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Alexandra Ph. Trifonova

Α∆ΗΜΟΣΙΕΥΤΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΕΦΙΠΠΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΧΙΑΛΟ (POMORIE) ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ*
Στο ναό τησ Μεταµορφώσεωσ του Χριστού στην ΑγχίαK
λο (σηµ. Pomorie) φυλάσσεται µια αδηµοσίευτη εικόνα
µεγάλων διαστάσεων (107×77×3 εκ.) του έφιππου αγίK
ου Θεοδώρου δρακοντοκτόνου. Η εικόνα αποτελεί, πιK
θανότατα, έργο ενόσ ανώνυµου ντόπιου καλλιτέχνη, ο
οποίοσ δραστηριοποιείται στο δεύτερο µισό και πιθανόK
τατα στα τέλη του 15ου αιώνα και ο οποίοσ εµπνέεται
από έργα τησ κρητικήσ σχολήσ του 15ου αιώνα, µε τα
οποία ανανεώνει την τοπική καλλιτεχνική παράδοση.

An unpublished largeKscale icon (107×77×3 cm.) of
St. Theodore the DragonKSlayer on horseback is stored
in the church of the Transfiguration of Christ in AnchiaK
los (modern Pomorie). The icon is likely the work of
an anonymous local artist active in the second half
and most probably at the end of the 15th century
who was inspired by 15th century works of the Cretan
School through which he renewed the local artistic
tradition.
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Η Αγχίαλοσ (σηµ. Pomorie) τησ Μαύρησ Θάλασσασ,

µια από τισ πρώτεσ χριστιανικέσ πόλεισ τησ
σήµερα δεν διασώζει το σύνολο των παλαιών εκκλη>
σιών τησ, καθώσ σχεδόν όλεσ καταστράφηκαν σε σει>
σµούσ ή κάηκαν σε διάφορεσ πυρκαγιέσ, η µεγαλύτερη
από τισ οποίεσ εκδηλώθηκε το 1906 και κατέστρεψε µε>
γάλο µέροσ τησ πόλησ και όλουσ σχεδόν τουσ ναούσ τησ2.

Ωστόσο, άθικτοσ παρέµεινε µόνο ο κτισµένοσ κοντά στη
θάλασσα ναόσ, αφιερωµένοσ στη Μεταµόρφωση του
Χριστού (1765). Πρόκειται για λιθόκτιστη τρίκλιτη βα>
σιλική µε δικλινή ξύλινη στέγη, η οποία περιέργωσ δεν
έχει αψίδα στα ανατολικά3.
Στο ναό αυτό σώζεται ένα ενδιαφέρον σύνολο 72 ει>
κόνων, οι οποίεσ χρονικά εκτείνονται από το 15ο έωσ

* Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τον εφηµέριο του ναού Petar
Koumanov για την άδεια φωτογράφησησ και µελέτησ τησ εικόνασ.
1 Γενικά για τη βυζαντινή και µεταβυζαντινή τέχνη στην περιοχή
αυτή τησ Μαύρησ Θάλασσασ, βλ. E. Bakalova, «Η χριστιανική τέ>
χνη τησ δυτικήσ ακτήσ τησ Μαύρησ θάλασσασ µε βάση τα µνηµεία
τησ περιοχήσ τησ σηµερινήσ Βουλγαρίασ (4οσ>18οσ αιώνασ)», Α.
Τούρτα (επιµ.), Εικόνεσ από τισ θρακικέσ ακτέσ του Εύξεινου
Πόντου στη Βουλγαρία (κατάλογοσ έκθεσησ), Θεσσαλονίκη 2011,
41>55.
2 Το 1827 µεγάλη πυρκαγιά καταστρέφει το βορειοανατολικό τµή>
µα τησ πόλησ και το ναό των Αγίων Αποστόλων (∆. Μαυροµµάτησ,
Ἡ Ἀγχίαλοσ µέσ’ ἀπὸ τὶσ φλόγεσ, Αθήνα 1930, 43), µετά από την
οποία στην Αγχίαλο έµειναν έξι µισοκατεστραµµένεσ εκκλησίεσ

