες τοΰ παρεκκλησίου 

'Ιακώβου καί στις εικόνες, δηλώνουν την ίδια πρόθεση να μιμηθούν τις 

επιγραφές εικόνων καί παραστάσεων μνημειακών 12ου καί Που αιώνα. 

'Από τα χαρακτηριστικά παραδείγματα πού διαλέξαμε να παρου-

σιάσομε από τις φορητές εικόνες του Σινά πού πιστεύομε δτι ανήκουν 

στην ίδια ομάδα, γίνεται νομίζω φανερό ότι οΐ ζωγράφοι αυτοί εργά

ζονται κατά πάσαν πιθανότητα μέ πρότυπα πού βρίσκονται μέσα στο ίδιο 

το μοναστήρι καί πού προέρχονται από παλαιότερες εποχές μέ προτίμηση 

σέ έργα τοΰ 12ου καί 13ου αιώνα. Πιστεύω ότι έγινε αρκετά καθαρή ή δια

φορά ανάμεσα στα πρότυπα καί στα έργα του εργαστηρίου, καθώς καί ότι 

αποκλείεται τά έργα πού ανήκουν στις δύο αυτές κατηγορίες να είναι 

σύγχρονα. 

Έάν ή διαπίστωση ενός τοπικού εργαστηρίου είναι σωστή, προβάλ

λει τό ερώτημα που πρέπει να τοποθετηθούν χρονολογικά οΐ τοιχογρα

φίες καί οΐ εικόνες πού άποδίδομε στους μεταγενέστερους αυτούς σιναΐτες 

ζωγράφους. Τά χρονολογικά δεδομένα, είτε άπό επιγραφές είτε άπό άλλα 

πραγματικά τεκμήρια, είναι ανύπαρκτα καί αυτό καθιστά το πρόβλημα 

δυσκολώτερο. Έδώ θα περιορισθούμε να συνοψίσομε τά αποτελέσματα 

μιας σχετικής έρευνας στα κύρια στοιχεία της. Ό περιορισμένος αριθμός 

των θεμάτων καί παραστάσεων πού διαθέτομε άπό τις τοιχογραφίες δέν 

μας επιτρέπει αναζήτηση παραλλήλων σέ ευρύτερα πλαίσια. Ενδεχομένως 

δέν είναι τυχαίο ότι ανάμεσα στις εκατόν τόσες εικόνες, πολύ μικρός 

είναι ό αριθμός των συνθετικών παραστάσεων. Γι' αυτό θά αρκεσθούμε 

τώρα στην χαρακτηριστική απόδοση τής ανθρώπινης μορφής. 

Τό πλάσιμο των προσώπων, όπως αναλύθηκε επανειλημμένα πιο πάνω, 

βρίσκει πολλά παράλληλα στή ζωγραφική των Παλαιολόγων καί τοϋτο 

γίνεται σαφέστερο στα μικρά προσωπογραφικά στηθάρια του παρεκκλησίου 

τοΰ τείχους, όπου, όπως παρατηρήσαμε, ό χειρισμός τοΰ πινέλου είναι πιο 

ελεύθερος. Σκεπτόμαστε έργα τοΰ τέλους τοΰ 14ου ή των άρχων τοΰ 15ου 

αιώνα, όπως ή Ραβάνιτσα στή Σερβία ή ή Παντάνασσα στο Μυστρά33 κ.ά. 

Είδικώτερα ή επιδίωξη σφαιρικότητας σέ ορισμένα πρόσωπα πού αποδί

δεται μέ τον τονισμό τής περιφερειακής σκιάς καί τά πλατιά φωτισμένα 

μάγουλα (όπως ή Παναγία, πίν. 75,1), μας θυμίζει έργα τοΰ 15ου αιώνα, καί 

33. Βλ. (V. Djuric), La peinture de Γ école de la Morava, Βελιγράδι 1968, πίν. I - III. 
Α. Ξ υ γ γ ό π ο υ λ ο ς , Σχεδίασμα ιστορίας τής θρησκ. ζωγραφικής μετά τήν "Αλωσιν, 
'Αθήναι 1957, σ. 16 κ.έξ. 
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μάλιστα της Θεσσαλονίκης3 4. Προς τήν εποχή και τήν περιοχή αυτή μας 

είχεν οδηγήσει για λόγους διαφορετικούς και ή εξέταση της εικόνας της 

Παναγίας του παρεκκλησίου του τείχους. 

