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Ιωάννησ Π. Χουλιαράσ

ΟΙ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ
ΣΤΟΥΣ ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΤΕΣ ∆ΡΟΠΟΛΗΣ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟ (1585/6)
ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ, ΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ*
«∆ια χειρόσ Νικηφόρου µοναχού» φιλοτεχνήθηκαν οι
τοιχογραφίεσ του κυρίωσ ναού του καθολικού τησ µο5
νήσ Προφήτη Ηλία στουσ Γεωργουτσάτεσ ∆ρόπολησ
(1585/6). Στο εργαστήριό του αποδίδεται και το µεγα5
λύτερο τµήµα του διακόσµου των µονών ∆ρυάνου και
∆ούβιανησ. Ο Νικηφόροσ ακολουθεί τισ εικονογραφι5
κέσ και εκφραστικέσ επιλογέσ τησ κρητικήσ σχολήσ και
κατά συνέπεια πρέπει να τον θεωρήσουµε ωσ έναν από
τουσ τελευταίουσ εκπροσώπουσ τησ, που πιθανώσ να
µαθήτευσε από µικρή ηλικία κοντά σε κρητικά συνερ5
γεία κυρίωσ των Μετεώρων.

The wall paintings of the main nave of the katholikon of
the monastery of the Prophet Elijah at Georgoutsates,
Dropolis (Georgutsat, Dropull) (1585/6) were executed
“by the hand of the monk Nikephoros.” The greater part
of the decoration of the monasteries of Dryano (Drianos)
and Douviani (Dhuvjan) is attributed to his workshop as
well. Nikephoros followed the iconographic and expressive
preferences of the Cretan School; consequently, we should
consider him to be one of its last representatives who prob5
ably apprenticed from a young age in Cretan workshops,
especially those of Meteora.

Λέξεισ κλειδιά
Μεταβυζαντινή περίοδοσ, 16οσ αιώνασ, µνηµειακή ζωγραφι8
κή, ζωγράφοσ Νικηφόροσ, κρητική σχολή, βόρεια Ήπειροσ,
νότια Αλβανία, ∆ρόπολη, µονή Προφήτη Ηλία στουσ Γεωρ8
γουτσάτεσ, µονή Κοίµησησ Θεοτόκου ∆ρυάνου, µονή Γενεσίου
Θεοτόκου ∆ούβιανησ.

Keywords
Post8Byzantine period, 16th century, wall paintings, painter
Nikephoros, Cretan School, Northern Epirus, South Albania,
Dropull, monastery of the Prophet Elijah at Georgutsat, Dropull,
monastery of the Dormition of the Virgin at Drianos, monastery
of the Birth of the Virgin at Dhuvjan.

Το όνοµα του ζωγράφου Νικηφόρου, που υπογράφει

τσάτεσ ∆ρόπολησ στη βόρεια Ήπειρο1: ΕΤΟΥΣ [ΖϠ]∆

ωσ Νικηφόροσ µοναχόσ, µασ είναι γνωστό από την κτη8
τορική επιγραφή στο δυτικό τοίχο του κυρίωσ ναού του
καθολικού τησ µονήσ Προφήτη Ηλία στουσ Γεωργου8

* Το θέµα παρουσιάστηκε στο 32ο Συµπόσιο τησ Χριστιανικήσ
Αρχαιολογικήσ Εταιρείασ στην Αθήνα (11813 ΜαJου 2012) µε τον
τίτλο: «Ο ζωγράφοσ Νικηφόροσ και το έργο του στη Βόρεια Ήπει8
ρο κατά το 16ο αιώνα». Θα ήθελα να ευχαριστήσω και από τη θέ8
ση αυτή το φίλο µου Γ. Φουστέρη για το προοπτικό ανάπτυγµα
του καθολικού τησ µονήσ Προφήτη Ηλία, το οποίο έγινε µε βάση
το φωτογραφικό υλικό και την κάτοψη που έχει δηµοσιεύσει ο P.
Thomo (βλ. πιο κάτω υποσηµ. 3).
∆ΧΑΕ ΛΕ´ (2014), 1838206

ΙΣΤΟΡΗΘΗ Ο ΘΕΙΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΣΕΠΤΟΣ ΟΥΤΟΣ ΝΑΟΣ
ΤΟΥ [Π]ΡΟΦΗΤ[ΟΥ] ΗΛΙ/ΟΥ ∆ΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ
ΜΟΝΑΧΟΥ. ΗΓΟΥΜΕΝΕΥΟΝΤΟΣ ΚΥΡΟΥ (…) [ΙΕΡΟ]/

1

Ο όροσ «βόρεια Ήπειροσ» χρησιµοποιείται αποκλειστικά µε γεω8
γραφικά κριτήρια, καθώσ αποτελεί την προσ βορρά προέκταση τησ
Ηπείρου, που ανήκει σήµερα στην Αλβανία, η οποία δεν υπήρχε βέ8
βαια ωσ κράτοσ το 16ο αιώνα, βλ. P. Soustal – J. Koder, «Nikopolis und
Kephallenia», TΙB 3, Βιέννη 1981, 41842. Br. Osswald, L’Épire du trei5
zième au quinzième siècle: autonomie et hétérogénéité d’une region bal5
kanique, Toulouse 2011 (αδηµοσίευτη διδακτορική διατριβή), 317
κ.ε. και ιδιαίτερα 330 κ.ε., µε την παλαιότερη βιβλιογραφία.
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Εικ. 1. Γεωργουτσάτεσ ∆ρόπολησ, µονή Προφήτη Ηλία. Κυρίωσ ναόσ, η επιγραφή και η Κοίµηση
τησ Θεοτόκου (λεπτοµέρεια).
[ΜΟΝ]ΑΧΟΥ2 (Εικ. 1). Το καθολικό τησ µονήσ Προφήτη

σε κίονεσ και πεσσούσ3. Η τοιχογράφηση του κυρίωσ ναού
πραγµατοποιήθηκε, σύµφωνα µε την επιγραφή, στα
1585/6, ενώ ο νάρθηκασ ιστορήθηκε στα 1616/7 από τον
Λινοτοπίτη Μιχαήλ4. Μέχρι σήµερα δεν γνωρίζουµε άλλο
ενυπόγραφο έργο του µοναχού Νικηφόρου.

2

(1976), 128, 143. Οι ίδιοι, «Arkitektura pasbizantine në Shqipëri,
Kishat një nefshe», Monumentet 19 (1980), 95896, 115, σχέδ. σ. 110.
P. Thomo, Kishat pasbizantine në Shqipërinë e Jugut, Τίρανα 1998,
1078108, σχέδ. 32. K. Giakoumis, The Monasteries of Jorgucat and
Vanishte in Dropull and of Spelaio in Lunxheri as Monuments and
Institutions during the Ottoman Period in Albania (16th519th Cen5
turies), τ. I, II, Birmigham 2002 (αδηµοσίευτη διδακτορική διατρι8
βή), τ. ΙΙ, 5408548, πίν. 1811, µε την παλαιότερη βιβλιογραφία. Σκα8
βάρα, ό.π. (υποσηµ. 2), 56857, σχέδ. 1.
4 Στισ δηµοσιευµένεσ µεταγραφέσ τησ επιγραφήσ του 1616/7 ανα8
φέρεται σε όλεσ ωσ έτοσ ιστόρησησ το 1617, ενώ δεν υπάρχει καµία
αναφορά στην επιγραφή για το µήνα ή έστω την Ινδικτιώνα εκτέ8
λεσησ των τοιχογραφιών, βλ. Πουλίτσασ, ό.π. (υποσηµ. 2), 61, αριθ.
2. Α. Τούρτα, Οι ναοί του Αγίου Νικολάου στη Βίτσα και του
Αγίου Μηνά στο Μονοδένδρι, Αθήνα 1991, 28829. Γ. Κ. Γιακου8
µήσ, Μνηµεία Ορθοδοξίασ στην Αλβανία, Αθήνα 1994, 34. Ο ίδιοσ,
«Κριτική έκδοση επιγραφών συνεργείων από το Λινοτόπι στισ πε8
ριφέρειεσ τησ Ορθόδοξησ Εκκλησίασ τησ Αλβανίασ», ∆ΧΑΕ ΛΑ΄
(2000), 2528253. Σκαβάρα, ό.π. (υποσηµ. 2), 58860.

Ηλία είναι τρίκογχοσ καµαροσκέπαστοσ ναόσ µε νάρθη8
κα και εξωνάρθηκα στη δυτική πλευρά, ενώ στη βόρεια
πλευρά από το µέσον του χορού και µέχρι τον εξωνάρθη8
κα υπάρχει σειρά µε τυφλά αψιδώµατα, που στηρίζονται

Η χρονολογία τησ ιστόρησησ του κυρίωσ ναού υπάρχει στην αρχή
τησ κτητορικήσ επιγραφήσ και σήµερα δεν είναι ευδιάκριτα τα δύο
πρώτα γράµµατα, αλλά γνωρίζουµε το έτοσ από παλαιότερεσ ανα8
γνώσεισ, βλ. Π. Η. Πουλίτσασ, «Ἐπιγραφαὶ καὶ ἐνθυµίσεισ ἐκ τῆσ Βο8
ρείου Ἠπείρου», ΕΕΒΣ 5 (1928), 61, αριθ. 1. Th. Popa, Mbishkrime të
kishave në Shqiperi, Τίρανα 1998, 222, αριθ. 530, όπου όµωσ λανθα8
σµένα το έτοσ ιστόρησησ αναφέρεται ωσ ζϠΒ και όχι ωσ ζϠ∆, που εί8
ναι το σωστό. Μ. Π. Σκαβάρα, Το έργο των Λινοτοπιτών ζωγράφων
Μιχαήλ και Κωνσταντίνου στην Επισκοπή ∆ρυTνουπόλεωσ Βορεί5
ου Ηπείρου. Συµβολή στη µελέτη τησ µνηµειακήσ ζωγραφικήσ του
17ου αιώνα, Ιωάννινα 2011, 59. Στισ αναγνώσεισ του Πουλίτσα και
τησ Σκαβάρα προστίθεται σταυρόσ στην αρχή τησ επιγραφήσ, ο
οποίοσ δεν διακρίνεται σήµερα, αν και ο χώροσ που υπάρχει δεν
επαρκεί για την τοποθέτηση σταυρού, και αντί για τη λέξη ΚΥΡΟΥ
µεταγράφεται λανθασµένα η λέξη ΚΥΡΙΟΥ. Για το ζωγράφο Νικη8
φόρο, βλ. επίσησ Μ. Χατζηδάκησ – Ε. ∆ρακοπούλου, Ἕλληνεσ ζω5
γράφοι µετά τήν Ἅλωση (145051830), Αθήνα 1997, τ. 2, 231.
3 Σχετικά µε την αρχιτεκτονική του καθολικού, βλ. A. Meksi – P.
Thomo, «Arkitektura pasbizantine në Shqipëri», Monumentet 11
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ΟΙ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΣΤΟΥΣ ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΤΕΣ (1585/6)

Κατάλογοσ παραστάσεων
1. Παντοκράτορασ
2. Εξαπτέρυγο
3. Προφήτησ Μωυσήσ
4. Προφήτησ Σολοµών
5. Προφήτησ ∆αβίδ
6. Άγιοσ Ιωάννησ ο Πρόδροµοσ
7. Προφήτησ Ηλίασ
8. Προφήτησ Ιερεµίασ
9. Προφήτησ ΗσαJασ
10. Προφήτησ Αβακούµ
11. Ευαγγελισµόσ
α) Θεοτόκοσ, β) Γαβριήλ
12. Γέννηση
13. Υπαπαντή
14. Βάπτιση
15. Μεταµόρφωση
16. Έγερση του Λαζάρου
17. Βαbοφόροσ
18. Μυστικόσ ∆είπνοσ
19. Νιπτήρασ
20. Κρίση των Αρχιερέων
21. Ελκόµενοσ
22. Σταύρωση
23. Θρήνοσ
24. Εν τω Τάφω Κουστωδία
25. Εισ Άδου Κάθοδοσ
26. Ίδε ο Τόποσ
27. Χαίρε
55. Άγιοσ Κλήµησ Ρώµησ
56. Άγιοσ Γρηγόριοσ
ο Θεολόγοσ
57. Άγιοσ Ιωάννησ
ο Χρυσόστοµοσ
58. Άγιοσ Βασίλειοσ ο Μέγασ
59. Άγιοσ Αθανάσιοσ ο Μέγασ
60. ∆ιάκονοσ Εύπλουσ
61. Άγιοσ Γρηγόριοσ ο Θαυµατουργόσ
62. Άγιοσ Σπυρίδων
63. Άγιοσ Ιγνάτιοσ ο Θεοφόροσ

64. Αδιάγνωστοσ ιεράρχησ
65. Χριστόσ Εµµανουήλ
66. Προφήτησ Ιακώβ
67. Προφήτησ Ιεζεκιήλ
68. ∆ιατροφή προφήτη Ηλία από τον
κόρακα
69. Ανάληψη προφήτη Ηλία
70. Προφήτησ Ηλίασ
71. Προφήτησ Ελισαίοσ
72. ∆ιάβαση του Ιορδάνη
73. Αδιάγνωστοσ άγιοσ

74. Αδιάγνωστοσ άγιοσ
75. Άγιοσ Μερκούριοσ
76. Άγιοσ Αντώνιοσ
77. Άγιοσ Ευθύµιοσ
78. Άγιοσ Θεοδόσιοσ ο Κοινοβιάρχησ
79. Αδιάγνωστοσ όσιοσ
80. Αρχάγγελοσ Μιχαήλ
81. Επιγραφή
82. Άγιοσ Κωνσταντίνοσ
83. Αγία Ελένη
84. Άγιοσ Ονούφριοσ

28. Ψηλάφηση
29. Ανάληψη
30. Πεντηκοστή
31. Αγγελική Λειτουργία
32. Άγιο Μανδήλιο
33. Ευαγγελιστήσ Ματθαίοσ
34. Ευαγγελιστήσ Ιωάννησ
35. Εισόδια Θεοτόκου
36. Παραβολή Τελώνη και
Φαρισαίου
37. Προφήτησ Ιωνάσ
38. Προφήτησ Ζαχαρίασ ο νέοσ
39. Ευαγγελιστήσ Λουκάσ
40. Σύναξη των Ασωµάτων
41. Κοίµηση Θεοτόκου
42. Αποτοµή Προδρόµου
43. Γέννηση Προδρόµου
44. Ευαγγελιστήσ Μάρκοσ
45. Προφήτησ ∆ανιήλ
46. Προφήτησ Ααρών
47. Γέννηση Θεοτόκου
48. Κολακεία Θεοτόκου
49. Πλατυτέρα
50. Άγιοσ Κύριλλοσ
Αλεξανδρείασ
51. Όραµα Πέτρου
Αλεξανδρείασ
52. ∆ιάκονοσ Στέφανοσ
53. Άγιοσ Σύλβεστροσ Ρώµησ
54. Μελισµόσ

85. Άγιοσ Αρσένιοσ ο Μέγασ
86. Άγιοσ Ιωαννίκιοσ ο Μέγασ
87. Άγιοσ Σάββασ
88. Φιλοξενία του Αβραάµ
(Αγία Τριάδα)
89. Άγιοσ Ευστάθιοσ
90. Άγιοσ Θεόδωροσ Τήρων
91. Άγιοσ Θεόδωροσ ο Στρατηλάτησ
92. Άγιοσ Νέστωρ
93. Άγιοσ ∆ηµήτριοσ
94. Άγιοσ Γεώργιοσ

Εικ. 2. Γεωργουτσάτεσ ∆ρόπολησ, µονή Προφήτη Ηλία. Προοπτικό ανάπτυγµα των τοιχογραφιών.

