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Ὁ ναὸς τοῦ Tαξιάρχου Mιχαὴλ στὴν βόρεια παρυφὴ
τοῦ οἰκισμοῦ τῆς Ἄνω Kορακιάνας στὴν Kέρκυρα εἶναι
μία ξυλόστεγη μονόχωρη αἴθουσα κτισμένη μὲ ἀργολι-
θοδομή, ἐσωτερικῶν διαστάσεων 12,20×3,98 μ. χωρὶς
τὴν ἡμικυκλικὴ ἁψίδα ποὺ ἐξέχει στὴν ἀνατολικὴ πλευ-
ρά. Tὸ σημερινὸ κτήριο ἔχει ἐνσωματώσει στὸ ἀνατο-
λικὸ τμῆμα, καὶ μέχρις ἀποστάσεως 6,12 μ. ἀπὸ τὴν βο-
ρειοανατολικὴ γωνία, ἀρχαιότερο ναό, ποὺ εἶχε μικρό-
τερο ὕψος, ὅπως φαίνεται ἀπὸ τὴν τοιχοποιΐα τῆς ἀνα-
τολικῆς πλευρᾶς. Στὸν ἀνατολικὸ τοῖχο ἐγγράφονται
ἑκατέρωθεν τῆς ἁψίδας δύο κόγχες. Στὴν νοτιοανατο-
λικὴ γωνία τοῦ Ἱεροῦ προεξέχει ὁ φυσικὸς βράχος. Tὸ
δάπεδο, στρωμένο μὲ ὀρθογώνιες πλάκες ἀπὸ πωρόλι-
θο, ἔχει καλυφθεῖ σὲ ὁρισμένα σημεῖα μὲ τσιμέντο. Tὸ
ὀρθογώνιο παράθυρο τῆς ἁψίδας, τειχισμένο σήμερα,
προῆλθε ἀπὸ τὴν διεύρυνση τοῦ ἀρχικοῦ παραθύρου,
κατὰ τὴν ὁποία καταστράφηκε μέρος τῶν τοιχογρα-
φιῶν τοῦ Ἱεροῦ. Mεταγενέστερο εἶναι καὶ τὸ ὀρθογώ-
νιο παράθυρο στὸν νότιο τοῖχο τοῦ Ἱεροῦ. Ἡ εἴσοδος
στὸ μνημεῖο γίνεται ἀπὸ δύο θύρες, ποὺ ἀνοίγονται
στὴν δυτικὴ καὶ τὴν νότια πλευρά.

Mεγάλο μέρος τῆς στέγης κατέρρευσε περὶ τὸ 1970, μὲ
ἀποτέλεσμα νὰ παρουσιάσουν ἀπόκλιση οἱ πλάγιοι
τοῖχοι. Ἡ τοιχοποιΐα στερεώθηκε, ἀντηρίδες κατα-
σκευάσθηκαν στὴν βορειοανατολικὴ καὶ τὴν νοτιοανα-
τολικὴ γωνία καὶ ἡ ξύλινη κεραμοσκεπὴς στέγη ἀνακα-
τασκευάσθηκε τὸ 1976 ἀπὸ τὴν ἁρμοδία 8η Ἐφορεία
Bυζαντινῶν Ἀρχαιοτήτων Ἰωαννίνων ὑπὸ τὴν καθοδή-
γηση τοῦ πολιτικοῦ μηχανικοῦ κ. Στέλιου Bλάχου. Tὸ
1987 στερεώθηκαν μεγάλες ρωγμές, μερικὲς διαμπερεῖς,
σύμφωνα μὲ μελέτη στερεώσεως τοῦ κτηρίου ποὺ συνέ-
ταξε ὁ πολιτικὸς μηχανικὸς κ. Σπύρος Bερβιτσιώτης. Ἡ
Ἀρχαιολογικὴ Ἑταιρεία τοποθέτησε τὸ 1984 ξύλινα
παράθυρα μὲ μεταλλικὸ πλέγμα καὶ συντήρησε τὶς θύ-
ρες καὶ τὴν στέγη.
Tέμπλο ἀπὸ γυψόλιθο, ἑτοιμόρροπο ἀπὸ χρόνια, ἀνά-
γεται στὶς ἐπεμβάσεις τῆς ὄψιμης Ἑνετοκρατίας. Tὴν θέ-
ση τῶν φορητῶν εἰκόνων καταλαμβάνουν τοιχογρα-
φίες τῆς ἐποχῆς ἐκείνης, πολὺ ἐφθαρμένες σήμερα, δια-
τεταγμένες σὲ τέσσερις ζῶνες: θωράκια, δεσποτικὲς
εἰκόνες, δωδεκάορτο, ἔνθρονοι ἀπόστολοι. Ὁ διάκο-
σμος τοῦ τέμπλου δὲν θὰ μᾶς ἀπασχολήσει. Θέμα τῆς
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Τὸ ἀνατολικὸ τμῆμα τοῦ μονόχωρου ξυλόστεγου ναοῦ
τοῦ Ταξιάρχη Μιχαὴλ στὴν Ἄνω Κορακιάνα Κερκύρας
ἀνάγεται στὸν 11ο αἰῶνα καὶ διασώζει τοιχογραφίες
ποὺ παρουσιάζουν πολλὲς ὁμοιότητες μὲ τὸν διάκοσμο
τοῦ χρονολογημένου στὸ 1074/5 ναΐσκου τοῦ Ἁγίου
Μερκουρίου στὸ γειτονικὸ χωριὸ Ἅγιος Μάρκος, π.χ.
στὴν Θεο φάνεια τοῦ ἀνατολικοῦ ἀετώματος, στὴν
ἀπεικόνιση τοῦ ἐπωνύμου ἁγίου στὸ τεταρτοσφαίριο
τῆς ἁψῖδος καὶ στὴν χρήση τῆς ἰσοψηφίας τῆς λέξεως
ἀμὴν στὴν κτιτορικὴ ἐπιγραφή.

The east part of the single-aisled timber-roofed church of
St. Michael in Ano Korakiana, Corfu, dates to the 11th
century and preserves wall paintings that display many
similarities with the decoration of the chapel of St. Mer -
kourios, dated to 1074/5, in the neighboring village of
Agios Markos, e.g. in the Theophany of the east gable, in
the representation of the eponymous saint in the semi-
dome of the apse and in the use of the numerical value of
the word amen in the dedicatory inscription.

Λέξεις κλειδιά
11ος αἰώνας, Kέρκυρα, Θεοφάνεια, εἰκονογραφικὸ πρόγραμ
μα Ἱεροῦ Bήματος.

Keywords
11th century, Corfu, Theophany, iconographic program of
Sanctuary.



1 Ἴσως πρόκειται γιὰ τὸν «Tαξιάρχη τὸν ἀπάνω, γιοὺς τῆς κληρο
νομίας τοῦ ποτὲ πρωτοπαπᾶ Σταματίου Mεταλινοῦ». Bλ. Δ. Kα
παδόχου, Nαοὶ καὶ μοναστήρια Kερκύρας-Παξῶν καὶ Ὀθωνῶν
στὰ μέσα τοῦ IH΄ αἰώνα σύμφωνα μὲ ἀνέκδοτα ἔγγραφα τοῦ
Ἱστορικοῦ Ἀρχείου Kερκύρας, Ἀθήνα 1994, 209.
2 Σπ. Kαρύδη, Ἐκκλησιαστικὴ γεωγραφία τῆς Kέρκυρας τὸν 19ο
αἰώνα. Ὁ κατάλογος κλήρου καὶ ναῶν τοῦ ἔτους 1820, Kέρκυρα
2004, ἀριθ. 293, 294.
3 AΔ 22 (1967), Χρονικά, 372, πίν. 277α. ΑΔ 31 (1976), Χρονικά,
233 234, πίν. 185α β. ΠAE 1984, τχ. A΄, 107 108, πίν. 94 96. ΠAE
1985, 216, πίν. 108. ΠAE 1986, 233, πίν. 97 98. ΠAE 1987, 267 268,
πίν. 188 190. ΠAE 1993, 151 153, πίν. 85 86. ΠAE 1996, 273 275,
πίν. 123 (Π. Λ. Bοκοτόπουλος). Bλ. καὶ σύντομη μνεία στὸ AΔ 23
(1968), Χρονικά, 317 (Π. Kαλλιγᾶς), μὲ χρονολόγηση στὸν 12ο

13ο αἰῶνα.
4 Π. Λ. Bοκοτοπούλου, «Ἡ βυζαντινὴ τέχνη στὰ Ἑπτάνησα»,
KερκXρον XV (1970), 155, 172, 174. P. L. Vocotopoulos, «Before
Venice: Monumental Art in Corfu in the Eleventh and Twelfth Cen
tury», ἐν C. Maltezou  G. Ortalli (ἐπιμ.), Venezia e le Isole Ionie, Bε
νετία 2005, 8 9, εἰκ. 12. 
5 P. Soustal  J. Koder, Nikopolis und Kephallenia, TIB 3, Bιέννη
1981, 261 (τοποθετεῖται στὴν περιοχὴ τοῦ Σωκρακίου). D. Trianta
phyllopulos, λ. Kerkyra und die Ionischen Inseln, RbK IV, στ. 34, 51,
58. Bυζαντινὴ καὶ μεταβυζαντινὴ τέχνη στὴν Kέρκυρα, Kέρκυρα
1994, 62 (Π. Λ. Bοκοτόπουλος). Ἀπ. Mαντᾶ, Tὸ εἰκονογραφικὸ
πρόγραμμα τοῦ Ἱεροῦ Bήματος τῶν μεσοβυζαντινῶν ναῶν τῆς
Ἑλλάδας (843-1204), Ἀθήνα 2001 (ἐφ᾽ ἑξῆς: Mαντᾶ, Πρόγραμμα
Ἱεροῦ Bήματος), 253 254, 274, εἰκ. 30 31.
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EΓΩ EI  T. HCI EN.
MI TO ΦΩC TH CKO
TOY KOC TEIA AΛ
MOY O AKO Λ EΞEI
ΛOYΘΩ(ν) TO ΦΩC
EMOI OY THC ZΩ
[MH] Π. E. PH<ΠA> HC

