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Ν. Β. Δρανδάκης 

ΤΟ ΠΑΛΙΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΣΤΗ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΑ 
ΚΑΙ ΤΟ ΑΣΚΗΤΑΡΙΟ ΤΟΥ» 

Α . Ο ΣΠΗΛΑΙΩΔΗΣ ΝΑΟΣ 

2^ί αρκετή απόσταση άπό τό σημερινό μοναστήρι 
των ' Αγίων Σαράντα κοντά στή Σπάρτη, άφοΰ διασχί
σει κανείς δάσος, συναντά χαμηλά στην πλαγιά ρεμα
τιάς τήν παλαιά μονή, τήν αφιερωμένη στους ίδιους 
αγίους. Σώζονται ακόμη ερείπια των μοναστηριακών 
κτισμάτων2 (Είκ. 1) καί ό σπηλαιώδης ναός (Είκ. 2)3, 
διαστάσεων περίπου 7 x 2,35 μ., σπήλαιο στενόμακρο, 
έκτεινόμενο προς Α. Ή εκκλησία δέν ϊχει τέμπλο. 
Προς Δ. εϊχεν επεκταθεί μέ κτιστή καμαροσκέπαστη 
άλλοτε προσθήκη, πού έφερε καί αυτή τοιχογραφίες 
καί τώρα είναι μισογκρεμισμένη. Στό βόρειο καί στό 
νότιο τοίχο της διαμορφώνεται άπό ëva τυφλό τόξο. 
Πρό του τελευταίου πολέμου οί μοναχοί της νεότερης 
μονής έκτισαν τοίχο κοντά στην είσοδο του σπη
λαίου, γιά νά τοποθετήσουν θύρα. "Αν τό χτίσιμο σέ 
αυτή τή θέση δέν ήταν ενδεδειγμένο, ή διασφάλιση 
του μνημείου ήταν απαραίτητη, γιά νά περισωθεί άπό 
τά φοβερά χαράγματα ο,τι άπέμεινεν ορατό άπό τίς 
τοιχογραφίες. Πρόσφατα τοποθετήθηκε θύρα καί ή 
εκκλησία έτσι είναι σήμερα προφυλαγμένη. Τό κλειδί 
φυλάσσεται στό νεότερο μοναστήρι4. 

' Ο σπηλαιώδης ναός έχει κατά μεγάλο μέρος ώς οροφή 
τό φυσικό βράχο (Είκ. 3). Τό δυτικό τμήμα της οροφής 
σώζει κονίαμα μέ τοιχογραφίες. 'Αντίθετα, προς τήν 
'Ανατολή, έκτος του τμήματος πού βρίσκεται κοντά 
στην αψίδα, ό βράχος είναι τόσο ανώμαλος, ώστε δέν 
θά τοιχογραφήθηκε ποτέ. Μέρος των πλευρών του να
ού προς τή Δύση αποτελείται άπό κτιστούς τοίχους. 
Έ λ α φ ρ ή βάθυνση του βράχου στην ανατολική πλευ
ρά του σπηλαίου επέχει θέση αψίδας καί άλλη αριστε
ρά, ακόμη μικρότερη, χρησιμεύει ώς πρόθεση. 'Αγία 
Τράπεζα σήμερα δέν σώζεται. Φαίνεται πώς δέν άγγιζε 
στή βραχώδη ανατολική πλευρά τοϋ ναού. Δυτικότερα 
του τμήματος πού διακοσμείται άπό τόν άγιο Στέφανο 
(βλ. πιό κάτω), χαμηλά, πιό μέσα άπό τήν κατακόρυφη 
παρειά της βορινής πλευράς, υπάρχει όρυγμα λαξευτό, 
σάν τάφος5, διαστ. 1,23x0,30 μ. "Ισως πρόκειται γιά 
όστεοφυλάκιο. Ή σύνδεση του δυτικού κτιστού μέ

ρους της εκκλησίας μέ τό σπήλαιο υποβαστάζεται άπό 
πλατιά ενισχυτική ζώνη. 
Αν ληφθούν υπόψη τά θέματα πού ϊχουν ζωγραφηθεΐ 
στό κτιστό δυτικό τμήμα, θά πρέπει να δεχτούμε δτι 
αυτό μάλλον αποτελούσε επέκταση, τό πιθανότερο με
ταγενέστερη, τοΰ κυρίως ναού. 
Στό σπήλαιο οί τοιχογραφίες δέν ανήκουν δλες στην 
ίδια εποχή. Ξεχωρίζω τρεις περιόδους: 
1. Μέρος άπό τό πιό παλιό στρώμα είναι σήμερα ορα
τό στην αψίδα μέ τή Βλαχερνίτισσα, κάτω άπό αυτήν 
τους άγιους ιεράρχες Χρυσόστομο καί Βλάσιο καί 
αριστερά, στον ανατολικό τοίχο, τόν αρχάγγελο Γα
βριήλ τοΰ Ευαγγελισμού. 

1. Τή βάση της μελέτης αποτελεί ή ανακοίνωση πού δγινε στό ' Ενδέ
κατο Συμπόσιο Βυζαντινής καί Μεταβυζαντινής 'Αρχαιολογίας καί 
Τέχνης, 'Αθήνα 1991, βλ. Πρόγραμμα καί περιλήψεις είσηγήσεων 
καί ανακοινώσεων, σ. 43-44. 

Ας σημειωθεί πώς στους 'Αγίους Σαράντα είναι αφιερωμένος καί 
άλλος σπηλαιώδης ναός τής Λακωνίας· βλ. Α ι μ ι λ ί α Μ π α κ ο ύ -
ρου, Τοιχογραφίες άπό δύο άσκηταριά τής Λακωνίας, Πρακτικά 
τοΰ Α ' Τοπικού Συνεδρίου Λακωνικών Σπουδών, 'Αθήναι 1982-
1983, σ. 424-440. Τό άσκηταριό "Αι-Σαράντες (τέλος τοΰ 13ου αί.) 
βρίσκεται στην περιφέρεια τοΰ χωριοΰ Γράμμουσα. 

2. Τό Παλιομονάστηρο μέ τά άσκηταριά του μνημονεύει ώς ερειπω
μένα ήδη ό περιηγητής M. W. L e a k e , Travels in the Morea, II, 
London 1830, σ. 520. 

3. Τά σχέδια είναι δργο τοΰ αρχιτέκτονα κ. Φιλίππου Προκοπή. 
4. Γιά τό νεότερο μοναστήρι βλ. καί Τ ά σ ο ς ' Α θ . Γ ρ ι τ σ ό π ο υ -
λος, Δύο λακωνικά χριστιανικά μνημεία μέ Ipya τοΰ Γεωργίου Μό
σχου (Μονή Τεσσαράκοντα καί "Αγ. Νικόλαος Χρύσαφας). Πελο
ποννησιακά Ζ ' (1969-1970), ανάτυπο σ. 1-16. Στή σ. 1, ύποσημ. 1, ή 
παλιότερη βιβλιογραφία. Γιά τά χειρόγραφα τής μονής βλ. Ν. 
Βέης, Κατάλογος τών χειρογράφων κωδίκων τής έν Θεράπναις μο
νής τών 'Αγίων Τεσσαράκοντα, Έπετηρίς Παρνασσοΰ Η ' (1904), 
σ. 93-146. 

Τό ναό άνακεράμωσεν ή Έπιμελητεία Μυστρά, βλ. Ν. Β. Δ ρ α ν δ ά 
κ η ς , Μεσαιωνικά μνημεία Λακωνίας, ΑΔ 22 (1967), Χρονικά, σ. 
181. Τώρα ή 5η 'Εφορεία Βυζαντινών 'Αρχαιοτήτων καθαρίζει τίς 
ώραΐες τοιχογραφίες τοΰ Μόσχου. 

5. Ό Μ ε λ έ τ ι ο ς Σ α κ ε λ λ α ρ ό π ο υ λ ο ς , επίσκοπος Μ ε σ σ η ν ί α ς ( Ή 
ίερά μονή τών 'Αγίων Τεσσαράκοντα έν Λακεδαίμονι, έν 'Αθήναις 
1921, σ. 17), όμιλεΐ γιά ανεύρεση εντός τοΰ ναού μαρμάρινου τάφου 
μέ κτερίσματα. 
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ΤΟ ΠΑΛΙΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΣΤΗ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΣΚΗΤΑΡΙΟ ΤΟΥ 

"Ωχρα αποδίδει τό μισοσβησμένο πρόσωπο της Βλα-
χερνίτισσας, γαλανός είναι ό κεφαλόδεσμος της, βυσ
σινί τό μαφόρι μέ φώτα ανοικτότερου τόνου καί βαθυ-
κάστανες σκιές, γαλάζιος ό χιτώνας. Ό δίσκος του 
Χρίστου, πού εικονίζεται μάλλον ώς νεανίας παρά ώς 
παιδί, είναι ερυθρός. Τά αφτιά του αποδίδονται σχη
ματικά καί τό ονομά του Ιχει γραφεί ώς Έμανοήλ 
(Είκ. 5). Οί ιεράρχες (Είκ. 4) δχουν υπέρυθρες παρειές 
κι ακόμη πιό σχηματικά τά αφτιά. " Από τά χαρακτη
ριστικά δέν λείπουν οί κόκκινες γραμμές. Κόκκινος 
είναι καί ό μαρτυρικός σταυρός πού κρατεί ό Χρυσό
στομος μέ τό δεξί χέρι. Τά φώτα στό πρόσωπο (Είκ. 6) 
είναι πλατιές, άτονες γραμμές. Κατά τόν ανθρώπινο 
τύπο ό ιεράρχης είναι νομίζω κοντά στό Χρυσόστομο 
του 'Αγίου Δημητρίου Μυστρά6 (1270-1285). 
Τόν "Αγιο Βλάσιο παλιότερα είχα συγκρίνει μέ τόν 
ίδιο άγιο στό ναό τών 'Αγίων Θεοδώρων της Λακωνι
κής Τρύπης7 (β' μισό Που αι.). 

! Ο άγγελος του Ευαγγελισμού δέν μπορεί νά ζωγραφή-
θηκε μόνος. Συνηγορεί καί ό «χαιρετισμός» πού διαβά
ζεται κοντά στό κεφάλι: χέρε κεχαριτ(ω)μένη ο Κ(ύ-
ριο)ς με/τα σου. ' Η Παναγία θά είκονιζόταν δεξιά της 
αψίδας, σκεπασμένη σήμερα άπό τή νεότερη τοιχο
γραφία του αγίου Βασιλείου, δπως θά δούμε πιό κάτω. 
Τό σταυροφόρο σκήπτρο πού κρατεί ό άγγελος μέ τό 
αριστερό χέρι κατά περίεργο τρόπο περνά πίσω άπό τό 
φτερό (Είκ. 7). "Αν ό Γαβριήλ συγκριθεί μέ τόν αντί
στοιχο τής ϊδιας σκηνής στό Παλιομονάστηρο του 
Βρονταμά (1201)8 είναι πολύ λεπτοφυέστερος εκείνου. 
Στό Βρονταμά ό άγγελος είναι γεμάτος ρώμη μέ αδρά 
χαρακτηριστικά. Καί ή πτύχωση τών κρασπέδων του 
χιτώνα του στό Βρονταμά φανερώνει κάποια ανάμνη
ση τής μανιεριστικής ύστεροκομνήνειας πτυχολογίας. 
Στους ' Αγίους Σαράντα τό κράσπεδο διαγράφει γραμ

μή ευθεία. ' Ως προς τή λεπτότητα ό άγγελος βρίσκε
ται κοντά σέ τοιχογραφίες τών 'Αγίων 'Αναργύρων 
Κηπούλας (1265)9. Καί τά πολλά φώτα (χρυσοκονδυ-
λιές) στον αριστερό μηρό τοϋ αγγέλου τά βρίσκομε 
καί στό δεξιό μηρό του Χρίστου τής Καθόδου στον 
"Αδη τής Κηπούλας10. Σύμφωνα μέ τίς ανωτέρω συ
γκρίσεις οί τοιχογραφίες αυτές, οί παλιότερες του 
σπηλαιώδους ναοϋ, πρέπει νά 'γιναν κατά τό δεύτερο 
μισό του Που αΙώνα. 
2. Οί περισσότερες τοιχογραφίες του σπηλαίου είναι 
μέ ακρίβεια χρονολογημένες άπό πεντάστιχη επιγρα
φ ή " , πού βρίσκεται σέ τριγωνικό διάχωρο (Είκ. 8): 
+ Άνιγέρθυ έκ βάθρ(ων) κέ άνιστωρήθυ ό θείος 
ναο(ς), τ(ών) αγίων ένδόξ(ων) μεγάλ(ων) μαρτύρ(ων) 
τέσσαρα/κοντά δια συνεργί(ας) κ(αί) πόθου Γερμανού 
ίερο(μον)άχ(ου) καί Γριγορίου (μον)αχ(οΰ) κ(αί) 
ιου (μον)αχ(οΰ) / έττί τ(ής) βασιλεί(ας) τ(ών) ευσεβέ
στατων) βασι{α}λέ(ων) 'Ανδρόνικου κ(αί) ΕΙρήν(ης) 
/ κ(αί) Μιχ(αήλ) κ(αί) Μαρί(ας) + έ(τους) ΤωΙΓ ' των 
Παλεολόγ(ων). 
Τό ϊτος 6813 ισοδυναμεί προς τό 1304/5. Ή δκφραση 
«άνηγέρθη έκ βάθρων» πρέπει νά αναφέρεται στην 

6. Mary Ν. Drandaki, Mistra, Athens 1959, είκ. 4. 
7. Ν. Β. Δρανδάκης, Ό ναός τών 'Αγίων Θεοδώρων τής Λακωνι
κής Τρύπης, ΕΕΒΣ ΚΕ' (1955), σ. 64. 
8. Ν. Β. Δρανδάκης, Πόκος ή νεφέλη, ΕΕΦΣΠΑ ΚΣΤ' (1979), σ. 
258-259 καί είκ. 2. 
9. ' Ο ίδιος, Οί τοιχογραφίες τών 'Αγίων 'Αναργύρων Κηπούλας 
(1965), ΑΕ 1980, σ. 97-118. 
10. "Ο.π., πίν. 30α. 
11. Την επιγραφή δημοσίευσε τελευταία ή Α. Philippidis-Braat, 
Inventaires en vue d'un recueil des inscriptions historiques de Byzan-
ce, III. Inscriptions du Péloponnèse (à l'exception de Mistra), TM 9 
(1985), σ. 324-325, αριθ. 64. Ή Braat διαβάζει: στ. 1: κέ ναό(ς), στ. 
2: Δ ["---], δ.π. (πίν. XIX, είκ. Ι), βλ. καί φωτογραφία τής δυσδιά
κριτης επιγραφής. 

