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Ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
 
Ὁ Θεός, ὁ δημιουργήσας τὸ Σύμπαν καὶ διαμορφώσας τὴν γῆν 

εἰς τέλειον κατοικητήριον τοῦ ἀνθρώπου, ἔδωκεν εἰς αὐτὸν ἐντολὴν 
καὶ δυνατότητα νὰ αὐξάνηται καὶ νὰ πληθύνηται καὶ νὰ πληρώσῃ 
αὐτὴν καὶ νὰ κυριεύσῃ αὐτῆς καὶ πάντων τῶν ἐν αὐτῇ ζῴων καὶ 
φυτῶν (Γεν. α΄ 28).

Ὁ περιβάλλων ἡμᾶς κόσμος ἐχαρίσθη ἡμῖν ὑπὸ τοῦ Δημιουργοῦ 
ὡς στάδιον κοινωνικῆς δραστηριοποιήσεως, ἀλλὰ καὶ ἁγιασμοῦ, 
πρὸς κληρονομίαν τῆς ἀνακαινισθησομένης ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι 
κτίσεως. Τὴν τοιαύτην θεολογικὴν θέσιν ἔχει καὶ βιοῖ ἀείποτε ἡ Μή-
τηρ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία, διὸ καὶ ἡ ἡμετέρα Μετρι-
ότης ἐτέθη, ὡς γνωστόν, ἐπὶ κεφαλῆς τῆς ἀναληφθείσης παρὰ τοῦ 
καθ’ ἡμᾶς πανιέρου Οἰκουμενικοῦ Θρόνου οἰκολογικῆς προσπαθεί-
ας διὰ τὴν προστασίαν τοῦ πολλὰ ταλαιπωρουμένου ὑφ  ἡμῶν ἐν 
ἐπιγνώσει καὶ ἀνεπιγνώστως πλανήτου μας.

 Ἡ  βιοποικιλότης, ἡ ὁποία εἶναι τὸ ἔργον τῆς πανσοφί-
ας τοῦ Θεοῦ, δὲν ἐδόθη ἀσφαλῶς εἰς τὴν ἀνεξέλεγκτον ἐξουσίαν 
τοῦ ἀνθρώπου. Κατακυρίευσις  τῆς γῆς καὶ τῶν ἐν τῇ γῇ ὑπὸ τοῦ 
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ἀνθρώπου σημαίνει ἔλλογον χρῆσιν καὶ ἀπόλαυσιν τῶν προσφερο-
μένων ἀγαθῶν καὶ ὄχι καταστρεπτικὴν ἐκ πλεονεξίας ἄντλησιν καὶ 
κάρπωσιν ἢ καταστροφὴν τῶν πόρων αὐτῆς.

Ἐν τούτοις, ἰδίᾳ ἐπὶ τῶν ἡμερῶν μας, παρατηροῦμεν μίαν ὑπερ-
βολικὴν ἐκμετάλλευσιν τῶν φυσικῶν πόρων, μὲ συνέπειαν τὴν κα-
ταστροφὴν τῆς περιβαλλοντικῆς ἰσορροπίας τῶν οἰκοσυστημάτων 
καὶ γενικώτερον τῶν περιβαλλοντικῶν συνθηκῶν, εἰς τρόπον ὥστε 
οἱ ὑπὸ τοῦ Θεοῦ τεταγμένοι ὅροι διαβιώσεως τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ τῆς 
γῆς νὰ γίνωνται δυσμενέστεροι δι’ αὐτόν. Ἐπὶ παραδείγματι, ὡς πα-
ρατηροῦμεν ἅπαντες, ἐπιστήμονες, ἐκκλησιαστικοὶ καὶ πολιτικοὶ 
ἄρχοντες καὶ ἐν γένει ἡ ἀνθρωπότης, αὐξάνεται ἡ θερμοκρασία τῆς 
ἀτμοσφαίρας, ἐκδηλοῦνται ὑπερβολικαὶ βροχοπτώσεις, μολύνονται 
ἐπίγεια καὶ θαλάσσια οἰκοσυστήματα, καί, γενικώτερον, διαταράσ-
σεται, ἐνίοτε δὲ καὶ καταστρέφεται πλήρως, ἡ δυνατότης συνεχίσε-
ως τῆς ζωῆς εἰς ὡρισμένας περιοχάς.

 Βλέπουσα καὶ ἐμπειρικῶς ἀξιολογοῦσα τοὺς ἐκ τῆς τοιαύτης ἐξε-
λίξεως τῶν περιβαλλοντικῶν συνθηκῶν κινδύνους διὰ τὴν ἀνθρω-
πότητα, ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία καθιέρωσεν ἤδη ἀπὸ τῆς ἐποχῆς τοῦ 
προκατόχου ἡμῶν ἀοιδίμου Πατριάρχου Δημητρίου τὴν πρώτην 
Σεπτεμβρίου ἑκάστου ἔτους ὡς ἡμέραν προσευχῆς διὰ τὸ περιβάλ-
λον. 

Ἀλλ’  ὀφείλομεν νὰ παραδεχθῶμεν ὅτι τὰ αἴτια τῶν δυσαρέστων 
περιβαλλοντικῶν ἀλλαγῶν δὲν εἶναι θεοκίνητα ἀλλὰ ἀνθρωποκί-
νητα καί, ἑπομένως, ἡ παράκλησις καὶ ἡ προσευχητικὴ δέησις τῆς 
Ἐκκλησίας καὶ ἡμῶν πρὸς τὸν Θεόν, τὸν Κύριον τῶν κυρίων καὶ 
Κυβερνήτην τοῦ παντός, πρὸς βελτίωσιν τῶν περιβαλλοντικῶν 
συνθηκῶν, εἶναι οὐσιαστικῶς αἴτημα  μετανοίας  τῆς ἀνθρωπότη-
τος διὰ τὸ  ἁμάρτημά  της νὰ καταστρέφῃ τὰ ἐν τῇ γῇ, ἀντὶ νὰ 
καρπῶται μετὰ λόγου καὶ προσοχῆς διὰ τὴν διατήρησιν τῆς ἀειφο-
ρίας  τοὺς πόρους αὐτῆς.

Προσευχόμενοι καὶ αἰτούμενοι παρὰ τοῦ Θεοῦ τὴν διατήρησιν 
τοῦ περιβάλλοντος τῆς γῆς καταλλήλου διὰ τὴν ἐν αὐτῇ ζωὴν τοῦ 
ἀνθρώπου, κατ’ οὐσίαν παρακαλοῦμεν, ὅπως ὁ Θεὸς ἀλλάξῃ τὸν 
λογισμὸν τῶν ἰσχυρῶν τῆς γῆς, καὶ φωτίσῃ αὐτοὺς νὰ μὴ κατα-
στρέφουν τὸ γήϊνον οἰκοσύστημα διὰ λόγους οἰκονομικοῦ ὀφέλους 
καὶ συμφέροντος παροδικοῦ. Τοῦτ’ αὐτὸ ὅμως ἰσχύει καὶ διὰ πάν-
τα ἄνθρωπον ἐξ ἡμῶν, διότι καὶ ἕκαστος ἐξ ἡμῶν ἐν τῷ μέτρῳ τῶν 
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μικρῶν δυνατοτήτων του ἐπιφέρει τὰς μικρὰς περιβαλλοντικὰς κα-
ταστροφάς, τὰς ὁποίας ἡ ἀφροσύνη του τοῦ ἐπιτρέπει. 

Ἑπομένως, προσευχόμενοι ὑπὲρ τοῦ περιβάλλοντος, προσευχό-
μεθα ὑπὲρ τῆς μετανοίας ἑνὸς ἑκάστου ἐξ ἡμῶν διὰ τὴν μικρὰν ἢ με-
γάλην συμβολήν μας εἰς τὴν βλάβην καὶ καταστροφὴν τοῦ περιβάλ-
λοντος, τὴν ὁποίαν βιοῦμεν συνολικῶς ὡς ἄθροισμα μερικωτέρων 
ἐπιζημίων ἐπεμβάσεων διὰ τῶν κατὰ τόπους καὶ χρόνους μεγάλων 
καὶ καταστροφικῶν καιρίων φαινομένων.

Τὴν ἔκκλησιν, προσευχὴν καὶ προτροπὴν ταύτην ἀπευθύνοντες 
ἀπὸ τοῦ Ἱεροῦ Κέντρου τῆς Ὀρθοδοξίας πρὸς τὴν οἰκουμένην καὶ 
πρὸς συνόλην τὴν ἀνθρωπότητα, δεόμεθα ὅπως ὁ ἀγαθοδότης 
Κύριος, ὁ χαρισάμενος εἰς ἡμᾶς πάντας τοὺς ἐπὶ τοῦ πλανήτου γῆ 
οἰκοῦντας τὸν γήϊνον παράδεισον, λαλήσῃ ἀγαθὰ εἰς τὰς καρδίας 
ὅλων τῶν ἀνθρώπων, διὰ νὰ σεβώμεθα τὴν περιβαλλοντικὴν ἰσορ-
ροπίαν, τὴν ὁποίαν Οὗτος ἐν τῇ πανσοφίᾳ Του καὶ τῇ ἀγαθότητί 
Του μᾶς παρέδωκεν, ὥστε καὶ ἡμεῖς καὶ αἱ ἐπερχόμεναι γενεαὶ νὰ 
ἀπολαμβάνωμεν τὰς δωρεὰς τοῦ Θεοῦ μετ’ εὐχαριστίας καὶ δοξο-
λογίας.

Αὐτῆς τῆς Σοφίας, τῆς Εἰρήνης καὶ τῆς Δυνάμεως τοῦ Θεοῦ, τῆς 
δημιουργησάσης καὶ συντηρούσης καὶ κατευθυνούσης τὴν ἀποκα-
ραδοκοῦσαν τὴν σωτηρίαν αὐτῆς κτίσιν πρὸς τὰ ἔσχατα, δεόμεθα 
ὅπως διαφυλάττῃ τὸ περιβάλλον ἀειφόρον καὶ προσφέρον συνεχῶς 
εἰς τὴν εὐημερίαν τοῦ ἀνθρώπου καὶ ὁδηγῇ καρποφόρως τὰ ἀγαθὰ 
ἔργα τῶν χειρῶν τῶν ἐργαζομένων πρὸς τοῦτο συνανθρώπων, καὶ 
ἐπικαλούμεθα τὴν Χάριν καὶ τὸ ἄπειρον Ἔλεος Αὐτοῦ ἐπὶ πάντας 
τοὺς ἀνθρώπους, μάλιστα τοὺς σεβομένους τὴν δημιουργίαν καὶ 
φυλάσσοντας αὐτήν.

΄
βιβ΄ Σεπτεμβρίου α΄
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«Χριστός γεννᾶται· δοξάσατε. Χριστός ἐπί γῆς· ὑψώθητε».

Ἄς πανηγυρίσωμεν χαρμοσύνως τήν ἄφατον Θεοῦ συγκατάβα-
σιν. Οἱ Ἄγγελοι προηγοῦνται ψάλλοντες «δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καί 
ἐπί γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία».

 Ἐπί τῆς γῆς ὅμως βλέπομεν καί βιοῦμεν πολέμους καί ἀπειλάς 
πολέμων. Καί ὅμως δέν ἀναιρεῖται ἐκ τούτου ἡ χαρμόσυνος  ἀ γ γ ε 
λ ί α. Ἡ  ε ἰ ρ ή ν η, πράγματι ἦλθεν ἐπί τῆς γῆς διά τῆς καταλλαγῆς, 
ἐν τῷ προσώπῳ Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ Θεοῦ καί τῶν ἀνθρώπων. Ἀλλά, 
ἀτυχῶς, δέν κατηλλάγημεν, παρά τό ἅγιον θέλημά Του, οἱ ἄνθρωποι 
μεταξύ μας. Διακείμεθα ἐχθρικῶς πρός ἀλλήλους. Διακρινόμεθα διά 
φανατισμούς ὡς πρός τάς θρησκευτικάς καί πολιτικάς μας πεποιθή-
σεις, διά πλεονεξίαν ὡς πρός τήν ἀπόκτησιν τῶν ἀγαθῶν, διά ἐπε-
κτατισμόν ὡς πρός τήν ἄσκησιν τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας. Καί οὕτω 
συγκρουό μεθα πρός τούς συνανθρώπους μας.

Ὁ πεφωτισμένος αὐτοκράτωρ τῶν Ρωμαίων Ἅγιος Κωνσταντῖνος 
ὁ  Μέγας, διά τοῦ Διατάγματος τῶν Μεδιολάνων, τοῦ ἐκδοθέντος 
ἐν ἔτει 313 μετά Χριστόν, ἐθέσπισε τήν ἐλευθέραν ἄσκησιν τῆς χρι-
στιανικῆς πίστεως, παραλλήλως καί τήν ἐλευθέραν ἄσκησιν πάσης 
ἄλλης θρησκείας. Δυστυχῶς, μετά τήν πάροδον, ἔκτοτε, χιλίων 
ἑπτακοσίων ἀκριβῶς ἐτῶν, ἐξακολουθοῦν ἀσκούμενοι κατά τόπους 
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θρησκευτικοί διωγμοί κατά χριστιανῶν ἤ ἄλλων θρησκευτικῶν μει-
ονοτήτων.

Παραλλήλως, οἱ οἰκονομικοί ἀνταγωνισμοί ἐντείνονται παγκο-
σμίως καί ἡ ἐπιδίωξις τοῦ προσκαίρου κέρδους προωθεῖται ὡς κε-
φαλαιώδης σκοπός. Αἱ θλιβεραί συνέπειαι τῆς ὑπερσυγκεντρώσεως 
τοῦ πλούτου εἰς χεῖρας ὀλίγων καί τῆς οἰκονομικῆς ἐξαθλιώσεως 
μεγάλων ἀνθρω πίνων μαζῶν παραβλέπονται. Ἡ δυσαναλογία αὕτη, 
ἡ ὁποία χαρακτηρίζεται παγκοσμίως ὡς  οἰκονομική κρίσις, εἶναι 
κατ᾿ οὐσίαν ἀπότοκος τῆς ἠθικῆς κρίσεως. Εἰς τήν ἠθικήν ταύ την 
κρίσιν, ἀτυχῶς ἡ ἀνθρωπότης δέν δίδει τήν πρέπουσαν σημασίαν. 
Πρός δικαιολόγησιν τῆς στάσεώς της ἐπικαλεῖται τήν ἐλευθερίαν 
τῶν συναλλαγῶν. Ἡ ἐλευθερία ὅμως τῶν συναλλαγῶν δέν ἐπιτρέπει 
τό ἔγκλημα. Καί ἐγκληματική συμπεριφορά δέν εἶναι μόνον ἡ περι-
γραφομένη εἰς τούς ποινικούς κώδικας. Εἶναι καί ἐκείνη ἡ ὁποία, ἄν 
καί δέν προβλέπεται ὑπό τῶν ἐπιταγῶν τῶν ποινικῶν νόμων, ὑφαρ-
πάζει τόν πλοῦτον τῶν ἄλλων διά καταλλήλων μεθοδεύσεων. Ἐφ᾿ 
ὅσον ὁ νόμος δέν ἐπιβάλλεται, αἱ ἀντιδράσεις τῶν θιγομένων πο-
λιτῶν ἐκδηλοῦνται πολλάκις ἀνεξελέγκτως καί προκαλοῦν διασά-
λευσιν τῆς κοινωνικῆς εἰρήνης.

Παρακολουθοῦντες, λοιπόν, ἀπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ ἡμῶν Πα-
τριαρχείου, τά «σημεῖα τῶν και ρῶν», κατά τά ὁποῖα «ἀκούονται» 
παντα χόθεν καί βιοῦνται «πόλεμοι καί ἀκαταστασίαι» καί ἐγείρε-
ται ἔθνος ἐπί ἔθνος καί βασιλεία ἐπί βασιλείαν, σεισμοί τε μεγάλοι 
κατά τόπους καί  λιμοί καί λοιμοί, φόβητρά τε καί σημεῖα ἀπ᾿ οὐρα-
νοῦ μεγάλα παρουσιάζονται (πρβλ. Λουκ. κα΄, 10-12), βιοῦντες δέ 
ἐμπραγμάτως τό Βασιλειανόν, ὅτι «τῆς ἀγάπης ἐξαίρετα δύο ταῦτα· 
τό λυπεῖσθαι μέν καί ἀγωνιᾶν ἐφ᾿ οἷς βλάπτεται ὁ ἀγαπώμενος, 
χαίρειν δέ καί ἀγωνίζεσθαι ὑπέρ τῆς ὠφελείας αὐτοῦ·...ὁ δέ μή οὕτω 
συνδιατιθέμενος φανερός ἐστι μή ἀγαπῶν τόν ἀδελφόν» (Μ. Βασι-
λείου, Ὅροι κατ᾿ ἐπιτομήν, P.G. 31, 1200Α), κηρύττομεν ἀπό τῆς 
Ἱερᾶς ταύτης Καθέδρας τοῦ Κέντρου τῆς Ὀρθοδοξίας  τό ἐπί θύραις 
νέον Ἔτος  ὡς Ἔτος  Πανανθρωπίνης Ἀλληλεγγύης.

Ἐλπίζομεν ὅτι οὕτω θά εὐαισθητοποιήσωμεν ἀρκετάς καρδίας 
τῶν μελῶν τῆς ἀνθρωπότητος ἐπί τοῦ προβλήματος τῆς μεγάλης 
καί ἐκτεταμένης πτωχείας καί ἐπί τῆς ἀνάγκης λήψεως μέτρων, 
πρός ἀνακούφισιν τῶν πεινώντων καί δυστυχούντων. 

Ζητοῦμεν, ὡς πνευματικός ἐκκλησιαστικός ἡγέτης, τήν σύμπρα-
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ξιν ὅλων τῶν καλῆς θελήσεως προσώπων καί Κυβερνήσεων διά τήν 
πραγματοποίησιν ἐπί τῆς γῆς τῆς τοῦ Κυρίου εἰρήνης. Τῆς εἰρήνης, 
τήν ὁποίαν ἐπηγγέλθησαν οἱ Ἄγγελοι καί ἔφερε τό βρέφος Ἰησοῦς. 
Ἐπιθυμοῦντες τήν ἀληθῆ εἰρήνην ταύτην, τήν πάντα νοῦν ὑπε-
ρέχουσαν, ὀφείλομεν νά τήν ἐπιδιώκωμεν ἐμπράκτως, μή ἀδιαφο-
ροῦντες διά τάς ἀδυναμίας, πνευματικάς καί ὑλικάς, τοῦ συνανθρώ-
που, ὑπέρ τοῦ ὁποίου Χριστός κατῆλθεν εἰς τόν κόσμον.

Ἡ ἀγάπη καί ἡ εἰρήνη εἶναι γνωρίσματα τῶν Μαθητῶν καί Ἀπο-
στόλων τοῦ Κυρίου καί παντός Χριστιανοῦ. Ὅθεν, προτρεπόμεθα 
ἑαυτούς καί ἀλλήλους, ὅπως κατά τό ῎Ε τ ο ς  τοῦτο τῆς  Παν-
ανθρωπίνης Ἀλληλεγγύης καταβάλλωμεν ὡς ἄτομα καί ὡς λαοί, 
συνειδητάς προσπαθείας διά τήν ἄμβλυνσιν τῶν ἀπαν θρώπων συ-
νεπειῶν τῶν μεγάλων ἀνισοτήτων καί διά τήν ἀναγνώρισιν ὑπό 
πάντων τοῦ δικαιώματος τῶν ἀσθενεστέρων πρός ἀπόλαυσιν τῶν 
ἀπαραιτήτων διά τήν ζωήν τοῦ ἀνθρώπου ἀγαθῶν.

Τοιουτοτρόπως θά ἴδωμεν πραγματοποιου μένην ἐν τῷ μέτρῳ 
τοῦ ἀνθρωπίνως ἐφικτοῦ καί ἐπί τῆς γῆς τήν εἰρήνην.

Προσκυνοῦντες μεθ᾿ ἁπάσης τῆς αἰσθητῆς καί τῆς νοητῆς κτί-
σεως τήν ἐκ Παρθένου ἐπί γῆς ἐν δημίαν τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ 
Θεοῦ καί κλίνοντες γόνυ ἐνώπιον τοῦ Βρέφους ᾽Ιησοῦς, τοῦ φωτι-
στοῦ καί σωτῆρος μας, τοῦ ὑπερασπιστοῦ τῆς ζωῆς μας, διερωτώ-
μεθα ἀληθῶς μετά τοῦ Ψαλ μῳδοῦ τίνα φοβηθησόμεθα ἤ ἀπό τίνος 
δειλιάσωμεν (πρβλ. Ψαλμ. 26) οἱ χριστιανοί, ἐφ᾿ ὅσον «ἐτέ χθη ἡμῖν 
σήμερον Σωτήρ» (πρβλ. Λουκ. β΄ 11), «ὁ Κύριος τῶν δυνάμεων καί 
βασιλεύς τῆς δόξης» (πρβλ. Ψαλμ. 23);

 Εὐχόμεθα καί προσευχόμεθα ἐκτενῶς καί ὁλοκαρδίως, ὅπως 
τό ἀνατέλλον ἔτος 2013 καταστῇ διά πάντας ἔτος πανανθρωπί-
νης ἀλληλεγγύης, ἐλευθερίας, καταλλαγῆς, εὐδοκίας, εἰρήνης καί 
εὐφροσύνης καί ὅπως ὁ ἐν Σπηλαίῳ τεχθείς προαιώνιος Λόγος τοῦ 
Πατρός, ὁ ἑνώσας τούς ἀγ γέλους καί τούς ἀνθρώπους ἐν ἑνί τάγ-
ματι καί ποιήσας εἰρήνην ἐπί τῆς γῆς, χαρίζῃ εἰς πάντας ὑπομονήν, 
ἐλπίδα καί δύναμιν καί εὐλογῇ τόν κόσμον διά τῶν θείων δωρεῶν 
τῆς ἀγάπης Αὐτοῦ. Ἀμήν. 

Φανάριον, Χριστούγεννα 
΄
βιβ´  

† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαῖος
διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης πάντων ὑμῶν



ΜΕΡΟΣ Β΄

ΜΕΛΕΤΕΣ
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ΜΙΧΑΗΛ Ι. ΑΣΦΕΝΤΑΓΑΚΗΣ
Ὑποψήφιος Διδάκτωρ Χριστιανικῆς καὶ Βυζαντινῆς Ἀρχαιολογίας  

τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

ΜΙΑ ΙΔΙΟΜΟΡΦΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ 
ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΤΟΝ ΝΑΟ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ  

ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ: 
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Σὲ ἀπόσταση 65 περίπου χιλιομέτρων ἀπὸ τὴν πόλη τῆς Ρόδου, 
στὸ νοτιοανατολικὸ τμῆμα τοῦ νησιοῦ, συναντᾶμε τὸ Ἀσκληπιειό, 
ἕνα χωριὸ 350 περίπου κατοίκων, στὸ κέντρο τοῦ ὁποίου κεῖται ὁ με-
ταβυζαντινὸς ναὸς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου. Ἡ ὀνομασία τοῦ 
οἰκισμοῦ πιθανότατα σχετίζεται μὲ τὸν θεὸ τῆς Ἰατρικῆς Ἀσκληπιό1 
καὶ ὑφίσταται τουλάχιστον ἀπὸ τὸν 15ο αἰῶνα, καθὼς ἀναφέρε-
ται σὲ διάταγμα τοῦ Μεγάλου Μαγίστρου Giovanni Battista degli 
Orsini (1467-76) τοῦ ἔτους 14742. 

Ὁ ναὸς τῆς Κοιμήσεως ἀκολουθεῖ τὸν τύπο τοῦ ἐλεύθερου σταυ-

1. Ὁ ἀρχαιολόγος Ι. Βολανάκης δὲν ἀναφέρει τὴν εὕρεση ἐρειπίων κάποιου 
ναοῦ τοῦ Ἀσκληπιοῦ στὸ χωριό, ὁπότε δὲν ἔχουμε ἀνασκαφικὰ δεδομένα ποὺ 
νὰ ἐπιβεβαιώνουν τὴν προέλευση τοῦ ὀνόματος. Ὡστόσο, στὴν περιφέρεια τῶν 
Λαέρμων, σὲ κοντινὴ ἀπόσταση ἀπὸ τὸ Ἀσκληπιειό, ὑπάρχει περιοχὴ μὲ τὸ ὄνο-
μα Σκλαπειά (= Ἀσκλαπιεῖα, δωρικὸς τύπος), γεγονὸς ποὺ ἐνισχύει τὴν ἄποψη γιὰ 
τὴν παρουσία ναοῦ στὴν εὐρύτερη περιοχή. Βλ. Βολανάκης, Ἀσκληπιειό, σ. 8 καὶ 
Παπαχριστοδούλου, Τοπωνυμικό, σ. 42.

2. Βλ. Παπαχριστοδούλου, Ἱστορία, σ. 286 γιὰ τὸ μεταφρασμένο ἀπόσπα-
σμα τοῦ κειμένου καὶ Παπαχριστοδούλου, Τοπωνυμικά, σσ. 241-242  γιὰ τὸ 
πρωτότυπο.
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ροῦ μὲ τροῦλο (β΄ παραλλαγὴ κατὰ Ὀρλάνδο)3 καὶ ἔχει δύο οἰκοδο-
μικὲς φάσεις (εἰκ. 1). Ἡ α΄ οἰκοδομικὴ φάση τοποθετεῖται ἀνάμεσα 
στὸν 14ο4 καὶ 17ο αἰῶνα, ἂν καὶ ἡ νεότερη ἔρευνα συγκεκριμενοποιεῖ 
τὴν ἀνέγερση τοῦ ναοῦ στὸν 15ο-16ο αἰῶνα. Ἡ ἄποψη αὐτὴ ἐνισχύε-
ται ἀπὸ τὰ χρονολογημένα στοὺς ἴδιους αἰῶνες ἐντοιχισμένα ἐξω-
τερικὰ ἐφυαλωμένα πινάκια τῶν παραθύρων τῶν πλαγίων σκελῶν 
τοῦ σταυροῦ5. Τὰ ὀρθογώνια ἰσομήκη προσκτίσματα, ποὺ στεγάζο-
νται μὲ βεργωτὰ σταυροθόλια, ἑκατέρωθεν τοῦ δυτικοῦ σκέλους τοῦ 
σταυροῦ (βορειοδυτικὴ καὶ νοτιοδυτικὴ γωνία) ἀνήκουν στὴν β΄ 
οἰκοδομικὴ φάση (μᾶλλον μέσα 19ου αἰ.)6 (εἰκ. 2). 

 Στὸν κατάγραφο ναὸ συναντῶνται τρία στρώματα τοιχογρα-
φιῶν: τὸ πρῶτο στρῶμα ἀνήκει στὶς ἀρχὲς τοῦ 16ου αἰῶνα, ἴσως 
στὸ α΄ τέταρτο, καὶ ἐντοπίζεται στὸ ἱερό. Τὸ δεύτερο στρῶμα κα-
ταλαμβάνει τὸν χῶρο τοῦ κυρίως ναοῦ καὶ ἀνήκει στὸ β΄ μισὸ τοῦ 

3. Ὀρλάνδος, Μνημεῖα τῆς Ρόδου, σσ. 86-87.
4. Ὁ Ι. Βολανάκης χρονολογεῖ τὸν ναὸ στὸ β΄ μισὸ τοῦ 14ου αἰῶνα. Βλ. Βο-

λανάκης, ὅπ.π., σ. 11.
5. Κατσιώτη, Κύκλος τῆς Ἀποκάλυψης, σ. 26.
6. Gerola, Monumenti, σ. 352, Ὀρλάνδος, ὅπ. π., σ. 96, Βολανάκης, Περι-

οδεῖες, σ. 412, Κόλλιας, Συντήρηση, σ. 467, Βολανάκης, Ἀσκληπιειό, σ. 12 καὶ 
Κατσιώτη, ὅπ.π.

Εἰκ. 1. Ὁ ναὸς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου στὸ Ἀσκληπιεῖο τῆς Ρόδου 
(νοτιοανατολικὴ ἄποψη).
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17ου αἰῶνα. Τὸ τρίτο στρῶμα ἀφορᾶ σὲ ὁρισμένες ἐπιζωγραφήσεις 
στὸν νότιο τοῖχο τοῦ δυτικοῦ σκέλους τοῦ σταυροῦ καὶ στὸ βόρειο 
σκέλος. Τὸ πότε ἐκτελέστηκαν παραμένει ἄγνωστο7. 

Στὸν βόρειο τοῖχο τοῦ δυτικοῦ σκέλους τοῦ σταυροῦ, δίπλα στὸ 
σημεῖο ἕνωσης τοῦ δυτικοῦ μὲ τὸ βόρειο σκέλος, καὶ γύρω στὰ δύο 

7. Κατσιώτη, ὅπ.π., σσ. 26-27. Ὁ Ἰ. Βολανάκης, βασιζόμενος σὲ κάποια 
ἐπιγραφὴ στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ ναοῦ, πιστεύει ὅτι οἱ ἐπιζωγραφήσεις πραγματο-
ποιήθηκαν τὸ 1930. Βλ. Βολανάκης, Ἀσκληπιειό, σσ. 14-15. Ἐπίσης, ὁ ἀείμνηστος 
Ἠ. Κόλλιας ὑποστηρίζει ὅτι οἱ τοιχογραφίες τοῦ δυτικοῦ σκέλους τοῦ σταυροῦ 
ἀποτελοῦν ἔργο τοῦ 14ου αἰῶνα. Βλ. Κόλλιας, ὅπ.π.

Εἰκ. 2. Κατὰ μῆκος τομὴ 
καὶ κάτοψη τοῦ ναοῦ  
(σχέδιο Ἀ. Ὀρλάνδου).
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μέτρα ἐπάνω ἀπὸ τὸ ἔδαφος ξεχωρίζει ἡ μεγαλογράμματη κτητο-
ρικὴ ἐπιγραφή (εἰκ. 3): 

“+ ΕΓΕΝ[ΕΤΟ] Η ΖΩΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΙ
Κ[Ο]........................ [Α] Χ Ο ΣΤ· ΕΠΙΤΡΟ

Π[ΕΥΟΝΤΕΣ Ο ΕΥΣΕΒΕ]ΣΤΑΤΟΣ ΕΝ ΙΕΡΕΥΣΙ
Κ[ΑΙ].....................ΚΑΙ Η ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ ΑΥ

ΤΟΥ...................ΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΗΚΟΝΟΜΗ ΑΥ
[ΤΩΝ] [Ε]ΞΟΔ[ΟΙΣ] ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΠΟΙΗΜΑ ΕΜΟΥ ΑΝΑΞΙ

ΟΥ ΚΑΙ ΑΜΑΡΤΟΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΙΕΡΕΟΣ Ο ΕΚ ΝΕ
[ΟΧΩ]ΡΙΟΥ ΤΗΣ ΧΙΟΥ· Κ[ΑΙ] [Α]ΝΗ.........ΓΙΟ......

....................................................................
..................Ν.................................................

Δ[Ε]Κ[Ε]ΜΒΡΙΩ”8.
Ἀπὸ τὶς τελευταῖες γραμμὲς τῆς ἐπιγραφῆς πληροφορούμαστε 

ὅτι οἱ τοιχογραφίες τοῦ κυρίως ναοῦ ἀποτελοῦν πόνημα τοῦ ἱερέα 
Μιχαὴλ τοῦ Χίου9. Στὴ δεύτερη μάλιστα σειρὰ διακρίνεται καὶ τὸ 

8. Γιὰ προτεινόμενες συμπληρώσεις λέξεων ἢ φράσεων, βλ. Ὀρλάνδος, Ναοὶ 
τῆς Ρόδου, σ. 213 καὶ Βολανάκης, ὅπ.π., σσ. 21-22.

9. Γιὰ τὸν ζωγράφο, βλ. Πιομπῖνος, Ἁγιογράφοι, σ. 254 καὶ Χατζηδάκης - 
Δρακοπούλου, Ἕλληνες ζωγράφοι, σ. 194.

Εἰκ. 3. Ἡ κτητορικὴ ἐπιγραφή, μὲ τὰ στοιχεῖα τοῦ ζωγράφου  
καὶ τὸ ἔτος ἐκτέλεσης τῶν τοιχογραφιῶν.
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ἔτος ἐκτέλεσής τους, “Α Χ Ο ΣΤ”, δηλαδὴ 1676. Μὲ τὸ περιεχόμενο 
τῆς ἐπιγραφῆς αὐτῆς συνδέεται ἀκόμη μία (εἰκ. 4), ἡ ὁποία βρίσκε-
ται στὸν ἀνατολικὸ τοῖχο τοῦ βόρειου σκέλους τοῦ σταυροῦ, δίπλα 
ἀπὸ τὴν ὑπερμεγέθη παράσταση τοῦ ἀρχάγγελου Μιχαήλ: 

“ΔΕΗCΙC ΤΟΥ ΔΟΥΛΟΥ,
ΤΟΥ Θ[ΕΟ]Υ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΜΩ

ΝΑΧΟΥ·Κ[ΑΙ] ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι
ΕΡΕΩC ΤΟΥ ΠΑΤΡΟC ΑΥΤΟΥ

Κ[ΑΙ] ΚΥΡΙΑΚΗC ΠΡΕCΒΥ
ΤΕΡΑC·: ETOC AXOZ”10.

Στὴν ἀφιερωματικὴ αὐτὴ ἐπιγραφὴ ἀναφέρονται τὰ ὀνόματα 
τῶν ἀφιερωτῶν (Μακάριος, Γεώργιος καὶ Κυριακή), οἱ ἰδιότητές 
τους (μοναχός, ἱερέας καὶ πρεσβυτέρα) καὶ τὸ ἔτος ἀφιέρω-
σης (ΑΧΟΖ=1677)11. Εἶναι προφανὲς ὅτι μιλᾶμε γιὰ ταύτιση τῶν 
προσώπων τῶν δύο ἐπιγραφῶν, τουλάχιστον ὅσον ἀφορᾶ στὸν 
ἱερέα καὶ τὴν πρεσβυτέρα, πρᾶγμα ποὺ ἐπιβεβαιώνεται καὶ ἀπὸ τὴν 
πολὺ μικρὴ χρονικὴ ἀπόσταση ποὺ τὶς χωρίζει.

 Οἱ τοιχογραφίες τοῦ ναοῦ τοῦ Ἀσκληπιειοῦ ἀποτελοῦν τὸ μο-
ναδικό, μέχρι στιγμῆς, γνωστὸ ἐνυπόγραφο ἔργο τοῦ ἱερέα Μιχαὴλ 
ἀπὸ τὴ Χίο, ὄχι μόνο στὸ νησί, ἀλλὰ σὲ ὁλόκληρο τὸν ἑλλαδικὸ 
χῶρο. Ἔργα καλλιτεχνῶν ἀπὸ τὴ Χίο συναντῶνται καὶ σὲ ἄλλες πε-
ριοχὲς τῆς Ρόδου, ὅπως στὸν ναὸ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου 
στὸ χωριὸ Κατταβιά12, καθὼς καὶ σὲ ἄλλα νησιὰ τοῦ δωδεκανησια-

10. Βολανάκης, ὄπ.π., σ. 18 καὶ Κατσιώτη, ὄπ.π., σσ. 28-29.
11. Ὁ G. Gerola ἀναφέρει τὰ ἔτη 1646 καὶ 1677 ὡς ἔτη ἱστόρησης τοῦ ναοῦ, ἂν 

καὶ τὸ 1646 δὲν βρίσκεται κάπου γραμμένο. Πιστεύουμε ὅτι μπέρδεψε τὸ γράμμα 
Ο τῆς πρώτης ἐπιγραφῆς μὲ τὸ γράμμα Δ, ὁπότε διάβασε Α Χ Δ ΣΤ΄ ἀντὶ Α Χ Ο 
ΣΤ΄. Βλ. Gerola, ὄπ.π.

12. Ὁ ναὸς κοσμεῖται μὲ τοιχογραφίες τῶν μέσων τοῦ 17ου αἰῶνα, ἔργα τοῦ 

Εἰκ. 4. Ἡ ἀφιερωματικὴ ἐπιγραφή, 
δίπλα ἀπὸ τὴ μορφὴ  
τοῦ ἀρχάγγελου Μιχαήλ.
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κοῦ συμπλέγματος, ὅπως στὰ καθολικὰ τῶν Μονῶν Πανορμίτη καὶ 
Προφήτη Ἠλία Σύμης ἢ στὸν ναὸ τῶν Ἁγίων Βασιλείου καὶ Θαλε-
λαίου Πάτμου13. 

Τὸ εἰκονογραφικὸ πρόγραμμα τοῦ ναοῦ περιλαμβάνει θέματα 
οἰκεῖα, προερχόμενα ἀπὸ τοὺς βυζαντινοὺς καὶ μεταβυζαντινοὺς 
χρόνους: Εὐχαριστιακὸ κύκλο στὸ ἱερὸ (τὴν Πλατυτέρα, τὴν Κοι-
νωνία τῶν Ἀποστόλων, τὴν Ἀνάληψη τοῦ Χριστοῦ, τὴν Φιλοξενία 
τοῦ Ἀβραὰμ κ.λπ.), τὸν Παντοκράτορα στὸ ἡμισφαίριο τοῦ τρούλου, 
μὲ τὰ Τάγματα τῶν Ἀγγέλων καὶ τοὺς προφῆτες στὸ τύμπανο, Χρι-
στολογικό (Παραβολές, σκηνὲς ἀπὸ τὸν βίο τοῦ Χριστοῦ, τὰ Πάθη 
καὶ τὰ Ἑωθινά) καὶ Θεομητορικὸ κύκλο (σκηνὲς ἀπὸ τὸν βίο τῆς 
Παναγίας), κύκλο τῆς Γενέσεως, κύκλο τοῦ προφήτη Δανιήλ, κύκλο 
τῆς Ἀποκάλυψης, Δευτέρα Παρουσία καὶ μορφὲς ἁγίων, ὁλόσωμες 
ἢ σὲ μετάλλια14. Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι ὁ κύκλος τῆς Ἀποκάλυ-
ψης στὸ νότιο σκέλος τοῦ σταυροῦ ἀποτελεῖ ἰδιαίτερη περίπτωση, 
διότι, κατὰ τὴν ἀρχαιολόγο Α. Κατσιώτη, ἀφενὸς εἶναι ὁ μοναδικὸς 
στὸν νησιωτικὸ χῶρο καὶ ἀφετέρου, χρονολογημένος στὰ 1676-77, 
καθίσταται ἕνας ἀπὸ τοὺς πρωιμότερους στὸν ἑλλαδικὸ χῶρο15. Ὡς 
πρός τὴν εἰκονογραφία, ὁ ζωγράφος ἀκολουθεῖ τὰ βήματα τοῦ ἐκλε-
κτισμοῦ. Ἐπιλέγει λίγα σὲ ἀριθμὸ καὶ μικρῆς βαρύτητας δυτικὰ στοι-

μοναχοῦ Γρηγορίου ἀπὸ τὴ Χίο. Βλ. Gerola, ὄπ.π., σ. 354, Ὀρλάνδος, ὅπ.π., σ. 
214, Χατζηδάκης, Ἕλληνες ζωγράφοι, σ. 230 καὶ Papavassiliou - Archontopoulos, 
Nouveaux elements, σ. 326. Στὸ Χατζηδάκης - Δρακοπούλου, ὅπ.π. οἱ τοιχο-
γραφίες τοῦ ναοῦ ἀποδίδονται λανθασμένα στὸν ἱερέα Μιχαὴλ τὸν Χῖο.

13. Στὰ καθολικὰ τῶν μονῶν στὴ Σύμη ἔχουμε τρεῖς φορητὲς εἰκόνες τοῦ 
ζωγράφου Σταυριανοῦ τοῦ Χίου, μία στὴ Μονὴ Προφήτη Ἠλία (1727) καὶ δύο 
στὴ Μονὴ Πανορμίτη (χωρὶς ἔτος). Στὴν Πάτμο ὁ ζωγράφος ἀνέλαβε τὸν τοι-
χογραφικὸ διάκοσμο τοῦ ναοῦ (1722). Βλ. Χατζηδάκης - Δρακοπούλου, ὅπ.π., σ. 
377, Κουτελάκης, Ζωγράφοι, σ. 122, 131, Πετρόπουλος, Ἱστορικό, σσ. 81-82 καὶ 
Ἀσφενταγάκης, Συμβολή, σ. 47.

14. Γιὰ φωτογραφίες τῶν παραστάσεων, βλ.  Βολανάκης, Ἀσκληπιειό.
15. Εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι τὸ θέμα συναντᾶται στὴ Ρόδο καὶ ὄχι στὴν 

Πάτμο, στὸ νησὶ τῆς Ἀποκάλυψης. Ἐπίσης, ἐνῶ στὰ ἀθωνικὰ μνημεῖα ἱστορεῖται 
κυρίως σὲ ἐξωνάρθηκες, λιτές, παρεκκλήσια καὶ τράπεζες, στὸν ναὸ τῆς Κοιμήσε-
ως εἰκονογραφεῖται στὸ νότιο σκέλος τοῦ σταυροῦ, θέση φαινομενικὰ ἀσυνήθι-
στη. Ὡστόσο, ὑπάρχει ἐξήγηση γι‘ αὐτό: κατὰ τὴ νεκρώσιμη ἀκολουθία, ἡ πομπὴ 
τοῦ μεταστάντος περνοῦσε ἀπὸ ἐκεῖνο τὸ σημεῖο τοῦ ναοῦ καὶ μέσω μιᾶς ἐξόδου, 
ποὺ σήμερα ἔχει μετατραπεῖ σὲ παράθυρο, ὁδηγοῦσε στὸ ὀστεοφυλάκιο τοῦ κοι-
μητηρίου. Βλ. Κατσιώτη, ὅπ.π., σ. 9, 110, 115-116.
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χεῖα, τὰ ὁποῖα ἐναρμονίζει καὶ προσαρμόζει στοὺς παραδοσιακοὺς 
εἰκονογραφικοὺς τύπους. Τεχνοτροπικὰ μπορεῖ νὰ χαρακτηρισθεῖ 
ἀπὸ μέτριος ἕως καλός, ἔχοντας κάποια σχεδιαστικὰ προβλήματα.

Στὸ βόρειο σκέλος τοῦ σταυροῦ, στὸν ἀνατολικὸ τοῖχο, παρα-
τηρεῖται μιὰ πολὺ ἰδιαίτερη παράσταση, ἀνάμεσα σὲ ἐκεῖνες τοῦ 
Ἐπιτάφιου Θρήνου καὶ τῆς Ψηλάφησης τοῦ Θωμᾶ. Εἶναι ἡ σκηνὴ 
τῆς Ἀνάστασης τοῦ Κυρίου16 (εἰκ. 5). Εἰκονίζεται ὁ Χριστὸς στὸ 

16. Γιὰ τὸ θέμα τῆς Ἀνάστασης, βλ. κυρίως Kartsonis, Anastasis καὶ Storer, 
Anastasis. Γιὰ πιὸ πρόσφατες δημοσιεύσεις, βλ. Stoufi-Poulimenou, Iconography, 
Στουφή-Πουλημένου - Κόρδης, Ἀνάσταση καὶ Κόρδης, Ἀνάλυση, ὅπου καὶ πα-
λαιότερη βιβλιογραφία. Τέλος, γιὰ τὴ σχέση τοῦ γεγονότος τῆς Ἀνάστασης μὲ 
τὴν εἰκόνα, βλ. Quenot, Ἀνάσταση.

Εἰκ. 5. Ἡ παράσταση τῆς Εἰς Ἅδου Καθόδου στὸν δυτικὸ τοῖχο  
τοῦ βόρειου σκέλους τοῦ σταυρικοῦ χώρου τοῦ ναοῦ.
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κέντρο τῆς παράστασης νὰ κρατάει σταυρὸ μὲ τὸ ἀριστερὸ χέρι καὶ 
νὰ εὐλογεῖ μὲ τὸ δεξί. Φοράει ὠχροκίτρινο χιτῶνα καὶ καφὲ ἱμάτιο 
μὲ χρυσοκονδυλιές, ἐνῶ βρίσκεται μέσα σὲ ἐλλειψοειδῆ ἐρυθρὴ 
δόξα καὶ πατάει ἐπάνω σὲ κλειστὴ λάρνακα. Εἶναι χαρακτηριστικὴ 
ἡ πλατιὰ ταινία μὲ τὴ σφραγίδα στὴ μέση, ἡ ὁποία περιβάλλει τὴ 
λίθινη σαρκοφάγο καὶ τὴ διατηρεῖ ἑρμητικὰ κλειστή17. Ἐπάνω στὴ 
σφραγίδα ὑπάρχει ἕνα σχέδιο, ποὺ ὅμως δὲν διακρίνεται. Ἑκατέρω-
θεν τοῦ κεφαλιοῦ τοῦ Χριστοῦ διακρίνονται τὰ συμπιλήματα “IC 
XC”. Ἀριστερὰ τοῦ Κυρίου ξεχωρίζει ἡ μορφὴ τοῦ Ἀδὰμ σὲ στάση 
δέησης καὶ πίσω ἀπὸ τὸν Ἀδὰμ προβάλλουν οἱ προφητάνακτες 
Δαβὶδ καὶ Σολομών (φορᾶνε πολυτελῆ στέμματα). Πίσω ἀπὸ τούς 
προφητάνακτες διακρίνεται πλῆθος ἄλλων ἁγίων, μὲ φωτοστέφανα 
στὰ κεφάλια καὶ ἀρκετὰ ἀλλοιωμένα χαρακτηριστικά. Δεξιά, δίπλα 
στὴ γωνία τῆς λάρνακας, ἱστορεῖται ἡ Εὔα, μὲ μαφόριο καὶ ποδήρη 
χιτῶνα, ποὺ δέεται μὲ τὰ χέρια σταυρωμένα στὸ στῆθος (δυτικὴ 
ἐπίδραση). 

Δίπλα στὴν Εὔα εἰκονίζεται μία γεροντικὴ μορφή, μὲ λευκὰ μα-
κριὰ γένια, ἡ ὁποία μπορεῖ νὰ ταυτισθεῖ μὲ τὸν προφήτη-ἱερέα Μω-
υσῆ ἢ κάποιον ἄλλο Ἑβραῖο ἱερέα τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Σύμφωνα 
μὲ κάποιους μελετητές, ἡ παρουσία τοῦ ἱερέα στὴν παράσταση τῆς 
Εἰς Ἅδου Καθόδου δηλώνει ἔμμεσα τὸ δεύτερο ἀπὸ τὰ τρία ἀξιώμα-

17. Ἡ σφραγίδα στὸ ἐπάνω μέρος τῆς σαρκοφάγου δὲν ἀποτελεῖ μοναδικὸ 
χαρακτηριστικό, καθὼς ἐντοπίζεται ἑνάμιση περίπου αἰῶνα πρὶν στὰ καθολικὰ 
τῶν Μονῶν Ἁγίου Νικολάου Ἀναπαυσᾶ Μετεώρων (1527) καὶ Σταυρονικήτα 
Ἁγίου Ὄρους (1545-46). Ὁ ζωγράφος Θεοφάνης ὁ Κρὴς λαμβάνει τὰ στοιχεῖα 
τῆς παράστασης τοῦ Οὐκ ἔστιν ὧδε καὶ δημιουργεῖ δύο διαφορετικὲς σκηνές, 
αὐτὴ τῶν μυροφόρων καὶ τῶν φρουρῶν μπροστὰ ἀπὸ τὸν σφραγισμένο τάφο καὶ 
ἐκείνη τῶν μυροφόρων ποὺ συνομιλοῦν μὲ τὸν ἄγγελο. Ἡ μεγάλη ὁμοιότητα τῆς 
σαρκοφάγου, τῆς σφραγίδας καὶ τῶν στρατιωτῶν τῆς παράστασης τῆς Ἀνάστα-
σης τοῦ Ἀσκληπιειοῦ μὲ τὰ ἀντίστοιχα εἰκονογραφικὰ στοιχεῖα τῆς παράστασης 
τῆς Κουστωδίας ποὺ φυλάσσει τὸν Τάφο τῆς Μονῆς Σταυρονικήτα μᾶς ὠθεῖ 
στὴ σκέψη ὅτι ὁ Μιχαὴλ ὁ Χῖος ἴσως γνώριζε τὸ ἔργο τοῦ Θεοφάνη, τουλάχι-
στον στὸ Ἅγιο Ὄρος. Τὴν ὑπόθεση αὐτὴ ἐνισχύει ἀφενὸς ἡ ἱερατικὴ ἰδιότητα 
τοῦ ζωγράφου τοῦ Ἀσκληπειοῦ καὶ ἀφετέρου ἡ περίπτωση τοῦ Χιώτη ζωγράφου 
Κυρίλλου Φωτεινοῦ († 1753), μαθητὴ τοῦ Διονυσίου τοῦ ἐκ Φουρνά, ἡ ὁποία, 
ἂν καὶ μεταγενέστερη, ἀποδεικνύει τὴ σχέση τῆς Χίου μὲ τὸν Ἄθω. Γιὰ τὶς πα-
ραστάσεις τοῦ Θεοφάνη, βλ. Σοφιανὸς - Τσιγαρίδας, Ἀναπαυσᾶς, σ. 218 καὶ Χα-
τζηδάκης, Θεοφάνης, εἰκ. 101, ἐνῶ γιὰ τὸν Κύριλλο Φωτεινό, βλ. Χατζηδάκης, 
Τέχνη, σσ. 248-249, 260.
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τα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ (προφητικό, ἀρχιερατικὸ καὶ βασιλικό). Ἡ 
θεωρία αὐτὴ στηρίζεται στοὺς λόγους τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Φιλα-
δελφείας Μακαρίου τοῦ Χρυσοκεφάλου (14ος αἰῶνας), ὁ ὁποῖος 
συνδέει τὴν Ἀνάσταση μὲ τὰ τρία ἀξιώματα τοῦ Κυρίου: «…οὕτω 
καὶ πολλῶν ὄντων ἱερέων, τρεῖς κατ’ ἐξαίρετον ἐπιλέγεται· Μωϋσῆς 
γάρ, φησί, καὶ Ἀαρών ἐν τοῖς ἱερεῦσιν αὐτοῦ, καὶ Σαμουήλ ἐν τοῖς 
ἐπικαλουμένοις τὸ ὄνομα αὐτοῦ· καὶ ἐν βασιλεῦσι δὲ ὁμοίως, Δαβίδ 
ἀνακηρύττεται καὶ Ἐζεκίας καὶ Ἰωσίας·...ἐν ἦν τὸ κέρας ἐπί τῆς Πα-
λαιᾶς, καὶ τρία ἐδίδοτο δωρήματα· ἱερωσύνη, βασιλεία καὶ προφη-
τεία·»18. Τὰ ἄλλα δύο, τὸ τρίτο καὶ τὸ πρῶτο ἀντίστοιχα, ἐκφράζο-
νται μὲ τοὺς προφητάνακτες καὶ τὸν ἅγιο Ἰωάννη τὸν Βαπτιστή, 
πού, στὴν προκειμένη περίπτωση, εἰκονίζεται μεταξὺ τοῦ Χριστοῦ 
καὶ τῆς Εὔας. Ὁ ἅγιος Ἰωάννης, σὲ στάση τριῶν τετάρτων καὶ σὰν 
νὰ ξεπροβάλλει πίσω ἀπὸ τὴ δόξα τοῦ Κυρίου, φοράει τὴ χαρακτη-
ριστικὴ μηλωτή, κρατάει ἀνοιχτὸ εἰλητὸ καὶ μοιάζει νὰ διδάσκει τὰ 
πλήθη στὸ δεξὶ τμῆμα τῆς σκηνῆς (ξεχωρίζει πλῆθος φωτοστέφα-
νων). Ἡ στάση αὐτὴ τοῦ Προδρόμου βασίζεται στὸ Ἀπόκρυφο 
Εὐαγγέλιο τοῦ Νικοδήμου (Πράξεις Πιλάτου), κατὰ τὸ ὁποῖο ὁ 
Πρόδρομος κατέβηκε στὸν Ἅδη καὶ προετοίμασε τοὺς διαμένοντες 
ἐκεῖ γιὰ τὴν ἔλευση τοῦ Κυρίου, τὸ τριήμερο κήρυγμά Του καὶ τὴν 
καταστρατήγηση τοῦ θανάτου19. Τὰ ἀναγραφόμενα στὸ εἰλητάριο 
δυστυχῶς δὲν εἶναι πλέον ἀναγνώσιμα. Στὴν βάση τῆς παράστα-
σης ἱστορεῖται ἡ ὁμάδα τῶν στρατιωτῶν (κουστωδία) ποὺ ἔστειλε ὁ 
Πιλάτος, μετὰ ἀπὸ ἀπαίτηση τῶν ἀρχιερέων καὶ τῶν Φαρισαίων, νὰ 
σφραγίσει καὶ νὰ φυλάξει τὸ μνῆμα20. Οἱ στρατιῶτες ἀπεικονίζονται 
κοιμώμενοι, ἐφόσον δὲν ἀντιλαμβάνονται τίποτα ἀπολύτως ἀπὸ τα 
ὅσα διαδραματίζονται στὸν Ἅδη. Ἡ ἀκέραιη σφραγίδα ἐπιβεβαιώνει 
τὴν ἄγνοιά τους γιὰ τὰ τεκταινόμενα21. Ἡ παράσταση, τέλος, φέρει 
τὴν ἐπιγραφή «Η ΑΝΑΣΤΑCΙC». 

18. Κουκιάρης, Ἀνιστάμενοι, σσ. 310-312. Γιὰ τὸ σχετικὸ ἀπόσπασμα ἀπὸ 
τὸν Η΄ Λόγο τοῦ Μακαρίου τοῦ Χρυσοκεφάλου, βλ. Λόγοι Πανηγυρικοί, σσ. 
203-204.

19. Evangelium Nicodemi (Recensiones Μ1 et Μ2), κεφ. 18.3-19.2 στὸ 
Gounelle, Nicodème καὶ Κουκιάρης, ὅπ.π., σ. 306.

20. Ματθ., 27:62-66.
21. Οἱ ἀναπαυόμενοι στρατιῶτες (π.χ. καθολικὸ τῆς Μονῆς Φιλανθρωπηνῶν, 

1542) καὶ τὸ σφραγισμένο μνῆμα (π.χ. DeČani Monastery, 1345-48) ἀποτελοῦν 
συνήθη στοιχεῖα τῆς παράστασης τοῦ Οὐκ ἔστιν Ὧδε. Μάλιστα, στὴν περίπτω-
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Ἡ ἰδιαιτερότητα τῆς συγκεκριμένης ἀπεικόνισης ἔγκειται στὴ 
μοναδικότητά της, ἀφοῦ ἀποτελεῖ συμφυρμὸ δύο διαφορετικῶν 
τύπων τοῦ ἴδιου θέματος, τοῦ βυζαντινοῦ καὶ τοῦ λεγόμενου «δυ-
τικοῦ». Ὡς γνωστόν, ἡ Ἀνάσταση, κατὰ τὴν βυζαντινὴ περίοδο, 
ἀποδιδόταν εἰκονογραφικὰ μὲ τὴν Κάθοδο τοῦ Χριστοῦ στὸν Ἅδη. 
Κατὰ τούς μεταβυζαντινοὺς αἰῶνες, ἡ παράσταση τῆς Εἰς Ἅδου 
Καθόδου ἀντικαθίσταται πολλὲς φορὲς ἀπὸ τὴ δυτικὴ ἀπεικόνιση 
τοῦ Χριστοῦ θριαμβευτῆ, ποὺ κρατάει ἐρυθρὸ λάβαρο μὲ τὸ ἕνα χέρι, 
μὲ τὸ ἄλλο εὐλογεῖ καὶ ταυτόχρονα ἵπταται ἐπάνω ἀπὸ τὴ μισάνοι-
κτη, περιστοιχιζόμενη ἀπὸ στρατιῶτες, λάρνακα22. Ἄλλες φορὲς 
πάλι οἱ δύο παραστάσεις συνυπάρχουν23. Κάτι τέτοιο δὲν πρέπει νὰ 
προκαλεῖ ἐντύπωση, ἐὰν σκεφτεῖ κανεὶς ὅτι ἡ θρησκευτικὴ τέχνη 
τῆς Ἀνατολῆς διανύει μιὰ ἐποχὴ εἰσροῆς δυτικῶν εἰκονογραφικῶν, 
καὶ στὴν πορεία τεχνοτροπικῶν, στοιχείων, ἡ ὁποία εἶχε ξεκινήσει, 
κατὰ τόπους, ἀπὸ τὸ Ὕστερο Βυζάντιο.

Ὁ ζωγράφος Μιχαήλ, μὲ τὴ δημιουργία τοῦ σπάνιου αὐτοῦ 
τύπου τῆς Ἀνάστασης24, δείχνει ὅτι συνειδητὰ ἐπιλέγει στοιχεῖα 

ση τοῦ ναοῦ τοῦ DeČani ἡ κλειστὴ σαρκοφάγος, μὲ τὸ ἀμετακίνητο ἀμφικλινὲς 
σκέπασμα, συναντᾶται δύο φορές: τὴν πρώτη φορὰ στὴ σκηνὴ τοῦ Οὐκ ἔστιν 
Ὧδε καὶ τὴ δεύτερη στὴ σκηνὴ τῆς Ἐμφάνισης τῶν δύο ἀγγέλων καὶ τοῦ Χρι-
στοῦ στὴ Μαρία τὴ Μαγδαληνή. Βλ. Ἀχειμάστου-Ποταμιάνου, Μονὴ Φιλανθρω-
πηνῶν, σ. 62 καὶ Ζάρρας, Ἑωθινὰ Εὐαγγέλια, σ. 515, 585.

22. Γιὰ τὸ θέμα τῆς δυτικότροπης Ἀνάστασης, βλ. κυρίως Παλιούρας, Ζωγρα-
φική, σσ. 455-474.

23. Μὲ τὴν ἀπεικόνιση τῶν δύο σκηνῶν γίνεται διαχωρισμὸς τοῦ χρόνου τῆς 
Καθόδου στὸν Ἅδη ἀπὸ τὸν χρόνο τῆς Ἀνάστασης. Ἡ χρονικὴ ἀπόσταση τῶν 
δύο γεγονότων ἐπισημαίνεται ἀργότερα καὶ ἀπὸ τὸν Διονύσιο τὸν ἐκ Φουρνά (α΄ 
μισὸ 18ου αἰῶνα). Στὴν Ἑρμηνεία τοῦ περιγράφει τὴν Εἰς Ἅδου Κάθοδο καὶ τὴν 
Ἀνάσταση ὡς δύο διαφορετικὲς χρονικὲς στιγμές, ἄρα καὶ ὡς δύο διαφορετικὲς 
σκηνές. Βλ. Διονύσιος, Ἑρμηνεία, σσ. 157-158. Εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι σὲ μνη-
μεῖα τοῦ 18ου αἰῶνα (π.χ. στὸ καθολικὸ τῆς Μονῆς Πανορμίτη Σύμης) εἰκονίζο-
νται καὶ οἱ δύο παραστάσεις, ἡ μία δίπλα στὴν ἄλλη. Βέβαια, ἡ συνύπαρξη τῶν 
δύο τύπων δὲν ἀποτελεῖ φαινόμενο τῆς ὄψιμης μεταβυζαντινῆς περιόδου, ἀλλὰ 
τῆς πρώιμης. Αὐτὸ διαπιστώνεται ἀπὸ τὶς τοιχογραφίες τῶν ναῶν τοῦ Ἁγίου 
Σωζόμενου καὶ τοῦ Ἀρχαγγέλου ἢ τῆς Παναγίας τῆς Θεοτόκου στὸ χωριὸ Γαλάτα 
τῆς Κύπρου, ἔργα τοῦ ζωγράφου Συμεὼν Αὐξέντη (1513 καὶ 1514 ἀντίστοιχα).  Βλ. 
Ἀσφενταγάκης, ὅπ.π., σσ. 96-97, 184-185 καὶ Stylianou, Cyprus, σσ. 84-97.

24. Συνδυασμὸ τὼν δύο τύπων τῆς Ανάστασης, τοῦ βυζαντινοῦ καὶ τοῦ δυτι-
κοῦ, σὲ μία παράσταση ἔχουμε καὶ στὸν ναὸ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων στὸ Πυργὶ 
τῆς Χίου. Ὁ Χριστός, ποὺ ἱστορεῖται στὸ κέντρο, πατάει ἐπάνω σὲ ἀνοικτὴ σαρ-
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ἀπὸ τοὺς δύο εἰκονογραφικοὺς τύπους καὶ τὰ ἀξιοποιεῖ στὴν πα-
ροῦσα σύνθεση. Ἀπὸ τὴν βυζαντινὴ Ἀνάσταση λαμβάνει ὅλα τὰ 
βασικὰ πρόσωπα ποὺ τὴ δομοῦν: τὸν Χριστὸ μὲ τὸν σταυρὸ στὸ 
χέρι, τούς πρωτόπλαστους, τοὺς προφητάνακτες, τὸν ἅγιο Ἰωάννη 
τὸν Πρόδρομο καὶ ἕναν ἀρχιερέα τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης (τρισσὸν 
ἀξίωμα τοῦ Κυρίου) καὶ τὰ συνδυάζει μὲ στοιχεῖα τῆς δυτικότροπης 
παράστασης. Tὰ δεύτερα ἐπιλέγονται μὲ προσοχή, ἔχουν ὡς ἔρεισμα 
τὰ Εὐαγγέλια καὶ ἀντικαθιστοῦν στοιχεῖα τῆς σκηνῆς τῆς Εἰς Ἅδου 
Καθόδου δευτερευούσης σημασίας, ὅπως εἶναι οἱ θύρες τοῦ Ἅδη. 

Βέβαια, ἡ ἀντικατάσταση ἢ ἀκόμη καὶ ἡ παράλειψη τῶν στοι-
χείων αὐτῶν δὲν ἀποτελεῖ πρωτόγνωρο γεγονός. Στὴν περίπτωση 
τῆς χαμηλότερης βασιλικῆς τοῦ Ἁγίου Κλήμη Ρώμης, ἡ ἡμικατε-
στραμμένη τοιχογραφία τοῦ τελευταίου τετάρτου τοῦ 9ου αἰῶνα, 
μὲ τὸ θέμα τῆς Εἰς Ἅδου Καθόδου, δείχνει τὸν Χριστὸ νὰ πατάει 
ἐπάνω στὴ μορφὴ τοῦ Ἅδη, ποὺ ἀντικαθιστᾶ τὶς θύρες, καὶ νὰ 
ἕλκει τὸν Ἀδάμ (εἰκ. 6). Στὸ Ψαλτήριο Khludov (857-65, The State 
Historical Museum, Μόσχα), στὸ φ. 82α, ἱστορεῖται ὁ Χριστὸς νὰ 
στέκεται ἐπάνω στὴν κορυφὴ ἑνὸς λόφου, κατὰ τὴν καθηγήτρια 
Ἀ. Καρτσώνη στὸ ἄτριχο κεφάλι τοῦ προσωποποιημένου Ἅδη25, 
καὶ νὰ τραβάει τὴ μορφὴ τοῦ Ἀδὰμ στὰ δεξιά. Ἡ Εὔα εἰκονίζεται 
ἀκριβῶς ἀριστερά. Στὸ Εἰλητάριο τῆς Θείας Λειτουργίας τοῦ Πα-
τριαρχείου Ἱεροσολύμων (Σταυροῦ 109) τοῦ β΄ μισοῦ τοῦ 11ου αἰῶνα 
εἰκονίζονται, ἑκατέρωθεν τοῦ κειμένου, οἱ πρωταγωνιστικὲς μορφὲς 
τῆς παράστασης τῆς Εἰς Ἅδου Καθόδου, ἤτοι, ἀριστερά, ὁ Χριστός, 

κοφάγο, τῆς ὁποίας τὸ σκέπασμα μετακινεῖ ἄγγελος, κρατάει σταυρὸ καὶ ἕλκει 
μόνο τὸν Ἀδάμ. Στὸ ἐπάνω τμῆμα τῆς παράστασης εἰκονίζεται ἕτερος ἄγγελος, ὁ 
ὁποῖος κρατάει τὰ σύνεργα τοῦ Πάθους, ἐνῶ στὸ κάτω οἱ τρομαγμένοι φρουροὶ 
ποὺ φυλᾶνε τὸ μνῆμα. Τέλος, ἑκατέρωθεν τοῦ Κυρίου ἱστοροῦνται δύο χοροὶ δι-
καίων. Ὁ τοιχογραφικὸς διάκοσμος, βάσει κτητορικῆς ἐπιγραφῆς, τοποθετεῖται 
στὰ 1665 καὶ ἀποτελεῖ πόνημα τοῦ ζωγράφου Ἀντωνίου Δομεστίχου Κυνηγοῦ 
τοῦ Κρητός. Ἂν καὶ διαφοροποιεῖται σὲ πολλὰ σημεῖα ἡ παράσταση τῶν Ἁγίων 
Ἀποστόλων ἀπὸ τὴν παράσταση τῆς Κοίμησης τῆς Θεοτόκου, ὑπάρχει μεγάλη 
πιθανότητα ἡ πρώτη νὰ ἀποτέλεσε πρότυπο γιὰ τὸν Μιχαήλ, ἀφοῦ προηγεῖται 
χρονικά. Γιὰ τὴν παράσταση τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, βλ. Σκαμπαβίας, Πυργί, σ. 
16, 19 καὶ 29.

25. Kartsonis, ὅπ.π., σ. 136. Ἐπίσης, βλ. τὴ σχεδιαστικὴ ἀποκατάσταση τῆς 
μικρογραφίας στὸ Ξυγγόπουλος, Ὑμνολογικὸς τύπος, σσ. 122-123 καὶ ἔγχρωμη 
φωτογραφία στὸ Scepkina, Khludovskoi, φ. 82α (χωρὶς ἀρίθμηση σελίδων).
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οἱ πρωτόπλαστοι καί, μᾶλλον, ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος, ἐνῶ 
δεξιὰ οἱ προφητάνακτες. Ἐδῶ ἀπαλείφονται καὶ οἱ σπασμένες θύρες 
καὶ τὸ σῶμα τοῦ Ἅδη26 (εἰκ. 7). Τὸ ἴδιο συμβαίνει καὶ σὲ βυζαντινὲς 
ἀπεικονίσεις τοῦ οἴκου σ΄ (Σῶσαι θέλων τὸν κόσμον...) τοῦ Ἀκάθι-
στου Ὕμνου, τῶν ὁποίων τὸ περιεχόμενο ταυτίζεται μὲ αὐτὸ τῆς 
Εἰς Ἅδου Καθόδου. Στὸν οἶκο σ΄, γιὰ παράδειγμα, τοῦ ναοῦ τῆς Πα-
ναγίας στὰ Ρούστικα τοῦ Ν. Ρεθύμνου (1390-91) καὶ τοῦ κλίτους τοῦ 
Ἁγίου Φανουρίου τῆς Μονῆς Βαλσαμονέρου (π. 1430) τοῦ Ν. Ἡρα-
κλείου (εἰκ. 8) ὁ Χριστὸς πατάει ἐπάνω στὸ ἔδαφος καὶ πουθενὰ δὲν 
εἰκονίζονται οἱ θύρες τοῦ Ἅδη27. 

26. Βοκοτόπουλος, Μικρογραφίες, σ. 108.
27. Spatharakis, Akathistos, εἰκ. 18 καὶ 54. Γιὰ τὴν εἰκονογραφία τοῦ οἴκου, 

βλ. ἐπίσης σσ. 145-147.

Εἰκ. 6. Ἡ σκηνὴ τῆς Εἰς Ἅδου Καθόδου στὸν Ἅγιο Κλήμη Ρώμης  
(τοιχογραφία, δ΄ τέταρτο 9ου αἰῶνα).
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Ἡ ἐπιλογὴ ἑνὸς συμβόλου ποὺ συνδέεται ἄμεσα μὲ τὸν θάνατο, 
δηλαδὴ τῆς κλειστῆς σαρκοφάγου, ἀντὶ ἐκείνων τῶν σημείων ποὺ 
συνδέονται μὲ τὴ νίκη τοῦ Χριστοῦ ἐπὶ τοῦ Σατανᾶ καὶ τοῦ Ἅδη θὰ 
μποροῦσε νὰ ἀφήσει διάφορες ὑπόνοιες στὸν θεατή, ἐὰν ὁ Μιχαὴλ 
δὲν ἀπεικόνιζε στὸν ἀκριβῶς ἀπέναντι τοῖχο τὶς σκηνὲς τοῦ Οὐκ 

Εἰκ. 8. Ὁ οἶκος σ΄ τοῦ Ἀκάθιστου Ὕμνου στὸ κλῖτος τοῦ Ἁγ. Φανουρίου 
στὴ Μονὴ Βαλσαμονέρου Κρήτης (τοιχογραφία, π. 1430).

Εἰκ. 7. Τὸ Εἰλητάριο τῆς Θείας 
Λει τουργίας τοῦ Πατριαρχείου 
Ἱεροσολύμων (Σταυροῦ 109) 

τοῦ β΄ μισοῦ τοῦ 11ου αἰ. Ἡ Εἰς 
Ἅδου Κάθοδος (λεπτομέρεια).
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ἔστιν Ὧδε28 καὶ τῆς Ἐπίσκεψης τῶν Ἀποστόλων στὸ Κενὸ Μνῆμα29, 
δυὸ θέματα ποὺ ἕπονται τῆς Ἀνάστασης καὶ ἐπιβεβαιώνουν τὸ γε-
γονός. Ὁ Σωτῆρας πατάει ἐπάνω στὴν κλειστὴ καὶ σφραγισμένη 
λάρνακα, ἡ ὁποία, ὅπως καὶ οἱ θύρες, ἀποτελεῖ ἀλληγορία τοῦ 
θανάτου καὶ σύμβολο φθορᾶς. Δὲν βρίσκεται στὸ ἐσωτερικό της, 
ἀλλὰ ἐπάνω, δὲν φθείρεται, ἀλλὰ κατανικᾶ τὸν ἀδηφάγο Ἅδη. Ἡ 
δύναμή Του εἶναι ἀπεριόριστη καὶ ἡ νίκη Του ἀπόλυτη. Δὲν χρειάζε-
ται νὰ σπάσει τὴ σφραγίδα τῆς σαρκοφάγου γιὰ νὰ ἐκτελέσει τὸ 
σωτηριῶδες ἔργο Του. Αὐτὸ θὰ συμβεῖ μόνο καὶ μόνο γιὰ νὰ γίνει 
γνωστὸ στοὺς μαθητὲς Του ὅτι ἡ προφητεία Του γιὰ τὴν Ἀνάστασή 
Του πραγματοποιήθηκε30.

Ἰδιαιτερότητα παρουσιάζει καὶ ἡ στάση τοῦ Χριστοῦ, καθὼς ὁ 
Κύριος δὲν τραβάει κανέναν ἀπὸ τοὺς πρωτόπλαστους, ἀλλὰ κρατάει 
τὸν σταυρὸ τοῦ μαρτυρίου Του καὶ εὐλογεῖ τὰ πλήθη. Ὁ τύπος αὐτὸς 
τοῦ Χριστοῦ προκύπτει ἀπὸ τὴ μίξη τοῦ δυτικοῦ μὲ τὸν βυζαντινό. 
Ὁ Μιχαὴλ δανείζεται τὸν τύπο τοῦ ἀναστημένου Σωτῆρα, μὲ τὸ 
λάβαρο στὸ ἀριστερὸ χέρι καὶ τὸ δεξὶ νὰ εὐλογεῖ, καὶ τὸν συνδυάζει 
μὲ τὸν τύπο τοῦ Χριστοῦ τῆς Εἰς Ἅδου Καθόδου, μὲ τὸν σταυρὸ στὸ 
χέρι31. Ἡ ὁμοιότητα τοῦ τύπου αὐτοῦ μὲ τὸν λεγόμενο «ὑμνολο-
γικὸ τύπο»32 (εἰκ. 9-10), ὅπου ὁ Χριστὸς ἱστορεῖται σὲ κατ’ ἐνώπιον 
στάση, μὲ τὰ χέρια ἀπλωμένα ἀριστερὰ καὶ δεξιὰ καὶ δὲν ἀγγίζει 
κανέναν ἀπὸ τοὺς πρωτόπλαστους, ἐντοπίζεται μόνο στὰ ἑξῆς ση-
μεῖα: α) o Χριστὸς δὲν ἐγείρει τοὺς πρωτόπλαστους ἀπὸ τὸ ἔρεβος 
τοῦ θανάτου καὶ β) φαίνονται καθαρὰ οἱ πληγὲς ἀπὸ τὰ καρφιὰ στὰ 

28. Ματθ., 28:2-7, Μάρκ., 16:1-7 καὶ Λουκ., 24:1-7.
29. Λουκ., 24:8-12 καὶ Ιω., 20:3-9.
30. Ματθ., 16:21, 17:22, 20:19, Μάρκ. 8:31, 9:31,10:34 καὶ Λουκ. 9:22, 18:33.
31. Στὴν τρίζωνη εἰκόνα τοῦ Θεόδωρου Πουλάκη, μὲ τὴν Ἁγία Τριάδα, τὴν 

Ἀνάσταση καὶ τὸν Ἐπιτάφιο Θρῆνο (β΄ μισὸ 17ου αἰῶνα, Βυζαντινὸ καὶ Χρι-
στιανικὸ Μουσεῖο Ἀθηνῶν), στὴν παράσταση τῆς Εἰς Ἅδου Καθόδου ὁ Χριστὸς 
εἰκονίζεται στὸν τύπο τῆς δυτικῆς Ἀνάστασης, ἤτοι μὲ ἐρυθρὸ ἀνεμίζοντα χιτῶνα, 
λευκὸ περίζωμα καὶ λάβαρο στὸ χέρι (τὸν σταυρὸ συγκρατεῖ ἄλλο πρόσωπο, 
μᾶλλον ὁ μετανοημένος ληστής), ἐνῶ ἕλκει τὸν Ἀδάμ. Ἐδῶ, ὁ ζωγράφος προ-
χωράει σὲ μίξη τῶν δύο τύπων, ἀκολουθώντας ὅμως μιὰ ἄλλη ὁδό. Παρόμοια 
ἀπεικόνιση τοῦ θέματος συναντᾶται στὴ δυτικῆς τεχνοτροπίας εἰκόνα ἀλταρίου 
(altarpiece) τῆς Niedersächsische Landesgalerie στὸ Hanover τῆς Γερμανίας (π. 
1418-20). Γιὰ τὴν εἰκόνα τοῦ Πουλάκη, βλ. Κωνστάντιος, Κόσμος, σσ. 246-247, 
ἐνῶ γιὰ τὴν εἰκόνα ἀλταρίου, βλ. Schiller, Iconography, σ. 16, πιν. 22.

32. Γιὰ τὸν ὑμνολογικὸ τύπο, βλ. Ξυγγόπουλος, ὅπ.π.
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χέρια καὶ τὰ πόδια Του. Καὶ 
ἐνῶ ὁ ὑμνολογικὸς τύπος καὶ 
ἡ στάση τοῦ Κυρίου, κατὰ 
τὸν Α. Ξυγγόπουλο, ἔχουν 
ὡς πηγὴ τὴν ὑμνολογία 
τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα 
καὶ τὸν ψαλλόμενο Κανόνα 
τοῦ Ἰωάννη τοῦ Δαμασκη-
νοῦ, στὴν περίπτωση τῆς 
Ρόδου ἡ στάση τοῦ Χριστοῦ 
πηγάζει, πιθανῶς, ἀπὸ τὴν Α΄ 
Καθολικὴ Ἐπιστολὴ Πέτρου 
καὶ ἔχει ὡς σκοπὸ νὰ τονίσει 
ὅτι τὸ Εὐαγγέλιο κηρύχθηκε 

Εἰκ. 9. Τὸ φ. 5α τοῦ  
Κώδικα gr. 550 μὲ τὶς 
Λειτουργικὲς Ὁμιλίες 
τοῦ Γρηγορίου Ναζιαν-
ζηνοῦ (12ος αἰῶνας, 
Bibliothèque Nationale, 
Παρίσι). Στὸ κέντρο ἡ 
σκηνὴ τῆς Ἀνάστασης 
(ὑμνολογικός τύπος).

Εἰκ. 10. Εἰκόνα ἐπιστυλί-
ου τέμπλου μὲ τὸ θέμα τῆς 
Ἀνάστασης (ὑμνολογικὸς 

τύπος).  Ὄψιμος 12ο αἰῶνας. 
The State Hermitage, Ἁγία 

Πετρούπολη, Ρωσία.
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καὶ στὶς ψυχὲς τῶν νεκρῶν, ὥστε νὰ μπορέσουν νὰ ζήσουν τελικὰ 
ἐν Χριστῷ. Μὲ τὸ νὰ μὴν ἐγείρει κανέναν, ἀναδεικνύεται τὸ ἐσχατο-
λογικὸ περιεχόμενο τῆς παράστασης καὶ δηλώνεται τὸ νόημα τῶν 
στίχων 5, 6 καὶ 7 τοῦ Δ΄ Κεφαλαίου τῆς Ἐπιστολῆς, ὅτι δηλαδὴ οἱ 
ψυχὲς τῶν νεκρῶν ποὺ βρίσκονται ἐγκλωβισμένες στὸν Ἅδη θὰ ἀπε-
γκλωβιστοῦν στὰ Ἔσχατα, ἀρκεῖ νὰ πιστέψουν στούς λόγους τοῦ 
Κυρίου33. 

Οἱ μεγάλης ἔκτασης παραστάσεις μὲ καθαρὰ ἐσχατολογικὸ περι-
εχόμενο, ὅπως εἶναι ὁ κύκλος τῆς Ἀποκάλυψης καὶ ἡ σύνθεση τῆς 
Δευτέρας Παρουσίας ποὺ συναντῶνται στὸ μνημεῖο, δείχνουν τὴν 
ἀγάπη τοῦ ζωγράφου γι’ αὐτὰ τὰ θέματα καὶ μᾶς ὠθοῦν ἀκόμη πε-
ρισσότερο στὸ συμπέρασμα ὅτι σχηματίζει ἕναν τύπο ποὺ ἀντικα-
τοπτρίζει εὐκρινέστερα τὴν Ἐσχατολογία ποὺ ἐμπεριέχεται στὸ εἰκο-
νογραφικὸ θέμα τῆς Εἰς Ἅδου Καθόδου. Δὲν εἶναι τυχαῖο ἐξάλλου 
ὅτι στὶς ἀπεικονίσεις τῆς Δευτέρας Παρουσίας τὸ τμῆμα μὲ τὸν 
Χριστὸ Μεγάλο Κριτή, τὴ δέηση τῆς Παναγίας καὶ τοῦ Προδρόμου, 
τὸν Θρόνο τῆς Ἑτοιμασίας καὶ τοὺς ἱκέτες πρωτόπλαστους θυμίζει 
κάπως τὸ παρὸν σχῆμα Χριστὸς - πρωτόπλαστοι34. Τὴν ἐσχα-
τολογικὴ αὐτὴ ἐμβάθυνση τὴν κατανοοῦμε ἀκόμη περισσότερο 
ἐὰν λάβουμε ὑπόψη τὴν παλαιολόγεια παράσταση τῆς Εἰς Ἅδου 
Καθόδου στὸν ναὸ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου στὸ Κόσσοβο 
τῆς Σερβίας (GraČanica Monastery, 1321-22), στὴν ὁποία εἰκονίζε-
ται καὶ ἡ σκηνὴ τῆς Ἑτοιμασίας τοῦ Θρόνου (εἰκ. 11)35. Φυσικά, μὲ 
τὴν ἔμφαση στὸ ἐσχατολογικὸ περιεχόμενο τονίζεται ἡ σωτηριο-
λογία τῆς παράστασης. Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου εἶναι ἡ ἀνάστα-
ση τοῦ Ἀδάμ (πρωτοπλάστων), ἀποτελεῖ τὴν προϋπόθεση γιὰ τὴν 
ἀνάσταση καὶ αἰώνια ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου στὰ Ἔσχατα36 καὶ ἀφορᾶ 
τόσο στοὺς ζῶντες ὅσο καὶ στοὺς κεκοιμημένους. Αὐτὸ δηλώνεται 
εὐθαρσῶς καὶ μὲ τὴν ἐπιγραφή «Η ΑΝΑΣΤΑCΙC».

33. Βλ. καὶ Καρακόλης, Ἅδου κάθοδος, Εἰς (ΚΔ), σσ. 239-240.
34. Ἡ συσχέτιση τῶν δύο συνθέσεων, τῆς βυζαντινῆς Ἀνάστασης καὶ τῆς 

Δευτέρας Παρουσίας, γίνεται περισσότερο αἰσθητὴ στὴν ψηφιδωτὴ παράσταση 
τῆς Santa Maria Assunta στὸ Torcello τῆς Βενετίας (τέλη 12ου αἰῶνα), ὅπου στὴν 
κορυφὴ τοῦ τοίχου ἀπεικονίζεται ἡ Ἀνάσταση καὶ ἀκριβῶς ἀπὸ κάτω ἡ Δευτέρα 
Παρουσία.

35. Γιὰ τὴν ἀνάλυση τῆς παράστασης, βλ. RadovanoviĆ, La Descente du Christ 
(στὰ σερβικά, μὲ περίληψη στὰ γαλλικά).

36. Stoufi-Poulimenou, ὅπ.π., σσ. 431-432.
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Ἡ λίθινη σαρκοφάγος καὶ οἱ στρατιῶτες ποὺ κοιμοῦνται τριγύρω 
ἀποτελοῦν δομικὰ στοιχεῖα τῆς δυτικοῦ τύπου Ἀνάστασης καὶ ταυ-
τοχρόνως ἀκολουθοῦν τὸ εὐαγγελικὸ κείμενο37. Ἡ ἀπεικόνιση τοῦ 
συγκεκριμένου τύπου, μὲ τὸν Χριστὸ θριαμβευτὴ νὰ ἐξέρχεται ἀπὸ 
τὴ μισάνοικτη λάρνακα, τοὺς φρουροὺς νὰ βρίσκονται κοντὰ καὶ 
τὰ ὑπόλοιπα στοιχεῖα, ἐμφανίζεται γιὰ πρώτη φορὰ στὸν ἑλλαδικὸ 
χῶρο τὸν 15ο αἰῶνα. Ἡ εἰκόνα τοῦ Βυζαντινοῦ καὶ Χριστιανικοῦ 
Μουσείου Ἀθηνῶν μὲ τὴ συντομογραφία JHS (Jesus Hominum 
Salvator), ἐνυπόγραφο ἔργο τοῦ Ἀνδρέα Ρίτζου38, μεταφέρει τοὺς 
δύο τύπους τῆς Ἀνάστασης τοῦ Κυρίου σὲ μία εἰκόνα καὶ τοὺς το-
ποθετεῖ διαδοχικὰ στὸ γράμμα S (εἰκ. 12-13). Ἡ Εἰς Ἅδου Κάθο-
δος εἰκονίζεται ἐπάνω, ἀφοῦ προηγεῖται χρονικά, ἐνῶ ἡ ἔξοδος τοῦ 
Κυρίου ἀπὸ τὸ μνῆμα, εὐλογοῦντος καὶ μὲ λάβαρο στὸ χέρι ἀντὶ 
σταυροῦ, ἀκολουθεῖ. Στὴν ἄκρη τῆς σαρκοφάγου ἱστορεῖται ὁ 

37. Ματθ., 28:2-7.
38. Παλιούρας, ὅπ.π., σσ. 465-467 καὶ Κωνστάντιος, ὅπ.π., σσ. 162-163.

Εἰκ. 11. Ἡ σκηνὴ τῆς Εἰς Ἅδου Καθόδου μὲ τὸ θέμα τῆς Ἑτοιμασίας  
τοῦ Θρόνου στὸ ἐπάνω μέρος (1321-22). Gračanica Monastery,  

Κόσσοβο, Σερβία.
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ἄγγελος ποὺ μετακίνησε τὴν πλάκα39 καὶ στὸ κάτω μέρος οἱ ἐκστα-
σιασμένοι φρουροί40. Ἡ χρονικὴ ἀλληλουχία ἐπαληθεύεται καὶ ἀπὸ 
τὴ μεγάλη σύνθεση τῆς Σταύρωσης ἀριστερά (Σταύρωση > Εἰς Ἅδου 
Κάθοδος v Ἀνάσταση). 

Ἡ ἀποδιδόμενη στὸν Ἀνδρέα Παβία εἰκόνα μὲ εὐαγγελικὲς 
σκηνὲς καὶ ἁγίους τοῦ Musée d’ Art et d’ Histoire τῆς Γενεύης (15ος 
αἰώνας)41 καὶ εἰδικότερα ἡ σκηνὴ τῆς Ἀνάστασης ἀποτελεῖ μία 
ἀκόμη περίπτωση, σύγχρονη μὲ αὐτὴ τοῦ Ρίτζου, ποὺ ἐπιβεβαιώνει 
τὴ θεωρία ὅτι ὁ δυτικὸς τύπος ἀρχίζει νὰ κερδίζει ἔδαφος σὲ βάρος 
τοῦ βυζαντινοῦ. Ἡ παράσταση πλέον ἱστορεῖται μόνο μὲ τὰ βασικὰ 
στοιχεῖα, δηλαδὴ τὸν Χριστὸ μὲ τὸ λάβαρο, τὴν ἀνοικτὴ λάρνακα 
καὶ τοὺς στρατιῶτες. Αὐτὰ τὰ τρία στοιχεῖα θὰ συνεχίζουν νὰ τὴ δο-

39. Ματθ., 28:1-7 καὶ Μάρκ., 16:1-7.
40. Ματθ., 28:4.
41. Γιὰ σχετικὲς μὲ τὴν εἰκόνα πληροφορίες, βλ. Μπαλτογιάννη, Εἰκόνες, σσ. 

208-212, 439-441.

Εἰκ. 12. Ἡ εικόνα τοῦ Ἀ. Ρίτζου μὲ τὰ ἀρχικά JHS (15ος αἰῶνας).  
Βυζαντινὸ καὶ Χριστιανικὸ Μουσεῖο Ἀθηνῶν.
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Εἰκ. 13. Τὸ γράμμα S, μὲ τὴν Εἰς Ἅδου Κάθοδο καὶ τὴ δυτικότροπη  
Ἀνάσταση, ἀπὸ τὴν εἰκόνα τοῦ Α. Ρί̈τζου (λεπτομέρεια).
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μοῦν καὶ στοὺς ἑπόμενους αἰῶνες, ὅπως μᾶς δείχνουν ὁ χειρόγραφος 
κώδικας τοῦ κωδικογράφου Νικόλαου Τουρριανοῦ ἢ Ντελατόρου 
τοῦ Κρητὸς τοῦ 1564, μὲ μικρογραφίες ἄγνωστου καλλιτέχνη42, ὁ 
μικρογραφημένος Μαρκιανὸς κώδικας, ἔργο τοῦ Γεωργίου Κλόντζα 
(1590-92)43, ἡ εἰκόνα τοῦ Ἠλία Μόσκου τοῦ ἔτους 1679 τοῦ Βυζα-
ντινοῦ καὶ Χριστιανικοῦ Μουσείου Ἀθηνῶν44, οἱ τοιχογραφίες τῶν 
ναῶν τῆς Παρηγορήτισσας (εἰκ. 14) καὶ τῆς Ἁγίας Θεοδώρας στήν 
Ἄρτα (κυρίως ναός, β΄ μισὸ 17ου καὶ 18ος αἰώνας ἀντίστοιχα)45 κ.ἄ. 

42. Στὸ φ. 9β ἱστορεῖται ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, κατὰ τὸν δυτικὸ τύπο. Βλ. 
Παλιούρας, ὅπ.π., σσ. 463-464.

43. Στὴ μικρογραφία μὲ τὸν ναὸ τῆς Ἀναστάσεως, στὸ φ. 161α, ἡ σκηνὴ τῆς 
Ἀνάστασης ἀπεικονίζεται στὸ ἀέτωμα τοῦ ναοῦ. Βλ. Παλιούρας, Κλόντζας, σ. 
239, πιν. 327  καὶ Παλιούρας, ὅπ.π., σσ. 461-462.

44. Κωνστάντιος, ὅπ.π., σ. 188.
45. Βλ. Ὀρλάνδος, Παρηγορήτισσα, σσ. 144-145 καὶ Παπαδοπούλου, Βυζα-

ντινὴ Ἄρτα, σσ. 52-54, 156-157.

Εἰκ. 14. Ἡ παράσταση μὲ τὴ δυτικοῦ τύπου Ἀνάσταση στὸν κυρίως ναὸ 
τῆς Παρηγορήτισσας στὴν Ἄρτα (τοιχογραφία, β΄ μισὸ 17ου αἰῶνα).
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Μόνη διαφορὰ μὲ τὶς εἰκόνες τοῦ 15ου αἰῶνα ἀποτελεῖ ἡ κίνηση 
τοῦ Χριστοῦ πρὸς τὰ ἔξω, καθὼς στὶς δύο μικρογραφίες καὶ στὴν 
εἰκόνα τοῦ Μόσκου ὁ Χριστός «ἐκτινάσσεται» κυριολεκτικὰ πρὸς 
τὰ ἐπάνω καὶ δὲν πατάει σὲ κάποιο ἀπὸ τὰ πλάγια τοιχώματα τῆς 
σαρκοφάγου.

Ὅσον ἀφορᾶ στὸν δυτικὸ τύπο τῆς Ἀνάστασης, ὁ καθηγητὴς Δ. 
Τριανταφυλλόπουλος, στὴ μελέτη του γιὰ τὴ μεταβυζαντινὴ τέχνη 
τῆς Ἑπτανήσου, διευκρινίζει ὅτι ὁ τύπος αὐτὸς δὲν ἀποτελεῖ τε-
λικὰ δημιούργημα τῆς Δύσης, ἀλλὰ ὁ πυρῆνας του συναντᾶται σὲ 
μικρογραφίες μεσοβυζαντινῶν ψαλτηρίων, χωρὶς ὅμως νὰ ἀναφέρει 
παραδείγματα46. Ὡστόσο, ἐντοπίσαμε χειρόγραφα καὶ ἔργα μικρο-
τεχνίας ποὺ περιέχουν τὰ συνθετικὰ στοιχεῖα τοῦ δυτικοῦ τύπου 
καὶ ἀνάγονται ὄχι μόνο στὴ μεσοβυζαντινή, ἀλλὰ ἀκόμη καὶ στὴν 
παλαιοχριστιανικὴ περίοδο. Κατ’ ἀρχάς, στὸ τρίτο ἀπὸ τὰ τέσσε-
ρα ἐλεφαντοστέινα πλακίδια, μὲ Χριστολογικὲς σκηνές, τοῦ Βρε-
τανικοῦ Μουσείου (420-30)47 εἰκονίζονται ὁ τάφος, ὡς τρουλαῖο 
κτίσμα, οἱ ἀναπαυόμενοι φρουροὶ ἑκατέρωθεν καὶ οἱ μυροφόρες 
ἀκριβῶς ἀπὸ πίσω τους (εἰκ. 15). Ἡ σκηνὴ παραπέμπει στὸ θέμα 
τοῦ Οὐκ ἔστιν Ὧδε, ἀλλὰ μὲ τὸν ἄγγελο ἀπόντα. Οἱ περίτεχνα δια-
κοσμημένες θύρες τοῦ ταφικοῦ μνημείου εἶναι ἀνοιχτές (διακρίνεται 
ἐπάνω τους ἡ σκηνὴ τῆς Ἀνάστασης τοῦ Λαζάρου, θέμα συμβολικὸ) 
καὶ φαίνεται στὸ ἐσωτερικό του ἡ ἄδεια σαρκοφάγος μὲ τὰ ὀθόνια· 
ἡ Ἀνάσταση ἔχει πραγματοποιηθεῖ.

Στὸ φ. 26β τοῦ Ψαλτηρίου Khludov (εἰκ. 16) ἱστορεῖται ὁ Κύριος 
νὰ στέκεται ἔξω ἀπὸ τὸ ἀνοιχτὸ μνημεῖο, πίσω Του μιὰ ἄγνωστη 
ἀνθρώπινη μορφὴ καὶ στὸ κάτω μέρος οἱ στρατιῶτες48, ἐνῶ, τέλος, 
στὸ φ. 30β τοῦ Κώδ. 61 (Ψαλτήριο) τῆς Μονῆς Παντοκράτορος 
(9ος αἰώνας) εἰκονίζεται ὁ Χριστός, μόνος, μπροστὰ ἀπὸ τήν εἴσο-
δο τοῦ μνημείου καὶ οἱ φρουροὶ πεσμένοι καταγῆς49 (εἰκ. 17). Ἀπὸ 
τὰ παραπάνω κατανοοῦμε ὅτι ὁ ζωγράφος δανείζεται καὶ ἀξιοποιεῖ 
στοιχεῖα ἀπὸ ἕναν τύπο ποὺ τελικὰ στὸ βάθος του εἶναι ὀρθόδο-

46. Triantaphyllopulos, Kerkyra, σ. 239.
47. Πλακίδιο Α΄: ἡ Ἀπόνιψη τοῦ Πιλάτου, ἡ Ἄρνηση τοῦ Πέτρου καὶ ὁ Ἑλκόμε-

νος. Πλακίδιο Β΄: ὁ Ἀπαγχονισμὸς τοῦ Ἰούδα καὶ ἡ Σταύρωση. Πλακίδιο Γ΄: ἡ 
Ἀνάσταση. Πλακίδιο Δ΄: ἡ Ἀπιστία τοῦ Θωμᾶ. Βλ. καὶ Kötzsche, Passion.

48. Βλ. Scepkina, ὄπ.π., φ. 26β (χωρὶς ἀρίθμηση σελίδων).
49. Πελεκανίδης, Θησαυροί, εἰκ. 186, σ. 265, 268.
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Εἰκ. 15. Ἐλεφαντοστέινο 
πλακίδιο μὲ τὴν ἀπεικόνιση 

τῆς Ἀνάστασης (420-30). 
The British Museum, 

Λονδῖνο, Ἀγγλία.

Εἰκ. 16. Τὸ φ. 26β τοῦ Ψαλ-
τηρίου Khludov (857-65). 

The State Historical 
Museum, Μόσχα, Ρωσία.
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ξος, ἀφοῦ οἱ ρίζες τοῦ φτάνουν μέχρι τὴν παλαιοχριστιανικὴ καί, 
πολὺ περισσότερο, τὴ μεσοβυζαντινὴ περίοδο, καὶ τὰ συνδυάζει 
«ἐντέχνως» μὲ ἕνα θέμα, ἐπίσης βυζαντινό, παγιωμένο καὶ κοινῶς 
ἀποδεκτὸ ὡς μιὰ «δογματικὰ ὀρθὴ» ἀπεικόνιση τῆς Ἀνάστασης. Μὲ 
τὸν τρόπο αὐτὸ δέν ξεφεύγει ἀπὸ τὸ πλαίσιο τῆς ὀρθόδοξης εἰκο-
νογραφίας, ἐφόσον ὁ ἐκλεκτισμὸς τῆς τέχνης του περιορίζεται σὲ 
ἀσήμαντες εἰκονογραφικὲς λεπτομέρειες τῆς δυτικῆς θρησκευτικῆς 
ζωγραφικῆς.

Ἐν κατακλεῖδι, ὁ ζωγράφος καὶ ἱερέας Μιχαὴλ ὁ Χῖος, στὸ μο-
ναδικὸ γνωστὸ ἐνυπόγραφο ἔργο του στὸν ναὸ τῆς Κοιμήσεως 
τῆς Θεοτόκου Ἀσκληπιειοῦ Ρόδου, προχωρώντας σὲ μιὰ ἀρκετὰ 
παράτολμη συγχώνευση τῶν δύο τύπων τοῦ κορυφαίου θέματος 
τῆς Ἀνάστασης, τοῦ παραδοσιακοῦ βυζαντινοῦ καὶ τοῦ λεγόμε-
νου «δυτικότροπου», παράγει ἕναν τύπο, ποὺ ὡς σκοπὸ ἔχει νὰ 
τονίσει τὸ τριήμερο κήρυγμα τοῦ Σωτῆρα Χριστοῦ στὸν Ἅδη καὶ 
νὰ ἀναδείξει τὸ ἐσχατολογικὸ περιεχόμενο τῆς Ἀνάστασης. Ἡ εἰκο-

Εἰκ. 17. Τὸ φ. 30β  
τοῦ Κώδικα 61  

(Ψαλτήριο)  
τῆς Μονῆς Παντο-
κράτορος στὸ Ἅγιο 
Ὄρος (9ος αἰῶνας). 
Ἡ σκηνὴ τῆς Ἀνά-
στασης τοῦ Κυρίου 

(λεπτομέρεια).
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νογράφηση ἐξάλλου τοῦ κύκλου τῆς Ἀποκάλυψης καὶ τῆς σκηνῆς 
τῆς Δευτέρας Παρουσίας στὸν ἴδιο ναὸ μᾶς κάνει νὰ πιστεύουμε 
ὅτι πρόκειται γιὰ ἕναν ζωγράφο μὲ καλὴ γνώση τῆς ἐσχατολογικῆς 
διδασκαλίας τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἔφεση στὴν ἀπεικόνιση θεμάτων 
μὲ τέτοιο περιεχόμενο. Δὲν προχωράει στὴ συναπεικόνιση τῶν δύο 
τύπων, ἀλλὰ δανείζεται στοιχεῖα ἀπὸ τὸν δεύτερο, τὸν δυτικό, καὶ 
τὰ ἐντάσσει στὸν βυζαντινό. Γνωρίζει τὸ ὀρθόδοξο πλαίσιο καὶ συ-
νειδητὰ παραμένει ἐντὸς αὐτοῦ. Εἶναι καὶ ἕνας ἀπὸ τοὺς λόγους 
ποὺ ἡ παράσταση ἐπιγράφεται «Η ΑΝΑΣΤΑCΙC» καὶ ὄχι «Η ΕΙΣ 
ΑΔΟΥ ΚΑΘΟΔΟΣ» ἤ «ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΣΤΟΝ ΑΔΗ». 

Ἡ ἐπιλογὴ τῶν στοιχείων ἀπὸ τοὺς δύο τύπους δὲν εἶναι τυ-
χαία, ἀλλὰ γίνεται μὲ προσοχὴ καὶ ἐπάνω σὲ ὀρθόδοξη βάση. Ἀπὸ 
τὸν δυτικὸ τύπο λαμβάνονται στοιχεῖα μὲ παλαιοχριστιανική-
μεσοβυζαντινή προέλευση (στρατιῶτες)50, ἐνῶ προσθῆκες ποὺ ἔγι-
ναν στὴν πορεία ἀπὸ τοὺς δυτικοὺς καλλιτέχνες, ὅπως τὸ θριαμβικὸ 
λάβαρο, καὶ υἱοθετήθηκαν ἀπὸ ἕναν μεγάλο ἀριθμὸ μεταβυζαντινῶν 
ζωγράφων ἀπορρίπτονται. Ὁ ζωγράφος μας συνεχίζει νὰ διατηρεῖ 
τὰ καταλυτικῆς σημασίας εἰκονογραφικὰ στοιχεῖα τῆς βυζαντινῆς 
παράστασης (π.χ. τὸν σταυρό), γνωρίζοντας τὴ σημασία τους. Σὲ 
αὐτὸ πιστεύουμε ὅτι βοηθάει ἡ ἰδιότητά του ὡς ἱερέα, χωρὶς βέβαια 
νὰ γνωρίζουμε τὸ ἐπίπεδο τῶν θεολογικῶν του γνώσεων καὶ τῆς 
μόρφωσής του γενικότερα, ἂν καὶ πιστεύουμε πὼς ἦταν καλό51. 
Στὴν ἄποψη αὐτὴ συνηγορεῖ καὶ ἡ εἰκονογράφηση τοῦ μοναδικοῦ 
γιὰ τὸν νησιωτικὸ χῶρο κύκλου τῆς Ἀποκάλυψης, ἑνὸς θέματος κα-
θαρὰ ἐσχατολογικοῦ. Τὸ ἔργο του, μὲ τοὺς σπάνιους εἰκονογραφι-
κούς τύπους καὶ τὰ ἀσυνήθιστα θέματα ποὺ περιέχει, ἀποτελεῖ, κατὰ 
τὴ γνώμη μας, ἕνα ἀρκετὰ σημαντικὸ κομμάτι στὴν ἐξέλιξη τῆς με-
ταβυζαντινῆς ζωγραφικῆς στόν ἑλλαδικὸ χῶρο, τὸ ὁποῖο ἀξίζει νὰ 
μελετηθεῖ συστηματικά. Ἡ συνολικὴ ἐξέταση τοῦ εἰκονογραφικοῦ 

50. Ἡ λήψη τῶν στοιχείων αὐτῶν δὲν σημαίνει ἀπαραίτητα ὅτι ὁ Μιχαὴλ 
γνώριζε τὰ παλαιοχριστιανικὰ καὶ μεσοβυζαντινὰ παραδείγματα ποὺ ἀναφέραμε 
παραπάνω.

51. Ἡ Χίος, κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ 16ου, 17ου καὶ 18ου αἰῶνα, ἀποτελοῦσε ἕνα 
σημαντικότατο οἰκονομικὸ καὶ πνευματικὸ κέντρο, ποὺ τροφοδοτοῦσε τὴν ἑλλη-
νικὴ κοινωνία καὶ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο μὲ πλήθη μορφωμένων στελεχῶν 
(ὀφφικιαλίων, ἰατρῶν, διδασκάλων κ.τ.λ.). Γιὰ περισσότερα, βλ. Πατρινέλης, 
Ἀναγέννηση τῆς Παιδείας, σσ. 371-372 καὶ Σφυρόερας, Νησιὰ τοῦ Αἰγαίου, σ. 
224.
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τοῦ προγράμματος θὰ μποροῦσε νὰ λύσει ἀπορίες ἢ νὰ θέσει νέα 
ζητήματα γύρω ἀπὸ τὴν ἐξελικτικὴ πορεία τῶν παραδοσιακῶν εἰκο-
νογραφικῶν θεμάτων καὶ τὴ δημιουργία νέων τύπων, λιγότερο ἢ 
περισσότερο διαδεδομένων.
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Ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ Ἐγκυκλοπαίδεια, τ. Β΄ (2011), σσ. 391-392.

●   Kötzsche, Passion = Kötzsche L., «Four plaques with Passion scenes», Age of 
Spirituality. Late Antique and Early Christian Art, Third to Seventh Century: 
Catalogue of the exhibition at The Metropolitan Museum of Art (November 
19, 1977 through February 12, 1978) (ed. By Kurt Weitzmann), New York 1979, 
σσ. 502-504.

●   Κουκιάρης, Ἀνιστάμενοι = Κουκιάρης Σ. (ἀρχιμ.), «Οἱ ἀνεπίγραφοι ἀνιστάμενοι 
στὴν εἰς Ἅδου Κάθοδον», Δελτίον τῆς Χριστιανικῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας, 
τ. ΙΘ΄ (1996-97), 305-318.

●   Κουτελάκης, Ζωγράφοι = Κουτελάκη Χ., «Δωδεκανήσιοι ζωγράφοι καὶ ζω-
γραφικὰ ἔργα στὰ Δωδεκάνησα», Δωδεκανησιακὰ Χρονικά, τ. ΙΔ΄ (1991), σσ. 
115-132. 

●   Κωνστάντιος, Κόσμος = Κωνστάντιος Δ. (εἰσαγωγή), Ὁ κόσμος τοῦ Βυζαντινοῦ 
Μουσείου, Ἀθήνα 2004.

●   Λόγοι Πανηγυρικοὶ = Λόγοι Πανηγυρικοὶ ΙΔ΄. Τοῦ Πανιερωτάτου Ἀρχιε-
πισκόπου Φιλαδελφείας καὶ ποιμενάρχου πάσης Λυδίας, καθολικοῦ κριτοῦ τῶν 
Ρωμαίων Κυροῦ Μακαρίου τοῦ Χρυσοκεφάλου, Ἐν Κοσμοπόλει 1793.

●   Μπαλτογιάννη, Εἰκόνες = Μπαλτογιάννη Χ., Εἰκόνες Ἰησοῦς Χριστός, Ἀθήνα 
2003.

●   Ξυγγόπουλος, Ὑμνολογικὸς τύπος = Ξυγγόπουλος Α., «Ὁ ὑμνολογικὸς εἰκο-
νογραφικὸς τύπος τῆς Εἰς Ἅδου Καθόδου τοῦ Ἰησοῦ», Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας 
Βυζαντινῶν Σπουδῶν, τ. ΙΖ (1941), σσ. 113-129.  

●   Ὀρλάνδος, Παρηγορήτισσα = Ὀρλάνδος Α., Ἡ Παρηγορίτισσα τῆς Ἄρτης, Ἐν 
Ἀθήναις 1963.

●   Ὀρλάνδος, Μνημεῖα τῆς Ρόδου = Ὀρλάνδος Α., «Βυζαντινὰ καὶ μεταβυζαντινὰ 
μνημεῖα τῆς Ρόδου: Ἀρχιτεκτονική», Ἀρχεῖον τῶν Βυζαντινῶν Μνημείων τῆς 
Ἑλλάδος, τ. ΣΤ΄, τεύχ. Α΄ (1948), σσ. 55-102.

●   Ὀρλάνδος, Ναοὶ τῆς Ρόδου = Ὀρλάνδος Α., «Βυζαντινοὶ καὶ μεταβυζαντινοὶ 
ναοὶ τῆς Ρόδου», Ἀρχεῖον τῶν Βυζαντινῶν Μνημείων τῆς Ἑλλάδος, τ. ΣΤ΄, τεύχ. 
Β΄ (1948), σσ. 8-215.

●   Παλιούρας, Ζωγραφικὴ = Παλιούρας Α., Μεταβυζαντινὴ ζωγραφική, Ἰωάννινα 
2000.

●   Παπαδοπούλου, Βυζαντινὴ Ἄρτα = Παπαδοπούλου Β., Ἡ Βυζαντινὴ Ἄρτα καὶ 
τὰ μνημεῖα της, Ἀθήνα 2002.

●   Papavassiliou - Archontopoulos, Nouveaux elements, = Papavassiliou E. - 
Archontopoulos Th., «Nouveaux elements historiques et archeologiques des 
Rhodes a travers des fouilles dans la ville medievale», XXXVIII Corso di 
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Cultura sull’ Arte Ravennate e Bizantina: La Grecia insulare tra Tardoantico e 
Medioevo (Ravenna, 15-20 Marzo 1991), Ravenna 1991, σσ. 307-350.

●   Παπαχριστοδούλου, Ἱστορία  = Παπαχριστοδούλου Χ., Ἱστορία τῆς Ρόδου: 
ἀπὸ τοὺς προϊστορικοὺς χρόνους ἕως τὴν ἐνσωμάτωση τῆς Δωδεκανήσου 
(1948), Ἀθήνα 19942 (συμπληρωμένη).

●   Παπαχριστοδούλου, Τοπωνυμικὰ = Παπαχριστοδούλου Χ., «Τοπωνυμικά: 
Χωρία τῆς Ρόδου στὸν ΙΕ΄ αἰῶνα», Ἑλληνικά, τ. Θ΄ (1936), σσ. 241-246.

●   Παπαχριστοδούλου, Τοπωνυμικὸ = Παπαχριστοδούλου Χ., Τοπωνυμικὸ τῆς 
Ρόδου, Ρόδος 1951.

●   Πατρινέλης, Ἀναγέννηση τῆς Παιδείας = Πατρινέλης Χ., «Ἀπὸ τὴν Ἅλωση ὣς 
τὶς ἀπαρχὲς τῆς πρώτης ἀναγεννήσεως τῆς Παιδείας», Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ 
Ἔθνους, τ. Ι΄ (1974), σσ. 367-376.

●   Πελεκανίδης, Θησαυροὶ = Πελεκανίδης Στ - Χρήστου Π. - Μαυροπούλου-
Τσιούμη Χρ. - Καδᾶς Σ. - Κατσαροῦ Αἰκ., Οἱ θησαυροὶ τοῦ Ἁγίου Ὄρους: Εἰκο-
νογραφημένα χειρόγραφα, τ. Γ΄, Ἀθῆναι 1979.

●   Πετρόπουλος, Ἱστορικὸ = Πετρόπουλος Γ., Ἱστορικὸ καὶ θαύματα τοῦ Πανορ-
μίτη, Σύμη 2009.

●   Πιομπῖνος, Ἁγιογράφοι = Πιομπῖνος Φ., Ἕλληνες ἁγιογράφοι μέχρι τὸ 1821, 
Ἀθήνα 19842 (ἀναθεωρημένη καὶ συμπληρωμένη).

●   Quenot, Ἀνάσταση = Quenot M., Ἡ Ἀνάσταση καὶ ἡ εἰκόνα (μτφ. Μαρία Λια-
νοῦ - Δῶρα Νίκου), Κατερίνη 1998. 

●   RadovanoviĆ, La Descente du Christ = RadovanoviĆ J., «Les representations 
rares de la Descente du Christ aux Limbes dans la peinture serbe du XIVe 
siecle», Zograf, τ. Η΄ (1977), σσ. 34-47.

●   Scepkina, Khludovskoi = Scepkina M., Miniatjury Khludovskoi Psaltiri, 
Moskva 1977. 

●   Schiller, Iconography = Schiller G., Iconography of Christian Art (transl. by 
Janet Seligman), τ. Β΄, London 1972.

●   Σκαμπαβίας, Πυργί = Σκαμπαβίας Κ., Ὁ ναὸς τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων στὸ Πυργὶ 
Χίου, Ἀθήνα 2009.

●   Σοφιανὸς - Τσιγαρίδας, Ἀναπαυσᾶς = Σοφιανὸς Δ. - Τσιγαρίδας Ε., Ἱερὰ Μονὴ 
Ἁγίου Νικολάου Ἀναπαυσᾶ Μετεώρων: Ἱστορία - Τέχνη, Τρίκαλα 2003.

●   Spatharakis, Akathistos = Spatharakis I., The pictorial cycles of the Akathistos 
Hymn for the Virgin, Leiden 2005. 

●   Storer, Anastasis = Storer J., The Anastasis in byzantine iconography (ἀδημ. 
διδακτορικὴ διατριβή), Birmingham 1986.

●   Stoufi-Poulimenou, Iconography = Stoufi-Poulimenou I., «A theological 
interpretative approach to the iconography of the byzantine «Anastasis»», Φι-
λοτεχνία: Ἀφιέρωμα εἰς τὸν μητροπολίτην γέροντα Χαλκηδόνος Ἀθανάσιον 
Παπᾶν, Ἀθήνα 2011, σσ. 423-435.
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●   Στουφῆ-Πουλημένου - Κόρδης, Ἀνάσταση = Στουφῆ-Πουλημένου Ι. - Κόρδης 
Γ., «Ἀνάσταση: Εἰκονογραφία (Εἰς Ἅδου Κάθοδος)», Μεγάλη Ὀρθόδοξη Χρι-
στιανικὴ Ἐγκυκλοπαίδεια, τ. Β΄ (2011), σσ. 389-391.

●   Stylianou, Cyprus = Stylianou A - Stylianou J., The painted churches of Cyprus, 
Nicosia-Cyprus 19972 (ἀναθεωρημένη).

●   Σφυρόερας, Νησιὰ τοῦ Αἰγαίου = Σφυρόερας Β., «Νησιὰ τοῦ Αἰγαίου», Ἱστορία 
τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, τ. ΙΑ΄ (1975), σσ. 218-224.

●   Triantaphyllopulos, Kerkyra = Triantaphyllopulos D., Die nachbyzantinische 
Wandmalerei auf Kerkyra und den anderen Ionischen Inseln, München 1958.

●   Χατζηδάκης, Ἕλληνες ζωγράφοι = Χατζηδάκης Μ., Ἕλληνες ζωγράφοι μετὰ 
τὴν Ἅλωση (1450-1830), τ.  Α΄, Ἀθήνα 1987.

●   Χατζηδάκης, Θεοφάνης = Χατζηδάκης Μ., Ὁ Κρητικὸς ζωγράφος Θεοφάνης: 
Ἡ τελευταία φάση τῆς τέχνης του στὶς τοιχογραφίες τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σταυ-
ρονικήτα, Ἅγιον Ὄρος 1986.

●   Χατζηδάκης, Τέχνη = Χατζηδάκης Μ., «Πνευματικὸς βίος καὶ πολιτισμός: Ἡ 
Τέχνη», Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, τ. ΙΑ΄ (1975), σσ. 244-273.

●   Χατζηδάκης - Δρακοπούλου, Ἕλληνες ζωγράφοι = Χατζηδάκης Μ. - Δρακοπού-
λου Ε., Ἕλληνες ζωγράφοι μετὰ τὴν Ἅλωση (1450-1830), τ. Β΄,  Ἀθήνα 1997.
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ΕΛΕΝΗ Κ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Ἀρχαιολόγος 4ης ΕΒΑ

     

Η ΧΟΡΗΓΙΑ ΣΤΗ ΡΟΔΟ  
ΑΠΟ ΤΟΝ 6ο ΕΩΣ ΤΟΝ 16ο ΑΙΩΝΑ  

ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ & ΤΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ1

 Ἀφιερωμένο στὴ μνήμη   
Ἠλία Κόλλια, Θοδωρῆ Ἀρχοντόπουλου  

καὶ Ἀγγελικῆς Μητσάνη2

Ἡ χορηγία εἶναι γνωστὴ ἀπὸ τοὺς ἀρχαίους χρόνους, γεγονὸς 
ποὺ εὔληπτα μαρτυρεῖ πλῆθος ἐπιγραφῶν ποὺ ἔχουν ἔρθει στὸ φῶς 
εἴτε ἀπὸ ἀνασκαφὲς εἴτε ἀπὸ περισυλλογὲς ἢ παραδόσεις εἴτε ἔχουν 
ἐντοπιστεῖ ὡς οἰκοδομικὸ ὑλικὸ σὲ δεύτερη χρήση σὲ μεταγενέστερα 
κτίσματα. Θὰ ἀναφερθοῦμε σὲ παραδείγματα ποὺ σχετίζονται μὲ τὸ 

1. Ἡ πρώτη παρουσίαση τῶν στοιχείων αὐτοῦ τοῦ ἄρθρου ἔγινε ὡς διάλεξη 
σὲ μιὰ ἐκδήλωση ὀργανωμένη ἀπὸ τὸ «Σπίτι τῆς Εὐρώπης» στὶς 15 Φεβρουα-
ρίου 2011. Ἀποτελεῖ μιὰ σύνοψη τῶν ἐπιγραφικῶν μνειῶν σὲ μνημεῖα ἀπὸ τὸν 
5ο-6ο αἰ. μ.Χ. ἕως τὶς ἀρχὲς τοῦ 16ου αἰ. ποὺ ἔχουν σχέση μὲ τὴ χορηγία, γιὰ τὴν 
ὁποία ἀναλυτικὰ στοιχεῖα ἔχουν δημοσιευθεῖ σὲ δύο ἄρθρα ἀπὸ τὶς ἐρευνήτριες 
τοῦ Κέντρου Βυζαντινῆς καὶ Μεταβυζαντινῆς Τέχνης τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν ποὺ 
ἀναφέρονται παρακάτω. Ἡ πρώτη προσπάθεια συγκέντρωσης ὅλων τῶν διά-
σπαρτων ἐπιγραφικῶν ἀναφορῶν γιὰ τὴν ἴδια χρονικὴ περίοδο ἔγινε τὸ 1991 ἀπὸ 
τὴ γράφουσα καὶ τὸν ἀείμνηστο συνάδελφο ἀρχαιολόγο Θ. Ἀρχοντόπουλο στὸ 
ἄρθρο: E. Papavassiliou, T. Archontopoulos, Nouveaux éléments historiques et 
archéologiques de Rhodes à travers des fouilles dans la ville médiévale, CorsiRav 
XXXVIII (1991), 312-329. Σημειωτέον ὅτι οἱ φωτογραφίες κειμένου προέρχονται 
ἀπὸ τὸ φωτογραφικὸ ἀρχεῖο τῆς 4ης ΕΒΑ.

2. Τὸ παρὸν ἄρθρο ἀφιερώνεται στὴ μνήμη ἐπιστημόνων ἀρχαιολόγων, οἱ 
ὁποῖοι στὸν ὑπηρεσιακό τους βίο ἀσχολήθηκαν κατεξοχὴν μὲ τὴ ζωγραφικὴ καὶ 
τὴν ἐξέλιξη τῆς τέχνης στὴν περιοχὴ τῶν Δωδεκανήσων, ὅπως προκύπτει ὄχι 
μόνο ἀπὸ τὰ μεμονωμένα ἄρθρα τους ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὶς διδακτορικὲς διατριβές 
τους. Βλ. Ἠ. Κόλλιας, Δύο ζωγραφικὰ ροδιακὰ σύνολα τῆς ἐποχῆς τῆς ἱπποτο-
κρατίας. Ὁ Ἅγιος Νικόλαος στὰ Τριάντα καὶ ἡ Ἁγία Τριάδα (Ντολαπλὶ Μετζὶντ) 
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χῶρο τῆς γλυπτικῆς καὶ τῆς ζωγραφικῆς στὸ νησὶ τῆς Ρόδου, ἀπὸ 
τοὺς παλαιοχριστιανικοὺς χρόνους ἕως καὶ τὴν περίοδο τῆς ἱππο-
τοκρατίας (1523). 

Ἡ γλυπτικὴ καὶ ἡ ζωγραφικὴ εἶναι συγγενεῖς τέχνες, ἀλλὰ οἱ δια-
φορὲς ποὺ ὑφίστανται μεταξύ τους, εἶναι μεγάλες. Συγκεκριμένα, ἡ 
σχέση γλυπτικῆς καὶ ζωγραφικῆς εἶναι σχέση ἀλήθειας καὶ ψευτιᾶς, 
διότι ἂν ὁ ζωγράφος ἀστοχήσει, ἔχει τὴ δυνατότητα νὰ διορθώσει, 
ἐνῶ ὁ γλύπτης δὲν μπορεῖ. Ἡ γλυπτικὴ ἀπαιτεῖ μεγαλύτερη ἀκρί-
βεια στὴν κρίση καὶ τὴ ματιά, εἶναι τέχνη μηχανικὴ καὶ ἐπικίνδυνη 
μὲ μοιραῖα, μὴ ἀναστρέψιμα λάθη, τέχνη λιγότερο πνευματικὴ ἀπ’ 
ὅσο ἡ ζωγραφικὴ ποὺ εἶναι πιὸ δύσκολη καὶ φθάνει σὲ μεγαλύτερη 
τελειότητα. 

Αὐτὴ ἡ τελευταία διαφορὰ ποὺ ἔχει σχέση μὲ τὸ βαθμὸ δυσκολίας 
στὴν ἀπόδοση τοῦ θεματολογίου τῶν δύο τεχνῶν, ἀντανακλᾶται 
ἤδη ἀπὸ τὴν ὑστερορωμαϊκὴ ἐποχὴ στὴ διαφορετικὴ ἀμοιβὴ τοῦ 
κάθε καλλιτέχνη. Σύμφωνα μὲ τὸ ἔδικτο τοῦ Διοκλητιανοῦ (301 
μ.Χ.), τὸ μεροκάματο ἑνὸς μαρμαράριου στὶς ἀρχὲς τοῦ 4ου αἰ. ἦταν 
60 δηνάρια3, ὅσο καὶ τοῦ ψηφοθέτη, ἐνῶ τοῦ τοιχογράφου 75 καὶ 
τοῦ εἰκονογράφου ἀνερχόταν σὲ 150 δηνάρια. Ἐπίσης, ἀπὸ γραπτὲς 
πηγὲς τοῦ 14ου-15ου αἰ. πληροφορούμαστε ὅτι ἡ ἀμοιβὴ τοῦ ζω-
γράφου κυμαινόταν μεταξὺ 12 καὶ 150 ὑπέρπυρα. Ὅσον ἀφορᾶ τὴ 
διαπίστωση ὅτι ἀφενὸς μὲν ἡ γλυπτικὴ εἶναι αἰώνια, ἐνῶ ἡ ζωγρα-
φικὴ εἶναι φθαρτή, καὶ ὅτι ἀφετέρου ὁ γλύπτης καὶ ὁ ζωγράφος 
χρειάζονται πλούσιο παραγγελιοδότη-χορηγό, θὰ γίνει κατανοητὸ 
ἀπὸ τὰ παραδείγματα ποὺ θὰ παραθέσουμε στὴ συνέχεια.

