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Η Τ Ο Ι Χ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Τ Ο Υ Ι Η Σ Ο Υ Τ Ο Υ Ν Α Υ Η 

Ε Ι Σ Τ Η Ν Μ Ο Ν Η Ν Τ Ο Υ Ο Σ Ι Ο Υ Λ Ο Υ Κ Α 

Κατά τάς εργασίας συντηρήσεως τοϋ Καθολικού και της παραπλεύ
ρως αύτοδ εκκλησίας της Παναγίας, τάς γενομένας υπό της 'Υπηρεσίας 
'Αναστηλώσεως τοϋ 'Υπουργείου Πολιτισμού με τήν καθοδήγησιν τοΰ τότε 
Διευθυντού αυτής κ. Ε. Στίκα, απεκαλύφθη τον Αυγουστον τοΰ 1964 ή τοι
χογραφία του Ίησοΰ τοΰ Ναυή, πού εδώ πρόκειται νά μας απασχόληση. 

Ή τοιχογραφία άνευρέθη κάτω άπό τήν όρθομαρμάρωσιν εις το άνα-
τολικόν τόξον του βορείου σταυροθολίου τοϋ Καθολικού ι. 

Εις αυτήν 2 εικονίζεται ό Ίησοϋς τοΰ Ναυή έστραμμένος προς αρι
στερά, ώς προς τον θεατήν, και τείνων τήν δεξιάν με τους δύο δακτύλους 
ανοικτούς εις σχήμα ομιλίας. Φέρει θώρακα φολιδωτόν, ό όποιος συνεχί
ζεται από τής όσφύος και κάτω υπό μορφήν μεταλλίνων(;) λωρίδων. 'Επί 
τοϋ θώρακος δένονται διαγωνίως τα άκρα χλαμύδος έρριμμένης επί των 
νώτων. Κατά τό άριστερόν μέρος τοΰ σώματος κρέμαται ξίφος. Εις τήν κε
φαλήν φέρει κράνος ήμισφαιρικόν, άπό τό όποιον κρέμαται ύφασμα (καταυ-
χένιον). Τό κράνος καί τό ύφασμα κοσμοΰνται με σχήματα άπομιμούμενα 
κουφικά γράμματα. Εις τήν άριστεράν, τέλος, κρατεί μακρόν δόρυ. 

Τήν εικόνα συνοδεύουν τρεις έπιγραφαί. 'Υπεράνω τής μορφής : 

Ι(ΗΣΟΥΣ) Ο ΤΟΥ ΝΑΥΗ 

'Αριστερά άνω : [ΗΜΕ]ΤΕΡθΣ Η Ι ΤΩΝ ΟΙ 
ΠΕΝΑΝΤΙΟΝ 

'Αριστερά κάτω : [ΕΓΩ] ΗΜΙ ΜΗΧΑΗΛ Ο ΑΡΧΗ 
[ΣΤΡΑ] ΤΙΓΟΣ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΕ 
ΩΣ Κ(ΥΡΙΟ)Υ ΚΑΙ ΗΛΘΟΝ ΤΟΥ 
[ΕΝΥ]ΣΧΥΣΕ ΣΕ 

Ή έδώ παράστασις τοΰ Ίησοΰ τοΰ Ναυή απομακρύνεται, ώς προς με
ρικός λεπτομέρειας, άπό τον παλαιοχριστιανικόν τύπον, όπως τον εύρίσκο-

1. Βλ. Ε. Σ τ ί κ α, Τό οίκαδομικόν χρονικον τής Μονής 'Οσίου Λουκά Φωκίδος, 
Αθήναι 1970, 147 κ. έξ., είκ. 64, 67β καί εγχρ. πίν. Α'. 

2. Σ τ ί κ α ς, ενθ' αν., εγχρ. πίν. Β' καί είκ. 92. 



128 Α. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΥ 

μεν τον 5ον αιώνα εις το ψηφιδωτόν της Santa Maria Maggiore της Ρώμης 3 

και είς το είλητάριον της Βιβλιοθήκης του Βατικανού 4, το άντιγραφέν 

τον ΙΟον αιώνα εκ παλαιοχριστιανικού προτύπου. Χαρακτηριστική πράγμα

τι διαφορά παρατηρείται κυρίως ώς προς το σχήμα του κράνους πού φέρει 

ό Ίησοΰς είς τήν έξεταζομένην τοιχογραφίαν. Είς τάς παλαιοχριστιανικός 

παραστάσεις τοΰ Ίησοΰ του Ναυή το κράνος έχει τήν άρχαίαν μορφήν, ή 

οποία ουδόλως ομοιάζει με έκείνην πού βλέπομεν είς τήν τοιχογραφίαν. 

Άλλα και ή μορφή είς τήν έξεταζομένην εικόνα σχετίζεται μέ άνατολικόν 

πρότυπον, όπως μας επιτρέπει να συμπεράνωμεν ή μικρογραφία του γνωστού 

συριακού Ευαγγελίου τοΰ Ραβουλά (Λαυρεντιανή Βιβλιοθήκη της Φλωρεν

τίας, Plut. Ι. 56) γραφέντος τό 586. Είς αυτήν 5 ό Ίησοΰς τοΰ Ναυή φέρει 

κράνος ήμισφαιρικον έχον εις τήν κορυφήν κάθετον μικρόν εξάρτημα, τό 

όποιον, πολύ μικρότερον και είς σχήμα άμυγδαλοειδές, εύρίσκομεν και είς 

τήν τοιχογραφίαν τοΰ 'Οσίου Λουκά. Τό σχήμα τοΰτο τοΰ κράνους, άλλα 

περισσότερον κωνοειδές, έπανευρίσκομεν και εις άλλο συριακόν χειρόγρα-

φον, τήν Βίβλον τοΰ Buchanan είς τήν Πανεπιστημιακήν Βιβλιοθήκην τοΰ 

Cambridge. Εκεί τό κράνος και ή πολεμική στολή τοΰ Ίησοΰ τοΰ Ναυή 

παρουσιάζουν καταφανή ομοιότητα μέ τήν έξεταζομένην τοιχογραφίαν 6. 

