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ΟΙ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΘΕΟΛΟΓΟΥ 
ΤΗΣ ΜΑΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Στή νότια πλευρά τής χερσονήσου, πού εισχωρεί σαν σφύρα μέσα στή 
λίμνη τής Καστοριάς, δυο χιλιόμετρα έξω άπό τήν πόλη, βρίσκεται τό μο
ναστήρι τής Παναγίας τής Μαυριώτισσας1. Ό ναός του 'Αγ. Ιωάννη, πού 
άποτελεΐ παρεκκλήσι τής μονής αύτής, έχει χτιστεί στά χρόνια τής τουρ
κοκρατίας. Είναι προσκολλημένος στή νότια πλευρά του καθολικού τής 
Παναγίας καί ως βόρειός του τοίχος έχει χρησιμοποιηθεί ό νότιος τοίχος 
τού καθολικού (Πίν. 1).

Α'. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

Τό παρεκκλήσι τού 'Αγ. ’Ιωάννη (Σχ. 1) είναι μονόχωρος ναός σέ σχή
μα ορθογωνίου παραλληλογράμμου μέ εσωτερικές διαστάσεις 7,90 x 4,50 
μ. Ή άψίδα είναι ήμικυκλική (χορδή 1,40 μ. καί άκτίνα 0,74 μ.) καί έγγρά- 
φεται στον πάχους 1,80 μ. άνατολικό τοίχο τού μνημείου. ’Εγγεγραμμένη 
στον άνατολικό τοίχο είναι καί ή μικρότερη ήμικυκλική κόγχη τής Πρό
θεσης (χορδή 1μ., άκτίνα 0,50 μ.). Κοντά στήν κόγχη αύτή, στό βόρειο τοίχο, 
ανοίγεται τετράγωνη βοηθητική θυρίδα πλάτ. 0,50 μ. καί βάθους 0,30 μ.

Ή κάλυψη τού μνημείου, λόγω τής έπαφής του μέ τό καθολικό τής Πα
ναγίας γίνεται μέ μονόριχτη στέγη, ή όποια, παρόλο πού δέν είναι έξ ολο
κλήρου ή παλιά, κατέχει τή θέση τής άρχικής. Τούτο δηλώνεται καί άπό τή 
θέση των οριζόντιων δοκών πού έχουν τοποθετηθεί στις παλιές τους θέσεις 
χωρίς νά βλάψουν τις τοιχογραφίες.

Άπό τούς μακρεΐς τοίχους ό βόρειος φέρει τρία μικρά τοξωτά άνοίγ- 
ματα πού χρησίμευαν γιά τό φωτισμό τού καθολικού τής Παναγίας. Ό νό
τιος διατρυπάται άπό δύο παράθυρα, πλάτ. 0,70 μ. καί δύο φωτιστικές θυρί
δες. Στό δυτικό τοίχο καί σέ απόσταση 1,25 μ. άπό τό βόρειο άνοίγεται θύ-

1. Για τήν ίδρυση καί ονομασία τής μονής βλ. Μ. L ascaris, Le monastère de Mesoni- 
siotissa à Kastoria et la famille serbe de Bagas, «Actes duXIICongrès International des Études 
Byzantines», Ochrid (1961) (résumés des communications) 61. ’Επίσης βλ. Σ. Πελεκά
ν ί δ η, Χρονολογικά προβλήματα των τοιχογραφιών τοϋ καθολικοΟ τής Μονής τής Πα
ναγίας τής Μαυριώτισσας Καστοριάς, ΑΕ 1978, 147 κ.έ., όπου καί ή παλιότερη βιβλιογρα
φία.
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ρα πλατ. 0,95 μ. καί ΰψ. 1,80 μ., ή οποία μέ τρεις βαθμίδες όδηγεϊ στο ναό 
τοδ όποιου τό δάπεδο είναι χαμηλότερα άπό τή στάθμη τοδ εδάφους. Εξω
τερικά πάνω άπό τό υπέρθυρο, άνοίγεται άβαθής κόγχη στήν όποια είκο- 
νίζεται ό άγ. ’Ιωάννης ό Θεολόγος. Στον ίδιο τοίχο έξωτερικά ή στέγη σχη
ματίζει ύποτυπωδες στέγαστρο γιά τήν προφύλαξη των τοιχογραφιών άπό 
τά νερά τής βροχής.

Σχ. 1. ’Άγ. ’Ιωάννης ό Θεολόγος. Κάτοψη

Ή τοιχοδομία τοϋ μικροϋ αυτου ναοΰ είναι άπλή, έγχώρηγη μέ όριζόν- 
τιες κατά διαστήματα ξυλοδεσιές, πράγμα πού συμβαίνει καί σ’ άλλα μνη
μεία τής Καστοριάς1, τής Πρέσπας1 2 καί γενικά τοδ βορειοελλαδικοδ χώρου.

1. Α. Όρλάνδου, Βυζαντινά μνημεία Καστοριάς, ΑΒΜΕ 4(1938) 166(Άγ. Νι
κόλαος Μαγαλειοϋ) καί Γ. Γ ο ύ ν α ρ η, ΟΙ τοιχογραφίες τών Άγ. ’Αποστόλων καί τής 
Παναγίας Ρασιώτισσας στήν Καστοριά, Θεσσαλονίκη 1980, σ. 21 (Άγ. Απόστολοι).

2. Σ. Πελεκανίδη, Βυζαντινά καί μεταβυζαντινά μνημεία τής Πρέσπας, Θεσσα
λονίκη 1960, σ. 90 καί 94 (Άγ. Γεώργιος, Παναγιά Πορφύρα), καί ύποσ. 232, όπου πα
ρατηρεί ότι οί ξυλοδεσιές ύπάρχουν καί σέ μνημεία άρχαιότερα τού 14ου al., συστηματι
κά όμως χρησιμοποιούνται κατά τό 15ο αΙώνα.
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B'. Η ΚΤΙΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ

TÒ ναΰδριο σώζει γραπτή κτιτορική επιγραφή πού βρίσκεται στήν έ- 
σωτερική παρειά τοϋ δυτικού τοίχου πάνω άπό τό ξύλινο υπέρθυρο. Σήμε
ρα είναι αρκετά καταστραμμένη (Πίν. 2α). Τήν πρωτοδημοσίευσε ό άρχιμαν- 
δρίτης Γερμανός Χρηστίδης τό 1922 με πολλά σφάλματα στήν άνάγνωση1. 
Λιγότερα λάθη παρουσιάζει ή άνάγνωση τού Α. Όρλάνδου1 2, πιστότερη ό
μως είναι ή μεταγραφή πού έδωσε ό Ν. Μουτσόπουλος3 καί ή οποία έχει ως 
έξης, συμπληρωμένη όπως ό ίδιος τή διάβασα:

'Ο πάνσ[ε]πτος ουτος καί θείος ναός τοϋ ύπ[ερ] ενδόξου αποστόλου καί 
εύαγγελιστοΰ Ίωάννου τοϋ Θεολόγου οίκοδομήθη εκ βάθρων 
καί ίστορίθη διά εξόδου κυροϋ Θεοδώρου τοϋ ...οικατζη 
συν τή συμβίου αύτοϋ Μη-λ-ας θυγατρός Νικολάου 

5 είς ψυχικήν αυτών σ(ωτηρί)αν: αμήν, καί εϋρωσι βο
ηθόν τον άγων εν τή ημέρα τής κρίσεως: έτους ιζξφ 
μηνί Ανγοϋστω : f διά χειρών άναξ ίων, ίστορίθη, Ευσταθίου ’Ιακώβου 
καί πρωτονοταρίου ’Άρτης: —-καί δόξα τώ άληθινω θ(ε)ω.
Στ. 2-5. οίκοδομήθη εκ βάθρων καί ίστορίθη διά εξόδου κυροϋ Θεοδώ

ρου τοϋ ...οικατζη σύν τή συμβίου αύτοϋ Μη-λ-ας. Ό ναός κτίστηκε καί ζω
γραφίστηκε μέ δαπάνη τοϋ Θεοδώρου καί τής συζύγου του. Τό επώνυμο τοϋ 
κτίτορα καί τό όνομα τής συζύγου του είναι άδύνατο μάλλον νά συμπληρω
θούν. Ό Γερμανός Χρηστίδης μετά τό όνομα Θεοδώρου συμπληρώνει ’Ιη
σού Ίωάννου πράγμα πού δέν είναι σωστό, γιατί δέν υπάρχει ό άπαιτούμε- 
νος χώρος γιά τις δυό αύτές λέξεις καί γιατί οί λέξεις πού άκολουθοϋν μετά 
τό Θεοδώρου δέν μπορούν νά διαβαστούν έτσι. Ό Α. Όρλάνδος συμπληρώ
νει τό όνομα τής συζύγου Μιλ[ίτσα;], τό δεύτερο όμως γράμμα τής λέξης 
είναι η καί όχι ι. ’Εξάλλου διασώζεται καί ή κατάληξη τής λέξης -ας.

Στ. 6-8. έτους ,ζξψ μηνί Αύγούστφ. Ή ιστόρηση τού ναού τέλειωσε τό 
7060 πού ίσοδυναμεΐ μέ τό έτος 1552 άπό τή γέννηση τοϋ Χριστού. Δέν άνα- 
φέρεται ή ίνδικτιώνα πού πρέπει νά ήταν ή 10η4. Μετά τή λέξη Αύγούστφ ή 
επιγραφή συνεχίζεται μέ μικρογράμματη γραφή. Ώς ζωγράφος τοϋ μνημεί
ου άναφέρεται ό πρωτονοτάριος "Αρτης Εύστάθιος ’Ιακώβου, πού ήδη τό

1. Γερμανού Χρηστίδου, Αί έκκλησίαι της Καστοριάς, «Γρηγόριος Πα- 
λαμάς» 6(1922) 280.

2. Α. Όρλάνδου, AB ΜΕ 4(1938) 188.
3. Ν. Μουτσόπουλου, Παναγία ή Μαυριώτισσα, εκδ. «Φίλων Βυζαντινών μνη

μείων καί αρχαιοτήτων νομού Καστοριάς», Άθήναι 1967, σ. 30.
4. Η. Lietzmann, Zeitrechnung der Römischen Kaiserzeit, des Mittelalters und 

der Neuzeit für die Jahre 1-2000 nach Christus, Leipzig 1934, σ. 60.
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1536/7 είχε φιλοτεχνήσει τις τοιχογραφίες του 'Ιεροϋ Βήματος τού καθολι- 
κοϋ τής μονής τής Παναγίας τής Μολυβδοσκέπαστης στήν "Ηπειρο1. Στήν 
έπιγραφή τής Μολυβδοσκέπαστης άναφέρεται ώς Ευστάθιος ’Ιακώβου τα
πεινός πρωτονοτάριος "Αρτης (Πίν. 7). Δέν υπάρχει καμιά άμφιβολία δτι 
είναι τό ίδιο πρόσωπο. Τό μαρτυρεί εξάλλου καί ή ομοιότητα τών γραμμά
των των δύο έπιγραφών.

Γ/ ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΚΟΣΜΟΣ

Θέση τών τοιχογραφιών στο ναό - Διατήρηση
Ό ναΐσκος είναι κατάγραφος μέ τοιχογραφίες (Σχ. 2-4) πού καλύπτουν 

με άρμονική πολυχρωμία τις εσωτερικές έπιφάνειες άλλά καί τήν έξωτερι- 
κή όψη του δυτικοϋ τοίχου του μνημείου. ’Από τούς μακρεϊς τοίχους ό βό
ρειος διαιρείται κάθετα σε τέσσερις ζώνες, ένώ ό νότιος, λόγφ τοϋ μικρότε- 
ρού του ύψους, σε τρεις. Σέ τέσσερις έπίσης ζώνες χωρίζεται καί ό δυτικός 
τοίχος έσωτερικά καί εξωτερικά, ένώ ό ανατολικός σέ τρεις. ’Από τις παρα
στάσεις μερικές, ιδιαίτερα τοϋ νότιου τοίχου, είναι άρκετά καταστραμμένες 
από τά νερά τής βροχής, ένώ στις χαμηλότερες ζώνες τών μακρών τοίχων 
είναι σχεδόν έντελώς απολεπισμένες. Εξάλλου ή μανία τών άλλοδόξων συ- 
νετέλεσε ώστε νά καταστραφοΰν τά περισσότερα πρόσωπα τών χαμηλότε
ρα είκονιζομένων μορφών καί νά χαραχθοϋν πάνω στις έξωτερικές κυρίως 
τοιχογραφίες μέ όξύ έργαλεΐο προσευχές καί κείμενα ποιητικά ή αίσθησια- 
κά σέ αραβική γλώσσα.

Στό τεταρτοσφαίριο τής κόγχης δεσπόζει ή Πλατυτέρα μέ τόν Χριστό 
’Εμμανουήλ στό στήθος πού ευλογεί μέ τά δυό χέρια. Κάτω απ’ αυτήν στον 
ήμικύλινδρο τής κόγχης υπάρχει στενή ζώνη μέ τά στηθάρια τών άγ. ’Ιακώ
βου 'Ιεροσολύμων, Γρηγορίου τοϋ Παλαμά, Άντύπα τής Περγάμου καί ’Α
λεξάνδρου 'Ιεροσολύμων. Στήν πιό κάτω ζώνη οί ολόσωμες μορφές τών τεσ
σάρων συλλειτουργούντων ιεραρχών Γρηγορίου τοϋ Θεολόγου, Βασιλείου 
τοϋ Μεγάλου, Ίωάννου τοϋ Χρυσοστόμου καί ’Αθανασίου ’Αλεξανδρείας. 
’Ανάμεσα στον άγ. Βασίλειο καί άγ. ’Ιωάννη υπάρχει τό θέμα τοϋ Μελισμοΰ. 
Στό μέτωπο τής κόγχης είκονίζεται τό άγ. Μανδήλιο. ’Αριστερά από τό τε
ταρτοσφαίριο υπάρχει ή ’Ανάληψη. Ή κανονική της θέση είναι πάνω άπό 
τό άγ. Μανδήλιο. Δεξιά είκονίζεται ό Ευαγγελισμός. Στήν κόχγη τής Πρό-

1. Τήν πληροφορία όφείλω στήν έφορο άρχαιοτήτων κ. Μ. Άχειμάστου-Ποταμιά- 
νου, τήν όποία καί εύχαριστώ. Εύχαριστώ έπίσης τόν έπιμελητή Δ. Κωνστάντιο γιά τήν 
άποστολή τής φωτογραφίας τής έπιγραφής. Τίς άλλες έπιγραφές τοϋ μνημείου, όχι όμως 
καί αύτή στήν όποία μνημονεύεταιόΕύστάθιος’Ιακώβου, δημοσίευσε ό D. Nicol, The 
Churches of Molyvdoskepastos, ABSA 48(1953) 144-145. Σχετικά γράφει καί ή κ. Μ. Ά- 
χειμάστου-Ποταμιάνου, ΑΔ 30(1975) Χρον. (τυπώνεται).
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Σχ. 2. "Αγ. ’Ιωάννης ο Θεολόγος. 
Προοπτική Απεικόνιση τον έσωτερικον τον ναόν

1. Πλατυτέρα
2· Αγ. ’Ιάκωβος 'Ιεροσολύμων
3. “Αγ. Γρηγόριος ό Παλαμάς 
4· "Αγ. Άντύπας Περγάμου
5. Αγ. ’Αλέξανδρος 'Ιεροσολύμων
6. Θεία Αειτουργία-Μελισμός
7. Τό "Αγ. Μανδήλιο
8. Ακρα Ταπείνωση (’Αποκαθήλωση)
9. 'Ο Δίκαιος ’Ιώβ

10. Ο διάκονος άγ. Στέφανος
11. 'Η ’Ανάληψη
12. 'Ο Εύαγγελισμός
13. "Αγ. ’Ιωάννης ’Αλεξάνδρειάς ό Έλε- 

ήμων

14. "Αγ. ’Ιωάννης Κωνσταντινουπόλεως 
ό Νηστευτής

15. "Αγ. Κλήμης Άγκύρας
16. "Αγ. Διονύσιος ό ’Αρεοπαγίτης
17. "Αγ. ’Ελευθέριος έπίσκοπος ’Ιλλυρικού
18. Ή Γέννηση
19. 'Η 'Υπαπαντή
20. Ό προφήτης Ήσαΐας
21. 'Η Βάπτιση
22. 'Ο προφήτης Δαυίδ (;)
23. Ή Έγερση τοϋ Λαζάρου
24. "Αγ. Έλευθέριος-άγ. Γερμανός
25. "Αγ. Γερμανός πατριάρχης Κωνσταν- 

τινουπόλεως-αγ. Πολύκαρπος
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26. Οί Τρεις Πειρασμοί του Χρίστου
27. 'Ο Ίησοΰς έπιτάσσων τούς ανέμους
28. Ή ’Ίαση των Δαιμονιζομένων
29. Ή ’Ίαση τοϋ λεπρού
30. 'Η άγ. ’Άννα μήτηρ της Θεοτόκου
31. Ό &γ. ’Ιωακείμ πατήρ της Θεοτόκου 
32α-κ. Άγ. Κύριλλος, άγ. Βλάσιος, άγ.

Σπυρίδων, άγ. ’Ιωάννης, άγ. Νικόλα
ος, άγ. Πέτρος-Παϋλος, άγ. Κοσμδς- 
Δαμιανός, άδιάγνωστος άγιος, άγ. 
Ευθύμιος, άγ. Σάββας, άγ. Θεοδόσιος

33. Προφήτες-Δίκαιοι
34. 'Ο Μυστικός Δεΐπνος
35. Ή Σταύρωση
36. ‘Ο ’Επιτάφιος Θρήνος
37. Ή εις Άδου Κάθοδος

38. Το Χαϊρε των Μυροφόρων
39. 'Ο έν Κανφ Γάμος
40. Ή ’Ίαση τοϋ παραλυτικού στην προ- 

βατική κολυμβήθρα
41. 'Ο Χριστός καί ή Σαμαρείτιδα
42. Ή ’Ίαση τοϋ τυφλοΰ
43. Ή Ψηλάφηση τοϋ Θωμά
44. 'Ο άγ. ’Ίσαυρος
45. Οί άγ. Άχίλλειος-Εύστάθιος
46α-κ. Οί άγ. Νέστωρ, Γοβδελδς, ’Αρ

τέμιος, Πελόπιος, Μηνάς, Εύστάθιος, 
Θεόδωρος Τήρων, Θεόδωρος Στρατη
λάτης, Δημήτριος, Γεώργιος καί ’Ιω
άννης

46λ-μ. Άγ. Άνθιμος, άγ. Σίλβεστρος
47. "Αγ. Συμεών ό Στυλίτης

θέσης υπάρχει ή Άκρα Ταπείνωση, στή στενή δέ παρειά πού σχηματίζε
ται άνάμεσα στις δυο κόγχες ό Δίκαιος Ίώβ καί ό διάκονος άγ. Στέφανος. 
Κάτω άπό τήν παράσταση τοϋ Ευαγγελισμού είκονίζονται όλόσωμοι ό άγ. 
’Ιωάννης ’Αλεξάνδρειάς ό Έλεήμων καί ό άγ. ’Ιωάννης Κωνσταντινουπό
λεως ό Νηστευτής. Στήν κατώτατη τέλος ζώνη παριστάνονται ό άγ. Κλή- 
μης αρχιεπίσκοπος Άγκύρας, ό άγ. Διονύσιος ό ’Αρεοπαγίτης καί ό άγ. 
Ελευθέριος έπίσκοπος ’Ιλλυρικού.

Στήν άνώτατη ζώνη τού νότιου τοίχου είκονίζονται σε μή κανονική 
σειρά άπό άνατολικά προς τά δυτικά σκηνές άπό τό Δωδεκάορτο: ή Γέννη
ση, ή Υπαπαντή, ή Βάπτιση καί ή Έγερση τού Λαζάρου. Δυο προφήτες με 
ξετυλιγμένα είλητάρια στά χέρια είκονίζονται άριστερά καί δεξιά άπό τή 
Βάπτιση.

Στή δεύτερη ζώνη τού ίδιου τοίχου μέσα στό Ι.Β. παριστάνονται άπό α
νατολικά προς τά δυτικά ό άγ. Ελευθέριος, ολόσωμος, καί ό άγ. Γερμανός 
πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως καί Πολύκαρπος σέ προτομή κάτω άπό 
τά παράθυρα. Στή συνέχεια έξω άπό τό Ι.Β. υπάρχουν οί παραστάσεις τών 
Πειρασμών τού Χριστού, ό ’Ιησούς έπιτάσσων τούς ανέμους, ή ίαση τών 
δαιμονιζομένων, ή ίαση τού λεπρού, ή άγ. "Αννα καί ό άγ. ’Ιωακείμ.

Στήν κατώτατη τέλος ζώνη είκονίζονται μέσα στό Ι.Β. άπό άνατολικά 
προς τά δυτικά όλόσωμοι οί άγ. Κύριλλος πατριάρχης 'Ιεροσολύμων, Βλά
σιος έπίσκοπος Μεγάλης Σεβαστείας καί Σπυρίδων Τριμυθούντος. Στήν ί
δια ζώνη, άμέσως έξω άπό τό τέμπλο, είκονίζεται ό έπώνυμος άγιος τού να
ού καί στή συνέχεια ό άγ. Νικόλαος ό έν Ταύροις, οί άγ. Πέτρος καί Παύ
λος οί πρωτοκορυφαίοι, οί άγ. Κοσμάς καί Δαμιανός οί ’Ανάργυροι, ένας 
άδιάγνωστος άγιος, ό άγ. Εύθύμιος, ό άγ. Σάββας καί ό άγ. Θεοδόσιος.



Στήν έσωτερική παρειά τοϋ δυτικοϋ τοίχου είκονίζονται: στήν άνώτα- 
τη στενή ζώνη εντεκα προφήτες σέ προτομή μέ άνοιχτά είλητάρια στά χέ
ρια. Στή δεύτερη, πλατιά, ζώνη άπό τά νότια προς τά βόρεια ή Βαϊοφόρος,
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ή Κοίμηση xfjç Θεοτόκου καί ή Μεταμόρφωση. Στην τρίτη, πιό στενή άπό 
τήν προηγούμενη, ζώνη παριστάνονται, όπως καί στό νότιο τοίχο, σκηνές 
άπό τά θαύματα τού Χριστού, όπως ή ’Ανάσταση τής κόρης τού Ίαείρου, ή 
Ίαση τής πενθεράς τού Πέτρου καί ή Τάση τού Παραλύτου. Στό υπέρθυρο 
βρίσκεται ή κτιτορική έπιγραφή καί στή βόρεια παραστάδα τής θύρας ό Συ
μεών ό Στυλίτης. Στην κατώτατη ζώνη άπό τ’ άριστερά είκονίζονται όλό- 
σωμοι οί άγ. Κωνσταντίνος καί Ελένη, ό αρχάγγελος Μιχαήλ καί οί άγ. 
’Ιωάννης ό Δαμασκηνός καί Κοσμάς οί ποιητές. Ή τοποθέτησή τους έδώ 
καί όχι κοντά στήν Κοίμηση πρέπει νά αποδοθεί στήν έλλειψη χώρου.

Στήν άνώτατη ζώνη του βόρειου τοίχου είκονίζονται όκτώ προφήτες 
καί δίκαιοι. Στήν πιό κάτω πλατιά ζώνη σκηνές άπό τή ζωή καί τά πάθη 
τού Χριστού, όπως ό Μυστικός Δεΐπνος, ή Σταύρωση, ό ’Επιτάφιος Θρήνος 
ή ’Ανάσταση καί τό Χαΐρε των Μυροφόρων. Στήν τρίτη ζώνη συνεχίζονται 
τά θαύματα τού Χριστού: ό έν Κανά Γάμος, ό Χριστός ίώμενος τόν παράλυ
το στήν Προβατική Κολυμβήθρα, ό Χριστός καί ή Σαμαρεΐτις, ή Τάση τού 
έκ γενετής τυφλού καί ή Ψηλάφηση τού Θωμά πού είναι άπό τό αναπτυγμέ
νο Δωδεκάορτο. Στό ύπόλοιπο τμήμα τής ζώνης, μέσα στό Ιερό Βήμα είκο- 
νίζονται όλόσωμοι οί άγ. Τσαυρος, άγ. ’Αχίλλειος, αγ. Εύστάθιος. Στή χα
μηλότερη ζώνη παριστάνονται όλόσωμοι οί: αγ. Νέστωρ, αγ. Γοβδελαάς ό 
Πολύαθλος, άγ. ’Αρτέμιος ό Μέγας Δούξ, άγ. Πελόπιος ό Μεγαλομάρτυς, 
αγ. Μηνάς ό έξ Αίγύπτου, άγ. Εύστάθιος ό Πλακίδας, ό άγ. Θεόδωρος ό 
Τήρων, ό άγ. Θεόδωρος ό Στρατηλάτης, ό άγ. Δημήτριος Θεσσαλονίκης, ό 
άγ. Γεώργιος, ό άγ. ’Ιωάννης ό Πρόδρομος, ό άγ. ’Άνθιμος ’Αντιόχειας καί ό 
άγ. Σίλβεστρος πάπας Ρώμης.

Ή έξωτερική παρειά τού δυτικού τοίχου φέρει, όπως έχει σημειωθεί, 
τοιχογραφίες σύγχρονες μέ αύτές τού έσωτερικοΰ. Στήν τριγωνική έπιφά- 
νεια πού σχηματίζεται άπό τή μονόριχτη στέγη τού μνημείου έχουν ζωγρα
φιστεί οί προφήτες Μαλαχίας καί Νάθαν. Στή δεύτερη ζώνη άπ’ τ’ αριστε
ρά είκονίζονται ολόσωμοι οί άγ. Σέργιος καί Βάκχος, ό άγ. ’Ιάκωβος, ό άγ. 
Νικήτας, ό άγ. Έλπιδοφόρος, ό άγ. Σώζων καί ό άγ. Δομνϊνος ό έπί τού Ό
ρους. Στήν έπόμενη ζώνη έχουν ζωγραφιστεί οί Τρεις παΐδες στήν Κάμινο, 
ό άγ. ’Ιωάννης ό Θεολόγος στήν άβαθή καί ύψηλή κόγχη πάνω άπό τή θύρα 
ή Μετάσταση τού ’Ιωάννη τού Θεολόγου καί ό Έφραίμ ό Σύρος. Στήν κα
τώτατη ζώνη άριστερά παριστάνεται ό άρχων Μιχαήλ φέροντας μέ τό αρι
στερό χέρι τό «κοινόν τού θανάτου ποτήριον» καί μέ τό δεξί ρομφαία. Πιό 
κάτω δεξιά διακρίνονται μερικοί δαίμονες καί τό νεκρό σώμα κάποιου θνη
τού πού «τής έαυτοΰ σωτηρίας» είχε άμελήσει. Δεξιά άπό τή θύρα είκονίζε- 
ται ό άρχάγγελος Γαβριήλ καί ό άγ. Μερκούριος, ένώ δεξιότερα ό όσιος 
Σισώης καί ό άγ. ’Ιωάννης ό Καλυβίτης. Ή διατήρηση τών έξωτερικών 
τοιχογραφιών λόγφ τών καιρικών συνθηκών είναι μάλλον κακή.
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Δ'. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑ 

Κεντρική κόγχη
α)Ή Πλατυτέρα (Πίν. 2β). Είκονίζεται στο τεταρτοσφαίριο τής 

κόγχης σέ προτομή καί μέ τα χέρια σε δέηση έχοντας μπροστά στο στήθος 
της το Χριστό Εμμανουήλ πού εύλογεϊ μέ τα δυο χέρια. Τά πρόσωπα των 
μορφών έχουν σχεδόν καταστραφεΐ. Τά χέρια τής Παναγίας μέ τις μακριές 
έξπρεσιονιστικές παλάμες καί τά λεπτά δάκτυλα αγκαλιάζουν όλο τό τε
ταρτοσφαίριο. Φέρει κόκκινο κρασιού μαφόριο, ένώ ό Χριστός πλούσιο καί 
πολύπτυχο τεφρό χιτώνα καί ίμάτιο, στις πτυχώσεις τού όποιου γίνεται χρή
ση χρυσοκονδυλιδς.

Ή Πλατυτέρα εχει παρασταθεϊ σέ κάμπο τρίχρωμο. Τό κάτω τμήμα εί
ναι κίτρινο, τό μεσαίο πράσινο ανοιχτό καί τό πάνω βαθυκύανο. Παρόλο 
πού οί μορφές τής Θεοτόκου καί τού Χριστού φαίνονται άσύνδετες καί ά
σχετες αισθητικά μεταξύ τους, ή χρωματική άντίθεση των ένδυμασιών καί 
οί όμόρροπες χειρονομίες συντελούν στήν προβολή τού Χριστού καί στήν 
αισθητική ισορροπία του μέ τήν Πλατυτέρα.

Καί ή Πλατυτέρα καί ό Χριστός φέρουν χρυσά φωτοστέφανο. ’Αριστε
ρά καί δεξιά άπό τή Θεοτόκο υπάρχουν σέ κύκλους οί επιγραφές Μ(ΗΤ)ΗΡ 
Θ(ΕΟ)Υ καί πιό κάτω η ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ ΠΛΑΤΥΤΕΡΑ. Κοντά στό κεφάλι 
τού Χριστού οί έπιγραφές: i(HCOY)C X(PICTO)C Ο ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.

β)Θεία Λειτουργία-Μελισμός (Πίν. 3). Κάτω άπό τή 
στενή ζώνη μέ τά τέσσερα στηθάρια των ιεραρχών, τούς όποιους θά δούμε 
έξετάζοντας τις μεμονωμένες μορφές, είκονίζονται τέσσερις συλλειτουρ- 
γοΰντες ιεράρχες1 καί ό Μελισμός. Είναι ζωγραφισμένοι σέ κάμπο βαθυκύ
ανο ολόσωμοι στραμμένοι κατά τρία τέταρτα άνά δύο προς τό κέντρο τής 
κόγχης. Άπό αριστερά προς τά δεξιά: ό άγ. Γρηγόριος ο Θεολόγος παρι- 
στάνεται γέρος σχεδόν φαλακρός, μέ υψηλό μέτωπο, πλατυγένης καί στρογ- 
γυλογένης. Τό πρόσωπο άποδίνεται μέ καστανό θερμό προπλασμό καί κα- 
στανοπράσινα φώτα. Οί ρυτίδες είναι σχηματοποιημένες. Φέρει λευκοκί- 
τρινο στιχάριο, λευκό φαιλόνιο καί ώμοφόριο λευκοκίτρινο. Κρατά είλη- 
τάριο μέ τήν έπιγραφή: ΕΞΑΙΡΕΤΩΘ THC ΠΑΝΑΓΙΑΘ ΑΧΡΑΝΤΟΥ ΥΠΕΡΕΥ- 
AOTHMENHC ΕΝΔΟΞΟΥ ΔΕΟΠΟΙΝΗΟ ΗΜΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ1 2. Στό ύψος τής κε

1. Γιά τούς ιεράρχες πού είκονίζονται στήν κόγχη βλ. Ν τ. Μ ο υ ρ ί κ η, Οί τοιχο
γραφίες τού Σωτήρα κοντά στό ’Αλεποχώρι τής Μεγαρίδος, ’Αθήνα 1978, σ. 17, όπου καί 
ή παλιότερη βιβλιογραφία. Γιά τήν εικονογραφία τους βλ. Η. B u c h t a 1, Some Notes 
on Byzantine Hagiographical Portraiture «Gazette des Beaux-Arts» 62(1913) 83 κ.έ. Επίσης 
N. Δρανδάκη, Εικονογραφία τών Τριών Ιεραρχών, ’Ιωάννινα 1969, σ. 8-11.

2. Πρβλ. Π. Τ ρ ε μ π έ λ α, Αί τρεις λειτουργίαι κατά τούς έν Άθήναις κώδικας, 
Άθήναι 1935, σ. 116.
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φαλής ή επιγραφή: ο ATIOC ΓΡΗΓΟΡΙΟΟ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΟ. Ό αγ. Βασίλειος ό 
Ούρανοφάντωρ, πού βρίσκεται δεξιά άπό τόν προηγούμενο, παριστάνεται 
μεσήλικας, όξυγένης με ύψηλό μέτωπο καί κοντά καστανά μαλλιά καί γέ
νια. Φέρει λευκοκίτρινο στιχάριο, πετραχήλιο κεραμίδι μαργαριτοποίκιλ- 
το καί φαιλόνιο λευκό κοσμημένο με σταυρούς. Τό ώμοφόριο είναι κοσμη
μένο μέ μεγάλους σταυρούς.

Στό άριστερό κρατά τό Χριστό βρέφος, δοσμένο σε μικροσκοπικές δια- 
αστάσεις, τόν όποιο λογχίζει. Τά χέρια του Χριστού είναι κομμένα άπό τούς 
βραχίονες καί τά πόδια άπό τούς μηρούς. Πάνω άπό τό φωτοστέφανο του οί 
βραχυγραφίες ic XC καί άριστερά ή επιγραφή: ο MEAICMOC. Στό ύψος 
τού φωτοστεφάνου τού αγίου ή έπιγραφή: Ο AriOC BAXIAEIOC Ο ΟΥ(ΡΑ)- 
ΝΟΦΑΝΤΩΡ. ΓΙιό δεξιά, στραμμένος προς τό κέντρο, είκονίζεται ό αγ. 
'Ιωάννης ό Χρυσόστομος. Παριστάνεται μεσήλικας μέ λίγα καστανά μαλ
λιά καί γένια. Τά ζυγωματικά προεξέχουν καί τό μέτωπο είναι ύψηλό. Μέ 
τό δεξί χέρι ευλογεί, ενώ μέ τό άριστερό κρατά είλητάριο μέ τήν ευχή 
τής Θείας Λειτουργίας: KAI noiHCON ΤΟΝ ΜΕΝ ΑΡΤΟΝ ΤΟΥΤΟΝ ΤΙΜΙΟΝ 
ΚΑΙ ΑΓΙΟΝ ΟΩΜΑ ΤΟΥ XPICTOY COY ΑΜΗΝ1. Είναι ντυμένος όπως καί οί 
προηγούμενοι ιεράρχες μέ πράσινο άνοιχτό στιχάριο, κεραμίδι πετραχή
λιο καί λευκό πολυσταύριο φαιλόνιο. Δεξιά καί άριστερά άπό τό κεφάλι 
του ή έπιγραφή: AriOC ΙΩΑΝΝΗΟ Ο XPYCOCTOMOC. Δίπλα στό Χρυσόστο
μο βρίσκεται ό αγ. Αθανάσιος ’Αλεξάνδρειάς. Είκονίζεται γέρος, μέ ώοει- 
δές κεφάλι, όψηλομέτωπος, πλατυγένης καί φουντογένης. Φέρει τήν ίδια μέ 
τούς προηγούμενους άρχιερατική στολή καί κρατά μέ τά δυό χέρια είλητά
ριο μέ τήν εύχή τής Θείας Λειτουργίας: ΤΟ ΔΕ ΕΝ ΤΩ ΠΟΤΗΡΙΩ ΑΥΤΩ ΤΟ 
ΤΙΜΙΟΝ ΚΑΙ ΑΓΙΟΝ ΑΙΜΑ TOY XPICTOY COY ΑΜΗΝ1 2. Επιγραφή: AriOC ΑΘΑ- 
NACIOC ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΟ.

Τά σώματα καί των τεσσάρων ιεραρχών κυριαρχούν στήν κόγχη μέ τόν 
όγκο τους. Είναι πλατιά καί μάλλον δυσανάλογα σέ σχέση μέ τις λεπτές κε
φαλές τους. ’Απουσιάζει ή ραδινότητα πού παρατηρεΐται στις άλλες μορ
φές τών συνθέσεων τού ναού. Τή μονοτονία διασπά κάπως ή διαφορετική 
κλίση τών κεφαλών, ή πολυχρωμία τών σταυρών τών ώμοφορίων καί οί δια
φορετικές έπιμέρους διακοσμήσεις τής ένδυμασίας. Παρ’ όλα αύτά οί μορ
φές παραμένουν βαριές καί έκπλήσσουν μέ τήν ίερατικότητά τους.

Τό θέμα τού Μελισμοΰ έχει άποδοθεΐ κατά διαφορετικό άπ’ ο,τι γνω
ρίζουμε μέχρι τώρα τρόπο. Ή παλιότερη βυζαντινή παράδοση, ιδίως άπό 
τό 14ο αί. καί έξής3, θέλει τό Χριστό μέσα σέ δίσκο ή μικρή λεκανίδα σκε

1. Π. Τρεμπέλα, Αί τρείς λειτουργίαν, ό.π., σ. 114.
2. Π. Τ ρ ε μ π έ λ α, Ai τρεις λειτουργίαι, ό.π., σ. 115.
3. Βλ. Α. Όρλάνδου, ΑΒΜΕ 4(1938) 75.
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πασμένο μέ τον αστερίσκο καί τον άέρα καί τοποθετημένο στήν 'Αγ. Τρά
πεζα1. Στο έξεταζόμενο μνημείο τό Χριστό κρατά μέ τό άριστερό του χέρι ό 
άγ. Βασίλειος, ένώ μέ τό δεξί τον σφραγίζει1 2. Ή έλλειψη χώρου γιά τή μή 
είκόνιση τής 'Αγ. Τράπεζας είναι μιά δικαιολογία. Θά μπορούσε όμως νά 
βρεθεί ό ανάλογος χώρος, έάν ό ζωγράφος εΐκόνιζε μόνο δύο ιεράρχες, όπως 
δηλαδή συμβαίνει καί στούς 'Αγ. ’Αποστόλους τοϋ Γεωργίου τής Καστο
ριάς3. Έχω τή γνώμη πώς έδώ ό ζωγράφος θέλησε νά άπεικονίσει τή στιγμή 
εκείνη τής Θείας Λειτουργίας κατά τήν οποία ό ίερέας σφραγίζει τρεις φο
ρές τά τίμια δώρα4 λέγοντας μυστικώς τις ευχές πού άναγράφονται στά είλη- 
τάρια τοϋ άγ. Ίωάννου καί άγ. ’Αθανασίου.

Κόγχη της Πρόθεαης
'Η “Ακρα Ταπείνωση- ’Αποκαθήλωση (Πίν. 4). Στήν 

κόγχη τής Πρόθεσης είκονίζεται ή "Άκρα Ταπείνωση ή όπως σέ άλλα μνη
μεία επιγράφεται: Ή ’Αποκαθήλωση τοϋ Ίησοϋ Χριστοΰ. Ό Κύριος παρι- 
στάνεται μέχρι τήν όσφύ μέσα σέ σαρκοφάγο, φέρει λευκό περίζωμα καί έ
χει τά χέρια σταυρωμένα στήν κοιλιακή χώρα. Πίσω του είκονίζεται ό σταυ
ρός καί άριστερά καί δεξιά τά σύμβολα τοϋ πάθους, ό σπόγγος καί ή λόγχη. 
Ό κορμός έχει αποδοθεί μέ μεγάλη σχηματικότητα, πράγμα πού φαίνεται 
στήν κοιλιακή χώρα, τά πλευρά καί τις άρθρώσεις.

"Οπως μέ άλλη εύκαιρία έχουμε άναφέρει5, ή παράσταση αυτή, πού εμ
φανίστηκε, άπ’ όσο μέχρι σήμερα ξέρουμε, κατά τό 12ο αί., διακρίνεται 
άπό τόν G. Millet6 σέ δυό τύπους, τόν άνατολικό καί τό δυτικό. Τίς άμφιβο- 
λίες μας γιά τό χωρισμό αύτό τίς έχουμε ήδη έκφράσει, ένισχύονται δέ ά- 
κόμα περισσότερο μέ τήν παράσταση αύτή. Στό μνημείο μας ή κόγχη τής 
Πρόθεσης είναι άρκετά υψηλή καί έτσι δίνεται ή δυνατότητα στό ζωγράφο 
νά παραστήσει τό Χριστό λίγο κάτω άπό τήν όσφύ μέ τά χέρια σταυρωμένα 
στήν κοιλιακή χώρα7.

1. Γιά τό θέμα τοϋ Μελισμοϋ (Άμνοΰ) βλ. Γ. Γ ο ύ ν α ρ η, Οΐ τοιχογραφίες τών 'Αγ. 
’Αποστόλων, δ.π., σ. 28, όπου καί ή παλαιότερη βιβλιογραφία.

2. Είναι τό μοναδικό άπ’ όσο ξέρουμε μέχρι σήμερα παράδειγμα.
3. Γ. Γ ο ύ ν α ρ η, Οί τοιχογραφίες τών 'Αγ. ’Αποστόλων, δ.π., πίν. Ια.
4. Ό Σωφρόνιος 'Ιεροσολύμων, PG 87s, 3989Β λέγει: «Τό δέ σφραγίζε- 

σθαι τήν προσφοράν ό Μέγας Βασίλειος παρέδωκεν». ’Εδώ πράγματι τήν πράξη αύτή έκ- 
τελεΐ ό Μ. Βασίλειος.

5. Γ. Γ ο ύ ν α ρ η, Οί τοιχογραφίες τών 'Αγ. ’Αποστόλων, δ.π., σ. 33. Στή βιβλιογρα
φία πρόσθεσε καί D. Pallas, Die Passion und Bestattung Christi in Byzanz. Der Ritus- 
Das Bild, München 1965, σ. 197-298.

