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ΟΙ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΗΣ ΑΠΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

ΣΤΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 

Σέ απόσταση μικρότερη υπό 50 μ. από την κεντρική πλατεία του Μαρ

κόπουλου στά Μεσόγεια της 'Αττικής καί στή δεξιά πλευρά του δρόμου πού 

συνεχίζει γιά τό Λαύριο, είναι χτισμένη ή δίδυμη εκκλησία τής 'Αγίας Πα

ρασκευής καί τής 'Αγίας Θέκλας. 

Ή πρώτη είναι μονόχωρη, καμαρασκέπαστη, μέ δίκλινη στέγη καί 

έχει εξωτερικές διαστάσεις 11,66x5,63 μ.1. 

Τό 'Ιερό έχει ημικυκλική εσωτερικά καί τρίπλευρη εξωτερικά κόγχη 

μέ μονόλοβο παράθυρο καί χωρίζεται από τόν υπόλοιπο ναό μέ χτιστό τέμ

πλο. Στό εσωτερικό τέσσερα τυφλά άψιδώματα κόβουν τή μονοτονία των 

μακρών τοίχων (Είκ. 1). Ή είσοδος γίνεται από τή δυτική πλευρά μέ δίφυλλη 

ξύλινη θύρα, χαμηλή, τυπική γιά την τουρκοκρατία. 

Τό μικρό μονόκλιτο εκκλησάκι τής 'Αγίας Θέκλας, πού είναι προσκολ

λημένο στό νότιο τοίχο τής 'Αγίας Παρασκευής, έχει εξωτερικές διαστάσεις 

7,08x3,95 μ. καί, σύμφωνα μέ τήν επιγραφή 2 πού διαβάζουμε πάνω άπό τήν 

'Ωραία Πύλη στό χτιστό τέμπλο, χτίστηκε τό 1767. 

Οί δύο ναοί είναι ιστορικά διατηρητέα μνημεία καί τά τελευταία χρόνια 

ή Αρχαιολογική 'Υπηρεσία έκανε τίς αναγκαίες εργασίες στερέωσης τών 

κτισμάτων καί καθαρισμού τών τοιχογραφιών τους πού ήταν σκεπασμένες 

μέ πυκνή αιθάλη καί άλατα. Στην εργασία αυτή Οά ασχοληθούμε μόνο 

μέ τό ναό τής 'Αγίας Παρασκευής. 

Στό εσωτερικό του ναού διαβάζουμε τέσσερις επιγραφές : 

Ή πρώτη (Είκ. 2) αναφέρει τή χρονολογία 1741 καί βρίσκεται πάνω άπό 

τήν 'Ωραία Πύλη στό χτιστό τέμπλο. Είναι γραμμένη μέ κεφαλαία μαϋρα 

γράμματα σέ άσπρο κάμπο, μέσα σέ τοξωτό διάχωρο πού ορίζεται άπό κόκ

κινη γραπτή ταινία. Μνημονεύει τά έξης: 

Το στερέωμα τών επί σοι/πεποιΟότων στερέωσον Κύριε τήν έκκλη/σίαν ην 

εκτίσω τω τιμίω σου αΐματι/έν ετει άπό τής ενσάρ/κου οικονομίας ,αψμά. 

1. Π. Λ α ζ α ρ ί δ η ς , Βυζαντινά καί μεσαιωνικά μνημεία Άθηνών-Άττικής, 
ΑΔ 24 (1969): Χρονικά, σ. 97, Πίν. 75 α. 

2. Δ. Κ α μ π ο ύ ρ ο γ λ ο υ , Ή ιστορία τών 'Αθηνών, Β', σ. 259. Π. Λ α ζ α ρ ί δ η ς , 
ο.π., σ. 98. 
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Είκ. 1. 'Αγία Παρασκευή καί 'Αγία Θέκλα. Κάτοψη. 

Είκ. 2. 'Επιγραφή πάνω άπό τήν 'Ωραία Πύλη στό χτιστό τέμπλο. 

Μιά δεύτερη επιγραφή (Είκ. 3) μέ μικρά μαΰρα γράμματα σέ άσπρο 

κάμπο είναι γραμμένη πάνω άπό τό φωτοστέφανο του αγίου 'Ιωάννη τοϋ 

Πρόδρομου στό τέμπλο. Ή επιγραφή στό βόρειο άκρο της είναι καταστραμ

μένη. Ή φθορά προήλθε άπό ρωγμή πού δημιουργήθηκε στό επίχρισμα, 
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' , ' ' "J. » 

EÎK. 3. Κτητορική επιγραφή πάνω άπό τόν Πρόδρομο στό χτιστό τέμπλο. 

όταν σέ μεταγενέστερη εποχή θέλησαν νά τοποθετήσουν τό ξυλόγλυπτο επι

στέγασμα στό χτιστό τέμπλο, τό όποιο μάλιστα όταν «πακτώθηκε» στους 

μακρούς τοίχους κατέστρεψε καί μερικές τοιχογραφίες. 'Αναφέρει τους κτή-

τορες της εκκλησίας καί τό ζωγράφο Γεώργιο Μάρκου: 

[Άνηγέρθη] εκ βάθρων γης / και (πάν)σεπτος ναός ούτος της άγιας 

και ενδόξου όσιομάρ Ι τυρός και άθληφόρου Παρασκευήν, δια συνδρομής και 

πόνου Χρυσά . / και πάντων των εύσευών χριστιανών των κατοικούντων εν τη 

κόμη / ταύτην, δια ψυχικήν αυτής σωτηρίας και μνήμης αιωνίου δι' αυτής. 

Γεγονε και /η παρούσα αρχή της ιστορίας υπο χηρός Γ[ωργίου] μάρκου [...]. 

Είκ. 4. Κτητορική επιγραφή στό βόρειο τοίχο. 

"Αλλη, πολύ σημαντική επιγραφή (Είκ. 4), υπάρχει πάνω άπό τή θύρα 

τοϋ βόρειου τοίχου καί αναφέρεται στους κτήτορες, στή χρονολογία δια

κόσμησης της εκκλησίας, στους ζωγράφους καί τό μητροπολίτη "Ανθιμο. 

Είναι ανορθόγραφη καί άσύντακτη, μέ κεφαλαία γράμματα καί βραχυγρα

φίες καί αποτελείται άπό επτά στίχους πού αναπτύσσονται σέ πλαίσιο το

ξωτό πού ορίζεται άπό κόκκινη γραπτή ταινία. Ή επιγραφή αναφέρει: 

Άνυγέρθη εκ βάθρων γής καί άνυστωρείθη ό θείος [και] πάνσεπτος οντος 

ναός τής άγιας ένδοξου όσιομάρτυρος τοϋ Χ(ριστο)ΰ / Παρασκευής δια συν-
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δρομής πόνου τε καί εξόδου Χρυσάνθης μοναχής \ δια ψυχηκήν αυτής σωτη-

ρίαν αμα δε Ίωάνου και Ίωάνου των ιερέων και των λειπών / [Χρι]στια-

νών των κατικούντων εν τή κόμη ταύτη και των εξής άρχιέρατεύ/ωντο [ς]/ 

[όσιω ]τάτου και [ιερωτ]άτον αρχιεπισκόπου 'Αθηνών κυρίου κυρ Άνθύμου 

είστορίθη j [δια χειρ]ος Γεωργίου Κυπριότου και 'Αντωνίου Μάρκου εν ετει 

από Χ(ριστο)ϋ μ-ψνά [Α]ύγούστου ιδ. 

'Από τά στοιχεία πού μας δίνουν οι τρεις επιγραφές καί άπό τίς λίγες 

ιστορικές πληροφορίες καί παραδόσεις πού υπάρχουν γιά τήν περιοχή 3 συμ

περαίνεται οτι ή εκκλησία χτίστηκε άπό τους ιερείς, τους μοναχούς καί τους 

κατοίκους του Μαρκόπουλου, μικρού συνοικισμού πού δημιουργείται σ' αύτη 

τή θέση, όταν πέντε οικογένειες προσφύγων έρχονται μέ αρχηγό κάποιο Μάρ

κο από τήν κοντινή Μερέντα περίπου αυτή τήν εποχή. Τό πιθανότερο είναι 

οτι ή 'Αγία Παρασκευή είναι ή πρώτη εκκλησία πού οικοδομήθηκε μετά τήν 

εποίκηση του Μαρκόπουλου. 

Ό αρχιεπίσκοπος "Ανθιμος διαδέχεται τό Ζαχαρία στό μητροπολιτικό 

θρόνο των 'Αθηνών τό 1741, παραμένει σ'αυτόν μέχρι καί τό 1763 ή 17644, 

καί τό ονομά του έχει συνδεθεί μέ τους αγώνες τών κατοίκων της 'Αττικής 

εναντίον του βοεβόδα Σαρρή Μουσελίμη. 

Γιά τή διακόσμηση της εκκλησίας μέ τοιχογραφίες εργάστηκαν τρεις 

ζωγράφοι. Μόλις τελείωσε ή οικοδόμηση, οί κτήτορες ανέθεσαν στό γνωστό 

ζωγράφο Γεώργιο Μάρκου νά εκτελέσει τό έργο. Ίσως ή τοιχογράφηση της 

'Αγίας Παρασκευής νά είναι καί τό τελευταίο, σέ κάποια έκταση, έργο πού 

αναλαμβάνει πρίν άπό τό θάνατο του ό ζωγράφος, πού τό 1741 πρέπει νά βρί

σκεται σέ προχωρημένη ηλικία. Ό Γ. Μάρκου φιλοτεχνεί τίς τοιχογραφίες 

του τέμπλου όπου καί υπογράφει. Δέν αποκλείεται επίσης νά έδωσε στους μα

θητές του καί γενικές κατευθύνσεις γιά τό εικονογραφικό πρόγραμμα. Έκτος 

αύτοϋ στοιχεία της τέχνης του επισημαίνονται καί σέ τοιχογραφίες τοϋ ανα

τολικού τοίχου του Ίεροΰ (ιεράρχες, Άγια Τριάδα), όπου εργάστηκε ένας άπό 

τους συνεργάτες του καί όπου διαβάζουμε καί τή χρονολογία: μχ^μα'"Οκτω

βρίου δ'. 

Τό έργο τελειώνουν δέκα χρόνια αργότερα, τό 1751, οί επίγονοι καί μα

θητές του Γεώργιος Κυπριώτης ή Κυπραΐος καί 'Αντώνιος Μάρκου5, πού 

αναφέρονται στην κτητορική επιγραφή του βόρειου τοίχου. 

3. Ν. Α. Σ ω τ η ρ ί ο υ , Μαρκόπουλο. Ή ιστορία ενός χωρίου, ή ίστορία ενός άν
θρωπου, 'Αθήναι 1951, σ. 26, 27. 

4. Γ. Σ ω τ η ρ ί ο υ , Εύρετήριον τών Μεσαιωνικών Μνημείων της Ελλάδος, Α', 
'Αθήναι 1927, σ. 20, 25. Κ. Σι μ ό π ο ύ λ ο ς , Ξένοι ταξιδιώτες στην'Ελλάδα, Β', 'Α
θήνα 1973, σ. 198, 276-279. 

5. Ά. Ξ υ γ γ ό π ο υ λ ο ς, Σχεδίασμα ιστορίας τής θρησκευτικής ζωγραφικής μετά 
τήν αλωσιν, 'Αθήναι 1957, σ. 289. 
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Μιά τέταρτη επιγραφή εΐναι γραμμένη μέ κεφαλαία γράμματα πάνω 

από τήν πλάγια είσοδο τοΰ 'Ιερού. Προειδοποιεί τόν εισερχόμενο μέ τό πιό 

κάτω αποτρεπτικό: 

Των ώδε θνρ[ώ]ν μηδεις είσέλθη άλλ' άπαξ δε/μόνος ο ιερός τε θύτης δς αν-

θης δέ πάλιν κεκαθαρμένος όλως. Τελείται γαρ ένδον ή μυστική θυσία τοϋ ζωο

ποιού σώ/ματος τοϋ Δεσπότου. 

Ο ί τ ο ι χ ο γ ρ α φ ί ε ς 

Στό εσωτερικό ή εκκλησία είναι καταγραφή. Οί αρχιτεκτονικές έπι-

Είκ. 5. Τομή του άνατολικοΟ 

τοίχου μέ τή θέση των τοιχο

γραφιών. 

1. Οί 'Ιεράρχες 

2. Ή Πλατυτέρα 

3. Ή 'Αγία Τριάδα 

4. Ό άγιος Στέφανος 

5. Ό άγιος Φίλιππος 

6. Ή Παναγία του Ευαγγελισμού 

6α. Ό άγγελος του Ευαγγελισμού 

7. Ή "Ακρα Ταπείνωση 

φάνειες έχουν χωριστεί σέ ζώνες οριζόντιες όπου σχηματίζονται ορθογώνια 

πλαίσια, μέσα στά όποια αναπτύσσονται οί παραστάσεις (Είκ. 5-7). 'Αναλυτι

κά τό πρόγραμμα είναι τό έξης: 

Στό τεταρτοσφαίριο της κόγχης ή Πλατυτέρα μέ τό Χριστό στό στήθος 

στον τύπο τής δεόμενης μέ τους σεβίζοντες αρχαγγέλους. Δεξιά καί αριστερά 

από τό φωτοστέφανο τής Παναγίας, μέσα σέ κόκκινους δίσκους, οί βρα

χυγραφίες MP ΘΥ. 

Στό κάτω τμήμα τής κόγχης, κατά τά καθιερωμένα, εικονίζονται οί 

συλλειτουργοΰντες ιεράρχες Γρηγόριος καί 'Ιωάννης ό Χρυσόστομος αρι

στερά (Είκ. 8) καί Βασίλειος καί 'Αθανάσιος δεξιά. Φορούν πολυτελείς ιε

ρατικές στολές καί κρατούν ανοιχτά είλητά στά όποια, αντίστοιχα, είναι 

γραμμένες μέ κεφαλαία οί έξης λειτουργικές επιγραφές: 

"Οπως υπό τοϋ κράτους σου πάντοτε φυλατώμενος καί σοι τ[ήν δόξαν άνα-

πέμποντες]. 

Ό Θεός ό Θεός ημών ό τον ούράνιον αρτον τήν τροφήν του • • 

Ουδείς άξιος των συνδεδεμένων ταϊς σαρκικαϊς επιθυμίαις. 

'Εξαιρέτως τής Παναγίας αχράντου νπερευ[λογημένης]. 
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Στό μέτωπο του ανατολικού τοίχου, τό χώρο στό μέσο καταλαμβάνει 

ή παράσταση της 'Αγίας Τριάδας, όπως συναντάται σέ έργα του 16ου καί 

Π ο υ αι., μέ τό Χριστό καί τόν Παλαιό των Ή μ ε ρ ω ν μετωπικούς, καθισμέ-

Ζ C 3 2 X 3 3 X^X 3 5 X 3 s X 3 7 X 3 9 X 3 9 > 

92 93 94 95 96 97 

6 9 70 71 7 2 

D 
Γ Γ Γ 

Εϊκ. 6. Τομή κατά μήκος καί όψη του νότιου τοίχου μέ τή θέση των τοιχογραφιών. 

