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Π α ρ α τ η ρ ή σ ε ι ς σ έ μ ί α π α ρ α λ λ α γ ή τ η ς Δ ε ή σ ε ω ς 

(ΠΙΝ. 7-10) 

Στις παρυφές του χωρίου Άμάρι, κέντρου της ομώνυμης επαρχίας 

τοϋ Νομοΰ Ρεθύμνης, βρίσκεται ό μικρός ναός της 'Αγίας "Αννας (πίν. 7. 1). 

γνωστός ήδη στην έρευνα, χάρη στις τοιχογραφίες του, πού αποτελούν 

τα παλαιότερα δείγματα χρονολογημένων βυζαντινών τοιχογραφιών της 

Κρήτης1. Δυστυχώς οί ποικίλες οικοδομικές περιπέτειες τοΰ μνημείου, 

μας έχουν στερήσει άπό το μεγαλύτερο μέρος της διακόσμησης του και 

έχουν επιφέρει σοβαρές αλλοιώσεις στην κτηριακή του δψη. Στή σημε

ρινή του μορφή ό ναός εμφανίζεται δίδυμος. Στο βόρειο μονόχωρο τμή

μα του, τό όποιο είναι και τό αρχικό, έχει προστεθή ενα δεύτερο επί

σης μονόχωρο κτίσμα, σήμερα τελείως ερειπωμένο (πίν. 7. 2). 

Τό βόρειο κτίσμα, στο όποιο βρίσκονται και τα λίγα λείψανα τοιχο

γραφιών πού θα εξετασθούν εδώ, έχει στην ανατολική πλευρά μία μεγάλη 

ημικυκλική αψίδα και θα πρέπει να στεγαζόταν αρχικά μέ ήμικυλινδρι-

κό θόλο. Ή σημερινή στέγη άπό μπετόν φαίνεται να ανήκει στην πριν 

άπό λίγα χρόνια αναστήλωση τοΰ μνημείου, δπως και ή επισκευή και επι

μελημένη συμπλήρωση τών άνω τμημάτων των τοίχων. 

Οί εξωτερικές επιφάνειες τοΰ κτηρίου αυτού, άπό άργολιθοδομή, 

ποικίλλονται μέ τή δημιουργία μεγάλων αρμών και διαρθρώνονται πλα

στικά στους πλάγιους τοίχους μέ τόξα υψηλά, μονά, πού εμφανίζουν πε

ρισσότερο φροντισμένο τρόπο κατασκευής, άπό κανονικές πέτρες εναλ

λασσόμενες μέ πλίνθους. Ή μορφή αυτή διατηρείται σχετικά αναλλοίω

τη στο βόρειο τοίχο ένώ στο νότιο οί κατά καιρούς επισκευές και ή επί

χριση του κατά τήν προσθήκη τοΰ νότιου προσκτίσματος αφήνουν να δια

φαίνεται μόνον ή πορεία τών τόξων. 

'Ανοίγματα, έκτος άπό τή μικρή θυρίδα της κόγχης, διατηρεί σήμε

ρα ό ναός στο βόρειο τοίχο ενα παράθυρο στο τύμπανο τοΰ κεντρικοΰ 

1. G. G e r ο 1 a, Monumenti Veneti nelP isola di Creta, IV, σελ. 497, n. 11. Βλ. 
και Ο. D e m u s. Die Entstehung des Palaeologenstils in der Malerei, Bericht zum XI. 
Internationalen Byzantinisten - Kongress, München 1958, σελ. 25. 
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τόξου, και μία πόρτα — τή μοναδική σήμερα είσοδο — στο τύμπανο του 
δυτικότερου, ένώ στο νότιο τοίχο, υψηλά προς τήν ανατολική γωνία, μία 
μόνο μικρή θυρίδα, ή οποία θα πρέπει να ανήκει στην αρχική οικοδομική 
φάση. Άπό τα ανοίγματα αυτά σέ μεταγενέστερο στάδιο μετασκευών 
φαίνεται ότι ανήκουν ή βόρεια πόρτα και τό βόρειο παράθυρο, τών οποίων 
ή σημερινή μορφή δεν δείχνει να οφείλεται σέ απλή διεύρυνση παλαιό
τερων ανοιγμάτων. Ή θέση τους ·— στο βόρειο τοίχο — αντανακλά σχε" 
τικά νεώτερες συνήθειες, ένα» τα ίχνη ενός δεύτερου ανοίγματος εισό
δου, πού διακρίνονται στο δυτικό τοίχο, οδηγούν στή σκέψη, ότι αρχικά 
μία μόνο είσοδος στο ναό υπήρχε, στή δυτική πλευρά. 

Στο εσωτερικό, εμφανίζει ό νότιος τοίχος τρία τοξωτά ανοίγματα, 
τα όποια, όπως έχουν σήμερα έντοιχισθή, δίδουν τήν εντύπωση άψιδωμά-
των μέ άνισες διαστάσεις. 

Σχετικά μέ το νότιο πρόσκτισμα αρκεί έδώ ν' άναφερθή, ότι έχει τή 
μορφή ενός μικροϋ, μονόχωρου, καμαροσκέπαστου κτίσματος, μέ μία 
μικρή αψίδα στην ανατολική πλευρά και δύο ανοίγματα εισόδου, ένα στο 
νότιο και ενα στο δυτικό τοίχο. "Ιχνη τοιχογραφιών δέν διαπιστώθηκαν 
σέ κανένα σημείο του κτηρίου αυτού. 

Ο ί τ ο ι χ ο γ ρ α φ ί ε ς 

Άπό τή ζωγραφική διακόσμηση, ή οποία, αν κρίνει κανείς άπό τα 

λείψανα χρώματος πού διακρίνονται ακόμη στο ανατολικότερο άκρο τής 

καμάρας, θα πρέπει να κάλυπτε ολόκληρο τό εσωτερικό τοΰ ναοϋ, ελάχι

στα μόνο τμήματα σώζονται πια στην κόγχη τοΰ ίεροϋ, και συγκεκριμένα: 

στο τεταρτοσφαίριο τό κατώτερο τμήμα άπό τήν παράσταση τής Δεήσεως, 

στο κυλινδρικό τμήμα τής αψίδας μέρος άπό τήν παράσταση τών συλ-

λειτουργούντων και στην άντυγα του τόξου τής θυρίδας τοϋ ίεροΰ ένα μι

κρό τμήμα άπό τό γραπτό κόσμημα (πίν. 8-9). 

' Ε π ι γ ρ α φ έ ς 

Στή ζώνη, πού χωρίζει τό τεταρτοσφαίριο άπό τό κυλινδρικό τμήμα 
τής αψίδας, είναι γραμμένη μέ κεφαλαία λευκά γράμματα επάνω στο σκο
τεινό βάθος, ή κτητορική επιγραφή, άπό τήν οποία διαβάζονται σήμερα 
μόνον τα τμήματα: 

ΗΣΤΟΡΗΘΗ Ο ΘΕΙΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΣΕΠΤΟΣ ΝΑΟΣ ΤΗΣ Κ ΜΗΝΙ 

ΙΟΥΛΗΟ Θ ΙΝΔ ΪΓ ΕΤΟΥΣ Ç Ψ . . ΠΞ (πίν. 8). 

Άπό τό γράμμα τών δεκάδων (τρίτο στή σειρά) διακρίνεται μόνον 

ή αριστερή, πλάγια κεραία, ή οποία υποδεικνύει τήν αποκατάσταση ένας 
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Δ ή Λ, ενώ το γράμμα των μονάδων έχει άπαλειφθή τελείως. Παρά τον 
ακρωτηριασμό της αυτό ή αποκατάσταση της χρονολογίας με βάση τα 
σωζόμενα στοιχεία και την αντιστοιχία ίνδικτιώνας και χρόνου δείχνεται 
σχετικά ασφαλής. Στην περίοδο της έβδομης εκατονταετηρίδας της έκτης 
χιλιετηρίδας μόνο μία φορά παρατηρείται το γράμμα των δεκάδων τών 
χρόνων, πού αντιστοιχούν προς τήν δεκάτη τρίτη ίνδικτιώνα, να έχει πλα
γιαστή τήν αριστερή κεραία, και τοΰτο στην περίπτωση του έτους 6733= 
Τ Ψ Λ Γ. Έκτος άπ' αυτό σέ τρεις μόνο περιπτώσεις το γράμμα των δε
κάδων ή μονάδων αντιστοιχεί προς γράμμα μέ κάθετη κεραία. Συγκεκρι
μένα στις περιπτώσεις: 6703 (Γ), 6718 (ί) καί 6748 (Μ), πού αντιστοιχούν 
στα χρόνια: 1195, 1210 καί 1240 2. "Ενα ακόμη στοιχείο, πού φαίνεται να 
αποκλείει τις τελευταίες αυτές συμπληρώσεις καί παράλληλα συνηγο
ρεί για τήν πρώτη λύση τοΰ 6733, είναι ή ύπαρξη της μικρής διακοσμητι
κής κεραίας στην κορυφή τοΰ προβληματικού γράμματος, ή οποία δια
κρίνεται ακόμη καί ή οποία ταιριάζει ακριβώς σέ ενα Λ. 

Τήν αποκατάσταση 6733 = 1225 προτείνει καί ό Gerola στον τόμο 
IV τών Monumenti, όπου καί δημοσιεύει τήν επιγραφή3. 'Οπωσδή
ποτε πέρα άπό τό πόσο πειστικά ή οχι μπορούν να είναι τα αποτελέσμα
τα τών παραπάνω συλλογισμών, σημασία έχει νομίζω τό γεγονός, οτι όλοι 
οι συνδυασμοί συμπληρώσεως οδηγούν στα τέλη τοΰ 12ου εως τα μέσα 
τοΰ 13ου αιώνα, χρονολογία πού φαίνεται να ταιριάζει καί μέ τήν τέχνη 
τών σωζόμενων τοιχογραφιών. 

Έκτος άπό τήν επιγραφή αυτή, στην κόγχη τοΰ ίεροΰ διατηρούνται 
τα ϊχνη καί μιας δεύτερης, ή οποία θα πρέπει να αναφερόταν στους άφιε-
ρωτές. Είναι γραμμένη μέ κεφαλαία, ύπόλευκα γράμματα επάνω στο σκο
τεινό βάθος τής παραστάσεως της Δεήσεως, ανάμεσα στο θρόνο τοΰ Χρί
στου καί τή μορφή τοΰ αγίου 'Ιωάννου, πού εικονίζεται στή δεξιά πλευ
ρά (πίν. 8). Τα ελάχιστα τμήματα πού σώζονται άπ' αυτήν έχουν ώς έξης : 

ΚΑ POMO ( ιερομόναχου ; ) 

Κ(ΑΙ) ΦΩ . . . . ΤΟΥ ΠΕ 

ΛΟ ·'· 

Ε κ λ ο γ ή κ α ί τ ύ π ο ς ε ι κ ο ν ο γ ρ α φ ι κ ώ ν θ ε μ ά τ ω ν 

Μ' όλο πού τα σωζόμενα τμήματα τής ζωγραφικής διακοσμήσεως 
είναι τόσο πενιχρά, προσφέρουν νομίζω υλικό για ορισμένες ένδιαφέ-

2. Πρβλ. πίνακες αντιστοιχίας εις V. G r u m e l , La Chronologie, Paris 1958, σελ. 
258 - 259. 

3. G. G e r o l a , ë. αν. σημ. 1. Ό D e m u s, αυτόθι, ακολουθεί τήν χρονο
λόγηση 1196, πού είχε προτείνει ό G e r o l a στον τόμο II τών Monumenti, σελ. 299, 
καί σελ. 300 σημ. 2. 

3 



34 ΣΤ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ - OEKLAND 

ρούσες εικονογραφικές παρατηρήσεις. Και πρώτα το θέμα του τεταρτο-
σφαιρίου της κόγχης αν και δέν αποτελεί μοναδική εξαίρεση, προσφέρει 
αναμφίβολα μία σπάνια εικονογραφική λύση ώς προς τον συνδυασμό 
ορισμένων έπί μέρους στοιχείων. Στο κέντρο της παράστασης αυτής 
εικονίζεται ό Χριστός, ενθρονος και μέ ανοικτό τό ευαγγέλιο στο αριστε
ρό του χέρι. Πλαισιώνεται άπό τή μορφή τής Θεοτόκου, πού θα πρέπει 
να εικονιζόταν αριστερά ώς προς τον θεατή, γυρισμένη ελαφρά προς τό 
κέντρο, και άπό εκείνη τοϋ αγίου 'Ιωάννου τοϋ Προδρόμου δεξιά, πού 
δίδεται επίσης σέ ανάλογη στάση. Και οί δύο τελευταίες αυτές μορφές 
παριστάνονται όρθιες να κρατούν άπό ενα ανοικτό ειλητάριο, μέ σχετικά 
μακροσκελή κείμενα, άπό τα όποια μόνο ή κατακλείδα εκείνου τοϋ αγίου 
'Ιωάννου σώζεται αρκετά, ώστε να μπορεί κανείς να διαβάσει τα ακόλουθα: 

« . . . και κάθαρον αμαρτίας βαπτίσει Προφήτα 

— λάβε σω ο'ίκτω τέλος» (Είκ. 1 και πίν. 8). 

Ή ταύτιση τής παράστασης αυτής μέ τή σύνθεση τής Δεήσεως ώς 
προς τα κύρια της στοιχεία δέν απαιτεί ειδική απόδειξη. Μάλιστα ή επι
γραφή τοϋ ειληταρίου τής δεξιάς μορφής εξαλείφει κάθε δισταγμό για 
τήν ταύτιση της μέ τον άγιο 'Ιωάννη, δισταγμό πού ή έλλειπής και κα
κή διατήρηση τής παράστασης θα μπορούσε να δικαιολογήσει. "Ετσι τό 
μόνο πού έχει σημασία εδώ και πού απαιτεί εξήγηση, είναι ή λεπτομέρεια 
τής προσθήκης ειληταρίων μέ επιγραφές στις μορφές τής Θεοτόκου και 
του αγίου 'Ιωάννου σέ μία παράσταση Δεήσεως και ή διερεύνηση των 
λόγων, πού μπορεί να υπαγόρευσαν τήν εκλογή αύτοΰ ειδικά τοϋ θέματος 
για τή διακόσμηση τής αψίδας ενός ναοΰ. 

