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ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ  
ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΟΙΣ

† ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ
ΕΛΕΩι ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ -  
ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
ΠΑΝΤΙ ΤΩι ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, 
ΧΑΡΙΣ ΕΙΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ  
ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΠΑΡ᾽ ΗΜΩΝ ΔΕ ΕΥΧΗ, 
ΕΥΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΡΗΣΙΣ

Χριστὸς καὶ πάλιν γεννᾶται καὶ οἱ Ἄγγελοι καὶ πάλιν ψάλλουν: 
«Δόξα ἐν Ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδο-

κία» (Λουκ. β΄, 14-15).

Ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Ἄγγελοι ψάλλουν τὰς τρεῖς μεγαλειώδεις ταύτας διακηρύξεις καὶ 
ἡ μεγίστη πλειονότης τῶν ἀνθρώπων, ἂν καὶ ἑορτάζει Χριστούγεν-
να, δὲν δύναται νὰ ἀντιληφθῇ τὸ νόημα τοῦ ἀγγελικοῦ αὐτοῦ ὕμνου 
καὶ διερωτᾶται ἐὰν ὄντως σήμερον δοξάζεται ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων ὁ 
Θεὸς καὶ διατὶ πρέπει νὰ δοξάζεται, ποῦ δύναταί τις νὰ εὕρῃ ἐπὶ γῆς 
τὴν ἐξαγγελθεῖσαν εἰρήνην καὶ διὰ ποῖον λόγον ἡ σημερινὴ ἀνθρω-
πότης πρέπει νὰ ζῇ ἐν εὐδοκίᾳ. 

Διότι, ὄντως, ἡ πλειονότης τῶν ἀνθρώπων δὲν δοξάζει τὸν Θεόν, 
οὔτε διὰ τῶν ἔργων της, οὔτε διὰ τῶν χειλέων της, ἀρκετοὶ δὲ ἐξ 
αὐτῶν ἀμφισβητοῦν καὶ αὐτὴν ταύτην τὴν ὕπαρξιν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν 
παρουσίαν Του εἰς τὴν ζωήν των. Εἶναι μάλιστα πολλοὶ ἐκεῖνοι, οἱ 
ὁποῖοι ἀποδίδουν εἰς τὸν Θεὸν εὐθύνας, δι’ ὅσα δυσάρεστα συμβαί-
νουν εἰς τὴν ζωήν των. Ἀλλ’ ὅμως οἱ τοιουτοτρόπως ἀγανακτοῦν τες 
ἐναντίον τοῦ Θεοῦ σφάλλουν βαρέως, καθ’ ὅσον τὸ κακὸν δὲν προ-
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έρχεται ἀπὸ Αὐτόν. Ἀντιθέτως, ἡ ἐξ ἀγάπης πρὸς τὸν ἄνθρωπον 
σάρκωσις τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ καὶ τὰ ἐπακολουθήσαντα 
αὐτὴν γεγονότα τῆς Σταυρώσεως καὶ Ἀναστάσεώς Του, ἀναμορ-
φώνουν τὸν πιστὸν εἰς τὸ ἀρ χαῖον κάλλος καὶ χαρίζουν εἰς αὐτὸν 
τὴν αἰώνιον ζωήν καὶ τὴν πάντα νοῦν ὑπερέχουσαν εἰρήνην καὶ κα-
θιστοῦν αὐτὸν συγκληρονόμον τῆς αἰωνίου βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Ἡ 
πρᾶξις αὕτη τῆς τοῦ Θεοῦ Συγκαταβάσεως, ἂν καὶ περικλείει τὴν 
ἐσχάτην ταπείνωσιν, εἶναι ἀφ’ ἑαυτῆς ἱκανὴ νὰ ὑπερδοξάσῃ Αὐτόν. 
Οὕ τως, ἄν καὶ πολλῶν ἀνθρώπων αἱ καρδίαι δὲν δοξάζουν τὸν Θεόν, 
ἀποδίδοται δόξα εἰς Αὐ τόν, τὸν ἐν ὑψίστοις οἰκοῦντα, ὑπὸ πάσης τε 
τῆς κτίσεως καὶ ὑπὸ τῶν ἀντιλαμβανομένων τὰ γενόμενα ἀνθρώ-
πων. Διὸ καὶ ἡμεῖς εὐγνωμόνως ἀναφωνοῦμεν μετὰ τῶν Ἀγγέλων τό 
“Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ” διὰ τὴν μεγαλωσύνην τῶν ἔργων Του καὶ τὸ 
ἀσύλληπτον τῆς ἀγάπης Του πρὸς ἡμᾶς.

Ἡ ἀπορία ὅμως ἀφορᾷ καὶ εἰς τὴν δευτέραν ἐξαγγελίαν τῶν 
ἀγγέλων «καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη». Κατὰ ποῖον τρόπον εὑρίσκεται ἐπὶ 
γῆς εἰρήνη, ὅταν τὸ ἥμισυ σχεδὸν τοῦ πλανήτου εἶναι εἴτε ἐν δρά-
σει εἴτε ἐν προετοιμασίᾳ πολεμικῇ; Ἡ γλυκύφθογγος ἐξαγγελία τῶν 
Ἀγγέλων «ἐπὶ γῆς εἰρήνη» εἶναι βεβαίως πρωτίστως μία ὑπόσχε-
σις τοῦ Θεοῦ, ὅτι ἐὰν οἱ ἄνθρωποι ἀκολουθήσουν τὸν δρόμον τὸν 
ὁποῖον τὸ τεχθὲν Παιδίον ὑποδεικνύει εἰς αὐτούς, θὰ φθάσουν εἰς 
τὴν ἐσωτερικὴν εἰρήνην καὶ τὴν εἰρηνικὴν συμβίωσιν. Ἀλλά, φεῦ, 
μέγα μέρος τῶν ἀνθρώπων συγκινεῖται καὶ ἕλκεται ἀπὸ τὰ τύμπανα 
τοῦ πολέμου καὶ βαρυθυμεῖ εἰς τὸ ἄκουσμα τῆς ὑποσχέσεως τῆς 
εἰρηνικῆς ζωῆς. Δὲν ὁμιλοῦμεν βεβαίως μόνον περὶ τῶν ζηλωτῶν 
τῶν δι’ ὅπλων πολεμικῶν συρράξεων, ἀλλὰ κυρίως περὶ ὅλων ἐκεί-
νων, οἱ ὁποῖοι μετατρέπουν τὴν εὐγενῆ ἅμιλλαν εἰς σύγκρουσιν καὶ 
ἔφοδον κατὰ τῶν συνανθρώπων καὶ ἐπιδιώκουν τὴν ἐξόντωσιν τοῦ 
ἀντιπάλου. Ὑπ’ αὐτὴν τὴν ἔν νοιαν, ὁ πόλεμος βιώνεται ὡς πραγ-
ματικότης μεταξὺ τῶν μελῶν ἀντιτιθεμένων κοινωνικῶν ὁμάδων 
καὶ παρατάξεων, παντὸς εἴδους, ἐθνι κῶν, κομματικῶν, συνδικαλι-
στικῶν, οἰκονομικῶν, ἰδεολογικῶν, θρησκευτικῶν, ἀθλητικῶν καὶ 
εἴ τινος ἄλλης, καὶ ὁ ψυχισμὸς τῶν μελῶν των διαμορφώνεται εἰς 
φιλοπόλεμον, ἀντὶ τοῦ, ὡς θὰ ἔπρεπε, φιλειρηνικοῦ. Αὐτὸ ὅμως δὲν 
ἀναιρεῖ τὴν ἀλήθειαν τῆς ἐξαγγελίας τῶν Ἀγγέλων, ὅτι διὰ τῆς Γεν-
νήσεως τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς ἀποδοχῆς τῶν διδαγμάτων Αὐτοῦ, θὰ 
ἐπικρατήσῃ ὄντως ἐπὶ γῆς ἡ εἰρήνη. Ὁ Χριστὸς ἦλθε κομίζων τὴν 
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εἰρήνην καὶ ἐὰν αὐτὴ δὲν κυριαρχῇ εἰς τὸν κόσμον, εὐθύνονται οἱ μὴ 
ἀποδεχόμενοι καὶ μὴ βιοῦντες αὐτὴν ἄνθρωποι, καὶ ὄχι ὁ προσφέ-
ρων αὐτὴν Θεός. 

Δεδομένης τῆς τοιαύτης στάσεως τοῦ συγχρόνου ἀνθρώπου 
ἔναντι τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς προσφερομένης ὑπ’ Αὐτοῦ εἰρήνης, δὲν 
εἶναι παράδοξον τὸ γεγονὸς ὅτι σπανίζει μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων ἡ 
εὐδοκία. Ἡ καλὴ διάθεσις τοῦ Θεοῦ πρὸς τοὺς ἀνθρώπους εἶναι δε-
δομένη, καὶ τὰ εὐμενῆ ἐπακόλουθα αὐτῆς ἐνεργὰ μὲν δι’ ὅλους κατ’ 
ἀρχὴν τοὺς ἀνθρώπους, ἰδιαιτέρως δὲ αἰσθητὰ διὰ τοὺς ἐμπράκτως 
ἀποδεχομένους τὰς ἀνωτέρω ἀγγελικὰς ἐξαγγελίας. Ἀντιθέτως, διὰ 
τοὺς ἀρνουμένους αὐτὰς καὶ ἐπιδιδομένους εἰς τὴν ἀλληλοεκμετάλ-
λευσιν καὶ τὸν ἀλληλοσπαραγμόν, αἱ συνέπειαι βιοῦνται ὡς κρίσις 
ἀγωνίας καὶ ἄγχους, ὡς κρίσις οἰκονομικὴ καὶ ὡς κρίσις σκοποῦ τῆς 
ὑπάρξεώς μας καὶ ἀβεβαιότης ὑπαρξιακή. 

Ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίων ἀγαπητά, 
Πάντα λοιπὸν τὰ ὑπὸ τῶν Ἀγγέλων ἐξαγγελθέντα κατὰ τὴν Γέν-

νησιν τοῦ Κυρίου ἀγαθὰ ὑπάρχουν καὶ σήμερον καὶ βιοῦνται ἐν 
πληρότητι ὑπὸ τῶν πιστευόντων εἰς τὸν Ἰησοῦν Χριστόν ὡς Θε-
άνθρωπον καὶ Σωτῆρα τοῦ κόσμου. Ἄς ἀρχίσωμεν ἀπὸ ἐφέτος νὰ 
βιώνωμεν τὰ Χριστούγεννα ὡς ἀρέσει εἰς τὸν ἀγαθοδότην Θεόν, 
διὰ νὰ βιώσωμεν τὴν ἐπὶ γῆς καὶ ἐντὸς τῶν καρδιῶν μας ἀνυπέρ-
βλητον Εἰρήνην καὶ τὴν πλήρη ἀγάπης εὐδοκίαν τοῦ Θεοῦ πρὸς 
ἡμᾶς. Ἄς καταστήσωμεν ἑαυτοὺς πρόσωπα κοινωνοῦντα ἀγαπη-
τικῶς μετὰ τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ συνανθρώπου, μετατρεπόμενοι ἀπὸ 
ἄτομα εἰς πρόσωπα. Ἄς ἀποβάλωμεν τὰ προσωπεῖα τοῦ διεσπα-
σμένου καὶ ἀποκεκομμένου ἀπὸ τὸν Θεὸν καὶ τὴν εἰκόνα Αὐτοῦ, 
τὸν συνάνθρωπον, τὸν πλησίον, ἐγωϊστικοῦ ἀτόμου, καὶ ἂς ἐκπλη-
ρώσωμεν τὸν προορισμόν μας, ὁ ὁποῖος εἶναι ἡ ὁμοίωσις πρὸς τὸν 
Θεὸν διὰ τῆς ἐμπράκτου πρὸς Αὐτὸν πίστεώς μας. Ἄς γίνωμεν καὶ 
ἡμεῖς ἀναμεταδόται τῶν ἀγγελικῶν ἐξαγγελιῶν πρὸς τὴν ἀνθρωπό-
τητα, ἡ ὁποία δεινῶς πάσχει καὶ δὲν δύναται νὰ εὕρῃ, διὰ τῶν μέσων 
τὰ ὁποῖα συνήθως χρησιμοποιεῖ, τὴν Εἰρήνην καὶ τὴν Εὐδοκίαν. Ἡ 
μόνη ὁδὸς ἀπαλλαγῆς ἐκ τῶν πολεμικῶν καὶ τῶν οἰκονομικῶν καὶ 
τῶν πάσης φύσεως κρίσεων εἶναι ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ὁ 
Ὁποῖος μᾶς διεβεβαίωσεν ὅτι Αὐτὸς εἶναι ἡ Ὁδὸς καὶ ἡ Ἀλήθεια καὶ 
ἡ Ζωή. Δοξάζομεν, λοιπὸν, ὁλοκαρδίως τὸν ἐν Ὑψίστοις καὶ μεταξὺ 
ἡμῶν ἀναστρεφόμενον Συγκαταβάντα Ἰησοῦν Χριστὸν καὶ συνδια-
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κηρύσσομεν μετὰ τῶν Ἀγγέλων ὅτι εἶναι ἐφικτὴ καὶ ὑπάρχει ὄντως 
ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ἐντὸς τῶν καρδιῶν μας ἡ Εἰρήνη, διότι κατηλλά-
γημεν τῷ Θεῷ, ὡς Αὐτὸς ηὐδόκησε σαρκωθεὶς διὰ τῆς Γεννήσεως 
Αὐτοῦ ἐν Φάτνῃ.

Ἂς ζήσωμεν, λοιπόν, ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, τὴν 
χαρὰν τῆς Γεννήσεως τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ τὴν πρόγευσιν τῶν 
ὅσων ἀγαθῶν διὰ τὸν ἄνθρωπον διακηρύσσει ἡ τριπλῆ ἀγγελικὴ 
ἐξαγγελία.

Γένοιτο.

Φανάριον, Χριστούγεννα 
´
βια´

† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως
Διάπυρος πρὸς Θεὸν εὐχέτης πάντων ὑμῶν



ΜΕΡΟΣ Β´

ΜΕΛΕΤΕΣ



Στὴ δασκάλα μου
Ἰωάννα Στουφῆ-Πουλημένου
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ΜΙΧΑΗΛ Ι. ΑΣΦΕΝΤΑΓΑΚΗΣ
Ὑποψήφιος Διδάκτωρ Χριστιανικῆς καὶ Βυζαντινῆς Ἀρχαιολογίας  

τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

OI TOIXOΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ 
ΜΟΝΗΣ ΠΑΝΟΡΜΙΤΟΥ ΣΥΜΗΣ:  

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ 
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΣΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Η ΥΣΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ 
ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ

1)  Ἱστορικὸ περίγραμμα

Ἡ Κωνσταντινούπολη, ποὺ μετὰ τὴν κατάκτησή της καὶ γιὰ δύο ὁλόκλη-
ρους αἰῶνες ἀποτελοῦσε πόλη καθαρὰ ἰσλαμική, λόγω τῆς πληθυσμιακῆς 
της σύνθεσης καὶ τῶν μουσουλμανικῶν ἱδρυμάτων, ἀρχίζει, μετὰ τὸ 1669, νὰ 
ἀποβάλλει τὸ παλαιό της στοιχεῖο καὶ νὰ μετατρέπεται σὲ ἐμπορικὸ κέντρο, 
τὸ ὁποῖο προσελκύει τὸ ἐνδιαφέρον τοῦ πολιτικοῦ καὶ οἰκονομικοῦ πληθυ-
σμοῦ τῆς Εὐρώπης. Ἀνάλογο φαινόμενο συνέβαινε καὶ μὲ τοὺς ἑλληνικοὺς 
πληθυσμοὺς τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας. Καταφθάνουν στὴν Πόλη 
Ἕλληνες ἀπὸ τὴ Θράκη, τὴ Μακεδονία, τὴν Ἤπειρο, τὴν Πελοπόννησο, 
τὰ νησιά, τὸν Πόντο καὶ τὰ παράλια τῆς Ἰωνίας, ὥστε νὰ βροῦν δουλειὰ 
καὶ καλύτερες συνθῆκες διαβίωσης. Εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι, στὶς περιοχὲς 
ποὺ ἐγκαταστάθηκαν οἱ Ἕλληνες ἱδρύθηκαν κατὰ τὸν 17ο καὶ 18ο αἰ. νέες 
ἐκκλησίες, ποὺ ἀντικατέστησαν παλαιὲς βυζαντινές, οἱ ὁποῖες εἴτε εἶχαν 
καταστραφεῖ εἴτε εἶχαν μεταβληθεῖ σὲ τζαμιά, γιὰ νὰ καλυφθοῦν οἱ ἀνάγκες 
τοῦ αὐξανόμενου Ἑλληνισμοῦ1.

Στὴ Μακεδονία παρατηρεῖται ἔντονη ἀνάπτυξη τῆς βιοτεχνίας καὶ τοῦ 

1.  Σφυρόερα, «Ἐπισκόπηση», σσ. 189-190.



16

ΜΙΧΑΗΛ ΑΣΦΕΝΤΑΓΑΚΗΣ

ἐμπορίου, ποὺ ἀπὸ τὸν 17ο αἰ. τὸ ἀσκοῦσαν οἱ Ἕλληνες καὶ οἱ Ἑβραῖοι τῆς 
Θεσσαλονίκης. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ ὀφείλεται στὴ ζωτικότητα τοῦ πληθυσμοῦ 
τῶν κέντρων τῆς Μακεδονίας, στὴν ἐπίκαιρη θέση της στὴν Βαλκανικὴ καὶ 
στὴν εὐφορία τοῦ ἐδάφους της. Συνέπεια τῆς οἰκονομικῆς ἀνάπτυξης ὑπῆρξε 
ἡ πνευματικὴ ἄνοδος τοῦ Ἑλληνισμοῦ στὴν περιοχὴ αὐτή2.

Ἡ Ἤπειρος εἶχε μὲ τὸ μέρος της ὅλους ἐκείνους τοὺς καταλυτικοὺς 
παράγοντες γιὰ τὴν οἰκονομικὴ καὶ πολιτιστικὴ ἀνάπτυξή της κατὰ τὸν 
18ο αἰ. Ἀφενὸς βρισκόταν σὲ θέση «κλειδί», δηλαδὴ ἀπέναντι ἀπὸ τὴν 
Κέρκυρα (πρωτεύουσα τῶν βενετοκρατούμενων Ἑπτανήσων), ἔχοντας 
βενετικὰ προγεφυρώματα σὲ καίρια παραθαλάσσια σημεῖα τῆς περιοχῆς 
(ὅπως τὴν Πρέβεζα καὶ τὴν Πάργα), καὶ ἀφετέρου τὴν εὐνοοῦσε ἡ μορ-
φολογία τοῦ ἐδάφους της. Παρὰ τοὺς συνεχόμενους ἐξισλαμισμούς, ποὺ 
μάστιζαν τὰ βόρεια τμήματά της, τὸ δραστήριο ἑλληνικὸ στοιχεῖο ἄκμαζε 
στὴν περιοχὴ καὶ συνέβαλε στὴν πνευματικὴ ἀναγέννηση τῶν Ἑλλήνων3.

Στὴ Στερεὰ Ἑλλάδα δὲν ὑφίσταται μιὰ ἑνιαία ἀνάπτυξη, ἀλλὰ οἱ 
συνθῆκες, κυρίως οἱ οἰκονομικές, διαφοροποιοῦνται ἀπὸ περιοχὴ σὲ πε-
ριοχή. Ἡ παραγωγὴ ποικίλει, ποιοτικὰ καὶ ποσοτικά, καθιστώντας τὴν 
ὅποια καταγραφὴ ἐγχείρημα δυσχερές. Στὴν Ἀθήνα, μετὰ τὴ λήξη τοῦ 
Βενετοτουρκικοῦ Πολέμου, εἶχαν ἀπομείνει ἐλάχιστοι κάτοικοι, ἐφόσον 
οἱ περισσότεροι εἶχαν ἐγκαταλείψει τὴν πόλη, μαζὶ μὲ τοὺς Βενετούς, καὶ 
εἶχαν καταφύγει στὴν Πελοπόννησο καὶ τὰ νησιὰ τοῦ Ἀργοσαρωνικοῦ4.

Στὴν Πελοπόννησο, κατὰ τὴν τελευταία περίοδο τῆς Β´ Βενετοκρατίας 
(1685-1715), παρατηρήθηκε ἰδιαίτερη ὀργάνωση στὸν τομέα τῆς διοίκη-
σης, τῆς οἰκονομίας καὶ τῆς κοινωνίας γενικότερα. Ἀξιοσημείωτες εἶναι 
ἡ ἀποφυγὴ ἐπέμβασης, ἐκ μέρους τῶν Βενετῶν, στὴν ὀργάνωση τῆς 
Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας καὶ ἡ ἀναζωογόνηση τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς5. Ἡ 
ἐγκατάσταση μοναχῶν δυτικῶν Ταγμάτων, ὅπως Φραγκισκανῶν, Δομη-
νικανῶν, Καπουκίνων κ.ἄ., ἦταν φαινόμενο σύνηθες. Ἐπίσης, ἐπισκευάζο-
νταν οἱ παλαιὲς ἐκκλησίες ἢ κτίζονταν νέες6. Μετὰ τὸ τέλος τοῦ Βενετο-
τουρκικοῦ Πολέμου καὶ τὴν ἐκδίωξη τῶν Βενετῶν ἀπὸ τὴν Πελοπόννησο, 
ἐπανέρχεται ἡ ὀθωμανικὴ δουλεία, ποὺ ἐπικυρώνεται καὶ μὲ τὴ συνθήκη 
τοῦ Passarowitz (1718). Μὲ τὴ λήξη τοῦ πολέμου καὶ τὰ Ὀρλωφικά, ποὺ οἱ 
συνέπειές τους ἦταν καταστρεπτικὲς γιὰ τοὺς πληθυσμούς, ξεκίνησε μιὰ 
ἀναδιαμόρφωση στὴ διοίκηση, τὴν οἰκονομία, τὴν κοινωνία καὶ τὴ δημο-
γραφικὴ ἐξέλιξη τῶν τοπικῶν πληθυσμῶν. Ἀξιοπρόσεκτη εἶναι ἡ οἰκονο-

2.  Ὅ.π., σ. 197. 
3.  Ὅ.π. 
4.  Ὅ.π., σ. 204. 
5.  Γιὰ περισσότερα καὶ εἰδικότερα στοιχεῖα σχετικὰ μὲ τὴν ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία τῆς 

Πελοποννήσου κατὰ τὴ Β´ Βενετοκρατία, βλ. Μιχάλαγα, Συμβολή.
6.  Βακαλόπουλου, «Ἐπισκόπηση», σσ. 206-209.



17

ΟΙ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΤΗΣ Ι.Μ. ΠΑΝΟΡΜΙΤΟΥ ΣΥΜΗΣ

μικὴ ἄνοδος τοῦ ἑλληνικοῦ στοιχείου, σὲ σχέση μὲ τὸ τουρκικό, κυρίως 
στὸν τομέα τοῦ ἐμπορίου7.

Τὰ νησιὰ τοῦ Ἰονίου, μετὰ τὴν πτώση τῆς Κρήτης (1669) καὶ τῆς 
Ἠπείρου (1715), ἀποτελοῦσαν τὸν ἰσχυρότερο πύργο τῶν Βενετῶν στὸν 
ἑλλαδικὸ χῶρο. Μάλιστα, ἡ μακραίωνη βενετικὴ κυριαρχία στὰ Ἰόνια 
νησιὰ διατηρήθηκε καὶ ἐπεκτάθηκε ἀπὸ τὸ 1684 στήν, ἕως τότε, τουρ-
κοκρατούμενη Λευκάδα. ἡ κατοχή της ἐπικυρώθηκε ἀργότερα, τὸ 1699, 
μὲ τὴ συνθήκη τοῦ Carlowitz. Μὲ τὴν κατάκτηση τῆς Κρήτης ἀπὸ τοὺς 
Τούρκους, δημιουργήθηκε μιὰ νέα τάξη πραγμάτων. τὰ ἑπτὰ νησιὰ δέχθη-
καν φιλόξενα τὸ προσφυγικὸ κύμα τῶν Κρητικῶν, οἱ ὁποῖοι προτίμησαν 
τὸν ἐκπατρισμὸ ἀπὸ τὴ δουλεία. Κάποιοι ἐπέλεξαν νὰ ἐγκατασταθοῦν 
μόνιμα ἐκεῖ καὶ ἄλλοι νὰ κινηθοῦν πρὸς τὰ ἐδάφη τῆς δυτικῆς Εὐρώπης. 
Οἱ μάζες τῶν προσφύγων συνετέλεσαν στὴν ἀνανέωση τοῦ πληθυσμοῦ, 
καθὼς καὶ στὴ μεταλαμπάδευση ἀξιῶν, καλλιτεχνικῶν καὶ πνευματικῶν, 
παραδόσεων καὶ νέων ἰδεῶν, ἐπιδρώντας τόσο στὴν κοινωνία, ὅσο καὶ 
στὸ πνεῦμα τῶν ντόπιων κατοίκων8.

Στὴν Κρήτη δὲν εἶναι γνωστὸ ποιὸ ἦταν τὸ ἀντίκτυπο, ὅσον ἀφορᾶ 
στὴ σύνθεση τοῦ πληθυσμοῦ, ἀπὸ τὴ μετοίκηση τμήματος τῶν κατοίκων 
τοῦ νησιοῦ, μετὰ τὴν ἅλωση τῆς μεγαλονήσου τὸ 1669. Σοβαρὸ πλῆγμα 
στὸ νησὶ δημιουργήθηκε ἀπὸ τὸ κύμα ἐξισλαμισμῶν στὶς ἀγροτικὲς περι-
οχὲς καὶ τὶς πόλεις, καὶ ὄχι ἀπὸ τὸ ποσοστὸ τῶν Κρητικῶν ποὺ ἐγκατέλει-
ψαν τὸ νησί, καθὼς δὲν ἀποτελοῦσε ἀριθμὸ ἰδιαίτερα μεγάλο. Ἐξάλλου, 
ἡ σύνθεση τοῦ ποσοστοῦ αὐτοῦ ἀποτελοῦνταν ἀπὸ εὐγενεῖς καὶ πλούσι-
ους κατοίκους. Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, οἱ ἐξισλαμισθέντες δὲν ἀποτέλεσαν 
ἀπώλεια μόνο γιὰ τὸν Ὀρθόδοξο Χριστιανισμό, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὸν Ἑλλη-
νισμό. Εὐνοϊκὲς συνθῆκες, ἀπὸ τὴν τουρκικὴ κατάκτηση, σημειώθηκαν 
στὸν τομέα τῆς ἀγροτικῆς ἀνάπτυξης, ἐφόσον τὸ φεουδαρχικὸ σύστη-
μα τῶν Βενετῶν ἔλαβε τέλος, καὶ παράλληλα στὸν ἐκκλησιαστικὸ τομέα, 
ἀφοῦ ἡ Ἐκκλησία τῆς Κρήτης ἀποκαταστάθηκε καὶ ἀνέλαβε ρόλο ἡγετικὸ 
σὲ θέματα πνευματικά, ἀλλὰ καὶ σὲ ἄλλους τομεῖς τῆς καθημερινότητας9.

Ἰδιαίτερη ἐξέλιξη, ἂν καὶ ἐντελῶς διαφορετικὴ ἀπὸ αὐτὴν τῶν Ἰονίων 
Νήσων, γνώρισαν τὰ νησιὰ τοῦ Αἰγαίου κατὰ τὸν 17ο καὶ 18ο αἰ., ὅπου 
ἡ ὀθωμανικὴ κυριαρχία εἶχε ἑδραιωθεῖ πλήρως (ἐξαίρεση ἀποτελοῦσε ἡ 
βενετικὴ κυριαρχία στὴν Τῆνο, μέχρι τὸ 1715), προσδιορίζοντας τὴ δι-
αμόρφωση τῆς οἰκονομικῆς, πολιτικῆς καὶ κοινωνικῆς ζωῆς τῶν κατοίκων. 
Ἡ οἰκονομικὴ ἀνάκαμψη τῶν αἰγαιοπελαγίτικων νησιῶν, κυρίως μετὰ τα 
μέσα τοῦ 18ου αἰ., ὀφείλεται στὰ προνόμια ποὺ δόθηκαν στὰ περισσότερα 
ἀπὸ αὐτὰ ἀμέσως μετὰ τὴν κατάλυση τοῦ βενετικοῦ καθεστῶτος ἢ στὴν 

7.  Σφυρόερα, ὅ.π., σσ. 209-210.
8.  Μαλτέζου, «Ἐπισκόπηση», σ. 212.
9.  Σφυρόερα, ὅ.π., σ. 224.
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μετέπειτα ἀνανέωσή τους. Τὰ προνόμια αὐτὰ ἀφοροῦσαν στὴν ἐλεύθερη 
ἄσκηση τῆς λατρείας, τὴ μείωση τῶν φόρων, τὴν ἡμιαυτόνομη διοίκηση 
κ.ἄ., ἐξίσου καταλυτικὰ γιὰ μιὰ βαθμιαία οἰκονομικὴ καὶ πολιτιστικὴ ἄνο-
δο10.

Τὸ καθεστὼς τῶν νησιῶν δὲν ἦταν ἑνιαῖο καὶ ὁμοιόμορφο. Τρια-
ντατέσσερα νησιὰ ἀποτελοῦσαν διοικητικὴ ἑνότητα, ποὺ εἶχε ὑπαχθεῖ, 
ἀπὸ τὰ μέσα τοῦ 17ου αἰ., στὴ δικαιοδοσία τοῦ καπουδὰν πασᾶ, τοῦ ἀρχι-
ναύαρχου δηλ. τοῦ τουρκικοῦ στόλου. Τὰ νησιὰ αὐτὰ ἦταν οἱ Κυκλάδες, 
τὰ νησιὰ τοῦ Ἀργολικοῦ καὶ Σαρωνικοῦ κόλπου, οἱ Σποράδες, τὰ Ψαρά, 
ἀπὸ τὰ Δωδεκάνησα ἡ Πάτμος, ἡ Κάσος καὶ ἡ Ἀστυπάλαια, καὶ τέλος, 
τὸ Τρικέρι (στὴν εἴσοδο τοῦ Παγασητικοῦ Κόλπου). Ἰδιαίτερη ἀνάπτυξη, 
ἐκτὸς τῆς δικαιοδοσίας τοῦ καπουδὰν πασᾶ, σημείωσαν, ἐπίσης, ἡ Ὕδρα, 
οἱ Σπέτσες, ἡ Χίος, ἡ Μύκονος, ἡ Σκόπελος, ἡ Σαντορίνη κ.ἄ.11

Ἡ Μυτιλήνη καὶ τὰ ἄλλα νησιὰ τοῦ ἀνατολικοῦ Αἰγαίου, καθὼς καὶ 
τὰ Δωδεκάνησα, δὲν ὑστεροῦσαν σὲ ἐπιτεύγματα. χωρὶς νὰ προσ εγγίζουν 
τὴν ἀκμὴ τῶν προηγούμενων νησιῶν, ἐφόσον οἱ συνθῆκες ζωῆς ἦταν 
δυσμενέστερες, ἐπιδίωξαν καὶ κατόρθωσαν νὰ δημιουργήσουν τὶς προ-
ϋποθέσεις γιὰ νὰ συμβαδίσουν μὲ τοὺς ὑπόλοιπους Ἕλληνες, οἱ ὁποῖοι 
προηγοῦνταν σὲ οἰκονομικὴ ἀνάπτυξη12.

Τὸ 1522, μετὰ τὴ δεύτερη πολιορκία τῆς Ρόδου ἀπὸ τοὺς Τούρκους, 
ὑπογράφεται ἡ ἐπίσημη παράδοση τοῦ νησιοῦ καὶ ὁ ἔλεγχος περνάει ἀπὸ 
τὰ χέρια τῶν Ἱπποτῶν τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη (οἱ ὁποῖοι κατεῖχαν τὸ νησὶ 
ἀπὸ τὸ 1309) στὸν σουλτάνο Σουλεϊμὰν τὸν Μεγαλοπρεπῆ13. Τὴν ἴδια 
τύχη ἔχουν καὶ τὰ ὑπόλοιπα νησιὰ τῆς Δωδεκανήσου. Οἱ πολιτικοί, οἰκο-
νομικοὶ καὶ πολιτιστικοὶ δεσμοὶ μεταξὺ τῶν νησιῶν τοῦ συμπλέγματος 
καὶ τῆς δυτικῆς Εὐρώπης διεκόπησαν, σχεδόν, ὁριστικά. Δημογραφικὲς 
ἀλλαγὲς παρατηροῦνται μὲ τὴν ἐφαρμογὴ πρακτικῶν ποὺ ἀπέβλεπαν 
στὴν ἀσφάλεια τῶν νέων κτήσεων. Μέρος τοῦ πληθυσμοῦ τῆς Τήλου με-
ταφέρθηκε στὴν Πόλη, ἐνῶ οἱ κάτοικοι τῶν κάστρων τῆς Ρόδου καὶ τῆς 
Κῶ ἐκτοπίστηκαν στὰ ἀτείχιστα καὶ ἀνασφαλῆ προάστια τῶν πόλεων. Τὰ 
ἄδεια, πλέον, οἰκήματά τους πέρασαν στὰ χέρια Τούρκων προερχόμενων 
ἀπὸ τὰ παράλια τῆς Μ. Ἀσίας. Ἐξεγέρσεις σημειώνονται στὴ Λέρο (1524) 
καὶ τὴν Κῶ (1526), καθὼς καὶ συνωμοτικὲς κινήσεις, μὲ πρώτη καὶ σημα-
ντικότερη, ἴσως, αὐτὴ τοῦ 1524-1529, ἔχοντας ὡς βασικότερο ὑποκινητὴ 
τὸν Μητροπολίτη Ρόδου Εὐθύμιο. Σκοπὸς ἦταν ἡ κατάλυση τοῦ ὀθωμα-
νικοῦ καθεστῶτος καὶ ἡ ἐπιστροφὴ τοῦ Μεγάλου Μαγίστρου14.

10.  Ὅ.π., σ. 218.
11.  Ὅ.π., σσ. 218-224.
12.  Ὅ.π., σ. 224.
13.  Κόλλια, Ἱππότες, σ. 58.
14.  Τσιρπανλῆ, Ἰωαννίτες, σ. 19, 24, 33-41.
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Ἡ Ρόδος, μετὰ τὴν ἅλωσή της, ἀρχίζει νὰ μαραζώνει οἰκονομικὰ καὶ 
κοινωνικά. τὸ ἐμπόριο καὶ ἡ ναυτιλία παρακμάζουν καὶ κάποια στιγμὴ 
ἀδρανοποιοῦνται πλήρως, οἱ ἀγροὶ καταστρέφονται, σχολεῖα, δημόσια ἢ 
ἰδιωτικά, δὲν ὑπάρχουν μέχρι τὸν 18ο αἰ. Μόνο οἱ ἱερεῖς, μέχρι καὶ τὸν 
17ο αἰ., μαθαίνουν λίγα «κολλυβογράμματα». Οἱ νάρθηκες τῶν ἐκκλησιῶν 
φιλοξενοῦσαν παιδιά, ποὺ ἐνδιαφέρον ταν νὰ μάθουν λίγα γράμματα καὶ 
τὴν τέχνη τῆς ψαλτικῆς. Πολλὰ ἀπὸ αὐτὰ φιλοδοξοῦσαν νὰ ἐπικουροῦν 
τοὺς ἱερεῖς, ὡς κανονάρχες στὴν ἀρχὴ καὶ ψάλτες, καὶ ἀργότερα νὰ τοὺς 
διαδεχτοῦν. Μεγάλη ἀμάθεια ἐπικρατεῖ γιὰ αἰῶνες, κυρίως στὴ Ρόδο καὶ 
τὴν Κῶ, ἐνῶ στὰ ἄγονα νησιὰ τῆς Δωδεκανήσου ἡ πίεση τῆς δουλείας δὲν 
ἦταν τόσο αἰσθητή. Γύρω στὸ 1757 ἀναφέρεται ἡ ὕπαρξη σχολείων στὴν 
πόλη τῆς Ρόδου, στὴ Λίνδο καὶ τὴ Σύμη15. Ἀξιοσημείωτο εἶναι τὸ γεγονὸς 
ὅτι τὸν 17ο αἰ. ἐντοπίζονται μόνο δύο ὀρθόδοξες ἐκκλησίες στὴν πρω-
τεύουσα τοῦ νησιοῦ: ἡ μητρόπολη τῶν Ὀρθοδόξων (ναός ἀφιερωμένος 
στὴν Παναγία) στὴ συνοικία Παξιμάδα καὶ ὁ ναὸς τοῦ Ταξιάρχη Μιχαὴλ 
στὸ Νιοχώρι (Villa Nova). Βέβαια, κάθε χωριὸ ἔχει τὶς ἐκκλησίες του, ἐνῶ 
καταγράφεται καὶ ἡ ὕπαρξη ἐννέα μονῶν στὸ νησί, μὲ ὀρθόδοξους μο-
ναχούς. Τέλος, ἄξια ἀναφορᾶς εἶναι ἡ μαρτυρία γιὰ τὴν ἀπουσία ἱερῶν 
λειψάνων ἀπὸ τὴν πόλη τῆς Ρόδου16.

Ἡ Σύμη ὑπαγόταν στὴ μουτεσαριφία (διοικητικὴ ὑποδιαίρεση) τῆς 
Ρόδου, μαζὶ μὲ τὰ νησιὰ Τῆλο, Νίσυρο, Χάλκη καὶ Κῶ17. Ἀμέσως μετὰ τὴν 
κατάληψη τῆς νήσου ἀπὸ τοὺς Τούρκους τὸ 1523, μὲ σουλτανικὸ φιρμάνι 
ποὺ ἀνανεωνόταν καὶ ἀπὸ τοὺς διαδόχους τοῦ Σουλεϊμὰν μέχρι τὸ 186918, 
κατοχυρώθηκε ξανά19 ἡ πλήρης αὐτονομία, αὐτοτέλεια καὶ αὐτοδιοίκηση 
τῆς Σύμης, ἔναντι τοῦ ποσοῦ τῶν πεντακοσίων γροσιῶν κατ’ ἀποκοπή20, 
καθὼς καὶ ἡ ἀνεμπόδιστη «κωδωνοκρουσία» τῶν ἐκκλησιῶν. Αὐτὸ σήμαινε 
πὼς ὑπῆρχε ἀπόλυτη ἐλευθερία σὲ θέματα λατρείας21. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Σύμης 
γνώρισε στιγμὲς δόξας. οἱ ναοί της πολλαπλασιάστηκαν μὲ ταχύτατους 

15.  Παπαχριστοδούλου, Ἱστορία, σ. 404, 486, 488.
16.  Τσιρπανλῆ, ὅ.π., σσ. 90-93. Γιὰ τὴν ἱστορία καὶ τὴν ὀργάνωση τῆς Ἐκκλησίας τῆς 

Δωδεκανήσου, βλ. Κωνσταντινίδου, Ἐκκλησία καὶ Κωνσταντινίδου, Συμβολή.
17.  Παπαχριστοδούλου, ὅ.π., σ. 405.
18.  Γρηγορόπουλου, Σύμη, σ. 23.
19.  Ἡ Σύμη ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῆς Α´ Βενετοκρατίας κατεῖχε τὸ προνόμιο τῆς αὐτο-

διοίκησης. Ἀρχικά, μέσω διπλωματικῶν ἐλιγμῶν καὶ εἰδικῶν συμφωνιῶν μὲ τὴν Κρητικὴ 
Πολιτεία, ἀποτελοῦσε ἡμιανεξάρτητη Δημοκρατία καὶ ἔχαιρε τῆς προστασίας τῆς Βενε-
τικῆς Δημοκρατίας, καταβάλλοντας τὸ ποσὸ τῶν χιλίων βενετικῶν φλουριῶν ἀνὰ ἔτος. 
Ἀργότερα, μετὰ τὴν κατάληψή της ἀπὸ τοὺς Ἰωαννίτες Ἱππότες, πέτυχε ξανὰ τὴ διοι-
κητική της ἐλευθερία μὲ ἀντάλλαγμα τὴν καταβολὴ πεντακοσίων ἄσπρων ἀνὰ ἔτος στὸν 
Μεγάλο Μάγιστρο. Τὸ προνόμιο τῆς αὐτοδιοίκησης συνεχίστηκε καὶ στοὺς χρόνους τῆς 
Τουρκοκρατίας. Βλ. Σκευοφύλακος, Πανορμίτης, σσ. 18-25.

20.  Ὅ.π., σσ. 21-22.
21.  Γρηγορόπουλου, ὅ.π., σ. 25.
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ρυθμούς καὶ οἱ μονές της ἀνασυγκροτήθηκαν. Ὁ κλῆρος ἄγ γιξε ὑψηλότατα 
ἐπίπεδα ἀκμῆς καὶ οἱ σχέσεις μὲ τὸ Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως θε-
ωροῦνταν ἄψογες, καθώς μποροῦσαν οἱ ἐκπρόσωποί του νὰ ὑπερηφανεύο-
νται γιὰ τὸ ἦθος καὶ τὴν ποιότητα τοῦ ποιμνίου τοῦ νησιοῦ, ὅπως καὶ γιὰ 
τὴν ἄμεση ἀνταπόκριση τῶν πιστῶν σὲ κάθε κάλεσμα22.

Σταδιακά, ἀναπτύχθηκε στὸ νησὶ ἡ ναυπηγική, ἡ ναυτιλία, τὸ ἐμπόριο 
καὶ ἡ σπογγαλιεία. Αὐτὴ ἡ κατάσταση διατηρήθηκε σταθερὴ καὶ στοὺς 
ἑπόμενους αἰῶνες, μὲ κυριότερη πηγὴ εἰσροῆς χρήματος τὴ σπογγαλιεία 
καὶ τὴν ἐφαρμογὴ καινοτόμων τεχνικῶν ποὺ σχετίζονταν μὲ αὐτήν23.

Ὅσον ἀφορᾶ στὴν καλλιέργεια τῶν γραμμάτων, χαρακτηριστικὴ 
περίπτωση ἀποτελεῖ ἡ ἵδρυση τῆς Σχολῆς τῆς Ἁγίας Μαρίνας στὴ Σύμη, 
πιθανῶς τὸ β´ ἥμισυ τοῦ 18ου αἰ., στὴν ὁποία οἱ μαθητές, προχωρημένου 
γυμνασιακοῦ ἐπιπέδου, προετοιμάζονταν γιὰ εὐρύτερες σπουδὲς στὸ ἐξω-
τερικό (συνήθως στὴν Ἰταλία)24. Ἀνάλογες σχολές ἦταν τῆς Σμύρνης, τῶν 
Κυδωνιῶν, τῆς Πάτμου (Πατμιάδα) κ.ἄ. Γενικότερα, τὸν 18ο αἰ. παρατη-
ρεῖται ἕνας ἐκπαιδευτικὸς ὀργασμὸς στὶς περιοχὲς τῆς Μ. Ἀσίας καὶ τῆς 
Δωδεκανήσου, στὸ πλαίσιο μιᾶς ἐθνικῆς πνευματικῆς ἀναγέννησης, τῆς 
ὁποίας ἡ χαραυγὴ τοποθετεῖται στὶς ἀρχὲς τοῦ αἰώνα25. Ἡ Σχολὴ ἀποτε-
λοῦσε ἕναν φάρο γνώσεων καὶ μόρφωσης, τοῦ ὁποίου ἡ λάμψη ἔφτανε σὲ 
κάθε ἄκρη καὶ περιοχὴ τῆς κατακτημένης Ἑλλάδας. Συνεπῶς, πολλοὶ ἀπὸ 
τοὺς κατοίκους τῆς Ρόδου26, καὶ ἄλλων ἰδιαιτέρως κοντινῶν νησιῶν καὶ 
περιοχῶν, οἱ ὁποῖοι ἤθελαν νὰ ἐνταχθοῦν στὴν τριτοβάθμια ἐκ παίδευση, 
ἔσπευδαν νὰ ἐνσωματωθοῦν στὸ πρόγραμμά της. Ἡ παρακμὴ τῆς νήσου 
ἄρχισε μετὰ τὴν αἰφνίδια κατάληψη τοῦ συμπλέγματος ἀπὸ τοὺς Ἰταλοὺς 
τὸ 1912, καθὼς ὑπῆρξε ἐπέμβαση καί, στὴ συνέχεια, πλῆγμα βαρύτατο 
στὴν οἰκονομία, τὴ διοίκηση, τὴν παιδεία καὶ τὴν Ἐκκλησία  ἀπὸ μεριᾶς 
κατακτητῶν. Τότε ξεκίνησε καὶ ἡ ἀθρόα, ἐσωτερικὴ καὶ ἐξωτερική, με-
τανάστευση τοῦ ντόπιου πληθυσμοῦ της27.

2) Οἱ καλλιτεχνικὲς ἐξελίξεις κατὰ τὸν 18ο αἰ.

Οἱ ἑλληνικοὶ πληθυσμοί, ὅπως καὶ οἱ ἄλλοι ὀρθόδοξοι τῆς νοτιοανα-
τολικῆς Εὐρώπης, παραμένουν, κατὰ κανόνα, προσηλωμένοι στὶς πα-

22.  Σκευοφύλακος, ὅ.π., σ. 23.
23.  Ὅ.π., σσ. 22-23.
24.  Γιὰ εἰδικὲς πληροφορίες, σχετικὲς μὲ τὴν ἵδρυση, τὸν κανονισμό, τὴ λειτουργία 

κ.τ.λ. τῆς σχολῆς, βλ. Βεργωτῆ, Τὸ «κοινό», σσ. 57-85.
25.  Βεργωτῆ, Ὀθωμανοκρατία, σσ. 16-17.
26.  Παρουσιάζεται οἰκονομικὸς μαρασμὸς στὴ Ρόδο, μέχρι καὶ τὰ τέλη τοῦ 18ου αἰ. Ὁ 

Ρωσοτουρκικὸς Πόλεμος ἐπέφερε κρίση καὶ δραματικὴ μείωση τοῦ πληθυσμοῦ τοῦ νησιοῦ. 
Βλ. Βεργωτῆ, Τo «κοινό», σ. 60 καὶ Βεργωτῆ, Ὀθωμανοκρατία, σ. 19.

27.  Σκευοφύλακος, ὅ.π., σσ. 25-26.
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ραδόσεις τῆς βυζαντινῆς τέχνης καὶ μετὰ τὴν Ἅλωση τοῦ 145328. Μὲ τὴ 
συνθήκη τοῦ Carlowitz (1669) καὶ τὶς κοινωνικοπολιτικὲς συνθῆκες ποὺ 
διαμορφώθηκαν, ὁδηγήθηκε ἡ τέχνη, γενικά, στὴν παραγωγὴ νέων ἔργων. 
Ἡ αὔξηση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν ζωγράφων καὶ ἡ ἀνάπτυξη τῆς βιοτεχνίας, σὲ 
κάθε μορφή της, βρέθηκε στὸ ἀπόγειο. Εἰκόνες, τοιχογραφίες, ὑφαντὰ καὶ 
ἀντικείμενα μικροτεχνίας, ἐκκλησιαστικὰ καὶ κοσμικά, μὲ ἕναν ἀστείρευτο 
πλοῦτο καλλιτεχνικῆς ἔκφρασης, παράγονταν ἀπὸ ἐκπροσώπους τοῦ Ἑλ-
ληνισμοῦ σὲ κάθε γωνιὰ τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας29.

Τὸν 15ο καὶ 16ο αἰ. ἀναδεικνύεται ἡ Κρήτη στὸ μεγαλύτερο καλλι-
τε χνικὸ κέντρο τῆς χώρας. διανύει μιὰ λαμπρὴ πορεία, ξεκινώντας ἀπὸ 
τοὺς χρόνους ἀμέσως μετὰ τὴν Ἅλωση καὶ φτάνοντας μέχρι τὴν κατάλη-
ψή της ἀπὸ τοὺς Τούρκους (1669). Ἑκατοντάδες ζωγράφοι, ξυλογλύπτες, 
λιθοξόοι, καὶ ἄλλοι τεχνίτες, ἀπασχολοῦνται στὶς πόλεις τῆς Κρήτης, 
κυρίως στὸν Χάνδακα (Ἡράκλειο). Τὰ ἔργα τους, φορητὲς εἰκόνες 
προπάντων, διακοσμοῦν, ἐντὸς καὶ ἐκτὸς νησιοῦ, μονές, ἐνοριακὲς ἢ ἰδι-
ωτικές ἐκκλησίες, ἀλλὰ καὶ ἑστίες ὀρθόδοξων καὶ καθολικῶν ἰδιωτῶν30. Ἡ 
ἐξοχότερη ἐκδήλωση τῆς κρητικῆς τέχνης, ἡ ζωγραφική, ἀνέπτυξε νέες 
δομὲς εἰκονογραφίας καὶ ὕφους, οἱ ὁποῖες θὰ ὑπερισχύσουν στὴ θρησκευ-
τικὴ καλλιτεχνικὴ ἔκφραση τῆς μεταβυζαντινῆς περιόδου31.

Μετὰ τὸ 1669, παρατηρεῖται ἡ ἀπώλεια τοῦ ἡγετικοῦ ρόλου τῶν κρη-
τικῶν πόλεων στὰ θέματα πνεύματος καὶ τέχνης. Ἀπὸ τὴ μεταβολὴ αὐτὴ 
σημειώνεται διάσπαση καὶ μετατόπιση τοῦ κέντρου βάρους σὲ μικρότε-
ρα κέντρα, τοπικῆς, ἕως τότε, σημασίας. Κανένα ἀπὸ αὐτὰ ὅμως δὲν θὰ 
κατορθώσει νὰ ἀποκτήσει τὴν ἀπαιτούμενη ὑπεροχή, ὥστε νὰ παρέχει 
κάποια ἑνιαῖα στοιχεῖα ἀναφορᾶς στὶς εἰκονογραφικὲς καὶ τεχνοτροπικὲς 
τάσεις τῆς ὀρθόδοξης τέχνης32. Ἡ φήμη τῶν Κρητικῶν ζωγράφων δια-
τηρεῖται στὸν ὀρθόδοξο κόσμο, ἂν καὶ ἡ πτώση τῆς  ποιοτικῆς στάθμης 
τῆς τέχνης τους εἶναι φανερή. Τὸν 18ο αἰ. ἐξακολουθεῖ νὰ ὑπάρχει στὴν 
Κρήτη κάποια καλλιτεχνικὴ δραστηριότητα μὲ συνέχεια, ἐνῶ οἱ Κρητικοὶ 
καλλιτέχνες, μαζὶ μὲ τὶς εἰκόνες τους, ταξιδεύουν σὲ ποικίλες περιοχὲς ὡς 
«εἴδη περιζήτητα». Μικρὲς περιφερειακές ἑστίες συνεχίζουν τὴν παράδο-
ση τῆς χειροτεχνικῆς ἐμπειρίας (μαΐστορες), καί, ἴσως, ἄλλα, πιὸ οὐσιώδη 
καλλιτεχνικὰ χαρακτηριστικά. Ἀπὸ αὐτὲς τὶς ἑστίες θὰ πρέπει νὰ ξεκίνησε 
ἕνας ἀξιόλογος ἀριθμὸς ζωγράφων, οἱ ὁποῖοι ἐργάζονταν, ἐντὸς καὶ ἐκτὸς 

28.  Χατζηδάκη, «Ἡ τέχνη», σ. 244.
29.  Konstantios, «Culture», σ. 44.
30.  Γιὰ δείγματα δουλειᾶς τῆς κρητικῆς τέχνης, ἐντὸς καὶ ἐκτὸς τῆς μεγαλονήσου, βλ. 

Χατζηδάκη - Μπορμπουδάκη, Εἰκόνες.
31.  Ἀχειμάστου, «Αἰγαῖο», σ. 157.
32.  Χατζηδάκη, ὅ.π.
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συνόρων τοῦ νησιοῦ, καθ’ ὅλη τὴ διάρκεια τοῦ αἰώνα33. Σημαντικότερος 
ζωγράφος τοῦ α´ μισοῦ τοῦ 18ου αἰ. ἦταν ὁ Γεώργιος Καστροφύλαξ34, 
τοῦ ὁποίου ἡ τέχνη χαρακτηρίζεται ἀπὸ ζωηρὰ χρώματα καὶ μοτίβα 
ὀθωμανικά35. Ἡ Κρήτη ἐξακολουθεῖ νὰ τροφοδοτεῖ ἄλλες, καλλιτεχνικὰ 
φτωχότερες, περιοχές. Ὀνόματα ποὺ ξεχωρίζουν ἀπὸ αὐτὴν τὴν περίοδο 
εἶναι ἡ οἰκογένεια Σκορδίλη36, ποὺ ἐντοπίζεται στίς Κυκλάδες, ὅπως καὶ ὁ 
Ἀθανάσιος ὁ διάκονος, ὁ Γ. Κονταρίνης, ὁ Μιχελῆς καὶ ὁ Ἰάκ. Μόσκος, ὁ 
Γεώργιος ὁ Κρὴς στὴν Κωνσταντινούπολη, ὁ Εὐαγγεληνὸς Κρὴς Κυδω-
νιαῖος στὴ Σμύρνη κ.ἄ. Μερικοὶ ἀκόμη, ὅπως ὁ Ματθ. Μοξίας, ἐργάζονται 
στὴ Μονὴ Σινᾶ, τὴν Ἀλεξάνδρεια, τὸ Λίβανο, τὴν Κύπρο καὶ ἀλλοῦ37.

Τὰ Ἑπτάνησα, τὰ ὁποῖα φιλοξένησαν ἐπάξια καλλιτέχνες καὶ καλ-
λιτεχνήματα προερχόμενα ἀπὸ τὴν Κρήτη, δὲν κατάφεραν νὰ ὑποκα-
ταστήσουν τὴ μεγαλόνησο38. Σὲ ὅλον τὸν 17ο αἰ. οἱ Κρητικοὶ καλλιτέχνες, 
ζωγράφοι, ξυλογλύπτες κ.τ.λ., συνέβαλαν θετικά, μὲ τὴν παρουσία τους, 
στὴν καλλιέργεια καὶ ἐξέλιξη τῆς ἑπτανησιακῆς τέχνης. Διαπρεπεῖς Κρητι-
κοὶ ζωγράφοι πέρασαν μέρος τῆς ζωῆς τους στὴ Ζάκυνθο39 καὶ τὴν Κέρκυ-
ρα40, ὅπως οἱ Ν. Καλέργης41, Φιλ. Σκοῦφος, Ἔμ. Τζάνες, Θ. Πουλάκης42, 
Η. Μόσκος43 κ.ἄ.44 Ἡ Ἑπτανησιακὴ Σχολὴ ἀνέδειξε, ὅπως ἦταν φυσικό, 
σημαντικοὺς καλλιτέχνες, ἐκ τῶν ὁποίων σπουδαιότεροι ἐκπρόσωποι 
ἦταν οἱ Π. Δοξαρᾶς, Ν. Κουτούζης, Ν. Καντούνης, Κ. Κονταρίνης (16ος-
19ος αἰ.) κ.ἄ.45 Στὸ σύμπλεγμα τῶν Ἑπτανήσων ἀναφαίνεται, πλέον, μιά 
νέα τέχνη. εἶναι ἡ λεγόμενη ἐξιταλισμένη ζωγραφική, ἡ ὁποία χρησιμο-
ποιεῖ τὴν ἐλαιογραφία. Ἡ τέχνη αὐτὴ δὲν κατάφερε νὰ διαδοθεῖ καὶ νὰ 

33.  Ὅ.π., σσ. 258-259.
34.  Γιὰ πληροφορίες σχετικὲς μὲ τὸ ἔργο τῶν Ἑλλήνων ζωγράφων τῶν μεταβυζα-

ντινῶν χρόνων, βλ. Χατζηδάκη, Ἕλληνες ζωγράφοι, Χατζηδάκη - Δρακοπούλου, Ἕλληνες 
ζωγράφοι καὶ Πιομπίνου, Ἁγιογράφοι.

35. Konstantios, ὅ.π., σ. 51.
36. Βλ. Ρηγόπουλου, Μεταβυζαντινὴ ζωγραφική, σσ. 93-136 καὶ Λεντάκη, «Σκορ-

δίλης».
37. Χατζηδάκη, «Ἡ τέχνη», σσ. 259.
38. Ὅ.π., σ. 244.
39. Γιὰ δείγματα τῆς δουλειᾶς τῶν καλλιτεχνῶν ποὺ ἀναφέρονται παρακάτω, οἱ ὁποῖοι 

ἔδρασαν στὴ Ζάκυνθο ἢ φιλοξενοῦνται ἔργα τους ἐκεῖ, βλ. Ἀχειμάστου, Εἰκόνες καὶ Μυ-
λωνᾶ, Μουσεῖο.

40. Γιὰ δείγματα δουλειᾶς, χαρακτηριστικὰ καὶ βιογραφικὰ στοιχεῖα καλλιτεχνῶν ποὺ 
σχετίζονται μὲ τὸ νησὶ τῆς Κέρκυρας, ἀλλὰ καὶ ὅλα, σχεδόν, τὰ Ἑπτάνησα (ἀναφέρονται 
ὀνόματα στὸ κείμενο τῆς ἐργασίας μας, ὅπως Φιλ. Σκοῦφος, Ἐμ. Τζάνες κ.τ.λ.), βλ. Βο-
κοτόπουλου, Εἰκόνες καὶ Ρηγόπουλου, Μεταβυζαντινὴ ζωγραφική.

41. Βλ. Ρηγόπουλου, Καλέργης.
42. Βλ. Δρανδάκη, «Εἰκόνες» καὶ Ρηγόπουλου, Πουλάκης.
43. Βλ. Ρηγόπουλου, Φλαμανδικὲς ἐπιδράσεις, σσ. 137-156.
44. Μαλτέζου, ὅ.π., σ. 213.
45. Φειδᾶ, Περίγραμμα, σ. 70 καὶ Χατζηδάκη, ὅ.π., σσ. 263-266.
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ἐπικρατήσει εὔκολα στὰ Ἑπτάνησα, καθὼς συνάντησε τὴν παράδοση ὡς 
ἐμπόδιο. Οἱ εὐγενεῖς, ποὺ ἐπέστρεφαν ἀπὸ τὴν Βενετία, τὴν ἀντιμετώπι-
ζαν ὡς κάτι οἰκεῖο καὶ θαυμαστό, ἀφοῦ εἶχαν θαυμάσει, προηγουμένως, τὰ 
ἔργα τῶν μεγάλων Βενετῶν διδασκάλων. Τὸ εὐρύτερο κοινὸ ὅμως παρέμε-
νε προσκολλημένο στὴν παράδοση. Ἀπόδειξη ἀποτελοῦν κάποια νησιὰ 
τοῦ Ἰονίου, ὅπως ἡ Κεφαλονιά, στὰ ὁποῖα ἡ νέα τέχνη δὲν βρῆκε καμία 
ἀπήχηση46.

Τὰ σημαντικότερα καλλιτεχνικὰ κέντρα ποὺ ἀναδεικνύονται, πλέον, 
βρίσκονται στὶς περιοχὲς τῆς Ἠπείρου47 καὶ τῆς δυτικῆς Μακεδονίας, ποὺ 
ξεχωρίζουν μὲ τὴ σταθερὴ συνέχεια στὴν τεχνοτροπία καὶ τὴν τεχνική, 
τὴν ἀνάδειξη μεγάλου ἀριθμοῦ σημαντικῶν ζωγράφων, καθὼς καὶ μὲ τὴν 
ἐξάπλωση τῆς τέχνης τους. Τὰ στοιχεῖα ποὺ ἐπικρατοῦν τὸν 18ο αἰ., στὴν 
τέχνη τῆς βορειοδυτικῆς Ἑλλάδος, ἔχουν τὶς ρίζες τους στὰ μνημεῖα τοῦ 
16ου καὶ 17ου αἰ. τῆς ἴδιας περιοχῆς. Οἱ περισσότεροι ζωγράφοι, κατὰ τὸν 
18ο αἰ., ποὺ ἐργάζονται στὰ μοναστήρια τοῦ Ἁγίου Ὄρους κατάγονται ἀπὸ 
τὴ βορειοδυτικὴ Ἑλλάδα. Οἱ ἴδιοι συναντῶνται σὲ μονὲς τῆς Θεσσαλίας 
καὶ φτάνουν μέχρι τὴν Πελοπόννησο. Ἡ ἀπότομη καὶ συνεχὴς αὔξηση 
τοῦ ἀριθμοῦ τους εἶναι φανερή, ὅταν τὸν 17ο αἰ. ἔχουμε λιγότερους ἀπὸ 
εἴκοσι  ζωγράφους στὶς περιοχὲς αὐτές, ἐνῶ στὴ δεύτερη πεν ταετία τοῦ 
18ου αἰ. ὁ ἀριθμὸς αὐτὸς τριπλασιάζεται, ξεπερνώντας τοὺς ἑξήντα. Ἡ 
αὔξηση αὐτὴ θὰ πρέπει νὰ συνδέεται μὲ ἀνάλογη δημογραφικὴ ἀνάπτυξη, 
ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν ἀνέγερση πολλῶν νέων ἐκκλησιῶν. Ἐνδεικτικὰ ἀναφέρου-
με ὅτι στὴν ἐπαρχία Ἀργυροκάστρου καὶ Δρυϊνουπόλεως, κατὰ τὴν περίο-
δο 1760-1788, κτίσθηκαν πενήντα ἐνοριακὲς ἐκκλησίες. Ἐκπρόσωποι τῆς 
τέχνης τῶν περιοχῶν αὐτῶν, κατὰ τὸν παρόντα αἰώνα, εἶναι οἱ: Δαμα-
σκηνός καὶ Παναγιώτης, οἱ ἐξ Ἰωαννίνων, Νικόλαος Πλακίδας, Εὐστάθιος, 
Νέδελκος, Ἀναστάσιος κ.ἄ.48

Τὴν ἀκτινοβολία αὐτή, ποὺ εἶχε ἀρχίσει νὰ ἐμφανίζεται ἀπὸ νωρίς, πι-
θανολογεῖται πὼς ἡ ἠπειρωτικὴ ζωγραφικὴ τὴν ὀφείλει στὰ μοναστήρια 
τοῦ Ἄθω49, ἀφοῦ ἡ τέχνη ποὺ ἀναπτύχθηκε ἐκεῖ εἶχε γίνει ἀποδεκτὴ καὶ 
προτιμήθηκε καθ’ ὅλη τὴ διάρκεια τοῦ 18ου αἰ. Στὶς πρῶτες δεκαετίες 
ἐκτελεῖται σημαντικὸς ἀριθμὸς τοιχογραφιῶν σὲ καθολικά, νάρθηκες καὶ 
παρεκκλήσια μονῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους, μέσω τῶν ὁποίων διαφαίνονται 
δύο ἀντίθετες, τεχνοτροπικά, κατευθύνσεις. Ἡ μία, ἡ λεγόμενη συντη-

46. Ξυγγόπουλου, Σχεδίασμα, σσ. 331-332. Γιὰ λεπτομέρειες καὶ παρατηρήσεις ἐπάνω 
στὴν τέχνη τῶν Ἑπτανήσων καὶ τὴν ἐξέλιξή της, βλ. Τριανταφυλλόπουλου, Μελέτες, σσ. 
31-42, 91-99, 143-164.

47. Σημαντικὸ καλλιτεχνικὸ ὁρμητήριο ὑπῆρξε τὸ χωριὸ Καπέσοβο, στὸ Ζαγόρι 
τῆς Ἠπείρου. Γιὰ τὸ ἔργο τῶν ζωγράφων ποὺ προέρχονταν ἀπὸ ἐκεῖ, βλ. Κωνστάντιου, 
Προσέγγιση.

48. Χατζηδάκη, ὅ.π. σ. 244, 247, 250, σσ. 252-253, σ. 255.
49. Βλ. Millet, Monuments.
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ρητικὴ τάση, ἀκολουθεῖ τὴ μέθοδο ἀναζήτησης καλλιτεχνῶν ἀπό «τὸν 
κόσμον», οἱ ὁποῖοι τώρα μεταφέρουν στὸν Ἄθω τὴν περιφερειακή τους 
τέχνη αὐτούσια καὶ μὲ πιθανὲς εἰκονογραφικὲς προσαρμογές. Ἡ δεύτε-
ρη, περισσότερο ἐνδιαφέρουσα, πρεσβεύει μιὰ κίνηση ἐπιστροφῆς σὲ πα-
λαιολόγεια πρότυπα (γιὰ τὴν ἀκρίβεια, ἐπιστροφῆς στὰ πρότυπα τῶν 
χρόνων γύρω στὸ 1300) καὶ κυρίως μιμήσεως τοῦ Πανσέληνου, θρυλικοῦ 
καλλιτέχνη τῆς ὑστεροβυζαντινῆς περιόδου50, ὁ ὁποῖος φιλοτέχνησε τὶς 
τοιχογραφίες τοῦ Πρωτάτου στὶς Καρυὲς τοῦ Ἁγίου Ὄρους51, καθὼς καὶ 
ἐκεῖνες τοῦ παρεκκλησίου τοῦ Ἁγίου Εὐθυμίου στὴ Θεσσαλονίκη52. Στὴν 
ἀντίθεση αὐτὴ πρέπει νὰ ἀναζητηθεῖ μιὰ οὐσιαστικὴ κρίση, μὲ ἀναφορὰ 
στὴν κατεύθυνση ποὺ πρέπει νὰ ἀναζητήσει ἡ ἁγιογραφία53.

Τὴν πρώτη τάση ἐκπροσωπεῖ, κυρίως, ἕνας ζωγράφος ἀπὸ τὴν Ἤπει-
ρο, ὁ ἱερομόναχος Δαμασκηνὸς ὁ ἐξ Ἰωαννίνων, ὁ ὁποῖος τοιχογραφεῖ τὸ 
καθολικὸ τῆς Mονῆς Καρακάλου (1717), καθὼς καὶ τὸν εὐρύχωρο ναὸ τοῦ 
παρεκκλησίου τῆς Κουκουζέλισσας, τῆς Mονῆς Μεγίστης Λαύρας (1719)54. 
Θεωρητικὸς καὶ βασικότερος ἐκπρόσωπος τοῦ δεύτερου ρεύματος ὑπῆρξε 
ὁ ἱερομόναχος καὶ ζωγράφος Διόνυσος ἀπὸ τὸν Φουρνὰ τῆς Εὐρυτανίας55, 
ὁ ὁποῖος συνέγραψε γύρω στὸ 1728-1733 τὸ κείμενο τῆς Ἑρμηνείας τῆς Ζω-
γραφικῆς Τέχνης56, ὅπου συμβουλεύει τοὺς ἁγιογράφους νὰ σπουδάζουν 
«παιδιόθεν» καὶ νὰ μιμοῦνται «...κατὰ τὸ δυνατόν μοι τὸν ἐκ Θεσσαλονίκης 
δίκην σελήνης λάμψαντα κὺρ Μανουὴλ τὸν Πανσέληνον...»57. Ἐκφραστὲς 
τοῦ ρεύματος αὐτοῦ ἦταν οἱ λόγιοι ἱερομόναχοι Κύριλλος Φωτεινός58 ἀπὸ 
τὴ Χίο καὶ Δαβὶδ ὁ Σεληνιτζιώτης (ὁ πρῶτος, ὄντας βοηθὸς τοῦ Διονυσίου, 
ἐπικουροῦσε τὸν δάσκαλό του κατὰ τὴ συγγραφὴ τῆς Ἑρμηνείας του)59. 
Ἐκπροσώπους τοῦ ἴδιου ρεύματος ἔχουμε καὶ ἐκτός συνόρων ἀθωνικῆς 

50. Χατζηδάκη, ὅ.π., σ. 244, σσ. 247-248.
51. Πανσελήνου, Ζωγραφική, σσ. 230-231 καὶ Τσιγαρίδα, «Ὁ κορυφαῖος ζωγράφος».
52. Ἐπίσης, στὸν Πανσέληνο ἀποδίδεται ἡ ἀλλοιωμένη μορφὴ τοῦ ἁγίου Νικολάου 

τοῦ παρεκκλησίου τοῦ Ἁγίου Μιχαὴλ τῶν Συνάδων στὴ Μονὴ Μεγίστης Λαύρας, μεγάλο 
τμῆμα τῶν τοιχογραφιῶν τοῦ ἐξωνάρθηκα τοῦ καθολικοῦ τῆς Μονῆς Βατοπεδίου, ὅπως 
καὶ πέντε φορητὲς εἰκόνες (ἡ μία ψηφιδωτή). Βέβαια, δὲν ὑπάρχει πλήρης ταύτιση ἀπόψε-
ων ἀπὸ τὴ μεριὰ τῶν ἐρευνητῶν ὡς πρὸς τὴν ταυτότητα τοῦ δημιουργοῦ τῶν εἰκόνων. Βλ. 
Delvoye, Τέχνη, σ. 525, Τσιγαρίδα, Τοιχογραφίες, σσ. 250-251 (γιὰ τὸ παρεκκλήσιο τοῦ 
Ἁγίου Εὐθυμίου βλ. ὁλόκληρη τὴ μελέτη) καὶ Κόρδη, «Τρεῖς φορητὲς εἰκόνες».

53. Χατζηδάκη, ὅ.π. σ. 247.
54. Ὅ.π.
55. Ἀναλυτικότερα γιὰ τὸ ἔργο καὶ τὴ ζωὴ τοῦ Διονυσίου τοῦ ἐκ Φουρνά, βλ. Kakavas, 

Dionysios.
56. Γιὰ σχόλια ἐπάνω στὴν Ἑρμηνεία τοῦ Διονυσίου, αἰσθητικῆς φύσεως, βλ. Κόρδη, 

Ἑρμηνεία.
57. Ξυγγόπουλου, ὅ.π., σ. 292, σσ. 300-301.
58. Βλ. Δημαρᾶ, «Κύριλλος Φωτεινός».
59. Χατζηδάκη, ὅ.π., σ. 246, 249.
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κοινότητας καὶ συγκεκριμένα τὸν Παναγιώτη ἐξ Ἰωαννίνων, μὲ τὶς τοιχο-
γραφίες του στὸ καθολικὸ τῆς Μονῆς Φενεοῦ στὴν Κορινθία60.

Στὴν κεντρικὴ Ἑλλάδα συναντοῦμε στενὲς σχέσεις μὲ τὴν τέχνη τῆς 
Ἠπείρου. Τὸ σημαντικὸ μοναστικὸ κέντρο τῶν Μετεώρων, ποὺ ὑψώνεται 
στὴ δυτικὴ Θεσσαλία, εἶχε ἤδη ἀναδειχθεῖ ἀπὸ τὸν 16ο αἰ., ὅταν κτίσθη-
καν καὶ τοιχογραφήθηκαν οἱ σπουδαῖες μονὲς Ἁγίου Νικολάου Ἀνα-
παυσᾶ61 (ἔργο τοῦ Θεοφάνη τοῦ Κρητός62), Μεταμορφώσεως (Μεγάλου 
Μετεώρου)63, Βαρλαάμ64 καὶ Ρουσάνου. Στὸ τέλος τοῦ 17ου καὶ σὲ ὅλον 
τὸν 18ο αἰ. δὲν σταματάει ἡ παραγωγὴ εἰκόνων καὶ ἡ ἁγιογράφηση εἴτε 
νέων ναῶν εἴτε ναρθήκων καὶ παρεκκλησίων65. Καλλιτέχνες ἀπὸ τὰ Καλά-
βρυτα ἐργάστηκαν στὰ Μετέωρα καὶ στὴν Καλαμπάκα, ζωγραφίζον τας 
ἐπίπεδες φιγοῦρες μὲ χαλαρά, ἐκφραστικὰ πρόσωπα. Οἱ ζωγράφοι ἀπὸ 
τοὺς Χιονάδες66 ἀποτελοῦσαν τοὺς περισσότερους σὲ ἀριθμό. ἑξήντα 
δύο ὀνόματα εἶναι γνωστὰ ἀπὸ τοιχογραφίες σὲ καθολικά, διακοσμήσεις 
ἀρχοντικῶν καὶ φορητὲς εἰκόνες, ποὺ ἀποτελοῦν ἕνα σημαντικὸ ἔργο γιὰ 
τὴ γνώση τῆς ζωγραφικῆς στὸν ἑλλαδικὸ χῶρο τοῦ 18ου, καθὼς καὶ τοῦ 
α´ τετάρτου τοῦ 19ου αἰ.67 Μερικὰ ἀπὸ τὰ ὀνόματα τῶν ζωγράφων ποὺ 
διασώζονται εἶναι: Δημήτριος Ζούκης, Θεόδωρος Οὐρίας, Νικόλαος Χω-
ραφάς, Δημήτριος Ἀναγνώστης κ.ἄ.68

Στὴ Στερεὰ Ἑλλάδα, καὶ εἰδικὰ στὴν Ἀττική, ξεκινᾶ μιὰ νέα ἐποχὴ στὶς 
ἀρχὲς τοῦ 18ου αἰ. Μετὰ τὴν ὀλιγοετὴ ἐρήμωση ποὺ προκάλεσε ἡ ἀπο-
τυχημένη ἐκστρατεία καὶ προσωρινὴ κατοχὴ τῆς Ἀθήνας ἀπὸ τὸν Βενετὸ 
Μοροζίνη (1688), ἡ περιοχὴ ἀπέκτησε ἰδιαίτερα «φυσιογνωμικὰ χαρα-
κτηριστικά». Μὲ τὴν ἐπιστροφὴ τῶν κατοίκων καὶ τὴν αὔξηση τοῦ πλη-
θυσμοῦ, κτίζονται πολλὲς νέες ἐκκλησίες ἢ ἀνακαινίζονται παλαιές. Τὶς 
καλλιτεχνικὲς ἀνάγκες καλοῦνται νὰ καλύψουν τεχνίτες ἀπὸ ἄλλες περι-
οχές, καθὼς φαίνεται δὲν εἶχε δημιουργηθεῖ κάποια τοπικὴ καλλιτεχνικὴ 
παράδοση, οὔτε κἂν στὸν 17ο αἰ. Ἐκτὸς ἀπὸ τὸν Δημήτριο ἐξ Ἀθηνῶν, 
ὁ ὁποῖος ἁγιογράφησε ναοὺς στὴν Αἴγινα (1609-1610) καὶ στὸ Μαροῦσι 
(1682), δὲν ἔχουμε ἄλλα ὀνόματα ἀπὸ τὴν ἴδια περιοχή. Καλλιτέχνες ποὺ 
ἔδρασαν στὴν Ἀττική, προερχόμενοι ἀπὸ ἄλλες περιοχὲς καὶ γεωγραφι-
κὰ διαμερίσματα, ἦταν ὁ Ἰωάννης Ὕπατος ἀπὸ τὴν Πελοπόννησο, ὁ 

60. Ξυγγόπουλου, ὅ.π., σσ. 290-292. Γιὰ τὴ Μονὴ Φενεοῦ, βλ. Κουτίβα, «Μονὴ τοῦ 
Ἁγίου Γεωργίου».

61. Βλ. Σοφιανοῦ - Τσιγαρίδα, Ἅγια Μετέωρα.
62. Φειδᾶ, ὅ.π., σ. 69.
63. Βλ. Georgitsoyanni, Catholicon καὶ  Simonopetritis, «Transfiguration».
64. Βλ. Σαμπανίκου, Μετέωρα καὶ Χατζούλη, Διάκοσμος.
65. Χατζηδάκη, ὅ.π., σ. 255.
66. Βλ. Μακρῆ, Χιονιάδες ζωγράφοι καὶ Κούτη - Σολακούδη, Σπουδές.
67. Konstantios, ὅ.π., σσ. 47-48.
68. Χατζηδάκη, ὅ.π., σσ. 255-256.
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ὁποῖος διακόσμησε τὸν νάρθηκα τοῦ καθολικοῦ τῆς Μονῆς Καισαριανῆς 
(1682)69, καθὼς καὶ ὁ Γεώργιος Μάρκου ἀπὸ τὸ Ἄργος, ποὺ ἀνέλαβε τὴν 
ἁγιογράφηση τοῦ καθολικοῦ τῆς Μονῆς Πετράκη στὴν Ἀθήνα (1719)70, 
ὅπως κι ἐκεῖνο τῆς Μονῆς Φανερωμένης στὴ Σαλαμίνα (1735)71.

Στὴν Πελοπόννησο, λόγω τῆς πολυμορφίας τοῦ εὐρύτερου χώρου της 
καὶ τῶν πολλῶν θαλάσσιων προσβάσεων, ἀνοικτῶν πρὸς ὅλα τὰ σημεῖα 
τοῦ ὁρίζοντα, δὲν παρουσιάζεται ἑνότητα στὴν καλλιτεχνικὴ παράδοση, 
ὅπως συνέβη σὲ βορειότερες περιοχές. Ἡ ἀπουσία, ἐπίσης, παιδευτικοῦ 
κέντρου εἶναι ἐνδεικτικὴ αὐτῆς τῆς διασπάσεως. Τέλος, ρόλο καταλυτικὸ 
διαδραμάτισε καὶ ἡ βενετικὴ κυριαρχία στὴν περιοχή (1684-1715), ἀπὸ τὴν 
ὁποία προέκυψαν κάποια ἀγαθὰ ἀποτελέσματα, κυρίως πολιτισμικὰ κ.ἄ.72 
Ἡ Πελοπόννησος μέχρι τὸν 18ο αἰ. ἀποτελοῦσε, κατὰ ἕνα μεγάλο βαθμό, 
τὸν τόπο διαφύλαξης τῆς τέχνης ἐκπατρισμένων Κρητικῶν ζωγράφων. 
Ἀργότερα, μία σειρὰ καλλιτεχνῶν ἀπὸ τὴ Ζάτουνα, τὴ Στεμνίτσα καὶ ὅλη 
τὴ Μάνη παράγουν δεκάδες σύνολα μὲ θέματα βασισμένα σὲ ἁπλοϊκὲς δι-
ηγήσεις, καθὼς καὶ μορφὲς μὲ φυσιοκρατικὴ ἀσχήμια73. Μερικοὶ ἀπ’ αὐτοὺς 
εἶναι οἱ: Ἀναγνώστης Σελεμπερδάκης, Ἀναγνώστης Δημαγγελέας ἢ Δημαγ-
γελάκης, Ἀναγνώστης Καλλιεργάκης, Ἀναγνώστης Φιλιππάκης κ.ἄ.74

Ἡ τέχνη στὰ διάφορα νησιὰ τοῦ Αἰγαίου, ξεκινώντας ἀπὸ τὴ Μυτιλήνη 
καὶ καταλήγοντας μέχρι τὰ νοτιοανατολικὰ νησιὰ τῶν Δωδεκανήσων, δὲν 
φαίνεται νὰ ἀποκτᾶ κάποια ἰδιαίτερα χαρακτηριστικὰ κατὰ τὴ διάρκεια 
τοῦ 18ου αἰ. Γενικὸ χαρακτηριστικὸ τῶν μικρῶν νησιωτικῶν κοινοτήτων, 
ἂν καὶ ἀνοιχτὲς σὲ κάθε εἴδους ἐπαφές μὲ Ἀνατολὴ καὶ Δύση, εἶναι ὅτι 
παραμένουν συντηρητικὲς στὴ θρησκευτικὴ ζωγραφική. Τὸ ἐπίπεδο 
εἶναι ποιοτικὰ χαμηλὸ καὶ ἀνάλογο μὲ τὶς κοινωνικὲς δομὲς αὐτῶν τῶν 
πολισμάτων. Συνέπεια εἶναι νὰ μὴ ξεχωρίζουν τὰ τοπικῆς σημασίας πο-
λυάριθμα ἐργαστήρια μεταξύ τους, ἐφόσον δὲν ἔχουν σημαντικὲς τε-
χνοτροπικὲς διαφοροποιήσεις. Βέβαια, ὑπάρχουν κάποιες ἀποχρώσεις, 
ὀφειλόμενες στὴ γεωγραφικὴ τοποθέτηση τοῦ κάθε νησιοῦ, καθὼς καὶ 
στὶς εἰδικότερες σχέσεις τους μὲ τὶς γειτονικὲς περιοχές, ἀλλὰ καὶ στὰ δι-

69. Βλ. Σιούντρη, Πρόγραμμα.
70. Γιὰ τὴ Μονὴ Πετράκη, βλ. Στουφῆ-Πουλημένου, Πετράκη, Στουφῆ-Πουλημένου, 

«Εἰκονογράφηση» καὶ Στουφῆ-Πουλημένου, «Παρατηρήσεις».
71. Χατζηδάκη, ὅ.π., σ. 256. Γιὰ τὴ Μονὴ Φανερωμένης, βλ. Γερμανίδου, Σαλαμίνα καὶ 

Lazaridou, Georgios Marcou. Ἐκτὸς ἀπὸ τὰ δύο παραπάνω μνημεῖα, ὁ Γ. Μάρκου καὶ τὸ 
συνεργεῖο του ἐργάσθηκαν στὸ ἀσκηταριὸ τοῦ Ἁγίου Τιμοθέου (1727), στὸν ναὸ Κοιμήσε-
ως Θεοτόκου στὸ Κορωπί (1732), στὸν ναὸ Ἁγίας Παρασκευῆς Μαρκόπουλου (1741-51) 
καὶ στοὺς ναοὺς Ἁγίου Γεωργίου καὶ Ἁγίου Ἀθανασίου (1743) στὸν Κουβαρᾶ Ἀττικῆς. Βλ. 
Στουφῆ-Πουλημένου, «Εἰκονογράφηση», σσ. 17-18.

72. Χατζηδάκη, ὅ.π., σσ. 257-258.
73. Konstantios, ὅ.π., σ. 50.
74. Χατζηδάκη, ὅ.π., σ. 258.
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αφορετικὰ πρότυπα καὶ παραδόσεις, ποὺ ὑπάρχουν ἤδη σὲ κάθε τόπο75. 
Ἡ Πάτμος συνδέεται μὲ τὴν Κρήτη μὲ τὸ μεγάλο μετόχι της στὸν Στύλο 
Ἀποκορώνου καὶ ἐμπλουτίζει τὸν διάκοσμο τῆς Μονῆς Ἁγίου Ἰωάννου 
τοῦ Θεολόγου, καὶ ἄλλων ἐκκλησιῶν τοῦ νησιοῦ, μὲ ξυλόγλυπτα τέμπλα, 
φορητὲς εἰκόνες καὶ τοιχογραφίες. Ἡ Νάξος ἔρχεται ἐπίσης σὲ ἐπαφὴ μὲ 
τὴν κρητικὴ τέχνη, καθὼς στὸ β´ μισὸ τοῦ 15ου αἰ. ὁ  Κρητικὸς Ἀντώνιος 
Παπαδόπουλος ἁγιογραφεῖ μία ἐκκλησία τοῦ νησιοῦ. Ἀπὸ τὸν 15ο ἕως 
τὸν 17ο αἰ. οἱ ναοὶ τῆς στολίζονται μὲ κρητικὲς φορητὲς εἰκόνες. Καλ-
λιτέχνες ἀπὸ τὴν Κρήτη καὶ τὴν Βενετία ἀφήνουν τὸ στίγμα τους στὰ 
νησιά, ἱδρύοντας ἐργαστήρια ἢ ἐπηρεάζοντας ντόπιους τεχνίτες76.

Στὰ νησιὰ τῆς Δωδεκανήσου ἡ ἀνθηρὴ οἰκονομική, πνευματικὴ καὶ 
κοινωνικὴ κατάσταση τῶν κατοίκων, Φράγκων καὶ Ἑλλήνων, κατὰ τὴν 
περίοδο τῆς Φραγκοκρατίας, καὶ ἰδιαίτερα κατὰ τὸν 15ο καὶ 16ο αἰ., 
βοήθησαν τὴν ἀνάπτυξη, ποιοτικὰ καὶ ποσοτικά, τῆς ζωγραφικῆς καί, 
γενικότερα, τῆς τέχνης. Στὰ ἱπποτοκρατούμενα Δωδεκάνησα παρατη-
ρεῖται αὐξημένο ποσοστὸ παραγωγῆς μνημειακὴς ζωγραφικῆς, ἀρκετὰ 
μεγαλύτερο σὲ σχέση μὲ τὰ προηγούμενα χρόνια στὴν ἴδια γεωγραφικὴ 
περιοχή. Βέβαια, τὸ ἴδιο φαινόμενο δὲν εἶναι μοναδικό, ἀλλὰ παρατη-
ρεῖται καὶ σὲ ἄλλες ἑλλαδικὲς περιοχὲς τὴν ἴδια ἐποχή77.

Στὴ ζωγραφικὴ ποὺ ἀναπτύχθηκε στοὺς δυόμισυ, περίπου, αἰῶνες 
(14ος-16ος αἰ.) στὰ λατινοκρατούμενα νησιὰ τοῦ συμπλέγματος διακρί-
νον ται τρεῖς εἰκονογραφικές καὶ τεχνοτροπικὲς τάσεις: ἡ δυτικοευρωπα-
ϊκή, ἡ παλαιολόγεια καὶ ἡ ἐκλεκτική78. Ἡ ἐκλεκτικὴ τάση79 (ἡ μίξη δηλ. 
στοιχείων βυζαντινῶν καὶ δυτικῶν) ἀνιχνεύεται ἀπὸ νωρὶς στὴ Ρόδο, 
περίπου ἀπὸ τὸ β´ τέταρτο τοῦ 14ου αἰ. Στὸ β´ μισὸ τοῦ 15ου80 καὶ στὶς 
ἀρχὲς τοῦ 16ου αἰ. αὐτὴ ἡ τάση φαίνεται νὰ ἔχει πλέον διαμορφωθεῖ. 
Πηγές, ἀπ’ ὅπου ἀντλοῦν τὰ θέματά τους, εἶναι ἡ παλαιὰ καὶ σύγχρονή 
τους παραδοσιακὴ βυζαντινὴ ζωγραφική, καθὼς καὶ ἡ ἀντίστοιχη δυτι-
κοευρωπαϊκή81. Σὲ τεχνοτροπικὸ ἐπίπεδο δανείζονται ἀπὸ τὴ Δύση καὶ 
ἐνσωματώνουν τὴν ἀραιὴ πτυχολογία, τὴν ἄνετη στάση, τὸ λίγο πολὺ 
φυσιοκρατικὸ περιβάλλον, τὴν πολυκοσμία, τὴν ταραχὴ καὶ τὸν θόρυ-
βο στὶς συνθέσεις. Ἐπίσης, τὸ χρωματολόγιό τους ἐμπλουτίζεται ἀπὸ τὴν 

75. Ὅ.π., σ. 260.
76. Ἀχειμάστου, «Αἰγαῖο», σσ. 157-158.
77. Κόλλια, Πόλη, σ. 110.
78. Ὅ.π., σ. 117.
79. Βλ. Κόλλια, Ἐκλεκτικὴ ζωγραφική.
80. Γιὰ στοιχεῖα ποὺ σκιαγραφοῦν τὴν ἐξέλιξη τῆς ζωγραφικῆς στὴ Ρόδο, ἀλλὰ καὶ 

σὲ ὅλα τὰ Δωδεκάνησα, τοὺς δύο αὐτοὺς αἰῶνες, βλ. Ἀρχοντόπουλου, Ἰλκ Μιχράμπ, σσ. 
203-310.

81. Κόλλια, Πόλη, σ. 123.
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ἐπαφή τους μὲ τοὺς Φράγκους82. Ἀπὸ τὰ ἐκλεκτικὰ ἔργα ποὺ ἐντοπίζονται 
στὸν δωδεκανησιακὸ χῶρο, κυρίως στὴ Ρόδο, ἀποδεικνύεται ἡ μόνιμη πα-
ρουσία ὁμάδας καλλιτεχνῶν ἐθισμένων στὴν τάση αὐτή83, παρουσία ποὺ 
συνεχίζει τὴν πορεία της καὶ στοὺς ἑπόμενους μεταβυζαντινοὺς αἰῶνες.

Μετὰ τὴν τουρκικὴ κατάκτηση (1522-23), περιορίζεται ἡ ἐντοίχια ζω-
γραφικὴ στὴ Ρόδο, ἂν καὶ παράγονται κάποια σύνολα στὴν ὕπαιθρο τοῦ 
νησιοῦ. Στὶς ἀρχὲς τοῦ 17ου αἰ. φαίνεται πὼς ξαναρχίζουν νὰ ἀσχολοῦνται 
μὲ τὶς τοιχογραφικὲς διακοσμήσεις (Ἀρχάγγελος Μιχαὴλ καὶ Ἅγιος Γε-
ώργιος στὸ χωριὸ Προφυλιὰ τὸ 1617 καὶ Παναγία Καμιναριώτισσα τὸ 
1614)84. Τοιχογραφικὰ σύνολα αὐτὸν τὸν αἰώνα ἐντοπίζονται σὲ μνημεῖα 
πού, κατὰ τὴ συντριπτική τους πλειοψηφία, βρίσκονται στὸ νότιο τμῆμα 
τοῦ νησιοῦ, ἐνῶ ἕνας μικρότερος ἀριθμὸς στὸ βόρειο. Ἀξιοσημείωτο εἶναι 
τὸ ὅτι δὲν ἐντοπίζεται κανένα ἴχνος ἐντοίχιας ζωγραφικῆς, τὴν περίο-
δο αὐτή, σὲ μνημεῖα τῆς μεσαιωνικῆς πόλης τοῦ νησιοῦ, ὅπως καὶ στοὺς 
οἰκισμοὺς ποὺ ἀναπτύχθηκαν στὰ πέριξ κατὰ τὴν περίοδο τῆς τουρκικῆς 
κατοχῆς85.

Κατὰ τὸν 18ο αἰ., ἐμφανίζεται στὸ προσκήνιο μία ὁμάδα, ἐπώνυμων 
καὶ ἀνώνυμων, Συμαίων ζωγράφων, οἱ ὁποῖοι διακοσμοῦν μὲ τὴν τέχνη 
τους δεκάδες ἐκκλησίες στὴ Σύμη, τὴ Ρόδο, τὴν Τῆλο86, τὴν Κάρπαθο, τὴ 
Νίσυρο κ.ἄ. Ἀπὸ τὴν ποσότητα τῶν παραγόμενων ἔργων, τοιχογραφιῶν 
καὶ φορητῶν εἰκόνων, καθὼς καὶ ἀπὸ τὶς τεχνοτροπικές ὁμοιότητες ποὺ 
παρατηροῦνται μεταξὺ τῶν ἁγιογράφων, συμπεραίνουμε πὼς συστάθηκε 
κάποιο τοπικὸ ἐργαστήριο ἁγιογραφίας κατὰ τὸ β´ μισὸ τοῦ 18ου αἰ.87, τὸ 
ὁποῖο θὰ πρέπει νὰ σχετιζόταν μὲ τὴν οἰκονομικὴ ἄνθηση ποὺ παρουσία-
ζε τὸ νησὶ τὴν ἐποχὴ ἐκείνη. Ἴσως μάλιστα νὰ ὑπῆρχε καὶ κάποια σύνδεση 
τοῦ ἐργαστηρίου μὲ τὴ Σχολὴ τῆς Ἁγίας Μαρίνας, καθὼς καὶ μὲ τὴν οἰκο-
νομικὴ στήριξη ποὺ παρεῖχαν οἱ Μονὲς Πανορμίτου καὶ Ρουκουνιώτου 
στὸν τομέα τῆς ἐκπαίδευσης στὴ Σύμη88. Βασικότεροι ἐκπρόσωποι τοῦ 
ἐργαστηρίου τῆς Σύμης θεωροῦνται ὁ ἱερομόναχος Νεόφυτος καὶ ὁ λα-
ϊκὸς Γρηγόριος, καὶ οἱ δύο ντόπιοι ἁγιογράφοι, λαμβάνοντας ὑπόψη τὴν 
ποσότητα τῶν σωζόμενων ἔργων τους, ἐνυπόγραφων καὶ ἀποδιδόμενων.

82. Κόλλια, «Δωδεκάνησα», σ. 300.
83. Κόλλια, Πόλη, σ. 123.
84. Γαρίδη, Ζωγραφική, σ. 369, 370.
85. Ψαρρῆ, «Τοιχογραφίες», σ. 72.
86. Κόλλια, «Τέχνη», σ. 100.
87. Ὁ Χ. Κουτελάκης κάνει μιὰ καταγραφὴ τῶν ἐπώνυμων ἔργων ποὺ ἐντοπίζονται 

στὰ Δωδεκάνησα, στὴν ὁποία διαφαίνεται ἡ ποσότητα τῶν Συμαίων τεχνιτῶν ποὺ ἔδρα-
σαν κατὰ τὸν 18ο αἰ. στὸ σύμπλεγμα. Βλ. Κουτελάκη, «Ζωγράφοι», σσ. 115-132.

88. Βλ. Βεργωτῆ, Τὸ «κοινό», σσ. 157-162.
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1) Ἱστορία τῆς μονῆς

Ἡ Ἱερὰ Μονὴ Πανορμίτου βρίσκεται στὸ ἀρκετὰ εὐρύχωρο καὶ 
ἀσφαλὲς λιμάνι τοῦ Πανόρμου, νότια τῆς Σύμης, τὸ ὁποῖο ἀποτελεῖ πι-
θανῶς ἕνα ἐκ τῶν ἑπτὰ ἢ ὀκτὼ λιμανιῶν ποὺ ἀναφέρονται ἀνωνύμως ἀπὸ 
τὸν Πλίνιο89 καί, κατὰ τὴν ἄποψη τοῦ ἐρευνητοῦ Δ. Χαβιαρᾶ, διατηροῦν 
ὅλα τὴν ἀρχαία ὀνομασία τους90.

Γιὰ τὴν ἵδρυση τῆς πρώτης μονῆς δὲν ἔχουμε ἀσφαλεῖς πληροφορίες 
ἀπὸ κάποιο ἔγγραφο, ἢ ἄλλη γραπτὴ μαρτυρία, ποὺ νὰ ἐπιβεβαιώνει τὴν 
παράδοση. Ὅλη ἡ περιφέρεια στὸ λιμάνι τοῦ Πανόρμου ἀποτελοῦσε τόπο 
ἔρημο ἀπὸ κατοίκους, γεμάτο μὲ δασύλλια, θάμνους, σχίνους καὶ χωράφια. 
Τὰ χωράφια καλλιεργοῦνταν ἀπὸ γυναῖκες τοῦ νησιοῦ συγκεκριμένες πε-
ριόδους τοῦ ἔτους. Αὐτὲς προέρχονταν ἀπὸ τή «χώρα», τὴν πρωτεύου-
σα τοῦ νησιοῦ, ὅπως θὰ λέγαμε σήμερα, καὶ διέμεναν στοὺς δηγούς, δηλ. 
οἰκισμοὺς ἐκτὸς κέντρου, οἱ ὁποῖοι ἀποτελοῦσαν καταλύματα γιὰ τοὺς 
ἐργαζόμενους σὲ περιοχὲς ἀπομακρυσμένες91. Κατὰ τὴν προφορικὴ μαρ-
τυρία, ποὺ ἐπιβιώνει ἀπὸ γενιὰ σὲ γενιά, κάποια εὐλαβὴς γυναίκα, τῆς 
ὁποίας τὸ ὄνομα ἦταν Μαριώ τοῦ Πρωτενιοῦ92, ἐργαζόταν στὰ χωράφια 
καὶ ἀνέσκαψε κάτω ἀπὸ ἕναν σχίνο μία μικρὴ παλαιὰ εἰκόνα τοῦ ἀρχάγγε-
λου Μιχαήλ. Ἡ γυναίκα τὴν ἔκρυψε ἀπὸ τὶς ἄλλες ἐργαζόμενες στὰ γύρω 
χωράφια, τὴν πῆρε καὶ τὴν τοποθέτησε στὸ εἰκονοστάσι τῆς οἰκίας της, 
μὲ «ἀκοίμητο» καντήλι. Ὅμως ἡ εἰκόνα τὴν ἑπόμενη ἡμέρα ἐξαφανίστηκε 
ἀπὸ τὸ εἰκονοστάσι καὶ ἡ γυναίκα τὴν ξαναβρῆκε στὸν σχίνο. Τὸ ἴδιο 
ἐπαναλήφθηκε τρεῖς φορές, ὅπου τὴν τρίτη ἡ γυναίκα συνειδητοποίησε, 
μετὰ λύπης, πὼς ὁ ταξιάρχης δὲν ἐπιθυμοῦσε νὰ παραμείνει σπίτι της. Τὸ 
βράδυ, εἶδε στὸ ὄνειρό της τὸν ἀρχάγγελο ἀπαστράπτοντα καὶ λαμπρο-
φοροῦντα νὰ τὴν πληροφορεῖ πὼς ἐπιθυμοῦσε νὰ μείνει στὸν Πάνορμο93.

Τὸ Μαριώ τοῦ Πρωτενιοῦ κοινοποίησε τὸ ὄνειρο της σὲ ὅλο τὸ νησὶ καὶ 
κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπο δόθηκε ἀφορμὴ νὰ κτισθεῖ ὁ πρῶτος ἁπλὸς ναΐσκος 

89. «...Rhodum. Chidumque Syme. Cingitur XXXVIID; portus benigne praebet VIII.», 
βλ. Pliny, Natural History, ΧΧΧVI, 133.

90. Γιὰ περισσότερες πληροφορίες περὶ τοῦ ὀνόματος Πάνορμος βλ. Χαβιαρᾶ, Περι-
γραφή, σσ. 13-14.

91. Χαβιαρᾶ, ὅ.π., σ. 20-21.
92. Χατζηφώτη, Μονή, σ. 16.
93. Χαβιαρᾶ, ὅ.π., σ. 21.
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πρὸς τιμὴν τοῦ ταξιάρχη Μιχαήλ94. Τὸν πρῶτο ναὸ διαδέχθηκε μεγαλύτε-
ρος καὶ μεταβλήθηκε σταδιακὰ σὲ μονή, λόγω τῆς μεγάλης διάδοσης ποὺ 
εἶχε ὡς προσκύνημα. Πολλὰ πλοῖα, προερχόμενα ἀπὸ γειτονικὲς ἢ μακρινὲς 
περιοχές, προσάραζαν στὸ λιμάνι τοῦ Πανόρμου εἴτε γιὰ προσκύνηση εἴτε 
γιὰ νὰ προφυλαχθοῦν ἀπὸ πειρατικὲς ἐπιδρομές καὶ τρικυμίες95.

Τὸ πιθανότερο εἶναι ὅτι ἡ παράδοση 
δὲν ἀναφέρεται στὴν ἵδρυση τῆς πρώτης 
μονῆς, ἐφόσον ὑπάρχουν τεκμήρια ποὺ 
ἐπιβεβαιώνουν πὼς προϋπῆρχε χριστια-
νικὸς ναός κατὰ τοὺς παλαιοχριστιανικοὺς 
χρόνους. Αὐτὰ ἀποτελοῦν μαρμάρινοι κίο-
νες, ποὺ ἔχουν χρησιμοποιηθεῖ εἴτε στὴν 
κατασκευὴ τοῦ καθολικοῦ εἴτε στὶς πέριξ 
ἁψίδες, οἱ ὁποῖες σχηματίζονται μπροστὰ 
ἀπὸ τὰ κελλιὰ τοῦ πρώτου ἐπιπέδου96 (εἰκ. 
1). Σὲ δύο ἀπὸ τοὺς κίονες τοῦ καθολικοῦ 
ὑπάρχουν καὶ δύο χριστιανικὲς ἐπιγραφές:

α) ἡ πρώτη βρίσκεται στὸν ἐντοιχισμένο 
κίονα, στὸ ἀριστερὸ μέρος τοῦ δεσποτικοῦ 
θρόνου, ὅπου στὸ ἀκάλυπτο τμῆμα της 
ἀναγράφεται μὲ γράμματα ὕψους 0.023-0.06 

ἐκ.97: ΕΡΕΥΧΙΣ ΩΔΩΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ [(Ὑπ)ὲρ εὐχ(ῆ)ς (Θεο)δ(ό)του (καί;) 
Κυριακοῦ]98  καὶ

β) ἡ δεύτερη βρίσκεται στὸν ἡμιεντοιχισμένo κίονα, ἀπέναντι ἀπὸ τὸν 
πρῶτο, ὅπου ἀναγράφεται μὲ γράμματα ὕψους 0.022-0.055 ἐκ.99: ΕΓΕ-
ΝΕ ΕΠΙΩ ΕΙΜΩΝ ΦΑΥΣΤΟ ΠΙΣΤΥ [Ἐγένε(το ὁ ναὸς ἢ τὸ ἔργον) ἐπὶ 
Ἰω(άννου ἐπισκόπου;) (ἡ)μῶν (δαπάναις ἢ ἐπιστατούντων) Φαύστο(υ) 
πιστ(οῦ)]100.

Κατὰ τὸν Δ. Χαβιαρᾶ, μὲ βάση τὶς παραπάνω ἐπιγραφές, ὁ παλαιο-

94. Ὑπάρχει καὶ δεύτερη περίπτωση σχετικὴ μὲ τὴν ἵδρυση τοῦ ναοῦ, κατὰ τὴν ὁποία 
ἕνας ναυτικὸς κινδύνευσε νὰ πνιγεῖ κοντὰ στὸν Πάνορμο καὶ ἐπικαλέσθηκε τήν ὥρα ἐκείνη 
τὸν ἀρχάγγελο Μιχαήλ. Ἀποδίδεται μάλιστα ἰδιαίτερη τιμὴ στὰ Ἀσώματα Τάγματα, ἀφοῦ 
εἶναι κτισμένα ἐννέα, ἀκριβῶς, μοναστήρια καὶ ναΰδρια τῶν ταξιαρχῶν στὴ Σύμη, ὅσα 
δηλαδὴ καὶ τὰ Ἀγγελικὰ Τάγματα, καὶ μάλιστα τοποθετημένα στὸ νησὶ ἀνὰ τρία (σύμφωνα 
μὲ τὸ δόγμα τῆς Ἐκκλησίας). Γιὰ λεπτομέρειες βλ. Σκευοφύλακος, Πανορμίτης, σσ. 35-36, 
καθὼς καὶ Χαβιαρᾶ, Συλλογή, σσ. 155-156. Γιὰ τὴν ἀγγελολατρεία στὴν περιοχὴ βλ. Καλο-
γερᾶ, Ἀρχαιολογία, σσ. 280-284. καὶ Χατζηφώτη, Κάστρα, σσ. 23-24.

95. Χαβιαρᾶ, Περιγραφή, σ. 22.
96. Χατζηφώτη, ὅ.π., σ. 24, καθὼς καὶ Βολανάκη, «Μνημεῖα», σ. 326.
97. Σκευοφύλακος, ὅ.π., σ. 38.
98. Χαβιαρᾶ, Συλλογή, σσ. 168.
99. Σκευοφύλακος, ὅ.π.
100. Χαβιαρᾶ, ὅ.π.

Εἰκ. 1. Παλαιοχριστιανικὸς 
κίονας (προαύλιος χῶρος).
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χριστιανικὸς ναὸς τοποθετεῖται στὸν 5ο αἰ.101 Ἐξάλλου, φαίνεται πὼς ὁ 
Χριστιανισμός στὴ Σύμη διαδόθηκε πολὺ νωρὶς καὶ βασικὸ στοιχεῖο ποὺ 
ἐνισχύει αὐτὴν τὴν ἄποψη ἀποτελεῖ τὸ ταξίδι τοῦ ἀπόστολου Παύλου στὴν 
Κῶ καὶ τὴ Λίνδο τῆς Ρόδου102, ὥστε νὰ κατηχήσει τοὺς πρώτους χριστια-
νούς. Κατὰ τὴν παράδοση, μιὰ θαλασσοταραχὴ ἀνάγκασε τὸν κορυφαῖο 
ἀπόστολο νὰ ἀποβιβαστεῖ στὸ νησὶ Σεσκλιά (ἀρχαία Τεύτλουσα)103 καὶ νὰ 
παραμείνει ἐκεῖ μέχρι νὰ κοπάσει ἡ καταιγίδα. Μάλιστα, στοὺς χάρτες τῶν 
Coronelli καὶ Dapper (17ος αἰ.), τὰ Σεσκλιὰ φέρουν τὴν ὀνομασία «Scogli 
San Paolo» καὶ ὁ δίαυλος μεταξὺ Σύμης καὶ Σεσκλιῶν «Passeggiata di San 
Paolo». Ἐπιπλέον, στὴ Σκομισά (τὸ μοναδικὸ λιμανάκι τοῦ νησιοῦ) ἀνα-
καλύφθηκαν, τυχαίως, ἐρείπια τρίκλιτης βασιλικῆς μὲ νάρθηκα, πιθανῶς 
κτίσμα τοῦ 5ου αἰ.104

Εἰκάζεται ὅτι ὁ πρῶτος ναὸς κατα στράφηκε τὸν Μεσαίωνα ἀπὸ Σα-
ρακηνοὺς πειρατές, ὅπως καὶ πολλοὶ ἄλλοι ναοὶ στὰ παράλια τῆς Σύμης, 
ἀλλὰ καὶ σὲ γειτονικὲς περιοχές (γύρω νησιὰ καὶ παράλια τῆς Μ. Ἀσίας)105. 
Εἶναι πιθανὸν ἡ εὑρεθεῖσα, κατὰ τὴν παράδοση, εἰκόνα τοῦ ἀρχαγγέλου 
νὰ συνδέεται μὲ τὴν ἀνέγερση τοῦ πρώτου ναοῦ ἢ ἀκόμη καὶ μὲ τὰ χρόνια 
τῆς Εἰκονομαχίας, κατὰ τὰ ὁποῖα πολλοὶ χριστιανοὶ ἔκρυβαν εἰκόνες, 
ὥστε νὰ τὶς προστατεύσουν ἀπὸ τὴ μανία τῶν εἰκονοκλαστῶν106.

Ἡ μονὴ ἱδρύθηκε, πιθανῶς, στὶς ἀρχὲς τῆς δεύτερης χιλιετίας107 καὶ κτί-
σθηκε ὡς τετράγωνο, σχεδόν, μεσαιωνικὸ φρούριο. Ἀπὸ τὴ συγκεκρι μένη 
ἀρχιτεκτονικὴ ἀντλοῦμε δύο σημαντικὰ στοιχεῖα: Ἀφενὸς ἡ φρουριακὴ 
αὐτὴ μορφὴ θὰ τὴν ἐξασφάλιζε ἀπὸ τὶς συχνότατες πειρατικὲς ἐπιδρομὲς108 
καὶ ἀφετέρου ἡ μονὴ πρέπει νὰ ἀνεγέρθηκε, μᾶλλον, πρὶν τὸ 1309, ἐφόσον 
ἐὰν κτιζόταν ἀργότερα θὰ λάμβανε τὴν φρουριακὴ μορφὴ ποὺ ἐφάρμο-
ζαν οἱ Ἱππότες στὴ Ρόδο καὶ τὰ ὑπόλοιπα νησιὰ τοῦ συμπλέγματος τῶν 
Δωδεκανήσων. Ὡς χαρακτηριστικὸ παράδειγμα στὴ Σύμη ἔχουμε τό 
«κάστρο» τῆς ἀκροπόλεως τοῦ νησιοῦ, τὸ ὁποῖο κτίσθηκε τὸ 1507 ἀπὸ 
τοὺς Ἱππότες τοῦ Τάγματος τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη109.

101. Χαβιαρᾶ, ὅ.π., σσ. 168-170.
102. Πράξ., 22:1.
103. Τὰ Σεσκλιὰ ἀποτελοῦν περιουσιακὸ στοιχεῖο τῆς μονῆς. Γιὰ περισσότερες λε-

πτομέρειες σχετικὰ μὲ τὸ νησὶ καὶ τὴν ἱστορία του, βλ. Χαβιαρᾶ, Περιγραφή, σ. 14, 16.
104. Σκευοφύλακος, ὅ.π., σσ. 29-30.
105. Χαβιαρᾶ, ὅ.π., σσ. 22-23.
106. Πετρόπουλου, Ἱστορικό, σ. 39.
107. Κατὰ τὴν εὔστοχη παρατήρηση τοῦ Μανουὴλ Γεδεών, δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ βρεθεῖ 

μοναστήρι στὴν περιοχὴ τοῦ Αἰγαίου πρὶν τὸν 9ο αἰ., λόγω τῶν διωγμῶν τῶν μοναχῶν ἀπὸ 
τὸν αὐτοκράτορα Λέοντα Γ´ Ἴσαυρο καὶ τοὺς εἰκονοκλάστες διαδόχους του. Γιὰ ἐπιπλέον 
πληροφορίες βλ. Γεδεών, «Μελέται», σ. 120.

108. Ὀρλάνδου, Ἀρχιτεκτονική, σσ. 7-12 καὶ Μπούρα, Ἱστορία, σσ. 200-201.
109. Σκευοφύλακος, ὅ.π., σ. 36.
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Γιὰ δεύτερη φορὰ ἡ μονὴ τοῦ ἀρχαγγέλου καταστρέφεται, μᾶλλον ἀπὸ 
πυρκαγιὰ ἢ ἐπιδρομὲς ληστροπειρατῶν, καὶ ἐπισκευάζεται γύρω στὸ 1400 
ἀπὸ τοὺς Ἱππότες τῆς Ρόδου110.

Ἡ πρώτη ἀναφορὰ στὴ μονὴ γίνεται στὸ βιβλίο τοῦ Louis Μ. Lacroix, 
Îles de la Grèce (1853), στὸ ὁποῖο ὁ Γάλλος περιηγητὴς σημειώνει πὼς οἱ 
κάτοικοι τῆς Σύμης κατέβαλλαν ἕως τὸ 1352 μιὰ εἰσφορὰ στοὺς Ἱππότες 
τῆς Ρόδου, ποὺ ἀντικαταστάθηκε ὅμως μὲ τὸ ἐτήσιο ποσὸν τῶν πεντα-
κοσίων ἄσπρων καὶ τὴ μεταβίβαση τῶν ὑπαρχόντων τῶν Συμαίων μονα-
χῶν, μετὰ θάνατον, στὴν κυριότητα τῶν Ἱπποτῶν111. Τὸ παρὸν δικαίωμα 
ἐξασφαλιζόταν λόγω τῆς προστασίας ποὺ προσέφεραν τόσο στοὺς μονα-
χοὺς ὅσο καὶ στὴ μονή112.

Ἐπιπρόσθετη ἀπόδειξη τῆς ὑπάρξεως τῆς μονῆς κατὰ τὸν 15ο αἰ. 
ἀποτελεῖ χειρόγραφος Παρακλητικὸς Κανόνας τῶν Ταξιαρχῶν, ὁ ὁποῖος 
ἔφερε χρονολογία ἔτους ἀπὸ κτίσεως κόσμου στ η ξ η´, δηλ. 1460 καὶ ἀπο-
τελοῦσε κτῆμα τῆς μονῆς μέχρι τὸ 1862. Μὲ βάση τὸν Κανόνα, ἡ μονὴ θὰ 
ἔπρεπε νὰ ὑφίστατο πρὶν τὸ 1460113.

Μέχρι τὸ α´ μισὸ τοῦ 18ου αἰ., ἡ μονὴ συνέχισε νὰ λειτουργεῖ καὶ μάλι-
στα ὡς ἀνδρώα. Τὴν περίοδο ἐκείνη ἀποτελοῦσε μετόχι τῆς Ἱερᾶς Μονῆς 
Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος, ποὺ βρίσκεται στὴν περιοχὴ Νερά, σὲ 
μικρὴ ἀπόσταση ἀπὸ τὸν Πάνορμο. Καταλυτικά, γιὰ τὴν ἔρευνα, στοι-
χεῖα ποὺ ἐπιβεβαιώνουν τὴ λειτουργία τῆς μονῆς ἀποτελοῦν: α) ἡ γραπτὴ 
μαρτυρία τοῦ Ρώσου μοναχοῦ Barsky, ὁ ὁποῖος ἐπισκέφθηκε τὴ Σύμη τὸ 
διάστημα μεταξὺ τῶν ἐτῶν 1723-1747 καὶ περιγράφει τὴ μονή, καθὼς καὶ 
τὴν ἐφέστια εἰκόνα τοῦ ἀρχάγγελου Μιχαήλ114, β) ἡ ἀνάγλυφη ἐπιγραφὴ 
ποὺ βρίσκεται ἐπάνω στὴ λάμα τῆς ρομφαίας τοῦ ταξιάρχη Μιχαήλ, στὴ 
μεγάλη εἰκόνα τοῦ προσκυνηταρίου, καὶ ἀναφέρεται στὴν κατασκευὴ τοῦ 
ἀργυροῦ ὑποκαμίσου τοῦ ἀρχαγγέλου, μὲ ἡμερομηνία ἐπαργυρώσεως 10 
Μαρτίου 1724115, γ) ἔγγραφο τοῦ 1723, τὸ ὁποῖο ἀποδεικνύει τὴ συνήθεια 
τῶν κατοίκων τῆς Σύμης νὰ προφέρουν ἀφιερώματα στὸν Πανορμίτη116, 
δ) ἀναθηματικὴ ἐπιγραφὴ στὴ μεταβυζαντινὴ τοιχογραφία τοῦ Τιμίου 
Προδρόμου, στὴ βόρεια ὄψη τοῦ καθολικοῦ, μὲ ἡμερομηνία 15 Ἀπριλίου 
τοῦ 1760, κατάλοιπο τῆς τοιχοποιίας προγενέστερου ναοῦ, τὸ ὁποῖο δια-
τηρήθηκε καὶ προσαρτήθηκε στὸ καθολικὸ τοῦ 1783117 (εἰκ. 2-3) καὶ τέλος 
ε) δωρητήριο ἔγγραφο Συμαίας μοναχῆς πρὸς τὸν βαπτιστικό της, τὸ 

110. Χαβιαρᾶ, ὅ.π., σ. 23.
111. Χατζηφώτη, ὅ.π.
112. Σκευοφύλακος, ὅ.π., σ. 37.
113. Χαβιαρᾶ, ὅ.π.
114. Χατζηφώτη, ὅ.π., σ. 25.
115. Χαβιαρᾶ, ὅ.π., σσ. 24-27.
116. Χατζηφώτη, ὅ.π.
117. Πετρόπουλου, ὅ.π., σ. 42.
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ὁποῖο συνετάχθη, ἐντὸς τῆς μονῆς καὶ μπροστὰ ἀπὸ τὴν εἰκόνα τοῦ Πα-
νορμίτου, ἀπὸ ἱερέα τῆς μονῆς, μὲ ἡμερομηνία 14 Νοεμβρίου 1732118.

Τὸ ἔτος 1775 διορίσθηκε, ἀπὸ τὴν κοινότητα Σύμης, ἡγούμενος τῆς 
μονῆς ὁ ἱερομόναχος Νεόφυτος Κακακιὸς καὶ τὸ 1777 ὁ πρεσβύτερος 
ἀδελφός του Κάλλιστος. Ἀμφότεροι κατέβαλλαν ἰδιαίτερες προσπάθειες 
γιὰ τὴν ἀνακαίνιση τῆς μονῆς, τὴν ὁποία βρῆκαν σὲ σαθρὴ κατάσταση 
καὶ μὲ κάποια κτίσματα ἡμιερειπωμένα119. Ἔργο πολυδάπανο καὶ δύσκολο, 
δεδομένων τῶν συνθηκῶν τῆς περιόδου καὶ τῆς γεωγραφικῆς θέσεως τῆς 
μονῆς, ἀλλὰ καὶ ὅλου τοῦ νησιοῦ. Ἡ ἀνακαίνιση ὁλοκληρώθηκε τὸν Μάιο 
τοῦ 1783, σύμφωνα μὲ τὴ μαρμάρινη κτητορικὴ ἐπιγραφὴ ποὺ βρίσκεται 
δεξιὰ τῆς εἰσόδου τοῦ καθολικοῦ τῆς μονῆς120. 

Ἡ μονὴ διατήρησε τὴν παροῦσα μορφή της μέχρι τὶς ἀρχὲς τοῦ 19ου 
αἰ., ὁπότε ξεκίνησε ἡ ἐπέκταση τῶν κτισμάτων, κατὰ τὴν ὁποία μετα-
βλήθηκε ἡ ἐξωτερικὴ ἐμπρόσθια ὄψη της, χωρὶς νὰ ὑποστεῖ ὅμως ἰδιαίτε-
ρες ἀλλοιώσεις ὁ ἐσωτερικὸς χῶρος της121.

118. Χαβιαρᾶ, ὅ.π., σσ. 27-28.
119. Ἡ ἐκδοχὴ ὅτι τὸ μοναστήρι ἐγκαταλείφθηκε λόγω τῶν συχνῶν πειρατικῶν ἐπι-

δρομῶν, ποὺ μάστιζαν τὰ ἑλληνικὰ νησιὰ κατὰ τὴν περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας, ἐνισχύε-
ται ἀπὸ τὴν ἔρευνα τοῦ Κωνσταντίνου Ντόκου, ὁ ὁποῖος ἔφερε στὸ φῶς, ἀπὸ τὰ ἀρχεῖα 
τῆς Ἑλληνικῆς Κοινότητας τῆς Βενετίας, τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἰνστιτούτου Βυζαντινῶν καὶ Με-
ταβυζαντινῶν Σπουδῶν τῆς Βενετίας, ἐνδιαφέρουσα ὑπόθεση πειρατείας στὰ ἀνοιχτὰ τῆς 
Σύμης, κατὰ τὸν 17ο αἰ. Βλ. Χατζηφώτη, Μονή, σ. 26.

120. Χαβιαρᾶ, ὅ.π., σσ. 30-31.
121. Σκευοφύλακος, ὅ.π., σ. 38.

Εἰκ. 2.  Ἡ τοιχογραφία τοῦ Τιμίου Προδρόμου στὸν 
βόρειο τοῖχο (ἐξωτερικά).

Εἰκ. 3.  Ἡ ἀναθηματική ἐπιγραφὴ τῆς τοιχογραφί-
ας τοῦ Τιμίου Προδρόμου.

2

3
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2) Τὸ κτηριακὸ συγκρότημα

Ἂν καὶ οἱ ἐργασίες ἀποκαταστάσεως τῆς μονῆς (β´ μισὸ 18ου αἰ.) συμ-
περιέλαβαν ὅλα σχεδὸν τὰ οἰκήματα, παρ’ ὅλα αὐτὰ ἡ ἀρχικὴ ἀρχιτεκτο-
νικὴ δομή του διατηρήθηκε ὡς εἶχε, ἰδιαίτερα οἱ ἰσόγειοι θολωτοὶ χῶροι. 
Ἀνακαινίσθηκαν ἐκ βάθρων, κυρίως, πολλὰ μέρη τῆς παλαιᾶς κατασκευῆς 
ποὺ κινδύνευαν νὰ καταρρεύσουν, ἐνῶ προστέθηκαν ἀρκετοὶ νέοι χῶροι, 
ὅπως ἡ εὐρύτατη τράπεζα, στὴν ἀνατολικὴ πτέρυγα122, στὴν ὁποία συνε-
στιάζονταν οἱ προσκυνητὲς κατὰ τὴν πανήγυρη τῆς μονῆς123. Ἡ αἴθουσα 
διαμορφώθηκε σὲ δύο ἀνισόπεδους χώρους, ἐκ τῶν ὁποίων ὁ πρῶτος καὶ 
μεγαλύτερος εἶναι ὁ κύριος χῶρος συνεστίασης τῶν πιστῶν, ἐνῶ ὁ δεύτε-
ρος καὶ ὑψηλότερος ἀποτελεῖ τὸ ὑπερῶο, συνέχεια τοῦ ὁποίου ἀποτελεῖ 
τὸ παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου. Τὸ παρεκκλήσιο, 
ἄγνωστο ποιὰ χρονικὴ περίοδο ἀκριβῶς, χρησιμοποιοῦνταν ἀπὸ τοὺς μο-
ναχοὺς τοῦ Πανορμίτη γιὰ τὴν τέλεση τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν τὶς κρύες 
μέρες τοῦ χειμώνα, λόγω ἑνὸς ἰδιότυπου «ὑποδαπέδιου» τρόπου θέρμαν-
σης τοῦ χώρου. Στὴ συνέχεια ἐγκαταλείφθηκε (ἀπροσδιόριστος ὁ λόγος) 
καὶ ἀνακαινίσθηκε πλήρως τὸ 1987124.

Διασκευάσθηκε, ἐπίσης, ὁ προαύλιος χῶρος καὶ ἐπεκτάθηκε125. Τὸ δάπε-
δο ἐπενδύθηκε μὲ βήσσαλα, χρώματος ἄσπρου καὶ μαύρου, παίρνοντας 
τὸ σχῆμα τοῦ «ψαροκόκκαλου», μὲ περίγραμμα φυτικῶν σχημάτων, ἀκο-
λουθώντας ἔτσι τὴν συμαϊκὴ παράδοση τῶν «κροκαλωτῶν» δαπέδων126.

Οἱ ἐσωτερικὲς στοὲς τῆς μονῆς στηρίζονται, κατὰ τὸ μεγαλύτερο τμῆ-
μα τους, σὲ τόξα, σχηματίζοντας τοξοστοιχίες, ποὺ ὑποβαστάζονται ἀπὸ 
ἑξήντα, καὶ πλέον, μαρμάρινους κίονες ἰωνικοῦ ρυθμοῦ127 (εἰκ. 4).

Τὸ Ὑδραϊκό, χῶρος ὁ ὁποῖος βρίσκεται στὴ δεξιὰ πλευρὰ τῆς κο-
ρυφῆς τῆς κεντρικῆς κλίμακας, ποὺ ὁδηγεῖ στὸν δεύτερο ὄροφο (δεξιὰ 
τῆς κεντρικῆς εἰσόδου τοῦ μοναστηριακοῦ συγκροτήματος), στὴ βόρεια 
πτέρυγα, ἀποτελεῖ κι αὐτὸ κτίσμα τοῦ 1783, ἀποτέλεσμα τῆς δωρεᾶς τοῦ 
Ὑδραίου πλοιάρχου Παντελῆ Ζώρζη, σύμφωνα μὲ τὴν κτητορικὴ ἐπι-
γραφὴ ποὺ εἶναι ἐντοιχισμένη ἀριστερὰ τῆς εἰσόδου τῆς αἴθουσας:                                                                                                 

122. Ἡ τράπεζα ἀποτελεῖ ἔργο τοῦ Ρόδιου Ἀναστάση Καρναβᾶ, ἀρχιτέκτονα, ἐπίσης, 
τοῦ καθολικοῦ τῆς μονῆς, καὶ κατασκευάσθηκε ἐπὶ ἡγουμενίας τοῦ Νεοφύτου Α´, δηλ. 
γύρω στὸ 1787. Bλ. Σκευοφύλακος, ὅ.π., σ. 40. Ἐπίσης, ἀποτελεῖ περίπτωση σπάνια τὸ 
νὰ κτισθεῖ ὄπισθεν τοῦ ἱεροῦ τοῦ καθολικοῦ, καθὼς οἱ τράπεζες τῶν μονῶν βρίσκονταν 
συνήθως ἀπέναντι ἀπὸ τὴν εἴσοδο τοῦ ναοῦ, δηλ. πρὸς τὰ δυτικά, ἢ πολλὲς φορὲς νότια 
καὶ βόρεια, λόγω ἔλλειψης χώρου, ὅπως ἐπίσης καὶ τὸ νὰ κτισθεῖ σὲ ὄροφο, καὶ ὄχι στὸ 
ἰσόγειο. Βλ. Ὀρλάνδου, ὅ.π., σσ. 44-46.

123. Χαβιαρᾶ, ὅ.π., σ. 30.
124. Πετρόπουλου, ὅ.π., σσ. 89-90, σ. 112.
125. Χαβιαρᾶ, ὅ.π.
126. Χατζηφώτη, Κάστρα, σ. 44. Ἐπίσης, βλ. Παπαμιχαήλ, «Δάπεδα».
127. Σκευοφύλακος, ὅ.π., σ. 38.
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«1783 ΜΑΪΩ: 25 ΠΑ(Ν)ΤΕΛΛΗ ΖΩΡΖΗΝ ΥΔΡΗΩΤΙ:~» (sic).

Τὸ Ὑδραϊκὸ ἀποτελεῖ τὴν αἴθουσα ὑποδοχῆς τῶν προσκυνητῶν τοῦ 
Πανορμίτη, τὸ λεγόμενο ἀρχονταρίκι128.

Τὰ θολωτὰ ἰσόγεια κτίσματα ἐμπλουτίσθηκαν μὲ νέα σειρὰ χώρων 
(κελλιῶν), τὰ ὁποῖα κτίσθηκαν ὑπεράνω τῶν πρώτων, πλησίον τοῦ ἔτους 
κατασκευῆς τῆς τράπεζας τῆς μονῆς, ἐνῶ ἀργότερα ἀνεγέρθη καὶ τρίτη 
σειρὰ δωματίων, ἐπάνω ἀπὸ τὴ δεύτερη129.

Ἀκολούθησαν πολλὲς ἀνακαινίσεις, προσθῆκες, διαρρυθμίσεις καὶ δι-
αμορφώσεις χώρων στὰ ἑπόμενα χρόνια, ἐκ τῶν ὁποίων οἱ σημαντικότε-
ρες ἔλαβαν χώρα τὸν 20ὸ αἰ. Ἔτσι, ἔχουμε ἀκόμη α) στὴ δυτικὴ πτέρυ-
γα τὸ Λαογραφικὸ Μουσεῖο, τὸ ὁποῖο ἐγκαινιάσθηκε τὸ 1992, β) στὴν 
ἀνατολικὴ πτέρυγα i) τὴν Βιβλιοθήκη τῆς μονῆς, ἡ ὁποία κτίσθηκε τὸ 
1825 καὶ ἀποτελοῦσε τὸ παλαιὸ Δεσποτικό130, ii) τὸ νέο Δεσποτικό, στὸν 
ὄροφο ἐπάνω ἀπὸ τὴν Βιβλιοθήκη131, iii) τὸ πρώην Σκευοφυλάκιο132 καὶ 

128. Πετρόπουλου, ὅ.π., σσ. 115-116.
129. Σκευοφύλακος, ὅ.π., σ. 40.
130. Ὅ.π.
131. Χατζηφώτη, ὅ.π., σ. 46.
132. Χατζηφώτη, Μονή, σ. 28.