8. Οί άγιοι Γερμανός καί Γρηγόριος ό 
Διάλογος 

9. Οί άγιοι Βλάσιος, Ειρήνη, Χαράλαμ
πος 

10. Ό απόστολος Παύλος 
11. Οί άγιοι Κωνσταντίνος καί Ελένη 

καί Μαρίνα 
12. Ή αγία Αίκατερίνη 
13. Οί άγιοι Νικόλαος, Προκόπιος, Σπυ

ρίδων 

14. Ό προφήτης Ηλίας 
15. Οί Σαράντα Μάρτυρες 
16. Οί άγιοι 'Αντώνιος, Ευθύμιος, Σάββας 
32-49. Στηθάρια αγίων 
68. Ή Φλεγόμενη Βάτος 
69. Ή Σφαγή του προφήτη Ζαχαρία 

70. Ή Άποτομή τής κεφαλής του Προ
δρόμου 

71. Τό Μαρτύριο τοϋ αγίου Στεφάνου 
72. Τό Μαρτύριο του αποστόλου Πέτρου 
73. Τό Μαρτύριο του αποστόλου Παύλου 
74. Τό Μαρτύριο του αγίου Γεωργίου 
75. Τό Μαρτύριο τού αγίου Δημητρίου 
76. Τό Μαρτύριο του αγίου Θεοδώρου 
77. Ό Πειρασμός του αγίου 'Αντωνίου 
78. Τό Μαρτύριο τής άγιας Θέκλας 
79. Τό Μαρτύριο τής αγίας Κυριακής 
92-103. Δώδεκα οίκοι του 'Ακάθιστου 

Ύμνου 
116-131. Οί δίσκοι μέ τους Δικαίους τού 

'Ισραήλ 
132-138. Οί δίσκοι μέ τους προφήτες καί 

τήν Παναγία 

νους στον ίδιο θρόνο καί τό "Αγιο Πνεύμα μέ τή μορφή περιστεριού. Ό 

Πατήρ μέ τό αριστερό κρατεί είλητάρι μικρό, πού προτιμούν νά είκονίζουν 

οί ορθόδοξοι ζωγράφοι αντί τής σφαίρας, μέ τήν επιγραφή : Ούτος εστίν ο 

υΙός μου, ένω υψώνει τό δεξί σέ στάση ευλογίας. Στό αριστερό γόνατο ό Χρι

στός ακουμπά ανοιχτό ευαγγέλιο πού έχει τήν επιγραφή: "Οταν δε ελθη ό 

παράκλητ[ος] δν εγώ πέμψω] παρά τον γρ . . .. 

Τό χώρο δεξιά καί αριστερά τής Α γ ί α ς Τριάδας καταλαμβάνει ό Ευαγ

γελισμός πού παριστάνεται στον τύπο πού διαμόρφωσαν οί Κρήτες ζωγρά-
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φοι τό 15ο καί 16ο αιώνα καί πού συνεχίζεται μέ μικρές παραλλαγές μέ

χρι καί τό τέλος τοΰ 17ου αί.β. 

Ή Παναγία καί ό Γαβριήλ έχουν τίς τυπικές στάσεις πού συναντούμε 

Είκ. 7. Τομή κατά μήκος καί οψη του βόρειου τοίχου μέ τή θέση τών τοιχογραφιών. 

19. Οί άγιοι Σεραφείμ, Θεοδόσιος, 
Έφραίμ 

20. Ό άββάς Ζωσιμάς, ή αγία Μαρία ή 
Αιγύπτια, ή 3η επιγραφή 

21. Ή άγια Θέκλα 
22. Οί άγιοι Γεώργιος καί Δημήτριος 
23. Ό άγιος 'Ανδρέας 
24. Οί αρχάγγελοι Μιχαήλ καί Γαβριήλ 
25. Ό απόστολος Πέτρος 
26. Οί άγιοι Παντελεήμων, Κοσμάς καί 

Δαμιανός 

27. Τό Όραμα τοϋ Πέτρου 'Αλεξανδρείας 
50-67. Στηθάρια αγίων 
80-89. Βίος καί μαρτύρια αγίας Παρα

σκευής 
90. Τό Μαρτύριο τοϋ αποστόλου 'Ια

κώβου 
91. "Η Θυσία τοϋ 'Αβραάμ 
104-115. Δώδεκα οίκοι τοΰ 'Ακάθιστου 

"Υμνου 
139-144. Οί δίσκοι μέ τους προφήτες 

στίς κρητικές εικόνες. Εικονίζονται μπροστά σέ πολλά κτίρια, σέ χρώμα 

σταχτί. Μοιάζουν σάν συσσωρευμένα καί ενώνονται μέ ενα χαμηλό τοίχο 

μέ ανάγλυφες μονόχρωμες διακοσμήσεις. Είναι κυρίως κυβόσχημα μέ ορ

θογώνια άλλα καί λίγα τοξωτά παράθυρα καί στέγες κόκκινες. Ή Παναγία 

παριστάνεται όρθια πάνω σέ υποπόδιο, ντυμένη μέ κόκκινο μαφόριο, άπό 

τό όποιο βγαίνει ή δεξιά της παλάμη μπροστά στό πρόσωπο. Ό Γαβριήλ 

πλησιάζει μέ ζωηρό βήμα άπό αριστερά. Δεξιά καί αριστερά στίς γωνίες οι 

μικρογραφίες τών προφητών Δαβίδ καί 'Ησαΐα πού κρατούν ανοιχτά ει

λητάρια μέ τίς επιγραφές, αντίστοιχα : "Ακουσον θύγατερ καί Ιδε και 

6. Μ. Χ α τ ζ η δ ά κ η ς , Εικόνες της Πάτμου, 'Αθήνα 1977, άρ. 124, πίν. 62. 
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κλίνον το ούς σου (Ψαλμ. μδ, 11) καί Ίδον ή Παρθένος ε [ν] γαστρι [τ[έξα.. . 

(Ψαλμ. ζ, 14). 

Τό γνωστό δοχείο μέ τά λουλούδια, σύμβολο της παρθενίας της Θεο-

Είκ. 8. Οί άγιοι Γρη-
γόριος ό Θεολόγος 
καί 'Ιωάννης ό Χρυ-

1 σόστομος. 

τόκου, εικονίζεται πάνω σέ πεζούλι. Τό συναντούμε σέ πολλές κρητικές ει

κόνες, όπως π.χ. σέ βημόθυρο πού χρονολογείται άπό τό β' μισό του 15ου 

αϊ. στην Πάτμο, έργο πιθανόν τοϋ 'Ανδρέα Ρίτζου7. 

Δεξιά καί αριστερά άπό τήν κόγχη τοΟ Ίεροϋ, συμμετέχοντας στη 

λειτουργία, παριστάνονται ολόσωμοι, μετωπικοί, ό πρωτομάρτυρας Στέ

φανος στη συνηθισμένη του θέση, ντυμένος μέ τήν κατάλευκη στολή τοϋ 

διακόνου, μέ τραχηλιά καί έπιμανίκια διακοσμημένα, καί ό άγιος Ελευθέριος 

πού φορεί πλούσια αρχιερατική στολή μέ πολυσταύριο φαιλόνιο καί έπιγο-

νάτιο καί υψώνει τό δεξί σέ χειρονομία ευλογίας. Μέ τό άλλο χέρι σκεπα

σμένο μέ τό βερυκοκί καλυμαύχι του κρατεί ευαγγέλιο χρυσοποίκιλτο. 

Μέσα στό Ιερό υπάρχει μόνον ή κόγχη της Πρόθεσης μέ τήν "Ακρα Τα-

7. Ό.π., άρ. 11, πίν. 80, 81. 
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πείνωση. Ό Χριστός νεκρός, μπροστά σέ ξύλινο σταυρό, παριστάνεται μέχρι 

τά γόνατα μέσα σέ μαρμάρινη σαρκοφάγο μέ τά χέρια δεμένα στό στομάχι καί 

τό κεφάλι γερμένο δεξιά, κατά τό βυζαντινό τρόπο απεικόνισης, όπως συνη

θίζεται άπό τό 15ο αι.8. Δεξιά καί αριστερά έχουν προστεθεί άλλα δύο 

πρόσωπα, ή Παναγία καί ό 'Ιωάννης ό Θεολόγος. "Εχουν υψώσει τό χέρι 

στό μάγουλο σέ ένδειξη βαθιάς άλλα συγκρατημένης θλίψης, οπως τους 

συναντούμε στά λυπητερά. 

Στό βόρειο τοίχο πάνω άπό μικρό παράθυρο, εικονίζεται τό "Οραμα 

του αγίου Πέτρου 'Αλεξανδρείας. "Η σκηνή, πού εικονίζεται συχνά στίς 

εκκλησίες αυτής τής εποχής στην περιοχή των Μεσογείων, ακολουθεί 

τά πρότυπα τοϋ "Αθω. Ό άγιος μέ ιερατική στολή απευθύνεται στό νεαρό 

Χριστό πού στέκει μέ σχισμένο τό χιτώνα, υπονοώντας τό σχίσμα. Επιγρα

φές : Τις σον τον χιτώνα σώτερ διήλεν καί οντος ό πανκάκιστος αρριος Πέτρε. 

Στό νότιο τοίχο εικονίζονται οί ιεράρχες Γερμανός καί Γρηγόριος ό 

Διάλογος. Κρατούν ανοιχτά είλητά μέ τίς επιγραφές, αντίστοιχα : Πρό-

σχομε τα προηγιασμένα άγια τοις άγίοις καί Κατά την δωρεάν τον Χ(ριστο)ϋ 

σον μεθ' ον ενλογιτός. 

Στό τέμπλο εικονίζονται ό Χριστός (δ Ζωοδότης), ή Παναγία (ή Έλπίς 

των Χριστιανών), ό Πρόδρομος καί ή 'Αγία Παρασκευή. Ή τελευταία έχει 

καλυφθεί μέ νεότερη εικόνα. 

Ό Χριστός κάθεται σέ θρόνο ξυλόγλυπτο μέ τρεις καμπύλες στην κου

παστή του. Μπλε ιμάτιο μέ γεωμετρικές πτυχώσεις σκεπάζει τό μεγαλύτερο 

μέρος του χιτώνα του. Μέ τό δεξί υψωμένο ευλογεί ενώ μέ τό αρι

στερό συγκρατεί ανοιχτό ευαγγέλιο. Δεξιά καί αριστερά άπό τό φωτοστέ

φανο του Χρίστου πού έχει τά γράμματα Ο ΩΝ, σέ δύο κόκκινους δίσκους: 

ΙΣ XP. Ή Παναγία κάθεται σέ θρόνο όμοιο μέ τοϋ Χριστού καί πατεί σέ 

υποπόδιο. Είναι γυρισμένη λίγο αριστερότερα άπό τόν κεντρικό άξονα. 

Στά γόνατα της κρατεί τό μικρό Χριστό, ντυμένο μέ χρυσαφί ιμάτιο πού υ

ψώνει τό χέρι σέ χειρονομία ευλογίας. 'Αφιερωματική επιγραφή : δέησις τής 

δούλης τον Θεον Παγόνας Πρεσβντέρας. Στην εικόνα επικρατεί τό έντονο 

φωτεινό χρώμα τοϋ μπλε φορέματος τής Παναγίας. 

Ό Πρόδρομος (Είκ. 9) παριστάνεται στό συνηθισμένο τύπο τοΰ φτε

ρωτού αγίου, οπως διαμορφώθηκε άπό τους Κρήτες ζωγράφους άπό τό 

16ο αι. καί μετά9. Τό ενσταυρο φωτοστέφανο πού πλαισιώνει τό κομμένο 

κεφάλι του μέσα στον κάνθαρο πού κρατεί μέ τό αριστερό χέρι, έχει τά 

γράμματα ΙΩ. Στό ανοιχτό είλητάρι του διαβάζουμε τήν περικοπή : Μετα-

νοεϊται ήγγικεν γαρ ή βασιλεία τών ουρανών. 

8. Ό.π., άρ. 28, πίν. 91. 
9. Ά. Ξ υ γ γ ό π ο υ λ ο ς, ο.π., σ. 258, πίν. 30, 2. 
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Στους μακρούς τοίχους της εκκλησίας, σέ ζώνη πού αρχίζει άπό τόν 

ανατολικό τοίχο του Ίεροϋ (τη ΝΑ. γωνία), ιστορούνται οί είκοσι τέσσερις 

οίκοι του 'Ακάθιστου "Υμνου, θέμα πού άπό τό 14ο αι. καί μετά γίνεται 

πολύ αγαπητό στους ζωγράφους καί συναντάται στη μνημειακή ζωγραφική 

άλλα καί στά χειρόγραφα. 

Στό νότιο τοίχο εικονίζονται οί δώδεκα πρώτοι οίκοι, οί σχετικοί μέ 

,όν Ευαγγελισμό (Αουκδς, 26-38), μέ 

τά κατά 'Ιωσήφ, καθώς καί μέ τά επει

σόδια πού αναφέρονται στην παιδική 

ηλικία του Κυρίου. Στό βόρειο τοίχο 

συνεχίζεται ή αφήγηση των δώδεκα 

υπόλοιπων οίκων. Στό μαύρο κάμπο 

κάθε παράστασης αναγράφεται μέ κε

φαλαία γράμματα ή αρχή του οίκου 

πού εικονογραφείται. 

Α. "Αγγελος Πρωτοστάτης (Είκ. 

10). Ό Ευαγγελισμός. Ή παράσταση, 

κοινή, ακολουθεί τόν κρητικό τύπο 

πού γενικεύεται τό 15ο καί τό 16ο αι. 

Ή Παναγία εικονίζεται καθιστή, ό

πως συνηθίζεται στον πρώτο οίκο. 

Δύο κτίρια «κρητικά», τό ενα μέ κόκ

κινη σαμαρωτή στέγη, τό άλλο σάν 

πύργος μέ δύο εξέχουσες άντηρίδες, 

καί ένας τοίχος χαμηλός στό χρώμα 

της ώχρας συνθέτουν τό βάθος. Στό 

πάνω τμήμα τής εικόνας ό ουρανός 

σάν ημικύκλιο καί τό "Αγιο Πνεύμα, 

μικρό περιστέρι μέσα σέ δίσκο μέ 

ακτίνες. 

Είκ. 9. Ό αγιος 'Ιωάννης ό Πρόδρομος. Β. Βλέπουσα ή 'Αγία. Καί πάλι 

ό Ευαγγελισμός, μέ τήν Παναγία όρ

θια, ακολουθώντας τήν παράδοση. Τά δύο πρόσωπα συζητούν ζωηρά. Ή 

Μαρία ζητεί νά μάθει τις δ πέμπων... 

Γ. Γνώσιν άγνωστον γνώναι. Καί ή τρίτη σκηνή εικονίζει τόν Ευαγγε

λισμό, μέ τήν Παναγία όρθια μέ τά χέρια απλωμένα προς τόν άγγελο, πού 

φορεί στολή κόκκινη μέ λώρο χρυσοποίκιλτο, σέ στάση αποδοχής. Στό χα

μηλό τοίχο πού ενώνει τά κτίρια πού βρίσκονται στό βάθος διαγράφεται μέ 

τήν τεχνική της μονοχρωμίας ενα ανθρώπινο κεφάλι, συνηθισμένη διακό

σμηση σέ εικόνες του 16ου καί Που αι. 



TOIXOrPAOIEZ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ 199 

Δ. Δύναμις του 'Υψίστου. Ή σκηνή, πού υπονοεί τήν ενσάρκωση 
του Κυρίου, εικονογραφείται μέ τήν Παναγία ενθρονη μπροστά άπό μεγάλο 
κόκκινο πανί πού κρατούν τέσσερις άγγελοι. Ημικυκλικός ουρανός καί τά 
συνηθισμένα κτίρια στό βάθος. 

Ε. Έχουσαν Θεοδόχον. Ή συνάντηση/Η σκηνή, πού τή βρίσκουμε 
συχνά καί ώς ανεξάρτητη παράσταση, είναι καί πάλι ή τυπική. Ή Ελισάβετ 

Είκ 10. 'Ακάθιστος "Υμνος. "Αγγελος Είκ. 11. Ακάθιστος "Υμνος. Θεοδρόμον 
Πρωτοστάτης. 'Αστέρα. 

συναντά τή Θεοτόκο μπροστά στό σπίτι του Ζαχαρία καί τήν ασπάζεται. 
Παριστάνονται επίσης ό Ζαχαρίας καί ό 'Ιωσήφ. 

Ζ. Ζάλην ενδοθεν έχων. Ό Ιωσήφ χειρονομεί οργισμένος γιά τήν εγκυ
μοσύνη της Θεοτόκου. Εκείνη προτείνει τίς παλάμες, μή δεχόμενη τήν 
κατηγορία. 