6. Recherches, σ. 483 κ.έ.
7. Ό τύπος αύτός δέν άπαντά συχνά αύτή τήν έποχή. Στον "Αθω π.χ. ύπάρχει στή 

Μ. Ξενοφώντος, βλ. G. Μ i 11 e t, Monuments de l’Athos, Paris 1927, πίν. 169.5. Ήδη άπό
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Οί συνθέσεις
Σκηνές άπό το Δ ωδεκάορτο και άλλες ευαγγελικές συνθέσεις

Ό Εύαγγελισμός (ΓΧίν. 5). Βρίσκεται στο ανώτατο μέρος του 
ανατολικού τοίχου του ναοϋ νότια άπό τό τεταρτοσφαίριο τής κόγχης. Ό 
άγγελος είκονίζεται σέ τρία τέταρτα ερχόμενος άπό τ’ άριστερά με ζωηρή 
κίνηση καί βηματισμό. Μέ τό άριστερό κρατά σκήπτρο, ένώ τό δεξί τό έχει 
σέ χειρονομία λόγου. Τό βλέμμα του έκφραστικό κατευθύνεται προς τή Θε
οτόκο πού είκονίζεται απέναντι του όρθια μπροστά σέ τετράγωνο κάθισμα 
έχοντας τό βλέμμα της στραμμένο έξω άπό τόν πίνακα γιά νά δηλωθεί ό φό
βος καί τό ξάφνιασμά της άπό τό θεϊκό μήνυμα. Ή ένδυμασία του αγγέλου 
χαρακτηρίζεται άπό έντονη καί κινημένη πτύχωση, ένώ τής Θεοτόκου είναι 
δύσκαμπτη καί στατική. Πίσω οί μορφές πλαισιώνονται άπό υψηλά καί βα
ριά οικοδομήματα, τυπικά στήν παράσταση αυτή, τις στέγες των όποιων 
ένώνει ύφασμα. Τρείς δέσμες φωτός βγαίνουν άπό τό ήμικύκλιο τού ουρα
νού καί κατευθύνονται προς τή Θεοτόκο. ’Ανάμεσα στά οικοδομήματα, στό 
πάνω μέρος, ή έπιγραφή: ο EYArrEAlCMOC, δεξιά άπό τή Θεοτόκο τό 
Μ(ΗΤ)ΗΡ Θ(Ε)ΟΥ καί άνάμεσα στις μορφές ή έπιγραφή: Χ(ΑΙ)Ρ(Ε) Κ(Ε)Χ(Α)- 
Ρ(Ι)Τ(Ω)(Μ(Ε)Ν(Η) Ο K(YPIOC) Μ(Ε)Τ(Α) C(OY).

Άπό είκονογραφική άποψη ή παράσταση άκολουθεϊ ώς προς τή στά
ση τής Θεοτόκου τήν προ των Παλαιολόγων παράδοση, ένώ ώς προς τόν 
αρχάγγελο τά σύγχρονό της ρεύματα. Πράγματι όρθια καί συνεσταλμένη 
βρίσκουμε τή Θεοτόκο στον κώδ. 510 τής ’Εθνικής Βιβλιοθήκης τού Παρι
σιού (9ος αί.)1 καί στις τοιχογραφίες τής Καππαδοκίας πού χρονολογούν
ται στό 10ο αί.* 1 2. Ή τέχνη τής εποχής τών Παλαιολόγων χρησιμοποιεί τις 
περισσότερες φορές τή μορφή τής καθισμένης Θεοτόκου3 καί τόν τύπο τού 
ορμητικά κινουμένου άγγέλου4, ένώ ό τύπος τού συνεσταλμένου αγγέλου

τό 14ο αί. οί δύο τύποι του Millet δέν διαχωρίζονται αύστηρά καί ό ένας δανείζεται στοι
χεία άπό τόν άλλο. Βλ. Σ. Πελεκανίδη, Βυζαντινά καί μεταβυζαντινά μνημεία της 
Πρέσπας, δ.π., σ. 98.

1. Η. Omont, Miniatures des plus anciens manuscrits de la Bibliothèque Nationale 
du Vie au XlVe siècle, Paris 1929, πίν. XX.

2. G. de Jerphanion, Les églises rupestres de Gappadoce, Paris 1925-1942, I, 
πίν. 37,2.

3. Π.χ. στό Πρωτάτο καί στή Μ. Χελανδαρίου, βλ. G. Μ i 11 e t, Athos, πίν. 58, 2 καί 
65. 2, στόν Άγ. Ευθύμιο Θεσσαλονίκης, βλ. Γ. καί Μ. Σωτηρίου, Ή βασιλική τού 
Αγ. Δημητρίου Θεσσαλονίκης, Άθήναι 1952, πίν. 82α, στό Χριστό Βέροιας, βλ. Σ. Π ε- 
λεκανίδη, Καλλιέργης, όλης Θετταλίας άριστος ζωγράφος, Άθήναι 1973, πίν. 11.

4. Όπως π.χ. στήν Παντάνασσα τού Μυστρά, G. Millet, Monuments Byzantins 
de Mistra, Paris 1910, πίν. 139,1 καί στή φορητή εΙκόνα τού Άγ. Κλήμεντα Αχρίδας, βλ. 
D. Talbot Rice -Μ. Hirmer, The Art of Byzantium, London 1959, πίν. XLI.
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πού κυριαρχούσε κατά τον 11ο αΐ., δεν έξαφανίζεται άλλα υπάρχει σέ μερικά 
μνημεία1. ’Αργότερα χρησιμοποιείται μερικές φορές καί άπό τούς Κρήτες 
άγιογράφους του 16ου αί., πού άρκετά συχνά έπανέρχονται σέ παλιότερα άπό 
τήν παλαιολόγεια έποχή πρότυπα1 2 3.

Ή τοποθέτηση τής σκηνής τού Εύαγγελισμοϋ στό χώρο τού 'Ιερού Βή
ματος άποσκοπεΐ νά τονίσει τό συμβολικό της περιεχόμενο, δηλ. τήν ’Εν
σάρκωση σέ σχέση πάντα μέ τή Λειτουργία πού τελείται στό χώρο αύτό8.

Ή Γέννηση (Πίν. 6α). Βρίσκεται στήν άνατολική άκρη τής άνω ζώ
νης τού νότιου τοίχου. ’Έχει καταστραφεί στήν άνω δεξιά της γωνία καί έ
χουν έκπέσει τά χρώματα άπό τις ενδυμασίες καί μερικά πρόσωπα.

Στό κέντρο τού πίνακα παριστάνεται ξαπλωμένη σέ στρωμνή ή Θεοτό
κος. Τά μάτια της είναι κλειστά γιά νά δηλωθεί ή κόπωση καί ή εξάντληση 
άπό τόν τοκετό καί κατά συνέπεια ή άνθρώπινη φύση τού Χριστού4. Ό τύ
πος τής ξαπλωμένης Θεοτόκου, πού εμφανίζεται άπό τόν 11ο κιόλας αιώνα5, 
ύπάρχει άργότερα σέ τοιχογραφίες καί χειρόγραφα6.

Δεξιά άπό τή Θεοτόκο υπάρχει μικρό σπήλαιο μέσα στό όποιο ή φάτ- 
νη μέ τό Χριστό. Κάτω άπό τή φάτνη είκονίζεται τό λουτρό τού βρέφους, 
σκηνή πού οφείλεται στήν παράδοση τού Πρωτοευαγγελίου τού ’Ιακώβου7, 
άπαντά ήδη στήν παλαιοχριστιανική τέχνη8, όπως δέ σημειώσαμε κατά 
τή μελέτη των τοιχογραφιών τών 'Αγ. ’Αποστόλων9 άνάγει τήν προέλευσή 
της στήν άρχαία έλληνική μυθολογία καί μάλιστα στό λουτρό τού Διονύ

1. Ψηφιδωτή εικόνα στό Μουσείο Opera del Duomo τής Φλωρεντίας, D. Talbot 
Rice -Μ. Hirmer, The Art of Byzantium, δ.π., πίν. XXXVI, καί ψηφ. έπίσης εικόνα 
τοδ Victoria and Albert Museum, βλ. D. Talbot R i c e - M. Hirmer, δ.π., πίν. 
XXXVIII.

2. Π.χ. στό Καθολικό καί τήν Τράπεζα τής Μ. Λαύρας καί στό παρεκκλήσι 'Αγ. Γε
ωργίου τής Μ. 'Αγ. Παύλου τού Άθω, G. Millet, Athos, δ.π., πίν. 119.4’ 145.2 καί 
190.1.

3. Γιά τή θέση τής παράστασης καί τό συμβολισμό της βλ. A. G r a b a r, Deux no
tes sur l’histoire de l’iconostase d’après des monuments de Yougoslavie, ZRVI 7(1961)13-17.

4. K. Καλοκύρη, Ή Γέννησις τού Χριστού είς τήν Βυζαντινήν τέχνην τής Ελ
λάδος, Άθήναι 1956, σ. 31.

5. Π.χ. στήν Παναγία Χαλκέων, K. Papadopoulos, Die Wandmalereien des 
XI. Jahr, in der Kirche Παναγία τών Χαλκέων in Thessaloniki, Graz-Köln 1961, πίν. 13.

6. Βλ. π.χ. 'Αγ. ’Αναργύρους Καστοριάς, Σ. Πελεκανίδη, Καστόρια, I, Βυζαν- 
τιναί τοιχογραφία!, Θεσσαλονίκη 1953, πίν. 15, Άγ. Σοφία Τραπεζούντος, D. Talbot 
Rice, The Church of Hagia Sofia at Trebizond, Edinburgh 1968, πίν. 37, Cod. Par. Gr. 54 
καί Par. Gr. 543, G. Millet, Recherches, δ.π., είκ. 42 καί 43.

7. C. Tischendorf, Evangelia Apocrypha, Leipzig 1853, κεφ. XIX-XX.
8. K. Καλοκύρη, Ή Γέννησις τού Χριστού, δ.π., σ. 54.
9. Γ. Γ ο ύ V α ρ η, Οί τοιχογραφίες τών Άγ. Αποστόλων, δ.π., σ. 37, σημ. 4.
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σου. Στήν παράστασή μας άπεικονίζεται ή προετοιμασία τοΟ λουτροϋ μέ τό 
Χριστό στα γόνατα τής Μαίας καί τή Σαλώμη νά χύνει νερό στή λεκάνη.

Στήν κάτω άριστερή γωνία τοϋ πίνακα εικονίζεται καθισμένος σέ μι
κρό έξαρμα βράχου ό ’Ιωσήφ. Πάνω άπό τό κεφάλι του, σέ μικρογράμματη 
γραφή, ή επιγραφή: «ό ’Ιωσήφ ό μ ν ή σ τ ω ρ». Οί τρεις Μάγοι είκονί- 
ζονται στο μέσον τής παράστασης άριστερά άπό τή Θεοτόκο πεζοί, ένώ ό
πως ξέρουμε άπό τό 12ο αιώνα, αλλά καί κυρίως άπό τό 14ο, έπικρατεϊ ό τύ
πος των εφίππων1. Πίσω άπό τούς Μάγους, στήν άριστερή γωνία του πίνακα, 
είκονίζονται οί τρεις άγγελοι πού τά πρόσωπά τους είναι γεμάτα ζωή καί έκ
φραση1 2. ’Ανάλογος άριθμός άγγέλων, πού βρίσκονται στήν ίδια θέση,άπαν- 
τά στήν Παναγία Χαλκέων3 καί στό τετραευάγγελο τής Πάρμας (11ος ai.)4 5. 
Πάνω άπό τούς αγγέλους ή επιγραφή: 0(EO)C ΤΟ ΤΕΧΘΕΝ Η ΔΕ Μ(ΗΤ)ΗΡ 
ΠΑΡΘΕΝΟΟ.

"Οπως έγινε ήδη άντιληπτό ό ζωγράφος τής παράστασής μας άκολου- 
θεΐ ώς προς τήν όργάνωσή της άρχαιότερο πρότυπο τό όποιο έν μέρει πα- 
ραλλάσσει. Στήν καλλιτεχνική ελευθερία του όφείλεται ή διαφορετική ορ
γάνωση τού τοπίου, πού τό ποικίλλει μέ μικρά δέντρα καί άνθη, ή θέση τοϋ 
’Ιωσήφ, ή οργάνωση τής σκηνής τοϋ λουτροϋ καί ή στάση των Μάγων καί 
τών άγγέλων.

Ή Υπαπαντή (Πίν. 6β). Βρίσκεται δεξιά άπό τήν προηγούμενη 
καί διατηρείται σέ κακή κατάσταση.

Στό μέσον περίπου τοϋ πίνακα εικονίζεται τό θυσιαστήριο σέ μορφή 
'Αγ. Τράπεζας πού στηρίζεται σέ ένα πόδι. Ή Τράπεζα καλύπτεται άπό πυρα
μιδοειδές κιβώριο πού άνακρατεΐται άπό τέσσερις κίονες, φέρει δέ ποδέα 
πού πέφτει σέ πτυχές σχεδόν άκαμπτες καί ήμικυλινδρικές6. Δεξιά άπό τό 
θυσιαστήριο παριστάνεται όρθιος σέ ύποπόδιο ό Συμεών έχοντας στά χέρια

1. X ρ. Μαυροπούλου-Τσιούμη, Οί τοιχογραφίες τοϋ 13ου ai. στήν Κου- 
μπελίδικη τής Καστοριάς, Θεσσαλονίκη 1973, σ. 46, όπου καί πολλά παραδείγματα μέ τή 
σχετική βιβλιογραφία.

2. Όπως είναι γνωστό, ό αριθμός τών άγγέλων ποικίλλει άνάλογα μέ τό πρότυπο αλ
λά καί τήν έποχή κατά τήν όποια έκτελεϊται ή παράσταση. Βλ. K. K a λ ο κ ύ ρ η, Ή 
Γέννησις τοϋ Χριστοϋ, δ.π., σ. 37.

3. Δ. Εύαγγελίδη, Ή Παναγία τών Χαλκέων, Θεσσαλονίκη 1954, σ. 57, εϊκ. 
10, καί K. Papadopoulos, Die Wandmalereien des XI Jahr., δ.π., πίν. 13.

4. G. Millet, Recherches, εϊκ. 63.
5. Στίχοι πού διαβάζονται στίς 25 Δεκεμβρίου, βλ. «Μηναϊον» εκδ. Σαλίβερου. σ. 312 _
6. Παρόμοιες πτυχώσεις υφασμάτων ύπάρχουν καί στίς τοιχογραφίες τής "Ομορφης 

Εκκλησίας ’Αθηνών, βλ. Α. Βασιλάκη-Καρακατσάνη, Οί τοιχογραφίες τής 
Όμορφης ’Εκκλησίας στήν ’Αθήνα, ’Αθήνα 1971, σ. 64-65, όπου άναφέρονται καί πολλά 
άλλα παραδείγματα.
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του το μικρό Χριστό, ενώ αριστερά στραμμένη προς τό Συμεών είκονίζεται 
ή Θεοτόκος με τά χέρια απλωμένα για να δεχτεί τόν Ίησοΰ. Ανάμεσα στή 
Θεοτόκο καί τόν ’Ιωσήφ, ό όποιος κρατά δυό νεοσσούς περιστερών, είκονί- 
ζεται ή προφήτισσα"Αννα μέ είλητάριο στα χέρια, όπου ή επιγραφή: OYTOC 
ECTIN Ο XPICTOC ΠΕΡΙ ΟΥ ΠΑΝΤΕΟ ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΟ ΠΡΟΚΑΤΗΓΓΕΙΛΑΝ1. Τις 
μορφές πλαισιώνει τοίχος καί κτίσματα ανάμεσα στά όποια, στό αριστερό 
μέρος, είκονίζεται ό Προφήτης Μωυσής στό είλητάριο τοϋ όποιου ή έπι- 
γραφή: ΠΑΝ ΠΡΩΤΟΤΟΚΟΝ ΔΙΑΝΟΙΓΟΝ ΤΗΝ ΜΗΤΡΑΝ ΑΓΙΟΝ ΤΩ ΚΥΡΙΩ 
KAH0HCETAI1 2.

’Από είκονογραφική άποψη ή παράσταση ανήκει, σύμφωνα μέ τήν κα
τάταξη τοϋ Α. Ξυγγόπουλου, στον τύπο Ε κατά τόν όποιο τό παιδί βρίσκε
ται στήν αγκαλιά τοϋ Συμεών, ό όποιος όμως ετοιμάζεται νά τό παραδώσει 
στή Θεοτόκο πού άπλώνει τά χέρια της3. Ό τύπος αυτός είναι αρκετά διαδε
δομένος στά υστέρα βυζαντινά χρόνια, πολύ δέ περισσότερο στούς μετά τήν 
άλωση χρόνους4. Ό ίδιος τύπος άπαντά σε έργα primitivi ’Ιταλών ζωγρά
φων, όπως τοϋ Duccio καί άλλων5. "Αξια προσοχής στήν εξεταζόμενη παρά
σταση είναι ή άπεικόνιση τοϋ προφήτη Μωυσή πού τόν συναντούμε καί 
στήν άντίστοιχη παράσταση τοϋ καθολικού τής Λαύρας6. Φαίνεται πώς καί 
οί δυό ζωγράφοι έχουν ύπόψη τους τό ίδιο παλιότερο πρότυπο ή πώς ό Εύ- 
στάθιος είχε ύπόψη του τήν παράσταση τοϋ Θεοφάνη.

Ή Βάπτιση (Πίν. 8α). Δίπλα στό παράθυρο πού ύπάρχει δεξιά άπό 
τήν Υπαπαντή, σε στενή μακρόστενη έπιφάνεια, είκονίζεται ό προφήτης Ή- 
σαΐας καί στή συνέχεια σε ξεχωριστή τετράγωνη επιφάνεια ή Βάπτιση τοϋ 
Χριστού. Άπό δεξιά ή παράσταση πλαισιώνεται άπό δεύτερη στενή ζώνη, 
όπου είκονίζεται ένας άδιάγνωστος (Δαυίδ;) προφήτης. Καί ή σύνθεση άλλά 
καί οί μεμονωμένες μορφές τών προφητών διατηροΰνται σέ κακή κατάστα
ση.

1. Τό χωρίο προέρχεται άπό τίς Πράξεις τών ’Αποστόλων, 3.18, 7.52, εχει όμως έν 
μέρει παραλλαχθεϊ. Συνήθως στό είλητάριο τής προφήτισσας υπάρχει ή έπιγραφή «τοϋ- 
το τό βρέφος ούρανόν καί γήν έστερέωσε».

2. Περικοπή άπό τήν Έξοδο 13.2 έν μέρει παραλλαγμένη. Πρβλ. καί Διονυ
σίου έκ Φουρνά, Ερμηνεία τής Ζωγραφικής Τέχνης, Πετρούπολις 1909, σ. 79.

3. Α. Ξυγγόπουλου, 'Υπαπαντή, ΕΕΒΣ 6(1929) 332-333· βλ. έπίσης D. C. 
Schorr, The Iconographie Development of the Presentation in the Temple, «The Art 
Bull.» 28(1946) 17-32, Kai K. Wessel, Darstellung im Tempel, RbK I, στ. 1134-1145.

4. Α. Ξυγγόπουλου, 'Υπαπαντή, δ.π., σ. 332.
5. Ν. Δ ρ α V δ ά κ η, Ό είς Άρτον Ρεθύμνης ναΐσκος τοϋ Άγ. Γεωργίου, «Κρητ. 

Χρον.» 11(1957) 106-107, καί Ο. Demus, The Mosaics of Norman Sicily, London 1949, 
σ. 274.

6. G. Millet, Athos, πίν. 119.5.
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Τον κεντρικό άξονα τής παράστασης άποτελεΐ ό όρθιος Χριστός πού 
πατά σέ άκανόνιστο λίθο μέσα στον ποταμό καί έχει το κεφάλι στραμμένο 
προς τον Πρόδρομο καί το δεξί χέρι σέ εύλογία1. 'Ο Πρόδρομος, πού βρί
σκεται στήν άριστερή όχθη, έχει ύποστεϊ πολλές άπολεπίσεις. Στή δεξιά ό
χθη παριστάνονται πολύ καταστραμμένοι τρεις άγγελοι1 2 προσκλίνοντες 
καί μέ τά χέρια καλυμμένα μέ τά ίμάτιά τους.

Μέσα στά νερά του ποταμού ρεαλιστικά άποδοσμένα κολυμπούν ψά
ρια, χέλια, καραβίδες καί καβούρια.

’Αριστερά άπό τή Βάπτιση είκονίζεται ό προφήτης Ήσαΐας, γέρος, 
μακρυγένης καί μακρυμάλλης. Στραμμένος προς τή Βάπτιση κρατά ξετυλιγ
μένο είλητάριο μέ τήν έπιγραφή: ΗΝΤΛΗΣΑ ΥΔΩΡ MET ΕΥΦΡΟΟΥΝΗΟ ΕΚ 
ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΤΟΥ ΟΩΤΗΡΙΟΥ. KAI EPEIC ΕΝ ΤΗ ΗΜΕΡΑ... (Ήσαΐου 12,3-4). 
Δεξιά άπό τή Βάπτιση, στραμμένος προς αυτήν, είκονίζεται μάλλον ό προ
φήτης Δαυίδ. Κρατά είλητάριο μέ τήν έπιγραφή: Η 0AAACCA ΕΙΔΕΝ ΚΑΙ 
ΕΦΥΓΕΝ. Ο IOPAANHC ΕΟΤΡΑΦΕΙ EIC ΤΑ ΟΓΠΟΩ (ψαλμ. 113.3).

Ή ’Έγερση τού Λαζάρου (Πίν. 9α). Βρίσκεται δεξιά άπό τήν 
προηγούμενη καί κατέχει τή θέση τής Μεταμόρφωσης, πού άκολουθεΐ ι
στορικά τή Βάπτιση. Ή διατήρησή της είναι πολύ κακή. 'Η σύνθεση, πού 
τήν άπαρτίζουν βασικά δύο ομάδες, τού Χριστού αριστερά, καί τού Λαζά
ρου δεξιά, λαμβάνει χώρα μπροστά σέ δύο βουνά ανάμεσα στά όποια προ
βάλλει τείχος. Ή σύνδεση καί ή ισορροπία των ομάδων πετυχαίνεται μέ τις 
χειρονομίες καί τά βλέμματα τού Χριστού καί των Εβραίων, καί κυρίως μέ 
τήν ξαπλωμένη στό έδαφος αδελφή τού Λαζάρου. Τό Χριστό ακολουθούν 
όλοι οι άπόστολοι μέ προπορευόμενους τον Πέτρο καί τό Θωμά. Ή μορφή 
τού Σωτήρα, παρά τό γεγονός ότι βρίσκεται πολύ κοντά στούς άποστόλους, 
έρχεται σέ ζωηρή αντίθεση μ’ αυτούς, άποδίνεται σέ μεγαλύτερη κλίμακα 
καί μέ εύρεία σωματική διάπλαση, τονίζεται δέ ιδιαίτερα μέ τόν διαφορετι
κό χρωματισμό των ρούχων. Στά πόδια τού Χριστού είκονίζονται ή Μάρθα

1. Σέ παρόμοια στάση, άλλα μέ κάπως ανοιχτά τά πόδια, βρίσκεται ό Χριστός στή 
σχετική παράσταση του Cod. Par. Gr. 550, G. Millet, Recherches, είκ. 134. Σύμφωνα 
μέ τις όμιλίες τών πατέρων ό Χριστός εύλογεϊ τά νερά. Βλ. Γ. Σωτηρίου, Κειμήλια 
τού ΟΙκουμενικοΟ Πατριαρχείου, Άθήναι 1938, σ. 80, ύποσ. 2.

2. Ό άριθμός αυτός έπικρατεΐ κυρίως άπό τό 12ο αί. καί κατά τόν Millet όφείλεται 
στήν τριπλή Ιεραρχία τού άγγελικού κόσμου. G. Millet, Recherches, ό.π., σ. 178-179, 
'Υπάρχουν όμως καί περιπτώσεις όπου ό άριθμός τών άγγέλων αύξάνεται ή μειώνεται α
νάλογα μέ τό χώρο πού εχει στή διάθεσή του ό τεχνίτης. "Ετσι π.χ. στήν άνάλογη παρά
σταση τής Μ. Προδρόμου Σερρών είκονίζεται μόνο ένας άγγελος. Πρβλ. Α. Ξυγγό- 
π ο υ λ ο υ, Οί τοιχογραφίες τού Καθολικού τής Μ. Προδρόμου παρά τάς Σέρρας, Θεσ
σαλονίκη 1973, σ. 60.
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καί ή Μαρία. Ή πρώτη είναι γονατισμένη καί ύψώνει το κεφάλι προς τόν 
Ιησού, ή δεύτερη γονατισμένη στο ένα πόδι σκύβει τό κεφάλι προς το πόδι 
του Σωτήρα καί τό ψαύει μέ τά καλυμμένα μέ τό ρούχο χέρια. Στό κέντρο 
περίπου τής παράστασης καί κοντά στό άνοιχτό μνημείο είκονίζεται ή δ- 
μάδα των Εβραίων. Ό Λάζαρος μέσα στό μνήμα είκονίζεται μέ φωτοστέ
φανο γενειοφόρος, τυλιγμένος μέ σάβανο καί κειρίες. Δύο υπηρέτες άποκυ- 
λίουν τήν πρασινωπή ταφόπλακα.

Άπό εΐκονογραφική άποψη άνταποκρίνεται μέ αρκετή ακρίβεια στήν 
Ερμηνεία τής Ζωγραφικής1. Μερικά έπιμέρους στοιχεία της, όπως ή ξα
πλωμένη Μαρία καί ό υπηρέτης πού μέ τήν πλάτη του ύποβαστάζει τό κά
λυμμα τού τάφου, βρίσκονται σέ παλιότερα μνημεία, όπως στό Ψαλτήρι τής 
Μελισάνδης, τό τετραευάγγελο τής Μ. Ίβήρων άρ. 5, τή Studenica, τό Χρι
στό Βέροιας καί "Αγ. ’Αθανάσιο Μουζάκη1 2. Ή γενική πνοή τής παράστα
σης είναι άθωνική καί διάχυτη ύπάρχει ή έντύπωση ότι ό ζωγράφος κινεί
ται στά ίδια είκονογραφικά πλαίσια μέ τούς άγιορεΐτες καλλιτέχνες3.

Ή Βαϊοφόρος (Πίν. 10). Βρίσκεται στή νότια απόληξη τού δυτι
κού τοίχου καί διατηρείται άριστα.

Στό κέντρο τής παράστασης, καθισμένος κατά τό γυναικείο τρόπο σέ 
πώλο όνου, είκονίζεται ό Χριστός. Στραμμένος ελαφρά πρός τούς μαθητές 
ευλογεί μέ τό δεξί χέρι τόν όχλο των ’Ιουδαίων, πού προβάλλεται μπροστά 
στό τείχος τής πόλης. Στον όμιλο των Εβραίων προηγείται μακρυγένης γέ
ροντας καί πίσω του συνοστίζονται νεώτερες άνδρικές καί γυναικείες μορ
φές μέ φακιόλια στά κεφάλια.

Ή παράσταση εμπλουτίζεται καί μέ τά παιδιά πού σκαρφαλώνουν στή 
φοινικιά γιά να κόψουν κλαδιά4. Ή ήθογραφική διάθεση τού ζωγράφου έκ- 
δηλώνεται μέ τήν είκόνιση ενός παιδιού στούς ώμους τής πρώτης γυναικεί
ας μορφής καί των παιδιών κοντά στά πόδια τού δεύτερου γέροντα. Τό ενα 
μάλιστα άπό αυτά παριστάνεται μετέωρο καθώς άνακρατεϊται άπό τό γέ
ροντα, πράγμα πού παρατηρούμε ήδη στούς 'Αγ. ’Αναργύρους τής Καστο

1. Διονυσίου έκ Φουρνα, ό.π., σ. 101. Για τήν εικονογραφία τής παράστα
σης βλ. G. Millet, Recherches, ό.π., σ. 232-254 καί K. W e s s e 1, Erweckung des La
zarus, RbK II, στ. 388-414.

2. G. Millet, Recherches, ό.π., είκ. 211, 212, 215, 216 καί Σ. Πελεκανίδη, 
Καλλιέργης, ό.π., εγχρ. πίν. ΣΤ', καί τοΰ ίδιου, Καστόρια, ό.π., πίν. 147α.

3. G. Millet, Athos, πίν. 124.1, 187.4, 202.2, 258.2.
4. Τό μοτίβο είναι γνωστό άπό τόν 4ο αιώνα π.χ. στή σαρκοφάγο του ’Ιουνίου Βάσ- 

σου (395 μ.Χ.). 'Αλλα σχετικά παραδείγματα άπό τόν 6ο-14ο al. βλ. Χρ. Μαυροπού- 
λου-Τσιούμη, Οί τοιχογραφίες τοΰ 13ου αΐ. στήν Κουμπελίδικη Καστοριάς, ό.π., 
σ. 78.

2
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ριάς (ΙΟος-ΙΙος al.), στον "Αγ. Νικόλαο τής μοναχής Εύπραξίας στήν ίδια 
πόλη1, στό ελεφαντοστό του Staatliche Museum του Βερολίνου1 2 καί στή 
Studenica3. Δέν ύπάρχουν τα παιδιά πού παλεύουν καί αυτό πού βγάζει τό 
αγκάθι από τό πόδι του, μοτίβο πού τό συναντούμε ήδη άπό τό 10ο αΐ. στό 
έλεφαντοστό τού Βερολίνου, στον "Αγ. Νικόλαο Μονεμβασίας (12ος-13ος 
αί.), στήν Περίβλεπτο καί Παντάνασσα τού Μυστρά4, στή Μ. Όσιου Νικά- 
νορα στή Ζάβορδα5, στή Μ. Βαρλαάμ Μετεώρων6 καί στήν Παναγία Ρασιώ- 
τισσα Καστοριάς7.

Μέσα στό τείχος τονίζεται ιδιαίτερα ένα περίκεντρο κτήριο μέ τρούλ- 
λο πού συμβολίζει μάλλον τόν Πανάγιο Τάφο καί πού στήν τέχνη των Πα- 
λαιολόγων παριστάνεται πολύ συχνά8.

Τό τοπίο άποδίνεται πολύ συμβατικά καί τό όρος των έλαιών δίνεται 
μέ κλιμακωτά έπίπεδα. Τό έδαφος γεμίζεται μέ μικρά σχηματοποιημένα δέν
τρα παρατακτικά τοποθετημένα. Σέ σχέση μέ τήν Ερμηνεία τής Ζωγραφι
κής9 παρατηρούμε ότι δέ λείπει τίποτα στήν παράστασή μας άπ’ όσα ό Διο
νύσιος εκ Φουρνα περιγράφει10.

Ή Μεταμόρφωση (Πίν. 8β). Ή κανονική θέση τής παράστασης 
είναι μετά τή Βάπτιση. Στό μνημείο μας όμως ό τεχνίτης τή ζωγράφισε στή 
βόρεια άκρη τού δυτικού τοίχου. Ή διατήρησή της, έκτος άπό μερικές ά- 
πολεπίσεις στά πρόσωπα τού Χριστού καί τών προφητών, είναι καλή.

Ή παράσταση οργανώνεται σέ τρεις κάθετους άξονες πού τούς αποτε
λούν οί τρεις βουνοκορφές τού όρους Θαβώρ καί οί μορφές πού βρίσκονται 
πάνω σ’ αυτές. Προς τό Χριστό, πού είκονίζεται μέσα σέ ώοειδή δόξα, είναι

1. Σ. Πελεκά νί δη, Καστόρια, δ.π., πίν. 17α καί 184β.
2. G. Millet, Recherches, δ.π., είκ. 249 καί A. Goldschmidt -K. Weitz- 

mann, Die Byzantinischen Elfenbeinskulpturen des X-XIII Jahr, II, Berlin 1934, σ. 25 καί 
πίν. 1,3.

3. ’Εκκλησία της Θεοτόκου. G. Millet, Recherches, ο.π., είκ. 252. Μ. Kosa- 
nin-V. Kor ac-D. T asic-M. S a ko ta, Studenica, Beograd 1968. είκ. σ. 75.

4. Για τό θέμα βλ. D. Μ ο uri k i, The Theme of the «Spinarlo» in Byzantine Art, 
ΔΧΑΕ, περ. Δ', τόμ. ΣΤ' (1972) 53-66, πίν. 21, 22α-β, 23α-β.

5. Μ. Μιχαηλίδη, Νέα στοιχεία ζωγραφικοΟ διακόσμου δύο μνημείων της Μα
κεδονίας, ΑΑΑ 4(1971), τεϋχ. 3, σ. 353, είκ. 14. Γιά τή χρονολόγηση βλ. Γ. Γ ο ύ ν α ρ η, 
Οί τοιχογραφίες τών *Αγ. ’Αποστόλων, δ.π., σ. 178.

6. D. Mouriki, «Spinario», δ.π., πίν. 24α.
7. Γ. Γ ο ύ ν α ρ η, Οί τοιχογραφίες τών Άγ. ’Αποστόλων, δ.π., πίν. 27α.
8. Α. Ξ υ γ γ ό π ο υ λ ο υ, Ή ψηφιδωτή διακόσμησις τών Άγ. ’Αποστόλων Θεσσα

λονίκης, Θεσσαλονίκη 1953, σ. 26.
9. Διονυσίου έκ Φουρνα, δ.π., σ. 101.

10. Για τήν εικονογραφία τού θέματος βλ. G. Millet, Recherches, δ.π., σ. 255-284 
καί E. Lucchesi-Palli, Einzug in Jerusalem, RbK II, στ. 22-30.
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στραμμένοι οί δύο προφήτες Ήλίας, άριστερά, καί Μωυσής, δεξιά. Ό πρώ
τος τείνει τά χέρια του στο Σωτήρα, ενώ δ δεύτερος κρατά στα καλυμμένα 
χέρια του τίς πλάκες του Νόμου.

Στο κάτω μέρος τοϋ πίνακα, στούς πρόποδες τοϋ ορούς Θαβώρ, είκονί- 
ζονται οί τρεις άπόστολοι Πέτρος, ’Ιωάννης, Ιάκωβος1 σύμφωνα μέ τή σει
ρά πού τούς δίνει ή αφήγηση τοϋ Λουκά (9,28), περικοπή τής όποιας διαβά
ζεται στον όρθρο τής εορτής τής Μεταμόρφωσης1 2.

"Αξιες προσοχής είναι οί στάσεις τών άποστόλων καί ό τρόπος πού τούς 
δένει μέ τήν παράσταση ό ζωγράφος. Θά έλεγε κανείς πώς σ’ αυτό τό σημείο 
ή σύνθεση είναι αρκετά άδύνατη. Τοΰτο οφείλεται εκτός τών άλλων καί στή 
διαμόρφωση τοϋ τοπίου καί στήν άπόδοση τοϋ βάθους. Οί γκριζοπράσινες 
βουνοκορφές τοϋ όρους ξεφυτρώνουν άπότομα καί πολύ σχηματικά από τό 
ομαλό καί βαθύ ερυθρό έδαφος στό όποιο βρίσκονται οί άπόστολοι. "Ετσι 
οί τελευταίοι φαίνονται ξεκομμένοι άπό τό κύριο επεισόδιο τής Μεταμόρ
φωσης.

Είκονογραφικά ή παράσταση3 κινείται στά πλαίσια τής καθιερωμένης 
παράδοσης, σε γενικές δέ γραμμές άνταποκρίνεται στήν περιγραφή πού μάς 
δίνει ή Ερμηνεία Ζωγραφικής4. ’Αξίζει να προσέξει κανείς τό πώς απεικο
νίζεται ό Πέτρος. Έχει τά δυό χέρια τεντωμένα προς τό Χριστό σέ χειρονο
μία δέησης μάλλον παρά λόγου ή άπορίας. Τοϋτο είναι πολύ σπάνιο καί τό 
συναντούμε στό 12ο αϊ. στό τετραευάγγελο Copt. 13 τής ’Εθνικής Βιβλιοθή
κης τών Παρισίων5, στό τέλος τοϋ 13ου αί. στήν εκκλησία τοϋ 'Αγ. Γεωρ
γίου (Kirk Dam alti Kilise) τής Καππαδοκίας6 καί στό 1555 στό παρεκκλή
σι τοϋ 'Αγ. Γεωργίου τής Μ. 'Αγ. Παύλου τοϋ "Αθω7. Ώς προς τίς στάσεις

1. Οί απόστολοι στή Μεταμόρφωση άπό τό 13ο αί. καί έξης είκονίζονται χωρίς φω
τοστέφανο. Βλ. σχετικά Μ. Σωτηρίου, Αί τοιχογραφίαι τοϋ βυζαντινοδ ναϋδρίου 
τών Ταξιαρχών Δεσφίνης, ΔΧΑΕ, περ. Δ', τ. Γ' (1962-1963) 186. Υπάρχουν έλάχιστες 
παραστάσεις άπό τό 13ο αί. στίς όποιες οί άπόστολοι φέρουν φωτοστέφανο. Βλ. X ρ . 
Μαυροπούλου-Τσιούμη, Οί τοιχογραφίες τοΟ Που αί. στήν Κουμπελίδικη 
τής Καστοριάς, ο.π., σ. 55.

2. Οί άλλοι ευαγγελιστές, Ματθαίος (17,1-3) καί Μάρκος (9,2-13) περιγράφουν καί 
τήν άνοδο καί κατάβαση τών μαθητών άπό τό όρος Θαβώρ.

3. Γιά τήν εικονογραφία του θέματος βλ. A. d e Waal, Zur Ikonographie der Trans
figuration in der älteren Kunst, «Römische Quartalschrift» 1902, 25 κ.έ.. G. Millet, Re
cherches, δ.π., σ. 216-231 καί Κ. Weitzmann, A Metamorphosis Icon or Miniature on 
Mt. Sinai, «Starinar», N.S. XX (1969) 415 κ.έ.

4. Διονυσίου έκ Φουρνά, ο.π., σ. 97.
5. G. Millet, Recherches, ό.π., είκ. 186.
6. Ν. - Μ. Thierry, Nouvelles églises rupestres de Cappadoce, Paris 1963, σ. 202. 

πίν. 97.
7. G. Millet, Athos, πίν. 184.4.
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τών αποστόλων, τις βρίσκουμε σέ προγενέστερα καί μεταγενέστερα μνη
μεία, όπως στον "Αγ. ’Αχίλλειο του Άρίλιε (1296)1, στον "Αγ. Νικόλαο στο 
Prilep (1298/99)1 2 καί σέ άλλα μνημεία.

Ό Μυστικός Δεϊπνος (Πίν. 9β). Βρίσκεται στό δυτικό άκρο 
του βόρειου τοίχου καί διατηρείται σέ άριστη κατάσταση.

Στό κέντρο ήμικυκλικοϋ τραπέζιου3 είκονίζεται καθισμένος ό Χριστός. 
’Αριστερά καί δεξιά του οί δώδεκα μαθητές σέ έδρανα πού καταλαμβάνουν 
καί λίγο χώρο άπό τήν πρόσθια πλευρά του τραπεζιού. Ό ’Ιωάννης, όπως 
συνήθως, σκύβει στό στήθος τού Σωτήρα, πού έχει τό δεξί χέρι σέ χειρονο
μία λόγου. Ό ’Ιούδας, τρίτος άπό δεξιά, έχει άπλώσει τό σώμα του στό τρα
πέζι καί τό δεξί του χέρι «εν τώ τρυβλίφ». Τό πρόσωπό του άποδόθηκε κατά 
τρία τέταρτα, μέ εύγενή νεανικά χαρακτηριστικά καί όχι όπως συνήθως 
κροταφικά καί δύσμορφος. Ή ψυχική κατάσταση τών αποστόλων τονίζεται 
όχι τόσο μέ τις εκφράσεις τών προσώπων όσο μέ τις στάσεις, τις χειρονομί
ες καί τις κλίσεις τών κεφαλών. Οί δύο άκραΐοι φαίνονται αμέτοχοι στή γε
νική συγκίνηση, καθώς ό δεξιός προσφέρει στον άπέναντί του τήν κούπα μέ 
τό κρασί.

Πάνω στό τραπέζι, πού στηρίζεται σ’ ένα πόδι, ύπάρχουν πολλά αντι
κείμενα, όπως αγγεία, άρτίδια, μαχαίρια, καράφες καί άλλα. Τέλος στό δά
πεδο ύπάρχουν δυό κηροπήγια μέ άναμμένες λαμπάδες4, ένώ πίσω άπό τις 
μορφές, στό βάθος τού πίνακα, είκονίζονται διάφορα άρχιτεκτονήματα. ’Α
ριστερά καί δεξιά άπό τό κεφάλι τού Χριστού ή έπιγραφή: το ΔΕΙΠΝΟΝ 
ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟΝ.

"Ολες οί μορφές φέρουν φωτοστέφανα χρυσά εκτός άπό τού ’Ιούδα πού 
είναι σταχτί άνοιχτό5. Τά χαρακτηριστικά μερικών άποστόλων (’Ιωάννη,

1. G. Millet, La peinture du moyen âge en Yougoslavie, II, Paris 1957, πίν. 74.1.
2. G. Millet, La peinture, ό.π., Ill, 23.1.
3. Κατά τόν Ο. Demus, (The Mosaics of Norman Sicily, ο.π., σ. 284) στή βυζαντι

νή είκονογραφία συνηθίζονται τά ήμικυκλικά τραπέζια, ένώ στή Δυτική καί ’Ανατολική 
τά μακρόστενα παραλληλόγραμμα.