Εἰκ. 4. Ὁ προαύλιος χῶρος τῆς μονῆς (ξεχωρίζουν οἱ εἴσοδοι τῶν κελλίων).
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νῦν Ἐκκλησιαστικὸ Μουσεῖο, καὶ iv) τὴν 
Πινακοθήκη τῆς μονῆς133, γ) στὴν βόρεια 
πτέρυγα τὸ παρεκκλήσιο τοῦ Εὐαγγελι-
σμοῦ τῆς Θεοτόκου, τὸ ὁποῖο τοποθε-
τεῖται χρονικὰ πρὶν τὴν ἀνέγερση τοῦ ση-
μερινοῦ καθολικοῦ, ἀλλὰ ἔλαβε τὴν τελική 
του μορφὴ τὸ 1965134, καθὼς καὶ πλῆθος 
ἄλλων, βοηθητικῶν κατὰ βάση, χώρων 
καὶ στίς τέσσερις πτέρυγες τῆς μονῆς (νέα 
κελλιά, γραμματεία, μικρότερες τράπεζες, 
μαγειρεῖα, ἀποθῆκες κ.τ.λ.). Τέλος, πρέπει 
νὰ ἀναφέρουμε ὅτι τὸ μοναστηριακὸ 
συγκρότημα ἔχει τρεῖς εἰσόδους: τὴν κε-
ντρική, μία μικρότερη στὴ βόρεια πλευρὰ 
καὶ μία ἀκόμη στὴν ἀνατολική. οἱ θύρες 
καὶ τῶν τριῶν εἰσόδων εἶναι ἐπενδυμένες 
μὲ μέταλλο135.

Μεγαλοπρεπὲς καὶ ἐπιβλητικὸ εἶναι τὸ κωδωνοστάσιο (εἰκ. 5), τὸ 
ὁποῖο δεσπόζει στὴν πρόσοψη τοῦ συγκροτήματος, ὅπου βρίσκεται καὶ 
ἡ κεντρικὴ πύλη τῆς μονῆς. Οἱ ἐργασίες κατασκευῆς του ξεκίνησαν τὸ 
1905 καὶ ὁλοκληρώθηκαν τὸ 1911. Τὴν ἀρχιτεκτονικὴ μελέτη ἐκπόνησε 
ὁ Συμαῖος Γεώργιος Χατζησταυρίδης (ἢ Χατζησταυριός)136 καὶ τὸ ἐπίχρι-
σμα, ὅπως καὶ τὴ διακόσμηση, ἀνέλαβε ὁ Νάξιος137 μοναχὸς Ματθαῖος138. 
Ἔχει ὕψος 20 μ. περίπου καὶ φέρει πολλὰ ἀναγεννησιακὰ καὶ μπαρὸκ 
μορφολογικὰ στοιχεῖα, ὅπως ἀετώματα, ἁψιδώματα καὶ πλούσιο κερα-
μοπλαστικὸ διάκοσμο, μὲ ἑκατοντάδες ἀκροκέραμα, ρόδακες, ταινίες, 
προσωπεῖα, μαιάνδρους, ἀετοὺς κ.ἄ.139 Ἐπάνω ἀκριβῶς ἀπὸ τὴν πύλη τῆς 
μονῆς, στὴν πρόσοψη τοῦ κωδωνοστασίου, βρίσκεται ἐντοιχισμένος ἕνας 
ἀνάγλυφος φτερωτὸς λέοντας, ποὺ ἀποτελοῦσε τὸ σύμβολο τοῦ Ἁγίου 
Μάρκου, κατάλοιπο τῆς Βενετοκρατίας στὰ Δωδεκάνησα140. Ὑπῆρξε πα-
λαιότερα ἡ θεωρία πὼς ἀντέγραφε τὸ κωδωνοστάσιο τῆς Ἁγίας Φωτεινῆς 
στὴ Σμύρνη, ποὺ ὅμως ἀνατράπηκε ἀπὸ τὴν ἔρευνα. Ἔχουμε καταλήξει, 
πλέον, πὼς περισσότερο συγγενεύει μὲ τὸ κωδωνοστάσιο τῆς Λαύρας 

133. Πετρόπουλου, ὅ.π., σ. 121.
134. Ὅ.π., σ. 87.
135. Σκευοφύλακος, ὅ.π.
136. Πετρόπουλου, ὅ.π., σ. 125.
137. Κατ’ ἄλλους Σίφνιος. Βλ. Ὅ.π., σ. 126.
138. Σκευοφύλακος, ὅ.π., σ. 39.
139. Πετρόπουλου, ὅ.π.
140. Χατζηφώτη, Κάστρα, σ. 44.

Εἰκ. 5. Τὸ κωδωνοστάσιο.
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Zagkorsk (Ἁγίου Σεργίου), ποὺ βρίσκεται σὲ κοντινὴ ἀπόσταση ἀπὸ τὴ 
Μόσχα141.

Κατὰ τὸν 18ο καὶ 19ο αἰ. τὰ κωδωνοστάσια αὐξάνονται μὲ γεωμετρικὴ 
πρόοδο καὶ ἀποτελοῦν σημαντικὰ στοιχεῖα τῆς ἀρχιτεκτονικῆς συνθέσεως, 
τονίζοντας τὴν καθ’ ὕψος διάσταση. Δὲν ἀκολουθοῦν μιὰ κοινὴ κατασκευ-
αστικὴ πορεία, ἀλλὰ διαφοροποιοῦνται κατὰ περιοχές. Στὴν περίπτωση 
τοῦ κωδωνοστασίου τῆς Μονῆς Πανορμίτου βλέπουμε, ἐπίσης, καὶ τὴν 
υἱοθεσία μορφῶν τῆς εὐρωπαϊκῆς τεχνοτροπίας τοῦ μπαρόκ, σὲ συνδυ-
ασμὸ μὲ ἀναγεννησιακὰ στοιχεῖα, φαινόμενο συνηθισμένο τοὺς δύο τε-
λευταίους αἰῶνες τῆς τουρκικῆς κατοχῆς142.

Ἐν κατακλεῖδι, πρέπει νὰ τονίσουμε ὅτι ἀκόμη κι ἂν τελέστηκαν στὴ 
μονὴ καθολικὲς ἀλλαγὲς στὸ πέρασμα τοῦ χρόνου, ἐν τούτοις διατηρεῖται 
ὁ μοναστηριακὸς καί, παράλληλα, φρουριακὸς χαρακτήρας της, ποὺ 
δίνει τὴν ἐντύπωση τοῦ ἀπόρθητου. Ἀφενὸς οἱ ζεματίστρες143, ποὺ δια-
τηροῦνται σὲ κάποια σημεῖα τῶν ἐξωτερικῶν τειχῶν τοῦ συγκροτήματος, 
ἀφετέρου οἱ τρεῖς βαριὲς μεταλλικὲς θύρες, δημιουργοῦν στὸν ἐπισκέπτη 
τὴν αἴσθηση τῆς ἐπιστροφῆς στὸν χρόνο, θυμίζοντας τὴν ἀνάγκη προ-
στασίας σ’ ἐκείνους τοὺς χαλεποὺς καιρούς, στοὺς ὁποίους ἱδρύθηκε ἡ 
μονὴ καὶ χάραξε τὴν πορεία της, ποὺ φτάνει μέχρι τὸ σήμερα.

3) Τὸ καθολικὸ

3.1) Ἀρχιτεκτονικὴ

Τὸ καθολικὸ τῆς μονῆς βρίσκεται στὸ κέντρο, σχεδόν, τοῦ μοναστηρι-
ακοῦ συγ κροτήματος, ἀκολουθώντας τὴν ὀρθόδοξη παράδοση, κατὰ τὴν 
ὁποία πρέπει νὰ τονίζεται ἡ σημασία τοῦ κτηρίου καὶ νὰ ξεχωρίζει ἀπὸ τὰ 
ὑπόλοιπα κτίσματα144 (εἰκ. 6). Ὁ νέος ναὸς ἀκολουθεῖ τὸν ἁπλὸ τύπο τῆς 
μονόχωρης θολοσκεποῦς βασιλικῆς145, μὲ ἐξωτερικὲς διαστάσεις 8,20 μ. x 
18,35 μ.146 καὶ ἐσωτερικὲς 6,15 μ. x 17 μ., βάσει κατόψεως (εἰκ. 7). Ἡ ἁψίδα 
τοῦ ἱεροῦ εἶναι πεντάπλευρη ἐξωτερικά, ἐνῶ δὲν ὑπάρχουν παραβήματα 
(εἰκ. 8). Δυτικὸ δάνειο ἀποτελοῦν δύο ὀξυκόρυφα σταυροθόλια, γοτθικοῦ 

141. Πετρόπουλου, ὅ.π.
142. Τὸν 18ο-19ο αἰ. υἱοθετοῦνται κυρίως στοιχεῖα μπαρὸκ καὶ ροκοκὸ σὲ μιὰ ἔκδοση 

πιὸ ἐκλαϊκευμένη, ἰδιαιτέρως ἀγαπητὴ στοὺς κόλπους τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας. 
Βλ. Μπούρα, Ἀρχιτεκτονική, σσ. 268-269 καὶ Μπούρα, «Διακοσμήσεις».

143. Γιὰ τὰ ποικίλα μέτρα ἄμυνας ποὺ χρησιμοποιοῦσαν στὶς μονὲς μὲ φρουριακὸ χα-
ρακτήρα, βλ. Ὀρλάνδου, Ἀρχιτεκτονική, σσ. 8-11.

144. Γιὰ τὴ σημασία τῆς θέσης τοῦ καθολικοῦ στὸν χῶρο τῆς μονῆς, βλ. Ὅ.π., 27-30.
145. Στὴ Ρόδο, γύρω στὰ μέσα τοῦ 18ου αἰ., ἐμφανίζεται ὁ τύπος τῆς μεγάλης μονόχω-

ρης ἐκκλησίας, ποὺ στεγάζεται μὲ ὑστερογοτθικὰ σταυροθόλια μὲ νευρώσεις, καὶ ἐξαπλώνε-
ται σὲ ὅλη τὴ Δωδεκάνησο. Βλ. Κόλλια, «Τέχνη», σ. 100.

146. Πετρόπουλου, ὅ.π., σ. 51.
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τύπου147, τὰ ὁποῖα ἀναπτύσσονται 
σὲ ὅλο τὸ τμῆμα τῆς ὀροφῆς τοῦ 
κυρίως ναοῦ (εἰκ. 9). Οἱ νευρώσεις 
τοὺς ξεκινοῦν ἀπὸ τὸ κλειδὶ τοῦ 
θόλου τῆς στέγης καὶ φτάνουν 
μέχρι τὸ μέσο τοῦ ὕψους τοῦ 
βόρειου καὶ νότιου τοίχου (στὸ 
ὕψος δηλ. τῆς ποδιᾶς τῶν βόρειων 
καὶ νότιων παραθύρων), ὅπου καὶ 
ἑνώνονται οἱ ἐσωτερικὲς νευρώσεις 
τῶν δύο σταυροθολίων.

Οἱ ἀπολήξεις τῶν νευρώσε-
ων ἀκουμποῦν στὰ κιονόκρανα 
ἕξι, ἐντοιχισμένων καὶ ἡμιεντοι-
χισμένων, παλαιοχριστιανικῶν μο-
νόλιθων κιόνων, οἱ ὁποῖοι εἶναι δι-
ατεταγμένοι ἀνὰ τρεῖς σὲ κάθε μία 
ἀπὸ τὶς μακρὲς πλευρὲς τοῦ ναοῦ 
(εἰκ. 10).

Τὸ καθολικὸ ἔχει μία κεντρικὴ 
θύρα στὸν δυτικὸ τοῖχο καὶ μία 
μικρότερη στὸν νότιο, δίπλα 
ἀ κρι βῶς ἀπὸ τὸ ἱερό. Ἕξι μεγάλα 
ὀρθογώνια παράθυρα, τοποθε-
τημένα ἀνὰ δύο στὴν βόρεια, νότια 
καὶ δυτικὴ ὄψη τοῦ ναοῦ, καθὼς 
καὶ τέσσερα μικρότερα, τοξωτά, 
ἀνὰ ἕνα στὸ τύμπανο τοῦ βόρει-
ου καὶ νότιου τοίχου, ἐπιτρέπουν 
τήν ἄπλετη διείσδυση τοῦ φυσικοῦ 
φωτὸς μέσα στὸν ναό. Τὰ παράθυ-
ρα τῆς δυτικῆς ὄψης φέρουν ἀε-
τωματική, μαρμάρινη, ἐπίστεψη 
καὶ μαρμάρινες παραστάδες. Ἡ 
κεντρικὴ θύρα εἶναι ἁψιδωτή, μὲ 
ἐπίσης μαρμάρινες παραστάδες, 
καὶ ὑπέρθυρο προσκυνητάρι, 
μὲ μαρμάρινο πλαίσιο καὶ κι-

147. Γιὰ τὰ γοτθικοῦ τύπου σταυροθόλια βλ. Μπούρα, Ἱστορία, σσ. 349-354, ὅπως καὶ 
Saragoza, «Vaults»,  σσ. 32-38.

Εἰκ. 6. Τὸ καθολικό.

Εἰκ. 7. Κάτοψη τοῦ καθολικοῦ τῆς Μονῆς.
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ονίσκους, στὸ ὁποῖο ἀπεικονίζεται σὲ 
τοιχογραφία ἡ μορφὴ τοῦ ἀρχάγγε-
λου Μιχαήλ. Ὑπεράνω τοῦ προσκυ-
νηταρίου ὑπάρχει κυκλικὸς φεγγίτης 
καὶ ὑπεράνω τοῦ φεγγίτη ὑψώνεται 
μεγάλος, ὄρθιος, μαρμάρινος σταυρός. 
Ἡ στέγη ἐπενδύεται μὲ κεραμίδια βυζα-
ντινοῦ τύπου.

Αὐτὴν τὴν περίοδο, καὶ γενικὰ κατὰ 
τοὺς χρόνους τῆς ξένης ἐπικυριαρχίας 
στὸν ἑλλαδικὸ χῶρο, παρουσιάζει μέγι-
στη ἀνάπτυξη ὁ τύπος τῆς βασιλικῆς, 
κυρίως τῆς μονόχωρης, μὲ διάφορες 
παραλλαγές148. Ὁρισμένα κείμενα τοῦ 
18ου αἰ. μᾶς ἐνημερώνουν πὼς ὑπῆρχε 

μιὰ τάση ἐπιστροφῆς, ἀπὸ 
τὴν πλευρὰ τῆς Ἐκκλησίας, 
στὴν ἁπλότητα καὶ λει-
τουργικότητα τῆς παλαι-
οχριστιανικῆς βασιλικῆς. 
Ἀποτελοῦσε ἕναν τύπο δο-
κιμασμένο καὶ γενικευμένο, 
ἐπὶ αἰῶνες, στὶς ἐνετοκρα-
τούμενες περιοχές, καθὼς 
καὶ σὲ ὁρισμένα νησιά. 

Ἐπιπλέον, οἱ δυσκολίες ἐντάξεως 
τοῦ καθιερωμένου εἰκονογραφι-
κοῦ προγράμματος στὸ ἐσωτε-
ρικὸ τῆς ξεπεράστηκαν μὲ τὴν 
ταχεία ὑποβάθμιση τῆς τοιχο-
γραφίας, τὴ γενικευμένη χρήση 
τῶν φορητῶν εἰκόνων καὶ τὴν 
ὑψηλὴ τέχνη ποὺ ἀναπτύχθηκε 
στὴν κατασκευὴ τοῦ τέμπλου 
καὶ τοῦ εἰκονοστασίου, τὸ 
ὁποῖο ξεχωρίζει μὲ τὴν πο λυ -

148. Γιὰ τὶς παραλλαγὲς αὐτές, βλ. Μπούρα, ὅ.π., σ. 467.

Εἰκ. 8. Ἡ ἁψίδα τοῦ καθολικοῦ.

Εἰκ. 9. Τὸ ἕνα ἐκ τῶν δύο σταυροθολίων (δυτικό).

Εἰκ. 10. Παλαιοχριστιανικὸς κίονας  
στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ καθολικοῦ.
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τέλειά του στὸ ἐσωτε ρικὸ 
τοῦ ναοῦ, ἀνεξάρτητα ἀπὸ 
τὸν τύπο149. Στὰ Δωδεκάνη-
σα, καὶ περισσότερο στὴ 
Ρόδο, ὁ τύπος τῆς δρομικῆς 
(μονόκλιτης ἢ τρίκλιτης) βα-
σιλικῆς, μὲ ὀξυκόρυφα σταυ-
ροθόλια στὴ θολωτὴ στέ γη, 
συνεχίζει νὰ ἐφαρμόζεται ἀπὸ 
τοὺς χριστιανοὺς ἀρχιτέκτο-
νες καὶ κατὰ τὴν περίοδο 
τῆς Τουρκο κρατίας, ἀπο-
τελώντας ἐνεργὸ κατάλοιπο 
τῆς ἱπποτικῆς ἀρχιτεκτο-
νικῆς150.

Στὴ δεξιὰ πλευρὰ τῆς 
εἰσόδου τοῦ καθολικοῦ, στὴ 
δυτικὴ ὄψη, ἀνάμεσα στὸ 

παράθυρο καὶ τὴ νοτιοδυτικὴ γωνία, βρίσκεται μαρμαρόγλυπτη κτητο-
ρικὴ ἐπιγραφή (εἰκ. 11)  ποὺ ἀποκαλύπτει ὅλο τὸ πλαίσιο ἀνοικοδόμησης 
τοῦ νέου ναοῦ:

«ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΨΠΓ´ ΜΑΪΩ ΚΓ´.
ΑΝΕΚΑΙΝΙΣΘΗ ΕΚ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΟΥΤΟΣ Ο ΘΕΙΟΣ

Κ(ΑΙ) ΠΑΝΣΕΠΤΟΣ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΕΡ
ΜΙΩΤΟΥ ΣΥΝ ΠΑΣΗ ΤΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΤΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑ ΣΥΝ-

ΔΡΟΜΗΣ Κ(ΑΙ) ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΕΥ 
ΣΕΒΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ. ΑΡΧΙΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΔΕ Κ(ΑΙ) ΤΟΥ 

ΑΓΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΚΥΡ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ. ΗΓΟΥΜΕΝΕΥΟΝΤΩΝ ΤΕ                                                                                                 
ΚΑΛΛΙΣΤΟΥ Κ(ΑΙ) ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΤΩΝ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧ(ΩΝ). ΕΠΙΤΡΟΠΕΥΟ-
ΝΤΟΣ ΔΕ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΥΡ: Χ(ΑΤΖΗ): ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΑΤΑΛΙΟΥ.ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ 

ΔΕ ΩΝ ΜΑ ΣΤΡAΝΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΡΝΑΒΑΣ ΡΟΔΙΟΣ.
ΤΟΥΣ ΕΥΣΕΒΕΙΣ ΦΥΛΛΑΤΕ ΩΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ. ΤΟΥΣ ΕΝ ΘΑ

ΛΑΣΣΗ, ΠΛΕΟΝΤΑΣ ΕΥΟΔΩΣΟΝ ΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ.
ΤΟΥΣ ΕΝ ΝΟΣΟΙΣ ΙΑΣAI ΠΑΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕ

ΝΟΥΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΝΑΟΝ ΣΟΥ ΕΝΘΑΔΕ ΚΑΙ ΕΥΡHΣΚΟΜΕΝΟΥΣ
Κ(ΑΙ) ΤΟΥΣ ΠΟΡΟ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΝΤΑ(Σ) ΣΕ ΒΟΗΘΕΙΣΟΝ ΕΝ ΤΑΧΕΙ,

ΙΝΑ ΤΙΜΩΣΙ ΤΗΝ ΣΗΝ ΜΕΓΙΣΤΗΝ ΧΑΡΙΝ» (sic)151.

149. Μπούρα, Ἀρχιτεκτονική, σ. 267.
150. Ὀρλάνδου, «Μνημεῖα», σσ. 107-108. Γιὰ τὶς μεσαιωνικὲς σταυροθολιακὲς ἐκκλησίες 

τῆς Ρόδου, βλ. Ντέλλα, «Σταυροθολιακὲς ἐκκλησίες».
151. Πετρόπουλου, ὅ.π., σσ. 53-54.

Εἰκ. 11. Ἡ κτητορικὴ ἐπιγραφὴ στὴ δεξιὰ 
πλευρὰ τῆς εἰσόδου τοῦ καθολικοῦ.



41

ΟΙ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΤΗΣ Ι.Μ. ΠΑΝΟΡΜΙΤΟΥ ΣΥΜΗΣ

Ἀπὸ τὴν κτητορικὴ ἐπιγραφὴ πληροφορούμαστε τὸ ἔτος οἰκοδόμησης 
τοῦ παρόντος ναοῦ (γιὰ τὴν ἀκρίβεια τὸ πότε τελέστηκαν οἱ οἰκοδομικὲς 
ἐργασίες στὴ μονή), δηλ. στὶς 23 Μαΐου τοῦ 1783, καθὼς καὶ τὸ ὅτι προ-
ϋπῆρχε ναός, ὁ ὁποῖος ὅμως ἀνακαινίσθηκε «ἐκ θεμελίων». Ἴσως αὐτὸ 
νὰ ὀφείλεται στὴ σαθρότητα ποὺ ἔπληττε ἤδη πολλὰ ἀπὸ τὰ ὑπάρχοντα 
κτίσματα τῆς μονῆς ἢ ἀκόμη καὶ στὴν ἀνάγκη αὔξησης τοῦ μεγέθους τοῦ 
καθολικοῦ, ὥστε νὰ καταστεῖ ἱκανὸ νὰ φιλοξενήσει ἱκανοποιητικὸ ἀριθμὸ 
προσκυνητῶν, τῶν ὁποίων ἡ προσέλευση γινόταν ἀθρόα κατὰ τὶς ἡμέρες 
τοῦ ἑορτασμοῦ τῶν ἐννέα Ἀγγελικῶν Ταγμάτων (8 Νοεμβρίου). Ἐξάλλου, 
ἡ διάδοση τῆς προσκύνησης τῆς εἰκόνας τοῦ ἀρχάγγελου Μιχαὴλ τοῦ 
Πανορμίτου, καθὼς καὶ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ μονὴ ἦταν ἤδη ἀρκετὰ γνωστὴ 
στὶς ἀρχὲς τοῦ 18ου αἰ., δηλώνεται σ’ ἐμᾶς μέσω ὁρισμένων στίχων, οἱ 
ὁποῖοι σώζονται στὴν ἀνάγλυφη ἐπιγραφὴ τῆς σπάθης τοῦ ταξιάρχη, 
ὅπως ἀναφέρθηκε καὶ παραπάνω: 

«...Ω ΤΗΣ ΣΥΜΗΣ ΑΠΑΝΤ(ΕΣ) ΔΩΡΑ ΠΡΟΣΗΞΑΝ
ΝΑΥΚΡΑΤ(ΑΙ) ΙΕΡ(ΕΙΣ) (ΚΑΙ) ΚΟΙΝΟΤΗΣ.

ΑΡΓΥΡΑΝ ΠΡΟΣΑΓΟΥΣΙΝ ΕΙΚΟΝΑΝ ΤΗΝ ΔΕ.
ΣΥ Δ’ ΑΥΤ(ΟΣ) ΠΕΡΙΣΩΖΕ ΤΟ ΟΙΚΗΜΑ.

ΤΟΙΣ ΕΜΟΙΣ ΧΡΟΝΟΙΣ ΗΞΙΩΣ(ΑΣ) ΙΔΕΙΝ (Σ)Ε
Ω ΑΡΧΗΓΕΤΑ Κ(Υ)ΡΙΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΑ.

ΑΡΓΥΡΑΝ Κ(ΑΙ) ΠΑΝΤΙΜΟΝ ΤΗΝ ΣΗΝ ΕΙΚΟΝΑ...» (sic)152.

Τὸ καθολικὸ κτίστηκε ἐπὶ τῶν χρόνων τοῦ Μητροπολίτου Ρόδου 
Καλλινίκου153, ὅπως καὶ ἐπὶ τῶν ἐτῶν τῆς ἡγουμενίας τῶν ἱερομόναχων 
ἀδελφῶν Καλλίστου καὶ Νεοφύτου.

Ὅπως ἀποκαλύπτεται ἀπὸ τὴν ἐπιγραφή, κτήτορας δὲν ἦταν κανένας 
ἀπὸ τοὺς τρεῖς, ξεχωριστά. τοὺς κτήτορες τοῦ νέου καθολικοῦ ἀποτελοῦν 
ἅπαντες οἱ εὐλαβεῖς χριστιανοί, ἀφοῦ μὲ τὸ νὰ συνδράμει ὁ καθένας, κατὰ 
τὴν οἰκονομική του δυνατότητα, βοήθησε στὸ νὰ συντεθεῖ τὸ ἀπαραίτη-
το γιὰ τὴν ἔναρξη καὶ διεκπεραίωση τῶν ἐργασιῶν στὸ μοναστηριακὸ 
συγκρότημα ποσόν. Φυσικὸ εἶναι νὰ μὴ γνωρίζουμε πόσοι καὶ ποιοὶ ἦταν 
αὐτοὶ οἱ χριστιανοί, ἐφόσον ὁ ἔρανος γιὰ τὶς ἐπισκευὲς τῆς μονῆς ξεπέρα-
σε τὰ ὅρια τοῦ νησιοῦ154, πράγμα ποὺ σημαίνει ὅτι ὁ ἀριθμὸς τῶν πιστῶν, 
ποὺ θέλησαν νὰ προσφέρουν τὸν ὀβολό τους γιὰ τὴν ἀνέγερση τοῦ ναοῦ 

152. Χαβιαρᾶ, ὅ.π., σ. 24, σσ. 24-27.
153. Ὁ Καλλίνικος ὁ ἐκ Βεροίας διετέλεσε Μητροπολίτης Ρόδου τὰ ἔτη 1758-1792, 

δηλαδὴ ἕως καὶ τὸ ἔτος ἁγιογράφησης τοῦ καθολικοῦ τῆς Μονῆς Πανορμίτου. Βλ. Κων-
σταντινίδου, Ἐκκλησία, σ. 52.

154. Ὁ ἱερομόναχος καὶ πρῶτος γνωστός, ἀπὸ τὶς πηγές, ἡγούμενος τῆς μονῆς Νεόφυ-
τος Κακακιὸς ἔφτασε μέχρι τὴ Μυτιλήνη, ὥστε νὰ συγκεντρώσει τὸ ἀπαραίτητο, γιὰ τὶς 
ἐπιδιορθώσεις, ποσόν. Βλ. Χαβιαρᾶ, ὅ.π., σ. 32. Ἐπιπροσθέτως, λαμβάνοντας ὑπόψη τὴ 
δωρεὰ γιὰ τὸ κτίσιμο τοῦ Ὑδραϊκοῦ, γίνεται ἐμφανὲς πὼς τιμὴ πρὸς τὴν εἰκόνα τοῦ Πα-
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καὶ τῶν λοιπῶν κτισμάτων, θὰ ἦταν ὑπερβολικὰ μεγάλος γιὰ νὰ χωρέσει 
στὴν ἐπιφάνεια τῆς κτητορικῆς ἐπιγραφῆς ἢ ἁπλῶς οἱ δωρητὲς προτίμη-
σαν νὰ διατηρήσουν τὴν ἀνωνυμία τους. Οὕτως ἢ ἄλλως, δὲν διασώζεται 
καμία γραπτὴ πηγὴ ποὺ νὰ προσφέρει κάποια ἐπιπλέον πληροφορία σχε-
τικὴ μὲ τὰ στοιχεῖα τῶν δωρητῶν.

Ἀπὸ τὴν κτητορικὴ ἐπιγραφὴ πληροφορούμαστε, ἐπίσης, τὸ ὄνομα καὶ 
τὴν καταγωγὴ τοῦ ὑπεύθυνου γιὰ τὸ ἔργο, ὁ ὁποῖος φέρει, ὅπως μπο-
ροῦμε νὰ ἀναγνώσουμε, τήν ἰδιότητα τοῦ ἀρχιτέκτονος, πράγμα ἀσυνή-
θιστο, ἕως σπάνιο θὰ λέγαμε, γιὰ κτητορικὴ ἐπιγραφὴ τοῦ 18ου αἰ.155, ἐφό-
σον ἡ ἀνώτερη ἐκπαίδευση ἀποτελοῦσε ἕνα ἀγαθὸ περιορισμένο κατὰ τὰ 
χρόνια τῆς Τουρκοκρατίας, εἰδικὰ στὶς παραμεθόριες περιοχές156. Βέβαια, 
λαμβάνοντας ὑπόψη κάποια προνόμια ποὺ δόθηκαν, ἐκ μέρους τῶν 
Τούρκων κατακτητῶν, σὲ ὁρισμένα νησιὰ τοῦ συμπλέγματος, ὅπως π.χ. 
τὸ φιρμάνι τοῦ Σουλεϊμὰν τοῦ Μεγαλοπρεποῦς στὸ νησὶ τῆς Σύμης (βλ. 
στὴν Εἰσαγωγή), καταλαβαίνουμε πὼς ὑπῆρχε κάποια εὐελιξία σὲ θέματα 
οἰκονομίας, διοίκησης, ἐκπαίδευσης κ.τ.λ. στὰ Δωδεκάνησα.

Πιθανῶς, ἀνάλογη νὰ ἦταν καὶ ἡ περίπτωση τοῦ Ρόδιου μαστρο-
Ἀναστάση Καρναβᾶ, ποὺ ἀνέλαβε τὴν ἐκπόνηση τοῦ ἔργου, καθὼς στε-
ρούμαστε ἄλλων στοιχείων γύρω ἀπὸ τὸ ὄνομά του καὶ μόνο σὲ λογικὲς 
ὑποθέσεις μποροῦμε νὰ προβοῦμε157. Ἴσως ἡ ἀναγραφὴ τῆς ἰδιότητάς του 
στὴν κτητορικὴ ἐπιγραφὴ ἀποτελοῦσε ἕναν τρόπο νὰ ἀποδειχθεῖ πὼς ἡ 
κατασκευὴ τοῦ νέου καθολικοῦ δὲν ἀνατέθηκε σὲ ἕναν τυχαῖο μαΐστορα 
τοῦ νησιοῦ, ἀλλὰ σὲ κάποιον μὲ εἰδικὲς σπουδές158. Πολὺ πιθανό, μάλιστα, 
νὰ μαθήτευσε σὲ κάποια σχολὴ τοῦ συμπλέγματος, ὅπως ἦταν ἡ Σχολὴ 

νορμίτου δὲν ἀπέδιδαν μόνον οἱ νησιῶτες τῶν δώδεκα ἢ τῶν ἐγγὺς πρὸς τὸ σύμπλεγμα τῆς 
Δωδεκανήσου νησιῶν.

155. Ἡ, σὲ μεγάλο βαθμὸ συνειδητή, ἀνωνυμία τῶν βυζαντινῶν ἀρχιτεκτόνων καὶ κα-
τασκευαστῶν ἀποτελοῦσε φαινόμενο σύνηθες καὶ κατὰ τοὺς βυζαντινοὺς αἰῶνες. Βλ. Πε-
τρονώτη, Ἀρχιτέκτων, σ. 14.

156. Οἱ περιοχὲς ποὺ παρουσίαζαν ὑψηλὸ βιοτικὸ ἐπίπεδο, ὅπως ἡ Κωνσταντινούπο-
λη, τὰ Ἰωάννινα, ἡ Ἄρτα, ἡ Σμύρνη, ἡ Χίος, ἡ Πάτμος κ.τ.λ., εἶχαν νὰ ἐπιδείξουν καὶ 
κάποια ἀνάπτυξη στὸν ἐκπαιδευτικὸ τομέα, ἡ ὁποία παρουσίαζε ὅμως αὐξομειώσεις, ποὺ 
ὀφείλονταν σὲ πολλοὺς παράγοντες. Γιὰ περισσότερα, σχετικὰ μὲ τήν ἐκπαίδευση ἀπὸ τὸ 
1669-1821, βλ. Ἀγγέλου, «Ἡ ἐκπαίδευση», σσ. 306-328.

157. Κατὰ τὸν Δ. Χαβιαρᾶ, ὁ Ἀ. Καρναβᾶς, μὲ ἀφορμὴ τὰ ἔργα στὴ μονή, νυμφεύθη-
κε καὶ μετακόμισε στὴ Σύμη, ὅπου ὑπάρχει μέχρι καὶ τὶς μέρες μας ἡ οἰκογένεια Καρναβᾶ. 
Ἐπίσης, παρατηρεῖ καὶ ὑποθέτει πὼς τὴν κτητορικὴ ἐπιγραφὴ τὴ χάραξε ὁ ἴδιος ὁ Ἀ. Καρ-
ναβᾶς, ἐφόσον φέρει σημαντικὲς ὁμοιότητες, στὰ γράμματα καὶ τὴ μορφή, μὲ τὶς ἐπιγραφὲς 
ποὺ βρίσκονται στὸ μουσουλμανικὸ νεκροταφεῖο τῆς Ρόδου. Βλ. Χαβιαρᾶ, ὅ.π., σ. 31.

158. Σύγχυση προκαλεῖ ἡ πολυάριθμη καὶ μὲ πολλὲς ἔννοιες ὁρολογία (μηχανικός, 
ἀρχιτέκτων, πρωτομαΐστορας, τεχνίτης, οἰκοδόμος, μάστορης κ.τ.λ.). Αὐτοὶ οἱ ὅροι, κατὰ 
τὴ βυζαντινὴ περίοδο, προσδιόριζαν ἀρκετὰ συχνὰ τὴν ἰδιότητα τοῦ ἀρχιτέκτονα, ἀλλὰ 
ὄχι πάντα. Μάλιστα, σὲ ἐπιγραφὴ τοῦ 1245 ἀναγράφεται ἡ λέξη «ἐμαστόρευσε», ποὺ μπο-
ρεῖ νὰ σήμαινε ἀρχιτεκτόνησε. Βλ. Πετρονώτη, ὅ.π., σ. 13, 58-59.
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τῆς Ἁγίας Μαρίνας, στὴν ὁποία νὰ μεταλαμπάδευαν γνώσεις καὶ ἐπάνω 
σὲ ἐπιστῆμες περισσότερο πρακτικές. Ἐξάλλου, δὲν εἶναι τυχαῖο τὸ ὅτι 
κάλεσαν τοὺς καλύτερους τῆς Δωδεκανήσου γιὰ τὴν ἐπιμέλεια τοῦ νέου 
καθολικοῦ καὶ τῶν λοιπῶν κατασκευῶν τῆς μονῆς (αὐτὸ φαίνεται καὶ 
στὴν κατασκευὴ τοῦ κωδωνοστασίου, τοῦ τέμπλου καὶ στὴν ἁγιογράφη-
ση τοῦ ναοῦ, ὅπως θὰ ἀναλυθεῖ παρακάτω). Φυσικά, δὲν ἀποκλείουμε 
τήν περίπτωση, ποὺ εἶναι καὶ τὸ πιθανότερο, ὁ Ἀναστάσιος (μαστρα-
ναστάσης) Καρναβᾶς νὰ ἀποτελοῦσε κάποιον μαΐστορα (πρωτομαΐστορα 
γιὰ τὴν ἀκρίβεια), κατὰ τὴ σημερινὴ ἔννοια, μὲ ὄνομα ἀρκετὰ διαδεδομένο 
στὰ Δωδεκάνησα στὸν τομέα τῆς ναοδομίας159. Ἡ ἐπιλογή, τέλος, κατα-
σκευῆς τοῦ τύπου τῆς βασιλικῆς μὲ ὀξυκόρυφα σταυροθόλια θὰ πρέπει νὰ 
ὀφείλεται στὸ γεγονὸς ὅτι ὁ ἀρχιτέκτονας, λόγω καταγωγῆς, ἀκολούθησε 
ἕναν τύπο ἀρκετὰ διαδεδομένο στὰ Δωδεκάνησα160, συνεπῶς πολὺ οἰκεῖο 
καὶ στὸν ἴδιο.

Ἡ εἰκονογράφηση τοῦ ναοῦ πραγματοποιήθηκε ἀπὸ τὸν ἱερομόνα-
χο Νεόφυτο τὸν Συμαῖο (ἐπικουρούμενο ἀπὸ τὸν Κυριακό, τοπικὸ ἁγιο-
γράφο161) τὸ 1792, σύμφωνα μὲ τὴν ἐπιγραφή (εἰκ. 12) ποὺ βρίσκεται στὸ 
ἐσωράχιο τῆς τοξωτῆς εἰσόδου τοῦ ναοῦ: 

«ΑΝΙΣΤΟΡΗΘΗ ΟΥΤΟΣ Ο ΘΕΙΟΣ Κ(ΑΙ) ΠΑΝΣΕΠΤΟΣ ΝΑΟΣ,
ΤΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΕΡΜΙΩΤΗ ΔΙΑ / ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

ΚΑΛΛΙΣΤΟΥ Κ(ΑΙ) ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΤΩΝ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧ(ΩΝ) ΔΑΠΑΝΗΣ
ΔΕ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΕΥΣΕΒΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ / ΑΡΧΙΕΡΑΤΕΥΟΝΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΛΛΗΝΙΚΟΥ, ΕΠΙ-
ΤΡΟΠΕΥΟΝΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ / ΠΡΟΣΚΥΝΙΤΟΥ. ΕΝ ΕΤΕΙ ΣΩΤΗΡΙΩ,

159. Κατὰ τὴν παλαιοχριστιανικὴ περίοδο ὁ ὅρος «μηχανικός» σήμαινε τὸν ἀρχιτέκτο-
να, ἐνῶ ὁ ὅρος «ἀρχιτέκτων» ἐννοοῦσε περισσότερο τὸν πρωτομαΐστορα, τὸν πρακτικό. 
Βλ. Ὅ.π., σσ. 58-59. Πιθανότατα, ὁρισμένα ἀπὸ ὅλα τὰ παραπάνω στοιχεῖα ποὺ ἴσχυαν 
κατὰ τὴν παλαιοχριστιανικὴ καὶ βυζαντινὴ περίοδο, νὰ ἐπαναλαμβάνονταν καὶ κατὰ τοὺς 
μεταβυζαντινοὺς χρόνους. Μάλιστα, ἐὰν ἰσχύει ἡ θεωρία τοῦ Δ. Χαβιαρᾶ ὅτι ὁ Ἀ. Καρ-
ναβᾶς χάραξε τὴν κτητορικὴ ἐπιγραφή, ἴσως δὲν ἀποκλείεται τὸ γεγονὸς ὅτι ἀνέγραψε 
τὸν τίτλο τοῦ ἀρχιτέκτονα, ὥστε νὰ προσδώσει κύρος στὸν ἑαυτό του, καθὼς ὁρισμένα 
τεχνικὰ ἐπαγγέλματα ἀναβαθμίζονταν, λόγω τῶν ἀντίξοων συνθηκῶν τῆς ἐποχῆς (βλ. τὶς 
σχετικὲς μὲ τὴν ἐκπαίδευση παραγράφους). Τέτοια παραδείγματα ἐντοπίζονται καὶ στὸ 
μακρινὸ παρελθόν, ὅπου «ναὶ μὲν δὲν διασώθηκαν ὀνόματα ρωμαίων ἀρχιτεκτόνων, ὅμως 
ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῆς Δημοκρατίας στὴ Ρώμη ἀκόμη καὶ οἱ ἁπλοὶ μαΐστορες ἀπέκτησαν τόση 
κοινωνικὴ αὐτοπεποίθηση, ὥστε ἄρχιζαν νὰ προβάλλονται, σκαλίζοντας ἀνάγλυφα στὸν 
τάφο τους μὲ τὰ σύνεργα τῆς οἰκοδομικῆς». Βλ. Πετρονώτη, ὅ.π., σσ. 61-62.

160. Μὴ ξεχνᾶμε πὼς καταγόταν εἰδικὰ ἀπὸ τὴ Ρόδο, ἡ ὁποία ἔβριθε ἀπὸ ναοὺς καὶ 
κατασκευὲς μὲ γοτθικὰ χαρακτηριστικά.

161. Βλ. Πιομπίνου, Ἁγιογράφοι, σ. 178 καὶ Μ. Χατζηδάκη - Ε. Δρακοπούλου (βλ. Χα-
τζηδάκη-Δρακοπούλου, Ἕλληνες ζωγράφοι, σ. 131). Ὁ δεύτερος ἁγιογράφος ἐργάστηκε 
μόνο στὸν δυτικὸ τοῖχο, ἀναλαμβάνοντας μικρὰ σημεῖα τῆς σύνθεσης τῆς Δευτέρας Πα-
ρουσίας, καθὼς καὶ τὶς ὁλόσωμες μορφὲς στὶς ἄντυγες τῶν τόξων τῶν παραθύρων. Ἐπι-
προσθέτως, ἀνέλαβε ὁρισμένες ἐπιγραφὲς στὴν πρώτη ζώνη τοῦ νότιου τοίχου.
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Αψ9Β: ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ ΙΟΥΛΛΙΟΝ
ΧΕΙΡ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ

ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟ ΣΥΜΗΣ» (sic)162.
Μέχρι τὸ 2001, ἡ κατάσταση τοῦ ζωγραφικοῦ διακόσμου τοῦ καθολικοῦ, 

εἰδικότερα ὅσον ἀφορᾶ στὸ κομμάτι τοῦ κυρίως ναοῦ, ἦταν ἀπογοητευ-
τική. Τὰ περισσότερα θέματα δὲν ξεχώριζαν λόγω τῆς αἰθάλης ποὺ εἶχαν 
δημιουργήσει τὰ κεριὰ καὶ τῆς φθορᾶς τῶν αἰώνων. Ὕστερα ἀπὸ ἐνέργειες 
τῶν ἁρμοδίων ὑπηρεσιῶν τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ καὶ κατόπιν τε-
τραετοῦς συνεχοῦς ἐργασίας τοῦ εἰδικοῦ συνεργείου, ἐπιτεύχθηκε τελικῶς 
ὁ καθαρισμὸς καὶ ἡ ἀποκάλυψη τοῦ τελευταίου ἐνυπόγραφου ἔργου τοῦ 
Νεοφύτου163. Δυστυχῶς, ἕνα μεγάλο μέρος τῆς ὀροφῆς, καὶ εἰδικότερα οἱ 
συνθέσεις τῶν τριγώνων τοῦ ἀνατολικοῦ σταυροθολίου, ἔχουν ἀλλοιωθεῖ 
σὲ σημεῖο νὰ εἶναι, οἱ περισσότερες, ἀδιάγνωστες.

162. Πετρόπουλου, Ἱστορικό, σ. 56. Ἄξιο ἀναφορᾶς εἶναι τὸ γεγονὸς πὼς οἱ Κ. Φαρ-
μακίδης καὶ Α. Καρακατσάνη στὸ βιβλίο τους Σύμη: Ὁδηγός (Φαρμακίδη - Καρακατσάνη, 
Ὁδηγός, σ. 45) ἀναγράφουν ὅτι οἱ τοιχογραφίες ἀποτελοῦν ἔργο τῶν ἀδελφῶν Καρα-
κωστήδων, καὶ μάλιστα τὸ ἔτος 1783 (ἔτος ἀνέγερσης τοῦ καθολικοῦ καὶ ἀποπεράτωσης 
τῆς μονῆς). Ἡ θεωρία αὐτὴ ἐνστερνίστηκε ἀπὸ τοὺς Ἰ. Χατζηφώτη (βλ. Χατζηφώτη, Μονή, 
σ. 19), Φ. Πιομπίνο (βλ. Πιομπίνου, ὅ.π.) καὶ Χ. Κουτελάκη, ποὺ δέν ἀποδίδει στὸν Νεόφυ-
το τὴν ἁγιογράφηση τοῦ καθολικοῦ, ἀλλὰ ἀναφέρει ἁπλὰ τὴ χρονολογία δράσης του στὴ 
Σύμη, δηλ. τὸ 1792 (βλ. Κουτελάκη, «Ζωγράφοι», σ. 122). Ὁ ἀείμνηστος Χατζηφώτης, 
ἕντεκα ἔτη μετὰ τὴν πρώτη διατύπωσή του, ἀναθεώρησε καὶ ἀνέτρεψε τὴν ἀρχικὴ ἄπο-
ψη, λαμβάνοντας ὑπόψη τὴν ἐπιγραφὴ τοῦ ἐσωράχιου (βλ. Χατζηφώτη, «Νεόφυτος ὁ Συ-
μαῖος», σ. 180). Πιθανῶς, ὅλοι οἱ προηγούμενοι ἔλαβαν, χωρὶς νὰ ἐλέγξουν περαιτέρω, τὴν 
πληροφορία ἀπὸ τὸν Μ. Σκευοφύλακα, ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ πρῶτος ποὺ κάνει ἀναφορὰ γιὰ 
τὸν ζωγράφο τοῦ καθολικοῦ τῆς μονῆς (βλ. Σκευοφύλακος, Πανορμίτης, σ.41).

163. Πετρόπουλου, ὅ.π., σσ. 60-61.

Εἰκ. 12. Ἡ ἐπιγραφὴ μὲ τὰ στοιχεῖα τοῦ ζωγράφου  
καὶ τὸ ἔτος ἱστόρησης τοῦ ναοῦ.
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3.2) Τὸ τέμπλο καὶ τὸ προσκυνητάρι

Ἐντὸς τοῦ καθολικοῦ, θαυμασμὸ προκαλεῖ τὸ ἀριστουργηματικὸ 
ξυλό γλυπτο τέμπλο164 (εἰκ. 13), ἔργο τοῦ Κώου μαΐστορα Δράκου Ταλια-
δούρου165, ποὺ ἀποτελεῖ ἕνα ἀπὸ τὰ σημαντικότερα ἔργα τῆς ἐκκλησια-
στικῆς ξυλογλυπτικῆς στὰ Δωδεκάνησα166. Ἡ ἀξία του εἶναι ἰδιαίτερη, ὄχι 
μόνο γιὰ τὰ ἐξαιρετικῆς τέχνης στοιχεῖα ποὺ τὸ συνθέτουν, ἀλλὰ καὶ γιὰ 
τὸ ὅτι ἔχουμε ἀσφαλῶς τὸ ὄνομα τοῦ κατασκευαστῆ του, τὸν τόπο κα-
ταγωγῆς, τὸ κόστος, καθὼς καὶ τὴν περίοδο κατασκευῆς του. Πράγμα-
τι, μὲ βάση ἐξοφλητικὸ ἔγγραφο, ποὺ πιθανότατα εἶναι τὸ μοναδικὸ ποὺ 
ἀφορᾶ κατασκευὲς τοῦ εἴδους στὸ σύμπλεγμα καὶ συνετάχθη ἀπὸ τὸν ἴδιο 
τὸν μαΐστορα τὸ 1788, καὶ τὴν κτητορικὴ ἐπιγραφὴ τοῦ καθολικοῦ, ὁ Χ. 
Κουτελάκης καταλήγει στὸ συμπέρασμα πὼς τὸ τέμπλο κατασκευάστηκε 
μεταξὺ τῶν ἐτῶν 1783 καὶ 1787167.

Τὸ τέμπλο ἐμφανίζει τὴν κλασσική, κατὰ τὰ μεταβυζαντινὰ χρόνια, 
τριμερῆ καθ’ ὕψος διαίρεση168 καὶ παραμένει ἀτόφιο, χωρὶς δηλ. νὰ ὑπο-

164. Γιὰ γενικὰ στοιχεῖα, σχετικὰ μὲ τὰ μεταβυζαντινὰ τέμπλα, βλ. Χατζατουριάν, Τὸ 
τέμπλο.

165. Ὁ Δ. Χαβιαρᾶς, ὁ ὁποῖος πρῶτος ἀναφέρει τὸ ὄνομα τοῦ ξυλογλύπτη, τὸν ἀνα-
φέρει ὡς «Μαστροδιάκο Ταλιαδοῦρο» (βλ. Χαβιαρᾶ, Περιγραφή, σ. 33). Τὸ ὄνομά του 
μεταφέρεται λανθασμένα μέχρι τὸ 1989, ὅταν ὁ Χ. Κουτελάκης τὸ διατυπώνει ὀρθά, βάσει 
τοῦ ἐξοφλητικοῦ ἐγγράφου, στὸ ἄρθρο του στὸ περιοδικὸ Συμαϊκά (βλ. Κουτελάκη, «Ἐξο-
φλητικὸ ἔγγραφο», σ. 112).

166. Γιὰ τὰ ξυλόγλυπτα τέμπλα τῆς Δωδεκανήσου, βλ. Κουτελάκη, Τέμπλα.
167. Τὸ μοναδικὸ τέμπλο, γιὰ τὸ ὁποῖο ἔχουμε ἀσφαλῆ χρονολόγηση, εἶναι αὐτὸ τῆς 

Μονῆς Θάρι στὴ Ρόδο (1750). Βλ. Κουτελάκη, «Ἐξοφλητικὸ ἔγγραφο», σσ. 125-126.
168. Πετρόπουλου, Ἱστορικό, σ. 77.

Εἰκ. 13. Τὸ ξυλόγλυπτο τέμπλο τοῦ καθολικοῦ (λεπτομέρεια).
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στεῖ ἐπιχρύσωση, καθὼς οἱ κατὰ και-
ροὺς ἡγούμενοι καὶ ἔφοροι τῆς μονῆς 
δὲν ἐπέτρεψαν κάτι τέτοιο, ὥστε νὰ 
μὴ μειωθεῖ ἡ καλλιτεχνική του ἀξία169. 
Τὸ τέμπλο εἶναι διακοσμημένο μὲ 
ποικίλα κοσμήματα, ὅπως εἶναι φυτικά 
(πολυπέταλα ἄνθη καὶ μαργαρίτες), 
ζωόμορφα (γρύπες, γρυποδράκον-
τες, λεοντόμορφα, κροκοδειλοειδῆ 
καὶ τρικέφαλοι φτερωτοὶ δράκοντες), 
ἀνθρωπόμορφα (δύο φτερωτὲς μορφές, 
σὰν ἄγγελοι) τερατόμορφα (ἀγριωπὲς 
μετωπικὲς μάσκες, ἄγρια ὄντα μὲ φτε-
ροῦγες καὶ κυνοκέφαλα ὄντα, ποὺ ἐκ 
τῶν στομάτων τους ἐξέρχονται πλοχ-
μοί) καὶ πτηνά (τσαλαπετεινοί, πε-
λεκάνοι, ἀετοὶ καὶ περιστέρια)170.

Ἐπιπλέον, σύμφωνα πάντα μὲ τὸ 
ἐξ ο φλητικὸ σημείωμα, τό, ἐπίσης, ξυ-

λόγλυπτο προσκυνητάρι, ποὺ βρίσκεται δεξιὰ τοῦ τέμπλου (νότιος τοῖ χος) 
καὶ φιλοξενεῖ τήν ἐφέστια εἰκόνα τοῦ ἀρχάγγελου Μιχαὴλ τοῦ Πανορμίτη 
(εἰκ. 14), πιθανότατα εἶναι ἔργο τοῦ ἴδιου μαΐστορα, ἂν καὶ διατηροῦνται 
κάποιες ἐπιφυλάξεις. Ἴσως περατώθηκε μὲ τὴ συμμετοχὴ ἢ τὴν ἐπι-
στασία του. Ἴσως πάλι ἀνέλαβε τὶς ἐργασίες κατασκευῆς του (μαζὶ μὲ τὰ 
στασίδια) κάποιο ἄλλο συνεργεῖο, ποὺ ἁπλῶς προσπάθησε νὰ βαδίσει στὰ 
βήματα τοῦ μάστρο-Δράκου. Παρατηρώντας προσεκτικὰ τὰ δύο ἔργα, 
διαπιστώνεται λιγότερο ἐπιμελημένη δουλειὰ στὸ προσκυνητάρι, ἐνῶ τὸ 
ὕφος του δὲν φέρει τὰ μπαρὸκ χαρακτηριστικὰ τοῦ τέμπλου171. Σὲ ἀντίθε-
ση μὲ τὸ τέμπλο, τὸ προσκυνητάρι ἔχει ὑποστεῖ στίλβωμα.

Ξυλόγλυπτες τράβες πλαισιώνουν τὴν ὁλόσωμη εἰκόνα τοῦ ἀρχάγγε-
λου. Οἱ τράβες, τετράγωνης τομῆς, φτάνουν μέχρι τὸ ὕψος τῶν γονάτων 
τοῦ ἀρχαγγέλου, ὅπου στὸ σημεῖο ἐκεῖνο τὸ φυτικό τους κόσμημα δι-
ακόπτεται ἀπὸ ἕνα διάχωρο, στὸ ὁποῖο ἔχει λαξευτεῖ ἀγριωπὴ μετωπικὴ 
μάσκα, ὅμοια μὲ αὐτὲς τῶν στύλων τοῦ τέμπλου172.

169. Χαβιαρᾶ, ὅ.π. Περὶ τῶν τεχνικῶν ἐπιχρυσώσεως ἑνὸς τέμπλου, βλ. Δομέτιου, Τὰ 
ἐπιχρυσωμένα τέμπλα τῆς Κύπρου.

170. Κουτελάκη, ὅ.π., σσ. 115-116.
171. Στὸ ἐξοφλητικὸ σημείωμα ἀναφέρει ὁ ἴδιος ὁ μάστρο-Δράκος ὅτι βρίσκεται στὸ 

τέλος τῆς ζωῆς του καί, ἴσως, νὰ μὴν προλάβει νὰ τελειώσει καὶ τὸ προσκυνητάρι. Σημαν-
τικὸ εἶναι, ἐπίσης, τὸ γεγονὸς ὅτι χρειάστηκε νὰ μεταβεῖ στὴν Κῶ ἀντιπρόσωπος τοῦ 
μοναστηριοῦ, ὥστε νὰ παραλάβει τὸ ἔγγραφο. Βλ. Κουτελάκη, ὅ.π., σσ. 114-115, 117.

172. Ὅ.π., σσ. 116-117.

Εἰκ. 14. Ἡ ἐφέστια εἰκόνα 
τοῦ Πανορμίτη καὶ μέρος 

ἀπὸ τὸ προσκυνητάρι.
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3.3) Οἱ δεσποτικὲς εἰκόνες καὶ ἡ εἰκόνα προσκυνηταρίου

Κατ’ ἀρχάς, πρέπει νὰ ἀναφέρουμε ὅτι οἱ δεσποτικὲς εἰκόνες ποὺ κο-
σμοῦν τὸ τέμπλο (εἰκ. 15) τοποθετοῦνται σὲ διαφορετικὲς χρονικὲς πε-
ριόδους. Παλαιότερες εἶναι οἱ εἰκόνες τοῦ ἔνθρονου Χριστοῦ (μὲ στολὴ 
Μεγάλου Ἀρχιερέως), καὶ τῆς ἔνθρονης βρεφοκρατούσας Θεοτόκου, 
ἑκατέρωθεν τῆς Ὡραίας Πύλης. Καὶ οἱ δύο εἶναι ἐνυπόγραφες καὶ φέρουν 
τὴ ἴδια ἐπιγραφή: 

«ΧΗΡ ΣΤΑΥΡΗΑΝΟΥ ΕΚ ΧΙΟΥ» (sic)173.
Δὲν ἔχουμε ἀκριβῆ χρονολόγηση τῶν εἰκόνων, ὅμως γνωρίζουμε πὼς 

τοποθετοῦνται στὸ α´ μισὸ τοῦ 18ου αἰ., λαμβάνοντας ὑπόψη τὴν περίο-

δο δράσης τοῦ ἁγιογράφου, εἰδικότερα στὰ Δωδεκάνησα174. Συνεπῶς, οἱ 
εἰκόνες φιλοτεχνήθηκαν πρὶν τὴν κατασκευὴ τοῦ σημερινοῦ τέμπλου καί, 
λογικά, κοσμοῦσαν τὸ τέμπλο τοῦ παλαιότερου καθολικοῦ175.

Δίπλα ἀπὸ τὴν εἰκόνα τοῦ ἔνθρονου Χριστοῦ τοποθετήθηκε εἰκόνα 
τοῦ Τιμίου Προδόμου, δυτικῆς τεχνοτροπίας, ποὺ σήμερα φυλάσσε-
ται στὸ Ἐκκλησιαστικὸ Μουσεῖο τῆς μονῆς. Στὸ μουσεῖο φιλοξενεῖται, 

173. Πετρόπουλου, ὅ.π., σσ. 81-82.
174. Βλ. Χατζηδάκη-Δρακοπούλου, Ἕλληνες ζωγράφοι, σ. 377 καὶ Πιομπίνου, Ἁγιο-

γράφοι, σ. 369.
175. Πετρόπουλου, ὅ.π., σ. 84.

Εἰκ. 15. Οἱ δεσποτικὲς εἰκόνες, ἀριστερὰ τῆς Ὡραίας Πύλης.
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ἐπίσης, καὶ εἰκόνα τῶν ἱεραρχῶν Νικολάου καὶ Χρυσοστόμου, ἡ ὁποία 
πρέπει νὰ εἶχε τοποθετηθεῖ δίπλα ἀπὸ τὴν εἰκόνα τῆς ἔνθρονης βρεφο-
κρατούσας Παναγίας, λαμβάνοντας ὑπόψη τὶς διαστάσεις αὐτῆς, καθὼς 
καὶ τὶς διαστάσεις τῶν ἐσοχῶν τοῦ τέμπλου. Στὴν πύλη τῆς προθέσεως 
ἱστορήθηκε ἡ μορφὴ τοῦ ἀρχάγγελου Ραφαήλ, ἡ ὁποία παραμένει ἀναλ-
λοίωτη, ἐνῶ ἡ παράσταση τῆς πύλης τοῦ διακονικοῦ (παραμένει ἄγνωστο 
τὸ τί ἀπεικόνιζε) ἔχει καλυφθεῖ μὲ τὶς μορφὲς δύο ἀνώνυμων ἱεραρχῶν, 
ζωγραφισμένων σὲ μουσαμᾶ176.

Τὸ 1967 οἱ ἐπίτροποι τῆς μονῆς, θέλοντας νὰ συμπληρώσουν ὁμοιόμορ-
φα τὸ σύνολο τῶν εἰκόνων ποὺ ἀπάρτιζαν τὸ τέμπλο, ἀπευθύνθηκαν στὸ 
ἐργαστήριο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Εὐαγγελισμοῦ Πάτμου καί, συγκεκριμένα, 
στὴν καταξιωμένη ἁγιογράφο μοναχὴ Ὀλυμπιάδα, μαθήτρια τοῦ Φ. 
Κόντογλου. Ἐκείνη, μὲ βυζαντινὴ τεχνοτροπία, φιλοτέχνησε τὴ νέα εἰκόνα 
τοῦ Τιμίου Προδρόμου, ἡ ὁποία πῆρε τὴ θέση της δίπλα στὸν Μέγα Ἀρχι-
ερέα, καθὼς καὶ τὴν Πεντηκοστή, ποὺ τοποθετήθηκε δίπλα στὴν ἔνθρονη 
βρεφοκρατοῦσα Θεοτόκο177.

Ἡ ἐφέστια εἰκόνα τοῦ ταξιάρχου Μιχαὴλ τοῦ Πανορμίτη, προσαρ-
μοσμένη στὸ προσκυνητάρι τοῦ νότιου τοίχου, ἀποτελεῖ ξύλινη φορητὴ 
εἰκόνα μεγάλων διαστάσεων (2,20 μ. x 1,30 μ.), χωρὶς ὑπογραφὴ καλλιτέχνη 
ἢ ἔτος κατασκευῆς178. Τὸ πιθανότερο εἶναι πὼς ἡ ὑπογραφὴ βρίσκεται 
καλυμμένη ἀπὸ τὸ ἀσημένιο ὑποκάμισο τοῦ ἀρχαγγέλου179. Ἡ ἐπικρα-
τοῦσα, μέχρι στιγμῆς, ἄποψη εἶναι πὼς ἡ εἰκόνα εἶναι ἔργο τοῦ Κρητι-
κοῦ ζωγράφου Στυλιανοῦ Γενίτη180. Αὐτὸ προκύπτει ἀπὸ τὴ σύγκριση τῆς 
ἐνυπόγραφης εἰκόνας τῆς Μονῆς Πανορμίτου μὲ τὴν ἀντίστοιχη, τοῦ 
προσκυνηταρίου, τῆς Μονῆς Ἀρχάγγελου Μιχαὴλ τοῦ Ρουκουνιώτου181. 
Καὶ οἱ δύο, σύμφωνα μὲ τὸν πρῶτο μελετητὴ τῆς Σ. Καρανικόλα, ἀλλὰ καὶ 
τοὺς μετέπειτα ἐρευνητές, φέρουν σημαντικὲς ὁμοιότητες ὡς πρὸς τὴν 
τέχνη, τὶς διαστάσεις182 καὶ τὰ γενικὰ χαρακτηριστικά τους183. Ὁ Στυλιανὸς 
Γενίτης ἔχει ἀποτυπώσει τὴν ὑπογραφή του καὶ σὲ φορητὴ τρίπλευρη 

176. Ὅ.π., σσ. 84-85.
177. Μετὰ τὴν ἐνσωμάτωση τῆς Δωδεκανήσου στὸ ἐλεύθερο ἑλληνικὸ κράτος (1948), 

ἡ μονὴ καθιέρωσε ὡς δεύτερη πανήγυρή της τὴν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς, γιὰ λόγους 
ἐθνικούς. Βλ. Ὅ.π., σ. 86.

178. Ὅ.π., σ. 62.
179. Καρανικόλα, «Σεβάσματα», σ. 86.
180. Γιὰ τὰ ἔργα τοῦ Γενίτη, βλ. Χατζηδάκη, Ἕλληνες ζωγράφοι, σ. 211. Γιὰ ἁπλὴ ἀνα-

φορά, βλ. Πιομπίνου, ὅ.π., σ. 71.
181. Περὶ τοῦ συγκροτήματος τῆς μονῆς, βλ. Ψαρρή-Ζαρίφη, «Μοναστηριακὸ συγ-

κρότημα».
182. Αὐτὴ τῆς Μονῆς Ρουκουνιώτου εἶναι κάπως μεγαλύτερη, μὲ διαστάσεις 2,33 μ. x 

2.05 μ. Βλ.  Μαμαλίγκα, Ἡ μεγάλη εἰκόνα, σ. 17.
183. Καρανικόλα, ὅ.π. Γιὰ τὴν ὅλη προβληματικὴ γύρω ἀπὸ τὴν κατασκευὴ τῆς εἰκόνας 

τοῦ Πανορμίτη, βλ. Πετρόπουλου, ὅ.π., σσ. 62-76.
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εἰκόνα, μὲ παράσταση τῆς Φιλοξενίας τοῦ Ἀβραάμ, ἡ ὁποία φιλοξενεῖται, 
ἐπίσης, στὸ καθολικὸ τῆς Μονῆς Ρουκουνιώτου. Φαίνεται πὼς οἱ δύο 
εἰκόνες προορίζονταν γιὰ τὸ παλαιότερο καθολικὸ τῆς μονῆς (παλαιὸς 
ἢ κάτω Μιχαήλης184), ὅπου ἡ μεγάλη εἰκόνα τοῦ ἀρχαγγέλου θὰ προσαρ-
μοζόταν στὸ προσκυνητάρι, ἐνῶ ἡ ἄλλη θὰ ἐντοιχιζόταν, σὲ ὀξυκόρυφη 
κόγχη, στὴν ἐπάνω πλευρὰ τῆς ἐφέστιας εἰκόνας ὡς ἐπίστεμμα. Κατὰ τὴν 
ἄποψη τῆς Ε. Μαμαλίγκα, πρέπει ὅλες οἱ εἰκόνες νὰ κατασκευάστηκαν 
στὸ α´ μισὸ τοῦ 17ου αἰ. καὶ ὁ ζωγράφος νὰ διέμεινε στὴ Σύμη μέχρι νὰ 
τελειώσει καὶ τὰ τρία ἔργα του185.

Καὶ στὶς δύο εἰκόνες παρουσιάζεται ὁ ἀρχάγγελος Μιχαὴλ ὡς ψυχο-
πομπός, νὰ στέκεται ἐπάνω σὲ νεκρὸ σῶμα θριαμβευτικά, κρατώντας μὲ 
τὸ δεξὶ χέρι τὴ ρομφαία, ἐνῶ μὲ τὸ ἀριστερὸ τὴν ψυχὴ τοῦ θανόντος, ποὺ 
ἔχει τὴ μορφὴ βρέφους σπαργανωμένου. Ἡ μορφὴ δὲν βρίσκεται σὲ κατ’ 
ἐνώπιον στάση, ἀλλὰ παρουσιάζει μία ἐλαφριὰ κλίση πρὸς τὰ ἀριστερά 
(κατὰ τὸν θεατή), σὰν νὰ κοιτάζει σὲ γωνία.

Ἡ ἐπαργύρωση καὶ τῶν δύο εἰκόνων πραγματοποιήθηκε ἀπὸ τὸν 
Ἰωάννη Πελοποννήσιο186, ἀφοῦ ὑπογράφει καὶ στὰ δύο ἀργυρὰ ὑποκάμι-
σα, μὲ διαφορὰ δέκα ἐτῶν (τὸ 1734 στὴ Μονὴ Ρουκουνιώτου καὶ τὸ 1724 
στὴ Μονὴ Πανορμίτου)187. Συγκεκριμένα, στὸ ὑποκάμισο τῆς Μονῆς Πα-
νορμίτου συναντᾶται ἡ παρακάτω ἐπιγραφή: 

«ΖΩ ΕΝ ΤΩ ΑΝΩ ΠΟΙΟΥΝΤΑ ΣΕ ΑΡΧΕΤΗ
Ω ΤΗΣ ΣΥΜΗΣ ΑΠΑΝΤ(ΕΣ) ΔΩΡΑ ΠΡΟΣΗΞΑΝ

ΝΑΥΚΡΑΤ(ΑΙ) ΙΕΡ(ΕΙΣ) (ΚΑΙ) ΚΟΙΝΟΤΗΣ.
ΑΡΓΥΡΑΝ ΠΡΟΣΑΓΟΥΣΙΝ ΕΙΚΟΝΑΝ ΤΗΝ ΔΕ.

ΣΥ Δ’ ΑΥΤ(ΟΣ) ΠΕΡΙΣΩΖΕ ΤΟ ΟΙΚΗΜΑ.
ΤΟΙΣ ΕΜΟΙΣ ΧΡΟΝΟΙΣ ΗΞΙΩΣ(ΑΣ) ΙΔΕΙΝ (Σ)Ε

Ω ΑΡΧΗΓΕΤΑ Κ(Υ)ΡΙΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΑ.
ΑΡΓΥΡΑΝ Κ(ΑΙ) ΠΑΝΤΙΜΟΝ ΤΗΝ ΣΗΝ ΕΙΚΟΝΑ...» 

Ο ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΑΡΧΙΕΡΕΥΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ
ΑΛΛ’ Ω ΣΤΡΑΤΗΓΕ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΩΝ

ΨΥΧΗΝ ΕΜΗΝ ΦΥΛΑΤ(Τ)Ἒ ΩΣ ΠΡΟ(Τ)ΟΣΤΑΤΗΣ
Κ(ΑΙ) ΓΡΑΜ(Μ)ΑΤΟΠΟΙΟΝ ΤΟΥΤΟΝ ΘΕΙΟΝ

ΜΕΜΝΗΣΘΕ ΠΑΝΤΕΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ
                                                 ΑΨΚΔ ΜΑΡΤΙΟΥ ΙΘ» (sic)188.

184. Γιὰ γενικὲς πληροφορίες περὶ τοῦ ὑπόγειου ναοῦ, βλ. Καρανικόλα, ὅ.π., σσ. 
90-92.

185. Μαμαλίγκα, ὅ.π., σ. 18.
186. Βλ. Oικονομάκη, «Ὁ χρυσικός».
187. Καρανικόλα, ὅ.π., σ. 86.
188. Πετρόπουλου, ὅ.π., σ. 67.
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Ἀνεπανόρθωτη φθορά, ἀπὸ ἄγνωστη μέχρι στιγμῆς αἰτία, ἔχει ὑποστεῖ 
τὸ πρόσωπο τοῦ ἀρχάγγελου Μιχαὴλ τοῦ Πανορμίτη, καθὼς κι ἐκεῖνο 
στὴ μεγάλη εἰκόνα τῆς Μονῆς Ρουκουνιώτου. Καὶ στὶς δύο περιπτώσεις, 
ἡ φθαρεῖσα περιοχὴ τοῦ προσώπου ἐπιμελήθηκε, ἀτέχνως ὅμως στὴν 
εἰκόνα τῆς Μονῆς Ρουκουνιώτου189. Τὸ μέγεθος τῆς φθορᾶς τοῦ προσώ-
που στὴ Μονὴ Πανορμίτου μπορεῖ νὰ διαπιστώσει κανεὶς ἀπὸ τὴν ἀκάλυ-
πτη περιοχὴ τοῦ λαιμοῦ. Καταλυτικῆς σημασίας αἴτιο αὐτῆς τῆς κατα-
στροφῆς εἰκάζεται πὼς ἦταν ἡ φθοροποιὸς συνήθεια τῶν προσκυνητῶν 
νὰ προσκολλᾶνε ἀργυρὰ καὶ χρυσὰ νομίσματα ἐπὶ τοῦ προσώπου τοῦ πο-
λιούχου, σύμφωνα μὲ τὴν περιγραφὴ τοῦ Δ. Χαβιαρᾶ γιὰ τὶς ἐκδηλώσεις 
ποὺ λάμβαναν χώρα κατὰ τὸν ἑορτασμὸ τῆς 8ης Νοεμβρίου190. Ἡ μορφὴ 
τοῦ Ἀρχάγγελου Μιχαὴλ καλύφθηκε μὲ «νέο πρόσωπο», φιλοτεχνημένο 
σὲ μουσαμᾶ μὲ τὴν τεχνικὴ τῆς ἐλαιογραφίας. Τὸ πότε καὶ ἀπὸ ποιὸν 
παραμένει ἄγνωστο στὴν ἔρευνα191. Φαίνεται ὅμως πὼς ἡ ἀντικατάσταση 
ἔλαβε χώρα μετὰ τὸ 1724, μετὰ δηλ. τὴν ἀσήμωση τῆς εἰκόνας, ἐφόσον 
παρατηροῦνται σημάδια μετακίνησης τοῦ ἀργυροῦ φωτοστέφανου ἀπὸ 
τὴν ἀρχική του θέση καὶ ἐπανατοποθέτηση αὐτοῦ μερικὰ ἑκατοστὰ πιὸ 
πέρα (διακρίνονται οἱ παλαιὲς ὀπὲς τῶν καρφιῶν). Ἐπίσης, τὸ σχῆμα τοῦ 
μουσαμᾶ συμβάδιζε μὲ τὸ σχῆμα τοῦ φωτοστέφανου καὶ τοῦ ἀσημένιου 
ὑποκαμίσου, καὶ ὄχι τὸ ἀντίθετο (κατὰ τὶς διαπιστώσεις τῶν μελετητῶν 
τῆς εἰκόνας), ποὺ σημαίνει πὼς ἕπεται τῆς ἐπαργυρώσεως τῆς εἰκόνας192.

Τέλος, διασώζεται ἀκόμη μία ἐπιγραφή, τοποθετημένη μεταξὺ τῶν 
γονάτων τοῦ ἀρχαγγέλου, στὴν ὁποία ἀναγράφεται τὸ ἑξῆς: «ΑΝ(Ε)ΚΕ-
ΝΗΣΤΗ (Η) ΗΚΟΝ ΔΗΑ ΧΗΡΟΣ ΗΩ(ΑΝΝΟΥ) ΑΝΤ(Ω)ΝΗΟΥ» (sic). 
Κατὰ τὴν ἔρευνα τοῦ Γ. Πετρόπουλου προκύπτει πὼς ὁ Ἰω. Ἀντωνίου 
ἦταν ἀργυροχρυσοχόος, ποὺ δραστηριοποιοῦνταν στὴ Σύμη ἀνάμεσα 
στὰ ἔτη 1740 καὶ 1784. Συγκρίνοντας μὲ ἄλλες ἐπιγραφὲς τοῦ Ἀντωνίου 
σὲ φορητὲς εἰκόνες τοῦ νησιοῦ, προκύπτει τὸ συμπεράσματα ὅτι ἡ ἀνα-
καίνιση δὲν ἀφορᾶ στὰ ζωγραφικὰ χαρακτηριστικὰ τῆς εἰκόνας, ἀλλὰ τὸ 
ἀργυρὸ ὑποκάμισό της193.

189. Ὅ.π., σ. 68. Ἡ κάλυψη τοῦ προσώπου τῆς Μονῆς Ρουκουνιώτου μὲ νέα χαρακτη-
ριστικά, πιθανόν, ἔλαβε χώρα γύρω στὸ 1850, κατὰ τὴν ἄποψη τοῦ συντηρητῆ εἰκόνων κ. 
Πατατούκου. Βλ. Μαμαλίγκα, ὅ.π., σ. 17.

190. Χαβιαρᾶ, ὅ.π., σ. 123.
191. Πιθανῶς, τό «νέο πρόσωπο» φιλοτεχνήθηκε μεταξὺ τῶν ἐτῶν 1850 καὶ 1875 ἢ 

λίγο προγενέστερα. Ἡ παροῦσα, κατὰ τὸν γράφοντα, ἄποψη θεμελιώνεται στὴν τε-
χνικὴ ποὺ χρησιμοποιήθηκε (18ος-19ος αἰ.), στὴν ἔλλειψη  ἀρχειακοῦ ὑλικοῦ πρὶν τὸ 1875 
(ἀναφέρουμε περισσότερα παρακάτω), καθὼς καὶ στὴν ἐπέμβαση ποὺ πραγματοποιήθηκε 
στὸ πρόσωπο τοῦ ἀρχαγγέλου στὴ Μονὴ Ρουκουνιώτου. Ἴσως, ἡ κάλυψη τοῦ σημείου τῶν 
προσώπου τῶν δύο εἰκόνων νὰ ἔλαβε χώρα τὸ ἴδιο ἔτος ἢ κοντινὲς χρονιές.

192. Πετρόπουλου, ὅ.π., σσ. 69-71.
193. Ὅ.π., σσ. 72-74.
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1) Διάταξη τῶν εἰκονογραφικῶν θεμάτων

1.1) Ἱερὸ βῆμα

◆ Τεταρτοσφαίριο ἁψίδας: Στὸ τεταρτοσφαίριο τῆς ἁψίδας διασώζεται, 
σὲ σπάραγμα πλέον, ἡ Ἁγία Τριάδα, ἡ ὁποία ἀποτυπώνεται μὲ τὴν πα-
ρουσία καὶ τῶν τριῶν προσώπων. Ἡ σύνθεση, ἀφενός, δὲν ἀκολουθεῖ τὰ 
βυζαντινὰ πρότυπα, στὰ ὁποῖα, ὡς γνωστόν, ἡ Ἁγία Τριάδα παριστάνεται 
μὲ τὴν Φιλοξενία τοῦ Ἀβραάμ, καί, ἀφετέρου, ἀποτελεῖ σπάνια περίπτω-
ση, καθὼς στὸ τεταρτοσφαίριο τῆς ἁψίδας συναντοῦμε, κατὰ τὴν καθιε-
ρωμένη παράδοση, συνήθως τὴν Πλατυτέρα. Ἐπιπροσθέτως, ἑκατέρωθεν 
τῆς Ἁγίας Τριάδας ἔχει ζωγραφισθεῖ ἡ Ἀγγελικὴ Λειτουργία. Κάτω ἀπὸ 
τὴν Ἁγία Τριάδα ὑπάρχει νεφελώδης ζώνη, στὴν ὁποία παρατάσσονται 
ἄγγελοι μὲ τὰ σύνεργα τοῦ Πάθους καὶ στὸ κέντρο τῆς δύο ἀπὸ τὰ τέσσε-
ρα ὄντα τῶν εὐαγγελιστῶν. 

◆ Ἡμικύλινδρος ἁψίδας: Κάτω ἀπὸ τὴ νεφελώδη ζώνη εἰκονίζεται ἡ 
Κοινωνία τῶν Ἀποστόλων. Ὁ Χριστός, ὡς Μέγας Ἀρχιερέας, βρίσκεται 
στὸ τύμπανο τοῦ παραθύρου τοῦ ἱεροῦ, ἐνῶ στὶς ἄντυγες τοῦ τόξου ἀπει-
κονίζονται ἡ Παναγία καὶ ὁ Πρόδρομος σὲ στάση δέησης. Ἐπάνω ἀπὸ 
τὸ παράθυρο καὶ στὴ μέση τῆς ζώνης τῶν ἀποστόλων ὑπάρχει ἐπιγραφὴ 
σχετικὴ μὲ τὴ Μετάδοση καὶ τὴ Μετάληψη. Στὸ κάτω ἐπίπεδο τοῦ τοίχου, 
στὸ ὕψος τοῦ ἱερέως, ἱστοροῦνται, ὡς συνήθως, Συλλειτουργοῦντες Ἱεράρ-
χες, ποὺ ἐπιστέφονται μὲ γραπτὰ τόξα.

◆ Μέτωπο ἱεροῦ: Στὸ κεντρικὸ τμῆμα τοῦ μετώπου ἱστορεῖται τὸ 
Ἅγιο Μανδήλιο, τὸ ὁποῖο βρίσκεται κάτω ἀπὸ φεγγίτη, διακοσμημένο 
ἐσωτερικὰ μὲ ἑξαπτέρυγο Σεραφείμ καὶ ἀστερίσκους. Γύρω ἀπὸ τὸ Ἅγιο 
Μανδήλιο, σὲ ζῶνες, ἱστοροῦνται σκηνὲς ἀπὸ τὴν Παλαιὰ καὶ Καινὴ Δια-
θήκη: ἡ Τρίτη καὶ Τέταρη Ἡμέρα τῆς Δημιουργίας, ἡ Κάλυψη τῆς Γύμνιας 
τῶν Πρωτοπλάστων, ἡ Ἐκδίωξή τους ἀπὸ τὸν Παράδεισο, ὁ Θρῆνος τῶν 
Πρωτοπλάστων (ἀνώτερη ζώνη), ὁ Κύκλος τῶν Κάιν καὶ Ἄβελ (μεσαία 
ζώνη), ἡ Παραβολὴ τοῦ Καλοῦ Σαμαρείτη καὶ τὸ Θαῦμα τῆς Ἄκαρπης Συ-
κιᾶς (κατώτερη ζώνη). Στὴν ἀνώτερη ζώνη ξεχωρίζουν δύο ἀκόμη σκη νές, 
ἀρκετὰ φθαρμένες, προερχόμενες καὶ αὐτὲς ἀπὸ τὴ Γένεση194. Ἀπὸ τὰ λίγα 

194. Γιὰ τὸ θέμα τῆς Γένεσης στὴν εἰκονογραφία, βλ. Weitzmann - Kessler, The Cotton 
Genesis. Ἐπίσης, γιὰ ἐπιπλέον βιβλιογραφία, βλ.  Demus, Mosaic decoration, Παπαευ-
σταθίου, «Εἰκονογραφία» καὶ Ἀχειμάστου, Τοιχογραφίες Μονῆς Φιλανθρωπηνῶν.
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στοιχεῖα ποὺ ξεχωρίζουν, θεωροῦμε πὼς σχετίζονται ἄμεσα μὲ γεγονότα 
μετὰ τὴν Πλάση τοῦ Ἀδάμ. ἴσως τὸ ἕνα ἀφορᾶ στήν Ὀνομασία τῶν Ζώων 
ἀπὸ τὸν Ἀδὰμ καὶ τὸ ἄλλο στὴν Πλάση τῆς Εὔας ἢ τὴν Παράβαση τῶν 
Πρωτοπλάστων, καθὼς ξεχωρίζει καὶ μία γυναικεία μορφὴ στὴν ὅλη σύνθε-
ση. Οἱ περισσότερες συνθέσεις διατηροῦνται σὲ καλὴ κατάσταση, ὅμως 
λόγω τῆς ὑψώσεως τοῦ τέμπλου κατέστη ἀδύνατη ἡ φωτογράφησή τους.

◆ Καμάρα: Στὴν καμάρα τοῦ ἱεροῦ συναντῶνται οἱ μεγαλύτερες φθορὲς 
στὶς τοιχογραφίες, ἀφοῦ οἱ περισσότερες ἀποτελοῦν πλέον σπαράγματα 
καὶ ἡ ἀναγνώριση, ὁρισμένων ἐξ αὐτῶν, προκύπτει μὲ βάση τὴν καθιε-
ρωμένη ἱστόρηση, λαμβάνοντας ὑπόψη ἄλλα μνημεῖα. Ξανασυναντοῦμε 
θέματα ἀπὸ τὴν Παλαιὰ καὶ τὴν Καινὴ Διαθήκη: τὴν Ἕκτη Ἡμέρα τῆς 
Δημιουργίας, τὴν Ἀδελφοκτονία, τὴ Συνομιλία Κάιν καὶ Θεοῦ, τὴν Παρα-
βολὴ τοῦ Ἀσώτου καὶ τὴν Παραβολὴ τῶν Τελώνη καὶ Φαρισαίου. Στὴν 
ἴδια εὐθεία μὲ τὴ ἀνώτερη ζώνη τοῦ μετώπου καὶ δίπλα ἀπὸ τὸν Θρῆνο 
τῶν Πρωτοπλάστων, στὸ σημεῖο ἕνωσης μετώπου καὶ καμάρας, ἱστο-
ρεῖται σκηνή, στὴν ὁποία ξεχωρίζει σκυμμένη μορφὴ μὲ δικέλλι στὸ χέρι. 
Λαμβάνοντας ὑπόψη τὴ ζώνη τοῦ μετώπου, θεωροῦμε πὼς σχετίζεται μὲ 
τὴν καλλιέργεια τῆς γῆς ἀπὸ τὸν Ἀδάμ195. Στὸ κλειδὶ τῆς καμάρας βρίσκε-
ται, ἰδιαιτέρως ἀχνὴ πλέον, ἡ παράσταση τῆς Ἀναλήψεως, μὲ τὸν Χριστὸ 
ἐντὸς νεφέλης νὰ ὑποβαστάζεται ἀπὸ ἀγγελικὲς δυνάμεις. Ἡ σύνθεση 
προεκτείνεται ἑκατέρωθεν καὶ διακρίνεται, ἐπίσης ξέθωρα, κάποια μορφή, 
πιθανῶς ἕνας ἀπὸ τοὺς ἀποστόλους, ποὺ δείχνει πρὸς τὸν οὐρανό.

◆ Βόρεια καὶ νότια πλευρά: Στὸν βόρειο τοῖχο τοῦ ἱεροῦ, στὴν κόγχη 
τῆς πρόθεσης, εἰκονίζεται ἡ Ἄκρα Ταπείνωση καὶ δύο ἀγγέλοι στὶς ἄντυ-
γες τοῦ τόξου τῆς πρόθεσης. Τὸ τόξο της ἐπιστέφεται μὲ ἐπιγραφὴ καμ-
πυλόσχημη, ἡ ὁποία ἔχει σβηστεῖ κατὰ τὸ μεγαλύτερο μέρος της. Ἐπάνω 
ἀκριβῶς ἀπὸ τὴν κόγχη τῆς πρόθεσης ἔχει ζωγραφισθεῖ τὸ Ὅραμα τοῦ 
Ἁγίου Πέτρου Ἀλεξανδρείας καὶ ἑκατέρωθεν αὐτῆς ἱστοροῦνται ὁ ἅγιος 
Λαυρέντιος καὶ ἡ ἁγία Μαρία ἡ Μαγδαληνή. Στὸν νότιο τοῖχο, μετω-
πικός, εἰκονίζεται ὁ ἅγιος Χαράλαμπος.

1.2) Κυρίως ναὸς

◆ Θόλος τῆς στέγης: α) (ἀνατολικό σταυροθόλιο): i) Στὸ ἀνατο-
λικὸ τρίγωνο ὑφίσταται πλήρης ἀποχρωματισμὸς καὶ ἀλλοίωση τῶν 
θεμάτων, ὥστε θεωρεῖται ἀδύνατη ἡ ἀναγνώρισή τους. Τὸ ἴδιο συμβαίνει 
μὲ ὅλα, σχεδόν, τὰ τρίγωνα, πλὴν ἐκείνων τοῦ δυτικοῦ σταυροθολίου, 
ποὺ βρίσκονται σὲ σαφῶς καλύτερη κατάσταση. ii) Στὸ νότιο τρίγωνο 
ἐντοπίζονται κάποια στοιχεῖα ἀπὸ μία παράσταση, τὰ ὁποῖα μᾶς ὁδη-

195. Μὲ δικέλλι στὸ χέρι νὰ καλλιεργεῖ τὴ γῆ περιγράφεται ἡ σκηνὴ μὲ τὸν Ἀδὰμ καὶ 
στὴν Ἑρμηνεία τοῦ Διονυσίου. Βλ. Διονυσίου, Ἑρμηνεία, σ. 88.
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γοῦν στὸ συμπέρασμα πὼς πρόκειται γιὰ τὴν Βάπτιση. Στὴ δυτικὴ γωνία 
τοῦ τριγώνου, δίπλα στὴ νεύρωση, ξεχωρίζει ὄρθια μορφὴ ποὺ κρατάει 
Εὐαγγέλιο καὶ ἔχει τὴν ἐπιγραφή «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ». iii) 
Στὸ δυτικὸ τρίγωνο (βόρειο ἥμισυ) συναντοῦμε τὴν Πεντηκοστή, ἐλαφρῶς 
φθαρμένη, σπάραγμα σύνθεσης μὲ θαῦμα τοῦ Κυρίου (Ἴαση τοῦ ἐκ Γε-
νετῆς Τυφλοῦ) καὶ τὴν Κλήση τῶν Ἰωάννη καὶ Ἰακώβου, ἀρκετὰ ἀλλοι-
ωμένη. Ἐπιπλέον, στὶς μικρὲς γωνίες ξεχωρίζουν καθισμένες ἀδιάγνωστες 
μορφές, μᾶλλον προφητῶν, ποὺ κρατοῦν εἰλητάρια. Στὴν βόρεια γωνία, 
στὸ σημεῖο ποὺ συναντῶνται οἱ νευρώσεις τοῦ ἀνατολικοῦ καὶ δυτικοῦ 
σταυροθολίου, ἱστορεῖται ἔνθρονη μορφή. Πρόκειται γιὰ τὴ μορφὴ τοῦ 
εὐαγγελιστῆ Ἰωάννη, ἐφόσον ἔχουν ἀντιστοιχηθεῖ οἱ ὑπόλοιπες μορφὲς μὲ 
τοὺς ἄλλους τρεῖς εὐαγγελιστές, βάσει συμβόλων196. Παρεμβάλλεται ταινία 
μὲ μετάλλια ἁγίων197 καὶ στὸ νότιο ἥμισυ συναντοῦμε τὴν παράσταση τοῦ 
Μυστικοῦ Δείπνου198, τὴν Εἴσοδο στὴν Ἱερουσαλήμ, σὲ σπάραγμα, καὶ τὴν 
ἀχνὴ μορ φὴ ἀδιάγνωστου προφήτη. Στὴ νότια γωνία ἔχουμε ἀπεικόνιση 
τοῦ ἔνθρονου εὐαγγελιστῆ Ματθαίου. iv) Στὸ βόρειο τρίγωνο ἡ κατα-
στροφὴ εἶναι ἐπίσης ἀνεπανόρθωτη, μὲ μία μόνο παράσταση νὰ ξεχωρίζει 
μερικῶς. Ἴσως πρόκειται γιὰ τὴ Συμφωνία τοῦ Ἰούδα199. Δίπλα, σὲ μικρὸ 
τρίγωνο, ἔχουμε μιὰ μισοσβησμένη καθισμένη μορφή, ποὺ ἀπὸ τὴν ἐπι-
γραφὴ μαθαίνουμε πὼς πρόκειται γιὰ τὸν προφήτη Μωυσῆ. Χαρακτηρι-
στικὸ εἶναι ὅτι δεξιὰ τῆς ἐπιγραφῆς συμβολίζεται, σὲ μικρογραφία, ἡ Θε-
οτόκος ὡς καιόμενη, ἀλλὰ μὴ κατακαιόμενη, βάτος (Παναγία ἡ Βάτος200), 
νὰ κρατεῖται ἀπὸ τὸ δεξὶ χέρι τοῦ Μωυσῆ. β) (δυτικὸ σταυροθόλιο): i) 
Στὸ ἀνατολικὸ τρίγωνο (βόρειο ἥμισυ) διασώζεται μόνον ἕνα κομμάτι τῆς 
παράστασης τοῦ Δείπνου εἰς Ἐμμαούς (ἐπιγραφή: ΕΙΣ ΕΜΜΑΟΥΣ), καθὼς 
καὶ ἡ ἔνθρονη μορφὴ τοῦ εὐαγγελιστῆ Μάρκου, στὴν βόρεια γωνία, μὲ τὸν 
λέοντα στὰ πόδια του. Στὸ νότιο ἥμισυ διασώζονται καὶ πάλι σπαράγμα-
τα συνθέσεων. Δύο μόνο ταυτοποιοῦνται, βάσει διάταξης προσώπων καὶ 
χαρακτηριστικῶν στοιχείων: Ὁ Νιπτήρας καὶ ἡ Προδοσία τοῦ Ἰούδα. Σὲ 
μικρὸ τρίγωνο φαίνεται καθισμένη μορφὴ ποὺ κρατάει κλίμακα, πιθανότα-
τα ὁ πατριάρχης Ἰακώβ. Στὴ νότια γωνία συναντᾶται ὁ εὐαγγελιστὴς 
Λουκᾶς μὲ τὸν μόσχο στὰ πόδια του. ii) Στὸ νότιο τρίγωνο οἱ συνθέσεις 

196. Λόγω τῆς ἔλλειψης τρούλλου, ἔχουν ἐπιλεχθεῖ τὰ τρίγωνα-ἡμιχώνια, ποὺ σχη-
ματίζονται στὰ σημεῖα ἑνώσεως τῶν νευρώσεων τοῦ ἀνατολικοῦ καὶ δυτικοῦ σταυρο-
θολίου, γιὰ νὰ φιλοξενήσουν τὶς μορφὲς τῶν εὐαγγελιστῶν.

197. Αὐτὸ συμβαίνει σὲ ὅλα τὰ τρίγωνα τῶν σταυροθολίων, ἀλλὰ σὲ ὁρισμένα ἔχει σβη-
στεῖ, ἐκτὸς ἀπὸ τὶς μορφές, ἀκόμη καὶ ἡ ταινία.

198. Τὸ καταλαβαίνουμε ἀπὸ τὴ διάταξη τῶν προσώπων, ἐφόσον ἕνα μεγάλο μέρος 
τοῦ ζωγραφικοῦ στρώματος ἔχει ἀποκολληθεῖ.

199. Διονυσίου, ὅ.π., σ. 150.
200. Γιὰ τὸν συμβολισμὸ τῆς Θεοτόκου ὡς βάτου, βλ. Καλοκύρη, Θεοτόκος, σσ. 

174-176.
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εἶναι ἰδιαιτέρως καθαρές, κατὰ τὸ μεγαλύτερο μέρος τους. Στὸ ἀνατολικὸ 
ἥμισυ ἔχουμε τὶς παραστάσεις μὲ τὴν Ἄρνηση τοῦ Πέτρου, μᾶλλον τὴν 
Κρίση τῶν Ἀρχιερέων (ξεχωρίζουν λίγα στοιχεῖα) καὶ τὴν Ἀπόνιψη τοῦ 
Πιλάτου. Σὲ μικρὸ τρίγωνο ἱστορεῖται ὁ προφήτης Ναούμ (ξεχωρίζει ἡ 
ἐπιγραφὴ μὲ τὸ ὄνομα), ἐνῶ στὸ τρίγωνο, ποὺ σχηματίζεται δίπλα στὴ 
νεύρωση τοῦ σταυροθολίου, ἔχουμε τὴν ὁλόσωμη μορφὴ τοῦ ἀπόστολου 
Ἀνδρέα (ξεχωρίζουν ὁρισμένα γράμματα ἀπὸ τὴν ἐπιγραφή). Ἡ ταινία μὲ 
τὰ μετάλλια τῶν ἁγίων εἶναι πλέον εὐκρινέστερη, ἀλλὰ ὄχι σὲ τέτοιο ση-
μεῖο ὥστε νὰ ἀναγνωριστοῦν τὰ πρόσωπα (δὲν σώζεται καμία ἐπιγραφή). 
Στὸ δυτικὸ ἥμισυ ἱστοροῦνται τρεῖς παραστάσεις σχετικὲς μὲ τὸν Πόντιο 
Πιλάτο καὶ βασισμένες, οἱ δύο πρῶτες, στὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Ἰωάννη: Ὁ 
Ἰησοῦς ἐνώπιον τοῦ Πιλάτου στὸ Πραιτώριο201, τὸ Ἴδε ὁ Ἄνθρωπος202 καὶ 
ἡ Ἀπόφαση τοῦ Πιλάτου. Στὰ μικρὰ τρίγωνα, ποὺ σχηματίζονται δίπλα 
στὴ νεύρωση τοῦ σταυροθολίου, εἰκονίζονται οἱ μορφὲς τῶν προφητῶν 
Ἀνανία καὶ Ἀζαρία, ἐνῶ στὸ μεγάλο τρίγωνο ἱστορεῖται ἡ ὁλόσωμη μορφὴ 
τοῦ ἀπόστολου Βαρθολομαίου (Ναθαναήλ). iii) Στὸ δυτικὸ τρίγωνο ἔχου-
με τὶς εὐκρινέστερες παραστάσεις, ἀπὸ τὶς ὁποῖες ξεχωρίζουν ἀκόμη καὶ 
οἱ ἐπιγραφές. Ἔτσι, σὲ μικρὸ τριγωνικὸ περιθώριο (νότιο ἥμισυ), πρὸς τὴ 
νότια πλευρὰ καὶ δίπλα στὴ νεύρωση, ἱστορεῖται μετάλλιο μὲ τὸν ἅγιο 
Κήρυκο, εἰκονιζόμενο μέχρι τὴν ὀσφύ. Ἀπὸ κάτω ὑπάρχει ἡ ἀδιάγνωστη 
ὄρθια μορφὴ ἑνὸς ἁγίου ποὺ κρατάει κλειστὸ κώδικα. Ἐπάνω εἰκονίζεται 
ἡ Μαστίγωση, ἡ Φραγγέλωση καὶ ὁ Ἐμπαιγμὸς τοῦ Κυρίου. Στὸ βόρειο 
ἥμισυ ἔχουμε, σὲ ἀντίστοιχο μικρὸ περιθώριο καὶ μὲ τὸν ἴδιο τρόπο, τὴν 
ἀπεικόνιση τοῦ ἁγίου Ἀνδριανοῦ. Ἀπὸ κάτω ὑπάρχει, καὶ πάλι, ἡ ἀδιάγνω-
στη ὄρθια μορφὴ ἑνὸς ἁγίου ποὺ κρατάει κλειστὸ κώδικα, ἐνῶ ἀπὸ πάνω 
ἀπεικονίζεται ὁ Ἑλκόμενος, ἡ Σταύρωση καὶ ἡ Ἀποκαθήλωση. Στὴ μέση 
τοῦ τριγώνου ὑπάρχει ταινία μὲ τὰ πρόσωπα τεσσάρων δικαίων τῆς Πα-
λαιᾶς Διαθήκης: Ἀζώρ, Σαδώκ, Ἀχεὶμ καὶ Ἐλιούδ. iv) Στὸ βόρειο τρίγωνο, 
στὴ γωνιακὴ περιοχὴ τοῦ δυτικοῦ ἡμίσεως, ποὺ σχηματίζεται κοντὰ στὴ 
νεύρωση, ἔχουμε ὁλόσωμη ἀπεικόνιση τοῦ ἀπόστολου Ἰακώβου. Ἐπάνω 
ἀκριβῶς ἱστορεῖται ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου καὶ δίπλα ἡ ξέθωρη καθισμένη 
μορφὴ τοῦ προφήτη Ἰωήλ. Συνεχίζοντας πρὸς τὰ ἐπάνω, συναντοῦμε 
τὸν Ἐπιτάφιο Θρῆνο καὶ τὴν Εἰς Ἅδου Κάθοδο. Δίπλα ὑπάρχει ἀκόμη 
μία καθισμένη μορφή, ἀλλὰ ἀταυτοποίητη. Ἡ ταινία μὲ τὰ μετάλλια ἱε-
ρῶν προσώπων ἐμφανίζεται, ἀλλὰ ἀρκετὰ ἀποχρωματισμένη, σὲ σημεῖο 
νὰ μὴ διαβάζονται οἱ ἐπιγραφές. Μόνο στὸ πρῶτο μετάλλιο φαίνεται ἡ 
κατάληξη «...ΝΙΑΣ». Μὲ βάση τὴν ταινία τοῦ δυτικοῦ τριγώνου, συμπε-
ραίνουμε ὅτι πρόκειται γιὰ πέντε ἀκόμη ἀπὸ τοὺς δικαίους τῆς Παλαιᾶς 

201. Ἰω., 19:9.
202. Ὅ.π., 19:6.
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Διαθήκης, δηλ. Ἰεχονίας, Σαλαθιήλ, Ζοροβάβελ, Ἀβιοὺδ καὶ Ἐλιακείμ203. 
Στὸ ἀντίστοιχο τρίγωνο τοῦ δυτικοῦ ἡμίσεως, καὶ πάλι κοντὰ στὴ νεύρω-
ση, ἔχουμε ὁλόσωμη μορφὴ ἀταυτοποίητου ἁγίου204. Ἐπάνω εἰκονίζεται 
ἡ Ψηλάφηση τοῦ Θωμᾶ, οἱ Μυροφόρες καὶ ὁ Ἄγγελος καὶ τὸ Μὴ μοῦ 
Ἅπτου. Στὶς μικρὲς γωνίες, δίπλα στὶς νευρώσεις, ὑπάρχουν καθισμένες 
φιγοῦρες ἀδιάγνωστων προφητῶν.

◆ Νότιος τοῖχος: α) (ἐγγύς πρὸς τὴν κεντρικὴ εἴσοδο τμῆμα): Στὸ 
κατώτερο ἐπίπεδο τῆς ἐπιφάνειας τοῦ τοίχου ἱστοροῦνται οἱ ὁλόσωμες 
μορφὲς τοῦ ἔφιππου ἁγίου Νικήτα, τοῦ ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Προδρόμου, 
τοῦ ἁγίου Ἀντωνίου καὶ τοῦ ἁγίου Εὐθυμίου. Μετὰ τὴ μεσολάβηση πα-
ραθύρου συνεχίζεται ἡ ἀπεικόνιση τῶν μορφῶν μὲ τοὺς ἅγιο Θεόδωρο τὸν 
Τήρωνα, ἅγιο Χαράλαμπο205 καὶ ἅγιο Θεόδωρο τὸν Στρατηλάτη. Ὄλες 
χωρίζονται μὲ γραπτὲς ἁψίδες καὶ γραπτοὺς κίονες206. Ἐπάνω, βρίσκονται 
δύο ἐπάλληλες ζῶνες μὲ δώδεκα ἀπὸ τοὺς εἰκοσιτέσσερις οἴκους τοῦ Ἀκα-
θίστου. Ἡ πρώτη μὲ τοὺς οἴκους ν´-σ´ καὶ ἡ δεύτερη μὲ τοὺς οἴκους α´-ζ´. 
Τέλος, στὸ τύμπανο τοῦ τοίχου συναντοῦμε τὴν εἰκονογράφηση τῶν 
Αἴνων. Στὸ ἐσωράχιο τοῦ τόξου τοῦ παραθύρου ἔχει ζωγραφισθεῖ, μέχρι 
τὰ γόνατα, ἡ μορφὴ τοῦ ἁγίου Ἀναστασίου, ἐνῶ στὶς ἄντυγες συναντῶνται 
οἱ μορφὲς τῶν ἁγίων Τρύφωνα καὶ ἀπόστολου Παύλου. β) (ἐγγὺς πρὸς τὸ 
ἱερὸ τμῆμα): Τὸ πρῶτο ἐπίπεδο τοῦ τοίχου καλύπτεται, κατὰ τὸ ἥμισυ 
περίπου, ἀπὸ τὸ ἐπιχρυσωμένο προσκυνητάρι καὶ τὴν ἐφέστια εἰκόνα τοῦ 
ἀρχάγγελου Μιχαήλ. Δίπλα ἀπὸ τὸ προσκυνητάρι ὑπάρχει παράθυρο καὶ 
δεξιὰ αὐτοῦ, κατὰ τὸν θεατή, ὑπάρχουν οἱ ὁλόσωμες μορφὲς τοῦ προφήτη 
Ἠλία (τὸ ὄνομα ἔχει σβηστεῖ, ἀλλὰ ξεκαθαρίζεται ἡ ταυτότητά του ἀπὸ 
τὰ γραφόμενα στὸ εἰλητὸ) καὶ τοῦ ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Θεολόγου. Ἀριστερὰ 
τοῦ προσκυνηταρίου εἰκονίζεται ἡ ὁλόσωμη μορφὴ τοῦ ἀρχάγγελου Γα-
βριήλ (βρίσκεται πλέον πίσω ἀπὸ γυάλινο κάλυμμα) καὶ ἄνωθεν αὐτοῦ, σὲ 
μικρὴ ἐπιφάνεια, ὁ Χριστὸς ἐντὸς νεφέλης νὰ εὐλογεῖ καὶ νὰ περικυκλώνε-

203. Ὁ Διονύσιος, στὴν Ἑρμηνεία του, περιγράφει πρῶτα τὸν βασιλιὰ Ἰεχονία καὶ μετὰ 
τοὺς δίκαιους Σαλαθιήλ, Ζοροβάβελ, Ἀβιούδ, Ἐλιακείμ, Ἀζώρ, Σαδώκ, Ἀχείμ καὶ Ἐλιούδ. 
Βλέπουμε πὼς μὲ παρόμοιο τρόπο ἱστορεῖ τὶς ταινίες καὶ ὁ Νεόφυτος στὸ καθολικὸ τοῦ 
Πανορμίτη, ξεκινώντας ὅμως ἀντίστροφα ἀπὸ τοὺς δεῖκτες τοῦ ρολογιοῦ. Βλ. Διονυσίου, 
ὅ.π., σσ. 118-119.

204. Βάσει ὅλων τῶν προηγούμενων, κατανοοῦμε πὼς ὅλες αὐτὲς οἱ ὁλόσωμες μορφές, 
μὲ τὰ κλειστὰ Εὐαγγέλια στὰ χέρια, ἀντιστοιχοῦν σὲ κάποιους ἀπὸ τοὺς ἀποστόλους.

205. Κάποιοι ἀπὸ τοὺς μεμονωμένους ἁγίους ἐπαναλαμβάνονται. Αὐτό, ἴσως, νὰ 
ὀφείλεται στὶς παρακλήσεις πιστῶν πρὸς τὸν ἁγιογράφο, καθὼς μὲ τὴν ἀπεικόνιση συγ-
κεκριμένων ἁγίων ἐκπλήρωναν κάποιο τάμα ἢ δέονταν ὑπὲρ τῆς σωτηρίας τῶν ψυχῶν 
τους. Στὴν τοιχογραφία μὲ τὴ μορφὴ τῆς Ἁγίας Εἰρήνης σημειώνεται κάτω δεξιὰ ἡ ἑξῆς 
φράση: «ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΑΡΤΥΡΑ ΔΕΟΜΕΝΗ Η ΔΟΥΛΗ ΣΟΥ ΗΡΙΝΗ ΠΡΟΣΚΥΝΙΑ(;) 
ΤΣΑΤΑΛΙΟΥ».

206. Τὸ ἴδιο συμβαίνει σὲ ὅλες, σχεδόν, τὶς ἀπεικονίσεις τῶν ὁλόσωμων ἁγίων ἀνδρῶν 
καὶ γυναικῶν.
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ται ἀπὸ μικροὺς ἀγγέλους. Οἱ δύο ἐπάλληλες ζῶνες, ποὺ ὑπάρχουν ἀπὸ 
πάνω, ἔχουν ὡς ἑνιαῖο θέμα τὶς ἐμφανίσεις ἀγγέλων στὴν Παλαιὰ Διαθήκη. 
Ἀπαρτίζεται ἀπὸ τρεῖς παραστάσεις ἡ πρώτη207 καὶ τέσσερις ἡ δεύτερη208, 
λόγω τῆς ἐπιφάνειας ποὺ καταλαμβάνει τὸ προσκυνητάρι. Μάλιστα, ἡ 
ἐπίστεψή του καλύπτει ἕνα μέρος τῆς σύνθεσης ποὺ ἀπεικονίζει τὸν ἄγγελο 
ποὺ δείχνει τὴν πηγὴ στήν ἐκδιωχθεῖσα Ἄγαρ. Στὸ τύμπανο ἱστοροῦνται 
δύο ἀλληλένδετα, μεταξύ τους, γεγονότα: ἡ Ἐπίσκεψη τῶν Τριῶν Μάγων 
στὸ παλάτι τοῦ Ἡρῴδη καὶ ἡ Βρεφοκτονία. Στὸ τύμπανο τοῦ παραθύρου 
ἔχει ἱστορηθεῖ, καὶ πάλι μέχρι τὸ ὕψος τῶν γονάτων, ἡ μορφὴ τοῦ ἁγίου 
Νικολάου Μεγαλοπόλεως, ἐνῶ στὶς ἄντυγες ἱστορεῖται ἡ μορφὴ τοῦ ἁγίου 
Ἀθανασίου καὶ τοῦ ἀπόστολου Ἀνδρέα.

◆ Βόρειος τοῖχος: α) (ἐγγύς πρὸς τὴν κεντρικὴ εἴσοδο τμῆμα): Στὸ 
πρῶτο ἐπίπεδο ἱστοροῦνται ὁλόσωμες μορφὲς ἁγίων γυναικῶν: ἡ ἁγία 
Αἰκατερίνη, ἡ ἁγία Βαρβάρα, ἡ ἁγία Εἰρήνη, (μεσολαβεῖ παράθυρο) ἡ ἁγία 
Μαρίνα καὶ ἡ ἁγία Παρασκευή. Ἐπάνω βρίσκονται δύο ἐπάλληλες ζῶνες μὲ 
τοὺς ὑπόλοιπους οἴκους τοῦ Ἀκαθίστου, ὅπου στὴν πρώτη ζώνη εἰκονίζο-
νται οἱ οἴκοι τ´-ω´ καὶ στὴ δεύτερη οἱ οἴκοι η´-μ´. Τὸ τύμπανο ἔχει διακο-
σμηθεῖ μὲ σύνθεση βασισμένη στὸν ὕμνο «Ἐπὶ σοὶ Χαίρει...». Στὸ ἐσωράχιο 
τοῦ τόξου τοῦ παραθύρου ἱστορεῖται, μέχρι τὰ γόνατα, ἡ μορφὴ τῆς 
ἁγίας Φωτεινῆς, ἐνῶ στὶς ἄντυγες εἰκονογραφοῦνται οἱ ἅγιοι Ἀνάργυροι, 
Κοσμᾶς καὶ Δαμιανός. β) (ἐγγὺς πρὸς τὸ ἱερὸ τμῆμα): Σ’ αὐτὸ τὸ κομμάτι 
τοῦ βόρειου τοίχου ἔχουμε μιὰ κάποια διαφοροποίηση, καθὼς δὲν ἱστο-
ροῦνται μόνον ἅγιες μορφές, ἀλλὰ καὶ τὸ μοναδικὸ μαρτύριο ἁγίου ἐντὸς 
τοῦ καθολικοῦ. Εἰδικότερα, ἀριστερὰ τοῦ παραθύρου ἔχουμε ἀπεικόνιση 
τοῦ ἔφιππου ἁγίου Γεωργίου ποὺ φονεύει τόν δράκοντα, ἐνῶ δίπλα του, 
σὲ δύο μικρὲς παραστάσεις, ἱστορεῖται ἡ κρίση του ἀπὸ τὸν βασιλέα καὶ 
τὸ μαρτύριό του στὸν τροχό. Δεξιὰ τοῦ τοξωτοῦ παραθύρου ἱστορεῖται ὁ 
ἔφιππος ἅγιος Δημήτριος νὰ φονεύει τὸν Σκυλόγιαννη, ἐνῶ συνεχίζεται ἡ 
ἁγιογράφηση πρὸς τὰ δεξιά, μὲ τὶς ὁλόσωμες μορφὲς τῶν: Μεγάλου Βα-
σιλείου, ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Χρυσοστόμου, ἁγίου Κωνσταντίνου καὶ ἁγίου 
Νικολάου. Ἐπαναλαμβάνονται οἱ δύο ἐπάλληλες ζῶνες, μὲ κοινὸ θέμα τὶς 
ἐμφανίσεις καὶ τὰ θαύματα τῶν ἀγγέλων. Αὐτὴ τὴ φορὰ συναντῶνται ἕξι 
παραστάσεις στὴν πρώτη209 καὶ πέντε στὴ δεύτερη ζώνη210. Σ’ αὐτὲς συμ-

207. Ἄγγελος προστατεύει τὸ σῶμα τοῦ Μωυσέως ἀπὸ τὸν Διάβολο, ἐμφάνιση ἀγγέλου 
στὸν Γεδεὼν καὶ ἐμφάνιση ἀγγέλου στὸν Μανωὲ καὶ τὴ σύζυγό του.

208. Ἄγγελος δείχνει τὴν πηγὴ στὴν ἐκδιωχθεῖσα Ἄγαρ, Ἡ Φιλοξενία τοῦ Ἀβραάμ, ἡ 
Θυσία τοῦ Ἀβραὰμ καὶ ἐμφάνιση ἀγγέλου στὸν μάντη Βαλαάμ.

209. Ἄγγελος μεταφέρει τὸν Ἀββακοὺμ μὲ τροφὴ στὸν λάκκο τῶν λεόντων καὶ ὁ Δα-
νιὴλ ἐντός, τὸ Ἐν Χώναις Θαῦμα, σκηνὴ ἀπὸ τὸν κύκλο τῶν θαυμάτων τῆς Μονῆς Δοχει-
αρίου, ἡ Ἐκδίωξη τοῦ Ἑωσφόρου, ἡ Σύναξη τῶν Ἀγγελικῶν Ταγμάτων καὶ τοπικὸ θαῦμα 
μεταφορᾶς κιόνων στὸ μοναστήρι ἀπὸ τὸν ἀρχάγγελο Μιχαήλ.

210. Ὁ ἄγγελος φονεύει ἑβδομήντα χιλιάδες Ἑβραίους κατὰ τὴν ἀπογραφὴ τοῦ Δαβίδ, 
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περιλαμβάνονται καὶ τοπικὰ θαύματα τῶν ἀρχαγγέλων. Στὸ τύμπανο συ-
ναντοῦμε τὴν εἰκονογράφηση τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς. Στὸ ἐσωράχιο τοῦ 
τόξου τοῦ παραθύρου ἁγιογραφεῖται ὁ ἅγιος Λάζαρος, ἐνῶ στὶς ἄντυγες 
ὁ ἅγιος Κυριάκος ὁ Ἀναχωρητὴς καὶ ὁ ἅγιος Παντελεήμων.

◆ Δυτικὸς τοῖχος: Στὸν δυτικὸ τοῖχο ἱστορεῖται, ὅπως συνηθίζεται 
στὰ μεταβυζαντινὰ μνημεῖα, ἡ σκηνὴ τῆς Δευτέρας Παρουσίας, ἡ ὁποία 
καλύπτει ὁλόκληρη τήν ἐπιφάνεια. Φέρει ὅλα τὰ χαρακτηριστικὰ τῆς 
κλασσικῆς εἰκονογράφησης τοῦ θέματος, ὅπως εἶναι ὁ θριαμβευτὴς Χρι-
στὸς στὴν κορυφὴ μὲ τὴ Δέηση, ἡ Ἑτοιμασία τοῦ Θρόνου, οἱ χοροὶ τῶν 
ἔνθρονων ἁγίων, οἱ ὁμάδες τῶν δεδικαιωμένων καὶ τῶν ἁμαρτωλῶν, ἡ 
Ψυχοστασία, ὁ Βύθιος Δράκων κ.τ.λ. Στὸ ἐσωράχιο τοῦ τόξου τῆς κύρι-
ας εἰσόδου βρίσκεται ἡ ἐπιγραφὴ τοῦ ἁγιογράφου, ἐνῶ οἱ ἄντυγες τῶν 
τοξοτῶν παραθύρων διακοσμοῦνται μὲ ὁλόσωμους ἁγίους (ἅγιος Κων-
σταντῖνος καὶ ἁγία Ἑλένη στὸ δεξιό, ἅγιος Σάββας καὶ ἅγιος Θεοδόσιος 
στὸ ἀριστερό, κατὰ τὴν εἴσοδό μας, παράθυρο). Στὴν ἀσπίδα τοῦ τόξου 
τῆς εἰσόδου βρίσκεται ἡ ἐπιγραφὴ ποὺ ἀναφέρεται στὸ ἔτος ἱστόρησης 
τοῦ καθολικοῦ, καθὼς καὶ στοὺς ὑπεύθυνους τοῦ ἔργου.

2) Ἀνάλυση τῶν εἰκονογραφικῶν θεμάτων

2.1) Εὐχαριστιακὸς κύκλος

◆ Ἡ Ἁγία Τριάδα: Ἡ Ἁγία Τριάδα (εἰκ. 16), ὡς σπάραγμα πλέον, συ-
ναντᾶται κατὰ τὸν δυτικὸ τύπο, δηλαδὴ -κατὰ τὸν θεατὴ- ὁ Πατὴρ δε-
ξιά, ὁ Υἱὸς ἀριστερὰ καὶ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα211, ὡς περιστερά, στὸ κέντρο 
καὶ ἄνω. Τὸ τρίτο, κατὰ τὴν τάξη, πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδας ἀποτελεῖ 
τὸ εὐκρινέστερο τμῆμα τῆς σύνθεσης καὶ βρίσκεται μέσα σὲ ὁμόκεντρη 
κυκλικὴ δόξα212, δομημένη μὲ τρεῖς κύκλους, φέρει φωτοστέφανο καὶ ἔχει 
στραμμένη τὴν οὐρά του πρὸς τὸν Πατέρα213 (εἰκ. 17). Ἀριστερὰ καὶ δε-
ξιὰ τῆς Ἁγίας Τριάδας ἔχουμε Ἀγγελικὴ Λειτουργία, ἐπίσης σὲ σπάραγμα. 
Ἀπὸ τὴν ἀγγελικὴ πομπὴ ξεχωρίζουν μερικοὶ ἄγγελοι ποὺ κρατοῦν ριπίδια, 
καθὼς καὶ ἕνας ποὺ κρατάει ἐπάνω ἀπὸ τὸ κεφάλι του σουδάριο, μὲ τὸν 
Ἰησοῦ Χριστὸ ὁριζόντια τοποθετημένο σὲ αὐτό, ἡμίγυμνο καί «κοιμώμε-

ἄγγελος ἀφυπνεῖ τὸν Προφήτη Ἠλία, ἄγγελος θανατώνει τὰ στρατεύματα τῶν Ἀσσυρίων, 
οἱ Παῖδες ἐν Καμίνῳ καὶ ἡ τοποθέτηση τοῦ Δανιὴλ στὸν λάκκο τῶν λεόντων.

211. Γιὰ τὴν ἀπεικόνιση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, βλ. Προβατάκη, Τὸ Ἅγιον Πνεῦμα.
212. Γιὰ τὸν ὅρο δόξα, βλ. Χαραλαμπίδη, «Ὁ ὅρος «δόξα».
213. Σὲ μεταβυζαντινὸ μνημεῖο, καὶ συγκεκριμένα στὸν Ἅγιο Νικόλαο τοῦ Μεγάλου 

Ἐλευθεροχωρίου Ἐλασσόνος (17ος αἰ.), συναντοῦμε ξανὰ τὴν Ἁγία Τριάδα στὸ Ἱερό, ὅμως 
σὲ διαφορετικὴ θέση. Βρίσκεται στὸ κέντρο τοῦ σκαφοειδοῦς θόλου, ποὺ καλύπτει τὸν 
χῶρο τοῦ κυρίως ἱεροῦ βήματος. Διασώζονται ἐπιγραφές, οἱ ὁποῖες προσδιορίζουν τὸ κάθε 
ἕνα ἀπὸ τὰ τρία πρόσωπα, ἐνῶ ἔνθεν καὶ ἔνθεν τῆς παράστασης ἱστορεῖται Ἀγγελικὴ Λει-
τουργία. Βλ. Πασαλῆ, Ναοί, σ. 176.
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Εἰκ. 16. Ἡ Ἁγία Τριάδα στὸ τεταρτοσφαίριο τῆς ἁψίδας  
καὶ ἡ Ἀγγελικὴ Λειτουργία.

Εἰκ. 17. Ἡ Ἁγία Τριάδα (λεπτομέρεια).
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νο»214. Ἀπὸ κάτω ἱστορεῖται λεπτὴ νεφελώδης ζώνη, στὴν ὁποία ἔχουν το-
ποθετηθεῖ τὰ τέσσερα Ἀποκαλυπτικὰ Ὄντα (μόνον ὁ μόσχος καὶ ὁ λέων 
διασώζονται) στὸ κέντρο, ἀλλὰ καὶ ἄγγελοι ἑκατέρωθεν αὐτῶν, τέσσερις 
ἀνὰ πλευρά, ποὺ κρατάει ὁ καθένας ἀπὸ ἕνα σύμβολο τοῦ Πάθους, ὅπως 
τὰ καρφιά, τὸν σπόγγο, τὴ λόγχη κ.τ.λ. Καὶ τὰ ζῶα καὶ οἱ ἄγγελοι γο-
νατίζουν ἐπάνω σὲ νέφη (εἰκ. 18).

Ἡ παράσταση καὶ μὲ τὰ τρία πρόσωπα τῆς Ἁγίας Τριάδας εἶναι γνω-
στὴ ἤδη, μὲ διαφορετικὴ ὅμως δομή, κατὰ τοὺς βυζαντινοὺς χρόνους. 
Κατὰ τὸν 11ο ἢ 12ο αἰ., στὸ χειρόγραφο ὑπ’ ἀριθμὸν Suppl. gr. 52 τῆς 
Βιβλιοθήκης τῆς Βιέννης ὑπάρχει ἀπεικόνιση τοῦ Πατρός, ὁ ὁποῖος φέρει 
στὰ γόνατά Του τὸν Υἱὸ καὶ ἐκεῖνος τὸ Ἅγιο Πνεῦμα ὡς περιστερά215. 
Ἀνάλογη παράσταση συναντᾶται στὸν Κώδικα 394 τοῦ Βατικανοῦ (11ος-
12ος αἰ.), μὲ κάποιες διαφοροποιήσεις. Συνδυασμὸς τῶν στοιχείων τῶν 
δύο χειρογράφων θὰ συναντηθεῖ στὸν εἰκονογραφικὸ τύπο τῆς Παναγίας 
Κουμπελίδικης216. Ἡ ἀπεικόνιση τῶν τριῶν προσώπων σὲ τριγωνικὴ διά-

214. Στὴ Μεγάλη Εἴσοδο μετεῖχαν διάκονοι ποὺ μετέφεραν τὸν Ἐπιτάφιο (στὴ δική 
μας περίπτωση ὁ ἄγγελος μὲ τὸ σουδάριο καὶ τὸν Χριστὸ ἐπάνω) καὶ ὑποδιάκονοι μὲ 
ριπίδια ἀνὰ χεῖρας. Βλ. Τσομπάνη, Ἡ Μεγάλη Εἴσοδος, σ. 75. Γιὰ περισσότερες εἰκονο-
γραφικὲς λεπτομέρειες, ποὺ σχετίζονται μὲ τὴ Μεγάλη Εἴσοδο, βλ. ὁλόκληρη τὴ μελέτη 
τοῦ Τρ. Τσομπάνη.

215. Ξυγγόπουλου, Κατάλογος, σ. 16.
216. Ὁ τύπος τῆς Ἁγίας Τριάδας στὴν Κουμπελίδικη φέρεται, ἐπίσης, σὲ τοιχογραφία 

Εἰκ. 18. Ἡ  νεφελώδης ζώνη, κάτω ἀπὸ τὴν Ἁγ. Τριάδα (λεπτομέρεια).
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ταξη ἄρχισε νὰ ἐφαρμόζεται στὴ Δύση κατὰ τὸν 14ο αἰ., ἐνῶ κατὰ τὸν 15ο 
αἰ. παραλήφθηκε ἀπὸ τοὺς Κρητικοὺς καλλιτέχνες217. Ἀπὸ τὶς παλαιότε-
ρες ἀπεικονίσεις Ἁγίας Τριάδας δυτικοῦ τύπου, σὲ φορητὴ εἰκόνα, εἶναι 
αὐτὴ τῆς συλλογῆς τοῦ Μουσείου Μπενάκη, ἡ ὁποία χρονολογεῖται γύρω 
στὸ 1500 καὶ φέρει πλαστὴ ὑπογραφὴ τοῦ Μιχαήλ Δαμασκηνοῦ218. Εἶναι 
χαρακτηριστικὸ πὼς στὴν Ἑρμηνεία τοῦ Διονυσίου, στὴν ἱστόρηση τῆς 
Θείας Λειτουργίας, περιγράφεται, μὲ τρόπο παρεμφερῆ, ἡ παράσταση τῆς 
Ἁγίας Τριάδας, κατὰ τὴν ὁποία ὁ Ἄναρχος Πατὴρ εὐλογεῖ καὶ κρατάει 
ἀνοιχτὸ εἰλητάριο, δεξιά Του βρίσκεται ὁ Υἱὸς καὶ ἐπάνω σὲ τράπεζα τὸ 
Ἅγιο Πνεῦμα219.

Γενικά, ὁ τύπος αὐτὸς συνάδει μὲ τὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως, ποὺ δια-
τυπώθηκε στὴν Β´ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο (381) καί, συγκεκριμένα, μὲ τὸ 
σημεῖο ποὺ ἀναφέρει τήν τοποθέτηση τοῦ Υἱοῦ δίπλα στὸν Πατέρα: «...
καὶ καθεζόμενον ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός»220, καθὼς καὶ τὴν ἐκπόρευση τοῦ 
Ἁγίου Πνεύματος, ὅπως καὶ τὴν ἴση προσκύνηση τῶν τριῶν προσώπων: 
«Καὶ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, τὸ κύριον, τὸ ζωοποιόν, τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς 
ἐκπορευόμενον, τὸ σὺν Πατρὶ καὶ Υἱῷ συμπροσκυνούμενον καὶ συνδο-
ξαζόμενον...»221. Στὸ σημεῖο αὐτὸ πρέπει νὰ σημειωθεῖ πὼς ἡ στάση τῆς 
περιστερᾶς διαφοροποιεῖται πολλὲς φορές, καθὼς ἱστορεῖται ἄλλοτε μὲ 
τὴν οὐρὰ στραμμένη πρὸς τὸν Υἱό222, ἄλλοτε πρὸς τὸν Πατέρα223 καὶ 
ἄλλοτε μὲ τὸ στῆθος της στραμμένο πρὸς τὸν θεατή224. Μιὰ ὑπόθεση 
ποὺ θὰ μπορούσαμε νὰ διατυπώσουμε εἶναι ὅτι ἴσως αὐτὸ νὰ συνδέεται 
μὲ τὸ δογματικὸ μέρος τῆς παράστασης καὶ τὸ ζήτημα τοῦ Filioque ποὺ 
ἐκφράζεται ἀπὸ τὴ Ρωμαιοκαθολικὴ Ἐκκλησία. Ἡ οὐρὰ στραμμένη πρὸς 
τὸν Πατέρα μπορεῖ νὰ σημαίνει τὴν ἐκπόρευση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος 
ἀπὸ Αὐτόν. Βέβαια, κάτι τέτοιο εἶναι δύσκολο νὰ ἀποδειχθεῖ, ἐὰν λάβουμε 
εἰδικὰ ὑπόψη τὶς διαφορετικὲς χρονικές περιόδους, τὶς τεχνοτροπικὲς ἰδι-
αιτερότητες τοῦ κάθε ἁγιογράφου, καθὼς καὶ τὸ ὅτι ζωγράφιζαν πολλὲς 
φορὲς βάσει προτύπων, ποὺ κάποιες στιγμὲς ἀντέγραφαν αὐτούσια.

Ὅπως εἶναι γνωστό, ὁ ἀνατολικὸς τύπος ἀπεικόνισης τῆς Ἁγίας Τριά-
δας, ποὺ συναντᾶται στὴν βυζαντινὴ καί, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, μεταβυζαν-

τῆς Grotta Ferrata, καθὼς καὶ ὡς περιγραφὴ σὲ ἐπίγραμμα τοῦ Κώδικα 524 τῆς Μαρκιανῆς 
Βιβλιοθήκης (β΄ ἥμισυ 13ου αἰ.). Βλ. Μαυροπούλου-Τσιούμη, Τοιχογραφίες, σσ. 88-89.