Η. "Ηκουσαν οι ποιμένες. Ή Γέννηση. Ή παράσταση είναι λιτή, 
περιέχει μόνο τά κύρια στοιχεία (βραχώδες βουνό χωρίς βλάστηση, αναγ
γελία της Γέννησης στον καθισμένο 'Ιωσήφ, ευαγγελισμός των ποιμέ
νων, οί άγγελοι πού ψάλλουν) καί απηχεί τρόπους πού βρίσκουμε σέ τοι
χογραφίες καί εικόνες επηρεασμένες άπό τήν τέχνη της κρητικής σχολής. 

Θ. Θεοδρόμον 'Αστέρα (Είκ. 11). Οί Μάγοι πλησιάζουν έφιπποι στή 
Βηθλεέμ οδηγούμενοι άπό τό φωτεινό άστρο. "Ενας υπηρέτης εικονίζεται 
δεξιά. 

Ι. "Ιδον Παίδες Χαλδαίων. Ή Παναγία κρατώντας στην αγκαλιά της 
τό μικρό Χριστό εικονίζεται καθισμένη σέ ξυλόγλυπτη κασέλα εξω άπό 
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τό σπίτι του Ματθαίου νά δέχεται τους Μάγους πού προσφέρουν τά δώρα 

τους. Στό δεύτερο επίπεδο, κτίριο σκεπασμένο μέ δώμα καί παράθυρο στο

λισμένο μέ ανάγλυφο ανοιχτό άνθέμιο καθώς καί ένας χαμηλός τοίχος ο

πού έχει σχεδιαστεί κεφαλή ζώου σέ μονοχρωμία. 

Κ. Κήρυκες θεοφόροι. Μπροστά σέ πύργο βαμμένο μέ κοκκινωπή 

ώχρα, μέ αέτωμα οξυκόρυφο, σχεδόν μονοδιάστατο σάν σχέδιο μικρού 

παιδιού, πού υπονοεί τά τείχη της Βα

βυλώνας, οί Χαλδαΐοι στέκουν πεζοί. 

Σκηνή λιτή μέ λίγα πρόσωπα. 

Λ. Λάμψας έν τη Αίγύπτω. Ή 

φυγή στην Αίγυπτο. Ό Ιωσήφ προη

γείται μέ τό παιδί στους ώμους πού 

γυρίζει τό κεφάλι του καί ευλογεί τή 

μητέρα του, καθισμένη πάνω στό λευ

κό υποζύγιο. 'Από τις επάλξεις τών 

τειχών, πού εδώ έχουν αντικατασταθεί 

από μία κορινθιακή κολόνα, κατακρη-

μνίζονται τά είδωλα. Ή σκηνή ακο

λουθεί βυζαντινό τύπο, όπως διαμορ

φώθηκε κάτω από τήν επίδραση τών 

απόκρυφων ευαγγελίων10. 

Μ. Μέλλοντος Συμεώνος (Είκ. 

Είκ. 12. 'Ακάθιστος "Υμνος. Μέλλοντος 12). Ή ευαγγελική σκηνή της Ύπα-

Συμεώνος. παντής. Τά πρόσωπα είναι τοποθετη

μένα συμμετρικά, χωρίς ιδιορρυθμίες, 

όπως συνηθίζεται περισσότερο τό 12ο αϊ. 1 1 . Ό Θεοδόχος Συμεών κρατεί 

στά σκεπασμένα από σεβασμό χέρια του τό βρέφος, πού εδώ εικονίζεται 

μπρούμυτα, μέ τό πρόσωπο γυρισμένο στή μητέρα του, φοβισμένο. Ή Πα

ναγία μόλις τό αγγίζει. Στό δεύτερο επίπεδο ή προφήτις "Αννα, ό Ιωσήφ, 

καθώς καί τά στοιχεία πού ορίζουν τό χώρο πού συντελείται ή σκηνή, τό 

ξύλινο βημόθυρο, ή 'Αγία Τράπεζα ντυμένη μέ λευκή ποδέα, τά δύο κου

βούκλια. 

Μέ τόν καθαρισμό τών τοιχογραφιών του βόρειου τοίχου καί τήν αφαί

ρεση της αιθάλης καί τών αλάτων διαπιστώθηκε μία ανεπανόρθωτη φθορά 

τών απεικονίσεων του 'Ακάθιστου. 

Ά π ό τίς περισσότερες μορφές τών σκηνών τών δώδεκα υπόλοιπων οίκων 

10. G. M i l l e t , Recherches sur l'iconographie de l'Évangile, Paris 1916, είκ. 108, 
109, 111. 

11. Ά. Ξ υ γ γ ό π ο υ λ ο ς , Ή 'Υπαπαντή, ΕΕΒΣ ΣΤ' (1929), σ. 329. 
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έχουν διασωθεί τά περιγράμματα καί λίγες μισοσβησμένες επιγραφές πού 
επιτρέπουν μόνο την παρατήρηση της γενικής δομής τής σύνθεσης. Πολλές 
λεπτομέρειες διαφεύγουν, οπως π.χ. ή χρωματική κλίμακα τών ενδυμάτων 
καί τών κτιρίων. Ό χαρακτηρισμός τής ιδιότητας τών προσώπων πού πλαι
σιώνουν τό Χριστό καί τήν Παναγία είναι δύσκολος. 

Ν. Νέαν έδειξε κτίσιν. Ό Χριστός, σέ δόξα πού κρατούν δύο άγγε
λοι, ευλογεί μέ τά χέρια ανοιχτά τή «νέαν κτίσιν», δηλαδή τους αποστόλους 
καί τους ιεράρχες. Ή σκηνή παριστάνεται οπως συνήθως. 

Ξ. Ξένον τόκον ίδόντες ξενωθώμεν του κόσμου. Ή Παναγία στον 
ουρανό, ενθρονη μέ τό μικρό Χριστό στά γόνατα. Γύρω της πιστοί σεβί-
ζοντες. 

Ο. "Ολος ήν έν τοις κάτω καί τών άλλων ουδόλως. Ή σκηνή οπως συ
νήθως.'Εξυμνούνται καί οί δύο φύσεις του Χριστού.Ό Κύριος παριστάνεται 
ενθρονος στή γη ανάμεσα σέ ομάδες αποστόλων καί αγίων καί στον ουρα
νό, μέσα σέ ημικύκλιο, δορυφορούμενος άπό αγγέλους. 

Π. Πάσα φύσις αγγέλων κατεπλάγη. Ό Χριστός, καθισμένος σέ θρόνο, 
δοξάζεται από τους αγγέλους. Είναι γνωστό ότι καί αυτός ό οίκος αναφέ
ρεται στή διπλή φύση τοΰ Κυρίου. 

Ρ. Ρήτορας πολυφθόγγους. Ή Θεοτόκος στέκει κάτω από κουβούκλιο 
κρατώντας τό παιδί, στον τύπο τής Κυριώτισσας. Δοξάζεται από ρήτορες μέ 
τιάρες στό κεφάλι, ιεράρχες, σοφούς, πού φαίνονται θαμπωμένοι άπό τή 
σοφία τοΰ βρέφους. 

Σ. Σώσαι θέλων τόν κόσμον. Ή σκηνή μοιάζει μέ τήν εις "Αδου Κά
θοδο. Ό Χριστός μέσα σέ δόξα, δορυφορούμενος άπό αγγέλους, απλώνει 
τό χέρι σέ γονατισμένο άνδρα πού προβάλλει άπό κούφωμα βράχου. Μέγα 
πλήθος παρακολουθεί τή σκηνή. 

Τ. Τείχος εϊ τών Παρθένων. Ή Παναγία εικονίζεται όρθια κρατώντας 
τό μικρό Χριστό καί πλαισιωμένη άπό τις νεαρές παρθένες πού προστα
τεύει. Στον οίκο αυτό ή Θεοτόκος παρομοιάζεται μέ ισχυρό τείχος απόρ
θητης πόλης. 

Υ. "Υμνος άπας ηττάται συνεκτείνεσθαι σπεύδων. Ό Χριστός παρι
στάνεται οπως συνήθως στον ουρανό, μέσα σέ νεφέλη πού κρατούν άγ
γελοι. Ιεράρχες μέ πολυσταύρια φαιλόνια καί μίτρες μέ φουσκωτό πίλημα 
περιβάλλουν τόν Κύριο υμνώντας τή δόξα του. Τό βάθος τής εικόνας απο
τελούν κτίρια μέ στέγες κόκκινες πού ενώνονται μέ τό γνωστό παραπέτα
σμα, καθώς καί κουβούκλιο πού υπονοεί τό ναό. 

Φ. Φωτοδόχον λαμπάδα. Μιά μεγάλη αναμμένη λαμπάδα εικονίζεται 
οπως συνηθίζεται πάνω άπό τό κεφάλι τής Παναγίας, πού εδώ παριστάνε
ται όρθια κρατώντας τό Χριστό, ανάμεσα σέ αγγέλους καί πιστούς. Στον 
οίκο αυτό ή Θεοτόκος παρομοιάζεται μέ λαμπάδα φωτοδόχο. 
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Χ. Χάριν δούναι θελήσας. Στή μέση τής σκηνής εικονίζεται ό Κύριος 

κατά τήν παράδοση, όρθιος, μετωπικός, σχίζοντας «τό τοΰ 'Αδάμ χειρόγρα-

φον» πού περιέχει τίς αμαρτίες τοΰ πρώτου άνθρωπου. Γύρω του κόσμος 

πού ευχαριστεί τόν Κύριο γιά τη χάρη του. 

Τ. Ψάλλοντες σου τόν τόκον. Μπροστά στά γνωστά κτίρια ή Πα

ναγία στέκει ανάμεσα σέ ιεράρχες πού ύμνοΰν «αυτής τόν τόκον». 

Ω. "Ω Πανύμνητε Μήτερ. Ή Παναγία σέ προτομή μέ τό Χριστό στό 

στήθος, μέσα σέ νεφέλη. Γύρω άπό τήν Παναγία όσιοι καί ιεράρχες απευ

θύνουν ύμνους. 

Στή ζώνη πού εκτείνεται κάτω άπό τόν 'Ακάθιστο "Υμνο εικονίζονται 

οί σκηνές τής Φλεγόμενης Βάτου καί τής Θυσίας τοΰ 'Αβραάμ, μαρτυρολό-

για, καθώς καί οί σκηνές άπό τό βίο, τά θαύματα καί τά μαρτύρια τής αγίας 

Παρασκευής. 

Ή παράσταση τής Φλεγόμενης Βάτου ακολουθεί τόν τύπο πού βρίσκου

με συχνά στά ψαλτήρια καί είναι συνηθισμένη τό 16ο καί 17ο αί.12. Ό Μωυ-

σής σκύβει καί λύνει τό σανδάλι του μπροστά στό ορός Σινά. Πάνω άπό 

τό κεφάλι του, μέσα σέ δίσκο, παριστάνεται ή Θεοτόκος στον τύπο τής Πλα

τυτέρας. "Ενας άγιος προσεύχεται μέ τά χέρια προς τόν ουρανό άπό δπου 

πετά ορμητικά ένας άγγελος. Επιγραφή: Ή Άγια Βάτος. 

"Η Σφαγή του προφήτη Ζαχαρίου. Ή σκηνή είναι ή τυπική, όπως 

παριστάνεται τό 16ο καί 17ο αί. Ό πατριάρχης ακουμπά σέ Τράπεζα μέ 

κόκκινη ποδέα μέσα στό ναό. Ό δήμιος μέ δυτική ενδυμασία υψώνει τό 

ξίφος νά χτυπήσει τόν προφήτη. 

Ή Άποτομή τής κεφαλής τοΰ 'Ιωάννου τοΰ Προδρόμου. Ή σκηνή, 

κοινή, είναι γνωστή άπό τή μονή Διονυσίου στον "Αθω1 3 καθώς καί άπό σχε

τική εικόνα τοΰ Μιχαήλ Δαμάσκηνου. Στό πρώτο επίπεδο ό 'Ιωάννης μέ 

τά χέρια δεμένα, γονατιστός. Ό δήμιος προσφέρει τό κεφάλι τοΰ αγίου 

στή Σαλώμη καί τή θεραπαινίδα της. Πίσω, στό βάθος, τό κτίριο τής φυλακής 

καί δύο κεφάλια φυλακισμένων στό σιδερόφραχτο παράθυρο. 

Τό Μαρτύριο τοΰ αγίου Στεφάνου. Ή σκηνή ακολουθεί τόν τύπο σχε

τικής εικόνας, έργο πιθανόν τοΰ Μιχαήλ Δαμάσκηνου1 4. Ό μάρτυρας 

λιθοβολείται άπό στρατιώτες, γονατιστός καί προσευχόμενος. Στό βάθος 

καθισμένος σέ βράχο ό Σαούλ, σέ γεροντική ηλικία, κρατεί τά ροΰχα των 

δημίων. 

12. Μ. Χ α τ ζ η δ ά κ η ς , ο.π., άρ. 122, πίν. 169. 
13. M. C h a t z i d a k i s , Les débuts de l'école Cretoise et la question de l'école 

dite «italogrecque», Μνημόσυνον Σοφίας 'Αντωνιάδη, Βενετία 1974, πίν. ΛΓ'. 
14. M. C h a t z i d a k i s , Icônes de Saint-Georges des Grecs et de la Collecton 

de l'Institut, άρ. 46, πίν. 32. 
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Τό Μαρτύριο του αποστόλου Πέτρου. Τό μαρτύριο παριστάνεται κατά 
τό συνηθισμένο τρόπο, όπως εικονίζεται από τό 16ο αιώνα. Στρατιώτες καρ
φώνουν τά χέρια καί τά πόδια του μάρτυρα, πού σταυρώνεται μέ τό κεφάλι 
προς τά κάτω, πάνω σέ σταυρό μπηγμένο ανάποδα στή γη. 

Τό Μαρτύριο του αποστόλου Παύλου. Ό αποκεφαλισμός του αποστόλου 
γίνεται μπροστά σέ κτίρια πυργοειδή καί πρισματικά βουνά. Στό δεξί μέρος 
της εικόνας ένας στρατιώτης συνομιλεί μέ νεαρή γυναίκα, πού υψώνει τό 
δεξί χέρι στό μάγουλο σέ ένδειξη φρίκης καί οδύνης. 

Τό Μαρτύριο του αγίου Γεωργίου. Καί τό μαρτύριο αυτό μιμείται τά 
πρότυπα του "Αθω (τοιχογραφία μονής Δοχειαρίου). Έτσι διαμορφώθηκε 
από τους ορθόδοξους ζωγράφους κυρίως σέ εικόνες πού παριστάνουν στό 
μέσο τόν άγιο καί γύρω σκηνές άπό τό βίο του, τά θαύματα καί τό μαρτύριο 
του 15. Ό άγιος παριστάνεται γυμνός πάνω σέ τροχό. "Αγγελος βγαίνει άπό 
τόν ουρανό καί λύνει τά δεσμά του. 

Τό Μαρτύριο του αγίου Δημητρίου. "Η παράσταση εΐναι τυπική, μέ τόν 
άγιο νάλογχίζεται καθισμένος συνήθως μπροστά σέ λουτρό. Ή σκηνή ακο
λουθεί τά πρότυπα του 16ου καί του Που αι. 1 6 . 

Τό Μαρτύριο του αγίου Θεοδώρου. Ό άγιος παριστάνεται μετωπι
κός, μέσα σέ φοΰρνο πού τή φωτιά του υποδαυλίζουν δύο στρατιώτες. Ή 
στάση του είναι ήρεμη υπονοώντας ότι ό μάρτυρας βρίσκεται ήδη στον 
Παράδεισο χωρίς νά ενδιαφέρεται γιά τά εγκόσμια. 