και άλλεσ είκοσι ερειπωµένεσ (V. Tonev, Bŭlgarskoto Chernomorie
prez Vŭzrazhdaneto, Σόφια 1995, 193 σηµ. 213). Κατά την πυρκα>
γιά του 1906 κάηκαν σχεδόν όλοι οι ναοί τησ πόλησ, ανάµεσα
στουσ οποίουσ εκείνοι των Ταξιαρχών, των Αγίων Θεοδώρων, τησ
Γεννήσεωσ τησ Θεοτόκου, καθώσ και τα παρεκκλήσια τησ Αγίασ
Χαριτωµένησ, τησ Αγίασ Άννασ, τησ Αγίασ Παρασκευήσ [Μαυροµ>
µάτησ, ό.π., 50>53. Α. Ν. ∆ιαµαντόπουλοσ, «Ἡ Ἀγχίαλοσ», ΑΘΛΓΘ
ΙΘ΄ (1954), 127>128. Για την πυρκαγιά τησ Αγχιάλου του 1906, βλ.
στο ίδιο και κυρίωσ την πιο πρόσφατη µελέτη του R. Avramov,
«Ankhialo, 1906: Politicheskata ikonomiya na edin etnicheski kon>
flikt», Pomorie. Drevnost i sŭvremie, Pomorie 2011, 255>311, όπου
και η σχετική παλαιότερη βιβλιογραφία].
3 Ο ναόσ αυτόσ είναι αδηµοσίευτοσ.
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τισ αρχέσ του 20ού αιώνα4. Ανάµεσα σε αυτέσ συγκατα>
λέγεται µια αδηµοσίευτη έωσ σήµερα εικόνα του έφιπ>
που αγίου Θεοδώρου δρακοντοκτόνου µεγάλων δια>
στάσεων (107×77×3 εκ.) (Εικ. 1>2). Η εικόνα, η οποία
δεν είναι τοποθετηµένη στο τέµπλο, αλλά βρίσκεται στο
νότιο τοίχο του ναού, προέρχεται κατά πάσα πιθανότη>
τα από κάποιον άλλον, παλαιότερο του σηµερινού, ναό
τησ Αγχιάλου. Μάλιστα, οι µεγάλεσ διαστάσεισ τησ εικό>
νασ συνηγορούν ότι πρόκειται για δεσποτική εικόνα, η
οποία θα ήταν τοποθετηµένη στο τέµπλο ή σε ειδικό
προσκυνητάριο κάποιου ναού, που δεν αποκλείεται να
ήταν αφιερωµένοσ στουσ Αγίουσ Θεοδώρουσ, ή άλλου,
άγνωστου ναού, που κάηκε στην πυρκαγιά του 1906.
Ο άγιοσ Θεόδωροσ εικονίζεται έφιπποσ πάνω σε
ανοιχτοκάστανο άλογο που κατευθύνεται προσ τα δε>
ξιά. Είναι καθισµένοσ σε βαθυκύανη σέλα, διακοσµηµέ>
νη στισ άκρεσ µε ταινία που φέρει πολύτιµουσ λίθουσ.
Φορεί στρατιωτική στολή – βαθυκύανο, αλυσιδωτό χι>
τώνα µε µανίκια που απολήγει σε απλό κοντό κόκκινο
ύφασµα, καστανό>σταρόχρωµο φολιδωτό θώρακα σε
τρεισ ζώνεσ και ανάλογεσ επωµίδεσ, δεµένεσ στουσ βρα>
χίονεσ µε κόκκινα λουριά. Μπροστά στο στήθοσ δένεται
βαθυκύανοσ µανδύασ, που ανεµίζει περίτεχνα, καλύ>
πτοντασ µεγάλο µέροσ του βάθουσ. Στα πόδια του ο
άγιοσ φορεί βαθυπράσινεσ δροµίδεσ και κάστανο>στα>
ρόχρωµεσ περικνηµίδεσ. Στο δεξί χέρι κρατεί δόρυ, ενώ
στο αριστερό τα ηνία του αλόγου, καθώσ και µια τετρά>
πλευρη κυρτή ασπίδα µε ανθρωπόµορφο διάκοσµο στο
κέντρο. Από τη µέση του είναι αναρτηµένη µια θήκη,
στην οποία διακρίνονται βέλη και ένα τόξο. Ο άγιοσ βυ>
θίζει το δόρυ του στο ανοιχτό στόµα του καστανού
δράκου, που αποδίδεται µε κοκκινωπά φτερά και α>
γκάθια στη ραχοκοκαλιά και βρίσκεται στο έδαφοσ,
ανάµεσα στα πόδια του αλόγου.
Ο άγιοσ Θεόδωροσ αποδίδεται µε κοντή καστανή και
σγουρή κόµη και οµοιόχρωµη διχαλωτή, κοντή γενει>
άδα (Εικ. 3). Στο επάνω µέροσ τησ εικόνασ επιγραφή µε
λευκά κεφαλαία γράµµατα αναφέρει το όνοµα του ει>

κονιζόµενου αγίου: Ο ΑΓΙΟC ΘΕΟ∆ΩΡΟC. Επάνω στο
δεξιό τµήµα τησ εικόνασ, µέσα από πολύχρωµη τεταρτο>
κυκλική νεφέλη σε χρώµατα του βαθυκύανου, του γα>
λάζιου, µε λευκά αστέρια, του ανοιχτοπράσινου και
του λευκού, προβάλλει σε προτοµή η µορφή του Χρι>
στού που ευλογεί. Ο Χριστόσ είναι ντυµένοσ µε πορτο>
καλόχρωµο ιµάτιο και έχει οµοιόχρωµο φωτοστέφανο,
όπου διακρίνεται η επιγραφή: Ο ΩΝ.
Το βάθοσ τησ εικόνασ είναι γαλανό στο επάνω µέροσ,
ενώ το έδαφοσ στο κάτω µέροσ, που εκτείνεται σε όλο το
πλάτοσ τησ εικόνασ, καλύπτεται από λόφουσ, µε χαµηλή
φυτική βλάστηση, σε αποχρώσεισ του καστανού και λα>
δί. Το πλαίσιο τησ εικόνασ είναι αυτόξυλο στο επάνω
και στο κάτω µέροσ και ορίζεται σε όλεσ τισ πλευρέσ µε
µια λεπτή κόκκινη ταινία.
Η εικόνα διατηρείται σε σχετικά καλή κατάσταση, µε
ελάχιστεσ φθορέσ τησ ζωγραφικήσ επιφάνειασ στο κάτω
µέροσ και στο µέσον. Μια κάθετη τοµή, που διατρέχει
στο µέσον την εικόνα, οφείλεται, πιθανότατα, στην
προσπάθεια αποκοπήσ τησ σε δύο τµήµατα, για άγνω>
στουσ λόγουσ.
Αξίζει να επισηµανθεί ότι ο άγιοσ Θεόδωροσ δεν φέ>
ρει την προσωνυµία ο Στρατηλάτησ ή ο Τήρων, όπωσ
συνηθίζεται. Με βάση όµωσ τα χαρακτηριστικά του
προσώπου και µάλιστα τα σγουρά του µαλλιά και τη
διχαλωτή γενειάδα, µπορούµε να υποθέσουµε ότι πρό>
κειται για τον άγιο Θεόδωρο τον Στρατηλάτη5, ο οποίοσ
σύµφωνα µε την Ερµηνεία τησ ζωγραφικήσ, αποδίδεται
«σγουροκέφαλοσ καὶ διχαλογένησ»6. Ο άγιοσ Θεόδωροσ
ο Στρατηλάτησ, ο οποίοσ υπήρξε στρατιώτησ στο ρωµα`>
κό στρατό, µαρτύρησε για τη χριστιανική πίστη κατά
την εποχή του αυτοκράτορα Λικίνιου (250>325 µ.Χ.). Η
Ορθόδοξη Εκκλησία τιµά τη µνήµη του αγίου στισ 7 Φε>
βρουαρίου.
Ο εικονογραφικόσ τύποσ του έφιππου αγίου που
σκοτώνει το δράκο είναι γνωστόσ ήδη από τη µεσοβυ>
ζαντινή εποχή7. Την εποχή αυτή απαντούν και οι πρωι>
µότερεσ απεικονίσεισ του εικονογραφικού τύπου του

