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"Αγ. Γεωργίου τοΰ Διασορίτου τής Τραγαίας Νάξου, Τεχν. Χρ. τεϋχ. 217, 1962.
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F a b r i c i u s , Christus = Fabricius U., Jesus Christus, Germany 1957.
F e l i c c e t i - L i e b e n f e l s , Ikonenmalerei = Felicceti - Liebenfels W., Geschichte der
byzantinischen Ikonenmalerei. Ölten - Lausanne 1956.
F r ü h e I k ο n e n = Weitzmann K., Chatzidakis M., Mijatev K., Radojcic Sv.,
Frühe Ikonen : Sinai, Griechenland. Bulgarien, Jugoslavien, Wien - München 1965.
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H a m a n n - M a c L e a n - H a l l e n s l e b e n , Monumentalmalerei = Hamann - Mac
Lean - Haldensleben H., Die Monumentalmalerei in Serbien und Makedonien vom
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Mitte des 14. Jahrhundert, Freiburg 1955 (πολυγρ.).
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M y s l i v e c , St. Georges = Myslivec J., Saint Georges dans Γ art chrétien oriental, Byzantinoslavica 5, 1933, σ. 304 - 375.
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Ξ υ γ γ ό π ο υ λ ο ς , Ή τοιχογραφία τής 'Αναλήψεως = Ξυγγόπουλος Ά., Ή τοιχογρα
φία τής 'Αναλήψεως εν τη άψίδι του 'Αγίου Γεωργίου Θεσσαλονίκης, ΑΕ 1938,
σ. 32-53.
Ξ υ γ γ ό π ο υ λ ο ς , "Αγιοι 'Απόστολοι = Ξυγγόπουλος Ά., Ή ψηφιδωτή διακόσμησις
τοο ναοϋ των 'Αγίων 'Αποστόλων Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1953.
Ξ υ γ γ ό π ο υ λ ο ς , Τοιχογραφίαι των Άγ. Τεσσαράκοντα = Ξυγγόπουλος Ά., Αί τοιχογραφίαι τών 'Αγίων Τεσσαράκοντα εις τήν Άχειροποίητον τής Θεσσαλονίκη^:,
ΑΕ 1957, σ. 6 - 30.
Ξ υ γ γ ό π ο υ λ ο ς , Τοιχογραφίαι παρά τό χωρίον Βούρβουρα = Ξυγγόπουλος Ά., Αί
τοιχογραφίαι του Άσκηταριοϋ παρά τό χωρίον του Βούρβουρα, Πελοποννη
σιακά Γ' - Δ', 1958 - 1959, σ. 87 - 94.
Ξ υ γ γ ό π ο υ λ ο ς , Βιβλιοκρισία Hamann - Mac Lean - Hallensieben =Ξυγγόπουλος Ά.,
Βιβλιοκρισία Hamann - Mac Lean - H. Hallensieben,. Die Monumentalmalerei,
Μακεδόνικα 6, 1964-65, σ. 292-299.
Ξ υ γ γ ό π ο υ λ ο ς , "Αγ. Νικόλαος 'Ορφανός = Ξυγγόπουλος Ά., Οί τοιχογραφίες του
Αγίου Νικολάου τοο 'Ορφανού Θεσσαλονίκης, 'Αθήναι 1964.
Ξ υ γ γ ό π ο υ λ ο ς , Ιστορημένα Ευαγγέλια = Ξυγγόπουλος Ά., Τσίμας Γ., Παπαχατζηδάκης Π., Ιστορημένα Ευαγγέλια Μονής Ιβήρων 'Αγίου Όρους, 'Αθήναι 1932.
Ξ υ γ γ ό π ο υ λ ο ς , Πανσέληνος = Ξυγγόπουλος Ά., Ζαχαρίου Φ., Μανουήλ Πανσέ
ληνος, 'Αθήναι 1956.
Ο k u n e ν, Lesnovo = Okunev Ν.. Lesnovo, L' Art Byzantin chez les Slaves,Recueil
Uspensky , τ. II, Paris 1930, σ. 222 έπ.
Ο m ο n t, Miniatures des plus anciens manuscrits = Omont H., Miniatures des plus
anciens manuscrits grecs de la Bibliothèque Nationale du Vie aL1 xiye siècle,
Paris 1929.
O p p e n h e i m , Mönchskleid = Oppenheim P.H., Das Mönchskleid in christlichen Altertum, Römische Quartalschrift, Supplementum, 1931.
' Ο ρ λ ά ν δ ο ς , Όμορφη 'Εκκλησιά =Όρλάνδος Ά., Ή Όμορφη 'Εκκλησιά, 'Αθήναι
1921.
' Ο ρ λ ά ν δ ο ς , ΕΜΜΕ=Όρλάνδος Ά., Εύρετήριον Μεσαιωνικών Μνημείων τής Ελ
λάδος, τεύχος 3, 'Αθήναι 1933.
' Ο ρ λ ά ν δ ο ς , ΑΒΜΕ = 'Ορλάνδος Ά., Άρχεΐον τών Βυζαντινών Μνημείων τής Ελ
λάδος, τ. 1-10, 'Αθήναι 1935-1964.
' Ο ρ λ ά ν δ ο ς , Παρηγορήτισσα = 'Ορλάνδος Ά., Ή Παρηγορήτισσα τής Άρτης,'Αθή
ναι 1963 [Βιβλιοθήκη τής έν 'Αθήναις 'Αρχαιολογικής 'Εταιρείας, αρ. 52].
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P a l l a s , Passion und Bestattung = Pallas D., Die Passion und Bestattung Christi in
Byzanz. Der Ritus - das Bild, München 1965 [Miscellanea byzantina Monacensia,
Heft 2]
P a p a g e o r g i o u , Masterpieces = Papageorgiou Α., Masterpieces of the Byzantine
Art of Cyprus, Nicosia 1965.
Π ε λ ε κ α ν ί δ η ς , Καστοριά = Πελεκανίδης Στ., Καστοριά, Θεσσαλονίκη 1953.
Ρ e t k ο ν i c, Peinture serbe du Moyen-Age =Petkovic V!., La Peinture serbe du MoyenAge, Beograd, τ. I, 1930, τ. II, 1934.
P e t k o v i c - B o s c o v i c , Deèani=Petkovic ΥΊ.,-Boskovic Dj., Decani, Beograd 1964.
P r o p y l ä e n k u n s t g e s c h i c h t e , Byzanz =Volbach, W. Fr. und Lafontaine - Dosogne J., Byzanz und der christliche Osten, Propyläenkunstgeschichte 3, Berlin 1968.
R a d ο j ö i c, Mileäeva = Radojèic S., Mileâeva, Beograd 1963.
R a j k ο ν i c, Königskirche in Studeniòa = Rajkovic M., Die Königskirche in Studeniia,
Beograd 1964.
R i c e , Byz. Kunst = Rice Talbot D., Byzantinische Kunst, München 1964.
R i c e , Hagia Sophia at Trebizond = Rice Talbot D., The Church of Hagia Sophia at
Trebizond, Edinburg 1968.
R o s s , Catalogue = Ross M., Catalogue of the Byzantine and Early Mediaeval Antiquities
in the Dumbarton Oaks Collection, I, Metalwork, Ceramics, Glass, Glyptics, Painting,
Washington D.C. 1962.
S c h w e i n f u r t h, Byzantinische Form = Schweinfurth Ph., Die Byzantinische Form,
2α εκδ. Mainz 1954.
S e e 1 i g e r, Pfingsten = Seeliger St., Pfingsten, Düsseldorf 1958.
S t e f a n e s c u , Bucovine et Moldavie = Stefanescu I.D., L'évolution de la peinture
religieuse en Bucovine et en Moldavie depuis les origines jusque au XIX e siècle.
Nouvelles Recherches, Paris 1929.
Σ τ ί κ α ς, Στερέωσις έξωνάρθηκος Μ. Δαφνιού = Στίκας Ε., Στερέωσις και άποκατάστασις του έξωνάρθηκος του καθολικοί) της Μονής Δαφνιού, ΔΧΑΕ, περ. Λ', τόμ. 3,
1962-1963, σ. 1 -47.
S t r z y g o w s k i , Miniaturen des serbischen Psalters = Strzygowski J., Die Miniaturen
des serbischen Psalters in Königl. Hnf.-Staatsbibliothek in München, Wien 1906.
S t u b b l e b i n e , Guido da Sienna = Stubblebine J., Guido da Sienna, Princeton N.J.
1964.
S t u b b l e b i n e , Byzantine Influence = Stubblebine J.. Byzantine Influence in 13th century Italian Panel Painting, D O P 20, 1966, σ. 8 5 - 1 0 1 .
S o t i r i o u , Peintures murales = Sotiriou G., Peintures murales byzantines du X I e
siècle dans la crypte de Saint-Luc, Actes du III e Congrès Intern, d' Et. Byz., Athènes
1932, σ. 389-400.
A. a n d J. S t y 1 i a n ο u, Churches of Cyprus = Stylianou, A. and J., The Painted
Churches of Cyprus, Cyprus 1964.
Σ ω τ η ρ ί ο υ , Ό μ ο ρ φ η 'Εκκλησιά Αίγίνης = Σωτηρίου Γ., Ή "Ομορφη Ε κ κ λ η σ ι ά
Αίγίνης, ΕΕΒΣ 2, 1925, σ. 242 - 276.
Σ ω τ η ρ ί ο υ , 'Αγία Τριάς Κρανιδίου = Σωτηρίου Γ., Ή 'Αγία Τριάς Κρανιδίου, ΕΕΒΣ
3, 1926, σ. 192 - 205.
Σ ω τ η ρ ί ο υ , Βυζαντινά Μνημεία Κύπρου = Σωτηρίου Γ., Τά βυζαντινά μνημεία της
Κύπρου. Α' Αεύκωμα, 'Αθήναι 1935 [Πραγματεΐαι τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών, τόμ. Γ ' ,
Φιλολογική - Ι σ τ ο ρ ι κ ή Σειρά].
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Σ ω τ η ρ ί ο υ , Θεοτόκος ή Άρακιώτισσα = Σωτηρίου Γ., Θεοτόκος ή Άρακιώτισσα τής
Κύπρου, ΑΕ 1953-1954, σ. 87-91.
Σ ω τ η ρ ί ο υ , Μωσαϊκόν της Μεταμορφώσεως = Σωτηρίου Γ., Το μωσαϊκόν της
Μεταμορφώσεως του καθολικού της Μονής τοϋ Σινά, Atti dell' Vili Congr. Intern,
di Studi Biz. τ. Il, Roma 1953, σ. 246-252.
Σ ω τ η ρ ί ο υ , "Αγιος Δημήτριος Θεσσαλονίκης = Σωτηρίου, Γ. και Μ., Ή βασιλική
τοϋ 'Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης, Α' Κείμενον, Β' Λεύκωμα, 'Αθήναι 1952
[Βιβλιοθήκη τής εν 'Αθήναις 'Αρχαιολογικής Εταιρείας, άρ. 34].
Σ ω τ η ρ ί ο υ , Εικόνες Μ. Σινά = Σωτηρίου Γ. και Μ., Εικόνες τής Μονής Σινά, τ. Α'
Εικόνες, 'Αθήναι 1956, τ. Β' Κείμενον, 'Αθήναι 1958. [Collection de Γ Institut Fran
çais d'Athènes, 100, 1021.
Σ ω τ η ρ ί ο υ , Πρώιμος παλαιολόγειος Άναγέννησις = Σωτηρίου Μ., Ή προημος παλαιολόγειος Άναγέννησις είς τάς χώρας και τάς νήσους τής Ελλάδος κατά τον
13ον αι., ΔΧΑΕ, περ. Δ', τ. 4 (Τιμητικός Γ. Σωτηρίου), 1964-1965 (1966), σ. 257 - 273.
U n d e r w o o d , Kariye Djami = Underwood P., The Kariye Djami, τ. I-III, London 1967.
V e 1 m a n s, Le rôle du décor architectural = Velmans T., Le rôle du décor architectural
et la représentation de Γ espace dans la peinture des Paléologues, C.A. 14, 1964, σ.
183-216.
V o l b a c h - H i r m e r , Frühchristliche Kunst = Volbach W. F., Hirmer M., München 1958.
W a t e r m a n , Romanesque Frescoes = Waterman Α., Romanesque frescoes, Princeton
N.J. 1951.
W e i t z m a n n , Byzantinische Buchmalerei = Weitzmann Κ., Die byzantinische Buchma
lerei des 9. und 10. Jahrhunderts, Berlin 1935.
W e i t z m a n n , Eine Pariser Psalter-Kopie = Weitzmann K., Eine Pariser Psalter-Kopie
des 13. Jahrhunderts auf dem Sinai, JÖG 6, 1956, σ. 125- 143.
W e i t z m a n n , Therteenth Century Crusader Icons = Weitzmann Κ., Thirteenth Cen
tury Crusader icons on Mount Sinai, The Art Bulletin 45, 1963, No 3. σ. 179 - 203.
W e i t z m a n n , Icon Painting = Weitzmann K., Icon Painting in the Crusader Kingdom,
DOP 20, 1966, σ. 49-83.
W e 11 s t e i n, Sant Angelo in Formis = Wellstein J., Sant Angelo in Formis et la peinture
médiévale en Campagnie, Genève 1960.
W e s s e 1, Abendmahl und Apostelkommunion = Wessel Kl., Abendmahl und Apostelkommunion, Recklinghausen 1964.
Χ α ρ α λ ά μ π ο υ ς - Μ ο υ ρ ί κ η , Παράστασις τής Φιλοξενίας = Χαραλάμπους - Μουρίκη Ντ., Ή παράστασις τής Φιλοξενίας του 'Αβραάμ σε μια εικόνα του Βυζαντι
νού Μουσείου, ΔΧΑΕ, περ. Δ', τ. 3, 1962-1963, σ. 87- 114.
Χ α τ ζ η δ ά κ η ς , Μυστράς = Χατζηδάκης Μ., Μυστρας. 'Ιστορία - Μνημεία - Τέχνη,
2α εκδ., 'Αθήναι 1956.
Χ α τ ζ η δ ά κ η ς , Βυζαντινά μνημεία 'Αττικής = Χατζηδάκης Μ., Τάσσος Α., Ζαχαρίου Φ., Τά βυζαντινά μνημεία 'Αττικής και Βοιωτίας, 'Αθήναι 1956.
Xyngopoulos,
Thessalonique = Xyngopoulos Α., Thessalonique et la peinture
macédonienne, Athènes 1955.
X y n g o p o u l o s , Icône bilatérale = Xyngopoulos Α., Sur Γ icône bilatérale de Poganovo,
C.A. 12, 1962, σ. 341 - 350.
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Ή Όμορφη Εκκλησιά ήταν το πρώτο βυζαντινό τοιχογραφημένο
μνημείο πού γνώρισα ως φοιτήτρια το 1956. 'Από τότε το επισκεπτόμουν
συχνά χωρίς συγκεκριμένο λόγο. Αισθανόμουν απλώς περίεργη οικειότητα
και αγάπη για την χαριτωμένη ταπεινή εκκλησία.
Ή συστηματική φωτογράφηση τών τοιχογραφιών της "Ομορφης Εκ
κλησίας από τήν Όμάδα Έρεύνης Βυζαντινών Τοιχογραφιών τοΰ Βασιλι
κού Ιδρύματος Ερευνών, στην οποία άνηκα τότε, τό 1963, ως επιστη
μονική συνεργάτις, μου έδωσε την ευκαιρία να δώ πιο προσεκτικά τό
μνημείο και ειδικά τις τοιχογραφίες. Με τήν συγκατάθεση τών μελών
της Όμάδος Έρεύνης, απεφάσισα νά τις μελετήσω εξ αρχής. Ή πρώτη
δημοσίευση της "Ομορφης 'Εκκλησίας τό 1921 άπό τον καθηγητή μου
κ. Ά . 'Ορλάνδο ήταν πλήρης. Οι πρόσφατες όμως εργασίες για τή βυ
ζαντινή ζωγραφική του 13ου αιώνα, αν και βασικά έθιγαν προβλήματα
έξοΰ άπό τον ελληνικό χώρο, επέβαλαν τήν επανεξέταση πολλών τοιχογραφημένων εκκλησιών. Είχα τήν εντύπωση, οτι στον κύκλο τών μνη
μείων αυτών θα μπορούσε νά άνήκη και ή Όμορφη 'Εκκλησιά.
Ή μελέτη είχε όλοκληρωθή τό 1967 και ή έγκριση της ως διδα
κτορικής διατριβής άπό τή Φιλοσοφική Σχολή τοΰ 'Αριστοτελείου Πανε
πιστημίου της θεσσαλονίκης υπήρχε από τό 1969. Δέν έγινε όμως δυνατό
νά δημοσιευθή γρηγορώτερα. Ευχαριστώ τον καθηγητή μου 'Ακαδημαϊκό
και Πρόεδρο της Χριστιανικής 'Αρχαιολογικής Εταιρείας κ. Ά . 'Ορλάνδο
καθώς και τον δάσκαλο μου στα πρώτα μεταπανεπιστημιακά χρόνια και
Γεν. Γραμματέα της Χριστιανικής 'Αρχαιολογικής Εταιρείας κ. Μ. Χατζη
δάκη, πού μου έκαναν τήν τιμή νά περιλάβουν τήν εργασία μου στις
εκδόσεις της Χριστιανικής 'Αρχαιολογικής Εταιρείας.
Τον καθηγητή κ. Στ. Πελεκανίδη πού με πραγματικό ενδιαφέρον και
στοργή παρακολούθησε, ενεθάρρυνε και κατηύθυνε τήν προσπάθεια μου
με πολύτιμες συμβουλές άπό τα πρώτα της βήματα, τό 1964, μέχρι τήν
ολοκλήρωση της, ευχαριστώ θερμά.
Ευχαριστίες οφείλω στή Φιλοσοφική Σχολή του 'Αριστοτελείου Πάνε-
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πιστημίου της Θεσσαλονίκης, πού ενέκρινε τή μελέτη μου ώς διδακτο
ρική διατριβή, ιδιαιτέρως δε στους καθηγητάς κ. κ. Γ. Μπακαλάκην,
Μ. Άνδρόνικον, Ν. Πλάτωνα και Χρ. Χρήστου.
Επίσης τήν Όμάδα Έρεύνης Βυζαντινών Τοιχογραφιών του Βασι
λικού Ίδρύματας Ερευνών ευχαριστώ για τήν παραχώρηση τών φωτογρα
φιών της Όμορφης Εκκλησίας. Ευχαριστίες οφείλω και στην κ. Μαρία
Γαβρίλη πού είδε ευσυνείδητα τις διορθώσεις και παρακολούθησε από
κοντά τήν διαδικασία της εκτυπώσεως. Πρέπει να σημειωθή οτι το σχέ
διο πού δείχνει τή διάταξη τών τοιχογραφιών έγινε με βάση τήν κάτοψη
και τις τομές του Ά . 'Ορλάνδου άπο τον Ε. 'Ολύμπιο.