Είκ. Ι. 'Ερειπωμένα κτίσματα τής μονής 
τον Παλιομονάστηρον τών 'Αγίων Σαράντα. 
Είκ. 2. Παλιομονάστηρο. Κάτοψη. 
Είκ. 3. Παλιομονάστηρο. Τομή Α-Α. 
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Είκ. 4. Παλιομονάστηρο. 
Βλάσιος. 
Είκ. 5. Παλιομονάστηρο. 
Βλαχερνίτισσας. 
Είκ. 6. Παλιομονάστηρο. 
της Είκ. 4. 
Είκ. 7. Παλιομονάστηρο. 
Είκ. 8. Παλιομονάστηρο. 
ρου. 

Οί ιεράρχες Χρυσόστομος καί 

Ό 'Εμμανουήλ, λεπτομέρεια της 

Ό Χρυσόστομος, λεπτομέρεια 

Ό άγγελος του Ευαγγελισμού. 
Ή επιγραφή του Παλιομονάστη-

έπένδυση μέ τοίχους των πλευρών του σπηλαίου καί 
στην κατασκευή τής καμαροσκέπαστης προσθήκης, 
γιατί δέν μπορεί ν ' άφορα στό ϊδιο τό σπήλαιο πού θά 
προϋπήρχε. Καί ή «άνιστόρηση» προφανώς σχετίζεται 
μέ τίς τοιχογραφίες τής δεύτερης, δπως νομίζω, επο
χής. Τίνος υπήρξαν δργο αυτές οί παραστάσεις πλη
ροφορεί άλλη επιγραφή πού σώζεται κάτω άπό τή 
σκηνή τής "Εγερσης του Λαζάρου: + Μνήστιτη κ(ύ-
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ΤΟ ΠΑΛΙΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΣΤΗ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΣΚΗΤΑΡΙΟ ΤΟΥ 

ρι)ε έν τ ff βα/σιλεία σου τ(ήν) ψυχ(ήν) τοΰ / δούλου 
σου Κωνσταν/τ[ί]νου Μανασί / [τ]οΰ Ιστωριο/[γ]ρά-
φου κ(αί) συνχό/ρισον [αύ]τφ / έν [ή]μ[έ]/ρα κ/ρί-
σεως12 . 

Γ Ο Μανασσής είναι γνωστός από την κτητορική επι
γραφή καί άλλου σύγχρονου γειτονικού ναού, της 
ερειπωμένης Παλιοπαναγιάς13. 

Έργα του Μανασσή στό Παλιομονάστηρο των ' Αγίων 
Σαράντα πρέπει νά είναι οί περισσότερες άπό τίς σωζό
μενες παραστάσεις. "Ας τίς δούμε: 
Επτά ολόσωμοι άγιοι στη βορινή πλευρά χαμηλά, έκ 
των οποίων οί τέσσερις είναι μετωπικοί. Μόνο οί δύο 
ακραίοι προς τήν 'Ανατολή είναι στραμμένοι ό ëvaç 
προς τόν άλλο, πρώτος πιθανότατα ό Πέτρος, πολύ 
φθαρμένος, καί δεύτερος ό Παύλος. ' Ο τέταρτος είναι 
ιεράρχης, μάλλον ό Νικόλαος, οί δύο άγιοι Θεόδωροι 

ρά, ανατολικότερα, στό νότιο πάντοτε τοίχο, οί άγιοι 
Τεσσαράκοντα καί ό άγιος Δημήτριος έφιππος. Ψηλό
τερα κόσμημα. "Αλλο κόσμημα στό έσωρράχιο τοϋ 
τυφλού τόξου, πλάι στον άγιο Κωνσταντίνο. Στό τύ
μπανο του τόξου, ψηλά, προτομή αγίου καί δεξιά του 
κόσμημα. Στό μέσον του ανατολικού μετώπου της ενι
σχυτικής ζώνης τό "Αγιο Μανδήλιο. 'Αριστερά του ό 
άγιος ' Ιωάννης, προφανώς ό Καλυβίτης, καί στό νότιο 
τμήμα τοΰ έσωρραχίου τής ζώνης, χαμηλά, έξίτηλος, 
μετωπικός, Ινθρονος Χριστός. Ψηλότερα, τέμνει τό 
έσωρράχιο ξύλινος έλκυστήρας ορθογώνιας τομής, 
πού ή κάτω πλευρά του φέρει γραπτή διακόσμηση. 
Πάνω άπό τό Χριστό προτομή τής αγίας "Αννας, καί 
απέναντι τοΰ ' Ιωακείμ, κάτω άπό τόν όποιο παράστα
ση τής Βρεφοκρατούσας. 

' Ο γραπτός διάκοσμος τής ενισχυτικής ζώνης μέ θέμα-

•"«^ϊ**ΐ£*Τ <%• £> fr 
"KotfÌ 

καί 'έβδομος ό Πρόδρομος, πολύ μαυρισμένος. Πάνω 
άπό τόν τρίτο και τόν τέταρτο άγιο ή κτητορική επι
γραφή πού γνωρίσαμε καί ψηλότερα, στην επικλινή 
επιφάνεια τής οροφής τοΰ σπηλαίου, προτομές πέντε 
αγίων, έκ των οποίων οί τρεις πρώτοι καί ό πέμπτος 
κρατοΰν σταυρό μάρτυρα. Μερικών σώζονται τά ονό
ματα. ' Ο δεύτερος είναι ό ' Ανδρόνικος, τρίτος ό Καρ
πός. Ό Μίνας (Είκ. 9) κρατεί ακόντιο14. 'Ακόμη πιό 
πάνω, σέ τμήμα τής οροφής πού Ιχει σχήμα τεταρτο-
σφαιρίου, ή Θεραπεία τοΰ Παραλύτου μέ τήν επιγρα
φή ό Ιώμενος. Δυτικότερα, μέχρι τής ενισχυτικής ζώ
νης ή ' Ανάληψη, θέμα πού συνήθως είκονίζεται στην 
καμάρα τοΰ ' Ιεροΰ- άλλα καί τών θεραπειών ή θέση 
είναι συχνά μέσα στό 'Ιερό. Οί παραστάσεις αυτές, 
άλλα καί άλλες, γιά τίς όποιες θά γίνει στή συνέχεια 
λόγος, όδηγοΰν στην υπόθεση πώς ή ενισχυτική ζώνη 
ξεχώριζε τό 'Ιερό άπό τόν κυρίως ναό και άντικαθι-
στοΰσε κατά κάποιο τρόπο τό τέμπλο. 
Τό βορινό ήμιχόριο τής 'Ανάληψης φτάνει κάτω μέ
χρι τών ολόσωμων αγίων (Προδρόμου, Θεοδώρων 
κ.ά.). Κάτω άπό τό νότιο ήμιχόριο οί άγιοι Κωνστα
ντίνος καί 'Ελένη ολόσωμοι καί μετωπικοί. Άριστε-

τα πού έν μέρει ανήκουν στό τέμπλο ή διακηρύσσουν 
τό δόγμα τής 'Ενσάρκωσης ενισχύουν τήν άποψη πώς 
ό κτιστός, δυτικός καμαροσκέπαστος χώρος δέν ήταν 
νάρθηκας, άλλα κυρίως ναός. 
Δυτικά τής ενισχυτικής ζώνης, ή καμάρα στηρίζεται 

12. Τήν επιγραφή δχει δημοσιεύσει καί ή Bra at, δ.π., σ. 325-326, 
αριθ. 65, καί πίν. XIX, είκ. 2. ' Η μικρή φωτογραφία δέν είναι καθα
ρή. 
13. Τήν επιγραφή βλ. καί δ.π., σ. 326-327, αριθ. 66: 
[+ Μν]ήσθυτη κ(ύρι)ε έ[ν] τή βασιλ[εία] σου τάς ψυχάς 
[τ(ών) δού-]λ(ων) σου, Κωνσταντίνου Μανασή τοϋ Ιστωρι-
[ογράφ]ου κ(αί) τής συνβίου αύτοϋ Ήρείννης κ(αί) τ(ών) τέ[κν(ων)] 
[αύτ(ών)] Γριγορίου κ(αί) Μιχαήλ κ(αί) συνχό[ρη-] 
[σον αύτ]τού[ς] εν [ή]μέρα κρίσεος. 

"Οπως σημειώνει ή Braat (δ.π., σ. 326), ή επιγραφή είναι disparue. 
"Οταν πρό χρόνων είχα επισκεφθεί τήν ερειπωμένη Παλιοπαναγιά, 
είδα πεσμένο ανάμεσα σέ βάτα τμήμα τοίχου πού περιείχε μέρος τής 
επιγραφής στό όποιο διακρίνονταν οί λέξεις: σου Κωνσταντίνου]. 
Γιά τήν Παλιοπαναγιά βλ. Α. 'Ορλάνδος, Παλιοπαναγιά, Μαλε-
βός, Ιτος τρίτον (1923), αριθ. 22, σ. 47-49. 
14. Προφανώς πρόκειται γιά τόν Αίγύπτιο στρατιωτικό άγιο Μηνά 
πού εορτάζεται στίς 11 Νοεμβρίου, Σωφρονίου Εύστρατιάδου, 
πρ. Λεοντοπόλεως, ' Αγιολόγιον τής ' Ορθοδόξου ' Εκκλησίας, £κδ. 
τής 'Αποστολικής Διακονίας τής 'Εκκλησίας τής 'Ελλάδος, σ. 
334. 
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ΕΙκ. 9. Παλιομονάστηρο. Ό άγιος Μηνάς. 

ΕΙκ. 10. Παλιομονάστηρο. Ό Μωυσής της Μεταμόρφωσης, 
λεπτομέρεια. 

ΕΙκ. 11. Παλιομονάστηρο. Κόσμημα. 

σέ δύο τυφλά τόξα τών πλάγιων τοίχων. Στό τύμπανο 
του νότιου τόξου υπολείμματα της Βάπτισης. Στό νό
τιο σκέλος της καμάρας, χαμηλά, ίχνη ίσως τής Πε
ντηκοστής καί ψηλότερα ή Ψηλάφηση. Δυτικότερα, 
οί σκηνές συνεχίζονται. Σ ' αυτό τό μέρος ή καμάρα 
έχει ρωγμή επικίνδυνη. Στηρίχθηκε στον τοίχο πού 
Ιχτισαν τελευταία οί μοναχοί, γιά νά φράξουν τό σπή
λαιο. Πλάι στή σκηνή της Πεντηκοστής όμιλος γυ
ναικών, ίσως άπό τή Σταύρωση. Στό βορινό σκέλος 
τής καμάρας, απέναντι στην Ψηλάφηση, ή Γέννηση. 
'Αριστερά της τμήμα τής Βαϊοφόρου καί κάτω ή 
'Υπαπαντή. Πλάι της μισοκρυμμένη άπό τό νεότερο 
δυτικό τοίχο ή "Εγερση του Λαζάρου καί πιό πέρα 
άλλη σκηνή πού θά ' λέγε κανείς πώς ίσως είκονίζει τή 
Μετάνοια του Πέτρου, αν καί γεννώνται πολλές αμφι
βολίες, γιατί ό ζωγραφούμενος πρεσβύτης, πού προ
τείνει τά χέρια, δέν μοιάζει μέ τήν παραδεδομένη μορ
φή του αποστόλου. Μάλλον λοιπόν πρόκειται γιά τόν 
άπό Άριμαθαίας 'Ιωσήφ πού ζητά άπό τόν Πιλάτο τό 
Σώμα του Κυρίου. Κάτω ή Σύναξη τών 'Αρχαγγέλων 
μέ πολλές φθορές. Στό τύμπανο τού βορινού τυφλού 
τόξου ή Μεταμόρφωση, κατεστραμμένη άπό τά χα
ράγματα (Είκ. 10). Στό ανατολικό σκέλος του τόξου, 
κάτω, μετωπικός ό δσιος Νίκων 1 5 καί απέναντι ό προ
φήτης ' Ελισαΐος· πάνω προτομή του αγίου Δαμιανού, 
ένώ ψηλότερα άπό τόν άγιο Νίκωνα προτομή του 
αγίου Κοσμά. Προς Β., εξω του σημερινού δυτικού 
τοίχου, κάτω άπό βράχους, υπολείμματα τοίχου μέ 
ίχνη τοιχογραφίας, ζωγραφιστού τόξου μέ τύμπανο 
κατάκοσμο άπό ταινία γωνιώδη καί άλληλοτεμνόμε-
νες ελλείψεις (ΕΙκ. 11), σάν εκείνες πού διακοσμούν τό 
μανδύα τής αγίας Κυριακής τού νεότερου στρώματος 
στον "Αγιο Παντελεήμονα Μπουλαριών1 6. Πιό ψηλά 
στό βράχο σάν τύμπανο ανακουφιστικού τόξου μέ 
λείψανα «Βλαχερνίτισσας». Πολύ δεξιότερα, πάνω 
άπό ερειπωμένη καμάρα, υπόλειμμα μεγάλης προτο
μής ίεράρχη, μάλλον τού αγίου Νικολάου, πάνω σέ 
τοίχο πού δχει τή μορφή τύμπανου τόξου. 