4. Αυτά έχουν μάλλον άντιγραφεϊ μηχανικά άπό κάποια παράσταση όπου τό δείπνο 
λάμβανε χώρα σέ έσωτερικό οικίας, όπως π.χ. στόν κώδικα Petropol. 21 καί στό ψαλτήρι 
Barberini. Βλ. G. Millet, Recherches, ο.π., είκ. 275 καί 278.

5. 'Υπάρχουν περιπτώσεις όπου οί καλλιτέχνες γιά νά ξεχωρίσουν τή μορφή του ’Ι
ούδα άπό τούς άλλους μαθητές τόν άποδίνουν στό πρόσωπο είτε σάν καρικατούρα (όπως 
π.χ. στό Ψαλτήρι Chludov, 9ος αί., καί Ευαγγέλιο τού Gelât, 11ος al. βλ. Κ. Wessel, 
Abendmahl und Apostelcommunion, Recklinghausen 1964, είκ. σ. 22 καί 63), είτε τόν 
ζωγραφίζουν χωρίς φωτοστέφανο (όπως π.χ. στή Balleq Kilisse, βλ. Κ. Wessel, Abend
mahl, ό.π., είκ. σελ. 54, καί στήν "Ομορφη Έκκλησιά στήν ’Αθήνα, βλ. A. Β α σ ι λ ά- 
κη-Καρακατσάνη, Οί τοιχογραφίες τής Όμορφης Έκκλησιάς, ό.π., πίν. 49).
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Πέτρου, Άνδρέα) άποδίνονται σύμφωνα μέ τήν παράδοση, των περισσοτέ
ρων δμως είναι μάλλον άκαθόριστα, έτσι πού νά μην είναι δυνατή ή ταύτισή 
τους.

Ή παράσταση, παρά τό γεγονός δτι οί μορφές δέν είναι άρκετά σφιχτο- 
δεμένες μεταξύ τους, εχει δλα τά στοιχεία πού διακρίνουν τον τυπικό βυζαν
τινό Μυστικό Δείπνο. Λείπουν οί απότομες κινήσεις, τά έντονα συναισθή
ματα, καί ή σύνθεση χαρακτηρίζεται άπό ήρεμία καί υποβλητική ίερατικό- 
τητα. Στήν ενδυμασία έπικρατεΐ πολυχρωμία καί οί πτυχώσεις είναι πλα
τιές καί σκληρές.

Άπό είκονογραφική άποψη1 ή παράσταση άνήκει στο σπάνιο σχετικά 
τύπο, οπού δ Χριστός βρίσκεται στό κέντρο κυκλικού ή ήμικυκλικοΰ τρα
πεζιού καί συγχρόνως αποτελεί τον κύριο άξονα τού πίνακα. Ό τύπος αύτός 
είναι γνωστός στήν έντοίχια ζωγραφική άπό τά τέλη τού 13ου καί άρχές τού 
Μου αιώνα1 2. Ό Σωτήρας, μέ τό δεξί χέρι σέ χειρονομία λόγου καί στό άρι- 
στερό έχοντας άρτίδιο είναι έτοιμος νά τό προσφέρει στον ’Ιούδα, συναντά- 
ται ήδη άπό τόν 9ο-10ο αιώνα στον κώδικα Petropol. 21 τού Leningrad3, άρ- 
γότερα στό τέλος τού 12ου αί. στή Monreale4 5 καί στον "Αγ. Μάρκο στό 13ο 
αίΑ Τά άρχιτεκτονήματα πού πλαισιώνουν τήν παράσταση είναι άπλά καί 
απέριττα αντίθετα μέ άλλα μνημεία τής ίδιας έποχής.

Ή Σταύ ρωση (Πίν. 11α, 12). Βρίσκεται δεξιά άπό τήν προηγού
μενη καί διατηρείται σέ άριστη κατάσταση. 'Ως προς τό ύψος καταλαμβά
νει καί τήν πάνω ζώνη των προφητών.

Πάνω στό μεγάλο καί μέ τήν ύπερβολικά μεγάλη όριζόντια κεραία 
σταυρό κρέμεται προσηλωμένος ό Χριστός. Τά όριζόντια τεντωμένα χέρια 
του έχουν λυγίσει άπό τό βάρος τού άψυχου σώματος6, πού διαγράφει εντο-

1. Για τήν εικονογραφία τοϋ θέματος βλ. G. Millet, Recherches, δ.π., σ. 286-309, 
Ο. Demus, The Mosaics of Norman Sicily, δ.π., σ. 284, K. Wessel, Abendmahl und 
Apostelcommunion, ο.π., τοϋ Ιδιου, Abendmahl, RbK I, στ. 1-11 δπου καί ή παλιό- 
τερη βιβλιογραφία.

2. "Οπως π.χ. στόν "Αγ. Κλήμη ’Αχρίδας, στή Grecanica βλ. Wessel, Abendmahl 
und Apostelcommunion, δ.π., είκ. 42 καί 46, στον "Αγ. Νικόλαο ’Ορφανό, βλ. Α. Ξ υ γ- 
γ ό π ο υ λ ο υ, Οί τοιχογραφίες τοϋ 'Αγ. Νικολάου Όρφανοϋ Θεσσαλονίκης, δ.π., πίν. 
20(37). Τή θέση τοϋ Χριστοϋ στον άξονα τής παράστασης γνωρίζει ή Δύση άπό τόν 11ο 
al. άπό πρότυπα συροπαλαιστινιακά, βλ. G. Millet, Recherches, δ.π., σ. 300, 309.

3. Κ. Wessel, Abendmahl und Apostelcommunion, δ.π., είκ. σ. 53 καί V. Laza
rev, Storia della pittura bizantina, Torino 1967, είκ. 118.

4. O. Demus, The Mosaics of Norman Sicily, δ.π., πίν. 68 καί Κ. Wessel, 
Abendmahl und Apostelcommunion, δ.π., είκ. σ. 70.

5. Κ. Wessel, δ.π., είκ. σ. 68.
6. "Οπως π.χ. στή Studenica(1208/9), PKG 3, είκ. 231 καί V. J. Duric, Byzantini-
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νη καμπύλη1 στ’ άριστερά. Φέρει μόνο περίζωμα. Τα γόνατα είναι άκαμπτα 
καί οί λεπτές κνήμες ένωμένες.

Δεξιά καί άριστερά άπό τό Χριστό, δεμένοι πάνω στους σταυρούς μέ τά 
χέρια προς τά πίσω* 1 2, είκονίζονται οί δύο ληστές. Ό καλός ληστής είκονί- 
ζεται μέ φωτοστέφανο καί ή άπόδοση τού σώματός του είναι μάλλον φυσιο- 
κρατική χωρίς να λείπει καί κάποια ομοιότητα τοϋ προσώπου του μέ τό πρό
σωπο τού Χριστού. ’Αντίθετα τό σώμα τού κακού ληστή άποδίνεται έξω- 
πραγματικά μέ τήν κοιλιακή χώρα έξογκωμένη καί τά πλευρά γραμμικά. Τό 
κεφάλι του γερμένο προς τά κάτω άποδίνεται κατά κρόταφο.

Ό άγαπημένος μαθητής τού Χριστού είκονίζεται δεξιά άπό τό σταυρό 
έχοντας τό δεξί χέρι στον κρόταφο. Δίπλα του ό εκατόνταρχος Λογγίνος 
πού στό άριστερό χέρι κρατά πολυγωνική άσπίδα, ενώ μέ τό δεξί, πού κάμ
πτεται στον άγκώνα, δείχνει τό Χριστό. Στό κεφάλι φέρει τή συνηθισμένη 
συριακή καλύπτρα καί φωτοστέφανο3.

Ή ομάδα τών γυναικών πού βρίσκεται άριστερά άπό τό σταυρό είναι 
πολυπρόσωπη. Έκτος άπό τις τρεις Μαρίες4 είκονίζονται πίσω τους άκόμα 
τρεις γυναίκες άπό τις όποιες φαίνεται τό πρόσωπο μερικώς μόνο τής μιας.

Άπό τά ύπόλοιπα είκονογραφικά στοιχεία τής σύνθεσης άξίζει νά ση

sche Fresken in Jugoslawien, Belgrad 1974, πίν. XVII, στήν εικόνα τής Σταύρωσης (14ος 
al.) τού Βυζαντινού Μουσείου ’Αθηνών, Κ. Wessel, Die Kreuzigung, Recklinghausen 
1966, είκ. σ. 55 καί Frühe Ikonen, ό.π., πίν. 55 στήν πόρτα Alexandrova (1336), Κ. Wes
sel, Kreuzigung, ό.π., είκ. σ. 75 κ.ά.

1. Ή καμπύλη αύτή, πού στή Δύση είναι άπό δεξιά (Μ i 11 e t, Recherches, δ.π., σ. 
455), άποτελεΐ χαρακτηριστικό στοιχείο τού 11ου, 12ου, Που μέ προεκτάσεις στό 14ο καί 
τή μεταβυζαντινή έποχή. Πρβλ. Α. Ό ρ λ ά ν δ ο υ, Ή άρχιτεκτονική καί αί βυζαντινοί 
τοιχογραφίαι τής Μονής Θεολόγου Πάτμου, Άθήναι 1970, σ. 210. Στό 13ο καί 14ο αΐ. ή 
καμπύλη τού σώματος είναι έντονη καί ισχυρή, βλ. Μ. Χατζηδάκη, Τοιχογραφίες 
στήν Κρήτη, «Κρητ. Χρον.» 6(1952)83. Στή Μακεδονία, Σερβία καί Β. ’Ιταλία ό τύπος αυ
τός είναι πολύ συνηθισμένος κατά τόν 13ο καί 14ο αί. Τούτο ώθησε πολλούς νά σκεφθοϋν 
ότι αποτελεί πρωτοτυπία τών ζωγράφων τής Μακεδονίας. G. Millet, Recherches, ο.π., 
σ. 407-416. Ή παρουσία του όμως τό 1272 στό άρμενικό Εύαγγέλιο τού Άρμενικοΰ Πατρι
αρχείου 'Ιεροσολύμων καί τό 1315/6 στις Άρχάνες (Άσώματος) Κρήτης μάς κάνει νά συμ
φωνήσουμε μέ τόν Μ. Χατζηδάκη, ότι οί τεχνίτες τού 13ου-14ου αί. έπαναλαμβάνουν άρ- 
κετά πιστά πρότυπο τού 11ου-12ου αί. Μ. Χατζηδάκη, «Κρητ. Χρον.», ό.π., σ. 84- 
85.

2. Ή σταύρωση τών ληστών μέ τά χέρια πρός τάπίσω είναι πολύ άρχαΐκός τρόπος, 
καί άπαντά στις «εύλογίες» τής Monza καί τού Bobbio, βλ. Γ. καί Μ. Σωτηρίου, 
Εικόνες τής Μονής Σινά, δ.π., τ. 2, σ. 40.

3. Μέ φωτοστέφανο είκονίζεται ό Εκατόνταρχος ήδη άπό τά τέλη τού Που αί. Βλ· 
Α. Ό ρ λ ά ν δ ο υ, Ή άρχιτεκτονική καί αί βυζαντινοί τοιχογραφίαι τής Μονής Θεολό
γου Πάτμου, δ.π., σ. 212.

4. Τή Θεοτόκο, τή Μαρία τού Κλωπά καί τή Μαρία τή Μαγδαληνή (Ίωάν. 19,25).
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μειωθούν οί δύο μικροί άγγελοι, πάνω άπό τήν όριζόντια κεραία τοΰ σταυ
ρού, πού όδύρονται έχοντας το ένα χέρι στο πηγούνι, ένω προς τά πόδια τους 
παριστάνονται τά κοσμικά σύμβολα ό Ήλιος καί ή Σελήνη. Πίσω καί σ’ ό
λο το πλάτος τής παράστασης είκονίζεται το τείχος τής 'Ιερουσαλήμ. Ό 
ζωγράφος τό άπέδωσε ζίκ ζάκ, ώστε νά υποβάλλεται ή έννοια τοϋ βάθους1.

Ή παράστασή μας, όπως ήδη έγινε αντιληπτό, άνήκει στό σύνθετο τύ
πο τής Σταύρωσης, όπου έκτος άπό τή Θεομήτορα στέκονται πίσω της δύο 
ή περισσότερες γυναίκες, μαζί δέ μέ τόν ’Ιωάννη είκονίζεται ό έκατόνταρ- 
χος. Ή σκηνή γίνεται άκόμα πιό σύνθετη μέ τήν είκόνιση αριστερά καί δε
ξιά άπό τό Σωτήρα των δύο συσταυρωθέντων ληστών1 2.

Ό Θρήνος (Πίν. 11 β, 13). Τή σκηνή τής Σταύρωσης άκολουθεΐ ή 
άνήκουσα στό άναπτυγμένο Δωδεκάορτο παράσταση τοϋ Θρήνου πού δια
τηρείται σέ πολύ καλή κατάσταση3.

Στό κέντρο τοΰ πίνακα πάνω σέ παραλληλόγραμμο λίθο4 άποδοσμένο 
προοπτικά είκονίζεται ξαπλωμένος μέ τό κεφάλι προς τ’ αριστερά ό νεκρός 
Χριστός, γυμνός μόνο μέ τό περίζωμα γύρω άπό τήν όσφυϊκή χώρα. Πίσω 
άπό τό λίθο ή Θεοτόκος καί ό ’Ιωάννης καί πιό πίσω άλλες όρθιες γυναίκες. 
Ή Θεοτόκος σκύβει καί άγκαλιάζει τό Χριστό έτσι πού τό πάνω μέρος τοΰ 
σώματός της νά είναι σχεδόν δριζόντιο. Μέ τό δεξί της περιβάλλει τούς ώ
μους τοΰ Χριστοΰ, ένω μέ τό άλλο κρατά τό δεξιό του βραχίονα. Ό ’Ιωάν
νης, δεξιά άπό τή Θεοτόκο, κρατά μέ τό ένα χέρι τό αριστερό τοΰ Χριστοΰ 
καί τό φέρει προς τό πρόσωπο του, ένώ μέ τό άλλο περιβάλλει τό μηρό τοΰ 
Διδασκάλου. Ό ’Ιωσήφ ό άπό Άριμαθαίας μέ τά καλυμμένα μέ τό ίμάτιο χέ
ρια κρατάει τά πόδια τοΰ Χριστοΰ καί είναι έτοιμος νά τά άσπαστεΐ. Τήν 
παράσταση περιβάλλουν άκόμα τέσσερις γυναίκες πού μέ διάφορες χειρο
νομίες καί έκφράσεις έκδηλώνουν τόν πόνο καί τή στενοχώρια τους για τό

1. Όπως π.χ. συμβαίνει στή λειψανοθήκη τοΟ Βησσαρίωνα, βλ. G. Millet, Re
cherches, δ.π., είκ. 478 καί Κ. Wessel, Die Kreuzigung, δ.π., είκ. 45.

2. K. Κ α λ ο κ ύ ρ η, Αί βυζαντιναΐ τοιχογραφίαι τής Κρήτης, Άθήναι 1957, σ. 
73.

3. Για τήν είκονογραφική προέλευση τής σύνθεσης βλ. Κ. Weitzmann, The 
Origin of the Threnos, «Essays in honour of E. Panofsky», New York 1961, σ. 476-490. Ή èp- 
γασία άνατυπώθηκε τό 1980 στον τόμο Κ. Weitzmann, Byzantine Book Illumination 
and Ivories, London 1980, no. IX, Μ. Σωτηρίου, Ένταφιασμός-Θρήνος, ΔΧΑΕ, περ. 
Δ', τ. Ζ' (1973-74)139-147.

4. Για τήν είσαγωγή στήν είκονογραφία τοΰ λίθου, πάνω στον όποϊο τοποθετήθηκε 
τό σώμα τοΟ Χριστού μετά τήν άποκαθήλωση για νά άλεκρθεΐ μέ μύρα βλ. Α. Ξ υ γ γ ό- 
π ο υ λ ο υ, Αί άπολεσθεϊσαι τοιχογραφίαι τής Παναγίας Χαλκέων Θεσσαλονίκης, «Μα
κεδονικά» 4(1955-60) 10. Βλ. καί Α. Ό ρ λ ά ν δ ο υ, Ή άρχιτεκτονική καί αί βυζαντινοί 
τοιχογραφίαι τής Μονής Θεολόγου Πάτμου, δ.π., σ. 234.
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νεκρό Ίησοΰ. Οί δύο είκονίζονται μέ υψωμένα τά χέρια, ή τρίτη μέ τά μαλ
λιά λυμένα καί ή άλλη μέ τά χέρια στό στήθος άτενίζει πρός τον ούρανό.

Στο δεξιό άκρο τοϋ πίνακα είκονίζεται όρθιος ό Νικόδημος, μέ τό ένα 
χέρι στήν παρειά, ένώ μέ τό άλλο κρατά τά έργαλεΐα τής αποκαθήλωσης1. 
Δέ σκάβει τό μνήμα άλλά ούτε καί φέρει τή σκαπάνη πού άπό τά μέσα τοϋ 
14ου αίώνα τήν κρατά ανυψωμένη1 2, λεπτομέρεια πού συνεχίζεται στό 15ο3 
καί στον "Αθω τό 16ο αίώνα4.

Πίσω άπό τις μορφές, στό κέντρο τοϋ πίνακα, είκονίζεται σταυρός5 μέ 
ύπερμεγέθη όριζόντια κεραία. Σ’ αυτόν άκουμποΰν ό σπόγγος, ή λόγχη καί 
ή σκάλα, ένω πάνω άπό τήν οριζόντια κεραία ή επιγραφή: ο ΕΠΙΤΑΦΙΟΟ 
©PHNOC. Τή σύνθεση κλείνουν άριστερά καί δεξιά δυο τριγωνικοί βρα
χώδεις όγκοι λοξότμητοι. ’Ανάμεσα στούς βράχους δεξιά, σέ τρίτο επίπε
δο παριστάνονται δύο Εβραίοι, μεσήλικας ό ένας καί γέρος ό άλλος, πού 
ιστορικά δέν έχουν θέση στήν παράσταση, γιατί δέν άναφέρονται σέ κανέ
να άπό τά σχετικά κείμενα6. Άπό τήν έρευνα πού κάναμε στα ήδη δημοσι
ευμένα μνημεία τής Ελλάδας, Μ. ’Ασίας καί σερβικής Μακεδονίας, κα
θώς καί στά έργα τών δυτικών ζωγράφων ’Ιταλών καί Γάλλων άπό τό 13ο- 
16ο αίώνα διαπιστώσαμε, ότι οί δυο Εβραίοι υπάρχουν σέ μιά μόνο πα
ράσταση Θρήνου τοϋ Γάλλου ζωγράφου καί μικρογράφου Jean Fouquet 
(περίπου 1420-1481)7 στον ένοριακό ναό τής Nouans (1470-1480). Πιθανόν 
ό Fouquet νά άντέγραψε τούς Εβραίους άπό κάποιο παλιότερό του ζω

1. Σέ μερικές παραστάσεις τά έργαλεΐα βρίσκονται σέ καλάθι, πράγμα πού σημειώ
νει καί ή Ερμηνεία τής Ζωγραφικής, βλ. Διονυσίου έκ Φουρνά, δ.π., σ. 109.

2. Π.χ. στόν Ταξιάρχη τής Μητροπόλεως Καστοριάς, Σ. Πελεκανίδη, Κα
στόρια, δ.π., πίν. 125, καί Decani, V. P e t k ο ν ί ό, La peinture serbe du moyen âge, II, 
Beograd 1934, σ. 45.

3. Π.χ. στήν Παναγία ’Ελεούσα τής Πρέσπας, Σ. Πελεκανίδη, Βυζαντινά καί 
μεταβυζαντινά μνημεία τής Πρέσπας, δ.π., σ. 119, πίν. XLIV, στό Leskovac, R. L j u b i n- 
ko vie, L’église de l’Ascension du village de Leskovac, «Sfarinar» N.S.,(1951) 194κ.έ. είκ. 
20, στό Poganovo, A. G r a b a r, La peinture religieuse en Bulgarie, Paris 1928, σ. 342 κ.έ.

4. Καθολικό Μ. Λαύρας, G. Μ i 11 e t, Athos, πίν. 127, 4, Καθολικό Μ. Σταυρονική
τα, βλ. X. Πατρινέλλη -Α. Καρακατσάνη - Μ. Θεοχάρη, Μονή Σταυ
ρονικήτα. 'Ιστορία, Είκόνες, Χρυσοκεντήματα, 6κδ. ’Εθνικής Τραπέζης Ελλάδος, Άθή- 
ναι 1974, είκ. 9, καί Μ. Chatzidakis, Recherches sur le peintre Theophane le Cre
tois, D.O.P. 23-24(1969-70), είκ. 50.

5. Βλ. Γ. Γ ο ύ ν α ρ η, Οί τοιχογραφίες τών 'Αγ. ’Αποστόλων, δ.π., σ. 49, σημ. 2.
6. Καινή Διαθήκη, ’Απόκρυφα Εύαγγέλια (Acta Pilati Β', κεφ. XI, σ. 318 κ.έ.), Γεώρ

γιος Νικομήδειας (PG 100, 1481), Συμεών Μεταφραστής (PG 114, 208-217), ’Ιωάννης Κίν- 
ναμος (PG 133, 645-8).

7. A. Châtelet -J. Thuillier, La peinture française, εκδ. Skira, Γενεύη 1963, 
πίν. σ. 51.
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γράφο. Ίο ϊδιο μάλλον θά έκανε καί ό ζωγράφος τοϋ μνημείου μας. Δέν 
άποκλείεται έπίσης να έχει γίνει καί κάποια παρερμηνεία των κειμένων. 
Στά Acta Pilati (κεφ. ΧΠ) μετά τήν περιγραφή τοϋ Θρήνου καί τής ταφής 
τοϋ Χριστοΰ άναφέρεται ότι ό Άννας καί Καϊάφας πληροφορήθηκαν τις 
πράξεις τοϋ ’Ιωσήφ καί Νικοδήμου καί «έταράχθηκαν κατ’ αυτών μεγά- 
λως». Τούς πληροφοριοδότες λοιπόν αυτούς είκονίζουν σέ άπόμερη θέση 
καί ό Fouquet καί δ ζωγράφος τοϋ Ίωάννου τοϋ Θεολόγου.

Ή εις Άδου Κάθοδος (Πίν. 14α). Εικονίζεται δεξιά άπό τήν 
προηγούμενη καί διατηρείται σχεδόν σέ άριστη κατάσταση1.

Στο κέντρο τοϋ πίνακα μέσα σέ έλλειψοειδή δόξα, παριστάνεται ό Ίη- 
σοϋς πατώντας στά χιαστί πεσμένα θυρόφυλλα τοϋ Άδη. Στο αριστερό κρα
τά κλειστό είλητάριο, ένώ μέ τό δεξί ανασύρει τόν Άδάμ άπό τή σαρκοφά
γο. Δεξιά άπό τόν Προπάτορα ή Εϋα καί ό Άβελ πού έχει τό δεξί χέρι σέ θέ
ση άπορίας ή δέησης1 2. Πίσω τους διακρίνονται τά φωτοστέφανα καί άλλων 
έξι μορφών. Στήν άριστερή πλευρά τοϋ πίνακα, μέσα σέ σαρκοφάγο, είκονί- 
ζονται ό Πρόδρομος καί οι Δίκαιοι Βασιλείς Δαυίδ καί Σολομών. Πίσω τους 
διακρίνονται τά φωτοστέφανα τεσσάρων άκόμα μορφών.

Στά πόδια τοϋ Χριστοΰ, στό πρώτο επίπεδο τής σύνθεσης, είκονογρα- 
φεΐται τό έπεισόδιο τής δέσμευσης τοϋ Σατανά3, ό όποιος παριστάνεται μι
κρόσωμος καί δύσμορφος. Τέλος στό ίδιο έπίπεδο, αριστερά καί δεξιά άπό 
τό έπεισόδιο πού μνημονεύσαμε, ύπάρχει πλήθος άπό καρφιά καί μοχλούς 
τών πυλών τοϋ Άδη. Στό βάθος τοϋ πίνακα δυο άπόκρημνοι βραχώδεις όγ
κοι.

Αισθητικά ή παράσταση βασίζεται σέ τρεις κάθετους άξονες πού τούς 
άποτελοϋν οί όμάδες τοϋ Άδάμ, τοϋ Προδρόμου καί ό Ίησοΰς μέ τόν άγγε
λο. Στό ϋψος τής κεφαλής τοϋ Χριστοΰ ή επιγραφή: Η ANACTACIC·

Ή παράστασή μας ακολουθεί τόν παλιότερο άπό τόν 11ο αιώνα είκονο- 
γραφικό τύπο σύμφωνα μέ τόν όποιο ό Χριστός είναι στραμμένος ολόκλη
ρος προς τά δεξιά γιά νά άνασύρει τόν Άδάμ άπό τή σαρκοφάγο4. Τόν 11ο

1. Γιά τήν είκονογραφία τοϋ θέματος βλ. E. L u c c h es i - P a 11 i, Anastasis, Rbk
1, στ. 142-148, τής ίδιας, Höllenfahrt OHsti «.Lexikon der christlichen Ikonographie»
2, στ. 325-6 (εκδ. Herder), R. Lange, Die Auferstehung, σειρά Skrobucha, Reckling
hausen 1966.

2. Ό "Αβελ δεν άναφέρεται στό ’Απόκρυφο Εύαγγέλιο τοΟ Νικοδήμου. Άναφέρεται 
όμως στήν Ερμηνεία τής Ζωγραφικής καί υπάρχει στή Sopocani καί στό 
Πρωτάτο, βλ. N. Okunev, Les peintures à l’église de Sopocani, «Byz. slav.» 1(1929), 
πίν. 11, καί G. Millet, Athos, δπ., πίν. 12.4, 19.2.

3. Τό θέμα τό βρίσκουμε ήδη στό 14ο αί. στήν Περίβλεπτο τοϋ Μυστρά, βλ. G. Mil
let, Mistra, δ.π., πίν. 116.3.

4. "Οπως π.χ. στό έλεφαντοστέινο κιβωτίδιο τής Στουτγκάρδης (9ου-10ου ai.), G.
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καί 12ο ai. έπικρατεΐ ένας νέος τύπος, όπου ό Χριστός, ένώ βαδίζει προς τα 
δεξιά ή αριστερά, στέκεται απότομα καί στρέφεται στην αντίθετη κατεύθυν
ση γιά νά τραβήξει άπό τό μνήμα τόν Άδάμ1.

Ή σύνθεσή μας έχει όλα τά παραστατικά στοιχεία τής παλιότερης έπο- 
χής, δίνονται όμως με περισσότερη ζωντάνια καί ρεαλισμό. Τό βάθος γίνε
ται συγκεκριμένο καί τό κενό πληρώνεται μέ τό βραχώδες τοπίο. 'Ως προς 
τόν αριθμό των προσώπων ό ζωγράφος περιορίζεται στά πιό κύρια, δηλώ
νοντας τά υπόλοιπα μόνο μέ τά φωτοστέφανά τους. Δέν παριστάνονται έπί- 
σης ό Ήσαΐας, Ιερεμίας καί Ιωνάς, πού άναφέρονται στήν Ερμηνεία τής 
Ζωγραφικής* 1 2.

Τό Χαΐρε των Μυροφόρων (Πίν. 14β). Βρίσκεται στό άνα- 
τολικό άκρο τού βόρειου τοίχου καί διατηρείται άθικτη.

Στό δεξιό άκρο μεγάλης παραλληλόγραμμης σαρκοφάγου, πού κατέχει 
τό κάτω τμήμα τής παράστασης παριστάνεται καθισμένος άγγελος. Μέ τό 
δεξί σε χειρονομία λόγου δείχνει στις Μυροφόρες τις κειρίες καί τό σουδά- 
ριο μέ τά όποια ήταν τυλιγμένο τό σώμα τού Χριστού. Παράλληλα στό ύ
ψος τής κεφαλής του έχουν γραφεί τά λόγια πού άπηύθυνε στις γυναίκες: 
«Ίησούν ζητείτε τόν Ναζαρινόν τόν έσταυρωμένον. ούκ έστιν ώδε, ήγέρθη. 
Τδε ό τόπος όπου έθηκαν αυτόν» (Μάρκ. 16,6). Άπό τά τυποποιημένα πρό
σωπα τών γυναικών άπουσιάζουν τά έντονα συναισθήματα. "Ολες φέρουν 
χιτώνα καί μαφόριο. Ή πλησιέστερη προς τόν άγγελο μέ τό βαθύ κεραμίδι 
μαφόριο κρατά θυμιατήρι μέ μακριά χειρολαβή, ένώ οί πίσω άπό αυτήν άγ- 
γεϊα μέ άρώματα.

Άπουσιάζουν άπό τήν παράσταση οί στρατιώτες πού φύλαγαν τόν τά
φο. Πίσω στό βάθος τού πίνακα τό φυσικό τοπίο, σχηματοποιημένο όπως 
καί στήν εις Άδου Κάθοδο, διαμορφώνεται άπό υψηλούς καί λοξότμητους 
βράχους. Ή έπιγραφή τής παράστασης: ΤΟ ΧΑΙΡΕ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ άντί 
τής όρθής ο AI0OC είναι γραμμένη στό πράσινο βάθος άνάμεσα στους 
βράχους3.

Άπό είκονογραφική άποψη ό τεχνίτης μας άκολουθεΐ τό πρότυπο έκεΐ- 
νο στό όποιο ένυπάρχουν στοιχεία άπό τήν άρχαία παράδοση καί τή νεώ-

S chill er, Ikonographie der christlichen Kunst, 3, είκ. 15, στό δίπτυχο τής Δρέσδης 
(10ος ai.), G. Schiller, Ikonographie, δ.π., είκ. 106, κ.α.

1. G. Schiller, Ikonographie, ο.π., είκ. 112 (Όσιος Λουκάς), είκ. 113 (Ψαλτήρι 
Μελισάνδης), είκ. 114 (cod. Vat. urb. gr. 2), είκ. 115 (Torcello), είκ. 116 (Άγ. Μάρκος Βε
νετίας) Κ.&.

2. Διονυσίου έκ Φουρνβ, δ.π., σ. 110.
3. Για τήν αίτία τής άναγραφής άλλης έπιγραφής άντί τής όρθής βλ. Γ. Γούνα- 

ρη, Οί τοιχογραφίες τών Άγ. ’Αποστόλων, δ.π., σ. 55-56.
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τερη εικονογραφία, κυρίως δέ αύτό πού έπικράτησε τό 14ο ai. καί συνεχί
στηκε καί στους κατοπινούς αιώνες. ’Από την άρχαία παράδοση προέρχε
ται ή ύπαρξη ένός μόνο άγγέλου1, ένώ ώς στοιχείο τής νεώτερης εικονογρα
φίας θεωρείται ό πολλαπλασιασμός των Μυροφόρων1 2. Εκείνο πού έχει ση
μασία στην παράστασή μας είναι ό καθισμένος στή σαρκοφάγο άγγελος, 
πράγμα σπάνιο στή βυζαντινή ζωγραφική, γιατί συνήθως τόν βρίσκουμε 
καθισμένο στό κάλυμμά της δίπλα σ’ αυτήν. Τά παραδείγματα του τύπου αύ- 
τοΰ είναι ελάχιστα, σημειώνουμε δέ έδώ ενδεικτικά τό μοναδικό πού υπάρ
χει στον νΑθω, στή Μ. Ξενοφώντος (1544)3. Στήν παράσταση αυτή υπάρ
χουν δύο μόνο γυναίκες, ό δέ άγγελος είναι καθισμένος στό κάλυμμα, πού 
είναι διαγώνια τοποθετημένο πάνω στον τάφο. Σημαντική είκονογραφική 
λεπτομέρεια είναι καί τό θυμιατήρι μέ τή μακριά χειρολαβή πού κρατεί ή 
πρώτη γυναίκα. Τό είκονογραφικό αύτό στοιχείο χρησιμοποιείται ήδη από 
τόν 1 Ιο αί. όπως δείχνει ή μικρογραφία τού κώδ. 587 τής Μ. Διονυσίου (χρον. 
τό 1059)4 5. Στή μεγάλη ζωγραφική χρησιμοποιείται σποραδικά άπό τό 12ο 
αι.Β ένώ κατά τό 13ο ai. αποκτά μεγάλη διάδοση6.

'Ο Λίθος καί εις ή "Αδου Κάθοδος έχουν κοινό περιεχόμενο, άφοϋ εικο
νογραφούν τήν ’Ανάσταση τού Χριστού μέ τόν ιστορικό καί δογματικό τρό
πο αντίστοιχα. Μέχρι τόν 9ο περίπου ai. ή πρώτη είναι ή μόνη σκηνή πού 
απεικονίζει τήν ’Ανάσταση τού Χριστού. Άπό τόν 9ο τουλάχιστον αιώνα 
τό γεγονός αυτό δηλώνεται πλέον μέ τήν εις "Αδου Κάθοδο7.

Ή ’Ανάληψη (Πίν. 15α). Ή τελευταία αύτή εύαγγελική σκηνή, 
πού συνήθως καταλαμβάνει τό ανώτατο μέρος τού ανατολικού τοίχου ή τό 
πάνω άπό τό 'Ιερό Βήμα τμήμα τής καμάρας τών ναών8, είκονίζεται στό μνη-

1. G. Millet, Recherches, δ.π., σ. 518 κ.έ., είκ. 567-571.
2. G. Millet, Recherches, δ.π., σ. 530, είκ. 576. Σ. Πελεκανίδη, Βυζαντινά 

καί μεταβυζαντινά μνημεία τής Πρέσπας, δ.π., πίν. X. του ίδιου, Καστόρια, δ.π., πίν. 
163α.

3. G. Millet, Athos, δ.π., πίν. 176.2.
4. Σ. Πελεκανίδη -Π. Χρήστου-Χρ. Μαυροπούλο υ-Τ σιούμη- 

Σ ω τ. K a δ ά, Οί Θησαυροί του 'Αγ. "Ορους, Εικονογραφημένα χειρόγραφα, Α', είκ. 236.
5. Στό Kurbinovo, βλ. L. Hadermann-Misguich, Kurbinovo, Bruxelles 

1975, σ. 161, είκ. 78.
6. Π.χ. στή Mileseva (S. R a d ο j c ic, Mileseva, Beograd 1967, πίν. IX), στήν Τρά

πεζα τής Μονής Ίωάννου τοΟ Θεολόγου Πάτμου (Α. Ό ρ λ ά ν δ ο υ, Ή άρχιτεκτονική 
καί αί βυζαντιναί τοιχογραφίαι τής Μονής Θεολόγου Πάτμου, δ.π., πίν. 22), στήν Όμορ
φη Έκκλησιά στήν Αίγινα (Γ. Σωτηρίου, Ή Όμορφη ’Εκκλησία Αΐγίνης, ΕΕΒΣ 
2(1925), είκ. 14 καί G. Millet, Recherches, δ.π., σ. 571) κ.ά.

7. Ν τ. Μ ο υ ρ ί κ η, Οί τοιχογραφίες τοϋ Σωτήρα κοντά στό ’Αλεποχώρι τής Με- 
γαρίδος, Άθήναι 1978, σ. 28.

8. Γιά τήν εικονογραφία τής ’Ανάληψης βλ. Γ. Γ ο ύ ν α ρ η, Οί τοιχογραφίες τών 
‘Αγ. ’Αποστόλων, δ.π., σ. 31, σημ. 1, καί σ. 139, σημ. 1 καί παρακάτω σ. 29, σημ. 4.
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μεΐο μας στό βόρειο τμήμα του άνατολικοΰ τοίχου πάνω από τήν "Άκρα Τα
πείνωση1. ’Από τα νερά πού εισχωρούσαν παλιότερα από τή στέγη ή σύνθε
ση έχει ύποστεϊ σημαντικές φθορές.

Στό πάνω μέρος τής παράστασης, μέσα σέ ελλειπτική δόξα πού τή βα
στάζουν δυό άγγελοι, είκονίζεται ο αναλαμβανόμενος Χριστός. Τό πρόσω
πό του καθώς καί τά πρόσωπα των αγγέλων φέρουν σοβαρές άπολεπίσεις. 
Είναι καθισμένος σέ κάθισμα χωρίς έρεισίνωτο, εχει τό δεξί σέ χειρονομία 
λόγου καί άκουμπά τό αριστερό σέ σφαίρα πού μόλις διακρίνεται. Ή πλα
στική άπόδοση τού σώματος τού Χριστού, ή ύπαρξη τού καθίσματος καί ή 
άπουσία τής ίριδας1 2, άλλα κυρίως τό δεύτερο χέρι πού διακρίνεται πάνω από 
τό δεξί του, είναι στοιχεία πού δηλώνουν μεταγενέστερη έπιζωγράφιση καί 
έπισκευή. Ή ύπαρξη εξάλλου τής σφαίρας δέν εχει καμιά σχέση μέ τό Χρι
στό τής ’Ανάληψης, όπου κατά κανόνα κρατά κλειστό βιβλίο ή είλητάριο3.

Κάτω άπό τή δόξα τού Χριστού είκονίζεται όρθια κατά μέτωπο ή Θεο
τόκος δεομένη. ’Αριστερά καί δεξιά της οί δυό άγγελοι μέ τά ήμιχόρια τών 
άποστόλων. ’Αντίθετα μέ τή στατική μορφή τής Θεοτόκου οί άγγελοι είναι 
κινημένοι. Πάνω άπό τό κεφάλι τού είκονοζομένου άριστερά ή έπιγραφή: 
ANAPEC ΓΑΛΙΛΑΙΟΙ TI ECTIKATE ΕΜΒΛΕΠΟΝΤΕΟ. ’Αριστερά άπό τόν άγγε
λο έξι άπόστολοι πού στρέφουν τά κεφάλια καί χειρονομούν προς τόν ’Ιη
σού. Άπό τήν άντίθετη πλευρά ό άγγελος έχει στραμμένη τή ράχη του 
προς τή Θεοτόκο καί έχει τό δεξί σέ χειρονομία λόγου. Πάνω άπό τό κε
φάλι του ή έπιγραφή: ΟΥΤΩΘ EAEYCETAI [ΠΑΛΙΝ] ΟΝ ΤΡΟΠΟΝ E0EACA- 
C0E ΑΥΤΟΝ4. Στό ημιχόριο πίσω του είκονίζονται πέντε άπόστολοι5. Καί

1. Τούτο συνέβη, γιατί, καθώς ή στέγη τού ναού είναι μονόριχτη, λείπει ή πάνω άπό 
τό τεταρτοσφαίριο κατάλληλη γιά τήν άπεικόνισή της άετωματική έπιφάνεια. Σέ άρκετά 
μνημεία τής Κρήτης ή ’Ανάληψη είκονίζεται στό βόρειο τοίχο κοντά στό 'Ιερό Βήμα, βλ. 
K. Κ α λ ο κ ύ ρ η, Αί βυζαντινοί τοιχογραφίαι τής Κρήτης, δ.π., σ. 80.

2. Όπως δείχνουν τά ύπολείμματα τής πρώτης παράστασης ό Χριστός ήταν καθισμέ
νος σέ ίριδα. Τόν τύπο τού ενθρονου Χριστού στήν ’Ανάληψη μάς τόν παραδίνουν μερι
κές εόλογίες τής Monza, βλ. Ε. Τ. Dewal d, The Iconography of the Ascension, A JA 19 
(1915) 283, είκ. 4.

3. Στήν εύρωπαϊκή ζωγραφική ό Χριστός είκονίζεται συχνά μέ σφαίρα σέ διάφορες 
παραστάσεις. ’Αναφέρουμε ένδεικτικά τόν πίνακα ένός άνώνυμου ζωγράφου μέ στέψη τής 
Θεοτόκου πού βρίσκεται στό Βερολίνο (Staatliche Museum) πού χρονολ. γύρω στό 1400- 
1410. ’Επίσης τή μικρογραφία τού ζωγράφου τών 'Ωρών τού Rohan, Ms. Lat. 9471 τής 
Έθν. Βιβλ. τού Παρισιού, γύρω στό 1420, βλ. A. C h â t e 1 er - J. Thuillier, La 
peinture française, δ.π., είκ. σ. 19 καί 26.

4. Καί οί δύο έπιγραφές άπό τις Πράξεις τών ’Αποστόλων, 1.11.
5. Στό Πεντηκοστάριο, έκδ. Φώς, Άθήναι 1971, σ. 172α, δέ γίνεται λόγος 

γιά τόν άριθμό τών ’Αποστόλων. Θά μπορούσε, άν καί ύπάρχει λίγος διαθέσιμος χώρος, 
να είκονιστεί καί ό έκτος άπόστολος. Φαίνεται δμως πώς ό τεχνίτης άκολουθεί τήν Ιστο
ρική παράδοση σύμφωνα μέ τήν όποια άπουσιάζει ό Παύλος.
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αυτοί όπως καί οί άλλοι άπόστολοι είκονίζονται σέ δύο σειρές. Τις κινή
σεις καί των ένδεκα μαθητών χαρακτηρίζει συγκρατημένη ήρεμία, ένω ή 
τοποθέτησή τους σε λοξή ίσοκεφαλία δίνει στα ήμιχόρια απόλυτη σχεδόν 
συμμετρία. Ζωηρή είναι ή έκφραση τοϋ προσώπου καί έντονες οί χειρο
νομίες. TÒ τοπίο στά πόδια των άποστόλων είναι ομαλό, ό τρόπος όμως 
πού πατοϋν στό έδαφος τούς δείχνει μετέωρους καί μάς θυμίζει τήν παρά
σταση τής 'Αγ. Σοφίας Θεσσαλονίκης1. Τό βάθος άποδίνεται μέ λοξά κομ
μένους βράχους, απουσιάζουν δε εντελώς τά δεντρύλλια1 2.