Το εικονογραφικό πρόγραµµα (Εικ. 2) του καθολικού
τησ µονήσ Προφήτη Ηλία περιλαµβάνει στο ιερό τον ευ8
χαριστιακό κύκλο µε την Πλατυτέρα ένθρονη και συλ8
λειτουργούντεσ ιεράρχεσ στην αψίδα, το Όραµα του αγί8
ου Πέτρου Αλεξανδρείασ στο βόρειο τοίχο, τον Μελισµό
εν µέσω των παπών τησ Ρώµησ Σύλβεστρου και Κλήµη
στην πρόθεση, τουσ ευαγγελιστέσ Ματθαίο και Ιωάννη
εκατέρωθεν τησ αψίδασ, ιεράρχεσ και διακόνουσ στισ κα8
∆ΧΑΕ ΛΕ´ (2014), 1838206

τώτερεσ ζώνεσ, τον προφήτη Ααρών5, τη Γέννηση και την
Κολακεία τησ Θεοτόκου στη δεύτερη ζώνη του βόρειου

5 Στο ειλητάριό του υπάρχει το κείµενο: ΣΥ Θ(ΕΟΤΟ)ΚΕ ΛΑΒΙ(Σ) /

ΑΝΘΡΑΚΟ/ΦΘΟΡΟΣ (ΗσαJασ, 7:14, παραλλαγµένο).
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τοίχου του ιερού και τα Εισόδια τησ Θεοτόκου, την πα8
ραβολή του Τελώνη και Φαρισαίου και τον προφήτη Ιω8
νά στην αντίστοιχη ζώνη του νότιου τοίχου6. Στη γένεση
τησ ανατολικήσ καµάρασ, σε µια ζώνη που περιτρέχει το
ιερό παριστάνεται η Αγγελική Λειτουργία. Στο αέτωµα
του ανατολικού τοίχου, εκατέρωθεν του παραθύρου
ιστορείται ο Ευαγγελισµόσ, ενώ από τη νότια πλευρά τησ
ανατολικήσ καµάρασ συνεχίζεται το ∆ωδεκάορτο µε τισ
σκηνέσ τησ Γέννησησ και τησ Υπαπαντήσ. Στο βόρειο τοί8
χο εικονίζονται αντίστοιχα το «Ίδε ο Τόποσ» και το
«Χαίρε». Στο κλειδί τησ καµάρασ κατά µήκοσ όλου του
ναού ιστορούνται από ανατολικά προσ δυτικά οι προ8
φήτεσ Αβακούµ, ΗσαJασ, Ιερεµίασ και Ηλίασ, ακολουθεί
ο Παντοκράτορασ, ένα εξαπτέρυγο, ο άγιοσ Ιωάννησ ο
Πρόδροµοσ και οι προφήτεσ ∆αβίδ, Σολοµών και Μωυ8
σήσ. Στον κυρίωσ ναό και τισ δύο πλευρέσ τησ καµάρασ
κοσµούν σε δύο ζώνεσ σκηνέσ ∆ωδεκαόρτου, στο νότιο
τοίχο από ανατολικά προσ δυτικά, η Βάπτιση, η Μετα8
µόρφωση, η Έγερση του Λαζάρου και η Βαbοφόροσ και
από κάτω ο Μυστικόσ ∆είπνοσ και ο Νιπτήρασ. Σε ενδιά8
µεση ζώνη εικονίζεται το Άγιο Μανδήλιο και πιο κάτω
από ανατολικά προσ δυτικά ο προφήτησ Ζαχαρίασ ο νέ8
οσ7, ο ευαγγελιστήσ Λουκάσ και η Σύναξη των Ασωµά8
των. Οι ολόσωµοι όσιοι τησ πρώτησ ζώνησ είναι αρκετά
κατεστραµµένοι και από τουσ τέσσερισ που εικονίζονται
αναγνωρίζουµε πρώτο από ανατολικά τον άγιο Αντώ8
νιο, έπειτα τον άγιο Ευθύµιο, τον άγιο Θεοδόσιο τον
Κοινοβιάρχη, ενώ ο τέταρτοσ είναι αδιάγνωστοσ. Στο
ηµισφαίριο τησ νότιασ κόγχησ ιστορείται ο Χριστόσ Εµ8
µανουήλ ανάµεσα στα σύµβολα των ευαγγελιστών και
τουσ προφήτεσ Ιακώβ αριστερά και Ιεζεκιήλ δεξιά8. Ακο8

λουθούν σε µικρά παρένθετα διάχωρα κάτω αριστερά
δύο σκηνέσ από το βίο του προφήτη Ηλία, η ∆ιατροφή
του στην έρηµο και η Ανάληψή του, ενώ την κατώτερη
ζώνη κλείνουν αριστερά ο προφήτησ Ηλίασ, ο προφήτησ
Ελισαίοσ και δύο αδιάγνωστοι προφήτεσ ή πιθανότερα
πάλι ο Ηλίασ και ο Ελισαίοσ κατά τη διάβαση του Ιορδά8
νη. Στη δεξιά πλευρά ιστορούνται τρεισ άγιοι µε περιβο8
λή µάρτυρα, από τουσ οποίουσ οι δύο πρώτοι είναι αδιά8
γνωστοι και τελευταίοσ παριστάνεται ο άγιοσ Μερκού8
ριοσ. Στο δυτικό τοίχο εκατέρωθεν τησ εισόδου εικονί8
ζονται αριστερά ο αρχάγγελοσ Μιχαήλ και δεξιά οι ισα8
πόστολοι Κωνσταντίνοσ και Ελένη. Επάνω από την επι8
γραφή ιστορείται η Κοίµηση τησ Θεοτόκου, που καλύ8
πτει δύο ζώνεσ, ενώ δεξιά από την Κοίµηση εικονίζονται
κάτω η Αποτοµή του Προδρόµου και πάνω η Ψηλάφηση.
Στο δυτικό αέτωµα παριστάνονται αριστερά η Κρίση
των Αρχιερέων και δεξιά ο Ελκόµενοσ. Στο βόρειο τοίχο,
µετά την πρώτη ζώνη µε τουσ ολόσωµουσ οσίουσ Ονού8
φριο, Αρσένιο το µέγα, Ιωαννίκιο το µέγα και Σάββα,
ακολουθεί από πάνω η Γέννηση του Προδρόµου, ο ευαγ8
γελιστήσ Μάρκοσ και ο προφήτησ ∆ανιήλ9, στην επόµενη
ζώνη η Ανάληψη και η Πεντηκοστή και στην καµάρα η
Σταύρωση, ο Θρήνοσ, «Η εν τω Τάφω Κουστωδία» και η
Εισ Άδου Κάθοδοσ. Στη βόρεια κόγχη ιστορείται στο τε8
ταρτοσφαίριο η Φιλοξενία του Αβραάµ και από κάτω,
από δυτικά προσ ανατολικά, οι ολόσωµοι άγιοι µάρτυ8
ρεσ Ευστάθιοσ, Θεόδωροσ Τήρων, Θεόδωροσ ο Στρατη8
λάτησ, Νέστωρ, ∆ηµήτριοσ και Γεώργιοσ.
Το πρόγραµµα αυτό, όπωσ αναπτύσσεται, πιθανώσ
να οφείλεται σε επιλογέσ του ηγουµένου και κτήτορα
τησ µονήσ, του οποίου το όνοµα δυστυχώσ δεν σώζεται

6 Στο ειλητάριο του Ιωνά διαβάζουµε: ΕΓΕΝΕΤΟ / ΛΟΓΟΣ Κ(ΥΡΙΟ)Υ

Κατά το 16ο αιώνα εντοπίζεται, επίσησ, στη µονή Σταυρονικήτα
(Μ. Χατζηδάκησ, Ὁ κρητικὸσ ζωγράφοσ Θεοφάνησ. Ἡ τελευταία
φάση τῆσ τέχνησ του στὶσ τοιχογραφίεσ τῆσ Ἱερᾶσ Μονῆσ Σταυρο5
νικήτα, Άγιον Όροσ 1986, εικ. 29), στο Μεγάλο Μετέωρο (Μ. Χα8
τζηδάκησ – ∆. Σοφιανόσ, Το Μεγάλο Μετέωρο. Ιστορία και τέχνη,
Αθήνα 1990, εικ. σ. 103.Ι) και στον Άγιο Αθανάσιο Κάτω Μερό8
πησ [Χ. Μεράντζασ – Ι. Κωστή, «Η ζωγραφική του Αγίου Αθανασί8
ου (1584) στην Κάτω Μερόπη Πωγωνίου», ∆ωδώνη ΛΓ΄ (2004),
158, εικ. 59].
9 Στο ειλητάριό του διαβάζουµε ένα χωρίο που σπάνια χρησιµο8
ποιείται: ΕΤΟΥΣ ΟΚ/ΤΩ ΚΑΙ ∆Ε/ΚΑΤΟΥ, ΝΑ/ΒΟΥΧΟ∆ΟΝΟ/ΣΟΡ Ω

ΠΡ/ΟΣ ΙΩΝΑ ΤΟΝ / ΑΜΑΘΗ ΛΕΓΩΝ / ΑΝΑΣΤΗΘΙΣ / ΠΟΡΕΥ5
ΘΗ/ΤΙ ΕΙΣ ΝΙΝΕΥ(Ι) (Ιωνάσ 1:182, παραλλαγµένο). Το χωρίο ανα8

φέρεται στο Λόγο του Θεού και συνεπώσ σχετίζεται µε τον Χριστό
Εµµανουήλ. Βλ. Τ. Παπαµαστοράκησ, Ο διάκοσµοσ του τρούλου
των ναών τησ παλαιολόγειασ περιόδου στη Βαλκανική Χερσόνη5
σο και την Κύπρο, Αθήνα 2001, 228.
7 Στο ειλητάριό του διαβάζουµε: ΤΑ∆Ε ΛΕΓΕΙ / Κ(ΥΡΙΟ)Σ ΠΑΝΤΟ5

ΚΡΑ/ΤΩΡ Ι∆ΟΥ Ε/ΓΩ ΣΩΣΩ ΤΟΝ / ΛΑΟΝ ΜΟΥ [AΠO] / ΓΗΣ ANA5
TO/ΛΩΝ (Ζαχαρίασ 8:7).

8 Η επιγραφή στο ειλητάριο του Ιακώβ δεν είναι ευδιάγνωστη, αλ8

λά σε αυτό του Ιεζεκιήλ διαβάζουµε: ΕΓΕ/ΝΕΤΩ ΕΠ ΕΜΕ / ΧΕΙΡ
Κ(ΥΡΙΟ)Υ ΚΑΙ ΕΞ[Η]/ΓΑΓΕΝ ΜΕ ΠΝ(ΕΥΜΑΤ)Ι / Κ(ΥΡΙΟ)Υ ΚΑΙ
ΕΘΕΤΟ / ΜΕ ΕΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ / ΠΕ∆ΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ/ΤΟ (Ιεζεκιήλ 37:1).

Το χωρίο περιλαµβάνεται στο προφητολόγιο και απαγγέλλεται
το Μεγάλο Σάββατο, βλ. Παπαµαστοράκησ, ό.π. (υποσηµ. 6), 214.
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ΒΑΣΙΛΕΥΣ, / ΕΠΟΙΗΣΕΝ ΕΙΚΟ/ΝΑ ΧΡΙΣΗΝ ΥΨ/ΟΣ ΑΥΤΗΣ ΠΗ5
ΧΕ/ΩΝ ΕΞΗΚΟΝΤΑ (∆ανιήλ 3:3). Την ίδια επιγραφή βλέπουµε στο

ειλητάριο του προφήτη στον Άγιο Αθανάσιο Κάτω Μερόπησ [Με8
ράντζασ – Κωστή, ό.π. (υποσηµ. 8), 158, εικ. 58].
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στην επιγραφή και δηλώνει την ιδιαίτερη θεολογική
του παιδεία10, η οποία είναι εµφανήσ µε συγκεκριµένεσ
εικονογραφικέσ επιλογέσ σε συγκεκριµένεσ θέσεισ και
στη χρήση επιλεγµένων χωρίων στα ειλητάρια των προ8
φητών. Ενδεικτική είναι η τοποθέτηση του Μελισµού
στην πρόθεση, ανάµεσα στουσ πάπεσ Ρώµησ Σύλβεστρο
και Κλήµη, τονίζοντασ µε αυτόν τον τρόπο µια βασική
λειτουργική διαφορά µεταξύ ορθοδόξων και καθολι8
κών, που είναι η µη χρήση ένζυµου άρτου από τουσ λατί8
νουσ11. ∆ογµατικοί λόγοι επιβάλλουν και την τοποθέτη8
ση των ευαγγελιστών Ματθαίου και Ιωάννη εκατέρω8
θεν τησ αψίδασ, καθώσ και οι δύο µιλούν για τη γενεα8
λογία του Ιησού, ο πρώτοσ για την ανθρώπινη και ο
δεύτεροσ για τη θεία12. Σπάνια είναι η απεικόνιση τησ
παραβολήσ του Τελώνη και Φαρισαίου στο ιερό. Η πα8
ραβολή διαβάζεται τη ∆εύτερη Κυριακή των Νηστειών
και έχει σωτηριολογικό, λειτουργικό αλλά και ηθικο8
πλαστικό χαρακτήρα, τονίζοντασ την ταπεινοφροσύνη
και τη µετάνοια13. Ιδιαίτερα συµβολικό ρόλο έχει η πα8
ρουσία του Χριστού Εµµανουήλ στη νότια κόγχη, ώστε
να τονίζεται µε τη Θεοφάνεια η θεία φύση του14. Η πα8
ρουσία των προφητών Ιωνά και Ζαχαρία του νέου επά8
νω από τη νότια κόγχη και κυρίωσ των προφητών Ια8
κώβ και Ιεζεκιήλ εκατέρωθεν του Εµµανουήλ έχει ιδιαί8
τερη σηµασία, καθώσ συνδέονται µε την Ενσάρκωση
του Λόγου του Θεού ο Ιακώβ και την Ανάσταση ο Ιεζε8
κιήλ15. Το βασικό συµβολισµό τησ Φιλοξενίασ του Αβρα8
άµ, ωσ απεικόνισησ τησ Αγίασ Τριάδασ, θέλει να τονίσει
ο Νικηφόροσ τοποθετώντασ τη σύνθεση εκτόσ ιερού,
στη βόρεια κόγχη, και µάλιστα χωρίσ τα ιστορικά τησ