217. Ὀρλάνδου, «Κουμπελίδικη», σ. 133.
218. Δρανδάκη, «Ἡ Ἁγία Τριάς», σσ. 266-267.
219. Διονυσίου, Ἑρμηνεία, σ. 178.
220. Σκουτέρη, Ἱστορία Δογμάτων, σ. 519.
221. Ὅ.π.
222. Καζανάκη-Λάππα, «Θαῦμα», σσ. 272-273.
223. Δρακοπούλου, «Ἅγιοι Πάντες», σσ. 142-144.
224. Ἀχειμάστου, Εἰκόνες, σσ. 234-235.
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τινὴ εἰκονογραφία εἶναι αὐτὸς τῆς Φιλοξενίας τοῦ Ἀβραάμ225, ὅπου τὸ 
κάθε πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδας ἐκπροσωπεῖται καὶ ἀπὸ ἕναν ἄγγελο. 
Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ἀποφεύγεται ὁ ἐξεικονισμός τοῦ πρώτου, κατὰ τὴν 
τάξη, προσώπου τῆς Ἁγίας Τριάδας, δηλ. τοῦ Πατρός.

Τὸ πρότυπο γιὰ τὴν ἀποτύπωση τῆς μορφῆς τοῦ Πατρὸς πιθανὸν 
νὰ ἀποτέλεσε ἡ ἀπεικόνιση τοῦ Χριστοῦ ὡς Παλαιοῦ τῶν Ἡμερῶν, θέμα 
ὄχι ξένο στὴ βυζαντινὴ226 καὶ μεταβυζαντινὴ227 εἰκονογραφία. Κάτι τέτοιο 
γίνεται περισσότερο ἐμφανές, ἐφόσον, συγκρίνοντας τὶς μορφὲς τοῦ 
Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ, παρατηροῦνται ἀξιόλογες ὁμοιότητες στὴ μετα-
ξύ Τους ἀπόδοση, ἐκτὸς ἀπὸ τὰ λευκὰ μαλλιὰ καὶ γένεια τοῦ πρώτου228. 
Πηγὴ τῆς συγκεκριμένης ἀπεικόνισης ἀποτελεῖ τὸ ὅραμα τοῦ Δανιήλ: 
«ἐθεώρουν ἕως ὅτου οἱ θρόνοι ἐτέθησαν, καὶ παλαιὸς ἡμερῶν ἐκάθητο, 
καὶ τὸ ἔνδυμα αὐτοῦ λευκὸν ὡσεὶ χιών, καὶ ἡ θρὶξ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ 
ὡσεὶ ἔριον καθαρόν, ὁ θρόνος αὐτοῦ φλὸξ πυρός, οἱ τροχοὶ αὐτοῦ πῦρ 
φλέγον....»229. Ἐπιπλέον, δὲν πρέπει νὰ μᾶς διαφεύγει καὶ τὸ χωρίο τῆς 
Ἀποκάλυψης τοῦ Ἰωάννου, στὸ ὁποῖο ἐπαναλαμβάνονται κάποια ἀπὸ τὰ 
παραπάνω χαρακτηριστικά: «...ἡ δὲ κεφαλὴ αὐτοῦ καὶ αἱ τρίχες λευκαὶ ὡς 
ἔριον λευκόν, ὡς χιών, καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ὡς φλόξ πυρός...»230.

Παρ’ ὅλα αὐτά, στὸν ἑλλαδικὸ χῶρο, καὶ συγκεκριμένα στὴν Καστοριά, 
ἔχουμε δύο διαφορετικὲς ἀπεικονίσεις τῶν τριῶν προσώπων τῆς Ἁγίας 
Τριάδας, ποὺ τοποθετοῦνται χρονικὰ πρὶν τὴν Τουρκοκρατία: α) Στὸν 
Ἅγιο Γεώργιο Ὀμορφοκκλησιᾶς, στὸ κλειδὶ τῆς καμάρας τοῦ ἐσωνάρθη-
κα τοῦ ναοῦ, δεσπόζει ὁ Παλαιὸς τῶν Ἡμερῶν, καθισμένος σὲ θρόνο, 
φορώντας λευκὸ ἱμάτιο καὶ λευκὸ χιτώνα. ἀπὸ τὴ δεξιὰ πλευρὰ τοῦ λαιμοῦ 

225. Στουφῆ-Πουλημένου, «Βυζαντινὸς Παντοκράτωρ», σ. 819.
226. Παράδειγμα ἀπεικόνισης τοῦ Χριστοῦ ὡς Παλαιοῦ τῶν Ἡμερῶν, σὲ ἐπίπεδο μνη-

μειακῆς ζωγραφικῆς,  ἔχουμε στὴν Ὀμορφοκκλησιὰ στὸ Γαλάτσι (β΄ μισὸ 13ου αἰ.). Βλ. Βα-
σιλάκη-Καρακατσάνη, Τοιχογραφίες, σ. 33. Δὲν πρέπει νὰ μᾶς διαφεύγει καὶ ἡ ἐγκαυστικὴ 
εἰκόνα τῆς Μονῆς Σινᾶ, ἔργο τῶν ἀρχῶν τοῦ 7ου αἰ., στὴν ὁποία ἱστορεῖται ὁ Χριστὸς στὸν 
τύπο τοῦ Παλαιοῦ τῶν Ἡμερῶν, ἀλλὰ μὲ τὴν ἐπιγραφή: E(MM)AΝΟΥΗΛ. Ἡ περίπτωση 
αὐτή, ἀπ’ ὅσο γνωρίζω, εἶναι μοναδικὴ καὶ δηλώνονται οἱ δύο «ἀκραῖες» ἡλικίες-ἐκφάνσεις 
τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Βλ. Γαλάβαρη, «Πρώιμες εἰκόνες», σ. 93, 137. Γιὰ περισσότερα, γύρω 
ἀπὸ τὶς τρεῖς ἐκφάνσεις τοῦ Χριστοῦ στὴν τέχνη, βλ. Γαλάβαρη, «Χριστός».

227. Στὸ καθολικὸ τῆς Μονῆς Πετράκη, στὸ διακονικό, εἰκονογραφεῖται ὁ Παλαιὸς 
τῶν Ἡμερῶν. Μάλιστα, ἡ ἐπιγραφὴ δὲν λέει Ἰησοῦς Χριστός, ἀλλὰ Πατήρ. Αὐτὸ συμ-
βαίνει, ὥστε νὰ δηλωθεῖ τὸ ὁμοούσιο τῶν δύο προσώπων (στὴν πρόθεση, σὲ ἀντίστοιχη 
θέση, ὑπάρχει ἀπεικόνιση τοῦ Χριστοῦ Παντοκράτορα). Γιὰ περισσότερα, βλ. Στουφῆ-
Πουλημένου, Ἱερὰ Μονὴ Πετράκη, σσ. 63-64.

228. «...Ὁ ἑωρακὼς ἐμὲ ἑώρακε τὸν πατέρα», Ἰω., 14:9.
229. Δαν., 7:9.
230. Ἀποκ., 1:14. Ἐπιπροσθέτως, σημαντικὴ εἶναι μικρογραφία τοῦ Kώδικα 923 τῶν 

Παρισίων, τῆς εἰκονοκλαστικῆς περιόδου, κατὰ τὴν ὁποία ἀναπαριστᾶται σὲ ὅραμα ὁ Πα-
λαιὸς τῶν Ἡμερῶν νὰ εἶναι ἔνθρονος, μὲ τὸν Χριστὸ δίπλα στὸν θρόνο. Βλ. Γαλάβαρη, 
«Χριστός», σ. 41.
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Του φύεται τὸ κεφάλι τοῦ Χριστοῦ ὡς Ἐμμανουὴλ καὶ ἀπὸ τὴν ἀριστερὴ 
τὸ κεφάλι τῆς περιστερᾶς. Καὶ τὰ τρία κεφάλια φέρουν ἔνσταυρο φω-
τοστέφανο καὶ ὑπάρχει τὸ συμπίλημα «IC-XC»231. β) Στὴν Παναγία Κου-
μπελίδικη, στὴν ἐγκάρσια καμάρα τοῦ νάρθηκα, βρίσκεται καθισμένος ὁ 
Πατὴρ γηραιὸς καὶ μὲ γένεια λευκά, ὡς Παλαιὸς τῶν Ἡμερῶν, ἔχοντας στὰ 
πόδια Του τὸν γενειοφόρο Υἱό, σὲ κλίμακα μικρότερη ἀπὸ τὸν Πατέρα. Ὁ 
Χριστὸς κρατάει μέσα σὲ δόξα τὸ Ἅγιο Πνεῦμα μὲ τὴ μορφὴ περιστερᾶς232. 
Ὁ Α. Ὀρλάνδος ἐνέταξε τὴν τοιχογραφία στὸν 14ο αἰ.233 Σύμφωνα μὲ τὴ 
Χ. Μαυροπούλου-Τσιούμη, ἡ Ἁγία Τριάδα τοποθετεῖται στὸν 13ο αἰ.234 Ἡ 
παροῦσα παράσταση θεωροῦμε ὅτι ἔχει θεολογικὸ ἔρεισμα καί, πιθανόν, 
ἐκφράζει εἰκαστικὰ τὸ χωρίο τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Ἰωάννη, στὸ ὁποῖο ἀνα-
φέρεται τὸ ἑξῆς: «...ὁ μονογενὴς υἱὸς ὁ ὢν εἰς τὸν κόλπον τοῦ πατρός, 
ἐκεῖνος ἐξηγήσατο»235.

Μία ἀκόμη, διαφορετικὴ ἀπὸ τὶς δύο προηγούμενες, ἀπεικόνιση τῶν 
τριῶν προσώπων τῆς Ἁγίας Τριάδας ἔχουμε ἀρκετὰ νοτιότερα ἀπὸ τὴν 
Καστοριὰ καὶ συγκεκριμένα στὴν Κρήτη. Στὸν ναὸ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου 
στὴν ἐπαρχία Ἁγίου Βασιλείου, κοντὰ στὴ Μονὴ Πρέβελη, ἱστορεῖται ὁ 
Θεός-Πατὴρ ποὺ κρατάει στὴν ἀγκαλιά Του τὸ Θεῖο Βρέφος, ἐνῶ τὸ Ἅγιο 
Πνεῦμα, μὲ μορφὴ περιστερᾶς, εἰκονίζεται ὄρθιο, μὲ ἁπλωμένα φτερὰ 
καὶ τὸ κεφάλι πρὸς τὰ κάτω. Τοποθετεῖται μὲ τέτοιο τρόπο στὴ σύνθε-
ση, ὥστε μοιάζει σὰν νὰ βγαίνει κατευθεῖαν ἀπὸ τὸ στόμα τοῦ Πατρός. 
Ἑκατέρωθεν ὑπάρχουν δύο ἄγγελοι σεβίζοντες, μὲ δυτικὰ χαρακτηρι-
στικά. Ἡ παράσταση ἀνήκει στὰ μέσα τοῦ 15ου αἰ., εἶναι δηλ. σύγχρονη μὲ 
τὴ Σύνοδο Φερράρας-Φλωρεντίας, καὶ ἀποτελεῖ ἕναν τρόπο ἄμυνας καὶ 
ὑποστήριξης τοῦ ὀρθόδοξου δόγματος ἔναντι τῆς παπικῆς προπαγάνδας 
στὸ νησί236.

Σὲ προγενέστερο ἔργο τοῦ Νεοφύτου σώζονται ὁρισμένα χαρακτηρι-
στικὰ τῆς Ἁγίας Τριάδας, ποὺ ἴσως νὰ ἐπαναλαμβάνονταν καὶ στὴ Μονὴ 

231. Ἡ παράσταση ἀνάγεται μετὰ τὰ μέσα τοῦ 13ου αἰ.. καὶ πρέπει νὰ συνδέεται μὲ 
τὸ ἀντιλατινικὸ κλίμα ποὺ ἐπικρατοῦσε στὴν περιοχὴ τοὺς αἰῶνες ἐκείνους, καθὼς καὶ μὲ 
τὴ μεγάλη διάδοση τοῦ Βογομιλισμοῦ, ἐπιδιώκοντας ἔτσι νὰ τονισθεῖ τὸ ὀρθόδοξο δόγμα, 
γύρω ἀπὸ τὴν τριαδικότητα τοῦ Θεοῦ, καὶ κυρίως τὸ ὁμοούσιο τῶν τριῶν ὑποστάσεων, ἡ 
γέννηση τοῦ Υἱοῦ ἀπὸ τὸν Πατέρα καὶ ἡ ἐκπόρευση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐκ τοῦ Πατρός. 
Βλ. Παϊσίδου, «Ἁγία Τριάδα», σ. 373, 390-392. Γιὰ τὶς παραπάνω δογματικὲς ἔννοιες βλ. 
Ξεξάκη, Δογματική, σσ. 19-43, 122-132, 146-149, 185-188.

232. Ἁγία Τριάδα, στὸν τύπο τῆς Κουμπελίδικης, ἀναπαριστᾶται σὲ φορητὴ εἰκόνα 
τῶν τελῶν τοῦ 14ου αἰ. τῆς Σχολῆς Νόβγκοροντ καὶ φιλοξενεῖται σήμερα στὴν Ἔκθεση 
Τρετιάκοφ τῆς Μόσχας. Βλ. Λάζαρεφ, Ρωσικὲς βυζαντινὲς εἰκόνες, σ. 186, 370.

233. Ὀρλάνδου, ὅ.π., σσ. 132-133.
234. Γιὰ τὶς τοιχογραφίες, γενικά, τοῦ 13ου αἰ. στὴν Κουμπελίδικη, βλ. ὁλόκληρη τὴ 

διατριβὴ τῆς κα. Μαυροπούλου-Τσιούμη.
235. Ἰω., 1:18.
236. Γαρίδη, Ζωγραφική, σ. 51.
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Πανορμίτου. Ἀπὸ ἀνάλογη παράσταση στὸ τεταρτοσφαίριο τῆς ἁψίδας 
τοῦ ναοῦ τῆς Παναγίας Ἐλεούσας Καλυθιῶν, μποροῦμε νὰ παρατηρήσου-
με πὼς σώζεται ἕνα εἶδος Ἁγίας Τράπεζας ἀνάμεσά Τους237, μὲ σταυρὸ νὰ 
ὑψώνεται στὴ μέση (εἰκ. 19). Τὰ δύο πρόσωπα κάθονται σὲ θρόνους χωρὶς 

ἐρεισίχειρα, εὐλογοῦν καὶ πατοῦν σὲ φτερωτοὺς Θρόνους-τροχούς, ἐνῶ 
ἀνάμεσα, στὸ ὕψος τῶν ποδιῶν Τους, βρίσκεται ἑξαπτέρυγο Σεραφείμ238. 
Ἡ Ἀγγελικὴ Λειτουργία ἐπαναλαμβάνεται μὲ τὸν ἴδιο τρόπο, ὅπως καὶ ἡ 
νεφελώδης ζώνη μὲ τοὺς ἀγγέλους καὶ τὰ Ἀποκαλυπτικὰ Ὄντα (εἰκ. 20-21). 
Ἡ ἔλλειψη τρούλλου καὶ στὴν Ἐλεοῦσα Καλυθιῶν ὁδηγεῖ τὸν ζωγράφο 
στὴν τοποθέτηση τῆς Ἁγίας Τριάδας στὸ τεταρτοσφαίριο τῆς ἁψίδας. 
Μάλιστα, στὸ τεταρτοσφαίριο ἔχουν ἀπεικονισθεῖ τὰ περισσότερα, ἐὰν 
ὄχι βασικότερα, στοιχεῖα ποὺ ἀπαρτίζουν τὸ εἰκονογραφικὸ πρόγραμμα 
ἑνὸς βυζαντινοῦ τρούλλου239.

Δυτικὴ Ἁγία Τριάδα συναντοῦμε καὶ στὸν οἶκο ΙΕ´ τοῦ Ἀκαθίστου τοῦ 
καθολικοῦ τῆς Μονῆς Πανορμίτου, ποὺ βρίσκεται στὴ δεύτερη ἐπάλληλη 

237. Ὁ Διονύσιος στὴν Ἑρμηνεία του, κατὰ τὴν περιγραφὴ τῆς Θείας Λειτουργίας, 
τοποθετεῖ Ἁγία Τράπεζα μὲ κιβώριο στὸ κέντρο τῆς παράστασης, ἐπάνω της τὸ Ἅγιο 
Πνεῦμα, τὸν Πατέρα καὶ τὸν Υἱὸ ἑκατέρωθεν, ἐνῶ ἔνθεν καὶ ἔνθεν ἀγγελικὲς δυνάμεις, σὲ 
ρόλους ἱερέων καὶ διακόνων. Βλ. Διονυσίου, Ἑρμηνεία, σ. 178.

238. Γιὰ τὶς ἀπεικονίσεις ὁρισμένων ἀγγελικῶν ταγμάτων, βλ. Παπαμαστοράκη, Διάκο-
σμος, σσ. 124-128.

239. Βλ. Γκιολέ, Τροῦλλος.

Εἰκ. 19. Ἡ Ἁγία Τριάδα στὸ τεταρτοσφαίριο τῆς ἁψίδας  
στὴν Ἐλεοῦσα Καλυθιῶν.
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ζώνη τοῦ νότιου τοίχου (τμῆμα πρὸς τὴν εἴσοδο). Ἐπάνω ἀκριβῶς ἀπὸ 
τὸ κεφάλι τοῦ ἔνθρονου Παντοκράτορα, ἐντὸς νεφέλης, ὁ Πατὴρ καὶ ὁ 
Υἱὸς κρατᾶνε σφαίρα, ἐπάνω ἀπὸ τὴν ὁποία ἵπταται ἡ περιστερά240. Ὁ 

240. Ἡ συγκεκριμένη ἀπεικόνιση θυμίζει τὴν φορητὴ εἰκόνα τοῦ Μουσείου Ἀντιβου-
νιώτισσας στὴν Κέρκυρα, ἔργο τοῦ ὄψιμου 16ου αἰ. Στὴν εἰκόνα ὁ Πατὴρ καὶ ὁ Υἱός κάθο-

Εἰκ. 20. Τὰ Ἀποκαλυπτικὰ Ὄντα κάτω ἀπὸ τὴν Ἁγία Τριάδα  
(Ἐλεοῦσα Καλυθιῶν).

Εἰκ. 21. Οἱ ἄγγελοι μὲ τὰ σύνεργα τοῦ Πάθους (λεπτομέρεια ἀπὸ τὴ νεφελώδη 
ζώνη στὴν Ἐλεοῦσα Καλυθιῶν).
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ἀνατολικὸς τύπος συνυπάρχει στὸ καθολικὸ τῆς μονῆς καὶ ἔχει τοπο-
θετηθεῖ στὴν τρίτη ἐπάλληλη ζώνη τοῦ νότιου τοίχου τοῦ κυρίως ναοῦ 
(τμῆμα πρὸς τὸ ἱερό), ἀνάμεσα στὶς παραστάσεις μὲ τὶς ἐμφανίσεις τῶν 
ἀγγέλων241.

◆ Ἡ Ἀγγελικὴ Λειτουργία: Ἡ Ἀγγελικὴ Λειτουργία (εἰκ. 16) εἰκονίζει τὴν 
τέλεση τοῦ Μυστηρίου στὴν οὐράνια θριαμβεύουσα Ἐκκλησία τοῦ Κυρίου, 
παράλληλα μὲ τὴν ἐπίγεια. Μὲ τὴν παρουσία τῶν ἀγγέλων, ποὺ φέρουν 
τὰ σύμβολα τοῦ Πάθους, ἐξαίρεται ἡ θυσία τοῦ Χριστοῦ, καθιστώντας 
το ἀποδεκτὸ ἀπὸ τὶς οὐράνιες δυνάμεις «ὡς οὐράνιος ἄρτος», κατὰ τὸ 
λειτουργικὸ κείμενο242. Τὰ Ἀποκαλυπτικὰ Ὄντα προσδίδουν ἕνα σωτη-
ριολογικὸ καὶ ἐσχατολογικό, ταυτόχρονα, χαρακτήρα στὴν ὅλη σύνθεση, 
ποὺ ἐμπερικλείεται στὸ λειτουργικὸ πλαίσιο τῆς ἁψίδας. Ἡ μετάδοση καὶ 
ἡ μετάληψη τοῦ σώματος καὶ τοῦ αἵματος τοῦ Κυρίου ἀποτελεῖ τὸν ἕνα 
ἀσφαλῆ δρόμο πρός τὴν ἐξασφάλιση τῆς αἰώνιας ζωῆς, ὅταν ἅπαντες θὰ 
κριθοῦν τὴν ἔσχατη ἡμέρα243.

◆ Ἡ Δέηση (Τρίμορφο)244: Ὁ Χριστὸς εἰκονογραφεῖται μὲ ἐνδυμασία 
Μεγάλου Ἀρχιερέως245 (εἰκ. 22). Στὸ κεφάλι φοράει ἐπισκοπικὴ μίτρα, ἡ 
ὁποία θυμίζει περισσότερο βασιλικὸ στέμμα246. Ἴσως μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο 
νὰ τονίζεται τὸ Τρισσὸν Ἀξίωμά247 Του. Ἁπλώνει τὰ χέρια, κρατώντας τὸ 

νται μετωπικοὶ σὲ θρόνους, σὲ ἀντίθεση μὲ τὸν Οἶκο τοῦ Ἀκαθίστου, ποὺ κάθονται σὲ 
στάση τριῶν τετάρτων καὶ ἐπάνω σὲ μικρὰ ἐρυθρὰ putti. Τὸ Ἅγιο Πνεῦμα στὴν Κέρκυρα, 
ἔχοντας μορφὴ περιστερᾶς, στρέφει σαφῶς τὴν οὐρά του πρὸς τὸν Υἱό, σὲ ἀντίθεση μὲ 
τὸν Πανορμίτη ποὺ τὴ στρέφει πρὸς τὸν Πατέρα. Ἐπίσης, ὁ Πατὴρ καὶ ὁ Υἱὸς κρατᾶνε 
τὴ σφαίρα μὲ τρόπο διαφορετικὸ στὶς δύο συνθέσεις. Τέλος, ὁ Πατὴρ κρατάει σκῆπτρο 
στὴν Κέρκυρα, ἐνῶ στὸν Πανορμίτη ξεχωρίζει στὸ χέρι τοῦ Πατρὸς κλειστὸ εἰλητό. Βλ. 
Βοκοτόπουλου, Εἰκόνες, σσ. 66-67, εἰκ. 151.

241. Περίπτωση συνύπαρξης τοῦ ἀνατολικοῦ τύπου τῆς Ἁγίας Τριάδας μὲ τὴ δυ-
τικότροπη συναντᾶται στὸν ναὸ τῆς Ἁγίας Τριάδας Δρακότρυπας στὰ Ἄγραφα, ὅπου 
ἱστοροῦνται οἱ δύο παραστάσεις, ἡ μία πλησίον τῆς ἄλλης, στὴν κόγχη τῆς πρόθεσης. Βλ. 
Τσιουρῆ, Τοιχογραφίες, σ. 53, 84-86.

242. Γκιολέ, ὅ.π., σ. 100.
243. Γιὰ τὴ συμμετοχὴ τῶν πιστῶν στὴ Θεία Εὐχαριστία, βλ. Παπαχαραλάμπους, Ὅροι 

καὶ προϋποθέσεις.
244. Βλ. Καζαμία-Τσέρνου, Δέηση, σσ. 56-59.
245. Για τὴν ἀπεικόνιση τοῦ Χριστοῦ ὡς Μεγάλου Ἀρχιερέως, βλ. Παπαμαστοράκη, 

«Μορφή».
246. Ὁ Χριστὸς φοράει ἡμισφαιρικὸ στέμμα, σάκκο καὶ λῶρο ποὺ σταυρώνει στὴ μέση. 

Ἡ μεγαλειώδης αὐτὴ ἐμφάνιση τοῦ Κυρίου καθιερώθηκε στὴ μεταβυζαντινὴ ζωγραφική, 
ἀφοῦ πρωτοεμφανίστηκε στὴν ἐποχὴ τῶν Παλαιολόγων. Γιὰ τὸν τύπο τοῦ Χριστοῦ-
Βασιλέα, βλ. Καζαμία-Τσέρνου, ὅ.π., σσ. 197-202.

247. Γιὰ τὸ δογματικό-θεολογικό πλαίσιο ποὺ περικλείει τὸ βασιλικό, προφητικὸ καὶ 
ἱερατικὸ ἀξίωμα τοῦ Χριστοῦ, βλ. Παπαχαραλάμπους, Δογματικὴ Β΄, σσ. 57-60. Γιὰ πα-
ρατηρήσεις ἐπάνω στὴν ἀπεικόνιση τοῦ Χριστοῦ ὡς Μεγάλου Ἀρχιερέως καὶ τὴ σχέση 
τοῦ τύπου μὲ τὰ τρία προαναφερθέντα ἀξιώματα, βλ. Στουφῆ-Πουλημένου, «Καταστάρι 
Ζακύνθου», σσ. 924-926.
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δισκοπότηρο μὲ τὸν οἶνο στὸ ἕνα καὶ τόν ἄρτο στὸ ἄλλο. Μιὰ κυκλικὴ 
Ἁγία Τράπεζα ξεχωρίζει μπροστά Του, μὲ κλειστὸ Εὐαγγέλιο ἐπάνω. Ἡ 
Παναγία (εἰκ. 23) βρίσκεται στὴν ἀριστερὴ πλευρὰ τοῦ παραθύρου, ὄρθια, 
ἔχοντας τὰ χέρια τοποθετημένα χιαστὶ στὸ στῆθος (ἐπιγραφή: ΜΗΡ ΘΥ), 
ἐνῶ στὴ δεξιὰ πλευρὰ συναντοῦμε τὸν ἅγιο Ἰωάννη τὸν Βαπτιστή (εἰκ. 
24), ὡς ἐπίγειο ἄγγελο248, σὲ ἀνάλογη στάση249 (ἐπιγραφή: Ο ΠΡΟΔΡΟ-
ΜΟΣ)250. Τὸ παράθυρο ἐπιστέφεται μὲ εἰλητό, ὁριζόντια ἀνοιγμένο, στὸ 
ὁποῖο ἀναγράφονται, μερικῶς ἀλλοιωμένες, οἱ φράσεις: «ΛΑΒΕΤΕ ΦΑ-
ΓΕΤΕ ΤΟΥΤΟ ΜΟΥ ΕΣΤΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟ ΥΠΕΡ ΗΜΩΝ ΚΛΟΜΕΝΟΝ 
ΕΙΣ ΑΦΕΣΙΝ ΑΜΑΡΤΙΩΝ ΠΙΕΤΕ ΕΞ ΑΥΤΟΥ ΠΑΝΤΕΣ ΤΟΥΤΟ ΕΣΤΙ ΤΟ 
ΑΙΜΑ ΜΟΥ ΤΟ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΤΟ ΥΠΕΡ ΥΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛ-
ΛΩΝ ΕΚΧΥΝΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣ ΑΦΕΣΙΝ ΑΜΑΡΤΙΩΝ». Τὸ ἀπόσπασμα 
προέρχεται ἀπὸ τὸ κείμενο τῆς Θείας Λειτουργίας τοῦ ἁγίου Ἰωάννη τοῦ 
Χρυσοστόμου καὶ διαβάζεται κατὰ τὴν Ἁγία Ἀναφορά. Σημειωτέον, ὅτι τὸ 
πρῶτο γράμμα τοῦ ἀποσπάσματος, δηλ. τὸ γράμμα Λ, ὁ ἁγιογράφος τὸ 
τονίζει μὲ χρῶμα ἐρυθρό.

248. Ὁ Πρόδρομος, μὲ φτερὰ ἀγγέλου, πρωτοεμφανίστηκε στὰ τέλη τῆς παλαιολόγει-
ας περιόδου καὶ συγκεκριμένα στὸν ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλείου στὸ Ἀρίλγιε τῆς Σερβίας 
(1296-97). Βλ. Ζουμπουλάκη, Ἄγγελος, σσ. 12-13. Γιὰ τὸ θέμα, ἐπίσης, βλ. Κατσιώτη, Ὁ 
εἰκονογραφικὸς κύκλος τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη Προδρόμου.

249. Βλ. Καζαμία-Τσέρνου, ὅ.π., σσ. 223-224.
250. Ἡ Δέηση στὴν ἁψίδα τοῦ ἱεροῦ πρέπει νὰ συσχετισθεῖ μὲ τὴ συμβολικὴ σημασία 

τοῦ συγκεκριμένου χώρου, ὅτι ἀποτελεῖ δηλ. κλίμακα μεταξὺ οὐρανοῦ καὶ γῆς. Μαντᾶ, 
Εἰκονογραφικὸ πρόγραμμα, σσ. 100-101.

Εἰκ. 22. Ὁ Μέγας Ἀρχιερέας στὸ τύμπανο τοῦ παραθύρου τῆς ἁψίδας τοῦ ἱεροῦ.
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◆ Ἡ Κοινωνία τῶν Ἀποστόλων251: Οἱ δώδεκα μαθητὲς τοῦ Κυρίου 
ἐκφράζουν κίνηση πρὸς τὴ μεριὰ τοῦ Χριστοῦ Ἀρχιερέα, τοποθετώντας 
τὸ ἕνα πόδι μπροστὰ ἀπὸ τὸ ἄλλο καὶ ἁπλώνοντας τὰ χέρια τους μὲ τὶς 

251. Ὅ.π., σσ. 125-134. Ἐπίσης, γιὰ τὸ θέμα, βλ. Ştefănescu, Liturgies, σσ. 121-125, 
Wessel, «Apostelkommunion», Lucchesi-Palli, «Apostelkommunion», Walter, Ritual, 184 
κ.ε. καὶ Wessel, «Apsisbilder».

Εἰκ. 23. Ἡ δεόμενη Παναγία ἀπὸ τὸ Τρίμορφο τῆς ἁψίδας τοῦ ἱεροῦ.

Εἰκ. 24. Ὁ δεόμενος Πρόδρομος ἀπὸ τὸ Τρίμορφο τῆς ἁψίδας τοῦ ἱεροῦ.
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παλάμες πρὸς τὰ ἐπάνω (εἰκ. 25). Δίπλα ἀπὸ τὸ φωτοστέφανο τοῦ κα-
θενὸς ὑπάρχει, μὲ κεφαλαῖο γράμμα, τὸ ἀρχικὸ τοῦ ὀνόματός του. Ἔτσι, 
ἀριστερὰ τοῦ παραθύρου, ξεκινώντας ἀπὸ τὰ ἀριστερὰ πρὸς τὰ δεξιά, 
ἔχουμε τούς: Φίλιππο, Ἰάκωβο, Ἀνδρέα, Λεββαῖο (Θαδδαῖο), Ἰωάννη, 
Πέτρο, ἐνῶ δεξιὰ τοῦ παραθύρου, ξεκινώντας ἀπὸ δεξιὰ πρὸς τὰ ἀρι-
στερά, ἔχουμε τούς: Θωμᾶ, Βαρθολομαῖο, Σίμωνα, Ματθία252, Ματθαῖο, 
Ἰάκωβο253. Τὸ τελευταῖο πρόσωπο ὑποθέτουμε πὼς εἶναι ὁ ἀπόστολος 
Ἰάκωβος, υἱὸς Ζεβεδαίου ἢ τοῦ Ἀλφαίου, καθὼς δὲν ὑφίσταται κάποιο 
γράμμα δίπλα ἀπὸ τὸ κεφάλι του. Βέβαια, λόγω τοῦ νεαροῦ τῆς ἡλικίας 
του, πιθανολογεῖται ἡ ἀντικατάσταση τοῦ Ἰωάννη, ἐφόσον δίπλα ἀπὸ τὸ 
κεφάλι του ἔχει σκέτο τὸ γράμμα «Ι». Ἴσως, ὁ ἁγιογράφος νὰ θέλησε νὰ 
τοποθετήσει τὸν ἀγαπημένο μαθητὴ τοῦ Χριστοῦ σὲ θέση ἀνάλογη μὲ 
αὐτὴν τοῦ Πέτρου. Γιὰ τὴν παροῦσα ὑπόθεση χρησιμοποιοῦμε ὡς ἔρεισμα 
καὶ τὴν Ἑρμηνεία τοῦ Διονυσίου254. Ἐπίσης, ὑπάρχει μία ἀσάφεια ὅσον 
ἀφορᾶ στὸ πρόσωπο δίπλα ἀπὸ τὸν μαθητὴ μὲ τὰ γράμματα «ΜΘ», δηλ. 
τὸν εὐαγγελιστὴ Ματθαῖο, καθὼς ξεχωρίζει τὸ συμπίλημα «ΜΚ». Μιὰ 
ὑπόθεση ποὺ μποροῦμε νὰ κάνουμε εἶναι πὼς ὁ Νεόφυτος ἀντικαθιστᾶ 
τὸν ἀπόστολο Ματθία μὲ τὸν εὐαγγελιστὴ Μᾶρκο, θεωρώντας τὸν δεύτε-
ρο μείζονος σημασίας πρόσωπο σὲ σχέση μὲ τὸν πρῶτο, ὅσον ἀφορᾶ στὸν 
ρόλο του φυσικά. Προχωρώντας τὴ σκέψη μας μποροῦμε νὰ θεωρήσου-

252. Πραξ., 1:26.
253. Ματθ., 10:2-4.
254. Διονυσίου, ὅ.π.

Εἰκ. 25. Ἡ ζώνη μὲ τὴν Κοινωνία τῶν Ἀποστόλων (ἀριστερὸ τμῆμα).



69

ΟΙ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΤΗΣ Ι.Μ. ΠΑΝΟΡΜΙΤΟΥ ΣΥΜΗΣ

με ὅτι τὸ γράμμα «Λ» δὲν χαρακτηρίζει τὸν ἀπόστολο Λεββαῖο τελικά, 
ἀλλὰ τὸν εὐαγγελιστὴ Λουκᾶ. Συγκρίνοντας, μάλιστα, τὸ πρόσωπο τῆς 
Κοινωνίας τὸν Ἀποστόλων μὲ τὸν εὐαγγελιστὴ Λουκᾶ στὴν ὀροφὴ τοῦ 
κυρίως ναοῦ, παρατηροῦμε ἀρκετὲς ὁμοιότητες ὡς πρὸς τὰ φυσικά τους 
χαρακτηριστικά255.

◆ Οἱ Συλλειτουργοῦντες Ἱεράρχες: Οἱ Συλλειτουργοῦντες Ἱεράρχες 
ἱστοροῦνται, ὡς συνήθως, μὲ ἀνοιχτὰ εἰλητάρια256 (εἰκ. 26). Ἀπὸ τὰ ἀρι-
στερὰ πρὸς τὰ δεξιὰ ἔχουμε τούς: ἅγιο Διονύσιο257 (ἐπιγραφή: Ο ΑΓΙΟΣ 
ΔΙΟΝΙΣΙΟΣ)258, ἅγιο Σπυρίδωνα259 (ἐπιγραφή: Ο ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ/
ΑΣ)260, ἅγιο Νικόλαο261 (ἐπιγραφή: Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)262, ἅγιο Ἰωάννη 
τὸν Χρυσόστομο263 (ἐπιγραφή: Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ)264, 
Μέγα Βασίλειο265 (ἐπιγραφή: Ο ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ)266, ἅγιο Γρηγόριο τὸν 
Θεολόγο267 (ἐπιγραφή: Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΙΓΟΡΙΟΣ)268, Μέγα Ἀθανάσιο (ἐπιγρα-
φή: Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)269 καὶ ἅγιο Κύριλλο270 (ἐπιγραφή: Ο ΑΓΙΟΣ 
ΚΥΡΙΛΛΟΣ)271. Οἱ συλλειτουργοῦντες ἱεράρχες βρίσκονται τοποθετημένοι 

255. Στὸ ἱερὸ τῆς Μονῆς Θάρι Ρόδου, στὶς τοιχογραφίες τοῦ 13ου αἰ., βλέπουμε 
πὼς στὴν παράσταση τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου ἐπιγράφονται δύο μαθητὲς μὲ τὰ ὀνόματα 
ΛΟΥΚ(ΑΣ) καὶ ΜΑΡΚ(ΟΣ). Βλ. Ἀχειμάστου, Θάρι, σ. 60.

256. Οἱ ἱεράρχες στὴν ἁψίδα ξεκίνησαν νὰ εἰκονίζονται ὡς συλλειτουργοῦντες ἀπὸ τὸν 
11ο αἰ. Γιὰ τὴν ἀπεικόνιση τῶν ἱεραρχῶν στὴν ἁψίδα, βλ. Μαντᾶ, ὅ.π., σσ. 135-159. Γιὰ τὸ 
θέμα τῶν ἱεραρχῶν τῆς ἁψίδας, βλ. Ἀντουράκη, Ἱεράρχες.

257. Βλ. Walter, «Iconography of Dionysius the Areopagite» καὶ Ritter, «Dionysius 
Areopagita».

258. Ἐπιγραφὴ εἰληταρίου: «ΟΤΙ ΑΓΑΘΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΟΣ ΘΕΟΣ ΥΠΑΡΧΕΙΣ 
ΚΑΙ ΣΟΙ ΤΗΝ ΔΟΞΑΝ ΑΝΑΠΕΜΠΟΜΕΝ».

259. Βλ. Weigert, «Spyridon».
260. Ἐπιγραφὴ εἰληταρίου: «ΟΤΙ ΕΛΕΗΜΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΟΣ ΘΕΟΣ ΥΠΑΡΧΕΙΣ 

ΚΑΙ ΣΟΙ ΤΗΝ ΔΟΞΑΝ ΑΝΑΠΕΜΠΟΜΕΝ».
261. Βλ. ŠevČenko, The life of Saint Nicholas καὶ Ζία, «Εἰκόνες».
262. Ἐπιγραφὴ εἰληταρίου: «ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΣΟΙ ΠΑΣΑ ΔΟΞΑ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗ-

ΣΙΣ ΤΩ ΠΑΤΡΙ ΚΑΙ ΤΩ ΥΙΩ ΚΑΙ ΤΩ ΑΓΙΩ ΠΝΕΥΜΑΤΙ».
263. Βλ. Musseler, «Chrysostomus».
264. Ἐπιγραφὴ εἰληταρίου: «ΟΠΩΣ ΥΠΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΟΥ ΠΑΝΤΟΤΕ ΦΥΛΑ...

ΑΝΑΠΕΜΠΟΜΕΝ».
265. Βλ. Myslivec, «Basilius der Grosse».
266. Ἐπιγραφὴ εἰληταρίου: «ΟΥΔΕΙΣ ΑΞΙΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΤΑΙΣ ΣΑΡΚΙ-

ΚΑΙΣ ΕΠΙΘΥΜΙΑΙΣ ΚΑΙ ΗΔΟΝΑΙΣ».
267. Βλ. Knoben, «Gregor von Nazianz».
268. Ἐπιγραφὴ εἰληταρίου: «ΔΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΤΙΡΜΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΓΕΝΟΥΣ ΣΟΥ ΥΙΟΥ 

ΜΕΘ ΟΥ ΕΥΛΟΓΗΤΟΣ ΕΙ ΣΥΝ ΤΩ ΠΑΝΑΓΙΩ ΚΑΙ ΑΓΑΘΩ».
269. Ἐπιγραφὴ εἰληταρίου: «ΕΞΑΙΡΕΤΩΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΝΔΟΞΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΗΣ 

ΗΜΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ».
270. Βλ. Knoben, «Cyrillus».
271. Ἐπιγραφὴ εἰληταρίου: «ΚΑΙ ΚΑΤΑΞΙΩΣΟΝ ΗΜΑΣ ΔΕΣΠΟΤΑ ΜΕΤΑ ΠΑΡΡΗ-

ΣΙΑΣ ΑΚΑΤΑΚΡΙΤΩΣ ΤΟΛΜΑΝ ΕΠΙΚΑΛΕΙΣΘΑΙ ΣΕ ΤΟΝ ΕΠΟΥΡΑΝΙΟΝ ΘΕΟΝ ΠΑ-
ΤΕΡΑ».



70

ΜΙΧΑΗΛ ΑΣΦΕΝΤΑΓΑΚΗΣ

Εἰκ. 26. Συλλειτουργοῦντες ἱεράρχες (δεξιὸ τμῆμα).

Εἰκ. 27. Τὸ Ἅγιο Μανδήλιο καὶ ὁ «ἔναστρος φεγγίτης» μὲ τὸ χερουβείμ.
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ἀνὰ τέσσερις σὲ κάθε πλευρά, καθὼς χωρίζονται ἀπὸ τὸ ὑψηλὸ καὶ πλατὺ 
παράθυρο τοῦ ἱεροῦ272.  Ὅλοι φέρουν φωτοστέφανο, ἐπιτραχήλιο καὶ φε-
λόνιο μὲ μεγάλους σταυρούς, ἐνῶ σάκκο φοράει μόνο ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ 
Χρυσόστομος, ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος καὶ ὁ Μέγας Ἀθανάσιος. 
Τέλος, ὁ ἅγιος Σπυρίδων φοράει στὸ κεφάλι σκοῦφο ἀπὸ φύλλα φοίνικα, 
ἐνῶ ὁ ἅγιος Κύριλλος μοναχικὸ κουκούλι. 

◆ Τὸ Ἅγιο Μανδήλιο273: Στὸ κέντρο τοῦ ἀπλωμένου Ἁγίου Μανδηλίου 
βρίσκεται ἀποτυπωμένη ἡ μορφὴ τοῦ Χριστοῦ, ποὺ φέρει φωτοστέφανο 
μὲ τὴ φράση «Ο ΩΝ», ἐνῶ τὰ ἄκρα του συγκρατοῦνται ἀπὸ δύο ἀγγέλους, 
ἐκ τῶν ὁποίων τὸ μεγαλύτερο μέρος τοῦ σώματός τους καλύπτεται ἀπὸ 
τὸ Μανδήλιο (εἰκ. 27). Ἡ ἀχειροποίητη αὐτὴ εἰκόνα τοῦ Κυρίου, σύμφωνα 
μὲ τοὺς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, ἀποτελεῖ τὸ κατ’ ἐξοχὴν σύμβολο τῆς 
Θείας Ἐνσαρκώσεως. Ἑπομένως, συνδέεται ἄμεσα μὲ τὸ εὐχαριστιακό-
σωτηριολογικό περιεχόμενο τοῦ εἰκονογραφικοῦ προγράμματος τοῦ ἱε-
ροῦ βήματος274. 

◆ Τὸ Ὅραμα τοῦ Ἁγίου Πέτρου Ἀλεξανδρείας275: Ἡ παράσταση ἀκο-
λουθεῖ τὴν καθιερωμένη εἰκονογραφία276, δηλαδὴ ὁ ἅγιος Πέτρος ἐνδε-
δυμένος μὲ τὴν ἐπισκοπικὴ στολή (φελόνιο, ἐπιτραχήλιο, ἐπιγονάτιο 
κ.τ.λ.), ἔκπληκτος καὶ ἔχοντας λάβει στάση συνομιλίας, βρίσκεται ἀπέναντι 
ἀπὸ μία Ἁγία Τράπεζα μὲ κιβώριο, στήν ὁποία στέκεται ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς 
σὲ παιδικὴ ἡλικία, ἔχοντας σχισμένο χιτώνα (εἰκ. 28). Ἡ ὅλη σκηνὴ δια-
δραματίζεται, μᾶλλον, μέσα σὲ κάποια βασιλική, ἀφοῦ ξεχωρίζουν οἱ δύο 
διακοσμημένες καμάρες κάποιας τοξοστοιχίας (ἐπιγραφή: ...ΧΙΤΩΝΑ 
ΣΩΤΕΡ ΔΙΕΙΛΕΝ; ...ΠΑΓΚΑΚΙΣΤΟΣ ΑΡΙΟΣ ΠΕΤΡΕ277) (εἰκ. 28).

◆ Ἡ Ἄκρα Ταπείνωση: Ὁ Χριστὸς βρίσκεται ὄρθιος καί, μέχρι τὸ ἰσχίο, 
ἐντὸς λίθινης ὀρθογώνιας σαρκοφάγου, μὲ μάτια κλειστά, χέρια δεμένα 
καὶ σταυρωμένα μπροστά, ἐνῶ τὸ κεφάλι του ἔχει κλίση πρὸς τὰ δεξιά. 

272. Τὸ ἁψιδωτὸ ἄνοιγμα, στὸ ὁποῖο βρίσκεται τὸ παράθυρο τοῦ ἱεροῦ βήματος, ξε-
κινάει ἀπὸ τὸ ὕψος τοῦ πατώματος καὶ φτάνει μέχρι τὴ γένεση τοῦ τεταρτοσφαίριου. Στὴ 
βάση του ὑπάρχει μαρμάρινος θρόνος, μὲ μονὴ βαθμίδα-ὑποπόδιο, ὅπου ἔχει τοποθετηθεῖ 
ξύλινος μεγάλος σταυρός, ἐνῶ ἐπάνω στὸν θρόνο λειψανοθῆκες. Γιὰ τὸ θέμα τῶν θρόνων 
ἐντὸς τοῦ ἱεροῦ βήματος, βλ. Ἀντουράκη, Θρόνοι.

273. Βλ. Παπαδάκη-Oekland, «Νέο σύμβολο» καὶ Κωνσταντινίδη, «Τὸ ἅγιο μανδήλιο». 
Γιὰ ἀκόμη περισσότερη βιβλιογραφία, βλ. Μαντᾶ, ὅ.π., σ. 193.

274. Μαντᾶ, ὅ.π.
275. Βλ. Millet, «La vision».
276. Ὡς μεταβυζαντινὰ παραδείγματα, μὲ ἐλάχιστες εἰκονογραφικὲς διαφορές, φέρουμε 

τὸν ναὸ τῆς Παναγίας στὸ Βρυζόστι, τὸ καθολικὸ τῆς Μονῆς Ἁγίας Ἀναλήψεως (Πασαλῆ, 
Ναοί, σσ. 133-135, εἰκ. 75, σ. 339), τὴ Μονὴ Ἁγίας Τριάδας Δρακότρυπας (Τσιουρῆ, ὅ.π. 
σσ. 81-83) καὶ τὴ Μονὴ Πετράκη (Στουφῆ-Πουλημένου, Ἱερὰ Μονὴ Πετράκη, σσ. 76-77).

277. Ἡ ἐπιγραφὴ ἀναπαράγεται μὲ τὸν ἴδιο ἀκριβῶς τρόπο στὴν ἀντίστοιχη παράστα-
ση τοῦ παρεκκλησίου τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων Μονοξυλίτου Ἁγίου Ὄρους. Βλ. Βαφειάδη, 
Δανιὴλ μοναχός, σσ. 90-91.
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Τὸ φωτοστέφανο φέρει τὴ φράση «Ο ΩΝ» καὶ πίσω Του βρίσκονται τὰ 
σύμβολα τοῦ Πάθους, δηλ. ὁ σταυρός, ἡ λόγχη καὶ ὁ σπόγγος, τοποθε-
τημένα χιαστί. Ἑκατέρωθεν τῆς βόρειας κεραίας τοῦ σταυροῦ ὑπάρχει τὸ 
συμπίλημα «ΙΣ ΧΣ», στὴν κορυφή της ἀναγράφεται τό «Ι.Ν.Β.Ι.», ἐνῶ ἡ 
παράσταση ἐπιγράφεται ὡς «Η ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΙΣ». Μὲ τὸν ἴδιο τρόπο 

Εἰκ. 28. Τὸ ὅραμα τοῦ Ἁγίου Πέτρου Ἀλεξανδρείας.

Εἰκ. 29. Ἡ Ἄκρα Ταπείνωση.
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ἐπιγράφεται καὶ στὴ Μονὴ Πετράκη278. Στὶς ἄντυγες τοῦ τόξου ποὺ σχη-
ματίζεται εἰκονογραφοῦνται δύο σεβίζοντες ἄγγελοι, μὲ τὰ χέρια σταυ-
ρωτὰ μπροστὰ στὸ στῆθος (εἰκ. 29). Ἡ ἀπεικόνιση τοῦ θέματος στὴν 
πρόθεση εἶναι γνωστὴ ἀπὸ τὴν παλαιολόγεια περίοδο279. Ἡ τοξοειδὴς 
ἐπιγραφὴ ποὺ ἐπιστέφει τὴν κόγχη τῆς πρόθεσης ἔχει ἀποχρωματιστεῖ, 
ἐπιτρέποντάς μας νὰ διακρίνουμε μόνο σκόρπια γράμματα. Ἀκριβέστε-
ρα, διακρίνεται μόνον ἡ δεύτερη σειρά, στὴν ὁποία σημειώνεται τὸ ἑξῆς: 
«ΤΩΝ ΕΥΣΕΒΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ». Ἀπὸ τὰ ἐλάχιστα στοι-
χεῖα ποὺ διακρίνονται, καταλήγουμε πὼς στὴν ἄνω σειρὰ ἀναγράφεται ἡ 
φράση ΜΝΗΣΘΗΤΙ ΚΥΡΙΕ ΤΩΝ ΔΟΥΛΩΝ ΣΟΥ ΠΑΝΤΩΝ.

2.2) Κύκλος τῆς Γένεσης

◆ Ἡ Δημιουργία τῶν Φυτῶν καὶ τῶν Δέντρων: Ἀκριβῶς ἐπάνω ἀπὸ τὸ 
Ἅγιο Μανδήλιο ἱστορεῖται παράσταση ποὺ ἀπεικονίζει περιοχὴ γεμάτη 
δέντρα καὶ ἄνωθεν αὐτῶν μία μορφή, στηθαία, μὲ ἀπλωμένα χέρια. Δι-
ακρίνεται ἡ φράση «ΒΛΑΣΤΗΣΑΤΟ Η ΓΗ ΒΟΤΑΝΗ». Βάσει τῆς φράσης 
καταλήγουμε στὸ συμπέρασμα ὅτι ἡ σύνθεση ἀναφέρεται στὴν τρίτη 
ἡμέρα τῆς Δημιουργίας280.

◆ Ἡ Δημιουργία τῶν Οὐρανίων Σωμάτων: Ἡ παράσταση εἶναι ἀρκετὰ 
ἀλλοιωμένη καὶ ξεχωρίζουν συγκεκριμένα στοιχεῖα: τὸ κεφάλι ἀπὸ κάποια 
ἀγγελικὴ μορφή, καθώς φέρει φωτοστέφανο καὶ φαίνεται μέρος ἀπὸ τὴ 
φτερούγα, τὸ χέρι ἀπὸ κάποια εὐλογοῦσα μορφή, τὸ τόξο τοῦ οὐράνιου 
στερεώματος, σκόρπιοι ἀστέρες, ὁ ἥλιος καὶ ἡ σελήνη. Λογικά, πρόκειται 
γιὰ τὴν τέταρτη ἡμέρα τῆς Δημιουργίας281.

◆ Ἡ Δημιουργία τῶν Ζώων τῆς Ξηρᾶς καὶ τοῦ Ἀνθρώπου: Ἐπάνω ἀπὸ 
τὸ Ὅραμα τοῦ Ἁγίου Πέτρου Ἀλεξανδρείας βρίσκεται μικρὴ ζώνη μὲ δύο 
σκηνές, ἡ ὁποία ἔχει ὑποστεῖ ἰδιαίτερη φθορὰ καὶ ξεχωρίζουν ἐλάχιστα 
χαρακτηριστικά. Δυστυχῶς, δὲν καταφέραμε νὰ κάνουμε ταυτοποίηση. 
Συνεχίζοντας, συναντοῦμε δύο ἀκόμη σκηνές, φθαρμένες καὶ ἀποχρω-
ματισμένες μέν, ἀλλὰ ποὺ διακρίνονται στοιχεῖα ποὺ μᾶς ἐπιτρέπουν νὰ 
τὶς ἐντάξουμε στὸν κύκλο τῆς Γένεσης. Μάλιστα, φαίνεται πὼς οἱ σκηνὲς 
αὐτὲς ἀποτελοῦν συνέχεια τῆς μίας ἀπὸ τὶς δύο ζῶνες ποὺ ἀναπτύσσο-
νται στὸ μέτωπο282. Ἡ πρώτη ἀπεικονίζει τὴ μορφὴ τοῦ Θεοῦ, στὸ κέντρο 
καὶ μέσα σὲ νεφέλη, ἐνῶ στὸ πρῶτο ἐπίπεδο ξεχωρίζουν μορφὲς ζώων. 

278. Στουφῆ-Πουλημένου, ὅ.π., σ. 77.
279. Περὶ τοῦ θέματος βλ. Pallas, Passion, σσ. 197-289, Belting, «The Man of Sorrows» 

καὶ Simic-Lazar, «Le Christ».
280. Γεν., 1:11-13.
281. Ὅ.π., 1:14-19.
282. Μιλᾶμε γιὰ τὴν ἀνώτερη ζώνη τοῦ μετώπου, στὴν ὁποία ἱστορεῖται ἡ Δημιουργία 

τῶν Φυτῶν, τῶν Οὐρανίων Σωμάτων κ.τ.λ.
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Προφανῶς, πρόκειται γιὰ τὴ Δημιουργία τῶν Ζώων τῆς Ξηρᾶς κατὰ τὴν 
ἕκτη ἡμέρα τῆς Δημιουργίας. Στήν ἴδια ἡμέρα ἐντάσσεται καὶ ἡ διπλανὴ 
παράσταση καὶ ἀφορᾶ στὴ Δημιουργία τοῦ Ἀνθρώπου, καθὼς διακρίνεται 
ἡ μορφὴ τοῦ Θεοῦ στὴ δεξιὰ πλευρὰ τῆς σύνθεσης, καθισμένη σὲ δόξα, καὶ 
ἀριστερὰ μία σιλουέτα (εἰκ. 30).

◆ Ἡ Κάλυψη τῆς Γύμνιας τῶν Πρωτοπλάστων: Δεξιὰ τοῦ Ἁγίου Μαν-
δηλίου ἱστοροῦνται οἱ Ἀδὰμ καὶ Εὔα, «ἐνδεδυμένοι» μὲ φύλλα συκῆς, νὰ 
τρέχουν ἀριστερὰ καὶ δεξιά, ὥστε νὰ κρύψουν τὰ γυμνὰ σώματά τους ἀπὸ 
τὸ βλέμμα τοῦ Κυρίου. Ὁ Θεὸς βρίσκεται ἐντὸς νεφέλης, ἔχοντας λευκὰ 
γένεια καὶ φωτοστέφανο, καὶ ἁπλώνει τὰ χέρια Του πρὸς τοὺς Πρωτο-
πλάστους. Τὸ γεγονὸς διαδραματίζεται σὲ κατάβλαστο χῶρο, περιτριγυ-
ρισμένο ἀπὸ τείχη, ποὺ ξεχωρίζουν στὸ πρῶτο ἐπίπεδο τῆς σύνθεσης καὶ 
προσδιορίζουν τὰ ὅρια τοῦ Παραδείσου (ἐπιγραφή: ΑΔΑΜ ΠΟΥ ΕΙ; ΤΗΣ 
ΦΩΝΗΣ ΣΟΥ ΗΚΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΝΤΟΣ ΕΝ ΤΩ ΠΑΡΑΔΕΙΣΩ ΚΑΙ 
ΕΦΟΒΗΘΗΝ ΟΤΙ ΓΥΜΝΟΣ ΕΙΜΙ).

◆ Ἡ Ἐκδίωξη ἀπὸ τὸν Παράδεισο: Ἀριστερὰ τῆς παράστασης εἰκονίζε-
ται ἁψιδωτὴ θύρα μὲ δύο σκαλοπάτια, στὸ κέντρο ἄγγελος μὲ πύρινη ρομ-
φαία, ποὺ δείχνει, μὲ αὐστηρὸ βλέμμα καὶ ἀπλωμένο χέρι, τὴν ἔξοδο στοὺς 
Πρωτοπλάστους, ἐνῶ δεξιὰ οἱ Ἀδὰμ καὶ Εὔα ποὺ ἀπομακρύνονται ἀπὸ 
τὴν πύλη τοῦ Παραδείσου, κοιτώντας πρὸς τὴν κατεύθυνσή του.

◆ Ὁ Θρῆνος τῶν Πρωτοπλάστων: Ἡ σκηνὴ μὲ τὸν Θρῆνο τῶν Πρωτο-
πλάστων κλείνει τὴ δεύτερη ζώνη τοῦ μετώπου. Στήν, ἐλαφρῶς ἀλλοιωμένη, 
παράσταση ἱστορεῖται θύρα μὲ δέντρα νὰ ξεχωρίζουν ἐντός, ἑξαπτέρυγο 

Εἰκ. 30. Ἡ Ἕκτη Ἡμέρα τῆς Δημιουργίας.
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Σεραφεὶμ ἢ Χερουβείμ, κατὰ τὴ Γένεση283, ποὺ φυλάει τὴν εἴσοδο καὶ τοὺς 
Πρωτοπλάστους, στὸ δεξὶ ἄκρο, ποὺ βλέπουν τὴν εἴσοδο τοῦ Παραδείσου 
καὶ θρηνοῦν, κρατώντας τὸ κεφάλι ἢ τραβώντας τὰ μαλλιά τους. Οἱ δύο 
τελευταῖες συνθέσεις παρουσιάζουν σημαντικότατες ὁμοιότητες μὲ τὴν 
περιγραφὴ τῶν σκηνῶν τῆς Ἑρμηνείας284.

◆ Ἡ Γέννηση τοῦ Κάιν: Στὴ σκηνὴ ἀπεικονίζεται ἕνας ὥριμος ἄνδρας 
μὲ γένεια, καθισμένος σὲ ὑπαίθριο βραχώδη τόπο, καὶ ἀπέναντί του μία 
καθισμένη γυναίκα ποὺ κρατάει στὴν ἀγκαλιά της καὶ θηλάζει ἕνα σπαρ-
γανωμένο βρέφος. Ἀπὸ τὴν ἐπιγραφὴ ξεχωρίζει ἡ λέξη «ΑΔΑΜ». Πιθανῶς, 
ἡ παράσταση σχετίζεται μὲ τὴ γέννηση ἑνὸς ἐκ τῶν δύο τέκνων τοῦ Ἀδὰμ 
καὶ τῆς Εὔας, δηλ. τοῦ Κάιν ἢ Ἄβελ. Βασιζόμενοι στὴν Ἑρμηνεία τοῦ Δι-
ονυσίου, ὑποθέτουμε ὅτι πρόκειται γιὰ τὴ σκηνὴ τῆς γέννησης τοῦ Κάιν, 
ὄχι ὡς ταυτόσημη, ἀλλὰ ὡς ἐγγύτερη στὴν περιγραφὴ τῆς Ἑρμηνείας285.

◆ Ἡ Καλλιέργεια τῆς Γῆς ἀπὸ τὸν Κάιν: Ἡ σκηνὴ δείχνει ἕναν νέο 
ἀγένειο ἄνδρα νὰ καλλιεργεῖ τὴ γῆ, κρατώντας ἄροτρο ποὺ σέρνει ἕνα 
ζευγάρι βόδια. Ἡ ἐπιγραφὴ εἶναι ἀδιάγνωστη. Ἔχοντας ὡς σύμβουλο 
πάλι τὴν Ἑρμηνεία, καταλήγουμε πὼς πρόκειται γιὰ τὴ σκηνὴ ποὺ ὁ Κάιν 
ὀργώνει τὴ γῆ καὶ σπέρνει σιτάρι286. Βέβαια, ἡ παράσταση θὰ μποροῦσε 
νὰ περιγράφει τὴν καλλιέργεια τῆς γῆς ἀπὸ τὸν Ἀδάμ, ἐφόσον τὸ ἐπάνω 
μέρος της ἔχει ὑποστεῖ σοβαρότατη φθορὰ καὶ ἴσως γι’ αὐτὸν τόν λόγο 
δὲν ἐντοπίζεται σὲ κάποιο σημεῖο της ἡ Εὔα, κατὰ τὴν περιγραφὴ τοῦ 
Διονυσίου287. Ἀπὸ τὴν ἄλλη, λαμβάνοντας ὑπόψη τὴν ἀντίστοιχη σκηνὴ 
τοῦ βόρειου νάρθηκα τοῦ καθολικοῦ τῆς Μονῆς Φιλανθρωπηνῶν, παρα-
τηροῦμε πὼς δὲν ἐμφανίζεται σὲ κάποιο σημεῖο ἡ Εὔα νὰ κλώθει, ἐνισχύο-
ντας τὴν προηγούμενη ἄποψη288. Παρ’ ὅλα αὐτὰ ἐμμένουμε στὴν ἀρχική 
μας θέση, καθὼς στὴν παράσταση τῆς γέννησης τοῦ Κάιν ὁ Ἀδὰμ παρου-
σιάζεται μὲ διαφορετικὰ φυσικὰ χαρακτηριστικά, γενειοφόρος καὶ μὲ ἄλλη 
ἔνδυση. Ἐπίσης, σὲ παραστάσεις ποὺ ἐμφανίζεται ξεκάθαρα ὁ Κάιν φαίνε-
ται νὰ ταιριάζει χρωματικά, ὅσον ἀφορᾶ στὸν ρουχισμό, μὲ τὴ μορφὴ ποὺ 
καλλιεργεῖ τὴ γῆ289.

◆ Ἡ Βοσκὴ τῶν Προβάτων ἀπὸ τὸν Ἄβελ: Ἡ σκηνὴ εἶναι ἀρκετὰ ἀπο-

283. Γεν., 3:24.
284. Διονυσίου, ὅ.π., σσ. 87-88.
285. Διονυσίου, ὅ.π., σ. 88. Ἡ Εὔα ἱστορεῖται νὰ θηλάζει τὸν Κάιν καὶ στὴν ἀνάλογη 

παράσταση τῆς Βίβλου τοῦ Grandval. Βλ. Παπαευσταθίου, «Εἰκονογραφία», σ. 255.
286. Διονυσίου, ὅ.π.
287. Ὅ.π.
288. Παπαευσταθίου, ὅ.π., σ. 256, εἰκ. 7.
289. Ἐπίσης, λαμβάνουμε ὑπόψη τὴν παράσταση τῆς δυτικῆς κεραίας τοῦ ναοῦ τῆς 

Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀσκληπιείου Ρόδου, ποὺ δείχνει, στὸ πρῶτο ἐπίπεδο, τὸν Κάιν νὰ 
καλλιεργεῖ τὴ γῆ, μὲ ἕνα ζευγάρι βόδια καὶ ἄροτρο. Βλ. Βολανάκη, Ἀσκληπιεῖο, εἰκ. δυτικῆς 
κεραίας (χωρὶς ἀρίθμηση).
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χρωματισμένη καὶ ξεχωρίζει μόνον ἡ μορφὴ ἑνὸς ὄρθιου ἀγένειου ἄνδρα 
σὲ βραχώδη περιοχή. Ὡστόσο, πιστεύουμε πὼς πρόκειται γιὰ τὸ θέμα τοῦ 
Ἄβελ ποὺ βόσκει τὰ πρόβατα, λόγω τοῦ ὅτι ἀκριβῶς δίπλα ἔχει ἱστορη-
θεῖ ἡ Θυσία τῶν Κάιν καὶ Ἄβελ, ἐνῶ στὴν ἀριστερὴ πλευρὰ τοῦ μετώπου 
εἰκονίζεται ὁ Κάιν ποὺ καλλιεργεῖ τὴ γῆ.

◆ Ἡ Θυσία τῶν Κάιν καὶ Ἄβελ: Ἱστοροῦνται τὰ δυὸ ἀδέλφια, ὅπου τὸ 
ἕνα τείνει τὰ χέρια πρὸς τὸν οὐρανό (Ἄβελ) καὶ τὸ ἄλλο πρὸς τὸ ἔδαφος, 
ἐμφανῶς ἀπογοητευμένος (Κάιν), ἐνῶ στὸ βάθος φαίνονται ξύλα τοποθε-
τημένα κυκλικὰ καὶ κατακαιόμενα.

◆ Ἡ Ἀδελφοκτονία καὶ ἡ Συνομιλία τοῦ Κάιν μὲ τὸν Θεό: Στὴν πρώτη 
παράσταση εἰκονίζεται ὁ Κάιν ὄρθιος, σὲ ὑπαίθριο χῶρο, νὰ κρατάει μιὰ 
πέτρα καὶ νὰ τείνει τὸ χέρι του πρὸς τὸν Ἄβελ, ὁ ὁποῖος βρίσκεται ξα-
πλωμένος καταγῆς290. Στὴ δεύτερη παράσταση ἱστορεῖται ὁ Κάιν ποὺ 
βαδίζει, ἕνας μικρὸς σκύλος, ἕνας ταῦρος καὶ στὴν ἄνω δεξιὰ ἄκρη τῆς 
σύνθεσης ὁ Θεός, ὁ ὁποῖος ξεπροβάλλει μέσα ἀπὸ νεφέλη καὶ ἀπευθύνεται 
πρὸς τὸν Κάιν291 (εἰκ. 31).

290. Γεν., 4:9.
291. Ὅ.π., 4:10-15. Μὲ παρόμοια διάταξη, ἀλλὰ μὲ σημαντικότατες τεχνοτροπικὲς δια-

φορές, ἱστοροῦνται τὰ τέσσερα τελευταῖα γεγονότα τῆς ἱστορίας τῶν Κάιν καὶ Ἄβελ στὸν 
βόρειο ἐξωνάρθηκα τοῦ καθολικοῦ τῆς Μονῆς Φιλανθρωπηνῶν. Βλ. Ἀχειμάστου, Τοιχο-
γραφίες Μονῆς Φιλανθρωπηνῶν, σσ. 163-164.

Εἰκ. 31. Ἡ Ἀδελφοκτονία καὶ ἡ Συνομιλία Θεοῦ-Κάιν.
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2.3) Χριστολογικὸς κύκλος

☐ Σκηνὲς ἀπὸ τὴν παιδικὴ ἡλικία τοῦ Χριστοῦ

◆ Ἡ Βρεφοκτονία: Τὸ θέμα τῆς Βρεφοκτονίας292 ἀναπτύσσεται σὲ ὅλη 
τὴν ἐπιφάνεια τοῦ τυμπάνου, καθὼς ἱστορεῖται σὲ κάθε πλευρὰ τοῦ πα-
ραθύρου, ἀριστερὰ καὶ δεξιά, ἕνα διαφορετικὸ χρονικὸ στάδιο τῆς Σφαγῆς 
τῶν Νηπίων. Ἑπομένως ἔχουμε δύο παραστάσεις, πού, ὅμως, συγκροτοῦν 
μία ἑνιαία σύνθεση. Στὴ μία πλευρά, δεξιά, ἔχουμε τὴν Ἐρώτηση τῶν 
Μάγων (εἰκ. 32), ποὺ ἀποτελεῖ τὸ προοίμιο τῆς ἀπόφασης τοῦ βασιλιᾶ 

Ἡρῴδη, καὶ ἀριστερὰ τὴ σκηνὴ τῆς Σφαγῆς (εἰκ. 33). Ἡ πρώτη σκηνὴ 
τοποθετεῖται μέσα σὲ μεγάλη σάλα, στὴν ὁποία βρίσκεται, καθισμένος σὲ 
ὑπερυψωμένο θρόνο, ὁ Ἡρῴδης περικυκλωμένος ἀπὸ τοὺς συμβούλους 
του καὶ μπροστά του οἱ Τρεῖς Μάγοι. Ὁ Ἡρῴδης, μὲ τὴν κίνηση τοῦ χε-
ριοῦ του, προκαλεῖ τοὺς Τρεῖς Μάγους νὰ μιλήσουν καί, παράλληλα, οἱ 
σύμβουλοί του ἐκφράζουν ταραχὴ καὶ ἀπορία. Ἕνας ἐξ αὐτῶν κρατάει 
ἀνοικτὸ κώδικα καὶ ἑρμηνεύει τὰ γραφόμενα στὸν βασιλιά. Οἱ Τρεῖς 
Μάγοι, τοποθετημένοι στὴ σειρὰ κατὰ ἡλικία, μιλᾶνε καὶ χειρονομοῦν 
ἔντονα. Στὴν ἄκρη τῆς παράστασης φαίνονται τρεῖς νέοι, παιδιὰ σχεδόν, 
οἱ ὁποῖοι εἰσέρχονται στὴ σάλα καὶ συγκρατοῦν τὰ χαλινάρια δύο ἀλόγων. 
Μᾶλλον, πρόκειται γιὰ τοὺς ἱπποκόμους τῶν Μάγων. Ἀπὸ τὴν ἐπιγραφὴ 
φαίνεται μόνο ἡ φράση «...ΤΟΥΣ ΜΑΓΟΥΣ».

292. Γιὰ τὸ θέμα, βλ. Σταυροπούλου-Μακρῆ, «Ἡ σκηνὴ τῆς Βρεφοκτονίας».

Εἰκ. 32. Οἱ Μάγοι ἐπισκέπτονται τὸν βασιλιὰ Ἡρώδη.
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Στὴ σκηνὴ τῆς Σφαγῆς ἀποτυπώνεται ἡ βαρβαρότητα καὶ ἡ φρίκη 
ἐκείνων τῶν στιγμῶν, καθὼς βλέπουμε στὴν παράσταση διάσπαρτα ἀπο-
κεφαλισμένα πτώματα βρεφῶν καὶ νηπίων, βουτηγμένα σὲ μιὰ λίμνη ἀπὸ 
τὸ ἴδιο τους τὸ αἷμα. Φρικιαστικὴ λεπτομέρεια ἀποτελεῖ ἡ ἀνάβλυση τοῦ 
ζωτικοῦ ὑγροῦ ἀπὸ τὴ βάση τῶν λαιμῶν τῶν νεκρῶν σωμάτων. Παντοῦ 
ὑπάρχουν στρατιῶτες ποὺ τραβᾶνε τὰ δύσμοιρα τέκνα ἀπὸ τὶς ἀγκάλες 
τῶν μητέρων τους, ὅπως καὶ τὶς ἴδιες, εἴτε ἀπὸ τὰ μαλλιὰ εἴτε ἀπὸ τὰ 
χέρια, ὥστε νὰ ἀποσπάσουν τὰ θύματά τους. Ἐπάνω ἀπὸ τὸν σωρὸ τῶν 
πτωμάτων ἱστορεῖται γονατιστὴ μιὰ γυναίκα, ἡ ὁποία θρηνεῖ καὶ πονάει 
γιὰ τὸν χαμὸ τῶν ἀθώων πλασμάτων, τραβώντας τὰ μαλλιά της. Στὸν 
ἴδιο, νοητό, ἄξονα μὲ τὴν ἀπελπισμένη γυναίκα, ἀλλὰ στὸ ἐπάνω ἐπίπε-
δο τῆς παράστασης, εἰκονίζεται ὁ Ἡρῴδης ἔνθρονος, τοποθετημένος σὲ 
βάθρο μὲ κλίμακες. Μὲ τὸ σκῆπτρο του δίνει τὸ μακάβριο πρόσταγμα, ἐνῶ 
μιὰ γυναικεία φιγούρα ἐμφανίζεται πίσω ἀπὸ τὸ ἐρεισίνωτο τοῦ θρόνου 
του. Ἀκόμη μιὰ μυστηριώδης μορφὴ ἐμφανίζεται στὴν ἄλλη ἄκρη τῆς 
σκηνῆς: κάποιο νεαρὸ παιδί, μὲ τὴν ἴδια, περίπου, ἐνδυμασία ποὺ ἔφεραν 
καὶ οἱ ἱπποκόμοι, ξεπροβάλλει ἀπὸ κάποιο θύρωμα καὶ δείχνει μὲ τὸ χέρι 
του κάποιον ἢ κάτι. Τὸ σημεῖο αὐτὸ ἔχει φθαρεῖ, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ μὴ 
γνωρίζουμε ἐὰν ὑπῆρχε κάτι πολὺ συγκεκριμένο. Στὸ πρῶτο ἐπίπεδο καὶ 
ἀριστερὰ ἱστορεῖται ἡ Ἐλισάβετ, ποὺ κρατάει τὸν μικρὸ σπαργανωμένο 
Ἰωάννη τὸν Πρόδρομο, χωμένη μέσα σὲ μιὰ σχισμή. Ἀπέναντί της βρίσκε-
ται ἕνας φρουρός, ὁ ὁποῖος ἀνυψώνει, μέχρι τὸ ὕψος τοῦ κεφαλιοῦ, τὴ 
χατζάρα του καὶ ταυτόχρονα δαγκώνει μὲ μανία τὸν δείκτη τοῦ χεριοῦ 

Εἰκ. 33. Ἡ Βρεφοκτονία.
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του. Πρόκειται, ἴσως, γιὰ ἔκφραση τῶν νεύρων του, ἀφοῦ δὲν μπορεῖ νὰ 
πλησιάσει καὶ νὰ μακελέψει τὸ ἀθῶο βρέφος, ἐφόσον προστατεύεται ἀπὸ 
τὴ θεία χάρη (ἐπιγραφή: ἀδιάγνωστη). Ἡ παράσταση τῆς Βρεφοκτονίας 
ἀποτελεῖ θέμα ἀγαπημένο τῶν μεταβυζαντινῶν ζωγράφων. Ἀξιόλογες 
ἀπει κονίσεις τοῦ θέματος, πολυπληθεῖς καὶ διαποτισμένες μὲ ἔντονη δρα-
ματικότητα συναντοῦμε στὸ καθολικὸ τῆς Μονῆς Φιλανθρωπηνών293, 
στὸν ναὸ Ἁγίου Νικολάου στὴ Βίτσα294 καὶ στὸν ναὸ Κοιμήσεως Θεοτόκου 
Ἀσκληπιείου Ρόδου295. Ἀξιοπρόσεκτο τὸ γεγονὸς ὅτι καὶ στὶς τρεῖς πα-
ραστάσεις ὁ βασιλιὰς Ἡρῴδης ἱστορεῖται μὲ πανομοιότυπα χαρακτηρι-
στικά, τόσο φυσικά, ὅσο καὶ ἐνδυματολογικά.

☐ Ἡ Βάπτιση

Στήν, ἀρκετὰ ἀλλοιωμένη, παράσταση τῆς Βάπτισης τοῦ Κυρίου296 
(εἰκ. 34), στὸ κέντρο, διασώζεται ἡ μορφὴ τοῦ Ἰησοῦ, ἀπὸ τὸ στῆθος 

μέχρι τὸ κεφάλι, ἐνῶ τὸ χέρι τοῦ Προδρόμου ἀχνοφαίνεται ἐπάνω ἀπὸ 
τὸ φωτοστέφανό του. Στὴ δεξιὰ πλευρὰ τῆς παράστασης διακρίνονται 
οἱ μορφὲς τριῶν ἀγγέλων καὶ στὴν κορυφή, κάθετα τῶν πηγῶν τοῦ πο-

293. Ἀχειμάστου, Τοιχογραφίες  Μονῆς Φιλανθρωπηνῶν, σ. 27, 32-33.
294. Τούρτα, Λινοτόπι, σ. 74-76.
295. Βολανάκη, Ἀκληπιεῖο, εἰκ. βόρειας κεραίας καὶ βόρειου τυμπάνου (χωρὶς ἀρίθμηση).
296. Γιὰ τὰ θέματα ποὺ ἐντάσσονται ἐντὸς πλαισίου Δωδεκαόρτου, βλ. Ἀντουράκη, 

Ἀκάθιστος καὶ Καλοκύρη, «Ἑορταὶ Δώδεκα». Ἐπίσης, βλ. Schiller, Ikonographie, τ. 1, σσ. 
137-152.

Εἰκ. 34. Ἡ Βάπτιση τοῦ Κυρίου.
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ταμοῦ Ἰορδάνη, νεφέλες, ποὺ χωρίζονται ἀπὸ ἀκτίνες, οἱ ὁποῖες ξεκινοῦν 
ἀπὸ κάποιου εἴδους δόξα, χρώματος ἐρυθροῦ. Στὴν ἄκρη φαίνονται τὰ 
γράμματα «..ΣΟΥ», τμῆμα, πιθανῶς, ἀπὸ τὴν ὁλοκληρωμένη φράση: Η ΒΑ-
ΠΤΙΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ. Ἀριστερὰ τῆς παράστασης σχηματίζεται ὀρθογώνιο 
τρίγωνο, στὸ ὁποῖο βρίσκεται καθισμένη κάποια ἀταυτοποίητη ἀνδρικὴ 
μορφή. Ἡ παράσταση, ἀπὸ τὰ ὅσα διακρίνονται, ἀκολουθεῖ τὴ συνήθη 
ἀπεικόνιση, δηλ. ὁ Ἰησοῦς στὸ κέντρο, ὁ Ἰωάννης ὁ Βαπτιστὴς ἀριστερὰ 
καὶ οἱ τρεῖς σεβίζοντες ἄγγελοι στὴ δεξιὰ ὄχθη. Ὡς παράλληλο, τῆς μετα-
βυζαντινῆς περιόδου, ἀναφέρουμε τὴν παράσταση στὸν ναὸ τῆς Κοίμη-
σης Θεοτόκου στὸ Καπέσοβο Ζαγορίου297.

☐ Ἡ Κλήση τῶν Υἱῶν Ζεβεδαίου

Ἡ σκηνὴ τῆς Κλήσης τῶν Υἱῶν Ζεβεδαίου συναντᾶται, πλέον, ὡς 
σπάραγμα (εἰκ. 35). Ὁ Χριστός, στὴν κάτω ἀριστερὴ γωνία τῆς σύνθεσης, 

στὴν ὄχθη δηλ. τῆς λίμνης καὶ σὲ στάση ἐπίκλησης ἢ εὐλογίας, ἁπλώνει τὸ 
χέρι Του πρὸς τὸ κέντρο τῆς λίμνης. Ἐκεῖ ὑπάρχει μία μικρὴ βάρκα, στὴν 
ὁποία βρίσκεται ὁ Ζεβεδαῖος μὲ τοὺς δύο υἱούς του, Ἰωάννη καὶ Ἰάκωβο. 
Ἐκ τῶν τριῶν, ὁ ἕνας κωπηλατεῖ καὶ οἱ ἄλλοι δύο ἀνασύρουν τὰ δίχτυα 
ἀπὸ τὰ λιμνάζοντα ὕδατα. Στὸ βάθος καὶ ἀριστερὰ διακρίνονται μικρὰ 
οἰκήματα, ἐνῶ στὸ κέντρο πυκνὰ σύννεφα. Λόγω τῆς ἀπολέπισης ποὺ 
ἔχει ὑποστεῖ ἡ δεξιὰ γωνία τῆς παράστασης, δὲν γνωρίζουμε ἐὰν ἡ σύνθε-

297. Κωνστάντιου, Προσέγγιση, σ. 58, πιν. 44α.

Εἰκ. 35. Ἡ Κλήση τῶν Υἱῶν Ζεβεδαίου.
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ση ἐμπεριεῖχε, σὲ ξεχωριστὸ πλεούμενο, τοὺς Πέτρο καὶ Ἀνδρέα, τό ὁποῖο 
συμβαίνει στὸν κυρίως ναὸ τῆς Μονῆς Φιλανθρωπηνῶν298. 

☐ Θαύματα καὶ Παραβολὲς τοῦ Κυρίου

◆ Ἡ Ἴαση τοῦ ἐκ Γενετῆς Τυφλοῦ: Ἡ σκηνὴ τοῦ θαύματος, ἀποχρω-
ματισμένη σὲ πολλὰ σημεῖα, ποὺ ἐντοπίζεται στὸ δυτικὸ τρίγωνο τοῦ ἀνα-
τολικοῦ σταυροθολίου πρέπει νὰ σχετίζεται μὲ τὴν Ἴαση τοῦ ἐκ Γενετῆς 
Τυφλοῦ299, καθὼς ἀπὸ τὶς γραμμὲς τοῦ προπλασμοῦ διαφαίνεται τὸ χέρι 
τοῦ Χριστοῦ ποὺ ἀκουμπάει τὰ μάτια μιᾶς καθισμένης μορφῆς μὲ πα-
τερίτσα στὸ χέρι. Πίσω ἀπὸ τὸν Κύριο ξεχωρίζουν κάποιοι μαθητές, ἐνῶ 
στὸ βάθος τῆς παράστασης ἔχει ζωγραφισθεῖ συντριβάνι καὶ μία μορφὴ 
ποὺ σκύβει ἀπὸ πάνω300 (εἰκ. 36). Γενικά, ἡ σύνθεση παρουσιάζει ποικιλία, 
ὅσον ἀφορᾶ, κυρίως, στὸ κομμάτι ἐκεῖνο τῆς θεραπείας τοῦ τυφλοῦ, μετὰ 
τὴ νίψη τοῦ προσώπου του. Γιὰ παράδειγμα, στὸν νάρθηκα τοῦ καθολι-

κοῦ τῆς Παναγίας Βροντοχίου (Ἀφεντικό) στὸν Μυστρᾶ εἰκονίζονται ὁ 
Χριστὸς καὶ δύο μόνο μαθητές Του, ὅλοι στὸ δεύτερο ἐπίπεδο, καθὼς ἡ 
κολυμβήθρα τοῦ Σιλωάμ301 καὶ ὁ τυφλὸς ποὺ ξεπλένει τὸ πρόσωπό του 

298. Ἀχειμάστου, ὅ.π., σ. 58, 63.
299. Βλ. Gouma-Peterson, «Christ as Ministrant» καὶ Singelenberg, «Τhe Healing of 

the Blind Man at Siloe».
300. Μὲ παρόμοιο τρόπο περιγράφεται ἡ σκηνὴ καὶ στὴν Ἑρμηνεία. Βλ., Διονυσίου, 

ὅ.π., σ. 146.
301. Ἰω., 9:11.

Εἰκ. 36. Ἡ Ἴαση τοῦ ἐκ Γενετῆς Τυφλοῦ καὶ ἡ Πεντηκοστή.



82

ΜΙΧΑΗΛ ΑΣΦΕΝΤΑΓΑΚΗΣ

βρίσκονται στὸ πρῶτο ἐπίπεδο τῆς παράστασης302. Στὴ Μονὴ Πετράκη οἱ 
μαθητές αὐξάνονται καὶ ἡ κολυμβήθρα βρίσκεται στὸ ἴδιο ἐπίπεδο μὲ τὸν 
Χριστὸ καὶ τοὺς ὑπόλοιπους303, ἐνῶ στὸ καθολικὸ τῆς Μονῆς Δρακότρυ-
πας ἡ κολυμβήθρα εἰκονίζεται στὸ βάθος304, ὅπως καὶ στὴ Μονὴ Πα-
νορμίτου.

◆ Ἡ Ἄκαρπη Συκιά: Στὴ δεξιὰ 
πλευρὰ τοῦ μετώπου τοῦ ἱεροῦ, χα-
μηλά, ἱστορεῖται ἕνα καινοδιαθη-
κικὸ γεγονός, ἐκεῖνο τῆς Ἄκαρπης 
Συκιᾶς (εἰκ. 37). Ὁ Χριστός τείνει τὸ 
χέρι Του πρὸς τὴ συκιά, ἐνῶ πίσω 
Του οἱ μαθητές, μὲ πρωτοστάτη 
τὸν Πέτρο, φαίνεται νὰ θαυμάζουν 
καὶ νὰ σχολιάζουν τὸ γεγονὸς τῆς 
ἀπότομης ξήρανσης τοῦ δέντρου. Ὁ 
Νεόφυτος φαίνεται νὰ ἀκολούθησε 
μᾶλλον εἰκονογραφικὸ πρότυπο, 
βασισμένο στὴν περιγραφὴ τοῦ 
εὐαγγελιστῆ Ματθαίου305, καὶ ὄχι 
τοῦ Μάρκου306, ἀφοῦ ὁ τελευταῖος 
σταματάει ἀπότομα τὴ διήγηση καὶ 
δὲν παραθέτει τὴν ἀντίδραση τῶν 
μαθητῶν καὶ τὴ συνομιλία τους μὲ 

τὸν Κύριο. Σκηνὲς ἀπὸ τὸν δημόσιο 
βίο τοῦ Χριστοῦ μέσα στὸ ἱερὸ συ-

ναντῶνται ἀπὸ τὴ μεσοβυζαντινὴ περίοδο. Ὡς παράδειγμα ἔχουμε τὴν 
περίπτωση τοῦ παρεκκλησίου τῆς Παναγίας στὴ Μονὴ Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ 
Θεολόγου στὴν Πάτμο, ὅπου ἱστοροῦνται στὴν καμάρα τέσσερα θαύματα 
τοῦ Κυρίου307. Στὸ ἱερὸ τοῦ καθολικοῦ τοῦ Πανορμίτη πιστεύουμε πὼς 
προτιμήθηκε ἡ συγκεκριμένη σκηνή, καθὼς περιέχει νόημα ποὺ συνδέεται 
ἄμεσα μὲ τὸ Μυστήριο τῆς Θ. Εὐχαριστίας. Ἔχοντας πίστη ὁ ἄνθρωπος 
μπορεῖ νὰ καταφέρει ἀκόμη καὶ αὐτὰ ποὺ θεωροῦνται φύσει ἀδύνατα, μὲ 
τὴν ἀρωγή, πάντοτε, τοῦ Θεοῦ.

◆ Ἡ Παραβολὴ τοῦ Καλοῦ Σαμαρείτη: Στὸ μέτωπο τοῦ ἱεροῦ, ἀρι-
στερὰ καὶ χαμηλά, σὲ θέση ἴδια, σχεδόν, μὲ τὸ θαῦμα τῆς Ἄκαρπης Συκιᾶς, 

302. Χατζηδάκη, Μυστρᾶς, σσ. 61-62.
303. Στουφῆ-Πουλημένου, Ἱερὰ Μονὴ Πετράκη, σ. 83, πιν. 12.
304. Τσιουρῆ, Τοιχογραφίες, σσ. 159-160, 551.
305. Ματθ., 21:18-22.
306. Μάρκ., 11:12-14.
307. Μαντᾶ, ὅ.π., σσ. 216-218.

Εἰκ. 37. Ἡ Ἄκαρπη Συκιά.
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ὑπάρχουν δύο ἐπάλληλες σκηνὲς ποὺ περιγράφουν ἕνα κοινὸ θέμα, δηλαδὴ 
τὴν Παραβολὴ τοῦ Καλοῦ Σαμαρείτη. Στὴν ἐπάνω σκηνὴ ἀπεικονίζεται ὁ 
ξυλοδαρμὸς τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τοὺς ληστές. ὁ ἄνθρωπος ἀπὸ τὴν Ἱερου-
σαλὴμ εἶναι ἡμίγυμνος καὶ γεμάτος πληγές, ἐνῶ καταβάλλει προσπάθειες 
νὰ ξεφύγει ἀπὸ τὰ χέρια τῶν ληστῶν. Ἱστοροῦνται τρεῖς ληστές, μὲ ξύλινα 
ραβδιὰ στὰ χέρια, ποὺ ξυλοκοποῦν τὸν ἄνθρωπο. Δύο ἐξ αὐτῶν κρατᾶνε 
τὸ θύμα τους ἀπὸ τὰ μαλλιὰ καὶ τὸ ἕνα χέρι. Τὰ ροῦχα καὶ τὰ ὑπάρχοντα 
τοῦ θύματος βρίσκονται διασκορπισμένα στὸ πρῶτο ἐπίπεδο τῆς σύνθε-
σης (ἐπιγραφή: ...ΤΗΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΕΙΣ ΙΕΡΙΧΩ ΚΑΙ ΛΗΣΤΑΙΣ ΠΕΡΙ-
ΕΠΕΣΕΝ). Στὴ δεύτερη σκηνή (εἰκ. 38) ἐμφανίζεται ὁ ἄνθρωπος νὰ κείτε-

ται στὸ ἔδαφος σὲ κατάσταση «ἀφασίας» καὶ ἀπὸ πάνω του σκυμμένος ὁ 
Χριστός, στὸν ρόλο τοῦ Καλοῦ Σαμαρείτη, νὰ ἐκχύνει μὲ δίστομο σκεῦος  
«ἔλαιον καὶ οἶνον»308. Στὸ δεξὶ χέρι κρατάει κλειστὸ εἰλητό, ἐνῶ στὸ κεφάλι 
ἔχει φωτοστέφανο μὲ τὴν ἐπιγραφή «Ο ΩΝ». Ὄρθιοι καὶ σὲ κατεύθυνση 
ἀντίθετη ἀπὸ αὐτὴν τοῦ Χριστοῦ βρίσκονται δύο ἄνθρωποι, ποὺ κατὰ 
τὴν παραβολὴ θὰ πρέπει νὰ εἶναι ὁ ἱερέας καὶ ὁ Λευΐτης309. Ὁ πρῶτος 
στρέφει τὸ κεφάλι πρὸς τὰ πίσω καὶ μοιάζει νὰ συνομιλεῖ μὲ τὸν δεύτερο. 
Στὸ κεφάλι φαίνεται νὰ φοράει μικρὸ πίλο ἐρυθροῦ χρώματος, μᾶλλον 
τὸ ἑβραϊκὸ κιπά, ἐνῶ ὁ δεύτερος φοράει μηλωτὴ μέσα ἀπὸ τὸν χιτώνα 
(ἐπιγραφή: ΣΑΜΑΡΙΤΙΣ ΤΗΣ ΟΔΕΥΩΝ ΕΝ ΤΗ ΟΔΩ ΚΑΙ ΙΔΩΝ ΤΗΣ 

308. Λουκ., 10:34.
309. Ὅ.π., 10:31-32.

Εἰκ. 38. Ἡ Παραβολὴ τοῦ Καλοῦ Σαμαρείτη (κάτω τμῆμα).
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ΕΣΠΛΑΓΧΝΙΣΘΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΑΣ ΚΑΤΕΔΙΣΕ ΤΑ ΤΡΑΥΜΑΤΑ ΑΥΤΟΥ 
ΕΠΙΧΙ...ΕΛΕ...ΙΝ).

◆ Ἡ Παραβολὴ τοῦ Ἄσωτου Υἱοῦ: Στὴ σύνθεση τῆς Παραβολῆς τοῦ 
Ἀσώτου310 (εἰκ. 39) συγχωνεύονται δύο διαφορετικὲς χρονικὰ στιγμὲς 
τῆς ἱστορίας: ἡ βοσκὴ τῶν χοίρων ἀπὸ τὸν Ἄσωτο Υἱὸ καὶ ἡ μεταμέλεια-
ἐπιστροφή του. Στὸ βάθος τῆς παράστασης παρουσιάζεται καθισμένος σὲ 
μιὰ πέτρα καὶ μελαγχολικός, καθὼς μπροστά του ἁπλώνονται οἱ χοῖροι. 
Στὸ πρῶτο ἐπίπεδο παρουσιάζεται ἡ μετάνοιά του. ἔχει γυρίσει στὸ πα-
τρικό του, συναντᾶται μὲ τὸν πατέρα του, ὁ ὁποῖος ἔχει ἀντικατασταθεῖ 
ἀπὸ τὴ μορφὴ τοῦ Χριστοῦ, καὶ ἕνας ἄγγελος, γονατιστὸς ἐπάνω σὲ νέφος, 
τοῦ προσφέρει νέα ὑποδήματα, ροῦχα καὶ ἕνα χρυσὸ δαχτυλίδι, σύμφωνα 
μὲ τὴν εὐαγγελικὴ διήγηση. Ἐπιπλέον, σὲ ἕνα δέντρο βρίσκεται δεμένο ἕνα 
κριάρι, πού, γιὰ ἄγνωστο λόγο, ἀντικαθιστᾶ τὸν «μόσχον τὸν σιτευτόν»311. 
Μία ὑπόθεση ποὺ μποροῦμε νὰ κάνουμε εἶναι ὅτι τὸ τοποθέτησε ἐκεῖ ὁ 
ἁγιογράφος, ὥστε νὰ ἀναφερθεῖ ἔμμεσα στὰ παράπονα ποὺ ἐξέφρασε ὁ 
σώφρων υἱός πρὸς τὸν πατέρα γιὰ τὴν ἀβίαστη ἀποδοχὴ τοῦ ἄσωτου 
υἱοῦ του, χωρὶς νὰ ἀποσπάσει, ὅμως, τὴν προσοχὴ τοῦ παρατηρητῆ ἀπὸ 
τὸ κεντρικὸ νόημα τῆς παράστασης312 (ἐπιγραφή: Η ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΟΥ 
ΑΣΩ/ΟΤΟΥ).

310. Ὅ.π., 15:11-32. Γιὰ τὸ εἰκονογραφικὸ θέμα, βλ. Λιαντίνη, Ἡ εἰκονογραφία τοῦ 
Ἀσώτου.

311. Ὅ.π., 15:23.
312. «...καὶ ἐμοὶ οὐδέποτε ἔδωκας ἔριφον ἵνα μετὰ τῶν φίλων μου εὐφρανθῶ» Ὅ.π., 

15:29.

Εἰκ. 39. Οἱ Παραβολὲς τῶν Τελώνη-Φαρισαίου καὶ Ἀσώτου.
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◆ Ἡ Παραβολὴ τοῦ Τελώνη καὶ τοῦ Φαρισαίου: Στὴ σύνθεση τῆς Πα-
ραβολῆς τοῦ Τελώνη καὶ τοῦ Φαρισαίου313 (εἰκ. 39) ἱστοροῦνται οἱ δύο 
πρωταγωνιστὲς τῆς ἱστορίας, ἑκατέρωθεν Ἁγίας Τράπεζας μὲ κιβώριο, νὰ 
προσεύχονται. Ὁ Φαρισαῖος εἶναι ὄρθιος, μὲ τὰ χέρια ἀπλωμένα πρὸς 
τὸν οὐρανό, ἐνῶ ὁ Τελώνης εἰκονίζεται γονυπετής καὶ νὰ χτυπάει μὲ τὴ 
γροθιὰ τὸ στῆθος του, ζητώντας ἔλεος. Τὸ γεγονὸς διαδραματίζεται σὲ 
κλειστὸ χῶρο. Στὸ κέντρο τοῦ ἀνώτερου ἐπιπέδου τῆς παράστασης ξε-
χωρίζει πολυάκτινη λάμψη, τοποθετημένη ἐντὸς νεφελωμάτων.

☐ Σκηνὲς ἀπὸ τὰ Πάθη τοῦ Κυρίου

◆ Ἡ Βαϊοφόρος: Σὲ κατάσταση προχωρημένης φθορᾶς συναντᾶται 
ἡ παράσταση τῆς Βαϊοφόρου314. ξεχωρίζουν μόνο τὰ περιγράμματα τῶν 
μορφῶν καὶ τῶν ἀντικειμένων, ἀπὸ τὰ ὁποῖα προκύπτει πὼς πρόκειται 
γιὰ τὴ συγκεκριμένη σύνθεση, καθὼς ὁ Χριστὸς ἱστορεῖται «ἐπὶ πώλου 
ὄνου»315. Δὲν διασώζεται καμία ἐπιγραφή.

◆ Ἡ Συμφωνία τοῦ Ἰούδα (;): Ἀπὸ τὸ βόρειο τρίγωνο τοῦ ἀνατολικοῦ 
σταυροθολίου ξεχωρίζουν μερικὰ στοιχεῖα ἀπὸ μία μόνο παράσταση, τὰ 
ὁποῖα μᾶς ὠθοῦν στὴν ἄποψη ὅτι πρόκειται γιὰ τὴ σκηνὴ τῆς Συμφωνίας 
τοῦ Ἰούδα (εἰκ. 40), ἔναντι τοῦ ποσοῦ τῶν τριάντα ἀργυρίων. Στὴν ἀρι-
στερὴ ἄκρη τῆς παράστασης στέκει κάποια ἀγένεια μορφή, μὲ τὰ χέρια 
βυθισμένα στὸν ἐρυθρὸ χιτώνα της, καὶ στὸ κέντρο ἡ μορφὴ γενειοφόρου 
ἄνδρα, ποὺ φαίνεται σὰν νὰ παρουσιάζει τὸν νέο σὲ κάποιον ἄλλο ἄνδρα, 
δεξιὰ τῆς σύνθεσης, ὁ ὁποῖος ἁπλώνει τὸ χέρι του πρὸς τὸν δεύτερο. Ὁ 
τελευταῖος εἶναι ὥριμος σὲ ἡλικία, μὲ πιὸ ἀνεπτυγμένα γένεια, καὶ κα-
θισμένος. Χαρακτηριστικὸ εἶναι πὼς καὶ οἱ δύο φοροῦν κάποιου εἴδους 
πίλο, ποὺ ἀμβλύνει στὴν κορυφή, σχηματίζοντας καμπύλη. Δυστυχῶς, 
λόγω τῆς φθορᾶς τῶν περισσότερων συνθέσεων, καὶ εἰδικὰ τοῦ Μυστικοῦ 
Δείπνου, δὲν καταφέραμε νὰ συγκρίνουμε τὰ χαρακτηριστικὰ τῆς ἀγένει-
ας μορφῆς τῆς παρούσας παράστασης μὲ αὐτὰ τοῦ Ἰούδα σὲ συνθέσεις 
ποὺ ἐμφανίζεται, ὅπως π.χ. τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου ἢ τῆς Προδοσίας στὸν 
Κῆπο τῆς Γεθσημανῆ316.

◆ Ὁ Νιπτήρας: Στὴ σκηνὴ τοῦ Νιπτήρα317 (σπάραγμα) εἰκονίζον-

313. Ὅ.π., 18:9-14.
314. Γιὰ πληροφορίες ἐπὶ τοῦ θέματος, βλ. Vassilaki, «The Entry into Jerusalem» καὶ 

Βοκοτόπουλου, «Κρητικὴ εἰκόνα τῆς Βαϊοφόρου».
315. Ἰω., 12:15.
316. Ἡ ἐγγύτερη στὸν Χριστὸ μορφή, ἐκτὸς ἀπὸ τὸν στρατιώτη ποὺ τὸν συλλαμβάνει, 

στέκεται στὴν εὐθεῖα τοῦ προσώπου Του καὶ φοράει ἐρυθρὸ χιτώνα. Ἀποτελεῖ τὸ μοναδικὸ 
στοιχεῖο γιὰ νὰ ταυτοποιήσουμε τὴν παραπάνω παράσταση, καθὼς δὲν συμβαδίζει μὲ τὴν 
περιγραφὴ τοῦ Διονυσίου ἢ μὲ κάποια ἀπὸ τὶς παραστάσεις τῶν μνημείων ποὺ ἔχουμε 
ἐντοπίσει. Βλ. Διονυσίου, ὅ.π., σ. 150.

317. Ἰω., 13:4-11. Γιὰ τὸ εἰκονογραφικὸ θέμα, βλ. Kantorowicz, «The Baptism».
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ται σκόρπιες μορφὲς σὲ κάποιο ὑπερυψωμένο ἐπίπεδο ἐντὸς ἐσωτερικοῦ 
χώρου, σὰν σουφᾶ318, ἀπὸ τὶς ὁποῖες δύο μόνο εἶναι εὐκρινεῖς. Ἡ πρώτη 
ἱστορεῖται νὰ ἀφαιρεῖ ἢ νὰ φοράει τὰ σανδάλια της, ἐνῶ ἡ ἄλλη ἐκχύνει 
ὕδωρ μὲ ὑψηλὸ σκεῦος. Φαίνεται ἀμυδρὰ τὸ περίγραμμα τοῦ Χριστοῦ, 
ὁ ὁποῖος εἰκονίζεται γονατιστός, ἐνῶ ἀπὸ τὶς κινήσεις Του δείχνει νὰ 
ἀπευθύνεται σὲ κάποιον καθισμένο ἀπόστολο, τὸν Πέτρο, βάσει Εὐαγ-
γελίου319, καὶ νὰ τοῦ πλένει τὰ πόδια (εἰκ. 41). Ἡ διάταξη τῶν προσώπων 
θυμίζει τὴν ἀντίστοιχη παράσταση στὸν ναὸ Ἁγίου Γεωργίου Νεγάδων 
Ζαγορίου (1795)320, ἡ ὁποία διαφέρει στὴν τοποθέτηση τῆς πλειοψηφίας 
τῶν ἀποστόλων στὰ ἀριστερὰ τῆς παράστασης, καὶ ὄχι δεξιά, ὅπως συμ-
βαίνει στὴ Μονὴ Πανορμίτου.

◆ Ὁ Μυστικὸς Δεῖπνος: Σὲ κατάσταση προχωρημένης φθορᾶς συναν-
τοῦμε καὶ τὴν παράσταση τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου321. Ἡ ἀπεικόνιση 
τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου μὲ τὸν Χριστὸ στὸ κέντρο συναντᾶται ἤδη στὸ 
Πρωτᾶτο, στὸ Χιλανδάρι322, ἀλλὰ καὶ στὸ καθολικὸ τῆς Μονῆς Ντίλιου323. 

318. Σουφᾶς ἢ σοφᾶς λέγεται ἡ ξύλινη ὑπερυψωμένη κατασκευή, ἐνσωματωμένη στὸν 
τοῖχο, κάτω ἀπὸ τὴν ὁποία ὑπάρχει ἀποθηκευτικὸς χῶρος. Ἀποτελεῖ στοιχεῖο τῆς ἐσωτε-
ρικῆς ἀρχιτεκτονικῆς τῶν συμαϊκῶν σπιτιῶν τοῦ 17ου αἰ. κ.ἑ. Γιὰ περισσότερα σχετικὰ μὲ 
τὸν ὅρο, βλ. Μιχαλαριᾶ-Βογιατζῆ, Λεξικόν.

319. Ἰω., 13:6-11.
320. Κωνστάντιου, Προσέγγιση, σσ. 67-68, πιν. 62.
321. Βλ. Schiller, Ikonographie, τ. 2, σσ. 35-51.
322. Κωνστάντιου, ὅ.π., σ. 66.
323. Λίβα-Ξανθάκη, «Τὸ καθολικὸ τῆς Μονῆς Ντίλιου», σσ. 223-224, 237. Γιὰ πε-

Εἰκ. 40. Ἡ Συμφωνία τοῦ Ἰούδα (;).
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Ἀπὸ τὴν πρώτη σύνθεση ξεχωρίζουν, δεξιά, οἱ μορφές τεσσάρων μαθητῶν 
καὶ κομμάτι ἀπὸ τὸ φωτοστέφανο τοῦ Χριστοῦ στὸ κέντρο. Τὰ δρώμενα 
πλαισιώνονται ἀπὸ κτίσμα μὲ ὀρθογώνιους πυργίσκους στὰ ἄκρα του καὶ 
πέπλο ἁπλωμένο μεταξὺ τῶν πύργων, ὡς δήλωση τοῦ ἐσωτερικοῦ χώρου.

◆ Ἡ Προδοσία τοῦ Ἰούδα: Στὴν ἡμικατεστραμμένη παράσταση τῆς 
Προδοσίας τοῦ Ἰούδα στὸν Κῆπο τῆς Γεθσημανῆ324 (εἰκ. 42), συγκριτικὰ 
καθαρότερη, εἰκονίζεται ἡ Προδοσία τοῦ Ἰούδα. Ξεχωρίζουν ὁρισμένα 
δέντρα, ὁ Χριστὸς μὲ φωτοστέφανο στὸ κέντρο τῆς παράστασης, δύο 
στρατιῶτες, πίσω ἀπὸ τὸν Κύριο, ποὺ κρατοῦν ἐγχειρίδια καὶ κάνουν 
ἔντονες κινήσεις καὶ πλῆθος ἀνθρώπων ποὺ συμπληρώνουν τὸν χῶρο, ἐκ 
τῶν ὁποίων σώζονται μόνον τὰ περιγράμματα ἢ μέρη τοῦ σώματός τους. 
Μπροστὰ ἀπὸ τὸν Ἰησοῦ ξεχωρίζει κάποια μορφὴ ποὺ φοράει ἐρυθρὸ 
χιτώνα καὶ κρατάει ἕνα μικρὸ ἡμικυλινδρικὸ σκεῦος, μᾶλλον φανό325. Ἂν 
καὶ τὰ φυσικά του χαρακτηριστικὰ ἢ οἱ κινήσεις του δὲν διακρίνονται, 
μᾶλλον, πρόκειται γιὰ τὸν Ἰούδα τὸν Ἰσκαριώτη. Στὴν κάτω ἀριστερὴ 
ἄκρη τῆς παράστασης σώζεται ἕνα χέρι μὲ ξιφίδιο, καθὼς καὶ μέρος ἀπὸ 
τὸν κορμὸ ἑνός, πεσμένου καταγῆς, ἄνδρα. Πρόκειται γιὰ τὴν ἀποκοπὴ 

ρισσότερα σχετικὰ μὲ τὸ εἰκονογραφικὸ πρόγραμμα τῆς μονῆς, βλ. Λίβα-Ξανθάκη, Οἱ τοι-
χογραφίες τῆς Μονῆς Ντίλιου.

324. Βλ. Schiller, ὅ.π., σσ. 62-66.
325. Στὸ εὐαγγελικὸ κείμενο (Ιω., 18:3) ἀναφέρεται ὅτι οἱ διῶκτες τοῦ Χριστοῦ κα-

τευθύνθηκαν πρὸς τὸν Κῆπο τῆς Γεθσημανῆ, φέροντας φανούς, λαμπάδες καὶ ὅπλα.

Εἰκ. 41. Ὁ Νιπτήρας καὶ ὁ Πατριάρχης Ἰακώβ.
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τοῦ ὠτὸς τοῦ Μάλχου ἀπὸ τὸν ἀπόστολο Πέτρο326. Ἡ νευρικὴ κίνηση 
ἑνὸς στρατιώτη ποὺ ἀνυψώνει τὸ ἐγχειρίδιο θυμίζει τὴν ἀνάλογη, γεμάτη 
δραματικότητα, σκηνὴ τοῦ κυρίως ναοῦ τῆς Μονῆς τῶν Φιλανθρωπηνῶν 
στὰ Ἰωάννινα327.

◆ Ἡ Κρίση τῶν Ἀρχιερέων (;): Ἡ μία ἐκ τῶν τριῶν συνθέσεων τοῦ νό-
τιου τριγώνου τοῦ δυτικοῦ σταυροθολίου δὲν ἔχει ταυτοποιηθεῖ πλήρως, 
λόγω φθορᾶς. Ἡ σκηνὴ ἀφορᾶ, ἴσως, στὴν παρουσία τοῦ Χριστοῦ ἐνώ-
πιον τῶν ἀρχιερέων Ἄννα καὶ Καϊάφα328 (εἰκ. 43). Στὸ ἀριστερὸ ἄκρο ἱστο-
ρεῖται ὁ Ἰησοῦς, ἔχοντας στὰ νῶτα του πλῆθος, καὶ στὸ δεξὶ μιὰ ὄρθια 
ἀνδρικὴ μορφὴ μὲ διχαλωτὸ πῖλο, ἡ ὁποία φαίνεται νὰ στρέφει τὰ χέρια 
στὸν ἑαυτό της. Μᾶλλον, πρόκειται γιὰ τὴ διάρρηξη τῶν ἱματίων τοῦ 
Ἄννα ἀπὸ τὸν ἴδιο. Ἑκατέρωθεν αὐτοῦ, ἀλλὰ σὲ διαφορετικὰ ἐπίπεδα, 
ἱστοροῦνται δύο ἀκόμη ἀνδρικὲς μορφές, καθισμένες ὅμως, ἐκ τῶν ὁποίων 
ἡ μία τείνει τὸ χέρι πρὸς τὸν Ἰησοῦ, ἐνῶ ἡ ἄλλη φοράει πῖλο παρόμοιο μὲ 
αὐτὸν τοῦ ὄρθιου ἄνδρα. Πίσω ἀπὸ τὴν ὄρθια μορφὴ διακρίνεται ἄνοιγμα 
μὲ παραμερισμένο παραπέτασμα. Ἀπὸ τὴν ἐπιγραφὴ διακρίνεται μόνον ἡ 
φράση «...Ο ΧC...» Ἡ παράσταση παρουσιάζει ἀρκετὲς ὁμοιότητες μὲ τὴν 
περιγραφὴ τῆς Κρίσης τῶν Ἀρχιερέων στὴν Ἑρμηνεία329, πράγμα ποὺ μᾶς 
κάνει νὰ τείνουμε πρὸς τὴν ἄποψη ὅτι πρόκειται γιὰ τὸ ἴδιο θέμα. Ἕνα 

326. Ἰω., 18:10.
327. Ἀχειμάστου, Τοιχογραφίες Μονῆς Φιλανθρωπηνῶν, σσ. 38-39 (εἰκ. 23).
328. Βλ. Schiller, ὅ.π., σσ. 66-69.
329. Διονυσίου, ὅ.π., σ. 151.

Εἰκ. 42. Ἡ Προδοσία.
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ἀκόμη στοιχεῖο ποὺ μᾶς ὁδήγησε σ’ αὐτὴν τὴν ἄποψη εἶναι ὅτι ἀκριβῶς 
δίπλα ἱστορεῖται ἡ Ἄρνηση τοῦ Πέτρου, ἡ ὁποία προηγεῖται330 ἢ ἕπεται331 
ἀμέσως τῆς Κρίσης τῶν Ἀρχιερέων στὰ Εὐαγγέλια.

◆ Ἡ Ἄρνηση τοῦ Πέτρου: Ἡ σκηνὴ τῆς Ἄρνησης τοῦ Πέτρου332 (εἰκ. 
43) ἔχει ὑποστεῖ πολλὲς φθορές, ἀλλὰ ἡ ἀναγνώριση ἦταν εὔκολη, καθὼς 
ξεχωρίζει ὁ ἀλέκτωρ στὴν κορυφὴ τῆς σύνθεσης. Σὲ διώροφο κτήριο ξε-
χωρίζουν τρεῖς διαφορετικὲς χρονικὲς στιγμὲς τῆς Ἄρνησης: στὸ ἰσόγειο, 
ἀριστερά, διακρίνεται ἡ μορφὴ τοῦ Πέτρου ποὺ συνομιλεῖ μὲ μιὰ γυναίκα, 
δεξιὰ μὲ κάποιον ἄνδρα, μπροστὰ ἀπὸ μιὰ καμάρα, ὅπου στὸ βάθος της 
ξεχωρίζει μιὰ μικρὴ ἑστία φωτιᾶς, καὶ στὸν δεύτερο ὄροφο ἱστορεῖται ὁ 
Πέτρος ποὺ κλαίει πικρά, κρατώντας τὸν χιτώνα του, δίπλα ἀπὸ ἕναν 
πεσσό, στὸν ὁποῖο ἔχει σταθεῖ ὁ κόκορας. Ἀπὸ τὴν ἐπιγραφὴ ξεχωρίζει 
μόνον ἡ φράση «Η ΑΡΝΗΣΙΣ...». Ἡ παράσταση θυμίζει σὲ ὁρισμένα ση-
μεῖα τὴν ἀντίστοιχη στὸν ναὸ τῆς Θεοτόκου στὸ Ἀσκληπιεῖο Ρόδου, 
εἰδικότερα στὸ σημεῖο τῆς συνειδητοποίησης τῆς ἄρνησης στὸν δεύτερο 
ὄροφο τοῦ κτηρίου333.

◆ Ἴδε ὁ Ἄνθρωπος: Ἡ συγκεκριμένη παράσταση ἀποτελεῖ τὴν πρώτη, 
χρονικά, ἀπὸ τὶς τέσσερις σκηνὲς ποὺ σώζονται στὸν ναὸ καὶ συνδέο-
νται μὲ τὰ γεγονότα, ποὺ παρουσιάζονται στὰ Εὐαγγέλια, στὰ ὁποῖα εἶχε 

330. Λουκ., 22:54-62.
331. Ματθ., 26:69-75 καὶ Μάρκ., 14:66-72.
332. Βλ. Millet, Recherches, σσ. 345-361 καὶ Βλ. Schiller, ὅ.π., σσ. 69-71.
333. Βολανάκη, Ἀσκληπιεῖο, εἰκ. δυτικῆς κεραίας (χωρὶς ἀρίθμηση).

Εἰκ. 43. Ἡ Ἄρνηση τοῦ Πέτρου, ἡ Κρίση τῶν Ἀρχιερέων (;)  
καὶ ὁ προφήτης Ναούμ.
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ἐνεργό ρόλο ὁ Πόντιος Πιλάτος. Στὴ σύνθεση εἰκονίζεται στὸ κέντρο ὁ 
Χριστός, φορώντας ἐρυθρὸ ἱμάτιο καὶ ἔχοντας σταυρωμένα τὰ χέρια στὸ 
στῆθος, δεξιὰ ὁ Πιλάτος ἔνθρονος, ὁ ὁποῖος δείχνει μὲ τὸ δάκτυλό του τὸν 
Κύριο, καὶ ἀριστερὰ ὅμιλος Ἰουδαίων, κάνοντας ἔντονες κινήσεις πρὸς 
τὴν πλευρὰ τοῦ Ἰησοῦ. Ἐντύπωση προκαλοῦν τὰ τρουλαῖα κτήρια στὸ 
φόντο, τὰ ὁποῖα, ἐξωτερικά, θυμίζουν ἀρχιτεκτονήματα τῆς Ἀναγέννησης 
(ἐπιγραφή: ΙΔΟΥ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ)334 (εἰκ. 44).

◆ Ἡ Συνομιλία τοῦ Πιλάτου μὲ τὸν Χριστό: Στὴ δεύτερη παράστα-
ση ἱστορεῖται ἡ συνομιλία τοῦ Πιλάτου μὲ τὸν Χριστό (εἰκ. 44), μετὰ τὴ 
μαστίγωσή Του. Ἡ σκηνὴ ἐκτυλίσσεται μέσα στὸ πραιτώριο, ποὺ εἰκονίζε-
ται ὡς διώροφο κτίσμα. Ἀριστερὰ ἱστορεῖται ὁμάδα Ἑβραίων, πρὸ τῆς 
εἰσόδου τοῦ πραιτωρίου, ἡ ὁποία φυλάσσεται ἀπὸ φρουρό, ἐνῶ δεξιά, 
μέσα σὲ καμάρα, ὁ Χριστὸς μὲ τὸν Πιλάτο συνομιλοῦν. Ὁ πρῶτος μὲ τὸ 
δεξὶ χέρι δείχνει πρὸς τὸν οὐρανὸ335 καὶ ὁ δεύτερος ἁπλώνει τὸ δεξὶ χέρι 
πρὸς τὸν Κύριο, καθὼς ἀκουμπάει μὲ τὸ ἄλλο σὲ σκῆπτρο (ἐπιγραφή: ΚΑΙ 
ΛΑΒΩΝ Ο ΠΙΛΑΤΟΣ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥΝ ΕΠΗΡΩΤΑ ΑΥΤΟΝ ΠΟΘΕΝ ΟΥ/
ΕΙ ΣΙ).

◆ Ἡ Ἀπόνιψη τοῦ Πιλάτου: Ἀπὸ τὴν τρίτη παράσταση ἔχουν δια-
σωθεῖ στοιχεῖα στὸ πρῶτο ἐπίπεδο, ὅπου μᾶς ὁδήγησαν στὸ συμπέρα-
σμα ὅτι πρόκειται γιὰ τὴν Ἀπόνιψη τοῦ Πιλάτου336. Εἰκονίζεται ὄρθιος 

334. Γιὰ τὸ θέμα, βλ. Schiller, ὅ.π., σσ. 84-87.
335. «...εἰ μὴ ἦν σοι δεδομένον ἄνωθεν», Ἰω., 19:11.
336. Βλ. Schiller, ὅ.π., σσ. 73-76.

Εἰκ. 44. Ἡ Συνομιλία Χριστοῦ-Πιλάτου στὸ Πραιτώριο, τὸ Ἴδε ὁ Ἄνθρωπος καὶ 
ὁ προφήτης Ἀζαρίας.
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ὁ Ἰησοῦς, στὴν ἀριστερὴ πλευρὰ τῆς παράστασης, μὲ ἄγνωστες μορφὲς 
δίπλα Του, κάποιος ὑπηρέτης, στὸ κέντρο καὶ σὲ στάση γονυκλισίας, ποὺ 
κρατάει φιάλη καὶ ἐκχύνει ὕδωρ σὲ πλατύγυρο ρηχὸ σκεῦος καὶ ὁ ἔνθρο-
νος Πιλάτος, δεξιά, ὁ ὁποῖος ἁπλώνει τὰ χέρια του πρὸς τὰ σκεύη. Ἡ 
σύνθεση, σὲ διάταξη, ἔχει ὁμοιότητες μὲ αὐτὴν τῆς Μονῆς Πετράκη337.

◆ Ἡ Ἀπόφαση τοῦ Πιλάτου: Ἡ τελευταία σύνθεση ἀφορᾶ στὴν τε-
λικὴ ἀπόφαση τοῦ Πιλάτου καὶ τὴν παράδοση τοῦ Χριστοῦ στὸν ὄχλο. Ὁ 
ἔνθρονος Πιλάτος ἀκουμπάει σὲ μικρὸ στρογγυλὸ τραπέζι, σὰν σκίμπο-
δας, καὶ γράφει ἐπάνω σὲ ἀνοιχτὴ περγαμηνὴ τὴν ἀπόφασή γιὰ τη θα-
νατικὴ καταδίκη τοῦ Κυρίου. Ξεχωρίζει δίπλα ἀπὸ τήν περγαμηνὴ τὸ 
μελανοδοχεῖο. Στὴν ἄλλη πλευρὰ τῆς παράστασης, ἀριστερά, ἱστορεῖται 
ὁ ὄχλος τῶν Ἰουδαίων ποὺ κρατάει τὸν Ἰησοῦ. Ὁ Χριστὸς εἶναι ἐνδε-
δυμένος μὲ ἐρυθρὰ χλαμύδα/ἱμάτιο, ἔντονα διακοσμημένη. Ἔντονα δια-
κοσμημένο εἶναι, ἐπίσης, καὶ τὸ παραπέτασμα πίσω ἀπὸ τὸν θρόνο τοῦ 
Πιλάτου. Ἀνάμεσα στὸν Χριστὸ καὶ τὸν Πιλάτο βρίσκεται στρατιώτης, 
ποὺ συγκρατεῖ τὸν πρῶτο ἀπὸ τὸ χέρι (ἐπιγραφή: Η ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΤΟΥ 
ΠΙΛΑΤΟΥ) (εἰκ. 45). Στὴν πρώτη καὶ τελευταία παράσταση διακρίνεται 
μὲ δυσκολία τὸ ἀκάνθινο στεφάνι στὸ κεφάλι τοῦ Ἰησοῦ.

◆ Ἡ Μαστίγωση: Στὴ σύνθεση τῆς Μαστίγωσης ὁ ἡμίγυμνος Χριστὸς 
ἔχει δεθεῖ σὲ κάποιο μεσοκιόνιο, ἔχει λάβει κλίση πρὸς τὰ ἐμπρός, λόγω 
τῶν σωματικῶν ὀδυνῶν, καὶ πληγὲς ὑπάρχουν παντοῦ στὸ σῶμα Του 
σπαρμένες. Στὰ μετακιόνια διαστήματα ἱστοροῦνται τέσσερις στρατιῶτες, 

337. Στουφῆ-Πουλημένου, Ἱερὰ Μονὴ Πετράκη, σσ. 89-90.

Εἰκ. 45. Ἡ Ἀπόφαση τοῦ Πιλάτου καὶ ὁ προφήτης Ἀνανίας.
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δύο σὲ κάθε πλευρά, οἱ ὁποῖοι χτυποῦν βάναυσα τὸν Κύριο μὲ μαστίγια 
μὲ τρεῖς χορδὲς καὶ μεταλλικὲς μπάλες στὰ ἄκρα, καθὼς καὶ μὲ ραβδιὰ μὲ 
διαγώνιες αὐλακώσεις (ἐπιγραφή: Η ΜΑΣΤΙΓΩΣΙΣ) (εἰκ. 46).

◆ Ἡ Φραγγέλωση: Στὴ σκηνὴ τῆς Φραγγέλωσης (εἰκ. 47) ἱστορεῖται 
ὁ Ἰησοῦς, στὸ μέσον τῆς παράστασης, καθισμένος σὲ χαμηλὸ εὐρὺ κάθι-
σμα, χωρὶς ἐρεισίνωτο, ἔχοντας τὰ πόδια σὲ χαμηλὸ ὑποπόδιο καὶ τὰ χέρια 

Εἰκ. 46. Ἡ Μαστίγωση.

Εἰκ. 47. Ἡ Φραγγέλωση καὶ ὁ Ἐμπαιγμός.
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σταυρωμένα ἐπάνω στοὺς μηρούς. Ἡ θλίψη εἶναι ἔκδηλη στὸ πρόσωπό 
Του. Ἔνθεν καὶ ἔνθεν βρίσκονται στρατιῶτες καὶ πολίτες, ἐκ τῶν ὁποίων 
ἄλλοι ραπίζουν Αὐτὸν μὲ ξύλινα ραβδιὰ καὶ ἄλλοι, ἁπλῶς, τὸν παρατη-
ροῦν. Ὁ Κύριος φοράει περίζωμα καὶ τὸ ἀκάνθινο στεφάνι. (ἐπιγραφή: Η 
ΦΡΑΓΓΕΛΟΣΙΣ).

◆ Ὁ Ἐμπαιγμός: Στὴν παράσταση τοῦ Ἐμπαιγμοῦ338 (εἰκ. 47) ὁ Ἰησοῦς 
φοράει ἐρυθρὸ ἱμάτιο, τὸ ἀκάνθινο στεφάνι καὶ κρατάει μακρὺ καλάμι στὸ 
χέρι. Ἔχει τοποθετηθεῖ στὴ μέση, πατώντας ἐπάνω σὲ χαμηλὸ ὑπόβαθρο. 
Κάποιοι στρατιῶτες ἔχουν πέσει στὰ γόνατα, ὥστε νά «προσκυνήσουν» 
τὸν Βασιλέα τῶν Ἰουδαίων, ἐνῶ ἄλλοι κρατᾶνε ραβδιά, κραδαίνοντάς τα,  
καὶ τείνουν τὰ χέρια τους πρὸς τὸν Κύριο (ἐπιγραφή: Ο ΕΜΠΕΓΜΟΣ).

◆ Ὁ Ἑλκόμενος339: Σὲ ὑπαίθριο χῶρο ἱστορεῖται, ἀριστερά, ἡ κουστωδία 
τῶν στρατιωτῶν, ἐκ τῆς ὁποίας ἕνας στρατιώτης ἔχει ὑψώσει ἀπειλητικὰ 
τὸ ξίφος του, ἔχοντας τὴ λάμα πρὸς τὰ κάτω, μὲ κατεύθυνση πρὸς τὸν 
Κύριο. Στὸ κέντρο, ὁ Χριστὸς ἔχει παραδοθεῖ στὸ βάρος τοῦ σταυροῦ, 
ἐνῶ κάποιος στρατιώτης, παράλληλα, μιλάει σὲ ἕνα γενειοφόρο ἄνδρα, ὁ 
ὁποῖος προηγεῖται καὶ στρέφει τὸ κεφάλι του γιὰ νὰ συνομιλήσει. Πρόκει-

338. Καὶ γιὰ τρία θέματα (Μαστίγωση, Φραγγέλωση καὶ Ἐμπαιγμό), βλ. Βλ. Schiller, 
ὅ.π., σσ. 76-84.

339. Γιὰ τὸ θέμα τοῦ Ἑλκομένου, βλ. Κατσελάκη, «Ὁ Ἑλκόμενος», Κώττα, «Περὶ 
τῆς ἐξελίξεως τῆς εἰκονογραφικῆς παραστάσεως τοῦ Ἑλκομένου»,  Βέη, «Ὁ Ἑλκόμενος 
Χριστός», καθὼς καὶ Φωσκόλου, «Ἀναζητώντας τὴν εἰκόνα τοῦ Ἑλκομένου τῆς Μονεμ-
βασίας».

Εἰκ. 48. Ὁ Ἑλκόμενος καὶ ἡ Σταύρωση.
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ται γιὰ τὸν Σίμωνα τὸν Κυρηναῖο ποὺ ἐπιστρέφει ἀπὸ τὸ χωράφι του καὶ 
ἀκουμπάει στὸν ὦμο σκαπτικὸ ἐργαλεῖο (ἐπιγραφή: ΕΛΚΟΜΕΝΟΣ ΕΠΙ 
ΣΤΑΥΡΟΥ) (εἰκ. 48).

◆ Ἡ Σταύρωση340: Στὸ κέντρο τῆς παράστασης ὁ Ἰησοῦς ἐπάνω στὸν 
σταυρό, μὲ τὰ χέρια καρφωμένα στὶς δύο ὁριζόντιες κεραῖες, καὶ ἑκατέρω-
θεν οἱ δύο ληστές, ἀριστερὰ ὁ δίκαιος καὶ δεξιὰ ὁ ἄφρων, τῶν ὁποίων τὰ 
χέρια εἶναι δεμένα πίσω ἀπὸ τὶς κεραῖες τοῦ σταυροῦ. Ξεχωρίζουν ἀπὸ τὸ 
φωτοστέφανο ποὺ φέρει ὁ πρῶτος. Στὴ βόρεια κεραία τοῦ σταυροῦ τοῦ 
Κυρίου ὑπάρχει ἡ πινακίδα μὲ τὰ ἀρχικὰ Ι.Ν.Β.Ι., ἐνῶ στὸ ἄνω ἐπίπεδο 
τῆς σύνθεσης, στὰ ἄκρα τοῦ οὐρανοῦ, ἔχουν ζωγραφισθεῖ ὁ ἥλιος καὶ ἡ 
σελήνη. Στὸ πρῶτο ἐπίπεδο τῆς παράστασης ἱστοροῦνται ἡ Θεοτόκος, 
ἀριστερά, καὶ ὁ εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης, δεξιά, ποὺ θρηνοῦν γοερά. Πίσω 
ἀπὸ τὴν Παναγία βρίσκεται ὁ στρατιώτης ποὺ λογχίζει τὰ πλευρὰ τοῦ 
Χριστοῦ καὶ πίσω ἀπὸ τὸν Ἰωάννη ὁ Ἑκατόνταρχος Λογγίνος341, μὲ φω-
τοστέφανο, ὁ ὁποῖος ἁπλώνει τὸ χέρι του σὲ χειρονομία εὐλογίας. Στὴν 
βάση τοῦ σταυροῦ, μέσα σὲ κοίλωμα τοῦ ἐδάφους, ξεχωρίζει τὸ κρανίο τοῦ 
Ἀδάμ (εἰκ. 48). Ἡ δομὴ τῆς παράστασης θυμίζει ἀρκετὰ τὴν ἀντίστοιχη 
τοῦ ναοῦ τῆς Κοιμήσεως στὸ Ἀσκληπιεῖο Ρόδου342, μὲ ἐλάχιστες διαφορὲς 
στὴν τοποθέτηση τῶν στοιχείων ποὺ τὴν ἀπαρτίζουν, ἀλλὰ μέ, ἐξίσου, 
ἐλάχιστες τεχνοτροπικὲς ὁμοιότητες.