4 Ειδική µελέτη για όλεσ τισ εικόνεσ του ναού τησ Μεταµορφώσεωσ
του Χριστού ετοιµάζεται από την υπογραφόµενη ωσ διατριβή επί
υφηγεσία.
5 H. Delehaye (επιµ.), Synaxarium Ecclesiae Constantinopolitanae.
Propylaeum ad Acta Sanctorum Novembris, Bruxellis 1902, 451>453.
6 ∆ιονύσιοσ ὁ ἐκ Φουρνᾶ, Ἑρµηνεία τῆσ ζωγραφικῆσ τέχνησ (επιµ.
Α. Παπαδόπουλου>Κεραµέωσ), εν Πετρουπόλει 1909, 270. ODB,
τ. 3, Νέα Υόρκη – Οξφόρδη 1991, 2047 (A. Kazhdan – N. Paterson>
Ševčenko).
7 Βλ. την απεικόνιση στο ναό του Mavrucan 3 (7οσ αιώνασ) τησ

Καππαδοκίασ [Ch. Walter, «Saint Theodore and the Dragon», Ch.
Entwistle (επιµ.), Through a Glass Brightly: Studies in Byzantine
and Medieval Art and Archaeology Presented to David Buckton,
Οξφόρδη 2003, 100, εικ. 12.8], αλλά και σε εικόνεσ, όπωσ σε δύο
µπρούντζινεσ ανάγλυφεσ εικόνεσ (10οσ>11οσ αιώνασ) στο Αρ>
χαιολογικό Μουσείο του Μονάχου (Sankt Georg. Der Ritter mit
dem Drachen, Μόναχο 2001, 153>154, εικ. ΙΙ 44a>ΙΙ 44b), σε µια ει>
κόνα από στεατίτη (12οσ αιώνασ) στην Πινακοθήκη Walters στη
Βαλτιµόρη (I. Kalavrezou>Maxeiner, Byzantine Icons in Steatite,
Βιέννη 1985, 118>119, πίν. 16, εικ. 29. Η συγγραφέασ αναφέρει ότι
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Εικ. 2. Αγχίαλοσ. Εικόνα του αγίου Θεοδώρου δρακοντοK
κτόνου (λεπτοµέρεια τησ Εικ. 1).

πρόκειται για τον άγιο Γεώργιο, αλλά καθώσ το δεξιό τµήµα, που
απεικόνιζε το πρόσωπο του αγίου σήµερα, είναι κατεστραµµένο,
υπάρχει πιθανότατα κατά τη γνώµη µασ να ήταν είτε ο άγιοσ Γε>
ώργιοσ είτε ο άγιοσ Θεόδωροσ).
8 Για την εικονογραφία του αγίου Θεοδώρου γενικά, βλ. L. Réau,
Iconographie de l’art chrétien, Παρίσι 1959, τ. ΙΙΙ, 1253>1255. L.
Mavrodinova, «Sv. Teodor>razvitie i osobenosti na ikonografskiya
mu tip v srednovekovnata zhivopis», Izvestiya na instituta za izkuK
stvoznanie 13 (1969), 33>52. LChrI 8 (1976), 444>446 (G. Weigert),
447>451 (G. Weigert – E. Lucchesi>Palli). N. Oikonomidès, «Le dédou>
blement de Saint Théodore et les villes d’Euchaïta et d’Euchaneia»,
AnBoll 104 (1986), 327>355. ODB, τ. 3, 2047, 2048>2049 (A. Kazh>
dan – N. P. Ševčenko). M. Marković, «O ikonografiji svetih ratnika u
istočnohrištianskog umetnosti», Zidno Slikarstvo Manastira DečaK
na. Gradja i studije, Βελιγράδι 1995, 574>577, 594>597. Ch. Walter,
«Theodore, Archetype of the Warrior Saint», REB 57 (1999), 163>
210. Ο ίδιοσ, The Warrior Saints in Byzantine Art and Tradition,
Burlington 2003, 44>66. A. Trifonova, «The Iconographical Type of
Saints Theodore Teron and Theodore Stratelates Facing Each Other
and its Diffusion during the Byzantine and Post>Byzantine Period»,
Zograf 34 (2010), 53>64. Ειδικότερα για τον άγιο Θεόδωρο δρα>
κοντοκτόνο, βλ. Walter, «Saint Theodore and the Dragon», ό.π.
(υποσηµ. 7), 95>106.
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αγίου Θεοδώρου8 έφιππου, δρακοντοκτόνου, τόσο σε
τοιχογραφίεσ9, όσο και σε εικόνεσ10.
Το πρώτο µισό του 13ου αιώνα και στην περίοδο των
Παλαιολόγων, ο εικονογραφικόσ αυτόσ τύποσ του
αγίου Θεοδώρου φαίνεται ότι δεν είναι ιδιαίτερα δηµο>
φιλήσ, καθώσ απαντά σπανιότατα. Την περίοδο αυτή
απαντά στο ναό των Σαράντα Μαρτύρων (1216/7)11
στο Suveş τησ Καππαδοκίασ, ενώ απ’ όσο γνωρίζω, δεν
είναι γνωστόσ σε φορητέσ εικόνεσ τησ εποχήσ αυτήσ.
Αντίθετα, κατά τη µεταβυζαντινή περίοδο, ο τύποσ αυ>
τόσ του αγίου Θεοδώρου απεικονίζεται µε µεγαλύτερη
συχνότητα σε τοιχογραφίεσ, και κυρίωσ όµωσ σε φορητέσ
εικόνεσ. Θα σηµειώσουµε ενδεικτικά την απεικόνιση του
αγίου Θεοδώρου έφιππου, δρακοντοκτόνου στισ εξωτε>
ρικέσ τοιχογραφίεσ του ναού του Αγίου Γεωργίου (16οσ
αιώνασ) στο Kurbinovo τησ Μεγάλησ Πρέσπασ12, στισ
τοιχογραφίεσ του ναού του Ταξιάρχη Μιχαήλ (1624)
στο Θάρι τησ Ρόδου13 κ.α.14. Σε φορητέσ εικόνεσ ο άγιοσ
Θεόδωροσ έφιπποσ, δρακοντοκτόνοσ απαντά σε τµήµα
επιστυλίου τέµπλου (16οσ αιώνασ) από την Peštera, σή>
µερα στο Εκκλησιαστικό Μουσείο τησ Σόφιασ15, σε εικό>
να (17οσ αιώνασ) στο Μουσείο Ονούφριου στο Βεράτι16,
σε εικόνα των δύο έφιππων αγίων Θεοδώρων (1618) στο
Μουσείο τησ «Μακεδονίασ» στα Σκόπια17 κ.α.18.
Το βάθοσ τησ εικόνασ είναι γαλανό στο επάνω µέροσ,
χρώµα το οποίο δεν συνηθίζεται ωσ βάθοσ εικόνων του
15ου αιώνα. Ανάλογο χρώµα βάθουσ, αλλά σε πιο βαθύ
τόνο, απαντά ήδη κατά το 13ο αιώνα σε εικόνα τησ Πα>
ναγίασ βρεφοκρατούσασ στο ναό των Αγίων Βαρνάβα