Α'. ΓΕΝΙΚΑ ΠΑ ΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Στή μέση περίπου της ακατοίκητης περιοχής ανάμεσα στο Γαλάτσι
και στον Περισσό, εκεί πού αρχίζουν να ύψώνωνται τα Τουρκοβούνια,
σώζεται ή βυζαντινή εκκλησία του 'Αγίου Γεωργίου, γνωστή άπό παλιά
για τή χάρη της σάν ή "Ομορφη Εκκλησιά (πίν. Ι ) 1 .
Είναι μικρή (συνολικές διαστάσεις J0.52X 11.02 μ.) 2 , σταυρωτή μέ
τροΰλλο, εγγεγραμμένη σέ τετράγωνο, μέ παρεκκλήσιο στή νότια πλευρά
και νάρθηκα στή δυτική, πού εξέχει μέ μικρό δόντι στή βορεινή πλευρά.
Στην ανατολική της όψη προβάλλουν δύο τρίπλευρες αψίδες, των ιερών
του κυρίου ναού και του παρεκκλησίου (είκ. 1).
Ή τ ο ι χ ο δ ο μ ί α στο ναό και τό παρεκκλήσιο είναι προσεγμένη
πλινθοπερίκλειστη και πατά σέ βάση, ύψους 1.20 μ., άπό μεγάλες πολυ
γωνικές πέτρες και λιγοστές πλίνθους και τούβλα. Στο νάρθηκα, αντίθετα,
είναι απρόσεκτη καί φτωχική μέ μικρές πέτρες, πλίνθους και άφθονο κο
νίαμα.
Οί σ τ έ γ ε ς τοΰ ναού έχουν τήν αυστηρή εναλλαγή τών στερεών
όγκων, πού διακρίνουν τις ελλαδικές και ιδιαίτερα τις αθηναϊκές μεσοβυζαντινές εκκλησίες. Στο κέντρο υψώνεται, λυγερός και ελαφρός, όκτάπλευρος
τροΰλλος στεφανωμένος μέ τόξα στηριγμένα σέ μαρμάρινους κιονίσκους,
πού τονίζουν τις ακμές του. Στή βάση του καταλήγουν οί τέσσερεις άετωματικές στέγες τών κεραιών τοΰ σταυρού. Ά π ό αυτές ή δυτική ανοίγει σκε
πάζοντας καί τα δυτικά πλάγια διαμερίσματα - οί αντίστοιχοι ανατολικοί
χώροι (πρόθεση καί διακονικό) στεγάζονται μέ χαμηλότερες μονόρριχτες
στέγες.
Ή αυστηρότητα στή στέγαση τού ναού ταράσσεται στή νότια
πλευρά άπό τά καμπύλα περιγράμματα τών χαμηλότερων στεγών τοΰ ιεροΰ
βήματος καί τών δύο σταυροθολίων τοΰ παρεκκλησίου, ενώ στή δυτική
πλευρά χάνεται πίσω άπό τήν άρρυθμη βαθμιδωτή εναλλαγή τών άετωματικών στεγών μέ τις μονόρριχτες στέγες τοΰ νάρθηκα.
1. Χάραγμα στην εικόνα του Προδρόμου στο χτιστό τέμπλο μέ χρονολογία 1769
τήν ονομάζει έτσι ( Ό ρ λ ά ν δ ο ς, Όμορφη 'Εκκλησιά, σ. 39).
2. Διαστάσεις, κάτοψη καί τομές, ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς , βλ. παραπάνω, σχέδια, Χ α τ ζ η 
δ ά κ η ς Βυζαντινά Μνημεία 'Αττικής, πίν. ΙΟ σκίτσο τής νέας διαμόρφωσης των στε
γών τοΰ παρεκκλησίου, Μ π ο ύ ρ α ς, Βυζαντινά σταυροθόλια, σ. 69 σχ. 17.
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Ενκ. 1. Κάτοψη και κατά μήκος τομή τής "Ομορφης Εκκλησιάς.
από τον Ά. Κ. 'Ορλάνδο (1921).
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Λιτή είναι και ή γ λ υ π τ ή διακόσμηση στις εξωτερικές επιφάνειες τών
τοίχων. Περιορίζεται στο μαρμάρινο γείσο κάτω άπο τις ποδιές τών παρα
θύρων της ανατολικής πλευράς, μέ ενσωματωμένα λίγα κομμάτια άπο παλιό
τερα γλυπτά γείσα, στους κιονίσκους, πού χωρίζουν τα δίλοβα παράθυρα,
στις κεραίες και στην αψίδα του ίερου \ στα πώρινα γείσα κάτω από τις
στέγες, στους μαρμάρινους κιονίσκους και στα τόξα του τρούλλου. Έ ξ ϊσου
περιορισμένη εΐναι και ή κεραμεική διακόσμηση, μέ οδοντωτές ταινίες στα
τόξα τών παραθύρων και «σκυφία» στα τύμπανα τους· σήμερα βλέπομε
μόνο τις κοιλότητες υποδοχής τους.
Π α ρ ά θ υ ρ α ή εκκλησία είχε μόνο στις αψίδες, στα τύμπανα τών
κεραιών καί στον τρουλλο του ναού. Ό νάρθηκας φωτίζονταν από τις δύο
εισόδους του στή δυτική καί νότια πλευρά. Το παρεκκλήσιο σήμερα
δέχεται λιγοστό φώς μόνον έμμεσα* μια μεγάλη θύρα, πού υπήρχε στή νότια
πλευρά κοντά στή θύρα του νάρθηκα, χτίστηκε πολύ νωρίς, όπως φαίνεται
από τό είδος της τοιχοδομίας.
Εσωτερικά ό μακρόστενος χώρος του νάρθηκα διαρθρώνεται μέ αντι
κριστές παραστάδες σέ μικρότερους χώρους στεγασμένους μέ καμάρες καί
τυφλούς τρούλλους (πίν. 2α), πού διαδέχονται ό ένας τον άλλο μέ άρρυθμη
ποικιλία, ένώ οί τοίχοι χωρίζονται σέ μικρότερες επιφάνειες μέ τις παραστά
δες καί διαλύονται μέ τυφλά τόξα καί κόγχες. Ή έξοχη στή βορεινή πλευρά
σκεπάζεται μέ ρηχή καμάρα, πού της δίδει τή μορφή άρκοσολίου'ό χώρος,
πού ακολουθεί, μέ καμάρα πού διευθύνεται από βορρά προς νότο* ό τετρά
γωνος χώρος, μέ τή θύρα εισόδου στή δυτική πλευρά καθώς καί τό μεγά
λο τοξωτό άνοιγμα, πού οδηγεί στον κύριο ναό, μέ τυφλό τρουλλο '· ακολου
θεί μακρόστενος χώρος στεγασμένος μέ υψηλή καί στενή καμάρα, πού διευ
θύνεται άπό ανατολικά στα δυτικά· τέλος τό γωνιαίο νοτιοδυτικό δια
μέρισμα, πού συγκοινωνεί μέ τοξωτό άνοιγμα μέ τό παρεκκλήσιο σκεπά
ζεται μέ χαμηλό, περίπου ελλειψοειδή, τυφλό επίσης, τρουλλο.
Στο ναό επικρατεί τό πειθαρχημένο μυστικό πνεύμα τών μεσοβυζαντινών εκκλησιών, πού αναβλύζει αβίαστο καί καθαρό άπό τήν τέλεια
ισορροπία τών όγκων, τήν ιεράρχηση τών χώρων καί τό μελετημένο φωτι
σμό (πίν. 2β).
Ό τ ρ ο υ λ λ ο ς στηρίζεται στους τοίχους του Μεροϋ Βήματος, πού κατέ
χει τήν ανατολική κεραία, καί σέ δύο μεγάλους πεσσούς στα δυτικά. Ά π ό τά
3. Ό Μ π ο ύ ρ α ς, Βυζαντινά σταυροθόλια, σ. 68, σημ. 288, ερμηνεύει το κόσμημα
(έντονα κοίλη ροζίττα) στό επίθημα του παραθύρου στή βορεινή πλευρά ώς γοτθικό. Ση.
μειώνομε ακόμα, ότι χρησιμοποιήθηκε για δεύτερη φορά στην Όμορφη 'Εκκλησιά.
4. Ό τελευταίος παρεκκλίνει σημαντικά άπό τον άξονα του ναοΰ, καθώς τά
ανοίγματα του ανατολικού καί δυτικού τόξου δέν συμπίπτουν μέ τό άνοιγμα της καμάρας
της δυτικής κεραίας τοΰ ναού. Βλ. ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς , Όμορφη 'Εκκλησιά, σ. 5 : είκ. 4.
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πλάγια διαμερίσματα το βορειοδυτικό σκεπάζεται με ασπίδα, το νοτιοδυτικό
με σταυροθόλιο ', ή πρόθεση και το διακονικό με καμάρες (πίν.2β).Οί τοίχοι
στις κεραίες, στο ΰψος πού γεννιούνται οί καμάρες, πλαισιώνονται από γεί
σα εϊτε γλυπτά, πού προέρχονται από παλιότερα μνημεία (στο βόρειο τοίχο
της βορεινής κεραίας χρησιμοποιήθηκε περίθυρο με φυλλοφόρο βλαστό),
εϊτε χτιστά λοξότμητα με ζωγραφιστή διακόσμηση. Στά πλάγια διαμερίσματα
οί μικρές επιφάνειες τών τοίχων δέν μένουν αδιάσπαστες· στην πρόθεση
δύο κόγχες βαθαίνουν τό βορεινό και ανατολικό τοίχο, στο διακονικό μιά
μεγάλη κόγχη ανοίγεται στον ανατολικό τοίχο, οπού δύο μαρμάρινα κιονό
κρανα άμφικιονίσκων από παλιότερα μνημεία τοποθετημένα λίγο υψηλότερα
εξέχουν στο μεγαλύτερο μέρος τους· στήριζαν ϊσως ελαφρό κιβώριο
(κάτω άπό την κόγχη στις αντίστοιχες θέσεις είναι σφηνωμένα δύο μικρό
τερα μαρμάρινα μέλη πού θα βάσταζαν τα στηρίγματα του κιβωρίου). Στά
πλάγια δυτικά διαμερίσματα οί δυτικοί τοίχοι διαμορφώνονται σε τυφλά
άψιδώματα· ακόμα, ό νότιος τοίχος του νοτιοδυτικού διαμερίσματος έχει
δίλοβο παράθυρο, πού βλέπει στο παρεκκλήσιο '. Τό χτιστό τοιχογραφημένο
τέμπλο του 'Ιερού Βήματος είναι πολύ μεταγενέστερο, τοΰ 1743, όπως ανα
φέρει ή επιγραφή στο μέτωπο της Βασιλείου Θύρας 7 .
Στο π α ρ ε κ κ λ ή σ ι ο , πού επικοινωνεί με τό ναό μέ μεγάλο τοξωτό
άνοιγμα στο νότιο τοίχο της νότιας κεραίας (πίν. 38), λεπτές παραστάδες
στους τοίχους κρατούν τόξα, πού χωρίζουν τό χώρο σέ τρία μέρη στεγα
σμένα : τό ανατολικό ('Ιερό Βήμα) μέ καμάρα και τά άλλα δυο μέ σταυροθόλια μέ ραβδώσεις. Τό κλειδί τοΰ δυτικού σταυροθολίου τονίζεται μέ γλυ
πτό ρόδακα γοτθικής τέχνης \ Τό 'Ιερό Βήμα, υψωμένο κατά λίγα εκατοστά
άπό τό υπόλοιπο δάπεδο, δέν διατήρησε κανένα 'ίχνος άπό τό τέμπλο του.
Τό παρεκκλήσιο σήμερα επικοινωνεί μέ τό νάρθηκα μέ τό μεγάλο τοξωτό
άνοιγμα τοΰ δυτικοΰ σταυροθολίου. Ή έλλειψη κάθε ίχνους διακοσμήσεο^ς
στις παραστάδες του δείχνει ότι ακουμπούσε σ' αυτές τοίχος, πού θα είχε
και κάποιο άνοιγμα από τό νάρθηκα προς τό παρεκκλήσιο.
Δέν πρόκειται εδώ να ασχοληθούμε μέ τά πολλά προβλήματα, πού παρου
σιάζει τό κτήριο. Θα σημειωθούν μόνο τά συμπεράσματα όσων κατά και
ρούς ασχολήθηκαν μ' αυτό.
Στην "Ομορφη Εκκλησιά είναι αφιερωμένη μια άπό τις πρώτες μελέτες
τοΰ Ά . 'Ορλάνδου ''. Σ'αύτήν έχει συγκεντρώσει όλες τίς, λιγοστές άλλωστε,
5. Το νότιο τυφλό άψίδωμα είναι οξυκόρυφο. Μπορεί νά σημαίνη γοτθική επίδραση ;
6. Βλ. σημ. 4.
7. ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς ,Όμορφη Εκκλησιά, σ. 37.
8. ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς , βλ. παραπάνω, σ. 17, είκ. 15. Μ π ο ύ ρ α ς, Βυζαντινά σταυροθόλια. σ. 66, σημ. 283.
9. ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς , βλ. παραπάνω, "Από τον ίδιο δημοσιεύθηκε τό μνημείο και στο
EMME, τεϋχ. Γ', 1933, σ. 134-135.
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πληροφορίες για το μνημείο, καί, μετά λεπτομερειακή μελέτη, χρονολόγησε
ώς έξης : τον κύριο ναό στον 11 ο αιώνα, το παρεκκλήσιο λίγο αργότεραέκτος από τα σταυροθόλιά του,