Ή μικρογραφία όμως αυτή, γενομένη λήγοντος τοΰ 12ου αιώνος, αντιγρά

φει αναμφισβητήτως βυζαντινόν πρότυπον, όπως και ολαι τοΰ πλουσίως 

εικονογραφημένου κωδικός αύτοΰ. 

"Αν όμως έξετάσωμεν λεπτομερέστερον τάς μικρογραφίας τοΰ περί

φημου ειληταρίου τοΰ Ίησοΰ τοΰ Ναυή τοΰ φυλασσομένου εις τήν Βιβλιο

θήκην τοΰ Βατικανοΰ, τό όποιον και ανωτέρω έμνημονεύσαμεν (βλ. σημ. 4), 

θα παρατηρήσωμεν ότι ή κωνοειδής μορφή τοΰ κράνους πού φοροΰν οι 

στρατιώται, όταν ούτοι εικονίζονται κατενώπιον, είναι λίαν συγγενής μέ 

τήν εις τήν έξεταζομένην τοιχογραφίαν. "Οχι δέ μόνον ή κωνοειδής μορφή 

είναι ή ιδία σχεδόν, άλλα και το έπί της κορυφής εξάρτημα υπάρχει, καθώς 

και τό όπισθεν καταυχένιον, μεταλλικόν όμως και συμφυές μέ τό κράνος 7. 

3. Προχείρως ένΜ. v a n B e r c h e m—E. C 1 ο u z ο t, Mosaïques chrétiennes, 
Genève 1924, 38, είκ. 41. 

4. Ή σκηνή τοϋ 'Αρχαγγέλου μέ τόν Ίησοϋν τοϋ Ναυή έχει πολλάκις δημοσιευ-
θή. Βλ. προχείρως C h. D i e h l , Manuel d' art byzantin, 2α 6κδ., Paris 1925/6, I, 250, 
είκ. 122. Διά τήν χρονολογίαν βλ. Κ. W e i t z m a n n, The Joshua Roll, Princeton 1948, 
39 κ. έξ. 

5. Είκών έν J. L e r o y , Les manuscrits syriaques à peintures conservés dans les 
Bibliothèques d' Europe et d' Orient, Paris 1964, Λεύκωμα, πίν. 22.2 άνω δεξιά. Βλ. και 
Κείμενον, 141, αριθ. 5. 

6. L e r o y , ενθ' αν., Λεύκωμα, πίν. 62.1 και Κείμενον, 242, αριθ. 3. 
7. Βλ. W e i t z m a n n, Ενθ' άν., πίν. XVIII. 63, αλλά και πολλαχοϋ, π.χ. είκ. 

13, 16, 26, 31, 34, 37. 
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Ή παλαιοχριστιανική αύτη μορφή έπιζή ού'τω και κατά τους μετά τήν 
Είκονομαχίαν χρόνους, άλλ' αρκετά τροποποιημένη ώς προς το καταυχέ-
νιον ιδίως, το όποιον δεν είναι πλέον μεταλλικόν και συμφυές μέ τό κρά-

Ή τοιχογραφία τοϋ Ίησοϋ του Ναυή εις τό Καθολικόν 
της Μ. Όσιου Λουκά. 

Φωτογρ. Π. Λαζαρίδη 

νος, αλλ' έξ υφάσματος. Τό παλαιότερον γνωστόν, αν δέν άπατωμαι, 
παράδειγμα της νέας αυτής μορφής τοϋ κράνους θα ήδύνατο να θεωρηθή ή 
μικρογραφία του Ίησοϋ τοϋ Ναυή μέ τον Άρχάγγελον εις τό Μηνολό-
γιον τοϋ Βασιλείου Β' εις τήν Βιβλιοθήκην τοϋ Βατικανοϋ 8 γενομένη, 

8. Προχείρως έν V. L a z a r e ν, Storia della pittura bizantina, Torino 1967, 
είκ. 119. 

9 
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όπως τελευταΐον πιστεύεται, μεταξύ τών ετών 979 και 984 9. Προς τήν μι-

κρογραφίαν αυτήν θα ήδύνατο να θεωρηθή σύγχρονος περίπου ή τοιχο

γραφία του Όσιου Λουκά, εις τήν οποίαν όμως το καταυχένιον εξ υφά

σματος είναι περισσότερον εμφανές. Το εξ υφάσματος καταυχένιον τοϋτο 

δεν έχει βεβαίως τον ϊδιον προορισμον με το μετάλλινον, πού ευρομεν συμ

φυές με το κράνος εις τά παλαιοχριστιανικά μνημεία. Το μετάλλινον, δη

λαδή, σκοπόν είχε προφανώς να προφύλαξη τον αυχένα τοϋ πολεμιστοϋ 

από κτύπημα σπάθης, πράγμα αδύνατον αν τοϋτο ήτο εξ υφάσματος. Του τε

λευταίου τούτου φαίνεται ότι σκοπός ήτο μάλλον να προστατεύση τον 

αυχένα τοΰ πολεμιστοϋ άπο τήν θερμότητα τοϋ ηλίου κατά τάς μακράς 

πορείας. 

Και είναι βεβαίως αληθές δτι ό τύπος αυτός, όπως τον βλέπομεν εις 

τήν έξεταζομένην τοιχογραφίαν, άπαντα λίαν όμοιος και εϊς μικρογραφίας 

τοΰ 11ου και 12ου αιώνος 1 0. 'Αλλ' ή απασχολούσα ημάς τοιχογραφία δέν 

δύναται νά κατέλθη πέραν του έτους 1011 περίπου, κατά τό όποιον έκτίσθη, 

συμφώνως προς τάς τελευταίας έρευνας, τό Καθολικόν τοϋ Όσίου Λουκά Π . 

Είναι δέ πολύ πιθανόν ότι αυτή έγινε λήγοντος τοΰ 10ου αιώνος. 