Διακρίνονται όμως οί σιναϊτικές τοιχογραφίες από τα έργα της εποχής 

αυτής μέ τα χαρακτηριστικά πού είχαμε τήν αφορμή νά επισημάνομε πολ

λές φορές, τόσο στην ανάλυση τής μορφολογίας τών προσώπων, όσο και 

τής πτυχολογίας. Έννοοϋμε τήν χαλαρή διάρθρωση τής πτυχολογίας των 

σιναϊτικών έργων, πού πολλές φορές συνδυάζεται μέ τήν ανέκφραστη τρα

χύτητα τής κάπως άκομψης γραμμής, καθώς και τήν μάλλον πλαδαρή δια

μόρφωση, όπως παρατηρήθηκε πολλές φορές, στα πρόσωπα και στα χέρια. 

'Ακόμη, ή αντίφαση πού σημειώσαμε ανάμεσα στή ζωγραφικότητα των προ

σώπων καί τήν γραμμικότητα τής κόμης πού δέν είναι άγνωστη σέ παλαιό

τερα έργα35, ύπερτονισμένη έδώ έχει συχνά σαν αποτέλεσμα τήν έλλειψη 

οργανικής ενότητας. "Ολα συντελούν στην υποτονική έκφραση των παρα

στάσεων αυτών. Τα τελευταία αυτά χαρακτηριστικά, καθώς καί ό έκλεκτι-

σμος πού σημειώσαμε, ταιριάζουν περισσότερο μέ τις τάσεις πού επικρατούν 

στή ζωγραφική μετά τήν "Αλωση, καί είδικώτερα στή δεύτερη πενηνταετία 

τοΰ 15ου αιώνα. Παραδείγματα τής εποχής άπό τήν Κύπρο, δπως οί τοι

χογραφίες τής Μονής Πεδουλά (1474) καί στή Γαλάτα (1514)36, ή άπό τήν 

Καστοριά 3 7, θα αποτελούσαν πειστικά επιχειρήματα, αν καί ή ποιότητα 

έκεϊ είναι διαφορετική. 

Συνοψίζοντας θα λέγαμε συμπερασματικά, οτι ή μνημειακή μαρτυρία 

των δύο τοιχογραφιών πού αποκαλύφθηκαν στή Μονή τοΰ Σινά, προσθέτει 

ένα σημαντικό κεφάλαιο στην καλλιτεχνική ιστορία τοΰ μεγάλου αυτού 

προσκυνήματος τής 'Ορθοδοξίας, καί μάλιστα σέ μία περίοδο για τήν 

οποία δέν ξέραμε σχεδόν τίποτε. Είναι όμως ενδιαφέρον καί ενισχυτικό 

34. Τοιχογραφία τοϋ αγίου Ίωάσαφ, Γ. κ α ί Μ. Σ ω τ η ρ ί ο υ , Ή βασιλική του 
'Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης, Κείμενον, έν'Αθήναις 1952, σελ. 211, Λεύκωμα, πίν. 
81α. Πρβλ. Α. Ξ υ γ γ ό π ο υ λ ο ν , Σχεδίασμα 71 - 72, πίν. 18, 1; V. D j u r i c, Les fres
ques de la chapelle du despote Jovan Ugljeâa à Vatopédi et leur valeur pour Γ étude de 
Γ origine thessalonicienne de la peinture de Resava, Recueil des Travaux de Γ Institut 
d' Études Byzantines, No 7, Βελιγράδι 1961, είκ. 11 - 15. 

35. Π.χ. Σ ω τ η ρ ί ο υ , είκ. 72, 73. Βλ. σχετικές παρατηρήσεις τής Σ. Π α π α δ ά κ η -
Ο e k 1 a n d, 'Αρχ. Δελτ. 22 (1967), σελ. 97 κ.έξ. 

36. P a p a g e o r g i o u , Masterpieces, πίν. XXXI καί XLI. 
37. Π ε λ ε κ α ν ί δ η ς, Καστοριά, πίν. 178, 187, κλπ. 
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να σημειωθή ότι, σύμφωνα μέ όλες τις ενδείξεις, τήν δεύτερη πενηνταε-

τία του 15ου αιώνα τή Μονή της 'Αγίας Αΐκατερίνας του Σινά χαρα

κτηρίζει ή οικονομική ακμή 3 8 . Σύγχρονα όμως συμπληρώνονται οι γνώ

σεις για τήν θρησκευτική ζωγραφική της πρώτης περιόδου της Τουρ

κοκρατίας, πού ξεχωρίζει μέ τήν πολύτροπη άλλα θερμή τάση επιστρο

φής σέ αυθεντικά πρότυπα της περασμένης μεγάλης εποχής. 