◆ Ἡ Ἀποκαθήλωση: Ἡ Ἀποκαθήλωση343 (εἰκ. 49) ἀποτελεῖ τὸ προτε-
λευ ταῖο στάδιο τοῦ Θείου Δράματος. Τρεῖς νεανίες, ἀνεβασμένοι σὲ ὑψη-
λὲς κλίμακες, ἀποκαθηλώνουν τὸ νεκρὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ καὶ προσπα-
θοῦν νὰ τὸ τοποθετήσουν ἐπάνω σὲ σινδόνη, ποὺ κρατοῦν, στὴ βάση 
τοῦ σταυροῦ, ὁ Νικόδημος καὶ ὁ Ἰωσὴφ ἀπὸ τὴν Ἀριμαθαία. Στὸ βάθος 
εἰκονίζονται τὰ κτήρια τῆς Ἱερουσαλήμ, ἐνῶ στὴν ἀριστερὴ ἄκρη ἔχει πέσει 
λιπόθυμη καταγῆς ἡ Μητέρα τοῦ Κυρίου, ἡ ὁποία ὑποβαστάζεται ἀπὸ μία 
γυναίκα, μᾶλλον τὴν ἁγία Μαρία τὴ Μαγδαληνή. Ὁ τύπος τῆς λιπόθυ-
μης Παναγίας συναντᾶται, ἐπίσης, στοὺς ναοὺς τῶν Ταξιαρχῶν στὰ Κάτω 
Σούδενα Ζαγορίου (1749), Κοίμησης Θεοτόκου Καπέσοβου (1761) καὶ στὸ 
καθολικὸ τῆς Μονῆς Ἁγίου Ἰωάννου στὸ Ρογκοβὸ Ζαγορίου (1765)344, 
ἀλλὰ καὶ στὴν πολυπληθέστατη σκηνὴ τῆς Σταύρωσης τοῦ ναοῦ τῆς Με-
ταμορφώσεως στὴ Βελτσίστα τῆς Ἠπείρου (1568)3455.

◆ Ὁ Ἐπιτάφιος Θρῆνος: Στὴ σκηνὴ τοῦ Ἐπιτάφιου Θρήνου346 (εἰκ. 

340. Βλ. Schiller, ὅ.π., σσ. 98-176 καὶ Martin, «The Dead Christ».
341. Γιὰ τὴν εἰκονογράφηση τοῦ Λογγίνου, βλ. Ξυγγόπουλου, «Αἱ παραστάσεις τοῦ 

Ἑκατόνταρχου Λογγίνου».
342. Βολανάκη, ὅ.π. εἰκ. βόρειας κεραίας (χωρὶς ἀρίθμηση).
343. Βλ. Schiller, ὅ.π., σσ. 177-181.
344. Κωνστάντιου, ὅ.π., σσ. 82-84, πιν. 87-88.
345. Stavropoulou-Makri, Veltsista, σσ. 79, εἰκ. 26-27.
346. Γιὰ τὸ θέμα, βλ. Λελεκάκη, Ὁ Ἐπιτάφιος Θρῆνος καὶ Σωτηρίου, «Ἐνταφιασμός-



95

ΟΙ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΤΗΣ Ι.Μ. ΠΑΝΟΡΜΙΤΟΥ ΣΥΜΗΣ

50), ποὺ ἀποτελεῖ καὶ τὴν κατακλεῖδα τοῦ Θείου Δράματος, τὸ νεκρὸ 
σῶμα τοῦ Χριστοῦ ἔχει τοποθετηθεῖ ἐπάνω σὲ ὀρθογώνιο συμπαγὲς λίθι-
νο «κρεβάτι», ἀκουμπώντας ἡ σάρκα Του ἐπάνω σὲ σινδόνη. Τὰ πόδια 
συγ κρατοῦνται ἀπὸ τὴ μορφὴ τοῦ Ἰωσὴφ ἀπὸ τὴν Ἀριμαθαία, καθὼς 

Θρῆνος». Γιὰ ἐπιπρόσθετες πληροφορίες, σὲ συνάφεια μὲ τὸ λειτουργικὸ κομμάτι τοῦ 
θέματος, βλ. Κώττα, «Περὶ τῆς εἰκονογραφήσεως τοῦ Ἐπιταφίου».

Εἰκ. 49. Ἡ Ἀποκαθήλωση.

Εἰκ. 50. Ὁ Ἐπιτάφιος Θρῆνος καὶ ἡ Εἰς Ἅδου Κάθοδος.
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τὸ κεφάλι ὑποβαστάζεται ἀπὸ τὴ Θεοτόκο, ἡ ὁποία, ἔχοντας ξέπλεκα 
μαλλιά347, θρηνεῖ τὸν νεκρὸ υἱό της. Ὁ εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης, στὴ μέση 
τῆς σαρκοφάγου, σκύβει ἐπάνω ἀπὸ τὸν διδάσκαλό του καὶ θρηνεῖ γιὰ 
τὸν σταυρικὸ του θάνατο, ἐνῶ τριγύρω εἰκονίζονται οἱ μορφὲς τῶν Μυ-
ροφόρων. Ἀπὸ τὴν ἐπιγραφὴ ξεχωρίζει μόνον ἡ λέξη «ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ». Οἱ 
εἰκονογραφικὲς ὁμοιότητες τῆς παρούσας παράστασης μὲ αὐτὴν τῆς 
Μονῆς Πετράκη εἶναι ἐξαιρετικὰ μεγάλες. Μόνη διαφορὰ ἀποτελεῖ τὸ 
πλῆθος τῶν Μυροφόρων, τὸ ὁποῖο τοποθετεῖται δεξιά, ἐν ἀντιθέσει μὲ τὴ 
Μονὴ Πανορμίτου348.

☐ Ἡ Ἀνάσταση καὶ τὰ μετὰ τὴν Ἀνάσταση

◆ Ἡ Εἰς Ἅδου Κάθοδος349: Ὁ Χριστός, μέσα σὲ ἐλλειψοειδῆ δόξα καὶ 
στὸ κέντρο τῆς παράστασης, ἁπλώνει τὸ χέρι Του καὶ τραβάει ἀπὸ τὸ 
μνῆμα τὸν Ἀδάμ, ἀριστερὰ τῆς σύνθεσης, ἐνῶ ἡ Εὔα, δεξιά, ἐξέρχεται τοῦ 
μνήματος καὶ ἁπλώνει καὶ τὰ δυὸ χέρια πρὸς τὸν Κύριο. Ὁ Ἀδὰμ πατάει 
ἐπάνω σὲ μία ἀπὸ τὶς μακρὲς πλευρὲς τοῦ μνήματος, ἐκφράζοντας κίνηση 
πρὸς τὰ ἔξω, ἐν ἀντιθέσει μὲ τὴν Εὔα, ἡ ὁποία ἁπλῶς στέκεται ἐντὸς τῆς 
σαρκοφάγου. Στὴν παράσταση ἱστοροῦνται, ἐπίσης, πλήθη ἁγίων ἀνδρῶν 
καὶ γυναικῶν. Ἡ ἐπιγραφὴ ἔχει σβηστεῖ ἐξ ὁλοκλήρου (εἰκ. 50). Ἡ τριγω-
νικὴ διάταξη τῆς παράστασης, μὲ τὸν Ἀδὰμ καὶ τὴν Εὔα ἑκατέρωθεν τῆς 
δόξας τοῦ Κυρίου καὶ ἐντὸς μνημάτων, ἀκολουθεῖ τὰ πρότυπα ποὺ ἔχουν 
τεθεῖ ἀπὸ τὴ βυζαντινὴ περίοδο μὲ τοιχογραφίες, ὅπως π.χ. τοῦ ναοῦ τοῦ 
Χριστοῦ Βέροιας (1315), ἔργο τοῦ Γ. Καλλιέργη, καὶ τοῦ παρεκκλησίου 
τῆς Μονῆς τῆς Χώρας350. Βέβαια, σὲ ἀντίθεση μὲ τὶς προαναφερθεῖσες 
τοιχογραφίες, ἐδῶ ὁ Ἰησοῦς δὲν ἑλκύει ἀπὸ τὸ μνῆμα καὶ τὴν Εὔα, ὅπως 
συμβαίνει ἀπὸ τὴν περίοδο τῶν Παλαιολόγων, παρὰ μόνο τὸν Ἀδάμ351.

◆ Ἡ «δυτικοῦ τύπου» Ἀνάσταση: Κάτω ἀπὸ τὴν Κάθοδο στὸν Ἅδη, 
συναντοῦμε τὸν τύπο τῆς λεγόμενης δυτικῆς Ἀνάστασης352 (εἰκ. 51). Ὁ 

347. Ἡ εἰκονογραφικὴ λεπτομέρεια μὲ τὰ ξέπλεκα μαλλιὰ τῆς Θεοτόκου συναντᾶται 
ἀπὸ τὴν περίοδο τῶν Παλαιολόγων, ὅπως συμβαίνει στὴ σκηνὴ τῆς Σταύρωσης τοῦ ναοῦ 
τῆς Ἁγίας Φωτεινῆς Βέροιας.  (14ος-15ος αἰ.) . Βλ. Τσιγαρίδα, Τοιχογραφίες τῆς περιόδου 
τῶν Παλαιολόγων, σ. 156, 158, 190-191.

348. Στουφῆ-Πουλημένου, Ἱερὰ Μονὴ Πετράκη, σσ. 94-95.
349. Γιὰ τὸ θέμα τῆς Εἰς Ἅδου Καθόδου, βλ. Kartsonis, Anastasis καὶ γιὰ πιὸ συνοπτικά, 

βλ. Πασαρέλι, Εἰκόνες, σσ. 11-27. Ἐπίσης, βλ. Καρμίρη, «Περὶ τῆς Καθόδου τοῦ Χριστοῦ 
εἰς τὸν Ἅδην», Σωτηρίου «Χρυσοκέντητον ἐπιγονάτιον» καὶ Κουκιάρη, «Ἀνιστάμενοι».

350. Ἀχειμάστου, Βυζαντινὲς τοιχογραφίες, σ. 142, 148-149,  242-244. Γιὰ τὸν ἁγιογράφο 
Γ. Καλλιέργη καὶ τὸ ἔργο του, βλ. Πελεκανίδη, Καλλιέργης, ἐνῶ γιὰ τὴ Μονὴ τῆς Χώρας, 
βλ. Underwood, The Kariye Djami.

351. Kartsonis, ὅ.π., σ. 210.
352. Στὸν ναὸ τῆς Παναγίας Ἐλεούσας Ρόδου ὁ Νεόφυτος ἱστορεῖ μόνον τὴν Ἀνάστα-

ση, ἀπαλείφοντας τὴ σύνθεση τῆς Εἰς Ἅδου Καθόδου. Βέβαια, αὐτὸ μπορεῖ νὰ συνέβη λόγω 
ἔλλειψης ἐπιφάνειας, ἀλλὰ εἶναι ἀξιόλογο τὸ γεγονὸς ὅτι θεώρησε τὸ θέμα τῆς Καθόδου 
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Χριστὸς ἵπταται ἐπάνω ἀπὸ τὸ κενοτάφιο, εὐλογεῖ μὲ τὸ δεξὶ χέρι καὶ κρα-
τάει λάβαρο μὲ τὸ ἀριστερό, καθὼς ἐρυθρὸς χιτώνας ἀνεμίζει, περασμένος 
διαγωνίως στὸν ὦμο Του. Ἄγγελοι ἱστοροῦνται ἑκατέρωθεν, στὶς ἄκρες, 
ἐπάνω σὲ χαμηλὰ νέφη, βρίσκονται σὲ στάση γονυκλισίας καὶ μὲ τὰ χέρια 
σταυρωτὰ στὸ στῆθος. Στρατιῶτες βρίσκονται στὸ πρῶτο ἐπίπεδο, ἄλλοι 
κατάχαμα, μοιάζοντας νεκροὶ ἢ βαθιὰ κοιμώμενοι, καὶ ἄλλοι προσπαθοῦν 
νὰ ἀπομακρυνθοῦν πανικόβλητοι (ἐπιγραφή: Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΧΥ).

◆ Οὐκ ἔστιν Ὧδε353: Στήν, ἀρκετὰ ἀποχρωματισμένη, παράσταση ἱστο-
ρεῖται ὁ ἄγγελος καθισμένος στὸ ἄδειο μνῆμα, μὲ τὴν ταφόπλακα παρα-
μερισμένη, νὰ κρατάει μακρὺ σκῆπτρο μὲ τὸ ἀριστερὸ χέρι, ἐνῶ μὲ τὸ δεξὶ 
νὰ δείχνει τὸν ἄδειο τάφο στὶς Μυροφόρες. Ἐκεῖνες κρατᾶνε δοχεῖα μὲ 
τὸ ἕνα χέρι, ἐνῶ μὲ τὸ ἄλλο ἐκφράζουν ἔκπληξη, προκληθεῖσα ἀπὸ τὴν 
παρουσία τοῦ ἀγγέλου καὶ τὴν ἀναγγελία τῶν χαρμόσυνων νέων (εἰκ. 52). 
Ὡς παράλληλη σύνθεση ἀναφέρουμε τὴν ἀντίστοιχη τοῦ ναοῦ Ἀσκληπι-
είου Ρόδου, κυρίως λόγω τῆς διάταξης τῶν μορφῶν354. Διαφορὰ ἐντοπίζε-
ται στὸν ἀριθμὸ τῶν Μυροφόρων, καθὼς ὁ Νεόφυτος εἶχε ὡς ἔρεισμα 
τὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Ματθαίου355, ἐνῶ ὁ ἁγιογράφος τοῦ Ἀσκληπιείου τὸ 

στὸν Ἅδη δευτερεῦον. Αὐτὸ μᾶς δείχνει πόσο εἶχε εἰσχωρήσει τὸ θέμα στὴν εἰκονογραφία 
καὶ ὑποκαταστήσει, σὲ ὁρισμένους καλλιτεχνικοὺς κύκλους καὶ περιοχές, τὴν βυζαντινὴ 
ἀπόδοση τῆς Ἀνάστασης.

353. Schiller, Ikonographie, τ. 3, σσ. 68-88.
354. Βολανάκη, ὅ.π. εἰκ. βόρειας κεραίας (χωρὶς ἀρίθμηση).
355. Ματθ., 28:1.

Εἰκ. 51. Ἡ δυτικοῦ τύπου Ἀνάσταση καὶ ὁ προφήτης Ἰωήλ.
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Εὐαγγέλιο τοῦ Μάρκου356. Ὁ ἁγιογράφος φαίνεται πὼς ἐπιλέγει νὰ ἀπει-
κονίσει τὴν ἀνακάλυψη τοῦ κενοῦ μνήματος καὶ μὲ τὶς δύο ἐκδοχές, βα-
σιζόμενος στὴ διήγηση καὶ τῶν τεσσάρων Εὐαγγελίων, τονίζοντας μὲ τὸν 
τρόπο αὐτὸ τὸ χαρμόσυνο μήνυμα τῆς καταστρατήγησης τοῦ θανάτου, 
καθὼς καὶ τῆς ἐπιστροφῆς τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ ἀπὸ τὸ σκότος τῆς 
ἀβύσσου.

◆ Μή μου Ἅπτου357: Στήν, ἐπίσης ἀποχρωματισμένη, σκηνὴ ἱστοροῦνται 
μικρὰ οἰκήματα διάσπαρτα στὸν χῶρο, ἡ ἁγία Μαρία ἡ Μαγδαληνή, ἔχο-
ντας λάβει θέση προσκύνησης, δίπλα στὸ κενοτάφιο, ἀπὸ τὸ ὁποῖο ἔχει 
ἀποσπασθεῖ καὶ τοποθετηθεῖ ἡ πλάκα στὸ ἔδαφος, καὶ ὁ Χριστὸς ὄρθιος, 
πλησίον της, ποὺ διαπράττει κίνηση ἀποτρεπτικὴ μὲ τὰ χέρια Του (εἰκ. 
52). Ἡ παράσταση δὲν παρουσιάζει ἰδιομορφίες καὶ φέρει ὁμοιότητες μὲ 
αὐτὴν τοῦ νάρθηκα τοῦ καθολικοῦ τῆς Μονῆς Καισαριανῆς358.

◆ Τὸ Δεῖπνο εἰς Ἐμμαούς: Σώζεται μέρος ἀπὸ τὴν παράσταση τοῦ 
Δείπνου εἰς Ἐμμαούς359 (εἰκ. 53), καθὼς καὶ ἀπὸ τὴν ἐπιγραφὴ ποὺ τὴ 
συνοδεύει360. Διακρίνεται κυλινδρικὴ τράπεζα, οἱ δύο μαθητὲς τοῦ Χρι-

356. Μάρκ., 16:1.
357. Γιὰ τὴν ἐξέλιξη τοῦ θέματος, βλ. Καλλιγᾶ-Γερουλάνου, «Ἡ σκηνὴ τοῦ Μή Μου 

Ἅπτου».
358. Σιούντρη, Πρόγραμμα, σσ. 65-66, 149 (εἰκ. 53).
359. Ἡ περιγραφὴ ὑπάρχει μόνο στὸ Λουκ., 24:30-31. Γιὰ τὴν εἰκονογραφία τοῦ 

θέματος, βλ. Millet, Recherches, σσ. 39, 53-55, 640-642 καὶ Spatharakis, «The Supper at 
Emmaus».

360. Διατηροῦμε ἐπιφυλάξεις γιὰ τὸ ἐὰν ὑπῆρχε κάποια ἄλλη φράση πρὶν ἀπὸ τὸ 

Εἰκ. 52. Τὸ Μή Μου Ἅπτου καὶ τὸ Οὐκ Ἔστιν Ὧδε.
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στοῦ στὰ δύο ἄκρα καὶ ὁ Κύριος στὴ μέση αὐτῆς. Ἡ καθαρότερη μορφὴ 
εἶναι αὐτὴ τοῦ δεξιοῦ μαθητή, ὁ ὁποῖος φαίνεται νὰ μιλάει καὶ νὰ κουνάει 
τὰ χέρια του. Ἑκατέρωθεν τοῦ Χριστοῦ ὑψώνονται ἀρχιτεκτονήματα μὲ 
δικλινεῖς στέγες καὶ ἁπλωμένο πέπλο ἀνάμεσά τους. Ἡ παράσταση δὲν 
παρουσιάζει κάτι διαφορετικὸ σὲ σχέση μὲ τὶς ἀπεικονίσεις ἄλλων μετα-

κομμάτι πού, ἀμυδρά, ξεχωρίζει, καθὼς πολὺ κοντὰ στὸ πρῶτο καὶ τελευταῖο γράμμα 
ἔχουν ζωγραφισθεῖ κάποια ἀρχιτεκτονήματα, ποὺ ἀπαρτίζουν τὴν παράσταση.

Εἰκ. 53. Τὸ Δεῖπνο εἰς Ἐμμαούς.

Εἰκ. 54. Ἡ Ψηλάφηση τοῦ Θωμᾶ.
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βυζαντινῶν μνημείων, ὅπως π.χ. στὸν ναὸ τῆς Θεοτόκου στὸ Ἀσκληπιεῖο 
Ρόδου361.

◆ Ἡ Ψηλάφηση τοῦ Θωμᾶ: Ἡ παράσταση τῆς Ψηλάφησης τοῦ Θω-
μᾶ362 (εἰκ. 54) δὲν παρουσιάζει κάποια ἰδιαίτερη διαφοροποίηση ἀπὸ τὰ 
καθιερωμένα: ὁ Χριστὸς στὴ μέση τῆς σύνθεσης, περικυκλωμένος ἀπὸ 
τοὺς ἀποστόλους, κρατάει τὸν Ἄπιστο Θωμᾶ ἀπὸ τὸ χέρι, ὁ ὁποῖος ἱστο-
ρεῖται ἔκπληκτος καὶ γονυπετὴς δεξιά Του, καὶ τὸ προσεγγίζει σὲ μία ἀπὸ 
τὶς πληγές Του, μέσα ἀπὸ τὸ ἱμάτιο. Ἡ παράσταση παρουσιάζει τὴν ἴδια 
μορφολογία μὲ τὶς ἀνάλογες βυζαντινὲς καὶ μεταβυζαντινές ἀπεικονίσεις, 
ὅπως στὸν Ὅσιο Λουκᾶ Βοιωτίας (α´ μισὸ 11ου αἰ.)363, στὴ Βλαχέρνα τῆς 
Ἄρτας (1250)364, στὴν Περίβλεπτο τοῦ Μυστρᾶ (γ´ τέταρτο 14ου αἰ.)365, 
στὴ Μονὴ Φιλανθρωπηνῶν366 κ.τ.λ.

☐ Ἡ Ἀνάληψη

Ἡ σύνθεση μὲ τὴν Ἀνάληψη τοῦ Κυρίου367 (εἰκ. 55) καταλαμβάνει τὸ 
κέντρο τῆς καμάρας τοῦ ἱεροῦ. Ἡ παράσταση ἀποτελεῖ σπάραγμα πλέον, 
ἀλλὰ ξεχωρίζει ὁ Χριστός, καθισμένος σὲ νεφελώδη θρόνο, ὑποβασταζόμε-
νο ἀπὸ ἀγγελικὲς δυνάμεις, ποὺ εὐλογεῖ μὲ τὰ δύο χέρια. Στὸ δεξί Του 
χέρι διακρίνεται ἀμυδρὰ ἡ μορφὴ ἑνὸς ἀγγέλου, τοῦ ὁποίου ἡ στάση καὶ 
τὸ πλάσιμο τῶν φτερῶν θυμίζει ἔντονα στοιχεῖα τῆς δυτικῆς τέχνης368. 
Ἐπίσης, σὲ πολὺ κακὴ κατάσταση βρίσκεται τὸ ἕτερο σκέλος τῆς σύνθε-
σης τῆς Ἀνάληψης τοῦ Χριστοῦ. πλῆθος κόσμου ξεχωρίζει ἐλαφρῶς σὲ 
ὑπαίθριο χῶρο, πιθανῶς μαθητὲς τοῦ Κυρίου, κάποια μορφὴ μὲ κόκκινο 
χιτώνα ποὺ στρέφεται μὲ τὰ χέρια πρὸς τὸν οὐρανό, ἔχοντας πλάτη πρὸς 
τὸν θεατή, καὶ ἡ Παναγία, ποὺ εἶναι μετωπική, φέρει φωτοστέφανο καὶ 
μαφόριο, ἐνῶ ἀνασηκώνει τὸ ἀριστερό της χέρι στὸ ὕψος τοῦ κεφαλιοῦ 
της, ἐκφράζοντας ἔκπληξη καὶ δέος369.

361. Βολανάκη, Ἀσκληπιεῖο, εἰκ. βόρειας κεραίας (χωρὶς ἀρίθμηση).
362. Schiller, ὅ.π., σσ. 108-114.
363. Βλ. Χατζηδάκη, Ὅσιος Λουκᾶς.
364. Ἀχειμάστου, ὅ.π., σ. 106 (εἰκ. 82), 231-232. Γιὰ περισσότερα, βλ. Ἀχειμάστου, «Ἡ 

μονὴ τῆς Βλαχέρνας».
365. Χατζηδάκη, Μυστρᾶς, σσ. 84-85, 89.
366. Ἀχειμάστου, Τοιχογραφίες Μονῆς Φιλανθρωπηνῶν, σ. 70, 72.
367. Στὴ μεσοβυζαντινὴ περίοδο, καὶ ἰδιαίτερα ἀπὸ τὰ τέλη τοῦ 10ου αἰ., ἡ Ἀνάληψη 

ἀπεικονίζεται κατὰ κανόνα στὴν καμάρα τοῦ ἱεροῦ. Μαντᾶ, ὅ.π., σ. 122. Γιὰ τὸ θέμα τῆς 
Ἀνάληψης, βλ. Γκιολέ, Ἀνάληψις.

368. Βλ. Γκράμπ, Ἄγγελοι καὶ Wilson, Τὸ βιβλίο τῶν ἀγγέλων.
369. Ἡ παράσταση στὸν ναὸ τῆς Ἐλεούσας Καλυθιῶν βρίσκεται στὸν χῶρο τοῦ κυρίως 

ναοῦ καὶ φέρει ἀρκετὲς ὁμοιότητες, ἀλλὰ καὶ πολλὲς διαφοροποιήσεις, μὲ τὴν ἀποτύπωση 
τοῦ θέματος στὴ Μονὴ Πανορμίτου.
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☐ Ἡ Πεντηκοστὴ

Ἡ σκηνὴ τῆς Πεντηκοστῆς370 (εἰκ. 36) ἀκολουθεῖ τὴν καθιερωμένη 
εἰκονογραφία: οἱ ἀπόστολοι τοποθετημένοι τοξοειδῶς, ἡ ἔνθρονη Πα-
ναγία371 στὴν κορυφὴ καὶ στὸ πρῶτο ἐπίπεδο τῆς παράστασης ὁ προ-
σωποποιημένος Κόσμος. Λόγω φθορᾶς, δὲν ξεχωρίζουν οἱ φλόγες ἐπάνω 
ἀπὸ τὰ κεφάλια τῶν ἀποστόλων ἢ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, ἔχοντας μορφὴ περι-
στερᾶς, ἐπάνω ἀπὸ τὸ κεφάλι τῆς Θεοτόκου. Στὴν περίπτωση τοῦ ναοῦ 
τῶν Καλυθιῶν ὁ Νεόφυτος δὲν ἱστορεῖ τὴν Παναγία στὴν κορυφὴ τῶν 
Ἀποστόλων, ἀλλὰ τὴν ἀφαιρεῖ ἐντελῶς ἀπὸ τὴ σύνθεση.

2.4) Ἡ Δευτέρα Παρουσία

Στὴν τέχνη τῆς Ἀνατολῆς καθυστέρησε νὰ κάνει τὴν ἐμφάνισή της ἡ 

370. Γιὰ τὸ εἰκονογραφικὸ θέμα τῆς Πεντηκοστῆς, βλ. Grabar, L’ art, σσ. 615-627 καὶ 
Πασαρέλι, Εἰκόνες, σσ. 207-227.

371. Ἡ Θεοτόκος δὲν ἀπεικονίζεται πάντοτε στὴν παράσταση τῆς Πεντηκοστῆς. 
Εἰκονισμό της ἔχουμε γιὰ πρώτη φορὰ στὸ Εὐαγγελιστάριο τῆς Ραμπούλα (587), ἀλλὰ μὲ 
διαφορετικὴ διάταξη προσώπων, ἐνῶ ξαναεμφανίζεται πρὸς τὰ τέλη τοῦ 16ου αἰ. Σὲ βυζα-
ντινὲς ἀπεικονίσεις, ὅπως στὸ ψηφιδωτὸ δίπτυχο τοῦ Museo dell’ Opera del Duomo τῆς 
Φλωρεντίας καὶ στὸ τετράπτυχο τῆς Μονῆς Σινᾶ (α΄ τέταρτο καὶ β΄ μισὸ 14ου αἰ. ἀντίστοι-
χα) ἡ Θεομήτωρ ἀπουσιάζει. Ὁμοίως καὶ στὴν περιγραφὴ τῆς Πεντηκοστῆς στὴν Ἑρμη-
νεία τοῦ Διονυσίου. Βλ. Πασαρέλι, ὅ.π., σσ. 212-213, Βοκοτόπουλου, Βυζαντινὲς εἰκόνες, 
σ. 107, 128, 211, 215-216 καὶ Διονυσίου, ὅ.π., σσ. 160-161. Ἡ Θεοτόκος, στὴν παροῦσα 
παράσταση, συναντᾶται στὸν τύπο τῆς Εὐχῆς ἢ Ὀξείας Παρεμβολῆς. Βλ. Καλοκύρη, Θε-
οτόκος, σσ. 54-55.

Εἰκ. 55. Τμῆμα ἀπὸ τὴν Ἀνάληψη.
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εἰκονογράφηση τῶν ἐσχατολογικῶν σκηνῶν ποὺ συνδέονται μὲ τὸ τε-
λευταῖο βιβλίο τῆς Καινῆς Διαθήκης, δηλ. τὴν Ἀποκάλυψη τοῦ Εὐαγγε-
λιστῆ Ἰωάννη372, σὲ ἀντίθεση μὲ τὴ Δύση373. Αὐτὸ ὀφείλεται στὸ γεγονὸς 
ὅτι ἄργησε ἡ ἀναγνώρισή του ὡς κανονικοῦ βιβλίου τῆς Καινῆς Διαθήκης, 
καθὼς ἀναγνωρίστηκε στὰ τέλη τοῦ 7ου αἰ. Ἀργότερα, τὸν 14ο αἰ., οἱ ἐκ-
πρόσωποι τῆς Ἐκκλησίας προέβησαν στὴν ἐπαναβεβαίωσή του, χωρίς 
νὰ σημαίνει ὅμως ὅτι εἰσῆλθε ἀμέσως στὴ λειτουργικὴ ζωὴ τῆς Ἀνατο-
λικῆς Ἐκκλησίας374. Μάλιστα, κατὰ τοὺς βυζαντινοὺς χρόνους, γιὰ νὰ 
ἀποδώσουν τὴν θριαμβευτικὴ ἐπιστροφὴ τοῦ Κυρίου ἀντλοῦσαν στοιχεῖα 
ἀπὸ τὶς σχετικὲς εὐαγγελικές, προφητικὲς καὶ πατερικὲς περιγραφές, συν-
δυαστικὰ πάντα μὲ τὴν αὐτοκρατορικὴ ἐθιμοτυπία, τὴ δογματικὴ καὶ τὴ 
λειτουργική)375.

Οἱ πρωιμότερες ἀπεικονίσεις τῆς Δευτέρας Παρουσίας376 στὴ βυζαν-
τινὴ τέχνη, ποὺ σώζονται μέχρι στιγμῆς, συναντῶνται στὴν Καστοριὰ καὶ 
τὴν Καππαδοκία τὸν 10ο αἰ., ἀλλὰ τὸ θέμα θὰ πρέπει νὰ εἶχε δημιουργηθεῖ 
ἀρκετὰ νωρίτερα. Πλήρως ἀνεπτυγμένο κάνει τὴν ἐμφάνιση του ἀπὸ τὸν 
11ο αἰ., ἐνῶ ἀπὸ τὸν 13ο αἰ. θὰ ἐμπλουτιστεῖ μὲ στοιχεῖα διδακτικοῦ περι-
εχομένου (κολασμένοι καὶ τιμωρίες αὐτῶν)377. Μάλιστα, κατὰ τὴν περίοδο 
τῆς Τουρκοκρατίας, τὰ καυτηριαζόμενα ἁμαρτήματα ποὺ εἰκονίζονται στὴ 
σύνθεση ἀποτυπώνονται μὲ λιγότερους δισταγμοὺς καὶ «εὐπρέπεια», πιὸ 
ἄμεσα πλέον, καθὼς ἔχει δοθεῖ ἔμφαση στὴν κοινωνικὴ συμπεριφορὰ καὶ 
τὴν κριτική της. Τὸν 18ο αἰ. οἱ σκηνὲς τῆς Ἀποκάλυψης πυκνώνουν, ἔχο-
ντας ἔντονες δυτικὲς ἐπιδράσεις, καὶ στὴ Δευτέρα Παρουσία προστίθενται 
ἠθικοπλαστικές τιμωρίες μιᾶς μεγαλύτερης ποικιλίας ἐπίκαιρων ἁμαρτιῶν, 

372. Σημαντικὸ μνημεῖο τῆς Δωδεκανήσου, μὲ ἐκτενέστατο ἐσχατολογικὸ κύκλο 
(ἁπλώνεται σὲ ὅλη τὴ νότια κεραία) βασιζόμενο στὴν Ἀποκάλυψη, εἶναι ὁ ναὸς τῆς Κοι-
μήσεως τῆς Θεοτόκου στὸ Ἀσκληπιεῖο Ρόδου. Ἡ εἰκονογράφηση ἔλαβε χώρα τὸ 1676-77 
καὶ ἐκφράζει τὴν πεποίθηση τῶν κατοίκων ὅτι τὸ τέλος τοῦ κόσμου εἶναι ἐγγύς, λόγω τῆς 
κατάληψης τοῦ νησιοῦ ἀπὸ τοὺς Ὀθωμανούς. Βλ. Βολανάκη, ὅ.π., σ. 17.

373. Σύμφωνα μὲ τὸν Κανόνα τοῦ Μουρατόρι φαίνεται πὼς δὲν ὑπῆρχε καμία ἀμφι-
βολία ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρώμης γιὰ τὴ γνησιότητα τοῦ βιβλίου τῆς Ἀπο-
καλύψεως (τέλη 2ου αἰ.). Βλ. Βούλγαρη, Εἰσαγωγή, σ. 1075.

374. Ἀπὸ ὅλη τὴν Ἀνατολή, μόνο στὴν Αἴγυπτο ἐνσωματώθηκε ταχύτερα στὸν 
Κανόνα τῆς Καινῆς Διαθήκης. Ἡ Πενθέκτη Οἰκουμενικὴ Σύνοδος (691) ἐπικύρωσε τὸν 
Κανόνα τῆς Ἁγίας Γραφῆς, συμπεριλαμβανομένου τοῦ βιβλίου τῆς Ἀποκαλύψεως. Βέβαια, 
ἀμφισβητήσεις γιὰ τὴ γνησιότητά του συνέχισαν νὰ ὑπάρχουν. Τελικῶς, τὸν 14ο αἰ. ὁ 
Νικηφόρος Κάλλιστος ἀπαριθμεῖ ὅλα τὰ βιβλία τῆς Καινῆς Διαθήκης, χωρὶς νὰ παραλείπει 
τὸ βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως. Βλ. Γκιολέ, «Ἐκφράσεις», σ. 57 καὶ Βούλγαρη, ὅ.π., σ. 1082, 
1258-1260.

375. Γιὰ περισσότερα σχετικὰ μὲ τὸ θέμα τῶν ἐσχατολογικῶν ἐκφράσεων τοῦ Ἰησοῦ 
Χριστοῦ στὴν τέχνη, βλ  Γκιολέ, ὅ.π. (ὅλο τὸ ἄρθρο).

376. Γιὰ τὸ θέμα τῆς Δευτέρας Παρουσίας, βλ. Garidis, Le Jugement Dernier.
377. Γκιολέ, ὅ.π., σ. 61.
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φαινόμενο ποὺ παρατηρεῖται κυρίως στὸ Ἅγιο Ὄρος378. Δὲν λείπουν καὶ 
κάποιες εἰκονογραφικὲς προσθῆκες καὶ παραλλαγές, οἱ ὁποῖες πηγάζουν 
ἀπὸ τὴν πρωτοβουλία τοῦ καλλιτέχνη καὶ θεωροῦνται ἀσυνήθιστες μέν, 
ἀλλὰ ὄχι ἀναπάντεχες. Σὲ ναοὺς τῆς Στερεᾶς Ἑλλάδας, ὡς παράδειγμα, 
ἔχουμε στὸν κύκλο τῆς Ἀποκάλυψης τὴν ἀπεικόνιση τῆς βρεφοκρατούσας 
Θεοτόκου μὲ φτερὰ ἀγγέλου. Τέλος, στὰ νησιὰ οἱ ζωγράφοι ἐνσωματώνουν 
στὶς παραστάσεις στοιχεῖα ποὺ σχετίζονται ἄμεσα μὲ τὴν καθημερινὴ ζωή 
τους. Ἔτσι, στὴ σκηνὴ τῆς Δευτέρας Παρουσίας, πολλὲς φορές, εἰκονίζε-
ται ἡ θάλασσα, μὲ τὴ μορφὴ ἡμίγυμνης γυναίκας, ποὺ κρατάει ἕνα καράβι 
στὸ χέρι379. 

Στὸν δυτικό, ὅπως συνηθίζεται νὰ ἀναπαριστᾶται380, τοῖχο τοῦ κα-
θολικοῦ τῆς Μονῆς Πανορμίτου εἰκονίζεται ἡ Δευτέρα Παρουσία / τὸ 
Παγκόσμιο Κριτήριο τοῦ Χριστοῦ, καλύπτοντας ὅλη τὴν ἐπιφάνειά του 
(εἰκ. 56). Ἡ σύνθεση εἶναι ἡ καθαρότερη καὶ καλύτερα διατηρημένη, σὲ 
σχέση μὲ ὅλες τὶς ἄλλες στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ καθολικοῦ.

Στὴν κορυφὴ τῆς παράστασης συναντᾶται ὁ Μέγας Κριτής, ὁ ὁποῖος 

378. Χατζηδάκη, «Ἡ τέχνη», σ. 245, 250. Ἐπιπλέον, βλ. Garidis, ὅ.π., σσ. 153-154. Γιὰ 
τοὺς εἰκονογραφικοὺς κύκλους τῆς Ἀποκάλυψης, σὲ ὁρισμένες μονὲς τοῦ Ἁγίου Ὄρους, 
βλ. Τσιμπούκη, Εἰκονογραφικὸς κύκλος καὶ Παλιούρα, «Ἀποκάλυψη».

379. Ἡ ἀλληλογραφία Διονυσίου του ἐκ Φουρνᾶ καὶ Ἀναστασίου Γόρδιου φανερώνουν 
τὸν προβληματισμὸ γιὰ τὴν ἱστόρηση ὁρισμένων εἰκονογραφικῶν θεμάτων. Βλ. Χα-
τζηδάκη, ὅ.π., σ. 256, 261. Παράδειγμα προσωποποίησης τῆς θάλασσας ἔχουμε στὸν ναὸ 
τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη στὸ Κάτω Βαλσαμόνερο Ρεθύμνου (τοιχογραφία α΄ μισοῦ 15ου αἰ.). Βλ. 
Ἀντουράκη, «Βυζαντινὸς ναός», σ. 343.

380. Σωτηρίου, «Εἰκών», σ. 11.

Εἰκ. 56. Ἡ Δευτέρα Παρουσία.
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βρίσκεται μέσα σὲ κυκλικὴ δόξα, καὶ ἑκατέρωθεν, σὰν νὰ ξεπροβάλλουν 
ἀκριβῶς πίσω ἀπὸ τὴ δόξα τοῦ Κυρίου, τέσσερις μικρὲς ἀγγελικὲς μορφές, 
ποὺ θυμίζουν ἔντονα τὰ δυτικὰ putti (χερουβείμ), θέμα συνηθισμένο στὴν 
τέχνη τῆς Δύσεως381. Δὲν φαίνεται νὰ κάθεται σὲ θρόνο, ἀλλὰ σὲ κάποιου 
εἴδους χρυσὴ καμπυλωτὴ ταινία (τόξο ἴριδος382), ἐνῶ ἁπλώνει τὰ χέρια 
καὶ τοποθετεῖ τὰ πόδια Του μὲ τέτοιο τρόπο, ὥστε νὰ γίνουν ἐμφανεῖς οἱ 
πληγὲς τῆς σταύρωσης. Ἀριστερὰ καὶ δεξιὰ τῆς δόξας τοῦ Κυρίου, γονυπε-
τεῖς ἐπάνω σὲ νεφέλη καὶ δεόμενοι μὲ τὰ χέρια σταυρωμένα μπροστὰ στὸ 
στῆθος τους, ἀπεικονίζονται ἡ Παναγία καὶ ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Βαπτιστὴς 
ἀντίστοιχα. Ὁ τύπος αὐτὸς τῆς δεόμενης Παναγίας (ποὺ ἀκολουθεῖται καὶ 
ἀπὸ τὸν Πρόδρομο στὴν παροῦσα τοιχογραφία) συνηθίζεται στὴ Δύση, 
καὶ ὄχι στὴν Ἀνατολή, ὅπου ἀπεικονίζεται ἡ Παναγία κατ’ ἐνώπιον δεόμε-
νη καὶ μὲ τὰ χέρια ὑψωμένα «ἔναντι ἀλλήλων»383, εἴτε ὡς Πλατυτέρα εἴτε 
ὡς ἐκπρόσωπος τῆς Ἐκκλησίας στὴν Ἀνάληψη καὶ τὴν Πεντηκοστή, ἀλλὰ 
καὶ στραμμένη πλαγίως, μὲ τὰ χέρια στὸ ὕψος τοῦ στήθους ἢ τοῦ λαιμοῦ 
καὶ τὶς παλάμες πρὸς τὰ ἐπάνω384, νὰ ἀπευθύνεται, μαζὶ μὲ τὸν ἅγιο Ἰωάννη 
τὸν Πρόδρομο, πρὸς τὸν Χριστό385. Στὰ πόδια τοῦ ἀδέκαστου κριτὴ καὶ 
ἐντὸς τῶν νεφελωμάτων, παρατεταγμένα ἀνὰ δύο, βρίσκονται τὰ τέσσε-
ρα ὄντα-σύμβολα τῶν εὐαγγελιστῶν386, ἔχοντας στραμμένο τὸ κεφάλι 
πρὸς τὸν Κύριο387. Ὅλα τὰ παραπάνω δορυφοροῦνται ἀπὸ ὄρθιες μορφὲς 
ἀγγέλων, οἱ ὁποῖοι συμβολίζουν τίς «μυριάδες» ἀσώματες δυνάμεις, ποὺ θὰ 
συνοδεύουν τὸν Κύριο τὴν ὥρα τῆς Τελικῆς Κρίσης. Ἑκατέρωθεν, κάπως 
χαμηλότερα ἀπὸ τὸ Τρίμορφο καὶ σὲ διάταξη τοξοειδῆ, εἰκονογραφοῦνται 
ἔνθρονοι οἱ Δώδεκα Ἀπόστολοι388, ἀνὰ ἕξι σὲ κάθε πλευρά389(εἰκ. 57).

Ἀνάμεσα στοὺς προκαθήμενους τοῦ κάθε ὁμίλου τῶν ἀποστόλων βρί-

381. Γκράμπ, Ἄγγελοι, σ. 73, 78.
382. Γκιολέ, ὅ.π., σ. 62.
383. Ἡ δεόμενη Παναγία ἀπεικονίζεται κατ’ ἐνώπιον καὶ στὸν τύπο τῆς Διακονίσσης 

Παρθένου, καθὼς καὶ στὸν τύπο τῆς Εὐχῆς ἢ τῆς Ὀξείας Παρεμβολῆς τῆς Θεομήτορος. 
Γιὰ περισσότερα βλ. Καλοκύρη, Θεοτόκος, σσ. 54-55.

384. Ἡ στάση τῆς Ἀειπαρθένου Μαρίας, πλαγίως στραμμένης, συναντᾶται καὶ στοὺς 
τύπους τῆς Ἁγιοσορίτισσας, τῆς Παναγίας τῆς Παρακλήσεως καὶ τῆς Μεσίτριας. Γιὰ πε-
ριγραφὴ τῶν τύπων βλ. Ὅ.π., σσ. 54-56.

385. Ὅ.π., σσ. 53-56.
386. Γιὰ τὰ σύμβολα τῶν εὐαγγελιστῶν, βλ. Πανσελήνου, «Σύμβολα».
387. Βλ. Γκιολέ, ὅ.π., σ. 62.
388. Ἰδιαίτερη λεπτομέρεια ἀποτελεῖ μία πέτρα στὸ χέρι τοῦ πρώτου ἀποστόλου, 

στὸν ἀριστερό, κατὰ τὸν θεατή, ὅμιλο. Ὅλοι οἱ ὑπόλοιποι κρατᾶνε κλειστοὺς κώδικες καὶ 
τυλιγμένα εἰλητά. Ἀπὸ τὰ χαρακτηριστικά του καταλαβαίνουμε πὼς εἶναι ὁ ἀπόστολος 
Πέτρος, ἐνῶ ἡ πέτρα στὸ χέρι του ἔχει ὡς ἔρεισμα τὸν Ματθ., 16:18 (...σὺ εἶ Πέτρος καὶ ἐπὶ 
ταύτῃ τῇ πέτρᾳ οἰκοδομήσω μου τὴν ἐκκλησίαν...).

389. Οἱ ἀγγελικὲς μορφές, ποὺ ξεκινοῦν ἀπὸ τὴν Παναγία καὶ τὸν Πρόδομο, ἁπλώνο-
νται μέχρι καὶ τὸν τελευταῖο ἔνθρονο Ἀπόστολο, καθὼς φαίνεται σὰν νὰ στέκονται πίσω 
ἀπὸ τοὺς θρόνους.



105

ΟΙ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΤΗΣ Ι.Μ. ΠΑΝΟΡΜΙΤΟΥ ΣΥΜΗΣ

σκεται ἡ ἐπιγραφή: «Η ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ». Οἱ δύο λέξεις χωρίζονται, 
καθὼς ἀνάμεσά τους ὑπάρχει κυκλικὸς φεγγίτης. Στὸ ἐσωτερικό του ἔχουν 
ζωγραφισθεῖ ἀστέρια καὶ μικρὰ σχηματοποιημένα λουλούδια.

Κάτω ἀπὸ τὸν φεγγίτη, ἀριστερὰ καὶ δεξιά, καὶ ἐπάνω σὲ νεφέλη 
εἰκονίζονται δύο ὁμάδες ἀνθρώπων, ἐκ τῶν ὁποίων ἡ ἀριστερὴ ἀντιπρο-
σωπεύει τοὺς δικαίους (ἐπιγραφή: ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΙ) καὶ ἡ δεξιὰ τοὺς ἁμαρ-
τωλούς (ἐπιγραφή: ΟΙ ΑΜΑΡΤΟΛΟΙ).  Καὶ οἱ δύο βρίσκονται σὲ στάση 
γονυκλισίας, ἱκετεύοντας μὲ τὰ χέρια σταυρωμένα στὸ στῆθος390.

Στὸν ἴδιο ἄξονα, χαμηλότερα, ἔχει ἱστορηθεῖ ἡ Ἑτοιμασία τοῦ Θρόνου 
(ἐπιγραφή: Η ΕΤΙ/ΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΘΡΟΝΟΥ). Ἐπάνω σὲ νεφέλη βρίσκε-
ται Ἁγία Τράπεζα μὲ τέσσερα ὑποστηρίγματα καὶ ἐπάνω της πορφυρὴ 
χλαμύδα καὶ ἀνοιχτὸ Εὐαγγέλιο, στὸ ὁποῖο ξεχωρίζει ἡ ἑξῆς κομμένη 
φράση: «...ΜΟΥ ΟΙ ΚΑΤΗΡΑΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΠΥΡ ΤΟ ΕΞΟΤΕΡΟΝ ΤΟ 
ΗΤΗΜ...». Τὸ παρὸν τμῆμα προέρχεται ἀπὸ τὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Ματ-
θαίου (Ματθ., 25:41), ὅπου ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς μιλάει γιὰ τὴν ἡμέρα τῆς 
Μέλλουσας Κρίσης. Πίσω ἀπὸ τὴν Ἁγία Τράπεζα ὑψώνεται ὁ σταυρός, μὲ 
τὸ ἀγκάθινο στεφάνι περασμένο στὴ βόρεια κεραία καὶ τὰ σύμβολα τοῦ 
Πάθους (σπόγγος καὶ λόγχη) χιαστὶ τοποθετημένα. Στὸ βάθος ξεχωρίζει 
ὑψηλὸ τεῖχος, μὲ πύργους στὰ ἄκρα του, τὸ ὁποῖο συμβολίζει, πιθανῶς, 
τὴν Οὐράνια Ἱερουσαλήμ391. Ἑκατέρωθεν εἰκονογραφοῦνται ἄγγελοι ποὺ 

390. Ὅλοι τους φορᾶνε λευκὰ πανωφόρια, σὲ ἀντίθεση μὲ ὅλες τὶς ἅγιες μορφὲς ποὺ 
φορᾶνε χιτῶνες, ἱμάτια καὶ μαφόρια (γιὰ τὶς γυναῖκες).

391. Ἀποκ., 21:9-27.

Εἰκ. 57. Ὁ Μέγας Κριτής, ἡ Δέηση, τὰ Ἀποκαλυπτικὰ Ὄντα  
καὶ τμῆμα ἀπὸ τοὺς ἔνθρονους ἀποστόλους.
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κρατᾶνε σάλπιγγες στὸ χέρι καὶ σαλπίζουν, κοιτώντας σὲ ἀντίθετες κα-
τευθύνσεις, ἐνῶ μπροστὰ ἀπὸ τὴν Ἁγία Τράπεζα ἱστοροῦνται ὁ Ἀδὰμ καὶ ἡ 
Εὔα ποὺ φέρουν φωτοστέφανα. Βρίσκονται σὲ στάση πλήρους προσκύνη-
σης, ἀκουμπώντας σχεδὸν τὸ κεφάλι κάτω, καὶ ταυτόχρονα δέονται μὲ τὰ 
χέρια ἀπλωμένα, κατὰ τὴν ὀρθόδοξη ἀπεικόνιση (εἰκ. 58).

Ἀπὸ τὸ κάτω μέρος, καὶ στὸ μέσον, τοῦ νέφους ποὺ βρίσκονται οἱ 
Πρωτόπλαστοι ξεπροβάλλει ἕνα χέρι ποὺ κρατάει ἕναν κρίκο, ἀπὸ τὸν 
ὁποῖο κρέμεται ὁ Ζυγός τῶν Ψυχῶν (ἐπιγραφή: Ο ΖΥΓΟΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙ-
ΟΣΥΝΗΣ). Ἡ Ψυχοστασία ὁλοκληρώνει τὸν κάθετο ἄξονα ποὺ ἔχει ξε-
κινήσει μὲ τὸν Χριστὸ ἐν δόξῃ. Ἀριστερὰ ὑπάρχουν ἄγγελοι ποὺ τοπο-
θετοῦν τὶς ἀγαθὲς πράξεις τῶν κρινόμενων, ἐνῶ δεξιὰ τοποθετοῦνται 
τυ λιγμένες περγαμηνές, τὶς ὁποῖες φέρουν δαιμόνια καὶ περιέχουν τὰ 
ἁμαρτήματά τους. Ἡ πλάστιγγα τείνει πρὸς τὴν πλευρὰ τῶν ἀγγέλων. 
Στὸ κέντρο καὶ κάτω ἀπὸ τὴ ζυγαριὰ εἶναι ὄρθιος κάποιος κρινόμενος 
ἄνθρωπος, γυμνός392, μὲ τὰ χέρια σταυρωμένα στὸ στῆθος. Δεξιά, ἐπίσης, 
ἱστορεῖται ἕνα δαιμόνιο, τὸ ὁποῖο κατευθύνεται μὲ φορὰ ἀντίθετη ἀπὸ 
αὐτὴν τῆς ζυγαριᾶς καὶ ἔχει ἁλυσοδεμένο χειροπόδαρα ἕναν ἁμαρτωλό, 
ὁδηγώντας τον πρὸς τὴν Κόλαση καὶ χτυπώντας τον μὲ μία βίτσα (ραβί) 
(ἐπιγραφή: Ο ΙΕΡΟΣΥΛΟΣ).

Στὸ σημεῖο αὐτὸ τῆς παράστασης ἐντοπίζεται κάποιο κωμικό, θὰ λέγα-
με, στοιχεῖο ποὺ ἐκφράζει τὴν πονηριὰ τῶν δαιμόνων στὸν ἀγώνα τῆς 

392. Γυμνοὶ ζωγραφίζονται καὶ ὅλοι ὅσοι ὁδηγοῦνται πρὸς τὸν πύρινο ποταμὸ ἢ πα-
ρασύρονται ἀπὸ αὐτόν.

Εἰκ. 58. Ἡ Ἑτοιμασία τοῦ Θρόνου.
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διεκδίκησης τῶν ψυχῶν: ἕνας μικρὸς δαίμονας κρεμιέται ἀπὸ τὸ πιάτο 
ποὺ ἔχουν τοποθετηθεῖ τὰ παραπτώματα τοῦ ἀνθρώπου, μὲ σκοπὸ νὰ 
τείνει τὸ ζύγι πρὸς τὸ μέρος του. Ἕνας ἄγγελος, ὁ ὁποῖος ἔχει καταλάβει 
τὰ ἀθέμιτα μέσα ποὺ χρησιμοποιεῖ ἡ ἀντίπαλη πλευρά, λογχίζει τὸν μικρὸ 
δαίμονα στὰ πλευρά, προκαλώντας του αἱμορροοῦσα πληγή393 (εἰκ. 59).

Ἀριστερὰ τοῦ κάθετου ἄξονα ἱστοροῦνται νεφέλες μὲ χορούς, ξεκι-
νώντας ἀπὸ κάτω πρὸς τὰ ἐπάνω, ἁγίων γυναικῶν (ἐπιγραφή: ΧΟΡΟΣ 
ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ), ὁσίων (ἐπιγραφή: ΧΟΡΟΣ ΟΣΙΩΝ) καὶ ἱε-
ραρχῶν (ἐπιγραφή: ΧΟΡΟΣ ΙΕΡΑΡΧΩΝ). Δύο ἀκόμη χοροί, μὲ σβησμένες 
ἀπὸ τὴ φθορὰ τοῦ χρόνου ἐπιγραφές, βρίσκονται ἐπάνω ἀπὸ τοὺς χοροὺς 
τῶν ὁσίων καὶ ἱεραρχῶν. Στὸν πρῶτο, πιθανῶς, ἀντιστοιχοῦν βασιλεῖς, 
προφῆτες, πατριάρχες καὶ ἅγιοι, ὅλοι μαζὶ ἢ κάποιοι ἐξ αὐτῶν, ἐνῶ στὸν 
δεύτερο μάρτυρες καὶ ἅγιοι, στρατιωτικοὶ καὶ ἰαματικοί394. Ἀνάμεσα στοὺς 
δύο χοροὺς ἱστορεῖται ἄγγελος, ὁ ὁποῖος φαίνεται σὰν νὰ τραβάει τὸν 
πρωτοστάτη τοῦ χοροῦ τῶν μαρτύρων καὶ ἁγίων ἢ νὰ ἀγκαλιάζει ὁλόκλη-

393. Αὐτὴ ἡ εἰκονογραφικὴ λεπτομέρεια συνηθίζεται ἀπὸ τοὺς ἐκπροσώπους τοῦ ἐργα-
στηρίου τῆς Σύμης, ὅπως μποροῦμε νὰ διαπιστώσουμε στὴν Παναγία τῆς Λίνδου ἢ στὸ 
καθολικὸ τῆς Μονῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Σύμης (δὲν μνημονεύεται ζωγράφος 
στήν, σχετικὴ μὲ τὶς τοιχογραφίες τοῦ 1802, ἐπιγραφή). Βλ. Παπαβασιλείου-Κεφαλᾶ, «Ἡ 
σκηνὴ τῆς Δευτέρας Παρουσίας», σ. 9, 13-14.

394. Στὸν πρῶτο χορὸ ὑπάρχουν δύο ἐστεμμένα πρόσωπα,  ἐκ τῶν ὁποίων τὸ ἕνα 
εἶναι νεαρὸ σὲ ἡλικία, καὶ ὑποθέτουμε πὼς πρόκειται γιὰ τοὺς προφητάνακτες Σολομώντα 
καὶ Δαβίδ. Ὅλοι οἱ ὑπόλοιποι φέρουν μόνο φωτοστέφανα καὶ εἶναι γηραιοὶ ἢ ὥριμοι. Στὸ 
δεύτερο, τὰ πρόσωπα εἶναι νεαρῆς καὶ ὥριμης ἡλικίας, ὅπως συνηθίζουν δηλ. νὰ ἀπει-
κονίζουν οἱ ἁγιογράφοι τὶς παραπάνω ὁμάδες. Βλ. Διονυσίου, ὅ.π., σσ. 194-195, 213, 218.

Εἰκ. 59. Ἡ Ψυχοστασία.
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ρο τὸν χορό. Ἄγγελος, ἐπίσης, ἀπεικονίζεται καὶ ἐπάνω ἀπὸ τὸν χορὸ τῶν 
βασιλέων-πατριαρχῶν-προφητῶν, σὲ στάση τριῶν τετάρτων, νὰ στρέφει 
τὸ βλέμμα του πρὸς τοὺς δύο χορούς.

Δεξιὰ τοῦ κάθετου ἄξονα εἰκονογραφεῖται νεφέλωμα μὲ ὄρθιους ἁμαρ-
τωλοὺς βασιλεῖς ἐπάνω του (ἐπιγραφή: ΟΙ ΙΔΟΛΑΤΡΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΣ), οἱ 
ὁποῖ οι συνδέονται μεταξύ τους μὲ ἁλυσίδα περασμένη στὸν λαιμό, καὶ ἕνας 
δαίμονας τοὺς τραβάει ἀπὸ τὴν ἄκρη της. Οἱ κινήσεις τῶν χεριῶν τους καὶ 
οἱ ἐκφράσεις τῶν προσώπων τους δὲν κρύβουν τὴν ἀπελπισία γιὰ τὸ ζο-
φερὸ μέλλον ποὺ τοὺς περιμένει (εἰκ. 60). Ἀκριβῶς ἀπὸ κάτω ἀναγράφεται 
ἡ φράση «Ο ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΔΙΚΙΑΣ», ἐνῶ ἐὰν κατεβάσουμε κι ἄλλο τὸ 
βλέμμα μας, στὴν ἴδια εὐθεῖα, βλέπουμε ἕναν γηραιὸ ἁμαρτωλὸ νὰ σέρνε-
ται ἁλυσοδεμένος ἀπὸ ἕνα ἀκόμη δαιμόνιο (ἐπιγραφή: Ο ΚΑΤΑΔΟΤΗΣ). 
Λογικά, οἱ ἐπιγραφὲς πρέπει νὰ ἔχουν τοποθετηθεῖ ἀντεστραμμένα, καθὼς 
δὲν ἀνταποκρίνονται στὰ ἀντικείμενα ποὺ προσδιορίζουν.

Δεξιά, στὴν ἄκρη τοῦ τοίχου, ἀπεικονίζεται πύρινος ποταμὸς ποὺ ξε-
κινάει ἀπὸ τὰ πόδια τοῦ Μεγάλου Κριτὴ καὶ ἐκτείνεται μέχρι καὶ τὸ ὕψος 
τοῦ τόξου τοῦ παραθύρου, καταλήγοντας στὸ ὀρθάνοιχτο στόμα ἑνὸς 
ἄγριου πλάσματος ποὺ συμβολίζει τὴν Κόλαση (ἐπιγραφή: Ο ΠΑΜΦΑ-
ΓΟΣ ΑΔΗΣ). Τὸ πλάσμα ἱστορεῖται σὲ ἕνα περιθώριο τοῦ τοίχου, δεξιὰ 
τοῦ παραθύρου. Στὸ μέσον περίπου τοῦ πύρινου ποταμοῦ, κάτω ἀπὸ τοὺς 
θρόνους τῶν ἀποστόλων, ἱστορεῖται νέφος μὲ ὁμάδα ἁμαρτωλῶν Ἰουδαίων 
ἐπάνω (ἐπιγραφή: ΟΙ ΘΕΟΜΑΧΙ ΙΟΥΔΑΙΟΙ). Ἕνας ἄγγελος κάνει κάθετη 
ἐφόρμηση, κραδαίνοντας τὴ ρομφαία του μὲ τὸ δεξὶ χέρι, καθὼς μὲ τὸ ἀρι-
στερὸ τραβάει τὴ γενειάδα τοῦ πρωτοστάτη τοῦ χοροῦ τῶν Ἰουδαίων. Οἱ 

Εἰκ. 60. Τὰ νεφελώματα τῶν ἀδίκων.
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ὑπόλοιποι ἐκφράζουν συναίσθημα φόβου 
καὶ ἀπελπισίας. Χαρακτηριστικὴ κίνηση, 
ἑνὸς ἐξ αὐτῶν, ἀποτελεῖ τὸ τράβηγμα τῆς 
γενειάδας τοῦ προσώπου του, πράξη ποὺ 
δηλώνει ἐσωτερική-ψυχική ὀδύνη, ὀδυρμό. 
Ὁ πύρινος ποταμὸς ἐμπεριέχει πολλὲς φι-
γοῦρες ἁμαρτωλῶν, μὲ τὶς ἑξῆς ἐπιγραφές: 
«ΨΕΥΤΗΣ», «ΑΣΠΛΑΧΝΟΣ», «Ο ΜΗΧΟΣ», 
«Ο ΚΛΕΠΤΗΣ», «Ο ΜΑΝΤΗΣ», «Ο ΦΙΛΗ-
ΔΟΝΟΣ», «Ο ΦΙΛΑΡΓΥΡΟΣ» (εἰκ. 61). Ἀρι-
στερὰ τοῦ ποταμοῦ βρίσκεται ἀκόμη ἕνας 
κολασμένος, ξεχωριστὰ ἀπὸ τοὺς ὑπόλοι-
πους, ζωσμένος μὲ φλόγες καὶ μὲ βλέμμα πε-
ρισσότερο ἀπορημένο, παρὰ ἀπελπισμένο, 
καθὼς κοιτάζει πρὸς τὴν κατεύθυνση τοῦ 
πύρινου ποταμοῦ (ἐπιγραφή: Ο ΠΛΟΥ-
ΣΙΟΣ). Στὴ βάση τοῦ ποταμοῦ, λίγο πρὶν 
καταλήξει στὸ στόμα τοῦ Βύθιου Δράκοντος, συναντᾶται ἡ μορφὴ τοῦ 
Διαβόλου395 νὰ κάθεται ἐπάνω σὲ φίδι396 καὶ νὰ κρατάει κάποιο ἀντικείμε-
νο, ἀδιάγνωστο πλέον ἐξαιτίας τῆς φθορᾶς (ἐπιγραφή: Ο ΒΕΕΛΖΕΒΟΥΛ). 
Ἐπιπλέον, στὴν ἐπιφάνεια τοῦ τοίχου, μεταξὺ κεντρικῆς εἰσόδου καὶ πα-

395. Βλ. Προβατάκη, Διάβολος.
396. Βλ. Βλαχογιάννη, Σύμβολα.

Εἰκ. 61. Ὁ Πύρινος Ποταμὸς καὶ διάφορες μορφὲς ἁμαρτωλῶν,  
ποὺ παρασύρονται στὸν Ἅδη.

Εἰκ. 62. Ὁ Βλάσφημος.
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ραθύρου, ἀριστερὰ τοῦ δεξιοῦ παραθύρου, ἔχει ζωγραφισθεῖ ἀκόμη ἕνας 
κολασμένος, τὸν ὁποῖο ὁ ἁγιογράφος ἔχει ἐντάξει ἐντὸς γραπτοῦ τόξου 
μὲ κίονες. Ὁ ἁμαρτωλός, ζωσμένος μὲ τὶς φλόγες τῆς Κόλασης, ἔχει στοὺς 
ὤμους του ἕναν φτερωτὸ δαίμονα, ποὺ ἔχει περάσει μέσα ἀπὸ τὸ στόμα 
τοῦ ἀνθρώπου, τρυπώντας καὶ τὰ δύο του μάγουλα, μία μεταλλικὴ βέργα 
(ἐπιγραφή: Ο ΒΛΑΣΦΗΜΟΣ) (εἰκ. 62).

Στὴν ἐπιφάνεια τοῦ τοίχου μεταξὺ κεντρικῆς εἰσόδου καὶ παραθύρου, δεξιὰ 
τοῦ ἀριστεροῦ παραθύρου, ἱστορεῖται ὁμάδα ἁγίων προσώπων ποὺ ὁδεύουν 
μὲ κατεύθυνση πρὸς τὸ παράθυρο (ἐπιγραφή: ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ ΕΙΣΕΡΧΟ-
ΜΕΝΟΙ ΕΝ ΤΩ ΠΑΡΑΔΕΙΣΩ). Ἀνάμεσά τους ξεχωρίζει ὁ μετανοῶν ληστής, 
ὁ ὁποῖος κουβαλάει γυμνὸς τὸν σταυρὸ τοῦ Κυρίου397, καθὼς καὶ ἡ ὁσία 
Μαρία ἡ Αἰγυπτία, μὲ τὰ ἰσχνὰ σωματικὰ χαρακτηριστικὰ ποὺ ξεχωρίζουν 
μέσα ἀπὸ τὸν ριχτὸ χιτώνα. Ἀριστερὰ τοῦ παραθύρου εἰκονίζεται τοπίο μὲ 
δέντρα, φυτὰ καὶ λόφους, καὶ τὴν ἐπιγραφή: «Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ». Ἀκριβῶς 
ἀπὸ κάτω, σὲ ζώνη ποὺ χωρίζεται μὲ ὁριζόντια ταινία, εἰκονογραφοῦνται οἱ 
μορφές δύο ἁγίων γυναικῶν, οἱ ὁποῖες στρέφονται πρὸς τὴν κατεύθυνση τοῦ 
παραθύρου καὶ μοιάζουν νὰ ἀναμένουν τὴν ἔλευση τῶν δικαίων. Ἡ μία φέρει 
τὰ χαρακτηριστικὰ τῆς Παναγίας, ἐνῶ ἡ ἄλλη, ἴσως, εἶναι ἡ Ἐλισάβετ, καθὼς 
δὲν σώζεται κάποια ἐπιγραφή.

Ἡ σύνθεση δὲν συμβαδίζει ἀπόλυτα μὲ τὴν Ἑρμηνεία τοῦ Διονυ σί-
ου, καθὼς διαχωρίζει τὴν παράσταση τῆς Δευτέρας Παρουσίας ἀπὸ 
ἐκείνην τοῦ Παγκόσμιου Κριτηρίου. Ἡ παράσταση τοῦ καθολικοῦ τῆς 
μονῆς ἐπιγράφεται ὡς Δευτέρα Παρουσία ἀπὸ τὸν Νεόφυτο τὸν Συμαῖο, 
συνθέτοντάς την ὅμως στὴν πλειοψηφία της μὲ χαρακτηριστικὰ ποὺ πε-
ριγράφει ὁ Διονύσιος στὸ ὑποκεφάλαιο τῆς Ἑρμηνείας: «Τὸ παγκόσμιον 
καὶ ἀδέκαστον κριτήριον  τοῦ Χριστοῦ», λαμβάνοντας βέβαια καὶ στοιχεῖα 
ἀπὸ τὸ ὑποκεφάλαιο ποὺ ἀφορᾶ τὴν ἱστόρηση τῆς Δευτέρας Παρουσίας. 
Γιὰ παράδειγμα, τὰ νέφη, στὰ ὁποῖα στέκονται οἱ ἱεράρχες, οἱ ὅσιοι κ.τ.λ. 
καὶ ἀνέρχονται πρὸς τὸν Κύριο, ἐντάσσονται στὸ ὑποκεφάλαιο τῆς 
Δευτέρας Παρουσίας. Ἄλλα πάλι στοιχεῖα, ὅπως ἡ μορφὴ τοῦ Ἰούδα τοῦ 
Ἰσκαριώτη398 ἢ ἐκεῖνες τῶν προφητῶν καὶ δικαίων ποὺ συνδέονται μὲ τὴ 
δεύτερη ἔλευση τοῦ Κυρίου (Ἡσαΐας, Ἰωήλ, Δανιήλ, Μαλαχίας, Ἰουδίθ), 
ἀπουσιάζουν399.

397. Ὁ ληστὴς δὲν κρατάει τὸν δικό του σταυρό, ἀλλὰ ἐκεῖνον τοῦ Χριστοῦ, μὲ τὴν 
ἐπιγραφὴ στὴν βόρεια κεραία: INBI. Πιθανῶς, συμβολίζει τὴ συμμετοχή του στὴν τελευ-
ταία πράξη τῶν Παθῶν τοῦ Κυρίου στὸν Γολγοθᾶ καὶ συνάμα τό «διαπιστευτήριο» γιὰ τὴν 
εἴσοδό του στὸν Παράδεισο (Λουκ., 23:40-43).

398. Ὁ Ἰούδας, πιθανότατα, βρίσκεται ἀνάμεσα στὰ χέρια τοῦ Βεελζεβούλ, ἀλλὰ δυ-
στυχῶς ἐκεῖνο τὸ κομμάτι ἔχει ἀλλοιωθεῖ καὶ δὲν μπορεῖ νὰ ξεκαθαρισθεῖ. Συνήθως, ὅμως, 
συναντᾶται τὸ σύμπλεγμα Ἅδης-Διάβολος-Ἰούδας. Garidis, ὅ.π., σ. 152.

399. Γιὰ τὰ στοιχεῖα ἐκεῖνα ποὺ ἀπαρτίζουν τὶς δύο συνθέσεις, βλ. Διονυσίου, ὅ.π., σσ. 
194-196.
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Ὁ Κύριος, δείχνοντας τὰ σημεῖα τοῦ μαρτυρίου του, «εἶναι ὁ ὑπερυ-
ψωμένος Παντοκράτορας μεταξὺ τῆς Ἀναστάσεως καὶ τῆς Ἀναλήψεως»400. 
Ἡ παρουσία του, ὑπεράνω ὅλων καὶ ἐντὸς τῆς δόξας, ἀποτελεῖ τὸ πλήρω-
μα τῆς Θείας Οἰκονομίας, ὅπου ὁ Σωτήρας ἔρχεται νὰ συμπληρώσει τὸ 
ἑπόμενο, μετὰ τὴν Ἀνάληψή του, στάδιο, πατάσσοντας τὸν Ἑωσφόρο 
καὶ λυτρώνοντας τὴν ἀνθρωπότητα. Ὑπὲρ τῆς σωτηρίας τῶν ἀνθρώπων 
δέον ται ἡ Παναγία καὶ ὁ Πρόδρομος. Καὶ οἱ τρεῖς μορφὲς ἀποτελοῦν τὸ 
κεντρικὸ θέμα τῆς σύνθεσης401. Ἡ Ἑτοιμασία τοῦ Θρόνου, ἡ ὁποία εἰκονίζε-
ται καὶ στὸν βυζαντινὸ τροῦλλο, συμβολίζει τὴν τελικὴ ἐπικράτηση τοῦ 
Θεοῦ τῆς Κρίσεως στόν κόσμο καὶ τὴν πάταξη τοῦ κράτους τοῦ Σατανᾶ. 
Ὁ θρόνος ἀποτελεῖ σύμβολο ἐξουσίας δικαστικῆς καὶ αὐτοκρατορικῆς402, 
ἐνῶ ἡ τοποθέτηση τοῦ Κυρίου προαναγγέλεται μὲ τὰ σημεῖα τοῦ Πάθους 
καὶ τὴν παρουσία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος403. Ἐν ὀλίγοις, ἡ προετοιμασία 
αὐτή, λόγω καὶ τῶν στοιχείων ποὺ ἀπαρτίζουν τὸν θρόνο, ἀποτελοῦν 
ἔκφραση τῆς Τριαδικῆς Θεότητας404. Ἐπιπλέον, τὸ ἀνοιχτὸ Εὐαγγέλιο 
καὶ τὰ ἀναγραφόμενα σὲ αὐτὸ προσδίδουν τὸν ἐσχατολογικὸ χαρακτήρα 
στὴν παράσταση, διαχωρίζοντας τὸ κάπως ἀπὸ τὴ σημασία ποὺ ἔχει στὸν 
τροῦλλο. Στὴ θέση τῶν δεόμενων Παναγίας καὶ Προδρόμου, ὅπως ἀπει-
κονίζονται στὸν τροῦλλο, βρίσκονται οἱ Πρωτόπλαστοι ποὺ προσκυνοῦν 
τὰ σύμβολα ἐκεῖνα, τὰ ὁποῖα εὐθύνονται γιὰ τὴν ἁπαλοιφὴ τοῦ Προπα-
τορικοῦ Ἁμαρτήματος. Παράλληλα, οἱ δύο ἄγγελοι ποὺ σαλπίζουν καὶ τὰ 
τείχη τῆς πόλης παραπέμπουν στὸν ἐρχομὸ τῆς νέας κτήσης. Ὁ Ζυγὸς 
τῆς Δικαιοσύνης καὶ ὁ διαχωρισμὸς τῶν ἀγαθῶν ψυχῶν ἀπὸ τὶς ἁμαρ-
τωλὲς ἀποτελοῦν τὴν τελευταία πράξη τοῦ σωτηριώδους ἔργου τοῦ Ἰη-
σοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς ἐλεύθερης βούλησης τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ Κύριος ἔδωσε 
τὴν εὐκαιρία καὶ τὸ περιθώριο τῆς ἐπιλογῆς τοῦ σωστοῦ ἢ τοῦ λάθους 
ἀπὸ ἐμᾶς405. Μὲ βάση αὐτό, οἱ δίκαιοι λαμβάνουν θέση στὰ δεξιά του καὶ 
εἰσέρχονται στοὺς Κόλπους τοῦ Ἀβραάμ, ἐνῶ οἱ ἁμαρτωλοὶ καὶ ἄδικοι 
τοποθετοῦνται ἀριστερά, καταλήγοντας στὸ ἀκατάπαυστο πῦρ (Ματθ., 
25:31-46 καὶ Ἀποκ., 20:11-15).

Σὲ γενικὲς γραμμές, ὁ ἁγιογράφος ἀποτυπώνει ὅλα ἐκεῖνα τὰ χαρακτη-
ριστικά, τῶν ὁποίων ἡ χρήση γίνεται γιὰ τὴν ἱστόρηση τῆς συγκεκριμένης 
παράστασης στὴ μετεικονομαχικὴ περίοδο406. Οἱ ὁμοιότητες εἶναι σημα-

400. Huber, Ἡ Ἀποκάλυψη, 256.
401. Γκιολέ, Τροῦλλος, σσ. 89-90.
402. Huber, ὅ.π., σ. 255.
403. Γκιολέ, ὅ.π., σ. 89.
404. Παπαμαστοράκη, Διάκοσμος, σσ. 84-87.
405. Huber, ὅ.π., σ. 256.
406. Πρὶν τὴν Εἰκονομαχία, ἡ ἀναγγελία γιὰ τὴ δεύτερη ἔλευση τοῦ Κυρίου βασιζόταν 

στὶς Παραβολὲς καὶ τὰ λόγια τοῦ Σωτήρα, σύμφωνα μὲ τὰ Εὐαγγέλια. Βλ. Ὅ.π., σσ. 254-255, 
ὅπως καὶ Γκιολέ, «Ἐκφράσεις», σ. 61.
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ντικές, καὶ ὅσον ἀφορᾶ στὴν ἱστόρηση τῶν στοιχείων ποὺ συνθέτουν τὴν 
παράσταση, ἀλλὰ καὶ στὴ διάταξη τῶν ὑποενοτήτων ποὺ τὴ δομοῦν, μὲ 
τὴ ψηφιδωτὴ παράσταση τῆς Μέλλουσας Κρίσης τοῦ ναοῦ τοῦ Torcello 
(Β. Ἰταλία)407. Ἡ συγκεκριμένη παράσταση ἀνάγεται στὸν 12ο-13ο αἰ. καὶ 
ἀποτελεῖ τὴν πρώτη πλήρη εἰκόνα τῆς Δευτέρας Παρουσίας408. Βέβαια, 
ὁμοιότητες παρουσιάζει καὶ μὲ τὶς ἀπεικονίσεις τῶν περισσότερων μετα-
βυζαντινῶν μνημείων, παρουσιάζοντας, ἐνίοτε, ὁρισμένες μικρὲς διαφορὲς 
ἢ ἐλλείψεις. Γιὰ παράδειγμα, στὸν νάρθηκα τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου 
Δομένικου (πιθάνον 17ος αἰ.) εἰκονογραφεῖται, ἐπιπλέον, ἑξαπτέρυ-
γο Σεραφείμ, ποὺ φυλάει τὴν εἴσοδο τοῦ Παραδείσου, τὰ ὁράματα τοῦ 
προφήτη Δανιήλ, ὁ προφήτης Μωυσῆς, ἀνθρωπόμορφος ἄνεμος κ.ἄ.409 
Ἐπιπροσθέτως, στὸν ναὸ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου στὸ Ἀσκληπι-
εῖο Ρόδου (τύμπανο δυτικῆς κεραίας) ἡ διάταξη τῶν σκηνῶν, σὲ σχέση 
μὲ τὸ καθολικὸ τοῦ Πανορμίτη, παρουσιάζει διαφοροποιήσεις, ἀλλὰ τὰ 
χαρακτηριστικὰ ποὺ κτίζουν τὴ σύνθεση εἶναι ὅμοια, μὲ ἀπειροελάχιστες 
ἀποκλίσεις410.

2.5) Θεομητορικὸς κύκλος

☐ Ἡ Ζωοδόχος Πηγὴ

Ἀπὸ τὸν θεομητορικὸ κύκλο διασώζεται μόνο μία σύνθεση σὲ ὁλόκληρο 
τὸ καθολικό. Στὸ τύμπανο τοῦ βόρειου τοίχου, στὸ ἐγγὺς πρὸς τὸ ἱερὸ 
τμῆμα, ἔχουμε τήν ἀπεικόνιση τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς411 (εἰκ. 63-64). ἡ Πα-
ναγία, στὸν τύπο τῆς Βλαχερνίτισσας καὶ μὲ τὸν μικρὸ Χριστὸ νὰ εὐλογεῖ, 
βρίσκεται μέσα σὲ περίτεχνη βαθιὰ «λεκάνη», ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τὴν κο-
ρυφὴ συντριβανιοῦ. Ἀπὸ τὶς τέσσερις ὀπὲς ἐκχύνεται ἄφθονο ὕδωρ, ποὺ 
καταλήγει σὲ περιτοιχισμένη δεξαμενή. Ἡ λεκάνη βρίσκεται ὑπεράνω τοῦ 
παραθύρου, ἐνῶ ἡ δεξαμενὴ περιτριγυρίζει τὸ ἄνοιγμά του. Ἑκατέρωθεν 
τῆς Ἀειπαρθένου, καὶ ἐπάνω σὲ νεφέλη, βρίσκονται γονυπετεῖς καὶ δεόμε-
νοι δύο ἄγγελοι, ἔχοντας τὰ χέρια σταυρωμένα στὸ στῆθος. Γύρω ἀπὸ 
τὴ δεξαμενὴ τρέχει πλῆθος ἀνθρώπων, προερχόμενων ἀπὸ κάθε κοινω-
νικὴ τάξη (ἐστεμμένοι, ἱερεῖς, λαϊκοί, ἄνδρες καὶ γυναῖκες) καὶ γεμίζουν 
κύπελλα καὶ ξύλινους κουβάδες μὲ τὸ θαυματουργὸ νερὸ τῆς πηγῆς. Ἰδι-

407. Ἐκτὸς ἀπὸ τὸ ψηφιδωτὸ τοῦ Torcello, τὸ θέμα τῆς Δευτέρας Παρουσίας ἐντοπίζε-
ται στὶς μικρογραφίες τοῦ παρισινοῦ χειρογράφου Grec. 74 καὶ σὲ δύο εἰκόνες τοῦ Σινᾶ. Τὰ 
τρία τελευταῖα ἔργα ἀνάγονται στὸν 11ο-12ο αἰ. Garidis, ὅ.π., σ. 150.

408. Σωτηρίου, ὅ.π., σσ. 10-12.
409. Πασαλῆ, Ναοί, σσ. 98-101.
410. Βολανάκη, Ἀσκληπιεῖο, σ. 21.
411. Γιὰ τὸ θέμα τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς, βλ. Καλοκύρη, Θεοτόκος, σσ. 202-204, Πάλλα, 

«Ἡ Θεοτόκος Ζωοδόχος Πηγὴ» καὶ Velmans, «Fontaine de vie». Γιὰ ἐπιπλέον βιβλιο-
γραφία, βλ. Στουφῆ-Πουλημένου, Φ. Κόντογλου, σσ. 47-48.
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αίτερη ἐντύπωση προκαλεῖ ἕνα σημεῖο, δεξιὰ καὶ ἄκρη στὴν παράσταση, 
ὅπου φαίνεται σὰν νὰ κρατᾶνε βίαια δύο νέοι κάποιο τρίτο πρόσωπο. Δυ-
στυχῶς, σημαντικὸ τμῆμα τῆς γωνίας ἔχει φθαρεῖ καὶ δὲν μᾶς ἐπιτρέπεται 
νὰ διακρίνουμε περισσότερα. Μᾶλλον, πρόκειται γιὰ ἀπόπειρα κλοπῆς 
κάποιου δοχείου ποὺ περιέχει τὸ ζωογόνο ὕδωρ. Ἀκόμη ἕνα σημεῖο τῆς 
παράστασης ποὺ τραβάει τὴν προσοχὴ εἶναι στὸ πρῶτο ἐπίπεδο, ἀρι-
στερὰ τοῦ παραθύρου, ὅπου ἱστορεῖται κάποιος λιπόθυμος νέος ἄνδρας, 
ποὺ ὑποβαστάζεται ἀπὸ ἕναν γηραιό, καθὼς καὶ κάποιος ὥριμος γενει-

Εἰκ. 63. Ἡ Ζωοδόχος Πηγή (ἀριστερὸ ἥμισυ).

Εἰκ. 64. Ἡ Ζωοδόχος Πηγή (δεξιὸ ἥμισυ).
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οφόρος, ποὺ παρακαλάει κάποιον ἄλλον νὰ τοῦ δώσει τὸ δοχεῖο του, 
ἀλλὰ ἐκεῖνος ἀρνεῖται μὲ κάποιο νεῦμα. Ὁ πρῶτος, πιθανῶς, ἀποτελεῖ 
κάποιον ἀσθενῆ ποὺ μεταφέρθηκε μέχρι τὴ δεξαμενὴ γιὰ θεραπεία. Ἴσως, 
μάλιστα, νὰ  συνδέεται τὸ μέρος αὐτὸ μὲ τὸν γενειοφόρο ἄνδρα, καθὼς 
ζητάει κάποιο δοχεῖο, ὄχι γιὰ τὸν ἴδιο, ἀλλὰ γιὰ λογαριασμὸ τοῦ ἀσθενοῦς. 
Εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι ἀποτυπώνεται στὰ πρόσωπα τῶν ἀνθρώπων 
ποὺ συγ κροτοῦν τὴ σύνθεση ὁ θαυμασμός, ἡ ἔκπληξη, ἡ ἔκσταση, ὁ 
πόθος καὶ ἡ ἀνάγκη νὰ προσεγγίσουν τὸ ζωοποιὸ νερὸ καὶ νὰ λάβουν 
ἕνα μερίδιο, μὲ κάθε δυνατὸ τρόπο, κάνοντας χρήση θεμιτῶν ἢ ἀθέμιτων 
μέσων (ἐ πι γραφή: Η ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ). Ὁμοιότητες ἐντοπίζονται μὲ 
τὴν ἀντίστοιχη παράσταση τοῦ νάρθηκα τῆς Μονῆς Δρακότρυπας, χωρὶς 
νὰ παρατηρεῖται, ὅμως, ὅλη αὐτὴ ἡ ἔντονη κινητικότητα καὶ δραμα-
τικότητα ποὺ χαρακτηρίζει τὴν παράσταση τῆς Μονῆς Πανορμίτου. Στὴ 
Μονὴ Δρακότρυπας ἐμφανίζονται λιγότερα πρόσωπα καὶ ἐπικρατεῖ τάξη 
κατὰ τὴν προσέλευσή τους412.

2.6) Κύκλος των ἀγγέλων καὶ ἀρχαγγέλων

☐ Κύκλος τοῦ προφήτη Δανιὴλ

◆ Οἱ Τρεῖς Παῖδες ἐν Καμίνῳ: Στὴ μέση τῆς παράστασης εἰκονίζεται 
ἕνας ὑψηλὸς κίονας, μὲ ἕνα χρυσὸ ἄγαλμα στὴν κορυφή, ὁμοίωμα τοῦ βα-
σιλιᾶ Ναβουχοδονόσορα, καὶ ἄνδρες σὲ στάση προσκύνησης καὶ ἐκστα-
σιασμοῦ ἐνώπιον τοῦ ἀγάλματος. Ἀριστερὰ ἱστορεῖται κάποιος νέος μὲ 
σάλπιγγα καὶ μπροστὰ ἀπὸ αὐτὸν ὁ ἴδιος ὁ βασιλιάς μὲ τὴν κουστωδία τῶν 
ἀρχόντων νὰ τὸν ἀκολουθεῖ413. Δεξιὰ καὶ σὲ μικρότερη κλίμακα, σὲ σχέση 
μὲ τὶς ὑπόλοιπες μορφές, εἰκονίζονται οἱ τρεῖς παῖδες, δηλ. ὁ Ἀνανίας, ὁ 
Ἀζαρίας καὶ ὁ Μισαήλ, ἐν μέσω τῆς καμίνου, φλόγες ξεχύνονται ὁλοῦθε 
καὶ ἄγγελος θεόσταλτος θέτει ὑπὸ τὴν σκέπη του τοὺς τρεῖς νέους. Ὁ 
μεσαῖος νέος ἁπλώνει τὰ χέρια του ἑκατέρωθεν, σὲ στάση δέησης, μὲ τὶς 
παλάμες πρὸς τὰ ἐπάνω. Μᾶλλον, πρόκειται γιὰ τὸν Ἀζαρία, ποὺ ξεκίνη-
σε νὰ δοξολογεῖ πρῶτος τόν Κύριο ἐντὸς τῆς καμίνου414 (ἐπιγραφή: Η 
ΚΑΜΙΝΟΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΠΑΙΔΩΝ). Ἡ ἀπεικόνιση τῶν Τριῶν Παίδων 
ἐν Καμίνῳ ἀποτελεῖ οἰκεῖο θέμα τῆς χριστιανικῆς τέχνης καὶ συναντᾶται 
ἀπὸ τὴν παλαιοχριστιανικὴ περίοδο415, ἐνῶ συνεχίστηκε καὶ κατὰ τοὺς 
βυζαντινοὺς αἰῶνες416.

412. Τσιουρῆ, Τοιχογραφίες, σσ. 210-212, σ. 571 (εἰκ. 210).
413. Δαν., 3:1-23.
414. Ὅ.π., Προσευχή, 1-26.
415. Ὡς παράδειγμα ἱστόρησης τοῦ θέματος φέρουμε τὴν τοιχογραφία τῆς κατακόμβης 

τῆς Πρισίλλας στὴ Ρώμη (3ος αἰ.). Βλ. Πανσελήνου, Ζωγραφική, σ. 44.
416. Κουκιάρη, Ἐμφανίσεις, σσ. 138-142.
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◆ Ὁ Δανιὴλ στὸν Λάκκο τῶν Λεόντων417: Ἀριστερὰ ἱστορεῖται ὁ βασιλιὰς 
Δαρεῖος μὲ τὴ βασιλικὴ συνοδεία του, ἐνῶ δεξιὰ εἰκονογραφεῖται ὁ προφήτης 
Δανιήλ, ὁ ὁποῖος βρίσκεται μέσα στὸν λάκκο μὲ τούς, πέντε σὲ ἀριθμό, ἄγρι-
ους λέοντες. Ὁ βασιλιὰς καὶ ὁ προφήτης τείνουν τὰ χέρια τους, ὁ ἕνας πρὸς 
τὸν ἄλλον, ἐκφράζοντας κίνηση συνομιλίας, ἐνῶ ἐπάνω ἀπὸ τὸν λάκκο ἵπτα-
ται ἄγγελος, ὁ ὁποῖος φαίνεται νὰ ἐμφανίζεται μέσα ἀπὸ νέφη. Μὲ τὸ ἕνα 
χέρι εὐλογεῖ καὶ μὲ τὸ ἄλλο δηλώνει ἀπαγόρευση στοὺς λέοντες, ὥστε νὰ μὴν 
κατασπαράξουν τὸν προφήτη (ἐπιγραφή: ΟΤΑΝ ΕΒΑΛΟΝ ΤΟΝ ΔΑΝΙΗΛ 
ΕΙΣ ΤΟΝ ΛΑΚΚΟΝ ΤΩΝ ΛΕΟΝΤΩΝ). Ἡ παράσταση ἀκολουθεῖ τόν ἁπλὸ 
τύπο τῆς ἱστόρησης τοῦ Δανιὴλ στὸν Λάκκο τῶν Λεόντων418, καθὼς βυζα-
ντινὲς ἀπεικονίσεις τοῦ θέματος ἐμπλουτίζονται μὲ τὴ Μεταφορὰ τοῦ Ἀββα-
κοὺμ ἀπὸ τὸν ἄγγελο419. Ὁ ἁγιογράφος Νεόφυτος φροντίζει νὰ ξεχωρίσει τὰ 
δύο γεγονότα καὶ νὰ τὰ ἱστορήσει ὡς δύο διαφορετικὲς συνθέσεις, μία στὴν 
ἄνω καὶ μία στὴν κάτω ζώνη.

◆ Ἡ Τροφοδοσία τοῦ Δανιήλ: Ἡ ἐπιγραφὴ τῆς παράστασης λέει «ΠΕΡΙ 
ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΔΑΝΙΗΛ ΟΤΑΝ ΤΟΥ ΕΦΕΡΕΝ Ο ΑΒΑΚΟΥΜ ΤΟ ΦΑΓΙ 
ΦΕΡΟΜΕΝΟΝ ΥΠΟ ΑΓΓΕΛΟΥ» καὶ εἰκονίζεται ὁ προφήτης Δανιὴλ μέσα 
στὸν λάκκο, περικυκλωμένος ἀπὸ τέσσερις λέοντες, ἕνας ἄγγελος ποὺ ἐφορμᾶ 
κάθετα καὶ κρατάει ἀπὸ τὰ μαλλιὰ τὸν Ἀββακούμ, ἐνῶ ὁ τελευταῖος κρατάει 
στὸ χέρι τὸ καλάθι μὲ τὴν τροφή. Ὁ Δανιὴλ ἔχει τὰ χέρια του σὲ στάση δέη-
σης (σχεδὸν ὀρθὴ γωνία) ἤ, καλύτερα, ὑποδοχῆς τοῦ Ἀββακούμ, κάτι ποὺ 
ἀνταποδίδει καὶ ὁ δεύτερος μὲ τὸ ἀριστερὸ του χέρι. Ὁ ἁγιογράφος ἔχει ζω-
γραφίσει τὸν λάκκο ἐντὸς ὄρους, τὸ ὁποῖο ἀναπτύσσεται τριγωνικά (εἰκ. 65). 
Τὸ θέμα ἦταν ἀρκετὰ ἀγαπητὸ στοὺς καλλιτέχνες τῆς βυζαντινῆς περιόδου, 
καθὼς ἐμπεριέχει ποικίλους συμβολισμούς420. Ἱστορεῖται μὲ τὸν ἴδιο ἀκριβῶς 
τρόπο καὶ σὲ ἀνυπόγραφη φορητὴ εἰκόνα τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Μουσείου 
τῆς Μονῆς Πανορμίτου, ἔργο τοῦ 1739, τὸ ὁποῖο, πιθανῶς, νὰ ἀποτέλεσε τὸ 
πρότυπο γιὰ τὴν ἀπόδοση τοῦ θέματος στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ καθολικοῦ.

☐ Κύκλος τοῦ πατριάρχη Ἀβραὰμ

◆ Ἡ Θυσία τοῦ Ἀβραάμ421: Ὁ ἡμίγυμνος Ἰσαὰκ ἔχει τοποθετηθεῖ σὲ θυ-
σιαστήριο μὲ δύο σειρὲς ξύλων, ἐπάλληλα καὶ κάθετα τοποθετημένων, ἔχο-
ντας λάβει στάση γονυκλισίας καὶ δέησης. Στὸ πρόσωπό του διαφαίνονται 
ὁ φόβος καὶ ἡ θλίψη. Ὁ Ἀβραάμ422, μὲ τὸ ἕνα χέρι ἔχει ἐπισκιάσει τὸ κεφάλι 

417. Δαν., 6:16-22.
418. Γιὰ εἰκονογραφικὰ παράλληλα καὶ συμβολισμούς, βλ. Ἀρχοντόπουλου, «Δανιήλ».
419. Κουκιάρη, ὅ.π., σσ. 143-144 (καὶ γιὰ παραδείγματα μνημείων).
420. Κουκιάρη, Θαύματα, σ. 135 καὶ Κουκιάρη, Ἐμφανίσεις, σσ. 143-144.
421. Γιὰ τὸν εἰκονογραφικὸ κύκλο ποὺ σχετίζεται μὲ τὰ γεγονότα τῆς ζωῆς τοῦ Ἀβραὰμ 

καὶ τῆς Σάρα, μέχρι καὶ τὸν θάνατο τῶν δύο, βλ. Τριβυζαδάκη, Ἀβραάμ.
422. Ὁ Ἀβραὰμ φοράει κοντὸ χιτώνα, ἐνῶ ἐντύπωση προκαλοῦν τὰ γυμνασμένα 
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τοῦ Ἰσαάκ, ἐνῶ μὲ τὸ ἄλλο ἀνυψώνει τὸ ξίφος, τύπου χατζάρα, ἕτοιμος 
νὰ ἐπιτελέσει τὴ θυσία. Ἄγγελος Κυρίου ἐμφανίζεται αἰφνιδίως μέσα ἀπὸ 
νεφέλη423, συγκρατώντας τὸ ξίφος τοῦ πατριάρχη. Δεξιὰ τῆς παράστα-
σης διακρίνεται δεμένο ἀπὸ τὰ κέρατα στὸ φυτό «Σαβὲκ»424 τὸ θεόσταλτο 
κριάρι, τὸ ὁποῖο θὰ ἀντικαταστήσει τὸν Ἰσαάκ, ἐνῶ στὸ κάτω μέρος τῆς 
σύνθεσης ξεχωρίζει δοχεῖο μὲ θυμίαμα, ἀπὸ τὸ ὁποῖο ἀνυψώνεται καπνός, 
καὶ ἐρυθρὸς χιτώνας, ριγμένος κατάχαμα (ἐπιγραφή: Η ΘΥΣΙΑ ΤΟΥ 
ΑΒΡΑΑΜ) (εἰκ. 66). Ἡ παράσταση ἄρχισε νὰ ἐμφανίζεται ἀπὸ τὴν πρωτο-
χριστιανικὴ περίοδο, καθὼς ἐντοπίζονται παραδείγματα σὲ σαρκοφάγους 
καὶ κατακόμβες. Ἡ ἀρχαιότερη ἀπεικόνιση τοῦ θέματος διασώζεται στὶς 
τοιχογραφίες τῆς Συναγωγῆς τῆς Δούρα Εὐρωποῦ425. Στὸν ναὸ τῆς Τίμιας 
Ζώνης Τήλου ὁ Νεόφυτος τοποθετεῖ τὴν παράσταση ἐντὸς τοῦ χώρου 
τοῦ ἱεροῦ καὶ εἰκονογραφεῖ τὸ θέμα ἀρκετὰ διαφοροποιημένο.

κάτω ἄκρα του, τὰ ὁποῖα ἔρχονται σὲ ἀντίθεση μὲ τὰ λευκὰ μαλλιὰ καὶ γένεια. Πιθανῶς, 
ὁ ἁγιογράφος θέλησε νὰ δηλώσει, μέσω τοῦ κοντοῦ χιτώνα, ὅτι ὁ Ἀβραὰμ ἀποτελεῖ δοῦλο 
τοῦ Κυρίου, ἀλλὰ καὶ ὅτι, παρὰ τὸ προχωρημένο τῆς ἡλικίας του, νεανίζει, λαμβάνοντας 
ὑπόψη τὰ περιστατικὰ ποὺ ἀναφέρονται στὴ Γένεση γενικότερα, ἀλλὰ καὶ στὸ κεφάλαιο 
22 εἰδικότερα. Τὰ παραπάνω ἑρμηνευτικὰ σχόλια δόθηκαν στὸν γράφοντα ἀπὸ τὴν ἴδια 
τὴν καθηγήτρια κα. Α. Τριβυζαδάκη, ὁ ὁποῖος τῆς ἐκφράζει τὶς βαθύτατες εὐχαριστίες 
του.

423. Ἡ στάση τοῦ ἀγγέλου, καθὼς καὶ τὸ πλάσιμο τῶν φτερῶν, θυμίζει ἔντονα, ὅπως 
καὶ στὴν περίπτωση τῆς Ἀνάληψης τοῦ ἱεροῦ, προϊὸν τῆς τέχνης τῆς Ἀναγέννησης.

424. Γεν., 22:13.
425. Κουκιάρη, Ἐμφανίσεις, σ. 111.

Εἰκ. 65. Ὁ ἄγγελος μεταφέρει τὸν Ἀββακοὺμ στὸν λάκκο τοῦ Δανιήλ.
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◆ Ἡ Φιλοξενία τοῦ Ἀβραάμ426: Εἰκονίζεται στρογγυλὴ τράπεζα, στὴν 
ὁποία ἔχουν τοποθετηθεῖ ἐδέσματα, οἱ τρεῖς ἄγγελοι καθισμένοι τριγύρω, 
δύο στὰ ἄκρα καὶ ἕνας στὸ βάθος, ἡ ὄρθια Σάρα δίπλα στὸν μεσαῖο ἄγγε-
λο καὶ ὁ Ἀβραάμ, σὲ στάση προσφορᾶς καὶ προσκύνησης, δίπλα στὸν 
ἀριστερὸ ἄγγελο, ὁ ὁποῖος ἀκουμπάει τόν ὦμο τοῦ πατριάρχη. Ἡ Σάρα 
εἰκονίζεται νὰ μεταφέρει κάποιο μικρὸ σκεῦος, μᾶλλον κάτι ἀπαραίτητο 
γιὰ τὸ γεῦμα. Στὴν παράσταση εἰκονίζονται, ἐπίσης, ἕνα λιτὸ ὀρθογώνιο 
μονόχωρο κτίσμα, ἀντὶ τῆς σκηνῆς ποὺ διέμενε τὸ ζεῦγος427, καὶ ἡ δρῦς 
Μαμβρῆ428 (ἐπιγραφή: Η ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ). Στὴν περίπτω-
ση τῆς Μονῆς Πανορμίτου, ἡ παράσταση τῆς Φιλοξενίας τοῦ Ἀβραὰμ 
ἀποσπᾶται ἀπὸ τὸν εὐχαριστιακὸ κύκλο, ἐφόσον ὁ ἁγιογράφος δὲν τὴν 
ἐντάσσει στὸ εἰκονογραφικὸ πρόγραμμα τοῦ ἱεροῦ βήματος429 καὶ δίνει 
ἁπλῶς ἔμφαση στὴν ἐμφάνιση τῶν τριῶν ἀγγέλων στὸν πατριάρχη 
Ἀβραάμ, σύμφωνα μὲ τοὺς Πατέρες τῆς Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας430. Τὸ 
θέμα πρωτοεμφανίζεται, ἔχοντας ἀσφαλῆ χρονολόγηση, στὴ Santa Maria 
Maggiore στὴ Ρώμη (430-440) καὶ ἀπὸ τότε σὲ πάρα πολλὰ μνημεῖα431.

426. Βλ. Χαραλάμπους-Μουρίκη, «Ἡ παράσταση τῆς Φιλοξενίας».
427. Γεν., 18:1.
428. Ὅ.π.
429. Γιὰ τὴν εἰκονογράφηση τοῦ θέματος ἐντὸς τοῦ ἱεροῦ, βλ. Μαντᾶ, Εἰκονογραφικὸ 

πρόγραμμα, σσ. 188-189.
430. Κουκιάρη, ὅ.π., σσ. 106-107.
431. Βλ. Ὅ.π., σσ. 107-110.

Εἰκ. 66. Ἡ Θυσία τοῦ Ἀβραάμ.
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◆ Ἡ Ἐμφάνιση τοῦ Ἀγγέλου στὴν Ἐκδιωχθεῖσα Ἄγαρ432: Δυστυχῶς, ὁ 
φωτογραφικὸς φακὸς δὲν κατάφερε νὰ συλλάβει ὅλα τὰ χαρακτηριστικὰ 
ποὺ ἀπαρτίζουν τὴ σύνθεση, λόγω τῆς ἐπίστεψης τοῦ προσκυνηταρίου 
καὶ τῶν ἄκρων τοῦ τέμπλου, ποὺ καλύπτουν μέρη τῆς παράστασης. Σὲ 
χῶρο ὑπαίθριο, μὲ διάσπαρτα δέντρα καὶ ἕνα ποτάμι ποὺ διασχίζει σὲ ὅλο 
τὸ μῆκος τὴ σύνθεση, ἱστορεῖται ἄγγελος στὴ μέση, σχεδὸν μετωπικός, 
ὁ ὁποῖος συνομιλεῖ μὲ τὴν Ἄγαρ καὶ δείχνει μὲ τὸ χέρι του τὸ ποτάμι. Ἡ 
Ἄγαρ ὄρθια ἀπευθύνεται πρὸς τὸν ἄγγελο καὶ στὴ δεξιὰ ἄκρη, καθισμένος 
κάτω ἀπὸ ἕνα δέντρο, ὁ μικρὸς Ἰσμαὴλ θρηνεῖ. Στὴν ἀριστερὴ ἄκρη 
τῆς παράστασης ξεχωρίζει κάποιο οἴκημα (ἐπιγραφή: ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΓΑΡ, 
ΟΤΑΝ ΕΦΑΝΗ Ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΡΟΣ ΑΥΤΗΝ). Ἡ σκηνὴ παρουσιάζει πε-
ρισσότερες ὁμοιότητες μὲ τὴ φιάλη τῆς Μονῆς Δοχειαρείου, καθὼς στὴν 
τράπεζα τῆς ἴδιας μονῆς, στὸ παρεκκλήσιο τῶν Ἀρχαγγέλων τῆς Μονῆς 
Χιλανδαρίου καὶ στὴ Μονὴ Plăviceni τῆς Ρουμανίας ἱστορεῖται σὲ ἑνιαῖο 
διάχωρο ἡ σκηνὴ τῆς ἐκδίωξης ἀπὸ τὸν Ἀβραὰμ καὶ ἡ συνάντηση μὲ τὸν 
ἄγγελο. Γενικά, τὸ θέμα συναντᾶται συχνὰ στὴ μεταβυζαντινὴ τέχνη433.

Οἱ δύο τελευταῖες παραστάσεις ἱστοροῦνται, ἐπίσης, στὴν εἰκόνα τοῦ 
Ἀρχἀγγελου Μιχαὴλ τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Μουσείου τῆς μονῆς. Ἀρκετὰ 
κοινὰ στοιχεῖα ἐντοπίζονται ἀνάμεσα στὴν παράσταση τῆς Ἐκδίωξης τῆς 
Ἄγαρ τῆς φορητῆς εἰκόνας καὶ αὐτῆς τοῦ καθολικοῦ.

☐ Ἐμφανίσεις ἀγγέλων καὶ ἀρχαγγέλων σὲ μονὲς

◆ Τὸ ἐν Χώναις Θαῦμα434: Στὸ κέντρο, περίπου, τῆς παράστασης εἰ-
κονίζεται τρίκλιτη βασιλικὴ μὲ δίρριχτες στέγες, μὲ χαμηλότερα τὰ πλά για 
κλίτη, καὶ μπροστὰ ἀπὸ τὴν κεντρικὴ εἴσοδο ὁ Ἄρχιππος, μὲ ἱερατικὴ 
ἐνδυμασία καὶ σὲ στάση γονυκλισίας, ποὺ δέεται. Ἀριστερὰ καὶ ἐπάνω 
ἱστορεῖται ὄρθιος ὁ ἀρχάγγελος Μιχαήλ, ὁ ὁποῖος λογχίζει μὲ μακρὺ δόρυ 
τὸ ἔδαφος, ἐμποδίζοντας τὰ ὁρμητικὰ νερὰ τῶν ποταμῶν Λυκόστρα-
του καὶ Κούφου νὰ παρασύρουν τὸν ναό, ἀφοῦ πέρασαν ὑπογείως καὶ 
ξεχύθηκαν ἀπὸ ὀπὴ στὴν ἄλλη πλευρὰ τῆς βασιλικῆς (ἐπιγραφή: ΠΕΡΙ 
ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΟΜΕΝΟΥ ΕΝ ΧΩΝΑΙΣ) (εἰκ. 67). Ἡ σκηνὴ 
ἐμφανίζει τρομερὲς ὁμοιότητες μὲ τὴν ἀντίστοιχη παράσταση τῆς προα-
ναφερθείσας φορητῆς εἰκόνας, γεγονὸς ποὺ ἐνισχύει τὴν ἄποψή μας ὅτι 
ἀποτελοῦσε πρότυπο γιὰ τὸν Νεόφυτο. Γενικά, τὸ θέμα τοῦ Ἐν Χώναις 
Θαύματος εἶναι πολὺ συνηθισμένο σὲ ναοὺς μὲ ἀπεικονίσεις ἀγγελικῶν 
κύκλων435.

432. Γεν., 16:7-14.
433. Γιὰ ἐπιπλέον παραδείγματα ἀπεικόνισης τῆς δεύτερης ἐκδίωξης τῆς Ἄγαρ, βλ. 

Κουκιάρη, Θαύματα, σσ. 114-115.
434. Βλ. Ξυγγόπουλου, «Ἐν Χώναις θαῦμα».
435. Ἐνδεικτικὰ ἀναφέρουμε τὸ καθολικὸ τῆς Μονῆς Ἁγίας Τριάδας Δρακότρυ-
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◆ Τὸ Θαῦμα τῆς Μονῆς Δοχειαρίου: Ἡ σύνθεση ἱστορεῖ δύο διαφορε-
τικὰ χρονικὰ γεγονότα, πού, ὅμως, ἐντάσσονται σὲ κοινὸ πλαίσιο. Στὸ 
πρῶτο ἐπίπεδο τῆς παράστασης εἰκονίζεται ἕνα μικρὸ καΐκι, στὸ ὁποῖο 
ἐπιβαίνουν τρεῖς μοναχοί, ἕνας γηραιὸς καὶ δύο ὥριμοι, ἐκ τῶν ὁποίων 
οἱ δύο τελευταῖοι ρίχνουν ἕνα νεαρὸ ἄτομο στὸ νερό, ἔχοντας δέσει στὸ 
λαιμό του μία ὀρθογώνια πλάκα. Ἕνας ἄγγελος ξεχύνεται μέσα ἀπὸ νε-
φέλη, ἁπλώνοντας τὰ χέρια του, καὶ σώζει τὸν νέο. Στὸ δεύτερο ἐπίπεδο 
βλέπουμε τὸν ἄγγελο νὰ κρατάει τὸν νεαρὸ ἀπὸ τὰ μαλλιὰ καὶ νὰ τὸν με-
ταφέρει μπροστὰ ἀπὸ τὴν πύλη ἑνὸς ὀχυρωμένου μοναστηριοῦ, χωρὶς νὰ 
τοῦ ἔχει ἀφαιρέσει τὴν πλάκα ἀπὸ τὸν λαιμό. Τὸ σημεῖο μὲ τὴν ἐπιγραφὴ 
ἔχει ἀπολεπιστεῖ, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ξεχωρίζουν ἐλάχιστα γράμματα. Παρ’ 
ὅλα αὐτά, ἀναμφιβόλως, πρόκειται γιὰ τὴ σκηνὴ τῆς διάσωσης τοῦ νέου 
ποὺ ἀποπειράθηκαν νὰ δολοφονήσουν καλόγηροι τῆς Μονῆς Δοχειαρίου 
(εἰκ. 68) καὶ ἐντάσσεται σὲ ἕναν εὐρύτερο κύκλο θαυμάτων, σχετιζομένων 
μὲ τὴ συγκεκριμένη μονή. Τὸ θαῦμα ἱστορεῖται σὲ πολλοὺς μεταβυζαν-
τινοὺς ναούς, ὅπως, πράγμα φυσικό, στὸ καθολικό (1568), τήν τράπεζα 
(1700) καὶ τὴ φιάλη (1773) τῆς Μονῆς Δοχειαρίου, στὸν ναὸ Ἁγίου Γε-
ωργίου Μαλεσίνας (17ος αἰ.)436, στὸ καθολικὸ τῆς Μονῆς Παντάνασσας 
στὸν Μυστρᾶ (18ος αἰ.), ἀλλὰ καὶ σὲ φορητὲς εἰκόνες, ὅπως στὴν εἰκόνα 

πας (Τσιουρῆ, Τοιχογραφίες, σσ. 212-213), τὸ καθολικὸ τῆς Μονῆς Πετράκη (Στουφῆ-
Πουλημένου, Ἱερὰ Μονὴ Πετράκη, σσ. 134-136), τὸ καθολικὸ τῆς Μονῆς Παναγίας στὴ 
Μαλεσίνα (Προεστάκη, Κακαβᾶς, σσ. 196-199) καὶ τὸ καθολικὸ τῆς Μονῆς Ταξιάρχη Μι-
χαήλ στὸ Θάρι τῆς Ρόδου (Ἀχειμάστου, Θάρι, σ. 146, πιν. 38, 45).

436. Βλ. Καραστάθη, Βυζαντινὸ μοναστήρι.

Εἰκ. 67. Τὸ Ἐν Χώναις Θαῦμα.
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τοῦ Ἁγίου Νικολάου Τσαριτσάνης (1612), τοῦ Ἐθνικοῦ Μουσείου τῶν 
Σκοπίων (1625-26), τῆς Μονῆς Ἰβήρων (1680) κ.τ.λ. Ἡ παράσταση τῆς 
Μονῆς Πανορμίτου ἀποτελεῖ συνδυασμὸ πολλῶν διαφορετικῶν τύπων, 

ποὺ συναντῶνται στὶς διάφορες τοιχο-
γραφίες καὶ φορητὲς εἰκόνες μὲ τὸ ἴδιο 
θέμα, δημιουργώντας, θὰ λέγαμε, ἕνα νέο 
τρόπο ἱστόρησης437.

◆ Τὸ Θαῦμα τῆς Μονῆς Πανορμίτου: 
Στὴν παράσταση εἰκονίζεται ὁ ὅρμος 
ὅπου ἑδρεύει ἡ Ἱερὰ Μονὴ Πανορμίτου, 
ἕνα τρικάταρτο πλοῖο, τύπου γαλεόνι ἢ 
μπρίκι, ποὺ διασχίζει τὰ ἤρεμα νερὰ πρὶν 
τὸν ὅρμο, μία δεμένη βαρκούλα καὶ ἡ μονὴ 
στὴν παράκτια περιοχή. Ἑκατέρωθεν καὶ 
πρὸ τῆς εἰσόδου τοῦ κτίσματος ἀπει-
κονίζονται τρεῖς μορφές, ἐκ τῶν ὁποίων 
οἱ δύο φορᾶνε ἀνατολίτικη ἐνδυμασία, 
δηλ. σαρίκι, φέσι καὶ φαρδιὰ «βράκα», ἐνῶ 
ἡ δεξιὰ ἱερατικὰ ἄμφια. Οἱ ἑκατέρωθεν 
μορφὲς κοιτάζουν ἐκστασιασμένες πρὸς 
τὸν οὐρανό, ἀπ’ ὅπου ἐφορμᾶ καθέτως 

437. Γιὰ τοὺς ποικίλους τύπους ἀπεικόνισης τοῦ θέματος, ἐπιπλέον παραδείγματα 
ναῶν, ἀλλὰ καὶ τοὺς λόγους ποὺ διαδόθηκε ὁ κύκλος τῶν θαυμάτων τῆς Μονῆς Δοχει-
αρίου στὸν βαλκανικὸ χῶρο, βλ Κουκιάρη, ὅ.π., σσ. 164-166, 176-178.

Εἰκ. 68. Τὸ Θαῦμα τῆς Μονῆς Δοχειαρίου.

Εἰκ. 69. Ὁ ἀρχάγγελος μεταφέρει 
τοὺς κίονες στὴ Μονὴ Πανορμί-

του (τοπικὸ θαῦμα).
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ἄγγελος, κρατώντας στὰ χέρια του ἕνα ζευγάρι κίονες (εἰκ. 69). Ἀπὸ τὴν 
ἐπιγραφὴ ξεχωρίζουν, πλέον, δύο μόνο φράσεις, ἀλλά, σύμφωνα μὲ τὸν 
Γ. Πετρόπουλο, ἡ παρά σταση ἐπιγράφεται ὡς ἑξῆς: «Ο ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 
ΟΤΑΝ ΕΦΕΡΕ ΤΑ ΚΙΟΝΙΑ ΕΝΘΑΔΕ». Ὁ ἴδιος ἀναφέρει πώς ἡ παράστα-
ση σχετίζεται μὲ τὴ θαυματουργική, ἀπὸ τὸν ἀρχάγγελο Μιχαήλ, μετα-
φορὰ τῶν κιόνων στὴν περιοχή, ὅταν παρουσιάστηκε ἡ ἀνάγκη εὑρέσεως 
οἰκοδομικοῦ ὑλικοῦ γιὰ τὴν ἀνέγερση τῆς μονῆς438.

☐ Συναντήσεις ἀγγέλων μὲ πρόσωπα τῆς ΠΔ

◆ Ἡ Προειδοποίηση τοῦ Προφήτη Ἠλία: Τὸ θέμα προέρχεται ἀπὸ τὸ 
Γ´ Βασιλειῶν439 καὶ ἀφορᾶ στὸν προφήτη Ἠλία. Ὁ προφήτης ἱστορεῖται 
κοιμώμενος σὲ ὑπαίθριο χῶρο, κάτω ἀπὸ τὸ φυτό «Ραθμέν», καὶ ἄγγε-
λος Κυρίου ἐμφανίζεται μπροστά του. Ὁ ἄγγελος, ἔχοντας ὕφος γαλήνιο, 
ἵπταται ζωσμένος μὲ νεφέλη καὶ προσπαθεῖ μὲ τὸ ἕνα χέρι νὰ ἀφυπνίσει 
τὸν προφήτη, ἐνῶ μὲ τὸ ἄλλο ἀφήνει δίπλα του τροφὴ καὶ νερό (ἐπιγρα-
φή: ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ). Τὸ θέμα εἶναι ἀγαπημένο στούς 
καλλιτέχνες, ποὺ ἱστοροῦν κύκλους ἀγγέλων, τῶν μεταβυζαντινῶν χρόνων 
καὶ ἀποτελεῖ μία ἀπὸ τὶς πέντε σκηνὲς ποὺ περιγράφουν, σὲ ἐπίπεδο μνη-
μειακῆς ζωγραφικῆς, περιστατικὰ σχετικὰ μὲ τὴ ζωὴ τοῦ προφήτη440.

◆ Ὁ Ἄγγελος καὶ ὁ Μανωέ: Στὴν παράσταση εἰκονογραφεῖται ἡ ἐμφά-
νιση τοῦ ἀγγέλου στὸν Μανωὲ καὶ τὴ σύζυγό του Ἄννα. Λόγω τῆς ὑψώσε-
ως τοῦ ἐρεισίνωτου τοῦ δεσποτικοῦ θρόνου, δὲν ξεχωρίζουν ὅλα τὰ χα-
ρακτηριστικὰ τῆς παράστασης, καθὼς καλύπτεται μεγάλο μέρος της. Σὲ 
χῶρο ὑπαίθριο εἰκονίζεται, ἀριστερά, ὁ ἄγγελος, πεζός, ποὺ κατευθύνεται 
πρὸς τὸ ζεῦγος καὶ συνομιλεῖ μαζί του, ἐνῶ δεξιὰ ὁ Μανωὲ καὶ ἡ Ἄννα. 
Ξεχωρίζει περισσότερο ἡ Ἄννα, ποὺ βρίσκεται πίσω ἀπὸ τὸν σύζυγό της, 
καθὼς ἡ μορφὴ τοῦ Μανωέ, πέραν τοῦ κεφαλιοῦ του, καλύπτεται ἀπὸ 
τὴν ἐπίστεψη τοῦ θρόνου (ἐπιγραφή: ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΑΝΟΕ, ΟΤΑΝ ΕΦΑ-
ΝΗ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ Ο ΑΓΓΕΛΟΣ). Ὁ εἰκονισμὸς τοῦ παρόντος παλαιοδι-
αθηκικοῦ θέματος συνηθίζεται κατὰ τὴ μεταβυζαντινὴ περίοδο, ἀλλὰ ἀπὸ 
τὴ βυζαντινὴ ἐποχὴ δὲν ἔχει διασωθεῖ κάποια ἀπεικόνισή του441.

◆ Ὁ Μάντης Βαλαὰμ καὶ ὁ Ἄγγελος442: Δεξιὰ τῆς παράστασης εἰκονίζε-
ται λευκὸ ἄτι, ἀντὶ ὄνος, γονατιστὸ στὸ ἔδαφος, ἔχοντας στρέψει τὸ 
κεφάλι πρὸς τὰ πίσω, καὶ καβαλάρης του ὁ μάντης Βαλαάμ, ὁ ὁποῖος μέ 
τὸ ἕνα χέρι τραβάει τὰ ἡνία καὶ μὲ τὸ ἄλλο κραδαίνει ἕνα ξύλινο ραβδί. 
Ἀριστερὰ τῆς παράστασης εἰκονίζεται ὁ ἄγγελος, ποὺ βαδίζει πρὸς τὴ με-

438. Πετρόπουλου, Ἱστορικό, σσ. 37-38.
439. Γ΄ Βασ., 19:4-6.
440. Κουκιάρη, ὅ.π., σσ. 130-133.
441. Βλ. Κουκιάρη, ὅ.π., σσ. 121-122.
442. Ἀριθμ., 22:21-35.



122

ΜΙΧΑΗΛ ΑΣΦΕΝΤΑΓΑΚΗΣ

ριὰ τοῦ μάντη. Πρόκειται γιὰ τὴ στιγμὴ ποὺ ὁ ὄνος διαμαρτύρεται γιὰ τὰ 
ραβδίσματα καὶ τὴν κακομεταχείριση τοῦ μάντη, μιλώντας μὲ ἀνθρώπινη 
λαλιά, ἐνῶ ἀκολουθεῖ ἡ ἐμφάνιση τοῦ ἀγγέλου, ποὺ ἐκφράζει τὸ θέλημα 
τοῦ Κυρίου (ἐπιγραφή: ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΑΝΤΕΩΣ ΒΑΛΑΑΜ). Ἡ παράστα-
ση κάνει τὴν ἐμφάνισή της ἀπὸ τὴν παλαιοχριστιανικὴ περίοδο καὶ συ-
νεχίζεται μέχρι τὰ μεταβυζαντινὰ χρόνια443. Παράδειγμα τῆς βυζαντινῆς 
περιόδου ἀντλοῦμε ἀπὸ τὸν νάρθηκα τῆς Ὀμορφοκκλησιᾶς στὸ Γαλάτσι, 
στὸ ὁποῖο ἀποτυπώνεται τὸ περιστατικό, πρὶν τὴ συνομιλία τοῦ ὄνου 
μὲ τὸν μάντη444. Ἐπίσης, ἀκόμη ἕνα παράδειγμα, ἐγγύτερο στὸ δικό μας 
μνημεῖο, ἐντοπίζεται στὴ Μονὴ Θάρι Ρόδου, στὶς τοιχογραφίες τοῦ 1624, 
ὅπου ἀντικαθιστάται καὶ ἐκεῖ ὁ ὄνος μὲ λευκὸ ἄλογο, ἐνῶ ἱστορεῖται ἡ 
χρονικὴ στιγμὴ τῆς συνομιλίας τοῦ μάντη μὲ τὸν Θεό, μέσω τοῦ ὄνου445. 
Ὁμοιότητες παρατηροῦνται, ἀκόμη μία φορά, ἀνάμεσα στὴ σύνθεση τοῦ 
καθολικοῦ τῆς Μονῆς Πανορμίτου καὶ τῆς ἀνάλογης παράστασης τῆς 
εἰκόνας ποὺ φιλοξενεῖται στὸ Ἐκκλησιαστικὸ Μουσεῖο τῆς μονῆς.

◆ Ἡ Συνάντηση τοῦ Κριτῆ Γεδεὼν καὶ τοῦ Ἀγγέλου: Στὴν παράστα-
ση συναντοῦμε ἀκόμη ἕνα περιστατικὸ προερχόμενο ἀπὸ τὴν Παλαιὰ 
Διαθήκη καὶ ἀφορᾶ στὸν κριτὴ Γεδεών. Δεξιὰ ὁ Γεδεών, ἀπευθυνόμενος 
πρὸς τὸν ἄγγελο, κινεῖ τὰ χέρια του καὶ ἐκφράζει κάποιου εἴδους παράπο-
νο ἢ ἐπιθυμία, ἐνῶ ἀριστερὰ βρίσκεται ὁ ἄγγελος ἱστάμενος καὶ κρατάει 
μακρὺ σκῆπτρο. Στὴ μέση τῶν δύο μορφῶν βρίσκεται βράχος μὲ ἡμικυ-
κλικὸ ἐξόγκωμα, στὸ ὁποῖο ἔχει τοποθετηθεῖ «ἔριφον αἰγῶν»446. Ἡ κάτω 
ἄκρη τοῦ σκήπτρου ἀκουμπάει στὸν βράχο καὶ τὸ ζῶο τυλίγεται στὶς 
φλόγες, πραγματοποιώντας ἔτσι ὁ Γεδεὼν τὴ θυσία μὲ θεϊκὴ παρέμβαση 
(ἐπιγραφή: ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΓΕΔΕΩΝ, ΟΤΑΝ ΕΙΔΕ ΤΟΝ ΑΓΓΕΛΟΝ). Τὸ θέμα 
ἄρχιζε νὰ εἰκονογραφεῖται γιὰ πρώτη φορὰ τὸν 11ο αἰ., ὅταν εἶχε ξεκα-
θαρισθεῖ πὼς στοὺς ἀγγέλους ἀποδίδεται τιμή, ὄχι λατρεία, πράγμα ποὺ 
θίγει καὶ ὁ ἀπόστολος Παῦλος στὴν ἐπιστολή του Πρὸς Κολοσσαεῖς447. 
Ἡ παράσταση συναντᾶται ἀρκετὲς φορὲς κατὰ τὴν βυζαντινὴ περίοδο 
(μεταλλοτεχνία, εἰκονογραφημένα χειρόγραφα, τοιχογραφίες). Ἡ εἰκο-
νογράφηση τοῦ θέματος στὴ Μονὴ Πανορμίτου ἀποτελεῖ συνδυασμὸ τῶν 
διαφόρων τύπων ποὺ ἐμφανίστηκαν στὴν βυζαντινὴ ἐποχή448.

☐ Ἄγγελοι σὲ ρόλους τιμωρῶν

◆ Ἡ Θανάτωση τῶν Ἑβδομήντα Χιλιάδων Ἑβραίων: Στὴν παράστα-

443. Βλ. Κουκιάρη, Ἐμφανίσεις, σσ. 124-125.
444. Βλ. Βασιλάκη-Καρακατσάνη, Τοιχογραφίες, σ. 19.
445. Βλ. Ἀχειμάστου, Θάρι, σ. 145.
446. Κριταί, 6:19.
447. Κολ., 2:18 καὶ Κουκιάρη, ὅ.π., σ. 131.
448. Βλ. Κουκιάρη, ὅ.π., σ. 131-133.
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ση ἐξιστορεῖται τὸ περιστατικὸ τῆς θανάτωσης τῶν ἑβδομήντα χιλιάδων 
Ἑβραίων, ἐξαιτίας τῆς ἀπογραφῆς τοῦ Δαβίδ. Ὁ ἄγγελος-τιμωρός ἔχει 
ἀποχρωματισθεῖ σὲ ἀρκετὰ σημεῖα, ὥστε δὲν διακρίνονται οἱ κινήσεις 
καὶ τὸ πρόσωπό του. Στέκεται ἀριστερὰ τῆς σύνθεσης, τείνοντας τὸ δεξὶ 
χέρι, ἐνῶ μὲ τὸ ἀριστερὸ φαίνεται νὰ κρατάει τὸ θηκάρι τοῦ ξίφους του. 
Στὸ πρῶτο ἐπίπεδο ὁ προφητάνακτας Δαβίδ, ἱκέτης καὶ σὲ στάση γο-
νυκλισίας, βρίσκεται μπροστὰ σὲ ἰσόγειο κυκλικὸ θυσιαστήριο, ὅπου δι-
ακρίνεται μέσα ἀπὸ τὶς φλόγες ἡ σιλουέτα ἑνὸς μόσχου. Ὁ Δαβὶδ κοιτάζει 
μὲ δέος καὶ τρόμο τὸν ἄγγελο, ζητώντας ἐξιλέωση μέσω τῆς θυσίας του. 
Στὸ βάθος διακρίνονται τὰ τείχη τῆς Ἱερουσαλὴμ καὶ μπροστὰ ἀπὸ αὐτά, 
καταγῆς, πλῆθος σωριασμένων Ἰουδαίων (ἐπιγραφή: ἀδιάγνωστη). Τὸ 
θέμα συναντᾶται ἀρκετὲς φορὲς στὴ μεταβυζαντινὴ τέχνη, μὲ διάφορους 
εἰκονογραφικοὺς τύπους. Οἱ συνηθέστερες διαφοροποιήσεις ἐντοπίζονται 
στὴν τοποθέτηση τῶν προσώπων στὴ σύνθεση ἢ στὴν παράλειψη τῆς 
μορφῆς τοῦ Δαβίδ449.