Προτοϋ άφήσωμεν τήν τοιχογραφίαν, θά πρέπη νά προσθέσωμεν 

ολίγας λέξεις περί της μορφής πού θά είχεν ή παράστασις αυτή, όταν θά 

έσώζετο άκεραία. Εις τοϋτο μας βοηθεϊ ή περίπου σύγχρονος, ως εϊπομεν, 

μικρογραφία τοΰ Μηνολογίου τοΰ Βασιλείου Β' εις τήν Βιβλιοθήκην τοΰ 

Βατικανοΰ (βλ. σημ. 8), μέ τήν διαφοράν ότι ή τοιχογραφία εΐχεν άντίστρο-

φον τήν διάταξιν τών μορφών. Δεξιά, δηλαδή, είκονίζετο ό σήμερον σωζό

μενος Ίησοϋς τοΰ Ναυή καί αριστερά, απέναντι του, ό 'Αρχάγγελος κατε-

νώπιον, όπως εις όλα τά γνωστά μου μνημεία, μέ τήν γυμνήν ρομφαίαν εις 

τήν δεξιάν (Ίησοΰς Ναυή, 5.13) 1 2 . Μεταξύ τών δύο όρθιων μορφών θά 

είκονίζετο κατά γης ό Ίησοϋς προσκυνών τον Άρχάγγελον (Ίησοΰς Ναυή, 

5.14). Και υπάρχουν βεβαίως ελάχιστα μνημεία, εις τά όποια ή κατά γης 

άπεικόνισις τοΰ Ίησοΰ λείπει δια τήν στενότητα τοϋ χώρου, είς τήν τοιχο

γραφίαν όμως πού εδώ μας απασχολεί είναι μάλλον βέβαιον ότι ή μορφή 

αΰτη υπήρχε. 

9. Βλ. σχετικώς S. D e r N e r s e s s i a n è v Byzantion, XV, 1940/41, 104. 
10. Βλ. π.χ. τον Βατικανόν κώδ. 747 (Όκτάτευχος) καί τον κώδ. 760 (Ψαλτήριον) 

τοϋ Βατοπεδίου : K . W e i t z m a n n , Illustrations in Roll and Codex, 2α εκδ.. Princeton 
1970, πίν. XXXVI. 112, 113. Δια τήν Συριακήν Βίβλον τοϋ Buchanan βλ. σημ. 6. 

11. Διά τήν χρονολογίαν της ιδρύσεως τοϋ Καθολικού βλ. Μ. Χ α τ ζ η δ ά κ η ν 
έν Cahiers Archéologiques, XIX, 1969, 129. 

12. "Ιχνη αμυδρά της πτέρυγος τοϋ 'Αρχαγγέλου διακρίνονται εις τήν τοιχογρα
φίαν αριστερά τοϋ Ίησοϋ. Ό 'Αρχάγγελος συνεπώς είκονίζετο κατενώπιον, όπως καί 
είς το Μηνολόγιον τοϋ Βατικανού (βλ. σημ. 8) καί άλλαχοϋ. 
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Έρχόμεθα τώρα είς τάς έπιγραφάς πού συνοδεύουν τήν μορφήν είς 

την τοιχογραφίαν. Αύταν παρουσιάζουν όπως θα ϊδωμεν, οχι μικρόν ενδια

φέρον. 

Προ τούτου όμως είναι ανάγκη να παραθέσωμεν έδώ το εκ της Βίβλου 

κείμενον το σχετικον με τήν έμφάνισιν του 'Αρχαγγέλου είς ιόν Ίησοΰν 

του Ναυή και τον μεταξύ αυτών διάλογον 1 3. Ή παράθεσις αυτή του βιβλι

κού κειμένου είναι, νομίζοι, απαραίτητος δια τήν σύγκρισιν μέ τάς επί 

της τοιχογραφίας έπιγραφάς. Το κείμενον αυτό έχει ώς έξης : 

«Και εγένετο ώς ην Ίησοϋς εν 'Ιεριχώ, και άναβλέψας τοις όφθαλμοϊς 

είδεν ανθρωπον έστηκότα εναντίον αύτοΰ, και ή ρομφαία ασπασμένη εν τη 

χειρί αύτοΰ. Και προσελθών Ίησοϋς εϊπεν αύτω Ημέτερος εΐ ή τών ύπεναν-

τίων; ό ôè εΐπεν αύτω 'Εγώ αρχιστράτηγος δυνάμεως κυρίου νυνι παραγέ-

γονα. Και Ίησοϋς επεσεν επί πρόσωπον επί την γην και εϊπεν αύτω Δέσποτα, 

τι προστάσσεις τω σώ ο'ικέτη;» ('Ιησούς του Ναυή, 5.13 κ.εξ.). 

Ή επί τής εξεταζόμενης τοιχογραφίας άνω αριστερά επιγραφή, άπηλ-

λαγμένη άπό τα πολλά της ορθογραφικά λάθη, έχει ώς έξης : [Ήμέ]τερος ε'ι 

η τών ύπεναντίων. Ή φράοις αυτή τοΰ 'Ιησού είναι απολύτως σύμφωνος μέ 

το βιβλικον κείμενον. Δέν συμβαίνει ομως το ϊδιον και μέ τήν κάτω άπό τήν 

ήπλωμένην χείρα τοΰ 'Ιησού δευτέραν έπιγραφήν, ή οποία, άπηλλαγμένη 

επίσης άπό τάς ανορθογραφίας της, έχει ούτως : [Έγώ] ε'ιμι Μιχαήλ ό 

άρχι/' [ατρά]τηγος τής δυνάμε Ι [ως] Κ(υρίο)υ και ήλθον τοϋ/ [ενι]σχύσαι σε. 

Έδώ ό «αρχιστράτηγος δυνάμεως κυρίου» τοΰ βιβλικού κειμένου ταυ

τίζεται μέ τον Άρχάγγελον Μιχαήλ. "Οσον δ' άφορα είς τήν τελευταίαν 

φράσιν τής επιγραφής «και ήλθον τοΰ ένισχύσαι σε», περί αυτής και τής 

πηγής της θα γίνη λόγος μετ' ολίγον. 