Ή παράσταση τής Θεοτόκου μόνης ή σέ σχέση μέ τή μορφή τοϋ 
Χρίστου, προς τον όποιο δέεται κρατώντας ανοικτό ειλητάριο, μέ 
κείμενο πού αποδίδει, σχεδόν κατά κανόνα, έναν υποθετικό διάλογο 
ανάμεσα σ' έκείνην και τον Χριστό, είναι γνωστή τόσο άπό τή μνημειακή 
ζωγραφική όσο και άπό φορητές εικόνες κ.α. 'Αποτελεί μία παραλλαγή 
τοϋ τύπου τής Θεοτόκου 'Αγιοσορίτισσας, τής περίφημης εικόνας τής 
Παναγίας τής Αγίας Σοροΰ, πού υπήρχε στην εκκλησία των Χαλκοπρα-
τείων στην Κωνσταντινούπολη. Άπό τον llov αιώνα, τόσο σ' αυτή τήν 
παραλλαγή όσο και χωρίς ειλητάριο, τό θέμα συνηθίζεται στή διακόσμη
ση του βυζαντινού ναοΰ, όπου κατά προτίμηση εικονίζεται στο μέτωπο 
τής βόρειας παραστάδας τοΰ ιερού Βήματος, ξεκομμένη ώς προς τον χώρο 
εικονογραφικά όμως άμεσα συνδεόμενη μέ τήν παράσταση τοΰ Χρίστου, 
πού παίρνει τήν αντίστοιχη θέση τής νότιας παραστάδας4. Ή θεο-

4. Για τόν τύτ.ο βλ. S. d e r Ν e r s e s s ί a n, Two images of the Virgin, είς 
D.O. Pa., 14, i960, σελ. 77 - 78, είκ. 6 - 13. Για τον ναό ττ\ς Θεοτόκου τών Χαλκοπρα-
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λογική σημασία τοϋ συμπλέγματος υπογραμμίζεται στις είκονογραφικές 

λεπτομέρειες. Ή Παναγία μεσιτεύει προς τον Κριτή Υιό της για τήν σω

τηρία των βροτών και τα μεσιτικά της λόγια, όπως καί απαντή

σεις του Χρίστου , αναγράφονται στο ειλητάριο, πού συνήθως κρατά στο 

αριστερό της χέρι5. Ώ ς προς τήν τελευταία αυτή λεπτομέρεια ό τύπος 

μπορεί να χαράκτη ρισθή σαν ή παραστατικότερη παραλλαγή της πλού

σιας σέ τυπολογική ποικιλία είκονογραφήσεως τοϋ θέματος της δεομένης 

Θεοτόκου. 

"Εναν άπό τους σπανιώτερους τύπους φαίνεται να αντιπροσωπεύει 

ή εδώ εξεταζόμενη κρητική παράσταση. Το παλαιότερο "ίσως έργο μετά 

τήν κρητική παράσταση, στο όποιο ή μορφή της Θεοτόκου μέ ειλητάριο 

συνδυάζεται μέ τήν παράσταση της Δεήσεως, είναι μία εικόνα της Μονής 

Σινά, πού παριστάνει τον άγιο Νικόλαο μέ σκηνές άπό τήν ζωή καί τα 

θαύματα του καί σειρά αγίων στο πλαίσιο6. Στο κέντρο της άνω πλευράς 

τοϋ πλαισίου εικονίζεται ή Δέηση μέ τον Χριστό ενθρονο σέ δόξα φερο

μένη άπό τα σύμβολα των ευαγγελιστών. Ή Παναγία, αριστερά, εικονί

ζεται να κρατά ανοικτό ειλητάριο, στο όποιο είναι γραμμένοι οι πρώ

τοι στίχοι τοϋ συνηθισμένου σ'αύτήν τήν περίπτωση διαλογικού επι

γράμματος: «Τι μ ή τ ε ρ α ι τ ε ί ς κ α ί τ ί ν ο ς δ έ ε ι φ ρ ά σ ο ν » . 

Ή μορφή τοϋ αγίου 'Ιωάννου, πού παριστάνεται δεξιά, δίδεται στην τυ

πική στάση δεήσεως χωρίς ειλητάριο (πίν. 10). 

Δύο μοναδικές στο εϊδος τους λύσεις μεταφοράς τοϋ τύπου αύτοϋ 

στή μνημειακή ζωγραφική φαίνεται ότι προσφέρουν οί τοιχογραφίες τοϋ 

ναοΰ της 'Αγίας "Αννας στην Τραπεζούντα καί της Θεοτόκου στην Άσί-

νου Κύπρου. Στον πρώτο καί συγκεκριμένα στή νότια παραστάδα τοϋ Βή-

τείων βλ. P. P e z a u d , Le sanctuaire de la Vierge aux Chalcopratia, εις Echos d' Orient, 
XXIII, 1924, σελ. 36, είκ. 2-5. 

5. Βλ. επιγραφή εικόνας της Θεοτόκου τοϋ τύπου αύτοϋ άπό τήν Μονή Σινά, Γ. κ α ί 
Μ. Σ ω τ η ρ ί ο υ , Εικόνες της Μονής Σινά, σελ. 160 καί II, είκ. 173. Πρβλ. καί τον 
τύπο πού παραδίδει ή Ερμηνεία, Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ - Κ ε ρ α μ έ ω ς , Ερμηνεία 
της Ζωγραφικής Τέχνης, St. Petersburg 1909, σελ. 280. 

6. Σ ω τ η ρ ί ο υ , ε. άν. Ι!, σελ. 156 καί Ι, είκ. 170. Ή προτεινόμενη χρονολό
γηση τής εικόνας στον 15ον αιώνα, πρέπει ίσως νά ώναθεωρηθή. 'Ορισμένα τεχνο-
τροπικά στοιχεία όπως, π. χ. ή απόδοση των προσώπων καί οί λεπτομέρειες στην 
εξάρτηση των στρατιωτικών άγιων καί στις γυναικείες αυτοκρατορικές στολές, υπο
δεικνύουν, νομίζω, τήν ένταξη, τουλάχιστον των μορφών τοϋ πλαισίου, στην ομάδα 
εικόνων, πού ÓK. W e i t z m a n n (Icon Painting in the Crusader Kingdom, D.O.Pa., 
20, 1966, σελ. 69 κ.έ.) αποδίδει σέ εργαστήρια των Σταυροφόρων καί τήν χρονολόγηση 
τους στον 13ον αιώνα. Στην ίδια εποχή φαίνεται νΟ ανήκει καί ή τοιχογραφία στο ναό 
τοϋ Φρέ Χανίων, μέ τήν όμοια παράσταση Δεήσεως (Κ. Λ α σ σ ι θ ι ω τ ά κ η ς , εις 
Κρητ. Χρον., ΚΑ', 1969, τεϋχ. Β', σελ. 479, είκ. 138/. 
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ματος, σέ αντιστοιχία προς τήν μορφή της Θεοτόκου Άγιοσορίτισσας 

πού εικονίζεται στην ανάλογη θέση της βόρειας, παριστάνεται ό άγιος 

'Ιωάννης7. "Εχει φυλαχθή δηλαδή για το τρίτο πρόσωπο της Δεήσεως ή 

θέση, πού κανονικά προορίζεται για τήν παράσταση τοΰ Χρίστου. Στο 

δεύτερο μνημείο, δίπλα στή μορφή της Θεοτόκου πού εικονίζεται στή 

συνηθισμένη θέση της βόρειας παραστάδας τοΰ ίεροϋ, έχει προστεθή ή 

μορφή του Προδρόμου8. 'Ενδιαφέρων είναι ό τρόπος με τον όποιον ή 

τελευταία αυτή έχει ύπαχθή στο κύριο σύμπλεγμα σαν δευτερεύουσα 

πραγματική προσθήκη, εικονιζόμενη πίσω άπό τήν Παναγία και χωρίς 

ειλητάριο. Οί τοιχογραφίες αυτές ανήκουν στις έπιζωγραφήσεις τοΰ 15ου 

αιώνα (βλ. πιο κάτω, σημ. 18). 

Τον σπάνιο συνδυασμό της Θεοτόκου 'Οδηγήτριας — ή παράσταση 

της όποιας εναλλάσσεται σ' αυτήν τήν θέση μ' έκείνην της Άγιοσορί-

τισσας — μέ τον τύπο της τελευταίας μας παραδίδουν οί τοιχογραφίες του 

δευτέρου τμήματος τοΰ ναοΰ των 'Αποστόλων στο Pec (γύρω στα 1330). 

Ό Χριστός εικονίζεται δπως συνήθως στην αντίστοιχη θέση της νότιας 

παραστάδας τοΰ κυρίως ναού 9. 

Τον τύπο της σιναϊτικής εικόνας — όπου μόνον ή Παναγία εικο

νίζεται να κρατςί ειλητάριο — επαναλαμβάνει μία σειρά μεταγενέστε

ρων μνημείων στην Καστοριά, άπό τά όποια, τό παλαιότερο, οί τοι

χογραφίες του 'Αγίου 'Αθανασίου στή συνοικία της Μητροπόλεως, χρο-

7. G. M i l l e t , Les monastères et les églises de Trépizonde, εις BCH, XIX, 1895, 
σ. 433. G. M i l l e t - D . T a l b o t R i c e , Byzantine Painting at Trebizond, London 
1936, σελ. 26 - 27, είκ. 3 και πίν. XIV. 2. Δύο στρώματα ζωγραφικής μέ τον ίδιο τύπο πα
ραστάσεως. Ή επιγραφή του ειληταρίου του παλαιότερου στρώματος αναφέρεται στον 
άφιερωτή ιερέα Νικηφόρο, είναι γραμμένη σέ ιαμβικούς στίχους, διαφέρει όμως άπό τον 
συνήθη τύπο. 

8. The Right Reverend the Bishop of Gibraltar, V. S e y m o u r W. H. B u c k l e r 
and Mrs W. H. B u c k l e r , The Church of Asinou, Cyprus and its Frescoes, εις 
Archaeologia, LXXXIII, 1934, 341, 342, 331 και 336 αριθμ. 24 κσί 35 τοϋ διαγράμματος 
VI - VII και αριθ. 8 και 9 τοϋ διαγράμματος II - IV και πίν. XCV. 2. Βλ. γενικά για τις 
τοιχογραφίες, Α. a n d J . S t y l i a n o u . The painted Churches of Cyprus, 1964, 51-67, 
και ειδικά γιά τήν παράσταση της Θεοτόκου σελ. 67. M. S a k ο ρ ο u 1 ο, Asinou en 
1106 et sa contribution à Γ iconographie, Bruxelles 1966. Πρβλ. και P. C. W i n f i e l d 
and E. J. H a w k i n s , The Church of Our Lady at Asinou, Cyprus. A Report on 
the Seasons of 1965 and 1966, εις D.O. Pa. 21, 1967, σελ. 261 -266. 

9. Dj. B o ä ko v i e , είς Starinar, 8/9, Belgrad 1933-1934, σελ. 92, 108. S. der 
Ν e r s e s s i a n, ε. άν. σελ. 83, σημ. 80. Βλ. και R. H a m a n n M a c L e a n und H. 
H a l l e n s i e b e n , Die Monumentalmalerei in Serbien und Makedonien, 2, Giessen 
1963, σχέδ. 14, άρ. 38 και σχ. 15, άρ. 88. 
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νολογοϋνται στα 1384-138510. Έδώ, στην κατώτερη ζώνη τοϋ νότιου τοί

χου, εικονίζεται ό Χριστός ενθρονος, ώς Βασιλεύς Βασιλευόντων, άνάμε" 

σα στην Θεοτόκο, πού επίσης ντυμένη βασιλικά, κρατά μέ το αριστερό 

χέρι ανοικτό ειλητάριο, και τον άγιο 'Ιωάννη τον Πρόδρομο, πού εικο

νίζεται μέ τα χέρια σταυρωμένα εμπρός στο στήθος. Ή επιγραφή τοδ ειλη

ταρίου τής Παναγίας έχει δυστυχώς άπαλειφθή, εκείνη όμως τοδ ευαγγε

λίου πού κρατά ό Χριστός είναι ενδεικτική τοϋ νοήματος — έσχατολογι-

κοϋ χαρακτήρα — τής παραστάσεως: «Δεϋτε οι ευλογημένοι τοδ πατρός 

μου κληρονομίσαται τήν ύτιμασμένην ύμϊν βασιλείαν». Το θέμα αντιγρά

φεται έναν αιώνα αργότερα στις τοιχογραφίες του ναού τής μοναχής Εύ-

πραξίας, του I48611, και του 'Αγίου Νικολάου του Μαγαλιοϋ, τοδ 150512. 

Στην ίδια πόλη, στις τοιχογραφίες τοδ ναοδ τοδ 'Αγίου Σπυρίδωνος, 

στή συνοικία τής Έλεούσας, αντιπροσωπευόταν ό τύπος στην ολοκληρω

μένη του μορφή13. Ό ναός έχει κατεδαφισθή, όμως ανάμεσα στα τμήματα 

των τοιχογραφιών του πού διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν στο Μουσείο, 

περιλαμβάνεται και ενα μέ τήν παράσταση τοδ αγίου 'Ιωάννου να κρατά 

ειλητάριο, επάνω στο όποιο ή επιγραφή: «Ηκονσας μ(ητ)ρ(ο)ς ικετηρίαν 

Σωτερ' άκουσον καμον τον Βαπτιστου σον Λόγε». Ή παράσταση αυτή 

σύμφωνα μέ μία παλαιότερη, πριν άπό τήν καταστροφή τοδ μνημείου, 

περιγραφή ανήκε σε Δέηση, πού εικονιζόταν στην κατώτερη ζώνη τοδ 

νότιου τοίχου τοδ ναοδ και παρίστανε τον Χριστό και τήν Θεοτόκο μέ 

βασιλικό ένδυμα. Ή τελευταία αυτή είκονιζόταν, όμοια μέ τον άγιο 

'Ιωάννη, να κρατά ανοικτό ειλητάριο μέ τα λόγια : «Δεξαι δεησιν της σης 

μητρός οικτιρμων - τι μητερ αιτείς - Των βροτων σωτηριαν - Αλλ' ουκ 

επιστρεφουσιν - Και σωσον χάριν - Εξουσιν αντρον - Ευχαριστώ σοι λόγε». 

Τον ίδιο τύπο επαναλαμβάνει και ή παράσταση τής Δεήσεως στίς 

τοιχογραφίες τοδ ναοδ των Πέτρου και Παύλου στο Τύρνοβο, τοδ 15ου 

αιώνα14 και τής Μονής Φιλανθρωπινών στο νησί των 'Ιωαννίνων τοϋ 156015. 