◆ Ἡ Θανάτωση τῶν Ἑκατὸ Ὀγδόντα Πέντε Χιλιάδων Ἀσσυρίων450: 
Πτώματα σπαρμένα καταγῆς καὶ στὸ βάθος, δεξιά, εἰκονίζεται πόλη τει-
χισμένη. Ἀριστερὰ ἱστορεῖται ὄρθιος ὁ ἄγγελος451, ὁ ὁποῖος μὲ τὸ ἕνα χέρι 
κρατάει τὸ θηκάρι καὶ μὲ τὸ ἄλλο τὸ ξίφος τῆς τιμωρίας, ἕτοιμος νὰ τὸ ἐπα-
νατοποθετήσει στὴ θέση του μετὰ τὸ μακάβριο ἔργο του (ἐπιγραφή: ΠΕΡΙ 
ΤΟΥ ΣΕΝΑΧΗΡΕΙΜ). Ἡ ὀργὴ καὶ ἡ αὐστηρότητα φαίνονται ξεκάθαρα 
στὸ βλέμμα τοῦ ἀγγέλου. Τὸ μέρος τῆς παράστασης ποὺ εἰκονίζει τὸ πεδίο 
τῶν νεκρῶν ἀποτελεῖ πιστὴ ἀναπαραγωγὴ τοῦ ἀντίστοιχου μέρους τῆς 
προηγούμενης σύνθεσης. Τὸ θέμα εἰκονίζεται ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ ἁγίου 
Ἰωάννη τοῦ Χρυσοστόμου καὶ διασώζεται σὲ τέσσερα ἀντικείμενα-μνημεῖα 
τῆς βυζαντινῆς περιόδου, ἐκ τῶν ὁποίων τὰ παλαιότερα ἀνήκουν στὸν 
τομέα τῆς μεταλλοτεχνίας452.

☐ Ἄγγελοι καὶ Δαίμονες

◆ Ἡ Πτώση τοῦ Ἑωσφόρου: Δαιμόνια κατακρημνίζονται ἀπὸ τοὺς 
αἰθέρες, πέφτοντας σὲ ὑδάτινες καὶ στέρεες περιοχές, ὁμάδα ἀγγέλων ξε-
προβάλλει μέσα ἀπὸ νεφελώματα, ἐνῶ στὴν ἄνω δεξιὰ γωνία τῆς παρά-

449. Κουκιάρη, Θαύματα, σσ. 126-128.
450. Δ΄ Βασ., 19:35.
451. Καὶ στὶς δύο περιπτώσεις, ποὺ ὁ ἄγγελος φονεύει τὰ πλήθη, ἡ ἐνδυμασία ποὺ 

φέρει ἔχει πολεμικά-στρατιωτικά χαρακτηριστικά, ὅμοια μὲ αὐτὰ τοῦ Ἀρχάγγελου Μιχαὴλ 
στὴν παράσταση τῆς Σύναξης τῶν Ἀσωμάτων.

452. Τὰ θέματα συναντῶνται στὶς ὀρειχάλκινες θύρες τῆς Μονῆς Ἀρχάγγελου Μι-
χαὴλ στὸ Monte Gargano (1076) καὶ τοῦ ναοῦ τοῦ Γενέσιου τῆς Θεοτόκου στὸ Suzdal τῆς 
Ρωσίας (1230). Βλ. Κουκιάρη, Ἐμφανίσεις, σ. 133. Γιὰ βιβλιογραφία σχετικὴ μὲ τὶς θύρες, 
βλ. Τοῦ ἰδίου, σ. 55, 61.
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στασης ἀναπαριστᾶται, σὲ τεταρτοκύκλιο, τὸ οὐράνιο στερέωμα, μὲ 
τὸν ἥλιο, τὴ σελήνη καὶ τοὺς ἀστέρες (ἐπιγραφή: Η ΕΞΕΜ/ΠΕΣΙΣ ΤΟΥ 
ΕΟΣΦΟΡΟΥ). Τὸ θέμα τῆς Ἐκδίωξης τοῦ Ἑωσφόρου καὶ τῶν σατανικῶν 
ταγμάτων του δὲν εἶναι στοιχεῖο σπάνιο σὲ ναοὺς μὲ κύκλους ἀγγέλων 
καὶ ἀρχαγγέλων, εἴτε βυζαντινῆς453 εἴτε μεταβυζαντινῆς περιόδου454. Ὡς 
παράδειγμα ἀναφέρουμε τὴ Μονὴ Φιλανθρωπηνῶν, ὅπου στὶς τοιχο-
γραφίες τοῦ βόρειου ἐξωνάρθηκα συγκαταλέγεται καὶ ἐκείνη τῆς Πτώσης 
τοῦ Βεελζεβούλ, διαφοροποιημένη καὶ  μὲ τὴν παρουσία τοῦ Ἰησοῦ Χρι-
στοῦ στὴ σύνθεση455. Ἡ Ἑρμηνεία τοῦ Διονυσίου, στὴν περιγραφὴ τῆς 
Πτώσης, φαίνεται πὼς τείνει περισσότερο πρὸς τὸ πρότυπο ποὺ θέτει ἡ 
Μονὴ Φιλανθρωπηνῶν456.

◆ Ἡ Σύναξη τῶν Ἐννέα Ἀγγελικῶν Ταγμάτων: Ὁ ἀρχάγγελος Μιχαήλ, 
ἀριστερά, μὲ τὴ ρομφαία στὸ χέρι, καὶ ὁ Γαβριήλ, δεξιά, ὡς δορυφόρος 
κρατᾶνε στὴ μέση τους κυκλικὴ δόξα μὲ τὸν Ἰησοῦ Χριστὸ μέσα, ὡς 
Μεγάλης Βουλῆς Ἄγγελο457. Πίσω του βρίσκονται παρατεταγμένες οἱ 
ἀ μέ τρητες ἀγγελικὲς δυνάμεις, συμμετρικὰ τοποθετημένες. Προσθέτου-
με, πὼς ὁ ἀρχάγγελος Μιχαὴλ διαφοροποιεῖται ἀπὸ τὸν Γαβριὴλ καὶ ὡς 
πρὸς τὴν ἐνδυμασία, καθὼς ὁ πρῶτος φέρει στρατιωτικὴ ἐξάρτυση καὶ 
ἐνδύματα ἐλαφρά, κοντὰ καὶ γενικὰ πιὸ εὐέλικτα, ἐνῶ ὁ δεύτερος ἐνδύε-
ται ἀρχοντικὰ καὶ βαρύτιμα. Ὁ τρίτος ἄγγελος, στὸ κέντρο καὶ πίσω ἀπὸ 
τὴ δόξα τοῦ Κυρίου, ἴσως εἶναι ὁ ἀρχάγγελος Ραφαήλ, χωρὶς νὰ ἔχουμε 
κάποιο στοιχεῖο ποὺ νὰ ἐπιβεβαιώνει τὴν ὑπόθεσή μας. Ἡ ἐπιγραφὴ ἔχει 
σβηστεῖ σὲ ὁρισμένα σημεῖα, ἀλλὰ ἀπὸ τὰ ὅσα ξεχωρίζουν συμπεραίνουμε 
πὼς ἀναγράφεται ἡ φράση «Η ΣΥΝΑΞΙΣ ΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ» (εἰκ. 70). 
Τὸ θέμα τῆς Σύναξης τῶν Ἀσωμάτων δὲν ἀποτελεῖ προσθήκη πρωτότυπη 
στὸν κύκλο τῶν ἀγγέλων, καθὼς ἡ ἀφετηρία τῆς ἀπεικόνισής του τοπο-
θετεῖται στοὺς βυζαντινοὺς χρόνους458 καὶ συνεχίζεται στοὺς μεταβυζα-
ντινούς459. Γιὰ τὴ μεταβυζαντινὴ περίοδο παραθέτουμε, ξανά, τὴ Μονὴ 
Φιλανθρωπηνῶν καὶ τὸν νάρθηκα αὐτῆς, στὸν ὁποῖο εἰκονογραφεῖται 
ἡ Σύναξη τῶν Ταγμάτων στὶς παραστάσεις τοῦ μηνολογίου, στὸν μήνα 

453. Βλ. Κουκιάρη, ὅ.π., σσ. 154-156.
454. Κουκιάρη, Θαύματα, σ. 107. Γιὰ παραδείγματα τοιχογραφιῶν καὶ φορητῶν εἰκόνων 

μὲ τὴν παροῦσα παράσταση, βλ. Τοῦ ἰδίου, σ. 20, 22, 26, 30, 37, 47, 50, 60, 62, 71, 76, 78, 
79, 82, 83, 85, 90, 105.

455. Ἀχειμάστου, Τοιχογραφίες Μονῆς Φιλανθρωπηνῶν, σσ. 161-163.
456. Βλ. Διονυσίου, ὅ.π., σ. 86.
457. Ὁ Χριστὸς μὲ τὸ δεξὶ χέρι εὐλογεῖ καὶ μὲ τὸ ἀριστερὸ κρατάει κλειστὴ περγαμηνή. 

Τὸ φωτοστέφανό του ἐπιγράφεται μὲ τὴ φράση «Ο ΩΝ». Γιὰ τὸ παρὸν θέμα, βλ. Der 
Nersessian, «Christ-Ange».

458. Βλ. Κουκιάρη, Ἐμφανίσεις, σσ. 157-162.
459. Κουκιάρη, Θαύματα, σ. 107.
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Νοέμβριο. Σημαντικὴ διαφορὰ ἀποτελεῖ ἡ ἀντικατάσταση τῆς Μεγάλης 
Βουλῆς Ἀγγέλου μὲ τὴ μορφὴ τοῦ γενειοφόρου Χριστοῦ460.

◆ Ὁ Ἄγγελος καὶ τὸ Σῶμα τοῦ Μωυσῆ: Ἡ τελευταία παράσταση 
ἐκτυλίσσεται σὲ βραχῶδες τοπίο καὶ σχετίζεται μὲ τὴν ἐπιθυμία τοῦ Σατανᾶ 
νὰ μιλήσει μέσω τοῦ σώματος τοῦ Μωυσῆ στοὺς Ἰσραηλίτες461. Ἐντὸς λίθι-
νης λάρνακας, στὴ μέση τῆς παράστασης, βρίσκεται τὸ σῶμα τοῦ «κεκοι-
μημένου» Μωυσῆ. Στὴν κάτω πλευρὰ τῆς σαρκοφάγου στέκεται ἄγγελος, 
ποὺ κρατάει ἀνοιχτὸ εἰλητὸ στὸ ἕνα χέρι, ἐνῶ μὲ τὸ ἄλλο ἐπικρίνει τὸν 
Δαίμονα, ὁ ὁποῖος στέκεται σὲ μία ἀπὸ τὶς μακριὲς πλευρὲς τῆς λάρνακας 
καὶ ἑτοιμάζεται νὰ εἰσέλθει στὴν τίμια κάρα. Στὸ βάθος, δεξιά, ξεχωρίζουν 
οἰκήματα (ἐπιγραφή: ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΩΫΣΕΩΣ, ΟΤΑΝ ΕΒΟΥΛΗΘΗΝ Ο 
ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΝΑ ΣΕΒΗ ΕΙΣ ΤΟ ΚΟΡΜΙ ΤΟΥ). Τὸ θέμα εἰκονίζεται ἀρκετὲς 
φορὲς σὲ κύκλους ἀγγέλων τῶν μεταβυζαντινῶν χρόνων, εἴτε μιλᾶμε γιὰ 
ζωγραφικὴ φορητῶν εἰκόνων εἴτε μνημείων462.

2.7) Εἰκονογράφηση ὕμνων

α) Ὁ Ἀκάθιστος Ὕμνος

Ὁ Ἀκάθιστος Ὕμνος ἀποτελεῖ ἕνα ἐγκώμιο ἀφιερωμένο στὴν Ἀει-

460. Ἀχειμάστου, ὅ.π., σ. 128.
461. Βλ. Ἀγουρίδη, Τὰ Ἀπόκρυφα, σσ. 21-22, 42-43.
462. Βλ. Κουκιάρη, ὅ.π., σσ. 120-121 (στὶς παραπομπὲς ἐμπεριέχονται παραδείγματα 

φορητῶν εἰκόνων καὶ μνημείων).

Εἰκ. 70. Ἡ Σύναξη τῶν Ἐννέα Ἀγγελικῶν Ταγμάτων.



126

ΜΙΧΑΗΛ ΑΣΦΕΝΤΑΓΑΚΗΣ

παρθένο Μαρία καὶ ἐξυμνεῖ τὸν καταλυτικό της ρόλο γιὰ τὴν ἐνανθρώπη-
ση τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἔχει λάβει τὴν ὀνομασία αὐτή, ἐπειδὴ 
ψαλλόταν ἀπὸ τοὺς πιστοὺς ἐνόσω ἦταν ὄρθιοι καὶ τοποθετεῖται χρονικὰ 
μεταξὺ τῆς Γ´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου στὴν Ἔφεσο (431) καὶ τῶν μέσων 
τοῦ 6ου αἰ. Ὁ δημιουργός του εἶναι ἄγνωστος, ἀλλὰ συνήθως ἀποδίδεται 
στὸν ὑμνογράφο Ρωμανὸ τὸν Μελωδὸ463 ἤ, βάσει κάποιων σημειώσεων 
ἐπάνω σὲ χειρόγραφα, στὸν Πατριάρχη Σέργιο, στὸν Πατριάρχη Γερ-
μανὸ Α´ κ.ἄ.464 Τὸ προοίμιο τοῦ κοντακίου «Τῇ Ὑπερμάχῳ Στρατηγῷ...» 
ἀποδίδεται στὸν Πατριάρχη Σέργιο, λόγω τῆς ἐπιτυχημένης ἀπόκρουσης 
τῶν Ἀβάρων στὰ τείχη τῆς Βασιλεύουσας (626). Δὲν ἀποκλείεται νὰ ἔλαβε 
τὴν τελική του μορφὴ κατὰ τὸν 9ο ἢ 10ο αἰ. Ἡ εἰκονογράφησή του κα-
θυστέρησε, καθὼς οἱ πρῶτες γνωστὲς παραστάσεις χρονολογοῦνται ἀπὸ 
τὸν 13ο αἰ. κ.ἑ.465 Οἱ τοιχογραφίες τῆς Παναγίας Ὀλυμπιώτισσας στήν 
Ἐλασσόνα, τοποθετοῦνται μεταξὺ τῶν ἐτῶν 1296-1345466. Ὁ Ἀκάθιστος 
ἀποτελεῖ μία μονὴ ἀλφαβητικὴ ἀκροστιχίδα, ἀπαρτιζόμενη ἀπὸ εἰκο-
σιτέσσερις στάσεις ἤ, ἀλλιῶς, οἴκους. Διαχωρίζεται, βάσει περιεχομένου, 
σὲ δύο μέρη: στὸ ἱστορικὸ καὶ στὸ θεολογικό. Στὸ κάθε μέρος ἀντιστοιχοῦν 
καὶ δώδεκα οἴκοι. Στὸ πρῶτο δίνεται ἔμφαση στὰ βαρυσήμαντα, κατὰ τὰ 
Εὐαγγέλια, γεγονότα ποὺ ἔλαβαν χώρα ἀπὸ τὸν Εὐαγγελισμὸ τῆς Θε-
οτόκου ἕως τὴν Ὑπαπαντὴ τοῦ Κυρίου, ἐνῶ στὸ δεύτερο παρουσιάζεται ἡ 
Ἐνανθρώπηση τοῦ Χριστοῦ, οἱ δύο φύσεις Του καί, παράλληλα, ἐξαίρεται 
τὸ πρόσωπο τῆς Παναγίας467.

Οἱ πρωιμότερες ἀπεικονίσεις τοῦ Ἀκαθίστου στὴν τέχνη468 συν αν τῶν  ται 
στὸν χῶρο τῆς μνημειακῆς ζωγραφικῆς καί, συγκεκριμένα, στὶς τοι χο γραφίες 
τῆς Ὀλυμπιώτισσας στὴν Ἐλασσόνα Θεσσαλίας469, ποὺ τοπο θετοῦνται γύρω 
στὸ 1300. Ὁ κύκλος τῆς Ὀλυμπιώτισσας θεωρεῖται ὁ ἀρχαιότερος μέχρι 
στιγμῆς. Ἀνάλογοι κύκλοι τοποθετοῦνται σὲ μακεδονικὰ καὶ σερβικὰ μνη-
μεῖα, ὅπως στὴν Παναγία τῶν Χαλκέων470 καὶ τὸν Ἅγιο Νικόλαο Ὀρφανό 

463. Spatharakis, Akathistos, σ. 3. Ἐπιπροσθέτως, ἀποκλείεται ἀπὸ τὸν ἀείμνηστο 
Ν. Τωμαδάκη ἡ συγγραφὴ τοῦ Ἀκαθίστου ἀπὸ τὸν Ρωμανὸ τὸν Μελωδό, παραθέτοντας 
ποικίλα ἐπιχειρήματα, καὶ τὸν ἀποδίδει στὸν Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Γερμανὸ 
Α΄. Γιὰ περισσότερα βλ. Τωμαδάκη, Ὑμνογραφία, σ. 156 κ.ἑ.

464. Ἀσπρᾶ-Βαρδαβάκη, Μικρογραφίες, σ. 14.
465. Ἀντουράκη, Ἀκάθιστος, σ. 402, 405.
466. Spatharakis, ὅ.π., σ. 44.
467. Ὅ.π., σ. 3.
468. Γιὰ ἀπεικονίσεις τῶν οἴκων τοῦ Ἀκαθίστου, βάσει τῶν βυζαντινῶν καὶ μεταβυζα-

ντινῶν μνημείων, μὲ τὴ χρήση ἀνθιβόλων, βλ. Βαλσαμάκη, Ἀνθίβολα.
469. Γιὰ ἀναζήτηση περισσότερων πληροφοριῶν, σχετικῶν μὲ τὶς τοιχογραφίες τοῦ 

ναοῦ, βλ. Constantinides, Olympiotissa. Γιὰ λεπτομέρειες, ἀποκλειστικὰ γιὰ τὶς ἀπει-
κονίσεις τοῦ Ἀκαθίστου στὸν ναό, βλ. Spatharakis, ὅ.π., σσ. 44-46.

470. Βλ. Εὐαγγελίδη, Ἡ Παναγία τῶν Χαλκέων, Kredl-Papadopoulos, Thessaloniki, 
Ξυγγόπουλου, «Αἱ τοιχογραφίαι τοῦ Ἀκαθίστου», Τσιτουρίδου, Ἡ Παναγία τῶν Χαλκέων.
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(Θεσσαλονίκη, ἀρχὲς 14ου αἰ.)471, στὴ Μονὴ Παντοκράτορος στὴ DeČani 
(1327-50)472, στὸν ναὸ τῆς Παναγίας στὸ Mateic (1356-60)473, στὴ νότια ὄψη 
τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Πέτρου (νησὶ Veliki Grab, στὴ λίμνη Πρέσπα, γύρω στὰ 
1360)474, στὴ βόρεια ὄψη τοῦ παρεκκλησίου τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θε-
ολόγου (Περίβλεπτος475 ἢ Ἅγιος Κλήμης Ἀχρίδος, 1363-65)476, στὸν ναὸ τοῦ 
Ἁγίου Δημητρίου στὴ μονὴ τοῦ Marko (Susina, 1367-71)477, στὸν νάρθηκα 
τῆς Παναγίας στὴν Cozia (τέλη 14ου αἰ.)478, στοὺς Ἁγίους Ἀποστόλους Κα-
λαμάτας (πιθανῶς, τέλη 14ου αἰ.)479, κα θὼς καὶ σὲ κρητικὰ μνημεῖα, ὅπως 
εἶναι αὐτὸ τῆς Παναγίας στὸν Μέρωνα Ἀμαρίου (μέσα 14ου αἰ.)480, τῆς Πα-
ναγίας στὰ Ρούστικα (1381-82)481 καὶ τοῦ Ἁγίου Φανουρίου στὸ Βαλσαμόνε-
ρο, στὸ κλίτος τῆς Παναγίας (15ος αἰ.)482.

Ὅσον ἀφορᾶ στὸν τομέα τῶν εἰκονογραφημένων χειρογράφων καὶ 
τῶν φορητῶν εἰκόνων, οἱ παλαιότεροι κύκλοι Ἀκαθίστου διασώζονται 
στὸ βουλγαρικὸ ψαλτήριο TomiĆ (Ἱστορικὸ Μουσεῖο Μόσχας, cod. 2752) 
γύρω στὸ 1360483, στὸν Κώδικα gr. 429, τοῦ ἴδιου μουσείου, γύρω στὸ 1370 
(ἔργο Κωνσταντινουπολίτικου ἐργαστηρίου)484, στὸ σερβικὸ ψαλτήριο τῆς 
Κρατικῆς Βιβλιοθήκης τοῦ Μονάχου (cod. slav. 4, τέλη 14ου ἢ ἀρχὲς 15ου 
αἰ.)485, καθὼς καὶ σὲ δύο φορητὲς εἰκόνες τοῦ Μουσείου τοῦ Κρεμλίνου, 
στὴ Μόσχα (ὑπ’ ἀριθμὸν 1065- Uspenskij Sobor καὶ ὑπ’ ἀριθμὸν 3039), 
ποὺ χρονολογοῦνται στὸ β´ μισὸ τοῦ 14ου αἰ.486

Κατὰ τὴ μεταβυζαντινὴ περίοδο, ἔχουμε, ἐπίσης, ἀξιόλογες ἀπεικο νίσεις 

471. Βλ. Ξυγγόπουλου, Οἱ τοιχογραφίες, Μαυροπούλου-Τσιούμη, Ὁ Ἅγιος Νικόλαος ὁ 
Ὀρφανός, Τσιτουρίδου, Ὁ ζωγραφικὸς διάκοσμος, Μπακιρτζῆ, Ἅγιος Νικόλαος Ὀρφανός, 
Kirchhainer, Programm.

472. Βλ. Mijovic, DeČani, Djuric, Monastère de DeČani, Djuric-BabiĆ, DeČana καί, γιὰ 
τὸν κύκλο τοῦ Ἀκαθίστου, Spatharakis, ὅ.π., σ. 50-54.

473. Βλ. Dimitrova, Matejce καί, ἀποκλειστικὰ γιὰ τὶς τοιχογραφίες τοῦ Ἀκαθίστου, 
Spatharakis, ὅ.π., σ. 54-59.

474. Ἀσπρᾶ-Βαρδαβάκη, ὅ.π., σ. 16.
475. Spatharakis, ὅ.π., σ. 59.
476. Βλ. Εὐθυμίου, Τὸ εἰκονογραφικὸ πρόγραμμα καί, ἀποκλειστικὰ γιὰ τὸν Ἀκάθιστο, 

Spatharakis, ὅ.π., σσ. 59-63.
477. Spatharakis, ὅ.π., σσ. 63-68.
478. Βλ. Davidescu, Cozia, Barbu, Pictura murală καὶ Spatharakis, ὅ.π., σσ. 68-73.
479. Βλ. Καλοκύρη, Βυζαντιναὶ ἐκκλησίαι καὶ Ἀσπρᾶ-Βαρδαβάκη, ὅ.π.
480. Βλ. Καλοκύρη, «Αἱ βυζαντιναὶ τοιχογραφίαι», Σπαθαράκη, Τοιχογραφίες, Spa-

tharakis, Crete καὶ Spatharakis, Akathistos, σσ. 18-24.
481. Βλ. Ἀντουράκη, Κρητικὲς Μελέτες, σσ. 235-409.
482. Βλ. Kalokyris, Crete καὶ Spatharakis, Akathistos, σσ. 24-34.
483. Βλ. Dzhurova, Tomichov Psaltir, Dzurova, «Le programme» καί, γιὰ ἐκτενῆ ἀνάλυ-

ση τοῦ κύκλου, Spatharakis, ὅ.π., σσ. 82-91.
484. Lixaceva, «Synodal Gr. 429» καὶ Spatharakis, ὅ.π., σσ. 75-82.
485. Belting, Cod. slav. 4 καὶ Spatharakis, ὅ.π., σσ. 82-91.
486. Spatharakis, ὅ.π., σσ. 98-127.
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τοῦ ὕμνου σὲ ἐπίπεδο μνημειακῆς ζωγραφικῆς, ὅπως εἶναι στὴν τράπεζα 
τῆς Μονῆς Μεγίστης Λαύρας στὸ Ἅγιο Ὄρος487 (πιθανὸ ἔργο τοῦ Θε-
οφάνη τοῦ Κρητός, γύρω στὸ 1535488), στὸν νάρθηκα τῆς Μονῆς Φιλαν-
θρωπηνῶν τὸ 1542 (β´ ζωγραφικὴ φάση, ἔργο ἀποδιδόμενο στὸν Φράγγο 
Κατελάνο)489, στὶς Μονὲς Πετράκη (1719) καὶ Φανερωμένης (1735) κ.ἄ., 
ἀλλὰ καὶ σὲ ἐπίπεδο μικρογραφίας / μικροτεχνίας, ὅπως στὸ χειρόγραφο 
Garrett 13 τῆς Πανεπιστημιακῆς Βιβλιοθήκης τοῦ Princeton (τέλη 16ου ἢ 
ἀρχὲς 17ου αἰ.)490, στὸ χειρόγραφο τῆς Βιβλιοθήκης τῆς Ρουμανικῆς Ἀκα-
δημίας στὸ Βουκουρέστι  (cod. gr. 113, πιθανῶς τοῦ 18ου αἰ.)491, καθὼς καὶ 
στὰ ἐπιτραχήλια τῆς Μονῆς Σταυρονικήτα (16ος αἰ.), τοῦ Οἰκουμενικοῦ 
Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως (16ος-17ος αἰ.), τῆς Μονῆς Μεγί-
στης Λαύρας (ἀρχὲς 17ου αἰ.) καὶ τῆς συλλογῆς Walters Art Gallery τῆς 
Βαλτιμόρης (17ος αἰ.)492.

Στὸ καθολικὸ τῆς Μονῆς Πανορμίτου ἔχουμε ἐκτεταμένο εἰκονογρα-
φικὸ κύκλο τοῦ Ἀκάθιστου Ὕμνου, καθὼς ἀπεικονίζονται καὶ οἱ εἰκο-
σιτέσσερις οἶκοι, ὁ ὁποῖος καλύπτει μεγάλο μέρος τοῦ βόρειου καὶ νότιου 
τοίχου.

Οἶκος α´. «Ἄγγελος πρωτοστάτης...» (ἐπιγραφή: ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΡΟ-
ΤΟΣΤΑΤΗΣ): Ἡ Παναγία, μαζὶ μὲ ἄλλες δύο ἅγιες γυναῖκες (φέρουν 
φωτοστέφανα), βρίσκεται σὲ χῶρο ἐξωτερικό, μπροστὰ ἀπὸ πηγάδι 
μὲ σταυρόσχημο στόμιο. Στὴν ἀριστερὴ καὶ ἐπάνω, σχεδόν, γωνία τῆς 
παράστασης ξεπροβάλλει ἄγγελος μέσα ἀπὸ νέφος, ὁ ὁποῖος φαίνεται 
σὰν νὰ εὐλογεῖ μὲ τὸ δεξὶ χέρι τὴ Θεοτόκο, ἐνῶ μὲ τὸ ἀριστερὸ μοιάζει νὰ 
κρατάει κάτι493. Ἡ Θεομήτωρ, καθὼς ἔχει στραμμένο τὸ βλέμμα της πρός 
τὸν ἄγγελο, μὲ τὸ δεξὶ συγκρατεῖ τὸ σχοινὶ ποὺ συνδέεται μὲ τόν, κατὰ τὸ 
ἥμισυ βυθισμένο, κουβᾶ (σίκλα), ἐνῶ μὲ τὸ ἀριστερὸ ἀπευθύνεται πρὸς τὸν 
οὐράνιο ἀγγελιαφόρο. Οἱ γυναῖκες ἔχουν στραμμένο τὸ βλέμμα τους πρὸς 
τὴ Θεοτόκο καί, ταυτοχρόνα, δηλώνουν ἔντονη κίνηση μὲ τὴ συστροφὴ 
τοῦ σώματος καὶ τὴ μετακίνηση τοῦ ποδιοῦ πρὸς τὴν ἀντίθετη κατεύθυν-
ση. Στὸ βάθος τοῦ τοπίου ξεχωρίζουν οἰκήματα, τὰ ὁποῖα δημιουργοῦν 
προοπτική.

Ὁ Διονύσιος ὁ ἐκ Φουρνᾶ περιγράφει τὴ σκηνή, κατὰ τὸ πρότυπο τοῦ 

487. Μυλωνᾶ, «Ἡ τράπεζα τῆς Μεγίστης Λαύρας», Kαλοκύρη, Ἄθως, σσ. 77-90 καὶ 
Ἀσπρᾶ-Βαρδαβάκη, ὅ.π., σ. 16.

488. Γαρίδη, Ζωγραφική, σσ. 186-190.
489. Βλ. Ἀχειμάστου, Τοιχογραφίες Μονῆς Φιλανθρωπηνῶν.
490. Γιὰ πλήρη ἀνάλυση τῶν μικρογραφιῶν τοῦ Ἀκαθίστου στὸν κώδικα Garrett 13, βλ. 

ὁλόκληρη τὴ διατριβὴ τῆς κας Ἀσπρᾶ-Βαρδαβάκη.
491. Ἀσπρᾶ-Βαρδαβάκη, ὅ.π., σ. 15.
492. Ἀντουράκη, ὅ.π., σ. 420, καθὼς καὶ Τσέλιγκα, Ἄμφια.
493. Πιθανῶς ἀνθισμένο κλωνάρι, κατὰ τὴν Ἑρμηνεία τοῦ Διονυσίου. Βλ Διονυσίου, 

ὅ.π. σ. 202.
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Εὐαγγελισμοῦ τῆς Καινῆς Διαθήκης. Ἡ Ἀειπαρθένος εἶναι καθισμένη σὲ 
σκίμποδα καὶ γνέθει. Στὸ βάθος εἰκονίζονται κτήρια, ἐνῶ ὁ ἄγγελος ξε-
προβάλλει ἀπὸ νεφέλη494 (εἰκονογραφικὴ λεπτομέρεια ποὺ υἱοθετήθηκε 
μετὰ τὴ Σύνοδο τῆς Trent, 1545-1563)495. Ὁ ζωγράφος τοῦ Πανορμίτη 
ἀκο λουθεῖ τὸ εἰκονογραφικὸ θέμα τοῦ «Ἀπόκρυφου» Εὐαγγελισμοῦ (Παρὰ 
τὸ Φρέαρ), ποὺ ἀντλεῖται ἀπὸ τὸ Πρωτευαγγέλιο τοῦ Ἰακώβου (11:1-2), 
μὲ μικρὲς διαφοροποιήσεις, σὲ σχέση μὲ τὰ ὑπόλοιπα μνημεῖα ποὺ υἱοθε-
τοῦν τὸ παρὸν θέμα. Γιὰ παράδειγμα, δὲν κρατάει ὑδρία ἡ Παναγία, ὅπως 
συμβαίνει στήν ψηφιδωτὴ ἀπεικόνιση τοῦ Ἁγίου Μάρκου Βενετίας (12ος 
αἰ.), τῆς Μονῆς τῆς Χώρας496 ἢ στὴν τοιχογραφία τοῦ ναοῦ τῶν Ἁγίων 
Ἀναργύρων Καστοριᾶς (12ος αἰ.)497, ἀλλὰ περισσότερο πλησιάζει τὸν γ´ 
οἶκο τοῦ κύκλου τοῦ Ἀκαθίστου τοῦ καθολικοῦ τοῦ Marko498.

Ἐπίσης, ἡ συντροφιὰ τῆς Θεοτόκου δὲν ἐμφανίζεται σὲ ὅλες τὶς πα-
ραστάσεις τοῦ Ἀπόκρυφου Εὐαγγελισμοῦ ἢ ἐμφανίζεται μὲ μικρὲς παραλ-
λαγές. Συνήθως, οἱ φίλες τῆς Παρθένου γνέθουν ἢ εἶναι μισοκρυμμένες 
πίσω ἀπὸ τὸ παραπέτασμα τῆς θύρας, ἐνῶ ἄλλοτε φαίνεται πὼς φεύγουν. 
Περιπτώσεις τῶν τύπων αὐτῶν ἔχουμε στὸ παρεκκλήσιο τῶν Τριῶν Ἱε-
ραρχῶν τῆς Μονῆς Βαρλαάμ (Μετέωρα), καθὼς καὶ στὸν νάρθηκα τῆς 
Μονῆς Βατοπεδίου στὸ Ἅγιο Ὄρος499. Στὴν Ἀχρίδα καὶ τὸ Marko, συν-
αντοῦμε μία ἰδιαίτερη λεπτομέρεια, κατὰ τὴν ὁποία ἡ ἔντρομη Παρθένος 
ὑποβαστάζεται ἀπὸ δύο γυναῖκες, τοποθετημένες ἑκατέρωθέν της500, ἐνῶ 
στὸν Ἀκάθιστο τοῦ ψαλτηρίου TomiĆ ὑπάρχουν τρεῖς γυναικεῖες μορφές, 
οἱ ὁποῖες συγκρατοῦν τὸ σχοινὶ  μὲ τὸν κουβᾶ (στὴ σύνθεση ὁ ἄγγελος δὲν 
ἵπταται, ἀλλὰ βαδίζει ἐπὶ γῆς)501. Μεγαλύτερη συνάφεια, ὅσον ἀφορᾶ στὴ 
Μονὴ Πανορμίτου, παρατηρεῖται μὲ τὸν οἶκο α´ τῆς τράπεζας τῆς Μονῆς 
Δοχειαρίου, μὲ διαφορὲς στὴν τοποθέτηση τῶν προσώπων, ἐξαιρουμένου 
τοῦ ἀγγέλου, καθὼς καὶ στὸ σχῆμα τοῦ πηγαδιοῦ502.

Στὴν περίπτωση τοῦ ναοῦ τῆς Τίμιας Ζώνης Τήλου, ὁ ἁγιογράφος 
ἀποσπᾶ τὴν παράσταση ἀπὸ τὸν κύκλο τοῦ Ἀκαθίστου καὶ τὴν ἱστορεῖ 
μέσα στὸ ἱερὸ βῆμα.

Οἶκος β´. «Βλέπουσα ἡ ἁγία...» (ἐπιγραφή: ΒΛΕΠΟΥΣΑ Η ΑΓΙΑ): Ἡ 

494. Ὅ.π.
495. Καλοκύρη, Θεοτόκος, σ. 119.
496. Βλ. Underwood, The Kariye Djami καὶ Ousterhout, Kariye Camii.
497. Καλοκύρη, ὅ.π., πιν. 150, 151α, 152α.
498. Spatharakis, Akathistos., πιν. 114.
499. Ἀντουράκη, ὅ.π., σ. 430. Γιὰ ἀναζήτηση στοιχείων περὶ τῆς μονῆς,  βλ. Ἱερὰ 

Μεγίστη Μονὴ Βατοπαιδίου (Συλλογικὸ ἔργο), Μυλωνᾶ, Μονὴ Βατοπεδίου, Γουναρίδη, 
Ἱερὰ Μονὴ Βατοπεδίου καὶ Μαμαλούκου, Τὸ Καθολικὸ τῆς Μονῆς Βατοπεδίου.

500. Καλοκύρη, ὅ.π., σ. 114.
501. Spatharakis, ὅ.π., πιν. 194.
502. Ἀσπρᾶ-Βαρδαβάκη, ὅ.π., πιν. 132.
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Θεοτόκος βρίσκεται καθισμένη σὲ περίτεχνη «καρέκλα», μὲ ἐρεισίνωτο καὶ 
χωρὶς ἐρισίχειρα, στηρίζει τὰ πόδια της σὲ χαμηλὸ ὑποπόδιο, ἐνῶ μπροστά 
της, καὶ ἐπάνω σὲ τράπεζα συμπαγῆ, ἔχει κώδικα ἀνοιχτό. Μὲ τὸ ἀριστερὸ 
χέρι ἀκουμπάει τὸν κώδικα, καθὼς ἁπλώνει τὸ δεξὶ πρὸς τὸν ἄγγελο τοῦ 
Κυρίου. Ὁ ἄγγελος εὐλογεῖ μὲ τὸ δεξὶ τὴν Παναγία, ἐνῶ μὲ τὸ ἀριστερὸ 
κρατάει εἰλητό, τὸ ὁποῖο ἔχει τὴ φράση: «ΚΕΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ, Ο ΚΥΡΙΟΣ 
ΜΕΤΑ ΣΟΥ» (δὲν ξεχωρίζουν ὅλες οἱ λέξεις, ὅπως καὶ ἡ ὀρθογραφία τους). 
Στὸ φόντο ὑπάρχει ὁριζόντιος τοῖχος μὲ πυργίσκο, ἐνῶ πίσω ἀπὸ τὴν Θε-
οτόκο ὑψώνεται ἑνὸς εἴδους θύρωμα. μὲ κίονα, ἐπιστύλιο καὶ παραπέτα-
σμα (κατὰ τὸ ἥμισυ παραμερισμένο), τὸ ὁποῖο δημιουργεῖ τὴν αἴσθηση 
τοῦ ἐσωτερικοῦ χώρου.

Ὅσον ἀφορᾶ στὴ δομὴ τῆς παράστασης, ἐντοπίζονται μικρὲς διαφο-
ροποιήσεις μὲ τὴν Ἑρμηνεία τοῦ Διονυσίου, τουλάχιστον στὴν ἀπεικόνιση 
τῆς Παρθένου, ἐφόσον τὴν τοποθετεῖ σὲ χῶρο ἐξωτερικό, μὲ κτήρια, καὶ μὲ 
χειρόγραφο στὸ χέρι503. Περισσότερο πλησιάζει τὴν ἱστόρηση τοῦ β´ οἴκου 
τοῦ κύκλου στὸ Marko504 ἢ τοῦ ναοῦ τῆς Παναγίας τοῦ Ἀποστολάκη Κα-
στοριᾶς (1606). Ὁ ἀνοιχτὸς κώδικας, στὸν ὁποῖο ἀκουμπάει ἡ Θεοτόκος, 
ἀποτελεῖ στοιχεῖο ποὺ πρωτοεμφανίζεται τὸν 12ο αἰ. (προσθήκη ποὺ ἐπι-
κρατεῖ στὴ Δύση) καὶ ἔχει ὡς ἔρεισμα τὰ Ἀπόκρυφα, στὰ ὁποῖα ἀναφέρε-
ται πὼς ἡ Παρθένος Μαρία μελετοῦσε τὸν νόμο τοῦ Θεοῦ καὶ ἔψαλλε 
ὕμνους τοῦ Δαυίδ (Ψευδοματθαῖος, 6). Τὸν ἀνοιχτὸ κώδικα συναντοῦμε 
καὶ σὲ τοιχογραφίες τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ποὺ ὅμως εἰσάγεται μέσω τῶν δυ-
τικῶν χαλκογραφιῶν505. 

Οἶκος γ´. «Γνῶσιν ἄγνωστον γνῶναι...» (ἐπιγραφή: ΓΝΩΣΗΝ ΑΓΝΩΣ-
ΤΟΝ ΓΝΟΝΕ): Ἡ Παναγία βρίσκεται ἐπάνω σὲ βάθρο μὲ δύο κλίμακες, 
πατώντας σὲ χαμηλὸ ὑποπόδιο, ἐνῶ πίσω της ὑπάρχει σκίμποδας καὶ συμ-
παγὴς τράπεζα, μὲ ἀνοιχτὸ κώδικα ἐπάνω. Σὲ ὑψηλότερο σημεῖο κρέμεται 
βῆλο μὲ χρυσὰ κρόσσια. Ἀκουμπάει ἡ Θεομήτωρ τὸ δεξὶ χέρι στὸ στῆθος 
της καὶ ἀναρωτιέται, σύμφωνα μὲ τὸν ὕμνο: «ἐκ λαγόνων ἁγνῶν Υἱόν, πῶς 
ἐστι τεχθῆναι δυνατόν;...» (στάση γ´). Ὁ ἀρχάγγελος Γαβριήλ, μὲ κίνηση 
ποὺ ἐκφράζει ζωηράδα, κατευθύνεται πρὸς τὴ Θεοτόκο, κρατώντας στὸ 
ἀριστερὸ χέρι σκῆπτρο (σημάδι θείας ἐξουσίας506) μὲ ἀπόληξη σὲ μορφὴ 
κρινάνθεμου (ὁ λεγόμενος κρίνος, κατὰ τὶς δυτικὲς ἀπεικονίσεις507). Στὸ 
βάθος ὑπάρχει τρίβηλη εἴσοδος, μὲ παραστάδες καὶ πεσσοὺς ἀνάμεσα στὶς 

503. Διονυσίου, ὅ.π.
504. Spatharakis, ὅ.π., πιν. 373.
505. Καλοκύρη, ὅ.π.,  σ. 116, 199.
506. Βλ. Ὅ.π., σσ. 118-119.
507. Ἡ μορφὴ τοῦ σκήπτρου παρερμηνεύθηκε ἀπὸ τοὺς δυτικοὺς καλλιτέχνες, οἱ ὁποῖοι 

τοποθέτησαν στὸ χέρι τοῦ ἀρχαγγέλου, τὸν 14ο αἰ., ἕναν κρίνο (ἄνθος), ὑποδηλώνοντας 
ἔτσι τὴν ἁγνότητα τῆς Παρθένου Μαρίας. Βλ. Ὅ.π., σ. 119.
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θύρες. Ἡ τρίτη, δεξιά, θύρα ἔχει πεντάφυλλο τύμπανο, σαφῶς προϊὸν δυ-
τικῆς ἐπίδρασης508 (εἰκ. 71).

Μὲ τὸν τρίτο, κατὰ σειρά, οἶκο ὁλοκληρώνεται τὸ τμῆμα ἐκεῖνο ποὺ 
ἀφορᾶ στὸν Εὐαγγελισμὸ τῆς Παρθένου καὶ ἀπαρτίζεται ἀπὸ τοὺς τρεῖς 
πρώτους οἴκους τοῦ Ἀκαθίστου509. Διαφορὲς ἐντοπίζονται καὶ πάλι με-
ταξὺ τοῦ οἴκου γ´ τοῦ καθολικοῦ τῆς μονῆς καὶ τῆς Ἑρμηνείας τοῦ Διο-
νυσίου, ἀφοῦ ἡ Θεοτόκος καὶ ὁ ἄγγελος στὴν Ἑρμηνεία τοποθετοῦνται 
σὲ ἐξωτερικὸ χῶρο, ἐνῶ καὶ οἱ δύο φαίνεται νὰ κρατοῦν εἰλητάρια510. Θὰ 
λέγαμε πὼς ὁ τύπος ποὺ προτείνει ὁ Διονύσιος στὴν Ἑρμηνεία του εἶναι 
ἐκεῖνος τῆς Παναγίας τῆς Παρακλήσεως (ἢ Μεσίτριας), μὲ διαφορὲς 
στὴν κατεύθυνση ποὺ στρέφεται, συνεπῶς καὶ στὶς κινήσεις τῶν χεριῶν 
της, καθὼς καὶ στὰ ἀναγραφόμενα στὸ εἰλητό511. Ὁ ἁγιογράφος Νεόφυ-
τος ἀποδίδει τὸν οἶκο γ´, ὅπως ἱστορεῖται στὸ καθολικὸ τῆς Μονῆς τῶν 
Φιλανθρωπηνῶν (ἡ στάση τῆς Παναγίας θυμίζει ἐκείνη τῆς Μεσίτριας, 
πλὴν τοῦ εἰληταρίου), μὲ τὴν προσθήκη τῆς τράπεζας καὶ τοῦ κώδικα 

508. Βλ. Μπούρα, Ἱστορία, σσ. 354-355.
509. Ἐκτὸς ἀπὸ τὸν Ἀπόκρυφο Εὐαγγελισμὸ τῆς α΄ στάσης, οἱ ἑπόμενες δύο ἀναφέρο-

νται στὰ δύο διαφορετικὰ στάδια τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, σύμφωνα μὲ τὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Λουκᾶ 
(1:26-38).

510. Διονυσίου, ὅ.π.
511. Ὁ τύπος αὐτὸς ἐντοπίζεται γιὰ πρώτη φορὰ στὸν Ἅγιο Δημήτριο Θεσσαλονίκης 

(γύρω στὸν 9ο αἰ.), ἀλλὰ συνεχίζεται καὶ τὸν 12ο αἰ. στοὺς Ἁγίους Ἀναργύρους Καστοριᾶς, 
σὲ φορητὲς εἰκόνες τοῦ Σινᾶ (13ος αἰ.), καθὼς καὶ στὰ Μετέωρα καὶ Ἅγιο Ὄρος (16ος αἰ.). 
Βλ. Καλοκύρη, ὅ.π., σσ. 55-56.

Εἰκ. 71. Ὁ οἶκος γ΄ (Ἀκάθιστος)
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ἐπάνω της, καθὼς καὶ μὲ παραλλαγὲς στὸν χῶρο ποὺ διαδραματίζεται ἡ 
σκηνή, ἡ ὁποία λαμβάνει χώρα ἐντὸς σπιτιοῦ καὶ στὶς δύο περιπτώσεις512. 
Σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν ταπεινότητα καὶ τὴν ἠρεμία ποὺ ἐκφράζεται ἐδῶ (ἡ 
Παναγία ἀπορεῖ γιὰ τὸ θεῖο θαῦμα), στὶς περισσότερες παραστάσεις τῆς 
βυζαντινῆς καὶ μεταβυζαντινῆς περιόδου δηλώνεται ζωηρότητα μέσω τῆς 
κίνησης τῶν χεριῶν τῆς Θεοτόκου (δέηση), εἴτε εἶναι καθιστὴ εἴτε κα-
τευθύνεται πρὸς τὸν ἀρχάγγελο Γαβριήλ, δείχνοντας ἔτσι τὴν ἀποδοχὴ 
τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ513.

Ἡ σύγκριση μὲ ἄλλα ἔργα τοῦ Νεοφύτου ὁδηγεῖ στὸν ἐντοπισμὸ ἀμε-
λητέων διαφορῶν. Στὴν Τίμια Ζώνη Τήλου ἡ ἱστόρηση τοῦ οἴκου εἶναι 
ὅμοια μὲ αὐτὴν τῆς Μονῆς Πανορμίτου, μὲ τὴ διαφορὰ πὼς ἡ Θεοτόκος 
κρατάει στὸ ἀριστερὸ χέρι κύλινδρο χαρτιοῦ, ἐνῶ μπροστά της ὑπάρχει 
μικροῦ ὕψους ἀναλόγιο.

Οἶκος δ´. «Δύναμις τοῦ Ὑψίστου...» (ἐπιγραφή: ΔΥΝΑΜΗ/ΙΣ ΤΟΥ 
ΥΨΙΣΤΟΥ): Δύο ἄγγελοι ἁπλώνουν σινδόνη καὶ στὴ μέση, πατώντας σὲ 
χαμηλὸ ὑποπόδιο, βρίσκεται ἡ Θεομήτωρ, ποὺ διασταυρώνει τὰ χέρια 
της μπροστὰ στὸ στῆθος. Ψηλὰ καὶ κεντρικά, ἀκριβῶς ἐπάνω ἀπὸ τὴν 
Παρθένο, στὸ τόξο τοῦ οὐρανοῦ, διαφαίνεται μέσα ἀπὸ νεφέλη ὁ Θεὸς 
προσωποποιημένος, ὁ ὁποῖος στέλνει ἀκτῖνες πρὸς τὸ κεφάλι τῆς Πα-
ναγίας (ἀχνοφαίνεται ἡ μορφὴ τῆς περιστερᾶς).

Ἡ παροῦσα παράσταση συντίθεται ἀπὸ ὅλα ἐκεῖνα τὰ στοιχεῖα ποὺ 
ἀναφέρει ὁ Διονύσιος γιὰ τὸν δ´ οἶκο514, μὲ ἀπειροελάχιστες παραλλαγές. 
Ὁ τύπος αὐτὸς ἀποκρυσταλλώθηκε κατὰ τὴν ὄψιμη μεταβυζαντινὴ περίο-
δο, καθὼς ἡ πλειοψηφία τῶν ἀπεικονίσεων τοῦ δ´ οἴκου ποὺ συναντᾶται 
σὲ κύκλους βυζαντινῶν καὶ μεταβυζαντινῶν μνημείων, ἀλλὰ καὶ εἰκονο-
γραφημένων χειρογράφων, παρουσιάζει σημαντικὲς διαφορές. Συνήθης 
εἶναι ἡ περίπτωση ποὺ ἡ Ἀειπαρθένος ἐπικαλύπτεται ἀπὸ σιδόνη, τὴν 
ὁποία συγκρατοῦν δύο γυναικεῖες μορφές, ὅπως π.χ. στὴν περίπτωση τῆς 
DeČani καὶ τῆς Παναγίας Ὀλυμπιώτισσας, ἢ ποὺ λούζεται ἀπὸ τὸ θεῖο 
φῶς, ἀποκτώντας μορφὴ δόξας, ὅπως συμβαίνει στὸ ψαλτήριο TomiĆ 
κ.ἄ.515 Περιπτώσεις ποὺ ἡ σινδόνη συγκρατεῖται ἀπὸ ἕναν ἢ δύο ἀγγέλους, 
κατὰ τὴ βυζαντινὴ καὶ πρώιμη μεταβυζαντινὴ περίοδο, ἔχουμε στὸν κύκλο 

512. Ἀχειμάστου, ὅ.π., σ. 94 (πιν. 67), 97.
513. Τέτοια παραδείγματα, σὲ ἐπίπεδο μνημειακῆς ζωγραφικῆς, μποροῦμε νὰ ἐντοπίσου-

με στὴν Παναγία Ὀλυμπιώτισσα Ἐλασσόνος, στὴν Παναγία στὰ Ρούστικα Κρήτης, στὸν 
Ἅγιο Φανούριο στὸ Βαλσαμόνερο, στὴν Παναγία στὸν Μέρωνα Ἀμαρίου, στὶς τράπε-
ζες τῶν Μονῶν Δοχειαρίου καῖ Χιλανδαρίου, στὴ Μονὴ Πετράκη κ.ἄ. Βλ. Spatharakis, 
ὅ.π., πιν. 393, 395, 398, 400, Ἀσπρᾶ-Βαρδαβάκη, ὅ.π., πιν. 133, 158, καθὼς καὶ Στουφῆ-
Πουλημένου, Ἱερὰ Μονὴ Πετράκη, σ. 109.

514. Διονυσίου, ὅ.π.
515. Spatharakis, ὅ.π., σσ. 130-132, πιν. 407, 410, 416 καὶ Καλοκύρη, ὅ.π., σσ. 195-196.
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τῆς Περιβλέπτου στὴν Ἀχρίδα, τοῦ Ἁγίου Φανουρίου στὸ Βαλσαμόνερο, 
τῆς Παναγίας στὸ Σοφικὸ κ.ἀ.516

Οἶκος ε´. «Ἔχουσα θεοδόχον...» (ἐπιγραφή: ΕΧΟΥΣΑ ΘΕΟΔΟΧΩΝ): 
Ἡ παράσταση ἀκολουθεῖ τὸν συνήθη τρόπο ἀπεικόνισης τοῦ Ἀσπα-
σμοῦ517, δηλαδὴ ἡ Θεοτόκος καὶ ἡ Ἐλισάβετ εἰκονίζονται ἐναγκαλιασμένες 
πρὸ οἰκοδομήματος518.

Ὁ Διονύσιος περιγράφει τὴ σκηνὴ μὲ τὴν προσθήκη τριῶν ἀκόμη 
προσώπων, δηλ. τοῦ Ἰωσήφ, τοῦ Ζαχαρία καὶ ἑνὸς μικροῦ παιδιοῦ, ἐνῶ 
παρουσιάζονται κάποιες ἀλλαγές στὸ σκηνικὸ τῆς παράστασης (παχνὶ 
καὶ πουλάρι ἐπιπλέον)519. Στὴν τράπεζα τῆς Μονῆς Μεγίστης Λαύρας 
ἐμφανίζεται τὸ παιδὶ ποὺ περιγράφεται στὴν Ἑρμηνεία, τὸ ὁποῖο πιθα-
νολογεῖται πὼς εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς υἱοὺς τοῦ Ἰωσήφ, ὅπως καὶ ὁ Ἰωσὴφ 
μὲ τὸν Ζαχαρία. Τὸ ἴδιο ἀκριβῶς μοτίβο, μένοντας πιστὸς στὴν Ἑρμηνεία, 
ἀκολουθεῖ καὶ ὁ Γ. Μάρκου στὴ Μονὴ Φανερωμένης520. Ἀπὸ αὐτὸ συμπε-
ραίνουμε πὼς οἱ συγ κεκριμένες καινοτομίες ἐφαρμόζονται στὴ μνημειακὴ 
ζωγραφικὴ κατὰ τὴ μεταβυζαντινὴ περίοδο, ἐφόσον στοὺς παλαιότερους 
κύκλους Ἀκαθίστου ἀπουσιάζουν οἱ μορφὲς αὐτές521. Πραγματικά, στὰ βυ-
ζαντινὰ μνημεῖα τοῦ Ἁγίου Νικολάου τοῦ Ὀρφανοῦ, τῆς Παναγίας στὰ 
Ρούστικα, στὴν Cozia, ἀλλὰ καὶ σὲ χειρόγραφα, ὅπως π.χ. τῆς Μόσχας, 
ἔχουμε, μόνον, τὸν ἐναγ καλισμὸ τῶν δύο γυναικῶν μπροστὰ ἀπὸ κάποιο 
κτήριο522.

Οἶκος ζ´. «Ζάλην ἔνδοθεν ἔχων...» (ἐπιγραφή: ΖΑΛΗΝ ΕΝΔΟΘΕΝ 
ΕΧΩΝ): Ἐντὸς ἐσωτερικοῦ χώρου ὁ Ἰωσήφ, ἀριστερά, ἔχοντας ταραχθεῖ 
ἀπὸ τὶς ἀμφιβολίες γιὰ τὴν ἁγνότητα τῆς Παρθένου Μαρίας, ἀπευθύνεται 
πρὸς τὴ Θεοτόκο, ἁπλώνοντας τὸ ἀριστερό του χέρι πρὸς τὸ μέρος της. 
Δεξιὰ τῆς συνθέσεως ἡ Παναγία, στραμμένη πρός τὸν Ἰωσήφ, δηλώνει 
ἔντονη κίνηση καὶ μὲ τὰ δύο χέρια, στρέφοντάς τα πρὸς τὰ ἐπάνω, ὥστε 
νὰ δηλώσει στὸν σύντροφό της τὸ ἄφραστο θαῦμα καί, παράλληλα, 
ἀγανάκτηση γιὰ τὶς ὑποψίες του εἰς βάρος της.

Ἐδῶ ἀκολουθεῖται ὁ εἰκονογραφικὸς τύπος τῆς Θλίψεως τοῦ Ἰωσήφ, 
ἀποσπασμένος ὅμως ἀπὸ τὸ ἐνύπνιο ὅραμά του (κάποιες φορὲς συν-
υπάρχουν σὲ μία ἑνιαία παράσταση, ἐνῶ ἄλλες φορὲς ἱστορεῖται μόνο 

516. Ἀσπρᾶ-Βαρδαβάκη, ὅ.π., σσ. 50-51, πιν. 183 καὶ Spatharakis, ὅ.π., πιν. 413, 414.
517. Καλοκύρη, ὅ.π., σ. 120.
518. Στὰ προηγούμενα ἔργα του ἐντοπίζονται μικρὲς διαφορὲς στὰ στοιχεῖα τοῦ οἰκο-

δομήματος.
519. Διονυσίου, ὅ.π., 203.
520. Ἀσπρᾶ-Βαρδαβάκη, ὅ.π., σ. 55.
521. Ἡ μορφὴ τοῦ μικροῦ παιδιοῦ ἐμφανίζεται καὶ στὶς Ὁμιλίες τοῦ Ἰακώβου τῆς 

Μονῆς Κοκκινοβάφου (12ος αἰ.). Βλ. Ὅ.π., σ. 49, 55.
522. Ἐπίσης, ὑπάρχει ἡ περίπτωση τῆς Μονῆς Βαλσαμονέρου, κατὰ τὴν ὁποία οἱ δύο 

ἅγιες γυναῖκες πλαισιώνονται ἀπὸ δύο παρθένες, σὲ μεγάλη κλίμακα. Βλ. Ὅ.π., σσ. 54-55.
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τὸ Ὄνειρο τοῦ Ἰωσήφ)523. Ὁ ἁγιογράφος ἀκολουθεῖ, σχεδόν, πιστὰ τὴν 
Ἑρμηνεία τοῦ Διονυσίου, μὲ μηδαμινὲς ἀποκλίσεις, ὅπως τὴν ἀπεικόνιση 
τοῦ Ἰωσὴφ χωρὶς τὴ ράβδο524. Τὸ σχῆμα αὐτό, τὸ ὁποῖο βρίσκει μεγάλη 
διάδοση  γιὰ τὴν εἰκονογράφηση τοῦ ς´ οἴκου τοῦ Ἀκαθίστου ἀπὸ τὴν 
παλαιολόγεια περίοδο, διατηρεῖται, σχεδόν, αὐτούσιο μέχρι καὶ τοὺς 
πρώτους χρόνους μετὰ τὴν Ἅλωση525.

Στὴν Παναγία Ἐλεοῦσα Καλυθιῶν Ρόδου υἱοθετεῖται ὁ τύπος τοῦ 
Ἰωσὴφ ποὺ προτείνει ὁ Διονύσιος, δηλ. νὰ ἀκουμπάει μὲ τὸ ἀριστερὸ χέρι 
ἐπάνω σὲ βακτηρία, ἐνῶ μὲ τὸ δεξὶ νὰ ἀπευθύνεται μὲ σθένος πρὸς τὴ 
Θεοτόκο. Τὸ ἀτομικὸ βάθρο-ὑποπόδιο, στὸ ὁποῖο στέκεται ἡ Παναγία, 
παρουσιάζει μικρὲς ἀλλαγὲς ἀνάμεσα στὰ δύο μνημεῖα.

Οἶκος η´. «ἤκουσαν οἱ ποιμένες...» (ἐπιγραφή: ΗΚΟΥΣΑΝ ΟΙ ΠΟΙΜΕ-
ΝΕΣ): Εἰκονίζονται δύο ποιμένες στὴν ὕπαιθρο. Ὁ ἀριστερός, ἔχοντας 
τὰ πόδια του σταυρωτά, φαίνεται νὰ κρατάει φλογέρα καὶ νὰ στρέφει 
τὸ κεφάλι του πρὸς τὰ δεξιά, σὰν κάτι νὰ τράβηξε τὴν προσοχή του. Ὁ 
ἄλλος κρατάει ραβδὶ καὶ στρέφει τὸ κεφάλι του, ἐκφράζοντας μὲ τὴν κίνη-
ση τῶν χεριῶν του ταραχή, πρὸς τὸ ἄνω ἐπίπεδο τῆς σύνθεσης, ἀπ’ ὅπου 

523. Στήν, ἐρειπωμένη πλέον, Ἁγία Φωτεινὴ Ἀμαρίου Κρήτης καὶ στὸ Humor τῆς 
Μολδαβίας ἀποδίδεται τὸ Ὄνειρο τοῦ Ἰωσήφ, ἐνῶ ἡ συνύπαρξη καὶ τῶν δύο συναντᾶται 
στὴν Παναγία τῆς Κερᾶς (Κρήτη) καὶ στὴν ἐκκλησία τοῦ Σταυροῦ (Κύπρος), ποὺ ὅμως 
δὲν ἀνήκουν σὲ κύκλους Ἀκαθίστου. Βλ. Καλοκύρη, ὅ.π., σσ. 122-123, 199 καὶ Ἀσπρᾶ-
Βαρδαβάκη, ὅ.π., σ. 55.

524. Διονυσίου, ὅ.π.
525. Ἀσπρᾶ-Βαρδαβάκη, ὅ.π., σσ. 55-56.

Εἰκ. 72. Ὁ οἶκος η΄ (Ἀκάθιστος)
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ἐμφανίζεται, πίσω ἀπὸ τοὺς λοφίσκους, στρατιὰ ἀγγέλων. Ἀπὸ τοὺς πρω-
τοστάτες ἀγγέλους, ὁ ἀριστερὸς εὐλογεῖ μὲ τὸ δεξὶ χέρι τὸν ποιμένα, ἐνῶ 
ὁ δεξιός, ἁπλώνοντας τὰ χέρια, μοιάζει νὰ ἀνακοινώνει τὸ γεγονὸς τῆς 
Γεννήσεως τοῦ Θεανθρώπου. Στὸ κάτω μέρος τῆς τοιχογραφίας ἔχουν 
τοποθετηθεῖ λευκοὶ καὶ μαῦροι ἀμνοί, ἐνῶ κεντρικά, σχεδόν, καὶ κάτω 
ἀπὸ ἕνα δέντρο βρίσκεται ἕνας μικρὸς μαῦρος σκύλος, ὁ ὁποῖος φαίνε-
ται ἐπίσης συνταραγμένος ἀπὸ τὴν ἐμφάνιση τῶν ἀγγελικῶν δυνάμεων 
(εἰκ. 72).

Τὸ ἴδιο βασικὸ εἰκονογραφικὸ σχῆμα ἀκολουθεῖται ἀπὸ τὸν ζωγράφο 
καὶ στὰ ἄλλα ἐνυπόγραφα ἔργα του. Ἡ βασικότερη διαφορὰ ἀνάμεσα 
στὸν οἶκο τοῦ καθολικοῦ τῆς μονῆς καὶ στοὺς ἄλλους ναοὺς ποὺ ἔδρασε 
ὁ ἁγιογράφος, εἶναι ἡ παρουσία ἑνὸς τρίτου βοσκοῦ (στὴν Τῆλο ἔχει ἀπο-
μείνει σπάραγμα τοῦ οἴκου η´). Ἐπίσης, ἀνάμεσα στὴν Τῆλο καὶ τὴ Σύμη, 
διαφοροποίηση ἐντοπίζεται στὴ στάση καὶ τὴν τοποθέτηση τῶν βοσκῶν 
στὸν χῶρο.

Οἶκος θ´. «Θεοδρόμον ἀστέρα...» (ἐπιγραφή: ΘΕΟΔΡΟΜΟΝ ΑΣΤΕΡΑ): 
Σὲ ὑπαίθριο χῶρο οἱ Τρεῖς Μάγοι, ἔφιπποι, ἀκολουθοῦν ἄγγελο πεζοπόρο, 
ὁ ὁποῖος τοὺς κατευθύνει καί, ταυτόχρονα, τοὺς δείχνει μὲ τὸ ἀριστερὸ 
χέρι τὸ ἄστρο τῆς Γεννήσεως, τοποθετημένο στὴν ἄνω δεξιὰ γωνία τῆς 
συνθέσεως. Οἱ δύο Μάγοι (πρῶτος καὶ τρίτος) ἔχουν τὰ βλέμματα τοὺς 
στραμμένα πρὸς τὸ ἀστέρι, ἐνῶ ὁ δεύτερος, κατὰ σειρά, μάγος γυρίζει 
τὸ κεφάλι του πρὸς τὸν τελευταῖο καὶ παράλληλα δείχνει μὲ τὸ ἀριστερὸ 
του χέρι τὸν φωτεινὸ ὁδηγό τους. Στὸ φόντο ξεχωρίζουν χαμηλὰ βουνά, 
καθὼς καὶ κτίσματα μὲ φρουριακὴ μορφή (εἰκ. 73).

Στὴν παροῦσα σύνθεση ἀκολουθεῖται ἡ περιγραφὴ τῆς Ἑρμηνείας κατὰ 
τὸ γενικὸ σχῆμα της, ἐφόσον δὲν τίθενται κάποια αὐστηρὰ πλαίσια καὶ 
κανόνες ὡς πρὸς τήν ἀπεικόνιση τῶν Μάγων καὶ τοῦ ἀστέρα526. Μονα-
δικὴ προσθήκη ἀποτελεῖ ὁ ἄγγελος527, ὁ ὁποῖος δὲν εἶναι ξένος σὲ κύκλους 
βυζαντινῶν καὶ μεταβυζαντινῶν ναῶν, ὅπως σὲ αὐτὸν στὰ Ρούστικα, στὸν 
Μέρωνα Ἀμαρίου, στὴ DeČani, στὸ Marko528, στὴ Μονὴ Φιλανθρωπηνῶν 
(ἐνσωματώνονται οἱ οἴκοι θ´ καὶ ι´ σὲ ἕνα πλαίσιο)529, στὴ Μονὴ Βαρλαάμ 
(παρεκκλήσιο Τριῶν Ἱεραρχῶν)530 κ.ἄ. Εἰδικὰ στὶς περιπτώσεις τῶν δύο 
σερβικῶν, καθὼς καὶ τῶν δύο τελευταίων μεταβυζαντινῶν μνημείων τοῦ 
ἑλλαδικοῦ  χώρου, εἶναι χαρακτηριστικὴ ἡ ἀντικατάσταση τῆς φιγούρας 

526. Διονυσίου, ὅ.π.
527. Ὁ ἄγγελος συμβολίζει τὸ ἄστρο τῆς Βηθλεέμ, τὸ ὁποῖο μεταμορφώθηκε σὲ ἀσώμα-

τη δύναμη καὶ ὁδήγησε τοὺς μάγους πρὸς τὸν Μεσσία. Καλοκύρη, ὅ.π., σ. 196. Γιὰ ἐπιπλέον 
στοιχεῖα περὶ τοῦ θέματος βλ. Καλοκύρη, Ἄστρον.

528. Spatharakis, ὅ.π., σ. 135, πιν. 472, 473, 474, 476.
529. Ἀχειμάστου, ὅ.π., σ. 103, πιν. 67, 76.
530. Ἀντουράκη, ὅ.π., σ. 438, πιν. 50.
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τοῦ ἱπτάμενου ἀγγέλου μὲ ἔφιππο, λεπτομέρεια ἀγαπητὴ σὲ ὑστεροβυζαν-
τινὰ καὶ μεταβυζαντινὰ μνημεῖα τῆς Σχολῆς Βορειοδυτικῆς Ἑλλάδος531. 
Στὴν παράσταση τῆς Μονῆς Πανορμίτου ὁ ἄγγελος ὁδηγεῖ τοὺς Μάγους 
πεζοπόρος, ἱστορημένος νὰ δείχνει μὲ τὸ ἀριστερὸ χέρι τὸ ἀστέρι. Θὰ 
μπορούσαμε νὰ ποῦμε πὼς ἀποτελεῖ ἕναν συνδυασμὸ τοῦ παλαιότερου 
τύπου (ἱπτάμενος ἄγγελος) μὲ τὴν καινοτομία τοῦ ἔφιππου ἀγγέλου, ὁ 
ὁποῖος πλέον δὲν βρίσκεται στοὺς αἰθέρες, ἀλλὰ στὴ γῆ, ὅπως ἀκριβῶς 
καὶ οἱ Μάγοι. Ἐπίσης, παρατηροῦμε πὼς δὲν τηρεῖται πιστὰ ἡ ἡλικιακὴ 
ἀκολουθία τῶν Τριῶν Μάγων, ὅπως συμβαίνει συνήθως532, ἀφοῦ μὲν πρω-
τοστατεῖ ὁ γηραιότερος ἐκ τῶν τριῶν, ἀλλὰ δὲν φαίνεται ξεκάθαρα ἐὰν 
δεύτερος κατὰ σειρὰ εἶναι ὁ ὥριμος ἢ ὁ νεαρός Μάγος.

Οἶκος ι´. «Ἴδον παῖδες Χαλδαίων...» (ἐπιγραφή: ΙΔΟΝ ΠΑΙΔΕΣ ΧΑΛ-
ΔΕ/ΩΝ/ΟΝ): Ἐντὸς σπηλαίου ἡ Παναγία, καθισμένη σὲ κάθισμα μὲ μορφὴ 
χαμηλοῦ θρόνου, χωρὶς ἐρεισίνωτο καὶ ἐρεισίχειρα, καὶ μὲ ἐνσωματωμένο 
ὑποπόδιο, κρατώντας στὰ χέρια της τὸν μικρὸ Χριστό, ὑποδέχεται τοὺς 
Τρεῖς Μάγους μὲ τὰ δῶρα. Ὁ Ἰωσὴφ ἱστορεῖται στὰ δεξιά της, ὄρθιος, 
κρατώντας βακτηρία μὲ τὸ δεξὶ χέρι. Οἱ προσκυνητὲς Μάγοι, ὁ ἕνας σὲ 
στάση γονυκλισίας καὶ οἱ ἄλλοι δύο ὄρθιοι, ἀποδίδουν τιμὴ καὶ δῶρα στὴν 
Ἀειπαρθένο καὶ στὸ Θεῖο Βρέφος. Ὁ γηραιότερος ἐκ τῶν τριῶν, γονυ-
πετὴς καὶ ἔχοντας ἀκουμπήσει τὸ στέμμα καὶ τὸ σκῆπτρο του στὸ ἔδα-

531. Γεωργιτσογιάννη, «Σχέση», σ. 90. Γιὰ τὸ θέμα, γενικά, τοῦ ἔφιππου ἀγγέλου, βλ. 
Garidis, «L’ange».

532. Ἀντουράκη, ὅ.π., σ. 437.

Εἰκ. 73. Ὁ οἶκος θ΄ (Ἀκάθιστος)
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φος, προσφέρει τὸ δῶρο του στὸν Ἰησοῦ, ποὺ ἁπλώνει τὰ μικρά Του χέρια 
γιὰ νὰ τὸ πιάσει.

Γιὰ ἄλλη μία φορὰ συναντοῦμε διαφοροποιήσεις, σὲ σχέση μὲ τὴν Ἑρμη-
νεία, ἐφόσον ὁ Διονύσιος περιγράφει τὴν Προσκύνηση τῶν Μάγων533 στὸ 
σπίτι τῶν Ἰωσὴφ καὶ Μαριάμ534 καὶ ὄχι ἐντὸς τοῦ σπηλαίου / φάτνης. Ἐπι-
προσθέτως, ὑπάρχουν ἀρκετὲς παραλλαγές, ὅσον ἀφορᾶ καὶ στὴν ὑπόλοι-
πη σκηνή, ὅπως π.χ. ἡ ἔλλειψη τοῦ ἱπποκόμου ποὺ κρατάει τὰ ἄλογα ἢ 
τοῦ ἄστρου-ὁδηγοῦ, στοιχεῖα ποὺ ἐπίσης ἀναφέρει ὁ Διονύσιος535. Ἐδῶ, 
ἱστορεῖται τὸ περιστατικὸ τῆς Προσκύνησης τῶν Μάγων στὸ σπήλαιο 
τῆς Βηθλεέμ536, μὲ τὴν ταυτόχρονη παρουσία τοῦ Ἰωσήφ, πλησίον τῆς 
βρεφοκρατούσας Παρθένου537. Ἡ σκηνὴ θὰ μποροῦσε νὰ χαρακτηριστεῖ 
λιτή, σὲ σχέση μὲ ὅσα προτείνει ὁ Διονύσιος, ἂν καὶ ἡ μορφή τοῦ Ἰωσὴφ 
δὲν συν αντᾶται σὲ κάθε ἀπεικόνιση τοῦ ι´ οἴκου538, καθὼς ὁ ἄγγελος ἱστο-
ρεῖται συχνότερα, ἐνῶ ἡ περίπτωση τοῦ ἀκόλουθου, ποὺ συγκρατεῖ τὰ 
χαλινάρια τῶν ἀλόγων, κάθε ἄλλο παρὰ συνηθισμένη εἶναι κατὰ τοὺς βυ-
ζαντινοὺς καὶ μεταβυζαντινοὺς αἰῶνες539.

Στὸν οἶκο κ´ τῆς Ρόδου καὶ τῆς Τήλου ἐπαναλαμβάνεται τὸ ἴδιο μοτίβο. 
Σημαντικὲς διαφοροποιήσεις ἐντοπίζονται στὸ φόντο τῶν παραστάσεων, 
καθὼς οἱ ἀλλαγές στὰ οἰκοδομήματα ποὺ πλαισιώνουν τὶς συνθέσεις εἶναι 
χαρακτηριστικές.

Οἶκος κ´. «Κήρυκες θεοφόροι...» (ἐπιγραφή: ΚΗΡΗΚΕΣ ΘΕΟΦΟΡΙ): Οἱ 
Τρεῖς Μάγοι, ἔφιπποι καὶ κατὰ ἡλικία, βαδίζουν πρὸς πόλη περιτριγυ-
ρισμένη μὲ ὑψηλὰ τείχη καὶ ἐπάλξεις. Οἱ δύο βρίσκονται στὸ πρῶτο ἐπίπε-
δο τῆς παράστασης, καθὼς βαδίζουν καὶ εἰσέρχονται σταθερὰ πρὸς τὸν 

533. Γιὰ περισσότερα στοιχεῖα περὶ τῆς Προσκύνησης τῶν Μάγων καὶ τῶν γεγονότων 
ποὺ συνδέονται μὲ αὐτήν, βλ. Vezin, L’ Adoration.

534. Χρονικά, ἡ ἄφιξη τῶν μάγων τοποθετεῖται μετὰ τὴ Γέννηση τοῦ Μεσσία, ἀφοῦ 
ἐγκαταστάθηκαν πιὰ σὲ κάποιο οἴκημα. Βλ. Ματθ., 2:11.

535. Διονυσίου, ὅ.π.
536. Πρωτευαγγέλιο Ἰακώβου, 21:3.
537. Καλοκύρη, Θεοτόκος, σσ. 151-153, 196.
538. Σπανιότερη εἶναι ἡ παρουσία τοῦ Ἰωσήφ, κατὰ τοὺς βυζαντινοὺς χρόνους, ὅπως 

συμβαίνει στὸ ψαλτήριο τοῦ Μονάχου (στὸ ὁποῖο ἀπεικονίζεται καθιστὸς καὶ ἀποτελεῖ 
εἰδικὴ περίπτωση), ἐνῶ ἱστορεῖται ἐκτενέστερα, κατὰ τοὺς χρόνους μετὰ τὴν Ἅλωση 
(παρεκκλήσιο Τριῶν Ἱεραρχῶν Μονῆς Βαρλαάμ, Μονὴ Πετράκη, τράπεζα Μονῆς Με-
γίστης Λαύρας, τράπεζα Μονῆς Δοχειαρίου κτλ). Βλ. Spatharakis, ὅ.π., σ. 136, πιν. 490, 
Ἀντουράκη, ὅ.π., πιν. 51, Στουφῆ-Πουλημένου, ὅ.π., σσ. 112-113 καὶ Ἀσπρᾶ-Βαρδαβάκη, 
ὅ.π., σ. 65, πιν. 116, 140.

539. Ἡ μοναδικὴ περίπτωση παρουσίας ἱπποκόμου, πρὶν τὸ τέλος τοῦ 15ου αἰ., συν-
αντᾶται στὸν οἶκο ι΄ τοῦ ναοῦ τῆς Παναγίας στὸ Mateic., ἐνῶ εἰκονίζεται, ἐξίσου σπάνια, 
στοὺς μετὰ τὴν Ἅλωση χρόνους (π.χ. παρεκκλήσιο Τριῶν Ἱεραρχῶν Μονῆς Βαρλαάμ)  Βλ. 
Spatharakis, ὅ.π., σ. 136, πιν.486 καὶ Ἀντουράκη, ὅ.π.
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πυλῶνα τῶν τειχῶν, ἐνῶ ὁ τρίτος, ὁ νεότερος, βρίσκεται στὸ βάθος, ἀκο-
λουθώντας τοὺς ὑπόλοιπους σὲ κάποια ἀπόσταση.

Ἡ συγκεκριμένη παράσταση κλείνει τὴν τριλογία τῶν γεγονότων ποὺ 
ἀφορᾶ στοὺς Τρεῖς Μάγους, ἱστορώντας τὸ ταξίδι τους ἀπὸ τὴν Βαβυλώνα 
μέχρι τὴν Βηθλεὲμ καὶ πάλι πίσω540. Ἡ σύνθεση ἀκολουθεῖ τὴν περιγραφὴ 
τοῦ Διονυσίου, χωρὶς ὅμως τὴν παρουσία κάποιας μορφῆς, ποὺ νὰ ἔχει 
τὸν ρόλο τοῦ φύλακα στὴν εἴσοδο τῆς πόλεως, καθὼς καὶ τοῦ ἀγγέλου-
ὁδηγοῦ, ποὺ προηγεῖται τῶν ἔφιππων Μάγων541. Συνήθως ἡ μεμονωμένη 
μορφὴ στὴν πύλη, ὅταν ἀπεικονίζεται, εἶναι γυναικεία καὶ συμβολίζει τὴν 
Βαβυλώνα542, σύμφωνα καὶ μὲ τοὺς στίχους τοῦ κ´ οἴκου. Ἡ παράσταση 
τοῦ παρόντος οἴκου, γενικά, συναντᾶται σὲ πολλὲς παραλλαγὲς543 στὰ 
βυζαντινὰ καὶ μεταβυζαντινὰ μνημεῖα, ψαλτήρια κ.τ.λ. Στὸ καθολικὸ τῆς 
μονῆς ἔχουμε τὴν πιὸ ἁπλουστευμένη μορφή, ἡ ὁποία συγγενεύει μὲ τὴ 
μικρογραφία τοῦ ἀντίστοιχου οἴκου τοῦ κώδικα Garrett 13544.

Διαφορὰ στὴν τοποθέτηση τοῦ νεότερου Μάγου ἐντοπίζεται ἀνάμεσα 
στὸ καθολικὸ τῆς μονῆς καὶ στὸ ναὸ τῆς Τήλου, ἐφόσον ἱστορεῖται ἀρι-
στερὰ τῆς παράστασης καὶ φαίνεται μόνον ἕνα μικρὸ μέρος τοῦ σώματός 
του, καθὼς καὶ τὸ ἐμπρόσθιο τμῆμα τοῦ ἀλόγου (κεφάλι καὶ μπροστινὰ 
πόδια). Ὁ Νεόφυτος, γιὰ κάποιον ἄγνωστο λόγο, θέλησε νὰ περιορίσει 
τὴν ἔκταση τῆς μορφῆς τοῦ τρίτου Μάγου, δηλώνοντας τὴν παρουσία 
του μὲ ἕνα τμῆμα τῆς ὑπόστασής του. Ἴσως νὰ ὀφείλεται σὲ ἔλλειψη 
χώρου, ἀφοῦ ἡ σύνθεση βρίσκεται στὴν ἄκρη, πρὸς τὰ δυτικά, τοῦ βόρει-
ου τοίχου545. 

Οἶκος λ´. «Λάμψας ἐν τῇ Αἰγύπτῳ...» (ἐπιγραφή: ΛΑΜΨΑΣ ΕΝ ΤΗ 
ΑΙΓΥΠΤΩ): Ἡ παράσταση φέρει τὰ χαρακτηριστικὰ τῆς «εἰς Αἴγυπτον 
φυγῆς», δηλ. τὴν Παναγία βρεφοκρατοῦσα ἐπάνω σὲ γαϊδουράκι νὰ δια-
σχίζει, μαζὶ μὲ τὸν Ἰωσήφ, ποὺ σέρνει τὸ ζῶο καὶ στρέφει τὸ κεφάλι του 
πρὸς τὴ Θεοτόκο, ἐρημικὴ περιοχὴ μὲ ἐλάχιστα δέντρα, ἐνῶ στὸ βάθος 
ξεχωρίζει πόλη μὲ τείχη, ἀπὸ τὰ ὁποῖα κατακρημνίζονται φιγοῦρες μὲ τὴ 
μορφὴ δαιμόνων.

540. Ἀντουράκη, ὅ.π., σ. 439.
541. Διονυσίου, ὅ.π.
542. Καλοκύρη, ὅ.π., σ. 196.
543. Γιὰ τὶς ποικίλες διαφορὲς στὸν τρόπο ἱστόρησης τοῦ κ΄ οἴκου, βλ. Spatharakis, 

ὅ.π., σσ. 137-138, Ἀσπρᾶ-Βαρδαβάκη, ὅ.π., σσ. 66-68 καὶ Ἀντουράκη, ὅ.π., σσ. 439-440.
544. Ὑπάρχουν μικρὲς διαφορὲς στὴν τοποθέτηση τῶν Μάγων, ὅπου στὸν κώδι-

κα Garrett 13 εἰκονίζονται νὰ ἱππεύουν παράλληλα, καὶ ὄχι ὁ ἕνας πίσω ἀπὸ τὸν ἄλλον, 
καθὼς καὶ στὴ μορφολογία τῆς πόλεως, ἡ ὁποία θυμίζει περισσότερο τὴν  Ἱερουσαλήμ. Βλ. 
Ἀσπρᾶ-Βαρδαβάκη, ὅ.π., σ. 66, πιν. 11, 43.

545. Ἀνάμεσα στὴν παράσταση καὶ στὸν δυτικὸ τοῖχο μεσολαβεῖ διακοσμητικὸ θέμα, 
σὰν ταινία, τὸ ὁποῖο ξεκινάει ἀπὸ τὴ μέση περίπου τοῦ βόρειου τοίχου, περιτρέχει ὅλη τὴν 
καμάρα καὶ καταλήγει στὴ μέση, σχεδόν, τοῦ νότιου τοίχου.
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Στὴν Ἑρμηνεία προτείνονται τὰ στοιχεῖα ἐκεῖνα ποὺ συνθέτουν τὴν 
παράσταση  τῆς φυγῆς τοῦ Ἰωσὴφ καὶ τῆς Μαρίας στὴν Αἴγυπτο546. Ὁ 
οἶκος τοῦ καθολικοῦ ἀκολουθεῖ ὅλα ἐκεῖνα τὰ χαρακτηριστικά, πλὴν τῆς 
μορφῆς τοῦ νεανία ποὺ σέρνει τὸ γαϊδουράκι, ὁ ὁποῖος ἀντικαθιστᾶται 
ἀπὸ τὸν Ἰωσήφ.

Συνήθως ἀκολουθοῦνται δύο τρόποι ἱστόρησης τοῦ παρόντος οἴκου, 
τουλάχιστον ὅσον ἀφορᾶ στὴ θέση τοῦ βρέφους: στὸν πρῶτο εἰκονίζεται ὁ 
Χριστὸς στοὺς ὤμους τοῦ Ἰωσήφ, ποὺ ἕπεται ἢ προηγεῖται τῆς Θεοτόκου, 
καὶ ἔχει χαρακτήρα θριαμβευτικό, ἐνῶ στὸν δεύτερο, καὶ πιὸ συνηθισμένο, 
ὁ Χριστὸς βρίσκεται στὴν ἀγκαλιὰ τῆς Παναγίας, ἡ ὁποία κάθεται ἐπάνω 
σὲ ὑποζύγιο547. Τὴν πρώτη περίπτωση τὴ συναντοῦμε στὸν κύκλο τῆς 
Παναγίας στὰ Ρούστικα, στὴ DeČani, στὸ Mateic, στὸ Marko κ.ἄ.548 Καὶ 
στὶς δύο περιπτώσεις βλέπουμε νὰ ἱστορεῖται ὁ Ἰωσήφ, ἄλλοτε μπροστὰ 
ἀπὸ τὴν Παναγία καὶ ἄλλοτε πίσω, ἐνῶ συνυπάρχει στὴ σκηνή, τὶς πε-
ρισσότερες φορές, καὶ ἡ μορφὴ τοῦ Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφόθεου549. Ὁ οἶκος 
τῆς Μονῆς Πανορμίτου φέρει περισσότερες ὁμοιότητες μὲ τοὺς ἀντίστοι-
χους οἴκους τῆς Μονῆς Προδόμου Ἰωαννίνων (1789), τοῦ κώδικα Garrett 
13, καθὼς καὶ τῆς φορητῆς εἰκόνας τῆς Σκοπέλου (α´ ἥμισυ 15ου αἰ.)550. 
Καὶ στοὺς τρεῖς ἀπεικονίζεται μόνον ἡ Παναγία μὲ τὸ Θεῖο Βρέφος, ἐπάνω 
σὲ ὑποζύγιο, καὶ ὁ Ἰωσὴφ νὰ προηγεῖται καὶ νὰ σέρνει τὸ ζῶο, χωρὶς τὴν 
παρουσία τοῦ Ἰακώβου.

Στὴ Ρόδο καὶ τὴν Τῆλο ὁ Νεόφυτος ἐφαρμόζει τὸν τύπο τοῦ Ἰωσὴφ 
ποὺ κρατάει στοὺς ὤμους του τὸν Κύριο καὶ ἀκολουθεῖ τὸ ὑποζύγιο μὲ 
τὴν Παναγία, ἐνῶ τὴν πομπὴ ὁδηγεῖ κάποιος νέος551 (μᾶλλον ὁ Ἰάκωβος) 
μὲ ἰδιαίτερη ἐνδυμασία, καθὼς θυμίζει κάποιο εἶδος τοπικῶν ἐνδυμάτων. 
Ἐπίσης, δὲν φαίνεται νὰ κατακρημνίζονται εἴδωλα ἀπὸ τὰ τείχη τῆς πόλης 
(στὴ Ρόδο, κυρίως, λόγω ἀλλοιώσεων).

Οἶκος μ´. «Μέλλοντος Συμεῶνος...» (ἐπιγραφή: ἀδιάγνωστη): Στὸν 
παρόντα οἶκο εἰκονίζεται ἡ Ὑπαπαντὴ τοῦ Κυρίου. ὁ ἅγιος Συμεών, 
κρατώντας τὸν μικρὸ Χριστό, ἁπλώνει τὰ χέρια του, ὥστε νὰ τὸν ἐπιστρέψει 
στὴ Θεοτόκο, ἡ ὁποία κάνει ἀκριβῶς τὴν ἴδια κίνηση. Ὁ μικρὸς Ἰησοῦς, 
φορώντας λευκὸ χιτώνα καὶ ἐρυθρὸ ἱμάτιο, ἁπλώνει τὰ μικρά Του χέρια 
πρὸς τὴ μητέρα Του μὲ ἀνυπομονησία. Πίσω ἀπὸ τὴ Θεοτόκο εἰκονίζεται 
ὁ δίκαιος Ἰωσήφ, ὁ ὁποῖος κρατάει στὰ χέρια του δύο περιστέρια, ἐντὸς 

546. Διονυσίου, ὅ.π.
547. Spatharakis, ὅ.π., σ. 138.
548. Ὅ.π., πιν. 515-518.
549. Ἀντουράκη, ὅ.π., σσ. 440-441.
550. Ὅ.π., πιν. 103, Ἀσπρᾶ-Βαρδαβάκη, ὅ.π., σ. 68., πιν. 12, 46 καὶ Spatharakis, ὅ.π., 

σσ. 92-97, πιν. 524.
551. Δὲν γνωρίζουμε ἐὰν ὁ νέος ἱστορεῖται καὶ στὴ Ρόδο, γιατὶ ἡ παράσταση ἔχει κατα-

στραφεῖ ἀπὸ τὴ μέση καὶ πρὸς τὰ δεξιά.
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πεπλατυσμένου δοχείου, ἐνῶ ἀνάμεσά τους παρεμβάλλεται ἡ προφήτισσα 
Ἄννα, ἡ ὁποία στρέφει τὸ κεφάλι της πρὸς τὰ πίσω καὶ κρατάει ἀνοιχτὸ 
εἰλητό, ποὺ ἐπάνω ἀναγράφονται τὰ λόγια: «ΤΟΥΤΟ ΤΟ ΒΡΕΦΟΣ ΟΥ-
ΡΑΝΟΝ ΚΑΙ ΓΗΝ ΕΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ» (δὲν ξεχωρίζουν ὅλες οἱ λέξεις). 
Ὁ Συμεὼν βρίσκεται ὄρθιος καὶ σκυφτὸς ἐπάνω σὲ θρόνο μὲ ὑποπόδιο, 
ὑψηλὸ ἐρεισίνωτο, ποὺ καταλήγει σὲ «τρουλλαῖο» αἰωρούμενο ἐπίστεμμα, 
καὶ ἐρεισίχειρα. Ἀνάμεσα σὲ ἐκεῖνον καὶ τὴ Θεοτόκο βρίσκεται τράπεζα μὲ 
μονὸ ὑποστήριγμα καὶ ἐπάνω της κλειστὸ Εὐαγγέλιο. Ἐπίσης, κιβώριο μὲ 
παραπετάσματα καὶ ὑποβασταζόμενο ἀπὸ πέντε κιονίσκους (καταλήγει 
σὲ ἡμικυκλικὸ θολίσκο) ξεχωρίζει στὸ μέσον τῆς παράστασης552.

Ἡ Ἑρμηνεία ὑποδεικνύει τὰ χαρακτηριστικὰ τῆς Ὑπαπαντῆς ὡς συ-
στατικὰ τοῦ δωδέκατου οἴκου τοῦ Ἀκαθίστου553, τὰ ὁποῖα φαίνεται πὼς 
ἀκολουθεῖ καὶ ὁ ἁγιογράφος Νεόφυτος (οἱ διαφορὲς εἶναι πολὺ μικρές, 
σχεδὸν ἀμελητέες). Ἡ σκηνὴ ἀκολουθεῖ τὸ πρότυπο ποὺ ἐγκαινιάζεται 
τὸν 12ο αἰ., δηλ. ὁ ἅγιος Συμεὼν νὰ φέρει τὸ βρέφος στὰ χέρια του καὶ νὰ 
τὸ ἐπιστρέφει στὴν Παναγία554. Ἡ διάταξη τῶν προσώπων ποὺ πρωταγω-
νιστοῦν δὲν εἶναι σταθερὴ καὶ ἐναλλάσσεται ἀνάμεσα στοὺς οἴκους τῶν 
διαφόρων τοιχογραφιῶν καὶ μικρογραφιῶν. Πολλὲς φορὲς παρατη ρεῖται 
ἡ ἀπουσία τῆς προφήτισσας Ἄννας, ὅπως π.χ. συμβαίνει στὴν εἰκόνα τῆς 
Σκοπέλου, στὸ ψαλτήριο TomiĆ, στὴν Cozia κ.ἄ. ἢ ἀκόμη καὶ τοῦ Ἰωσήφ 
(π.χ. εἰκόνα τῆς Σκοπέλου)555. Πλησιέστερος πρὸς τὸν οἶκο λ´  τῆς Μονῆς 
Πανορμίτου εἶναι ὁ ἀντίστοιχος οἶκος τῆς Παναγίας στὸν Μέρωνα 
Ἀμαρίου556, στὸν ὁποῖο ὁ ἅγιος Συμεὼν παρουσιάζεται ὡς Θεοδόχος, ἐνῶ 
ἡ προφήτισσα Ἄννα παρεμβάλλεται ἀνάμεσα στὸ ἱερὸ ζεῦγος (διαφέρει ὡς 
πρὸς τὴν τοποθέτηση τῶν προσώπων, ἐφόσον ὁ ἅγιος Συμεὼν ἱστορεῖται 
δεξιὰ καὶ οἱ ὑπόλοιπες μορφὲς ἀριστερά).

Οἶκος ν´. «Νέαν ἔδειξε κτίσιν...» (ἐπιγραφή: ΝΕΑΝ ΕΔΕΙΞΕ ΚΤΙΣΙΝ): 
Ὁ Χριστὸς εἰκονίζεται ὑπεράνω ὅλης τῆς συνθέσεως (ἐντὸς ὀρθογώνιου 
περιγράμματος, ὅμοιου μὲ φορητὴ εἰκόνα) νὰ κρατάει κλειστὸ Εὐαγγέλιο 
καὶ νὰ εὐλογεῖ τὰ πλήθη μὲ τὸ δεξί. Ἡ εἰκόνα τοῦ Κυρίου βρίσκεται στὸ 
κέντρο τοῦ τυμπάνου (τοῦ τρούλλου) τρουλλαίου κτηρίου, τὸ ὁποῖο ἔχει 
δύο ὑψηλοὺς πυργίσκους ἑκατέρωθεν. Κάτω ἀκριβῶς ἀπὸ τὴν εἰκόνα 
τοῦ Ἰησοῦ, καὶ στὸ ὕψος τῶν πιστῶν ποὺ βρίσκεται συγκεντρωμένο, 
ὑπάρχει μεγάλο παράθυρο, ἔντονα διακοσμημένο στὸ περίγραμμά του, 

552. Οἱ διαφορὲς μὲ τὰ ὑπόλοιπα μνημεῖα ποὺ διακόσμησε ὁ Νεόφυτος εἶναι ἀμελητέες 
καὶ ἐντοπίζονται στὴν κίνηση τοῦ Ἰωσήφ, στὴ μορφὴ τοῦ θρόνου καὶ τῆς τράπεζας,.

553. Διονυσίου, ὅ.π.
554. Παλαιότερο δεῖγμα τοῦ τύπου αὐτοῦ συναντοῦμε στὴν Παναγιὰ τοῦ Ἄρακος 

(Κύπρος), μὲ ἀσφαλῆ χρονολόγηση 1192. Βλ. Καλοκύρη, ὅ.π., σ. 154.
555. Spatharakis, ὅ.π., πιν. 528, 531, 542.
556. Ὅ.π., πιν. 534.
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καὶ ἑκατέρωθεν αὐτοῦ χοροὶ ἁγίων, ὁσίων, ἀποστόλων, μαρτύρων κτλ. 
(ἀριστερὰ οἱ ἄνδρες καὶ δεξιὰ οἱ γυναῖκες).

Ἡ παράσταση φαίνεται πὼς διαφοροποιεῖται ἀρκετὰ ἀπὸ τὴν Ἑρμη-
νεία557, ἐφόσον τὰ μόνα στοιχεῖα ποὺ διατηροῦνται εἶναι ἡ θέση τοῦ 
Κυρίου ὑπεράνω πάντων καὶ οἱ ὅμιλοι τῶν δίκαιων, ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν, 
στὸ πρῶτο ἐπίπεδο τῆς συνθέσεως, ἡ λεγόμενη νέα κτίσις. Συγκρίνοντας 
τὶς ποικίλες περιπτώσεις ἱστόρησης τοῦ παρόντος οἴκου, εἴμαστε σὲ θέση 
νὰ παρατηρήσουμε πὼς δὲν ὑπάρχει μία ἑνιαία φόρμα ποὺ νὰ υἱοθετεῖται 
ἀπὸ τὴν πλειοψηφία τῶν ζωγράφων. Ἡ κα. Ἀσπρᾶ-Βαρδαβάκη εὔστοχα 
παρατηρεῖ ὅτι οἱ ριζικὲς διαφορὲς ποὺ ἐντοπίζονται σὲ ἀπεικονίσεις, ἀκόμη 
κι ἂν ἀφοροῦν μία μόνο στροφή, ἀποτυπώνει τὴν προσπάθεια τῶν καλλι-
τεχνῶν νὰ ἀποδώσουν, κατὰ τὴν ἀντίληψη, τὰ πρότυπα καὶ τὴ θεολογική 
τους παιδεία, τὶς ρευστὲς ἔννοιες ποὺ ἐμπεριέχονται σὲ κάθε οἶκο558.

Ἔτσι, ἔχουμε περιπτώσεις ἀπεικόνισης τῆς Παναγίας βρεφοκρατούσας, 
εἴτε ἔνθρονης εἴτε ὄρθιας, καὶ ἑκατέρωθεν ὁμάδες ἁγίων προσώπων, 
ὅ πως στὰ Ρούστικα, τὸ Βαλσαμόνερο, τὴν Ἀχρίδa, τὴν Cozia κ.τ.λ. ἢ τοῦ 
Χριστοῦ, μὲ ἀντίστοιχο τρόπο, ὅπως στὴν Παναγία τῶν Χαλκέων, στὸ 
Marko κ.ἄ. Κάποιες φορὲς ἔχουμε καὶ ἐμφάνιση τοῦ Χριστοῦ ὡς Ἐμμα-
νουήλ, ὅπως στὴ DeČani καὶ τὸ Mateic559. Πολλὲς φορὲς εἰκονίζεται ὁ 
Χριστὸς ἱπτάμενος, συνήθως ἐντὸς δόξας, νὰ εὐλογεῖ τὶς ὁμάδες τῶν δε-
δικαιωμένων (τονίζεται ἔτσι ἡ θεία φύση του) ἢ ἱστάμενος, ἀνάμεσα στὰ 
πλήθη, νὰ εὐλογεῖ/κηρύττει (χαρακτηριστικὸ κυρίως τῶν μνημείων τῶν 
βυζαντινῶν χρόνων)560. Ἐνδιαφέρουσα παραλλαγὴ ἀποτελεῖ ὁ οἶκος ν΄ 
τοῦ Βαλσαμονέρου (σπάνια, ἀλλὰ ὄχι μοναδική), στὸν ὁποῖο ἔχουμε Δέη-
ση (Τρίμορφο) καὶ δίνεται μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ μιὰ βαθύτερη θεολογικὴ 
προέκταση, ἀφοῦ ἀποτελεῖ σύνοψη τοῦ θέματος τῆς Δευτέρας Παρουσίας. 
Μὲ ἀνάλογο θριαμβευτικὸ τρόπο ὁρίζεται ἡ ἱστόρηση τοῦ Κυρίου ἐντὸς 
νεφέλης, κυκλωμένου ἀπὸ τοὺς τέσσερις Εὐαγγελιστές561.

Οἶκος ξ΄. «Ξένον τόκον ἰδόντες...» (ἐπιγραφή: ΞΕΝΟΝ ΤΟΚΟΝ ΙΔΟ-
ΝΤΕΣ): Ἡ Θεοτόκος, καθισμένη ἐντὸς σπηλαίου, δείχνει μὲ τὰ δυό της 
χέρια τὸ Θεῖο Βρέφος, ποὺ βρίσκεται ξαπλωμένο καὶ σπαργανωμένο ἐν-
τὸς ὀρθογώνιας σαρκοφάγου (θυμίζει περισσότερο νεκρό, τυλιγμένο σὲ 
σάβανα, προεικονίζοντας ἔτσι τὸ πάθος Του562). Ἑκατέρωθεν τῆς σαρκο-
φάγου ἔχουν τοποθετηθεῖ ὁ μόσχος καὶ ὁ ὄνος, κατὰ τὴν προφητεία τοῦ 
Ἡσαΐου: «ἔγνω βοῦς τὸν κτησάμενον καὶ ὄνος τὴν φάτνην τοῦ Κυρίου 

557. Διονυσίου, ὅ.π.
558. Ἀσπρᾶ-Βαρδαβάκη, ὅ.π., σ. 72.
559. Spatharakis, ὅ.π., σ. 140, πιν. 548-550, 552-554, 556-557.
560. Ἀσπρᾶ-Βαρδαβάκη, ὅ.π., πιν. 120, 144, 169, 192 καὶ Ὅ.π., πιν. 553, 554, 557.
561. Ὅ.π., σ. 74.
562. Πασαρέλι, Εἰκόνες, σ. 98.
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αὐτοῦ...»563. Πλῆθος κόσμου βρίσκεται στὴν εἴσοδο τοῦ σπηλαίου καὶ 
θαυμάζει τὸν Σωτήρα Χριστό. Ὁ πρωτοστάτης ἐξ αὐτῶν ἁπλώνει τὰ 
χέρια του πρὸς τὴν «βρεφικὴ σαρκοφάγο», καθὼς στρέφει τὸ κεφάλι του 
πρὸς τοὺς ὑπόλοιπους παρευρισκομένους. Στὸ βάθος τῆς παράστασης 
ξεχωρίζουν βουνὰ καὶ διάφορα κτίσματα, ποὺ παραπέμπουν στὴν ὕπαρξη 
πόλεως πλησίον τοῦ σπηλαίου.

Δὲν παρατηρεῖται καμία συνάφεια μεταξὺ τοῦ θέματος, ἔτσι ὅπως τὸ 
ἀποδίδει ὁ ζωγράφος τῆς μονῆς καὶ ὅπως τὸ περιγράφει ὁ Διονύσιος 
στὴν Ἑρμηνεία του564. Θὰ λέγαμε ὅτι ἐπιλέγει μία ἀπεικόνιση τοῦ οἴκου 
ξ΄, δίνον τας περισσότερη ἔμφαση στὸν στίχο ποὺ λέει: «διὰ τοῦτο γὰρ ὁ 
ὑψηλὸς Θεός, ἐπὶ Γῆς ἐφάνη ταπεινός ἄνθρωπος», παρὰ στό «...τὸν νοῦν 
εἰς Οὐρανὸν μεταθέντες», τὸ ὁποῖο φαίνεται πὼς ὑπογραμμίζει περισσότε-
ρο ὁ Διονύσιος ὁ ἐκ Φουρνᾶ μὲ τὴν περιγραφή του. Οἱ λέξεις τόκος καὶ 
ταπεινὸς ἄνθρωπος παραπέμπουν στὸ εἰκονογραφικὸ θέμα τῆς Γεννήσε-
ως, ἀπὸ τὸ ὁποῖο ἀντλοῦν στοιχεῖα οἱ καλλιτέχνες, ὥστε νὰ ἀπεικονίσουν 
τὰ στοιχεῖα τοῦ παρόντος οἴκου. Αὐτὸ παρατηρεῖται ἔντονα σὲ εἰκονο-
γραφημένα χειρόγραφα, ὅπως π.χ. στὸ ψαλτήριο TomiĆ ἢ τοῦ Μονάχου, 
στὴν εἰκόνα τῆς Σκοπέλου κ.ἄ.565 Τὸ ἴδιο συμβαίνει καὶ μὲ τὴ Μονὴ Πα-
νορμίτου, στὴν ὁποία γίνεται χρήση χαρακτηριστικῶν ἀπὸ τὴ Γέννηση, 
μιᾶς καὶ στὸν οἶκο η΄ δὲν ἀκολουθήθηκε τὸ συγκεκριμένο θέμα γιὰ τὴν 
ἀπόδοση τοῦ οἴκου, ὅπως συνέβη σὲ ὅλα τὰ μεγάλα μνημεῖα. 

Ἀντιθέτως, οἱ ζωγράφοι τῶν μνημείων ποὺ ἔκαναν χρήση τοῦ θέμα-
τος τῆς Γεννήσεως γιὰ τὸν η΄ οἶκο, φαίνεται ὅτι ἐπιδίωξαν μία διαφο-
ρετικὴ προσέγγιση τῶν στίχων τοῦ Ἀκαθίστου, δίνοντας ὅμως ἔμφαση 
στὴν ἀνθρώπινη φύση τοῦ Ἰησοῦ: στὴ DeČani καὶ στὸν Ἅγιο Νικόλαο 
τὸν Ὀρφανὸ ἐμφανίζεται ὁ Χριστὸς Ἐμμανουὴλ ἔνθρονος, ἀνάμεσα σὲ 
ἐπισκόπους, ἱερεῖς καὶ ψάλτες, στὴν Cozia ἱστορεῖται ἡ Παναγία, μὲ τὸν 
μικρὸ Χριστὸ στὸ στῆθος της, σὲ ρομβοειδῆ δόξα, καὶ ἑκατέρωθεν ὅμιλοι 
ἱερέων, ἐνῶ στὸ Mateic καὶ τὸ Markο ἡ ἔνθρονη βρεφοκρατοῦσα Θεοτόκος 
εἰκονογραφεῖται μὲ ἱερεῖς καὶ ψάλτες (Mateic), ἀλλὰ καὶ μὲ ἀγγέλους 
(Markο). Τέλος, στὴν Ἀχρίδα, στὸ Βαλσαμόνερο καὶ στὰ Ρούστικα παρα-
τηρεῖται ἕνας εἰκονογραφικὸς τύπος, ὁ ὁποῖος ἐπικεντρώνεται στὸ βα-
σικότερο νόημα τῶν στίχων τοῦ οἴκου, δηλ. στὸ γεγονός ὅτι ὁ Κύριος 
ἐμφανίστηκε ἐπὶ γῆς, ὥστε νὰ στρέψει τὴν πίστη τῶν ἀνθρώπων πρὸς τὸν 
οὐρανό. Ἔτσι, ἐμφανίζει τὸν Ἰησοῦ Χριστὸ στὸ δεύτερο ἐπίπεδο, ἐντὸς 
δόξας, καὶ ἀπὸ κάτω τοὺς πιστοὺς ποὺ στρέφουν τὸ βλέμμα τους πρὸς 
Ἐκεῖνον566.

563. Ἡσαΐας, 1:3.
564. Διονυσίου, ὅ.π., σ. 204.
565. Spatharakis, ὅ.π., σ. 141.
566. Ὅ.π., σσ. 141-142, πιν. 564-571. Πολλοὶ ἀπὸ τοὺς τύπους αὐτοὺς χρησιμο-
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Οἶκος ο΄. «Ὅλος ἦν ἐν τοῖς κάτω...» (ἐπιγραφή: ΟΛΟΣ ΙΝ ΕΝ ΤΟΙ/ΙΣ 
ΚΑΤΩ): Ὁ Ἰησοῦς Χριστός, σὲ κατ’ ἐνώπιον στάση, κάθεται σὲ περίτεχνο 
χρυσὸ θρόνο μὲ ἐρεισίνωτο καί, πιθανῶς, ἐρεισίχειρα, πατάει σὲ χαμηλὸ 
ὑποπόδιο καὶ εὐλογεῖ μὲ τὸ δεξὶ χέρι, ἐνῶ μὲ τὸ ἀριστερὸ κρατάει Εὐαγγέλιο, 
ποὺ ἔχει τὴ μορφὴ ἀνοιχτοῦ κώδικα. Πίσω Του εἰκονίζεται κτίσμα ἔντο-
να διακοσμημένο, μὲ τὸ ὁποῖο δημιουργεῖται συμμετρία (ἀναλογία ἀρχιτε-
κτονικῆς δομῆς τοῦ κτηρίου καὶ τοποθέτησης τοῦ ἔνθρονου Χριστοῦ στὸ 
κέντρο τῆς παράστασης) καὶ ἐπάνω ἀπὸ τὸ κτήριο ἀπεικονίζεται ἡ Ἁγία 
Τριάδα. Ἐντὸς νεφέλης ὁ Πατὴρ καὶ ὁ Υἱὸς κρατᾶνε σφαίρα ποὺ συμβολίζει 
τόν κόσμο, ἐπάνω ἀπὸ τὴν ὁποία ἵπταται ἡ περιστερά, ἐνῶ δύο μικροὶ 
κόκκινοι ἄγγελοι (θυμίζουν τὰ δυτικὰ putti567) ξεπροβάλλουν πίσω ἀπὸ κάθε 
πρόσωπο (Πατέρα καὶ Υἱὸ) τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, ἀνὰ ἕνας (εἰκ. 74-75).

Γιὰ μία ἀκόμη φορὰ ἐντοπίζονται ἔντονες διαφοροποιήσεις μεταξὺ 
τοῦ κύκλου τοῦ Ἀκαθίστου τοῦ καθολικοῦ τῆς μονῆς καὶ τῆς Ἑρμηνείας 
τοῦ Διονυσίου. Βασικὴ διαφορὰ μεταξύ τους ἀποτελεῖ ἡ ἀντικατάσταση 
τοῦ οὐράνιου Χριστοῦ, ποὺ βρίσκεται ἐντὸς δόξας, καὶ τῶν ἀγγελικῶν 
ταγμάτων ποὺ Τὸν πλαισιώνουν (Ἑρμηνεία)568, μὲ τὴν ἀπεικόνιση τοῦ 
Τριαδικοῦ Θεοῦ. Εἶναι χαρακτηριστικὸ τὸ ὅτι ἱστοροῦνται καὶ τὰ τρία 
πρόσωπα τῆς Ἁγίας Τριάδας, κίνηση ποὺ δὲν συνάδει μὲ τὴν παράδοση 
τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, ἐφόσον δὲν ἀπεικονίζεται ἡ τρισυπόστατη 
Μονάδα ἢ ὁμοούσιος Τριάδα569, καὶ δείχνει καθαρὰ πὼς ἐπηρεάζεται ἔντο-
να ἀπὸ τὴ δυτικὴ εἰκονογραφικὴ παράδοση570. Ἐγγύτερες ἀπεικονίσεις 
ἀποτελοῦν οἱ παραστάσεις στὰ μνημεῖα τῆς Μολδαβίας Suceviţa, Arbore, 
Humor, Suceava571 καὶ Moldoviţa572, μὲ τὸν Πατέρα καὶ τὸν Υἱὸ ἔνθρονους, 
νὰ κάθονται στραμμένοι ὁ ἕνας πρὸς τὸν ἄλλον.  Στὴ μέση εἰκονίζεται 
σταυρὸς καὶ στὴ διασταύρωση τῶν κεραιῶν του τὸ Ἅγιο Πνεῦμα. Οἱ καλ-
λιτέχνες προσπάθησαν νὰ ἀποδώσουν τὴν οἰκονομία τοῦ Τρισυπόστα-
του Θεοῦ στὴ δράση Του στὸν κόσμο573. Χαρακτηριστικὸ στοιχεῖο ἀποτε-
λεῖ ἡ ὑδρόγειος, ἀνάμεσα στὰ χέρια τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ στὴ Μονὴ 
Πανορμίτου. Τονίζεται ἔτσι ἡ ἐπιστροφὴ τοῦ Θείου Λόγου, ὁ ὁποῖος δὲν 

ποιοῦνται γιὰ νὰ ἀποδώσουν τὸ περιεχόμενο καὶ ἄλλων οἴκων, ὅπως π.χ. στὴν Cozia, 
ὅπου ἡ παράσταση εἶναι κοινὴ γιὰ τοὺς 13 καὶ 14. Βλ. ὅ.π.

567. Γκράμπ, Ἄγγελοι, σ. 71, 73, 78.
568. Διονυσίου, ὅ.π.
569. Ξεξάκη, Δογματική, σσ. 113-132.
570. Ἡ ἀπεικόνιση τῶν τριῶν προσώπων σὲ τριγωνικὴ διάταξη ἄρχισε νὰ ἐφαρμόζεται 

κατὰ τὸν 14ο αἰ., ἐνῶ κατὰ τὸν 15ο αἱ παραλήφθηκε ἀπὸ τοὺς Κρητικοὺς καλλιτέχνες. Βλ. 
Ὀρλάνδου, «Κουμπελίδικη», σ. 133.

571. Βλ. Ştefănescu, L’ art byzantin, Grabar - Opresco, Roumanie καὶ Vasiliu, Les 
architectures.

572. Vicovan, «Moldoviţa Monastery», σ. 63.
573. Ἀσπρᾶ-Βαρδαβάκη, ὅ.π., σ. 81.
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χωρίστηκε ποτὲ ἀπὸ τὸν Πατέρα, στὸν οὐρανὸ καὶ ἡ λήψη θέσης στὰ δε-
ξιὰ τοῦ Πατρός (ὁμοούσιο)574. 

Ἡ συνήθης ἀπεικόνιση τοῦ οἴκου α΄, ξεκινώντας ἀπὸ τὰ βυζαντινὰ 
μέχρι τὰ ὄψιμα μεταβυζαντινὰ μνημεῖα, εἶναι ἡ διπλὴ ἱστόρηση τοῦ Κυρίου, 
δηλ. μία φορὰ στὸ ἐπάνω ἐπίπεδο τῆς σύνθεσης, ὥστε νὰ τονισθεῖ ἡ θεία 

574. Ὅ.π.

Εἰκ. 74. Ὁ οἶκος ο΄ (Ἀκάθιστος).

Εἰκ. 75. Ὁ οἶκος ο΄ (λεπτομέρεια).
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φύση Του, καὶ δεύτερη φορὰ στὴ μέση περίπου τῆς παράστασης γιὰ νὰ 
δειχθεῖ ἡ Ἐνανθρώπηση. Τὴ δεύτερη φορὰ εἰκονίζεται ὄρθιος ἢ ἔνθρο-
νος, μὲ ὁμίλους ἱερῶν προσώπων ἑκατέρωθεν, ὅπως π.χ. στὴν Ἀχρίδα, στὰ 
Ρούστικα, στὸ Βαλσαμόνερο, στὴ DeČani, στὶς τράπεζες τῶν Μονῶν Με-
γίστης Λαύρας καὶ Δοχειαρίου, στὸ καθολικὸ τῆς Μονῆς Πετράκη κ.τ.λ.575 
Ἡ ἀπουσία τῶν ἁγίων, ἀποστόλων κ.τ.λ. ἀπὸ τὴ σύνθεση τοῦ καθολι-
κοῦ τῆς μονῆς, ἴσως νὰ ὀφείλεται στὴν προσπάθεια τοῦ ἁγιογράφου νὰ 
δώσει ἔμφαση στὸ ἰδιαίτερο δογματικὸ πλαίσιο ποὺ περικυκλώνει τὸ συ-
γκεκριμένο οἶκο, δηλ. στὶς δύο φύσεις τοῦ Χριστοῦ. Ἔτσι, ἀπομακρύνει 
ὁποιαδήποτε παρουσία ἀπὸ τὴ σύνθεση, πλὴν τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἐπίγει-
ου καὶ οὐράνιου.

Οἶκος π΄. «Πᾶσα φύσις Ἀγγέλων...» (ἐπιγραφή: ΠΑΣΑ ΦΥΣΙΣ ΑΓ-
ΓΕΛΩΝ): Σπηλαιώδης χῶρος ἀποτελεῖ τὸ πλαίσιο τῆς συγκεκριμένης 
παράστασης. Ἐντὸς τοῦ σπηλαίου καὶ δεξιὰ βρίσκεται καθισμένη ἡ Πα-
ναγία, ποὺ κρατάει, καὶ μοιάζει νὰ νανουρίζει, τὸ Θεῖο Βρέφος καὶ ὁ, ἐπίσης 
καθισμένος, Ἰωσήφ, ἀριστερά, ποὺ σκέφτεται καὶ διερωτᾶται γιὰ τὸ ὑπερ-
φυσικὸ γεγονὸς τῆς Γεννήσεως τοῦ Θεανθρώπου, στραμμένος πρὸς τὴν 
ἄδεια σαρκοφάγο. Ἐπιπλέον, στὸ κέντρο τοῦ σπηλαίου, πίσω ἀπὸ τὴν 
ἄδεια σαρκοφάγο, βρίσκονται ὁ ὄνος καὶ ὁ μόσχος. Στὴν ἐπάνω πλευρὰ 
τῆς σύνθεσης συναντῶνται δύο χοροὶ ἀγγελικῶν δυνάμεων, σὲ στάση 
τριῶν τετάρτων, οἱ ὁποῖοι πατᾶνε σὲ αἰωρούμενες νεφέλες καὶ φαίνεται 
νὰ ἀποροῦν γιὰ τὸ ἄφραστο θαῦμα576 (εἰκ. 76).

Ἡ μοναδικὴ ὁμοιότητα μεταξὺ τοῦ οἴκου τῆς μονῆς καὶ τῆς Ἑρμηνείας 
τοῦ Διονυσίου ἐντοπίζεται στὸ σημεῖο ποὺ τοποθετοῦνται τὰ ἀγγελικὰ 
τάγματα στὸ ἐπάνω μέρος τῆς παράστασης577. Ὁ Νεόφυτος δανείζεται 
στοιχεῖα ἀπὸ τὴ Γέννηση, ὅπως ἀκριβῶς ἔπραξε καὶ στὸν οἶκο ξ΄, τοπο-
θετώντας ἀνάμεσα στοὺς ἔκπληκτους μάρτυρες τῆς Ἐνανθρωπήσεως τοῦ 
Κυρίου καὶ τὸν Ἰωσήφ, στὸ γήινο ἐπίπεδο φυσικά. Ἴσως μὲ τὸν τρόπο 
αὐτὸ νὰ ἐπιζητοῦσε νὰ τονίσει τὴν κατάπληξη τῶν πάντων, ἀσώματων 
καὶ θνητῶν, γιὰ τὸ μέγα καὶ παράδοξο μυστήριο τῆς Ἐνανθρώπησης, 
ὁδηγούμενος καὶ ἀπὸ τὸ περιεχόμενο τῶν ἀντίστοιχων στίχων. Ἀνάλο-
γες ἀπεικονίσεις ἐντοπίζονται στὸ ψαλτήριο TomiĆ, στὴν εἰκόνα τῆς 

575. Spatharakis, ὅ.π., σσ. 142-143, πιν. 575-576, 578, Ἀσπρᾶ-Βαρδαβάκη, ὅ.π., πιν. 
122, 170 καὶ Στουφῆ-Πουλημένου, ὅ.π., σσ. 119-120. Ὑπάρχουν φυσικὰ καὶ κάποιες μικρὲς 
ἀλλαγὲς σὲ ὁρισμένα μνημεῖα, ὅπως εἶναι ἡ ἱστόρηση τοῦ Χριστοῦ Ἐμμανουὴλ στὸ Marko 
καὶ τὸν Ἅγιο Νικόλαο Ὀρφανό, καθὼς καὶ τῆς ἔνθρονης βρεφοκρατούσας Θεοτόκου στὴ 
Μονὴ Φιλανθρωπηνῶν. Βλ. Spatharakis, ὅ.π., σ. 143, πιν. 583, 585 καὶ Ἀχειμάστου, ὅ.π., 
σ. 104, πιν. 67.

576. Ἡ ἀπορία τους ἐκφράζεται μὲ τὴν ἔκταση τῶν χεριῶν τους καὶ τὶς παλάμες γυ-
ρισμένες πρὸς τὰ ἔξω. Βλ. Ἀσπρᾶ-Βαρδαβάκη, ὅ.π., σ. 85.

577. Διονυσίου, ὅ.π.
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Σκοπέλου καὶ ἀκόμη περισσότερο στὸ ψαλτήριο τοῦ Μονάχου, στὸ ὁποῖο 
ὑπάρχει καὶ ἡ φιγούρα τοῦ Ἰωσήφ, ἔχοντας τὸν ἴδιο προβληματισμό578.

Συναντῶνται, ἐπίσης, διάφοροι εἰκονογραφικοὶ τύποι ποὺ ἀποδίδουν 
τὸν παρόντα οἶκο, ὅπως εἶναι ἐκεῖνος τῆς ἔνθρονης βρεφοκρατούσας 
Παναγίας, μὲ ὁμάδες ἀγγέλων γύρω ἀπὸ αὐτήν, ὅπως στὸν Ἅγιος Νικόλαο 
τὸν Ὀρφανό, στὴ DeČani κ.ἄ., τοῦ ἔνθρονου Χριστοῦ Ἐμμανουήλ, ὅπως 
στὰ Ρούστικα, στὸν Μέρωνα Ἀμαρίου, τὸ Βαλσαμόνερο κ.τ.λ., καθὼς καὶ 
τοῦ ἐνήλικα Ἰησοῦ Χριστοῦ, καθισμένου σὲ δόξα, ὅπως στὸ Marko καὶ 
τὴν Cozia579.

Οἶκος ρ΄. «Ρήτορας πολυφθόγγους...» (ἐπιγραφή: ΡΗΤΟΡΑΣ ΠΟΛΗ/
ΥΦΘΟΓΚΟΥΣ): Ἡ Θεοτόκος, καθισμένη σὲ μαρμάρινο θρόνο μὲ ἐρεισίνω-
το καὶ χωρὶς ἐρεισίχειρα, πατώντας σὲ χαμηλὸ ὑποπόδιο, κρατάει τὸν 
μικρὸ Χριστό, ὁ ὁποῖος στηρίζεται στὸ δεξί της πόδι. Ἑκατέρωθεν τοπο-
θετοῦνται σοφοὶ καὶ ρήτορες ποὺ φέρουν πίλους καὶ τυλιγμένα μαντήλια, 
οἱ ὁποῖοι ἔχουν μείνει ἄφωνοι καὶ συγκλονισμένοι ἀπὸ τὸ θαῦμα τῆς 
Συλλήψεως καὶ Γεννήσεως τοῦ Θεανθρώπου, γεγονὸς ποὺ δηλώνουν μὲ 
τὶς κινήσεις τῶν χεριῶν τους. Μπροστὰ ἀπὸ τὰ πόδια τῆς Ἀειπαρθένου 
καὶ ἐπάνω στὸ πάτωμα κείτονται ἀνοιχτοὶ κώδικες, ἐνῶ πίσω ἀπὸ τὴν 
Παναγία βρίσκεται κτήριο μὲ ὀρθογώνιους πυργίσκους, τὸ ὁποῖο εἶναι 

578. Spatharakis, ὅ.π., σσ. 143-144, πιν. 589-591.
579. Ὅ.π., σσ. 143-144, πιν. 592, 594, 596-598, 601-602. Ἡ ἀπεικόνιση τοῦ Χριστοῦ 

γενειοφόρου δηλώνει τὴν ἄγνοια τῶν ζωγράφων, κυρίως κατὰ τοὺς μεταβυζαντινούς 
χρόνους, γιὰ τὸ ὅτι ὁ Χριστὸς Ἐμμανουήλ (ἀγένειος) δηλώνει τὴν Ἐνσάρκωση. Βλ. Κα-
λοκύρη, ὅ.π., σ. 200.

Εἰκ. 76. Ὁ οἶκος π΄ (Ἀκάθιστος).
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δομημένο συμμετρικά, σὲ σχέση μὲ τὴν ὑπόλοιπη σύνθεση (ὅπως στὴν 
περίπτωση τοῦ οἴκου ιε΄).

Γιὰ πρώτη φορὰ ὑπάρχει πλήρης ταύτιση μὲ τὴν Ἑρμηνεία τοῦ Διο-
νυσίου580, καθὼς καὶ μὲ τὴν πλειοψηφία τῶν μνημείων, εἰκόνων καὶ χει-
ρογράφων ποὺ ἔχουν ἤδη ἀναφερθεῖ πολλὲς φορές. Βέβαια, ἐντοπίζονται 
κάποιες μικρὲς διαφοροποιήσεις σὲ ὁρισμένα ἐξ αὐτῶν, χωρὶς νὰ ἀλλάζουν 
ὅμως τὰ γενικὰ χαρακτηριστικὰ τῆς σύνθεσης ποὺ ἀντιστοιχεῖ σὲ αὐτὸν 
τὸν οἶκο581.

Οἶκος σ΄. «Σῶσαι θέλων τὸν κόσμον...» (ἐπιγραφή: ἀδιάγνωστη): 
Ὁ Χριστός, στὸν τύπο τοῦ Ἀναπεσόντος582 (κατὰ τὴν προφητεία τοῦ 
Ἰακώβ583), βρίσκεται ξαπλωμένος σὲ ὑπαίθριο χῶρο, ὅπου στὸ βάθος ξε-
χωρίζουν βουνά, δέντρα καὶ μερικὰ κτίσματα στὴν ἀριστερὴ πλευρὰ τῆς 
παράστασης. Στὸ πρῶτο ἐπίπεδο τὸ ἔδαφος εἶναι ἐπίπεδο, μὴ βραχῶδες, 
καὶ θυμίζει ἕνα εἶδος «χάσματος». Ἐπάνω σ’ αὐτὸ εἰκονίζεται ὁ Κόσμος584, 

580. Διονυσίου, ὅ.π.
581. Γιὰ ὁρισμένες εἰκονογραφικὲς ἀλλαγές, σὲ ἀπεικονίσεις τοῦ ρ΄ οἴκου, σὲ ὁρισμένα 

ἀξιοσημείωτα μνημεῖα καὶ χειρόγραφα, βλ. Spatharakis, ὅ.π., σσ. 144-145, καθὼς καὶ 
Ἀσπρᾶ-Βαρδαβάκη, ὅ.π., σσ. 87-89.

582. Γιὰ τὸν εἰκονογραφικὸ τύπο τοῦ Ἀναπεσόντος βλ. Grabar, Bulgarie, σ. 256, Σω-
τηρίου, «Εἰκών», σ. 8 καὶ Pallas, Passion, σ. 181.

583. Γεν., 49:9.
584. Ὁ Κόσμος παρουσιάζεται μὲ τὴ μορφὴ ποὺ ἀποδίδεται στὴ σκηνὴ τῆς Πεντη-

κοστῆς, ὁπότε εἶναι εὔκολη ἡ ταυτοποίησή του. Γιὰ περιγραφὴ τῆς Πεντηκοστῆς βλ. Δι-
ονυσίου, ὅ.π., σσ. 160-161, ἐνῶ γιὰ γενικὲς πληροφορίες καὶ συγκεντρωμένα παραδείγματα 
συνθέσεων ποὺ ἀφοροῦν στὴν Πεντηκοστή, βλ. Πασαρέλι, ὅ.π., σσ. 207-224.

Εἰκ. 77. Ὁ οἶκος σ΄ (Ἀκάθιστος).
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μὲ τὴ μορφὴ γηραιοῦ βασιλέως, ποὺ κρατάει στὸν ὦμο του κέρας μὲ διπλὴ 
ὀπή, ἐκ τοῦ ὁποίου πηγάζουν ἄνθη καὶ ἀπὸ τὶς δύο ὀπές (εἰκ. 77).

Στὸν παρόντα οἶκο ἔχουμε μία ἰδιαίτερη ἀπεικόνιση, σπάνια θὰ μπο-
ρούσαμε νὰ ποῦμε, ἡ ὁποία θυμίζει τὴν περίπτωση τοῦ οἴκου η΄. Ἡ σύνθε-
ση δὲν συνάδει μὲ τήν Ἑρμηνεία τοῦ Διονυσίου, σὲ κανένα σημεῖο της, 
σχεδόν, ἀλλὰ οὔτε καὶ μὲ τὶς εἰκονογραφήσεις τῶν μεγάλων βυζαντινῶν 
καὶ μεταβυζαντινῶν μνημείων, ποὺ ἔχουν ἤδη ἀναφερθεῖ καὶ χρησιμο-
ποιηθεῖ ὡς παράλληλα. Ἤδη ἀπὸ τὸν 14ο αἰ. ζωγραφίζεται ἡ Εἰς Ἅδου 
Κάθοδος585. Βέβαια, δὲν ἔχουμε μία κοινὴ ἀπόδοση τοῦ οἴκου σ΄, ὅπως 
συμβαίνει καὶ μὲ ὅλους τοὺς προηγούμενους καὶ ἑπόμενους οἴκους. 
Στὴ DeČani, τὸ Marko, τὸ Mateic, τὴν Ἀχρίδα, τὸ Βαλσαμόνερο καὶ τὰ 
Ρούστικα συναντοῦμε διάφορες παραλλαγὲς τῆς Εἰς Ἅδου Καθόδου, στὴν 
Παναγία Ὀλυμπιώτισσα, τὴν Cozia καὶ τὴ Μονὴ Πετράκη ἱστορεῖται ὁ 
Χριστός, καὶ ὡς Ἐμμανουὴλ καὶ ὡς γενειοφόρος, νὰ εὐλογεῖ μὲ τὰ δύο του 
χέρια ὁμίλους πιστῶν, στὰ ψαλτήρια TomiĆ καὶ Μονάχου ζωγραφίζεται ὁ 
Χριστὸς νὰ βρίσκεται ἐντὸς δόξας, νὰ εὐλογεῖ ὁμάδες νέων καὶ τὴν Πα-
ναγία, σὲ στάση δέησης, καθὼς περιστοιχίζεται ἀπὸ ἀγγελικὲς δυνάμεις 
καὶ τὸν προσωποποιημένο Κόσμο κ.τ.λ.586 Περίπτωση ἀνάλογη μὲ αὐτὴν 
τῆς Μονῆς Πανορμίτου ἀποτελεῖ ὁ οἶκος τῆς εἰκόνας τῆς Σκοπέλου, ἔχο-
ντας βεβαίως ὁρισμένες παραλλαγές, καθὼς καὶ προσθῆκες587. Ἐκτὸς ἀπὸ 

585. Καλοκύρη, ὅ.π., σσ. 200-201.
586. Spatharakis, ὅ.π., σσ. 145-147, πιν. 620, 622-624, 626-630 καὶ Στουφῆ-Πουλημένου, 

ὅ.π. σσ. 123-125.
587. Ὑπάρχει διαφορετικὸ φόντο στὴν παράσταση τῆς εἰκόνας τῆς Σκοπέλου, πιὸ 

Εἰκ. 78. Ὁ οἶκος τ΄ (Ἀκάθιστος).
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τὴ συγκεκριμένη φορητὴ εἰκόνα, τὰ ἐπιτραχήλια τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πα-
τριαρχείου καὶ τῆς Μονῆς Μεγίστης Λαύρας φέρουν τὴν ἀπεικόνιση τοῦ 
Ἀναπεσόντος, μαζὶ μὲ τὶς μορφὲς τῆς Παναγίας καὶ τοῦ Κόσμου, τοποθε-
τημένους σὲ τοπίο χαρούμενο καὶ ἀνθοστόλιστο588.