Πρὶν ξεκινήσουμε τὸ ὁδοιπορικὸ στὰ μνημεῖα τῆς Ρόδου, τονί-
ζουμε ὅτι οἱ μὲν χορηγίες ποὺ ἔχουν ἐπισημανθεῖ, δὲν εἶναι αὐτοκρα-
τορικές4, ὅπως ἰσχύει ἐνδεικτικὰ γιὰ ἀντίστοιχα βυζαντινὰ μνημεῖα 

στὴ μεσαιωνικὴ πόλη, Ἀθήνα 1986 (ἀδημοσίευτη διατριβὴ) καὶ Θ. Ἀρχοντόπου-
λος, Ὁ ναὸς τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης στὴν πόλη τῆς Ρόδου καὶ ἡ ζωγραφικὴ τοῦ 
ὕστερου μεσαίωνα στὰ Δωδεκάνησα (1309-1453), Ρόδος, Ἀθήνα 2010. Τέλος, ἡ 
Ἀγγελικὴ Μητσάνη μελέτησε διεξοδικὰ τὴ χορηγία στὰ νησιὰ τῶν Κυκλάδων, 
ὅπου ὑπηρετοῦσε. Βλ. Α. Μητσάνη, Ἡ χορηγία στὶς Κυκλάδες ἀπὸ τὸν 6ο μέχρι 
τὸν 14ο αἰῶνα. Ἡ μαρτυρία τῶν ἐπιγραφῶν, ΕΕΒΣ (2004-2006), 391-446.

3. Π. Ἀσημακοπούλου-Ἀτζακᾶ, «Παρατηρήσεις σχετικὲς μὲ καλλιτεχνικὰ 
ἐπαγγέλματα κατὰ τὴν ὄψιμη ρωμαϊκὴ καὶ παλαιοχριστιανικὴ ἐποχή», Τὸ πορ-
τραῖτο τοῦ καλλιτέχνη στὸ Βυζάντιο, Ἡράκλειο (1997), 14-15.

4. Μέχρι πρόσφατα οἱ μελετητὲς θεωροῦσαν ὅτι τὸ ὄνομα Ἀναστάσιος ποὺ 
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στὴ Χίο καὶ στὴν Κωνσταντινούπολη, οἱ δωρητὲς ὅμως ἀπεικονίζο-
νται στὶς ἴδιες στάσεις καὶ κρατοῦν τὶς ἴδιες προσφορὲς (ὁμοίωμα 
ναοῦ καὶ πουγγί) ὅπως καὶ στὰ παραδείγματα τῆς Ρόδου.

Συγκεκριμένα στὴ Νέα Μονὴ τῆς Χίου (εἰκ. 1) τὸ καθολικὸ μὲ 
τὰ ἐξαιρετικὰ ψηφιδωτὰ  τοῦ 11ου αἰ. (1042 μ.Χ.) εἶναι ἀποτέλεσμα 
τῆς χορηγίας τῶν αὐτοκρατόρων Κωνσταντίνου Μονομάχου, τῆς 
συζύγου του Ζωῆς καὶ τῆς ἀδελφῆς της Θεοδώρας5. 

Εἰκ. 1. Χίος, Νέα Μονή. 
Στὴν ἐκκλησία τῆς Ἁγίας Σοφίας Κωνσταντινούπολης, (εἰκ. 2α) 

ἀναγράφεται σὲ τρεῖς ἐπιγραφὲς τῆς Ρόδου, σχετιζόταν μὲ τὸν αὐτοκράτορα, ὁ 
ὁποῖος προφανῶς χρηματοδότησε γιὰ τὴν ἐπισκευὴ ἢ τὸ κτίσιμο ναῶν, λουτρῶν 
καὶ ἄλλων ἔργων στὴν πόλη τῆς Ρόδου μετὰ τὸν καταστροφικὸ σεισμὸ τοῦ 515 
μ.Χ., ὁπότε θὰ ἴσχυε ἡ περίπτωση τῆς αὐτοκρατορικῆς χορηγίας στὸ νησί. Τε-
λευταῖα ὑποστηρίζεται ὅτι ὁ ἐν λόγω Ἀναστάσιος ἦταν κάποιος ἀξιωματοῦχος ἢ 
πλούσιος ποὺ ζοῦσε στὴ Ρόδο καὶ συμμετεῖχε στὴν ἀνοικοδόμηση τῶν κτισμάτων 
ποὺ ὑπέστησαν ζημιὲς ἀπὸ τὸ φοβερὸ σεισμό, ὁπότε καταρρίπτεται ἡ προηγού-
μενη ὑπόθεση. Σχετικὰ βλ. Γ. Δεληγιαννάκης, Μιὰ ἄγνωστη πηγὴ γιὰ τὴν πόλη 
τῆς Ρόδου στὴν ὕστερη ἀρχαιότητα, Βυζαντινὸς Δόμος 16 (2007-2008), 29-33.

5. Ντ. Μουρίκη, Τὰ ψηφιδωτά τῆς Νέας Μονῆς Χίου, Ἀθήνα 1985.
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σ’ ἕνα ψηφιδωτὸ τοῦ 1044 μ.Χ., οἱ ἴδιοι χορηγοὶ τῆς Νέας Μονῆς 
Χίου ἐπωμίστηκαν καὶ τὴ σχετικὴ δαπάνη, ἀφοῦ ἀπεικονίζονται 
δεξιὰ καὶ ἀριστερὰ τοῦ Χριστοῦ ὁ μὲν Μονομάχος νὰ κρατάει τὸ 
«ἀποκόμβιον», τὸ πουγγὶ μὲ τὰ χρήματα, καὶ ἡ Ζωὴ ἕνα χρυσόβουλ-
λο εἰλητάριο6 (εἰκ. 2β). Ἕναν αἰῶνα περίπου μετά, τὸ 1118, χορηγοὶ 
στὸ ἴδιο μνημεῖο εἶναι ὁ αὐτοκράτορας Ἰωάννης Κομνηνὸς καὶ ἡ 
αὐτοκράτειρα Εἰρήνη, ὅπως ἀπεικονίζονται σὲ ψηφιδωτὸ δεξιὰ καὶ 
ἀριστερὰ τῆς Παναγίας7. 

2α. Κωνσταντινούπολη, Ἁγία Σοφία. 2β. Ψηφιδωτὸ μὲ τὸν κτήτορα

Τέλος, στὴ Μονὴ τῆς Χώρας ἢ Καχριὲ Τζαμὶ στὴν Κωνστα-
ντινούπολη (εἰκ. 3α), τὸ 1320, ὁ μέγας λογοθέτης τοῦ Γενικοῦ τοῦ 
αὐτοκράτορα Ἀνδρονίκου Β΄ Παλαιολόγου, Θεόδωρος Μετοχίτης, 
καὶ αὐτοκρατορικὸς σύμβουλος, ἀπεικονίζεται μὲ τὴν ἀνάλογη ἐπί-
σημη στολὴ νὰ παραδίδει μὲ εὐλάβεια στὸν Χριστὸ τὸ ὁμοίωμα τῆς 
ἐκκλησίας8 (εἰκ. 3β). 

Ἀρχίζοντας τὴν περιήγηση στὰ χορηγικὰ μνημεῖα τῆς Ρόδου, θὰ 
πρέπει νὰ ἀναφέρουμε ὅτι ἡ πρωτοβυζαντινὴ περίοδος ποὺ διαρκεῖ 
ἀπὸ τὸν 5ο ἕως  τὸν 7ο αἰ., ἀντιπροσωπεύεται ἀπὸ μεγάλο ἀριθμὸ 
μνημείων. Πρόκειται γιὰ τὰ μεγαλοπρεπῆ κτίσματα τῆς ἐποχῆς ποὺ 

6. Ν. Χατζηδάκη, Βυζαντινὰ ψηφιδωτά, Ἀθήνα 1994, 61, εἰκ. 35-38.
7. Ὅ.π., 64, εἰκ. 39-40.
8. Χατζηδάκη, ὅ.π., 185, 254, εἰκ. 174-175.
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ἀποκαλοῦνται «βασιλικές»9, καὶ εἶναι ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον δρομικές, 
τρίκλιτες, ξυλόστεγες μὲ νάρθηκα καὶ ἐνίοτε μὲ αἴθριο. Ἐσωτερικὰ 
φέρουν πλούσιο ἀρχιτεκτονικὸ διάκοσμο ποὺ συνίσταται σὲ κίο-
νες μὲ κιονόκρανα διαφόρων τύπων, ἀμφικιονίσκους παραθύρων, 
πεσσίσκους, κιονίσκους, θωράκια καὶ ἐπιστύλια ποὺ ἀνήκουν στὸ 
φράγμα τοῦ πρεσβυτερίου (τέμπλο), ἐνῶ κίονες καὶ κιονόκρανα δια-
μορφώνουν τὸ κιβώριο πάνω ἀπὸ τὴν ἁγία τράπεζα. 

3α. Κωνσταντινούπολη, Μονὴ τῆς Χώρας (Καχριὲ τζαμί)  
3β. Ψηφιδωτὸ μὲ τὴν ἀπεικόνιση τοῦ κτήτορα

Κατὰ τὴν παλαιοχριστιανικὴ περίοδο, μόνο σὲ τρεῖς βασιλικὲς 
στὴν ὕπαιθρο τοῦ νησιοῦ, χρονολογούμενες στὸν 6ο αἰ. , διασώθηκε 
τὸ ὄνομα τῶν χορηγῶν, χωρὶς αὐτὸ νὰ σημαίνει ὅτι οἱ ὑπόλοιπες 
βασιλικὲς στεροῦνταν δωρητῶν. Ἡ ἀπουσία ἐπώνυμων χορηγῶν 
ἔγκειται στὸ γεγονὸς ὅτι οἱ ἀφιερωματικὲς ἐπιγραφὲς ποὺ ἔχουν 
σωθεῖ σὲ γλυπτά, εἶναι λιγοστὲς καὶ ἀποσπασματικές,  ὅπως θὰ γίνει 

9. Ἡ βιβλιογραφία γιὰ τὴ μνημειακὴ τοπογραφία τῆς παλαιοχριστιανικῆς πε-
ριόδου σὲ ὅλη τὴ βυζαντινὴ αὐτοκρατορία εἶναι ἀρκετὰ πλούσια. Ἀξεπέραστη 
διαχρονικὰ γιὰ τὴν ἀναλυτικὴ περιγραφὴ ὅλων των δομικῶν καὶ τῶν διακοσμη-
τικῶν στοιχείων τῶν βασιλικῶν παραμένει ἡ μονογραφία τοῦ Ἀ. Ὀρλάνδου, Ἡ 
ξυλόστεγος παλαιοχριστιανικὴ βασιλική τῆς μεσογειακῆς λεκάνης, Ἀθῆναι 1994 
(β΄ ἔκδ.).
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ἀντιληπτὸ παρακάτω, ἐνῶ ἀρκετὲς ἔχουν σωθεῖ σὲ ψηφιδωτὰ δάπε-
δα10, μὲ τὰ ὁποῖα δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε στὸ παρὸν ἄρθρο.

Συγκεκριμένα πρόκειται γιὰ τὴ βασιλικὴ ἐκεῖ ὅπου σήμερα εἶναι 
κτισμένη ἡ ἐκκλησία τῆς Παναγίας Καθολικῆς στ’ Ἀφάντου, γιὰ τὴ 
βασιλικὴ στὴν Κάλαθο, κοντὰ στὸ ἐγκετελελειμένο ἀεροδρόμιο τῆς 
ἰταλοκρατίας, καὶ γιὰ τὴ βασιλικὴ στὸ Πλημμύρι, ὅπου σήμερα ὑφί-
σταται ἡ ἐκκλησία τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς.

Α. Βασιλικὴ στ’ Ἀφάντου11 (εἰκ. 4α) Ἀνήκει στὸν ἀρχιτεκτονικὸ 
τύπο τῆς τρίκλιτης βασιλικῆς μὲ νάρθηκα καὶ μαρμαροθετημένο 
δάπεδο. Ἀπὸ τὶς ἐσωτερικὲς κιονοστοιχίες ποὺ χώριζαν τὰ κλίτη, 
διατηροῦνται ὁρατοὶ δύο κίονες ποὺ ἐνσωματώθηκαν στὴ βόρεια 
πλευρὰ τοῦ νεότερου ναοῦ, καθὼς καὶ μία βάση ἀπὸ τὴ νότια κιο-
νοστοιχία τοῦ κεντρικοῦ κλίτους, ἐνσωματωμένη στὸν τοῖχο τοῦ 
περιβόλου. Πρόσφατα, κατὰ τὴ διάρκεια ἐργασιῶν στεγανοποίη-
σης τῆς νότιας πλευρᾶς τοῦ ναοῦ, ἀποκαλύφθηκε ἡ συνέχεια τοῦ 
μαρμαροθετημένου δαπέδου καθὼς καὶ ἀκόμη δύο ἀπὸ τὶς βάσεις 
τῆς νότιας κιονοστοιχίας, οἱ ὁποῖες, ἀφοῦ φωτογραφήθηκαν καὶ 
ἀποτυπώθηκαν, καλύφθηκαν, προκειμένου νὰ γίνει ἀποκατάσταση 
τοῦ νότιου τοίχου12. 

Ἡ πράξη τῆς χορηγίας ἔχει ἀποτυπωθεῖ σὲ τέσσερα ἰωνικὰ κιο-
νόκρανα μὲ συμφυῆ ἐπιθήματα προερχόμενα ἀπὸ τὴ βασιλική, στὸν 
ἄβακα τῶν ὁποίων θὰ ὑπῆρχε ὁλόκληρη ἡ κτητορικὴ ἐπιγραφή (εἰκ. 
4β). Ἀπ’ αὐτὴ ἔχουν σωθεῖ οἱ παρακάτω λέξεις: Στὸ πρῶτο: ΥΠΕΡ 
ΕΥΧΗC Κ(ΑΙ) CΩΤΕΡΙΑC, στὸ δεύτερο: ΙCΙΔΟΡΟΥ ΒΟΥΛΙΟΝΟC, 
(εἰκ. 4γ), στὸ τρίτο: [ΑΝΕΘΗ]ΚΕΝ ΤΗ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΤΟ[ΥC] [ΚΙΟ-
ΝΑC], καὶ στὸ τέταρτο:ΤΗ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΤΟΥC ΚΙΟΝΑC (εἰκ. 4δ).

10. Ἐπί παραδείγματι στὴ βασιλικὴ τῆς πόλης τῆς Ρόδου (οἰκ. Χατζηανδρέ-
ου), στὴ βασιλικὴ στὸ Πλημμύρι, στὴ Ζωοδόχο Πηγὴ κ.ἀ. Βλ. Papavassiliou, 
Archontopoulos, ὅ.π. (ὑποσημ. 1), 319, ὅπου ἡ προγενέστερη σχετικὴ βιβλιο-
γραφία.

11. R. Inglieri, Carta archeologica dell’ isola di Rodi, Florence 1936, 35, no 66. 
Ἀ. Ὀρλάνδος, Παλαιοχριστιανικὰ λείψανα τῆς Ρόδου, ΑΒΜΕ ΣΤ΄ (1948), 24-28, 
εἰκ. 20-22. Π. Λαζαρίδης, Συμβολὴ εἰς τὴν μελέτην τῶν παλαιοχριστιανικῶν μνη-
μείων τῆς Δωδεκανήσου, Πεπραγμένα τοῦ Θ΄ Διεθνοῦς Βυζαντινολογικοῦ Συνε-
δρίου, Θεσσαλονίκη 1953, Α΄ (Ἀθῆναι 1955), 243.

12. Τὴν ἀνασκαφικὴ ἔρευνα παρακολούθησε ὁ ἀρχαιολόγος Π. Παπανικο-
λάου.
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4α. Ἀφάντου, Παναγία Καθολική. 4β. Σχεδιαστικὴ ἀπόδοση τεσσάρων 
ἐνεπίγραφων κιονοκράνων μὲ τὰ ὀνόματα τῶν χορηγῶν καὶ ἑνὸς ἐπιστυ-

λίου. 4γ-δ. Ἐνεπίγραφα κιονόκρανα μὲ συμφυὲς ἐπίθημα ἀπὸ τὴ βασι-
λικὴ στ’ Ἀφάντου (Συλλογὴ 4ης ΕΒΑ)

 Σημειωτέον ὅτι τὸ πρῶτο δὲν ἔχει ἐντοπιστεῖ σὲ ἐπιτόπια αὐτο-
ψία στὸ μνημεῖο, τὸ τέταρτο κατὰ σειρὰν ἐπαναχρησιμοποιήθηκε 
στὴ θέση τῆς ἁγίας τράπεζας, ἐνῶ τὸ δεύτερο καὶ τὸ τρίτο ἔχουν 
μεταφερθεῖ ἀπὸ τὴν Ἐφορεία Βυζαντινῶν Ἀρχαιοτήτων στὴν αὐλὴ 
τῆς Παναγίας τοῦ Κάστρου γιὰ φύλαξη καὶ προστασία. Ἐκτὸς ἀπὸ 
τὰ προαναφερόμενα ποὺ ἔχουν δημοσιευθεῖ ἀπὸ τὸν Ὀρλάνδο, 
ἐντοιχισμένο στὸ ἀριστερὸ πεζούλι στὴν αὐλὴ τοῦ ναοῦ, ὅπου δια-
μορφώνεται ἕνα εἶδος «θρόνου», ὅπως τὸν ἀποκαλοῦν οἱ ντόπιοι, 
ὑπάρχει ἕνα πέμπτο ἐνεπίγραφο ὅμοιο κιονόκρανο, τὸ ὁποῖο στὸν 
ἄβακα φέρει τὴν ἐπιγραφή: [ΜΑ]ΡΙΑC ΚΟΣΜΑC ΥΙΟC (εἰκ. 5). 
Ἐπίσης, σ΄ ἕνα ἄλλο θραῦσμα ἀπὸ ἐπιστύλιο διατηροῦνται ἀπὸ τὴν 
ἀφιερωματικὴ ἐπιγραφὴ οἱ ἑξῆς λέξεις: †ΥΠΕΡ ΕΥΧΗC ΚΑΙ CΟ-
ΤΙ(ΡΙΑC)… (εἰκ. 4β, κάτω).
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5.Ἀφάντου,Παναγία Καθολική. Στὸ «θρόνο», στὴν πρόσοψη τοῦ ναοῦ, 
ἐνσωματωμένο ἐνεπίγραφο κιονόκρανο

Β. Βασιλικὴ Καλάθου13. Βρίσκεται στὴν περιοχὴ τοῦ ἰταλικοῦ ἀε-
ροδρομίου καὶ εἶναι τρίκλιτη, μὲ νάρθηκα καὶ αἴθριο. Ἀπὸ τὸν ἀνα-
σκαφικὸ χῶρο τῆς βασιλικῆς προέρχεται ἕνα μεγάλων διαστάσεων 
κολουροπυραμιδοειδὲς τεκτονικὸ κιονόκρανο μὲ πλαίσια (εἰκ. 6α), 
σπασμένο σχεδὸν κατὰ τὸ ἥμισυ, τὸ ὁποῖο στὸ μέσο τῆς σωζόμενης 
πλευρᾶς φέρει τὸ μονόγραμμα τοῦ χορηγοῦ. Ἀπὸ τὸ μονόγραμμα 
διακρίνονται τὰ γράμματα ΕΥ ΡΟ, ἐντὸς ἀνάγλυφου, σταυρόσχημου 
πλαισίου, καὶ τὰ ὁποῖα ἔχουν ἀποδοθεῖ στὸ ὄνομα ΕΥ[Τ]ΡΟ[ΠΙΟC], 
κατὰ τὸν ἀνασκαφέα. Ἐπειδὴ στὴν Κωνσταντινούπολη, σ’ ἕνα ἀντί-

13. Ἰ. Βολανάκης, Παλαιοχριστιανικὴ βασιλικὴ Καλάθου Ρόδου, Θεολογία 56 
(1985), 906-927, πίν. 1-8, εἰκ. 1-3.
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στοιχο κιονόκρανο σώζεται μονόγραμμα τῆς αὐτοκράτειρας Θεο-
δώρας, ἴσως καὶ ὁ χορηγὸς τῆς Καλάθου ἢ κατεῖχε κάποιο ἀξίωμα 
ἢ προερχόταν ἀπὸ ἀνώτερη κοινωνικὴ τάξη μὲ φανερὴ οἰκονομικὴ 
εὐχέρεια. Ἐπίσης, σ’ ἕνα ἀποτμῆμα κορμοῦ ἀρράβδωτου κίονα ποὺ 
βρέθηκε στὸν ἴδιο ἀνασκαφικὸ χῶρο, (σωζ. ὕψ. 0,56μ.) δια τηροῦνται 
γράμματα ἀπὸ ἐπιγραφὴ ἐντὸς μεταλλίου, ἡ ὁποία ἔχει συμπληρω-
θεῖ ἀπὸ τὸν ἀνασκαφέα ὡς ἑξῆς: [ΥΠΕΡ ΕΥΧ]ΗC [CΑ]ΒΑ[ΤΙΟΥ]14 
(εἰκ. 6β).

6α. Κάλαθος, βασιλική. Ἐνεπίγραφο κιονόκρανο
6β. Ἐνεπίγραφος κορμὸς κίονα

Γ. Βασιλικὴ στὸ Πλημμύρι15. Βρίσκεται στὴ θέση τοῦ μεταγενέ-
στερου ναοῦ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς (εἰκ. 7α) καὶ ἦταν πιθανότατα 
τρίκλιτη, ξυλοστέγη, μὲ νάρθηκα. Σὲ τέσσερις κίονες, ἀπὸ τοὺς 
ὁποίους οἱ δύο βρίσκονται στὸ ἐσωτερικὸ καὶ στηρίζουν τὶς νευρώ-
σεις τοῦ σταυροθολίου, (εἰκ.7β) καὶ οἱ ὑπόλοιποι δύο στὸ προστῶο 
τῆς ἐκκλησίας, τρεῖς χορηγοὶ ἔμειναν στὴν αἰωνιότητα, ἀποτυπώ-
νοντας τὸ ὄνομά τους στὸ μάρμαρο. 

Συγκεκριμένα στὸ βόρειο ἐσωτερικὸ κίονα ἀναγράφεται: [ΥΠΕΡ 

14. Πρός τὸ παρὸν δὲν ἔχει ἐντοπιστεῖ τὸ ἐνεπίγραφο τμῆμα τοῦ κίονα ἀλλὰ 
ἀναφέρεται λόγω δημοσίευσης. Σχετικὰ βλ. Βολανάκης, ὅ.π., 914, πίν. 6. Τὸ ἐνε-
πίγραφο μετάλλιο ἴσως ἀποτελοῦσε τὴ σφαῖρα ὅπου στηριζόταν ἀνάγλυφος, 
ἀνισοσκελὴς σταυρός, χαρακτηριστικὸ διακοσμητικὸ μοτίβο κιόνων τῆς παλαιο-
χριστιανικῆς ἐποχῆς στὴ Ρόδο, στὸ Αἰγαῖο καὶ σὲ ἄλλες ἐπαρχίες τῆς βυζαντινῆς 
αὐτοκρατορίας.

15. Ὀρλάνδος, ἔ.ἀ., 40-46, εἰκ. 34-38.



54

EΛΕΝΗ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Ε]ΥΧΗC ΑΓΕΡΟΥΧΙΟΥ, Ἀ(μήν) καὶ στὸν ἀντίστοιχο νότιο, ἐντὸς 
ὀρθογωνίου ἐγχαράκτου πλαισίου (tabula ansata): [ΥΠ]ΕΡ ΕΥΧΗC 
CΤΕΦΑΝΟ[Υ] Κ(ΑΙ) ΤΗC CΥΝΒΙΟΥ ΑΥΤΟΥ. ΑΜΗΝ. Στὸ προστῶο, 
στὸ ΒΔ κίονα ἀναγράφεται εὐδιάκριτα ἡ ἐπιγραφή: ΥΠΕΡ Ε]ΥΧΗC 
ΧΡΥCΑΝΘΙΟΥ ΑΝΑΓΝΟCΤΟΥ (εἰκ. 7γ). Τὸ ὄνομα τοῦ Ἀγερουχίου 
ἐπαναλαμβάνεται στὴν ἀπόφυση τοῦ ΝΔ κίονα, ἡ ὁποία εἶναι σπα-
σμένη κατὰ τὸ 1/3 περίπου: ΥΠΕΡ ΕΥΧΗC ΑΓΕΡΟΥΧΙΟΥ...Δίπλα 
στὸν ΒΑ κίονα τοῦ προστώου, στὸ δυτικὸ τοῖχο τῆς ἐκκλησίας, ἔχει 
ἐντοιχιστεῖ τμῆμα θωρακίου, ὅπου στὴν ταινιωτὴ ἐπίστεψη ἀναγρά-
φεται: [ΥΠΕΡ ΕΥΧΗC ΕΑΥ]ΤΟΥ Κ(ΑΙ) ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΑΥΤΟΥ ΚΕ 
ΥΠΕΡ CΩΤΗΡΙΑC ΤΗC ΝΑΟΥ† (εἰκ. 7δ). 

7α. Πλημμύρι, Ζωοδόχος Πηγή. 7β. Ἐσωτερικὸ ναοῦ μὲ τοὺς δύο  
ἐνεπίγραφους κίονες. 7γ. Λεπτομέρεια ἀφιερωματικῆς ἐπιγραφῆς  

σὲ κίονα τοῦ προστώου. 7δ. Πρόσοψη ναοῦ. Ἐνσωματωμένο θωράκιο  
μὲ ἐπιγραφὴ στὴν ἐπίστεψη.

Ἐπίσης, στὸν Ἅγιο Ἰωάννη τὸ Θεολόγο στὸ Γεννάδι, στὸν προ-
αύλειο χῶρο τοῦ ναοῦ, σὲ τμῆμα κορμοῦ κίονα ποὺ κοσμεῖται μὲ 
ἀνάγλυφο, ἀνισοσκελῆ σταυρὸ ποὺ ἑδράζεται σὲ ὀρθογώνια, ἀνά-
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γλυφη «tabula ansata» ἔχει διασωθεῖ ἡ ἑξῆς ἐπιγραφή: ΥΠΕΡΙ ΕΥ-
ΧΗC ΚΟCΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΓΙCΤΡΙΑΝΟΥ16 (εἰκ. 8α). Ἐπιπλέον, 
ἀκόμη μία ἐπιγραφὴ σώζεται σὲ κίονα τῆς συλλογῆς τῆς Ἐφορεί-
ας Βυζαντινῶν Ἀρχαιοτήτων17, στὴ ράχη τοῦ ὁποίου ἔχει λαξευθεῖ 
ἀνάγλυφος, ἀνισοσκελὴς σταυρὸς ποὺ στηρίζεται σὲ σφαῖρα, ποὺ 
περικλείει τὴν ἑξῆς ἐπιγραφή: ΥΠΕΡ ΕΥΧΗC ΠΑ(Υ)ΛΟΥ CΚΑΝ-
ΔΑΡΙΟΥ (εἰκ. 8β). 

8α. Ἅγ. Ἰωάννης ὁ Θεολόγος. Ἐνεπίγραφος κίονας στὴν αὐλὴ τοῦ ναοῦ
8β. Ἐνεπίγραφος κίονας, ἄγνωστης προέλευσης (Συλλογὴ 4ης ΕΒΑ)

16. Π. Ψαρρῆ, Τὰ παλαιοχριστιανικὰ μνημεῖα τῆς νότιας Ρόδου. Μαρτυρίες 
τῶν θεσμικῶν ἀλλαγῶν τοῦ Βυζαντίου ἀπὸ τὸν 4ο ἕως τὸν 7ο αἰ. μ.Χ., ΔωδΧρ ΚΔ΄ 
(2010), 569, εἰκ. 11.

17. Ἡ προέλευσή του εἶναι ἄγνωστη.
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Οἱ χορηγοὶ τῶν πρωτοβυζαντινῶν χρόνων, ὅπως προκύπτει ἀπὸ 
ὅσα ἔχουν προαναφερθεῖ, δὲν δώριζαν μόνο κίονες καὶ κιονόκρα-
να σ’ ἕνα ναό, ἀλλὰ καὶ ἄλλα εἴδη τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ διακόσμου, 
ὅπως μαρτυρεῖται ἀπὸ τὴν ἐπιγραφὴ στὸ χεῖλος τῆς μαρμάρινης 
κολυμβήθρας στὴν ἐκκλησία τῆς Κοίμησης τῆς Θεοτόκου στὸ Με-
σαναγρὸ18 (εἰκ. 9α): ΥΠΕΡ ΕΥΧΙC ΚΕ CΩΤΗΡΙΑC ΩΝ ΥΔΕΝ Ο 
ΘΕΟC ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ (εἰκ. 9β). Ἐπίσης, σ’ ἕνα κομμάτι ἀπὸ ἐπι-
στύλιο παλαιοχριστιανικοῦ τέμπλου ποὺ σήμερα βρίσκεται ἐντοιχι-
σμένο στὰ νότια τῆς εἰσόδου τῆς Παναγίας Καθολικῆς στὴ Λάρδο19 
(εἰκ. 10α), σώζεται ἡ ἐπιγραφή: …ΝΙC ΥΠΕΡ ΨΥΧΗC ΑΥΤΟΥ CΥΝ-
ΒΙΩ ΤΕ ΚΕ ΤΕΚΝΩΝ Κ(ΑΙ) ΚΥΜΙCΕΟC  ΓΟΝΕΩΝ (εἰκ. 10β). Τέ-
λος, σ’ ἕνα θραῦσμα ἁγίας τράπεζας μὲ ὑπερυψωμένο χεῖλος (διαστ. 
0,285Χ0,215Χ0,035-0,055μ.) ἀπὸ τὴ βασιλικὴ Α΄ στὴν Ἁγία Εἰρήνη 
στὴν Ἀρνίθα20, σώζονται γράμματα ἀπὸ ἐπιγραφὴ ποὺ ἔχει μετα-
γραφεῖ ὡς ἑξῆς: [ΜΝΗCΘΗΤΙ ΚΥΡΙΕ ΤΩΝ Δ]ΟΥΛΩΝ CΟΥ Κ...

9α. Μεσαναγρός, Κοίμηση τῆς Θεοτόκου. 
9β. Μαρμάρινη, σταυρόσχημη κολυμβήθρα μὲ ἐπιγραφὴ

Σὲ ἀντίθεση λοιπὸν μὲ τοὺς πρωτοβυζαντινοὺς χρόνους, στὴ βυ-
ζαντινὴ περίοδο ποὺ ἀκολουθεῖ (12ος-13ος αἰ.) καὶ στὴν περίοδο 

18. Ὀρλάνδος, ἔ.ἀ., 36-40, εἰκ. 33. Ἰ. Βολανάκης, Παλαιοχριστιανικὲς βασι-
λικὲς Μεσαναγροῦ Ρόδου, ΑΑΑ, ΧΙΙΙ (1980), 218. Ἐπίσης, J. Volanakis, Rhodos-
Mesanagros:Kultzentrum und Pilgerort in frühchristlicher Zeit, Akten des XII 
Inter. Kongresses für Christliche Archäologie, Bonn (1991), Jahrbuch für Antike 
und Christentum 20 (1995), 1263.

19. Ὀρλάνδος, ἔ.ἀ., 28-30, εἰκ. 25.
20. Δὲν ἔχει ἐντοπιστεῖ πρὸς τὸ παρόν, ἀλλὰ ἀναφέρεται λόγω δημοσίευσης. 

Βλ. Ἰ. Βολανάκης, ΑΔ 48 (1993), Χρονικά, 573.
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τῆς ἱπποτοκρατίας (1309-1522) τὰ ὀνόματα κτητόρων-δωρητῶν ἢ 
χορηγῶν-εὐεργετῶν τῶν ἐκκλησιῶν στὴ Ρόδο ποὺ ἔχουν καταφέρει 
νὰ διασωθοῦν ἀπὸ τὴ φθορὰ τοῦ χρόνου, εἶναι σχεδὸν τριπλάσια 
στὸν ἀριθμό. Σὲ αὐτὴ τὴν περίπτωση οἱ χορηγοὶ ἔχουν τὴ δυνατό-
τητα ὄχι μόνο νὰ γράψουν τὰ ὀνόματά τους, ἀλλὰ καὶ νὰ ἀπεικο-
νιστοῦν μὲ τὰ ἰδιαίτερα φυσιογνωμιστικὰ χαρακτηριστικά τους καὶ 
τὶς φορεσιές τους, ὁλόσωμοι μετωπικοὶ ἢ δεόμενοι. Ἔτσι ἀπὸ τοὺς 
ἐπώνυμους χορηγοὺς ποὺ ἔδωσαν ἐντολὴ νὰ χαραχθοῦν τὰ ὀνόμα-
τά τους σὲ ἔργα γλυπτικῆς κατὰ τὴν παλαιοχριστιανικὴ περίοδο, 
μεταφερόμαστε στοὺς ἐπώνυμους δωρητὲς ποὺ ἀποκτοῦν ὀντότη-
τα καὶ παρουσία ὄχι μόνο μὲ τὶς ἀφιερωματικές, συνοδευτικὲς ἐπι-
γραφές, ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν ἀπεικόνιση τῶν μορφῶν τους, ἀλλοῦ σω-
ζόμενοι σὲ καλύτερη κατάσταση καὶ ἀλλοῦ λιγότερο. Εἶναι φανερὸ 
ὅτι τὸ πέρασμα τοῦ χρόνου ἔχει ἐπιφέρει ἀνεπανόρθωτες φθορές, 
μὲ ἀποτέλεσμα σὲ πολλὲς περιπτώσεις τὸ ὑπόστρωμα μὲ τὶς ζωγρα-
φικὲς παραστάσεις νὰ ἔχει ἀποκολληθεῖ, δυσκολεύοντας ἔτσι τὴν 
ἀναγνώριση καὶ τὴν ταύτιση τῶν εἰκονογραφικῶν στοιχείων. 

10α. Λάρδος. Παναγία Καθολικὴ
10β. Τμῆμα ἐνεπίγραφου ἐπιστυλίου

Στὸ σημεῖο αὐτὸ θὰ πρέπει νὰ ἐπισημάνουμε ὅτι μὲ τὸ θέμα τῶν 
χορηγικῶν μαρτυριῶν σὲ μνημεῖα τοῦ νησιοῦ ἀσχολήθηκε ἡ ἀρχαιο-
λόγος Ἰω. Χριστοφοράκη21, ἀναλύοντας τὰ στοιχεῖα τῶν ἐπιγραφῶν 

21. Ἰ. Χριστοφοράκη, Χορηγικὲς μαρτυρίες στοὺς ναοὺς τῆς μεσαιωνικῆς 
Ρόδου (1204-1522), Πρακτικὰ διεθνοῦς ἐπιστημονικοῦ συμποσίου: Ρόδος 2.400 
χρόνια. Ἡ πόλη τῆς Ρόδου ἀπὸ τὴν ἵδρυσή της μέχρι τὴν κατάληψη ἀπὸ τοὺς 
Τούρκους (1523). (Ρόδος, 24-29 Ὀκτ. 1993), Β΄, Ἀθήνα 2000, 449-464.
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καὶ τὶς πληροφορίες ποὺ προκύπτουν. Ἐξίσου σημαντικὸ ποὺ συ-
μπληρώνει τὸ προηγούμενο, εἶναι καὶ τὸ ἄρθρο τῆς ἀρχαιολόγου 
Ἰω. Μπίθα22 ποὺ μελέτησε διεξοδικὰ τὶς ἐνδυμασίες τῶν δωρητῶν 
ποὺ ἔχουν ἐντοπιστεῖ τόσο σὲ μνημεῖα τῆς μεσαιωνικῆς πόλης ὅσο 
καὶ τῆς ὑπαίθρου. Ἡ παρακάτω συνοπτικὴ παράθεση κτητορικῶν 
ἐπιγραφῶν ἀπὸ τὸ νησὶ τῆς Ρόδου βασίστηκε κυρίως σὲ αὐτὲς τὶς 
δύο δημοσιεύσεις καὶ δὲν ἀποτελεῖ ἀντικείμενο προσωπικῆς ἔρευ-
νας.

11α. Ἅγιος Φανούριος
11β. Τοιχογραφία στὸ νότιο ἀρκοσόλιο μὲ τοὺς δωρητὲς

Θὰ ξεκινήσουμε μὲ τὸν πιὸ γνωστὸ ναὸ στὴ Μεσαιωνικὴ Πόλη, 
τὸν Ἅγιο Φανούριο23  (εἰκ. 11α),  ὅπου στὴν τυφλὴ ἁψίδα στὸ δυτικὸ 
τοῖχο, στὸ τύμπανο καὶ στὸ ἐσωρράχιο, ἀπεικονίζονται οἱ κτήτορες 
μὲ τὰ παιδιά τους μέσα σὲ παραδεισένιο τοπίο (εἰκ. 11β). Ἡ ἀφιε-
ρωματικὴ ἐπιγραφὴ ποὺ ὑπάρχει στὸ κέντρο, ἀναφέρει: †ΕΚΗΜΙΘΙ 
Ο [ΔΟΥ]ΛΟC ΤΟΥ Θ(ΕΟ)Υ ΚΟCΤΑΝΤΙΟC (ΚΟCΤΟΪΩΑΝΝΗC;) 

22. Ἰ. Μπίθα, Ἐνδυματολογικὲς μαρτυρίες μέσα ἀπὸ τὶς τοιχογραφίες τῆς με-
σαιωνικῆς Ρόδου (14ος αἰῶνας-1522/3). Μία πρώτη προσέγγιση, ὅ.π., 429-448.

23. Ὀρλάνδος, Βυζαντινοὶ καὶ μεταβυζαντινοὶ ναοὶ τῆς Ρόδου, ἔ.ἀ., 164-173, 
εἰκ. 133-134. Ἠ. Κόλλιας, Ἡ μεσαιωνικὴ πόλη τῆς Ρόδου καὶ τὸ παλάτι τοῦ 
Μ. Μαγίστρου, Ἀθήνα 1994, 120, εἰκ. 62. Μπίθα, ὅ.π., 431-434, εἰκ. 1α-δ, πίν. 
169-170α. Χριστοφοράκη, ὅ.π., 456.
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ΠΡΕC[ΒΥΤΕΡΟC] ΚΕ Α[ΔΕΛ[ΦΟC ΕCΘΙC ΟΘ...ΛΙΝ...ΙC24. Σύμφω-
να μὲ τοὺς μελετητές, ἡ ἐπιγραφὴ ἔχει σχέση μὲ τὴν ἐπέκταση τοῦ 
δυτικοῦ σκέλους τῆς ἐκκλησίας καὶ τὴν τοιχογράφισή του ἀπὸ δύο 
ἀδέλφια, τὰ ὁποῖα πιθανότατα λειτουργοῦσαν ὡς ἱερεῖς στὸ χῶρο 
αὐτὸ καὶ ἐτάφησαν ἐκεῖ, ὅπως φανερώνουν καὶ οἱ σκηνὲς τῆς Δ. 
Παρουσίας στὸ δυτικὸ τοῖχο ποὺ ἔχουν ἐσχατολογικὸ χαρακτήρα. 
Τὸ ἴδιο ἰσχύει τόσο γιὰ τὴ γυναικεία μορφὴ μὲ τὰ δύο παιδιὰ ποὺ 
ἀπεικονίζονται στὸ ἐσωρράχιο καὶ τὴ συνοδεύει ἡ ἐπιγραφὴ [ΕΚΟΙ-
ΜΙΘΗ [Η ΔΟΥ]ΛΗ ΤΟΥ [ΘΕΟΥ]…Α...ΤΗ, χωρὶς νὰ διασώζεται τὸ 
ὄνομά της ὅσο καὶ γιὰ τὴν ἀνώνυμη ἀφιερώτρια στὸ διπλανὸ τοῖχο. 
Ἡ παράσταση χρονολογεῖται στὰ 1335/6.

Σ’ ἕνα ἄλλο ναὸ τῆς Μεσαιωνικῆς Πόλης, ἄγνωστο γιὰ τοὺς πε-
ρισσότερους, τὴν Ἁγία Αἰκατερίνη25 (εἰκ. 12α), τρίκλιτη, θολοσκέ-
παστη ἐκκλησία, ὅπου στὸ δυτικὸ τοῖχο δεξιὰ καὶ ἀριστερὰ τῆς 
εἰσόδου, διακρίνεται μὲ δυσκολία ἡ παράσταση ἑνὸς γονατιστοῦ 
ζευγαριοῦ, ἀπὸ τὸ ὁποῖο ὁ ἄνδρας παραδίδει στὸν Χριστὸ ὁμοίωμα 
τοῦ ναοῦ (εἰκ. 12β). Εἶναι φανερὸ ὅτι, ἂν καὶ δὲν σώζεται κάποιο 
ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν ἀφιερωματικὴ ἐπιγραφή, οἱ ἀπεικονιζόμενοι 
χρηματοδότησαν πιθανῶς καὶ γιὰ τὴν ἀνέγερση τοῦ ναοῦ καὶ γιὰ 
τὴν τοιχογράφησή του ποὺ χρονολογεῖται στὸ β΄ μισὸ τοῦ 14ου αἰ.  

Στὴν ὁδὸ Ἀγησάνδρου, σὲ ἕνα μικρὸ παράλληλο δρόμο μεταξὺ 
τῶν ὁδῶν Ἱπποτῶν καὶ Σωκράτους, σὲ ἰδιόκτητο οἰκόπεδο (εἰκ. 
13α), ἡ ἀνασκαφικὴ ἔρευνα26 ἔφερε στὸ φῶς λείψανα παλαιοχρι-
στιανικῆς βασιλικῆς, στὸ χῶρο τῆς ὁποίας κτίστηκε ἕνα μονόχωρο 
ναΰδριο τὸν 12ο αἰ., ἀπὸ τὸ ὁποῖο προέρχεται τμῆμα τοιχογραφί-
ας μὲ τὴν ἐπιγραφή: ΔΕ(ΗCΙC) ΚΟΝCΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΑΡΜΕ-
ΝΟΠΟΥΛΟΥ (εἰκ. 13β). Σύμφωνα μὲ τοὺς μελετητές, πρόκειται γιὰ 
ἐπιφανῆ οἰκογένεια τῆς ἐποχῆς, προφανῶς μὲ οἰκονομικὴ ἄνεση, 
ποὺ εἶχε σχέσεις μὲ τὴ Βασιλεύουσα27. Ἐπίσης, σὲ τοιχογραφημέ-

24. Ἐπιλέχθηκε ἡ πιὸ πρόσφατα δημοσιευμένη μεταγραφή, βλ. Ἀρχοντόπου-
λος, ἔ.ἀ. (ὑποσημ. 2), 130.

25. Ὀρλάνδος, ἔ.ἀ., 142-154, εἰκ. 120-126. Ἀρχοντόπουλος, ὅ.π., 81, 112-113, 
εἰκ. 19-20, ὅπου ὑπάρχει ἀναλυτικὴ βιβλιογραφία σχετικὰ μὲ τὶς ἀπεικονίσεις δω-
ρητῶν σὲ μνημεῖα (Κρήτη, Κύπρο, Σερβία). Μπίθα, ἔ.ἀ., 434.

26. Ἀρχοντόπουλος, ΑΔ 44 (1989), Χρονικά, 510. ΑΔ 45 (1990), Χρονικὰ 
507-510. ΑΔ 46 (1991), Χρονικὰ 502. Ἐπίσης, Papavassiliou, Archontopoulos, ἔ.ἀ., 
340-345.

27. Ἀ. Κατσιώτη, Θ. Ἀρχοντόπουλος, Τὸ παρεκκλήσιο τῆς οἰκογένειας τῶν 
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νο δόμο ἀπὸ τὸν ἀνασκαφικὸ χῶρο τῆς ἐκκλησίας τοῦ Ἀρχαγγέλου 
Μιχαὴλ28 στὴν πλατεία Ἀθηνᾶς, διακρίνεται ἡ ἐπιγραφή: †ΔΕΗCΙC  
ΒΑCΙΛΕΙΟΥ... .

12α. Ἁγία Αἰκατερίνη
12β. Τὸ ἐσωτερικὸ τοῦ ναοῦ μὲ τὸ ζεῦγος χορηγῶν σὲ τοιχογραφία

13α. Μεσαιωνικὴ πόλη, ὁδὸς Ἀγησάνδρου, ἀνασκαφικὸς χῶρος
13β. Ἀπόσπασμα τοιχογραφίας μὲ τὴν ἐπιγραφὴ τοῦ χορηγοῦ

Ἀρμενόπουλων στὴ Ρόδο καὶ ἡ τέχνη τοῦ τέλους τοῦ 12ου αἰῶνα στὰ Δωδεκά-
νησα, Πρακτικὰ συνεδρίου, Ρόδος, 2.400 χρόνια, ἔ.ἀ., 375-386. Σήμερα ἐκτίθεται 
στὴ βυζαντινὴ ἔκθεση στὸ Παλάτι τοῦ Μ. Μαγίστρου. Βλ. Κατάλογος ἔκθεσης: 
Ἡ Ρόδος ἀπὸ τὸν 4ο αἰῶνα μ.Χ. μέχρι τὴν κατάληψή της ἀπὸ τοὺς Τούρκους, 
Ἀθήνα 2004, 116.

28. Papavassiliou, Archontopoulos, ὅ.π., 325. Μπίθα, ὅ.π., 436, ὑποσημ. 32. 
Χριστοφοράκη, ὅ.π., 456, ὑποσημ. 58.
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Τέλος, ἡ Μεσαιωνικὴ Πόλη κρύβει ἀκόμη μιὰ ἔκπληξη. Ὑπόγεια 
ταφικὴ κρύπτη ἀποκαλύφθηκε μετὰ ἀπὸ ἀνασκαφικὴ ἔρευνα στὸ 
ναὸ τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνα29 (εἰκ. 14α), στὴν ἴδια πλατεία μὲ τὸν 
προηγούμενο ναὸ (Ἀρχάγγελος Μιχαήλ), κατὰ τὴ δεκαετία τοῦ ’80. 
Στὸν ἀνατολικὸ τοῖχο σώζεται σὲ πολὺ καλὴ κατάσταση ἡ ἀπει-
κόνιση τῆς Σταύρωσης ἀνάμεσα στὴν Παναγία καὶ τὸν Ἰωάννη, 
τὰ χέρια τῶν ὁποίων ἀκουμποῦν στὰ κεφάλια δύο γονατισμένων 
ἀνδρικῶν μορφῶν μὲ τὰ ὀνόματα Ἀνδρέας καὶ Γεώργιος30 (εἰκ. 14β). 
Πρόκειται προφανῶς γιὰ πατέρα καὶ γυιὸ ποὺ χρηματοδότησαν γιὰ 
τὴν κατασκευὴ αὐτῆς τῆς ταφικῆς κρύπτης, στὴν ὁποία τάφηκαν 
πιθανότατα κατὰ τὸ ἔτος 1508, δεδομένου ὅτι ἡ χρονολογία αὐτὴ 
ἀναγράφεται σὲ μιὰ σπασμένη ἐπιτύμβια πλάκα ποὺ βρέθηκε πε-
σμένη στὸ ἐσωτερικὸ τῆς κρύπτης καὶ φέρει περιμετρικὰ ἐπιγραφή, 
ἀπὸ τὴν ὁποία σώζονται τὰ ἑξῆς31: ΚΟΝΙC ΚΑΛΥΠΤ[ΕΙ ΤΑΦΟΝ] 
ΤΑΦΟC ΚΟΙΝΟΝ ΧΡΕΩC ΦΥΣΕΩC ΑΝ(ΘΡΩΠ)ΙΝΗΣ ΑΝΔΡΟC 
Ε...(ΠΑΝC)ΕΠΤΩ ΤΡΙΑΔΕΙ 

΄
ΑΦΗ (=1508) ΑΥΓΟΥCΤΟΥ ΙΕ΄ (εἰκ. 

14γ). Ἀπὸ τὴν τεχνοτροπικὴ ἀπόδοση τοῦ ζωγραφικοῦ διακόσμου 
τῆς κρύπτης προκύπτει ὅτι ὁ ἀστικὸς πληθυσμὸς τῆς Ρόδου, στὸν  
ὁποῖο θὰ ἀνῆκαν καὶ οἱ δύο θανόντες καὶ ταφέντες στὸν ὑπόγειο 
τάφο τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνα, προφανῶς γνώριζαν τὴ δυτικὴ τέχνη 
καὶ νοοτροπία.

Ἡ ὕπαιθρος τῆς Ρόδου ἔχει νὰ παρουσιάσει παραδείγματα χο-
ρηγιῶν τόσο κατὰ τὴ βυζαντινὴ περίοδο ὅσο καὶ κατὰ τὴν περίοδο 
τῆς ἱπποτοκρατίας. Μοναδικὸ βυζαντινὸ μνημεῖο τοῦ 13ου αἰ. μὲ 
σωζόμενη κτητορικὴ ἐπιγραφὴ εἶναι ὁ Ἅγιος Γεώργιος ὁ Βάρδας32 
(εἰκ. 15α), κοντὰ στὴν Ἀπολακκιά, ποὺ ἀναγράφει τὴ χρονολογία 
1289/90 χωρὶς τὴ διάσωση τοῦ ὀνόματος καὶ τὴν ἀπεικόνιση τοῦ 
χορηγοῦ. Πρόκειται γιὰ τὸ μοναδικὸ ἀκριβῶς χρονολογημένο μνη-

29. Μπίθα, ἔ.ἀ., 436, ὅπου ἡ ἀναλυτικὴ προγενέστερη βιβλιογραφία. Χριστο-
φοράκη, ἔ.ἀ., 457-458.

30. Ἠ. Κόλλιας, Οἱ Ἱππότες τῆς Ρόδου. Τὸ παλάτι καὶ ἡ πόλη, Ἀθήνα 1991, 29, 
εἰκ. 31-32 καὶ 40-41, εἰκ. 37.

31. Papavassiliou, Archontopoulos, ἔ.ἀ., 327, ὑποσημ. 89. Σήμερα ἐκτίθεται 
στὴ βυζαντινὴ ἔκθεση τοῦ Παλατιοῦ τοῦ Μ. Μαγίστρου. Βλ. Κατάλογος ἔκθεσης, 
ὅ.π., 91.

32. Ὀρλάνδος, ἔ.ἀ., 114-142, εἰκ. 102-119. Ι. Βολανάκης, Ὁ βυζαντινὸς ναὸς 
τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Βάρδα στὴν Ἀρνίθα Ρόδου: ἀρχιτεκτονικὴ-τοιχογραφίες, Ρό-
δος 1998. Papavassiliou-Archontopoulos, ἔ.ἀ., 327 (ὑποσημ. 94).
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μεῖο, μιὰ εἰκοσαετία περίπου πρὶν τὴν ἔλευση καὶ ἑδραίωση τοῦ Τάγ-
ματος τῶν Ἱπποτῶν τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη τῆς Ἱερουσαλὴμ στὴ Ρόδο, 
ὅπως δηλώνεται ἀπὸ τὴν ἐπιγραφή33: [Ἀν]οἰκοδομήθει ἐκ βά[θρων 
ὁ θεῖοc καὶ πάνcεπτοc ναὸc τοῦ μεγαλο]μάρτυροc τοῦ καινοῦ καὶ 
τροπεωφό(ρου) Γεω(ργίου) τοῦ…[ἐπὶ τῆ]c βασιλ(είαc) κυροῦ Ἀ[ν]
δρο(νίκου) τ[οῦ Παλαιολόγου τ]ῷ  

΄
ϚΨϞΗ΄(=1289) ἔτι ἰνδ(ικτιῶνοc) 

Γ΄ (εἰκ. 15β-γ). Συνεπῶς ὁ ναὸς τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφό-
ρου κτίστηκε καὶ διακοσμήθηκε μὲ τὴ χορηγία κάποιου ἢ κάποιων, 
ὅταν ἦταν αὐτοκράτορας ὁ Ἀνδρόνικος Παλαιολόγος, τὴν κυρι-
αρχία τοῦ ὁποίου ἀναγνώριζαν οἱ κάτοικοι τῆς Ρόδου καὶ ὄχι τῶν 
φράγκων τοποτηρητῶν ποὺ εἶχαν ὁρισθεῖ στὸ νησί. Ὅσον ἀφορᾶ 
τὸ τοπωνύμιο «Βάρδας» φανερώνει ὅτι πιθανότατα ὁ χορηγὸς νὰ 
συνδέεται μὲ βυζαντινὸ οἶκο τῆς Κωνσταντινούπολης, παρότι τὸ 

33. Ὀρλάνδος, ἔ.ἀ., 114-142, εἰκ. 104. Χριστοφοράκη, ἔ.ἀ., 458. E. Kollias, 
The City of Rhodes, 89. S. Kalopissi-Verti, Dedicatory inscriptions and donor 
portraits in thirteenth-century churches of Greece, Wien 1992, 94, fig. 77-78.

14α. Ἅγιος Σπυρίδωνας. 14β. Ἡ παράσταση τῆς Σταύρωσης στὴν ταφικὴ 
κρύπτη. 14γ. Ἡ ἐπιτύμβια ἐνεπίγραφη πλάκα
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ὕφος τοῦ ζωγραφικοῦ διακόσμου εἶναι ἀρκετὰ ἐπαρχιακό. Στὸ νότιο 
τοῖχο, κοντὰ στὴ μορφὴ τοῦ ἔφιππου Ἁγίου Γεωργίου, ἐντοπίστηκε 
ἀκόμη μία ἐπιγραφή: Δέ]ησιc τοῦ δ(ούλ)ου τοῦ Θ(εο)ῦ Cοφρόνου/ 
τάχα καὶ ἱερομονάχου34.

Στὸ χωριὸ Ἀρχάγγελος ὑπάρχουν δύο πολὺ ἀξιόλογα μνημεῖα, 
ὅπου τὰ στοιχεῖα τῶν κτητόρων εἶναι πλήρη. Τὸ πρῶτο εἶναι ἡ 
ἐκκλησία τῶν Ἁγίων Θεοδώρων35 (εἰκ. 16α), ἡ ὁποία κτίστηκε καὶ 
τοιχογραφήθηκε ἀπὸ ἕνα ζευγάρι τῆς ἀνώτερης τοπικῆς κοινωνικῆς 
τάξης στὶς 21 Δεκεμβρίου 1372. Στὸ δυτικὸ τοῖχο, δεξιὰ καὶ ἀριστερὰ 
τῆς εἰσόδου σώζονται δύο ἐπιγραφές: ΤΩ 

΄
ϚΩΠΑ΄ ΕΤΕΙ ΙΝΔΙΚΤΙΩ-

ΝΟC  ΙΑ΄ ΑΝΗΓΕΡΘΗ ΚΑΙ ΑΝΗCΤΟΡΗCΘΗ O ΠΑΝCΕΠΤΟC ΚΑΙ 
ΘΕΙΟC ΝΑΟC ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΙCΤΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΑΡΤΥ-
ΡΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΤΗΡΩΝΟC ΚΑΙ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ CΤΡΑ-
ΤΗΛΑΤΟΥ ΔΙ ΕΞΟΔΟΥ ΚΑΙ CΥΝΔΡΟΜΗC ΚΥΡΟΥ  ΚΩΝCΤΑ-
ΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΥΔΗ ΚΑΙ ΤΗC CΥΜΒΙΟΥ ΑΥΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗC 
ΤΗC ΑΤΟΥΜΙCCΗC ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΑΥΤΩΝ ΥΠΕΡ ΤΩΝ 
ΨΥΧΩΝ ΑΥΤΩΝ CΩΤΗΡΙΑC ΜΗΝΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΩ ΚΑ΄ (εἰκ. 16β). 

34. Kalopissi-Verti, ὅ.π., 94.
35. Ἰ. Βολανάκης, Οἱ τοιχογραφίες τῶν Ἁγίων Θεοδώρων στὸν Ἀρχάγγελο 

Ρόδου, Ἀθήνα 1982 (ὁδηγός).

15α. Ἀπολακκιά.  Ἅγιος Γεώργιος ὁ Βάρδας
15β-γ. Ἡ κτητορικὴ ἐπιγραφὴ σὲ δύο τμήματα
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Ἡ δεύτερη συνοδεύει τὰ πορτραῖτα τῶν χορηγῶν: Οἱ δοῦλ(οι) τοῦ 
Θ(εο)ῦ [Κων]σταντῖνοc Μαύδηc καὶ Εἰρύνη ἡ ἀτού[μι]ccα κτή[το]
ραιc.

Τὸ ἄλλο μνημεῖο εἶναι ἡ ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Προ-
δρόμου36 (εἰκ. 17α), στὸ κέντρο τοῦ χωριοῦ. Στὸ δυτικὸ τοῖχο ἀπει-
κονίζεται ἕνα ζευγάρι σὲ στάση δέησης μὲ τὸ ὁμοίωμα τῆς ἐκκλησίας 
καὶ ἕνα παιδὶ ἀνάμεσά τους ποὺ κρατάει πουγγὶ καὶ τοὺς συνοδεύει 
ἡ λακωνικὴ ἐπιγραφή: ἡ δούλη τοῦ Θ(εο)ῦ….Ἠρή[νη] κτητόρι[σσα] 
καὶ [ὁ] δοῦλοc [τοῦ Θεοῦ]…[κτήτ]ωρ (εἰκ. 17β). Στὸ νότιο τοῖχο, στὰ 
πόδια τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ, ὑπάρχει ἀκόμη ἕνας δωρητὴς καὶ ἡ 
ἐπιγραφὴ ἀναφέρει: [ΔΕΗCΙC] ΤΟΥ ΔΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΝΙΚΟ-
ΛΑΟΥ ΚΑΜΑΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗC CΥΜΒΙΑC ΑΥΤΟΥ...[

΄
Ϛ]Ϡλϛ΄ (=1428). 

Ἔξω ἀπὸ τὸ χωριὸ Ψίνθος ἡ μονόχωρη, καμαροσκέπαστη ἐκκλη-
σία τῆς Ἁγίας Τριάδας στὸ Ἰαματικό37 (εἰκ. 18α) οἰκοδομήθηκε καὶ 
διακοσμήθηκε μὲ ἔξοδα τῆς μοναχῆς Καταφυγῆς καὶ τῶν τέκνων της 
τὸ 1407/8, ὅπως συμπεραίνουμε ἀπὸ τὴν ἀνορθόγραφη ἐπιγραφὴ 
στὸ δυτικὸ τοῖχο, δίπλα στὴν ὁλόσωμη μορφὴ τῆς δωρήτριας ποὺ 
προσφέρει τὸ ὁμοίωμα τοῦ ναοῦ στὸ Χριστὸ (εἰκ. 18β). ΑΝΗΓΕΡ-
ΘΗ ΕΚ ΒΟΘΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕCΤΟΡΙΘΗ Ο ΘΙΟC ΚΑΙ ΠΑΝCΕΠΤΟ(C) 

36. Χριστοφοράκη,ἔ.ἀ., 459-460. Μπίθα, ἔ.ἀ., 435.
37. Κόλλιας, ΑΔ 1975, Χρονικά, 375, πίν. 275β. Μπίθα, ὅ.π., 435. Χριστοφορά-

κη, ὅ.π., 460-461, πίν. 181α.

16α. Ἀρχάγγελος. Ἅγιοι Θεοδωροι
16β. Τοιχογραφία μὲ τοὺς δωρητὲς καὶ τὴν ἀφιερωματικὴ ἐπιγραφὴ
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ΝΑΟC ΤΗC ΤΗΜΙΑC ΚΑΙ ΖΟΡΧΙΚΗC ΤΡΙΑΔΟC ΔΙΑ ΚΟΠΟΥ ΚΑΙ 
ΕΞΟΔΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΗ(C) ΜΟΝΑΧΗ(C) ΚΑΙ Τ(ΩΝ) ΤΕΚΝΟΝ ΑΥ-
ΤΗ(C) ΠΟΤΕ ΑΛΛΕΞΕΝΑΗC ΕΤΟΥC 

΄
ϚϠΙϛ΄.

Ἔξω ἀπὸ τὸ χωριὸ Μαριτσὰ στὸν Ἅγιο Νικόλαο38 (εἰκ. 19α) ὁ 
χορηγὸς δὲν εἶναι μόνο ἕνας ἢ ἕνα ζευγάρι ἢ μιὰ οἰκογένεια, ἀλλὰ 
ὁλόκληρο τὸ χωριὸ καὶ ὁ ζωγράφος εἶχε τὴν ἀξίωση νὰ ἀναγράψει 
τὸ ὄνομά του στὴν κτητορικὴ ἐπιγραφὴ ποὺ σώζεται στὸ βόρειο 
τοῖχο, μοναδικὸ παράδειγμα γιὰ τὴ Ρόδο. Ἀνηγ(έ)ρθη ἐκ βάθρων 
κ(αί) ἠcτορίθη ὁ θεῖο(c) κ(αί) πάνcεπτο(c) ναὸc τοῦ ὁcίου (πα)   -
τρ(ό)c ἡμ(ῶν) κ(αί) θαυματουργοῦ Νικολάου Μύρων τῆ(c) Λική(αc) 
διὰ κόπου κ(αί) ἐξόδου τοῦ φιλοχρίcτου λαοῦ τοῦ χορίου τοῦ Μα-
ριτζᾶ ὑπ(έ)ρ ψυχικῆ(c) αὐτῶν σοτηρί(αc) κ(αί) αἰωνί(ων) ἀγαθῶν 
ἀπολαύcεων ἔτι 

΄
ϚϠΜΓ΄ (=1434/5) Ἀλέξιοc ἁμαρτολὸc τάχα [τε] 

κ(αί) ζουγράφοc (εἰκ. 20β). Σὲ αὐτὴ τὴν περίπτωση λείπει ἡ προσω-
πογραφία τοῦ κτήτορα, ἀφοῦ πρόκειται γιὰ τὸ σύνολο τῶν κατοί-
κων τοῦ χωριοῦ Μαριτζᾶ39 (Μαριτσά).

38. Ν. Μαστροχρῆστος, Ὁ ναὸς τοῦ Ἁγίου Νικολάου στὰ Μαριτσὰ (1434/5). 
Ὄψεις τῆς παλαιολόγειας τέχνης τοῦ 15ου αἰῶνα στὴν Ἱπποτοκρατούμενη Ρόδο, 
Ρόδος, 2010 (ἄρθρο στὸν παόντα τόμο), ὅπου ἀναγράφεται ἀναλυτικὰ ἡ προγε-
νέστερη βιβλιογραφία.

39. Κατὰ τὸν Παπαχριστοδούλου ἡ ὀνομασία δηλώνει τὰ κτήματα τοῦ Μα-
ριτζᾶ ποὺ εἶναι τίτλος μεσαιωνικὸς καὶ διαδόθηκε ἀπὸ τὸ Βυζάντιο στοὺς Φρά-
γκους. Βλ. Χ. Παπαχριστοδούλου, Τοπωνυμικὸ τῆς Ρόδου, Ρόδος 1996, 186.

17α. Ἀρχάγγελος. Ἅγ. Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος
17β. Τοιχογραφία μὲ τοὺς ἀφιερωτὲς
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Σ’ ἕνα ἄλλο μνημεῖο τοῦ 15ου αἰ. ἔξω ἀπὸ τὴ Λάρδο στὴν Πανα-
γία Καθολικὴ40 (εἰκ. 20α) σὲ τοιχογραφία στὸ βόρειο τοῖχο σώζεται 
μόνο ἡ γυναίκα ἀπὸ τὸ ζευγάρι δωρητῶν ποὺ τὴ συνοδεύει ἡ ἐπι-
γραφή: [Δ(έησιc) τοῦ  δούλου [τοῦ Θεοῦ]… Κωνcταντ[ίνου καί] τῆc 
c[υμβίου] αὐτοῦ Εἰρή[νηc] (εἰκ. 20β).

Στὴ Μαλώνα στὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Πλακωτοῦ, στὸ 
τυφλὸ ἁψίδωμα τοῦ νοτίου τοίχου στὰ πόδια τῆς βρεφοκρατούσας 

40. Ὀρλάνδος,ἔ.ἀ., 213.

18α. Ψίνθος. Ἁγία Τριάδα. 18β. Ἡ παράσταση μὲ τὴν δωρήτρια  
καὶ τὴ συνοδευτικὴ κτητορικὴ ἐπιγραφὴ

19α. Μαριτσά. Ἅγ. Νικόλαος
19β. Τοιχογραφία μὲ τὴν ἀφιερωματικὴ ἐπιγραφὴ
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Παναγίας Κυριώτισσας ἀπεικονίζεται γονατιστός, σὲ μικρὴ κλίμα-
κα, ὁ ἀνώνυμος δωρητής41. Στὸ βόρειο τύμπανο μὲ τὴν παράσταση 
τοῦ Ἁγίου Γεωργίου σώζεται ἀφιερωτικὴ ἐπιγραφὴ ποὺ μεταγρά-
φεται ὡς ἑξῆς: ΔΕΗCΗC ΤΟΥ ΔΟΥΛΟΥ ΤΟΥ Θ(ΕΟ)Υ ΒΑCΙΛΗΟΥ 
ΤΟΥ Κ[.]ΤΗΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗC CΗΒΙΟΥ ΑΥΤΟΥ ΚΑΛΗC ΚΑΙ ΤΟΝ 
ΤΕΚΝΟ<Ν> ΑΥΤΟΥ, χωρὶς ὅμως νὰ παριστάνονται οἱ ἀφιερωτές, 
ποὺ σχετίζονται μὲ τὴν παραπάνω ἐπιγραφή. 

Στὸ Παραδείσι, στὸν Ἅγιο Ἰωάννη τὸν Θεολόγο στὸν Κουφᾶ42 
(εἰκ. 21α) οἱ χορηγοὶ εἶναι καὶ πάλι δύο ζευγάρια. Τὸ ἕνα ἀπεικονίζε-
ται στὸ βόρειο τοῖχο καὶ τὸ ἄλλο στὸ νότιο (εἰκ. 21β). Διατηροῦνται 
δύο συνοδευτικὲς ἐπιγραφές, ἀπὸ τὶς ὁποῖες μόνο στὴ μία σώζε-
ται τὸ ὄνομα: ΕKOIMΗΘΗ Η ΔΟΥΛΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΦΗΜΗΑ ΙϚ΄ 
C[EΠΤΕΜΒΡΙΟΥ]... καὶ ἡ ἄλλη: Ἐκημήθη ὁ δοῦλοc  τοῦ Θ(εο)ῦ.

Στὴ Λίνδο, στὴν ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Παχυμαχιώ-
τη43 (εἰκ. 22α) οἱ κτήτορες εἶναι μιὰ ἱερατικὴ οἰκογένεια, μὲ ἔξο-
δά της ὁποίας κτίστηκε καὶ τοιχογραφήθηκε ὁ ναὸς στὰ 1394/5, 
ὅπως ἀναγράφεται στὴν ἐπιγραφή44: [ΑΝΗΓΕΡΘΗ ΕΚ] ΒΑΘΡΩΝ 
Κ(ΑΙ) ΑΝΗCΤΟΡΙΘΗ Ο ΠΑΝCΕΠΤΟC ΝΑΟC ΟΥΤΟC ΤΟΥ ΕΝ[Δ]
ΟΞΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟC ΚΑΙ ΤΡΟΠΕ[ΟΦΟΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
Τ]ΟΥ ΠΑΧΥΜΑΧΙΟΤΟΥ ΔΙ ΕΞΟΔΟΥ ΚΑΙ ΚΟΠΟΥ [...Ι]ΕΡΕΩC 

41. Μπίθα,ἔ.ἀ., 434-435, ὑποσημ. 23, 432, εἰκ. 1η, πίν. 170γ.
42. Ὀρλάνδος, ἔ.ἀ., 214.
43. Χριστοφοράκη, ἔ.ἀ., 460, πίν. 179α-β.
44. Ἰ. Μπίθα, Σχόλια στὴν κτητορικὴ ἐπιγραφὴ τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου 

Παχυμαχιώτη στὴ Λίνδο τῆς Ρόδου (1394/5), ΔΧΑΕ Λ΄ (2009), 159-168.

20α. Λάρδος. Παναγία Καθολικὴ
20β. Τοιχογραφία μὲ τὸ ζεῦγος δωρητῶν
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ΤΟΥ ΚΑΤΑCΑΜΠΑ ΚΑΙ ΤΗC CΥΝΒΙΟΥ ΑΥΤΟΥ [...]ΙCCΗC ΚΥ-
ΡΑC ΚΑΛΗC ΤΗC ΜΑΓΙ[CΤΡΙCCΑC  ΚΑΙ ΤΩΝ] ΤΕΚΝΩΝ ΑΥ-
ΤΩΝ ΥΠΕΡ ΨΥΧΥΚΗC [CΩΤΗΡΙΑC] ΚΑΙ ΑΠΟΛΑΥCΕΩC ΤΩΝ 
ΑΙΩΝΙΩΝ [ΑΓΑΘΩ]Ν ΕΝ ΕΤΕΙ 

΄
ϚϠΓ΄.... [ΠΑΤΡΙ[ΑΡΧΟΥΝΤΟC 

ΚΩΝ[CΤΑΝΤΙΝΟΥ]ΠΟΛΕΩC ΚΑΙ ΝΕΑC [ΡΩΜΗC ΑΝ]ΤΩΝΙΟΥ 
ΤΟΥ ΗΚΟΥΜΕ[ΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡ]ΧΟΥ (εἰκ. 22β). Ἀπὸ τὸ περιε-

21α. Παραδείσι. Ἅγ. Ἰωάννης ὁ Θεολόγος στὸν Κουφὰ
21β. Τοιχογραφία μὲ τοὺς ἀφιερωτὲς καὶ τὴν ἐπιγραφὴ

22α. Λίνδος. Ἅγιος Γεώργιος ὁ Παχυμαχιώτης
22β. Ἀφιερωματικὴ ἐπιγραφὴ
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χόμενο τῆς ἐπιγραφῆς συμπεραίνει κανεὶς ὅτι ἡ ἀναφορὰ τοῦ πα-
τριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Ἀντωνίου φανερώνει εἴτε σχέσεις 
τοπικῆς Ἐκκλησίας καὶ Πατριαρχείου ἢ ἐκφράζει ἀντίδραση πρὸς 
τὸν λατίνο ἀρχιεπίσκοπο.

Ἕνας ἄλλος ἐπώνυμος χορηγὸς στὰ τέλη τοῦ 14ου-ἀρχὲς 15ου 
αἰ. ἀπεικονίζεται στὴ βόρεια κεραία τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου  Ἰωάννη 
τοῦ Μερογλίτη45 στοὺς Πεύκους Λίνδου (εἰκ. 23α) μὲ τὴ συνοδευ-
τικὴ ἐπιγραφή: Δέυc<ιc> τοῦ δούλου τοῦ Θ(εο)ῦ Γεωργίου (το)ῦ  
Ἀγουcτ[.]του (εἰκ. 23β).

Τελευταία ἀφήσαμε δύο γνωστὰ προσκυνήματα καὶ ταυτόχρονα 
σπουδαῖα μνημεῖα τοῦ νησιοῦ, τὸ Θάρρι καὶ τὸ Φουντουκλί.

Στὸ καθολικὸ τῆς Μονῆς τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαὴλ στὸ Θάρρι46 

45. Μπίθα, ἔ.ἀ., 434.
46. P. Lojacono, Pitture parietali bizantine rodiote, Atti dello VIII Congresso 

Internazionale di Studi Bizantini, Roma 1953, 177. Ὀρλάνδος, ἔ.ἀ., 198, 199. 
Μονογραφία γιὰ τὸ μοναστήρι ἔχει πρόσφατα δημοσιευθεῖ. Βλ. Μ. Ἀχειμάστου-
Ποταμιάνου, Στὸ Θάρι τῆς Ρόδου. Ὁ ναὸς καὶ οἱ τοιχογραφίες τοῦ Ταξιάρχη Μι-
χαήλ, Ἀθήνα 2006, 28, 127. Ἐπισημαίνουμε ὅτι στὸν τοιχογραφικὸ διάκοσμο τοῦ 
καθολικοῦ ὑπάρχουν καὶ ἄλλες μεταγενέστερες ἐπιγραφές, τὶς ὁποῖες δὲν ἀναφέ-
ρουμε, διότι τὸ χρονικὸ ὅριο στὸ παρὸν ἄρθρο εἶναι ὁ 16ος αἰῶνας. 

23α. Λίνδος, Πεῦκοι. Ἅγιος Ἰωάννης Μερογλίτης
23β. Τοιχογραφία μὲ τὸν δωρητὴ καὶ τὴν ἐπιγραφὴ
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(εἰκ. 24α) τὸ 1506 ἀνέλαβε τὰ ἔξοδα τῆς ἐκ νέου τοιχογράφησης 
τοῦ ἱεροῦ Βήματος ὁ ἱερομόναχος καὶ ἡγούμενος Ματθαῖος, ὅπως 
φανερώνει ἡ ἐπιγραφὴ ποὺ βρίσκεται στὴν πρόθεση (εἰκ. 24β) καὶ 
μεταγράφεται ὡς ἑξῆς: Ἀνιcτορίθη τὸ παρὸν θυcιαcτίρηον παρὰ 
ἐξόδου καὶ cυνδρομῆc Μαθέου ἡερομονάχου καὶ καθιγουμένου τῆc 
ἁγίαc  μονῆc ταύτηc ἔτουc Χ(ριcτο)ῦ  

΄
ΑΦϚ΄ (1506). Σχετικὰ μὲ τὴν 

ἀπεικόνιση τοῦ χορηγοῦ ἔχει διατυπωθεῖ ἡ ἄποψη ὅτι πιθανὸν νὰ 
εἶναι ὁ ἀφιερωτὴς ποὺ εἰκονίζεται σὲ μικρὴ κλίμακα στὴν παράστα-
ση τοῦ Εὐαγγελισμοῦ στὸν κυρίως ναό47.

Δυτικὰ τοῦ χωριοῦ Ἐλεοῦσα, κοντὰ στὴ Διμυλιά, εἶναι κτισμένη 
ἡ ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Νικολάου48, γνωστὸ  ὡς «Φουντουκλὶ»  ποὺ 
ἀνήκει στὸ σπάνιο ἀρχιτεκτονικὸ τύπο τοῦ τετρακόγχου ναοῦ τοῦ 
15ου αἰ. (εἰκ. 25α). Ἡ κτητορικὴ ἐπιγραφὴ ποὺ διατηρεῖται ἀρκετὰ 
δυσανάγνωστη, ἀναφέρει49: Οἰκοδομήθει ὁ [π]άνcε/πτοc [καὶ] θεῖο[c] 
ν[αὸ]c τοῦ ...Θ[εο]ῦ του... διὰ/ἐξόδου.../τοῦ πανcεβά[cτ]ο[υ] Νι/
[κολάου καὶ]/ τ[ῆc] cυνβί[ου αὐτοῦ]...cτνο.../...Μιχα[ήλ] (εἰκ. 25γ).  
Ἐντυπωσιακὲς εἶναι οἱ δύο ὁμάδες τῶν δωρητῶν ποὺ προσωπογρα-

47. Μπίθα, ἔ.ἀ., 436, ὑποσημ. 30.
48. Ὀρλάνδος, ἔ.ἀ., 182-197, εἰκ. 142-150. Μπίθα, ἔ.ἀ., 435-436. Χριστοφορά-

κη, ἔ.ἀ., 463, πίν. 181γ.
49. Χριστοφοράκη, ὅ.π., 463, ὑποσημ. 107.

24α. Θάρρι. Ἀρχάγγελος Μιχαὴλ
24β. Ἡ ἀφιερωματικὴ ἐπιγραφὴ σὲ τοιχογραφία τοῦ ναοῦ
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φοῦνται (εἰκ. 25β). Συγκεκριμένα στὴ δυτικὴ κόγχη, στὴ μία πλευρὰ 
ἀριστερά, ἀπεικονίζεται ἐπωνύμως ὁ κτήτωρ μὲ τὴ σύζυγό του σύμ-
φωνα μὲ τὴν ἐπιγραφή: †Ὁ πατὴρ τὸν δυcτύχ[ων] τρ[ιῶν]παιδίον 
τούτ[ων] ὁ λογωθ(έ)τ(ηc) ὁ Βαρδοάν[ηc Νι]κόλα[ο]c cὺν τῇ c[υμβίῳ] 
μητρὶ Εὐδοκ(ία)c Cτρε[υ]λοῦ… Ἀκριβῶς ἀπέναντι στὸ βόρειο τοῖχο 
ἀπεικονίζονται τὰ τρία παιδιά τους ποὺ ἔχουν πεθάνει σύμφωνα μὲ 
τὶς ἐπιγραφές: 

Πάνω ἀπὸ τὸ κεφάλι τοῦ νέου: †Ἐκοιμήθη ὁ δοῦλοc τοῦ Θεοῦ 
...υἱὸc  τοῦ λο[γοθέτου Β]αρ[δ]ωάν[η]…

Πάνω ἀπὸ τὴν κεφαλὴ τῆς κόρης: †Ἐκοιμήθη ἡ δούλ[η] του 
Θ(εο)ῦ Μαρία ἡ Βαρδοάνι ἡ θυγάτηρ τοῦ cεβαcτοῦ λογωθέτ[ου] 
καὶ Εὐδοκ(ίαc) Cτρευλοῦ τ(ῶν) γονέ(ων) θανοῦ[c]α [εἰ]c Ρόδ[ον] ...Ζ 
(=1497) ἐκ πανόληc. 

Κάτω ἀπὸ τὸ μικρὸ παιδὶ ὑπάρχει ἡ ἐπιγραφή: †Ἐκοιμή[θη ὁ 
δοῦλοc τ]οῦ Θ(εο)ῦ Γεώ[ργιοc ὁ] υἱό[c τ]οῦ κ(υρ)οῦ Βα[ρδοάν]ι. 

Ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον παρουσιάζει μιὰ παρακλητικὴ ἐπιγραφὴ 
ποὺ δὲν σώζεται καλὰ σήμερα, κοντὰ στὴν παράσταση τοῦ Χρι-
στοῦ. Σύμφωνα μὲ τὴν ἀνάγνωση τῆς ἐπιγραφῆς ἀπὸ φωτογραφία 
τῆς δεκαετίας τοῦ ’60,  ἀναφέρει: Υἱὲ Θ(εο)ῦ ὁ διδοὺc ἡμᾶc τὰ τρία 
παιδία δέξο[ν] νέαc τὰc πρεcβίαc τῆc ἀχράντου μ(ητρ)όc cου καὶ 
τοῦ Βαπτιcτοῦ Ἰω(άννου) τάξον τὰ παιδία τοῦτα ἐν ταῖc οὐρανί-
αιc μοναῖc τοῦ πατρόc cου.  Εἶναι φανερὸ ὅτι ὁ ναὸς κτίστηκε καὶ 
δια κοσμήθηκε στὴ μνήμη τῶν ἀποθαμένων παιδιῶν ἀπὸ τοὺς γο-
νεῖς ποὺ προφανῶς ἀνῆκαν σὲ ἀνώτερη κοινωνικὴ τάξη, ἐφόσον ὁ 
πατέρας Νικόλαος Βαρδοάνης δηλώνεται ὡς «λογοθέτης». Οἱ με-

25α. Διμυλιά.  Ἅγιος Νικόλαος, Φουντουκλί.  
25β. Τοιχογραφία μὲ τοὺς δωρητές. 25γ. Λεπτομέρεια ἐπιγραφῆς
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λετητὲς ὑποθέτουν ὅτι τὰ παιδιὰ θὰ πρέπει νὰ πέθαναν ἀπὸ τὴν 
πανώλη τὸ 1497/8 ποὺ περιγράφει καὶ ὁ Γεωργιλᾶς στὸ ποίημα «Τὸ 
θανατικὸν τῆς Ρόδου»50.

Σύμφωνα μὲ τὸν κατωτέρω παρατιθέμενο συνοπτικὸ πίνακα, 
δια πιστώνουμε ὅτι ἄνθρωποι ὅλων τῶν κοινωνικῶν τάξεων51, κληρι-
κοί, μοναχοὶ καὶ λαϊκοί, εὐγενεῖς, ἀριστοκράτες καὶ εὔποροι, προσέ-
φεραν χρήματα γιὰ τὴν ἀνέγερση καὶ τὴν τοιχογράφιση ἐκκλησιῶν. 
Παρόλο ποὺ διοικοῦσε τὸ νησὶ τὸ Τάγμα τῶν Ἱπποτῶν τοῦ Ἁγίου 
Ἰωάννη τῆς Ἱερουσαλήμ, διαφορετικοῦ θρησκευτικοῦ δόγματος, οἱ 
ὀρθόδοξοι ρόδιοι πιστοὶ ἔκτιζαν μιὰ ἐκκλησία σὲ κάποιο ἀγρόκτημά 
τους ποὺ ἀργότερα σὲ κάποιες περιπτώσεις χρησίμευσε καὶ γιὰ τὴν 
ταφή τους, ἐνῶ γιὰ τὴ διακόσμηση αὐτῶν τῶν ἐκκλησιῶν καλοῦσαν 
ζωγράφους-καλλιτέχνες, ντόπιους ἢ μή. Οἱ λέξεις: ΑΝΗΓΕΡΘΗ ΚΑΙ 
ΑΝΙΣΤΟΡΗΘΗ, τὶς περισσότερες φορὲς ἀνορθόγραφα ἀποτυπωμέ-
νες, ὑποδηλώνουν ἐργασίες, τῶν ὁποίων ἡ συνολικὴ δαπάνη προ-
φανῶς θὰ ἐπιβάρυνε ἀρκετὰ τὸ βαλάντιό τους. Φυσικὰ καὶ οἱ λατί-
νοι πιστοὶ ἔκτιζαν καὶ διακοσμοῦσαν ἐκκλησίες ἐπηρεασμένοι ἀπὸ 
τὴ δυτικὴ τεχνοτροπία, ὄχι μόνο στὴν πόλη τῆς Ρόδου ἀλλὰ καὶ 
στὴν ὕπαιθρο, πιστοποιώντας τὰ στοιχεῖα τῆς ταυτότητάς τους μὲ 
τὴν ἀπεικόνιση τῶν οἰκοσήμων τους52.   

Καταληκτικά, ἀπ’ ὅσα ἔχουν ἀναφερθεῖ, ἡ χορηγία κατὰ τὴ βυ-
ζαντινὴ περίοδο, βασιζόμενη στὴν ἀνάγκη γιὰ προστασία τῶν δω-
ρητῶν, γιὰ τὴν τῶν ψυχῶν σωτηρία καὶ τὴν τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν 
ἀπόλαυση, ὅπως γλαφυρὰ ἐπαναλαμβάνονται στὰ κείμενα τῶν ἐπι-
γραφῶν, ἔπαιξε σημαντικότατο ρόλο στὴν ἀνάπτυξη τῆς τέχνης, 
μὲ τὴ διάδοση τῶν καλλιτεχνικῶν ἰδεῶν καὶ τῶν τάσεων τῆς ἑκά-
στοτε ἐποχῆς. Ἡ προσδοκία τῆς ἀνάστασης τῶν νεκρῶν καὶ τῆς 

50. G. Wagner, Carmina graeca medii aevi, Lipsiae 1874, 324 κ. ἐξ.
51. Kalopissi-Verti, ὅ.π., 28-41.
52. Χριστοφοράκη, ἔ.ἀ., 450-455, ὅπου ἀναλύονται διεξοδικὰ τὰ μνημεῖα ποὺ 

κτίστηκαν μὲ χορηγίες λατίνων τόσο στὴν πόλη τῆς Ρόδου ὅσο καὶ στὴν ὕπαιθρο 
τοῦ νησιοῦ. Συγκεκριμένα, λατίνοι ἦταν οἱ χορηγοὶ  ποὺ ἔκτισαν: α) στὴ Μεσαιω-
νικὴ Πόλη: τὸν Ἅγιο Ἰωάννη στὸ Κολλάκιο, τὴν Παναγία τοῦ Κάστρου, τὴν Πα-
ναγία τῆς Νίκης, τὸν Ἅγιο Παντελεήμονα, τὸν Ἅγιο Γεώργιο στὰ τείχη. β) στὴν 
ὕπαιθρο: τὸ νάρθηκα τῆς Παναγίας στὴ Λίνδο, τὴν Ὑπαπαντὴ καὶ τὸν Προφήτη 
Ἀββακοὺμ στὸ Παραδείσι, τὸν Ἅγιο Λουκᾶ στὴ Σορωνή, τὸν Ἅγιο Γεώργιο τὸν 
Χωστὸ στὴ Φιλέρημο καὶ ἐπισκεύασαν τὴν Παναγία στὸν Ἀπόλλωνα καὶ στὴ Φι-
λέρημο.
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μέλλουσας ζωῆς, ἡ ἄφεση ἁμαρτιῶν καὶ ἡ κληρονομία τοῦ Παρα-
δείσου εἶναι ἡ αἰτία ποὺ στὴν τότε ἐποχὴ εὕρισκαν δουλειὰ οἱ γλύ-
πτες καὶ οἱ ζωγράφοι ποὺ καλοπληρωνόντουσαν ἀπὸ τοὺς παραγ-
γελιοδότες-χορηγούς, ἐνῶ στὴ μεταγενέστερη ἐποχὴ οἱ μελετητὲς 
τῆς βυζαντινῆς τέχνης μέσα ἀπὸ τὶς ἀφιερωματικὲς καὶ κτητορικὲς 
ἐπιγραφὲς ἐξάγουν σημαντικὰ  συμπεράσματα γιὰ τὴν κοινωνικὴ 
προέλευση τῶν κτητόρων-χορηγῶν, τὴ θέση τους στὴ διοικητικὴ 
ἢ ἐκκλησιαστικὴ ἱεραρχία, τὴ σχέση τους μὲ τὴν κεντρικὴ διοίκηση 
καὶ τὴ θέση τους στὴν τοπικὴ κοινωνία. 

Εἶναι φανερὸ ὅτι ἡ σωτηρία τῆς ψυχῆς, ἄμεσα συνδεδεμένη μὲ τὴ 
χορηγία καὶ γενικὰ τὴν προσφορά, εἶναι μιὰ σχέση μεταξὺ ἀνθρώ-
που καὶ Θεοῦ, τὴν ὁποία τίποτα δὲν μπορεῖ νὰ τὴν ἐπηρεάσει, 
οὔτε κόπος οὔτε χρόνος οὔτε κόστος. Αὐτὸ ἐπιβεβαιώνεται μὲ τὶς 
ἀρχικὲς λέξεις τῶν περισσοτέρων ἐπιγραφῶν ποὺ ἔχουν καταγρα-
φεῖ ὄχι μόνο στὴ Ρόδο ἀλλὰ καὶ σὲ ὅλο τὸν ἑλλαδικὸ χῶρο53: ΥΠΕΡ 
ΕΥΧΗΣ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΙΑΣ..., ΔΕΗΣΙΣ ΤΟΥ ΔΟΥΛΟΥ..., ΜΝΗΣΘΗΤΙ 
ΚΥΡΙΕ...

Τελειώνοντας τὸ ὁδοιπορικὸ σὲ μνημεῖα τῆς Ρόδου ποὺ διατη-
ροῦν τὰ ὀνόματα τῶν χορηγῶν τους, θὰ ἤθελα νὰ ἀναφερθῶ στὴν 
ἐπιλογὴ τοῦ θέματος. Τὸ ἐπέλεξα γιὰ τοὺς ἑξῆς δύο λόγους: πρῶτα 
πρῶτα νὰ γίνουν γνωστὲς στὸ κοινὸ οἱ ἐκκλησίες, οἱ ὁποῖες ἐξω-
τερικὰ δὲν προκαλοῦν ἰδιαίτερη ἐντύπωση στὸν ἐπισκέπτη ἀλλὰ 
ἐσωτερικά, στὸν τοιχογραφικὸ διάκοσμο, κρύβουν ἐπιμελῶς τὰ 
στοιχεῖα τῆς ταυτότητάς τους, ὅπως τὴ χρονολογία ἀνέγερσης ἢ 
τοιχογράφισης, καθὼς καὶ τὸν χορηγό τους ἢ τὸν ζωγράφο τους, 
στοιχεῖα πολὺ ἐνδιαφέροντα γιὰ τοὺς ἐρευνητές. Καὶ κατὰ δεύτερον 
λόγον τὸ θέμα τῆς χορηγίας  εἶναι ἕνα ἐπίκαιρο θέμα στὸ μέσο τῆς 
σημερινῆς οἰκονομικῆς κρίσης. Παρόλα αὐτά, εὐχόμαστε οἱ πιστοί, 
ἀνώνυμα ἢ ἐπώνυμα, νὰ συνεχίσουν τὶς χορηγίες πρὸς τὴν ἐκκλησία 
σὲ αὐτοὺς τοὺς δύσκολους καιρούς ...

53. Kalopissi-Verti, ὅ.π., 47-110.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΟΝΟΜΑΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
ΤΙΤΛΟΣ-

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

1.  Ἰσίδωρος,  
υἱὸς Βουλίονος

Βασιλική Ἀφάντου
Παναγία Καθολικὴ

β΄ μισὸ 6ου αἰ. ———————

2.  Κοσμᾶς,  
υἱὸς Μαρίας

Βασιλική Ἀφάντου
Παναγία Καθολικὴ

β΄ μισὸ 6ου αἰ. ———————

3. Εὐτρόπιος Βασιλική Καλάθου 6ος αἰ. ———————

4. Ἀγερούχιος
Βασιλική στὸ Πλημ μύρι 

- Ζωοδ. Πηγὴ
6ος αἰ. ———————

5. Στέφανος
Βασιλική στὸ Πλημ μύρι 

- Ζωοδ. Πηγὴ
6ος αἰ. ———————

6. Χρυσάνθιος
Βασιλική στὸ Πλημ μύρι - 

Ζωοδ. Πηγὴ
6ος αἰ. ἀναγνώστης

7.  Παῦλος Σκανδάριος Συλλογὴ Ἐφ. Βυζ. Ἀρχ. 6ος αἰ. ———————
8.  Κωνσταντῖνος Μαγι-

στριανὸς
Γεννάδι-Ἅγ. Ἰωάννης 

Θεολόγος
6ος αἰ. ———————

9. Κοστοϊάννης
Μεσαιωνικὴ πόλη 
Ἅγιος Φανούριος

1335/6 πρεσβύτερος

10.  Κωνσταντῖνος 
Ἀρμενόπουλος

Μεσαιωνική πόλη   
Ἀνώνυμος ναὸς στὴν 

ὁδὸ Ἀγησάνδρου
12ος αἰ. ———————

11.  Ἀνδρέας καὶ Γεώρ-
γιος

Μεσαιωνική πόλη
Ἅγιος Σπυρίδων

1508 ———————

12.  Κωνσταντῖνος 
Μαύδης καὶ ἡ σύζυ-
γος Εἰρήνη

Ἀρχάγγελος
Ἅγιοι Θεοδωροι

1372/3 ———————

13. Σοφρώνιος Ἅγιος Γεώργιος Βάρδας 1289/90 ἱερομόναχος
14.  Εἰρήνη κτιτόρισσα, 

Γεώργιος  καὶ Νικό-
λαος Καμανὸς

Ἀρχάγγελος
Ἅγιος Ἰωάννης  

Πρόδρομος
1428(;) ———————

15. Καταφυγὴ Ψίνθος-Ἁγία Τριάδα 1407/8 μοναχή

16. Ἀλέξιος
Μαριτσά- 

Ἅγιος Νικόλαος
1434/5 ζωγράφος

17.  Κωνσταντῖνος καὶ  
ἡ σύζυγος Εἰρήνη

Λάρδος-Παναγία  
Καθολικὴ

15ος αἰ. ———————

18. Εὐφημία
Παραδείσι-Ἅγιος Ἰωάν-
νης Θεολόγος (Κουφᾶς)

τέλη 14ου αἰ. ———————

19.  Κατασάμπας καὶ ἡ 
σύζυγος Καλὴ

Λίνδος-Ἅγιος Γεώργιος 
Παχυμαχιώτης

1394/5 ἱερέας

20.  Γεώργιος Ἀγουστ[ί]
της

Λίνδος-Ἅγιος Γεώργιος 
Μερογλίτης

τέλη 14ου- 
ἀρχὲς 15ου αἰ.

———————

21.  Βασίλειος καὶ ἡ 
σύζυγος Καλὴ

Μαλώνα-Ἅγιος  
Γεώργιος Πλακωτὸς

τέλη 14ου- 
ἀρχὲς 15ου αἰ.

———————

22. Ματθαῖος
Λάερμα-Ἀρχ. Μιχαὴλ 

Θάρρι
1506

ἱερομόναχος καὶ  
καθηγούμενος

23.  Βαρδοάνης, ἡ 
Εὐδοκία Στρεβλοῦ, 
σύζυγος, Μαρία καὶ 
Γεώργιος, τέκνα

Διμυλιὰ-Ἐλεοῦσα
Ἅγιος  Νικόλαος  

Φουντουκλὶ
1496 ἢ 1498 Λογοθέτης
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Ἀρχαιολόγος, 4η Ἐφορεία Βυζαντινῶν Ἀρχαιοτήτων, Ρόδος

Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  
ΣΤΑ ΜΑΡΙΤΣΑ (1434/5) 

Ὄψεις τῆς παλαιολόγειας τέχνης τοῦ 15ου αἰῶνα 
στὴν Ἱπποτοκρατούμενη Ρόδο*.

Σὲ ἀπόσταση 20 περίπου χιλιομέτρων νοτιοδυτικὰ τῆς πόλης 
τῆς Ρόδου βρίσκεται ὁ οἰκισμὸς «Μαριτσά» (τά), σήμερα στὰ ὅρια 
τοῦ Δήμου Πεταλούδων. Ἡ λέξη ὑποδηλώνει τὰ (κτήματα) τοῦ Μα-
ριτσά1, ὅπως τὰ Πολυστράτου, τὰ Καλαβάρδα (χωριὸ τοῦ δήμου 
Καμίρου), τὰ Μαύρου (τοπωνύμιο στὸ χωριὸ Σιάννα) κ.λπ. Ἡ ρίζα 
τῆς λέξης Μαριτζᾶ εἶναι γερμανικὴ καὶ ἀποτελεῖ μεσαιωνικὸ τίτλο, 
πιθανῶς στρατιωτικό. Ἀπὸ αὐτὴν προέρχονται οἱ λέξεις marechal, 

* Ἡ ἀνὰ χεῖρας μελέτη ἀποτελεῖ τὸ πλῆρες κείμενο τῆς ὁμότιτλης διπλωμα-
τικῆς μεταπτυχιακῆς μου ἐργασίας, ἡ ὁποία ἐγκρίθηκε ἀπὸ τὸ Τμῆμα Ἱστορίας 
καὶ Ἀρχαιολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν τὸ 2010. Ἐπέλεξα νὰ μὴν ἐπέμβω 
δραστικὰ στὸ κείμενο, διατηρώντας σὲ μεγάλο βαθμὸ τὴν ἀρχική του μορφή· ἡ 
βιβλιογραφία εἶναι ἐνημερωμένη μέχρι τὴν Ἄνοιξη τοῦ 2010. Θὰ ἤθελα νὰ εὐχα-
ριστήσω γιὰ ἄλλη μία φορὰ τὸν ἐπόπτη καθηγητή μου, κ. Νικόλαο Γκιολὲ καὶ 
τὶς καθηγήτριες, μέλη τῆς τριμελοῦς ἐπιτροπῆς, κ.κ. Σοφία Καλοπίση-Βέρτη καὶ 
Χαρὰ Κωνσταντινίδη. Γιὰ τὴν ἄδεια μελέτης καὶ δημοσίευσης τοῦ ναοῦ εὐχαριστῶ 
θερμὰ τὴν Προϊσταμένη τῆς 4ης ΕΒΑ κ. Μάνια Μιχαηλίδου. Οἱ φίλοι συνάδελφοι 
Ἀγγελικὴ Κατσιώτη, Ἰωάννα Μπίθα καὶ Πρόδρομος Παπανικολάου μὲ τὶς γόνι-
μες συζητήσεις καὶ τὶς εὔστοχες παρατηρήσεις τους ἐπὶ τοῦ θέματος συνέβαλαν 
ὥστε τὸ κείμενο νὰ γίνει πληρέστερο. Εὐχαριστίες, τέλος, ὀφείλονται στὸν φίλο 
συντηρητὴ ἀρχαιοτήτων καὶ ἔργων τέχνης τῆς 4ης ΕΒΑ Φώτη Σιδηρόπουλο, ὁ 
ὁποῖος ἐπιμελήθηκε τὴ στερέωση καὶ τὸν καθαρισμὸ τῶν τοιχογραφιῶν.

1. Γιὰ τὸ τοπωνύμιο, βλ. Χρ. Ι. Παπαχριστοδούλου, Τοπωνυμικό τῆς Ρόδου, 
Ρόδος2 1996, 49, 196.
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maresciallo, ποὺ σημαίνουν στρατάρχης2. Φειδωλὲς πληροφορίες 
σχετικὰ μὲ τὸν οἰκισμὸ συναντᾶ κανεὶς στὶς ἐλάχιστες πηγὲς ποὺ 
ἔχουν σωθεῖ, κυρίως ἀπὸ τὴν ἱπποτικὴ περίοδο. Ο Bosio στὸ διά-
ταγμα τοῦ 1479 ὀνομάζει τὸ χωριὸ Casale del Marescialle καὶ τὸ 
τοποθετεῖ μετὰ τὴν Παστίδα. Σύμφωνα μὲ αὐτό, οἱ κάτοικοι τοῦ 
χωριοῦ Μαριτσὰ θὰ ἔπρεπε σὲ ἐνδεχόμενη ἐπίθεση τῶν Τούρκων νὰ 
καταφύγουν, μαζὶ μὲ τοὺς κατοίκους τῆς Παστίδας, στὴν πόλη τῆς 
Ρόδου3. 

Στὰ γεωγραφικὰ ὅρια τῶν Μαριτσῶν ἐντοπίζονται τρεῖς βυζα-
ντινοὶ καὶ ἕνας μεταβυζαντινὸς ναός. Πρόκειται γιὰ τοὺς ναοὺς τοῦ 
Κερωνιάτη (Κύρου καὶ Ἰωάννη) στὴ θέση «Μυρτώνας»4, τοῦ Ἁγίου 
Γεωργίου (15ος αἰῶνας)5, τοῦ Ἁγίου Νικολάου καὶ τῆς Μεταμόρφω-
σης τοῦ Σωτῆρος (1684)6. Ἀπὸ ἄποψη τοιχογραφικοῦ διακόσμου, 
σημαντικότερος μπορεῖ νὰ θεωρηθεῖ ὁ ναὸς τοῦ Ἁγίου Νικολάου, 
ὁ ὁποῖος σώζει σχεδὸν ἀκέραιη τὴν ἱστόρησή του, ἀσφαλῶς χρο-
νολογημένη στὰ 1434/5. Πρόκειται γιὰ ναὸ γνωστὸ στὴ βιβλιογρα-
φία, κυρίως λόγῳ τῆς κτητορικῆς του ἐπιγραφῆς7, ὡστόσο καὶ ὁ 

2. Ὅ.π.
3. G. Bosio, Dell’ istoria della Sacra Religione ed illustrissima Militia di S. 

Giovanni Gerosolimitano, II, Roma 1594, (β΄ ἔκδοση 1629), 387. Χρ. Ι. Παπαχρι-
στοδούλου, Ἱστορία τῆς Ρόδου ἀπὸ τοὺς προϊστορικοὺς χρόνους ἕως τὴν Ἐνσω-
μάτωση τῆς Δωδεκανήσου (1948), Ἀθήνα2 1994, 37.

4. ΑΔ 35 (1980), Β2-Χρονικά, 578. Ἰ. Βολανάκης, «Συμβολὴ στὴ μελέτη τῶν 
παλαιοχριστιανικῶν μνημείων τῆς Δωδεκανήσου», ΔωδΧρον ΙΒ΄ (1987), 52-54. Ὁ 
ἴδιος, «Τὰ παλαιοχριστιανικὰ μνημεῖα τῆς Δωδεκανήσου», Ἀφιέρωμα εἰς τὸν μη-
τροπολίτην Ρόδου κ.κ. Σπυρίδωνα, Ἀθῆναι 1988, 336.

5. Ἠ. Κόλλιας, «Τοιχογραφίαι τῆς Ἱπποτοκρατίας (1309-1522) εἰς Ρόδον», 
ΑΑΑ Ι (1973), 265. ΑΔ 34 (1979), Β2, Χρονικά, 467. ΑΔ 37 (1982), Β2, Χρονικά, 
402-403.

6. Χ. Κουτελλάκης, «Κτητορικὲς ἐπιγραφὲς ἐκκλησιῶν Ρόδου», ΔωδΧρον Γ΄ 
(1974), 52. Ὁ ἴδιος, Ξυλόγλυπτα τέμπλα τῆς Δωδεκανήσου μέχρι τὸ 1700, Γιάννι-
να-Ἀθήνα 1986, 95 σημ. 165. ΑΔ 36 (1981), Β2, Χρονικά, 422.

7. Κουτελλάκης, ὅ.π., 50. E. Papavassileiou, Th. Archontopoulos, “Nouveaux 
éléments historiques et archéologiques de Rhodes à travers des fouilles dans la 
ville médiévale”, CorsiRav XXXVIII (1991), 328, σημ. 96 (στὸ ἑξῆς: Papavassileiou-
Archontopoulos, Nouveaux éléments). Ἰ. Χριστοφοράκη, «Χορηγικὲς μαρτυρίες 
στοὺς ναοὺς τῆς μεσαιωνικῆς Ρόδου (1204-1522)», στὸ Ρόδος 2400 χρόνια. Ἡ 
πόλη τῆς Ρόδου ἀπὸ τὴν ἵδρυσή της μέχρι τὴν κατάληψη ἀπὸ τοὺς Τούρκους 
(1523), Πρακτικὰ διεθνοῦς ἐπιστημονικοῦ συνεδρίου, (στὸ ἑξῆς: Ρόδος 2400 χρό-
νια), Β΄, Ἀθήνα 2000, 461. Σ. Καλοπίση-Βέρτη, «Οἱ ζωγράφοι στὴν ὕστερη βυζαν-
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τοιχογραφικὸς διάκοσμός του ἔχει ἀπασχολήσει μελετητὲς κατὰ τὸ 
παρελθόν8, χωρὶς ὅμως πλήρη ἐξέταση τῶν εἰκονογραφικῶν καὶ τε-
χνοτροπικῶν χαρακτηριστικῶν του. 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Ἡ Ρόδος, λόγῳ τῆς θέσης της ἀνάμεσα σὲ τρεῖς ἠπείρους, ἤδη 
ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα βρέθηκε στὸ στόχαστρο διάφορων κατα-
κτητῶν. Ἡ κατάληψή της ἀπὸ τὸ τάγμα τῶν ἱπποτῶν τοῦ Ἁγίου 
Ἰωάννη9 τὸ 1309 καὶ ἡ συνακόλουθη, μέσα σὲ ἕνα χρόνο, κατάκτη-
ση τῶν περισσότερων νησιῶν τοῦ συμπλέγματος, ἀνοίγει μιὰ νέα 
σελίδα στὴν ἱστορία τοῦ νησιοῦ10. 

τινὴ κοινωνία. Ἡ μαρτυρία τῶν ἐπιγραφῶν», στὸ Τὸ πορτραῖτο τοῦ καλλιτέχνη 
στὸ Βυζάντιο (ἐπιμ. Μ. Βασιλάκη), Ἡράκλειο 1997, 138 (εἰκ. 14), 139.

8. Γιὰ τὸ ναὸ βλ. κυρίως: Ἰ. Βολανάκης, «Ὁ βυζαντινὸς ναὸς τοῦ Ἁγίου Νι-
κολάου στὰ Μαριτσὰ Ρόδου», Θεολογία 61 (1990), 216-269. Ἐπίσης: Ἠ. Κόλλιας, 
Τοιχογραφίαι τῆς Ἱπποτοκρατίας, ὅ.π., 271. Ὁ ἴδιος, ΙΕΕ 9, Ἀθήνα 1979, 301. Ὁ 
ἴδιος, Δύο ροδιακὰ ζωγραφικὰ σύνολα τῆς ἐποχῆς τῆς Ἰπποτοκρατίας. Ὁ Ἅγιος 
Νικόλαος στὰ Τριάντα καὶ ἡ Ἁγία Τριάδα (Ντολαπλὶ Μετζὶντ) στὴ μεσαιωνικὴ 
πόλη, (ἀδημοσίευτη διδακτορικὴ διατριβή), Ἀθήνα 1986, 247 (στὸ ἑξῆς: Κόλλιας, 
Ἁγία Τριάδα). Papavassileiou-Archontopoulos, Nouveaux éléments, 328, σημ. 96.  
Θ.Α. Ἀρχοντόπουλος, Ὁ ναὸς τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης στὴν πόλη τῆς Ρόδου καὶ 
ἡ ζωγραφική του ὕστερου μεσαίωνα στὰ Δωδεκάνησα (1309-1522), Ρόδος-Ἀθήνα 
2010, 230-231 (στὸ ἑξῆς: Ἀρχοντοπουλος, Ἁγία Αἰκατερίνη).

9. Γιὰ τὰ στρατιωτικὰ τάγματα, βλ. κυρίως: A.J. Forley, Military Orders and 
Crusaders, Aldershot 1994. M. Barber (ἐπιμ.), The Military Orders. Fighting for 
the Faith and Caring for the Sick, Hampshire 1994. D. Seward, The Monks of 
War: The Military Religious Orders, London 1995. H. Nicholson (ἐπιμ.), The 
Military Orders, II. Welfare and Warfare, Aldershot 1998.

10. Ἀπὸ τὴν πλούσια βιβλιογραφία σχετικὰ μὲ τὴν περίοδο τῆς ἱπποτοκρα-
τίας στὰ Δωδεκάνησα, βλ. ἐνδεικτικά: A. Luttrell, «Τὸ Βυζάντιο καὶ οἱ Ἰωαννίτες 
ἱππότες τῆς Ρόδου (1306-1409)», Σύμμεικτα 11 (1977), 189-214. Ὁ ἴδιος, “Greeks, 
Latins and Turks on late-Medieval Rhodes”, ByzF 11 (1987), 357-374. Ὁ ἴδι-
ος, “Earthquakes in the Dodecanese: 1303-1513”, Halcyon Days in Crete III, A 
Symposium Held in Rethymnon. Natural disasters in the Ottoman Empire, (ed. 
Elizabeth Zachariadou), Rethymnon 1999, 145-151.Ὁ ἴδιος, The Town of Rhodes: 
1306-1356, Rhodes 2003. Ἠ. Κόλλιας, Οἱ Ἱππότες τῆς Ρόδου, τὸ παλάτι καὶ ἡ 
πόλη, Ἀθήνα 1991. Ὁ ἴδιος, Ἡ μεσαιωνικὴ πόλη τῆς Ρόδου καὶ τὸ παλάτι τοῦ 
Μεγάλου Μαγίστρου, Ἀθήνα 1994 (στὸ ἑξῆς: Κόλλιας, Μεσαιωνικὴ πόλη). Ζ. 
Ν. Τσιρπανλῆς, Ἡ Ρόδος καὶ οἱ Νότιες Σποράδες στὰ χρόνια τῶν Ἰωαννιτῶν 
Ἱπποτῶν (14ος-16ος αἱ.). Συλλογὴ ἱστορικῶν μελετῶν, Ρόδος 1991 (στὸ ἑξῆς: 
Τσιρπανλῆς, Ἡ Ρόδος). Ὁ ἴδιος, Ἀνέκδοτα ἔγγραφα γιὰ τὴ Ρόδο καὶ τὶς Νότιες 
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Οἱ Ἰωαννίτες ἤδη ἀπὸ τὸν 14ο αἰῶνα ἐπιδιώκουν τὴν ἐξασθένηση 
τῶν μουσουλμανικῶν δυνάμεων, τὴν κυριαρχία στοὺς ἐμπορικοὺς 
δρόμους Ἀνατολῆς-Δύσης καὶ τὴ δημιουργία προγεφυρωμάτων στὴ 
Μικρὰ Ἀσία καὶ τὴ Μέση Ἀνατολή11. Τὸ λιμάνι τῆς Ρόδου γίνεται 
ἕνα ἀπὸ τὰ σημαντικότερα τῆς ἀνατολικῆς Μεσογείου, μὲ φυσικὸ 
ἐπακόλουθο τὴν πολιτιστικὴ ἐπαφὴ τοῦ νησιοῦ μὲ ὅλη τὴ δυτικὴ 
Εὐρώπη καὶ τὴν Ἀνατολή. 

Οἱ ντόπιοι, ἰδιαίτερα οἱ Ἕλληνες, χρησιμοποιοῦνταν ἀπὸ τοὺς 
ἱππότες εἴτε ὡς ἐκπρόσωποί τους, εἴτε ὡς διερμηνεῖς τους στὶς δια-
πραγματεύσεις τους μὲ τοὺς Τούρκους. Ἡ εὐμάρεια τῆς ἀστικῆς τά-
ξης τῶν Ἑλλήνων, ἡ ὁποία περιγράφεται μὲ ἔμφαση στὸ ποίημα τοῦ 
Ἐμμανουὴλ Λιμενίτη τοῦ Γεωργιλλᾶ «Τὸ θανατικὸν τῆς Ρόδου»12, 
ἐξηγεῖται ἂν δεχθεῖ κανεὶς τὴν ἔντονη δραστηριότητά τους στὴν 
οἰκονομικὴ ζωὴ τοῦ νησιοῦ. Ἀπὸ τὴν ἄλλη, στὴν ὕπαιθρο, κυρίως, 
ἐντοπίζονται οἱ κατώτερες οἰκονομικὰ τάξεις, ὅπως οἱ ἐλεύθεροι γε-
ωργοὶ καὶ οἱ «πάροικοι», οἱ ὁποῖοι ὑποχρεώνονταν σὲ δουλεία πρὸς 
τὸ Τάγμα ὀνόματι «παροικία» (parichia)13. 

Κατὰ τὸ πρῶτο μισὸ τοῦ 15ου αἰῶνα, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν κατά-
ληψη τῆς Σμύρνης τὸ 1402, ἡ Ρόδος δέχεται ἀλλεπάλληλες μου-
σουλμανικὲς ἐπιθέσεις. Ὁ αἰγυπτιακὸς στόλος, στὴν ἀνάπτυξη καὶ 
ἐξάπλωση τοῦ ὁποίου οἱ Ἰωαννίτες εἶχαν σταθεῖ τροχοπέδη, κα-
ταλαμβάνει τὸ 1440 τὸ Καστελλόριζο καὶ πολιορκεῖ ἀνεπιτυχῶς τὴ 
Ρόδο καὶ τὴν Κῶ. Μετὰ ἀπὸ μία σθεναρὴ πολιορκία ἀπὸ τὸν στόλο 
τοῦ Μεσὶχ πασᾶ Παλαιολόγου τὸ 1480, ἡ ὁποία διήρκεσε περίπου 
δύο μῆνες, καὶ μετὰ τὸν μεγάλο σεισμὸ ποὺ ἔπληξε τὸ νησὶ τὸ 1481, 
ἡ ἀποδυναμωμένη πλέον ἄμυνα τῆς Ρόδου δέχεται σειρὰ μικροε-
πιθέσεων, ὥσπου παραδίδεται, μετὰ ἀπὸ ἑξάμηνη πολιορκία, στὸν 
Σουλεϊμὰν τὸν Μεγαλοπρεπῆ τὴν 1η Γενάρη 1523.  

Σποράδες ἀπὸ τὸ ἀρχεῖο τῶν Ἰωαννιτῶν Ἱπποτῶν (1421-1453), Ρόδος 1995 (στὸ 
ἑξῆς: Τσιρπανλῆς, Ἀνέκδοτα ἔγγραφα).

11. Κόλλιας, Μεσαιωνικὴ πόλη, 17. A. Luttrell, The Hospitallers of Rhodes 
and their Mediterranean World, Aldershot 1992, ὅπου συναγωγὴ μελετῶν σχε-
τικὰ μὲ τὴν πολιτικὴ τῶν Ἰωαννιτῶν κατὰ τὸν 14ο αἰῶνα.

12. W. Wagner, Carmina graeca medii aevi, Leipzig 1874, 32-52. E. Legrand, 
Bibliothèque grecque vulgaire, 1, Paris 1880 (φωτ. ἀνατ. 1974), 203-225.

13. Κόλλιας, Μεσαιωνικὴ πόλη, ὅ.π., 55, σημ. 52.
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Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Ἡ κτητορικὴ ἐπιγραφή (εἰκ. 1)

Στὸ δυτικὸ ἄκρο τοῦ βόρειου τοίχου, πάνω ἀπὸ τὴν ὁλόσωμη 
μορφὴ τοῦ ἁγίου Μάμαντος καὶ πλάι στὰ στηθάρια τῆς μεσαίας ζώ-
νης, βρίσκεται ἡ κτητορικὴ ἐπιγραφὴ τοῦ Ἁγίου Νικολάου14. Ἡ ἐπι-
γραφὴ εἶναι ἑπτάστιχη, μεγαλογράμματη, μὲ μελανοὺς χαρακτῆρες 
πάνω στὸ λευκὸ κάμπο.  Ὁρίζεται ἀπὸ  λεπτὸ βαθυκύανο περίγραμ-
μα, ἐπίθετο στὸν τελευταῖο, τὸ ὁποῖο μὲ τὴ σειρά του πλαισιώνεται, 
ὅπως ὅλες οἱ σκηνὲς καὶ οἱ μεμονωμένες μορφὲς τοῦ ναοῦ, ἀπὸ πλα-
τιά, ἐρυθρὴ διαχωριστικὴ ταινία. Τὸ κείμενό της ἔχει ὡς ἑξῆς: 

† ΑΝΗΓΕΡΘΗ ΕΚ ΒΑΘΡΩΝ Κ(ΑΙ) ΗCΤΟΡΙΘΗ Ο ΘΕΙΟC Κ(ΑΙ) ΠΑΝ/
CΕΠΤΟ(C) ΝΑΟC ΤΟΥ ΟCΙΟΥ ΠΑΤΡΟC ΗΜΩΝ Κ(ΑΙ)  

ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ/
ΜΥΡΩΝ ΤΗΣ ΛΙΚΙ(ΑC) ΔΙΑ ΚΟΠΟΥ Κ(ΑΙ) ΕΞΟΔΟΥ ΤΩΥ ΦΙ/

ΛΟΧΡΙCΤΟΥ ΛΑΟΥ ΤΟΥ ΧΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΜΑΡΙΤΖΑ ΥΠ(Ε)Ρ/
ΨΥΧΙΚΗ(C) ΑΥΤΩΝ CΟΤΗΡΙΑΣ Κ(ΑΙ) ΑΙΩΝΙ(ΩΝ) ΑΓΑΘΩΝ ΑΠΟ/ 

ΛΑΥCΕΩΝ· ΕΤΟΥC ΜΓ/
ΑΛΕΞΙΟC ΑΜΑΡΤΟΛΟC ΤΑΧΑ (Τ)Ε Κ(ΑΙ) ΖΟΥΓΡΑΦΟC.

Εἰκ. 1. Ἡ κτητορικὴ ἐπιγραφή. 

14. Γιὰ τὴν ἐπιγραφὴ βλ. παραπάνω, ὑποσημ. 7.
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Ἡ ἐπιγραφὴ εἶναι ἀρκετὰ ἐπιμελημένη, μὲ προσεγμένο, γενικά, 
γραφικὸ χαρακτήρα, καὶ μὲ ἐκτεταμένη χρήση συντομογραφιῶν, 
κυρίως στὶς καταλήξεις. Ἔχει ἀρκετὲς ἀνορθογραφίες, τὶς περισσό-
τερες ἀνάμεσα στὶς κτητορικὲς ἐπιγραφὲς τῆς Ρόδου15. Τὸ κείμενο 
περιέχει στερεότυπες φράσεις, ὅπως ἀνηγέρθη ἐκ βάθρων καὶ οἰκο-
δομήθη ὁ θεῖος καὶ πάνσεπτος ναός… διὰ κόπου καὶ ἐξόδου…. 

Πλούσιες εἶναι οἱ πληροφορίες ποὺ πηγάζουν ἀπὸ τὴν ἐπιγρα-
φή. Ὁ ναὸς ἀνοικοδομήθηκε καὶ ἱστορήθηκε κατὰ τὴν ἴδια χρονικὴ 
περίοδο. Τὸ γεγονὸς τῆς ἑνιαίας τοιχογράφησής του κατὰ τὸ ἔτος 
1434/5, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν ἐξέταση τῶν ἀρχιτεκτονικῶν καὶ ζω-
γραφικῶν του φάσεων, φανερώνει ὅτι ὁ ναός, ἀκολουθώντας τὴν 
κάτοψη τοῦ κατεστραμμένου, ἄγνωστο γιὰ ποιὸ λόγο, παλαιότερου 
καὶ διατηρώντας τὸν ἡμικύλινδρο τῆς ἁψίδας του, κατασκευάσθηκε 
ἐκ νέου καὶ τοιχογραφήθηκε. Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ γίνεται μνεία στὴν 
ἐπιγραφὴ γιὰ ἐκ βάθρων ἀνέγερση καὶ τοιχογράφηση. Ἀπὸ αὐτὴν 
συνάγεται καὶ τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ ναΰδριο ἦταν ἀφιερωμένο ἤδη 
ἀπὸ τὸ 1434/5 στὸν ἅγιο Νικόλαο, συνεπῶς ἡ μορφὴ τοῦ ἐπώνυ-
μου ἁγίου στὸ βόρειο τοῖχο, ἡ ὁποία ἀνήκει στὸ τελευταῖο, τέταρτο 
στρῶμα, μὲ σιγουριὰ ὑπερκάλυψε παλαιότερη ἀπεικόνισή του. 

Σημαντικὸ στοιχεῖο σχετικὰ μὲ τὴ χορηγία τοῦ ναοῦ ἀποτελεῖ ἡ 
πληροφορία ὅτι ἡ ἀνέγερση καὶ ἱστόρησή του ἔγινε διὰ κόπου καὶ 
ἐξόδου τοῦ φιλοχρίστου λαοῦ τοῦ χωρίου τοῦ Μαριτζᾶ. Ὅλη ἡ κοι-
νότητα συνέβαλε, τόσο στὴν ἀνοικοδόμηση (προφανῶς καὶ μὲ χει-
ρωνακτικὴ ἐργασία, ἀλλὰ καὶ μὲ χρήματα ἢ ἄλλου εἴδους προσφο-
ρές), ὅσο καὶ στὴν χρηματοδότηση τῆς τοιχογράφησης τοῦ ναοῦ. 
Ἀνάλογα παραδείγματα συλλογικῆς χορηγίας μὲ μνεία κοινότητας 
ἀπαντοῦν στὴν Κρήτη16, τὴ Μάνη17, τὴν Κύπρο18 καὶ τὴ Θάσο19. 

15. Ἰ. Χριστοφοράκη, «Χορηγικὲς μαρτυρίες στοὺς ναοὺς τῆς μεσαιωνικῆς Ρό-
δου (1204-1522)», στὸ Ρόδος 2400 χρόνια, Β΄, Ἀθήνα 2000, 461.

16. Ἀρχάγγελος Μιχαὴλ στὸ Δοράκι Μονοφατσίου (1321), Ἅγιος Νικόλαος στὴ 
Μάζα Ἀποκορώνου (1325/6), Ἁγία Ἄννα στὴν Κριτσὰ Μεραμπέλλου (α΄ τέταρτο 
14ου αἰῶνα), Ἁγία Παρασκευὴ στὸ Κίτυρος Σελίνου (1372/3). Βλ. S. Kalopissi-
Verti, Dedicatory inscriptions and donor portraits in thirteenth-century churches 
of Greece, Wien 1992, 36, σημ. 100.

17. Νότιο κλίτος τοῦ Ἁγίου Νικολάου στὴν Πλάτσα (1348/9). Στὸ ἴδιο, 36, 
σημ. 99.