στοιχεία16. Όσον αφορά το χριστολογικό κύκλο, ο Νι8
κηφόροσ αφαιρεί ορισµένεσ βασικέσ παραστάσεισ των
Παθών, όπωσ την Προσευχή, την Προδοσία, την Κρίση
του Πιλάτου, τον Εµπαιγµό και επιλέγει µόνο την Κρί8
ση των Αρχιερέων και τον Ελκόµενο δίνοντασ βάροσ
στο βασικό κύκλο του ∆ωδεκαόρτου µε παρεµβολή λί8
γων σκηνών µόνο από τα Πάθη και από τα γεγονότα
µετά την Ανάσταση.
Οι εικονογραφικέσ και θεµατικέσ επιλογέσ του µονα8
χού Νικηφόρου στο καθολικό τησ µονήσ µάσ οδηγούν σε
πρότυπα τησ κρητικήσ σχολήσ, µε ανύπαρκτεσ σχεδόν
επιρροέσ από την τοπική ηπειρωτική παράδοση του
16ου αιώνα, που κυριαρχείται από την ισχυρή παρου8
σία τησ σχολήσ τησ βορειοδυτικήσ Ελλάδασ. Όλεσ σχε8
δόν οι σκηνέσ του καθολικού ιστορούνται στα πρότυπα
κυρίωσ τησ µονήσ Αναπαυσά και λιγότερο σε αυτά των
µονών Λαύρασ, Σταυρονικήτα, ∆ιονυσίου, Μεγάλου
Μετεώρου, ∆ουσίκου, ∆οχειαρίου και Ρουσάνου, ενώ
δεν είναι λίγεσ και οι επιρροέσ από τη µονή Ξενοφώντοσ.
Πρέπει να τονίσουµε ότι µε παρόµοιο τρόπο αναπτύσ8
σεται το εικονογραφικό πρόγραµµα και ιστορούνται
όλεσ σχεδόν οι κοινέσ σκηνέσ σε δύο γειτονικέσ µονέσ,
τησ Κοιµήσεωσ Θεοτόκου ∆ρυάνου και Γενεσίου Θεοτό8
κου ∆ούβιανησ, που όπωσ θα δούµε πιο κάτω εντάσσο8
νται στην καλλιτεχνική παραγωγή του συνεργείου του
Νικηφόρου.
Από τον ευχαριστιακό κύκλο όλεσ οι σκηνέσ αντιγρά8
φουν κρητικά πρότυπα, και ιδιαίτερα των µονών Ανα8
παυσά, Λαύρασ, Σταυρονικήτα, ∆ουσίκου και ∆οχειαρί8
ου, όπωσ βλέπουµε στην ένθρονη Πλατυτέρα, στο Όραµα

10

12

∆εν πρέπει να παραβλέψουµε βέβαια ότι και ο ζωγράφοσ Νικη8
φόροσ είναι µοναχόσ και µπορεί να διέθετε ανάλογεσ θεολογικέσ
γνώσεισ. Σχετικά µε την επιρροή των κτητόρων και το ρόλο των
ζωγράφων στη διακόσµηση ναών, βλ. ενδεικτικά Μ. Panayotidi,
«The Question of the Role of the Donor and of the Painter. A Rudi8
mentary Approach», ∆ΧΑΕ ΙΖ΄ (199381994), 1438156. Η ίδια, «Το
πρόβληµα του ρόλου του χορηγού και του βαθµού ανεξαρτησίασ
του ζωγράφου στην καλλιτεχνική δηµιουργία. ∆ύο παραδείγµατα
του 12ου αιώνα», Το πορτραίτο του καλλιτέχνη στο Βυζάντιο 1
(επιµ. Μ. Βασιλάκη), Ηράκλειο 1997, 778105. H ιδιαίτερη παιδεία
των µοναχών στην περιοχή πιθανώσ να οφείλεται στην οικονοµική
και δηµογραφική ανάπτυξη που γνωρίζει γενικότερα η ∆ρόπολη
κατά το δεύτερο µισό του 16ου αιώνα, βλ. Giakoumis, ό.π. (υπο8
σηµ. 3), 54 κ.ε., 134 και 387 κ.ε., µε την παλαιότερη βιβλιογραφία.
11 Χ. Κωνσταντινίδη, Ὁ Μελισµόσ. Οἱ συλλειτουργοῦντεσ ἱεράρ5
χεσ καὶ οἱ ἄγγελοι5διάκονοι µπροστὰ στὴν Ἁγία Τράπεζα µὲ τὰ
Τίµια ∆ῶρα ἢ τὸν εὐχαριστιακὸ Χριστό, Θεσσαλονίκη 2008, 608
63. Ν. Γκιολέσ, Οι τοιχογραφίεσ του καθολικού τησ Μονήσ ∆ιονυ5
σίου στο Άγιον Όροσ, Αθήνα 2009, 25826.
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Ἀ. Ξυγγόπουλοσ, Ἡ ψηφιδωτὴ διακόσµησισ τοῦ ναοῦ τῶν
Ἁγίων Ἀποστόλων Θεσσαλονίκησ, Θεσσαλονίκη 1953, 43845.
Γκιολέσ, ό.π. (υποσηµ. 11), 32833.
13 A. G. Mantas, Die Ikonographie der Gleichnisse Jesu in der ost5
kirchlichen Kunst (5.515. Jh.), Leiden 2010, 318 κ.ε.
14 Α. Σέµογλου, «Οι αθωνικοί χοροί, χώροι δογµατικών διατυπώ8
σεων: Νέοι εικονογραφικοί χειρισµοί κατά τον 16ο αι. και το ερ8
µηνευτικό τουσ περιεχόµενο», Το Άγιον Όροσ στον 15ο και 16ο
αιώνα, ΣΤ΄ ∆ιεθνέσ Επιστηµονικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη 2012,
352 κ.ε. Βλ. επίσησ Γκιολέσ, ό.π. (υποσηµ. 11), 26.
15 Βλ. σχετικά Στ. Γ. Γουλούλησ, «Ρίζα Ιεσσαί». Ο σύνθετοσ εικο5
νογραφικόσ τύποσ (13οσ518οσ αι.), γένεση, ερµηνεία και εξέλιξη
ενόσ δυναστικού µύθου, Θεσσαλονίκη 2007, 117 κ.ε. και B. V. Pent8
cheva, «Imagined Images: Visions of Salvation and Intercession in a
Double8Sided Icon from Poganovo», DOP 54 (2000), 1448145, αντί8
στοιχα.
16 Αρχιµ. Σ. Κουκιάρησ, Τα Θαύµατα – Εµφανίσεισ των αγγέλων
και αρχαγγέλων στην βυζαντινή τέχνη των Βαλκανίων, Αθήνα –
Γιάννινα 1989, 1068110.
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Εικ. 3. Γεωργουτσάτεσ ∆ρόπολησ, µονή Προφήτη Ηλία.
Κυρίωσ ναόσ, ο άγιοσ Ιωάννησ ο Χρυσόστοµοσ.

του Πέτρου Αλεξανδρείασ, στην Αγγελική Λειτουργία
(Εικ. 9) και στουσ συλλειτουργούντεσ ιεράρχεσ (Εικ. 3,
13)17. Την ιδιαίτερη δε σκηνή του Μελισµού εν µέσω των
παπών βλέπουµε, επίσησ, στη µονή ∆ουσίκου18 και στην
επιζωγράφηση τησ µονήσ ∆ούβιανησ, όπου θα ακολου8
θείται σίγουρα το παλαιότερο στρώµα.
Οι σκηνέσ του χριστολογικού κύκλου και του ∆ωδε8
καόρτου ακολουθούν, επίσησ, κρητικά πρότυπα και η

17

Βλ. ενδεικτικά G. Millet, Monuments de l’Athos. Les peintures,
Παρίσι 1927, πίν. 118, 120.5, 218, 219. Χατζηδάκησ, Θεοφάνησ,
ό.π. (υποσηµ. 8), εικ. 40861. ∆. Ζ. Σοφιανόσ – Ε. Ν. Τσιγαρίδασ,
Ἅγια Μετέωρα. Ἱερά Μονή Ἁγίου Νικολάου Ἀναπαυσᾶ Μετεώ5
ρων. Ἱστορία5Τέχνη, Τρίκαλα 2003, εικ. σ. 1688181.
18 Γκιολέσ, ό.π. (υποσηµ. 11), εικ. 81.
19 Στην Τράπεζα, στον Α΄ Οίκο του Ακαθίστου, βλ. Millet, Monu5
ments de l’Athos, ό.π. (υποσηµ. 17), πίν. 145.2.
20 Χατζηδάκησ, Θεοφάνησ, ό.π. (υποσηµ. 8), εικ. 81, 82.
21 Ε. Σαµπανίκου, Ο ζωγραφικόσ διάκοσµοσ του παρεκκλησίου
των Τριών Ιεραρχών τησ µονήσ Βαρλαάµ στα Μετέωρα, Τρίκαλα
1997, πίν. ΙΒ΄.1.
22 Γκιολέσ, ό.π. (υποσηµ. 11), 54.
23 Α. Σ. Αναγνωστόπουλοσ, Οι τοιχογραφίεσ του καθολικού τησ
µονήσ Ρουσάνου Μετεώρων, Θεσσαλονίκη 2010, τ. Α΄8Β΄ (αδηµο8
σίευτη διδακτορική διατριβή), εικ. 77.
24 Millet, Monuments de l’Athos, ό.π. (υποσηµ. 17), πίν. 222.2.
25 Χατζηδάκησ – Σοφιανόσ, ό.π. (υποσηµ. 8), εικ. σ. 123.
26 Λ. ∆εριζιώτησ, «Πρώτη “ἐπίσκεψισ” τῆσ ἁγιογραφίασ τοῦ 16ου
αἰῶνοσ εἰσ τήν Θεσσαλίαν», Θεσσαλία: ∆εκαπέντε χρόνια αρχαι5
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οµοιότητά τουσ ορισµένεσ φορέσ κάνει πιθανή τη χρήση
κοινών ανθιβόλων. Στον Ευαγγελισµό, η παρουσία τησ
θεραπαινίδασ πίσω από το θρόνο τησ Θεοτόκου εντάσ8
σεται στον τύπο των µονών Λαύρασ19, Σταυρονικήτα20
και τησ Κοιµήσεωσ στην Καλαµπάκα21, ενώ στη µονή
∆ρυάνου (Εικ. 14) ο τύποσ τησ Λαύρασ αντιγράφεται
πανοµοιότυπα. Η λεπτοµέρεια τησ θεραπαινίδασ αποτε8
λεί παλαιολόγειο σχήµα, γνωστό από το 13ο αιώνα,
που χρησιµοποιείται από τουσ Κρητικούσ ζωγράφουσ
ήδη από τισ αρχέσ του 15ου αιώνα22.
Στη Γέννηση (Εικ. 4) η γονατιστή Θεοτόκοσ, οι έφιπ8
ποι µάγοι, οι θέσεισ και οι στάσεισ των προσώπων και το
σκηνικό βάθοσ αντιγράφουν σε κάθε λεπτοµέρεια τη µο8
νή Ρουσάνου23 και µε πιο λιτό τρόπο τη µονή ∆οχειαρί8
ου24, και αν εξαιρέσουµε τουσ έφιππουσ µάγουσ, το Με8
γάλο Μετέωρο25 και τισ µονέσ ∆ουσίκου26 και Κορώ8
νασ27, ενώ πανοµοιότυπα αποδίδεται η σκηνή στισ µονέσ
∆ρυάνου και ∆ούβιανησ, µε µεγαλύτερη όµωσ άνεση χώ8
ρου στην πρώτη. Στισ δύο τελευταίεσ µονέσ ιστορείται
και η Βρεφοκτονία µε την παρουσία του προφήτη Ιερε8
µία, όπωσ σε όλα σχεδόν τα έργα τησ κρητικήσ σχολήσ28.
Στην Υπαπαντή (Εικ. 4) ακολουθείται ο ασύµµετροσ
τύποσ, µε τον Χριστό στα χέρια του Συµεών. Ουσιώδεισ
λεπτοµέρειεσ είναι ο τρόποσ που ο Ιησούσ απλώνει τα
χέρια του προσ τη Θεοτόκο, το θολωτό κιβώριο µε το
καντήλι να κρέµεται στο κέντρο και το κτηριακό βάθοσ.
Ο συγκεκριµένοσ τύποσ είναι συνηθισµένοσ σε κρητικέσ
εικόνεσ του 15ου και 16ου αιώνα29 και εφαρµόζεται κα8
τά το 16ο αιώνα σε µνηµεία όλων των τάσεων30, ωστόσο

ολογικήσ έρευνασ, 197551990, Πρακτικά ∆ιεθνούσ Συνεδρίου
Λυών (17522 Απριλίου 1990), Αθήνα 1994, τ. Β΄, 413 κ.ε., εικ. 12.
27 Αδηµοσίευτη παράσταση. Για τη µονή, βλ. Λ. ∆εριζιώτησ, «Ο
τοιχογραφικόσ διάκοσµοσ του καθολικού τησ Ιεράσ Μονήσ τησ
Κορώνασ», Καρδιτσιώτικα Χρονικά 3 (1997), 47857. Ιερά Μονή
Κορώνησ, έκδ. Ιεράσ Μονήσ Κορώνησ, Καρδίτσα 2003.
28 Ενδεικτικά, βλ. Millet, Monuments de l’Athos, ό.π. (υποσηµ. 17),
πίν. 116.2, 122.1, 159.2, 168.2, 198.1.
29 Ενδεικτικά, βλ. Χρ. Πατρινέλησ – Ἀ. Καρακατσάνη – Μ. Θεοχά8
ρη, Μονὴ Σταυρονικήτα, Ἱστορία, Εἰκόνεσ, Χρυσοκεντήµατα,
Αθήνα 1974, 71872, εικ. 17. Μ. Χατζηδάκησ, Εἰκόνεσ τῆσ Πάτµου.
Ζητήµατα βυζαντινῆσ καί µεταβυζαντινῆσ ζωγραφικῆσ, Αθήνα
1977, 19952, αριθ. 26, πίν. 24. Εἰκόνεσ τῆσ κρητικῆσ τέχνησ. Ἀπό το
Χάνδακα ὡσ τήν Μόσχα καί τήν Ἁγία Πετρούπολη (επιµ. Μ.
Μπορµπουδάκησ) (κατάλογοσ έκθεσησ), Ηράκλειο 1993, εικ. 161.
30 Βλ. ενδεικτικά Μ. Αχειµάστου8Ποταµιάνου, Ἡ µονή τῶν Φιλαν5
θρωπηνῶν καί ἡ πρώτη φάση τῆσ µεταβυζαντινῆσ ζωγραφικῆσ,
Αθήνα 1983, 58859, εικ. 38α. Σοφιανόσ – Τσιγαρίδασ, ό.π. (υποσηµ.
17), εικ. σ. 197.
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Εικ. 4. Γεωργουτσάτεσ ∆ρόπολησ, µονή Προφήτη Ηλία. Κυρίωσ ναόσ, η Γέννηση και η Υπαπαντή.

η παράστασή µασ αντιγράφει ακριβώσ τισ αντίστοιχεσ
σκηνέσ στισ µονέσ ∆ουσίκου31, Ρουσάνου32 και στην
Κοίµηση τησ Καλαµπάκασ33 και επαναλαµβάνεται πα8
νοµοιότυπα στισ µονέσ ∆ρυάνου και ∆ούβιανησ.
Η Βάπτιση είναι λιτή (Εικ. 5), καθώσ απουσιάζουν η
πλάκα µε τουσ δράκοντεσ, η θάλασσα και τα προσω8
πεία από τισ όχθεσ του Ιορδάνη. Ο λιτόσ τύποσ, σε συν8
δυασµό µε τη µετωπική στάση του Χριστού και τουσ
τέσσερισ αγγέλουσ στη δεξιά όχθη του Ιορδάνη, έχει
ωσ πρότυπο τισ αντίστοιχεσ σκηνέσ του νάρθηκα του
Μεγάλου Μετεώρου34 και των µονών Αναπαυσά35 και

31 Γκιολέσ, ό.π. (υποσηµ. 11), εικ. 78.