Οἶκος τ΄. «Τεῖχος εἶ τῶν παρθένων...» (ἐπιγραφή: ΤΕΙΧΟΣ ΕΙ ΤΩΝ 
ΠΑΡΘΕΝΩΝ): Τείχη πόλης καὶ στὴ μέση αὐτῶν πολεμίστρα (ἢ προ-
μαχώνας) καὶ πρὸ αὐτῆς ἡ Θεοτόκος ὄρθια, πατώντας σὲ ὑψηλὸ ὑποπόδιο 
μὲ κλίμακα καὶ ἔχοντας τὸ δεξὶ χέρι στὸ στῆθος της, στρέφει τὸ ἀριστερὸ 
πρὸς τὸ πλῆθος ποὺ βρίσκεται δίπλα της. Ἑκατέρωθεν αὐτῆς ὑπάρχουν 
ὁμάδες γυναικῶν, οἱ ὁποῖες συμβολίζουν τὶς παρθένες ποὺ προστατεύει 
καὶ περιφρουρεῖ ἡ Ἀειπαρθένος. Οἱ δύο πρωτοστάτισσες παρθένες τοῦ 
ἀριστεροῦ, κατὰ τὸν θεατή, χοροῦ φέρουν στέμματα καὶ ἐπίσημα ἐνδύμα-
τα (εἰκ. 78).

Καὶ πάλι συναντῶνται διαφοροποιήσεις μεταξὺ τῆς Ἑρμηνείας καὶ τοῦ 
οἴκου τῆς μονῆς, ἀλλὰ σὲ μικρότερη κλίμακα αὐτὴ τὴ φορά. Ἡ Παναγία 
στὸ καθολικὸ τῆς μονῆς δὲν παρουσιάζεται βρεφοκρατοῦσα (περισσότερο 
ἀποτελεῖ ἕνα συνδυασμὸ Πλατυτέρας καὶ Δεόμενης589), ὅπως ὑπαγορεύει ὁ 
Διονύσιος στὴν Ἑρμηνεία του, ἐνῶ ὁ ἴδιος δὲν ἀναφέρει τίποτα γιὰ φόντο 
μὲ στοιχεῖα ὀχυρωματικά, ὅπως συνηθίζεται στὶς περισσότερες συνθέσεις 
ποὺ ἀφοροῦν στὸν οἶκο τ΄, κυρίως κατὰ τοὺς μεταβυζαντινούς αἰῶνες590. 

Ἀξιοσημείωτο εἶναι τὸ γεγονὸς πὼς ἀνάμεσα στὶς συνθέσεις τοῦ οἴκου 
τ΄ τῶν μνημείων ποὺ ἁγιογράφησε ὁ Νεόφυτος, καὶ συγκεκριμένα τῶν 
μνημείων στὴ Ρόδο καὶ τὴ Σύμη, ἐντοπίζονται διαφορὲς στὴν στάση τῆς 
Παναγίας. Στὶς Καλυθιὲς τὸ δεξὶ χέρι τῆς Παναγίας στρέφεται πρὸς τὰ 
ἔξω, σὲ ἀντίθεση μὲ τὸν ἀντίστοιχο οἶκο στὴ Σύμη.

Οἶκος υ΄. «Ὕμνος ἅπας ἡττᾶται...» (ἐπιγραφή: ΥΜΝΟΣ ΑΠΑΣ ΗΤ-
ΤΑΤΑΙ): Ὁ Χριστός, φορώντας στολὴ μεγάλου ἀρχιερέως καὶ σὲ κατ’ 
ἐνώπιον στάση, κάθεται σὲ περίτεχνο χρυσὸ θρόνο μὲ ἐρεισίνωτο καὶ 
χωρὶς ἐρεισίχειρα, πατάει σὲ ὑψηλὸ ὑποπόδιο μὲ κλίμακα καὶ εὐλογεῖ μὲ τὸ 

λιτό, ἐνῶ ἱστορεῖται καὶ ἡ Παναγία στὴν ἀριστερὴ πλευρὰ τῆς παράστασης, μὲ ὕφος 
περίλυπο. Βλ. Spatharakis, ὅ.π., σ. 146, πιν. 248. Ἡ εἰκόνα φέρει σημαντικὲς ὁμοιότητες 
μὲ τὴ μικρογραφία τοῦ Ἀναπεσόντος καὶ τῆς Θεοτόκου (ὁ Κόσμος παραλείπεται) ποὺ 
βρίσκεται στὸ Τετραευάγγελο καὶ Πραξαπόστολο τῆς Μονῆς Σταυρονικήτα (περίπου 
1300). Βλ. Γαλάβαρη, Ζωγραφική, σ. 196 (πιν. 223), 261.

588. Ἀντουράκη, ὅ.π., σ. 454 καὶ Τσέλιγκα, ὅ.π., σσ. 129-130.
589. Καλοκύρη, ὅ.π., σσ. 53-59.
590. Τεῖχος παρουσιάζεται στὴν εἰκόνα τῆς Σκοπέλου, ὅσον ἀφορᾶ στὶς βυζαντινὲς 

ἀπεικονίσεις τοῦ οἴκου, ἐνῶ ἔχουμε, σὲ ὁρισμένες συνθέσεις μνημείων καὶ χειρογράφων, 
τὴν παρουσία ἀνδρικῶν μορφῶν ἀνάμεσα στὶς παρθένες (ἀποτελοῦν ὅσους σπεύδουν γιὰ 
προστασία στὴν Ἀειπαρθένο Μαρία). Βλ. Ὅ.π., σ. 198, Spatharakis, ὅ.π., σσ. 147-148, πιν. 
641-644, Στουφῆ-Πουλημένου, ὅ.π., σσ. 125-126,  Ἀσπρᾶ-Βαρδαβάκη, ὅ.π., σσ. 94-95, πιν. 
126, 150, 174, 198 καὶ Ἀχειμάστου, ὅ.π.
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δεξὶ χέρι, ἐνῶ μὲ τὸ ἀριστερὸ κρατάει Εὐαγγέλιο, ποὺ ἔχει τὴ μορφὴ ἀνοι-
χτοῦ κώδικα. Πίσω Του ὑπάρχει κτίσμα, παρόμοιο μὲ τοὺς οἴκους ιε΄ καὶ 
ιζ΄, καὶ ἑκατέρωθεν τοῦ Κυρίου ἅγιοι ἄνδρες, μὲ ἱερατικὴ περιβολή, κρα-
τοῦν ἀνοιχτὰ εἰλητάρια. Τὰ ἀναγραφόμενα στὸν κώδικα καὶ στὰ εἰλητάρια 
εἶναι δυσανάγνωστα. Στὸ ἐπάνω μέρος τῆς παράστασης, καὶ στὴν ἴδια εὐ-
θεῖα μὲ τὸ κεφάλι τοῦ Χριστοῦ, ξεχωρίζει πολυάκτινη λάμψη591 (εἰκ. 79).

Μεγαλύτερη διαφορὰ μεταξὺ τῆς Ἑρμηνείας καὶ τοῦ οἴκου υ΄ τοῦ κα-
θολικοῦ ἀποτελεῖ ἡ ἀπεικόνιση τοῦ ἔνθρονου Παντοκράτορα, τοποθε-
τημένου στὸν οὐρανό, κατὰ τὴν περιγραφὴ τοῦ Διονυσίου592, καὶ ὄχι ἐπὶ 
γῆς, ὅπως ἱστορεῖται στὸ καθολικὸ τῆς μονῆς, ἐν μέσω ἱεραρχῶν καὶ χωρὶς 
τὴν παρουσία ἀγγέλων. Γενικά, δὲν ὑπάρχει κάποιος σταθερὸς τρόπος 
ἀπεικόνισης τῶν στοιχείων ποὺ συνθέτουν τὸν οἶκο, καθὼς συναντῶνται 
πολλὲς παραλλαγὲς στὰ βυζαντινὰ καὶ μεταβυζαντινὰ μνημεῖα τῶν Βαλ-
κανίων, ποὺ ὅλες ὅμως μοιάζουν μεταξύ τους593. Στὰ Ρούστικα, στὴ Μονὴ 
Φιλανθρωπηνῶν καὶ στὴ Μονὴ Πετράκη ὁ Χριστὸς εἰκονίζεται στὸ 
ὑψηλότερο ἐπίπεδο τῆς σύνθεσης, στοὺς αἰθέρες, ἐνῶ στὸ πρῶτο ἐπίπεδο 

591. Στὴ Νίσυρο ἀντιστρέφονται οἱ θέσεις τῶν δύο ἱεραρχῶν, ἐνῶ στὴ Ρόδο φαίνεται 
ξεκάθαρα ἡ περιστερά, ἐντὸς τῆς πολυάκτινης δόξας, νὰ ἔχει στραμμένο τὸ στῆθος της 
πρὸς τὸν θεατὴ καὶ νὰ φέρει φωτοστέφανο.

592. Διονυσίου, ὅ.π.
593. Ἐξαίρεση ἀποτελεῖ ὁ οἶκος υ΄ στὴν Cozia, στὸ Mateic καὶ στὴ DeČani, ὅπου 

εἰκονίζεται ἡ Παναγία (στὴ DeČani βρεφοκρατοῦσα) ἀντὶ τοῦ γενειοφόρου Ἰησοῦ Χρι-
στοῦ. Βλ. Spatharakis, ὅ.π., σ. 150, πιν. 656-657.

Εἰκ. 79. Ὁ οἶκος υ΄ (Ἀκάθιστος).
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τοποθετοῦνται οἱ δοξολογοῦντες ἱεράρχες καὶ ψάλτες594. Ἐπίγεια τοποθε-
τημένος, εἴτε ἔνθρονος εἴτε ὄρθιος (κάποιες φορὲς σὲ κατ’ ἐνώπιον στάση 
καὶ ἄλλες σὲ στάση τριῶν τετάρτων), καὶ περικυκλωμένος ἀπὸ ἀγγέλους 
καὶ ἱεράρχες συναντᾶται στοὺς κύκλους τοῦ Βαλσαμονέρου, τοῦ Marko, 
τοῦ παρεκκλησίου τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, τῶν τραπεζῶν Μεγίστης Λαύρας, 
Δοχειαρίου, Χιλανδαρίου κ.τ.λ.595 Σημαντικὲς ὁμοιότητες ἐντοπίζονται με-
ταξὺ τῆς σύνθεσης τῆς Μονῆς Πανορμίτου καὶ τῆς Τράπεζας Δοχειαρίου, 
ἂν καὶ στὴν πρώτη περίπτωση ὁ οἶκος ἱστορεῖται πιὸ λιτός, καθὼς τὸ 
πλῆθος τῶν ἱεραρχῶν ἐκπροσωπεῖται μόνον ἀπὸ τὸν  ἅγιο Ἰωάννη τὸν 
Χρυσόστομο καὶ τὸν Μέγα Βασίλειο596.

Οἶκος φ΄. «Φωτοδόχον λαμπάδα...» (ἐπιγραφή: ΦΩΤΟΔΟΧΟΝ ΛΑ-
ΜΠΑΔΑ): Μεγάλο τριγωνικὸ καὶ σκοτεινὸ σπήλαιο, μὲ μικρὰ ὄρη ποὺ δη-
μιουργοῦν συμμετρία, καὶ ἐντός τοῦ σπηλαίου, στὸ κέντρο τῆς παράστα-
σης, ἡ Παναγία κρατάει ἀναμμένη λαμπάδα μὲ τὰ δυό της χέρια, πατώντας 

594. Ὅ.π., σ. 149, πιν. 645, Ἀχειμάστου, ὅ.π. καὶ Στουφῆ-Πουλημένου, ὅ.π., σσ. 
126-128.

595. Spatharakis, ὅ.π., σ. 149, πιν. 646-647, Ἀντουράκη, ὅ.π., σ. 456, πιν. 62 καὶ Ἀσπρά-
Βαρδαβάκη, ὅ.π., σ. 98, πιν. 127, 151, 175.

596. Ἡ ταύτιση προκύπτει ἀπὸ τὴ σύγκριση μὲ τὶς ἀντίστοιχες μορφὲς τῶν συλλει-
τουργούντων ἁγίων, ἐντὸς τοῦ ἱεροῦ. Ἀντιθέτως, στοὺς κύκλους στὸν Μέρωνα Ἀμαρίου, 
τὸ Βαλσαμόνερο καὶ τὸν κώδικα Garrett 13, οἱ πρωτοστάτες τῶν εἰκονιζόμενων χορῶν ἀπὸ 
ἱεράρχες εἶναι ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος καὶ ὁ Μέγας Βασίλειος. Βλ. Spatharakis, ὅ.π., 
σ. 149, πιν. 646 καὶ Ἀσπρᾶ-Βαρδαβάκη, ὅ.π., σ. 96, πιν. 21, 55.

Εἰκ. 80. Ὁ οἶκος φ΄ (Ἀκάθιστος).
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ἐπάνω σὲ χαμηλὸ λοφίσκο. Ἑκατέρωθεν τῆς Θεοτόκου πλήθη πιστῶν δέο-
νται γονατιστοί (εἰκ. 80).

Ὁ Διονύσιος ὑπαγορεύει στὴν Ἑρμηνεία τοῦ πῶς ἡ Θεοτόκος ἱστο-
ρεῖται βρεφοκρατοῦσα καὶ ὄχι ἱστάμενη, ἀλλὰ ἱπτάμενη, πατώντας σὲ 
νεφέλη597, ἀπεικόνιση ποὺ δὲν ἐφαρμόζει ὁ ἁγιογράφος τῆς μονῆς. Τὰ 
ὑπό λοιπα χαρακτηριστικά, σὲ γενικὲς γραμμές, εἶναι ἴδια.

Τὶς περισσότερες φορές, σύμφωνα μὲ τοὺς κύκλους ποὺ ἔχουν ἐξεταστεῖ 
μέχρι στιγμῆς καὶ ἔχουν χρησιμοποιηθεῖ ὡς συγκριτικὸ ὑλικό, ἡ Παναγία 
φέρεται ὡς βρεφοκρατοῦσα καὶ σπανιότερα μόνη, νὰ κρατάει (Cozia, 
εἰκόνα Σκοπέλου, ψαλτήριο TomiĆ) ἢ νὰ βρίσκεται πλησίον ἀναμμένης 
λαμπάδας (κώδικας gr. 429 τοῦ Ἱστορικοῦ Μουσείου τῆς Μόσχας καὶ 
cod. R. I. 19 τῆς Βιβλιοθήκης τοῦ Escorial598) ἢ ἀκόμη καὶ νὰ ἀποτελεῖ τὴ 
βάση λαμπάδας, τῆς ὁποίας ἡ κορυφὴ ἀποτελεῖ προέκταση τοῦ κεφαλιοῦ 
τῆς Ἀειπαρθένου (Ἐλασσόνα, Mateic, Μονὴ Πετράκη)599. Περισσότερες 
ὁμοιότητες παρουσιάζει ὁ οἶκος τοῦ καθολικοῦ τῆς μονῆς, ὅσον ἀφορᾶ 
στὴ στάση καὶ τὴ θέση τῆς Θεοτόκου, μὲ τὸ ψαλτήριο TomiĆ καὶ τὴν 
παρά σταση τῆς Moldoviţa600, ἐνῶ εἶναι ἀξιοσημείωτο τὸ γεγονὸς πὼς 
τὸ σπήλαιο, στὸ ὁποῖο βρίσκεται καὶ φωτίζει τοὺς γονυπετεῖς πιστούς, 
θυμίζει ἔντονα τὸ σπήλαιο ποὺ συναντοῦμε στὴ σύνθεση τῆς Γεννήσε-
ως601. Παρόμοια ἀπεικόνιση τοῦ σπηλαίου συναντοῦμε στὸν ἀντίστοιχο 
οἶκο τοῦ κύκλου τῆς τράπεζας τῆς Μονῆς Χιλανδαρίου602.

Οἶκος χ΄. «Χάριν δοῦναι θελήσας...» (ἐπιγραφή: ΧΑΡΙΝ ΔΟΥΝΑΙ ΘΕΛΗ-
ΣΑΣ): Ἐντὸς σκοτεινοῦ σπηλαίου, στὰ ἔγκατα τῆς γῆς, ὄρθιος ὁ Σωτήρας 
Χριστός, πατώντας ἐπάνω σὲ χιαστὶ τοποθετημένα θυρόφυλλα, σχίζει μὲ 
τὰ δυό Του χέρια ἕνα χειρόγραφο, μὲ μορφὴ εἰλητοῦ (τὰ ἀναγραφόμενα 
εἶναι, πιθανῶς, στὰ ἑβραϊκά, σύμφωνα μὲ τήν Ἑρμηνεία603), ἐνῶ ἑκατέρω-
θεν Αὐτοῦ πλήθη κόσμου δέονται. Ἀνάμεσα στὰ πλήθη ξεχωρίζουν οἱ 
Ἀδὰμ καὶ Εὔα, οἱ ὁποῖοι πρωτοστατοῦν καὶ φέρουν φωτοστέφανους.

Ἡ παράσταση θυμίζει πολὺ ἔντονα ἀπεικόνιση τῆς Εἰς Ἅδου Καθόδου, 

597. Διονυσίου, ὅ.π.
598. Γιὰ περισσότερες πληροφορίες, σχετικὲς μὲ τοὺς δυὸ κώδικες καὶ τὶς μικρογραφίες 

τους, βλ. Spatharakis, ὅ.π., σσ. 74-82.
599. Ἡ Παναγία ἀποτελεῖ τὴ βάση τῆς λαμπάδας, εἴτε μόνη εἴτε βρεφοκρατοῦσα, ὅπως 

στὶς περιπτώσεις τῆς DeČani, τοῦ Marko καὶ τοῦ Βαλσαμονέρου. Βλ. Ὅ.π., σσ. 150-151, 
πιν. 658-660, 662, 664-669 καὶ Στουφῆ-Πουλημένου, ὅ.π., σσ. 128-129.

600. Ἀσπρᾶ-Βαρδαβάκη, ὅ.π., σ. 101.
601. Τὸ ὄρος τῆς Γεννήσεως ἔχει σχῆμα πυραμοειδές, καταλαμβάνει τὸ κεντρικὸ τμῆμα 

τῆς παράστασης καὶ συμβολίζει τὸ ἀειπάρθενον τῆς Παναγίας, σύμφωνα καὶ μὲ τὴν προ-
φητεία τοῦ Δανιήλ (Δανιήλ, 2:34 καὶ 2:45). Βλ. Καλοκύρη, ὅ.π. σ. 150 καὶ Πασαρέλι, ὅ.π., 
σ. 88.

602. Ἀσπρᾶ-Βαρδαβάκη, ὅ.π., πιν. 176.
603. Διονυσίου, ὅ.π., σ. 205.
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ἐφόσον φέρει τὰ βασικότερα ἀπὸ τὰ χαρακτηριστικὰ ποὺ τὴ συνθέτουν 
(οἱ πύλες τοῦ Ἅδη σὲ χιαστὶ διάταξη, τὸ σκοτεινὸ φρέαρ, οἱ Πρωτόπλα-
στοι δεόμενοι) καὶ λόγω αὐτοῦ διαφοροποιεῖται σημαντικὰ ἀπὸ τὸν 
χῶρο ποὺ τοποθετεῖ ὁ Διονύσιος τὰ τεκταινόμενα τοῦ οἴκου χ΄ (ἂν καὶ 
τὰ ὑπόλοιπα στοιχεῖα τῆς σύνθεσης παραμένουν ἴδια)604. Τὸ ἴδιο εἰκονο-
γραφικὸ μοτίβο ἀκολουθεῖται, μὲ ὁρισμένες παραλλαγὲς φυσικά, ἀλλὰ μὲ 
ὅμοια κεντρικὴ ἰδέα (Εἰς Ἅδου Κάθοδος - Ἀνάσταση), καὶ στὶς φορητὲς 
εἰκόνες τῆς Σκοπέλου καὶ τοῦ Uspenskij Sobor. Συγκεκριμένα, ἡ εἰκόνα 
τῆς Σκοπέλου τοποθετεῖ ἀριστερὰ τὸν Ἰησοῦ νὰ κρατάει σταυρὸ στὸ χέρι 
καὶ νὰ στρέφεται στὰ δεξιά, ὅπου βρίσκεται τὸ σπήλαιο μὲ τὸν Ἀδάμ, τὴν 
Εὔα καὶ τοὺς ὑπόλοιπους ἱκέτες, ἐνῶ στὴν εἰκόνα τοῦ Uspenskij Sobor 
ὁ Χριστός, πατώντας σὲ χιαστὶ θυρόφυλλα, τραβάει τὸν Ἀδὰμ στὰ δε-
ξιά, καθὼς ἕνα δαιμόνιο τραβάει καὶ σχίζει τὸ χειρόγραφο στὴν ἀριστερὴ 
πλευρὰ τῆς παράστασης. Ἐπίσης, στὸ Βαλσαμόνερο ἱστορεῖται ὁ Κύριος, 
σὲ κατ’ ἐνώπιον στάση, νὰ σχίζει τὸ χειρόγραφο μὲ τὶς ἁμαρτίες τοῦ Ἀδάμ, 
ἐνῶ ἑκατέρωθεν Αὐτοῦ βρίσκεται πλῆθος κόσμου, ὅπου ἀνάμεσα διακρίνε-
ται ὁ Ἀδὰμ καὶ ἡ Εὔα605. Μᾶλλον, θὰ λέγαμε πὼς ἡ σύνθεση ποὺ βρίσκεται 
στὴ Μονὴ Πανορμίτου ἀποτελεῖ ἕναν συνδυασμὸ τῶν παραστάσεων τοῦ 
Βαλσαμονέρου καὶ τῆς φορητῆς εἰκόνας τοῦ Uspenskij Sobor606.

Οἶκος ψ΄. «Ψάλλοντές σου τὸν τόκον...» (ἐπιγραφή: ΨΑΛΛΟΝΤΕΣ ΣΟΥ 
ΤΟΝ ΤΟΚΟΝ): Τρουλλαῖος ναὸς στὸ κέντρο τῆς συνθέσεως, μὲ μικροὺς 
τρουλλίσκους ἑκατέρωθεν, καὶ στὸ κέντρο τοῦ τύμπανου τοῦ κεντρικοῦ 
τρούλλου ἱστορεῖται ἡ Παναγία, στὸν τύπο τῆς Ὁδηγήτριας, ἐντὸς ὀρθο-
γωνίου περιγράμματος (ὅμοιου μὲ φορητὴ εἰκόνα). Κάτω ἀπὸ τὴν εἰκόνα 
τῆς Παναγίας ὑπάρχει ἀνοιχτὸ θύρωμα καὶ πρὸ αὐτοῦ Ἁγία Τράπεζα, 
μὲ τὰ Τίμια Δῶρα τοποθετημένα ἐπάνω. Ἑκατέρωθεν τῆς Ἁγίας Τράπε-
ζας τοποθετοῦνται ἱεράρχες καὶ κληρικοί, οἱ ὁποῖοι ψάλλουν καὶ ὑμνοῦν 
τὴ Θεοτόκο. Οἱ πρωτοστάτες ἱεράρχες607 κρατοῦν εἰλητάρια, στὰ ὁποῖα 
ἀναγράφονται οἱ φράσεις: «ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ ΩΣ ΑΛΗΘΩΣ ΜΑΚΑΡΙΖΥΝ 
ΣΕ ΤΗΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ» (ἀριστερὰ) καί «ΕΠΙ ΣΟΙ ΧΑΙΡΕΙ ΚΑΙ ΧΑΡΗΤΟ-
ΜΕΝΗ ΠΑΣΑ Η ΚΤΗΣΙΣ» (δεξιά). Στὸ εἰλητάριο τοῦ τρίτου ἱεράρχη δὲν 

604. Ὅ.π.
605. Spatharakis, ὅ.π., σ. 153, πιν. 680, 684, 686.
606. Σημαντικές, ἐπίσης, ὁμοιότητες παρατηροῦνται καὶ μὲ τοὺς ἀντίστοιχους οἴκους 

στὰ ἐπιτραχήλια τῶν μονῶν Σταυρονικήτα, Μεγίστης Λαύρας καὶ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πα-
τριαρχείου, στὰ ὁποῖα ἔχουμε ἀπεικονίσεις τῶν Πρωτοπλάστων, σὲ στάση δέησης, ὅπως 
καὶ τοῦ νικητῆ Χριστοῦ νὰ στέκεται ἐπάνω στίς, χιαστὶ τοποθετημένες, πύλες τοῦ Ἅδη. Βλ. 
Τσέλιγκα, ὅ.π., σσ. 134-135.

607. Ἄξιο ἀναφορᾶς εἶναι τὸ γεγονὸς πὼς οἱ τρεῖς ἱερεῖς ποὺ κρατοῦν τὰ εἰλητάρια 
εἶναι οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες (Μέγας Βασίλειος, Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος καὶ Γρηγόριος ὁ Θε-
ολόγος), συμπέρασμα ποὺ προκύπτει ἀπὸ τὴ σύγκριση τῶν μορφῶν τῆς παράστασης μὲ 
τοὺς συλλειτουργοῦντες ἱεράρχες ἐντὸς τοῦ ἱεροῦ.
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ξεχωρίζουν ὅλα τὰ ἀναγραφόμενα, ἐνῶ ξεχωρίζει, στὴν ἀριστερὴ πλευρά, 
ἀγένειος ἱερέας ἢ διάκονος μὲ θυμιατὸ στὸ χέρι608.

Οἱ διαφορὲς ποὺ παρατηροῦνται μεταξὺ τῆς Ἑρμηνείας609 καὶ τῆς 
παράστασης τῆς μονῆς δὲν θεωροῦνται καταλυτικῆς σημασίας, ἐφόσον 
τὰ βασικότερα χαρακτηριστικὰ ποὺ συγκροτοῦν τὴ σύνθεση παραμένουν 
ἴδια, δηλ. ἡ θέση τῆς Θεοτόκου καὶ ἡ ἀπεικόνιση της ὡς βρεφοκρατού-
σας, τὰ πλήθη τῶν ἱερέων καὶ ἱεραρχῶν, καθὼς καὶ ὁ ρόλος τους στὴν 
παράσταση.

Ἡ ἀπεικόνιση τῆς βρεφοκρατούσας Παρθένου ὡς φορητῆς εἰκόνας 
δὲν ἀποτελεῖ φαινόμενο ἀσυνήθιστο γι’ αὐτὸν τὸν οἶκο, ἀφοῦ συναντᾶται 
σὲ μνημεῖα βυζαντινά, ὅπως στὴν Cozia, στὸ Mateic καί, πιθανῶς, στὴν 
Ἐλασσόνα, ἀλλὰ καὶ μεταβυζαντινά, ὅπως στὴ Μονὴ Φιλανθρωπηνῶν, τὴ 
Μονὴ Πετράκη κ.τ.λ.610 Στὴν παράσταση τῆς Μονῆς Πανορμίτου ὁ λειτουρ-
γικὸς χαρακτήρας εἶναι ἐμφανέστερος μὲ τὴν παρουσία τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν 
καὶ τῆς Ἁγίας Τράπεζας, μὲ τὰ Τίμια Δῶρα τοποθετημένα ἐπάνω της.

Ἐγγύτερη σύνθεση ἀποτελεῖ ὁ ἀντίστοιχος οἶκος τῆς φορητῆς εἰκόνας 
τοῦ Uspenskij Sobor. Ἡ βρεφοκρατοῦσα Θεοτόκος τοποθετεῖται στὸ 
ὑψηλότερο σημεῖο ἑνὸς ναοῦ, ἱστορούμενου στὸ κέντρο τῆς παράστα-
σης, ἐνῶ ἀπὸ κάτω ὑμνοῦν τὴν Ἀειπαρθένο καὶ τὸ Θεῖο Βρέφος συγκεν-
τρωμένοι πιστοί611. Φυσικά, διαφοροποιήσεις ἐντοπίζονται ἀνάμεσα στὶς 
δύο παραστάσεις, ἀλλὰ δίνεται ἐξίσου ἔμφαση στό «...ὡς ἔμψυχον Ναόν, 
Θεοτόκε....» τοῦ οἴκου ψ΄.

 Οἶκος ω΄. «Ὦ πανύμνητε Μῆτερ...» (ἐπιγραφή: ἀδιάγνωστη): Ἡ 
παράσταση δὲν ξεχωρίζει ἰδιαίτερα, λόγω τοῦ ὑπερυψωμένου ἄμβωνα ποὺ 
ἔχει τοποθετηθεῖ μπροστά, καθὼς καὶ λόγω ἀλλοιώσεων ποὺ ἔχει ὑπο-
στεῖ. Ἀριστερὰ τῆς συνθέσεως ἱστορεῖται ἡ Παναγία βρεφοκρατοῦσα, κα-
θισμένη σὲ θρόνο μὲ ἐρεισίνωτο, ἐνῶ δεξιὰ τοποθετοῦνται, ὄρθιοι, γηραιοὶ 
κληρικοὶ καὶ λαϊκοί. Ξεχωρίζουν μορφὲς μὲ ἱερατικὰ καὶ βασιλικὰ ἐνδύμα-
τα, ἐνῶ κάποιοι ἐξ αὐτῶν φέρουν ὑψηλὰ στέμματα, φωτοστέφανους ἢ 
ἀκόμη καὶ συνδυασμοὺς τῶν δύο.

Ἀπ’ ὅσα διακρίνονται στὴν παροῦσα παράσταση, θὰ μπορούσαμε νὰ 
ποῦμε πὼς ὑπάρχει πλήρης ταύτιση μὲ τὴν περιγραφὴ τοῦ Διονυσίου612, 

608. Διαφορὰ ἐντοπίζεται στὸν ἀντίστοιχο οἶκο τῆς Νισύρου, ὅπου τὸ οἰκοδόμημα, 
στὸ ὁποῖο ἔχει τοποθετηθεῖ ἡ Θεοτόκος, εἶναι σαφῶς πιὸ ἁπλουστευμένο καὶ δὲν θυμίζει 
ἔντονα ναό, ἐνῶ ἱστορεῖται ἡ Παναγία στὸν τύπο τῆς Ὁδηγήτριας μέν, ἀλλὰ ὡς δεξιοκρα-
τοῦσα.

609. Διονυσίου, ὅ.π.
610. Μάλιστα, στὴ Μονὴ Πετράκη ἀπεικονίζεται ἡ Παναγία στὸν τύπο τῆς Ὁδηγήτρι-

ας, ὅπως καὶ στὴ Μονὴ Πανορμίτου Σύμης. Βλ. Spatharakis, ὅ.π., σσ. 154-155, πιν. 78, 
697-698, Ἀχειμάστου, ὅ.π., σ. 105, πιν. 67 καὶ Στουφῆ-Πουλημένου, ὅ.π., σσ. 129-131.

611. Spatharakis, ὅ.π., σσ. 155, πιν. 699.
612. Διονυσίου, ὅ.π.
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πλὴν τοῦ γεγονότος ὅτι στὴν Ἑρμηνεία δὲν περιγράφεται ἡ Θεομήτωρ ὡς 
βρεφοκρατοῦσα, ὅπως ἱστορεῖται στὸ καθολικὸ τῆς μονῆς613.

Οἱ συνθέσεις τοῦ οἴκου στὴ συντριπτικὴ πλειοψηφία τῶν βυζαντινῶν 
μνημείων καὶ τῶν χειρογράφων τοποθετοῦν τὴ Θεοτόκο στὴ μέση τῆς 
παράστασης καὶ ἑκατέρωθεν αὐτῆς τοῦ ἱερεῖς, ἐπισκόπους, βασιλεῖς, ἀγ-
γέλους (ὁρισμένες φορές) κ.τ.λ. Δεξιὰ τῆς παράστασης ἱστορεῖται ἡ Πα-
ναγία βρεφοκρατοῦσα καὶ ἐντὸς πλαισίου, ποὺ θυμίζει φορητὴ εἰκόνα614, 
στὴν εἰκόνα τῆς Σκοπέλου615, καθὼς καὶ στὴ μεταβυζαντινὴ ἀπεικόνιση τοῦ 
Ἀκαθίστου στὸ καθολικὸ τῆς Μονῆς Πετράκη616. Αὐτὲς οἱ δύο συνθέσεις 
ἀποτελοῦν καὶ τὶς ἐγγύτερες στὴν παράσταση τοῦ καθολικοῦ τῆς Μονῆς 
Πανορμίτου, ὡς πρὸς τὴν τοποθέτηση τῆς Ἀειπαρθένου τουλάχιστον, 
ἐφόσον ὅλες οἱ ὑπόλοιπες ποὺ ἔχουν ἀναφερθεῖ καὶ ἀπεικονίζουν τὴν Πα-
ναγία ὁλόσωμη τὴν τοποθετοῦν στὸ κέντρο. 

β) Ἐπὶ σοὶ Χαίρει

Στὸ τύμπανο τοῦ βόρειου τοίχου, στὸ ἐγγὺς πρὸς τὴν εἴσοδο τοῦ ναοῦ 
τμῆμα, ἱστορεῖται ἀκόμη ἕνα θέμα προερχόμενο ἀπὸ τὴν ὑμνολογία τῆς 
Ἐκκλησίας: τὸ Ἐπὶ σοὶ Χαίρει617 (εἰκ. 81-83).

Στὴ μέση τῆς σύνθεσης, στὸ βόρειο τύμπανο καὶ ἐπάνω ἀπὸ τὸ μικρὸ 
ἄνοιγμα, ἱστορεῖται ἡ Θεοτόκος, στὸν τύπο τῆς Βλαχερνίτισσας618, ποὺ 
ξεπροβάλλει μέσα ἀπὸ κυκλικὴ δόξα. Τὸ σύνολο περικυκλώνεται ἀπὸ 
νεφέλωμα, τοξοειδῶς διατεταγμένο (ἐπιγραφή: ΕΠΙ ΣΟΙ ΧΑΙΡΕΙ ΚΑΙ ΧΑ-
ΡΗΤΟΜΕΝΗ). Ἑκατέρωθεν βρίσκονται νέφη καὶ ἐπάνω σ’ αὐτὰ δεόμενοι 
ἄγγελοι (ἐπιγραφή: ΑΓΓΕΛΩΝ ΤΟ ΣΗΣΤΙΜΑ) καὶ ἱεράρχες (ἐπιγραφή: 
ΚΑΙ ΑΝΘΡΟΠΩΝ ΤΟ ΓΕΝΟΣ), ἀριστερὰ καὶ δεξιὰ ἀντιστοίχως, ἔχοντας 
λάβει στάση προσκύνησης. Κάτω ἀπὸ τὸ νέφος τῶν ἱεραρχῶν συναντᾶται 
ἡ ἀπεικόνιση τοῦ Παραδείσου, περιφραγμένου μὲ τείχη, καὶ μέσα οἱ Πρω-
τόπλαστοι, οἱ ὁποῖοι κοιτάζουν πρὸς τὸ ἄνω μέρος τῆς παράστασης (ἐπι-
γραφή: ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΥΣΕ ΛΟΓΙΚΕ). Τὸ τμῆμα δίπλα ἀπὸ τὸν Παράδεισο 

613. Κάποιες φορὲς ἡ Παναγία ἀπεικονίζεται μόνη καὶ ἄλλες βρεφοκρατοῦσα, ὄρθια σὲ 
βάθρο ἢ καθισμένη σὲ θρόνο. Βλ. Καλοκύρη, ὅ.π., σ. 198.

614. Ὑπάρχουν πολλὲς περιπτώσεις ποὺ ἡ Θεοτόκος ἀπεικονίζεται ἐντὸς ὀρθογώνιου 
πλαισίου, ἔχοντας τὴ μορφὴ φορητῆς εἰκόνας. Κάποιες ἀπὸ αὐτὲς ὑποστηρίζεται ἀπὸ πι-
στούς (ψαλτήριο τοῦ Μονάχου) καὶ ἄλλες τοποθετεῖται ἐπάνω σὲ ὑψηλὸ βάθρο μὲ ποδέα, 
σὰν κάποιου εἴδους προσκυνητάρι (Mateic, DeČani, Marko, Μονὴ Πετράκη κ.τ.λ.). Βλ. 
Spatharakis, ὅ.π., σ. 156, πιν. 709-712 καὶ Στουφή-Πουλημένου, ὅ.π., σ. 131.

615. Spatharakis, ὅ.π., σ. 155-157, πιν. 700-715.
616. Στουφῆ-Πουλημένου, ὅ.π.
617. Γιὰ τὶς ἀπεικονίσεις τοῦ λειτουργικοῦ ὕμνου, βλ. Ἁλιπράντη, «Ἐπὶ σοὶ χαίρει» καὶ 

Γοργοράπτη, Ἡ εἰκονογράφηση τοῦ λειτουργικοῦ ὕμνου.
618. Καλοκύρη, Θεοτόκος, σσ. 74-76.
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ἔχει ἀποσαθρωθεῖ, σὲ σημεῖο νὰ μὴ ξεχωρίζει σχεδὸν τίποτα619. Κάτω ἀπὸ 
τὸ νεφέλωμα τῶν ἀγγέλων, μὲ φορὰ ἀπὸ ἀριστερὰ πρὸς τὰ δεξιά, εἰκονίζε-

619. Ξεχωρίζουν μέρη ἀπὸ κάποιο κτίσμα,  ὅπως ἕνας τροῦλλος, τμῆμα ἀπὸ τὸ τύμπανό 
του, κλίμακες, ἕνα παράθυρο κ.ἄ. Βάσει τῶν στίχων, θὰ πρέπει νὰ εἰκονιζόταν τὸ κομμάτι 
τοῦ ὕμνου ποὺ λέει: «...ἡγιασμένε ναέ...».

Εἰκ. 81. Τὸ Ἐπὶ σοὶ Χαίρει (ἀριστερὸ ἥμισυ).

Εἰκ. 82. Τὸ Ἐπὶ σοὶ Χαίρει (δεξιὸ ἥμισυ).
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ται ἡ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ, ἡ Παναγία βρεφοκρατοῦσα620 καὶ ὁ Εὐαγγε-
λισμός. Στὴ Γέννηση εἰκονίζονται, μέσα σὲ σπήλαιο, ἡ Θεοτόκος καὶ ὁ Ἰω-
σὴφ γονυπετεῖς καὶ δεόμενοι, τὸ Θεῖο Βρέφος, ὁ ὄνος καὶ ὁ μόσχος, ἐνῶ 
τρεῖς ἀκτῖνες, προερχόμενες ἀπὸ τὸ ἄστρο-ὁδηγό, ἀγγίζουν τὴν εἴσοδο 
τοῦ σπηλαίου (ἐπιγραφή: ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΝ ΓΕΓΟΝΕΝ). Δεξιά, ἡ Παναγία 
κάθεται σὲ πολυτελῆ θρόνο μὲ ἐρεισίνωτο, κρατάει τὸν μικρὸ Χριστό, ὁ 
ὁποῖος εὐλογεῖ μὲ τὸ μικρό Του χέρι, καὶ πατάει ἐπάνω σὲ ὑποπόδιο, ποὺ 
ἔχει τὴ μορφὴ τοῦ οὐράνιου στερεώματος, γεμάτου μὲ τὰ οὐράνια σώμα-
τα (ἐπιγραφή: ΤΗΝ ΓΑΡ ΣΗΝ ΜΗΤΡΑΝ ΘΡΟΝΟΝ ΕΠΟΙΗΣΕΝ). Δίπλα, 
στὴν ἀπεικόνιση τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, ὁ ἀρχάγγελος Γαβριὴλ προσφέρει 
τὸν κρίνο στὴν Παναγία, ἐνῶ ἡ Θεοτόκος κρατάει κλειστὸ κώδικα μὲ τὸ 
ἕνα χέρι καὶ ἀκουμπάει τὸ στῆθος της μὲ τὸ ἄλλο. Ἀπὸ ἡμικυκλικὴ δόξα, 
ποὺ βρίσκεται ἄνω καὶ κεντρικά, ἐκχύνεται ἀκτίνα μὲ τρεῖς δέσμες. Στὴν 
κεντρικὴ δέσμη, ποὺ φτάνει μέχρι τὸ κεφάλι τῆς Θεομήτορος, διακρίνεται 
τὸ Ἅγιο Πνεῦμα ὡς περιστέρι (ἐπιγραφή: ΕΞ ΗΣ ΘC ΕΣΑΡΚΩΘΗ). 

Γενικά, πρόκειται γιὰ μία λιτὴ ἀποτύπωση τοῦ λειτουργικοῦ ὕμνου, χωρὶς 
νὰ προσεγγίζει, οὔτε στὸ ἐλάχιστο, σὲ λεπτομέρειες καὶ ἐπιμέλεια ἀνάλογες 
ἀπεικονίσεις σὲ φορητὲς εἰκόνες, ὅπως εἶναι τῶν Γ. Κλόντζα, Θ. Πουλάκη, 
Ἐμ. Σκορδίλη κ.τ.λ. Ποικίλες διαφοροποιήσεις μποροῦν νὰ ἐπέλθουν κατὰ 
τὴν εἰκονογράφησή του, καθὼς ὁ κάθε ἁγιογράφος μπορεῖ νὰ ἐπιλέξει ἄλλο-
τε τοὺς βασικότερους ἐκπροσώπους τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἄλλοτε περισσότε-

620. Γιὰ συλλογὴ εἰκόνων, μὲ ποικίλες ἀπεικονίσεις τῆς βρεφοκρατούσας Θεομήτορος, 
βλ. Μπαλτογιάννη, Εἰκόνες Μήτηρ Θεοῦ.

Εἰκ. 83. Τὸ Ἐπὶ σοὶ Χαίρει (ἄνω μέρος τῆς σύνθεσης).
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ρα πρόσωπα, ὥστε νὰ ἐμπλουτίσει τὴν παράσταση. Παραδείγματα ἀνάλογα 
ἀντλοῦμε καὶ ἀπὸ τὸ καθολικὸ τῆς Μονῆς Παναγίας στὴ Μαλεσίνα621 ἢ τὸ 
παρεκκλήσιο τοῦ καθολικοῦ τῆς Μονῆς Γαλατάκη Εὐβοίας622.

621.  Προεστάκη, Κακαβάς, σσ. 176-186.
622.  Kanari, Galataki, σσ. 152-154.

Εἰκ. 84. Οἱ Αἶνοι (ἀριστερὸ ἥμισυ).

Εἰκ. 85. Οἱ Αἶνοι (δεξιὸ ἥμισυ).
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γ) Οἱ Αἶνοι

Ἀπέναντι ἀπὸ τὸ Ἐπὶ σοὶ Χαίρει, στὸ τύμπανο τοῦ νότιου τοίχου, ἱστο-
ροῦνται οἱ Αἶνοι623 (εἰκ. 84-86), δηλ. ὁ Ψαλμὸς ΡΜΗ΄ (148). Ἐπάνω ἀπὸ τὸ 
παράθυρο ἔχει ἱστορηθεῖ ἡ μορφὴ τοῦ Παλαιοῦ τῶν Ἡμερῶν, ὁ ὁποῖος κάθε-
ται καὶ εὐλογεῖ μὲ τὰ δυὸ χέρια. Βρίσκεται μέσα σὲ πολυάκτινη δόξα, περικυ-
κλωμένος ἀπὸ νέφη καὶ μικρὰ putti, ποὺ πετάγονται, σὰν νὰ παίζουν, ἀπὸ 
κάθε γωνία, ἐνῶ στὸ ὕψος τῶν ποδιῶν Του φαίνονται οἱ σκιὲς δύο ἑξαπτέρυ-
γων Σεραφείμ. Ἑκατέρωθεν εἰκονίζονται δύο ὅμιλοι γονυπετῶν σεβίζοντων 
ἀγγέλων. Στὰ ἄκρα τοῦ σχηματιζόμενου ἀετώματος καὶ κάτω, σχεδόν, ἀπὸ 
τὰ νέφη μὲ τοὺς ἀγγέλους ἔχουν ζωγραφισθεῖ ὁ ἥλιος καὶ ἡ σελήνη. Στὸ ση-
μεῖο αὐτὸ τίθενται τὰ ὅρια τοῦ οὐράνιου στερεώματος. Στὸ ὑπόλοιπο τμῆμα 
τοῦ τυμπάνου, ἀριστερὰ καὶ δεξιὰ τοῦ παραθύρου, συμβολίζεται ἡ γῆ. Ἐκεῖ 
ὑπάρχουν μορφὲς ἀνθρώπων, ζώων, φανταστικῶν πλασμάτων καὶ προσω-
ποποιήσεις τῶν στοιχείων τῆς φύσης. Ἀριστερά, ἀπεικονίζεται μία γυναίκα, 
ἕνας ὥριμος ἄνδρας, ἕνα παιδί, διάφορα θηλαστικά, ὅπως πρόβατα, χοῖροι, 
λέοντες, μόσχοι, ἐλάφια κ.τ.λ., πτηνά, ἑρπετὰ καὶ ἕνας τρικέφαλος πτε-
ρωτὸς δράκοντας. Ὅλοι καὶ ὅλα κοιτάζουν πρὸς τὸν οὐρανὸ καὶ δέονται, 
καθένας μὲ τὸν τρόπο του (ἐπιγραφή: ΠΑΣΑ ΠΝΟΗ ΕΝΕΣΑΤΩ ΤΟΝ ΚΝ. 
ΕΝΥΤΕ ΑΥΤΟΝ ΗΛΙΟΣ ΚΑΙ ΣΕΛΗΝΗ. ΕΝΥΤΕ ΑΥΤΟΝ ΠΑΝΤΕΣ ΟΙ ΑΓ-
ΓΕΛΟΙ ΑΥΤΟΥ. ΕΝΥΤΕ ΑΥΤΟΝ ΕΚ ΤΗΣ ΓΗ/ΙΣ ΔΡΑΚΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΣΑΙ 
ΑΒΗ/ΥΣΣΟΙ). Δεξιά, ἱστορεῖται μία νέα γυναίκα, μὲ ἀκάλυπτο κεφάλι καὶ 

623. Γιὰ τὸ θέμα βλ. Παρχαρίδου, Οἱ Αἶνοι καὶ Μεράντζα, Ἡ εἰκονογράφηση τῶν 
Αἴνων.

Εἰκ. 86. Οἱ Αἶνοι (λεπτομέρεια).
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ἀνοιχτόχρωμα ἐνδύματα, ποὺ κρατάει μία ἀναμμένη λαμπάδα. Πρόκειται γιὰ 
τὴν προσωποποίηση τοῦ φωτός (ἐπιγραφή: ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΑΣΤΡΑ ΚΑΙ ΤΟ 
ΦΩΣ). Ἀπὸ τὰ πόδια της, περίπου, ξεκινοῦν οἱ πηγὲς ἑνὸς ποταμοῦ, δεξιά της 
παρατηρεῖται χαλαζόπτωση (ἐπιγραφή: ΧΑΛΑΖΑ), δίπλα ἔχει φουντώσει μία 
τεράστια ἑστία φωτιᾶς (ἐπιγραφή: ΠΥΡ) καὶ στὸ τέλος τῆς εὐθείας διακρίνεται 
χιονόπτωση (ἐπιγραφή: ΚΡΙΣΤΑΛΟΣ). Στὸ πρῶτο ἐπίπεδο τῆς σύνθεσης ζω-
γραφίζεται πολυκέφαλη ὕδρα, πλησίον της σαυροειδὲς πτερωτὸ πλάσμα καὶ 
στὴν ἄκρη, μέσα σὲ βάραθρο, ἕνα κεφάλι ἀκουμπισμένο ἐπάνω σὲ νέφωμα, 
τὸ ὁποῖο ἐκπνέει μὲ ἔνταση. Στὸ βάραθρο διακρίνονται σταλακτίτες (ἐπιγρα-
φή: ΠΝΕΥΜΑ ΚΑΤΕΓΙΔΟΣ). Ἐνῶ σὲ ἄλλα μνημεῖα ἡ εἰκονογράφηση ἐπε-
κτείνεται καὶ στοὺς Ψαλμοὺς ΡΜΘ΄-ΡΝ΄ (149-150), ὅπως συμβαίνει στὸν δυ-
τικὸ ἐξωνάρθηκα τῆς Μονῆς Φιλανθρωπηνῶν624, στὴ λιτὴ τοῦ καθολικοῦ τῆς 
Μονῆς Βαρλαὰμ Μετεώρων625 καὶ στὸν νάρθηκα τῆς Μονῆς Δρακότρυπας626, 
στὸ καθολικὸ τοῦ Πανορμίτη περιορίζεται μόνο στὸν Ψαλμὸ ΡΜΗ΄, ἀποδίδο-
ντας, γιὰ μία ἀκόμη φορά, μὲ τρόπο λιτὸ τὸ περιεχόμενο τοῦ ὕμνου627.

2.8) Μεμονωμένες μορφὲς ἁγίων καὶ μαρτύρια

☐ Οἱ τέσσερις εὐαγγελιστὲς

◆ Ὁ εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης: Ἡ μορφὴ τοῦ εὐαγγελιστῆ Ἰωάννη ἔχει 
ὑποστεῖ φθορὰ σὲ ἀρκετὰ σημεῖα, ὥστε δὲν ξεχωρίζει, πλέον, οὔτε τὸ σύμ-
βολό του. Κάθεται σὲ θρόνο μὲ χαμηλὸ ἐρεισίνωτο καὶ ἐρεισίχειρα, στηρίζει 
τὸ κεφάλι του, σκεπτικός, στὸ ἕνα χέρι καὶ τοποθετεῖ τὸ ἄλλο, μᾶλλον, 
ἐπάνω σὲ ἀνοιχτὸ κώδικα, ποὺ βρίσκεται σὲ μικρὸ τραπέζι. Φοράει πράσι-
νο ἱμάτιο καὶ ἐρυθρὸ χιτώνα (ἐπιγραφή: ἀδιάγνωστη)628.

◆ Ὁ εὐαγγελιστὴς Ματθαῖος: Φοράει πράσινο ἱμάτιο καὶ ἐρυθρὸ χιτώνα 
καὶ κάθεται σὲ θρόνο μὲ χαμηλὸ ἐρεισίνωτο καὶ ἐρεισίχειρα. Γράφει σὲ κώ-
δικα μὲ τὴ χρήση πέννας-φτεροῦ καὶ ἔχει δίπλα του ἱστάμενο ἄγγελο, ὁ 
ὁποῖος τοῦ ὑποδεικνύει τί θὰ γράψει, δείχνοντάς του τὸν οὐρανό. Ὁ ἄγγε-
λος φοράει χιαστὶ τὰ ἴδια χρώματα μὲ τὸν Ματθαῖο, δηλ. ἐρυθρὸ ἱμάτιο 
καὶ πράσινο χιτώνα (ἐπιγραφή: ἀδιάγνωστη).

624. Ἀχειμάστου, Τοιχογραφίες Μονῆς Φιλανθρωπηνῶν, σσ. 144-145.
625. Χατζούλη, Διάκοσμος, σσ. 47-56.
626. Τσιουρῆ, Τοιχογραφίες, σσ. 205-208.
627. Συνθετότερη ἀπεικόνιση τοῦ Ψαλμοῦ ΡΜΗ΄, καθὼς δὲν ἐπεκτείνεται ὁ ἁγιογράφος 

οὔτε ἐδῶ στοὺς Ψαλμοὺς ΡΜΘ΄-ΡΝ΄, ἔχουμε στὸ παρεκκλήσιο τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων Μο-
νοξυλίτου Ἁγίου Ὄρους. Βλ. Βαφειάδη, Δανιὴλ μοναχός, σσ. 91-99.

628. Οἱ τέσσερις εὐαγγελιστὲς ἱστοροῦνται στὶς γωνίες τῶν σταυροθολίων, στὰ ση-
μεῖα ποὺ συναντῶνται οἱ νευρώσεις τοῦ δυτικοῦ καὶ τοῦ ἀνατολικοῦ σταυροθολίου. Ὁ 
ἁγιογράφος τοὺς τοποθέτησε στὰ σημεῖα αὐτά, λόγω τῆς ἔλλειψης τρούλλου καὶ ἐκμεταλ-
λευόμενος τὴ δημιουργία ἡμιχωνίων-τριγώνων. Γιὰ τὴν τοποθέτηση τῶν Εὐαγγελιστῶν 
στὰ σφαιρικὰ τρίγωνα στὴ βάση τοῦ τρούλλου, βλ. Γκιολέ, Τροῦλλος, σσ. 187-199.



161

ΟΙ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΤΗΣ Ι.Μ. ΠΑΝΟΡΜΙΤΟΥ ΣΥΜΗΣ

◆ Ὁ εὐαγγελιστὴς Μᾶρκος: Φοράει ἐρυθρὸ ἱμάτιο καὶ πράσινο χιτώνα 
καὶ κάθεται σὲ θρόνο μὲ μεσαίου ὕψους ἐρεισίνωτο καὶ ἐρεισίχειρα. Βουτάει 
τὴν πέννα του στὸ μελανοδοχεῖο καὶ ἔχει ἀκουμπήσει τὸ κεφάλι του ἐπάνω 
στὸν ἀριστερό του πήχυ, ποὺ μὲ τὴ σειρά του ἀκουμπάει ἐπάνω σὲ κάτι 
ἄλλο, ἀκαθόριστο. Ἡ στάση του θυμίζει προβληματισμὸ ἢ ἐξάντληση. 
Στὴν κάτω ἄκρη ξεχωρίζουν τὰ πόδια τοῦ λέοντα μὲ τὰ γαμψὰ νύχια. Ἀπὸ 
τὴν ἐπιγραφὴ σώζεται ἡ κατάληξη «...ΣΤΟΛΟΣ».

◆ Ὁ εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς: Ἡ μορφὴ τοῦ εὐαγγελιστῆ Λουκᾶ (εἰκ. 87) 
εἶναι ἡ καλύτερα διατηρημένη ἀνάμεσα στὶς τέσσερις. Κάθεται σὲ ὅμοιο 
θρόνο μὲ τὸν Μᾶρκο καὶ φοράει ἀνοιχτὸ γαλαζοπράσινο (τυρκουάζ) ἱμά-
τιο καὶ καστανοκόκκινο χιτώνα. Ἔχει στρέψει τὸν κορμὸ καὶ τὸ κεφάλι 
του πρὸς τὰ πίσω, ἔχει μαζέψει τὸ χέρι ποὺ κρατάει τὴν πέννα-φτερό 
πρὸς τὸ στῆθος του, ἐνῶ μὲ τὸ ἄλλο κρατάει ἀνοιχτὸ κώδικα. Ὁ κώδικας 
βρίσκεται σὲ τραπεζάκι μὲ ἄλλους, κλειστούς, ἐπάνω. Στήν κάτω γωνία 
ἔχει ζωγραφισθεῖ ὁ μόσχος, ὁ ὁποῖος ἔχει στρέψει τὸ βλέμμα του πρὸς 
τὸν εὐαγγελιστή. Ἡ ἐπιγραφὴ τῆς παράστασης ἔχει σβηστεῖ, ὅμως ξε-
χωρίζουν τὰ scripta στὸν κώδικα, τὰ ὁποῖα ἀποτελοῦν τὸν πρόλογο τοῦ 
Εὐαγγελίου του: «ΕΠΕΙΔΗΠΕΡ ΠΟΛΛΟΙ ΕΠΕΧΙΡΗΣΑΝ ΑΝΑΤΑΞΑΣΘΕ 
ΔΙΗΓΗΣΙΝ».

☐ Οἱ δώδεκα ἀπόστολοι

◆ Ὁ ἀπόστολος Πέτρος: Ἡ μορφὴ τοῦ ἀπόστολου Πέτρου ἱστορεῖται 
ὄρθια καὶ σὲ στάση τριῶν τετάρτων. Φοράει σκοῦρο γαλαζοπράσινο 

Εἰκ. 87. Ὁ εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς.
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(πετρόλ) ἱμάτιο καὶ καστανὸ χιτώνα, μὲ ἐρυθρὰ τὴν ἐσωτερικὴ πλευρά 
του. Μὲ τὸ ἕνα χέρι κρατάει κλειστὸ κώδικα καὶ μὲ τὸ ἄλλο εὐλογεῖ. Τὸ 
πρόσωπό του ἔχει φθαρεῖ (ἐπιγραφή: Ο ΑΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ).

◆ Ὁ ἀπόστολος Παῦλος: Ὁ πρωτοκορυφαῖος ἀπόστολος Παῦλος εἰ-
κονίζεται μὲ μεσαίου μεγέθους γενειάδα καὶ φαλακρός, φορώντας ἱμάτιο 
καὶ χιτώνα. Μὲ τὸ ἀριστερὸ χέρι κρατάει κλειστὸ Εὐαγγέλιο, ἀκουμπώντας 
το στὸ στῆθος του, καὶ μὲ τὸ δεξὶ εὐλογεῖ (ἐπιγραφή: Ο ΑΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟ-
ΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ).

◆ Ὁ ἀπόστολος Ἀνδρέας: Ὁ ἀπόστολος Ἀνδρέας, ὁ ὁποῖος φέρει τὰ ἴδια 
χαρακτηριστικὰ μὲ τὸν Πέτρο, εἰκονίζεται μὲ καστανὰ μαλλιὰ καὶ γένεια 
καὶ φοράει ἐρυθρὸ ἱμάτιο καὶ πράσινο χιτώνα. Κοιτάζει πρὸς τὴ γωνία 
τοῦ τριγώνου ποὺ ἔχει τοποθετηθεῖ, ὅπου ἔχουν ζωγραφισθεῖ νεφέλες καὶ 
ἀκτῖνες ἐξερχόμενες ἀπὸ τὸ μέσον τους (ἐπιγραφή: ...ΑΝΔΡΕΑΣ).

◆ Ὁ ἀπόστολος Ναθαναήλ: Φέρει τὰ ἴδια χαρακτηριστικὰ μὲ τὸν Ἀν δρέα, 
μὲ τὴ διαφορὰ ὅτι φοράει σκοῦρο γαλαζοπράσινο ἱμάτιο καὶ ἐρυθρὸ χιτώνα, 
ἔχει κοντὰ μαλλιὰ καὶ γένεια, ἐνῶ ἀκουμπάει τὸν κλειστὸ κώδικα στὸ στῆθος 
του. Μέσα ἀπὸ τὶς νεφέλες ξεχωρίζει ὁ οὐρανός, διακοσμημένος μὲ ἀστέρια 
(ἐπιγραφή: Ο ΑΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ) (εἰκ. 88).

◆ Ὁ ἀπόστολος Ἰάκωβος: Εἰκονίζεται, ἀκριβῶς, ὅπως ὁ ἀπόστολος Να-
θαναήλ. Ἡ μόνη διαφοροποίηση ἐντοπίζεται στὸ ὅτι δὲν ἀκουμπάει τὸν 
κώδικα στὸ στέρνο του (ἐπιγραφή: Ο ΑΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΑΚΟΒΟΣ).

◆ Ὁ ἀπόστολος Ἀνδρέας: Ὁ ἀπόστολος Ἀνδρέας εἰκονίζεται γιὰ δεύτε-
ρη φορά. Διχαλογένης καὶ μακρυγένης, φοράει ἱμάτιο, χιτώνα καὶ κρατάει 

Εἰκ. 88. Ὁ ἀπόστολος Ναθαναήλ.
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μὲ τὸ ἀριστερὸ χέρι κλειστὸ Εὐαγγέλιο, ἐνῶ εὐλογεῖ μὲ τὸ ἄλλο (ἐπιγραφή: 
Ο ΑΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ).

☐ Οἱ πατριάρχες καὶ προφῆτες

◆ Ὁ πατριάρχης Ἰακώβ (;): Mάλλον, πρόκειται γιὰ τὴ μορφὴ τοῦ πα-
τριάρχη Ἰακώβ. Ξεχωρίζει ὁ ἐρυθρὸς χιτώνας του, τὸ φωτοστέφανο, τὸ 
ὀξὺ καὶ μακρὺ γένι του, καθὼς καὶ κλίμακα, ἡ ὁποία στηρίζεται ἐπάνω του, 
ὑποβασταζόμενη ἀπὸ τὸ ἀριστερό του χέρι (εἰκ. 41).

◆ Ὁ προφήτης Μωυσῆς: Ξεχωρίζει μόνο τὸ χέρι του, στὸ ὁποῖο εἶναι 
τοποθετημένη ἡ Παναγία ἡ Βάτος, μέρος ἀπὸ τὰ πόδια του, ἀπὸ τὸ φω-
τοστέφανο καὶ τὸ ἀνοιχτὸ εἰλητό, στὸ ὁποῖο διακρίνεται ἡ φράση «...ΤΗΝ 
ΒΑΤΟΝ...» (ἐπιγραφή: Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΜΩΥΣΗΣ).

◆ Ὁ προφήτης Ναούμ: Κάθεται ἐπάνω σὲ πέντε καμπυλωτὲς ταινίες, 
σὰν κλαδιά, φοράει ἱμάτιο, ἀποχρωματισμένο πιά, καὶ ἐρυθρὸ χιτώνα. 
Ξεχωρίζει τὸ ἐπίμηκες στρογγυλεμένο γένι του καὶ τὸ φωτοστέφανο. Τὰ 
γραφόμενα στὸ εἰλητάριο ἔχουν σβηστεῖ (ἐπιγραφή: Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΝΑ-
ΟΥΜ) (εἰκ. 43).

◆ Οἱ προφῆτες Ἀνανίας καὶ Ἀζαρίας: Οἱ προφῆτες Ἀνανίας (ἐπιγρα-
φή: Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΑΝΑΝΙΑΣ) καὶ Ἀζαρίας (ἐπιγραφή: Ο ΠΡΦ ΑΖΑ-
ΡΙΑΣ) ἔχουν τὴν ἴδια στάση μὲ τόν Ναούμ, ἀλλὰ εἰκονίζονται ἀγένειοι. Ὁ 
πρῶτος φοράει καστανοκίτρινο ἱμάτιο καὶ ἐρυθρὸ χιτώνα, ἐνῶ ὁ δεύτερος 
τὸ ἀντίθετο. Στὸ εἰλητὸ τοῦ Ἀνανία ξεχωρίζουν οἱ φράσεις «...ΕΥΛΟΓΗ-
ΤΟΣ ΚΥΡΙΕ...ΠΑΤΕΡ ΗΜΩΝ» (εἰκ. 44-45).

Εἰκ. 89. Ἀπὸ ἀριστερὰ πρὸς τὰ δεξιά: ὁ προφήτης Ήλίας  
καί ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος.
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◆ Ὁ προφήτης Ἰωήλ: Φέρει τὰ χα-
ρακτηριστικὰ τῶν δύο παραπάνω, 
ἀλλὰ τὰ χρώματα τῶν ἐνδυμάτων του 
ἔχουν ξεθωριάσει (ἐπιγραφή: Ο ΠΡ 
ΙΩΗΛ) (εἰκ. 51).

◆ Ὁ προφήτης Ἠλίας: Ὁ προφήτης 
Ἠλίας ἱστορεῖται σὲ στάση τριῶν 
τετάρτων. Ἡ ἐπιγραφὴ ἔχει ἀλλοιωθεῖ 
ἀρκετά, ἀλλὰ μπορέσαμε νὰ κάνουμε 
ἀντιστοίχιση μὲ βάση τὰ ἀναγραφόμε-
να στὴν ἐπιγραφὴ τοῦ εἰλητοῦ: «ΖΗ-
ΛΩΝ ΕΖΗΛΩΣΑ ΤΩ ΚΥΡΙΩ ΜΟΥ 
ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΙ». Μὲ τὸ ἀριστερὸ 
χέρι κρατάει τὸ εἰλητό, ἐνῶ μὲ τὸ δεξὶ 
δείχνει πρὸς τὸν οὐρανό, ὅπου στρέφει 
καὶ τὸ βλέμμα του. Ἀξιοπρόσεκτο 
εἶναι ὅτι τὸ χρῶμα ποὺ χρησιμοποιεῖ 
ὁ ἁγιογράφος γιὰ τὸν κάμπο ποὺ το-
ποθετοῦνται οἱ δύο μορφές εἶναι μωβ-
ρόζ (λιλά) (εἰκ. 89).

☐ Οἱ δίκαιοι

Στὰ τρίγωνα τῶν σταυροθολίων 
ἱστοροῦνται ταινίες, μὲ μορφὲς δικαί-
ων σὲ μετάλλια, οἱ ὁποῖες χωρίζουν τὸ 

τρίγωνο σὲ δύο μέρη. Ἀπὸ αὐτὰ διατηρεῖται σὲ καλὴ κατάσταση μόνο ἡ 
μία ταινία, αὐτὴ τοῦ δυτικοῦ τριγώνου τοῦ δυτικοῦ σταυροθολίου (εἰκ. 
90). Ἡ ταινία στολίζεται μὲ ποικίλα διακοσμητικά, ἐκ τῶν ὁποίων κάποιοι 
κλαδίσκοι συμπλέκονται καὶ περι πλέκουν τὰ μετάλλια, ἑνώνοντάς τα 
μεταξύ τους. Ὅλοι οἱ δίκαιοι ἱστοροῦνται μέχρι τὰ λαγόνια. Στὸ πρῶτο 
μετάλλιο βρίσκεται ὁ Ἀζώρ, μὲ μακριὰ μαλλιά, μακρυγένης καὶ ὀξυγένης, 
μὲ καστανὸ ἱμάτιο καὶ ἐρυθρὸ χιτώνα (ἐπιγραφή: ΑΖΟΡ). Στὸ δεύτερο ὁ 
Σαδώκ, μὲ κοντὸ καὶ στρογγυλὸ μοῦσι, φοράει μπλέ-γκρί ἱμάτιο καὶ πορ-
τοκαλὶ χιτώνα (ἐπιγραφή: ΣΑΔΟΚ), στὸ τρίτο ὁ Ἀχείμ, μερικῶς φαλακρὸς 
καὶ διχαλογένης, φοράει ἐρυθρὸ ἱμάτιο καὶ σκοῦρο γαλαζοπράσινο χιτώνα 
(ἐπιγραφή: ΑΧΙΜ) καί, τέλος, ὁ Ἐλιούδ, ποὺ φέρει τὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ 
Ἀζώρ, φοράει καστανοκίτρινο (μουσταρδὶ) ἱμάτιο καὶ ἐρυθρὸ χιτώνα (ἐπι-
γραφή: ΕΛΙΟΥΔ).

Στὴν ταινία τοῦ βόρειου τριγώνου τοῦ δυτικοῦ σταυροθολίου οἱ μορ-
φὲς τῶν μεταλλίων ἔχουν ξεθωριάσει ἀρκετά, ὥστε νὰ μὴ ξεχωρίζει τὸ 

Εἰκ. 90. Ἡ ταινία τῶν δικαίων  
τοῦ δυτικοῦ τριγώνου  

τοῦ δυτικοῦ σταυρολιθίου.



165

ΟΙ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΤΗΣ Ι.Μ. ΠΑΝΟΡΜΙΤΟΥ ΣΥΜΗΣ

ἀρχικὸ χρῶμα, ὄχι σὲ ὅλες τουλάχιστον. Ἐπίσης, ὅλες οἱ ἐπιγραφὲς ἔχουν 
σβηστεῖ, πέραν τοῦ πρώτου μεταλλίου, ὅπου σώζεται ἡ κατάληξη «...
ΝΙΑΣ». Μὲ τὴ βοήθεια τῆς Ἑρμηνείας, ὅπως προειπώθηκε, συμπεραίνου-
με πὼς πρόκειται γιὰ ἄλλους τέσσερις δίκαιους τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. 
Στὸ πρῶτο μετάλλιο, πιθανῶς, εἰκονίζεται ὁ Ἰεχονίας, μακρυμάλλης καὶ 
ἀγένειος, μὲ ἐρυθρὸ χιτώνα. Ἀκολουθοῦν ὁ Σαλαθιήλ, διχαλογένης καὶ 
μὲ κοντὰ μαλλιά, ποὺ φοράει ἐρυθρὸ ἱμάτιο καὶ σκοῦρο γαλαζοπράσινο 
χιτώνα, ὁ  Ζοροβάβελ, μακρυγένης καὶ ὀξυγένης, ὁ Ἀβιούδ,  μερικῶς φα-
λακρός, μὲ κοντὸ καὶ στρογγυλὸ μοῦσι καί, τέλος, ὁ Ἐλιακείμ, μὲ στρογ-
γυλὸ καὶ κάπως μακρὺ γένι.

☐ Οἱ ἅγιοι μάρτυρες

◆ Οἱ ἅγιοι Κήρυκος καὶ Ἀνδριανός: Καὶ οἱ δύο βρίσκονται ἐντὸς με-
ταλλίου, εἰκονίζονται μέχρι τὴν ὀσφύ, κρατᾶνε σταυρὸ καὶ φορᾶνε πράσι-
νο ἱμάτιο καὶ ἐρυθρὸ χιτώνα. Ὁ Ἅγιος Κήρυκος (ἐπιγραφή: Ο ΑΓΙΟΣ ΚΙ-
ΡΙΚΟΣ) ἀπεικονίζεται ἀγένειος, λόγω τῆς νεαρῆς ἡλικίας ποὺ μαρτύρησε, 
ἐνῶ ὁ Ἅγιος Ἀνδριανός (ἐπιγραφή: Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ) μὲ πολὺ κοντὰ 
γένεια (εἰκ. 91).

◆ Ὁ ἅγιος Τρύφωνας: Εἰκονίζεται ἀγένειος, μὲ διακοσμημένα ἐνδύματα 
καὶ ἕνα μικρὸ δρεπάνι στὸ δεξί του χέρι (ἐπιγραφή: Ο ΑΓΙΟΣ ΤΡΥΦ).

◆ Ὁ ἅγιος Ἀναστάσιος: Ὁ ἅγιος ἔχει κοντὸ ὀξὺ γένι καὶ κοντὰ μαλλιά. 
Φοράει ἱμάτιο, χιτώνα καὶ κρατάει σταυρὸ μικροῦ μεγέθους (ἐπιγραφή: Ο 
ΑΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ).

Εἰκ. 91. Ὁ ἅγιος Ἀνδριανός.
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☐ Οἱ ἅγιοι ἱεράρχες

◆ Ὁ Μέγας Βασίλειος: Εἰκονίζεται μετωπικός, μακρυγένης, μακρυμάλλης 
καὶ φοράει στιχάριο, ἐπιγονάτιο, ἐπιτραχήλιο, μανδύα καὶ φελόνιο. Μὲ τὸ 

Εἰκ. 92. Ἀπὸ ἀριστερὰ πρὸς τὰ δεξιά: ὁ Μέγας Βασίλειος, ὁ ἅγιος Ἰωάννης  
ὁ Χρυσόστομος, ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος καὶ ὁ ἅγιος Νικόλαος.

Εἰκ. 93. Ἀπὸ ἀριστερὰ πρὸς τὰ δεξιά: ὁ ἅγιος Θεόδωρος ὁ Τήρων,  
ὁ ἅγιος Χαράλαμπος καὶ ὁ ἅγιος Θεόδωρος ὁ Στρατηλάτης.
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ἀριστερὸ χέρι κρατάει κλειστὸ Εὐαγγέλιο καὶ μὲ τὸ δεξὶ εὐλογεῖ (ἐπιγραφή: 
Ο ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) (εἰκ. 92).

◆ Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος: Ἔχει τὴν ἴδια στάση μὲ τὸν Μέγα 
Βασίλειο, ἀλλὰ φέρει πολὺ κοντὰ γένεια καὶ λίγα μαλλιά. Φοράει στιχάριο, 
ἐπιτραχήλιο, σάκκο, ἐπιγονάτιο καὶ φελόνιο (ἐπιγραφή: Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝ-
ΝΗΣ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ) (εἰκ. 92).

◆ Ὁ Μέγας Ἀθανάσιος: Ἱστορεῖται μὲ παχὺ κοντὸ γένι καὶ φοράει στιχάριο, 
σάκκο, ἐπιγονάτιο καὶ φελόνιο. Εὐλογεῖ μὲ τὸ δεξὶ χέρι καὶ κρατάει κλειστὸ 
Εὐαγγέλιο μὲ τὸ ἄλλο (ἐπιγραφή: Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ).

◆ Ὁ ἅγιος Νικόλαος: Φέρει τὴν ἴδια ἐνδυμασία μὲ τὸν Μέγα Βασίλειο, 
ἀλλὰ ἡ στάση του εἶναι στὰ τρία τέταρτα καὶ ἀποτυπώνεται στρογγυ-
λογένης, μιξοπόλιος καὶ μερικῶς φαλακρός (ἐπιγραφή: Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟ-
ΛΑΟΣ) (εἰκ. 92).

◆ Ὁ ἅγιος Χαράλαμπος: Ἱστορεῖται μετωπικός, μακρυγένης καὶ μι-
ξοπόλιος. Φοράει ἱμάτιο, χιτώνα καὶ ἐπιτραχήλιο. Μὲ τὸ ἀριστερὸ χέρι 
κρατάει Εὐαγγέλιο καὶ μὲ τὸ δεξὶ εὐλογεῖ (ἐπιγραφή: Ο ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑ-
ΜΠΟΣ) (εἰκ. 93).

◆ Ὁ ἅγιος Γρηγόριο ὁ Θεολόγος: Βρίσκεται σὲ στάση τριῶν τετάρτων, 
μιξοπόλιος, ἔχει μοῦσι μεσαίου μήκους καὶ κρατάει κλειστὸ Εὐαγγέλιο καὶ 
μὲ τὰ δυὸ χέρια (ἐπιγραφή: Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩ Ο ΘΕΟΛ) (εἰκ. 89).

◆ Ὁ ἅγιος Χαράλαμπος: Γιὰ δεύτερη φορὰ εἰκονογραφεῖται ἡ μορφὴ τοῦ 
ἁγίου Χαραλάμπους629, ἡ ὁποία βρίσκεται σὲ μικρὴ ἐπιφάνεια, ἀπέναντι ἀπὸ 
τὴν δεξιὰ εἴσοδο τοῦ τέμπλου. Μόνο τὸ τμῆμα τοῦ κεφαλιοῦ καὶ τῶν ὤμων,  
τὸ ἀριστερὸ χέρι σὲ στάση εὐλογίας καὶ ἕνα μέρος ἀπὸ κλειστὸ Εὐαγγέλιο 
ἀπεικονίζονται, καθὼς στὸ κάτω μέρος ὑπάρχει μικρὴ εἴσοδος, ποὺ ἑνώνει τὸ 
ἱερὸ μὲ τὸν προαύλιο χῶρο, ἡ ὁποία, προφανῶς, ἀνοίχτηκε μετὰ τὴν εἰκο-
νογράφηση τοῦ ναοῦ (ἐπιγραφή: Ο ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ).

☐ Οἱ ἰαματικοὶ ἅγιοι

◆ Οἱ ἅγιοι Ἀνάργυροι: Οἱ ἅγιοι Ἀνάργυροι, Κοσμᾶς καὶ Δαμιανός, φέρο-
νται μὲ ὅμοια φυσικὰ χαρακτηριστικὰ καὶ ἐνδεδυμένοι μὲ χρυσοκέντητες 
καὶ πολύτιμες στολές. Ὁ ἅγιος Κοσμᾶς κρατάει κάποιου εἴδους κυλιν-
δρικὸ σκεῦος, μὲ καπάκι καὶ λαβίδα (ἐπιγραφή: Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 
ΚΟΣΜΑΣ), ἐνῶ ὁ ἅγιος Δαμιανὸς ὀρθογώνιο μισάνοιχτο κουτὶ καὶ λαβίδα 
(ἐπιγραφή: Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ).

◆ Ὁ ἅγιος Παντελεήμων: Φοράει λευκὸ ἱμάτιο, μὲ ἔντονες χρυσὲς δια-
κοσμήσεις, ἐρυθρὸ χιτώνα καὶ κρατάει ὀρθογώνιο μισάνοιχτο κουτὶ καὶ λαβίδα. 
Ἡ στάση του εἶναι κατ’ ἐνώπιον, ἀλλὰ τὸ κεφάλι του παρουσιάζει μιὰ μικρὴ 
κλίση πρὸς τὰ ἀριστερά (ἐπιγραφή: Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ).

629. Γιὰ τὴ μορφὴ τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους, βλ. Βασιλάκη, «Εἰκόνα».
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☐ Οἱ ἅγιοι διάκονοι

◆ Ὁ ἅγιος Λαυρέντιος: Ὁ ἅγιος Λαυρέντιος φοράει ἐρυθρὸ στιχάριο, 
ἔντονα διακοσμημένο μὲ μαργαρίτες καὶ σταυροειδῆ σχήματα, καὶ ὁράριο, 
ἐνῶ μὲ τὸ ἕνα χέρι κρατάει κλειστὸ Εὐαγγέλιο καὶ μὲ τὸ ἄλλο δικήριο μὲ 
μορφὲς ζώων, στὸν ὁποῖο ἔχουν τοποθετηθεῖ χιαστὶ δύο κεριὰ ἀναμμένα. 
Ἀποτελεῖ μία ἐκ τῶν δύο ἁγίων μορφῶν ποὺ ἱστοροῦνται ἑκατέρωθεν τῆς 
πρόθεσης (ἐπιγραφή: Ο ΑΓΙΟΣ ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ) (εἰκ. 99).

☐ Οἱ ἰσαπόστολοι ἅγιοι Κωνσταντῖνος καὶ Ἑλένη

◆ Ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος: Ὁ ἅγιος φοράει βασιλικὴ ἐνδυμασία, ποὺ 
ἀπαρτίζεται ἀπὸ πολυτελὲς διακοσμημένο ἱμάτιο, μανδύα καὶ ἔνσταυρη 
αὐτοκρατορικὴ μίτρα. Εἰκονίζεται μὲ πολὺ κοντὰ γένεια καὶ κοντὰ μαλλιά. 
Ἡ στάση τοῦ σώματός του εἶναι στὰ τρία τέταρτα, μὲ τὸ δεξὶ χέρι κρατάει 
χαμηλὰ σκῆπτρο καὶ μὲ τὸ  ἀριστερὸ ἀγγίζει τὴν πόρπη τοῦ μανδύα του 
(ἐπιγραφή: Ο ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ) (εἰκ. 92).

◆ Οἱ ἅγιοι Κωνσταντῖνος καὶ Ἑλένη: Οἱ μορφὲς εἰκονογραφοῦνται 
στὶς ἄντυγες τοῦ ἀριστεροῦ, κατὰ τὴν ἔξοδό μας, παραθύρου τοῦ δυτι-
κοῦ τοίχου. Στὴν ἀριστερὴ ἄντυγα ἱστορεῖται ἡ ἰσαπόστολος ἁγία Ἑλένη. 
Φοράει πολυτελῆ καὶ φωτεινὰ ἐνδύματα, καθὼς ἔχουν ζωγραφισθεῖ μὲ 
ὄμορφους συνδυασμοὺς χρωμάτων (ἀνοιχτὸ μπλὲ καὶ πράσινο, κίτρι-
νο τῆς ὤχρας, ἐρυθρό, ἀνοιχτὴ ἀπόχρωση τοῦ μώβ κ.τ.λ.) καὶ στέμμα 
δια κοσμημένο μὲ πολύτιμους λίθους. Ἐπίσης, κρατάει λεπτὸ καὶ μικρὸ 
σκῆπτρο (ἐπιγραφή: Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ). Στὴν ἀπέναντι ἄντυγα βρίσκεται ὁ 
ἰσαπόστολος ἅγιος Κωνσταντῖνος. Ὁ ἅγιος φέρει τὰ ἴδια χαρακτηριστικὰ 

Εἰκ. 94. Ἀπὸ ἀριστερὰ πρὸς τὰ δεξιά: ὁ ἅγιος Νικήτας, ὁ Τίμιος Πρόδρομος,  
ὁ ἅγιος Ἀντώνιος καὶ ὁ ἅγιος Εὐθύμιος.
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μὲ τὴν Ἁγία Ἑλένη, ἀλλὰ μὲ διαφορετικὴ χρωματικὴ κατανομή. Στὸ ὕψος 
τῶν ποδιῶν τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου ξεχωρίζουν τὰ τείχη μιᾶς πόλης, 
πιθανῶς τῆς Βασιλεύουσας (ἐπιγραφή: Ο ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ).

☐ Οἱ μοναστικοὶ ἅγιοι

◆ Ὁ ἅγιος Κυριακός: O ἅγιος φοράει ἁπλὸ καὶ ἀπέριττο ἱμάτιο, χιτώνα, 
μοναχικὸ κουκούλι καὶ κρατάει εἰλητάριο μὲ τὴν ἑξῆς φράση: «ΤΑ ΑΠΑ-
ΝΤΑ ΤΟΥ ΒΙΟΥ ΜΙΣΗΣΑΣ ΠΑΡΗΛΘΩΝΕ» (ἐπιγραφή: Ο ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑ-
ΚΟΣ Ο ΑΝΑΧΩΡΗΤΗΣ).

◆ Ὁ ἅγιος Εὐθύμιος: Ὁ ἅγιος εἶναι μετωπικὸς καὶ φέρει ὅμοια ἐνδυμασία μὲ 
αὐτὴν τοῦ ἁγίου Κυριακοῦ, ἀλλὰ διαφέρει ὡς πρὸς τὰ φυσικὰ χα ρακτηριστικά, 
καθώς εἶναι μιξοπόλιος, μακρυγένης καὶ ὀξυγένης. Κρατάει, ἐπίσης, εἰλητὸ στὸ 
χέρι, ἀπὸ τὸ ὁποῖο ξεχωρίζουν οἱ λέξεις: «...ΤΟ ΚΕΛΛΙΟΝ Σ...ΜΟΝΑΧΕ...ΑΛ-
ΛΟΝ ΚΕΛ...» (ἐπιγραφή: Ο ΑΓΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ) (εἰκ. 94).

◆ Ὁ ἅγιος Ἀντώνιος: Εἶναι μετωπικὸς καὶ φοράει ἱμάτιο, χιτώνα καὶ 
ἔχει καλυμμένο τὸ κεφάλι του μὲ κουκούλι. Μὲ τὸ δεξὶ χέρι εὐλογεῖ, ἐνῶ μὲ 
τὸ ἀριστερὸ συγκρατεῖ ράβδο μὲ διπλὴ ἀπόληξη καὶ εἰλητὸ ποὺ γράφει: 
«ΙΔΩΝ ΕΓΩ ΤΑΣ ΠΑΓΙΔΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ ΑΠΑΩΜΕΝΑΣ ΕΝ ΤΗ ΓΗ» 
(ἐπιγραφή: Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΟΝΙΟΣ) (εἰκ. 94).

◆ Οἱ ἅγιοι Σάββας καὶ Θεοδόσιος: Ὁ ἅγιος Σάββας (ἐπιγραφή: Ο 
ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ) καὶ ὁ ἅγιος Θεοδόσιος (ἐπιγραφή: Ο ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙ-
ΟΣ) φορᾶνε τὰ ἴδια ἐνδύματα, δηλ. ἱμάτιο, χιτώνα καὶ μοναχικὸ κουκούλι, 
ὅπου ἀποτυπώνεται καὶ τὸ σχῆμα τους. Μὲ τὸ δεξὶ χέρι κρατᾶνε σταυρό, 
μὲ ἐπιμήκη τὴν νότια κεραία, ἐνῶ μὲ τὸ ἄλλο ράβδο.

☐ Οἱ στρατιωτικοὶ ἅγιοι

◆ Ὁ ἅγιος Γεώργιος: Ὁ στρατιωτικὸς630 ἅγιος Γεώργιος, ποὺ ἱστορεῖται 
ἔφιππος καὶ στὸν τύπο τοῦ Δρακοντοκτόνου631(εἰκ. 95), κάθεται ἐπάνω σὲ 
λευκὸ ἄτι, φοράει στρατιωτικὴ ἐξάρτυση καὶ μὲ μακριὰ λόγχη φονεύει τὸν 
δράκοντα. Δεξιὰ τοῦ ἁγίου βρίσκεται ἡ βασιλοπούλα, ἡ ὁποία, κατὰ τὴν 
παράδοση, ἀποτελοῦσε τὴ θυσία πρὸς τὸν δράκοντα, ἐνῶ στὰ καπούλια 
τοῦ ἀλόγου εἰκονίζεται ἕνα νεαρὸ παιδί, τὸ ὁποῖο κρατάει σκεῦος μὲ μακρὺ 
στόμιο καὶ ἔχει πεσέτα στὸν ὦμο. Τὸ χαρακτηριστικὸ αὐτὸ ἀναφέρεται 
στήν, ἀποδιδόμενη στὸν ἅγιο, ἀπελευθέρωση τριῶν τέκνων ἀπὸ τὰ δεσμὰ 
τῆς αἰχμαλωσίας632. Στὴ δεξιὰ ἄνω γωνία τῆς παράστασης ἀπεικονίζεται 

630. Γιὰ τοὺς στρατιωτικοὺς ἁγίους, βλ. Σουλιώτη, Οἱ ἅγιοι στρατιῶτες.
631. Ὁ τύπος αὐτὸς ἐμφανίζεται συχνά, εἰδικὰ σὲ φορητὲς εἰκόνες, ὅπως π.χ. στὶς 

ἀνάλογες δύο τοῦ Ἱστορικοῦ Μουσείου τῆς Μόσχας (γύρω στὸ 1600 καὶ α΄ ἥμισυ 17ου αἰ.). 
Βλ. Χατζηδάκη - Μπορμπουδάκη, Εἰκόνες, εἰκ. 60-61.

632. Ἡ ἀπόδοση τοῦ ἔφιππου ἁγίου μὲ τὴν ταυτόχρονη συνύπαρξη τῆς ἀρχόντισσας 
καὶ τοῦ ἔφηβου εἶναι σπανιότερη. Συνήθως, εἰκονίζεται το ἕνα ἐκ τῶν δύο στοιχείων, ὅπως 
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ἄγγελος, ὁ ὁποῖος ξεπροβάλλει μέσα ἀπὸ νεφέλη καὶ ἁπλώνει τὸ χέρι του, 
μὲ σκοπὸ νὰ στεφανώσει τὸν ἅγιο (ἐπιγραφή: Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ).

◆ Ὁ ἅγιος Δημήτριος: Ἡ ἐπιγραφὴ ἔχει ἀλλοιωθεῖ μέν, ἀλλὰ ἡ ταυτο-
ποίηση ἔγινε ἀνεμπόδιστα. Κατ’ ἀρχάς, ὁ ἅγιος Δημήτριος633 ἱστορεῖται 
ἔφιππος (εἰκ. 96). Ἡ στάση τοῦ ἴδιου, καθὼς καὶ τοῦ ἀλόγου, φέρει τὰ ἴδια 
χαρακτηριστικὰ μὲ τὴν παράσταση τοῦ ἁγίου Γεωργίου. Διαφορὲς παρα-
τηροῦνται στὴ στρατιωτικὴ ἐξάρτηση καὶ στὸν ὁπλισμό, ἀφοῦ κρατάει 
ξίφος ἀντὶ λόγχης. Στὸ ἔδαφος, κάτω ἀπὸ τὰ μπροστινὰ πόδια τοῦ ἀλό-
γου, ποὺ ἐκείνη τὴ στιγμὴ ἔχει ἀνασηκωμένα, βρίσκεται ὁ τσάρος τῶν 
Βουλγάρων Σκυλόγιαννης, ὁ ὁποῖος κρατάει ἡμικατεστραμμένη τρίαινα 
καὶ φοράει ζωόμορφο κράνος.

◆ Ὁ ἅγιος Νικήτας: Ὁ ἅγιος Νικήτας εἰκονίζεται ἔφιππος, νὰ τραβάει τὰ 
γκέμια τοῦ ἀλόγου του καὶ νὰ κοιτάζει πρὸς τὰ πίσω. Φοράει στρατιωτικὴ 
στολὴ καὶ κρατάει μακρὺ ἀκόντιο (ἐπιγραφή: Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ) (εἰκ. 94).

◆ Ὁ ἅγιος Θεόδωρος ὁ Στρατηλάτης: Ὁ ἅγιος στέκεται, γεμάτος χάρη, 
σὲ στάση τριῶν τετάρτων, ἀκουμπώντας μὲ τὸ ἀριστερὸ χέρι του στὴ μέ-
ση, ἐνῶ μὲ τὸ δεξὶ στηρίζεται στὸ ξίφος του. Φοράει στρατιωτικὴ στολή, 
περίτεχνες μπότες καὶ πλούσιο μανδύα (ἐπιγραφή: Ο ΑΓΙΟΣ ΘΟΘΔΟΡΟΣ 
Ο ΣΤΡΑΤΙΛΑΤΗΣ) (εἰκ. 93).

συμβαίνει στὴν φορητὴ εἰκόνα τοῦ Μουσείου Ἀντιβουνιώτισσας στὴν Κέρκυρα (γύρω στὸ 
1500). Βλ. Βοκοτόπουλου, Εἰκόνες, εἰκ. 12. Παράδειγμα τοῦ τύπου καὶ μὲ τὰ δύο στοιχεῖα 
ἔχουμε σὲ φορητὴ εἰκόνα τοῦ ναὸ τῆς Παναγία τῶν Λιθινῶν (15ος αἰ.). Βλ. Ὅ.π., εἰκ. 146.

633. Βλ. Ξυγγόπουλου, Εἰκονογραφικὸς κύκλος καὶ Ἀσπρᾶ-Βαρδαβάκη, «Μιὰ μεταβυ-
ζαντινὴ εἰκόνα».

Εἰκ. 95. Ὁ ἅγιος Γεώργιος Δρακοντοκτόνος καὶ σκηνὲς ἀπὸ τὸ μαρτύριό του.
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◆ Ὁ ἅγιος Θεόδωρος ὁ Τήρων: Βρίσκεται σὲ κατ’ ἐνώπιον στάση, 
φοράει στρατιωτικὴ ἐνδυμασία καὶ φέρεται ὡς δορυφόρος, μὲ τὸ ἀριστερὸ 
χέρι, ἐνῶ μὲ τὸ ἄλλο κρατάει μικρὸ σταυρὸ στὸ ὕψος τοῦ στήθους του 
(ἐπιγραφή: Ο ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΟΡΟΣ Ο ΤΥΡΩΝ) (εἰκ. 93).

☐ Οἱ ἁγίες γυναῖκες

◆ Ἡ ἁγία Αἰκατερίνη: Ἡ ἁγία Αἰκατερίνη634 (εἰκ. 97) παρουσιάζεται ὡς 
πεπλοφόρος. Φοράει βαρύτιμα ἐνδύματα καὶ κορῶνα, λόγω τῆς βασιλικῆς 
καταγωγῆς της, κρατάει κλαδὶ φοίνικα μὲ τὸ δεξί της χέρι, ἐνῶ τὸ ἀριστερὸ 
ἀκουμπάει κάτω ἀπὸ τὸ στῆθος. Ἡ στάση της εἶναι σχεδὸν μετωπική, μὲ 
ἐλαφριὰ κλίση πρὸς τὰ ἀριστερὰ (ἐπιγραφή: Η ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ)635.

◆ Ἡ ἁγία Βαρβάρα: Ἡ ἁγία Βαρβάρα ἱστορεῖται μετωπική, φορώντας 
μαφόριο, ἱμάτιο καὶ χιτώνιο. Μὲ τὸ δεξὶ χέρι κρατάει μικρὸ οἴκημα μὲ 
τρία παράθυρα, τὸ ὁποῖο συμβολίζει τὸ λουτρὸ ποὺ ἤθελε νὰ τῆς χτίσει 
ὁ πατέρας της, καὶ περγαμηνή, στὴν ὁποία ἀναγράφεται τὸ ἑξῆς: «ΣΕ 
ΝΥΜΦΙΕ ΜΟΥ ΠΟΘΩ ΚΑΙ ΣΕ ΖΗΤΟΥΣΑ ΑΘΛΩ». Τὸ ἀριστερὸ χέρι 
τείνεται πρὸς τὸν θεατή, μὲ τὴν παλάμη πρὸς τὰ ἔξω (ἐπιγραφή: Η ΑΓΙΑ 
ΒΑΡΒΑΡΑ) (εἰκ. 97).

◆ Ἡ ἁγία Εἰρήνη: Ἡ ἁγία Εἰρήνη ἀπεικονίζεται σὲ στάση τριῶν τετάρτων. 
Φοράει μαφόριο, ἱμάτιο, χρυσὸ στέμμα καὶ χρυσὰ περιβραχιόνια. Μὲ τὸ 

634. Βλ. Μπαλτογιάννη, «Σκηνὲς ἀπὸ τὸν βίο τῆς ἁγίας Αἰκατερίνας».
635. Ὅλες οἱ μορφὲς τῶν ἁγίων γυναικῶν βρίσκονται ἐντὸς γραπτῶν τόξων καὶ χωρί-

ζον ται μεταξύ τους μέ, ἐπίσης γραπτούς, κίονες.

Εἰκ. 95. Ὁ ἅγιος Δημήτριος ποὺ φονεύει τὸν Σκυλογιάννη.
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δεξὶ χέρι ἀνυψώνει μεγάλο σταυρό, ἐνῶ μὲ τὸ ἀριστερὸ ἀκουμπάει ἐλαφρὰ 
τὸ στῆθος της (ἐπιγραφή: Η ΑΓΙΑ ΗΡΙΝΗ) (εἰκ. 97).

◆ Ἡ ἁγία Μαρίνα636: Ἡ ἁγία φοράει πλούσιο πέπλο καὶ μαφόριο. Μὲ 
τὸ ἕνα χέρι κρατάει σφύρα καὶ μὲ τὸ ἄλλο συγκρατεῖ τὸν Διάβολο ἀπὸ τὰ 
κέρατα ἢ τὰ μαλλιά, ὁ ὁποῖος κρατάει χατζάρι, βρίσκεται κατάχαμα καὶ 
πατεῖται στὸ σβέρκο ἀπὸ τὸ πόδι τῆς ἁγίας, ἔχοντας ἐκβάλλει τὴ γλώσσα. 

636. Γιὰ περισσότερα εἰκονογραφικὰ στοιχεῖα, σχετικὰ μὲ τὴν Ἁγία Μαρίνα, βλ. 
Ἁλμπάνη, «Ἄγνωστος βιογραφικὸς κύκλος τῆς Ἁγίας Μαρίνας».

Εἰκ. 97. Ἀπὸ ἀριστερὰ πρὸς τὰ δεξιά: ἡ ἁγία Αἰκατερίνη,  
ἡ ἁγία Βαρβάρα καὶ ἡ ἁγία Εἰρήνη.

Εἰκ. 98. Ἀπὸ ἀριστερὰ πρὸς τὰ δεξιά: ἡ ἁγία Μαρίνα καὶ ἡ ἁγία Παρασκευή.
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Πρόκειται γιὰ τὸ γεγονός, κατὰ τήν παράδοση, τοῦ πειρασμοῦ τῆς ἁγίας, 
ὅταν ἐκείνη βρισκόταν στὸ κελὶ τῆς φυλακῆς (ἐπιγραφή: Η ΑΓΙΑ ΜΑΡΙ-
ΝΑ) (εἰκ. 98).

◆ Ἡ ἁγία Παρασκευή: Ἡ ἁγία βρίσκεται σὲ κατ’ ἐνώπιον στάση καὶ 
φέρει μπλέ-γκρί ἱμάτιο, καφὲ χιτώνα καὶ καστανὸ μαφόριο. Μὲ τὸ ἕνα χέρι 
συγκρατεῖ σταυρό, τὸν ὁποῖο ἔχει χαμηλώσει στὸ ὕψος τῆς μέσης της, ἐνῶ 
μὲ τὸ ἄλλο ἀκουμπάει τὸ στῆθος της (ἐπιγραφή: Η ΑΓΙΑ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) (εἰκ. 98).

◆ Ἡ ἁγία Φωτεινή: Ἡ ἁγία δέεται καὶ κρατάει στὸ χέρι της μεσαίου 
μεγέθους σταυρό. Φοράει ἱμάτιο, χιτώνα καὶ μαφόριο (ἐπιγραφή: Η ΑΓΙΑ 
ΦΩΤΕΙΝΗ).

◆ Ἡ ἁγία Μαρία ἡ Μαγδαληνή: Ἡ ἁγία Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ ἀποτελεῖ τὴ 
δεύτερη μορφὴ ποὺ εἰκονίζεται δίπλα στὴν πρόθεση καί, ὅπως καὶ ὁ Ἅγιος 
Λαυρέντιος, στρέφεται πρὸς τὴν κατεύθυνσή της. Ἡ ἁγία ἱστορεῖται μὲ μαλ-
λιὰ ξέπλεκα, φοράει ποδήρη χειριδωτὸ χιτώνα, μαφόριο καὶ κάπα. Στὸ ἀρι-
στερό της χέρι κρατάει καὶ ἀνυψώνει κάποιο ἀντικείμενο, ποὺ θυμίζει μικρὸ 
τετράγωνο κουτί, μᾶλλον μὲ μύρα μέσα (ἐπιγραφή: ΜΑΡΙΑ Η ΜΑΓΔΑΛΗ-
ΝΗ) (εἰκ. 99).

☐ Μορφὲς ἀγγέλων, ἀρχαγγέλων καὶ λοιπῶν ἁγίων

◆ Ὁ ἀρχάγγελος Γαβριήλ: Ὁ ἀρχάγγελος ἱστορεῖται μετωπικός, ἔχοντας 
ἁπλωμένα τὰ φτερά του. Τὰ μαλλιά του εἶναι κοκκινωπὰ καὶ μακριά, φοράει 

Εἰκ. 99. Οἱ ὁλόσωμες μορφὲς ἑκατέρωθεν τῆς προθέσεως.
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γαλαζοπράσινο ἱμάτιο, μὲ δύο κάθετες 
λωρίδες ποὺ διασταυρώνονται στὴ μέση, 
χιαστὶ χρυσὲς ταινίες στὴν περιοχὴ τοῦ 
στήθους καὶ ἐρυθρὰ κάπα. Μὲ τὸ δεξὶ 
χέρι κρατάει μακρὺ σκῆπτρο καὶ μὲ τὸ 
ἀριστερὸ μικρογραφία τῆς ὑδρογείου. 
Τὸ φωτοστέφανο τοῦ ἀρχαγγέλου ἔχει 
ἐπαργυρωθεῖ (ἐπιγραφή: Ο ΑΡΧ ΓΑΒΡΙ-
ΗΛ) (εἰκ. 100).

◆ Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος: 
Ὁ ἅγιος ἐμφανίζεται ὡς ἐπίγειος ἄγγε-
λος, μὲ ἀνοιγμένα διάπλατα τὰ φτερά 
του. Εἰκονίζεται μετωπικός, φορώντας 
μηλωτὴ καὶ χιτώνα. Μὲ τὸ δεξὶ χέρι 
εὐλογεῖ, ἐνῶ μὲ τὸ ἀριστερὸ κρατάει 
κηρύκειο, βαθὺ δισκάριο μὲ τὴν τίμια κάρα του καὶ εἰλητάριο, στὸ ὁποῖο 
ἀναγράφεται τὸ ἑξῆς: «ΟΡΑΣ ΟΙΑ ΠΑΣΧΟΥΣΙΝ Ὦ ΘΥ ΛΟΓΕ...» (ἐπιγρα-
φή: Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩ: Ο ΔΜΡΟΣ) (εἰκ. 94).

◆ Ὁ ἅγιος Λάζαρος: Φοράει ἀρχιερατικὴ στολὴ μὲ στιχάριο, μανδύα 
καὶ φελόνιο, μὲ τὸ δεξὶ χέρι εὐλογεῖ καὶ μὲ τὸ ἀριστερὸ κρατάει κλειστὸ 
Εὐαγγέλιο637 (ἐπιγραφή: Ο ΑΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ).

◆ Ὁ ἅγιος Νικόλαος Μεγαλοπόλεως: Εἰκονίζεται στρογγυλογένης καὶ 
μιξοπόλιος. Φοράει στιχάριο, ἐπιτραχήλιο, μανδύα καὶ φελόνιο, κρατάει 
κλειστὸ Εὐαγγέλιο μὲ τὸ ἀριστερὸ χέρι, ἐνῶ μὲ τὸ δεξὶ εὐλογεῖ (ἐπιγραφή: 
Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ).

☐ Μορφὲς ἁγίων στὶς νευρώσεις τῶν σταυροθολίων

Σὲ δυτικὴ ἐπίδραση παραπέμπει ἡ διακόσμηση τῶν νευρώσεων τῶν 
σταυροθολίων καὶ τοῦ διαχωριστικοῦ τόξου μὲ μικρὲς μορφὲς στηθαίων 
(ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν) ἱερῶν μορφῶν (εἰκ. 101-102). Οἱ μορφὲς τῶν ἀνδρῶν 
βρίσκονται στὸ ἐσωτερικὸ ὠοειδοῦς μεταλλίου μὲ χρυσὸ περίγραμμα, ἐνῶ 
ἕνα διακοσμητικὸ μὲ μορφὴ διπλοῦ συνεπτυγμένου τριφυλλιοῦ συνδέει 
κάθε μετάλλιο μὲ τὸ ἄλλο. Οἱ γυναικεῖες μορφὲς δὲν περιέχονται σὲ 
μετάλλια, ἀλλὰ περιβάλλεται κάθε μία ἀπὸ διακοσμητικά, ποὺ ἀνυψώνο-
νται κλιμακωτὰ μέχρι τὸ στῆθος καὶ καταλήγουν σὲ ἀμβλεῖες ἀπολήξεις. 
Δυστυχῶς, οἱ περισσότερες ἐπιγραφὲς μὲ τὰ ὀνόματα τῶν ἁγίων ἔχουν 
ἀλλοιωθεῖ ἢ βρίσκονται σὲ σημεῖα τέτοια, ὥστε ἡ σύλληψή τους ἀπὸ τὸν 

637. Κατὰ τὴν παράδοση, ὁ Ἅγιος Λάζαρος, μετὰ τὴν ἀνάστασή του, ἐγκατέλειψε τὴν 
Παλαιστίνη καὶ ἐγκαταστάθηκε στὸ Κίτιο τῆς Κύπρου. Ἐκεῖ, τὸν συνάντησαν οἱ ἀπόστο-
λοι Παῦλος καὶ Βαρνάβας (κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ ταξιδιοῦ τους ἀπὸ τὴ Σαλαμίνα στὴν 
Πάφο), ὅπου τὸν χειροτόνησαν πρῶτο ἐπίσκοπο Κιτίου. Βλ. Μιτσίδη, «Λάζαρος», στ. 61.

Εἰκ. 100.Ὁ ἀρχάγγελος Γαβριήλ.
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φωτογραφικὸ φακὸ κατέστη ἀνεπιτυχής. Μερικὰ ἀπὸ τὰ ὀνόματα ποὺ 
καταφέραμε νὰ ξεχωρίσουμε εἶναι: «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ», «ΑΓΙΟΣ ΕΥΑ-
ΡΕΣΤΟΣ», «ΑΓΙΟΣ ΤΑΡΑΣΙΟΣ», «ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ», «ΑΓΙΟΣ ΛΕΩΝ», 
«ΑΓΙΟΣ ΣΙΩΝΙΟΣ», «ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΔΑΡΙΟΣ», «ΑΓΙΟΣ ΕΜΙΛΙΑΝΟΣ».

☐ Τὸ μαρτύριο τοῦ ἁγίου Γεωργίου

Στὸν βόρειο τοῖχο, στὸ τμῆμα πρὸς τὸ ἱερό, ἐκτὸς ἀπὸ τὶς μεμονωμένες 

Εἰκ. 101. Μορφὲς ἁγίων ἀνδρῶν στὶς νευρώσεις τῶν σταυρολιθίων.

Εἰκ. 102. Μορφὲς ἁγίων γυναικῶν στὶς νευρώσεις τῶν σταυρολιθίων.
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μορφὲς ἁγίων, ἔχουμε καὶ τὸ μοναδικὸ μαρτύριο638, τὸ ὁποῖο, μαζὶ μὲ τὴ 
μορφὴ τοῦ ἁγίου, καταλαμβάνει ὅλη τὴν ἐπιφάνεια στὴν ἀριστερὴ πλευρὰ 
τοῦ παραθύρου (εἰκ. 95). Ἀριστερὰ τῆς ἔφιππης μορφῆς τοῦ ἁγίου Γεωργίου 
συναντοῦμε δύο συνθέσεις, τοποθετημένες ἐπάλληλα, ποὺ εἰκονίζουν τὸ 
μαρτύριο τοῦ ἁγίου. Στὴν ἄνω ἱστορεῖται ἡ στιγμὴ τῆς κρίσης του ἀπὸ τὸν 
Διοκλητιανό, ἐνῶ κάτω τὸ βασανιστήριο τοῦ τροχοῦ. Στήν κρίση τοῦ βα-
σιλέως εἰκονίζεται ὁ αὐτοκράτορας Διοκλητιανός, ἔνθρονος καὶ δεξιὰ τῆς 
παράστασης, νὰ τείνει τὸ σκῆπτρο του πρὸς τὸν ἅγιο Γεώργιο, μιλώντας 
του αὐστηρὰ καὶ ἔχοντας πίσω του τὸν ὅμιλο τῶν συμβούλων του. Ἀριστερὰ 
καὶ ὄρθιος βρίσκεται ὁ ἅγιος, φορώντας ἱμάτιο, χιτώνιο καὶ μανδύα καὶ 
κάνοντας κινήσεις ποὺ δηλώνουν ἀποφασιστικότητα καὶ ἠρεμία (ἐπιγραφή: 
Ο ΑΓΙΟΣ ΕΠΑΡΙΣΙΑΣΤΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΑ). Στὸ μαρτύριο 
ἱστορεῖται ὁ ἅγιος ματωμένος καὶ δεμένος στὸν τροχὸ μὲ τὰ μαχαίρια, δύο 
δήμιοι, ἔχοντας πλάτη πρὸς τὸν θεατή, ποὺ τραβᾶνε τὸν τροχὸ καὶ ἕνας 
ἄγγελος ποὺ περνάει τὰ δάκτυλά του στὸ σχοινὶ ποὺ ἑνώνει τὸν τροχὸ μὲ 
τὸν ἅγιο Γεώργιο (ἐπιγραφή: Ο ΑΓΙΟΣ ΒΑΛΟΝ ΕΙΣ ΤΡΟΧΟΝ). Τὸ μαρτύριο 
τοῦ ἁγίου Γεωργίου ἀπεικονίζεται συχνὰ σὲ τοιχογραφίες τῶν βυζαντινῶν 
καὶ μεταβυζαντινῶν χρόνων, ἐὰν κρίνουμε ἀπὸ τὶς παραστάσεις τοῦ νάρθη-
κα τοῦ ὁμώνυμου ναοῦ (Ὀμορφοκκλησιὰ) στὸ Γαλάτσι639, τοῦ νάρθηκα τοῦ 
Ἁγίου Νικολάου τῆς ἀρχόντισσας Θεολογίνας στὴν Καστοριά640, τοῦ βόρει-
ου ἐξωνάρθηκα τῆς Μονῆς τῶν Φιλανθρωπηνῶν641 κ.ἄ.

2.9) Διακοσμητικὰ θέματα

Τὸ καθολικό, σὲ κάθε σημεῖο του, εἶναι διακοσμημένο μὲ ποικίλα ἀνει-
κονικὰ στοιχεῖα, γεωμετρικὰ ἢ προερχόμενα ἀπὸ κάποιο φυτικὸ θεμα-
τολόγιο642. Τὰ περισσότερα βρίσκονται στὸν κυρίως ναό. Ἀπὸ αὐτά, τὰ ση-
μαντικότερα ποὺ ἐντοπίζουμε ἢ ἐπαναλαμβάνει συχνότερα ὁ ἁγιογράφος 
εἶναι τὰ ἑξῆς: α) στερεὰ ἕλικα δύο ταινιῶν, μὲ φυτικὲς διακοσμήσεις στὰ 

638. Γιὰ ἐπιπλέον πληροφορίες, βλ. Καρακατσάνη, «Παρατηρήσεις γιὰ τὶς σκηνὲς μαρ-
τυριῶν».

639. Στὶς συνθέσεις συμπεριλαμβάνεται καὶ ἡ φυλάκιση τοῦ ἁγίου. Βλ. Βασιλάκη-
Καρακατσάνη, Τοιχογραφίες, σσ. 27-30, εἰκ. 10-12.

640. Ἐκτὸς ἀπὸ τὸ μαρτύριο μὲ τὸν τροχό, ἱστορεῖται καὶ τὸ βασανιστήριο μὲ τὰ 
δικράνια. Βλ. Παϊσίδου, Οἱ τοιχογραφίες τοῦ 17ου αἰ., σσ. 144-145.

641. Οἱ σκηνὲς ποὺ ἀφοροῦν τὸ μαρτύριο τοῦ ἁγίου ἐναλλάσσονται σὲ συνεχόμενη, 
σὰν ζωφόρο, ταινία, προκαλώντας τὴν αἴσθηση τῆς ἀφηγηματικότητας. Ἐκτὸς ἀπὸ τὸν 
τροχό, εἰκονίζεται καὶ ἄλλος τρόπος βασανισμοῦ, ὁ ὁποῖος προηγεῖται τοῦ τροχοῦ. Βλ. 
Ἀχειμάστου, Τοιχογραφίες Μονῆς Φιλανθρωπηνῶν, σ. 185, 187.

642. Τὰ περισσότερα διακοσμητικὰ θέματα, ποὺ ζωγραφίζονται στὸ καθολικὸ τῆς 
μονῆς, ἐντοπίζονται καὶ στὰ προγενέστερα ἔργα τοῦ ἁγιογράφου, ἐκ τῶν ὁποίων ὁρισμένα 
φέρουν μικρὲς διαφοροποιήσεις.
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σημεῖα συμπλοκῆς τους643 (εἰκ. 103), β) ὀδοντωτὲς ταινίες, ποὺ μέσω τῶν 
πτυχώσεων ποὺ δημιουργοῦνται δίνουν, ὅπως καὶ ἡ ἕλικα, τὴν αἴσθηση 
τοῦ τρισδιάστατου644 (εἰκ. 103), γ) κλιμακωτὰ τρίγωνα μὲ διαδοχικὰ χρώμα-
τα, τὰ ὁποῖα εἰσέρχονται τὸ ἕνα μέσα στὸ ἄλλο, δ) διπλὰ φυλλώματα, 
κατὰ παράταξη, μὲ ἀμβλεῖες ἀπολήξεις, πού, ὅπως καὶ τὰ τρίγωνα, ἔχουν 
διαδοχικὰ χρώματα καὶ ἀναπτύσσονται μέσω τῆς εἰσόδου τοῦ ἑνὸς ἐντὸς 
τοῦ ἄλλου (εἰκ. 104), ε) λουλούδια, τῶν ὁποίων τὰ πέταλα τοποθετοῦνται 
σὲ σχῆμα σταυροῦ, μὲ μικρὰ φύλλα-κλαδίσκους, ποὺ ἀναπτύσσονται 
σπει ροειδῶς καὶ χωρίζονται μὲ διαγώνιες λωρίδες, στ) λεπτὲς λωρίδες, ποὺ 
ἐκτείνονται μὲ ἔνταση καὶ μείωση σὲ διάφορα σημεῖα, καθὼς συνδέονται 
καὶ συγκρατῶνται μεταξύ τους μὲ μικροὺς δακτυλίους, καὶ διακοσμοῦνται 
μὲ ἀνθέμια καὶ ἄλλα σχήματα, καὶ ζ) ὁμόκεντρα, τριγωνικὰ διατεταγμένα, 
ὀξυκόρυφα φύλλα, ποὺ ἔχουν ζωγραφισθεῖ νὰ κοιτάζουν πρὸς ἀντίθετες 
κατευθύνσεις. Ἐπίσης, ζωγραφίζονται ρόμβοι, ἄνθη σὲ σχῆμα ἀχιβάδας, 
σταυροῦ, τριφυλλιοῦ κ.τ.λ. Γενικά, ὁ ἁγιογράφος Νεόφυτος φρόντισε νὰ 
μὴν ἀφήσει τὴν παραμικρὴ γωνία τοῦ καθολικοῦ ἀνέπαφη, διακοσμώντας 
ἔτσι κάθε σημεῖο μὲ τὸν χρωστήρα του.

643. Τὸ ἴδιο ἀναγεννησιακὸ θέμα ἐμφανίζεται στὸν ναὸ τῆς Ὑπαπαντῆς στὸ Παραδείσι 
τῆς Ρόδου (1489-1503), ἀλλὰ καὶ στὸν ναὸ Κοιμήσεως Θεοτόκου στὸ Ἀσκληπιεῖο Ρόδου 
(1676-77). Βλ Θεοδοσίου, «Διακοσμητικὰ θέματα», σ. 108, 111 καὶ Βολανάκη, Ἀκληπιεῖο, εἰκ. 
βόρειας κεραίας (χωρὶς ἀρίθμηση).

644. Παρόμοιο θέμα, ἀλλὰ πιὸ σύνθετο, συναντᾶται στὸ ἱερὸ τοῦ ναοῦ τοῦ Ταξιάρχη 
Μιχαὴλ τῆς Μονῆς Θάρι στὴ Ρόδο (1631). Βλ. Θεοδοσίου, ὅ.π., σ. 110.

Εἰκ. 103. Διακοσμητικὰ θέματα (λεπτομέρεια).

Εἰκ. 104. Διακοσμητικὸ θέμα 
(λεπτομέρεια).
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ  
ΓΙΑ ΤΟ ΖΩΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΚΟΣΜΟ ΤΟΥ ΝΑΟΥ

1) Γενικὲς παρατηρήσεις στὸ εἰκονογραφικὸ πρόγραμμα  
καὶ τὶς εἰκονογραφικὲς συνθέσεις

1.1) Ἱερὸ βῆμα

◆ Ἡ Ἁγία Τριάδα: Προκαλοῦνται εὔλογα ἐρωτήματα, ὅσον ἀφορᾶ 
στὴν ἱστόρηση τῆς παράστασης στὸν συγκεκριμένο χῶρο τοῦ καθολικοῦ 
τῆς Μονῆς Πανορμίτου, ἐφόσον δὲν εἶναι διόλου σύνηθες κάτι τέτοιο 
καί, μάλιστα, ἐντελῶς ἔξω ἀπὸ τὴ βυζαντινὴ ἁγιογραφικὴ παράδοση. 
Ὁ Νεόφυτος θὰ μποροῦσε νὰ ἱστορήσει τὴν παράσταση τοῦ Χριστοῦ 
Παντοκράτορα645, στηθαίου καὶ μετωπικοῦ, μόνου ἢ σὲ Δέηση646, ὅπως 
συνηθίζεται σὲ πολλοὺς βυζαντινοὺς ναούς647, ἀλλὰ καὶ ἐκείνη τῆς Πλα-
τυτέρας ἢ τῆς βρεφοκρατούσας Παναγίας648. Βέβαια, ἂν καὶ ἡ ἀπεικόνι-
ση τῆς Θεοτόκου στὸ τεταρτοσφαίριο ἀπαντᾶται πολὺ νωρίς (α΄ μισὸ 
5ου αἰ.), ἀρχίζει νὰ κυριαρχεῖ στὴν ἁψίδα ἀπὸ τὸν 6ο αἰ. καὶ ἔπειτα649. 
Ἰδιαίτερα μὲ τὴν ἀνέγερση τοῦ ναοῦ τῆς Ἁγίας Σοφίας στὴν Κωνστα-
ντινούπολη τὸ 537650 καὶ τὴ διάδοση τοῦ ἐγγεγραμμένου σταυροειδοῦς 

645. Γιὰ τὸν βυζαντινὸ Παντοκράτορα, βλ. Στουφῆ-Πουλημένου, ὅ.π. (ὁλόκληρο τὸ 
ἄρθρο), Γκιολέ, Τροῦλλος, σσ. 55-68 καὶ Παπαμαστοράκη, Διάκοσμος, σσ. 61-79.

646. Ἡ Δέηση στὸ τεταρτοσφαίριο ἐντάχθηκε στὸν λειτουργικὸ εἰκονογραφικὸ κύκλο 
τοῦ ἱεροῦ ἀπὸ τὸν 11ο αἰ. Καζαμία-Τσέρνου, Δέηση, σ. 58.

647. Γιὰ παραδείγματα βυζαντινῶν ναῶν, μὲ τὴ συγκεκριμένη παράσταση στὸ τεταρ-
τοσφαίριο τῆς ἁψίδας, βλ. Ἀντουράκη, «Βυζαντινὸς ναός», σ. 331. Εἰδικότερα, στὴ Σύμη 
ἔχουμε ἀπεικόνιση Παντοκράτορα, ποὺ κρατάει ἀνοιχτὸ Εὐαγγέλιο, στὸ τεταρτοσφαίριο 
τῆς ἁψίδας τοῦ ναΐσκου τῆς Ἁγίας Μαρίνας, στὴν περιοχὴ Νερά (14ος-15ος αι.), καθὼς 
καὶ σὲ Δέηση στὸ ναΰδριο τοῦ Ἁγίου Προκοπίου (14ος αἰ.). Τοὺς ἀναφερόμενους να-
οὺς θὰ πρέπει νὰ τοὺς γνώριζε ὁ ἁγιογράφος. Γιὰ τὴ χρονολόγησή τους, βλ. Βολανάκη, 
«Ἐκκλησίες», σ. 15. Παντοκράτορα σὲ Δέηση, παρόμοια μὲ αὐτὴν τοῦ Ἁγίου Προκοπίου, 
ἔχουμε καὶ στὸν ναὸ τοῦ Ἁγίου Νικολάου στὸ Φουντουκλὶ τῆς Ρόδου, τοῦ ὁποίου ὁ ζω-
γραφικὸς διάκοσμος τοποθετεῖται ἀνάμεσα στὰ τέλη τοῦ 14ου καὶ ἀρχὲς 16ου αἰ. Βλ. 
Ἀχειμάστου, «Φουντουκλί», σσ. 247-248, εἰκ. 77.

648. Ἡ Πλατυτέρα, ὄρθια ἢ ἔνθρονη, μεσιτεύει ὑπὲρ τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἀποτελεῖ 
τὴ γέφυρα ποὺ μεταβαίνει ἀπὸ τὴ γῆ στὸν οὐρανό. Ἡ βρεφοκρατοῦσα ἐκφράζει τήν 
Ἐνσάρκωση τοῦ Λόγου. Βλ. Ἀντουράκη, Χριστιανικὴ ἀρχαιολογία, σ. 195.

649. Μαντᾶ, Εἰκονογραφικὸ πρόγραμμα, σσ. 57-58.
650. Περὶ τῆς Ἁγίας Σοφίας καὶ συγγενικῶν κτισμάτων, βλ. Krautheimer, Ἀρχιτεκτο-

νική, σσ. 255-293. Μὲ τὴν ἀνέγερση τῆς Ἁγίας Σοφίας ἐπῆλθαν καινοτομίες στὸ σύστημα 
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μὲ τροῦλλο, ποὺ ξεκίνησε νὰ ἐξαπλώνεται τὸν 8ο-9ο αἰ.651, καθιερώνεται 
στὸ εἰκονογραφικὸ πρόγραμμα τῆς ἁψίδας. Αὐτὸ συμβαίνει λόγω τῆς 
συμβολικῆς βαρύτητας ποὺ λαμβάνει ὁ τροῦλλος, ὡς οὐράνιος θόλος, καὶ 
τῆς ἀποτύπωσης τῆς εἰκόνας τοῦ Παντοκράτορα σὲ αὐτόν, καθιστώντας 
ἔτσι τὴν ἁψίδα δεύτερο σημαντικότερο ἀρχιτεκτονικὸ τμῆμα τοῦ ναοῦ 
καί, συμβολικά, κλίμακα πρὸς τὸν οὐρανό652. Ἴσως ἀπέφυγε ὁ Νεόφυτος 
τὴν ἱστόρηση τῆς Ἀειπαρθένου στὸ τεταρτοσφαίριο τῆς ἁψίδας, καθὼς 
ὁ τύπος τοῦ ναοῦ εἶναι δρομικὴ βασιλικὴ καὶ ἡ ἁψίδα κατέχει τὸν πρω-
τεύοντα ρόλο. Σ’ αὐτὴν τὴν ἄποψη συνηγορεῖ καὶ τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ ἕτε-
ρος ἐκπρόσωπος τοῦ ἐργαστηρίου τῆς Σύμης, ὁ Γρηγόριος, τοποθετεῖ τὴν 
Ἁγία Τριάδα στὸν τροῦλλο τοῦ καθολικοῦ τῆς Μονῆς Ρουκουνιώτου (εἰκ. 
105). Παρόμοια περίπτωση, ἐκτός Δωδεκανήσων, ἔχουμε στὸν νάρθηκα 
τοῦ καθολικοῦ τῆς Μονῆς Καισαριανῆς, ὅπου στὸν τροῦλλο εἰκονογρα-
φεῖται ἡ Ἁγία Τριάδα στὸν παρόντα τύπο, ἐνῶ ὁ Πατὴρ ἐπιγράφεται ὡς 
«ΠΑΛΑΙΟΣ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ»653. Ὡστόσο, παραμένει τὸ ἐρώτημα γιατὶ ὁ 
ἁγιογράφος δὲν ἱστόρησε τὸν Παντοκράτορα μόνο ἢ σὲ Δέηση654.

στήριξης τῶν τρούλλων, ξεκινώντας μιὰ νέα ἐποχὴ γιὰ τὰ τρουλαῖα κτίσματα. Γιὰ λε-
πτομέρειες σχετικὲς μὲ τοὺς τρόπους θολοδομίας, βλ. Μπούρα, Ἱστορία, σσ. 109-119.

651. Βλ. Γκιολέ, Βυζαντινὴ ναοδομία, σσ. 77-82.
652. Μετὰ τὸν Θεό, ἡ Παναγία ἔχει τὴ δεύτερη θέση στὴν οὐράνια ἱεραρχία. Βλ. Μαντᾶ, 

ὅ.π., σ. 58.
653. Σιούντρη, Πρόγραμμα, σσ. 54-56.
654. Τὸ ἴδιο ἐρώτημα παραμένει καὶ γιὰ τὸν Γρηγόριο, ὁ ὁποῖος ἀπεικονίζει τὴν Ἁγία 

Τριάδα, ἐπίσης, στὸ τεταρτοσφαίριο τῆς ἁψίδας τοῦ ναοῦ τῆς Παναγίας τῆς Λίνδου.

Εἰκ. 105. Ἡ Ἁγία Τριάδα στὸν τροῦλλο τοῦ καθολικοῦ  
τῆς Μονῆς Ρουκουνιώτου Σύμης.
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Ἡ πρώτη καὶ ἁπλούστερη, κατὰ τὸν γράφοντα, ἀπάντηση σχετίζεται 
μὲ τὰ ὅσα διδάχθηκε ὁ Νεόφυτος ὡς μαθητευόμενος ἁγιογράφος, ὅπως 
καὶ μὲ τὰ μνημεῖα ποὺ εἶχε ἔρθει σὲ ἐπαφὴ ὁ καλλιτέχνης, ἐφόσον μπορεῖ 
νὰ εἶδε καὶ νὰ ἀντέγραψε κάποιους εἰκονογραφικοὺς τύπους ποὺ θεώρη-
σε ἀρεστούς, πρωτότυπους καί, παράλληλα, συμβατούς μὲ τὸ ὀρθόδο-
ξο δόγμα. Φυσικά, ἡ ἀπεικόνιση τοῦ Θεοῦ Πατέρα δὲν συμβαδίζει μὲ τὴν 
παράδοση τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, ἐφόσον ὁ Πατὴρ δὲν ἱστορεῖται. 
Ὅμως στὸ Πηδάλιο ξεκαθαρίζεται πώς «...καὶ ὁ ἄναρχος Πατὴρ πρέπει 
νὰ ζωγραφίζεται καθὼς ἐφάνη εἰς τὸν προφήτην Δανιὴλ ὡς παλαιὸς 
ἡμερῶν...»655. Λαμβάνοντας ὑπόψη τὴν ἰδιότητα τοῦ ἁγιογράφου, ὅτι 
δηλ. κατεῖχε τὴν κουρὰ τοῦ ἱερομονάχου, θὰ τολμούσαμε νὰ ποῦμε ὅτι 
γνώριζε τὴ συγκεκριμένη «εἰκονογραφικὴ ὁδηγία», ὄχι μέσα ἀπὸ τὸ ἴδιο 
τὸ σύγγραμμα, ἀφοῦ ἐκδόθηκε γιὰ πρώτη φορὰ γύρω στὸ 1800, ἀλλὰ μέσα 
ἀπὸ ἐκκλησιαστικὰ βιβλία καὶ ἐπιστολές, ποὺ περιστρέφονται γύρω ἀπὸ 
τὸ θέμα656.