"Οπως δγινε φανερό οί σκηνές τού Δωδεκαόρτου δέν 
ακολουθούν χρονολογική σειρά. Καί ακόμη, συγκρι
νόμενες μέ τίς παραστάσεις τών μεμονωμένων αγίων, 
είναι δουλεμένες μέ λιγότερη φροντίδα, ώστε σκέπτε
ται κανείς μήπως οφείλονται σέ άλλο χέρι. Νά βοηθοΰ-
σεν άραγε τό Μανασσή κάποιος άπό τους γιους του, 
πού αναφέρονται στην επιγραφή τής Παλιοπαναγιάς; 
Τή θέση τών τοιχογραφιών βλ. στην ΕΙκ. 12. 
Τό υφός τού αποστόλου Παύλου 1 7 είναι αγέρωχο. Ό 
ανθρώπινος τύπος του δέν διαφέρει καί άπό τόν πολύ 
ανώτερης ποιότητας Παύλο τού βορειοδυτικού πα
ρεκκλησίου τής 'Οδηγήτριας τού Μυστρδ 1 8. "Ωχρα 
υπέρυθρη ή επιδερμίδα του, χοντρά καστανά τά φρύ
δια, κόκκινη γραμμή στά άνω βλέφαρα. 
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Είκ. 12. Παλιομονάστηρο. Διάταξη τών τοιχογραφιών. 

Ι. Βλαχερνίτισσα 
II. "Αγιος 'Ιωάννης ό Χρυσόστομος 

III. "Αγιος Βλάσιος 
IV. "Αγγελος Ευαγγελισμού 

a. "Αγιος Στέφανος 
b. "Αγιος Βασίλειος 
1. 'Απόστολος Πέτρος 
2. 'Απόστολος Παύλος 
3. Άδιάγνωστος αγιος 
4. "Αγιος Νικόλαος 
5. "Αγιος Θεόδωρος 
6. "Αγιος Θεόδωρος 

7. Πρόδρομος 
8. Κτητορική επιγραφή 
9. "Αγιος μάρτυς 

10. "Αγιος 'Ανδρόνικος 
11. "Αγιος Κάρπος 
12. "Αγιος Μηνάς 
13. "Αγιος μάρτυς 
14. Θεραπεία τοΰ Παραλύτου 
15. 'Ανάληψη 

16. "Αγιοι Κωνσταντίνος καί 'Ελένη 
17. "Αγιοι Σαράντα 

18. "Αγιος Δημήτριος 

19. Προτομή αγίου 
20. Τό "Αγιο Μανδήλιον 
21. "Αγιος 'Ιωάννης ό Καλυβίτης 

22. "Ενθρονος Χριστός 
23. Προτομή αγίας "Αννας 
24. Βρεφοκρατούσα 
25. 'Ιωακείμ 
26. Βάπτιση 
27. Πεντηκοστή (;) 
28. Ψηλάφηση 
29. Σταύρωση (;) 
30. Γέννηση 

31. Βαϊοφόρος 

32. 'Υπαπαντή 
33. "Εγερση τοΰ Λαζάρου 
34. Μετάνοια τοΰ Πέτρου (;) 
35. Σύναξη τών 'Αρχαγγέλων 

36. Μεταμόρφωση 
37. "Οσιος Νίκων 
38. Προφήτης Έλισαϊος 
39. "Αγιος Δαμιανός 
40. "Αγιος Κοσμάς 
41. Βλαχερνίτισσα (;) 
42. "Αγιος Νικόλαος (;) 

Ευγενική μορφή ό άγιος Νικόλαος μέ τό γένι μακρό-
τερο του συνηθισμένου. ' Ο Πρόδρομος £χει πόδια λε
πτά σάν καλάμια. Οί μανδύες τών πέντε σέ προτομή 
αγίων δένονται σέ αμμα μπροστά στό στήθος. Στή Θε
ραπεία του Παραλύτου (ΕΙκ. 15) ή κολυμπήθρα τοδ Σι-
λωάμ (;) κάτω άπό κιβώριο Εχει περίεργο σχήμα. Του 
θεραπευθέντος παραλύτου μέ τόν κοντό χιτώνα καί τίς 
μακρές, στενές περισκελίδες, ό όποιος απομακρύνε
ται, προηγείται νεανική μορφή πού βαστάζει σάν μα
ξιλάρι τή στρωμνή του. 
Ο άγγελος τοδ βορινού ήμιχορίου τής 'Ανάληψης 
(ΕΙκ. 13) κλίνει μέ χάρη τό κεφάλι κι έχει ρεμβώδη, 
ελαφρά μελαγχολική έκφραση. Στά ενδύματα τών 
αποστόλων κυριαρχεί τό τεφρό χρώμα. ' Ο πρώτος θά 
είναι Ô Πέτρος. Καί άπό τους βράχους του βάθους ό 
Ινας είναι τεφρός καί ό άλλος σέ ζεστούς τόνους. 
Ά π ό τό νότιο ήμιχόριο μέ τίς περισσότερες φθορές 
δέν λείπει ή Θεοτόκος σέ στάση μισής στροφής προς 
τά δεξιά. 
Ο άγιος Κωνσταντίνος (Είκ. 14), με τό Ισχνό, σφηνό-
σχημο πρόσωπο, £χει λίγα γενάκια σάν τό Χρυσόστο

μο. ' Η σκιά κοντά στό περίγραμμα τής δεξιάς παρειάς 
δχει άτονο πράσινο χρώμα καί πιό £ξω καφέ υπέρυθρο, 
δπως καί οί ρυτίδες: Τό στέμμα του, κατά τρόπο αρχαΐ
ζοντα, μοιάζει μέ τό στέμμα πού είκονίζεται νά φορεί ό 
'Αλέξιος Α' Κομνηνός (1081-1118)19. 
Οί άγιοι Σαράντα, πού ό όμιλος των διαγράφει τόξο 
(Είκ. 16 καί 18), γυμνοί μέ περίζωμα, σέ πέντε σειρές, 
ζαρωμένοι καί σφιγμένοι άπό τόν παγετό τών λευκογά-

15. Φωτογραφία βλ. στό Ν. Β. Δρανδάκης, ΕΙκονογραφία τοΰ 
οσίου Νίκωνος, Πελοποννησιακά Ε' (1962), πίν. ΙΕ', είκ. 11. 
16. Βλ. Ν. Β. Δρανδάκης, Ό "Αγιος Παντελεήμων Μπουλαριών, 
ΕΕΒΣ ΛΖ' (1969-1970), είκ. 19. 
17. Βλ. φωτογραφία στό Ν. Β. Δρανδάκης, Ό σπηλαιώδης ναός 
τοδ "Αι-Γιαννάκη στή Ζαραφώνα, Εύφρόσυνον, 'Αφιέρωμα στον 
Μανόλη Χατζηδάκη, 1, 'Αθήνα 1991, Πίν. 74α (κατά λάθος έκεΐ, 
δπως καί στό κείμενο, σ. 139, Εχει γραφεί ως 74β). 
18. "Ο.π., Πίν. 74β (καί έδώ ή λεζάντα είναι λανθασμένη). 
19. Elisabeth Piltz, Kamelaukion et mitra, Stockholm-Sweden 
1977, είκ. 49. Ό αγιογράφος Μανασσής δέν ήξερε, φαίνεται, τόν 
τύπο τοΰ αύτοκρατορικοΰ στέμματος τών Παλαιολόγων ή ήθελε νά 
είκονίσει αρχαϊστικό τό στέμμα τοΰ αγίου. 
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ΕΙκ. 13. Παλιομονάστηρο. Ό άγγελος της 'Ανάληψης στό ΕΙκ. 14. Παλιομονάστηρο. Ό άγιος Κωνσταντίνος, 

βόρειο ήμιχόριο. 

ΕΙκ. 15. Παλιομονάστηρο. Ή θεραπεία τον Παραλύτου. 
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EiV. 76. Παλιομονάστηρο. Oi άγιοι Σαράντα. ΕΙκ. 17. Παλιομονάστηρο. Ό άγιος Άγλάιος, λεπτομέρεια 
της ΕΙκ. 16. 

Είκ. 18. Παλιομονάστηρο. Λεπτομέρεια της ΕΙκ. 16. 
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£Ί'κτ. 79. Παλιομονάστηρο. Ό άγιος Δημήτριος. 
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λανων νερών της λίμνης, μέσα στην οποία ρίχτηκαν. 
Στό μέσον επάνω προτομή τοΰ Χρίστου μέ τό πλατύ 
πρόσωπο, τά ερυθρά μάγουλα καί τά πλατιά, λευκά 
φώτα, πλαισιωμένη σέ επάλληλες σειρές άπό διάλιθα, 
μετέωρα στεφάνια. Πάνω αριστερά ό φρουρός τών 
μαρτύρων πρεσβύτης Άγλάιος (Είκ. 17), ό όποιος 
σπεύδει νά αντικαταστήσει τό λιποψυχήσαντα. Οί 
άγιοι είναι διαφορετικής ηλικίας. Ή επιδερμίδα των 
ώχρα θερμή καί σέ μερικούς σέ κεραμιδί, μέ φώτα δύο 
ή τρεις λευκές γραμμούλες, πού δίδουν άπό μακριά τήν 
εντύπωση φωτεινών επιφανειών. Στίς μορφές αρκετών 
εκφράζεται αγωνία. Καί μέ τους ανασηκωμένους ώμους 
άλλων γίνεται φανερό πώς κρυώνουν20. Μερικά πρό
σωπα αγένειων νέων είναι στρογγυλά, ευτραφή καί 
προδίδουν λαϊκή καταγωγή. Ή παράσταση, γεμάτη 
ζωή, μέ ποικιλία ανθρώπινων τύπων είναι άπό τίς πιό 
ενδιαφέρουσες του ναού. Σπάνια είναι ή τοξωτή διά
ταξη του ομίλου21. 

Ό άγιος Δημήτριος (Είκ. 19) ιππεύει σέ λευκό άλογο 
πού έχει στό λαιμό δεμένο διάλιθο ύφασμα. Τά κόκκι
να υποδήματα του ίππέα έχουν πτερνιστήρες. ' Ο άγιος 
έχει ωχρή επιδερμίδα, έρυθρωπές παρειές, πράσινες 
καί βυσσινιές σκιές, περίγραμμα προσώπου άπό λεπτή 
βυσσινιά γραμμή, σαρκώδες τό κάτω χείλος, λαδιά τή 
σκιά στό λαιμό. Καί έδώ τά μάτια εκφράζουν ρέμβη, 
ένώ στή μορφή είναι διάχυτη έκφραση αγαθότητας. 
' Η εργασία θυμίζει φορητή εικόνα. 

Ό άγιος 'Ιωάννης ό Καλυβίτης, σπανός, μέ λίγες τρί
χες κάτω άπό τό πηγούνι, κρατεί ευαγγέλιο, τό διακρι
τικό του γνώρισμα. 
Στό "Αγιο Μανδήλιο (Είκ. 20), δεμένο στίς άκρες σέ 
κόμβους, ώστε νά προσλαμβάνει ελλειπτικό σχήμα, ό 
Χριστός έχει υπέρυθρες παρειές, ξανθά μαλλιά, χο
ντρό λαιμό, λοξό βλέμμα. 

' Η μορφή του ενθρονου Χριστού μοιάζει μέ εκείνη του 
Σωτήρα της 'Ανάληψης. 

Ή αγία "Αννα (Είκ. 21), της οποίας τήν επιδερμίδα 
αποδίδει ώχρα μέ λεπτότατες διακυμάνσεις, ώς προς 
τό σχήμα τοΰ προσώπου είναι πολύ κοντά στον άγιο 
'Ανδρόνικο. Ό άγιος 'Ιωακείμ (Είκ. 22) έχει πολύ 
ευγενικά τά χαρακτηριστικά τοΰ μακρού προσώπου, 
άν καί είναι σχηματική ή απόδοση τοΰ μήλου της αρι
στερής παρειάς. 