πού τα είδε σαν διασκευή των

χρόνων

της Φραγκοκρατίας· το νάρθηκα τοποθετεί, εξ αιτίας της τοιχοδομίας του,
στα χρόνια μετά την "Αλωση, πριν όμως από το 1680· γιατί ή χρονολο
γία αυτή

υπάρχει σέ χαραγμένη ενθύμηση

επάνω στην τοιχογραφία του

δυτικού τοίχου του'".
Τό

1931

τοϋ γ' τετάρτου

ό Α. Megaw
του

θεώρησε

τήν "Ομορφη Εκκλησιά μνημείο

12ου αιώνα, αποδεικνύοντας

συγχρόνως

οτι και τό

παρεκκλήσιο είναι της ίδιας εποχής μέ μεταγενέστερες διασκευές στα σταυ
ρ ο θ ό λ ι ά " . Τήν άποψη αυτή δέχτηκε και ό "Α. 'Ορλάνδος 1 2 .
Τέλος, σέ πρόσφατη μελέτη του

ό Χ. Μπούρας προχώρησε ακόμη

περισσότερο αποδεικνύοντας, οτι και τά σταυροθόλιά του παρεκκλησίου
προέρχονται από τήν αρχική κατασκευή τοϋ 12ου αιώνα , Ί .

10. ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς , Όμορφη 'Εκκλησιά, σ. 41-42.
11. Μ e g a w, Chrono'ogy, BSA XXXII, 1931-1932, σ. 114, 129.
12. ABME. τ. Ζ', 1951, σ. 175.
13. Μ π ο ύ ρ α ς . Βυζαντινά σταυροθόλιά.
σ. 68. Ό ίδιος σέ κοινή μας
επίσκεψη στό μνημείο διατύπωσε τη γνώμη, οτι ό νάρθηκας θα πρέπει νά προστέθηκε ή
αμέσως μετά τό κτίσιμο της εκκλησίας ή, πού είναι πιθανότερο, μετά άπα αλλαγή στο
αρχικό σχέδιο κατά τή διάρκεια των εργασιών. Τις υποθέσεις αυτές στηρίζουν οί παρακά
τω παρατηρήσεις : α) Τά τόξα, πού στηρίζουν τους θόλους του νάρθηκα, είναι όμοια μέ
τοϋ ναού και τοϋ παρεκκλησίου και στό υλικό και στον προσεκτικό τρόπο, μέ τον
όποϊο συνδέονται οί αρμοί, β) Ή δυτική όψη του τοίχου τοϋ ναοϋ (ανατολικός
τοίχος τοϋ νάρθηκα) δέν έχει τήν πλινθοπερίκλειστη κατασκευή τών υπολοίπων εξωτερι
κών πλευρών, πράγμα πού επιβεβαιώνει τήν άποψη, ότι έξ αρχής προορίζονταν νά σκεπα
στή μέ τοιχογραφίες, γ) Ή όλη τοιχοδομία τοϋ νάρθηκα δέν είναι εμπόδιο για μια πρώιμη
χρονολόγηση, αν λάβωμε ύπ' όψη μας ότι πλευρές εκκλησιών πού είχαν κοντά τους άλλα
κτήρια συνήθως ήταν αμελέστερα κατασκευασμένες. Πρβλ. Μ π ο ύ ρ α ς , σ. 14
σημ. 27. Είναι πολύ πιθανό νά ήταν ή Όμορφη 'Εκκλησιά καθολικό Μονής, γιατί
αλλιώς δέν εξηγείται ή ύπαρξη τέτοιας εκκλησίας σέ τόσο μεγάλη απόσταση άπό τήν
'Αθήνα, οπότε ϊσως γύρω στό νάρθηκα νά υπήρχαν κελλιά, ή Τράπεζα και άλλα βοηθη
τικά κτήρια πού θα εμπόδιζαν τή θέα του. δ) Ίσως, τέλος, ό νάρθηκας νά ήταν αρχικά
διώροφος, όπως στό Δαφνί (Σ τ ι κ α ς. Στερέωσις έξωνάρθηκος Μ. Δαφνιού. ΔΧΑΕ,
περ. Δ, τ. Γ', 1962-1963, σ. 1 έπ.), στό καθολικό της Μονής τοϋ Όσιου Μελετίου (ΑΒΜΕ,
τ. Ε', 1939 - 1940. σ. 80 και είκ. 15) κλπ., οπότε ή ποικιλία στή διάρθρωση τών στεγών
του θά οφείλεται ίσως σέ επιθυμία πιο καλής στερεώσεως τοϋ ορόφου αύτοϋ.