Ό Πειρασμός του αγίου 'Αντωνίου (Είκ. 13). Ή σκηνή είναι άπό τίς 
πιό γραφικές της ζωής του αγίου. Ό άγιος, μέ τό κουκούλιο τοΰ μοναχού 
αναχωρητή καί τό χαρακτηριστικό μυτερό γένι, εικονίζεται μέσα στό μαρ
μάρινο μνήμα «πειραζόμενος ύπό των δαιμόνων». 

Τό Μαρτύριο τής αγίας Θέκλας (Είκ. 14). Ή πρωτομάρτυς εικονίζε
ται στον τύπο πού βρίσκουμε συνήθως τό 16ο καί 17ο αϊ. μέ τή ν ανοιχτή κα
λύπτρα στό κεφάλι. Μετωπική, δεμένη μέ σχοινιά, στέκει στή μέση τοΰ ιππο
δρόμου. Τά άγρια θηρία, μαγεμένα άπό τήν αγιότητα της, αγκαλιάζονται σέ 
μιά γεμάτη αφέλεια καί γραφικότητα κίνηση, σάν νά χορεύουν. Μας θυμί
ζουν ανάλογη στάση στό μαρτύριο τοΰ αγίου 'Ιγνατίου στην Τράπεζα τής 
Λαύρας17. Στό βάθος, τά κτίρια τοΰ παλατιού σκεπασμένα μέ κόκκινο πανί, 
ό ηγεμόνας, ενα δένδρο, ό ουρανός. 

15. Μ. Σ ω τ η ρ ί ο υ , Θρησκευτική καί 'Ηθική 'Εγκυκλοπαίδεια στό λ. Άγιος 
Γεώργιος. 

16. Βλ. Ά. Ξ υ γ γ ό π ο υ λ ο υ , Σχεδίασμα, σ. 287-288 καί τ ο υ Ι δ ί ο υ , Ή τοι
χογραφία του 'Αγίου Δημητρίου στους 'Αγίους 'Αποστόλους Θεσσαλονίκης, ΔΧΑΕ, 
περ. Δ', τ. Η' (1975-1976), σ. 1-16, πίν. 5. 

17. G. M i l l e t , Monuments de l'Athos, I. Les peintures, Paris 1927, πίν. 143, 
είκ. 2. 
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Τό Μαρτύριο της αγίας Κυριακής. Ή αγία φορεί στολή πριγκιπική 

μέ χρυσή κορόνα καί προσεύχεται γονατιστή. Εικονίζεται ή στιγμή λίγο 

πρίν άπό τό θάνατο της. Δύο άγγελοι κρατούν τήν ψυχή της μάρτυρος 

στον ουρανό. 

Στά υπόλοιπα διάχωρα, στην ίδια σειρά, απεικονίζονται σκηνές άπό 

τό βίο, τά θαύματα καί τό μαρτύριο της αγίας Παρασκευής, τό Μαρτύριο 

Είκ. 13. Ό Πειρασμός του αγίου Είκ. 14. Τό Μαρτύριο τής αγίας Θέκλας. 
'Αντωνίου. 

του άδελφόθεου Ιακώβου καί ή σκηνή της Θυσίας του 'Αβραάμ. 

Ή αγία Παρασκευή στή φυλακή (;). Ή τοιχογραφία έχει πολλές φθο

ρές. Παριστάνεται ή αγία γονατιστή, νά προσεύχεται. Κοντά της στρατιώ

τες καί ό ηγεμόνας Άντωνίνος (;). 

"Αλλο μαρτύριο της αγίας. Τά περιγράμματα μόλις διακρίνονται. Μπρο

στά σέ κτίρια πυργοειδή εικονίζεται ή αγία καί γύρω της στρατιώτες. Πι

θανόν νά πρόκειται γιά τό μαρτύριο μέ «τήν πυρακτωμένη περικεφαλαία». 

Ή αγία βασανίζεται μέσα σέ λέβητα μέ καυτό λάδι. Πλάι της εικονίζε

ται ό Άντωνίνος τή στιγμή πού τυφλώνεται άπό τό καυτό λάδι πού μετά άπό 

εντολή του έριξε ή αγία γιά νά του αποδείξει ότι τό λάδι ήταν καυτό. 

Ή θεραπεία του Άντωνίνου. Ή αγία εικονίζεται όρθια, ενώ απλώνει 

τά χέρια στό πρόσωπο του τυφλού Άντωνίνου, πού πίστεψε μετά τό θαϋμα, 

καί του ξαναδίνει τό φώς του. 

Ή αγία μπροστά στον ηγεμόνα (;). Ή τοιχογραφία έχει πολλές φθο-
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ρές. "Ισως πρόκειται γιά τή σκηνή πού ή αγία συλλαμβάνεται καί οδηγείται 

μπροστά στον άρχοντα πού εικονίζεται καθιστός σέ θρόνο. 

Ή αγία ρίχνεται στό δράκοντα. Ή αγία απλώνει τό χέρι σέ μεγάλο δρά

κοντα πού παριστάνεται σάν ερπετό, όπως συνηθίζεται από τό 17ο αι. 

Ή αγία, γυμνή, χωρίς τά χαρακτηριστικά τοϋ φύλου, δεμένη καί πε

σμένη στό έδαφος δέρνεται από στρατιώτες πού τή χτυπούν μέ ξύλα καί 

μαστίγια. 

Ή αγία βασανίζεται μέ πλάκα πού βάζουν οί δήμιοι στό στήθος της. 

Τή μάρτυρα εμψυχώνει ό Κύριος πού παριστάνεται στον ουρανό δορυφό

ρου μένος από αγγέλους. 

Ή αγία συντρίβει τά είδωλα. Στό βάθος κτίρια μέ κολόνες καί κουβού

κλια πού υπονοούν τόν ειδωλολατρικό ναό. Ή μάρτυς κάνει τό σημείο τοϋ 

σταυρού καί τά είδωλα γκρεμίζονται από τά κτίρια. Πολύς κόσμος παρακο

λουθεί τό θαΰμα. 

Ό αποκεφαλισμός της αγίας Παρασκευής.Ή σκηνή ακολουθεί τύπο πού 

βρίσκουμε σέ τοιχογραφία στην'Επισκοπή Πεδιάδος Κρήτης 1 8. Επιγραφή: 

Την κεφαλήν τμηθήσα παρέδοκε το πνεϋμα τώ Κυρίο. 

Στή συνέχεια εικονίζεται τό Μαρτύριο του άδελφόθεου 'Ιακώβου. Ή 

σκηνή ακολουθεί τόν τύπο πού συναντούμε καί στή μονή Φανερωμένης μέ 

τόν απόστολο νά βασανίζεται κρεμασμένος μέ τό κεφάλι προς τά κάτω. 

Τελευταία εικονίζεται ή Θυσία του 'Αβραάμ. Ή παράσταση είναι πολύ 

καταστραμμένη. Διακρίνεται ό 'Αβραάμ καί ό άγγελος, πού τόν συγκρατεί 

τήν τελευταία στιγμή, ό 'Ισαάκ καί ένας υπηρέτης μέ υποζύγιο. 

Στά κάτω τμήματα των μακρών τοίχων τοϋ ναοϋ εικονίζονται άγιοι, 

όσιοι, προφήτες, απόστολοι, μετωπικοί, ολόσωμοι, υψώνοντας συνήθως τό 

χέρι σέ νεΰμα ομιλίας καί κρατώντας ειλητάρια ή τό ευαγγέλιο. 

Στό νότιο τοίχο, από ανατολικά, υπάρχουν οί εξής: άγιος Βλάσιος, ά

για Ειρήνη, άγιος Χαράλαμπος. 'Ακολουθεί ό απόστολος Παΰλος στον 

πεσσό τοϋ τοξωτοϋ άψιδώματος, οί άγιοι Κωνσταντίνος καί 'Ελένη μέ τό 

σταυρό ανάμεσα τους καί ή άγια Μαρίνα, ή αγία Αικατερίνη, ό άγιος Νι

κόλαος, οί άγιοι Προκόπιος καί Σπυρίδων. Οί τοιχογραφίες αυτές έχουν ξα-

ναζωγραφιστεΐ σέ μεταγενέστερη εποχή μέ αποτέλεσμα νά αλλοιωθούν ση

μαντικά τά πρόσωπα τών άγιων καθώς καί οί επιγραφές μέ τά ονόματα τους. 

Στον τελευταίο προς τά δυτικά πεσσό τοϋ νότιου τοίχου παριστάνεται 

ό προφήτης 'Ηλίας (Είκ. 15). Στό μαϋρο κάμπο προβάλλεται τό κατάλευκο 

κεφάλι τοϋ προφήτη μέ τό λαμπρό φωτοστέφανο. Φορεί βαρύ πτυχωτό χιτώ

να καί μακρύ κόκκινο ιμάτιο επενδυμένο μέ μηλωτή. 'Υψώνει τό δεξί χέρι 

18. M. C h a t z i d a k i s, Les débuts, σ. 204, 205 πίν. Λ Γ , 1. 
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Είκ. 16. Άγιος 'Ιωάννης νεκροταφείου μονής 
'Οσίου Μελετίου. Ό Πρόδρομος τοο τέμπλου. 
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σέ χειρονομία λόγου ένω μέ τό αριστερό κρατεί ανοιχτό είλητάρι μέ τήν 

επιγραφή : Ζη Κ(ύριο)ς καί ζη ή ψυχή μου ου μη βρέξη ύετος 

'Αμέσως μετά τόν προφήτη 'Ηλία έχουμε τήν ώραία παράσταση τών 

Σαράντα Μαρτύρων της Σεβάστειας (Είκ. 17). Οί άγιοι εικονίζονται 

μισόγυμνοι, σκεπασμένοι μόνο μέ ανοιχτόχρωμα περιζώματα, νά «πατούν» 

ΕΙκ. 17. Οί Σαράντα Μάρτυρες Είκ. 18. Οί Σαράντα Μάρτυρες. Εικόνα του 
Θεοδώρου Πουλάκη στή μονή Φανερωμένης. 

πάνω στό παγωμένο νερό της λίμνης, πού παριστάνεται συμβατικά, 

μέ τά πόδια επίσης γυμνά, κολλημένοι σφιχτά ό ένας κοντά στον άλλο. 

Τά ήλιοψημένα σώματα τους έχουν έντονες τίς ανατομικές λεπτομέρειες. 

Ή παράσταση ακολουθεί τόν τύπο μιας ομάδας εικόνων καί τοιχογρα

φιών άπό τό 16ο αϊ. καί μετά, στίς όποιες ή όλη σύνθεση είναι πιό ήρεμη, 

χωρίς τό επεισόδιο του ηλικιωμένου μάρτυρα πού λυποθυμα άπό τίς κακου

χίες. "Αμεσο πρότυπο της τοιχογραφίας της 'Αγίας Παρασκευής θά πρέπει 

νά είναι μιά εικόνα του 17ου αϊ.1 9 πού βρίσκεται στή μονή Φανερωμένης καί 

φέρει τήν υπογραφή: Χειρ Θεοδώρου Πουλάκη (Είκ. 18). Οί ομοιότητες 

είναι φανερές στή σύνθεση, στίς προσωπογραφικές λεπτομέρειες καί στίς 

κινήσεις καί στάσεις των μαρτύρων. 

Στό τελευταίο διάχωρο του νότιου τοίχου εικονίζονται, σέ ίσοκεφαλία, 

DÌ άγιοι 'Αντώνιος, Ευθύμιος, Σάββας. Φορούν τό κουκούλιο τοϋ μονα-

19. Γ. Σ ω τ η ρ ί ο υ , Ή έν Σαλαμίνι Μονή Φανερωμένης, ΕΕΒΣ Α' (1924), σ. 126. 
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χοΰ καί κρατούν ανοιγμένα ειλητάρια. Στό είλητάρι του αγίου 'Αντωνίου 

διαβάζουμε: 'Εγώ ούκέτι φοβονμε τον Θεον αλά αγαπώ αντόν, στό είλητά

ρι του αγίου Ευθυμίου: rIIôov εγώ τά; παγίδα; το>~ διαβόλου, ενώ ή επιγρα

φή στό είλητάρι του αγίου Σάββα είναι φθαρμένη. 

Συνεχίζοντας στό βόρειο τοίχο, από δυτικά, έχουμε τά αγιογραφικά 

πορτραίτα τών αγίων Σεραφείμ, Θεοδοσίου καί Έφραίμ του Σύρου, πού ει

κονίζονται σέ ίσοκεφαλία, επαναλαμβανόμενοι ρυθμικά στό ίδιο σχήμα μέ 

μικρές παραλλαγές, πού σχετίζονται μέ τά ιδιαίτερα εικονογραφικά χαρα

κτηριστικά του καθενός. Ό πρώτος κρατεί κλειστό είλητάρι. Ό δεύτερος 

κρατεί ξετυλιγμένο είλητάρι καί ό τρίτος ανοιχτό βιβλίο. 

Δεξιά καί αριστερά από τη μονόφυλλη Ούρα του βόρειου τοίχου έχουμε 

τή γνωστή παράσταση της αγίας Μαρίας της Αιγύπτιας καί του άββα Ζω

σιμά, όπως τή βρίσκουμε σέ παλιότερες τοιχογραφίες στά καθολικά τών 

μονών Όσίου Μελετίου στον Κιθαιρώνα καί Καισαριανής. 'Ακολουθεί ή 

αγία Θέκλα πού παριστάνεται στον τύπο πού τή συναντούμε στίς εικόνες του 

16ου αι., ολόσωμη, μετωπική, κρατώντας στό υψωμένο δεξί χέρι της τό σταυ

ρό καί στό αριστερό κλειστό βιβλίο 2 0. 

Οί υπόλοιποι άγιοι της κάτω σειράς είναι ξαναζωγραφισμένοι μέ πολλές 

παραμορφώσεις καί κακότεχνες διορθώσεις. Οί επιγραφές μέ τά ονόματα 

τους εΐναι ξαναγραμμένες πάνω στίς παλιές. Είναι οί άγιοι: Δημήτριος καί 

Γεώργιος πού εικονίζονται έφιπποι, 'Ανδρέας, οί αρχάγγελοι Μιχαήλ καί 

Γαβριήλ μέ στολή στρατιωτική κρατώντας σέ δίσκο τό Χριστό, ό απόστολος 

Πέτρος, μέ ανοιχτό είλητάρι στό όποιο δέ διαβάζεται ή επιγραφή καί τέλος 

οί άγιοι Παντελεήμων, Κοσμάς καί Δαμιανός. 

Κατά μήκος τών μακρών τοίχων καί πάνω άπό τή ζώνη μέ τους ολό

σωμους αγίους, εικονίζονται μέσα σέ δίσκους προτομές αγίων ανδρών καί 

γυναικών, όσιων, μαρτύρων. Οί άγιοι παριστάνονται μέ τά εικονικά ατομικά 

χαρακτηριστικά καί τά σύμβολα τους. Ανορθόγραφες επιγραφές αναφέρουν 

τά ονόματα τους. Τά κενά της ζώνης μέσα στην όποια ζωγραφίζονται τά 

στηθάρια καλύπτονται άπό κλαδιά μέ φύλλα καί λουλούδια, υπόμνηση ότι 

βρίσκονται στον Παράδεισο.'Αρχίζοντας άπό τή ΝΑ. γωνία αναγνωρίζονται 

οί άγιοι: Διονύσιος, 'Ιερόθεος, Άντύπας, άδιάγνωστος άγιος, Τρύφων, Διο

μήδης, άδιάγνωστος, "Αβιβος, Σαμωνδς, Μερκούριος, Νικήτας, Νέστωρ, 

Θεόδωρος κρατώντας είλητάρι μέ τήν επιγραφή: Ύμνονσι την φωτοφόρον 

μνήμην σον μάρτης, 'Ονούφριος, Παφνούτιος μέ είλητάρι μέ τήν επιγραφή : 

Μακάριος εγώ δπον ήξιώθην και εΐόον σέ (Είκ. 19), Ευφροσύνη, Κυριακή, 

Φιλοθέη, Εύπραξία, άδιάγνωστη αγία, Βαρβάρα, 'Ιωάννης ό Δαμασκηνός, 

Στέφανος ό Νέος, Κοσμάς, Νικόλαος ό Νέος, Θεόδωρος ό Στρατηλάτης, 

20. Μ. Χ α τ ζ η δ ά κ η ς , Εικόνες τής Πάτμου, άρ. 54, πίν. 110. 
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Θεοδόσιος, Μηνάς, άδιάγνωστος άγιος, Βίκτωρ, Κύρος (;), Έρμόλαος, τέσ

σερις άδιάγνωστοι άγιοι. 