’Αριστερά καί δεξιά άπό τή δόξα, στό ύψος τής κεφαλής τοϋ Χρίστου, 
υπάρχει ή επιγραφή: ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ KA0ICAC ΤΟΥ ΘΕΟΥ JTATPOC ΛΟΓΕ, ΠΙ- 
CTIN ΜΑΘΗΤΑΙΟ ΒΕΒΑΙΩΤΕΡΑΝ ΔΕΙΞΑΟ πού άποτελεΐ παραλλαγή των στίχων 
τοϋ συναξαριού τοϋ όρθρου τής έορτής τής Άναλήψεως3. Κάτω άπ’ αυτήν 
ύπάρχει ή επιγραφή τής παράστασης: Η ΑΝΑΛΗΨΙΟ ΤΟΥ Κ(ΥΡΙ)ΟΥ ΗΜ(ΩΝ) 
I(HC)OY X(PICT)OY.

Είκονογραφικά ό ζωγράφος τοϋ 'Αγ. Ίωάννου έχει ώς πρότυπο τήν πα
ράσταση πού διαμορφώθηκε στήν ’Ανατολή, τή Συρία καί τήν Παλαιστίνη, 
καί τήν οποία μάς αποδίνουν ό κώδ. Rabula καί οί ευλογίες τής Monza4 5. Ή 
έλλειψη χώρου αποτελεί τήν κύρια αίτια γιά τή σύμπτυξη των μορφών τών 
άποστόλων σέ δυό σειρές, πράγμα πού παρατηρούμε, παρά τις άλλες διαφο
ρές πού υπάρχουν, καί στή σύνθεση τής Μ. Ξενοφώντος6 καί σέ διάφο
ρες φορητές εικόνες6 πού είκονογραφικά σχετίζονται μέ τήν παράστασή 
μας.

Ή Κοίμηση τής Θεοτόκου (Πίν. 16, 17). Βρίσκεται στό δυ
τικό τοίχο καί διατηρείται σέ άριστη κατάσταση.

1. V. Lazarev, Storia della pittura bizantina, ό.π., είκ. 85.
2. Ή Ερμηνεία τής Ζωγραφικής, ο.π., σ. 112 καθορίζει ώς βάθος τής παράστασης 

τής ’Ανάληψης «βουνόν μέ πολλές έλαΐες».
3. Οί στίχοι αυτοί έχουν ώς έξής: «Έκ δεξιάς καθίσας πατρικής Λόγε, Μύσταις πα- 

ρασχών πίστιν άσφαλεστέραν». 'Υπάρχουν στή ζωγραφική πολλά όμοια παραδείγματα, 
όπου οί άγιογράφοι αναγράφουν λανθαμένα άπό μνήμης διάφορα χωρία άπό τις πηγές.

4. Γιά τήν εικονογραφία τής ’Ανάληψης βλ. E. T. D e w a 1 d, The Iconography of 
the Ascension, ό.π., σ. 277 κ.έ. S. T s u j i, Les portes de Ste Sabine, Patricularités de l’ico- 
nogr. de l’Ascension, CA 13(1962) 13-18. A. A. Schmid, Himmelfahrt Christi, Lexikon 
der Christlichen Ikonographie 2(1970) 268-276 καί K. Wessel, Himmelfahrt, Rbk II, 
στ. 1224 κ.έ.

5. G. Millet, Athos, ό.π., πίν. 169,4.
6. A. Ξυγγόπουλου, Μουσεϊον Μπενάκη. Κατάλογος τών εΙκόνων, Άθήναι 

1936, σ. 35, άρ. 22, X. Πατρινέλλη - Α. Καρακατσάνη - Μ. Θεοχάρη, 
Μονή Σταυρονικήτα, ό.π., σ. 92. Μ. C h a t z i d a k i s, Ikônes de Saint-Georges des Grecs 
et de la Collection de l’Institut, Venise 1962, σ. 29, άρ. 12.



30 Γεώργιος Γούναρης

Πάνω σέ κλίνη καλυμμένη μέ άνθοπλούμιστη ποδέα βρίσκεται ξαπλω
μένη σέ στρωμνή ή Θεοτόκος. Άκουμπά τό λεπτό κεφάλι της σέ προσκέ
φαλο καί εχει τά χέρια σταυρωμένα χαμηλά στό στήθος. Πίσω άπό τήν κλί
νη εικονίζεται μέσα σέ ελλειπτική δόξα καθισμένος ό Χριστός. Πλαισιώ
νεται άπό δύο άγγέλους πού κρατούν άναμμένες λαμπάδες1. ’Αριστερά στήν 
άγκαλιά του κρατά τή σπαργανωμένη ψυχή τής Παναγίας. Τά χέρια του εί
ναι ακάλυπτα.

Στό αριστερό μέρος τού πίνακα κοντά στό κεφάλι τής Θεοτόκου είκο- 
νίζεται στή συνηθισμένη του στάση θυμιατίζοντας ό απόστολος Πέτρος καί 
πίσω καί λίγο πιό πάνω τέσσερις άλλοι μαθητές. Λίγο πιό πάνω άπ’ αυτούς 
εικονίζεται ένας ιεράρχης1 2 μέ άνοιχτό βιβλίο στά χέρια του στό όποιο δια
βάζουμε: ΜΑΚΑΡΙΟΙ ΟΙ ΑΜΩΜΟΙ ΕΝ ΟΔΩ ΟΙ ΠΟΡΕΥΟΜΕΝΟΙ ΕΝ ΝΟΜΩ[ ΚΥ
ΡΙΟΥ3].

Στό δεξιό μέρος τού πίνακα παριστάνεται άλλη ομάδα άπό πέντε απο
στόλους, μιά γυναίκα καί ένας ιεράρχης χωρίς βιβλίο. Σέ ανάλογη θέση μέ 
τόν Πέτρο βρίσκεται ό απόστολος Παύλος, στό πρόσωπο τού όποιου είναι 
ζωγραφισμένη ή θλίψη. Πίσω άπό τήν κλίνη, κοντά στά πόδια τής Θεοτό
κου, εικονίζεται ό ’Ιωάννης ό Θεολόγος, πρεσβύτης καί σχεδόν φαλακρός. 
Άπό τούς δύο άποστόλους πού βρίσκονται πίσω του άναγνωρίζουμε τόν 
Άνδρέα μέ τή σγουρή καί φλογώδη κόμη.’Απουσιάζουν άπό τήν παράστασή 
μας οί δύο ύμνωδοί άγ. ’Ιωάννης ό Δαμασκηνός καί άγ. Κοσμάς ό Μαϊουμά, 
πού συνήθως είκονίζονται μέσα στήν παράσταση ή ξέχωρα δίπλα σ’αύτήν4. 
Στό μνημείο μας οί δύο ύμνωδοί είναι ζωγραφισμένοι στήν πρώτη άπό κά
τω ζώνη τού δυτικού τοίχου. Τήν παράσταση πλαισιώνουν στό βάθος δύο 
επιμήκη παραλληλόγραμμα κτήρια μέ δίλοβα τοξωτά άνοίγματα καί δίρι- 
χτες στέγες, άνάμεσά τους δέ ή επιγραφή: η KOIMHCH THC ΘΕΟΤΟΚΟΥ.

Μπροστά στή νεκρική κλίνη έχουν τοποθετηθεί δύο κηροπήγια μέ ά
ναμμένες λαμπάδες, πού φαίνονται μάλλον μετέωρα.

Παρά τήν αύστηρή συμμετρία τής παράστασης, ή κάθε μορφή μέ τις 
διαφορετικές χειρονομίες καί κλίσεις τής κεφαλής καί τό διαφορετικό βλέμ

1. Στήν παράσταση τής Κοίμησης τού Χρίστου Βέροιας οί άγγελοι κρατούν έπίσης 
λαμπάδες τις όποιες ό Σ. Πελεκανίδης, Καλλιέργης, ό.π., σ. 70, όνομάζει σκήπτρα,

2. "Οπως έχει ήδη σημειωθεί τέσσερις Ιεράρχες είκονίζονται στήν Κοίμηση. Για τό 
θέμα βλ. L. Wratislav-Mitrovic-N. Okunev, La Dormitimi de la Sainte 
Vierge dans la peinture médiévale orthodoxe, «Byz. slav.» 3(1931) 138.

3. Προέρχεται άπό τήν a' στάση τής νεκρώσιμης ’Ακολουθίας, Εύχολόγιον 
τ ò Μ έ γ α, έκδ. Άστήρ, Άθήναι 1970, σ. 396.

4. "Οπως π.χ. στό Backovo, βλ. A. G r a b a r, La peinture religieuse en Bulgarie, Pa
ris 1928, πίν. IV.
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μα δίνουν μιά ξεχωριστή κίνηση στον πίνακα. Τά κτήρια στο βάθος μαζί μέ 
τή μοναδική γυναικεία μορφή άποτελοϋν συμβατικά στοιχεία τοπικού προσ
διορισμοί) καί οικειότητας.

’Από είκονογραφική άποψη ό ζωγράφος μας άκολουθεϊ το λιτό πρότυ
πο πού βλέπουμε στό Δαφνί1 καί αργότερα στή Martorana1 2. Λείπουν, λόγφ 
τής στενότητας τοϋ χώρου, οί άγγελοι πού πετούν, αύτοί δέ πού συνοδεύουν 
τό Χριστό μέσα στή δόξα περιορίζονται σε δύο. Δέν υπάρχουν επίσης οί διά
φορες είκονογραφικές λεπτομέρειες, όπως τό επεισόδιο τοϋ Ίεφωνία, πού 
ήδη άπό τό 12ο αί. τό βλέπουμε στή Μαυριώτισσα καθώς καί οί απόστολοι 
πού έρχονται άπό τά πέρατα τής γής πάνω στά σύννεφα, στοιχείο γνωστό 
άπό τόν 11ο αί.3.

Ή απεικόνιση τοϋ Χριστοϋ καθισμένου είναι πολύ πιθανόν νά όφείλε- 
ται στό ότι ό τεχνίτης εικονογραφεί, μέ κάποια βέβαια έλευθερία, τό από
κρυφο κείμενο όπου άναφέρεται: «καί ιδού παραγίνεται Χριστός, καθήμε- 
νος έπί θρόνου χειρουβίμ»4. Στό σημείο όμως αύτό γίνεται λόγος γιά τήν 
ελευση τοϋ Ίησοϋ. ’Εξίσου πιθανό είναι νά είχε ύπόψη του ό ζωγράφος τή 
σχετική παράσταση τής Παναγίας Κουμπελίδικης τής ίδιας πόλης, όπου ό 
Χριστός είκονίζεται καθισμένος σε δόξα τήν όποια κρατοΰν δύο άγγελοι5. 
Μέ γυμνά τά χέρια φέρει ό Χριστός τήν ψυχή τής Θεοτόκου σέ διάφορα μνη
μεία τοϋ 11ου-14ου αί.6, ενώ τήν εχει προς τ’ άριστερά σέ άλλα μνημεία τοϋ 
Μου αί.7.

1. Ε. Diez - O.Demus, Byzantine Mosaics in Greece, Hosios Lucas and Daphni, 
Cambridge Mass. 1931, εΐκ. 108.

2. O. Demus, The Mosaics of Norman Sicily, ό.π., πίν. 56.
3. Π.χ. στην Άγ. Σοφία Άχρίδος, βλ. R. Hamann - Mac Lean - Η. Hal- 

lensleben, Die Monumentalmalerei in Serbien und Macédonien von 11. bis zum frühen 
14. Jahr., Bildband, Giessen 1963, πίν. 26, καί Tokale (Νέα ’Εκκλησία) τοϋ 11ου-12ου al., 
G. de Jerphanion, Les églises rupestres de Cappadoce, ο.π., U, πίν. 83.1.

4. C. Tischendorf, Apocalypses Apocryphae, Lipsiae 1866, a. 107. Τά λόγια αυ
τά άναφέρονται στην έλευση τοϋ Χριστοϋ.

5. Τό θέμα άναλύει ή Χρ. Μαυροπούλου-Τσιούμη, Οί τοιχογραφίες 
τοϋ Που ai. στήν Κουμπελίδικη τής Καστοριάς, ο.π., σ. 58 κ.έ.

6. Π.χ. σέ εΙκόνες τής Μονής Σινά, βλ. Γ. καί Μ. Σωτηρίου, Εικόνες τής Μονής 
Σινά, τ. 1, ό.π., είκ. 42, 60, στήν 'Αγ. Σοφία Άχρίδος, βλ. Hamann-Mac Lean- 
Hallensleben, Die Monumentalmalerei in Serbien, ο.π., πίν. 26, στή Martorana, βλ. 
Ο. Demus, Norman Sicily, ό.π., πίν. 56, στή Bojana, βλ. Kr. Μ i j a t e v, Die Wand
malereien in Bojana, Dresden-Sophia 1961, πίν. 26, στό Kurbinovo, βλ. Hamann- 
Mac Lean-Hallensleben, ό.π., πίν. 47.

7. Στήν Καστοριά (Ταξιάρχης Μητροπόλεως, Σ. Πελεκανίδη, Καστόρια, ό.π., 
πίν. 127), στήν ’Αχρίδα(Άγ. Κλήμης, Millet - Frolow, δ.π., Ill, είκ. 12) στό Cucer 
(Μ illet-Frolow, δ.π., III, πίν. 45.3).
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Ή Ψηλάφηση τού Θωμά (Πίν. 18). Βρίσκεται στο βόρειο τοί
χο κάτω άπό τήν εις "Αδου Κάθοδο. Όπως έχει ήδη σημειωθεί1 είναι αρκε
τές οί περιπτώσεις όπου ή σκηνή αυτή ζωγραφίζεται μέσα ή κοντά στο Ί. 
Βήμα μόνη της ή παράλληλα μέ τήν άλλη ευαγγελική σκηνή τής έμφάνισης 
του Χρίστου στους άποστόλους. Σέ ελάχιστα μνημεία ή Ψηλάφηση βρίσκε
ται κοντά στήν ’Ανάληψη, γεγονός πού δικαιολογείται λειτουργικά, γιατί 
οί περικοπές τού Στ' έωθινού ευαγγελίου, πού διαβάζεται στή λειτουργία 
τής γιορτής τής ’Ανάληψης, καί τού Θ', πού είναι τό εύαγγέλιο τής Κυρια
κής τού Θωμά, άναφέρονται περίπου στο ίδιο θέμα1 2.

Στό κέντρο τής παράστασης κυριαρχεί ή μορφή τού Χριστού πού είκο- 
νίζεται στό πάνω σκαλοπάτι μικρής κλίμακας μπροστά στήν κλειστή θύρα 
ένός οικοδομήματος3. Στηρίζεται στό άριστερό του πόδι, ό κάτω κορμός 
στρέφεται προς τά δεξιά, ενώ ό επάνω βρίσκεται σέ άντικίνηση. Τό άριστε
ρό του χέρι δίνει τήν έντύπωση πώς τραβά τό χιτώνα καί τό ίμάτιο γιά νά ά- 
ποκαλύψει τό τραύμα του, στήν πραγματικότητα όμως στό σημείο αυτό υ
πάρχει ενα άνοιγμα στό ρούχο. Ό άπόστολος Θωμάς νέος, άμούστακος καί 
αγένειος, είκονίζεται ώς συνήθως στά αριστερά τού Χριστού. Πλησιάζει δι- 
στακτικά τόν Κύριο, κυρτώνει έντονα τή ράχη, τόν κοιτάζει στά μάτια άλ- 
λά δέν τολμά νά ψηλαφήσει τό λογχισμένο πλευρό του. Τά φρύδια είναι συ- 
σπασμένα καί τό στόμα του μισάνοιχτο4. Πίσω του είκονίζονται άλλοι πέν
τε απόστολοι μεταξύ των οποίων καί ό Άνδρέας. Στή δεξιά πλευρά τού πί
νακα είκονίζονται πέντε μαθητές μέ πρώτο τόν Πέτρο καί δεύτερο τόν ’Ιω
άννη.

Ή παράσταση αυτή πού άρχικά θά είκόνιζε τό έπεισόδιο νά λαμβάνει 
χώρα στό εσωτερικό κάποιου οικοδομήματος5 μέ τό Χριστό καί τούς άπο
στόλους πίσω άπό τή θύρα ύπέστη μερικές μεταλλαγές, ήθελημένες ή έκ 
παραδρομής, μέ αποτέλεσμα οί ζωγράφοι τής Δύσης καί τής ’Ανατολής νά 
μείνουν πιστοί στον αρχικό τύπο, ενώ οί βυζαντινοί νά μεταφέρουν τή θύ-

1. Σ. Πελεκανίδη, Βυζαντινά καί μεταβυζαντινά μνημεία τής Πρέσπας, ο.π., 
σ. 23.

2. G. Millet, Recherches, ο.π., σ. 35 κ.έ., Σ. Πελεκανίδη, Μνημεία τής 
Πρέσπας, ο.π., σ. 23-24 καί σημ. 43, οπού καί τά σχετικά παραδείγματα.

3. Ό ζωγράφος μας, όπως καί άλλοι σύγχρονοι άλλά καί παλιότεροι όμότεχνοί του, 
δέν ένδιαφέρονται γιά τήν ορθολογιστική άπόδοση τού θέματος, τήν είκόνιση δηλαδή έ
νός έσωτερικού χώρου, πράγμα πού συναντούμε σέ βυζαντινή εικόνα τού Μου αί. Βλ. W. 
Felicetti-Liebenfels, Geschichte des byzantinischen Ikonenmalerei, Olten-Lau
sanne 1956, είκ. 82b.

4. Είναι ή στιγμή πού ό Θωμάς άπαντά στό Χριστό: «ό Κύριος μου καί Θεός μου», 
’Ιωάν. 20,28.

5. A. Gr a bar, La peinture religieuse, ο.π., σ. 294, σημ. 3.
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ρα στον τοίχο του βάθους του πίνακα καί συγχρόνως να παραλείψουν τον 
μπροστινό τοίχο. Ό Χριστός είκονίζεται συνήθως κατά μέτωπο καί οί α
πόστολοι συμμετρικά αριστερά καί δεξιά του1, γεγονός πού συχνά παρατη- 
ρεΐται στή ζωγραφική των Βαλκανίων1 2. Σέ δύο όμως παραστάσεις χειρο
γράφων τής Ανατολής οί απόστολοι είναι συγκεντρωμένοι στή μιά πλευρά 
καί ό Χριστός με τό Θωμά στήν άλλη3.

Είκονογραφικά ή παράσταση τοϋ 'Αγ. Ίωάννου ακολουθεί τόν τύπο 
τής έποχής των Παλαιολόγων4, τόν όποιο ακολουθούν καί οί «κρητικές» 
τοιχογραφίες τοϋ 'Αγ. "Ορους5. Ό παλαιολόγειος δέ τύπος δέν άποτελεΐ πα. 
ρά επανάληψη εκείνου πού είχε δημιουργηθεϊ πριν άπό τό 12ο αί. καί είχε 
ως κύρια χαρακτηριστικά τό διστακτικό Θωμά καί τήν συγκρατημένη κί
νηση τοϋ Χρίστοϋ προς τά πίσω6.

Σκηνές άπό τη ζωή καί τα θαύματα τοϋ Χριατοϋ
Οί Πειρασμοί τοϋ Χριστοϋ στήν "Ερημο (Πίν. 19). 

Βρίσκεται στή μεσαία ζώνη τοϋ νότιου τοίχου καί φέρει αρκετές άπολεπί- 
σεις καί φθορές.

Οί συνοπτικοί εύαγγελιστές επισυνάπτουν τή διήγηση των πειρασμών 
τοϋ Χριστοϋ στήν ιστορία τής Βάπτισης7. ’Επί πλέον ό Λουκάς τή συνδέει 
άμεσα μέ τά γεγονότα τοϋ πάθους τοϋ Κυρίου. Ό σκοπός γιά τόν όποιο ό Ί- 
ησοϋς «άνήχθη είς τήν έρημον υπό τοϋ Πνεύματος» ήταν νά δοκιμασθεϊ ή- 
θικά όπως στήν Παλαιά Διαθήκη ό ’Αβραάμ, ό ’Ιακώβ καί άλλοι8. Τό θέμα 
των πειρασμών άνέκαθεν άπασχόλησε τήν ’Εκκλησία άλλά καί τούς άγιο- 
γράφους οί όποιοι τό εκμεταλλεύτηκαν κατάλληλα, θέλοντας μέ τήν παρα
στατική του άποτύπωση στούς ναούς νά άποτρέψουν τούς πιστούς άπό τήν 
αμαρτία. Οί άρχαιότερες είκονίσεις τοϋ θέματος, άπ’ όσο γνωρίζουμε μέχρι 
τώρα, βρίσκονται στά εικονογραφημένα χειρόγραφα9.

1. E. Sandberg-Vavalà, La croce dipinta italiana e l’iconografia della Passio
ne, Verona 1929, σ. 364-365.

2. A. Grabar, La peinture religieuse, ό.π., σ. 316.
3. E. Sandberg-Vavalà, La croce dipinta italiana, ό.π., σ. 365.
4. W. Felicetti-Liebenfels, Geschichte der byzantinischen Ikonenmalerei, 

ό.π., είκ. 82b.
5. Π.χ. τό καθολικό τής Μ. Λαύρας, Μολυβοκκλησιά, Δοχειαρίου, βλ. G. Millet 

Athos, ό.π., πίν. 119.3, 154.2, 223.3.
6. Ο. Demus, Norman Sicily, ό.π., σ. 290. Diez-Demus, Byzantine Mosaics 

in Greece, ό.π., σ. 66.
7. Ματθ. 4,1-2· Map. 1,12-13· Λουκ. 4,1-2.
8. Πρβλ. Σ. N a V ά κ ο υ, ’Εξηγητική προσπάθεια τών πειρασμών τοϋ Ίησοΰ έν τή 

έρήμω, Θεσσαλονίκη 1967, σ. 53.
9. Cod. Par. Gr. 510. Η. Ο m ο n t, Miniatures des plus anciens mss. grecs de la Bibli-
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Στήν παράσταση πού μελετούμε δεν ύπάρχει, ϊσως άπό έλλειψη χώρου, 
ή συμμετρία πού παρατηρεΐται στήν όμοια σύνθεση τής Παναγίας Ρασιώ- 
τισσας1 ή παλιότερα στον 'Αγ. Μάρκο τής Βενετίας* 1 2 καί τή Monreale3. Ό 
ζωγράφος άκολουθεΐ τή σειρά των επεισοδίων πού δίνει ό εύαγγελιστής 
Ματθαίος, ή ελλειψη όμως χώρου, ϊσως καί ή κακή προσαρμογή τού προ
τύπου σ’ αυτόν, συντελεί στή μεγαλύτερη προβολή τού δευτέρου επεισοδίου.

’Αριστερά στο βουνό παριστάνεται τό πρώτο επεισόδιο μέ τό Χριστό 
όρθιο στούς πρόποδες άπόκρημνου βουνού συνομιλώντας μέ τό διάβολο, 
πού τόν πειράζει δείχνοντας τίς πέτρες μπροστά του. Στή μέση, πάνω στό 
πτερύγιο τού ιερού, βρίσκεται ό Κύριος καί χαμηλά ό σατανάς τόν προκαλεΐ 
νά πέσει. Κάτω τρεις βασιλείς καθισμένοι συμβολίζουν τίς βασιλείες πού 
έταξε ό διάβολος στό Χριστό4. Τέλος στήν τρίτη σκηνή ό ’Ιησούς είκονίζε- 
ται στούς πρόποδες υψηλού βουνού, γυρίζει τά νώτα στό σατανά πού τρέχει 
νά έξαφανιστεΐ ανεβαίνοντας στό βουνό. ’Απουσιάζουν οί άγγελοι πού κατά 
τόν ευαγγελιστή «προσήλθον καί διηκόνουν αύτώ».

Στον κάμπο τής σύνθεσης, όπως καί σ’ όλες τίς άλλες πού εικονογρα
φούν σκηνές άπό τή ζωή καί τά θαύματα τού Χριστού, έχει άναγραφεΐ όλο 
σχεδόν τό κεφ. 4 τού ευαγγελιστή Ματθαίου πού άναφέρεται στον πειρα
σμό τού Χριστού. Ή επιγραφή άρχίζει άπό τό πάνω μέρος τού πίνακα καί συ
νεχίζεται στήν κάτω αριστερή γωνία. Οί διάλογοι μεταξύ Χριστού καί σα
τανά στό δεύτερο καί τρίτο έπεισόδιο αναγράφονται δίπλα στις σκηνές.

Ή εξεταζόμενη σύνθεση ακολουθεί είκονογραφικά τό συνηθισμένο 
βυζαντινό τύπο μέ τήν τριπλή επανάληψη τών κυρίων μορφών, όπως συμ
βαίνει στον παρισινό κώδ. 510, στή Monreale καί τόν "Αγ. Μάρκο. Τυπολο
γικά ή μορφή τού Χριστού είναι αυτή πού βλέπουμε στις σκηνές τών θαυ
μάτων καί τών άλλων χριστολογικών παραστάσεων. Ό σατανάς, πού παρι-

othèque Nationale, Paris 1929, πίν. XXXV. Ψαλτήρι Chludov, Μ. B. T s e ρ k i n a, Mi
niatori hpudofskoi psaltiri, Μόσχα 1977, fol. 92v καί Ψαλτήρι Μελισάνδης (Egerton 1139)
O. M. Dalton, Byzantine Art and Archaeology, New York 1961, είκ. 428 καί Η. 
B u c h t a 1, Miniature Painting in the Latin Kingdom of Jerusalem, Oxford 1957, πίν. 4α.

1. Γ. Γ ο ύ V α ρ η, Οί τοιχογραφίες τών 'Αγ. ’Αποστόλων, ό.π., σ. 116-117, πίν. 26α.
2. Ο. D e m u s, Die Mosaiken von S. Marco in Venedig, Baden bei Wien 1935, πίν. 5.
3. O. Demus, Norman Sicily, ό.π., είκ. 66B.
4. Οί βασιλείς είκονίζονται για πρώτη φορά στήν ψηφιδωτή παράσταση τής μονής 

τής Χώρας καί άργότερα, στή μεταβυζαντινή έποχή, στή μονή του Άναπαυσα καί τή μο
νή Φιλανθρωπηνών βλ. Μ. Άχειμάστου-Ποταμιάνου, Ή μονή τών Φιλαν- 
θρωπηνών καί ή πρώτη φάση τής μεταβυζαντινής ζωγραφικής, Άθήναι 1980, σ. 242. Για 
τήν παράσταση τών βασιλέων βλ. Ρ. Underwood, Some Problems in Programs and 
Iconographie of Ministry Cycles, The Kariye Djami, 4, Studies in the Art of the Kariye Dja- 
mi, Princeton, New Jersey 1975, σ. 278 κ.έ.
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στάνεται μικρόσωμος, δύσμορφος, φτερωτός καί γυμνός, είναι χαρακτηρι
στική μορφή τού 11ου-12ου αΙΑ Σε παλιότερα παραδείγματα είκονίζεται 
σχεδόν έντελως ντυμένος1 2. Ή είκονογραφική ομοιότητα τής παράστασής 
μας μέ τις αντίστοιχες συνθέσεις του 'Αγ. Όρους πρέπει νά τονιστεί Ιδιαί
τερα. "Ομοιες περίπου είναι όχι μόνο οί στάσεις του Χριστού, άλλά καί ή 
διαμόρφωση τών βουνών καί του άρχιτεκτονικοΰ κτίσματος3.

Ό Γάμος τής Κανά (Πίν. 20). Βρίσκεται στο βόρειο τοίχο κά
τω άπό τήν παράσταση του Μυστικού Δείπνου. Τά πρόσωπα τής νύφης, τοΰ 
γαμβρού καί μερικών άλλων έχουν καταστραφεί μέ οξύ εργαλείο.

Γύρω άπό ήμικυκλικό τραπέζι μέ ποδέα, πού πέφτει σέ ήμικύλινδρους, 
κάθονται πέντε άνδρικές μορφές, ό Χριστός καί ή νύφη. Στο δεξί τμήμα, πί
σω άπό τούς δυο άνδρες, όρθια μέ κεφαλόδεσμο είκονίζεται μιά νεαρή υπη
ρέτρια. Ό ’Ιησούς καθισμένος στήν αριστερή άκρη τοΰ τραπεζιού συνομιλεί 
μέ τή Θεοτόκο πού είναι όρθια πλάι του καί άκουμπά τό δεξί της χέρι στον 
ώμο του. Δίπλα στό Χριστό είκονίζεται ό άπόστολος Πέτρος πού παρακά
θισε στή γαμήλια γιορτή. Ή νύφη βρίσκεται στή μέση τοΰ τραπεζιού, ανά
μεσα σέ δυό ήλικιωμένους άνδρες. Φέρει διάδημα διακοσμημένο μέ πολύ
τιμες πέτρες καί μαργαριτάρια. Ή άκαμπτη στάση της, οί χειρονομίες καί 
τό διάδημα τή διακρίνουν έντονα άπό τούς διπλανούς της. Ό γαμβρός εί
ναι καθισμένος χώρια καί πρέπει νά τόν άναγνωρίσουμε στή νεαρή μορφή 
πού βρίσκεται στήν άκρη τοΰ τραπεζιού δεξιά.

Στό κάτω μέρος τοΰ πίνακα είκονίζονται έξι μικροί πίθοι πού μνημο
νεύονται άπό τόν εύαγγελιστή4 καί δεξιότερα οί δυό υπηρέτες πού τούς γε
μίζουν μέ νερό. Ό χώρος πίσω άπό τις μορφές ορίζεται άπό χαμηλό τοίχο 
καί διάφορα κτήρια, ένα στόντύπο τής τρίκλιτης βασιλικής, ένα τετράγωνο 
πύργο μέ άνορθόδοξη προοπτική καί ένα άλλο τετράγωνο οικοδόμημα μέ 
δυό τοξωτά ανοίγματα άπό τά όποια προβάλλουν δυό γυναικείες νεαρές μορ
φές. 'Η μία, στό χαμηλότερο άνοιγμα, προσφέρει κούπα στον πλησίον της 
συνδαιτυμόνα, ενώ ή άλλη σέ προτομή φορεΐ πολύ διάφανο, αραχνοΰφαντο 
πράσινο χιτώνα καί χειρονομεί μέ τά δυό χέρια προς τή νύφη. Εντύπωση 
προκαλεϊ τό ότι κάτω άπό τό χιτώνα φαίνεται ή διάπλαση τοΰ σώματος τής 
νέας. Τά κτήρια συνδέονται μέ βαθύ ερυθρό ύφασμα άπλωμένο στις στέγες 
τους.

1. Ο. Demus, Norman Sicily, ό.π., σ. 276.
2. Η. Omont, Miniatures des plus anciens mss. gr., ό.π., πίν. XXXV.
3. G. Millet, Athos, ό.π., πίν. 117.3, 203.1, 229.1 (Μ. Ξενοφώντος, Διονυσίου καί 

Δοχειαρίου).
4. ’Ιωάν. 2,6- «Ήσαν δέ έκεΐ ύδρίαι λίθιναι εξ κείμεναι».
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Στο πάνω μέρος στον κάμπο του πίνακα έχουν άναγραφεΐ μερικές πα
ράγραφοι τοΰ χωρίου τοϋ ευαγγελιστή πού άναφέρεται στο Γάμο τής Κανά1, 
άριστερά δέ καί δεξιά άπό το μεσαίο πύργο ή επιγραφή τής παράστασης: 
Ο ΕΝ ΚΑΝΑ ΓΑΜΟΟ.

Ή παράστασή μας, παρά τή συμπύκνωση των συνδαιτυμόνων γύρω άπό 
το τραπέζι τοϋ γάμου, διέπεται άπό συμμετρία. Ίο σύμπλεγμα τοϋ Χριστοΰ 
καί τής Θεοτόκου τονίζεται ιδιαίτερα, γιατί βρίσκεται στό πρώτο έπίπεδο 
τοϋ πίνακα καί γιατί σ’ αυτούς όδηγοΰν τά βλέμμματα των άλλων. Συμμε
τρία υπάρχει καί στις ήμικυλινδρικές πτυχές τής ποδέας1 2.

Ή ιερατική έπισημότητα τής παράστασης είναι υποτυπώδης. Πλεονά
ζουν οί ηθογραφικές λεπτομέρειες, όπως ό Πέτρος πού άνακατεύει τό κρα
σί του, οί χειρονομίες των άλλων, ή στροφή τοϋ συνδαιτυμόνα για νά πα- 
ραλάβει τήν κούπα μέ τά εδέσματα καί ή νέα στό γυναικωνίτη μέ τό διαφα
νές ένδυμα.

Εικονογραφικά ή σύνθεσή μας άνήκει στον απλό τύπο3, όπου ό Ίησοΰς 
άπεικονίζεται μόνο μιά φορά καθισμένος στό αριστερό άκρο τοΰ τραπεζιοϋ. 
Ένώ συνομιλεί μέ τή μητέρα του, εύλογεΐ συγχρόνως τούς έξι πίθους. Οί 
πρώτες παραστάσεις τοϋ θέματος παρουσιάζουν μόνο τή μετατροπή τοΰ νε- 
ροϋ σέ κρασί. Στή μεταβυζαντινή έποχή προστίθεται σχεδόν πάντοτε ή γιορ
τή τοϋ γάμου είτε ώς ξεχωριστή παράσταση πού προηγείται άπό τό θαϋμα4, 
είτε ώς τμήμα τής κύριας σύνθεσης5. Ό πρώτος τύπος είναι πιό αρχαϊκός, 
ένώ ο δεύτερος είναι πιό σύγχρονος καί ολοκληρωμένος6. "Οπως σέ πολλές

1. ’Ιωάν. 2,1-6.
2. Ήμικυλινδρικές πτυχές ΰπάρχουν καί στό Μυστικό Δείπνο της Άγ. Σοφίας Κίε

βου, βλ. Κ. Wessel, Abendmahl und Apostelcommunion, ο.π., είκ. 56, στην παράστα
ση του Γάμου τής Κανά τής Μονής Κουτλουμουσίου, G. Millet, Athos, δ.π., πίν. 164, 
1 καί σέ ποδέες στό κάτω μέρος τών τοίχων μερικών μνημείων, όπως π.χ. στό Gradac καί 
Staro Nagoricino, βλ. Μ i 11 e t - F r ο 1 o w, La peinture du moyen âge en Yougoslavie, II, 
67,3-4 καί III, 119,5.

3. Γενικά γιά τήν εικονογραφία τοϋ Γάμου τής Κανά βλ. W. Kuhn, Die Ikonogra
phie der Hochzeit zu Kana von den Anfägen bis zum 14 Jahr. Diss. phil., Freiburg 1955' τοϋ 
ίδιου, Die Darstellung des Kanawunders im Zeitalter Justinians, «Römische Quartalschrift, 
Suppl. 30, Tortulae» Rom-Freiburg-Wien 1966, σ. 200-215, καί «Lexikon der chri
stlichen Ikonographie» 2, στ. 299-305.

4. Βλ. τον Cod. Petropol. 21, C. R. Morey, Notes on East Christian Miniatures, 
«Art Bulletin», II/l (1929), είκ. 76, τόν κώδ. Ίβήρων 5, V. Lazarev, Storia della pittura 
bizantina, ο.π., είκ. 379, καί Σ. Πελεκανίδη-Π. Χρήστου -Χρ. Μαύρο- 
π ούλο υ-Τ σιούμη-Σωτ. Καδα, Οί Θησαυροί τοϋ *Αγ. Όρους, Εικονογρα
φημένα χειρόγραφα, Β', Άθήναι 1975, είκ. 38.

5. Π.χ. ή παράσταση τοϋ Cod. Laurent. VI. 23, βλ. T. V e 1 m a n s, Le Tétraévangi- 
le de la Laurentienne, Paris 1971, πίν. 58, fol. 170v.

6. Βλ. O. Demus, Norman Sicily, δ.π., σ. 275.
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άλλες παραστάσεις έτσι καί έδώ τονίζεται μάλλον ή γαμήλια γιορτή παρά 
το θαύμα.

Ό ίδιος σέ γενικές γραμμές είκονογραφικός τύπος χρησιμοποιείται 
καί στόν "Αθω. Στήν Τράπεζα τής Λαύρας1 το τραπέζι είναι ήμικυκλικό, ό 
Χριστός μέ τή Θεοτόκο βρίσκονται άριστερά καί ό γαμβρός μέ τή νύφη στο 
κέντρο. Στή Μ. Κουτλουμουσίου1 2 ό Χριστός είναι στο δεξιό άκρο τοΰ ήμι- 
κυκλικοϋ τραπεζιού, ή νύφη φέρει διάδημα καί ό γαμβρός είναι γενειοφό- 
ρος. Ή ίδια διάταξη μέ τήν παράσταση τής Μ. Λαύρας παρατηρεϊται στή 
σύνθεση τού καθολικού τής Μ. Διονυσίου3 καί τοΰ καθολικού τής Μ. Δο- 
χειαρίου4. Καί στις δύο παραστάσεις ή νύφη φέρει διάδημα καί ό γαμβρός 
βρίσκεται άριστερά της.

Ό Χριστός καί ή Σαμαρείτιδα (Πίν. 15β). Βρίσκεται στό 
βόρειο τοίχο, στήν ίδια ζώνη μέ τήν προηγούμενη. Διατηρείται σέ καλή κα
τάσταση.

Στό πρώτο επίπεδο τοΰ πίνακα, άριστερά καί δεξιά άπό τό έξαγωνικό 
προστομιαϊο πηγαδιού5, είκονίζεται ό Χριστός καί ή Σαμαρείτιδα. Ό ’Ιη
σούς είναι καθισμένος στους πρόποδες τοΰ βουνού, πού υψώνεται πίσω άπό 
τήν κύρια σκηνή. Έχει τό δεξί χέρι σέ χειρονομία λόγου καί στό άριστερό 
κρατά τυλιγμένο είλητάριο. Ή νεαρή γυναίκα είναι όρθια άπέναντι- κρατά 
στό άριστερό μικρό άγγεϊο άπό τό όποιο κρέμεται μακρύ σχοινί καί χειρο
νομεί μέ τό δεξί. Πίσω της μεγάλη δίωτη υδρία μέ ραβδώσεις. Πίσω άπό τήν 
κύρια σκηνή υψώνεται βουνό μέ μυτερή καί λοξότμητη κορυφή, πού φαίνε
ται σάν νά εισχωρεί στό τείχος τής πόλης Συχάρ πού είκονίζεται πίσω. ’Αρι
στερά κατηφορίζουν τήν πλαγιά όκτώ άπόστολοι μέ πρώτο τόν Πέτρο. Ό 
’Ιωάννης κρατά πανέρι μέ τρόφιμα, γιά τήν άγορά τών όποιων τούς είχε στεί
λει ό Χριστός στήν πόλη6. Ό Πέτρος εχει στραμμένο τό κεφάλι προς τήν 
κεντρική σκηνή, ενώ τό δεξί χέρι είναι σέ χειρονομία θαυμασμού7. Στό δεξί

1. G. Millet, Athos, δ.π., πίν. 143,1.
2. G. Millet, Athos, δ.π., πίν. 164,1.
3. G. Millet, Athos, δ.π., πίν. 202.
4. G. Millet, Athos, δ.π., πίν. 228.
5. Στή βυζαντινή τέχνη τό προστομιαϊο είκονίζεται μέ διάφορα σχήματα: άλλοτε εί

ναι κυλινδρικό, άλλοτε πεντάγωνο, έξάγωνο ή οκτάγωνο, άλλοτε σταυρόσχημο ή τετρά
φυλλο. Μερικές φορές δπάρχει καί τό βαροδλκο γιά τήν άντληση τοΰ νεροϋ. Πολλά πα
ραδείγματα βλ. Α. Ό ρ λ ά V δ ο υ, Ή άρχιτεκτονική καί αί βυζαντινοί τοιχογραφίαι 
τής Μ. Θεολόγου Πάτμου, δ.π., σ. 143, σημ. 7.

6. ‘Ιωάν. 4,8.
7. Ίωάν. 4,27 «Καί έπί τούτφ ήλθον οί μαθηταί αύτοδ, καί έθαύμασαν δτι μετά γυναι- 

κός έλάλει»,
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τμήμα τοΰ πίνακα, κοντά στήν πύλη τοΰ τείχους, είκονίζονται εξι Σαμαρεί
τες πού είχαν έρθει νά ακούσουν το Χριστό.

Όπως ήδη έχει σημειώσει ό Millet1, ή έκτενής περιγραφή καί διήγηση 
τοϋ έπεισοδίου τοΰ Χριστοϋ-Σαμαρείτιδας χωρίστηκε άπό τούς βυζαντινούς 
άγιογράφους σέ τέσσερις σκηνές. Ή πρώτη άποδίδει τούς στ. 4-7 τοϋ 4ου 
κεφ. τοϋ ευαγγελίου τοΰ ’Ιωάννη, ή δεύτερη τούς στ. 27-28, ή τρίτη τούς 28- 
29 καί ή τέταρτη τούς στ. 30-40. Στήν παράσταση τοϋ 'Αγ. ’Ιωάννη ό ζωγρά
φος άπεικονίζει τις τρεις σκηνές στον ίδιο πίνακα. ’Απουσιάζει ή σκηνή 
των στ. 28-29. Τά τρία έπεισόδια δίνονται κάπως άσύνδετα χρονικά μεταξύ 
τους, πράγμα πού δέν ένοχλεϊ, γιατί αίσθητικά ή παράσταση είναι άρκετά 
δεμένη.