Tὰ γράμματα εἶναι καστανὰ καὶ ἀνάμεσα στοὺς στί-
χους μεσολαβοῦν ρόδινες γραμμές.
Tὸ μετάλλιο περικλείεται ἀπὸ ἐπαλλήλους κύκλους. Ὁ
ἐσωτερικὸς εἶναι λευκὸς ὀδοντωτὸς καὶ ἀκολουθεῖ ἕνας
κυανόμαυρος, δεύτερος λευκὸς ὀδοντωτός, ἕνας κερα-
μόχρους καὶ ἕνας πλατὺς κύκλος χρώματος ὤχρας, δια-
κοσμημένος μὲ μονόχρωμο ἑλισσόμενο βλαστό, ἀπὸ τὸν
ὁποῖο ἐκφύονται ἡμιανθέμια.
Ἀπὸ τὰ τέσσερα εὐαγγελικὰ σύμβολα ποὺ περιέβαλλαν
τὸν Xριστό, διατηροῦνται ἀκέραια μόνο τὰ δύο. Ἀρι-
στερὰ τοῦ Xριστοῦ, χαμηλά, εἶναι ζωγραφισμένος κα-
στανέρυθρος πτερωτὸς λέων (Εἰκ. 2), δεξιὰ μόσχος μὲ
κόκκινο σῶμα καὶ καστανὰ φτερά (Εἰκ. 1). Kρατοῦν
κλειστὸ μαργαριτοκόσμητο βιβλίο. Πάνω ἀπὸ τὸν μό-
σχο διακρίνεται τὸ βιβλίο τοῦ ζωδίου ποὺ ἦταν ζωγρα-
φισμένο ἐκεῖ.
Στὴν παρυφὴ τοῦ μεταλλίου τοῦ Xριστοῦ καὶ ἐν ἐπαφῇ
πρὸς τὸ πλαίσιο τοῦ τεταρτοσφαιρίου τῆς ἁψίδας εἶναι
ζωγραφισμένοι δύο διπλοὶ κύκλοι χρώματος ὤχρας, μὲ
κυανόμαυρη μαργαριτοκόσμητη παρυφή. Στὸ κέντρο
τοῦ δεξιοῦ κύκλου, ποὺ διατηρεῖται καλύτερα, ἕνας μι-
κρότερος κύκλος, ἀπὸ ὅπου προβάλλουν σταυρὸς καὶ
ἀκτίνες, περικλείει ρόδακα (Εἰκ. 1). Kάτω ἀπὸ τὸ με-
τάλλιο τοῦ Xριστοῦ καὶ τὰ ζώδια φύονται στὸ πράσινο
ἔδαφος ἄνθη.

μικρῆς αὐτῆς μελέτης, ἀφιερωμένης στὴν μνήμη τοῦ Tί-
του Παπαμαστοράκη – ὁ ὁποῖος, σημειωτέον, στὴν
ἀρχὴ τῆς σταδιοδρομίας του διετέλεσε εἰδικὸς μεταπτυ-
χιακὸς ὑπότροφος τῆς ἕδρας μου στὸ Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης –, εἶναι ὁ γραπτὸς διάκοσμος τοῦ ἀρχι-
κοῦ ναοῦ, ποὺ σώζεται ἀποσπασματικὰ καὶ σὲ κακὴ
κατάσταση στὴν ἀνατολικὴ πλευρά, σὲ μεγάλο μέρος
τῆς βορείας καὶ σὲ μικρὸ μέρος τῆς νοτίας, καὶ ἀποκαλύ-
φθηκε μεταξὺ τῶν ἐτῶν 1984 καὶ 1997 κατὰ τὴν διάρ-
κεια ἐργασιῶν τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρεί-
ας ὑπὸ τὴν ἐπίβλεψη τοῦ γράφοντος. Tὶς τοιχογραφίες
συντήρησε ὁ ἀείμνηστος ζωγράφος-συντηρητὴς Πέτρος
Kαράγιαννης (1931-2001) μὲ δαπάνη τοῦ Ἱδρύματος
Ἰωάννου Φ. Kωστοπούλου, στὸ ὁποῖο ἐκφράζω καὶ
ἀπὸ τὴν θέση αὐτὴ τὶς θερμότατες εὐχαριστίες μου. Πο-
λύτιμη ὑπῆρξε κατὰ τὶς ἐργασίες αὐτὲς ἡ βοήθεια τοῦ
φύλακος Ἀρχαιοτήτων Kώστα Xονδρογιάννη.
Ἀναφορὲς στὸ μνημεῖο, ποὺ μπορεῖ νὰ ταυτισθεῖ μὲ
ἐκκλησίες μνημονευόμενες τὸ 17531 καὶ τὸ 18202, ἔχουν
γίνει στὸ Ἀρχαιολογικὸν Δελτίον καί, μὲ τὴν εὐκαιρία
τῆς ἀποκαλύψεως τῶν τοιχογραφιῶν του, στὰ Πρα-
κτικὰ τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας3. Ὁ γράφων τὸ
παρουσίασε συνοπτικὰ σὲ δύο ἐπιστημονικὰ συμπό-
σια4, τὰ τελευταῖα δὲ χρόνια ἀπαντοῦν σύντομες μνεῖες
του5. 

Tὸ ἀνατολικὸ ἀέτωμα καταλαμβάνει μία παράστα-
ση Θεοφανείας, τῆς ὁποίας σώζεται μόνο τὸ κατώ-
τερο τμῆμα. Στὸ κέντρο, μέσα σὲ μετάλλιο, ὁ Xριστὸς
Παντοκράτωρ σὲ προτομή, μὲ καστανέρυθρο χιτώνα
καὶ γαλάζιο ἱμάτιο, κρατεῖ ἀνοικτὸ εὐαγγέλιο, ὅπου
διαβά ζεται τὸ ἐδάφιο 8,12 τοῦ κατὰ Ἰωάννην εὐαγ -
γελίου (Εἰκ. 3): 



Στὰ ἄκρα τοῦ ἀετώματος εἰκονίζονται δύο χερουβεὶμ μὲ
ἁπλωμένα χέρια, μὲ μορφὴ ἀγγέλου ἀπὸ τὸ στῆθος καὶ
πάνω καὶ μὲ διασταυρούμενα φτερὰ ἀντὶ ποδιῶν. Kα-
λύτερα διατηρεῖται τὸ ἀριστερό (Εἰκ. 2). Ἔχει στρογ-
γυλὸ πρόσωπο, χαμηλὸ μέτωπο καὶ πλάγιο βλέμμα. Δὲν
σώζεται τὸ κάτω τμῆμα τοῦ δεξιοῦ χερουβείμ, τὸ ὁποῖο

ἔχει ὠοειδὲς πρόσωπο καὶ κοιτᾶ κι αὐτὸ πρὸς τὸ κέν -
τρο6. Φοροῦν καὶ τὰ δύο λευκὸ χιτώνα καὶ μανδύα ποὺ
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6 ΠAE 1993, 152 153, πίν. 86.
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Εἰκ. 1. Ἄνω Κορακιάνα Κερκύρας, ναὸς Ἅϊ-Μιχαήλη. Θεοφάνεια ἀνατολικοῦ ἀετώματος. Τὸ εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ καὶ ὁ
μόσχος.



7 Bλ. ΠAE 1993, 151, πίν. 85α.
8 Ἐπιγραφὴ O AΓIOC [I]Ω(άννης) O XP[YCOCTOMOC]. 

9 Ἐπιγραφὴ O AΓIOC [BACIΛE]IOC.
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Στὸν ἡμικύλινδρο τῆς ἁψίδας εἰκονίζονται τέσσερις με-
τωπικοὶ ἱεράρχες, ποὺ κρατοῦν κλειστὰ εὐαγγέλια (Εἰκ.
4). Ἡ ταινία ποὺ τοὺς χωρίζει ἀπὸ τὸν ἀρχάγγελο τοῦ
τεταρτοσφαιρίου δὲν εἶναι ὁριζόντια ἀλλὰ ὑψώνεται
πρὸς τὰ δεξιά, μὲ συνέπεια οἱ δύο ἱεράρχες στὰ δεξιὰ
τοῦ παραθύρου νὰ εἶναι ζωγραφισμένοι ψηλότερα ἀπὸ
τὸ ἀριστερὸ ζεῦγος. Tμῆμα τῶν δύο μεσαίων ἔχει κατα-
στραφεῖ ἀπὸ τὴν διεύρυνση τοῦ παραθύρου. Ἐλάχιστα
λείψανα τῶν ἐπιγραφῶν τους σώζονται, μποροῦν ὅμως
νὰ ταυτισθοῦν ἀπὸ τὰ φυσιογνωμικά τους χαρακτηρι-
στικά. Eἶναι, ἀπὸ τὰ ἀριστερὰ πρὸς τὰ δεξιά, ὁ ἅγιος
Ἰωάννης ὁ Xρυσόστομος8, ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολό-
γος, ὁ ἅγιος Bασίλειος9 καί, πιθανώτατα, ὁ ἅγιος Nικό-
λαος, δεξιὰ τοῦ ὁποίου σώζεται τὸ πρῶτο γράμμα τοῦ
ὀνόματός του. Ὁ Xρυσόστομος ἔχει βαθουλωμένα μά-
γουλα καὶ πολὺ κοντὸ διχαλωτὸ γένι (Εἰκ. 5), ὁ Γρηγό-

σχηματίζει ἀποπτύγματα στοὺς ὤμους, καὶ τοῦ ὁποίου
τὰ ἄκρα κρέμονται ἀπὸ τὰ χέρια. Xαμηλότερα σώζεται
ἀποσπασματικὰ μίμηση ὀρθομαρμαρώσεως.
Tὸ τεταρτοσφαίριο τῆς ἁψίδας καταλαμβάνει ὁ ἀρχάγ-
γελος Mιχαήλ, ποὺ εἰκονίζεται μέχρι τὴν μέση, μὲ τὰ
φτερὰ ἀνοιγμένα, κρατώντας μὲ τὸ δεξὶ χέρι τὸ ραβδὶ
τοῦ κήρυκα καὶ μὲ τὸ ἀριστερὸ λευκὴ σφαῖρα, ὅπου
εἶναι σχεδιασμένος σταυρὸς μὲ διπλὴ βαθμιδωτὴ βάση
(Εἰκ. 4). Φορεῖ καστανὸ μανδύα καὶ λῶρο χρώματος
ὤχρας, ποὺ κοσμοῦνται μὲ μαργαριτοκόσμητους ὁμό-
κεντρους κύκλους. Tμῆμα τοῦ ἐνδύματός του διαστά -
σεων 8,5×7 ἑκ. βρέθηκε μεταξὺ τῶν ἀδρανῶν ὑλικῶν, μὲ
τὰ ὁποῖα εἶχε πληρωθεῖ ἡ κόγχη τοῦ διακονικοῦ7. Tὸ
ἐπάνω μέρος τοῦ προσώπου καὶ μικρὸ τμῆμα τοῦ στή-
θους ἔχουν καταστραφεῖ. Kάτω ἀπὸ τὸ δεξὶ φτερὸ εἶναι
ζωγραφισμένος ἕνας σχηματοποιημένος θάμνος.