9

Όπωσ οι τοιχογραφίεσ στο Yilanli Kilise (10οσ αιώνασ) στην πε>
ριοχή Ihlara, βλ. στο ίδιο, 99. N. Thierry, «Portraits funéraires
inédits de deux officiers byzantins morts au combat sur les frontières
de la Cappadoce. Étude préliminaire», ∆ΧΑΕ Λ΄ (2009), 174, εικ. 8.
10 Βλ. ενδεικτικά το φύλλο τριπτύχου στη µονή Σινά (9οσ>10οσ
αιώνασ), όπου ο άγιοσ συνοδεύεται µε την επιγραφή O
/Α/Γ/Ι/Ο/C/ ΘΕΟ∆ΩΡΟC [R. Nelson – K. M. Collins (επιµ.),
Holy Image. Hallowed Ground. Icons from Sinai, Los Angeles 2006,
132, εικ. 102], την ανάγλυφη λίθινη εικόνα των έφιππων αγίων Γε>
ωργίου και Θεοδώρου (11οσ αιώνασ) στο Μουσείο Ουκρανικήσ
Τέχνησ στο Κίεβο [H. C. Evans – W. D. Wixon (επιµ.), The Glory of
Byzantium. Art and Culture of the Middle Byzantine Era A.D. 843K
1261, Νέα Υόρκη 1997, 292>293, εικ. 196] κ.ά.
11 Ο άγιοσ Θεόδωροσ συνοδεύεται µε την επιγραφή Ο ΤΗΡΟΝ, βλ.
Walter, «Saint Theodore and the Dragon», ό.π. (υποσηµ. 7), 100, 102.
12 L. Hadermann>Misguich, Kurbinovo. Les fresques de SaintKGeorK
ges et la peinture byzantine du XIIe siècle, Βρυξέλλεσ 1975, τ. ΙΙ, εικ.
2 και 150, όπου υπάρχει φωτογραφία των τοιχογραφιών µε
την επιζωγράφηση του 19ου αιώνα, πριν δηλαδή τον καθαρισµό
τουσ. Βλ. Cv. Grozdanov – L. Hadermann>Misguich, Kurbinovo,
Σκόπια 1992, σχέδ. στη σ. 49. Cv. Grozdanov, Kurbinovo i drugi
studii za freskozhivopisot vo Prespa / Kurbinovo and Other Studies
on Prespa Frescoes, Σκόπια 2006, εικ. στη σ. 21, σχέδ. στη σ. 266.
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Εικ. 3. Αγχίαλοσ. Εικόνα του αγίου Θεοδώρου δρακοντοK
κτόνου (λεπτοµέρεια τησ Εικ. 1).

Εικ. 4. Βυζαντινό Μουσείο Βέροιασ. Εικόνα του αγίου ΜερK
κουρίου (λεπτοµέρεια).

και Ιλαρίωνα στην Περιστερώνα19 τησ Μητρόπολησ
Μόρφου στην Κύπρο, ενώ κατά τη µεταβυζαντινή πε>

ρίοδο συναντάται σε µια άλλη εικόνα τησ Αγχιάλου,
του αγίου Νικολάου µε οκτώ σκηνέσ από το βίο του