32 Αναγνωστόπουλοσ, ό.π. (υποσηµ. 23), εικ. 79.
33 Σαµπανίκου, ό.π. (υποσηµ. 21), πίν. ΙΒ΄ 2.

34 Χατζηδάκησ – Σοφιανόσ, ό.π. (υποσηµ. 8), εικ. σ. 161.

35 Σοφιανόσ – Τσιγαρίδασ, ό.π. (υποσηµ. 17), εικ. σ. 198.
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Εικ. 5. Γεωργουτσάτεσ ∆ρόπολησ, µονή Προφήτη Ηλία.
Κυρίωσ ναόσ, η Βάπτιση (λεπτοµέρεια).
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Εικ. 6. Γεωργουτσάτεσ ∆ρόπολησ, µονή Προφήτη Ηλία. Κυρίωσ ναόσ, το Άγιο Μανδήλιο, ο προφήτησ Ζα5
χαρίασ ο νέοσ, η Μεταµόρφωση, η Έγερση του Λαζάρου, η ΒαTοφόροσ, ο Μυστικόσ ∆είπνοσ, ο Νιπτήρασ
και η Σύναξη των Ασωµάτων.

∆ουσίκου36, ενώ η έντονη κάµψη του Προδρόµου είναι
κοινή σε εικόνεσ, όπωσ αυτή του Θεοφάνη από τη µονή
Παντοκράτοροσ37. Πανοµοιότυπα επαναλαµβάνεται η
σύνθεση στισ δύο γειτονικέσ µονέσ.
Στη Μεταµόρφωση (Εικ. 6) επιλέγεται ο σύνθετοσ τύ8
ποσ µε την άνοδο και κάθοδο από το όροσ Θαβώρ, τύ8
ποσ κοινόσ στισ δύο µεγάλεσ σχολέσ του 16ου αιώνα38,
αλλά σε συνδυασµό µε το σχήµα τησ δόξασ και τισ στά8

σεισ των αποστόλων η παράσταση αντιγράφει σε όλεσ
τισ λεπτοµέρειεσ το Μεγάλο Μετέωρο39 και τισ µονέσ
∆ουσίκου40, ∆οχειαρίου41 και Ρουσάνου42, ενώ το ίδιο
ανθίβολο χρησιµοποιείται και στισ µονέσ ∆ρυάνου και
∆ούβιανησ. Η Έγερση του Λαζάρου και η Βαbοφόροσ
(Εικ. 6) και στισ τρεισ µονέσ ακολουθούν την εικονογρα8
φία τησ κρητικήσ σχολήσ43, αλλά κυρίωσ την πιο λιτή τησ
µονήσ Αναπαυσά44.

36

39 Χατζηδάκησ – Σοφιανόσ, ό.π. (υποσηµ. 8), εικ. σ. 130, 131.

Ι. Μ. Περράκησ, «Συγκριτικέσ εικονογραφικέσ παρατηρήσεισ στα
έργα του Θεοφάνη και του εργαστηρίου του Τζώρτζη, σε παραστά8
σεισ του Χριστολογικού κύκλου», Ανταπόδοση. Μελέτεσ βυζαντι5
νήσ και µεταβυζαντινήσ αρχαιολογίασ και τέχνησ προσ τιµήν τησ κα5
θηγήτριασ Ελένησ ∆εληγιάννη5∆ωρή, Αθήνα 2010, 369 κ.ε., εικ. 5.
37 Ε. Ν. Τσιγαρίδασ, «Τοιχογραφίεσ καὶ εἰκόνεσ τῆσ µονῆσ Παντο8
κράτοροσ Ἁγίου Ὄρουσ», Μακεδονικὰ 18 (1978), 201, πίν. 20α.
Κρ. ΧρυσοχοJδησ – Τ. Παπαµαστοράκησ – Κ. Καλαµαρτζή8Κα8
τσαρού – Γ. Ταβλάκησ, Εικόνεσ Μονήσ Παντοκράτοροσ, Άγιον
Όροσ 1998, 121, εικ. 60.
38 Ενδεικτικά, βλ. Millet, Monuments de l’Athos, ό.π. (υποσηµ. 17),
πίν. 123.1. Θ. Λίβα8Ξανθάκη, Οἱ τοιχογραφίεσ τῆσ Μονῆσ Ντίλιου,
Ιωάννινα 1980, εικ. 18. Αχειµάστου8Ποταµιάνου, Μονή Φιλαν5
θρωπηνών, ό.π. (υποσηµ. 30), 70871, πίν. 48α. Σοφιανόσ – Τσιγαρί8
δασ, ό.π. (υποσηµ. 17), εικ. σ. 199.
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40 Γκιολέσ, ό.π. (υποσηµ. 11), εικ. 79.

41 Millet, Monuments de l’Athos, ό.π. (υποσηµ. 17), πίν. 222.1.
42 Αναγνωστόπουλοσ, ό.π. (υποσηµ. 23), εικ. 81885.

43 Βλ. ενδεικτικά Millet, Monuments de l’Athos, ό.π. (υποσηµ. 17),
πίν. 124.1, 228 και 125.1, 229, αντίστοιχα. Χατζηδάκησ, Θεοφάνησ,
ό.π. (υποσηµ. 8), εικ. 88. Χατζηδάκησ – Σοφιανόσ, ό.π. (υποσηµ. 8),
εικ. σ. 131. Ἱερά Μονή Ἁγίου ∆ιονυσίου. Οἱ τοιχογραφίεσ τοῦ κα5
θολικοῦ, Άγιον Όροσ 2003, εικ. 229 και 232, αντίστοιχα. Η Έγερ8
ση του Λαζάρου είναι πανοµοιότυπη µε όλα σχεδόν τα έργα τησ
κρητικήσ σχολήσ, αν εξαιρέσουµε τη µορφή που στέκεται πίσω
από τον τάφο του Λάζαρου στα περισσότερα από αυτά.
44 Σοφιανόσ – Τσιγαρίδασ, ό.π. (υποσηµ. 17), εικ. σ. 200 και 201,
αντίστοιχα.
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Εικ. 7. Γεωργουτσάτεσ ∆ρόπολησ, µονή Προφήτη Ηλία. Κυρίωσ ναόσ, η Κρίση των Αρχιερέων, ο Ελκόµενοσ,
η Ψηλάφηση, η Κοίµηση τησ Θεοτόκου και η Αποτοµή του Προδρόµου.

Ο Νιπτήρασ (Εικ. 6) και στισ τρεισ µονέσ ιστορείται
πανοµοιότυπα, µε τον Χριστό να σπογγίζει το πόδι του
Πέτρου, µια οµάδα αποστόλων όρθιων πίσω από το
τραπέζι, µια άλλη οµάδα µπροστά να δένουν τα υποδή8
µατα και έναν ακόµη απόστολο επάνω στο τραπέζι. Η
σύνθεση αναπαράγει στα βασικά τησ χαρακτηριστικά
την εικόνα «Επὶ σοὶ χαίρει» του Βυζαντινού Μουσείου
Αθηνών (αρχέσ 15ου αιώνα)45, ο τύποσ τησ οποίασ εµ8
φανίζεται σε έργα όλων των τάσεων κατά το 16ο αι8
ώνα46 και εξακολουθεί και το 17ο47. Μεγαλύτερη συνά8

φεια παρουσιάζει ωστόσο µε την αντίστοιχη σκηνή τησ
µονήσ Αναπαυσά48. Στον τύπο τησ εικόνασ «Επὶ σοὶ χαί8
ρει» ιστορείται και ο Μυστικόσ ∆είπνοσ (Εικ. 6) και στισ
τρεισ µονέσ, που, επίσησ, παρουσιάζει διάδοση σε έργα
όλων των τάσεων κατά το 16ο αιώνα49, µε τη διαφορά
ότι στισ παραστάσεισ µασ όλοι οι απόστολοι, πλην του
Ιούδα, φέρουν φωτοστέφανο.
Στο καθολικό παραλείπονται η Προδοσία και η Κρί8
ση του Πιλάτου και εικονίζονται η Κρίση των Αρχιε8
ρέων (Εικ. 7), µε τον Χριστό να έρχεται από δεξιά προσ

45 Μ. Αχειµάστου8Ποταµιάνου, Εικόνεσ του Βυζαντινού Μουσείου

47

Αθηνών, Αθήνα 1998, αριθ. 23, εικ. σ. 87.
46 Ενδεικτικά, βλ. Millet, Monuments de l’Athos, ό.π. (υποσηµ. 17),
πίν. 124.2, 202.3, 235.3. Αχειµάστου8Ποταµιάνου, Μονή Φιλαν5
θρωπηνών, ό.π. (υποσηµ. 30), 72873, πίν. 71β. Α. Σέµογλου, «Ο
εντοίχιοσ διάκοσµοσ του καθολικού τησ Μονήσ Μυρτιάσ στην Αι8
τωλία (φάση του 1539) και η θέση του στη ζωγραφική του α΄ µι8
σού του 16ου αι.», Εγνατία 6 (200182002), 2038204, εικ. 8.
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Ενδεικτικά, βλ. Ι. Π. Χουλιαράσ, Η εντοίχια θρησκευτική
ζωγραφική του 16ου και 17ου αιώνα στο ∆υτικό Ζαγόρι, Αθήνα
2009, 195, εικ. 129, 131.
48 Σοφιανόσ – Τσιγαρίδασ, ό.π. (υποσηµ. 17), εικ. σ. 203.
49 Ενδεικτικά, βλ. Αχειµάστου8Ποταµιάνου, Μονή Φιλανθρωπη5
νών, ό.π. (υποσηµ. 30), 71872, πίν. 48β, 86α. Χατζηδάκησ, Θεοφά5
νησ, ό.π. (υποσηµ. 8), εικ. 91. Σοφιανόσ – Τσιγαρίδασ, ό.π. (υποσηµ.
17), εικ. σ. 202. Περράκησ, ό.π. (υποσηµ. 36), εικ. 6.
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Εικ. 8. Γεωργουτσάτεσ ∆ρόπολησ, µονή Προφήτη Ηλία. Κυρίωσ ναόσ, ο Θρήνοσ και η Εν τω Τάφω Κουστωδία.

τουσ αρχιερείσ, στρέφοντασ ωστόσο το κεφάλι προσ τα
πίσω, και ο Ελκόµενοσ (Εικ. 7, 18), µε τον Σίµωνα τον
Κυρηναίο να προπορεύεται κρατώντασ το σταυρό και
να ακολουθούν δύο φρουροί, που σύρουν τον Χριστό
και πιο πίσω ένασ ακόµη στρατιώτησ και ο όµιλοσ των
Ιουδαίων. Οι δύο σκηνέσ αντιγράφουν τισ µονέσ
Αναπαυσά50 και Λαύρασ51 και εικονίζονται πανοµοι8
ότυπα στισ δύο γειτονικέσ µονέσ, όπου όµωσ προστίθε8
νται η Προδοσία, η Κρίση του Πιλάτου (Εικ. 18), ο Ε8
µπαιγµόσ, η Μαστίγωση και στη µονή ∆ούβιανησ και η
Άρνηση του Πέτρου (Εικ. 17).
Η Σταύρωση εικονίζεται και στισ τρεισ µονέσ µε την
παρουσία µόνο των απαραίτητων προσώπων, χωρίσ
τουσ ληστέσ και µε δύο αγγέλουσ να ίπτανται επάνω

από τισ οριζόντιεσ κεραίεσ του σταυρού. Ο λιτόσ αυτόσ
τύποσ είναι συνήθησ κατά τη βυζαντινή και µεταβυζα8
ντινή περίοδο, αλλά στο σύνολο, πλην των αγγέλων,
αντιγράφεται η µονή Αναπαυσά52.
Ο Θρήνοσ (Εικ. 8) ακολουθεί την κρητική εικονογρα8
φία του θέµατοσ, ιδιαίτερα τησ µονήσ Αναπαυσά53, µε τη
διαφορά ότι στην παράστασή µασ προστίθενται δύο
επιπλέον µυροφόρεσ, ο Νικόδηµοσ δεν στηρίζεται σε
σκάλα και η σκηνή επιγράφεται: Ο ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΘΡΙΝΟΣ.
Ο Νικηφόροσ στη µονή ∆ρυάνου απλοποιεί το πρότυπό
του, για να το εντάξει στον πιο περιορισµένο χώρο που
διαθέτει αφαιρώντασ δύο µυροφόρεσ και προσθέτοντασ
την πεσµένη σινδόνη, ενώ στη µονή ∆ούβιανησ, όπου
η σύνθεση αναπτύσσεται καθ’ ύψοσ, τοποθετεί δύο

50

52 Σοφιανόσ – Τσιγαρίδασ, ό.π. (υποσηµ. 17), εικ. σ. 216.

Σοφιανόσ – Τσιγαρίδασ, ό.π. (υποσηµ. 17), εικ. σ. 210 και 215,
αντίστοιχα.
51 Millet, Monuments de l’Athos, ό.π. (υποσηµ. 17), πίν. 125.1 και
127.1, αντίστοιχα.
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53 Στο ίδιο, εικ. σ. 217.
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Εικ. 9. Γεωργουτσάτεσ ∆ρόπολησ, µονή Προφήτη Ηλία. Κυρίωσ ναόσ, η Αγγελική Λειτουργία, η Ανάσταση,
«Ίδε ο Τόποσ» και «Χαίρε».

αγγέλουσ κάτω από τισ οριζόντιεσ κεραίεσ του σταυρού
και ιστορεί σε ξεχωριστό διάχωρο και τον Ενταφιασµό
εφαρµόζοντασ το ίδιο ανθίβολο µε τισ µονέσ ∆ουσίκου54
και ∆οχειαρίου55. Στη µονή ∆ούβιανησ προστίθενται
και οι σκηνέσ τησ Ανάβασησ στο σταυρό και τησ Αποκα8
θήλωσησ.
Ιδιαίτερεσ είναι δύο συνθέσεισ, που εντάσσονται στον
κύκλο των Εωθινών ευαγγελίων και συνήθωσ οι λεπτοµέ8
ρειέσ τουσ συµπτύσσονται στη σκηνή του Λίθου56. Οι
συνθέσεισ ιστορούνται σε δύο αυτοτελή και µη συνεχόµε8
να διάχωρα µε την πρώτη να επιγράφεται: Η ΕΝ ΤΩ ΤΑΦΩ

ΚΟΥΣΤΩ∆ΙΑ (Εικ. 8). Με αυτόν τον τρόπο ο Νικηφόροσ

54 Περράκησ, ό.π. (υποσηµ. 36), εικ. 8.

σε αρχαιότερεσ απεικονίσεισ του Λίθου, βλ. σχετικά G. Millet, Re5
cherches sur l’iconographie de l’évangile aux XIVe, XVe et XVIe siècle
d’après les monuments de Mistra, de la Macédoine et du Mont5Athos,
Παρίσι 1916, 19602, 517 κ.ε. Για το διαχωρισµό ή µη των δύο σκηνών
στα µεταβυζαντινά χρόνια και την προτίµηση του ενόσ ή του άλλου
τύπου από τισ δύο κυρίαρχεσ σχολέσ του 16ου αιώνα, βλ. Στ. Σδρό8
λια, Οι τοιχογραφίεσ του καθολικού τησ µονήσ Πέτρασ (1625) και η
ζωγραφική των ναών των Αγράφων του 17ου αιώνα, Βόλοσ 2012,
1968198, µε την παλαιότερη βιβλιογραφία.