Princeton Ν. J., "Ιανουάριος 1972 

'Αθήνα, 'Απρίλιος 1972 Μ. Χ Α Τ Ζ Η Δ Α Κ Η Σ 

ΣΗΜ.— Ή φωτογραφία του πίν. 71,2 δημοσιεύεται μέ τήν αδεία τής Michigan 
Princeton Alexandria Expedition to Mount Sinai. Όλες οί υπόλοιπες έγιναν από τήν 
Ελληνική 'Αποστολή μέ φωτογράφο τόν κ. Τ. Μαργαριτώφ. 

38. Βλ. Κ. Ά μ ά ν τ ο υ, Σύντομος ιστορία τής 'Ιεράς Μονής του Σινά, Θεσσαλονίκη 
1953, σ. 33, 38, 39 κλπ. καί Ζ. Ν. Τ σ ι ρ π α ν λ ή, Ό Ί . Πλουσιαδηνός και ή σιναϊ
τική εκκλησία του Χριστού Κεφάλα στό Χάνδακα, Θησαυρίσματα, 3, 1964, κυρίως 
σ. 8-12. 
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S U M M A R Y 

WALL PAINTINGS IN ST. CATHERINE'S MONASTERY 
ON MOUNT SINAI 

(PI. 71-84) 

Two wall paintings have been discovered in recent years in the Mona
stery by the Greek Mission of the Archaeological Service, which has 
worked in Sinai on the restoration of the Icons (1962-1967). In 1962, a 
complete composition was revealed by the Greek restorers under a dark 
thick varnish in the Sanctuary of St. James' chapel in the main church, 
and in 1967 a painted niche was discovered in a kind of a small chapel 
formed in a hollow on the south side of the north outer wall of the Mona
stery at a height of three meters. These well preserved fresco paintings 
— rare in the Sinaitic Monastery—provide evidence that a Sinaitic 
workshop existed and worked at this place at a precise period of time. 
After a specific investigation in Sinai and in the Photographical Archives 
of the Sinai material in Athens and in Princeton (note 2) it has been 
possible to attribute a number of more than a hundred Icons of the Mo
nastery to the same workshop. 

a) St. James ' Chapel (pi. 71 - 75). 

The scene represents the Virgin as the Burning Bush in the midst of 
St. Basil and John Chrysostom, St. James and Moses. All f've figures 
are standing in frontal positions. Above them an imposing bust of Christ 
stands out of the semicircular sky and awards a precious book to St. Ja
mes and the Tablets of the Law to Moses (pi. 71 -75). This well ordered 
compositional scheme derives from earlier apsis decorations (Bawît, San 
Venanzio in Rome — 7th century — note 5), but its specific iconographical 
features are purely Sinaitic : the depiction of the Virgin in the Burning 
Bush, which appears here as an isolated fully developed iconical type, 
not encountered before the 13 th century (notes 6-7, 12-16), Moses with 
the Tablets of the Law received on Mount Sinai, the two fathers of the 
Church, to whom a chapel was dedicated in the area of the Monastery 
(notes 17- 18). The well balanced distribution of the awards of Christ to 
one personage of the New and another of the Old Testament, as well as 
the anachronism in the immediate connection of Christ and Moses are to 
be noticed. Both features are rare but not unknown in the iconography of 
that time. In general, the attitude of the immobile, frontally standing figu
res give a strong monumental character to the whole composition, a fea
ture which is typical of the Middle Byzantine painting, particularly in the 
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early 13th century. It is clear that the Sinaitic painter, working on themes 
and motives of the usual Orthodox language, has followed a local icono-
graphical tradition, specimens of which exist in the numerous portable 
Sinaitic icons (notes 8-11). 

b) The Wall Chapel (pi. 76 - 80). 

The whole painting which covers the niche has the measurements of 
a portable icon (63 X 65 cm), and represents a bust of the Virgin in the 
Odigitria type which covers the flat back wall of the niche, surrounded 
by nine medallions each containing a bust of two archangels, the pro
phets Moses, Elijah, Aaron and Elisha and Sts. John of the Climax and 
Catherine. The top medallion contains an X ( = Χριστός). It is clear that 
the selection of the figures accompanying the Virgin is purely Sinaitic 
(note 19). 

The technical and stylistic features of both wall paintings are closely 
interconnected, so that these could easily be attributed to the same local 
workshop. The manner of rendering the strong plasticity of the figures 
with light green shadows and large warm ochre cheeks, the lighting with 
soft white strokes diffused on the surface (in painterly manner), the 
loose treatement of the wide and in a way inelegant but rythmically 
formed draperies, are common features to both mural scenes, as well 
as in a number of portable icons. 