Σέ μερικά μνημεία, όπως π.χ. στή Μ. Ίωάννου Θεολόγου τής Πάτμου1 2 
καί στή Μ. τής Χώρας3, ό Χριστός απεικονίζεται δεξιά, πιό συχνά όμως πα- 
ριστάνεται αριστερά συνοδευόμενος άπό δυό, τρεις ή καί περισσότερους 
μαθητές, όπως π.χ. στούς κώδ. Par. Gr. 5ΙΟ4 καί Par. Gr. 745 6, στον "Αγ. Μάρ
κο Βενετίας®, στή Sopocani7, στον "Αγ. Νικόλαο ’Ορφανό8, καί άλλοϋ.

Ό είκονογραφικός τύπος πού χρησιμοποιείται στήν παράσταση τοΰ 
μνημείου μας είναι εκείνος τοΰ κώδ. Par. Gr. 74 καί τοΰ Hortus Deliciarum9, 
μέ τή διαφορά ότι οί απόστολοι είναι περισσότεροι άπό δύο, απουσιάζει τό 
βαροΰλκο καί τό σχήμα τοΰ προστομιαίου είναι έξαγωνικό. ’Εξάλλου στήν 
παράστασή μας τό φυσικό καί τό αρχιτεκτονικό τοπίο είναι πλούσιο, μιά 
παλιά παράδοση πού έπιβιώνει άπό τήν έποχή των Παλαιολόγων, όπως δεί
χνει π.χ. ή τοιχογραφία τοΰ Lesnovo10 11. Είκονογραφικές ομοιότητες μέ τήν 
παράστασή μας διαπιστώνουμε στή σύνθεση τοΰ καθολικοΰ τής Λαύρας11, 
όπου όμως, όπως καί στή Μ. Διονυσίου καί Δοχειαρίου12, δέν παριστάνεται 
ή ομάδα των Σαμαρειτών. Υπάρχουν όμως άλλες είκονογραφικές λεπτομέ

1. Recherches, δ.π., σ. 602.
2. Α. Ό ρ λ ά ν δ ο υ, Ή άρχιτεκτονική καί αί βυζαντινού τοιχογραφίαν τής Μ. Θε

ολόγου Πάτμου, δ.π., πίν. 8.
3. Ρ. Underwood, Kariye Djami, δ.π., 2, πίν. 257.
4. Η. Omont, Miniatures des plus anciens mss, Grecs, δ.π., fol. 215.
5. H. Omont, Evangiles avec peintures byzantines du Xle siècle, Paris 19402, fol. 173.
6. O. Demus, Die Mosaiken von S. Marco in Venedig, δ.π., είκ. 23.
7. V. Djuric, Sopocani, Beograd 1963, σ. 139.
8. A. Ξυγγόπουλοο, Οί τοιχογραφίες τοΟ 'Αγ. Νικολάου του ΌρφανοΟ, δ.π., 

είκ. 89-90.
9. G. Millet, Recherches, δ.π., 624, 625.

10. V. Ρ e t k ο V ic, La peinture Serbe du moyen âge, I, πίν. 124α.
11. G. Millet, Athos, δ.π., πίν. 119,1.
12. G. Millet, Athos, δ.π., πίν. 201,1 καί 232.1.
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ρειες πού τονίζουν τή στενή σχέση των παραστάσεων αυτών. Στο καθολικό 
τής Λαύρας π.χ. το ίμάτιο τής Σαμαρείτιδας δίνεται όπως καί στή σύνθεση 
τοϋ 'Αγ. ’Ιωάννη, τό δέ φυσικό τοπίο διαμορφώνεται δμοια σχεδόν καί στα 
τέσσερα μνημεία. Επίσης οί απόστολοι δέν είναι κοντά στο Χριστό, άλλά 
εΐκονίζονται καθώς πλησιάζουν πίσω άπό τό βουνό.

Στό πάνω τμήμα τοϋ πίνακα έχει άναγραφεΐ τμήμα τής αφήγησης τοϋ 
ευαγγελίου τοϋ Ιωάννη (4, 5-8) πού άναφέρεται στή συνάντηση τοϋ Χρι- 
στοΰ μέ τή Σαμαρείτιδα.

Ή "Ιαση τοϋ λεπροϋ (Πίν. 21α). Βρίσκεται στή μεσαία ζώνη 
καί είναι άρκετά καταστραμμένη.

Στό αριστερό τμήμα τοϋ πίνακα είκονίζεται όρθιος ό Χριστός συνο- 
δευόμενος άπό τόν Πέτρο καί τόν ’Ιωάννη. Στό αριστερό χέρι κρατεί τυλιγ
μένο είλητάριο, ένώ τό δεξί τό έχει τεντωμένο προς τό λεπρό1. Ό Πέτρος 
καί ’Ιωάννης εΐκονίζονται όπως σ’ όλες τις άλλες σκηνές τών θαυμάτων. Ό 
παριστανόμενος στό κέντρο τοϋ πίνακα λεπρός έχει σχεδόν καταστραφεϊ. 
Στό δεξιό άκρο τής παράστασης είκονίζεται ομάδα άπό τούς Εβραίους καί 
πίσω άπό αύτούς τό τείχος τής πόλης1 2.

Ή παράστασή μας, πού παρουσιάζει μερικές διαφορές σέ σχέση μέ τήν 
περιγραφή τής Ερμηνείας τής Ζωγραφικής3, ακολουθεί όμοιο είκονογραφι- 
κό τύπο μ’ αύτόν πού χρησιμοποίησε ό ψηφοθέτης τής Monreale4, όπου ό
μως οί μαθητές δέν είναι δύο άλλα έπτά, τό δέ φυσικό τοπίο έχει αποδοθεί 
μάλλον σχηματοποιημένο. ’Ανάλογη είναι καί ή παράσταση τοϋ κώδ. Ί- 
βήρων άρ. 5, όπου όμως τό φυσικό τοπίο απουσιάζει σχεδόν έντελώς καί ο! 
μαθητές πού συνοδεύουν τό Χριστό είναι τέσσερις5. Μια παραλλαγή τοϋ εί- 
κονογραφικοΰ αύτοΰ τύπου παρουσιάζει τά πρόσωπα σέ αντίστροφη θέση. 
Οί απόστολοι είναι τρεις καί ό χώρος ορίζεται μέ οικοδόμημα6. Ένας άλ
λος είκονογραφικός τύπος είναι αύτός πού ό Χριστός κρατά τό χέρι τοϋ λε
πρού, ένώ στό βάθος είκονίζεται στύλος μέ τήν καλύβα τοϋ λεπροϋ ψηλά7.

1. Δέν διακρίνεται &ν ό Χριστός κρατά ή δχι τό χέρι τοϋ λεπροϋ, Πρβλ. Ματθ. 8,3 
«Καί έκτείνας τήν χεΐρα ήψατο αύτοϋ ό Ίησοϋς λέγων...». Κατά τήν Ερμηνεία τής 
Ζωγραφικής «ό Χριστός βάνει τήν χεΐρα του είς τήν κορυφήν τοϋ λεπροϋ».

2. Λουκ. 5,12-14.
3. Διονυσίου έκ Φουρνά, ό.π., σ. 91.
4. Ο. Demus, Norman Sicily, ό.π., είκ. 85Α.
5. A. Ξυγγόπουλου, 'Ιστορημένα Εύαγγέλια τής Μ. Ίβήρων 'Αγ. Όρους, Ά- 

θήναι 1932, πίν. 30 καί Σ. Πελεκανίδη-Π. Χρήστου -Χρ. Μαυροπού- 
λ ο υ-Τ σιούμη-Σωτ. Καδα, Θησαυροί τοϋ Άγ. Όρους, Εικονογραφημένα χει
ρόγραφα, ό.π., Β', είκ. 21.

6. G. Millet, Athos, ό.π., πίν. 127.2.
7. Όπως π.χ. ή παράσταση τής Μ. Φιλανθρωπηνών καί τής Τράπεζας τής Μ. Διονυ-
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Ή Τάση τής πεθεράς του Πέτρου (Πίν. 22α). Βρίσκεται 
δίπλα στή θύρα τοϋ ναού καί φέρει άρκετές φθορές στά πρόσωπα.

’Αριστερά ό Χριστός, μέ άνοιχτό δρασκελισμό καί γερμένο μπρος τό 
σώμα, κρατά από τό δεξί καρπό καί άνασηκώνει στήν κλίνη της την άρρω
στη. Ή καταβεβλημένη άπό τον πυρετό γυναίκα είκονίζεται αδύναμη κα
θώς άφήνει έλεύθερο τό δεξί της χέρι καί άκουμπά τό άλλο στό γόνατο. ’Α
νάμεσα στις δυό παραπάνω μορφές παρεμβάλλονται σε δεύτερο έπίπεδο οί 
άπόστολοι Πέτρος καί ’Ιωάννης. Μέ τό δεξί μισοτεντωμένο προς την άρ
ρωστη έκφράζουν τό θαυμασμό τους γιά τό συμβάν. Τήν ίδια χειρονομία έ
χει καί ό πίσω άπό τό Χριστό μαθητής (’Ιάκωβος;). ’Αριστερά άπό τό κεφα
λάρι τοϋ κρεβατιού είκονίζεται νεαρή γυναίκα τήν όποια συναντούμε σ’ 
δλες σχεδόν τις σωζόμενες παραστάσεις μέ τό ϊδιο θέμα. Είναι ή σύζυγος 
τοϋ Πέτρου πού παριστάνεται άριστερά ή δεξιά άπό τό προσκεφάλι τής μη
τέρας της.

Τό άρχιτεκτονικό βάθος άποτελεΐται άπό δύο κτήρια πού ενώνονται μέ 
χαμηλό τοίχο. Τό άριστερό έχει άετωματικό γείσο μέ κλασικιστικά στοι
χεία καί κιβώριο πού τό κρατούν τέσσερις κίονες, ενώ τό άπέναντι του είναι 
απλό παραλληλόγραμμο στον τύπο τής τρίκλιτης βασιλικής. ’Ανάμεσα στά 
δύο κτήρια, πάνω στό καταπράσινο βάθος τής παράστασης, έχουν άναγρα- 
φεΐ τρεις περίπου στίχοι άπό τό σχετικό χωρίο τοϋ ευαγγελιστή Μάρκου1.

Ή άπεικόνιση τής παράστασης στή μεγάλη ζωγραφική καί στά εικο
νογραφημένα χειρόγραφα δέν είναι πολύ συνήθης. Τά λίγα όμως παραδείγ
ματα πού σώζονται μάς έπιτρέπουν νά παρακολουθήσουμε τή μικρή έξέλι- 
ξη τοϋ τύπου. Στή Monreale* 1 2 (1180-1194) ό Χριστός βρίσκεται άριστερά σέ 
στάση δχι κινημένη, μέ τό δεξί πέλμα έλαφρά άνασηκωμένο. Δέν πιάνει τήν 
άρρωστη άπό τό χέρι άλλά τής άπευθύνει τό λόγο. Αύτή είναι μισοξαπλω- 
μένη καί στηρίζει τό κεφάλι της στό άριστερό της χέρι, φαίνεται δέ δτι ά- 
ποφεύγει νά άτενίσει τόν Κύριο στά μάτια. Οί έξι μαθητές βρίσκονται πί
σω του, τά άρχιτεκτονήματα στό βάθος είναι πλούσια καί ή νεαρή γυναίκα 
προβάλλει άπό τή θύρα μέ τά παραπετάσματα. Ή δλη σκηνή διέπεται άπό 
βαθιά ίερατικότητα. Τό ίδιο περίπου πνεΰμα άκολουθεΐ καί ή μικρογρα
φία τοϋ κώδ. τής Μ. Ίβήρων άρ. 53. ’Εδώ δμως ό Ίησοϋς είναι πιό κινημέ
νος καί κρατά τό χέρι τής άρρωστης πού άνακάθεται στήν κλίνη. Παράλλη
λα έκείνη τόν κοιτά κατάματα έχοντας τό άριστερό χέρι σέ θέση ίκεσίας.

σίου. Βλ. Μ. Άχειμάστου-Ποταμιάνου, Ή Μονή τών Φιλανθρωπηνών, 
δ.π., II, πίν. 27β καί G. Millet, Athos, ö.π., 202.1.

1. Μάρκ. 1,29-31.
2. Ο. Demus, Norman Sicily, πίν. 86Β.
3. A. Ξυγγόπουλου, 'Ιστορημένα Εύαγγέλια τής Μ. Ίβήρων Άγ. "Ορους,
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Οί τρεις μαθητές είναι πίσω άπό το Χριστό καί ή σύζυγος τοϋ Πέτρου πα
ραστέκεται τήν πάσχουσα μητέρα της. Στή Μ. τής Χώρας1 ό Χριστός είναι 
άκίνητος, κρατά όμως άπό τό χέρι τήν πρεσβύτιδα, πού είναι άνακαθισμένη 
στην κλίνη. ’Απουσιάζει ή θυγατέρα της καί άριστερά της βρίσκεται ό Πέ
τρος. Πίσω άπό τον Κύριο στέκονται ό Άνδρέας καί ό ’Ιωάννης. Μέ απλό
τητα, χωρίς πολλά πρόσωπα, έξεζητημένες κινήσεις καί χειρονομίες, εχει 
στηθεί καί ή σχετική παράσταση τής 'Αγ. Σοφίας Τραπεζοΰντος* 1 2, τόν τύ
πο τής όποιας φαίνεται νά χρησιμοποιεί ό σχετικός πίνακας τοϋ καθολικού 
τής Μ. Χελανδαρίου3. Στή Decani4 ό Χριστός ακολουθείται άπό όλους σχε
δόν τούς μαθητές, ένώ κοντά στήν άρρωστη εΐκονίζεται πλήθος Εβραίων 
άνδρών καί γυναικών. Ό Πέτρος ύποβοηθά τήν πεθερά του νά άνακαθίσει 
στήν κλίνη. "Ολες οί συνθέσεις πού μνημονεύθηκαν άκολουθοϋν σέ γενικές 
γραμμές τόν ίδιο είκονογραφικό τύπο. 'Ο ζωγράφος τοϋ 'Αγ. ’Ιωάννη χρη
σιμοποιεί διαφορετικό είκονογραφικό τύπο πού γιά πρώτη φορά συναντά- 
ται στο μελετώμενο μνημείο. Οί μορφές είναι πυκνά τοποθετημένες καί συγ
κεντρωμένες στο κέντρο τής σύνθεσης. Έτσι ή σκηνή κερδίζει σέ άνθρω- 
πισμό, χάνει όμως σέ υπερβατικότητα.

Ό Χριστός έπιτάσσων τούς άνέμους (Πίν. 22β). Είκο- 
νίζεται στή μεσαία ζώνη τοϋ νότιου τοίχου, δυτικά άπό τήν παράσταση των 
πειρασμών τοΰ Κυρίου.

Μέσα σέ μικρό πλοιάριο πού μοιάζει μέ πλάβα καί πού άρμενίζει στά 
ταραγμένα νερά τής λίμνης εΐκονίζεται δυό φορές ό Χριστός. Στο ίδιο πλε
ούμενο παριστάνονται καί οί μαθητές Πέτρος, Άνδρέας, ’Ιωάννης καί Φί
λιππος (;)5. Στήν πρύμνη ό Χριστός κοιμάται άκουμπισμένος στο χέρι του 
καί πλάι ό Πέτρος προσπαθεί νά τόν άφυπνίσει. Δεξιά άπό τόν Πέτρο όρ
θιος πάλι ό Ίησοϋς δίπλα στο κατάρτι υψώνει τό χέρι προς τόν ανθρωπό
μορφο καί γυμνό άνεμο καί τόν έπιτιμά νά σταματήσει τό φύσημα, πού τό 
κατευθύνει μέ κέρας προς τό φουσκωμένο πανί. Ό Άνδρέας στό μέσο τοϋ 
πλοιαρίου καί ό Φίλιππος στήν πρώρα προσπαθούν μέ σχοινιά νά κατεβά
σουν τό ιστίο. Τά φουρτουνιασμένα νερά τής λίμνης άποδίνονται κατά τρό

δ.π., πίν. 29 καί Σ. Πελεκανίδη - Π. Χρήστου - Χρ. Μαυροπούλου- 
Τσιούμη-Σωτ. Καδά, Θησαυροί τοϋ Άγ. Όρους, Β', δ.π., εΐκ. 23.

1. Ρ. Underwood, The Kariye Djami, 2, δ.π., πίν. 264-267.
2. D. T a 1 b ο t - R i c e, The Church of Haghia Sophia at Trebizond, ο.π., εΐκ. 95, 

πίν. 55.
3. G. Millet, Athos, ο.π., 77.2.
4. V. P e t k ο V ic, La peinture Serbe du moyen âge, II, δ.π., πίν. 119α.
5. Στήν Ερμηνεία τής Ζωγραφικής, δ.π., σ. 92, άναφέρονται οί Πέτρος, Ιωάννης, 

Άνδρέας, Φίλιππος καί Θωμάς.
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πο αφύσικο καί τό κύμα δίνεται συνεχώς έλισσόμενο. Τό τοπίο στο βάθος 
είναι βραχώδες, λοξότμητο καί απόκρημνο.

Στο άνω μέρος τοϋ πίνακα έχουν άναγραφεΐ άπό τή σχετική περικοπή 
τοΰ Ματθαίου οί στίχοι 23-24 καί μέρος τοΰ 26 (Ματθ. 8, 23-26).

Άπό είκονογραφική άποψη ό πίνακας άκολουθεϊ σχεδόν πιστά τήν 
Ερμηνεία Ζωγραφικής καί μάλιστα τον ένα άπό τούς δυο παραδιδόμενους 
τύπους1. Ή παράσταση αυτή, πού για πρώτη ίσως φορά είκονίστηκε στά 
παλαιοχριστιανικά χρόνια, βρίσκεται στό 800 μ.Χ. στό κάτω μέρος ένός ε
λεφαντοστού τής ’Οξφόρδης, όπου παριστάνεται τό πρώτο έπεισόδιο τής 
ιστορίας, δηλ. ό Χριστός καί ό Πέτρος πού προσπαθεί νά τόν αφυπνίσει1 2. 
Τό πλοιάριο τής παράστασης τοϋ έλεφαντοστοϋ είκονίζεται χωρίς ιστίο, 
πράγμα πού αποτελεί τό στοιχείο διάκρισης των δύο τύπων. Χωρίς ιστίο 
παριστάνεται επίσης καί στις μικρογραφίες μερικών χειρογράφων τού 10ου, 
11ου καί 12ου αΐ.3 4. Ό δεύτερος τύπος είκονίζει τό πλοιάριο μέ κατάρτι καί 
πανί φουσκωμένο ή λυμένο στό κάτω μέρος καί τούς άποστόλους στήν προ- 
σπάθειά τους νά προστατεύσουν τό σκάφος άπό τήν τρικυμία. Ό τύπος αυ
τός δεν έχει διασωθεί σέ καθαρώς βυζαντινά έργα, χωρίς αύτό νά σημαίνει 
ότι δεν υπήρχαν. Τόν βρίσκουμε όμως σέ μικρογραφίες χειρογράφων τής 
Σχολής Reichenau στήν όποια είναι γνωστές οί τεχνοτροπικές άλλά καί εί- 
κονογραφικές έπιδράσεις τοϋ Βυζαντίου ιδίως κατά τόν 9ο καί 10ο αίΑ Στήν 
ίδια Σχολή άποδίνεται άπό τή Schiller5, ιδίως λόγφ τής έλλειψης αναλο
γών βυζαντινών παραστάσεων, καί ή συνένωση τών δύο έπεισοδίων, δηλ. 
αύτοΰ πού παριστάνει τό Χριστό νά κοιμάται καί έκείνου πού έπιτιμά τούς 
άνέμους.

Στον ίδιο είκονογραφικό τύπο, μέ όρισμένες όμως διαφορές, έχουν απο
δοθεί καί οί παραστάσεις τής Μ. Άναπαυσά6 καί Λαύρας7, καθώς καί τής 
Μ. Φιλανθρωπηνών8 9, Ξενοφώντος8 καί Δοχειαρίου10. Στή Μ. Φιλανθρωπη-

1. Για τήν εικονογραφία τοΰ θέματος βλ. G. Schiller, Ikonographie der chri
stlichen Kunst, 1, δ.π., σ. 177.

2. G. Schiller, δ.π., 1, σ. 177, είκ. 427.
3. G. Schiller, δ.π., 1, είκ. 492-494, Cod. Par. Gr. 54, Cod. Par. Copte 13, Cod. 

Egber στήν Stadtbibliothek τοΰ Trier No 24, καί κώδ. 587 τής Μ. Διονυσίου, Βλ. Σ. Π ε- 
λεκανίδη-Π. Χρήστου-Χρ. Μαυροπούλου-Τσιούμη -Σωτ. Καδδ, 
Θησαυροί τοϋ Άγ. Όρους, ο.π., Α', πίν. 243.

4. G. Schiller, δ.π., 1, είκ. 495.
5. G. Schiller, ο.π., 1, σ. 177.
6. Μ. C h a t z i d a k i s, Recherches sur le peintre Théophane, δ.π., είκ. 16.
7. G. Millet, Athos, δ.π., πίν. 119.2. Ή παράσταση είναι έπιζωγραφισμένη.
8. Μ. Άχειμάστου-Ποταμιάνου, Ή μονή Φιλανθρωπηνών, δ.π., πίν. 28α.
9. G. Millet, Athos, δ.π., πίν. 177.4.

10. G. Millet, Athos, δ.π., πίν. 230.1 καί 233,1.
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νών ό άνεμος άποδίνεται ώς δαίμονας μέ δύσμορφα χαρακτηριστικά, ένώ 
στις άλλες συνθέσεις είναι άνθρωπόμορφος, στοιχείο πού άπαντά ήδη άπό 
τόν Ilo ai. στον κώδ. Laur. VI. 231.

Στή Δυτική τέχνη ή παράσταση τής επιτίμησης των άνέμων εξαφανί
ζεται έντελώς μετά το 12ο ai. καί άντικαθίσταται κατά κάποιο τρόπο άπό 
τήν παράσταση όπου είκονίζεται ό Πέτρος νά βουλιάζει στά κύματα1 2.

Ό Χριστός ίώμενος τούς δαιμονιζομένους (Πίν. 
21 β, 23). Είκονίζεται στό νότιο τοίχο δυτικά άπό τήν προηγούμενη καί φέ
ρει μερικές απολεπίσεις.

Ή παράσταση άκολουθεΐ τή διήγηση τοΟ ευαγγελιστή Ματθαίου (8, 
28-34), όπου γίνεται λόγος γιά θεραπεία δύο δαιμονιζομένων3.

Στό αριστερό μέρος του πίνακα, μπροστά σε δίκορφο ύψηλό βουνό, εί- 
κονίζεται ό Χριστός ακολουθούμενος άπό έπτά μαθητές μέ πρώτους τόν Πέ
τρο καί τόν ’Ιωάννη. Έχει τό δεξί χέρι σέ χειρονομία λόγου καί στό αρι
στερό κρατά είλητάριο. Στό κέντρο τής παράστασης είκονίζονται μέσα σέ 
άνοιχτές σαρκοφάγους ήμίγυμνοι, άναμαλλιασμένοι, δύσμορφοι καί σκελε
τωμένοι οί δύο δαιμονισμένοι. Δεν παριστάνονται οί μαύροι φτερωτοί δαί
μονες πού συνήθως βγαίνουν άπό τά στόματά τους4. Πίσω άπό τούς άρρω
στους, στό δεξί μέρος τού πίνακα, είκονίζεται ή θάλασσα ταραγμένη άπό 
τούς χοίρους που πέφτουν μέσα καί πνίγονται. Τά ζώα άποδίνονται έξαλλα 
καί μέ σηκωμένες τις τρίχες τους. Στό βάθος ύψηλό βουνό καί στήν πλαγιά 
του οί δυό χοιροβοσκοί πού συζητούν γιά τό συμβάν. ’Ανάμεσα στά δυό 
βουνά είκονίζεται στό βάθος τό τείχος καί μέσα σ’ αύτό τά κτήρια τής πό
λης των Γεργεσηνών (Γαδαρηνών).

Στό πάνω μέρος τού πίνακα, άλλά καί δίπλα στό Χριστό καί τούς δαι- 
μονιζομένους, έχουν γραφεί περικοπές άπό τό χωρίο τού Ματθαίου (8,28- 
34) πού άναφέρεται στό θαύμα αύτό.

Ή παράσταση, όπως είκονίζεται έδώ, ακολουθεί μέ μερικές διαφορές, 
πρότυπα τού 13ου καί Μου αιώνα5. Δεν είκονίζονται οί δαίμονες πού βγαί

1. T. Velmans, Le Tétraévangile de la Laurentienne, ό.π., πίν. 10, είκ. 25.
2. G. Schiller, ό.π., 1, σ. 177.
3. 'Ο Μάρκος (5,2-17) καί Λουκάς (8,27-37) μνημονεύουν μόνο ενα δαιμονιζόμενο.
4. Α. Ξυγγόπουλου, Αϊ τοιχογραφίαι τοϋ καθολικού τής Μονής Προδρόμου, 

ό.π., πίν. 44.
5. Π.χ. cod. Par. 54, Η. Ο mo n t, Miniatures des plus anciens manuscrits, ό.π., πίν. 

XCII, τοιχογρ. τής Decani, βλ. V. P e t kο ν ic, Le peinture Serbe du moyen âge, I, πίν. 
116 καί κώδ. Ίβήρων άρ. 5, βλ. Σ. Πελεκανίδη-Π. Χρήστου-Χρ. Μαύρο- 
π ο ύ λ ο υ-Τ σιούμη-Σωτ. Καδα, Θησαυροί τού 'Αγ. Όρους, ό.π., Β', είκ. 11. 
Γιά τήν εικονογραφία τού θέματος βλ. G. Schiller, Ikonographie, ό.π., 1, σ. 173.
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νουν άπό τα στόματα των άσθενών, πράγμα πού συμβαίνει στήν Decani.
Ή σύνθεση αύτή,πού είναι άγνωστη ώς θέμα στήν τέχνη των κατακομ

βών καί των σαρκοφάγων, έμφανίζεται γύρω στά τέλη τού 5ου αί. στο δίπτυ- 
χο τού Murano, όπου είκονίζονται μόνο ό Χριστός με τόν άλυσοδεμένο δαι
μονιζόμενο1. Τήν πρώτη εικοσαετία τού 6ου αί. τή συναντούμε στον "Αγ. 
Άπολλινάριο τό Νέο1 2μέ τό Χριστό άκολουθούμενο άπό ένα μαθητή, τό δαι
μονιζόμενο ήδη θεραπευμένο καί τούς χοίρους πνιγμένους στή θάλασσα. 
Ήδη, όπως γίνεται αντιληπτό, ή εικονογραφία τού θέματος στήν παράστα
ση αυτή έχει συμπληρωθεί. Αργότερα, ίσως κατά τήν προεικονομαχική πε
ρίοδο, ή παράσταση συμπληρώνεται στό Βυζάντιο μέ τούς δαίμονες πού 
βγαίνουν άπό τά στόματα των άσθενων. Οι σχολές τού Reichenau καί τού 
Echternach, πού παρέλαβαν τό θέμα άπό τήν Κωνσταντινούπολη, μας παρα
δίνουν τήν παράσταση συμπληρωμένη ήδη άπό τό τελευταίο τέταρτο τού 
10ου καί αρχές τού 11ου αί.3. Άπό τό 16ο αί. άξίζει νά σταθούμε στήν πα
ράσταση τής Μ. Ξενοφώντος (1554)4, ή όποια παρουσιάζει στενή είκονογρα- 
φική συγγένεια μέ τήν παράσταση τού 'Αγ. ’Ιωάννη. ’Εκείνο δέ πού πρέπει 
ιδιαίτερα νά σημειώσουμε ώς νέο στοιχείο στή μεταβυζαντινή τέχνη είναι 
ή άπεικόνιση των άνθρωπόμορφων δαιμόνιων πάνω στούς χοίρους, πράγμα 
πού συναντούμε ήδη στό α' μισό τού 11ου αί. σέ μικρογραφίες χειρογρά
φων των σχολών Echternach καί Reichenau5. Τούτο δηλώνει δτι ή είκονο- 
γραφική αύτή λεπτομέρεια υπήρχε ήδη άπό τόν 9ο τουλάχιστον αί. στό Βυ
ζάντιο, άπ’ οπού διά μέσου των κωδίκων έγινε γνωστή στή Δύση. Τά ίδια 
στοιχεία έπαναλαμβάνονται αργότερα, τό 1568, στή Μ. Δοχειαρίου6.

Ή Θεραπεία τού παραλύτου εν τω οϊκω (Πίν. 24α). 
Βρίσκεται στό δυτικό τοίχο. Τά πρόσωπα τού Χριστού, των μαθητών καί με
ρικών Εβραίων φέρουν ισχυρές άπολεπίσεις.

Στό άριστερό μέρος τού πίνακα είκονίζεται καθισμένος σέ χαμηλό ξύ
λινο κάθισμα ό ’Ιησούς καί πίσω του όμιλος δέκα μαθητών. Πατεΐ σέ χαμη
λό υποπόδιο καί έχει τό δεξί του χέρι σέ χειρονομία λόγου. ’Απέναντι άπό 
τόν Κύριο δυό νεαροί άνδρες άνεβασμένοι στή σκεπή τού οίκου κατεβάζουν 
μέ σχοινιά τόν ξαπλωμένο στό κρεβάτι παράλυτο. Τό σπίτι καί ή άνοιχτή 
σκεπή του άποδίνονται εξωπραγματικά. Δυό μεσήλικες άνδρες ύποβαστά-

1. G. Schiller, Ikonographie, ο.π., 1, είκ. 424.
2. G. Schiller, Ikonographie, ο.π., 1, είκ. 436.
3. G. Schiller, Ikonographie, ο.π., 1, είκ. 487 καί 526.
4. G. Millet, Athos, δ.π., 177.4.
5. G. Schiller, Ikonographie, δ.π., 1, είκ. 487 καί 528.
6. G. Millet, Athos, δ.π., πίν. 231.
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ζουν το κρεββάτι. Οΐ γεροντικές μορφές των Φαρισαίων καί νομοδιδασκά
λων, πού άναφέρονται άπό τον ευαγγελιστή (Λουκ. 5,17), παριστάνονται άλ
λοι γονατιστοί μπροστά στον Κύριο καί άλλοι όρθιοι πίσω άπό την κλίνη. 
Ό ζωγράφος παρερμηνεύοντας τό χωρίο τού ευαγγελιστή, παρά άπό άβλε- 
ψία, γεμίζει τό δάπεδο του πίνακα μέ άνθη καί μικρούς θάμνους.

Ή σχοινοτενής επιγραφή στο άνω μέρος πού συνοδεύει τον πίνακα 
προέρχεται άπό τό σχετικό χωρίο τοϋ Λουκά (5, 18-20). Άπό τον ίδιο εύαγ- 
γελιστή έχει ληφθεΐ καί ή μικρογράμματη έπιγραφή δεξιά άπό τό κεφάλι 
τοϋ Χριστοΰ (5, 24).

Στήν παράστασή μας ό Χριστός είκονίζεται ως Διδάσκαλος καθισμέ
νος καί περιστοιχισμένος άπό τούς μαθητές του. Έτσι παριστάνεται ήδη 
σέ μικρογραφία χειρογράφου τής σχολής Echternach (1045-46) καί στή Mon
reale1. Συγκρίνοντας τις παραστάσεις αύτές μέ τήν όμοια σύνθεση τοϋ Άγ. 
Άπολλιναρίου τοϋ Νέου* 2 3 παρατηροϋμε ότι τό θέμα είχε σχεδόν διαμορφω
θεί εικονογραφικά ήδη άπό τίς άρχές τοϋ 6ου αιώνα, μέ τή διαφορά ότι ό Χρι
στός είναι όρθιος καί συνοδεύεται μόνο άπό ένα μαθητή, όπως σ’ όλες τίς 
άλλες σκηνές των θαυμάτων τοϋ μνημείου μας. Καθισμένος καί διδάσκον
τας παριστάνεται ό Ίησοΰς στις παραστάσεις τοϋ καθολικοϋ τής Λαύρας 
καί τής Μ. Δοχειαρίου® πού είναι σχεδόν όμοιες μ’ αυτήν πού μελετούμε. 
Καί ή Ερμηνεία τής Ζωγραφικής4 περιγράφοντας τή σκηνή συμφωνεί σχε
δόν μέ τον πίνακά μας. Ώς πρόσθετο στοιχείο σημειώνεται ό ήδη ίαθείς πα
ράλυτος μέ τό κρεβάτι στούς ώμους.

Ή Ανάσταση τής θυγατέρας τοϋ Ίαείρου (Πίν. 25α). 
Βρίσκεται στο δυτικό τοίχο καί διατηρείται σέ καλή κατάσταση.

Πάνω σέ κλίνη, τοποθετημένη κατά τό πλάτος τοϋ πίνακα καί μέ άνα- 
σηκωμένο σέ άμβλεία γωνία τό πίσω της τμήμα, είκονίζεται σχεδόν άνακα- 
θισμένη ή νεαρή κόρη. Τό δεξί της είναι σέ χειρονομία λόγου, ένώ τό άρι- 
στερό τό κρατά ό Χριστός, πού είκονίζεται στό πίσω μέρος τής κλίνης μα
ζί μέ τόν Πέτρο, τόν Ιωάννη καί τό Φίλιππο (;). Ό Πέτρος άκουμπά μέ τό ά- 
ριστερό του χέρι τό βραχίονα τής κόρης καί έχει στραμμένο τό κεφάλι του 
προς τόν Ίησοΰ. Οί άλλοι μαθητές φαίνονται νά συζητοϋν μεταξύ τους γιά 
τό έπιτελούμενο θαϋμα. Αριστερά άπό τόν Πέτρο είκονίζονται οί γονείς 
τής κόρης. Τά χέρια τοϋ άρχισυνάγωγου Ίαείρου άκουμποϋν προστατευτι
κά στόν ώμο καί τό λαιμό τής θυγατέρας του, ένώ τό βλέμμα του κατευθύνε

ι. G. Schiller, Ikonographie, ο.π., 1, είκ. 502, 504.
2. G. Schiller, Ikonographie, ο.π., 1, είκ. 435.
3. G. Millet, Athos, ό.π., 126.3 καί 230, 231.1.
4. Διονυσίου έκ Φουρνά, ο.π., σ. 93.
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ται ικετευτικά προς τον Κύριο. Παριστάνεται μεσήλικας, με καστανή γε
νειάδα, ένώ ή σύζυγός του νεαρή καί σχεδόν πιο νέα άπό τήν κόρη, πράγμα 
πού όφείλεται μάλλον σέ αβλεψία του ζωγράφου.

Πίσω τήν παράσταση πλαισιώνει τό ϊδιο σχεδόν με τή σκηνή τής ΐα- 
σης τής πεθεράς του Πέτρου αρχιτεκτονικό βάθος, μόνο πού τά διάφορα 
κτήρια έχουν αλλάξει θέση καί διαφέρουν σέ μικρολεπτομέρειες.

Στό πάνω μέρος τού πίνακα υπάρχει έπιγραφή άπό τό σχετικό χωρίο 
του Ματθαίου (9,18,23,25). Τό όνομα καί τό αξίωμα τού άρχοντα έχουν λη- 
φθεΐ άπό τόν εύαγγελιστή Μάρκο (5, 22)1.

Τό είκονογραφικό θέμα τής έγερσης τής θυγατέρας τοϋ Ίαείρου, πού 
τό συναντούμε άπό τόν 4ο ήδη αιώνα σέ σαρκοφάγους καί στή λειψανοθή
κη τής Brescia (360-370)1 2, παίρνει ολοκληρωμένη μορφή κατά τό τέλος τού 
10ου αί.Ή έλλειψη καθαρά βυζαντινών προτύπων μάς αναγκάζει νά καταφύ
γουμε καί πάλι στά χειρόγραφα τής Σχολής Reichenau. Στον κώδ. Egbert 
(χρονολ. τό 980) ή κόρη καί ό ’Ιησούς είκονίζονται έξω άπό τήν οικία, ενώ 
λίγο πιό πέρα άναμένουν δυό μαθητές καί οί γονείς τής νέας3. ’Αντίθετα στό 
εύαγγέλιο τού Όθωνα III (τέλος 10ου αί.) ή σκηνή είναι πιό συνεπτυγμένη 
καί υπάρχει σαφής διαχωρισμός τού ’Ιησού καί τών μαθητών άπό τήν οικο
γένεια τού Ίαείρου. Ή κόρη όμως είναι άνασηκωμένη χωρίς νά τής κρατά 
τό χέρι ό Κύριος4. Καί στις δυό παραπάνω παραστάσεις, όπως καί σ’ αύτή 
πού μελετούμε, ό άριθμός τών προσώπων είναι περιορισμένος. ’Αντίθετα 
στήν παράσταση τής Monreale5, πίσω άπό τήν κόρη, έκτος άπό τούς γονείς 
της είκονίζεται πλήθος άνδρών καί γυναικών. Κατά τό 14ο αί. στή Μ. τής 
Χώρας6 οί συνοδοί μαθητές γίνονται έξι, μαζί δε με τήν οικογένεια τού Ία- 
είρου παριστάνονται ακόμα δύο γυναίκες μέ χειρονομίες πού δείχνουν τήν 
άπορία καί τό θαυμασμό γιά τό συντελεσθέν θαύμα.

Ή Ίαση τού παραλυτικού στήν προβατική κ ο - 
λυμβήθρα (Πίν. 26). Βρίσκεται στό βόρειο τοίχο. Τά πρόσωπα τών πε
ρισσοτέρων μορφών φέρουν ισχυρές άπολεπίσεις. Γιά τήν απεικόνισή της 
ό ζωγράφος ακολούθησε τή διήγηση τού εύαγγελιστή ’Ιωάννη (5, 1-9).

Ή σύνθεση οργανώνεται βασικά σέ δυό έπίπεδα πού χωρίζονται σαφώς 
μεταξύ τους άπό χαμηλό τοίχο πού φέρει δίλοβα άνοίγματα. Στό πρώτο έπί-

1. Ό Ν. Μουτσόπουλος στό βιβλίο του Παναγία ή Μαυριώτισσα, ό.π., 
σ. 31 συμπληρώνει τή λέξη ΆΡ'Χ έσφαλμένα ώς ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΟ.

2. G. Schiller, Ikonographie, ό.π., 1, είκ. 552.
3. G. Schiller, Ikonographie, ό.π., 1, είκ. 554.
4. G. Schiller, Ikonographie, ό.π., 1. είκ. 555.
5. Ο. Demus, Norman Sicily, ό.π., πίν. 86Β.
6. Ρ. Underwood, The Kariye Djami, 3, πίν. 363.
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πεδο είκονίζεται δεξιά σταυρόσχημη κολυμβήθρα, το νερό τής οποίας άνα- 
ταράζει με τά δυο χέρια άγγελος Κυρίου. ’Αριστερά τρεις άπό τούς άσθενεΐς 
κοιμούνται ενώ ό παράλυτος είκονίζεται όρθιος μέ το κρεβάτι στους ώ
μους. Ό «ξηρός» είκονίζεται καθισμένος προτείνοντας τά χέρια στην κο
λυμβήθρα.

Πίσω άπό τό τοιχάριο είκονίζεται ό ’Ιησούς συνοδευόμενος άπό τέσσε
ρις μαθητές. Φαίνεται νά πατά μέ τό δεξί σε σκαλοπάτι πού βρίσκεται πίσω 
άπό τό τοιχάριο καί εχει τό δεξί χέρι σέ χειρονομία λόγου.

Τό βάθος τής παράστασης καταλαμβάνει σύμφωνα μέ τό κείμενο τού 
εύαγγελιστή (’Ιωάν. 5,2) οικοδόμημα μέ στοές. ’Αριστερά άπό τή στοά τό 
συνηθισμένο στά θαύματα κιβώριο, όπου άνάμεσα στούς κίονες πού τό στη
ρίζουν ή επιγραφή: ο X(PICTO)C IQMENOC ΤΟΝ ΠΑΡΑΛΥΤΟΝ. Ή προοπτι
κή άπόδοση τού πίνακα σέ έπάλληλα προς τό βάθος επίπεδα καί ή προ
σθήκη τής στοάς άνάγονται στήν εποχή των Παλαιολόγων, ή παράδοση 
δέ αυτή συνεχίστηκε καί κατά τά μεταβυζαντινά χρόνια1. Ή Ερμηνεία τής 
Ζωγραφικής1 2 εξάλλου προσθέτει καί άλλες έπιμέρους λεπτομέρειες, όπως 
ό άγγελος πού έχει τά χέρια του στο νερό τής κολυμβήθρας καί τά παπλώ
ματα στό κρεβάτι τού παραλυτικού.

Στήν κορυφή τού πίνακα υπάρχει επιγραφή πού προέρχεται άπό τό σχε
τικό μέ τό θαύμα χωρίο τού ’Ιωάννη (5, 5-7).