55 Millet, Monuments de l’Athos, ό.π. (υποσηµ. 17), πίν. 226.2.

56 Σχετικά µε την εικονογραφία τησ σκηνήσ του Λίθου και την
ταυτόχρονη παρουσία των µυροφόρων, των αγγέλων και τησ
φρουράσ, βλ. J. Mysliveć – G. Jaszai, «Frauen am Grabe», LChrI 2,
στ. 54862.
57 Σοφιανόσ – Τσιγαρίδασ, ό.π. (υποσηµ. 17), εικ. σ. 218 και 219.
58 Millet, Monuments de l’Athos, ό.π. (υποσηµ. 17), πίν. 175.1.
59 Ο τύποσ µε τισ δύο µυροφόρεσ και τον ένα άγγελο ανταποκρίνεται
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δηµιουργεί δύο σκηνέσ πανοµοιότυπεσ µε τη µονή Ανα8
παυσά57 και η πρώτη µε τη µονή Ξενοφώντοσ58, όπου
στην πρώτη στο κέντρο κυριαρχεί ο όγκοσ του σφραγι8
σµένου µνηµείου και η φρουρά και απουσιάζει ο άγγελοσ,
ενώ στη δεύτερη, που εικονίζεται µετά την Ανάσταση και
επιγράφεται: Ι∆Ε Ο ΤΟΠΟΣ ΟΠΟΥ ΕΚΕΙΤΟ Ο Κ(ΥΡΙΟ)Σ
(Εικ. 9), παριστάνεται η επίσκεψη των µυροφόρων στο
κενό µνηµείο, όπου τισ υποδέχεται ένασ άγγελοσ59. Οι ίδιεσ
σκηνέσ επαναλαµβάνονται στισ µονέσ ∆ρυάνου και ∆ού8
βιανησ, όπου εµπλουτίζονται σε πρόσωπα µε πρότυπα το
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Εικ. 10. Γεωργουτσάτεσ ∆ρόπολησ, µονή Προφήτη Ηλία. Κυρίωσ ναόσ, η Γέννηση και η Κολακεία τησ Θεοτόκου.

Μεγάλο Μετέωρο60 και τισ µονέσ ∆οχειαρίου61 και Ρου8
σάνου62. Οι δύο αυτέσ συνθέσεισ παρουσιάζονται σε ενι8
αία ιστόρηση σε µνηµεία τησ σχολήσ τησ βορειοδυτικήσ
Ελλάδασ63, αλλά και στη µονή Σταυρονικήτα64.
Τη µονή Αναπαυσά65 αντιγράφει σε κάθε λεπτοµέ8
ρεια και η Ανάσταση (Εικ. 9), όπου ο Χριστόσ στρέφε8
ται δεξιά για να ανασύρει τουσ πρωτόπλαστουσ, ενώ
επάνω ίπτανται δύο άγγελοι κρατώντασ τα σύµβολα
του Πάθουσ. Η σκηνή είναι πανοµοιότυπη στη µονή
∆ούβιανησ, ενώ στη µονή ∆ρυάνου εφαρµόζεται απλο8
ποιηµένο το πρότυπο τησ Λαύρασ66. Ο Νικηφόροσ και
στισ τρεισ µονέσ ιστορεί πανοµοιότυπα µόνο το «Χαίρε»
(Εικ. 9) και όχι και το «Μη µου Άπτου», όπωσ συµβαίνει

σε αρκετά µνηµεία τησ κρητικήσ σχολήσ, αλλά η εικονο8
γραφία του αντιγράφει ακριβώσ τισ παραστάσεισ αυ8
τών των ναών και ιδιαίτερα τισ µονέσ Λαύρασ67, ∆ουσί8
κου68 και ∆οχειαρίου69.
Κρητικά πρότυπα ακολουθεί η Ανάληψη και στισ
τρεισ µονέσ, µε τη µετωπική Θεοτόκο στο κέντρο και
εκατέρωθεν δύο αγγέλουσ και τουσ οµίλουσ των απο8
στόλων. Επάνω αναλαµβάνεται ο Ιησούσ µέσα σε
κυκλική δόξα που συγκρατούν δύο άγγελοι αποστρέ8
φοντασ το βλέµµα τουσ. Ο ίδιοσ τύποσ είναι παρόµοιοσ
στα περισσότερα έργα τησ κρητικήσ σχολήσ70, αλλά η
µετωπική Θεοτόκοσ και όλεσ οι λεπτοµέρειεσ τησ σκη8
νήσ εντοπίζονται πανοµοιότυπα σε κρητικέσ φορητέσ

60 Χατζηδάκησ

67 Στο ίδιο, πίν. 119.3.

– Σοφιανόσ, ό.π. (υποσηµ. 8), εικ. σ. 113 και σ. 121.
Περράκησ, ό.π. (υποσηµ. 36), εικ. 3.
61 Στο ίδιο, εικ. 1, 3 και 16.
62 Αναγνωστόπουλοσ, ό.π. (υποσηµ. 23), 1648167, εικ. 122, 123.
63 Στισ µονέσ Ντίλιου, Βαρλαάµ και Ζάβορδασ. Βλ. Λίβα8Ξανθάκη,
ό.π. (υποσηµ. 38), 94897, εικ. 36.
64 Χατζηδάκησ, Θεοφάνησ, ό.π. (υποσηµ. 8), εικ. 101.
65 Σοφιανόσ – Τσιγαρίδασ, ό.π. (υποσηµ. 17), εικ. σ. 220.
66 Millet, Monuments de l’Athos, ό.π. (υποσηµ. 17), πίν. 129.1.
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68 Περράκησ, ό.π. (υποσηµ. 36), εικ. 8.

69 Αναγνωστόπουλοσ, ό.π. (υποσηµ. 23), εικ. 388.

70 Με τη διαφορά ότι στα περισσότερα η Θεοτόκοσ δεν είναι µετω8

πική, αλλά όλεσ οι επιµέρουσ λεπτοµέρειεσ είναι πανοµοιότυπεσ.
Ενδεικτικά, βλ. Millet, Monuments de l’Athos, ό.π. (υποσηµ. 17),
πίν. 120.4, 196.1, 232.2. Μονή ∆ιονυσίου, ό.π. (υποσηµ. 43), εικ.
2678268.
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εικόνεσ71, στη Μολυβοκκλησιά72 και στο παρεκκλήσι
του Αγίου Γεωργίου στη µονή Αγίου Παύλου73.
Στην Ψηλάφηση (Εικ. 7) οι ήρεµεσ στάσεισ του Χρι8
στού και των αποστόλων, σε συνδυασµό µε τισ συνοµι8
λίεσ ανά δύο των αποστόλων του δεξιού οµίλου αντι8
γράφουν τισ αντίστοιχεσ σκηνέσ τησ µονήσ Λαύρασ74 και
τησ εικόνασ του Θεοφάνη στη µονή Σταυρονικήτα75.
Στισ µονέσ ∆ρυάνου και ∆ούβιανησ ο Νικηφόροσ επιλέ8
γει να απεικονίσει µετωπικό τον Ιησού, κατά τα πρότυ8
πα των µονών ∆οχειαρίου76 και ∆ουσίκου77, αλλά όλεσ
οι υπόλοιπεσ λεπτοµέρειεσ είναι πανοµοιότυπεσ µε τη
µονή Προφήτη Ηλία. Η Πεντηκοστή, µε το ογκώδεσ
κτήριο του βάθουσ, τισ στάσεισ και τισ θέσεισ των απο8
στόλων αντιγράφει και στισ τρεισ µονέσ τα περισσότερα
σύνολα τησ κρητικήσ σχολήσ του 16ου αιώνα78.
Ο κύκλοσ του ∆ωδεκαόρτου κλείνει µε την Κοίµηση
τησ Θεοτόκου (Εικ. 1, 7, 17). Η σκηνή περιλαµβάνει και
στισ τρεισ µονέσ πλήθοσ προσώπων γύρω από την κλίνη
τησ Θεοτόκου, συµπεριλαµβανοµένων γυναικείων µορ8
φών, ιεραρχών και αγγέλων εκατέρωθεν τησ δόξασ του
Χριστού. Μπροστά από την κλίνη εκτυλίσσεται το επει8
σόδιο µε τον Ιεφωνία και επάνω καταφθάνουν οι από8
στολοι σε νέφη, µε πρώτο από δεξιά τον Θωµά, που πα8
ραλαµβάνει τη ζώνη από την αναλαµβανόµενη Θεοτό8
κο, ενώ οι ουρανοί έχουν ανοίξει και αγγελικέσ δυνάµεισ

αναµένουν να παραλάβουν το σώµα τησ. Η σύνθεση
ακολουθεί στο βασικό τησ σχήµα την εικονογραφία κρη8
τικών εικόνων του 15ου και 16ου αιώνα79 και έργων τησ
κρητικήσ σχολήσ του 16ου80, µε µικρέσ τροποποιήσεισ ωσ
προσ τισ θέσεισ και τισ στάσεισ των µορφών. Μεγαλύτε8
ρεσ οµοιότητεσ παρουσιάζει µε την πιο λιτή σκηνή στον
Άγιο Νικόλαο στο Μεγαλοχώρι Τρικάλων81, ενώ κοινά
είναι τα διακοσµητικά θέµατα του κλινοσκεπάσµατοσ
τησ Θεοτόκου και στισ τρεισ µονέσ µε την αντίστοιχη
σκηνή των µονών Σταυρονικήτα82 και ∆οχειαρίου83.
Οι πανοµοιότυπεσ σκηνέσ τησ Γέννησησ (Εικ. 10) και
των Εισοδίων τησ Θεοτόκου και στισ τρεισ µονέσ ακο8
λουθούν επακριβώσ τα κρητικά πρότυπα84. Ιδιαίτερη
και σπάνια σκηνή είναι η Κολακεία τησ Θεοτόκου (Εικ.
10), που εικονιζόταν και στη µονή ∆ούβιανησ, αλλά κα8
ταστράφηκε όλο το κάτω τµήµα τησ από µεταγενέστερο
παράθυρο85. Η εικονογραφία τησ σκηνήσ δεν παρου8
σιάζει ιδιαίτερεσ διαφοροποιήσεισ από την παλαιολό8
γεια περίοδο και έπειτα86, µε τη Θεοτόκο ανάσκελα ξα8
πλωµένη στα χέρια του Ιωακείµ και τησ Άννασ, που κά8
θονται αντικριστά. Ο τύποσ παραµένει κοινόσ τόσο στισ
µονέσ Λαύρασ87 και ∆οχειαρίου88, όσο και στη µονή
Ντίλιου89, που εφαρµόζουν τα παλαιότερα πρότυπα.
Χαρακτηριστική σκηνή είναι η Γέννηση του Προδρό8
µου90, όπου εικονίζεται δύο φορέσ αριστερά ο Ζαχαρίασ,

71

ό.π. (υποσηµ. 43), εικ. 296.
81 ∆. Κ. Αγορίτσασ, «Ο ζωγραφικόσ διάκοσµοσ του ναού του
Αγίου Νικολάου στο Μεγαλοχώρι Τρικάλων (1568)», Τρικαλινά
25 (2005), 251 κ.ε., εικ. 13.
82 Χατζηδάκησ, Θεοφάνησ, ό.π. (υποσηµ. 8), εικ. 134.
83 Millet, Monumets de l’Athos, ό.π. (υποσηµ. 17), πίν. 216.
84 Βλ. ενδεικτικά Αναγνωστόπουλοσ, ό.π. (υποσηµ. 23), εικ. 1408
143, 394, 395. Ν. Τουτόσ – Γ. Φουστέρησ, Ευρετήριον τησ µνηµεια5
κήσ ζωγραφικήσ του Αγίου Όρουσ, 10οσ517οσ αιώνασ, Αθήναι
2010, 71, σχέδ. 2.1.6, αριθ. 215, 216 και 341, σχέδ. 10.1.2, αριθ. 131,
133. Βλ. επίσησ και τισ αντίστοιχεσ παραστάσεισ τησ µονήσ Ντίλιου
[Λίβα8Ξανθάκη, ό.π. (υποσηµ. 38), 1218122, 1278129, εικ. 49, 53].
85 Ταυτίζεται από την αρχή τησ επιγραφήσ (Η ΚΟ[ΛΑΚΕΙΑ]).
Από τα υπολείµµατα του κτηριακού βάθουσ φαίνεται να ήταν πα8
νοµοιότυπη µε αυτή στη µονή Προφήτη Ηλία.
86 Για την εικονογραφία τησ σκηνήσ, βλ. J. Lafontaine8Dosogne,
«Iconography of the Cycle of the Life of the Virgin», στο P. Underwood
(επιµ.), The Kariye Djami, IV, Studies in the Art of the Kariye Djami
and its Intellectual Background, series LXX, Princeton 1975, 1778178.
87 Millet, Monuments de l’Athos, ό.π. (υποσηµ. 17), πίν. 141.2. Του8
τόσ – Φουστέρησ, ό.π. (υποσηµ. 84), 71, σχέδ. 2.1.6, αριθ. 213.
88 Στο ίδιο, 341, σχέδ. 10.1.2, αριθ. 136.
89 Λίβα8Ξανθάκη, ό.π. (υποσηµ. 38), 1258126, εικ. 51.
90 Για την εικονογραφία του θέµατοσ, βλ. Ν. Χατζηδάκη, «Γέννηση
Παναγίασ8Γέννηση Προδρόµου. Παραλλαγέσ και αποκρυστάλλωση

Ενδεικτικά, βλ. Εἰκόνεσ τῆσ κρητικῆσ τέχνησ, ό.π. (υποσηµ. 29),
5558556, αριθ. 205. Ν. Χατζηδάκη, Από τον Χάνδακα στη Βενετία.
Ελληνικέσ εικόνεσ στην Ιταλία, 15οσ516οσ αιώνασ, Αθήνα 1993,
66, αριθ. 13.
72 Σ. Θ. Παντζαρίδησ, Οι τοιχογραφίεσ του παρεκκλησίου Κοιµή5
σεωσ Θεοτόκου (Μολυβοκκλησιάσ), Καρυέσ Άγιον Όροσ – Θεσ8
σαλονίκη 2006, εικ. 63.
73 Millet, Monuments de l’Athos, ό.π. (υποσηµ. 17), πίν. 188.2.
74 Στο ίδιο, πίν. 119.3.
75 Πατρινέλησ – Καρακατσάνη – Θεοχάρη, ό.π. (υποσηµ. 29), 90,
εικ. 26.
76 Αναγνωστόπουλοσ, ό.π. (υποσηµ. 23), εικ. 389.
77 Περράκησ, ό.π. (υποσηµ. 36), εικ. 8.
78 Ενδεικτικά, βλ. Millet, Monuments de l’Athos, ό.π. (υποσηµ. 17),
πίν. 118.2. Σοφιανόσ – Τσιγαρίδασ, ό.π. (υποσηµ. 17), εικ. σ. 221.
79 Ενδεικτικά, βλ. Χατζηδάκησ, Θεοφάνησ, ό.π. (υποσηµ. 8), εικ.
200. Χατζηδάκη, Από τον Χάνδακα στη Βενετία, ό.π. (υποσηµ.
71), 70872, αριθ. 14.
80 Στα περισσότερα από αυτά τα έργα, ο Χριστόσ εικονίζεται µε8
τωπικόσ και οι άγγελοι εγγράφονται µέσα στη δόξα του Χριστού.
Βλ. ενδεικτικά Millet, Monuments de l’Athos, ό.π. (υποσηµ. 17),
πίν. 132, 216. Χατζηδάκησ – Σοφιανόσ, ό.π. (υποσηµ. 8), εικ. σ. 1448
145. Τρ. ∆. Παπαζήσησ, «Πολιτιστικόσ Τουριστικόσ Οδηγόσ Επαρ8
χίασ Τρικάλων. Ιστορία – Αρχαιότητεσ – Μνηµεία – ∆ιαδροµέσ»,
Τρικαλινό Ηµερολόγιο 17 (1996), εικ. σ. 459. Μονή ∆ιονυσίου,
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Εικ. 11. Γεωργουτσάτεσ ∆ρόπολησ, µονή Προφήτη Ηλία. Κυρίωσ ναόσ, η αγία Τριάδα.