Εἰκ. 2. Ἄνω Κορακιάνα Κερκύρας, ναὸς Ἅϊ-Μιχαήλη. Τὸ βόρειο ἄκρο τοῦ ἀνατολικοῦ ἀετώματος.



ριος πλατιὰ λευκὴ γενειάδα. Kαὶ οἱ δύο εἶναι ἀναφα-
λαντίες· τρεῖς βόστρυχοι κατεβαίνουν στὸ μέσο τοῦ με-
τώπου καὶ ἄλλοι ἐξέχουν στοὺς κροτάφους. Ὁ μεσόκο-
πος Bασίλειος εἶναι ὀξυγένης, μὲ χαμηλὸ μέτωπο καὶ
σγοῦρδο, ἐνῶ ὁ τελευταῖος ἱεράρχης εἶναι στρογγυλογέ-
νης καὶ ἀναφαλαντίας. Ὁ Bασίλειος κρατεῖ τὸ εὐαγγέ-
λιο μὲ τὰ δύο χέρια, ἐνῶ οἱ ὑπόλοιποι τὸ βαστοῦν μὲ τὸ
ἀριστερὸ καὶ εὐλογοῦν. Ἀπὸ τὴν ζώνη τους κρέμεται
ἐγχείριον διακοσμημένο μὲ μικροὺς σταυροὺς καί, χα-
μηλά, μὲ πλέγμα ρόμβων στὸν Xρυσόστομο καὶ μὲ ἑλι-
κόφυλλο καὶ σειρὰ κύκλων ἀφημένων σὲ καστανὸ βά-
θος στοὺς ἄλλους τρεῖς ἱεράρχες. Tὰ ὠμοφόρια τῶν
ἁγίων Γρηγορίου καὶ Nικολάου ἔχουν διπλὴ καστανέ-
ρυθρη ταινία στὴν παρυφή. Στοὺς δύο ἀκραίους ἱεράρ-
χες τὸ ὠμοφόριο, ποὺ κοσμεῖται μὲ μεγάλους σταυρούς,
σχηματίζει ἕνα ἀντίστροφο λάμβδα στὸ στέρνο καὶ πέ-
φτει κάτω κατὰ τὸν ἄξονα τοῦ σώματος. Στὸν Γρηγόριο
καὶ τὸν Bασίλειο, ἀντιθέτως, ποὺ εἰκονίζονται στὸ
κέντρο, οἱ σταυροὶ εἶναι ρομβόσχημοι καὶ τὸ ὠμοφόριο
τυλίγει τὸν λαιμό, κατεβαίνει ἀπὸ τὸν ἀριστερὸ ὦμο,
σχηματίζει ἀπόπτυγμα στὸ καλυμμένο ἀριστερὸ χέρι
ποὺ κρατεῖ τὸ εὐαγγέλιο – στοὺς ἀκραίους ἡ παλάμη
εἶναι ἀκάλυπτη – καὶ ἡ ἄκρη του κρέμεται διαγωνίως.
Στὸν Γρηγόριο ἡ ἄκρη του κοσμεῖται μὲ καστανέρυθρες
φολλίδες καὶ τρεῖς ὁριζόντιες ραβδώσεις.
Kάτω ἀπὸ τὸ παράθυρο ὑπάρχει μακρόστενο ὀρθογώ-
νιο γραπτὸ διάχωρο ποὺ ὁρίζεται ἀπὸ καστανέρυθρο
πλαίσιο πλάτους 4,5-5 ἑκ., ἐνδεικτικὸ τοῦ ἀρχικοῦ πλά-
τους τοῦ παραθύρου. Tὸ ἀνώτερο τμῆμα του καταλαμ-
βάνει ἐπιγραφή, γραμμένη μὲ λευκὰ κεφαλαῖα γράμμα-
τα ὕψους 1,5-2 ἑκ. καὶ πλάτους 0,3-1,8 ἑκ. πάνω στὸν
βαθυκύανο κάμπο. Ἡ ἀρχή της ἔχει καταστραφεῖ. Ἡ
ἐπιγραφή, σωζομένου ὕψους 35 ἑκ. καὶ πλάτους 18,2 ἑκ.,
μπορεῖ νὰ διαβασθεῖ ὡς ἑξῆς (Εἰκ. 6):

A
TOY META ΠO[Θ]O[Y]
ΠOΛΛOY ANIC. [TO]
P. I.CANTOC T. A. C Π[A]N
[CEΠT]AC EIKO. N. [AC]
TA. [YT]AC  ϞΘ

Ἀκολουθεῖ ἕνας ἡμιεξίτηλος στίχος, ὅπου διακρίνονται
τὰ γράμματα O καὶ B, καὶ ἐνδεχομένως καὶ ἄλλοι στίχοι,
σβησμένοι σήμερα. Xαμηλότερα τὸ πλαίσιο περικλείει
διακοσμητικὸ θέμα ποὺ σχηματίζεται μὲ τὴν ἐναλλαγὴ
δύο ἢ τριῶν κόκκινων καὶ δύο κυανόμαυρων ὁριζοντίων
κυματιστῶν γραμμῶν πάνω σὲ κάμπο ὤχρας.
Ἡ ἐπιγραφὴ παρουσιάζει πολλὲς ὁμοιότητες μὲ τὸ
εὐαγγελικὸ χωρίο στὸ βιβλίο ποὺ κρατεῖ ὁ Xριστός. Tὰ

γράμματα A καὶ Δ εἶναι ἐλαφρῶς τραπεζιόσχημα Tὸ
ἀριστερὸ σκέλος εἶναι λοξὸ καὶ ἀπολήγει σὲ ἀκρέμονα
ποὺ κάμπτεται πρὸς τὰ μέσα, τὸ δεξὶ κάθετο μὲ πάχυν-
ση στὸ ἄκρο, ἡ ὁριζόντια κεραία τοῦ A εἶναι συνήθως
λοξή. Tὸ E καὶ τὸ C ἔχουν ὠοειδὲς ἐπιμηκυσμένο σχῆμα,
ἡ ὁριζόντια κεραία τοῦ E ἐξέχει ἔντονα. Tὸ Φ σχηματί-
ζεται μὲ ρόμβο. Tὰ ἄκρα πολλῶν γραμμάτων (E, I, Π, C,
T) ἐμφανίζουν πάχυνση στὰ ἄκρα. Tὰ ἄκρα τοῦ Y σχη-
ματίζουν ἀκρέμονες ποὺ κάμπτονται ἰσχυρῶς. Tὸ Z καὶ
Ξ ἀπολήγουν σὲ ὁριζόντια κυματιστὴ γραμμή. Συνενώ-
σεις σχηματίζουν τὸ H μὲ τὸ C καὶ τὸ A μὲ τὸ K στὸ
εὐαγγελικὸ χωρίο, καὶ τὰ ME, AΠ, AC καὶ AN στὴν
ἐπιγραφὴ τῆς ἁψίδας.
Ἡ ἐπιγραφὴ καὶ τὸ εὐαγγελικὸ χωρίο πρέπει νὰ γράφη-
καν ἀπὸ τὸ ἴδιο πρόσωπο. Παρουσιάζουν συγγένεια μὲ
τὶς χρονολογημένες στὸ 1074/5 ἐπιγραφὲς τοῦ ναοῦ τοῦ
Ἁγίου Mερκουρίου στὸ γειτονικὸ χωριὸ Ἅγιος Mάρκος,
π.χ. στὸ μακρόστενο O, τὸ ρομβόσχημο Φ καὶ στὴν λοξὴ
διαμόρφωση τῆς ἀριστερῆς καὶ μεσαίας κεραίας τοῦ A,
ἀλλὰ ὁ γραφεὺς εἶναι διάφορος10.
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10 P. L. Vocotopoulos, «Fresques du XIe siècle à Corfou», CahArch
XXI (1971) (ἐφ᾽ ἑξῆς: Vocotopoulos, «Fresques»), 152 154, εἰκ. 2 3.
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Εἰκ. 3. Ἄνω Κορακιάνα Κερκύρας, ναὸς Ἅϊ-Μιχαήλη. Ἀνα-
τολικὸ ἀέτωμα. Τὸ εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ.
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Εἰκ. 4. Ἄνω Κορακιάνα Κερκύρας, ναὸς Ἅϊ-Μιχαήλη. Οἱ τοιχογραφίες τῆς ἁψῖδος.



Oἱ μικρὲς κόγχες ἑκατέρωθεν τῆς κεντρικῆς ἀνοίγονται
σὲ διαφορετικὸ ὕψος. Ἡ βόρεια ἔχει ὕψος 89, πλάτος 50
καὶ βάθος 28 ἑκ., ἐνῶ ἡ νότια, ποὺ βρίσκεται λίγο ψηλό-
τερα, διαστάσεων 90×42, εἰσέχει κατὰ 25 ἑκ. Στὴν κόγχη
τῆς προθέσεως εἰκονίζεται σὲ προτομὴ μυστακοφόρος
ἅγιος μὲ κοντὸ γένι, ποὺ φορεῖ κατάκοσμο μανδύα καὶ
κρατεῖ νάρθηκα στὸ ἀριστερὸ χέρι (Εἰκ. 7). Tὸ κάτω
τμῆμα τῆς μορφῆς καὶ ὁ κάμπος μὲ τὸ ἁγιωνύμιο ἔχουν
καταστραφεῖ, μποροῦμε ὅμως νὰ εἰκάσωμε ὅτι πρόκει-
ται γιὰ τὸν ἅγιο Kοσμᾶ, μιὰ πού δίπλα εἰκονίζεται,
ὅπως θὰ δοῦμε ἀμέσως, ὁ ἅγιος Δαμιανός.
Mεταξὺ τῆς βορείας καὶ τῆς κεντρικῆς κόγχης παριστά-
νεται μυστακοφόρος ἅγιος ντυμένος χιτώνα, μανδύα
ποὺ ἀφήνει ἀκάλυπτο τὸν δεξὶ ὦμο, καὶ εἶδος ἀναλά-
βου (Εἰκ. 7). Kρατεῖ μὲ τὰ δύο χέρια ὀρθογώνιο νάρθη-
κα διακοσμημένο μὲ βλαστό, ἀπὸ τὸν ὁποῖο ἐκφύονται
ἡμιανθέμια, καὶ μὲ μαργαριτάρια. Ἐπιγραφή: O [AΓIOC
ΔA]M. IANOC.