Το μνημείο όμως πού παραδίδει το συγγενέστερο, όσον άφορα και στην 

10. Ά. ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς, Τά Βυζαντινά μνημεία xfjç Καστοριάς, είς ΑΒΜΕ, Δ', 
1938, σελ. 148 - 150 καΐ είκ. 104. 

11. 'Απεικόνιση είς Στ. Π ε λ ε κ α ν ί δ η , Καστοριά, Θεσσαλονίκη 1953, πίν· 
186. 

12. Αυτόθι, πίν. 172β. Πρβλ. και Μ. Χ α τ ζ η δ ά κ η , είς ΔΧΑΕ περ. Δ', τ. Ε', 
1969, σελ. 305 

13. Ά. ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς , ε. άν. σελ. 182, είκ. 123. 
14. Βλ. απεικόνιση παρά Α. Ρ r ο t i e, Le style de Γ école de peinture murale de 

Tirnovo, au Xlle et au XlVe siècle είς L' art byzantin chez les Slaves, Ι, σελ. 92 κ. έξ. πίν. V. 
15. Τήν πληροφορία οφείλω στην κ. Μ. 'Αχείμαστου - Ποταμιάνου πού κΓ έδω 

ευχαριστώ θερμά. 
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εκλογή της θέσεως, παράδειγμα προς τήν κρητική τοιχογραφία είναι 

ό ναός του 'Αγίου Νικολάου στή Διμυλιά Φουντουκλί Ρόδου16. Έδώ, στην 

κόγχη του ίεροΰ, παριστάνεται ή Δέηση, με τον Χριστό σέ προτομή, ανάμε

σα στις μορφές της Θεοτόκου και τοϋ αγίου 'Ιωάννου, πού κρατοϋν ανοικτά 

ειλητάρια, των οποίων όμως οί επιγραφές έχουν δυστυχώς τελείως άπα-

λειφθή. Ό έκδοτης τοϋ μνημείου Ά . 'Ορλάνδος χρονολογεί τις τοιχο

γραφίες αυτές στον 15ον αιώνα, μέ τήν πρόσθετη παρατήρηση όμως, δτι 

δείχνουν να αντιγράφουν πρότυπα του 14ου αιώνα. Τέλος τήν εφαρμογή 

τοϋ τύπου αύτοΰ παραστάσεως της Θεοτόκου και τοϋ αγίου 'Ιωάννου σέ 

σύνθεση της Μεγάλης Δεήσεως μας παραδίδει ή σχετική σειρά εικόνων 

εικονοστασίου τοϋ ναοΰ τοϋ Εύαγγελισμοΰ της Θεοτόκου στο Krusedol 

Γιουγκοσλαβίας, τοϋ 16ου αιώνα 1 7. 

Μόνα τους τα παραδείγματα αυτά πολύ λίγο νομίζω βοηθούν στην 

κατανόηση τοϋ τύπου αύτοΰ Δεήσεως και στην εξαγωγή συμπερασμάτων 

σχετικά μέ τον χώρο και τις συνθήκες δημιουργίας του, επιτρέπουν όμως 

ορισμένους κατ' αρχήν συλλογισμούς. Και πρώτα τό γεγονός, ότι στα 

μεταγενέστερα μνημεία ό τύπος επέζησε και παρακολουθείται σέ δύο πα

ραλλαγές (ό άγιος 'Ιωάννης μέ ή χωρίς ειλητάριο), δικαιολογεί τήν υπό

θεση ότι ό τύπος τοϋ ναοΰ τοϋ 'Αμαρίου είναι τό αποτέλεσμα μιας εξελι

κτικής διαδικασίας. Ή εσωτερική συνάφεια τοϋ συμπλέγματος Άγιοσο-

ρίτισσας — Χρίστου καί της παράστασης της Δεήσεως, πού γίνεται φα

νερή καί άπό τήν παράλληλη χρήση τους σέ κοινού χαρακτήρα έργα, θα 

πρέπει να αποτέλεσε τήν κύρια ώθηση στην τελική συγχώνευση των δύο 

εικονογραφικών θεμάτων. Παράλληλα ή σ' ορισμένες περιπτώσεις ανόρ

γανη σύνδεση τοΰ τύπου αύτοΰ μέ τό μνημειακό εικονογραφικό πρόγραμμα 

καί ή σπάνια εφαρμογή του σ' αυτό, εως τον 15ον αιώνα, δείχνουν, ότι ό 

χώρος δημιουργίας του ϊσως δέν πρέπει να ταυτισθή μέ εκείνον της επί

σημης μνημειακής ζωγραφικής. Οί περιπτώσεις Άσίνου καί Τραπεζούν

τας προσφέρουν ανορθόδοξες λύσεις καί αποκαλύπτουν τήν προσπά

θεια συνταιριάσματος ενός τύπου τοϋ παραδοσιακού προγράμματος μέ 

ενα σχήμα γνωστό άπό άλλου. Στο πρώτο ή παράσταση τοΰ Προδρόμου 

φαίνεται κυριολεκτικά καί εικονογραφικά «εκτός χώρου»,18, ενώ στο δεύ-

16. Ά. ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς , Τα βυζαντινά μνημεία τής Ρόδου, εις ΑΒΜΕ, Στ', 1948, 
σελ. 183, είκ. 142. 

17. L. Μ i r k ο vi à, La Déesis de Γ Iconostase de Kruàedol, εις Starinar, NS, 
III - IV, 1952 - 1953 (1955), σ. 93 κ. έξ. είκ. 3-11 (σερβικά) Βλ. καί D. Μ ο u Γ i k i, A 
Deesis Icon in the Art Museum, εις Record of the Museum Princeton University, 27, 
τεϋχος Ι, σ. 1968, σελ. 22 καί 27. 

18. Ή παράσταση τής μορφής του αγίου Ιωάννου ϊσως προσετέθη κατά τήν έπι-
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τερο ή λύση, αν και επιτυχέστερη (το τρίμορφο αποκαθίσταται ορθά, με 
την Θεοτόκο και τον Πρόδρομο στις παραστάδες του Βήματος και τή 
μορφή του Χρίστου, στην αψίδα του ίερου) παραμένει μοναδική. 

Τόσο τό θέμα της Δεήσεως ο σο καί εκείνο της Θεοτόκου Άγιοσο-
ρίτισσας εμφανίζουν μορφολογική ευκαμψία καί πολλαπλή εφαρμογή, 
κυρίως στις περιπτώσεις πού το αντικείμενο αποτελεί ό συγκεκριμένος 
άφιερωτής ή κτήτορας19. Ένω στα επίσημα προγράμματα εκφράζουν καί 

ζωγράφηση του τμήματος αύτοΰ στον 15ον αιώνα. Ή αρχική διακόσμηση θα πρέπει νά 
Εδιδε μόνον τήν μορφή τής Θεοτόκου. Ή ενίσχυση των πεσσών, στην ϊδια εποχή μέ τήν 
έπιζωγράφηση, είχε σάν αποτέλεσμα τήν διεύρυνση της επιφάνειας, όπου ή παράσταση 
τής Παναγίας, προσφέροντας έτσι τήν δυνατότητα προσθήκης καί τής μορφής τοΟ αγίου 
'Ιωάννου. Βλ. W i n f i e 1 d - H a w k i n s . 6. άν. σχ. Β. 

19. Γιά τήν Δέηση — αφιερωματική παράσταση βλ. Th. von B o g a y , Deesis 
und Eschatologie, είς Polychordia, Festschrift Fr. Doelger, Amsterdam 1967, 
(Byzantinische Forschungen II, 1967) σελ. 59 κ. έξ., κατά τον όποιον τον έσχατο-
λογικό χαρακτήρα απέκτησε ή παράσταση από τον llov αιώνα καί μετά. Πρβλ. άπ' αυτήν 
τήν άποψη τις παραστάσεις στην Santa Maria Antiqua καί στην 'Αγία Σοφία Κωνσταντι
νουπόλεως : J. W i 1 ρ e r t, Die roemischen Mosaiken und Malereien der kirchlichen 
Bauten von 4. bis 13. Jahrhundert, Freiburg im Breisgau 1917, IV, Πίν. 145. 3. Γιά τήν 
χρονολόγηση τής παραστάσεως στα 649 - 658, βλ. Ρ. J. Ν ο r d h a g e η. The earliest 
Decorations in Santa Maria Antiqua and their date, είς Acta ad Archaeologiam et Artium 
Historiam Pertinentia, I, Oslo 1962, σελ. 57 καί 71-72. Γιά τήν παράσταση της'Αγίας 
Σοφίας, βλ. C. O s i e c z k o w s k a , La mosaïque de la porte royale à Sainte - Sophie 
de Constantinople, είς Byzantion, IX, 1934, σελ. 41 κ. f. καί J. S c h a r f , Der Kaiser in 
Proskynese, Bemerkungen zur Deutung des Kaisermosaiks im Narthex der Hagia Sophia 
von Konstantinopel, Festscfrift P. E. S c h r ä m , I, Wiesbaden 1965, σελ. 27 - 35. Στην 
σχετική μέ τις συνθήκες δημιουργίας, τή σημασία καί τήν χρήση τής παραστάσεως τής 
Δεήσεως βιβλιογραφία κεντρική θέση παίρνουν οί εργασίες : Α. K i r p i k n i k o v , 
Deisys na vostok' i zapad' u jego literaturnja paralleli, (Ή Δέηση στην 'Ανατολή καί 
Δύση καί τα φιλολογικά της παράλληλα) είς Zumai Ministerstva provescenja, 1893. σ. 
1 κ. 6.. (Γιά πρώτη φορά προσκομίζονται καί ερευνούνται συστηματικά τά σχετικά λει
τουργικά καί θεολογικά κείμενα μέ σκοπό τήν ερμηνεία του χαρακτήρα τής Δεήσεως 
καί τής σχέσης της μέ τήν Δευτέρα Παρουσία, μέ τήν οποία ό συγγραφέας αναγνωρίζει 
σχέση μόνο σέ μεταγενέστερη εποχή). Τήν αντίθετη άποψη, ότι ακριβώς ή παράσταση 
αποτέλεσε τήν πηγή των σχετικών κειμένων, διατυπώνει ό Α. B a u m s t a r k , Bild 
und Lied des christlichen Ostens, Festchrift Paul Clemen, Düsseldorf 1926, σελ. 169-
170, άποκρουόμενος από τον G. Α. W e l l e n , Theotokos, Eine Abhandlung über Got
tesmutterbild in frühchristlicher Zeit, Utrecht-Antwerpen 1961, σελ. 174 -175. Βλ. καί E. 
K a n t o r o w i c z , Ivories and Litanies, είς Journal of the Warburg and Courtauld Insti
tutes, V, 1942, καί τοϋ ί δ ι ο υ , Laudes Regiae, A study in liturgical Acclamations and 
medieval Ruler Worship, Los Angeles 1946. Βλ. καί O s i e c z k o w s k a , αυτόθι. 
Για τήν χρήση τής Δεήσεως σέ ταφικές διακοσμήσεις βλ. Φ. Δ ρ ο σ ο γ ι ά ν ν η , 
Βυζαντινές τοιχογραφίες εντός του λαξευτού τάφου Βέροιας, είς Χαριστήριον είς Άνα-
στάσιον Κ. Όρλάνδον, Β', 'Αθήναι 1966, σ. 396 κ. 'έ. Πρβλ. καί σημ. 31 καί 35. Γιά 
τήν Δέηση, μόνιμο σχεδόν θέμα στο τέμπλο, βλ. Μ. Χ α τ ζ η δ ά κ η , Εικόνες έπι-



42 ΣΤ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ - OEKLAND 

τοϋ Λιβός στην Κωνσταντινούπολη23. Ή περίπτωση είναι ιδιαίτερα ενδια

φέρουσα γιατί, αν ή προτεινόμενη ταύτιση του σωζόμενου τμήματος γυ

ναικείας μορφής με μία παράσταση της Θεοτόκου είναι σωστή, τότε τό 

ανάγλυφο αυτό μας έχει διασώσει τό μοναδικό, άπ' ότι ξέρω, δείγμα χρή

σης του τύπου της Θεοτόκου Άγιοσορίτισσας σέ ταφική διακόσμηση 

όπου στην εποχή αυτή, δίπλα στις παραστάσεις του Χρίστου και της 

Θεοτόκου Βρεφοκρατούσας, ιδιαίτερη χρήση γνώρισε και ή παράσταση 

της Δεήσεως (βλ. σημ. 35). 'Οπωσδήποτε ή κακή διατήρηση της παρα

στάσεως και ή έλλειψη αναλόγων παραδειγμάτων δυσκολεύουν σοβαρά 

τήν αποκατάσταση της αρχικής συνθέσεως, όμως ορισμένα άπό τα 

προσφερόμενα στο μικρό αυτό θραύσμα στοιχεία εξασφαλίζουν νομίζω 

τις ακόλουθες παρατηρήσεις. Ή επιγραφή δέν ανήκει σέ ειλητάριο, τό 

όποιο όπως έχει ύποτεθή κρατά ή Παναγία, άλλα είναι χαραγμένη άπ' 

ευθείας επάνω στο βάθος της πλάκας. Στο συμπέρασμα αυτό οδηγούν από 

τή μια μεριά τεχνικής και εικονογραφικής φύσεως λεπτομέρειες (π. χ. ή 

επιγραφή ακολουθεί τό περίγραμμα της μορφής και πουθενά δέν διακρί

νεται τό περίγραμμα του ειληταρίου, αν και στην κάτω πλευρά σώζεται 

αρκετό άπό τό ακάλυπτο βάθος) και άπό τήν άλλη ό τύπος και τό 

περιεχόμενο τής επιγραφής, πού αποκλείουν τήν άμεση συσχέτιση της 

μέ τήν Θεοτόκο. Τό κείμενο, στο πρώτο πρόσωπο, αποδίδει τήν παρά

κληση τής 'ίδιας τής κατόχου τοϋ μνημείου και απευθύνεται στον Χρι

στό. Παράλληλα όμως ό στίχος «τήν μητρικήν εντευξιν είσδεδεγμέ-

νος» προϋποθέτει τήν παρουσία και τής μορφής τής Θεοτόκου στην παρά

σταση και αφήνει ορισμένα περιθώρια στή δυνατότητα ταυτίσεως τοϋ σω

ζόμενου μικρού αύτοΰ τμήματος γυναικείας μορφής μέ αυτήν. 'Οπωσδή

ποτε όμως φαίνεται τελείως αβάσιμη ή αποκατάσταση εδώ μιας παραστά

σεως τής Θεοτόκου στον τύπο τής Άγιοσορίτισσας μέ ειλητάριο. 'Ακόμη 

και ή αδιατάρακτη θέση τού μαφορίου εμπρός στον κορμό αποτρέπει άπό 

μία τέτοια συμπλήρωση. 