Β'. ΤΟ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
(ΠΑΡ. ΠΙΝ. Α )
Η

Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

Ή εκκλησία ήταν καταγραφή με τοιχογραφίες, πού έκάλυπταν με αρμο
νική πολυχρωμία όλες τις εσωτερικές επιφάνειες της. Το πέρασμα τοϋ χρό
νου, ό φανατισμός των άλλοδόξων καί,
οι

προλήψεις

κατά

των ανθρώπων κατέστρεψαν

κύριο λόγο,

ή κακία και

ενα σημαντικό

μέρος άπό

αυτές ', ιδιαίτερα στα χαμηλά μέρη '.
1.

Ό

ν ά ρ θ η κ α ς . Στο μεσαίο διαμέρισμα, αριστερά άπό τή Βα

σίλειο Πύλη, διατηρείται σέ κακή κατάσταση ή Θεοτόκος Βρεφοκρατούσα.
Στα λοφία εικονίζονταν τα σύμβολα τών Ευαγγελιστών — στο νοτιοανατο
λικό διατηρείται αρκετά καλά ό "Αγγελος (Ματθαίος). Ό τροΰλλος χωρισμέ
νος με κόκκινη ταινία σέ δύο τεταρτοσφαίρια, τό ανατολικό καί τό δυτικό,
εϊχε ϊσως σκηνές άπό τή ζωή της Θεοτόκου, όπως επιτρέπουν να ύποθέσωμε
τα λιγοστά λείψανα πού διατηρούνται (πίν. 12β) : όρθια ανδρική μορφή σέ
στάση μετάνοιας ή παρακλήσεως μπροστά σέ άγγελο, πού πέτα, στο ανατο
λικό καί τό κάτω μέρος άπό τά σώματα δύο μορφών πού κάθονται σέ θρανίο
γυρισμένες ή μία προς τήν άλλη, στο δυτικό τεταρτοσφαίριο (επεισόδιο μέ
τον 'Ιωακείμ καί ή Κολακεία της Θεοτόκου;) Ά .
1. Ό τελευταίος; καθαρισμός, στο νάρθηκα καί τό παρεκκλήσιο, έγινε τό
1966 από τή Γενική Διεύθυνση 'Αρχαιοτήτων καί "Αναστηλώσεως!, Κεντρικό Εργαστήριο
τοϋ Βυζαντινού Μουσείου 'Αθηνών, άπό συνεργείο υπό τον "Α. Μαργαριτώφ (ΑΔ 22,
1967, Χρον. σ. 22). Πα?.ιότερα καθαρισμούς σέ διάφορα σημεία έκανε ό Κόντογλου.
2. Ό ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς, Όμορφη 'Εκκλησιά, σ. 37-38, χρονολόγησε τις τοιχογραφίες
τοϋ ναοϋ στο 16° αι. τις παλιότερες καί στο 18° αι. τις νεώτερες, ενώ ορισμένες τοιχο
γραφίες τοϋ παρεκκλησίου είδε ώς παλιότερες τοϋ κυρίου ναοϋ καί τοϋ νάρθηκα (17°?
αι.). Σχετικά τελευταία χρονολογήθηκαν είτε στις αρχές τοϋ 14 ο υ αί. ώς δείγματα της
((Μακεδόνικης σχολής» ( Χ α τ ζ η δ ά κ η ς , Βυζαντινά Μνημεία 'Αττικής, σ. 24, π ί ν
20. 21, Ξ υ γ γ ό π ο υ λ ο ς ,
Βιβλιοκρισία Hamann - Mac Lean — Η. Hallensieben,
Monumentalmalerei, Μακεδόνικα ΣΤ', 1964, σ. 299) είτε ώς έργα τοϋ προχωρημένου
13°« αϊ. (Μ. Σ ω τ η ρ ί ο υ , Ή πρώιμος παλαιολόγειος άναγέννησις, ΔΧΑΕ, περ. Δ,
τ. Δ', 1964-1965, σ. 270-271, πίν. 62).
3. Δέν είναι σπάνια τά παραδείγματα τρουλλίσκων, πού, χωρισμένοι σέ μικρότερα
διάχωρα, στολίζονται μέ σκηνές άπό τό Πάθος, τό Βίο της Θεοτόκου κλπ. ήδη άπό τον
11° - 12° αί. Στον "Αγιο Γεώργιο τό Διασορίτη στο Χαλκί της Νάξου (Δ η μ η τ ρ ο κ ά λλ η ς, "Αγιος Γεώργιος Διασορίτης, Τεχν. Χρον. 217, Αύγουστος 1962) σταυροθόλια πε-
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Στις παραστάδες και τα τυφλά άψιδώματα του βορεινοΰ διαμερίσματος
εικονίζονται άγιοι και ασκητές μόνοι ή κατά ζεύγη (πίν. 3α-β, 5α) και στην
καμάρα τέσσερεις σκηνές άπό το μαρτύριο του "Αγίου Γεωργίου (πίν. 10, 11).
Το διαμέρισμα ανάμεσα στους δύο τρούλλους διατηρεί σήμερα την παρά
σταση του Γάμου εν Κανά στο βορεινο μισό της καμάρας (πίν. 4, 7) και
αποκαλυπτική σκηνή στο ανατολικό τύμπανο. "Ισως στο δυτικό απλώνονταν
ανάλογη παράσταση μέ δύο προφήτες στα πλάγια —στή δεξιά πλευρά
φαίνεται μέρος ανδρικής μορφής πού κρατεί ξετυλιγμένο εϊλητό.
Στο γωνιαίο νοτιοδυτικό διαμέρισμα, στο τύμπανο του δυτικού τυφλού
άψιδώματος ϊσως εικονίζονταν ή παράσταση τών Τριών Παίδων έν καμίνω,
άπό τήν όποια σώζονται αμυδρά δύο νεανικές μορφές και ένας άγγελος να
πέτα. "Ιχνη άπό άδιάγνωστη παράσταση διατηρούνται επίσης και στο τυφλό
άψίδωμα επάνω άπό τή νότια θύρα. Τα λοφία του τρούλλου σκεπάζουν
έξαπτέρυγα και τό ημισφαίριο του, χωρισμένο μέ κόκκινη ταινία σέ ανατο
λικό και δυτικό τεταρτοσφαίριο, είχε δύο σκηνές άπό τήν Παλαιά Διαθήκη,
τό επεισόδιο τού Βαλαάμ μέ τον "Αγγελο και τή Θυσία του 'Αβραάμ
(πίν. 8, 9).
2. Ό ν α ό ς . Ή πρώτη ζώνη στο δυτικό, βορεινό και νότιο τοίχο
επάνω άπό χαμηλό διάζωμα, πού μιμείται όρθομαρμάρωση και σώζεται σέ
λίγα μέρη, κατέχεται άπό αυστηρούς οσίους, ασκητές και μερικούς στρα
τιωτικούς αγίους. Στις δύο παραστάδες, δεξιά και αριστερά άπό τή Βασί
λειο Πύλη, εικονίζονται μισόγυμνοι δύο σκελετωμένοι ασκητές και στα
δυτικά τυφλά άψιδώματα τών δυτικών διαμερισμάτων συμμετρικά ένας
όσιος και ένας στρατιωτικός άγιος. Στο βορεινό και νότιο τοίχο τών ϊδιων
διαμερισμάτων (πίν. 14, 15, 35) συνεχίζεται ή σειρά τών οσίων, για να
κατάληξη στις άκρες τών τοίχων, πριν σχηματισθούν οί εσοχές της βορεινής και νότιας κεραίας, στις αντικριστές παραστάσεις τού Πέτρου και
Παύλου (πίν. 16 α-β).
ρίεργης διατομής; στολίζονται μέ σκηνές από τό συναξάριο του 'Αγίου Γεωργίου, τον
'Αποκεφαλισμό τοϋ 'Ιωάννου του Προδρόμου κλπ. Στον Άγιο Πέτρο στα Καλύβια τοΰ
Κουβαρα της 'Αττικής (13° αι.) ό τρουλλίσκος του νάρθηκα έχει στα λοφία του σκηνές
άπό τό Πάθος (στα ανατολικά λοφία εικονίζεται ό Νιπτήρ και ό Μυστικός Δείπνος)·
'Επίσης τα σταυροθόλια τής εκκλησίας τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου στην Όξύλιθο
τής Ευβοίας (α' εικοσαετία τοϋ 14 ου αι.) έχουν παραστάσεις θαυμάτων του Χρίστου
( ' Ι ω ά ν ν ο υ , Τοιχογραφίες τής Ευβοίας, είκ. 39, 42). Σκόπιμα αναφέρονται εδώ μνη
μεία μόνο του ελλαδικού χώρου και παραλείπονται παραδείγματα άπό τήν Κωνσταν
τινούπολη, τή Σερβία και τή Βενετία (G r a b a r, La décoration des coupoles à Kariyé
Carni;, JÖG 6, 1957, σ. ll-124=L'Art de la fin de l'Antiquité et du Moyen Age, τόμ. II,
σ. 1055 εξ.).
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Στην επάνω ζώνη των τυφλών άψιδωμάτων του δυτικού τοίχου απλώ
νονται οί παραστάσεις της Προσευχής εν Γεθσημανή (νοτιοδυτικό διαμέ
ρισμα) και της Προδοσίας τοϋ'Ιούδα (βορειοδυτικό διαμέρισμα) (πίν.32β, 34).
Ή Μεταμόρφωσις και ή Κοίμησις της Θεοτόκου βρίσκονται αντικριστά
στο βορεινό και νότιο τοίχο τών διαμερισμάτων αυτών (πίν. 35, 36). Στην
ασπίδα του βορειοδυτικού διαμερίσματος δεσπόζει σε δίσκο ή μορφή του
Παλαιού τών Ήμερων (πίν. 13)· δύο έξαπτέρυγα γεμίζουν τις καμπύλες γω
νίες προς τή δυτική κεραία. Το σταυροθόλιο του νοτιοδυτικού διαμερίσματος
κατέχουν ή Δέησις της Θεοτόκου και δυο αρχαγγέλων προς τον Εμμανουήλ
και κοσμήματα (πίν. 17). Τά έσωράχια τών τόξων, πού οδηγούν στις κε
ραίες, διατηρούν αμυδρά υπολείμματα άπό παραστάσεις αγίων.
Ό βόρειος τοίχος τής βορεινής καμάρας δέν διασώζει τίποτε άπό την
αρχική τοιχογράφηση. Στην κάτω ζώνη είναι ζωγραφισμένοι σε μεταγενέ
στερη εποχή ένας άγιος και δύο αρχάγγελοι με αυτοκρατορική στολή με
λώρους, πού κρατούν ανάμεσα τους δίσκο μέ προτομή τού Εμμανουήλ.
Ίσως επαναλαμβάνουν το θέμα τής αρχικής τοιχογραφήσεως. Στην αντί
στοιχη θέση στή νότια κεραία ανοίγεται ή τοξωτή είσοδος προς τό παρεκ
κλήσιο, πού διατηρεί λείψανα άπό τή δεύτερη τοιχογράφηση καθώς και
ϊχνη από τό κίτρινο χρώμα πού υπήρχε αρχικά στην άντυγα τού τόξου.
Αριστερά άπ' τήν είσοδο, πριν άπό τό διακονικό, εικονίζεται μεγαλόσωμος
στρατιωτικός άγιος μέ τό επάνω μέρος του σώματος σκεπασμένο άπό τή
μεταγενέστερη τοιχογραφία τού Προφήτη 'Ηλία (πίν. 18α).