Στό κλειδί της καμάρας, μέσα σέ δίσκους επίσης, εικονίζονται προ-

πάτορες καί υιοί Ιακώβ. Είναι οί έξης Δίκαιοι: Αδάμ, "Αβελ, Σήθ, "Ενωχ, 

Είκ. 19. Στηθάρια. Οί άγιοι 'Ονούφριος καί Παφνούτιος. 

Λάμεχ, Νώε, Σήμ, Ίάφεθ, Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ, 'Ιούδας, Ιωσήφ, Ι η 

σούς του Ναυή, Έζεκίας, Ίωσίας. 

Στό σφενδόνιο έχουν ζωγραφιστεί δίσκοι μέ τους προφήτες Δανιήλ, 

Ζαχαρία, Ιακώβ, 'Ιερεμία, Δαβίδ, Μωυσή, Ααρών, Σολομώντα, 'Ησαΐα, 

Γεδεών, 'Ιεζεκιήλ, Άβακούμ. Στό κέντρο τής ζώνης αυτής υπάρχει παρά

σταση της Παναγίας σέ προτομή, δεόμενης, επίσης μέσα σέ στηθάριο. 

Πάνω άπό τή δυτική θύρα, μέσα σέ διάχωρο ορθογώνιο, εικονίζεται 

ό Χριστός Εμμανουήλ ώς «Άναπεσών» (Είκ. 20), παράσταση πού βρίσκουμε 

συχνά στό τύμπανο πάνω άπό τήν πόρτα εισόδου στό νάρθηκα. Ό Χριστός 

φορεί άσπρο χιτώνα καί κόκκινο ιμάτιο."Εχει τά μάτια κλειστά, κατά τά λοι

πά όμως ακολουθεί τήν παράδοση του 'Αγίου Όρους 2 1 καί του Μυστρδ2 2. 

Δεξιά καί αριστερά τοϋ Χρίστου εικονίζονται ή Παναγία σέ στάση δέησης 

καί ό Γαβριήλ μέ τά σύμβολα του Πάθους. Επιγραφή: Άναπεσών εκοιμί-

θη ώς λέων. 

Ό λ ο τό υπόλοιπο τμήμα του δυτικού τοίχου, μέχρι καί τό δάπεδο σχε-

21. G. Mil le t , ο.π., πίν. 50, είκ. 1 καί πίν. 180, είκ. 1. 
22. G. Millet, Monuments byzantins de Mistra, Paris 1910, πίν. 115, είκ. 1. 
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δόν, καλύπτεται από τήν πολυπρόσωπη παράσταση της Δευτέρας Παρου

σίας (Είκ. 20-21). Σοβαρές φθορές υπάρχουν στά κάτω τμήματα της παρά

στασης. Τά απεικονιζόμενα αντιστοιχούν στην περικοπή γιά τή Δευτέρα 

Παρουσία του κατά Ματθαίον ευαγγελίου (ΚΕ', στ. 31). 

Στον κεντρικό άξονα της σύνθεσης επικρατεί ή επιβλητική μορφή του 

Είκ. 20. Ό Άναπεσών καί ή Δευτέρα Παρουσία. 

Χριστού ντυμένου μέ ρόδινο πλούσιο χιτώνα, με τά χέρια ανοιχτά καί καθι

σμένου σέ θρόνο πού περιβάλλεται άπό δόξα όκτάκτινη μέσα σέ κύκλο. 

Τό αριστερό του χέρι έχει γυρισμένη τήν παλάμη προς τά κάτω σέ ένδειξη 

απόρριψης των αμαρτωλών πού βρίσκονται προς αυτή τήν πλευρά, ένώ τό 

δεξί αντί νά έχει τήν παλάμη προς τά πάνω, δπως βρίσκουμε σέ παλιότερα 

παραδείγματα, ευλογεί τους πιστούς σέ ένδειξη αποδοχής. Τή δόξα συγκρα

τούν τέσσερα χερουβείμ καί δύο άγγελοι. 

Δεξιά καί αριστερά του Χριστού ή Θεοτόκος καί ό 'Ιωάννης μέ απλω

μένα τά χέρια σέ δέηση καί γυρισμένοι προς τόν κεντρικό άξονα. Μαζί μέ 
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τόν ενθρονο Χριστό σχηματίζουν τό τρίμορφο της Δέησης. Κάτω άπό τά 

πόδια του Χρίστου, απ' όπου έχει τήν πηγή του ό πύρινος ποταμός, μέ ά

σπρα κεφαλαία διαβάζουμε τήν επιγραφή : Ή δευτέρα παρουσία. 

Ή Δέηση εικονίζεται στό κέντρο ημικυκλίου, μέσα στό όποιο παριστά

νονται οι δώδεκα απόστολοι καθισμένοι σέ συνεχές ξύλινο έδρανο μέ άτο-

Είκ. 21. Λεπτομέρεια τής Είκ. 20 (ή 'Ετοιμασία του Θρόνου). 

μικό έρεισίνωτο. 'Αριστερά άπό τή Δέηση, πρώτος εικονίζεται ό Παύλος 

κρατώντας όπως συνηθίζεται βιβλίο καί δεξιά ό Πέτρος μέ τά χέρια απλω

μένα σέ δέηση. 'Από τό αριστερό του κρέμεται μεγάλο κλειδί. Πίσω άπό 

τους αποστόλους, δώδεκα άγγελοι μέ αυτοκρατορική στολή. 

Κάτω άπό τή δόξα του Κυρίου ή Ετοιμασία του Θρόνου. Δύο άγγελοι 

κρατούν μέ χάρη τό θρόνο ενώ δεξιά καί αριστερά, γονατιστοί προσεύχονται 

ό 'Αδάμ καί ή Ευα. Κάτω άπό τό θρόνο τό χέρι του Θεού κρατεί τρεις 

γυμνές μορφές. 'Επιγραφή : (Οί)κωνωμία ψυχών καί ανθρώπων. 

Στίς δύο άκρες, δεξιά καί αριστερά της Ετοιμασίας, εικονίζονται δύο 
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άγγελοι πού βγαίνουν άπό νεφέλη σαλπίζοντας. Ή μικρογράμματη επιγρα

φή, γραμμένη δύο φορές, αναφέρει: άγγελος και σαλπίζων της νεκροίς. Δύο 

άλλοι άγγελοι ξετυλίγουν τόν ουρανό «ώς βιβλίον» κρατώντας ανοιχτά άνε-

μίζοντα είλητά. Τό θρόνο πλαισιώνει επίσης μία ομάδα φτωχοντυμένων 

ανθρώπων. Πρόκειται γιά τους φτωχούς όπως μας πληροφορεί επιγραφή. 

"Αλλοι άπό αυτούς έχουν τά χέρια απλωμένα σέ στάση δέησης, άλλοι δι

πλωμένα στό στήθος. 

Πιό κάτω αριστερά, σέ εξι δίσκους πού ορίζονται άπό νεφέλη, εικονί

ζονται οι Δίκαιοι (Χορός άγιων, χορός Ιεραρχών, χορός προφητών, χορός μαρ

τύρων, χορός οσίων γννεκών, χορός οσίων). Πλάι στους χορούς των αγίων 

εικονίζεται ή Ανάσταση των νεκρών πού βγαίνουν γυμνοί άπό τά μνήμα

τα. Τό θέμα της Ψυχοστασίας εικονίζεται κάτω άπό τήν Ετοιμασία τοΰ 

Θρόνου. "Ενας άγγελος ζυγίζει σέ μεγάλη ζυγαριά τυλιγμένα είλητά, όπου 

είναι γραμμένες οί καλές καί κακές πράξεις. Κοντά στό ζυγό υπάρχουν οί 

επιγραφές: Ή δίκαιη χάρις τοΰ κυρίου και αδέκαστου κριτοϋ καί Ό ζυγός 

της δικαι[οαύ]νης. 

Κάτω άπό τους χορούς των αγίων εικονίζεται ό Παράδεισος, σέ δύο 

σειρές, σάν κήπος μέ δένδρα πού περιβάλλεται άπό τείχος μέ επάλξεις, 

άπό τά ανοίγματα τοΰ οποίου βγαίνουν ορμητικά οί ίεροί ποταμοί Φύσσος, 

Γεών, Τίγρης, Ευφράτης, όπως αναφέρουν οί σχετικές επιγραφές. Ή πύλη 

τοΰ Παραδείσου φυλάγεται άπό ενα χερουβείμ. Προς τήν πύλη αυτή κατευ

θύνεται ό Πέτρος ακολουθούμενος άπό τους Δικαίους, πού εικονίζονται σέ 

πέντε σειρές πίσω του (Είκ. 22). 'Επιγραφή : . . . . ερχόμενοι εν το παραδήσω. 

Μέσα στον Παράδεισο ή Θεοτόκος ενθρονη, δεόμενη, δορυφορούμενη άπό 

δύο αγγέλους. Στή δεύτερη σειρά ό 'Αβραάμ πού κρατεί στους κόλπους τους 

τίς ψυχές καί δίπλα του ό καλός ληστής. Κάτω δεξιά χωριστά, μοναχός 

γονατιστός. Πλάι του επιγραφή, άπό τήν οποία διαβάζεται μόνο ή λέξη μο

ναχός (άφιερωτής;). 

Δεξιά άπό τήν Ετοιμασία τοΰ Θρόνου εικονίζεται ό πύρινος ποταμός 

πού ξεκινά άπό τά πόδια τοΰ Χρίστου καί τελειώνει στό φοβερό στόμα τοΰ 

Βύθιου Δράκοντα, πού απεικονίζεται μέ πολύ ρεαλισμό καί χαρακτη

ρίζεται μέ τήν επιγραφή : δ αδης. Σάν σκιές, ζωγραφισμένα μέ μαΰρο χρώμα 

μέσα στην πύρινη γλώσσα τοΰ πόταμου πού κόβει πλάγια όλο τό δεξί μέρος 

της παράστασης, φαίνονται τά κεφάλια των αμαρτωλών χωρίς ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά. 'Αριστερά τοΰ πύρινου πόταμου, σέ ενα κομμάτι ξηράς, 

εικονίζονται θηρία, πού άπό τά στόματα τους αποδίδουν μέλη των νεκρών. 

Ή γη προσωποποιημένη, ντυμένη σάν βασίλισσα, κάθεται στή ράχη ελέ

φαντα. Μέ τά δύο χέρια της σηκωμένα πάνω άπό τό κεφάλι κρατεί δύο 

αστραφτερά σπαθιά. Πάνω ή επιγραφή: Ή γης. 'Από τήν άλλη πλευρά τοΰ 

πόταμου τό θαλάσσιο στοιχείο μέ ψάρια καί τη θάλασσα προσωποποιημένη 
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Είκ. 22. Οι Δίκαιοι. Λεπτομέρεια τής Είκ. 20. 
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'καί καθισμένη στή ράχη ενός θαλάσσιου κήτους. Εικονίζεται επίσης ενα 

ιστιοφόρο, μιά γοργόνα, δύο χταπόδια. Επιγραφή: η θάλασα. Πάνω άπό τόν 

πύρινο ποταμό, ψηλά, εικονίζεται μία ομάδα ανθρώπων, πού σύμφωνα μέ τήν 

επιγραφή είναι οι Εβραίοι, καί μπροστά άπό αυτούς ό Μωυσής μέ είλητά-

ρι μέ μισοσβησμένη επιγραφή : Ούτος εστί ό ννμφ[ίος], 

Ή κόλαση εικονίζεται κάτω δεξιά σέ τέσσερις ζώνες, μέσα στίς όποιες 

αναπτύσσονται τά βασανιστήρια τών αμαρτωλών, πού τίς αμαρτίες τους 

μαθαίνουμε άπό επιγραφές ζωγραφισμένες πάνω στό σκούρο κάμπο. Οι κο

λασμένοι παριστάνονται όλοι γυμνοί, όπως άλλωστε καί οί δαίμονες πού 

τους βασανίζουν μέ ρόπαλα, κοντάρια κτλ. Οί τιμωρημένοι έχουν σάρκα 

ρόδινη καί πολλές φορές έκδηλα τά χαρακτηριστικά του φύλου τους. Ει

κονίζονται στην πρώτη σειρά: ο πόρνος, ή πόρνη, ό παραζηγιατζής, ό βλά

σφημος και όρκιζόμενος ψευδώς, δ φιλάργυρος, ό κρασωπόλις. Στή δεύτερη 

σειρά: οι παραβλακιασταί, ό μυλονάς, ή αιμομίχτρα και πεδοκτόνος, οί κα-

θεύδωντες ταϊς εωρταϊς. Στην τρίτη σειρά: ό κλέπτης, ό τάοταρος, ό δια-

βαλτής, ό βρνγμος τών οδόντων. Στην τέταρτη τέλος σειρά εικονίζονται 

τρεις δίσκοι μέ κεφάλια αμαρτωλών χωρίς επιγραφές. 

Ή Δευτέρα Παρουσία έχει αποδοθεί μέ λιτό ΰφος. 'Εκφράζει οχι μόνο 

τήν ευλάβεια καί τό φόβο τών πιστών γιά τή μέλλουσα κρίση τών νεκρών 

καί ζώντων άλλα καί τό πνεύμα τών απλών ανθρώπων γιά τά κοινωνικά έκ

τροπα της εποχής. "Ετσι ή απεικόνιση τών τιμωριών γιά κάθε αμάρτημα χω

ριστά καί τό είδος της τιμωρίας του καταλήγουν νά γίνονται καί μέσο σω

φρονισμού καί ελέγχου της κοινωνικής συμπεριφοράς μέ σκοπό τή διατή

ρηση της ηθικής τάξης. 

Στίς ενώσεις τών διάφορων ζωνών, στά κάτω τμήματα τών τοίχων καί 

γενικά στίς επιφάνειες της εκκλησίας πού δέν καλύπτονται άπό παραστάσεις, 

γίνεται χρήση γραπτών κοσμημάτων. 'Εκτείνονται κυρίως σέ ζώνες καί είναι 

γνωστά καί κοινά άπό εκκλησίες τοΰ Που ai. στην 'Αττική καί τή Βοιω

τία. "Ετσι στό 'Ιερό, κάτω άπό τήν 'Αγία Τράπεζα, καί στό τέμπλο έχουμε 

τό συνηθισμένο κόσμημα πού μιμείται βήλο, στά κάτω τμήματα τών τοί

χων του κυρίως ναού καί του Ίεροϋ τό πολύ απλό κόσμημα πού σχημα

τίζεται άπό επάλληλα οξυκόρυφα τρίγωνα μέ κυματιστή κόκκινη καί μαύ

ρη γραμμή. 'Ωραία φυλλοφόρα κοσμήματα υπάρχουν στους λαμπάδες της 

'Ωραίας Πύλης καί στό σφενδόνιο. Μεταξύ της πρώτης καί της δεύτε

ρης ζώνης παρεμβάλλεται άλλο γραπτό κόσμημα πού σχηματίζεται μέ 

τό συνδυασμό συνεχών ρόμβων καί γραμμών καμπύλων, στολισμένων μέ 

φύλλα καί κάτω άπό αυτό άλλο κόσμημα πού μιμείται όρθομαρμάρωση 

(Ek. 23). 

Τέλος, στίς όρθιες στενές επιφάνειες συναντούμε τή γνωστή κορίνθια-
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ζούσα σχηματοποιημένη κολόνα πού βρίσκουμε σέ πολλές κρητικές εικό
νες καί τοιχογραφίες από τό 16ο μέχρι καί τό 18ο αιώνα. 