13

18 Σε δίζωνη εικόνα µε τη ∆έηση και τον έφιππο άγιο Θεόδωρο
(1630>1650) στη µονή τησ Παναγίασ Ζωοδόχου Πηγήσ στην Πάτµο
(Μ. Χατζηδάκησ, Εἰκόνεσ τῆσ Πάτµου, Αθήνα 1995, εικ. 187, 147),
σε µια άγνωστησ προέλευσησ εικόνα του αγίου Θεοδώρου του Τή>
ρωνοσ (18οσ>19οσ αιώνασ) στο Αρχαιολογικό Μουσείο τησ Σόφιασ
[I. Gergova – J. Gatev – I. Vanev, Hristiânsko izkustvo v Nacionalniâ
Arheologičeski Muzej K Sofiâ (κατάλογοσ), Σόφια 2012, 229, εικ.
II.231, όπου αναφέρεται λανθασµένα ότι πρόκειται για τον άγιο
Θεόδωρο τον Στρατηλάτη, ενώ η επιγραφή που συνοδεύει τον
άγιο αναφέρει Ο ΑΓΙΟ(C) ΘΕΟ∆ΩΡΟC ΤΥΡΩΝ], σε µια αµφι>
πρόσωπη εικόνα µε τον άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστοµο στη µία
όψη και τον άγιο Θεόδωρο Τήρωνα στην άλλη (τελευταίο τέταρτο
18ου αιώνα)· ο άγιοσ συνοδεύεται µε την επιγραφή Ο ΑΓΙΟC
ΘΕΩ∆ΟΡΟC / ΤΙΡΟΗΟC (στο ίδιο 176, εικ. II.122a), σε δίζωνη
εικόνα µε τον άγιο Θεόδωρο Τήρωνα στο Μουσείο τησ µονήσ Γω>
νιάσ (19οσ αιώνασ) στην Κρήτη (προσωπική παρατήρηση) κ.ά.
19 Ἱερὰ Μητρόπολισ Μόρφου. 200 χρόνια τέχνησ καὶ ἁγιότητοσ,
Λευκωσία 2000, 254>255, εικ. 6.

Απεικονίζεται ο άγιοσ Θεόδωροσ ο Στρατηλάτησ συνοδευόµε>
νοσ µε την επιγραφή: Ο ΑΓ(ΙΟ)C / ΘΕΟ∆ΩΡΟC / Ο CΤΡΑΤΗK
ΛΑΤΙC βλ. Μ. Αχειµάστου>Ποταµιάνου, Στο Θάρι τησ Ρόδου. Ο
ναόσ και οι τοιχογραφίεσ τησ Μονήσ του Ταξιάρχη Μιχαήλ, Αθή>
να 2006, 149, εικ. 48β.
14 Βλ. τισ τοιχογραφίεσ του ναού των Αγίων Θεοδώρων (1672) στο
Dobŭrsko τησ Βουλγαρίασ, όπου συναπεικονίζονται οι δύο άγιοι
Θεόδωροι, βλ. Μπ. Ντιµιτρόφ, Η εκκλησία του χωριού ΝτόµπαρK
σκο, Σόφια 2008, εικ. στη σ. 24.
15 V. Pandurski, Pametnitsi na izkustvoto v tsŭrkovniya istoriko K arK
kheologicheski muzeĭ / Sofiya, Σόφια 1977, 391, εικ. 62.
16 Y. Drishti – L. Cika (επιµ.), Ikona te Beratit. Koleksioni i Muzeut
Kombetar OnufriK Berat shekulli XIVKXX / Icons of Berat. CollecK
tion of the Onufri National MuseumKBerat XIVKXX Century, Τί>
ρανα 2003, 101, εικ. 30, όπου αναφέρεται λανθασµένα ότι πρόκει>
ται για τον άγιο Γεώργιο, παρά την ύπαρξη ελληνικήσ επιγραφήσ
που αναφέρει Ο ΑΓΙΟC ΘΕΟ∆ΩΡΟC.
17 V. Popovska>Korobar, Ikoni od Muzejot na Makedonija, Σκόπια
2004, 252, εικ. 60.
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(αρχέσ 17ου αιώνα)20 από τον ίδιο ναό τησ Μεταµορφώ>
σεωσ του Χριστού.
Από άποψησ τεχνικήσ η ζωγραφική, ιδιαίτερα στο
πρόσωπο, είναι επιµεληµένη (Εικ. 3). Για την απόδοσή
του ο ζωγράφοσ χρησιµοποιεί βαθυκάστανο για τον
προπλασµό και σταρένιο για τισ φωτεινέσ επιφάνειεσ,
που διαβαθµίζονται µαλακά. Λεπτέσ, λευκέσ πινελιέσ
τοποθετεί διακριτικά στο µέτωπο, επάνω από τα φρύ>
δια, στη µύτη και κάτω από τα µάτια για να τονίσει τισ
φωτισµένεσ επιφάνειεσ του προσώπου, που είναι όµωσ
περιορισµένεσ. Η µύτη είναι µακριά και λεπτή, ενώ το
στόµα µικρό, σαρκώδεσ και σφιχτό, µε κόκκινη από>
χρωση στο επάνω χείλοσ. Τα µουστάκια και η γενειάδα
είναι ζωγραφισµένα ιδιαίτερα επιδέξια, µε λεπτέσ, κυ>
µατιστέσ, καστανόχρωµεσ γραµµέσ που µόλισ διακρί>
νονται. Ανάλογοσ τρόποσ απόδοσησ του προσώπου µε
τον καστανό προπλασµό και τη σταρένια σάρκα, που
διαβαθµίζεται µαλακά, και τα βαθιά σκιασµένα µάτια,
απαντά σε εικόνεσ του τέλουσ του 15ου αιώνα, στισ
οποίεσ παρατηρούνται απηχήσεισ του καστοριανού ερ>
γαστηρίου του τέλουσ του 15ου αιώνα21. Σηµειώνουµε
ενδεικτικά την εικόνα του έφιππου αγίου Μερκουρίου
που σκοτώνει τον αυτοκράτορα Ιουλιανό (τελευταίο
τέταρτο 15ου αιώνα) στο Βυζαντινό Μουσείο τησ Βέ>
ροιασ22 (Εικ. 4), µε τον οποίο συνδέεται και στο φυσιο>
γνωµικό τύπο του προσώπου.
Σε προσωπογραφικό επίπεδο, ο άγιοσ Θεόδωροσ τησ
εικόνασ τησ Αγχιάλου µε την έκφραση του προσώπου