Στις πρώιμες άπεικονίσεις τού θέματος σέ σαρκοφάγους, τοιχογραφίες 
καί μωσαϊκά, ή παράσταση όργανώνεται άπλά καί περιορίζεται μόνο στήν 
άπεικόνιση των κυρίων μορφών3. Τό ίδιο συμβαίνει καί στά έργα τής μικρο
τεχνίας έξαιτίας τής περιορισμένης κυρίως επιφάνειας πού είχε στή διάθε
σή του ό καλλιτέχνης4. Στις παραστάσεις αυτές δεν υπάρχει άρχιτεκτονικό 
βάθος. Γιά τήν άπόδοση τού θέματος χρησιμοποιούνται δύο κυρίως είκο- 
νογραφικοί τύποι. Στό πρώτο, στον όποιο άνήκει ή παράσταση πού μελε
τούμε καί όλες οί σωζόμενες στον ’'Αθω5, ό Χριστός καί ό παράλυτος είκο- 
νίζονται μόνο μιά φορά, ό δέ τελευταίος παριστάνεται μέ τό κρεβάτι στήν 
πλάτη. Ό Κύριος άλλοτε είναι άριστερά καί άλλοτε δεξιά, χωρίς τούτο νά

1. Α. Ξυγγόπουλου, Αί τοιχογραφίαι τοϋ καθολικοϋ Μονής Προδρόμου, 
ό.π., σ. 49. Ό Α. Ό ρ λ ά ν δ ο ς, Ή αρχιτεκτονική καί αί βυζαντινοί τοιχογραφίαι τής 
Μονής Θεολόγου Πάτμου, δ.π., σ. 146, σημ. 2, μιλώντας γιά τήν παράστασή μας τή χρο
νολογεί, άπό άβλεψία, στό 13ο αί., βγάζοντας στή συνέχεια έντελώς αυθαίρετα συμπερά
σματα.

2. Διονυσίου έκ Φουρνά, ο.π., σ. 95.
3. Π.χ. στή Dura Europos, A. Gr a bar, Le premier art chrétien, Paris 1966, είκ. 61, 

καί "Αγ. Άπολλινάριο τό Νέο, G. Schiller, Ikonographie, δ.π., 1, είκ. 437.
4. Βλ. G. Schiller, Ikonographie, δ.π., 1. είκ. 423, 424, 427, 497.
5. G. Millet, Athos, δ.π., πίν. 77.1, 119.3, 164.3, 201.2.
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άκολουθεΐ κάποιο συγκεκριμένο κανόνα. Στο δεύτερο είκονογραφικό τύπο 
ό άσθενής εΐκονίζεται δύο φορές, τή μιά ξαπλωμένος καί την άλλη μεταφέ- 
ροντας τό κρεβάτι του.

Ό Α. Ξυγγόπουλος μιλώντας γιά τήν παράσταση τού θαύματος στήν 
προβατική κολυμβήθρα τής Μ. Προδρόμου Σερρών ύποστηρίζει ότι ή άπει- 
κόνισή του σέ δυό συνθέσεις στό μνημείο αύτό όφείλεται σε ύπόδειγμα μι
κρογραφίας χειρογράφου μέ συνεχή εικονογράφηση, πού είχε ύπόψη του ό 
ζωγράφος1. 'Οπωσδήποτε ή άποψη αύτή δεν είναι εσφαλμένη. 'Όμως στή 
Μ. Προδρόμου ό χωρισμός τής σκηνής, μέ τούς ασθενείς ξαπλωμένους άρι- 
στερά καί δεξιά άπό τήν κολυμβήθρα, άπό τή σκηνή του κυρίως θαύματος 
όφείλεται σέ έλλειψη χώρου. Τούτο ένισχύεται καί άπό τό γεγονός ότι οι 
δυό σκηνές βρίσκονται στά νότια άκρα τού δυτικού καί άνατολικοΰ τοίχου 
τού νάρθηκα. "Αν ή σκέψη αυτή είναι ορθή, τότε καί ή παράσταση τής Μ. 
Προδρόμου μπορεί νά καταταγεϊ στό δεύτερο τύπο.

Ή Τάση τού εκ γενετής τυφλού (Πίν. 27, 28). Βρίσκεται 
στό βόρειο τοίχο καί διατηρείται σέ καλή κατάσταση.

Ή σύνθεση οργανώνεται σέ δύο επίπεδα. Στό πρώτο τοποθετούνται δύο 
επεισόδια,πού επονται χρονικά σέ σχέση μέ τά επεισόδια πού εικονίζονται στό 
δεύτερο επίπεδο. Στό έπίπεδο αύτό παριστάνεται στό μέσον ό Χριστός άκο- 
λουθούμενος άπό όμιλο εννέα μαθητών. Ό Κύριος πλησιάζει μέ άνοιχτό 
δρασκελισμό τόν τυφλό καί έπαλείφει μέ τό δεξί του χέρι στά μάτια του τόν 
πηλό. Στό άλλο χέρι κρατά είλητάριο. Ό τυφλός παριστάνεται νεαρός καί 
πολύ μικρότερος στό άνάστημα άπό τό Χριστό καί τούς αποστόλους1 2. Κλί
νει έντονα τόν κορμό εμπρός στήν προσπάθειά του νά πλησιάσει τόν Κύ
ριο καί στηρίζεται σέ μακρύ ραβδί.

Πίσω τό βάθος άποτελεΐται άπό ένα κτήριο μέ δίλοβα καί πολύλοβα ά- 
νοίγματα καί πύργους στό πάνω μέρος πού στεφανώνονται μέ κιβώριο.

Στό πρώτο έπίπεδο, πού χωρίζεται άπό τό προηγούμενο μέ χαμηλό τοι- 
χάριο, είκονίζεται δεξιά ό τυφλός πού οδηγείται, κρατώντας σχοινί, άπό κά
ποιο νεαρό στήν κολυμβήθρα τού Σιλωάμ. Δίπλα ή μικρογράμματη επιγρα
φή: «ό τυφλός πορευόμενος επί τή κολυμβήθρα οδηγούμενος τού νίψασθαι». 
’Αριστερά ό τυφλός νίπτεται στηριζόμενος στό ραβδί του. Ή κολυμβήθρα

1. Π.χ. στήν τοιχογραφία τής Dura Europos, βλ. A. Gra bar, Le premier art chré
tien, ό.π., είκ. 61, στό έλεφαντοστό τού Salerno, στον Cod. gr. quart. 66 τού Βερολίνου, στον 
Cod. Aureus Epternacensis της Σχολής Echternach, βλ. G. Schiller, Ikonographie, 
ο.π., 1, είκ. 499, 498, 497 καί στή Μ. Προδρόμου Σερρών, Α. Ξυγγόπουλου, Μονή 
Προδρόμου, ό.π., σ. 46 κ.έ., είκ. 39-40.

2. Στις παραστάσεις τών παλαιοχριστιανικών σαρκοφάγων ό τυφλός εΐκονίζεται μέ 
άνάστημα παιδιού, βλ. L. R é a u, Ikonographie de l’art chrétien, II, 2, 1957, σ. 372.
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είναι στρογγυλή μέ μαστοειδή προεξοχή καί υψηλό πόδι. Πάνω άπό τον ά- 
σθενή ή έπιγραφή: ΑΠΗΑΘΕΝ ΟΥΝ Κ(ΑΙ) ΕΝΙΨΑΤΟ Κ(ΑΙ) ΗΛΘΕΝ ΒΛΕΠΩΝ 
(Ίωάν. 9, 7). Τέλος στό άνω μέρος του πίνακα ύπάρχει μεγαλογράμματη έπι
γραφή άπό τό σχετικό χωρίο του Ιωάννη (9, 1-3, 6-7).

Άπό είκονογραφική άποψη ενδιαφέρον παρουσιάζει στον πίνακά μας 
ή σκηνή κάτω δεξιά, όπου ό τυφλός οδηγείται άπό νεαρό στήν κολυμβήθρα. 
Τό έπεισόδιο δεν υπάρχει στή μεγάλη ζωγραφική, προγενέστερη καί σύγ. 
χρονη μέ τό μνημείο μας, καί πρέπει μάλλον νά προέρχεται άπό εικονογρα
φημένο χειρόγραφο άνάλογο μέ τό Par. Gr. 74, όπου ή ϊαση του τυφλοϋ πε
ριλαμβάνει ολόκληρη σειρά σκηνών καί έπεισοδίων1. Στον κώδικα Lau
rent. VI. 23 οί σκηνές έχουν κατά πολύ συντομευθεΐ1 2 3, ένώ στά μνημεία τοϋ 
13ου καί 14ου αί.® άκολουθεΐται ή παράδοση τού κώδ. Par. Gr. 510, όπου τό 
θαύμα περιορίζεται στήν έπίχριση των ματιών τοϋ τυφλοϋ καί στό νίψιμό 
του4. Ή σύμπτυξη τών σκηνών πρέπει κατά τόν Α. Ξυγγόπουλο νά έγινε στήν 
Κωνσταντινούπολη5. Τοΰτο τό συμπεραίνει άπό τή σχετική μικρογραφία 
τοϋ κώδ. άρ. 5 τής Μ. Ίβήρων6, πού έγινε, όπως λέγει, σέ έργαστήριο τής 
Πρωτεύουσας. Ό ίδιος τύπος ακολουθείται καί άπό όλα τά μνημεία τοϋ 'Αγ. 
Όρους7.

Οί Ιεράρχες καί οί άλλες μεμονωμένες μορφές τοϋ 'Ιερόν Βήματος
’Ανάμεσα στήν Πλατυτέρα καί στή ζώνη τών συλλειτουργούντων ιε

ραρχών είκονίζονται σέ πολύχρωμα μετάλλια (Πίν. 2β) οί έξης τέσσερις ιε
ράρχες:

"Α γ. ’Ιάκωβος 'Ιεροσολύμων. Πρώτος άπό άριστερά σέ 
στάση μετωπική, όπως καί οί υπόλοιποι. Εΐκονίζεται γέρος, μακρυγένης καί 
όξυγένης μέ άνοιχτή καστανή κόμη8. Μέ τό αριστερό κρατά σταχωμένο βι

1. Η. Omont, Evangiles avec peintures byzantines du Xle siècle, Paris 1908, II, πίν. 
159-161.

2. T. Velmans, Le Tétraévangile de la Laurentienne, Paris 1971, πίν. 61, είκ. 284- 
285 καί G. Millet, Recherches, ό.π., είκ. 663.

3. Όπως π.χ. στή Μητρόπολη τοΰ Μυστρά, G. Millet, Mistra, ο.π., πίν. 72.2, 
στή Ravanica, βλ. V. P e t k ο ν ic, La peinture serbe, ό.π., I, πίν. 153α, καί 'Αγία Σοφία 
Τραπεζοΰντος, βλ. D. T a 1 b ο t - R i c e, Haghia Sophia at Trebizond, ο.π., είκ. 99.

4. H. Omont, Miniatures des plus anciens manuscrits grecs, ό.π., πίν. XLVI.
5. A. Ξ υ γ γ ό π ο ο λ ο υ, Αί τοιχογραφίαι τοϋ καθολικού Μ. Προδρόμου, δ.π., σ. 

50 κ.έ.
6. Βλ. Σ. Πελεκανίδη-Μ. Χρήστου-Χρ. Μαυροποΰλου-Τσι- 

ούμη-Σωτ. Καδά, Θησαυροί τοϋ 'Αγ. "Ορους, ό.π., Β', είκ. 39.
7. G. Millet, Athos, ό.π., πίν. 119.1, 156.4, 164.4, 201.1, 232.1.
8. Διονυσίου έκ Φουρνά, Ερμηνεία τής Ζωγραφικής, ό.π., σ. 151.
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βλίο καί μέ το δεξί εύλογεΐ. Φέρει πολυσταύριο φαιλόνιο καί ώμοφόριο. ’Ε
πιγραφή: ο ΑΓ(ΙΟΟ) ΙΑΚΩΒΟΣ Ιεροσολύμων.

"Αγ. Γρηγόριος Θεσσαλονίκης ό Παλαμάς. Μεσή- 
λικας μέ στρογγυλό πλατύ γένι1. Μέ τα δυο χέρια κρατά σταχωμένο βιβλίο 
καί φορεΐ πολυσταύριο φαιλόνιο καί ώμοφόριο. Επιγραφή : ο ΑΓ(ΙΟΟ) 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΟ Θεσσαλονίκης ό Παλαμάς.

"Α γ. Ά V τ ύ π α ς Περγάμου. Γέρος μέ μακρύ διχαλωτό γένι καί 
μαλλιά καστανόλευκα2. Φέρει τήν ίδια μέ τούς προηγούμενους ένδυμασία 
καί κρατά μέ τό ενα χέρι βιβλίο, ένώ μέ τό άλλο εύλογεΐ. Επιγραφή: ο 
AT(IOC) ΑΝΤΥΠΑΟ Περγάμου τής ’Ασίας.

"Αγ. ’Αλέξανδρος 'Ιεροσολύμων. Μεσήλικας μέ καστα
νόλευκα μαλλιά καί γένια μυτερά επίσης καστανά. Φορά πολυσταύριο φαι
λόνιο καί ώμοφόριο καί κρατά βιβλίο μέ τά δυό χέρια3.’Επιγραφή: ο ΑΓ(ΙΟΟ) 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΟ Ιεροσολύμων.

Κάτω άπό τήν παράσταση τού Ευαγγελισμού, νότια άπό τήν άψίδα, εί- 
κονίζονται σέ δυό ζώνες όλόσωμοι τέσσερις ιεράρχες άνά δύο σέ κάθε ζώ
νη. Στήν πάνω οί αγ. ’Ιωάννης πατριάρχης ’Αλεξάνδρειάς 
ό Έλεήμων καί ’Ιωάννης πατριάρχης Κωνσταντι
νουπόλεως ό Νηστευτής. Καί οί δυό είναι στραμμένοι προς τήν 
κόγχη, εύλογούν μέ τό ενα χέρι καί κρατούν στό αριστερό ξετυλιγμένο εί- 
λητάριο. Είκονίζονται γέροντες μέ πρόσωπα ώοειδή καί έχουν πλούσιο, μα
κρύ καί μυτερό γένι. Στό είλητάριο τού πρώτου υπάρχει ή έξης, κάπως πα
ραλλαγμένη, ευχή τής Εισόδου άπό τή Λειτουργία τού Μ. Βασιλείου: «ΕΥ
ΛΟΓΗΜΕΝΗ Η ΑΓΙΑ EICOAOC ΤΩΝ ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ COY, ΚΥΡΙΕ, ΠΑΝΤΟΤΕ, ΝΥΝ 
ΚΑΙ ΑΕΙ ΚΑΙ EIC TOYC ΑΙΩΝΑΟ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ ΑΜΗΝ)»1. Στό είλητάριο τού δευ
τέρου τμήμα άπό τήν ευχή τού Γ' ’Αντιφώνου τής Λειτουργίας τού Χρυσο
στόμου: «Ο TAC KOINAC TAYTAC ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΟΥΟ ΗΜΙΝ XAPICAMENOC 
nPOCEYXAC, Ο ΚΑΙ ΔΥΟ ΚΑΙ ΤΡΙΟ ΣΥΜΦΩΝΟYCIN ΕΠΙ ΤΩ 0(Ν0ΜΑΤΙ COY)»5. 
’Επιγραφές: Ο ΑΓ(ΙΟΟ) IOANNHC Ο ΕΛΕΗΜΩΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΟ ΑΛΕΞΑΝ- 
APEIAC — Ο AT(IOC) 1ΩΑΝΝΗΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΟ Ο 
NHCTEYTHC.

Στήν κάτω ζώνη είκονίζονται αριστερά ό αγ. Κ λ ή μ η ς Ά γ κ ύ ρ ας

1. Διονυσίου έκ Φουρνά, Ερμηνεία τής Ζωγραφικής, δ.π., σ. 155.
2. Διονυσίου έκ Φουρνά, Ερμηνεία τής Ζωγραφικής, δ.π., σ. 155.
3. Ό άγιος δέν άναφέρεται άπό τήν Ερμηνεία τής Ζωγραφικής. Σχετικά μέ τό βίο 

του βλ. Δ. Μπάλάνου, Πατρολογία, Άθήναι 1930, σ. 176-177 καί ΘΗΕ 2, στ. 100- 

101.
4. Π. Τ ρ ε μ π έ λ α, Αί τρεϊς Λειτουργίαι, δ.π., σ. 163.
5. Π. Τ ρ έ μ π ε λ α, δ.π., σ. 36.
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καί δεξιά ό άγ. Διονύσιος ό Αρεοπαγίτης. Τού πρώτου, που 
είναι στραμμένος προς την κόγχη, το κεφάλι εχει καταστραφεΐ. Μέ τό δεξί 
εύλογεί, ενώ μέ τό αριστερό κρατά ξετυλιγμένο είλητάριο τοΰ όποιου ή έπι- 
γραφή εχει καταστραφεΐ. Ό άγ. Διονύσιος εχει στραμμένο τό σώμα προς 
τήν κόγχη καί τό κεφάλι προς τό νότιο τοίχο. ΕΙκονίζεται γέρος κοντογέ- 
νης καί μακρυμάλλης. Κρατά είλητάριο τοΰ όποιου δεν σώζεται ή έπιγρα- 
φή. Επιγραφές: Ο ΑΓ(ΙΟΟ) KAHMHC ΑΓΚΥΡΑΟ — Ο AT(IOC) AIONYCIOC Ο 
ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΗ«:.

Στην κάτω ζώνη τοΰ νότιου τοίχου τοΰ ναοΰ, μέσα στό 'Ιερό Βήμα, εί- 
κονίζονται από άνατολικά προς τά δυτικά οί έξης ιεράρχες: ό άγ. Κύριλ
λος πατριάρχης Ιεροσολύμων. Παριστάνεται γέρος στρογ. 
γυλογένης1μέ πλήρη άρχιερατική ενδυμασία καί ήμισφαιρικό κάλυμμα στήν 
κεφαλή. Στό είλητάριο του ή εύχή: «ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕΝ COI, BACIAEY ΑΟΡΑ
ΤΕ, Ο TIJ ΑΜΕΤΡΗΤΟ COY ΔΥΝΑΜΕΙ (ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΔΗΜΙΟYPTHCAC)»1 2. Επι
γραφή : Ο ΑΓ(ΙΟΟ KYPIAAOC ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΟ IEPOCOAYMON. Δίπλα του εί- 
κονίζεται όάγ. Βλάσιος επίσκοπος Μεγάλης Σεβαστεί
α ς. Γέρος, σγουροκέφαλος καί όξυγένης3, ντυμένος όπως καί ό προηγού
μενος. Μέ τό δεξί εύλογεί, ενώ μέ τό άριστερό κρατά είλητάριο όπου ή 
ευχή: «ΚΥΡΙΕ Ο OEOC ΗΜΩΝ CnCON Τ(ΟΝ ΛΑΟΝ COY ΚΑΙ ΕΥΛΟΓ HCON 
ΤΗΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΝ COY)»4. ’Επιγραφή: ο Ar(IOC) BAACIOC EniCKOnOC 
MEEAAHC CEBACTEIAC. Δεξιά του βρίσκεται όάγ. Σπυρίδων Τρι- 
μυθοΰντος. Παριστάνεται γέρος μέ μακρύ διχαλωτό γένι καί σκούφια 
στό κεφάλι. Φορεϊ άρχιερατική ενδυμασία καί κρατά μέ τά δυό χέρια είλη
τάριο όπου ή άρχή τής ευχής τοΰ Τρισάγιου ύμνου: «ο OEOC Ο AriOC Ο 
EN ATIOIC(ΑΝΑΠΑΥΟΜΕΝΟΘ)»5. ’Επιγραφή: ο ΑΓ(ΙΟΟ) ΟΠΥΡΙΔΩΝ ΤΡΙΜΥ 
OOYNTOC.

Πάνω άπό τούς τρεις ιεράρχες πού άναφέρθηκαν προηγουμένως παρι- 
στάνονται: ό άγ. ’Ελευθέριος έπίσκοπος ’Ιλλυρικού καί 
δίπλα του, κάτω άπό τό παράθυρο, σε προτομή ό άγ. Γερμανός πα
τριάρχης Κωνσταντινουπόλεως καί ό άγ. Πολύκαρ
πος. Καί οί τρεις φέρουν άρχιερατική ένδυμασία καί κρατούν ό μέν πρώ
τος σταχωμένο καί μέ πολύτιμες πέτρες κοσμημένο βιβλίο, οί δέ άλλοι ξετυ
λιγμένα είλητάρια. Τοΰ άγ. Γερμανού φέρει τήν έπιγραφή: «ΚΑΙ ΚΑΤΑΞΙΩ-

1. Ερμηνεία τής Ζωγραφικής, ο.π., σ. 154.
2. Π. Τ ρ ε μ π έ λ α, ο.π., σ. 128.
3. Ερμηνεία τής Ζωγραφικής, ο.π., σ. 155.
4. Π. Τ ρ ε μ π έ λ α, ό.π., σ. 32.
5. Π. Τρεμπέλα, ο.π., σ. 43.
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CON HMAC, AECnOTA, META ÜAPPHCIAC AKATAKPITQC ΤΟΛΜΑΝ»1, ένώ του 
άγ. Πολύκαρπου τήν έπιγραφή: «ΟΤΙ COY ECTIN Η BACIAEIA ΚΑΙ Η ΔΥΝΑ- 
MIC ΚΑΐ Η ΔΟΞΑ TOY nATPOC ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΙΟΥ ΚΑΙ»1 2. Δίπλα στους άγιους οϊ 
έπιγραφές: ο ΑΓ(ΙΟΟ) EAEYOEPIOC EfflCKOnOC ΙΛΛΥΡΙΚΟΥ — Ο ΑΓ(ΙΟΟ
TEPMANOC IIATPIAPXHC ΚΩΝΟΓΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΟ — Ο AT(IOC) ΠΟΛΥ- 
KAPnOC.

Στο τμήμα του βορείου τοίχου πού είναι μέσα στο Ιερό Βήμα είκονί- 
ζονται στήν κάτω ζώνη ό άγ. Σίλβεστρος πάπας Ρώμης καί 
δυτικά του ό άγ. "Ανθιμος Νικομήδειας. Ό πρώτος είναι γέρος 
με κοντά καστανά μαλλιά καί μακρύ μυτερό γένι. Κρατά είλητάριο μέ τήν 
έπιγραφή: «THC ΠΑΝ(ΑΓΙΑΟ, ΑΧΡΑΝΤΟΥ)»3. Ό άγ. "Ανθιμος είναι σχεδόν 
καταστραμμένος. Έπιγραφές: ο Ar(IOC) XIABECTPOC IXATIAC POMHC — Ο 
AT(IOC) ANOIMOC ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΟ.

Στή δεύτερη ζώνη, τη ζώνη των θαυμάτων, είκονίζονται ό ά γ. Ε ύ σ τ ά- 
θιος ’Αντιόχειας, ό άγ. ’Αχίλλειος Λαρίσης καί ό ά γ. 
ή σ α υ ρ ο ς. Οί δύο πρώτοι πού βρίσκονται στό ίδιο διάχωρο δίνονται κα
τά μέτωπο μέ πλήρη άρχιερατική ένδυμασία. Μορφές γεροντικές μέ μακρύ 
διχαλωτό γένι ό πρώτος καί μυτερό ό δεύτερος κρατούν σταχωμένα κλειστά 
βιβλία. Δεξιά τους σέ ιδιαίτερο διάχωρο είκονίζεται ό διάκονος άγ. Ησαυ- 
ρος. Είναι νέος, άγένειος, μέ πλούσια φουντωτή κόμη. Μέ τό δεξί κρατά 
μπροστά στό στήθος λαμπάδα σέ κηροπήγιο4 καί μέ τό άριστερό τό όράριο 
πού πέφτει άπό τον ώμο. ’Επιγραφές: ο Ar(IOC) EYCTA0IOC ANTIOXEIAC 
— Ο AT(IOC) AXIAAEIOC AAPICCHC — Ο ΑΓ(ΙΟΟ ICAYPOC.

Στή στενή έπιφάνεια άνάμεσα στήν κυρία κόγχη καί τήν κόγχη τής 
πρόθεσης είκονίζεται ό διάκονος άγ. Στέφανος (Πίν. 4). Κρατά μέ τό 
άριστερό κιβωτίδιο θυμιάματος, ένώ μέ τό δεξί θυμιατήρι. Άπό τόν άριστε
ρό του ώμο πέφτει λεπτό ύφασμα, τό «μανδήλιο», πού άπό τα λειτουργικά 
κείμενα παραδίνεται ώς διακριτικό άμφιο τών υποδιακόνων5. Ό νεαρός 
άγιος είκονίζεται tonsatus, άγένειος καί άμούστακος. ’Επιγραφή: ο AT(IOC) 
CTE®ANOC Ο ΠΡΩΤΟΜΑΡΤΥΩ.

1. Π. Τ ρ ε μ π έ λ α, ό.π., σ. 127. Είναι ή πριν άπό τό «Πάτερ ήμών» εκφώνηση τοϋ 
ίερέα.

2. Π. Τ ρ ε μ π έ λ α, ό.π., σ. 128. Πρόκειται γιά τήν μετά τό «Πάτερ ήμών» έκφώ- 
νηση τοϋ ίερέα.

3. Π. Τ ρ ε μ π έ λ α, ό.π., σ. 26.
4. Συνήθως οί διάκονοι ζωγραφίζονται έχοντας στό δεξί χέρι θυμιατήριο. Σπάνια 

κρατοΟν τό σταυρό τοϋ μάρτυρα καί πιό σπάνια κηροπήγιο μέ λαμπάδα. Βλ. Ν. Δ ρ α ν- 
δ ά κ η, Ό είς Άρτόν Ρεθόμνης ναΐσκος τοϋ 'Αγ. Γεωργίου, «Κρητ. Χρον.» 11(1957) 88.

5. Βλ. Δ. Π άλλα, Μελετήματα Λειτουργικά-Άρχαιολογικά, ΕΕΒΣ 24(1954) 161-
163.
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Πάνω άπό τον άγ. Στέφανο είκονίζεται σέ προτομή στραμμένος προς 
την Πρόθεση ό Δίκαιος Ίώβ (Πίν. 4). Παριστάνεται γέρος μέ μακριά 
κόμη καί φέρει πίλο πού μοιάζει μέ στέμμα. Στό δεξί κρατά είλητάριο μέ 
την έπιγραφή: «ΑΝΟΙΓΟΝΤΑΙ COI X(PICT)E ΦΟΒΩ ΠΥΑ AI ΘΑΝΑΤΟΥ, ΠΥΛΩ
ΡΟΙ ΔΕ ΑΔΟΥ ΙΔΟΝΤΕΟ CE ΕΠΤΗΞΑΝ Κ(ΥΡΙ)Ε»>. Επιγραφή: Ο AIKAIOC ΙΩΒ.

Λοιπές μορφές κυρίως ναόν 
α) Νότιος τοίχος

'Α γ. Ά ν ν α - ά γ. Ιωακείμ (Πίν. 24β). Βρίσκονται στή μεσαία 
ζώνη του νότιου τοίχου. Ή άγ. Άννα παριστάνεται κάτω άπό τό παράθυρο 
ώς τη μέση κατά μέτωπο σέ στάση δέησης. Τά ατομικά χαρακτηριστικά της 
είναι περίπου δμοια μέ τής Θεοτόκου. Ό άγ. ’Ιωακείμ, δίπλα της, εΐκονίζε- 
ται ολόσωμος. Μέ τό δεξί ευλογεί, ενώ μέ τό αριστερό κρατά κλειστό είλη
τάριο. Υπάρχει κάποια αδεξιότητα στήν απόδοση τής στάσης τών ποδιών 
καί δίνεται ή έντύπωση δτι δέν ύπάρχει στάσιμο σκέλος. Επιγραφές: Η 
ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ ΜΗΤΗΡ [THC Θ(ΕΟΤΟ)ΚΟΥ] καί Ο AOOC ΙΩΑΚΕΙΜ Ο ΠΑΤΗΡ 
THC Θ(ΕΟΤΟ)ΚΟΥ.

Στήν κατώτατη ζώνη, εξω άπό τό Ιερό Βήμα, παρατάσσονται μέ τή σει
ρά οί έξής ολόσωμοι άγιοι καί δσιοι πού είναι πολύ καταστραμμένοι:

Άγ. ’Ιωάννης ό Θεολόγος. Ό άγιος στον οποίο είναι αφιε
ρωμένος ό ναΐσκος είκονίζεται στή σωστή του θέση εξω άπό τό τέμπλο στό 
νότιο τοίχο κατά τή συνήθεια πού παρατηρεΐται στή Μακεδονία άπό τόν 
11ο τουλάχιστο αϊώνα1 2. Είναι γέρος μέ λίγα άσπρα μαλλιά καί σγουρά γέ
νια. Κρατά κλειστό βιβλίο. Έπιγραφή: ο ΑΓ(ΙΟΟ ΙΩΑΝΝΗΘ Ο ΘΕΟΛΟΓΟα

Άγ. Νικόλαος ό εν Μύροι ς: Δίπλα στον προηγούμενο πα- 
ριστάνεται μέ στρογγυλό κεφάλι καί λίγα καστανόλευκα μαλλιά καί γένια. 
Φέρει άρχιερατική ένδυμασία καί μέ τό δεξί ευλογεί, ένώ μέ τό αριστερό 
κρατά σταχωμένο βιβλίο. Έπιγραφή: ο Ar(IOC) NIKOAAOC EN MYPOIC.

Άγ. Πέτρος καί Παύλος. Είκονίζονται δυτικά άπό τόν προ
ηγούμενο κατά κρόταφο, άντικριστά ô ένας στον άλλο. 'Ο πρώτος είκονίζε- 
ται γέρος, κοντογένης καί σγουρομάλλης μέ κλειστό βιβλίο στά χέρια. Ό 
απόστολος Παύλος είναι ψηλομέτωπος μέ λίγα μαλλιά καί σγουρά μαύρα 
γένια. Φορά χιτώνα καί ίμάτιο καί κρατά κλειστό βιβλίο. Έπιγραφή: ο 
AriOC nETPOC - Ο AHOC nAYAOC ΟΙ ΠΡΩΤΟΚΟΡΥΦΑΙΟΙ.

Άγ. Κοσμάς-Δαμιανός οί ’Ανάργυροι. Βρίσκονται

1. Ίώβ 38,17.
2. Βλ. Γ. Γ ο ύ V α ρ η, Οί τοιχογραφίες τών 'Αγ. ’Αποστόλων, δ.π., σ. 66.
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δίπλα στους προηγούμενους. Τά πρόσωπά τους είναι καταστραμμένα. Ό 
πρώτος έχει στρογγυλή καστανή κόμη καί γένια κοντά μαϋρα. Κρατά μικρό 
κιβωτίδιο καί λαβίδα. Ό άγ. Δαμιανός βρίσκεται δεξιά καί έχει κοντά κα- 
στανόμαυρα μαλλιά καί γένια. Κρατά σφαιρικό σκεύος καί λαβίδα. ’Επιγρα
φές: Ο AT(IOC) KOCMAC — Ο AT(IOC) ΔΑΜΙΑΝΟΟ.

Άδιάγνωστος μοναχός άγιος. Λόγφ τής μεγάλης κατα
στροφής είναι αδύνατη ή ταύτισή του. Φέρει μοναχικό μανδύα καί σκού
φια καί στο αριστερό κρατά είλητάριο.

"Α γ. Ευθύμιος. Δίπλα στον προηγούμενο. Είκονίζεται γέρος, φα
λακρός, μέ μακρύ λευκό γένι. Φορά χιτώνα καί μοναχικό μανδύα πού πορ- 
πώνεται στο στήθος. ’Επιγραφή: ο ΑΓ(ΙΟΟ) EY0YMIOC.

"Α γ. Σάββας. Δεξιά άπό τόν προηγούμενο. Παριστάνεται γέρος μέ 
λίγα καστανά μαλλιά καί γένια καστανά διχαλωτά. Φορά χιτώνα καί μαν
δύα καί κρατά στο άριστερό του χέρι είλητάριο τού όποιου ή έπιγραφή έχει 
καταστραφεΐ. ’Επιγραφή: Ο ΑΓ(ΙΟΟ) CABBAC.

"Αγ. Θεοδόσιος ό Κοινοβιάρχης. Γεροντική μορφή μέ 
λίγα λευκά μαλλιά καί καστανόλευκα μακριά γένια. Φορεΐ χιτώνα καί μαν
δύα. Στό είλητάριο του ή έπιγραφή : «[Βιωτικόν βούλημα πάν] φυγεϊν θέ
λε· ήσυχίαν δέ καί σιωπήν άγάπα»1. ’Επιγραφή: ο ΑΓ(ΙΟΟ) OEOAOCIOC Ο 
KOINOBIAPXHC.

β) Βόρειος τοίχος
"Αγ. ’Ιωάννης ό Πρόδρομος. Βρίσκεται δίπλα στό τέμπλο. 

Μορφή υποβλητική μέ καστανά μακριά μαλλιά καί γένια. Φέρει μηλωτή 
καί ίμάτιο καί έχει τό δεξί σέ χειρονομία εύλογίας, ένώ στό άριστερό κρα
τά είλητάριο μέ τήν έπιγραφή: «ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ. [ΗΓΠΚΕ ΓΑΡ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ 
ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ]»1 2. ’Επιγραφή: ο ΑΓ(ΙΟΟ) ΙΩΑΝΝΗΟ Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟα

"Αγ. Γεώργιος ό Καππάδοξ. Δυτικά άπό τόν προηγούμενο. 
Τό πρόσωπό του είναι καταστραμμένο. Έχει καστανή κοντή κόμη. Φορεΐ 
στρατιωτική ένδυμασία καί κρατά ξίφος. Στό κεφάλι φέρει ταινία (στεφάνι 
μάρτυρα). ’Επιγραφή: ο ΑΓ(ΙΟΟ) ΓΕΩΡΠΟΟ Ο ΚΑΠΠΑΔΟΞ3.

"Αγ. Δημήτριος ό έν Θεσσαλονίκη. Δίπλα στον προη
γούμενο. Παριστάνεται μέ κοντή καστανή κόμη πού τή στεφανώνει ταινία

1. Ή έπιγραφή αύτή βρίσκεται συνήθως στό είλητάριο τοϋ 'Αγ. ’Αρσενίου. Βλ. Δ ι- 
ονυσίου έκ Φουρνά, 'Ερμηνεία τής Ζωγραφικής, δ.π., σ. 286.

2. Ματθ. 3,2. Βλ. Διονυσίου έκ Φουρνά, δ.π., σ. 229.
3. Βλ. Διονυσίου έκ Φουρνά, 'Ερμηνεία τής Ζωγραφικής, δ.π., σ. 157.
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κοσμημένη μέ πολύτιμους λίθους. Κρατά δόρυ καί άσπίδα καί φέρει στρα
τιωτική ένδυμασία. Επιγραφή: Ο AT(IOC) ΔΗΜΗΤΡΙΟΟ Ο EN 0ECCAAONIKΗ.

"Αγ. Θεόδωρος ό Στρατηλάτης. ’Αριστερά άπό τόν προ
ηγούμενο. Τά χαρακτηριστικά καί ή ένδυμασία του είναι ίδια μέ του άγ. Δη- 
μητρίου. Τά μαλλιά του καί τό γένι κοντά καστανά. Φέρει λόγχη, τόξο καί 
άσπίδα πού κρέμεται πίσω. Επιγραφή: ο ΑΓ(ΙΟΘ) ΘΕΟΔΩΡΟΟ Ο CTPATH- 
AATHC.

"Αγ. Θεόδωρος ό Τήρων. ΕΙκονίζεται μεσήλικας. Είναι ντυ
μένος μέ στρατιωτική ένδυμασία καί κρατά ξίφος. ’Επιγραφή: Ο AT(IOC) 
ΘΕΟΔΩΡΟΟ Ο ΤΗΡΩΝ.

"Αγ. Ευστάθιος ό Πλακίδιος (Πλακίδας). ΕΙκονίζε- 
ται δυτικά άπό τόν προηγούμενο, μεσήλικας μέ καστανόξανθα μαλλιά καί 
καστανά γένια. Φέρει χιτώνα μέ έπιρράματα καί πλατιά τραχηλιά καί χλα
μύδα. Στό δεξί κρατά σταυρό μάρτυρα, ένώ τό αριστερό είναι σέ δέηση μέ 
τήν παλάμη προς τά έξω. Επιγραφή: ο ΑΓ(ΙΟΟ) ΕΥΣΤΑΘΙΟΟ Ο ΠΛΑΚΙ-
διοο.

"Αγ. Μηνάς ό έξ Αίγύπτου. Δυτικά άπό τόν άγ. Εύστάθιο. 
Στρογγυλοπρόσωπος μέ καστανέρυθρη κόμη καί ψαρά γένια. Φέρει χιτώνα, 
καμίσιο καί χλαμύδα. Στό δεξί κρατά σταυρό μάρτυρα, ένώ τό άριστερό εί
ναι σέ δέηση μέ τήν παλάμη προς τά έξω. Επιγραφή: ο AT(IOC) MHNACO 
ΕΞ ΑΙΓΥΠΤΟΥ.

"Αγ. Πελόπιος(;) ό μεγαλομάρτυς (Πίν. 29α). Δυτικά άπό 
τόν προηγούμενο. Είκονίζεται νέος μέ στρογγυλό πρόσωπο καί έρυθροκά- 
στανη κοντή κόμη. Φορεΐ χιτώνα, καμίσιο καί έχει ριγμένο στους ώμους τό 
ίμάτιο. Έχει τό άριστερό χέρι σέ δέηση, ένώ μέ τό δεξί κρατά μπροστά στό 
στήθος σταυρό. ’Επιγραφή: ο ΑΓ(ΙΟΟ) nEfAOmoq Ο ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΟ.

"Αγ. ’Αρτέμιος ό ΜέγαςΔούξ (Πίν. 29α). Δίπλα στον προη
γούμενο. Είναι μάλλον μεσήλικας μέ μακριά μαλλιά καί κοντά γένια. Φέρει 
χιτώνα, καμίσιο καί χλαμύδα. ’Επιγραφή: ο ΑΓ(ΙΟΟ) APTEMIOC Ο ΜΕΓΑΟ 
ΔΟΥΞ.

"Αγ. Γοβδελαάς όΠολύαθλος (Πίν. 29α). Δίπλα στον προ
ηγούμενο. Είναι νέος, άγένειος μέ κοντά σγουρά μαλλιά. Φορεΐ όμοια προς 
τούς προηγούμενους ένδυμασία καί στεφάνι στό κεφάλι. ’Επιγραφή: Ο 
ΑΓ(ΙΟΘ) ΓΟΒΔΕΛΑΑΟ Ο ΠΟΛΥΑΘΛΟΘ.

"Α γ. Ν έ σ τ ω ρ (Πίν. 29α). Δεξιά άπό τόν προηγούμενο. Τό πρόσωπό 
του είναι νεανικό καί άγένειο μέ καστανά κοντά μαλλιά. Φέρει χιτώνα καί 
καμίσιο μέ πλατιά τραχηλιά. Στό κεφάλι στέφανος τής δόξης. ’Επιγραφή: 
Ο ΑΓ(ΙΟΟ) ΝΕΟΤΩΡ.
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"Ολοι οί παραπάνω άγιοι είκονίζονται είτε σέ στάση αυστηρά μετωπι
κή είτε μέ έλαφριά κλίση τής κεφαλής αριστερά ή δεξιά. Ή ευρύτητα τού 
σώματός τους καί ή χρωματική μονοτονία τής ενδυμασίας τους είναι στοι
χεία πού τούς χαρακτηρίζουν.

γ) Δυτικός τοίχος
"Αγ. Κωνσταντίνος ό βασιλεύς-'Αγ. Ελένη. Βρί

σκονται στή νότια άκρη τής πρώτης άπό κάτω ζώνης1. Τά πρόσωπά τους έ
χουν καταστραφεϊ. Φέρουν λιθοκόλλητα στέμματα καί είναι ντυμένοι μέ αύ- 
τοκρατορική ένδυμασία. ’Επιγραφή: ο ΑΓ(ΙΟΟ) KONCTANTINOC Ο BACI- 
AEYC — Η ΑΓ(ΙΑ) ΕΛΕΝΗ.

’Αρχάγγελος Μιχαήλ. ’Αριστερά άπό τήν είσοδο του ναού1 2. 
Μορφή έπιβλητική μέ κοντό στρατιωτικό χιτωνίσκο. Στό ένα χέρι κρατά 
ξίφος καί στό αριστερό ξετυλιγμένο είλητό του οποίου ή επιγραφή έχει έκ- 
πέσεΐ. ’Επιγραφή: Ο ΑΡΧ(ΑΓΓΕΛΟΟ) ΜΙΧΑΗΛ Ο TAEIAPXHC ΤΩΝ ΑΝΩ ΔΥ
ΝΑΜΕΩΝ.

"Αγ. ’Ιωάννης ό Δαμασκηνός -"Αγ. Κοσμάς οί ποι- 
η τ α ί. Είκονίζονται δεξιά άπό τήν είσοδο. "Οπως ήδη μέ άλλη εύκαιρία έ
χουμε σημειώσει3, συνήθως πλαισιώνουν τήν παράσταση τής Κοίμησης 
τής Θεοτόκου. Ή έλλειψη χώρου δέν άποτελεϊ έπαρκή δικαιολογία γιά τήν 
άποξένωσή τους άπ’ αύτήν. Ό πρώτος είκονίζεται γέρος μέ άσπρο διχαλω
τό γένι. Φέρει μοναχική ένδυμασία, μανδύα καί κουκούλι καί κρατεί ξετυ
λιγμένο είλητάριο τού οποίου δέ σώζεται ή επιγραφή. Μέ μοναχική ένδυ
μασία καί ό άγ. Κοσμάς. Επιγραφές: ο ΑΓ(ΙΟΟ) ΙΩΑΝΝΗΟ Ο ΔΑΜΑΟΚΗ- 
NOC — Ο ΑΓ(ΙΟΟ) KOCMAC ΟΙ ΠΟΙΗΤΑΙ.