Τ ά π ρ ό τ υ π α τ ω ν ζ ω γ ρ ά φ ω ν 

Ό Γεώργιος καί ό Αντώνιος γιά νά συντάξουν τό εικονογραφικό πρό
γραμμα της 'Αγίας Παρασκευής καταφεύγουν σέ πρότυπα πού πρέπει νά 

Είκ. 23. Γραπτό κόσμημα μεταξύ α' καί β' ζώνης. 

αναζητηθούν στίς παραδόσεις καί τήν καλλιτεχνική αντίληψη πού χαρακτη
ρίζει τις περιοχές τής 'Αττικής καί τής Βοιωτίας τό 17ο καί τίς αρχές του 
18ου αϊ. 

Ή παρατήρηση καί ή γνώση τής τέχνης των τοιχογραφιών άλλα πιό 
πολύ των εικόνων των περιοχών αυτών, πλούτισαν τή φτωχή ζωγραφική τους 
παιδεία, ασφαλώς λαϊκότερη, καί έδωσαν αφορμή γιά τή διαμόρφωση τε
χνοτροπίας καί τεχνικής μέ σημεία αναφοράς στην κλασική παράδοση. 
Γιά τόν 'Αντώνιο, τουλάχιστον, γνωρίζουμε ότι ήρθε στην 'Αττική μέ τήν 
εμπειρία μιας τέχνης περισσότερο επαρχιακής καί απλής, πού νωρίτερα έ
χει διαμορφωθεί στην Πελοπόννησο άπό ντόπιους ζωγράφους, όπως π.χ. 
τό Νατάλιο, τους αδελφούς Μόσχους, τους Κακαβάδες, τόν 'Ιωάννη "Υπα
το. Ή διασταύρωση τών αναμνήσεων αυτών μέ τίς ντόπιες παραδόσεις 
καί ή γνώση προτύπων μέ αισθητική πιό εκλεπτυσμένη καί λιγότερο λαϊ
κή, εύρύνει τήν τεχνική του μόρφωση καί ανεβάζει τήν ποιότητα τής δου
λειάς του. 

Οί τοιχογραφίες του έσωνάρθηκα τής μονής του Όσίου Μελετίου2 3 στον 
Κιθαιρώνα, έργο άγνωστου καλού ζωγράφου τοϋ 16ου αι., συνδεδεμένες μέ 
τήν τέχνη τών Θηβαίων ζωγράφων τοϋ 16ου αϊ., καί κυρίως τών αδερφών 

23. Α. ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς , Ή Μονή Όσίου Μελετίου καί τά παραλαύρια αυτής, ΑΒΜΕ 
Ε' (1939-40), σ. 35-118. Η. D e l i y a n n i - D o r i s , Die Wandmalereien der Lite der 
Klosterkirche von Hosios Meletios, Μόναχο 1975. 
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Γεωργίου ιερέως καί σακελλαρίου Θηβών καί Φράγγου Κονταρή, πού έχουν 
επηρεαστεί άπό τό έργο του επίσης Θηβαίου γνωστού ζωγράφου Φράγγου 
Κατελάνου 24, έχουν δώσει αρκετά υποδείγματα, όπως π.χ. τό υφός καί τήν 
ασκητική αυστηρότητα τών μετωπικών αγίων, τους δίσκους μέ τους προ
φήτες, τό διακοσμητικό μοτίβο μέ τους ρόμβους καί τίς φυλλοφόρες καμπύ
λες γραμμές, τό κόσμημα πού μιμείται τήν όρΟομαρμάρωση. "Εμμεση επί
δραση της τέχνης του Κατελάνου επίσης αναγνωρίζουμε καί στά έντονα 
σχιστά μάτια του ολόσωμου προφήτη 'Ηλία στό νότιο τοίχο. 

Οί τοιχογραφίες πού φιλοτέχνησε τό 1682 στό νάρθηκα του καθολικού 
της μονής Καισαριανής ό Πελοποννήσιος ζωγράφος Ιωάννης "Υπατος25, 
έργο λαϊκότερο πού μεταφέρει τήν απλούστερη αλλά αξιόλογη τέχνη τής 
πατρίδας του, πρέπει νά έδωσαν πρότυπα γιά τους δίσκους μέ τά πορτραίτα 
τών προπατόρων του 'Ισραήλ, τήν παράσταση τής όσίας Μαρίας καί του 
άββα Ζωσιμά κ.α. 

Οί δύο ζωγράφοι δέν αγνοούν καί τό έργο του ντόπιου ζωγράφου ίερέα 
Δημητρίου26, πού τό 1610 τελείωσε τή διακόσμηση τοϋ ναού του 'Αγίου 
Διονυσίου, μητροπολιτικού ναού τής Παληοχώρας στην Αίγινα, του επι
λεγόμενου'Επισκοπή, καί τό 1622 φιλοτέχνησε τίς τοιχογραφίες τοϋ μικρού 
ναοΰ τοϋ 'Αγίου Δημητρίου 'Αμαρουσίου καί πιθανόν καί άλλων ναών τής 
περιοχής. 

'Εκτός όμως από τίς τοιχογραφίες τοϋ 17ου αι., στίς όποιες σχεδόν απου
σιάζει ή επίδραση τής δυτικής αισθητικής, σημαντική πηγή τής τέχνης τους 
είναι καί ή ζωγραφική τών εικόνων τοϋ 17ου καί τών άρχων τοϋ 18ου αι., 
μέ τίς όποιες έρχονται σέ επαφή άφοϋ καί οί ϊδιοι, όπως καί οί περισσότεροι 
σύγχρονοι συνάδελφοι τους, ζωγραφίζουν φορητές εικόνες. Τήν τέχνη αυτή 
διδάσκονται άπό τό Γεώργιο Μάρκου, ό όποιος μέχρι καί τό 1746 —χρονο
λογία πού γιά τελευταία φορά έχουμε υπογραφή του σέ εικόνα τής Κοίμη
σης τής Θεοτόκου στην μονή Φανερωμένης 2 7 — φιλοτέχνησε μόνος του ή 
μέ τους μαθητές του αρκετές από αυτές. Μέσα άπό τά πρότυπα τών εικόνων 
αυτών δέχονται καί αφομοιώνουν, όχι πάντα μέ επιτυχία, εικονογραφικούς 
τύπους πού ανάγονται σέ κλασικά κρητικά αρχέτυπα, όπως π.χ. τό Χριστό 
τοϋ τέμπλου καθισμένο σέ ξυλόγλυπτο θρόνο μέ υποπόδιο καί τήν ενθρονη 
Παναγία τοϋ 'Ανδρέα Ρίτζου2 8. 

Στή μονή Φανερωμένης βλέπουν μιά εικόνα τών άγιων Σαράντα Μαρ-

24. Μ. Χ α τ ζ η δ ά κ η ς , 'Ιστορία 'Ελληνικού "Εθνους ('Εκδοτική Αθηνών), Γ, 
σ. 424-425. 

25. Ά. Ξ υ γ γ ό π ο υ λ ο ς , Σχεδίασμα, σ. 198-199. 
26. Μ. Χ α τ ζ η δ ά κ η ς , ο.π., ΙΑ', σ. 256. 
27. Γ. Σ ω τ η ρ ί ο υ , ο.π., σ. 126. 
28. Μ. Χ α τ ζ η δ ά κ η ς , Εικόνες τής Πάτμου, άρ. 9, 10, πίν. 12, 13, 15. 
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τύρων, έργο του Θεοδώρου Πουλάκη 2 9, της πιό συντηρητικής φάσης της 
ζωγραφικής του, καί την αποτυπώνουν, αντίστροφα, στό νότιο τοίχο της 
'Αγίας Παρασκευής, προσθέτοντας μόνο μερικά δευτερεύοντα στοιχεία πού 
απορρέουν από τήν αισθητική αντίληψη τής εποχής τους, όπως π.χ. έναν 
κοιμισμένο φρουρό στην αριστερή γωνία τής παράστασης. "Από τόν Ίδιο 
ζωγράφο, έμμεσα, αντιγράφουν τά δάπεδα μέ τίς ορθογώνιες μαρμάρινες 
πλάκες πού βλέπουμε στον Ακάθιστο καί πού αυτός μέ τή σειρά του έχει 
αντιγράψει από τό Γ. Κλότζα. Επίσης, από άλλους ζωγράφους σύγχρονους 
του, επηρεασμένους άπό τήν τέχνη τής Δύσης, μιμούνται τίς περίτεχνες κο
ρινθιακές κολόνες, τους φιόγκους, τίς πανοπλίες, τό άλογο πού καλπάζει 
καθώς καί άλλα επουσιώδη διακοσμητικά στοιχεία. 

Μέσα από τό δάσκαλο τους επικοινωνούν μέ τήν τεχνοτροπία τοΰ 
Κρητικού Εμμανουήλ Τζάνε3 0, άπό τόν όποιο έχει επηρεαστεί ό Γεώρ
γιος Μάρκου. Επίδραση δέχονται καί άπό εικόνες συντηρητικότερες πού 
ακολουθούν τά έργα του Μιχαήλ Δαμασκηνού καί τοΰ Εμμανουήλ Λαμ-
πάρδου. 

"Ομως τήν όλη εξέλιξη τοΰ έργου τους σημαδεύει καί κατευθύνει ή 
μαθητεία τους στην τοπική «σχολή» τοΰ "Αργείου ζωγράφου Γεωργίου Μάρ
κου, μέ τήν τέχνη τοΰ οποίου μαζί μέ τους άλλους συναδέλφους τους, τόν 
Αθηναίο αριστοκράτη Νικόλαο Μπενιζέλο καί τόν ιερέα Δημήτριο, πρώην 
οικονόμο Φαναριού, έρχονται καθημερινά σέ άμεση επαφή καί από τόν 
όποιο διδάσκονται, εφαρμόζοντας ταυτόχρονα στην πράξη, κάτω άπό τήν 
καθοδήγηση του, τους κανόνες μιας ζωγραφικής καλύτερης ποιότητας, πού 
ξεχωρίζει αύτη τήν εποχή, λογιότερης καί προσανατολισμένης στην παρά
δοση των κρητικών εικόνων τοΰ 16ου αι. Ή τεχνοτροπία τοΰ Γεωργίου Μάρ
κου είναι συντηρητικότερη καί περισσότερο προσκολλημένη στην αγιορεί
τικη τοιχογραφία εως τό 1727 —υπάρχουν ενδείξεις ότι επισκέφθηκε τό"Α-
γιον "Ορος— όταν ζωγραφίζει πρώτα στη μονή Πετράκη (Ι719)3 1 καί έπειτα 
στον "Αγιο Γεώργιο ή Νικόλαο τό Χωστό στον Καρρητό τής Αττικής, τόν 
επιλεγόμενο καί άσκηταριό τοΰ 'Αγίου Τιμοθέου (1727). Δέχεται περισσό
τερες «φράγκικες» επιδράσεις μετά τή, σχεδόν βέβαιη, μετάβαση του στή 
Βενετία καί ή τέχνη του επιδρά όχι μόνο στους συνεργάτες του άλλα καί 
σέ τεχνίτες ακόμα μεταγενέστερους, πού επιθυμούν νά εκτελέσουν έργα 
μέσα στά όρια τής Αττικής καί τής Βοιωτίας, πού νά βρίσκονται κοντά 
στά κλασικά πρότυπα τής μεταβυζαντινής ζωγραφικής. 

29. Ά . Ξ υ γ γ ό π ο υ λ ο ς , ο.π., σ. 248-256. 

30. "Ο.π., σ. 222-240. Ν. Δ ρ α ν δ ά κ η ς, Ό Έμμ. Τζάνε Μπουνιαλής,'Αθήναι 

1962. 

31. Μ α ρ ί α Σ ω τ η ρ ί ο υ , Τό ΚαΟολικόν τής Μονής Πετράκη, ΔΧΑΕ, περ. Δ', 

τ. Β' (1960-1961), σ. 101-129. 
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Σ' αυτή τή δεύτερη φάση της καλλιτεχνικής του δραστηριότητας, τήν 

επηρεασμένη περισσότερο από τή Δύση, εκτελεί ό Γεώργιος Μαύρου μαζί 

μέ τους μαθητές του, τό 1735, τό μεγαλύτερο καί γνωστότερο έργο του πού 

εΐναι ή διακόσμηση του καθολικού τής μονής Φανερωμένης στή Σαλα

μίνα3 2. 'Εκεί σέ 3.600 περίπου σκηνές αναπτύσσει όλο τό παραδοσιακό 

πρόγραμμα τής ορθόδοξης εικονογραφίας. Άπό τήν πλούσια διακόσμηση 

του ναού αύτοΰ αλλά καί από παλιότερα, πιό συντηρητικά έργα του γνω

στού ζωγράφου, όπως είναι οί τοιχογραφίες τής μονής Πετράκη, τής Κοί

μησης τής Θεοτόκου στό Κορωπί3 3, καθώς καί του 'Αγίου Γεωργίου 

στον Κουβαρδ, όπου πιθανόν έχουμε ζωγραφική του, ό Γεώργιος καί ό 

'Αντώνιος 0ά αντλήσουν θέματα πού θά ζωγραφίσουν λίγα χρόνια αργό

τερα στή μικρή εκκλησία τοΰ Μαρκόπουλου. Τέτοια θέματα είναι ό 'Α

κάθιστος "Υμνος (τους είκοσι τέσσερις οίκους του έχει απεικονίσει ό 

Γεώργιος Μάρκου στά πάνω τμήματα των τοίχων τοΰ Ίεροϋ στό καθο

λικό των μονών Πετράκη καί Φανερωμένης στή Σαλαμίνα), εκλεκτικά μιά 

σειρά άπό μαρτυρολόγια (113 σκηνές μαρτυρίων, κατά τό μηνολόγιο, δια

κοσμούν τό βόρειο καί νότιο κλίτος τοδ καθολικού τής μονής Φανερω

μένης), τό "Οραμα τοΰ Πέτρου "Αλεξανδρείας, ή Φλεγόμενη Βάτος, οί μορ

φές τών άγιων, ή πολυπρόσωπη Δευτέρα Παρουσία. 

"Αλλοτε οί σκηνές αυτές παραλαμβάνονται αυτούσιες, χωρίς αναζη

τήσεις καί προβληματισμούς, άλλοτε μεταφέρονται λίγο ή πολύ παραλ

λαγμένες. "Ετσι, συγκρίνοντας τίς σκηνές τοΰ "Ακάθιστου τής 'Αγίας Παρα

σκευής μέ τή σχετική εικονογραφία τής μονής Φανερωμένης παρατηρούμε 

τά εξής : 

Στον Ιο ("Αγγελος Πρωτοστάτης) καί στό 2ο (Βλέπουσα ή Άγια) οίκο 

οί ομοιότητες είναι μεγάλες, Οά νόμιζε κανείς οτι χρησιμοποιήθηκε τό ίδιο 

άνθίβολο. "Ομοιες επίσης είναι οί σκηνές στον 5ο ("Εχουσα Οεοδόχον), 

τόν 8ο (Θεοδρόμον "Αστέρα), τό 13ο (Νέαν εδειξεν κτίσιν), τό 19ο (Τείχος 

ει τών Παρθένων), τόν 22ο (Χάριν δοΰναι Οελήσας) οίκο. 