' Η Βρεφοκρατούσα εικονίζεται όρθια μέ βυσσινί μαφό-
ρι καί βαθυκύανο χιτώνα. Τό δεξί της χέρι επιθέτει 
στό αντίστοιχο γόνατο τοΰ 'Ιησού, πού έχει καί έδώ 

20. Τό μαρτύριο τους περιγράφει αριστοτεχνικά ό Μέγας Βασίλειος 
σέ ομιλία του «ΕΙς τους αγίους Τεσσαράκοντα μάρτυρας», PG 31, 
516. 
21. Παραστάσεις τών αγίων Σαράντα βλ. καί στην Tania Vel
in an s, Une icone au Musée de Mestia et le thème des Quarante mar
tyrs en Géorgie, Zograf ΙΔ' (1983), σ. 40-51. 

Είκ. 20. Παλιομονάστηρο. Τό "Αγιο Μανδήλιον. 

Είκ. 21. Παλιομονάστηρο. Ή άγια "Αννα. 

Είκ. 22. Παλιομονάστηρο. Ό άγιος 'Ιωακείμ. 
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πρόσωπο μάλλον νεανία παρά παιδικό. Οί φωτοστέ
φανοι, σέ βάθος προς τό καφέ, κατάκοσμοι, τού Χρί
στου μέ ρόμβους καί της Παναγίας μέ ακτινωτούς 
σταυρούς. 

Τους δύο ομίλους των αποστόλων της Ψηλάφησης 
(Είκ. 23) χαρακτηρίζει ίσοκεφαλία. Οί τρεις πρώτοι 
της δεξιάς ομάδας συζητούν μεταξύ τους. Σέ οικοδομή
ματα του βάθους βάσεις των αετωμάτων διακοσμούν 
σειρές άπό έλικόμορφες, ζητοειδεΐς σπείρες. Τά πρό
σωπα έχουν χοντρά χαρακτηριστικά, ή εργασία είναι 
βιαστική καί ή σκηνή, τόσο αυτή δσο καί οί άλλες 
συνθέσεις, έχουν μικρές διαστάσεις, όπως καί σέ δργα 
μεταβυζαντινά. 

' Η Παναγία της Γέννησης (Είκ. 24), χαριτωμένη μορ
φή, μέ τό αριστερό χέρι υποβαστάζει τό κεφάλι της 
καί τό άλλο επιθέτει στό δεξιό ώμο τού έσπαργανωμέ-
νου Βρέφους. Οί μάγοι οδηγούνται άπό ιπτάμενο άγ
γελο. "Αλλος άγγελος ευαγγελίζεται τή χαρμόσυνη εί
δηση σέ βοσκόπουλο μέ πλατύγυρο καπέλο καί κάπα, 
πού έκπληκτο άφήκε στά γόνατα του τή φλογέρα. Τό 
Βρέφος είναι ξαπλωμένο μέσα στή λεκάνη τού λου
τρού. Σέ αντίθεση προς τήν Παναγία οί μορφές τών 
αγγέλων, πρό πάντων τού αριστερού, είναι άκομψες. 
' Η διάταξη της σύνθεσης είναι περίπου όπως στό ναό 
τού Χρυσοστόμου στό Γεράκι 2 2 (γύρω στό 1300). 
Στην 'Υπαπαντή τά δύο άκραΐα πυργόμορφα κτίρια, 
καθώς είναι λοξά σχεδιασμένα, μαρτυρούν προσπά
θεια απόδοσης τού βάθους. ' Η στέγη τού δεξιού απο
δίδεται μέ σωστή προοπτική καί τού άλλου μέ ανά
στροφη. Τό Βρέφος κρατεί μέ αβρότητα ό Συμεών σκύ
βοντας ευλαβικά. 

Στή Σύναξη τών 'Αρχαγγέλων οί άγγελοι φορούν κα-
τάκοσμη αυτοκρατορική στολή μέ ενσταυρους δι
πλούς τεφροκύανους κύκλους (Είκ. 25). 
Στην κατεστραμμένη άπό τά χαράγματα Μεταμόρφω
ση οί προφήτες εικονίζονται έν μέρει μέσα σέ κυκλική 
δόξα. 

' Ο προφήτης ' Ελισαΐος είναι φαλακρός σύμφωνα μέ τή 
διήγηση της Παλαιάς Διαθήκης (IV Βασιλ. 2.23). ' Η 
γενειάδα του είναι πλούσια, αρκετά μακριά, όξύληκτη, 
ό χιτώνας του καφέ-ρόζ προς τό μώβ καί τό ιμάτιο 
βαθύ κυανότεφρο. 

* Ο απόστολος Πέτρος της Θεραπείας τού Παραλύτου 
έχει τόν ίδιο ανθρώπινο τύπο καί στην 'Ανάληψη. 
Μορφές τού Παλιομονάστηρου μοιάζουν μέ μορφές 
της τοιχογραφίας της Κοίμησης άπό τόν ερειπωμένο 
ναό της Παλιοπαναγιάς, κοντά στους ' Αγίους Σαρά
ντα, πού διακοσμήθηκε καί αυτός, όπως είπαμε, άπό τόν 
ίδιο αγιογράφο Μανασσή. Ή τοιχογραφία έχει άπο-
τοιχιστει καί εκτεθεί στό Βυζαντινό Μουσείο 'Αθη
νών2 3. Ό Παύλος τού Παλιομονάστηρου μοιάζει κά
πως μέ τόν Παύλο της Κοίμησης, άγγελος της 'Ανά

ληψης μέ τήν άνω αριστερά γυναίκα, ό 'Ηλίας της 
Μεταμόρφωσης μέ τό γηραιό απόστολο αριστερά τού 
Λουκά. Καί ό τρόπος μέ τόν όποιο αποδίδονται τά 
μάτια είναι ό ίδιος. Καί τό ύφος γενικότερα είναι 
όμοιο, άν καί προδίδει, νομίζω, βελτίωση, άφοΰ τά 
μέλη τού σώματος τού αγγέλου, πού προηγείται τού 
ήμιχορίου της 'Ανάληψης στό Παλιομονάστηρο, δέν 
διαγράφονται τόσον ογκώδη κάτω άπό τά ενδύματα, 
οσο π.χ. τό αριστερό χέρι τού Λουκά (πίσω άπό τόν 
Παύλο) στην Κοίμηση της Παλιοπαναγιάς. Στην Κοί
μηση ό Μανόλης Χατζηδάκης διακρίνει επιδράσεις 
της επίσημης τέχνης της περιόδου 1300-133024. Ή 
Ντούλα Μουρίκη διαπιστώνει παρανοήσεις κατευ
θύνσεων της παλαιολόγειας τέχνης άπό επαρχιακό 
καλλιτέχνη, πού επιδιώκει νά υπογραμμίσει τόν όγκο 
τού ανθρώπινου σώματος2 5. Οί ομοιότητες πάντως με
ταξύ Παλιοπαναγιάς καί Παλιομονάστηρου επιβεβαι
ώνουν τίς πληροφορίες τών επιγραφών, ότι πρόκειται 
γιά τόν ίδιο αγιογράφο. Ποιος άπό τους δύο διακό
σμους προηγείται δέν είναι εύκολο νά πεΐ κανείς, άφοΰ 
στον ερειπωμένο ναό σώθηκαν λίγα υπολείμματα τοι
χογραφιών. "Αν ληφθούν υπόψη τό ΰφος της Παλιο-
παναγιάς (τρόπος απόδοσης τών κτενιωτών φώτων σέ 
παράσταση πάνω άπό τήν επιγραφή της Παλιοπανα-
γιάς), ή μορφή τού αγίου Νικολάου στον ίδιο ναό σέ 
σύγκριση μέ τόν άγιο Νικόλαο τού Παλιομονάστηρου 
καί ό άγιος 'Ιάκωβος ό Άδελφόθεος (Είκ. 26) στην 
κόγχη της πρόθεσης τού ερειπωμένου ναού, δπως τόν 
είδα δταν είχα επισκεφθεί τό μνημείο κατά τό Νοέμ
βριο τού 1957, δημιουργείται, νομίζω, ή εντύπωση πώς 
ό γραπτός διάκοσμος της Παλιοπαναγιάς είναι χρονι
κά προγενέστερος τών τοιχογραφιών τού Παλιομονά
στηρου. 
3. Στό βόρειο τοίχο, πλάι στην πρόθεση, εικονίζεται ό 

22. Ν. Μουτσόπουλος-Γ. Δημητροκάλλης, Γεράκι, Θεσσα
λονίκη 1981, είκ. 61. 
23. Doula Mouriki, Stylistic Trends in Monumental Painting of 
Greece at the Beginning of the Fourteenth Century, L'art byzantin au 
debut du XIVe siècle, Symposium de Gracanica, Beograd 1978, είκ. 
47. 

Ή τοιχογραφία άποτοιχίστηκε μέ είσήγησή μου, δταν ετοιμαζόταν 
ή έκθεση βυζαντινής τέχνης, πού έγινε κατά τό XV Διεθνές Βυζα-
ντινολογικό Συνέδριο 'Αθηνών. Ή τοιχογραφία βρισκόταν στό 
ετοιμόρροπο τύμπανο τής βόρειας κεραίας τοϋ σταυροειδούς ναού. 
Κάτω άπό τήν Κοίμηση είκονιζόταν ό άγιος Νικόλαος. Γιά τήν 
Παλιοπαναγιά βλ. 'Ορλάνδος, δ.π. (ύποσημ. 13) καί Α. Ξυγγό-
πουλος, Τοιχογραφίαι καί έπιγραφαί τής Παλιοπαναγιάς, Μαλε-
βός, Ιτος τρίτον (1923), αριθ. 24, σ. 79-80. 
24. ' ΙστΕΕ Θ', 1979, σ. 443. Ό Παν. Βοκοτόπουλος, στον κατάλογο 
τής εκθέσεως Ή βυζαντινή τέχνη-τέχνη ευρωπαϊκή, 'Αθήναι 1964, 
δκδ. 'Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεως, σ. 180, παρατηρεί γιά 
τό Μανασσή πώς ανήκει σέ τοπική σχολή, πού σέ μερικά στοιχεία 
αρχαΐζει, ένώ σέ άλλα νεωτερίζει (στην πτυχολογία). 
25. Mouriki, δ.π., σ. 77. 
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Είκ. 25. Παλιομονάστηρο. 'Αρχάγγελος τής Σύναξης. 

άγιος διάκονος Στέφανος (Είκ. 27) καί δεξιά της αψί
δας ό άγιος Βασίλειος (Είκ. 28). Καί οί δύο προήλθαν 
άπό τό χέρι άλλου ζωγράφου. Στή γωνία της αψίδας 
προς τό νοτιά, κάτω άπό πεσμένο κονίαμα, φαίνεται 
ταινία σέ κεραμιδί χρώμα παλιότερης αγιογράφησης. 
"Αλλωστε ό Βασίλειος κατέχει τη θέση στην οποία 
πρέπει νά είχε ζωγραφιστεί αντίστοιχα προς τό Γα
βριήλ ή Παναγία του Ευαγγελισμού. Τά χαρακτηρι
στικά των δύο αγίων σημειώνονται μέ αδρές, πλατιές 
γραμμές, καστανές καί κόκκινες, καί οί σκιές γύρω 
στά πρόσωπα είναι επίσης πλατιές, καστανόμαυρες. 
Ό στρογγυλοπρόσωπος Στέφανος (Είκ. 27) έχει κο
ντά μαλλιά σέ βυσσινή προπλασμό μέ παπαλήθρα, 
ωχρά γραμμικά φώτα καί πλατιά σκιά γύρω άπό τό 
τμήμα του προσώπου τό ευρισκόμενο κάτω άπό τό 
επίπεδο τών ματιών. Ό τρόπος απόδοσης του κάτω 
άκρου τής δεξιάς χειρίδας τοΰ ώχρόλευκου στιχαρίου, 
πού είναι διογκωμένο κάτω άπό τό περικάρπιο, ώς έάν 
αυτό περισφίγγει τή χειρίδα, μαρτυρεί πώς ό αγιογρά
φος παρασύρθηκεν έδώ άπό τά συμβαίνοντα στά άμφια 
τών ιερέων. Οί χειρίδες τών ιερατικών στιχαρίων πε-
ρισφίγγονται στους καρπούς άπό τά έπιμάνικα, ένώ 
στους διακόνους οί χειρίδες τών στιχαρίων πέφτουν 
ελεύθερες πάνω στά περικάρπια. 

Έ χ ε ι παρατηρηθεί (γιά τοιχογραφίες τής μονής Σινά) 
πώς ή επιδίωξη σφαιρικότητας τών προσώπων μέ τόν 
τονισμό τής περιφερειακής σκιάς καί τά πλατιά φωτι-
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Είκ. 26. Παλιοπαναγιά. Ό άγιος 'Ιάκωβος ό Άδελφόθεος. 

σμένα μάγουλα θυμίζουν έργα τού 15ου αιώνα2 6. Σέ 
αυτά τά έργα ανήκουν ό ευαγγελιστής Ι ω ά ν ν η ς τής 
Κοινωνίας τών 'Αποστόλων τής Resava27 (Manasija, 
1416-1418) καί ό άγιος Ίωάσαφ στον "Αγιο Δημήτριο 
Θεσσαλονίκης 2 8 ( β ' μισό του 15ου αι.). 
Τό πλατύ πρόσωπο του Μεγάλου Βασιλείου είναι επί
πεδο, οί παρειές έρυθρωπές, οί ρυτίδες τού μετώπου 
καστανές καί κόκκινες, τό στιχάρι κόκκινο, τό φαιλό-
νι τεφρό, τό διάλιθο έγχείριο κίτρινο. Ό ζωγράφος 
Ιχει παραλάβει στοιχεία άπό τίς παλιότερες τοιχο
γραφίες τής αψίδας, δπως είναι ή κόκκινη γραμμή τής 
μύτης μέ τά μικρά, στρογγυλωπά πτερύγια, τά σχημα
τικά, κολλημένα χαμηλά στά μάγουλα αφτιά (βλ. τό 
Χριστό τής Βλαχερνίτισσας) καί άπό τά άμφια τό έγ
χείριο. 