Ἡ δεύτερη καὶ πιὸ παρακινδυνευμένη θεωρία, ἡ ὁποία σχετίζεται καὶ 
πάλι μὲ τὸ σχῆμα τοῦ Νεοφύτου, ἀφορᾶ ἕνα ἐκκλησιαστικὸ ἱστορικὸ γε-
γονὸς τῶν βυζαντινῶν χρόνων. Μὲ τὴν τοποθέτηση τῆς Λειτουργίας τῶν 
Ἀγγέλων μαζὶ μὲ τὴν Ἁγία Τριάδα στὸ τεταρτοσφαίριο, γίνεται ἐμφανὲς 
πὼς ἡ θυσία ἀποδίδεται καὶ στὰ τρία πρόσωπα τῆς ἀδιαιρέτου Ἁγίας 
Τριάδας, καὶ ὄχι μόνο στὸν Πατέρα καὶ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα657. Ἡ παράσταση 
αὐτὴ ἴσως νὰ συνδέεται μὲ τὴ χριστολογικὴ ἔριδα τοῦ 12ου αἰ., ἡ ὁποία 
ξέσπασε στὴν Κωνσταντινούπολη, ἀνάμεσα στὸν διάκονο Βασίλειο καὶ 
τοὺς Νικηφόρο Βασιλάκη καὶ Μιχαὴλ τὸν Θεσσαλονικέα, καθὼς καὶ 
μὲ τὴν ἀπόφαση τῆς Ἐνδημούσας Συνόδου τοῦ 1156, στὴν ὁποία δια-
κηρύχθηκε πὼς ὁ Χριστὸς εἶναι τόσο θυόμενος ὅσο καὶ προσδεχόμενος, 
μαζὶ μὲ τὰ ἄλλα δύο πρόσωπα τῆς Ἁγίας Τριάδας, καταδικάζοντας ἔτσι 
τὶς αἱρετικὲς ἀπόψεις τῶν δύο τελευταίων658. Φυσικά, δὲν γνωρίζουμε κατὰ 
πόσο ὁ ζωγράφος εἶχε γνώσεις περὶ τῆς ἔριδος, πράγμα δύσκολο γιὰ νὰ 

655. Πηδάλιον, σ. 311.
656. Στὸ Πηδάλιο περικλείονται, σὺν τοῖς ἄλλοις, ἐπεξηγήσεις καὶ διευκρινήσεις ποὺ 

σχετίζονται μὲ Κανόνες διαφόρων Συνόδων, Οἰκουμενικῶν καὶ μή, καθὼς καὶ μὲ λόγους-
ἐπιστολές Πατέρων ποὺ συνδέονται μὲ θέματα ποὺ ὁδήγησαν στὴ σύστασή τους. Ἔτσι, 
ἀναφέρεται πὼς ἡ Ζ΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος, στὴν ἐπιστολή της πρὸς τὸ Πατριαρχεῖο Ἀλε-
ξανδρείας, θίγει τὸ ζήτημα τῆς εἰκονογράφησης τῶν ὁραμάτων, πράγμα ποὺ ἔκανε καὶ ὁ 
Πάπας Γρηγόριος μὲ ἐπιστολή του πρὸς τὸν αὐτοκράτορα Λέοντα Γ΄ Ἴσαυρο. Σ’ αὐτὴν 
διευκρινίζεται ὅτι δὲν ζωγραφίζεται ὁ Θεός-Πατέρας κατὰ τὴ θεία φύση Του, ἀλλὰ ὅπως 
ἐμφανίστηκε στὸν Προφήτη Δανιήλ. Ἐξάλλου, μὲ τὴν ἴδια λογικὴ ἀπεικονίζεται ἡ Ἁγία 
Τριάδα μέσω τῆς παράστασης τῆς Φιλοξενίας τοῦ Ἀβραάμ. Βλ. Ὅ.π.

657. Ἔχουμε ἤδη ἀναφέρει, σὲ προηγούμενη παραπομπή, ὅτι ἡ ἱστόρηση τῆς Θείας 
Λειτουργίας στὴν Ἑρμηνεία τοῦ Διονυσίου περιγράφεται μὲ τὴν παρουσία καὶ τῶν τριῶν 
προσώπων τῆς Ἁγίας Τριάδας. Βλ. Διονυσίου, ὅ.π., σ. 178.

658. Φειδᾶ, Ἱστορία, σσ. 293-295.
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εἴμαστε εἰλικρινεῖς, ἀλλὰ εἶναι σημαντικὸ τὸ γεγονὸς τὸ πῶς λειτουργεῖ ἡ 
ὀρθόδοξη παράδοση καὶ ἡ αἰσθητοποίηση τοῦ δόγματος τῆς Ἐκκλησίας 
μέσα του, σὲ μιὰ σύνθεση μὲ δάνεια δυτικά, ποὺ φέρει ὅμως ὅλα τὰ στοιχεῖα 
τοῦ ὀρθόδοξου δόγματος περὶ τῆς Θείας Εὐχαριστίας. Ἐξάλλου, ἀπὸ τὴν 
βυζαντινὴ περίοδο ἔχουμε παραδείγματα ἀπεικονίσεων στὸν ἡμικυλίνδρο 
τῆς ἁψίδας ποὺ συνδέονται μὲ τὴν ἔριδα τοῦ 12ου αἰ., ὅπως στὸν Ἅγιο 
Παντελεήμονα στὸ Nerezi (1164), ὡς μία προσπάθεια καταπολέμησής της. 
Φυσικά, δὲν ἱστορεῖται ἡ Ἁγία Τριάδα σ’ αὐτὰ τὰ μνημεῖα, ἀλλὰ ἡ Ἑτοι-
μασία τοῦ Θρόνου, μὲ τὰ σύμβολα τοῦ Πάθους, καὶ ἑκατέρωθεν συλλει-
τουργοῦντες ἱεράρχες. Ἡ Ἑτοιμασία τοῦ Θρόνου, ὅταν περιλαμβάνει καὶ 
τὸ Ἅγιο Πνεῦμα-περιστερά, ἀντικαθιστᾶ τὴν Ἁγία Τριάδα, καθὼς ἀπο-
φεύγεται ἔτσι ὁ ἐξεικονισμὸς τοῦ Πατρός, ἀλλὰ τὸ νόημα τῆς παρουσίας 
τῆς σύνθεσης παραμένει ἴδιο659.

◆ Τὸ Τρίμορφο καὶ ἡ Κοινωνία τῶν Ἀποστόλων: Παρατηροῦμε πὼς 
ὁ ἁγιογράφος συνδυάζει ἁρμονικὰ τὴ σύνθεση τῆς Δέησης μὲ αὐτὴν τῆς 
Κοινωνίας τῶν Ἀποστόλων, ἐκμεταλλευόμενος ὅλες τὶς ἐπιφάνειες τοῦ 
χώρου καὶ ἀποδίδοντας ὅσο τὸ δυνατὸν καλύτερα ὅλους ἐκείνους τοὺς 
εἰκονογραφικοὺς τύπους μὲ περιεχόμενο λειτουργικό, ἀλλὰ καὶ σωτηρι-
ολογικό-ἐσχατολογικό. Μάλιστα, βλέπουμε πὼς ὑπάρχει ἰδιαίτερη ἀντι-
στοίχιση μεταξὺ τῶν εἰκονογραφικῶν θεμάτων, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, ποὺ 
ἀπαρτίζουν τὴν ἱστόρηση τοῦ ἡμικυλίνδρου τῆς ἁψίδας τοῦ ἱεροῦ μὲ τὸ 
τρίτο ἐπίπεδο τῆς Δευτέρας Παρουσίας, ποὺ εἰκονίζεται στὸν δυτικὸ 
τοῖχο τοῦ καθολικοῦ. Ἡ σύνδεση αὐτὴ γίνεται περισσότερο ξεκάθαρη 
στὴν ἀνάλυση τοῦ θέματος τῆς Τελικῆς Κρίσης.

◆ Ὁ κύκλος τῆς Γένεσης: Γενικότερα, ἡ μεταφορὰ τοῦ θέματος τῶν 
Πρωτοπλάστων στὴ μεταβυζαντινὴ τέχνη παρατηρεῖται ἀπὸ νωρὶς καὶ 
συνεχίζεται μέχρι καὶ τόν 18ο αἰ., ὅπως συμβαίνει στὸν νάρθηκα τοῦ ναοῦ 
τοῦ Ἁγίου Νικολάου Ἀναπαυσᾶ στὰ Μετέωρα, στὸ καθολικὸ τῆς Μονῆς 
Δοχειαρίου στὸ Ἅγιο Ὄρος, στὸν ναὸ τῶν Ταξιαρχῶν στὸν Πλάτανο 
Τρικάλων καὶ στὸν ἐξωτερικὸ τοιχογραφικὸ διάκοσμο τοῦ ναοῦ τῆς Κάτω 
Παναγιᾶς στὴν Ἄρτα660.

Μὲ τὴν τοποθέτηση, στὸ μέτωπο, τῶν σκηνῶν ἀπὸ τὸν Κύκλο τῆς 
Γένεσης ἐξαίρεται ὁ σωτηριολογικὸς χαρακτήρας τῆς Θ. Εὐχαριστίας, 
ἐφόσον δίνεται ἀνάγλυφα ἡ ἀνάγκη ἐξύψωσης τῆς ἀνθρώπινης φύσης 
καὶ ἐπαναφορᾶς στὴν ἀρχικὴ κατάσταση τῆς ἀπόλυτης μακαριότητας. 
Ἡ πορεία ἀπὸ τὴ Δημιουργία μέχρι τὴν Πτώση τῶν Πρωτοπλάστων, 
ὅπως καὶ τὸ περιστατικὸ τῆς ἀδελφοκτονίας, ἐκφράζουν τὴν ἐπιταγὴ γιὰ 
κατάπαυση τῶν παθῶν, ὅπως καὶ τὴν ἀνάγκη γιὰ προσπάθεια ἐπανόδου, 

659. Γκιολέ, Τροῦλλος, σ. 92-95.
660. Παπαευσταθίου, «Εἰκονογραφία», σσ. 259-260.
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πλησίον τοῦ Δημιουργοῦ. Καὶ τὰ δύο μποροῦν νὰ ἐπιτευχθοῦν μὲ τὴ συ-
νεχὴ οἰκειοποίηση τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, μέσω τοῦ Μυστηρίου τῆς Θείας 
Εὐχαριστίας.

◆ Οἱ Παραβολές: Στὴν Παραβολὴ τοῦ Καλοῦ Σαμαρείτη προκαλεῖ 
ἐντύπωση τὸ γεγονὸς πὼς καὶ οἱ δύο μορφές, ὁ ἱερέας καὶ ὁ Λευΐτης, φέρουν 
φωτοστέφανα, ὅπως καὶ τὸ ὅτι τὸ δεύτερο πρόσωπο παρουσιάζει ἐκπλη-
κτικὴ ὁμοιότητα μὲ τὸν ἅγιο Ἰωάννη τὸν Πρόδρομο στὴν παράσταση τῆς 
Δέησης. Ἀναρωτιόμαστε γιατὶ ὁ ἁγιογράφος θέλησε νὰ ἀντικαταστήσει τὰ 
δύο ἄσπλαχνα πρόσωπα τῆς Παραβολῆς τοῦ Καλοῦ Σαμαρείτη  μὲ δύο 
ἱερὲς μορφές, λαμβάνοντας ὑπόψη τὰ φωτοστέφανα καὶ τὴν ὁμοιότητα 
τοῦ ἑνὸς μὲ τὸν ἅγιο Ἰωάννη τὸν Βαπτιστή. Ἡ ἀπορία μας αὐξάνεται, 
καθὼς δὲν φαίνεται νὰ τοὺς ἱστορεῖ ὡς συμπαραστάτες τοῦ Χριστοῦ ποὺ 
περιποιεῖται τὶς πληγὲς τοῦ θύματος τῶν ληστῶν, ἀλλὰ εἰκονίζονται νὰ 
ἀπομακρύνονται ἀπὸ τὸν τόπο ποὺ ἔλαβαν, καὶ λαμβάνουν, χώρα τὰ 
δρώμενα. Ὡς παράλληλη παράσταση μποροῦμε νὰ χρησιμοποιήσουμε 
τὴν ἀντίστοιχη ποὺ ἱστορεῖται στὸν βόρειο τοῖχο τοῦ ἱεροῦ τοῦ καθο-
λικοῦ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς τῆς Μονῆς Γόλας στὴ Λακωνία (1632), ἔργο 
τοῦ Δ. Κακαβά.  Ὁ ἱερέας καὶ ὁ Λευΐτης ἀντικαθιστῶνται ἀπὸ τὸν Μωυσῆ 
καὶ τὸν ἅγιο Ἰωάννη τὸν Πρόδρομο, οἱ ὁποῖοι, σὲ ἀντίθεση μὲ τὴ Μονὴ 
Πανορμίτου, στέκονται ἐπάνω ἀπὸ τὸ θύμα. Φαίνεται πὼς ὁ Δ. Κακαβάς, 
ὅπως καὶ ὁ ἁγιογράφος μας, βασίστηκε στὴν ἑρμηνεία τῆς παραβολῆς 
ἀπὸ τὸν Μέγα Ἀθανάσιο, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία ὁ ἱερέας συμβολίζει τοὺς 
προφῆτες καὶ ὁ Λευΐτης τὸν Μωσαϊκὸ Νόμο (ὁ Νεόφυτος δὲν ἀκολουθεῖ 
σὲ ὅλα τὰ σημεῖα τῆς ἑρμηνεία τοῦ Μεγάλου Ἀθανασίου)661.

Μὲ τὴν ἴδια διάταξη, δηλ. ἡ μία δίπλα στὴν ἄλλη, ἔχουν εἰκονογρα-
φηθεῖ οἱ ἄλλες δύο παραβολές (Ἀσώτου - Τελώνη καὶ Φαρισαίου) καὶ 
στοὺς νάρθηκες τῶν καθολικῶν τῆς Μονῆς Καισαριανῆς662 καὶ Φιλαν-
θρωπηνῶν663, οἱ ὁποῖες, εἰδικὰ στὴ Μονὴ Φιλανθρωπηνῶν, ἐντάσσονται 
σὲ ἕναν εὐρύτερο κύκλο. Στὴν παράσταση τοῦ Ἀσώτου, ὅπως συνέβη καὶ 
στὴν Παραβολὴ τοῦ Καλοῦ Σαμαρείτη, ἔχει ἀντικατασταθεῖ ἡ μορφὴ τοῦ 
πατέρα μὲ αὐτὴν τοῦ Χριστοῦ. Αὐτὸ συμβαίνει, διότι ὁ ἁγιογράφος θέλη-
σε νὰ τονίσει τὴ σωτηριολογικὴ σημασία τῶν δύο παραβολῶν καὶ νὰ τὶς 
συνδέσει ἄμεσα μὲ τὴν οὐσία καὶ τὸν σκοπὸ τῶν δρώμενων ποὺ λαμβάνουν 
χώρα ἐντὸς τοῦ ἱεροῦ βήματος. Καὶ ἐνῶ οἱ δύο αὐτὲς παραβολὲς στοὺς 
νάρθηκες τῶν μονῶν ἔχουν χαρακτήρα διδακτικὸ γιὰ τὸν πιστό, καθώς 
«ἡ ζωντανὴ εἰκονογράφησή τους ἄγγιζε τόν ψυχισμό του καὶ προδιέθε-
τε τὴν πνευματικότητά του, πρὶν περάσει στὸν κύριο χῶρο λατρείας»664, 

661. Βλ. Προεστάκη, Κακαβᾶς, σσ. 204-205, 208 καὶ  Σιούντρη, ὅ.π., σσ. 81-83.
662. Σιούντρη, ὅ.π., σσ. 79-83.
663. Βάρδια, «Ὁ κύκλος τῶν παραβολῶν», σσ. 38-39.
664. Ὅ.π., σ. 37.
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στὸν χῶρο τοῦ ἱεροῦ τονίζεται ἡ ἀνάγκη καὶ ἡ δύναμη τῆς μετάνοιας καὶ 
τῆς ἐπιστροφῆς στὴν ὁδὸ τοῦ Κυρίου. Τὰ Τίμια Δῶρα λαμβάνουν τὸν 
ρόλο τῆς κορωνίδας στὸν ἀγώνα γιὰ τὴν ἐξύψωση τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἐπι-
σφραγίζουν τὴν εἰλικρινῆ θέλησή του γιὰ τὴ θέωση.

◆ Ὁ ἅγιος Λαυρέντιος καὶ ἡ ἁγία Μαρία ἡ Μαγδαληνή: Ἡ θέση ποὺ 
ἱστοροῦνται οἱ δύο ἅγιες μορφὲς εἶναι ἀπόλυτα δικαιολογημένες, ἀφενὸς 
λόγω τῆς ρόλου τῆς πρόθεσης, ὅσον ἀφορᾶ στὸν διάκονο ἅγιο Λαυρέντιο, 
καὶ ἀφετέρου, ὅσον ἀφορᾶ στὴ μυροφόρα Μαρία Μαγδαληνή, λόγω τῆς 
εἰκονογράφησης τοῦ Χριστοῦ ἐντὸς τοῦ μνήματος καὶ τῶν δύο ἀγγέλων 
στὰ ἄκρα του665.

◆ Ἡ μορφὴ τοῦ ἁγίου Χαραλάμπους: Ἡ τιμητικὴ θέση ποὺ κατέχει μέσα 
στὸ ἱερό, ἴσως, σχετίζεται μὲ τὸ γεγονὸς ὅτι ἀπὸ τὸν 17ο αἰ. θεωρεῖται 
προστάτης ἀπὸ τήν πανώλη666. Ἡ διάδοση τῆς πανώλης δὲν ἀποτελοῦσε 
γεγονὸς ἄγνωστο στὸν χῶρο τῆς Δωδεκανήσου, ὅπως δηλώνει τὸ πλῆγμα 
ἀπὸ τὴν ἐξάπλωση τοῦ λοιμοῦ στὸ νησὶ τῆς Ρόδου τὸ 1498-1500667 ἢ τό, 
ἀρκετὰ μεταγενέστερο, περιστατικὸ τοῦ 1815, κατὰ τὸ ὁποῖο οἱ μοναχοὶ 
τῆς Μονῆς Πανορμίτου ἐμπόδισαν κάποιο τουρκικὸ πλοῖο νὰ προσαράξει, 
ἐξαιτίας τῆς πανώλης ποὺ μάστιζε τὸ σύμπλεγμα ἐκείνη τὴν περίοδο668. 
Μάλιστα, τὸ τελευταῖο γεγονός, πιθανῶς, νὰ δηλώνει καὶ τὸν ἰδιαίτερο 
φόβο ποὺ εἶχαν οἱ μοναχοὶ ἀπέναντι στὴ θανατηφόρο ἀσθένεια.

1.2) Κυρίως ναὸς

◆ Οἱ συνθέσεις μὲ τὸν Πιλάτο: Γενικά, ἡ ταυτόχρονη ἱστόρηση τῶν 
τεσσάρων σκηνῶν δὲν ἀποτελεῖ φαινόμενο σύνηθες, καθὼς δίνεται πε-
ρισσότερο ἔμφαση στὸ περιστατικὸ τῆς Ἀπόνιψης τοῦ Πιλάτου ἢ ἀκόμη 
καὶ στὸ Ἴδε ὁ Ἄνθρωπος, ὅπως συμβαίνει στὸν ναὸ Ἁγίου Γεωργίου Νε-
γάδων Ζαγορίου669. Θὰ τολμούσαμε νὰ ποῦμε πὼς ὁ ἁγιογράφος θέλη-
σε νὰ δώσει ἔμφαση στὸ κρισιμότερο σημεῖο τοῦ Θείου Δράματος, δηλ. 
στὴν ἀπόφαση τοῦ Ρωμαίου διοικητῆ, εἰκονογραφώντας ἕναν ἐκτεταμένο 
κύκλο γεγονότων σχετιζόμενων μὲ τὸν Πιλάτο. Ἴσως, γιὰ τὸν ἴδιο λόγο, 
ἀποτύπωσε στὸν θόλο τῆς στέγης καὶ τὴ Συμφωνία τοῦ Ἰούδα, ποὺ στὴν 
οὐσία ἀποτελεῖ τὸ προοίμιο τῶν Παθῶν670 τοῦ Κυρίου, τῶν ὁποίων ἀπαρχὴ 
εἶναι ἡ Προδοσία στὸν Κῆπο τῆς Γεθσημανῆ.

665. Ἰω., 20:12.
666. Βασιλάκη, «Εἰκόνα», σ. 252.
667. Γιὰ τὴν πανώλη στὴ Ρόδο, βλ. Παπαχριστοδούλου, Ἱστορία 2, σσ. 305-306. Γιὰ 

τὸ παρὸν περιστατικὸ ἔχει γραφτεῖ ποίημα ἀπὸ τὸν λόγιο Ἐμ. Γεωργιλᾶ ἢ Λιμενίτη (τέλη 
15ου-ἀρχὲς 16ου αἰ.) μὲ τίτλο «Θανατικὸν τῆς Ρόδου». Βλ. Τοῦ ἰδίου, σ. 355.

668. Χατζηφώτη, Κάστρα, σ. 27.
669. Κωνστάντιου, Προσέγγιση, σσ. 73-75, 77, πιν. 73, 78.
670. Γιὰ ἀποτυπώσεις σκηνῶν, γύρω ἀπὸ τὰ Πάθη τοῦ Κυρίου, σὲ φορητὲς εἰκόνες, 
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◆ Οἱ σκηνὲς τῶν Παθῶν (Μαστίγωση-Φραγγέλωση-Ἐμπαιγμός): Οἱ 
παραστάσεις τοῦ Ἐμπαιγμοῦ καὶ τῆς Μαστίγωσης συναντῶνται συ-
χνότατα, σὲ ἀντίθεση μὲ αὐτὴ τῆς Φραγγέλωσης, στὴ βυζαντινὴ καὶ με-
ταβυζαντινὴ περίοδο, λαμβάνοντας ἀρκετὲς προσθῆκες ἢ παρουσιάζον-
τας ἀσυνήθιστες ἰδιομορφίες. Ὡς παράδειγμα, τῶν βυζαντινῶν χρόνων, 
ἱστόρησης τοῦ Ἐμπαιγμοῦ φέρουμε τὸ ψηφιδωτὸ τοῦ Ἁγίου Μάρκου Βε-
νετίας (1180-1190)671. Ἰδιαίτερη περίπτωση ἀποτελεῖ ἡ παράσταση στὸν 
Ἅγιο Νικόλαο στὰ Τριάντα τῆς Ρόδου (1490-1510), στὴν ὁποία ἱστοροῦν-
ται μορφὲς ποὺ ἐμπαίζουν τὸν Κύριο, ἐπιδεικνύοντας τοὺς γυμνοὺς γλου-
τούς τους καὶ διαπράττοντας αἰσχρὲς χειρονομίες672. Ἐγγύς, πρὸς τὴ δική 
μας, παράσταση θεωροῦμε αὐτὴν τοῦ ναοῦ τῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου στὸ 
Καπέσοβο Ζαγορίου (1761)673, λόγω τῆς στάσης τοῦ σώματος τοῦ Χρι-
στοῦ, τοῦ πάθους τῶν βασανιστῶν του καί, γενικά, τῆς ὅλης διαμόρφω-
σης τῆς σύνθεσης. Ἱστορώντας ὁ Νεόφυτος καὶ τὴ στιγμὴ τῆς Φραγγέλω-
σης, θέλησε, ἴσως, νὰ ὑπογραμμίσει τὸν ἄδικο ἐξευτελισμὸ ποὺ βιώνει ὁ 
Σωτήρας Χριστός, ἐντείνοντας ἔτσι τὴ δραματικότητα ποὺ χαρακτηρίζει 
αὐτὲς τὶς σκηνές.

◆ Ἡ «δυτικὴ» Ἀνάσταση: Ὅσον ἀφορᾶ στὴν εἰκονογράφηση τοῦ 
θέματος, θὰ πρέπει νὰ τονίσουμε κατ’ ἀρχὰς πὼς ὁ χαρακτηρισμὸς τοῦ 
παρόντος τύπου ὡς «δυτικοῦ» δὲν ἔχει ξεκαθαριστεῖ πλήρως· ὁ καθη-
γητὴς Δ. Τριανταφυλλόπουλος ἐκφράζει τὶς ἐπιφυλάξεις του γιὰ τὴ δυτικὴ 
προέλευση τοῦ θέματος, ἐφόσον ὑπῆρχε ἤδη πρὶν ἀπὸ τὸν 17ο αἰ. καὶ δὲν 
εἰσάγεται μὲ τὸν Η. Μόσκο674, ἐνῶ ὁ πυρήνας τοῦ θέματος ἀπαντᾶ ἤδη σὲ 
μεσοβυζαντινὰ ψαλτήρια. Εἶναι ἀξιοσημείωτο τὸ γεγονὸς ὅτι στὴν Ἑρμη-
νεία ὁ Διονύσιος περιγράφει παράλληλα τὴν Εἰς Ἅδου Κάθοδο, τὴ γνωστὴ 
βυζαντινὴ Ἀνάσταση, μὲ τὴ δυτικοῦ τύπου Ἀνάσταση ὡς δύο διαφορετικὰ 
χρονικὰ γεγονότα, ἄρα καὶ δύο διαφορετικὲς σκηνές675. Ὁ τύπος ποὺ ἀκο-
λουθεῖται, κατ’ ἐξοχήν, ἀπὸ τοὺς βυζαντινοὺς ἁγιογράφους, μέχρι καὶ τοὺς 
χρόνους τῆς Ἁλώσεως, εἶναι ἐκεῖνος ὅπου ὁ Χριστός, κατὰ τὴν τριήμερη 

ἀλλὰ καὶ ἀνάλυση γενικῶν χαρακτηριστικῶν τῶν θεμάτων, βλ. Μπαλτογιάννη, Εἰκόνες 
Ἰησοῦς Χριστός, σσ. 252-453.

671. Χατζηδάκη, Βυζαντινὰ ψηφιδωτά, σ. 155, 248-249. Γιὰ τὰ ψηφιδωτά, γενικά, τοῦ 
Ἁγίου Μάρκου, βλ. Demus, Mosaic decoration.

672. Κόλλια, Ἐκλεκτικὴ ζωγραφική, σσ. 28-31 καὶ Κόλλια, «Ἡ Διαπόμπευση τοῦ Χρι-
στοῦ».

673. Κωνστάντιου, ὅ.π., σσ. 76-77, πιν. 75.
674. Ὁ καθηγητὴς Α. Παλιούρας διατυπώνει τὴν ἄποψη πὼς ὁ τύπος ποὺ ἀπεικονίζει 

τὴ θριαμβευτικὴ ἔξοδο τοῦ Χριστοῦ ἀπὸ τὸ κενοτάφιο δὲν εἰσήχθη μὲ τὸν Η. Μόσκο, ἀλλὰ 
μὲ τὸν Α. Ρίτζο (1422-92) καὶ τὴν εἰκόνα του μὲ τὰ γοτθικὰ γράμματα τῶν Φραγκισκανῶν 
JHS. Γιὰ τὴν ὅλη προβληματική, σχετικὰ μὲ τὴν Ἀνάσταση δυτικοῦ τύπου, βλ. Παλιούρα, 
Μεταβυζαντινὴ ζωγραφική, σσ. 455-467.

675. Triantaphyllopulos, Kerkyra, σσ. 237-239 καὶ Διονυσίου, Ἑρμηνεία,  σσ. 157-158.
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παραμονή του στὸν Ἅδη, ἀνεγείρει τοὺς Ἀδὰμ καὶ Εὔα ἀπὸ τὸ ἔρεβος τοῦ 
θανάτου. Ἡ ἐπιγραφὴ φέρει, συνήθως, τὴν ὀνομασία «Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ». 
Στοὺς μεταβυζαντινοὺς χρόνους εἰσάγεται καὶ ἡ ἀπεικόνιση τῆς Ἀνάστα-
σης τοῦ Κυρίου κατὰ τὸν τύπο ποὺ συναντᾶται καὶ στὸ καθολικὸ τῆς 
Μονῆς Πανορμίτου. Ἡ θριαμβευτικὴ ἔξοδος τοῦ Χριστοῦ ἀπὸ τὸν τάφο 
ἐφαρμόζεται στὴ Δύση ἀπὸ τὸν 12ο αἰ. καὶ προτιμήθηκε ἀπὸ τοὺς Κρη-
τικοὺς ζωγράφους τοῦ 17ου αἰ., καθὼς καὶ ἀπὸ τοὺς Ἑπτανήσιους τοῦ 
17ου καὶ 18ου αἰ.676 Ἡ ἐπιλογὴ τοῦ Νεοφύτου τοῦ Συμαίου νὰ χρησιμο-
ποιήσει καὶ τοὺς δύο τύπους, καὶ ἰδιαίτερα οἱ θέσεις ποὺ τοποθετεῖ τὶς 
παραστάσεις, δικαιολογεῖ τὴ θεωρία τοῦ καθηγητοῦ Τριανταφυλλόπου-
λου γιὰ τὴν χρονικὴ διαδοχὴ καὶ ἀλληλουχία τῶν δύο ἀπεικονίσεων καὶ 
ὅτι τὰ δύο γεγονότα δὲν ταυτίζονται, σύμφωνα καὶ μὲ τὴν Ἑρμηνεία τοῦ 
Διονυσίου677.

◆ Ἡ Δευτέρα Παρουσία: Θὰ λέγαμε, μᾶλλον, πὼς ὁ Νεόφυτος ὁ Συμαῖος 
προχώρησε σὲ μιὰ λιτὴ ἀποτύπωση τοῦ θέματος τῆς Δευτέρας Παρουσίας. 
Ὅμως, ἡ εἰκονογράφηση τοῦ καθολικοῦ τῆς Μονῆς Πανορμίτου ἀποτε-
λοῦσε τὸ κλείσιμο τῆς καλλιτεχνικῆς ζωῆς του καὶ ὅπως κάθε καλλιτέχνης, 
καὶ δὴ ἁγιογράφος, θὰ ἐπιθυμοῦσε νὰ ἀφήσει κάτι ἀξιομνημόνευτο πίσω 
του, ἀφενὸς ὡς «μνημόσυνο ζωγραφικὸ» καὶ ἀφετέρου ὡς δέηση ὑπὲρ τῆς 
σωτηρίας τῆς ψυχῆς του678. Ἂν λάβουμε ὑπόψη καὶ τὴν παρουσία τῆς φο-
ρητῆς εἰκόνας τῆς Μέλλουσας Κρίσης τοῦ Γ. Κλόντζα679 στὴ Σύμη680, ἡ 
ὁποία θὰ πρέπει νὰ βρισκόταν στὸ νησὶ πρὶν τὰ τέλη τοῦ 18ου αἰ.681 καί, 
λογικὰ πάντα, ὁ ἁγιογράφος γνώριζε τὴν ὕπαρξή της, εἶναι ἄξιο ἀπορίας 
πῶς ἕνα ἔργο τέτοιας καλλιτεχνικῆς ποιότητας δὲν τὸν ἐνέπνευσε γιὰ 
κάτι πιὸ σύνθετο. Τὸ πιθανότερο, κατὰ τὴν ἄποψη τοῦ γράφοντος πάντα, 

676. Μυλωνᾶ, Μουσεῖο, σ. 314.
677. Σπάνια ἢ μοναδική (unicum), ἀπ’ ὅσο γνωρίζω, περίπτωση τοιχογραφίας ἀποτε-

λεῖ ἡ παράσταση τοῦ ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀσκληπιείου Ρόδου, καθὼς ὁ ἁγιογράφος 
συνδυάζει τοὺς δύο τύπους σὲ μία σύνθεση. Ἡ παράσταση φέρει τὰ στοιχεῖα τῆς βυζαν-
τινῆς Ἀνάστασης, ἀλλὰ ὁ Χριστός, κρατώντας κηρύκειο ἀντὶ σημαίας, πατάει ἐπάνω σὲ 
κλειστὸ ὀρθογώνιο μνῆμα καὶ ἑκατέρωθεν αὐτοῦ κοιμοῦνται στρατιῶτες. Ἡ παράσταση 
ἐπιγράφεται «Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ». Βλ. Βολανάκη, Ἀσκληπιεῖο, εἰκ. νότιας κεραίας (χωρὶς 
ἀρίθμηση).

678. Μὴν ξεχνᾶμε πὼς ἡ Μονὴ Πανορμίτου ἀποτελοῦσε μέγα προσκύνημα, καθὼς ἡ 
ἐφέστια εἰκόνα τοῦ ἀρχάγγελου Μιχαὴλ θεωροῦνταν/εἶναι θαυματουργὴ καί, ἐπιπροσθέτως, 
ὁ ἀρχάγγελος κατέχει τὸν ρόλο τοῦ ψυχοπομποῦ. Εἰδικὰ ἡ Δευτέρα Παρουσία συνδέεται 
ἄμεσα μὲ τὸ πεδίο ἐκεῖνο τοῦ Χριστιανισμοῦ, ποὺ ἀφορᾶ στὴ σωτηρία τῶν ψυχῶν.

679. Βλ. Παλιούρα, Γεώργιος Κλόντζας.
680. Βλ. Ἀχειμάστου, «Εἰκών».
681. Ἔργα τῆς κρητικῆς τέχνης ἐντοπίζονται σὲ πολλὰ νησιὰ τοῦ Αἰγαίου, καὶ πρὶν 

καὶ μετὰ τὴν ἅλωση τῆς νήσου τὸ 1669. Βλ. Ἀχειμάστου, «Αἰγαῖο», σ. 158. Ἐπιπλέον, ἀνα-
φέρουμε πὼς στὸ Ἐκκλησιαστικὸ Μουσεῖο τῆς Μονῆς Πανορμίτου φιλοξενεῖται εἰκόνα 
τοῦ Βίκτορος, μὲ θέμα τὴν Ἀποτομὴ τῶν Ἁγίων Δέκα Μαρτύρων ἀπὸ τὴν Κρήτη. Βλ. 
Γερμανίδου, Ἄγνωστη εἰκόνα.
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εἶναι ὅτι ἡ ἔλλειψη ἔμφασης στὴν 
παροῦσα σύνθεση δὲν θεωρεῖται ἀδι-
καιολόγητη, λόγω τοῦ ὅτι ὁ Νεόφυ-
τος βρισκόταν ἤδη σὲ ἀρκετὰ προ-
χωρημένη ἡλικία καὶ εἶχε ἀνάγκη, 
μάλιστα, βοήθειας ἀπὸ κάποιον 
ἐλάσσονα ζωγράφο (Κυριάκος), ὥστε 
νὰ ἀνταπεξέλθει στὶς ἀνάγκες τοῦ 
ἔργου ποὺ εἶχε ἀναλάβει. Θὰ λέγα-
με πὼς κάτι τέτοιο εἶναι ἐμφανὲς καὶ 
ἀπὸ ὁρισμένα προγενέστερα ἔργα 
του. Πράγματι, στὸν ναὸ τῆς Τίμιας 
Ζώνης Τήλου682 ἔχει ζωγραφίσει τὸν 
Παράδεισο σὰν χῶρο περιφραγμένο 
μὲ ὑψηλὰ τείχη καὶ ἐπάλξεις, ὅπου 
στὴν εἴσοδό του βρίσκεται ὁ ἀπόστο-
λος Πέτρος, μὲ τὰ κλειδιὰ τῆς θύρας, 
ὡς κλειδοκράτορας καὶ φύλακας 
τῆς πύλης (Ματθ., 16:19) (εἰκ. 106). 
Τέλος, στὴν Τῆλο, τὸ πλάσμα ποὺ 
συμβολίζει τὸν Ἅδη ἔχει ζωγραφισθεῖ 
μὲ μεγαλύτερη λεπτομέρεια, δείχνο-
ντας τρομακτικότερο καὶ πιὸ ἀπεχθές 
(εἰκ. 107), ἐνῶ σὲ χαμηλὴ ζώνη στὸν 
βόρειο τοῖχο, δίπλα στὴν ἕνωση δυ-
τικοῦ καὶ βόρειου, συναντῶνται τρεῖς 
μικρὲς παραστάσεις μὲ μαρτύρια κο-
λασμένων683, οἱ ὁποῖες χωρίζονται μὲ 

γραπτὰ τόξα.
◆ Ὁ κύκλος τῶν ἀγγέλων καὶ ἀρχαγγέλων: Ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὴ σειρὰ 

ποὺ ἀκολουθήσαμε, ὥστε νὰ προχωρήσουμε στὴν περιγραφὴ καὶ ἀνάλυ-
ση τῆς κάθε παράστασης, βλέπουμε πὼς ὁ Νεόφυτος δὲν τοποθέτησε 
τὶς σκηνὲς στὶς ἐπιφάνειες τῶν τοίχων χωρὶς νὰ λάβει ὑπόψη τὴ χρονικὴ 
ροὴ τῶν γεγονότων. Στὸν νότιο τοῖχο ξεκινάει ἀπὸ τὴ Γένεση, εἰκονο-

682. Λόγω ἰδιαίτερης φθορᾶς τοῦ δυτικοῦ τοίχου, διασώζονται μόνο σπαράγματα, ποὺ 
σχετίζονται μὲ τὴ σύνθεση τῆς Δευτέρας Παρουσίας.

683. Οἱ παραστάσεις βρίσκονται σὲ πολὺ κακὴ κατάσταση καὶ ξεχωρίζουν μόνο οἱ δύο 
ἀπὸ τὶς τρεῖς ἐπιγραφές: «Ο ΣΚΟΛΙΞ Ο ΑΚΙΜΙΤΟΣ», «Ο ΒΡΙΤΜΟΣ ΤΩ/ΟΝ ΟΔΟΝΤΩ/
ΟΝ». Πιθανῶς, ἡ τρίτη παράσταση ἔχει σχέση μέ «τὰ δεσμὰ τὰ ἄλυτα», καθὼς ξεχωρίζει 
ἕνας κολασμένος, ἀκινητοποιημένος, νὰ περιπλέκεται ἀπὸ ἕνα φίδι. Βλ. Διονυσίου, ὅ.π., 
σ. 196.

Εἰκ. 106. Ὁ ἀπόστολος Πέτρος άνοί-
γει τὶς θύρες τοῦ Παραδείσου (μέρος 

ἀπὸ τὴ Δευτέρα Παρουσία στὴν Τιμία 
Ζώνη Μικροῦ Χωριοῦ Τήλου).
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γραφώντας κατὰ σειρὰ κεφαλαίων, μὲ τρία περιστατικὰ ἀπὸ τὴ ζωὴ τοῦ 
πατριάρχη Ἀβραάμ, προχωράει στὸ βιβλίο τῶν Ἀριθμῶν καὶ συνεχίζει μὲ 
τὸ γεγονός τῆς ταφῆς τοῦ Μωυσῆ, ὄχι ὅπως περιγράφεται στὸ Δευτε-
ρονόμιο (Δευτ., 34:5-6), ἀλλὰ σύμφωνα μὲ τὸ Ἀπόκρυφο κείμενο. Ἔπειτα, 
περνάει στὸ βιβλίο τῶν Κριτῶν, εἰκονογραφώντας δύο σκηνές, καὶ με-
ταφέρεται στὸν βόρειο τοῖχο. Ἐκεῖ, ἱστορεῖ σκηνὲς προερχόμενες ἀπὸ τὰ 
Βασιλειῶν Β΄, Γ΄ καὶ Δ΄, συνεχίζει μὲ τὸ βιβλίο τοῦ Δανιήλ (Δαν. καὶ Δαν. 
Βηλ.) καὶ κλείνει μὲ παραστάσεις προερχόμενες ἀπὸ τὰ Ἀπόκρυφα καὶ τὴν 
Ἱερὰ Παράδοση. Σίγουρα ἀποτελεῖ ἕναν ἀπὸ τοὺς ἐκτενέστερους κύκλους, 
σὲ μνημειακὸ ἐπίπεδο, τῆς μεταβυζαντινῆς περιόδου, καθὼς οἱ κύκλοι 
τῶν ναῶν Ἁγίου Νικολάου στὸ Μπαλινέστι τῆς Μολδαβίας, Ἀρχάγγελου 
Μιχαὴλ στὸ Köprüyani (Σαχνόε) τῆς Τραπεζοῦντας, τῆς τράπεζας, τοῦ 
φρέ ατος καὶ τῆς φιάλης τῆς Μονῆς Δοχειαρίου καί, τέλος, τοῦ παρεκ-
κλησίου τῶν Ἀρχαγγέλων τῆς Μονῆς Φιλοθέου684 εἶναι οἱ μοναδικοὶ ποὺ 
τὸν ξεπερνᾶνε σὲ ἀριθμὸ παραστάσεων, ἐφόσον ὑπερβαίνουν τὶς εἴκοσι. 
Ὁ ἀμέσως ἑπόμενος κύκλος εἶναι τοῦ καθολικοῦ τῆς Μονῆς Πανορμίτου 
καὶ ἀκολουθοῦν ἄλλα μνημεῖα μὲ λιγότερες σκηνές.

◆ Οἱ οἶκοι τοῦ Ἀκάθιστου Ὕμνου: Ὁ ἁγιογράφος φροντίζει νὰ μὴν 
τοποθετήσει τοὺς οἴκους, ἀνὰ συνεχόμενους δώδεκα σὲ κάθε πλευρά, 
δηλαδὴ τοὺς οἴκους Α-Μ στόν ἕναν τοῖχο καὶ τοὺς Ν-Ω στὸν ἄλλον, 
ἀλλὰ μὲ τέτοιον τρόπο, ὥστε ἐὰν ἦταν δυνατὸν κάποιος νὰ ἑνώσει τοὺς 

684. Βλ. Κουκιάρη, Θαύματα, σ. 30, 62-63, 80-82, 89-90, 92-93.

Εἰκ. 107. Ὁ Ἅδης ὡς Βύθιος Δράκων (κομμάτι ἀπὸ τὴ Δευτέρα Παρουσία  
στὴν Τιμία Ζώνη Μικροῦ Χωριοῦ Τήλου).
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δύο τοίχους, δίνοντάς τους τὴ μορφὴ σελίδας βιβλίου, θὰ μποροῦσε νὰ 
διαβάσει τοὺς οἴκους κατὰ σειρά, σὲ δύο ἐπάλληλες ζῶνες:

 α´ β´ γ´ δ´ ε´ ζ´ η´ θ´ ι´ κ´ λ´ μ´

 ν´ ξ´ ο´ π´ ρ´ σ´ τ´ υ´ φ´ χ´ ψ´ ω´

Οἶκοι α´-γ´: Εἶναι ἀξιοσημείωτο τὸ γεγονὸς πὼς οἱ τρεῖς πρῶτοι 
οἴκοι δὲν ἀκολουθοῦν κάποια πεπατημένη (βυζαντινὴ καὶ μεταβυζαντινὴ 
εἰκονογραφία), ὅσον ἀφορᾶ στὰ εἰκονογραφικὰ στοιχεῖα ποὺ χρησιμο-
ποιοῦνται σὲ κάθε οἶκο. Μὲ ἄλλα λόγια, δὲν ὑπάρχει σαφὴς κατεύθυνση 
στὸ ἐὰν θὰ πρέπει ἡ Παναγία νὰ εἶναι καθισμένη καὶ νὰ γνέθει, ὅπως π.χ. 
στὸ Βαλσαμόνερο, ἢ  νὰ στέκεται ὄρθια, κρατώντας ἁπλῶς τὴν ἠλακάτη, 
ὅπως συμβαίνει στὸ Marko. Ἐπίσης, δὲν διευκρινίζεται μὲ κάποιον τρόπο 
ἐὰν ὁ ἄγγελος χρειάζεται νὰ ἵπταται, ὅπως στὴν Cozia, ἢ νὰ στέκεται, νὰ 
βαδίζει πρὸς τὴ Θεοτόκο, ὅπως π.χ. συμβαίνει στὴν Παναγία στὸν Μέρω-
να Ἀμαρίου, καὶ ἄλλα παρεμφερῆ. Ἐπιπροσθέτως, τὸ θέμα τοῦ Ἀπόκρυ-
φου Εὐαγγελισμοῦ δὲν ξεκαθαρίζεται σὲ ποιὸν οἶκο θὰ πρέπει νὰ ἐνταχθεῖ, 
ἐφόσον ἱστορεῖται ἄλλοτε στόν α΄ οἶκο, ὅπως στὶς περιπτώσεις τῆς Cozia, 
τοῦ Marko, τοῦ Ἀμαρίου κ.ἄ.685, καὶ ἄλλοτε στὸν γ΄, ὅπως στὴν Παναγία 
τοῦ Ἀποστολάκη στὴν Καστοριά686, καθὼς καὶ σὲ ὁρισμένα ἄλλα σερβικὰ 
μνημεῖα687.

Οἶκος ε´: Δυτικὸ δάνειο ἀποτελεῖ ἡ στάση ποὺ ἔχει λάβει ἡ Παναγία, 
δηλ. δεόμενη, μὲ τὰ χέρια σταυρωμένα στὸ στῆθος, στοιχεῖο ποὺ ἐμφανίζε-
ται στὴν εἰκονογραφία κατὰ τὸν 14ο αἰ.688, καθὼς καὶ ἡ προσωποποίηση 
τῶν ἀπερίγραπτων προσώπων τῆς Ἁγίας Τριάδος, δηλ. τοῦ Πατρὸς καὶ 
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος689. Στὴν περίπτωση τῆς Μονῆς Πανορμίτου δὲν 
ἔχουμε κάποια ἐπιγραφὴ πλησίον τῆς παράστασης τοῦ Θεοῦ, κατὰ τὴν 
ὁποία θὰ μποροῦσε νὰ διευκρινισθεῖ ἐὰν πρόκειται γιὰ ἀπεικόνιση τοῦ 
Θεοῦ Πατρὸς ἢ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ὡς Παλαιοῦ τῶν Ἡμερῶν, ὅπως συμ-
βαίνει στὴ μικρογραφία τοῦ κώδικα Garrett 13, ὅπου συναντᾶται ἡ ἐπι-
γραφή «ΘC» καί «ΠΡΙ»690.

Οἶκος η´: Ὁ Νεόφυτος ἀκολουθεῖ ἐντελῶς διαφορετικὴ κατεύθυνση 
ἀπὸ τὰ καθιερωμένα πρότυπα, καθὼς ἀποστασιοποιεῖται ἐντελῶς καὶ ἀπὸ 
τὴν Ἑρμηνεία τοῦ Διονυσίου, ὁ ὁποῖος προτείνει ὡς θέμα τοῦ ζ΄ οἴκου τὴ 

685. Spatharakis, Akathistos, πιν. 355, 360, 363, 368.
686. Καλοκύρη, Θεοτόκος, σ. 199.
687. Ἀσπρᾶ-Βαρδαβάκη, Μικρογραφίες, σσ. 48-49, καθὼς καὶ Spatharakis, ὅ.π., πιν. 

386, 387, 391.
688. Καλοκύρη, ὅ.π., σσ. 119-120.
689. Ἀσπρᾶ-Βαρδαβάκη, ὅ.π., σ. 52 (στὶς παραπομπὲς ὑπάρχει σχετικὴ βιβλιογραφία).
690. Ὅ.π., σσ. 52-53, πιν. 5.
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Γέννηση τοῦ Κυρίου691 (χωρὶς τοὺς Μάγους)692. Ὁ ζωγράφος τοῦ Πανορμίτη 
ἐπιλέγει ἀπὸ τὴν παράσταση τῆς Γεννήσεως μόνον τοὺς ποιμένες καὶ τοὺς 
ἀγγέλους, δίνοντας ἔμφαση στὴν ταυτόχρονη παρουσία τῶν ἀσώματων 
δυνάμεων μὲ τὶς ὑλικὲς μορφὲς τῶν ταπεινῶν ποιμένων, μέσα σὲ ἕνα κα-
θαρὰ βουκολικὸ τοπίο (βαδίζοντας σύμφωνα μὲ τοὺς στίχους τοῦ οἴκου). 
Ἔτσι, διαχωρίζει τὴ δεσποτικὴ ἑορτὴ ἀπὸ τὸν οἶκο τοῦ Ἀκαθίστου. Καὶ 
ἐνῶ οἱ βυζαντινοὶ καὶ μεταβυζαντινοὶ κύκλοι τοῦ Ἀκαθίστου (Παναγία στὰ 
Ρούστικα, Ἅγιος Νικόλαος ὁ Ὀρφανός, Περίβλεπτος στὴν Ἀχρίδα, Μονὴ 
Φιλανθρωπηνῶν, Μονὴ Πετράκη κ.τ.λ.), κάνουν χρήση τῆς Γεννήσεως 
ὡς θέματος τοῦ ζ´ οἴκου, μὲ μικρὲς παραλλαγὲς μεταξύ τους, ἡ ἀπεικόνι-
ση τοῦ οἴκου τῆς Μονῆς Πανορμίτου παρουσιάζει σημαντικὲς ὁμοιότη-
τες μὲ τὴ φορητὴ εἰκόνα τοῦ Κρεμλίνου (ὑπ’ ἀριθμὸν 3039). Σὲ αὐτὴν ὁ 
καλλιτέχνης ἀπεικονίζει τοὺς ἀγγέλους καὶ τοὺς ποιμένες ἀπομονωμένους 
ἀπὸ τὴν παράσταση τῆς Γεννήσεως, τὴν ὁποία τοποθετεῖ ἀκριβῶς δίπλα, 
χωρὶς τὴν παρουσία τῶν προαναφερθέντων προσώπων693.

Οἶκος ι´: Δυτικὸ στοιχεῖο ἀποτελεῖ ἡ γονυκλισία τοῦ πρεσβύτη Μάγου, 
ἡ ὁποία συναντᾶται πρώτη φορὰ στὸν Ἅγιο Οὐρβανὸ τῆς Ρώμης (11ος 
αἰ.) καὶ κατ’ ἐξακολούθηση ἐφαρμόζεται στὴ ρωμανικὴ γλυπτικὴ τῆς 
Γαλλίας694.

Οἶκος ν´: Φαίνεται πὼς ὁ ζωγράφος τοῦ καθολικοῦ τῆς μονῆς ἐπιλέγει 
ἕνα συνδυασμὸ στοιχείων γιὰ νὰ ἀποδώσει τὸ περιεχόμενο τοῦ οἴκου, 
ἐφόσον τοποθετεῖ μέν τὴ μορφὴ τοῦ Ἰησοῦ σὲ ἀνώτερη κλίμακα ἀπὸ τὶς 
ὑπόλοιπες, ἀλλὰ τὴν ἐνσωματώνει σὲ κάποιο πλαίσιο ποὺ θυμίζει φορητὴ 
εἰκόνα. Μὲ τὸν τρόπο αὐτό, ἴσως, δηλώνεται ταυτόχρονα τὸ ὑπερβατικὸ 
καὶ τὸ ἀνθρώπινο στοιχεῖο τοῦ Χριστοῦ (ἀμέθεκτη θεία οὐσία καὶ λατρεία 
/ προσκύνηση Αὐτοῦ μέσω τῶν εἰκόνων).

Οἶκος σ´: Ἀξιοσημείωτο εἶναι τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ ζωγράφος ἐπέλεξε νὰ 
ἀπεικονίσει τὸν οἶκο μὲ τὴ μορφὴ τοῦ Ἀναπεσόντος, ὁ ὁποῖος συμβολίζει 
τὸ Πάθος καὶ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου. Ἑπομένως, ἔχει χαρακτήρα σω-
τηριολογικό, συμφώνως καὶ πρὸς τοὺς στίχους τοῦ οἴκου σ΄695.

Οἶκος τ´: Μὲ βάση τὴν περίπτωση τῆς εἰκονογράφησης τοῦ οἴκου τ´ 
στὸ Marko696, προχωρᾶμε στὴ διαπίστωση πὼς οἱ δύο ἐστεμμένες παρθένες 
ποὺ ἱστοροῦνται εἶναι ἡ ἁγία Εἰρήνη καὶ ἡ ἁγία Αἰκατερίνη (στὸ Marko 

691. Γιὰ τὸ θέμα, βλ. Καλοκύρη, Ἡ Γέννησις τοῦ Χριστοῦ.
692. Διονυσίου, ὅ.π.
693. Spatharakis, ὅ.π., σσ. 104-105, 134, πιν. 449.
694. Ἀσπρᾶ-Βαρδαβάκη, ὅ.π., σ. 65.
695. Γνωστότερη ἀπεικόνιση τοῦ Ἀναπεσόντος, σὲ ἐπίπεδο μνημειακῆς ζωγραφικῆς, 

συναντᾶται στὸ Πρωτάτο καὶ εἶναι ἔργο τοῦ Μανουὴλ Πανσέληνου. Γενικά, ὁ τύπος 
αὐτὸς τοῦ Χριστοῦ θὰ γνωρίζει ἰδιαίτερη διάδοση κατὰ τοὺς παλαιολόγειους χρόνους. Βλ. 
Τσιγαρίδα, «Ὁ κορυφαῖος ζωγράφος», σσ. 24-25.

696. Spatharakis, ὅ.π., σ. 148, πιν. 638.
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ἱστοροῦνται δεξιά). Σημαντικὲς ὁμοιότητες, ἐξάλλου, ἐντοπίζονται καὶ με-
ταξὺ τῶν μορφῶν τοῦ οἴκου τῆς Μονῆς Πανορμίτου καὶ τῶν ὁλόσωμων 
μορφῶν τῶν δύο ἁγίων γυναικῶν, ποὺ βρίσκονται στὴν πρώτη ζώνη τοῦ 
βόρειου τοίχου τοῦ καθολικοῦ.

◆ Οἱ μορφὲς τῶν ἁγίων στὶς νευρώσεις τῶν σταυροθολίων: Ἡ ἰδιαίτερη 
αὐτὴ μέθοδος κάλυψης τῶν ἐπιφανειῶν τῶν νευρώσεων τῶν δύο σταυρο-
θολίων τοῦ ναοῦ, θυμίζει ἔντονα τὶς ἀνάγλυφες καὶ ἔξεργες μορφὲς ποὺ 
κοσμοῦν τὶς νευρώσεις τῶν ὁμόκεντρων ὀξυκόρυφων τόξων, τὰ ὁποῖα 
συνθέτουν τοὺς πυλῶνες τῶν δυτικῶν ὄψεων τῶν καθεδρικῶν γοτθικῶν 
ναῶν697.

2) Ὁ ζωγράφος τοῦ καθολικοῦ καὶ ἡ τέχνη του

2.1) Ὁ ζωγράφος

Ὁ ἱερομόναχος Νεόφυτος, μαζὶ μὲ τὸν Γρηγόριο698, ἀποτελοῦν τοὺς 
βασικότερους ἐκπροσώπους τοῦ καλλιτεχνικοῦ ἐργαστηρίου τῆς Σύμης 
τὸν 18ο αἰ.699, τὸ ὁποῖο καλύπτει τὶς ἀνάγκες ὄχι μόνον τοῦ νησιοῦ, ἀλλὰ 
καὶ ὁλόκληρου τοῦ συμπλέγματος. Οἱ ζωγράφοι αὐτοὶ διατηροῦν τὴ με-
ταβυζαντινὴ ἁγιογραφικὴ παράδοση μέ «μιὰ πηγαία λαϊκότητα, ποὺ 
προσδιορίζει καὶ τὴν ἐντοπιότητά τους»700. Ὁ Νεόφυτος, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ 
καθολικὸ τῆς Μονῆς Πανορμίτου, εἰκονογράφησε καὶ ἄλλους ναούς στὰ 
Δωδεκάνησα: τὴν Παναγία Ἐλεοῦσα στὶς Καλυθιὲς τῆς Ρόδου (1741)701, τὴν 
Τίμια Ζώνη Μικροῦ Χωριοῦ Τήλου (1787), τὸν Ἅγιο Ἰωάννη στὸ Μεσοχώρι 

697. Ἀντουράκη, Τέχνη, σ. 64. Γιὰ παραδείγματα παρόμοιων γλυπτῶν διακοσμητικῶν 
σὲ γοτθικοὺς ναούς, βλ. Gombrich, Χρονικό, σσ. 189-192, καθὼς καὶ Ἀντουράκη, ὅ.π., 
σσ. 128-140. Ἐπίσης, γιὰ τὸν γενικὸ γλυπτὸ διάκοσμο τῶν γοτθικῶν ναῶν βλ. Καλοκύρη, 
Εἰσαγωγή, σσ. 242-245.

698. Ἔργα τοῦ Γρηγορίου, τὰ ὁποῖα φέρουν καὶ τὴν ὑπογραφή του, εἶναι ὁ ναὸς τῆς 
Παναγίας στὴ Λίνδο τῆς Ρόδου, τὸ καθολικὸ τῆς Μονῆς Παντελεήμονος Τήλου, τὸ νέο 
καθολικὸ τῆς Μονῆς Ρουκουνιώτου Σύμης, καθὼς καὶ ὁ ναὸς τοῦ Ἁγίου Φιλήμονος Σύμης. 
Βλ. Κουτελάκη, «Ζωγράφοι», σ. 121.

699. Κόλλια, Τέχνη, σ. 100.
700. Χατζηφώτη, Κάστρα, σ. 40.
701. Ὑπάρχει διαφωνία γιὰ τὴ χρονολόγηση τοῦ μνημείου, ἐὰν δηλ. ἀναγράφεται 

ΑΨΠΑ ἢ ΑΨΜΑ. Ἔπειτα ἀπὸ προσωπικὴ ἔρευνα, ἔχοντας ὀπτικὴ ἐπαφὴ μὲ τὴν ἐπι-
γραφὴ τῆς Ρόδου καὶ συγκρίνοντας την μὲ τὶς ἐπιγραφὲς τῶν τοιχογραφιῶν στὰ ὑπόλοιπα 
ἐνυπόγραφα ἔργα του, καταλήγουμε στὸ συμπέρασμα ὅτι ὁ διάκοσμος χρονολογεῖται τὸ 
1741 (ΑΨΜΑ). Ἀντιθέτως, ὁ Χ. Κουτελάκης τίθεται ὑπὲρ τῆς ἄποψης ὅτι οἱ τοιχογραφίες 
ἀνήκουν στὸ 1781. Φυσικά, διατηροῦμε κάποιες ἐπιφυλάξεις, λόγω τοῦ ὅτι ἡ ἐπιγραφὴ 
ἔχει ὑποστεῖ φθορὰ ἀπὸ τὸν χρόνο σὲ ἐκεῖνα τὰ σημεῖα, καθὼς καὶ ὅτι ἡ ὁμοιότητα μεταξὺ 
τοῦ γραμμάτων Μ καὶ Π, ἔτσι ὅπως τὰ ἀποτυπώνει ὁ ἁγιογράφος, εἶναι ἐκπληκτική. Περὶ 
τῶν ἀντικρουόμενων ἀπόψεων, βλ. Πιομπίνου, Ἁγιογράφοι, σ. 278 καὶ Κουτελάκη, «Ἐπι-
γραφές», σσ. 55-56.
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Καρπάθου, τὴν Κοίμηση τῆς Θεοτόκου στὸν Ὄλυμπο Καρπάθου702, τὸν 
Ἅγιο Ἰωάννη Ἀρμᾶ στὴ Νίσυρο (μετόχι τῆς Μονῆς Σπηλιανής) καὶ τὸ 
καθολικὸ τῆς Μονῆς Γεννήσεως Θεοτόκου στὶς Σιῶνες Νισύρου703. Πι-
θανότατα, ἡ ἱστόρηση τοῦ καθολικοῦ τῆς Μονῆς Πανορμίτου νὰ ἀποτε-
λεῖ τὸ κύκνειο ἆσμα τοῦ ζωγράφου, ἐφόσον δὲν ἔχει διασωθεῖ κάποιο ἄλλο 
μεταγενέστερο ἐνυπόγραφο ἔργο του704. Ἐπίσης, ἐκτὸς ἀπὸ τὰ παραπάνω 
ἔργα μνημειώδους ζωγραφικῆς, στὸν Νεόφυτο ἀποδίδεται ἀπὸ τὸν Χ. 
Κουτελάκη καὶ κάποια εἰκόνα, μὲ ἀναγραφόμενο ἔτος 1781705.

Ἀξιοπερίεργο εἶναι τὸ γιατί δὲν ὑπάρχουν περισσότεροι τοῦ ἑνός, 
ἀπὸ τὸν Νεόφυτο, ἁγιογραφημένοι ναοὶ στὴ Σύμη, καθὼς ἀποτελεῖ καὶ 
τὴ γενέτειρά του. Αὐτὴ ἡ ἀπορία γίνεται ἀκόμη ἐντονότερη, ἐὰν λάβου-
με σοβαρὰ ὑπόψη τὸ ὅτι κλήθηκε νὰ ἁγιογραφήσει τὸ σημαντικότερο 
προσκύνημα τοῦ νησιοῦ (καὶ θρησκευτικὸ φάρο ὁλόκληρης τῆς Δωδε-
κανήσου), πράγμα ποὺ σημαίνει πὼς ἡ ἀξία του ἦταν ἀναγνωρισμένη 
ἀπὸ τὸν κλῆρο τοῦ νησιοῦ. Ἀπὸ τὰ μέχρι στιγμῆς τεκμήρια, εἴτε λάβου-
με ὑπόψη τὶς γραπτὲς μαρτυρίες ἄλλων ἐρευνητῶν εἴτε τὰ ἀποτελέσματα 
τῆς προσωπικῆς μας ἔρευνας, συμπεραίνουμε πὼς ὁ ἱερομόναχος Νεόφυ-
τος ἦταν γνωστὸς γιὰ τὴν τέχνη του στὸ σύμπλεγμα. Παρ’ ὅλα αὐτά, 
ἐκτὸς ἀπὸ τὸν ἐνυπόγραφο διάκοσμο τῆς Μονῆς Πανορμίτου Σύμης, δὲν 
ἐντοπίζεται στὸ νησί, μέχρι στιγμῆς, κανένα ἄλλο ἔργο του, ἐνυπόγραφο ἢ 
ἀποδιδόμενο σὲ αὐτόν, σὲ ἀντίθεση μὲ τὸν ἕτερο ἐκπρόσωπο τοῦ τοπικοῦ 
ἐργαστηρίου, τὸν Γρηγόριο τὸν Συμαῖο706.

702. Ὅ.π.
703. Οἱ δύο τελευταῖοι ἀποδίδονται στὸν ἱερομόναχο Νεόφυτο ἀπὸ τοὺς Χ. Κουτελάκη 

καὶ Στ. Κέντρη. Ὅσον ἀφορᾶ στὸν ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη Ἀρμᾶ, διατηροῦμε σοβαρές ἐπι-
φυλάξεις γιὰ τὴν ἐκτέλεση τοῦ εἰκονογραφικοῦ προγράμματος ἀπὸ τὸν Νεόφυτο, καθὼς 
ἐντοπίζουμε περισσότερες διαφορές, παρὰ ὁμοιότητες, ἐν συγκρίσει μὲ τὰ ἐνυπόγραφα 
ἔργα τοῦ ἁγιογράφου, κυρίως ὡς πρὸς τὴν ἀπόδοση τῶν μορφῶν καὶ τὴν τοποθέτηση 
τῶν θεμάτων σὲ κάθε σημεῖο τοῦ ναοῦ (ἐμφανέστερο γίνεται τὸ δεύτερο στὸ ἱερὸ βῆμα 
τῶν ναῶν). Πιθανότατα, πρόκειται γιὰ κάποιον ἄγνωστο καλλιτέχνη, προερχόμενο ἀπὸ 
τὸ ἐργαστήριο τῆς Σύμης. Ἐπίσης, ὁ Χ. Κουτελάκης τοῦ ἀποδίδει, λανθασμένα βέβαια, 
καὶ τὴν τοιχογράφηση τοῦ ναοῦ τῆς Παναγίας τῆς Λίνδου Ρόδου, ὁ ὁποῖος  ἀποδίδε-
ται ἐξ ὁλοκλήρου στὸν Γρηγόριο τὸν Συμαῖο. Βλ. Πιομπίνου, ὅ.π., σ. 278., Χατζηδάκη-
Δρακοπούλου, Ἕλληνες ζωγράφοι, σ. 230, Κουτελάκη, «Ζωγράφοι», σσ. 121-122, καθὼς καὶ 
Κέντρη, «Ξωκκλήσια», σ. 66.

704. Ἐὰν λάβουμε εἰδικὰ ὑπόψη τὸ γεγονὸς ὅτι ὄντως ἀποτελεῖ τὸν ζωγράφο τῆς 
Νισύρου, δηλ. πὼς ἐκεῖνος δημιούργησε τὶς ἁγιογραφίες τοῦ 1733, καθώς, ἐπίσης, ὅτι ἐπι-
κουρεῖται καὶ ἀπὸ τὸν Κυριακό, τότε καταλήγουμε στὸ συμπέρασμα πὼς βρισκόταν ἤδη 
σὲ μεγάλη ἡλικία ὅταν τὸν κάλεσαν νὰ ἐπιμεληθεῖ τὸν διάκοσμο τῆς Μονῆς Πανορμίτου. 
Βλ. Χατζηφώτη, «Νεόφυτος ὁ Συμαῖος», σ. 181.

705. Κουτελάκη, ὅ.π., σ. 115, 129-130.
706. Στὴ Σύμη ἔχουν ἐντοπιστεῖ δύο ἐνυπόγραφα ἔργα τοῦ Γρηγορίου τοῦ Συμαίου: ὁ 

ζωγραφικὸς διάκοσμος τοῦ νέου (ἰσόγειου) καθολικοῦ τῆς Μονῆς Ρουκουνιώτου καὶ τοῦ 
ναοῦ τοῦ Ἁγίου Φιλήμονος. Βλ. Βολανάκη, «Ἐκκλησίες», σ. 15.
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Χαρακτηριστικὸ εἶναι, ἐπίσης, τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ δύο μεγαλύτεροι ἐκ-
πρόσωποι τοῦ ἐργαστηρίου ἔχουν ἀναλάβει, σύμφωνα πάντα μὲ τὰ ἕως 
τώρα στοιχεῖα, συγκεκριμένους ἀρχιτεκτονικοὺς τύπους ναῶν ὁ καθένας: 
δρομικὲς βασιλικὲς ὁ Νεόφυτος καὶ τρουλλαίους ναοὺς ὁ Γρηγόριος707. 
Ὡστόσο, τὰ θέματα ποὺ ζωγραφίζουν παρουσιάζουν μεγάλη συνάφεια με-
ταξύ τους, εἰκονογραφικὴ καὶ τεχνοτροπική, καθιστώντας τα ἀναγνωρίσι-
μα, εἰδικότερα ἀπὸ ἕναν γνώστη τοῦ ἔργου τους708.

Δυστυχῶς, δὲν διασώζεται ὁποιαδήποτε πληροφορία, καταχωρημένη 
στὸ ἀρχεῖο τῆς μονῆς ἢ κάπου ἀλλοῦ, σχετικὴ μὲ τὸν ἁγιογράφο καὶ τὸ 
ἔργο του, ἱκανὴ νὰ ρίξει περισσότερο φῶς στὸν βίο καὶ τὴν καλλιτεχνική 
του δραστηριότητα. Ἴσως νὰ ὑπῆρξαν κάποια γραπτὰ στοιχεῖα, ποὺ νὰ 
συνδέονται μὲ τὴν ἁγιογράφηση τοῦ καθολικοῦ, τὰ ὁποῖα εἶναι πολὺ πι-
θανὸν νὰ καταστράφηκαν ἀπὸ πυρκαγιὰ ἢ ἄλλο αἴτιο ποὺ ὁδήγησε στὴν 
ἐξαφάνισή τους709.

2.2) Ἡ τέχνη του

α) Εἰκονογραφικὰ ζητήματα

Οἱ τοιχογραφίες τοῦ καθολικοῦ τῆς Μονῆς Πανορμίτου Σύμης μπο-
ροῦν νὰ χαρακτηρισθοῦν ὡς τὸ σημαντικότερο ἔργο τοῦ ἁγιογράφου 
Νεοφύτου, καθὼς ἀποτελοῦν τὸ ὀψιμότερο ἐνυπόγραφο δεῖγμα τῆς δου-
λειᾶς του ἀφενὸς καὶ ἀφετέρου τὸ ἀξιολογότερο, λόγω τῆς ὡριμότητας 
ποὺ τὸ χαρακτηρίζει. Συγκρίνοντάς το μὲ τὰ προγενέστερα ἔργα του, 
γίνεται ἐμφανὴς ἡ καλλιτεχνικὴ ἐξέλιξη τοῦ Νεοφύτου, χωρὶς βέβαια νὰ 
δημιουργεῖται χάσμα ἀνάμεσα στὰ παλαιότερα καὶ νεότερα ἔργα του. Οἱ 
εἰκονογραφικοὶ τύποι ποὺ συναντῶνται στὸν Πανορμίτη ἀποτυπώνο-
νται καὶ στὴν Ἐλεοῦσα Καλυθιῶν, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν πρωιμότερη δουλειά 
του, μὲ κάποιες διαφοροποιήσεις ἢ προσθῆκες σὲ κάθε περίπτωση, ἀλλὰ 
μὲ ἀμετάβλητη βάση. Ὡς χαρακτηριστικὰ παραδείγματα φέρουμε τὴν 
εἰκονογράφηση τῆς Ἁγίας Τριάδας στὸ τεταρτοσφαίριο τῆς ἁψίδας ἢ τὴ 
δυτικοῦ τύπου Ἀνάσταση στὸν κυρίως ναό. Ἐπίσης, μένει πιστὸς στὴν 
ἱστόρηση τοῦ Ἀκάθιστου Ὕμνου, σὲ κάθε ναὸ ποὺ φέρει τὴν ὑπογραφή 
του, ὅπως καὶ τῆς Δευτέρας Παρουσίας. 

Τὰ θέματά του ἀντλοῦνται ἀπὸ τὴν Παλαιὰ καὶ τὴν Καινὴ Διαθήκη, τὴ 

707. Αὐτὸ δὲν ἀποτελεῖ ἀπαραβίαστο κανόνα, καθὼς π.χ. ἡ Παναγία τῆς Λίνδου δὲν 
ἀνήκει στοὺς τρουλλαίους ναούς. Ὅμως, ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τῶν ἔργων τους φέρει 
τὸ παραπάνω χαρακτηριστικὸ γνώρισμα.

708. Τὸ συμπέρασμα προκύπτει ὕστερα ἀπὸ προσωπικὴ ἔρευνα καὶ βάσει τῶν γραπτῶν 
καὶ φωτογραφικῶν δεδομένων, ποὺ ἀφοροῦν στὸν διάκοσμο τῶν ναῶν ποὺ εἶχαν ἀναλάβει 
οἱ δύο καλλιτέχνες.

709. Δὲν διασώζεται κανένα ἀπολύτως, προγενέστερο τοῦ 1875,  ἔγγραφο στὴ μονή. 
Βλ. Χαβιαρά, Περιγραφή, σ. 28.
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λατρεία καὶ τὴν ὑμνολογία τῆς Ἐκκλησίας καὶ προσαρμόζονται σύμφωνα 
μὲ τὶς διαστάσεις τοῦ κάθε ναοῦ, μὲ προτεραιότητα στὸν Χριστολογικὸ 
καὶ Θεομητορικὸ κύκλο. Στὴν περίπτωση τοῦ Πανορμίτη, ὁ ἐμπλου-
τισμὸς τῆς θεματολογίας του εἶναι ὀφθαλμοφανής, ἐὰν λάβουμε ὑπόψη 
τοὺς ἐκτεταμένους κύκλους τῶν ἀγγέλων καὶ ἀρχαγγέλων, τοῦ Ἀκαθίστου 
Ὕμνου, τῆς Γένεσης, καθὼς καὶ τὴν εἰκονογράφηση τῶν τυμπάνων, μὲ τὸ 
θέμα τῆς Βρεφοκτονίας (ἀπαρτισμένο ἀπὸ δύο ἀλληλένδετες σκηνές), τῆς 
Ζωοδόχου Πηγῆς, τῶν Αἴνων καὶ τοῦ ὕμνου Ἐπὶ σοὶ Χαίρει.

Ὁ Νεόφυτος ἀκολούθησε τὴν εἰκονογραφικὴ παράδοση τῶν προη-
γούμενων μεταβυζαντινῶν αἰώνων, κυρίως ἐκείνη τῶν Κρητικῶν ζωγράφων 
τῆς μέσης καὶ ὄψιμης μεταβυζαντινῆς περιόδου (ἔργα τους ἐντοπίζον-
ται, ἐξάλλου, σὲ ὅλο τὸ δωδεκανησιακὸ σύμπλεγμα). Δὲν ὁδηγεῖται σὲ 
ἀντιγραφές, ἀλλὰ εἶναι δημιουργικὸς καί «χαριτωμένος», μὲ ἑνότητα 
ὕφους710. Ἐργάζεται μὲ τρόπο ἐκλεκτικό, συνδυάζοντας ποικίλα στοιχεῖα 
καὶ σχεδιάζοντας τὸ εἰκονογραφικό του πρόγραμμα μὲ τρόπο ἰδιαίτερο-
ξεχωριστό. Χαρακτηριστικὸ στοιχεῖο τῆς τέχνης τοῦ ζωγράφου μας εἶναι 
ἡ ἐπιλεκτικὴ υἱοθέτηση στοιχείων τῆς δυτικῆς εἰκονογραφίας. Τὰ στοι-
χεῖα αὐτὰ ὅμως τὰ ἐναρμονίζει καὶ τὰ προσαρμόζει κατάλληλα στοὺς πα-
ραδοσιακοὺς εἰκονογραφικοὺς τύπους. 

Κατ’ ἀρχάς, δυτικὰ δάνεια παρατηροῦνται σὲ δευτερεύοντα εἰκονο-
γραφικὰ στοιχεῖα, ὅπως εἶναι ὁ τρόπος ἔνδυσης τῶν ὁλόσωμων, συνήθως, 
μορφῶν τῶν ἁγίων ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν, καθὼς καὶ τῶν στρατιωτικῶν 
ἁγίων, στοὺς ὁποίους, τὶς περισσότερες φορές, τὰ δυτικὰ στοιχεῖα εἶναι 
ἐντονότερα. Στὸ παράδειγμα τῶν ἁγίων Θεοδώρων εἶναι ἐμφανὴς ἡ 
χρήση στρατιωτικῶν θωράκων καὶ ὑποδημάτων, ποὺ θυμίζουν ἀνάλογες 
ἀπεικονίσεις σὲ ἔργα καλλιτεχνῶν ποὺ ἔχουν χρησιμοποιήσει ἰταλικὰ ἢ 
φλαμανδικὰ πρότυπα, ὅπως εἶναι τοῦ Βίκτορος711 ἢ τοῦ Γεωργίου Κα-
στροφύλακα712. Σύνηθες δυτικὸ δάνειο στὴν ἐκλεκτικὴ τάση τῶν μεταβυ-
ζαντινῶν χρόνων εἶναι ἡ χρήση ὑψηλῶν στεμμάτων (ἰταλικὰ πρότυπα)713, 

710. Πιστεύουμε ὅτι ὁρισμένες σκηνὲς ἀποτελοῦν ἀποκλειστικὲς δημιουργίες τοῦ ἱε-
ρομόναχου Νεοφύτου ἢ καὶ ὁλόκληρου τοῦ ἐργαστηρίου τῆς Σύμης. Σὲ αὐτὸ τὸ συμπέρα-
σμα ὁδηγούμαστε, κατ’ ἀρχήν, λόγω τῆς ἰδιαίτερης πρωτοτυπίας αὐτῶν τῶν σκηνῶν, 
ἐφόσον δὲν καταφέραμε νὰ βροῦμε παρόμοιους εἰκονογραφικοὺς τύπους σὲ δημοσιευμένα 
μνημεῖα τῆς βυζαντινῆς καὶ μεταβυζαντινῆς περιόδου. Μάλιστα, κάποιες συνθέσεις, ὅπως 
γιὰ παράδειγμα Ἡ Συνομιλία τοῦ Χριστοῦ μὲ τὸν Πιλάτο καὶ Ἡ Κλήση τῶν Υἱῶν Ζεβε-
δαίου, δὲν ἐντοπίζονται σὲ ἄλλα μνημεῖα, τῶν ὁποίων ἡ εἰκονογράφηση δὲν ἀνήκει στὸ 
ἐργαστήριο,  ἢ ἱερὰ ἀντικείμενα, π.χ. φορητὲς εἰκόνες, ἄμφια κ.τ.λ. Βέβαια, ὁ ζωγράφος 
τοῦ καθολικοῦ τῆς Μονῆς Πανορμίτου λαμβάνει στοιχεῖα τῆς ἤδη ὑπάρχουσας εἰκονο-
γραφίας καὶ κτίζει ἐκ τοῦ μηδενὸς τὶς σκηνὲς αὐτές.

711. Χατζηδάκη - Μπορμπουδάκη, Εἰκόνες, εἰκ. 18.
712. Ρηγόπουλου, Μεταβυζαντινὴ ζωγραφική, εἰκ. 121.
713. Ξυγγόπουλου, Σχεδίασμα, σ. 294.
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ποὺ ἔχουν συνήθως τὴ μορφὴ κορῶνας μὲ ὀξυκόρυφες ἀπολήξεις ἢ μίτρας 
μὲ ὀδοντωτὸ περίγραμμα. Ὡς παραδείγματα, ἀπὸ τὸ καθολικὸ τῆς μονῆς, 
φέρουμε τὴν τοιχογραφία τοῦ ἁγίου Κωνσταντίνου, καθὼς κι ἐκεῖνες 
ποὺ ἀπεικονίζουν τὴν ἁγία Αἰκατερίνη καὶ τὴν ἁγία Εἰρήνη. Σημαντικὲς 
ὁμοιότητες μποροῦμε νὰ ἐντοπίσουμε σὲ ἔργο τοῦ Tintoretto τοῦ 16ου αἰ., 
καθὼς καὶ σὲ φλαμανδικὲς χαλκογραφίες τοῦ Sadeler (16ος-17ος αἰ.)714.

Ἐπιπλέον, σὲ ἀρκετὲς παραστάσεις, ὅπως π.χ. στὴ σκηνὴ τῆς Βρεφο-
κτονίας, στὴν εἰκονογράφηση τοῦ Ἴδε ὁ Ἄνθρωπος, καθὼς καὶ στὸν οἶκο 
γ΄ τοῦ Ἀκαθίστου, παρατηροῦνται δυτικὰ στοιχεῖα στὴν ἀρχιτεκτονικὴ 
ὁρισμένων κτισμάτων καὶ στὴν ἀπεικόνιση ἐπίπλων. 

Παράλληλα, ὁ Νεόφυτος τολμᾶ νὰ ἐντάξει στὸ εἰκονογραφικὸ πρό-
γραμμα τοῦ ναοῦ δυτικοὺς εἰκονογραφικοὺς τύπους, ποὺ εἶχαν ἤδη ὅμως 
ἀφομοιωθεῖ ἀπὸ τὴν ὀρθόδοξη εἰκονογραφία. Στὴν οὐσία, προχωρᾶ σὲ 
φαινομενικὲς καινοτομίες, μερικὲς ἀπὸ τὶς ὁποῖες ὑπέφωσκαν καὶ κατὰ 
τοὺς χρόνους πρὶν ἀπὸ τὴν Ἅλωση καὶ υἱοθετήθηκαν στὴ μεταβυζαντινὴ 
ζωγραφικὴ μέσω δυτικῶν προτύπων, χωρὶς ὅμως νὰ διασπᾶται ἡ ἑνότητα 
τοῦ εἰκονογραφικοῦ προγράμματος τοῦ ναοῦ καὶ νὰ χάνεται ὁ ὀρθόδο-
ξος χαρακτήρας του. Τέτοιες περιπτώσεις εἶναι ἡ ἀπεικόνιση τῆς Ἁγίας 
Τριάδας, μὲ τὴν εἰκονογράφηση καὶ τῶν τριῶν προσώπων ποὺ τὴ συγ-
κροτοῦν, καθὼς καὶ τῆς Ἀνάστασης, μὲ τὸν Ἀναστάντα Κύριο νὰ ἵπταται 
ἐπάνω ἀπὸ τὸ κενοτάφιο καὶ νὰ φέρει τὸ λάβαρο στὸ χέρι.

Λαογραφικὰ στοιχεῖα ἀποτελοῦν στὶς παραστάσεις τὰ σκεύη, οἱ δια-
κοσμήσεις ἐπάνω στὰ ἐνδύματα καὶ τὰ παραπετάσματα, στὶς σέλες τῶν 
ἀλόγων (π.χ. Βρεφοκτονία) κ.ἄ. Γενικότερα, ὁ ἁγιογράφος συνηθίζει νὰ 
διακοσμεῖ ἔντονα κάθε σημεῖο, σχεδόν, μιᾶς σύνθεσης, ξεκινώντας ἀπὸ 
τὸ ἔνδυμα καὶ τὸ ἔπιπλο καὶ καταλήγοντας στὶς προσόψεις τῶν κτηρίων 
(βλ. οἴκους Ἀκαθίστου). Οἱ φυτικὲς διακοσμήσεις τῶν ὑφασμάτων ἀποτε-
λοῦν χαρακτηριστικὰ θέματα, συνήθη στὴν ὕστερη περίοδο τῆς Τουρκο-
κρατίας715. Ἀνάλογα, στὶς παραστάσεις ποὺ ἀπεικονίζονται στρατιῶτες, 
αὐτοὶ ζωγραφίζονται μὲ μικρὰ καὶ λεπτὰ γυριστὰ μουστάκια, ἀλλὰ καὶ μὲ 
τουρκικὰ γιαταγάνια στὰ χέρια. Χαρακτηριστικά, στὴν παράσταση τοῦ 
τοπικοῦ θαύματος μὲ τοὺς κίονες ἀπεικονίζεται μία μορφὴ μὲ βράκα καὶ 
συνδυασμὸ τουρμπανιοῦ-φεσιοῦ στὸ κεφάλι.

Τὸ βάθος στὶς παραστάσεις ἀποτελοῦν φυσικὸ τοπίο, ὅπου συνήθως 
εἰκονίζεται προοπτικὰ μιὰ πόλη, ἢ πολυώροφα οἰκοδομήματα. Τὰ τε-
λευταῖα συνδέονται μὲ τεῖχος ἢ ὀρθώνονται ἄλλα κτίσματα πίσω τους. 
Πολλὲς φορὲς δημιουργοῦνται στοὲς καὶ ἐσωτερικὲς κλίμακες, οἱ ὁποῖες 
δίνουν τὴν αἴσθηση τῶν τριῶν διαστάσεων (π.χ. οἶκος ε΄ Ἀκαθίστου).

714. Ρηγόπουλου, ὅ.π., εἰκ. 48, 102, 209.
715. Στουφῆ-Πουλημένου, Ἱερὰ Μονὴ Πετράκη, σ.171.
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Στὶς περισσότερες συνθέσεις παρατηρεῖται κίνηση καὶ ἔντονη δραμα-
τικότητα, μὲ χαρακτηριστικότερες τὶς παραστάσεις τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς 
καὶ τῆς Βρεφοκτονίας, ὅπου ἡ εἰκονογράφηση θυμίζει «κινηματογραφικὴ 
ἀφήγηση». Τὸ πάθος, ὁ ἀνθρώπινος πόνος, ἡ θλίψη ἀποδίδονται χωρὶς 
περιορισμούς. Ἀκόμη καὶ οἱ ὁλόσωμες μορφές τῶν ἁγίων καὶ τῶν ἔφιππων 
στρατιωτικῶν δὲν μένουν ἄκαμπτες καὶ χωρὶς δυναμισμό, ἀλλὰ δηλώνουν 
λανθάνουσα κίνηση καὶ διαθέτουν ἐσωτερικὸ παλμό. Συνήθως ἀπεικονίζο-
νται σὲ στάση τριῶν τετάρτων, χωρὶς αὐτὸ νὰ σημαίνει πὼς δὲν ἔχουμε 
ἀρ κετὲς μετωπικὲς μορφές. 

Οἱ μορφὲς ντύνονται μὲ πολυτελῆ ἐνδύματα, ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς ἀσκητι-
κοὺς ἁγίους, καὶ στρατιωτικὲς ἐξαρτύσεις μὲ ποικίλα διακοσμητικὰ στοι-
χεῖα, ἀναλόγως μὲ τὸν ρόλο καὶ τὴν κοινωνικὴ θέση τοῦ καθενός. Μορφὲς 
μὲ βασιλικὴ ἢ ἀριστοκρατικὴ προέλευση, ὅπως ὁ ἅγιος Κωνσταντῖνος, ἡ 
ἁγία Αἰκατερίνη ἢ ἡ ἁγία Εἰρήνη, φέρουν κορῶνες καὶ στέμματα.

 Γενικά, καταλήγουμε στὸ συμπέρασμα ὅτι ἡ ἱστόρηση τοῦ καθολι-
κοῦ τῆς Μονῆς Πανορμίτου Σύμης ἀποτελεῖ χαρακτηριστικὴ περίπτωση 
τῆς ἐκλεκτικῆς τάσης ποὺ καλλιεργήθηκε στὰ Δωδεκάνησα στὴν εἰκο-
νογράφηση τῶν ναῶν τῆς τελευταίας μεταβυζαντινῆς περιόδου.

β) Τεχνικὴ καὶ τεχνοτροπία

Κατ’ ἀρχάς, ὁ ζωγράφος μας ἐργάζεται παραδοσιακὰ ὡς πρὸς τὴν 
τεχνική, καθὼς χρησιμοποιεῖ αὐτὴν τῆς νωπογραφίας ἢ ξηρογραφίας 
στὸ ἔργο του716, καὶ ὄχι ἐκείνη τῆς ἐλαιογραφίας. Συνεπῶς, δὲν δουλεύει 
«νατουράλε», ἀλλὰ μὲ τὴ λογικὴ τῶν βυζαντινῶν. Ξεκινάει ἀπὸ ἕναν κα-
στανόχρωμο προπλασμό, πιθανῶς ὤχρα, χοντροκόκκινο καὶ μαῦρο, καὶ 
ἀνεβαίνει σὲ σαρκώματα ποὺ εἶναι ὠχρά, μὲ χοντροκόκκινο  καὶ λευκό, 
τὰ ὁποῖα πρασινίζουν λιγάκι, ἐπειδὴ ἐπικάθηνται ἐπάνω σὲ θερμὸ χρῶμα. 
Μᾶλλον, χρησιμοποιεῖ κι ἕναν πρασινωπὸ γλυκασμό (μέσο τόνο δηλαδὴ) 
γιὰ νὰ κάνει τὸ πέρασμα ἀπὸ τὸν σκουρόχρωμο προπλασμὸ στὰ φωτεινὰ 
σαρκώματα. Αὐτὸ τὸ χρωματικὸ ἀποτέλεσμα εἶναι τυπικὸ ἀπὸ τὸν 18ο 
αἰ., καὶ ἔπειτα, σὲ πολλὰ μνημεῖα. Δὲν χρησιμοποιεῖ λαδοχρώματα, ἀλλὰ 
μιὰ τεχνικὴ ὑδροχρωμάτων (χρώματα διαλυτὰ σὲ νερό). Αὐτὸ φαίνεται 

716. Δυστυχῶς, δὲν μποροῦμε νὰ ποῦμε μὲ σιγουριὰ ποιά ἐκ τῶν δύο τεχνικῶν χρησι-
μοποιεῖ. Μᾶλλον, χρησιμοποιεῖ ἕνα εἶδος fresco, κρίνοντας κυρίως ἀπὸ τὸν τρόπο ἀπο-
λεπισμοῦ τῶν χρωμάτων κατὰ στρώματα καὶ ἀπὸ τὴν εὐελιξία τῆς πινελιᾶς, γεγονὸς ποὺ 
προϋποθέτει τὴν χρήση ἀσβέστη. Πιθανότατα, εἶναι μιὰ μικτὴ τεχνική, ἐπάνω σὲ ἀρκετὰ 
ὑγρὸ σοβά, χρησιμοποιώντας καὶ ἀσβέστη στὰ χρώματα (ἴσως ἀσβεστοκαζεΐνη ἢ αὐγό). 
Αὐτὲς οἱ  τεχνικὲς  εἶναι ἀρκετὰ γνωστὲς τὴν περίοδο αὐτὴ σὲ ὅλη τὴν ἐπικράτεια. Οἱ 
παραπάνω ἐπεξηγήσεις, ὅπως καὶ οἱ περισσότερες κατευθύνσεις στὸ ὑποκεφάλαιο τῶν 
τεχνοτροπικῶν, δόθηκαν στὸν γράφοντα ἀπὸ τὸν καθηγητὴ κ. Γ. Κόρδη, στὸν ὁποῖο 
ὀφείλεται ἕνα τεράστιο εὐχαριστῶ.
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ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ πλάσιμο στὰ πρόσωπα τὸν δυσκολεύει νὰ κάνει 
τὸ πέρασμα ἀπὸ τὸν σκοτεινὸ προπλασμὸ στὰ σάρκωματα. Ἂν γινόταν 
χρήση λαδιοῦ, ἡ μετάβαση αὐτὴ θὰ ἦταν πολὺ εὔκολη καὶ δὲν θὰ χρησι-
μοποιοῦσε προπλασμό. Ἐπίσης, ἡ τεχνικὴ μὲ τὰ ὑδροδιαλυτὰ χρώματα 
φαίνεται καὶ στὰ ἐνδύματα, ὅπου ὑπάρχει ἡ τυπικὴ ἀνάπτυξη μὲ προ-
πλασμὸ καί, σαφῶς, ὁριοθετημένα λάμματα (φωτίσματα). Αὐτὸ δὲν εἶναι 
δυνατὸ μὲ τὴν τεχνικὴ τῶν ἐλαιοχρωμάτων717.

Παραδοσιακὸς εἶναι ὁ Νεόφυτος καὶ ὡς πρὸς τὸ ζωγραφικὸ σύστημα, 
ἐφόσον βασικό του κριτήριο εἶναι ἡ ἀναφορικότητα στὸν θεατή718. Ἔτσι, 
ὁ χῶρος καὶ ὁ χρόνος τῆς εἰκόνας εἶναι μπροστὰ ἀπὸ τὴν ἐπιφάνεια, ἐνῶ 
ἡ εἰκόνα ἀναφέρεται στὸν θεατὴ μὲ τὴ χρήση τῆς βυζαντινῆς «σχετικῆς» 
προοπτικῆς. Ἐπιπλέον, ὁ τρόπος ποὺ χειρίζεται τὸ φῶς εἶναι ἀπόλυτα 
βυζαντινός, καθὼς φωτίζει τὴν ἀντίθετη, ὡς πρὸς τὴν κίνηση,  πλευρὰ 
τῶν ἀντικειμένων. Τέλος, ὅσον ἀφορᾶ στὸ ὕφος, τὸ ἔργο του δὲν μπορεῖ 
νὰ χαρακτηρισθεῖ νατουράλε, ἐφόσον δὲν χαρακτηρίζεται ἀπὸ τή «γλυ-
κερὴ» ἀτμόσφαιρα ποὺ διακρίνει τὴ νατουραλιστικὴ ζωγραφική.

Ἐπιπροσθέτως, παρατηρεῖται μείωση τῆς γραμμικότητας καὶ αὔξηση 
τῆς ζωγραφικότητας στὰ πρόσωπα, καθὼς καὶ ἀλλαγὴ στὴ στάση τοῦ 
σώματος, ποὺ πλέον εἶναι περισσότερο φυσική. Αὐτὸ φαίνεται ἐντονότε-
ρα στοὺς ἁγίους Γεώργιο, Δημήτριο καὶ Θεόδωρο τὸν Στρατηλάτη. Ἡ ρε-
αλιστικότητα τῶν στοιχείων ποὺ δομοῦν τὸ ἄλογο ποὺ καβαλάει, εἰδικά, 
ὁ ἅγιος Δημήτριος, ἀπὸ τὴ στάση μέχρι τὰ μέρη τοῦ σώματός του, ὑπο-
δηλώνει τὶς δυτικὲς ἐπιδράσεις ποὺ ἔχει δεχθεῖ. Ὁ τρόπος αὐτὸς ἀπόδο-
σης τοῦ ἀλόγου μπορεῖ νὰ συγκριθεῖ καὶ μὲ ἀνάλογα ἔργα, σὲ εἰκόνες τοῦ 
Μουσείου Ζακύνθου719 ἢ τοῦ Βυζαντινοῦ Μουσείου Ἀθηνῶν720, ἐμφανῶς 
δυτικῆς ἐμπνεύσεως. Στὴ μορφὴ τοῦ ἁγίου Θεοδώρου, ἡ στάση τοῦ σώμα-
τος θυμίζει τὶς στάσεις ὁρισμένων μορφῶν ἀπὸ ἔργα καλλιτεχνῶν ἐπηρε-
ασμένων ἀπὸ τὴ δυτικὴ ζωγραφική, ὅπως π.χ. αὐτὰ τοῦ Μιχαήλ Δαμα-
σκηνοῦ721.

Οἱ μορφὲς ἀποδίδονται στὶς σωστὲς ἀναλογίες τους. Δυσαναλογία πα-
ρατηρεῖται μόνο στὰ χέρια, ποὺ σχεδιάζονται σχετικὰ μεγάλα, καὶ στοὺς 
λαιμούς, κυρίως στούς μετωπικοὺς ἁγίους, ποὺ ζωγραφίζονται σχετικὰ 
παχεῖς. Τὰ προσωπογραφικὰ χαρακτηριστικὰ εἶναι καλοσχεδιασμένα. 
Τὰ πρόσωπα εἰκονίζονται μὲ ἀμυγδαλωτὰ μάτια, λεπτὰ καὶ ἐκλεπτυσμένα 

717. Σὲ περίπτωση ποὺ ἐφαρμοσθεῖ ἀπὸ τὸν καλλιτέχνη ἡ τεχνικὴ τῶν ἐλαιοχρωμάτων, 
ἀπαιτεῖται πολὺς χρόνος, ἀφοῦ χρειάζεται νὰ περιμένει πολλὴ ὥρα νὰ στεγνώσει ὁ προ-
πλασμός, ὥστε νὰ τοποθετηθοῦν τὰ λάμματα.

718. Ἡ ἀναφορικότητα στὸν θεατὴ ἀποτελεῖ τὸ κατ’ ἐξοχὴν κριτήριο τῆς βυζαντινῆς 
ζωγραφικῆς.

719. Μυλωνᾶ, Μουσεῖο, σ. 112.
720. Ρηγόπουλου, ὅ.π., εἰκ. 96.
721. Χατζηδάκη - Μπορμπουδάκη, ὅ.π., εἰκ. 97.
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φρύδια, μακριά, πρὸς τὰ κάτω, ἐπιμελημένη μύτη καὶ μικρὸ στόμα. Τὰ 
μαλλιὰ καὶ τὰ γένεια εἶναι, ἐξίσου, ἐπιμελημένα. Μὲ καφὲ σκιές χρωματίζο-
νται οἱ περιοχὲς ἀνάμεσα στὰ μάτια καὶ τὰ φρύδια, κάτω ἀπὸ τὸ πηγούνι, 
στὶς παρειὲς καὶ τὶς γωνίες. Μὲ σκοῦρες γραμμὲς ἀποδίδονται τὰ κάτω 
βλέφαρα, ἐνῶ ἐλαφρὰ ροδίσματα συναντῶνται στὸ μέτωπο καὶ στὰ ση-
μεῖα κάτω ἀπὸ τὰ μάτια.

Ἡ πτυχολογία εἶναι ἐλεύθερη καὶ χαλαρή. Ὁρισμένες φορὲς οἱ πτυ-
χώσεις γίνονται τόσο φυσικές, ὥστε διαγράφονται ἐντονότατα τὰ μέρη τῶν 
σωμάτων ὁρισμένων ἁγίων, ὅπως στὴν περίπτωση τῆς ἁγίας Μαρίνας. Σὲ 
ὁρισμένες σκηνές, ὅπως στὴ Ζωοδόχο Πηγή, τὰ ἐνδύματα ἀνεμίζουν καὶ 
συστρέφονται μὲ τέτοιον τρόπο, ὥστε δηλώνεται ἔντονα ἡ κίνηση καὶ ἡ 
δυναμικότητα τῶν μορφῶν. Οἱ χρωματισμοὶ μεταξὺ ἱματίων, χιτώνων καὶ 
λοιπῶν ἐνδυμάτων ἀκολουθοῦν τὴν ἐναλλαγὴ ψυχρῶν καὶ θερμῶν τόνων, 
δημιουργώντας ἔτσι ἕνα ἁρμονικὸ σύνολο.

Τὰ χρώματα ποὺ χρησιμοποιεῖ ὁ ζωγράφος προέρχονται ἀπὸ μιὰ μεγάλη 
παλέτα, ὅπου κυριαρχοῦν τὸ ἐρυθρὸ καὶ τὸ κυανό, τὰ ὁποῖα, ἀρκετὰ 
συχνά, τὰ συνδυάζει. Δὲν περιορίζεται σὲ συγκεκριμένες ἀποχρώσεις, ἀλλά 
«παίζει» πολλὲς φορὲς ἀνάμεσα σὲ τόνους χρωμάτων, ὅπως τὸ καστανὸ καὶ 
τὸ σκοῦρο καφέ, τὸ γαλάζιο, τὸ κίτρινο τῆς ὤχρας, τὸ λαδί, τὸ ρόζ-μωβ, 
τὸ ροδοκόκκινο, τὸ γαλαζοπράσινο, τὸ καφεκίτρινο κ.τ.λ. Τὸ χρυσὸ χρη-
σιμοποιεῖται συνήθως στὰ κοσμήματα, τὰ διακοσμητικὰ τῶν ἐνδυμάτων 
καὶ τὰ φωτοστέφανα. Τὸ βάθος ἀποδίδεται μὲ διάφορες ἀποχρώσεις τοῦ 
μπλέ (γαλάζιο καὶ κυανό), ἂν καὶ ὁρισμένες φορὲς γίνεται χρήση φαιοῦ, 
μπέζ, ὅπως στὶς μετωπικὲς μορφὲς τῶν ἐσωραχίων τῶν παραθύρων, καὶ 
ἀνοιχτοῦ μωβ, ὅπως συμβαίνει στὶς μορφὲς τῶν προφήτη Ἠλία καὶ ἁγίου 
Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου.

γ) Ἔνταξη τοῦ ἔργου τοῦ Νεοφύτου στὴν ὀρθόδοξη ἐκκλησιαστικὴ ζω-
γραφικὴ τοῦ 18ου αἰ.

Ὁ 18ος αἰ., ποὺ ρίχνει τὴν αὐλαία τῆς τελευταίας μεταβυζαντινῆς πε-
ριόδου, ἀποτελεῖ τὴν κατάληξη, τὸ χωνευτήρι, τῶν χαρακτηριστικῶν ποὺ 
διαμορφώθηκαν στὴ ζωγραφικὴ τῶν προηγούμενων αἰώνων, ξεκινώντας 
ἀπὸ τοὺς βυζαντινοὺς χρόνους καὶ φτάνοντας μέχρι καὶ τοὺς δύο ἑπόμε-
νους μετὰ τὴν Ἅλωση αἰῶνες. Τὸ ἔργο τοῦ Νεοφύτου, ὅπως καὶ τῶν πε-
ρισσότερων ζωγράφων τῆς ὄψιμης μεταβυζαντινῆς περιόδου, οἱ ὁποῖοι 
ἀκολουθοῦν τὴν τάση τοῦ ἐκλεκτισμοῦ, ποὺ ἐντοπίζεται καὶ ἀναπτύσσε-
ται στὰ Δωδεκάνησα (συγκεκριμένα στὴ Ρόδο ἀπὸ τὸν 14ο αἰ.)722 καὶ τὸν 
ὑπόλοιπο ἑλλαδικὸ χῶρο, ἐμφανίζει σημαντικότατες ὁμοιότητες μὲ ἄλλα 
ἔργα μνημειακῆς ζωγραφικῆς, ὄχι μόνον τοῦ δωδεκανησιακοῦ συμπλέγμα-

722. Κόλλια, Ἐκλεκτικὴ ζωγραφική, σ. 11.
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τος, ὅπως συμβαίνει μὲ τὴ Μονὴ Θάρι καὶ τὴν Κοίμηση τῆς Θεοτόκου στὸ 
Ἀσκληπιεῖο τῆς Ρόδου, ἀλλὰ καὶ τῆς Ἠπειρωτικῆς Ἑλλάδας (Μονὲς Φι-
λανθρωπηνῶν, Γόλας, Πετράκη, Δρακότρυπας κ.ἄ.). 

Σὲ ἐπίπεδο τεχνικῆς καὶ τεχνοτροπίας ὁ Νεόφυτος ἐργάζεται παραδο-
σιακά, ὅπως εἰπώθηκε παραπάνω. Σὲ ἐπίπεδο εἰκονογραφίας προχωράει 
στὴν υἱοθέτηση «ἤπιων» δυτικῶν χαρακτηριστικῶν, ἀσυνήθιστων εἰκο-
νογραφικῶν θεμάτων καὶ σπάνιων εἰκονογραφικῶν τύπων, ὅπως π.χ. τῆς 
Παραβολῆς τοῦ Καλοῦ Σαμαρείτη,  τῶν οἴκων η΄, o΄ καὶ σ΄ τοῦ Ἀκάθιστου 
Ὕμνου, τοῦ Θαύματος τῆς Μονῆς Δοχειαρίου, τῆς Φραγγέλωσης, τῆς Συμ-
φωνίας τοῦ Ἰούδα, τῆς Συνομιλίας Πιλάτου καὶ Χριστοῦ στὸ Πραιτώριο 
κ.τ.λ., τὰ ὁποῖα ἐντοπίζονται σὲ μνημεῖα, φορητὲς εἰκόνες, ἀκόμη καὶ σὲ 
κεντητὰ ἄμφια, διασκορπισμένα σὲ περιοχὲς ἐντὸς καὶ ἐκτὸς ἑλλαδικοῦ 
χώρου. Κάτι τέτοιο δηλώνει πὼς ὁ ζωγράφος λαμβάνει καὶ ἐντάσσει στὸ 
ἔργο του στοιχεῖα προερχόμενα ἀπὸ ἐντελῶς διαφορετικὲς περιοχές, ἀλλὰ 
δοκιμασμένα καὶ ἀποδεκτά, ποὺ συνάδουν μὲ τὴν ὀρθόδοξη εἰκονογρα-
φικὴ παράδοση καὶ δημιουργοῦν, παράλληλα, κάποια ποικιλία. Ἐπιλέγει 
προσεκτικά, λαμβάνει, ἐναρμονίζει, ζωγραφίζει καὶ ἐντάσσει αὐτομάτως 
τὸν ἑαυτό του σὲ αὐτὸ ποὺ ὀνομάζουμε ὀρθόδοξη ἐκκλησιαστικὴ ζωγρα-
φική. 

Δύσκολο νὰ ἐντοπίσουμε τὰ πρότυπά του, καθὼς συνδυάζονται πολλὰ 
καὶ διαφορετικὰ στοιχεῖα μαζί, ἐκ τῶν ὁποίων ὁρισμένα βρίσκονται σὲ 
ἀρκετὰ ἀπομακρυσμένες περιοχές, σὲ σχέση πάντα μὲ τὸν δωδεκανησιακὸ 
χῶρο. Πιθανῶς, μὲ κάποια μνημεῖα ἢ ἐκκλησιαστικὰ ἀντικείμενα ἦρθε σὲ 
ἄμεση ἐπαφή, ὅπως μὲ τὴ Μονὴ Θάρι στὴ Ρόδο723, τὴ Μονὴ Δοχειαρίου 
(Θαῦμα τῆς Μονῆς Δοχειαρίου)724 καὶ τὰ ἐπιτραχήλια τοῦ Οἰκουμενικοῦ 
Πατριαρχείου καὶ τῆς Μονῆς Μεγίστης Λαύρας (οἶκος σ΄). Σίγουρα, ση-
μαντικὴ «πηγὴ ἐμπνεύσεως» ἀποτέλεσαν διάφορα ἀνθίβολα, χαρακτικὰ 
καὶ φορητὲς εἰκόνες, μὲ τὰ ὁποῖα ἦρθε, κατὰ καιρούς, σὲ ἐπαφή. Τὸ ἐὰν 
γνώριζε τὸ ἔργο τοῦ Διονυσίου τοῦ ἐκ Φουρνᾶ ἢ ὄχι παραμένει ἄγνωστο 
καὶ ἀμφισβητούμενο, καθὼς σὲ πολλὰ σημεῖα ἐντοπίζονται σημαντικὲς δι-
αφορὲς μὲ τὴν Ἑρμηνεία τῆς Ζωγραφικῆς Τέχνης τοῦ Διονυσίου καὶ σὲ 
ἄλλα ἐντυπωσιακὲς ὁμοιότητες.

Μὲ βάση τὶς τοιχογραφίες τοῦ καθολικοῦ τῆς Μονῆς Πανορμίτου, ἀλλὰ 

723. Ἡ Ἀχειμάστου-Ποταμιάνου ἀποδίδει τὴ φάση τοῦ 18ου αἰ. στὸν ἕτερο ἐκπρόσω-
πο τοῦ ἐργαστηρίου τῆς Σύμης, τὸν Γρηγόριο τὸν Συμαῖο. Βλ. Ἀχειμάστου, Θάρι, σσ. 
153-154.

724. Δὲν ἀποκλείεται νὰ εἶδε τὴν εἰκονογράφηση τοῦ θαύματος σὲ κάποια ἄλλη μονὴ 
τοῦ Ἄθω, ὅπως π.χ. τὴ Μονὴ Ἰβήρων. Βλ. Κουκιάρη, Θαύματα, σσ. 164-166. Ἡ ἐπιλογὴ 
τῆς συγκεκριμένης σκηνῆς, ἀνάμεσα σὲ ὅλες τὶς σκηνὲς ποὺ ἀπαρτίζουν τὸ θέμα τῆς εὕρε-
σης τοῦ θησαυροῦ τῆς Μονῆς Δοχειαρίου,  πιστεύουμε ὅτι συνδέεται μὲ τὴν ἰδιαίτερη τιμὴ 
ποὺ ἀπέδιδαν οἱ ναυτικοὶ στὸν ἀρχάγγελο Μιχαὴλ τὸν Πανορμίτη, καθὼς στὰ πολυάριθμα 
θαύματά του συγκαταλέγονται πάρα πολλὲς περιπτώσεις διάσωσης ἀπὸ πνιγμό.
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καὶ τὰ προγενέστερα δείγματα τῆς τέχνης του (κυρίως τὰ ἐνυπόγραφα), 
καταλήγουμε, πλέον, μὲ βεβαιότητα ὅτι ὁ ἱερομόναχος Νεόφυτος ὁ Συ-
μαῖος ἀκολουθεῖ τὸ καλλιτεχνικὸ ρεῦμα τῆς ἐποχῆς του καὶ υἱοθετεῖ τὰ βα-
σικότερα στοιχεῖα ποὺ χαρακτηρίζουν τὴ θρησκευτικὴ ζωγραφικὴ τοῦ 18ου 
αἰ., ὅπως εἶναι ἡ ἁπλοποίηση τοῦ σχεδίου, ὁ ἐκλεκτισμός725, ἡ προσπάθεια 
γιὰ ρεαλιστικότερη ἀπόδοση τῶν μορφῶν καὶ τῶν γεγονότων, ἡ χρήση 
δυτικότροπων ἀρχιτεκτονημάτων καὶ διακοσμητικῶν στοιχείων (μπαρόκ, 
ροκοκό, ἀλλὰ καὶ ἰσλαμικῶν) κ.ἄ.726 Μάλιστα, μὲ γνώμονα τὰ ἕως τώρα 
δεδομένα, φαίνεται πὼς τὸ παρὸν συμπέρασμα ἀφορᾶ καὶ στὰ ὑπόλοι-
πα τοιχογραφικὰ σύνολα τοῦ ἴδιου αἰώνα, προϊόντα τῶν ἐπώνυμων καὶ 
ἀνώνυμων καλλιτεχνῶν τοῦ συμαϊκοῦ ἐργαστηρίου. Ὁ Νεόφυτος ἀνήκει 
σὲ ἐκείνη τὴν ἰδιαίτερη ὁμάδα ζωγράφων, οἱ ὁποῖοι ἐπιμένουν νὰ ἔχουν ὡς 
ὑπόβαθρο τὴν παραδοσιακή-βυζαντινή ζωγραφική, ἔχοντας προχωρήσει, 
ὡστόσο, σὲ προσμίξεις δυτικῶν στοιχείων μικρῆς βαρύτητας. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

1. Ἀπὸ τὶς τρεῖς εἰκονογραφικὲς καὶ τεχνοτροπικὲς τάσεις ποὺ ἐν-
τοπίζονται στὰ Δωδεκάνησα, κατὰ τὴν περίοδο τῆς λατινοκρατίας (δυτι-
κοευρωπαϊκή, παλαιολόγεια καὶ ἐκλεκτική), ἡ τάση πρὸς τὸν ἐκλεκτισμὸ 
συνεχίζεται, σχεδόν «φανατικά», καὶ στοὺς ἑπόμενους μεταβυζαντινοὺς 
αἰῶνες. Μετὰ τὴν τουρκικὴ κατάκτηση, ἡ ἐντοίχια ζωγραφικὴ περιορίζεται 
αἰσθητά, ἰδιαίτερα στὴ Ρόδο, ἐνῶ τὸν 18ο αἰ. ἐμφανίζεται στὸ προσκήνιο 
μία ὁμάδα Συμαίων καλλιτεχνῶν (ἐργαστήριο τῆς Σύμης), ἐπώνυμων καὶ 
ἀνώνυμων, οἱ ὁποῖοι διακοσμοῦν ἀρκετὰ μεγάλο ἀριθμὸ ναῶν τοῦ δωδε-
κανησιακοῦ συμπλέγματος. Βασικότεροι ἐκπρόσωποι αὐτοῦ τοῦ τοπικοῦ 
ἐργαστηρίου εἶναι ὁ ἱερομόναχος Νεόφυτος καὶ ὁ Γρηγόριος.

2. Ἡ ἵδρυση τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Πανορμίτου Σύμης τοποθετεῖται, ἀρ-
χικῶς, στοὺς βυζαντινοὺς χρόνους καὶ συγκεκριμένα στὶς ἀρχὲς τῆς δεύτε-
ρης χιλιετηρίδας. Ὑπέστη ποικίλες καταστροφὲς κατὰ τὴν πάροδο τῶν 
αἰώνων, περνώντας ἔτσι ἀπὸ διάφορες οἰκοδομικὲς φάσεις, καὶ ἔλαβε τὴν 
τελική, σχεδόν, μορφή της τὸ 1783, ὅπου ἔλαβαν τέλος οἱ ἐργασίες ἀνα-
καίνισης. Στὶς ἀρχὲς τοῦ 19ου αἰ. μεταβλήθηκε ἡ ἐξωτερικὴ ἐμπρόσθια 
ὄψη της, ἀλλὰ δὲν ἀλλοιώθηκε ὁ ἐσωτερικὸς χῶρος της.

3. Τὸ καθολικὸ τῆς μονῆς, σύμφωνα μὲ τὴν κτητορικὴ ἐπιγραφή, ἀνα-
καινίσθηκε ἐκ θεμελίων τὸ ἔτος 1783 καὶ ὑπεύθυνος τοῦ ἔργου ἦταν ὁ 
Ρόδιος ἀρχιτέκτονας Ἀναστάσιος Καρναβᾶς. Ὁ ναὸς ἀνήκει στὸν ἁπλὸ 

725. Ξυγγόπουλου, Σχεδίασμα, σ. 311.
726. Τσιουρῆ, Τοιχογραφίες, σ. 375.
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τύπο τῆς μονόκλιτης θολοσκεποῦς βασιλικῆς, ἐνῶ δυτικὸ δάνειο ἀποτε-
λοῦν δύο ὀξυκόρυφα σταυροθόλια γοτθικοῦ τύπου.

4. Ὁ ἐντοίχιος ζωγραφικὸς διάκοσμος τοῦ κατάγραφου καθολικοῦ εἶναι 
ἔργο τοῦ ἱερομόναχου Νεοφύτου τοῦ Συμαίου, ὁ ὁποῖος ἐπικουρεῖται ἀπὸ 
τὸν τοπικὸ ἁγιογράφο Κυριάκο. Ἡ παραπάνω πληροφορία προκύπτει 
ἀπὸ τὴν ἐπιγραφὴ ποὺ κοσμεῖ τὸ τύμπανο τῆς τοξωτῆς εἰσόδου τοῦ ναοῦ. 
Μέρος τῶν τοιχογραφιῶν ἔχει ὑποστεῖ ἀνεπανόρθωτες ζημίες, λόγω τῆς 
αἰθάλης καὶ τῆς φθορᾶς τῶν αἰώνων. Ἐπίσης, τὸ περίτεχνο ξυλόγλυπτο 
τέμπλο, ἕνα ἐκ τῶν ἀριστουργηματικοτέρων τῆς Δωδεκανήσου, ἀποτελεῖ 
ἔργο τοῦ Κώου μαΐστορα Δράκου Ταλιαδούρου, ἐνῶ ἡ ἐφέστια εἰκόνα τοῦ 
ἀρχάγγελου Μιχαὴλ τοῦ Πανορμίτη εἰκάζεται πὼς εἶναι ἔργο τοῦ Κρητι-
κοῦ καλλιτέχνη Στυλιανοῦ Γενίτη.

5. Ὁ ζωγράφος ἱερομόναχος Νεόφυτος ὁ Συμαῖος, ἐκπροσωπώντας 
ἀσφαλῶς τὶς γενικότερες καλλιτεχνικὲς τάσεις τοῦ 18ου αἰ. στὰ Δωδε-
κάνησα, ἀλλὰ καὶ γενικότερα στὸν ἑλλαδικὸ χῶρο, υἱοθετεῖ ἐπιλεκτικὰ 
στοιχεῖα τῆς ὀρθόδοξης καὶ τῆς δυτικῆς εἰκονογραφίας (ἐκλεκτισμός). Τὰ 
δεύτερα τὰ ἐναρμονίζει καὶ τὰ προσαρμόζει κατάλληλα στοὺς παραδοσι-
ακοὺς εἰκονογραφικοὺς τύπους. Παράλληλα, τολμᾶ νὰ ἐντάξει στὸ εἰκο-
νογραφικὸ πρόγραμμα τοῦ ναοῦ ἰδιαίτερους εἰκονογραφικοὺς τύπους, 
ὅπως τὶς δυτικοῦ τύπου Ἁγία Τριάδα καὶ Ἀνάσταση, ποὺ εἶχαν ἤδη ὅμως 
ἀφομοιωθεῖ ἀπὸ τὴν ὀρθόδοξη εἰκονογραφία. Τελικά, προχωρᾶ σὲ φαι-
νομενικὲς καινοτομίες, ἄλλες ἀπὸ τὶς ὁποῖες ὑπέφωσκαν καὶ κατὰ τοὺς 
χρόνους πρὶν ἀπὸ τὴν Ἅλωση καὶ υἱοθετήθηκαν στὴ μεταβυζαντινὴ ζω-
γραφική, μέσω δυτικῶν προτύπων, χωρὶς ὅμως νὰ διασπᾶται ἡ ἑνότητα 
τοῦ εἰκονογραφικοῦ προγράμματος τοῦ ναοῦ καὶ νὰ χάνεται ὁ ὀρθόδοξος 
χαρακτήρας του. 

6. Σὲ ἐπίπεδο τεχνικῆς καὶ τεχνοτροπίας ὁ ζωγράφος λειτουργεῖ πα-
ραδοσιακά. Εἶναι ἀρκετὰ δημιουργικός, μὲ ἑνότητα ὕφους καὶ ἔχει κατα-
κτημένη τὴν τεχνικὴ καὶ τὴν τεχνοτροπία του. Μέτριος καλλιτέχνης μέν, 
χωρὶς αὐτὸ νὰ ἔχει ἀρνητικὴ σημασία, ἀλλὰ ἔμπειρος καὶ ὥριμος μέσα στὶς 
δυνατότητές του.

7. Ὁ ἱερομόναχος Νεόφυτος ὁ Συμαῖος ἐντάσσεται πλήρως στὸ πλαίσιο 
τῆς ὀρθόδοξης θρησκευτικῆς ζωγραφικῆς τοῦ 18ου αἰ., καθὼς ἐφαρμόζει 
στὰ ἔργα του, καὶ εἰδικότερα στὸ καθολικὸ τῆς Μονῆς Πανορμίτου, τὰ βα-
σικότερα χαρακτηριστικὰ τῶν προηγούμενων χρόνων, τὰ ὁποῖα συγχω-
νεύτηκαν καὶ ἀφομοιώθηκαν ἀπὸ τὴ ζωγραφικὴ τοῦ τελευταίου αἰώνα τῆς 
μεταβυζαντινῆς περιόδου. Ἀποτελεῖ ἕνα ἀκόμη μέλος ἐκείνης τῆς ὁμάδας 
τῶν μεταβυζαντινῶν καλλιτεχνῶν, ποὺ μὲ τὴν προσθήκη συγκεκριμένων 
δυτικῶν στοιχείων στὴ ζωγραφική τους καταφέρνουν νὰ μὴν ἀλλοιώσουν 
τό «παραδοσιακὸν τοῦ χαρακτῆρος της».
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ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΕΣ

ΑΒΜΕ  =  Ἀρχεῖον τῶν Βυζαντινῶν Μνημείων τῆς Ἑλλάδος
ΑΔ  =  Ἀρχαιολογικὸν Δελτίον
ΑΚΜ  =  Ἀρχεῖον Κορινθιακῶν Μελετῶν
ΔΧΑΕ   =  Δελτίον τῆς Χριστιανικῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας
ΕΕΒΣ  =  Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Βυζαντινῶν Σπουδῶν
ΕΚΕΕΛ =   Ἐπετηρὶς τοῦ Κέντρου Ἐρεύνης τῆς Ἑλληνικῆς Λαο-

γραφίας
ΕΕΘΣΠΑ =   Ἐπιστημονικὴ Ἐπετηρίς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πα-

νεπιστημίου Ἀθηνῶν.
ΘΗΕ  =  Θρησκευτικὴ καὶ Ἠθικὴ Ἐγκυκλοπαιδεία
ArtB  =  Art Bulletin
CahArch  =  Cahiers Archeologiques
DOP     =  Dumbarton Oaks Papers
LCI  =  Lexikon der Christlichen Ikonographie
RbΚ  =  Reallexikon zur byzantinischen Kunst
REB  =  Revue des Études Byzantines

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ἑλληνόγλωσση
●  Ἀγγέλου, «Ἡ ἐκπαίδευση» = Ἀγγέλου Α., «Πνευματικὸς βίος καὶ πολιτισμὸς 

1669-1821: Ἡ ἐκπαίδευση», Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους (Ἐκδοτικὴ Ἀθηνῶν), 
τ. ΙΑ΄, 1975, σσ. 306-328.

●  Ἀγουρίδη, Τὰ Ἀπόκρυφα = Ἀγουρίδη Σ., Τὰ Ἀπόκρυφα τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, 
τ. Β΄, Ἀθήνα 1985.

●  Ἁλιπράντη, «Ἐπὶ σοὶ χαίρει» = Ἁλιπράντη Χρ. Θ., Ὁ λειτουργικὸς ὕμνος «Ἐπὶ 
σοὶ χαίρει Κεχαριτωμένη πᾶσα ἡ κτίσις...» σὲ φορητὲς εἰκόνες κρητικῆς τέχνης, 
Θεσσαλονίκη 20052.

●  Ἁλμπάνη, «Ἄγνωστος βιογραφικὸς κύκλος τῆς Ἁγίας Μαρίνας» = Ἁλμπάνη 
Τζένης, «Οἱ τοιχογραφίες τοῦ ναοῦ τῆς Ἁγίας Μαρίνας στὸν Μουρνὲ τῆς 
Κρήτης: ἕνας ἄγνωστος βιογραφικὸς κύκλος τῆς Ἁγίας Μαρίνας», ΔΧΑΕ, περ. 
Δ΄, τ. ΙΖ΄ (1993-1994), σσ. 211-221.

●  Ἀντουράκη, Ἀκάθιστος = Ἀντουράκη Β. Γ., Τὸ Δωδεκάορτο καὶ ὁ Ἀκάθιστος 
Ὕμνος στὴν Ὀρθόδοξη Τέχνη καὶ Παράδοση, Ἀθήνα 2001.

●  Ἀντουράκη, «Βυζαντινὸς ναός» = Ἀντουράκη Β. Γ., «Ὁ βυζαντινὸς ναὸς τοῦ 
Ἁγίου Ἰωάννου στὸ Κάτω Βαλσαμόνερο Ρεθύμνης», ΕΕΘΣΠΑ, τ. ΛΗ΄ (2003), 
σσ. 325-373.

●  Ἀντουράκη, Θρόνοι = Ἀντουράκη Β. Γ., Θέματα Ἀρχαιολογίας καὶ Τέχνης: 
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Ἀρχαῖοι θρόνοι καὶ παλαιοχριστιανικὰ σύνθρονα, τ. Γ΄, τευχ. 1ο, ἐκδ. Γ.Β. 
Ἀντουράκη, Ἀθήνα 20032.

●  Ἀντουράκη, Ἱεράρχες = Ἀντουράκη Β. Γ., Θέματα Ἀρχαιολογίας καὶ Τέχνης: 
Ἱεράρχες ἁψῖδος καὶ ἄλλοι ἅγιοι, τ. Γ΄, τευχ. 3ο, ἐκδ. Γ. Β. Ἀντουράκη, Ἀθήνα 
20033.

●  Ἀντουράκη, Κρητικὲς Μελέτες = Ἀντουράκη Β. Γ., Κρητικὲς Μελέτες: Οἱ Μονὲς 
Μυριοκεφάλων καὶ Ρούστικων Κρήτης μὲ τὰ παρεκκλήσιά τους. Μοναστηριακὰ 
ἔγγραφα. Βιβλιοκρισίες, τ. Β΄, τευχ. 1ο, Ἀθήνα 20033.

●  Ἀντουράκη, Τέχνη = Ἀντουράκη Β. Γ., Χριστιανικὴ Τέχνη Δύσεως, ἐκδ. Γ. Β. 
Ἀντουράκη & Σία, Ἀθήνα 2002.

●  Ἀντουράκη, Χριστιανικὴ ἀρχαιολογία = Ἀντουράκη Β. Γ., Χριστιανικὴ ἀρχαιο-
λογία καὶ ἐπιγραφική, τ. Β΄, Ἀθήνα 2002.

●  Ἀρχοντόπουλου, «Δανιήλ» = Ἀρχοντόπουλου Α. Θ., «Δανιὴλ στὸν λάκκο τῶν 
Λεόντων - Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου: Εἰκονογραφικὰ παράλληλα», ΔΧΑΕ, περ. Δ΄, 
τ. ΙΣΤ΄ (1991-1992), σσ. 253-257.

●  Ἀρχοντόπουλου, Ἴλκ Μιχράμπ = Ἀρχοντόπουλου Α. Θ., Ὁ ἐντοίχιος διάκοσμος 
τοῦ ναοῦ τῆς ἁγίας Αἰκατερίνης (Ἰλκ Μιχράμπ) στὴν πόλη τῆς Ρόδου καὶ ἡ 
ζωγραφικὴ τοῦ ὕστερου μεσαίωνα στὰ Δωδεκάνησα (1309-1453) (ἀδημ. διδα-
κτορικὴ διατριβή), Φιλοσοφικὴ Σχολὴ Ἀθηνῶν (Τμῆμα Ἱστορίας καὶ Ἀρχαιο-
λογίας), Ἀθήνα 2003.

●  Ἀσπρᾶ-Βαρδαβάκη, «Μιὰ μεταβυζαντινὴ εἰκόνα» = Ἀσπρᾶ-Βαρδαβάκη Μαίρης, 
«Μιὰ μεταβυζαντινὴ εἰκόνα μὲ παράσταση τοῦ Ἁγίου Δημητρίου στὸ Βυζαντινὸ 
Μουσεῖο», ΔΧΑΕ, περ. Δ΄, τ. ΙΓ΄ (1985-1986), σσ. 113-123.

●  Ἀσπρᾶ-Βαρδαβάκη, Μικρογραφίες = Ἀσπρᾶ-Βαρδαβάκη Μαρίας, Οἱ μικρο-
γραφίες τοῦ Ἀκαθίστου στὸν κώδικα Garrett 13, Princeton, ἐκδ. Ἐν Ἀθήναις 
Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας, Ἀθῆναι 1992.

●  Ἀχειμάστου, «Αἰγαῖο» = Ἀχειμάστου-Ποταμιάνου Μυρτάλης, «Ἡ βυζαντινὴ 
τέχνη στὸ Αἰγαῖο», Τὸ Αἰγαῖο: Ἐπίκεντρο ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ, ἐκδ. Μέλισσα, 
Ἀθήνα 1992, σσ. 131-200.

●  Ἀχειμάστου, Βυζαντινὲς τοιχογραφίες = Ἀχειμάστου-Ποταμιάνου Μυρτάλης, 
Βυζαντινὲς τοιχογραφίες, ἐκδ. Ἐκδοτικῆς Ἀθηνῶν, «Ἑλληνικὴ Τέχνη», Ἀθήνα 
20064.

●  Ἀχειμάστου, «Εἰκών» = Ἀχειμάστου Σπ. Μυρτάλης, «Εἰκὼν τῆς Δευτέρας Πα-
ρουσίας ἐκ τῆς Σύμης», ΔΧΑΕ, περ. Δ΄, τ. Ε΄ (1969), σσ. 207-228.