Τόν ταυτισμον τοΰ αρχιστρατήγου μέ τον Άρχάγγελον Μιχαήλ εΰρί-

σκομεν και είς το Συναξάριον τής 8ης Νοεμβρίου, κατά τήν οποίαν εορτά

ζεται ή μνήμη τών δύο 'Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ. 'Εκεί αναγρά

φονται αί είς τήν Π. Διαθήκην άναφερόμεναι θαυματουργικοί εμφανίσεις 

τοΰ 'Αρχαγγέλου Μιχαήλ, μεταξύ τών οποίων είναι ή συνάντησίς του μέ 

τον Ίησοΰν τοΰ Ναυή 1 4. 

Και οί μέν λόγοι τοΰ Μιχαήλ αντιγράφουν πιστώς το βιβλικόν κεί

μενον, τό όποιον επαναλαμβάνει και τό Συναξάριον (βλ. σημ. 14). Τό γεγο

νός όμως ότι οί λόγοι ούτοι αναφέρονται είς τόν Μιχαήλ δεικνύει ότι ό 

ταυτισμός τούτου μέ τόν Άρχιστράτηγον τής δυνάμεως κυρίου τής Βίβλου 

είχεν ήδη γίνει τόν ΙΟον αιώνα, οπότε είχε καταρτισθή τό Συναξάριον τής 

13. Τό βιβλικόν χωρίον παραθέτει και ό Σ τ ί κ α ς, ενθ' αν., 175. 
14. Η. D e l e h a y e , Synaxarium Ecclesiae Constantinopoütanae, Bruxellis 1902, 

203, στ. 45, 46. 
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Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως 15. Το συμπέρασμα τοΰτο επιβεβαιώνει 
το γεγονός ότι εις το είλητάριον του Ίησοΰ τοϋ Ναυή το άποκείμενον εις 
την Βιβλιοθήκην του Βατικανού, το όποιον όπως είναι γνωστόν, άντεγρά-
φη κατά τον ΙΟον αιώνα άπό προεικονομαχικόν πρότυπον, ό'Αρχάγγελος 
εις τήν εικόνα της εμφανίσεως του εις τον Ίησοϋν φέρει τήν έπιγραφήν 
Μιχαήλ, ένω το μεταξύ τών δύο μορφών κείμενον συμφωνεί απολύτως με 
τήν Βίβλον 1β. "Αν λάβωμεν υπ' όψιν δτι ή μορφή τών γραμμάτων της επι
γραφής «Μιχαήλ» είναι εντελώς όμοία με τήν τοϋ κειμένου τοϋ ειληταρίου 
δυνάμεθα να καταλήξωμεν εις το λίαν, ώς νομίζω, πιθανόν συμπέρασμα, 
ότι ή επιγραφή αυτή ασφαλώς δέν ύπήρχεν εις το παλαιοχριστιανικόν πρό
τυπον, άλλα προσετέθη άπό τον γράψαντα κατά τον ΙΟον αιώνα το κείμενον 
τοϋ ειληταρίου και ότι συνεπώς τήν έποχήν αυτήν εϊχεν ήδη επικρατήσει 
ό ταυτισμός τοϋ «αρχιστρατήγου της δυνάμεως κυρίου» της Βίβλου μέ τον 
Άρχάγγελον Μιχαήλ. 

Έξ όσων λοιπόν μέχρι τοΰδε ελέχθησαν προκύπτει, κατά τήν γνώμην 
μου, το σαφές συμπέρασμα, ότι δια τήν δευτέραν έπιγραφήν της απασχο
λούσης ήμδς τοιχογραφίας ό ζωγράφος ήκολούθησεν όχι το βιβλικόν κεί
μενον, άλλα το συναξάριον πού άναγινώσκεται κατά τήν λειτουργίαν τής 
8ης Νοεμβρίου. Ή λεπτομέρεια αυτή έχει, ώς θα ϊδωμεν ίδιαιτέραν σημα-
σίαν δια τήν ερευνάν μας. 

Τό αρκετά σπουδαΐον ζήτημα, το όποιον τώρα πρέπει νά μας απασχό
ληση, είναι ό λόγος τής παρουσίας τής εξεταζόμενης τοιχογραφίας εις τον 
αρχικώς έξωτερικόν τοϊχον τής δυτικής όψεως τοϋ ναοϋ τής Παναγίας προ 
τής οικοδομής τοϋ Καθολικοΰ τό 1011. 

Ό κ. Στίκας, ό εύρων και πρώτος δημοσιεύσας τήν τοιχογραφίαν, 
έχων προ οφθαλμών τά εις τον βίον τοϋ Όσιου Λουκά αναφερόμενα περί 
χρηματικής ενισχύσεως τοϋ στρατηγοΰ Κρηνίτου δια τήν ί'δρυσιν τοϋ ναοϋ 
τής 'Αγίας Βαρβάρας 1 7, τον όποιον ό κ. Στίκας ταυτίζει μέ τον νϋν ναόν 
τής Παναγίας, έκαμε τήν έξης ύπόθεσιν. Διηρωτήθη δηλαδή μήπως ή τοι
χογραφία «εχη καμμίαν σχέσιν μέ τό γεγονός, ότι δια τήν άνοικοδόμησιν 

15. Το κείμενον τοϋ Συναξαρίου παρατίθεται άπαράλλακτον και εις τό Μηναϊον 

τής 8 Νοεμβρίου. 

16. W e i t z m a n n , The Joshua Roll, πίν. IV. 13. 

17. Γ. Κ ρ έ μ ο υ , Φωκικά. Προσκυνητάριον τής εν Φωκίδι Μονής τοϋ 'Οσίου 

Λουκά τούπίκλην Στειριώτου, Α', 'Αθήναι 1874, 50 : κ'Αμελεί και προς πάσαν εκείνον 

(τοϋ Λουκά) χρείαν δήλα δη και ύπηρεσίαν προθυμότατα διακόνων (ό Κρηνίτης) υπήρχε 

και δαπανών, ωσπερ οΰν και επί τή άνεγέρσει τοϋ ναοϋ τη; καλλινίκου Βαρβάρας τά 

καιριότατα συνεβάλετο και πολλήν αύτω συνεισήνεγκε μετά τής χειρός και δαπάνην». 