Σέ άλλες σκηνές τοΰ 'Ακάθιστου οί διαφορές είναι δευτερεύουσας ση

μασίας καί περιορίζονται μόνο σέ λεπτομέρειες, όπως π.χ. στον 3ο οίκο 

(Γνώσιν άγνωστον γνώναι) ό άγγελος προτείνει τό χέρι προς τή Θεοτό

κο αντί νά δείχνει στον ουρανό ή προσθέτονται νέα επουσιώδη στοιχεία, 

όπως π.χ. στον 4ο οίκο (Δύναμις τοΰ Ύψιστου), όπου τήν οθόνη πίσω άπό 

τό θρόνο τής Παναγίας πού έδώ είναι κόκκινη κρατοΰν τέσσερις άγγελοι 

ένώ στά παλιότερα πρότυπα τής μονής Φανερωμένης, τής μονής Βαρλαάμ 

32. Γ. Σ ω τ η ρ ί ο υ , ο.π. 
33. Χ. Γ κ ι τ ά κ ο ς. Χριστιανικοί αρχαιότητες τής κωμοπόλεως Κορωπί. Ό ναός 

τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου, "Αθήναι 1909. 
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καί της μονής των Τριών 'Ιεραρχών τών Μετεώρων34 ή οθόνη είναι λευκή 
καί τήν κρατούν δύο άγγελοι. 

Σέ άλλες σκηνές ή εικονογραφία της 'Αγίας Παρασκευής απομακρύ
νεται περισσότερο από τόν 'Ακάθιστο τής μονής Φανερωμένης καί επι
στρέφει σέ αυστηρότερους τρόπους έκφρασης, π.χ. ό 7ος οΐκος ("Ηκουσαν 
οι Ποιμένες) θυμίζει, παρά τή διαφορετική θέση καί τόν αριθμό τών προ
σώπων, τή λιτότητα τής ανάλογης σκηνής στή μονή Πετράκη καί απηχεί 
παλιότερες απεικονίσεις άπό τίς μονές τών Μετεώρων καί του "Αθω ("Αγιο 
Νικόλαο 'Ανάπαυσα, καθολικό μονής Λαύρας, μονή Διονυσίου), καθώς καί 
άπό τό παρεκκλήσι τοΰ 'Αγίου Γεωργίου στή μονή Παύλου3 5, τό όποιο 
παρόλο πού έχει διακοσμηθεί άπό τό μή Κρητικό 'Αντώνιο, επηρεάζεται 
άπό τήν εικονογραφία τής κρητικής σχολής. Στον 9ο οίκο ("Ιδον Παίδες 
Χαλδαίων) ή Παναγία δέν εικονίζεται καθισμένη σέ βράχο άλλα σέ ξυλό
γλυπτο σκαμνί πού πλησιάζει περισσότερο τους ξύλινους θρόνους τών αντί
στοιχων παραστάσεων στή μονή Βαρλαάμ καί τή μονή τών Τριών 'Ιεραρ
χών τών Μετεώρων. 

Άλλου ό 'Ακάθιστος στην εκκλησία του Μαρκόπουλου διαφοροποιεί
ται τελείως όχι μόνο άπό τόν 'Ακάθιστο τής μονής Φανερωμένης άλλα καί 
άπό τά προγενέστερα παραδείγματα τής μονής Βαρλαάμ καί τής μονής 
τών Τριών 'Ιεραρχών τών Μετεώρων. "Ετσι στό 10ο οίκο (Κήρυκες Θεο-
φόροι) οι Μάγοι παριστάνονται πεζοί καί οχι έφιπποι, τά πρόσωπα τής 
σκηνής είναι ελάχιστα. Τό ίδιο παρατηρείται καί στον 11ο οίκο (Λάμψας 
έν τή Αίγύπτω). Ή φυγή στην Αίγυπτο παριστάνεται μέ τόν 'Ιωσήφ νά προ
ηγείται μέ τό παιδί στους ώμους καί τή Θεοτόκο νά ακολουθεί πάνω στό 
υποζύγιο. Γενικά θά μπορούσε νά υποθέσει κανείς οτι στό ιστορικό μέρος 
τοΰ 'Ακάθιστου, ή απομάκρυνση άπό τό πρότυπο τής μονής Φανερωμένης 
προέρχεται άπό τήν τάση τών ζωγράφων νά αποφύγουν τυχόν νεωτερισμούς 
του Γεωργίου Μάρκου καί νά πλησιάσουν σέ παλιότερα πρότυπα. Τούτο 
δέν παρατηρείται στό δεύτερο μέρος, όπου πολλά νεωτερικά στοιχεία υ
πάρχουν καί ή όλη εργασία φαίνεται πρόχειρη καί βιαστική, π.χ. στον 24ο 
οίκο (*Ω Πανύμνητε Μήτερ) ή Θεοτόκος εικονίζεται σέ προτομή μέσα στον 
ουρανό. 

"Οσο γιά τά μαρτυρολόγια τά συναντούμε απαλλαγμένα άπό τή σκληρό
τητα τών μαρτυρίων του Γεωργίου Μάρκου. Οί ζωγράφοι τοΰ Μαρκόπουλου 
είναι πιό ανθρώπινοι, εικονίζοντας στιγμές πού προηγούνται τών μαρτυρίων. 
Οί μάρτυρες παραμένουν ήρεμοι, σέ έκσταση, οί δήμιοι μέ τίς φράγκικες 

34. Ά. Ξ υ γ γ ό π ο υ λ ο ς, ο.π., σ. 192 καί Κ. Κ α λ ο κ ύ ρ η ς, Ή Θεοτόκος εις 
τήν είκονογραφίαν τής 'Ανατολής καί τής Δύσεως, Θεσσαλονίκη 1972, πίν. 273-280. 

35. G. M i l l e t , Recherches, σ. 93 είκ. 36-37. 



220 ΜΑΡΙΑ ΛΛΖΛΙΊΙ 

πανοπλίες φαίνονται σάν νά μή μετέχουν ατά δρ(όμενα. Εισάγουν και νέες 

σκηνές, όπως αυτές από τό βίο καί τά μαρτύρια της άγιας Παρασκευής, 

πού δέν εικονίζονται συχνά. 'Από τίς υπόλοιπες παραστάσεις ή «'Αγία Βά

τος» μένει πιστή στά συνήθη πρότυπα του 17ου αι., ενώ στή Φανερωμένη 

ό Μωυσής (από επίδραση εικόνας πιθανόν του Ε μ μ α ν ο υ ή λ Λαμπάρδου) 

εικονίζεται τρεις φορές σέ τρεις διαφορετικές στιγμές : ! l i. Καί ή παράσταση 

τής Δευτέρας Παρουσίας μιμείται ανάλογες παραστάσεις του Γεώργιο») 

Μάρκου στό ναό του Ά γ ι ο υ Γεωργίου Κ ου βαρά : 1 Τ καί στή μονή Φανερωμέ

νης μέ μερικές παραλλαγές, όπως π.χ. τόν ημικυκλικό θρόνο των αποστόλων. 

Ε ν τ ύ π ω σ η κάνει τό γεγονός ότι οί εντολές τής «'Ερμηνείας τής ζω

γραφικής τέχνης» του Διονυσίου έκ Φουρνά, πού υποδεικνύουν τόν τρόπο 

απεικόνισης των διάφορων σκηνών, δέ φαίνεται νά εφαρμόζονται πάντοτε 

στην εικονογραφία τής 'Αγίας Παρασκευής. 

Ο ί ζ ω γ ρ ά φ ο ι κ α ί ή τ ε χ ν ο τ ρ ο π ί α τ ο υ ς 

Τους ζωγράφους του Μαρκόπουλου γνωρίζουμε από παλιότερα. Τό 

1732 αναφέρονται βοηθοί τοΰ Γεωργίου Μάρκου στην επιγραφή του ναού 

τής Κοίμησης τής Θεοτόκου στό Κορωπί, όπου γιά πρώτη φορά ό γνωστός 

ζωγράφος εργάζεται μέ οργανωμένο συνεργείο. Ή επιγραφή σημειώνει: 

'Ανηγέ(>0η εκ βάθρων / γης καί άνιατορίΟη ό OF.UK καί / πάνοεπτος ναός ον-

τος τής υπέρ/αγίας Δεσπαίνης ημών Θεοτόκου δια / συνδρομής καί εξόδων 

των προεστό/των καί γερόντων της κώμης ταύτης καί / πάντων τών κατοι

κούνταν εν αντί] Κολι/α Πέτρου Δήμα Νικόλα Ντοιινϊ) Γκιό/κα ίστορι'Οη 

δέ κατά ΑΨAB δια / χειρός Γεωργίου Μάρκου και τοΰ μαθητού αντον 'Αν

τωνίου Νικόλα Μπε/νιζέλου έτι δέ και γεωργάκη π.ά... \λη κακακι... τοι τον 

Δημητρίου Ι ιερέως πρώην οικονόμου Φαναριού. 

Ή συντροφιά εμφανίζεται καί πάλι τό 1735 σέ επιγραφή στό δυτικό τοί

χ ο του καθολικού τής μονής Φανερωμένης στή Σαλαμίνα. 'Αφού αναφερ

θούν ή χρονολογία καί οί κτήτορες τής μονής, ή επιγραφή κ α τ α λ ή γ ε ι . . . 

Ίστορήθη δέ δια χειρός Γειοργίου Μάρκου εκ πόλεως "Αργούς και τοΰ μα

θητού αύτοϋ Νικολάου Μπενιζέλου, Γεωργάκης και 'Αντώνιος. Παραλείπεται 

τό όνομα του Δημητρίου γιά τόν όποιο δέν έχουμε πλέον καμία πληρο

φορία. 

Οί δύο τεχνίτες τής 'Αγίας Παρασκευής είναι διαφορετικής καλλιτε

χνικής στάθμης. Ό ένας είναι καλός ζωγράφος, μέσα στά πλαίσια τής επο

χής του καί υπερτερεί από τόν ομότεχνο του καί κατά τό πλάσιμο καί κατά 

36. Κ. Κ α λ ο κ ύ ρ η ς, ο.π., πίν. 257. 
37. Χ. Μ π ο ύ ρ α ς - Α . Κ α λ ο γ ε ρ ο π ο ύ λ ο υ - Ρ . ' Α ν δ ρ ε ά δ η , 'Εκκλη

σίες της 'Αττικής, 'Αθήνα 1969, σ. 159, 161 είκ. 164, 169, 170. 
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τήν αντίληψη των χρωμάτων πού είναι γενικά σκουρότερα. Ό άλλος πε
ριορίζεται στό νά μιμείται δουλικά τή ζωγραφική του Γεωργίου Μάρκου. 

Σχετικά μέ τόν τρόπο πού ζωγραφίζει ό πρώτος ζωγράφος μπορούμε νά 
παρατηρήσουμε ότι τό λαϊκό στοιχείο χαρακτηρίζει τή δουλειά του, όμως 
επιδεικνύει αξιοπρόσεχτη ικανότητα σωστής απεικόνισης μέ φανερή τήν 
τάση, κυρίως όταν φιλοτεχνεί τά ωραία πρόσωπα των αγγέλων και της Πα
ναγίας, νά ζωντανέψει τήν ανάμνηση τών μεγάλων ζωγράφων του 'Αγίου 
"Ορους. 

Τά νεανικά αυτά πρόσωπα παρουσιάζουν μία προσωπογραφική ομοιο
γένεια τήν οποία συναντούμε καί στό Θεοφάνη. Ή διαφορά είναι οτι στό 
Θεοφάνη ή ομοιογένεια στά δευτερεύοντα πρόσωπα, όπου υπάρχει, είναι 
ηθελημένη γιά λόγους οργάνωσης της δομής της σύνθεσης ένώ έδώ προέρ
χεται άπό τήν προσήλωση στό συνταγολόγιο. Παρ' όλα αυτά, τά αύγόσχημα 
αυτά πρόσωπα πού προβάλλονται σέ μαύρο κάμπο, όπως καί στή μονή 
'Ανάπαυσα 3 8, αποδίδουν μιά ευγένεια καί αρχοντιά καί μας θυμίζουν, παρά 
τή φανερή διαφορά επιπέδου, τίς ωραίες κλασικές εικόνες του 15ου καί του 
16ου αιώνα. 

Τά πλατιά φωτεινά μάγουλα έχουν μιά σφαιρικότητα χαρακτηριστική, 
πού επιτυγχάνεται μέ τόν τονισμό της καστανόχρωμης σκιάς στην περιφέ
ρεια καί τή φωτεινότητα της σάρκας του υπόλοιπου προσώπου. Οι καμπύλες 
είναι μαλακές, ή μετάβαση άπό τά σκιερά μέρη στά πιό φωτεινά είναι απαλή, 
χωρίς απότομες αντιθέσεις. Οί «ψιμυθιές» άπό λεπτές άσπρες γραμμές το
ποθετούνται μέ δεξιοτεχνία καί σύμφωνα μέ τήν παραδοσιακή τεχνική στά 
σημεία πού εξέχουν καί αποδίδουν σωστά άλλα σχηματοποιημένα τους όγ
κους. Μέσα στό ίδιο καλλιτεχνικό κλίμα καί ακόμα πιό κοντά στό αγιο
ρείτικο τυπικό είναι καί οί παραστάσεις τών αγίων καί ιεραρχών μέ τά α
νοιχτά είλητά καί τήν πλούσια, σχηματοποιημένη πτυχολογία. Σ' αυτούς 
τους άγιους οί εκφράσεις τοΰ προσώπου δηλώνονται μέ τόν ύπερτονισμό 
τών ρυτίδων πού αποδίδονται μέ τό συνδυασμό σκούρων καστανών γραμμών 
καί πυκνές δέσμες άσπρων, προσπάθεια ρεαλιστικής απεικόνισης πού κα
ταλήγει στή σχηματοποίηση. Χαρακτηριστική είναι ή πολύ εκφραστική 
μορφή τοΰ προφήτη 'Ηλία στό νότιο τοίχο, έργασμένη μέ επιμέλεια καί δε
ξιοτεχνία πού ξεχωρίζει. Έδώ οί αρετές τοΰ ζωγράφου είναι φανερές. Παρό
λο πού μιά ακαμψία στή στάση καί στην κίνηση δέν κρύβεται, επιδεικνύεται 
χρωματική ευαισθησία καί γνώση τών ανατομικών λεπτομερειών, κάθε μύς 
τοΰ προσώπου δουλεύεται ξεχωριστά, τά ζυγωματικά τονίζονται έντονα άλλα 
σωστά μέ τή χρήση της καστανής σκιάς πού σβήνει μαλακά μέ τόνους εν-

38. M. C h a t z i d a k i s, Recherches sur le peintre Théophane le Cretois, DOP 
23-24 (1969-1970). 
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διάμεσους. Οί πολλές καί ισχυρές «ψιμυθιές» ακολουθούν μέ συνέπεια τό 
σχήμα του όγκου πού θέλουν νά φωτίσουν. 

Ή δεξιοτεχνία του ζωγράφου φαίνεται καλύτερα στό υψωμένο χέρι 
του προφήτη μέ τίς απαλές αποχρώσεις της σάρκας στό βραχίονα πού κατα
λήγει σέ λεπτά, πολύ μακριά δάχτυλα, άλλο χαρακτηριστικό της τέχνης 
του. Ή πλούσια άσπρη γενειάδα καί τά καλοδουλεμένα μακριά μαλλιά φέρ
νουν στή μνήμη μας τους σεβάσμιους γέροντες της μονής Σταυρονικήτα39. 
Παρόμοιο τρόπο δουλειάς καί φροντίδας γιά τήν πλαστική ανάδειξη των 
όγκων καθώς καί τήν ίδια λεπτομέρεια της μαύρης καί άσπρης γραμμής πού 
«γράφει» τά μάτια, θά συναντήσουμε τό 1764 στον Πρόδρομο πού θά ζω
γραφίσει ό ϊδιος ζωγράφος στό χτιστό τέμπλο τοϋ ταφικοο παρεκκλησίου 
τοϋ 'Αγίου 'Ιωάννη στον Ό σ ι ο Μελέτιο στον Κιθαιρώνα (Είκ. 16)40. 

Πρέπει νά επισημανθεί παρ' όλα αυτά μιά ανισότητα, μιά διαβάθμιση 
στην ποιότητα τής δουλειάς του. "Ετσι, στους δώδεκα πρώτους οίκους του 
'Ακάθιστου, στην παράσταση των Σαράντα Μαρτύρων, στον προφήτη'Ηλία, 
στους προφήτες μέσα στά στηθάρια, στή Δευτέρα Παρουσία, παρατηρείται 
μεγαλύτερη πλαστικότητα καί προσήλωση στή λεπτομέρεια του σχεδίου 
ενώ αντίθετα στό β' μέρος του 'Ακάθιστου, στά μαρτυρολόγια, είναι φανερή 
κάποια προχειρότητα καί πλαδαρότητα. 