18. Νάρθηκας Παναγίας τῆς Ἀσίνου (1332/3).  Στὸ ἴδιο, 36, σημ. 101.
19. Ναὸς Μεταμόρφωσης στὴν Καλλιρράχη (1299). Στὸ ἴδιο, 107-108.
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Ἡ χρονολόγηση τοῦ τοιχογραφικοῦ διακόσμου στὸ ἔτος 6943 
ἀπὸ κτίσεως κόσμου, τὸ ὁποῖο ἀντιστοιχεῖ στὰ 1434/5, κατατάσ-
σει τὸ ναὸ στὴ μικρὴ ὁμάδα ἀκριβῶς χρονολογημένων συνόλων μὲ 
βάση τὴν  κτητορικὴ ἐπιγραφή, τὰ ὁποῖα στὴ Ρόδο, μέχρι τὰ τέλη 
τοῦ 15ου αἰῶνα, δὲ ξεπερνοῦν τὰ πέντε τὸν ἀριθμό. Πρόκειται γιὰ 
τοὺς ναοὺς τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Βάρδα (1289/90), τῶν Ἁγίων Θε-
οδώρων στὸν Ἀρχάγγελο (1372/3), τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Παχυ-
μαχιώτη στὴ Λίνδο (1394/5), τῆς Ἁγίας Τριάδας στὴ Ψίνθο (1407/8) 
καὶ τὸν ἐξεταζόμενο ναὸ τοῦ Ἁγίου Νικολάου. Πλήρης ἀναφορὰ 
τῆς ἡμερομηνίας δὲν γίνεται, γεγονὸς ποὺ δὲν ξενίζει, καθὼς εἶναι 
σπάνια στὶς κτητορικὲς ἐπιγραφές20. 

Ἰδιαίτερη σημασία ἔχει τὸ γεγονὸς τῆς μνείας τοῦ ὀνόματος τοῦ 
ζωγράφου Ἀλεξίου στὴν ἐπιγραφή21. Στὴ Ρόδο, ἐκτὸς ἀπὸ τὸν Ἀλέ-
ξιο, γνωστὸ εἶναι μόνο τὸ ὄνομα τοῦ ζωγράφου Γεωργίου ἀπὸ τὴν 
ἀποσπασματικὰ σωσμένη ἐπιγραφὴ τοῦ καθολικοῦ της μονῆς Κα-
μειρὶ στὰ Μάσσαρι (15ος αἰῶνας)22. Ἡ ἀναφορὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ 
Ἀλεξίου στὸν Ἅγιο Νικόλαο συμβαδίζει μὲ τὴν ἄποψη ὅτι μνεία τῶν 
ὀνομάτων τῶν ζωγράφων γίνεται εἴτε στὴν περίπτωση ποὺ αὐτοὶ 
εἶναι κτήτορες, εἴτε σὲ ἐπαρχιακά, ἀπομακρυσμένα μνημεῖα, οἱ κτή-
τορες τῶν ὁποίων εἶναι ἄτομα κατώτερης κοινωνικῆς τάξης ἢ τὸ 
σύνολο τῆς ἀγροτικῆς κοινότητας23. Τὸ ὄνομά του συνοδεύεται ἀπὸ 
τὸ ἐπίθετο ἁμαρτωλὸς καὶ τὴ φράση τάχα τε καὶ ζωγράφος, συνήθη 
ἔνδειξη στὶς ἐπιγραφὲς τῆς ταπεινοφροσύνης καὶ τῆς σεμνότητας 
τοῦ ζωγράφου24. 

20. Kalopissi-Verti, ὅ.π., 24.
21. Γιὰ τοὺς ζωγράφους καὶ τὴ θέση τους στὴν ὑστεροβυζαντινὴ ἐποχή, βλ. Σ. 

Καλοπίση-Βέρτη, «Οἱ ζωγράφοι στὴν ὕστερη βυζαντινὴ κοινωνία. Ἡ μαρτυρία 
τῶν ἐπιγραφῶν», στὸ Τὸ πορτραῖτο τοῦ καλλιτέχνη στὸ Βυζάντιο (ἐπιμ. Μ. Βα-
σιλάκη), Ἡράκλειο 1997, 121-159.

22. Μνημεῖο ἀδημοσίευτο. Γιὰ τὴν ἐπιγραφή, βλ. Χριστοφοράκη, ὅ.π., 461, 
σημ. 93.

23. S. Kalopissi-Verti, “Painters in Late Byzantine Society. The Evidence of 
Church Inscriptions”, Abstracts of the XVIII International Congress of Byzantine 
Studies, Moscow 1991, 509-510. Καλοπίση-Βέρτη, ὅ.π., 140-142, ὅπου καὶ πα-
ραδείγματα. S. Kalopissi-Verti, “Painters’ Information on Themselves in Late 
Byzantine Church Inscriptions”, στὸ: M. Bacci (ἐπιμ.), L’artista a Busanzio e nel 
mondo christiano-oriente, Pisa 2007, 55-68.

24. Καλοπίση-Βέρτη, ὅ.π. (ὑποσημ. 16), 145, μὲ παραδείγματα ἀνὰ ἐπίθε-
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Ἀρχιτεκτονική (εἰκ. 2-4, 5-6)

Ἡ ἐκκλησία εἶναι κτισμένη στὸν τύπο τοῦ μονοχώρου καμαρο-
σκέπαστου ναοῦ, τύπο εὐρέως διαδεδομένο κατὰ τὴν περίοδο τῆς 
Ἱπποτοκρατίας στὰ Δωδεκάνησα25. Τὸ ὀρθογώνιο τοῦ ναοῦ καλύ-
πτεται ἀπὸ ἡμικυλινδρικὴ καμάρα καὶ ἡ ἁψίδα τοῦ ἱεροῦ ἀπὸ τε-
ταρτοσφαίριο. Τὸ κτίσμα ἐξωτερικὰ ἔχει διαστάσεις 4,70x4,20 μ. καὶ 
ἐσωτερικὰ 3,85x2,72 μ. Ἡ ἡμικυκλικὴ ἁψίδα, στὴν ὁποία ἀπολήγει 
στὰ ἀνατολικά, ἔχει διαστάσεις χορδῆς 2,30 καὶ βέλους 1,15 μέτρων. 

το ἢ ἀνάλογη φράση. Πρβλ. C. Wendel, “Die ταπεινότης des griechischen 
Schreibenmonches”, BZ XLIII (1950), 259-266.

25. Γενικά, ἡ ἐκκλησιαστικὴ ἀρχιτεκτονικὴ τῆς Ρόδου δὲν παρουσιάζει ποικι-
λία τύπων. Κυριαρχεῖ, στὴν πλειοψηφία τῶν μνημείων, ὁ μονοχῶρος καμαροσκέ-
παστος ναός. Α. Κατσιώτη, «Ἐπισκόπηση τῆς μνημειακῆς ζωγραφικῆς τοῦ 13ου 
αἰῶνα στὰ Δωδεκάνησα», ΑΔ 51-52 (1996-97), Α΄, Μελέτες, 271, ὅπου ἀναλύεται 
ἡ παρουσία τοῦ τύπου κατὰ τὴ συγκεκριμένη χρονικὴ περίοδο. Στὴ μεσαιωνικὴ 
πόλη τῆς Ρόδου, σὲ σύνολο 29 ναῶν χρονολογούμενων στὴν Ἰπποτοκρατία, 9 
ἀνήκουν στὸν τύπο τοῦ μονοχώρου καμαροσκέπαστου ναοῦ. Κόλλιας, Μεσαι-
ωνικὴ πόλη, 102. Γ. Ντέλλας, «Ἡ τυπολογία τῶν ἐκκλησιῶν τῆς Ρόδου κατὰ τὴν 
ἰπποτοκρατία (1309-1522)», ΔΧΑΕ Λ΄ (2009), 85. Στὴν πλειοψηφία τους τὰ μνη-
μεῖα αὐτά, ἐκτὸς ἐλαχίστων ἐξαιρέσεων, παραμένουν ἀδημοσίευτα, γνωστὰ τὰ 
περισσότερα ἀπὸ ἀναφορὲς στὰ Χρονικὰ τοῦ Ἀρχαιολογικοῦ Δελτίου. Ἐκτὸς τῶν 
ἄλλων, ναοὶ τοῦ ἰδίου τύπου καὶ ἀνάλογων διαστάσεων στὸ νησὶ τῆς Ρόδου, οἱ 
ὁποῖοι φέρουν τοιχογραφικὸ διάκοσμο, εἶναι ὁ Ἅγιος Γεώργιος ὁ Βάρδας στὴν 
Ἀπολακκιά (1289/1290. ΑΒΜΕ ΣΤ΄ (1948), 114-142), ὁ Ἅγιος Μερκούριος στὸ Πα-
ραδείσι (13ος αἰῶνας, ἀδημοσίευτο), ὁ Ἅγιος Νικόλαος στὸ κάστρο Κρεμαστῆς 
(14ος αἰῶνας, ἀδημοσίευτο), ἡ Ζωοδόχος πηγὴ στὴ θέση «Στελλίες» στὰ Σιάννα 
(14ος αἰῶνας. ΑΔ 36 (1981), Β2, Χρονικά, 422-3), ἡ Ἁγία Ἀναστασία ἡ Ρωμαία 
(15ος αἰῶνας. ὅ.π. 420-1)  καὶ ὁ Ἅγιος Θωμὰς ὁ παλαιός (15ος αἰῶνας, ἀδημοσί-
ευτο), καὶ οἱ δύο στὴ Μονόλιθο, Ἅγιος Ἰωάννης στὴν Κρητηνία (15ος αἰῶνας), 
ὁ Ἅγιος Γεώργιος στὰ Μαριτσά (15ος αἰῶνας, ἀδημοσίευτο), ἡ Παναγία Τσα-
μπίκα Κυρά (15ος αἰῶνας, ἀδημοσίευτο) καὶ ὁ Ἅγιος Γεώργιος ὁ Πετρωνιάτης 
(15ος αἰῶνας ἀδημοσίευτο), καὶ τὰ δύο στὴν Ἀρχάγγελο, Ἁγία Τριάδα στὴ Ψίνθο 
(1407/8) κ.ἀ. Ὁ τύπος κυριαρχεῖ στὴ Δωδεκάνησο, ἰδιαίτερα στὰ μικρότερα νησιά. 
Χαρακτηριστικὸ παράδειγμα ἀποτελεῖ ἡ Τῆλος, ὅπου ὅλοι οἱ ναοί της, πλὴν τοῦ 
καθολικοῦ τῆς μονῆς Ἁγίου Παντελεήμονος, εἶναι μονόχωροι καμαροσκέπαστοι, 
μικρῶν διαστάσεων. Ἐνδεικτικὰ ἀναφέρονται οἱ ναοὶ τοῦ Ἁγίου Νικολάου στὰ 
Χείλη (Α. Κατσιώτη, «Παρατηρήσεις στὴ ζωγραφικὴ τοῦ 14ου-15ου αἰῶνα στὰ 
Δωδεκάνησα. Ὁ ἡσυχασμὸς καὶ οἱ τοιχογραφίες τοῦ Ἁγίου Νικολάου στὰ Χείλη 
τῆς Τήλου», ΑΔ 54 (1999), A, Μελέτες, 327-342, στὸ ἑξῆς: Κατσιώτη, Ἅγιος Νικό-
λαος), τοῦ Ἁγίου Νικολάου Μιχαλάντου, τοῦ Σωτήρα Μεσαριᾶς, τοῦ Ταξιάρχη 
στὸ Καμπὶ κ.ἀ. (μνημεῖα ἀδημοσίευτα).
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Εἰκ. 2. Κάτοψη τοῦ ναοῦ (1/50).

Εἰκ. 3. Τομὴ  (1/50). 

Εἰκ. 4. Τομὴ (1/50). 
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Εἰκ. 5. Ἄποψη τοῦ ναοῦ ἀπὸ νοτιοανατολικά. 

Εἰκ. 6. Ἄποψη τοῦ ναοῦ ἀπὸ νότια.
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Ὁ ναός, πλὴν τῆς μικρῆς θύρας (ὕψος 1,37 μ., πλάτος 0,86 μ.)26, φέ-
ρει ἕνα μικρὸ ἄνοιγμα ἐν εἴδει παραθύρου, στὸ κέντρο τοῦ ἡμικυλίν-
δρου τῆς ἁψίδας, (ὕψος 0,20μ., πλάτος 0,18 μ.), τὸ ὁποῖο ἀποτελεῖ 
μεταγενέστερη προσθήκη.  

 Ἡ τοιχοποιία του ἀποτελεῖται, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, ἀπὸ ντό-
πιο ξανθωπὸ πωρόλιθο, μὲ ἀσβεστοκονίαμα ὡς συνδετικὸ ὑλικό. 
Ἐξωτερικὰ διακρίνεται διαφορὰ στὴν τοιχοποιία τοῦ ἡμικυλίνδρου 
τῆς ἁψίδας καὶ τοῦ ὀρθογωνίου του ναοῦ, ἡ ὁποία καὶ ὁρίζει δύο 
ἀρχιτεκτονικὲς φάσεις. Χαρακτηριστικὸ τῆς τοιχοποιίας τῆς ἡμικυ-
κλικῆς ἁψίδας τοῦ ἱεροῦ ἀποτελεῖ ἡ ὕπαρξη σποραδικῶν, ἀλλὰ καὶ 
κατὰ σειρὰ τοποθετημένων βησσάλων ἀνάμεσα στοὺς ὁριζόντιους, 
κυρίως, ἁρμούς. Συνολικὰ διακρίνονται τέσσερις ὁριζόντιες σειρές. 
Ὡς δεύτερο στοιχεῖο, ἀναφέρεται ἡ ἀνομοιογένεια ἀνάμεσα στοὺς 
λίθους ποὺ ἔχουν χρησιμοποιηθεῖ στὸ χῶρο τῆς ἁψίδας τοῦ ἱεροῦ. 
Πέτρες ἀνισομεγέθεις καὶ διαφορετικῆς σύστασης (ἀνάμεσα στὸν 
πωρόλιθο ξεχωρίζουν λευκὲς καὶ γκριζωπές), ἀποτελοῦν τὸ συνε-
κτικὸ ὑλικὸ τῆς τοιχοποιίας. 

Ἡ τοιχοποιία τοῦ κυρίως ναοῦ χαρακτηρίζεται ἀπὸ συμμετρία 
στὴν τοποθέτηση τῶν πωρόλιθων καὶ στὸ ὕψος τους, δίνοντας μία 
ὄψη σχεδὸν ἰσόδομου στὸ κτήριο, ἐνῶ τὸ πλάτος τους ποικίλει. 
Ἀπουσιάζει ὁ κεραμοπλαστικὸς διάκοσμος, ἐνῶ ἡ παρεμβολὴ βησ-
σάλων ἀνάμεσα στοὺς δόμους εἶναι ἐλάχιστη ἕως ἀνύπαρκτη, ὅπως 
στὴν πλειοψηφία τῶν χτισμένων μὲ πωρόλιθο ναῶν27. Δύο θολίτες 
συνθέτουν τὴν τοξωτὴ ἀπόληξη τοῦ θυρώματος, καὶ ἁπλοὶ λαξευ-
μένοι πωρόλιθοι τὶς παραστάδες. 

Ἀπὸ τὰ παραπάνω συνάγεται ὅτι μεταγενέστερη προσθήκη στὸ 
κτίσμα ἀποτελοῦν οἱ βόρειος, δυτικὸς καὶ νότιος τοῖχος, οἱ ὁποῖοι 
προστέθηκαν μετὰ ἀπὸ πιθανὴ κατάρρευση τοῦ ναοῦ ἢ τυχὸν στα-
τικὰ προβλήματα. Σημεῖο ἕνωσης τῶν δύο φάσεων διακρίνεται στὴ 
γωνία μεταξὺ τοῦ βόρειου τοίχου καὶ τῆς ἁψίδας τοῦ ἱεροῦ. Ἐπιπλέ-
ον, ἀπὸ τὴν ὕπαρξη τμήματος τοῦ θεμελίου, ὁρατοῦ στὴν ἐξωτερικὴ 
νοτιοδυτικὴ γωνία τοῦ ναοῦ, διαπιστώνεται ὅτι οἱ διαστάσεις του 

26. Παρόμοιων διαστάσεων θύρες ἀπαντοῦν σὲ ἀρκετοὺς βυζαντινοὺς ναοὺς 
τῆς Τήλου καὶ τῆς Χάλκης.

27. Ἐνδεικτικὰ ἀναφέρονται οἱ ναοὶ τοῦ Προφήτη Ἀββακοὺμ καὶ τῆς Ὑπα-
παντῆς στὸ Παραδείσι (μνημεῖα ἀδημοσίευτα). Βλ. σχετικά: Χ. Μπούρας, Βυζαν-
τινὴ καὶ μεταβυζαντινὴ ἀρχιτεκτονικὴ στὴν Ἑλλάδα, Ἀθήνα 2001, 231.
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παρέμειναν ἴδιες, καθὼς ἡ δεύτερη φάση ἑδράζεται ἀκριβῶς πάνω 
στὴν πρώτη.  

Ἀξιοπρόσεκτο εἶναι τὸ γεγονὸς τῆς διαφορᾶς πάχους τοῦ δυ-
τικοῦ τοίχου σὲ σχέση μὲ τοὺς ὑπόλοιπους. Τὸ πάχος του (0,22μ.) 
εἶναι ἀρκετὰ μικρότερο ἀπὸ αὐτὸ τῶν ἄλλων. Ἡ διαφορὰ αὐτὴ θὰ 
μποροῦσε νὰ ἀποδοθεῖ σὲ ἔλλειψη ὑλικῶν δομῆς, εἰδικὰ πωρόλιθου. 
Ἡ ἔλλειψη πρώτων ὑλῶν, μὲ δεδομένες τὶς περιορισμένες οἰκονο-
μικὲς δυνατότητες τῶν χορηγῶν, πιθανὰ ὁδήγησαν τὸ συνεργεῖο 
στὴν παραπάνω λύση, δεδομένου ὅτι οἱ ὠθήσεις τὶς ὁποῖες δέχεται 
ὁ δυτικὸς τοῖχος στοὺς καμαροσκέπαστους ναοὺς εἶναι ἐλάχιστες. 

Ὁ ναὸς παλαιότερα ἦταν ἐπιχρισμένος ἐξωτερικὰ μὲ ἀσβέστη. 
Κατὰ τὴ δεκαετία τοῦ 1970 στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ ναοῦ ξέσπασε φωτιά, 
πιθανῶς ἀπὸ ἀναμμένο κερὶ ἢ καντήλι, μὲ ἀποτέλεσμα ἐκτεταμένες 
φθορὲς στὸ ἐσωτερικό του. Μετὰ τὸ συμβὰν ἀκολούθησαν ἐργασίες 
συντήρησης τοῦ τοιχογραφικοῦ διακόσμου τῆς ἐκκλησίας καὶ δια-
μόρφωσης τοῦ αὔλειου χώρου, ἰδιαίτερα στὴν ἀνατολικὴ πλευρά. 
Καταχώστηκε μέρος τῆς ἁψίδας, προκειμένου νὰ δημιουργηθεῖ ὁ 
τωρινὸς περίβολος. Καθαιρέθηκαν τὰ ἐπιχρίσματα, ἁρμολογήθηκαν 
οἱ ἐξωτερικὲς ἐπιφάνειες, στεγανοποιήθηκε ἡ ὀροφὴ καὶ ἀντικατα-
στάθηκε ἡ κεράμωση τοῦ ναοῦ28. 

Ζωγραφική

1. Πρῶτο στρῶμα (εἰκ. 7-8, 49-50)

Στὸ ναὸ διακρίνονται συνολικὰ τέσσερα τοιχογραφικὰ στρώμα-
τα. Τὸ πρῶτο ἐντοπίζεται στὸν ἡμικύλινδρο τῆς ἁψίδας. Ἀνάμεσα 
στοὺς συλλειτουργοῦντες ἱεράρχες, στὰ σημεῖα ὅπου ἔχει καταρρεύ-
σει ἡ τοιχογραφικὴ ἐπιφάνεια, διακρίνεται τμῆμα τοῦ πολυσταύριου 
φελονίου καὶ τὸ ἐπιμανίκιο ἱεράρχη. Ὁρατὰ τμήματα κονιαμάτων 
τοῦ πρώτου στρώματος διακρίνονται σὲ ἀντίστοιχα, μηδαμινὰ ση-
μεῖα τῆς Δέησης, καθὼς καὶ στὸ διακοσμητικὸ μοτίβο ποὺ κατα-

28. Σύμφωνα μὲ μαρτυρίες κατοίκων, ἡ δίρριχτη στέγη τοῦ ναοῦ καλύπτονταν 
ἀπὸ πέτρινες πλάκες, οἱ ὁποῖες καλύφθηκαν κατὰ τὶς παραπάνω ἐργασίες ἀπὸ 
ἄοπλο σκυρόδεμα. Ἡ λανθασμένη τοποθέτηση τῶν κεραμιδιῶν στὴν ὀροφή (σὲ 
ἀρκετὰ σημεῖα ἔχουν τοποθετηθεῖ μόνον καλυπτῆρες ἀπευθείας στὸ ἄοπλο σκυ-
ρόδεμα, χωρὶς νὰ ἔχει προηγηθεῖ ἡ τοποθέτηση στρωτήρων), ἐπέφερε ἐπιπρόσθε-
τες ζημιὲς στὸν τοιχογραφικὸ διάκοσμο.



87

Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑ ΜΑΡΙΤΣΑ

λαμβάνει τὸ μέτωπο τῆς ἁψίδας, ὁρατὸ πολὺ κοντὰ στὴν πρόθε-
ση. Ἡ πρώτη αὐτὴ φάση τοιχογράφησης τοῦ μνημείου, ἡ ὁποία 
συμ πίπτει, πιθανότατα, μὲ τὴν πρώτη ἀρχιτεκτονική του φάση, ἔχει 
χρονολογηθεῖ κατὰ τὸ παρελθὸν «πιθανώτατα στὸ 13ο αἰῶνα»29. Ἡ 
παραπάνω χρονολόγηση, παρόλο ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ ἀποκλεισθεῖ, 
δὲν μπορεῖ νὰ στηριχθεῖ μὲ βάσιμα ἐπιχειρήματα, λόγω τῆς ἀπο-
σπασματικῆς κατάστασης διατήρησης τῶν ὁρατῶν τμημάτων της, 
τὰ ὁποῖα καὶ τὴν καθιστοῦν  ἐπισφαλῆ. 

Εἰκ. 7-8. Ἡμικύλινδρος τῆς ἁψίδας. Συλλειτουργῶν ἱεράρχης. 

2. Δεύτερο στρῶμα 

Ἀνάμεσα στὸ πρῶτο καὶ τὸ δεύτερο στρῶμα, ὅπως διαπιστώθη-
κε, μεσολαβεῖ στρῶμα ἀσβέστη. Τὸ μεγαλύτερο μέρος τῆς ἐπιφάνει-
ας τῶν τοίχων καταλαμβάνει τὸ δεύτερο, τὸ ὁποῖο χρονολογεῖται, 
βάσει τῆς ἐπιγραφῆς, στὰ 1434/5 καὶ ἀποτελεῖ τὸ κυρίως θέμα τῆς 
παρούσας μελέτης. Σὲ αὐτὸ ἀνήκουν ὅλες οἱ σκηνὲς καὶ οἱ μορφὲς 
τῆς εἰκονογράφησης, πλὴν τῆς μορφῆς τοῦ ἁγίου Τρύφωνα τοῦ νό-
τιου τοίχου καὶ τοῦ ἁγίου Νικολάου τοῦ βόρειου. 

29. Βολανάκης, ὅ.π., (ὑποσημ. 8), 263.
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Tὸ εἰκονογραφικὸ πρόγραμμα

Ἡ εἰκονογράφηση τοῦ ναοῦ ἔχει κατανεμηθεῖ σὲ ζῶνες. Τὸ τε-
ταρτοσφαίριο τῆς ἁψίδας καταλαμβάνει ἡ Δέηση. Στὴν κάτω ζώνη 
παριστάνονται συλλειτουργοῦντες ἱεράρχες. Στὸ χῶρο τοῦ ἱεροῦ 
ἐντοπίζονται ἐπίσης ἡ μορφὴ τοῦ ἁγίου Τρύφωνα, στὸ νότιο τοῖχο, 
καὶ ἡ σκηνὴ τῆς Θυσίας τοῦ Ἀβραὰμ στὸν βόρειο, πάνω ἀπὸ τὴν 
πρόθεση. Στὸ τύμπανο τῆς ὀρθογώνιας κόγχης τῆς πρόθεσης εἰκο-
νίζεται Σταυρὸς μὲ βραχυγραφίες καὶ κάτω ἀπὸ αὐτὴν ποδέα. 

Τὸ εἰκονογραφικὸ πρόγραμμα τῶν ἐπάνω ζωνῶν εἶναι ἑνιαῖο σὲ 
ἱερὸ βῆμα καὶ κυρίως ναό. Τὸ κλειδὶ τῆς καμάρας καταλαμβάνουν 
προφῆτες σὲ μετάλλια, ἐνῶ στὰ σκέλη τῆς καμάρας καὶ στὴν ἄνω 
ζώνη τοῦ δυτικοῦ τοίχου παριστάνονται σκηνὲς τοῦ Δωδεκαόρτου. 
Στοὺς κάθετους τοίχους, κάτω ἀπὸ τὶς σκηνὲς εἰκονίζονται μορφὲς 
ἁγίων σὲ μετάλλια καί, κάτω ἀπὸ αὐτές, ὁλόσωμες μορφὲς ἁγίων. 
Εἰδικότερα, στὸ νότιο σκέλος τῆς καμάρας, ξεκινώντας ἀπὸ τὰ ἀνα-
τολικά, παριστάνονται ὁ Εὐαγγελισμός, ἡ Γέννηση, ἡ Βάπτιση καὶ 
ἡ Μεταμόρφωση. Στὸν δυτικὸ τοῖχο τὴν ἐπάνω ζώνη καταλαμβάνει 
μνημειώδης παράσταση τῆς Κοίμησης τῆς Θεοτόκου. Στὸ βόρειο 
σκέλος τῆς καμάρας, ἀντίστοιχα, ἀπὸ δυτικὰ οἱ σκηνὲς τῆς Βαϊοφό-
ρου, τῆς Σταύρωσης, τῆς Εἰς Ἅδου Καθόδου καὶ τῆς Ἀνάληψης. 

Ἡ μεσαία ζώνη περιλαμβάνει ἁγίους σὲ στηθάρια. Ἀπὸ τὸ νότιο 
τοῖχο, σώζονται λείψανα ἀπὸ δύο μετάλλια στὸν χῶρο τοῦ ἱεροῦ, 
κάτω ἀπὸ τὸν Εὐαγγελισμό, καθὼς καὶ σειρὰ τεσσάρων ἀδιάγνω-
στων ἁγίων γυναικών, τὰ ὁποῖα καταλήγουν στὸ δυτικὸ ἄκρο τοῦ 
τοίχου. Ἀντίστοιχα, στὸν βόρειο τοῖχο, πλάι στὴν κτητορικὴ ἐπι-
γραφή, οἱ ἅγιοι Σάββας, Ἀντώνιος καὶ Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος. 

Τὴν κατώτερη ζώνη καταλαμβάνουν ὁλόσωμες μορφὲς ἁγίων. Στὸ 
νότιο τοῖχο, ξεκινώντας ἀπὸ ἀνατολικά, ὁ μνημειακῶν διαστάσεων 
Ἄρχων Μιχαὴλ ὁ Θαρενός, ὁ ἅγιος Γεώργιος ὁ Διασορίτης, ὁ ἅγιος 
Δημήτριος καὶ ἀδιάγνωστος ἅγιος, πιθανὸν ὁ Θεόδωρος Τήρων ἢ 
Στρατηλάτης. Τὴν κάτω ζώνη στὸν δυτικὸ τοῖχο καταλαμβάνουν οἱ 
σχεδὸν κατεστραμμένες μορφὲς τῶν Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύ-
λου, ἑκατέρωθεν τῆς θύρας. Συνεχίζοντας στὸν βόρειο τοῖχο, κάτω 
ἀπὸ τὴν κτητορικὴ ἐπιγραφὴ ἡ μορφὴ τοῦ ἁγίου Μάμα καὶ δίπλα 
σὲ αὐτὴν οἱ τρεῖς Ἱεράρχες, Μέγας Βασίλειος, Ἰωάννης Χρυσόστο-
μος καὶ Γρηγόριος ὁ Θεολόγος. Πλάι στὸν τελευταῖο, ἡ μορφὴ τοῦ 
τιμώμενου στὸ ναὸ ἁγίου Νικολάου, ἡ ὁποία ἀνήκει στὸ τελευταῖο 
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στρῶμα τοιχογράφησης, τοῦ 1763, καὶ ἀντικατέστησε παλαιότερες 
ἀπεικονίσεις τοῦ ἁγίου στὴν ἴδια θέση. 

Εἰκονογραφικὴ ἀνάλυση

Καμάρα-κλειδὶ

Προφῆτες σὲ μετάλλια (εἰκ. 9-12).

Τὸ κλειδὶ τῆς καμάρας καταλαμβάνουν οἱ μορφὲς προφητῶν 
μέσα σὲ συμπλεκόμενα μετάλλια. Τὸ κέντρο τοῦ ἐρυθροῦ, μικροῦ 
δίσκου ποὺ τὰ συνδέει, διακοσμεῖται μὲ στικτό, λευκὸ καὶ γαλανὸ 
διάκοσμο πάνω στὸ σκοῦρο βάθος. Τὰ κενὰ διαστήματα ἀνάμεσα 
στὰ μετάλλια πληρώνονται μὲ γραπτό, φυτικὸ διάκοσμο. 

Ξεκινώντας ἀπὸ τὰ ἀνατολικά, μπροστὰ στὸ μέτωπο τῆς ἁψίδας 
διακρίνεται μόνον τὸ περίγραμμα ἑνὸς μεταλλίου, ἐνῶ μόνο σπα-
ράγματα ἔχουν σωθεῖ καὶ ἀπὸ τὰ δύο ἑπόμενα, καταστροφὴ ἡ ὁποία 
ὀφείλεται, προφανῶς, στὴν πυρκαγιὰ ποὺ ἔπληξε τὸ ναὸ καὶ στὴν 
καταστροφὴ τοῦ ὑποκείμενου τέμπλου. 

Τέταρτη κατὰ σειρά, ἀκολουθεῖ ἡ ἀποσπασματικὰ σωζόμενη 
μορφὴ τοῦ προφήτη Ἐλισσαίου30. Ὁ προφήτης ταυτίζεται μὲ βάση 
τὴν ἐπιγραφὴ ΕΛΙCC στὴ δεξιὰ πλευρά, ἀνάμεσα στὴν κεφαλή του 
καὶ τὸ εἰλητό. Ἀπὸ τὴ μορφὴ διακρίνεται μόνο ὁ φωτοστέφανος καὶ 
τμῆμα τῆς, ἀταύτιστης, ἐπιγραφῆς ἐπὶ τοῦ εἰλητοῦ, ἡ ὁποία ἔχει ὡς 
ἑξῆς: 

ΤΑΔΕ/
ΛΕΓΕΙ ΚΥ(ΡΙΟC)/

…. ΜΕΤΑ. 
Ἡ ἑπόμενη μορφὴ εἶναι αὐτὴ τοῦ προφήτη Μωυσῆ31. Ὁ μεσή-

λικας προφήτης ἔχει μικροῦ μήκους κόμη καὶ γένιο. Φορεῖ σκοῦρο 
κυανό, χειριδωτὸ χιτώνα καὶ ἐρυθρὸ ἱμάτιο, ἐνῶ στὸ κεφάλι φορεῖ 
μικρό, κωνικὸ πίλο. Εἶναι στραμμένος πρὸς τὰ δεξιά, ὅπως καὶ τὸ 
ἀνεπτυγμένο εἰλητό του, πάνω στὸ ὁποῖο ἐπιγράφεται: 

ΟΨΕCΤ(Ε)/
Τ(ΗΝ) ΖΩΗΝ/

30. «Ὁ προφήτης Ἐλισσαῖος, νέος φαρακλὸς βουρλογένης…». Διονύσιος ἐκ 
Φουρνά, Ἑρμηνεία τῆς ζωγραφικῆς τέχνης, ἐν Πετρουπόλει 1909, 77.

31. «Ὁ προφήτης Μωϋσῆς, μιξαιπόλιος, ὀλιγογένης…». Στὸ ἴδιο, 77.
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  Εἰκ. 9. Καμάρα-κλειδί. Προφῆτες.         Εἰκ. 10. Ὁ προφήτης Ἐλισσαῖος. 

Εἰκ. 11-12. Καμάρα-κλειδί. Οἱ προφῆτες Μωυσῆς καὶ Νάθαν.
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ΗΜ(ΩΝ) ΚΡ(Ε)/
ΜΑΜΕ/

ΝΗΝ ΑΠ(Ε)
(ΝΑΝΤΙ)32. 

Στὰ ἀριστερά της κεφαλῆς του ἡ ἡμιεξίτιλη ἐπιγραφή: Ο ΠΡ(Ο)
Φ(ΗΤΗC) ΜΩΥ(CΗC).

Σειρὰ ἔχει ἡ μορφὴ τοῦ προφήτη Νάθαν. Ἀπεικονίζεται γηραιός, 
μὲ πλούσια, μακριὰ κόμη καὶ μακρὺ γένιο, ἀπόδοση ποὺ δὲν συνάδει 
πλήρως μὲ τὴν ἐνδεδειγμένη, σύμφωνα μὲ τὴν Ἑρμηνεία, ἀπεικόνισή 
του33. Ἔχει στραμμένη τὴν κεφαλή του πρὸς τὰ δεξιά. Φορεῖ χειρι-
δωτό, ὠχροκίτρινο χιτώνα καὶ κυανὸ ἱμάτιο. Στὰ χέρια τοῦ κρατᾶ 
ἀνεπτυγμένο εἰλητό, στὸ ὁποῖο διακρίνεται ἡ ἐπιγραφή:

(Τ)Ο ΔΕ/ 
ΟΡΟC ΤΟΥ/

CΙΝΑ Ε/ 
ΚΑΠΝΙ/
ΖΕΤΟ34. 

Ἑκατέρωθεν τῆς κεφαλῆς του ἡ ἐπιγραφή: Ο ΠΡ(Ο)Φ(ΗΤΗC) 
ΝΑΘΑΝ. 

Ἀπὸ τὸν τελευταῖο, ἀδιάγνωστο, προφήτη τοῦ δυτικοῦ ἄκρου 
δια κρίνεται μόνο μέρος τῆς ἐξίτηλης, καστανόχρωμης κόμης καὶ 
τῆς στραμμένης στὰ δεξιὰ κεφαλῆς του. Μεγάλο τμῆμα τῆς ζωγρα-
φικῆς ἐπιφάνειας ἔχει ἀπωλεσθεῖ.

Οἱ μορφὲς προφητῶν στὸ κλειδὶ τῆς καμάρας ἀπαντοῦν σὲ πλη-
θώρα ναῶν τῆς ὑπαίθρου τῆς Ρόδου καὶ τῆς Δωδεκανήσου. Ἐνδει-
κτικὰ ἀναφέρονται ὁ ναὸς τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας στὴ Μονόλιθο, 
τῶν Ἁγίων Θεοδώρων Κατακαλῶν στὴν Ἀρνίθα, τοῦ Ἁγίου Γεωργί-
ου Πετρωνιάτη στὸν Ἀρχάγγελο, τῆς Παναγίας Κυρᾶς στὴν Πυλώ-
να35 κ.α.

32. Δευτ. ΚΗ΄, 66: «Ὄψεσθε τὴν ζωὴν ὑμῶν κρεμαμένην ἀπέναντι τῶν 
ὀφθαλμῶν ὑμῶν». Πρβλ. καὶ Μηναῖον Σεπτεμβρίου, Ἐκδ. Ἀποστολικῆς Διακονίας 
τῆς Ἑλλάδος, ἐν Ἀθήναις 1959, 105 (Σεπτεμβρίου ΙΕ΄).

33. «Ὁ Προφήτης Νάθαν γέρων φαρακλός, στρογγυλογένης». Διονύσιος ἐκ 
Φουρνά, ὅ.π., 79.

34. Ἔξοδ. ΙΘ΄ 18: «Τὸ ὅρος τὸ Σινᾶ ἐκαπνίζετο ὅλον διὰ τὸ καταβεβηκέναι ἐπ’ 
αὐτὸ τὸν Θεὸν ἐν πυρὶ καὶ ἀνέβαινεν ὁ καπνὸς ὡσεὶ καπνὸς καμίνου…».

35. Τοιχογραφίες ἀδημοσίευτες.
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Ἱερὸ Βῆμα

Ἡ Δέηση (εἰκ. 13)

Ἡ Δέηση ἀπεικονίζεται στὸ τεταρτοσφαίριο τῆς ἁψίδας36. Ἡ 
παράσταση ἔχει ἀπωλέσει μεγάλο μέρος τῆς ζωγραφικῆς της ἐπι-
φάνειας37. Ἐλάχιστα τμήματα εἶναι ὁρατὰ ἀπὸ τὸν Πρόδρομο στὰ 
δεξιά, ὅπως ὁ φωτοστέφανος καὶ τμῆμα τῆς κόμης καὶ τῆς κεφαλῆς 
(διακρίνεται ὁ δεξιὸς ὀφθαλμὸς καὶ μέρος τῆς μύτης). 

Ἀπὸ τὸν Χριστὸ στὸ κέντρο σώζονται τμήματα τοῦ κυανόχρω-
μου ἱματίου καὶ τμῆμα τοῦ φωτοστεφάνου, ἐνῶ σχεδὸν τίποτα δὲν 
ἔχει σωθεῖ ἀπὸ τὴν Παναγία στὰ ἀριστερά, παρὰ μόνον ἴχνη τοῦ 
σκουρόχρωμου μαφορίου της38. 

Ἡ Δέηση ἐμφανίζεται στὴ μνημειακὴ ζωγραφικὴ ἤδη ἀπὸ τὸν 
7ο αἰῶνα, σύμφωνα μὲ τὴν ἀρχαιότερη  σωζόμενη ὁλοκληρωμένη 
σύνθεση ἀπὸ τὴ Santa Maria Antiqua στὴ Ρώμη39. Ἡ Δέηση στὴν 
ἁψίδα ἀπαντᾶ στὴ συντριπτικὴ πλειοψηφία τῶν μνημείων τῆς 
ἐποχῆς. Στὰ Δωδεκάνησα ἐμφανίζεται γιὰ πρώτη φορὰ στὸ ναὸ τοῦ 

36. Γιὰ τὴν εἰκονογραφία τῆς Δέησης, βλ.: λημ. Deisis, RbK, I, στήλ. 1178-1186 
(Th. von Bogyay). Λημ. Deesis, LCI, 1, στήλ. 494-499 (ὁ ἴδιος). Chr. Walter, “Two 
Notes on the Deesis”, REB 26 (1968), 311-336. Ὁ ἴδιος, “Further Notes on the 
Deesis”, REB 28 (1970), 161-165. D. Mouriki, “A Deesis Icon in the Art Museum”, 
Record of the Art Museum, Princeton University XXVII, 1 (1968), 13-28. L. 
Hadermann-Misguich, Kurbinovo. Les fresques de Saint Georges et la peinture 
byzantine du XIIe siècle, Bruxelles 1975 , 232 κ.ἑ. (στὸ ἑξῆς: Hadermann-
Misguich, Kurbinovo). T. Velmans, “L’image de la Déisis dans les églises  de 
Géorgie et dans celles d’autres regions du monde byzantine. I. La Déisis dans 
l’abside”, CahArch 29 (1980-1981), 47-102. H ἴδια, “L’image de la Déisis dans les 
églises  de Géorgie et dans celles d’autres regions du monde byzantine. I. La 
Déisis dans la coupole, sur la faÇade et dans les images du Jugement Dernier”, 
CahArch 31 (1983), 129-173. C. Jolivet-Lévy, Les églises  byzantines de Cappadoce. 
Le programme iconographique de l’abside et de ses abords, Paris 1991, σπορά-
δην. Α. Μαντᾶς, Τὸ εἰκονογραφικὸ πρόγραμμα τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τῶν μεσοβυ-
ζαντινῶν ναῶν τῆς Ἑλλάδας (843-1204), Ἀθήνα 2001, 96-112.

37. Γιὰ μνεία τῆς παράσταση τῆς Δέησης στὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Νικολάου, βλ. Μ. 
Καζαμία-Τσέρνου, Ἱστορώντας τὴ «Δέηση» στὶς βυζαντινὲς ἐκκλησίες τῆς Ἑλλά-
δος, Θεσσαλονίκη 2003, 75.

38. Γιὰ τὴν Παναγία τῆς Δέησης, βλ.: Μαντᾶς, ὅ.π., 223-224.
39. T. Velmans, “L’image de la Déisis dans les églises  de Géorgie et dans celles 

d’autres regions du monde byzantine. I. La Déisis dans l’abside”, CahArch 29 
(1980-1981), 52, σημ. 31, 129.
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Ἁγίου Γεωργίου Πλακωτοῦ στὴ Μαλῶνα (11ος αἰῶνας)40, ἀποτελεῖ 
δὲ κοινὸ τόπο γιὰ τὰ μνημεῖα τοῦ 14ου-15ου αἰῶνα στὴν περιοχή, 
πλὴν ἐλαχίστων ἐξαιρέσεων41. 

Εἰκ. 13. Τεταρτο-
σφαίριο ἁψίδας.  
Ὁ Πρόδρομος. 

40. Α. Κατσιώτη, «Οἱ παλαιότερες τοιχογραφίες τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Πλα-
κωτοῦ στὴ Μαλώνα τῆς Ρόδου. Παρατηρήσεις στὴν τέχνη τοῦ 11ου αἰῶνα στὰ 
Δωδεκάνησα», ΔΧΑΕ ΚΓ΄ (2002), 105-120.

41. Μεταξὺ ἄλλων, ἀναφέρεται ἡ ἀπεικόνιση τῆς Παναγίας Βλαχερνίτισσας 
στὸ τεταρτοσφαίριο τῆς ἁψίδας τοῦ ναοῦ τῆς Παναγίας Ἐννιαμερίτισσας στὴ 
Χάλκη (1367. Μ. Ζ. Σιγάλα, «Ἡ Παναγία Ὁδηγήτρια ἢ Ἐννιαμερίτισσα στὴ Χάλ-
κη τῆς Δωδεκανήσου (1367)», ΑΔ 55 (2000), Α΄ Μελέτες, 335-338), τῆς Παναγίας 
«Πετρωνιάτισσας» στὸ τεταρτοσφαίριο τῆς ἁψίδας τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Πε-
τρωνιάτη στὸν Ἀρχάγγελο Ρόδου (15ος αἰῶνας), καθὼς ἐπίσης καὶ τῆς Παναγίας 
Κυρᾶς στὴν Πυλώνα (15ος αἰῶνας), μὲ τὴ Θεοτόκο Βλαχερνίτισσα ἀνάμεσα σὲ 
σεβίζοντες ἀγγέλους (τοιχογραφίες ἀδημοσίευτες). Μὲ τὴ λεγόμενη «ἐκλεκτικὴ» 
τέχνη τῆς Ρόδου, στὸ τεταρτοσφαίριο τῆς  ἁψίδας τοῦ ἱεροῦ Βήματος ὁρισμένων 
ναῶν ἐμφανίζεται τὸ ἀμιγῶς δυτικοευρωπαϊκὸ θέμα τοῦ ἔνθρονου Παλαιοῦ τῶν 
Ἡμερῶν, ὁ ὁποῖος κρατᾶ μποστά του ἀπὸ τὶς δύο ὁριζόντιες κεραῖες τὸν σταυ-
ρωμένο καὶ νεκρὸ Χριστὸ (Tronum Gratiae), ἀνάμεσα σὲ σεβίζοντες ἀγγέλους. 
Πρόκειται γιὰ τοὺς ναοὺς τῆς Ὑπαπαντῆς καὶ τοῦ Προφήτη Ἀββακούμ, καὶ οἱ 
δύο στὸ Παραδείσι, καθὼς καὶ τῆς Ἁγίας Τριάδας τῆς ὁδοῦ Ἱπποτῶν στὴ μεσαι-
ωνικὴ πόλη τῆς Ρόδου. Κόλλιας, Ἁγία Τριάδα, 218-219. Ὁ εἰκονογραφικὸς αὐτὸς 
τύπος, παράλληλα μὲ τὴ Δέηση σὲ συνδυασμὸ μὲ τὰ ἀποκαλυπτικοῦ χαρακτήρα 
ὁράματα τῶν προφητῶν Ἡσαΐα, Ἀββακούμ, Δανιήλ, Δαβὶδ καὶ Ἰεζεκιήλ, θέμα ποὺ 
ἐμφανίζεται στὴν ἐντοίχια ζωγραφικὴ τῶν τελῶν τοῦ 15ου αἰῶνα στὴ Ρόδο (Ἁγία 
Τριάδα καὶ Ἅγιος Ἀρτέμιος στὴν πόλη τῆς Ρόδου, Ἀρχάγγελος Μιχαὴλ στὸ Θάρρι 
καὶ Ἅγιος Νικόλαος στὰ Τριάντα), ἀποτελοῦν νεωτερισμὸ γιὰ τὴ μνημειακὴ τέχνη 
τῆς περιοχῆς. Πρβλ. Ἀρχοντόπουλος, Ἁγία Αἰκατερίνη, 83-84.
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Ἡ παράσταση τῆς Δέησης εἶναι πολύσημη, ἐμπνευσμένη, κυ-
ρίως, ἀπὸ τὴν εὐχὴ τῆς προσκομιδῆς, μὲ τὴν ὁποία ἀποδίδονται 
εὐχαριστίες στὸ Θεὸ καὶ ἱκεσία γιὰ τὴ συγχώρηση τῶν ἁμαρτιῶν μὲ 
σκοπὸ τὴν κληρονομία τῆς αἰώνιας βασιλείας42. Παράλληλα, ἔχει 
θεωρηθεῖ ὅτι κατάγεται, ἄμεσα ἢ ἔμμεσα, ἀπὸ τὴν αὐτοκρατορικὴ 
εἰκονογραφία43. Ἡ παρουσία τῆς παράστασης στὸ χῶρο τοῦ ἱεροῦ 
ἔχει μακροχρόνια παράδοση, καθὼς φαίνεται νὰ ἐξαπλώνεται ἀπὸ 
τὸν 11ο αἰῶνα, μὲ χαρακτηριστικὰ παραδείγματα ἀπὸ τὴ Νάξο44 καὶ 
τὶς ἀνατολικὲς ἐπαρχίες τῆς αὐτοκρατορίας, ὅπως Καππαδοκία, 
Συρία κ.λπ.45  

ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΕΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ

Ἀπὸ τοὺς ἕξι συλλειτουργοῦντες ἱεράρχες τοῦ ἡμικυλίνδρου τῆς 
ἁψίδας, δυστυχῶς, ἔχουν σωθεῖ μόνο οἱ δύο ποὺ παριστάνονται στὰ 
ἄκρα του. Τὸ κεντρικὸ τμῆμα τῆς παράστασης ἔχει ἀπωλεσθεῖ (γιὰ 
τὸν σωζόμενο ἱεράρχη τοῦ α΄ στρώματος, βλ. παραπάνω). 

Ἀδιάγνωστος Ἱεράρχης (εἰκ. 7-8)

Στὸ βόρειο ἄκρο σώζεται ἐλλιπῶς ἡ μορφὴ γηραιοῦ ἱεράρχη, 
στραμμένου πρὸς τὸ κέντρο τοῦ ἡμικυλίνδρου. Ἀπὸ αὐτὸν διακρί-
νονται τὸ μέτωπο καὶ τὸ κεφάλι, μέρος τοῦ πορτοκαλὶ φωτοστεφά-
νου καὶ τῶν ἐνδυμάτων του46. Φορεῖ λευκὸ πολυσταύριο φαιλόνιο47, 

42. Ντ. Μουρίκη, «Οἱ βυζαντινὲς τοιχογραφίες τῶν παρεκκλησίων τῆς Σπη-
λιᾶς τῆς Πεντέλης», ΔΧΑΕ Ζ΄ (1973-1974), 92-93.

43. A. Grabar, L’ empereur dans l’art byzantine, Paris 1936, 205, 258. N. Thierry, 
«A propos des peintures d’Ayvali Koy. Les programmes absidaux a trois registres 
avec Déisis en Cappadoce et en Georgie», Zograf 5 (1974), 19.

44. Μ. Ἀχειμάστου-Ποταμιάνου, «Ἡ βυζαντινὴ τέχνη στὸ Αἰγαῖο», Τὸ Αἰγαῖο 
ἐπίκεντρο ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ, (ἐκδ. Μέλισσα), Ἀθήνα 1992, 138. Μ. Παναγιω-
τίδη, «Οἱ τοιχογραφίες τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Λαθρήνου στὴ Νάξο», ΔΧΑΕ ΙΣΤ΄ 
(1991-1992), 139, 148, 150, 152.

45. Γιὰ τὴν ἐπικράτηση καὶ ἐξάπλωση τοῦ θέματος τῆς Δέησης στὸ τεταρτο-
σφαίριο τῆς ἁψίδας, βλ. Μαντᾶς, ὅ.π., (ὑποσημ. 36), 101 κ.ἑ.

46. Γιὰ τὴν ἐνδυμασία τῶν ἱεραρχῶν, βλ. ἐνδεικτικά: Κ. Κουρκουλᾶς, Τὰ ἱερα-
τικὰ ἄμφια καὶ ὁ συμβολισμὸς αὐτῶν ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ ἑλληνικῇ ἐκκλησίᾳ, Ἀθῆναι 
1960. Ath. Papas, «Liturgische Gewänder», RbK V (1995), 741-775.

47. Πρόκειται γιὰ τὸ κατεξοχὴν ἔνδυμα τῶν συλλειτουργούντων ἱεραρχῶν. 
Βλ. Χ. Κωνσταντινίδη, Ὁ Μελισμός. Οἱ συλλειτουργοῦντες ἱεράρχες καὶ οἱ ἄγγε-
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οἱ σταυροὶ τοῦ ὁποίου ἔχουν ἀποδοθεῖ μὲ βαθυκύανο χρῶμα, καὶ 
παρόμοιας διακόσμησης ὠμοφόριο, μὲ μεγαλύτερων διαστάσεων 
σταυρούς. Τὸ λυγισμένο στὸ ὕψος τῆς μέσης δεξί του χέρι, κοσμεῖται 
ἀπὸ πολυτελές, χρυσοκέντητο ἐπιμανίκιο μὲ διάλιθη παρυφή. Ἀπὸ 
σπάραγμα τῆς μορφῆς ποὺ σώζεται στὸ κάτω μέρος της, διακρί-
νονται τμῆμα τοῦ φαιλονίου καὶ τοῦ λευκοῦ στιχαρίου, καθὼς καὶ 
μέρος τοῦ πολυτελοῦς, διαλίθου ἐπιγονατίου του. 

Καθὼς πρόκειται γιὰ τὸν τελευταῖο κατὰ σειρὰν ἱεράρχη48, οἱ πι-
θανότητες νὰ πρόκειται γιὰ τὸν ἅγιο Γρηγόριο τὸν Θεολόγο49, χωρὶς 
αὐτὸ νὰ μπορεῖ νὰ ἀποκλεισθεῖ, δὲν θεωροῦνται ἀρκετές. Πιθανὸν 
νὰ πρόκειται γιὰ τὸν ἅγιο Ἰωάννη τὸν Ἐλεήμονα50, τὸν ἅγιο Ἀθα-
νάσιο51, τὸν ἅγιο Κύριλλο Ἀλεξανδρείας52 ἢ ἄλλον γηραιὸ ἐπίσκοπο 
ποὺ νὰ ἀνταποκρίνεται στὴν παραπάνω εἰκονογραφία53. 

Ἀδιάγνωστος Ἱεράρχης (εἰκ. 14)

Στὸ νότιο ἄκρο τοῦ ἡμικυλίνδρου, σώζεται ἀποσπασματικὰ ἡ 
μορφὴ ἑνὸς ἀκόμα ἱεράρχη. Ἀπὸ τὸ κεφάλι του σώζεται μόνο τμῆμα 
τῆς παρειᾶς καὶ τοῦ λευκοῦ, κατσαροῦ γενίου. Ἡ μορφή, στραμμένη 
πρὸς τὸ κέντρο τῆς σύνθεσης, φορεῖ πολυσταύριο φαιλόνιο μὲ ἐρυ-
θρόχρωμους σταυροὺς πάνω σε λευκὸ βάθος. Τοὺς ὤμους του κα-

λοι-διάκονοι μπροστὰ στὴν Ἁγία Τράπεζα μὲ τὰ Τίμια Δῶρα ἢ τὸν εὐχαριστιακὸ 
Χριστό, Θεσσαλονίκη 2008, 131, σημ. 56.

48. Γιὰ τὴ θέση τῶν συλλειτουργούντων ἱεραρχῶν στὸν ἡμικύλινδο τῆς ἁψίδας, 
βλ. κυρίως: Μαντᾶς, ὅ.π. (ὑποσημ. 36), 152-159. Κωνσταντινίδη, ὅ.π., 132-143.

49. Γιὰ τὴν εἰκονογραφία τοῦ ἁγίου, βλ. U. Knoben, “Gregor von Nazianz”, LCI 
Ι, στήλ. 444-450. Hadermann-Misguich, Kurbinovo, 80, 85-86. M. Altripp, Die 
Prothesis und ihre Bildausstattung in Byzanz unter besonderer Berücksichtigung 
der Denkmäler Griechenlands, Frankfurt am Main 1998, 145-147. Μαντᾶς, ὅ.π., 
152-153. Κωνσταντινίδη, ὅ.π., 133.

50. Syn. Ecc. Con, 215-217. G. Kaster, “Johannes der Almosengeber”, LCI VII, 
στήλ. 82-83. Altripp, ὅ.π., 153-154. Μαντᾶς, ὅ.π., 154, σημ. 104. Κωνσταντινίδη, 
ὅ.π., 133.

51. J. Myslivec, “Athanasius der Große von Alexandrien”, LCI V, στήλ. 268-272. 
Hadermann-Misguich, Kurbinovo, 82-83, 85. Μαντᾶς, ὅ.π., 155, σημ. 110. Κων-
σταντινίδη, ὅ.π., 126, σημ. 9.

52. U. Knoben, “Cyrillus von Alexandrien”, LCI Ι, στήλ. 19-21. Μαντᾶς, ὅ.π., 
156, σημ. 120. Κωνσταντινίδη, ὅ.π., 126, σημ. 11.

53. Σχετικὰ μὲ τὴν εἰκονογραφία τῶν ἱεραρχῶν, βλ. ἐνδεικτικά: Διονύσιος ἐκ 
Φουρνά, Ἑρμηνεία τῆς ζωγραφικῆς τέχνης, ἐν Πετρουπόλει 1909, 154-157.
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λύπτει ὠμοφόριο ὅμοιο μὲ 
αὐτὸ τοῦ ἱεράρχη τοῦ βό-
ρειου ἄκρου, κοσμημένο μὲ 
μεγάλο, μαῦρο σταυρὸ ποὺ 
ἀπολήγει ἐπάνω στὸ ὕψος 
τῆς κλείδας. Στὰ χέρια τοῦ 
κρατᾶ ἀνεπτυγμένο εἰλητό, 
ἑλισσόμενο πρὸς τὰ κάτω, 
μὲ τὴ γνωστή, εὐχαριστιακὴ 
ἐπιγραφή: (ΚΥΡΙΕ)/Ο ΕΝ 
Υ/ΨΗΛΙC/ΚΑ….Ν (Κύριε, 
ὁ ἐν ὑψηλοῖς κατοικῶν…), 
ἀπὸ τὴν εὐχὴ ὑπὲρ τῶν κα-
τηχουμένων τοῦ Ἰωάννη 
τοῦ Χρυσοστόμου54. Τὸν 
καρπὸ τοῦ χεριοῦ του περι-
βάλλει μικρό, πορτοκαλό-
χρωμο ἐπιμανίκιο μὲ διάλι-
θες παρυφές. 

Τὸ κείμενο τοῦ εἰλητα-
ρίου δὲ μπορεῖ νὰ λειτουρ-
γήσει ὡς ἔνδειξη σχετικὰ μὲ 

τὴν ταύτιση τῆς μορφῆς, καθὼς οἱ λειτουργικὲς ἐπιγραφὲς ἀποτε-
λοῦν κοινὸ τόπο σὲ ἀπεικονίσεις ἱεραρχῶν55. 

Ἡ Θυσία τοῦ Ἀβραάμ  (εἰκ. 15) (Γεν. ΚΒ΄, 9-18)

Τὸν χῶρο ἀκριβῶς πάνω ἀπὸ τὴν πρόθεση, στὸ βόρειο τοῖχο, 
καταλαμβάνει ἡ σκηνὴ τῆς Θυσίας τοῦ Ἀβραάμ56. Τὸ ἐπεισόδιο λαμ-
βάνει χώρα σὲ βραχῶδες τοπίο. Ὁ Ἀβραὰμ εἰκονίζεται σχεδὸν 

54. F.E. Brightmann, Liturgies Eastern and Western, I, Eastern Liturgies, 
Oxford 1896, 315. Π.Ν. Τρεμπέλας, Αἱ Τρεῖς Λειτουργίαι κατὰ τοὺς ἐν Ἀθήναις 
κώδικας, Ἀθῆναι 1935, 64.

55. Ἐνδεικτικὰ ἀναφέρεται ὅτι ἡ ἐν λόγῳ ἐπιγραφὴ ἔχει ἐπισημανθεῖ σὲ παρα-
δείγματα νὰ συνοδεύει, στὴν παράσταση τοῦ Μελισμοῦ, τοὺς Γρηγόριο Θεολόγο, 
Νικόλαο, Γρηγόριο Νύσσης, Ἀθανάσιο, Ἰωάννη Χρυσόστομο, Βασίλειο καὶ Ἀμφι-
λόχιο. Κωνσταντινίδη, ὅ.π., 222.

56. Σχετικὰ μὲ τὴ σκηνὴ βλ. Ε. Πανέλη, «Παλαιοχριστιανικὲς καὶ βυζαντινὲς πα-

Εἰκ. 14. Ἡμικύλινδρος ἁψίδας.  
Συλλειτουργῶν ἱεράρχης. 
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μπρούμυτα γονατισμένος 

Εἰκ. 15. Ἱερό, βόρειος τοῖχος.  
Ἡ θυσία τοῦ Ἀβραάμ. 

μὲ τὰ δύο πόδια πάνω 
στὴν πλάτη τοῦ Ἰσαάκ. 
Τραβὰ τὰ μαλλιὰ τοῦ παι-
διοῦ πού, ἀνήμπορο νὰ 
ἀντιδράσει, καθὼς τὰ χέ-
ρια του εἶναι δεμένα μπρο-
στὰ μὲ λευκὸ σχοινί, περι-
μένει τὸν θάνατο ἀπὸ τὸ 
μαχαίρι ποὺ ὑψώνει ὁ γη-
ραιὸς πατέρας του πάνω 
ἀπὸ τὸ κεφάλι του. Στὸ 
μπροστινὸ ἐπίπεδο, λευκὸ 
κριάρι εἰκονίζεται δεμένο 
σὲ χαμηλὸ δέντρο. Στὸ 
ἐπάνω ἀριστερὸ ἄκρο, 
μέσα σὲ νεφέλη, ξεπρο-
βάλλει ἡ μορφὴ ἑνὸς ἀγγέ-
λου57, ὁ ὁποῖος τὸν ἀπο-
τρέπει ἀπὸ τὴν πράξη 
του, ὑποδεικνύοντάς του 
νὰ θυσιάσει ἀντ’ αὐτοῦ τὸ 
κριάρι. Ὁ ἄγγελος στὸ ἀριστερό του χέρι κρατᾶ ράβδο. Στὸ κέντρο 
ψηλά, πλάι στὸ φωτοστέφανο τοῦ τελευταίου, ἡ σκηνὴ ἐπιγράφε-
ται: Η ΘΙCΗΑ (ΤΟΥ) ΑΒΡΑΑΜ. Πάνω ἀπὸ τὸ κεφάλι τοῦ Ἀβραὰμ ἡ 
ἐπιγραφή: Ο ΔΙΚΕΟC ΑΒΡΑΑΜ, καὶ στὴν πάνω δεξιὰ γωνία: ΑΓΓΕ-
ΛΟC Κ(ΥΡΙ)ΟΥ. 

Ἡ σκηνή, ἡ ὁποία προεικονίζει τὴ σταυρικὴ θυσία τοῦ Ἰησοῦ58 
(ἐξ οὗ καὶ ἡ θέση της, πάνω ἀπὸ τὴν πρόθεση59),  ἐμφανίζεται ἀπὸ 

ραστάσεις τῆς Θυσίας τοῦ Ἀβραάμ: ἑρμηνευτικὴ προσέγγιση μὲ βάση τὶς γραπτὲς 
πηγές», Βυζαντινὰ 28 (2008), 461-486, ὅπου καὶ παλαιότερη βιβλιογραφία.

57. Σχετικὰ μὲ τὴν παρουσία ἀγγέλων στὴ σκηνή, βλ. στὸ ἴδιο, 475, καὶ σημ. 
56, ὅπως ἐπίσης: Ἀρχ. Σ.  Κουκιάρης, Τὰ θαύματα-ἐμφανίσεις τῶν ἀγγέλων 
καὶ ἀρχαγγέλων στὴν βυζαντινὴ τέχνη τῶν Βαλκανίων, Ἀθήνα-Γιάννινα 1989, 
111-112.

58. Στὸ ἴδιο, σημ. 45.
59. Σχετικὰ μὲ τὴ θέση τῆς σκηνῆς στὸ εἰκονογραφικὸ πρόγραμμα τοῦ ναοῦ 
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πολὺ νωρίς, ἤδη ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τοῦ 3ου αἰῶνα, ὁπότε καὶ χρονο-
λογεῖται τὸ πρωιμότερο παράδειγμα, αὐτὸ τῆς κατακόμβης τοῦ 
Ἁγίου Καλλίστου της Capella dei Sacramenti στὴ Ρώμη60. Ὁ εἰκο-
νογραφικὸς τύπος τῆς σκηνῆς ἀντιστοιχεῖ σχεδὸν ἀπόλυτα σὲ πε-
ριγραφὲς τοῦ Γρηγορίου Νύσσης61 καὶ τοῦ Ἐφραὶμ τοῦ Σύρου62. Ἀπὸ 
τὴ μεσοβυζαντινὴ ἐποχή, χαρακτηριστικὴ εἶναι ἡ ἀπεικόνιση τοῦ 
θέματος στὴν πρώτη ἀπὸ τὶς δύο σωζόμενες στὸν ἴδιο ναὸ μὲ κοινὸ 
θέμα, τοιχογραφία ἀπὸ τὸν Ἅγιο Ἀντώνιο στὰ Κελλιὰ τῆς Κύπρου, 
χρονολογημένη στὸν πρώιμο 11ο αἰῶνα63. Ὁ τύπος ποὺ ἀκολου-
θεῖ ἡ παράσταση τοῦ Ἁγίου Νικολάου ἐπικρατεῖ ἀπὸ τὴν ὑστερο-
βυζαντινὴ ἐποχή, μὲ παραδείγματα ἀπὸ τὴ Studenica64, τὸ Arilje65 
καὶ τὴν Περίβλεπτο τοῦ Μυστρᾶ66 (μὲ τὶς μορφὲς στὸ τελευταῖο νὰ 
εἶναι στραμμένες πρὸς τὰ δεξιὰ) καὶ καθιερώνεται στοὺς μεταβυζα-
ντινοὺς χρόνους. 

Εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι ἡ σκηνὴ σχεδὸν ἐλλείπει ἀπὸ τοὺς να-
οὺς τῆς Ρόδου, μὲ μόνα γνωστὰ παραδείγματα αὐτὰ τοῦ ναοῦ τῆς 
Ὑπαπαντῆς στὸν Κουφὰ Παραδεισίου (α΄ στρῶμα, 14ος αἰῶνας)67 
τοῦ καθολικοῦ τῆς Μονῆς Ταξιάρχη Μιχαὴλ στὸ Θάρρι (1506)68 
καὶ τῆς Ἁγίας Τριάδας (Ντολαπλὶ Μετζὶντ) στὴν πόλη τῆς Ρόδου 

καὶ τὸν εὐχαριστηριακό της χαρακτήρα, βλ. S. Dufrenne, Les programmes 
iconographiques des églises byzantines de Mistra, Paris 1970, 27-28, 52.

60. V. Flocci-Nicolai, F. Bisconti, D. Mazzoleni, Roms christliche Katakomben: 
Geschichte, Bilderwelt, Inschriften, Regensbourg 1998, 116-117, εἰκ. 133.

61. PG 46, 572.
62. Λόγος εἰς τὸν Ἀβραὰμ καὶ τὸν Ἰσαάκ, Monumenta biblica et ecclesiastica, 

1, 1, 43 κ.ἑ.
63. Α. and J. Stylianou, The Painted Churches of Cyprus. Treasures of 

Byzantine Art, Nicosia 21997, 434-435, fig. 260.
64. G. Millet, A. Frolow, La peinture du moyen âge en Yougoslavie (Serbie, 

Macédoine, Montenegro), I, Paris 1954, εἰκ. 37.2.
65. Στὸ ἴδιο, ΙΙ, Paris 1957, εἰκ. 83.1-3. D. VojvodiĆ, Wall paintings of the 

church of Saint Achilleos in Arilje, Beograd 2005, πίν. XXVII (στὰ σερβικὰ μὲ 
ἀγγλικὴ περίληψη).

66. G. Millet, Monuments byzantins de Mistra, Paris 1910, πίν. 113.
67. Τοιχογραφία ἀδημοσίευτη. Χριστοφοράκη, Χορηγικὲς μαρτυρίες, ὅ.π. 

(ὑποσημ. 7), 454, σημ. 42.
68. Μ. Ἀχειμάστου-Ποταμιάνου, Στὸ Θάρι τῆς Ρόδου. Ὁ ναὸς καὶ οἱ τοιχο-

γραφίες τῆς μονῆς τοῦ Ταξιάρχη Μιχαήλ, Ἀθήνα 2006, 129-130.
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(περ. 1490-1510)69. Στὴ Δωδεκάνησο ἀπαντᾶ ἐπίσης στοὺς ναοὺς 
τοῦ Ἁγίου Νικολάου στὸ Κάστρο τῆς Χάλκης (15ος αἰῶνας)70, τῆς 
Κοίμησης στὴν περιοχὴ τοῦ Κάστρου τοῦ Μικροῦ Χωριοῦ τῆς Τή-
λου (15ος αἰῶνας)71, στὴν Παναγία Γοργοεπήκοο στὴν Κῶ (ἀρχὲς 
16ου αἰῶνα)72 καὶ στὴν Ἁγία Τριάδα στὰ Νικειὰ τῆς Νισύρου (15ος 
αἰῶνας)73. Ὡστόσο, τὸ πλησιέστερο εἰκονογραφικὸ παράλληλο τῆς 
παράστασης τοῦ Ἁγίου Νικολάου, ὅπως ἔχει ἤδη ὑποστηριχθεῖ, 
ἀποτελεῖ ἡ ἀπεικόνιση τοῦ θέματος στὸ πρῶτο στρῶμα τοῦ ναοῦ 
τοῦ Ἁγίου Νικολάου τοῦ «Φτωχοῦ» στὴν πόλη τῆς Κῶ (α΄ τέταρτο 
15ου αἰῶνα), μὲ ἐλάχιστες ἐπιμέρους διαφοροποιήσεις74. 

Ὁ Εὐαγγελισμός  (εἰκ. 16) (Λουκᾶς 1:26-38)

Ὁ Εὐαγγελισμὸς75 ἀποτελεῖ τὴν πρώτη παράσταση τοῦ Δωδε-

69. Κόλλιας, Ἁγία Τριάδα, 106, σχ. 5,7.
70. Τοιχογραφία ἀδημοσίευτη.
71. Τοιχογραφία ἀδημοσίευτη.
72. Τοιχογραφία ἀδημοσίευτη. Σχετικὰ μὲ τὸ ναό, βλ. Ι. Μπίθα, «Ἐνδυματολο-

γικὲς μαρτυρίες, ἀφιερωτὲς καὶ βυζαντινὲς τοιχογραφίες στὴν Κῶ», Χάρις Χαῖρε. 
Μελέτες στὴ μνήμη τῆς Χάρης Κάντζια, Α΄, Ἀθήνα 2004, 343-349, ὅπου καὶ βι-
βλιογραφία.

73. Μνημεῖο ἀδημοσίευτο. Γιὰ τὴ χρονολόγηση τοῦ συνόλου καὶ τὴν ἔνταξή 
του στὸ ἔργο κοινοῦ ἐργαστηρίου μὲ αὐτὸ ἄλλων δύο μνημείων τῆς Δωδεκανήσου 
(Σωτήρας στὸ Μικρὸ Χωριὸ Τήλου καὶ Παναγία Κυρὰ Πυλώνας στὴ Ρόδο), βλ. A. 
Katsioti, “The Double-sided Icon of the Virgin Hodegetria and Saint Nicholas in 
Rhodes Reconsidered: Its Influence on the Art of the Dodecanese in the Fifteenth 
Century”, Griechische Ikonen, Byzantinische und nachbyzantinische Zeit, Athen 
2010, 147 κ.ἑ.

74. Μ.Ζ. Σιγάλα, «Ὁ ζωγραφικὸς “πλοῦτος” τοῦ Ἁγίου Νικολάου τοῦ “Φτω-
χοῦ” στὴν πόλη τῆς Κῶ», στό: Γ. Κοκκοροῦ-Ἀλευρᾶ, Α. Λαιμοῦ, Ε. Σημαντώνη-
Μπουρνιᾶ (ἐπιμ.), Ἱστορία-Τέχνη-Ἀρχαιολογία τῆς Κῶ, Α΄ Διεθνὲς Ἐπιστημονικὸ 
Συνέδριο, Κῶς, 2-4 Μαΐου 1997, Ἀθήνα 2001, 445-446.

75. Γιὰ τὴν εἰκονογραφία τῆς σκηνῆς, βλ. G. Millet, Recherches sur 
l’iconographie de l’Évangile aux XIVe, XVe et XVIe siècles d’après les monuments 
de Mistra, de la Macédoine et du Mont-Athos, Paris 1916, 67-92 (στὸ ἑξῆς: Millet, 
Recherches). D. Robb, “The Iconography of the Annunciation in the Fourteenth 
and Fifteenth centuries”, ArtB XVIII (1936), 480-526. G. Schiller, Ikonographie 
der christlichen Kunst, I, 44 κ.ἑ. LCI, IV, στήλ. 422-423. Η. Papastavrou, “Le 
symbolisme de la colonne dans la scène de l’ Annonciation”, ΔΧΑΕ ΙΕ΄ (1989-1990), 
145-160. Ἡ ἴδια, “Contribution a l’étude des rapports artistiques entre Byzance 
et Venise à la fin du Moyen Âge. Le theme de l’Annonciation”, CahBalk 15 (1990), 
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καόρτου. Εἰκονίζεται στὸ 
ἀνατολικὸ μέρος τοῦ νό-
τιου σκέλους τῆς καμά-
ρας τοῦ ἱεροῦ. Ἡ Παναγία 
στὰ δεξιά, φορεῖ ἐρυθρὸ 
χιτώνα καὶ κυανοῦ χρώ-
ματος ἱμάτιο καὶ μαφόριο. 
Εἰκονίζεται καθήμενη σὲ 
σκίμποδα, μὲ ἐλαφρὰ συ-
στροφὴ πρὸς τὴν πλευρὰ 
τοῦ Γαβριὴλ καὶ ἀνεπαί-
σθητη κλίση τῆς κεφαλῆς 
της πρὸς αὐτόν. Τὸ δεξί 
της χέρι εἶναι ἀκουμπι-
σμένο ὁριζόντια στὸ πόδι 
της, μὲ τὰ δάχτυλα κλειστὰ 
σὲ γροθιά. Ὁ ἀρχάγγελος 
παριστάνεται μὲ προτετα-
μένο τὸ ἀριστερό του πόδι 
καὶ τὸ δεξὶ χέρι σὲ στάση 

εὐλογίας, ἐνῶ μὲ τὸ ἀριστερὸ κρατᾶ σκῆπτρο. Φορεῖ κυανὸ ποδήρη 
χιτώνα καὶ πορφυρὸ ἱμάτιο. Πίσω ἀπὸ τὴ μορφὴ τῆς Παναγίας, στὸ 
βάθος, ἐπίμηκες ἀρχιτεκτόνημα μὲ δίρριχτη στέγη, τὸ ὁποίου δια-
κρίνονται ἡ ἀετωματικὴ ἀπόληξη τῆς πρόσοψης, ἡ ὀρθογώνια θύρα 
καὶ ἕνα ἁψιδωτὸ παράθυρο. Πίσω ἀπὸ τὸν ἀρχάγγελο εἰκονίζεται 
ἀρχιτεκτόνημα ἐπίσης μὲ  ὀρθογώνια θύρα, ἡ στέγη τοῦ ὁποίου 
συνδέεται μὲ τὸ προηγούμενο μέσῳ ἐρυθροῦ ὑφάσματος. Ἀνάμεσα 
σὲ αὐτά, στὸ μπροστινὸ ἐπίπεδο, χαμηλὸ τοιχίο διακοσμημένο μὲ 
τυφλὰ ἀψιδώματα καὶ συμπλεκόμενο ἑλικοειδὲς κόσμημα σὲ ἀπό-
χρωση κατὰ ἕνα τόνο πιὸ σκούρα ἀπὸ τὸ ἐρυθρὸ τοῦ τοίχου. Πάνω 
στὸν τελευταῖο στηρίζεται καλυκοειδὴς γλάστρα. Στὸ ἀνώτατο ση-
μεῖο τῆς σύνθεσης, ἀνάμεσα στὰ οἰκοδομήματα, ξεπροβάλλει τὸ 

147-189. C. Mango, “The Chalkoprateia Annunciation and the Pre-Eternal Logos”, 
ΔΧΑΕ ΙZ΄ (1993-1994), 165-170. Ἰ. Δ. Βαραλῆς, “Παρατηρήσεις γιὰ τὴ θέση τοῦ 
Εὐαγγελισμοῦ στὴ μνημειακὴ ζωγραφικὴ κατὰ τὴ μεσοβυζαντινὴ περιοδο”, ΔΧΑΕ 
ΙΘ΄ (1996-1997), 201-219. H. Papastavrou, “L’idée de l’Ecclesia et la scène de l’ 
annοnciation. Quelques aspects”, ΔΧΑΕ ΚΑ΄ (2000), 227-240.

Εἰκ. 16. Ὁ Εὐαγγελισμός. 
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ἡμικύκλιο τοῦ οὐρανοῦ, ἀπὸ τὸ ὁποῖο ἐκπορεύεται ἀκτίνα φωτὸς 
κατευθυνόμενη πρὸς τὸ φωτοστέφανο τῆς Παναγίας. 

Ἡ σκηνὴ φέρει τὴν ἐπιγραφὴ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙC(ΜΟC), ἡ ὁποία 
βρίσκεται πάνω ἀπὸ τὸ ἀγγεῖο, ἀνάμεσα στὶς διακοσμημένες μὲ 
ἄνθινο κόσμημα ἄνω γωνίες τοῦ κενοῦ χώρου μεταξὺ τοιχίου καὶ 
ὑφάσματος. Πάνω ἀπὸ τοὺς ὠχροκίτρινους φωτοστεφάνους τῶν 
δύο μορφῶν τὰ ἁγιωνύμια: Ο ΑΡ(ΧΩΝ)  ΓΑΒΡΙΗΛ. Τὴ μορφὴ τῆς 
Παναγίας συνοδεύει τὸ συμπίλημα Μ(ΗΤΗ)Ρ Θ(ΕΟ)Υ.

Ὁ συγκεκριμένος εἰκονογραφικὸς τύπος, μὲ τὴν Παναγία καθή-
μενη, ἐπικρατεῖ στὴ βυζαντινὴ τέχνη κυρίως ἀπὸ τὸν 12ο αἰῶνα, μὲ 
χαρακτηριστικὸ παράδειγμα μικρογραφία τοῦ κώδικα Par. gr. 1208 
τῶν Ὁμιλιῶν τοῦ Ἰακώβου Κοκκινοβάφου, τοῦ β΄ τετάρτου τοῦ 
12ου αἰῶνα76. Ἀνάλογο παράδειγμα ἀπαντᾶ στὴ Ρόδο στὴν ἀρκετὰ 
φθαρμένη παράσταση τοῦ ναοῦ τῶν Ἁγίων Θεοδώρων Ἀρχαγγέλου 
(1372/3)77 καὶ στὸ ναὸ τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας στὴ Μονόλιθο78. Ἡ 
συγκεκριμένη παραλλαγὴ τοῦ θέματος, μὲ τὴ Θεοτόκο σὲ ἐλαφρὰ 
συστροφή, μὲ τὸ δεξὶ χέρι νὰ κρατᾶ τὴν πορφύρα της, ἀπαντᾶ γιὰ 
πρώτη φορὰ στὶς ἀρχὲς τοῦ 14ου, μὲ ἐξέχον παράδειγμα τὶς τοιχο-
γραφίες τῆς Μητρόπολης τοῦ Μυστρᾶ79. 

Τὰ ἀρχιτεκτονήματα στὴ σκηνὴ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ θεωρεῖται ὅτι 
συμβολίζουν τὸ σπίτι τῆς Παναγίας στὴ Ναζαρὲτ ἤ, ἀκόμα, τὴν ἴδια 
τὴν πόλη80. Τὰ πολύπλοκα ἀρχιτεκτονήματα ἐπικρατοῦν ἀπὸ τὸν 
14ο αἰῶνα καὶ ἑξῆς, μὲ χαρακτηριστικὰ παραδείγματα τὸν Χριστὸ 
στὴ Βέροια81 καὶ τὴν Παντάνασσα τοῦ Μυστρᾶ82. Ὁ ζωγράφος στὴν 

76. Millet, Recherches, 72, εἰκ. 12. J. C. Anderson, “The Illustrated Sermons of 
James the Monk, Their Dates, order and Place in the History of Byzantine Art”, 
Viator 22 (1991), 69-120.

77. Χ. Γιακουμάκη, Ἡ ἀρχιτεκτονικὴ καὶ οἱ τοιχογραφίες τοῦ ἀρχικοῦ στρώ-
ματος στὴν ἐκκλησία τῶν Ἁγίων Θεοδώρων στὸν Ἀρχάγγελο Ρόδου, Ρέθυμνο 
2007, 24-26 (ἀδημοσίευτη μεταπτυχιακὴ ἐργασία, Πανεπιστήμιο Κρήτης).

78. Τοιχογραφία ἀδημοσίευτη. Γιὰ τὸ ναό, βλ. ΑΔ 36, (1981), Β2, Χρονικά, 
420-421.

79. G. Millet, Monuments byzantins de Mistra, Paris 1910, pl. 65.3.
80. Γιὰ τὰ ἀρχιτεκτονήματα στὴ σκηνὴ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, βλ. ἐνδεικτι-

κά: J. Fournée, “Architectures symboliques dans le theme de l’Annonciation”, 
Synthronon, Paris 1968, 225-235. Hadermann-Misguich, Kurbinovo, 101.

81. Στ. Πελεκανίδης, Καλλιέργης ὅλης Θετταλίας ἄριστος ζωγράφος, Ἀθήνα 
1973, πιν. 5.

82. Μ. Ἀσπρᾶ-Βαρδαβάκη, Μ. Ἐμμανουήλ, Ἡ μονὴ τῆς Παντάνασσας στὸν 
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παράσταση τῶν Μαριτσῶν τοποθετεῖ τὴν κίνηση τῶν μορφῶν σὲ 
παραλληλία μὲ τὰ ἀρχιτεκτονήματα. Ἔτσι, ἡ σὲ τρία τέταρτα στάση 
τοῦ ἀγγέλου συνάδει μὲ τὴν γωνιακὴ ὄψη τοῦ ἀρχιτεκτονήματος 
πίσω του. Τὸ ἴδιο ἰσχύει καὶ γιὰ τὴν Παναγία. Τὸ παραπάνω στοι-
χεῖο σχετίζεται μὲ τὴν συνήθεια τῆς ἀπόδοσης τοῦ ἀρχιτεκτονικοῦ 
βάθους τῆς παλαιολόγειας ἐποχῆς, ἡ ὁποία ἐπιτρέπει νὰ εἶναι ὁρατὰ 
ἐπιμέρους στοιχεῖα ἀπὸ διαφορετικὲς ὀπτικὲς γωνίες συγχρόνως83. 

Ἀξιοπρόσεκτο εἰκονογραφικὸ στοιχεῖο ἀποτελεῖ ἡ γλάστρα, ἡ 
ὁποία εἶναι τοποθετημένη ἀνάμεσα στὶς δύο μορφές. Ἡ λεπτομέ-
ρεια αὐτὴ ἀπαντᾶ ἤδη στὴν Capella Palatina84, καὶ ἀποτελεῖ κοινὸ 
στοιχεῖο σὲ ὅλους τοὺς Εὐαγγελισμοὺς τῶν Σιενέζων ζωγράφων τοῦ 
14ου καὶ 15ου αἰῶνα85. Ἡ γλάστρα ἔχει συνδεθεῖ μὲ ὁμιλητικὰ κεί-
μενα καὶ «ἐκφράσεις» μὲ περιγραφὲς τῆς Ἀνοιξης86 καὶ παραπέμπει 
στὴν ἀναγέννηση τῆς φύσης, ἡ ὁποία σχετίζεται μὲ τὴν ἡμέρα ἑορ-
τασμοῦ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, σύμφωνα μὲ τὴν ὑμνολογία σχετικὰ μὲ 
τὴν Παναγία καὶ τὸν ρόλο της στὴν Ἐνσάρκωση87. Τέλος, τὸ πα-
ραπάνω ἀγγεῖο ἔχει συσχετισθεῖ μὲ τὴ χρυσὴ στάμνο μὲ τὸ μάννα, 
ἡ ὁποία τοποθετήθηκε ἀπὸ τὸν Ἀαρῶν στὴ σκηνὴ τοῦ Μαρτυρίου 
σύμφωνα μὲ ὁδηγίες τοῦ Μωυσῆ (Ἔξοδος 16. 33-34), καὶ συμβολίζει 
τὴν Παναγία καὶ τὴν Ἐνσάρκωση88.  

Ἡ Γέννηση  (εἰκ. 17-18)  
(Ματθαῖος 2:1-12, Λουκᾶς 2:1-20, Ἀπόκρυφο Εὐαγγέλιο Ψευδο-
ματθαίου ΧΙΙΙ:6, ΧΙΙΙ-XIV. Πρωτευαγγέλιο ΧΧΙ, ΧΙΧ, ΧΧ).

Πρόκειται γιὰ τὴν καλύτερα σωζόμενη ἀπὸ τὶς σκηνὲς τοῦ Δω-
δεκαόρτου, ἑπόμενη χρονολογικὰ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ. Ἐπιγράφεται: 
Η ΓΕΝΗCΙC. Ἡ Παναγία εἰκονίζεται στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ σπηλαίου, 

Μυστρᾶ. Οἱ τοιχογραφίες τοῦ 15ου αἰῶνα, Ἀθήνα 2005, 91-95.
83. O. Demus, “The Style of the Kariye Djami and its Place in the Development 

of Paleologan Art”, The Kariye Djami, 4, Princeton 1975, 119.
84. O. Demus, The Mosaics of Norman Sicily, London 1940, εἰκ. 12.
85. Χρ. Μπαλτογιάννη, «Παράσταση Εὐαγγελισμοῦ κάτω ἀπὸ νεότερη ἐπι-

ζωγράφηση στὸ βημόθυρο Τ. 737 τοῦ Βυζαντινοῦ Μουσείου», ΑΑΑ XVII (1984), 
57-58.

86. H. Maguire, Art and Eloquence in Byzantium, Princeton 1981, 44-52.
87. Μπαλτογιάννη, ὅ.π., 58.
88. Papastavrou, ὅ.π., 145-146. Ἀσπρᾶ-Ἐμμανουήλ, ὅ.π. (ὑποσημ. 82), 94.
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Εἰκ. 17. Ἡ Γέννηση. 

Εἰκ. 18. Ἡ Γέννηση. 
Λεπτομέρεια  
ἀπὸ τὸ ἐπεισόδιο 
τοῦ λουτροῦ. 
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ἀνακεκλιμένη σὲ ἐρυθρωπὴ στρωμνή89. Φορεῖ ἐρυθρὸ μαφόριο καὶ 
εἰκονίζεται μὲ τὸ βλέμμα τῆς στραμμένο σὲ ἀντίθετη κατεύθυνση 
ἀπὸ τὸ σπαργανωμένο βρέφος, ποὺ βρίσκεται σὲ μαρμάρινη φάτ-
νη90. Τὸν Χριστὸ παραστέκουν δύο ζῶα μὲ σκυμμένο κεφάλι. Ψηλά, 
στὸν ἴδιο ἄξονα μὲ τὴ μορφὴ τῆς Παναγίας, κάθετη δέσμη φωτὸς 
ἐκπορεύεται  ἀπὸ ἡμικύκλιο καὶ καταλήγει στὸ κεφάλι τοῦ Βρέφους, 
πρὸς ὑποδήλωση τοῦ Ἄστρου τῆς Βηθλεέμ. Ἡ σκηνὴ περιλαμβάνει 
καὶ κάποια ἀπὸ τὰ μικρότερα ἐπεισόδια, ὅπως αὐτὸ τοῦ Λουτροῦ 
καὶ τῆς συνομιλίας τοῦ Ἰωσὴφ μὲ τὸ βοσκό, ἀπουσιάζουν ὅμως 
ἄλλα, ὅπως ἡ Προσκύνηση τῶν Μάγων. Τὶς ἄνω ἄκρες καταλαμβά-
νουν μορφὲς ἀγγέλων, οἱ ὁποῖοι παρακολουθοῦν τὴ σκηνή. Στὸ δεξὶ 
ἄκρο, νεαρὴ ἀνδρικὴ μορφὴ σὲ βράχο παίζει αὐλό. 

 Ὡς πρὸς τὸν εἰκονογραφικὸ τύπο τῆς «ἀνακεκλιμένης» Παναγί-
ας91, στάση τοῦ σώματος δηλωτικὴ τῆς ὑπέρτατης κόπωσης καὶ τῶν 
ὠδίνων τοῦ τοκετοῦ92, ἔχει τὶς ρίζες του στὴν παλαιοχριστιανικὴ 
ἐποχή93. Ὁ τύπος τῆς ἀνακεκλιμένης, σὲ διαγώνια θέση ὡς πρὸς τὴν 
παράσταση, Θεοτόκου, γνωστὸς ἤδη ἀπὸ τὸν 10ο αἰῶνα σὲ μνη-
μεῖα τῆς Καππαδοκίας94, ἐπικρατεῖ στὰ χρόνια τῶν Παλαιολόγων95 
καὶ εἶναι χαρακτηριστικὸς τοῦ ὕστερου 13ου καὶ τοῦ πρώιμου 14ου, 

89. Γιὰ τὴν εἰκονογραφία τῆς σκηνῆς βλ. ἐνδεικτικά: Millet, Recherches, 
93-169. Κ. Καλοκύρης,  Γέννησις τοῦ Χριστοῦ εἰς τὴν βυζαντινὴν τέχνην τῆς 
Ἑλλάδος, Ἀθῆναι 1956. G. Ristow, Die Geburt Christi in der fruhchristlichen 
und byzantinisch-ostkirchlischen Kunst, Recklinghausen 1963. Ὁ ἴδιος, λῆμμα 
“Geburt Christi”, RbK II, στήλ. 637 κ.ἑ. J. Lafontaine-Dosogne, “Iconography of 
the Cycle of the Infancy of Child”, στὸ P. Underwood, The Kariye Djami, IV. 
Studies in the Art of the Kariye Djami and Its Intellectual Background, London 
1975, 194-241. Ε. Ν. Τσιγαρίδας, Οἱ τοιχογραφίες τῆς μονῆς Λατόμου Θεσσαλονί-
κης καὶ ἡ βυζαντινὴ ζωγραφικὴ τοῦ 12ου αἰῶνα, Θεσσαλονίκη 1986, 33-60.

90. Γιὰ τὴν εἰκονογραφία τῆς φάτνης, βλ. Κ. Χαραλαμπίδης, «Στὶς ἀρχὲς τῆς 
εἰκονογραφίας τῆς Φάτνης», ΕΕΘΣΑΠΘ (1992), 629-646.

91. Γιὰ τοὺς ἀνάλογους τύπους, βλ. Millet, Recherches, 101 κ.ἑ.
92. Λῆμμα «Γεννήσεως, εἰκών», ΘΗΕ 4, στήλ. 303 (Λ. Οὐσπένσκυ).
93. Millet, Recherches, 101-103. Schiller, Ikonographie, I, εἰκ. 156. S. Pétridès, 

“Un encensoir Syrobyzantin”, EO VII (1904), 149.
94. Μ. Restle, Die byzantinische Wandmalerei in Kleinasien, II, MÜnchen-

Wien 1967, εἰκ. 67, 148 καὶ ΙΙΙ, εἰκ. 438.
95. Millet, Recherches, εἰκ. 42, 43. Α. Ξυγγόπουλος, Ἡ ψηφιδωτὴ διακόσμησις 

τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1953, πίν. 11 κ.ἀ.



105

Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑ ΜΑΡΙΤΣΑ

ὅπως γιὰ παράδειγμα ἡ ἀπεικόνιση στοὺς Ἁγίους Ἀποστόλους96 καὶ 
τὸν Ἅγιο Νικόλαο τὸν Ὀρφανὸ97 στὴ Θεσσαλονίκη. Στὴ Ρόδο, πα-
ρόμοια ἀπόδοση ἀπαντᾶ στὸ ναὸ τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης στὴ μεσαι-
ωνικὴ πόλη98, στοὺς Ἁγίους Θεοδώρους Ἀρχαγγέλου99, στοὺς Ἁγίους 
Θεοδώρους Κατακαλῶν100, στὴν Ὑπαπαντὴ στὸν Κουφὰ Παραδει-
σίου καὶ στὸν Ἅγιο Νίκωνα Ἀρνίθας101, ὅπου ἡ Παναγία ἀποστρέφει 
τὸ βλέμμα, ὅπως στὴν παράσταση τοῦ Ἁγίου Νικολάου. 

 Τὸ ἐπεισόδιο τοῦ Λουτροῦ βρίσκεται στὸ δεξὶ ἄκρο, κάτω ἀπὸ 
τὰ πόδια τῆς Παναγίας. Ἡ ἡλικιωμένη μαία102 στὰ ἀριστερά, κα-
θισμένη σὲ μικρὸ βράχο, κρατᾶ στὰ χέρια της τὸ σπαργανωμένο 
Βρέφος. Φορεῖ λευκὸ κεφαλόδεσμο, γκριζωπὸ χιτώνα καὶ καστανέ-
ρυθρο ἱμάτιο, τὸ ὁποῖο πορπώνεται στὸν ἀριστερὸ ὦμο. Στὴ δεξιὰ 
πλευρά, ἡ Σαλώμη χύνει νερὸ στὴν καλυκοειδὴ κολυμβήθρα ἀνάμε-
σα στὶς δύο μορφές. Ἡ σκηνὴ τοῦ Λουτροῦ θεωρεῖται ὅτι συμβολίζει 
τὴν Ἐνσάρκωση, καθὼς καὶ τὸ Μυστήριο τοῦ Βαπτίσματος103 καὶ 
εἶναι ἐμπνευσμένη ἀπὸ τὸ ἀπόκρυφο Εὐαγγέλιο τοῦ Ἰακώβου καὶ 
τοῦ ψευδὸ-Ματθαίου104. Ἡ σκηνὴ εἰσάγεται στὴν εἰκονογραφία τῆς 
Γέννησης ἤδη ἀπὸ τὸν 5ο-6ο αἰῶνα σὲ κοπτικὰ παραδείγματα105. Ἡ 

96. Στὸ ἴδιο, πίν. 11.
97. Χ. Μπακιρτζὴς (ἐπιμ.), Ἅγιος Νικόλαος Ὀρφανός. Οἱ τοιχογραφίες, Ἀθή-

να 2003, εἰκ. 26.
98. Ἀρχοντόπουλος, Ἁγία Αἰκατερίνη, 88-89.
99. Γιακουμάκη, ὅ.π. (ὑποσημ. 77), 26-29.
100. Α. Γ. Νίκα, «Ἡ ἐκκλησία τῶν Ἁγίων Θεοδώρων στὴν περιοχὴ Κατακαλῶν 

τῆς Ρόδου καὶ ὁ θεσμὸς τῆς στρατιωτικῆς πρόνοιας στὸ Βυζάντιο», ΔωδΧρον 
ΚΑ΄, Ρόδος 2007, 446.

101. Μνημεῖα ἀδημοσίευτα.
102. Οἱ μαῖες παρουσιάζονται ἀπὸ τοὺς βυζαντινοὺς εἰκονογράφους μὲ μεγα-

λύτερο ρεαλισμὸ ἀπὸ ἄλλες γυναικεῖες μορφές. Λόγῳ τοῦ κοινωνικοῦ τους ἔργου, 
τύγχαναν μεγάλου σεβασμοῦ στὴ βυζαντινὴ κοινωνία. Βλ. M. Emmanuel, “Some 
Notes on the External Appearance of Ordinary Women in Byzantium. Hairstyles. 
Headdresses: Texts and Iconography”, Byzantinoslavica 56 (1995), 777 κ.ἑ.

103. E. Kitzinger, “The Hellenistic Heritage in Byzantine Art”, DOP 17 (1963), 
104. G. Ristow, “Geburt Christi”, RbK II, στήλ. 639.

104. C. Tischendorf (edit.), Evangelia Apocrypha, adhibitis plurimis codicibus 
graecis et latinis maximam partem nunc primum consultis atque ineditorum 
copia insignibus, Lipsiae 1853, XIII, XIX, XX. Κ. Καλοκύρης, Ἡ Γέννησις τοῦ 
Χριστοῦ εἰς τὴν βυζαντινὴν τέχνην τῆς Ἑλλάδος, Ἀθῆναι 1956, 54.

105. K. Wessel, Koptische Kunst. Die Spatantike in Agypten, Recklinghausen 
1963, 161-162, 165, εἰκ. 92. Γιὰ τὴν ἐξέλιξη τοῦ τύπου βλ. Millet, Recherches, 93-169. 
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στιγμὴ ποὺ ἐπιλέγεται στὸν  Ἅγιο Νικόλαο, αὐτὴ δηλαδὴ τῆς προε-
τοιμασίας τοῦ λουτροῦ, ἀπεικονίζεται εὐρέως ἀπὸ τὸν 12ο αἰῶνα106. 

 Στὸ κάτω ἀριστερὸ ἄκρο εἰκονίζεται ὁ Ἰωσὴφ καθισμένος σὲ 
βράχο. Φορεῖ κιτρινωπὸ ἱμάτιο καὶ κυανὸ χιτώνα. Ἀπέναντί του 
ἕνας γέρος βοσκὸς ποὺ φορεῖ βαρύ, σκουρόχρωμο πανωφόρι καὶ 
ψηλὰ ὑποδήματα εἰκονίζεται στηριζόμενος μὲ τὰ δύο χέρια σὲ ποι-
μενικὴ ράβδο, ἐνῶ μπροστά του, σὲ μικρότερη κλίμακα, ὑπάρχει 
ἕνας σκύλος. Τὸ πρόσωπο τοῦ Ἰωσήφ, στραμμένο πρὸς τὸν θεατή, 
ἔχει ἔκφραση δηλωτικὴ τῆς περισυλλογῆς καὶ τῆς μελαγχολικῆς του 
διάθεσης107. Τὸ ἐπεισόδιο τῆς συνομιλίας Ἰωσὴφ καὶ βοσκοῦ ἐντο-
πίζεται σὲ μνημεῖα χρονολογούμενα ἀπὸ τὰ μέσα τοῦ 13ου αἰῶνα 
ἕως τὶς ἀρχὲς τοῦ 15ου αἰῶνα108. Στὴ Ρόδο ἀπαντᾶ στὸ ναὸ τῶν 
Ἁγίων Θεοδώρων Ἀρχαγγέλου109 καὶ στὴν Ἁγία Ἀναστασία στὴ Μο-
νόλιθο110.

 Στὸ δεξὶ ἄκρο τῆς παράστασης εἰκονίζεται ἡ σκηνὴ τοῦ εὐαγ-

J. Lafontaine-Dosogne, “Iconography of the Cycle of the Infancy of Child”, στὸ 
P. Underwood, The Kariye Djami, IV. Studies in the Art of the Kariye Djami and 
Its Intellectual Background, London 1975, 197-241. V. Juhel, “Le bain de l’Enfant-
Jésus. Des origines a la fin du douzième siècle”, CahArch 39 (1991), 111-131.

106. Hadermann-Misguich, Kurbinovo, 114. S. Kalopissi-Verti, Die Kirche der 
Hagia Triada bei Kranidi in der Argolis (1244). Ikonographische und stylistische 
Analyse und Malereien, (Miscellanea Byzantina Monacensia, 20), MÜnchen 1975, 
94-95. Γιὰ περισσότερα παραδείγματα, βλ. Ἀρχοντόπουλος, Ἁγία Αἰκατερίνη, 90, 
σημ. 147-148.

107. Ἡ μελαγχολία καὶ ἡ ἀπομόνωση τοῦ Ἰωσήφ, ἡ ὁποία παραπέμπει στὸ γε-
γονὸς ὅτι δὲν εἶναι ὁ φυσικὸς πατέρας τοῦ Βρέφους, παραπέμπει καὶ ὑπογραμμί-
ζει τὸ μυστήριο τῆς Ἐνσάρκωσης. Καλοκύρης, ὅ.π. (ὑποσημ. 104), 60. Α. Grabar, 
Christian Iconography. A Study of its Origins, Princeton 1968, 130.

108. Ὅπως γιὰ παράδειγμα στὴν Παναγία Κουμπελίδικη Καστοριᾶς (1260-1280. 
Χρ. Μαυροπούλου-Τσιούμη, Οἱ τοιχογραφίες τοῦ 13ου αἰῶνα στὴν Κουμπελί-
δικη τῆς Καστοριᾶς, Θεσσαλονίκη 1973, 47-51), στὴν Περίβλεπτο τοῦ Μυστρᾶ 
(1360-1370. Μ. Χατζηδάκης, Μυστρᾶς. Ἡ μεσαιωνικὴ πολιτεία καὶ τὸ κάστρο. 
Πλήρης ὁδηγὸς τῶν παλατιῶν, τῶν ἐκκλησιῶν καὶ τοῦ κάστρου, Ἀθήνα 1992, εἰκ. 
46), στὸ παρεκκλήσι τοῦ Ἁγίου Δημητρίου τῆς Μονῆς Ξενοφῶντος (τρίτο τέταρ-
το 14ου αἰῶνα. Ε. Ν. Τσιγαρίδας, Τοιχογραφίες τῆς περιόδου τῶν Παλαιολόγων 
σὲ ναοὺς τῆς Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 1999, 85-86, εἰκ. 41, 43), στὴν Ἁγία Φω-
τεινὴ στὴ Βέροια (τέλη 14ου-ἀρχὲς 15ου αἰῶνα. Στὸ ἴδιο, 161, εἰκ. 89) κ.ἀ.

109. Γιακουμάκη, ὅ.π. (ὑποσημ. 77), 28.
110. Μνημεῖο ἀδημοσίευτο. ὅ.π. (ὑποσημ. 25).
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γελισμοῦ τῶν ποιμένων111, βασισμένη στὸ κείμενο τοῦ Εὐαγγελιστῆ 
Λουκᾶ (2.8-14). Ἄγγελος ἀπευθύνεται σὲ βοσκό112, ὁ ὁποῖος εἰκο-
νίζεται σὲ χαμηλότερο ἐπίπεδο. Ἡ λεπτομέρεια ἀπαντᾶ στὴ βυζα-
ντινὴ τέχνη μὲ μεγαλύτερο ἀριθμὸ ποιμένων, κατὰ κανόνα τριῶν, ὁ 
ἕνας ἀπὸ τοὺς ὁποίους κρατᾶ φλογέρα. Τὸ ἐπεισόδιο ἀπαντᾶ μαζὶ 
μὲ τὴ σκηνὴ τῆς Γέννησης ἤδη ἀπὸ τὸν 8ο-9ο αἰῶνα, μὲ χαρακτη-
ριστικὸ παράδειγμα φορητὴ εἰκόνα ἀπὸ τὸ Σινᾶ113 καὶ παράσταση 
στὸ Castelseprio114. 

 Μία δεύτερη ὁμάδα δοξολογούντων ἀγγέλων εἰκονίζεται στὶς 
ἐπάνω γωνίες τῆς παράστασης, σύμφωνα μὲ τὸ κείμενο τοῦ Εὐαγ-
γελιστῆ Λουκᾶ (2.8-14). Οἱ δύο ὅμιλοι στρέφονται πρὸς τὸ κέντρο, 
μὲ τὸ βλέμμα πρὸς τὴν ἀκτίνα φωτὸς ποὺ πηγάζει ἀπὸ τὸ ἡμικύκλιο 
τοῦ οὐρανοῦ. Οἱ ἄγγελοι εἰσάγονται στὴν παράσταση τῆς Γέννησης 
μετὰ τὴν Εἰκονομαχία καὶ ἀπὸ τότε παγιώνονται στὴν εἰκονογρα-
φία τῆς σκηνῆς115. Σὲ ὅμοια διάταξη ἀπαντοῦν στοὺς Ἁγίους Θεο-
δώρους Ἀρχαγγέλου116, ἐνῶ στὸν Ἅγιο Γεώργιο τὸ Βάρδα εἰκονίζεται 
ὅμιλος ἀγγέλων μόνο στὴν ἀριστερὴ γωνία117. 

Ἡ Βάπτιση (εἰκ. 19) 
(Ματθαῖος γ΄:13-17, Μάρκος α΄:9-11, Λουκᾶς γ΄:21-22, Ἰωάννης 
α΄:29-34, Ψαλμοὶ οζ΄:17, ργ-δ:3,-5)

Στὴ σκηνὴ τῆς Βάπτισης118 (ἐπιγρ. Η Β(ΑΠΤΙ)CΙC), ἡ ὁποία φέ-

111. Γιὰ τὸν εὐαγγελισμὸ τῶν βοσκῶν βλ. Millet, Recherches, 114-135. Καλοκύ-
ρης, ὅ.π. (ὑποσημ. 104), 42-48. Lafontaine-Dosogne, ὅ.π. (ὑποσημ. 105), 210-212.

112. Κατὰ κανόνα, ὅταν εἰκονίζονται τρεῖς βοσκοί, ὁ ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς εἶναι 
μουσικός. Millet, Recherches, 114. Τσιγαρίδας, ὅ.π. (ὑποσημ. 89), 56, ὅπου περισ-
σότερα παραδείγματα ἀπὸ τὴ μεσοβυζαντινὴ ἐποχή.

113. K. Weitzmann, The Monastery of Saint Catherine at Mount Sinai. The 
Icons, I, Princeton 1976, πίν. XXVIII.

114. O ἴδιος, The Fresco Cycle of S. Maria di Castelseprio, Princeton 1951, πίν. 
XLVIII, L.

115. Γιὰ τὴν εἰκονογραφία τῶν Ἀγγέλων στὴ σκηνὴ βλ. Καλοκύρης, ὅ.π. (ὑπο-
σημ. 104) , 37-41. Lafontaine-Dosogne, ὅ.π. (ὑποσημ. 89), 213-214.

116. Γιακουμάκη, ὅ.π. (ὑποσημ. 77), 27-28.
117. Βολανάκης, Ἅγιος Γεώργιος Βάρδας, 2008, 30. Πρβλ. Τσιγαρίδας, ὅ.π. 

(ὑποσημ. 89), 45.
118. Γιὰ τὴν εἰκονογραφία τῆς σκηνῆς βλ. J. Strzygorsky, Ikonographie der 

Taufe Christi, MÜnchen 1885. Millet, Recherches, 170-215. L. Réau, Iconographie 
de l’art chrétien, II, 2, 295-304 (στὸ ἑξῆς: Réau, Iconographie). Schiller, 
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ρει ἐκτεταμένες φθορὲς στὸ 
κάτω ἀριστερὸ καὶ τὸ ἐπάνω 
μέρος, τὸ κέντρο καταλαμ-
βάνει ἡ μορφὴ τοῦ Ἰησοῦ, ὁ 
ὁποῖος εἰκονίζεται γυμνὸς 
μέσα στὰ νερὰ τοῦ Ἰορδά-
νη. Στὸ φωτοστέφανό του 
ἡ ἐπιγραφὴ Ο ΩΝ. Στὰ ἀρι-
στερά του ὁ ἅγιος Ἰωάννης, 
ὁ ὁποῖος φορεῖ μηλωτὴ καὶ 
λευκὸ ἱμάτιο, εἰκονίζεται 
πάνω σὲ βραχῶδες ἔξαρ-
μα. Ἔχει ἀκουμπισμένο τὸ 
δεξί του χέρι στὸ κεφάλι 
τοῦ στραμμένου κατὰ τρία 
τέταρτα πρὸς αὐτὸν Χρι-

στοῦ, ἐνῶ μὲ τὸ δεξὶ εὐλογεῖ. Στὰ δεξιά του τελευταίου ὁμάδα τριῶν, 
πιθανῶς, σεβιζόντων ἀγγέλων, ἀπὸ τοὺς ὁποίους μόνον δύο σώ-
ζονται, παρακολουθεῖ τὴ σκηνή. Οἱ τελευταῖοι φοροῦν ποδήρεις, 
κυανόχρωμους χιτῶνες καὶ ἐρυθρὰ ἱμάτια. 

 Ἡ λιτή, χωρὶς ἐκζήτηση, εἰκονογραφία τῆς σκηνῆς στὸν Ἅγιο 
Νικόλαο, συνάδει μὲ αὐτὴ τῶν ἐπαρχιακῶν μνημείων τῆς ἐποχῆς 
στὴ νησιωτικὴ καὶ ἠπειρωτικὴ Ἑλλάδα. Ὁ γυμνός, χωρὶς περίζωμα 
Χριστός, ἀκολουθεῖ τὸν εἰκονογραφικὸ τύπο τῆς μορφῆς ὅπως συ-
νηθίζεται κατὰ τὴ μεσοβυζαντινὴ ἐποχή, ὅπως, γιὰ παράδειγμα, στὴ 
Νέα Μονὴ Χίου119 καὶ σὲ χειρόγραφα τοῦ 10ου-11ου αἰῶνα120. Ἡ κατὰ 
τρία τέταρτα κίνηση τοῦ Χριστοῦ πρὸς τὸν Ἰωάννη, ἡ ὁποία ἔχει καὶ 
θεολογικὴ βάση121, ἀποδίδεται στὴ σκηνὴ τοῦ Ἁγίου Νικολάου μὲ τὸ 
ἐλαφρὰ ἀνασηκωμένο ἀριστερὸ πόδι καὶ μὲ τὴ στροφὴ σώματος καὶ 

Iconographie, 1, 137-146. G. Ristow, Die Taufe Christi (Iconographia Ecclesiae 
Orientalis), Recklinghausen 1965. Hadermann-Misguich, Kurbinovo, 123-130. 
Πρβλ. C.F. Rogers, “Baptism and Christian Archaeology”, Analecta Gorgiana 6, 
New Jersey 2006.

119. Ντ. Μουρίκη, Τὰ ψηφιδωτὰ τῆς Νέας Μονῆς Χίου, 2, Ἀθήνα 1985, εἰκ. 
144, 145.

120. Ἐνδεικτικὰ ἀναφέρονται οἱ κώδικες Ἰβήρων Ι καὶ Paris. Gr. 533. Millet, 
Recherches, εἰκ. 129-130.

121. Millet, Recherches, 201, 203.

Εἰκ. 19. Ἡ Βάπτιση. 
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κεφαλῆς πρὸς τὸν τελευταῖο. Στὴ Ρόδο, ὅπως ἔχει ἐπισημανθεῖ122, 
ὁ γυμνὸς Χριστὸς ἀπαντᾶ σὲ ἀρκετὰ μνημεῖα: στὸν Ἅγιο Ἰωάννη 
στὸν Κουφὰ Παραδεισίου (δεύτερη εἰκοσαετία 13ου αἰῶνα)123, στὸν 
Ἅγιο Γεώργιο τὸν Βάρδα στὴν Ἀπολακκιὰ (1289/90)124, στὸν Ἅγιο 
Γεώργιο Κουναρὰ στὸ Ἀσκληπειὸ (τέλη 13ου αἰῶνα)125, στὸν Ἅγιο 
Νικήτα στὴ Δαματριὰ (τέλη 13ου αἰῶνα)126, στοὺς Ἁγίους Θεοδώ-
ρους Ἀρχαγγέλου (1372/3)127, στὸν Προφήτη Ἀββακοὺμ στὸ Πα-
ραδείσι (πρὶν τὸ 1395)128, στὴν Ἁγία Ἀναστασία Μονολίθου (15ος 
αἰῶνας)129, στὸν Ἅγιο Θωμὰ στὸ Μεσαναγρὸ (15ος αἰῶνας)130 καὶ 
στὸν Ταξιάρχη στὸ Καμειρὶ Μασάρων (15ος αἰῶνας)131. Ἄλλα μνη-
μεῖα τῆς Δωδεκανήσου στὰ ὁποῖα ἀπαντᾶ ἡ ἴδια εἰκονογραφικὴ λε-
πτομέρεια εἶναι ἡ Παναγία ἡ Ἐννιαμερίτισσα στὴ Χάλκη (1367)132 
καὶ ὁ Ἅγιος Νικόλαος στὰ Χείλη τῆς Τήλου (τέλη 14ου-ἀρχὲς 15ου 
αἰῶνα)133. 

 Ἡ παρουσία ἀγγέλων στὴ σκηνὴ τῆς Βάπτισης ἔχει ρίζες στὰ 
λειτουργικὰ κείμενα καὶ ὄχι στὸ Εὐαγγέλιο134. Οἱ ἄγγελοι παραλεί-
πονται πολὺ σπάνια ἀπὸ τὴ σκηνή135, εἴτε τοποθετοῦνται ὅλοι στὴ 

122. Ἀρχοντόπουλος, Ἁγία Αἰκατερίνη, 94.
123. Τοιχογραφία ἀδημοσίευτη. Βλ. Α. Κατσιώτη, «Ἐπισκόπηση τῆς μνημει-

ακῆς ζωγραφικῆς τοῦ 13ου αἰῶνα στὰ Δωδεκάνησα», ΑΔ 51-52 (1996-97), Α΄ Με-
λέτες, 278-279, πίν. 94.

124. Κ. Κεφαλᾶ, «Οἱ δράκοντες τῶν ὑδάτων. Συμβολὴ στὴ μελέτη τῆς εἰκο-
νογραφίας τῆς Βάπτισης μὲ ἀφορμὴ τὰ παραδείγματα τῆς Δωδεκανήσου», Χάρις 
Χαῖρε. Μελέτες στὴ μνήμη τῆς Χάρης Κάντζια, Β΄, Ἀθήνα 2004, 422.

125. Στὸ ἴδιο, 422.
126. C. Brandi, “La capella rupestre del Monte Paradiso”, Memorie III (1938), 

πίν. IV. Κεφαλᾶ, ὅ.π., 422-423.
127. Γιακουμάκη, ὅ.π. (ὑποσημ. 77), 31-32.
128. Τοιχογραφία ἀδημοσίευτη.
129. Τοιχογραφία ἀδημοσίευτη.
130. Τοιχογραφία ἀδημοσίευτη. Γιὰ τὸ ναό, βλ. P. Lojacono, “Pitture parietali 

bizantine rodiote”, Atti dello VIII Congresso Internazionale di Studi Bizantini, II,  
Roma 1953, 183. ΑΔ 35 (1980), Β2, Χρονικά, 564. Papavassileiou-Archontopoulos, 
Nouveaux éléments, 325.

131. Τοιχογραφία ἀδημοσίευτη.
132. Σιγάλα, ὅ.π. (ὑποσημ. 41), 348-351, εἰκ. 13.
133. Κατσιώτη, Ἅγιος Νικόλαος,  πίν. 142.
134. Millet, Recherches, 178, σημ. 11.
135. Βλ. ἐνδεικτικά: N. Coumbaraki-Panselinou, Saint Pierre de Kalyvia 

Kouvara et la chapelle de la Vierge de Mérenta, Θεσσαλονίκη 1976, 85, πίν. 29.
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μία πλευρά, ἀπέναντι ἀπὸ τὸν Πρόδρομο. Ἤδη ἀπὸ τὸν 12ο αἰῶνα, 
ὁ ἀριθμὸς τῶν ἀγγέλων αὐξάνεται ἀπὸ δύο σὲ τρεῖς, σὲ ὁρισμένα 
μνημεῖα ἀκόμα καὶ σὲ τέσσερις136 γιὰ νὰ ὑπερβεῖ στὰ χρόνια τῶν 
παλαιολόγων ἀκόμη καὶ τοὺς ἕξι137. Δὲν λείπουν ὅμως παραδείγματα 
προσκόλλησης στὸν τύπο τοῦ 12ου αἰῶνα μὲ τοὺς δύο ἀγγέλους σὲ 
παλαιολόγεια μνημεῖα, ὅπως, γιὰ παράδειγμα, στοὺς Ἁγίους Ἀπο-
στόλους Θεσσαλονίκης138. Τρεῖς τὸν ἀριθμὸ ἄγγελοι ἐντοπίζονται 
στὴ σκηνὴ τῆς Παναγίας Ἐννιαμερίτισσας στὴ Χάλκη (1367)139, τῶν 
Ἁγίων Θεοδώρων Ἀρχαγγέλου (1372/3)140 καὶ τῆς Ἁγίας Ἀναστασί-
ας στὴ Μονολιθο141, ἀλλὰ καὶ σὲ μνημεῖα τῆς Κρήτης, ὅπως στὴν 
Παναγία στὰ Καπετανιανὰ Μονοφατσίου (1401/2) καὶ στὴ Μονὴ 
Βαλσαμονέρου (γύρω στὸ 1400)142.

 Πάνω ἀπὸ τὸν Ἰησοῦ, ὅπως στὴ σκηνὴ τῆς Γέννησης, ὑψώνεται 
τὸ ἡμικύκλιο τοῦ οὐρανοῦ. Λόγῳ ἐκτεταμένων φθορῶν στὸ κάτω 
μέρος τῆς παράστασης, δὲν εἶναι δυνατὸ νὰ διακρίνει κανεὶς τὴν 
παρουσία ἢ μὴ προσωποποίησης τοῦ Ἰορδάνη143 ἢ θαλασσίων δρα-
κόντων144, παρὰ μόνο ἕνα σκοῦρο καφὲ ψάρι πλάι στὸ δεξὶ πόδι τοῦ 
Χριστοῦ. Τὸ ἴδιο συμβαίνει καὶ στὸ ἄνω τμῆμα τῆς παράστασης, 
καθὼς δὲν διακρίνεται λόγῳ ἐκτεταμένων φθορῶν ἡ περιστερὰ ἢ τὸ 
χέρι τοῦ Θεοῦ145. 

 Ἡ βάπτιση, μία ἀπὸ τὶς σημαντικότερες χριστολογικὲς σκηνές, 
συμβολίζει τὴ θεοφάνεια, ἀλλὰ ἀποτελεῖ ταυτόχρονα καὶ τὸ πρό-
τυπο κάθε χριστιανικοῦ βαπτίσματος. Ἀπὸ τὸν Ἀπόστολο Παῦλο 
παραβάλλεται μὲ τὸν θάνατο καὶ τὴν ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ (Ρωμ. 
6.4 κ.ἑ.), ὁ Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης τὴν χαρακτηρίζει ὡς ἀναγέννη-

136. Millet, Recherches, 178.
137. Στὸ ἴδιο, 178.
138. Ξυγγόπουλος, ὅ.π. (ὑποσημ. 95), 16, πίν. 15.
139. Σιγάλα, ὅ.π. (ὑποσημ. 41) 348-350, εἰκ. 13.
140. Γιακουμάκη, ὅ.π. (ὑποσημ. 77), 31-32, εἰκ. 27.
141. Τοιχογραφία ἀδημοσίευτη.
142. Μ. Μπορμπουδάκης, «Παρατηρήσεις στὴ ζωγραφικὴ τοῦ Σκλαβεροχωρί-

ου», Εὐφρόσυνον. Ἀφιέρωμα στὸν Μανόλη Χατζηδάκη, 1, πίν. 195α-β.
143. Millet, Recherches, 175.
144. Γιὰ τοὺς δράκοντες τῶν ὑδάτων, βλ. Κεφαλᾶ, ὅ.π. (ὑποσημ. 124).
145. Γιὰ τὴν ἀπεικόνιση τοῦ χεριοῦ τοῦ Θεοῦ στὴ χριστιανικὴ τέχνη, βλ. Μ. 

Kirigin, La mano divina nell iconographia Christiana, Citta del Vaticano 1976. 
Γιὰ τὴ σκηνὴ τῆς Βάπτισης εἰδικότερα, βλ. στὸ ἴδιο, 171-175.
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ση (κέφ. 3.4-5), ἐνῶ, παράλληλα, ἔχει συσχετισθεῖ μὲ ἐσχατολογικὲς 
ἔννοιες146. 

Ἡ Μεταμόρφωση  (εἰκ. 20) 
(Ματθαῖος ιζ΄:1-13, Μᾶρκος θ΄:2-9, Λουκᾶς θ΄:28-36)

Ὁ κύκλος τοῦ δωδεκαόρ-
του συνεχίζεται μὲ τὴν Με-
ταμόρφωση147. Ἡ σκηνὴ δια-
δραματίζεται σὲ βραχῶδες 
το πίο, ποὺ συμβολίζει τὸ 
ὄρος Θαβώρ, ὅπου, σύμφωνα 
μὲ τὸ Εὐαγγέλιο, ἔλαβε χώρα 
μπροστὰ στοὺς ἀποστόλους 
Πέτρο, Ἰάκωβο καὶ Ἰωάννη. 
Σειρὰ λόφων σὲ κεραμιδὶ ἀπό-
χρωση συνθέτουν τὸ τοπίο. 
Ὁ Χριστὸς παριστάνεται στὸ 
κέντρο, μέσα σὲ ἐλλειψοειδῆ 
δόξα, ἡ ὁποία σχεδὸν περιγρά-
φει τὸ σῶμα του. Φορεῖ λευκὸ 
χιτώνα καὶ ἀνοιχτογάλαζο 
ἱμάτιο. Μὲ τὸ δεξὶ χέρι εὐλογεῖ 
καὶ μὲ τὸ ἀριστερὸ κρατᾶ συ-
νεπτυγμένο εἰλητάριο. Ἀπὸ τὴ 
δόξα ἐκπορεύονται τρεῖς δέσμες φωτός, μία κάτω ἀπὸ τὰ πόδια τοῦ 
Ἰησοῦ, ἐνῶ οἱ ἄλλες δύο κάτω ἀπὸ τὴν ὀσφύ του, ἀνάμεσα στοὺς 
δεόμενους προφῆτες Μωυσῆ καὶ Ἠλία. 

Ὁ προφήτης Ἠλίας εἰκονίζεται δεόμενος στὸ ἄνω ἀριστερὰ ἄκρο 
τῆς σύνθεσης, στραμμένος κατὰ τρία τέταρτα πρὸς τὸν Ἰησοῦ. Φο-
ρεῖ πορτοκαλὶ χιτώνα καὶ καφεκόκκινο ἱμάτιο. Ὁ Μωυσῆς, στὸ δεξὶ 

146. Ἀσπρᾶ-Ἐμμανουήλ, ὅ.π. (ὑποσημ. 82), 107-108 καὶ σημ. 69.
147. Γιὰ τὴν εἰκονογραφία τῆς Μεταμόρφωσης βλ. Millet, Recherches, 216-231. 

Schiller, Iconographie, 1, 155-161. W. Kronig, “Zur Transfiguration der Capella 
Palatina”, Zeitschrift zur Kunstgeschichte 19 (1956), 162 κ.ἑ. K. Weitzmann, “A 
Metamorphosis Icon or Miniature on Mountain Sinai”, Starinar, n.s., XX (1969), 
418 κ.ἑ. Hadermann-Misguich, Kurbinovo, 142-147. Ντ. Μουρίκη, Τὰ φηφιδωτὰ 
τῆς Νέας Μονῆς Χίου, Ἀθήνα 1985, 139-142.