Διά τον Κρηνίτην (Άροτραν) Βλ. καί Α. B o n , Le Péloponnèse byzantin jusqu'en 
1204, Paris 1951, 189, αριθ. 17. 
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του ναοϋ της αγίας Βαρβάρας (όστις δέν είναι άλλος από τον ναον της 

Παναγίας) έχορήγησεν ό στρατηγός τοΰ θέματος της Ελλάδος Κρηνίτης, 

δεδομένου οτι οι βυζαντινοί εν γένει στρατηγοί είχον ώς πρότυπον ανδρείας 

τον ΊησοΟν τοϋ Ναυη, όπως π.χ. ό Διγενής 'Ακρίτας, όστις τον είχε ζωγρα-

φήσει εις το παλάτι του» 1 8 . 

Νομίζω οτι ή υπόθεσις αυτή δέν είναι δυνατόν να εύσταθήση δια 

πολλούς λόγους. Τον Ίησοϋν τοϋ Ναυη ουδέποτε, καθ' όσον τουλάχιστον 

γνωρίζω, οί Βυζαντινοί κατέταξαν μεταξύ των στρατιωτικών αγίων, εις τους 

οποίους οί πολεμισταί απέδιδον ίδιαιτέραν τιμήν και τους έθεώρουν βοη

θούς και προστάτας εις τους πολέμους. Αυτός ό Διγενής, τον όποιον ανα

φέρει ώς παράδειγμα ό κ. Στίκας, έκαμε τάς άνδραγαθίας του, συμφώνως 

προς το έπος εις τήν διασκευήν της Grotta Ferrata, 

έχων συνεργούσαν τε Θεού τήν χάριν 

των αθλοφόρων και μεγάλων μαρτύρων, 

Θεοδώρων τε των πανενδοξοτάτων, 

τον Στρατηλάτον και τοϋ Τήρωνος άμα 

ακολουθούν δέ τα ονόματα των γνωστότερων στρατιωτικών αγίων 1 9 . 

Άλλου πάλιν εις τήν ιδίαν διασκευήν ό 'Ακρίτας ορκίζεται : 

Μα τους αγίους μάρτυρας Χριστού Θεοδώρους20 

Εις άλλο σημεϊον διηγείται οτι ενίκησε τους πολεμίους 

έχων τε και τους μάρτυρας αγίους Θεοδώρους, 

Γεώργιον, Δη μήτρων τούτους έτρεψα πάντας21. 

Και τον ναόν τέλος πού άνήγειρεν εις τήν αύλήν τοϋ παλατιού του τον 

εϊχεν αφιερώσει ό Διγενής εις τον Άγιον Θεόδωρον, βεβαίως τον Στρατη-

λάτην 2 2. 

"Οσον άφορα δέ εις τήν παρατήρησιν τοϋ κ. Στίκα, οτι ό Διγενής 

απεικόνισε τον Ίησοϋν τοΰ Ναυη εις μίαν τών ισογείων αιθουσών υποδοχής 

18. Σ τ ί κ α ς , ενθ. αν., 178. 
19. Π. Κ ά λ ο ν ά ρ ο υ , Βασίλειος Διγενής 'Ακρίτας, 'Αθήναι α. ε., II, 3, στ. 

17 κ. έξ. 
20. Κ α λ ο ν ά ρ ο υ, ενθ. αν., II, 52, στ. 477. 
21. Αυτόθι, Π, 102, στ. 700 κ. έξ. Δι' αλλάς παραπομπάς εις σχετικούς στίχους 

τοϋ έπους βλ. Α. Ξ υ γ γ ό π ο υ λ ο ν εις τό περιοδ. Λαογραφία, 12, 1948, 568 κ. έξ. 
22. Ξ υ γ γ ό π ο υ λ ο ς , ενθ' αν., 568. 
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(χαμοτρικλίνων) του ανακτόρου του 2 3 , θα εϊχον να παρατηρήσω ότι εις 

τα ψηφιδωτά πού έκόσμουν τάς αίθουσας αύτάς ό Διγενής 

. . . πάντων τα τρόπαια των πάλαι εν ανδρεία 

λαμψάντων ανιστόρησε . . . 2 4 

'Από τήν ακολουθούσαν δε άπαρίθμησιν τών εικονιζόμενων γίνεται 
φανερόν δτι ή μνεία του Ίησοϋ τοϋ Ναυή δέν οφείλεται εις ίδιαίτερον προς 
αυτόν θαυμασμόν του Διγενή. 

Ό καθηγητής κ. Α. Grabar διευρύνων, κατά κάποιον τρόπον, τήν 
ύπόθεσιν του κ. Στίκα και οδηγούμενος από τήν τελευταίαν φράσιν της 
δευτέρας επί τής τοιχογραφίας επιγραφής «και ήλθον τοϋ ένισχνσαι σε», ή 
οποία δέν υπάρχει εις το βιβλικόν κείμενον, παρατηρεί ότι «Γ image de 
Josué devant Γ archange était un appel à Γ aide divine dans la lutte incessante 
que Γ Empire poursuivait alors contre les infidèles. Fixée sur le mur exté
rieur de Γ église, elle formait une espèce de bouclier contre les adversaires 
arabes et bulgares»25. 

Βεβαίως ή φράσις αυτή εις τήν έπιγραφήν τής τοιχογραφίας δέν υπάρ

χει, όπως παρετήρησεν ό κ. Grabar, εις τό βιβλικόν κείμενον, αλλ' όμως δέν 

είναι, όπως ένόμισε, προσθήκη του ζωγραφήσαντος τήν έπιγραφήν2 6. 