Προφήτες καί Δίκαιοι
Στήν άνώτατη ζώνη τού δυτικού καί βορείου τοίχου, πάνω άπό τις πα

ραστάσεις πού ήδη περιγράψαμε, είκονίστηκαν σέ προτομή δεκατρείς προ
φήτες καί έξι δίκαιοι. Όλοι διατηρούνται σέ άριστη σχεδόν κατάσταση. 
Ο κάμπος είναι πράσινος άνοιχτός στό κάτω μισό τμήμα καί μενεξελής στό 

άνω. Στό δυτικό τοίχο είκονίζονται ένδεκα προφήτες σέ παράταξη, έχοντας 
γυρισμένα τά κεφάλια τους άριστερά ή δεξιά χειρονομώντας μέ τό ένα χέρι

1. Γιά τή θέση τους στό ναό βλ. Γ. Γ ο ύ ν α ρ η, ΟΙ τοιχογραφίες των 'Αγ. Απο
στόλων, δ.π., σ. 73.

2. ΓιοΓτή θέση του στό ναό βλ. Διονυσίου έ κ Φουρνά, Ερμηνεία τής Ζω
γραφικής, δ.π., σ. 219, όπου άναφέρεται: «έσωθεν τής πύλης τού ναού είς τό δεξιόν μέρος 
(τφ είσερχομένφ) ποίησον τόν άρχάγγελον Μιχαήλ».

3. Γ. Γούναρη, Οί τοιχογραφίες τών Άγ. Αποστόλων, ο.π., σ. 62.
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καί φέροντας στο άλλο ένεπίγραφο είλητάριο. ’Αντίθετα στο βόρειο τοίχο 
είκονίζονται άνά δύο πάνω άπό κάθε παράσταση καί χωρίζονται άπό τούς 
διπλανούς τους, όπως καί οί συνθέσεις μέ έρυθρή ταινία.

α) Δυτικός τοίχος (άπό Ν προς Β)
Άμώς. Γεροντική μορφή μέ μακριά μαλλιά καί γένια. Τό πρόσωπό 

του πλατύ μέ άδρά χαρακτηριστικά φέρει χιτώνα καίίμάτιο καί είναι στραμ
μένος σε τρία τέταρτα προς τά δεξιά καί κρατά μέ τό αριστερό είλητάριο μέ 
τήν έπιγραφή: «AI ΕΞΟΔΟΙ ΑΥΤΟΥ ΑΠ APXHC <ΚΑΙ> ΕΞ ΗΜΕΡΩΝ AIONOC» 
(Μιχαίας 5, 1). Έπιγραφή: ο ΠΡΟΦΗΤΗΟ AMQC.

Ιεζεκιήλ. Στραμμένος κατά τρία τέταρτα προς τόν προηγούμενο. 
Γέρος μέ λεπτά χαρακτηριστικά, μακριά κόμη καί γένια. Στά χέρια του Kpu- 

τά είλητάριο μέ τήν προφητεία: «η ΠΥΛΗ ΑΥΤΗ KEKAEICMENH ECTA1, ΟΥΚ 
ANOIX0HCETAI, ΚΑΙ ΟΥΔΕΙΟ < ΕΞ ΥΜΩΝ) [ΜΗ ΔΙΕΛΘΗ ΔΙ AYTHC]». (’Ιεζεκιήλ 
44, 2). Συνήθως αυτή ή έπιγραφή άναφέρεται στήν Κοίμηση τής Θεοτό
κου. Έπιγραφή: ο ΠΡΟΦΗΤΗ© ΙΕΖΕΚΙΗΛ.

Ά β β α κ ο ύ μ. Νέος αγένειος μέ λεπτά χαρακτηριστικά. Κόμη κοντή 
καστανή. Φέρει τό δεξί χέρι προς τό αύτί του, ένώ μέ τό άριστερό κρατά εί
λητάριο μέ τήν έπιγραφή: «ΚΥΡΙΕ EICAKHKOA ΤΗΝ ΑΚΟΗΝ COY ΚΑΙ ΕΦΟ- 
ΒΗΘΗΝ, <ΚΥΡΙΕ) KATENOHCA ΤΑ ΕΡΓΑ COY ΚΑΙ ΕΞΕΟΤΗΝ» (Άββακούμ 3,2). 
Επιγραφή: ο ΠΡΟΦΗΤΗΟ ΑΒΒΑΚΟΥΜ.

Σαμουήλ. Γέρος μέ μακριά μαλλιά καί γένια. Φορεΐ ιερατική έβρα- 
ική ένδυμασία καί μίτρα καί κρατά κέρας έλαίου στό άριστερό καί στό δεξί 
είλητάριο1 μέ τήν έπιγραφή: «EYAOrHTOC KYPIOC Ο OEOC Ο noIHCAC ΟΥ
ΡΑΝΟΝ». Έπιγραφή: ο ΠΡΟΦΗΤΗΟ CAMOYHA.

Ζαχαρίας (Πίν. 16). Νέος, άγένειος μέ κοντά μαλλιά. Είναι στραμ
μένος κατά τρία τέταρτα προς τ’ αριστερά. Τό πρόσωπό του είναι μικρό 
στρογγυλό μέ λεπτά χαρακτηριστικά. Μέ τό δεξί κρατά δρεπάνι καί μέ τό 
άριστερό είλητάριο μέ τήν έπιγραφή: «ΑΥΤΗ ECTINΗ ΔΡΕΠΑΝΟΟ ΗΝ ΑΠΕ- 
CTEIAE MOI KYPIOC ΤΟΥ ΔΙΧΟΤΟΜΕΙΝ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΝ TOY OMNYONTOC 
ΕΠΙ ΨΕΥΔΕΙ» (Ζαχαρίας 5,4, παραλλαγμένη). Έπιγραφή: ο ΠΡΟΦΗΤΗΟ ΖΑ- 
XAPIAC.

Ά β δ ι ο ύ (Πίν. 16). Εΐκονίζεται μεσήλικας στρογγυλοπρόσωπος μέ 
κοντά μαλλιά καί γένια. Μέ τά δυό χέρια κρατά είλητάριο μέ τήν έπιγραφή: 
«ΚΑΙ ΑΝΑΤΕΛΕΙ ΗΜΙΝ TOIC ΦΟΒΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΟΥ HAIOC ΔΙΚΑΙΟ

Ι. Συνήθως στό άλλο χέρι κρατά θυμιατήριο καί όχι είλητάριο. Βλ. Διονυσίου 
è κ Φουρνά, Ερμηνεία τής Ζωγραφικής, δ.π., σ. 76.
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CYNHC KAI IACIC EN TAIC ΠΤΕΡΥΞΙΝ ΑΥΤΟΥ (Μαλαχίας 3,20). «Επιγραφή: 
Ο ΠΡΟΦΗΤΗΟ ΑΒΔΙΟΥ.

Ν α ο ύ μ (Πίν. 16). Γέρος φαλακρός μέ σγουρά μαλλιά καί γένια καί 
μακρύ μουστάκι. Ίο πρόσωπό του είναι ώοειδές καί τά χαρακτηριστικά του 
γλυκά. Στό δεξί φέρει είλητάριο μέ τήν έπιγραφή: «ΑΠΕΤΥΦΛΩΟΕΝ ΓΑΡ ΑΥ
ΤΟ YC Η ΚΑΚΙΑ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΟΥΚ ΕΓΝΩΟΑΝ MYCTHPIA ΘΕΟΥ» (Σοφία Σολομ. 
2,21-22). Έπιγραφή: ο ΠΡΟΦΗΤΗΟ ΝΑΟΥΜ.

Ζαχαρίας (Πίν. 16). Ό πατέρας τού Προδρόμου, γέρος μακρυγέ- 
νης μέ ίερατική στολή. Φορεϊ χιτώνα καί μανδύα. Έχει τό δεξί σέ χειρο
νομία λόγου, ενώ στό άριστερό κρατά είλητάριο με τήν έπιγραφή: «ΕΥΛΟΓΗ- 
TOC KYPIOC, Ο 0EOC TOY ICPAHA, ΟΤΙ ΕΠΕΟΚΕΨΑΤΟ ΚΑΙ ΕΠΟΙΗΟΕ ΛΥΤΡΩ- 
C1N ΤΩ ΛΑΩ ΑΥΤΟΥ» (Λουκάς 1,68). Έπιγραφή: ο ΠΡΟΦΗΤΗΟ ZAXAPIAC.

Άγγαΐος (Πίν. 16). Είκονίζεται μεσήλικας μέ κοντό γένι καί μα
κριά κόμη. Τμήμα τής κεφαλής του είναι καταστραμμένο. Μέ τά δυό χέρια 
κρατά είλητάριο στό όποιο ή προφητεία δέν διακρίνεται πλέον. Έπιγραφή: 
Ο ΠΡΟΦΗΤΗΟ ΑΓΓΑΙΟΟ.

Ί ω ή λ (Πίν. 8β). Γέρος μέ ύψηλό μέτωπο, λίγα λευκά μαλλιά πού κα
τεβαίνουν στούς κροτάφους καί ενώνονται μέ τό κοντό καί πυκνό γένι. Μέ 
τό άριστερό κρατά είλητάριο όπου ή προφητεία: «KAI ECTAIENTAICECXA- 
TAIC HMEPAIC [EKEINAIC] ΕΚΧΕΩ [ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΝΑΤΟΟ ΜΟΥ»] (Ίωήλ 
3,1-2, παραλλαγμένη). Έπιγραφή: ο ΠΡΟΦΗΤΗΟ ΙΩΗΛ.

Ώ σ η έ (Πίν. 8β). Παριστάνεται γέρος μέ κοντά μαλλιά καί μακριά γέ
νια. Τά χρώματα τού προσώπου του έχουν άπολεπιστεϊ. Κρατά είλητάριο 
τού όποιου ή έπιγραφή έχει καταστραφεί. Έπιγραφή: Ο ΠΡΟΦΗΤΗΟ ΩΟΗΕ.

β) Βόρειος τοίχος (άπό Δ προς Α)
Ή λ ί α ς. Στραμμένος κατά τρία τέταρτα προς τά δεξιά, είκονίζεται 

γέρος μέ μακριά άσπρη κόμη καί γένι. Έχει τό δεξί σέ χειρονομία λόγου 
καί στό αριστερό φέρει είλητάριο μέ τήν έπιγραφή: «ΖΗ ΚΥΡΙΟΣ ΚΑΙ ΖΗ 
Η ΨΥΧΗ ΜΟΥ. ΟΥΚ EOT AI YETOC ΕΠΙ THC ΓΗΟ ΕΠΙ ΤΡΙΑ ΕΤΗ» (Βασίλ. 4,22). 
Επιγραφή: ο ΠΡΟΦΗΤΗΟ HAIAC.

Έλισσαϊος. Γέρος μέ μακρύ πρόσωπο καί σχεδόν φαλακρός. Μέ 
τό σώμα κατενώπιον εχει στραμμένο τό κεφάλι κατά τρία τέταρτα προς τ’ α
ριστερά. Στό άριστερό χέρι κρατά είλητάριο άπό τήν έπιγραφή τού όποίου 
διατηρείται ή φράση: «ΕΟΩΟΕ ΜΕ1». Έπιγραφή: ο ΠΡΟΦΗΤΗΟ EAICCAIOC.

1. Δέν είναι δυνατό να έντοπιστεϊ τό χωρίο γιατί ή φράση πού σώθηκε είναι κοινή σέ 
πολλά χωρία τής Παλαιός Διαθήκης.
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Ό Δίκαιος ’Ιακώβ. Είκονίζεται γέρος, μακρυμάλλης καί μα- 
κροδιχαλογένης. Στραμμένος κατά τρία τέταρτα προς τά δεξιά έχει άνοιχτά 
τά χέρια. Δέ σώζεται το είλητάριο πού κρατούσε. Επιγραφή: ο ΔΙΚΑΙΟΟ 
ΙΑΚΩΒ.

Ό Δίκαιος ’Ιωσήφ ό Πάγκαλος (Πίν. 11 β). Νέος μέ μακριά 
μαλλιά καί λεπτό μουστάκι. Φορεΐ χιτώνα μέ πλατιά τραχηλιά καί μανδύα 
κοσμημένο μέ μικρούς σταυρούς. Στο κεφάλι φορεΐ λιθοκόλλητο στέμμα. 
Ή έπιγραφή τοϋ είληταρίου πού κρατά μέ τό άριστερό χέρι έχει καταστρα- 
φεί. Έπιγραφή: ο ΔΙΚΑΙΟΟ ΙΩΟΗΦ ό Πάγκαλος.

Ό Δίκαιος ΊώβόΠολύτλας (Πίν. 14α). Είκονίζεται γιά δεύ
τερη φορά μέσα στο μνημείο1. Παριστάνεται μεσήλικας με κοντά λευκά γέ
νια καί μαλλιά. Φορεΐ χιτώνα καί ίμάτιο καί στρέφεται κατά τρία τέταρτα 
προς τά δεξιά. Στο άριστερό κρατά είλητάριο μέ τήν έπιγραφή: «ΑΝΟΙΓΟΝ
ΤΑΙ COI X(PICT)E ΦΟΒΩ ΠΥΛΑΙ ΘΑΝΑΤΟΥ, ΠΥΑΩΡΟΙ ΔΕ ΑΔΟΥ [ΙΔΟΝΤΕΟ CE 
ΕΠΤΗΞΑΝ ΚΥΡΙΕ]» (Ίώβ 38,17). Επιγραφή: ο ΔΙΚΑΙΟΟ ΙΩΒ ό Πολύτλας.

Ό Δίκαιος ’Αβραάμ (Πίν. 14α). Γέρος μέ στρογγυλό πρόσωπο, 
μακριά μαλλιά καί γένια. Είναι γυρισμένος κατά τρία τέταρτα προς τά àpi. 
στερά καί φέρει χιτώνα καί ίμάτιο. Έχει τό δεξί χέρι σέ χειρονομία άπορί- 
ας ή έκπληξης καί τό άριστερό, στό όποιο θά κρατούσε είλητάριο, έλαφρά 
υπερυψωμένο. ’Επιγραφή: ο ΔΙΚΑΙΟΟ ΑΒΡΑΑΜ.

'Ο Δίκαιος ’Ισαάκ (Πίν. 14β). Ό πατριάρχης παριστάνεται γέρος 
μέ ύπόλευκη μακριά κόμη καί λευκά γένια. Φορεΐ χιτώνα καί ίμάτιο καί έ
χει τό δεξί χέρι σέ χειρονομία άπορίας, ένώ στήν άνοιχτή παλάμη τού άρι- 
στερού έχει μικρό μόσχο. ’Επιγραφή: ο ΔΙΚΑΙΟΟ ICAAK.

Ό Δίκαιος Νώε (είκ. 14β). Φυσιογνωμικά ελάχιστα διαφέρει άπό 
τόν προηγούμενο. Παριστάνεται μακροδιχαλογένης καί μακρυμάλλης καί 
φορεΐ χιτώνα καί ίμάτιο. Στό άριστερό κρατά τήν κιβωτό. ’Επιγραφή: ο ΔΙ- 
KAIOC ΝΩΕ.

Τοιχογραφίες εξωτερικής πλευράς δυτικόν τοίχου 
α) Οί αυνθέσεις

Ό όσιος Σισώης μπροστά στον τάφο (Πίν. 25β, 30). 
Βρίσκεται στήν πρώτη άπό κάτω ζώνη, δεξιά άπό τή θύρα. Ό όσιος είκονί- 
ζεται όρθιος μέ έντονη κλίση τής κεφαλής έμπρός, άνασηκωμένους τούς 
ώμους καί τά χέρια σέ θέση άπορίας ή έκπληξης. Μπροστά του υπάρχει

1. Ή άλλη του απεικόνιση είναι στόν ανατολικό τοίχο πάνω άπό τόν Άγ. Στέφανο _
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σαρκοφάγος στήν όποία είκονίζονται τρεις σκελετοί1. Ό μοναχός άγιος 
άποδίνεται γέρος, φαλακρός μέ λίγα άσπρα μαλλιά καί γένια. Φέρει χιτώ
να καί μανδύα. ’Αριστερά του υπάρχει ή έξης μικρογράμματη έπιγραφή:

f δς ουδέποτε έωρακώς αν(θρωπον) /νεκρόν ουμβιωτευούσης μόνης lèv 
τη ήσυχοι καί μακαρίας ερήμου, δι ό /λοκλήρου τής ζωής αυτόν, /κατά δε σνγ /- 
κυρίαν οΐ /κονομικής /τυχών ήρίον, εν ω αν(θρωπ)ος τέθαπτο. Ίδών γοϋν /καί 
εκπλαγείς καί εκθαμ/βος γεγονώς, εφη:

ΐ ΟΡΩ CE ΤΑΦΕ ΔΕΙΑΙΩ (CJOY ΤΗΝ ΘΕΑΝ ΚΑΙ ΚΑΡΔIOCTAlΛΑΚΤΟΝ 
ΔΑΚΡΥΟΝ ΧΕΩ/ΧΡΕΟC ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ ΦΡΙ/ΤΤΩΝ* EIC ΝΟΥΝ ΛΑΜΒΑ /ΝΩ ΠΩΟ 
ΓΑΡ ΔΙΕΛΘΩ 11EPAC BABAI /τοιοϋτον αϊ αϊ/θάνατε, τις δΰναται ψνγεϊν 

σε: —
Ή παράσταση του έρημίτη άγιου μπροστά στον τάφο είναι συχνή με

τά το 15ο αιώνα. 'Η διαμόρφωση τής σύνθεσης οφείλεται μάλλον στή 
χάρη πού, κατά το συναξάριό του, είχε άπό τον Κύριο νά άνασταίνει νε
κρούς* 2 3. Ή προσθήκη του όνόματος τού Μεγάλου ’Αλεξάνδρου πάνω άπό τόν 
τάφο συνετέλεσε στο νά συνδεθεί ό όσιος μέ τό βασιλιά, πού ή παράδο
ση τόν παρουσιάζει ώς δείγμα τού ευμετάβλητου τής τύχης. Κάποιος 
άλλος ζωγράφος άργότερα δέν κατάλαβε τήν κρυπτογραφική άναγραφή του 
όνόματος καί διαμόρφωσε μέ έπιγραφή έπίσης δίπλα στήν παράσταση τό 
θρύλο δτι ό όσιος Σισώης άνακάλυψε τόν τάφο του Μ. ’Αλεξάνδρου4.

Ή μετάσταση τοϋ άγ. ’Ιωάννη του Θεολόγου (Πίν. 
29β). Βρίσκεται στή μεσαία ζώνη καί διατηρείται σέ καλή κατάσταση.

Στο κάτω μέρος του πίνακα μέσα σέ παραλληλόγραμμη σαρκοφάγο το
ποθετημένη σέ χαμηλό πόδιο βρίσκεται νεκρός ό άγ. ’Ιωάννης. Είκονίζεται 
μέ φωτοστέφανο, σχεδόν φαλακρός, μέ λευκά γένια. Φέρει χιτώνα καί τό 
σώμα του είναι σκεπασμένο μέ ριγωτό σεντόνι. Τά χέρια είναι μάλλον σταυ
ρωμένα στήν κοιλιακή χώρα.

Στο πάνω μέρος τής σύνθεσης μέσα σέ έλλειπτική δόξα, πού τή σχημα
τίζουν τρεις όμόθετες διαφορετικό ύ χρώματος ταινίες, παριστάνεται καθι
σμένος ό ’Ιωάννης. Τή δόξα κρατούν δυό ιπτάμενοι άγγελοι. ’Αριστερά καί 
δεξιά άπό τήν κορυφή τής δόξας ή έπιγραφή: Η METACTACIC ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ 
ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ. Δίπλα καί δεξιά άπό τή σαρκοφάγο παριστάνε

ι. Στις τριάντα περίπου παραστάσεις, τοιχογραφίες καί φορητές εικόνες τοϋ 16ου, 
Που καί 18ου αί. πού ξέρουμε, τό μνήμα περιέχει ένα μόνο σκελετό. Βλ. R. Stichel, 
Studien zum Verhältnis von Text und Bild spät- und nachbyzantinischen Vergänglichkeits
darstellungen, Wien 1971, σ. 83-89.

2. Τό «κοινόν φ p ί τ τ ω v», άντί τού κοινόφλητον, πού είναι τό όρθό.
3. Synaxarium Constantinopolitanum, στ. 801, 6η Ιουλίου.
4. Βλ. R. Stichel, Studien zum Verhältnis von Text und Bild, ό.π., σ. 83-112.



Οί τοιχογραφίες του Άγ. ’Ιωάννη Θεολόγου τής Μαυριώτισσας 61

ται όρθιος ό Πρόχορος. Είκονίζεται σέ βηματισμό μέ σκυφτή τή ράχη 
καί λυγισμένα τα γόνατα.

Ή παράστασή μας ακολουθεί τον ενα άπό τους δυο είκονογραφικούς 
τύπους πού κυριαρχούν κυρίως στο 16ο αιώνα. Ό πρώτος, πού ϊσως είναι 
καί πιο διαδεδομένος, απεικονίζει τις τελευταίες στιγμές τού αποστόλου 
στή γη, όπως τίς παραδίνει παλιά λαϊκή διήγηση πού αποτελεί ένα είδος βι
ογραφίας τού άγ. ’Ιωάννη καί πού συγγραφέας της φέρεται ό μαθητής του 
Πρόχορος1. Ό άλλος είκονογραφικός τύπος είναι λιγότερο διαδεδομένος 
καί είναι αύτός πού μελετούμε. Ό πρώτος φαίνεται ότι ακολουθεί πρότυπο 
παλαιολόγειας εποχής όπως συμπεραίνεται άπό τήν οργάνωση τής εικόνας 
τής Μ. Σταυρονικήτα1 2, πού θυμίζει παραστάσεις οραμάτων καί τή μετάστα
ση τής Θεοτόκου3.

Οί τρεις παΐδες στήν κάμινο (Πίν. 31α). Βρίσκεται στήν 
ίδια ζώνη μέ τήν προηγούμενη καί ή διατήρησή της είναι καλή.

Μέσα σέ τετράγωνο χτιστό χαμηλό καμίνι είκονίζονται όρθιοι οί τρεις 
παΐδες Άζαρίας, Άνανίας καί Μισαήλ. Είναι παραταγμένοι σέ μιά σειρά 
καί τυλίγονται άπό τίς φλόγες πού βγαίνουν άπό τά τρία μπροστινά καί δύο 
πλάγια τοξωτά ανοίγματα τού καμινιού. Παριστάνονται νέοι αγένειοι μέ χει
ριδωτούς ζωσμένους χιτώνες καί χλαμύδες πού πορπώνονται στό στήθος. 
Έχουν υψωμένα τά χέρια σέ δέηση. Άπό τή σύνθεση απουσιάζει ό άγγελος 
πού συνήθως μέ τή σταυροφόρο ράβδο καταλαγιάζει τίς φλόγες καί προστα
τεύει τούς νέους. Στό πάνω μέρος τού πίνακα ή έπιγραφή: οί TPEIC fiata fi: 
ΕΝ ΤΗ ΚΑΜΙΝΩ npOCEYXOMENOI, ενώ δίπλα στά κεφάλια τους τά όνόμα- 
τά τους.

Ή παράσταση, γνωστή ήδη άπό τήν τέχνη τών σαρκοφάγων καί κατα
κομβών4, χαρακτηρίζεται άπό άπλότητα στή σύνθεσή της, πράγμα πού συνε
χίζεται καί στή μετέπειτα έποχή. Συνήθως συνυπάρχει μέ σκηνές άπό τή 
ζωή τού ’Ιωνά, μέ τό Νώε, τόν Άδάμ καί Εύα ή μέ τό Δανιήλ έν μέσω τών 
λεόντων, παραστάσεις πού έχουν σκοπό νά τονίσουν τό απολυτρωτικό έρ
γο τού Χριστού. Στις περισσότερες άπό τίς παραστάσεις πού διασώθηκαν 
τό καμίνι άπουσιάζει ή απλώς υποδηλώνεται5. Γιά πρώτη φορά άποδίνεται

1. Ή διήγηση ’έχει τόν τίτλο «Πράξεις του άγ. άποστόλου καί εύαγγελιστοΰ Ίωάν- 
νου τοΟ Θεολόγου, συγγράφοντος τοϋ αύτοϋ μαθητου Προχόρου», βλ. Th. Z a h n, 
Acta Ioannis, unter Benutzung von C. v. Tischendorfs Nachlass, Erlangen 1880, σ. 162 κ.έ.

2. X. Πατρινέλλη - A. Καρακατσάνη - Μ. Θεοχάρη, Μονή Σταυ
ρονικήτα, ό.π., σ. 129 καί σημ. 63.

3. Μονή Σταυρονικήτα, ό.π., σ. 129.
4. J. Wilpert, Die Malerei der Katakomben Roms, Freiburg 1903, σ. 42, πίν. 13, 

Κατακόμβη 'Αγ. Πρισκίλλης.
5. Δέν ύπάρχει π.χ. στήν έλεφαντοστέινη πυξίδα άπό τό Trier, τοΟ 5ου al. (βλ. «Lexi-
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χτιστό στήν 'Αγ. Σοφία ’Αχρίδας, όπου πίσω άπό τούς παϊδες υψώνεται υ
περμεγέθης ή μορφή του αγγέλου1, πού χωρίς τή ράβδο αλλά μέ άνοιχτά τα 
χέρια τούς προφυλάσσει άπό τή φωτιά. Στον cod. gr. 407 τού Ιστορικού 
Μουσείου τής Μόσχας* 1 2, των μέσων τού 14ου αί., παρατηρούμε τά αύτά πε
ρίπου στοιχεία μέ τήν παράστασή μας, γίνεται όμως προσπάθεια νά άπο- 
φευχθεΐ ή μονοτονία μέ τις κλίσεις τής κεφαλής καί τις διαφορετικές χει
ρονομίες. Ό άγγελος πού μέ τά δυο χέρια περιβάλλει προστατευτικά τούς 
νεανίες είναι στήν ίδια κλίμακα μ’ αύτούς καί είκονίζεται ίπτάμενος, ένώ οί 
δυο άκραΐοι έχουν στραμμένο τό βλέμμα τους σ’ αύτόν. Ή στροφή των δύο 
παίδων προς τό κέντρο τής παράστασης μας οδηγεί σέ ανάλογο μέ τήν πα
ραπάνω μικρογραφία πρότυπο, ή δε παράλειψη τού άγγέλου πρέπει νά άπο- 
δοθεΐ μάλλον στή στενότητα τής έπιφανείας πού είχε στή διάθεσή του ό 
καλλιτέχνης. Τό ίδιο πρότυπο ακολουθεί ό Θεοφάνης στό καθολικό τής 
Ααύρας καί ό άγνωστος ζωγράφος στή Μολυβοκκλησιά τού "Αθω3.

β) Μεμονωμένες μορφές
Ό άρχάγγελος Μιχαήλ (Πίν. 25β). Βρίσκεται στήν κάτω 

ζώνη, αριστερά άπό τή θύρα, καί φέρει στό πρόσωπο καί σ’ άλλα μέρη τού 
σώματος ισχυρές άπολεπίσεις.

Παριστάνεται νέος μέ κωνικό κάλυμμα στό κεφάλι, μέ μεγάλη ρομφαία 
στό δεξί χέρι καί μέ τό κοινόν τον θανάτου ποτήριον στό αριστερό. Φο- 
ρεΐ τή συνηθισμένη στρατιωτική ενδυμασία καί έχει ριγμένη στον ώμο τή 
χλαμύδα. ’Ανάμεσα στά άνοιχτά του πόδια είκονίζεται ξαπλωμένη νεκρή 
ανδρική μορφή, στον ώμο τής όποιας κατευθύνεται ή ρομφαία τού άγγέλου. 
Πάνω στό κεφάλι τού νεκρού χοροπηδούν μικροί φτερωτοί δαίμονες. Κον
τά στά πόδια του έχει γραφεί μέ μικρογράμματη γραφή ή έπιγραφή: «ό τής 
εαυτού σωτηρίας άμελών καί μή έννοών τής μελ/λούσης κρίσεως τήν ήμέ- 
ραν καί ούκ έν μετανοία καί/έξομολογήσει έγήροις άμνήμων». Δεξιά στό 
ύψος τών μηρών τού άρχαγγέλου υπάρχει ή έξής μεγαλογράμματη έπιγρα-

kon der christlichen Ikonographie», 2, σ. 465, είκ. 1), σέ εΙκόνα τής Μ. Σινά τού 7ου αί. βλ. 
Κ. Weitzmann, The Monastery of Saint Catherine at Mount Sinai, Princeton 1976, σ. 
56, είκ. B 31), στό έλεφαντοστό άπό τό Murano στή Ραβέννα, του 6ου αί. (βλ. W. V ο Ι
ό a c h, Elfenbeinarbeiten des Spätantike und des Frühes Mittelalters, Mainz 1952, είκ. 125), 
ένώ ύποδηλώνεται στο Faras (Kaz. Michalowski, Faras, die Kathedrale aus dem 
Wüstensand, Zürich 1967, είκ. 3,4).

1. R. Hamann-McLean-H. Hallensleben, Die Monumentalmalerei 
in Serbien und Makedonien, ό.π., είκ. 22.

2. V. Lazarev, Storia della pittura bizantina, ό.π., είκ. 514.
3. G. Millet, Athos, ό.π., πίν. 120.2 καί 157.1.
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φ-ή: «ο nONHPOC/TOY ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΥ Ο 0ANATOC». ’Αριστερά άπό το φω
τοστέφανο τοϋ άγγέλου ή επιγραφή: ο ΑΡΧΩΝ ΜΙΧΑΗΛ.

Ό άρχάγγελος Γαβριήλ (Πίν. 25β). Δεξιά άπό τή θύρα, άπέ- 
ναντι άπό το Μιχαήλ. Το πρόσωπό του έχει καταστραφεί. Μορφή ψηλόλι
γνη κρατά με τό αριστερό χέρι τήν άκρη του ίματίου καί με τό δεξί ξετυλιγ
μένο είλητάριο με τήν επιγραφή: «ΑΝΔΡΕΟ ΟΡΑΤΕ ΤΗΝ ΟΠΑΘΗΝ ΗΝ ΠΡΟΟ- 
ΦΕΡΕΙ ΠΡΟ ΤΟΥ ΠΥΛΩΝΟΟ ΜΙΧΑΗΛ ΕΘΙΓΜΕΝΗΝ. ΜΗ TIC BEBHAOC ΚΑΙ 
KAKICTOC...». Δεξιά άπό τό κεφάλι του ή επιγραφή ο APX(ATTEAOC) ΓΑ
ΒΡΙΗΛ.

"Αγ. Μερκούριος (Πίν. 25β). Βρίσκεται δεξιά άπό τό Γαβριήλ 
καί είναι στραμμένος κατά τρία τέταρτα προς τά δεξιά. Φορά στρατιωτική 
ένδυμασία, έχει τό τόξο περασμένο στον ώμο καί δύο βέλη στά χέρια. Φέ
ρει παράξενο θυσανωτό κάλυμμα καί σκύβει τό κεφάλι του εμπρός. Δίπλα 
ή επιγραφή: ο AT(IOC) MEPKOYPIOC.

"Αγ. ’Ιωάννης ό Καλυβίτης (Πίν. 30). Είκονίζεται στά δε
ξιά τοϋ 'Αγ. Σισώη, όρθιος σέ στάση άπόλυτα μετωπική. Τό κεφάλι του έ
χει εντελώς καταστραφεΐ. Φέρει χιτώνα, μοναχικό μανδύα καί κρατά στό 
δεξί σταυρό, ενώ στό αριστερό είλητάριο τοϋ όποιου ή έπιγραφή έχει άπο- 
σβεστεϊ. ’Αριστερά καί δεξιά άπό τό κεφάλι του ή έπιγραφή: ο ΑΓ(ΙΟΟ) 
ΙΩΑΝΝΗΟ Ο KAAYBITHC.

"Αγ. ’Ιωάννης ό Θεολόγος (Πίν. 25 β). Πάνω άπό τή θύρα, σέ 
άβαθή κόγχη, είκονίζεται μετωπικός καί λίγο πιό κάτω άπό τή μέση ό άγιος 
στό όνομα τοϋ όποιου είναι άφιερωμένος ό ναός. Τά ατομικά του χαρακτη
ριστικά είναι όμοια μέ τοϋ ’Ιωάννη τής Μετάστασης καί τοϋ ’Ιωάννη πού 
είκονίζεται στό νότιο τοίχο έξω άπό τό τέμπλο. Κρατά άνοιχτό βιβλίο μέ 
τήν έπιγραφή: «ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο AOTOC ΚΑΙ Ο ΛΟΓΟΟ ΗΝ ΠΡΟΟ ΤΟΝ ΘΕΟΝ. 
ΠΑΝΤΑ ΔΙ ΑΥΤΟΝ ΕΓΕΝΕΤΟ, ΚΑΙ ΧΩΡΙΟ ΑΥΤΟΥ ΕΓΕΝΕΤΟ ΟΥΔΕ ΕΝ Ο ΓΕΓΟ- 
ΝΕΝ. ΕΓΕΝΕΤΟ ΑΝΘΡΩΠΟΟ ΑΠΕΟΤΑΛΜΕΝΟΟ ΠΑΡΑ ΘΕΟΥ, ΟΝΟΜΑ ΑΥΤΩ 
ΙΩΑΝΝΗΟ» (Ίωάν. 1, 1-3 καί 6). Έπιγραφή τής παράστασης: ο ΑΓ(ΙΟΟ) ΙΩΑΝ
ΝΗΟ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΟ.

"Αγ. Έφραίμ ό Σύρος (Πίν. 25β). Βρίσκεται σέ ιδιαίτερο διά- 
χωρο στό νότιο άκρο τοϋ τοίχου καί καταλαμβάνει τή δεύτερη καί τμήμα 
τής τρίτης ζώνης. Παριστάνεται ολόσωμος, γέρος μέ λίγα γένια, μέ μονα
χική ένδυμασία καί κάλυμμα στό κεφάλι. Έπιγραφή: ο ΑΓ(ΙΟΟ) ΕΦΡΑΙΜ Ο 
CYPOC.

"Αγιοι Σέργιος καί Βάκχος (Πίν. 25β). Βρίσκονται στό ά- 
ριστερό τμήμα τής τρίτης ζώνης σέ ιδιαίτερο διάχωρο κάτω άπό τόξα. Έ
χουν ύποστεϊ πολλές φθορές. Φοροϋν χιτώνα καί χλαμύδα. Επιγραφές: ο 
ΑΓ(ΙΟΟ) ΟΕΡΓΙΟΟ - Ο ΑΓ(ΙΟΟ) BAKXOC.
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"Aγ. ’Ιάκωβος ό Πέρσης (Πίν. 25β). Δεξιά από τούς προηγού
μενους μέ πλατύ ιδιότυπο κάλυμμα στο κεφάλι. Μέ τό άριστερό δέεται, ένώ 
στο δεξί κρατά τό σταυρό του μάρτυρα1. Επιγραφή: ο AT(IOC) ΙΑΚΩΒΟΟ 
Ο riEPCHC.

"A γ. Νικήτας (Πίν. 25 β). Δεξιά άπό τον άγ. ’Ιάκωβο. Παριστάνε. 
ται νέος, όμοιος στήν όψη μέ τό Χριστό1 2 μέ κοντά μαλλιά καί γένια, φο
ρώντας χιτώνα καί χλαμύδα. Κρατεί σταυρό μέ τό δεξί χέρι καί έχει τό άρι
στερό μπροστά στο στήθος μέ τήν παλάμη προς τά έξω3. ’Επιγραφή: ο 
ΑΓ(ΙΟΟ) NIKHTAC.

Άγ. Έλπιδοφόρος (Πίν. 25β). Τό κεφάλι του εντελώς κατα
στραμμένο. Φορεϊ χιτώνα καί ίμάτιο καί κρατά μπροστά στο στήθος σταυ
ρό. ’Επιγραφή: ο ΑΓ(ΙΟΟ) ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟα

"Αγ. Σ ώ ζ ω V (Πίν. 25β). Δεξιά άπό τόν προηγούμενο. Είκονίζεται 
νέος καί αγένειος μέ στρογγυλό πρόσωπο καί κοντά ύπόσγουρα μαλλιά. Φέ
ρει χιτώνα καί ίμάτιο καί στό δεξί κρατά σταυρό. ’Επιγραφή: ο ΑΓ(ΙΟΟ) 
ΟΩΖΩΝ.

"Αγ. Λογγίνος ό έπί τού σταυρού (Πίν. 25β). Είκονίζε- 
ται κατά μέτωπο στό νότιο άκρο τής ίδιας ζώνης. Τά χαρακτηριστικά τού 
προσώπου του είναι όμοια περίπου μέ τού Λογγίνου τής Σταύρωσης τού 
Χριστού. Φορεϊ χειριδωτό ζωσμένο στή μέση χιτώνα καί έχει ριγμένο στον 
αριστερό ώμο τό ίμάτιο. Μέ τά δυό χέρια κρατά σταυρό. ’Επιγραφή: ο 
ΑΓ(ΙΟΟ) AOrriNOC Ο ΕΠΙ ΤΟΥ CTAYPOY.

Στήν τριγωνική έπιφάνεια πού σχηματίζεται άπό τή στέγη τού ναού 
είκονίζονται οί προφήτες Μαλαχίας καί Νάθαν:

Μαλαχίας. Παριστάνεται μεσήλικας μέ υπόλευκα γένια καί κόμη. 
Μέ τό δεξί ευλογεί, ενώ στό άριστερό κρατά είλητάριο τού οποίου ή έπι- 
γραφή είναι σβησμένη. Επιγραφή: ο ΠΡΟ(ΦΗΤΗΟ) MAAAXIAC.

Νάθαν. Βρίσκεται δεξιά άπό τόν προηγούμενο. Σεβάσμια γεροντι
κή μορφή μέ άσπρα μαλλιά καί γένια. Τό δεξί χέρι τό έχει σέ δέηση, ένώ 
στό άριστερό φέρει είλητάριο μέ έπιγραφή δυσανάγνωστη4. ’Επιγραφή: 
Ο ΠΡΟ(ΦΗΤΗΟ) ΝΑΘΑΝ.

1. Ώς μάρτυρας παριστάνεται ό άγ. Ιάκωβος στή Zica (βλ. G. Μ ί 11 e t - A. Fro- 
1 o w, La peinture du moyen âge en Yougoslavie, I, πίν. 57,1) καί στό Nagoricino (Millet- 
F r ο 1 o w, ο.π., Ill, πίν. 113,4 καί D u r i c, Byzantinische Fresken in Yougoslawien, Mün
chen 1976, πίν. XXXIV. Επίσης ώς μάρτυρας είκονίζεται στό καθολικό τής Λαύρας (βλ. 
G. Millet, Athos, πίν. 137,2) φορώντας έπίσης τά ιδιότυπο κάλυμμα στό κεφάλι.

2. Διονυσίου έκ Φουρνά, Ερμηνεία τής Ζωγραφικής, δ.π., σ. 270 καί 295.
3. 'Ως μάρτυρας είκονίζεται ό άγ. Νικήτας σέ άδημοσίευτη τοιχογραφία του παρεκ

κλησίου τοΟ 'Αγ. Νικολάου τής Λαύρας.
4. Ό Ν. Μουτσόπουλος (Παναγία ή Μαυριώτισσα, ό.π., σ. 27) άναφέρει τόν
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Πίν. 32

a. Μολνβδοΰκέπαΰτη ’Ιωαννίνων. Μονή Παναγίας Μολνβδοϋκέπαατης. 
"Αγ. ’Ιωάννης ο Έλεήμων, "Αγ. Σωφρόνιος 'Ιεροσολύμων

β. Μονή Παναγίας Μολνβδοσκέπαστης. 'Ο προφήτης Άββακούμ
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"Αγ. Συμεών ό Στυλίτης (Πίν. 31 β). Βρίσκεται στή βόρεια 
παραστάδα τής θύρας καί έχει ύποστεΐ πολλές φθορές.

Εΐκονίζεται μετωπικά μέσα σέ έξάπλευρο εξώστη στήν κορυφή τοΰ 
στύλου του. ’Από τή δεξιά πλευρά του εξώστη κρέμεται το ένα πόδι τοϋ ά- 
σκητή. Είναι γυμνό καί άτροφικό άλλα όχι σκουληκιασμένο, λεπτομέρεια 
πού όφείλεται στήν ιστόρηση θαύματος τοϋ άγιου1 καί πού βλέπουμε σέ άλ
λες παραστάσεις* 1 2. Φορει μοναχικό ένδυμα, έχει στο δεξί χέρι σταυρό καί 
δέεται μέ τό άριστερό. Δίπλα στον άγιο ή επιγραφή: [ο ΑΓ(ΙΟΟ)] CYMEQN 
[Ο CTYJAITHC καί πιό κάτω, σέ μικρογράμματη γραφή, έκτενές χωρίο δυ
σανάγνωστο σήμερα πού περιγράφει τό θαϋμα τοΰ άγιου.