Στά μέτωπα τών κεραιών κάτω άπό τά γείσα διακρίνονται αμυδρά στηθάρια αγίων, ένώ στις δυτικές όψεις τών τοίχων τού ιερού, πού κρατούν τον
τροΰλλο, εικονίζεται ό Ευαγγελισμός. Ά π ό τήν παράσταση διατηρείται
στο βορειοανατολικό τοίχο μόνο τό ανοιχτό φτερό τού Γαβριήλ. Στο
νοτιοανατολικό τοίχο, αμέσως κάτω άπό τήν θέση, όπου θα είχε παρασταθή
ή Παναγία τού Ευαγγελισμού, σώζεται σε κακή κατάσταση τό "Αγιον Μανδήλιον. Συμμετρικά, στην αντίστοιχη θέση κάτω άπό τον Γαβριήλ θα εικο
νίζονταν τό "Αγιον Κεράμιον '.
Ό λ η τήν επιφάνεια τής δυτικής καμάρας κατέχει ή Πεντηκοστή (πίν.
4. 'Ανάλογη θέση έχει το "Αγιον Κεράμιον και τό "Αγιον Μανδήλιον στην εκκλησία
τής 'Επισκοπής στή Μέσα Μάνη ( Δ ρ α ν δ ά κ η ς , Τοιχογραφίαι Μέσα Μάνης, σ.
81, 83-91), μέ τή διαφορά ότι έκεΓ έχουν αντικαταστήσει τόν Ευαγγελισμό, ενώ στην
Όμορφη 'Εκκλησιά συνυπάρχουν και τά δύο θέματα πού συμβολίζουν τήν Ένσάρκωσιν
τοο Χριστού. Στην εκκλησία μας τό Μανδήλιον εμφανίζεται προσηλωμένο σέ ξύλο
σύμφωνα μέ τήν παλιότερη παράδοση πού συνεχίζεται και στά χρόνια τών Παλαιολόγων
(Ξ υ γ γ ό π ο υ λ ο ς, "Αγιοι 'Απόστολοι Θεσσαλονίκης, σ. 46-47). Γενικά για τόν δογμα
τικό χαρακτήρα του Μανδηλίου και τή θέση του στο εικονογραφικό πρόγραμμα τών
βυζαντινών εκκλησιών βλ. G r a b a r, La Sainte Face de Laon, σ. 27 έπ.
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33, α,β), τή βορεινή μοιράζονται ή "Εγερσις του Λαζάρου στο δυτικό μισό
(πίν. 22) και ή Είσοδος εις Ιεροσόλυμα στο ανατολικό μισό(πίν. 25).Ή νότια
καμάρα είναι τώρα απογυμνωμένη άπό τις τοιχογραφίες της, άλλα στο τύμ
πανο της, δεξιά άπό το δίλοβο παράθυρο, σώζεται καλοδιατηρημένη μια
πολυπρόσωπη ομάδα γυναικών μέ πλούσιες στολές, πού προχωρούν προς
τ' αριστερά κρατώντας λαμπάδες. Μέ μεγάλη πιθανότητα εΐναι δυνατό να
ταυτισθή ή παράσταση μέ τα Είσόδια της Θεοτόκου. Στην ανατολική καμάρα
(πού σκεπάζει το Ιερό Βήμα) διατηρείται ή τοιχογραφία στή βορεινή
πλευρά μέ τήν εις "Αδου Κ.άθοδον.
Τέλος, στην κορυφή του τρούλλου δεσπόζει ό Παντοκράτωρ (πίν. 21).
Στο τύμπανο του τρούλλου υψηλά σώζονται έξι μετάλλια, άπό τα όποια
τα δύο πού διατηρούνται καλύτερα, εικονίζουν τον'Αρχάγγελο Ραφαήλ καί
τον 'Τωάννη τον Πρόδρομο. Στις ψηλόστενες επιφάνειες ανάμεσα στα παρά
θυρα, πού ανοίγονται στο τύμπανο, θά εικονίζονταν Προφήτες, άπό τους
οποίους κανένα ίχνος δέν έχει μείνει. Στά λοφία είχαν θέση σέ μετάλλια
οί τέσσερεις Εύαγγελισταί. "Αθικτος σχεδόν διατηρείται ό Ματθαίος (πίν.
20) στο βορειοανατολικό λοφίο.
3. Τ ό Ί e ρ ò Β ή μ α. Ό βόρειος και ό νότιος τοίχος είχαν χαμηλά,
ζωγραφισμένους μέχρι το στήθος, ιεράρχες. Ά π ό αυτούς σώζεται, μισοσκεπασμένος άπό το μεταγενέστερο τέμπλο, ένας στο νότιο τοίχο. Στην επό
μενη ζώνη, κάτω άπό τό γείσο τής καμάρας, εικονίζεται τό «Πίετε έξ αύτοΰ
πάντες» στο βορεινό (πίν. 30), καί τό «Λάβετε φάγετε» στο νότιο
τοίχο. Στην αψίδα, δεξιά καί αριστερά άπό τό δίλοβο παράθυρο
διατηρούνται στην πρώτη ζώνη, σέ κακή κατάσταση, τα πολυσταύρια φελόνια τεσσάρο)ν λειτουργούντων ιεραρχών. Επάνω ακριβώς άπό τό παράθυρο,
στο μεταγενέστερο στρώμα τοιχογραφιών, εικονίζεται ό Μελισμός καί στο
τεταρτοσφαίριο ή Πλατυτέρα στον τύπο τής Βλαχερνιτίσσης.
Ιεράρχες, πού φορούν πολυσταύρια φελόνια καί κρατούν είλητά ξετυ
λιγμένα ή κλειστά βιβλία, εικονίζονται άνά δύο (πίν. 19α-β) στά τοξωτά
ανοίγματα, πού οδηγούν άπό τό'Ιερό Βήμα στην Πρόθεση καί στο Διακονικό.
Στην Πρόθεση δέν διακρίνεται τίποτε άπό τήν πρώτη διακόσμηση.
Λίγες μεταγενέστερες τοιχογραφίες βρίσκονται σέ ορισμένα σημεία : μιά
προτομή αγίου στην κόγχη τού βορεινού τοίχου, ό Παλαιός τών Ήμερων
επάνω άπό τήν κόγχη τού ανατολικού τοίχου καί μέσα στην κόγχη ό Χριστός
στή στάση τής "Ακρας Ταπεινώσεως.
Στο Διακονικό καί στή νότια πλευρά τού τοίχου, πού τό χωρίζει άπό τό
Ιερό Βήμα, διατηρείται στην πρώτη ζώνη μόνον ή'Αγία Γλυκερία ολόσωμη
(πίν. 18β). Ί Ι Ζωοδόχος Πηγή στην κόγχη τού ανατολικού τοίχου καθώς καί
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οί άγιοι στο νότιο τοίχο ανήκουν σέ μεταγενέστερους χρόνους. Την
καμάρα μοιράζονται ή Προσευχή της "Αννας στο βορεινό μισό (πίν. 31)
και ή Γέννησις της Θεοτόκου στο νότιο μισό. Ή πρώτη τοιχογραφία
διατηρείται σέ αρκετά καλή κατάσταση, ενώ από τή δεύτερη σώζονται
ίχνη άπό αρχιτεκτονήματα, μέρος άπό τό περίγραμμα της μορφής της "Αν
νας και κάποιας άλλης γυναικείας μορφής, στην αριστερή γωνία, και ή επι
γραφή. Στο τύμπανο του ανατολικού τοίχου διατηρείται ό 'Ασπασμός του
'Ιωακείμ και της "Αννης (πίν. 32α).
4. Τ ό π α ρ ε κ κ λ ή σ ι ο . Στο πρώτο, άπό δυτικά, διαμέρισμα, στην
κάτω ζώνη του βορεινου τοίχου, αριστερά άπό τό δίλοβο παράθυρο πού
βλέπει στο νοτιοδυτικό διαμέρισμα του ναού, σώζεται καταστραμμέ
νος στο μεγαλύτερο μέρος του ένας όσιος και δεξιά ή Παναγία ή Πανυπέραγνος (πίν. 39α), όρθια και Βρεφοκρατούσα. Στην ϊδια ζώνη, στην απέναντι
πλευρά διακρίνεται μέρος από τήν πλούσια στολή ενός αγίου. Στα
τύμπανα του σταυροθολίου, πού χωρίζονται άπό τήν κάτω ζώνη μέ κόκκινη
ταινία, είναι ζωγραφισμένες αντικριστά οί παραστάσεις τοΰ Μυστικού Δεί
πνου αριστερά (πίν. 49) και της Φιλοξενίας του 'Αβραάμ δεξιά· άπό τήν τε
λευταία σώζεται ό ένας άγγελος στην αριστερή γωνία. Τέλος τό σταυροθόλιο έχει σέ κάθε τριγωνικό χώρο άπό έναν άγγελο σέ προτομή μέσα σέ
μετάλλιο (πίν. 48 α-β).
Οί παραστάδες, πού στηρίζουν τό τόξο ανάμεσα στα δυο σταυροθόλια*
κατέχονται ή αριστερή άπό τήν επιβλητική μορφή του ολόσωμου Χριστού
Σωτήρος(πίν. 39β) και ή δεξιά άπό, ολόσωμο επίσης, άδιάγνωστο ιεράρχη
(πίν. 42β). Τό έσωράχιο τοΰ τόξου μοιράζονται δύο ολόσωμες μορφές νέων,
του Προφήτη Δανιήλ και τοΰ Πάγκαλου 'Ιωσήφ (πίν. 41 α-β).
Στο επόμενο, μεσαίο, διαμέρισμα ολόκληρος ό νότιος τοίχος καλύ
πτονταν μέ τήν παράσταση δυο έφιππων στρατιωτικών αγίων διατηρούν
ται λίγα λείψανα άπό τα άλογα, ένα καστανό και ενα λευκό, άπό τα σώματα
τών αγίων, καθώς και τό όνομα τοΰ ενός : Προκόπιος. Στο σταυροθόλιο
επαναλαμβάνεται τό θέμα τών αρχαγγέλων σέ μετάλλια (πίν. 47 α-β).
Στις παραστάδες, πού χωρίζουν τό χώρο τοΰ σταυροθολίου αύτοΰ άπό τό
Τερό Βήμα, εικονίζονται δύο άδιάγνωστοι νέοι μάρτυρες (πίν. 40 α-β). Στο
μεγάλο τυφλό άψίδωμα τοΰ νότιου τοίχου σώζεται ένα μικρό μέρος άπό
τήν ολόσωμη παράσταση τοΰ 'Αγίου Γρηγορίου και στή μικρή κόγχη τοΰ
βορεινου τοίχου ένας άδιάγνωστος ιεράρχης σέ προτομή.
Στον ανατολικό τοίχο αριστερά, πριν άρχίση ή καμπύλη της αψίδας,
παριστάνεται πολύ χαμηλά, σέ μέγεθος μικρότερο άπό τό φυσικό, ό "Αγιος
Ρωμανός μέ στολή διακόνου σέ προτομή. Στο κύλινδρο της αψίδας, δεξιά
και αριστερά άπό τό στενό παράθυρο, εικονίζονται να λειτουργούν δυο
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ιεράρχες: διατηρείται ή κεφαλή και το επάνω μέρος τοΰ σώματος του αρι
στερού ιεράρχη (πίν. 42α). Ή Παναγία ή Βλαχερνίτισσα, πού ζωγραφίστηκε
στο τεταρτοσφαίριο της αψίδας, δεν σώζεται ικανοποιητικά (πίν. 43α). Στην
καμάρα διατηρούνται σε καλή σχετικά κατάσταση οι παραστάσεις «Πορευθέντες Μαθητεύσατε» στο βορεινό και ό Άναπεσών στο νότιο μισό
(πίν. 44, 46).
ΤΑ