Μετά άπ' αυτά τα παραδείγματα, πού αντιπροσωπεύουν οπωσδήποτε 

ελαφρές αποκλίσεις άπό τον βασικό εικονογραφικό τύπο, ιδιαίτερα διδα

κτικές, κυρίως όσον άφορα στο πρόβλημα του τυπολογικού συσχετι-

23. Το ανάγλυφο φυλάσσεται στο 'Αρχαιολογικό Μουσείο Κωνσταντινουπόλεως. 
Τό κείμενο τής επιγραφής εις W. Η. B u c k l e r , The Monument of a Palaiologina, εις 
Mélanges offerts à G. Schlumberger, II, Paris 1924, σ. 521, (συμπληρώνει τήν 
μορφή ώς εκείνη τής κατόχου του τάφου μοναχής Μαρίας). Πρώτος ό Th. M a c r i d y , 
εις D.O.Pa. 18, 1964, σ. 271, είκ. 69 πρότεινε τήν συμπλήρωση ώς Παναγίας Άγιοσορί
τισσας. Πρβλ. και Η. B e l t i n g , Zur Skulptur aus der Zeit um 1300 in Konstantino
pel, εις München. Jahrbuch der bildenden Kunst, Dritte Folge, XXIII, 1972, σελ. 65 
και 84, είκ. 25. 
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αναφέρονται στην ιδέα της γενικής τελικής Κρίσεως, στις ιδιωτικού χα

ρακτήρα παραστάσεις ή ζητούμενη μεσητεία επεκτείνεται όχι σπάνια και 

σε ειδικότερα ενδιαφέροντα και επιδιώξεις προς τά όποια συχνά ή πα

ράσταση καί «προσαρμόζεται» συνθετικά. 'Ασφαλώς τήν κύρια θέση παίρ

νει και έδώ ή εξασφάλιση τής μεσιτείας ενός προστάτου αγίου προ 

του θρόνου του Κριτοΰ κατά τήν ώρα τής τελικής Κρίσεως, ομως συ

χνά, όπως τήν θέση του μεσιτεύοντος παίρνει ό προσωπικός προστάτης 

άγιος του άφιερωτοϋ20, έτσι καί ή μεσιτεία οχι σπάνια αναφέρεται καί 

στην έδώ ζωή. Σαν παράδειγμα ώς προς το τελευταίο τοΰτο αρκεί να άνα-

φερθή έδώ, σέ σχέση προς τό θέμα τής Άγιοσορίτισσας, ή γνωστή παρά

σταση τοΰ' Γεωργίου 'Αντιοχείας στα ψηφιδωτά τής Martorana Παλέρ

μου21. Ό κτήτωρ εικονίζεται σέ προσκύνηση εμπρός στή μορφή τής 

Θεοτόκου, ή οποία μεσολαβεί γι' αυτόν προς τον Χριστό, πού εικονίζε

ται σέ προτομή στην επάνω δεξιά γωνία του πίνακα. Στο ειλητάριο πού 

ή Παναγία κρατά στο αριστερό της χέρι είναι γραμμένη ή έμμετρη επι

γραφή : ((Τον εκ βάθρων δείμαντα τονάζ μοι δόμον / Γεώργιον πρώτιστων 

αρχόντων όλων Ι τέκνον φνλάττοις πανγένει πάσης βλάβης / νέμοις τε τήν 

λντρωσιν αμαρτημάτων1 έχεις γαρ Ισχυν ως Θ(εο)ς μόνος Λόγε». Ή Πα

ναγία δέν μεσολαβεί έδώ μόνο για τήν λύτρωση αμαρτημάτων, άλλα καί 

για τήν φύλαξη του κτήτορα από «πάσης βλάβης». 

Μία άλλη, άπό μορφολογικής πλευράς αυτήν τήν φορά, παραλλαγή 

τοΰ τύπου μέ τήν μεσιτεύουσα Παναγία αποτελούν οί επίσης αφιερωματι

κού χαρακτήρα παραστάσεις, στις όποιες τό κείμενο μεσιτείας, σέ πεζό 

λόγο συνήθως, αναγράφεται επάνω στο βάθος του πίνακα, δίπλα στην 

ολόσωμη, σέ στάση δεήσεως μορφή τής Θεοτόκου. Σαν τυπικές στο είδος 

μπορούν να αναφερθούν οί παραστάσεις σέ δύο μικρογραφίες τοΰ εύαγ-

γελισταρίου τοΰ 1061-1062, τοΰ Ελληνικού Πατριαρχείου 'Ιεροσολύμων 

(Μεγάλη Παναγία, φ. IV) καί τοΰ χειρογράφου τής Μονής Λαύρας άρ. 

103Α τοΰ 12ου αιώνα22. 

Τον εικονογραφικό αυτό τύπο, χωρίς όμως τήν παράσταση τοΰ άφιε

ρωτοϋ σέ θέση προσκυνήσεως, ίσως επαναλαμβάνει καί ή ανά

γλυφη παράσταση άπό τον τάφο μιας Παλαιολογίνας μέ τό μοναχικό όνομα 

Μαρία, ό όποιος τοποθετείται στο ναό τοΰ 'Αγίου 'Ιωάννου τής Μονής 

στυλίου, Δ.Χ.Α.Ε., Δ', 1966, σ. 380 κ.έ. ( = Μ . C h a t z i d a k i s , Studies in Byz. 
Art and Archaeology, London 1972, XVIII, σ. 380 κ έ) καί τ ο ϋ α ύ τ ο ϋ , αρθρ. 
Ikonostas στο Reallexikon z. Byz. Kunst, III, στ. 337 - 339. 

20. Βλ. Ο s i e e ζ k ο w s k a, É. ά., σελ. 46, καί Δ ρ ο σ ο γ ι ά ν ν η , 6. ά. 
21. Ο. D e n n i s , The Mosaics of Norman Sicily, London 1949, σελ. 82 καί 303 - 304, 

είκ. 58b. 
22. D e r Ν e r s e s s i a n , 5. αν., σελ. 84, είκ. 13. 
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σμοΰ του θέματος της Θεοτόκου μέ ειλητάριο μέ τήν Δέηση, δείχνον

ται οι ακόλουθες περιπτώσεις. 

Στην ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και για τό λόγο της ακριβούς της χρο-

νολογήσεως — σύμφωνα μέ τις πηγές εκτελέστηκε στα 1158 κατ' εντολή 

τοΰ Μεγάλου Δουκός Andrei Bogoljubski — εικόνα του Μουσείου 

στο Vladimir 2 4 Ρωσίας παριστάνεται ή Θεοτόκος στο γνωστό τύπο, 

ολόσωμη, δεόμενη προς τον Χριστό, πού εικονίζεται στην επάνω δεξιά γω

νία τοΰ πίνακα κρατώντας είλητό μέ τήν επιγραφή τελείως σβυσμένη. 

Στην επάνω πλευρά του ευρύχωρου πλαισίου έχει προστεθή ή παρά

σταση της Δεήσεως, στον τύπο τοϋ γνωστού Τριμόρφου. Στα πολυά

ριθμα μεταγενέστερα αντίγραφα της εικόνας αυτής συχνά παρατηρείται 

και ή προσθήκη μιας ομάδας πιστών σέ προσκύνηση εμπρός στην μορ

φή της Παναγίας25. 

Στα τέλη του ϊδιου αιώνα (1183) οί τοιχογραφίες τοϋ κελλιοΰ μέ τον 

τάφο τοϋ αγίου στο συγκρότημα της Έγκλείστρας τοΰ 'Αγίου Νεοφύτου 

στην Κύπρο προσφέρουν μία ιδιαίτερα σπάνια λύση στο θέμα της μεσι-

τεύουσας Θεοτόκου. Δίπλα στην παράσταση της Δεήσεως, στην οποία 

συνεικονίζεται και ό κτήτωρ άγιος Νεόφυτος, και ακριβώς επάνω άπό 

τον τάφο τοΰ αγίου παριστάνεται ή Θεοτόκος ενθρονη, βρεφοκρατοΰ-

σα, ανάμεσα στους ιεράρχες Χρυσόστομο και Βασίλειο. Και οί τρεις αυ

τές μορφές εικονίζονται νά κρατοΰν ανοικτά ειλητάρια, άπό τά όποια όμως 

μόνον ή επιγραφή εκείνου της Παναγίας είναι στο γνωστό διαλογικό 

τύπο και αναφέρεται στην «λύσιν αμαρτημάτων τοΰ κτήτορος» : «πα

ρέσχε Ι λύσιν νέ / μου τω κει Ι μένω», και σέ συνέχεια ή απάντηση τοΰ 

Χρίστου : «δίδωμι / κα(μ)θείς / σα(ϊς) λιταΐς» 2 6. 

24. V. L a s a r e f f, Die Malerei der Wladimir - Susdaler Rus, εις Geschichte 
der russischen Kunst, I, Dresden 1957, σελ. 282, είκ. 259, 260. Ν. D. Κ ο n d a k ο ν, 
The Russian Icon, Album, Prague 1929, είκ. 73. 

25. Handbuch der Ikonenmalerei, εκδ. τοϋ Σλαυϊκοϋ 'Ινστιτούτου τοϋ Μονάχου, 
München 1966. απεικόνιση σελ. 274. 

26. C. M a n g o and Ε. J. W. H a w k i n s , The Hermitage of St. Neophytos and its 
Wall Painting, εις D.O. Pa., 20, 1966, σελ. 184, είκ. 105 και 107. Οί επιγραφές των ειλητα
ρίων των αγίων Βασιλείου και Χρυσοστόμου αναφέρονται στις εκάστοτε παρακείμενες, 
στην άντυγα τοΰ τόξου τοϋ άρκοσολίου παριστανόμενες συνθέσεις τής Σταυρώσεως και 
'Αναστάσεως : «Ξένον/θέαμα/ XC έστα/βρωμένον/. . .» και «τή καθ/ορών έξί/στασε 
σαφώς/φράσε (ή φράσον)». Πρβλ. τήν ανάλογη ψηφιδωτή παράσταση τής Θεοτόκου μέ 
άφιερωτή άπό τόν ναό τοϋ 'Αγίου Γρηγορίου Μεσσήνης 'Ιταλίας, τώρα στο Μουσείο 
τής ίδιας πόλης. Ή επιγραφή στό ειλητάριο τής Θεοτόκου, «Qui plasmavit me», αναφέρε
ται ακριβώς στον άφιερωτή. Βλ. Ν. K o n d a k o v , Ikonografija Bogomateri II, σελ. 
335 - 338. Για τήν χρονολόγηση τοϋ ψηφιδωτού στό δεύτερο μισό τοϋ Που αιώνα, βλ. 
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Στις λύσεις αυτές ό 13ος αιώνας αντιπαραθέτει μέ τήν γνωστή πα
ράσταση τοϋ κτήτορος (ή γραφέως) στον κώδικα άρ. 5 της Μονής 'Ιβή
ρων 27 μία νέα σύνθεση, πού συνδυάζει κατά πρωτότυπο τρόπο, σέ μία 
εικόνα στοιχεία συγγενών θεματικά τύπων28. Στο δεξιό τμήμα τής δισέλιδης 

V. L a z a r e f f , Early Italo - Byzantine Painting in Sicily, εις Burlington Magazine, 63, 
Dec. 1933, σελ. 280 - 283, πίν. I. C. Βλ. και Ο. D e m u s, Sicily. . ., σελ. 189, πίν. 120 Β. 

'Ενδιαφέρουσα ή χρήση τοϋ τύπου γιά τήν εικονογράφηση τής 'Ωδής τής Θεοτόκου 
στο Ψαλτήριο Σινά 38 — Leningrad 269, μέ τήν αρχή τής 'Ωδής στο ειλητάριο τής Πα
ναγίας (Κ. W e i t z m a n n , Eine Pariser - Psalter - Kopie des 13. Jhs. auf dem Sinai, 
εις Jahrbuch der Oester. Byz. Gesel., 5 - 6, 1956/57, σ. 131 - 132, είκ. 6. 'Αναγνωρίζει 6ναν 
'(ikonenhaften Charakter» στην παράσταση). Ό τύπος φαίνεται να αποτελεί μία σπάνια 
παραλλαγή τοϋ πολύ διαδομένου καί αρχαίου θέματος τής Θεοτόκου ένθρονης ή όρθιας, 
βρεφοκρατούσας, μέ άφιερωτή, τον όποιο παρουσιάζει στον Χριστό - Παιδί. Πρβλ. μέ 
Θεοτόκο ένθρονη : αφιερωματική παράσταση τοϋ πάπα 'Αδριανού Α' (772 - 795) είς Santa 
Maria Antiqua Ρώμης, (W i 1 ρ e r t, εν. ά. IV, σελ. 195). Τοιχογραφία τοϋ Που αιώνα 
στο νάρθηκα τοϋ ναοϋ τής Παναγίας στην Studeniia μέ τήν μοναχή 'Αναστασία σύζυγο 
Nemanja, (D. Τ a è i e κ. ά., Studeniéa, Beograd 1968, Εϊκ. σελ. 95). Εικόνα είς Koröula 
Γιουγκοσλαβίας, 3ο τέταρτο 14ου αιώνα (V.J. D j u r i c, Icônes de Yougoslavie, Belgrade 
1961, άρ. 46, πίν. LXV). Εικόνες στην Κύπρο, (Α. P a p a g e o r g i o u , Ikonen aus Zy
pern, München 1969, είκ. σελ. 39 και 68). Εικόνα ποτέ στο ΜέγαΣπήλαιον. Γ. Σ ω τ η 
ρ ί ο υ , Άρχ. Α.,4. 1 -2, 1918, 31 - 46, πρβλ. καί Β e 11 i n g. Das illuminierte Buch.., σελ. 
79, είκ. 46 - 47). Βλ. καί V. L a z a r e f f , Studies in the Iconography of the Virgin, είς 
The Art Bulletin, 20, 1938, σελ. 49 κ. έ. Θεοτόκος όρθια : στο τυπικόν τής Μονής τής 
Θεοτόκου τής Βεβαίας 'Ελπίδος, Bodleian Libr. MS. Lincoln College, Gr. 35, (G. 
M a t h e w, Byzantine Painting, London 1950, πίν. 9 ; B e l t i n g , αυτόθι, σ. 31-32 καί 
81 - 83, είκ. 21). Εύαγγελιστάριο τοϋ Mokwi τοϋ 1300 (Μουσεΐον Τυφλίδος Q 902. Βλ. απει
κόνιση είς N a u m a n n - B e l t i n g . . . , πίν. 46 a.) Εικόνα Σινά, μέ πρόσθετες με-
σιτεύουσες μορφές τόν 'Ιωακείμ καί τήν "Αννα, (Γ. καί Μ. Σ ω τ η ρ ί ο υ , Εικόνες Mo 
νής Σινά, Ι, σ. 143 - 144 καί II, είκ. 164). 