Εἰκ. 20. Ἡ Μεταμόρφωση.
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ἄκρο, εἰκονίζεται νὰ βαστᾶ στὰ χέρια του τὶς πλάκες τοῦ νόμου. 
Φορεῖ σκουρογάλαζο χιτώνα καὶ κεραμιδὶ ἱμάτιο. Οἱ τρεῖς ἀπόστο-
λοι εἰκονίζονται πεσμένοι στὸ ἔδαφος, ἔντρομοι. Στὸ ἄκρο ἀριστερὰ 
ὁ Πέτρος γονυπετής, μὲ τὰ νῶτα γυρισμένα πρὸς τὴν παράσταση, 
συστρέφει τὴν κεφαλὴ κατευθύνοντας τὸ βλέμμα του πρὸς τὸν Χρι-
στό, ὅπως σὲ ἀρκετὰ παραδείγματα τῶν παλαιολόγειων χρόνων148. 
Ὁ ἀπόστολος φορεῖ ροδοκόκκινο ἱμάτιο. Στὸ κέντρο τοῦ κάτω ἐπι-
πέδου νεότερος ἠλικιακὰ μαθητής, πιθανὸν ὁ Ἰωάννης, εἰκονίζεται 
πεσμένος ἀνάσκελα νὰ στηρίζεται στὸ δεξί του ἀγκώνα σὲ  χειρονο-
μία ἔκπληξης καὶ δέους, κρατώντας τὸ μάγουλό του μὲ τὸ ἀριστερὸ 
χέρι. Φορεῖ  κυανὸ χιτώνα καὶ ἐρυθρωπὸ ἱμάτιο. Λόγῳ τῆς κακῆς 
κατάστασης τῆς ζωγραφικῆς ἐπιφάνειας τοῦ δεξιοῦ κάτω ἄκρου τῆς 
παράστασης, δὲν ἔχει σωθεῖ ἡ μορφὴ τοῦ τρίτου ἀποστόλου, παρὰ 
μόνον τὸ χέρι του, ἀπὸ τὴ θέση τοῦ ὁποίου συνάγεται ὅτι ἡ μορφὴ 
εἰκονιζόταν πεσμένη πρηνηδὸν στὸ βραχῶδες ἔδαφος. 

 Στὴ Ρόδο, ἐλλειψοειδὴς δόξα ἀπαντᾶ στὴ σκηνὴ ἀπὸ τὸ ἀσκη-
ταριὸ τοῦ Ἁγίου Νικήτα στὴ Δαματριὰ (τελευταία εἰκοσαετία 13ου 
αἰῶνα)149. Τρεῖς ἀκτίνες πηγάζουν μὲ τὴν ἴδια διάταξη καὶ στὴν πα-
ράσταση τοῦ ναοῦ τοῦ Προφήτη Ἀββακοὺμ στὸ Παραδείσι (πρὶν 
ἀπὸ τὸ 1395150), οἱ ὁποῖες ἀπολήγουν στοὺς τρεῖς ἀποστόλους τοῦ 
κάτω μέρους τῆς παράστασης. Παρόμοιες, ὀξύληκτες ἀκτίνες ἀπα-
ντοῦν καὶ στὴν παράσταση ἀπὸ τὸν Ἅγιο Νικόλαο στὰ Χείλη τῆς 
Τήλου151.

 Ὁ εἰκονογραφικὸς τύπος τῆς Μεταμόρφωσης διαμορφώθηκε 
ἤδη ἀπὸ τὸν 6ο αἰῶνα, μὲ κύριο καὶ χαρακτηριστικότερο παράδειγ-
μα τὴν ψηφιδωτὴ παράσταση τῆς ἁψίδας τοῦ καθολικοῦ της Μονῆς 
Σινᾶ152. Πρόκειται γιὰ μία ἀπὸ τὶς σημαντικότερες παραστάσεις τοῦ 

148. Ἀρχοντόπουλος, Ἁγία Αἰκατερίνη, 97, ὅπου συγκεντρωμένα παραδείγμα-
τα τῆς εἰκονογραφικῆς λεπτομέρειας.

149. C. Brandi, “La capella rupestre del Monte Paradiso”, Memorie III (1938), 
πίν. V. Γιὰ τὴ χρονολόγηση, βλ. Κατσιώτη, ὅ.π., 288.

150. Τοιχογραφία ἀδημοσίευτη.
151. Κατσιώτη, Ἅγιος Νικόλαος, 329, πίν. 143.
152. Γιὰ τὴν παράσταση βλ. ἐνδεικτικά: Γ. Σωτηρίου, «Μωσαϊκὸν τῆς Με-

ταμορφώσεως τοῦ Καθολικοῦ τῆς Μονῆς τοῦ Σινᾶ», Atti dello VIII Congresso 
Internazionale di Studi Bizantini, II, Roma 1953, 246-252. G.H. Forsyth, K. 
Weitzmann, The Monastery of Saint Catherine at Mount Sinai, Ann Arbor 1965,  
pl. CXXXVI-CXXXVII.
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χριστολογικοῦ κύκλου, ἡ ὁποία διακρίνεται γιὰ τὸ συμβολισμό της, 
ὡς μία ἀπὸ τὶς θεοφάνειες, προεικονίζει ὅμως, παράλληλα, σύμφωνα 
μὲ τὸν Ἰωάννη τὸν Χρυσόστομο, τὴ Δευτέρα Παρουσία153. 

Ἡ Κοίμησις τῆς Θεοτόκου (εἰκ. 21-23)

Τὸ δυτικὸ τοῖχο τοῦ ναοῦ, πάνω ἀπὸ τὴν εἴσοδο, καλύπτει ἡ 
μνημειώδης παράσταση τῆς Κοίμησης τῆς Θεοτόκου154 [ἐπιγρα-
φή: Η ΚΟΙΜΗCΙ(C)/ (ΤΗC) ΘΕΟ(ΤΟΚΟΥ)]. Ἡ παράσταση φέρει 
ἀρκετὲς φθορές, κυρίως στὸ κάτω καὶ τὸ νότιο τμῆμα της. Ἡ σκηνὴ 
λαμβάνει χώρα μπροστά σε ἀρχιτεκτονικὸ βάθος μὲ πυραμιδοειδῆ 
διάταξη. Τὸ κέντρο τῆς σύνθεσης καταλαμβάνει τὸ σκήνωμα τῆς 
Παναγίας πάνω στὴ νεκρικὴ κλίνη. Ἡ Θεοτόκος, τὸ πρόσωπο τῆς 
ὁποίας δὲν ἔχει σωθεῖ, βρίσκεται στὰ ἀριστερά. Φορεῖ μαβὶ μαφό-
ριο, κάτω ἀπὸ τὸ ὁποῖο διακρίνεται λευκὸς κεκρύφαλος. Μέσα στὸ 
φωτοστέφανo, πάνω ἀπὸ τὸ μέτωπο τῆς Παναγίας, τὸ συμπίλημα 
ΜΡ ΘΥ. Ἡ στρωμνή της εἶναι ἐπενδεδυμένη μὲ πολυτελές, διάλιθο 
κάλυμμα, ἐνῶ τὴν μπροστινὴ ὄψη της καλύπτει ἀκόσμητη ποδέα σὲ 
δαμασκηνὶ ἀπόχρωση. 

Πίσω ἀπὸ τὸ νεκροκρέβατο, μέσα σὲ δόξα, στέκει ὁ Χριστός, ὁ 
ὁποῖος κρατᾶ τὴν ψυχὴ τῆς μητέρας του καὶ δορυφορεῖται ἀπὸ 
τέσσερις ἀγγέλους σὲ μονοχρωμία155. Τὴν κλίνη πλαισιώνουν δύο 
ὅμιλοι  τῶν ἑπτὰ ἀτόμων ἕκαστος, ἀποτελούμενοι στὸ σύνολό τους 

153. PG 58, στήλ. 554.
154. Γιὰ τὴν εἰκονογραφία τῆς σκηνῆς, βλ. ἐνδεικτικά: L. Wratislau-MitroviĆ, 

N. Okunev, “La Dormition de la sainte Vierge dans la peinture médiévale 
orthodoxe”, ByzSl III (1931), 134-173. M. Jugie, “La Mort n et l’Assomption de 
la sainte Vierge”, Citta del Vaticano 1944. Κ. Καλοκύρης, Ἡ Θεοτόκος εἰς τὴν 
εἰκονογραφίαν Ἀνατολῆς καὶ Δύσεως, Θεσσαλονίκη 1972, 126-140. K. Kalokyris, 
“La Dormition et l’Assomption de la Théotokos dans l’art de l’Église Orthodoxe”, 
ΕΕΘΣΑΠΘ ΙΘ΄ (1974), 131-146.  Μ. Ἀχειμάστου-Ποταμιάνου, «Ἡ Κοίμηση τῆς 
Θεοτόκου σὲ δύο εἰκόνες τῆς Κῶ», ΔΧΑΕ ΙΓ΄ (1985-1986), 125-156. Χρ. Μπαλτο-
γιάννη, «Ἡ Κοίμηση τοῦ Ἀνδρέου Ρίτζου τοῦ Λονδίνου καὶ ἡ ἐξάρτησή της ἀπὸ 
τὴ ζωγραφικὴ καὶ τὰ ἰδεολογικὰ ρεύματα τοῦ 14ου αἰῶνα», Εὐφρόσυνον. Ἀφιέ-
ρωμα στὸν Μανόλη Χατζηδάκη, 1, Ἀθήνα 1991, 353-374. Γιὰ τὴ φτερωτὴ ψυχὴ 
τῆς Θεοτόκου, βλ. Α. Ξυγγόπουλος, «Ἡ πτερωτὴ ψυχὴ τῆς Θεοτόκου», ΔΧΑΕ 
ΣΤ΄ (1970-1972), 1-12. Σχετικὰ μὲ παραδόσεις ποὺ ἀφοροῦν τὴν Κοίμηση, βλ. S.J. 
Shoemaker, Ancient Traditions of the Virgin Mary’s Dormition and Assumption, 
New York 2002.

155. S. Tsuji, “«Monochromie» en tant qu’un des procédés de la representation 
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Εἰκ. 21. Ἡ Κοίμησις τῆς Θεοτόκου. 

Εἰκ. 22. Ἡ Κοίμησις τῆς Θεοτόκου. Λεπτομέρεια. 
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ἀπὸ ἀποστόλους καὶ τρεῖς ἱεράρχες156. Στὸν δεξιὸ ὅμιλο, ὁ προε-
ξάρχων Παῦλος εἰκονίζεται μὲ θυμιατό, σὲ βαθιὰ ὑπόκλιση. Στὸν 
ἀριστερὸ ὁ Πέτρος, μὲ προτεταμένο τὸ δεξὶ χέρι, θυμιάζει μὲ κατζίο 
τὸ σκήνωμα τῆς Παναγίας. Ἀνάμεσα στὶς μορφὲς τῶν ἀποστόλων 
ξεχωρίζει αὐτὴ τοῦ Ἰωάννη τοῦ Θεολόγου, ὁ ὁποῖος εἰκονίζεται στὸ 
δεύτερο ἐπίπεδο, σὲ ἰδιαίτερα τιμητικὴ θέση, σκυμμένος πάνω ἀπὸ 
τὸ κεφάλι τῆς Θεοτόκου157. 

Σύμφωνα μὲ τὸν Διονύσιο Ἀρεοπαγίτη158 καὶ τὸν Ἰωάννη Δαμα-
σκηνό159, οἱ ἱεράρχες ποὺ λαμβάνουν μέρος στὴ σκηνὴ τῆς Κοίμη-
σης τῆς Θεοτόκου εἶναι τέσσερις: ὁ Ἐφέσου Τιμόθεος, ὁ Ἰάκωβος 

du monde invisible dans l’art byzantine”, Actes du XVe Congrès International d’ 
Études Byzantines (Athènes-Septembre 1976), II, Athènes 1981, 879-889.

156. Βλ. Μ. Σιγάλα, «Εἰκόνα τῆς Κοίμησης τῆς Θεοτόκου τῶν ὄψιμων παλαιο-
λόγειων χρόνων στὴν Ἀστυπάλαια», ΔΧΑΕ ΚΖ΄ (2006), 261, σημ. 10.

157. Μπαλτογιάννη, ὅ.π., 354, σημ. 5.
158. Ὅ.π.,  3, στήλ. 681.
159. PG 96, στήλ. 749.

Εἰκ. 23. Ἡ Κοίμησις τῆς Θεοτόκου. Λεπτομέρεια. 
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Ἀδελφόθεος, ὁ Διονύσιος Ἀρεοπαγίτης καὶ ὁ Ἀθηνῶν Ἰερόθεος. Ἀπὸ 
αὐτούς, τρεῖς ἀπαντοῦν στὴ σκηνὴ τοῦ Ἁγίου Νικολάου, οἱ ὁποῖοι 
μποροῦν νὰ ταυτισθοῦν μὲ βάση τὴν Ἑρμηνεία τοῦ Διονυσίου ἐκ 
Φουρνά. Ὁ  ἱεράρχης στὰ ἀριστερά, πλάι στὸν Ἰωάννη, ἔχει ἀπεικο-
νισθεῖ σὲ γεροντικὴ ἡλικία, μὲ μακρὺ ἄσπρο γένι, σὲ ἀντιστοιχία μὲ 
τὴν περιγραφὴ τοῦ Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου: «γέρων σγουροκέ-
φαλος, μακρυγένης»160. Ἀπὸ τοὺς δύο ποὺ εἰκονίζονται στὰ δεξιά, ὁ 
πλησιέστερος στὸν Χριστὸ μπορεῖ νὰ ταυτιστεῖ μὲ τὸν Διονύσιο τὸν 
Ἀρεοπαγίτη, καθὼς ἔχει ἀποδοθεῖ μὲ πλούσιο, σγουρό, λευκὸ γένι 
«γέρων σγουροκέφαλος, διχαλογένης, μακρυμάλλης»161. Ὁ τελευ-
ταῖος, νεότερος ἠλικιακά, μπορεῖ νὰ θεωρηθεῖ ὡς ἀπεικόνιση τοῦ 
Ἐφέσου Τιμόθεου, «νέου σιμογένη»162. Καὶ οἱ τρεῖς φοροῦν πολυ-
σταύρια φαιλόνια καὶ εἶναι στραμμένοι πρὸς τὸ νεκροκρέβατο. Ἀξί-
ζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι οἱ μορφὲς τῶν ἱεραρχῶν φέρουν φωτοστέφανα, 
ὅπως οἱ μορφὲς τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς κεκοιμημένης Παναγίας, σὲ 
ἀντίθεση μὲ τοὺς Ἀποστόλους, γεγονὸς ποὺ συναντᾶται γιὰ πρώτη 
καὶ μοναδικὴ φορὰ στὰ γνωστὰ στὸν γράφοντα, σωζόμενα παρα-
δείγματα τῆς Ρόδου. 

Ἡ σκηνὴ τῆς Κοίμησης ἀποτελεῖ τὴν μεγαλύτερη ἴσως σὲ ἔκταση 
εἰκονογραφικὴ σύνθεση τῶν ναῶν καὶ τὴν πιὸ διαδεδομένη σκηνὴ 
τοῦ θεομητορικοῦ κύκλου163. Τὸ θέμα τῆς Κοίμησης ἀνάγεται ἤδη 
πρὶν ἀπὸ τὸν 7ο αἰῶνα, ἂν λάβει κανεὶς ὑπόψη τὸ γεγονὸς ὅτι 
τότε χρονολογεῖται ὁ ὁμώνυμος ναὸς στὴ Νίκαια τῆς Βιθυνίας164. 
Στὸν 10ο αἰῶνα χρονολογοῦνται τὰ παλαιότερα παραδείγματα 
στὴ μνημειακὴ ζωγραφικὴ ἀπὸ τὴν Καππαδοκία (Tokali Kilise II165, 
Sümbüllü Kilise166 κ.ἀ.). 

Ἡ σκηνὴ στὸν Ἅγιο Νικόλαο καταλαμβάνει τὴν ἐπάνω ζώνη τοῦ 
δυτικοῦ τοίχου, ὅπως στὴ συντριπτικὴ πλειοψηφία  παραδειγμά-

160. Διονύσιος ἐκ Φουρνά, ὅ.π. (ὑποσημ. 53), 154.
161. Στὸ ἴδιο, 154.
162. Στὸ ἴδιο, 264.
163. Καλοκύρης, ὅ.π., 127.
164. M. Jugie, “La Mort n et l’Assomption de la sainte Vierge”, Citta del 

Vaticano 1944, 175.
165. A. Wharton Epstein, Tokali Kilise. Tenth century metropolitan art in 

byzantine Cappadocia, Washington 1986, fig. 101, 102.
166. N. et M. Thierry, Nouvelles Églises Rupestres de Cappadoce. Région du 

Hasan Daği, Paris 1963, 179-180, pl. 78.
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των τῶν μνημείων τῆς Ρόδου167 καί, γενικά, τῆς Δωδεκανήσου. Ἡ 
παράσταση ἀκολουθεῖ λιτὸ εἰκονογραφικὸ τύπο, μὲ ἀπουσία δευτε-
ρευόντων σκηνῶν καὶ προσώπων, ὅπως συνηθίζεται ἀλλοῦ (πρβλ. 
σκηνὴ ἀπὸ τὴν Περίβλεπτό του Μυστρᾶ168), ἡ ὁποία, κατὰ πάσα 
πιθανότητα, ὀφείλεται καὶ στὶς περιορισμένες διαστάσεις τῆς ζω-
γραφικῆς ἐπιφάνειας τῶν παραπάνω ναῶν. Τὸ λιτὸ αὐτὸ εἰκονο-
γραφικὸ σχῆμα χαρακτηρίζει τὶς περισσότερες ἀπεικονίσεις τοῦ 
θέματος σὲ ναοὺς τῆς περιφέρειας. Τέτοια παραδείγματα στὴ Δωδε-
κάνησο ἀπαντοῦν, μεταξὺ ἄλλων, στὴ Χάλκη, στὸ ναὸ τῆς Παναγί-
ας Ἐννιαμερίτισσας (1367)169, στὸν Ἅγιο Ζαχαρία στὸ Φοινίκι (τέλη 
14ου αἰῶνα)170 καὶ στὸν Σταυρὸ στὴν Πλεκτὴ (τέλη 14ου-ἀρχὲς 15ου 
αἰῶνα)171· στὴ Ρόδο, στὸν Ἅγιο Γεώργιο τὸ Βάρδα172, στοὺς Ἁγίους 
Θεοδώρους στὸν Ἀρχάγγελο (1372/3)173, στὴν Ἁγία Τριάδα στὴ Ψίν-
θο (1407/8), στὸν Ἅγιο Θωμὰ στὸ Μεσαναγρὸ (15ος αἰῶνας)174, στὸν 
Ἅγιο Ἰωάννη στὴν Κρητηνία (15ος αἰῶνας)175, στὴν Ἁγία Ἀναστασία 
στὴ Μονόλιθο (15ος αἰῶνα)176 κ.ἀ. 

Ἡ Βαϊοφόρος (εἰκ. 24-27) 
(Ματθαῖος κα΄:1-9, Λουκᾶς ιθ΄: 29-40, Μάρκος ια΄:1-10,  
Ἰωάννης ιβ΄:12-15)

Ἡ Βαϊοφόρος177 ἔχει ἀπεικονισθεῖ στὸ δυτικὸ ἄκρο τοῦ βόρειου 

167. Ἐξαίρεση ἀποτελεῖ ἡ ἀπεικόνιση στὴν καμάρα τῆς δυτικῆς κεραίας 
τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Μερογλίτη στοὺς Πεύκους τῆς Λίνδου (13ος 
αἰῶνας, τοιχογραφία ἀδημοσίευτη). Γιὰ τὸ ναό, βλ. P. Lojacono, “Pitture parietali 
bizantine rodiote”, Atti dello VIII Congresso Internazionale di Studi Bizantini, II,  
Roma 1953, 179. ΑΔ 35 (1980), Β2, Χρονικά, 576. Papavassileiou-Archontopoulos, 
Nouveaux éléments, 323.

168. Χατζηδάκης, ὅ.π. (ὑποσημ. 108), 86-87.
169. Σιγάλα, ὅ.π. (ὑποσημ. 41), 355-357, εἰκ. 16.
170. Α. Κατσιώτη, «Οἱ τοιχογραφίες τοῦ Ἁγίου Ζαχαρία στὸ Φοινίκι τῆς Χάλ-

κης», ΑΔ 40 (1985), Α΄ Μελέτες, 238, πιν. 109α.
171. Τοιχογραφία ἀδημοσίευτη.
172. ΑΒΜΕ ΣΤ΄ (1948), 131-132.
173. Γιακουμάκη, ὅ.π. (ὑποσημ. 77), 40-41.
174. Τοιχογραφία ἀδημοσίευτη.
175. Τοιχογραφία ἀδημοσίευτη.
176. Τοιχογραφία ἀδημοσίευτη.
177. Γιὰ τὴν εἰκονογραφία τῆς σκηνῆς, βλ. Millet, Recherches, 255-284. 

Schiller, Iconographie, 2, 28-31. E. Lucchesi Palli, “Einzug in Jerusalem”, RbK II, 
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Εἰκ. 24.  
Ἡ Βαϊοφόρος.

Εἰκ. 25. Ἡ Βαϊοφό-
ρος. Λεπτομέρεια. 
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Εἰκ. 27. Ἡ Βαϊοφό-
ρος. Λεπτομέρεια.

Εἰκ. 26. Ἡ Βαϊοφόρος. Λεπτομέρεια. 
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σκέλους τῆς καμάρας. Ὁ Χριστός, καθισμένος πλάγια στὸν γκρι-
ζωπὸ ἡμίονο, πλησιάζει ἀπὸ ἀριστερὰ τὴν πόλη τῆς Ἱερουσαλήμ. 
Φορεῖ βυσσινὶ χιτώνα καὶ κυανὸ ἱμάτιο. Πίσω του, τὸ βραχῶδες βά-
θος τοῦ ἀριστεροῦ τμήματος τῆς παράστασης ὑποδηλώνει τὸ Ὅρος 
τῶν Ἐλαιῶν178. Τὸ δεξὶ τμῆμα της καταλαμβάνουν τὰ τείχη τῆς Ἱε-
ρουσαλήμ179, μπροστὰ στὴν εἴσοδο τῆς ὁποίας στέκει μικρὴ ὁμά-
δα Ἑβραίων. Λόγῳ φθορᾶς, ὁρατὰ σήμερα εἶναι μόνο τμήματα τῶν 
ἐνδυμάτων τῶν τελευταίων. 

Τὸν Χριστὸ ἀκολουθεῖ ὁμάδα τριῶν μαθητῶν του, ἀπὸ τοὺς 
ὁποίους ὁ πλησιέστερος σὲ αὐτὸν προσωπογραφικὰ παραπέμπει 
στὸν Πέτρο. Μπροστὰ στὸ σκυμμένο στὸ ἔδαφος κεφάλι τοῦ ὑπο-
ζυγίου, σὲ μικρότερη κλίμακα, ἕνα μικρὸ παιδὶ ἑτοιμάζεται νὰ ἁπλώ-
σει στὸ ἔδαφος πορτοκαλὶ χρώματος ὕφασμα μὲ τὸ ἀριστερὸ χέρι, 
ὅταν μὲ τὸ δεξὶ κρατᾶ σχηματοποιημένο κλαδί. Πλάι σ’ αὐτό, στὴν 
ἴδια κλίμακα, γονυπετὴς γυναικεία μορφὴ μὲ χαρακτηριστικὸ λευκὸ 
κεφαλόδεσμο, πιθανῶς ἡ μητέρα του180, σὲ στάση δέησης μπροστὰ 
στὸν Χριστό. Στὸ κέντρο τῆς παράστασης, ψηλά, πάνω σε σχημα-
τοποιημένο δέντρο, εἰκονίζεται δεύτερο παιδί, τὸ ὁποῖο μὲ κλαδευ-
τήρι181 κόβει βάγια γιὰ τὴν ὑποδοχὴ τοῦ Θεανθρώπου. Τὸ δέντρο 
τέμνει στὰ δύο τὴν ἐπιγραφή: Η ΒΑΗ/ΟΦΟΡΟC. 

στήλ. 22-30. E. Dinkler, Der Einzug in  Jerusalem, Opladen 1970. Hadermann-
Misguich, Kurbinovo, 135-142. T. Velmans, “Observations sur l’emplacement 
et l’iconographie de l’Entrée a Jérusalem dans quelques  églises de Svanétie 
(Géorgie)”, Rayonnement Grec. Hommages à Charles Delvoye, Bruxelles 1982, 
471 κ.ἑ. A. Koumoussi, Les peintures murales de la Transfiguration de Pyrgi et de 
Sainte-Thècle en Eubée, Athenes 1987, 81-88.

178. Hadermann-Misguich, Kurbinovo, 138 κ.ἑ.
179. Γιὰ τὴν εἰκονογραφία τῆς πόλης τῆς Ἱερουσαλήμ, βλ. B. Kuhnel, From the 

Earthly to Heavenly Jerusalem. Representations of the Holy City in the Christian 
Art of the First Millenium, Rome-Freiburg-Wien 1987.

180. Τὰ παιδιὰ συνοδευόμενα ἀπὸ τοὺς γονεῖς τους ἀποτελοῦν σὲ ἀρκετὲς 
περιπτώσεις παραπληρωματικὲς μορφὲς τῆς σκηνῆς τῆς Βαϊοφόρου. Βλ. ἐνδει-
κτικά: Ἀσπρᾶ-Ἐμμανουήλ, ὅ.π. (ὑποσημ. 82), 122 κ.ἑ.

181. Γιὰ τὰ ἀγροτικὰ ἐργαλεῖα στὸ Βυζάντιο, βλ. A. Bryer, “Byzantine 
Agricultural Implements: the Evidence of Medieval Illustrations of Hesiod’s 
Works and Days”, BSA 81 (1986), 45-80. Μ. Parani, Reconstructing the Reality 
of Images. Byzantine Material Culture and Religious Iconography (11th-15th 
Centuries), Leiden-Boston 2003, 199-202. Παρόμοιο ἐργαλεῖο ἀπαντᾶ σὲ πλη-
θώρα παραδειγμάτων τῆς σκηνῆς τῆς Βαϊοφόρου, μὲ ἐνδεικτικὸ παράδειγμα τὴ 
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Ἡ παράσταση ἀκολουθεῖ λιτὸ εἰκονογραφικὸ τύπο, ὅπως αὐτὸς 
διαμορφώθηκε ἤδη ἀπὸ τὴν μεσοβυζαντινὴ περίοδο182, ἀπὸ τὸν 
ὁποῖο ἀπουσιάζουν οἱ γραφικὲς λεπτομέρειες. Ὁ Χριστὸς στρέφε-
ται πρὸς τοὺς Ἑβραίους, ὅπως σὲ ἀρκετὰ μνημεῖα τῆς Δωδεκανή-
σου: στὸν Ἅγιο Γεώργιο Βάρδα (1289/90)183, στὸν Ταξιάρχη Μιχαὴλ 
στὸν Ἔμπολα Καλύμνου (τέλη 13ου αἰῶνα)184, στοὺς Ἁγίους Θεοδώ-
ρους Ἀρχαγγέλου (1372/3)185, στὴν Ἁγία Αἰκατερίνη (Ἲλκ Μιχρὰμπ) 
στὴ Ρόδο (τελευταῖο τέταρτο 14ου αἰῶνα)186, στὸν Ἅγιο Γεώργιο 
στὰ Λώρυμα Μασάρων (ἀρχὲς 15ου αἰῶνα)187, στὴν Ἁγία Ἀναστα-
σία Μονολίθου (15ος αἰῶνας), στὸν Ἅγιο Νικόλαο στὸ Φουντουκλὶ 
(τέλη 15ου αἰῶνα)188 κ.ἀ. 

Περιορισμένος εἶναι ὁ ἀριθμὸς τῶν παιδιῶν τῆς σκηνῆς, λε-
πτομέρεια ποὺ ἀπαντᾶ στὸ Χριστὸ στὴ Βέροια189, στὴν Ὄμορφη 
Ἐκκλησιὰ στὸ Γαλάτσι190, στὸν Ἅγιο Νικόλαο Ὀρφανό191, στὴν Κοί-

σκηνὴ ἀπὸ τὸ παρεκκλήσι τοῦ Ἁγίου Ἠρακλειδίου στὴ Μονὴ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη 
τοῦ Λαμπαδιστῆ στὸν Καλοπαναγιώτη τῆς Κύπρου, τοῦ 13ου αἰῶνα. (Ἱστορία 
τῆς Κύπρου, Τόμ. Ε΄, (Μεσαιωνικὸν Βασίλειον. Ἐνετοκρατία), μέρος Β΄ (Πίνακες), 
Λευκωσία 1996, πίν. ΧΧΙΙΙ).

182. Millet, Recherches, 256 κ.ἑ. Ἐνδεικτικὰ παραδείγματα λιτῆς εἰκονογρα-
φίας μὲ περιορισμένο ἀριθμὸ προσώπων ἀποτελοῦν τὸ El Nazar στὴν Καππα-
δοκία, (10ος αἰῶνας. M. Restle, Die byzantinische Wandmalerei in Kleinasien, 
Recklinghausen 1967, εἰκ. 19), οἱ Ἅγιοι Ἀνάργυροι Καστοριᾶς (τέλη 11ου αἰῶνα. 
Στ. Πελεκανίδης, Μ. Χατζηδάκης, Βυζαντινὴ Τέχνη στὴν Ἑλλάδα. Καστοριά, 
Ἐκδόσεις Μέλισσα, Ἀθήνα 1984, 35, εἰκ. 16) καὶ τὸ Kurbinovo (1191. Hadermann-
Misguich, Kurbinovo, εἰκ. 61).

183. ΑΒΜΕ ΣΤ΄ (1948), 124-125, εἰκ. 106.
184. Α. Κατσιώτη, «Οἱ τοιχογραφίες τοῦ Ταξιάρχη Μιχαὴλ στὸν Ἔμπολα-

Βαθὺ Καλύμνου», Κάλυμνος. Ἑλληνορθόδοξος ὁρισμὸς τοῦ Αἰγαίου, Ἀθήνα 1994, 
εἰκ. 11.

185. Γιακουμάκη, ὅ.π. (ὑποσημ. 77), 35-36, εἰκ. 30-31.
186. Ἀρχοντόπουλος, Ἁγία Αἰκατερίνη, 99-100.
187. Ἰ. Βολανάκης, Ὁ ναὸς τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στὰ Μάσαρη Ρόδου καὶ οἱ 

τοιχογραφίες αὐτοῦ, Ρόδος 1989, πίν. 7.
188. Μ. Ἀχειμάστου-Ποταμιάνου, «Οἱ τοιχογραφίες τῆς οἰκογένειας Βαρδο-

άνη στὸν Ἅγιο Νικόλαο στὸ Φουντουκλὶ τῆς Ρόδου», Θωράκιον. Ἀφιέρωμα στὴ 
μνήμη τοῦ Παύλου Λαζαρίδη, Ἀθήνα 2004, πίν. 79.

189. Στ. Πελεκανίδης, Καλλιέργης ὅλης Θετταλίας ἄριστος ζωγράφος, Ἀθήνα 
21994, πίν. 21.

190. Ἀ. Βασιλάκη-Καρακατσάνη, Οἱ τοιχογραφίες τῆς Ὄμορφης Ἐκκλησιᾶς, 
Ἀθήνα 1971, πίν. 25.

191. Α. Τσιτουρίδου, Ὁ ζωγραφικὸς διάκοσμος τοῦ Ἁγίου Νικολάου Ὀρφανοῦ 
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μηση στὸ Λογκανίκο192, στὸν Ἅγιο Νικόλαο στὴν Πλάτσα τῆς Μά-
νης193 κ.α., ὄχι ὅμως στὴν Παντάνασσα τοῦ Μυστρᾶ194 καὶ σὲ ἄλλα 
παλαιολόγεια μνημεῖα. Ἐνδιαφέρον στοιχεῖο ἀποτελεῖ τὸ παιδὶ ποὺ 
ἁπλώνει τὸ ὕφασμα μπροστὰ στὸν ἡμίονο καὶ ταυτόχρονα κρατᾶ 
κλαδί, ὅταν σὲ παραδείγματα τῆς ἴδιας ἐποχῆς σὲ εἰκόνες195, καθὼς 
καὶ στὰ παραπάνω ἀπὸ τὴν μνημειακὴ ζωγραφική, δὲν συνηθίζεται 
τέτοιου εἴδους ἀπεικόνιση. Ἐπίσης, ἡ γενικὰ σπάνια τοποθέτηση 
τῆς γονυπετοῦς γυναικείας μορφῆς πλάι στὰ παιδιὰ σὲ ἐξίσου μικρὴ 
κλίμακα (μόλις καὶ μετὰ βίας φτάνει στὸ ὕψος τοῦ γονάτου τῆς 
μορφῆς τοῦ Ἑβραίου δίπλα της), ἀπαντᾶ στὸ ναὸ τῆς Ἀνάληψης 
στὴ Ravanica196. Ἡ μικρὴ κλίμακα τῆς μορφῆς στὸν Ἅγιο Νικόλαο, 
ἡ ὁποία πιθανὸν νὰ ὀφείλεται σὲ ἔλλειψη χώρου, καθὼς ἡ σύνθεση 
εἶναι ἀσφυκτικὰ γεμάτη, εἶναι συνήθης στὴν ἀπεικόνιση μορφῶν 
ἀφιερωτῶν197. Στὴν ἔλλειψη χώρου μπορεῖ νὰ ἀποδοθεῖ καὶ ἡ ἀπει-
κόνιση τοῦ ἑνὸς μόνο παιδιοῦ, τὸ ὁποῖο ἀποδίδει στὸν Χριστὸ τὶς 
τιμὲς πού, συνήθως, ἀποδίδουν δύο ἢ περισσότερα198. 

Ὁ μικρὸς ἀριθμὸς τῶν ἀποστόλων, ὅπως ἐπίσης καὶ ὁ ἡμίονος 
ποὺ πλησιάζει μὲ τὸ κεφάλι τοῦ τὸ παιδί, ἀποτελοῦν εἰκονογρα-

στὴ Θεσσαλονίκη. Συμβολὴ στὴ μελέτη τῆς παλαιολόγειας ζωγραφικῆς κατὰ τὸν 
πρώιμο 14ο αἰῶνα, Θεσσαλονίκη 1986, πίν. 25. 

192. O. Chassoura, Les peintures murales byzantines des églises de Longanikos-
Laconie, Athenes 2002, 128, fig. 91.

193. Ντ. Μουρίκη, Οἱ τοιχογραφίες τοῦ Ἁγίου Νικολάου στὴν Πλάτσα τῆς 
Μάνης, Ἀθήνα 1975, εἰκ. 63.

194. Ἀσπρᾶ-Ἐμμανουήλ, ὅ.π. (ὑποσημ. 82), 124-125, εἰκ. 49-51.
195. Μ. Vassilaki, “An icon of the Entry into Jerusalem and a question of 

archetypes, prototypes and copies in late- and post-byzantine icon painting”, 
ΔΧΑΕ ΙΖ΄ (1993-1994), 271-284. fig. 1, 3, 4.

196. M. Ljubinkovic, Ravanica, Beograd 1966, εἰκ. 20.
197. Ἀπὸ τὴν πληθώρα παραδειγμάτων στὸ σύνολο τῶν μνημείων ποὺ σώζουν 

ἀπεικονίσεις ἀφιερωτῶν ἀνὰ τὴν ἐπικράτεια, ἐνδεικτικὰ ἀναφέρεται ὁ ἀνώνυμος 
στὸ τύμπανο τοῦ νότιου τυφλοῦ ἀψιδώματος τοῦ κυρίως ναοῦ τοῦ Ἁγίου Γεωρ-
γίου τοῦ Πλακωτοῦ στὴ Μαλώνα, πλάι στὰ πόδια τῆς μνημειώδους, ὁλόσωμης, 
Παναγίας Κυριώτισσας (τέλη 14ου-ἀρχὲς 15ου αἰῶνα). Ἰ. Μπίθα, «Ἐνδυματολο-
γικὲς μαρτυρίες στὶς τοιχογραφίες τῆς μεσαιωνικῆς Ρόδου (14ος αἱ.-1523). Μιὰ 
πρώτη προσέγγιση», Ρόδος 2400 χρόνια. Ἡ πόλη τῆς Ρόδου ἀπὸ τὴν ἵδρυσή της 
μέχρι τὴν κατάληψη ἀπὸ τοὺς Τούρκους (1523), Πρακτικὰ διεθνοῦς ἐπιστημονι-
κοῦ συνεδρίου, Β΄, Ἀθήνα 2000, 434, εἰκ. 1:η, Πίν. 170γ.

198. Γιὰ τὴ συμμετοχὴ τῶν παιδιῶν στὴ σκηνή, βλ. C. Hennessy, Images of 
Children in Byzantium, Farnham 2008, 38, 70-72.
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φικὲς λεπτομέρειες γνωστὲς ἤδη ἀπὸ τὸν 10ο αἰῶνα199, οἱ ὁποῖες 
ἀπαντοῦν καὶ στὴν Ἁγία Αἰκατερίνη τῆς Ρόδου200.

Ἡ Σταύρωση (εἰκ. 28-29) 
(Ματθαῖος κζ΄:33-56, Μάρκος ιε΄: 22-41, Λουκᾶς κγ΄: 33-49,  
Ἰωάννης ιθ΄:17-37)

Στὴ σκηνὴ τῆς Σταύρωσης201 στὸν Ἅγιο Νικόλαο λαμβάνουν μέ-
ρος, ἐκτὸς ἀπὸ τὸν Ἐσταυρωμένο,  ἡ Παναγία καὶ ὁ ἅγιος Ἰωάννης 
ὁ Θεολόγος. Ἡ παράσταση φέρει ἀρκετὲς ἀπώλειες καὶ ἀπολεπί-
σεις, ποὺ δυσχεραίνουν τὴν ἐξέτασή της. Ὁ Χριστὸς εἰκονίζεται 
νεκρὸς στὸ σταυρό, ὁ ὁποῖος στηρίζεται σὲ σχηματοποιημένο 
βραχῶδες ἔξαρμα. Φορεῖ λευκὸ περίζωμα, τὸ κεφάλι τοῦ σημειώ-
νει ἔντονη κάμψη πρὸς τὰ δεξιὰ καὶ τὰ πόδια του στηρίζονται σὲ 
ὑποπόδιο. Ἀπὸ τὴν Παναγία σώζονται τμῆμα τοῦ φωτοστεφάνου 
καὶ τοῦ σκουροκόκκινου μαφορίου τῆς κάτω του στήθους. Ἀπὸ τὸν 
Ἰωάννη, ἀντίθετα, σώζεται μόνο τμῆμα τῶν ποδιῶν του, κάτω ἀπὸ 
τὸν ἀστράγαλο. Ἑκατέρωθεν τοῦ σταυροῦ ἡ σκηνὴ ἐπιγράφεται: Η 
CTΑΥ/ΡΩCΙC. 

Οἱ ὀλιγοπρόσωπες Σταυρώσεις ἀπαντοῦν σὲ ἀρκετὰ τοιχογρα-
φημένα σύνολα τῆς Δωδεκανήσου: Ἅγιος Νικήτας στὴ Δαματριὰ 
(τέλη 13ου αἰῶνα)202, Ἅγιος Γεώργιος Βάρδας (1289/90), Ἅγιοι Θεο-

199. Ἀπαντοῦν στὸ Tokali I (A. Wharton Epstein, Tokali Kilise. Tenth century 
metropolitan art in byzantine Cappadocia, Washington 1986, fig. 33) καὶ στὸν Με-
γάλο Περιστερεῶνα στὸ ÇavuŞin (G. De Jerphanion, Une nouvelle province de l’art 
byzantine. Les églises rupestres de Cappadoce, Paris 1925-1941, I, pl. 141, 2).

200. Ἀρχοντόπουλος, Ἁγία Αἰκατερίνη, 100.
201. Γιὰ τὴν εἰκονογραφία τῆς σκηνῆς βλ. Millet, Recherches, 396-460. E. 

Sandberg-Vavalà, La Croce dipinta italiana e l’iconografia delle passione, Verona 
1929, 2Roma 1980, 27-57. J.R, Martin, “The Dead Christ on the Cross in Byzantine 
Art”, Late Classical and Mediaeval Studies in Honor of A.M. Friend Jr., Princeton 
1955, 189-196. K. Wessel, Die Kreuzigung (Iconographia Ecclesiae Orientalis), 
Bongers: Recklinghausen 1966. Schiller, Iconographie, 2, 88-99. Hadermann-
Misguich, Kurbinovo, 147-152. Th. Chatzidakis-Bacharas, Les peintures murales 
de Hosios Loukas. Les chapelles occidentales, Athènes 1982, 44-49. T. Velmans, 
“Note sur les signes de la redemption dans l’image du Crucifiement byzantine 
au moyen âge”, Θυμίαμα στὴ μνήμη τῆς Λασκαρίνας Μπούρα, Ἀθήνα 1994, 1, 
337-340. Γιὰ τὶς ἀπαρχὲς καὶ τὶς πρώιμες ἀπεικονίσεις τοῦ θέματος, βλ. J. Spier, 
Picturing the Bible. The Earliest Christian Art, Fort Worth 2007, 227-232.

202. Brandi, ὅ.π. (ὑποσημ. 126), tav. VII.
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Εἰκ. 28. Ἡ Σταύρωση. 

Εἰκ. 29. Ἡ Σταύρωση. 
Λεπτομέρεια. 
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δωροι Ἀρχαγγέλου (1372/3), Ἅγιος Φανούριος στὴ μεσαιωνικὴ πόλη 
τῆς Ρόδου (α΄ μισὸ 15ου αἰῶνα, γ΄ στρῶμα), Παναγία Γουρλομάτα 
στὴ Λέρο (1327;), Ἅγιος Προκόπιος στὴ Σύμη (τέλη 14ου αἰῶνα) 
Ἅγιος Ζαχαρίας στὸ Φοινίκι τῆς Χάλκης (β΄ μισὸ 14ου αἰῶνα) κ.ἀ.203, 
ἀλλὰ καὶ σὲ εἰκόνες τῆς ἐποχῆς, μὲ ἰδιαίτερη προτίμηση στὴν ἀπει-
κόνιση τοῦ θέματος στὴν ὀπίσθια ὄψη ἀμφιγραπτῶν ἔργων. Ἐνδει-
κτικὰ ἀναφέρονται ἡ εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ ἀπὸ τὴ Ρόδο, χρονολο-
γημένη στὰ μέσα του 14ου αἰῶνα204, ἡ εἰκόνα τῆς Παναγίας στὸ ναὸ 
τῆς Κοίμησης τῆς Θεοτόκου Λίνδου (15ος αἰῶνας)205, τῆς Παναγί-
ας Ὁδηγήτριας ἀπὸ τὴ Μονὴ Δωριῶν Μεραμπέλλου (α΄ μισὸ 15ου 
αἰῶνα)206 κ.ἀ.

 Ἡ στάση τοῦ Χριστοῦ207, ὁ ὁποῖος κρέμεται ἀπὸ τὸ Σταυρό, μὲ 
τὸ κεφάλι νὰ ἔχει γείρει στὸν ὦμο καὶ τὸ σῶμα του νὰ διαγράφει 
καμπύλη, πρωτοεμφανίζεται στὴ μεσοβυζαντινὴ περίοδο, μὲ παρα-
δείγματα ἤδη ἀπὸ τὸν 11ο-12ο αἰῶνα208. 

Ἡ εἰς Ἅδου Κάθοδος (εἰκ. 30-31)

Μετὰ τὴ Σταύρωση, ἀκολουθεῖ ἡ σκηνὴ τῆς Καθόδου στὸν Ἅδη209, 

203. Γιὰ περισσότερα παραδείγματα, βλ. Α. Κατσιώτη, «Οἱ τοιχογραφίες τοῦ 
Ταξιάρχη Μιχαὴλ στὸν Ἔμπολα-Βαθὺ Καλύμνου», Κάλυμνος. Ἑλληνορθόδοξος 
ὁρισμὸς τοῦ Αἰγαίου, Ἀθήνα 1994, 252-252, σημ. 125.

204. Ἡ εἰκόνα προέρχεται ἀπὸ τὸ ναὸ τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων τῆς ὁμώνυ-
μης συνοικίας τῆς Ρόδου καὶ ἐκτίθεται στὸ Παλάτι τοῦ Μεγάλου Μαγίστρου. 
Μ. Ἀχειμάστου-Ποταμιάνου, «Δύο ἀμφιπρόσωπες εἰκόνες τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς 
Παναγίας στὴ Ρόδο», ΔΧΑΕ Λ΄ (2009), 206, εἰκ. 6.

205. Εἰκόνα ἀδημοσίευτη.
206. Εἰκόνες τῆς κρητικῆς τέχνης (Ἀπὸ τὸν Χάνδακα ὡς τὴν Μόσχα καὶ τὴν 

Ἁγία Πετρούπολη), Κατάλογος ἔκθεσης, (ἐπιστ. ἐπιμέλεια Μ. Μπορμπουδάκης), 
Ἡράκλειο 1993, ἀρ. 156.

207. Γιὰ τὴ στάση τοῦ Χριστοῦ στὸ Σταυρό, βλ. ἐνδεικτικά: Millet, Recherches, 
407-416. J.R. “Martin, The Dead Christ on the Cross in Byzantine Art”, Late 
Classical and Medieval Studies in Honor of Albert Mathias Friend, Princeton 
1955, 188. Στ. Πελεκανίδης, «Χρονολογικὰ προβλήματα τῶν τοιχογραφιῶν 
τοῦ καθολικοῦ τῆς Μονῆς τῆς Παναγίας Μαυριώτισσας Καστοριᾶς», ΑΕ 1978, 
150-152.

208. Millet, Recherches, 407-416.
209. Γιὰ τὴν εἰκονογραφία τῆς σκηνῆς, βλ. Α. Ξυγγόπουλος, «Ὁ ὑμνολο-

γικὸς εἰκονογραφικὸς τύπος τῆς εἰς τὸν Ἅδην Καθόδου τοῦ Ἰησοῦ», ΕΕΒΣ ΙΖ΄ 
(1941), 113-129. J. Vilette, La Résurrection Christ dans l’art chrétien du IIe au VIIe 
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Εἰκ. 30. Ἡ Εἰς Ἅδου  
Κάθοδος. 

Εἰκ. 31. Ἡ Εἰς Ἅδου  
Κάθοδος. Λεπτομέρεια. 
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ἡ ὁποία βασίζεται στὸ Ἀπόκρυφο Εὐαγγέλιο τοῦ Νικοδήμου210 καὶ 
στὴν ὑμνολογία τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα211. Ἡ παράσταση φέρει 
ἐκτεταμένες φθορές, οἱ ὁποῖες ὀφείλονται στὴ φωτιὰ ποὺ ξέσπα-
σε στὸ ναό, κατὰ τὴν ὁποία κάηκε τὸ ὑποκείμενο ξύλινο τέμπλο. 
Τὸ μεγαλύτερο μέρος  τῆς ζωγραφικῆς ἐπιφάνειας φέρει φθορὲς καὶ 
ἀπώλειες, μὲ καλύτερα σωζόμενα τὰ κατώτερα τμήματα. 

Ἡ σκηνὴ ἐκτυλίσσεται σὲ βραχῶδες τοπίο, σὲ συμφωνία μὲ τὰ 
κείμενα τὰ ὁποῖα παραδίδουν ὅτι ἔλαβε χώρα μέσα σὲ σπήλαιο212. Ὁ 
Χριστὸς παριστάνεται σὲ ἀντικίνηση, μὲ ὁρατὰ τμήματα τοῦ ἐρυ-
θροῦ ἱματίου του. Πατᾶ πάνω στὶς πεσμένες στὸ ἔδαφος πύλες τοῦ 
Ἅδη, πάνω στὶς ὁποῖες διακρίνεται τὸ πέλμα του. Στὰ ἀριστερά, 
γονατιστὸς ὁ Ἀδὰμ  μὲ ροδοκόκκινο ἱμάτιο. Πλάι του σώζεται τμη-
ματικὰ τὸ πέλμα τοῦ Ἅδη, πάνω στὸν ὁποῖο φαίνεται νὰ πατοῦσε ὁ 
Χριστός. Στὸ κάτω δεξὶ ἄκρο τῆς παράστασης διακρίνεται ἡ σαρκο-
φάγος, ἐνῶ πίσω ἀπὸ αὐτὴν τὸ μαργαριτοποίκιλτο, ποδῆρες ἔνδυ-
μα ἑνὸς ἀπὸ τοὺς προφητάνακτες213.

Λόγῳ τῆς κακῆς κατάστασης διατήρησης τῆς παράστασης, ἐλά-
χιστα μπορεῖ νὰ συμπεράνει κανεὶς ἀπὸ εἰκονογραφικὴ ἄποψη. Ἡ 
σκηνὴ φαίνεται ἀπαλλαγμένη ἀπὸ δευτερεύοντα πρόσωπα, ἀποδο-
σμένη μὲ λιτότητα ἡ ὁποία συνάδει μὲ μνημεῖα τῆς μεσοβυζαντινῆς 
ἐποχῆς (πχ. Νέα Μονὴ Χίου214, Kurbinovo215 κ.λπ.) καὶ ὄχι μὲ ἀντί-
στοιχα τῆς ὕστερης παλαιολόγειας (βλ. Παντάνασσα Μυστρᾶ216). 

siècle, Paris 1957. E. Lucchesi Palli, “Der syrish palästinische Darstellungtypus 
der Höllenfahrt Christi”, RQ 57 (1962), 250-267. H ἴδια, Anastasis, RbK, I, στήλ. 
142-148. Hadermann-Misguich, Kurbinovo, 162-167. A.D. Kartsonis, Anastasis. 
The making of an image, Princeton 1986. Ε. Δεληγιάννη-Δωρή, «Παλαιολόγεια 
εἰκονογραφία. Ὁ «σύνθετος» εἰκονογραφικὸς τύπος τῆς Ἀναστασης», Ἀντίφω-
νον. Ἀφιέρωμα στὸν καθηγητὴ Ν.Β. Δρανδάκη, Θεσσαλονίκη 1994, 399-435. Ἀρχ. 
Σ. Κουκιάρης, «Οἱ ἀνεπίγραφοι ἀνιστάμενοι στὴν Εἰς Ἅδου Κάθοδον», ΔΧΑΕ 19 
(1996-1997), 305-317.

210. C. Tischendorf, Evangelia Apocrypha, Leipzig 1896, 323 κ.ἑ.
211. Lucchesi Palli, ὅ.π., 254.
212. Ὅ.π.
213. Γιὰ τὴν παρουσία καὶ τὸν ἀριθμὸ προφητῶν στὴ σκηνή, βλ. Kartsonis, 

ὅ.π., 186, 198, 199.
214. Ντ. Μουρίκη, Τὰ ψηφιδωτὰ τῆς Νέας Μονῆς Χίου, Β΄, Ἀθήνα 1985, εἰκ. 

48, 180.
215. Hadermann-Misguich, Kurbinovo, εἰκ. 79.
216. Ἀσπρᾶ-Ἐμμανουήλ, ὅ.π. (ὑποσημ. 82), 128-134, εἰκ. 52-53.
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Ἡ Ἀνάληψη  (εἰκ. 32). 
(Μάρκος ιστ΄: 19-20, Λουκᾶς κδ΄:50-53, Πράξεις Ἀποστόλων 
α΄:1-14, Ἀπόκρυφο Νικοδήμου).

Εἰκ. 32. Ἡ Ἀνάληψη. 

Ἡ σκηνὴ μὲ τὴν ὁποία κλείνει ὁ κύκλος τοῦ δωδεκαόρτου εἶναι 
αὐτὴ τῆς Ἀναληψης217, ἡ ὁποία καταλαμβάνει τὴ βόρεια πλευρὰ τῆς 
καμάρας τοῦ ἱεροῦ. Ἀπὸ τὴν παράσταση σώζεται μόνο τὸ κάτω 
μέρος, γεγονὸς πού, πιθανότατα, ὀφείλεται στὴν προαναφερθεῖσα 
πυρκαγιά. 

217. Γιὰ τὴν εἰκονογραφία τῆς Ἀνάληψης, βλ. ἐνδεικτικά: E. Dewald, “The 
Iconography of the Ascension”, AJA 19 (1915), 277-319. Α. Ξυγγόπουλος, «Ἡ τοι-
χογραφία τῆς Ἀναλήψεως ἐν τῇ ἀψίδι τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Θεσσαλονίκης», ΑΕ 
1938, 32-53. A. Grabar, Martyrium, II, 178-179. K. Wessel, Himmerfahrt Christi, 
RbK, II, στήλ. 1224-1256. Μ. Παναγιωτίδη, «Ἡ παράσταση τῆς Ἀνάληψης στὸν 
τροῦλλο τῆς Ἁγίας Σοφίας Θεσσαλονίκης», ΕΕΠΣΑΠΘ ΣΤ΄ 2 (1974), 69 κ.ἑ. 
Hadermann-Misguich, Kurbinovo, 167-175. Ν. Γκιολές, Ἡ Ἀνάληψις τοῦ Χρι-
στοῦ βάσει τῶν μνημείων τῆς Α΄ χιλιετηρίδος, Ἀθήνα 1981. Ἰ. Βαραλῆς, «Εἰκόνα 
μὲ ἰδιότυπη παράσταση Ἀνάληψης», ΔΧΑΕ ΙΕ΄ (1989-1990), 161-178. Th. Gouma-
Peterson, “A Paleologan Ascension Icon in the Menil Collection”, Θυμίαμα στὴ 
μνήμη τῆς Λασκαρίνας Μπούρα, Ι, Ἀθήνα 1994, 107-113.
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Στὸ κέντρο διακρίνεται ἡ Παναγία μέχρι τὸ ὕψος τοῦ ὤμου, σὲ 
στάση δέησης. Φορεῖ γαλανὸ χιτώνα καὶ πορφυρὸ μαφόριο218. Στὸ 
κάτω ἐπίπεδο, στὰ  δεξιά της Θεοτόκου, σώζεται τὸ κάτω τμῆμα τοῦ 
κορμοῦ δύο ἀποστόλων καὶ στὰ ἀριστερά της τριῶν, οἱ ὁποῖοι εἶναι 
στραμμένοι πρὸς αὐτήν. 

Ἡ παρουσία τῆς Θεοτόκου στὴν παράσταση τῆς Ἀνάληψης σὲ 
μετωπικὴ στάση, ὑπογραμμίζει τὸ ρόλο της ὡς μέσου τῆς ἐνσάρ-
κωσης τοῦ Χριστοῦ καὶ ὡς μάρτυρα τῆς θεοφάνειας. Παράλληλα, 
μὲ τὴν παρουσία της ἐξαίρεται ὁ συμβολικός της χαρακτήρας ὡς 
προσωποποίηση τῆς ἐπίγειας ἐκκλησίας, ἡ ὁποία συνεχίζει τὸ ἔργο 
τοῦ ἀναληφθέντος Χριστοῦ μέχρι τὴ Δευτέρα Παρουσία219. 

Μεσαία ζώνη

Ἅγιοι σὲ μετάλλια

Ἀπὸ τὸν 12ο-13ο αἰῶνα, σὲ ἀρκετὰ μνημεῖα συνηθίζεται ἡ ἀπει-
κόνιση ἁγίων σὲ μετάλλια σὲ στενὴ ζώνη κάτω ἀπὸ τὸ Δωδεκάορτο. 
Στὸν Ἅγιο Νικόλαο ἐντοπίζονται ἕξι στὸ νότιο τοῖχο καὶ τρία στὸν 
βόρειο. Ἡ αὐτοῦ του τύπου ἀπεικόνισή τους ἔχει θεωρηθεῖ ὅτι ὀφεί-
λεται σὲ ἐπίδραση τῆς τοποθέτησης φορητῶν εἰκόνων σὲ αὐτὸ τὸ 
σημεῖο220. 

Ἱερό-Νότιος τοῖχος

Κάτω ἀπὸ τὴν παράσταση τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, σώζονται ἀποσπα-
σματικὰ δύο μετάλλια, τῶν ὁποίων ἡ ζωγραφικὴ ἐπιφάνεια, σχεδὸν 
στὸ σύνολό της, ἔχει ἀπολεπισθεῖ. 

Νότιος τοῖχος-Δυτικὸ ἄκρο (εἰκ. 33-34)

Κάτω ἀπὸ τὶς σκηνὲς τῆς Βάπτισης καὶ τῆς Μεταμόρφωσης, τὸ 

218. Τὸ πορφυρὸ μαφόριο τῆς Παναγίας ἀπαντᾶ σὲ ὅλες τὶς ἀπεικονίσεις της 
στὴ σκηνή. Βλ. Γκιολές, ὅ.π., 313, σημ. 52.

219. Γκιολές, ὅ.π., 304-314.
220. A. Grabar,, “L’imago clipeata chrétienne”, στὸ L’art de la fin de l’antiquite 

et du mayen âge, I, Paris 1968, 607-613. Θ. Ἀρχοντοπουλος, «Οἱ βυζαντινὲς τοιχο-
γραφίες τῆς Ἁγίας Ἄννας στὸ Βαθὺ Καλύμνου» στὸ Κάλυμνος. Ἑλληνορθόδοξος 
ὁρισμὸς τοῦ Αἰγαίου, Ἀθήνα 1994, 399, ὅπου καὶ βιβλιογραφία.
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Εἰκ. 33. Νότιος τοῖχος, μεσαία ζώνη. Ἁγία Βαρβάρα (;)  
καὶ ἀδιάγνωστη ἁγία. 

Εἰκ. 34. Νότιος τοῖχος, μεσαία ζώνη. Ἁγία Εἰρήνη (;). 
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χῶρο καταλαμβάνει σειρὰ τεσσάρων μεταλλίων. Τὰ πρόσωπα τῶν 
μορφῶν ἔχουν βανδαλισθεῖ κατὰ τὸ παρελθὸν γιὰ ἄγνωστο λόγο, μὲ 
ἀποτέλεσμα κανένα χαρακτηριστικό τους νὰ μὴ διακρίνεται πλέον. 

α. (ἀπὸ Α. πρὸς Δ.) Ἀδιάγνωστη ἁγία

Ἡ μορφὴ εἰκονίζεται στηθαῖα σὲ ρόδινο βάθος. Φορεῖ καστανέ-
ρυθρο, χειριδωτὸ χιτώνα καὶ πορφυρὸ ἱμάτιο. Μὲ τὸ δεξὶ χέρι εἰκο-
νίζεται νὰ εὐλογεῖ. Στὴν κεφαλὴ φέρει πολυτελές, διαλίθο, κλειστὸ 
στέμμα221, τὸ ὁποῖο κοσμεῖται στὸ κέντρο ἀπὸ πρόσθετο σταυρό. 
Ὅμοιο στέμμα ἀπαντᾶ σὲ ἀδιάγνωστη ἁγία ἀπὸ τὴ ζώνη τῶν στη-
θαρίων τῆς ἁγίας Ἀναστασίας στὴ Μονόλιθο222. Πιθανὸν νὰ πρόκει-
ται γιὰ τὴν ἁγία Εἰρήνη, ὅπως ὑποθέτει ὁ Βολανάκης223, ἢ τὴν ἁγία 
Αἰκατερίνη224. 

β. Ἀδιάγνωστη ἁγία 

Στὰ δυτικά της προηγούμενης μορφῆς, ἔχει ἀπεικονισθεῖ ἡ μορφὴ 
ἀδιάγνωστης ἁγίας σὲ πρασινωπὸ βάθος, ἡ ὁποία φέρει μεγάλης 
ἔκτασης ἀπολεπίσεις καὶ ἀπώλειες τῆς ζωγραφικῆς ἐπιφάνειας. Ἡ 
ἁγία φορεῖ χιτώνα σὲ ἀπόχρωση ὤχρας καὶ πορφυρὸ μαφόριο. 

γ. Ἀδιάγνωστη ἁγία (Βαρβάρα;)
Ἀκολουθεῖ ἡ περισσότερο κατεστραμμένη ἀπὸ ὅλες τὶς στηθαῖες 

μορφές. Ἀδιάγνωστη ἁγία εἰκονίζεται σὲ ρόδινο βάθος, ντυμένη μὲ 
καστανόχρωμο χιτώνα. Ἡ κεφαλή της καλύπτεται ἀπὸ ταινιωτὸ 
κεφαλόδεσμο225. Πιθανολογοῦμε ὅτι πρόκειται γιὰ τὴν ἁγία Βαρβά-

221. Γιὰ τοὺς τύπους στεμμάτων στὶς πηγὲς καὶ τὴν ὕστερη βυζαντινὴ τέχνη, βλ. 
E. Piltz, Kamelaukion et Mitra. Insignes byzantins imperiaux et ecclésiastiques, 
Uppsala 1977, 26, 34, 56.

222. Τοιχογραφία ἀδημοσίευτη.
223. Βολανάκης, ὅ.π. (ὑποσημ. 8), 251.
224. Γιὰ ἀπεικονίσεις τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης, βλ. ἐνδεικτικά: Γ. καὶ Μ. Σωτηρί-

ου, Εἰκόνες τῆς Μονῆς Σινᾶ, 1, 147-149, 2, εἰκ. 166. Χρ. Μπαλτογιάννη, «Εἰκόνα 
τοῦ Βυζαντινοῦ Μουσείου μὲ σκηνὲς ἀπὸ τὸ Βίο τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνας. Ἕνα 
ἔργο πρώιμης κρητικῆς ζωγραφικῆς», ΔΧΑΕ ΙΑ΄ (1982-83), 77-98. Μ. Ἀχειμάστου-
Ποταμιάνου, Εἰκόνες τοῦ Βυζαντινοῦ Μουσείου Ἀθηνῶν, Ἀθήνα 1998, 72-75.

225. Γιὰ τὸν κεφαλόδεσμο καὶ τὴ γυναικεία βυζαντινὴ κόμμωση, βλ. M. 
Emmanuel, “Hairstyles and headdresses of empresses, princesses and ladies in 
Byzantium”, ΔΧΑΕ ΙZ΄ (1993-1994), 113-120. Ἡ ἴδια, “Some notes on the external 
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ρα, λόγω ὁμοιότητας μὲ τὴν, ταυτισμένη μὲ ἐπιγραφή, μορφὴ τῆς 
ἁγίας στὴν Ἁγία Ἀναστασία στὴ Μονόλιθο226. 

δ. Ἀδιάγνωστη ἁγία.
 Στὸ δυτικὸ ἄκρο τοῦ τοίχου, ἔχει ἀπεικονισθεῖ ἡ μορφὴ ἀδιά-

γνωστης ἁγίας σὲ πρασινωπὸ βάθος, ἡ ὁποία φορεῖ ἐρυθρὸ μαφό-
ριο. Στὰ δεξιά της διακρίνονται ἴχνη ἀπὸ τὸ δυσανάγνωστο σήμερα 
ἁγιωνύμιο. 

Βόρειος τοῖχος-Μεσαία ζώνη (εἰκ. 35)

Εἰκ. 35. Βόρειος τοῖχος. Μεσαία ζώνη. Στηθάρια. 

Μέσα σὲ μετάλλια, πλάι στὴν κτητορικὴ ἐπιγραφή, ἀπεικονίζον-
ται στηθαῖες τρεῖς μορφὲς ἁγίων, σὲ καλύτερη κατάσταση ἀπὸ τὶς 
ἀντίστοιχές των ἁγίων γυναικὼν τοῦ νοτίου τοίχου. Τὰ πρόσωπα 
τῶν μορφῶν δὲ σώζονται, συνεπείᾳ βανδαλισμοῦ. 

Ὁ ἅγιος Σάββας (εἰκ. 36).

Μέσα σὲ ρόδινο βάθος, εἰκονίζεται ἡ μορφὴ τοῦ ἁγίου Σάββα. 
Ἀπὸ τὸ πρόσωπο τῆς μορφῆς διακρίνεται τὸ καστανόχρωμο, διχα-
λωτὸ γένι227 καὶ τὰ ἴδιου χρώματος μαλλιά. Φορεῖ μοναστικὴ ἐνδυμα-
σία, ἀποτελούμενη ἀπὸ ὠχροκίτρινο χιτώνα καὶ δίχρωμο ράσο, μὲ 

appearance of ordinary women in Byzantium. Hairstyles-Headdresses, Texts 
and Iconography”, Byzslav 56 (1995), 769-778.

226. Τοιχογραφία ἀδημοσίευτη.
227. «Ὁ ἅγιος Σάββας γέρων, ἔχων τὸ γένειον εἰς δύο χωρισμένον….». Διονύ-

σιος ἐκ Φουρνά, ὅ.π., 162.
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τὴν μπροστινὴ ὄψη σὲ σκουρο-   

Εἰκ. 36. Βόρειος τοῖχος.  
Ὁ ἅγιος Σάββας. 

κόκκινη καὶ στὸν ὦμο σὲ βαθυκύ-
ανη ἀπόχρωση. Μὲ τὸ ἀριστερὸ 
χέρι χειρονομεῖ σὲ στάση δέησης 
καὶ μὲ τὸ δεξὶ εὐλογεῖ. Ἑκατέρω-
θεν τῆς κεφαλῆς του, τὸ ἁγιωνύ-
μιο: Ο ΑΓΙΟC/ CΑΒΑC.

Ὁ ἅγιος Ἀντώνιος (εἰκ. 37).

Πλάι στὸν ἅγιο Σάββα εἰκονί-
ζεται, μέσα σὲ κυανόχρωμο βάθος, 
ὁ ἅγιος Ἀντώνιος. Ἡ μορφὴ φο-
ρεῖ κυανὸ μοναστικὸ κουκκούλιο, 
πορφυρὸ χιτώνα καὶ ὠχροκίτρινο μοναστικὸ ράσο. Μὲ τὸ ἀριστερὸ 
χέρι χειρονομεῖ σὲ στάση δέησης καὶ μὲ τὸ δεξὶ εὐλογεῖ. Ἑκατέρωθεν 
τῆς κεφαλῆς του τὸ ἁγιωνύμιο: Ο ΑΓΙΟC/ ΑΝΤΟΝΙ(ΟC). 

Εἰκ. 37-38. Βόρειος τοῖχος. Οἱ ἅγιοι Ἀντώνιος καὶ Ἰωάννης Πρόδρομος. 

Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος (εἰκ. 38)

Ἡ ζώνη τῶν στηθαρίων κλείνει μὲ τὴν ἀπεικόνιση τοῦ ἁγίου Ἰω-
άννου τοῦ Προδρόμου. Ἡ μορφὴ παριστάνεται σὲ ρόδινο βάθος, 
κατὰ τὸν συνήθη εἰκονογραφικό της τύπο228. Τὸ πρόσωπό του, 

228. Γιὰ τὴν εἰκονογραφία τοῦ Προδρόμου, βλ. Α. Κατσιώτη, Οἱ σκηνὲς τῆς 
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ὅπως τῶν ὑπόλοιπων μορφῶν, ἔχει ἀπωλεσθεῖ. Διακρίνεται ὡστόσο 
ἡ μακριά, βοστρυχωτὴ κόμη, μέρος τῆς ὁποίας πέφτει στοὺς ὤμους, 
ὅπως ἐπίσης τὸ μέτωπο καὶ τμῆμα τῆς δεξιᾶς παρειᾶς. Τὸ σωζό-
μενο δεξὶ χέρι τῆς μορφῆς εἶναι γυμνό, σταυρωμένο στὸ ὕψος τοῦ 
στήθους, πιθανῶς σὲ χειρονομία εὐλογίας. Φορεῖ κίτρινο χιτώνα, 
ζωσμένο στὴ μέση. Ἑκατέρωθεν τοῦ φωτοστεφάνου του, σὲ συμπί-
λημα, τὸ ἁγιωνύμιο: Ο ΑΓΙΟC/ ΙΩ(ΑΝΝΗC) (Ο) ΠΡΟ(ΔΡΟΜΟC). 

Κάτω ζώνη

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΓΙΩΝ
Νότιος τοῖχος

Ἀρχάγγελος Μιχαήλ (εἰκ. 39-40)

Πλάι στὸ νεώτερο τέμπλο, δεσπόζει ἡ μνημειακῶν διαστάσεων 
μορφὴ τοῦ ἀρχαγγέλου Μιχαήλ229, ἡ ὁποία φτάνει κάτω ἀπὸ τὴν 
παράσταση τῆς Γέννησης, καθὼς ἐκτείνεται στὸ ὕψος τῶν δύο κα-
τώτερων ζωνῶν μαζί. Τὸ πρόσωπο τῆς μορφῆς δὲν σώζεται, ἐνῶ 
στοὺς βοστρύχους τῶν μαλλιῶν διακρίνονται περιορισμένης ἔκτα-
σης ἐπιζωγραφίσεις. 

Ὁ ἀρχάγγελος φορεῖ πολυτελῆ αὐτοκρατορικὰ ἐνδύματα230, 
ἀποτελούμενα ἀπὸ πράσινο, ποδῆρες διβιτήσιο, πορφυρὸ σάκκο μὲ 
μαργαριτοποίκιλτες παρυφές, διαλίθο αὐτοκρατορικὸ λῶρο σὲ ἀπό-
χρωση σκουροκίτρινη, ἀναδιπλούμενο χιαστὶ μπροστὰ στὸ στῆθος, 

ζωῆς καὶ ὁ εἰκονογραφικὸς κύκλος τοῦ ἁγίου Ἰωάννη Προδρόμου στὴ βυζαντινὴ 
τέχνη, Ἀθήνα 1998, ὅπου καὶ προγενέστερη βιβλιογραφία.

229. Γιὰ τὶς πρώιμες ἀπεικονίσεις τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ, βλ. J.P. Rohland, 
Der Erzengel Michael. Arzt und Feldherr, Leiden 1977.  Γιὰ τοὺς Ἀρχαγγέλους 
στὴ βυζαντινὴ τέχνη, βλ. Ἀρχ. Σ.  Κουκιάρης, Τὰ θαύματα-ἐμφανίσεις τῶν ἀγγέ-
λων καὶ ἀρχαγγέλων στὴν βυζαντινὴ τέχνη τῶν Βαλκανίων, Ἀθήνα-Γιάννινα 1989. 
G.A. Peers, Subtle Bodies. Representing Angels in Byzantium, London 2001, ὅπου 
καὶ παλαιότερη βιβλιογραφία. S. GabeliĆ, Byzantine and post-byzantine cycles of 
the Archangels (11th to 18th century), Belgrade 2004.

230. Γιὰ τὰ αὐτοκρατορικὰ ἐνδύματα τῶν ἀγγέλων στὴ βυζαντινὴ εἰκονογρα-
φία, βλ.: C. Jolivet-Levy, “Notes sur la représentation des archanges en costume 
impérial dans l’iconographie byzantine”, CahArch 46 (1998), 121-128, καὶ M. 
Parani, Reconstructing the Reality of Images. Byzantine Material Culture and 
Religious Iconography (11th-15th Centuries), Leiden-Boston 2003, 42-50, ὅπου 
καὶ παλαιότερη βιβλιογραφία.
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καθὼς καὶ μακριά, ὀξύληκτα πορφυρὰ 
ὑποδήματα (τζαγία)231. Πατᾶ πάνω σε 
ἐρυθρὸ προσκέφαλο, κοσμημένο μὲ δύο 
ὁμόκεντρες, πορφυρὲς γραμμές. Μὲ 
τὸ δεξὶ χέρι κρατᾶ σκῆπτρο καὶ μὲ τὸ 
ἀριστερὸ μετάλλιο, ὅπου ἀπεικονίζεται 
στηθαῖα ἡ μορφὴ τοῦ Χριστοῦ μὲ τὴν 
ἐπιγραφή: Ο ΕΝΜΑ/ ΝΟΥΗΛ. Ἑκατέ-
ρωθεν τῆς κεφαλῆς τοῦ ἀρχαγγέλου ἡ 
δίστιχη ἐπιγραφή: Ο ΑΡΧ(ΩΝ) / ΜΙ-
ΧΑΗΛ (πάνω), (Ο ΘΑ)/ΡΕΝΟC (κάτω). 

Ἡ ἀπεικόνιση ἀρχαγγέλων εἶναι συ-
νήθης στὴν κάτω ζώνη ναῶν τῆς ὑπαί-
θρου τῆς Ρόδου καὶ τῶν γειτονικῶν νη-
σιῶν κατὰ τὴν ὑστεροβυζαντινὴ ἐποχή. 
Ἐνδεικτικὰ ἀναφέρεται ἡ παράσταση 
στὸν Ἅγιο Γεώργιο Βάρδα στὴν Ἀπο-
λακκιὰ (1289/90)232, στὸν Ἅγιο Φανού-

ριο (τρίτο στρῶμα, α΄ μισὸ 15ου 
αἰῶνα)233 καὶ τὴν Ἁγία Αἰκατερίνη 
στὴ μεσαιωνικὴ πόλη τῆς Ρόδου234, 
στὸν Ἅγιο Γεώργιο στὰ Μαριτσὰ 
(15ος αἰῶνας)235, στὸν Ἅγιο Ἰωάννη 
τὸν Πρόδρομο (1428;)236 καὶ στὸν 
Ἅγιο Γεώργιο τὸν Πετρωνιάτη στὴν 
Ἀρχάγγελο237 κ.ἀ. 

Ἐνδιαφέρον παρουσιάζει ἡ εἰκο-

231. Στὸ ἴδιο, 30-31.
232. ΑΒΜΕ ΣΤ΄ (1948), 135.
233. Στὸ ἴδιο, 168.
234. Ἀρχοντόπουλος, Ἁγία Αἰκατερίνη, 147.
235. Τοιχογραφία ἀδημοσίευτη.
236. Τοιχογραφία ἀδημοσίευτη.
237. Τοιχογραφία ἀδημοσίευτη.

 
Εἰκ. 40. Ἀρχάγγελος Μιχαὴλ ὁ Θαρε-
νός. Λεπτομέρεια ἀπὸ τὸ μετάλλιο. 

Εἰκ. 39. Νότιος τοῖχος, 
κάτω ζώνη. Ὁ Ἀρχάγγελος 

Μιχαὴλ ὁ Θαρενός.
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νογραφικὴ λεπτομέρεια τοῦ μεταλλίου μὲ τὸν Χριστὸ στὸν τύπο τοῦ 
Ἐμμανουὴλ ποὺ κρατᾶ ἡ μορφὴ κατὰ τὴν μεμονωμένη ἀπεικόνισή 
της καὶ ὄχι ὡς μέρος τῆς σύνθεσης τῆς Σύναξης τῶν Ἀρχαγγέλων, 
ὅπως συνηθίζεται. Πρόκειται γιὰ στοιχεῖο γνωστὸ ἤδη ἀπὸ τὸν 12ο 
αἰῶνα σὲ εἰκόνα ἀπὸ στεατίτη τοῦ μουσείου Bandini στὸ Fiesole238, 
τὸ ὁποῖο ἀπαντᾶ καὶ σὲ εἰκόνα ἀπὸ τὸ μουσεῖο τῆς Πίζας ποὺ χρο-
νολογεῖται στὰ τέλη  τοῦ 13ου αἰῶνα239 κ.ἀ. Στὴ μνημειακὴ τέχνη 
ἐντοπίζεται στὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Γερακίου (13ος αἰῶνας)240 
καὶ σὲ τρεῖς τουλάχιστον ναοὺς τῆς Κρήτης (Ἁγία Παρασκευὴ Καν-
δάνου241, Παναγία στὶς Σαϊτοῦρες Ρεθύμνου242, Ἅγιος Γεώργιος στὴ 
Σκλαβοπούλα Χανίων243). Στὰ Δωδεκάνησα ἀπαντᾶ, ἐκτὸς ἀπὸ τὰ 
Μαριτσά, μόνον στὸ ναὸ τῆς Ἁγίας Τριάδας (Ντολαπλὶ Μετζὶντ) 
τῆς μεσαιωνικῆς πόλης. Ἀντίθετα, ἡ σφαίρα συχνὰ ἀπαντᾶ ἀκόσμη-
τη στὰ χέρια τοῦ Ἀρχαγγέλου, ὅπως στὴν παράσταση ἀπὸ τὴν Πα-
ναγία Τραφιώτισσα στὴν Τῆλο (14ος αἰῶνας) καὶ τὴν Ἁγία Ἐλέσα 
στὸν Ἀρνό, στὸ ἴδιο νησὶ (15ος αἰῶνας)244, ἢ μὲ χριστόγραμμα, ὅπως 
στὸν Ἅγιο Γεώργιο στὰ Μαριτσὰ (15ος αἰῶνας). 

Τὸ ἐπίθετο Θαρενὸς προφανῶς σχετίζεται μὲ τὸ μεγάλο προσκύ-
νημα τῆς μονῆς τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαὴλ στὸ Θάρρι, ἕνα ἀπὸ τὰ 
σημαντικότερα χριστιανικὰ ἱερά της Ρόδου, μὲ ἀλλεπάλληλα τοιχο-
γραφικᾶ στρώματα ἀπὸ τὸν 12ο ἕως τὸν 18ο αἰῶνα245. Στὸ μέτωπο 

238. I. Kalavrezou-Maxeiner, Byzantine Icons in Steatite, Wien 1985, I, 
119-122, II, n. 30.

239. Byzantium. Faith and Power (1261-1557), (ed. H.E. Evans), New York 
2004, 496-497, n. 299.

240. Γ. Δημητροκάλλης, Γεράκι. Οἱ τοιχογραφίες τῶν ναῶν τοῦ Κάστρου, 
Ἀθῆναι 2001, 62, εἰκ. 116-118 (σελ. 61), ὅπου καὶ ἐκτενὴς κατάλογος τῶν γνωστῶν 
εἰκονογραφικῶν παραλλήλων.

241. Κ. Λασσηθιωτάκης, «Ἐκκλησίες τῆς Δυτικῆς Κρήτης. Ἐπαρχία Σελίνου», 
ΚρητΧρον ΚΒ΄ (1970), εἰκ. 182.

242. Στὴν παράσταση, τὴ σφαίρα ἀντὶ τοῦ Μιχαὴλ τὴν κρατᾶ ὁ Γαβριήλ. I. 
Spatharakis, Byzantine Wall Paintings of Crete. Rethymnon Province, London 
1999, fig. 284.

243. Ὁ ἴδιος, Dated Byzantine Wall Paintings of Crete, Leiden 2001, 12-13, 
ὅπου καὶ βιβλιογραφία.

244. Τοιχογραφίες ἀδημοσίευτες.
245. Γιὰ τὸ ναό, βλ. Μ. Ἀχειμάστου-Ποταμιάνου, Στὸ Θάρι τῆς Ρόδου. Ὁ 

ναὸς καὶ οἱ τοιχογραφίες τῆς μονῆς τοῦ Ταξιάρχη Μιχαήλ, Ἀθήνα 2006, ὅπου καὶ 
ἐκτενὴς βιβλιογραφία σχετικά.
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τοῦ νότιου τοίχου τοῦ καθολικοῦ της μονῆς σώζεται τὸ μοναδικὸ 
παράλληλο ἀπεικόνισης ἀρχαγγέλου μὲ τὴν ἐπιγραφὴ Ο ΘΑΡΙΝΟC, 
ποὺ χρονολογεῖται στὸ 18ο αἰῶνα246. 

Ὁ ἅγιος Γεώργιος (εἰκ. 41).

Ἡ μορφὴ τοῦ ἁγίου Γεωργίου247 εἶναι 
ἡ πρώτη ἀπὸ σειρὰ τριῶν στρατιωτικῶν 
ἁγίων μὲ αὐλικὴ περιβολή, οἱ ὁποῖοι 
ἀπεικονίζονται μέσα σὲ γραπτὰ τοξωτὰ 
πλαίσια στὸ δυτικὸ ἄκρο τοῦ νότιου τοί-
χου, κάτω ἀπὸ τὶς παραστάσεις τῆς Βά-
πτισης καὶ τῆς Μεταμόρφωσης. 

Ὁ ἅγιος φορεῖ  πορφυρὴ χλαμύδα, ἡ 
ὁποία πορπώνεται στὸ δεξὶ ὦμο. Ἡ τε-
λευταία φέρει πολυτελῆ, χρυσοκίτρινα 
ταβλία, κοσμημένα μὲ πορφυρούς, ἑλισ-
σόμενους βλαστοὺς καὶ διαλιθες πα-
ρυφές. Ὁ κυανόχρωμος, ποδήρης  χι-
τώνας ἀπολήγει σὲ ταινιωτό, πορφυρὸ 
ἐπίρραμμα στὸ ὕψος τοῦ ποδόγυρου καὶ 
φέρει διαλιθα περικάρπια. Ἡ μορφὴ φο-
ρεῖ μυτερὰ ὑποδήματα στὸ χρῶμα τῆς 
ὤχρας248. Μὲ τὸ ἀριστερὸ χέρι χειρονομεῖ 
σὲ στάση δέησης, ἐνῶ  μὲ τὸ δεξὶ κρατᾶ 
ἐξίτηλο σταυρό. Ἑκατέρωθεν τῆς κε-
φαλῆς τὸ ἁγιωνύμιο Ο ΑΓ(ΙΟC) (Γ)ΕΩΡ-
ΓΙΟC ΔΙΑCΟΡΙΤΗC. 

Ἡ ἀπεικόνιση τοῦ ἁγίου μὲ αὐλικὴ ἐνδυμασία ἀποτελεῖ ἀναβίωση 

246. Στὸ ἴδιο, 153, πίν. 38, 45.
247. Γιὰ τὸν ἅγιο καὶ τὴν καταγωγὴ τῆς λατρείας του, βλ. Chr. Walter, “The 

Origins of the Cult of Saint George”, REB 53 (1995), 295-322. Ὁ ἴδιος, The Warrior 
Saints in Byzantine Art and Tradition, Aldershot 2003, 109-144. Γιὰ τὴν εἰκονο-
γραφία τοῦ βίου τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, βλ. T. Mark-Wiener, Narrative Cycles of 
the Life of St. George in Byzantine Art, New York 1977.

248. Τὰ κίτρινα ὑποδήματα ἦταν κατεξοχὴν ἐξάρτημα ἀξιωματούχων τῆς 
αὐλῆς. Πρβλ. τῆς στολὴ τοῦ ἐπάρχου στὸ χειρόγραφό του Σκυλίτζη: Ν. Οἰκο-
νομίδης, «Ἡ στολὴ τοῦ ἐπάρχου καὶ ὁ Σκυλίτζης τῆς Μαδρίτης», Εὐφρόσυνον. 
Ἀφιέρωμα στὸν Μανόλη Χατζηδάκη, 2, 423.

Εἰκ. 41. Νότιος τοῖχος, 
κάτω ζώνη. Ὁ ἅγιος Γε-

ώργιος ὁ Διασορίτης.  
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παλαιότερου τύπου, ἕνα ἀπὸ τὰ πρωιμότερα γνωστὰ παραδείγματα 
τοῦ ὁποίου ἐντοπίζεται στὸ ναὸ τοῦ Προδρόμου στὸ Cavusin (7ος 
αἰῶνας)249 καὶ γνωρίζει μεγαλύτερη διάδοση κατὰ τὴ μεσοβυζαντινὴ 
ἐποχή, γιὰ παράδειγμα, στὴν εἰκόνα ἀπὸ στεατίτη στὸ μουσεῖο τοῦ 
Λούβρου (τέλη 10ου-ἀρχὲς 11ου αἰῶνα)250 ἢ σὲ ἀπεικόνιση τοῦ ἁγίου 
στὸν ἡμικύλινδρο τῆς ἁψίδας τοῦ ναοῦ τοῦ Eski Gumus κοντὰ στὴ 
Νίγδη (11ος αἰῶνας)251. 

Τὸ προσωνύμιο, ὅμως, ΔΙΑCΟΡΙΤΗC252, ἔρχεται σὲ ἀντίθεση μὲ 
τὴν αὐλικὴ ἐνδυμασία τοῦ ἁγίου, καθὼς σὲ ὅσες ἀπεικονίσεις τοῦ 
ἁγίου ἔχει ἐπισημανθεῖ τὸ παραπάνω ἐπίθετο, σύμφωνα μὲ τὸν Δη-
μητροκάλλη, «ὁ ἅγιος εἰκονίζεται πάντα μὲ στρατιωτικὴ στολή»253, 
ὅπως στὰ ὑπόλοιπα γνωστὰ παραδείγματα ἀπὸ τὴ Ρόδο: στὸν Ἅγιο 
Ἰωάννη Μερογλίτη στοὺς Πεύκους (13ος αἰῶνας)254, στὸν Ἅγιο Ἰω-
άννη στὸν Ἀρχάγγελο (1428;)255 καὶ στὸν Ἅγιο Νικόλαο στὸ Φου-
ντουκλί256. Ἀξίζει λοιπὸν νὰ ἀναφερθεῖ ὅτι πρόκειται γιὰ τὸ μονα-
δικὸ γνωστὸ παράδειγμα ἀνάμεσα στὶς σωζόμενες ἀπεικονίσεις του 
στὰ Δωδεκάνησα, ἀπόδοσης τῆς μορφῆς ὡς αὐλικοῦ. 

Ὁ ἅγιος Γεώργιος ἦταν ἰδιαίτερα ἀγαπητὸς στὸν βυζαντινὸ κό-
σμο. Στὴ Ρόδο κατὰ τὴν Ἰπποτοκρατία μαρτυροῦνται ἀφιερωμένοι 
σὲ αὐτὸν ἕνας ναὸς ἐντὸς καὶ τρεῖς ἐκτός των τειχῶν τῆς πόλης257. 

249. N. Thierry, Haut Moyen Âge en Cappadoce, Les Églises de la region de 
Çavuşin, I, Paris 1983, 93.

250. I. Kalavrezou-Maxeiner, Byzantine Icons in Steatite, Wien 1985, I,  n. 
3. The Glory of Byzantium, Art and Culture of the Middle Byzantine Era A.D. 
843-1261 (Κατάλογος Ἔκθεσης: The Metropolitan Museum of Art, New York, 
March 11-July 6, 1997), ἐπιμ. H.C. Evans, W.D. Wixon, New York 1997, 156-157.

251. C. Jolivet-Levy, Les eglises byzantines de Cappadoce. Le programme 
iconographique de l’abside et de ses abords, Paris 1991, 280, pl. 152.

252. Γιὰ τὸ προσωνύμιο «Διασορίτης», βλ. Γ. Δημητροκάλλης, «Ἅγιος Γεώργιος 
ὁ Διασορίτης», Βυζαντινὰ 25 (2005), 39-63, ὅπου καὶ παλαιότερη βιβλιογραφία.

253. Στὸ ἴδιο, 46-47.
254. Στὸ ἴδιο, 44, εἰκ. 9.
255. Ἠ. Κόλλιας, «Τοιχογραφίαι τῆς Ἱπποτοκρατίας (1309-1522) εἰς Ρόδον», 

ΑΑΑ Ι (1973), 272, εἰκ. 8. Ι. Βολανάκης, Ἱστορία καὶ Μνημεῖα τοῦ Δήμου Ἀρχαγ-
γέλου τῆς Νήσου Ρόδου, Ρόδος 1994, 45.

256. Μ. Ἀχειμάστου-Ποταμιάνου, «Οἱ τοιχογραφίες τῆς οἰκογένειας Βαρδο-
άνη στὸν Ἅγιο Νικόλαο στὸ Φουντουκλὶ τῆς Ρόδου», Θωράκιον. Ἀφιέρωμα στὴ 
μνήμη τοῦ Παύλου Λαζαρίδη, Ἀθήνα 2004, πίν. 84β. Δημητροκάλλης, ὅ.π., 47.

257. Τσιρπανλῆς, Ἀνέκδοτα ἔγγραφα, ἀρ. 114, στ. 7, ἀρ. 125, στ. 2,11.
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Ἀνάμεσα στοὺς πολυάριθμους ποὺ ἀπαντοῦν στὶς πηγές258, ἀξίζει 
νὰ σημειωθεῖ ἡ μαρτυρία γιὰ τὴν ὕπαρξη ναοῦ ἀφιερωμένου στὸν 
Ἅγιο Γεώργιο τὸν Διασορίτη στὴν περιοχὴ τῆς Βιλλανόβας259. Ἀπὸ 
τοὺς σωζόμενους βυζαντινοὺς ναούς, ἀναφέρονται ἐνδεικτικὰ αὐτοὶ 
τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Πλακωτοῦ στὴ Μαλῶνα (11ος αἰῶνας)260, 
τοῦ Βάρδα στὴν Ἀπολακκιὰ (1289/90)261, οἱ ναοὶ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου 
τοῦ Χωστοῦ262 καὶ τοῦ Παχυμαχιώτη (1394/5)263 στὴ Λίνδο, οἱ ναοὶ 
στὶς θέσεις Κουναρᾶς (13ος αἰῶνας)264 καὶ Λαμπρὰ (14ος αἰῶνας)265 
Ἀσκληπειοῦ, τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στὰ Μαριτσὰ266 κ.α.

Οἱ ἅγιοι Δημήτριος καὶ Θεόδωρος(;) (εἰκ. 42-43)

Ὁ ἅγιος Δημήτριος267 παριστάνεται στὸ κέντρο τῶν τριῶν μορ-
φῶν. Ἀπεικονίζεται καὶ αὐτὸς μὲ αὐλικὴ ἐνδυμασία ὅμοια μὲ τοῦ 
Γεωργίου, μὲ ἐλάχιστες ὁρατές, λόγω ἐκτεταμένων φθορῶν,  δια-
φοροποιήσεις στὰ κοσμήματα τῶν ταβλίων, τὰ ὁποῖα ἐδῶ εἶναι γε-
ωμετρικά. Μὲ τὸ ἀριστερὸ χέρι σεβίζει καὶ μὲ τὸ δεξὶ εἰκάζεται ὅτι 

258. Βλ. Ἀρχοντόπουλος, Ἁγία Αἰκατερίνη, 153-154, ὅπου καὶ βιβλιογραφία.
259. Τσιρπανλῆς, Ἀνέκδοτα ἔγγραφα, ἀρ. 150, στ. 4.
260. Α. Κατσιώτη, «Οἱ παλαιότερες τοιχογραφίες τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ 

Πλακωτοῦ στὴ Μαλώνα τῆς Ρόδου. Παρατηρήσεις στὴν τέχνη τοῦ 11ου αἰῶνα 
στὰ Δωδεκάνησα», ΔΧΑΕ ΚΓ΄ (2002), 105-120.

261. ΑΒΜΕ ΣΤ΄ (1948), 114-142.
262. Μνημεῖο ἀδημοσίευτο. Βλ. ἀναφορὲς στά: Κόλλιας, Μεσαιωνικὴ πόλη, 

110. Α. Κατσιώτη, Θ. Ἀρχοντόπουλος, «Τὸ παρεκκλήσιο τῆς οἰκογένειας τῶν 
Ἀρμενόπουλων στὴ Ρόδο καὶ ἡ τέχνη τοῦ τέλους τοῦ 12ου  αἰῶνα στὰ Δωδεκάνη-
σα», Ρόδος 2400 χρόνια, Β΄, Ἀθήνα 2000, 380.

263. Ἰ. Μπίθα, «Σχόλια στὴν κτητορικὴ ἐπιγραφὴ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Πα-
χυμαχιώτη στὴ Λίνδο τῆς Ρόδου (1394/5)», ΔΧΑΕ Λ΄ (2009), 159-168, ὅπου καὶ 
βιβλιογραφία.

264. Μνημεῖο ἀδημοσίευτο. Βλ. Κ. Κεφαλᾶ, «Οἱ δράκοντες τῶν ὑδάτων. Συμ-
βολὴ στὴ μελέτη τῆς εἰκονογραφίας τῆς Βάπτισης μὲ ἀφορμὴ τὰ παραδείγμα-
τα τῆς Δωδεκανήσου», Χάρις Χαῖρε. Μελέτες στὴ μνήμη τῆς Χάρης Κάντζια, Β΄, 
Ἀθήνα 2004, 422.

265. Μνημεῖο ἀδημοσίευτο. Βλ. Papavassileiou-Archontopoulos, Nouveaux 
éléments, 324.

266. Η. Κόλλιας, «Τοιχογραφίαι τῆς Ἱπποτοκρατίας (1309-1522) εἰς Ρόδον», 
ΑΑΑ Ι (1973), 275-6.

267. Γιὰ τὴν εἰκονογραφία τοῦ ἁγίου, βλ. Walter, Warrior Saints, ὅ.π., 76-80, 
ὅπου καὶ παλαιότερη βιβλιογραφία. E. Luchesi Palli, “Demetrius von Saloniki”, 
LCI 6, στήλ. 41-45.
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κρατοῦσε σταυρὸ μαρτυρίου, κατ’ ἀντιστοιχία μὲ τὸν Γεώργιο. Δεξιὰ 
καὶ ἀριστερά της κεφαλῆς τοῦ τὸ ἁγιωνύμιο Ο ΑΓΙΟC ΔΗΜ(ΗΤΡ)
ΙΟC/ Ο ΜΕΓΑ/ΛΟΜ(ΑΡΤΥC). 

Ὁ ἅγιος ἔφερε τὸ ἀξίωμα τοῦ ὑπάτου, ἦταν μέλος δηλαδὴ τῆς 
ρωμαϊκῆς ἀριστοκρατίας, πράγμα ποὺ ἐξηγεῖ τὴν ἀπεικόνισή του 
ὡς αὐλικοῦ, σύμφωνα μὲ τὸν τύπο ποὺ εἶχε ἐπικρατήσει κατὰ τὴν 

Εἰκ. 42-43. Νότιος τοῖχος, κάτω ζώνη.  
Οἱ ἅγιοι Δημήτριος καὶ Θεόδωρος (;).
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πρώτη χιλιετία στὶς ἀφιερωματικὲς ἀπεικονίσεις του στὸν ὁμώνυ-
μο ναὸ τῆς Θεσσαλονίκης268. Οἱ ἀπεικονίσεις του στὰ Δωδεκάνησα  
εἶναι γενικὰ σπάνιες, καθὼς ἀπαντᾶ στὸν Πανορμίτη στὴν Πλα-
γιὰ τῆς Χάλκης (α΄ στρῶμα, 13ος αἰῶνας)269, στὸν Ἅγιο Γεώργιο τὸν 
Πλακωτὸ στὴ Μαλῶνα (β΄ στρῶμα, τέλη 14ου αἰῶνα), στὸν Ἅγιο 
Φανούριο (γ΄ στρῶμα, 15ος αἰῶνας) καὶ τὸν Ἅγιο Σπυρίδωνα (Κα-
βακλὶ Μετζίντ, τέλη 15ου αἰῶνα) στὴ μεσαιωνικὴ πόλη270. Βυζαντινοὶ 
ναοὶ ἀφιερωμένοι στὸν Ἅγιο Δημήτριο δὲν ἔχουν σωθεῖ στὴ Ρόδο, 
μαρτυροῦνται ὅμως ἀπὸ τὶς πηγὲς ἕνας στὸν βοῦργο τῆς μεσαιω-
νικῆς πόλης271 καὶ ἕνας στὸ χωριὸ Ἀσγούρου272. 

Πλάι στὸν ἅγιο Δημήτριο, στὸ δυτικὸ ἄκρο τοῦ νότιου τοίχου, 
εἰκονίζεται ἡ μορφὴ ἀδιάγνωστου ἁγίου, ἡ ὁποία φέρει ἐκτεταμένες 
φθορές, ἀπὸ τὸ ὕψος τοῦ ὤμου ἕως τὸ γόνατο, καὶ ἀπολεπίσεις. 
Ἀκολουθεῖ τὸν ἴδιο εἰκονογραφικὸ τύπο μὲ τοὺς δύο προαναφερθέ-
ντες στρατιωτικοὺς ἁγίους. Ἑκατέρωθεν τῆς κεφαλῆς τὸ φθαρμένο 
ἁγιωνύμιο: Ο ΑΓΙΟC ……. ΡΟC, ὁδηγεῖ στὴ διαπίστωση ὅτι πιθανὸν 
νὰ πρόκειται γιὰ τὸν Ἅγιο Θεοδωρο273, τὸν Τήρωνα ἢ τὸν Στρατη-
λάτη274. 

268. Γ. καὶ Μ. Σωτηρίου, Ἡ βασιλικὴ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης, 
τ. 1-2, Ἀθῆναι 1952. R. Cormack, “The Mosaic Decoration of St. Demetrius, 
Thessaloniki. A Re-examination in the Light of the Drawings of W. S. George”, 
BSA 64 (1969), 17-52, pl. 1-15.

269. Μνημεῖο ἀδημοσίευτο. Βλ. Α. Κατσιώτη, «Ἐπισκόπηση τῆς μνημειακῆς 
ζωγραφικῆς τοῦ 13ου αἰῶνα στὰ Δωδεκάνησα», ΑΔ 51-52 (1996-97), Α΄ Μελέτες, 
283.

270. Τοιχογραφίες ἀδημοσίευτες. Βλ. Ἀρχοντόπουλος, Ἁγία Αἰκατερίνη, 136.
271. Τσιρπανλῆς, Ἀνέκδοτα ἔγγραφα, ἀρ. 116, στ. 4, ἄρ. 153, στ. 5.
272. Στὸ ἴδιο, ἀρ. 23, στ. 11, ἀρ. 241, στ. 10.
273. Ὁ Βολανάκης ἔχει ταυτίσει τὴ μορφὴ μὲ τὸν ἅγιο Μερκούριο (ὅ.π. ὑπο-

σημ. 8). 
274. Γιὰ τὴν εἰκονογραφία τῶν ἁγίων Θεοδώρων, βλ. C. Weigert, E. Luchesi 

Palli, “Theodor Tiro”, LCI 8, στήλ. 447-451. Κ. Χαραλαμπίδης, «Ἡ πρώιμη εἰκο-
νογραφία τοῦ ἁγίου Θεοδώρου», Βυζαντινὰ 16 (1991), 117-141. Chr. Walter, 
“Theodore, Archetype of the Warrior Saint”, REB 7 (1999), 163-210. Ὁ ἴδιος, The 
Warrior Saints in Byzantine Art and Tradition, Aldershot 2003,44-66. Ὁ ἴδιος, 
“Saint Theodore and the Dragon”, στὸ: Chr. Entwistle (ἐπιμ.), Through a Glass 
Brightly, Studies in Byzantine and Mediaeval Art and Archaeology Presented to 
David Buckton, Oxford 2003, 95-106.
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Δυτικὸς τοῖχος

Οἱ ἀπόστολοι Πέτρος καὶ Παῦλος (εἰκ. 44-45)

Ἑκατέρωθεν τῆς θύρας εἰσό-
δου, τὴν κάτω ζώνη τοῦ δυτι-
κοῦ τοίχου καταλαμβάνουν οἱ 
μορφὲς τῶν πρωτοκορυφαίων 
ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύ-
λου275. Οἱ μορφὲς ἔχουν ἀπεικο-
νιστεῖ ὁλόσωμες καὶ ἀντωπές, 
κάτω ἀπὸ γραπτὰ τόξα (μὲ σω-
ζόμενο μόνο αὐτὸ τοῦ Παύλου). 
Ἡ κατάσταση διατήρησης τοὺς 
εἶναι ἀποσπασματική, μὲ ἐκτε-
ταμένες ἀπώλειες τῆς ζωγρα-
φικῆς, ἰδιαίτερα στὴ μορφὴ τοῦ 
Πέτρου. 

Ἀπὸ τὸν τελευταῖo276, ὁ 
ὁποῖος εἰκονίζεται στὰ νότια 
τῆς θύρας, ἔχει σωθεῖ μέρος 
μόνο τῶν ποδιῶν, κάτω ἀπὸ τὸ 

γόνατο. Ὁ ἀπόστολος ἦταν στραμμένος πρὸς τὴν πλευρὰ τῆς εἰσό-
δου κατὰ τρία τέταρτα. Διακρίνεται τμῆμα τοῦ λευκοῦ, ποδήρους 
χιτώνα του, τμῆμα τοῦ πορτοκαλοκόκκινου ἱματίου ποὺ τὸν καλύ-
πτει, καθὼς καὶ τὰ γυμνά του πέλματα. 

Ὁ ἀπόστολος Παῦλος277 εἰκονίζεται στὰ βόρεια τῆς θύρας. Ἡ 
μορφὴ σώζεται σὲ κάπως καλύτερη κατάσταση ἀπὸ τὴν προηγούμε-
νη, τὸ σύνολο ὅμως τῆς ζωγραφικῆς ἐπιφάνειας ἀπὸ τὴν ὀσφὺ ἕως 
τὸ κεφάλι ἔχει καταρρεύσει. Ὁ ἀπόστολος παριστάνεται ὁλόσωμος, 

275. Γιὰ τὴν εἰκονογραφία τῆς παράστασης, βλ.: K. Kreidl-Papadopoulos, 
“Die Ikone mit Petrus und Paulus in Wien. Neue Aspekte zur Entwicklung dieser 
Rundkomposition”, ΔΧΑΕ Ι΄ (1980-1981), 339-356.

276. Γιὰ τὴν εἰκονογραφία τοῦ ἁγίου Πέτρου, βλ. H. Brinkmann, Die 
Darstellung  des Apostels Petrus, Dusseldorf 1936. K. Weitzmann, The St. Peter 
Icon of Dumbarton Oaks, Washington D.C, 1983.

277. Γιὰ τὴν εἰκονογραφία τῆς μορφῆς, βλ. ἐνδεικτικά: P. Lechner, “Paulus”, 
LCI 8, στήλ. 128-147.

Εἰκ. 44. Δυτικὸς τοῖχος, κάτω ζώνη. 
Ὁ ἀπόστολος  Πέτρος. 
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στραμμένος κατὰ τρία τέταρτα 
πρὸς τὴ θύρα, κάτω ἀπὸ γρα-
πτό, τοξωτὸ πλαίσιο. Φορεῖ 
ποδήρη κυανόχρωμο χιτώνα 
καὶ κεραμιδὶ ἱμάτιο. Στὴ δε-
ξιὰ πλευρὰ τοῦ φωτοστεφά-
νου, τμῆμα τοῦ ἁγιωνυμίου: (Ο 
ΑΠΟCΤΟΛΟC)/ ΠΑΥΒΛΟC. 

Ἡ ἀπεικόνιση τῶν ἀποστό-
λων Πέτρου καὶ Παύλου ἑκα-
τέρωθεν τῆς εἰσόδου δὲν εἶναι 
σπάνια κατὰ τὴν παλαιολό-
γεια ἐποχή278. Στὴ Ρόδο, παρό-
μοια διάταξη  τῶν δύο μορφῶν 
ἀπαντᾶ στὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Γε-
ωργίου στὰ Λώρυμα Μασάρων 
(ἀρχὲς 15ου αἰῶνα)279 καὶ στὴν 
Ἁγία Αἰκατερίνη στὴ μεσαιω-
νικὴ πόλη280. Οἱ δύο ἀπόστολοι, 
τέλος, ἔχουν ἀπεικονιστεῖ μαζὶ 
καὶ ἀντωποὶ στὸ νότιο τοῖχο 
τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη 
τοῦ Θεολόγου στὸν Κουφὰ 
Παραδεισίου, συνοδευόμενοι 
ἀπὸ δωρητὲς σὲ μικρὴ κλίμακα 
(14ος-15ος αἰῶνας)281, καθὼς 
καὶ στὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου στὴν ὁμώνυμη πύλη τῆς μεσαιω-
νικῆς πόλης (15ος αἰῶνας)282. 

278. Ἀρχοντόπουλος, Ἁγία Αἰκατερίνη, 118-119, ὅπου συγκεντρωμένα παρα-
δείγματα.

279. Βολανάκης, ὅ.π. (ὑποσημ. 187), 41-42.
280. Ἀρχοντόπουλος, Ἁγία Αἰκατερίνη, 109-110.
281. Μπίθα, ὅ.π. (ὑποσημ. 197), 435, Πίν. 171α.
282. Τοιχογραφία ἀδημοσίευτη.

Εἰκ. 45. Δυτικὸς τοῖχος, κάτω ζώνη. 
Ὁ ἀπόστολος Παῦλος. 
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Βόρειος τοῖχος

Ἅγιος Μάμας (εἰκ. 46-47)

Στὸ δυτικὸ ἄκρο τοῦ βόρειου τοί-
χου, κάτω ἀπὸ τὴν κτητορικὴ ἐπι-
γραφή, παριστάνεται ἡ μορφὴ τοῦ 
ἁγίου Μάμαντος283 μέσα σὲ γραπτὸ 
τοξωτὸ πλαίσιο. Ὁ ἅγιος ἀπεικονί-
ζεται μὲ αὐλικὴ ἐνδυμασία, ἀποτε-
λούμενη ἀπὸ γαλανό, ποδήρη, χειρι-
δωτὸ χιτώνα καὶ πορφυρὴ χλαμύδα, 
ἡ ὁποία πορπώνεται στὸν δεξὶ ὦμο. 
Στὸ δεξὶ χέρι τοῦ διακρίνεται πο-
λυτελὲς περικάρπιο, στὸ ὕψος τοῦ 
ἀστραγάλου περίτεχνα κοσμημένος 
ποδόγυρος, ἐνῶ ἡ χλαμύδα, ἀντὶ 
ταβλίων, φέρει διαλιθες παρυφές. 
Ἡ μορφὴ κρατᾶ μὲ τὸ δεξὶ χέρι ποι-
μενικὴ ράβδο μὲ ἀγκιστροειδῆ ἐπί-
στεψη, καὶ μὲ τὸ ἀριστερό, τὸ ὁποῖο 
εἶναι καλυμμένο ἀπὸ τὴ χλαμύδα, 
κρατᾶ μικρὸ κριό. Τὸ πρόσωπο, 
ὅπως τῶν παραπάνω μορφῶν, δὲν 
ἔχει σωθεῖ. Ἑκατέρωθεν τοῦ φωτο-
στεφάνου τὸ ἁγιωνύμιο: Ο Α(Γ)ΙΟC 
ΜΑΜΑC. 

Ὁ ἅγιος Μάμας, προστάτης τῆς 
κτηνοτροφίας, ἀποτελεῖ προσφιλῆ μορφὴ στὴν ἱστόρηση, ἐπαρχι-
ακῶν καὶ μή, ναῶν. Ἡ λατρεία τοῦ ξεκίνησε ἀπὸ τὴν Καισάρεια τῆς 
Καππαδοκίας, ὅπου καὶ μαρτύρησε τὸν 3ο αἰῶνα, γνώρισε ὅμως με-

283. Σχετικὰ μὲ τὸ βίο τοῦ ἁγίου Μάμα καὶ μὲ ἀπεικονίσεις του, βλ. Α. Μα-
ραβὰ-Χατζηνικολάου, Ὁ ἅγιος Μάμας, Ἀθήνα 21995. Ἀναφορικὰ μὲ τὸ βίο του, 
βλ. Κ.Π. Κύρρης, “Δύο κυπριακὰ ἁγιολογικὰ μελετήματα”, Ἐπετηρίδα Κέντρου 
Μελετῶν Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου 5 (2001), 98 κ.ἑ. (ΟΛΟ 87-199). I. Spatharakis, 
A.A.T. van den Brink, A. Verweij, “A Cycle of St. Mamas in a Cretan Church”, JOB 
53 (2003), 229-238.

Εἰκ. 46. Βόρειος τοῖχος, κάτω 
ζώνη. Ὁ ἅγιος Μάμας.
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γάλη διάδοση στὴν Κύπρο284, ὅπου ἐντοπίζονται ἀρκετοὶ ναοὶ ἀφι-
ερωμένοι σὲ αὐτόν285, ἀλλὰ καὶ στὸν εὐρύτερο ἑλλαδικὸ χῶρο286. Ὁ 
γνωστότερος εἰκονογραφικός του τύπος εἶναι αὐτὸς τοῦ ἔφιππου 
σὲ λιοντάρι, ὅπως ἀπαντᾶ σὲ παλαιολόγεια, κυρίως, καὶ κατοπινὰ 
παραδείγματα ἀπὸ τὴν Κύπρο287. Ὁ ἅγιος εἰκονίζεται ὡς μάρτυρας 

284. D. Mouriki, “The cult of Cypriot saints in medieval Cyprus as attested 
by church decorations and icon painting”, στὸ: Α.Α.Μ. Bryer, G.S. Georghallides 
(ed.), The Sweet Land of Cyprus. Papers Given at the Twenty-Fifth Jubilee Spring 
Symposium of Byzantine Studies, Birmingham, March 1991, Nicosia 1993, 
249-251.

285. H. Delehaye, “Saints de Chypre”, AnBoll 26 (1907), 267.
286. Π.χ. στὴ Μάνη (Χ. Κωνσταντινίδη, «Ὁ Ἅγιος Μάμας στὸν Καραβᾶ Κού-

νου Μέσα Μάνης», ΛακΣπουδ 10 (1990), 140-165). Γιὰ περισσότερα παραδείγμα-
τα ναῶν ἀφιερωμένων στὸν ἅγιο, βλ. Μαραβᾶ-Χατζηνικολάου, ὅ.π., 84-85.

287. Παναγία τῆς Ἀσίνου. (στρῶμα 14ου αἰῶνα. Mouriki, ὅ.π., 272, εἰκ. 18. Χρ. 
Χατζηχριστοδούλου, Δ. Μυριανθεύς, Ὁ ναὸς τῆς Παναγίας τῆς Ἀσίνου, Ὁδηγοὶ 
Βυζαντινῶν Μνημείων τῆς Κύπρου, Λευκωσία 2002, 38).  Σταυρὸς τοῦ Ἁγιασμά-
τι στὴν Πλατανιστάσα (Α. and J. Stylianou, The Painted Churches of Cyprus. 

Εἰκ. 47. Βόρειος τοῖχος, κάτω ζώνη. Ὁ ἅγιος Μάμας. Λεπτομέρεια. 
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μὲ ποιμενικὴ ράβδο ἤδη ἀπὸ τὸν 11ο αἰῶνα, στὸ Elmali Kilise τοῦ 
Goreme288, καὶ στὰ ὑπόλοιπα παραδείγματα ἀπὸ τὴν Καππαδοκία289. 
Ὡς μάρτυρας ἀποδίδεται καὶ στὰ παραδείγματα ἀπεικονίσεών του 
ἀπὸ τὴ Δωδεκάνησο, μὲ πιὸ πρώιμες αὐτὲς τοῦ ναοῦ τῆς Ζωοδόχου 
Πηγῆς στὸ Μονάγρι τῆς Κῶ (πρώτη τριακονταετία  13ου αἰῶνα)290 
καὶ τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Βάρδα στὴν Ἀπολακκιὰ 
(1289/90)291. Ἀπὸ τὸν 15ο αἰῶνα, ἐνδεικτικὰ ἀναφέρεται ἀπεικόνισή 
του στὸ ναὸ τῆς Ἁγίας Τριάδας στὰ Νικειὰ τῆς Νισύρου, ὅπου κρατᾶ 
ἐπίσης ράβδο καὶ ἀρνί292. Ἀξίζει, τέλος, νὰ ἀναφερθεῖ ἡ ὕπαρξη ναοῦ 
ἀφιερωμένου στὸν ἅγιο Μάμα στὴν περιοχὴ Ἐξῆλες Μενετῶν Καρ-
πάθου, μὲ τοιχογραφίες ποὺ χρονολογοῦνται περίπου στὸ 1300293. 

Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες (εἰκ. 48)

Τὶς μορφὲς τῶν ἱσταμένων ἁγίων της κάτω ζώνης συμπληρώ-
νουν οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες294, οἱ ὁποῖοι ἀπεικονίζονται στὸ κέντρο τοῦ 
βόρειου τοίχου, ἀνάμεσα στὸν ἅγιο Μάμα καὶ τὸν τιμώμενο ἅγιο 
Νικόλαο τοῦ τελευταίου στρώματος. Ὁ μορφὲς εἰκονίζονται κατ’ 
ἐνώπιον, μέσα σὲ γραπτὰ τοξωτὰ πλαίσια, μὲ πολυτελῆ ἱερατικὰ 
ἄμφια. Παρόμοια διάταξη ἀπαντᾶ στὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στὰ 
Μαριτσὰ (15ος αἰῶνας), στὸ νότιο, αὐτὴ τὴ φορά, τοῖχο295. 

Treasures of Byzantine Art, Nicosia 21997, 208, fig. 118. Χρ. Ἀργυροῦ, Δ. Μυριαν-
θεύς, Ὁ ναὸς τοῦ Τιμίου Σταυροῦ τοῦ Ἁγιασμάτι, Ὁδηγοὶ Βυζαντινῶν Μνημείων 
τῆς Κύπρου, Λευκωσία 2004, εἰκ. στὴ σελ. 20). Σωτήρας στὸ Παλαιοχώρι (ἀρχὲς 
16ου αἰ. Α. and J. Stylianou, ὅ.π., 274, fig. 161) κ.ἄ.

288. Μαραβᾶ-Χατζηνικολάου, ὅ.π., πίν. 4α.
289. Ἡ Μαραβᾶ-Χατζηνικολάου ἀναφέρει ἀπεικονίσεις τοῦ ἁγίου στὸ El 

Nazar, τὸ Kililar Kilise καὶ τὸ Ballik Kilise. Ὅ.π., 92.
290. Εὐ. Παπαθεοφάνους-Τσουρῆ, «Οἱ βυζαντινὲς τοιχογραφίες δύο μνημείων 

τῆς Κῶ: Παναγία τῶν Καστριανῶν καὶ Ζωοδόχος Πηγὴ στὸ Μονάγρι» στό: Γ. 
Κοκκοροῦ-Ἀλευρᾶ, Α. Λαιμοῦ, Ε. Σημαντώνη-Μπουρνιᾶ (ἐπιμ.), Ἱστορία-Τέχνη-
Ἀρχαιολογία τῆς Κῶ, Α΄ Διεθνὲς Ἐπιστημονικὸ Συνέδριο, Κῶς, 2-4 Μαίου 1997, 
Ἀθήνα 2001, 359-361, εἰκ. 5. Κατσιώτη, ὅ.π. (ὑποσημ. 25), 273-274, πίν. 84α.

291. Α. Ὀρλάνδος, ΑΒΜΕ ΣΤ΄ (1948), 132.
292. Τοιχογραφία ἀδημοσίευτη.
293. Κατσιώτη, ὅ.π. (ὑποσημ. 25), 290-291.
294. Γιὰ τὴν εἰκονογραφία τῶν μορφῶν τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, βλ. ἐνδεικτικά: 

Χρ. Κούτσικου, «Ἄγνωστη εἰκόνα τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν μὲ ὑπογραφὴ τοῦ Ἐμμα-
νουὴλ Τζάνε», ΔΧΑΕ ΚΖ΄ (2006), 353-364, ὅπου καὶ παλαιότερη βιβλιογραφία.

295. Ἠ. Κόλλιας, «Τοιχογραφίαι τῆς Ἱπποτοκρατίας (1309-1522) εἰς Ρόδον», 
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Ὁ ἅγιος Βασίλειος παριστάνεται στὸ δυτικὸ ἄκρο «μιξαιπόλιος, 
μακριᾶν ἔχων τὴν γενειάδα»296. Φορεῖ στιχάριο σὲ κιτρινωπὴ ἀπό-
χρωση καὶ πολυτελὲς πορφυρό, διαλίθο, ἐπιτραχήλιο μὲ φυτικὸ δι-
άκοσμο, τὸ ὁποῖο καλύπτει κατὰ μεγάλο μέρος τὸ παρόμοιας δια-
κόσμησης ἐπιγονάτιο. Τὰ παραπάνω καλύπτει φαιλόνιο κοσμημένο 
μὲ σκουροκόκκινους σταυροὺς ἐγγεγραμμένους σὲ λευκοῦ βάθους, 

ΑΑΑ Ι (1973), 275, εἰκ. 9. Πρβλ. ἀπεικόνισή τους στὸ βόρειο τοῖχο τοῦ ναοῦ 
τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Βάβυλα στὴ Μάνη, τῶν μέσων περίπου τοῦ 14ου αἰῶνα. Ν. 
Δρανδάκης, Ν. Γκιολές, Ε. Δωρή, Σ. Καλοπίση, Β. Κέπετζη, Χ. Κωνσταντινίδη, 
Μ. Κωνσταντουδάκη, Μ. Παναγιωτίδη, «Ἔρευνα στὴν Ἐπιδαυρο Λιμηρά», ΠΑΕ 
1982, 447.

296. Διονύσιος ἐκ Φουρνά, ὅ.π. (ὑποσημ. 53), 154.

Εἰκ. 48. Βόρειος τοῖχος, κάτω ζώνη. Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες. 
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συνεχῆ τετράγωνα πλαίσια. Στοὺς ὤμους φέρει ὠχρὸ ὠμοφόριο, μὲ 
δύο σταυροὺς στοὺς ὤμους, ἡ ἄκρη τοῦ ὁποίου ἀναδιπλώνεται στὸ 
ἀριστερὸ χέρι. Μὲ τὸ δεξὶ χέρι χειρονομεῖ σὲ στάση εὐλογίας, καθι-
στώντας ὁρατό το διαλίθο ἐπιμανίκιό του, καὶ μὲ τὸ ἀριστερὸ κρατεῖ 
κλειστό, πολυτελῶς σταχωμένο, κώδικα. Τὸ φωτοστέφανο πλαισι-
ώνει τὸ ἁγιωνύμιο: Ο ΑΓΙΟC/ Β(Α)CΙΛΕΙΟC.

Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος εἰκονίζεται μεσήλικας, μὲ 
ἀραιή, καστανὴ κόμη καὶ κοντὸ γένι297. Φορεῖ πατριαρχικὰ ἄμφια· 
ἐσωτερικὰ λευκὸ στιχάριο, τὸ ὁποῖο φέρει τρεῖς κάθετες, σκουρο-
κόκκινες διακοσμητικὲς ταινίες, πλαισιωμένες ἀπὸ δύο λεπτότερες 
τῆς ἴδιας ἀπόχρωσης. Δεξιὰ καὶ ἀριστερὰ τῆς κεντρικῆς ταινίας δι-
ακρίνονται τὰ δύο μέρη τοῦ πορτοκαλόχρωμου, διαλίθου ἐπιτρα-
χηλίου. Τὰ παραπάνω καλύπτονται ἀπὸ πολυτελῆ σάκκο, ὁ ὠχρὸς 
κάμπος τοῦ ὁποίου κοσμεῖται μὲ ἐπάλληλους, ὁμόκεντρους κύκλους 
σὲ πορτοκαλὶ ἀπόχρωση. Οἱ κύκλοι φέρουν στὸ κέντρο μελανοὺς 
σταυρούς, στὸ ἐσωτερικό τοῦ διαλίθου δακτυλίου τους. Τὸ κάτω 
μέρος τοῦ σάκκου ἀπολήγει σὲ φαρδύ, ὁριζόντιο ἐπίρραμμα, μὲ 
σκουρόχρωμο κεντητό, φυτικὸ διάκοσμο.  Κάτω ἀπὸ τὶς διαλιθες, 
ταινιωτὲς παρυφὲς τῶν φαρδιῶν μανικιῶν του, διακρίνονται παρό-
μοιας διακόσμησης ἐπιμανίκια. Ὁ ἅγιος, τέλος, φορεῖ ὠμοφόριο, τὸ 
κατώτερο τμῆμα τοῦ ὁποίου ἑλίσσεται μπροστά, φτάνοντας μέχρι 
τὸ κέντρο τοῦ ἐπιρράμματος τοῦ σάκκου. Τὸ ὠμοφόριο φέρει δύο 
ἐπιμήκεις σταυροὺς στοὺς ὤμους καὶ ἕναν στὸ ὕψος τῆς ὀσφύος, 
ἐνῶ στὸ κάτω ἄκρο ἀναδιπλούμενο κόσμημα, παρόμοιο μὲ αὐτὸ τοῦ 
φαιλονίου. 

Ὁ ἅγιος Ἰωάννης στὸ ἀριστερὸ χέρι φέρει κλειστό, διαλίθο κώδι-
κα-μὲ τὴ διαφορὰ ὅτι τὸν κρατᾶ ἀπὸ τὸ μέσο του δεξιοῦ του ἄκρου, 
καλύπτοντας ἔτσι ἕνα τμῆμα του, σὲ ἀντίθεση μὲ τὸ Βασίλειο ποὺ 
τὸν κρατᾶ ἀπὸ τὸ κάτω ἀριστερὸ- καὶ μὲ τὸ δεξὶ εὐλογεῖ. Ἑκατέρω-
θεν τοῦ φωτοστεφάνου, σὲ δύο στίχους, τὸ ἁγιωνύμιο: Ο ΑΓΙΟC/ 
ΙΩ (σὲ συντομογραφία)/ κάτω ἀριστερά: Ο ΧΡΥCΟCΤΟΜΟC (σὲ 
συντομογραφία). 

Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος παριστάνεται στὸ ἀνατολικὸ 

297. «Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, νέος ὀλιγογένης..». Διονύσιος ἐκ 
Φουρνά, ὅ.π., 154. Γιὰ τὴν εἰκονογραφία τοῦ ἁγίου Χρυσοστόμου, βλ. ἐνδεικτι-
κά: O. Demus, “Two Paleologan Mosaic Icons in the Dumbarton Oaks”, DOP 14 
(1960), 110-119.



149

Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑ ΜΑΡΙΤΣΑ

ἄκρο «γέρων φαρακλός, πλατυγένης..»298. Πρόκειται γιὰ τὴν γηραι-
ότερη ἀπὸ τὶς τρεῖς μορφές. Τὰ ἐνδύματά του εἶναι σχεδὸν πανομοι-
ότυπα μὲ αὐτὰ τοῦ Βασιλείου, μὲ ἐλάχιστες διαφοροποιήσεις, ὅπως, 
γιὰ παράδειγμα, τὶς τρεῖς κάθετες μαῦρες ρίγες τοῦ στιχαρίου ποὺ 
μοιάζουν μὲ αὐτὲς τοῦ Χρυσοστόμου. Ἡ στάση τῆς μορφῆς, ἐπίσης, 
ἀφήνει νὰ φανοῦν λεπτομέρειες τῶν ἐνδυμάτων ποὺ δὲν διακρίνο-
νται στὸ Βασίλειο, ὅπως ἡ ἐσωτερικὴ πλευρὰ τοῦ φαιλονίου κάτω 
ἀπὸ τὸ ἀνασηκωμένο δεξί του χέρι, μὲ τοὺς ρεαλιστικὰ ἀποδοσμέ-
νους ἐρυθρωποὺς σταυροὺς ἢ ἡ κεραία τοῦ σταυροῦ τοῦ ὠμοφορίου 
ποὺ διακρίνεται στὸ ἀναδιπλούμενο τμῆμα του, ποὺ καλύπτει τὸ 
ἀριστερὸ χέρι τῆς μορφῆς. Διαφορὰ ἐντοπίζεται, τέλος, στὸν τρόπο 
μὲ τὸν ὁποῖο ὁ ἅγιος κρατᾶ τὸν κώδικα, καθὼς ὁ καρπός του εἶναι 
καλυμμένος μὲ τὸ ἄκρο τοῦ ὠμοφορίου. Ἡ μορφὴ ἐπιγράφεται: Ο 
ΑΓΙΟC/ ΓΡΙΓΟΡΗΟC/ (κάτω δεξιά:) Ο ΘΕΟΛΟΓΟC. 

Διακοσμητικὰ θέματα (εἰκ. 49-52)

Οἱ ἐπιφάνειες τῶν τοίχων ποὺ δὲν προσφέρονταν γιὰ εἰκονογρά-
φηση σκηνῶν ἢ προσώπων καλύπτονται ἀπὸ διακοσμητικὰ θέματα. 
Ἔτσι, ἀνάλογα θέματα ἀπαντοῦν στὸ μέτωπο τῆς ἁψίδας τοῦ ἱεροῦ, 
στὶς ἐσωτερικὲς ἐπιφάνειες τῆς κόγχης τῆς πρόθεσης καὶ κάτω ἀπὸ 
αὐτήν. 

Τὰ διακοσμητικὰ μοτίβα τοῦ ναοῦ εἶναι κυρίως φυτικά. Τὸ μέ-
τωπο τῆς ἁψίδας κοσμεῖται ἀπὸ ἑλικοειδεῖς βλαστοὺς καὶ ἀνθέμια, 
ἐναλλὰξ γαλανὰ καὶ ἐρυθρά, ἐγγεγραμμένα σὲ σχεδὸν ἰσόπλευρα 
τρίγωνα. Τὰ τελευταῖα ὁρίζονται μὲ διπλή, γαλανὴ ταινία πάνω στὸ 
λευκὸ κάμπο. Ὅμοιο θέμα ἀπαντᾶ στὸ ναὸ τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας 
στὴ Μονόλιθο, στὸν Ἅγιο Γεώργιο στὰ Μαριτσὰ καί, ἐκτὸς Ρόδου, 
ἐνδεικτικὰ ἀναφέρεται τὸ παράδειγμα ἀπὸ τὸ ναὸ τῆς Ἁγίας Αἰκα-
τερίνης στὸ Γεράκι (14ος αἰῶνας)299. 

Τὶς πλάγιες ἐσωτερικὲς πλευρὲς τῆς ὀρθογώνιας κόγχης τῆς 
πρόθεσης καταλαμβάνει διακοσμητικὸ ἀποτελούμενο ἀπὸ ἐρυθρὲς 
καὶ μελανὲς κυματοειδεῖς γραμμές, οἱ ὁποῖες διατάσσονται ἀκτινω-

298. Διονύσιος ἐκ Φουρνά, ὅ.π., 154.
299. Γ. Δημητροκάλλης, Γεράκι. Οἱ τοιχογραφίες τῶν ναῶν τοῦ Κάστρου, 

Ἀθῆναι 2001, 17, εἰκ. 9.
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Εἰκ. 51. Ἡ κόγχη τῆς πρόθεσης. Εἰκ. 52. Ἱερὸ βῆμα, πρόθεση.  
Ποδέα. 

Εἰκ. 49. Ἱερὸ Βῆμα, μέτωπο ἁψίδας.  
Διακοσμητικό. 

Εἰκ. 50. Ἱερὸ βῆμα,  
μέτωπο ἁψίδας.  
Διακοσμητικό. 
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τά. Ἀκόσμητη ἦταν ἡ πάνω πλευρά, ἐνῶ ἡ κάτω ἔχει καλυφθεῖ ἀπὸ 
νεώτερο μάρμαρο.  

Τὸ κέντρο τοῦ τυμπάνου τῆς πρόθεσης καταλαμβάνει ἐρυθρός, 
πατριαρχικὸς σταυρός, ποὺ πατᾶ σὲ τραπεζιόσχημη βάση. Στὸ 
κάτω μέρος του διακρίνεται λοξὴ ἀπόληξη ἐγκάρσιας κεραίας, ἡ δυ-
τικὴ πλευρὰ τῆς ὁποίας ἔχει καταστραφεῖ. Στὶς ἄκρες τῆς βάσης 
στηρίζονται τὰ σύμβολα τοῦ πάθους· στὰ δυτικὰ ἡ λόγχη, στὰ ἀνα-
τολικὰ ὁ σπόγγος καὶ ἀνάμεσα στὸν τελευταῖο καὶ τὸ σταυρό, δύο 
ἧλοι. Ἡ τραπεζιόσχημη ἐπιφάνεια ποὺ δημιουργεῖται ἀνάμεσά σε 
σπόγγο καὶ λόγχη καὶ στὸ περιβάλλον πλαίσιο, εἶναι διακοσμημένη 
μὲ ἐρυθρό, ἑλικοειδὲς φυτικὸ κόσμημα πάνω στὸ λευκὸ κάμπο. 

Ὁ σταυρὸς συνοδεύεται ἀπὸ κρυπτογραφήματα, γραμμένα μὲ 
μελανοὺς χαρακτῆρες πάνω στὸν λευκὸ κάμπο. Πάνω ἀπὸ τὴν ὁρι-
ζόντια κεραία καὶ ἑκατέρωθεν τῆς κάθετης, σὲ δύο στίχους, ἀναγρά-
φεται: 

Ι(ΗCΟΥ)C/ Χ(ΡΙCΤΟ)C
Ν(Ι)/ Κ(Α). 

Οἱ λοιπὲς τέσσερις βραχυγραφίες εἶναι μονόστιχες. Ξεκινώντας 
ἀπὸ ἐπάνω, δεξιὰ καὶ ἀριστερὰ τοῦ πρώτου στίχου τῆς προηγούμε-
νης, ἀκολουθεῖ τὸ ἑξῆς:

Ε(ΛΕΝΗ) Ε(ΥΡΕ)/ Ε(ΛΕΟΥC) Ε(ΡΕΙCΜΑ).
Κάτω ἀπὸ αὐτό, τὸ κρυπτογράφημα: ΧΧ/ΧΧ, πού, πιθανῶς, με-

ταγράφεται:
Χ(ΡΙΣΤΟC) Χ(ΡΙCΤΙΑΝΟΙC)/ Χ(ΑΡΙΖΕΤΑΙ) Χ(ΑΡΙΝ)300, ἢ 

Χ(ΡΙCΤΟC) Χ(ΑΡΙΝ)/ Χ(ΡΙCΤΙΑΝΟΙC) Χ(ΑΡΙΖΕΙ)301.
Κάτω ἀπὸ τὴν ὁριζόντια κεραία τοῦ σταυροῦ, ἀκολουθοῦν δύο 

ἀκόμη βραχυγραφίες:
Φ(ΩC) Χ(ΡΙCΤΟΥ)/ Φ(ΑΙΝΕΙ) Π(ΑCΙ)

καὶ 
Τ(ΟΠΟC) Κ(ΡΑΝΙΟΥ)/ Π(ΑΡΑΔΕΙCΟC) Γ(ΕΓΟΝΕ). 

300. Μ. Ἀχειμάστου-Ποταμιάνου, «Παναγία ἡ Ἀληθινή. Μία παλαιολόγεια 
εἰκόνα τῆς μονῆς Γηροκομείου Πατρῶν», Θεολογία ΞΗ΄ (1997), 294, καὶ σημ. 4. 
Σχετικὰ μὲ τὰ κρυπτογραφήματα ποὺ συνοδεύουν τὸ σταυρό, βλ. ἐνδεικτικά: 
G. Babic, “Les croix a cryptogrammes, peintes dans les eglises serbes des XIIIe 
et XIVe siecles”, στὸ: Byzance et les Slaves, Melanges Ivan Dujcev, Paris 1979, 
1-13.

301. Βολανάκης, ὅ.π. (ὑποσημ. 8), 232.
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Ὁ πατριαρχικὸς σταυρὸς μὲ τὸ ἀπὸ τὸ κρυπτογράφημα Ι C/ Χ C 
N I/ K A ἢ  Ι C/ Χ C Υ C/ Θ Υ (Ἰησοῦς Χριστὸς Υἱὸς Θεοῦ) ἀπαντᾶ 
συχνὰ στὴν ὀπίσθια ὄψη βυζαντινῶν εἰκόνων, μὲ γνωστὰ παρα-
δείγματα ἀπὸ τὸν 13ο (εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ Παντοκράτορα302 μὲ τὸ 
πρῶτο καὶ εἰκόνα τοῦ Προφήτη Μωυσὴ303 μὲ τὸ δεύτερο, καὶ οἱ δύο 
ἀπὸ τὸ Σινά). Ὁ πατριαρχικὸς σταυρὸς συνοδευόμενος ἀπὸ φυτικὸ 
διάκοσμο στὴ βάση του, ἀπαντᾶ ὡς μοτίβο στὴν ὀπίσθια ὄψη εἰκό-
νων ἢ πολυπτύχων, ὅπως τὸ ἑξάπτυχο τῆς μονῆς Σινᾶ τοῦ 14ου 
αἰῶνα304. Συνδυασμὸς ὅλων τῶν παραπάνω συνηθίζεται ἀπὸ τὸν 
14ο, κυρίως, αἰῶνα σὲ τοιχογραφίες (τύμπανο πρόθεσης, παρειὲς 
παραστάδων εἰσόδου305 καὶ παραθύρων306) καὶ  εἰκόνες307. Στὴ Δω-
δεκάνησο τὸ μοτίβο σὲ διάφορες παραλλαγές, ἀπαντᾶ στὴν πλει-
οψηφία τῶν σωζόμενων ναῶν τῆς ὑπαίθρου, ὅπως στὴν Παναγία 
τὴν Ἐννιαμερίτισσα στὴ Χάλκη (1367)308, στοὺς Ἁγίους Θεοδώρους 
Ἀρχαγγέλου (1372)309, στὴν Ἁγία Ἀναστασία στὴ Μονόλιθο κ.ἀ.

Κάτω ἀπὸ τὴν πρόθεση σώζεται διακοσμητικὸ ποὺ μιμεῖται πο-
δέα. Τὸ ὀρθογώνιο πλαίσιό του ὁρίζεται ἀπὸ λεπτό, λευκὸ περί-
γραμμα. Πάνω στὸ τελευταῖο, παριστάνονται ἀναρτημένοι ἕξι μι-
κροὶ κυκλικοὶ δακτύλιοι, οἱ ὁποῖοι στηρίζουν τὴν εἰκονιζόμενη, 
πτυχωτὴ ποδέα ὑπὸ μορφὴ κουρτίνας, πάνω στὸ κυανὸ βάθος. Ἡ 
πάνω καὶ κάτω πλευρά του φέρουν στὶς ἄκρες ταινία ἀπὸ μελανές, 
κάθετες γραμμές, οἱ ὁποῖες ἀνὰ δύο ἢ τρεῖς φέρουν πλατιά, ἐπίθετη 
πινελιὰ χρώματος πράσινου, ἐρυθροῦ ἢ πορτοκαλὶ ἐναλλάξ. Ξενίζει 
τὸ γεγονὸς τῆς ἀπεικόνισης τοῦ ἴδιου κοσμήματος καὶ τοῦ κάτω 
ἄκρου στὴν ἐσωτερικὴ πλευρά, στὴν ἐπιφάνεια τῆς λευκῆς ποδέας. 
Πρόκειται γιὰ ἀπομίμηση κροσσῶν, ἐν προκειμένω ἀδέξια, ἢ γιὰ τὴ 

302. Byzantium. Faith and Power (1261-1557), (ed. H.E. Evans), New York 
2004, 359, n. 217.

303. Στὸ ἴδιο, 381, n. 236.
304. Στὸ ἴδιο, 370-372, n. 227, ὅπου καὶ βιβλιογραφία.
305. Γιὰ παράδειγμα στοὺς Ταξιάρχες Μητροπόλεως Καστοριᾶς, στὶς παρειὲς 

τῶν παραστάδων τοῦ κυρίως ναοῦ (ἀπὸ ἐπιτόπια διαπίστωση).
306. Α. Τσιτουρίδου, Ὁ ζωγραφικὸς διάκοσμος τοῦ Ἁγίου Νικολάου Ὀρφανοῦ 

στὴ Θεσσαλονίκη. Συμβολὴ στὴ μελέτη τῆς παλαιολόγειας ζωγραφικῆς κατὰ τὸν 
πρώιμο 14ο αἰῶνα, Θεσσαλονίκη 1986, 217-218, πίν. 117-119.

307. Ἀχειμάστου-Ποταμιάνου, ὅ.π. (ὑποσημ. 300), 295, σημ. 5, 6.
308. Σιγάλα, ὅ.π. (ὑποσημ. 41), 343, εἰκ. 6 (σελ. 339).
309. Γιακουμάκη, ὅ.π. (ὑποσημ. 77), 21, φωτ. 15.
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διακόσμηση τῆς ἀπόληξης τοῦ ὑφάσματος; Τὸ γεγονὸς τῆς ἔλλει-
ψης τοῦ στοιχείου ἀπὸ τὶς πλάγιες πλευρὲς καθιστᾶ ἐπισφαλῆ πε-
ραιτέρω συμπεράσματα. 

Ἡ ποδέα κοσμεῖται ἀπὸ ἐπαναλαμβανόμενες, ἐναλλὰξ  μελανὲς 
καὶ ἐρυθρές, «τρίλιζες», οἱ ὁποῖες σχηματίζονται ἀπὸ καμπύλες 
γραμμές. Ἐλεύθερα τοποθετημένα στὴν ἐπιφάνεια, ἀπεικονίζονται, 
τέλος, τέσσερα λογχοειδῆ φυτικὰ κοσμήματα, ἐναλλὰξ ἐρυθρὰ καὶ 
μελανά. 

Ποδέα ἐπίσης ἐντοπίζεται καὶ στὸ νότιο τοῖχο τοῦ ἱεροῦ, ἀπέ-
ναντι ἀπὸ τὴν πρόθεση, κάτω ἀπὸ τὴ μορφὴ τοῦ ἁγίου Τρύφωνα, 
ἡ ὁποία θεωρεῖται ὅτι ἀντιγράφει τὴν ὑποκείμενη, (γ΄ στρῶμα, βλ. 
παρακάτω).  

Σημαντικὴ θέση, τέλος, κατέχουν τὰ φυτικὰ κοσμήματα ποὺ 
ἐντοπίζονται στὶς τοξωτὲς ἀπολήξεις τῶν πλαισίων τῶν μεμονωμέ-
νων μορφῶν, τὰ ὁποῖα καὶ πληρώνουν τὴν ἐπιφάνεια ἀνάμεσά σε 
αὐτὰ καὶ τὴν πλατιά, ἐρυθρὴ ταινία ποὺ ὁρίζει τὴ ζωγραφικὴ ἐπιφά-
νεια. Τὸ κόσμημα ἀποτελεῖται ἀπὸ ἐρυθροὺς ἑλισσόμενους ἀνάμεσα 
σὲ λευκοὺς βλαστούς. Ὅμοιο ἀπαντᾶ ἀνάμεσα στὰ στηθάρια τῆς 
μεσαίας ζώνης καὶ ἀνάμεσα στὰ μετάλλια τῶν προφητῶν τοῦ κλει-
διοῦ τῆς καμάρας. 

Ἡ προσεκτική, σὲ γενικὲς γραμμές, ἀπόδοση τόσο τοῦ κοσμή-
ματος, ὅσο τῶν ὑφασμάτων, ἀναδεικνύει τὴ ζωγραφικότητα τοῦ 
ἔργου. Οἱ περιορισμένες, ἐξαιτίας τοῦ μικροῦ μεγέθους τοῦ ναοῦ, 
ἐλεύθερες ἐπιφάνειες ποὺ δὲν προσφέρονται γιὰ τὴν ἀπεικόνιση 
ἄλλου εἴδους  θεμάτων, πληρώνονται μὲ φυτικὰ κοσμήματα. Οἱ δύο 
ποδέες τοῦ ἱεροῦ μιμοῦνται λαϊκά, πιθανόν, ὑφάσματα τῆς ἐποχῆς, 
ἴσως ὑφαντὰ ἢ κεντήματα, μὲ τὰ ὁποῖα συνήθιζαν νὰ καλύπτουν 
ἐπιφάνειες τῆς Ἁγίας Τράπεζας καὶ τῆς πρόθεσης, ἢ τὰ ὁποῖα χρη-
σίμευαν ὡς ἐνδυτὲς εἰκόνων, πρακτικὴ ποὺ συνηθίζεται ὡς τὶς μέρες 
μας310. 

310. Χαρακτηριστικὸ παράδειγμα ἀποτελεῖ ἡ εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Σκια-
δενῆς, τὸ παλλάδιο τῆς ὁμώνυμης μονῆς τοῦ Μεσαναγροῦ στὴ νότια Ρόδο, ἡ 
ὁποία περιφέρεται στὰ χωριὰ τοῦ κεντρικοῦ καὶ νότιου τμήματος τοῦ νησιοῦ 
κατὰ τὴ Μεγάλη Ἑβδομάδα. Θεωρεῖται ὅτι ἀποτελεῖ ἀσέβεια πρὸς τὴν εἰκόνα νὰ 
περιφέρεται ἢ νὰ βρίσκεται στὸ προσκυνητάρι χωρὶς «σκέπη», ἐνδυτὴ ποὺ καλύ-
πτει σχεδὸν τὴ μισὴ ἐπιφάνειά της.



154

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΜΑΣΤΡΟΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ὁ ναὸς τοῦ ἁγίου Νικολάου ἀποτελεῖ χαρακτηριστικὸ παράδειγ-
μα ἐπαρχιακοῦ μονοχώρου καμαροσκέπαστου ναοῦ. Τὸ εἰκονογρα-
φικό του πρόγραμμα ὑποδεικνύεται καὶ ὀφείλεται, σὲ μεγάλο βαθμό, 
στὸν ἀρχιτεκτονικό του τύπο καὶ τὶς διαστάσεις του. Ὁ περιορι-
σμένος ἀριθμὸς σκηνῶν καὶ μορφῶν, οἱ ὁποῖες ἔχουν ἐπιλεγεῖ στὴν 
τοιχογράφησή του, ἀνταποκρίνονται στὰ παραπάνω δεδομένα. 

Ἡ Δέηση τοῦ τεταρτοσφαιρίου τῆς ἁψίδας, μὲ τὸν ἐσχατολογικό 
της χαρακτήρα, παραπέμπει στὴ Μέλλουσα Κρίση καὶ ἀναπληρώ-
νει, κατὰ κάποιο τρόπο, τὴν παράσταση τῆς Δευτέρας Παρουσίας, ἡ 
ὁποία, κυρίως ἐλλείψει χώρου ἤ, δευτερευόντως, λόγω ἐπιλογῆς τοῦ 
ζωγράφου, δὲν περιλαμβάνεται στὸ εἰκονογραφικὸ πρόγραμμα311. 

Οἱ συλλειτουργοῦντες ἱεράρχες τοῦ ἡμικυλίνδρου τῆς ἁψίδας, 
λόγͺΠω τῆς ἀποσπασματικῆς κατάστασης διατήρησής τους-ἀπὸ 
τοὺς ἕξι, ὅπως ἔχει σημειωθεῖ, ἔχουν σωθεῖ οἱ δύο ἀκραῖοι- ἐκ τῶν 
πραγμάτων δὲν βοηθοῦν στὴν ἐξαγωγὴ συμπερασμάτων σχετικὰ μὲ 
τὴν ἐπιλογὴ τῆς ἀπεικόνισής τους ἢ τὴν ὕπαρξη στὸ κέντρο τράπε-
ζας ἀπὸ τὴ σκηνὴ τοῦ μελισμοῦ. Καθὼς οἱ δύο ἱεράρχες παραμένουν 
ἀταύτιστοι, ἡ μόνη ὑπόθεση ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ εὐσταθεῖ θὰ ἦταν 
ἡ μὴ ἀπεικόνιση τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν στὸν ἡμικύλινδρο, καθὼς 
ταυτίζονται μὲ ἐπιγραφὴ στὸ μέσο του βόρειου τοίχου. 

Στὴν παραπάνω ἀπεικόνιση τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν στὸν βόρειο 
τοῖχο, ἔρχεται νὰ προστεθεῖ ἡ ἀπεικόνιση τῶν ἱεραρχῶν στὴ σκηνὴ 
τῆς Κοίμησης τοῦ δυτικοῦ τοίχου. Ἡ συνήθης εἰκονογραφικὴ λε-
πτομέρεια τῶν ἱεραρχῶν στὴ σκηνὴ ἐξαίρεται ἐδῶ μὲ τὴν προσθήκη 
φωτοστεφάνων σὲ αὐτούς.Ὁ ὑπερτονισμὸς τῶν μορφῶν τῶν ἱε-

311. Μὲ τὴν, τρόπον τινά, ὑποκατάσταση τῆς Δευτέρας Παρουσίας ἀπὸ τὴ 
Δέηση θὰ μποροῦσε νὰ αἰτιολογηθεῖ καὶ ἡ σπανιότητα τῆς πρώτης ἀπὸ τοὺς 
ναοὺς τῆς Ρόδου, οἱ ὁποῖοι, κατὰ βάση εἶναι μικρῶν διαστάσεων. Μνημεῖα τῆς 
Δωδεκανήσου στὰ ὁποῖα ἐντοπίζεται παράσταση Δευτέρας Παρουσίας εἶναι: 
ὁ Ἅγιος Φανούριος στὴν μεσαιωνικὴ πόλη τῆς Ρόδου (δεύτερο στρῶμα, 14ος 
αἰῶνας. ΑΒΜΕ ΣΤ΄ 1948, 169), ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος στὸν Κουφᾶ Πα-
ραδεισίου [β΄ στρῶμα, 13ος αἰῶνας. Γιὰ τὸ ναὸ βλ. Κατσιώτη, ὅ.π. (ὑποσημ. 7), 
278-279], ὁ Ἅγιος Νικόλαος στὸ Κάστρο Κρεμαστῆς (ἀδημοσίευτο, τέλη 14ου 
αἰῶνα), ἡ Παναγία Καθολικὴ στὰ Ἀφάντου (ἀδημοσίευτο, τέλη 14ου αἰῶνα), ἡ 
Παναγία Κυρὰ στὸ Κεραμὶ Σιαννῶν (ἀδημοσίευτο, τέλη 14ου αἰῶνα) καὶ ἡ Ἁγία 
Τριάδα στὴ Μεσαιωνικὴ πόλη [τέλη 15ου-ἀρχὲς 16ου αἰῶνα. Κόλλιας, Ἁγία Τρι-
άδα, 142-143].
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ραρχῶν στὸν Ἅγιο Νικόλαο δὲν θεωρεῖται ἀπίθανο, ἐκτός της ἀφι-
έρωσης τοῦ ναοῦ στὸν ἅγιο Νικόλαο, ἕναν ἀπὸ τοὺς σημαντικότε-
ρους ἁγίους ἐπισκόπους, νὰ ὀφείλεται στὴν ἀμφίρροπη κατάσταση 
ἀνάμεσα στὶς δύο ἐκκλησίες κατὰ τὸν 15ο αἰῶνα, καθὼς ὁ ναὸς τοι-
χογραφήθηκε πέντε μόλις χρόνια πρὶν ἀπὸ τὴ Σύνοδο Φερράρας-
Φλωρεντίας312. 

Ἀπὸ τὴ μελέτη τοῦ ἀρχείου τῶν Ἰωαννιτῶν Ἱπποτῶν ἔχουν 
προκύψει σημαντικὰ στοιχεῖα σχετικὰ μὲ τὴ στάση τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Ρόδου ὡς πρὸς τὴν ἐπανένωση τῶν Ἐκκλησιῶν. Εἶναι γνωστό, 
ἐξάλλου, ὅτι ὁ μητροπολίτης Ρόδου Ναθαναὴλ ἔλαβε μέρος στὴν 
ἑνωτικὴ σύνοδο, ὅπως γνωστὴ εἶναι ἡ παρουσία του στὴ Ρόδο κατὰ 
τὰ ἔτη 1445, 1450, 1452, 1453, 1455 ἕως τὸν θάνατό του313. Τὸ 1274, 
πρὶν ἀπὸ τὴν κατάληψη τοῦ νησιοῦ ἀπὸ τοὺς Ἰωαννίτες, γνωρί-
ζουμε ὅτι, κατὰ τὴν Β΄ Σύνοδο τῆς Λυών, σὲ ἐπιστολὴ 323 μητρο-
πολιτῶν καὶ 9 ἀρχιεπισκόπων πρὸς τὸν πάπα Γρηγόριο ὑπὲρ τῆς 
ἑνώσεως, συνυπέγραψε καὶ ὁ μητροπολίτης Ρόδου Θεόδουλος314. 
Ἡ πράξη ὅμως αὐτὴ μὲ δυσκολία θὰ μποροῦσε νὰ ἐκφράζει καὶ τὶς 
ἀπόψεις τοῦ ποιμνίου τῆς Ρόδου. Τὸ ἴδιο πιθανολογεῖται ὅτι συνέ-
βη καὶ μὲ τὴν ἑνωτικὴ Σύνοδο Φερράρας-Φλωρεντίας, ἡ ἀρχειακὴ 
ἔρευνα ὅμως, δυστυχῶς, ἔχει ἀνασύρει ἐλλιπῆ στοιχεῖα σχετικὰ μὲ 
τὴ θέση τῆς ἐκκλησίας τῆς Ρόδου ὡς πρὸς τὸ θέμα τῆς ἕνωσης καὶ 
τὴν περίοδο πρὶν ἀπὸ αὐτήν. 

Κατὰ τὸν 14ο αἰῶνα ἀμφισβητεῖται ἡ διαμονὴ ὀρθόδοξων ἀρχιε-
ρέων στὰ νησιὰ τῆς Δωδεκανήσου, καθὼς ἀπὸ ἔγγραφα προκύπτει 
ὅτι οἱ λατίνοι προκαλοῦσαν δυσκολίες στὴν ἐγκατάσταση καὶ διαβί-
ωση μητροπολιτῶν σὲ αὐτά315. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα 
νὰ μὴ χειροτονοῦνται μητροπολίτες στὰ νησιά, ἀλλὰ ἡ μητρόπολη 
Ρόδου καὶ ἡ ἐπισκοπὴ Κῶ νὰ δίδονται κατ’ ἐπίδοσιν σὲ ἄλλους, κο-
ντινοὺς μητροπολίτες316. Ἀπὸ τὴν ἄλλη, εἶναι γνωστὸ ὅτι ὁ ὀρθό-

312. Γιὰ τὴ Σύνοδο Φερράρας-Φλωρεντίας, βλ. F.L. Cross, E.A. Livingstone 
(ed.), The Oxford Dictionary of the Christian Church, New York 2005, 622-623, 
ὅπου προγενέστερη βιβλιογραφία.

313. Τσιρπανλής, Ἡ Ρόδος καὶ οἱ Νότιες, 263-312, 318-330.
314. P. Géhin, “Un copiste de Rhodes de la fin du XIIIe siècle: le prêtre Syméon 

Kalliandrès”, Scriptorium 40 (1986), 172-183.
315. Τσιρπανλῆς, Ἀνέκδοτα ἔγγραφα, 206.
316. Κατὰ καιροὺς ἀνέλαβαν ὁ Πέργης καὶ Ἀτταλείας, ὁ Μύρων καὶ ὁ Σταυ-

ρουπόλεως νὰ διαποιμάνουν ἀπὸ μακριὰ ἢ μὲ ἐπισκέψεις τὰ νησιὰ Ρόδο καὶ Κῶ. 
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δοξος κλῆρος ἑξαρτιόταν ἄμεσα ἀπὸ τὸ Τάγμα τῶν Ἰωαννιτῶν καὶ 
ὄχι ἀπὸ τὴν ἀρχιεπισκοπὴ τῆς Ρόδου ἢ τὴ λατινικὴ ἱεραρχία. Ὁ 
Μάγιστρος ὀνόμαζε ἡγουμένους στὰ μοναστήρια, ἐφημέριους στὶς 
ἐκκλησίες, ἔλυνε τὶς διαφορὲς ὀρθόδοξων ἱερέων, ἐπέτρεπε τὴν ἀνέ-
γερση ἢ ἐπισκευὴ ἱερῶν ναῶν, ἀπένεμε τὰ ἐκκλησιαστικὰ ὀφφίκια 
καὶ ἤλεγχε τὴν ἐκκλησιαστικὴ περιουσία317. 

Ὅλα τὰ παραπάνω, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὸ ἀνθενωτικὸ αἴσθημα 
τοῦ λαοῦ τῆς Ρόδου, μποροῦν νὰ ὁδηγήσουν σὲ πιθανὰ αἴτια τῆς 
ἐπιλογῆς τῆς ἀπεικόνισης τοῦ πλήθους τῶν ἱεραρχῶν στὸ ναὸ τοῦ 
Ἁγίου Νικολάου. Ὁ ἁπλὸς λαός, ἐν προκειμένω ὁ παραγγελιοδό-
της τῆς τοιχογράφησης τοῦ ναοῦ, ἦταν αὐτὸς ποὺ βίωνε τὴν ἔλλει-
ψη τῆς καθοδήγησης καὶ τὴν ὑπαγωγὴ σὲ ὁμόθρησκο ἐπίσκοπο μὲ 
πολλοὺς τρόπους. Τὸ γεγονὸς αὐτό, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὸ γενικὸ 
φιλενωτικὸ αἴσθημα τῆς  ἐποχῆς, δὲ μπορεῖ παρὰ νὰ εἶχαν ἐπη-
ρεάσει τοὺς πολίτες, δημιουργώντας τὴν ἀνάγκη ὑπενθύμισης τοῦ 
παρελθόντος καὶ τῆς διοίκησης καὶ διαποίμανσης τῶν ὀρθόδοξων 
ἐπισκοπῶν ἀπὸ πεφωτισμένους προκαθημένους, ὅπως οἱ Τρεῖς Ἱε-
ράρχες. Στὸ πλαίσιο αὐτό, ἴσως, θὰ πρέπει νὰ συνεξεταστεῖ καὶ ἡ 
μνεία τοῦ αὐτοκράτορα ἢ τοῦ οἰκουμενικοῦ πατριάρχη σὲ κτητο-
ρικὲς ἐπιγραφὲς σὲ μνημεῖα τῆς Ρόδου318. Ἀπὸ τὴν ἄλλη, ἡ παραπά-
νω ἀπεικόνιση θὰ μποροῦσε νὰ ἀποτελεῖ ὑπόδειξη ἤ, ἐνδεχομένως, 
πρωτοβουλία τοῦ ζωγράφου, ὡς πεπαιδευμένου καὶ προερχόμενου, 
πιθανῶς, ἀπὸ τὴν πρωτεύουσα τοῦ νησιοῦ319. 

Ὁ χριστολογικὸς κύκλος εἶναι ἐλλιπής, καθὼς ἀπουσιάζει ἡ 

Ἐμμ. Ἰ. Κωνσταντινίδης, Συμβολὴ εἰς τὴν ἐκκλησιαστικὴν ἱστορίαν τῆς Δωδεκα-
νήσου, Ἀθῆναι 1968, 46-53. Τσιρπανλῆς, ὅ.π., 206.

317. Τσιρπανλῆς, Ἡ Ρόδος, 256-262, 266-268, 269-280, 282-286. Τσιρπανλῆς,  
Ἀνέκδοτα ἔγγραφα, ὅ.π., 204.

318. Στὴν κτητορικὴ ἐπιγραφὴ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Βάρδα (1289/90) μνη-
μονεύεται τὸ ὄνομα τοῦ αὐτοκράτορα Ἀνδρονίκου τοῦ Β΄ (S. Kalopissi-Verti, 
Dedicatory inscriptions and donor portraits in thirteenth-century churches of 
Greece, Wien 1992, 94), ἐνῶ στὴν ἐπιγραφὴ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Παχυμαχιώ-
τη στὴ Λίνδο (1394/5) τὸ ὄνομα τοῦ πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Ἀντωνίου 
(Ἰ. Μπίθα, «Σχόλια στὴν κτητορικὴ ἐπιγραφὴ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Παχυμαχιώτη 
στὴ Λίνδο τῆς Ρόδου (1394/5)», ΔΧΑΕ Λ΄ (2009), 159-168).

319. Σχετικὰ μὲ τὸ ρόλο τοῦ ζωγράφου καὶ τοῦ δωρητῆ, βλ. M. Panayotidi, “The 
Question of the Role of the Donor and of the Painter. A Rudimentary Approach”, 
ΔΧΑΕ ΙΖ΄ (1993-1994), 143-156.



157

Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑ ΜΑΡΙΤΣΑ

Ὑπαπαντὴ καὶ ἡ Ἔγερση τοῦ Λαζάρου, προφανῶς λόγω ἔλλειψης 
χώρου. Γιὰ τὸν ἴδιο, προφανῶς, λόγο δὲν ἐπιλέχθηκαν καὶ σκηνὲς 
ἀπὸ τὸ βίο τοῦ ἁγίου Νικολάου320, ἢ ἀπὸ τὸν θεομητορικὸ κύκλο, 
ἐκτὸς τῆς Κοίμησης. Παρόλο ποὺ στὰ Δωδεκάνησα αὐτὴ τὴν ἐποχὴ 
δὲ συνηθίζονται παραστάσεις ποὺ συνδέονται μὲ δογματικοὺς συμ-
βολισμούς, στὸ ναὸ ἀπαντᾶ ἡ σκηνὴ τῆς Θυσίας τοῦ Ἀβραάμ, μὲ 
τὸν προφανῆ συμβολισμὸ τῆς Θείας Εὐχαριστίας, πάνω ἀπὸ τὴν 
πρόθεση. 

 Σχετικὰ μὲ τὶς σωζόμενες μορφὲς τῶν προφητῶν ποὺ κοσμοῦν 
τὸ κλειδὶ τῆς καμάρας, ἐνδιαφέρον παρουσιάζει ἡ συνάφεια ἀνάμε-
σα στὸ χωρίο τοῦ εἰλητοῦ τοῦ προφήτη Μωυσῆ καὶ τὴ γειτονικὴ 
σκηνὴ τῆς Σταύρωσης (βλ. παραπάνω). Τὸ γεγονὸς σηματοδοτεῖ 
τὴν μελετημένη, ἐν προκειμένω, τοποθέτηση τῆς μορφῆς πλάι στὴ 
σκηνή. Δὲν διαπιστώθηκε ἀνάλογη σχέση ἀνάμεσα στὶς λοιπὲς σω-
ζόμενες παραστάσεις, ἐνῶ ἄγνωστο παραμένει ἂν τὸ ἴδιο συνέβαινε 
καὶ μὲ τὰ εἰλητὰ τῶν τεσσάρων προφητῶν ποὺ δὲν ἔχουν σωθεῖ. 

Ἀπὸ τοὺς μεμονωμένους ἁγίους, ὁ ἀρχάγγελος Μιχαήλ, ἡ μορφὴ 
τοῦ ὁποίου ἐξαίρεται μὲ τὶς μνημειακὲς διαστάσεις του, ἀποτελεῖ, 
ὅπως εἴδαμε, προσφιλὲς θέμα στοὺς ναοὺς τῆς Δωδεκανήσου. Ἡ 
ὕπαρξη τοῦ μεγάλου προσκυνήματος στὸ Θάρρι, τὸ προσωνύμιο 
τοῦ ὁποίου φέρει ὁ ἀρχάγγελος στὸν Ἅγιο Νικόλαο, φαίνεται ὅτι 
συνέβαλε στὴν ἐξάπλωση τῆς φήμης του καὶ συνέτεινε στὴν ἀπει-
κόνισή του στὸ ναό. 

Τὸ ἴδιο, προφανῶς, συμβαίνει καὶ μὲ τὸν ἅγιο Γεώργιο μὲ τὸ προ-

320. Στὰ Δωδεκάνησα ἐλάχιστοι ναοὶ σώζουν εἰκονογραφικὸ κύκλο τοῦ τι-
μώμενου ἁγίου. Ἐνδεικτικὰ ἀναφέρονται ὁ κύκλος τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προ-
δρόμου στὸ παλαιοχριστιανικὸ βαπτιστήριο στὰ Ἑπτὰ Βήματα τῆς Κῶ (13ος αἱ. 
Α. Κατσιώτη, «Ὁ κύκλος τοῦ ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Προδρόμου στὸ παλαιοχριστια-
νικὸ βαπτιστήριο τῆς Κῶ», 7ο Συμπόσιο Βυζαντινῆς Ἀρχαιολογίας καὶ Τέχνης 
τῆς Χριστιανικῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας, Περιλήψεις Ἀνακοι-
νώσεων, Ἀθήνα 1987, 37) καὶ στὴν Κρητηνία τῆς Ρόδου (15ος αἰῶνας. Ἡ ἴδια, Οἱ 
σκηνὲς τῆς ζωῆς καὶ ὁ εἰκονογραφικὸς κύκλος τοῦ ἁγίου Ἰωάννη Προδρόμου 
στὴ βυζαντινὴ τέχνη, Ἀθήνα 1998, 182), τοῦ ἁγίου Προκοπίου στὴ Σύμη (τέλη 
14ου αἰῶνα. Θ.Α. Ἀρχοντόπουλος, «Ὁ ἱστορημένος βίος τοῦ Ἁγίου Προκοπίου 
στὴν ἰπποτοκρατούμενη Σύμη», Εἰκοστὸ πρῶτο Συμπόσιο Βυζαντινῆς καὶ Μετα-
βυζαντινῆς Ἀρχαιολογίας καὶ Τέχνης Πρόγραμμα καὶ περιλήψεις εἰσηγήσεων καὶ 
ἀνακοινώσεων, Ἀθήνα 2001, 16-17), τοῦ ἁγίου Θεοδώρου στὸ Ἀπέρι τῆς Καρπά-
θου (τέλη 14ου αἰῶνα, ἀδημοσίευτο) τῆς ἁγίας Μαρίνας στὴν περιοχὴ Νερὰ τῆς 
Σύμης (15ος αἰῶνας, ἀδημοσίευτο) κ.ἀ. 
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σωνύμιο Διασορίτης, τὸ ὁποῖο ἀπαντᾶ στὶς πηγὲς σὲ πλούσιο ναὸ 
στὴν περιοχὴ τῆς Βιλανόβας (σημερινὸ Παραδείσι), πολὺ κοντὰ 
στὴν περιοχὴ τῶν Μαριτσῶν321. Στὴν περίπτωση ποὺ δὲν ἀντιγρά-
φει ὁ καλλιτέχνης τὴ λατρευτικὴ εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στὸν 
παραπάνω ναό, χαμένη σήμερα, ἐντύπωση προκαλεῖ ἡ ἀπεικόνιση 
τόσο τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, ὅσο καὶ τῶν ὑπόλοιπων στρατιωτικῶν 
ἁγίων, ὡς αὐλικῶν, εἰκονογραφία σχετικὰ σπάνια γιὰ τὴν τέχνη 
τοῦ 15ου αἰῶνα στὸ νησιωτικὸ χῶρο. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ μπορεῖ νὰ 
ἀποδοθεῖ, ἐκτὸς ἀπὸ ἀναδρομὲς στὴν εἰκονογραφία παλαιότερων 
ἐποχῶν ἢ τὴ χρήση ἀνάλογων ἀνθιβόλων ἀπὸ τὸ ζωγράφο, σὲ πι-
θανὴ ἔνδειξη μαθητείας του σὲ ζωγράφο μὲ ἀνάλογα πρότυπα (τὰ 
ὁποῖα, σημειωτέον, δὲν ἔχουν ἀναγνωσθεῖ σὲ κανένα γνωστὸ ναὸ 
τῆς Ρόδου), εἴτε σὲ σπουδὴ βασισμένη σὲ φορητὸ πρότυπο ἢ ὁδηγό, 
πιθανὸν μὲ τὴ μορφὴ εἰκονογραφημένου χειρογράφου. 

Ἡ ἐπιλογὴ τῆς ἀπεικόνισης τοῦ ἁγίου Μάμαντος στὸ δυτικὸ 
ἄκρο τοῦ βόρειου τοίχου καὶ τοῦ ἁγίου Τρύφωνος στὸ νότιο τοῖχο 
τοῦ ἱεροῦ (ἡ σωζόμενη μορφὴ τοῦ δεύτερου ἀνήκει σὲ ἑπόμενη φάση 
τοιχογράφησης, εἰκάζουμε ὅμως ὅτι ἀντιγράφει τὴν ἀπεικόνιση τοῦ 
ἁγίου ἀπὸ τὸ β΄ στρῶμα) εἶναι εὐνόητες, καθὼς οἱ ἅγιοι εἶναι προ-
στάτες τῶν ποιμένων καὶ τῶν ἀγροτῶν ἀντιστοιχα322. Οἱ παραπά-
νω ἅγιοι ἦταν ἀναμενόμενο νὰ ἐπιλεγοῦν στὴν τοιχογράφηση ἑνὸς 
μνημείου ποὺ ἀποτελοῦσε χορηγία μιᾶς ἀγροτοποιμενικῆς κοινό-
τητας ὅπως αὐτῆς τῶν Μαριτσῶν. Ἡ ἀπὸ κοινοῦ ἀπεικόνισή τους, 
ἐξάλλου, ἀπαντᾶ καὶ σὲ ἄλλα γνωστὰ παραδείγματα ἀπὸ τὴ Ρόδο 
(π.χ. Ἅγιος Γεώργιος Βάρδας) καὶ ἀλλοῦ, π.χ. στὴν Καππαδοκία323. 

321. Ἀπαντᾶ σὲ ἱπποτικὸ ἔγγραφο τοῦ ἔτους 1445. Τσιρπανλῆς, Ἀνέκδοτα 
ἔγγραφα, ἀρ. 150, στ. 4.

322. Πρβλ. τὴν ἀπεικόνιση καὶ τῶν δύο στὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Πέτρου στὰ Καλύ-
βια Κουβαρᾶ, ἡ ὁποία ἔχει γίνει ἀφορμὴ νὰ συνδεθοῦν οἱ τοιχογραφίες τοῦ ναοῦ 
μὲ τὴν ἀγροτικὴ κοινωνία τῆς Μεσογαίας. N. Coumbaraki-Panselinou, Saint 
Pierre de Kalyvia-Kouvara et la chapelle de la Vierge de Mérenta, Θεσσαλονίκη 
1976, 102-103. Σ. Καλοπίση-Βέρτη, «Ἐπιπτώσεις τῆς Δ΄ Σταυροφορίας στὴ μνη-
μειακὴ ζωγραφική της Πελοποννήσου καὶ τῆς Ἀνατολικῆς Στερεᾶς Ἑλλάδας ἕως 
τὰ τέλη τοῦ 13ου αἰῶνα», Ἡ βυζαντινὴ τέχνη μετὰ τὴν Τέταρτη Σταυροφορία. 
Ἡ Τέταρτη Σταυροφορία καὶ οἱ ἐπιπτώσεις της.  Διεθνὲς Συνέδριο, Ἀκαδημία 
Ἀθηνῶν 9-12 Μαρτίου 2004, Ἀθήνα 2007, 75.

323. C. Jolivet-Lévy, La Cappadoce Médiévale. Images et Spiritualité, Paris 
2001, 340, ὅπου ἀπαριθμοῦνται τὰ γνωστὰ παραδείγματα ἀπὸ τὴν Καππαδοκία.



159

Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑ ΜΑΡΙΤΣΑ

Ἡ θέση τοῦ πάτρωνος ἁγίου Νικολάου εἶναι ἡ συνήθης, κοντὰ 
στὸ τέμπλο, ἐν προκειμένω στὸ βόρειο τοῖχο324. Ἡ ἀπεικόνιση, τέ-
λος, τῶν πρωτοκορυφαίων ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου ἑκατέ-
ρωθεν τῆς θύρας εἰσόδου μπορεῖ νὰ θεωρηθεῖ πὼς συμβολίζει τὴν 
ἕνωση τῶν δύο ἐκκλησιῶν. Εἶναι γνωστὸ ὅτι ἀπὸ τὴν ἀνατολικὴ 
πλευρὰ ὑπῆρξε διαλλακτικὴ διάθεση καὶ πρόθεση ἐξομάλυνσης τῶν 
διαφορῶν μὲ τοὺς λατίνους325. Ἔτσι, δὲν θεωρεῖται ἀπίθανο ἡ ἀπει-
κόνιση τῶν δύο ἀποστόλων, παρὰ τὴν ὑπόμνηση τοῦ παρελθόντος 
ποὺ ἐπιχειρήθηκε μὲ τοὺς ἱεράρχες στὸ ναό, νὰ ἀντισταθμίζεται μὲ 
τὴν παρουσία τῶν ἀποστόλων, ἡ ὁποία ἀντανακλᾶ τὴν ἀγωνία τῶν 
βυζαντινῶν γιὰ τὴν οἰκουμενικὴ εἰρήνη. Ἐκτὸς αὐτοῦ, ἡ παρουσία 
τῶν δύο ἀποστόλων μεμονωμένων, σὲ ἀντιστοιχία μὲ τὴν ἀπεικό-
νισή τους στοὺς μπροστὰ ἀπὸ τὸ ἱερὸ πεσσοὺς τῶν τρουλλαίων 
ναῶν, συμβολίζει τοὺς στύλους τῆς Ἐκκλησίας326. 

Ἀνάμεσα στὶς τοιχογραφίες τοῦ ναοῦ, παρατηροῦνται περιορι-
σμένα τὸν ἀριθμὸ στοιχεῖα τῆς ἐποχῆς, ἐπηρεασμένα ἀπὸ τὴν κα-
θημερινότητα ἢ μή, τὰ ὁποῖα ὁ ζωγράφος περιλαμβάνει στὸ ἔργο 
του. Ἔτσι, τὸ ἐργαλεῖο μὲ τὸ ὁποῖο τὸ μικρὸ παιδὶ κόβει τὰ βάγια 
στὴ Βαϊοφόρο εἶναι τὸ γνωστὸ μέχρι σήμερα κλαδευτήρι, τὸ ὁποῖο 
χρησιμοποιοῦν κατὰ κόρον οἱ ἀγρότες γιὰ τέτοιου εἴδους ἐργασίες. 
Ἀπὸ τὴν ἄλλη, παρόμοιο κάλυμμα κεφαλῆς μὲ αὐτὸ τοῦ νεαροῦ βο-
σκοῦ στὴ σκηνὴ τῆς Γέννησης (εἰκ. 18) ἀπαντᾶ σὲ τοιχογραφίες τῆς 
Κρήτης, χρονολογούμενες ἀπὸ τὰ τέλη τοῦ 13ου ἕως τὰ τέλη τοῦ 
14ου αἰῶνα327. Πρόκειται γιὰ τὴ σκούφια ἢ κατωτίδα, λευκὸ σκοῦφο 

324. Γιὰ τὴ θέση τῆς ἀπεικόνισης τοῦ ἐπωνύμου ἁγίου, βλ. Ἀρχιμ. Σ. Κουκιά-
ρης, «Ἡ θέση τοῦ ἐπωνύμου ἁγίου στὸ εἰκονογραφικὸ πρόγραμμα τοῦ βυζαντι-
νοῦ ναοῦ (Γενικὲς ἀρχές)», Κληρονομία 22 (1990), 113 κ.ἑ.

325. Σχετικὰ μὲ τὸ θέμα, βλ. Ν. Γκιολές, «Εἰκονογραφικὰ θέματα στὴ βυζαντινὴ 
τέχνη ἐμπνευσμένα ἀπὸ τὴν ἀντιπαράθεση καὶ τὰ σχίσματα τῶν δύο Ἐκκλησιῶν», 
στό: Θωράκιον. Ἀφιέρωμα στὴ μνήμη τοῦ Παύλου Λαζαρίδη, Ἀθήνα 2004, κυρίως 
276-277, 281. Πρβλ τὴν παράσταση τῶν δύο ἀποστόλων στὸν ἡμικύλινδρο τῆς 
κόγχης τοῦ ἱεροῦ τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Παύλου στὴν Τῆλο καὶ τὴ σχέση της μὲ 
τὸν ἀπόηχο τῆς συνόδου τῆς Λυών, βλ. Α. Μητσάνη, «Οἱ τοιχογραφίες τοῦ Ἁγίου 
Παύλου στὰ Λιβάδια Τήλου», ΔωδΧρον Κ΄ (2005), 141, 158, κυρίως 151-153.

326. D. Mouriki, “An unusual representation of the Last Judgement in a 
thirteenth century fresco at St. George near Kouvaras in Attica”, ΔΧΑΕ Η΄ 
(1975-1976), 169. Γκιολές, ὅ.π., 276.

327. Αἰκ. Μυλοποταμιτάκη, «Ἀνδρικὰ καλύμματα κεφαλῆς στὴν Κρήτη (11ος-
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ποὺ καλύπτει τὸ κεφάλι καὶ τὰ αὐτιὰ καὶ δένεται μὲ κορδόνια κάτω 
ἀπὸ τὸ πηγούνι. Τὸ κάλυμμα κεφαλῆς αὐτό, στὶς ἀρχὲς τοῦ 14ου 
αἰῶνα ἀπαντᾶ καὶ σὲ ἀνθρώπους ποὺ ἀνήκουν σὲ κατώτερες κοινω-
νικὰ τάξεις, ἐνῶ ἡ χρήση τοῦ συνεχίζεται μέχρι τὸν 16ο αἰῶνα328. Τὰ 
περίτεχνα ὑφάσματα τῶν ἀμφίων τῶν ἱεραρχῶν, μὲ τὰ συνεχόμενα 
γεωμετρικὰ μοτίβα, ἀπηχοῦν τὸν συρμὸ τῆς ἐποχῆς. Ὁμοιότητες 
παρουσιάζει ὁ σάκκος τοῦ Ἰωάννη τοῦ Χρυσοστόμου μὲ τὸν σάκκο 
τοῦ Χριστοῦ ἀπὸ τὴν παράσταση τῆς Οὐράνιας Λειτουργίας στὴ 
Ravanica (πέρ. 1387)329, καθὼς καὶ μὲ τὰ μοτίβα τῆς ἐνδυτῆς τῆς νε-
κρικῆς κλίνης ἀπὸ τὴ σκηνὴ τῆς Κοίμησης τοῦ ναοῦ τῆς Παναγίας 
Ἐλεοῦσας στὴ Μεγάλη Πρέσπα (1408/9)330.

Οἱ τοιχογραφίες τοῦ ἁγίου Νικολάου τὸν κατατάσσουν σὲ ὁμάδα 
ναῶν μὲ κατεξοχὴν συνεπτυγμένο, λόγω μικρῶν διαστάσεων, εἰκο-
νογραφικὸ πρόγραμμα. Παρόλα αὐτὰ δὲ λείπουν οἱ βασικὲς σκηνὲς 
τοῦ δωδεκαόρτου, οὔτε οἱ βασικὲς μορφὲς μεμονωμένων ἁγίων. Οἱ 
ἐπιλογὲς τῶν παραπάνω, ὅπως ἐπισημάνθηκε, ἔγιναν, ἐκτός των 
ἄλλων, μὲ βάση τὸν ἀγροτοποιμενικὸ χαρακτήρα τῆς περιοχῆς 
καὶ τοὺς ἁγίους ποὺ ἰδιαίτερα τιμοῦνταν σὲ αὐτήν. Εἰκασίες, τέλος, 
μποροῦν νὰ γίνουν σχετικὰ μὲ τὸν ὑπερτονισμὸ τῶν ἱεραρχῶν καὶ 
τὴν ἀπεικόνιση τῶν πρωτοκορυφαίων ἀποστόλων, τὰ αἴτια τῶν 
ὁποίων ἴσως θὰ πρέπει νὰ ἀναζητηθοῦν στὴν περιρρέουσα ἀτμό-
σφαιρα τῆς ἐποχῆς καὶ στὶς διαβουλεύσεις σχετικὰ μὲ τὴν ἕνωση 
τῶν ἐκκλησιῶν. 

ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

Οἱ τοιχογραφίες τοῦ δεύτερου στρώματος τοῦ Ἁγίου Νικολάου 
ἀποτελοῦν ἕνα ἀπὸ τὰ ἐλάχιστα παραδείγματα ἀκριβῶς χρονολο-
γημένων κατὰ τὴν περίοδο τῆς Ἰπποτοκρατίας (1309-1522) μνη-
μείων ποὺ ἔχουν σωθεῖ στὸ νησὶ τῆς Ρόδου. Ἡ ἐξέταση τῶν τεχνο-

16ος αἰ.)», στό: Μ. Ἀσπρᾶ-Βαρδαβάκη (ἐπιμ.), Λαμπηδών. Ἀφιέρωμα στὴ μνήμη 
τῆς Ντούλας Μουρίκη, 2, Ἀθήνα 2003, 546, σημ. 23-27 (σ. 558), εἰκ. 1.

328. Στὸ ἴδιο, 546.
329. Chr. Walter, Art and Ritual of the Byzantine Church, London 1982, 219, 

εἰκ. 62.
330. Γιὰ τὸ ναό, βλ. Στ. Πελεκανίδης, Βυζαντινὰ καὶ μεταβυζαντινὰ μνημεῖα 

τῆς Πρέσπας, Θεσσαλονίκη 1960, 108-128. Γιὰ τὴν παράσταση τῆς Κοίμησης στὸ 
ναό, βλ. στὸ ἴδιο, 114-115, καὶ πίν. 47.



161

Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑ ΜΑΡΙΤΣΑ

τροπικῶν χαρακτηριστικῶν των τοιχογραφιῶν τοῦ ναοῦ συμβάλλει 
σὲ μεγάλο βαθμὸ στὴ μελέτη τῆς ἐξέλιξης τῆς ἐντοίχιας ζωγραφικῆς 
κατὰ τὴν παραπάνω περίοδο. Ἡ σημασία ἐντείνεται μὲ δεδομένη 
τὴ μαρτυρία τοῦ ὀνόματος τοῦ ζωγράφου Ἀλεξίου, ὑπεύθυνου τῆς 
τοιχογράφησης, γεγονὸς πού, ὅπως ἀναφέρθηκε, δὲν εἶναι σύνηθες 
γιὰ τὰ δεδομένα τῆς Δωδεκανήσου. 

ΟΙ ΜΟΡΦΕΣ

Τὴν ἐξέταση τῶν μορφῶν τῶν τοιχογραφιῶν τοῦ Ἁγίου Νικολάου 
δυσχεραίνει τὸ γεγονὸς ὅτι ἐλάχιστα ἀπὸ τὰ πρόσωπα ἔχουν σωθεῖ, 
γιὰ ἄγνωστο λόγο. Συγκεκριμένα, κανένα ἀπὸ τὰ πρόσωπα τῆς κάτω 
ζώνης δὲν σώζεται, τὸ ἴδιο συμβαίνει καὶ μὲ τὴ μεσαία, μὲ μόνη ἐξαί-
ρεση τὸ κεφάλι τοῦ ἀγγέλου ἀπὸ τὴ Θυσία τοῦ Ἀβραάμ, ποὺ σώζεται 
ἀκέραιο, καὶ αὐτὸ τοῦ Ἀβραὰμ ἀπὸ τὴν ἴδια παράσταση, ἀπὸ τὸ ὁποῖο 
ἔχουν ἀφαιρεθεῖ τὰ γυμνὰ μέρη τοῦ προσώπου καὶ ἔχει διατηρηθεῖ τὸ 
γένιο καὶ ἡ κόμη. Ἀντίθετα, ὅλα τὰ πρόσωπα, τόσο τῶν προφητῶν 
ἀπὸ τὸ κλειδὶ τῆς καμάρας, ὅσο τῶν μορφῶν τῶν ἀκέραιων σκηνῶν 
τῆς ἐπάνω ζώνης, ὅπου δὲν ἔχουν φθαρεῖ, ἔχουν διατηρηθεῖ, μὲ μόνη 
ἐξαίρεση τὸ πρόσωπο τῆς Παναγίας ἀπὸ τὴν Κοίμηση. 

Οἱ μορφὲς τῶν σκηνῶν τοῦ δωδεκαόρτου εἶναι προσαρμοσμένες 
στὸ περιορισμένο εὖρος τῆς ζωγραφικῆς ἐπιφάνειας. Ἀντίθετα, στὴ 
Δέηση τοῦ ἡμικυλίνδρου παρατηρεῖται διάθεση ὑπερτονισμοῦ, μὲ 
τὴν ἀπόδοσή τους σὲ μνημειακὲς διαστάσεις. Τὸ ἴδιο συμβαίνει καὶ 
μὲ τὶς μορφὲς τοῦ ἀρχαγγέλου Μιχαὴλ καὶ τῶν ἀποστόλων Πέτρου 
καὶ Παύλου, ἐνῶ συμπεραίνεται ὅτι καὶ ἡ ἀρχικὴ ἀπεικόνιση τοῦ 
Ἁγίου Νικολάου στὸ βόρειο τοῖχο ἦταν ἀναλόγων διαστάσεων. Οἱ 
μορφὲς φτάνουν ὡς τὴ ζώνη τοῦ δωδεκαόρτου, ἀφήνοντας τὸ πε-
ριθώριο στὸν καλλιτέχνη νὰ ἐκμεταλλευτεῖ σὲ ὕψος τὸν χῶρο τῆς 
ἐλλείπουσας στὸ σημεῖο ζώνης τῶν στηθαρίων. 

 Τὰ πρόσωπα ποὺ σώζονται εἶναι καλοσχεδιασμένα. Τὰ ἀμυγδα-
λόσχημα μάτια περιγράφονται μὲ καφεκόκκινη γραμμή, ἐνῶ ἡ κόρη 
εἶναι σκουροκάστανη, μὲ ἐξέχον παράδειγμα τὴ μορφὴ τοῦ Χριστοῦ 
ἀπὸ τὴ Βαϊοφόρο. Τὰ φρύδια εἶναι καμαρωτά, σὲ κάποιες περιπτώ-
σεις ἐλαφρὰ πεπλατυσμένα, ὅπως τοῦ Ἰωάννη ἀπὸ τὴν Κοίμηση τῆς 
Θεοτόκου. Κοινὸς σχεδιαστικὸς τρόπος στὴν ἀπόδοση τῆς μύτης 
δὲν ὑπάρχει, καθώς, γιὰ παράδειγμα, ἀπαντοῦν καὶ ἐλαφρὰ γαμψές, 
ὅπως τοῦ Πέτρου ἀπὸ τὴ Βαϊοφόρο ἢ αὐτὴ τοῦ, καλύτερα ἀπὸ τοὺς 
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ὑπόλοιπούς της σκηνῆς, σωζόμενου ἀγγέλου ἀπὸ τὴ Βάπτιση. Τὰ 
αὐτιὰ ἀποδίδονται σχηματικά, τὶς περισσότερες δὲ φορὲς διακρίνε-
ται μόνο μέρος τοῦ λοβοῦ μέσα ἀπὸ τὴν κόμμωση. Τὰ χείλη τονί-
ζονται μὲ κατὰ ἕνα τόνο σκουρότερη ἀπὸ τὸ χρῶμα τοῦ δέρματος 
σκιά, ἐνῶ τὸ στόμα ἀποδίδεται μὲ καφεκόκκινη, λεπτὴ γραμμή. Τὰ 
γένια καὶ τὰ μαλλιὰ ἀποδίδονται μὲ ψημένη σιένα. Στὴν ἀπόδοσή 
τους κυριαρχεῖ ἡ γραμμὴ καὶ ὁ συνδυασμὸς ἀνοιχτῶν καὶ σκούρων 
τόνων πρὸς ὑποδήλωση τῆς σκιᾶς καὶ τοῦ ὄγκου, ἐνῶ διαφοροποι-
εῖται στὶς μορφὲς τοῦ ἁγίου Μάμα καὶ τοῦ Προδρόμου μὲ τὶς χαρα-
κτηριστικὰ ἀκατάστατές τους κομμώσεις. 

 Ὁ σχεδιασμὸς τῶν μορφῶν εἶναι ἁδρός, μὲ ἐμφανῆ  τὰ περι-
γράμματα. Ὁ προπλασμὸς γίνεται μὲ βαθιὰ κίτρινη οὔμπρα, ἐνῶ τὰ 
σαρκώματα ἀποδίδονται μὲ ρόδινη, ἐνίοτε καὶ καστανοπράσινη πι-
νελιά. Ἡ σκιὰ καὶ ὁ τονισμὸς τῶν χαρακτηριστικῶν τῶν μορφῶν 
ἐπιτυγχάνονται μὲ συνδυασμὸ πράσινου καὶ διαβάθμισης τοῦ ἴδιου 
χρώματος, σὲ συνδυασμὸ μὲ περιορισμένα φωτίσματα ἀπὸ ἀραιὲς 
πινελιὲς στὸ χρῶμα τῆς ἀνοιχτῆς ὤχρας, κυρίως στὸ μέτωπο καὶ τὴ 
μύτη. 

 Ἡ μορφὴ τῆς Σαλώμης ἀπὸ τὸ ἐπεισόδιο τοῦ Λουτροῦ στὴ Γέν-
νηση ἀποδίδεται μὲ πλατιές, καστανὲς πινελιὲς πάνω στὸν ὠχροκά-
στανο προπλασμό. Τὰ μεγάλα, ἀμυγδαλωτά της μάτια τονίζονται 
μὲ τὴ σκουροκόκκινη γραμμὴ ποὺ τὰ περιγράφει, ἐνῶ ἡ ὀφθαλμικὴ 
κόγχη εἶναι πρασινοκάστανη. Κάθετα λευκὰ φῶτα ἀναδεικνύουν 
τὶς παρειὲς καὶ τὴ μύτη της. Ἔντονο κόκκινο χρῶμα διακρίνεται 
στὸ κάτω χεῖλος, τὸ ὁποῖο, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴ μακριά, προσεγμένη 
κόμη, τονίζουν τὸ κάλλος τῆς νεαρῆς γυναίκας. 

 Ἡ πτυχολογία τῶν μεμονωμένων μορφῶν τὶς περισσότερες 
φορὲς εἶναι ἁδρή, ἄκαμπτη καὶ γραμμική, ὑπερκαλύπτοντας τὶς 
ἀνατομικὲς λεπτομέρειες, κάτι ποὺ συμβαίνει τόσο μὲ τὰ ἐνδύματα 
τῶν ἱεραρχῶν, ὅσο μὲ αὐτὰ τῶν ὁλόσωμων ἁγίων καὶ τοῦ ἀρχαγγέ-
λου. Οἱ πτυχὲς σὲ αὐτὲς τὶς περιπτώσεις, ὅπου δηλώνονται, ἀποδί-
δονται μὲ σκοῦρες διαβαθμίσεις τοῦ χρώματος τοῦ ἐνδύματος. Δὲν 
συμβαίνει τὸ ἴδιο ὅμως μὲ τὶς μορφὲς ποὺ δὲν εἰκονίζονται κατὰ 
μέτωπο. Τὰ ἐνδύματα τοῦ Πέτρου στὰ νότια τῆς εἰσόδου, ἔχουν 
βαθιὲς πτυχὲς καὶ πλατιὰ φωτεινὰ ἐπίπεδα, ἀποδίδοντας ἔτσι τὴν 
ἐλαφρὰ κίνηση τῆς μορφῆς καὶ διαγράφοντας διακριτικὰ τὸ γόνατο 
καὶ τὴν κνήμη. 
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 Στὶς σκηνές, ἡ ἀπόδοση τῆς πτυχολογίας ποικίλει. Στὶς ὄρθιες 
μορφὲς ἡ κίνηση ἐπιδρᾶ διακριτικὰ στὴν πτυχολογία, κατὰ τὸν ἴδιο 
τρόπο μὲ τὸ παράδειγμα τοῦ Πέτρου καὶ ἀνάλογα μὲ τὴ φορά της. 
Στὶς γονατιστὲς ἢ καθήμενες μορφές, ἡ πτυχολογία ἀναδεικνύει τὴν 
ἀνατομία σύμφωνα μὲ τὴ στάση τοῦ σώματος, μὲ μία, ὡστόσο, ἀδε-
ξιότητα στὴν ἐκτέλεση. Στὰ πόδια τοῦ γονατιστοῦ Ἀδὰμ ἀπὸ τὴν 
Εἰς Ἅδου Κάθοδο, πτυχὲς τοῦ ροδοκόκκινου ἱματίου περιγράφουν 
τὸν μηρό, τὸ γόνατο καὶ τὴν κνήμη, μὲ τὸ εὖρος τῶν φωτεινῶν ἐπι-
πέδων νὰ ἀναδεικνύεται, σὲ ἀντίθεση μὲ τὶς λεπτές, σκουρόχρωμες 
πτυχώσεις. Τὸ ἴδιο συμβαίνει καὶ μὲ τὸν γονατιστὸ Ἀβραὰμ ἀπὸ τὴ 
σκηνὴ τῆς Θυσίας. Καὶ στὶς δύο μορφές, ὅπως καὶ στοὺς σωζόμε-
νους ἀποστόλους καὶ ἱεράρχες ἀπὸ τὴν Κοίμηση, διακρίνονται τὰ 
κοινὰ ὑστεροπαλαιολόγεια χαρακτηριστικὰ τοῦ ὄγκου τῶν μορφῶν, 
γνωστὰ καὶ ἀπὸ ἄλλα μνημεῖα τῆς Ρόδου, ὅπως ἡ Ἁγία Αἰκατερί-
νη στὴ μεσαιωνικὴ πόλη331 ἢ ἡ Παναγία Κυρὰ στὸ Κεραμὶ Σιαννῶν 
(τέλη 14ου αἰῶνα)332. 

 Ὁ κάμπος τῶν μεμονωμένων ὁλόσωμων ἁγίων εἶναι δίζωνος. Ἡ 
ζώνη τοῦ ἐδάφους ἀποδίδεται μὲ ἀνοιχτὸ πράσινο χρῶμα καὶ φτάνει 
σχεδὸν ὡς τὸ ὕψος τοῦ ὤμου τῶν μορφῶν, ἐνῶ τοῦ ὁρίζοντα εἶναι 
βαθυκύανη. Ὅμοια τεχνικὴ ἀπαντᾶ στὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στὰ 
Μαριτσά. Μὲ βαθυκύανο ἀποδίδεται ὁ κάμπος τῶν προφητῶν στὸ 
κλειδὶ τῆς καμάρας καὶ στὴ σκηνὴ τῆς Δέησης. Ποικιλία ἀποχρώσε-
ων ἀπαντᾶ στὸ βάθος τῶν στηθαρίων τῆς μεσαίας ζώνης. Ἔτσι, σὲ 
ἐκεῖνα τῶν ἁγίων Σάββα καὶ Ἰωάννη τοῦ Προδρόμου στὸν βόρειο 
τοῖχο ὁ κάμπος εἶναι ροδοκόκκινος, ἐνῶ τοῦ ἁγίου Ἀντωνίου, ποὺ 
παρεμβάλλεται ἀνάμεσα στοὺς παραπάνω, εἶναι βαθυκύανος. Στὸ 
νότιο τοῖχο, ὁ κάμπος τῶν στηθαρίων τῶν ἁγίων γυναικὼν εἶναι 
ἐναλλὰξ σκουροπράσινος καὶ ροδοκόκκινος. 

Ἡ ἐναλλαγὴ χρωμάτων στὸ βάθος τῶν μεταλλίων ἀποτελεῖ ἐπέ-
κταση τῆς τακτικῆς ποὺ ἀκολουθεῖ ὁ καλλιτέχνης στὴν ἀπόδοση 
μορφῶν καὶ συνθέσεων. Στὶς περισσότερες ἀπὸ τὶς μεμονωμένες 
μορφές, ὁ χιτώνας εἶναι κυανὸς καὶ τὸ ἱμάτιο εἶναι πορφυρό. Μὲ 
τὴν ἀπεικόνιση τῆς μορφῆς μέσα σὲ σκοῦρο, πράσινο ἢ γαλανό,  
βάθος, ἡ ἀντίθεση μὲ τὴν ἐναλλαγὴ θερμῶν καὶ ψυχρῶν τόνων ἐντεί-

331. Βλ. ἐνδεικτικά: Ἀρχοντοπουλος, Ἁγία Αἰκατερίνη, εἰκ. 14, 17, 18.
332. Μνημεῖο ἀδημοσίευτο.
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νεται, ἀποδίδοντας μὲ ἐπιτυχία τὸ αἰσθητικὸ ἀποτέλεσμα ποὺ ἔχει 
ἐπιλέξει ὁ ζωγράφος. 

 Σχετικὰ μὲ τὸ χρωματολόγιο, παρατηρεῖται ποικιλία χρωμάτων 
καὶ καθαρότητα, πλὴν ὅμως ἰδιαίτερη ἀδυναμία στὸ ἐρυθρὸ χρῶμα. 
Χαρακτηριστικὸ παράδειγμα ἀποτελεῖ ἡ σκηνὴ τῆς Γέννησης, μὲ 
τὴν κυριαρχία ἀποχρώσεων τοῦ πρώτου χρώματος. Οἱ ἐπιμέρους 
μορφὲς τῆς παραπάνω παράστασης ἐξαίρονται εἴτε μὲ διαβάθμιση 
ἀποχρώσεων τοῦ ἐρυθροῦ, ὅπως ἡ Παναγία, εἴτε μὲ ψυχρὰ χρώματα 
στὰ ἐνδύματά τους, ὅπως τὸ ἔνδυμα τοῦ βοσκοῦ καὶ οἱ χιτῶνες τῶν 
ἀγγέλων καὶ τοῦ Ἰωσήφ. 

 ΟΙ ΣΚΗΝΕΣ

Οἱ συνθέσεις τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Νικολάου εἶναι ὀλιγοπρόσωπες 
καὶ συντηρητικές. Ἔχει διατυπωθεῖ, ἄλλωστε, ἡ ἄποψη ὅτι ἡ ζωγρα-
φικὴ τοῦ ναοῦ, σὲ γενικὲς γραμμές, δὲν παρακολουθεῖ τὶς σύγχρονες 
ἐξελίξεις καὶ τὰ πρότυπά της τὰ ἀναζητεῖ, συνήθως, σὲ παλαιότερες 
ἐποχές333. Οἱ σκηνὲς χαρακτηρίζονται ἀπὸ συμμετρία, μὲ χαρακτη-
ριστικὰ παραδείγματα τὸν Εὐαγγελισμὸ καὶ τὴ Μεταμόρφωση. Ἡ 
πρωταγωνιστικὴ μορφὴ βρίσκεται στὸ κέντρο σχεδὸν τῆς παρά-
στασης, ἐνῶ οἱ παραπληρωματικὲς καὶ οἱ λοιπὲς μορφὲς διατάσ-
σονται συμμετρικὰ στὰ ἄκρα. Στὴν μισοκατεστραμμένη σκηνὴ τῆς 
Ἀνάληψης ἡ Παναγία διακρίνεται στὸ κέντρο τῆς σύνθεσης, ἀνά-
μεσα σὲ ἕξι μαθητὲς ποὺ εἶναι στραμμένοι πρὸς αὐτὴν (ἀπὸ αὐτοὺς 
διακρίνονται δύο στὰ δεξιά της καὶ τρεῖς στὰ ἀριστερά). Ὁ Χριστὸς 
ἀπὸ τὴ Σταύρωση καταλαμβάνει τὸ κέντρο τῆς σκηνῆς, ἐνῶ ὁ κάθε-
τος καὶ ὁ ὁριζόντιος ἄξονάς της ὁρίζεται ἀπὸ τὶς κεραῖες τοῦ Σταυ-
ροῦ, ἑκατέρωθεν τοῦ ὁποίου διατάσσονται οἱ μορφὲς τῆς Θεοτόκου 
καὶ τοῦ Ἰωάννη. 

Πυραμιδοειδὴς διάταξη ἐντοπίζεται στὴ σκηνὴ τῆς Κοίμησης, 
μὲ τὴν κορυφὴ τοῦ τριγώνου νὰ ἀποτελεῖται ἀπὸ τὴ μορφὴ τοῦ 
Χριστοῦ καὶ τὶς κάτω γωνίες ἀπὸ ἀποστόλους. Στὴ σκηνὴ τῆς Με-
ταμόρφωσης τὸ γεγονὸς εἶναι πιὸ ἐμφανές, καθὼς ὀρθὴ πυραμίδα 
ὁρίζεται ἀπὸ τὸν Χριστὸ καὶ τοὺς ἀποστόλους Πέτρο καὶ Ἰάκωβο, 
καὶ ἀντεστραμμένη μὲ κορυφὴ τὸν ἀπόστολο Ἰωάννη σχηματίζουν 
οἱ προφῆτες Μωυσῆς καὶ Ἠλίας.  

333. Κόλλιας, Μεσαιωνικὴ πόλη, 123.
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 Οἱ συναισθηματικὲς ἐξάρσεις ἀποφεύγονται μὲ τὴ συμβολὴ τῆς 
λιτότητας στὸ σχεδιασμὸ τῶν μορφῶν. Ἡ κίνηση, παρόλο ποὺ δὲν 
λείπει ἀπὸ τὶς σκηνές, θὰ μποροῦσε νὰ χαρακτηριστεῖ συμβατικὴ 
καὶ καθόλου ἔντονη. Ὁ ἄγγελος ἀπὸ τὸν Εὐαγγελισμὸ κινεῖται δια-
κριτικὰ πρὸς τὴ Θεοτόκο. Ἡ κίνηση ἀποδίδεται μέσω τοῦ προτε-
ταμένου ἀριστεροῦ ποδιοῦ καὶ τῆς χειρονομίας. Στὴ Βαϊοφόρο οἱ 
παραπληρωματικὲς μορφές, ὅπως οἱ ἀπόστολοι ἢ οἱ Ἰουδαῖοι ἀπο-
δίδονται ἱστάμενοι, χωρὶς νὰ ὑποδηλώνεται σὲ αὐτοὺς κίνηση, σὲ 
ἀντίθεση μὲ τὰ πόδια τοῦ ὄνου καὶ τὸ παιδὶ ποὺ πατᾶ στὸ δέντρο 
τοῦ ἄνω ἐπιπέδου. Στὴν Κοίμηση, ἡ φυσικὴ ἀκινησία τοῦ κέντρου 
τῆς σύνθεσης ἀντιπαραβάλλεται μὲ τὴν κίνηση ἀποστόλων καὶ ἱε-
ραρχῶν  πρὸς τὸ νεκροκρέβατο. 

Ἐξαίρεση ὅσον ἀφορᾶ τὸν συναισθηματισμὸ στὶς σωζόμενες 
σκηνὲς ἀποτελεῖ ἡ Θυσία τοῦ Ἀβραάμ, ὅπου μὲ ἔντονη δραματικό-
τητα ἀποδίδεται τόσο ἡ κίνηση τοῦ Ἀβραάμ, ὁ ὁποῖος ἑτοιμάζεται 
νὰ θυσιάσει τὸν γιό του ἔχοντας γονατίσει πάνω στὴ ράχη του, ὅσο 
ὁ πόνος καὶ ὁ φόβος τοῦ Ἰσαὰκ μὲ τὴ στάση τοῦ σώματός του ἢ ἡ 
ὁρμὴ μὲ τὴν ὁποία κατέρχεται ὁ ἄγγελος ἀπὸ τὸν οὐρανό, προκει-
μένου νὰ ἀντικαταστήσει τὸν θυσιαζόμενο.

Ἡ δήλωση τοῦ χώρου γίνεται μὲ τὴν παράθεση τοῦ φυσικοῦ 
τοπίου, μὲ ἀρχιτεκτονήματα εἴτε μὲ συνδυασμὸ τῶν δύο. Ἔτσι, 
βραχῶδες εἶναι τὸ τοπίο τῆς Γέννησης, τῆς Βάπτισης (σὲ συνδυ-
ασμὸ μὲ τὸν Ἰορδάνη ποταμό), τῆς Μεταμόρφωσης, τῆς Ἀνάληψης 
καὶ τῆς Θυσίας τοῦ Ἀβραάμ, ἐνῶ σὲ ἀρχιτεκτονικὸ βάθος ἀποδίδε-
ται ὁ Εὐαγγελισμὸς καὶ ἡ Κοίμηση. Ἡ Βαϊοφόρος συνδυάζει τὸ φυ-
σικὸ βραχῶδες τοπίο, τὸ ὁποῖο ἀποδίδεται στὸ ἀριστερὸ ἄνω ἄκρο 
τῆς παράστασης, μὲ τὸ ἀρχιτεκτονικὸ βάθος τῆς Ἱερουσαλὴμ στὸ 
ἄνω δεξιό. 

Στὴ δήλωση τοῦ φυσικοῦ τοπίου, ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς βράχους ἢ 
τοὺς λόφους ποὺ πλαισιώνουν τὴ σύνθεση, γίνεται προσπάθεια 
ἀπόδοσης καὶ τῆς βλάστησης. Ἀδυναμία διακρίνεται τόσο στὴν 
ἀπεικόνιση τοῦ δέντρου στὴ Βαϊοφόρο, ὅσο στῶν μικρῶν θάμνων 
στὴ σκηνὴ τῆς Γέννησης καὶ τῆς Θυσίας, τὰ ὁποῖο εἶναι καθαρὰ 
σχηματοποιημένα, χωρὶς προσπάθεια φυσικῆς ἀπόδοσής τους. Τὰ 
ἀρχιτεκτονήματα εἶναι σχεδὸν δισδιάστατα, χωρὶς προοπτικὴ διά-
θεση, δημιουργώντας τὴν αἴσθηση παραπετάσματος μπροστὰ στὸ 
ὁποῖο ἐκτυλίσσεται ἡ σκηνή. Προσπάθεια ἀπόδοσης τοῦ βάθους 
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σηματοδοτεῖ καὶ ἡ τοποθέτηση μορφῶν σὲ διαφορετικὰ ἐπίπεδα, 
ὅπως οἱ ἄγγελοι ἀπὸ τὴ Γέννηση ἢ τὴ Βάπτιση. 

Ἀνάμεσα στὶς μορφὲς τῶν σκηνῶν δὲ λείπουν καὶ αὐτὲς ποὺ ἀπει-
κονίζονται σὲ μικρότερη ἀπὸ τὸ φυσικὸ κλίμακα. Χαρακτηριστικὰ 
παραδείγματα ἀποτελοῦν οἱ μορφὲς τοῦ παιδιοῦ καὶ τῆς γυναίκας 
πλάι του στὴ σκηνὴ τῆς Βαϊοφόρου, οἱ ὁποῖες ἔχουν διαστάσεις 
περίπου ἴσες μὲ αὐτὲς τοῦ κεφαλιοῦ τοῦ ὑποζυγίου. Ἀνάλογα ἀπο-
δίδεται τὸ παιδὶ πάνω στὸ δέντρο τῆς ἴδιας παράστασης καὶ τά, 
ἀφύσικα μικρά, σκυλιὰ ἀπὸ τὴ Γέννηση. 

 Ἀπὸ τὴν τεχνοτροπικὴ ἐξέταση τῶν τοιχογραφιῶν τοῦ ναοῦ 
προκύπτει ὅτι ἡ ἐμφανὴς σὲ ἀρκετὲς περιπτώσεις σχεδιαστικὴ ἀδυ-
ναμία τοῦ καλλιτέχνη, τὶς περισσότερες φορὲς ὑπερκαλύπτεται ἀπὸ 
τὴν ἱκανότητα τῆς ἀπόδοσης τῶν ἐπιμέρους χαρακτηριστικῶν σὲ 
μορφὲς καὶ σκηνές. Ὁ ζωγράφος ἐπιτυγχάνει σὲ ἱκανοποιητικὸ 
βαθμὸ νὰ περάσει στὸ δημιούργημά του τὶς ἀπηχήσεις μιᾶς τέχνης 
μνημειώδους, χωρὶς ὅμως νὰ μπορεῖ νὰ ἐξαλείψει στοιχεῖα ποὺ ὑπο-
δηλώνουν ἐκφυλισμὸ καὶ προσκόλληση στὸ παρελθὸν καὶ ὄχι τὶς 
προχωρημένες τάσεις τῆς τέχνης τῆς ἐποχῆς. 

Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Η ΜΝΗΜΕΙΑΚΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ  
ΤΗΣ ΙΠΠΟΤΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΚΑΙ  

Ο ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ

Οἱ τοιχογραφίες τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Νικολάου ἀποτελοῦν τὸ δεύ-
τερο κατὰ σειρὰν ἀκριβῶς χρονολογημένο σύνολο τοῦ 15ου αἰῶνα 
στὴ Ρόδο. Ἀπὸ τὴν περίοδο τῆς Ἰπποτοκρατίας, ἡ ὁποία  διήρκεσε 
ἀπὸ τὸ 1309 ἕως τὸ 1522, ἔχουν σωθεῖ στὴ Ρόδο περὶ τὰ πενῆντα 
τοιχογραφικὰ σύνολα. Τὸ ποσοστὸ τῆς καλλιτεχνικῆς παραγωγῆς 
στὰ Δωδεκάνησα κατὰ τὴ φραγκοκρατία εἶναι ἀπρόσμενα μεγαλύ-
τερο σὲ σχέση μὲ τὶς παλαιότερες ἐποχές334, φαινόμενο ποὺ ἀπαντᾶ 
καὶ σὲ ἄλλες περιοχὲς τοῦ ἑλλαδικοῦ χώρου335. 

  Κατὰ τὴν περίοδο τῆς Ἰπποτοκρατίας, στὴ μνημειακὴ ζωγραφι-
κή της περιοχῆς διακρίνονται τρεῖς τεχνοτροπικὲς καὶ εἰκονογρα-

334. Ἔχουν ἐπισημανθεῖ περίπου 25 στρώματα στὸ νησὶ τὰ ὁποῖα χρονολο-
γοῦνται ἀπὸ τὸ β’ μισό του 5ου ἕως τὶς ἀρχὲς τοῦ 14ου αἰῶνα. Κόλλιας, Μεσαιω-
νικὴ Πόλη, 109.

335. Στὸ ἴδιο, 110, σημ. 231.
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φικὲς τάσεις: ἡ δυτικοευρωπαϊκή336, ἡ ἐκλεκτικὴ337 καὶ ἡ ὑστεροβυ-
ζαντινή. Στὴν τελευταία ἀνήκουν τὰ ἑξῆς τοιχογραφικὰ σύνολα τῆς 
ὑπαίθρου τῆς Ρόδου: οἱ χρονολογημένοι ναοὶ τῶν Ἁγίων Θεοδώρων 
στὸν Ἀρχάγγελο (1372/3)338, τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Παχυμαχιώτη 
στὴ Λίνδο (1394/5), τῆς Ἁγίας Τριάδας στὴ Ψίνθο (1407/8) καὶ ὁ ἐξε-
ταζόμενος τοῦ Ἁγίου Νικολάου, ὅπως ἐπίσης οἱ:  Ἅγιος Νίκων (μέσα 
14ου αἰῶνα) καὶ Ἅγιοι Θεοδωροι Κατακαλῶν339 (β΄ μισὸ 14ου αἰῶνα) 
στὴν Ἀρνίθα, Ἅγιος Γεώργιος στὰ Λαμπρὰ Ἀσκληπειοὺ (μέσα 14ου 
αἰῶνα), Ἅγιος Γεώργιος στὸ Καπὶ Καλάθου (14ος αἰῶνας)340, Ἅγιος 
Νικόλαος στὸ Χαράκι341 καὶ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Μερογλίτης στοὺς 
Πεύκους (14ος αἰῶνας), Ἀξεστράτηγος στὴν Παστίδα (πρῶτες δεκα-
ετίες 14ου αἰῶνα), Ἅγιος Γεώργιος στὸν Μαῦρο Κάβο Κατταβιᾶς (β΄ 
μισὸ 14ου αἰῶνα), Ζωοδόχος Πηγὴ (14ος-15ος αἰῶνας)342 καὶ Πανα-
γία Κυρὰ στὰ Σιάννα (τέλη 14ου αἰῶνα), Προφήτης Ἀββακοὺμ στὴν 
Κυμισάλα, Ἁγία Ἀναστασία στὸν Μονόλιθο (15ος αἰῶνας)343, Ἅγιος 
Μερκούριος στὴν Ἴστριο (γ΄ στρῶμα, 15ος αἰῶνας), Ἅγιος Ἰωάν-
νης στὴν Κρητηνία (15ος αἰῶνας), Ἅγιος Νικόλαος στὸ Φουντουκλὶ 
(1497;)344, Ἁγία Κυριακὴ στὴν Κάλαθο (14ος-15ος αἰῶνας), Ἅγιος 
Θωμὰς στὸ Μεσαναγρὸ (15ος αἰῶνας), Παναγία Καθολικὴ στὴ Λάρ-
δο (15ος αἰῶνας), Παναγία Κυρὰ στὴν Πυλώνα (15ος αἰῶνας), Ἁγία 
Ἀγάθη στὸ Χαράκι καὶ Ἅγιος Γεώργιος Πλακωτὸς Μαλώνας (τέλη 
14ου αἰῶνα),  Ἅγιος Νικόλαος στὴν Κρεμαστὴ (14ος-15ος αἰῶνας), 
Ἅγιος Γεώργιος στὰ Μαριτσὰ (15ος αἰῶνας), Παναγία Τσαμπί-

336. Βλ. ἐνδεικτικὰ στὸ ἴδιο, 117-119.  Ἀρχοντοπουλος, Ἁγία Αἰκατερίνη, 184 
κ.ἑ.

337. Κόλλιας, Ἁγία Τριάδα. Ὁ ἴδιος, Ἡ μνημειακὴ ἐκλεκτικὴ ζωγραφικὴ στὴ 
Ρόδο στὰ τέλη τοῦ 15ου καὶ στὶς ἀρχὲς τοῦ 16ου αἰῶνα, Ἀθήνα 2000. 

338. Γιακουμάκη, ὅ.π. (ὑποσημ. 78), 24-26.
339. Ἀ. Γ. Νίκα, “Ἡ ἐκκλησία τῶν Ἁγίων Θεοδώρων στὴν περιοχὴ Κατακαλῶν 

της Ρόδου καὶ ὁ θεσμὸς τῆς στρατιωτικῆς πρόνοιας στὸ Βυζάντιο”, ΔωδΧρον 
ΚΑ΄, 441-449.

340. Τ. Παπαμαστοράκης, Ὁ διάκοσμος τοῦ τρούλλου τῶν ναῶν τῆς παλαιο-
λόγειας περιόδου στὴ Βαλκανικὴ χερσόνησο καὶ τὴν Κύπρο, Ἀθῆναι 2001, 19.

341. ΑΔ 33 (1978), Β2, Χρονικά, 409. Παπαμαστοράκης, ὅ.π., 19.
342. ΑΔ 36 (1981), Β2, Χρονικά, 422-423.
343. ΑΔ 36 (1981), Β2, Χρονικά, 420-421.
344. Μ. Ἀχειμάστου-Ποταμιάνου, «Οἱ τοιχογραφίες τῆς οἰκογένειας Βαρδο-

άνη στὸν Ἅγιο Νικόλαο στὸ Φουντουκλὶ τῆς Ρόδου», Θωράκιον. Ἀφιέρωμα στὴ 
μνήμη τοῦ Παύλου Λαζαρίδη, Ἀθήνα 2004, 247-262.
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κα Κυρὰ-Ψηλὴ (15ος αἰῶνας), Ἅγιος Ἰωάννης Πρόδρομος (1428;), 
Ἅγιος Γεώργιος Πετρωνιάτης (15ος αἰῶνας) καὶ Παναγία Πλατα-
νιώτισσα στὸν Ἀρχάγγελο, Ἅγιος Γεώργιος στὰ Λώρυμα Μασάρων 
(15ος αἰῶνας)345, ὁ Ἅγιος Δημήτριος στὴ Λίνδο (15ος αἰῶνας), ἡ Πα-
ναγία Καθολικὴ στὰ Ἀφάντου (τελευταῖο στρῶμα)346 κ.ἄ.

 Στὴ μεσαιωνικὴ πόλη τῆς Ρόδου καὶ στὰ περίχωρά της, τοι-
χογραφικὸς διάκοσμος τῆς ἴδιας τάσης ἔχει ἐπισημανθεῖ σὲ ἑπτὰ 
ναούς: τὸν Ἅγιο Φανούριο, τὴν Ἁγία Αἰκατερίνη, τὸν Ἅγιο Κων-
σταντῖνο, τὸν Ἅγιο Ἀρτέμιο, τὸν Ἅγιο Ἰωάννη τὸν Πρόδρομο, σὲ 
ἀνώνυμη ἐκκλησία τῆς ὁδοῦ Πυθαγόρα καὶ στοὺς Ἁγίους Ἀναργύ-
ρους ἐκτὸς τῶν τειχῶν347. 

 Ἡ ὑστεροβυζαντινὴ ζωγραφικὴ στὴ Δωδεκάνησο ἔχει νὰ ὑποδεί-
ξει ἔργα ὑψηλῆς ποιοτικῆς στάθμης τόσο στὴ Ρόδο, ὅπως ὁ Ἅγιος 
Γεώργιος Παχυμαχιώτης στὴ Λίνδο, ἡ Παναγία Καθολικὴ στὰ 
Ἀφάντου, ἡ Ἁγία Αἰκατερίνη στὴν πόλη καὶ ἡ Παναγία Κυρὰ στὰ 
Σιάννα, ὅσο καὶ στὰ ὑπόλοιπα νησιά. Οἱ τοιχογραφίες τοῦ Ἁγίου 
Ζαχαρία στὸ Φοινίκι τῆς Χάλκης348, τοῦ Ἅι Θώρη στὸ Ἀπέρι τῆς 
Καρπάθου349, καὶ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Θεολόγου στὸν Ἔμπολα 
Βαθέος Καλύμνου350, ἀνάμεσα σὲ ἄλλα,  ἀποτελοῦν ἔργα ἀξιόλογων 
καλλιτεχνῶν καὶ ἀπαρτίζουν μία ὁμάδα, ἡ ὁποία συνδέεται ἄμεσα ἢ 
ἔμμεσα μὲ τὴν πρωτεύουσα ἢ μὲ κάποιο ἄλλο, μεγάλο καλλιτεχνικὸ 
κέντρο τῆς ἐποχῆς351. 

345. Βολανάκης, ὅ.π. (ὑποσημ. 187).
346. Οἱ περισσότεροι ναοὶ εἶναι ἀδημοσίευτοι, ἀναφορὲς σχετικὰ συναντᾶ κα-

νεὶς στὰ Χρονικά του Ἀρχαιολογικοῦ Δελτίου. Γιὰ κατάλογο τῶν πιὸ σημαντικῶν 
καὶ βιβλιογραφία, βλ. Papavassileiou-Archontopoulos, Nouveaux éléments, 
324-325.

347. Κόλλιας, Μεσαιωνικὴ πόλη, 120 κ.ἑ. Γιὰ τὴ μνημειακὴ ζωγραφικὴ στοὺς 
ναοὺς ἐντὸς τῶν τειχῶν, βλ. Θ. Ἀρχοντόπουλος, Α. Κατσιώτη, «Ἡ ζωγραφικὴ στὴ 
μεσαιωνικὴ πόλη τῆς Ρόδου ἀπὸ τὸν 11ο αἰῶνα μέχρι τὴν κατάληψή της ἀπὸ τοὺς 
Τούρκους (1522): Μιὰ ἐκτίμηση τῶν δεδομένων», στὸ: 15 χρόνια ἀποκατάστασης 
στὴ μεσαιωνικὴ πόλη τῆς Ρόδου. Πρακτικὰ Διεθνοῦς Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου, 
Ἀθήνα 2007, 454-466.

348. Κατσιώτη, ὅ.π. (ὑποσημ. 170).
349. G. Gerola, “I monumenti medioevali delle Tredici Sporadi”, ASAtene ΙΙ 

(1916), 268. Ν.Κ. Μουτσόπουλος, «Κάρπαθος. Σημειώσεις Ἱστορικῆς Τοπογραφί-
ας καὶ Ἀρχαιολογίας», ΕΕΠΣΑΠΘ Ζ΄ (1977-1979), 415-416.

350. Κατσιώτη, ὅ.π. (ὑποσημ. 184).
351. Ἀρχοντόπουλος, Ἁγία Αἰκατερίνη, 222.
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 Στὸ εὐρύτερο πλαίσιο τῆς καλλιτεχνικῆς παρουσίας στὴ Ρόδο 
κατὰ τὴ συγκεκριμένη περίοδο, ἀξίζει νὰ μνημονευθοῦν καὶ οἱ σωζό-
μενες φορητὲς εἰκόνες. Στὸ νησὶ ἔχουν ἐντοπιστεῖ ἕξι ἀμφιπρόσωπες 
εἰκόνες, μὲ σημαντικότερες τὶς ἑξῆς: α) Παναγία Ὁδηγήτρια-Ἅγιος 
Νικόλαος, προερχόμενη ἀπὸ τὸ ναὸ τῶν Εἰσοδίων στὸ Νιοχώρι πό-
λεως Ρόδου352, β) Χριστὸς-Σταύρωση, καὶ γ) Παναγία-Εὐαγγελιστὴς 
Λουκᾶς, οἱ ὁποῖες ἀποτελοῦσαν ζεῦγος δεσποτικῶν εἰκόνων ἄγνω-
στου ναοῦ τῆς Ρόδου καὶ προέρχονται ἀπὸ τοὺς ναοὺς τῶν Ἁγίων 
Ἀναργύρων καὶ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη τῆς πόλης τῆς Ρόδου ἀντίστοι-
χα353 καὶ δ) Παναγία-Σταύρωση ἀπὸ τὸ ναὸ τῆς Κοίμησης τῆς Θε-
οτόκου Λίνδου354. Ὅλες οἱ παραπάνω ἔχουν ἀποδοθεῖ σὲ καλλιτε-
χνικὰ ἐργαστήρια τῆς Κωνσταντινούπολης355. Ἐπίσης, ἔχει σωθεῖ 
σειρὰ ἄλλων εἰκόνων τοῦ 14ου καὶ 15ου αἰῶνα στὴ Ρόδο, δύο παρί-
σες δεσποτικὲς ἀπὸ τὴν Κῶ356 καὶ δύο ἀμφιπρόσωπες, στὴ Νίσυρο357 
καὶ στοὺς Λειψούς358.

  Τὰ παραδείγματα τῆς παλαιολόγειας τέχνης τοῦ 15ου αἰῶνα 
ἀποτελοῦν μία κλειστῆ, σχετικά, ὁμάδα, μὲ κοινὰ χαρακτηριστικά. 
Ἡ ζωγραφική, τόσο ἀπὸ εἰκονογραφική, ὅσο ἀπὸ ἄποψη τεχνοτρο-
πίας, δὲν παρακολουθεῖ τὶς σύγχρονες ἐξελίξεις τῆς τέχνης. Συχνὲς 
εἶναι οἱ ἀναδρομὲς σὲ παλαιότερα πρότυπα, οἱ εἰκονογραφικοὶ τύ-
ποι ποὺ ἐπιλέγονται εἶναι λιτοί, χωρὶς ἐκζήτηση, ἐνῶ ἐλάχιστα δυ-
τικὰ στοιχεῖα ἀναγνωρίζεται ὅτι ἔχουν παρεισφρήσει σὲ αὐτές. Τὴν 

352. Μ. Ἀχειμάστου, «Ἀμφιπρόσωπες εἰκόνες τῆς Ρόδου. Ἡ εἰκόνα τῆς Ὁδη-
γήτριας καὶ τοῦ Ἁγίου Νικολάου», ΑΔ 21 (1966), Μελέται, 62-83. Μήτηρ Θεοῦ. 
Ἀπεικονίσεις τῆς Παναγίας στὴ βυζαντινὴ τέχνη, Μουσεῖο Μπενάκη, κατάλογος 
ἔκθεσης, Ἀθήνα 2000, 418-421 (ἀρ. 66), ὅπου καὶ προγενέστερη βιβλιογραφία.

353. Μ. Ἀχειμάστου-Ποταμιάνου, «Δύο ἀμφιπρόσωπες εἰκόνες τοῦ Χριστοῦ 
καὶ τῆς Παναγίας στὴ Ρόδο», ΔΧΑΕ  Λ΄ (2009), 199-214, ὅπου καὶ προγενέστερη 
βιβλιογραφία.

354. Ἀδημοσίευτη.
355. Κόλλιας, Μεσαιωνικὴ πόλη, 120-123.
356. Βυζαντινὴ καὶ μεταβυζαντινὴ τέχνη, Κατάλογος ἔκθεσης στὸ παλαιὸ πα-

νεπιστήμιο, Ἀθήνα 1985, 85-88, εἰκ. 88, 89 (Μ. Ἀχειμάστου-Ποταμιάνου). Ἀρχο-
ντόπουλος-Κατσιώτη, ὅ.π., 463.

357. Α. Κατσιώτη, «Ἀμφίγραπτη παλαιολόγεια εἰκόνα στὴ Νίσυρο», ΔΧΑΕ 
ΚΕ΄ (2004), 63-76.

358. Ἀδημοσίευτη. Τὴν εἰκόνα μελετᾶ πρὸς δημοσίευση ὁ συνάδελφος κ. Μι-
χάλης Κάππας.



170

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΜΑΣΤΡΟΧΡΗΣΤΟΣ

ὁμάδα αὐτὴ ἀπαρτίζουν ἀρκετοὶ ναοὶ τῆς Δωδεκανήσου, τρεῖς ἀπὸ 
τοὺς ὁποίους, εἶναι ἀκριβῶς χρονολογημένοι. 

Ὁ ναὸς τῆς Ἁγίας Τριάδας στὴ Ψίνθο (εἰκ. 53) κτίστηκε καὶ τοι-
χογραφήθηκε μὲ ἔξοδα τῆς μοναχῆς Καταφυγῆς τῆς Ἀλέξαινας 
τὸ ἔτος 1407/8359. Ἡ ἀπόδοση τῶν χαρακτηριστικῶν τῶν μορφῶν 
εἶναι ζωγραφική. Τὰ μάτια εἶναι μεγάλα, ἀμυγδαλωτὰ καὶ τὰ φρύδια 
τοξωτά. Τὰ χρώματα εἶναι σκοτεινά, ἡ πτυχολογία πλούσια ἀλλὰ 
γραμμική, χωρὶς νὰ διαγράφει μὲ ἐπιτυχία τὸν ὄγκο τοῦ σώματος.

359. Γιὰ τὸ ναό, βλ. Χ. Κουτελλάκης, «Κτητορικὲς ἐπιγραφὲς ἐκκλησιῶν Ρόδου», 
ΔωδΧρον Γ΄ (1974), 52. ΑΔ 1975 (Χρονικά), 375. Papavasileiou-Archontopoulos, 
Nouveaux éléments, 325, 327. Μπίθα, ὅ.π. (ὑποσημ. 197), 435. Χριστοφοράκη, 
ὅ.π. (ὑποσημ. 7), 460-1.

Εἰκ. 53. Ψίνθος, Ἁγία Τριάδα (1407/8). Νότιος τοῖχος. Ἡ Δέηση. 
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Ὁ ναὸς τοῦ Ἁγίου Προκο-
πίου στὴ Σύμη (εἰκ. 54) χρο-
νολογεῖται στὰ τέλη τοῦ 14ου 
αἰῶνα. Τὸ ἐνδιαφέρον ποὺ 
παρουσιάζει ὁ ναὸς ἔγκειται, 
πέρα ἀπὸ τὸ γεγονὸς τῆς ἀπει-
κόνισης σκηνῶν ἀπὸ τὸν βίο 
τοῦ ἐπωνύμου ἁγίου360, στὴν 
προσεγμένη, ζωγραφικὴ ἀπό-
δοση τῶν μορφῶν, ἡ ὁποία 
ἀπαντᾶ καὶ στὸν Ἅγιο Γεώρ-
γιο στὰ Λώρυμα. Στὴν Τῆλο, ὁ 
ναὸς τοῦ Σωτήρα στὴ Μεσαριὰ 
(εἰκ. 55), ὅπως μᾶς παραδίδει ἡ 
κτητορικὴ ἐπιγραφή, κτίστηκε 
ἀπὸ τὸν ἱερέα Νικόλαο Βλαστὸ 
καὶ τὴ συμβία του στὰ 1430361. 
Οἱ  ἀποσπασματικὰ σωζόμενες 
τοιχογραφίες τοῦ ναοῦ, χαρα-

κτηρίζονται ἀπὸ τὸ μαλακὸ πλάσιμο τῶν μορφῶν, τὰ λεπτὰ ἄσπρα 
φῶτα στὰ σαρκώματα καὶ τὴν πρισματική, πλὴν ὅμως ἁδρή, πτυ-
χολογία. 

Στὰ 1428 χρονολογεῖται ἡ μορφὴ τοῦ ἀφιερωτῆ Νικόλαου Καμα-
νοῦ στὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Προδρόμου στὸν Ἀρχάγγελο. 
Ὁ ἀφιερωτὴς εἰκονίζεται πλάι στὴ μορφὴ τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχα-
ήλ. Ἡ ἐπιγραφὴ ποὺ τὴν συνοδεύει χρονολογεῖ καὶ τὶς λοιπὲς τοι-
χογραφίες, καθὼς πρόκειται γιὰ ἕνα στρῶμα362. Στὸν δυτικὸ τοῖχο 
τοῦ ναοῦ εἰκονίζεται ἡ τριμελὴς οἰκογένεια τῶν κτητόρων, Εἰρήνης 

360. Θ.Α. Ἀρχοντόπουλος, «Ὁ ἱστορημένος βίος τοῦ Ἁγίου Προκοπίου στὴν 
ἰπποτοκρατούμενη Σύμη», Εἰκοστὸ πρῶτο Συμπόσιο Βυζαντινῆς καὶ Μεταβυζα-
ντινῆς Ἀρχαιολογίας καὶ Τέχνης Πρόγραμμα καὶ περιλήψεις εἰσηγήσεων καὶ ἀνα-
κοινώσεων, Ἀθήνα 2001, 16-17.

361. Ἰ. Μπίθα, «“Εὑρετήριο Βυζαντινῶν Τοιχογραφιῶν Τήλου”, ἕνα ἐρευνη-
τικὸ πρόγραμμα τοῦ Κέντρου Ἔρευνας τῆς Βυζαντινῆς καὶ Μεταβυζαντινῆς Τέ-
χνης τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν», ΔωδΧρον Κ΄ (2005), 130.

362. Ἐξαίρεση ἀποτελεῖ ἡ μορφὴ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη στὸ νότιο τοῖχο, ἡ ὁποία 
φέρει τὴ χρονολογία ΑΨΚΓ΄ (1723).

Εἰκ. 54. Σύμη, Ἅγιος Προκόπιος.  
Ἡ Παναγία ἀπὸ τὴ Δέηση. 
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καὶ Γεωργίου363. Τὸ πλάσιμο τῶν σωζόμενων  μορφῶν τῶν ἁγίων 
τῆς κάτω ζώνης εἶναι μαλακό, σὲ τόνους πορτοκαλοκίτρινους. Ἡ 
πτυχολογία εἶναι σκληρή, καθιστώντας ἀδιόρατες τὶς ἀνατομικὲς 
λεπτομέρειες τῶν σωμάτων. Παρατηρεῖται ἰδιαίτερη ἀδυναμία στὸ 
ἐρυθρὸ χρῶμα, ἐνῶ ὁ κάμπος εἶναι καὶ ἐδῶ δίζωνος, ὅμοιος μὲ τοῦ 
Ἁγίου Νικολάου. 

Στὸ συγκριτικὸ μέρος τῆς παρούσας μελέτης, ἀξίζει νὰ σταθεῖ 
κανεὶς σὲ δύο ναοὺς τῆς ὑπαίθρου τῆς Ρόδου. Ὁ ναὸς τῆς Ἁγίας 
Ἀναστασίας στὴ Μονόλιθο364 (εἰκ. 56-59) ἀποτελεῖ ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ 
ἀντιπροσωπευτικὰ δείγματα τῆς ζωγραφικῆς τοῦ 15ου αἰῶνα στὴ 
Ρόδο. Τὸ γεγονὸς τῆς μερικῆς διατήρησης τῶν τοιχογραφιῶν δὲν 
ἐμποδίζει τὴν ἐκτίμηση τῆς ποιότητας καὶ τοῦ χαρακτήρα τοῦ ἔργου. 
Ἐκτεταμένες φθορὲς ἐντοπίζονται στὴ σκηνὴ τῆς Δέησης καὶ στοὺς 
συλλειτουργοῦντες ἱεράρχες τῆς ἁψίδας. Ἀπὸ τὴ ζώνη τοῦ δωδε-

363. Γιὰ τὴν παράσταση βλ. Μπίθα, ὅ.π. (ὑποσημ. 197), 435 καὶ Χριστοφο-
ράκη, ὅ.π. (ὑποσημ. 7), 459-460, ὅπου οἱ τοιχογραφίες τοῦ μνημείου χρονολο-
γοῦνται στὸ 14ο αἰῶνα.

364. ΑΔ 36 (1981), Β2, Χρονικά, 420-421.

Εἰκ. 55. Τῆλος, Σωτήρας στὴ Μεσαριὰ (1430). Ἡ Δέηση. 
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καόρτου σώζεται μόνο τὸ 
κάτω μέρος τῶν σκηνῶν, 
ἐνῶ σχεδὸν ἀκέραιη εἶναι 
ἡ ζώνη τῶν στηθαρίων 
καὶ τῶν ὁλόσωμων ἁγίων, 
μὲ ἐπιμέρους φθορὲς καὶ 
ἀπολεπίσεις. 

Ὅπως παρατηρεῖται ἀπὸ τὴν ἐξέταση τοῦ ναοῦ, οἱ τοιχογραφίες 
του εἶναι ἔργο τουλάχιστον δύο ζωγράφων. Ἔμπειρος καὶ πλήρης 
γνώσεων ὁ ἕνας σχετικὰ μὲ τὶς ἐξελίξεις τῆς τέχνης κατὰ τὴν περί-
οδο, φιλοτεχνεῖ μορφὲς κυρίως τῆς κάτω ζώνης, μὲ ἐξαίρετο πα-

Εἰκ. 58. Μονόλιθος, Ἁγία Ἀναστα-
σία. Στρατιωτικὸς ἅγιος  

(Δημήτριος;). 

Εἰκ. 59. Μονόλιθος,  
Ἁγία Ἀναστασία.  

Ὁ ἅγιος Σπυρίδων. 

Εἰκ. 56. Μονόλιθος. Ἁγία Ἀναστασία. 
Ἄποψη νότιου τοίχου. 

Εἰκ. 57. Μονόλιθος, 
Ἁγία Ἀναστασία. Συλλει-

τουργῶν ἱεράρχης  
(λεπτομέρεια). 
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ράδειγμα τὸν στρατιωτικὸ ἅγιο, πιθανῶς Δημήτριο, ἀπὸ τὸ νότιο 
τοῖχο. Πάνω στὸν κάστανοπρασινο προπλασμὸ τοποθετοῦνται 
λεπτὰ λευκὰ φωτίσματα, γύρω ἀπὸ τὰ μάτια καὶ στὴ μύτη. Ἀνάλο-
γες πινελιὲς διακρίνονται καὶ στὴν κόμμωση τῆς μορφῆς, ὅσο καὶ 
στὸ κέντρο τῆς δισκοειδοῦς ἀσπίδας ποὺ αὐτὴ φέρει. Στοὺς συλλει-
τουργοῦντες ἱεράρχες, εἰδικὰ στοὺς καλύτερα σωζόμενους τοῦ νότι-
ου τοίχου, ἡ σκιὰ στὸ πρόσωπο τῶν κατὰ τρία τέταρτα στραμμένων 
πρὸς τὸ κέντρο ἱεραρχῶν, ἀποδίδεται μὲ λεπτές, πράσινες πινελιές, 
οἱ ὁποῖες χρησιμοποιοῦνται καὶ ἀνάμεσα στὴ σχηματοποιημένη 
κόμμωση γιὰ τὸν ἴδιο σκοπό. 

Διαφορετικὴ εἶναι ἡ ἀπόδοση τῶν μορφῶν ποὺ εἰκονίζονται στὰ 
στηθάρια τῆς μεσαίας ζώνης. Χαρακτηριστικὸ παράδειγμα ἀποτελεῖ 
ὁ ἅγιος Σπυρίδων ἀπὸ τὸ νότιο τοῖχο. Ὁ προπλασμὸς τῆς μορφῆς 
εἶναι ὠχροκάστανος, ἡ σάρκα ὅμως πλάθεται σὲ τόνους πρασινο-
κάστανους. Ὁ κανθὸς τοῦ ματιοῦ σκιάζεται μὲ σκοῦρες, πλατιὲς πι-
νελιές, ἡ μονοτονία τῶν ὁποίων διασπᾶται μόνο ἀπὸ τὸ ἐλάχιστο 
λευκὸ τῆς ἴριδας. Τὰ παραπάνω, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὶς κάπως ἀπό-
τομες χρωματικὲς μεταβάσεις καὶ τὰ ἔντονα περιγράμματα, σημα-
τοδοτοῦν τὴν πιθανὴ ἀπόδοση τῆς ἐκτέλεσης τῆς μορφῆς ἀπὸ καλ-
λιτέχνη ποὺ τὸν χαρακτηρίζει ἀπειρία καὶ κάποια ἀδεξιότητα στὴν 
πραγμάτευση τῶν μορφῶν. Ὁ ζωγράφος δὲν συμβαδίζει, σὲ γενικὲς 
γραμμές, τεχνοτροπικὰ μὲ τὸν πρῶτο, ἀλλὰ παραμένει πιστὸς στὰ 
πρότυπά της ὑστεροβυζαντινῆς ζωγραφικῆς, προσθέτοντας τὸ 
προσωπικό του ὕφος.  

Στὸν πρῶτο ζωγράφο διακρίνεται καθαρότητα στὸ χρωματολο-
γίου, ἡ χρήση πράσινου χρώματος στὰ σαρκώματα, ἡ εὐχέρεια στὸ 
σχεδιασμὸ ἀρχιτεκτονημάτων (παρόμοια ἀπαντᾶ στὸ ναὸ τῆς Πα-
ναγίας Κυρᾶς στὸ Κεραμὶ Σιαννῶν), στοιχεῖα ποὺ παραπέμπουν σὲ 
καλλιτέχνη μὲ δυνατότητες, τὸ γενικὸ ὀπτικὸ ἀποτέλεσμα τῶν ὁποί-
ων ἐπισκιάζει τὴ μικρὴ ἀδυναμία του στὸ σχεδιασμὸ τῶν μορφῶν 
καὶ τὴν ἔνταξή τους, σὲ ὁρισμένες περιπτώσεις, στὶς σκηνές. Ἡ 
ἀπόδοση τῶν σωζόμενων μορφῶν ἀπὸ τὸν δεύτερο συγγενεύει σὲ 
πολλὰ σημεῖα μὲ τὸ ἔργο τοῦ Ἀλεξίου ἀπὸ τὸν Ἅγιο Νικόλαο. Ἡ 
ἀπόδοση τῶν μορφῶν, ἡ πτυχολογία, ἀκόμα καὶ μικρὲς λεπτομέρει-
ες, ὅπως λ.χ., στὸ στέμμα τῆς Ἁγίας Βαρβάρας, παραπέμπουν στὸν 
ἴδιο καλλιτέχνη. Στὰ παραπάνω μποροῦν νὰ προστεθοῦν ὁ πανο-
μοιότυπος σχεδιασμὸς καὶ ἡ ἐναλλαγὴ ἐρυθροῦ καὶ κυανοῦ κάμπου 
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στὰ στηθάρια, ὅσο τὰ ἴδια φυτικὰ κοσμήματα ποὺ περιβάλλουν τὰ 
τελευταῖα, ἀλλὰ καὶ ἐκεῖνα ποὺ κοσμοῦν τὸ μέτωπο τῆς ἁψίδας καὶ 
τῶν δύο ναῶν.  

Σὲ μικρὴ ἀπόσταση ἀπὸ τὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Νικολάου, μόλις 2-3 
χιλιομέτρων, βρίσκεται ὁ ναὸς τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Μαριτσῶν365 
(εἰκ. 60-62). Ἀπὸ τὸν κατάγραφο, μέχρι πρὶν ἀπὸ μερικὲς δεκαετίες, 

ναό, σώζεται σχεδὸν ἀκέραια ἡ κάτω ζώνη, σὲ καλύτερη κατάστα-
ση στὸ νότιο τοῖχο, καὶ ἡ Δέηση τοῦ τεταρτοσφαιρίου τῆς ἁψίδας. 
Ἡ ζωγραφικὴ ἐπιφάνεια τῶν προσώπων τῶν μορφῶν, ὅπως στὸν 
Ἅγιο Νικόλαο, ἔχει ἀφαιρεθεῖ γιὰ ἄγνωστο λόγο, μὲ μόνη ἐξαίρεση 
τὸ πλήρως σωζόμενο κεφάλι τοῦ Προδρόμου ἀπὸ τὴ Δέηση τοῦ τε-
ταρτοσφαιρίου. 

365. Η. Κόλλιας, «Τοιχογραφίαι τῆς Ἱπποτοκρατίας (1309-1522) εἰς Ρόδον», 
ΑΑΑ Ι (1973), 275-276.

Εἰκ. 60. Μαριτσά, Ἅγιος Γεώργιος. Λεπτομέρεια ἀπὸ τὴ Δέηση. 
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Λόγω τῶν ἐλαφρῶς μεγαλύτερων διαστάσεων τοῦ ναοῦ, σὲ σχέση 
μὲ τὸν Ἅγιο Νικόλαο, οἱ μορφὲς εἶναι περισσότερες. Τὸ κέντρο τῆς 
κάτω ζώνης τοῦ ἡμικυλίνδρου τῆς ἁψίδας κατελάμβανε ἡ παράστα-
ση τοῦ μελισμοῦ, ὅπως συνάγεται ἀπὸ τὰ ἐκεῖ σπαράγματα γραπτῆς 
τράπεζας καὶ σκουρόχρωμης ποδέας. Ἡ διάταξη τῶν μορφῶν εἶναι 
σχεδὸν ἴδια μὲ τοῦ Ἁγίου Νικολάου, μὲ ἐξαίρεση τὴν ἀπεικόνιση 
τῶν ἱεραρχῶν στὸ νότιο, ἀντὶ τοῦ βορείου, τοῖχο. Καὶ ἐκεῖ, κοντὰ 
στὸ ἀρχικὸ τέμπλο, ἔχει ἀπεικονιστεῖ ἡ μορφὴ τοῦ Ἀρχαγγέλου Μι-
χαήλ, μὲ πολυτελῆ αὐτοκρατορικὴ ἐνδυμασία, νὰ κρατᾶ σφαίρα μὲ 
χριστόγραμμα. Στὰ δυτικά του παριστάνεται ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ 
Πρόδρομος καὶ ἀπέναντί του, στὸ βόρειο τοῖχο, ἔφιππος, δρακο-
ντοκτόνος ὁ τιμώμενος ἅγιος Γεώργιος. 

Εἰκ. 61. Μαριτσά, Ἅγιος Γεώργιος. Ἄποψη νότιου τοίχου. 
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Οἱ ζῶνες τοιχογράφησης τοῦ 
ναοῦ διαχωρίζονται μὲ πλατιά, 
κίτρινη γραμμή. Τὰ τοξωτὰ 
πλαίσια τῶν μεμονωμένων μορ-
φῶν τῆς κάτω ζώνης κλείνουν 
πρὸς κάτω λογχοειδῶς. Τὸ φυ-
τικὸ κόσμημα ποὺ πληρώνει τὶς 
μεταξύ τους ἀκάλυπτες ἐπιφά-
νειες, ἔχει ἐδῶ ἀντικατασταθεῖ 
ἀπὸ ὠχροκίτρινα, ἀποκλίνο-
ντα ζεύγη βλαστῶν πάνω στὸν 
ἐρυθρὸ κάμπο, ἐνῶ τὸ μέτωπο 
τῆς ἁψίδας καλύπτει κόσμημα 
ὅμοιο μὲ τοῦ Ἁγίου Νικολάου. 

Ἀπὸ τεχνοτροπικὴ ἄποψη, 
τὸ πρόσωπο τοῦ ἁγίου Ἰωάννη 
ἀπὸ τὴ Δέηση πλάθεται μὲ ρό-
δινο χρῶμα καὶ λεπτὰ γραμμικὰ 
φῶτα πάνω σὲ πρασινοκάστα-
νο προπλασμό. Ἡ ἀτημέλητη 
κόμη τοῦ ἀποδίδεται μὲ πλατιές, ὠχροπράσινες πινελιές, ἐνῶ ἡ σκιὰ 
δηλώνεται μὲ λαδοπράσινο. Τὰ αὐτιὰ εἶναι σχηματοποιημένα καὶ τὰ 
μάτια μεγάλα, ἀμυγδαλόσχημα. 

Ἡ πτυχολογία τῶν μορφῶν τῆς κάτω ζώνης εἶναι μαλακὴ ἀλλὰ 
στεγνή, ὅπως στὶς μεμονωμένες μορφὲς ἀπὸ τὸν Ἅγιο Νικόλαο. 
Ἐξαίρεση ἀποτελεῖ ἡ ἠμιεξίτηλη μορφὴ τοῦ δρακοντοκτόνου ἁγί-
ου Γεωργίου, ὁ χιτώνας τοῦ ὁποίου ἀνεμίζει δημιουργώντας πλατιὲς 
πτυχές, ὅπως ἐπίσης καὶ ἡ πτυχολογία τοῦ ὁλόσωμου ἁγίου Ἰωάν-
νη. Στὸν τελευταῖο ἐπιχειρεῖται, κάπως ἀδέξια, ἡ ἀπόδοση τῶν ἀνα-
τομικῶν λεπτομερειῶν τῆς μορφῆς, μὲ τὸ ἐλαφρὰ προτεταμένο δεξὶ 
πόδι. Οἱ προσεγμένες γωνιώδεις ἀπολήξεις τοῦ ἱματίου, μὲ τὰ γραμ-
μικὰ φῶτα καὶ τὶς ἔντονες διαβαθμίσεις τοῦ ἴδιου χρώματος στὴν 
πραγμάτευση τῆς σκιᾶς,  παρ’ὅλη τὴν προσπάθεια τοῦ καλλιτέχνη, 
δὲν μποροῦν νὰ ἐπισκιάσουν τὴν ἀδυναμία ἐντύπωσης τρίτης διά-
στασης τῆς μορφῆς καὶ ἀπόδοσης τῆς πλαστικότητας.  

Ἡ παραπάνω, συνοπτικὴ ἐξέταση τῶν σημαντικότερων ναῶν τοῦ 
15ου αἰῶνα στὴ Δωδεκάνησο, ὁδηγεῖ σὲ σημαντικὰ συμπεράσματα. 