Π Ρ Ο Β Λ Η Μ Α Τ Α

"Αν και ή σωζόμενη τοιχογράφηση της Όμορφης Εκκλησίας έμφανίζη πολλά κενά, είναι δυνατόν νά σχηματίσωμε σε γενικές γραμμές μια
καθαρή εικόνα για τή δ ι ά τ α ξ η και την ακολουθία των παραστάσεων
στους τοίχους, στις καμάρες και στους τρούλλους της.
Στο νάρθηκα, όπως εϊναι ό κανόνας, ή κάτω ζώνη κατέχεται από μορ
φές αγίων, ιδιαίτερα οσίων και ασκητών. Οί παραστάσεις στά υψηλό
τερα μέρη ακολούθησαν τήν παρακάτω λογική σειρά : στην κάπως απομο
νωμένη βορεινή καμάρα εικονογραφήθηκε τό μαρτύριο του 'Αγίου Γειυργίου,
στον όποιο είναι αφιερωμένη ή εκκλησία. Ή πιο γνωστή σκηνή, του 'Αγίου
στον τροχό, κατέχει τό ανατολικό μισό, ώστε ό πιστός νά τήν διακρίνη
αμέσως. Στον τροΰλλο, πού βρίσκεται στην προέκταση περίπου του κύριου
άξονα του ναού, εικονίζονται σκηνές άπό τή ζωή της Θεοτόκου και στά
λοφία τά σύμβολα τών Ευαγγελιστών '. Ή νότια καμάρα έχει ευαγγελική
σκηνή και στο ανατολικό τύμπανο αποκαλυπτικό όραμα". Τό νοτιοδυτικό
διαμέρισμα, πού βρίσκεται στην προέκταση τοΰ άξονα του παρεκκλησίου,
έχει στά λοφία έξαπτέρυγα και στον τροΰλλο, καθώς και στο δυτικό τυφλό
άψίδωμα, σκηνές από τήν Παλαιά Διαθήκη. Ό χώρος αυτός του νάρθηκα,
πού στεγάζεται μέ τυφλό τροΰλλο, όπως καί ό χώρος μπροστά στή Βασί
λειο Θύρα, μπορεί νά θεωρηθή σαν αποκλειστικός, κατά κάποιο τρόπο, νάρ
θηκας τοΰ παρεκκλησίου, άφοΰ μάλιστα έχει καί θύρα στο νότιο τοΐχό του
καί ή επιλογή τών θεμάτων, έξαπτέρυγα ' καί σκηνές από τήν Παλαιά Δια
θήκη, πού συμβολίζουν τήν ενσάρκωση καί τή θυσία, προετοιμάζουν τον
πιστό γιά τό εικονογραφικό πρόγραμμα τοΰ παρεκκλησίου, πού έχει κατ'
εξοχήν ευχαριστιακό χαρακτήρα.
Στο ναό τό εικονογραφικό πρόγραμμα ακολουθεί, σέ βασικές γραμ
μές, καί οσο τό επιτρέπει ή αρχιτεκτονική διάρθρωση τοΰ μνημείου, τις
5. Βλ. παραπάνω σημ. 3.
6. Ό G r a b a r , Sur les sources des Peintres byzantins, C.A. 12, 1962, σ. 375-380,
θεωρεί cm τα οράματα στις βυζαντινές εκκλησίες είχαν θέση στον νάρθηκα, επειδή ανα
φέρονται στον Λόγο πριν τήν ένσάρκωσιν, έν« στον ναό είχαν θέση οί παραστάσεις
πού αναφέρονται στον Λόγο μετά τήν ένσάρκωσιν.
7. L a f o n t a i n e - D o s o g n e , Théophanies - Visions, Synthronon II, σ. 136.
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αρχές πού συναντούμε στις μεσοβυζαντινές εκκλησίες ". Κάτω άγιοι σε
κάποια συμμετρία, στις υψηλότερες επιφάνειες παραστάσεις άπό τον
κύκλο τοϋ Δωδεκαόρτου, πού καλύπτουν ή κάθε μία ορισμένο αρχιτεκτονικό
χώρο, τύμπανα, καμάρες, τυφλά άψιδώματα κλπ.
Ή διάταξη των σκηνών άπό το Δωδεκάορτο παρουσιάζει ορισμένα
προβλήματα. Διατηρούνται επτά συνθέσεις, άπό τις όποιες τέσσερεις απλώ
νονται στις καμάρες και δύο στα πλάγια διαμερίσματα. Εικονίζονται ακόμα
δύο δευτερεύουσες σκηνές άπό τό Πάθος, ή Προσευχή εν Γεθσημανή και
ή Προδοσία τού Ιούδα, συμμετρικά στο δυτικό τοίχο. Λείπουν ή Γέννησις, ή
Υπαπαντή, ή Βάπτισις, ή Σταύρωσις και ή Άνάληψις. Οί ελεύθερες όμως
επιφάνειες, πού θα μπορούσαν να καταλάβουν οί σκηνές αυτές, είναι λιγό
τερες, τό νότιο μισό της ανατολικής καμάρας και ολόκληρη ή νότια. Σ'
αυτές θά πρέπει ϊσως να προστεθή μιά ακόμη επιφάνεια στή δυτική κεραία.
Τό τοξωτό δηλαδή άνοιγμα, πού χρησιμεύει τώρα σαν Βασίλειος Πύλη, δέν
φαίνεται να ήταν αρχικά τόσο μεγάλο. Τα λείψανα της διακοσμήσεως στα
ματούν περίπου στή μέση του πλάτους του και οί υποδοχές στο μεγάλο μαρμά
ρινο κατώφλι για τους στρόφιγγες της θύρας αφήνουν ανάμεσα τους στενό
τερο χώρο. ν Αρα πρέπει να υπήρχε λεπτός τοίχος στή δυτική πλευρά της
κεραίας αυτής μέ άνοιγμα γιάτή Βασίλειο Πύλη. Στο τύμπανο επάνω άπό
αυτή τή θύρα, πού δέν σώζεται, είναι πιθανό να είχε παρασταθή ή Σταύρωσις. Τα τύμπανα κάτω άπό τις καμάρες της βορεινής και νότιας κεραίας δια
λύονται άπό παράθυρα, ώστε νά είναι αδύνατη ή προσαρμογή στις επιφά
νειες τους έστω και μιας άπό τις σκηνές πού υπολείπονται. Θά πρέπει
λοιπόν νά έγινε κάποια επιλογή ανάμεσα στή Γέννησιν,Βάπτισιν,Ύπαπαντήν
και Άνάληψιν. Ά π ό αυτές ή τελευταία, αν εικονίζονταν, θά έπρεπε νά είχε
θέση μόνο στο νότιο μισό της ανατολικής καμάρας, απέναντι άπό τήν
εις "Αδου Κάθοδον'', ενώ ή Γέννησις, άφοΰ ό κύκλος τών σκηνών αρχίζει
άπό δεξιά, θά εΐχε εικονογραφηθή εϊτε στο ανατολικό μισό της νότιας
καμάρας είτε απέναντι στην εις "Αδου Κάθοδον, στο νότιο μισό της ανατο
λικής καμάρας, αν εΐχε παραλειφθή ή 'Ανάληψις.
Ή θέση της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο βόρειο τοίχο τού βορειο
δυτικού πλάγιου διαμερίσματος είναι μάλλον απόμερη γιά τήν παράσταση
αυτή, γιατί κατά κανόνα εικονίζεται στο δυτικό τοίχο τού ναού
επάνω άπό τή Βασίλειο Πύλη σέ εκκλησίες τού ίδιου αρχιτεκτονικού τύ-

8. M i l l e t , Recherches, σ. 17-40. D e m u s, Byz. Mosaic Decoration, σποραδικά.

G i o r d a n i , Ausschmückungssystem, JÖG 1, 1951, σ. 124-134. H a 1 1 e n s 1 e b e n,
Malerschule, σ. 36-42, 43-67. Der N e r s e s s i a n . Le décor des églises, σ. 315-320.
9. M i l l e t ,

Recherches, σ. 23-24, 25.
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που . "Ισως υπήρχε πρόθεση συσχετίσεως της με τη Μεταμόρφωσιν, πού
κατέχει την αντίστοιχη θέση στο νοτιοδυτικό διαμέρισμα, οπού ό Χριστός
εμφανίζεται πάλι σέ δόξα — δύο επιφάνειες του Χριστού.
"Ανάλογη πρόθεση συσχετισμού διαφαίνεται και στή διακόσμηση της
ασπίδας τοΰ βορειοδυτικού διαμερίσματος με τον Παλαιόν τών Ήμερων,
της δυτικής καμάρας με τήν Πεντηκοστήν, όπου στή μέση εικονίζονταν το
"Αγιον Πνεύμα, και τοΰ σταυροθολίου τοΰ νοτιοδυτικού διαμερίσματος με
τή Δέησιν προς τον Εμμανουήλ (απεικόνιση τής Αγίας Τριάδος;). Παρό
μοια σχέση υπάρχει και ανάμεσα στον Παλαιό τών Ήμερων, τον Παντο
κράτορα τοΰ τρούλλου και τον Ε μ μ α ν ο υ ή λ " .
Ή υπόλοιπη διάταξη τών σκηνών δέν απομακρύνεται άπό τα καθιερω
μένα. Σημειώνομε μόνο τή σειρά τών παραστάσεων άπό το βίο τής Θεοτό
κου σέ χρονική αλληλουχία στο διακονικό και στον τοίχο τής νότιας κε
ραίας, τήν απουσία γυναικείων μορφών αγίων, έκτος άπό τήν 'Αγία Γλυκε
ρία, και τέλος τήν παράσταση τοΰ Παλαιοΰ τών Ήμερων και τοΰ Παντοκράτορος μέ τήν κεφαλή προς τά δυτικά, αντίστροφα δηλ. με ο,τι συμβαίνει
συνήθως '*.
Στο παρεκκλήσιο διαφορετικές αρχές καθόρισαν τήν εκλογή και θέση
τών παραστάσεων. Ή κάτω ζώνη έχει τή γνωστή ζώνη μαρτύρων καί
ασκητών καθώς και παραστάσεις τοΰ Χριστού και τής Παναγίας. Στις συν
θέσεις επικρατεί ή αντιπαράθεση σκηνών άπό τήν Παλαιά καί τήν Καινή
Διαθήκη (Μυστικός Δείπνος - Φιλοξενία τοΰ Αβραάμ - Πορευθέντες Μαθη
τεύσατε - ό Άναπεσών), πού βρίσκονται σέ θεολογική συσχέτιση ''. Οί
άγγελοι στα σταυροθόλια δυναμώνουν το μυστικό κλίμα τοΰ χώρου. Μόνον
οί δύο έφιπποι στρατιωτικοί άγιοι στο νότιο τοίχο τοΰ μεσαίου διαμερί10. 'Υπάρχουν αρκετά παραδείγματα, όπου ή Κοίμησις είναι στο βορεινο τοίχο, όχι
ομωζ τόσο απόμερα: Περίβλεπτος του Μυστρά (M i Ι 1 e t. Mistra, πίν. 116. 4) κλπ. Συνή
θως στις σταυρεπίστεγες εκκλησίες εικονίζεται στο βόρειο τοίχο της εγκάρσιας κεραίας :
'Αγία Τριάδα Κρανιδίου ( Σ ω τ η ρ ί ο υ , Ή 'Αγία Τριάς. ΕΕΒΣ 3, 1926, σ. 196, είκ. 6),
Κοίμησις Θεοτόκου στον Όξύλιθο καί 'Οδηγήτρια στις Σπηλιές στην Εύβοια (Ί ω ά νν ο υ, Τοιχογραφίες τής Ευβοίας, είκ. 44, 45,46,63,64), "Αγιος Νικόλαος τής Ροδιάς κοντά
στην Άρτα (ΑΒΜΕ, τ. Β', 1936, σ. 143). 'Επίσης σέ εκκλησίες τής Γιουγκοσλαβίας
( M i l l e t , Recherches, σ. 19), όπως καί σέ αδημοσίευτες εκκλησίες τής Σικίνου
(Επισκοπή) καί τής Νάξου (Παναγία στο Κεραμί. Παναγία Ραχιδιώτισσα τής Τραγαίας).
11. G r a b a r, La représentation de Γ intelligible, σ. 127-143, ιδιαίτερα σ. 134.
12. Χωρίς αυτή ή αντιστροφή να είναι σπάνια εξαίρεση. Ό Χριστός μέ τήν κεφαλή
δυτικά βλέπει τον πιστό καί μέ τήν κεφαλή ανατολικά βλέπει τον ιερέα.
13. Για τήν παράσταση τοΰ Άναπεσόντος καί τών Πορευθέντοιν, βλ. σ. 70. Για
τή Φιλοξενία του 'Αβραάμ σέ σχέση μέ τόν Μυστικόν Δεΐπνον, G r a b a r, La peinture
en Bulgarie Ι, σ. 99, όπου αποδίδεται στο τραπέζι τής Φιλοξενίας ευχαριστιακός
συμβολισμός.
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σματος φαίνεται οτι απομακρύνονται από το πνεύμα, πού χαρακτηρίζει τη
διακόσμηση του παρεκκλησίου. Ά λ λ α ή θέση τους αιτιολογεί την παρου
σία τους : όταν βλέπη κανείς άπό το τοξωτό άνοιγμα της νότιας κεραίας
του ναοΰ προς το παρεκκλήσιο, αντικρίζει μόνον αυτούς τους αγίους,
πού μοιάζουν έτσι να ανήκουν στη διακόσμηση της κάτω ζώνης του
ναού, έχοντας θέση δίπλα στο στρατιωτικό άγιο πού μεταγενέστερα
σκέπασε ό Προφήτης 'Ηλίας. Αυτό έχει σημασία, διότι ή διακόσμηση του
παρεκκλησίου, βασισμένη σε θεολογικούς συσχετισμούς και σε αντιπαρα
θέσεις σκηνών άπό τήν Παλαιά και Καινή Διαθήκη, θα έχανε τό νόημα της,
αν τήν έβλεπε κανείς κομματιαστά και χοορίς τήν απαραίτητη προετοι
μασία.
Σ' όλη τήν εκκλησία οί συχνές αρθρώσεις στους τοίχους και στα σταυροθόλια ευνόησαν τήν τοποθέτηση κάθε παραστάσεως καθώς και πολλών
αγίων σε αρχιτεκτονικά πλαίσια, όπως συνηθίζεται στή μεσοβυζαντινή
περίοδο 1 4 . Αυτή ακόμα ή διάρθρωση τών επιφανειών δημιούργησε χώρους
κατάλληλους να δεχθούν κοσμήματα, πού ξετυλίγονται με ευαισθησία και
βαθιά γνώση της λειτουργίας τους, άπλα, σύνθετα, πάντα διαφορετικά και
προσαρμοσμένα στο χώρο πού διακοσμούν.