27. Ά. Ξ υ γ γ ό π ο υ λ ο ς , 'Ιστορημένα Ευαγγέλια τής Μονής 'Ιβήρων 'Αγίου 
"Ορους, 'Αθήναι 1932, πίν. 53. Βλ. καί Η. B e l t i n g , Das illuminierte Buch in der spaet-
byzantinischen Gesellschaft, Abhandl. der Heidelberger Akademie der Wiss., Philoso
phisch - historische Klasse, 1. Abhandlung, Heidelberg 1970, σελ. 35 κ. έ. καί passim, 
είκ. 23, 24 καί 48, όπου (σημ. 114) καί ή λοιπή σχετική βιβλιογραφία. 

28. Τό κεντρικό μοτίβο τής συνθέσεως αποτελεί ή απεικόνιση τής Θεοτόκου να όδη-
γή προς τόν Χριστό τόν κτήτορα, πού από τόν 13ον αιώνα παραδίδεται σέ αφιερωματικού 
καί ταφικοϋ χαρακτήρα παραστάσεις. Π.χ. παράσταση Stefan Nemanja στον ναό τής Πα
ναγίας είς Studeniòa, (G. M i l l e t -Α. F r o l o w , La peinture du moyen âge en Yougo
slavie, Ι, πίν. 42.2) τοϋ Vladislav είς Milesevo, (αυτόθι, πίν. 80. 1. καί R. H a m a n n 
M a c L e a n und H. H a l l e n s l e b e n , Die Monumentalmalerei in Serbien und 
Makedonien, I, Giessen 1963, είκ. 83). Κύρια παραλλαγή, ή εισαγωγή τοϋ κτήτορα όχι 
από τήν Παναγία άλλα άπό τόν προστάτη του άγιο ή πάτρωνα τοϋ ναοϋ. Π. χ. ταφική 
παράσταση στην 'Αγία Ευφημία Κωνσταντινουπόλεως (R. N a u m a n n und Η. Bel
t i n g , Die Euphemia - Kirche am Hippodrom zu Istanbul und ihre Fresken, Berlin 1966, 
σελ. 178 κ. έ., πίν. 36 - 37), καί στον ναό τοϋ Αγίου Νικολάου είς Manastir, (D. Κ ο è ο -
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μικρογραφίας εικονίζεται ή Θεοτόκος να οδηγεί προς τον ενθρονο Χρι

στό, ό όποιος παριστάνεται στην αριστερή σελίδα, τον κτήτορα τοϋ χει

ρογράφου, κρατώντας στο δεξί της χέρι ειλητάριο μέ την επιγραφή : 

«[Δέησ]σιν Μ(ητ)ρ(ο)ς ϊκετηρίαν Λόγε: καί τήν λύσιν βράβεβε των επται-

σμένων αΐώνι τω μέλλοντι καί τω νϋν χρόνω ζωήν μακροχρόνων, ενθυμ(ον) 

βίον, Ίω(άννη) τω την δέ[λτον . . . .». Τήν απάντηση τοϋ Χρίστου στην ικε

σία αυτή καταχωρεί σ' ενα δεύτερο ειλητάριο ό άγιος 'Ιωάννης ό Χρυ

σόστομος, ό όποιος εικονίζεται δίπλα στον θρόνο του Παντοκράτορος: 

«Όμωνΰμω σοι την λνσιν 'Ιωάννη (ε)γγραφε καί πο(λν)χρονον [βίον . . . . 

Ή παράσταση εμφανίζεται Ιδιαίτερα διδακτική για τήν κατανόηση της 

ευκαμψίας, ιδίως στην εποχή αυτή, στην εκλογή καί σύνθεση σέ μία νέα 

εικόνα διαφόρων καθιερωμένων άλλου τύπων, καί αντιπροσωπευτική τοϋ 

πνεύματος της εποχής των Παλαιολόγων. Χρονολογικά είναι μεν κατά 

μισό περίπου αιώνα νεώτερη τοϋ κρητικού τύπου της Αγίας Άννας πα

ράλληλα όμως καί τυπολογικά πιο προχωρημένη καί ίσως προϋποθέτει 

ακριβώς τήν σύνθεση, πού τό κρητικό μνημείο προσφέρει. 

Σέ σύγκριση μέ τή μικρογραφία αυτή τοϋ κώδικα 'Ιβήρων ή συγγενής 

σύνθεση ενός δίπτυχου προερχόμενου επίσης άπό το Άγιον "Ορος — 

P. M i l j k o v i k - P e p e k, Manastir, Skopje 1958, είκ. II καί πίν. 33). Γιά τον ρόλο 
των προεικονομαχικών παραστάσεων της praesentatio αγίων καί κτητόρων όπως καί 
εκείνον της Δεήσεως στή δημιουργία του τύπου αυτού αφιερωματικών παραστάσεων, βλ. 
B e l t i n g , αυτόθι, σελ. 184 185. Ή μικρογραφία τοϋ κώδικα των 'Ιβήρων συμπληρώνει 
τό τρίμορφο μέ τήν προσθήκη τοΰ προσωπικού αγίου τοΰ κτήτορα, συνδυάζοντας έτσι 
κατά κάποιο τρόπο τους δύο τύπους. Πρβλ. παράσταση ναοϋ 'Αγίας "Αννας καί 'Ιωακείμ 
εις Studeniòa, όπου οι μορφές των δύο αυτών αγίων αντικαθιστούν εκείνες της Θεοτόκου καί 
τοΰ Προδρόμου τοΰ παραδοσιακοΰ τύπου, μεσολαβούσες προς τον Παντοκράτορα γιά 
τον κτήτορα Milutin. M i l l e t - F r o l o w , αυτόθι III, πίν. 58.3 καί H a m a n n 
M a c L e a n und H a l l e n s l e b e n αυτόθι, Είκ. 249. Γιά τό ρόλο τοΰ άγιου 
Χρυσοστόμου στην αθωνική μικρογραφία, βλ. B e l t i n g , Das illuminierte Buch, σελ. 
36. Σέ ορισμένες παραστάσεις μιας άλλης παραλλαγής τοΰ τύπου, στην οποία ό κτήτωρ 
οδηγείται προς τήν βρεφοκρατοΰσα Θεοτόκο άπό τον προστάτη άγιο, ή Παναγία δια
τηρεί τον ρόλο της μεσίτριας, όπως φανερώνει ή χαρακτηριστική κίνηση τοΰ χεριοΰ 
της. Π.χ. παράσταση επάνω άπό τον τάφο τοΰ μητροπολίτη Χαλκηδόνος Νικολάου 
στην 'Αγία Ευφημία Κωνσταντινουπόλεως, ( N a u m a n n - B e l t i n g , αυτόθι, σελ. 189-
193, είκ. 48. πίν. 21 καί 39) καί πρίγκηπος Dragutin εις Sopoòani ( H a m a n n M a c 
L e a n und H a l l e s n s l e b e n , αυτόθι, είκ. 133). Πρβλ. καί παραδείγματα σημ. 
26. Σχετικά μέ τις κτητορικές - αφιερωματικές παραστάσεις γενικά βλ. κυρίως. Α. G r a -
b a r, L'empereur dans I' art Byzantin, Paris 1936 σελ. 101 - 102 καί 106- 111. Γιά τα 
σερβικά μνημεία, S ν. R a d o j è i c , Portreti srbskisch vladara i srend - em veku, 
Skoplje 1934. H. B e l t i n g , Das illuminierte Buch. . , κυρίως σελ. 72 - 94 ; T. V e 1 -
m a n s , Le Portrait dans Γ art des Paléologues, εις Art et Société à Byzance sous les 
Paléologues, Venise 1971, σελ. 93- 148. 
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τοΰ Που αιώνα— μοιάζει κατά κάποιο τρόπο συντηρητική. Έδώ εικο

νίζονται αντίστοιχα σέ προσκύνηση, εμπρός στις ολόσωμες μορφές της Θε

οτόκου και του Χρίστου ό γεωργιανός πρίγκηψ Asotan καί ό γυιός 

του Jesse. Στο ειλητάριο πού κρατά ή Παναγία είναι γραμμένο ενα ανά

λογο προς τα γνωστά μεσιτικό κείμενο29. 

Τέλος, την εξάπλωση καί τήν εως τήν μεταβυζαντινή εποχή επιβίωση 

τοΰ τύπου σέ αφιερωματικές παραστάσεις επιβεβαιώνει ή σχετική τοι

χογραφία μέ τήν οικογένεια τοΰ άφιερωτοΰ στο ναό του 'Αρχαγγέλου 

(ή της Θεοτόκου) στην Γαλάτα Κύπρου, έργο του ζωγράφου Άξέντη(1514)3 0. 

Στον πίνακα αυτόν εικονίζεται επάνω ή Δέηση μέ τον Χριστό ένθρονο πλαι-

σιούμενο από τήν Θεοτόκο, πού κρατά στό ενα χέρι ειλητάριο μέ ανάλογη 

προς τον γνωστό τύπο μεσιτική επιγραφή, καί τον αγιον 'Ιωάννη. Έπρός 

στο τρίμορφο παριστάνονται γονατιστοί ό άφιερωτής Πόλος Ζαχαρίας, ή 

γυναίκα του Μανταλένα καί τα παιδιά τους. 

Τα παραδείγματα της τελευταίας ομάδας εμφανίζουν ενα κοινό χα

ρακτηριστικό: παρουσιάζουν τό θέμα της Θεοτόκου Άγιοσορίτισσας σέ 

μία ορισμένη, κάθε φορά διαφορετικά δηλούμενη σχέση, προς εκείνο 

της Δεήσεως. Στα δύο παλαιότερα - τήν εικόνα του Bogoljubski καί 

29. G. M i l l e t , J. Ρ a r g ο i r e et L. Ρ e t i t, Recueil des inscriptions chrétiennes 
de Γ Athos, Paris 1904, σελ. 91, no 285. Ή σύνθεση ανακαλεί τήν παράσταση της Θεοτόκου 
Άγιοσορίτισσας (χωρίς ειλητάριο) καί τοΰ Χρίστου Χαλκίτη μέ τις μικρές, σέ προσκύ
νηση μορφές τοϋ σεβαστσκράτορος Ισαάκ Κομνηνού καί της μοναχής Μελανιάς στή 
Μονή τής Χώρας, (P. U n d e r w o o d , The Kariye D;ami, London 1967, Ι, σ. 45-
48 καί Π, πίν. 36-41). Ή καταγωγή τής παραστάσεως άπό τή μνημειακή ζωγραφική καί 
ή σχέση της μέ έκείνην τής Δεήσεως είναι φανερές. Για τήν απεικόνιση έδώ τοϋ 'Ισαάκ 
Κομνηνού, βλ. τό Τυπικόν τής Μονής Κοσμοσωτείραε τοϋ 1152 (éd. L. P e t i t , Bulletin 
de l'Institut Archéologique Russe à Constantinople, XIII, 1908, σελ. 59 καί 63. Βλ. καί 
B e l t i n g , έ.άν., σελ. 78). Πρβλ. καί τήν παράσταση δίπτυχου τοΰ καθεδρικού ναού τής 
Cuenca, αφιέρωμα τοΰ δεσπότου τής 'Ηπείρου Θωμά Πρελιούμποβιτς (1307-1384) καί 
τής γυναίκας του Μαρίας Παλαιολογίνας, (G. O s t r o g o r s k y und Ph. S c h w e i n -
f u r t h, Das Reliquiar der Despoten von Epirus, εις Sem. Kond., IV, σελ. 165 - 172). Βλ. 
καί τό ενα φύλλο άπό τό πρωτότυπο τής εικόνας αυτής στή Μ. Μεταμορφώσεως 
Μετεώρων (Κατάλογος Έκθ. Βυζαντινή Τέχνη,'Αθήναι 1964, άρ. 211) καί απεικόνιση, 
όπου καί ή σχετική βιβλιογραφία. Πρβλ. καί σημ. 30. 