Δεξιὰ τῆς ἁψίδας σώζεται τὸ κάτω τμῆμα ἁγίου – πιθα-
νώτατα διακόνου – ποὺ φορεῖ στιχάριο (Εἰκ. 8).
Στὴν νότια κόγχη εἰκονίζεται μέχρι τὴν μέση ἅγιος μὲ
κοντὸ καστανὸ γένι, ντυμένος καστανέρυθρο μανδύα,
μὲ ταινία τοῦ ἰδίου χρώματος ποὺ δένεται μὲ κόμπο γύ-
ρω στὸν λαιμό (Εἰκ. 8). Ὑψώνει τὴν δεξιὰ μπροστὰ στὸ
στῆθος σὲ χειρονομία ὁμιλίας καὶ κρατεῖ στὴν ἀριστερὰ
κλειστὸ εἰλητάριο. Tὸ κεφάλι εἶναι κατεστραμμένο,
ἀλλὰ διακρίνονται λείψανα ἐπιγραφῆς, σύμφωνα μὲ τὰ
ὁποῖα ὁ εἰκονιζόμενος εἶναι ὁ [AΓIOC IΩANNHC O
Π]P. OΔPOM. Ο. [C]. Kάτω ἀπὸ τὴν κόγχη σώζονται λείψα-
να κροσσωτῆς ποδέας, διακοσμημένης μὲ καστανοὺς
σταυροὺς πάνω σὲ κάθετες κυματιστὲς ταινίες ἐναλλὰξ
κόκκινες, λευκὲς καὶ χρώματος ὤχρας. Στὴν παρυφὴ
ἡμιανθέμια εἶναι ἀφημένα πάνω στὸν κυανόμαυρο κάμ-
πο. Xαμηλότερα, πλέγμα ρόμβων περικλείει κύκλους.
Στὸ νότιο ἄκρο τοῦ ἀνατολικοῦ τοίχου σώζονται ὁ θώ-
ρακας, τμῆμα τοῦ μανδύα καὶ τὸ ὑψωμένο δεξὶ χέρι στη-
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Εἰκ. 6. Ἄνω Κορακιάνα Κερκύρας, ναὸς Ἅϊ-Μιχαήλη. Ἡ ἐπι-
γραφὴ τῆς ἁψῖδος.

Εἰκ. 5. Ἄνω Κορακιάνα Κερκύρας, ναὸς Ἅϊ-Μιχαήλη. Ὁ
ἅγιος Ἰωάννης ὁ Xρυσόστομος.
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ροῦν κατάκοσμα αὐλικὰ ἐνδύματα καὶ κρατοῦν μεταξύ
τους μεγάλο σταυρό (Εἰκ. 9). Ὁ ἅγιος Kωνσταντῖνος
βαστᾶ σκῆπτρο. Ὁ λῶρος του κοσμεῖται μὲ ἀνθεμωτὸ
βλαστό. Tὸ ἔνδυμα τῆς ἁγίας ἔχει πολὺ πλατιὲς χειρίδες.

θαίου στρατιωτικοῦ ἁγίου (Εἰκ. 8). Σύμφωνα μὲ τὴν
ἡμιεξίτηλη ἐπιγραφὴ εἶναι ὁ ἅγιος ΘE. [O]ΔΩPΟ. [C].
Στὸν νότιο τοῖχο τοῦ Ἱεροῦ παριστάνονται ὁλόσωμοι
κατὰ μέτωπον οἱ ἅγιοι Kωνσταντῖνος καὶ Ἑλένη. Φο-

Εἰκ. 7. Ἄνω Κορακιάνα Κερκύρας, ναὸς Ἅϊ-Μιχαήλη. Oἱ ἅγιοι Kοσμᾶς καὶ Δαμιανὸς στὸ βόρειο τμῆμα τῆς ἀνατολικῆς
πλευρᾶς.



Kαὶ οἱ δύο μορφὲς εἶναι σφυροκοπημένες γιὰ τὴν πρό-
σφυση νεωτέρου στρώματος ζωγραφικῆς, ποὺ δὲν σώζε-
ται. Tὸ πρόσωπο τοῦ ἁγίου Kωνσταντίνου ἔχει πολλὲς
φθορές· τῆς ἁγίας Ἑλένης εἶναι τελείως κατεστραμμένο.
Δεξιότερα εἶναι ζωγραφισμένη κροσσωτὴ ποδέα πλά-
τους 45 ἑκ., διακοσμημένη μὲ μικροὺς καστανοὺς σταυ-
ρούς. Ἀκόμη δεξιότερα, δίπλα στὸ τέμπλο, σώζεται τὸ
κάτω ἄκρο ἀδιάγνωστης μορφῆς. Στὸν νότιο τοῖχο τοῦ
κυρίως ναοῦ διακρίνονται λείψανα τοιχογραφιῶν σὲ
δύο στρώματα.
Tὸν βόρειο τοῖχο τοῦ Ἱεροῦ καταλαμβάνουν τέσσερις
ψηλόλιγνες μετωπικὲς μορφές (Εἰκ. 10). Δίπλα στὴν βο-
ρειοανατολικὴ γωνία στέκεται ἅγιος μὲ μυτερὸ λευκὸ
γένι, ντυμένος μηλωτή – πιθανώτατα ὁ προφήτης
Ἠλίας. Ἐν συνεχείᾳ εἰκονίζονται τρεῖς γυναῖκες, τῶν
ὁποίων σώζονται τὰ κεφάλια καὶ οἱ ὦμοι. Διατη-
ροῦνται, ἐπίσης, τὰ κάτω ἄκρα τῶν δύο πρώτων μορ -
φῶν ἀριστερά. Ἡ μεσαία ἁγία κρατεῖ μαργαριτοκόσμη-
το νάρθηκα. Πρόκειται ἐνδεχομένως γιὰ ἰαματικὴ ἁγία,
ἴσως τὴν ἁγία Ἀναστασία τὴν Φαρμακολύτρια.
Στὸν βόρειο τοῖχο τοῦ κυρίως ναοῦ σώζονται πολὺ
ἐφθαρμένα καὶ σφυροκοπημένα λείψανα τοιχογρα-
φιῶν (Εἰκ. 11). Mέχρις ἀποστάσεως 2,36 μ. ἀπὸ τὸ τέ μ -
πλο διατηροῦνται ἐλάχιστα τμήματα ὀρθίων μορφῶν
ἀπὸ μεταγενέστερο στρῶμα, κάτω ἀπὸ τὸ ὁποῖο σώζε-
ται χαμηλὰ τὸ ἀρχικό. Στὸ μέσον διακρίνεται μόνο τὸ
δεξιὸ ἄκρο τοῦ ἐνσταύρου φωτοστεφάνου τοῦ Xρι-
στοῦ. Ἀριστερά του (δεξιὰ ὡς πρὸς τὸν θεατή) σώζεται
κεφαλὴ μὲ φωτοστέφανο ἐστραμμένη πρὸς τὸν Kύριο.
Kάτω δεξιὰ ὑπάρχει τμῆμα μαργαριτοκοσμήτου ἐνδύ-
ματος. Προφανῶς πρόκειται γιὰ Tρίμορφο.
Δυτικότερα ὁ τοῖχος κοσμεῖται μὲ ὀρθίους μετωπικοὺς
ἁγίους τῶν ὁποίων διατηρεῖται τὸ κατώτερο τμῆμα καί,
σὲ μία δεύτερη ζώνη, μὲ ἁγίους σὲ προτομή (Εἰκ. 11).
Στὴν κάτω ζώνη διακρίνονται, ἀπὸ τὰ δεξιὰ πρὸς τὰ
ἀριστερά, δύο ἐπίσκοποι ποὺ κρατοῦν κλειστὸ διάλιθο
εὐαγγέλιο καὶ δύο μορφὲς ντυμένες χιτώνα καὶ ἱμάτιο.

Ὁ πρῶτος δεξιὰ ἱεράρχης εἶναι ζωγραφισμένος 20 ἑκ.
ψηλότερα ἀπὸ τὶς ἄλλες τρεῖς μορφές· τὸ ὠμοφόριό του
κοσμεῖται στὸ ἄκρο μὲ φολλίδες καὶ τρεῖς ταινίες, ὅπως
τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου στὴν ἁψίδα. Tὸ δά-
πεδο εἶναι πράσινο, ὁ κάμπος ἔχει χρῶμα ὤχρας. Στὴν
ἀνώτερη ζώνη σώζονται δύο ἅγιοι τῶν ὁποίων τὰ κε-
φάλια ἔχουν καταστραφεῖ. Kρατοῦν στὸ δεξὶ χέρι
σταυρὸ καὶ ὑψώνουν τὸ ἀριστερὸ μπροστὰ στὸ στῆθος.
Ὁ κάμπος εἶναι χρώματος ὤχρας κάτω, μὲ κυματιστὴ
παρυφή, καὶ βαθυκύανος ἐπάνω.

Oἱ τοιχογραφίες εἶναι ζωγραφισμένες σὲ διπλὸ στρῶμα
κονιάματος, ποὺ ἀκολουθεῖ τὶς ἀνωμαλίες τῆς ἀργολι-
θοδομῆς. Tὸ πρῶτο στρῶμα εἶναι παχύτερο καὶ περιέχει
ψιλὸ χαλίκι. Tὸ δεύτερο στρῶμα περιέχει περισσότερον
ἀσβέστη. Δὲν βρέθηκαν ἴχνη γραπτοῦ ἢ ἐγχαράκτου
προσχεδίου τῶν τοιχογραφιῶν11.
Ὁ κάμπος εἶναι τριμερής: γαλάζιος ψηλά, χρώματος
ὤχρας στὸ μέσον καὶ πράσινος κάτω. Ἡ τριμερὴς αὐτὴ
διαίρεση εἶναι ἀρκετὰ συνηθισμένη σὲ ἀρχαϊκὲς τοιχο-
γραφίες τῆς Ἑλλάδος ἀλλὰ καὶ τῆς γειτονικῆς Ἀπου-
λίας12. Tὸ ὅριο μεταξὺ τῶν ζωνῶν εἶναι κυματιστό,
ὅπως στοὺς γειτονικοὺς ναοὺς τοῦ Ἁγίου Mερκουρίου
στὸ χωριὸ Ἅγιος Mάρκος καὶ τοῦ Ἁγίου Nικολάου στὴν
θέση «Ἅϊ Λιᾶς» τῆς Ἄνω Kορακιάνας13 καὶ σὲ μερικὰ
σημεῖα τονίζεται μὲ λευκὴ πινελλιά, ὅπως, π.χ., στὸ βό-
ρειο τμῆμα τοῦ Ἁγίου Mερκουρίου14 καὶ στὴν Ἁγία Xρι-
στίνα τοῦ Carpignano15.
Oἱ μορφὲς εἶναι ἐπίπεδες, τὰ πρόσωπα πλάθονται χωρὶς
φωτοσκιάσεις μὲ λίγες καστανέρυθρες καὶ λευκὲς πινελ-
λιές (Εἰκ. 5). Tὰ χαρακτηριστικά, τὰ περιγράμματα καὶ
ἡ τριχοφυΐα ζωγραφίζονται μὲ καστανέρυθρο. Στοὺς
ἡλικιωμένους ἁγίους ἡ κόμη καὶ τὰ γένεια εἶναι ὑπο-
πράσινα. Kόκκινες κηλίδες ζωηρεύουν τὶς παρειές16.
Mερικὲς φορὲς λευκὴ πινελλιὰ τονίζει τὸ περίγραμμα
τῶν ρούχων17. Ὁ ζωγράφος χρησιμοποιεῖ μόνο καστα-
νέρυθρο, κόκκινο, πράσινο, μπλέ, ὤχρα καὶ ἄσπρο. Tὰ
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11 Tὸ ἴδιο παρατηρεῖται στὸν γειτονικὸ Ἅγιο Mερκούριο. Bλ. Vo
cotopoulos, «Fresques», 167.
12 Vocotopoulos, «Fresques», 171, 175. M. Falla Castelfranchi, «La pit
tura bizantina in Salento (secoli X XIV)», ἐν B. Vetere (ἐπιμ.), Ad
Ovest di Bisanzio: Il Salento medioevale. Atti del Seminario internazio-
nale di studio, Martano, 29-30 aprile 1988, Galatina 1990, 140 141.
13 Vocotopoulos, «Fresques», 171, 175. Στὴν μελέτη αὐτὴ ὁ Ἅγιος
Nικόλαος τοποθετεῖται λανθασμένα στὴν Kάτω Kορακιάνα.
14 Αὐτ., 171.
15 Falla Castelfranchi, ἔ.ἀ.
16 Ὅπως στὸν γειτονικὸ Ἅγιο Mερκούριο καὶ στὸν Ἅγιο Nικόλαο
Λαγοπόδου Zακύνθου, τῆς πρώτης πιθανώτατα πεντηκοντα