Ή φράσις αυτή εμπνέεται άπό τό Συναξάριον τής 1ης Σεπτεμβρίου, δπου 

γίνεται μνεία τής Κοιμήσεοίς τοϋ Ίησοϋ τοϋ Ναυή : « . . . δτε και τον 

άρχιστράτηγον Μιχαήλ θεασάμενος (ό Ίησοΰς) εσπασμένην έχοντα ρομφαίαν 

και τούτου την κλήσιν μαθών και εις γην πεσών και προσκυνήσας καί παρ' 

αύτοϋ ένδυναμωθείς. . . » 2 7 . 

Αϊ διατυπωθεϊσαι είκασίαι υπό τοϋ κ. Στίκα καί τοϋ κ. Grabar περί 

τής σημασίας πού είχεν εις τήν θέσιν αυτήν, έπί τοϋ έξωτερικοΰ δυτικοϋ 

τοίχου τοϋ ναοϋ τής Παναγίας, ή άπεικόνισις τοϋ Ίησοϋ τοϋ Ναυή προ 

τοϋ Αρχαγγέλου Μιχαήλ δέν φαίνεται πιθανόν δτι ανταποκρίνονται προς 

τα πράγματα. Καθ' όσον έγώ τουλάχιστον γνωρίζω, μεμονωμένη παράστα-

σις τής σκηνής αυτής καί μάλιστα έπί τοιχογραφίας εις τήν πρόσοψιν έκ-

23. Σ τ ί κ α ς , ενθ' άν., 178. 
24. Κ α λ ο ν ά ρ ο υ, ενθ' αν., II, 110, στ. 60 κ. έξ. Βλ. καί Ξ υ γ γ ό π ο υ λ ο ν , 

ενθ' αν., 571. 
25. Α. G r a b a r èv Académie des Inscriptions et Belles Lettres. Comptes rendus 

des séances de Γ année 1971 (Janvier—Mars), 36 κ. έξ. 
26. Ένθ' av., 36. 
27. D e 1 e h a y e, Synaxarium, 5. 
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κλησίας δέν είναι γνωστή 2 8 . Ή τοιχογραφία οϋτω πού μας απασχολεί 

θα ήτο μοναδικόν παράδειγμα. 

'Αλλά και εντός εκκλησίας ώς μεμονωμένης σκηνής εν και μόνον 

παράδειγμα είναι εις έμέ γνωστόν, ή τοιχογραφία δηλαδή εις το Τσαούς - ιν 

(Τσαβουσίν) της Καππαδοκίας δυναμένη να χρονολογηθή από τήν ύπάρχου-

σαν έπιγραφήν μεταξύ των ετών 963 και 9692 9. "Οπως όμως παρετήρησεν 

ό Jerphanion, ή μοναδική είς τήν Καππαδοκίαν σκηνή αυτή καί εντελώς 

ξένη προς τον είκονογραφικόν κύκλον τοϋ ναού σχετίζεται μέ τήν κάτω 

ακριβώς αυτής άπεικόνισιν του αύτοκράτορος Νικηφόρου Φωκά, της βα

σιλίσσης Θεοφανους καί άλλων μελών της οικογενείας των 3 0. Ή ύπό 

του Ίησοϋ δηλαδή άλωσις της Ίεριχους θα ήδύνατο, κατά τον Jerphanion, 

νά θεωρηθή ώς σύμβολον τών νικών του Φωκά είς τήν Κιλικίαν 3 1. 

Ή γνώμη αυτή του Jerphanion έχει άρκετήν βεβαίως πιθανότητα. 

Δέν νομίζω όμως ότι θα ήτο δυνατόν νά έπεκταθη καί είς τήν τοιχογραφίαν 

του Όσιου Λουκά, ούτε καί είς τάς προταθείσας ερμηνείας υπό τοΰ κ. Στί-

κα καί τοΰ κ. Grabar. 

ΆλλαχοΟ λοιπόν θά πρέπη νά στραφώμεν δια νά εϋρωμεν κάποιαν 

πιθανωτέραν έρμηνείαν της απασχολούσης ημάς τοιχογραφίας. 

Όπως εϊδομεν ανωτέρω, είς το Συναξάριον της 8ης Νοεμβρίου 

αναγράφονται αί είς τήν Π. Διαθήκη ν αναφερόμενοι θαυματουργικοί 

εμφανίσεις του 'Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Είς εκκλησίας άφιεροψένας εις 

τους Ταξιάρχας εικονίζεται συχνά εν άπό τα περιφημότερα επεισόδια της 

ιστορίας τοϋ Ίησοϋ τοΰ Ναυή, ή άλωσις δηλαδή της Ίεριχοΰς. Είς τήν 

ιδίαν δμως σύνθεσιν παριστάνεται καί ή γνωστή μας έμφάνισις τοϋ 'Αρχαγ

γέλου είς τον Ίησοΰν πού αποτελεί, κατά τίνα τρόπον, το προοίμιον της 

αλώσεως. Τοϋτο επιβεβαιώνουν αί τοιχογραφίαι δύο μνημείων, τα όποια 

είναι δημοσιευμένα μεταξύ πολλών άλλων ανεκδότων. 

28. Το παράδειγμα τής παραστάσεως τοϋ Ίησοϋ τοϋ Ναυή μέ τον Άρχάγγελον 
έπί τής ορειχάλκινης θύρας τοϋ Monte Sant' Angelo της 'Ιταλίας πού κατεσκευάσθη είς 
τήν Κωνσταντινούπολιν το 1076 (είκών έν Α.Κ. Ρ ο r t e r είς τά Mélanges G. Schlumber-
ger, Paris 1924, 411, είκ. 76) δέν θά ήδύνατο νά σχετισθή μέ το απασχολούν ημάς 
θέμα, διότι έπ' αυτής υπάρχει σειρά ολόκληρος σκηνών άπό τήν Π. Διαθήκην καί άπό 
το Εύαγγέλιον. Ή δέ έκεΐ είκών τοϋ Μιχαήλ σχετίζεται μέ τήν ίστορίαν τοϋ ναοΰ καί 
μέ τάς τρείς εμφανίσεις τοΰ 'Αρχαγγέλου είς τον έπίσκοπον τοϋ Siponto. Βλ. E. B e r 
t a u χ, V art dans Γ Italie méridionale, Paris 1904, 406 κ. έ. 