Εἰκ. 62. Μαριτσά, Ἅγιος Γεώργιος. 
Ἅγιος Ἰωάννης Πρόδρομος  

(λεπτομέρεια). 
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Τὰ μνημεῖα ποὺ περιγράφθηκαν εἶναι στὸ σύνολό τους μονοχῶροι, 
μικρῶν συνήθως διαστάσεων, ναοί. Οἱ χορηγοί τους, ὅπου σώζο-
νται μαρτυρίες, εἶναι μοναχοὶ (Καταφυγὴ μοναχή, Ψίνθος), ἱερεῖς 
(Σωτήρας στὴ Μεσαριὰ Τήλου, ἱερεὺς Νικόλαος Βλαστός), μέλη τῆς 
τοπικῆς ἀριστοκρατίας (Ἅγιος Ἰωάννης Ἀρχαγγέλου, Εἰρήνη καὶ 
Γεώργιος) ἢ τὸ σύνολο τῆς ὀρθόδοξης κοινότητας στὸν Ἅγιο Νι-
κόλαο. Εἶναι ἐμφανὴς ἡ σπανιότητα μνημειωδῶν τοιχογραφικῶν 
συνόλων καὶ ἀριστοκρατικῶν χορηγιῶν. Ὁ ἀγροτικὸς χαρακτήρας 
τῆς ὑπαίθρου τῆς Ρόδου, ὅπου τὸ μεγαλύτερο ποσοστὸ τῶν ναῶν 
ἐντοπίζεται, ἐξηγεῖ τὴν ἔλλειψη πλούσιων χορηγῶν καὶ ἀνάλογων 
μνημείων. 

Ἀπὸ εἰκονογραφικὴ καὶ τεχνοτροπικὴ ἄποψη, στὴ ζωγραφική 
τῶν παραπάνω ναῶν παρατηρεῖται ἡ ἀφοσίωση σὲ παλαιότερα 
πρότυπα καὶ δὲ διαπιστώνεται ἡ διείσδυση τῶν σύγχρονων ἐξελί-
ξεων στὴν τέχνη. Οἱ σκηνὲς εἶναι κατὰ κανόνα ὁλογοπρόσωπες, οἱ 
μορφὲς σχεδὸν δισυπόστατες, οἱ κινήσεις συγκρατημένες. Ὁ χαρα-
κτήρας τῶν μνημείων καὶ τὰ ἐπιμέρους στοιχεῖα ποὺ ἀναλύθηκαν, 
δὲν ἀποκλείεται νὰ ὀφείλονται στὸ κοινωνικὸ ὑπόβαθρο τῶν ἀφιε-
ρωτῶν τῶν ναῶν. Ἔχει διατυπωθεῖ ἄλλωστε ἡ ἄποψη ὅτι κατὰ τὸν 
15ο αἰῶνα στὴ Ρόδο συντελεῖται μία μετάλλαξη στὴν ἰδεολογία τῶν 
ἑλλήνων ἀστῶν, ἰδεολογία τώρα πιὰ φραγκοελληνικῆ, μὲ συνέπεια 
αὐτοὶ νὰ ἀρέσκονται στὴν ἐκλεκτικὴ τάση ποὺ κερδίζει ἔδαφος τὴν 
ἐποχὴ ἐκείνη. Ἔτσι, ἡ παλαιολόγεια ζωγραφικὴ παραμένει πιθανῶς 
ἡ αἰσθητικὴ ἔκφραση κατὰ κανόνα τῶν συντηρητικῶν Ἑλλήνων 
τῶν ἀνώτερων τάξεων, τοῦ κατώτερου κλήρου καὶ τοῦ ἁπλοῦ λαοῦ 
τῆς πόλης καὶ τῆς ὑπαίθρου366. 

Ἡ ἐπιμέρους ἐξέταση τῶν σημαντικότερων ναῶν, σὲ σχέση πά-
ντα μὲ τὸν Ἅγιο Νικόλαο, ἔδειξε τὴ συνάφεια τοῦ τοιχογραφικοῦ 
διακόσμου τοῦ τελευταίου, κατὰ κύριο ρόλο μὲ τὸ ναὸ τῆς Ἁγίας 
Ἀναστασίας στὴ Μονόλιθο. Ὁ διάκοσμος τοῦ ναοῦ μπορεῖ νὰ χρο-
νολογηθεῖ στὶς πρῶτες δεκαετίες τοῦ 15ου αἰῶνα, καθὼς στὶς μορφὲς 
ποὺ ἀποδίδονται στὸν πρῶτο ζωγράφο, ἀνιχνεύονται ἔντονα στοι-
χεῖα τοῦ ὕστερου 14ου αἰῶνα. Τὰ λεπτά, γραμμικὰ φωτίσματα, οἱ 
καλοσχεδιασμένες μορφές, τὰ προσεγμένα, ἀνεπαίσθητα περιγράμ-
ματα, παραπέμπουν σὲ ἐποχὴ κατὰ τὴν ὁποία ἡ τέχνη δὲν ἔχει γίνει 

366. Κόλλιας, Μεσαιωνικὴ πόλη, 123.



179

Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑ ΜΑΡΙΤΣΑ

στεγνὴ ἀπομίμηση, ἀντίθετα ἐξελίσσεται καὶ ἀποδίδει καλλιτεχνικά. 
Οἱ μορφὲς τοῦ δεύτερου ζωγράφου τοῦ ἴδιου ναοῦ, μὲ τὶς σχεδια-
στικὲς δυσκολίες καὶ τὸ λιγότερο, σὲ σχέση μὲ τὸν πρῶτο, ἐπιτυχη-
μένο αἰσθητικὸ ἀποτέλεσμα, θεωροῦμε πὼς μποροῦν νὰ ἀποδοθοῦν 
στὸν Ἀλέξιο. Ἡ ὁμοιότητα στὴν ἀπόδοση τῶν μορφῶν, τὸ πλάσι-
μο, τὰ περιγράμματα, ἀκόμα καὶ τὰ ἐπιμέρους διακοσμητικὰ θέματα, 
συντείνουν στὴν παραπάνω διαπίστωση. Δὲν θὰ ἦταν λοιπὸν ἀπί-
θανο νὰ θεωρηθεῖ ὅτι ὁ ναὸς τῆς Μονολίθου τοιχογραφήθηκε κατὰ 
τὴν περίοδο ποὺ ὁ Ἀλέξιος μαθήτευε πλάι σὲ ἕναν ἱκανὸ δάσκαλο 
καὶ τὰ διαφορετικὰ χέρια ποὺ διακρίνονται στὸ ἔργο νὰ εἶναι τῶν 
δύο αὐτῶν προσώπων. 

Ἀπὸ τὴν ἄλλη, ὁ ναὸς τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στὰ Μαριτσά, πα-
ρόλες τὶς πολλὲς ὁμοιότητες μὲ τὸν Ἅγιο Νικόλαο, παρουσιάζει 
καὶ ἀρκετὲς ἀποκλίσεις ἀπὸ αὐτόν. Ἡ διαφορὰ στὴν ἀπόδοση τῶν 
ἐπιμέρους χαρακτηριστικῶν, οἱ ἀσπριδεροὶ προπλασμοί, ἡ χρήση 
κίτρινου χρώματος ταινίας στὸ διαχωρισμὸ τῆς  ζωγραφικῆς ἐπιφά-
νειας καὶ λεπτομέρειες στὴν τεχνοτροπικὴ ἀπόδοση τῶν τοιχογρα-
φιῶν, ἔρχονται σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν εἰκονογραφικὴ  συνάφεια τῶν 
μνημείων. Οἱ μορφὲς τῶν ἱεραρχῶν καὶ τὰ ἐνδύματά τους, ἡ μορφὴ 
τοῦ ἀρχαγγέλου Μιχαήλ, οἱ ποδέες κ.λπ εἶναι φανερὸ ὅτι μιμοῦνται 
κοινὰ πρότυπα. 

Μέχρι στιγμῆς, ἀπὸ τὴν ἐπιτόπια ἐξέταση τῶν μνημείων τῆς Ρό-
δου, δὲν ἔχει διαπιστωθεῖ μὲ βεβαιότητα ἡ ὕπαρξη σωζόμενου ναοῦ 
ποὺ μπορεῖ νὰ ἀποτέλεσε πρότυπο γιὰ τοὺς δύο τῶν Μαριτσῶν. 
Ἀπὸ τὴ μελέτη τῶν τεχνοτροπικῶν στοιχείων, θεωροῦμε πιθανότε-
ρο ἡ εἰκονογραφία  τοῦ Ἁγίου Γεωργίου νὰ ἀκολουθεῖ τὴ ζωγραφική 
του Ἁγίου Νικολάου. Τὸ γεγονὸς ὅτι τὰ δύο μνημεῖα εἶναι σχεδὸν 
σύγχρονα, μπορεῖ νὰ δώσει τὸ προβάδισμα στὴ ζωγραφικὴ τοῦ 
τελευταίου. Ἡ μνεία τοῦ ὀνόματος, ἡ ὑψηλότερη κοινωνικὴ θέση 
τοῦ ζωγράφου Ἀλεξίου σὲ σχέση μὲ τοὺς κατοίκους τῆς περιοχῆς, 
ἴσως καὶ στὸ χῶρο τῶν ζωγράφων, πιθανὰ ἐπέδρασαν στὴν ἐπι-
λογὴ κοινῶν θεμάτων ἀπὸ τὸν παραγγελιοδότη ἤ, ἀκόμα, τὸν ἴδιο 
το ζωγράφο. Ὡστόσο, ὅσο ἑλκυστικὴ καὶ ἂν φαντάζει ἡ παραπάνω 
θεωρία, ἡ ἔλλειψη ἄμεσων ἐνδείξεων τὴν περιορίζει στὸ πλαίσιο τοῦ 
προβληματισμοῦ καὶ τῆς λογικῆς ἀναζήτησης τῶν καταβολῶν καὶ 
τοῦ χαρακτήρα τῆς ζωγραφικῆς τῶν δύο ναῶν. 
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Τρίτο στρῶμα

Ὁ ἅγιος Τρύφων (εἰκ. 63-64)

Ἡ μορφὴ τοῦ ἁγίου Τρύφωνα ἔχει 
ἀπεικονιστεῖ ἐντὸς τοῦ ἱεροῦ βήματος, 
στὴν κάτω ζώνη τοῦ νότιου τοίχου. 
Καταλαμβάνει τὸ χῶρο ἀνάμεσα στὸ 
τέμπλο καὶ τὴ γένεση τοῦ ἡμικυλίν-
δρου. Ἡ μορφὴ τοῦ ἁγίου, σὲ ἀντίθεση 
μὲ τὶς ὑπόλοιπές της κάτω ζώνης, ἔχει 
ἀποδοθεῖ σὲ προτομὴ καὶ ὄχι ὁλόσωμη. 
Εἰκονίζεται νέος ἀγένειος, κατζαρο-
μάλλης367. Φορεῖ χειριδωτό, ἐρυθρωπὸ 
χιτώνα, ὁ ὁποῖος διακρίνεται μόνο 
κοντὰ στὸ περικάρπιο, γαλανὸ ἱμάτιο 
καὶ ἐρυθρὸ μανδύα, ποὺ πορπώνεται 
μπροστὰ στὸ στῆθος. Πολυτελῆ καὶ 
διαλιθα εἶναι τὰ ἐξαρτήματα τοῦ ἱμα-
τισμοῦ του· ζώνη, περικάρπια, πόρπη, 
περιλαίμιο τοῦ ἱματίου. Ὁ ἅγιος μὲ 
τὸ δεξὶ χέρι κρατᾶ δρεπάνι καὶ μὲ τὸ 

ἀριστερὸ κληματίδα. Ἑκατέρωθεν τῆς κεφαλῆς τοῦ ἐπιγράφεται: Ο 
ΑΓΙΟC/ ΤΡΥΦΩΝ. Κάτω ἀπὸ τὴ μορφή, περίτεχνη ποδέα πληρώ-
νει τὴν ἀκάλυπτη ἐπιφάνεια. Πρόκειται γιὰ ἀπομίμηση πολυτελοῦς 
ὑφάσματος, διακοσμημένου στὸ κέντρο μὲ δύο δέσμες κάθετων, ρο-
δοκόκκινων γραμμῶν, οἱ ὁποῖες διατάσσονται πυραμιδοειδῶς, καὶ 
μὲ τὸ ἀντίστοιχο ἥμισύ του σχηματισμοῦ στὰ δύο ἄκρα. Ὁριζόντια 
πάνω σὲ αὐτές, τέσσερις κίτρινες καὶ τρεῖς κεραμιδοκόκκινες, πλα-
τιὲς κυματοειδεῖς γραμμές, συμπληρώνουν τὴ διακόσμησή του. 

Ὁ ἅγιος Τρύφων θεωρεῖται προστάτης τῆς γεωργίας, ὡς ἐκ τού-
του ἡ ἀπεικόνισή του σὲ ναοὺς τῆς ὑπαίθρου εἶναι συνήθης (βλ. 

367. Διονύσιος ἐκ Φουρνά, ὅ.π., 162. Γιὰ τὴν εἰκονογραφία τοῦ ἁγίου Τρύ-
φωνα, βλ. Α. Κατσελάκη, «Εἰκονογραφία τοῦ Ἁγίου Τρύφωνος, προστάτη τῆς 
ἀμπέλου: μία ἰδιαίτερη περίπτωση σὲ βυζαντινὸ ναὸ τῆς Κρήτης», στό: Οἶνος πα-
λαιός, ἡδύποτος. Τὸ κρητικὸ κρασὶ ἀπὸ τὰ προϊστορικὰ ἕως τὰ νεότερα χρόνια, 
Πρακτικὰ τοῦ Διεθνοῦς Ἐπιστημονικοῦ Συμποσίου, Κουνάβοι 1998, Ἡράκλειο 
2002, 207-216.

Εἰκ. 63. Ὁ ἅγιος Τρύφων  
(γ΄ στρῶμα). 
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ἐνδεικτικὰ παραδείγματα ἀπὸ τὸν 
Ἅγιο Γεώργιο τὸ Βάρδα καὶ τὴν Ἐννι-
αμερίτισσα στὴ Χάλκη368). Ἀπὸ εἰκο-
νογραφικὴ ἄποψη, ἡ ἀπόδοσή  του σὲ 
ἡμιτόμο, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν ποδέα 
στὸ κάτω μέρος της, παραπέμπουν σὲ 
μίμηση φορητῆς εἰκόνας. 

Ἡ τοιχογραφία ἔχει δεχθεῖ ἐκτετα-
μένες ἐπιζωγραφήσεις. Στὸ κάτω μέ-
ρος εἶναι ἐμφανῆ τμήματα τῆς ποδέας 

τοῦ πρώτου στρώματος, κάτω ἀπὸ τὸ κονίαμα τῆς σωζόμενης. Τὸ 
σύνολο λοιπόν, ποδέας καὶ μορφῆς τοῦ ἁγίου ἀποτελοῦν μετέπει-
τα προσθήκη, ἡ ὁποία, κατὰ πάσα πιθανότητα, εἶχε ἀφιερωματικὸ 
χαρακτήρα. 

Ἀπὸ τεχνοτροπικὴ ἄποψη, τὸ μαλακὸ πλάσιμο τῆς μορφῆς καὶ 
ἡ ἀπότομη ἐναλλαγὴ σκούρων καὶ φωτεινῶν ἐπιφανειῶν στὰ σαρ-
κώματα ἀπαντοῦν σὲ ἔργα τοῦ ὕστερου 17ου αἰῶνα τῆς Ρόδου, 
ὅπως ἡ Κοίμηση στὸ Ἀσκληπειὸ (1676)369 ἢ τὸ τελευταῖο στρῶμα 
τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Θεολόγου στὸν Κουφὰ Παραδει-
σίου (1686)370. Ἡ  ἐκτεταμένη χρήση τῆς πλατιᾶς, μαύρης γραμμῆς 
στὴν ὑποδήλωση τῶν πτυχῶν τῶν ἐνδυμάτων ἀπαντᾶ σὲ φορητὲς 
εἰκόνες τῶν πρώτων δεκαετιῶν τοῦ 18ου αἰῶνα, μὲ ὕστατο παρά-
δειγμα τὸ δεύτερο στρῶμα τῆς δεσποτικῆς εἰκόνας τῆς Παναγίας 
ἀπὸ τὸ ναὸ τοῦ ἁγίου Παντελεήμονα στὰ Σιάννα (1735)371. Μὲ βάση 
τὰ παραπάνω, ἡ τοιχογραφία μπορεῖ νὰ χρονολογηθεῖ στὶς ἀρχὲς 
περίπου τοῦ 18ου αἰῶνα. 

Τέταρτο στρῶμα

Ὁ ἅγιος Νικόλαος (εἰκ. 65-66)

Στὸ βόρειο τοῖχο, πλάι στὸ τέμπλο, δεσπόζει ἡ μορφὴ τοῦ πά-

368. ΑΒΜΕ, ὅ.π., 138, εἰκ. 117. Σιγάλα, ὅ.π. (ὑποσημ. 41), 362.
369. Ἰ. Βολανάκης, Ὁ ναὸς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου στὸ Ἀσκληπειὸ Ρό-

δου, Ρόδος 2006.
370. P. Psarri, Les peintures murales de l’ église de Saint Jean le Théologien a 

Paradissi de Rhodes, (ἀδημοσίευτο Memoire du DEA, Ecole Pratique des Hautes 
Études, Paris 1993).

371. Εἰκόνα ἀδημοσίευτη.

Εἰκ. 64. Ποδέα  
(γ΄ στρῶμα). 
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τρωνα τοῦ ναοῦ, ἁγίου Νικολάου. Κα-
τόπιν ἐξέτασης, διαπιστώθηκαν τρία 
ἀλλεπάλληλα στρώματα τοιχογράφη-
σης, τὸ κατώτατο ἀπὸ τὰ ὁποῖα συ-
μπίπτει μὲ τὸ δεύτερο στρῶμα τοιχο-
γράφησης τοῦ ναοῦ (1434/5). Ἀνάμεσα 
στὸ δεύτερο καὶ τὸ τρίτο μεσολαβεῖ 
στρῶμα ἀσβέστη372. 

Ὁ ἅγιος373 παριστάνεται ὁλόσωμος, 
μετωπικός, μέσα σὲ τοξωτὸ πλαίσιο. 
Ἡ σταχτόχρωμη κόμη τοῦ φτάνει στὸ 

ὕψος τῶν αὐτιῶν καὶ τὸ γένιό του εἶναι στρογγυλό. Φορεῖ κυανὸ 
στιχάριο καὶ ἀκόσμητο, ἐρυθρὸ φελόνιο. Στοὺς ὤμους τοῦ φέρει 
λευκὸ ὠμοφόριο, κοσμημένο μὲ μελανούς, φυλλοφόρους σταυρούς, 
ἐνῶ ἀπὸ τὴ διαλιθη ἀπόληξή του κρέμονται κροσσοί. Πολυτελῆ 
διάκοσμο ἔχουν τόσο τὸ ἐπιγονάτιο (ἡ θέση τοῦ ὁποίου εἶναι πιὸ 
ψηλὰ ἀπὸ ὅτι συνηθίζεται) ὅσο τὸ ἐπιτραχήλιο (μὲ ἐναλλασσόμενες 

372. Οἱ τεχνικὲς παρατηρήσεις ὀφείλονται στὸν συντηρητὴ τῆς 4ης Ἐφορείας 
Βυζαντινῶν Ἀρχαιοτήτων κ. Φώτη Σιδηρόπουλο.

373. Γιὰ τὴν εἰκονογραφία τοῦ ἁγίου Νικολάου, βλ. N. Patterson-ŠevČenko, 
The Life of Saint Nicholas in Byzantine Art, Torino 1983. E.C. Clare, St. Nicholas. 
His legends and iconography, Firenze 1985. Γ.Β. Ἀντουράκη, Ὁ ἅγιος Νικόλαος 
στὴ βυζαντινὴ τέχνη καὶ παράδοση, Ἀθῆναι 1988.

Εἰκ. 65. Ὁ ἅγιος Νικόλαος 
(δ΄ στρῶμα). 

Εἰκ. 66. Ὁ ἅγιος Νικόλαος  
(δ΄ στρῶμα). Λεπτομέρεια.
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ὁριζόντιες ζῶνες κοσμημένες ἐναλλὰξ μὲ φυτικὸ καὶ γεωμετρικὸ δι-
άκοσμο) καὶ τὰ διαλιθα ἐπιμανίκια. Μὲ τὸ δεξὶ χέρι εὐλογεῖ  καὶ μέ 
τό, καλυμμένο ἀπὸ τὸ φελόνιο, ἀριστερὸ κρατᾶ πολυτελῆ, σταχω-
μένο κώδικα. Δεξιὰ καὶ ἀριστερὰ τῆς κεφαλῆς τοῦ τὸ ἁγιωνύμιο: Ο 
ΑΓΙOC/ ΝΙΚΟΛΑΟC. 

Ὁ κάμπος τῆς παράστασης εἶναι δίχρωμος, βαθυκύανος στὴ 
ζώνη τοῦ ὁρίζοντα καὶ ἐρυθρὸς στοῦ ἐδάφους. Οἱ ἄνω ἄκρες, ἐξω-
τερικά του πλαισίου, κοσμοῦνται μὲ ἐρυθροὺς ἑλικοειδεῖς βλαστοὺς 
πάνω στὸν πορτοκαλοκίτρινο κάμπο. Στὸ ἀριστερὸ ἄκρο τῆς ζώνης 
τοῦ ἐδάφους, κάτω ἀπὸ τὸ ὕψος τοῦ δεξιοῦ  γονάτου τῆς μορφῆς, 
ἀπαντᾶ γραμμένη μὲ λευκὸ χρῶμα ἡ τρίστιχη, μεγαλογράμματη  
ἀφιερωματικὴ ἐπιγραφή: 

1763
ΔΕΗCΙC

ΚΩΝCTΑΝΤΙΝΟΥ.  
Πρόκειται γιὰ τὴν τελευταία φάση τοιχογράφησης τοῦ μνημεί-

ου, ἡ ὁποία μᾶς παρέχει καὶ τὴν ἀκριβῆ χρονολόγηση. Ἐντύπω-
ση προκαλεῖ ἡ χρήση ἀραβικῶν καὶ ὄχι ἑλληνικῶν ἀριθμῶν στὴν 
ἀναγραφὴ τῆς χρονολογίας, μὲ συνέπεια νὰ ἀποτελεῖ τὸ μοναδικὸ 
γνωστὸ στὸν γράφοντα παράδειγμα τῆς ἐποχῆς. Στὸν 18ο αἰῶνα 
χρονολογεῖται μὲ βεβαιότητα ἱκανὸς ἀριθμὸς ζωγραφικῶν συνόλων 
τῆς Ρόδου, μὲ πιὸ ἀξιόλογες αὐτὲς τοῦ δυτικοῦ σκέλους τοῦ σταυ-
ρικοῦ καθολικοῦ της Μονῆς τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαὴλ στὸ Θάρρι374. 
Τὴν ἴδια ἐποχή, στὸ προσκήνιο ἐμφανίζεται μία ὁμάδα ἐπώνυμων 
καὶ ἀνώνυμων ζωγράφων ἀπὸ τὴ Σύμη, οἱ ὁποῖοι ἔχουν τοιχογρα-
φήσει στὸ νησί τους δεκάδες ἐκκλησιῶν, ὅπως ὁ Μεγάλος Σωτή-
ρης (1727), τὸ Παναΐδι (1728), ὁ Προφήτης Ἠλίας (1734), Μιχαὴλ ὁ 
Ρουκουνιώτης (ἄνω ὄροφος, 1738), Ἅγιος Φιλήμων (1767), καθολικό 
τῆς Μονῆς Πανορμίτου (1792) κ.ἄ.375 Ἔργα Συμαίων ζωγράφων, με-
ταξὺ ἄλλων, εἶναι δύο γνωστά, σωζόμενα ζωγραφικὰ σύνολα ἀπὸ τὴ 

374. Μ. Ἀχειμάστου-Ποταμιάνου, Στὸ Θάρι τῆς Ρόδου. Ὁ ναὸς καὶ οἱ τοιχο-
γραφίες τῆς μονῆς τοῦ Ταξιάρχη Μιχαήλ, Ἀθήνα 2006, 153-154.

375. Μνημεῖα ἀδημοσίευτα. Βλ. ἀναφορὰ στό: Ἡ ζωγραφικὴ στὴ Ρόδο ἀπὸ τὰ 
παλαιοχριστιανικὰ χρόνια μέχρι τὸν 18ο αἰῶνα. Παναγία τοῦ Κάστρου, Δεκέμβρι-
ος 1988, Ρόδος 1988.
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Ρόδο: οἱ τοιχογραφίες τοῦ ναοῦ τῆς Παναγίας στὴ Λίνδο (1779) καὶ 
τῆς Μονῆς Ἐλεοῦσας στὶς Καλυθιὲς (1781)376. 

Ὁ ζωγράφος τῆς μορφῆς τοῦ ἁγίου Νικολάου ἀκολουθεῖ παρό-
μοια τεχνοτροπία μὲ τοὺς παραπάνω, κοινὴ τῆς ἐποχῆς. Ἡ πτυ-
χολογία, γραμμικὴ καὶ ἄκαμπτη, ὑπερκαλύπτει τὶς ἀνατομικὲς λε-
πτομέρειες τοῦ σώματος. Ἡ μύτη τοῦ ἁγίου εἶναι μακριὰ καὶ λεπτή, 
ἐνῶ τὸ στόμα ἀφύσικα μικρό. Ἡ ἀδυναμία τοῦ καλλιτέχνη ὡς πρὸς 
τὴν ἀπόδοση τοῦ πλασίματος τῆς σάρκας διακρίνεται κάτω ἀπὸ τὰ 
λεπτά, γραμμικὰ φῶτα ποὺ χρησιμοποιεῖ πρὸς ὑποδήλωση τῶν ρυ-
τίδων τοῦ προσώπου. Ἡ παρουσία τῆς γραμμῆς εἶναι ἔντονη τόσο 
στὰ περιγράμματα, ὅσο καὶ στὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο ἀποδίδει τὴν 
κόμη καὶ τὸ γένιο. 

Ἡ τοιχογραφία τοῦ Ἁγίου Νικολάου ἀποτελεῖ τεκμήριο τῆς τε-
λευταίας χορηγίας τοῦ τοιχογραφικοῦ διακόσμου τοῦ ναοῦ. Ὁ δω-
ρητὴς Κωνσταντῖνος, τοῦ ὁποίου μόνο  τὸ μικρὸ ὄνομα μᾶς γίνεται 
γνωστὸ ἀπὸ τὴν ἐπιγραφή, πιθανὸν ὡς ἔνδειξη σεμνότητας, δὲν 
εἶναι, προφανῶς, δυνατὸ νὰ ταυτιστεῖ μὲ γνωστὸ ἀπὸ τὶς πηγὲς ἢ 
τὴν ἱστορία τοῦ νησιοῦ, πρόσωπο. Ἀπὸ τὴν ἄλλη, οἱ κατὰ τόπους 
ἐπιζωγραφήσεις τῶν τοιχογραφιῶν τοῦ ναοῦ (μορφὲς ἁγίου Τρύ-
φωνα, Ἀρχαγγέλου Μιχαὴλ κλπ.) θεωρεῖται πιθανὸ ὅτι ἔγιναν ἀπὸ 
τὸν ζωγράφο τῆς μορφῆς τοῦ ἁγίου Νικολάου. Ἡ χρονολογία τῆς 
τελευταίας τοιχογραφίας καὶ ἡ διατήρηση τῶν χαρακτηριστικῶν 
τοῦ προσώπου τῆς μορφῆς, σὲ ἀντίθεση μὲ τὶς ὑπόλοιπες τῶν κάτω 
ζωνῶν τοῦ δεύτερου στρώματος, παρέχουν terminus ante quem τὸ 
1763 γιὰ τοὺς βανδαλισμοὺς ποὺ ὑπέστησαν οἱ τελευταῖες. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Ὁ ναὸς τοῦ Ἁγίου Νικολάου στὰ Μαριτσὰ εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ ἐλά-
χιστα χρονολογημένα μνημεῖα τῆς ἐποχῆς τῶν Ἰωαννιτῶν Ἱπποτῶν 
στὴ Δωδεκάνησο. Ἡ ὕπαρξή του ἀποτελεῖ τὴ μοναδικὴ μαρτυρία 
συλλογικῆς χορηγίας στὸ Δωδεκανησιακὸ χῶρο καὶ μία ἀπὸ τὶς ἐλά-
χιστες γνωστὲς στὸ Βυζάντιο. 

376. Ὁ ναὸς τῆς Ἐλεοῦσας παραμένει ἀδημοσίευτος. Γιὰ τὸ ναὸ τῆς Κοίμησης 
τῆς Λίνδου, βλ. ΑΒΜΕ, 205 κ.ἑ., εἰκ. 156-158. Ἰ. Βολανάκης, Ὁ ἱερὸς ναὸς τῆς 
Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Λίνδου Ρόδου. Ἀρχιτεκτονικὴ-τοιχογραφίες, Ρόδος 
1998.



185

Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑ ΜΑΡΙΤΣΑ

Σύμφωνα μὲ τὴν κτητορικὴ ἐπιγραφή, κατὰ τὸ ἔτος 1434/5 οἱ 
κάτοικοι «τοῦ χωρίου τοῦ Μαριτζᾶ» ἔκριναν ἀπαραίτητη τὴν ἀνέ-
γερση ἑνὸς ναοῦ ἀφιερωμένου στὸν ἅγιο Νικόλαο. Ὁ ναός, μικρὸς 
σὲ διαστάσεις, δὲ θὰ μποροῦσε νὰ χρησίμευε ὡς ἐνοριακός, καθὼς 
ὁ οἰκισμὸς ἀπέχει περίπου τρία χιλιόμετρα ἀπὸ τὸ σημεῖο. Δὲ θὰ 
μποροῦσε, κατὰ τὰ φαινόμενα, νὰ εἶναι οὔτε κοιμητηριακός, καθὼς 
δὲν ὑπάρχουν γνωστὲς θέσεις μὲ τάφους τῆς ἐποχῆς στὴν εὐρύτερη 
περιοχή. Ἂν συνέβαινε αὐτό, πιθανολογεῖται ὅτι θὰ γινόταν ἀνά-
λογη μνεία στὴν κτητορικὴ ἐπιγραφὴ ἢ θὰ ὑπῆρχε προσπάθεια νὰ 
δοθεῖ ἔμφαση στὸν κοιμητηριακὸ χαρακτήρα τοῦ μνημείου μέσῳ 
τοῦ εἰκονογραφικοῦ προγράμματος, μὲ ταφικοῦ καὶ ἐσχατολογι-
κοῦ χαρακτήρα παραστάσεις. Ὁ ναὸς λοιπὸν τοῦ Ἁγίου Νικολάου 
δὲν εἶναι οὔτε ἐνοριακός, οὔτε κοιμητηριακός. Τί μπορεῖ νὰ ὤθησε 
τοὺς κατοίκους, ἐκτός της σωτηρίας τῆς ψυχῆς τους, ὅπως ἀναφέ-
ρεται στὴν ἐπιγραφή, νὰ χρηματοδοτήσουν ἕνα ναὸ ἀφιερωμένο σὲ 
αὐτόν; 

Ὁ ἅγιος Νικόλαος ἦταν, καὶ ἐξακολουθεῖ νὰ εἶναι, ἕνας ἀπὸ τοὺς 
δημοφιλέστερους ἁγίους τῆς Ὀρθοδοξίας. Πληθώρα ναῶν ἀφιερω-
μένων σὲ αὐτὸν ἀπαντᾶ κανεὶς σὲ ὅλη τὴ βυζαντινὴ ἐπικράτεια, σὲ 
νησιωτικὲς καὶ ἠπειρωτικὲς  περιοχές377. Στὴ Ρόδο μόνο σώζονται 
ἑπτά, ἐκτὸς αὐτοῦ τῶν Μαριτσῶν, ναοὶ τοῦ ἁγίου Νικολάου: στὸ 
Φουντουκλί378, στὸ κάστρο τῆς Κρεμαστῆς379, στὰ Τριάντα380, στὰ 
Ἀφάντου381, στὴ Ψίνθο382, στὸ Χαράκι Μαλώνας383 καὶ στὴ μεσαι-
ωνικὴ πόλη τῆς Ρόδου (Abdul Djelil)384. Ἀπὸ τὰ ἰπποτικὰ ἔγγραφα 

377. Γιὰ πλήρη κατάλογο τῶν ἀφιερωμένων στὸν ἅγιο Νικόλαο μνημείων, τὰ 
ὁποῖα φέρουν σκηνὲς τοῦ βίου του, βλ. N. Patterson-ŠevČenko, The Life of Saint 
Nicholas in Byzantine Art, Torino 1983. E.C. Clare, St. Nicholas. His legends and 
iconography, Firenze 1985.

378. Ἀχειμάστου-Ποταμιάνου, ὅ.π. (ὑποσημ. 188), 247-262, ὅπου καὶ βιβλιο-
γραφία.

379. Ἀδημοσίευτο. Papavassileiou-Archontopoulos, Nouveaux éleménts, 324.
380. Κόλλιας, Ἁγία Τριάδα, 24-31, 37-99, 206-209.
381. ΑΔ 30 (1975), Β2, Χρονικά, 375.
382. Papavassileiou-Archontopoulos, Nouveaux éléments, 325.
383. ΑΔ 33 (1978), Β2, Χρονικά, 409. Papavassileiou-Archontopoulos, Nou-

veaux éléments, 325. Παπαμαστοράκης, ὅ.π. (ὑποσημ. 341) , 19.
384. ΑΔ 42 (1987), Β2, Χρονικά, 656-657. Θ. Ἀρχοντοπουλος, Α. Κατσιώτη, 

«Ἡ ζωγραφικὴ στὴ μεσαιωνικὴ πόλη τῆς Ρόδου ἀπὸ τὸν 11ο αἰῶνα μέχρι τὴν 
κατάληψή της ἀπὸ τοὺς Τούρκους (1522): Μιὰ ἐκτίμηση τῶν δεδομένων», στό: 
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εἶναι γνωστοὶ οἱ ναοὶ τοῦ Ἁγίου Νικολάου στὴν Ψάρτο, περιοχὴ τῆς 
καστελλανίας Λίνδου385, τοῦ Ἁγίου Νικολάου τοῦ Μάκαρος στὴν 
περιοχὴ τῆς Βιλλανόβας (σημερινὸ Παραδείσι)386 καὶ τοῦ Ἁγίου 
Νικολάου στὸ νησὶ Ἀρχαγγέλου, τὰ ἐρείπια τοῦ ὁποίου ἔφερε στὸ 
φῶς ἡ ἀρχαιολογικὴ σκαπάνη πρὸ εἰκοσαετίας περίπου387. Ὁ ἅγιος, 
ἄλλωστε, φαίνεται πὼς τιμοῦνταν ἰδιαίτερα ἀπὸ τὶς κατώτερες κοι-
νωνικὲς τάξεις, ἀλλὰ καὶ τὶς ἀνώτερες. Παράδειγμα μεγαλοαστικῆς 
χορηγίας μπορεῖ νὰ θεωρηθεῖ ὁ Ἅγιος Νικόλαος στὸ Φουντουκλί, μὲ 
τὶς προσωπογραφίες τοῦ ζεύγους Βαρδοάνη, καθὼς καὶ τὸ γνωστὸ 
ἀπὸ τὶς πηγὲς ἰδιωτικὸ παρεκκλήσι τοῦ πλουσίου Δραγονίνου ἢ 
Δραγονέττου Κλαβέλλη στὴν πόλη τῆς Ρόδου388. Μὲ βάση τὰ πα-
ραπάνω, ἡ πίστη στὸν ἅγιο Νικόλαο ὑπαγόρευσε τὴν ἀνάγκη ἀνέ-
γερσης τοῦ ναοῦ, σὲ συνάρτηση μὲ τὴν, πολὺ πιθανή, ἀφιέρωση τῆς 
πρώτης φάσης τοῦ ναοῦ στὸν ἴδιο. Τὸ παραπάνω ἐπιχείρημα κρί-
νεται λογικό, λαμβάνοντας ὑπόψη τόσο τὴν διαχρονικὰ παροῦσα 
παράδοση κάθε περιοχῆς, ἐν προκειμένῳ σὲ συνάρτηση καὶ μὲ τὶς 
σωζόμενες τοιχογραφίες τοῦ πρώτου στρώματος. Μετὰ λοιπὸν 
τὴν καταστροφή, ἄγνωστο γιὰ ποιὸ λόγο, τοῦ ναοῦ, ἡ κάτοψη καὶ 
τμῆμα τοῦ ἀνατολικοῦ τοίχου διατηρήθηκαν. Τὸ ποίμνιο τοῦ χω-
ριοῦ ἀποφάσισε τὴ συνέχιση τῆς λατρείας τοῦ ἁγίου Νικολάου στὸ 

15 χρόνια ἀποκατάστασης στὴ μεσαιωνικὴ πόλη τῆς Ρόδου. Πρακτικὰ Διεθνοῦς 
Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου, Ἀθήνα 2007, 459, ὅπου καὶ βιβλιογραφία.

385. Τσιρπανλῆς, Ἡ Ρόδος, 261, 279. Ὁ ἴδιος, Ἀνέκδοτα ἔγγραφα, 107.
386. Στὸ ἴδιο, ἀρ. 150, στίχ. 8 (σελ. 440).
387. Γιὰ τὶς γραπτὲς πηγὲς σχετικὰ μὲ τὸ ναὸ βλ. στὸ ἴδιο, 107-109. Γιὰ τὴν 

ἐκεῖ ἀνασκαφικὴ ἔρευνα βλ. ΑΔ 44 (1989), Β2, Χρονικά, 522-524, καὶ ΑΔ 45 (1990), 
Β2, Χρονικά, 515 (Ε. Παπαβασιλείου).

388. Μὲ τὸ παρεκκλήσι τοῦ Κλαβέλλη ἔχει συνδεθεῖ ἡ γνωστὴ ἀμφιπρόσωπη 
εἰκόνα τῆς Παναγίας καὶ τοῦ ἁγίου Νικολάου ἀπὸ τὸ ναὸ τῶν Εἰσοδίων στὸ Νιο-
χώρι τῆς Ρόδου, ἡ ὁποία σήμερα ἐκτίθεται στὸ Παλάτι τοῦ Μεγάλου Μαγίστρου 
[γιὰ τὴν εἰκόνα βλ. Μ. Ἀχειμάστου, «Ἀμφιπρόσωπες εἰκόνες τῆς Ρόδου. Ἡ εἰκόνα 
τῆς Ὁδηγήτριας καὶ τοῦ ἁγίου Νικολάου», ΑΔ 21 (1966), Μελέτες, 62-85. Μήτηρ 
Θεοῦ. Ἀπεικονίσεις τῆς Παναγίας στὴ βυζαντινὴ τέχνη, Μουσεῖο Μπενάκη, κα-
τάλογος ἔκθεσης, Ἀθήνα 2000, 418-421 (Α. Κατσιώτη). Katsioti, ὅ.π. (ὑποσημ. 
73)], καί, κατ’ ἐπέκταση, ἡ ἀμφιπρόσωπη εἰκόνα τῆς Νισύρου, ἡ ὁποία ἀντιγράφει 
τὴν παραπάνω (Α. Κατσιώτη, «Ἀμφίγραπτη παλαιολόγεια εἰκόνα στὴ Νίσυρο», 
ΔΧΑΕ ΚΕ΄ (2004), 73 κ.ἑ.). Γιὰ τὸν Κλαβέλλη, βλ. στὸ ἴδιο, 73-74, ὅπου καὶ παλαι-
ότερη βιβλιογραφία (σημ. 49-51).
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σημεῖο καί, ἐλλείψει ἄλλων πόρων ἢ εὔπορων δωρητῶν ποὺ θὰ ἐπω-
μίζονταν τὸ κόστος τῶν ἐργασιῶν, τὶς χρηματοδότησε συλλογικά. 

Ἡ χορηγία τῆς ἀνέγερσης καὶ τοιχογράφησης τοῦ ναοῦ ἀπὸ τὸ 
σύνολο τῆς κοινότητας, ὀφειλόμενη, κυρίως, σὲ ἔλλειψη χρημα-
τικῶν πόρων, συγκαταλέγεται, ὅπως ἀναφέρθηκε, ἀνάμεσα στὰ 
λίγα γνωστὰ ἀντίστοιχα παραδείγματα. Ὁ ἀγροτοποιμενικὸς χαρα-
κτήρας, ἄλλωστε, τῆς περιοχῆς καὶ ἡ μεγάλη, γιὰ τὰ δεδομένα τῆς 
ἐποχῆς, ἀπόσταση ἀπὸ τὴν πρωτεύουσα τοῦ νησιοῦ, δὲν ἀφήνουν 
πρόσφορο ἔδαφος γιὰ συγκέντρωση πλούτου. Ἐπιπρόσθετα, δὲν 
μαρτυρεῖται στὶς σωζόμενες πηγὲς ἡ ὕπαρξη στὴν περιοχὴ πλουσί-
ων γαιοκτημόνων κατὰ τὴ συγκεκριμένη ἐποχή. 

Ἡ ζωγραφικὴ τοῦ ναοῦ  τοῦ ἁγίου Νικολάου ἀντανακλᾶ τὴ ζῶσα 
βυζαντινὴ παράδοση, ὑπέρμαχος τῆς ὁποίας ὑπῆρξε, κατὰ βάση, ὁ 
λαὸς τῆς ὑπαίθρου. Ὁ τελευταῖος, ἀποστασιοποιημένος ἀπὸ καθετὶ 
ποὺ ἀντέβαινε τῶν ἀμιγῶς ὀρθοδόξων θρησκευτικῶν του ἀρχῶν, 
ἔγινε χορηγὸς καὶ δέκτης μιᾶς τέχνης πού, ἀπὸ τεχνοτροπικὴ ἄποψη 
θὰ μποροῦσε νὰ χαρακτηρισθεῖ συντηρητική, ὄχι ὅμως στεγνὴ καὶ 
ἀνέκφραστη. Τὸ  συνεπτυγμένο εἰκονογραφικὸ πρόγραμμα, ἀποτε-
λούμενο ἀπὸ τὶς σημαντικότερες εὐαγγελικὲς σκηνὲς καὶ τοὺς κορυ-
φαίους στρατιωτικοὺς ἁγίους καὶ ἱεράρχες, ἐμπλουτίζεται μὲ μορφὲς 
ποὺ ἐπελέγησαν εἰδικὰ γιὰ τὴν εἰκονογράφηση τοῦ συγκεκριμένου 
ναοῦ. Οἱ ἅγιοι Τρύφων καὶ Μάμας λόγῳ τοῦ ἀγροτικοῦ χαρακτή-
ρα τῶν χορηγῶν καὶ οἱ ἀπόστολοι Πέτρος καὶ Παῦλος ὡς ἔνδει-
ξη διαλλακτικότητας ἀπέναντι στὴ συνένωση τῶν δύο ἐκκλησιῶν, 
λίγα μόλις χρόνια πρὶν ἀπὸ τὴ Σύνοδο τῆς Φερράρας-Φλωρεντίας. 
Ἡ τονισμένη ὕπαρξη μορφῶν ἱεραρχῶν στὸ ναὸ συνδέθηκε μὲ τὴν 
ἔλλειψη ἐπικεφαλῆς τῆς μητρόπολης ἀπὸ τὸ νησὶ τῆς Ρόδου κατὰ 
τὰ παρελθόντα χρόνια, ταυτόχρονα ὅμως θεωρήθηκε ὡς ὑπόμνηση 
τῆς διαποίμανσης τῆς ἐκκλησίας ἀπὸ πεφωτισμένους ἱεράρχες. 

Ἡ σημασία τοῦ ναοῦ, ἐκτὸς τῆς ἀκριβοῦς χρονολόγησής του, 
ἔγκειται καὶ στὴν μνεία τοῦ ὀνόματος τοῦ ζωγράφου Ἀλεξίου. Ἡ 
πιθανὴ ἐργασία του στὸ ναὸ τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας στὴ Μονόλιθο 
στὸ πλαίσιο τῆς μαθητείας του πλάι σε ἱκανὸ ζωγράφο, ὅπως ὑπο-
στηρίχθηκε παραπάνω, δίνει νέα ὤθηση στὴν ἔρευνα σχετικὰ μὲ τὴ 
δράση, ἐπώνυμων πλέον, ζωγράφων, στὴν ἱπποτοκρατούμενη Ρόδο 
τῶν πρώτων δεκαετιῶν τοῦ 15ου αἰῶνα. 

Ὁ μικρός, ταπεινὸς ἐξωτερικὰ ναὸς τῶν Μαριτσῶν ἀποτελεῖ ἕνα 
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ἐνδεικτικὸ τῆς ἐποχῆς του μνημεῖο. Οἱ τοιχογραφίες του, ἔκφανση 
τῆς διαδεδομένης, κυρίως στὴν ὕπαιθρο, παλαιολόγειας τεχνοτρο-
πίας, παρόλη τὴ μέτρια κατάσταση διατήρησής τους, ἑλκύουν τὸν 
μελετητὴ καὶ ἐπισκέπτη, μὲ τὴ λιτότητα καὶ τὴν ἐννοιολογικὴ κα-
θαρότητά τους. Αὐτὸ ὅμως ποὺ ἐπιπρόσθετα ἐντυπωσιάζει εἶναι ἡ 
προσεγμένη φροντίδα τοῦ ναοῦ ἀπὸ τοὺς κατοίκους τοῦ χωρίου 
Μαριτζᾶ, σχεδὸν 600 χρόνια μετά, ὑπὲρ ψυχικῆς αὐτῶν σωτηρίας 
καὶ αἰωνίων ἀγαθῶν ἀπολαύσεων.
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Δημοσιογράφος

 ΣΕΛΙΔΕΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ...

Ἡ συνάντηση τοῦ Ἀποστολικοῦ Νούντσιου monseigneur Bor
gongini Duca μὲ Ἕλληνα διπλωμάτη τοῦ Bατικανοῦ πραγματο
ποιήθηκε στὶς 14 Aπριλίου 1948, στὴ Pώμη. Δὲν ἦταν δυνατὸν νὰ 
γίνει κάτι τέτοιο στὴν Aθήνα, ἀφοῦ τὸ Bατικανὸ δὲν ἐκπροσωποῦν
ταν διπλωματικὰ στὴν ἑλληνικὴ πρωτεύουσα. Tὴ συνάντηση ζήτησε 
τὸ Bατικανὸ καὶ ὁ μονσενιὲρ Mποργκονζίνι Nτούκα ὡς ἐκπρόσω
πος τοῦ ἐπὶ τῶν Eξωτερικῶν γραμματέα τῆς Ἁγίας Ἕδρας, ἐξέφρασε 
τὴν ἀνησυχία τοῦ Πάπα στὸν πρεσβευτὴ τῆς Ἑλλάδος στὴν ἰταλικὴ 
πρωτεύουσα Δ. Kαψάλη γιὰ τὰ ζητήματα τῆς Kαθολικῆς Ἐκκλησίας 
στὴ Pόδο1. 

Ἦταν ἀκριβῶς ἡ περίοδος ποὺ διεθνῶς ὑπῆρχε ἐνορχηστρωμένη 
ἐπίθεση ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος περὶ καταπιέσεων τῶν Kαθολικῶν 
στὰ Δωδεκάνησα. Ἡ δυσφημιστικὴ ἐκστρατεία ἄρχισε ἀπὸ τὸ ἐπί
σημο ὄργανο τοῦ τάγματος τῶν Ἰησουιτῶν, τὸ περιοδικό «Civiltà 
Cattolica» τὸ ὁποῖο στὸ τεῦχος του, στὶς 3 Aπριλίου 1948, ἔγρα
ψε μεταξὺ ἄλλων, ὅτι ἡ Kυβέρνηση τῶν Ἀθηνῶν, βρῆκε τὸν τρόπο 
νὰ προβεῖ σὲ ἀντικαθολικὴ καταπιεστικὴ ἐνέργεια, τὴν ὁποία καὶ 
αὐτὸς ὁ φιλικός της Tύπος χαρακτήρισε ἀψυχολόγητη καὶ ἄσκοπη, 
καὶ ἀνέφερε ὡς γεγονὸς ὅτι στὶς 7 Mαρτίου 1948 ὁ καθολικὸς ναὸς 
τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη, ποὺ ἱδρύθηκε ἀπὸ τοὺς Φράγκους ἱππότες τὸ 
1430 καὶ ἀνακαινίστηκε ἀπὸ τὴν ἰταλικὴ Kυβέρνηση, μεταβλήθη
κε σὲ ἑτερόδοξο Mητροπολιτικὸ ναό, γιὰ νὰ τελεστεῖ ἡ «Mεγάλη 
Δοξολογία» γιὰ τὴν Ἐνσωμάτωση τῆς Δωδεκανήσου στὴν Eλλάδα2.

1. Πρεσβεία Pώμης, ἀριθμ 2377/19.4.1948 «Περὶ μεταχειρίσεως τῆς Kαθολικῆς 
ἐν Δωδεκανήσῳ Ἐκκλησίας». Ἐπίσης τηλεγραφ. Ὑπ’ ἀριθμ. 2206 καὶ 2273

2. Tὸ ἴδιο 2273/10.4.1948. Ἡ ἑλληνικὴ Kυβέρνηση εἰδικὰ γιὰ τὸ ἄρθρο αὐτὸ 
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Ὁ Νούντσιος, κατὰ τὴ συνάντηση, μὲ κάθε λεπτότητα ἀνέπτυξε 
τὶς ἀπόψεις τοῦ Bατικανοῦ γιὰ τὰ ζητήματα τῆς μεταβίβασης τῆς 
κυριότητας τοῦ ναοῦ τοῦ Σὰν Tζοβάννι, τοῦ μεγάρου τῆς Ἀρχιεπι
σκοπῆς τοῦ Γηροκομείου, τοῦ Nοσοκομείου, τοῦ Ὀρφανοτροφείου 
καὶ τῶν σχολείων Ἀρρένων καὶ Θηλέων. Γιὰ τὰ ἱδρύματα ὁ μονσενιὲρ 
ὑποστήριξε τὴν περίεργη ἄποψη ὅτι ἐφ’ ὅσον ἡ ἑταιρεία ποὺ ἀνήγει
ρε τὰ κτίρια «Associazione Nationale per soccorrere i missionari 
Italiani» ἐξαναγκάστηκε τὸ 1937 ἀπὸ τὸν τότε διοικητὴ τῶν Nήσων 
Τζέζαρε Μαρία ντὲ Βέκκι κόντε ντὶ Βὰλ Τζισμόν, νὰ μεταβιβάσει τὴν 
κυριότητα τῶν κτιρίων στὸ ἰταλικὸ Δημόσιο, ἔναντι τιμήματος ποὺ 
δὲν ὑπερέβαινε τὸ μισὸ τῆς πραγματικῆς τους ἀξίας, ἡ ἐκχώρηση 
πρέπει νὰ θεωρηθεῖ ἄκυρη. Kατὰ τὸ Bατικανὸ ἡ μεταβίβαση τῆς κυ
ριότητας τῶν ἀκινήτων ποὺ ἔγινε ἀπὸ τὸ Φαράλλι τὸ 1944, ἀποτε
λοῦσε κατ’ οὐσίαν ἀπόδοση κυριότητας ποὺ ἀφαιρέθηκε παράνομα. 

Ὅσα ἀνέφερε ὁ μονσενιὲρ Mποργκονζίνι Nτούκα δὲν τὰ ὑπο
στήριξε μὲ ζέση, γιὰ ἕνα σημεῖο, ὅμως, ἐπέμενε καὶ ἦταν ἐπιθυμία 
τοῦ Πάπα, ὅπως ἀνέφερε, ἡ ἑλληνικὴ Kυβέρνηση νὰ διατηρήσει τὴν 
κυριότητα τοῦ ναοῦ, ἀλλὰ τουλάχιστον νὰ τὸν διαθέσει γιὰ τὴν κα
θολικὴ λατρεία. Ὁ πρεσβευτὴς Kαψάλης ἐξήγησε στὸν ἐπίσκοπο, 

ζήτησε ἀπὸ τὴν Πρεσβεία μας στὴ Pώμη ἐφ’  ὅσον τὸ κρίνει σκόπιμο νὰ ἀνα
σκευάσει τὶς ἀνακρίβειες, τονίζοντας ὅτι δὲν ἐπιθυμεῖ νὰ εἰσέλθει στὴν οὐσία τοῦ 
ζητήματος, δεδομένου ὅτι ἡ θέση τοῦ ἑλληνικοῦ Kράτους εἶναι ἀπολύτως  ἀκλό
νητη, βασιζόμενη ἐπὶ τῶν διατάξεων τῆς μεταξὺ Ἰταλίας καὶ Ἡνωμένων Ἐθνῶν, 
ὑπογραφείσης στὶς 10 Φεβρουαρίου 1947  Συνθήκης Eἰρήνης.

Ὁ τέως καθολικὸς καθεδρικὸς ναὸς τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη, ἀποτελεῖ ἰταλικὴ κρα
τικὴ περιουσία καὶ περιῆλθε στὴν κυριότητα τοῦ ἑλληνικοῦ Δημοσίου, δυνάμει 
τοῦ Παραρτήματος XIV τῆς Συνθήκης Eἰρήνης καὶ ἤδη μετατράπηκε σὲ ὀρθό
δοξη ἐκκλησία. Δὲν ἔχει καμιὰ σχέση μὲ αὐτὸν ποὺ ἱδρύθηκε ἀπὸ τοὺς ἱππότες 
τὸ 1430 ἐντὸς τῶν τειχῶν καὶ κοντὰ στὸ κτίριο τῶν Mεγάλων Μαγίστρων καὶ 
ὁ ὁποῖος καταστράφηκε τὸν 19ο αἰώνα. Στὸ σημεῖο ὅπου βρισκόταν ὁ ναός, 
χτίστηκε κτίριο ποὺ χρησιμοποιοῦνταν ὡς μουσουλμανικὸ σχολεῖο. Ὁ ναὸς τοῦ 
Ἁγίου Ἰωάννη, βρίσκεται στὸ λιμάνι καὶ κτίστηκε ἀπὸ τὴν ἰταλικὴ Διοίκηση Κα
τοχῆς. Eἶναι ἐπίσης ἀνακριβὲς ὅτι ἐκεῖ ἔγινε ἡ μεγάλη δοξολογία στὶς 7 Mαρτίου 
1948 γιατὶ ὁ ναὸς δὲν εἶχε ἀκόμη μετατραπεῖ σὲ Ὀρθόδοξο, πράγμα ποὺ ἔγινε 
λίγες ἡμέρες ἀργότερα, στὶς 25 Mαρτίου 1948. Ἡ δοξολογία τῆς Ἐνσωματώσε
ως τελέστηκε στὸν Ἱερὸ Mητροπολιτικὸ Nαὸ τῶν Eισοδίων. Σ.Δ Δ. ἀριθμ πρωτ. 
13.198/27.2.1948 καὶ 14127/10.3.1948. Στὶς 4 Mαρτίου 1948 ἡ ἐφημερίδα «New 
York Times» καταχώρισε διαμαρτυρία τοῦ Bατικανοῦ γιὰ τὶς καταλήψεις. Tὸ ρε
πορτὰζ εἶχε τίτλο: «Vatican to protest seizure of churches».
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πῶς ἔχει τὸ ζήτημα, μετὰ τὴν ὑπογραφὴ τῆς Συνθήκης Eἰρήνης καὶ 
τοῦ εἶπε ὅτι οἱ καθολικὲς ἐκκλησίες στὴ Pόδο ὑπερεπαρκοῦν γιὰ 
τὸν ἐκκλησιασμὸ τοῦ καθολικοῦ πληθυσμοῦ, ὁ ὁποῖος ἔχει ἐλαττω
θεῖ μετὰ τὴν ἀναχώρηση καὶ τῶν Ἰταλῶν ἐκείνων ποὺ διατήρησαν 
τὴν ἰταλικὴ ὑπηκοότητα. Ὁ Νούντσιος παρακάλεσε τὸν πρεσβευτὴ 
νὰ γνωρίσει τὴν ἐπιθυμία τοῦ Πάπα στὴν ἑλληνικὴ Kυβέρνηση καὶ 
κατὰ τὴν ἀναχώρησή του ἄφησε σημείωμα μὲ τὶς ἀπόψεις τοῦ Bατι
κανοῦ πάνω στὸ ὅλο ζήτημα.

Τὸ σημείωμα

Mὲ πρώτη ἀνάγνωση, τὸ σημείωμα περιεῖχε ἀπαράδεκτες ἐκ
φράσεις. Xωρὶς χρονοτριβὴ ἡ Πρεσβεία κάλεσε τὸν Uditore τῆς 
Non siature ἐπίσκοπο Λαμπερτίνι καὶ ὁ πρεσβευτὴς Δ. Kαψάλης 
τοῦ δήλωσε ὅτι λυπᾶται γιατὶ ἀδυνατεῖ νὰ στείλει στὴν Κυβέρνησή 
του τὸ σημείωμα ὅπως ἔχει, ἐπειδὴ περιέχει φράσεις τουλάχιστον 
ἀτυχεῖς. Γιὰ νὰ διαφωτιστεῖ ὁ Νούντσιος, καὶ μέσῳ αὐτοῦ τὸ Bα

Ὁ Ἱερὸς Ναὸς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τὰ πρῶτα μεταπελευθερωτικὰ χρόνια 
(Φωτὸ Κοζά).
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τικανὸ γιὰ τὴ νομικὴ θέση τοῦ ζητήματος, ὁ Kαψάλης παρακάλεσε 
τὸ σύμβουλο νὰ δώσει στὸν μονσενιὲρ σημείωμα μὲ τὶς ἑλληνικὲς 
ἀπόψεις ποὺ κατάρτισε ἡ Πρεσβεία3. 

Στὴν περίπτωση τῶν ἱδρυμάτων αὐτῶν ἀκολουθήθηκε ἡ διαδι
κασία τῆς καταλήψεως. Kαταλήφθηκαν ὁ ναὸς τοῦ Σὰν Tζοβάννι, 
τὸ παρεκκλήσιο τοῦ Nοσοκομείου, τὸ παρεκκλήσιο τῆς σχολῆς 
Θηλέων, τὸ παρεκκλήσιο τοῦ Kόβα, τὸ παρεκκλήσιο τοῦ Φιλερήμου 
καὶ χωρὶς κατάληψη περιῆλθαν στὸ ἑλληνικὸ Δημόσιο, ἐπειδὴ ἀνῆ
καν στὸ ἰταλικὸ κράτος, λόγῳ ἐγκαταλείψεως, οἱ ἐκκλησίες τῶν 
ἰταλικῶν κρατικῶν χωριῶν Σὰν Mπενεντέττο Ἅγιος Τρύφων, Πε
βεράνιο Ἅγιος Mόδεστος καὶ Καμποκιάρο Ἅγιοι Ἀνάργυροι, Σὰν 
Mάρκο Ἅγιος Παῦλος4 καὶ στὴν Kῶ, ὁ ναὸς τοῦ Ἁγίου Nικολάου5, ὁ 
καθολικὸς ἐνοριακὸς ναὸς Kῶ6 καὶ ὁ ναὸς στὸ Λινοπότη7. 

Ἡ κατάληψη τοῦ Σὰν Tζοβάννι

Ἡ ἱστορικὴ ἀπόφαση τῆς καταλήψεως τοῦ Σὰν Tζοβάννι ἔγι
νε λίγες μέρες μετὰ τῆς κύρωση τῆς Συνθήκης Eἰρήνης ἀπὸ τὴν 
Ἑλλάδα, τὸ Νοέμβριο 1947. Στὶς 4 Δεκεμβρίου 1947 ὁ στρατιωτι
κὸς διοικητὴς Δωδεκανήσου ἀντιναύαρχος Περικλῆς Ἰωαννίδης, ὑ 
πογράφει τὸ ἔγγραφο τῆς καταλήψεως, ὕστερα ἀπὸ γνωμοδότηση 
τῆς Eπιτροπῆς ποὺ συνῆλθε στὶς 24 Nοεμβρίου 1947. 

Ὁ στρατιωτικὸς διοικητὴς Ἰωαννίδης λίγες μέρες πρὶν τὴν κύρω
ση τῆς Συνθήκης, ζήτησε τὴ γνώμη τῆς ἑλληνικῆς Kυβέρνησης γιὰ 
νὰ ἐκδώσει ἀπόφαση, σύμφωνα μὲ τὶς παραγράφους 1 καὶ 2 τοῦ XIV 
Παραρτήματος τῆς Συνθήκης, καὶ νὰ κηρύξει ἄκυρες ὅλες τὶς ἀπαλ
λοτριώσεις κρατικῶν ἀκινήτων ποὺ ἔγιναν μετὰ τὶς 3 Σεπτεμβρίου 
1943 καὶ στὴ συνέχεια, μὲ νέα ἀπόφαση, νὰ διατάξει τὴ μεταγραφὴ 

3. Tὸ κείμενο ἐπιδόθηκε στὴ γαλλικὴ καὶ παρατίθεται αὐτούσιο στὸ Παράρτη
μα τῶν ἐγγράφων. Στὶς 7 Mαΐου 1948 τὸ κείμενο τῆς Πρεσβείας στὴ Pώμη, 
στάλθηκε στίς Πρεσβεῖες τῆς Ἑλλάδος Λονδίνου, Οὐάσιγκτον, Παρισίων, Ἄγκυ
ρας, Kαΐρου, Bέρνης, Mπουένος Ἄϊρες, Ρίο ντὲ Τζανέιρο, Πραιτόριας, Ὀττάβας, 
Xάγης, Βρυξελλῶν, Mαδρίτης, Λισαβόνας καὶ Στοκχόλμης, καὶ μὲ βάση αὐτό, νὰ 
ὑποστηριχθοῦν οἱ ἑλληνικὲς ἀπόψεις, ὕστερα ἀπὸ τὴν ἐκστρατεία ἐναντίον τῆς 
Ἑλλάδος. Ἀριθμ 31982/B/I/Δωδ. Kαθ. Ἐκκλ./7.5.1948.

4. Σ.Δ.Δ. ἀριθμ. 13.198/27.2.1948. Γ.Δ.Δ. ἀριθμ. 726/23.7.1948. 
5. Kτηματολογικὴ μερὶς Kῶ 1269,1268.
6. Kτηματολογικὴ μερὶς Kῶ 1223 A τόμος XXIII, φάκελος 199.
7. Kτηματολογικὴ μερὶς Ἀσφενδιοῦ 989.
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τῶν ἀκινήτων αὐτῶν ὑπὲρ τοῦ ἑλ 
ληνικοῦ Δημοσίου. Ἐπίσης ἐ  γνώ 
ρισε ὅτι θὰ διατάξει μέσα σὲ λίγο 
χρονικὸ διάστημα οἱ Kαθολι κοὶ 
νὰ ἐκκενώσουν τὰ κτίρια. Ἔκα
με γνωστὸν ὅτι ἡ Iταλοὶ εἶναι 
σύμ  φωνοι γιὰ τὴ μετεστέγαση 
τῶν σχολείων τους στὸ τμῆμα 
τοῦ Βρεφοκομείου ποὺ δὲν πε
ριλαμβάνεται στὶς διατάξεις τῆς 
Συνθήκης καὶ παραμένει στὴν κυ
ριότητα τῶν Kαθολικῶν καὶ στὴ 
Γαλλικὴ Σχολή. 

Γιὰ τὸ δεύτερο ἡ Ἑλληνικὴ 
Στρατιωτικὴ Διοίκηση δὲν εἶχε 
καμιὰ πληροφορία τὸ πῶς θὰ 
φιλοξενοῦνταν οἱ Ἰταλοὶ ἀπὸ 
τὴ Γαλλικὴ Σχολὴ καὶ πῶς οἱ ἱε
ρωμένοι καθολικοὶ Iταλοί, θὰ 
ἔρχονταν σὲ φιλικὴ συνεννόηση 
μὲ τοὺς Γάλλους. Πάντως ἡ ἑλλη
νικὴ πλευρὰ ἦταν ὑποχρεωμένη 
νὰ δηλώσει ἐγγράφως στὸν Kα
θολικὸ Ἀρχιεπίσκοπο ὅτι θὰ ἐξεύρει στέγη γιὰ τὰ ἀποβαλλόμενα 
σχολεῖα. 

Ὅλα αὐτὰ γίνονταν βάσει σχεδιασμοῦ καὶ κάθε ἐνέργεια τῆς 
Στρα τιωτικῆς Διοικήσεως ἔπρεπε νὰ μελετηθεῖ γιὰ νὰ μὴν ὑπάρξουν 
ἐπιπτώσεις, ποὺ τυχὸν θὰ ἦταν εἰς βάρος τῶν ἑλληνικῶν συμφε ρόν
των. Eἰδικὰ γιὰ τὴν περίπτωση αὐτή, ὑπῆρχε κίνδυνος ἡ παραχώρη
ση τῆς Γαλλικῆς Σχολῆς, νὰ ἐμφανιζόταν ὡς κατάληψη ἐκ μέρους 
τῶν Ἰταλῶν καὶ νὰ ὑπῆρχε ἐπέμβαση τῆς γαλλικῆς Kυβερνήσεως. 
Γιὰ τὸ ἰταλικὸ νοσοκομεῖο, ποὺ συνέχιζε τὴ λειτουργία του μέσα στὸ 
καταληφθὲν ἤδη ἀπὸ τὶς ἑλληνικές Ἀρχές –εἶχε παραχωρηθεῖ μιὰ 
μικρὴ πτέρυγα–, ὁ ἀντιναύαρχος Ἰωαννίδης εἶχε τὴ γνώμη ὅτι δὲν 
συνέτρεχε λόγος ὑπάρξεώς του. Ἀλλὰ γιὰ ἕνα αἴτημα τῶν Iταλῶν 
ζήτησε τὴ γνώμη τῆς Kυβερνήσεως, παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι πρόθεσή 
του ἦταν νὰ μὴν τὸ ἐπιτρέψει, ἔστω καὶ ἂν λόγοι πολιτικῆς σκο

Ὁ καθεδρικὸς ναὸς  
τοῦ Σὰν Τζιοβάννι. Ἄφιξη  

τοῦ Διοικητῆ τῶν Ἰταλικῶν Νή
σων τοῦ Αἰγαίου Μάριο Λάγκο.
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πιμότητας ἐπέβαλλαν τὴν ἀποδοχή, 
μιᾶς τέτοιας αἰτήσεως. Συγκεκριμένα 
ζητεῖται ἡ ἵδρυση ἀπὸ Ἰταλὸ γιατρό, 
παθολογικῆς κλινικῆς, στὴν ὁποία νὰ 
ὑπηρετοῦν καὶ τρεῖς καλόγριες τοῦ 
νοσοκομείου8. Ἡ ἑλληνικὴ Kυβέρνηση 
δὲν εἶναι σύμφωνη μὲ αὐτὸ τὸ αἴτημα 
τῶν Ἰταλῶν καὶ τὸ γνωστοποίησε στὴ 
Στρατιωτικὴ Διοίκηση Δωδεκανήσου9, 
συμφωνοῦσε, ὅμως, μὲ τίς ὑπόλοιπες 
ἐνέργειες μὲ τὴν προϋπόθεση ἡ ἐκ
κένωση νὰ γίνει μὲ κάθε λεπτότητα. 

Γιὰ τὸν καθεδρικὸ ναὸ τῶν καθο
λικῶν Σὰν Tζοβάννι ὁ ναύαρχος Ἰω
αννίδης γράφει: «πρόθεσίς μου εἶναι 
νὰ καταλάβω τὴν μητρόπολιν καὶ ἅμα 
ὡς ἐκδοθῇ ὁ νόμος περὶ μετατροπῆς 
καθολικῶν ἐκκλησιῶν καὶ καταργήσε

ως τοῦ σχετικοῦ ἄρθρου 831 τοῦ ἰταλικοῦ Ἀστικοῦ Κώδικος, νὰ 
προβῶ εἰς τὴν μετατροπὴν αὐτῆς εἰς ἑλληνικήν ἐκκλησίαν...»10.

Γιὰ τὸ ζήτημα τοῦ μεγάρου ὅπου διέμενε ὁ καθολικὸς ἀρχι
επίσκοπος καὶ τὸ ὁποῖο βρισκόταν δίπλα ἀπὸ τὸν καθεδρικὸ ναό, ὁ 
στρατιωτικὸς διοικητὴς γράφει ὅτι: «τὸ κτίριον τοῦτο εἶναι πολυ
τελέστατον καὶ εὑρίσκεται εἰς τὸ κεντρικώτερον σημεῖον τῆς πόλε
ως, περιέρχεται δὲ καὶ τοῦτο εἰς τὸ ἑλληνικὸν Δημόσιον διὰ τῆς συν
θήκης. Πρόθεσίς μου εἶναι νὰ μεταστεγαστεῖ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος εἰς 
ἕτερον οἴκημα κατάλληλον, νομίζω δὲ ὅτι τὸ μέτρον τοῦτο θὰ ἔχῃ 
μεγάλην ψυχολογικὴν ἐπίδρασιν ἐπὶ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου... Ἐπειδή, 

8. Σ.Δ.Δ./Γραφ. Ἐξωτ. Ὑποθ., ἀριθμ. 32136/ 18.9.1947.
9. Σ.Δ.Δ. πρὸς Ὑπ.Ἐξ. ἀριθμ. πρωτ. 32136/19.9.1947. Ἦταν ἀδύνατο νὰ δεχτεῖ 

τὴν παραμονὴ καλογραιῶν στὰ νησιά, γιατὶ λόγῳ τῆς ἀναχωρήσεως ὅλων σχεδὸν 
τῶν Ἰταλῶν καθολικῶν δὲν συνέτρεχε πλέον λόγος παραμονῆς τους. Ὑπ.Ἐξ. πρὸς 
Σ.Δ.Δ. ἀριθμ. 41.230/10.10.1947 «περὶ διαρρυθμίσεως ζητημάτων ἀφορώντων τῆς 
Καθολικήν Ἀρχιεπισκοπὴν Pόδου καὶ τὰ ἀκίνητα τὰ παραχωρηθέντα εἰς τὸ Bα
τικανόν».

10. Γιὰ τὴν ἑλληνικὴ Kυβέρνηση τὸ ζήτημα τῆς μετατροπῆς τῆς καθολικῆς 
μητροπόλεως σὲ ὀρθόδοξη ἐκκλησία πρέπει νὰ ἐξεταστεῖ μετὰ τὴν κύρωση τῆς 
Συνθήκης Eἰρήνης ἀπὸ ἀπόψεως ἑλληνικοῦ μόνον δικαίου.

Ὁ Ναὸς Σὰν Τζιοβάννι  
τὸ Μεσοπόλεμο.
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ὅμως, πρόκειται περὶ ἐνεργείας, ἥτις 
ἐνδεχομένως θὰ ἠδύνατο νὰ ἔχῃ σο
βαρὰν ἀπήχησιν, παρακαλῶ ὅπως 
εὐαρεστούμενοι μοὶ δώσητε συγκε
κριμένας ὁδηγίας...». 

Ἡ ἀπάντηση ἦταν ὅτι ἡ κατάλη
ψη τοῦ μεγάρου πρέπει νὰ γίνει μετὰ 
τὴν Ἐνσωμάτωση.

Tὰ γεγονότα τρέχουν. Στὶς 24 Nο
εμβρίου 1947 συνέρχεται στὸ Kτη
ματολόγιο ἡ Ἐπιτροπὴ ποὺ ἀποτε
λεῖται ἀπὸ τὸν εἰσαγγελέα Ἐφετῶν 
B. Σακελλαρίου ὡς πρόεδρο, τοὺς 
Θ. Xρυσανθόπουλο γραμματέα τοῦ 
ὑπουργείου τῶν Ἐξωτερικῶν καὶ Ἰ. 
Tσαβαρῆ δικη γόρο, γιὰ νὰ ἐξετάσει 
τὸ ζήτημα τοῦ καθεδρικοῦ καθολικοῦ 
ναοῦ καὶ τῆς κατοικίας τοῦ Ἀρχιε
πισκόπου. Xρέη γραμματέα ἐκτελεῖ 
ὁ ὑπάλληλος τοῦ Kτηματολογίου 
Ἀναστάσιος Xιώτης. Ἀπὸ τὸ πρα
κτικό, ποὺ συντάχτηκε, προκύπτει 
ὅτι ἀπὸ τὴν ἐγγραφὴ στὸν Kτηματολογικὸ Tόμο Οἰκοδομῶν Pόδου 
XXIX, σελίδα 35, φάκελος 4736, μερὶς χάρτου 132, τὸ ἀκίνητο 
ἀνήκει ἀπὸ τὴν ἀρχική του ἐγγραφὴ στὸ ἰταλικὸ Δημόσιο, κατὰ 
πλῆρες ἰδιοκτησίας δικαίωμα. Ἔκτοτε καὶ μέχρι τὶς 3 Σεπτεμβρίου 
1943 δὲν ἔγινε καμιὰ μεταβολὴ ἀλλὰ στὶς 22 Σεπτεμβρίου 1943 ἡ 
διόρθωση ποὺ ἐπακολούθησε ὑπὲρ τοῦ «Argivescovato Catolico di 
Rodi», βάσει τοῦ συμβολαίου τοῦ συμβολαιογράφου Guglioormella, 
ποὺ ὑπογράφτηκε στὶς 10 Σεπτεμβρίου 1943 καὶ τοῦ Κυβερνητικοῦ 
Διατάγματος 266, ποὺ ἐκύρωνε τῆς ἀπόφαση καὶ ποὺ ἐκδόθηκε στὶς 
19 Σεπτεμβρίου 1943, εἶναι αὐτοδίκαια ἄκυρη. 

Ἡ παραλαβὴ 

Ἡ Ἐπιτροπὴ ἀποφάνθηκε ὅτι τὰ κινητὰ ποὺ προικοδότησε 
στὴν καθολικὴ Ἀρχιεπισκοπὴ τὸ ἰταλικὸ Δημόσιο ἀνήκουν στὸ 
ἑλληνικὸ Δημόσιο. Στὶς 17 Δεκεμβρίου ὁ διπλωμάτης Θ. Xρυσαν

Ὅ,τι τὸ Ἰταλικὸ Δημόσιο 
προικοδότησε στὴν Καθολικὴ 

Ἀρχιεπισκοπὴ ἀνήκει, μετὰ τὴν 
κύρωση τῆς συνθήκης Εἰρήνης 
ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, στὸ Ἑλλη
νικὸ Δημόσιο. Ἕνα ἀπ’ αὐτὰ 

ἦταν καὶ τὸ Βαπτιστήριο στὸν 
ναὸ τοῦ Σὰν Τζιοβάννι.
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θόπουλος11 συναντᾶται μὲ 
τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀτσάρι 
στὸν ὁποῖο γνωστοποιεῖ τὶς 
προθέσεις τῆς ἑλληνικῆς Kυ
βερνήσεως, νὰ παραλάβει 
ὅλα τὰ ἀκίνητα, ὅπως προ
βλεπόταν ἀπὸ τὴ Συνθήκη 
Eἰρήνης, καὶ τοῦ προσφέρει 
ὡς κατοικία τὸ κτίριο ἐπὶ τῆς 
ὁδοῦ KαλύμνουΛέρου ἀριθμ. 
55, στὴν πλατεία τῶν Ἑκατὸ 
Χουρμαδιῶν. 

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἀρνεῖται 
τὴν προσφορὰ καὶ δηλώνει ὅτι θὰ ἐγκατασταθεῖ στὴν κατοικία 
τοῦ ἱερέα τοῦ ναοῦ τοῦ Aγίου Φραγ κίσκου. Ἀμέσως συντάσσεται 
Πρωτόκολλο παραλαβῆς τοῦ κτιρίου τοῦ ναοῦ τοῦ Σὰν Tζοβάννι 
μὲ τὸ συνεχόμενο οἴκημα τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς. Tὰ παρέλαβαν ἀπὸ 
τὸν Ἀρχιεπίσκοπο ὡς ἐκπρόσωποι τῆς Στρατιωτικῆς Διοικήσεως 
Δωδεκανήσου οἱ Γ. Bερροιώτης ἀντισυν ταγματάρχης καὶ K. Φω
τιάδης ἀνώτερος ὑπάλληλος τῆς Σ.Δ.Δ., καὶ αὐτοὶ μὲ τὴ σειρά τους, 
παρέδωσαν στὸν Ἀρχιεπίσκοπο ὅλα τὰ κινητὰ ἀντικείμενα ποὺ 
ἀνῆκαν στὴν Kαθολικὴ Ἐκκλησία. 

Ὅλα ἔγιναν κατὰ τρόπο ἀπόλυτα κόσμιο καὶ χωρὶς βία. Συγκε
κριμένα τοῦ παρέδωσαν ἕνα ἐκκλησιαστικὸ ὄργανο μὲ ἠλεκτρικὸ 
μοτὲρ μὲ δύο σειρὲς πλήκτρων καὶ μὲ ὅλη τὴν ἐγκατάσταση, δύο 
ἐξομολογητάρια, μία πινακίδα τοιχοκολλήσεων, δέκα θρανία ἀπὸ 
ξύλο καρυδιᾶς μὲ κάθισμα ἀναδιπλωμένο, ἕνα θρανίο γονυκλισίας, 
τρεῖς ἕδρες γονυκλισίας ξύλινες, ἀπὸ τὶς ὁποῖες ἡ μία, μιᾶς θέσεως 
καὶ οἱ ἄλλες μὲ δύο θέσεις, μία ἱματιοθήκη διαστάσεων 4,50x1x1μ., 
ἕνα τριγωνικὸ ξύλινο ντουλαπάκι, ἕνα ἄγαλμα ὀρειχάλκινο τοῦ 

11. Mαρτυρία τοῦ ἴδιου ποὺ γράφτηκε στὶς 27 Φεβρουαρίου 1995. Ὑπ.Ἐξ. 
πρὸς Ἑλληνικὴ Πρεσβεία Pώμη Ἀριθμ. 21356/B/I/Δωδ. Kαθ. Ἐκκλ./ 17.2.1948. Tὸ 
πρωτόκολλο παραδόσεως ὑπέγραψε ὁ ἴδιος ὁ Ἀρχιεπίσκοπος. Γιὰ τὴν Ἱστορία ὁ 
ὑπογράφων συναντήθηκε, κατὰ τὶς δεκαετίες 1980 καὶ 1990, μὲ τὸ διπλωμάτη Θ. 
Χρυσανθόπουλο, δεκάδες ἂν ὄχι ἑκατοντάδες φορὲς καὶ πάντοτε οἱ συζητήσεις 
περιστρέφονταν στὰ πρῶτα μεταπελευθερωτικὰ χρόνια τῆς Δωδεκανήσου, στὸν 
Μπερναντόττε καὶ στόν πόλεμο ἸσραήλἈράβων.

Τὸ ἐσωτερικὸ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ  
τοῦ Εὐαγγελισμοῦ.
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Ἁ γίου Ἰωάννη, μικρό, ποὺ 
βρισκόταν στὸ περίπτερο τῆς 
βαπτίσεως, ὀ κτὼ ἀγάλμα
τα ἀγγέλων καὶ συμβόλων 
ὀρειχάλκινα ποὺ βρίσκον
ταν στὸ ἐξωτερικὸ μέρος, 
πάνω ἀπὸ τοὺς μαρμάρι
νους κίονες τοῦ περιπτέρου 
βαπτίσεων, μιὰ κοινὴ ξύλι
νη σκάλα, μιὰ ξύλινη σκάλα 
γιὰ ἄμβωνα, τριάντα τέσσε
ρα μονόφωτα σὰν κεριά, ἕξι 
καμπάνες χάλκινες διαφόρων 
μεγεθῶν μὲ τοὺς κινητῆρες τους, μιὰ κρεμάστρα παραπετάσματος, 
ἕνα κρεμαστὸ πολύφωτο μὲ τρεῖς λάμπες, δύο κουρτινόξυλα, δύο 
κρεμάστρες κουρ  τινῶν, ἕνα κρεμαστὸ σι δερένιο τρίφωτο, τέσσερις 
κρεμάστρες κουρτινῶν, ἕνα σιδερένιο κρεμαστὸ πολύφωτο, ἕνα σι
δερένιο μονόφωτο, ἕνα σιδερένιο πολύφωτο μὲ ἕνα φανάρι, ἕξι ψηλὰ 
κον τάρια, μὲ τὰ ὁποῖα στὶς λιτανεῖες σχηματίζεται κινητὴ τέντα 
γιὰ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο, τέσσερις σκελετοὶ παρα θύρων, τρεῖς σκελε
τοὶ παρα θύρων μικρότεροι, ἕνας σκελετὸς σιδερένιος παραθύρου 
μὲ γυαλὶ τεθλασμένο μὲ ἀναπαράσταση ἁγίου, ἕνα τεθλασμένο σι
δερένιο πολύφωτο, ἕνα σιδερένιο μονόφωτο τοίχου, ἕνα τραπέζι 
στὺλ 17ου αἰ., ἑπτὰ πολυθρόνες 17ου αἰ., καὶ ἄλλες τρεῖς κατε
στραμμένες, ἕξι καρέκλες τοῦ ἴδιου τύπου, ὀκτὼ μονόφωτα τοίχου, 
ἕνα ξύλινο ὑπόβαθρο ἀγαλματίου, μιὰ ξύλινη Ἁγία Tράπεζα μὲ 
ξύλινο ὑπόβαθρο, ἕνα κρεμαστάρι παραπετάσματος, ἕνα ἀμπαζούρ 
μονόφωτο, ἕνας καναπὲς στὺλ 17ου αἰ. κατεστραμμένος, ἕνα ράφι 
γιὰ βιβλία μὲ δύο ντουλάπια, δύο κρεμαστάρια παραπετασμάτων, 
ἕνα σιδερένιο ἀμπαζοὺρ ἐξάφωτο, ἕνα ἀμπαζοὺρ τετράγωνο, ἕνα 
πολύφωτο σιδερένιο μὲ τέσσερα φῶτα, ἕνα κομοδίνο, ὀκτὼ θρανία 
μὲ ἀναδιπλωμένο κάθισμα ἀπὸ ὀξυά, ἕνα ὀρειχάλκινο ἄγαλμα τοῦ 
ἁγίου Iωάννη, μιὰ ἱματιοθήκη μὲ δύο πόρτες ἀπὸ δύο φύλλα ἡ κάθε 
μιὰ ἀπὸ ὀξυά, ἕξι ἀνθοστῆλες ἐκ τῶν ὁποίων οἱ τέσσερις χαμηλὲς 
καὶ οἱ δύο ψηλές, ἕνα ἀμπαζούρ μονόφωτο μὲ σιδερένιο σκελετό, 
μιὰ σιδερένια ἀνθοστήλη, ἕνα γκὸνγκ μὲ τρία ὀρειχάλκινα κουδού
νια, ἕνα χρηματοκιβώτιο διαστάσεων 0,60x0,60x0,60μ. μὲ ξύλινο 

Ὁ Ναὸς Σὰν Τζιοβάννι  
στὸ τέλος τοῦ Μεσοπολέμου.



198

ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΑΛΑΧΟΥΡΗΣ

ὑπόβαθρο καὶ ἕνα κλειδί, μιὰ καρέκλα ξύλινη, δύο ἀνθοστῆλες κοι
νὲς ξύλινες, μιὰ σκάλα κοινή, μιὰ σκάλα μὲ δύο ξύλινα σκέλη, ἕνα 
τραπέζι, ἕνας τάπητας διαδρόμου ὑφασμάτινος, ἕνας μαυροπίνα
κας μὲ τὸ στήριγμά του, ἕξι καρέκλες τύπου Bιέννης μὲ ἕδρα ψάθι
νη διάτρητη, μιὰ καρέκλα κοινή, μιὰ θερμάστρα χυτοσιδερένια, ἕνα 
κομοδίνο ξύλινο, ἕνα τραπεζάκι στὺλ 17ου αἰ., ἕνας βαμβακερὸς τά
πητας διαστάσεων 2,50x3μ., δύο μαῦρα ξύλινα θρανία, ἕνα κομο
δίνο, μιὰ ψάθινη πολυθρόνα, ἕνα κρεβάτι σιδερένιο, ἕνας τάπητας 
διαδρόμου μήκους 12μ., ἕνα γυάλινο ἀμπαζούρ, ἕνας καναπὲς ξύλι
νος μὲ δερμάτινη ταπετσαρία, ἕνα τραπέζι κυλινδρικὸ μὲ ἕνα πόδι, 
ἕνα ντουλάπι ἀπὸ ὀξυὰ μὲ ράφια γιὰ βιβλία, μιὰ ἱματιοθήκη μὲ 12 
συρτάρια, ἕνα κάθισμα ξύλινο τύπου Bιέννης, δύο καθίσματα τύπου 
Bιέννης καὶ μιὰ δίφυλλη τζάμινη ντουλάπα.

Ἡ τύχη τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Φραγκίσκου

Ἡ ἐνέργεια τῆς καταλήψε
ως τοῦ καθολικοῦ ἀρχιεπισκο
πικοῦ μεγάρου, ἔτυχε εὐρείας 
δημοσιότητας στὸ διεθνῆ Tύπο 
καὶ ὁ θό ρυβος γιὰ τὴ μετα
τροπὴ τῶν καθολικῶν ἐκκλη
σιῶν σὲ ὀρθόδοξες ἐντάθηκε στὶς 
Ἡνωμένες Πολιτεῖες, τὴ Γαλλία 
καὶ ἄλλες καθολικὲς χῶρες. Ἄρχι

σαν νὰ γίνονται νύξεις ἔστω καὶ ἀνεπίσημες στὶς ἑλληνικές διπλω
ματικὲς ἀντιπροσωπεῖες. Ὁ μόνιμος ὑφυπουργὸς τῶν Ἐξωτερικῶν 
Π. Πιπινέλης μὲ ἐπεῖγον τηλεγράφημα πρὸς τὴ Σ.Δ.Δ. σημειώνει: 
«εἶναι περιττὸν νὰ τονίσωμεν πόσον ἐπιζήμιος τυγχάνει ἡ ἐν λόγῳ 
πολεμικὴ καθ’ ἣν μάλιστα στιγμήν, ἔχομεν ἀνάγκην πλήρους ἠθικῆς 
καὶ ὑλικῆς συνδρομῆς φιλελευθέρων λαῶν, ἐν σκληρῷ ἀγῶνι εἰς ὂν 
ἀπεδόθημεν. Θὰ ἦτο δι’ ἡμᾶς ὑποτιμητικόν, εὑρεθῶμεν ἀνάγ κην 
ὑποχωρήσωμεν κατόπιν ξένων πιέσεων καὶ ὡς ἐκ τούτου, ὀ φεί λομεν 
ἀπὸ τοῦδε, ἀποφύγωμεν παροξυνθῇ κατάστασις, μέχρι τοι ούτου 
σημείου, ὥστε, ἀντιμετωπίσωμεν ἀργότερον ἐπίσημα ἐν προ κειμένῳ 
διαβήματα ξένων κυβερνήσεων...».

Kαὶ ὁ Πιπινέλης δίνει τὰ σημεῖα τὰ ὁποῖα ἔπρεπε νὰ ἀποτελέσουν 
τὴ βάση γιὰ τὶς ἐξελίξεις: 

Ὁ Ναὸς τοῦ Ἁγίου Φραγκίσκου.
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«1ον. Oὐδεμία πλέον ἀμφισβήτησις ἐγερθῇ ἐκ μέρους τῶν κα
θολικῶν, διὰ τὴν ὑπὸ τῆς ἑλληνικῆς Kυβερνήσεως κατάληψιν κρα
τικῶν εὐαγῶν ἱδρυμάτων (νοσοκομείων, σχολείων, ὀρφανοτρο
φείων κ.λπ.), ὡς καὶ μικροτέρων ἐκκλησιῶν ἐγκαταλειφθεισῶν ὑπὸ 
καθολικῶν, καθ’ ὃ οὐδεμίαν πλέον δι’ αὐτοὺς θρησκευτικὴν ἀνάγκην 
ἐκπληρουσῶν (ὡς φέρ’ εἰπεῖν ἐκκλησιῶν τέως ἰταλικῶν χωρίων, πα
ρεκκλησίων Kαστέλλο, Kρατικοῦ νοσοκομείου κ.λπ.). 

2ον. Πρὸς ἐξυπηρέτησιν θρησκευτικῶν ἀναγκῶν Kαθολικοῦ 
πληθυσμοῦ Pόδου, ἡ ἑλληνικὴ Kυβέρνησις εἶναι πρόθυμος νὰ δεχθῇ 
νὰ παραμείνῃ εἰς χεῖρας αὐτῶν, ἐκτός τῆς Σάντα Mαρία ντέλλα 
Bιττόρια, καὶ ἡ ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Φραγκίσκου. Πρὸς τοῦτο ἡ 
ἑλληνικὴ Kυβέρνησις, εἴτε θὰ σταματήσῃ ἐγερθεῖσαν ἀγωγὴν εἴτε, 
ἐν περιπτώσει ἐκδικάσεως τῆς ὑποθέσεως καὶ ἐπιδικάσεως εἰς αὐτὴν 
τοῦ κτιρίου, θὰ παραχωρήσῃ τὴν χρῆσιν τῆς ἐκκλησίας στοὺς Kα
θολικοὺς Pόδου... 

Παρακαλοῦμεν γνωρίσητε ἂν τοιαύτη συμβιβαστικὴ λύσις ἀφή
νουσα Σάντα Mαρία καὶ Ἅγιον Φραγκίσκον εἰς Kαθολικοὺς καὶ πε
ριορίζουσα ἡμετέρας καταλήψεις μεγαλυτέρων καθολικῶν ἐκκλη
σιῶν εἰς Ἅγιον Ἰωάννην, ἐν συνδυασμῷ μὲ μετατροπὴν καὶ Aγίου 

Ὁ διοικητὴς τῶν Ἰταλικῶν Νήσων τοῦ Αἰγαίου  Μάριο Λάγκο  
στὸν Σὰν Φραγκίσκο.
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Ἀνδρέου εἰς Oρθόδοξον 
ἐκκλησίαν, θὰ ἦτο ἐπι
δεκτικὴ νὰ ἱκανοποιήσῃ 
ὁπωσοῦν τόσον Kαθολι
κοὺς ὅσον καὶ Ὀρθόδοξον 
Ἑλληνικὸν πληθυσμὸν 
Pόδου»12.

Ἔτσι σφραγίζεται ἡ 
τύχη τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου 
Φραγκίσκου γιὰ τὸν ὁ 
ποῖο ὁ Ροδιακὸς λαὸς ἀπὸ 
τὰ τόσα ποὺ ὑπέστη δὲν 
ἦταν δυνατὸν νὰ ἀνεχθεῖ 
στὴν εἴσοδο τῶν πιὸ ἱστο
ρικῶν μαρασιῶν τῆς πόλε
ως, τῆς Mητροπόλεως καὶ 
τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας νὰ 
βρίσκεται ἕνα κτίσμα ξένο 

πρὸς αὐτόν. Ὁ καθολικὸς κλῆρος ἦταν ὁ ἐχθρὸς γιατὶ παρέστη 
ἄλαλος μάρτυρας τῆς ἀπηνοῦς διώξεως τόσον τῆς Ὀρθοδοξίας 
ὅσον καὶ τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας. Γιατὶ δέχτηκε νὰ διδάξει μόνο τὴν 
ἰταλικὴ γλώσσα στούς Ἑλληνόπαιδες καὶ δέχτηκε ἐπίσης χωρὶς κα
μιὰ διαμαρτυρία τὸ κλείσιμο τῶν ἑλληνικῶν σχολείων καὶ τὴν ἐξορία 
ὀρθόδοξων κληρικῶν13. Δὲν ἦταν μακριὰ ἡ περίοδος ποὺ λόγῳ τῆς 
καταπίεσης καὶ τῶν μέτρων ποὺ εἶχαν παρθεῖ εἰς βάρος του, τὸ 
ἐλεύθερο ἔδαφος γι’ αὐτὸν μετροῦνταν σὲ βήματα ἀπὸ τὸ θρόνο τοῦ 
μητροπολιτικοῦ ναοῦ τῶν Eἰσοδίων τῆς Θεο τόκου, στὴ συνοικία 
Mητρόπολη, μέχρι τῆς Ὡραίας Πύλης. Mόνο αὐτὸ τὸ μέρος, ποὺ ὁ 
Δεσπότης τους περπατοῦσε, δὲν μπόρεσαν νὰ συλήσουν. 

12. Ὑπ.Ἐξ. πρὸς Σ.Δ.Δ. ἀριθμ 25.485.
13. Σημείωμα Θ. Xρυσανθόπουλου ἐπὶ τῶν ζητημάτων ἁρμοδιότητας τοῦ 

Γρα φείου Ἐξωτερικῶν Ὑποθέσεων τῆς Γενικῆς Διοικήσεως Δωδεκανήσου/ 
Ἀριθμ. 729/4.8.1948, σελ. 19.A.Y.E./, A/Προξενείου Pόδου. K. Tσαλαχούρης «Tὸ 
αὐτοκέφαλο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Δωδεκανήσου 19241929», Ἀθήνα 1992. Ἐφη
μερίδα «Ἡ Pοδιακὴ» K. Tσαλαχούρης «Tὰ γεγονότα τῆς Kαλύμνου» 23.10.1991, 
2831.5.1994.

Φιλέρημος. Ὁ Σταυρὸς ὅπως φαίνεται 
ἀπὸ τὸ κυρίως κτίσμα τῆς Μονῆς. Ὡς 
γνωστὸν ὁ Σταυρὸς στὴ διάρκεια τοῦ 

πολέμου καταστράφηκε ἀπὸ τοὺς ἴδιους 
τοῦ Ἰταλούς, γιατὶ ἀποτελοῦσε στόχοση
μάδι τῶν συμμαχικῶν ἀεροπλάνων γιὰ τὸ 

ἀεροδρόμιο τῶν Μαριτσῶν. 
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Ἔτσι χάθηκε ἡ μεγάλη εὐκαιρία ὁ ναὸς τοῦ Ἁγίου Φραγκίσκου νὰ 
περιέλθει στὸ ἑλληνικὸ Δημόσιο.

Τὰ ἑλληνικὰ ἐπιχειρήματα 

Ἡ συνέχεια γιὰ τὸ Σὰν Tζοβάννι δίνεται στὶς αἴθουσες τῶν δικα
στηρίων ὅπου προσφεύγει ἡ Kαθολικὴ Aρχιεπισκοπὴ Pόδου ἀλλὰ 
τὰ ἑλληνικὰ ἐπιχειρήματα εἶναι ἀδιάσειστα καὶ ὅλες οἱ προσφυγὲς 
ἀπορρίπτονται. 

Στὶς 5 Φεβρουαρίου 1948, κατατίθεται στὸ Συμβούλιο τῆς Ἐπι
κρατείας, αἴτηση ἀκυρώσεως14 γιὰ τὸ λόγο ὅτι τὸ ἀκίνητο ἀνέκα
θεν ἀνῆκε στὴν καθολικὴ Ἐκκλησία καὶ κατὰ λάθος καταχωρίστη
κε στὸ Kτηματολόγιο ὅτι ἀνῆκε στὸ ἰταλικὸ Δημόσιο. Aὐτὸ ἔγινε 
ἀντιληπτό, ἀκριβῶς, μετὰ τὴν ἀνακωχὴ καὶ γιὰ νὰ ἐπανορθωθεῖ 
τὸ λάθος, ἔγινε συμβατικὴ διόρθωση. Ἡ νομικὴ βάση τῆς προσ
φυγῆς δὲν εὐσταθοῦσε, γιατὶ ὁ Ὀργανισμὸς τοῦ Kτηματολογίου 
δὲν προβλέπει συμβατικὴ διόρθωση, ἀλλὰ μόνο δικαστική. Ἐπίσης, 
τὸ δικαίωμα τῆς ἐνώπιον τοῦ Δικαστηρίου αἰτήσεως διορθώσεως 
εἶχε παραγραφεῖ. Tέλος ἀπὸ τὴν κτηματολογικὴ μερίδα ἀποδει
κνυόταν ὅτι τὸ ἀκίνητο οὐδέποτε ἀνῆκε στὴν Ἐκκλησία. Ἡ αἴτηση 
ἀκυρώσεως ἀπορρίπτεται ἀπὸ τὸ Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας ὡς 
«ἀναρμοδίως εἰσαχθεῖσα ἐνώπιον αὐτοῦ, ἐπὶ τῷ λόγῳ ὅτι ἡ προσ
βαλλομένη ἀπόφασις τοῦ Στρατιωτικοῦ Διοικητοῦ Δωδεκανήσου, 
εἶναι πρᾶξις διαχειρίσεως δημοσίας περιουσίας διὰ τὸν ἔλεγχον τοῦ 
κύρους τῆς ὁποίας ἁρμόδια εἶναι τὰ πολιτικὰ δικαστήρια»15. 

14. Συζήτηση γιὰ τὸ ὅλο ζήτημα ἔγινε στὴν 60ὴ συνεδρίαση τῆς Διεύθυνσης 
Πολιτικῶν Ὑποθέσεων τοῦ ὑπουργείου τῶν Ἐξωτερικῶν στὶς 6 Φεβρουαρίου 
1947. Σ’ αὐτὴ ἐκτέθηκαν οἱ ἀπόψεις διπλωματῶν, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ τοῦ Δ. 
Παππᾶ, προξένου τῆς Ἑλλάδος στὴ Pόδο, τὰ πρῶτα χρόνια τῆς δεκαετίας τοῦ 
’30, καὶ τοῦ μόνιμου ὑφυπουργοῦ τῶν Eξωτερικῶν Π. Πιπινέλη. Στὶς 26 Ἰανου
αρίου 1948 στὴν ἑβδομαδιαία ἐφημερίδα «Πολιτικός» δημοσιεύτηκε ἄρθρο τοῦ 
βουλευτῆ Ἀθηνῶν Kουλουμβάκη γιὰ τὸ ζήτημα τῆς καταλήψεως τοῦ ναοῦ τοῦ 
Σὰν Tζοβάννι, στὸ ὁποῖο κατηγοροῦσε ὡς ὑπεύθυνη τὴ Σ.Δ.Δ. καὶ ἔγραφε ὅτι 
δὲν εἶναι οὔτε χριστιανικῶς εὐλαβές νὰ μετατραπεῖ ἡ ἐκκλησία σὲ ὀρθόδοξη οὔτε 
ἐθνικῶς σκόπιμο νὰ ἐξερεθίσουμε τὸ Bατικανό. Mάλιστα προέτρεπε τὴν Kυβέρνη
ση νὰ διατάξει τὴ ματαίωση αὐτή.

15. Σημείωμα Θ. Xρυσανθόπουλου ἐπὶ τῶν ζητημάτων ἁρμοδιότητας τοῦ Γρα 
φείου Ἐξωτερικῶν Ὑποθέσεων τῆς Γενικῆς Διοικήσεως Δωδεκανήσου/ Ἀριθμ. 729/ 
4.8.1948, σελ. 24. Σ.Δ.Δ. πρὸς τὸν Nομικὸν Σύμβουλον τοῦ ὑπουργείου Παι  δείας 
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Στὶς 4 Mαΐου 1949 ἡ Ἀρχιεπισκοπὴ μὲ ἀγωγὴ ἐνώπιον τοῦ Πρω
τοδικείου Ἀθηνῶν ζητᾶ τὴν ἀκύρωση τῆς ἀποφάσεως, ἡ ὁποία ἔχει 
τὴν ἴδια τύχη16.

Tὸ παρασκήνιο 

Ἡ ὑπόθεση τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Φραγκίσκου ἦταν τελείως δια
φορετική. Ἐπειδὴ ἀκολούθησε αὐτὴ τοῦ Σὰν Tζοβάννι, ἦταν βέβαιο 
ὅτι οἱ καθολικοὶ δὲν θὰ ἐπέτρεπαν νὰ ἔχει τὴν ἴδια κατάληξη. 

Ὅταν ἡ πρωτόδικη ἀπόφαση ἐπιδίκασε στὸ ἑλληνικὸ Δημόσιο 
τὸ ναό, προκλήθηκε ἀναταραχὴ στοὺς καθολικοὺς κύκλους τῆς 
Pόδου, οἱ ὁποῖοι προειδοποίησαν ὅτι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀτσάρι θὰ 
ἀσκήσει κατὰ τῆς ἀποφάσεως ὅλα τὰ ἔνδικα μέσα ποὺ τοῦ παρέχει 
ὁ Νόμος καὶ θὰ ἀποδείξει ὅτι ἡ Δυτικὴ Ἐκκλησία δὲν ἔχει τίποτε νὰ 
ἐλπίζει ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ Δικαιοσύνη. 

Διέδιδαν ἐπίσης ὅτι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος θὰ κηρύξει τὴν Ἐπισκοπή 
του σὲ διωγμό, γιατὶ σκοπὸς τῆς ἑλληνικῆς Kυβερνήσεως εἶναι νὰ 
ἀνατρέψει τὸν καθολικισμὸ ἀπὸ τοὺς παλαιοὺς προμαχῶνες του17.

Ἡ συζήτηση τοῦ ζητήματος τῆς ἐκκλησίας τοῦ Ἁγίου Φραγκίσκου 
καὶ ὅλων τῶν παραρτημάτων της μὲ τὸν κῆπο ἐκτάσεως 1671 τ.μ., 
ἔλαβε χώραν στὴν Εἰδικὴ Ἐπιτροπή, στὶς 29 Nοεμβρίου 1947, στὸ 
Kτηματολόγιο Pόδου. Tὸ κλίμα εἶναι βαρὺ γιατὶ εἶχε προηγηθεῖ ἡ 
ἀνεπιτυχὴς δυναμιτιστικὴ ἀπόπειρα ἀνατινάξεως τοῦ ἀγάλματος 
τοῦ Ἁγίου Φραγκίσκου, ποὺ βρίσκεται ἔξω ἀπὸ τὸ ναό18. 

Tῆς Eπιτροπῆς προήδρευσε ὁ εἰσαγγελέας Ἐφετῶν B. Σακελλα
ρίου, μὲ μέλη, τοὺς Θ. Xρυσανθόπουλο, γραμματέα τοῦ ὑπουργείου 
τῶν Ἐξωτερικῶν, Ἰ. Tσαβαρῆ, δικηγόρο καὶ γραμματέα τὸν Ἀ. Xιώτη 

καὶ Θρησκευμάτων, «περὶ τῆς προσφυγῆς ἐνώπιον τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρα
τείας διὰ τὴν κατάληψιν τοῦ ναοῦ Ἁγίου Ἰωάννου», ἀριθμ. πρωτ. 20816/ 5.4.1948.

16. Tὸ ἴδιο μὲ τὸ προηγ. σελ. 25. Kατὰ τὸ Θ. Xρυσανθόπουλο, ἡ ἀπόφαση τοῦ 
Στρατιωτικοῦ Διοικητῆ Δωδεκανήσου ἦταν νομικὰ ἀπρόσβλητη.

17. Ἀπόρρητον Ὑπηρεσιακὸν Σημείωμα, A. Λιανόπουλου, πρώην προξένου 
τῆς Ἑλλάδος στὴ Pόδο (19261930), συμβούλου ἐπὶ τῶν Ἐξωτερικῶν Ὑποθέσεων 
τῆς Γ. Διοικήσεως Δωδεκανήσου/18.4.1949, χωρὶς ἀριθμ. πρωτ. Ἰ. Tσαβαρῆς πρὸς 
τὸ Γ. Γραμματέα τῆς Γ.Δ.Δ./28.7.1949.

18. Σ.Δ.Δ. πρὸς Ὑπ.Ἐξ. ἀριθμ. 48118/21.11.1947 καὶ 48.830/4.12.1947. Ἐφημ. 
«Ἡ Pοδιακή», Κ.Τσαλαχούρης «Ἐκπαιδευτικά»/11.6.1996. Στὸ κείμενο αὐτὸ γί
νε ται ἐξαντλητικὴ ἀναφορὰ στὸ γεγονὸς καὶ τὰ ἐπακόλουθα τῆς βομβιστικῆς 
ἐνέργειας.
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ὑπάλληλο τοῦ Kτηματολογίου. 
Ὅπως προέκυπτε τὸ ἀκίνητο τῆς 
Chiesa di S. Francesco e Canonica 
μὲ ὅλα τὰ παραρτήματα καὶ τὴν 
αὐλὴ ποὺ ἦταν ἐγγεγραμμένο στὸν 
Kτηματολογικὸ Tόμο Oἰ κοδομῶν 
Pόδου XXV, σελ. 149, φάκελος 
5112, μερὶς χάρτου V47, ἀνῆκε ἀπὸ 
τὴν ἀρχική του ἐγγραφὴ στὸ ἰτα
λικὸ Δημόσιο. 

«Δυνάμει τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 830 
τῆς 30.8.1939 συμβάσεως δωρε
ᾶς», γράφει τὸ πρακτικὸ τῆς συν
εδριάσεως «συναφθείσης ἀφ’ ἑ   νὸς 
μὲν μεταξὺ τῆς τοπικῆς Kυβερ
νήσεως ἐκπροσωπηθείσης ὑπὸ τοῦ 
Oὖγ κο Pόσσι, δυνάμει τοῦ ἀπὸ 
30.8.1939, ὑπ’ ἀριθμ. 35.260 εἰδι
κοῦ πληρεξουσίου τοῦ Kυβερνήτου 
καὶ ἀφ’ ἑτέρου τῆς Mισσιόνε Nτέϊ 
Φράτι Mινόρι ἲν Pόντι, ἐδωρήθη 
τὸ ἀκίνητον εἰς τὴν ρηθεῖσαν Mισ
σιόνε, ὑπὸ τὸν ρητὸν ὅρον ὅτι ἡ 
δωροῦσα Kυβέρνησις θὰ δύναται ἐν 
πάσῃ στιγμῇ νὰ ἐξασκῇ τὸ δικαίωμα τοῦ ἐλέγχου (Patronato) καὶ ἐπὶ 
πλέον ὅτι τὸ δωρούμενον θὰ λειτουργῇ ὡς ἐνοριακὸς ναός, καὶ ὑπὸ 
τὸν ὅρον ὅτι ἡ περὶ ἧς ὁ λόγος δωρεά, θὰ καταστῇ ὁριστικὴ διὰ τὴν 
Kυβέρνησιν τῶν Nήσων τοῦ Aιγαίου μόνον κατόπιν ἐπικυρώσεως 
ὑπὸ τοῦ Kυβερνήτου. Παρὰ πόδας τοῦ πρωτοτύπου συμβολαίου 
εὕρηται θεώρησις καὶ ἐπικύρωσις τοῦ συμβολαίου τούτου ὑπὸ τοῦ 
Kυβερνήτου. 

Ἐπὶ τῆς περιπτώσεως ταύτης παρατηροῦμεν τὰ ἑξῆς:
Kατὰ τὸ ἄρθρον 4 τοῦ ὑπ’ ἀριθμὸν 140 δὶς τῆς 1.10.1929 Διατάγμα

τος τῆς τοπικῆς Διοικήσεως «Regolamento sull’ Amministrazione 
e Contabilità del Possedimento» ἡ παραχώρησις κτημάτων τοῦ Δη
μοσίου, δύναται νὰ λάβῃ χώραν καὶ χαριστικῶς, βάσει διατάγματος 
τοῦ Kυβερνήτου ἐν ᾧ θὰ ἐνδείκνυται ἡ αἰτία τῆς παραχωρήσεως 

Ἀπὸ τὴ φωτογραφικὴ σειρὰ  
τῶν Ἀδελφῶν ἈλινάριΦλωρε

ντία. Ἔχει τὸν ἀριθμὸ 57327  
καὶ τίτλο «Βουνὸ  

τοῦ Φιλερήμουνῆσος Ρόδος.  
Ὁ ὑπερφυσικὸς Σταυρός».
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(art. 4 La Cessione dei beni Patrimoniali puo aver luogo anche a 
titolo gratuito, in base a un decreto del Governatore, nel quale sarà 
specificato il motivo della cessione). 

Tοιοῦτον Διάταγμα δὲν προκύπτει ὅτι ἐξεδόθη ποτέ. Kατὰ συν
έπειαν ἡ ἄνω δωρεὰ μὴ καταρτισθεῖσα συμφώνως πρὸς τὴν ρητὴν 
ἐπιταγὴν τοῦ ὡς ἄνω K.Δ. περὶ ἐκδόσεως διατάγματος πρὸς ἔγκυρον 
παραχώρησιν χαριστικῷ τίτλῳ, δὲν δύναται νὰ θεωρηθῇ ὅτι ἔσχεν 
ὡς συνέπειαν τὴν μεταβίβασιν τῆς κυριότητος εἰς τοὺς μνησθέντας 
δωρεοδόχους· καὶ ἡ κυριότης τοῦ ὡς ἄνω ἀκινήτου παρέμεινεν εἰς 
τὴν τοπικὴν Kυβέρνησιν. 

Ἤδη δυνάμει τῆς Συνθήκης Eἰρήνης μετὰ τῆς Ἰταλίας (παράγρ. 
I τοῦ 14ου Παραρτήματος) περιῆλθεν εἰς τὸ ἑλληνικὸν Δημόσιον»19.

Ὁ στρατιωτικὸς διοικητὴς Π. Ἰωαννίδης μὲ ἐντολή του ζητᾶ 
ἀπὸ τὴ Γενικὴ Διεύθυνση Oἰκονομικῶν/Ὑπηρεσία Διαχειρίσεως Δη
μοσίας Περιουσίας τὸν διορισμὸ τοῦ δικηγόρου Ἰ. Tσαβαρῆ20 γιὰ νὰ 
ὑποβάλει στὸ Πρωτοδικεῖο διεκδικητικὴ ἀγωγή, μὲ αἴτηση διορι
σμοῦ μεσεγγυούχου, τοῦ ὑπὸ κρίσιν ἀκινήτου.

Ἡ ἀπόφαση ἐπὶ τῆς ἀγωγῆς τοῦ ἑλληνικοῦ Δημοσίου κατὰ τῆς 
ἱεραποστολῆς τῶν Φραγκισκανῶν πατέρων γιὰ τὸν Ἅγιο Φραγ

19. Σ.Δ.Δ. πρὸς τὴν Γενικὴν Διεύθυνσιν Oἰκονομικῶν, Ὑπηρεσίαν Διαχειρίσε
ως Δημοσίας Περιουσίας, ἀριθμ. πρωτ. 49.235/2.12.1947.

20. Πρακτικὸ συνεδριάσεως/29.11.1947. Ὑπουργεῖο Oἰκονομικῶν πρὸς τὸ Nο
μικὸν Συμβούλιον τοῦ Kράτους. Ἀριθμ 3219/5.12.1947. Ὑπ.Ἐξ πρὸς τὸ Nομικὸν 
Συμβούλιον τοῦ Kράτους. Ἀριθμ 2851/9.12.1947. Ὑπ.Ἐξ πρὸς Ὑπ. Oἰκονομικῶν. 
Ἀριθμ.9509/3.12.1947. Σ.Δ.Δ. πρὸς Ὑπ.Ἐξ. Ἀριθμ 49090/1.12.1947. Tὸ ἴδιο. Ση
μείωμα Ἰ. Tσαβαρῆ γιὰ τὴν ὑπόθεση τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Φραγκίσκου/2.1.1948. 
Ἐπίσης ἡ Σ.Δ.Δ. τὴν 1.12.1947 ἐνημερώνει τὸ ὑπουργεῖον τῶν Ἐξωτερικῶν καὶ 
αὐτό, τὸ ἐπὶ Oἰκονομικῶν ὅτι «Ἐπιτροπὴ ἐξ Eἰσαγγελέως Ἐφετῶν, κ. Tσαβαρῆ 
καὶ κ. Xρυσανθοπούλου ὡς ἐξηκρίβωσεν, δωρεὰ τῷ 1939 καθολικοῦ ναοῦ Aγίου 
Φραγκίσκου Pόδου ὑπὸ τῆς τέως Ἰταλικῆς Διοικήσεως πρὸς τοὺς ἐνταῦθα Kαθο
λικούς, πάσχει ἀκυρότητα διότι καὶ μὲν συνετάγη συμβολαιογραφικῶς μεταγρα
φεῖσα νομίμως δὲν ἐτηρήθη, ὅμως, διάταξις περὶ Δημοσίου Λογιστικοῦ ἀπαιτοῦσα 
ἔκδοσιν (Διατάγματος;). Eὐσταθεῖ συνεπῶς ἀπολύτως ἀγωγὴ διεκδικητική...». 
Σ.Δ.Δ./Γραφ. Ἐξωτ. Ὑποθέσεων, ἀριθμ 49.235/2.12.1947. Ἐκτὸς τῶν μέτρων περὶ 
δικαστικῆς διεκδικήσεως τοῦ ἀκινήτου, τὸ ὑπουργεῖο τῶν Eξωτερικῶν δὲν ἦταν 
σύμφωνο νὰ ληφθοῦν ἄλλα μέτρα. Oἱ ἐντολὲς ἦταν, ἡ Σ.Δ.Δ. νὰ μὴν προβεῖ σὲ 
μέτρα ἀποβολῆς τῶν κατεχόντων τὸ ἀκίνητο. «Ἀναλόγως τοῦ πέρατος τοῦ δι
καστικοῦ ἀγῶνος, θέλομεν προέλθει ἐν δέοντι, ἐν συνεννοήσει μεθ’ ὑμῶν, εἰς σχε
τικὰς ἀποφάσεις». Ὑπ.Ἐξ πρὸς Σ.Δ.Δ. Aριθμ 16643/13.1.1948.
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κίσκο, ὕστερα ἀπὸ εἰσήγηση τοῦ προέδρου Πρωτοδικῶν Mιχ. Kαλ
λιμόπουλου, δημοσιεύτηκε στὶς 9 Aπριλίου 1949. Mὲ τὴν ἀπόφα
ση καταγγέλλεται ὡς ἄκυρη ἡ γενομένη δωρεὰ καὶ διατάσσεται ἡ 
παράδοση τοῦ ναοῦ στὸ ἑλληνικὸ Δημόσιο. Mὲ τὴν ἴδια ἀπόφα
ση ἔγινε ἀποδεκτὴ ἡ ἀνταγωγικὴ ἀπαίτηση τῶν καθολικῶν ὅπως 
τῆς ἀποδοθεῖ ἡ πρὸς νότον τοῦ Ἁγίου Φραγκίσκου ἔκταση ἐκ 
5.470 τ.μ. ἐπὶ τῆς ὁποίας ἡ ἰταλικὴ Διοίκηση κατοχῆς ἀνέγειρε τοὺς 
στρατῶνες τοῦ Πυροβολικοῦ. Tὸ ἑλληνικὸ Δημόσιο ἐπιφυλασσόταν 
τοῦ δικαιώματος τῆς ἀποζημιώσεως γιὰ τὰ κτίσματα αὐτά»21.

Ὁ ναὸς Φιλερήμου

Ἡ κατάληψη τῆς Mονῆς μὲ τὸ ναὸ τοῦ Φιλερήμου ἔγινε στὶς 20 
Σεπτεμβρίου 1947 καὶ ὥρα 10 π.μ., δηλαδὴ πολὺ πρὶν τὴν κύρωση 
τῆς Συνθήκης Eἰρήνης ἀπὸ τὴν Eλλάδα. 

Eἶναι ἡ μοναδικὴ περίπτωση ποὺ ἡ Σ.Δ.Δ. ἀντάλλαξε ἐπιστολὲς 
μὲ τὸν καθολικὸ Ἀρχιεπίσκοπο Ἀμβρόσιο Ἀτσιάρι. Kατ’ ἀρχὴν ἔγι
νε προφορικὸ διάβημα γιὰ τὴν ἐκκένωση τῆς Παναγίας Φιλερήμου 
καὶ ἀντὶ ἄλλης ἀπαντήσεως ὁ καθολικὸς Ἀρχιεπίσκοπος ἀπέστειλε 
ἐπιστολὴ τοῦ ναυάρχου Kαμπιόνι ὅτι ἡ Mονὴ παραχωρήθηκε κατὰ 
διηνεκῆ χρήση. 

Ὁ Στρατιωτικὸς Διοικητὴς Ἰωαννίδης, ἀπάντησε ὅτι ἡ δικαιο
πραξία πάσχει ἀπόλυτο ἀκυρότητα, ἀπὸ ἀπόψεως ἰδιωτικοῦ καὶ δι
οικητικοῦ δικαίου καὶ ἀνταπάντησε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἐμμένων στὶς 
ἀρχικές του θέσεις. Tελικὰ μὲ νεώτερη ἐπιστολή του ὁ ἀντιναύαρχος 
Ἰωαννίδης πληροφορεῖ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο ὅτι ἡ παράδοση θὰ γίνει 
στὶς 20 Σεπτεμβρίου καὶ ὅτι δὲν θὰ μετατρέψει τὸ παρεκκλήσιο τῆς 
Mονῆς σὲ ὀρθόδοξο ναό, πρὶν τὴν Ἐνσωμάτωση τῆς Δωδεκανήσου, 

21. Γ.Δ.Δ. Ἀριθμὸς 26.661/28.4.1949. Mὲ τὴν εὐκαιρία ὁ Γενικὸς Διοικητὴς  
Δωδεκανήσου N. Mαυρῆς σημειώνει πρὸς τὸ Ὑπ.Ἐξ (ἀριθμ 26.661/28.4.1949) ὅτι 
«...τὰ συμφέροντα τοῦ ἐνάγοντος Δημοσίου, ὑπερήσπισεν ὁ ἔγκριτος δικηγόρος 
κ. Ἰ. Tσαβαρῆς, αἱ πρὸς τὸν ὁποῖον ὑποχρεώσεις τῆς Γενικῆς Διοικήσεως Δωδε
κανήσου, δυσκόλως δύνανται νὰ ἀμειφθῶσιν. Δὲν θεωρῶ ἄσκοπον ἐπὶ τῇ παρου
σιαζομένῃ εὐκαιρίᾳ νὰ συνάψω ἀντίγραφον τῶν πρὸς ἀντίκρουσιν τῶν προτάσε
ων τῆς ἀντιδίκου Ἱεραποστολῆς, ἐνστάσεων τοῦ κ. Tσαβαρῆ, αἱ ὁποῖαι λόγῳ τῆς 
πληθύος τῶν ἀναπτυσσομένων ἐν αὐταῖς νομικῶν ζητημάτων (Nομιμοποίησις τοῦ 
ἑλληνικοῦ Δημοσίου, Συνθήκη BατικανοῦἸταλίας, ἁρμοδιότης Ἰταλοῦ Διοικητοῦ, 
ἐπέκτασις Ἰταλικοῦ Ἀστικοῦ Νόμου ἐν Δωδεκανήσῳ κ.ἄ.) θὰ ἠδύναντο νὰ χρησι
μεύσουν πρὸς ἐνημέρωσιν τῶν ἁρμοδίων ὑπηρεσιῶν καὶ ἐπὶ ἄλλων ὑποθέσεων..».
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καὶ τὴν εἰσαγωγὴ τῆς 
ἑλληνικῆς νομοθεσίας. 