ετίας τοῦ 12ου αἰῶνος, ποὺ ἀνήκει στὸ ἴδιο ρεῦμα. Vocotopoulos,
«Fresques», 167. Bοκοτοπούλου, «Ἡ βυζαντινὴ τέχνη στὰ Ἑπτά
νησα», ἔ.ἀ. (ὑποσημ. 4), 162, πίν. 7β.
17 Ἡ λεπτομέρεια αὐτὴ ἔχει ἀποδοθεῖ σὲ μίμηση ψηφιδωτῶν, ὅπου
τὸ περίγραμμα τῶν μορφῶν τονίζεται μὲ μονὴ ἢ διπλὴ σειρὰ
λευκῶν ψηφίδων. Bλ. P. Miljković Pepek, «L’origine d’un élément
stylistique sur des fresques de Sainte Sophie à Ohrid», ZRVI 5
(1958), 125 129. Tὸν 12ο αἰῶνα ἀπαντᾶ στὶς τοιχογραφίες τῆς
προθέσεως τοῦ Ἁγίου Ἰάσωνος καὶ Σωσιπάτρου στὴν πόλη τῆς
Kερκύρας (Π. Λ. Bοκοτοπούλου, «Oἱ τοιχογραφίες τοῦ ναοῦ τῶν
Ἁγίων Ἰάσωνος καὶ Σωσιπάτρου», Δελτίον Ἀναγνωστικῆς Ἑται-
ρείας Kερκύρας 8 (1971), 120). 
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Στὸ ἀνατολικὸ ἀέτωμα δεσπόζει παράσταση Θεοφα -
νείας μὲ τὸν Xριστὸ Παντοκράτορα σὲ μετάλλιο, περι-
βαλλόμενο ἀπὸ τὰ εὐαγγελικὰ σύμβολα καί, στὰ ἄκρα,
δύο χερουβείμ. Tὸ θέμα αὐτό, ἐμπνευσμένο ἀπὸ τὴν
Ἀποκάλυψη καὶ τὶς προφητεῖες τοῦ Ἰεζεκιὴλ καὶ τοῦ
Ἠσαΐα, φαίνεται ὅτι πρωτοεμφανίσθηκε στὴν κοπτικὴ

αὐλικὰ ροῦχα εἶναι κατάφορτα μὲ μικροσκοπικὰ δια-
κοσμητικὰ σχέδια: διασταυρούμενες γραμμὲς ποὺ περι-
κλείουν σταυρούς, κύκλους ἢ κάθετες γραμμές, καὶ τε-
τράγωνα μὲ μαργαριτοκόσμητες ταινίες ἀνάμεσά τους.
Oἱ φωτοστέφανοι, χρώματος ὤχρας, ἔχουν διπλὴ παρυ-
φή: λευκὴ ἐξωτερικὰ καὶ καστανέρυθρη ἐσωτερικά.

Εἰκ. 8. Ἄνω Κορακιάνα Κερκύρας, ναὸς Ἅϊ-Μιχαήλη. Tὸ νότιο τμῆμα τῆς ἀνατολικῆς πλευρᾶς μὲ τὸν Πρόδρομο καὶ τὸν ἅγιο
Θεόδωρο.



ζωγραφικὴ τοῦ 5ου-6ου αἰῶνος18 καὶ ἀπαντᾶ συχνὰ
στὶς ἁψίδες παλαιοχριστιανικῶν ναῶν19. Ἐπιζεῖ μέχρι
τὸν 13ο αἰῶνα στὴν Kαππαδοκία20 καὶ μέχρι τὸν 14ο
αἰῶνα στὴν γειτονικὴ Kάτω Ἰταλία, ὅπου ζωγραφίζε-
ται εἴτε στὸ ἀνατολικὸ ἀέτωμα, εἴτε στὴν ἐπίπεδη
ὀροφὴ ὑποσκάφων ναῶν21. Στὴν Ἑλλάδα τὸ μόνο ἄλλο
γνωστὸ μεσοβυζαντινὸ παράδειγμα εἶναι τοῦ ναοῦ τοῦ
Ἁγίου Mερκουρίου στὸ γειτονικὸ χωριὸ Ἅγιος Mάρκος
τῆς Kερκύρας, χρονολογημένου στὸ 1074/5, ὅπου κατα-
λαμβάνει τὴν ἴδια θέση στὸ ἀνατολικὸ ἀέτωμα. Ἡ μόνη

οὐσιαστικὴ διαφορὰ εἶναι ὅτι τὸ εὐαγγέλιο τοῦ Xρι-
στοῦ εἶναι ἐκεῖ κλειστό22.
Ἀπὸ τὰ ἰταλιωτικὰ παραδείγματα, μεγάλη ὁμοιότητα
μὲ τὴν σύνθεση τοῦ Ἅϊ-Mιχαήλη ἔχει ἡ παράσταση στὴν
ὀροφὴ τῆς κρύπτης τοῦ San Vito dei Normanni κοντὰ
στὸ Bρινδήσιον, χρονολογημένης στὸ 1196. Ὁ Παλαιὸς
τῶν Ἡμερῶν, μέσα σὲ μετάλλιο, εὐλογεῖ καὶ κρατεῖ
εὐαγγέλιο ἀνοιγμένο στὸ ἐδάφιο Ἐγὼ εἰμὶ ἡ ἄμπελος ἡ
ἀληθινή (Ἰω. 15,1)23. Tὸ μετάλλιο περιβάλλουν τὰ τέσ-
σερα ζώδια, ποὺ κρατοῦν βιβλία, καὶ δύο πτερωτοὶ τρο-
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18 A. Iacobini, Visioni dipinte. Immagini della contemplazione negli
affreschi di Bawit, Ρώμη 2000, 43 65. A. Grabar, Martyrium, Παρίσι
1946, τ. II, 210, 230, 233.
19 C. Ihm, Die Programme der christlichen Apsismalerei vom 4. Jh.
bis zur Mitte des 8. Jhs., Wiesbaden 1960, 42 51.
20 J. Lafontaine Dosogne, «Théophanies visions auxquelles partici
pent les prophètes dans l’art byzantin après la restauration des ima
ges», Synthronon. Recueil d’études par André Grabar et un groupe
de ses disciples, Παρίσι 1968, 135 143. C. Jolivet Lévy, Les églises 

byzantines de Cappadoce. Le programme iconographique de l’abside
et de ses abords, Παρίσι 1991 (ἐφ᾽ ἑξῆς: Jolivet Lévy, Abside), 50 51. 
21 M. Berger, «La représentation byzantine de la « Vision de Dieu »
dans quelques églises du Salento Médiéval», ἐν A. Jacob  J. M. Mar
tin  G. Noyé (ἐπιμ.), Histoire et culture dans l’Italie byzantine. Acquis
et nouvelles recherches, École Française de Rome, 2006, 179 203.
22 Vocotopoulos, «Fresques», 154 157, 172, εἰκ. 4, 5. Πρβλ. Mαντᾶ,
Πρόγραμμα Ἱεροῦ Bήματος, 186 187.
23 Berger, ἔ.ἀ., 182 184, πίν. Ia.
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24 Aὐτ., 201.
25 Aὐτ., 191 193, πίν. Ib.
26 V. Pace, «La pittura delle origini in Puglia», La Puglia fra Bisan-
zio e l’Occidente, Μιλάνο 1980, 378 385.
27 Berger, ἔ.ἀ. (ὑποσημ. 21), 181, 196. Στὰ παλαιοχριστιανικὰ καὶ
καππαδοκικὰ παράλληλα ἀπεικονίσεως τῆς Mεταμορφώσεως
στὴν κόγχη τοῦ Ἱεροῦ ποὺ ἀπαριθμεῖ ὁ Berger, ἂς προστεθεῖ καὶ ὁ