τη µια κάτω από κιβώριο και την άλλη καθιστόσ. Με αυ8
τόν τον τρόπο ο Νικηφόροσ προσπαθεί να αποδώσει συ8
νοπτικά και το επεισόδιο τησ Προσευχήσ του Ζαχαρία,
αλλά χωρίσ τον άγγελο. Η πανοµοιότυπη και στισ τρεισ
µονέσ σύνθεση (Εικ. 15) έχει ωσ πρότυπο την αντίστοιχη
σκηνή στην Τράπεζα τησ µονήσ ∆ιονυσίου91. Τα κοινά
πρότυπα των δύο µεγάλων σχολών του 16ου αιώνα και
στισ τρεισ µονέσ ακολουθούν η Σύναξη των Ασωµάτων
(Εικ. 6)92 και η Αποτοµή του Προδρόµου (Εικ. 7)93,

όπου χαρακτηριστικά είναι η ογκώδησ µορφή του αγί8
ου στο κέντρο και η απόδοση τησ Σαλώµησ δεξιά σε µι8
κρογραφία. Η Φιλοξενία του Αβραάµ (Εικ. 11, 16) και
στισ τρεισ µονέσ παριστάνεται χωρίσ την παρουσία του
Αβραάµ και τησ Σάρασ, όπωσ στη µονή Λαύρασ94 και
στη λιτή τησ µονήσ ∆ιονυσίου95. Η παραβολή του Τελώνη
και Φαρισαίου ιστορείται πανοµοιότυπα στη µονή ∆ού8
βιανησ, ακολουθώντασ τον κοινό για τισ δύο σχολέσ τύ8
πο, κατά τον οποίο οι µορφέσ του Τελώνη και Φαρισαίου

ενόσ θέµατοσ στην κρητική εικονογραφία του 15ου816ου αιώνα»,
∆ΧΑΕ ΙΑ΄ (198281983), 1278178, µε την παλαιότερη βιβλιογρα8
φία.
91 Ι. Ε. Ταβλάκησ, Το εικονογραφικό πρόγραµµα στισ Τράπεζεσ
των Μονών του Αγίου Όρουσ, Ιωάννινα 1997 (αδηµοσίευτη διδα8
κτορική διατριβή), 106, φωτ. 31. Πρέπει να προσεχθεί ότι και εδώ
στο προηγούµενο διάχωρο ιστορείται η Προσευχή του Ζαχαρία.
92 Το θέµα εικονογραφείται µε µικρέσ παραλλαγέσ στα έργα του
16ου αιώνα, άλλοτε αυτοτελώσ και άλλοτε στον κύκλο του Μηνο8
λογίου ή σε συνδυασµό µε την Πτώση του Εωσφόρου. Βλ. ενδει8
κτικά Millet, Monuments de l’Athos, ό.π. (υποσηµ. 17), πίν. 211.2.
Χατζηδάκησ, Θεοφάνησ, ό.π. (υποσηµ. 8), εικ. 1. Μ. Αχειµάστου8

Ποταµιάνου, Οι τοιχογραφίεσ τησ µονήσ των Φιλανθρωπηνών
στο Νησί των Ιωαννίνων, Αθήνα 2004, 1108111, εικ. 82. Α. Μπε8
κιάρησ, Ο ζωγραφικόσ διάκοσµοσ του νάρθηκα και τησ λιτήσ τησ
µονήσ ∆οχειαρίου (1568), Ιωάννινα 2012, τ. Α΄8Β΄ (αδηµοσίευτη
διδακτορική διατριβή), 3838385, εικ. 194, 195.
93 Βλ. ενδεικτικά Millet, Monuments de l’Athos, ό.π. (υποσηµ. 17),
πίν. 143.2. Μ. Garidis, La peinture murale dans le monde Orthodoxe
après la chute de Byzance (145051600) et dans les pays sous domi5
nation étrangère, Αθήνα 1989, εικ. 189. Μονή ∆ιονυσίου, ό.π.
(υποσηµ. 43), εικ. 9, 306.
94 Millet, Monuments de l’Athos, ό.π. (υποσηµ. 17), πίν. 121.3.
95 Μονή ∆ιονυσίου, ό.π. (υποσηµ. 43), εικ. 400.
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Εικ. 12. Γεωργουτσάτεσ ∆ρόπολησ, µονή Προφήτη Ηλία. Κυρίωσ ναόσ, σκηνέσ του Βίου του
προφήτη Ηλία.

εικονίζονται δύο φορέσ σε συµµετρική κλίµακα, κατά
την είσοδο στο ναό αριστερά και κατά την αποχώρησή
τουσ δεξιά96. Ο Χριστόσ Εµµανουήλ97 παριστάνεται κα8
θισµένοσ µέσα σε διπλή δόξα κρατώντασ ανοιχτό ειλη8
τάριο και περιβάλλεται από τα σύµβολα των ευαγγελι8
στών98. Ο ίδιοσ τύποσ ακολουθείται στη µονή ∆ρυάνου,
ενώ στη µονή ∆ούβιανησ επιλέγεται το ανοιχτό βιβλίο
αντί του ειληταρίου, σε µια σύνθεση όµωσ, όπου δεν
σώζεται η επιγραφή και ο Ιησούσ εικονίζεται πιθανώσ
σε ώριµη ηλικία. Η σκηνή και στισ τρεισ µονέσ αντιγρά8

φει την αντίστοιχη τησ µονήσ Λαύρασ99, µε ελάχιστεσ
διαφοροποιήσεισ. Σπάνια λεπτοµέρεια είναι το ανοιχτό
ειλητάριο που κρατά ο Εµµανουήλ, κατά τα πρότυπα
των µονών Λαύρασ, ∆ιονυσίου100, ∆οχειαρίου101 και
∆ουσίκου102, όπου κρατά ανοιχτό βιβλίο µε την ίδια
επιγραφή103.
Ενδιαφέρουσεσ είναι οι σκηνέσ από το βίο του προφή8
τη Ηλία (Εικ. 12), στο όνοµα του οποίου είναι αφιερωµέ8
νοσ ο ναόσ, η ∆ιατροφή του από τον κόρακα στην έρηµο,
η Πυρφόροσ Ανάβαση και η ∆ιάβαση του Ιορδάνη104.

96

101 Millet, Monuments de l’Athos, ό.π. (υποσηµ. 17), πίν. 219.2.

Βλ. ενδεικτικά Millet, Monuments de l’Athos, ό.π. (υποσηµ. 17),
πίν. 230.1. Ταβλάκησ, ό.π. (υποσηµ. 91), φωτ. 35, 154. Αχειµάστου8
Ποταµιάνου, Οι τοιχογραφίεσ, ό.π. (υποσηµ. 92), εικ. 127. Γενικά
για την εικονογραφία τησ παραβολήσ, βλ. Mantas, ό.π. (υποσηµ.
13), 318 κ.ε.
97 Η σύνθεση επιγράφεται Ο ΕΜΑ – ΝΟ(Υ)ΗΛ.
98 Σε κάθε σύµβολο αναγράφεται και µια µετοχή από τον Τρισά8
γιο Ύµνο, από επάνω αριστερά: Α∆ΟΝΤΑ – ΚΑΙ ΚΑΡΓΟΤΑ / ΚΑΙ
ΛΕΓΟΝΤΑ – [ΚΑΙ] ΒΟΩΝΤΑ.
99 Millet, Monuments de l’Athos, ό.π. (υποσηµ. 17), πίν. 120.1.
100 Μονή ∆ιονυσίου, ό.π. (υποσηµ. 43), εικ. 160, 161.
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102 Γκιολέσ, ό.π. (υποσηµ. 11), 120.
103

Στο ανοιχτό ειλητάριο διαβάζουµε σε επτά σειρέσ: Ι∆ΕΤΕ Ι∆Ε5
ΤΕ / ΟΤΙ ΕΓΩ ΕΙΜΙ / ΚΑΙ ΟΥΚ ΕΣΤΙ[Ν] / Θ(ΕΟ)Σ ΠΛΗΝ ΕΜΟΥ /
ΕΓΩ ΑΠΟΚΤΕ/ΝΩ ΚΑΙ ΖΗΝ ΠΟΙ/ΗΣΩ (∆ευτερ. 32:39). Ανοιχτό

ειλητάριο κρατά ο Εµµανουήλ κατά το 17ο αιώνα στη µονή Προ8
φήτη Ηλία Ζίτσασ (1657) και στη µονή Ραβενίων ∆ρόπολησ (γύρω
στο 1660), έργα Γραµµοστινών ζωγράφων, βλ. Χουλιαράσ, Η εν5
τοίχια, ό.π. (υποσηµ. 47), εικ. 341.
104 Για τα επιµέρουσ εικονογραφικά αυτά θέµατα του βίου του
προφήτη, βλ. Η. Κοντούλησ, Η εξέλιξη τησ εικονογραφίασ του
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Εικ. 13. Μονή ∆ρυάνου. Κυρίωσ ναόσ, ο άγιοσ Γρηγόριοσ ο
Θεολόγοσ (λεπτοµέρεια).

Η Πυρφόροσ Ανάβαση χωρίζεται σε δύο διάχωρα, όπου
το ανώτερο καταλαµβάνει το γεγονόσ τησ Ανάληψησ του
προφήτη µε το πυρφόρο άρµα και από κάτω, στη ζώνη
των ολόσωµων αγίων, ο προφήτησ Ελισαίοσ να απλώνει
τα χέρια για να παραλάβει τη µηλωτή από τα χέρια του
δασκάλου του. Αριστερά από τον Ελισαίο παριστάνε8
ται και πάλι ο προφήτησ Ηλίασ, ενώ απέναντί τουσ εικο8
νίζονται δύο µορφέσ, από τισ οποίεσ η πρώτη ταυτίζεται
µε τον Ελισαίο, που ρίχνει το ιµάτιό του για να διαβούν
τον Ιορδάνη, ο οποίοσ πιθανώσ να υποδηλώνεται µε τισ
κυµατιστέσ ανοιχτέσ γκρίζεσ γραµµέσ µπροστά τουσ. Η
εικονογραφία τησ Ανάληψησ ακολουθεί παλαιολόγεια
πρότυπα105, ενώ συνδυασµό των επεισοδίων τησ Ανά8
ληψησ του προφήτη και τησ ∆ιάβασησ του Ιορδάνη βλέ8
πουµε κατά το 16ο αιώνα στο βόρειο εξωνάρθηκα τησ
µονήσ Φιλανθρωπηνών106. Στη µονή ∆ρυάνου ο Νικη8
φόροσ ιστορεί µόνο τη ∆ιατροφή του προφήτη από τον
κόρακα στην έρηµο.
Ο Νικηφόροσ στην ανάπτυξη των θεµάτων του πα8
ρουσιάζεται συντηρητικόσ και οι συνθέσεισ του είναι
λιτέσ µε τα απαραίτητα πάντα πρόσωπα, εκτόσ ελαχί8

Προφήτη Ηλία, Ιωάννινα 2003, τ. Α΄8Β΄ (αδηµοσίευτη διδακτορι8
κή διατριβή), 46 κ.ε.
105 Όπωσ βλέπουµε ενδεικτικά στον Άγιο Νικόλαο Ορφανό (Ἄ.
Τσιτουρίδου, Ὁ ζωγραφικὸσ διάκοσµοσ τοῦ Ἁγίου Νικολάου
Ὀρφανοῦ στὴ Θεσσαλονίκη. Συµβολὴ στὴ µελέτη τῆσ παλαιολό5
γειασ ζωγραφικῆσ κατὰ τὸν πρώιµο 14ο αἰώνα, Θεσσαλονίκη
1986, πίν. 83) και στο Staro Nagoričino (Vl. Petković, La peinture
serbe du Moyen Âge, Βελιγράδι 193081934, τ. II, πίν. LV).
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στων εξαιρέσεων. Υπάρχει σχετική ισορροπία τοπίου
και ανθρώπινησ παρουσίασ, αλλά ορισµένεσ φορέσ οι
µορφέσ αποδίδονται µε µικρογραφική διάθεση µπρο8
στά στο φυσικό τοπίο, κυρίωσ στα πρώτα έργα του ζω8
γράφου (Εικ. 4, 14). Σε κάποιεσ άλλεσ συνθέσεισ ωστόσο
είτε δεν υπάρχει ισορροπία µεγεθών (Εικ. 7) είτε οι µορ8
φέσ εκτελούν αφύσικεσ κινήσεισ (Εικ. 6, όπου στη Βαbο8
φόρο το παιδί που ταJζει το πουλάρι ίπταται) καταδει8
κνύοντασ την αδυναµία του ζωγράφου στη σωστή ορ8
γάνωση των σκηνών. Η βλάστηση στο φυσικό τοπίο
είναι σχεδόν ανύπαρκτη και όπου υπάρχει αποδίδεται
σχηµατοποιηµένη και γραµµική (Εικ. 4). Σχηµατοποιη8
µένη και αντινατουραλιστική είναι και η πανίδα (Εικ.
4). Οι ορεινοί όγκοι είναι απότοµοι και αναπτύσσονται
µε επάλληλα πρισµατικά επίπεδα (Εικ. 6, 8). Στα κτήρια
παρατηρείται έλλειψη φαντασίασ και έµπνευσησ και
αποδίδονται συµβατικά και χωρίσ αξιοπρόσεκτεσ κα8
τασκευέσ, µε µικρή εξαίρεση ίσωσ το κτηριακό βάθοσ
του Μυστικού ∆είπνου (Εικ. 6). Τα πρόσωπα δυστυχώσ
στισ περισσότερεσ σκηνέσ έχουν καταστραφεί, αλλά
όπου σώζονται καταδεικνύουν την ιδιαίτερη προσοχή
του Νικηφόρου στη λεπτοµέρεια. Τα πρόσωπα των ηλι8
κιωµένων µορφών αυλακώνονται από αδρέσ γραµµέσ
στο µέτωπο, στουσ κροτάφουσ, όπου σχηµατίζεται τρί8
γωνο και στισ παρειέσ, όπου διαγράφεται ηµικύκλιο, µε
το σκούρο προπλασµό να απλώνεται σε µεγάλη επιφά8
νεια αφήνοντασ ελάχιστα φώτα να τονίζουν τα σαρκώ8
µατα (Εικ. 3, 13, 19, 20). Στισ νεανικέσ µορφέσ οι συµβα8
τικέσ σκιάσεισ υποχωρούν προσ τα περιγράµµατα, αφή8
νοντασ να φωτιστούν περισσότερο τα εύσαρκα µέρη
(Εικ. 16). Με παρόµοιο τρόπο πλάθονται τα γυµνά µέρη
και στισ συνθέσεισ, όπου γίνεται προσπάθεια να τονι8
σθούν οι λεπτοµέρειεσ, αλλά η τριχοφυJα αποδίδεται
οµοιόµορφα (Εικ. 7). Το πλάσιµο των προσώπων µε τα
έντονα γραµµικά χαρακτηριστικά και τισ συµβατικέσ
σκιάσεισ θυµίζει την τέχνη του ζωγράφου Τζώρτζη και
του συνεργείου του στισ µονέσ ∆ιονυσίου, ∆ουσίκου και
∆οχειαρίου, όπου σε ορισµένα πρόσωπα βλέπουµε πα8
ρόµοιεσ λεπτοµέρειεσ107. Η πτυχολογία είναι γραµµική

106

Αχειµάστου8Ποταµιάνου, Οι τοιχογραφίεσ, ό.π. (υποσηµ. 92),
188, εικ. 136. Σε εικόνεσ του 16ου και 17ου αιώνα υπάρχει συν8
δυασµόσ όλων των επεισοδίων που συναντούµε στη µονή Προφή8
τη Ηλία, βλ. Κοντούλησ, ό.π. (υποσηµ. 104), εικ. 1898193.
107 Βλ. ενδεικτικά Millet, Monuments de l’Athos, ό.π. (υποσηµ. 17),
πίν. 230.1. Μονή ∆ιονυσίου, ό.π. (υποσηµ. 43), εικ. 31, 36, 215, 221.
Γκιολέσ, ό.π. (υποσηµ. 11), εικ. 81. Μπεκιάρησ, ό.π. (υποσηµ. 92), εικ.
13, 32α, 49β. Σχετικά µε την απόδοση του διακόσµου των µονών
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Εικ. 14. Μονή ∆ρυάνου. Κυρίωσ ναόσ, ο Ευαγ5
γελισµόσ (Θεοτόκοσ).