Παραστάσεις όμοιες δέν θυμάμαι άλλες στή Λακωνία. 
Νομίζω πώς μπορούν νά παραβληθούν, άν καί υποδεέ
στερες, μέ τόν άγιο Βασίλειο τοιχογραφίας στό 
παρεκκλήσι τοΰ 'Αγίου 'Ιακώβου τής μονής Σινά 2 9 

καί μέ τόν απόστολο Μάρκο φορητής εικόνας τού 
ίδιου μοναστηριού3 0, έργα χρονολογούμενα άπό τό 
δεύτερο μισό τού 15ου αιώνα 3 1. Σ ' αυτή τήν εποχή 
πρέπει νά ζωγραφήθηκαν καί οί δυό άγιοι τού Πα-
λαιομονάστηρου. Έ χ ο υ ν όμως εκτελεστεί μέ βιασύ
νη, ταιριαστή σέ τοιχογραφίες. Ή λεπτοδουλεμένη 
τοιχογραφία τοΰ Σινά ακολουθεί τεχνική πού πλησιά
ζει πολύ τήν τεχνική φορητών εικόνων3 2. 
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"Αν λοιπόν οί χρονολογήσεις των παλαιότερων καί 
των νεότερων τοιχογραφιών τοϋ Παλιομονάστηρου 
των ' Αγίων Σαράντα είναι σωστές, τό σπήλαιο πρέπει 
νά χρησιμοποιήθηκε ώς μοναστηριακός ναός τό β' 
μισό τοϋ Που αιώνα, ήκμαζε στίς αρχές τοϋ Μου καί 
εξακολουθούσε τή ζωή του ακόμη καί κατά τό β ' μισό 
τοϋ 15ου αιώνα. Προς τίς χρονολογίες αυτές συμβιβά
ζεται τό έτος 1620, οπότε διακοσμήθηκε μέ τοιχογρα
φίες τό νέο καθολικό της μονής. 
Τέλος, ό Κωνσταντίνος Μανασσής, τοϋ οποίου έργα 
είναι οί περισσότερες τοιχογραφίες τοϋ σπηλαίου, εί
ναι αξιόλογος τοπικός αγιογράφος μέ Ιδιαίτερη επιτυ
χία στά πορτραίτα τών αγίων. 

Β '. ΤΟ ΑΣΚΗΤΑΡΙΟ, ΝΑΙΣΚΟΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ33 

Αρχιτεκτονική 

'Ανατολικά τοϋ σπηλαιώδους ναοϋ καί ψηλότερα, 
στην παρειά απόκρημνων βράχων, έχει κτιστεί τό λε
γόμενο άσκηταριό (Είκ. 31). Ή πρόσβαση σ' αυτό 

Είκ. 27. Παλιομονάστηρο. Ό άγιος Στέφανος. 

είναι δύσκολη34. Χρειάστηκε νά μεταφέρω άπό τό 
Μυστρδ, οπού υπηρετούσα ώς επιμελητής αρχαιοτή
των, ψηλή άνεμόσκαλα μέ 12 βαθμίδες γιά νά μπορέσω 
νά ανεβώ ώς τήν ατραπό, τήν πολύ ανηφορική καί 
δύσβατη, πού οδηγεί στό άσκηταριό. Φαίνεται πώς ό 
περίβολος καί έδώ δέν ήταν μικρός. Τό πέρασμα προς 

26. Μ. Χατζηδάκης, Τοιχογραφίες στή μονή τής 'Αγίας Αίκατε-
ρίνης στό Σινά, ΔΧΑΕ, περ. Δ'- τ. ΣΤ' (1972), σ. 227-228. 
27. Vojislav J. Djurié, Resava (Manasija), Beograd 1966, είκ. 13. 
28. Α. Ξυγγόπουλος, Σχεδίασμα Ιστορίας τής θρησκευτικής ζω
γραφικής μετά τήν "Αλωσιν, 'Αθήναι 1957, πίν. 18.1. Γιά τή χρονο
λόγηση βλ. σ. 72. 
29. Χατζηδάκης, δ.π., είκ. 73, 2. Βλ. ακόμη τόν προφήτη Έλισαΐο 
σέ στηθάριο στό παρεκκλήσι τοϋ βόρειου τείχους τής ίδιας μονής, 
δ.π., είκ. 79, 2. 
30. "Ο.π., είκ. 83, 1 καί 84, 1. 
31. "Ο.π., σ. 228-229. 
32. "Ο.π., σ. 214. 
33. Καί ό Μελέτιος Σακελλαρόπουλος, δ.π., σ. 20, τόν αναφέρει ώς 
ναΐσκο τοϋ Προδρόμου. 
34. ' Η ανάβαση Ιως τό άσκηταριό γινόταν άπό κλίμακα κτιστή στό 
βράχο. 

Είκ. 28. Παλιομονάστηρο. Ό άγιος Βασίλειος. 
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1. "Αγιο Μανδήλιον 
2. Βλαχερνίτισσα 
3. 'Αμνός τοΰ Μελισμοϋ 
4. "Αγιος Βασίλειος 
5. Ιεράρχης 
6. 'Ανάληψη 
7. Ιεράρχης 
8. Χριστός 
9. "Αγιος Νικόλαος 
10. Βρεφοκρατούσα 
11. Πρόδρομος 

12. 'Αρχάγγελος Μιχαήλ 
13. "Ιεράρχης 
14. 'Αγία Μαρίνα 
15. ' Αγία Κυριακή 
16. "Αγιος 'Αντώνιος 
17. "Αγιος «Νίκος» 
18. "Αγιος «Έφρέμ» 
19. Σταύρωση 
20. Δέηση, Θεοτόκος-Χριστός 
21. Δέηση, Πρόδρομος 

Είκ. 29. Τό άσκηταριό των 'Αγίων Σαράντα (ναΐσκος 
τοΰ Τιμίου Προδρόμου). Κάτοψη καί διάταξη των τοιχο
γραφιών. 

Είκ. 30. Τομές Α-Α καί Β-Β (βλ. Είκ. 29). 

τό ναΐσκο είχε φραχθεΐ μέ τοίχο, στον όποιο ανοιγό
ταν θύρα. Σώζεται ακόμη μέρος τοϋ ανοίγματος της. 

' Η τοιχοδομία του ναΐσκου μέ αργούς λίθους, πωρόλι
θους καί πλίνθους ξενίζει για τη φροντισμένη κατα
σκευή της. Οί αρμοί £χουν προσεκτικά πιεστεί μέ τό 
μυστρί. Ή μικρή τρίπλευρη αψίδα εδράζεται εξωτε
ρικά σέ βράχο, του οποίου τά χάσματα έχουν συμπλη
ρωθεί μέ τοίχο. Σχεδόν ολόκληρο τό πλάτος της με
σαίας πλευράς της καταλάμβανε μονόλοβο παράθυρο, 
πλαισιωμένο άπό οδοντωτή ταινία. "Αλλη ταινία κάτω 
άπό αυτό συνεχίζεται μόνο στό βορινό τμήμα — οί 
δροι προσανατολισμού είναι συμβατικοί — τού ανα
τολικού τοίχου, ένώ τρίτη εκτεινόταν σ ' ολόκληρο τό 
μήκος του κατά τό υψος τής κορυφής τής αψίδας. Κά
τω άπό τήν ταινία αυτή στίς πλάγιες πλευρές τής αψί
δας κόσμημα άπό πλίνθους, βουτηγμένες στό κονίαμα 
κατακόρυφα, συνεχίζεται καί στίς στενές πλευρές τοΰ 
ανατολικού τοίχου. 

Αμέσως χαμηλότερα, πάντοτε στίς πλάγιες πλευρές, 
τετράπλευρος χώρος είναι γεμάτος άπό τρεις σειρές 

~^~Α Ini 

Τ Ο Μ Η Β-Β 

130 



ΤΟ ΠΑΛΙΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΣΤΗ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΣΚΗΤΑΡΙΟ ΤΟΥ 

Είκ. 31. Ό ναΐσκος τον Τιμίου Προδρόμου. 

τεσσάρων σέ κάθε σειρά ρομβοειδών πλακιδίων κολ- Ό διώροφος νάρθηκας υποχωρεί λίγο, κατά 0,29 μ., 
λημένων σέ λευκό, υπωχρο άπό τόν καιρό κονίαμα, αφήνοντας νά εξέχει ή (συμβατικά) νοτιοανατολική 
διαμορφωμένο αναγκαστικά σέ σχήματα ρομβοειδή, γωνία του ναΐσκου. Ή στενή θύρα είσόδου στό νάρ-
έναλλασσόμενα μέ τά πλακίδια καί χρωματικώς προς θηκα βρίσκεται, δπως είναι φυσικό, στό Ισόγειο του. 
αυτά εναρμονισμένα χάρη στό χρόνο, πού τους χάρισε ' Η θέα άπό αυτήν προς τήν καταπράσινη, κατάφυτη μέ 
τό υπωχρο χρώμα. Μέρος τών στενών πλευρών του θάμνους πλαγιά καί προς τή χαράδρα, τήν οποία δια-
τοίχου, όπου ή αψίδα, έχει κτιστεί μέ πωρόλιθους καί σχίζει τό ρέμα του Σωφρόνη, είναι μαγευτική. Τήν 
ή βάση των μόνο μέ πλίνθους πάχους 0,05 καί μήκους ιερή σιγή διακόπτει τό κελάηδημα τών πουλιών καί τά 
0,34 μ. Ψηλότερα, στην αριστερή πλευρά, κέραμο- κουδουνάκια τών γιδιών πού βόσκουν στά πέριξ, 
πλαστικό κόσμημα μοιάζει μέ τά γράμματα ΙΣ. * Η άε- ' Η στέγη του νάρθηκα ήταν ξύλινη, μονόριχτη. Ξύλινο 
τωματώδης στέγη, πάνω άπό τήν αψίδα, τελειώνει σέ ήταν καί τό δάπεδο του ορόφου. Οί σανίδες σάπισαν 
οδοντωτό γείσο, συνεχιζόμενο καί στον προσαρτημέ- καί κατέπεσαν. Σώζονται μόνο τά δοκάρια. Τό χαμη-
νο κατά τό νοτιά διώροφο νάρθηκα, στην απόληξη της λωμένο τόξο της θύρας του νάρθηκα σχηματίζουν 
κρημνισμένης στέγης του. Κάτω άπό τό οδοντωτό γεΐ- πλίνθοι καί πλαισιώνει οδοντωτή ταινία, συνεχιζόμε-
σο της άετωματώδους στέγης του Ίεροϋ ύπήρχεν άλ- νη οριζόντια, δεξιά ώς τό βράχο καί αριστερά ώς τό 
λο κεραμοπλαστικό κόσμημα άπό μιά σειρά αυτό λίθο της ελεύθερης γωνίας. Ψηλότερα ανοίγονται τρία 
ρομβοειδών πλακιδίων. συνεχόμενα, μονόλοβα παράθυρα μέ δύο πλίνθινα 

' Η είσοδος στό ναό γίνεται άπό τοξωτή θύρα του συνε- βαθμιδωτά άψιδώματα τό καθένα. Τά παράθυρα περι-
χόμενου κατά τήν πλευρά, δπου ή αψίδα, πλάγιου νάρ- βάλλονται άπό οδοντωτή ταινία, πού συνεχιζόμενη κά-
θηκα (Είκ. 31). τω τονίζει τίς ποδιές των. Τά μεταξύ τών παραθύρων 
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διαμορφούμενα τρίγωνα καλύπτονται άπό πήλινα πλα
κίδια. 'Αριστερά του αριστερού παραθύρου «πλινθία» 
σχηματίζουν κόσμημα άπό ένάλληλες γωνίες. 

Ή πρόσβαση στον άνω δροφο του νάρθηκα γίνεται 
άπό απλή μικρή ορθογώνια θύρα, άνοιγόμενη στον 
τοίχο πού βρίσκεται απέναντι στην είσοδο προς τόν 
ναό· στή θύρα του ορόφου ανεβαίνει κανείς μέ τρεις 
βαθμίδες (ΕΙκ. 30-31). Ώ ς μία άπό τίς πλευρές του 
νάρθηκα χρησιμεύει ό φυσικός βράχος. 
Στον τοίχο τόν απέναντι της θύρας είσόδου στον δρο
φο του νάρθηκα ανοίγεται ή θύρα προς τό ναό, χαμη
λή, παραλληλόγραμμη, διασώζουσα ακόμη 3 5 τό ξύλι
νο πλαίσιο άπό σκληρό ξύλο, ϊσως καστανιάς, πού 
φέρει στην άνω καί στίς κατακόρυφες πλευρές λαξεύ
σεις, συνιστάμενες άπό συνεχόμενους κύκλους, εγκλεί
οντας καμπυλόπλευρους ρόμβους, ξγκοιλους στό κέ
ντρο. ' Η απλότητα του κοσμήματος νομίζω δτι προδί
δει βυζαντινούς χρόνους3 6. 