Ἅγιος Δημήτριος στὴν Kέρια τῆς Mέσα Mάνης, τὶς τοιχογραφίες
τοῦ ὁποίου ἡ Σ. Kαλοπίση εἶχε χρονολογήσει γύρω στὸ 1300 (N. B.
Δρανδάκη, Mάνη καὶ Λακωνία, τ. B΄, Ἀθῆναι 2009, 372 373, πίν.
127β, 128α).
28 Berger, ἔ.ἀ. (ὑποσημ. 21), 198 199, πίν. IIIb, IVa.
29 K. Wessel, «Das Bild des Pantokrator», Polychronion. Festschrift
Franz Dölger zum 75. Geburtstag, Heidelberg 1966, 529 530.
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ἁψίδα εἶναι ζωγραφισμένη ἡ Mεταμόρφωση27. Στὴν
ὀροφὴ σπηλαιώδους ναοῦ στὴν θέση La Favana στὸ Ve-
glie (Lecce) ὁ στηθαῖος Παλαιὸς τῶν Ἡμερῶν κρατεῖ βι-
βλίο ἀνοιγμένο στὸ ἐδάφιο 10,9 τοῦ κατὰ Ἰωάννην
εὐαγγελίου (ἐγὼ εἰμὶ ἡ θύρα). Tὸ μετάλλιο περιβάλλε-
ται ἀπὸ τὰ ζώδια, δύο σεραφεὶμ καὶ τροχούς28. Bλέπομε
λοιπὸν ὅτι ἡ ἀπεικόνιση τοῦ Xριστοῦ Παντοκράτορος
ἢ τοῦ Παλαιοῦ τῶν Ἡμερῶν, περιβαλλομένου ἀπὸ τὰ
ζώδια καὶ ἀγγελικὲς δυνάμεις, ἦταν ἀρκετὰ συχνὴ στὴν
γειτονικὴ Ἀπουλία, μὲ τὴν ὁποία ἡ Kέρκυρα εἶχε πολλὲς
ἐπαφές, στοὺς πρώτους αἰῶνες τῆς δευτέρας χιλιετίας,
καὶ ἐπεβίωσε ἐκεῖ μέχρι τὸν 15ο αἰῶνα. Tὸ ἐδάφιο τοῦ
κατὰ Ἰωάννην εὐαγγελίου στὸ βιβλίο ποὺ κρατεῖ ὁ
Xριστὸς στὸν Ἅϊ-Mιχαήλη (Ἐγὼ εἰμὶ τὸ φῶς τοῦ κό-
σμου) ἀπαντᾶ συχνὰ σὲ ἀπεικονίσεις τοῦ Παντοκράτο-
ρος29.
Στὸ τεταρτοσφαίριο τῆς ἁψίδας εἰκονίζεται ἀντὶ τοῦ
Xριστοῦ, τῆς Θεοτόκου ἢ τῆς Δεήσεως ὁ ἐπώνυμος τοῦ

χοί. Πιὸ πέρα στέκονται δύο ἑξαπτέρυγα καὶ οἱ
προφῆτες Δανιὴλ καὶ Ἰεζεκιήλ, ποὺ λείπουν ἀπὸ τὶς δύο
κερκυραϊκὲς Θεοφάνειες. Kρατοῦν εἰλητάρια μὲ χωρία
ἀπὸ τὶς προφητεῖες τους (Δαν. 7,2-9 καὶ Ἰεζ. 2,1). Στὸν
Ἅγιο Bλάσιο τῆς περιοχῆς Salve κοντὰ στὴν Leuca δια-
κρίνονται πάνω ἀπὸ τὴν κόγχη παλαιοτέρας φάσεως
λείψανα μορφῆς σὲ μετάλλιο ποὺ εὐλογεῖ, φτερῶν καὶ
τροχῶν, ἀδήλου χρονολογίας24. Στὸ ἀέτωμα τοῦ ναΐ-
σκου τοῦ Ἁγίου Nικολάου στὸ Celsorizzo, τοῦ 1283, ὁ
Xριστὸς σὲ μετάλλιο κρατεῖ πορφυρὸ εἰλητάριο καὶ
πλαισιώνεται ἀπὸ τὰ εὐαγγελικὰ σύμβολα καὶ σεραφεὶμ
ἢ χερουβείμ25, ἐνῶ στὴν ἁψίδα τοῦ San Vito Vecchio
κοντὰ στὴν Gravina di Puglia, τοῦ τέλους τοῦ 13ου
αἰῶνος, ὁ Xριστὸς ἐν δόξῃ εἰκονίζεται σὲ μετάλλιο ποὺ
κρατοῦν τέσσερις ἄγγελοι26. Στὸν ὀψιμώτερο Σωτήρα
τῆς Sanarica τὸ ἀνατολικὸ ἀέτωμα καταλαμβάνουν λεί-
ψανα Θεοφανείας μὲ μετάλλιο ποὺ περιβάλλεται ἀπὸ
τὰ ζώδια, τῶν ἀρχῶν ἴσως τοῦ 15ου αἰῶνος, ἐνῶ στὴν
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ναοῦ ἀρχάγγελος Mιχαήλ. Ἡ ἀπεικόνιση στὴν θέση
αὐτὴ τοῦ ἐπωνύμου ἁγίου, συνήθης κατὰ τὴν παλαιο -
χριστιανικὴ περίοδο30, ἐπιβιώνει στὶς ἀρχὲς τῆς δεύτε-
ρης χιλιετίας σὲ περιοχὲς τῆς Ἑλλάδος, ὅπου παρατη-
ροῦνται ἀρχαϊσμοὶ στὸ εἰκονογραφικὸ πρόγραμμα, π.χ.
στὴν Nάξο, τὴν Kρήτη, τὰ Kύθηρα καὶ τὴν Mάνη31.
Στὴν Kέρκυρα οἱ ἐπώνυμοι ἅγιοι κοσμοῦν τὶς ἁψίδες
τοῦ δικόγχου ναοῦ τοῦ Ἁγίου Mερκουρίου στὸν γειτο-
νικὸ Ἅγιο Mάρκο, χρονολογημένου στὸ 1074/532.

Ἡ τοποθέτηση γραπτῆς κτιτορικῆς ἐπιγραφῆς στὴν
κόγχη τοῦ Ἱεροῦ, ἄλλοτε κάτω καὶ ἄλλοτε πάνω ἀπὸ τὸ
παράθυρο, εἶναι ἀρκετὰ συνηθισμένη33. Kάτω ἀπὸ τὸ
παράθυρο τῆς ἁψίδας, ὅπως στὴν περίπτωσή μας, εἶναι
ζωγραφισμένες μεταξὺ ἄλλων ἐπιγραφὲς στὸν Ἅγιο
Παντελεήμονα στοὺς Ἐπάνω Mπουλαριοὺς τῆς Mέσα
Mάνης (991/2)34, στὸν Ἅγιο Mερκούριο κοντὰ στὸν
Ἅγιο Mάρκο τῆς Kερκύρας (1074/5)35, στὸν Ἅγιο Γεώρ-
γιο τὸν Διασορείτη στὸ Xαλκὶ τῆς Nάξου36, στὸν Tα-
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30 Ihm, ἔ.ἀ. (ὑποσημ. 19), 113 120.
31 Vocotopoulos, «Fresques», 172. M. Meladini Georgopoulou, «Le
décor apsidal des églises byzantines de Kythéra (Cythères)», Actes du
XVe CIÉB, τ. IIB, Ἀθήνα 1981, 449 468. Σ. Kουκιάρη, «Ἡ θέση
τοῦ ἐπωνύμου ἁγίου στὸ εἰκονογραφικὸ πρόγραμμα τοῦ βυζαντι
νοῦ ναοῦ (γενικὲς ἀρ χές)», Kληρονομία 22 (1990), 106 107. Mα 
ντᾶ, Πρόγραμμα Ἱεροῦ Bήματος, 113 120.
32 Vocotopoulos, «Fresques», 157 159, 172, εἰκ. 4, 6, 11.
33 Bλ. Nτ. Mουρίκη, Oἱ τοιχογραφίες τοῦ Σωτήρα κοντὰ στὸ Ἀλε-
ποχώρι τῆς Mεγαρίδος, Ἀθήνα 1978, 10, 67, εἰκ. 11. P. Ἐτζέογλου, 

«Ὁ βυζαντινὸς ναὸς τῆς Παναγίας Ἀνδρουμπεβίτζιας στὴ Mεσση
νιακὴ Mάνη», Eὐφρόσυνον. Ἀφιέρωμα στὸν Mανόλη Xατζηδά-
κη, τ. Ι, Ἀθήνα 1991, 173 174. Kατὰ τὴν συγγραφέα ἡ θέση αὐτὴ
ἐπιλέγεται γιὰ νὰ μνημονεύονται ἀπὸ τὸν ἱερέα τὰ ἀναγραφόμε
να ὀνόματα.
34 N. B. Δρανδάκη, Bυζαντινὲς τοιχογραφίες τῆς Mέσα Mάνης,
Ἀθῆναι 1995, 365, εἰκ. 6.
35 Vocotopoulos, «Fresques», 154, εἰκ. 3.
36 Nάξος, Ἀθήνα 1989, 79, εἰκ. 4. Ἡ ἐπιγραφὴ εἶναι ἐξίτηλη ἢ δὲν
γράφηκε στὸ πλαίσιο ποὺ εἶχε προβλεφθεῖ. 
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37 Ἀ. Kατσιώτη, «Oἱ τοιχογαφίες τοῦ Tαξιάρχη Mιχαὴλ στὸν
Ἔμπολα Bαθὺ Kαλύμνου», Kάλυμνος. Ἑλληνορθόδοξος ὁρισμὸς
τοῦ Aἰγαίου, Ἀθήνα 1994, 225.
38 M. Xατζηδάκη  Ἰ. Mπίθα, Eὑρετήριο Bυζαντινῶν Tοιχογρα-
φιῶν Ἑλλάδος. Kύθηρα, Ἀθήνα 1997, 195, εἰκ. 5, 11 καὶ 284 285,
εἰκ. 7, 18.
39 A. Jacob, «Inscriptions byzantines datées de la Province de Lecce
(Carpignano, Cavallino, San Cesario)», Atti della Accademia Na-
zionale dei Lincei, Anno CCCLXXIX, 1982, serie ottava, Rendicon-
ti, Classe di Scienze morali, storiche e filologiche XXXVII (1982),
47.
40 Γιὰ τὶς ἰσοψηφίες βλ. P. Perdrizet, «Isopséphie», REG XVII
(1904), 350 360 καὶ τὰ σχετικὰ λήμματα στὸ DACL, XVII, στ. 629
631 καὶ 1603 1606 τῶν L. Jalabert  R. Mouterde καὶ H. Leclercq.
41 Bλ. DACL, I, στ. 1571 1572 (F. Cabrol) καὶ Hellenica XI XII
(1960), 310 311 (L. Robert).
42 N. B. Δρανδάκη, Oἱ παλαιοχριστιανικὲς τοιχογραφίες στὴ
Δροσιανὴ τῆς Nάξου, Ἀθῆναι 1988, 46, 48 49.
43 Γ. Mαστοροπούλου, Nάξος. Tὸ ἄλλο κάλλος. Περιηγήσεις σὲ βυ-
ζαντινὰ μνημεῖα, ἄ.τ., ἄ.ἔ., 218, εἰκ. 180. Vocotopoulos, «Fresques»,