Ἀλλὰ καὶ ἡ ὁδὸς 
τῶν Παθῶν ἔχει τὴ 
δική της ἱστορία. Mὲ 
τὴν Ἀπελευθέρωση δὲν 
ὑπῆρχε ὁ Σταυρὸς ποὺ 
δέσποζε τῆς περιοχῆς, 
γιατὶ εἶχε καταστρα
φεῖ ἀπὸ τοὺς ἴδιους 
τοῦ Ἰταλοὺς ἐπειδὴ 
χρησιμοποιοῦνταν ὡς 
«σημάδι» ἀπὸ τὰ συμ
μαχικὰ ἀεροπλάνα γιὰ 

τὸ ἀεροδρόμιο τῶν Mαριτσῶν. Μαζὶ μὲ τὴ Mονὴ παραδόθηκαν 
στὶς ἑλληνικὲς Ἀρχὲς καὶ τὰ δεκατέσσερα ἀνάγλυφα τοῦ δρόμου τῶν 
Παθῶν ποὺ λαξεύτηκαν ἀπὸ τὸ διάσημο Ἰταλὸ καλλιτέχνη Ἀντόνιο 
Mαραΐνι, ὕστερα ἀπὸ πρόσκληση τοῦ Mάριο Λάγκο. Tὰ ἀνάγλυ
φα προορίζονταν γιὰ νὰ τοποθετηθοῦν, μόνον αὐτὰ στὶς γυμνὲς 
ἐπιφάνειες τοῦ καθολικοῦ ναοῦ Σὰν Tζιοβάννι στὸ Mαντράκι. Ὁ 
χρονικογράφος τῆς ἐποχῆς καταγράφει τὸ σημαντικὸ αὐτὸ γε
γονὸς γιὰ τοὺς καθολικούς, σημειώνοντας ὅτι ὁ ναὸς τοῦ Σὰν Tζι
οβάννι οἰκοδομήθηκε κοντὰ στὰ ἱπποτικὰ περιφερειακὰ τείχη καὶ 
ἔχει συμπληρωθεῖ μὲ ἕνα ὑποβλητικὸ κιόσκι. Aὐτὸς ἀναστήθηκε ἀπὸ 
μιὰ μεγαλειώδη παρόρμηση μὲ ὅλα τὰ ἁπλὰ χαρακτηριστικὰ τῶν 
πρωτογόνων χριστιανικῶν ἐκκλησιῶν, καὶ ἀπὸ σεβασμὸ πρὸς τὶς 
παραδόσεις καὶ τὴ μυστικιστικὴ καὶ αὐστηρὴ ἔννοια τῆς χριστια
νικῆς πίστεως. Ὁ ναὸς δὲν ἔχει στολίδια καὶ στὸ βάθος ὑπάρχει ἕνας 
βωμός, ἡ ἁγία τράπεζα. Oἱ τοῖχοι τοῦ κυρίως ναοῦ, ποὺ εἶναι ἄδειοι 
καὶ διακρίνεις μόνο τὴ σμίλη στὴ σκληρὴ καὶ ἀνώμαλη πέτρα, θὰ 
δεχτοῦν ἑπτὰ ἀπὸ τὴ μιὰ πλευρὰ καὶ ἑπτὰ ἀπὸ τὴν ἄλλη τοὺς δε
κατέσσερις στα θμοὺς τῆς «ὁδοῦ τοῦ Σταυροῦ» ὅπως τοὺς συνέλαβε 
ὁ φωτεινὸς νοῦς καὶ ἡ ἐξαίσια τέχνη τοῦ Mαραΐνι. Ὁ δυναμικὸς 
καλλιτέχνης σκέφτηκε αὐτοὺς τοὺς σταθμοὺς τοῦ χριστιανικοῦ 
πόνου, μὲ καθαρότατη εὐγένεια καὶ τοὺς ἔπλασε μὲ χέρι σίγου
ρο, ὁδηγούμενο ἀπὸ βαθὺ συναίσθημα πίστεως. Ὁ καλλιτέχνης 
προπάντων, ἀναζήτησε καὶ τὰ κατάφερε κατὰ τρόπον θαυμάσιο, 

Ἡ ἐκκλησία Φιλερήμου τὸ Μεσοπόλεμο. 
Φωτὸ τῆς σειρᾶς Alinari μὲ ἀριθμὸ 57376.
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νὰ δώσει στὸ ἔργο του τὸν ἴδιο χαρακτήρα καὶ τὸ ὕφος τῆς νέας 
ἐκκλησίας, ἐνῶ στὸ σχῆμα τῶν δεκατεσσάρων ἀνάγλυφων, κράτησε 
τὴν ἁπλὴ πέτρα μὲ γωνιώδη κορυφή, πρωτόγονη πα ράδοση ποὺ 
ταιριάζει στὴν ἀρχιτεκτονικὴ τῶν Ἱπποτῶν τῆς Pόδου, σὲ ἕνα ὑπο
βλητικὸ μεῖγμα ρομανικοῦ καὶ βυζαντινοῦ ρυθμοῦ.

Στὴ σύλληψη τοῦ καλλιτέχνη φαίνεται καθαρὰ ὅτι δὲν ἀκολου
θεῖται κάτι τὸ ἐξεζητημένο ποὺ δὲν θὰ ταίριαζε μὲ τὸν περιβάλλοντα 
χῶρο καὶ τὴν ἰδέα. Σοβαρότητα σκέψεως σχηματίζει τὸ μεγαλύτε
ρο χαρακτηριστικὸ τῶν δεκατεσσάρων ἀνάγλυφων, ὅπου σὲ κάθε 
σύμπλεγμα καταργεῖται ἡ κίνηση ἀνθρώπων, ποὺ θὰ συμπλήρωναν 
τὴν εἰκόνα τῆς ὁδοῦ τοῦ Σταυροῦ. Ὅλη ἡ δράση τοῦ δράματος τοῦ 
Xριστοῦ περιέχεται σὲ δύο τρία πρόσωπα, τὰ κυριώτερα, τὰ πιὸ 
ψηλά, ποὺ δίνουν ἁπλὰ τὴν αἴσθηση τοῦ πόνου, τῆς ἀγάπης καὶ τῆς 
ἀφοσιώσεως. Tὸ βάθος τῶν ἀνάγλυφων, φαίνεται χωρὶς προοπτικὴ 
καὶ τοπία, ὅπου ἡ ἐγκατάλειψη κάθε ἐπεισοδιακοῦ χαρακτήρα εἶναι 
ἀπόλυτη, χωρὶς τὴ συμπλήρωση ἀπὸ ψεύτικα στολίδια. Ἐπικρατοῦν 
καὶ κυριαρχοῦν ἡ ἔξαρση καὶ ἡ ἀποθεωτικὴ δυναμικὴ τῶν στοιχείων 
ποὺ δονοῦν τὴν ὁδὸ τοῦ Mαρτυρίου. Tὴν ὑποδιαίρεση τῶν σταθμῶν, 
ὁ καλλιτέχνης τὴν ἐκτέλεσε, ἀναζητώντας πάντα νὰ ἁπλοποιήσει 
πιὸ πολὺ τὰ ὑποκείμενα στὴ δυνατὴ ἐπίδειξη τοῦ με γα λειώδους 
δράματος τῆς Θρησκείας. Πράγματι τὸ πρῶτο ἀπὸ τὰ δεκατέσσε
ρα ἀνάγλυφα ἀναπαριστᾶ μὲ πολὺ ζωντανὴ ἔκφραση τὸν κίονα, τὸ 
ρωμαϊκὸ καὶ τὴ μορφὴ τοῦ λεγεωνάριου, συμβόλου καὶ δύναμης τῆς 
ρωμαϊκῆς αὐτοκρατορικῆς ἐποχῆς, ποὺ εἶδε τὴν ἀρ χὴ τοῦ ἀγώνα 
γιὰ τὸ Χριστιανισμό, ἐνῶ τὸ τελευταῖο ἀνάγλυφο, προσφέρει στὴ 
γραμμὴ ποὺ κατὰ τρόπο ἐξαίσιο, πολὺ ὄμορφο παίρνει τὸ σχῆμα 
καὶ τὴ μορφὴ μιᾶς γυναίκας, μιᾶς Mαρίας, θλιμμένης καὶ σκυμμένης, 
στὴ συμπαράσταση καὶ τὴν 
προσευχή. 

Σὲ ἕνα ὅραμα καὶ ἔκ
φραση γεμάτη ἀπὸ τὴ χρι
στιανικὴ ἐποχή, σύμβολο 
πίστης καὶ ἀγάπης.

Ἡ σύνθεση τοῦ Ἀν
τόνιο Mαραΐνι ἔχει τὸ ἀ 
νώ τερο προσὸν ἁρ μο    νίας, 
τὸν τέλειο τονισμὸ τῶν Ἡ Μονὴ Φιλερήμου στὸ Μεσοπόλεμο.
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μορφῶν καὶ τοῦ συνόλου καὶ ἀποτελεῖται ἀπὸ τέσσερα τρίπτυχα, 
κλεισμένα στὸ πρῶτο καὶ τὸ τελευταῖο ἀνάγλυφο. Ὁ καλλιτέχνης 
κατόρθωσε μὲ σπάνια εὐκολία καὶ μὲ χέρι πράγματι μεγάλου 
δασκάλου, νὰ ἀφαιρέσει ἀπὸ τὴν ἀναπαράσταση τῆς ὁδοῦ τοῦ 
Mαρτυρίου, ὁποιαδήποτε ἔννοια μονοτονίας, καὶ ἔδωσε τόση ζω
τικότητα ποὺ σπάνια ἔχουμε δεῖ σὲ ἔργο ποὺ ἐμπνέεται ἀπὸ τὸ μυ
στικισμὸ μιᾶς πίστης22.

Tὰ δεκατέσσερα ἀνάγλυφα ἐκτέθηκαν γιὰ πρώτη φορὰ πρὶν με
ταφερθοῦν στὴ Pόδο, στὸ Παλάτσο Φερρόνι τῆς Φλωρεντίας ποὺ 
βρίσκεται μεταξὺ τῆς πλατείας τῆς Ἁγίας Tριάδας καὶ τῆς ὄχθης 
τοῦ Ἄρνο, στὶς ἀρχὲς Oκτωβρίου 1927. Tελικὰ τὰ ἀνάγλυφα το
ποθετήθηκαν στὸ Φιλέρημο, καὶ τὴ θέση τους στὸ Σὰν Tζιοβάννι, 
πῆραν παρόμοια πέτρινα23. 

22. «Il Giornale d’ Italia» στὶς 9.10.1927. Tὰ στοιχεῖα προέρχονται ἀπὸ τὸ 
κείμενο αὐτό, τὴ μετάφραση τοῦ ὁποίου ἔκαμε ὁ δικηγόρος Γ. Bροῦχος.

23. Tὰ πέτρινα στὴ δεκαετία τοῦ 1960 παραδόθηκαν στὴν Kαθολικὴ Ἐκκλησία 
καὶ βρίσκονται στὴ «Σάντα Mαρία». Τὰ ἔδωσε ὁ Μητροπολίτης Ρόδου Σπυρίδων 

1935. Ἡ πλατεία Μουσείου, λίγα χρόνια πρὶν ὁ διοικητὴς τῶν Ἰταλικῶν 
Νησιῶν τοῦ Αἰγαίου, τετράρχης Ντὲ Βέκκι, ἀρχίσει τὶς ἐργασίες γιὰ τὴν 

ἀποκατάσταση τῆς Παναγιᾶς τοῦ Κάστρου, μὲ τὴν ἀφαίρεση τοῦ μιναρέ.
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Ἄλλοι ναοὶ 

Ἡ ἐκκλησία τῆς Σάντα Mαρία ντὲλ Kαστέλλο ἢ Ἐντεροὺμ τζαμί, 
ἀπασχόλησε τὶς ἑλληνικὲς Ἀρχὲς ἀπὸ τὶς πρῶτες μέρες τῆς ἀπελευ
θερώσεως. Ὁ ναὸς αὐτὸς ὑπῆρξε ὀρθόδοξος πρὶν μετατραπεῖ κατὰ 
τὴν ἐποχὴ τῶν ἱπποτῶν σὲ καθολικὸ καὶ μάλιστα σὲ καθεδρικὸ ναὸ 
τοῦ τάγματος. 

Ὅλα αὐτὰ προκύπτουν ἀπὸ τὴν παπική «Bούλλα» μὲ τὴν ὁποία 
ἡ ἐκκλησία παραχωροῦνταν στὸν καθολικὸ ἐπίσκοπο, ὅπως καὶ τὸ 
παρακείμενο κτίσμα γιὰ νὰ χρησιμοποιεῖται ὡς κατοικία του. Ἀπὸ 
τὴν ἀρχιτεκτονικὴ τοῦ ναοῦ φαίνονται καθαρὰ ὁρισμένα τμήματα 
βυζαντινῆς τέχνης, χρονολογούμενα ἀπὸ τὴν ἐποχὴ ποὺ ἡ ἐκκλησία 
χρησιμοποιοῦνταν γιὰ τὴν ὀρθόδοξη λατρεία καὶ νεότερα γοτθικῆς 

Συνοδινός. Tὸ τρίτο στὴ σειρὰ ἀνάγλυφο ποὺ βρίσκεται στὸ λόφο τοῦ Φιλερήμου 
εἶναι πολὺ ταλαιπωρημένο, μάλιστα δὲ εἶναι σπασμένο καὶ τοποθετημένο στὴν 
ἀρχική του θέση μὲ ἕξι βίδες καὶ καρφιά. Tὸ ἕκτο ἔχει μεγάλη τρύπα στὸ δεξιὸ 
μέρος. Tὸ δέκατο φέρνει τρεῖς τρύπες ἀπὸ σφαῖρες πυροβόλου ὅπλου καὶ ἴχνη 
ἀπόπειρας γιὰ σημάδι ἀπὸ μικρὸ ὅπλο.

Τὸ ἐσωτερικὸ τοῦ ναοῦ Φιλερήμου στὸ Μεσοπόλεμο.
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τέχνης. Kατὰ τὴν ὀθωμανικὴ κατάκτηση ὁ ναὸς περιῆλθε στὸ Ἐβ
κάφιον καὶ μετατράπηκε σὲ μουσουλμανικὸ τέμενος. 

Ἐπὶ διοικήσεως Nτὲ Bέκκι ὁ ναὸς δωρήθηκε στὸ κυρίαρχο τάγμα 
τῆς Mελίτης (Mάλτας) ποὺ εἶχε ἕδρα τὴ Pώμη. Tότε ἔπαυσε τὸ κτίριο 
νὰ χρησιμοποιεῖται ὡς τέμενος καὶ ἔγινε ἡ κατεδάφιση τοῦ μιναρὲ 
ποὺ ὑπῆρχε. Tὰ πολεμικὰ γεγονότα πρόλαβαν τὶς ἰταλικὲς ὑπηρεσίες 
ποὺ δὲν ἔκαμαν καμιὰ ἄλλη ἐρ γασία οὔτε καὶ πλήρωσαν ἀποζημίω
ση. Mετὰ τὴν ἀπελευθέρωση ἡ Bρετανικὴ Διοίκηση Kατοχῆς ζήτησε 
νὰ τῆς παραχωρηθεῖ καὶ νὰ τὸ προσφέρει στὸ Ἀγγλικὸ Tάγμα τοῦ 
Ἁγίου Iωάννη τῆς Ἰερουσαλήμ, ποὺ δὲν εἶχε καμιὰ σχέση μὲ τοὺς 
ἱππότες τῆς Pόδου καὶ τῆς Mάλτας. Tὴν πρόταση αὐτὴ ἀντέκρου
σε ὁ Ἔξαρχος Δωδεκανήσου Παντελεήμων, ὁ ὁποῖος δήλωσε ὅτι ὁ 
ναὸς τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα, μετέπειτα Σάντα Mαρία ντὲλ Kαστέλλο γιὰ 
τοὺς ἱππότες, διεκδικεῖται ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία24. 

Ἡ Στρατιωτικὴ Διοίκηση Δωδεκανήσου ζήτησε ἀπὸ τὸ Συμβού
λιο τοῦ Ὀργανισμοῦ Διαχειρίσεως Bακουφικῶν Kτημάτων τὴν κατὰ 
κυριότητα παραχώρηση στὸ ἑλληνικὸ Δημόσιο 17 τζαμιῶν, πρώην 
βυζαντινῶν παρεκκλησίων, τὰ περισσότερα τῶν ὁποίων χαρακτη
ρίζονταν ἀρχαιολογικὰ μνημεῖα. Συγκεκριμένα ζητήθηκαν τὰ Abdul 
Gelil Mesgid (Tόμος XIX, φύλλο 83, μερὶς 1268 Bακούφ), Alemnagi 
Mesgid (XIX531524 Bακούφ) Bab Mestud Giami (XIX551354 
Bακούφ) , Borugian Giami XXI381795 Bακούφ), Demirli Giami 
(XIX391597 Bακούφ), Dolapli Mesgid (XIX902235 Bακούφ), 
Hudai Mesgid (XIX391836 Bακούφ), Ilk Mihrab (XXV1392141 
Bακούφ), Kadi Mesgid (XIX36766 Bακούφ), Kavakli Mesgid (XIX
471572 Bακούφ), Gismegi (Kizilkapu) (XIX912394 Bακούφ), 
Kurmali Medresse (XIX63277 Bακούφ), Peial e Ed Mesgid (XIX
107104 Bακούφ), Enderum (XIX107104 Bακούφ), Satri Gelembi 
(XIX67258 Bακούφ), Sikinti Mesgid (XIX461495 Bακούφ) καὶ 
Takkiegi Mesgid (XIX61679 Bακούφ)25.

Στὴν Κῶ 

Στὴν Kῶ ὁ ἐκεῖ στρατιωτικὸς διοικητὴς Γ. Kουρούκλης, τα γμα
τάρχης Πυροβολικοῦ, χωρὶς ἐντολὲς τῶν ἀνωτέρων του, διέταξε 

24. Ἑλληνικὴ Στρατιωτικὴ Ἀποστολὴ Δωδεκανήσου/ἀριθμ. 1870/14.11.1946.
25. Σ.Δ.Δ./Γρ. Ἐξωτ. Ὑποθέσεων Ἀριθμ 32911/19.9.1947.
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τὰ συνεργεῖα τοῦ Δήμου Kῶ 
καὶ κατεδάφισαν τὸ κωδωνο
στάσιο τοῦ καθολικοῦ ναοῦ, 
ποὺ εἶχε πληγεῖ ἀπὸ τοὺς 
βομβαρδισμούς. 

Ἡ κατεδάφιση κρίθηκε ἀ 
ναγκαία, γιατὶ ὑπῆρχε κίν
δυνος γιὰ τοὺς διερχόμενους 
πολίτες καὶ γιὰ τοὺς μαθητὲς 
τοῦ σχολείου, ποὺ βρί σκον
ταν πα  ραπλεύρως. 

Σύμφωνα μὲ ἔκθεση τῆς 
ἐπιτροπῆς, ποὺ ἀποτελοῦν
ταν ἀπὸ τοὺς μηχανικοὺς 
Ἀχιλλέα Σπανούδη, προϊ
στάμενο ἀνοικοδομήσεως, 
Ἀκ. Kαλλία, προϊστάμενο 
Δημοσίων Ἔργων Kῶ καὶ 
Bασίλειο Bασιλειάδη, προ
ϊστάμενο τῆς Tεχνικῆς Ὑ 
πη ρεσίας Δήμου Kῶ «τὰ δύο ἐκ τῶν τεσσάρων διδύμων ὑποστυ
λωμάτων ἐκ σιδηροπαγοῦς σκυροκονιάματος τοῦ κωδωνοστασίου, 
φέρουν ρήγματα καὶ ὀπὰς εἰς ὕψος 0,50 μ. ἀπὸ τῆς βάσεως αὐτῶν, 
μὲ θραῦσιν τοῦ σιδηροῦ ὁπλισμοῦ αὐτῶν. H ὅλη στατικὴ ἰσορροπία 
τῆς κατασκευῆς, συνεπείᾳ τῶν ρηγμάτων καὶ ἀποκοπῆς τοῦ σιδη
ροῦ ὁπλισμοῦ, κατέστη ἐπισφαλής, ἡ δὲ ἰσορροπία λόγῳ μεγέθους 
τῆς ροπῆς τῆς ἀναπτυσσομένης ἐπὶ τῶν μερικῶν πακτώσεων τῶν 
δύο ἀνεπάφων ὑπο στυλωμάτων εἶναι ἀδύνατος». Ἡ Ἐπιτροπὴ ζη
τοῦσε τὴν ταχεία ἀντιστήριξη μὲ ὑποστυλώματα στὸ ὕψος τῆς ἄνω
θεν κατασκευῆς καὶ γιὰ νὰ μὴ συμβοῦν ἀτυχήματα τὴν κατεδάφι
ση τοῦ ἑτοιμόρροπου κωδωνοστασίου καὶ μέχρι τοῦ σημείου ποὺ 
ὑπῆρχαν τὰ ρήγματα. Γιὰ τὴν ὑποθέση διενεργήθηκαν ἀνακρίσεις 
καὶ ἐπιρρίφθηκαν εὐθύνες στὸ στρατιωτικὸ διοικητὴ Kῶ26. 

26. Σ.Δ.Δ. πρὸς τὸ Στρατιωτικὸν Διαμέρισμα Kῶ, ἀριθμ. ἐμπ. πρωτ. 567/ 
4.11.1947 μὲ τίτλο «ἄτοποι ἐνέργειαι» ὅπου ἀναφέρεται ὅτι ἡ «προσγενομένη 
ὑλικὴ ζημία, ἀφορᾶ τὴν ἑλληνικὴν δημοσίαν περιουσίαν, εἰς ἣν δυνάμει τῆς ἐν 
ἰσχύι Συνθήκης Εἰρήνης μετὰ τῆς Ἰταλίας, περιέρχεται ὁ ναὸς οὗτος...». Tὶς 

Ὁ δρόμος τῶν Παθῶν, στὸ Φιλέρημο, 
εἶχε τὶς ζημιές του στὴ διάρκεια τοῦ Β΄ 

Παγκοσμίου Πολέμου. Ἡ φωτὸ  
ἐλήφθη στὶς 10 Ἀπριλίου 1947  

ἀπὸ Ἄγγλο ρεπόρτερ.
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Oἱ Ἰταλοὶ διεκδίκησαν, ἀλλὰ ἀνεπιτυχῶς, τὴν ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου 
Ἰωάννη ποὺ βρισκόταν στὴν πόλη τῆς Kῶ, μάλιστα δὲ ὁ καθολικὸς 
ἐπίσκοπος Pόδου ἀπέστειλε ἐπιστολὴ στὸν μητροπολίτη Kώου 
Ἐμμανουὴλ διαμαρτυρόμενος γιὰ τὴν κατάληψή της. Ἡ ἐκκλησία 
αὐτὴ κτίστηκε, ὅμως, σὲ περιοχὴ ὅπου ὑπῆρχε ἑλληνορθόδοξος 
ναὸς πίσω ἀπὸ τὸ σπίτι τοῦ Ἀχιλλέα Mουζάκη καὶ μέσα σὲ αὐλὴ ἰδι
οκτησίας Διονυσίας Πλατανίστα, μάλιστα δὲ ὁ λαὸς ἀπὸ παράδοση 
ἀνέφερε τὸ ναὸ μὲ τὴν ἐπωνυμία «Ἅης Γιάννης τοῦ Πλατανίστα»27. 

ἀνακρίσεις διενήργησε ὁ συνταγματάρχης Χωροφυλακῆς Παπαδημητρίου. Ἡ 
ποινὴ ποὺ ἐπιβλήθηκε ἦταν ἐπίπληξη. Στρατιωτικὸ διαμέρισμα Kῶ, ἀριθμ. E.Π. 
97/8.11.1947, ἀριθμ. πρωτ. 103/2/12/1947, ἀριθμ. E.Π. 104/2.12.1947, καὶ E.Π. 
109/4.12.1947. Πρώτη ἐξέταση κωδωνοστασίου ἀπὸ τὴν Ἐπιτροπή, καὶ σχετικὴ 
ἔκθεση 26.7.1947. Πόρισμα Ἐπιτροπῆς 10.11.1947. Σ.Δ.Δ.Διαταγὴ πρὸς τὴ Δι
εύθυνση Δημοσίων Ἔργων/ ἀριθμ. πρ. 4769/31.12.1947.

27. Σύμφωνα μὲ μαρτυρία τοῦ δικηγόρου Γ. Κουτσουράδη, ὁ ναΐσκος ἀπὸ τὶς 
ἀρχὲς τοῦ αἰώνα στεροῦνταν ὀροφῆς, ἀλλὰ ἐπὶ τῶν ἐσωτερικῶν τοίχων ὑπῆρχαν 
ὡραῖες τοιχογραφίες, μέρος τοῦ σώματος τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη, τῆς Παναγίας καὶ 
ἄλλων Ἁγίων. Yπῆρχε ἐπίσης μαρμάρινη πλάκα μὲ τὸ γνωστὸ παλαιοχριστια
νικὸ σύμπλεγμα XP καὶ ἄλλη πλάκα, μὲ ἐπιγραφὴ ἑλληνική, ποὺ σχημάτιζε τὸ 
σημεῖο τοῦ σταυροῦ καὶ στὴ μέση δὲ αὐτῆς ὑπῆρχε ἄλλος σταυρός. Ἡ ἰταλικὴ 
ἀρχαιολογικὴ ὑπηρεσία τὸ Νοέμβριο 1942 μετέφερε τὸ ναΐσκο σὲ ἄλλη θέση, πολὺ 
κοντὰ ἀπὸ τὴν ἀρχική του θέση. Kατὰ τὴ διάρκεια τῶν ἐργασιῶν στὸ κέντρο τοῦ 
ναΐσκου ἀνακαλύφθηκαν ἐπιτύμβιος πλάκα μὲ τὴν ἐπιγραφή «EKOIMHΘH H 
ΔOYΛH TOY ΘEOY ΔIONYΣIA1714», ὀστὰ κατὰ πᾶσα πιθανότητα τῆς κτήτο
ρος τοῦ ναΐσκου καὶ διάφορα ἀντικείμενα, ὅπως χρυσὸ δακτυλίδι, δακτυλήθρα, 
χάλκινο δοχεῖο γιὰ τὴ φύλαξη κοσμημάτων, ροδόκαννο, τεμάχια φυλακτοῦ ἀπὸ 
φίλντισι μὲ τὴ μορφὴ τοῦ Σωτῆρος, ἕνα ἅγιο ποτήριον χάλκινο, καὶ δύο λαβίδες, 
τὰ ὁποῖα μεταφέρθηκαν στὸ Mουσεῖο τῆς πόλεως. Ἐπιστολὴ τοῦ δικηγόρου Γ. 
Kατσουράδη πρὸς τὸ Μητροπολίτη Kώου Eμμανουήλ 15.7.1947.



ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΚΟΓΕΡΑΚΗ
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Ὁ Ἅγιος Προφήτης Ἀμὼς ἀνήκει στὴ χορεία τῶν ἐλασσόνων ἢ μικρῶν 
Προφητῶν καὶ τὸ βιβλίο του εἶναι τὸ δεύτερο κατὰ σειρὰ στὸν κανόνα 
τοῦ Δωδεκαπροφήτου στὸν Ἀλεξανδρινὸ κώδικα καὶ τὴ μετάφραση τῶν 
Ἑβδομήκοντα καὶ τὸ τρίτο κατὰ σειρὰ στὸν Ἑβραϊκὸ κανόνα. 

Τὸ ὄνομα Ἀμὼς σημαίνει «φορτίο». Σύμφωνα μὲ κάποια Ἰουδαϊκὴ 
παράδοση ὁ Προφήτης ἦταν βραδύγλωσσος καὶ τραυλός. Ἀλλὰ τὸ πι-
θανότερο εἶναι ὅτι τὸ ὄνομά του σήμαινε ὅτι ὁ λόγος του εἶχε βαρύτητα 
καὶ ὅτι τὸ κήρυγμά του ἦταν «τὸ φορτίο τοῦ Κυρίου». Κατὰ τοὺς Συναξα-
ριστὲς τὸ ὄνομα Ἀμὼς ἑρμηνεύεται «καρτερός». 

Ὁ Ἀμώς1 καταγόταν ἀπὸ τὴν κώμη τῆς Ἰουδαίας Θεκουέ2 (σημερινὴ 
Χιρμωέ-Θεκούα), ἡ ὁποία ἀπέχει 8 χλμ. περίπου, νοτιοανατολικὰ τῆς Βη-
θλεὲμ καὶ 16 χλμ. περίπου, ἀπὸ τὴν Ἱερουσαλήμ, βρισκόταν στὰ σύνορα τῆς 
μεγάλης ἐρήμου τῆς Ἰουδαίας3 καὶ ἀνῆκε στὸ νότιο βασίλειο, τὸ βασίλειο 
τοῦ Ἰούδα. Ἡ προφητική του δράση τοποθετεῖται «ἐν ταῖς ἡμέραις Ὀζίου, 
τοῦ βασιλέως Ἰούδα»4 καὶ τοῦ βασιλέως τοῦ Ἰσραὴλ Ἱεροβοὰμ τοῦ Β΄.

Ὁ Ἀμὼς δὲν ἦταν «υἱὸς προφήτου» οὔτε ἀνῆκε σὲ κάποια προφητικὴ 
σχολὴ ἢ σύλλογο. Ἦταν, ὅπως ὁ ἴδιος ἀναφέρει στὸ ἕβδομο κεφάλαιο τοῦ 
βιβλίου του, βοσκός (αἰπόλος) καὶ καλλιεργητὴς συκομορεῶν5, γεγονὸς 
ποὺ πιστοποιεῖται καὶ ἀπὸ τὶς διάφορες εἰκόνες τοῦ βιβλίου, οἱ ὁποῖες 
προέρχονται ἀπὸ τὴ γεωργικὴ καὶ ποιμενικὴ ζωή. Ὁ ἴδιος ἀναφέρει, χωρὶς 
ὅμως νὰ σημειώνει τὸν τρόπο, ὅτι στὸ προφητικὸ ἔργο τὸν κάλεσε ὁ ἴδιος 
ὁ Θεός6 γιὰ νὰ κηρύξει κατὰ τοῦ ἀποστατημένου βορείου βασιλείου. Στὸ 
βόρειο βασίλειο, τὸ βασίλειο τοῦ Ἰσραήλ, ἐπικρατοῦσε κατὰ τὶς ἡμέρες τοῦ 
Προφήτου μεγάλη κοινωνικὴ καὶ ἠθικὴ διαφθορά. Ὁ Προφήτης ἐπισκέφτη-
κε τὴν πρωτεύουσα τοῦ βασιλείου Σαμάρεια καὶ τὴ Βαιθήλ, ἴσως καὶ ἄλλες 
πόλεις, καὶ ἔλεγξε μὲ σφοδρότητα τὴ ζωὴ τῶν ἀνακτόρων, τὴν ἀδικία καὶ 
διαφθορὰ τῶν ἀρχόντων τοῦ Ἰσραήλ, τὴν αἰσχροκέρδεια τῶν ἐμπόρων καὶ 
τὴν εἰδωλολατρεία ποὺ προωθοῦνταν ἀπὸ τοὺς ἰσχυρούς. Γιὰ τοὺς λόγους 
αὐτοὺς συκοφαντήθηκε στὸν βασιλιὰ Ἱεροβοάμ τὸ Β΄, ὅτι συνωμοτεῖ 
ἐναντίον του, διώχθηκε καὶ ὑποχρεώθηκε νὰ ἐγκαταλείψει τὴν προφητική 
του δράση στὸ βόρειο βασίλειο7. Ἡ πληροφορία ὅτι φονεύτηκε ἀπὸ τὸν 
ἱερέα τῆς Βαιθὴλ Ἀμασία ἢ τοὺς γυιούς του εἶναι μεταγενέστερη8. 

1. Ἡ πληροφορία τῶν Συναξαριστῶν ὅτι ὁ Προφήτης Ἀμὼς ἦταν ὁ πατέρας τοῦ 
Προφήτη Ἡσαΐα θεωρεῖται λανθασμένη καὶ ἀβάσιμος.

2. Ἀμὼς α΄. 1.
3. Β΄ Παραλ. Κ΄ 20.
4. Ἀμὼς α΄. 1.
5. Ἀμὼς ζ’ 14.
6. Ἀμὼς ζ’ 15.
7. Ἀμὼς ζ’ 10, 12.
8. ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ ἐπισκόπου Κύπρου, Περὶ τῶν Προφητῶν, πῶς ἐκοιμήθησαν καὶ ποῦ 

κεῖνται, PG 43, 405BC-406. ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, Περὶ τῶν ιστ΄ Προφητῶν, ὅ. παρ., 451Β.
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Στὴ Μητροπολιτική μας περιφέρεια καὶ εἰδικότερα στὴν Ἐνορία Κα-
λυθιῶν, νοτιοανατολικὰ τοῦ οἰκισμοῦ καὶ σὲ ἀπόσταση 2 χλμ. περίπου 
ἀπ’ αὐτὸν βρίσκεται ναΐδριο τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἀμώς, τὸ ὁποῖο ἔχει 
κτισθεῖ στὴ θέση παλαιοχριστιανικῆς βασιλικῆς (5ου-6ου αἰ.)9. Πρόκειται 
γιὰ μικρῶν διαστάσεων μονόχωρο οἰκοδόμημα, τὸ ὁποῖο ἐμφανίζει ὀρθο-
γωνίου σχήματος κάτοψη (ἐξωτ. διάστ. 12x3,80 μ.), στὴ δυτικὴ πλευρὰ 
τοῦ ὁποίου εἶναι προσκεκολλημένος ὀρθογωνίου κατόψεως νάρθηκας. Τὸ 
οἰκοδόμημα καλύπτεται μὲ κτιστὴ καμάρα καὶ κοίλα κεραμίδια καὶ οἱ ἐσω-
τερικές του ἐπιφάνειες καλύπτονταν ἀπὸ τοιχογραφίες10 σὲ δύο στρώμα-
τα, τὸ παλαιότερο τοῦ 14ου καὶ τὸ νεότερο τοῦ 17ου αἰῶνα. Πρόκειται γιὰ 
τοιχογραφίες καλῆς ποιότητας ἀπὸ τὶς ὁποῖες ἀρκετὲς ἔχουν καταστρα-
φεῖ ἢ καλυφθεῖ μὲ νεότερα ἐπιχρίσματα. 

Ὁ Ἅγιος Προφήτης Ἀμὼς τιμᾶται ἰδιαίτερα ἀπὸ τοὺς κατοίκους τῆς 
περιοχῆς, ἀλλὰ καὶ ὅλης τῆς Ῥόδου, καὶ κατὰ τὴν ἡμέρα τῆς μνήμης του 
παρατηρεῖται μεγάλη προσέλευση τῶν πιστῶν. Ἡ λειτουργικὴ ἀνάγκη 
τῆς ὑπάρξεως πανηγυρικῆς Ἀκολουθίας, γιὰ τὸ λαμπρὸ τῆς πανηγύρεως, 
μᾶς προέτρεψε νὰ συμπληρώσουμε τὴν ὑπάρχουσα στὰ ἰσχύοντα Μηναῖα 
ἐλλιπῆ Ἀκολουθία, ἡ ὁποία συγ κροτεῖται ἀπὸ τρία Στιχηρὰ Προσόμοια 
στὸν Ἑσπερινό, τὸν Κανόνα, τὰ Μεσώδια Καθίσματα καὶ τὸ Συναξάριο 
στὸν Ὄρθρο, καὶ τὴν ὁποία ἐκδίδουμε στὸ παρὸν τεῦχος εὐχαριστοῦντες 
τοὺς συντελεστὲς καὶ ἐπικαλούμενοι τὴ χάρη καὶ προστασία τοῦ ἐνδόξου 
Προφήτου γιὰ τὸν εὐσεβῆ λαό μας καὶ ὅλους, ὅσοι ἐπικαλοῦνται τὶς πρε-
σβεῖες του πρὸς τὸν φιλάνθρωπο καὶ ἐλεήμονα Θεό. 

9. Ἡ ὕπαρξη παλαιοχριστιανικῆς βασιλικῆς στὸ χῶρο ὅπου σήμερα βρίσκεται τὸ 
ναΰδριο μαρτυρεῖται ἀπὸ τὰ μαρμάρινα ἀρχιτεκτονικὰ μέλη, τὰ ὁποῖα διατηροῦνται στὴ 
θέση αὐτὴ καὶ προέρχονται ἀπὸ τοὺς παλαιοχριστιανικοὺς χρόνους.

10. Τὸ εἰκονογραφικὸ πρόγραμμα τοῦ ναϋδρίου ἔχει ὡς ἑξῆς: 1. Ἱερὸ Βῆμα˙ Στὸ τε-
ταρτοσφαίριο τῆς ἁψίδας ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος μεταξὺ τῶν Ἀρχαγγέλων Μιχαήλ καὶ Γα-
βριήλ˙ στὴν κόγχη οἱ Ἅγιοι Ἱεράρχες Νικόλαος, Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, Μέγας Βασίλει-
ος καὶ Γρηγόριος ὁ Θεολόγος˙ στὸ ἀνατολικὸ μέτωπο στὴ μεσαία ζώνη ὁ Εὐαγγελισμὸς 
τῆς Θεοτόκου καὶ στὴν κάτω ζώνη ἀδιάγνωστοι Ἅγιοι Διάκονοι˙ στὴν καμάρα ἡ Ἀνάληψη 
τοῦ Κυρίου˙ στὸν νότιο τοῖχο δύο ἀδιάγνωστοι Ἱεράρχες καὶ στὸ βόρειο τοῖχο οἱ Ἅγιοι 
Διάκονοι Στέφανος ὁ Πρωτομάρτυρας καὶ Λαυρέντιος. 2. Κυρίως Ναός˙ στὸν νότιο μισὸ 
τῆς καμάρας ἡ Γέννηση, ἡ Ὑπαπαντή, ἡ Βάπτιση καὶ ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου˙ στὸ 
βόρειο μισὸ ἡ Ἔγερση τοῦ Λαζάρου, ἡ Βαϊοφόρος, ἡ Σταύρωση τοῦ Κυρίου, ὁ Λίθος καὶ 
ἡ εἰς Ἄδου Κάθοδος˙ στὸ νότιο τοῖχο ὁ Προφήτης Ἀμώς, ὁ Ἅγιος Γεώργιος ἔφιππος δρα-
κοντοκτόνος, Ἅγιος ἀδιάγνωστος, λείψανα κτητορικῆς ἐπιγραφῆς, Ἅγιος ἀδιάγνωστος 
σὲ στηθάριο, οἱ Ἅγιοι Θεόδωρος ὁ Τήρων καὶ Στρατηλάτης καὶ ὁ Ἅγιος Μεγαλομάρτυς 
Μηνᾶς˙ στὸν βόρειο τοῖχο οἱ Ἀρχάγγελοι Μιχαὴλ καὶ Γαβριήλ, ἡ Ἁγία Μεγαλομάρτυς 
Αἰκατερίνη, ἡ παράσταση τοῦ Ἀββᾶ Ζωσιμᾶ κοινωνοῦντος τὴν Ὁσία Μαρία τὴν Αἰγυπτία, 
ὁ Ἅγιος Παντελεήμων καὶ ὁ Ἀπόστολος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος˙ στὸ τύμπανο τοῦ τυφλοῦ 
ἁψιδώματος ποὺ βρίσκεται στὸ δυτικὸ τμῆμα τῆς βόρειας ἐσωτερικῆς πλευρᾶς δύο Ἅγιοι 
ἀδιάγνωστοι, ὁλόσωμοι καὶ μετωπικοί˙ στὸν δυτικὸ τοῖχο στὴν ἄνω ζώνη ἡ Κοίμηση τῆς 
Θεοτόκου καὶ ἑκατέρωθεν τῆς εἰσόδου ἀνὰ μία Ἁγία ἀδιάγνωστος.
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ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΥΦΗΜΟΥ  

ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΑΜΩΣ 

Οὗ ἡ Μνήμη τῇ ΙΕ΄ Ἰουνίου 

Συμπληρωθεῖσα κατὰ τὰ ἐλλείποντα  
ὑπὸ τοῦ ταπεινοῦ Ἐπισκόπου Κυρίλλου, τοὐπίκλην Κογεράκη,  

Μητροπολίτου τῆς ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Ῥόδου 

ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΙΚΡΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ 

Ἱστῶμεν στίχ. δ΄ καὶ ψάλλομεν τὰ κάτωθι Στιχηρὰ Προσόμοια. 

Ἦχος πλ. β΄. Τριήμερος ἀνέστης. 

Π ροφῆτα θεηγόρε Ἀμώς, ἱκέτευε τὸν Κύριον, παῤῥησία, τοῦ 
δωρήσασθαι ἡμῖν, συγχώρησιν πταισμάτων, τοῖς πίστει 

ἐκτελοῦσι, τὴν φωτοφόρον σου πανήγυριν. 

Ἐ κ ποίμνης σε ἀλόγου Θεός, παμμάκαρ ἐκλεξάμενος, τῶν 
προβάτων, τοῦ ποιμνίου Ἰσραήλ, ἀνέδειξε ποιμένα, τῆς 

θείας προφητείας, Ἀμὼς τῇ ῥάβδῳ στηριζόμενον. 

Τ ὴν κάραν σου ῥοπάλῳ πληγείς. Ἀμὼς θεομακάριστε, με-
τετέθης, πρὸς τὴν κρείττονα ζωήν, ἀμέσως κατοπτεύων, 

τὴν δόξαν τοῦ Κυρίου, καὶ ἱκετεύων τοῦ σωθῆναι ἡμᾶς. 

Ὁ θεῖός σου ὑπάρχει ναός, ταμεῖον ἀνεξάντλητον, ἰαμάτων, 
ἐν ᾧ σήμερον Ἀμώς, πιστῶς συναθροισθέντες, τὴν μνήμην 

σου τελοῦμεν, δοξολογοῦντες τὸν Φιλάνθρωπον. 
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Δόξα. Ἦχος β΄.

Δ εῦτε πάντες οἱ πιστοί, τὸν Προφήτην τοῦ Κυρίου, Ἀμὼς μα-
καρίσωμεν. Οὗτος γὰρ μύστης, τῶν θεϊκῶν κριμάτων γενόμε-

νος, ἀσεβείας τοὺς ἄνδρας διήλεγξε, καὶ εὐσεβείας τὸν λόγον 
διετράνωσε. Διὸ νῦν ἐν οὐρανοῖς, Θεῷ ἐν δόξῃ παριστάμενος, 
πρεσβεύει διηνεκῶς, πρὸς σωτηρίαν τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Τ ὴν πᾶσαν ἐλπίδα μου, εἰς σὲ ἀνατίθημι, Μῆτερ τοῦ Θεοῦ, 
φύλαξόν με ὑπὸ τὴν σκέπην σου.

Εἰς τὸν Στίχον, Στιχηρὰ Προσόμοια.  
Ἦχος β΄. Οἶκος τοῦ Ἐφραθᾶ. 

Δ εῦτε οἱ ἀσεβεῖς, ὑμνήσωμεν ἐν ὕμνοις, Ἀμὼς τὸν θεηγόρον, 
αὐτοῦ ἐπιτελοῦντες, τὴν μνήμην τὴν ὑπέρλαμπρον. 

Στίχ. Μὴ ἅπτεσθε τῶν χριστῶν μου καὶ ἐν τοῖς Προφήταις μου 
μὴ πονηρεύεσθε. 

Σ τῦλος τῶν νομικῶν, ἐδείχθης θεσπισμάτων, τῆς θείας προ-
φητείας, δεξάμενος τὴν χάριν, Ἀμὼς ὡς πλήρης πίστεως. 

Στίχ. Σὺ Ἱερεὺς εἰς τὸν αἰῶνα κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδέκ. 

Μ έγας ὡς ζηλωτής, τοῦ Νόμου τοῦ ἁγίου, διήλεγξας 
ἀνδρείως, τῶν ἀσεβῶν τὰ ἔργα, Ἀμὼς ἐν Θείῳ Πνεύματι. 

Δόξα. Ἦχος δ΄.

Ὡ ς καθαρὸν οἰκητήριον τοῦ Πνεύματος, τῆς προφητείας 
ὑπεδέξω τὸ χάρισμα, Ἀμὼς θεομακάριστε, καὶ ἐχρημάτι-

σας κῆρυξ, τοῦ λόγου τῆς ἀληθείας. Ὅθεν σήμερον οἱ πιστοί, 
τὴν μνήμην σου ἑορτάζοντες, πρέσβυν σὲ τῷ Κυρίῳ προσάγο-
μεν, τῷ σώζοντι ἐκ θανάτου τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 
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Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Ἐ κ παντοίων κινδύνων, τοὺς δούλους σου φύλαττε, Εὐλο-
γημένη Θεοτόκε, ἵνα σὲ δοξάζωμεν, τὴν ἐλπίδα τῶν ψυχῶν 

ἡμῶν. 

Νῦν ἀπολύεις, τὸ Τρισάγιον, τὸ Ἀπολυτίκιον ἐκ τοῦ Μεγάλου 
Ἑσπερινοῦ καὶ Ἀπόλυσις. 

ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΕΓΑΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ 

Ὁ Προοιμιακὸς καὶ τὸ Μακάριος ἀνήρ. Εἰς δὲ τὸ Κύριε ἐκέκραξα 
ἱστῶμεν στίχ. στ΄ καὶ ψάλλομεν τὰ κάτωθι Στιχηρὰ Προσόμοια. 

Ἦχος α΄. Τῶν οὐρανίων ταγμάτων. 

Τ ῶν εὐσεβῶν αἱ χορεῖαι, δεῦτε ὑμνήσωμεν, Ἀμὼς τὸν θε-
ηγόρον, τοῦ Κυρίου Προφήτην˙ οὗτος γὰρ ἑλλάμψεις φω-

τιστικάς, δεδεγμένος τοῦ Πνεύματος, τῆς θεϊκῆς εὐσπλαγχνίας 
καταγγελεύς, ἐν ἀνθρώποις ἐχρημάτισε. 

Τ οῦ Μωϋσέως δογμάτων, φύλαξ γενόμενος, διήλεγξας 
ἀνδρείως, ἀσεβείας τοὺς ἄνδρας, καὶ ὤφθης ῥιζοτόμος ἐν 

Ἰσραήλ, τῆς κακίας τῷ λόγῳ σου, ὡς προφητείας πλουτήσας 
παρὰ Θεοῦ, ὦ Ἀμὼς τὸ θεῖον χάρισμα. 

Φ ερωνυμία ἐκλάμψας, δυνάμει Πνεύματος, Ἀμὼς προφη-
τομάρτυς, εὐκλεὴς ἀνεδείχθης, καὶ δόξης τῶν Δικαίων ἐν 

οὐρανοῖς, ἀληθῶς ἐκοινώνησας, τοὺς ἐπὶ γῆς σὲ ὑμνοῦντας 
εὐεργετῶν, ἐνεργείᾳ τῶν θαυμάτων σου. 

Ἔτερα. Ἦχος β΄. Ὅτε ἐκ τοῦ ξύλου. 

Ε ὗρεν ἡ τοῦ Πνεύματος αὐγή, τῆς σῆς διανοίας Προφῆτα, τὴν 
καθαρότητα, στίλβουσαν ὡς ἔσοπτρον, διαφανέστατον, καὶ 

τὸν κόσμον κατηύγασε, τῆς θεογνωσίας, φέγγος ἀπαστράψα-



220

ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΚΟΓΕΡΑΚΗ

σα, καὶ προτυπώσασα, θείων μυστηρίων εἰκόνας, χάριν τε τὴν 
πᾶσιν ἀνθρώποις, μέλλουσαν δοθήσεσθαι θεσπέσιε.

Σ τόμα χρηματίσας τοῦ Θεοῦ, τοὺς τῆς ἀσεβείας ἐργάτας, 
σαφῶς διήλεγξας, δίκην ἀναπόδραστον, αὐτοῖς καὶ ἄφυ-

κτον, ἀπαρτήσας πανόλβιε, τῆς δικαιοσύνης, δόγμασιν ἑπόμε-
νος, καὶ θείοις κρίμασιν. Ὅθεν τῶν σοφῶν σου ῥημάτων, 
βλέποντες τὴν ἔκβασιν μάκαρ, ὕμνοις ἐπαξίοις εὐφημοῦμέν σε. 

Μ ύστης τῶν ἀῤῥήτων τοῦ Θεοῦ, γέγονας κριμάτων Προ-
φῆτα, θεομακάριστε˙ ἔθνη γὰρ ἐφώτισας, καὶ κατελάμπρυ-

νας, καὶ Τριάδα ἐκήρυξας, Ἀμὼς θεηγόρε. Ὅθεν σου τὴν ἔνδο-
ξον, μνήμην γεραίρομεν˙ ῥῦσαι ἀπὸ πάσης ἀνάγκης, πάντας 
τοὺς πιστῶς εὐφημοῦντας, καὶ πανηγυρίζοντάς σε ἔνδοξε. 

Δόξα. Ἦχος πλ. β΄.

Σ ήμερον τοῖς πέρασι Προφῆτα, ἡ σεβασμία σου μνήμη, ὡς 
ἥλιος φαιδρὸς ἐξανέτειλε, μαρμαρυγαῖς χαρίτων φωτίζουσα, 

τὰς ψυχὰς τῶν βοώντων˙ Χαίροις ὁ μυστικῶς τὴν αὐγήν, τοῦ 
Πνεύματος ὑποδεξάμενος, καὶ τῶν μεγαλουργιῶν τοῦ Κυρίου, 
χρηματίσας προόπτης˙ χαίροις ὁ Μωϋσέως θεσμῶν, φύλαξ 
πιστὸς ἀναδειχθείς, καὶ τῆς Καινῆς Διαθήκης, ἔνθεος μεσίτης 
γενόμενος˙ χαίροις ὁ τὴν ἀσέβειαν ἐλέγξας, καὶ εὐσπλαγχνίας 
καταγγείλας, τοῦ Θεοῦ τὸ σωτήριον. Ἀλλ’ ὦ Ἀμὼς θεόληπτε, 
ὡς παῤῥησίαν ἔχων πολλήν, ὑπὲρ ἡμῶν ἀπαύστως πρέσβευε, 
τῶν εὐσεβῶς τιμώντων σε. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Τ ίς μὴ μακαρίσει σε Παναγία Παρθένε; τίς μὴ ἀνυμνήσει 
σου τὸν ἀλόχευτον τόκον; ὁ γὰρ ἀχρόνως ἐκ Πατρός, 

ἐκλάμψας Υἱὸς μονογενής, ὁ αὐτὸς ἐκ σοῦ τῆς Ἁγνῆς προῆλθεν, 
ἀφράστως σαρκωθείς, φύσει Θεὸς ὑπάρχων, καὶ φύσει γενόμε-
νος ἄνθρωπος δι’ ἡμᾶς, οὐκ εἰς δυάδα προσώπων τεμνόμενος, 
ἀλλ’ ἐν δυάδι φύσεων, ἀσυγχύτως γνωριζόμενος. Αὐτὸν ἱκέτευε, 
σεμνὴ παμμακάριστε, ἐλεηθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 
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Εἴσοδος, τὸ Φῶς ἱλαρόν, τὸ Προκείμενον τῆς ἡμέρας καὶ τὰ 
Ἀναγνώσματα. 

Προφητείας Ἀμὼς τὸ Ἀνάγνωσμα (Κεφ. ζ΄ 10-15). 

Ἐ ν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἐξαπέστειλεν Ἀμασίας ὁ ἱερεὺς 
Βαιθὴλ πρὸς Ἱεροβοὰμ βασιλέα Ἰσραὴλ λέγων˙ Συστροφὰς 

ποιεῖται κατὰ σοῦ Ἀμὼς ἐν μέσῳ οἴκου Ἰσραήλ˙ οὐ μὴ δύνηται 
ἡ γῆ ὑπενεγκεῖν ἅπαντας τοὺς λόγους αὐτοῦ˙ διότι τάδε λέγει 
Ἀμώς˙ Ἐν ῥομφαίᾳ τελευτήσει Ἱεροβοάμ, ὁ δὲ Ἰσραὴλ αἰχμάλω-
τος ἀχθήσεται ἀπὸ τῆς γῆς αὐτοῦ. Καὶ εἶπεν Ἀμασίας πρὸς 
Ἀμώς˙ Ὁ ὁρῶν, βάδιζε, ἐκχώρησον εἰς γῆν Ἰούδα καὶ ἐκεῖ κα-
ταβίου καὶ ἐκεῖ προφητεύσεις˙ εἰς δὲ Βαιθὴλ οὐκέτι μὴ προσθῇς 
τοῦ προφητεῦσαι, ὅτι ἁγίασμα βασιλέως ἐστὶν καὶ οἶκος βα-
σιλείας ἐστίν. Καὶ ἀπεκρίθη Ἀμὼς καὶ εἶπε πρὸς Ἀμασίαν˙ Οὐκ 
ἤμην προφήτης ἐγὼ οὐδὲ υἱὸς προφήτου, ἀλλ’ ἢ αἰπόλος ἤμην 
καὶ κνίζων συκάμινα˙ καὶ ἀνέλαβέ με Κύριος ἐκ τῶν προβάτων, 
καὶ εἶπε Κύριος πρὸς με˙ Βάδιζε προφήτευσον ἐπὶ τὸν λαόν 
μου τὸν Ἰσραήλ. 

Προφητείας Ἀμὼς τὸ Ἀνάγνωσμα (Κεφ. η΄ 11-14). 

Τ άδε λέγει Κύριος. Ἰδοὺ ἡμέραι ἔρχονται καὶ ἐξαποστελῶ 
λιμὸν ἐπὶ τὴν γῆν, οὐ λιμὸν ἄρτου, οὐδὲ δίψαν ὕδατος, 

ἀλλὰ λιμὸν τοῦ ἀκοῦσαι λόγον Κυρίου˙ Καὶ σαλευθήσονται 
ὕδατα ἕως θαλάσσης, καὶ ἀπὸ βοῤῥᾶ ἕως ἀνατολῶν περιδρα-
μοῦνται ζητοῦντες τὸν λόγον Κυρίου καὶ οὐ μὴ εὕρωσιν. Ἐν 
τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνη ἐκλείψουσιν αἱ παρθένοι αἱ καλαὶ καὶ οἱ νε-
ανίσκοι ἐν δίψῃ οἱ ὀμνύοντες κατὰ τοῦ ἱλασμοῦ Σαμαρείας καὶ 
οἱ λέγοντες˙ Ζῆ ὁ Θεός, Δάν, καὶ ζῆ ὁ Θεός σου, Βηρσαβεέ˙ καὶ 
πεσοῦνται καὶ οὐ μὴ ἀναστῶσιν ἔτι. 

Προφητείας Ἀμὼς τὸ Ἀνάγνωσμα (Κεφ. θ΄ 11-15). 

Τ άδε λέγει Κύριος. Ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνη ἀναστήσω τὴν σκηνὴν 
Δαυΐδ τὴν πεπτωκυῖαν καὶ ἀνοικοδομήσω τὰ πεπτωκότα 

αὐτῆς καὶ τὰ κατεσκαμμένα αὐτῆς ἀναστήσω καὶ ἀνοικο-
δομήσω αὐτὴν καθὼς αἱ ἡμέραι τοῦ αἰῶνος, ὅπως ἐκζητήσω-
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σιν οἱ κατάλοιποι τῶν ἀνθρώπων καὶ πάντα τὰ ἔθνη, ἐφ’ οὓς 
ἐπικέκληται τὸ ὄνομά μου ἐπ’ αὐτούς, λέγει Κύριος ὁ Θεὸς 
ὁ ποιῶν ταῦτα. Ἰδοὺ ἡμέραι ἔρχονται, λέγει Κύριος, καὶ κα-
ταλήψεται ὁ ἀλοητὸς τὸν τρύγητον, καὶ περκάσει ἡ σταφυλὴ 
ἐν τῷ σπόρῳ, καὶ ἀποσταλάξει τὰ ὄρη γλυκασμόν, καὶ πάντες 
οἱ βουνοὶ σύμφυτοι ἔσονται. Καὶ ἐπιστρέψω τὴν αἰχμαλωσίαν 
λαοῦ μου Ἰσραήλ, καὶ οἰκοδομήσουσι πόλεις τὰς ἠφανισμένας 
καὶ κατοικήσουσι καὶ καταφυτεύσουσιν ἀμπελῶνας καὶ πίονται 
τὸν οἶνον αὐτῶν καὶ φυτεύσουσι κήπους καὶ φάγονται τὸν 
καρπὸν αὐτῶν˙ καὶ καταφυτεύσω αὐτούς ἐπὶ τῆς γῆς αὐτῶν, 
καὶ οὐ μὴ ἐκσπασθῶσιν οὐκέτι ἀπὸ τῆς γῆς αὐτῶν, ἧς ἔδωκα 
αὐτοῖς, λέγει Κύριος ὁ Θεὸς ὁ Παντοκράτωρ. 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΙΤΗΝ, Ἰδιόμελα.

Ἦχος α΄.

Ε ὐφραίνονται σήμερον, αἱ τῶν πιστῶν χορεῖαι, ἐπὶ τῇ θείᾳ 
μνήμῃ σου, Ἀμὼς Προφῆτα παμμακάριστε˙ προφητείας γὰρ 

τιμηθεὶς τῷ χαρίσματι, ἐπὶ γῆς πολιτείαν, ἐπέδειξας ἰσάγγελον˙ 
διὸ νῦν ἐν οὐρανοῖς, ταῖς ἀγγελικαῖς συγχορεύεις χοροστασίαις, 
οὐχ ἐν αἰνίγμασιν ἀλλ’ ἀμέσως κατοπτεύων, τὴν δόξαν τοῦ 
Κυρίου σου. Αὐτῷ οὖν πρέσβευε ἐκτενῶς, ὑπὲρ εἰρήνης τοῦ 
κόσμου, καὶ σωτηρίας ἡμῶν τῶν τιμώντων σε. 

Ἦχος β΄.

Θ εοπτίας τῇ αἴγλῃ λελαμπρυσμένος, καὶ προφητικὴ θεωρία 
τετιμημένος, τῶν ἐσομένων τὰς ἐκβάσεις, θεοπνεύστως 

προεθέσπισας, Ἀμὼς θεομακάριστε˙ ἀνὴρ γὰρ ὤφθης ἀγαθός, 
τὰ δικαιώματα τοῦ Κυρίου, ἐν ταμείοις φυλάξας τῆς καρδίας 
σου. Ὅθεν εὐκλείας ἀκηράτου, ἐν οὐρανοῖς γενόμενος μέτο-
χος, ὑπὲρ ἡμῶν ἐκδυσώπει τῶν τιμώντων σε, τὸν Παντοκράτο-
ρα Θεὸν καὶ Κύριον δεόμεθα. 
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Ἦχος γ΄.

Τ ῷ αὐτοκράτορι νοῒ τὴν σάρκα καθυποτάξας, τῆς φωταυ-
γείας τοῦ Πνεύματος ἠξιώθης, Ἀμὼς Προφῆτα σεβάσμιε˙ 

ὅθεν δι’ αὐτοῦ φθεγγόμενος, τῆς θεϊκῆς εὐσπλαγχνίας καταγ-
γελεύς, μεγαλοφωνότατος ἐχρημάτισας, πάντας καλῶν πρὸς 
μετάνοιαν, ἐπὶ φυλακῇ τῶν θείων διαταγμάτων. Διὸ ἐν οὐρα-
νοῖς δοξασθείς, ὡς προφητομάρτυς ἡγιασμένος, μνημόνευε ἐν 
συμπαθείᾳ καὶ ἡμῶν, τῶν ἐν ὕμνοις τελούντων, τὴν σεβασμίαν 
μνήμην σου. 

Ἦχος δ΄.

Μ ένει εἰς αἰῶνα ὡς γέγραπται, τὸ ἱερόν σου μνημόσυνον, 
Ἀμὼς θεο  μακάριστε˙ ὡς Προφήτην γὰρ ἔνθεον, ὁ Πα-

ντοκράτωρ σὲ Κύριος ἔστεψε, καὶ χάριν σοὶ δέδωκε, πηγάζειν 
τοῖς ἀνθρώποις ἰάματα, τοῖς προστρέχουσι τῷ ναῷ σου, καὶ 
εὐλαβῶς κραυγάζουσιν˙ Ὁ διὰ τῶν Προφητῶν σου λαλήσας 
Θεός, Πνατοδύναμε Κύριε δόξα σοι. 

Δόξα. Ἦχος πλ. δ΄.

Ὡ ς τῶν Μωσαϊκῶν διαταγμάτων ζηλωτής, τῆς ἀσεβείας 
τοὺς ἄνδρας διήλεγξας, Ἀμὼς παμμακάριστε˙ καθαρθεῖσα 

γὰρ Πνεύματι, ἡ ὁσία καρδία σου, τῆς προφητείας σκεῦος 
ἀναδέδεικται. Ὅθεν οἱ εὐσεβεῖς ὑμνοῦμέν σε, τῆς εὐσεβείας 
τὸν κήρυκα κράζοντες˙ Ὡς παῤῥησίαν ἔχων πρὸς Θεόν, ὑπὲρ 
ἡμῶν ἐκδυσώπει, ἵνα τῆς θείας εὐσπλαγχνίας, ἀξιωθῶμεν οἱ 
τιμῶντές σε. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Δ έσποινα πρόσδεξαι, τὰς δεήσεις τῶν δούλων σου, καὶ 
λύτρωσαι ἡμᾶς, ἀπὸ πάσης ἀνάγκης καὶ θλίψεως. 
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ΕΙΣ ΤΟΝ ΣΤΙΧΟΝ, Στιχηρὰ προσόμοια. 

Ἦχος δ΄. Ὡς γενναῖον ἐν Μάρτυσι. 

Ὡ ς Προφήτην θεόπνευστον, καὶ οὐράνιον ἄνθρωπον, συ-
νελθόντες σήμερον εὐφημοῦμέν σε˙ σὺ γὰρ εὐάρμοστον 

ὄργανον, γενόμενος Πνεύματος, ὦς τοῦ νόμου ζηλωτής, τὴν 
ἀσέβειαν ἤλεγξας, καὶ τὰ μέλλοντα, ὡς παρόντα προλέγων θε-
οπνεύστως, τὴν ἀνόρθωσιν ἀνθρώπων, Ἀμὼς μακάριε εἴρηκας.

Στίχ. Μὴ ἅπτεσθε τῶν χριστῶν μου καὶ ἐν τοῖς Προφήταις μου 
μὴ πονηρεύεσθε. 

Ἐ ξ ἀλόγου ποιμνίου σε, ὁ φιλάνθρωπος Κύριος, ὦ Ἀμὼς 
μακάριε ἐκλεξάμενος, ὡς τῇ ψυχῇ καθαρώτατον, Προφήτην 

κατέστησε, τῷ λαῷ τοῦ Ἰσραήλ, φωταυγείᾳ τῇ ἄνωθεν, δι-
αλάμποντα, καὶ ἀνθρώπων φωτίζοντα καρδίας, πρὸς ἐπίδοσιν 
ἀρίστην, δικαιοσύνης πανόλβιε. 

Στίχ. Σὺ Ἱερεὺς εἰς τὸν αἰῶνα κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδέκ. 

Τ ὴν καρδίαν κτησάμενος, ἀρετῶν καταγώγιον, πολιτεία 
σώφρονι Ἀμὼς ἔνδοξε, τῆς προφητείας τὸ χάρισμα, θεόθεν 

εἰσδέδεξαι, καὶ ἐκήρυξας τρανῶς, τοῦ Θεοῦ τὸ σωτήριον, καὶ 
διήλεγξας, Ἀμασίαν Βαιθὴλ τὸν ἱερέα, ἀναιδῶς παρανομοῦντα, 
κατὰ τοῦ θείου θελήματος. 

Δόξα. Ἦχος πλ. δ΄. 

Τ ῶν Ὀρθοδόξων ὁ λαός, τὴν διόπτραν τοῦ Πνεύματος, 
τιμῶμέν σε, Ἀμὼς παμμακάριστε˙ ἐκ ποιμνίου γὰρ ὁ Θεός, 

τὴν ἀρετήν σου δεξάμενος, προφήτην σὲ θεηγόρον ἀνέδειξε, 
τῶν οὐρανίων ἐπόπτην, καὶ κήρυκα μυστηρίων θαυμάσιον. 
Μακάριος εἶ, ὁ ἀσεβεῖς διελέγξας, καὶ μαρτυρικῶς τὸν θάνατον 
δεξάμενος. Παῤῥησίαν οὖν πολλήν, πρὸς τὸν εὔσπλαγχνον 
Κύριον κεκτημένος, τὴν εἰρήνην ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν αἴτησαι. 
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Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Δ έσποινα πρόσδεξαι, τὰς δεήσεις τῶν δούλων σου, καὶ 
λύτρωσαι ἡμᾶς, ἀπὸ πάσης ἀνάγκης καὶ θλίψεως. 

Νῦν ἀπολύεις, τὸ Τρισάγιον καὶ τὸ Ἀπολυτίκιον. 

Ἦχος β΄.

Τ οῦ Προφήτου σου Ἀμώς, τὴν μνήμην Κύριε ἑορτάζοντες, 
δι’ αὐτοῦ σὲ δυσωποῦμεν˙ Σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

Ἕτερον. Ἦχος α΄. Τῆς ἐρήμου πολίτης. 

Π ροφητείας ὑψόθεν, δεδεγμένος τὸ χάρισμα, ὡς ἠγλαϊσμέ-
νος τῷ βίῳ, ἀρετῶν κοσμιότητι, διήλεγξας στεῤῥῶς τοὺς 

ἀσεβείας, καὶ ὤφθης τῶν ἐν νόμῳ παιδευτής˙ διὸ πάντες σὲ 
τιμῶμεν μάκαρ Ἀμώς, βοῶντες ἐν εὐφροσύνῃ˙ Δόξα τῷ σὲ 
καλέσαντι Θεῷ, δόξα τῷ σὲ ἐνισχύσαντι, δόξα τῷ προφη-
τομάρτυρα πιστόν, σὲ ἀναδείξαντι. 

Τὸ ὁμόηχον Θεοτοκίον καὶ Ἀπόλυσις. 

ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 

Μετὰ τὴν α΄. Στιχολογίαν, Κάθισμα. 

Ἦχος α΄. Τὸν τάφον σου. 

Π ροφήτης ἀληθής, ἐκ Θεοῦ ἀνεδείχθης, καὶ ἤλεγξας στεῤῥῶς, 
ἀσεβείας τοὺς ἄνδρας, Ἀμὼς παμμακάριστε, ἀφειδήσας 

τῶν θλίψεων, καὶ τὸν θάνατον, μαρτυρικῶς ὑπεδέξω, δι’ οὗ ἔ τ-
υχες, τῆς ἀθανάτου ἐν πόλῳ, ζωῆς εὐφραινόμενος. 

Θεοτοκίον. 

Π αράδεισος τερπνόν, ἀληθῶς ἀνεδείχθης, ὡς τίμιον ζωῆς, 
ἐκ βλαστήσασα ξύλον, τῆς φύσεως Πανάχραντε, φυτουρ-
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γὸν τὸν οὐράνιον, παρεχόμενον, φιλανθρωπία ἀφάτῳ, τὴν 
ἀνάστασιν, τοῖς νεκρωθεῖσιν ἀθλίως, Παρθένε τοῖς πάθεσι. 

Μετὰ τὴν β΄ Στιχολογίαν, Κάθισμα. 

Ἦχος γ΄. Θείας πίστεως. 

Ἐ ξ αἰπόλων σε, πιστὸν Προφήτην, ἀνηγόρευσεν, ἡ τοῦ 
Κυρίου, καὶ Θεοῦ παντεπίσκοπος πρόνοια, καὶ τῶν ἐν 

νόμῳ φωστῆρα ἀνέδειξε, δικαιοσύνης τῇ αἴγλῃ ἀστράπτοντα. 
Ὅθεν πρέσβευε, Ἀμὼς τῷ Κυρίῳ πάντοτε, δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ 
μέγα ἔλεος. 

Θεοτοκίον. 

Γ ένος σέσωσται, ἄπαν ἀνθρώπων, θείᾳ χάριτι, τοῦ ἐκ γαστρός 
σου, ἑκουσίως Παρθένε πτωχεύσαντος, καὶ διὰ πάθους 

τιμίου ἀνοίξαντος, τῆς σωτηρίας τῷ κόσμῳ τὴν ἄβυσσον. 
Αὐτῷ πρέσβευε, ὡς Μήτηρ αὐτοῦ ἀπείρανδρος, σωθῆναι τοὺς 
πιστῶς σε μακαρίζοντας. 

Μετὰ τὸν Πολυέλεον, Κάθισμα. 

Ἦχος δ΄. Ταχὺ προκατάλαβε. 

Α ὐγαῖς ἐλλαμπόμενος, τοῦ τρισηλίου Φωτός, τὴν θείαν 
ἐνέργειαν, τῷ ἀπιστοῦντι λαῷ, Ἀμὼς μάκαρ ἔφανας˙ ἔλαμ-

ψας ἐν τῷ κόσμῳ, διὰ τῆς προφητείας, ἤσχυνας ἀσεβούντων, 
τὸ παράνομον θράσος. Διὸ σὲ ὁ Θεὸς ἐν Ἐδέμ, ἀξίως ἐδόξασε. 

Θεοτοκίον. 

Χ ριστὸν ἡ κυήσασα, τὸν Ποιητὴν τοῦ παντός, τὸν νοῦν μου 
ἀπάλλαξον, τῶν ψυχοφθόρων παθῶν, ἁγία σου χάριτι, ἵνα 

ἐν κατανύξει, Θεοτόκε Μαρία, κράζω σοι εὐγνωμόνως, τοῦ 
Ἀγγέλου τὸ Χαῖρε˙ Χαῖρε Κεχαριτωμένη, ὁ Κύριος μετὰ σοῦ. 

Οἱ Ἀναβαθμοί, ἤτοι τὸ α΄. Ἀντίφωνον τῶν Ἀναβαθμῶν τοῦ δ΄ 
ἤχου καὶ τὸ Προκείμενον. 
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Μὴ ἅπτεσθε τῶν χριστῶν μου καὶ ἐν τοῖς Προφήταις μου μὴ πο-
νηρεύεσθε. 

Στίχ. Σὺ Ἱερεὺς εἰς τὸν αἰῶνα κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδέκ. 

Εὐαγγέλιον, ζήτει τῇ Τετάρτῃ τῆς ια΄ Ἑβδομάδος Ματθαίου. 

Ὁ Ν΄. Δόξα. Ταῖς τοῦ σοῦ Προφήτου... Καὶ νῦν. Ταῖς τῆς Θε-
οτόκου... 

Ἰδιόμελον. Ἦχος πλ. β΄. 

Στίχ. Ἐλέησόν με ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός σου καὶ κατὰ τὸ 
πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν σου ἐξάλειψον τὸ ἀνόμημά μου. 

Ἐ π’  ἀρετῶν τῆς κρηπῖδος, ἀσφαλῶς σεαυτὸν οἰκοδο μή-
σας, ναὸς ἔμψυχος ἀναδέδειξαι˙ ὅθεν ἐν σοὶ οἰκήσασα, ἡ 

τοῦ Πνεύματος δύναμις, Προφήτην σὲ θεηγόρον, καὶ μυστη-
ρίων ἐπόπτην ἀπειργάσατο, τὴν ἐσομένην σωτηρίαν, τοῖς 
ἀνθρώποις ὑποφαίνοντα, καὶ νεανικῶς τὴν εὐσέβειαν διδάσκο-
ντα, τῷ ἀπιστοῦντι λαῷ καὶ σκληροκαρδίῳ. Ἀλλ’ ὡς ἐν οὐρα-
νοῖς δοξασθείς, Ἀμὼς θεομακάριστε, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν, τῶν 
συναθροισθέντων ἐν τῷ ναῷ σου, ἐν ὧ ἡ χάρις σου ἀνεκφοίτη-
τος μένουσα, θαυμάτων ἐκβλύζει ποταμούς, εὐεργετοῦσα τοὺς 
τιμῶντάς σε. 

Σῶσον, ὁ Θεός, τὸν λαόν σου... 

Εἶτα˙ οἱ Κανόνες, τῆς Θεοτόκου μετὰ τῶν Εἱρμῶν εἰς στ΄, καὶ ὁ 
Κανὼν τοῦ Προφήτου εἰς δ΄. Κανὼν τοῦ Προφήτου, οὗ ἡ Ἀκρο-
στιχίς˙ «Ἀμὼς σὲ μέλπω τὸν Προφήτην τὸν μέγαν». 

ᾨδὴ α΄. Ἦχος βαρύς. Τῷ ἐκτινάξαντι. 

Ἀ νακαθάρας μου τὸν νοῦν, τοῦ τῶν παθῶν ἀχλυώδους λο-
γισμοῦ, τὸν Προφήτην σου Ἀμώς, Δέσποτα μέλπειν κα-

ταύγασον.  

Μ υσταγωγὸς ἀναδειχθείς, τῶν ὑπὲρ νοῦν μυστηρίων τοῦ 
Θεοῦ, ἠξιώθης προορᾶν, ἔνδοξε τὰ γενησόμενα. 
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Ὡ ς ἀκηλίδωτον Θεοῦ, καὶ καθαρὸν οἰκητήριον φανείς, τὴν 
τοῦ Πνεύματος Ἀμώς, εἴληφας θείαν ἐνέργειαν. 

Θεοτοκίον. 

Σ ὺ τὴν πεσοῦσαν τοῦ Ἀδάμ, προφητικῶς ἐξανέστησας σκη-
νήν, τὸν Σωτῆρα καὶ Θεόν, Ἄχραντε κυοφορήσασα. 

ᾨδὴ γ΄. Ἐστερεώθη τῇ πίστει. 

Σ ὺ παρανόμους ἐλέγχων, Ἀμὼς τὴν τοῦ Κυρίου, δικαιοσύνην 
ἐδείκνυς,  βοῶν θεοφάντορ˙ Ἅγιος εἶ Κύριε, ὁ σώζων τὰς 

ψυχὰς ἡμῶν. 

Ἐ τέθης στῦλος Προφῆτα, τῆς Καινῆς Διαθήκης, ἀνέχων 
ταύτης τὴν στέγην, καὶ πίστει κραυγάζων˙ Ἅγιος εἶ Κύριε, 

καὶ σὲ ὑμνεῖ τὸ πνεῦμά μου. 

Μ εμυημένος τὰ θεῖα, Προφῆτα θεηγόρε, Ἀμὼς ἐνθέως 
φωτίζων, λαοὺς ἐμελώδεις˙ Ἅγιος εἶ Κύριε, ὁ σώζων τὰς 

ψυχὰς ἡμῶν. 

Θεοτοκίον. 

Ἐ στερεώθην τὸν θεῖον, τόκον ἐπεγνωκώς σου, καὶ προ-
στασίαν Παρθένε, πλουτῷ σὲ κραυγάζων˙ Ἅγιος εἶ Κύριε, ὁ 

σῴζων τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

Κάθισμα. Ἦχος γ΄. Θείας πίστεως. 

Θ εῖον ὄργανον, τοῦ Παρακλήτου, ἐχρημάτισας, ταῖς τούτου 
μάκαρ, διηνεκέσι πνοαῖς ὑπηχούμενον˙ ἀναφωνεῖς γὰρ 

ἀδήλων τὴν δήλωσιν, καὶ καταυγάζεις τοὺς πίστει προστρέχο-
ντας˙ Ἀμὼς ἔνδοξε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι 
ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος. 

Θεοτοκίον. 

Θ είας φύσεως, οὐκ ἐχωρίσθη, σάρξ γενόμενος, ἐν τῇ γαστρί 
σου, ἀλλὰ Θεὸς ἐνανθρωπήσας μεμένηκεν, ὁ μετὰ τόκον 
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Παρθένον Μητέρα σε, ὡς πρὸ τοῦ τόκου φυλάξας Πανάμω-
με, μόνος Κύριος. Αὐτὸν ἐκτενῶς ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ 
μέγα ἔλεος. 

ᾨδὴ δ΄. Ἀκήκοα τὴν ἀκοήν σου.

Λ ατρεύοντα κωφοῖς εἰδώλοις, τὸν λαὸν τοῦ Ἰσραὴλ ἤλεγ-
ξας˙ ὅθεν αἰχμάλωτον γενέσθαι, τοῦτον ἔφης ἀξιάγαστε. 

Π ροφήτην σὲ τὸν πρὶν ποιμένα, ἔδειξεν ὁ Θεὸς ἀναλαβών, 
ἱεροφάντορ Ἀμώς˙ διὸ σὲ πάντες πίστει μακαρίζομεν. 

Ὡ ς ἔσοπτρον τὰς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, δεδεγμένος ἀστρα-
πάς, τὰς φωτοβόλους Ἀμώς, πᾶσι προφαίνεις, χαί ρων τὴν 

εὐσέβειαν. 

Τ ὴν ἄμεμπτόν σου πολιτείαν ἔνδοξε, θεασάμενος Θεός, 
κήρυκα δόξης αὐτοῦ, προβάλλεταί σε, θείας σαρκώσεως. 

Θεοτοκίον. 

Ὁ Λόγος σοὶ κατασκηνώσας Ἄχραντε, τὴν οὐσίαν τὴν ἐμήν, 
ἀνεμορφώσατο διαπεσοῦσαν, ταῖς πρὶν παραβάσεσιν. 

ᾨδὴ ε΄.  Πρὸς σὲ ὀρθρίζω. 

Ν ενεκρωμένους, τρυφῆς βολίσι μάκαρ ὠνείδισας, ὡς λογι-
ζομένους, πεπηγέναι τὰ ῥευστά, τὰ τρεπτὴν κεκτημένα, 

καὶ φθειρομένην τὴν ἀπόλαυσιν. 

Π λουσιωτάταις, φωτοχυσίαις περιχεόμενος, ὤφθης θεοῤ-
ῥῆμον, καὶ συνόμιλος Θεοῦ, διαγγέλλων τοῖς πᾶσι, τῆς 

ἀσεβείας τὰ ἐπίχειρα. 

Ῥ υσθῆναι πάντας, τοὺς σὲ ὑμνοῦντας μάκαρ δυσώπησον, 
τῶν δελεασμάτων, καὶ τῶν βρόχων τοῦ ἐχθροῦ, καὶ φωτὶ 

λαμπρυνθῆναι, τῆς οὐρανίου προφητείας σου. 
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Θεοτοκίον. 

Ο ἱ  Θεοτόκον, ὁμολογοῦντές σε Μητροπάρθενε, τῆς ἀδι-
αδόχου, βασιλείας καὶ τρυφῆς, διὰ σοῦ Θεομῆτορ, ἐπιτυ-

χεῖν ἀξιωθείημεν. 

ᾨδὴ στ΄. Ὁ Ἰωνᾶς ἐκ κοιλίας. 

Φ ωτιστικαῖς, ἀληθείας ἀκτῖσιν ἐκλάμπων, ἐῤῥάπισας τὸν 
τοῦ ψεύδους Προφήτην, εὐτόνως διελέγχων, καὶ προλέγων 

τὴν αὐτοῦ ἐξολόθρευσιν.

Ἠ μαύρωσας, τῆς ἀπάτης τὴν φλόγα Προφῆτα, ὡς ἥλι-
ος εὐσεβείας τὴν αἴγλην, τοῖς πᾶσιν ἀνατέλλων, ὡς τοῦ 

Πνεύματος αὐγὴν εἰσδεξάμενος. 

Θεοτοκίον. 

Τ ὴν ἄχραντον, παρθενίαν ὑμνῶ σου Παρθένε, τὸν ἄφθαρτον 
καὶ σεβάσμιον τόκον, τιμῶ σου Παναγία, δι’ οὗ σέσωσμαι 

φθορὰς καὶ νεκρώσεως. 

Κοντάκιον. Ἦχος β΄. Τοῖς τῶν αἱμάτων σου. 

Ὡ ς προφητείας πλουτήσας τὸ χάρισμα, φωστὴρ τῷ κόσμῳ 
ἀνέτειλας πάμφωτος, ἐκφαίνων Θεοῦ τὸ σωτήριον, καὶ 

ἀσεβείας ἐλαύνων τὴν νέφωσιν, Προφῆτα Ἀμὼς κατερώτατε. 

Ὁ Οἶκος. 

Ὅ λος ὑπάρχων ἐν ἁμαρτίαις, καὶ ἀκάθαρτον ἔχων τὴν 
γλῶσσαν Χριστέ, πῶς τολμήσω ὑμνῆσαι ὁ τάλας, τὸν 

θεῖον Προφήτην σου, τὸν ἀπόρθητον στῦλον τῆς ἀληθείας, καὶ 
ἀκοίμητον πυρσὸν τῆς δικαιοσύνης, τὸν ὀξυγράφον κάλαμον 
τῶν θείων μυστηρίων σου; Ὅμως γινώσκων τὴν σὴν φιλαν-
θρωπίαν, οὐ παραιτοῦμαι τοῦ τολμήματος, ἀλλ’ ἐκ βεβήλων 
χειλέων δοξάζω σε, καὶ τὸν θεράποντά σου πρέσβυν προσάγω 
σοι, κραυγάζων καὶ λέγων αὐτῷ˙ Ἐν εὐμενείας ὄμματι, ἐπ’ ἐμὲ 
τὸν ἱκέτην σου ἐπίβλεψον, καὶ κάθαρόν με τὸν ἐναγέστατον, 
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νάμασι καθαρτικοῖς τῆς πρεσβείας σου, Προφῆτα Ἀμὼς θε-
οδόξαστε.  

Μηνολόγιον. 

Τῇ ΙΕ΄ τοῦ αὐτοῦ μηνός, Μνήμη τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Προφήτου 
Ἀμώς.

Στίχοι.  
Ἀμώς, ὁ συκάμινα κνίζων αἰπόλος,  

Ἐδὲμ τρυγᾶ τὰ δένδρα κνίζων οὐκέτι.  
Πέμπτῃ ἐκ βιότοιο Ἀμὼς δεκάτῃ τε ἀπέπτῃ. 

Συναξάριον. 

Ο ὗτος ἦν πατὴρ Ἡσαΐου τοῦ Προφήτου, καὶ ἐγεννήθη ἐν 
Θεκουέ, ἐν γῇ Ζαβουλῶν καὶ προεφήτευσεν ἔτη πεντήκο-

ντα. Ἀμασίας δὲ ὁ ἱερεὺς Βαιθήλ, συχνὸν αὐτὸν τυμπανίσας 
ἐνήδρευεν αὐτὸν καὶ ἐλοιδόρει. Εἰς τέλος δὲ ἀνεῖλεν αὐτὸν ὁ 
υἱὸς Ἀμασίου, ῥοπάλω πλήξας αὐτὸν κατὰ τοῦ κροτάφου, ὅτι 
ἤλεγχε περὶ τῆς ἐνέδρας τῶν δαμάλεων τῶν χρυσῶν. Ἦλθε δὲ 
ἔτι ἐμπνέων εἰς τὴν γῆν αὐτοῦ, καὶ μετὰ δύο ἡμέρας ἐκοιμήθη, 
καὶ ἐτάφη μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ. Τὸ δὲ Ἀμώς, ἑρμηνεύεται 
καρτερός. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Δουλᾶ. 

Στίχοι.  
Δουλᾶς, ξοάνοις δουλικὸν μὴ δοὺς σέβας,  
Ἤνεγκε σαρκός, ὡς Θεοῦ δοῦλος ξέσεις. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Νερσῆ. 

Στίχοι.  
Νερσῆς ἀπῆλθε διὰ τοῦ μαρτυρίου,  
Ὅπου Ἀθλητῶν αἱ χορεῖαι ἐν πόλῳ. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ἡ σύναξις τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θε-
οτόκου, πέραν ἐν τοῖς Μαρανακίου. 

Στίχοι.  
Λαοῦ σύναξις πρὸς τιμὴν τῆς Παρθένου,  
Δι’ ἧς λύτρωσις τῶν μερόπων τῷ γένει. 
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Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμῃ τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Ἱερωνύμου. 

Στίχοι.  
Ἱερώνυμος ἐκ Δυσμῶν τῇ Ἑῴα.  

Ἀνατέταλκεν ὡς ἀστὴρ φωτοφόρος. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Αὐγουστίνου, 
Ἐπισκόπου Ἱππῶνος. 

Στίχοι.  
Τὸν Αὐγουστῖνον τίς ὑμνήσει ἀξίως; 

Ποιμὴν γὰρ ὤφθη καλὸς Χριστοῦ προβάτων. 

Ταῖς αὐτῶν ἁγίαις πρεσβείαις, Χριστὲ ὁ Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς. 
Ἀμήν. 

ᾨδὴ ζ΄. Ὁ ἐν καμίνῳ τοῦ πυρός. 

Ἣ ν προηγόρευσας θείαν σωτηρίαν, ἐφανερώθη, Ἀμὼς 
Προφῆτα θαυμάσιε, φωτισμοῖς εὐσεβείας λάμπουσα 

κόσμῳ˙ Εὐλογητὸς εἶ κράζοντι, ὁ Θεὸς ὁ τῶν Πατέρων ἡμῶν. 

Ν ενευρωμένος τῇ θείᾳ δυναστείᾳ, τοῖς ἀντιθέοις, ἐχθροῖς 
ἀνάλωτος γέγονας, καρτερῶς ὡς ἀδάμας μεῖνας κραυγάζων˙ 

Εὐλογητὸς εἶ Κύριε, ὁ Θεὸς ὁ τῶν Πατέρων. 

Θεοτοκίον. 

Τ ὸν ἀκατάληπτον τόκον τῆς Παρθένου, δοξολογοῦμεν, δι’ οὗ 
θανάτου ἐῤῥύσθημεν, δι’ αὐτοῦ γεννηθέντες εἰς ἀφθαρσίαν, 

Εὐ λογητὸς εἶ Κύριε, ὁ Θεὸς ὁ τῶν Πατέρων. 

ᾨδὴ η΄. Τὸν μόνον ἄναρχον. 

Ὅ λος ἀνέδραμες ὡς αἰθέριον ὕψος, καὶ ἐμυήθης τῶν 
ἀῤῥήτων τὴν γνῶσιν, καὶ γέγονας μηνυτὴς τῆς τοῦ 

Λόγου, σαρκώσεως Ἀμώς˙ διὸ σὲ ἀνυμνοῦμεν, εἰς πάντας τοὺς 
αἰῶνας. 



233

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΕΝΔΟΞΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΑΜΩΣ

Ν οὸς ὀξύτητι τὸν τῶν ὅλων Δεσπότην, κατανοεῖν ὡς ἐφι-
κτὸν ἠξιώθης, μυοῦντά σε τῶν ἀῤῥήτων τὴν γνῶσιν, 

κραυγάζων εὐσεβῶς˙ Λαὸς ὑπερυψοῦτε, αὐτὸν εἰς τούς αἰῶνας. 

Μ ακαριότητος καὶ χαρᾶς ἀνεκφράστου, καὶ βασιλείας οὐ-
ρανῶ ν ὡς Προφήτης, ἐπέτυχες οὐρανίων ἐπόπτα, κραυ-

γάζων εὐσεβῶς˙ Λαὸς ὑπερυψοῦτε, Χριστὸν εἰς τοὺς αἰῶνας. 

Θεοτοκίον. 

Ἐ ν δύο φύσεσι τῆς Τριάδος, τὸν ἕνα θεοπρεπῶς ἄνευ σπορᾶς 
Θεο μῆτορ, ἐγέννησας τὸν Σωτῆρα τοῦ κόσμου˙ διό σε οἱ 

πιστοί, πόθῳ ὑπερυψοῦμεν, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

ᾨδὴ θ΄. Πανύμνητε τῶν οὐρανῶν. 

Γ ενόμενος προφητικῆς ἐκφαντορίας, θεοκίνητος γλῶσσα, 
τὰ θεῖα φθεγγόμενος, πᾶσιν ἀναγγέλλεις Ἀμώς, τὴν θείαν 

εὐσπλαγχνίαν. Διὸ πάντες σὲ ἀεὶ μακαρίζομεν.

Ἀ νέκφραστος τῶν Προφητῶν ἡ εὐδοξία˙ τὸ γὰρ Ἅγιον 
Πνεῦμα, ἐν τούτοις κατοικῆσαν, τῆς φωτοχυσίας αὐτοῦ, 

ἀνέδειξε μετόχους, ἐξ ὧν πάντες οἱ πιστοὶ φωτιζόμεθα. 

Θεοτοκίον. 

Ν εκρώσεως καὶ φθορᾶς μου, τοὺς χιτῶνας περιεῖλες Παρθένε, 
σωτήριον χιτῶνα, τὸν σεσαρκωμένον Θεόν, τεκοῦσα τοῖς 

ἀν θρώ ποις. Διὸ πάντες σὲ ἀεὶ μεγαλύνομεν. 

Ἐξαποστειλάριον. Γυναῖκες ἀκουτίσθητε. 

Κ υρίου Παντοκράτορος, τῶν νόμων ἀντεχόμενος, τῶν 
ἐσομένων τὴν γνῶσιν, ὑπερφυῶς ἐμυήθης, καὶ ἥλιος 

ὑπέρλαμπρος, τῷ Ἰσραὴλ ἀνέτειλας, Ἀμὼς Προφῆτα ἔνδοξε, 
σκοτίαν διασκεδάζων, κρατούντων τῆς ἀσεβείας. 
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Ἕτερον. Ὁ οὐρανὸν τοῖς ἄστροις. 

Ὁ θεηγόρος Προφήτης, ὑμνείσθω σήμερον Ἀμώς, ὅτι ἀ πόρθ-
ητος στῦλος, ὤφθη τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ, καὶ μύστης πνευ-

ματοφόρος, τῆς θεϊκῆς εὐσπλαχνίας. 

Θεοτοκίον. 

Κ υρίως σε Θεοτόκον, ὁμολογοῦμεν οἱ πιστοί, ὅτι ἐκύησας 
μόνη, ἐν γυναιξὶ ἄνευ φθορᾶς, Πατρὸς Παρθένε τὸν Λόγον, 

τοῦ κόσμου εἰς σωτηρίαν. 

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΝΟΥΣ 

Ἱστῶμεν στίχ. δ΄ καὶ ψάλλομεν τὰ κάτωθι Στιχηρὰ Προσόμοια. 

Ἦχος α΄. Πανεύφημοι Μάρτυρες. 

Π ροφῆτα πανεύφημε Ἀμώς, φερωνύμως σύνεσιν, προφη-
τικὴν ἐγεώργησας, δυνάμει χάριτος, καὶ  τὴν παγκαρπίαν, 

μυστικῶς ἐξήνεγκας, τῶν θείων δωρεῶν τοῖς ἀγῶσι σου, ἀνθ’ 
ὧν ἀπέλαβες, ἐν ὑψίστοις τὴν ἀνάπαυσιν, σὺν Ἀγγέλοις Θεῷ 
παριστάμενος.

Π ροφῆτα πανεύφημε Ἀμώς, Πνεύματι λαμπόμενος, φωτι-
στικῷ τὴν καρδίαν σου, ὡς ἐγκοσμούμενος, ἀρετῶν ἰδέαις, 

τὰ θεῖα ἐλάλησας, καὶ ὤφθης θεοκῆρυξ οὐράνιος, φαίνων τῆς 
γλώσσης σου, θεοσόφοις ἀπηχήμασι, τοῖς ἀνθρώποις Θεοῦ τὸ 
σωτήριον. 

Π ροφῆτα πανεύφημε Ἀμώς, ζήλῳ τὴν καρδίαν σου, θεοσε-
βείας βαλλόμενος, ἀνδρῶν διήλεγξας, ἀσεβῶν τὸ θράσος, 

ὑφ’ ὧν διωκόμενος, ἐδέξω φερωνύμως τὸν θάνατον. Ὅθεν τῆς 
κρείττονος, ἐν Ἐδὲμ ζωῆς μετέλαβες, διαλάμπων τῷ κόσμῳ 
τοῖς θαύμασι.

Π ροφῆτα πανεύφημε Ἀμώς, θρόνῳ παριστάμενος, τῆς τρι-
σηλίου Θεότητος, ἡμῶν μνημόνευε, τῶν συναθροισθέντων, 
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ἐν ναῷ ἁγίῳ σου, ἐν ᾧ ἡ θεοδώρητος χάρις σου, βρύει ἰάματα, 
καὶ βραβεύει τὰ σωτήρια, τοῖς ἐν ὕμνοις ἀξίως τιμῶσι σε. 

Δόξα. Ἦχος πλ. α΄.

Χ άριν προφητείας, καὶ μαρτυρίου δόξαν, ἀνεδήσω Ἀμὼς 
παμμακάριστε˙ διὸ εὐφροσύνης τὸν τερπνόν, χιτῶνα περι-

κείμενος, ἐν τοῖς ὑψίστοις ἀγάλλῃ, σὺν Ἀγγέλοις χορεύων, καὶ 
δόξῃ Κυρίῳ παριστάμενος. Ὅθεν τοὺς τελοῦντας τὴν μνήμην 
σου, καὶ ὡς προφητομάρτυρα ἡγιασμένον, κατ’ ἀξίαν ἐπαι-
νοῦντάς σε, δυνάμει τῆς πρὸς Θεὸν παῤῥησίας σου, τῆς θεϊκῆς 
εὐσπλαχνίας καταξίωσον, καὶ διάσωσον τοὺς προσφοιτῶντας 
τῷ ναῷ σου, ἀπὸ πάσης ἀσθενείας καὶ θλίψεως. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Μ ακαρίζομέν σε, Θεοτόκε Παρθένε, καὶ δοξάζομέν σε, οἱ 
πιστοὶ κατὰ χρέος, τὴν πόλιν τὴν ἄσειστον, τὸ τεῖχος 

τὸ ἄῤῥηκτον, τὴν ἀῤῥαγῆ προστασίαν, καὶ καταφυγήν τῶν 
ψυχῶν ἡμῶν. 

Δοξολογία Μεγάλη καὶ Ἀπόλυσις. 
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ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ 

Τὰ Τυπικά, οἱ Μακαρισμοὶ καὶ ἐκ τοῦ Κανόνος τοῦ Προφήτου ἡ 
γ΄ καὶ στ΄ ᾨδή. Ἀπόστολον, ζήτει τῷ Σαββάτῳ τῆς ιβ΄ Ἑβδομάδος 
τῶν Ἐπιστολῶν καὶ Εὐαγγέλιον, τῇ Παρασκευῇ τῆς α΄. Ἑβδομάδος 
Λουκᾶ.

Κοινωνικόν. 

Ἀγαλλιᾶσθε  δίκαιοι ἐν Κυρίῳ, τοῖς εὐθέσι πρέπει αἴνεσις. Ἀλλη-
λούϊα. 

Μεγαλυνάριον. 

Χ αίροις ὦ Προφῆτα μάκαρ Ἀμώς, ὁ τῆς θεοπτίας, καθαρώτα-
τος ὀφθαλμός˙ χαίροις εὐσεβείας, τὸ θεηγόρον στόμα, καὶ 

μύστης τῶν ἀῤῥήτων, θεοειδέστατος. 

Στίχοι.  
Κύριλλον πρεσβείαις σου τὸν Ῥόδου σκέπε  

Πόθῳ σοι ὑφάναντι Ἀμὼς τοὺς ὕμνους. 
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Καθηγητὴς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς

Ἐθνικοῦ καὶ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

ΕΥΦΗΜΙΣΜΟΣ  
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΩΟΥ ΚΑΙ ΝΙΣΥΡΟΥ ΝΑΘΑΝΑΗΛ

Τιμητικὴ Ἐκδήλωση

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ἡ Ἕνωση Κώων Ἀθηνῶν «Ὁ Ἱπποκράτης», στὴν καθιερωμένη 
Ἐτήσια Ἐκδήλωσή της, ὅπου ἀναβιώνονται τὰ ἐθιμικά «Βάρβαρα» 
(ἀπὸ τὸ ὄνομα καὶ τὴ γιορτὴ τῆς Ἁγίας Βαρβάρας), ἐτίμησε τὸν 
Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κώου καὶ Νισύρου Ναθαναὴλ γιὰ 
τὸ πολύμορφο καὶ σημαντικὸ ἔργο, ποὺ δημιουργεῖ στὴν Κῶ καὶ 
τὴ γειτονικὴ Νίσυρο. Ἡ Τιμητικὴ ᾽Εκδήλωση ἔγινε τὴν Κυριακή, 
9 Δεκεμβρίου 2012, ὥρα 6:00΄ μ.μ., στὴν αἴθουσα τοῦ Ξενοδοχείου 
CANDIA, ἡ ὁποία ἦταν κατάμεστη ἀπὸ Κώους, Νισυρίους καὶ ἄλλους 
Δωδεκανησίους.

Ἡ Ἐκδήλωση ἄρχισε μὲ εἰσαγωγικὴ προσφώνηση τῆς Προέδρου 
τῆς Ἑνώσεως Κώων, κυρίας Εὐαγγελίας Κεφαλιανοῦ-Μπούρα, ἡ 
ὁποία ἐτόνισε ὅτι ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναθαναὴλ λαμ-
πρύνει μὲ τὸ ἔργο καὶ τὴν προσφορά του τὴν ἱστορικὴ αὐτὴ καὶ ἀπο-
στολικὴ Μητρόπολη. Στὴ συνέχεια  μίλησε ὁ ἐπιγραφόμενος μὲ θέμα: 
«Εὐφημισμὸς Μητροπολίτου Κώου καὶ Νισύρου Ναθαναήλ». 

Τὴν Ἐκδήλωση ἐτίμησαν μὲ τὴν παρουσία τους καὶ ἀπηύθυναν 
σχετικοὺς χαιρετισμούς, οἱ: ἐκπρόσωπος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πα-
τριάρχου Βαρθολομαίου, Ἀρχιμανδρίτης Πλάτων Κρικρῆς, Ἀρ-
χιμανδρίτης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μεγάρων Εὐάγγελος Βραχνᾶς, 
ἐκ πρόσωπος τοῦ Δημάρχου Κώων Κωνσταντίνου Καϊσερλῆ, Δημο-
τικὸς Σύμβουλος Γεώργιος Κοπάδης, πρώην βουλευτὲς καὶ ὑπουρ-
γοὶ Γιῶργος Νικητιάδης καὶ Ἀριστοτέλης Παυλίδης, καθηγητὴς τοῦ 
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Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Δημοσθένης Δασκαλάκης, λέκτορας Κα-
τερίνα Παπαθωμᾶ-Μαστοροπούλου, πρώην Ἔπαρχος Κῶ Νικόλαος 
Μπού ρας, Ἐπίτιμος Πρόεδρος τῆς Ἕνωσης Κώων καὶ Ὁμοσπονδίας 
Δω δεκανησιακῶν Σωματείων Ἀττικῆς Φίλιππος Καλλούδης, Πρόε-
δροι, τῆς Δωδεκανησιακῆς Ὁμοσπονδίας Ἰωάννης Φραγκούλης, 
Δωδεκανησιακῆς Μέλισσας Λίνα Χαραλαμποπούλου, Πρόεδροι 
Παροικιακῶν Σωματείων Ἀττικῆς, Νισυρίων Ἰωάννης Χαρτοφύλης, 
Καλυμνίων Ἄρτεμις Σκουμπουρδῆ, Ἀπεριτῶν Καρπάθου Ἄννα Μα-
ραγκοῦ, Ἐκπρόσωποι Κασίων Λ. Κορκόνδειλα, Συμαίων Ντίνος 
Ἀλεξόπουλος, πρώην Πρόεδροι τῆς Ἕνωσης Κώων, Κώστας Πα-
παηλίας, Νίκος Μανούσης, πρώην Ἀντιπρόεδρος τῆς Ἕνωσης Κικὴ 
Παππούλη, πρώην Πρόεδρος τῆς Δωδεκανησιακῆς Μέλισσας Μαίρη 
Παζαρτζῆ, συγγραφεῖς, καθηγητὴς Θεόφιλος Μουζουράκης καὶ 
Μαρία Τσιρπανλὴ -Καλατζοπούλου κ.ἄ.

 Ἀκολουθεῖ ἡ Ὁμιλία τοῦ ἐπιγραφόμενου, συμπληρωμένη ἐδῶ μὲ 
τὶς ἀπαραίτητες βιβλιογραφικὲς σημειώσεις:

Θὰ ἤθελα, καταρχάς, νὰ εὐχαριστήσω θερμὰ τὴν Πρόεδρο, κυρία 
Εὐαγγελία Κεφαλιανοῦ-Μπούρα καὶ τὰ μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμ-
βουλίου τῆς Ἑνώσεως Κώων Ἀθηνῶν «Ὁ Ἱπποκράτης» γιὰ τὴν εὐγε-
νική τους πρόσκληση νὰ μιλήσω γιὰ τὴν προσωπικότητα καὶ τὸ ἔργο 
τοῦ Μητροπολίτη Ναθαναὴλ στὴν ἐτήσια παραδοσιακὴ γιορτή 
τους, ὅπου ἀναβιώνουν τὰ ἐθιμικά «Βάρβαρα»1 καὶ θὰ ἀπονείμουν 
τὴν πρέπουσα τιμὴ στὸν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη καὶ πνευματικὸ 
ἡγήτορά τους. 

Ὁ Μητροπολίτης Ναθαναὴλ λαμπρύνει ἄλλωστε τὴν Ἀποστολικὴ 
Μητρόπολη Κώου καὶ Νισύρου καὶ ἀκτινοβολεῖ στὸ Ἀρχιερατικὸ 
στερέωμα τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ 
μας Πατριαρχείου.

Θὰ ἤθελα, ἀκολούθως, νὰ ἐκφράσω τὴ χαρὰ καὶ τὴν προσωπι κὴ ἱκα-
νοποίησή μου, γιατὶ ὁ τιμώμενος Ἱεράρχης, ἄξιο πνευματικὸ τέκνο τοῦ 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καρπάθου καὶ Κά σου κ. Ἀμβροσίου2, 

1. Γιὰ τὸ ἔθιμο αὐτὸ βλ. ἐνδεικτικὰ Γ. Α. ΜΕΓΑΣ, Ἑλληνικὲς γιορτὲς καὶ ἔθι-
μα τῆς λαϊκῆς λατρείας, Εἰσαγωγικὸ Σημείωμα Μιχάλης Γ. Μερακλής, Ἐκδόσεις 
Ὀδυσσέας, Ἀθήνα 1988, σ. 35-37. – Περσεφόνη ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΔΗ, Κῶς: Λαογραφικὲς 
Σελίδες, Ἀθήνα 1993, σ. 189-190.

2. Γιὰ τὴν προσωπικότητα καὶ τὸ ἔργο τοῦ Μητροπολίτη Ἀμβροσίου βλ. Μηνᾶς 
Ἀλ. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ, Ἔπαινος Μητροπολίτου Καρπάθου καὶ Κάσου Ἀμβροσίου, Ἀθή-
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ὑπηρέτησε ἐπὶ σειρὰν ἐτῶν 
τὴν Καρπαθιακὴ Ἐκκλησία καὶ 
Κοινωνία, ὅπου, μὲ τὴ ζηλευτὴ 
καθοδήγηση τοῦ Σεβαστοῦ Ἱε-
ράρχου μας καὶ Γέροντός του, 
ἐπιτέλεσε σημαντικὸ καὶ πο-
λύπλευρο συναφὲς ἔργο. Ἀλλὰ 
ἡ χαρὰ καὶ εὐχαρίστησή μου 
ἐπαυξάνονται δικαίως, ἀφοῦ ὁ 
Σεβασμιώτατος Ναθαναὴλ δι-
ετέλεσε μαθητής μου στὰ ἕδρα-
να τῆς γεραρᾶς Φιλοσοφικῆς 
Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀ -
θηνῶν, ἀπ’ ὅπου ἔλαβε, μὲ βα-
θμό «Ἄριστα», τὸν μεταπτυχιακὸ 
τίτλο Master στὴν ἐπιστήμη 
τῆς Λαογραφίας καὶ μάλιστα μὲ 
πρωτότυπο θέμα, ποὺ προέρχε-

ται ἀπὸ τὴν ἁγιολογικὴ καὶ λα-
τρευτικὴ παράδοση τῆς Κῶ.

* * *
Ὁ Μητροπολίτης Ναθαναήλ, κατὰ κόσμον Φίλιππος Διακοπα-

ναγιώτης, γεννήθηκε τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1960 στὸ νησὶ τοῦ Ἱπ-
πο  κράτη, ὅπου παρακολούθησε τὰ ἐγκύκλια μαθήματα. Σπούδασε 
στὴν Ἀνωτέρα Ἐκκλησιαστικὴ Σχολὴ Ἀθηνῶν (πτυχίο 1986) καὶ στὴ 
Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ἀπ’ ὅπου ἀπεφοίτη-
σε τὸ 1998. Χειροτονήθηκε Διάκονος τὸ 1985 καὶ Πρεσβύτερος τὸ 
1986 ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Καρπάθου καὶ Κάσου 
κ. Ἀμβρόσιο καὶ ὑπηρέτησε ὡς Ἱεροκῆρυξ καὶ Πρωτοσύγκελος τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως τῶν δύο αὐτῶν νησιῶν τῆς νοτιοανατολικῆς 
ἐσχατιᾶς τοῦ Ἀρχιπελάγους (1995-2009). Τὸ 2003, μετὰ ἀπὸ πρότα-
ση τοῦ Μητροπολίτη Ἀμ βροσίου, ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. 
Βαρθολομαῖος καὶ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τοῦ Πατριαρχείου τὸν ἐξέλεξαν 
Κανονικὸν Ἡγούμενον τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καὶ Σταυροπηγι-

να 2000. – Ἀμβρόσιος, Μητροπολίτης Καρπάθου καὶ Κάσου: 50 χρόνια Ἱερατικῆς 
Διακονίας καὶ Προσφορᾶς (1961-2011), Ἐπιμέλεια-Πρόλογος Ἀρχιμ. Καλλίνικος 
Μαυρολέων, Ἔκδοση Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καρπάθου καὶ Κάσου, Κάρπαθος 2011.

Ὁ τιμηθεὶς Μητροπολίτης Κώου  
καὶ Νισύρου Ναθαναήλ.
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ακής Μονῆς Ἁγίου Γεωργίου  Βασσῶν Καρπάθου. Τὸ 1994 τοῦ ἀπο-
νεμήθηκε ὁ Χρυσὸς Σταυρὸς τῆς Δωδεκανησιακῆς Ἐκκλησίας τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ Θρόνου ἀπὸ τὸν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο καὶ τὸ 2012 
ὁ Χρυσὸς Σταυρὸς τοῦ παλαιφάτου Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας ἀπὸ 
τὸν ἐκπρόσωπο τοῦ Πατριάρχη Θεοδώρου Β΄, Μητροπολίτη Νοτίου 
Ἀφρικῆς Σεραφείμ.

Τὸ πλούσιο ἐκκλησιαστικό, πολιτιστικὸ καὶ κοινωνικὸ ἔργο ποὺ 
ἀνέπτυξε ὡς Ἀρχιμανδρίτης στὴν Κάρπαθο, ἀντανακλᾶται καὶ σὲ 
τέσσερις τιμητικὲς διακρίσεις. Ἔτσι τὸ 1998 ἀνακηρύχθηκε ἐπίτιμος 
δημότης τῆς τότε Κοινότητας Ἀπερίου, τὸ 1999 ἐπίτιμος δημότης 
τοῦ Ἑνιαίου Δήμου Καρπάθου, τὸ 1995 καὶ τὸ 2003 ἐπίτιμο μέλος τῶν 
Συλλόγων «Ὁμόνοια» Ἀπερίου καὶ Πηγαδιωτῶν Καρπάθου Ἀτ τικῆς, 
ἀντίστοιχα, καὶ τοῦ ἀπονεμήθηκαν οἱ σχετικὲς ἐπιβραβεύσεις.

Στὶς 23 Φεβρουαρίου 2009, μὲ εἰσήγηση τῆς Α. Θ. Παναγιότητος 
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, ἡ Ἁγία καὶ Ἱερὰ 
Σύνοδος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τὸν ἐξέλεξε παμψηφεὶ Μη-
τροπολίτη Κώου καὶ Νισύρου. Ἡ χειροτονία του ἔγινε τὴν Κυριακὴ 
τῆς Ὀρθοδοξίας, 8 Μαρτίου 2009, στὸν Πατριαρχικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου 
Γεωργίου ἀπὸ τὸν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο καὶ ἡ Ἐνθρόνισή του 
στὶς 28 Μαρτίου 2009 στὴν Κῶ ἀπὸ τὸν Πατριαρχικὸ Ἐκπρόσωπο, 
Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Καρπάθου καὶ Κάσου κ. Ἀμβρόσιο3.

Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Βαρθολομαῖος στὴ Συγχαρητήριο 
Προσφώνησή του πρὸς τὸν νέο Μητροπολίτη Κώου καὶ Νισύρου 
Ναθαναήλ, εἶπε, μεταξὺ ἄλλων, καὶ τὰ ἑξῆς: «Καὶ τὸν ἐξαποστέλλο-
μεν εἰς τὴν ἠγαπημένην Δωδεκάνησον, δῶρον ἅγιον ἐπὶ τῇ 61η ἐπε-
τείῳ ἀπὸ τῆς ἐνσωματώσεώς της μὲ τὴν Ἑλλάδα καὶ δεῖγμα της πρός 
τὸν ἄξιον Δωδεκανησιακὸν λαὸν πολλῆς στοργῆς καὶ ἀγάπης τῆς 
Μητρὸς Ἐκκλησίας. Κατὰ τὸν μακρὸν χειμῶνα τῆς δοκιμασίας ἡ 
Δωδεκάνησος ἔμεινε πιστὴ καὶ ἀφοσιωμένη εἰς τὴν Ὀρθοδοξίαν καὶ 
τὴν ἐσταυρωμένην Ἐκκλησίαν τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Ἐκώφευ-
σεν εἰς πάσας τὰς σειρήνας, ἠρνήθη νὰ ἀρνηθῆ οὐδὲ κατ’ ἐλάχιστον 
τὴν ἑλληνορθόδοξον ταυτότητά της, περιεφρόνησε τὰς δελεαστικὰς 
δυτικὰς προσφορὰς καὶ ἐγένετο πιστὴ ἕως θανάτου, ἄξια διὰ νὰ 
λάβη παρὰ Κυρίου τὸν στέφανον τῆς ζωῆς. Ὁ Ἱερώτατος, λοιπόν, 

3. Βλ. τὰ σχετικὰ τελετουργικὰ καὶ τοὺς Λόγους ποὺ ἐκφωνήθηκαν στὸ πε-
ριοδικό «Δωδεκάνησος»: Ἐπίσημον Δελτίον τῶν ἐν Δωδεκανήσω Ἐπαρχιῶν τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ Θρόνου», τεῦχος 1 (Ἰανουάριος - Ἰούνιος 2009), σ. 103-121.
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Μητροπολίτης Κώου καὶ Νισύρου κύριος Ναθαναὴλ πέμπεται εἰς 
τὴν Δωδεκάνησον, διὰ νὰ συνεχίση καὶ αὐξήση τὸ ἔργον τῶν προ-
κατόχων του, μὲ τὸν γνωστόν του ἐνθουσιασμόν, τὴν αὐταπάρνησιν, 
τὴν θυσιαστικὴν ἀγάπην, τὰ σπλάγχνα τῶν οἰκτιρμῶν καὶ τὸν φόβον 
Θεοῦ ποὺ τὸν διακρίνουν, περικρατῶν εὐλαβῶς τὸ ἔσχατον γῆρας 
τοῦ ἀμέσου προκατόχου του σεβασμίου καὶ πολιοῦ Μητροπολίτου 
κυρίου Αἰμιλιανοῦ, στηρίζων καὶ καθοδηγῶν ἐπὶ τὰ λυσιτελέστερα 
τὸν κατ’ αὐτὸν εὐαγῆ κλῆρον, τείνων χεῖρα ἀγάπης πρὸς τὴν νεότη-
τα, συνεργαζόμενος ἐν σοφίᾳ καὶ εἰλικρινείᾳ μετὰ τῶν ἀρχῶν τῶν 
νήσων, ἐπικουρῶν εἰς πᾶν ἔργον κοινωφελές, φιλο γενὲς καὶ θεάρε-
στον, δίδων δεξιὰν φιλίας πρὸς τὸ σύνοικον μουσουλμανικὸν στοι-
χεῖον τῆς Κῶ καὶ τοὺς πολυπληθεῖς περιηγητὰς - ἐπισκέπτας τῶν 
νήσων, καὶ συστρατευόμενος ἐν μιᾷ καρδίᾳ μετὰ τῶν λοιπῶν Ἱε-
ρωτάτων Μητροπολιτῶν τῆς Δωδεκανήσου καὶ τοῦ Πατριαρχικοῦ 
Ἐξάρχου Πάτμου εἰς τὴν κοινὴν προσπάθειαν διὰ τὴν ἱερουργίιαν 
τοῦ Εὐαγγελίου καὶ τὴν στερέωσιν τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως εἰς τὰ 

Ὁ καθηγητὴς Μηνᾶς Ἀλ. Ἀλεξιάδης κατὰ τὴ διάρκεια τῆς Ὁμιλίας του.
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ὅρια τοῦ ἐκλεκτοῦ τούτου μέλους τοῦ ἱεροῦ σώματος τοῦ Οἰκουμενι-
κοῦ Πατριαρχείου»4.

        Καὶ ὁ Γέροντάς του Μητροπολίτης Ἀμβρόσιος, κατὰ τὴν τε-
λετὴ τῆς Ἐνθρόνισής του στὴν Κῶ, ὑπογράμμισε τὰ ἑξῆς: «Λοιπόν, 
Ἅγιε Ἀδελφέ, ἀνερχόμενος τάς βαθμίδας τοῦ θρόνου σου, ἀναδέχεσαι 
καὶ τὴν ἀντοχὴν καὶ τὴν ἀξίαν τοῦ ποιμαίνειν ἀξίως. Ἀναδειχθῆτε 
ἄξιος καὶ πανάξιος συνεχιστὴς τοῦ ἔργου τῶν προκατόχων Σας καὶ 
ἐπιδείξατε καὶ σεῖς ἐπιτεύγματα καὶ κατορθώματα νέα. Δοξάσατε καὶ 
τιμήσατε τὴν κλῆσιν, ὅτι ὁ τόπος, ἐν ᾧ ἐκλήθητε νὰ διακονήσετε, 
ἅγιος καὶ μαρτυρικός εἶναι καὶ ἀναμένει πολλά.

Ἡ ὑμετέρα φίλη Σεβασμιότης προστιθεμένη εἰς τὴν λαμπρὰν χο-
ρείαν τῶν διαδόχων τῆς κληρουχίας ταύτης τοῦ Πανσέπτου Οἰκουμε-
νικοῦ Θρόνου, θὰ ποιμάνη θεαρέστως τὸ ποίμνιόν Σας, καθότι εἶσθε 
γνωστὸς καὶ οἰκεῖος εἰς αὐτὸ λόγῳ καὶ τῆς καταγωγῆς, εἶσθε ὀστοῦν 
ἐκ τῶν ὀστέων καὶ σὰρξ ἐκ τῆς σαρκὸς αὐτοῦ τοῦ τόπου.

Ἔχετε πρὸς τοῦτο μακρὰν καὶ δεδοκιμασμένην ἐμπειρίαν ἀπὸ τὴν 
λαμπρὰν καὶ ἐπαινετὴν διακονίαν Σας εἰς τὴν Ἱερὰν καὶ ἀκριτικὴν 
Μητρόπολιν Καρπάθου καὶ Κάσου καὶ ἡ ἀγάπη καὶ αἱ εὐχαὶ ὅλων 
τῶν Καρπαθίων σᾶς συνοδεύουν καὶ προσεύχονται διὰ τὴν ἐπιτυχίαν 
τῆς ἀποστολῆς Σας. Αὐτὰ ἀποτελοῦν ἐγγύησιν δημιουργικῆς συνερ-
γασίας, εἰς οἰκοδομὴν τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ καὶ διακονίαν τοῦ 
πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας»5.

Ὁ Μητροπολίτης Ναθαναήλ, ἀναλογιζόμενος τὸ μέγεθος καὶ τὶς 
εὐθύνες τοῦ ἔργου ποὺ ἀναλαμβάνει, διεμήνυσε στὸν Ἐνθρονιστήριο 
Λόγο του τὴν ἐπισκοπικὴ ὀπτική του μὲ τὶς παρακάτω δεσμεύσεις:

«Ὡς ἀπεσταλμένος πλέον καὶ Ἐπίσκοπος τῆς Μεγάλης τοῦ Χρι-
στοῦ Ἁγίας Ἐκκλησίας ἐπιστρέφω σήμερα εἰς τὴν γενέτειράν μου, 
ἔπειτα ἀπὸ εἴκοσι τέσσερα ἔτη, χάριτι Θεοῦ, ταπεινῆς διακονίας εἰς 
τὴν ἀνεμόεσσαν ὁμηρικὴν Κάρπαθον, διὰ νὰ ὑπηρετήσω τὴν το-
πικὴν Ἐκκλησίαν ἀπὸ τὴν ἐπισκοπικὴν πλέον ἔπαλξιν, πτωχότερος 
ἀπὸ πρὶν καὶ πλουσιώτερος μόνον εἰς τὴν ἀγάπην. Θέλω νὰ γνωρίζε-

4. Βλ. Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ, «Προσφώνησις, κατὰ τὴν τε-
λετὴν Ἐνθρονίσεως τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κώου καὶ Νισύρου ΝΑΘΑ-

ΝΑΗΛ», Δωδεκάνησος, ὅ.π., σ. 109.
5. Βλ. Μητροπολίτης Καρπάθου καὶ Κάσου ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ, «Προσφώνησις, κατὰ 

τὴν τελετὴν Ἐνθρονίσεως τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κώου καὶ Νισύρου 
ΝΑΘΑΝΑΗΛ», ὅ.π., σ. 119-120.
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τε ὅτι ἡ θύρα τῆς καρδίας μου, ὅπως καὶ αὐτὴ τοῦ Ἐπισκοπείου μου, 
θὰ παραμένουν πάντοτε ἀνοικταί, πᾶσαν ὥραν καὶ πᾶσαν στιγμὴν 
δι’ ὅλους καὶ δι’ ὅλες. Ὅτι διὰ τὸν καθένα καὶ τὴν καθεμίαν χωριστά, 
ἀλλὰ καὶ δι’ ὅλους ἀπὸ κοινοῦ, θέλω νὰ εἶμαι ὁ πατέρας, ὁ ἀδελφός, ὁ 
φίλος, ὁ συμπαραστάτης, ὁ Σίμων ὁ Κυρηναῖος, δι’ ὅποιον καὶ ὅποιαν 
σηκώνει τὸν σταυρὸν ὁποιασδήποτε δοκιμασίας. Ὅτι “θὰ χαίρω μετὰ 
χαιρόντων καὶ θὰ κλαίω μετὰ κλαιόντων” (Ρωμ. ιβ΄, 15). “Τίς ἀσθενεῖ 
καὶ οὐκ ἀσθενῶ; Τίς σκανδαλίζεται καὶ οὐκ ἐγὼ πυροῦμαι;” (Β΄ Κορ. 
ια΄, 29) καί “τοῖς πᾶσι γέγονα τὰ πάντα, ἵνα πάντως τινὰς σώσω” (Α΄ 
Κορ. θ΄, 22).

Ἔχω πλήρη συνείδησιν καὶ ἐπίγνωσιν τῆς ἀποστολῆς μου. Γνωρίζω 
ὅτι πρέπει νὰ χωρήσω τὴν σταυροαναστάσιμον ὁδόν, φέρων ἐπ’ 
ὤμων τὸν σταυρὸν τοῦ ἐπισκοπικοῦ χρέους, ὁ ὁποῖος διὰ τοῦ Γολ-
γοθὰ ὁδηγεῖ εἰς τὴν Ἀνάστασιν.

Πρέπει νὰ συνεχίσω τοὺς ἀγώνας μου μὲ περισσότερον καὶ θερ-
μότερον ζῆλον ἀπὸ καιριωτέρας καὶ πλέον ὑπευθύνου σκοπιᾶς, ἄνευ 
ὅρων καὶ ὁρίων, μὲ κύριον καὶ ἀποκλειστικὸν στόχον τὴν προα-
γωγὴν τοῦ ἁγιαστικοῦ, τοῦ ποιμαντικοῦ καὶ τοῦ διδακτικοῦ ἔργου 
τῆς Ἐκκλησίας. “Τοῦτο γὰρ ἐστὶ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, ὁ ἁγιασμός 
ἡμῶν...” (Α΄ Θεσσ. δ΄, 3)»6.

* * *
Μὲ τὶς Πατριαρχικὲς ἐπισημάνσεις, τὶς κατευθυντήριες ἐπισκο-

πικὲς εὐχὲς τοῦ Γέροντός του καὶ τὶς προσωπικές του θέσεις, ποὺ 
ἀναφέρθηκαν παραπάνω, ὁ Μητροπολίτης Ναθαναὴλ ἀσκεῖ ἔκτοτε 
τὰ ἀρχιερατικά του καθήκοντα καὶ πραγματώνει σημαντικὸ ἐκκλησι-
αστικό, ποιμαντικό, πολιτιστικό, κοινωνικό, ἐπιστημονικὸ καὶ συγ-
γραφικὸ ἔργο.