The origin of these characteristics is not difficult to localise in the 
paintings of the Palaeologan era. To these can be added the golden nim
bus and a kind of sphericity of heads (pi. 75,1), which can find parallels 
in paintings of the first half of the 15th century (Gregory Palamas wall 
painting) in Agios-Demetrius in Salonica, wall paintings in Resava (note 
33 - 34). We can also add the hanging veils painted on either side of the 
Virgin in the Wall Chapel (pi. 76, notes 20 and 26). On the other hand, 
the figure in itself of the Virgin is related to icons of the Macedonian 
region of the first half of the 15th century (notes 23-25). 

However the important point is the discovery of the precise prototy
pes of our figures amongst the vast Sinai collection of icons. This point 
of view can be supported by more than one example, but the large unpu
blished Icon of Sts. Peter and Paul on either side of St. Andrew can 
serve as capital evidence : the middle figure of Andrew is painted over, 
covering the original figure of St. Theodosius the Coenobiarch (pi. 81). 
The original icon can be dated to the 12th century, but the new figure of 
Andrew is closely related to our group (pi. 74, 1 and 82). It is clear howe
ver that the intention was to imitate as far as possible the figures of Peter 
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and Paul. To the same group we can attribute, among other, a series of 
eight unpublished panels representing the apostles Mark and James, 
the Brother of God (pi. 83,1 - 2) and six Bishops, all standing in the 
position of celebrating the mass. One can suppose, on reasonable grounds, 
that this set was originally made in order to decorate the iconostasis of 
St. James'Chapel, at the same date and by the same painters who decora
ted the apsis. 

The stylistic analysis of the draperies proves that the immediate pro
totypes for these paintings can be some icons of the 11th and 12th centu
ries existing in the Monastery (notes 30-31), chosen in an eclectic manner 
and executed with the typical features of our group. On the other hand, 
from the point of view of portraiting, only a restricted number of types is 
used, the same in both wall paintings and icons. These placid faces are 
distinguished by a lack of vitality, of nobility and of spirituality. This and 
other features clearly distinguish the work attributed here to the Sinaitic 
workshop from the presumed prototypes. There is a clear difference bet
ween these wall paintings and icons and the pure Palaeologan or older 
pieces in which exist some connections mentioned above (note 33). This is 
important from the chronological point of view. Some comparisons with 
works of the second half of the 15'h century, as the wall paintings in the 
Pedoula Monastery (1474) or in Galata (1514), both in Cyprus (note 36), 
as well as with some wall paintings in Castoria (note 37), will convince us 
that the Sinaitic workshop was active (in a general way) during the second 
half of the 15th century. However, it is difficult to be more precise in the 
actual progression of our research as to the location of the proveniance of 
this workshop, as well as to the probable evolution of its style and technique. 

In summarising the importance and the character of the now defined 
Sinaitic workshop of the late 15th century, it may be said that the 
acquaintance of two so far unknown wall paintings and the consecutive 
definition of a local workshop, add a new important chapter to the art 
history of this ancient sacred place. The historical evidence is favourable 
to this point of view, while this precise period of the decline of Byzantine 
Hellenism and Orthodoxy is proved to be a time of economical prosperity 
of this Greek community lost in the Sinaitic desert, due to its immense pres
tige in the eyes of Christianity of the West (note 38). From another point of 
view the projected publication of the whole material concerning this matter 
(note 3) will be an important contribution to the study of the problems of post-
Byzantine painting, during the first period after the fall of Constantinople. 

M. C H A T Z I D A K I S 
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Μονή Zivù. Παρεκκλήσιο Αγ. "Ιακώβου. 1. Τοιχογραφία αψίδας, ό Χριστός. 

2. Ή τοιχογραφία της αψίδας. 
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Παρεκκλήσιο Β. τείχους. Ή κόγχη. 
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* * £ ^ & · • "--' 

Παρεκκλήσιο Β. τείχους. 1. Κορυφή του τόξου. 2. Βόρειο σκέλος του τόξου. 3. Νότιο 
σκέλος του τόξου. 
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*sp> 

Παρεκκλήσιο Β. τείχους. 1. Ό προφ. Ααρών. 

2. Ό άγ. Ιωάννης της Κλίμακος. 
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Μονή Σινά. 
καθαρισμό). 

Εικόνα των αποστόλων Πέτρου και Παύλου μέ τόν αγ. 'Ανδρέα (μετά τον 
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Ό αγ. 'Ανδρέας, λεπτομέρεια της εικόνας του πίν. 81. 
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Μονή Σινά. Εικόνες. 1. Ό άπόστ. Μάρκος 2. Ό άγ. 'Ιάκωβος ό Άδελφόθεος. 
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