και άκαµπτη τισ περισσότερεσ φορέσ (Εικ. 1, 14). Οι
χρωµατικέσ επιλογέσ του Νικηφόρου δεν περιλαµβά8
νουν ευρύ φάσµα χρωµάτων, ενώ αρέσκεται ιδιαίτερα
στη χρήση του πράσινου του χαλκού για τα ενδύµατα
και το βάθοσ των σκηνών και του λευκού για τα ενδύ8
µατα, τα κτήρια, αλλά και το φυσικό τοπίο ορισµένεσ
φορέσ. Στο χρωµατολόγιό του ωστόσο προσπαθεί να µι8
µηθεί τον Θεοφάνη και τον Τζώρτζη, κυρίωσ όσον αφο8
ρά τισ αποχρώσεισ του λευκού, του κόκκινου και του
πράσινου108. Οι τάσεισ προσ τη µικρογραφία και τη λε8

πτοµέρεια, η αδυναµία σωστήσ οργάνωσησ των σκηνών
στην επιφάνεια του τοίχου, το επιτηδευµένο πλάσιµο
των γυµνών µερών, σε συνδυασµό µε τη χρήση προτύ8
πων από φορητέσ εικόνεσ, ενισχύει τισ πιθανότητεσ ο Νι8
κηφόροσ να υπήρξε και ζωγράφοσ φορητών έργων.
Τα παραπάνω υφολογικά και τεχνοτροπικά στοιχεία,
σε συνδυασµό µε την πανοµοιότυπη όπωσ είδαµε εικο8
νογραφία, εντοπίζουµε και σε δύο γειτονικέσ µονέσ που
παραµένουν αδηµοσίευτεσ. Πρόκειται για τα καθολικά
των µονών Κοίµησησ Θεοτόκου ∆ρυάνου ∆ρόπολησ109,

αυτών στο ζωγράφο Τζώρτζη, βλ. ενδεικτικά Γ. Βελένησ, «Πρῶτεσ
πληροφορίεσ γιὰ ἕναν ζωγράφο τοῦ 16ου αἰώνα ἀπὸ τὴν Κων8
σταντινούπολη», Ἐπιστηµονική Ἐπετηρίσ τῆσ Πολυτεχνικῆσ
Σχολῆσ – Τµήµα Ἀρχιτεκτόνων ΣΤ΄.2 (1974), 93898. Κ. Μ. Βαφει8
άδησ, «Ο ζωγράφοσ Τζώρτζησ και οι τοιχογραφίεσ του νέου καθο8
λικού του Μεγάλου Μετεώρου (1552)», Ανταπόδοση, ό.π. (υπο8
σηµ. 36), 107 κ.ε., µε την παλαιότερη βιβλιογραφία. Ο ίδιοσ, Περί
τησ εν Άθω «κρητικήσ» ζωγραφικήσ. Εικόνεσ και τοιχογραφίεσ τησ
Ι. Μ. ∆ιονυσίου και οι δηµιουργοί τουσ (β΄ µισό 14ου5β΄ µισό 16ου
αι.), Αθήνα 2010, 63 κ.ε. Μπεκιάρησ, ό.π. (υποσηµ. 92), 478 κ.ε. Για

διαφορετική προσέγγιση σχετικά µε τα έργα που αποδίδονται
στον Τζώρτζη, βλ. Γκιολέσ, ό.π. (υποσηµ. 11), 159 κ.ε.
108 Ενδεικτικά αναφέρουµε τισ σκηνέσ τησ Βάπτισησ, του Θρήνου
και του «Χαίρετε», όπου προσπαθεί να αναπαράγει τισ χρωµατι8
κέσ επιλογέσ του Θεοφάνη και του Τζώρτζη. Βλ. Χατζηδάκησ, Θε5
οφάνησ, ό.π. (υποσηµ. 8), εικ. 91, 100. Χατζηδάκησ – Σοφιανόσ, ό.π.
(υποσηµ. 8), εικ. σ. 139 και 161. Μονή ∆ιονυσίου, ό.π. (υποσηµ.
43), εικ. 227, 2518253. Περράκησ, ό.π. (υποσηµ. 36), εικ. 1, 5.
109 Για τη µονή, βλ. ενδεικτικά Γιακουµήσ, ό.π. (υποσηµ. 4), 28833.
∆. Καµαρούλιασ, Τα µοναστήρια τησ Ηπείρου, Αθήνα 1996, τ. Β΄,
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Εικ. 15. Μονή ∆ρυάνου. Κυρίωσ ναόσ, η Γέννηση του Προδρόµου.

που ιστορήθηκε µετά το 1568/9, και Γενεσίου τησ Θεοτό8
κου (ή Αγίασ Ιουλίτασ) στη ∆ούβιανη ∆ρόπολησ110, που
ιστορήθηκε πιθανώσ στα 1594/5. Οι τοιχογραφίεσ των
καθολικών αυτών µπορούν να ενταχθούν µε ασφάλεια
στο εργαστήριο του ζωγράφου Νικηφόρου. Το πρώτο
καθολικό είναι τετρακιόνιοσ σταυροειδήσ εγγεγραµµέ8
νοσ ναόσ µε νάρθηκα111. Σε επίθηµα κιονοκράνου του
κυρίωσ ναού, επάνω στον τοιχογραφικό διάκοσµο
υπάρχει η επιγραφή: ΕΤΟΥΣ ΖΟΖ ΕΣΤΗΘΗ Κ(ΑΙ) ΑΝΗ5

4508457. Ι. Π. Χουλιαράσ, «Τοιχογραφηµένα µνηµεία και ζωγρά8
φοι του 15ου και 16ου αιώνα στην Ήπειρο και τη Νότια Αλβα8
νία», ∆ωδώνη ΛΣΤ΄8ΛΖ΄ (200782008), 308, µε την παλαιότερη βι8
βλιογραφία.
110 Σχετικά µε τη µονή, βλ. ενδεικτικά Γιακουµήσ, ό.π. (υποσηµ. 4),
36838. Καµαρούλιασ, ό.π. (υποσηµ. 109), 4628465. Χουλιαράσ,
«Τοιχογραφηµένα µνηµεία», ό.π. (υποσηµ. 109), 3098310.
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διάκοσµοσ µε βάση αυτήν την επιγραφή µπορεί να χρο8
νολογηθεί στα 1568/9112, αλλά πιθανότερη είναι η χρο8
νολόγησή του λίγο αργότερα, καθώσ τα παραπάνω έτη
αντιστοιχούν, σύµφωνα πάντα µε την επιγραφή, στην
ανοικοδόµηση και όχι στην ιστόρηση του ναού. Σηµα8
ντική στην περίπτωση αυτή καθίσταται επιγραφή µε τη
χρονολογία 1583, η οποία βρίσκεται στο νάρθηκα113.
Με βάση το έτοσ ανοικοδόµησησ (1568/9), την επιγραφή

111 Βλ. Thomo, ό.π. (υποσηµ. 3), 112, σχέδ. 34.
112

Σχετικά µε τισ αναγνώσεισ τησ επιγραφήσ, αν και µε λάθη ορι8
σµένεσ φορέσ, βλ. Πουλίτσασ, ό.π. (υποσηµ. 2), 56, αριθ. 1. Popa,
ό.π. (υποσηµ. 2), 222, αριθ. 526. Χουλιαράσ, «Τοιχογραφηµένα
µνηµεία», ό.π. (υποσηµ. 109), 308, εικ. 11.
113 Σύµφωνα µε τον Γ. Γιακουµή η επιγραφή αυτή αναφέρεται στην
ανοικοδόµηση του νάρθηκα, βλ. Γιακουµήσ, ό.π. (υποσηµ. 4), 28.
∆ΧΑΕ ΛΕ´ (2014), 1838206
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Εικ. 16. Μονή ∆ρυάνου. Κυρίωσ ναόσ, η αγία Τριάδα (λεπτοµέρεια).

στο νάρθηκα (1583) και δεδοµένου ότι το µεγαλύτερο
τµήµα των τοιχογραφιών του νάρθηκα ανήκει στο ίδιο
χέρι µε αυτέσ του κυρίωσ ναού, θα µπορούσαµε να το8
ποθετήσουµε τισ τοιχογραφίεσ του καθολικού στο έτοσ
1583, και σίγουρα όχι µετά τισ τοιχογραφίεσ τησ µονήσ
Προφήτη Ηλία, όπου ο Νικηφόροσ παρουσιάζεται πιο
ώριµοσ. Ο τρούλοσ µε τισ βάσεισ του και το βάθοσ στην
κατώτερη ζώνη του νάρθηκα έχουν επιζωγραφιστεί πι8
θανώσ στισ αρχέσ του 20ού αιώνα. Το εικονογραφικό
πρόγραµµα, όσο το επιτρέπει ο διαφορετικόσ τύποσ του
ναού, αναπτύσσεται µε παρόµοιο τρόπο µε τη µονή
Προφήτη Ηλία. Το µεγαλύτερο µέγεθοσ του ναού βέ8

βαια επιτρέπει την ανάπτυξη και άλλων θεµάτων εκτόσ
από όλα όσα είδαµε στη µονή Προφήτη Ηλία, όπωσ το
«Ἄνω Σὲ ἐν θρόνῳ καὶ Κάτω ἐν τάφῳ», την Παράδοση
του Νόµου, τη Βάτο, τη Μεταφορά τησ Κιβωτού από
τουσ ιερείσ, σκηνέσ από το βίο του Προδρόµου (Εικ. 15),
την Κλίµακα του Ιακώβ, τον ∆ανιήλ στο λάκκο των λε8
όντων, την Παραβολή των δέκα παρθένων, το σπάνιο θέ8
µα του οράµατοσ του αγίου Γρηγορίου Αρµενίασ114 και
επιπλέον σκηνέσ του χριστολογικού κύκλου, όπωσ τον
Ιησού ∆ωδεκαετή στο ναό, το Γάµο στην Κανά, τη Συνο8
µιλία µε τη Σαµαρείτιδα, την Εµφάνιση στην Τιβεριάδα
και την Ίαση του τυφλού. Στο νάρθηκα ιστορούνται

114

l’Athos, ό.π. (υποσηµ. 17), πίν. 142.2]. Για περισσότερα παραδείγ8
µατα, βλ. Μπεκιάρησ, ό.π. (υποσηµ. 92), 1958196.

Χουλιαράσ, «Τοιχογραφηµένα µνηµεία», ό.π. (υποσηµ. 109),
308, εικ. 11. Η σύνθεση εικονίζεται πανοµοιότυπα µε την αντί8
στοιχη στην Τράπεζα τησ µονήσ Λαύρασ [Millet, Monuments de
∆ΧΑΕ ΛΕ´ (2014), 1838206
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Εικ. 17. Μονή ∆ούβιανησ. Κυρίωσ ναόσ, η Άρνηση του Πέτρου και η Κοίµηση τησ Θεοτόκου.

µεταξύ άλλων τα µαρτύρια των αγίων Γεωργίου και
∆ηµητρίου, το στιχηρό των Χριστουγέννων, ο πλήρησ
κύκλοσ του Ακαθίστου και η πρώτη και έβδοµη Οικου8
µενικέσ Σύνοδοι.
Το καθολικό τησ µονήσ ∆ούβιανησ είναι σύνθετοσ τε8
τρακιόνιοσ σταυροειδήσ εγγεγραµµένοσ ναόσ µε νάρθη8
κα115. Τα περισσότερα τµήµατα του ιερού, όλη σχεδόν η
κατώτερη ζώνη του κυρίωσ ναού και ο τρούλοσ µε τισ
βάσεισ του έχουν επιζωγραφιστεί το 1922, ενώ λίγεσ πα8

ραστάσεισ τησ κατώτερησ ζώνησ του νάρθηκα επιζω8
γραφίστηκαν κατά το 1873116. Στον υπόλοιπο ναό σώ8
ζεται η αρχική φάση ζωγραφικήσ, η οποία σύµφωνα µε
την επιγραφή του 1873 χρονολογείται το έτοσ ΖΡΓ,
δηλαδή στα 1594/5117. Στο καθολικό επαναλαµβάνο8
νται όλα τα θέµατα των µονών Προφήτη Ηλία και
∆ρυάνου µε επιπλέον σκηνέσ του χριστολογικού κύκλου
(Εικ. 18), κυρίωσ θαύµατα118, την Αναστήλωση των εικό8
νων, την Ύψωση του Τιµίου Σταυρού, ενώ στο νάρθηκα

115 Βλ. Thomo, ό.π. (υποσηµ. 3), 118, σχέδ. 36.

στην περίπτωση αυτή η χρονολογία 1 Ιουνίου ΖϠx (=1588), που εί8
ναι χαραγµένη επάνω από την είσοδο, που οδηγεί από το νάρθη8
κα στον κυρίωσ ναό και πιθανώσ αναφέρεται στην κτίση του να8
ού, βλ. Popa, ό.π. (υποσηµ. 2), 2238224, αριθ. 531 και 532.
118 Ενδεικτικά αναφέρουµε τισ Ιάσεισ του Παραλύτου, του Υιού
του Εκατόνταρχου, του Υιού τησ Χήρασ και του ∆αιµονιζόµενου.

116 Οι χρονολογίεσ 1922 και 1873 υπάρχουν σε κτητορικέσ επιγρα8

φέσ στον κυρίωσ ναό και στο νάρθηκα, αντίστοιχα. Βλ. Popa, ό.π.
(υποσηµ. 2), 2238224, αριθ. 532. Γιακουµήσ, ό.π. (υποσηµ. 4), 36,
εικ. 54. Καµαρούλιασ, ό.π. (υποσηµ. 109), 464.
117 Η αναγραφή τησ χρονολογίασ ΖΡΓ σε µεταγενέστερη επιγραφή
καθιστά επισφαλή τη χρονολόγηση, αλλά πολύ σηµαντική είναι
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Εικ. 18. Μονή ∆ούβιανησ. Κυρίωσ ναόσ, η Κρίση του Πιλάτου, ο Ελκόµενοσ, οι άγιοι Πρόβοσ και Τάραχοσ.