30. Masterworks of the Byzantine Art in Cyprus, εκδ. Τμήματος 'Αρχαιοτήτων Κύ
πρου, Λευκωσία 1965, πίν. XLI καί Α. and J. S t y 1 i a n ο u, Donors and Dedicatory 
Inscriptions, Supplicants and Supplications in the painted churches of Cyprus, εις Jahrb. 
der Oesterreich. Byz. Gesel., 9-10, 1960/61, σελ. 117-120, είκ. 13. Πρβλ. καί όμοια 
σύνθεση παραστάσεως οικογενείας άφιερωτών κάτω άπό Δέηση στή μικρογραφία τοΰ 
αρμένικου ευαγγελίου τοΰ βασιλέως Leon καί τής βασίλισσας Keran, τοΰ 1272, 
(Α. G r a b a r. Une pyxide en ivoire à Dumbarton Oaks, εις D.O. Pa., 14, 1960, σελ. 
130, είκ. 14). 
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τις τοιχογραφίες της Έγκλείστρας - θα μπορούσε κανείς να αναγνωρίσει 
έναν, κατά κάποιο τρόπο, πλεονασμό. Επάνω στον ϊδιο πίνακα και μέσα 
στον ίδιο χώρο μία κεντρική ιδέα αποτυπώνεται με ελαφρές αποχρώσεις 
σέ δύο μορφολογικές εκδοχές. Ή εικόνα του Bogoljubski δέν απαι
τεί περαιτέρω ανάλυση, οί τοιχογραφίες όμως της Έγκλείστρας του Α
γίου Νεοφύτου προσφέρουν υλικό για ορισμένες επιπρόσθετες παρατη
ρήσεις. Όπως έχει σημειωθή παραπάνω, στο ταφικό κελλί, δίπλα στην 
κοιλότητα του απέναντι στην είσοδο βόρειου τοίχου όπου ό τάφος του 
'Αγίου, έχει παρασταθή ή Λέησις μέ τον κτήτορα άγιο Νεόφυτο σέ προσκύ
νηση εμπρός στα πόδια του Χρίστου. Ή απεικόνιση της Δεήσεως, όπως 
και ή λεπτομέρεια του κτήτορος, εναρμονίζεται έδώ απόλυτα προς τό 
όλο εικονογραφικό πρόγραμμα ενός ταφικοϋ παρεκκλησίου μέ αντι
προσωπευτικά θέματα άπό τον χριστολογικό κύκλο τήν Σταύρωσι και 
τήν εις "Αδου Κάθοδον. Τό σύνολο φαίνεται να επαναλαμβάνει, σέ συν
οπτική μορφή, ενα πρότυπο ταφικοΰ παρεκκλησίου, στο όποιο ή 
Δέησις, μέ τον κτήτορα ϊσως στην ϊδια θέση όπως καί στην Έγκλείστρα, 
θα διακοσμούσαν τήν ϊδια τήν αψίδα του ίεροΟ. Τόσο τα παραδείγματα 
αύτου του είδους — ταφικών — συνόλων μέ τήν Δέησι στην αψίδα του 
ιερού 3 1, πού έχουν σωθή, όσο καί τό γεγονός ότι ή ιδιομορφία άπαν
τα καί σέ άλλου, συγγενικού χαρακτήρα, μνημεία στην ϊδια καί μεταγε-
γενέστερη εποχή3 2, επιτρέπουν τήν υπόθεση αυτή. Μέ βάση τά παραδείγ-

31. Παραδείγματα: Κρύπτη Ό σ ί ο υ Λουκά Φωκίδος. (G. S ο t ί r i ο u. Peintures 

murales byzantines du Xle siècle dans la Crypte de Saint - Luc en Phocide, Πεπρ. Ill Διε

θνούς Βυζαντινολογικοϋ Συνεδρίου, 'Αθήναι 1932, σελ. 391), Μονή Baòkovo Βουλγα

ρίας (Α. G r a b a r. Une décoration murale byzantine au monastère de Batchkovo en 
Bulgarie, εις Bull, de l 'Institut Archéol. Bulgare 2, 1923-24, σελ. 6 1 ; τ ο υ α ύ τ ο υ , 

La peinture religieuse en Bulgarie, Paris 1928, σελ. 55 - 57, 59 - 60, 81 - 86. Παρεκκλήσιο 

Μιχαήλ Γλαβά Ταρχανιώτη στην Παμμακάριστο Κωνσταντινοπόλεως (Fetiye Djami), 

βλ. για τον κύκλο της ψηφιδωτής διακοσμήσεως. P. U n d e r w o o d , εις D.O. Pa., 

9/10, 1956, σελ. 298-299 καί 14, 1960, σελ. 215 - 219. Για τήν εποχή προσθήκης του 

παρεκκλησίου (λίγο μετά το 1310) καί τον κτήτορα, βλ. C . M a n g o and Ε. H a w 

k i n s , ε. αν. 18, 1964, σελ. 327 - 330. Πρβλ. καί Φ. Δ ρ ο σ ο γ ι ά ν ν η, ε. άν. καί Τ. 

V e 1 m a n s, g. αν. σελ. 134-135. 

32. Καππαδοκία, Qaranleq - Kilissé, (G. d e J e r p h a n i o n , Les églises rupe-
stres de la Cappadoce, Album H, Paris 1928, πίν. 98. Ι). Στην Μαυριώτισσα Καστοριάς 

ό ηγούμενος - κτήτωρ(;) εικονίζεται γονατιστός εμπρός στον θρόνο τής Θεοτόκου, (Π ε -

λ ε κ α ν ί δ η , Καστοριά. . ., πίν. 64). Στην Riibica τής 'Αλβανίας (1207), ή παράσταση 

τοϋ ηγουμένου άφιερωτοΰ καί ίσως κτήτορος τής Μονής περιλαμβάνεται σ' έκείνην 

τής Δεήσεως τής αψίδας τοϋ ίεροΟ, (Τ. V e 1 m a n s, Le Portrait. . . , σελ. 121). Ή πα

ράσταση τοϋ άφιερωτοΰ στην αψίδα αποτελεί παλιά συνήθεια, γνωστή άπό σειρά πα

λαιοχριστιανικών μνημείων. Πρβλ. O s i e c z k o w s k a , ε. όν., σελ. 48 κ. έ., καί C. 

I h m , Die Programme der Christlichen Apsismalerei vom 4. Jahrh. bis zur Mitte des 8. 

Jahrh., Wiesbaden 1960, σελ. 24 κ. έξ. καί passim, πίν. 6. 2, 7.1, 12.2, 15. 2 κ. 26. 1. 
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ματα αυτά μπορεί, νομίζω, να έξηγηθή και το φαινόμενο των κτητορικών 

επιγραφών στην αψίδα του ίεροϋ, πού άπαντα ακριβώς και στον ναό τοϋ 

'Αμαρίου33. Ή παρουσία τους στην αψίδα προϋποθέτει και τήν παράσταση 

τοΰ άφιερωτοϋ — κτήτορος στο μέρος αυτό. Ή μεταφορά της προσωπο

γραφίας του τελευταίου σ' έναν από τους πλάγιους τοίχους του ναοΰ αποτε

λεί αλλαγή σέ συνάρτηση με τή νέα σημασία πού αποκτά μέ τον 13ον 

αιώνα ή παράσταση τοΰ άφιερωτοϋ και κατά συνέπειαν και ή θέση και ό 

εικονογραφικός προσδιορισμός της, και ή μεταφορά αυτή δέν παρέ

συρε αυτόματα και τή σχετική επιγραφή. Παραμένοντας ή επιγραφή 

σέ άμεση γειτονία μέ τις ιερές μορφές εξασφάλιζε κατά κάποιον τρόπο 

και τήν συνέχιση του άμεσου μυστικού συνδέσμου τοΰ άφιερωτοϋ μέ 

αυτές. 

Ή παραπάνω, σύντομη διερεύνηση των διαφόρων παραλλαγών τοΰ 

θέματος της Θεοτόκου Άγιοσορίτισσας έδειξε, ελπίζω, άπό τή μία μεριά 

τήν ποικιλία στις αποχρώσεις χρήσης και τύπων της παράστασης μέ 

τήν Θεοτόκο δεόμενη μέ ειλητάριο, και άπό τήν άλλη τις συνθήκες της 

τυπολογικής προσέγγισης και συγχώνευσης της μέ τό θέμα της Δεήσεως. 

Το τελευταίο ασφαλώς προϋπόθεσε τήν παράλληλη χρήση των δύο θεμά

των σέ γενικά κοινοΰ χαρακτήρα και προορισμοΰ διακοσμήσεις — αφιε

ρωματικές και ταφικές — γεγονός πού, όσον άφορα στο θέμα της Θεο

τόκου Άγιοσορίτισσας, τεκμηριώνεται και άπό τά παραδείγματα πού 

συγκεντρώθηκαν εδώ. "Οσον άφορα στο θέμα της Δεήσεως, περιττεύει 

ή ειδική έρευνα εδώ μια καί έχει αποτελέσει τό αντικείμενο ειδικών με

λετών3 4. Σαν κατακλείδα όμως αξίζει άπό τήν άποψη αυτή να άνακληθή 

άπό τον κύκλο τών μνημείων πού σημειώσαμε ή διακόσμηση τοΰ ναοΰ στή 

Διμυλιά Ρόδου, όπου σώζεται τό δεύτερο, μετά τήν κρητική παράσταση, 

παράδειγμα απεικονίσεως αύτοΰ τοΰ τύπου Δεήσεως στην αψίδα τοΰ ίεροΰ. 

Στο μνημείο αυτό, στον κυρίως ναό, παριστάνονται σέ δύο πίνακες ό κτή-

τωρ και ή οικογένεια του : στο πρώτο εκείνος καί ή γυναίκα του παρου

σιάζοντας τό ομοίωμα τοΰ άφιερωθέντος ναοΰ καί στον δεύτερο τά τρία 

νεκρά παιδιά του. Καί οι δύο πίνακες κλείνουν στο επάνω τμήμα τους 

33. Βλ. άνωτ. σελ. 33. Πρβλ. κτητορική επιγραφή στον ναό τοΰ 'Αγίου Παντελεή
μονος στο Μπιζαριανώ Πεδιάδος, (Μ. Χ α τ ζ η δ ά κ η , Τοιχογραφίες στην Κρήτη, εις 
Κρητ. Χρον., Στ', 1952, σελ. 66 καί Στ. Π απ α δ άκ η, 'Αρχ. Δ., Χρονικά, 20, 
1965, 'Αθήναι 1968, σελ. 573 - 574, πίν. 732 - 735. όπου καί σύντομη περιγραφή των μέ τις 
εργασίες συντηρήσεως άποκαλυφθέντων νέων τμημάτων τοιχογραφιών. 

34. Βλ. σημ. 19 καί 35. 
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μέ τήν παράσταση της Δεήσεως με τον Χριστό εικονιζόμενο αντίστοιχα 

ως Παντοκράτορα και ώς Εμμανουήλ 3 5 . 

Κάτω άπ' αυτό το πρίσμα θεωρούμενη ή παράσταση του 'Αμαρίου 

γίνεται, νομίζω, εύκολώτερα κατανοητή. Το οτι «ειδικοί» λόγοι μπορεί 

να επηρέασαν τό πρόγραμμα διακοσμήσεως του ναοΰ αύτοο ενισχύεται 

από δύο ακόμη στοιχεία. Τό πρώτο άπ' αυτά προσφέρει ή παράσταση των 

συλλειτουργούντων πού εικονίζεται στο κυλινδρικό τμήμα τής αψίδας. 

"Οπως έχει ήδη σημειωθή καί από τήν παράσταση αυτή σώζονται μόνον 

λίγα τμήματα. "Ετσι στο αριστερό τμήμα διακρίνονται μόνον τό σχέδιο 

καί τα βασικά χρώματα από τήν παράσταση ενός ίεράρχου — του αγίου 

Τίτου κατά τήν επιγραφή — κ α ί στο δεξιό διατηρείται σχετικά καλύτερα ή 

μορφή ενός δεύτερου, τοϋ αγίου 'Ανδρέα, ενώ ακόμη πλησιέστερα προς τό 

κέντρο τής αψίδας, δοσμένη σέ μικρότερη κλίμακα, εκείνη ενός αρχαγ

γέλου — διακόνου (πιν. 9.1). Καί οι δύο ιεράρχες εικονίζονται μέ πολυσταύ-

ρια φαιλόνια, γυρισμένοι ελαφρά προς τό κέντρο τής αψίδας, νά κρατούν 

ανοικτά ειλητάρια μέ επιγραφές, άπό τις όποιες σώζεται μόνον εκείνη 

του ειληταρίου του αγίου 'Ανδρέα: «Κύριε ό θεός ημών, οδ τό κράτος 

άνείκαστον». 

Άπό τίς λεπτομέρειες αυτές στην παράσταση τών ιεραρχών — στά

ση, πολυσταύρια φαιλόνια — καί τήν παρουσία τής μορφής τοΰ αγγέλου — 

διακόνου μπορεί νά άποκατασταθή ή γνωστή, τυπική για τον χώρο, σύν

θεση τών συλλειτουργούντων στην ολοκληρωμένη της μορφή, μέ τήν πα

ράσταση του Μελισμοϋ στο κέντρο. "Η παρατήρηση δεν είναι τελείως 

χωρίς σημασία για τήν εκτίμηση τών προκειμένων τοιχογραφιών. "Οπως 

έδειξε ή συστηματική έρευνα τής εξέλιξης τοΰ τύπου τής παραστάσεως 

τών ιεραρχών στην αψίδα τοϋ ίερου άπό τον Μ. Χατζηδάκη, ή σχετική 

διαδικασία ώς τον πλήρη σχηματισμό τοϋ τύπου τών συλλειτουργούντων 

ιεραρχών φαίνεται νά συμπληριόθηκε περίπου στα μέσα τοΰ 12ου αιώνα36. 

35. Ά. ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς , Μνημεία τής Ρόδου, ΑΒΜΕ, Στ', 1948. είκ. 148 καί 149. 
Πρβλ. καί ανάγλυφη διακόσμηση άρκοσολίων του παρεκκλησίου της Μονής τής 
Χώρας (P. U n d e r w o o d , Kariye Djami. . . I, 1966, σελ. 270 κ.έ. καί 276, κ.έ. πίν. 533α) 
καί τό αναλόγου χρήσεως ανάγλυφο τόξο μέ τίς προτομές τών αποστόλων από τήν Μο
νή τοϋ Αιβός (Th. M a c r i d y , The Monastry of Lips at Istanbul (ed. M a n g o 
κ. ά. εις D.O. Pa., 18, 1964, 252 (Mango). 261 καί 262 κ. έ. (Macridy) είκ. 32 - 39 ; Βλ. 
καί Η. B e l t i n g , Zur Skulptur aus der Zeit um 1300 in Konstantinopel, ε. άν., 67 - 68 
καί 75 κ. έ. όπου καί λοιπά παραδείγματα τοϋ τύπου. 

36. Μ. Χ α τ ζ η δ ά κ η , Βυζαντινές τοιχογραφίες στον Ωρωπό, εις Δ.Χ.Α.Ε., περ. 
Δ', τ. Α', 1960, σ. 91-99. Βλ. καί G. Β a b i c, Les discussions christologiques et le 
décor des églises byzantines au Xlle siècle. Les évêques officiant devant Γ Hétimasie et 
devant Γ Amnos, είς Zbornik za likovne umetnosti, 2, 1966, σελ. 11-31 (σερβικά μέ γαλ-

4 
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Τά ασφαλώς χρονολογημένα παραδείγματα πού σώζονται ανήκουν στο 

δεύτερο μισό και πληθαίνουν χαρακτηριστικά στα τέλη του αιώνα αύτοϋ3 7. 

Σέ ανάλογα συμπεράσματα ώς προς τον χρόνο εισαγωγής και έπικρατή-

σεώς της οδηγεί και ή μελέτη τής παραστάσεως του Θυσιαζομένου 'Αμνού 

στο κέντρο τής αψίδας, με τής οποίας τήν προσθήκη ολοκληρώθηκε ή εικό

να τής λειτουργικής αναπαραστάσεως του δόγματος τής Θείας Θυσίας 3 8 . 