'Αριστερά της θύρας στον τοίχο γραπτό κόσμημα άπό 
σειρά άντικόρυφων τριγώνων κόκκινων, εναλλασσό
μενων μέ κυανά, γεμάτων άπό όμοιόχρωμους ελικοει
δείς βλαστούς καί κηλίδες. 

Ή αγία τράπεζα του ναΐσκου είναι κτιστή. Ώ ς πρόθε
ση ΐχει αργότερα κατασκευαστεί κάτι σάν κολόνα. 
Ά π ό τή θύρα του νότιου τοίχου ώς τόν ανατολικό 3 7 

υπάρχει θρανίο. Ώ ς οροφή ό χαμηλός ναΐσκος είχε 
καμάρα κατά τό μισό του τμήμα προς τό ίερό. 'Από 
κει καί πέρα προς δυσμάς ώς οροφή χρησίμευεν ό κά
πως καμαρόσχημος βράχος (ΕΙκ. 30, τομές Α-A καί Β-
Β). Στό τμήμα αυτό ό ναΐσκος εϊναι πολύ χαμηλός. Δέν 
μπορεί κανείς σέ δλα τά μέρη του νά σταθεί δρθιος. 
Ά π ό τό «δυτικό» τοίχο τοϋ ναϋδρίου χαμηλή θύρα 
οδηγεί σέ μικρό χαμηλό σπήλαιο ακανόνιστου σχή
ματος μισής δλλειψης (Είκ. 29), άπό τό όποιο πάλι 
άλλη, ακόμη μικρότερη θύρα οδηγεί σέ πιό μικρό σπή
λαιο. Οί λαμπάδες της δυτικής θύρας πού οδηγεί προς 
τό σπήλαιο κοσμούνται σέ λευκό βάθος άπό γραμμές 
μελανές εναλλασσόμενες μέ ερυθρές καί μέ έλισσόμε-
νους κλάδους. Πάνω άπό τή θύρα είσόδου στό ναΐσκο 
τμήμα λευκό, περιβαλλόμενο άπό κεραμιδιά ταινία, 
ϊσως δείχνει τή θέση σβησμένης σήμερα κτητορικής 
επιγραφής. Καί της θύρας αυτής οί λαμπάδες είχαν 
γραπτό διάκοσμο άπό κυματιστές γραμμές σέ λευκό 
βάθος. Δεξιά της θύρας του νάρθηκα ό βράχος ϊχει 
διαμορφωθεί σέ θρανίο. 

'Εντύπωση προκαλεί ό άφθονος κεραμοπλαστικός διά
κοσμος των τοίχων τοϋ ναϋδρίου. Ζώνες άπό ρομβοει-
δή πλακίδια απαντούν καί σέ άλλους καί παλιότερους 
ναούς της Λακωνίας38. ' Η τοιχοδομία μέ τους πιεσμέ
νους αρμούς θυμίζει, νομίζω, τήν τοιχοδομία τοϋ 
Α γ ί ο υ Δημητρίου Μυστρά (β ' μισό 13ου αι.) 3 9 . Στον 
ϊδιο ναό (αρχικό τμήμα της ανατολικής πλευράς) άπα-

Είκ. 32. Ναΐσκος του Τιμίου Προδρόμου. Ό Χριστός, λε
πτομέρεια τοϋ Μελισμοΰ. 

Είκ. 33. Ναΐσκος τοϋ Τιμίου Προδρόμου. Ό άγιος Βασίλει
ος, λεπτομέρεια του Μελισμοΰ. 

ντο καί ό διάκοσμος άπό σειρά κατακόρυφων πλίνθων 
βυθισμένων στον πηλό 4 0 . Ά π ό τήν εποχή τής εκκλη
σίας τοϋ Μυστρά ϊσως μπορεί νά χρονολογηθεί καί τό 
εκκλησάκι τοϋ άσκηταριοϋ τών Α γ ί ω ν Σαράντα. 

'Υπεράνω τοϋ ναΐσκου καί τοϋ νάρθηκα στό βράχο 
υπολείμματα τοίχων αποτελούσαν στηθαία άτραποϋ, ή 
οποία οδηγούσε σέ υπερκείμενο σπηλαιώδες κελλί. 
Αριστερά, στό ϊδιο ϋψος, κοίλωμα τοϋ βράχου είχε 
άποφραχθεΐ καί διαμορφωθεί σέ κατάλυμα άπό τρία 
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κελλιά, πού έχουν δύο εισόδους. Τά δύο δυτικότερα 
κελλιά εϊναι συνεχόμενα καί έχουν κοινή είσοδο. 

Τοιχογραφίες 

Στό εσωτερικό του ναΐσκου, στό μέτωπο του τύμπανου 
πάνω άπό την αψίδα, ζωγραφιζόταν τό "Αγιο Μανδή-
λιο, στό τεταρτοσφαίριο ή Βλαχερνίτισσα καί χαμηλό
τερα ό Μελισμός μέ δύο ιεράρχες. 
Στην καμάρα ή 'Ανάληψη, στό νότιο τοίχο χαμηλά 
ολόσωμοι άγιοι, κοντά στον ανατολικό ιεράρχης καί 
δεξιότερα, κοντά στη θύρα, ό Χριστός καί στό βόρειο, 
πρώτος άπό την 'Ανατολή, ό άγιος Νικόλαος, πλάι 
του άριστεροκρατούσα Παναγία. Παράπλευρος, με
τωπικός ό Πρόδρομος μέσα σέ ζωγραφιστό τόξο. Αυ
τή ή ιδιαίτερη διακόσμηση της εικόνας του υποδεικνύ
ει τήν αφιέρωση του ναΐσκου στή μνήμη του. 'Αρι
στερά του Προδρόμου έξίτηλη ή μορφή του αρχαγγέ
λου Μιχαήλ καί στή συνέχεια πλάι στό δυτικό τοίχο 
προτομή ιεράρχη (καθώς ή οροφή χαμηλώνει έξ αι
τίας του βράχου). 

Δεξιά της θύρας, στό νότιο τοίχο, δύο μετωπικές αγίες, 
πρώτη έξ αριστερών ή Μαρίνα καί δεξιότερα προτομή 
της αγίας Κηριακής. Στό δυτικό τοίχο, δεξιά της θύ
ρας, ό όσιος ' Αντώνιος καί αριστερά της δύο μετωπι
κοί όσιοι- πλάι, στό νότιο τοίχο ό Έφρέμ καί δεξιό
τερα ό άγιος Νίκος, προφανώς Νίκων, του οποίου τό 
όνομα συνήθως συνοδεύεται μέ τή λέξη Μετανοείτε. 
Πάνω άπό τή θύρα είκονίζεται ή Σταύρωση. Δεξιά της 
θύρας του νάρθηκα στον ανατολικό καί στό νότιο τοί
χο ή Δέηση. 
Οί παραστάσεις άπό τό Δωδεκάορτο είναι πολύ λίγες 
(Σταύρωση καί Ανάληψη), μάλλον γιατί ό διαθέσιμος 
χώρος δέν επέτρεπε νά ζωγραφιστούν περισσότερες. 
Τή θέση τών τοιχογραφιών βλέπουμε στην Είκ. 29. 
Στό "Αγιο Μανδήλιο, άπό λευκό ύφασμα μέ κίτρινες 
πλατιές σκιές, δεμένο κατά τίς άκρες σέ κόμπους, ή 
μορφή του Χριστού Ιχει καταστραφεί. 

Ή Βλαχερνίτισσα φορεί βυσσινί μαφόρι καί ό Χρι
στός σέ ερυθρό δίσκο κρατώντας κύλινδρο Ιχει τό χι
τώνα κυανό μέ λευκά φώτα καί βυσσινιές σκιές καί τό 
ιμάτιο ερυθρό μέ κίτρινα καί λευκά φώτα. 
Χαμηλότερα, πάνω άπό τή φωτιστική θυρίδα, ό Μελι-
σμός41. Σέ Τράπεζα μέ βυσσινιά ένδυτή, πού δχει ώς 
κόσμημα λευκό, ρομβοειδές πλέγμα μέ σταυρούς λευ
κούς καί ερυθρούς εναλλασσόμενους, ό Ίησοΰς πρό-
σηβος, νεκρός, πάνω σέ μεγάλο δισκάριο σάν σουπιέ-
ρα, στρογγυλοπρόσωπος, αγένειος, γυμνός, μέ κλει
στά μάτια, σκεπασμένος γύρω στην κοιλιά μέ ερυθρό 
αέρα (Είκ. 31). Τήν επιδερμίδα του αποδίδει μόλις υπέ
ρυθρη ώχρα μέ κίτρινες γραμμές ώς φώτα καί τά χαρα

κτηριστικά γραμμές πλατιές, καστανές, βιαστικά τρα
βηγμένες. Πλαισιώνεται άπό δύο συλλειτουργοΰντες 
ιεράρχες, πού φορούν άτεχνα πολυσταύρια καί προ-
σκλίνουν ανοίγοντας είλητά. 'Αριστερά ό μακροπρό-
σωπος, ασκητικός Βασίλειος μέ τήν κομνήνεια μύτη 
καί τίς τρεμουλιαστές γραμμές τών χαρακτηριστικών, 
τραβηγμένες ανέμελα (Είκ. 32). Στό ειλητάριο του Ου
δείς άξιος, ή αρχή της ευχής του χερουβικοΰ. Τό στι-
χάρι ρόζ, τό φαιλόνι τεφρό μέ μαύρες, διπλές γραμμές 
πού σχηματίζουν ενσταυρα τετράγωνα, δλα σέ 'ένα 
επίπεδο, χωρίς καμιά δήλωση πτυχών. Οι σκιές του 
στιχαρίου γραμμές ερυθρές, πλατιές σάν νά είναι σχη
ματισμένες μέ βούρτσα, τό έγχείριο κίτρινο, οί μαύροι 
ακτινωτοί σταυροί του ώμοφορίου μέ κεραίες σέ σχή
μα άνθοπετάλων. Ό άλλος ίεράρχης μέ ρόζ φαιλόνι 
εϊναι έξίτηλος. 

' Ο άγιος Βασίλειος έχει όμοιο ανθρώπινο τύπο μέ τόν 
ϊδιο ιεράρχη στον "Αγιο Νικόλαο του χωριού Σαγκρί 
της Νάξου42 (1270). Στή Νάξο δμως ή τέχνη είναι καλύ
τερη. Στίς στενές λωρίδες του ανατολικού τοίχου, πού 
διαμορφώνονται δεξιά κι αριστερά της αψίδας, κό
σμημα σέ λευκό βάθος. 'Αριστερά σειρά γωνιών μέ 
άνθέμια (Είκ. 34). 

'Από τό μεσαίο τμήμα της 'Ανάληψης φαίνονται αμυ
δρά οί άγγελοι, οί όποιοι κοντά στον ανατολικό τοίχο 
κρατούν τή δόξα. Άπό τά ήμιχόρια σώζεται καλύτερα 

35. Τό άσκηταριό είχα επισκεφθεί στίς 10 καί 11 'Οκτωβρίου τοΰ 
1960. 
36. Βλ. ξυλόγλυπτα τοΰ Μου αί. άπό τόν "Αγιο Δημήτριο του Πέτς, 
Mirjana Corovié-Ljubinkovié, Les bois sculptés du moyen-âge 
dans les régions orientales de la Yougoslavie, Beograd 1965, πίν. II Δ. 
37. Οί δροι πάντα συμβατικοί. ' Ως ανατολικός τοίχος εκλαμβάνεται 
ό τοΰ ' Ιερού καί οί δλλοι σχετικά μέ αυτόν. 
38. Δρανδάκης, δ.π. (ύποσημ. 7), σ. 46-47 καί είκ. 6, 7. Ό ίδιος, 
' Ο ναός τής Μεταμορφώσεως στή Νομιτζή καί τά άνάγλυπτα επιθή
ματα τών κιόνων του, Βυζαντινά 13 (1985), σ. 606 καί είκ. 4-7. 
Γιά τό διάκοσμο μέ ζώνες άπό ρομβοειδή πλακίδια ή αβάκια βλ. Κ. 
Τσουρής, Ό κεραμοπλαστικός διάκοσμος τών υστεροβυζαντινών 
μνημείων τής βορειοδυτικής 'Ελλάδος, Καβάλα 1988, σ. 57-65. Γιά 
τή σημ. 126 τής σ. 250 δς παρατηρηθεί πώς στή μελέτη μου γιά τήν 
Τρύπη δέν συνδέω τό διάκοσμο μέ πλακίδια προς τή ναοδομία τής 
'Ηπείρου (σ. 50) άλλα τόν πλοΰτο τοΰ κεραμοπλαστικοΰ διακό
σμου. "Αλλωστε στίς σ. 46-47 (δ.π.) παραθέτω παλαιότερα παρα
δείγματα πελοποννησιακών ναών μέ άβακωτές ζωφόρους. 
39. Ν. Β. Δρανδάκης, Τό κωδωνοστάσιον τοΰ 'Αγίου Δημητρίου 
Μυστρά, Χαριστήριον είς Άναστάσιον Κ. Όρλάνδον, Γ', 1966, 
πίν. CXVIIß, CXIXß, CXXa. 
40. "Ο.π., πίν. CXIII. Σειρά κατακόρυφων πλίνθων διακοσμεί τους 
τοίχους καί παλιότερων ναών τής Λακωνίας, δπως π.χ. τοΰ ' Αγίου 
Θεοδώρου τής Μπαμπάκα (1075), τοΰ 'Αγίου Νικολάου τής 'Οχιάς 
(β' τέταρτο τοΰ 12ου al.), τοΰ 'Αγίου Πέτρου Καστανιάς (12ος αί.). 
41. Τό είκονογραφικό θέμα τοΰ Μελισμοΰ εξετάζει ή Χαρά Κων-
σταντινίδη, Μελισμός (διδακτ. διατρ.) Αθήνα 1991. 
42. Νάξος, Βυζαντινή Τέχνη στην 'Ελλάδα, έκδ. οίκος Μέλισσα, 
1989, σ. 86, είκ. 7. 
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τό νότιο. Κοντά στον ανατολικό τοίχο ερυθρός βρά
χος καί δεξιότερα δίδυμο τεφροκύανο δενδρύλλιο μέ 
φυλλώματα σάν ανάποδη ομπρέλα. Τό έδαφος είναι 
κάτω κυανόμαυρο καί πιό πάνω γαλανό. 'Από τόν 
δμιλο των αποστόλων πρώτος είναι πιθανότατα ό Παύ
λος μέ χιτώνα λευκό, ύποκύανο προς τό τεφρό καί 
σκιές σέ βυσσινί. Τό ίμάτιό του έχει ανοικτό χρώμα 
τρυγιάς μέ πλατιά, λευκά φώτα καί σκιές σέ δύο βαθύ
τερους τόνους του βασικού χρώματος. ' Ο απόστολος 
κρατώντας τίς επιστολές του — δέσμη κυλίνδρων — 
βαδίζει προς τά δεξιά καί άλλος μαθητής προς την 
αντίθετη κατεύθυνση. 