14. Βλ. παραπάνω σημ. 8.

Γ.

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Ό
ΟΙ

Μ Ο Ρ Φ Ε Σ

ΚΑΙ

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑ

νάρθηκας

Α Γ Ι Ω Ν

Ά δ ι ά γ ν ω σ τ ο ς " Α γ ι ο ς , σε μέγεθος φυσικό, κατέχει όλο το
δυτικό τοίχο της βορεινής στενής καμάρας (πίν. 5α), πού εξέχει εξωτερικά
σαν δόντι. Το ψηλόλιγνο σώμα του, στηριγμένο στο αριστερό σκέλος,
στρέφεται ζωηρά προς τα δεξιά. Τά χέρια του, λυγισμένα στο υψος τής
μέσης, προτείνονται, τό δεξί υψωμένο σέ χειρονομία ευλογίας, τό αριστερό
κρατώντας είλητό τυλιγμένο. Φορεί χιτώνα και ιμάτιο. Ή καταστροφή
τής κεφαλής και τής επιγραφής, πού την πλαισίωνε, καθιστούν αδύνατη
τήν ταύτιση του.
Δ ύ ο " Ο σ ι ο ι , μέ μοναχική αμφίεση, στο τυφλό άψίδωμα του δυτικού
τοίχου τής βορεινής καμάρας, στρέφονται ελαφρά προς τό κέντρο υψώνον
τας τό δεξί χέρι σέ χειρονομία ευλογίας (πίν. 3β). Μέ τό αριστερό κρατούν
ξετυλιγμένα ειλητάρια, πού διατηρούν ακόμα μέρος άπό τις επιγραφές τους.
Τό πρόσωπο και χαμηλά τό σώμα είναι τελείως καταστραμμένα. Οί στάσεις
και οί χειρονομίες τους είναι άνετες και ελεύθερες, σέ αντίθεση μέ τή συμ
βατική μετωπικότητα, πού χαρακτηρίζουν τους μισοκαταστραμμένους δύο
Όσιους, πού καλύπτουν τό απέναντι τυφλό άψίδωμα. Ό "Οσιος αριστερά,
μέ μαύρα σγουρά μαλλιά και γένεια, φορεί απλό σκοτεινόχρωμο σάκκο
ζωσμένο στή μέση και υψώνει τά χέρια στο στήθος μέ τις παλάμες προς τά
εξω (πίν. 3α).Ό Ό σ ι ο ς δεξιά κρατεί στο στήθος χονδρό, σταχωμένο μέ πολύ
τιμες πέτρες, βιβλίο και ευλογεί μέ τή δεξιά παλάμη προς τά εξω. Είναι ντυ
μένος μέ άνετο λευκό σάκκο και ενα είδος σκοτεινόχρωμου έπιτραχήλιου,
πού πέφτει από τους ώμους μαλακά σκεπάζοντας τό μεγαλύτερο μέρος τού
σώματος. Ή κεφαλή του περιβάλλεται άπό κουκούλιο, πού τυλίγεται γύρω
στο λαιμό του μέ πλούσιες πτυχές ενώ ή κορυφή του πέφτει στον αριστερό
ώμο. Δυστυχώς δέν σώζεται κανένα διακριτικό σημάδι πού θα βοηθούσε
τήν ταύτιση τους.
Ά π ό εικονογραφική άποψη είναι ενδιαφέρουσα ή στολή τοΰ τελευταίου.
Ό λευκός σάκκος, τό πλατύ έπιτραχήλιο και τό κουκούλιο πού πέφτει στον
ενα ώμο είναι στοιχεία τυπικά γιά τήν αμφίεση τών Κιστερκιανών μοναχών
2
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της Δυτικής Εκκλησίας ', πού την εποχή τής Φραγκοκρατίας κατείχαν τή
!
Μονή του Δαφνιού . Παραμένει το πρόβλημα τής ταυτίσεώς τους : είναι
άγιοι τής Δυτικής Εκκλησίας ή μήπως τής "Ορθόδοξης ντυμένοι τήν
:!
δυτική στολή ;

οι

ΣΥΝΘΈΣΕΙΣ

Ή θ υ σ ί α τ ο υ ' Α β ρ α ά μ (πίν. 9), (νοτιοδυτικό διαμέρισμα, δυ
τικό μισό τοΰ τυφλού τρούλλου). Ά π ό τή μέση περίπου του χώρου τής
παραστάσεως αρχίζει τό μαλακό περίγραμμα του βουνού, πού καταλήγει
σέ απότομη κυβική κορυφή στην επάνω δεξιά γωνία. Στους βραχώδεις πρό
ποδες του, μπροστά στην έτοιμη φωτιά, έχει παρασταθή τό σύμπλεγμα του
"Αβραάμ καί τοΰ Ισαάκ. Ό 'Αβραάμ έχει γονατίσει πατώντας με τό αριστε
ρό του γόνατο στή μέση τοΰ γιου του, πού, πεσμένος μπρούμυτα με τα χέρια
δεμένα πισθάγκωνα, υψώνει τήν κεφαλή του προτείνοντας τό λαιμό του στην
εκούσια θυσία. Ή αστραφτερή κόψη τοΰ μαχαιριού, πού κρατεί ό "Αβραάμ,
εγγίζει τή ρίζα τοΰ λαιμού του. Ή εμφάνιση τοΰ 'Αγγέλου στή μέση τής
παραστάσεως, δίπλα στην κορυφή τοΰ βουνού, αναγκάζει τον 'Αβραάμ να
στραφή ξαφνιασμένος προς τό μέρος του. Στή δεξιά γωνία τής παραστάσεως
υπάρχει τό λευκό κριάρι πού θα άντικαταστήση τό ανθρώπινο θύμα. Στο
υπόλοιπο τμήμα τής παραστάσεως, μαυρισμένο καί καταστραμμένο σήμερα,
"ίσως παριστάνονταν ή πορεία τοΰ 'Αβραάμ καί 'Ισαάκ στον καθορισμένο
τόπο τής αιματηρής προσφοράς, όπως στο νάρθηκα τοΰ Arilje '.
Ά π ό εικονογραφική άποψη τό τμήμα τής παραστάσεως πού σώζεται,
ιδιαίτερα τό σύμπλεγμα τοΰ 'Αβραάμ καί 'Ισαάκ, έχει πολλές ομοιότητες
μέ τήν παράσταση στο Arilje. "Υπάρχουν όμως διαφορές σέ μερικές λεπτο
μέρειες. Στην "Ομορφη 'Εκκλησιά ό 'Αβραάμ έχει τό σώμα πιο κυρτό και
κρατεί τό μαχαίρι μέ πειστικότερο τρόπο· τοΰ 'Ισαάκ τά χέρια είναι δεμένα
πισθάγκωνα, ενώ στο σερβικό μνημείο απλώνονται σέ ικεσία. Είναι αξιο
σημείωτο οτι ανάλογη εικονογραφία μέ αυτήν τής εκκλησίας μας συναντά-

1. O p p e n h e i m , Das Mönchskleid, Rom. Quartalschrift, Suppl. 1931, σ. 80 καί
σποραδικά. Τα ϊδια ισχύουν καί για τήν αμφίεση του πρώτου 'Οσίου.
2. M i l l e r - Λ ά μ π ρ ο υ , 'Ιστορία της; Φραγκοκρατίας, σ. 104.
3. Βλ. σημ. 1 καί σχετική παράσταση σέ εικόνα του Σινά, Σ ω τ η ρ ί ο υ , Εικόνες
Μ. Σινά Ι, είκ. 198. 'Επίσης μόνο στή δυτική εικονογραφία εικονίζονται οι μοναχοί
καί οι όσιοι να κρατούν βιβλία σταχωμένα. Στή βυζαντινή εικονογραφία κρατούν
ξετυλιγμένα ειλητάρια μέ αποσπάσματα άπό τά συγγράμματα τους.
4. M i l l e t - F r o low II, πίν. 83.3.
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ται και σε μικρογραφία χειρογράφου της Παλαιστίνης της εποχής των
Σταυροφόρων '.
Ό Β α λ α ά μ κ α ι ό " Α γ γ ε λ ο ς (πίν. 8) (νοτιοδυτικό διαμέ
ρισμα, ανατολικό μισό του τυφλού τρούλλου). Στή μέση περίπου της παρα
στάσεως, στους πρόποδες απότομου βουνοΰ, στέκεται ψηλόλιγνος νευρώδης
άγγελος ντυμένος στρατιωτική στολή. Τα ανοιχτά πόδια, ή κλίση του κορ
μού, τό ιμάτιο πού ανεμίζει καθώς καί τά απλωμένα μεγάλα φτερά, πού γεμί
ζουν ολο τον κάμπο στην αριστερή πλευρά, δηλώνουν τή βίαιη κίνηση του.
Τό δεξί του χέρι υψώνεται κρατώντας γυμνό σπαθί καί τό αριστερό απλωμένο
προς τά αριστερά κάμνει χειρονομία λόγου προς τον Βαλαάμ· αυτός εικονί
ζεται δεξιά έφιππος σέ λευκή ovo πού κυρτώνει απότομα τον κορμό καί
βαδίζει ακανόνιστα, φοβισμένη άπό τήν ξαφνική εμφάνιση τοϋ 'Αγγέλου.
Καί οι δύο παραστάσεις του τυφλού τρούλλου, ή Θυσία του 'Αβραάμ
καί τό επεισόδιο τοΰ Βαλαάμ με τον "Άγγελο, έχουν ζωγραφισθή με ενιαίο
σύστημα αξόνων : οί "Αγγελοι στο μεσαίο άξονα, ό Βαλαάμ καί τό σύμ
πλεγμα τοΰ 'Αβραάμ μέ τον 'Ισαάκ στον ϊδιο λοξό άξονα. 'Ακόμα οί κινη
μένες στάσεις των μορφών καί των δύο συνθέσεων χαρακτηρίζονται από τήν
ϊδια ταραχή καί βιαιότητα.
Ή εικονογραφία της παραστάσεως είναι ενδιαφέρουσα. Κατά κανόνα
αποτελεί τμήμα τής Ρίζας του Ίεσσαί , ; . Στην "Ομορφη Εκκλησιά, στο
Arilje ; καί στή μικρογραφία του χφ. 602 τής Μονής τοϋ Βατοπεδίου, πού
χρονολογείται στον 11ο -12ο αϊ. *, ή παράσταση είναι αυτοτελής.
Στις λεπτομέρειες, ή παράσταση πλησιάζει περισσότερο τήν σχετική
τοιχογραφία τοΰ Arilje 9, μέ εξαίρεση τή στολή τοΰ 'Αγγέλου· στο σερβικό
μνημείο ό Άγγελος φορεί χιτώνα καί ιμάτιο σύμφωνα μέ τήν καθιερίομένη
εικονογραφία, ενώ στην "Ομορφη Εκκλησιά στρατιωτική στολή.
Ή μεγάλη καταστροφή τών παραστάσεων σ' αυτό τό μέρος τοΰ νάρθηκα
δυσκολεύει τήν κατανόηση τοΰ λόγου τής εκλογής τοΰ θέματος αύτοΰ καί
πολύ περισσότερο τή συσχέτιση του μέ τις υπόλοιπες σκηνές, πού απλώνον
ταν στις γύρω επιφάνειες. "Αν θεωρηθή ότι άποτελοΰν ενότητα τό επεισόδιο
τοΰ Βαλαάμ μέ τον "Αγγελο καί ή θυσία τοΰ Αβραάμ, ίσως είναι δυνατό