Ή παρουσία τής συνθέσεως στην ολοκληρωμένη ώς προς όλες τις 

ουσιώδεις λεπτομέρειες της μορφή στο ναό του 'Αμαρίου, στις πρώτες δε

καετίες του 13ου αιώνα, εμφανίζει τό μνημείο τοΰτο σαν περισσότερο 

ενημερωμένο στους τύπους τής εποχής του σέ σύγκριση μέ τά λοιπά ακόμη 

και μεταγενέστερα μνημεία του νησιού3 9. 

Παράλληλα τό γεγονός ότι στην θέση των κεντρικών μορφών ιεραρ

χών, ή οποία προορίζεται κανονικά για τους συγγραφείς λειτουργιών 

— συνήθως Βασίλειο και 'Ιωάννη Χρυσόστομο40 — εικονίζονται δύο ά

μεσα μέ τήν Κρήτη συνδεόμενοι ιεράρχες, ό άγιος Τίτος και ό άγιος 

'Ανδρέας, πού εμφανίζονται πολύ σπανίως σ' αυτήν τήν θέση ακόμη και 

σέ τοπικές διακοσμήσεις11, μπορεί νομίζω, να θεωρηθή σαν ενα επιπλέον 

λική περίληψη) και γαλλική επανέκδοση εις Frühmittelalt. Studien, 2, Berlin 
1968, σ. 368 - 386. (επιχειρείται ό συσχετισμός των θεολογικών συζητήσεων του Που 
αιώνα, πού ξεπήδησαν σάν αντίδραση στις φιλοσοφικές θέσεις τοϋ 'Ιωάννου Ίταλοΰ, μέ 
τήν εικονογράφηση τής Θείας Λειτουργίας στην αψίδα τοϋ ίεροϋ). Για τήν επίδραση 
γενικά τής λειτουργίας στή βυζαντινή εικονογραφία τοϋ 11ου και 12ου αιώνα, βλ. Κ. 
W e i t z m a n n , Byzantine miniature and icon Painting in the 11 th century, εις Proceedings 
of the 13th International Congress of Byzantine Studies in Oxford 1966, London 1967, σ. 
207 - 224. Βλ. και A. G r a b a r. Un rouleau liturgique et ses peintures, D.O. Pa., 8, 
1954. σ. 163- 199. 

37. Μ. Χ α τ ζ η δ ά κ η ς , ε. άν. σελ. 96 - 97. 
38. J. D. S t e f a n e s e u, L'illustration des liturgies dans Γ art de Byzance et de Γ 

Orient, εις Annuaire de Γ Institut de Philologie et d' Histoire Orientales, Bruxelles, 
III, 1935, σελ. 435-439, Βλ. και V. J. Dj u r i c, Fresques du Monastère de Veljusa. 
Bericht zum XI. Internationalen Byzantinisten-Kongress, München 1958, σελ. 113- 121. 

39. Σέ κανένα άπα τά λοιπά χρονολογημένα μνημεία τοϋ 13ου αιώνα δέν εικονίζεται 
("Αγιος Γεώργιος Κούνενι τοϋ 1284 και ομώνυμος ναός Σκλαβοπούλας τοϋ 1290 - 91) ή δέν 
σώζεται ("Αγιος 'Ιωάννης 'Αγίου Βασιλείου τοϋ 1290 και 'Αγία Μαρίνα Καλόγερου τοϋ 
1300) ή παράσταση τοϋ Μελισμοΰ. ή όποια όμως άπαντα στις καλύτερης ποιότητας τοι
χογραφίες τοϋ 'Αγίου Παντελεήμονος στο Μπιζαριανώ. πού θά πρέπει νά χρονολογη
θούν στο πρώτο μισό τοϋ ίδιου αιώνα (βλ. σημ. 33). 

40. Πρβλ. Χ α τ ζ η δ ά κ η , ε. άν., σελ. 98. 
41. Π.χ. άγιος Τίτος : στηθαΐος στην επάνω ζώνη τής αψίδας τοϋ ίεροϋ, στον ναό 

τοϋ 'Αρχαγγέλου Μιχαήλ στο Κούνενι Χανίων (Κ. Λ α σ σ ι θ ι ω τ ά κ η , Δύο εκκλησίες 
στο Νομό Χανίων, εις Δ.Χ.Α.Ε., περ. Δ', τ. Β', σ. ανατ. 28), ολόσωμος στο νότιο τοίχο 
τοϋ ίεροϋ στους ναούς 'Αγίου Γεωργίου Κρούστα, 'Αγίας Φωτεινής Πρέβελη και στό 
ναό τής συνοικίας Καβαλαριανά Καντάνου Χανίων ( Λ α σ σ ι θ ι ω τ ά κ η , Κρητικά Χρο-
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στοιχείο του ιδιόμορφου χαρακτήρα του προγράμματος και του ρόλου 
πού έπαιξαν στην κατάρτιση του οί προσωπικές ιδέες και επιθυμίες των 
κτητόρων. 

Σχετικά μέ τήν προσωπικότητα των τελευταίων αυτών, τήν αβέβαιη 
μαρτυρία των πενιχρών λειψάνων της επιγραφής, σύμφωνα προς τήν ο
ποία τουλάχιστον ό ένας άπό τους κτήτορες μπορεί να άναγνωρισθή ώς 
ιερομόναχος, ενισχύει μία αρχειακή πληροφορία, κατά τήν οποία ή Μονή 
της 'Αγίας "Αννας περιλαμβανόταν στά φέουδα τά παραχωρηθέντα τό 1254 
στον Μιχαήλ Βαρούχα42. Μέ βάση αυτήν τήν πληροφορία μπορεί κανείς 
να υποθέσει, cm ό ναός τής 'Αγίας "Αννας τουλάχιστον κατά τήν εποχή 
της τοιχογραφήσεώς του ανήκε σ' ενα, ασφαλώς μικρό, μοναστήρι — άπό 
τά λοιπά κτίσματα κανένα Ίχνος πια δεν σώζεται — στοιχείο πού συμ
βάλλει ουσιαστικά στην αναγνώριση ενός «ειδικού» χαρακτήρα στο 
πρόγραμμα διακοσμήσεώς του. Κάτω άπό τό βάρος όλων αυτών τών ενδεί
ξεων θά μπορούσε νομίζω, να συνδεθή, όχι μόνον ή εκλογή τών θεμάτων 
για τήν διακόσμηση του ναού τής 'Αγίας "Αννας, αλλά και ή δημιουρ
γία τής εκεί εικονιζόμενης παραλλαγής τής Δεήσεως μ' ενα κύκλο παρα
γόντων ευρισκομένων εξω άπό τήν περιοχή τής επίσημης μνημειακής ζω
γραφικής. Παρατήρηση πού ίσως δέν εΐναι χωρίς σημασία για τήν κατα
νόηση τών διαφόρων τάσεων τής τέχνης τής εποχής τών Παλαιολόγων. 

Τ ε χ ν ι κ ή κ α ι γ ε ν ι κ ά χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά τ ή ς ζ ω γ ρ α 
φ ι κ ή ς . 

Ή μικρή έκταση και κακή διατήρηση τών σωζόμενων τοιχογραφιών 
περιορίζουν στο ελάχιστο τήν δυνατότητα γενικής αισθητικής εκτιμή
σεως τής ζωγραφικής τους, προσφέρουν όμως ορισμένα στοιχεία, μέ βάση 
τά όποια μπορεί νά προσδιορισθή τό καλλιτεχνικό κλίμα τό όποιο αντα
νακλούν. Και πρώτα, όσον άφορα στή μέθοδο εκτελέσεως, όπως δείχνουν 
τά περισσότερο χαλασμένα τμήματα ζωγραφικής, τό ελεύθερο αρχι
κό σχέδιο έχει γίνει σε νωπογραφία και ποικίλλει χρωματικά άπό μορφή 
σε μορφή, προσαρμοζόμενο σέ ορισμένες περιπτώσεις προς τό βασικό 
χρώμα τών υφασμάτων και αντικειμένων, πού περιγράφει. Τούτο ισχύει 
κυρίως για τήν 7:αράσταση τής Δεήσεως, ενώ στις μορφές τών ιεραρχών 
τά άμφια σχεδιάζονται μέ κόκκινο φωτεινό ή κίτρινο και τά πρόσωπα μέ 

νικά, KB', 1970, τεΰχος Ι, σ. 189, είκ. 248) άγιος 'Ανδρέας, στον ναό του 'Αγίου 
'Ιωάννη στο χωριό "Αγιος 'Ιωάννης Σφακιών (Κ. Λ α σ σ ι θ ι ω τ ά κ η, ε. αν., ΚΓ', 
τεύχος Ι, σ. 98, είκ 398 καί 399). 

42. Ε. G e r l a n d , Histoire de la Noblesse Cretoise, σ. 119. (Τήν πληροφορία δέν 
μπόρεσα νά ελέγξω προσωπικά). 
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καστανό — κεραμιδί, χρώμα πού χρησιμοποιείται αποκλειστικά στή μορ

φή του αγγέλου — διακόνου. Τα ίδια χρώματα χρησιμοποιούνται αντί

στοιχα στις καθαρές γραμμές, πού δηλώνουν τις πτυχώσεις στα άμφια και 

διαγράφουν τά χαρακτηριστικά των προσώπων. Μόνο στον χιτώνα του 

αγίου Ιωάννου ή γραμμή υποστηρίζεται στή διαρθρωτική της λειτουρ

γία από ελαφρές αποχρώσεις τοϋ βασικού χρώματος ή τήν παρεμβολή λα-

δοπράσινου χρώματος και λίγου κόκκινου. Το ϊδιο καί στά πρόσωπα ή 

τεχνική είναι πολύ απλοποιημένη. Στην μόνη σέ τέτοιου είδους παρατη

ρήσεις προσφερόμενη μορφή τοΰ αγίου Ανδρέα, ή επιφάνεια τοϋ προ

σώπου διαρθρώνεται μέ τήν εναλλαγή θερμής και φωτεινής ώχρας καί μι

κρών επιφανειών λευκού χρώματος καί στά μαλλιά καί στά γένεια ή 

χρωματική κλίμακα είναι περιορισμένη καί ή μέθοδος συντηρητική. Ό 

κύριος γκρίζος τόνος διαφοροποιείται μέ λίγο γαλάζιο καί καστανές καί 

ύπόλευκες γραμμές καί ζωντανεύει μέ τήν παρεμβολή τοϋ κιτρινωπού 

της προετοιμασίας, πού έδώ καί κει μένει ακάλυπτη (πίν. 9.2). 

Μέ τήν μέθοδο αυτή επιδιώκεται ή δημιουργία μιας στοιχειώδους 

πλαστικότητας. Ή σαφής διαφοροποίηση τών όγκων αποφεύγεται καί το 

ανάγλυφο παραμένει χαμηλό, σχεδόν ανεπαίσθητο. Ή γραμμικότητα προ

βάλλει καθαρά, δέν φθάνει όμως σέ τολμηρά εκφραστικά σχήματα ούτε 

σέ διακοσμητικές υπερβολές. Μέ τον τρόπον αυτόν ή κίνηση ανάμεσα στις 

μορφολογικές μονάδες είναι τελείως περιορισμένη καί το σύνολο απο

πνέει ηρεμία, στην έκφραση της οποίας συμβάλλουν τόσο το χρώμα όσο 

καί οί αναλογίες τών μορφών. 

Τά στοιχεία αυτά οδηγούν σέ μία ορισμένη καλλιτεχνική τάση τών 

χρόνων γύρω στά 120043, πού στή μνημειακή ζωγραφική αντιπροσωπεύε

ται στην πρώϊμή της φάση άπό ορισμένες μορφές καί συνθέσεις στις τοι

χογραφίες τοϋ ναοΰ της Παναγίας τοϋ "Αρακος στην Κύπρο, τοΰ 119244, 

καί στον 13ον αιώνα άπό τήν αρχική διακόσμηση τοϋ ναοΰ της Παναγίας 

στην Studeniëa Γιουγκοσλαβίας τοϋ 120945, καί ή οποία χαρακτηρί

ζεται άπό μία απλοποίηση τών συνθέσεων, εγκατάλειψη τών ακροτητών 

στά εκφραστικά μέσα, ήρεμη πλαστικότητα καί σχετική ισορροπία τών 

43. Ο. D e m u s, Die Entstehung des Palaeologenstils in der Malerei, Bericht zum 
XI. Internationalen Byzantinisten - Kongress, München 1958, σελ. 25 - 27. 

44. Ά. Σ τ υ λ ι α ν ό ϋ, ΑΙ τοιχογραφίαι του ναοϋ τής Παναγίας του Άράκου, 
Λαγουδέρα, Κύπρος, εις Πεπραγμένα Θ' Διεθν. Συνεδρ. Βυζ. Σπ. Θεσ/νίκης, 'Αθήναι, 
Α', 1955, σελ. 459-467, είκ. 

45. M i l l e t - F r ο 1 ο w, ε.ά. Ι, πίν. 32. 42: H a m a n n - M a c L e a n und 
Η a 11 e n s 1 e b e n, ε. ά. είκ. 60-61, 64, 65, 66, 67 καί 72. Βλ. καί D. Τ a 6 i έ, κ. ά., 
Studeniüa, Beograd 1968, σελ. 71 κ. έξ. καί εικόνες. 
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αναλογιών. Επάνω στις αρχές αυτές φαίνεται να κινείται ακριβώς και ή 

ζωγραφική τών τοιχογραφιών της 'Αγίας "Αννας. 