●  Ἀχειμάστου, Εἰκόνες = Ἀχειμάστου-Ποταμιάνου Μυρτάλης, Εἰκόνες τῆς Ζα-
κύνθου, ἐκδ. Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ζακύνθου καὶ Στροφάδων, Ἀθήνα 1997.

●  Ἀχειμάστου, «Ἡ μονὴ τῆς Βλαχέρνας» = Ἀχειμάστου-Ποταμιάνου Μυρτάλης, 
«Ἡ ζωγραφικὴ τῆς Ἄρτας στὸν 13ο αἰώνα καὶ ἡ μονὴ τῆς Βλαχέρνας», Πρα-
κτικὰ Διεθνοῦς Συμποσίου  γιὰ τὸ Δεσποτάτο τῆς Ἠπείρου (Ἄρτα, 27-31 Μαΐου 
1990), σσ. 179-203.

●  Ἀχειμάστου, Θάρι = Ἀχειμάστου-Ποταμιάνου Μυρτάλης, Στὸ Θάρι τῆς Ρόδου: 
Ὁ ναὸς καὶ οἱ τοιχογραφίες τῆς Μονῆς τοῦ Ταξιάρχη Μιχαήλ, ἐκδ. Ὑπουργείου 
Πολιτισμοῦ, Ἀθήνα 2006.

●  Ἀχειμάστου, Τοιχογραφίες Μονῆς Φιλανθρωπηνῶν = Ἀχειμάστου-Ποταμιάνου 
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Μυρτάλης, Οἱ τοιχογραφίες τῆς Μονῆς τῶν Φιλανθρωπηνῶν στὸ νησὶ τῶν Ἰω-
αννίνων, ἐκδ. Ἀδάμ-Πέργαμος, Ἀθήνα 2004.

●  Ἀχειμάστου, «Φουντουκλὶ» = Ἀχειμάστου-Ποταμιάνου Μυρτάλης, «Οἱ τοιχο-
γραφίες τῆς οἰκογένειας Βαρδοάνη στὸν Ἅγιο Νικόλαο στὸ Φουντουκλὶ τῆς 
Ρόδου», Θωράκιον: Ἀφιέρωμα στὴ μνήμη τοῦ Παύλου Λαζαρίδη, ἐκδ. Ὑπουρ-
γείου Πολιτισμοῦ, Ἀθήνα 2004, σσ. 247-262.

●  Βακαλόπουλου, «Ἐπισκόπηση» = Βακαλόπουλου Α., «Ἡ κατάσταση τοῦ ἑλλη-
νισμοῦ κατὰ τὴν περίοδο 1669-1821: Ἐπισκόπηση τοῦ ἑλληνισμοῦ κατὰ περι-
οχές», Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους (Ἐκδοτικὴ Ἀθηνῶν), τ. ΙΑ΄, 1975, σσ. 
206-209, 231-243.

●  Βαλσαμάκη, Ἀνθίβολα = Βαλσαμάκη Ἀνθῆς, Ἀκάθιστος Ὕμνος : Ἀνθίβολα τῆς 
εἰκονογράφησής του [The Akathistos Hymn: Anthivola for its illustration (μτφ. 
Σταῦρος Ἰ. Ἀρβανιτόπουλος)], ἐκδ. Μουσείου Μπε νάκη, Ἀθήνα 2005.

●  Βάρδια, «Ὁ κύκλος τῶν παραβολῶν» = Βάρδια Σαπφοῦς, «Ὁ κύκλος τῶν πα-
ραβολῶν στὸν δυτικὸ νάρθηκα τῆς Μονῆς τῶν Φιλανθρωπηνῶν: Ἑρμηνευτικὴ 
προσέγγιση», Μοναστήρια Νήσου Ἰωαννίνων-Πρακτικά Συμποσίου (29-31 
Μαΐου 1992), σσ. 37-47.

●  Βασιλάκη, «Εἰκόνα» = Βασιλάκη Μαρίας, «Εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους», 
ΔΧΑΕ, περ. Δ΄, τ. ΙΓ΄ (1985-1986), σσ. 247-259.

●  Βασιλάκη-Καρακατσάνη, Τοιχογραφίες = Βασιλάκη-Καρακατσάνη Ἀγάπης, Οἱ 
τοιχογραφίες τῆς Ὄμορφης Ἐκκλησιᾶς στὴν Ἀθήνα, ἐκδ. Χριστιανικῆς Ἀρχαι-
ολογικῆς Ἑταιρείας, «Τετράδια Χριστιανικῆς Ἀρχαιολογίας καὶ Τέχνης», Ἀθήνα 
1971.

●  Βαφειάδη, Δανιὴλ μοναχὸς = Βαφειάδη Κ., Ἡ ζωγραφικὴ στὸ Ἅγιον Ὄρος στὶς 
ἀρχὲς τοῦ 17ου αἰώνα: ὁ ζωγράφος Δανιὴλ μοναχός, ἐκδ. Μυγδονία, Θεσσα-
λονίκη 2008.

●  Βέη, «Ὁ Ἑλκόμενος Χριστός» = Βέη Α. Ν., «Ὁ Ἑλκόμενος Χριστὸς τῆς Μο-
νεμβασίας μετὰ παρεκβάσεων περὶ τῆς αὐτόθι Παναγίας τῆς Χρυσαφιτίσσης», 
ΔΧΑΕ, περ. Γ΄, τ. Α΄ (1932), σσ. 33-96.

●  Βεργωτῆ, Ὀθωμανοκρατία = Βεργωτῆ Θ. Γ., Ἡ ἐκπαίδευση στό «κοινὸ» τῆς 
Ρόδου κατὰ τὴν ὀθωμανοκρατία, Ρόδος 1995.

●  Βεργωτῆ, Τό «κοινὸ» = Βεργωτὴ Θ. Γ., Τό «κοινὸ» τῆς Σύμης καὶ ἡ ἐκπαίδευ-
ση του: συμβολὴ τῆς ἐκκλησίας στὰ κοινὰ τοῦ νησιοῦ, ἐκδ. Ἱερᾶς Μονῆς Πα-
νορμίτου Σύμης, Σύμη 1993.

●  Βλαχογιάννη, Σύμβολα = Βλαχογιάννη Κ. Αἰκατερίνης, Τρία παλαιοχριστιανικὰ 
σύμβολα: ὄφις, ἰχθύς, ἄγκυρα, Ἀθῆναι 1961.

●  Βοκοτόπουλου, Βυζαντινὲς εἰκόνες = Βοκοτόπουλου Λ. Π., Βυζαντινὲς εἰκόνες, 
ἐκδ. Ἐκδοτικῆς Ἀθηνῶν, «Ἑλληνικὴ Τέχνη», Ἀθήνα 20083.

●  Βοκοτόπουλου, Εἰκόνες = Βοκοτόπουλου Λ. Π., Εἰκόνες τῆς Κέρκυρας, ἐκδ. 
Ἐθνικῆς Τραπέζας τῆς Ἑλλάδος-Μορφωτικοῦ Ἱδρύματος Ἐθνικῆς Τραπέζης, 
Ἀθήνα 1990.

●  Βοκοτόπουλου, «Κρητικὴ εἰκόνα τῆς Βαϊοφόρου» = Βοκοτόπουλου Λ. Π., «Μιὰ 
πρώιμη κρητικὴ εἰκόνα τῆς Βαϊοφόρου στὴν Λευκάδα», ΔΧΑΕ, περ. Δ΄, τ. Θ΄ 
(1977-1979), σσ. 309-321.

●  Βολανάκη, Ἀκληπιεῖο = Βολανάκη Ἠλ. Ἰ, Ὁ ναὸς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου 
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στὸ Ἀσκληπιεῖο Ρόδου (The church of the Dormition of Theotokos in Asklipio 
Rodos), ἐκδ. Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀσκληπιείου Ρόδου, Ρόδος 
2006.

●  Βολανάκη, «Ἐκκλησίες» = Βολανάκη Ἠλ. Ἰ., «Ἐκκλησίες καὶ μοναστήρια», Ἑπτὰ 
Ἡμέρες Καθημερινή: Σύμη (5 Ἰουνίου 1994), σσ. 15-17.

●  Βολανάκη, «Μνημεῖα» = Βολανάκη Ἠλ. Ἰ., «Τὰ παλαιοχριστιανικὰ μνημεῖα τῆς 
Δωδεκανήσου», Ἀφιέρωμα εἰς τὸν Μητροπολίτην Ρόδου κ.κ. Σπυρίδωνα ἐπὶ τῇ 
συμπληρώσει τεσσαράκοντα ἐτῶν Ἀρχιερατίας, Ἀθῆναι 1988, σσ. 311-347.

●  Βούλγαρη, Εἰσαγωγὴ = Βούλγαρη Σπ. Χ., Εἰσαγωγὴ εἰς τὴν Καινὴν Διαθήκην, τ. 
Β΄, Ἐν Ἀθήναις 2003.

●  Gombrich, Χρονικὸ = Gombrich Η. Ε., Τὸ Χρονικὸ τῆς Τέχνης (μτφ. Λίνα 
Κάσδαγλη), ἐκδ. Μορφωτικοῦ Ἱδρύματος Ἐθνικῆς Τραπέζης, Ἀθήνα 1998 (καὶ 
ἀνατύπωση 2008).

●  Γαλάβαρη, Ζωγραφικὴ = Γαλάβαρη Γ., Ζωγραφικὴ βυζαντινῶν χειρογράφων, 
ἐκδ. Ἐκδοτικῆς Ἀθηνῶν, «Ἑλληνικὴ Τέχνη», Ἀθήνα 20064.

●  Γαλάβαρη, «Πρώιμες εἰκόνες» = Γαλάβαρη Γ., «Εἰκόνες: Πρώιμες εἰκόνες στὸ 
Σινᾶ ἀπὸ τὸν 6ο ὡς τὸν 11ο αἰ.», Σινᾶ: Οἱ θησαυροὶ τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Αἰκα-
τερίνης (ἐπιμ. Κωνσταντῖνος Α. Μανάφης), ἐκδ. Ἐκδοτικῆς Ἀθηνῶν, Ἀθήνα 
1990, σσ. 91-101.

●  Γαλάβαρη, «Χριστός» = Γαλάβαρη Γ., «Χριστὸς Παντοκράτωρ, Χριστὸς Ἐμμα-
νουήλ, Χριστὸς Παλαιὸς τῶν Ἡμερῶν», Μυστήριον Μέγα καὶ Παράδοξον (ἔκθε-
σις εἰκόνων καὶ κειμηλίων), ἐκδ. Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, 
Ἀθήνα 2001, σσ. 39-42.

●  Γαρίδη, Ζωγραφικὴ = Γαρίδη Μ., Μεταβυζαντινὴ ζωγραφική (1450-1600), ἐκδ. 
Κ. Σπανός, Ἀθήνα 2007.

●  Γεδεών, «Μελέται» = Γεδεὼν Ἰ. Μ., «Ἱστορικαὶ μοναστηριακαὶ μελέται», Ἐκκλη-
σιαστικὴ Ἀλήθεια Κωνσταντινουπόλεως, τ. 38 (1914), σσ. 119-121.

●  Γερμανίδου, Ἄγνωστη εἰκόνα = Γερμανίδου Σοφίας, Ἄγνωστη εἰκόνα τῆς Ἀπο-
τομῆς τῶν Ἁγίων Δέκα Μαρτύρων τῆς Κρήτης ἀπὸ τὴ Σύμη (ἀνάτυπο ἀπὸ τὴν 
ΕΕΒΣ, τ. ΝΒ΄, 2004-2006), Ἐν Ἀθήναις 2006.

●  Γερμανίδου, Σαλαμίνα = Γερμανίδου Σοφίας, Ἡ Μονὴ τῆς Παναγίας Φανε-
ρωμένης στὴ Σαλαμίνα: ἱστορικὴ καὶ ἀρχαιολογικὴ μελέτη τοῦ μνημείου (ἀδημ. 
διδακτορικὴ διατριβή), Φιλοσοφικὴ Σχολὴ Ἀθηνῶν (Τμῆμα Ἱστορίας καὶ Ἀρχαι-
ολογίας), Ἀθήνα 2001.

●  Γεωργιτσογιάννη, «Σχέση» = Γεωργιτσογιάννη Ν. Εὐαγγελίας, «Ἡ σχέση τῶν 
τοιχογραφιῶν τῶν Μονῶν Φιλανθρωπηνῶν καὶ Ντίλιου μὲ τό «Ἐργαστήριο 
τῆς Καστοριᾶς» τοῦ τέλους τοῦ 15ου αἰώνα», Μοναστήρια Νήσου Ἰωαννίνων-
Πρακτικά Συμποσίου (29-31 Μαΐου 1992), σσ. 85-101.

●  Γκιολέ, Ἀνάληψις = Γκιολὲ Ν., Ἡ Ἀνάληψις τοῦ Χριστοῦ βάσει τῶν μνημείων τῆς 
Α΄ χιλιετηρίδος, ἐκδ. ΕΚΠΑ Φιλοσοφικῆς Σχολῆς, Ἀθῆναι 1981.

●  Γκιολέ, Βυζαντινὴ ναοδομία = Γκιολὲ Ν., Βυζαντινὴ ναοδομία (600-1204), ἐκδ. 
Καρδαμίτσα, Ἀθήνα 1992. 

●  Γκιολέ, «Ἐκφράσεις» =  Γκιολὲ Ν., «Ἐσχατολογικὲς εἰκαστικὲς ἐκφράσεις τοῦ 
Χριστοῦ», Μυστήριον Μέγα καὶ Παράδοξον (ἔκθεσις εἰκόνων καὶ κειμηλίων), 
ἐκδ. Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Ἀθήνα 2001, σσ. 57-64.
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●  Γκιολέ, Τροῦλλος = Γκιολὲ Ν., Ὁ Βυζαντινὸς τροῦλλος καὶ τὸ εἰκονογραφικό 
του πρόγραμμα, ἐκδ. Καρδαμίτσα, Ἀθήνα 1990.

●  Γκράμπ, Ἄγγελοι = Γκράμπ Νάνσυ, Ἄγγελοι στὴν τέχνη (μτφ. Σίσσυ Κράνου), 
ἐκδ. Τερζόπουλος, Ἀθήνα 1996.

●  Γοργοράπτη, Ἡ εἰκονογράφηση τοῦ λειτουργικοῦ ὕμνου = Γοργοράπτη, Ἡ 
εἰκονογράφηση τοῦ λειτουργικοῦ ὕμνου «Ἐπὶ σοὶ χαίρει» ἀπὸ τὸν ζωγράφο 
Θεόδωρο Πουλάκη (ἀδημ. διπλωματικὴ ἐργασία), Θεολογικὴ Σχολὴ Ἀθηνῶν 
(Τμῆμα Θεολογίας), Ἀθήνα 2004.

●  Γουναρίδη, Ἱερὰ Μονὴ Βατοπεδίου = Γουναρίδη Π., Ἱερὰ Μονὴ Βατοπεδίου (The 
Monastery of Vatopedi): ἱστορία καὶ τέχνη, ἐκδ. Ἐθνικοῦ Ἱδρύματος Ἐρευνῶν: 
Ἰνστιτοῦτο Βυζαντινῶν Ἐρευνῶν, Ἀθήνα 1999.

●  Γρηγορόπουλου, Σύμη = Γρηγορόπουλου Σ. Μ., Ἡ νῆσος Σύμη: πραγματεία ὑπὸ 
γεωγραφικήν, ἱστορικὴν καὶ στατιστικὴν ἔποψιν, Ἐν Ἀθήναις 1875.

●  Delvoye, Τέχνη = Delvoye Ch., Βυζαντινὴ τέχνη (μτφ. Μαντὼ Β. Παπαδάκη), 
ἐκδ. Δημ. Ν. Παπαδήμα, Ἀθήνα 2003.

●  Δημαρᾶ, «Κύριλλος Φωτεινός» = Δημαρᾶ Θ. Κ., «Ὁ ζωγράφος Κύριλλος Φω-
τεινὸς ὁ Χῖος, συνεργάτης τοῦ ἐκ Φουρνᾶ Διονυσίου», Χαριστήριον εἰς Ἀναστ. 
Κ. Ὀρλάνδον, τ. Δ΄, ἐκδ. Ἐν Ἀθήναις Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας, Ἀθῆναι 1967-68, 
σσ. 295-302.

●  Διονυσίου, Ἑρμηνεία = Διονυσίου, Ἑρμηνεία τῆς ζωγραφικῆς τέχνης, ἐκδ. Ἑρμη-
νεία, Ἅγιον Ὄρος 2007.

●  Δομέτιου, Τὰ ἐπιχρυσωμένα τέμπλα τῆς Κύπρου = Δομέτιου (μοναχοῦ), Ἡ τε-
χνικὴ τοῦ στιλβωτοῦ: Τὰ ἐπιχρυσωμένα τέμπλα τῆς Κύπρου, Λευκωσία 2006.

●  Δρακοπούλου, «Ἅγιοι Πάντες»= Δρακοπούλου Εὐγενίας, «Ἅγιοι Πάντες», 
Εἰκόνες ἀπὸ τὶς ὀρθόδοξες κοινότητες τῆς Ἀλβανίας: Συλλογὴ Ἐθνικοῦ Μου-
σείου Μεσαιωνικῆς Τέχνης Κορυτσᾶς (ἐπιμ. Ἀναστασία Τούρτα), ἐκδ. Εὐρωπα-
ϊκοῦ Κέντρου Βυζαντινῶν καὶ Μεταβυζαντινῶν Μνημείων, Θεσσαλονίκη 2006, 
σσ. 142-144.

●  Δρανδάκη, «Εἰκόνες» = Δρανδάκη Β. Ν., «Ἓξ εἰκόνες τοῦ Θεόδωρου Πουλάκη», 
Θησαυρίσματα, τ. 13 (1976), σσ. 206-226.

●  Δρανδάκη, «Ἡ Ἁγία Τριάς» = Δρανδάκη Ἀναστασίας, «Ἡ Ἁγία Τριάς», Μυστήρι-
ον Μέγα καὶ Παράδοξον (ἔκθεσις εἰκόνων καὶ κειμηλίων), ἐκδ. Ἱερᾶς Συνόδου 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Ἀθήνα 2001, σσ. 266-268.

●  Εὐαγγελίδη, Ἡ Παναγία τῶν Χαλκέων = Εὐαγγελίδη Δ., Ἡ Παναγία τῶν Χαλκέων, 
ἐκδ. Ἑταιρείας τῶν Φίλων τῆς Βυζαντινῆς Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 1954.

●  Εὐθυμίου, Τὸ εἰκονογραφικὸ πρόγραμμα = Εὐθυμίου Γ. Ἀναστασίας, Τὸ εἰκο-
νογραφικὸ πρόγραμμα τοῦ κυρίως ναοῦ τῆς Παναγίας Περιβλέπτου (Ἁγίου 
Κλήμεντος) Ἀχρίδος (διπλωματικὴ ἐργασία), Φιλοσοφικὴ Σχολὴ Ἀθηνῶν (Τμῆμα 
Ἱστορίας καὶ Ἀρχαιολογίας), Ἀθήνα 2005.

●  Ζία, «Εἰκόνες» = Ζία Ν., «Εἰκόνες τοῦ Βίου καὶ τῆς Κοιμήσεως τοῦ ἁγίου Νι-
κολάου», ΔΧΑΕ, περ. Δ΄, τ. 5 (1969), σσ. 275-296.

●  Ζουμπουλάκη, Ἄγγελος = Ζουμπουλάκη Στ., Ὁ Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος ὡς ἄγγε-
λος, ἐκδ. Δόμος, Ἀθήνα 1992.

●  Huber, Ἡ Ἀποκάλυψη = Huber P., Ἡ Ἀποκάλυψη στὴν τέχνη Δύσης καὶ Ἀνα-
τολῆς, ἐκδ. Ε. Τζαφέρη Α.Ε., Ἀθήνα 1995.
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●  Θεοδοσίου, «Διακοσμητικὰ θέματα» = Θεοδοσίου Κ.Α., «Διακοσμητικὰ θέματα 
ἀπὸ τοιχογραφίες ἐκκλησιῶν τῆς Δωδεκανήσου», Δωδεκανησιακὰ Χρονικά, τ. 
ΙΗ΄ (2003), σσ. 105-113.

●  Ἱερὰ Μεγίστη Μονὴ Βατοπαιδίου (Συλλογικὸ ἔργο) = Ἱερὰ Μεγίστη Μονὴ 
Βατοπαιδίου: Παράδοση-Ἱστορία-Τέχνη (Συλλογικὸ ἔργο), ἐκδ. Ι.Μ.Μ. Βατο-
παιδίου, Ἅγιον Ὄρος 1996.

●  Καζαμία-Τσέρνου, Δέηση = Καζαμία-Τσέρνου Ἰ. Μαρίας, Ἱστορώντας τή «Δέη-
ση» στὶς βυζαντινὲς ἐκκλησίες τῆς Ἑλλάδας, ἐκδ. Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη 
2003.

●  Καζανάκη-Λάππα, «Θαῦμα» = Καζανάκη-Λάππα Μαρίας, «Ἡ Ἁγία Τριὰς καὶ 
θαῦμα διάσωσης», Μυστήριον Μέγα καὶ Παράδοξον (ἔκθεσις εἰκόνων καὶ κει-
μηλίων), ἐκδ. Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Ἀθήνα 2001, σ. 272.

●  Καλλιγᾶ-Γερουλάνου, «Ἡ σκηνὴ τοῦ Μή Μου Ἅπτου» = Καλλιγᾶ-Γερουλάνου 
Αἰμιλίας, «Ἡ σκηνὴ τοῦ Μή Μου Ἅπτου ὅπως ἐμφανίζεται σὲ βυζαντινὰ μνη-
μεῖα καὶ ἡ μορφὴ ποὺ παίρνει στὸν 16ο αἰώνα», ΔΧΑΕ, περ. Δ΄, τ. Γ΄ (1962-1963), 
σσ. 203-227.

●  Καλογερᾶ, Ἀρχαιολογία = Καλογερᾶ Ν., Χριστιανικὴ ἀρχαιολογία, Ἀθήνησι 
1901.

●  Kαλοκύρη, Ἄθως = Καλοκύρη Δ. Κ., Ἄθως: θέματα ἀρχαιολογίας καὶ τέχνης ἐπὶ 
τὴ χιλιετηρίδι (963-1963), ἐκδ. Ἀστήρ, Ἀθῆναι 1963.

●  Καλοκύρη, «Α΄ βυζαντιναὶ τοιχογραφίαι» = Καλοκύρη Δ. Κ., «Α΄ βυζαντιναὶ τοι-
χογραφίαι τῆς ἐπαρχίας Ἀμαρίου Κρήτης (12ος-16ος αἰών)», Πεπραγμένα τοῦ 
Θ΄ Διεθνοῦς Βυζαντινολογικοῦ Συνεδρίου (Θεσσαλονίκη, 12-19 Ἀπριλίου 1953), 
σσ. 204-206.

●  Καλοκύρη, Ἄστρον = Καλοκύρη Δ. Κ., Τὸ ἄστρον τῆς Βηθλεὲμ εἰς τὴν βυζα-
ντινὴν τέχνην (εἰκονογραφικὴ ἑρμηνεία) [The star of Bethlehem in byzantine 
art (iconographic interpretation)], Θεσσαλονίκη 1969.

●  Καλοκύρη, Βυζαντιναὶ Ἐκκλησίαι = Καλοκύρη Δ. Κ., Βυζαντιναὶ Ἐκκλησίαι τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μεσσηνίας, Θεσσαλονίκη 1973.

●  Καλοκύρη, Εἰσαγωγὴ = Καλοκύρη Δ. Κ., Εἰσαγωγὴ εἰς τὴν χριστιανικὴν καὶ βυ-
ζαντινὴν ἀρχαιολογίαν, ἐκδ. Π. Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη 2005 (ἀνατύπωση).

●  Καλοκύρη, Ἡ Γέννησις τοῦ Χριστοῦ = Καλοκύρη Δ. Κ., Ἡ Γέννησις τοῦ Χριστοῦ 
εἰς τὴν βυζαντινὴν τέχνην τῆς Ἑλλάδος, Ἀθῆναι 1956.

●  Καλοκύρη, «Ἑορταὶ Δώδεκα» = Καλοκύρη Δ. Κ., «Ἑορταὶ Δώδεκα», ΘΗΕ, τ. Ε΄ 
(1964), στ. 741-756. 

●  Καλοκύρη, Θεοτόκος = Καλοκύρη Δ. Κ., Ἡ Θεοτόκος εἰς τὴν εἰκονογραφίαν 
Ἀνατολῆς καὶ Δύσεως, ἐκδ. Πατριαρχικοῦ Ἱδρύματος Πατερικῶν Μελετῶν, 
Θεσσαλονίκη 1972.

●  Καρακατσάνη, «Παρατηρήσεις γιὰ τὶς σκηνὲς μαρτυριῶν» = Καρακατσάνη 
Ἀγάπης, «Κάποιες παρατηρήσεις γιὰ τὶς σκηνὲς μαρτυριῶν στὶς βυζαντινὲς 
ἐκκλησίες», ΔΧΑΕ, περ. Δ΄, τ. Ι΄ (1980-1981), σσ. 161-164.

●  Καρανικόλα, «Σεβάσματα» = Καρανικόλα Α.Σ., «Τὰ σεβάσματα τῆς λατρείας 
τῶν Συμαίων» Τὰ Συμαϊκά, τ. Δ΄ (1984), σσ. 75-128.

●  Καραστάθη, Βυζαντινὸ μοναστήρι = Καραστάθη Β. Κ., Τὸ βυζαντινὸ μοναστήρι 
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τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Μαλεσίνας (ἀρχικὰ Παναγίας Μελινίτσας), ἔκδ. Ἱερᾶς 
Μονῆς, 1994.

●  Καρμίρη, «Περὶ τῆς Καθόδου τοῦ Χριστοῦ εἰς τὸν Ἅδην» = Καρμίρη Ν. Ι., «Περὶ 
τῆς Καθόδου τοῦ Χριστοῦ εἰς τὸν Ἅδην», ΔΧΑΕ, περ. Γ΄, τ. Δ΄ (1936-1938), σσ. 
35-36.

●  Κατσελάκη, «Ὁ Ἑλκόμενος» = Κατσελάκη Ἀνδρομάχης, «Ὁ Χριστὸς Ἑλκόμε-
νος ἐπὶ σταυροῦ: Εἰκονογραφία καὶ τυπολογία τῆς παράστασης στὴ βυζαντινὴ 
τέχνη (4ος-15ος αι.)», ΔΧΑΕ., περ. Δ΄, τ. ΙΘ΄ (1996-1997), σσ. 167-199.

●  Κατσιώτη, Ὁ εἰκονογραφικὸς κύκλος τοῦ Ἁγ. Ἰωάννη Προδρόμου = Κατσιώτη 
Ἀγγελικῆς,  Οἱ σκηνὲς τῆς ζωῆς καὶ ὁ εἰκονογραφικὸς κύκλος τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη 
Προδρόμου στὴ βυζαντινὴ τέχνη, Ἀθήνα 1998.

●  Κέντρη, «Ξωκκλήσια» = Κέντρη Στ., «Ἐκκλησίες καὶ ξωκκλήσια τῆς Νισύρου», 
Νισυριακά, τ. 8 (1982), σσ. 55-120.

●  Κόλλια, «Δωδεκάνησα» = Κόλλια Η., «Τὰ Δωδεκάνησα (1204-1522)», Ἱστορία 
τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους (Ἐκδοτικὴ Ἀθηνῶν), τ. Θ΄, 1980, σ. 291-301.

●  Κόλλια, Ἐκλεκτικὴ ζωγραφικὴ = Κόλλια Ε. Η., Ἡ μνημειακὴ ἐκλεκτικὴ ζωγρα-
φικὴ στὴ Ρόδο στὰ τέλη τοῦ 15ου καὶ στὶς ἀρχὲς τοῦ 16ου αἰώνα (μνήμη Μανόλη 
Χατζηδάκη), ἐκδ. Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν-Κέντρου Ἔρευνας τῆς Βυζαντινῆς καὶ 
Μεταβυζαντινῆς Τέχνης, Ἀθήνα 2000.

●  Κόλλια, «Ἡ Διαπόμπευση τοῦ Χριστοῦ» = Κόλλια Η., «Ἡ Διαπόμπευση τοῦ 
Χριστοῦ στὸν ζωγραφικὸ διάκοσμο τοῦ Ἁγίου Νικολάου στὰ Τριάντα Ρόδου», 
Εὐφρόσυνον: Ἀφιέρωμα στὸν Μανόλη Χατζηδάκη (ἐπιμ. Εὐαγγελία Κυπραίου), 
τ. 1ος, ἐκδ. Ταμείου Ἀρχαιολογικῶν Πόρων καὶ Ἁπαλλοτριώσεων, Ἀθήνα 1991, 
σσ. 242-261.

●  Κόλλια, Ἱππότες = Κόλλια Η., Οἱ Ἱππότες τῆς Ρόδου (Τὸ παλάτι καὶ ἡ πόλη), 
ἐκδ. Ἐκδοτικῆς Ἀθηνῶν, Ἀθήνα 2003.

●  Κόλλια, Πόλη = Κόλλια Η., Ἡ Μεσαιωνικὴ πόλη τῆς Ρόδου καὶ τὸ παλάτι τοῦ 
Μεγάλου Μαγίστρου, ἐκδ. Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ, Ἀθήνα 1994.

●  Κόλλια, «Τέχνη» = Κόλλια Η., «Ὀρθόδοξα Πατριαρχεῖα: μνημεῖα-τέχνη, Δω-
δεκάνησα», Ὁ Θησαυρὸς τῆς Ὀρθοδοξίας, τ. Β;, ἐκδ. Ἐκδοτικῆς Ἀθηνῶν, Ἀθήνα 
2000, σσ. 96-100.

●  Κόρδη, Ἑρμηνεία = Κόρδη Γ., Ἡ «Ἑρμηνεία τῆς ζωγραφικῆς τέχνης» Διονυσίου 
τοῦ ἐκ Φουρνᾶ, ἐκδ. Ἁρμός, Ἀθήνα 2006.

●  Κόρδη, «Τρεῖς φορητὲς εἰκόνες» = Κόρδη Γ., «Τρεῖς φορητὲς εἰκόνες τῆς Ι. 
Μονῆς Βατοπαιδίου Ἁγίου Ὄρους ἀποδιδόμενες στὸν Μανουὴλ Πανσέληνο», 
ΕΕΘΣΠΑ, τ. ΛΗ΄ (2003), σσ. 571-603.

●  Κουτελάκη, «Ἐξοφλητικὸ ἔγγραφο» = Κουτελάκη Μιχ. Χ., «Ἕνα ἐξοφλητικὸ 
ἔγγραφο ποὺ ἀφορᾶ στὴν κατασκευὴ τοῦ τέμπλου τοῦ Πανορμίτη», Τὰ Συμα-
ϊκά, τ. Ε΄ (1989), σσ. 111-140.

●  Κουτελάκη, «Ἐπιγραφές» = Κουτελάκη Μιχ. Χ., «Κτιτορικὲς ἐπιγραφὲς ἐκκλη-
σιῶν Ρόδου», Δωδεκανησιακὰ Χρονικά, τ. Γ΄ (1974), σσ. 48-64.

●  Κουτελάκη, «Ζωγράφοι» = Κουτελάκη Μ. Χ., «Δωδεκανήσιοι ζωγράφοι καὶ ζω-
γραφικὰ ἔργα στὰ Δωδεκάνησα», Δωδεκανησιακὰ Χρονικά, τ. ΙΔ΄ (1991), σσ. 
115-132.
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●  Κουτελάκη, Τέμπλα = Κουτελάκη Μιχ. Χ., Ξυλόγλυπτα τέμπλα τῆς Δωδε-
κανήσου (μέχρι τὸ 1700), ἐκδ. Δωδώνη, Ἀθήνα 1986.

●  Κουκιάρη, «Ἀνισταμένοι» = Κουκιάρη Σ. (ἀρχιμ.), «Οἱ ἀνεπίγραφοι ἀνιστάμενοι 
στὴν εἰς Ἅδου Κάθοδον», ΔΧΑΕ, περ. Δ΄, τ. ΙΘ΄ (1996-1997), σσ. 305-317.

●  Κουκιάρη, Ἐμφανίσεις = Κουκιάρη Σ. (ἀρχιμ.), Θαύματα καὶ ἐμφανίσεις ἀγγέλων 
καὶ ἀρχαγγέλων στὴ βυζαντινὴ τέχνη, ἐκδ. Δωδώνη, Ἀθήνα-Γιάννινα 1989.

●  Κουκιάρη, Θαύματα = Κουκιάρη Σ. (ἀρχιμ.), Θαύματα καὶ ἐμφανίσεις ἀγγέλων 
καὶ ἀρχαγγέλων στὴ μεταβυζαντινὴ τέχνη, ἐκδ. Ἀκρίτας, Ἀθήνα 2006.

●  Κούτη - Σολακούδη, Σπουδὲς = Κούτη Γ. - Σολακούδη Γ., Ἐκ Χιονάδων: σπουδὲς 
καὶ ἀνθίβολα, ἐκδ. Δημοτικοῦ Κέντρου Ἱστορίας καὶ Τεκμηρίωσης Βόλου, Βόλος 
2004.

●  Κουτίβα, «Μονὴ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου» = Κουτίβα Σ., «Ἡ παρὰ τοῦ Φενεοῦ Κο-
ρινθίας Μονὴ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου», ΑΚΜ, τ. Α΄ (1971), σσ. 70-144.

●  Krautheimer, Ἀρχιτεκτονικὴ = Krautheimer R., Παλαιοχριστιανικὴ καὶ βυζα-
ντινὴ ἀρχιτεκτονική (μτφ. Φανὴ Μαλλούχου-Τούφανο), ἐκδ. Μορφωτικοῦ 
Ἱδρύματος Ἐθνικῆς Τραπέζης, Ἀθήνα 2006.

●  Κωνσταντινίδη, «Τὸ ἅγιο μανδήλιο» = Κωνσταντινίδη Χαρᾶς, «Τὸ ἅγιο μανδήλιο 
μεταξὺ τῶν ἱεραρχῶν: ἕνα ἀκόμα σύμβολο τῆς Θείας Εὐχαριστίας», Λαμπηδών: 
Ἀφιέρωμα στὴ μνήμη τῆς Ντούλας Μουρίκη (ἐπιμ. Μαίρη Ἀσπρᾶ-Βαρδαβάκη), 
τ. 2, ἐκδ. Πανεπιστημιακὲς ΕΜΠ, Ἀθήνα 2003, σσ. 483-498.

●  Κωνσταντινίδου, Ἐκκλησία = Κωνσταντινίδου Ι. Ἐμ., Ἡ ἐν Δωδεκανήσῳ ἐκ-
κλησία, Ἀθήνα 1970.

●  Κωνσταντινίδου, Συμβολὴ = Κωνσταντινίδου Ι. Ἐμ., Συμβολὴ εἰς τὴν ἐκκλησια-
στικὴν ἱστορίαν τῆς Δωδεκανήσου, Ἀθήνα 1968.

●  Κωνστάντιου, Προσέγγιση = Κωνστάντιου Ν. Δ., Προσέγγιση στὸ ἔργο τῶν 
ζωγράφων ἀπὸ τὸ Καπέσοβο τῆς Ἠπείρου, Ταμείου Ἀρχαιολογικῶν Πόρων καὶ 
Ἁπαλλοτριώσεων, Ἀθήνα 2001.

●  Κώττα, «Περὶ τῆς εἰκονογραφήσεως τοῦ Ἐπιταφίου» = Κώττα Βενετίας, «Περὶ 
τῆς εἰκονογραφήσεως τοῦ Ἐπιταφίου ἐν σχέσει πρὸς τὴν ἀκολουθίαν τῶν 
Παθῶν τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος», ΔΧΑΕ, περ. Γ΄, τ. Γ΄ (1934-1936), σσ. 65-67.

●  Κώττα, «Περὶ τῆς ἐξελίξεως τῆς εἰκονογραφικῆς παραστάσεως τοῦ Ἑλκομένου» 
= Κώττα Βενετίας, «Περὶ τῆς ἐξελίξεως τῆς εἰκονογραφικῆς παραστάσεως τοῦ 
Ἑλκομένου (Χριστοῦ) ἐν τῇ χριστιανικῇ τέχνῃ», ΔΧΑΕ, περ. Γ΄, τ. Δ΄ (1936-1938), 
σσ. 5-27.

●  Λάζαρεφ, Ρωσικὲς βυζαντινὲς εἰκόνες = Λάζαρεφ Νίκιτιτς Β., Ρωσικὲς βυζαντινὲς 
εἰκόνες, ἐκδ. Καρακώτσογλου, Ἀθήνα 2006.

●  Λελεκάκη, Ὁ Ἐπιτάφιος Θρῆνος = Λελεκάκη Β. Ν., Ὁ Ἐπιτάφιος Θρῆνος σὲ 
κρητικὲς φορητὲς εἰκόνες τοῦ 15ου- 17ου αἰ. (1453-1669) (ἀδημ. διπλωματικὴ 
ἐργασία), Θεολογικὴ Σχολὴ Ἀθηνῶν (Τμῆμα Θεολογίας), Ἀθήνα 2006.

●  Λιαντίνη, Ἡ εἰκονογραφία τοῦ Ἀσώτου = Λιαντίνη Διοτίμας, Ἡ εἰκονογραφία 
τοῦ Ἀσώτου στὴν ἀνατολικὴ καὶ δυτικὴ τέχνη, Ἀθήνα 2007.

●  Λεντάκη, «Σκορδίλης» = Λεντάκη Α., «Οἱ ἱερεῖς καὶ ἁγιογράφοι Ἐμμανουὴλ καὶ 
Ἀντώνιος Σκορδίλης», Κιμωλιακά, τ. Ζ΄, σσ. 333-370.

●  Λίβα-Ξανθάκη, Οἱ τοιχογραφίες τῆς Μονῆς Ντίλιου = Λίβα-Ξανθάκη Θε-
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οπίστης, Οἱ τοιχογραφίες τῆς Μονῆς Ντίλιου, ἐκδ. Ἱδρύματος Μελετῶν Ἰονίου 
καὶ Ἀδριατικοῦ Χώρου, Ἰωάννινα 1980.

●  Λίβα-Ξανθάκη, «Τὸ καθολικὸ τῆς Μονῆς Ντίλιου» = Λίβα-Ξανθάκη Θέτιδος, 
«Τὸ καθολικὸ τῆς Μονῆς Ντίλιου», Μοναστήρια Νήσου Ἰωαννίνων-Ζωγραφική 
(29-31 Μαΐου 1992), σσ. 223-273.

●  Μακρῆ, Χιονιάδες ζωγράφοι = Μακρῆ Α. Κ., Χιονάδες ζωγράφοι: 65 λαϊκοὶ 
ζωγράφοι ἀπὸ τὸ χωριὸ Χιονάδες τῆς Ἠπείρου, ἐκδ. Μέλισσα, Ἀθήνα 1981. 

●  Μαλτέζου, «Ἐπισκόπηση» = Μαλτέζου Χριστίνας., «Ἡ κατάσταση τοῦ ἑλληνι-
σμοῦ κατὰ τὴν περίοδο 1669-1821: Ἐπισκόπηση τοῦ ἑλληνισμοῦ κατὰ περιοχές», 
Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους (Ἐκδοτικὴ Ἀθηνῶν), τ. ΙΑ΄, 1975, σσ. 212-218.

●  Μαμαλίγκα, Ἡ μεγάλη εἰκόνα = Ζαχαρίου-Μαμαλίγκα Ἑλένης, Ἡ μεγάλη εἰκόνα 
τοῦ Ἀρχάγγελου Μιχαὴλ τοῦ Ρουκουνιώτη στὴ Σύμη, ἐκδ. Κοινωνικοῦ Συλλόγου 
Συμαίων Ἀθηνῶν-Πειραιῶς «ὁ Πανορμίτης», Ρόδος 2006.

●  Μαμαλούκου, Τὸ Καθολικὸ τῆς Μονῆς Βατοπεδίου = Μαμαλούκου Β. Στ., Τὸ 
Καθολικὸ τῆς Μονῆς Βατοπεδίου: ἱστορία καὶ ἀρχιτεκτονική, Ἀθήνα 2001.

●  Μαντᾶ, Εἰκονογραφικὸ πρόγραμμα = Μαντᾶ Γ. Α., Τὸ εἰκονογραφικὸ πρόγραμ-
μα τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τῶν μεσοβυζαντινῶν ναῶν τῆς Ἑλλάδας (843-1204), 
Ἀθήνα 2001.

●  Μαυροπούλου-Τσιούμη, Ὁ Ἅγιος Νικόλαος ὁ Ὀρφανὸς = Μαυροπούλου-
Τσιούμη Χρυσάνθης, Ὁ Ἅγιος Νικόλαος ὁ Ὀρφανός, ἐκδ. Ἑταιρείας Μακεδο-
νικῶν Σπουδῶν, Θεσσαλονίκη 1970.

●  Μαυροπούλου-Τσιούμη, Τοιχογραφίες = Μαυροπούλου-Τσιούμη Χρυσάνθης, 
Οἱ τοιχογραφίες τοῦ 13ου αἰώνα στὴν Κουμπελίδικη τῆς Καστοριᾶς, ἐκδ. 
Κέντρου Βυζαντινῶν Ἐρευνῶν, Θεσσαλονίκη 1973.

●  Μεράντζα, Ἡ εἰκονογράφηση τῶν Αἴνων = Μεράντζα Δ. Χ., Ἡ εἰκονογράφη-
ση τῶν Αἴνων στὴ μεταβυζαντινὴ μνημειακὴ ζωγραφικὴ τοῦ ἑλλαδικοῦ χώρου 
(16ος-18ος αἰ.), ἐκδ. Κέντρου Ἐρευνῶν Παράδοσης καὶ Πολιτισμοῦ, Ἰωάννινα 
2005.

●  Μιτσίδη, «Λάζαρος» = Μιτσίδη Α., «Λάζαρος», ΘΗΕ, τ. 8 (1966), στ. 60-62.
●  Μιχάλαγα, Συμβολὴ = Μιχάλαγα Στεφ. Δέσποινας, Συμβολὴ στὴν ἐκκλησια-

στικὴ ἱστορία τῆς Πελοποννήσου κατὰ τὴ Β΄ Βενετοκρατία (1685-1715), ἐκδ. 
Κληροδότηματος Βασιλικῆς Δ. Μωραΐτου, Ἀθήνα 2008.

●  Μιχαλαριᾶ-Βογιατζῆ, Λεξικὸν = Μιχαλαριᾶ-Βογιατζῆ Μαρίας, Ἐγκυκλοπαι-
δικὸν λεξικὸν διαλέκτου Σύμης Δωδεκανήσου, τ. 3, Ἀθῆναι 1988-1994.

●  Μπακιρτζῆ, Ἅγιος Νικόλαος Ὀρφανὸς = Μπακιρτζῆ Χ. (ἐπιμ.), Ἅγιος Νικόλαος 
Ὀρφανός: οἱ τοιχογραφίες (Ayios Nikolaos Orphanos: the wall paintings), ἐκδ. 
Ἀκρίτας, Ἀθήνα 2003.

●  Μπαλτογιάννη, Εἰκόνες Ἰησοῦς Χριστὸς = Μπαλτογιάννη Χρυσάνθης, Εἰκόνες 
Ἰησοῦς Χριστός, ἐκδ. Ἀδάμ-Πέργαμος, Ἀθήνα 2003.

●  Μπαλτογιάννη, Εἰκόνες Μήτηρ Θεοῦ = Μπαλτογιάννη Χρυσάνθης, Εἰκόνες 
Μήτηρ Θεοῦ, ἐκδ. Ἀδάμ-Πέργαμος, Ἀθήνα 20043. 

●  Μπαλτογιάννη, «Σκηνὲς ἀπὸ τὸν βίο τῆς ἁγίας Αἰκατερίνας» = Μπαλτογιάννη 
Χρυσάνθης, «Εἰκόνα τοῦ Βυζαντινοῦ Μουσείου μὲ σκηνὲς ἀπὸ τὸν βίο τῆς ἁγίας 
Αἰκατερίνας», ΔΧΑΕ, περ. Δ΄, τ. ΙΑ΄ (1982-1983), σσ. 77-96.



210

ΜΙΧΑΗΛ ΑΣΦΕΝΤΑΓΑΚΗΣ

●  Μπούρα, Ἀρχιτεκτονικὴ = Μπούρα Χ., Βυζαντινὴ καὶ μεταβυζαντινὴ ἀρχιτεκτο-
νικὴ στὴν Ἑλλάδα, ἐκδ. Μέλισσα, Ἀθήνα 2001.

●  Μπούρα, «Διακοσμήσεις» = Μπούρα Χ., «Διακοσμήσεις Ὀθωμανικοῦ Μπαρὸκ 
στὸ Αἰγαῖο», Ἐκκλησίες στὴν Ἑλλάδα μετὰ τὴν Ἅλωση (Churches in Greece 
1453-1850), τ. V, ἐκδ. Πανεπιστημιακὲς ΕΜΠ, Ἀθήνα 1998, σσ. 151-166.

●  Μπούρα, Ἱστορία = Μπούρα Χ., Ἱστορία τῆς ἀρχιτεκτονικῆς, τ. Β΄, ἐκδ. Μέλισ-
σα, Ἀθήνα 20013.

●  Μυλωνᾶ, «Ἡ τράπεζα τῆς Μεγίστης Λαύρας» = Μυλωνᾶ Π. «Ἡ τράπεζα τῆς 
Μεγίστης Λαύρας», Πέμπτο Συμπόσιο Βυζαντινῆς καὶ Μεταβυζαντινῆς Ἀρχαι-
ολογίας καὶ Τέχνης: πρόγραμμα καὶ περιλήψεις εἰσηγήσεων καὶ ἀνακοινώσεων 
(Θεσσαλονίκη, 7-9 Ἰουνίου 1985), σσ. 69-70.

●  Μυλωνᾶ, Μονὴ Βατοπεδίου = Μυλωνᾶ Μ. Π., Μονὴ Βατοπεδίου (Monastery of 
Vatopedi), ἐκδ. Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, Ἀθῆναι 2003.

●  Μυλωνᾶ, Μουσεῖο = Μυλωνὰ Α. Ζωῆς, Μουσεῖο Ζακύνθου, ἐκδ. Ὑπουργείου 
Πολιτισμοῦ, Ἀθήνα 1998.

●  Ντέλλα, «Σταυροθολιακὲς ἐκκλησίες» = Ντέλλα Γ., «Οἱ σταυροθολιακὲς ἐκκλησίες 
τῆς μεσαιωνικῆς Ρόδου», Ρόδος, 2400 χρόνια: Ἡ πόλη τῆς Ρόδου ἀπὸ τὴν 
ἵδρυσή της μέχρι τὴν κατάληψη ἀπὸ τοὺς Τούρκους (1523)-Πρακτικὰ Διεθνοῦς 
Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου (Ρόδος, 24-29 Ὀκτωβρίου 1993), τ. Β΄, σσ. 351-366.

●  Ξεξάκη, Δογματικὴ = Ξεξάκη Γ. Ν., Ὀρθόδοξος Δογματική, τ. Β΄, ἐκδ. Ἔννοια, 
Ἀθήνα 2006.

●  Ξυγγόπουλου, «Αἱ παραστάσεις τοῦ Ἑκατόνταρχου Λογγίνου» = Ξυγγόπουλου 
Α., «Αἱ παραστάσεις τοῦ Ἑκατόνταρχου Λογγίνου καὶ τῶν μετ’ αὐτοῦ μαρτυ-
ρησάντων δύο στρατιωτῶν», ΕΕΒΣ, τ. Λ΄ (1960-61), σσ. 55-84.

●  Ξυγγόπουλου, «Αἱ τοιχογραφίαι τοῦ Ἀκαθίστου» = Ξυγγόπουλου Α., «Αἱ τοιχο-
γραφίαι τοῦ Ἀκαθίστου εἰς τὴν Παναγίαν τῶν Χαλκέων Θεσσαλονίκης», ΔΧΑΕ, 
περ. Δ΄, τ. Ζ΄ (1974), σσ. 61-75.

●  Ξυγγόπουλου, Εἰκονογραφικὸς κύκλος = Ξυγγόπουλου Α., Ὁ εἰκονογραφικὸς 
κύκλος τῆς ζωῆς τοῦ ἁγίου Δημητρίου, ἐκδ. Ἱδρύματος Μελετῶν Χερσονήσου 
τοῦ Αἵμου, Θεσσαλονίκη 1970.

●  Ξυγγόπουλου, «Ἐν Χώναις θαῦμα» = Ξυγγόπουλου Α., «Τὸ ἐν Χώναις θαῦμα τοῦ 
Ἀρχάγγελου Μιχαήλ (Μία Παλαιολόγειος εἰκὼν μὲ ψευδῆ ὑπογραφήν)», ΔΧΑΕ, 
περ. Δ΄, τ. Α΄ (1959), σσ. 26-39.

●  Ξυγγόπουλου, Κατάλογος = Ξυγγόπουλου Α., Μουσεῖον Μπενάκη (Ἀθῆναι): 
Κατάλογος τῶν Εἰκόνων, Ἐν Ἀθήναις 1936.

●  Ξυγγόπουλου, Οἱ τοιχογραφίες = Ξυγγόπουλου Α., Οἱ τοιχογραφίες τοῦ Ἁγίου 
Νικολάου Ὀρφανοῦ Θεσσαλονίκης, ἐκδ. Ὑπηρεσίας Ἀρχαιοτήτων καὶ Ἀνα-
στηλώσεως, Ἀθήνα 1964.

●  Ξυγγόπουλου, Σχεδίασμα = Ξυγγόπουλου Α., Σχεδίασμα ἱστορίας τῆς θρησκευ-
τικῆς ζωγραφικῆς μετὰ τὴν Ἅλωσιν, ἐκδ. Ἐν Ἀθήναις Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας, 
Ἀθῆναι 1957 (καὶ ἀνατύπωση 1999).

●  Oἰκονομάκη, «Ὁ χρυσικός» = Oικονομάκη-Παπαδοπούλου Γιώτας, «Ὁ χρυσικὸς 
Ἰωάννης Πελοποννήσιος στὴν Πάτμο». Πρακτικὰ τοῦ Διεθνοῦς Συμποσίου 
μὲ θέμα: Ἱ. Mονὴ Ἁγ. Ἰωάννου Θεολόγου - 900 χρόνια ἱστορικῆς μαρτυρίας 
(1088-1988), (Πάτμος, 22-24 Σεπτεμβρίου 1988), σσ. 229 - 236.
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●  Ὀρλάνδου, Ἀρχιτεκτονικὴ = Ὀρλάνδου Α., Μοναστηριακὴ Ἀρχιτεκτονική, ἐκδ. 
Ἐν Ἀθήναις Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας, Ἀθῆναι 19992.

●  Ὀρλάνδου, «Μνημεῖα» = Ὀρλάνδου Κ. Α., «Βυζαντινὰ καὶ μεταβυζαντινὰ μνη-
μεῖα τῆς Ρόδου», ΑΒΜΕ, τ. ΣΤ΄, τευχ. 2 (1948), σσ. 55-112.

●  Ὀρλάνδου, «Κουμπελίδικη» = Ὀρλάνδου Κ. Α., «Ἡ Κουμπελίδικη», ΑΒΜΕ, τ. Δ΄ 
(1938), σ. 125-136.

●  Παϊσίδου, «Ἁγία Τριάδα» = Παϊσίδου Π. Μελαχροινῆς, «Ἡ Ἀνθρωπόμορφη 
Ἁγία Τριάδα στὸν Ἅγιο Γεώργιο Ὀμορφοκκλησιᾶς Καστοριᾶς», Ἀφιέρωμα στὴ 
Μνήμη τοῦ Σωτήρη Κίσσα, ἐκδ. Ἑλληνικῆς Ἑταιρείας Σλαβικῶν Σπουδῶν, Θεσ-
σαλονίκη 2001, σσ. 373-392.

●  Παϊσίδου, Οἱ τοιχογραφίες τοῦ 17ου αἰ. = Παϊσίδου Π. Μελαχροινῆς, Οἱ τοιχο-
γραφίες τοῦ 17ου αἰ. στοὺς ναοὺς τῆς Καστοριᾶς, ἐκδ. Ταμείου Ἀρχαιολογικῶν 
Πόρων καὶ Ἁπαλλοτριώσεων, Ἀθήνα 2002.

●  Παλιούρα, «Ἀποκάλυψη» = Παλιούρα Α., «Ἀποκάλυψη: ἀπὸ τοὺς δυτικοὺς 
χαράκτες στὴν εἰκαστικὴ ἔκφραση τῶν τοιχογραφιῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους», Πρα-
κτικὰ Συμποσίου 1900ετηρὶς τῆς Ἀποκαλύψεως Ἰωάννου (Ἀθήνα 1999), σσ. 
417-447.

●  Παλιούρα, Γεώργιος Κλόντζας = Παλιούρα Δ. Α., Ὁ ζωγράφος Γεώργιος 
Κλόντζας (1540 ci-1608) καὶ αἱ μικρογραφίαι τοῦ κώδικος αὐτοῦ [The painter 
George Klontzas (ca. 1540-1608) and the miniatures of his codex], ἐκδ. Γρηγόρη, 
Ἀθήνα 1977.

●  Παλιούρα, Μεταβυζαντινὴ ζωγραφικὴ = Παλιούρα Δ. Α., Μεταβυζαντινὴ ζω-
γραφική, ἐκδ. Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων, Ἰωάννινα 2000.

●  Πάλλα, «Ἡ Θεοτόκος Ζωοδόχος Πηγὴ» = Πάλλα Δ., «Ἡ Θεοτόκος Ζωοδόχος 
Πηγή», ΑΔ, τ. 26 (1971), σσ. 201-224.

●  Πανσελήνου, Ζωγραφικὴ = Πανσελήνου Ναυσικᾶς., Βυζαντινὴ ζωγραφική, ἐκδ. 
Καστανιώτη, Ἀθήνα 20066.

●  Πανσελήνου, «Σύμβολα» = Πανσελήνου Ναυσικᾶς, «Τὰ σύμβολα τῶν εὐαγγε-
λιστῶν στὴ βυζαντινὴ μνημειακὴ τέχνη: μορφὴ καὶ περιεχόμενο», ΔΧΑΕ, περ. 
Δ΄, τ. ΙΖ΄ (1993-1994), σσ. 79-85.

●  Παπαβασιλείου-Κεφαλᾶ, «Ἡ σκηνὴ τῆς Δευτέρας Παρουσίας» = Παπαβασι-
λείου Κ. Ἑλένης-Κεφαλᾶ Κωνσταντίας, «Ἡ σκηνὴ τῆς Δευτέρας Παρουσίας: 
Στοιχεῖα γιὰ τὴ ζωὴ καὶ τὴν τέχνη στὴ μεταβυζαντινὴ Σύμη», Ψηφίδες τοῦ Βυ-
ζαντίου (2001), σσ. 3-18.

●  Παπαδάκη-Oekland Στέλλας, «Τὸ Ἅγιο Μανδήλιο ὡς τὸ νέο σύμβολο σὲ ἕνα 
ἀρχαῖο εἰκονογραφικὸ σχῆμα», ΔΧΑΕ, περ. Δ΄, τ. ΙΔ΄ (1987-1988), σσ. 283-296.

●  Παπαευσταθίου, «Εἰκονογραφία» = Παπαευσταθίου Ἀνδρομάχης, «Εἰκονο-
γραφία τῶν Πρωτοπλάστων στὴ Μονὴ Φιλανθρωπηνῶν», Μοναστήρια Νήσου 
Ἰωαννίνων-Πρακτικά Συμποσίου (29-31 Μαΐου 1992), σσ. 239-268.

●  Παπαμαστοράκη, Διάκοσμος = Παπαμαστοράκη Τ., Ὁ Διάκοσμος τοῦ τρούλου 
τῶν ναῶν τῆς παλαιολόγειας περιόδου στὴ Βαλκανικὴ Χερσόνησο καὶ τὴν 
Κύπρο, ἐκδ. Ἐν Ἀθήναις Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας, Ἀθῆναι 2001.

●  Παπαμαστοράκη, «Μορφὴ» = Παπαμαστοράκη Τ., «Ἡ μορφὴ τοῦ Χριστοῦ-
Μεγάλου Ἀρχιερέα», ΔΧΑΕ, περ. Δ΄, τ. ΙΖ΄ (1993-1994), σσ. 67-76.
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●  Παπαμιχαήλ, «Δάπεδα» = Παπαμιχαὴλ Ἰ. Ἄννης, «Κροκαλωτὰ δάπεδα τῆς 
Σύμης», ΕΚΕΕΛ, τ. Κ΄-ΚΑ΄ (1967-68), σσ. 223- 241.

●  Παπαχαραλάμπους, Δογματικὴ Β΄ = Παπαχαραλάμπους Ξ., Δογματικὴ Β΄ (φάκε-
λος μαθήματος), Ἀθήνα 2005.

●  Παπαχαραλάμπους, Ὅροι καὶ προϋποθέσεις = Παπαχαραλάμπους Σπ. Ξ., 
Ὅροι καὶ προϋποθέσεις διὰ τὴν συμμετοχὴν εἰς τὴν Θείαν Εὐχαριστίαν, ἐκδ. Γ. 
Γκέλμπεση, Ἀθῆναι 20052.

●  Παπαχριστοδούλου, Ἱστορία = Παπαχριστοδούλου Ἰ. Χ., Ἱστορία τῆς Ρόδου: 
ἀπὸ τοὺς προϊστορικοὺς χρόνους ἕως τὴν ἐνσωμάτωση τῆς Δωδεκανήσου 
(1948), Ἀθήνα 1972.

●  Παπαχριστοδούλου, Ἱστορία 2 = Παπαχριστοδούλου Ἰ. Χ., Ἱστορία τῆς Ρόδου: 
ἀπὸ τοὺς προϊστορικοὺς χρόνους ἕως τὴν ἐνσωμάτωση τῆς Δωδεκανήσου 
(1948), ἐκδ. Δήμου Ροδίων-Στέγη Γραμμάτων καὶ Τεχνῶν Δωδεκανήσου, Ἀθήνα 
19942 (συμπληρωμένη).

●  Παρχαρίδου, Οἱ Αἶνοι = Παρχαρίδου Μαγδαληνής, Οἱ Αἶνοι στὴ μνημειακὴ ζω-
γραφικὴ τοῦ 16ου αἰώνα: συμβολὴ στὴ μελέτη τοῦ θέματος, μὲ ἀναφορὲς σὲ 
μνημεῖα τοῦ 5ου-19ου αἰώνα (ἀδημ. διδακτορικὴ διατριβή), Φιλοσοφικὴ Σχολὴ 
Θεσσαλονίκης (Τμῆμα Ἱστορίας καὶ Ἀρχαιολογίας), Θεσσαλονίκη 2000.

●  Πασαλῆ, Ναοὶ = Πασαλῆ Α. Ἀφροδίτης, Ναοὶ τῆς ἐπισκοπῆς Δομένικου καὶ 
Ἐλασσόνος, ἐκδ. Κέντρου Βυζαντινῶν Ἐρευνῶν, Θεσσαλονίκη 2003.

●  Πασαρέλι, Εἰκόνες = Πασαρέλι Γκ., Βυζαντινὲς εἰκόνες, ἐκδ. Καρακώτσογλου, 
Ἀθήνα 2004.

●  Πελεκανίδη, Καλλιέργης = Πελεκανίδη Στ., Καλλιέργης: Ὅλης Θετταλίας ἄρι-
στος ζωγράφος, ἐκδ. Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας Ἀθηνῶν, Ἀθήνα 1973.

●  Πετρονώτη, Ἀρχιτέκτων = Πετρονώτη Ἀργ., Ὁ ἀρχιτέκτων στὸ Βυζάντιο, ἐκδ. 
Γραφείου Δημοσιευμάτων ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 1984.

●  Πετρόπουλου, Ἱστορικὸ = Πετρόπουλου Β. Γεωργίου, Ἱστορικὸ καὶ θαύματα 
τοῦ Πανορμίτη, ἐκδ. Ἱερᾶς Μονῆς Πανορμίτου, Σύμη 2009.

●  Πηδάλιον, ἐκδ. Ἰωάννου Νικολαΐδου, Ἐν Ἀθήναις 19085.
●  Πιομπίνου, Ἁγιογράφοι = Πιομπίνου Ἰ. Φ., Ἕλληνες ἁγιογράφοι μέχρι τὸ 1821, 

ἐκδ. Ἑταιρείας Ἑλληνικοῦ Λογοτεχνικοῦ καὶ Ἱστορικοῦ Ἀρχείου, Ἀθήνα 19842 
(ἀναθεωρημένη καὶ συμπληρωμένη).

●  Προβατάκη, Διάβολος = Προβατάκη Μ. Θ., Ὁ διάβολος εἰς τὴν βυζαντινὴν 
τέχνην, Θεσσαλονίκη 1980.

●  Προβατάκη, Τὸ Ἅγιον Πνεῦμα = Προβατάκη Μ. Θ., Τὸ Ἅγιον Πνεῦμα εἰς τὴν 
ὀρθόδοξον ζωγραφικήν, Θεσσαλονίκη 1971.

●  Προεστάκη, Κακαβᾶς = Προεστάκη Ξανθῆς, Ὁ Δημήτριος Κακαβᾶς καὶ ἡ ζω-
γραφικὴ στὸ καθολικὸ τῆς Μονῆς τῆς Παναγίας στὴ Μαλεσίνα (ἀδημ. διδα-
κτορικὴ διατριβή), Φιλοσοφικὴ Σχολὴ Ἰωαννίνων (Τμῆμα Ἱστορίας καὶ Ἀρχαι-
ολογίας), Ἀθήνα-Ἰωάννινα 2003.

●  Ρηγόπουλου, Καλέργης = Ρηγόπουλου, Νικόλαος Καλέργης (1675;-1747;): Συμ-
βολὴ στὴ μεταβυζαντινὴ ζωγραφικὴ τῆς Ζακύνθου, ἐκδ. Σπανός, Ἀθήνα 1994.

●  Ρηγόπουλου, Μεταβυζαντινὴ ζωγραφικὴ = Ρηγόπουλου Γ., Φλαμανδικὲς 
ἐπιδράσεις στὴ μεταβυζαντινὴ ζωγραφική, τ. Α΄, ἐκδ. Γενικῆς Γραμματείας Νέας 
Γενιᾶς, Ἀθήνα 1998.
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●  Ρηγόπουλου, Πουλάκης = Ρηγόπουλου Κ. Ἰ., Ὁ ἁγιογράφος Θεόδωρος Που-
λάκης καὶ ἡ φλαμανδικὴ χαλκογραφία (The icon painter Theodore Poulakis and 
the Flemish engraving), ἐκδ. Γρηγόρη, Ἀθῆναι 1979.

●  Ρηγόπουλου, Φλαμανδικὲς ἐπιδράσεις = Ρηγόπουλου Γ., Φλαμανδικὲς ἐπιδράσεις 
στὴ μεταβυζαντινὴ ζωγραφική, τ. Β΄, ἐκδ. Συλλόγου πρὸς Διάδοσιν Ὠφέλιμων 
Βιβλίων, Ἀθῆναι 2006.

●  Σαμπανίκου, Μετέωρα = Σαμπανίκου Δημ. Εὔης, Ὁ ζωγραφικὸς διάκοσμος τοῦ 
παρεκκλησίου τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν τῆς Μονῆς Βαρλαὰμ στὰ Μετέωρα (1637) 
(διδακτορικὴ διατριβή), ἐκδ. Ἱερᾶς Μονῆς Βαρλαὰμ Μετεώρων, Τρίκαλα 1997.

●  Σιούντρη, Πρόγραμμα = Σιούντρη Γρ. Ἀργυροῦς, Τὸ εἰκονογραφικὸ πρόγραμ-
μα τοῦ νάρθηκα οῦ καθολικοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Καισαριανῆς: εἰκονογραφικὴ 
ἀνάλυση καὶ ἑρμηνευτικὴ προσέγγιση (ἀδημ. διπλωματικὴ ἐργασία), Θεολογικὴ 
Σχολὴ Ἀθηνῶν (Τμῆμα Θεολογίας), Ἀθήνα 2009.

●  Σκευοφύλακος, Πανορμίτης = Σκευοφύλακος Θ. Μ., Ὁ Πανορμίτης καὶ ἡ πε-
ριώνυμη μονή του, Ἀθῆναι 1965.

●  Σκουτέρη, Ἱστορία Δογμάτων = Σκουτέρη Β. Κ., Ἱστορία Δογμάτων, τ. Β΄, Ἀθήνα 
2004.

●  Σουλιώτη, Οἱ ἅγιοι στρατιῶτες = Σουλιώτη Γ., Οἱ ἅγιοι στρατιῶτες: εἰκόνες καὶ 
βίοι, ἐκδ. Φυτράκη, Ἀθήνα 2006.

●  Σοφιανοῦ - Τσιγαρίδα, Ἅγια Μετέωρα = Σοφιανοῦ Ζ. Δ. - Τσιγαρίδα Ν. Ε., Ἅγια 
Μετέωρα: Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Νικολάου Ἀναπαυσᾶ Μετεώρων [Holy Meteora: 
the Monastery of St. Nicholas Anapafsas] (μτφ. Janet Koniordos-Deborah 
Whitehouse), ἐκδ. Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Νικολάου Ἀναπαυσᾶ, Τρίκαλα 2003.

●  Σπαθαράκη, Τοιχογραφίες = Σπαθαράκη Ἰ., Βυζαντινὲς τοιχογραφίες νομοῦ 
Ρεθύμνης, ἐκδ. Μίτος, Ρέθυμνο 1999.

●  Σταυροπούλου-Μακρῆ, «Ἡ σκηνὴ τῆς Βρεφοκτονίας» = Σταυροπούλου-
Μακρῆ Ἀγγελικῆς, «Ἡ σκηνὴ τῆς Βρεφοκτονίας στὴ μεταβυζαντινὴ ζωγραφικὴ 
καὶ ἡ σχέση της μὲ τὴν τέχνη τῆς Ἰταλικῆς Ἀναγέννησης», Ἔνατο Συμπόσιο 
Βυζαντινῆς καὶ Μεταβυζαντινῆς Ἀρχαιολογίας καὶ Τέχνης: πρόγραμμα καὶ πε-
ριλήψεις εἰσηγήσεων καὶ ἀνακοινώσεων (Ἀθήνα, 26-28 Μαΐου 1989), σ. 75.

●  Στουφῆ-Πουλημένου, Φ. Κόντογλου = Στουφῆ-Πουλημένου Ἰωάννας, Ἀπὸ 
τοὺς Ναζαρηνοὺς στὸν Φ. Κόντογλου, ἐκδ. Ἁρμός, Ἀθῆναι 2007.

●  Στουφῆ-Πουλημένου, «Βυζαντινὸς Παντοκράτωρ» = Στουφῆ-Πουλημένου 
Ἰωάννας, «Παλαιοχριστιανικὲς παραστάσεις τοῦ Χριστοῦ καὶ ὁ βυζαντινὸς Πα-
ντοκράτωρ», Θεολογία, τ. ΝΖ΄, τευχ. Δ΄ (1986), σσ. 793-854. 

●  Στουφῆ-Πουλημένου, «Εἰκονογράφηση» = Στουφῆ-Πουλημένου Ἰωάννας, «Ἡ 
εἰκονογράφηση τοῦ καθολικοῦ τῆς Μονῆς Πετράκη ἀπὸ τὸν Ἀργεῖο ζωγράφο 
Γ. Μάρκου», Πρακτικὰ Γ΄ Τοπικοῦ Συνεδρίου Ἀργολικῶν Σπουδῶν (Ναύπλιο, 
18-20 Φεβρουαρίου 2005), σσ. 269-288.

●  Στουφῆ-Πουλημένου, Ἱερὰ Μονὴ Πετράκη = Στουφῆ-Πουλημένου Ἰωάννας., 
Ἱερὰ Μονὴ Πετράκη, ἐκδ. Διήγηση, Ἀθήνα.

●  Στουφῆ-Πουλημένου, «Καταστάρι Ζακύνθου» = Στουφῆ-Πουλημένου Ἰωάννας, 
«Οἱ εἰκόνες τοῦ τέμπλου τῆς Παναγίας Φανερωμένης στὸ Καταστάρι Ζακύνθου», 
Φιόρα Τιμῆς γιὰ τὸν Μητροπολίτη Ζακύνθου Χρυσόστομο Β΄ Συνετό, Ζάκυν-
θος 2009, σσ. 919-950.
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●  Στουφῆ-Πουλημένου, «Παρατηρήσεις» = Στουφῆ-Πουλημένου Ἰωάννας, «Πα-
ρατηρήσεις στὸ καθολικὸ τῆς Μονῆς Πετράκη», Δέκατο Ὄγδοο Συμπόσιο 
Βυζαντινῆς καὶ Μεταβυζαντινῆς Ἀρχαιολογίας καὶ Τέχνης: πρόγραμμα καὶ πε-
ριλήψεις εἰσηγήσεων καὶ ἀνακοινώσεων (Ἀθήνα, 8-10 Μαΐου 1998), σ. 61.

●  Σφυρόερα, «Ἐπισκόπηση» = Σφυρόερα Β., «Ἡ κατάσταση τοῦ ἑλληνισμοῦ κατὰ 
τὴν περίοδο 1669-1821: Ἐπισκόπηση τοῦ ἑλληνισμοῦ κατὰ περιοχές», Ἱστορία 
τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους (Ἐκδοτικὴ Ἀθηνῶν), τ. ΙΑ΄, 1975, σσ. 189-206, 209-212, 
218-230.

●  Σωτηρίου, «Εἰκών» = Σωτηρίου Γ., «Ἡ χριστιανικὴ καὶ βυζαντινὴ εἰκονογραφία: 
Εἰκὼν τοῦ Χριστοῦ», Θεολογία, τ. ΚΣΤ΄ (1955), σσ. 5-13.

●  Σωτηρίου, «Ἐνταφιασμός-Θρῆνος» = Σωτηρίου Γ. Μαρίας, «Ἐνταφιασμός-
Θρῆνος», ΔΧΑΕ, περ. Δ΄, τ. Ζ΄ (1973-1974), σσ. 139-147.

●  Σωτηρίου «Χρυσοκέντητον ἐπιγονάτιον» = Σωτηρίου Γ. Μαρίας, «Χρυσοκέντη-
τον ἐπιγονάτιον τοῦ Βυζαντινοῦ Μουσείου Ἀθηνῶν μετὰ παραστάσεως τῆς Εἰς 
Ἅδου Καθόδου», ΔΧΑΕ, περ. Γ΄, τ. Β΄ (1933), σσ. 108-120.

●  Τούρτα, Λινοτόπι = Τούρτα Γ. Ἀναστασίας, Οἱ ναοὶ τοῦ Ἁγίου Νικολάου 
στὴ Βίτσα καὶ τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ στὸ Μονοδένδρι: προσέγγιση στὸ ἔργο τῶν 
ζωγράφων ἀπὸ τὸ Λινοτόπι, ἐκδ. Ταμείου Ἀρχαιολογικῶν Πόρων καὶ Ἁπαλλο-
τριώσεων, Ἀθήνα 1991.

●  Τριανταφυλλόπουλου, Μελέτες = Τριανταφυλλόπουλου Δ. Δ., Μελέτες γιὰ τὴ 
μεταβυζαντινὴ ζωγραφική, ἐκδ. Συλλόγου Πρὸς Διάδοσιν Ὠφέλιμων Βιβλίων, 
Ἀθῆναι 2002.

●  Τριβυζαδάκη, Ἀβραὰμ = Τριβυζαδάκη Α. Ἀγγελικῆς, Ὁ εἰκονογραφικὸς κύκλος 
τοῦ Πατριάρχου Ἀβραάμ (ἀδημ. διδακτορικὴ διατριβή), Θεσσαλονίκη 2005.

●  Τσέλιγκα, Ἄμφια = Τσέλιγκα Ἀγορίτσας., Παραστάσεις Ἀκάθιστου Ὕμνου σὲ 
χρυσοκέντητα ἄμφια (ἀδημ. διπλωματικὴ ἐργασία), Θεολογικὴ Σχολὴ Ἀθηνῶν 
(Τμῆμα Θεολογίας), Ἀθήνα 2003.

●  Τσιγαρίδα, «Ὁ κορυφαῖος ζωγράφος» = Τσιγαρίδα Ν. Ε., «Μανουὴλ Πανσέληνος, 
ὁ κορυφαῖος ζωγράφος τῆς ἐποχῆς τῶν Παλαιολόγων», Μανουὴλ Πανσέληνος 
(ἐπιμ. Εὐθύμιος Ν. Τσιγαρίδας), ἐκδ. Ἁγιορείτικης Ἑστίας, Θεσσαλονίκη 20082, 
σσ. 17-65.

●  Τσιγαρίδα, Τοιχογραφίες = Τσιγαρίδα Ν. Ε., Οἱ τοιχογραφίες τοῦ παρεκκλησίου 
τοῦ Ἁγίου Εὐθυμίου (1302/3), ἐκδ. Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη 2008.

●  Τσιγαρίδα, Τοιχογραφίες τῆς περιόδου τῶν Παλαιολόγων = Τσιγαρίδα Ν. Ε., 
Τοιχογραφίες τῆς περιόδου τῶν Παλαιολόγων σὲ ναοὺς τῆς Μακεδονίας, ἐκδ. 
Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2008.

●  Τσιμπούκη, Εἰκονογραφικὸς κύκλος = Τσιμπούκη Γ., Ὁ εἰκονογραφικὸς κύκλος 
τῆς Ἀποκάλυψης τοῦ Ἰωάννη στὶς Μονὲς Φιλοθέου (1765) καὶ Ξηροποτάμου 
(1783) τοῦ Ἁγίου Ὄρους (ἀδημ. διπλωματικὴ ἐργασία), Φιλοσοφικὴ Σχολὴ 
Ἀθηνῶν (Τμῆμα Ἱστορίας καὶ Ἀρχαιολογίας), Ἀθήνα 2004.

●  Τσιουρῆ, Τοιχογραφίες = Τσιουρὴ Κ. Ἰ., Οἱ τοιχογραφίες τῆς Μονῆς Ἁγίας 
Τριάδος Δρακότρυπας (1758) καὶ ἡ μνημειακὴ ζωγραφικὴ τοῦ 18ου αἰώνα στὴν 
περιοχὴ τῶν Ἀγράφων, ἐκδ. Ἑλληνικὰ Γράμματα, Ἀθήνα 2008.

●  Τσιρπανλῆ, Ἰωαννίτες = Τσιρπανλῆ Ν. Ζ., Στὴ Ρόδο τοῦ 16ου-17ου αἰώνα: Ἀπὸ 
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τοὺς Ἰωαννίτες Ἱππότες στοὺς Ὀθωμανοὺς Τούρκους, ἐκδ. Ὑπουργείου Πολι-
τισμοῦ: Ἀρχαιολογικὸ καὶ Ἱστορικὸ Ἵδρυμα Ρόδου, Ρόδος 2002.

●  Τσιτουρίδου, Ἡ Παναγία τῶν Χαλκέων = Τσιτουρίδου Ἄννας, Ἡ Παναγία 
τῶν Χαλκέων, ἐκδ. Ἱδρύματος Μελετῶν Χερσονήσου τοῦ Αἵμου, Θεσσαλονίκη 
1988.

●  Τσιτουρίδου, Ὁ ζωγραφικὸς διάκοσμος = Τσιτουρίδου Ἄννας, Ὁ ζωγραφικὸς 
διάκοσμος τοῦ Ἁγίου Νικολάου Ὀρφανοῦ στὴ Θεσσαλονίκη: Συμβολὴ στὴ μέλε-
τη τῆς παλαιολόγειας ζωγραφικῆς κατὰ τὸν πρώιμο 14ο αἰώνα, ἐκδ. Κέντρου 
Βυζαντινῶν Ἐρευνῶν, Θεσσαλονίκη 1986.

●  Τσομπάνη, Ἡ Μεγάλη Εἴσοδος = Τσομπάνη Π. Τρ., Ἡ Μεγάλη Εἴσοδος στὴν 
εἰκονογραφία, Θεσσαλονίκη 1977.

●  Τωμαδάκη, Ὑμνογραφία = Τωμαδάκη Β. Ν., Εἰσαγωγὴ εἰς τὴν βυζαντινὴν φι-
λολογίαν: Ἡ βυζαντινὴ ὑμνογραφία καὶ ποίησις, τ. Β΄, ἐκδ. Πουρναρᾶ, Θεσσα-
λονίκη 19933.

●  Wilson, Τὸ βιβλίο τῶν ἀγγέλων = Wilson Lamborn P., Τὸ βιβλίο τῶν ἀγγέλων 
(μτφ. Ἀλόη Σιδέρη), ἐκδ. Ἄγρα, Ἀθήνα 2002.

●  Φαρμακίδη - Καρακατσάνη, Ὁδηγὸς = Φαρμακίδη Κ. - Καρακατσάνη Ἀγάπης, 
Σύμη: Ὁδηγός, Ἀθήνα 1975.

●  Φειδᾶ, Ἱστορία = Φειδὰ Ἰω. Βλ., Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία Β΄, ἐκδ. Διήγηση, 
Ἀθῆναι 20023.

●  Φειδᾶ, Περίγραμμα = Φειδᾶ Ἰω. Βλ., Περίγραμμα βυζαντινῆς ζωγραφικῆς, 
Ἀθῆναι 1982.

●  Φωσκόλου, «Ἀναζητώντας τὴν εἰκόνα τοῦ Ἑλκομένου τῆς Μονεμβασίας» = 
Φωσκόλου Βασιλικῆς, «Ἀναζητώντας τὴν εἰκόνα τοῦ Ἑλκομένου τῆς Μονεμ-
βασίας», Σύμμεικτα, τ. 14ος (2001), σσ. 229-255.

●  Χαραλαμπίδη, «Ὁ ὅρος “δόξα”» = Χαραλαμπίδη Κ., «Ὁ ὅρος “δόξα” στὴ βυζα-
ντινὴ εἰκονογραφία», Κληρονομιά, τ. 25, τευχ. Α΄-Β΄ (1993), σσ. 137-154.

●  Χαραλάμπους-Μουρίκη, «Ἡ παράσταση τῆς Φιλοξενίας» = Χαραλάμπους-
Μουρίκη Ντούλας, «Ἡ παράσταση τῆς Φιλοξενίας τοῦ Ἀβραὰμ σὲ μιὰ εἰκόνα 
τοῦ Βυζαντινοῦ Μουσείου», ΔΧΑΕ, περ. Δ΄, τ. Γ΄ (1962-1963), σσ. 87-112.

●  Χατζατουριάν, Τὸ τέμπλο = Χατζατουριὰν Β., Τὸ τέμπλο, ἐκδ. Μαρίνου, Ἀθήνα 
2002.

●  Χατζηδάκη, Ὅσιος Λουκᾶς = Χατζηδάκη Νανώς, Ὅσιος Λουκᾶς (γεν. ἐποπτεία 
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ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΚΑΙ ΚΑΣΟΥ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ:  
50 χρόνια στόν ἀμπελώνα τοῦ Κυρίου! 

Μιά εὐκαιρία νά εἰσπράξει γιά μιά φορά ἀκόμη ὁ Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Καρπάθου καί Κάσου κ. Ἀμβρόσιος τήν ἀγάπη τοῦ 
ποιμνίου του, ἦταν οἱ λιτές καί σεμνές ἐκδηλώσεις, πού διοργάνωσε 
ἡ Ἱερά Μητρόπολη Καρπάθου καί Κάσου, μέ τήν εὐκαιρία συμπλη
ρώσεως 50 ἐτῶν ἱερατικῆς διακονίας καί προσφορᾶς τοῦ Σεβασμιω
τάτου κ.Ἀμβροσίου.

Τό ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου 24 Σεπτεμβρίου 2011 ξεκίνησαν οἱ 
ἑορταστικές ἐκδηλώσεις. Στόν Ἱερό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτό
κου πόλεως Καρπάθου τελέστηκε Μέγας πανηγυρικός  Ἑσπερινός 
χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Ἀμβροσίου, 
συγχοροσταντοῦτος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κώου καί 
Νισύρου κ. Ναθαναήλ καί συμπροσευχομένων τῶν Καθηγουμένων 
τῶν Ἱερῶν Μονῶν τοῦ Ἁγίου  Ὄρους Μεγίστης Λαύρας κ. Προ
δρόμου καί Ἰβήρων κ. Ναθαναήλ. Συμμετεῖχαν ὁ Πρωτοσύγκελλος 
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κώου καί Νισύρου π.Χρυσόστομος Πί
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τσης, κληρικοί ἀπό ἄλλες Μητροπόλεις τῆς Ἑλλάδος καί ὅλος ὁ 
ἱερός κλῆρος τῆς νήσου.

Ἀμέσως μετά ἀκολούθησε τιμητική ἐκδήλωση στό κατάμεστο 
Ἐκκλησιαστικό Μέγαρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ὅπου καί παρουσιάστηκε 
ὁ ἐπετειακός τόμος μέ τίτλο: «ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ, Μητροπολίτης Καρ
πάθου καί Κάσου, 50 χρόνιας ἱερατικῆς διακονίας καί προσφορᾶς». 
Ἡ παρουσίαση ἔγινε ἀπό τόν  Ἱεροκήρυκα Ἀρχιμ. Καλλίνικο Μαυ
ρολέοντα,  τόν Ἀρχιμ. Ἐπιφάνιο Χριστοδουλάκη, Πρωτοσύγκελλο 
καί Ἀρχιμ.π.Μιλτιάδη Μίτσελλ, Ἱεροκήρυκα τῆς Ἱερᾶς Μητροπό
λεως Καρπάθου καί Κάσου.

Στή συνέχεια προβλήθηκε ταινία μέ στιγμιότυπα ἀπό τή ζωή καί 
τήν 50χρονη ἐκκλησιαστική διακονία τοῦ Σεβ. Καρπάθου καί ἀκο
λούθησαν χαιρετισμοί καί προσφωνήσεις ἀπό τόν Σεβ. Κώου καί 
Νισύρου κ.Ναθαναήλ, τόν Δήμαρχο Καρπάθου κ.Μιχάλη Χανιώτη, 
ὁ ὁποῖος καί προσέφερε σέτ ἐπιτραχηλίου καί ὠμοφορίου στόν Σε
βασμιώτατο, τόν Περιφερειακό Σύμβουλο κ.Μιχάλη Ἐρωτόκριτο, 
τούς Ἁγιορεῖτες Καθηγουμένους Μεγίστης Λαύρας κ.Πρόδρομο καί 
Ἰβήρων κ.Ναθαναήλ,   τόν Πρωτοπρεσβύτερο τῆς ΜτΧ  Ἐκκλησί
ας καί ὁμογάλακτο ἀδελφό τοῦ Σεβ/του στή Θεολογική Σχολή τῆς 
Χάλκης π.Κωνσταντίνο Χαλκιά, ἐκ μέρους τῶν κληρικῶν τῆς Μη
τροπόλεως. 
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Στό τέλος μίλησε καί ὁ Σεβ. 
Καρπάθου κ.Ἀμβρόσιος, ὁ ὁποῖος 
ἐμφανῶς συγκινημένος εὐχαρίστη
σε ὅλους γιά τήν τιμή καί τήν ἀγά
πη πού ἔδειξαν καί μέ αὐτόν τόν 
τρόπο στό πρόσωπό του. 

Στήν ἐκδήλωση παραβρέθηκαν 
ἐκτός τῶν Σεβ. Ἀρχιερέων, τῶν 
Ἁγιορειτῶν Καθηγουμένων καί τῶν 
κληρικῶν, ὁ Δήμαρχος Καρπάθου 
κ.Μιχάλης Χανιώτης, ὁ ἐντεταλ
μένος Σύμβουλος τῆς Περιφερει
ακῆς Ἑνότητας Καρπάθου –Κάσου 
κ.Μιχάλης  Ἐρωτόκριτος, ὁ Πρόε
δρος τοῦ Δημ. Συμβουλίου Δήμου 
Καρπάθου κ.Γεώργιος Νισύριος, οἱ Ἀντιδήμαρχοι, ὁ πρ. Ὑπουργός 
κ.Ἀριστοτέλης Παυλίδης, πολλοί Δημοτικοί Σύμβουλοι, ὁ Λιμε
νάρχης Καρπάθου, ὁ Διοικητής τοῦ Ἀστυν. Τμήματος Καρπάθου, 
ἐκπρόσωποι ὅλων τῶν στρατιωτικῶν Μονάδων τοῦ νησιοῦ, προϊ
στάμενοι Δημοσίων Ὑπηρεσιῶν, ἐκπρόσωποι πολιτιστικῶν φορέων 
καί Συλλόγων καί πλῆθος κόσμου, τό ὁποῖο συμμετεῖχε ἐμφανῶς 
στή χαρά τοῦ Ἐπισκόπου του.

Τήν ἑπομένη, Κυριακή 25η Σεπτεμβρίου 2011 τελέστηκε πανηγυ
ρική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Καρπάθου κ.Ἀμβρο
σίου, συνιερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Κώου κ.Ναθαναήλ, τῶν Ἁγιορειτῶν 
Ἡγουμένων καί πολλῶν κληρικῶν καί διακόνων ἀπό διάφορες Μη
τροπόλεις τῆς Ἑλλάδος καί τοῦ νησιοῦ μας. Στό τέλος τῆς Θείας 
Λειτουργίας ὁ Σεβ. Καρπάθου δέχθηκε ἐκ μέρους τῶν πνευματικῶν 
του παιδιῶν, τοῦ Σεβ. Κώου κ.Ναθαναήλ, τῶν κληρικῶν καί τῶν 
Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων, τοῦ εὐσεβοῦς ποιμνίου τῆς Μητρο
πόλεως καί τῶν παρισταμένων κληρικῶν ἕνα κεντητό ὠμοφόριο.  

Γυναικεία Ἐπιτροπή τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Μεγάρου Εὐαγγελι
στρίας προσέφερε πλούσιο ἑόρτιο πρωινό καί ἀκολούθησε γεῦμα 
στήν Ἱερά Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή Μονή Ἁγίου Γεωργίου 
Βασσῶν γιά τούς προσκεκλημένους τοῦ Σεβ. Καρπάθου.

Ἀρχιμ. Καλλίνικος Μαυρολέων



Ὁ μακαριστὸς πρ. Κώου καὶ Νισύρου  
κυρὸς Αἰμιλιανός 



227

ΕΚΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ  
πρ. ΚΩΟΥ ΚΑΙ ΝΙΣΥΡΟΥ ΚΥΡΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΥ

Οἰκον. Βασιλείου Ν. Χλαμπάνη

Τὴν 8ην Σεπτεμβρίου 2011 ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ, πλήρης ἡμερῶν, 
ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κώου καὶ Νισύρου κυρὸς Αἰμιλιανὸς εἰς ἰδιω
τικὴν κλινικὴν τῶν Ἀθηνῶν, ἔνθα ἐφησύχαζε ἀπὸ τὸν Μάρτιον τοῦ 
2009. 

Ὁ ἐκλιπὼν Ἱεράρχης ἐγεννήθη τῷ 1915 εἰς τὴν νῆσον Χάλκην. 
Ἀπόφοιτος τῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς καὶ τῆς Θεολογικῆς 
Σχολῆς τῆς Χάλκης, ἐθήτευσεν ἐπὶ σειρὰν ἐτῶν εἰς τὸ Οἰκουμενικὸν 
Πατριαρχεῖον διατελέσας Μέγας Πρωτοσύγκελος τοῦ Πατριάρχου 
Ἀθηναγόρου, διακριθεὶς διὰ τὴν ἀφοσίωσιν καὶ τὴν πολύπλευρον 
προσφοράν του εἰς τὴν Ἐκκλησίαν, κατὰ τὴν πλέον κρίσιμον περί
οδον τῶν σχέσεων τῆς Τουρκίας καὶ τῆς Ἑλλάδος καὶ ἰδίως κατὰ τὰ 
Σεπτεμβριανά.

Τὸ 1959 χειροτονεῖται Μητροπολίτης Σελευκείας καὶ τὸ 1963 
ἀπελαύνεται ὑπὸ τῶν Τουρκικῶν Ἀρχῶν. Τὸ ἔτος 1969 ἐκλέγε
ται πρῶτος Μητροπολίτης τῆς νεοσυστάτου Ἱερᾶς Μητροπόλε
ως  Βελγίου, Ὁλλανδίας καὶ Λουξεμβούργου μὲ ἕδρα τὶς Βρυξέλλες, 
ὅπου καὶ παραμένει ἕως τὸ 1982, ἀναδειχθεὶς κύριος συντελεστὴς 
ἑνὸς ἀξιόλογου ἔργου.

Τὸν Δεκέμβριον τοῦ 1982, μετὰ τὴν κοίμησιν τοῦ ἀειμνήστου 
Μη τροπολίτου Κώου κυροῦ Ἰεζεκιήλ, ἀναλαμβάνει τὴν Ἱερὰν Μη
τρόπολιν Κώου καί Νισύρου, τὴν ὁποίαν καὶ διαποιμαίνει μέχρι τὸ 
2009, ἀναπτύξας καθ’ ὅλη τὴν πολυετῆ περίοδον τῆς ποιμαντορίας 
του, πολύπλευρον καὶ ἀξιόλογον δρᾶσιν. 

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κώου καὶ Νισύρου κ. Ναθαναήλ, ἐπὶ τῷ 
θλιβερῷ ἀκούσματι τῆς ἐκδημίας τοῦ πολιοῦ Προκατόχου του, ἐτέ
λεσεν ἐν τῷ Ἱερῷ Μητροπολιτικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Νικολάου, μὲ 
τὴν συμμετοχὴν τῶν Ἐφημερίων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, Τρισάγιον ὑπὲρ 
ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἐκλιπόντος καὶ ἐν συνεχείᾳ ἀνήγγειλε, 
καθηκόντως, διὰ γράμματος τῇ Αὐτοῦ Θειοτάτῃ Παναγιότητι τῷ 
Οἰκουμενικῷ Πατριάρχῃ κ.κ. Βαρθολομαίῳ τὸ θλιβερὸν γεγονός. 
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ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΩΟΥ ΚΑΙ ΝΙΣΥΡΟΥ

                     
Τῇ Αὐτοῦ Θειοτάτῃ Παναγιότητι
Τῷ Οἰκουμενικῷ ἡμῶν Πατριάρχῃ
Κυρίῳ κυρίῳ Βαρθολομαίῳ
Εἰς Φανάριον

Βαθυσεβάστως προάγομαι ὅπως διὰ τῆς παρούσης, ἐν βαθυτάτῃ θλί-
ψει καὶ ὀδύνῃ πολλῇ,  ἀναγγείλω καθηκόντως τῇ Ὑμετέρᾳ Θειοτάτῃ 
Παναγιότητι τὴν πρὸς Κύριον ἐκδημίαν τοῦ ἀειμνήστου Προκατόχου 
τῆς ἐμῆς ταπεινότητος Μητροπολίτου πρ. Κώου καὶ Νισύρου κυροῦ 
Αἰμιλιανοῦ, ὅστις ἐκοιμήθη ἐν Ἀθήναις τὴν Πέμπτην 8ην τρέχοντος καὶ 
περὶ ὥραν 3ην μ.μ.

Πληροφορηθεὶς τὸ θλιβερὸν ἄγγελμα ὑπὸ τῶν οἰκείων τοῦ μακα-
ριστοῦ Ἱεράρχου, ἐτέλεσα ἐν τῷ Ἱερῷ Μητροπολιτικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου 
Νικολάου Κῶ, καὶ περὶ ὥραν 6ην μ.μ. τῆς ἰδίας ἡμέρας, τρισάγιον ὑπὲρ 
ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς αὐτοῦ, ἐν ᾧ ἔδωσα ἐντολὴν ὅπως σημάνουν 
νεκρικῶς οἱ κώδωνες τῶν Ἱερῶν Ναῶν καθ’ ἅπασαν τὴν Ἱερὰν Μη-
τρόπολιν.

Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία ψαλήσεται, κατὰ τὴν ἔγγραφον αὐτοῦ ἐπιθυ-
μίαν, ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίας Βαρβάρας Παλαιοῦ Φαλήρου τὸ Σάββατον 
10ην τρέχοντος καὶ περὶ ὥραν 11.30 π.μ., τὸ δὲ σεπτὸν αὐτοῦ σκήνωμα 
ταφήσεται εἰς τὸ ἐκεῖσε Κοιμητήριον. Προτιθέμενος ὅπως παραστῶ 
κατ’ αὐτήν, αἰτοῦμαι υἱικῶς τὴν πρὸς τοῦτο καὶ κατὰ τὴν κρίσιν τῆς 
Ὑμετέρας Σεπτῆς Κορυφῆς ἄδειαν.

Ἐπὶ δὲ τούτοις, εὐχόμενος ὅπως ὁ Ἅγιος ἡμῶν Θεὸς κατατάξῃ τὴν 
ψυχὴν αὐτοῦ ἐν χώρᾳ ζώντων καὶ δικαίων, εἰς Ὑμᾶς δὲ χαρίζηται 
ὑγείαν καὶ μακροημέρευσιν, διατελῶ μετὰ βαθυτάτου σεβασμοῦ καὶ 
ἀφοσιώσεως. 

    Ἐν Κῷ, ἐν τῇ Ἱερᾷ Μητροπόλει, τῇ 9ῃ Σεπτεμβρίου 2011
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Ἐν συνεχείᾳ, ἀπέστειλε τὸ κατωτέρω ἄγγελμα εἰς τὰ τοπικὰ 
Μ.Μ.Ε.:

      ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΩΟΥ ΚΑΙ ΝΙΣΥΡΟΥ

Α Γ Γ Ε Λ Μ Α
Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Κώου καὶ Νισύρου, μετὰ βαθυτάτης θλίψεως 

καὶ ὀδύνης, ἀναγγέλλει εἰς τὸ εὐσεβὲς αὐτῆς πλήρωμα τὴν κατὰ τὴν 
8ην Σεπτεμβρίου, ἡμέραν Πέμπτην καὶ περὶ ὥραν 3ην μ.μ. πρὸς Κύριον 
ἐκδημίαν τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου πρώην Κώου καὶ Νισύρου 
κυροῦ Αἰμιλιανοῦ, τοῦ ἀπὸ Μεγάλων Πρωτοσυγκέλλων τοῦ Οἰκου-
μενικοῦ ἡμῶν Πατριαρχείου, διαποιμάναντος θεοφιλῶς καὶ εὐόρκως 
τὴν θεόσωστον ταύτην Ἐπαρχίαν ἐπὶ 27 συναπτὰ ἔτη (1982-2009).

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κώου καὶ Νισύρου κ. Ναθανα-
ήλ, πληροφορηθεὶς παρὰ τῶν οἰκείων τοῦ ἐκλιπόντος τὴν θλιβερὰν 
εἴδησιν, ἐτέλεσεν τὸ ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας ἐν τῷ Ἱερῷ Μητρο-
πολιτικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Νικολάου Κῶ Τρισάγιον ὑπὲρ ἀναπαύσεως 
τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου Ἱεράρχου. Συγχρόνως δέ, καθ’ ἅπασαν τὴν 
Ἱερὰν Μητρόπολιν, ἐσήμαναν πενθίμως οἱ κώδωνες τῶν Ἱερῶν Ναῶν 
ἀναγγέλλοντες τὸ θλιβερὸν ἄγγελμα.

Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία θά ψαλῆ, κατὰ τὴν ἔγγραφον αὐτοῦ ἐπιθυμί-
αν, ἐν Ἀθήναις καὶ ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίας Βαρβάρας Παλαιοῦ Φαλή-
ρου καὶ θὰ ταφῇ εἰς τὸ ἐκεῖ Κοιμητήριον, τὸ Σάββατον 10ην τρέχοντος 
καὶ περὶ ὥραν 11.30 π.μ. 

Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης ἡμῶν κ. Ναθαναήλ, συνοδευόμενος 
ὑπὸ τοῦ Πρωτοσυγκέλλου Πανοσ. Ἀρχιμ. Χρυσοστόμου Πίτση, θὰ πα-
ραστῆ κατὰ τὴν ἐξόδιον ἀκολουθίαν ἐκπροσωπῶν τόν τε Κλῆρον καὶ 
τὸν Λαὸν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κώου καὶ Νισύρου.

Τοῦ ἀοιδίμου Ἱεράρχου κυροῦ Αἰμιλιανοῦ «αἰωνία ἡ μνήμη».

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
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Τέλος, ἀγγελτήριον ἐπιστολὴν ἀπέστειλεν ὁ Σεβασμιώτατος 
πρὸς τοὺς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας Ρόδου κ. Κύριλλον, Λέ
ρου Καλύμνου καὶ Ἀστυπαλαίας κ. Παῒσιον, Καρπάθου καὶ Κάσου 
κ. Ἀμβρόσιον, Σύμης κ. Χρυσόστομον, ὡς καὶ τὸν Πατριαρχικὸν 
Ἔξαρχον Πάτμου Πανοσ. Ἀρχιμ. κ. Ἀντίπαν.

Τῷ Σεβασμιωτάτῳ
Μητροπολίτῃ …………………..……
κῳ …………………………….
Εἰς ………………

Διὰ τῆς παρούσης προάγομαι, ἐν βαθυτάτῃ θλίψει, ὅπως ἀναγγεί-
λω τῇ ὑμετέρᾳ ἀγαπητῇ μοι Σεβασμιότητι τὴν πρὸς Κύριον ἐκδημίαν 
τοῦ ἀειμνήστου Προκατόχου μου Μητροπολίτου πρ. Κώου καὶ Νισύρου 
κυροῦ Αἰμιλιανοῦ, ὅστις ἐκοιμήθη ἐν Ἀθήναις τήν 3ην μ.μ. τῆς 8ης τρέ-
χοντος.

Ἡ ἐξόδιος αὐτοῦ ἀκολουθία θὰ ψαλῆ, κατὰ τὴν ἐπιθυμίαν αὐτοῦ, ἐν 
τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίας Βαρβάρας Παλαιοῦ Φαλήρου τὸ Σάββατον 10ην τρ. 
καὶ περὶ ὥραν 11.30 π.μ.

Ἐπὶ δὲ τούτοις, εὐχόμενος ὅπως ὁ Ἅγιος ἡμῶν Θεὸς κατατάξῃ τὴν 
ψυχὴν αὐτοῦ ἐν χώρᾳ ζώντων καὶ δικαίων, διατελῶ 

    
Ἐν Κῷ, ἐν τῇ Ἱερᾷ Μητροπόλει, τῇ 9ῃ Σεπτεμβρίου 2011

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

                              
                                   

†  Ο ΚΩΟΥ ΚΑΙ ΝΙΣΥΡΟΥ ΝΑΘΑΝΑΗΛ
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Τὴν ἑπομένην, 9ην Σεπτεμβρίου, ὁ Σεβασμιώτατος ἀνεχώρησεν 
εἰς Ἀθήνας διὰ νὰ συμπαρασταθῇ εἰς τοὺς συγγενεῖς τοῦ ἐκλιπόν
τος καὶ νὰ προστῇ, ὡς ἐκπρόσωπος τῆς Α.Θ. Παναγιότητος τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, τῆς ἐξοδίου αὐτοῦ ἀκολουθίας, ἡ ὁποία 
ἐψάλη τὸ Σάββατον 10ην Σεπτεμβρίου καὶ περὶ ὥραν 11.30 π.μ. ἐν 
τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίας Βαρβάρας Παλαιοῦ Φαλήρου. Κατ’ αὐτὴν ἔλα
βαν ἐπίσης μέρος οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Ρόδου κ. Κύριλλος καί Ν. 
Σμύρνης κ. Συμεών, ὁ Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 
Κώου καὶ Νισύρου Πανοσ. Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Πίτσης καί τινες 
Ἱερεῖς. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Βελ
γίου κ. Παντελεήμων, οἱ Θεοφ. Ἐπίσκοποι Μελόης κ. Φιλόθεος καὶ 
Εὐμενείας κ. Μάξιμος καὶ ὁ κ. Διονύσιος Ἀγγελόπουλος, Πρόεδρος 
τῶν ἀπελαθέντων Ἑλλήνων ὑπηκόων ἐκ Τουρκίας.

* * *
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κώου καὶ Νισύρου κ. Ναθαναὴλ ἐξεφώ

νησε τὸν ἐπικήδειον λόγον, κατὰ τὸν ὀποῖον ἐτόνισε:

«Καὶ ὑπέφερες καὶ ἔχεις ὑπομονὴν καὶ διὰ τὸ ὄνομά μου  
ἐκοπίασας καὶ δὲν ἀπέκαμες» (Ἀποκ. 2,3).

Βαρύπενθος ἄνεμος ἐν μέσῳ τῆς μεσημβρινῆς θέρμης τῆς Πέμ πτης 
8ης Σεπτεμβρίου, ἡμέρας τῆς ἑορτῆς τοῦ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου, με-
τέφερε τὴν θλιβεράν φήμην τῆς πρὸς Κύριον ἐκδημίας τοῦ πολιοῦ ἀει-
μνήστου Μητροπολίτου πρ. Κώου καὶ Νισύρου κυροῦ Αἰμιλιανοῦ, ἣν 
πληροφορηθέντες ἡ Ταπεινότης ἡμῶν, ἀνηγγείλαμεν ταύτην καθη-
κόντως τῇ Σεπτῇ τοῦ Γένους Κορυφῇ, τῇ Αὐτοῦ Θειοτάτῃ Παναγιότητι 
τῷ Οἰκουμενικῷ ἡμῶν Πατριάρχῃ κ.κ. Βαρθολομαίῳ, ὅστις ἐν θλίψει 
πολλῇ ἐνετείλατο ἡμῖν ὅπως παραστῶμεν κατὰ τὴν ἐξόδιον ἀκολουθί-
αν καὶ μεταφέρωμεν τὸν μὲν ἀσπασμὸν Αὐτοῦ εἰς τὸ σεπτὸν σκήνωμα 
τοῦ ἐκλιπόντος Ἱεράρχου, λόγους δὲ παραμυθίας πρὸς τοὺς περιλειπο-
μένους ἀγαπητοὺς αὐτοῦ συγγενεῖς.

Ὁ ἀείμνηστος Μητροπολίτης πρ. Κώου καὶ Νισύρου κυρὸς Αἰμιλι-
ανός (κατὰ κόσμον Χριστόφορος Ζαχαρόπουλος) ἐγενήθη ἐν τῇ νήσῳ 
Χάλκῃ ἐν ἔτει 1915.

Διακούσας τὰ ἐγκύκλια γράμματα εἰς τὴν ἀστικὴν Σχολὴν τῆς Χάλ-
κης, ἐφοίτησεν εἰς τὴν Πατριαρχικὴν Μεγάλην τοῦ Γένους Σχολὴν καὶ 
εἰς τὴν Ἱερὰν κατὰ Χάλκην Θεολογικὴν Σχολήν, ἐξ ἧς ἀπεφοίτησεν ἐν 
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ἔτει 1936. Ἡ ἐξ ἁπαλῶν ὀνύχων ἀναστροφὴ αὐτοῦ ἐν τοῖς Ἱεροῖς Ναοῖς 
τῆς γενέτειράς του ὡς καὶ ἡ ἀπὸ τῆς φιλοξενούσης τὴν Θεολογικὴν 
Σχολὴν κορυφῆς καταβαίνουσα πνευματικὴ αὔρα, ἐνεφύτευσαν εἰς 
τὴν ἁγνὴν παιδικὴν ψυχὴν τοῦ μικροῦ Χριστοφόρου τὸν ἔρωτα διὰ τὸ 
τίμιον ράσον, ὥστε εὐθὺς μετὰ τὸ πέρας τῶν θεολογικῶν του σπουδῶν 
ἐχειροτονήθη Διάκονος. 

Μετ’ οὐ πολλὰ ἔτη, διακριθεὶς διὰ τὰς ἱκανότητας καὶ τὴν ἐργατι-
κότητά του, καλεῖται νά ὑπηρετήσῃ εἰς τὴν Πατριαρχικὴν Αὐλήν, ὅπου 
καὶ ἐξελίσσεται εἰς στενὸν συνεργάτην τοῦ Μεγάλου Πατριάρχου Ἀθη-
ναγόρου ὡς Πρωτοσύγκελλος αὐτοῦ.

Συνυφασμένη μετ’ ἐκείνου ἡ ζωή του. Ἀκόμη κι ὅταν προάγεται εἰς 
Μητροπολίτην Σελευκείας τῷ 1959, παραμένει Πρωτοσύγκελλος διό-
τι κρίνεται ἀναντικατάστατος, ἀναλαμβάνοντας παραλλήλως καί κα-
θήκοντα Ἀρχιερατικοῦ Προϊσταμένου τῆς μεγαλωνύμου Κοινότητος 
Σταυροδρομίου. Οὗτος ἀντιμετωπίζει κατά τάς κρισίμους φάσεις τοῦ 
Κυπριακοῦ τάς τουρκικάς Ἀρχάς. Οὗτος ἀπαντᾶ εἰς τάς ἐρωτήσεις τῶν 
Τούρκων δημοσιογράφων. Οὗτος, πάλιν, ἀγωνίζεται νά δικαιολογήσῃ 
τόν Πατριάρχην του ὅταν ἐρωτοῦν ἐπιμόνως διατί δέν ἀφορίζει τόν 
Ἀρχιεπίσκοπον Μακάριον, ἄν πράγματι δέν υἱοθετεῖ τήν πολιτικήν 
του, διατί δέν δηλώνει δημοσίως ὅτι ἡ Κύπρος εἶναι Τουρκική. 

Κρίσιμεν ὧρες, κρίσιμες ἡμέρες, ἑβδομάδες, μῆνες. Μίαν ὁλόκλη-
ρον περίοδον ὁ ἀοίδιμος Ἱεράρχης ἐκτελεῖ χρέη κυματοθραύστου καί 
τελικῶς τήν 21ην Ἀπριλίου 1964, μέ ἀποφασιν τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμ-
βουλίου τῆς Τουρκίας, ἀπελαύνεται ὑπό τῶν Τουρκικῶν Ἀρχῶν ὡς 
ἀνεπιθύμητος.

Περίλυπος καί κατοδυνώμενος διά τήν ἀκουσίαν ἀπομάκρυνσίν 
του ἀπό τό Σεπτόν Κέντρον, τό ὁποῖον ἠγάπησεν ἐξ ὁλοκλήρου καί 
τό ὁποῖον θυσιαστικῶς ὑπηρέτησεν μέχρι τέλους μεταλαμπαδεύων 
τό πνεῦμα, τό ἦθος καί τήν ἐκκλησιαστικήν τάξιν τοῦ Οἰκουμενικοῦ 
Πατριαρχείου εἰς τάς νέας θέσεις εἰς τάς ὁποίας ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία 
ἔκτοτε τόν ἔταξεν, κατέφυγεν εἰς Ἀμερικήν μέχρι τοῦ ἔτους 1969, ὅτε 
ἡ Ἐκκλησία, ἐκτιμήσασα τήν μακράν καί εὔορκον διακονίαν του, τόν 
ὀρίζει πρῶτον Μητροπολίτην εἰς τήν νεοσύστατον ὑπό τοῦ Πατριάρ-
χου Ἀθηναγόρου Μητρόπολιν Βελγίου καί Κάτω Χωρῶν. Μετά 13 ἔτη 
ἐπιπόνου ἀγῶνος διά τήν ἐκ τοῦ μηδενός ὀργάνωσιν τῆς Ἱερᾶς ταύτης 
Μητροπόλεως ἐν Βελγίῳ, Ὀλλανδίᾳ καί Λουξεμβούργῳ, ὁ ἀκάματος 
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ἐργάτης τοῦ ἀμπελῶνος τοῦ Κυρίου αἰτεῖται τήν μετάθεσίν του εἰς τήν 
κενήν τότε Ἱεράν Μητρόπολιν Κώου.

Τόν Δεκέμβριον τοῦ ἔτους 1982 ἐνθρονίζεται εἰς τήν Κῶ τήν ὀποίαν 
διαποιμαίνει θεοφιλῶς καί θεαρέστως ἐπί 27 συναπτά ἔτη, ἤτοι μέχρι 
τοῦ ἔτους 2009, ὅτε μεταβαίνει πρός ἐφυσυχασμόν είς τάς Ἀθήνας μετά 
συνεπῆ, εὔορκον καί καρποφόρον 70ετῆ ἐκκλησιαστικήν διακονίαν.

Σήμερον, ἠ Ταπεινότης ἡμῶν ὡς Μητροπολίτης τῆς Ἱερᾶς Μητρο-
πόλεως Κώου καί Νισύρου καί διάδοχος τοῦ ἀειμνήστου Ἱεράρχου, 
ἐκπροσωποῦντες τόν τε Προσκυνητόν Αὐθέντην καί Δεσπότην, τόν 
Οἰκουμενικόν ἡμῶν Πατριάρχην Κ.κ. Βαρθολομαῖον, ὡς καί τόν Ἱερόν 
Κλῆρον καί τόν εὐσεβῆ Λαόν τῆς Θεοσώστου ταύτης Ἐπαρχίας, τῶν 
ὁποίων τόν πόνον καί τήν ὀδύνην καταθέτομεν πρό τοῦ σεπτοῦ αὐτοῦ 
σκηνώματος, ἀποτίομεν τόν ὕστατον φόρον τιμῆς καί σεβασμοῦ εἰς 
τόν προκείμενον μακαριστόν Ἱεράρχην εὐχόμενοι ὅπως ὁ Κύριος τῆς 
ζωῆς καί τοῦ θανάτου κατατάξῃ τήν μακαρίαν αὐτοῦ ψυχήν ἐν χώρᾳ 
ζώντων καί δικαίων, ἐνσταλάξῃ δέ εἰς τάς καρδίας τῶν ἀγαπητῶν 
αὐτοῦ συγγενῶν τήν ἐξ ὕψους παρηγορίαν.

Τοῦ ἀοιδίμου Ἱεράρχου Αἰμιλιανοῦ ἡ μνήμη εἴῃ αἰωνία!

* * *
Ἐπικηδείους ἐξεφώνησαν ἐπίσης καὶ ὁ κ. Μηνᾶς Νερσισιάν, ἀνη

ψιός τοῦ ἐκλιπόντος, ὁ π. Κυριακὸς Τσουρός, ἐκ μέρους τῶν ὁμογα
λάκτων του τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης καὶ ὁ προσωπικὸς 
φίλος του ἐκδότης κ. Ἀλ. Παπαδόπουλος   –διευθυντὴς τῆς ἡμερη
σίας ἐφημ. «Ἐμπρὸς» κατὰ τὴν περίοδο τῆς Πρωτοσυγκελίας τοῦ 
ἐκλιπόντος στὸ Φανάρι–, τὸν ἐπικήδειο τοῦ ὁποίου παραθέτουμε 
στή συνέχεια:

Ὀδυνηρὸ θὰ χαρακτηρίσω χωρὶς ὑπερβολῆς ἴχνος, τὸ ὅτι γιὰ δεύτε-
ρη φορά, σὲ χρονικὸ διάστημα μόλις δύο ἐτῶν, ἡ ζωὴ καὶ πιὸ συγκε-
κριμένα ὁ κύκλος της, τόν ὁποῖο διανύουμε ὅλοι, μὲ ὑποχρεώνει νὰ 
σφραγίσω ἄλλη μία φάση, δυστυχῶς τὴν στερνή, τοῦ βίου καὶ τῆς πο-
λιτείας τοῦ ἐκλιπόντος ἱεράρχου Αἰμιλιανοῦ. 

Πρὸ διετίας εἶχα δώσει μιὰ συνέντευξη σὲ ἐκπομπὴ τοῦ ραδιο-
σταθμοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, μὲ ἀφορμὴ τὸν τερματισμὸ τοῦ 
ποιμαντορικοῦ του βίου, γεγονός ποὺ τὸν εἶχε πικράνει ἀφάνταστα, 
καθ’ ὅτι δὲν μποροῦσε ἂν καὶ 94 χρόνων, νὰ δεῖ τὸν ἑαυτό του στὸ πε-
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ριθώριο. Ἔχων ὡς αὐτοσκοπὸ τῆς ζωῆς του τὴν Ἐκκλησία, τὸ ποίμνιό 
του, τὰ προβλήματα τῆς Μητροπόλεώς του, ἀναρωτιόταν τί θὰ ἔκαμε, 
πῶς θὰ περνοῦσε ἀπὸ τὴν ἑπομένη σὲ κατάσταση πλήρους ἀδράνειας. 

Οἱ κανόνες τῶν Πατέρων θέλουν ἴσως ἰσοβίους τοὺς ἀρχιερεῖς, 
διαφωνοῦν ὅμως οἱ κανόνες τῆς φύσεως, διαφωνοῦν οἱ κανόνες 
τῆς ζωῆς καὶ ἰδοὺ ποὺ σήμερα, ὕστερα ἀπὸ μιὰ διετία, οἱ ἀμείλικτοι 
αὐτοὶ κανόνες, δικαιώνονται καὶ μ’ ἀναγκάζουν προσωπικὰ νὰ τοῦ 
ἀπευθύνω τὸν ὕστατο χαιρετισμό. 

Ὁ δεσμός μου μὲ τὸν Σεβασμιώτατο, ἔχει μιὰ ἱστορία 60 περίπου 
χρονῶν. Αὐτὸς εὐλόγησε τὸν γάμο μου. Αὐτὸς εὐλόγησε τὴν βάπτι-
ση τοῦ υἱοῦ μου. Μὲ αὐτὸν συνεργαζόμουν στὸ Φανάρι, ὅπου ἦταν 
Πρωτοσύγκελλος τοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρα καὶ ἐγὼ διευθυντὴς 
τῆς ἡμερήσιας ἐφημερίδος «Ἐμπρός», σὲ θέματα σχετικὰ μὲ τὴν ἀντι-
μετώπιση τοῦ μένους τῶν τουρκικῶν ἀρχῶν, τότε, ποὺ λόγῳ τοῦ Κυ-
πριακοῦ, καὶ πάλι ἡ ἔνταση στὶς σχέσεις Τουρκίας καὶ Ἑλλάδος ἦταν 
στὸ ἀποκορύφωμά της. 

Δὲν νομίζω ὅμως ὅτι ἡ σχέση αὐτὴ ἐπηρεάζει τὴν κρίση μου, κρίση 
ἄλλωστε καθολική, κρίση πανθομολογούμενη ὡς πρὸς τὸ ἦθος, 
τὴν σεμνότητα, τὴν δραστηριότητα καὶ τὸ προοδευτικὸ πνεῦμα τοῦ 
ἱεράρχου Αἰμιλιανοῦ. 

Πολυτάραχος ὁ βίος του, ἀδιάκοπος ἀγώνας ἡ παρουσία του στοὺς 
κόλπους τῆς Ἐκκλησίας. Γέννημα θρέμμα τῆς Χάλκης. Φοί τησε ἐκεῖ στὸ 
Δημοτικὸ καὶ τὸ 1936 ἀπεφοίτησε τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς. Ἐντάχθηκε 
ἀμέσως στὶς τάξεις τοῦ ἱεροῦ κλήρου καὶ ὕστερα ἀπὸ μερικὰ χρόνια, 
διακριθεὶς γιὰ τὶς ἱκανότητες καὶ τὴν ἐργατικότητά του, καλεῖται νὰ 
ὑπηρετήσει τὴν Πατριαρχικὴ Αὐλή, ὅπου καὶ ἐξελίσσεται ἀργότερα 
σὲ στενὸ συνεργάτη τοῦ Μεγάλου Πατριάρχου Ἀθηναγόρα, ὡς Πρω-
τοσύγκελλός του. 

Συνυφασμένη μὲ αὐτὸν ἡ ζωή του. Παραμένει Πρωτοσύγκελλος 
γιατὶ κρίνεται ἀναντικατάστατος, ἀκόμα καὶ ὅταν προάγεται τὸ 1959 σὲ 
Μητροπολίτη Σελευκείας, ἀναλαμβάνοντας παράλληλα καὶ καθήκο-
ντα Ἀρχιερατικοῦ Προϊσταμένου, τῆς μεγαλωνύμου Κοινότητος Σταυ-
ροδρομίου. 

Αὐτὸς θ’ ἀντιμετωπίζει στὶς κρίσιμες φάσεις τοῦ Κυπριακοῦ, τὶς 
τουρκικὲς ἀρχές. Αὐτὸς θ’ ἀπαντᾶ στὶς ἐρωτήσεις τῶν Τούρκων δημο-
σιογράφων. Αὐτὸς πάλι θ’ ἀγωνίζεται νὰ δικαιολογήσει τὸν Πατριάρχη, 
ὅταν ρωτοῦν ἐπίμονα, γιατὶ δὲν ἀφορίζει τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Μακάριο 
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ἂν πράγματι δὲν υἱοθετεῖ τὴν πολιτική του, γιατὶ δὲν δηλώνει δη-
μοσίως ὅτι ἡ Κύπρος εἶναι τουρκική. 

Κρίσιμες ὧρες, κρίσιμες μέρες, ἑβδομάδες, μῆνες. Μιὰ ὁλόκληρη 
περίοδο χρέη κυματοθραύστη ἐκτελεῖ ὁ Αἰμιλιανὸς καὶ τελικὰ τὴν 
21η Ἀπριλίου τοῦ 1964, ἀπελαύνεται ἀπὸ τὶς τουρκικὲς ἀρχές, μαζὶ μὲ 
τὸν ἀείμνηστο Μητροπολίτη Φιλαδελφείας Ἰάκωβο, ὡς ἐπικίνδυνος 
γιὰ τὴν ἀσφάλεια τῆς Τουρκίας, στερούμενος σὺν τοῖς ἄλλοις, τῆς πα-
τρικῆς του περιουσίας. 

Ἐδῶ, ἐν συντομίᾳ, ὁλοκληρώνεται ἡ πρώτη φάση. Τὸ 1969 ὁ Ἀθη-
ναγόρας ἱδρύει τὴν Μητρόπολη Βελγίου μὲ ἕδρα τὶς Βρυξέλλες, ὁπότε 
καὶ ὁρίζει τὸν Σελευκείας Αἰμιλιανό, πρῶτο Μητροπολίτη. Μητρο-
πολίτη ὅμως χωρὶς Ἐπισκοπεῖο. Μιᾶς Μητρόπολης χωρὶς Ἐκκλησία. 
Οἱ συνθῆκες ἰδιαίτερα δύσκολες. Τιτάνιο τὸ ἔργο ποὺ ἀναλαμβάνει 
καὶ ὅμως οὐδεὶς ἀμφέβαλε, οὔτε πρὸς στιγμὴ ὅτι θὰ ἐπιτύχει. Καὶ κα-
τορθώνει τὸ ἀκατόρθωτο ὁ Αἰμιλιανός. Καὶ τὸ 1975 μὲ τὴν συναντίλη-
ψη τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου, τῆς Εὐαγγελικῆς Ἐκ κλησίας καὶ τὴν 
ἀρωγὴ ἐπιφανῶν ὁμογενῶν, ἐπιτυγχάνει τὴν μεταγραφὴ στὸ ὄνομα τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τοῦ σημερινοῦ Ἐπισκοπικοῦ Μεγάρου. 

Ἀκάματος πάντοτε, συνεχίζει ἐκεῖ τὴν πολύπλευρη δράση του ὡς 
τὸ 1982, ὁπότε καὶ παραδίδει στὸν διάδοχό του, τὸν σημερινὸ Μη-
τροπολίτη Παντελεήμονα, μιὰ ἄρτια ὀργανωμένη Μητρόπολη, μὲ 13 
ἐνορίες στὸ Βέλγιο, μιὰ στὴν Ὁλλανδία καὶ μιὰ στὸ Λουξεμβοῦργο, 
προκειμένου νὰ ἀναλάβει κατ’ ἐντολὴ τοῦ Πατριάρχου τὴν Μητρόπο-
λη Κώου καὶ Νισύρου, καθ’ ὅτι τὸ ὑγρὸ κλῖμα τοῦ Βελγίου εἶχε σοβαρὲς 
ἐπιπτώσεις στὴν ὑγεία του. 

Τὸ ἔργο του συνεχίζεται πάντοτε μὲ τὸν αὐτὸ ζῆλο, μὲ πολὺ ἀγάπη 
καὶ μὲ πολὺ διάθεση γιὰ ὀργάνωση καὶ δημιουργία. Ἡ μακρὰ θητεία 
του δίπλα στὸν Ἀθηναγόρα, τὸν ἔχει προικίσει μὲ πρόσθετες ἱκανότη-
τες. Ὁ δυναμισμός του ἀστείρευτος, ἐκδηλώνεται καὶ πάλι ἔμπρακτα. 
Ἀναδιοργανώνει τὰ πάντα. Τὰ νοικοκυρεύει ὅλα καὶ τὸ ἀποτέλεσμα 
κατὰ γενικὴ ὁμολογία, θεωρεῖται ὄντως ἄψογο. 

Τέτοιες ὧρες, ὅπως εἶχα πεῖ καὶ τότε, πρὸ διετίας δηλαδή, ἔρχονται 
στὸ νοῦ μας τὰ κεριὰ τοῦ Καβάφη. Ὅταν ὅμως ἀφήνεις στὸ πέρασμά 
σου ἕνα ἔργο ἀξιόλογο, ὅταν ἔχεις γαλήνια τὴν συνείδηση, ἀλώβητο 
τὸ ἦθος σου, ὅταν εἶσαι βέβαιος ὅτι ἔπραξες τὸ καθῆκον σου ὅπου σ’ 
ἔταξαν, γιατί νὰ σὲ λυπεῖ τὸ θέαμα τῶν σβησμένων κεριῶν; 

Γύρισε καὶ δές τα Γέροντά μου, ὄχι ὡς σβηστά, ἀλλὰ ἀναμμένα. Δὲν 
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εἶναι 40-50, οὔτε 60-70. Πλησιάζουν τὰ 100 ποὺ καῖνε γιὰ νὰ καθοδη-
γοῦν καὶ νὰ φωτίζουν ὅλους μας καὶ πρὸ παντὸς αὐτοὺς ποὺ σὲ διαδέχο-
νται, αὐτοὺς ποὺ ἔχουν ἐπωμισθεῖ τὶς ὑποχρεώσεις τοῦ ποιμένος, ἀλλὰ 
καὶ ὅλων τῶν ἄλλων, ἔστω καὶ ἁπλῶν λειτουργῶν τῆς Ἐκκλησίας. 

Ἐν συνεχείᾳ, ἐτελέσθη ὁ ἐνταφιασμὸς τοῦ σκηνώματος τοῦ ἀει
μνήστου Ἱεράρχου εἰς τὸ ἐκεῖσε Κοιμητήριον καὶ ἐπὶ τοῦ μνήματος 
ἐτέθη ἡ  ὑπὸ τοῦ ἰδίου προγεγραμμένη  ἐπιγραφή: 

«Μητροπολίτης πρ. Κώου καὶ Νισύρου Αἰμιλιανὸς
ὁ ἀπὸ Μεγάλων Πρωτοσυγκέλλων»

* * *
Τὸ Σάββατον 15ην Ὀκτωβρίου 2011 ἐτελέσθη ἐν τῷ Ἱερῷ Μη

τροπολιτικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Νικολάου Κῶ τεσσαρακονθήμερον 
Δισαρχιερατικὸν Μνημόσυνον εἰς μνήμην τοῦ μεταστάντος Ἱεράρ
χου, κατὰ τὸ ὀποῖον παρέστησαν συλλειτουργοῦντες οἱ Σεβ. Μη
τροπολῖται Κώου καὶ Νισύρου κ. Ναθαναὴλ καὶ Λέρου, Καλύμνου 
καὶ Ἀστυπαλαίας κ. Παῒσιος, ὁ ὁποῖος ἐταξίδευσεν ἀπὸ τὴν γειτο
νικὴν νῆσον Κάλυμνον δι’ αὐτὸν τὸν λόγον.

Κατὰ τὴν θείαν Λειτουργίαν, τοὺς δύο Ἀρχιερεῖς ἐπλαισίωσαν 
κυκλώσαντες τὸ Ἅγιον Θυσιαστήριον ὁ Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως Πανοσ. Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Πίτσης καὶ πολλοὶ ἐκ 
τῶν Ἱερέων τῆς Νήσου. 

Μετὰ τὴν ἀνάγνωσιν τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου, ὁ Σεβ. Μητροπο
λίτης Λέρου, Καλύμνου καὶ Ἀστυπαλαίας κ. Παῒσιος ὡμίλησεν κα
ταλλήλως, διαζωγραφήσας τὸν βίον, τὴν πολιτείαν ἀλλὰ καὶ τὴν 
προσφορὰν τοῦ πρότριτα κεκοιμημένου Ἱεράρχου πρὸς τὴν Μητέ
ρα Ἐκκλησίαν, τῆς ὁποίας ὑπῆρξεν δοῦλος ἀγαθὸς καὶ πιστὸς πολ
λαπλασιάσας τὸ δοθὲν αὐτῷ τάλαντον. 

Μετὰ τὸ πέρας τοῦ Μνημοσύνου, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κώου 
καὶ Νισύρου κ. Ναθαναήλ, διακατεχόμενος ὑπὸ βαθείας συγκινήσε
ως, ηὐχαρίστησεν τὸν κ. Παῒσιον διὰ τὴν ἐγκάρδιον αὐτοῦ συμπα
ράστασιν εἰς τὸ πένθος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καὶ ηὐχήθη ὅπως 
ὁ Ἅγιος ἡμῶν Θεὸς ἀναπαύσῃ μετὰ δικαίων τὴν ψυχὴν τοῦ ἀειμνή
στου Προκατόχου του κυροῦ Αἰμιλιανοῦ Ἀρχιερέως, ἀνθ’ ὧν οὗτος 
προσέφερεν κατὰ τὴν ἐπὶ τῆς γῆς παρεπιδημίαν του.
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