που δείχνει αυτοσυγκέντρωση και πνευµατική ένταση,
συνδέεται µε την εικόνα κρητικήσ τέχνησ του αγίου Θε>
οδώρου Τήρωνοσ δρακοντοκτόνου (µέσα 15ου αιώνα)
στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο στην Αθήνα23
(Εικ. 5), έργο του κορυφαίου Κρητικού ζωγράφου Αγ>
γέλου, η τέχνη του οποίου συνδέεται µε τη ζωγραφική
τησ Κωνσταντινούπολησ.
Επίσησ, ο έφιπποσ άγιοσ Θεόδωροσ παρουσιάζει συ>
νάφεια µε τύπουσ έργων τησ κρητικήσ σχολήσ, όπωσ ο
έφιπποσ άγιοσ Γεώργιοσ δρακοντοκτόνοσ σε µία εικόνα
(δεύτερο τέταρτο 15ου αιώνα) στο Μουσείο Μπενάκη
στην Αθήνα24, έργο του Αγγέλου, σε οµόθεµη εικόνα
(γύρω στο 1500) στο Μουσείο τησ Αντιβουνιώτισσασ
στην Κέρκυρα25 κ.ά.
Ωστόσο, ο θώρακασ του αγίου Θεοδώρου στην εικό>
να τησ Αγχιάλου διαφοροποιείται αισθητά από τη δια>
κόσµηση σε θώρακεσ των στρατιωτικών αγίων εικόνων
κρητικήσ σχολήσ του 15ου>16ου αιώνα, που είναι ιδιαί>
τερα επιµεληµένοι26. Επίσησ, το άλογο είναι άτεχνα σχε>
διασµένο, καθώσ το σώµα του είναι πελώριο και επίπε>
δο, µε ιδιαίτερα δυσανάλογο το µικρό κεφάλι του σε
σχέση µε το σώµα, σε αντίθεση µε τη σχεδιαστική ακρί>
βεια τησ φυσιοκρατικήσ απόδοσησ αλόγων σε εικόνεσ
κρητικήσ σχολήσ. Επίσησ, το τοπίο στην εικόνα τησ Αγ>
χιάλου διαφέρει ριζικά από τη µορφολογία και την τε>
χνική απόδοση του τοπίου σε εικόνεσ έφιππων αγίων
τησ κρητικήσ σχολήσ27.
Με βάση τα παραπάνω έχουµε τη γνώµη ότι η εικόνα

20 A. Trifonova, «Neizvestna ikona na sv. Nikola s osem zhitiĭni stse>

όπου η εικόνα χρονολογείται στο δεύτερο µισό του 15ου αιώνα.
23 Μ. Αχειµάστου>Ποταµιάνου, Εικόνεσ του Βυζαντινού ΜουσείK
ου Αθηνών, Αθήνα 1998, 112>113, εικ. 30. Byzantium 330K1453
(επιµ. R. Cormack – M. Vassilaki) (κατάλογοσ έκθεσησ), Λονδίνο
2008, 268, εικ. 238 (Κ.>Ph. Kalafati). Χειρ Αγγέλου. Ένασ ζωγράK
φοσ εικόνων στην βενετοκρατούµενη Κρήτη (επιµ. Μ. Βασιλάκη),
Αθήνα 2010, 168>169 (Α. Μπεκιάρησ).
24 Στο ίδιο, 176>177, εικ. 37 (Π. Μπενάτου), όπου και παλαιότερη
βιβλιογραφία.
25 Βυζαντινή και µεταβυζαντινή τέχνη, Αθήνα 1986, 128, εικ. 131.
Π. Λ. Βοκοτόπουλοσ, Εἰκόνεσ τῆσ Κερκύρασ, Αθήνα 1990, 22>24,
αριθ. 10, εικ. 12. Σ. Θ. Χονδρογιάννησ, Μουσείο ΑντιβουνιώτισK
σασ Κέρκυρα, Θεσσαλονίκη 2010, 44>45, εικ. στη σ. 45.
26 Βλ. ενδεικτικά το θώρακα των αγίων Γεωργίου και Μερκουρί>
ου σε εικόνα (αρχέσ 15ου αιώνα) στη Συλλογή Μαριάννασ Λάτση
στην Αθήνα [Χειρ Αγγέλου, ό.π. (υποσηµ. 23), 92, εικ. 12 (Μ. Κα>
ζανάκη>Λάππα)], το θώρακα του αγίου Γεωργίου σε εικόνα του
ολόσωµου αγίου Γεωργίου δρακοντοκτόνου (1500>1520) στο
Σκευοφυλάκιο τησ µονήσ τησ Πάτµου [Χατζηδάκησ, ό.π. (υποσηµ.
18), εικ. 24, πίν. 26] κ.ά.
27 Βυζαντινή και µεταβυζαντινή τέχνη, ό.π. (υποσηµ. 25), 128, εικ.
131. Βοκοτόπουλοσ, ό.π. (υποσηµ. 25), 22>24, αριθ. 10, εικ. 12. Χον>
δρογιάννησ, ό.π. (υποσηµ. 25), 44>45, εικ. στη σ. 45.