'Από τα δύο αυτά μνημεία στενότερη φαίνεται ή σχέση τών κρητι

κών τοιχογραφιών μέ το δεύτερο. Στο κυπριακό μνημείο οί δεσμοί με τήν 

εκφραστική — διακοσμητική τεχνοτροπία τών τελευταίων δεκαετιών τής 

κομνήνειας περιόδου, τοΰ κύκλου Kurbinovo — "Αγιοι 'Ανάργυροι Κα

στοριάς, είναι ακόμη Ισχυροί, όπως προδίδει κυρίως ή περίτεχνη πτυχο" 

λογία και ή κομψή ευκινησία τών ραδινών μορφών, πού σέ μεγάλη έκτα

ση εφαρμόζονται ακόμη. 'Αναμνήσεις αυτής τής τεχνοτροπίας θά πρέπει 

να αναγνωρισθούν και στις τοιχογραφίες τής 'Αγίας "Αννας και συγκε

κριμένα στις δηλούμενες μέ ελαφρές κυματιστές αναδιπλώσεις παρυφές 

του χιτώνα και του ιματίου του αγίου 'Ιωάννου από τήν παράσταση τής 

Δεήσεως. Ή μορφή όμως του αγίου 'Ανδρέα δύσκολα μπορεί να συσχε-

τισθή μέ τις ανάλογες, ώριμης ηλικίας, μορφές του "Αρακος, όπου ή δή

λωση τών όγκων είναι σαφέστερη και εξακολουθεί να βασίζεται στή 

γραμμή. Ά π ' αυτήν τήν άποψη στενότερες φαίνονται οί αναλογίες μέ τις 

μορφές ιεραρχών στην αψίδα του ναοϋ τής Studenica, όπου ξαναβρί

σκεται ή ϊδια έλαφρή και μέ ζωγραφικά έν μέρει μέσα επιδιωκόμενη πλαστι

κότητα τών προσώπων, μέ τήν οποία οί μορφές κερδίζουν τήν χαρακτηρι

στική εκείνη έκφραση ηρεμίας, πού στην κρητική τοιχογραφία ή ακόμη 

πιο απλοποιημένη τεχνική κάνει περισσότερο αισθητή. Κοντά σ' αυτό ή 

μνημειακότητα τών αναλογιών και ή εκλογή ποικίλων χρωμάτων (κυρίως 

κόκκινου και κίτρινου) για τό βασικό σχέδιο και τήν δήλωση τών πτυχών 

τών αμφίων, στοιχεία κοινά και στα δύο μνημεία46, επιτρέπουν τον αμε

σότερο συσχετισμό τους και διαφοροποιούν τις κρητικές αυτές τοιχογρα

φίες τόσο από τήν εκφραστική — διακοσμητική τέχνη τών τελευταίων 

δεκαετιών του 12ου αιώνα, όσο και από τά μεταγενέστερα, στα τέλη τοΰ 

Που αιώνα χρονολογημένα, σύνολα τοιχογραφιών τής Κρήτης. "Ως προς 

τά τελευταία αυτά θά μπορούσε γενικά να παρατηρηθή δτι οί πλησιέ

στερες προς τις εδώ εξεταζόμενες τεχνοτροπικά τοιχογραφίες τοΰ 

Αγίου Γεωργίου στο Κούνενι (1284) 4 7 και τοΰ τμήματος τοΰ ίερου τοΰ 

ομώνυμου ναοΰ στην Σκλαβοπούλα (1290)48 χαρακτηρίζονται από μία ανά

λογη απλοποιημένη τεχνική στα πρόσωπα, ή οποία όμως εδώ συνδυάζε-

46. Βλ. έγχρωμη απεικόνιση εις Τ a £ i è, αυτόθι, είκ. σελ. 81. 
47. Στ. Π α π α δ ά κ η - O e k l a n d , Ή Κερά τής Κριτσδς, 'Αρχ. Δ, 22' 

Μελέται, 1967, σελ. 98, πίν. 74. Πρβλ. και Μ. C h a t z i d a k i s, Aspects de la 
peinture murale du XlIIe siècle en Grèce, L' art byzantin du XHIe siècle, Symposium de 
Sopoiani, Beograd 1967, σελ. 72, είκ. 26. 

48. Στ. Π α π α δ ά κ η - O e k l a n d . αυτόθι, πίν. 73α. 
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ται μέ μια διάθεση προς πλαστικότερη διάρθρωση πού επιδιώκεται, απο
κλειστικά σχεδόν, μέ τήν χρήση των συχνά σχηματικά σημειούμενων 
«φώτων». Παράλληλα ή πτυχολογία, αν και δέν έχει άποσπασθή 
τελείως άπό το γραμμικό σύστημα, παρουσιάζει σχετική ποικιλία, ή ο
ποία αντανακλά διαφορετικές παραδόσεις και πρότυπα, τα όποια δέν φαί
νονται να ταυτίζονται μέ εκείνα των τοιχογραφιών της 'Αγίας "Αννας. 
Ή παρατήρηση αύτη ενισχύει τους συλλογισμούς, πού διατυπώθηκαν 
στην αρχή αυτής της μελέτης επάνω στο πρόβλημα της χρονολογίας, και 
επιτρέπει τήν αναγνώριση στα λείψανα αυτά τοιχογραφιών ενός άπό τα 
παλαιότερα δείγματα βυζαντινής ζωγραφικής στην Κρήτη. 

Heidelberg ΣΤ ΠΑΠΑΔΑΚΗ - OEKLAND 
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Z U S A M M E N F A S S U N G 

DIE FRESKEN DER HL. ANNA IN AMARI 

BEMERKUNGEN ZU EINER VARIATION DER DEESIS 

(PL. 7-10) 

In der einschiffigen Kirche der Heiligen Anna im Dorf Amari auf 
der Insel Kreta sind von der ursprünglichen Freskendekoration nur 
noch kleine Teile erhalten, nämlich die fragmentarischen Darstellungen 
der Deesis und Heiligen Liturgie in der Apsis. Eine ebenfalls teilweise erhaltene 
Inschrift, die auf dem roten Band steht, das den zylindrischen Teil von der 
Apsiskuppel trennt, überliefert wieder unvollständig das Datum der Ausma
lung : 67. . . Von der dritten Ziffer, die das Jahrzent bezeichnet, ist nur 
linke, schräge Strich erhalten, mit dessen Hilfe, sowie der Korrespondenz 
zwischen Indikation und Jahren, das Datum als 6733 — 1225 ergänzt werden 
kann. Eine zweite, ebenfalls fragmentarisch erhaltene Inschrift, die auf dem 
dunklem Hintergrund der Deesis geschrieben ist, teilt uns nur mit, daß einer 
der Stifter ein Mönch war. 

Das Interesse dieser schlecht erhaltenen Fiesken liegt hauptsächlich 
in der Besonderheiten ihrer Ikonographie. So sind in der Deesis die Gottes
mutter und Johannes der Täufer mit je einem Rotulus mit langer Bittinschrift 
dargestellt, den sie dem in der Mitte der Komposition tronenden Christus 
präsentieren. 

Die Darstellung Mariens als Anwältin mit einem Rotulus in der Hand, 
auf dem eine Inschrift — oft in der Form eines imaginären Dialogs zwischen 
ihr und Christus — geschrieben ist, stellt eine Variation des Typus der Agios-
soritissa dar, und sie ist uns ab dem 11. Jh. in zahlreichen Beispielen aus der 
Monumental — sowie auch aus der Kleinkunst überliefert. Ihre Zusammen
fügung mit der Deesis wird im 13. Jh. erst durch das kretische Fresko bezeugt. 
Es ist auch das einzige unter den frühen Beispielen, das Johannes gleichfalls 
mit einem Rotulus in der Hand darstellt. In der Apsisdekoralion der Nikolaus
kirche in Dimilia - Foundoukli auf der Insel Rodhos (aus dem 14. - 15. Jh.) 
befindet sich die früheste Parallele zu der kretischen Darstellung auch im 
Bezug auf den eingenommenen Platz in der Kirche. Vom Ende des 14. Jh. 
und besonders in der postbyzantinischen Monumentalmalerei mehren sich 
die Beispiele, die hauptsächlich in den nordlichen Gebieten (Makedonien, 
Epirus, Bulgarien) lokalisiert sind. In den letztgennannten Fällen nimmt aber 
die Deesis eine Stelle in der unteren Zone einer der Seitenwände der Kirche 
ein. 
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Durch die Untersuchung des hier gesammelten Materials läßt sich 
zunächst feststellen, daß sich im Betracht auf die zwei fürbittenden Figuren 
zwei Traditionen gebildet haben. In der einen wird nur Maria mit einer Rolle 
in der Hand präsentiert, in der anderen beide fürbittenden Personen. Diese 
Feststellung führt zu der Annahme, daß der vollständige Typus, wie er in 
Amari auftritt, das Resultat einer Entwicklung ist, deren erste Stufe die 
Variation vertritt, in der nur die Gottesmutter mit einem Rotulus versehen 
ist. Gewiß muß zunächst die inhaltliche Verwandtshaft (vgl. die parallele 
Verwendung oder die örtlich gleichzeitige) beider Themen - Deesis und Agi-
ossoritissa — zur Ersetzung des konventionellen Typus der fürbittenden Maria 
durch diejenige, die den Rotulus trägt, geführt haben. Später muß in Analogie 
zu der Darstellung M ariens und vielleicht auch der Symmetrie zugunsten 
ebenfalls Johannes mit einem Rotulus ausgestattet werden. Die daraus ent
standene Komposition war nicht nur deutlicher, sondern sie eignete sich 
besser zum Ausdruck verschiedener Wünschen, was dem allgemein eschato-
logischen Charakter, der der konventionellen Deesis mit der Zeit verliehen 
wurde, fehlte. So zeigte sie sich geeigneter die jeweils varierten Intensionen 
von privat gestifteten Werken zu decken, in deren Bereich sie anscheinend 
entstanden ist. 

Für die letztere Annahme spricht auch die Tatsache, daß die Ikono
graphie der Votiv - und Andachtsbilder eine gewisse Flexibilität in der Verbin
dung verwandter Elemente aufweißt, die für unseren Fall auch durch die 
formalgeschichtliche Untersuschung des Typus erwiesen wurde. Denn in der 
reichen Ikonographie der fürbittenden Anwältin Maria wird der Typus, in 
der sie einen Rotulus dem Christus präsentiert, auf dem meistens ihre Inter
ventionsworte in Komposition verschiedener Ursprungs verwendet, was den 
offiziellen Ikonographie fremd zu sein scheint (z. B. die Darstellung der tro-
nenden Maria mit dem Christuskind und der Rolle in der rechten Hand in der 
Dekoration der Grabzelle der Enklistra des hl. Neophytos auf Zypern ; die 
Darstellung der Gottesmutter, die einen Rotulus in der rechten Hand haltend 
den Stifter oder Schreiber des Codex Iviron 5 an der Hand zu Christus führt). 
Diese Annahme, daß sich der Typus in der Sphäre der privaten Ikonographie 
entwickelt hat, wird durch dasselbe kretische Fresco weiter bestärkt. Denn 
nach einer Archivinformation und nach der Resten der Stifterinschrift in der 
Apsis kann die Kirche der Hl. Anna in der Zeit ihrer Ausstattung als eine 
Klosterkirche angesehen werden. Zudem werden die Besonderheiten des auf 
lokalen auch Interessen gerichteten Programms durch die Tatsache bezeugt, 
daß man in der Darstellung der Heiligen Liturgie für die mittleren Ehrenstellen 
zwei lokale heilige Bischöffe, nämlich den hl. Titus und den hl. Andreas von 
Kreta vorgezogen hat. 
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Der schlechte Erhaltungszustand dieser Freskenfragmente läßt sehr 
wenig von ihrer Qualität und ihrem Stil ermitteln. Demzufolge kann man 
von den wenigen Anhaltspunkten, die sie liefern, ausgehend nur sich das hier 
wiederspiegelnde, allgemeine ästhetische Klima erkennen. So zeigen die in 
fließenden, weichen Falten wiedergegebenen unteren Gewandpartien — be
sonders in der Figur des Johannes — sowie auch die formzeichnende Rolle 
der Linien, eine gewisse Beziehung zu dem expressiven Linearstil der spätkom-
nenischen Malerei. Zugleich läßt aber der general entspanntere Eindruck, 
den besonders die Ausgeglichenheit der Proportionen, die mäßigere Be
wegtheit der Binnenzeichnung und die Vereinfachung des Reliefs vor allem 
in den Gesichtspartien vermitteln, Verbindungen mit dem neuen zur beru
higteren Ausgeglichenheit und Monumentalität tendierenden Stils des frühen 
13. Jahrhunderts erkennen. Durch diese Merkmale unterscheidet sich dieses 
Fresko in Amari von den späteren, am Ende desselben Jahrhunderts datierten, 
Wandmalereien von kretischen Denkmälern und zeigt sich dem 1225 ergänzten 
Datum gut zu entsprechen. 

Heidelberg S. PAPADAKI - OEKLAND 



Σ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ - OEKLAND ΠΙΝ. 7 

•'·.•*"*."? τ^^ΓΤΓ 
***Α*. ... Τ > « ^Tr^ ^ - - ;£*£?». «*-> • 

a*üAi* i ι 6F *fc*t." f δ * ι * 3 Λ » ^ Γ . 1 1 η > β ^ > •ΓΊΑ * ί Ι·»*" '«* ^£ 

Άμάρι Ρεθύμνου. Ναός 'Αγίας "Αννας. 1. Βορειοανατολική οψη. 2. Νοτιοανατολική οψη. 



HIN. 8 Σ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ - OEKLAND 

: .;4: 

Λ 8 Κ 

•Bi 

• * 

i 

1 

• 

*3ëé 

ê"-/^-.i..:.Ji:A.;: 
*" i ^ • 

» ; 

/ .-·νν-

'ÉÈÊÉi 
1 

H E -V-" L ; 

^ 

ι 

tffi BÜ Τ&Φ 

IÉF,v^% 

I r - ' 
SA! | : 

Λ* f ~̂ '<· 

m Y 
Άμάρι Ρεθύμνου. Ναός 'Αγίας "Αννας. Τμήμα άπο την παράσταση τής Δεήσεως στην 

κόγχη τοϋ Ίεροΰ. 



Σ
. 

Π
Α

Π
Α

Δ
Α

Κ
Η

 - O
E

K
L

A
N

D
 

Π
ΙΝ

. 
9 

§
 

•a
 

ο
. 

ö
 

κ >
 

•er 

-Ο
 

κ 
•a

 

.&
 

a
 

S
 

ο
 

· 
ο

 
>

 
. 

a
 

ω
 

ίο
 

iL
 

s
 

Ρ
 

•-?
 2

 

•ω
 

ω
 

•
a

 
a

. 

•ι e 
ο

. " 
ο

<
 

U
1 

3
 

Ö
 

Ο
 

to
 

Η
 

•
a

<
 

a
 

"J" 
=

•
3

 
Έ

 ω
 

Μ
Η

 
>

 

<
 

-ο
 

a
 

Ζ
 s
 

Ι α
 

•a 
3. 
<

 



Π
ΙΝ

. 
10 

Σ
. Π

Α
Π

Α
Δ

Α
Κ

Η
 - O

E
K

L
A

N
D

 

iL
· 

Ψ
Α 

•
 

***m
ï£. 

*
*

Ε
Γ

*
 

a α. 
Ο

 
3 

θ ο
 

b
 

ρ
-

J) 

^
, 

a 
> 

•ο
 

Ξ
 

*
*

Z
J ψ

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