Τά χρώματα των ενδυμάτων των είναι: ερυθρό μέ πλα
τιά φώτα, γαλάζιο, λαδί μέ φώτα λευκά καί μελανές 
γραμμικές σκιές, πράσινο. ' Η πτυχολογία είναι άνετη 
(ΕΙκ. 33), αποδιδόμενη μέ κυματιστές, πλατιές γραμ
μές. Ό όγκος δηλώνεται κάτω άπό τά φορέματα. Στό 
βορινό ήμιχόριο λείπει ό βράχος της ανατολικής 
άκρας, άλλ' όχι καί τό δίδυμο δενδρύλλιο μέ τους συ-
στρεφόμενους έδώ κορμούς. Πρώτος ό Πέτρος σέ στά
ση 3/4 προς τά αριστερά, μέ κυανό χιτώνα καί βυσσινί 
Ιμάτιο άνανεύων καί δεόμενος μέ τό δεξιό χέρι. Πίσω 
του νέος αγένειος κρατεί κύλινδρο καί υψώνει τό άλλο 
χέρι φορώντας χιτώνα σέ χρώμα τρυγιάς καί ίμάτιο σέ 
βαθύ λαδί. Τά χρώματα τών ενδυμάτων στους άλλους 
αποστόλους είναι ερυθρό, κυανό, βυσσινί. Καί άπό τά 
δύο ήμιχόρια λείπουν οί άγγελοι. 

Ό ίεράρχης του νότιου τοίχου κοντά στον ανατολικό, 
μέ τό έξίτηλο πρόσωπο, είναι πρεσβύτης μέ κοντά 
μαλλιά καί γένια. Τό δεξί του χέρι αποδίδει ώχρα θερ
μή μέ πλατιά κίτρινα φώτα ανάμεσα σέ λευκές, λεπτές 
γραμμές. Τό φαιλόνι ρόζ μέ πλατιά λευκά φώτα καί 
ερυθρές σκιές, τό στιχάρι λαδί μέ φώτα λευκές επιφά
νειες καί σκιές καστανωπές. Δεξιότερα ό Χριστός μέ 
τό μακρόστενο μισοσβησμένο πρόσωπο, τόν £νσταυ-
ρο φωτοστέφανο, τό χωρισμένο στά δύο γένι καί τά 
φρύδια πού Ισυρε, δπως καί στον άγιο Βασίλειο, τρεμά
μενο χέρι. Στό βυσσινή προπλασμό τών μαλλιών 
αραιές, λεπτότατες, λευκές γραμμές. * Ο χιτώνας βυσ
σινής, τό ίμάτιο κυανό, πού τά πλατιά λευκά φώτα του 
είναι ανέμελα άποδοσμένα. Μέ τό αριστερό χέρι κρα
τεί γερά όρθιο κλειστό ευαγγέλιο. Τά διεσταλμένα πό
δια του, δπως καί στό Σωτήρα της Δέησης, πατούν σέ 
κόκκινο μαξιλάρι καί δημιουργούν καί έδώ τήν εντύ
πωση δτι βαδίζει. 

Στό βορινό τοίχο κάτω ολόσωμοι άγιοι, πρώτος άπό 
τήν 'Ανατολή μετωπικός ό πρεσβύτης Νικόλαος (Είκ. 
35), μέ επιδερμίδα άπό θερμή ώχρα μέ κίτρινα φώτα 
καί βυσσινιά περιγράμματα, μέ φαιλόνι σέ χρώμα τρυ
γιάς καί έγχείριο κίτρινο, διακοσμημένο μέ πλέγμα 
ενσταυρων ρόμβων σέ βυσσινί. "Ισως ό άγιος δέν είναι 
μακριά άπό τόν ίδιο ίεράρχη μέ τά πολύ σχηματικά 

ΕΙκ. 34. Ναΐσκος τον Τιμίου Προδρόμου. Λεπτομέρεια της 
'Ανάληψης, νότιο ήμιχόριο. 

γένια τοΰ άσκηταριοΰ κοντά στό χωριό Βούρβουρα 
της Κυνουρίας4 3. Οί τοιχογραφίες αυτές της Κυνου
ρίας χρονολογήθηκαν περίπου στό πρώτο τέταρτο τοΰ 
12ου αιώνα4 4. Μου φαίνονται όμως έργα τοΰ προχω
ρημένου Που, άν μάλιστα ληφθούν υπόψη ή έξω-
φθαλμία τοΰ αγίου καί ή τριγωνική, δυτικής επίδρα
σης ασπίδα τοΰ αγίου Δημητρίου στά Βούρβουρα45. 
Πλάι στον άγιο Νικόλαο ολόσωμη άριστεροκρατούσα 
Παναγία, πού κλίνει τό κεφάλι προς τόν Ί η σ ο ΰ , ό 
όποιος έχει αδρούς χαρακτήρες μεγαλοπρόσωπου νέ
ου, αγένειου άνδρα. Ή Θεοτόκος φορεί βαθυκύανο 

ΕΙκ. 35. Ναΐσκος τοΰ Τιμίου Προδρόμου. Κόσμημα. 
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Είκ. 36. Ναΐσκος τον Τιμίου Προδρόμου. Ό άγιος Νικόλα

ος, λεπτομέρεια. 

χιτώνα μέ πλατιά σέ γεωμετρικά σχήματα φώτα καί 
μαφόρι πάλι σέ χρώμα τρυγιάς. Όμοιόχρωμα φαίνε
ται πώς ήταν καί τά ενδύματα του Χρίστου. 
Παραπλεύρως, μετωπικός, ό Πρόδρομος. Οί κίονες 
του τόξου, κάτω άπό τό όποιο είκονίζεται, τεφροί μέ 
στολίδι διπλές γραμμίτσες τοποθετημένες σταυρωτά, 
τό τόξο βυσσινί μέ λευκότεφρη, γωνιώδη διακοσμητι
κή ταινία. Καί έδώ τό βάθος είναι κυανόμαυρο κάτω 
καί γαλανό επάνω. ' Ο άγιος ευλογεί μέ τό δεξιό χέρι, 
υψωμένο £ξω άπό τό περίγραμμα του σώματος, καί μέ 
τό άλλο κρατεί είλητό. Τό καστανό του γένι απολήγει 

Είκ. 37. Ναΐσκος του Τιμίου Προδρόμου. Ό άγιος 'Αντώ

νιος, λεπτομέρεια. 

σέ δξι βοστρύχους. Τό στήθος είναι γυμνό κατά τό 
δεξιό μισό τμήμα. Φορεί μόνο κοντή μηλωτή πού καλύ
πτει τόν αριστερό ώμο, κίτρινη μέ λευκά φώτα καί 
τεφρές τρίχες στίς παρυφές. Τά γυμνά πόδια είναι κά
τισχνα. Ή τοιχογραφία είναι αρκετά έξίτηλη, δπως 
καί αριστερά της ή μορφή του μετωπικού αρχαγγέλου 
Μιχαήλ μέ τό καστανό, κατάκοσμο Ινδυμα. Διπλές 
τεφρές, διάλιθες γραμμές διαγράφουν Ινσταυρους ρόμ
βους. Τά φτερά του σέ κεραμιδί επάνω καί κυανά εσω
τερικώς καί κάτω. Φορεί λώρο καί κρατεί στό αριστε
ρό χέρι λευκή σφαίρα μέ σταυρό μέσα σέ βυσσινή 
διπλό κύκλο. 'Αριστερότερα ό ίεράρχης σέ προτομή 
φορεί καστανό φαιλόνι. 
Τό μαφόρι της αγίας Μαρίνας σέ χρώμα κεραμιδί μέ 
τέσσερις αποχρώσεις. Τά φωτεινότερα τμήματα ρόζ 
καί τά σκουρότερα σχεδόν καστανά. ' Ο χιτώνας κυα
νός μέ τά συνηθισμένα πλατιά γεωμετρικά φώτα. Οί 
τόνοι έδώ έκτος του λευκού είναι δύο: κυανός καί βα-
θυκύανος. * Η αγία είκονίζεται 'έως τις κνήμες. Μέ τό 
δεξιό χέρι κρατεί σταυρό καί τήν αριστερή παλάμη 
έχει ανοικτή προς τό θεατή. Τά φώτα του ωχρού προ
σώπου είναι γραμμικά, ασθενικά, λευκά, οί καστανές 
γραμμές τών ματιών τρεμουλιαστές. Πάνω στίς κα
στανές γραμμές τών φρυδιών καί του επάνω βλεφάρου 
γραμμή τεφρή. 
Δεξιότερα προτομή της αγίας Κυριακής (Είκ. 37) μέ 
κεραμιδιά καλύπτρα καί χιτώνα στό ίδιο χρώμα μέ τό 
μαφόρι της προηγούμενης αγίας. Στον καστανό μαν
δύα κίτρινες ή σταρόχρωμες γραμμές σχηματίζουν 
ρόμβους μέ λευκούς λίθους στίς γωνίες. Μέσα στους 
ρόμβους ήλιοι λευκοί εναλλασσόμενοι μέ κίτρινους. 
Οί παλάμες καί τών δύο χεριών ανοικτές προς τό θεα
τή μπροστά στό στήθος. Κάτω άπό τό όνομα Κυριακή, 
σέ τρεις σειρές, λευκή, σέ αρκετά μέρη μικρογράμμα
τη επιγραφή: Δ(έησι)ς τυς δοΰ/λης του Θ(εο)υ Κη-
ρι/ακύς κ(αί) Καλίσ.46. 
Στό δυτικό τοίχο, δεξιά της θύρας, μετωπικός ό δσιος 
Π(ατ)ηρ [Η]Μ[ΩΝ άντοΝΙΟΣ ευλογεί μέ τό δεξιό χέρι 
καί μέ τό άλλο κρατεί είλητό, στό όποιο διαβάζεται: Ο 
αγα/πον / δώξ/αν α[νθ]ροπ. "Ωχρα θερμή τό πρόσω
πο, λευκές γραμμές τά φώτα (Είκ. 36), σέ βυσσινί οί 

43. Α. Ξυγγόπουλος, ΑΙ τοιχογραφίαι τοϋ άσκηταριοϋ παρά τό 
χωρίον τοϋ Βούρβουρα, Πελοποννησιακά Γ ' (1959), σ. 87-94, πίν. 6. 
44. "Ο.π., σ. 93. 
45. "Ο.π., πίν. 5. 
46. Τό σνομα Καλή άπαντα άπό τά μεσοβυζαντινά χρόνια. Καλή 
λεγόταν ή αδελφή τοϋ αγίου Θεοδώρου του Στουδίτου, Δ. Βαγιακά-
κος, Βυζαντινά ονόματα καί επώνυμα έκ Μάνης, Πελοποννησιακά 
Γ'-Δ' (1958-1959), σ. 203. "Αργότερα ονομαζόταν Καλή (Καβαλα-
σέα) δωρήτρια τοϋ "Αι-Γιαννάκη τοϋ Μυστρδ (τέλος τρίτης εικοσι
πενταετίας τοδ Μου at.), Ν. Β. Δρανδάκης, Ό "Αι-Γιαννάκης του 
Μυστρδ, ΔΧΑΕ, περ. Δ'- τ. ΙΔ' (1987-1988), σ. 78. 
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Είκ. 38. Ναΐσκος του Τιμίου Προδρόμου. Ή αγία Κυριακή. 