ni ot Pomorie (Ankhialo)», Sbornik v chest na Violeta Nesheva, Σό>
φια, υπό εκτύπωση, εικ. 1.
21 Να σηµειωθεί ότι στη Βουλγαρία έχουν επισηµανθεί τοιχογρα>
φίεσ και εικόνεσ του εργαστηρίου τησ Καστοριάσ του τέλουσ του
15ου αιώνα, όπωσ οι τοιχογραφίεσ τησ µονήσ του Αγίου Γεωργίου
στο Kremikovci έξω από τη Σόφια (Κ. Paskaleva>Kabadaieva,
Tsŭrkvata Sveti Georgi v Kremikovskiya manastir, Σόφια 1980), αλ>
λά και δύο, απ’ ό,τι γνωρίζω, φορητέσ εικόνεσ, ανάµεσα στισ οποίεσ
συγκαταλέγεται η εικόνα του ένθρονου αγίου ∆ηµητρίου (τέλη
15ου αιώνα) στο Αρχαιολογικό Μουσείο τησ Σόφιασ, η οποία έχει
άγνωστη προέλευση (I. Gergova, Pametnitsi na na tsŭrkovnoto izK
kustvo XIVKXIX vek, Σόφια 2008, 4>5, εικ. I.2) και η εικόνα του
έφιππου αγίου Γεωργίου (τέλη 15ου αιώνα) στην Κρύπτη του να>
ού του Αγίου Αλεξάνδρου Νέβσκι, η οποία προέρχεται από το
ναό τησ Bojana τησ Σόφιασ (G. Gerov, «Une icône de saint Georges
du XV siècle», Niš and Byzantium III, Niš 2005, 301, εικ. 1).
22 Θ. Παπαζώτοσ, Βυζαντινέσ εικόνεσ τησ Βέροιασ, Αθήνα 19972,
213, εικ. 112. Saints de Byzance. Icônes grecques de Véroia XIIIeK
XVIIe siècles (κατάλογοσ έκθεσησ), Αθήνα 2004, 156>159, εικ. 24
(Χ. Μαυροπούλου>Τσιούµη), όπου χρονολογεί την εικόνα στο τε>
λευταίο τέταρτο του 15ου αιώνα. Α. Πέτκοσ – Φ. Καραγιάννη
(επιµ.), Βυζαντινό Μουσείο Βέροιασ, Βέροια 2007, εικ. στη σ. 53,
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του έφιππου αγίου Θεοδώρου δρακοντοκτόνου από
την Αγχίαλο είναι έργο ενόσ ζωγράφου που ανήκει σε
τοπικό εργαστήριο, στην τέχνη του οποίου διακρίνο>
νται απηχήσεισ εικόνων τησ κρητικήσ σχολήσ του 15ου
αιώνα. Αυτό είναι φανερό στην τυπολογία του έφιππου
αγίου Θεοδώρου δρακοντοκτόνου µε το µαντήλι που
ανεµίζει και στον προσωπογραφικό του τύπο. Ωστόσο,
η διακόσµηση τησ πανοπλίασ, η µορφή και ο άτεχνοσ
τρόποσ απόδοσησ του αλόγου και του τοπίου, όπωσ και
το γαλανό, αντί του χρυσού, βάθοσ εντάσσει, πιθανότα>
τα, την εικόνα στην παραγωγή ενόσ εργαστηρίου τησ
Αγχιάλου.
Η πόλη τησ Αγχιάλου, µε ακµαίο ελληνικό πληθυσµό,
είχε ιδιαίτερα στενέσ σχέσεισ µε την Κωνσταντινούπολη.
Για τισ σχέσεισ αυτέσ κατά την εποχή τησ τουρκοκρατίασ
µεριµνά το Οικουµενικό Πατριαρχείο, στη δικαιοδοσία
του οποίου υπαγόταν η µητρόπολη τησ Αγχιάλου, όπωσ
και οι άλλεσ µητροπόλεισ τησ Ανατολικήσ Ρωµυλίασ. Το
Πατριαρχείο ήταν υπεύθυνο για την εκλογή του ανώτα>
του κλήρου, που ήταν, κατά κανόνα, ελληνικήσ καταγω>
γήσ. Ιδιαίτερα, την εποχή που η Αγχίαλοσ και η περιοχή
τησ περιήλθαν στουσ Οθωµανούσ – δύο µήνεσ αργότερα
την ίδια µοίρα ακολούθησε και η Κωνσταντινούπολη
(29 Μαiου 1453) – µητροπολίτησ Αγχιάλου είναι ένασ λό>
γιοσ λογοτέχνησ και υµνογράφοσ ονόµατι Αθανάσιοσ28.
Ο επόµενοσ µητροπολίτησ Αγχιάλου είναι ο Ιγνάτιοσ29
(1474>1484), κατά τη διακονία του οποίου η Αγχίαλοσ
αποτελεί σπουδαίο οικονοµικό κέντρο του οθωµανικού
κράτουσ, καθώσ αναδεικνύεται ωσ κύριοσ παραγωγόσ
άλατοσ και πολύ σηµαντικό λιµάνι30.
Μετά την άλωση τησ Βασιλεύουσασ ορισµένα µέλη
τησ βυζαντινήσ αριστοκρατίασ και µάλιστα εξεχουσών
οικογενειών των Παλαιολόγων, των ∆ουκών, των Κα>
ντακουζηνών, των Χρυσοβεργών31, εγκαθίστανται
στην Αγχίαλο, όπου βρήκαν προφανώσ καλύτερεσ συν>
θήκεσ διαβίωσησ. ∆εν αποκλείεται λοιπόν η εξεταζό>
µενη εικόνα του έφιππου αγίου Θεοδώρου να µεταφέρ>
θηκε από την Κωνσταντινούπολη από κάποιο βυζα>
ντινό αριστοκράτη ή ακόµα ο ζωγράφοσ τησ να ήρθε

28 Θ. Μοσχονᾶσ, Κατάλογοι τῆσ πατριαρχικῆσ βιβλιοθήκησ, Ι,
Χειρόγραφα, Αλεξάνδρεια 1945, 108. V. Gyuzelev, «Srednovekov>
niyat Ankhialo (VI>XVvek)», Pomorie. Drevnost i sŭvremie, Pomo>
rie 2011, 63.
29 Ε. Σταµατιάδησ, Ἐκκλησιαστικὰ σύλλεκτα, Σάµοσ 1891, 16.
Gyuzelev, ό.π. (υποσηµ. 28), 63.
30 M. Lazarov – V. Gyuzelev – E. Grozdanova – V. Tonev, Istoriya na
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Εικ. 5. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθήνασ. ΕιK
κόνα του αγίου Θεοδώρου Τήρωνοσ δρακοντοκτόνου (λεK
πτοµέρεια).