29. G. de J e r p h a n i o n , Les églises rupestres de Cappadoce, 2ov Λεύκωμα, 
πίν. 139. 1. 'Επίσης M. R e s t i e , Die byzantinische Wandmalerei in Kleinasien, III, 
Recklinghausen 1967, είκ. 317. 

30. Βλ. τήν εικόνα έν R e s t i e , ενθ' όν., είκ. 303 αριστερά. 
31. J e r p h a n i o n , ενθ' αν., Κείμενον, Ι, 2, 530. 
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Εις τον μικρόν σταυρεπίσαεγον ναΐσκον τών Ταξιαρχών έπί του ΒΑ 

άκρου του επιμήκους βράχου, οπού τό κάστρον του Γερακίου, εικονίζεται 

επί του βορείου τοίχου το θέμα της αλώσεως της Ίεριχοϋς 3 2. Είς τήν τοι-

χογραφίαν αυτήν, πού έδωκε παλαιότερον άφορμήν είς περιέργους συσχε

τισμούς μέ τήν φραγκικήν κατάκτησιν του Μωρέως 3 3, παριστάνεται αρι

στερά ό Ίησοϋς του Ναυή γονυκλινής κάτω του 'Αρχαγγέλου εικονιζό

μενου κατενώπιον. Παρά τον Άρχάγγελον οί ιερείς λευκοφοροϋντες και 

σαλπίζοντες (Ίησοϋς Ναυή, 6.13 κ.έ.) 3 4. "Ανω δεξιά ή Ιεριχώ, τής οποίας 

τα τείχη καταπίπτουν, καί, τέλος, εις το κάτω μέρος ό Ίησοϋς έφιππος μέ 

τους επίσης εφίππους πολεμιστάς. Ή δυστυχώς λίαν κατεστραμμένη σή

μερον τοιχογραφία αυτή, όπως και αί υπόλοιποι είς τον ναΐσκον, θα 

ήδύναντο νά χρονολογηθούν άπό τών τελευταίων 'ίσως ετών τοϋ Που 

αιώνος. 

Το δεύτερον μνημεΐον ευρίσκεται εις τήν Κρήτην. Είναι ό μικρός 

ναός τοϋ 'Αρχαγγέλου Μιχαήλ παρά το χωρίον 'Απάνω Άρχάνες πλησίον 

τοϋ Ηρακλείου. Ή δια τοιχογραφιών διακόσμησίς του εγένετο, συμφώνως 

προς τήν ύπάρχουσαν έπιγραφήν, τό 1315/16 3 5. Είς τον νότιον τοΐχον 

εικονίζεται ό Μιχαήλ κατενώπιον, τοϋ οποίου αί μεγάλαι διαστάσεις δε

σπόζουν τής εικόνος. Παρά τους πόδας του δεξιά μικροσκοπικός ό Ίησοϋς 

γονυκλινής καί όπισθεν αύτοϋ οί ιερείς μέ τάς σάλπιγγας και ή Ιεριχώ 3β. 

Τα δύο αυτά μνημεία μας όδηγοϋν εις μίαν ύπόθεσιν, ίσως όχι εντε

λώς άπίθανον. Νομίζομεν δηλαδή οτι είς τό νότιον άκρον τοϋ δυτικού τοί

χου τής εκκλησίας τής Παναγίας, όπου άνευρέθη ή άπασχολοϋσα ημάς 

τοιχογραφία, δέν αποκλείεται νά υπήρχε προ τής ιδρύσεως τοϋ Καθολικού, 

άλλα πάντως μεταγενέστερος τής κτίσεως τής Παναγίας, μικρός ναΐσκος 

αφιερωμένος είς τον Άρχάγγελον Μιχαήλ ή είς τους Ταξιάρχας. Ά ν έξε-

τάσωμεν τήν κάτοψιν τοϋ μνημείου 3 7 θα διαπιστώσωμεν οτι ό χώρος ό 

καλυπτόμενος ύπό \οϋ τετάρτου εξ αριστερών προς τά δεξιά σταυροθολίου 

τοϋ άρχικοΰ νάρθηκος τής Παναγίας, ό χώρος δηλαδή, είς τον άνατολι-

32. Εΐκών έν BSA, 12, 1905/6, πίν. II καί σ. 266. Περιγραφή καί έν Α. Β ο n, La 
Morée franque, Paris 1969, Κείμενον, 594. 

33. Βλ. Ν. Έλληνομνήμονα, 21, 1927, 402 κ. έξ. 
34. Το ανω μέρος των μορφών τούτων, καθώς καί τοδ 'Αρχαγγέλου, ήσαν προ πολ

λού κατεστραμμένα. Άργότερον ή καταστροφή έγινε μεγαλύτερα. Βλ. Bon, ενθ'άν., 
594, σημ. 1. 

35. Ή επιγραφή έν G. G e r ο 1 a, Monumenti veneti nell' isola di Greta, IV, Ve
nezia 1932, 506, αριθ. 3. 

36. Είκών έν G e r ο 1 a, ενθ'av., II, 319, είκ. 376. Ό Gerola τον γονυπετή Ίησοϋν 
έξέλαβεν ώς ((un divoto». 

37. Σ τ ί κ α ς, ενθ' άν., 150, είκ. 67. 
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KÒV τοίχον του οποίου ευρέθη ή τοιχογραφία, παραπλεύρως τοΰ Προσκυ-

νηταρίου του 'Οσίου Λουκά, είναι ευρύτερος τών τριών άλλων τοΰ νάρθη-

κος τών στεγαζομένων ύπο σταυροθολίων. Μήπως ό ευρύτερος αυτός 

χώρος είναι το ύποτιθέμενον παρεκκλήσιον τοΰ 'Αρχαγγέλου Μιχαήλ ή 

τών Ταξιαρχών; Μήπως το άνοιγμα του τοίχου, όπου το Προσκυνητά-

ριον, ήτο αρχικώς ή κόγχη τοϋ Ίεροϋ του παρεκκλησίου ; 

Ή υπαρξις παρεκκλησίων εις τα άκρα του νάρθηκος δέν είναι ασυνή

θης εις τα Καθολικά ιδίως τών μονών, όπως μας επιτρέπουν να συμπερά-

νωμεν τα εκ τοϋ Αγίου "Ορους και άλλαχοΰ παραδείγματα 3 8 . 