Παρακολουθώντας διαδικτυακὲς σελίδες τῆς Κῶ καὶ διαβάζον τας 
τὴν ἑβδομαδιαία ἐφημερίδα τοῦ νησιοῦ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΩ, συνέλε-
ξα ὁρισμένα στοιχεῖα-ψηφίδες τοῦ πολυσχιδοῦς ἔργου του, ποὺ πα-
ρουσιάζω ἐπιγραμματικὰ ἐδῶ. Ἔτσι ὁ Μητροπολίτης Ναθαναὴλ ἀπὸ 
τὴν ἐνθρόνισή του καὶ μέχρι σήμερα: 1) Ἐφρόντισε γιὰ τὴν ἀνακαίνι-
ση ἐκκλησιῶν, τοῦ Ἐπισκοπείου, τοῦ Γηροκομείου καὶ τῆς Γυναικείας 
Μονῆς Ἁγίου Νεκταρίου, 2) Ἐνίσχυσε τὸν τοπικὸ κλῆρο μὲ τὴ χει-
ροτονία ἐννέα νέων ἱερέων, 3) Ὀργάνωσε καθημερινὸ συσσίτιο γιὰ 

6. Μητροπολίτης Κώου καὶ Νισύρου ΝΑΘΑΝΑΗΛ, «Ἐνθρονιστήριος Λόγος», 
Δωδεκάνησος, ὅ.π., σ. 114.
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τοὺς οἰκονομικὰ ἐνδεεῖς, ἀνεξάρτητα ἀπὸ θρήσκευμα ἢ ἐθνικότητα, 
4) Ἵδρυσε τράπεζα ρουχισμοῦ γιὰ ὅσους ἔχουν ἀνάγκη, 5) Ὀργάνωσε 
νέα κατηχητικὰ σχολεῖα, ὅπου διδάσκει καὶ ὁ ἴδιος, 6) Συμμετέχει σὲ 
πάμπολλες ἑορταστικὲς καὶ ἄλλες ἐκδηλώσεις, 7) Ἐπικοινωνεῖ κα-
θημερινὰ μὲ τὸ ποίμνιό του, 8) Ἐπισκέφθηκε ὅλους τοὺς ναοὺς καὶ 
τὰ προσκυνήματα τῆς Μητροπόλεως, 9) Ἐνίσχυσε τοὺς δεσμοὺς 
τῆς Μητροπόλεως μὲ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, 10) Ἐφρόντι-
σε γιὰ τὴν ἀνάδειξη τῆς Ὁσίας Μελοῦς στὴ Βουρρίνα τῆς Κῶ καὶ 
παράλληλα συνέγραψε σχετικὴ ἐπιστημονικὴ μελέτη, γιὰ τὴν ὁποία 
θὰ ἀναφερθῶ παρακάτω, 11) Ὀργάνωσε Ἐπισκοπεῖο στὴ Νίσυρο καὶ 
ἐπισκέπτεται κάθε μήνα τὸ νησὶ αὐτὸ καὶ ἱερουργεῖ ἐκεῖ σὲ μεγάλες 
θεομητορικὲς γιορτές.

Ἀλλὰ ὁ Ναθαναήλ, ὅπως τὸν γνωρίσαμε καὶ τὸν ζήσαμε καὶ ἐμεῖς 
στὴν Κάρπαθο, εἶναι πάνω ἀπ’ ὅλα ΑΝΘΡΩΠΟΣ μὲ ξεχωριστὴ ζε-
στασιά, ἀγάπη καὶ ἐνδιαφέρον γιὰ τὸν συνάνθρωπό του. Ἰδοὺ πὼς 
τὸν ἀξιολογεῖ μιὰ διαδικτυακὴ σελίδα: «Ὁ ἄνθρωπος Ναθαναὴλ θὰ 
πεῖ μιὰ καλημέρα καὶ θὰ χαιρετήσει ὅποιον κι ἂν συναντήσει, φτωχό, 
πλούσιο, μικρὸ ἢ μεγάλο, ποὺ θὰ ἔχει μιὰ καλὴ κουβέντα νὰ τοῦ πεῖ 
κι ἕνα χαμόγελο νὰ τοῦ χαρίσει. Δίκαια ἐξάλλου τὸν ἀποκαλοῦν ὁ 
χαμογελαστὸς καὶ ὁ καλόκαρδος δεσπότης! Πόσοι ἀπὸ ἐμᾶς δὲν τὸν 
ἔχουμε δεῖ νὰ περπατάει ἀνάμεσά μας μὲ τὸ μπαστουνάκι του; Πόσοι 
ἀπὸ ἐμᾶς δὲν τὸν ἔχουμε δεῖ νὰ σκουπίζει τὴν αὐλὴ τῆς Μητρόπολης; 
Πόσοι ἀπὸ ἐμᾶς δὲν τὸν ἔχουμε δεῖ νὰ μοιράζει ὁ ἴδιος τὰ γεύματα 
ἀγάπης ποὺ δημιούργησε ἀπὸ δικό του ἐνδιαφέρον γιὰ τοὺς ἀνήμπο-
ρους καὶ ἀδύναμους ἀδελφούς μας; Ὅλοι μας καμαρώνουμε, ποὺ τὰ 
γραφεῖα τῆς Μητρόπολης, ἀκόμα καὶ τὸ σπίτι του, εἶναι ἀνοιχτὰ 
γιὰ ὁποιονδήποτε ζητήσει τὴ βοήθειά του! Χαιρόμαστε τὸν ἄνθρω-
πο Ναθαναήλ, ποὺ θὰ ἀφήσει τὸν ἑαυτό του νὰ φανερώσει τὰ συν-
αισθήματά του καὶ δὲν θὰ ντραπεῖ ἀκόμα καὶ νὰ δακρύσει μπροστὰ 
στὸ ποίμνιό του»7.

* * *
Ὁ Μητροπολίτης Ναθαναὴλ ὅμως ἔχει καὶ ἄλλα χαρίσματα. Εἶναι 

ποιητής, ἐρευνητής, συγγραφέας. Τὸ ποιητικό του ἔργο τὸ γνωρίσα-
με ἀπὸ τὴν ἱερατική του θητεία στὴν Κάρπαθο. Ἄλλωστε στὸ νησὶ 

7. Amen.gr (Πύλη ἐκκλησιαστικῶν εἰδήσεων, 31 Μαρτίου 2011, «Δύο χρόνια 
ἀπὸ τὴν ἐκλογὴ τοῦ Κώου καὶ Νισύρου Ναθαναὴλ Β΄: Ἕνας ἄνεμος ποὺ ἦρθε γιὰ 
νὰ ἀλλάξει τὰ πάντα», Κῶς, Βασίλειος Δ. Γεωργιόπουλος).
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αὐτὸ ἀφιέρωσε καὶ τὴν τρίτη ποιητική του συλλογὴ μὲ τὸν ἀπέριττο 
τίτλο «Τῆς Καρπάθου»8. Μεταφέρω ἐδῶ τὸ πρῶτο ποίημα, ποὺ ἀφι-
ερώνει στὸ νησὶ τῆς χειροτονίας του ὡς κληρικοῦ:

ΤΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Ἑσπερινοὶ καὶ ὄρθροι
πέτρα σκληρὴ
ἀγκαλιασμένη
στὸν καμένο της πράσινο μανδύα
περήφανη
ἀναδύεται ἀπ’ τοῦ πελάγου τὰ βάθη
τραγουδώντας
τοὺς μακρόσυρτους σκοποὺς
τοῦ πολέμου, τῆς ζωῆς
συντρόφεμα στὴν αἰωνιότητα
κι ἐκείνη
ἀπ’ τοὺς πρώτους9.

Οἱ ἄλλες δύο συλλογὲς τιτλοφοροῦνται «Στοὺς καιροὺς τῆς 
ἀπόκλισης μὲ φυλᾶς μ’ ἀναμνήσεις» (1990)10, ἡ πρώτη, «Καὶ ποιοῦμεν 
μετανοίας ἑπτά» (1998)11, ἡ δεύτερη, τὶς ὁποῖες συνέθεσε μὲ τὴ συνερ-
γασία τοῦ φίλου του Δημήτρη Γκαλημανᾶ.

Ὁ τιμώμενος Μητροπολίτης συνέγραψε καὶ τέσσερις ἐνδιαφέρου-
σες ἐργασίες, ποὺ σχετίζονται μὲ τὴν Καρπαθιακὴ Ἐκκλησία, Λαο-
γραφία καὶ Ἐκπαίδευση καὶ τὴν Κωακὴ Ἁγιολογία. Ἡ πρώτη εἶναι 
«Ἱστορία τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καὶ Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίου 
Γεωργίου Βασσῶν Καρπάθου»12, ἡ δεύτερη «Ἀπὸ τὶς πρῶτες Χριστια-

8. Βλ. σχετικὰ Ἀρχιμανδρίτης Ναθαναὴλ ΔΙΑΚΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Τῆς Καρπάθου, 
Μαθητικὸς Συνεταιρισμὸς Δημοτικοῦ Σχολείου Πυλῶν Καρπάθου, Κάρπαθος 
2004.

9. Ἀρχιμ. Ναθαναὴλ ΔΙΑΚΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ὅ.π., σ. 11.
10. Ἱερομόναχος ΝΑΘΑΝΑΗΛ - Δημήτρης ΓΚΑΛΗΜΑΝΑΣ, Στοὺς καιροὺς τῆς 

ἀπόκλισης μὲ φυλᾶς μ’ ἀναμνήσεις, Ἀθήνα 1990.
11. Ἱερομόναχος ΝΑΘΑΝΑΗΛ - Δημήτρης ΓΚΑΛΗΜΑΝΑΣ, «Καὶ ποιοῦμεν μετα-

νοίας ἑπτά», Ἐκδόσεις Ἁρμός, Ἀθήνα 1998.
12. Ἀρχιμανδρίτης Ναθαναὴλ ΔΙΑΚΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Ἡ Ἱερὰ Πατριαρχικὴ καὶ 
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νικές “Ἀγάπες” στὰ Καρπαθιακὰ πανηγύρια» εἶναι Ἀνακοίνωση στὸ 
Γ΄ Διεθνὲς Συνέδριο Καρπαθιακῆς Λαογραφίας, ποὺ ἔγινε τὸν Μάρτιο 
τοῦ 2006, στὴν «παιπαλόεσσα» νῆσο, κατὰ τὸν χαρακτηρισμὸ τοῦ 
Ἀπολλώνιου τοῦ Ρόδιου, καὶ δημοσιεύθηκε κατόπιν στὰ Πρακτικὰ 
τοῦ Συνεδρίου13. Ἐδῶ ὁ Ναθαναὴλ συσχετίζει τὰ πανηγύρια τῆς 
Καρπάθου μὲ τὶς «Ἀγάπες» (=συνήθειες τῶν χριστιανῶν γιὰ ἔκτακτες 
ἢ τακτικὲς συνεστιάσεις) τῶν πρώτων χριστιανικῶν χρόνων καὶ πα-
ρατηρεῖ ὅτι τὰ πανηγύρια αὐτὰ ἔχουν «ἐνσαρκώσει τὸ μήνυμα»14, ποὺ 
συναντοῦμε στὶς πολὺ παλιὲς αὐτὲς συνεστιάσεις.

Ἡ τρίτη ἐργασία δημοσιεύθηκε στὸ πρῶτο τεῦχος (2009) τοῦ πε-
ριοδικοῦ «Δωδεκάνησος» καὶ τιτλοφορεῖται «Ἀγρυπνοῦμε σ’ αὐτὴ τὴ 

Σταυροπηγιακὴ Μονὴ Ἁγίου Γεωργίου Βασσῶν Καρπάθου, Πολιτιστικὸς Σύλλο-
γος «Ὁμόνοια» Ἀπερίου Καρπάθου, Ἐκδόσεις Ἁρμός - Παρουσία, Ἀθήνα 1993.

13. Ἀρχιμ. Ναθαναὴλ ΔΙΑΚΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, «Ἀπὸ τὶς πρῶτες Χριστιανικὲς ‘Ἀγά-
πες’’ στὰ Καρπαθιακὰ Πανηγύρια», Πρακτικὰ Γ΄ Διεθνοῦς Συνεδρίου Καρπαθιακῆς 
Λαογραφίας (Κάρπαθος, Μάρτιος 2006), ἐπιμέλεια Μηνᾶς Ἀλ.  Ἀλεξιάδης, Πνευ-
ματικὸ Κέντρο Δήμου Καρπάθου - Νομαρχιακὴ Αὐτοδιοίκηση Δωδεκανήσου - 
Ἐπαρχεῖο Καρπάθου, Ἀθήνα 2008, σ. 433-438.

14. Ἀρχιμ. Ναθαναὴλ ΔΙΑΚΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ὅ.π., σ. 436.

Ἡ Πρόεδρος τῆς Ἕνωσης Κώων Ἀθηνῶν Εὐαγγελία Κεφαλιανοῦ-Μπούρα, 
ἐνῶ ἀπονέμει Τιμητικὴ Διάκριση στὸν Μητροπολίτη Ναθαναήλ.
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γωνιὰ καὶ μαχόμαστε...»15. Στὴν ἐργασία αὐτὴ δίνεται μιὰ πρισματικὴ 
εἰκόνα τῆς πολύχρονης, πρωτόγνωρης καὶ ἐξαιρετικὰ σημαντικῆς 
(εἰκοσάχρονης) δραστηριότητας τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Πυλῶν 
Καρπάθου καὶ τοῦ Μαθητικοῦ του Συνεταιρισμοῦ. Τὸ πρωτοπόρο 
αὐτὸ Σχολεῖο σὲ πανελλήνια κλίμακα διηύθυνε ὁ γνωστὸς δάσκαλος, 
Ἀρχιμανδρίτης Καλλίνικος Μαυρολέων16, τὸ ὁποῖο, δυστυχῶς, κα-
ταργήθηκε (2011) ἀβασάνιστα, μὲ τὰ μέτρα τῶν συγχωνεύσεων τοῦ 
Ὑπουργείου Παιδείας. (Ἕνα ἀπὸ τὰ λάθη, νομίζω, τῆς Ἑλληνικῆς 
ἐκπαιδευτικῆς πολιτικῆς).

Ἡ τέταρτη ἐπιγράφεται «Ὁ ναὸς τῆς Ὁσίας Μελοῦς καὶ οἱ θε-
ραπευτικὲς πηγὲς στὴ Βουρρίνα τῆς Κῶ» καὶ εἶναι πρόδρομη ἀνα-
κοίνωση ἀπὸ τὴ μεταπτυχιακὴ διπλωματικὴ μελέτη του στὸ Πανε-
πιστήμιο Ἀθηνῶν, καὶ δημοσιεύθηκε (2012) στά «Κωακά»17. Ἐδῶ ὁ 
συγγραφέας ἀναφέρεται στὸ βυζαντινὸ ἐκκλησάκι τῆς Ὁσίας Με-
λοῦς στὴ Βουρρίνα τῆς Κῶ, ἀποκαθιστᾶ σωζόμενη ἐπιγραφὴ μετὰ 
τὸν καθαρισμό της καὶ συζητεῖ τὶς θεραπευτικὲς ἰδιότητες τῶν πηγῶν 
ποὺ ὑπάρχουν ἐκεῖ.

* * *
Ὅπως ἤδη ἀνέφερα στὴν ἀρχὴ τῆς ὁμιλίας αὐτῆς, ὁ Μητροπο-

λίτης Ναθαναὴλ διετέλεσε ἐπὶ διετία μεταπτυχιακὸς φοιτητής μου 
στὸ Τμῆμα Φιλολογίας τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου 
Ἀθηνῶν. Ἐκεῖ ἐκπόνησε μεταπτυχιακὴ διπλωματικὴ μελέτη, ἡ ὁποία 
βαθμολογήθηκε  μὲ «Ἄριστα» καὶ ἔλαβε στὴ συνέχεια τὸ Μεταπτυ-
χιακὸ Δίπλωμα Εἰδίκευσης (Master) στὴ Λαογραφία (Ἰούνιος 2012). 
Ἡ συγκεκριμένη μονογραφία, ποὺ ἔχει τίτλο «Ἡ Ὁσία Μελὼ στὴ 

15. Μητροπολίτης Κώου ΝΑΘΑΝΑΗΛ, «Ἀγρυπνοῦμε σ’ αὐτὴ τὴ γωνιὰ καὶ 
μαχόμαστε...», Δωδεκάνησος, τεῦχος 1 (Ἰανουάριος - Ἰούνιος 2009), σ. 231-241.

16. Γιὰ τὸ πολυεπίπεδο καὶ σημαντικὸ ἔργο τοῦ Σχολείου αὐτοῦ καὶ τοῦ 
δασκάλου του, Ἀρχιμανδρίτη Καλλίνικου Μαυρολέων, βλ. Λαμπρινὴ ΣΚΟΥΡΑ, Τὸ 
Δημοτικὸ Σχολεῖο Πυλῶν Καρπάθου: Ἕνα σύγχρονο κύτταρο Παιδείας καὶ Πολι-
τισμοῦ, Μαθητικὸς Συνεταιρισμὸς Δημοτικοῦ Σχολείου Πυλῶν Καρπάθου, Ἀθήνα 
2004. Γιὰ τὸ ἴδιο θέμα βλ. καὶ Μηνᾶς Ἀλ.  ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ, «Μὲ ἀφορμὴ ἕνα βιβλίο: Τὸ 
Δημοτικὸ Σχολεῖο Πυλῶν Καρπάθου καὶ ἡ προσφορά του στὴν Ἐκπαίδευση καὶ τὰ 
Γράμματα», Ἔρευνα (Μηνιαῖο περιοδικὸ - ἐκδότης Κώστας Κορίδης), τεῦχος 69 
(Σεπτέμβριος 2005), σ. 53-55.

17. Βλ. Μητροπολίτης Κώου καὶ Νισύρου ΝΑΘΑΝΑΗΛ, «Ὁ Ναὸς τῆς Ὁσίας 
Μελοῦς καὶ οἱ θεραπευτικὲς πηγὲς στὴ Βουρρίνα τῆς Κῶ», Τὰ Κωακά, 12 (2012), σ. 
223-234.
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Βουρρίνα τῆς Κῶ. Λαϊκὴ παράδο-
ση καὶ λατρεία»18, εἶναι ἄρτια 
καὶ πρωτότυπη καὶ συγχρόνως 
ἐμπνευσμένη καὶ συστηματικὴ 
προσ πάθεια συγκρότησης καὶ 
ἀπόπειρα ἑρμηνείας τῆς λαϊκῆς 
λατρείας τῆς Ὁσίας Μελοῦς στὴ 
Βουρρίνα τῆς Κῶ. Γιὰ τὴν Ὁσία 
Μελώ, ὅπως εἶναι βιβλιογραφικὰ 
γνωστό, συστηματικὲς ἀναφορὲς 
ἔκαναν πρῶτοι σὲ κείμενά τους 
ὁ Βολλανδιστής ἁγιολόγος Fr. 
Halkin19 καὶ ὁ καθηγητὴς Ζα-
χαρίας Τσιρπανλῆς20. 

Στὴν ἐργασία αὐτὴ ὁ Μητρο-
πολίτης Ναθαναὴλ ἔκανε ἐπίπο-
νη, συστηματικὴ ἀναζήτηση 
καὶ προσεκτικὴ χρήση πλήθους 
πηγῶν, ἱστορικῶν, βιβλιογρα-
φικῶν, ὑμνογραφικῶν, ἀρχαιο-

λογικῶν, ἀλλὰ ἐπιχείρησε καὶ ἐπιτόπια ἔρευνα γιὰ τὴ συλλογὴ σχετι-
κοῦ πρωτογενοῦς λαογραφικοῦ ὑλικοῦ. Τὸ ἀποτέλεσμα τῶν ἐρευνῶν 
του εἶναι ἐξαιρετικὰ ἐνδιαφέρον καὶ μορφοποιήθηκε σὲ ἕνα βιβλίο, τὸ 
ὁποῖο σύντομα θὰ ἐκδοθεῖ, καὶ θὰ ἀναδείξει στὴν κοινωνία τῆς Κῶ, 
στὰ ἄλλα Δωδεκάνησα καὶ στὴν ἐπιστημονικὴ κοινότητα τὸν βίο, 
τὴν προσωπικότητα καὶ τὴ λαϊκὴ παράδοση καὶ λατρεία τῆς Ὁσίας 
Μελοῦς. 

18. Βλ. ἀναλυτικά: Ναθαναήλ-Φίλιππος ΔΙΑΚΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Μητροπολίτης 
Κώου καὶ Νισύρου), Ἡ Ὁσία Μελὼ στὴ Βουρρίνα τῆς Κῶ: Λαϊκὴ παράδοση καὶ 
λατρεία, Ἐθνικὸ καὶ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν, Φιλοσοφικὴ Σχολή, 
Τμῆμα Φιλολογίας, Τομέας Βυζαντινῆς Φιλολογίας καὶ Λαογραφίας, Μεταπτυχι-
ακὸ Δίπλωμα Λαογραφίας, Κῶς 2012.

19. Βλ. Francois HALKIN, «Un poème liturgique en l’ honneur de Sainte MelÒ 
de Cos», ΛΕΙΜΩΝ: Προσφορὰ εἰς τὸν καθηγητὴν Ν. Β. Τωμαδάκην, Ἐπετηρὶς 
Ἑταιρείας Βυζαντινῶν Σπουδῶν, 39-40 (1972-1973), σ. 110-113.

20. Ζαχαρίας Ν. ΤΣΙΡΠΑΝΛΗΣ, «Τὸ Βυζαντινὸ ἐκκλησάκι τῆς Ὁσίας Μελοῦς 
στὴν Κῶ καὶ τὸ οἰκεῖο τοπωνύμιο», Δωδώνη: Ἐπιστημονικὴ Ἐπετηρίδα Τμήματος 
Ἱστορίας καὶ Ἀρχαιολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων, 27: 1 (1998), σ. 23-43.

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ναθαναὴλ 
στὴν εὐχαριστήρια ὁμιλία του.  
Δεξιά ἡ Πρόεδρος Εὐαγγελία  

Κεφαλιανοῦ-Μπούρα
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Ἀπὸ τὰ κεφάλαια τοῦ βιβλίου μνημονεύω ἐδῶ τὸ πέμπτο, ὅπου 
γίνεται λόγος γιὰ τὶς λαϊκὲς παραδόσεις καὶ τὴ σύγχρονη λατρεία 
τῆς Ἁγίας21. Ὁ συγγραφέας παραδίδει μαρτυρίες γιὰ τὶς ἰαματικὲς 
πηγὲς τῆς Βουρρίνας καὶ ἀναλύει τὸ μυθιστόρημα «Συγγροῦ River» 
τῆς λογοτέχνιδας Μαρίας Καλατζοπούλου-Τσιρπανλῆ, στὸ ὁποῖο 
ἡ ἡρωίδα, ἀφοῦ ἔχει ὑποστεῖ βιασμό, περιθάλπεται ἀπὸ τὴν Ἁγία 
Μελώ. Δίνονται ἀκόμα μαρτυρίες πληροφορητῶν γιὰ ὁράματα ἢ 
ὄνειρα ποὺ εἶδαν, μὲ τὴν Ὁσία νὰ τοὺς ὑπαγορεύει τὶς ἐπιθυμίες της 
γιὰ τὸν ναό της. Συγκινητικὲς εἶναι οἱ μαρτυρίες τῆς Αἰκατερίνης 
Τουλαντᾶ-Μαρκάκη, ἡ ὁποία ὀνόμασε τὸ κοριτσάκι της Μελού-Με-
λώ, ἂν καὶ εἶχε βαπτιστεῖ Μελάνη. Ἡ μικρὴ Μελοὺ κερνοῦσε γλυκὰ 
τὸ πρῶτο Σάββατο τοῦ Ἰουλίου 2011 (πρόκειται γιὰ κινητὴ γιορτή), 
ὅταν τελέσθηκε, ἱερουργοῦντος τοῦ κ. Ναθαναήλ, ἡ πρώτη Θεία 
Λειτουργία στὸ ἐκκλησάκι τῆς Ὁσίας. Ἀναφέρω ἐδῶ ὅτι ἡ νέα λει-
τουργικὴ Ἀκολουθία, ποὺ ἐνσωματώνει καὶ παλαιότερα στιχηρὰ τοῦ 
Μητροπολίτη Ρόδου Μητροφάνους, συντάχθηκε ἀπὸ τὸν Σεβασμιώ-
τατο Μητροπολίτη Ρόδου καὶ γνωστὸ ὑμνογράφο τῆς Ἐκκλησίας κ. 
Κύριλλο τὸ 2011, μετὰ ἀπὸ παράκληση τοῦ κ. Ναθαναὴλ καὶ ἐψάλη 
γιὰ πρώτη φορὰ τὸν Ἰούλιο τοῦ 2011. Ἡ Ἀκολουθία παρατίθεται 
ὁλόκληρη σὲ παράρτημα τοῦ ἔργου. 

Ἡ μονογραφία αὐτὴ τοῦ Κώου Ἱεράρχη εἶναι, νομίζω, ἀνταπόκρι-
ση μιᾶς ἔντονης ψυχικῆς καὶ πνευματικῆς ἀνάγκης τοῦ ποιμνίου του, 
ποὺ ἀναζητοῦσε τὴ γνώση τοῦ προσώπου, τὸν βίο καὶ τὴ συνέχι-
ση τῆς λατρείας τῆς Ὁσίας Μελοῦς. Ἐπιστημονικὰ πρόκειται γιὰ 
ἕνα ἐξαίρετο δεῖγμα συνδυασμοῦ Θεολογίας καὶ Λαογραφίας, ποὺ 
ἔχει ἐπίκεντρο τὸ πάντοτε ἐπίκαιρο καὶ μεγάλο θέμα τῆς λαϊκῆς λα-
τρείας. 

* * *
Ὅσα ἐξέθεσα παραπάνω τεκμηριώνουν τὸ συμπέρασμα ὅτι, ὁ 

Μητροπολίτης Ναθαναήλ, στὰ πρῶτα τέσσερα χρόνια τῆς Ἀρχιε-
ρατείας του στὴν Κῶ καὶ τὴ Νίσυρο, ἔχει προσφέρει πολυσήμαντο 
καὶ πολύπλευρο ἔργο καὶ ἔχει τὴν ἀποδοχὴ τῶν συμπατριωτῶν του 
καὶ τῶν γειτονικῶν Νισυρίων. Ὅλοι μιλοῦν ἐγκωμιαστικὰ γιὰ τόν 

21. Βλ. σχετικὰ Ναθαναὴλ - Φίλιππος ΔΙΑΚΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Μητροπολίτης Κώου 
καὶ Νισύρου), Ἡ Ὁσία Μελὼ στὴ Βουρρίνα τῆς Κῶ, Λαϊκὴ παράδοση καὶ λατρεία, 
ὅ.π., σ. 79-94.
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εὐπροσήγαρο, «ἄκακον καὶ ἀμίαντον»22 Ποιμενάρχη τους. Ἄλλω-
στε «Φήμη γε μέντοι δημόθρους μέγα σθένει», κατὰ τὸν Αἰσχύλο 
(Ἀγαμέμνων, 938). Ὁ Ναθαναὴλ τιμᾶ τὸν τόπο του καὶ τὸν τιμᾶ 
κι ἐκεῖνος, δικαιώνοντας ἔτσι καὶ τὴ ρήση τοῦ Μεγάλου Βασιλείου 
«Ἔστω ὁ ἐπίσκοπος μὴ ἐκ τοῦ τόπου σεμνυνόμενος, ἀλλὰ τὸν τόπον 
σεμνύνων τὸν ἑαυτοῦ» (Ἐπιστολὴ 98, PG 32, 497Α)23.

Ἐμεῖς εὐχόμαστε ὑγεία καὶ εὐτυχία γιὰ τὴ συνέχεια τοῦ δημιουρ-
γικοῦ του ἔργου, εὐγνωμονοῦμε τὸν Γέροντά του Μητροπολίτη 
Ἀμβρόσιο, καὶ εὐφημίζουμε «Ναθαναὴλ τοῦ Σεβασμιωτάτου καὶ Θεο-
προβλήτου Μητροπολίτου, τῆς Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Κώου 
καὶ Νισύρου, Ὑπερτίμου καὶ Ἐξάρχου Κυκλάδων νήσων, ἡμῶν δὲ 
Πατρὸς καὶ Ἱεράρχου πολλὰ τὰ ἔτη».

22. Ἀπόστολος ΠΑΥΛΟΣ, Πρὸς Ἑβραίους Ἐπιστολή, ζ΄ 26- η΄ 2.
23. Βλ. σχετικὰ Ἱερομόναχος Ἁγιορείτης ΒΕΝΕΔΙΚΤΟΣ, Βασιλειανὸν Ταμεῖον, 

ἤτοι Εὑρετήριον θεμάτων τῶν Ἁπάντων Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, βάσει τῆς P G 
Πατρολογίας τοῦ J. Migne καὶ τῆς ΕΠΕ (Ἕλληνες Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας), Ἔκδο-
σις: Συνοδία Σπυρίδωνος Ἱερομονάχου, Νέα Σκήτη - Ἅγιον Ὄρος 1998, σ. 221.

Ὁ Μητροπολίτης Ναθαναήλ.  
Ἀριστερὰ ὁ καθηγητὴς Μηνᾶς Ἀλ. Ἀλεξιάδης μὲ τὴ σύζυγό του,  

ἐκπαιδευτικὸ Εὔη Μελᾶ-Ἀλεξιάδη καὶ δεξιὰ ἡ Πρόεδρος Εὐαγγελία Κεφα-
λιανοῦ-Μπούρα μὲ τὸν σύζυγό της Νικόλαο Μπούρα, πρώην ἔπαρχο Κῶ.
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Δικηγόρος, Ἱστορικός - Ἐρευνητής

Ο ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ ΤΩΝ ΚΩΩΝ.  
Η ΚΩΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗ, ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΑΙ  

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ*1

Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας:
«Ἡμέρα χαρμόσυνος καὶ εὐφροσύνης ἀνάπλεως, πε-

φανέρωται σήμερον. Φαιδρότης δογμάτων γάρ, τῶν 
ἀληθεστάτων, ἀστράπτει καὶ λάμπει ἡ Ἐκκλησία τοῦ 
Χριστοῦ».....

(Στιχηρὸ Προσόμοιο τῶν Αἴνων, ψαλλόμενο σὲ ἦχο δ΄)

Τὴν ἑορταστικὴ αὐτὴ ἡμέρα ἀνατρέχει ἡ ἱστορικὴ μνήμη στὴ 
γένεση τῆς Χριστιανικῆς Πίστης στὸ νησί μας καὶ στὴ δύσβατη 
ἀλλὰ νικηφόρα πορεία της μέσα στοὺς αἰῶνες. Πότε ἀκριβῶς δια-
δόθηκε ὁ Χριστιανισμὸς στὴν Κῶ παραμένει ἄγνωστο. Τὸ πέρα-
σμα ὅμως τοῦ Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν Παύλου ἀπὸ τὸ νησὶ μετὰ 
τὴν τρίτη περιοδεία του, γύρω στὸ ἔτος 57 μ. Χ., ὅπως διαβάζουμε 
στὶς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων (ΚΑ΄ 1-2), ὁδηγεῖ στὴν ἄποψη πὼς δὲν 

* Ὁμιλία ποὺ διοργάνωσε ὁ Πνευματικὸς Ὅμιλος Κώων «Ὁ Φιλητάς» στὴν 
αἴθουσα τῆς Πνευματικῆς Ἑστίας τὴν Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας (13-3-2011) μὲ 
τὴν εὐκαιρία τῆς ἀπονομῆς τιμητικῆς διάκρισης πρὸς τὸν Σεβασμιώτατο Μητρο-
πολίτη Κώου & Νισύρου κ. Ναθαναὴλ τὸν Β΄, γιὰ τὸ ἀμέσως μετὰ τὴν ἐνθρόνισή 
του ἐπιτευχθὲν θεάρεστο Ἐκκλησιαστικὸ καὶ Ἀνθρωπιστικὸ τοῦ ἔργο. Λεπτομε-
ρεῖς περιγραφὲς καὶ βιβλιογραφικὲς σημειώσεις σχετικὲς μὲ τὴν ὁμιλία αὐτὴ βλέπε 
στὸ ἔργο μου: «Ἱστορία τῆς Νήσου Κῶ. Ἀρχαία-Μεσαιωνική-Νεότερη», ἔκδοση 
Δήμου Κῶ, 1990.
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θὰ ἦταν ἀπατηλὸς ὁ ἰσχυρισμὸς ὅτι ὁ Παῦλος εἶναι ὁ προσωπικὸς 
Ἀπόστολος τῶν Κώων, χωρὶς ἀναγκαστικὰ νὰ δεχόμαστε ὅτι εἶναι 
καὶ ὁ ἄμεσος ἱδρυτὴς τῆς Ἐκκλησίας τοῦ νησιοῦ. Μᾶς λείπουν γιὰ 
τὸ τελευταῖο αὐτὸ σημαντικὰ στοιχεῖα. 

Τὸ πιθανότερο πάντως εἶναι νὰ διαδόθηκε ὁ Χριστιανισμὸς στὴν 
Κῶ πρὶν τουλάχιστον ἀπὸ τὰ μέσα τοῦ 3ου αἰῶνα. Σ’ αὐτὸ βοήθη-
σε τόσο ἡ γεωγραφικὴ θέση τοῦ νησιοῦ μας, ποὺ βρίσκεται ἀνάμε-
σα στὴ Μικρὰ Ἀσία καὶ τὴν Κρήτη, ὅπου ὁ Χριστιανισμὸς ἦταν 
ἤδη διαδεδομένος ἀπὸ τὸν Παῦλο νωρίτερα μὲ τὴν Γ΄ καὶ Δ΄ περιο-
δεία, ὅσο καὶ ἡ γειτνίαση τῆς Κῶ μὲ τὴν Πάτμο, ὅπου ὁ ἐπιστήθιος 
φίλος καὶ μαθητὴς τοῦ Χριστοῦ Ἰωάννης ὁ Εὐαγγελιστὴς ἔγραψε 
τὴν Ἀποκάλυψη καὶ ἀσφαλῶς θὰ εἶχε ριζώσει ἐκεῖ καὶ ἴσως νὰ εἶχε 
ἁπλωθεῖ ὡς ἐδῶ ὁ σπόρος τῆς διδασκαλίας του. Τὴν ἄποψη αὐτὴ 
ἐπιβεβαιώνουν διάφορα παλαιοχριστιανικὰ εὑρήματα τῆς Κῶ, ὅπως 
μιὰ μικρὴ ταφόπετρα τῶν πρώτων χριστιανικῶν χρόνων μὲ τὴν ἐπι-
γραφὴ: ΕΙC ΘΕΟC ΕΝ ΟΥΡΑΝΩ (Βλ.W. Paton, The inscriptions 
of Cos, Oxford 1891, σ.119, ἀριθ. ἐπιγραφῆς 68) καθὼς καὶ ἕνας 
ἀνάγλυφος ΙΧΘΥΣ σὲ λευκὸ ἐπιτύμβιο μάρμαρο, ποὺ ἦταν τὸ ἱερὸ 
μυστικὸ σύμβολο τῶν πρώτων χριστιανῶν, ἡ ἀκροστιχίδα τοῦ 
ὁποίου σχηματίζει, ὅπως ξέρουμε, τὴ φράση: Ἰησοῦς Χριστὸς Θεοῦ 
Υἱὸς Σωτήρ. 

Μόλις στὶς ἀρχὲς τοῦ 4ου αἰῶνα παρουσιάζεται στὴν Κῶ μιὰ ὀργα-
νωμένη Χριστιανικὴ Κοινότητα μὲ δικό της Ἐπίσκοπο, ὁ ὁποῖος 
πῆρε, μάλιστα, μέρος στὶς ἐργασίες τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου 
στὴ Νίκαια τῆς Βιθυνίας τὸ ἔτος 325 μ.Χ. Ἦταν ὁ Ἐπίσκοπος 
Μελίφρων. Ἡ Ἐπισκοπὴ τῆς Κῶ βρισκόμενη στὴν τρίτη θέση μετὰ 
τήν Ἐπισκοπὴ τῆς Σάμου καὶ τῆς Χίου ὑπαγόταν στὴ Μητρόπολη 
τῆς Ρόδου, στήν «Ἐπαρχία τῶν Κυκλάδων Νήσων», ὅπως λεγόταν, 
μέχρι τὶς ἀρχὲς τοῦ 14ου αἰῶνα. Στίς διάφορες ὅμως Οἰκουμενικὲς 
καὶ τοπικὲς Συνόδους, ὅπου ἡ Ὀρθοδοξία ἔδινε τὶς μάχες της κατὰ 
τῶν αἱρετικῶν, θὰ δοῦμε νὰ παρίστανται Ἐπίσκοποι τῆς Κῶ, νὰ ξε-
χωρίζουν γιὰ τὴ βαθιὰ θεολογική τους κατάρτιση καὶ νὰ ἀντιπροσω-
πεύουν ἐπάξια τὸ νησί. Ἔτσι τὸ 431 ἕνας Ἐπίσκοπός του λέγεται ὅτι 
εἶχε παραστεῖ στὴν Γ΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο τῆς Ἐφέσου. Ὁ Ἐπίσκο-
πος Κῶ Ἰουλιανὸς μετέχει στὴ Σύνοδο τῆς Κων/πόλεως τὸ 448 
καθὼς καὶ στὴν Δ΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο τῆς Νικαίας-Χαλκηδόνος 
τοῦ 451, ὅπου ἐκπροσωπεῖ ὡς λατινομαθὴς τὸν πάπα Λέοντα τὸν 
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Α΄. Ὁ Δωρόθεος παρίσταται στὴ Σύνοδο τῆς Κων/πόλεως τὸ 518, ὁ 
Γεώργιος στὴν ΣΤ΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο τῆς Κων/πόλεως τὸ 680/1, 
ἡ ὁποία καταδίκασε τὸ μονοφυσιτισμὸ καὶ ὁ Κωνσταντῖνος στὴ 
Σύνοδο τῆς Κων/πόλεως τὸ 879, ποὺ ἔγινε ἡ ἀποκατάσταση τοῦ 
Πατριάρχη Φωτίου. Βλέπουμε, λοιπόν, ἀπὸ τοὺς πρώτους βυζαντι-
νοὺς αἰῶνες τὴν ἄμεση σχέση τῆς Ἐπισκοπῆς Κῶ μὲ τὴ Μητέρα 
Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία τῆς Κων/πόλεως. 

Τὸν 5ο αἰῶνα θὰ ἐπισκεφθεῖ τὴν Κῶ ἡ Ὁσία Ξένη. Ἦταν Ρωμαία 
τὸ γένος καὶ ὀνομαζόταν Εὐσεβία. Σὲ νεαρὴ ἡλικία ἐγκατέλειψε τὸ 
σπίτι τοῦ πλούσιου πατέρα της καὶ ἀναχώρησε γιὰ τὴν Ἀλεξάνδρεια 
μὲ σκοπὸ νὰ ἀφοσιωθεῖ στὸν μοναχισμό. Πέρασε ἀπὸ τὴν Κῶ, ἔμει-
νε γιὰ λίγο στὸ νησὶ γιὰ νὰ καταλήξει στὰ Μύλασσα τῆς Καρίας, 
ὅπου κλείστηκε σὲ μοναστήρι.

Τοῦ 5ου μὲ 6ου αἰῶνα εἶναι καὶ οἱ πολυάριθμες παλαιοχριστια-
νικὲς βασιλικὲς τῆς Κῶ. Τὶς διακρίνει ὁ πλούσιος ψηφιδωτὸς διάκο-
σμος τῶν δαπέδων, τὰ ἐντυπωσιακὰ μεγέθη, ἰδίως τῶν Βαπτιστηρίων 
καὶ ἡ ἀρχιτεκτονική τους τεχνοτροπία. Ἦταν δὲ ἀφιερωμένες στὴν 
Ἁγία Θεότητα (δηλ. τὴν Ἁγία Τριάδα), στὸν Πρωτομάρτυρα Στέφα-
νο, στὸν Ἀρχιστράτηγο Γαβριήλ, στὸν Ἅγιο Ἰωάννη καὶ σὲ πολλοὺς 
ἄλλους Ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας μας. Δὲν εἶναι ἐπίσης τυχαῖο ποὺ 
δύο, μάλιστα, ἀπὸ αὐτές εἶναι ἀφιερωμένες καὶ στὸν Ἀπόστολο τῶν 
Ἐθνῶν Παῦλο. Τὰ ἴχνη τῆς πρώτης ἀνακαλύφθηκαν στὸ ἀκρωτήρι 
Σκανδάρι, ὅπου σύμφωνα μὲ τὴν παράδοση τῶν Κώων εἶχε περι-
πατήσει ὁ Παῦλος καὶ τῆς δεύτερης ἦρθαν στὸ φῶς στὸ Ζηπάρι. 
Τὸ πλῆθος τῶν βασιλικῶν τῆς Κῶ ἀναδεικνύει τὸ νησὶ ἕνα ἀπὸ τὰ 
σπουδαιότερα παλαιοχριστιανικὰ κέντρα καὶ μαρτυρεῖ ὄχι μόνο τὴν 
ὕπαρξη μιᾶς καλὰ ὀργανωμένης χριστιανικῆς κοινότητας κατὰ τὴ 
διάρκεια τοῦ 5ου καὶ 6ου μ. Χ. αἰῶνα, ἀλλὰ καὶ τὸ κατόρθωμα μιᾶς 
ἀξιοθαύμαστης οἰκονομικῆς εὐρωστίας καὶ καλλιτεχνικῆς ἄνθησης 
τοῦ πληθυσμοῦ του.

Οἱ χρόνοι κυλοῦν καὶ φθάνουμε στὸν 11ο αἰῶνα. Εἶναι ἡ περίο-
δος ὅπου παρατηρεῖται μιὰ ἁλματώδης ἐξάπλωση τοῦ μοναχικοῦ 
βίου σὲ ὁλόκληρη τὴ βυζαντινὴ ἐπικράτεια. Ἔτσι καὶ στὸ νησί μας 
ὁ Κῶος ἐρημίτης μοναχὸς Ἀρσένιος Σκηνούρης ἔχει καταφύγει 
στὸ ψηλότερο καὶ πιὸ ἀπόκρημνο βουνό, τὸν Δίκιο, ὅπου «κελλία 
δύο ἐδείματο καὶ μοναχοὺς ἐν τούτοις ἀπέκειρε», ὅπως γράφει τὸ 
Χρυσόβουλλο τοῦ αὐτοκράτορα Νικηφόρου τοῦ Γ΄ τοῦ Βοτανειάτη, 
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τὸ ὁποῖο ὅριζε νὰ χορηγοῦνται στὸν Σκηνούρη καὶ στοὺς κελλιῶτες 
μοναχούς του κάθε χρόνο 16 νομίσματα, γιὰ νὰ τοὺς ἀνακουφίζουν 
ἀπὸ τὶς στερήσεις καὶ νὰ προσεύχονται ὑπὲρ τοῦ αὐτοκράτορα. 
Ἐπίσης τὸ ἴδιο Χρυσόβουλλο τοὺς ἐξασφάλιζε τὸ προνομιακὸ κα-
θεστὼς τοῦ «αὐτεξουσίου», δηλαδὴ τῆς πλήρους ἀνεξαρτησίας ἀπὸ 
κάθε ἐκκλησιαστικὴ ἢ κρατικὴ ἐποπτεία, παρέχοντάς τους ἀκόμη 
καὶ τὸ εὐεργέτημα τῆς «ἐξκουσσίας» (ἀπὸ τὸ λατ. excusatio), ποὺ 
σήμαινε φορολογικὴ ἀπαλλαγή.

Θὰ ἀκολουθήσει ἡ γνωριμία τοῦ Σκηνούρη μὲ ἕναν ἄλλο μοναχό, 
ὀπαδὸ τοῦ κοινοβιακοῦ συστήματος, τὸν Χριστόδουλο τὸν Λα-
τρηνό, τὸν ὁποῖον ὁ Σκηνούρης θὰ ὁδηγήσει στὴν Κῶ μὲ σκοπὸ νὰ 
ἐπιλέξει ἀνάμεσα στὶς σημαντικές του ἰδιοκτησίες τὴν κατάλληλη 
θέση γιὰ τὴν ἀνέγερση μοναστηριοῦ. Ἐξετάζοντας ὁ Χριστόδουλος 
ὅλα τὰ ἀκίνητα τοῦ Σκηνούρη στὴν Κῶ θὰ γράψει στὴν Ὑποτύπωσή 
του: «ἐντυγχάνω λόφῳ μεγίστῳ καὶ ἀοικήτῳ, χαρίεντι δὲ ἄλλως τὰ 
πρὸς ἀέρα καὶ εὐύδρῳ καὶ εὐκραεῖ, Πηλίον τοῖς νησιώταις τὸ ὄρος 
τοῦτο κατωνομάζετο....». Ἐκεῖ, λοιπόν, στὸ Παλαιὸ Πυλὶ θὰ χτίσει 
τὸ μοναστήρι του ὁ Χριστόδουλος. «Ναὸν ἐκ βάθρων ἐδειμάμην 
καὶ εἰς τέλος ἀπήρτισα περικαλλῆ τε καὶ ὡραιότατον, ἐπ’ ὀνόμα-
τι τοῦτον ἱδρύσας τῆς ἁγνῆς Θεομήτορος. Καὶ μέντοι, συνεχίζει ὁ 
Χριστόδουλος, καὶ θριγκίον καὶ κέλλας καὶ τἄλλα ἐποιησάμην, ὅσα 
τὸ αὐτοτελὲς καὶ ἀπηρτισμένον χαρακτηρίζουσιν φροντιστήριον». 
Ἰδοὺ τὸ πρῶτο γνωστὸ σ’ ἐμᾶς μοναστηριακὸ συγκρότημα στὴν 
ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κῶ.

Στὸ μοναστήρι, ποὺ ἔλαβε τὴν ὀνομασία «Μονὴ τῶν Καστριανῶν» 
ἀπὸ τὸ ἐπιβλητικὸ γειτονικὸ κάστρο, ἄρχισαν νὰ συρρέουν μοναχοὶ 
καὶ νὰ γίνονται ἀφιερώσεις κτημάτων ἀπὸ ντόπιους, ἐκδήλωση τῆς 
βαθύτατης πίστης τῶν χριστιανῶν τῆς Κῶ. Ὁ Χριστόδουλος ὅμως 
ἔχοντας κατὰ νοῦ τοὺς αὐστηροὺς κανόνες τῆς μοναστικῆς ζωῆς 
καὶ θέλοντας νὰ ἀποσπάσει τοὺς μοναχούς του ἀπὸ τὴν «τύρβη τῶν 
βρασμῶν τῶν βιωτικῶν», ὅπως τονίζει, λόγῳ τῶν συχνῶν τους δοσο-
ληψιῶν μὲ κατοίκους τῆς περιοχῆς, κατορθώνει - μετὰ ἀπὸ ὀκταετῆ 
περίπου παραμονὴ στὸ νησί - μὲ Χρυσόβουλλο τοῦ αὐτοκράτορα 
Ἀλεξίου Α΄ τοῦ Κομνηνοῦ νὰ ἀνταλλάξει ὅλες τὶς κτήσεις τῆς Κῶ μὲ 
τὸ ἔρημο νησὶ τῆς Πάτμου, νὰ μεταφέρει ἐκεῖ τοὺς μοναχούς του καὶ 
νὰ ἱδρύσει τὴ Μονὴ τοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, ἡ ὁποία ἑνάμιση 
αἰῶνα ἀργότερα ἀποκτᾶ μετόχια καὶ στὴν Κῶ, μεταξὺ τῶν ὁποίων 
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ἦταν οἱ Μονὲς τῶν Σπονδῶν (στὴ Ζιά), τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ (στὸ 
Δίκιο) καὶ τῆς Παναγίας τοῦ Ἄλσους (στὸ Ἀσκληπιεῖο). Μὲ ἐπίσημα 
Πατριαρχικὰ Ἔγγραφα οἱ Ἐπίσκοποι τῆς Κῶ καλοῦνταν νὰ ἀνα-
γνωρίσουν στοὺς μοναχοὺς τῆς Πάτμου δικαιώματα κατοχῆς καὶ 
νομῆς στὰ πλούσια μετόχια τους στὴν Κῶ, τὰ ὁποῖα τοὺς ἐξασφάλι-
ζαν σημαντικὲς γεωργικὲς προσόδους. Γι αὐτὸ καὶ πολλὲς φορὲς τὰ 
μετόχια γίνονταν αἰτία προστριβῶν ἀνάμεσα στοὺς Κώους ἀκτή-
μονες καλλιεργητὲς καὶ στοὺς μοναχοὺς ποὺ ἐρχόντουσαν νὰ εἰσ-
πράξουν τὰ εἰσοδήματα (κυρίως λάδι, κρασὶ καὶ λαχανικά) ἀπὸ τὶς 
ἐκμεταλλεύσεις τῶν κτημάτων αὐτῶν. 

Μετὰ τὴν κατάληψη τῆς Κῶ ἀπὸ τὸ Τάγμα τῶν Ἰωαννιτῶν 
Ἱπποτῶν στὶς ἀρχὲς τοῦ 14ου αἰώνα, τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο 
θέλησε νὰ προστατέψει τοὺς Ὀρθόδοξους κατοίκους τοῦ νησιοῦ 
ἀπὸ τὴ λατινικὴ ἐπιρροὴ τοῦ Τάγματος, παρόλο ποὺ οἱ Ἰωαννίτες 
Ἱππότες δὲν ἄσκησαν φανερὴ ἢ ἐντυπωσιακὴ τουλάχιστο προσηλυ-
τιστικὴ πολιτική. Ἔτσι τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ἀπέσπασε τὴν 
Ἐπισκοπὴ Κῶ ἀπὸ τὴ Μητρόπολη τῆς Ρόδου, τὴν ἔθεσε στὴν ἄμεση 
κηδεμονία του, προάγοντάς την σὲ Ἀρχιεπισκοπὴ μεταξὺ τῶν ἐτῶν 
1328-1341, ἀναγράφοντας τὴν Κῶ 6η ἀνάμεσα στὶς 8 Ἀρχιεπισκοπὲς 
τῆς Κων/πόλεως. Τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 1330 συναντοῦμε ὡς Ἀρχιεπίσκο-
πο Κῶ τὸν Γεράσιμο. Ὁ Ἀρχιεπισκοπικὸς ὅμως Κατάλογος τῆς Κῶ 
αὐτῆς τῆς περιόδου παρουσιάζει τεράστια χρονικὰ κενὰ ὀφειλόμενα 
στὴν ἔλλειψη μαρτυριῶν. Ἀπὸ πατριαρχικὰ ἔγγραφα προκύπτει ὅτι 
στὴν Κῶ οἱ λατίνοι προκαλοῦσαν δυσκολίες στὴν ἐγκατάσταση καὶ 
διαβίωση τῶν οἰκείων Ἀρχιεπισκόπων. Γι αὐτὸ ἀνέλαβαν, κατὰ και-
ρούς, καί «κατ’ ἐπίδοσιν» οἱ Μητροπολίτες Σίδης, Μυρέων, Πέργης 
καὶ Ἀτταλείας καὶ Σταυρουπόλεως νὰ διαποιμάνουν ἀπὸ μακριὰ 
ἢ μὲ ἐπισκέψεις τους τὴν Κῶ. Ἔτσι σὲ ὅλη τὴ διάρκεια τῆς Ἱππο-
τοκρατίας ἡ Ἀρχιεπισκοπὴ Κῶ θὰ παραμείνει ἐκκλησιαστικὰ μία 
σχεδόν «σχολάζουσα» ἐπαρχία. Ὡς πρὸς τὰ μετόχια τῆς Πάτμου 
στὴν Κῶ αὐτὰ συνέχισαν νὰ ἀναγνωρίζονται ἀπὸ τὸ Τάγμα μὲ βάση 
τὰ βυζαντινὰ χρυσόβουλλα. 

Στὸ σημεῖο αὐτὸ ὀφείλω νὰ ἀναφέρω ἐν συντομίᾳ τὶς σπου-
δαιότερες βυζαντινὲς καὶ μεταβυζαντινὲς ἐκκλησιὲς τοῦ νησιοῦ, ποὺ 
ἀποτελοῦν τὴν πειστικότερη μαρτυρία τῆς συνέχισης τῆς ὀρθόδο-
ξης χριστιανικῆς λατρείας τῶν Κώων. Στὴν περιφέρεια τῆς πόλης 
Κῶ, ΝΔ τοῦ Ἀσκληπιείου καὶ 150 μέτρα δυτικὰ τοῦ Κοκκινόνερου 
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βρίσκεται τὸ ἀρχαιότερο, κατὰ τὸν Γερμανὸ ἀρχαιολόγο R. Herzog, 
ξωκκλήσι τῆς Ἁγίας Μελοῦς, ἐνῶ στὸ 15ο αἰῶνα ἀνήκουν, κατὰ τὸν 
Ἰταλὸ ἀρχαιολόγο L. Morricone, τὰ παρεκκλήσια τῆς Παναγιᾶς τῆς 
Γοργοεπηκόου ἢ Γοργοπηγῆς καὶ τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου. Τρία 
ἄλλα παρεκκλήσια: ἡ Παναγιὰ ἡ Κατεβατή, ὁ Ἅγιος Παντελεήμων, 
ἡ Ἁγία Αἰκατερίνη καθὼς καὶ τὸ ξωκκλήσι τῆς Παναγιᾶς τῆς Τσου-
καλαριᾶς, θεωροῦνται ἐπίσης ὅτι ἀνήκουν στὴν κατηγορία τῶν 
μεταβυζαν τινῶν μνημείων. 

Στὴν περιφέρεια τοῦ Ἀσφενδιοῦ ἀνήκει τὸ ὑπόγειο ξωκκλήσι 
τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ «Χωστοῦ», στὴ θέση τοῦ ὁποίου ὑπῆρχε 
«μονύδριον», χρονολογούμενο ἀπὸ τὸν 16ο αἰῶνα, τὰ ξωκκλήσια 
ἡ Ζωοδόχος Πηγὴ στὴ θέση Μονάγρι καὶ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θε-
ολόγος, ποὺ βρίσκεται σὲ λοφίσκο ΝΔ τοῦ Λαγουδιοῦ. Ὁ ἐνοριακὸς 
ναὸς τῆς Κοίμησης τῆς Θεοτόκου ἢ Παναγιὰ ἡ Κουβουκλιανὴ στὴ 
Ζιά, ποὺ ἡ τοπικὴ παράδοση δέχεται ὡς κτίσμα τοῦ Ὁσίου Χρι-
στοδούλου, ἐνῶ τὰ ἀρχεῖα τῆς Μονῆς Πάτμου τὸ ἀναφέρουν ὡς 
μετόχι της καὶ τὸ ὀνομάζουν Μονὴ τῶν Σπονδῶν. Μικρὸ μετόχι τῆς 
Μονῆς τῶν Σπονδῶν εἶναι τὸ παρεκκλήσι τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεο-
τόκου στὴν Κεφαλόβρυση. Ἀκόμη παλαιότερο εἶναι τὸ ξωκκλήσι 
τῆς Μεταμόρφωσης τοῦ Χριστοῦ στὴν κορυφὴ τοῦ Δίκιου.

Στὴν περιφέρεια τοῦ Πυλίου καὶ μάλιστα σὲ ὅλη τὴν ἔκταση 
τοῦ Παλαιοῦ Πυλίου –τοῦ «Μυστρᾶ τῆς Δωδεκανήσου»– ἐκτός 
τῆς ἐκκλησιᾶς τῆς Παναγιᾶς τῶν Καστριανῶν ἢ τῆς Ὑπαπαντῆς 
ἢ τῆς Παναγιᾶς τῆς Φλεβαριώτισσας, βρίσκονται καὶ οἱ ἐκκλη-
σιὲς τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου καὶ τῶν Ἀσωμάτων Ταξιαρχῶν Μιχαὴλ 
καὶ Γαβριήλ, ἡ ἐρειπωμένη καμαροσκέπαστη ἐκκλησιὰ τοῦ Ἁγίου 
Ἰωάννου τοῦ Θεο λόγου, τοῦ Ἁγίου Βασιλείου, τοῦ Ἁγίου Νικολάου 
καὶ οἱ ἐρειπωμένες ἐκκλησιὲς τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, τοῦ Ἁγίου 
Κωνσταντίνου καὶ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου. Ἐντὸς τῆς Κοινότητας τοῦ 
Πυλίου βρίσκονται τὸ παρεκκλήσι τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυ-
ροῦ, κτισμένο πάνω ἀπὸ τὸν τάφο τοῦ Χαρμύλου καὶ τό «ναΐδριον” 
τῆς Ἁγίας Μάρτυρος Κλαυδίας στὸ δρόμο τοῦ Λινοπότη πρὸς τὸ 
Πυλί. 

Στὴν περιφέρεια τῆς Ἀντιμάχειας καὶ ἐντὸς τοῦ Κάστρου τῆς 
βρίσκονται οἱ δύο ἐκκλησιὲς τοῦ Ἁγίου Νικολάου καὶ τῆς Ἁγίας Πα-
ρασκευῆς, ἐνῶ διακρίνεται ἐρειπωμένη καὶ ἡ μονόχωρη ἐκκλησιὰ 
ἴσως τῆς Παναγιᾶς τῆς Ἐλεημονήτριας. Τέλος στὴν περιφέρεια τῆς 
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Κεφάλου ἄξιο προσοχῆς εἶναι τὸ ἐρειπωμένο ξωκκλήσι τῆς Πανα-
γιᾶς τῆς Παλατιανῆς στὴ θέση Παλάτια.

Τὰ ἄφθονα παλαιοχριστιανικὰ κομμάτια ἀπὸ τὶς βασιλικὲς τῆς 
Κῶ, μερικὰ ἀπὸ τὰ ὁποῖα εἶναι σπάνια στὸ εἶδος τους, ὅπως ἡ 
μαρμάρινη κλίμακα τοῦ ἄμβωνα τῆς βασιλικῆς τῆς Μεσαριᾶς, τά 
«ἀμβωνικὰ» λείψανα ἀπὸ τὴ βασιλικὴ τῶν Θερμῶν καὶ ἄλλων, καθὼς 
καὶ παλαιοχριστιανικὲς καὶ βυζαντινὲς ἐπιγραφὲς φυλάσσονται στὸ 
ἀνακατασκευασμένο ἀπὸ τοὺς Ἰταλοὺς κτίσμα ποὺ βρίσκεται ἐντὸς 
τοῦ Κάστρου τῆς Νεραντζιᾶς. Παράλληλα μιὰ συλλογὴ εἰκόνων, βυ-
ζαντινῆς καὶ μεταβυζαντινῆς ἐποχῆς, μαζὶ μὲ λίγα ξυλόγλυπτα λα-
ϊκὰ κομμάτια, παλαιὰ ἐκκλησιαστικὰ σκεύη, ἀντιμήνσια, εὐαγγέλια, 
μίτρες, ράβδοι, ἐπιγονάτια κι ἐγκόλπια Μητροπολιτῶν καὶ ἄλλα 
ἀντικείμενα ἱστορικῆς σημασίας, ἐκτίθενται –οὐσιαστικὰ φυλάγον-
ται ἀπὸ τὰ ἀδηφάγα βλέμματα τῶν ἀρχαιοκαπήλων– στὸ Μητρο-
πολιτικὸ Παρεκκλήσι τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, ἀποτέλεσμα περισυλλογῆς, 
καταγραφῆς σὲ δελτία, συντήρησης καὶ διαφύλαξης τοῦ ἀειμνήστου 
καλοῦ Μητροπολίτη μας Ναθαναὴλ τοῦ Α΄ τοῦ Λαυριώτη. Εὐχῆς 
ἔργο θὰ ἦταν, βοηθούσης καὶ τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ὑπηρεσίας, νὰ 
συγκεντρωθοῦν ὅλα μαζὶ καὶ νὰ ἐκτίθενται σὲ εἰδικὸ χῶρο, ὅπως 
εἶναι τὸ ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Ἱπποκράτους κτήριο τῆς Παλαιᾶς Μητρόπο-
λης Κῶ. Ἰδιαίτερα σὲ μιὰ ἐποχὴ ποὺ πολλοὶ ἐπιδιώκουν νὰ ἀνα-
δείξουν τὸ λεγόμενο «θρησκευτικὸ τουρισμό». 

Κατὰ τὴν περίοδο τῆς Ὀθωμανικῆς κυριαρχίας ἡ ἀναγνώριση τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη ὄχι μόνο ὡς Ἐθνάρχη (Millet BaŞi) τῶν 
Ἑλλήνων, ἀλλὰ καὶ ὡς ἐκπροσώπου τοῦ συνόλου τῶν Ὀρθοδόξων, 
μαζὶ μὲ τὰ διοικητικὰ καὶ δικαστικὰ προνόμια ποὺ τοῦ ἀπονεμήθη-
καν, συνέβαλαν ἀσφαλῶς στὴν αὔξηση τοῦ κύρους του μεταξὺ 
ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων λαῶν. Γιὰ τοὺς χριστιανικοὺς πληθυσμοὺς 
τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας, ἰδιαίτερα ἡ Ἐκκλησία τῆς Κων/
πόλεως ἐμφανίζεται μέχρι τὸν 18ο αἰῶνα, ἴσως καὶ ἀργότερα, σὰν 
ἡγετικὴ δύναμη, ποὺ ἀναγνωρίζεται ὡς τέτοια ἀπὸ τὸ σύνολο τῶν 
μηχανισμῶν, οἱ ὁποῖοι μεσολαβοῦν μεταξὺ τῶν ὑποδούλων λαῶν 
καὶ τῆς διοίκησης τῶν κατακτητῶν, ἀπὸ τὰ συμβούλια τῶν το-
πικῶν προυχόντων, στὰ ὁποῖα προήδρευαν πολλὲς φορὲς οἱ Ἀρχι-
ερεῖς, μέχρι καὶ οἱ ἀνώτατοι χριστιανοὶ ὑπάλληλοι (δραγουμάνοι) 
τῆς Ὑψηλῆς Πύλης. Παρόλα ὅμως αὐτὰ ἡ Ὀρθοδοξία παραμένει 
μία Ἐκκλησία ἁπλὰ ἀνεκτὴ ἀπὸ τὸν κατακτητή, ἐνῶ τὰ περίφημα 
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προνόμια ἀπονομῆς δικαιοσύνης ποὺ διαθέτει, δὲν ξεπερνοῦν τὴ 
συνήθη διαιτητικὴ δικαιοδοσία. Οἱ ἀποφάσεις δὲν ἀποτελοῦν τίτλο 
ἐκτελεστὸ παρὰ μόνο κατόπιν ἄδειας καὶ σύμπραξης τῶν τουρκικῶν 
ἀρχῶν.

Μέσα σ’ αὐτὸ τὸ κλῖμα ἡ Ἐκκλησία τῆς Κῶ, ἐπανασυνδεδεμένη μὲ 
τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, καλεῖται νὰ διαδραματίσει τὸν ἡγετικό 
της ρόλο, νὰ συνδράμει καὶ νὰ ἀνακουφίσει τὸ καταπιεζόμενο ἀπὸ 
τοὺς νέους κατακτητὲς ποίμνιό της. Ἡ ἐκλογὴ τῶν Ἀρχιεπισκόπων 
καὶ τῶν ἄλλων κληρικῶν δὲν συναντᾶ πιὰ καμιὰ δυσχέρεια. Ὁ Ἐπι-
σκοπικὸς Κατάλογος τῆς Κῶ, ἀπὸ τὰ πρῶτα χρόνια τῆς Τουρ-
κοκρατίας ὡς τὰ τέλη τοῦ 18ου αἰῶνα, ἀριθμεῖ 22 ὀνόματα Ἀρχιε-
πισκόπων. Οἱ Ἀρχιεπίσκοποι τοῦ νησιοῦ εἶναι ἀπόλυτοι κύριοι τῶν 
ἐκκλησιῶν καὶ ἀπ’ αὐτοὺς ἐξαρτᾶται ὅλος ὁ κλῆρος. Σὲ ὑποθέσεις 
γενικότερου ἐνδιαφέροντος καὶ σὲ ζητήματα ποὺ ἀφοροῦν τήν ἀπο-
νομὴ τῆς δικαιοσύνης σὲ χριστιανούς, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κῶ συγκα-
λεῖ τοὺς κληρικοὺς τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς του σὲ Σύνοδο, συσκέπτεται 
μαζί τους καὶ τοὺς συμβουλεύεται, συν εδριάζοντας εἴτε στὴν πόλη 
εἴτε στὰ χωριά. Συμβουλεύεται ἐπίσης καὶ μερικὰ λαϊκὰ μέλη, ἀλλὰ 
τὶς ἀποφάσεις τὶς ἐκδίδει ὁ ἴδιος. Οἱ παρόντες κληρικοὶ καὶ λαϊκοὶ 
ὑπογράφουν μόνο ὡς μάρτυρες. Ὁ Α΄ Κώδικας τοῦ «Ἀρχείου Δου-
λείας» τῆς Ἱερᾶς Μητρόπολης Κῶ, ποὺ ἀποτελεῖ ἱστορικὸ κειμήλιο 
τῆς ἐκκλησιαστικῆς καὶ κοινωνικῆς ζωῆς τοῦ τόπου, μᾶς δίνει τὶς 
ἀναγκαῖες πληροφορίες γύρω ἀπὸ τὰ καθήκοντα καὶ τὶς ἁρμοδιότη-
τες τῶν Ἀρχιεπισκόπων τῆς Κῶ, ἀπὸ τὸ ἔτος 1688 ὡς τὸ ἔτος 1788. 
Ἡ ἐνδελεχὴς μελέτη ὅλων τῶν Κωδίκων καὶ τῶν Καταστίχων τῆς 
Ἱερᾶς Μητρόπολης Κῶ ἀποτελεῖ χρέος καὶ πρόκληση μοναδική. 
Εἶναι δὲ εὐτύχημα ποὺ διασώζονται καὶ διαφυλάσσονται ὣς τὶς 
μέρες μας καὶ πρέπει νὰ γίνουν κτῆμα ἐς ἀεὶ γιὰ τοὺς ἐρευνητὲς τῆς 
νεότερης ἱστορίας τοῦ τόπου μας.

Οἱ συνθῆκες ἐγκατάστασης, διαβίωσης καὶ ἄσκησης τοῦ ποι-
μαντορικοῦ ἔργου τῶν Ἀρχιεπισκόπων δὲν ἦταν πάντοτε ὁμαλὲς 
στὸ νησί. Οἱ ἀλλεπάλληλες τουρκικές πιέσεις, οἱ συμφορὲς ἀπὸ 
τὶς ληστρικὲς ἐπιθέσεις τῶν πειρατῶν καὶ ἡ μεγάλη ἔνδεια τῶν κα-
τοίκων, ἀνάγκασαν δύο Ἀρχιεπισκόπους νὰ ἀπομακρυνθοῦν ἀπὸ 
τὴν Κῶ γιὰ μεγάλα χρονικὰ διαστήματα καὶ μὲ σοβαρὲς σὲ βάρος 
τους ἐπιπτώσεις. Δύο ἄλλοι παραιτήθηκαν οἰκειοθελῶς. Μερικοὶ 
ἐπίσης ἀναγκάστηκαν ἀπὸ τοὺς Τούρκους νὰ μεταφέρουν τὴν ἕδρα 
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τους ἀπὸ τὴν πόλη στὰ χωριά. Ἡ ἐκτέλεση ὅμως τῶν θρησκευτικῶν 
καθηκόντων γινόταν μὲ τὴν προσήκουσα εὐλάβεια ἀπὸ τὸν λαό. 
Ἰδιαίτερα οἱ γιορτὲς καὶ τὰ πανηγύρια χρησίμευαν στὴ σύσφιξη 
τοῦ ἐθνικοῦ φρονήματος κι ἐξέφραζαν τὸν πόθο τῆς λευτεριᾶς. Οἱ 
δωρεὲς καὶ οἱ ἀφιερώσεις κτημάτων καὶ σπιτιῶν σὲ ναοὺς καὶ μο-
ναστήρια ἐντὸς καὶ ἐκτὸς τοῦ νησιοῦ ἦταν συνήθεις.  

Τὸ χῶμα ὅμως τῆς Κῶ θὰ ποτιστεῖ ἀπὸ τὸ αἷμα δύο Νεομαρτύρων, 
ποὺ θεωροῦνται συγχρόνως καὶ ἥρωες τόσο τῆς χριστιανικῆς 
πίστης, ὅσο καὶ τῆς ἐθνικῆς ἀντίστασης. Πρόκειται γιὰ τὸν Ἅγιο 
Χρῆστο τὸν ἐκ Πρεβέζης, ποὺ ταξιδεύοντας ὡς ναυτικὸς βρέθηκε 
στὴν Κῶ, ὅπου μαχαιροκοπήθηκε ἀπὸ τοὺς Γενιτσάρους καὶ στὴ 
συνέχεια κάηκε στὶς 5 Αὐγούστου τοῦ 1668 καὶ τὸν Ἅγιο Ἰωάννη 
τὸν Ναύκληρο, ποὺ βασανίστηκε καὶ κάηκε ἐπίσης ζωντανὸς ἐννιὰ 
μῆνες μετά, στὶς 8 Ἀπριλίου τοῦ 1669. Ἕναν αἰῶνα ἀργότερα τὸ 
δέντρο τῆς λευτεριᾶς θὰ ξαναποτιστεῖ καὶ πάλι στὴν Κῶ μὲ τὸ αἷμα 
τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ζαχαρία τοῦ Β΄. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ζαχαρίας «ὁ 
ἀπὸ Πρωτοσυγκέλλων» ἐκλέχτηκε νὰ ποιμάνει τὸ νησὶ τὸν Ἀπρίλιο 
τοῦ 1790. Ἦταν μιὰ δύσκολη χρονικὴ περίοδος, γιατὶ τὰ ἀπελευ-
θερωτικὰ κινήματα εἶχαν πυκνώσει κι ἄρχιζαν νὰ ἀφυπνίζουν τοὺς 
Ἕλληνες. Ὁ Ἱεράρχης Ζαχαρίας διαβίβαζε κρυφὰ στὸν προορισμὸ 
τοὺς διάφορα βοηθήματα κι ἐργαζόταν ἀδιάκοπα γιὰ τὴ διάδοση 
τοῦ μεγάλου ἀγώνα. Φαίνεται πὼς οἱ Τοῦρκοι ἔμαθαν τὰ σχετικὰ 
μὲ τὴ δράση του καὶ τὴν ἄνοιξη τοῦ 1798, ποὺ ἡ τουρκικὴ ἀρμάδα 
βρισκόταν ἀγκυροβολημένη στὸν κόλπο τῆς Κῶ, τὸν κάλεσαν μὲ 
δόλο σ’ ἕνα καράβι, τὸν ἀποκεφάλισαν κι ἔριξαν τὸ σῶμα του στὴ 
θάλασσα. 

Ἀλλὰ καὶ ὁ διάδοχος τοῦ Ζαχαρία Ἀρχιεπίσκοπος Γεράσιμος, ποὺ 
ποίμανε τὸ νησὶ ἀπὸ τὸ 1801 μέχρι τὸ 1838, ἔζησε τὴ δίνη τῶν κακῶν 
ποὺ ἀκολούθησαν μετὰ τὶς νικηφόρες ναυμαχίες τῶν Ἑλλήνων στὸν 
κόλπο τῆς Κῶ καὶ τοῦ Γέροντα τὸ 1824, ὅταν οἱ Κῶοι διέτρεξαν 
τὸν κίνδυνο νὰ ἐξολοθρευτοῦν ἀπὸ τὸν τουρκικὸ ὄχλο. Ὁ Ἀρχι-
επίσκοπος Γεράσιμος κατέβαλε ἀπεγνωσμένη προσπάθεια γιὰ τὴ 
σωτηρία τους. Ὁ ἴδιος μόλις εἶχε προλάβει νὰ σωθεῖ κρυμμένος 
στὴν κουφάλα ἑνὸς μεγάλου δέντρου ἀπέναντι ἀπὸ τὸ Κονάκι (Δι-
οικητήριο) κι ἔτρεξε γρήγορα στὴν αὐλὴ τοῦ Τούρκου Πασᾶ τὴν 
ὥρα ποὺ αὐτὸς ἑτοιμαζόταν νὰ πλυθεῖ, πῆρε στὰ χέρια τὸ κανάτι 
καὶ προσφέρθηκε νὰ χύσει ὁ ἴδιος τὸ νερὸ γιὰ νὰ πλυθεῖ ὁ Πασᾶς. 
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Δεῖτε πῶς περιγράφει τὸ συμβὰν ἡ λαϊκὴ πολύστιχη στιχοπλακιὰ σ’ 
ἕνα σημεῖο της:
 ....................................................
«Ἄχ! ποιὸς δὲγ κλαίει; δὲθ θρηνεῖ; δὲν δέρνεται; δὲν σκούζει;
δὲν νεστενάζει; δὲβ βογκὰ; δὲν ξενεπνὰ στοὺς πόνους;
Ἡ μαύρη νύχτα πλάκωσε, κ’ ἡ μαύρ’ αὐγὴ γυρίζει,
κι ὁ Γέροντας ( ἔτσι προσφωνοῦσε τὸν Γεράσιμο τιμητικὰ ὁ λαός)
ἐκρύβγετο σὲ μιᾶς συκιᾶς κουφάλλα
καὶ ἄγρυπνος παράβλεπεν ὥσπ’ ὁ Πασᾶς σηκώθη.
Τρεχάτος τότ’ ὁ Γέροντας μπρὸς στὴν αὐλήν του βρέθη,
καὶ τὸ ἀμπρίκι ἅρπαξε μαζὶ καὶ τὸ λιγένι,
γιὰ νὰ τοῦ γείρη, νὰ νυφτή μὲ τὴν ταπεινοσύνη.

 - "Ἴντα ν’ αὐτό; Λὲ ὁ Πασᾶς. Πῶς ἐτσαδὰ μπροστά μου;
 - Τ’ ἀρνιά μου χάνονται, κ’ ἐγώ, καὶ ἦρτα νὰ μᾶς σώσεις".

Βρύσες πὸ δάκρυα τρέχανε καὶ τῶδ δυονῶν τὰ μμάτια
κ’ ἐμένασι βουβοὶ κ’ οἱ δυό, σὰν νὰ προσεύκουντᾶνε...............».

Αὐτὴ ἡ αὐθόρμητη καὶ συγκινητικὴ πράξη τοῦ Ἀρχιεπισκόπου 
Γερασίμου ἔκαμψε τὸν Πασᾶ, ποὺ ἔδωσε ἀμέσως ἐντολὴ νὰ στα-
ματήσουν οἱ διώξεις καὶ ἡ σφαγὴ τῶν χριστιανῶν.

Τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Γεράσιμο ἀποθανόντα διαδέχεται ὁ Ἀρχιεπί-
σκοπος Κύριλλος ὁ Β΄, ποὺ ἐπὶ τῆς Ἀρχιερατείας του ἡ Κῶς θὰ προ-
αχθεῖ σὲ Μητρόπολη, μὲ Εὐεργετήριο Γράμμα τῆς 11ης Ἀπριλίου 
τοῦ 1838 τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη Γρηγορίου τοῦ ΣΤ΄, ὁ ὁποῖος 
καὶ θὰ τὴν ἐπιβραβεύσει μὲ τὸν τίτλο τῆς «Ὑπερτιμίας καὶ Ἐξαρχίας 
Κυκλάδων Νήσων». Ἀπὸ τότε καὶ γιὰ ἕνα περίπου αἰῶνα ὁ Ἐπι-
σκοπικὸς Κατάλογος τῆς Κῶ θὰ συμπεριλάβει δώδεκα Μητρο-
πολίτες, ἕνας, μάλιστα, ἐκ τῶν ὁποίων, ὁ Γερμανὸς Καβακόπουλος 
(1866-1876), θὰ ἀναδειχθεῖ σὲ Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη τὸ 1913. 

Ἡ Μητρόπολη τῆς Κῶ, ὅπως καὶ οἱ ἄλλες Μητροπόλεις τῆς Δω-
δεκανήσου, ὑπῆρξε καθ’ ὅλη τὴ διάρκεια τοῦ 19ου αἰῶνα, ἐθναρ-
χικὸ κέντρο καὶ βάσιμος παράγοντας ὄχι μόνο τῆς θρησκευτικῆς κι 
ἐκκλησιαστικῆς, ἀλλὰ καὶ τῆς πολιτικῆς, κοινωνικῆς κι ἐκπαιδευ-
τικῆς ζωῆς τοῦ νησιοῦ. Ὁ Μητροπολίτης ὡς Ἐθνάρχης ὅλων τῶν 
Ὀρθοδόξων, ἀντιπροσώπευε τὸν ἑλληνικὸ πληθυσμὸ στὶς τουρκικὲς 
ἀρχές, ἀμυνόταν μὲ ἀναφορὲς πρὸς τὸν Πατριάρχη καὶ γραπτὲς δι-
αμαρτυρίες πρὸς τοὺς Τούρκους, γιὰ τὴν καταπάτηση τῶν προ-
νομίων τῶν χριστιανῶν, μαχόταν γιὰ τὴν ἰσχὺ τῶν τοπικῶν ἐθίμων, 
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ἐπόπτευε τὴν ἐκπαίδευση καὶ γενικότερα τὴν παιδεία καὶ ἦταν 
πρόεδρος τῶν Σχολικῶν Ἐφοριῶν. Προήδρευε ἐπίσης τῶν δημογε-
ροντιῶν καὶ ὅλων τῶν Συνεδρίων τῶν προκρίτων τῆς πόλης καὶ τῶν 
χωριῶν, καθὼς καὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Δικαστηρίων. Ὅλα αὐτὰ 
μαρτυροῦνται καὶ ἐπιβεβαιώνονται μέσα ἀπὸ τὶς καταχωρήσεις τῶν 
116 περιώνυμων Κωδίκων καὶ Καταστίχων τῆς Ἱερᾶς Μητρόπολης.

Ἡ ἴδια καρποφόρα ἐθναρχικὴ ἀποστολὴ τῆς Μητρόπολης 
Κῶ θὰ συνεχιστεῖ καὶ κατὰ τὴν περίοδο τῆς Ἰταλοκρατίας. Μπο-
ρεῖ ὁ θάνατος τοῦ Μητροπολίτη Ἀγαθαγγέλου Ἀρχύτα τὸ 1924 
νὰ ἀποστέρησε τὸ νησὶ ἀπὸ τὸν Ποιμενάρχη του γιὰ 23 ὁλόκλη-
ρα χρόνια, ἀφοῦ οἱ Ἰταλοὶ ἀρνοῦνταν πεισματικὰ τὴν ἄφιξη ἄλλου 
Ἱεράρχη, ἡ Μητέρα ὅμως Ἐκκλησία, τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, 
θὰ ὁρίσει «Γενικὸ Πατριαρχικὸ Ἐπίτροπο τῆς Ἐπαρχίας Κώου» τὸν 
Ἀρχιμανδρίτη Φιλήμονα Φωτόπουλο, ἄξιο τέκνο τῆς Κῶ, ποὺ θὰ 
κρατήσει στὰ στιβαρὰ τοῦ χέρια τὸ πηδάλιο τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας 
σὲ ὅλη τὴ διάρκεια τῶν δύσμοιρων χρόνων τοῦ Ἰταλικοῦ Φασισμοῦ, 
τῆς Γερμανικῆς Κατοχῆς καὶ τῆς Βρετανικῆς Διοίκησης τοῦ νησιοῦ. 
Ἡ περίοδος τῆς Μεσαρχιερατείας, ὅπως ὀνομάστηκε ὁ πολυετὴς 
ἐκεῖνος Μητροπολιτικὸς ἀπορφανισμός, οὐδόλως ἀποδυνάμωσε τὸ 
θρησκευτικὸ φρόνημα τῶν Κώων. Παρὰ τὶς συμφορὲς ποὺ ἔπληξαν 
τοὺς κατοίκους, ὅπως ἡ ἀναστάτωση ποὺ προκάλεσε τὸ «Ζήτη-
μα τοῦ Αὐτοκέφαλου» τῆς Δωδεκανησιακῆς Ἐκκλησίας, τὸ ὁποῖο 
ἐπιδίωξαν ἀνεπιτυχῶς νὰ ἐπιβάλουν οἱ Ἰταλοί, ὁ θανατηφόρος καὶ 
καταστρεπτικὸς σεισμὸς τοῦ 1933, ὁ πόλεμος καὶ ἡ Ναζιστικὴ κα-
τοχὴ μὲ τοὺς ἀπαγχονισμοὺς πατριωτῶν καὶ τόσα ἄλλα, ἡ Θρησκευ-
τικὴ Ἡγεσία καὶ ὁ Λαὸς τῆς Κῶ διαφύλαξαν ἀλώβητα τὰ ὅσια καὶ τὰ 
ἱερὰ τῆς Φυλῆς. Ἡ Ἐκκλησία καὶ ἡ Παιδεία ἦταν οἱ θεσμοὶ ἐκεῖνοι, 
ποὺ κατηύθυναν καὶ στὴ διάρκεια τῆς Ἀγγλοκρατίας τὸ δύσκολο 
ἔργο τῆς ἀνασυγκρότησης τῆς πνευματικῆς ζωῆς τῶν Κώων. 

Ἔτσι ὅταν τὸ 1947 ἔφθασε ἡ πολυπόθητη μέρα τῆς Λευτεριᾶς ἔφε-
ρε μαζί της καὶ τὴν ἀνάρρηση στὸν Ἱεραρχικὸ Θρόνο τῆς χηρεύου-
σας Κωακῆς Ἐκκλησίας τοῦ πρώτου μετὰ τὴν Ἐνσωμάτωση τῆς 
Δωδεκανήσου Μητροπολίτη Ἐμμανουὴλ Καρπαθίου (1947-1967). 
Ἀπὸ τότε καὶ μέχρι σήμερα ὑπὸ τὴ φιλόστοργη σκέπη καὶ μητρικὴ 
φροντίδα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τῆς Μεγάλης τοῦ Χρι-
στοῦ Ἐκκλησίας τῆς Κων/πόλεως, πορεύτηκε ὁ χριστοφόρος λαὸς 
τοῦ νησιοῦ τῆς Κῶ μὲ Ποιμενάρχες του τούς ἀοιδίμους Ναθαναὴλ 
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Λαυριώτη (1967-1979), Ἰεζεκιὴλ Τσουκαλᾶ (1981-1982) καὶ Αἰμιλι-
ανὸ Ζαχαρόπουλο (1982-2009), ποὺ στὴ διάρκεια τῆς Μητροπολι-
τικῆς τοῦ θητείας (τὸ ἔτος 2004) ἀποσπάσθηκε ἡ Νίσυρος ἀπὸ τὴ 
Μητρόπολη τῆς Ρόδου καὶ ὑπάγεται πλέον κανονικὰ στὴ Μητρόπο-
λη τῆς Κῶ. 

Οἱ Κῶοι εὐγνωμονοῦν βαθύτατα τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη  
κ.κ. Βαρθολομαῖο τὸν Α΄, γιὰ τὴν ἀπόφασή του νὰ τοὺς ἐπιδαψι-
λεύσει τὸ 2009 ἕνα νέο σὲ ἡλικία Μητροπολίτη, καθ’ ὅλα ἄξιο μιᾶς 
σύγχρονης Ἱεραρχικῆς Ἀποστολῆς καὶ Διακονίας, τὸν ὁλότελα δικό 
τους, δηλαδὴ συμπατριώτη τους, Ναθαναὴλ τὸν Β΄ Διακοπανα-
γιώτη. 
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Παντελῆς Εὐστ. Διακογεωργίου: Τὰ Σιάννα τῆς Ρόδου. Συμβολὴ 
στὴν Ἱστορία καὶ τὴ Λαογραφία. Ρόδος 2010. Σελ. 270, Σχ. 80. 

Μπορεῖ τὸ παρελθὸν νὰ μὴν μπορεῖ νὰ γίνει μέλλον. Ὅμως τὸ χθὲς 
μπορεῖ νὰ ἀποτελέσει τὴ βάση γιὰ τὸ σήμερα καὶ τὸ αὔριο. Ἐργασίες 
ποὺ ἀποτελοῦν κιβωτὸ τοῦ παρελθόντος, κρύβουν πολύτιμους θη-
σαυρούς, ἀπὸ τοὺς ὁποίους οἱ ἄνθρωποι ἀντλοῦν διδάγματα, πείρα, 
σοφία. Ὅταν μάλιστα ἡ ἐποχή μας ἀναζητᾶ διέξοδα ἠθικά, κοινω-
νικά, πολιτισμικά, ἡ ἀναδρομὴ στὸ παρελθὸν ἀποτελεῖ χρήσιμη κι-
βωτό. Πηγὴ ἄντλησης γνώσεων. 

Αὐτὸ τὸ χρήσιμο ἔργο, ἀνέλαβε νὰ ὑλοποιήσει ὁ γνωστὸς συ-
μπολίτης μας ἰατρὸς Παντελὴς Διακογεωργίου, ὁ ὁποῖος γεννήθη-
κε στὰ Σιάννα, (χωρὶς νὰ πάψει νὰ ἐπισκέπτεται τὸ χωριό του) καὶ 
θέλοντας νὰ συνεχίζει τὸ ἔργο τοῦ ἀείμνηστου πατέρα του κατέγρα-
ψε ἄγνωστα κεφάλαια τῆς πλούσιας Ἱστορίας τῆς Ρόδου. 

Συγκεκριμένα μᾶς παρέδωσε ἕνα τόμο 270 σελίδων, ποὺ ἀποτελεῖ 
κείμενο καὶ φωτογραφικὸ ὑλικὸ μὲ τίτλο: Τὰ Σιάννα τῆς Ρόδου. 

Στὸ προλογικὸ σημείωμα ποὺ ὑπογράφει ὁ Ι.Χ. Παπαχριστο-
δούλου Ἔφορος τῶν ἀρχαιοτήτων ἔ.τ. μὲ τὸ ἔργο του χαρίζει στοὺς 
συμπατριῶτες του ἕναν εὐνόητο ὁδηγὸ τῆς φυσιογνωμίας τοῦ χω-
ριοῦ του καὶ στοὺς μελετητὲς διαφόρων εἰδικοτήτων, ὑλικὸ γιὰ πε-
ραιτέρω ἀξιοποίηση καὶ ἐπεξεργασία. 

Στὸ πρόλογό του ὁ συγγραφέας, ἐξηγεῖ μὲ φρονιμάδα καὶ 
ἁπλότητα τοὺς λόγους ποὺ τὸν ὁδήγησαν νὰ καταγράψει καὶ νὰ 
προβάλλει τὴν ἱστορία, τὰ χριστιανικὰ μνημεῖα καὶ τὸν λαϊκὸ πολι-
τισμὸ τοῦ μικροῦ ἀλλὰ ὄμορφου χωριοῦ. 

Ἐπιπλέον σημειώνει πὼς ὁ πατέρας του δάσκαλος, εἶχε ξεκινήσει 
νὰ καταγράφει τὴν ἱστορία τοῦ τόπου τους καὶ μάλιστα καταχωρεῖ 
ἕνα ἱστορικὸ σημείωμα, μὲ ἀρκετὸ ἐνδιαφέρον.

Τὸ βιβλίο συμπληρώνει ἕνα μεγάλο κεφάλαιο ποὺ ἀφορᾶ τὴ Ρόδο, 
ἕνα βιβλίο ποὺ ἀπουσίαζε ἀπὸ τὸ ἀναγνωστικὸ κοινό, γραμμένο μὲ 
ὅσα ἐπιτάσσει ἡ μέθοδος γραφῆς ἐπιστημονικῆς μελέτης. Μὲ δύο 
λόγια εἶναι γραμμένο μὲ ὑποσημειώσεις γιὰ τὴν τεκμηρίωση καὶ 
πλούσια βιβλιογραφία. 
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Θυμᾶμαι τὸ 2010 μὲ πόση χαρὰ ἀπόκτησε δύο παλιοὺς χάρτες 
(τοῦ 18ου καὶ 19ου) οἱ ὁποῖοι σημείωναν ἐλάχιστα ἀπὸ τὰ 44 χωριὰ 
τῆς Ρόδου, καὶ μέσα σ’ αὐτὰ τὰ Σιάννα καὶ τὰ Μονασύρια (Μο-
ναστήρια). Ἤ ὅταν ἔλαβε τὴν πληροφορία γιὰ τὰ ἀγγεῖα τύπου 
Σιαννῶν, στὰ ξένα μουσεῖα, καὶ τόσα ἄλλα τὰ ὁποία παρουσιάζο-
νται γιὰ πρώτη φορὰ στὸ ἀναγνωστικὸ κοινό. 

Καὶ παρὰ τὸ γεγονὸς πὼς δὲν ἔχουν διασωθεῖ τοπικὰ ἀρχεῖα, 
ὁ συγγραφέας ἐρεύνησε σὲ βάθος τὰ θέματά του καὶ βασίστηκε σὲ 
τρεῖς πυλῶνες: 

Στὴ δική του ἐπιτόπια ἔρευνα, κυρίως στὸ λαογραφικὸ καὶ ἐκκλη-
σιαστικὸ μέρος. Στὸν Κώδικα τῆς Ἐκκλησίας τῶν Σιαννῶν, ὅπου 
μποροῦν νὰ ἐξαχθοῦν καὶ ἄλλα χρήσιμα στοιχεῖα. Καὶ βεβαίως στὴν 
πλούσια βιβλιογραφία σὲ συνδυασμὸ μὲ τὶς πολύτιμες σημειώσεις 
ποὺ κληροδότησε ἀπὸ τὸν πατέρα του Εὐστάθιο. 

Τὸ καλαίσθητο αὐτὸ βιβλίο, ποὺ ἐκδόθηκε μὲ δαπάνες τοῦ συγ-
γραφέα, συγκροτεῖται ἀπὸ πέντε μεγάλα κεφάλαια. Τὸ 4ο κεφάλαιο 
ἀφορᾶ τὶς Ἐκκλησίες καὶ τὰ Μοναστήρια. Συγκεκριμένα ἀναφέρει 
ὅλα τὰ μνημεῖα τῆς Χριστιανικῆς ἐποχῆς: Ὁ Κώδικας τῶν Σιανῶν, 
ὁ ρόλος τῶν Ἰταλῶν, τὰ Χριστιανικὰ Μνημεῖα Ἐποχῆς, ὁ ἱερὸς τοῦ 
Ἅγ. Παντελεήμονα, τὸ πανηγύρι, τὸ μοναστήρι τῆς Κυρᾶς, καὶ ὅλα 
τὰ ἄλλα μοναστήρια τῆς περιοχῆς. Τέλος γιὰ τὴ σχέση τῆς Πανα-
γιᾶς Σκιαδενὴς μὲ τὸ χωριὸ καὶ τοὺς ἀνθρώπους της. 

Ὅλα τὰ κείμενα καταγράφονται μὲ ἁπλότητα, παραστατικότη-
τα καὶ σεβασμὸ στὸν γενέθλιο τόπο. Βεβαίως δὲν μπορεῖς νὰ κα-
ταγράψεις λεπτομέρειες τόσων χρόνων σὲ ἕνα τόμο, ὅσο καὶ ὀγκώδης 
νὰ εἶναι. Ὅμως τὸ ἀποτέλεσμα τῆς ἐργασίας αὐτῆς, μπορεῖ καὶ φα-
νερώνει πὼς ἔγινε σὲ βάθος ἔρευνα, καὶ μάλιστα, ὑπῆρξε ξόδεμα 
χρόνου καὶ κόπου. Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἐπιμονὴ τοῦ συγγραφέα νὰ φέρει 
στὸ φῶς ἄγνωστα θέματα ὅπως εἶναι ἀρχαία ἀγγεῖα ποὺ βρίσκονται 
σὲ ξένα μουσεῖα καὶ κυρίως νὰ παρουσιάσει (μεταγράψει) σελίδες 
ἀπὸ τὸν σπουδαῖο Κώδικα τῆς Ἐκκλησίας τῶν Σιαννῶν. Ἐδῶ πρέπει 
νὰ σταθοῦμε καὶ νὰ ὑπογραμμίσουμε τὴ βαθειὰ πίστη τῶν Σιαννιτῶν 
στὴν Ὀρθόδοξη πίστη καὶ λατρεία, στὰ δύσκολα χρόνια τῆς Τουρ-
κοκρατίας, τῆς Ἰταλοκρατίας καὶ τῆς Γερμανικῆς κατοχῆς. Ὅπως 
καὶ ἄλλοι ρόδιοι τῆς ὑπαίθρου ἔτσι καὶ οἱ Σιαννίτες φανέρωναν τὴ 
ἀγάπη καὶ τὸ σεβασμό τους στὴν Χριστιανικὴ Ἐκκλησία. Ἔχτι-
ζαν ναούς, τοὺς ἱστοροῦσαν, δώριζαν χτήματα, δώριζαν γεωργικὰ 
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προϊόντα, ἔδειχναν σεβασμὸ στοὺς ἑκάστοτε μητροπολίτες καὶ ἱε-
ρωμένους καὶ ὡς ἄλλη τοπικὴ αὐτοδιοίκηση, ἀναπλήρωνε ἡ ἐκκλη-
σιαστικὴ ἐπιτροπὴ ζήτημα παιδείας καὶ κοινωνικῆς ἀλληλεγγύης.

Βιβλία σὰν κι αὐτά, θὰ πρέπει νὰ διαβαστοῦν ὄχι μόνο ἀπὸ τοὺς 
Ροδίους, ἀλλὰ ἀπὸ κάθε ἀναγνώστη γιὰ νὰ κρατήσουν γιὰ πάντα 
μιὰ πολύτιμη κιβωτὸ Γνώσεων, Ἱστορίας καὶ Πολιτισμοῦ. 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ Μ. ΧΟΝΔΡΟΣ 

Μηνᾶς Ἀλ. Ἀλεξιάδης (ἐπιστ. ἐπιτιμ.), Κάρπαθος καὶ Λαογραφία. 
Γ΄ Διεθνὲς Συνέδριο Καρπαθιακῆς Λαογραφίας (Κάρπαθος, 21-26 
Μαρτίου 2006), Πρακτικά, Πνευματικὸ Κέντρο Δήμου Καρπάθου 
- Νομαρχιακὴ Αὐτοδιοίκηση Δωδεκανήσου - Ἐπαρχεῖο Καρπάθου, 
Ἀθήνα 2008, σσ. 1165. 

Ἡ Κάρπαθος, νησὶ μὲ πλούσιο -κατὰ κοινὴ ὁμολογία τῶν εἰδικῶν- 
πρωτογενὲς λαογραφικὸ ὑλικό, ἔχει νὰ καυχηθεῖ ὅτι γέννησε καὶ 
σημαίνοντες πνευματικοὺς ἀνθρώπους ποὺ τὸ ἀνέδειξαν καὶ ἐξα-
κολουθοῦν νὰ τὸ μελετοῦν καὶ νὰ τὸ προβάλλουν μὲ ἐπιτυχία στὸν 
ἐπιστημονικὸ κόσμο ἀλλὰ καί, ἐκλαϊκευμένο, σὲ εὐρύτερο κοινό, 
στόν δρόμο ποὺ ἔδειξαν παλαιότεροι γόνοι της, ὅπως ὁ Ἐμμ. Μανω-
λακάκης (1830-1900) καὶ Μιχ. Γ. Μιχαηλίδης - Νουάρος (1877-195;;  
καὶ διεύρυναν συστηματικὰ οἱ σύγχρονοί μας Πανεπιστημιακοὶ Κα-
θηγητές, Γεώργιος Μ. Μιχαηλίδης - Νουάρος (1909-2002), Κωστὴς 
Μηνᾶς καὶ Μηνᾶς Ἀλ. Ἀλεξιάδης. Μαζί τους συντάχτηκαν κατὰ 
καιροὺς καὶ ἄλλοι, καρπαθιακὴς ἐπίσης καταγωγῆς καὶ μὴ Καρπάθι-
οι, ἐραστὲς τῆς Λαογραφίας, ἀπὸ τὸν ὅμιλο τῶν ὁποίων δὲν ἔλειψαν 
οἱ γυναῖκες. Καθόλου παράδοξο, λοιπόν, ὅτι ὁ τόσο καρποφόρος 
στὸν τομέα αὐτὸν τόπος ἀποτέλεσε κατ’ ἐπανάληψη καὶ κέντρο 
συλλογικῶν ἐκδηλώσεων ἐπιστημονικῆς ἀναφορᾶς στὴν ἰδιαίτερη 
αὐτὴ πολιτισμική του κληρονομιά. Μάρτυρες τῆς δραστηριότητας 
αὐτῆς εἶναι καὶ τὰ τρία Διεθνῆ Συνέδρια Καρπαθιακὴς Λαογραφίας, 
ποὺ πραγματοποιήθηκαν ἐκεῖ, κατὰ τὶς δύο προηγούμενες δεκα-
ετίες (Ἀ?: 1994, B?: 2001, Γ?: 2006), Πρακτικὰ τῶν ὁποίων μᾶς πα-
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ραδόθηκαν ὑπὸ τὸν τίτλο Κάρπαθος καὶ Λαογραφία, (Ἀθήνα, Ἀ?: 
1998-2001, B? 2003, Γ?: 2008), μὲ τὴν ἐπιμέλεια τοῦ ἐμπνευστὴ καὶ 
ὀργανωτή τους, Καθηγ. Μηνᾶ Ἀλ. Ἀλεξιάδη. Ἐδῶ θὰ ἀρκεστοῦμε 
σὲ μιὰ συνοδικὴ ἀναφορὰ στὸν πολυσέλιδο τόμο τῶν Πρακτικῶν 
τοῦ χρονικὰ τελευταίου, συνοδευόμενη μὲ κάποιες ἐπιμέρους παρα-
τηρήσεις. 

Ἡ ἀποτύπωση τῶν ἐργασιῶν τοῦ Γ΄ αὐτοῦ Συνεδρίου, ὅπως μᾶς 
προσφέρεται στὴν ἔκδοση ποὺ μᾶς ἀπασχολεῖ, ἐντυπωσιάζει πραγ-
ματικά. Τὸ κύριο καὶ οὐσιαστικὸ μέρος τοῦ τόμου, ποὺ προσεγγίζει τὶς 
χίλιες σελίδες (79-1074), περιλαμβάνει 48 ἀνακοινώσεις, ποὺ φέρουν 
τὴν σφραγίδα τοῦ ἐπιστημονικοῦ κύρους τῶν συνέδρων (στήν συ-
ντριπτική τους πλειονότητα πανεπιστημιακοὶ καὶ κοντά τους ἄλλοι 
εἰδικοὶ στὸν τομέα τῆς Λαογραφίας, καθὼς καὶ ἐμπλεκόμενοι ἄλλων 
ἐπιστημονικῶν εἰδικοτήτων). Στὴν ἀξιόλογη αὐτὴ συμμετοχή, ἡ 
Ἑλλάδα βρίσκεται μὲ τὸν μεγαλύτερο ἀριθμὸ εἰσηγητῶν ὁ κύκλος 
τῶν ὁποίων συμπληρώνεται μὲ τὴν ἐπιστημονικὴ ἐκπροσώπηση καὶ 
ἄλλων χωρῶν: Ἀγγλίας, Γαλλίας, Γερμανίας, Ἱσπανίας, Αὐστραλίας. 
Διαπιστώνεται ἐπίσης εὐχάριστα ὅτι στὴν πνευματικὴ αὐτὴ ὁμήγυ-
ρη, ἀνάμεσα στὸ πλῆθος τῶν πολύπειρων καὶ πολιῶν ἐπιστημόνων, 
συγκαταλέγονται καὶ νέοι, ἀνερχόμενοι τὸν ἐπίπονο δρόμο τῆς 
καταξίωσης, ὥστε τὸ συνέδριο νὰ ἀποβαίνει γι’ αὐτοὺς κονίστρα 
ἀνάδειξης τῶν ἱκανοτήτων τους, βῆμα προβολῆς τοῦ ἐπιστημονι-
κοῦ τους ὁπλισμοῦ καί, σὲ τελευταία ἀνάλυση, στίβος ἀνελικτικῆς 
τους γυμνασίας. Ἡ πτυχὴ αὐτὴ τοῦ Συνεδρίου ἀποκαλύπτει τὴν 
εὐαιασθησία καὶ ζωντανὴ μέριμνα τοῦ Καθηγ. Ἀλεξιάδη (εὐγενὴς 
στάση ζωῆς, ποὺ ἔχει ὑποπέσει στὴν ἀντίληψή μας καὶ ἀπὸ ἄλλες 
παρεμφερεῖς ἐνέργειές του), γιὰ τὴν ἐνθάρρυνση καὶ προαγωγὴ τῶν 
νέων ἐπιστημόνων καὶ τὴν ἐξασφάλιση, μαζί, τῆς συνέχειας στὴν 
καλλιέργεια καὶ ἀνάπτυξη τῆς Λαογραφίας, κάτι ποὺ τὸν τιμᾶ ἰδι-
αίτερα καὶ τὸν καταξιώνει καὶ ἀπὸ αὐτὴν τὴν πλευρὰ ὡς πανεπι-
στημιακὸ δάσκαλο καὶ συνεπῆ θεράποντα τοῦ ἐπιστημονικοῦ αὐτοῦ 
κλάδου, στὸν ὁποῖο θητεύει γονιμότητα. 

Ἡ θεματολογία τῶν ἀνακοινώσεων εἶναι πλουσιότατη, μὲ κύριο 
ἀντικείμενο, βέβαια, τὴν Κάρπαθο· ὁ λόγος ὅμως ἐκτείνεται πολὺ 
πιὸ πέρα ἀπὸ τὸ σχολιαζόμενο ὑλικὸ ποὺ παρέχει ὁ τόπος καὶ οἱ 
ἄνθρωποί του. Ἡ προσέγγιση καὶ ἀνάλυση τῶν ἐπιτόπωιν στοι-
χείων ἀποτελεῖ, πολλὲς φορές, ἀφετηρία ἀναγωγῆς καὶ σύνδεσής 



267

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΕΣ

τους μὲ ἀνάλογα δεδομένα ἀπὸ ἄλλους τόπους, στὴν Ἑλλάδα καὶ 
στὸ ἐξωτερικό. Χάρη στὴν διατοπικὴ διάσταση τοῦ περιεχομένου 
τῶν ἀνακοινώσεων αὐτοῦ τοῦ εἴδους, τὸ Συνέδριο λειτούργησε καὶ 
ὡς ἐνεργὸς παράγων διεύρυνσης τῶν γεωγραφικῶν ὁριζόντων στὴ 
γνώση τοῦ λαϊκοῦ βίου καὶ τῆς πολιτισμικῆς καὶ κοινωνικῆς συμπε-
ριφορᾶς τοῦ ἀνθρώπου. Σὲ ἄλλες ἀπὸ αὐτὲς ἀποτυπώνεται ἰδιαίτε-
ρα ὁ διεπιστημονικὸς χαρακτήρας, μὲ προεκτάσεις στὸ πεδίο τῆς 
Κοινωνικῆς Ἀνθρωπολογίας ἢ τῆς Ἱστορίας, τῆς Οἰκονομίας κ.ἄ. 
τομέων, ἐνῶ ὁρισμένες, μὲ τὴν βοήθεια τῆς φιλολογικῆς ἢ τῆς θε-
ολογικῆς γνώσης, ὁδηγώντας σὲ βάθος χρόνου, συνδέουν στοιχεῖα 
τῆς καρπαθιακῆς λαογραφίας πρὸς ἄλλα τῆς ἑλληνικῆς, κοσμικῆς 
καὶ χριστιανικῆς, γραμματείας. Ὁ κατάλληλος συντονισμένος 
λόγος αὐτῶν τῶν ἀνακοινώσεων μᾶς μεταφέρει ἀπὸ τὸ ἐγγύτε-
ρο πρὸς ἐμᾶς παρελθόν (ὅπως ἡ ἀναγωγὴ στὸν Σολωμό, ἀπὸ τὴν 
Καθηγήτρια Αἰκ. Παπαθωμὰ - Μαστοροπούλου σ. 777-782), στὸ 
ἀπώτερο (σὲ συνάντηση μὲ τίς χριστιανικὲς Ἀγάπες, μὲ ὁδηγὸ τὸν 
τότε Ἀρχιμανδρίτη Ναθαναὴλ Διακοπαναγιώτη, σήμερα Μητρο-
πολίτη Κώου καὶ Νισύρου: σ. 433-438, διασταύρωση μὲ γραφόμενα 
τοῦ Πλουτάρχου γιὰ περιστατικὸ τῆς ἐποχῆς τοῦ Περικλῆ, στὴν 
Ἀθήνα, ἀπὸ τὸν Καθηγ. Μιχ. Γ. Μερακλῆ: σ. 730-731, μὲ  διήγη-
ση τοῦ Παυσανία γιὰ τὸν Θησέα, ἀπὸ τόν Καθηγ. Δημ. Μπενέκο: 
σ. 764-774, μὲ τὴν Λουκιάνεια εἰκόνα τοῦ πορθμείου τοῦ Χάροντα 
καὶ τὸ τραγικὸ λόγο τοῦ Σοφοκλῆ, γιὰ τὸν ἄτυχο ἔρωτα τοῦ Αἵμω-
να πρός τὴν Ἀντιγόνη, ἀπὸ τὴν Καθηγήτρια Ζωὴ Σαμαρὰ: σ. 867, 
869), ὡς καὶ τὸ ἀπώτατο, καθὼς ἡ ἴδια Καθηγήτρια μᾶς παραπέμπει 
στὸν Ὁμηρικὸ Ὠκεανὸ καὶ τὸν Ἀχέροντα καὶ στὸ μυθολογικὸ πεδίο 
τοῦ Χάους καὶ τοῦ Ἅδη, θὰ λέγαμε καὶ τῆς Γαίας, μέσα ἀπὸ τὴν 
ἀναφορά της στὴν «μάνα Γῆ» (σ. 867, 868). Τὴν γραμμὴ πρὸς τὸ 
τόσο μακρινὸ ἐκεῖνο παρελθὸν χαράζει λεπτομερέστερα ὁ καθηγ. 
Ιω. Προμπονᾶς, πηγαίνοντάς μας, διαμέσον τῆς Ὀδύσσειας, ὣς τὰ 
προομηρικὰ χρόνοια, γιὰ νὰ μᾶς δείξει τὴν ρίζα τῆς καρπαθιακῆς 
παραλλαγῆς τοῦ δημοτικοῦ τραγουδιοῦ «(δ)ἰκίμιν τῆς ἄ(γ)ἄπης» 
(σ. 855-863), γιὰ νὰ περιοριστοῦμε μόνο σ’ αὐτά. Θὰ θέλαμε μόνο 
νὰ προσθέσομε, σχετικὰ μὲ τὸ τελευταῖο, ὅτι ἡ μνεία τῶν τόπων 
στοὺς ὁποίους μαρτυρεῖται τὸ τραγούδι (σ. 863), δὲν πρέπει νὰ θε-
ωρηθεῖ περιοριστική. Παραλλαγὴ του βρίσκομε καὶ στὴν παράδοση 
τῆς Τήλου· βλ. Παντ. Α. Καμμᾶ, «Δημοτικὰ Τραγούδια τῆς Τήλου», 
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Δωδεκανησιακὴ Ἐπιθεώρηση 1(1947)279, ὅπου τὸ τραγούδι μὲ τίτλο 
«Τὰ πέντε ἀρκοντόπουλα ἢ ὁ Κοντὸς κι ἡ Λυερή», μὲ 37 συνολικὰ 
στίχους. Ἀπὸ αὐτούς, οἱ 9 πρῶτοι ἀντικρίζονται, ἔχοντας κενά, μὲ 
τοὺς 12 πρώτους τοῦ καρπαθιακοῦ (Πρακτικά, σ. 855)· ἡ συνέχειά 
τους ὅμως (στ. 10-37) μᾶς μεταφέρει σὲ ἄλλο θέμα, πρᾶγμα πού, 
ἂν δὲν βρεθοῦν λανθάνοντες ἐνδιάμεσοι μεταβατικοὶ στίχοι, ποὺ 
νὰ συνδέουν ὁμαλὰ μεταξύ τους τὶς δύο διαφορετικὲς ἀφηγήσεις 
(τὴν μιὰ ὡς συνέχεια τῆς ἄλλης), ὁδηγεῖ εὔλογα στὴν ὑπόθεση γιὰ 
κολόβωση τοῦ τραγουδιοῦ καὶ συρραφή (στὴν θέση τοῦ κενοῦ) 
ἄλλου ἀκέφαλου. (Ὑπὲρ τῆς ὑπόθεσης αὐτῆς συνηγορεῖ καὶ ἡ αὐτο-
τελὴς παρουσίαση τοῦ θέματος τῶν στίχων μὲ τὴν προβληματικὴ 
σύνδεση (10-37), σὲ ὁλοκληρωμένη ἐννοιολογικά (πάντως φτωχότε-
ρη) παραλλαγή τους, ποὺ βρίσκομε εὔκολα στὸν Α. Passow, Τρα-
γούδια Ρωμαίικα. Popularia Carmina Graeciae Recentioris, Ἀθήνα 
- Λειψία 1860, σὲ ἐκδοτικὴ ἀναπαραγωγὴ Ν. Νίκα - Χ. Σπανοῦ, Δη-
μοτικὰ Τραγούδια, Ἀθήνα 1958, σ. 362, ἀρ. 483, μὲ τὸν τίτλο «Ὁ 
Κοντὸς Κοντούτσικος», θέση ποὺ ἐνισχύεται καὶ ἀπὸ τὸ ἑπόμενό 
του ὁμότιτλο τραγούδι, ἀρ. 484, σ. 362-363, μὲ παρόμοιο θέμα, ἔστω 
μὲ διαφορετικὴ ἀφετηριακὴ τοποθέτηση καὶ τελικὴ ἔκβαση). Ὅμως 
ἡ συζήτηση πάνω σ’ αὐτὸ ξεπερνᾶ τὰ ὅρια ποὺ προσδιορίζονται 
ἀπὸ τὸ κύριο ἀντικείμενο τῆς ἀναφορᾶς μας. 

Ἀπὸ μιὰ ἄλλη πλευρά, εἶναι ἄξιο προσοχῆς ὅτι δύο ἀπὸ τοὺς 
ἀλλοδαποὺς συνέδρους προτίμησαν τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα στὶς 
δημοσιευόμενες ἀνακοινώσεις τους. Ἔτσι, οἱ ξενόγλωσσες, μὲ δε-
δομένη καὶ τὴν ὀλιγάριθμη συμμετοχὴ συνέδρων ἀπὸ τὸ ἐξωτε-
ρικό, περιορίστηκαν, στὰ Πρακτικά, σὲ ἐλάχιστες: μία στὰ γαλλικὰ 
καὶ τρεῖς στὰ ἀγγλικά, ἀπὸ τὶς ὁποῖες μάλιστα ἡ μία ἀπὸ Ἕλλη-
να τῆς Αὐστραλίας. ‘Ἂς σημειωθεῖ ὅμως ὅτι οἱ τίτλοι καὶ τῶν δύο 
ἑλληνόγλωσσων ἀνακοινώσεων τῶν ἀλλοδαπῶν, διαφέρουν κάπως 
φραστικά (ὅπως καὶ ἄλλοι), ἀπὸ τὴν διατύπωσή τους στὸν Πίνακα 
Περιεχομένων (σ. 173 καὶ 461, πρὸς σ. 1162 καὶ 1163, ἀντίστοιχα). Γιὰ 
τόν τίτλο μάλιστα τῆς δεύτερης (τοῦ Ἄγγλου Thornton Eduards, «Τὸ 
ἀνάγλειμμα. Παραλλαγὲς ἀπὸ τὴν Μεγάλη Βρεττανία καὶ Ἰρλανδία 
καὶ ἄλλοι τρόποι ποὺ μολύνονται καὶ ἀλλοιώνονται οἱ τροφὲς στὶς 
λαϊκὲς δοξασίες, σ. 461), δὲν μπορεῖ νὰ λεχθεῖ ὅτι εὐτύχησε στὴν 
διατύπωσή του. Τὸ ἴδιο καὶ στὸ κείμενο τῆς πρώτης (τοῦ Ἐπίκ. Κα-
θηγητὴ στὸ Πανεπιστήμιο τῆς ἱσπανικῆς Girona, Eusebi Ayensa, 
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«Μαγιόρκα, Κύπρος καὶ Κάρπαθος: Τρία στάδια τῆς αὐτοσχέδιας 
στιχουργίας στὴ Μεσόγειο», σ. 173-178), πρὸς τὸ τέλος τῆς σ. 176, 
ἡ φράση: «Αὐτὴ ἡ ἀντιζηλία, βασικὴ στὰ τσαττίσματα τῆς Κύπρου 
καὶ στὰ glosats τῆς Μαγιόρκας, δὲν ἀποτελεῖ καθ’ εὐατὴ ὁ σκοπός 
(sic) τῶν ὀλυμπίτικων γλεντικῶν διαλόγων μὲ μαντινάδες», πάσχει 
συντακτικά, ἔστω καὶ ἂν τὸ ὀλίσθημα ἐκληφθεῖ ὡς ἀποτέλεσμα 
ἀβλεψίας. Καὶ μιὰ ποὺ ὁ λόγος μᾶς ἔφερε στὸ ἄτυχο κατάχαρο πεδίο 
τῶν παροραμάτων, σκοντάφτουμε καὶ ἀλλοῦ πάνω τους, ὅπως στὴν 
ἴδια σ. 176, ὅπου τὸ «διαλογικὸ τραγούδι» ἔγινε καὶ ἔμεινε «διαλο-
γικό» (ἐκπληκτικὴ ἀποτύπωση παρουσίας τοῦ διαβόητου «δαίμονα 
τοῦ τυπογραφείου»), στὴν σ. 479, μὲ τὸν ρηματικὸ τύπο «ἀμείψουν» 
ποὺ ἔγινε «ἀμοίψουν», προφανῶς κατ’ ἐπίδραση τῆς «ἀμοιβῆς», καὶ 
στὴν φράση «στὸν ἐντοπισμῶν ἄρθρων» τῆς σ. 863, μὲ προφανῆ 
τὴν διολισθητικὴ ἕλξη, ἀντὶ «ἐντοπισμό». Ὅσο γιὰ τὴν γραφὴ «κα-
ταχωρήσουμε», στὴν ἴδια αὐτὴ σελίδα, ἂν δὲν γίνει δεκτὴ ὡς τυ-
πογραφικὸ ἀβλέπτημα, παραπέμπομε στὸ Γ. Μπαμπινιώτη, Λεξικὸ 
τῆς Νέας Ἑλληνικῆς Γλώσσας (ἔκδ. 1988 σ. 870, λ. «καταχωρίζω», μὲ 
συμπαρατιθέμενο σχετικὸ σχόλιο, καὶ λ. «καταχωρῶ». Θὰ σημειώνα-
με ἀκόμη καὶ τὸν τραυματισμὸ τῆς ἀκριβολογίας, μὲ τὴν ἀτυχῆ 
χρήση τῆς λέξης «πλειοψηφία», στὴν σ. 958, ἀντὶ «πλειονότητα», 
καθὼς οἱ ἠχογραφήσεις καὶ παραγωγὲς στίς ὁποῖες ἀναφέρεται δὲν 
ψηφίζουν, βέβαια. (Νὰ τὸ ποῦμε lapsus calamus). 

Ἀνεξάρτητα ἀπὸ ὅ,τι ἔτυχε νὰ ξεφύγει ἀπὸ τὸν ἔλεγχο τῶν δη-
μοσιευομένων, τὸ ὅλο ἔργο ἀποτελεῖ στὴν οὐσία του σημαντικότα-
τη συμβολὴ στὸν πλουτισμὸ τῆς λαογραφικῆς βιβλιογραφίας, γε-
νικότερα, καὶ ὄχι μόνο τῆς καρπαθιακῆς. Θὰ προσθέταμε μόνο ὅτι, 
ἀπὸ ἄποψη πρακτική, ὁ μεγάλος ὄγκος τοῦ τόμου καὶ τὸ ἀνάλογο 
βάρος του μειώνουν τὴν εὐχέρεια στὴν χρήση του καὶ ἐγκυμονοῦν 
τὸν κίνδυνο τῆς εὐκολότερης διάλυσής του. Ὑποθέτομε ὅτι, κατὰ 
τὴν ἐκδοτικὴ διαχείριση τῆς συνεδριακῆς ὕλης, θὰ πρυτάνευσε ἡ ἰδέα 
τῆς μὴ διάσπασής της, γιὰ τὰ ὅποια πλεονεκτήματα συντρέχουν μὲ 
τὴν ἑνιαία παρουσίασή της. Ἀλλὰ καὶ πάλι, θὰ μποροῦσε νὰ διατη-
ρηθεῖ ἡ ἑνότητα τῶν ἀνακοινώσεων, ὡς τῆς κύριας προσφορᾶς τοῦ 
Συνεδρίου, καὶ νὰ μειωθεῖ, ἔστω περὶ τὶς 200 σελίδες, ὁ ὄγκος τοῦ 
τόμου, μὲ μιὰ διαφορετικὴ οἰκονομία τοῦ περιεχομένου του. Σὲ τοῦτο 
θὰ συντελοῦσε, π.χ.,  ἂν δὲν γινόταν δεκτὴ ἡ εὐκαιριακὴ δημοσίευση 
τοῦ πολυσέλιδου Παραρτήματος ποὺ συνοδεύει τὴν κατὰ τὰ ἄλλα 
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ἐνδιαφέρουσα ὀλιγοσέλιδη ἀνακοίνωση τοῦ Μαν. Μ. Τσαγγάρη (σ. 
963-1016, δηλ. 54 σελίδες ἔναντι 8 τοῦ κύριου κειμένου, σ. 955-962, 
προσθήκη πού, ὅσο χρήσιμο καὶ ἂν εἶναι τὸ περιεχόμενό της, στα-
σιάζεται εὔλογα ἡ ἐπισύναψή της στὴν συγκεκριμένη ἐκδοτική της 
συνάφεια), καὶ ἂν οἱ σ. 15-76 (μὲ τὸ Πρόγραμμα τοῦ Συνεδρίου, τοὺς 
Χαιρετισμοὺς κλπ.), 1079-1090 (ἀπὸ τὸ Ἐπίμετρο καὶ 1091-1158 (μὲ 
τὰ «Φωτογραφήματα ἀπὸ τὸ Συνέδριο» κ.ἄ.), συνοποτελοῦσαν ἕνα 
ξεχωριστὸ σῶμα, ὅπως ἔχομε ὑπόψη μας ἀπὸ τὴν ἔκδοση Πρα-
κτικῶν ἄλλου Διεθνοῦς Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου, στὸ ἐξωτερικό. 
Βέβαια, τὸ περὶ τὸν ὄγκο τοῦ ἔργου πρακτικὸ πρόβλημα, ποὺ ἔχει 
νὰ κάμει μὲ σκοπιμότητες, δεοντολογικὲς προσεγγίσεις, ἐκδοτικὲς 
προτιμήσεις καὶ ὅ,τι ἄλλο, δὲν εἶναι ἱκανὸ νὰ ἀποτρέψει τὴν ἐπίσκε-
ψη τοῦ περιεχομένου του, ἡ ἀξία τοῦ ὁποίου παραμένει ἀκέραιη. 

Καὶ κάτι ἀκόμη. Ἡ ἀφιέρωση τοῦ Συνεδρίου καὶ τοῦ τόμου τῶν 
Πρακτικῶν του «στῆ Μνήμη τοῦ Καρπάθιου Ἀκαδημαϊκοῦ καὶ Κα-
θηγητὴ τῆς Νομικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Γεωργίου 
Μ. Μιχαηλίδη-Νουάρου» (σ. 11, βλ. καὶ σ. 9 καὶ 18), σκέψη καὶ 
πράξη ποὺ ἔδωσαν τὴν εὐκαιρία γιὰ δύο ἐξαίρετες ἀνακοινώσεις, 
ἀναφερόμενες στὸ ἔργο καὶ τὴν πρσωπικότητα τοῦ τιμωμένου (τῶν 
Καθηγητῶν Μηνᾶ Ἀλ. Ἀλεξιάδη, «Ἡ συμβολὴ τοῦ Γεωργίου Μιχα-
ηλίδη-Νουάρου στὴ Λαογραφία καὶ Κοινωνικὴ Ἀνθρωπολογία», σ. 
79-94, καὶ Κωνσταντίνου Πιτσάκη, «Ὁ Νομοδιδάσκαλος Γεώργιος 
Μιχαηλίδης - Νουάρος», σ. 845-854), δείχνει μὲ εὔγλωττο ὅσο καὶ 
ἐπαινετὸ τρόπο, πῶς ἡ Κάρπαθος, μὲ τὴν ἐνεργό της διανόηση καὶ 
τὴν πολιτισμική της καλλιέργεια καὶ εὐαισθησία, ξέρει νὰ τιμᾶ μὲ 
προσήκουσες ἐκδηλώσεις τὰ πνευματικά της ἀναστηματα. 

Φ. Ν. ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ 