στην Αγχίαλο, ψάχνοντασ καλύτερεσ συνθήκεσ ζωήσ
και καλλιτεχνικήσ δραστηριότητασ. Ωστόσο, η άποψη
αυτή παραµένει υποθετική, γιατί δεν έχουµε στοιχεία
για την παραγωγή στην Κωνσταντινούπολη κατά το
δεύτερο µισό του 15ου αιώνα. Έτσι, το πιθανότερο
είναι η εικόνα να αποτελεί παραγωγή ενόσ ζωγράφου
τοπικού εργαστηρίου.

Pomorie. Ankhialo ot drevnostta do osvobozhdenieto, Pomorie
2000, 80.
31 ∆ιαµαντόπουλοσ, ό.π. (υποσηµ. 2), 107.
Προέλευση εικόνων
Εικ. 1>3: A. Trifonova. Εικ. 4: Παπαζώτοσ, ό.π. (υποσηµ. 22), εικ. 112.
Εικ. 5: Byzantium 330K1453, ό.π. (υποσηµ. 23), εικ. 238.
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Συµπερασµατικά, έχουµε τη γνώµη ότι η εικόνα του
έφιππου αγίου Θεοδώρου δρακοντοκτόνου, που φυλάσ>
σεται στο ναό τησ Μεταµορφώσεωσ του Χριστού (1765)
στην Αγχίαλο, προέρχεται από παλαιότερο ναό τησ πό>
λησ, που σήµερα δεν σώζεται, καθώσ κάηκε, πιθανότατα,
στην καταστροφική πυρκαγιά του 1906. Η εικόνα απο>
τελεί, πιθανότατα, έργο ενόσ ανώνυµου ντόπιου καλλιτέ>

χνη, που δραστηριοποιείται στο δεύτερο µισό και πιθα>
νότατα στα τέλη του 15ου αιώνα, και ο οποίοσ εµπνέεται
από έργα τησ κρητικήσ σχολήσ του 15ου αιώνα, µε τα
οποία ανανεώνει την τοπική καλλιτεχνική παράδοση.
Πανεπιστήµιο τησ Σόφιασ «Αγίου Κλήµεντοσ Αχρίδοσ»
altrifonova@yahoo.com

Alexandra Ph. Trifonova

ICÔNE INÉDITE DE SAINT THÉODORE À CHEVAL
« DRAKONTOKTONOS » D’ANCHIALOS SUR LA MER NOIRE

A

l’église de la Transfiguration à Anchialos (act. Po>
morié) sur la Mer Noire se trouve une icône inédite,
représentant saint Théodore à cheval, terrassant le dragon
(107×77×3 cm.). Le saint porte des habits de guerrier et
des attributs militaires. Il tient dans sa main droite une
lance, avec laquelle il transperce le dragon gisant sur le sol
et de la main gauche, il tire la bride du cheval, tout en te>
nant un bouclier à la décoration anthropomorphe. Le
saint a les cheveux châtain clair, courts et bouclés, sa
barbe, séparée en deux, est de la même couleur. La repré>
sentation est accompagnée d’une inscription grecque: Ο
ΑΓΙΟC ΘΕΟ∆ΩΡΟC.
Le Christ en buste bénissant émerge d’un nuage multi>
colore dans la partie supérieure droite de l’icône. Le fond
de l’icône est bleu ciel dans sa partie supérieure et brun
aux reflets verdâtres, dans la partie inférieure, où il y a
aussi de la végétation. Le cadre, profilé dans les parties
supérieure et inférieure, se trouve rehaussé d’un bandeau
rouge.
Saint Théodore n’est pas désigné par l’épithète StratiK
late ou Tyron, comme c’est l’usage, mais les cheveux
bouclés et la barbe séparée en deux, sont autant de traits
caractéristiques de saint Théodore Stratilate.
Le type iconographique de saint Théodore à cheval, en
train de transpercer le dragon, apparaît déjà à l’époque
médiobyzantine, ce qui est attesté par une icône en pierre
de saint Georges et de saint Théodore à cheval, conservée
au Musée d’art ukrainien à Kiev (XIe siècle). Ce type
iconographique n’apparaît pas souvent à l’époque byzan>
tine, mais il se répand à l’époque post>byzantine.
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Du point de vue stylistique, le dessin est très fin et la
facture est identique à celle des icônes de l’école de Kasto>
ria de la fin du XVème siècle, comme c’est le cas d’une
icône de saint Mercure à cheval qui tue l’empereur
Julianus (dernier quart du XVe siècle) du Musée byzantin
de Véroia, qui présente une grande ressemblance avec
notre icône dans la physionomie. Le visage du saint est ex>
pressif, à la fois bienveillant et sérieux. Cette manière de
représenter les visages, avec la même expression bienveil>
lante, se retrouve dans l’icône de saint Théodore Tyron,
terrassant le dragon (deuxième quart du XVe siècle), con>
servée au Musée byzantin à Athènes. Malgré ces ressem>
blances, certains détails de l’icône examinée, tels le pay>
sage, les habits militaires de saint Théodore, le cheval et le
dragon, qui sont d’une facture assez laïque, l’éloignent
considérablement des exemples que nous venons de men>
tionner.
Nous pouvons dire que l’icône de saint Théodore à
cheval, conservée à l’église de la Transfiguration à An>
chialos (Pomorié), provient d’une église plus ancienne,
comme celle de Saint Théodore, ou bien d’une autre église,
détruite lors de l’incendie, qui a ravagé la ville en 1906.
L’icône est probablement l’œuvre d’un peintre local
anonyme, qui travaille pendant la seconde moitié et plus
probablement à la fin du XVe siècle, et qui s’inspire des
œuvres de l’école crétoise du XVe siècle, avec lesquelles il
renouvelle la tradition artistique locale.
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