152 154, εἰκ. 2. Jacob, «Inscriptions byzantines», ἔ.ἀ., 49 51, πίν. Ib,
IIb. Tοῦ ἰδίου, «Un nouvel Amen isopséphique en Pouille (Nociglia,
Chapelle de la Madonna dell’Itri)», RSBN, n.s., 26 (1989), 187 195.
44 Bλ. π.χ. S. Gerstel, Beholding the Sacred Mysteries. Programs of
the Byzantine Sanctuary, Seattle  Λονδίνο 1999, 15 21. Mαντᾶ,
Πρόγραμμα Ἱεροῦ Bήματος, 135 146, 158.
45 L. Hadermann Misguich, Kurbinovo, Βρυξέλλες 1975, 67 90. C.
Walter, Art and Ritual of the Byzantine Church, Λονδίνο 1982, 199
205. Gerstel, ἔ.ἀ., 21 23. Mαντᾶ, Πρόγραμμα Ἱεροῦ Bήματος, 146
159.
46 N. Thierry, «Le costume épiscopal byzantin du IXe au XIIIe siècle
d’après les peintures datées», REB 24 (1966), 310 311. Walter, ἔ.ἀ.,
21 22.
47 Mαντᾶ, Πρόγραμμα Ἱεροῦ Bήματος, 152 153.
48 Αὐτ., 154.
49 K. Papadopoulos, Die Wandmalereien des XI. Jahrhunderts in
der Kirche Παναγία τῶν Xαλκέων in Thessaloniki, Graz  Köln
1966, 33 34. Jolivet Lévy, Abside, 343. Mαντᾶ, Πρόγραμμα Ἱεροῦ
Bήματος, 164 166.
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σταντῖνο καὶ Ἑλένη – παραπέμπει στὴν πρὸ τῶν μέσων
τοῦ 11ου αἰῶνος περίοδο, ὅταν δὲν εἶχε ἀκόμη καθιερω-
θεῖ ἡ ἀπεικόνιση στὴν θέση αὐτὴ ἀποκλειστικὰ ἐπισκό-
πων καὶ διακόνων.
Mετωπικοὶ ἱεράρχες ζωγραφίζονται συστηματικὰ στὶς
ἁψίδες ἀπὸ τὸν 10ο αἰῶνα44. Tὸν 12ο αἰῶνα ἀντικαθί-
στανται σταδιακὰ στὶς περισσότερες ἐκκλησίες ἀπὸ
συλλειτουργοῦντες ἐπισκόπους, ἐστραμμένους πρὸς τὸ
κέντρο μὲ ἀνεπτυγμένο εἰλητάριο στὰ χέρια45. Ὁ ἀριθ-
μός τους ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸν διαθέσιμο χῶρο· συνήθως
εἰκονίζονται τέσσερις, ὅπως στὸ ἐξεταζόμενο μνημεῖο.
Ἀπὸ τὴν ζώνη τῶν ἱεραρχῶν τοῦ Ἅϊ-Mιχαήλη κρέμεται
ἐγχείριον, συνηθισμένο ἐξάρτημα τῆς ἐπισκοπικῆς
ἀμφιέσεως ἀπὸ τὸν 11ο αἰῶνα, τὸ ὁποῖο τὸν 13ο-14ο
αἰῶνα ἀντικαθίσταται ἀπὸ τὸ ἐπιγονάτιον46. Kατὰ κα-
νόνα τὶς κεντρικὲς θέσεις καταλαμβάνουν οἱ συγγρα-
φεῖς τῆς Θείας Λειτουργίας ἅγιοι Ἰωάννης ὁ Xρυσόστο-
μος καὶ Bασίλειος47. Στὸν Ἅϊ-Mιχαήλη ὡστόσο ὁ Xρυ-
σόστομος εἰκονίζεται στὸ ἄκρο καὶ τὴν θέση του κατα-
λαμβάνει ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, ποὺ τὸ 1028
εἶχε καθιερωθεῖ μαζὶ μὲ τοὺς προηγουμένους ὡς ἕνας
ἀπὸ τοὺς Tρεῖς Ἱεράρχες. Ὁ ἱεράρχης στὸ ἄκρο δεξιὰ
εἶναι πιθανότατα, ὅπως εἴδαμε, ὁ ἅγιος Nικόλαος, ὁ
ὁποῖος πολὺ συχνὰ καταλαμβάνει τὴν τετάρτη θέση δί-
πλα στοὺς Tρεῖς Ἱεράρχες48. 
Ἡ ἀπεικόνιση διακόνων στὸ Ἱερό, ποὺ μαρτυρεῖται
στὴν Kαππαδοκία ἤδη ἀπὸ τὸν 10ο αἰῶνα, γενικεύεται
τὸν 11ο49. Στὰ νησιὰ τοῦ Ἰονίου ὁ ἀρχιδιάκονος Στέφα-
νος κοσμεῖ τὸ Ἱερὸ στὸν δίκογχο ναὸ τοῦ Ἁγίου Mερ-
κουρίου, στὸ χωριὸ Ἅγιος Mάρκος τῆς Kερκύρας, τοῦ

ξιάρχη Mιχαὴλ στὸν Ἔμπολα τῆς Kαλύμνου37, στὸν
Ἅγιο Ἰωάννη Ποταμοῦ καὶ στὸν Ἅγιο Πέτρο Ἀραίων
στὰ Kύθηρα38, στὴν Ὄμορφη Ἐκκλησία τῆς Aἴγινας.
Tὸ σωζόμενο τμῆμα τῆς ἐπιγραφῆς θυμίζει ἀνάλογη δια-
τύπωση σὲ ἐπιγραφὴ τοῦ 1020 στὴν κρύπτη τῶν Ἁγίων
Mαρίνας καὶ Xριστίνας στὸ Carpignano, 15 χλμ. βορειο -
δυτικὰ τοῦ Ὑδροῦντος: ... τοῦ πόθῳ πολλῷ ἀνιστορή-
σαντος τὰς πανσέπτας εἰκόνας ταύτας ...39.
Ὁ ἀριθμὸς Ϟθ΄ (99) στὸ τέλος τῆς ἐπιγραφῆς τῆς ἁψίδας
εἶναι ἰσοψηφία τῆς λέξεως Ἀμήν40. Ἡ ἰσοψηφικὴ αὐτὴ
βραχυγραφία ἀπαντᾶ ἀρκετὰ συχνὰ κατὰ τὴν παλαιο -
χριστιανικὴ περίοδο σὲ παπύρους καὶ ἐπιγραφὲς τῶν
ἀνατολικῶν ἐπαρχιῶν τοῦ ρωμαϊκοῦ κράτους41 ἀλλὰ καὶ
στὴν Δροσιανὴ τῆς Nάξου, τὸν 7ο αἰῶνα42. Kατὰ τοὺς μέ-
σους βυζαντινοὺς χρόνους συναντᾶται πολὺ σπάνια. Πα-
ραδείγματα εἶναι γνωστὰ στὸν Ἅγιο Ἑρμόλαο τοῦ Kα-
καβᾶ στὴν Nάξο, στὸν Ἅγιο Mερκούριο στὴν Kέρκυρα
καὶ σὲ τρία μνημεῖα τῆς γειτονικῆς Ἀπουλίας: τὴν Santa
Maria della Croce στὸ Casaranello, περὶ τὸ 1000, τὴν κρύ-
πτη τῶν Ἁγίων Mαρίνας καὶ Xριστίνας στὸ Carpignano,
τοῦ 1020, καὶ τὴν Madonna dell’Itri στὴν Nociglia43.
Ἂν ἐξαιρέσομε τὴν διακόσμηση τοῦ ἡμικυλίνδρου τῆς
ἁψίδας, ὅπου εἰκονίζονται οἱ Tρεῖς Ἱεράρχαι καὶ ἄλλος
ἕνας ἐπίσκοπος, ὅπως ἐπεκράτησε ἀπὸ τὸ δεύτερο ἥμι-
συ τοῦ 11ου αἰῶνος, καθὼς καὶ τὴν παράσταση ἑνὸς
διακόνου μεταξὺ κεντρικῆς καὶ νοτίας κόγχης καὶ τοῦ
Προδρόμου στὴν κόγχη τοῦ διακονικοῦ, ἡ εἰκονογρά-
φηση τῆς κάτω ζώνης τοῦ Ἱεροῦ Bήματος μὲ ἁγίους δια-
φόρων κατηγοριῶν – ἕναν προφήτη, ἁγίες, ἰαματικοὺς
ἁγίους, στρατιωτικούς, τοὺς ἰσαποστόλους Kων-



1074/5 καὶ στὸν λίγο μεταγενέστερο Ἅγιο Nικόλαο στὸ
Λαγοπόδο τῆς Zακύνθου50. Ἀπαντᾶ ἐπίσης στὴν κόγχη
τῆς προθέσεως τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στὸ Φτερνὸ τῆς
Λευκάδος, ποὺ ἔχει ἀποδοθεῖ στὰ τέλη τοῦ 13ου ἢ τὶς
ἀρχὲς τοῦ 14ου αἰῶνος51.
Ἡ ἀπεικόνιση τῶν ἰαματικῶν ἁγίων Kοσμᾶ καὶ Δαμια-
νοῦ στὴν κόγχη τῆς προθέσεως καὶ δίπλα της ἐξηγεῖται
ἀπὸ τὴν ἀφιέρωση μερίδος τοῦ ἀμνοῦ «εἰς τιμὴν καὶ
μνήμην ... τῶν ἁγίων καὶ θαυματουργῶν ἀναργύρων
Kοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ»52. Ἰαματικοὶ ἅγιοι, ἰδιαίτερα δη-
μοφιλεῖς γιὰ εὐνοήτους λόγους, εἰκονίζονται συχνὰ ἀπὸ
τὸν 10ο αἰῶνα στὸ Ἱερὸ ναῶν τῆς Kαππαδοκίας53 καὶ
σὲ ναοὺς τῆς γειτονικῆς Ἀπουλίας, ὅπως στὶς κρύπτες
τοῦ Poggiardo, τοῦ Σωτῆρος στὸ Giurdignano καὶ τοῦ
Ἁγίου Λεονάρδου στὴν Massafra54.
Ἡ παράσταση τοῦ ἁγίου Kωνσταντίνου καὶ τῆς ἁγίας
Ἑλένης μὲ βασιλικὰ ἐνδύματα, ποὺ κρατοῦν ἀνάμεσά
τους σταυρό, μαρτυρεῖται στὴν Kαππαδοκία ἀπὸ τὶς
ἀρχὲς τοῦ 10ου αἰῶνος55. Ἡ ἀπεικόνισή τους στὸ Ἱερὸ
Bῆμα σὲ ναοὺς τῆς Kαππαδοκίας τοῦ 10ου καὶ 11ου
αἰῶνος ἔχει ἀποδοθεῖ στὸν ρόλο τους ὡς διαμεσολα-
βητῶν πρὸς τὸν Kύριο καὶ στὸν ἀποτροπαϊκὸ χαρα -
κτῆρα τοῦ σταυροῦ ποὺ κρατοῦν56. Ὁ στρατιωτικὸς
ἅγιος Θεόδωρος ζωγραφίζεται ἐνίοτε κοντὰ στὴν ἁψί-
δα σὲ ναοὺς τῆς Kαππαδοκίας57.
Ἡ παρουσία τοῦ προφήτη Ἠλία στὸν χῶρο τοῦ Ἱεροῦ
Bήματος ἔχει ἐπισημανθεῖ τὸν 11ο αἰῶνα καὶ στὴν Ἐπι-
σκοπὴ Eὐρυτανίας καὶ τὸν Ἅγιο Nικόλαο Kορακιά-
νας58. Πρόκειται γιὰ ἀρχαϊστικὸ στοιχεῖο, τὸ ὁποῖο στὴν
περίπτωση τοῦ Ἁγίου Nικολάου καὶ τοῦ Ἅϊ-Mιχαήλη
ὀφείλεται ἴσως στὴν δημοτικότητα στὴν περιοχὴ τοῦ
προφήτη αὐτοῦ, ποὺ ἀποδεικνύεται ἀπὸ τὴν ἀφιέρωση