Γενικά ό πρώτος ζωγράφος παρουσιάζεται πιό λιτός καί πιό κλασικός 
άπό τό Γεώργιο Μάρκου. Ή διαφοροποίηση στην τεχνική είναι ισχυρή. 
Οί μορφές είναι πιό ζωντανές, λιγότερο πλαδαρές καί σχετικά απαλλαγμένες 
άπό τήν ξηρότητα καί έπιπεδότητα των έργων τής τεχνοτροπίας τοβ Γεωρ
γίου Μάρκου4 1. 'Ακόμα καί τά ρούχα των αγίων, άπό βαρύ ύφασμα, έχουν 
βαθύτερες καί πυκνότερες πτυχές καί παρά τή σχηματοποίηση πού εξακο
λουθεί νά υπάρχει, έχουν κολπώσεις μαλακότερες, πού δέν είναι άσχετες μέ 
τήν κίνηση του μέλους πού κρύβεται άπό κάτω. Τό χρώμα γίνεται πιό παχύ, 
οί έντονες αντιθέσεις χρωμάτων εδώ αποφεύγονται, οί τόνοι γίνονται ηρε
μότεροι καί πιό αρμονικοί. Ή χρωματική κλίμακα στενεύσει, περιορίζεται 
στό γκρί, τό πράσινο, τό μπλε καί τό φωτεινό κόκκινο, μέ τό όποιο συνήθως 
ό ζωγράφος χρωματίζει τά ρούχα τής Παναγίας, τών αγγέλων, των μαρτύ
ρων. Τά κτίρια γίνονται λιγότερο συσσωρευμένα, περισσότερο «κρητικά» 
άπό δ,τι στή μονή Φανερωμένης. 

Τέλος, ό τεχνίτης δέν αγνοεί καί τόν κανόνα τής αντίστροφης προοπτι
κής, πού τόν ακολουθεί συχνά όταν θέλει νά τονίσει τή σπουδαιότητα τών 
προσώπων του Χριστού καί τής Παναγίας. 

39. M. C h a t z i d a k i s , δ.«., πίν. 51, 52, 53, 56, 57, 62. 
40. Α. ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς , 6.Π., σ. 115-118. 
41.Χ. Μ π ο ύ ρ α ς - Α . Κ α λ ο γ ε ρ ο π ο ύ λ ο υ - Ρ . ' Α ν δ ρ ε ά δ η , ο.π., είκ. 

173, 174. 
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Ό δεύτερος ζωγράφος του Μαρκόπουλου εϊναι προσκολλημένος στή 
ζωγραφική του δασκάλου του καί άμεσα επηρεασμένος από τήν τεχνική του. 
Τά πρόσωπα στίς τοιχογραφίες πού φιλοτέχνησε εϊναι χωρίς ψυχή, λιγό
τερο φωτεινά, προπάντων τά γεροντικά, οί πτυχώσεις των ρούχων σκληρές 
καί καμιά φορά ανύπαρκτες, οί στάσεις άκαμπτες, ή σχηματοποίηση ισχυ
ρή. Είναι φανερό οτι ό τοιχογράφος αυτός διαθέτει καλλιτεχνική ικανότη
τα περιορισμένη —αποφεύγει να ζωγραφίσει πολυπρόσωπες συνθέσεις— 
προσανατολισμένη όμως στην κρητική αυστηρότητα, τάση πού εμφανίζεται 
καί επικρατεί γενικότερα σέ όλη τή διάρκεια του 18ου αιώνα. 

"Η τ α ύ τ ι σ η τ ω ν ζ ω γ ρ ά φ ω ν 

Οί παραστάσεις πού μπορούμε νά αποδώσουμε στον πρώτο ζωγράφο 
εϊναι οί σκηνές του 'Ακάθιστου "Υμνου, τά μαρτυρολόγια, τό "Οραμα του 
Πέτρου 'Αλεξανδρείας, τά πορτραίτα των αγίων Γερμανού, Γρηγορίου του 
Διαλόγου, "Αντωνίου, Ευθυμίου, Σάββα, Θεοδοσίου, Σεραφείμ, Έφραίμ, οί 
απεικονίσεις των αγίων Θέκλας, 'Ανδρέα, προφήτη "Ηλία, άββα Ζωσιμά, 
Μαρίας Αιγύπτιας καί Σαράντα Μαρτύρων. 'Επίσης τά στηθάρια μέ τις προ
τομές τών Δικαίων του 'Ισραήλ, στηθάρια αγίων στό σφενδόνιο, ή παρά
σταση του «Άναπεσόντος» πάνω από τή θύρο εισόδου καί ή Δευτέρα Πα
ρουσία. 'Από τό δικό του χέρι πρέπει νά έγιναν καί τά γραπτά κοσμήματα 
πού στολίζουν τά κενά μεταξύ τών παραστάσεων καί κυρίως τό ωραίο φυλ-
λοφόρο κόσμημα πού στολίζει τό σφενδόνιο. 

Ό δεύτερος ζωγράφος εργάστηκε στον ανατολικό τοίχο του Ίεροϋ, 
πιθανόν σέ συνεργασία μέ τό Γεώργιο Μάρκου, καί στον κυρίως ναό. Στό 
'Ιερό ζωγραφίζει τήν Πλατυτέρα, τό διάκονο Στέφανο, τόν άγιο 'Ελευθέριο, 
τόν Ευαγγελισμό, τήν "Ακρα Ταπείνωση. Στον κυρίως ναό φιλοτεχνεί τους 
αγίους Γεώργιο καί Δημήτριο έφιππους, τους αρχαγγέλους Μιχαήλ καί 
Γαβριήλ, τους αγίους Βλάσιο, Ειρήνη, Χαράλαμπο, Κωνσταντίνο καί 
Ελένη, Μαρίνα, Αικατερίνη, Νικόλαο, Προκόπιο, Σπυρίδωνα, Κοσμά καί 
Δαμιανό, Παντελεήμονα καί τους αποστόλους Πέτρο καί Παύλο. 

Δέν μπορούμε νά προσδιορίσουμε, από όσα είναι σήμερα γνωστά, 
ποιος από τους δύο τεχνίτες εϊναι μεγαλύτερος στην ηλικία, αφού καί οί 
δύο εμφανίζονται μαζί γιά πρώτη φορά στην επιγραφή της Κοίμησης στό 
Κορωπί καί αργότερα πάλι μαζί στην επιγραφή της μονής Φανερωμένης. 
Προπάντων όμως δέ βρέθηκε κανένα στοιχείο πού νά διευκρινίζει ποιος 
άπό τους δύο, ό Γεώργιος Κυπριώτης ή ό 'Αντώνιος Μάρκου εϊναι ό καλ
λιτεχνικά ωριμότερος ζωγράφος. Ώ ς ένδειξη θά μπορούσε νά θεωρηθεί 
τό γεγονός οτι στην κτητορική επιγραφή της 'Αγίας Παρασκευής προτάσ
σεται τό όνομα του Κυπριώτη. Βέβαια στην επιγραφή της Κοίμησης ό 
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'Αντώνιος αναφέρεται μέ τό μικρό του όνομα, αμέσως μετά τόν αδερφό του. 

ΤοΟτο όμως δέ θά πρέπει νά έχει σημασία, γιατί εκεί προτάσσεται καί άπό 

τό όνομα τοϋ Νικολάου Μπενιζέλου, κατεξοχήν συνεργάτη καί ίσως συνο

μήλικου του Γεωργίου Μάρκου. 

"Αλλη ένδειξη, πού ενισχύει τήν υπόθεση οτι ό Γεώργιος Κυπριώ

της είναι ό πρώτος ζωγράφος, έχει σχέση μέ τήν τεχνική τών δύο ζω

γράφων. Φαίνεται πιθανότερο, εξαιτίας της πολύ στενής συγγένειας, νά 

εΐναι ό 'Αντώνιος εκείνος πού επηρεάζεται περισσότερο καί μιμείται σχο

λαστικά τή ζωγραφική τοϋ αδερφού του. Αντίθετα ό Γεώργιος, μήν έχον

τας, προφανώς άμεση σχέση καί συνεχή επαφή, απομακρύνεται άπό τήν 

τεχνική τοϋ Γεωργίου'Μάρκου καί αναπτύσσει πιό προσωπικούς τρόπους 

έκφρασης. 

'Ωστόσο, ή δυάδα συνεχίζει νά εργάζεται καί μετά τό 1751 σέ πολλές 

εκκλησίες στην 'Αττική καί τή Βοιωτία, εξυπηρετώντας πλέον μία πελατεία 

πού έχει μεταβιβαστεί άπό τό Γεώργιο Μάρκου, άλλοτε σέ συνεργασία, άλ

λοτε ό καθένας χωριστά. Στοιχεία της τέχνης τοϋ πρώτου ζωγράφου βρί

σκουμε στό μικρό καθολικό της μονής Αγίας Τριάδας στό Μαρκόπουλο42, 

στό εκκλησάκι τών Είσοδίων της Θεοτόκου στή θέση Θίτι ή Κίτσι στή 

Βάρη ( 1763)1:1, στό ταφικό παρεκκλήσι τοϋ 'Αγίου 'Ιωάννη της μονής 'Ο

σίου Μελετίου στον Κιθαιρώνα (Ι764)4 4. Καί οι δύο μαζί ζωγραφίζουν 

στην προσκολλημένη στην Άγια Παρασκευή μικρή εκκλησία τής 'Αγίας 

Θέκλας στό Μι/ρκόπουλο. 

Μέσα στό Ίδιο πνεϋμα βρίσκονται καί οί τοιχογραφίες πού κοσμοϋν 

τά κάτω τμήματα τών τοίχων τοϋ διακονικού τής μονής Δαφνιού, τό νάρ

θηκα καί τό καμπαναριό τής μονής 'Αγίου 'Ιεροθέου στά Μέγαρα4 5, τόν 

"Αγιο 'Αθανάσιο "' καί τόν "Αγιο Πέτρο στό Κορωπί4 7, τό ναό τής Παναγίας 

( Ι 767) στό νεκροταφείο τοϋ Μαρκόπουλου. 

Δέν είναι τυχαίο ότι μετά τό 1751 δέ σημειώνονται πλέον τά ονόματα τους 

στίς ανορθόγραφες κτητορικές επιγραφές τών ναών πού αναφέραμε, παρά 

τή διαδεδομένη συνήθεια τής εποχής. Τοϋτο σημαίνει πώς μετά τό έργο πού 

εκτέλεσαν στην Άγια Παρασκευή είναι αρκετά γνωστοί καί μαζί μέ άλ-

42. "Ο.π., σ. 154-156. κίκ. 131-143. 

43. "Ο.π., σ. 88-90, κίκ. 81-90. 

44. Μ. Χ α τ ζ η δ ά κ η ς , Βυζαντινά καί μΐ'.σαιωνικά μνημεία νομών 'Αττικής, Πει

ραιώς καί νήσων, ΑΔ 29 (1973-74): Χρονικά, σ. 193. 

45. Ν. Κ α λ ο γ ε ρ ό π ο υ λ ο ς . Νέα 'Εστία 18 (1935), σ. 765-766. Μ. Χ α τ ζ η 
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λους επιγόνους τοϋ Γεωργίου Μάρκου, τοιχογράφους καί ζωγράφους ει
κόνων, θεωρούνται οί τελευταίοι μιμητές της παραδοσιακής κρητικής ζω
γραφικής στην περιοχή τής 'Αττικής καί τής Βοιωτίας. 

ΜΑΡΙΑ ΛΑΖΑΡΗ 

R É S U M É 

LES FRESQUES DE HAGHIA-PARASKÉVI 
A MARCOPOULO EN ATT1QUE 

L'étude des fresques de l'église de Haghia-Paraskévi à Markopoulo (Mé-
sogée) en Attique nous permet de constater l'influence des fresques du 16e 

et 17e siècle et des icônes de la même époque qui sont marquées par l'esthé
tique de l'école Cretoise, sur les peintres qui travaillèrent dans des églises 
d'Attique et de Béotie au 18e siècle. 

Les fresques de Haghia-Paraskévi ont été réalisées par trois artistes. 
Les fresques du mur de l'iconostase, ainsi que l'atteste une inscription 

et peut-être également quelques fresques du mur Est du chœur ont été réa
lisées en 1741 par le célèbre peintre Georgios Markou. 

Dix ans plus tard, en 1751, ses deux élèves Georgios Kypriotis et Antonios 
Markou achevèrent l'œuvre, ainsi que l'indique une inscription sur le mur 
Nord. 

Les modèles utilisés pour le programme iconographique de Haghia-Pa
raskévi qui comprend la Platytéra, des Hiérarques, l'Annonciation, l'Hymne 
Acathiste, des Martyria, des figures de Saints, le Jugement Dernier, doivent 
être recherchés dans les traditions artistiques qui prédominent au 17e et au 
début du 18e siècle dans l'art des fresques et des icônes des régions d'Attique 
et de Béotie. 

Parmi les œuvres représentatives de ces tendances artistiques on trouve 
les fresques du narthex du monastère de Hosios-Mélétios au Cithéron, qui 
sont indirectement influencées par l'art du peintre Thébain Frangos Katé-
lanos, les fresques du narthex du monastère de Kaisariani, œuvre du peintre 
Ioannis Hypatos originaire du Péloponnèse, les fresques de l'église de Ha-
ghios-Dionysios (Episkopi) à Égine et de Haghios-Dimitrios à Maroussi, 
œuvres du prêtre Dimitrios peintre Athénien, des icônes d'art crétois du 17e 

siècle influencées par l'Occident comme celles de Théodoros Poulakis ainsi 
que d'autres icônes qui imitent des œuvres de peintres crétois tels que Em
manuel Tzanès, Michel Damaskinos, Emmanuel Lambardos etc. En parti-



226 ΜΑΡΙΑ ΛΑΖΑΡΗ 

culier pour les deux derniers peintres on signale la grande influence qu'a eue 
dans leur développement l'art de leur maître Georgios Markou tel qu'il 
s'exprimait dans les fresques du catholicon du monastère de Phanéro-
meni à Salamine (1735) mais également dans d'autres de ses œuvres anté
rieures plus conservatrices telles les fresques de l'église du monastère Petra-
kis (1719) à Athènes, les fresques de l'église de l'Assomption de la Vierge 
à Koropi (1732) etc. 

Des deux élèves de Markou le premier, qui selon certains indices doit 
être Georgios Kypriotis, se démarque par rapport à l'art de son maître et 
développe des modes d'expression plus personnelles se rapprochant davan
tage des modèles du Mont Athos et des Météores du 16e siècle. Sa technique 
est caractérisée par la rondeur des visages et par une succession douce de 
l'ombre et de la lumière sans contrastes violents. 

Le deuxième peintre, de formation artistique inférieure, imite soigneu
sement l'art de Georgios Markou. 

On trouve des exemples de l'art du premier peintre dans les fresques 
du catholicon du monastère de Haghia-Triada à Marcopoulo, dans la petite 
chapelle de l'Annonciation de la Vierge au lieu dit Thiti ou Kitsi à Vari 
(1763), dans la chapelle funéraire du monastère de Hosios-Mélétios au Cithé-
ron (1764). Des exemples de l'art des deux peintres se trouvent dans la petite 
chapelle de Haghia-Thékla rattachée à Haghia-Paraskévi. On trouve éga
lement un rapport avec leur art dans les fresques qui ornent le diaconi-
con du monastère de Daphni, le narthex et le clocher du monastère de Ha-
ghios-Hiérothéos à Mégara, à Haghios-Athanasios et Haghios-Pétros à Ko
ropi, à l'église de la Vierge au cimetière de Marcopoulo. 

MARIA LAZARIS 
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