εικονίζεται ο πλήρησ κύκλοσ των Οικουµενικών Συνό8
δων119. Η ιστόρηση του κύκλου των Οικουµενικών Συ8
νόδων συνδέει, επίσησ, τον Νικηφόρο µε την κρητική
σχολή, καθώσ οι Σύνοδοι απεικονίζονται αποκλειστικά
σε έργα αυτήσ τησ σχολήσ και όχι σε έργα τησ σχολήσ τησ

βορειοδυτικήσ Ελλάδασ120. Σηµαντική λεπτοµέρεια του
εικονογραφικού προγράµµατοσ του νάρθηκα αποτελεί
και η απεικόνιση στα σφαιρικά τρίγωνα του θόλου,
τεσσάρων ιεραρχών, µεταξύ των οποίων και ο άγιοσ
Ιωάννησ ο Χρυσόστοµοσ ωσ «Πηγή Σοφίασ», έχοντασ

119

du monastère de Galataki en Eubée, 1586. Le narthex et la chapelle
de Saint5Jean5le5Précurseur, Αθήνα 2003, 47848, όπου επισηµαίνε8
ται η χαρακτηριστική απουσία των Οικουµενικών Συνόδων από
τα εικονογραφικά προγράµµατα τησ σχολήσ τησ βορειοδυτικήσ
Ελλάδασ. Την εικονογραφική παράδοση τησ κρητικήσ σχολήσ
ακολουθεί το 17ο αιώνα και ο ζωγράφο Ιωάννησ Σκούταρησ από
τον Γράµµο, στον οποίο αποδίδονται οι τοιχογραφίεσ του νάρθη8
κα τησ µονήσ Σπηλαίου Σαρακίνιστασ (1658/9), και ιστορεί όλεσ
τισ Οικουµενικέσ Συνόδουσ [Χουλιαράσ, Η εντοίχια, ό.π. (υποσηµ.
47), 409, εικ. 337], όπωσ και οι ζωγράφοι τησ µονήσ Βουτσάσ στο
Γρεβενίτι (1680) (προσωπικό αρχείο).

Χουλιαράσ, «Τοιχογραφηµένα µνηµεία», ό.π. (υποσηµ. 109),
309, εικ. 17.
120 Όπωσ βλέπουµε στισ Τράπεζεσ των µονών Λαύρασ και ∆ιονυ8
σίου [Millet, Monuments de l’Athos, ό.π. (υποσηµ. 17), πίν. 140.2.
Ταβλάκησ, ό.π. (υποσηµ. 91), φωτ. 29, 30, σχέδ. 21] και στισ λιτέσ
των µονών Σταυρονικήτα [Χατζηδάκησ, Θεοφάνησ, ό.π. (υποσηµ.
8), εικ. 10, 11], Μεγάλου Μετεώρου [Χατζηδάκησ – Σοφιανόσ, ό.π.
(υποσηµ. 8), εικ. σ. 161], ∆ουσίκου [Παπαζήσησ, ό.π. (υποσηµ. 80),
εικ. σ. 466], ∆οχειαρίου [Μπεκιάρησ, ό.π. (υποσηµ. 92), 3998402, εικ.
2218223] και Ξενοφώντοσ [Τουτόσ – Φουστέρησ, ό.π. (υποσηµ. 84),
404, σχέδ. 15.2.1]. Βλ. επίσησ T. Kanari, Les peintures du catholicon
∆ΧΑΕ ΛΕ´ (2014), 1838206
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Εικ. 19. Μονή ∆ούβιανησ. Νάρθηκασ, ο άγιοσ Ιωάννησ ο Χρυσόστοµοσ «Πηγή Σοφίασ» και ο απόστολοσ Παύλοσ.

πίσω του τον απόστολο Παύλο (Εικ. 19)121. Πρόκειται
για σπάνιο µεσοβυζαντινό τύπο, ο οποίοσ κατά τα µετα8
βυζαντινά χρόνια απαντά κυρίωσ σε έργα τησ κρητικήσ
σχολήσ122.
Στα καθολικά των µονών αυτών εντοπίζουµε ακρι8
βώσ τισ ίδιεσ εικονογραφικέσ επιλογέσ µε τη χρήση κοι8
νών ανθιβόλων, το ίδιο εικονογραφικό πρόγραµµα – πιο
περιορισµένο βέβαια στο µικρότερο καθολικό τησ µο8
νήσ Προφήτη Ηλία – και τισ ίδιεσ εκφραστικέσ και τε8
χνοτροπικέσ λεπτοµέρειεσ. Στο πρώτο έργο του Νικηφό8
ρου, τη µονή ∆ρυάνου, είναι πρόδηλη η αδυναµία του

στο σχεδιασµό των προσώπων και στην οργάνωση των
σκηνών (Εικ. 13816), ενώ στη µονή ∆ούβιανησ τα πρό8
σωπα αποκτούν πλαστικότητα και στισ σκηνέσ υπάρχει
µεγαλύτερη ισορροπία τοπίου και µορφών (Εικ. 17820).
Και στα δύο καθολικά είναι εµφανήσ η παρουσία του
Νικηφόρου σχεδόν στο σύνολο των παραστάσεων, µε
εξαίρεση ορισµένεσ σκηνέσ του νάρθηκα τησ µονήσ
∆ρυάνου, που πιθανώσ να φιλοτεχνήθηκαν σε µεταγε8
νέστερη φάση123 και ίσωσ κάποιεσ παραστάσεισ ή λε8
πτοµέρειεσ παραστάσεων του κυρίωσ ναού τησ µονήσ
∆ούβιανησ, αλλά απαιτείται η πληρέστερη µελέτη των

121 Σχετικά µε το θέµα και την εικονογραφία του αγίου Ιωάννη
του Χρυσοστόµου ωσ «Πηγή Σοφίασ» (Όραµα Πρόκλου Κων8
σταντινουπόλεωσ), βλ. Ἀ. Ξυγγόπουλοσ, «Ἅγιοσ Ἰωάννησ ὁ Χρυ8
σόστοµοσ “Πηγή Σοφίασ”», ΑΕ 194281944, 1836.
122 Στο παρεκκλήσι του Ακαθίστου στη µονή ∆ιονυσίου [Κ. Μ. Βα8
φειάδησ, «Οι τοιχογραφίεσ του παρεκκλησίου του “Ακαθίστου”
στην Ι. Μ. ∆ιονυσίου Αγίου Όρουσ», Βυζαντινά 30 (2010), 4178418,

εικ. 6, 16. Τουτόσ – Φουστέρησ, ό.π. (υποσηµ. 84), σχέδ. 6.2.1, αριθ.
55, εικ. σ. 253] και στισ λιτέσ των µονών ∆ουσίκου και ∆οχειαρίου
[Μπεκιάρησ, ό.π. (υποσηµ. 92), 1818182, εικ. 91, µε παλαιότερα πα8
ραδείγµατα]. Βλ. ανάλογη παράσταση, αλλά µε περισσότερα αφη8
γηµατικά στοιχεία, και στη µονή Ντίλιου [Λίβα8Ξανθάκη, ό.π.
(υποσηµ. 38), 1698170, εικ. 75].
123 Χουλιαράσ, «Τοιχογραφηµένα µνηµεία», ό.π. (υποσηµ. 109), 308.
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Εικ. 20. Μονή ∆ούβιανησ. Νάρθηκασ, οι άγιοι Κυριακόσ ο Αναχωρητήσ και Παύλοσ ο εν τω Λάτρω.

δύο αυτών µνηµείων για να προχωρήσουµε σε πιο
ασφαλή συµπεράσµατα, καθώσ το µέγεθόσ τουσ συνηγο8
ρεί στη συµµετοχή συνεργείου στη διακόσµησή τουσ και
όχι ενόσ µόνο ζωγράφου. Καθοριστικόσ, επίσησ, παρά8
γοντασ για την ταύτιση του βασικού ζωγράφου αυτών
των ναών µε τον Νικηφόρο αποτελεί ο γραφικόσ χαρα8
κτήρασ, που είναι ο ίδιοσ και στα τρία καθολικά. Σχετι8
κά µε τη γραφή του Νικηφόρου πρέπει να παρατηρή8
σουµε ότι σπάνια προτιµά τισ συντµήσεισ, ακόµη και για
τη γραφή του «στίγµα», του «και» ή του διφθόγγου «8ου8»
(Εικ. 8, 19), και γράφει κατά κανόνα ορθογραφηµένα
(Εικ. 3, 20).
Ο ζωγράφοσ Νικηφόροσ αποτελεί ξεχωριστή, αλλά
πιστεύουµε όχι µοναδική, περίπτωση στον ευρύτερο γε8
ωγραφικό χώρο τησ Ηπείρου, καθώσ υιοθετεί αποκλει8
στικά σχεδόν τισ εικονογραφικέσ και εκφραστικέσ εκζη8
τήσεισ τησ κρητικήσ σχολήσ και όχι τησ σχολήσ τησ βορει8
οδυτικήσ Ελλάδασ, που µε τα µέχρι τώρα δεδοµένα γνω8
ρίζαµε ότι κυριαρχούσε στην καλλιτεχνική παραγω8
∆ΧΑΕ ΛΕ´ (2014), 1838206

γή τησ Ηπείρου κατά τον 16ο αιώνα. Πρέπει λοιπόν να
επαναδιατυπώσουµε την άποψη ότι εκπρόσωποι τησ
κρητικήσ σχολήσ δεν εργάστηκαν στο χώρο τησ Ηπείρου
και να δούµε υπό νέο πρίσµα την τέχνη του 16ου αιώνα
στην περιοχή, γιατί η δράση του Νικηφόρου δεν απέχει
πολύ χρονικά από αυτή του Τζώρτζη και η τέχνη του
τείνει να εκφράσει µε συνδυαστική αντίληψη τόσο την
τέχνη του Θεοφάνη, όσο και του Τζώρτζη, γεγονόσ που
δηλώνει άµεση επαφή µε το έργο των δύο αυτών βασι8
κών εκπροσώπων τησ κρητικήσ σχολήσ µε τη χρήση ακό8
µη και κοινών ανθιβόλων. Βέβαια η καλλιτεχνική ποι8
ότητα του έργου του Νικηφόρου δεν µπορεί να συγκρι8
θεί µε αυτή των έργων του Θεοφάνη ή του Τζώρτζη,
ωστόσο ο ζωγράφοσ προσπαθεί είτε µε συγκεκριµένεσ
λεπτοµέρειεσ στο πλάσιµο των γυµνών µερών, είτε µε
τη χρήση παρόµοιων χρωµάτων, είτε τέλοσ µε ανάλογη
διακοσµητική διάθεση να πλησιάσει τουσ µεγάλουσ
εκπροσώπουσ τησ κρητικήσ σχολήσ. Πρέπει να θεωρή8
σουµε κατά συνέπεια τον Νικηφόρο ωσ έναν από τουσ
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τελευταίουσ εκπροσώπουσ τησ σχολήσ αυτήσ κατά το 16ο
αιώνα, που πιθανώσ να µαθήτευσε από πολύ µικρή ηλι8
κία κοντά σε κρητικά συνεργεία, ίσωσ των Μετεώρων.
Το έργο του επηρεάζει, ωσ πιο κοντινό, και λίγα µνηµεία
του 17ου αιώνα στην Ήπειρο, όπου εµφανίζονται πε8
ρισσότερο ή λιγότερο τάσεισ τησ κρητικήσ ζωγραφικήσ,
όπωσ είναι ο Άγιοσ Αθανάσιοσ Κλειδωνιάσ και η Πανα8
γία στη Βελτσίστα124. ∆εν αποκλείεται ο Νικηφόροσ να

καταγόταν µεν από την ευρύτερη περιοχή τησ Ηπείρου,
αλλά το Άγιον Όροσ και κυρίωσ τα Μετέωρα να αποτέ8
λεσαν το λίκνο τησ πνευµατικήσ και καλλιτεχνικήσ του
ολοκλήρωσησ κοντά στουσ µεγάλουσ εκπροσώπουσ τησ
κρητικήσ σχολήσ ή τουλάχιστον στουσ συνεχιστέσ τουσ.
22η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
ihouliaras@gmail.com

Ioannis P. Chouliaras

THE KATHOLIKON OF THE MONASTERY OF PROPHET ELIJAH AT
GEORGOUTSATES, DROPOLIS IN NORTHERN EPIRUS (1585/6):
THE WALL PAINTINGS AND THE PAINTER NIKEPHOROS, ONE OF
THE LAST REPRESENTATIVES OF THE CRETAN SCHOOL

T

he name of the painter Nikephoros is known to us
from the founder’s inscription in the main nave of the
katholikon of the monastery of the Prophet Elijah at
Georgoutsates, Dropolis (Georgutsat, Dropull) in North8
ern Epirus. The wall painting in the main nave was exe8
cuted in 1585/6.
The iconographic choices of the monk Nikephoros
in the monastery’s katholikon lead us to models of the
Cretan School, showing very few influences from the 16th
century local Epirote tradition. Nearly all the scenes in
the Christological and Marian cycles were painted accord8
ing to models in the monasteries of Anapausas, Lavra,
Great Meteoro, Dousikou, and Docheiariou. The remain8
ing katholikon representations also follow comparable
Cretan models, while a number of rare scenes such as the
Parable of the Tax8Collector and the Pharisee, the Assem8
bly of Archangels (Synaxis ton Asomaton), and represen8
tations from the life of the Prophet Elijah are noteworthy.
We also find Nikephoros’ iconographic, expressive, and
stylistic choices in the greater part of two other monu8
ments in Northern Epirus, viz. the katholika of the mona8
steries of the Dormition of the Virgin at Dryano (Dri8
anos) (1568/981583) and that of the Birth of the Virgin at
Douviani (Dhuvjan) (1594/5), where the main painter is
to be identified with Nikephoros.

The painter Nikephoros is a special case within the
greater Epirus area, since he adopted almost exclusively the
iconographic and expressive affectations of the Cretan
School rather than those of Northwest Greece, which on the
basis of the evidence to date we know to have been preemi8
nent in the artistic production of Epirus during the 16th
century. We should thus revisit the view that representa8
tives of the Cretan School did not work in Epirus, because
Nikephoros’ activity is temporally not far removed from
that of Tzortzis, and his art tends to express with a combi8
natory perception that of both Theophanes and Tzortzis,
revealing direct contact with the work of both these major
representatives of the Cretan School, even down to the use
of common pattern books (anthibola). Consequently, we
should consider Nikephoros as one of the last representa8
tives of the Cretan School in the 16th century, and as some8
one who probably apprenticed from a very young age in
Cretan workshops, primarily those of Meteora. It is not im8
possible that Nikephoros came from the greater Epirus
region, but that Mt. Athos and Meteora formed the founda8
tion for his intellectual and artistic fulfillment near the Cre8
tan School’s great exponents, or at least their successors.

124 Βλ. σχετικά Χουλιαράσ, Η εντοίχια, ό.π. (υποσηµ. 47), 236 κ.ε. και

Προέλευση εικόνων
Εικ. 1, 3820: Ι. Π. Χουλιαράσ. Εικ. 2: Γ. Φουστέρησ.

404 κ.ε. Βλ. επίσησ και τισ προηγούµενεσ υποσηµ. αριθ. 103 και 120.
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