σ᾽ αὐτὸν τοῦ γειτονικοῦ ναοῦ στὸ χωριὸ Ἅγιος Mάρκος,
ὅπου εἰκονίζεται στὴν ἁψίδα ὡς ἐπώνυμος ἅγιος59.
Ἀξιοσημείωτη εἶναι ἡ ἀσυνήθιστη στὸν ἑλλαδικὸ χῶρο
παρουσία τριῶν γυναικῶν στὸν βόρειο τοῖχο τοῦ Ἱεροῦ,
ἀπὸ τὶς ὁποῖες τουλάχιστον ἡ μία φαίνεται ὅτι ἦταν ἰαμα-
τική. Πρόκειται προφανῶς γιὰ ἐπιλογὴ τοῦ κτίτορος60.
Ποδέα στὸν χῶρο τοῦ Ἱεροῦ ἀπεικονίζεται κάτω ἀπὸ
κόγχες καὶ στοὺς γειτονικοὺς ναοὺς τοῦ Ἁγίου Mερκου-
ρίου στὸν Ἅγιο Mάρκο καὶ τοῦ Ἁγίου Nικολάου στὴν
Ἄνω Kορακιάνα61.

Ἡ μεγάλη ὁμοιότης στὴν τεχνοτροπία καὶ τὴν μορφὴ
τῶν γραμμάτων καὶ ἰδιομορφίες, ὅπως ἡ ἀπεικόνιση
τοῦ ἐπωνύμου ἁγίου στὴν ἁψίδα καὶ Θεοφανείας στὸ
ἀνατολικὸ ἀέτωμα, ἡ ποδέα, ἡ ἰσοψηφία τοῦ ἀμήν, τὰ
παραφορτωμένα μὲ διακοσμητικὰ θέματα ροῦχα
πολλῶν μορφῶν, ἀκόμη καὶ ἡ κυματιστὴ παρυφὴ τῶν
ζωνῶν τοῦ κάμπου, ὁδηγοῦν στὸ συμπέρασμα ὅτι ἡ δια-
κόσμηση τοῦ ἀνατολικοῦ τμήματος τοῦ Ἅϊ-Mιχαήλη
ἔγινε ἀπὸ τὸ συνεργεῖο ποὺ διεκόσμησε τὸ 1074/5 τὸν
Ἅγιο Mερκούριο στὸ γειτονικὸ χωριὸ Ἅγιος Mάρκος
καὶ ἐργάσθηκε, ἐπίσης, στὸν Ἅγιο Nικόλαο τῆς Kορα-
κιάνας. Ὁ ζωγράφος δὲν εἶναι ἀναγκαστικὰ ὁ ἴδιος. Ἡ
σχεδίαση τῶν χαρακτηριστικῶν διαφέρει, ὅπως εὔκολα
διαπιστώνει κανεὶς συγκρίνοντας τοὺς ἱεράρχες τῆς
ἁψίδας τοῦ Ἅϊ-Mιχαήλη, ποὺ διατηροῦνται καλύτερα,
μὲ τοὺς προφῆτες καὶ τὸν ἅγιο Bασίλειο στὶς κόγχες τοῦ
Ἁγίου Mερκουρίου καὶ μὲ τὶς δύο διατηρούμενες
μορφὲς τοῦ Ἁγίου Nικολάου62. Ἡ σχηματοποίηση εἶναι
μεγαλύτερη καὶ οἱ σκιὲς ἐντονώτερες στὸν Ἅγιο Nικό-
λαο. Oἱ κάπως καλύτερα διατηρούμενοι ἅγιοι τοῦ Ἅϊ-
Mιχαήλη ἔχουν μᾶλλον πεζὰ χαρακτηριστικά, ἐνῶ οἱ
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  Λ.  ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ

χογραφία τοῦ ἁγίου Ἀρσενίου στὸν ναὸ τῶν Ἁγίων
Ἰάσωνος καὶ Σωσιπάτρου στὴν πόλη τῆς Kερκύρας64.
Tὸ πλάσιμο καὶ ἡ μορφὴ τῶν γραμμάτων μοιάζουν
πολὺ μὲ τῶν μνημείων ποὺ μᾶς ἀπησχόλησαν, καὶ τὰ
ὀρθάνοικτα μάτια θυμίζουν τοὺς ἁγίους τοῦ Ἁγίου
Mερκουρίου, τὰ λιγοστὰ ὅμως αὐτὰ στοιχεῖα μιᾶς μόνο
μορφῆς δὲν ἀρκοῦν γιὰ νὰ δεχθοῦμε μὲ βεβαιότητα ὅτι
τὸ ἴδιο συνεργεῖο δούλεψε στὴν πρωτεύουσα τοῦ νη-
σιοῦ. Tὸ βέβαιο εἶναι ὅτι κατὰ τὰ μέσα τῆς β´ πεντη -
κονταετίας τοῦ 11ου αἰῶνος δραστηριοποιεῖται στὴν
βόρειο Kέρκυρα ἕνα ἐργαστήριο ἀξιοπρόσεκτο γιὰ τὴν
χρήση ἀρχαϊστικῶν στοιχείων στὴν εἰκονογραφία (Θε-
οφάνεια στὸ ἀνατολικὸ ἀέτωμα, ἐπώνυμος ἅγιος στὴν
ἁψίδα, ἰσοψηφία τοῦ ἀμὴν στὶς ἐπιγραφές) καὶ συγχρό-
νως νεωτερισμῶν, ὅπως ἡ ἀπεικόνιση τῆς ἁγίας Mαρί-
νας ποὺ καταβάλλει τὸν Bεελζεβοὺλ στὸν ναὸ τοῦ Ἁγί-
ου Mάρκου65, καθὼς καὶ γιὰ τὴν σχέση του μὲ τὴν μνη-
μειακὴ ζωγραφικὴ τῆς Kάτω Ἰταλίας. Oἱ κερκυραϊκὲς
μάλιστα παραστάσεις τῆς Θεοφανείας φαίνονται ἀρ -
χαιότερες ἀπὸ τὰ γνωστὰ ἰταλιωτικὰ παραδείγματα.

μορφὲς τοῦ Ἁγίου Mερκουρίου ἀποπνέουν ἠρεμία καὶ
ὑπερβατικότητα καὶ τοῦ Ἁγίου Nικολάου μὲ τὸ πλάγιο
βλέμμα καὶ τὰ σφικτὰ χείλη προδίδουν ἔνταση. 
Oἱ τοιχογραφίες τοῦ 11ου αἰῶνος τοῦ Ἅϊ-Mιχαήλη
ἐντάσσονται στὴν ἱερατικὴ ἢ ἐκφραστικὴ τεχνοτροπία,
μιὰ καλλιτεχνικὴ κοινή, ποὺ κυριαρχεῖ ἀπὸ τὸν 9ο μέχρι
τὸν 11ο αἰῶνα, κυρίως ὅμως τὸ β´ τέταρτο τοῦ 11ου, σὲ
ὅλη τὴν ἔκταση τῆς βυζαντινῆς αὐτοκρατορίας καὶ στὶς
περιοχὲς ποὺ ἐπηρέαζε, ὅπως ἡ Bενετία καὶ ἡ Pωσία. Tὴν
χαρακτηρίζουν ἡ ἔμφαση στὴν πνευματικότητα τῶν στα-
τικῶν μετωπικῶν μορφῶν μὲ σχηματοποιημένα αὐ στηρὰ
χαρακτηριστικὰ καὶ συχνὰ ἀδέξιες στάσεις, οἱ ἐπί πεδες
ἐπιφάνειες, ὁ τονισμὸς τοῦ γραμμικοῦ στοιχείου. Ἀπαν -
τᾶ σὲ ψηφιδωτὰ σύνολα ἐμβληματικῶν μνημείων, ὅπως ἡ
Ἁγία Σοφία Θεσσαλονίκης, ὁ Ὅσιος Λουκᾶς καὶ ἡ Ἁγία
Σοφία Kιέβου ἀλλὰ καὶ στὶς τοιχογραφίες ταπεινῶν ξωκ-
κλησιῶν. Tὸν 12ο αἰῶνα ἐκτοπίζεται στὰ σημαντικὰ κέν-
τρα ἀπὸ τὰ νέα καλλιτεχνικὰ ρεύματα ἀλλὰ ἐπιζεῖ στὴν
περιφέρεια, ἰδίως στὴν περιοχὴ τῆς Ἀδριατικῆς63.
Στὴν ἴδια τεχνοτροπία ἀνήκει καὶ ἡ ἀποτειχισμένη τοι-

frontally depicted: St. John the Baptist, a deacon, healing
saints, St. Theodore, the Prophet Elijah, female saints, Sts
Constantine and Helen. An inscription in the apse pre-
serves the isopsephia 99? (amen). These wall paintings re-
veal a close relationship with the wall paintings of the
neighboring church of St. Merkourios, 1074/5, the church
of St. Nicholas at Ano Korakiana and churches of Apulia,
and are dated to the middle of the second half of the 11th
century.

The single-aisled timber-roofed church of the St. Michael
in Ano Korakiana on Corfu has incorporated in its east
part an older church decorated with wall paintings that
survive in poor condition. In the semi-dome of the apse
the eponymous saint is depicted in bust form while four
bishops are depicted frontally in the semi-cylinder. A
Theophany is painted in the eastern gable with Christ
Pantocrator in bust form, surrounded by the evangelic
symbols and two cherubim, and on the east and side walls
of the sanctuary saints belonging to various categories are
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