χαρακτήρες, στό πάνω βλέφαρο καί στό φρύδι πάλι 
λευκότεφρη γραμμή πάνω στή βυσσινιά. Τά κοντά 
μαλλιά έχουν χωρίστρα καί τό γένι χωρισμένο καί αυ
τό στό μέσον είναι ασυνήθιστα μακρό γιά τόν 'Αντώ
νιο 4 7 , σφηνόσχημο, οξυκόρυφο. Ή κεφαλή ακάλυ
πτη, ό μανδύας βυσσινής μέ βιαστικές, ατεχνες, πολ
λές, πλατιές, τεφρόλευκες γραμμές ώς φώτα. " Ο ανα
διπλούμενος στό κράσπεδο κεραμιδής χιτώνας έχει 
πλατιά κίτρινα φώτα καί καστανές σκιές. 

'Αριστερά της θύρας οί δύο μετωπικοί δσιοι (Είκ. 38). 
Πλάι, στό νότιο τοίχο, ό "Οσιος π(ατ)ήρ ήμ(ών) Έ-
φρέμΛ% κρατεί μέ τό δεξιό χέρι σταυρό καί έχει τήν 
αριστερή παλάμη ανοικτή προς τό θεατή. Τά κάπως 
άτεχνα χέρια του ώχρα θερμή, τό κουκούλι κυανό, ό 
μανδύας καστανός, ό άνάλαβος κυανοπράσινος, ό χι
τώνας κεραμιδής, πού τά φώτα του είναι κίτρινα καί οί 
σκιές του καστανές. ' Ο άγιος εικονίζεται περίπου έως 
τό μέσον τών κνημών έξ αιτίας του περιορισμένου 
διαθέσιμου χώρου. 

Δεξιότερα εικονίζεται ολόσωμος ό άγιος Νίκος (Νι
κών), πού τόσον έδρασε στή Σπάρτη 4 9 . "Ωχρα ή επι
δερμίδα — στον Έφραίμ είναι θερμή —, πάνω στό 
μέτωπο ανοικτότερου τόνου επιφάνεια καί στό δεξιό 
μάγουλο μεγάλη κηλίδα άπό κεραμιδί χρώμα, τό όποιο 
έπεσε κατά τή ζωγραφική εκτέλεση άλλου τμήματος 
της παράστασης. Τό τρίχωμα είναι βυσσινί μέ τεφρές 

Είκ. 39. Ναΐσκος του Τιμίου Προδρόμου. Οί άγιοι « Έφρέμ 
ό Σίρος» καί «Νίκος». 

καί κίτρινες λεπτές γραμμές. Ό όσιος φορεί ένδυμα 
μονάχου, ό μανδύας του είναι βυσσινής μέ φώτα σέ 
χρώμα τρυγιάς, ή κεφαλή του ακάλυπτη, τό κουκούλι 
συνεπτυγμένο γύρω στό λαιμό, καί ό κεραμιδής χιτώ
νας, ό αναδιπλούμενος στά κράσπεδα, έχει πολύ πλα
τιά κίτρινα φώτα, ώστε φαίνεται χρώματος μελιού. 
Τό νότιο τμήμα της βραχώδους καμαρόσχημης ορο
φής, πάνω άπό τους δύο οσίους, διακοσμείται άπό κυ
ματιστές σέ λευκό βάθος γραμμές κυανές, εναλλασσό
μενες μέ κόκκινες, τέσσερις ή πέντε στενές, πού διακό
πτονται άπό πλατιά ταινία. ' Ο διάκοσμος του βορινού 
τμήματος έχει μορφή ζατρικίου: τετράγωνα χρώματος 
ερυθρού, κυανού καί λευκωπου, κυανότεφρου. 
Πάνω άπό τή θύρα ή Σταύρωση (Είκ. 39). ' Ολόσωμος 
εικονίζεται μόνον ό Χριστός, ένώ τά άλλα πρόσωπα, ή 
Παναγία καί ό Θεολόγος σέ προτομή, ό Λογγίνος αρι
στερά καί ό σπογγοφόρος απέναντι του έως τά γόνατα. 
Τά μάτια του Χριστού ήμιάνοικτα καί τό πρόσωπο του 
μακρό. Τό κεφάλι μέσα στό τόξο τού ουρανού. Ή 
Θεοτόκος μέ βυσσινί μαφόρι καί κυανό χιτώνα δέεται 
μέ τό δεξιό χέρι καί τό άλλο φέρει προς τήν παρειά, 
σάν νά τήν καταξέει. Τά μάγουλα της αυλακώνουν κα
στανές γραμμές. 'Αντίστοιχη είναι καί ή στάση του 
αγένειου ' Ιωάννη μέ τήν άτεχνη απόδοση του αριστε
ρού χεριού. ' Η επιδερμίδα του ώχρα υπέρυθρη μέ λευ
κά ή κίτρινα γραμμικά φώτα, τά μαλλιά σέ βυσσινί, 
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EiV. 40. Ναΐσκος τοΰ Τιμίου Προδρόμου. Ή Σταύρωση. 

ΊίϊΧΜ ... 

οριζόμενα στό μέτωπο άπό τεφρή γραμμή καί φωτιζό
μενα μέ λίγες λεπτές, πάλι τεφρές γραμμές. Οί ίριδες 
στό μέσον του βολβού (έξοφθαλμία) καί τό περίγραμ
μα των ματιών γραμμές τρεμουλιαστές. ' Ο σπογγοφό-
ρος κρατεί μέ τό αριστερό χέρι σκεύος καί φορεί τε
φρό χιτώνα καί ερυθρό κουκούλι. Ό προπλασμός 
στην επιδερμίδα του σέ κεραμιδί καί τό μακρό όξύλη-
κτο γένι του ανεμίζεται περίεργα άνακαμπτόμενο προς 
τά επάνω, δπως σ' έναν κολασμένο της Δευτέρας Πα
ρουσίας στή Μαυριώτισσα τής Καστοριάς50 (αρχές 
Που ai.) καί στό λογχοφόρο τής Σταύρωσης στον 
"Αι-Γιαννάκη του Μυστρα51. Ό λογχίζων φορεί κί
τρινο θώρακα, καστανό χιτώνα καί κράνος κωνικό, 
κεραμιδί, χαμηλό, βαθμιδωτό. 
Στή Δέηση του νάρθηκα ό Χριστός είναι μετωπικός μέ 
διεσταλμένα τά πόδια πού πατούν σέ ερυθρό μαξιλάρι. 
Η κεφαλή είναι κατεστραμμένη. Τό χέρι ώχρα μέ πλα
τιά, καστανά περιγράμματα καί λευκά, υπωχρα φώτα. 
' Ο χιτώνας βυσσινής, μέ κίτρινα φώτα καί τό Ιμάτιο 
κυανό μέ πλατιά, επίσης λευκά φώτα γεωμετρικών 
σχημάτων. 
Η Παναγία μέ πολλές φθορές, σέ στάση 3/4 προς τά 
αριστερά, μέ κυανό χιτώνα καί βυσσινί μαφόρι. Ό 
χιτώνας στό σωζόμενο τμήμα του μπροστά στό αρι
στερό πόδι έχει πλατιά λευκά, σχηματικά φώτα. "Ενα 
σχηματίζει τρίγωνο καί άλλο κατά τό γόνατο είναι 

αύγόσχημο. ' Ο Πρόδρομος, στό νότιο τοίχο, σέ στά
ση 3/4 προς τά δεξιά, δέεται φορώντας βυσσινί ιμάτιο 
καί κίτρινο χιτώνα μέ πλατιά λευκά φώτα καί κυανό-
μαυρες σκιές. Ή εκτέλεση είναι βιαστική. Σταγόνες 
κόκκινου χρώματος έχουν πέσει άπό τό ιμάτιο πάνω 
στό χιτώνα. 
Οί τοιχογραφίες του άσκηταριού είναι έργα λαϊκά, 
επαρχιακής τέχνης. ' Ο αγιογράφος έν τούτοις δέν εί
ναι άμοιρος πετυχημένης απόδοσης πτυχολογίας καί 
φωτισμού ενδυμάτων. Λίγες συγκρίσεις πού έγιναν πιό 
πάνω επιτρέπουν, νομίζω, τήν υπόθεση πώς οί τοιχο
γραφίες του άσκηταριού έγιναν κατά τό τελευταίο τέ
ταρτο του 13ου αιώνα. 

47. Μακριά όξύληκτη γενειάδα Εχει ό άγιος 'Αντώνιος στον "Αγιο 
Πέτρο Γαρδενίτσας Μάνης (αρχές τοΰ Που al.), βλ. Ν. Β. Δρανδά
κης, ΟΙ τοιχογραφίες τοΰ «* Αγίου Πέτρου» Γαρδενίτσας, Φίλια Ιπη 
είς Γ. Ε. Μυλωνάν, Δ', 'Αθήνα 1990, πίν. 9β', καί στό ναό των 
* Αγίων Σεργίου καί Βάκχου Μάνης (1262-1285), ΠΑΕ 1979, πίν. 124 
γ '. Τό γένι έκεΐ είναι χωρισμένο σέ δύο πλοκάμους. 
48. ' Ο όσιος έδώ Εχει πλατύ, όξύληκτο γένι. Κατά τή μεταγενέστερη 
' Ερμηνεία τής ζωγραφικής τοΰ Διονυσίου τοΰ έκ Φούρνο (£κδ. Α. 
Παπαδοπούλου Κεραμέως, έν Πετρουπόλει 1909, σ. 164), ό άγιος 
' Εφραίμ ό Σύρος είναι γέρων σπανός, έχων ολίγα γένεια. 
49. Βλ. Δρανδάκης, δ.π. (ύποσημ. 15), σ. 315 καί πίν. ΙΓ" είκ. 7. 
50. Ν. Μουτσόπουλος, Καστοριά, Παναγία ή Μαυριώτισσα, 
Αθήνα 1967, είκ. 45. 
51. Δρανδάκης, δ.π. (ύποσημ. 46), σ. 77. 
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THE OLD MONASTERY OF THE AYIOI SARANTA (FORTY MARTYRS) 
IN LACEDAEMON AND ITS ASCETARION 

.Located on the bank of a gully quite a distance from 
the present-day monastery of the Forty Martyrs (1620) 
at Lacedaemon are the remains of an old monastery. 
Preserved are the ruins of the monastic buildings and 
the cave church of the Forty Martyrs, measuring some 
7 χ 3.30 metres. A vaulted structural addition once extend
ed the church to the west. Although there is no tem-
plon in the church, this function may have been served 
by a supporting band built at the point of contact be
tween the vault and the cave. Neither is an altar pre
served. The Byzantine wall-paintings of the cave church 
belong, I believe, to three periods. 
1. The older paintings are located in the apse where we 
find a Vlachernitissa, below which appear the Hierarchs 
Chrysostom and Blasios, and to the left on the east wall 
the Angel of the Annunciation. The features of Chrysos
tom may be compared closely with those of the same 
Saint in the cathedral of St. Demetrios at Mistra (1270-
1285). I had earlier compared St. Blasios with the same 
Saint in the church of the Ayioi Theodoroi in Trypi, 
Laconia (second half of the thirteenth century). The de
licately rendered Angel of the Annunciation is not far 
removed from the wall-paintings in the church of the 
Ayioi Anargyroi (1265) in Kipoula in the Mani. 
In accordance with the above, the wall-paintings should 
be dated to the second half of the thirteenth century. 
2. Most of the church's wall-paintings are dated to 
1304/5 by extant inscriptions, and are the work of the 
historiographos (painter) Manasses who in the same 
period was responsible for the neighbouring church of 
Palaeopanayia, now likewise a ruin. 
In the lower zone appear full-length portraits of Saints, 
St. Demetrios riding on a white horse, and the Forty 
Martyrs; further up, we see bust medallions of Saints 
and most of the scenes of the Dodekaorton, without the 
established sequence being followed. Anxiety can clear
ly be traced in most of the faces of the Forty Martyrs; 
the depiction is vibrant, and one of the finest in the 

church. The other compositions are smaller, and include 
many faces with often roughly modelled features care
lessly executed. Indeed, for a moment one may consider 
that these are the work of another hand. 
3. A painter of another period appears to have painted 
St. Steven the Deacon and St. Basil. The latter painting 
evidently covered the Virgin in the Annunciation scene 
of the original layer. Both wall-paintings, even though 
of inferior quality, may be compared with the vault de
coration of the chapel of St. James in the Mt. Sinai 
monastery (second half of the fifteenth century), and 
thus may be dated to the same century. Thus, should the 
dating of the wall-paintings be correct, the cave church 
was in use from the second half of the thirteenth to the 
second half of the fifteenth century. 
Further up from the cave, at a site now difficult of 
access, is a small chapel with a two-storied narthex and 
ornamental masonry with decorative ceramic inclu
sions; it is known as the ascetarion, a place of worship 
usually reserved for anachorites. Cave-like cells are dis
cernible at a location above the structure. The chapel's 
roof is made up partly of a masonry vault and partly of 
the natural rock. The cloisonné masonry resembles that 
of the cathedral of Ayios Demetrios at Mistra. In the 
latter church we also encounter the decorative feature of 
vertical bricks embedded in mortar, likewise used in the 
chapel. 
Wall-paintings preserved in the chapel include: the Holy 
Mandylion, the Vlachernitissa, Hierarchs, the Vrepho-
kratousa, St. John the Forerunner in the arch (an indi
cation that the chapel was dedicated to that Saint), the 
Archangel Michael, ascetics (amongst whom St. "Ni-
kos" [=Nikon]), female Saints, the Crucifixion and a 
Deesis. 
The wall-paintings of the ascetarion have a provincial, 
folk flavour. Comparisons allow them to be dated to the 
last quarter of the thirteenth century. 
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