Βεβαίως πρόκειται περί υποθέσεως, τήν πιθανήν βασιμότητα της 

οποίας θα ήδύνατο να παράσχη σκαφική ϊσως έρευνα εις το μέρος εκείνο 

τοϋ μνημείου. 

'Οπωσδήποτε από τά εδώ εκτεθέντα προκύπτει τό βέβαιον, όπως νο

μίζω, συμπέρασμα, ότι ή αποκαλυφθείσα τοιχογραφία τοϋ ϊησοΰ τοΰ Ναυή 

ούτε αρχικώς εύρίσκετο εις το υπαιθρον, ούτε μεμονωμένη ήτο, οΰτε άπε-

τέλει είδος «άσπίδος εναντίον τών αντιπάλων 'Αράβων και Βουλγάρων», 

κατά τήν ύπόθεσιν τοΰ κ. Grabar (βλ. ανωτέρω σ. 134). Ή σκηνή αυτή της 

συναντήσεως τοΰ Ίησοΰ τοΰ Ναυή μέ τον Άρχάγγελον Μιχαήλ, εκτός ενός 

παραδείγματος εις τήν Καππαδοκίαν, τοΰ οποίου τήν έρμηνείαν εδωκεν, 

ως εϊδομεν (βλ. σελ. 135) ό Jerphanion, ουδέποτε, καθ' όσον γνωρίζω, είκο-

νίζετο μόνη εις τάς τοιχογραφίας, αλλ' άπετέλει μέρος σειράς όλης παρα

στάσεων σχετικών μέ τάς θαυματουργικός εμφανίσεις τοΰ 'Αρχαγγέλου, 

όπως τάς αναφέρει τό Συναξάριον της 8ης Νοεμβρίου. "Οπως δεικνύουν δέ 

τά σωζόμενα μνημεία, αϊ σκηναί αύται άπεικονίζοντο εις ναούς αφιερωμέ

νους εις τους Ταξιάρχας. 

Ή παροΰσα μελέτη βεβαίως δέν λύει κατά τρόπον όριστικόν τό περί-

πλοκον ζήτημα της τοιχογραφίας, εν από τά πολλά πού παρουσιάζει ή 

Μονή τοΰ Όσιου Λουκά και ιδίως αί έκκλησίαι της. Πάντως όμως ό νέος 

τρόπος και ή νέα κατεύθυνσις ερεύνης, πού εις τήν έργασίαν αυτήν έχρησι-

μοποιήθησαν, νομίζω ότι προωθοΰν κάπως τήν λύσιν τοϋ προβλήματος. 

Α. Ξ Υ Γ Γ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ 

38. Άγιον "Ορος : Λαύρα. Ο. Wulff, Altchristliche und byzantinische Kunst, 
II, 471, είκ. 402. 'Ιβήρων : G. M i 11 e t, L' école grecque dans Γ architecture byzantine, 
Paris 1916, 54, είκ. 26. Βατοπέδι : M i l l e t , αυτόθι, 129, είκ. 63. 'Επίσης Παναγία 
του Βροντοχίου εις τόν Μυστράν : G. M i 11 e t. Monuments byzantins de Mistra, 
Paris 1910, πίν. 23. 4. 
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R É S U M É 

LA FRESQUE DE JOSUÉ 

AU MONASTÈRE DE SAINT-LUC EN PHOCIDE 

Au cours des travaux de consolidation et de conservation au monastère 
de Saint-Luc en Phocide, exécutés par le Service d' Anastélose sous la direction 
de M.E. Sticas, on a découvert, en août 1964, derrière une plaque de revêtement 
du catholicon, une fresque située sur le mur ouest de Γ église de la Vierge, 
mur compris dans le catholicon au temps de sa construction vers 1011. La 
fresque en question faisait partie d' une scène représentant Γ apparition de 
l'archange Michel à Josué devant la ville de Jéricho. De cette scène ne reste 
aujourd' hui que la figure de Josué et les inscriptions contenant le dialogue 
de celui-ci et de Γ archange, d' après le récit de la Bible et du Menée du 8 
novembre. 

Le fait que la fresque se trouvait, comme on Γ a supposé, sur la façade 
occidentale, c'est-à-dire extérieurr de Γ église de la Vierge, donna lieu 
à diverses hypothèses pour son explication. M. Sticas qui eut Γ heureuse 
chance de découvrir la peinture pensa au stratège Krinitès qui, 
d'après la vie de saint Luc, dépensa pour la construction de Γ église de la 
Vierge et qui, comme pensait M. Sticas, voyait, paraît - il, en Josué un aide 
divin des militaires dans la guerre. M. le professeur A. Grabar crut que cette 
image de Josué «formait une espèce de bouclier contre les adversaires arabes 
et bulgares». Mais ces opinions sont, à mon avis, peu probables. On sait, 
en effet, que Γ épisode de la rencontre de Josué et de Γ archange fait partie 
des apparitions miraculeuses de ce dernier, énumérées par le Synaxaire du 8 
novembre. Or dans des églises dédiées aux archanges on a représenté cette 
scène ainsi que la chute de Jéiicho. Il est donc bien probable que la fresque 
en question ornait quelque petite chapelle dédiée aux archanges et située 
sur Γ extrémité méridionale du narthex qui précède Γ église de la Vierge, 
cas très fréquent dans les catholica des monastères. On pourrait même pen
ser que cette petite chapelle ne serait autre que le compartiment sur le côté 
nord du catholicon compris dans celui-ci au temps de sa construction vers 
1011, étant donné que la fresque se trouve sur le mur oriental de ce compar
timent. 

A. X Y N G O P O U L O S 
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