Τεχνική και τεχνοτροπία των τοιχογραφιών

Ή χρονολογία 1552, πού άναφέρεται στήνκτιτορική έπιγραφή τοϋ μνη
μείου, δεν άφήνει περιθώρια γιά περιττές συζητήσεις καί παρερμηνείες σχε
τικά μέ τό έτος κατασκευής των τοιχογραφιών. Ή τεχνοτροπική έξάλλου 
εξέτασή τους μάς δίνει τή δυνατότητα νά άποδώσουμε τό διάκοσμο τοΰ 'Αγ. 
’Ιωάννη στον ίδιο ζωγράφο, τουλάχιστο γιά τά πρόσωπα, ενώ μέρος τής ε
πεξεργασίας τών σωμάτων καί τής ένδυμασίας μπορεί, μέ κάποια έπιφύλα- 
ξη, νά άποδοθεΐ σέ κάποιο μαθητευόμενό του.

Εξετάζοντας τίς τοιχογραφίες τών 'Αγ. ’Αποστόλων, πού φιλοτέχνη
σε ό Όνούφριος άπό τό Βεράτι, είχα άσπαστεί τήν άποψη τοΰ Σ. Πελεκανί- 
δη, ότι ό καλλιτέχνης αύτός πρέπει νά καταταγει στούς ζωγράφους έκεί- 
νους, πού ένώ έργάζονται μέ τήν τεχνοτροπία τής «κρητικής» Σχολής έχουν 
στό έργο τους άρκετά είκονογραφικά καί τεχνοτροπικά στοιχεία άπό τή 
«μακεδονική» τεχνοτροπία3. Στήν ίδια κατηγορία ό άείμνηστος καθηγητής 
είχε έντάξει καί τό ζωγράφο τοϋ 'Αγ. ’Ιωάννη, τόν Ευστάθιο ’Ιακώβου. Γε
γονός είναι βέβαια, όπως έχουμε ήδη τονίσει4, πώς στό έργο τοϋ Ευσταθίου 
υπερέχουν τά χαρακτηριστικά τής «κρητικής» τεχνοτροπίας, υπάρχουν ό
μως σ’ αύτό οί χτυπητές επιβιώσεις τής «μακεδονικής» ζωγραφικής, όπως 
οί πολύ κινημένες συνθέσεις, τά σύνθετα καί πολύμορφα κτήρια πού πλαι
σιώνουν τίς παραστάσεις καί οί χρωματισμοί τών ένδυμάτων.

προφήτη ώς Ναθαναήλ, όμως μέ τό όνομα αύτό άναφέρεται μόνο άπόστολος καί όχι προ
φήτης.

1. Συμεών Μάγιστρου, PG 114, στ. 357 καί 360.
2. Σκουληκιασμένο εΐκονίζεται στούς 'Αγ. ’Αναργύρους Καστοριάς (Π ε λ ε κ α ν ί- 

δ η, Καστόρια, ό.π., πίν. 11α) καί στή μονή Ντίλιου (Θ. Λίβα-Ξανθάκη, Οί τοι
χογραφίες τής Μ. Ντίλιου, ό.π., σ. 166).

3. Γ. Γ ο ύ ν α ρ η, Οί τοιχογραφίες τών 'Αγ. ’Αποστόλων, ό.π., σ. 99. Τήν έξέταση 
τού ρεύματος αύτοϋ τής τέχνης βλ. στις σ. 99-104.

4. Γ. Γ ο ύ ν α ρ η, Οί τοιχογραφίες τών 'Αγ. ’Αποστόλων, ό.π., σ. 101.

s
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Ό Ευστάθιος έχει έργαστεΐ μέ τήν τεχνική τής νωπογραφίας γι’ αυτό 
καί οί τοιχογραφίες παρά τήν ταλαιπωρία πού ύπέστησαν από τις καιρικές 
συνθήκες, άλλά καί τήν άνθρώπινη μανία, διατηρούνται σε καλή σχετικά 
κατάσταση.

Το εΐκονογραφικό πρόγραμμα πού έφαρμόζει ό ζωγράφος στή διακό- 
σμηση τού μνημείου είναι αύτό των Κρητων άγιογράφων του 16ου αί., τό ό
ποιο, όπως είναι γνωστό, βασίζεται στό πρόγραμμα τής εποχής των Παλαι- 
ολόγων. Χρησιμοποιούνται συνθέσεις από τό λειτουργικό κύκλο, άπό τό 
Δωδεκάορτο, σκηνές θαυμάτων, όσιοι καί μάρτυρες. Οί παραστάσεις τού 
κάθε κύκλου βρίσκονται βέβαια στήν ίδια ζώνη των τοίχων, όμως ή σειρά 
τους δέν είναι ή σωστή, τά έπεισόδια δηλ. δέν τοποθετούνται πάντοτε σύμ
φωνα μέ τήν ιστορική τους άλληλουχία. Στήν πρώτη άπό πάνω ζώνη τού 
βόρειου καί δυτικού τοίχου είκονίζονται προτομές προφητών καί δικαίων, 
στήν αμέσως έπόμενη σκηνές άπό τή ζωή καί τά πάθη τού Χριστού, στήν 
τρίτη σκηνές άπό τά θαύματα καί στήν τέταρτη ολόσωμοι άγιοι. Άπό τό 
νότιο τοίχο, έπειδή είναι χαμηλότερος, λείπει ή ζώνη των προφητών.

Ό διάκοσμος τού μνημείου υποβάλλει τήν εικόνα ένός τέλεια οργανω
μένου συνόλου πού σκοπό έχει νά διδάξει καί νά παραδειγματίσει. Έργο 
σύνθετο μέ πολυμέρεια είκονογραφικών θεμάτων θά ήταν άδύνατο νά βασι
στεί στήν πρόχειρη οργάνωση. Έτσι στον τομέα αύτόν ό ζωγράφος φαίνε
ται μάλλον άξιος. Οί διαφορετικοί άξονες πού χρησιμοποιεί στήν ίδια πα
ράσταση, οί πλούσιες καί έκδηλωτικές μερικές φορές χειρονομίες, οί ισο
ζυγισμένες ομάδες προσώπων, ή σχετική χρωματική ποικιλία, οί έντονες κι
νήσεις είναι στοιχεία πού καθορίζουν τό βαθμό τής έπιτυχίας τού ζωγράφου.

Ή άπόδοση τών σωμάτων τών μορφών δέ γίνεται πάντοτε κατά τρό
πο σωστό καί μέ κανονικές άναλογίες, ή δέ συνίζηση στά πρόσωπα είναι 
μερικές φορές μάλλον άποτυχημένη. Τούτο μπορεί νά τό παρατηρήσει κα
νείς στούς ιεράρχες τού ήμικυλίνδρου τής κόγχης, όπου τά πρόσωπα τών 
δύο άρχιερέων Γρηγορίου τού Θεολόγου καί Αθανασίου ’Αλεξάνδρειάς 
(Πίν. 3) άποδίνονται έλαφρά παραμορφωμένα, στά δέ σώματα τών είκονι- 
ζομένων στό κέντρο ιεραρχών απουσιάζει ή έστω καί ύποτυπώδης συνίζη
ση. Ή στροφή τών ιεραρχών πού είκονίζονται στον άνατολικό καί τμήμα
τα τού βορείου καί νοτίου τοίχου, προς τό κέντρο τής άψίδας, συντελεί στήν 
άνάδειξη τής σύνθεσης τών συλλειτουργούντων ιεραρχών, πού προβάλλον
ται πάνω στό βαθυκύανο κάμπο πανύψηλοι καί μέ εύρεία σωματικότητα. ’Α
δυναμίες παρατηρούνται στήν είκόνιση τών καθισμένων μορφών (π.χ. ό 
Χριστός στήν παράσταση μέ τή Σαμαρείτιδα, οί καθισμένοι βασιλείς στή 
σύνθεση τών πειρασμών τού Χριστού, ό Χριστός στή Βαϊοφόρο, ό ’Ιωάννης 
ό Θεολόγος στήν παράσταση τής Μετάστασης), όπου τά πόδια δίνονται 
πολύ μικρότερα σέ σχέση μέ τό υπόλοιπο σώμα.
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Το αρχιτεκτονικό τοπίο είναι πλούσιο καί πολλές φορές υποβιβάζει 
το ρόλο των προσώπων. Έτσι θά έλεγε κανείς, πώς τα δρώμενα αναπτύσ
σονται καί έξελίσσονται μέσα σ’ ένα άτεχνα σκηνογραφημένο χώρο, σ’ ένα 
περιβάλλον πού ξεπερνά τό αναγκαίο γιά τήν ερμηνεία τής ίδιας τής σκη
νής. Οί μορφές τοποθετούνται συνήθως μπροστά σ’ αυτό τό σκηνικό κατα
λαμβάνοντας θέσεις καί χειρονομώντας κατά τέτοιο τρόπο πού νά υποβάλ
λουν τήν έννοια τού βάθους.

Ή άπόδοση τού φυσικού τοπίου δε διαφέρει από των άλλων σύγχρο
νων άγιογράφων, πού, όπως είναι γνωστό, ακολουθούν τήν άπόδοση τής 
παλαιολόγειας έποχής. "Ομως ή σχηματοποίηση είναι υπερβολική, ώστε 
παίρνει τό χαρακτήρα ένός γραμμικού συνόλου, όπου διαχωρίζονται έντο
να μερικές έπιφάνειες καί επίπεδα γιά νά δεχτούν τά κύρια πρόσωπα τής 
σύνθεσης, όπως π.χ. στή Βαϊοφόρο (Πίν. 10), στήν παράσταση τής Σαμα- 
ρείτιδας (Πίν. 15β) καί στή Μεταμόρφωση (Πίν. 8β). Τό φυσικό βάθος των 
παραστάσεων αυτών διαρθρώνεται σέ δύο καί τρία έπίπεδα πού παραθέτον- 
ται τό ένα πίσω άπό τό άλλο. Στά έπίπεδα αυτά άναπτύσσονται τά έπιμέ- 
ρους έπεισόδια τών σκηνών. "Αξια προσοχής είναι ή άπόδοση τού έδάφους 
στό πρώτο επίπεδο τής Βαϊοφόρου, τό όποιο δίνεται σέ χρώμα πράσινο. Μι
κρά σχηματοποιημένα δέντρα, τοποθετημένα παρατακτικά, θυμίζουν κακό 
σκηνικό θεατρικού έργου. ’Αμέσως μετά τό έδαφος, οπού ό Χριστός, είναι 
καστανό άνοιχτό καί τέλος ό ούρανός άποδίνεται μέ βαθυκύανο χρώμα. Τό 
όρος αριστερά ζωγραφίζεται μέ λοξότμητες καστανές ανοιχτές έπιφάνειες, 
ή σύνδεσή του όμως μέ τήν όλη σύνθεση φαίνεται μάλλον χαλαρή καί δί
νεται ή εντύπωση πώς περιβάλλει απλώς τήν παράσταση καί ορίζει τό χώ
ρο. 'Όμοια άποδίνεται τό τοπίο καί στις άλλες συνθέσεις, όπως π.χ. στήν είς 
"Αδου Κάθοδο καί στό Χαίρε τών Μυροφόρων (Πίν. 14α, β). Ή έλλειψη 
φυσιοκρατισμοΰ στήν άπόδοση τού τοπίου καί ή περιορισμένη είκόνιση 
λεπτομερειών δίνει σχηματικότητα καί ξηρότητα στις συνθέσεις.

Καί τό άρχιτεκτονικό τοπίο ύπάγεται στούς ίδιους κανόνες άπόδοσης. 
Τά κτήρια τοποθετούνται σχεδόν πάντοτε σ’ όλο τό πλάτος τής παράστα
σης. Παρά τό χρωματικό διαχωρισμό τους είναι στις περισσότερες συνθέ
σεις τού μνημείου μάλλον βαριά, πού άντί νά έξάρουν τά πρόσωπα τείνουν 
νά τά συνθλίψουν μέ τόν όγκο τους (π.χ. στον Ευαγγελισμό καί στήν Ψηλά
φηση τού Θωμά (Πίν. 5 καί 18). Σέ άλλες παραστάσεις, όπως π.χ. στήν Κοί
μηση τής Θεοτόκου (Πίν. 16), τά άρχιτεκτονήματα άποδίνονται πιό λιτά- πί
σω άπό τίς μορφές στις άκρες τής σύνθεσης ζωγραφίστηκαν προοπτικά δύο 
μικρά παραλληλόγραμμα κτήρια πού μοιάζουν μέ βασιλικές πού στούς έ- 
ξωτερικούς τοίχους τους έχουν δίλοβα παράθυρα. ’Αλλού τό άρχιτεκτονικό 
βάθος άποτελεΐται άπό διαφόρων τύπων κτήρια, όπως στήν παράσταση τής
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’Ανάστασης τής θυγατέρας τοϋ Ίαείρου (Πίν. 25α), οπού είκονίζονται ένα 
τρίκλιτο παραλληλόγραμμο κτήριο, ενα κυκλικό, πού καλύπτεται με κιβώ- 
ριο καί ενα άλλο δεξιά πού άπολήγει σέ πύργο. Μεταξύ τους τά κτήρια αύτά 
είναι άσύνδετα. ’Απουσιάζουν καί τά υφάσματα, πού βλέπουμε στήν παρά
σταση τού Εύαγγελισμού, καί πού συνήθως ισορροπούν τις συνθέσεις συν
δέοντας τά κτίσματα μεταξύ τους. Συμπερασματικά θά μπορούσε νά πει κα
νείς πώς ή ποικιλία των κτηρίων πού χρησιμοποιεί ό ζωγράφος δεν είναι 
μέν πλούσια γιά τήν έποχή τους, σέ μερικές όμως παραστάσεις κάνει κακή 
χρήση τους. Ή πρόθεσή του νά τά αποδώσει προοπτικά είναι άρκετά 
φανερή. Τούτο φαίνεται στούς λοξούς τοίχους καί τις πλάγιες όψεις πού δεί
χνει. "Ομως ή προσπάθειά του δεν είναι πάντοτε καρποφόρα, γιατί σέ μερι
κές συνθέσεις δίνει τήν έντύπωση πώς βλέπει τό ίδιο κτήριο άπό διαφορε
τικές όπτικές γωνίες (π.χ. στον Ευαγγελισμό, στήν Ψηλάφηση τού Θωμά, 
στό Μυστικό Δείπνο κ.ά).

Τά χρώματα πού χρησιμοποιεί στις ενδυμασίες ό ζωγράφος είναι σχε
τικά πλούσια καί προσπαθεί πάντα νά τά συνδυάζει έτσι πού νά τονίζονται 
οί μορφές καθώς προβάλλονται πάνω στό αρχιτεκτονικό ή φυσικό τοπίο. 
Ή έκλογή τους καί ό τρόπος πού τά δουλεύει δέ δηλώνει έκλεπτισμένο καί 
ευαίσθητο καλλιτέχνη. Θά έλεγε δέ κανείς πώς τό μόνο πού φροντίζει είναι 
νά μή χρησιμοποιεί τό ίδιο χρώμα σέ μορφές γειτονικές τής ίδιας σύνθεσης. 
Τά σπουδαιότερα χρώματα γιά τις ενδυμασίες είναι τό κόκκινο κρασιού, τό 
βαθύ έρυθρό, τό κεραμιδί, τό έρυθρό φωτιάς, τό ρόδινο ανοιχτό, τό τεφρό 
άνοιχτό καί βαθύ, τό βαθύ βυσσινί, τό πράσινο άνοιχτό, τό φαιοπράσινο, 
τό μενεξελί, τό βαθυκύανο καί φαιοκύανο, τό πράσινο λαχανί, τό λαδοπρά- 
σινο. Τά δουλεύει είτε αύτούσια, είτε σπάνια, σέ προσμίξεις. Έτσι λείπουν 
άπό τις τοιχογραφίες τού 'Αγ. ’Ιωάννη οί άρμονικές παραθέσεις καί οί σκό
πιμες άντιθέσεις χρωμάτων, στοιχείο πού δίνει ξεχωριστή χάρη στις τοιχο
γραφίες των σύγχρονών του ζωγράφων Θεοφάνη καί Φράγκου Κατελάνου.

Ή ένδυμασία άποδίνεται μέ δυό τρόπους. Διαφορετικά έπεξεργάζεται 
ό ζωγράφος τήν πτυχολογία των ένδυμάτων των ιεραρχών τού Ιερού Βήμα
τος καί άλλιώς τήν πτυχολογία τών ένδυμάτων τών μεμονωμένων μορφών 
καί τών συνθέσεων τού κυρίως ναού. Μέ κάθετες καί πλατιές πτυχώσεις ά- 
ποδίνονται τά στιχάρια τών ιεραρχών τού 'Ιερού Βήματος. Τήν ίδια έπεξερ- 
γασία παρατηρούμε στό στιχάριο τού άγ. Στεφάνου (Πίν. 3, 4α) καί στό χι
τώνα τού άγ. Ίσαύρου. Στά φαιλόνια τό πλέγμα τών σταυρών έξαφανίζει τό 
σώμα καί παραμορφώνει τις μορφές παρουσιάζοντάς τις άκαμπτες καί στυ- 
λιζαρισμένες. Στήν ίερατική καί άκαμπτη πτυχολογία άντιπαρατίθεται ή 
πλούσια, πολύπτυχη καί υπερβολικά κινημένη τών μορφών τών συνθέσε
ων. ’Εδώ ή ένδυμασία όχι μόνο περιβάλλει τά σώματα, άλλά άκολουθεΐ τις
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κινήσεις τους. Διαγράφει τά μέλη ή πτύχωση, είναι όμως ύπερβολικά ταραγ
μένη καί κατακερματίζει τά ρούχα σέ μικρές έπιφάνειες. Έτσι ή ύφή τής 
ένδυμασίας είναι σκληρή (π.χ. στο ίμάτιο τού αρχαγγέλου τού Ευαγγελι
σμού, το ίμάτιο τού Πέτρου στή Βαϊοφόρο, τό ίμάτιο καί ό χιτώνας τού Χρι
στού στήν είς "Αδου Κάθοδο κ.ά.) καί διακλαδίζεται ή έπιφάνειά της σέ γραμ
μές γωνιώδεις, καμπύλες καί τεθλασμένες καθώς καί άλλα σχήματα. Δέ 
λείπουν καί οί διχαλωτές πτυχώσεις. Παρά τή διαγραφή γεωμετρικών σχη
μάτων άποδίνεται ή κίνηση ή ή στάση των μελών τού σώματος.

Ή έπεξεργασία τών προσώπων, Ιδίως τών μορφών τών συνθέσεων, εί
ναι μάλλον επιτυχημένη. Ή σάρκα είναι άρκετά δουλεμένη. Ό προπλασμός 
στά γυμνά μέρη είναι καστανός, ένώ τά σαρκώματα δίνονται μέ φωτεινότε
ρο καί θερμότερο χρώμα ροδοκάστανο πού σκεπάζει άπαλά τόν προπλασμό. 
Πάνω στά σαρκώματα τοποθετούνται, ιδίως στά προεξέχοντα μέρη, κάπως 
πιο φωτεινές, σχεδόν λευκές γραμμές παράλληλες. Ή μετάβαση άπό τίς 
σκιερές στις φωτεινές επιφάνειες στά νεανικά πρόσωπα είναι μάλλον μα- 
λακή, ένώ στις μεσήλικες καί γεροντικές μορφές είναι πιο απότομη. Έτσι 
τά πρόσωπα αύτά διακρίνονται άπό παλμό καί έκφραστικότητα, ή παρου
σία δέ σχηματοποιημένων, ίδίως καρδιόσχημων, φώτων δίνει ξηρότητα στό 
σύνολο (Κοίμηση Θεοτόκου, Πίν. 16, 17). ’Αντίθετα οί σχηματοποιημένες 
σέ πολλά γεροντικά πρόσωπα ρυτίδες καθιστούν τό σύνολο τού προσώπου 
άρκετά γραμμικό.

Ή κόμη είναι πλούσια καί πυκνή. Συνήθως είναι καστανή, σέ πολλές 
δέ περιπτώσεις (π.χ. τά μαλλιά τού Χριστού τού Θρήνου, τού Χριστού καί 
μερικών μαθητών στό Μυστικό Δείπνο, τού Χριστού στό Γάμο τής Κανά 
κ.ά.) οί φωτεινές έπιφάνειες είναι πρασινωπές ή σχεδόν πράσινες1. Έτσι 
πετυχαίνεται κάποια ισορροπία τών θερμών καί ψυχρών χρωμάτων. Ή άπό- 
δοση τών τριχών ξεφεύγει άπό τή γενικότητα καί τις περισσότερες φορές 
είναι λεπτομερειακή καί γίνεται μέ χρησιμοποίηση λεπτών γραμμών.

Τά μάτια είναι κανονικά σέ μέγεθος, άμυγδαλωτά μάλλον παρά στρογ
γυλά καί σχεδιάζονται μέ λεπτή καστανή γραμμή. Μιά άλλη καστανή γραμ
μή πιό κάτω άπό τό κάτω βλέφαρο σχηματίζει άλλοτε έλαφρά καμπύλη δί
νοντας κάπως σακουλιασμένο τό βλέφαρο καί άλλοτε είναι τριγωνική καί 
σχηματοποιημένη (π.χ. άπόστολοι στή Βαϊοφόρο, Σαμαρείτιδα). Πάντοτε 
στό πάνω βλέφαρο άμέσως μετά τίς βλεφαρίδες τοποθετείται λεπτή ροδό- 
λευκη γραμμή πού τίς περιγράφει. Ή σκιά πού περιβάλλει τά μάτια δέν εΐ-

1. ’Ανάλογα έπεξεργάζεται ό ζωγρ. Εύφρόσυνος τήν κόμη μερικών άποστόλων σέ εΐ- 
κόνες τής Μ. Διονυσίου τοϋ 'Αγ. Όρους πού χρονολογούνται στά 1542 (βλ. Μ. Χα
τζή δ ά κ η, Ό ζωγράφος Εύφρόσυνος, «Κρητ. Χρον.» 10(1956)282.
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ναι πολύ έντονη καστανή. Τά φρύδια είναι λεπτά καί καμπύλα. Λεπτή κα
στανή γραμμή περιγράφει τήν καλοσχεδιασμένη μύτη, ένω τά χείλη είναι 
έρυθρά σέ δυο άποχρώσεις: το πάνω έρυθρό καί το κάτω έρυθροκάστανο.

Τά αυτιά είναι κανονικά καί καλοσχεδιασμένα. Τά πτερύγιά τους το
νίζονται μέ λεπτή φωτεινή γραμμή, ένω το υπόλοιπο τμήμα είναι σέ χρώμα 
βαθύ καστανό. Οί μύτες είναι λεπτές στή ράχη καί ένώνονται κανονικά μέ 
τό μέτωπο. Τά άκρα των χεριών είναι μάλλον καλά έπεξεργασμένα. Σέ πολ
λές όμως περιπτώσεις ύπάρχουν άτέλειες στό σχέδιο (π.χ. τά χέρια ένός ά- 
ποστόλου στήν ϊαση τού τυφλού, (Πίν. 28) καί σκόπιμη ακρομεγαλία.

Ό τρόπος έπεξεργασίας των προσώπων καί των πτυχώσεων, όπως τόν 
είδαμε παραπάνω, είναι χαρακτηριστικός τής «κρητικής» ζωγραφικής των 
μέσων τού 16ου αιώνα1. Ή τεχνοτροπία τής σχολής αυτής διακρίνεται από 
ρυθμό, λιτότητα καί ισορροπία, πού συνυπάρχουν μέ κάποια μονοτονία αλ
λά καί αυστηρή χάρη. Ή τεχνική της εξάλλου είναι πολύ λεπτόλογη, ακρι
βής στό σχέδιο, μέ άγάπη στή λεπτομέρεια. Τά περισσότερα άπό τά στοιχεία 
αυτά χαρακτηρίζουν τό ζωγράφο τού μνημείου μας. Όμως, όπως έχουμε ή
δη σημειώσει, ό Ευστάθιος χρησιμοποιεί καί μερικά στοιχεία άπό τήν πα- 
λιότερη «μακεδονική» παράδοση, πράγμα πού δίνει στό έργο του ξεχωρι
στή χάρη. Πρωτονοτάριος "Αρτας, όπως αναφέρουν οί έπιγραφές τής Μο- 
λυβδοσκέπαστης καί τού Καστοριανοϋ μνημείου, θά περίμενε κανείς τό έρ
γο του νά βρισκόταν πλησιέστερα στή δουλειά των ομοτέχνων του τής 
«σχολής» των Θηβών, τού Φράγκου Κατελάνου, των Κονταρήδων Γεωργί
ου καί Φράγκου καί των ανώνυμων ζωγράφων τής Μ. Μυρτιάς (1539), τής 
Μ. Φιλανθρωπηνών (1542) καί τής Μ. Ντίλιου (1543). Τούτο όμως δέ συμ
βαίνει. Παρόλο πού ζεϊ καί εργάζεται σύγχρονα μέ τούς ανωτέρω ζωγρά
φους τά κοινά στοιχεία τους περιορίζονται μόνο σ’ εκείνα πού προέρχονται 
άπό τήν «κρητική» καί «μακεδονική» παράδοση. Συγκρίνοντας τίς τοιχο
γραφίες τού μνημείου μας μέ αντίστοιχες τοιχογραφίες πού υπογράφει ό 
Φράγκος Κατελάνος (παρεκκλήσι 'Αγ. Νικολάου Λαύρας) ή πού άποδίνον- 
ται σ’ αύτόν (Μ. Βαρλαάμ, Μ. Όσιου Νικάνορα Ζάβορδας, Ρασιώτισσα) νομί
ζω πώς εύκολα διακρίνει κανείς τίς διαφορές άνάμεσα στό έμπνευσμένο καί 
ξεχωριστό γιά τήν εποχή του έργο τού Θηβαίου καλλιτέχνη καί τό έργο 
τού Εύσταθίου ’Ιακώβου. Ό τρόπος πού δουλεύει ό πρώτος είναι έντελώς 
διαφορετικός άπό τού δευτέρου. Ό Φράγκος Κατελάνος, καθιερωμένος καί 
φημισμένος στήν έποχή του άγιογράφος, χρησιμοποιεί χρωματική κλίμα
κα άρκετά πλούσια, τά χρώματά του είναι πυκνόρευστα καί στιλπνά μέ χα

1. Α. Ξυγγόπουλου, Βημόθυρον κρητικής τέχνης είς τήν Θεσσαλονίκην, 
«Μακεδονικά» 3(1953-55) 7-8.
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ρακτήρα πολλές φορές καθαρά Ιταλικό1. ’Από τήν άλλη μεριά τα χρώματα 
τοϋ Ευσταθίου είναι λιγότερα, οί τονικές διαβαθμίσεις τους είναι φτωχότε
ρες καί οί συνδυασμοί πού κάνει δέν είναι τόσο πετυχημένοι. Οί συνθέσεις 
τοϋ Κατελάνου είναι πολυπρόσωπες καί κινημένες, ενώ τοϋ Ευσταθίου άλ
λες λιγοπρόσωπες καί άλλες πολυπρόσωπες, πού χαρακτηρίζονται όμως 
από συγκρατημένες κινήσεις. Διαφορές υπάρχουν καί στήν άπόδοση τοϋ 
φυσικοϋ καί άρχιτεκτονικοΰ τοπίου. Ό Κατελάνος περιβάλλει κατά κανό
να τίς συνθέσεις του μέ πλήθος άπό άρχιτεκτονήματα προκαλώντας τήν έν- 
τύπωση ενός πυκνοΰ καί ταραγμένου περιβάλλοντος. ’Αντίθετα ο Εύστάθι- 
ος άλλες συνθέσεις τίς πλαισιώνει μέ άπλά καί άλλες μέ βαριά καί όγκώδη 
κτήρια. Τό φυσικό τοπίο τοϋ Κατελάνου χαρακτηρίζεται άπό ρεαλισμό καί 
ζωντάνια, ένώ τοϋ Ευσταθίου άπό σχηματοποίηση, ψυχρότητα καί άπουσία 
πλαστικότητας. Άπό τήν άποψη αύτή παρουσιάζει συγγένεια μέ τά τοπία 
τοϋ Ζώρζη, τοϋ ζωγράφου τής Μ. Διονυσίου τοϋ 'Αγ. “Όρους (1547)1 2. Τό γε
γονός αυτό καθώς καί άλλα κοινά μέ Κρητικούς τεχνίτες στοιχεία, ιδίως 
στήν άπόδοση των προσώπων, μάς οδηγεί στή σκέψη μήπως ό ζωγράφος 
μας σέ κάποια περίοδο τής ζωής του, ίσως άνάμεσα στό 1537 (τοιχογραφίες 
του στή Μολυβδοσκέπαστη) καί τό 1552, έπισκέφθηκε τό "Αγ. Όρος. Τοΰ- 
το δέν είναι απίθανο ύ'στερα μάλιστα άπό τή διαπίστωση, ότι στήν άπόδοση 
τής κόμης πολλών άνδρικών καί γυναικείων μορφών χρησιμοποιεί πράσι
να φώτα, στοιχείο πού υπάρχει σέ εικόνες τής Μ. Διονυσίου, πού ζωγράφι
σε ό ιερέας Εύφρόσυνος τό 1542. Έκτος όμως άπό τό στοιχείο αύτό, τό ό
ποιο δέ γνωρίζω νά υπάρχει σέ άλλα σύγχρονα έργα, ό Εύστάθιος δέν πή
ρε τίποτε άλλο άπό τίς χυμώδεις, καλοστημένες καί ψιλοδουλεμένες μορ
φές τοϋ ιερωμένου ζωγράφου3.

’Εκτός άπό τή συγγένεια πού παρατηρεΐται στήν άπόδοση τοϋ τοπίου 
τοϋ Εύσταθίου καί τοϋ Ζώρζη υπάρχουν καί άλλες ομοιότητες στή δουλειά 
τών δύο καλλιτεχνών, ιδίως στήν άπόδοση τών προσώπων καί τών πτυχώ
σεων. Ίδια άντίληψη επικρατεί στήν άπόδοση μερικών προσώπων (σχέδιο 
καί πλάσιμο) τής Κοίμησης τής Θεοτόκου τοϋ 'Αγ. ’Ιωάννη (Πίν. 16, 17) 
καί τοϋ καθολικοΰ τής Μ. Διονυσίου4. Τά έντονα ρυτιδωμένα πρόσωπα τοϋ 
καστοριανοΰ μνημείου, μέ τίς ρυτίδες πού αύλακώνουν τό πρόσωπο καί δί
νουν μάλλον γραμμικότητα στό σύνολο, τά βρίσκουμε στή Μ. Διονυσίου5,

1. Α. Ξυγγόπουλου, Σχεδίασμα, δ.π., σ. 123.
2. G. Millet, Athos, δ.π., πίν. 194.1-206.2.
3 Για τήν τεχνική καί τεχνοτροπία τοϋ Ευφρόσυνου βλ. Μ. X α τ ζ η δ ά κ η, Ό 

ζωγράφος Εύφρόσυνος, δ.π., 282-283.
4. G. Millet, Athos, δ.π., πίν. 197.2.
5. G. Millet, Athos, δ.π., πίν. 196.2-3.
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ένώ άπουσιάζουν σχεδόν άπό τό έργο τού Θεοφάνη1. 'Ο τελευταίος άποδίνε1 
τις ρυτίδες τού μετώπου καί των παρειών των ήλικιωμένων προσώπων κατά 
τρόπο λιγότερο σχηματικό καί διακοσμητικό προσέχοντας ή μετάβαση 
άπό τή μιά στήν άλλη έπιφάνεια νά γίνεται μέ τρόπο όμαλό. Ό Ζώρζης α
κολουθεί τό Θεοφάνη, όμως οί χρωματικοί του τόνοι είναι μάλλον πιό φω
τεινοί, τό δέ πλάσιμο των φυσιογνωμιών καί ή πτύχωση τών ενδυμάτων πιό 
τυπική καί σχηματική. Μεγαλύτερη τυπικότητα καί σχηματικότητα δια
κρίνει τό έργο τοβ Ευσταθίου Ιακώβου.

Ή πιθανή έπίσκεψη τοβ ζωγράφου μας στό "Αγ. "Ορος έπαιξε σημαν
τικό ρόλο στή διαμόρφωση τής τεχνικής καί τεχνοτροπίας του. Δέχτηκε 
τίς έπιδράσεις τίς «Κρητικής» σχολής άλλά δεν είχε τή δύναμη νά τις άφο* 
μοιώσει πέρα γιά πέρα δημιουργικά. Τή διαφορά πού έπήλθε στό έργο του 
μετά τή μετάβασή του στον νΑθω εύκολα τή διαπιστώνει κανείς συγκρίνον- 
τας τά πρόσωπα μερικών μορφών τής Παναγίας τής Μολυβδοσκέπαστης 
(Πίν. 32α, β) πού ζωγράφισε, όπως άναφέραμε, τό 1537, μέ πρόσωπα τοβ μνη
μείου που μελετοβμε (Πίν. 3, 5,23). Τό πλάσιμο τών προσώπων τής Μολυβδο
σκέπαστης δεν είναι λεπτόλογο, οί φωτεινές έπιφάνειες είναι ευρύτερες καί 
ή γραμμικότητα στά γεροντικά πρόσωπα είναι μεγαλύτερη. Επίσης στήν 
άπόδοση τής κόμης καί τοβ γενιοβ υπάρχει άρκετή διαφορά ανάμεσα στις 
τοιχογραφίες τών δύο μνημείων. Στή Μολυβδοσκέπαστη ό ζωγράφος άπο- 
δίνει τήν κόμη καί τά γένια συνοπτικά μέ ομάδες τριχών. ’Αλλά καί στήν πτύ
χωση ύπάρχει μεγάλη πρόοδος άπό τό ένα στό άλλο έργο του. Τό ίμάτιο 
τοβ προφήτη Άββακούμ στή Μολυβδοσκέπαστη (Πίν. 32β) είναι κατακερ
ματισμένο σέ μικρές έπιφάνειες άπό πτυχές περιττές καί άσκοπες, ένώ στον 
"Αγ. ’Ιωάννη τό Θεολόγο ή πτύχωση (Πίν. 10), χωρίς νά είναι πάντα δικαιο
λογημένη, είναι πλατύτερη καί διαγράφει καί τονίζει τά μέλη τοβ σώματος.

Μέ δσα ειπώθηκαν παραπάνω έγινε προσπάθεια νά καθοριστεί ή τεχνι
κή καί ή τεχνοτροπία τών τοιχογραφιών τοβ Εύσταθίου ’Ιακώβου καί ή σχέ
ση του μέ τά σύγχρονα κυρίως έργα. Νομίζω πώς εύκολα μπορούμε νά συμ- 
περάνουμε δτι ό πρωτονοτάριος Εύστάθιος δέν είναι σπουδαίος καλλιτέ
χνης. Όμως φαίνεται πώς κατέβαλλε συνεχή προσπάθεια γιά τή βελτίωση 
τής τεχνικής καί τεχνοτροπίας του. Στό πρώτο γνωστό χρονολογημένο έρ
γο του οί μορφές είναι άδύνατες καί άψυχες καί επιβάλλονται μόνο μέ τά υ
περβολικά πτυχωμένα ένδύματά τους. Στις τοιχογραφίες αύτές ό καλλιτέ
χνης διατηρεί περισσότερα τεχνοτροπικά στοιχεία τής «μακεδονικής» ζω
γραφικής. Ή έπαφή του μέ τούς Κρητικούς ζωγράφους έπέφερε μεγάλη βελ

1. Μ. Chatzidakis, Recherches sur le peintre Théophane le crétois, D.O.P. 23/ 
24(1969-70), είκ. 23-24.
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τίωση στήν τέχνη του. Πιθανόν άλλα έργα του, πού μας είναι άγνωστα ά- 
κόμη, να έπιτρέψουν να παρακολουθήσουμε καλύτερα τή δουλειά του. Για
τί είναι απίθανο όλη του ή καλλιτεχνική παραγωγή νά περιορίζεται μόνο σ’ 
αυτά τά δύο γνωστά μνημεία, αν καί τά καθήκοντά του ώς πρωτονοταρίου 
"Αρτας δέν θά τοϋ επέτρεπαν νά απουσιάζει συχνά καί γιά μεγάλα χρονικά 
διαστήματα άπό τήν έδρα του.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΤΝΑΡΗΣ



ZUSAMMENFASSUNG

Georgios Gounaris, Die Wandmalereien in der Kirche von St. 
Johannes dem Theologen in Mavriotissa in Kastoria.

In dieser Arbeit, die aus vier Kapiteln besteht, werden die Wandmale
reien in der Kirche von St. Johannes dem Theologen in Mavriotissa unter
sucht, die, auf Grund ihrer Inschrift ins Jahr 1552 n. Chr. datiert werden kön
nen.

Im 1. Kapitel wird die Inschrift, in der der Name des Besitzers der Kirche 
erwähnt wird, untersucht ; ihr Text wird, so weit dies möglih ist, rekonstruiert. 
Der Familienname des Stifters ist nicht mehr lesbar. Es handelt sich hier um 
einen gewissen Theodoros, der den Bau und die Innenausstattung der Kirche 
finanziert hat. In derselben Inschrift wird auch der Name des Malers erwähnt: 
er ist der Protonotar Eustathios Jakovou, der, wie festgestellt werden konnte, 
aus Arta stammte und wenige Jahre zuvor einige Darstellungen an dem Bema 
der Kirche der «Kimissis tis Theotokou» in Molyvdoskepastos in Epirus 
(1537) gemalt hat.

Im 2. Kapitel wird die Architektur der Kirche untersucht. Die Kirche ist 
ein einschiffiges Gebäude in der Form eines rechteckigen Parallelogramms 
(Dimension 7,90 X 4,50 m.); das für den Bau verwendete Material sind un
bearbeitete Steine aus der Umgegend. Im Osten ist die Apsis, während die 
Konchen der Prothèses an der östlichen Wand angebracht sind. Die Kirche 
ist mit einem Holzdach ausgestattet.

Im 3. Kapitel werden die Wandmalereien des Denkmals untersucht, wel
che sämtliche Wände einschliesslich der Aussenseite der westlichen Wand be
decken. Es wird ferner die Anordnung der Wandmalereien in der Kirche und 
die Reihenfolge der Darstellungen erläutert. Die Wandmalereien, bis auf die 
Darstellungen im untersten Bereich, sind gut erhalten. Im Bezug auf die Dar
stellung der Ikonen hat man sich an die Tradition gehalten (Theophanis). Am 
Gewölbe über dem Altar sind «Platytera», «Melismos» und die zum Gottes
dienst versammelten Hierarchen abgebildet. In der Prothèses ist die «Akra 
Tapeinosis» dargestellt. An der Süd-, West- und Nordwand ist das Dodeka- 
orton sowie elf Darstellungen von Wundern Christi angebracht, während in 
untersten Bereich einzelne Heilige abgebildet sind. St. Johannes der Theolo
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ge, dem die Kirche geweiht ist, ist an der Südwand, nahe der Ikonostasis ab
gebildet, wie es auch in vielen anderen Denkmälern in Kastoria und Veria und 
auch woanders zu sehen ist. An der Aussenseite der Westwand sind die Pro
pheten und einzelne Heilige abgebildet, die Metastase des Johannes des The
ologen und Ephräm der Syros.

In der Folge wird eine ausführliche Beschreibung, sowie eine ikonogra- 
phische Untersuchung der Wandmalerei unternommen, wobei die diversen 
Probleme suo loco angesprochen werden, wie z. B. bei der Darstellung von 
Sissois vor dem Grabe und der Darstellung der Metastase von St. Johannes 
dem Theologen. Die Darstellungen, die ein besonderes ikonographisches In
teresse bieten, werden ausführlicher besprochen; die Prototypen des Malers 
werden noch untersucht.

Im 4. Kapitel wird die Technik und der Stil der Wandmalereien unter
sucht. Der Maler Eustathios Jakovou folgt gendu den Regeln der byzantini
scher Malerei. Er arbeitet a fresco und gehört zu den Malern, welche dem kre
tischen Stil folgen, in seinem Werke kann man aber ikonographische sowie 
stilistische Züge der makedonischen Tradition beobachten. Die Wiedergabe 
der Körper und die Verkürzung der Gesichter sind oft eher misslungen. Schwä
che sind auch bei der Zeichnung sowie bei der Wiedergabe der sitzenden Ge
stalten zu bemerken.

Die architektonische Landschaft ist reich, die Kompositionen aber geben 
den Eindruck einer misslungener Szenerie. Bei der Wiedergabe der Naturland 
chaft folgt der Maler der palaiologischen Tradition, wobei er viel schemati
siert.

Die Farbenskala der Gewänder ist eher reich, seine Kompositionen aber 
und die Art in der er sie mischt zeigen keinen feinen und sensiblen Künstleri.

Die Ausarbeitung der Gesichter ist eher gelungen. Die Modellierung ist 
braun während die Fleischpartien rötlich braun. Der Übergang von den schat
tigen zu den hellen Flächen ist bei den jungen Gesichten weich während bei 
den älteren mehr abrupt. Am Haar werden grüne oder grünliche Lichter be
nutzt, die bei den Bildern des Dionysios-Klosters zu finden sind, welche der 
Priester Euphrosynos im Jahre 1542 gemalt hat.

Diese Züge sowie eine stilistische Verwändschaft zu den Wandmalereien 
des Hl. Berges führt zu der Vermutung, dass Eustathios Jakovou zwischen 
1537 und 1552 den Athos besucht haben müsste. Der Fortschrift, der in seinem 
Werk während der Phase von Panagia Molyvdoskepastos bis Hl. Johannes 
der Theologe bemerkt wird ist ziemlich gross. Diese beiden Denkmäler aber 
lassen den Maler nicht unterzwischen den besten einordnen. Vielleicht wird 
das durch andere noch unbekannte Werke in der Zukunft ermöglicht.
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