5. Β u e h t h a I, Miniature Painting, πίν. 90 C (χφ. τής Histoire Universelle από τήν
"Ακκρα, τοϋ 1285 περίπου, London, British Museum, Add. 15268).
6. C h a t z i d a k i s , Icônes de Saint-Georges, σ. 78-79. Τράπεζα Ααύρας (16°? αι.),
Μ. Δοχειαρίου (1558), M i l l e t , Athos, πίν. 151. 3 καί 240.1.
7. Arilje, M i l l e t - F r o l o w I I , πίν. 91.
8. D ö l g e r , Mönchsland Athos, σ. 182-183, είκ. 103.
9. Βλ. σημ. 7.
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να ύποτεθή οτι συμβολίζουν τήν ενσάρκωση ή πρώτη και τη θυσία τοΰ
Χρίστου ή δεύτερη "'.
Ό ρ α μ α (πίν. 7) (στην καμάρα νότια άπό το μεσαίο τυφλό τροΰλλο,
ανατολικό τύμπανο).Στις δύο κάτω γωνίες του τύμπανου σε τοπίο άπό ρόδινα
βραχώδη βουνά εικονίζονται δύο γηραιοί άνδρες να σκύβουν με στροφή τριών
τετάρτο^ν προς το κέντρο. Ό ένας, αριστερά, φορεί χιτώνα και ιμάτιο.Άπό
τις κινήσεις τών χεριών του, πού διατηρούνται μέχρι τους αγκώνες, φαίνεται
οτι κρατούσε ανοιχτό είλητό στο ύ'ψος του στήθους γυρισμένο προς το μέρος
του. Το σώμα κάτω άπό τή μέση είναι τελείως καταστραμμένο. Το ήρεμο,
στοχαστικό πρόσωπο του περιβάλλεται άπό πυκνά λευκά μαλλιά και διχαλωτά γένεια, πού πέφτουν κυματιστά και μαλακά στους ώμους και υψηλά
στο στήθος. Κάπως καλύτερα διατηρείται ή ανδρική μορφή δεξιά. Με πλα
τιά κίνηση και τό δεξί πόδι έντονα λυγισμένο περίπου σε ορθή γωνία, σκύ
βει εμπρός κρατώντας με τό αριστερό του χέρι ανοιχτό είλητό με επιγραφή
δυσανάγνωστη άπό τή φθορά. Φορεί χιτώνα στολισμένο στην παρυφή με
πλούσια κοσμήματα ανάμεσα σε δυο σειρές μαργαριτάρια και μαργαριτοστόλιστα έπιμάνικα.Μανδύας σκοτεινόχρωμος, κατάσπαρτος με μαργαρίτες,
σκεπάζει τό στήθος υψηλά, τους ώμους και τήν πλάτη αφήνοντας ελεύθερο
τον κορμό. Ή κεφαλή του είναι καταστραμμένη· διακρίνεται όμως τό χαρα
κτηριστικό κάλυμμα τών προφητών στην κατάλευκη του κόμη. Μπροστά, αρ
κετά χαμηλά, φαίνεται κάποιο αντικείμενο, ϊσως μικρό αγγείο πού, αν κρίνωμε άπό τό χαμήλωμα του δεξιού ώμου, θά πρότεινε μέ τό δεξί χέρι
του, πού επίσης δεν σώζεται. Ό χώρος ανάμεσα στις δύο μορφές και
υψηλότερα, εκτός άπό τήν αριστερή γωνία, είναι τελείως καταστραμμένος.
Στο σημείο πού διατηρείται, επάνω άπό τήν πρώτη ανδρική μιορφή, λευκό
λεπτό ημικύκλιο περιβάλλει ενα ανοιγμένο θυρόφυλλο του ουρανού, άπό
όπου προβάλλουν τέσσερεις άγγελοι μέχρι τή μέση μέ φωτοστέφανα, φο
ρώντας χιτώνα και ιμάτιο. Οί μορφές τών αγγέλων αποδόθηκαν σε τόνους
γκρίζους και λευκούς, ενώ στο κάτω μέρος της παραστάσεως κυριαρχούν
τα φωτεινά απαλά χρώματα.
Ή ταύτιση της παραστάσεως είναι δύσκολη, αν οχι αδύνατη, αφού
λείπουν τα ονόματα τών δύο μορφών, ή επιγραφή στο είλητό της δεξιάς
μορφής είναι δυσανάγνωστη και τό κεντρικό τμήμα της συνθέσεως κατα
στραμμένο. Μέ μεγάλη πιθανότητα όμως μπορεί νά ύποτεθή οτι πρόκειται
γιά παράσταση οράματος. Τό πρόβλημα τών οραμάτων εξακολουθεί νά

10. Για τή σχέση του Βαλααμ μέ τή Γέννησιν βλ. σημ. 6. Για τή θυσία τοΰ 'Αβραάμ
ως συμβολική απεικόνιση τής θυσίας τοΰ Χρίστου, C h a t z i d a k i s, βλ. παραπάνω σ.118.
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παραμένη ανοικτό. Σέ πρόσφατη μελέτη", όπου γίνεται ιδιαίτερη αναφορά
στις σχετικές καππαδοκικές παραστάσεις, θεωρείται οτι ή εικονογράφηση
των οραμάτων, όπως και ή ένταξη τους στο εικονογραφικό πρόγραμμα των
εκκλησιών μετά τήν Εικονομαχία, προέρχεται από την Κωνσταντινούπολη.
'Αλλά, ή έλλειψη παραστάσεων οραμάτων σέ μνημεία της Πρωτευού
σης αναγκαστικά θα περιορίση τήν έρευνα για το "Οραμα στην "Ομορφη
12
Εκκλησιά στην τοιχογραφία του νάρθηκα της εκκλησίας του Backovo
και στή φορητή άμφιπρόσωπη εικόνα του Poganovo " (τώρα φυλάγεται στο
Μουσείο της Σόφιας), πού χρονολογούνται μετά τό 13ο αϊ. και έχουν
ώς πρότυπο είτε τό ϊδιο τό παλαιοχριστιανικό ψηφιδωτό της Μονής Λατό
μου τής Θεσσαλονίκης " εϊτε σχετική μικρογραφία της Διηγήσεως του
1
'Ιγνατίου του 12ου αι. '. "Αν και υπάρχουν σημαντικές διαφορές ανάμεσα
στα τρία αυτά μνημεία, μπορούν όμως αυτά να χρησιμεύσουν για σχετικές
συγκρίσεις. Οί διαφορές πού υπάρχουν, αν δεν όφείλωνται σέ παρανοή
σεις " ; , δείχνουν ότι τό θέμα μπορούσε να διασκευασθή ή νά ύποστή
παραλλαγές.
Τα στοιχεία, πού συνθέτουν τό "Οραμα στα παραπάνω μνημεία και στην
Όμορφη 'Εκκλησιά, είναι βασικά τά ϊδια τουλάχιστον στο κάτω μέρος.
Χαμηλά στις δύο άκρες τής συνθέσεως εικονίζονται δύο Προφήτες· αρι
στερά ένας γέρος όρθιος μέ στάση και έκφραση εκπλήξεως, δεξιά στή Μονή
Λατόμου ΙΤ και στην τοιχογραφία του Backovo | s εΐναι καθισμένος Προφή
της σέ ώριμη ηλικία, πού τή θέση του έχει πάρει στην εικόνα τοϋ Poganovo
νέος αγένειος πού κράτα στα γόνατα ανοιχτό κώδικα 1 '. Ό λ ο ι φορούν χι
τώνα και ιμάτιο. Τό τοπίο είναι παντού τό ίδιο, βραχώδες, παρόχθιο, μέ τα
νερά νά κυλούν στή μέση ανάμεσα στις μορφές. Στο Backovo μόνο έχει

Π. L a f o n t a i n e - D o s o g n e , Théophanies - Visions, Synthronon II. 1968,
σ. 138 έπ.
12. G r a b a r, La peinture en Bulgarie Ι, σ. 80, τ. II, πίν. III. X y n g o p o u l o s ,
Sur l'icône bilatérale de Poganovo, C.A. 12, 1962, σ. 345, είκ. 3.
13. G e r a s i m ο ν, L'icône bilatérale de Poganovo, C.A. 10, 1959, σ. 279 και τή
συζήτηση πού ακολούθησε μεταξύ Ξ υ γ γ ο π ο ύ λ ο υ και G r a b a r, Nouvelles re
cherches sur l'icône de Poganovo, C.A. 12, 1962, σ. 341 έπ.
14. Ξ υ γ γ ό π ο υ λ ο ς. Το καθολικόν τής Μονής τοϋ Αατόμου, ΑΔ 1929 (1931),
σ. 172-174.
15. X y n g o p o u l o s . Sur l'icône bilatérale, C.A. 12, 1962, σ. 341-343.
16. X y n g ο ρ ο u 1 ο s, βλ. παραπάνω. G r a b a r. Nouvelles recherches sur
Γ icône bilatérale, σ. 363 έπ., G e r a s i m ο ν, σ. 280 έπ.
17. Βλ. πρόχειρα G e r a s i m ο ν, σ. 286-287, είκ. 6-7.
18. X y n g o p o u l o s , C.A. 12, 1962, είκ 3.
19. Βλ. G e r a s i m ο ν, βλ. παραπάνω, σ. 281, είκ. 1.
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παραλειφθή ή τελευταία λεπτομέρεια. Ό μ ο ι α στοιχεία, κάπως παραλλαγμέ
να, συναντούμε και στο "Οραμα της Όμορφης Εκκλησιάς. Τα χαρακτηρι
στικά του προσώπου του Προφήτη στην αριστερή γωνία αντιστοιχούν με
τα χαρακτηριστικά του Προφήτη, πού βρίσκεται επίσης στην αριστερή
πλευρά της εικόνας. Ό δεξιός δμο^ς Προφήτης δέν έχει κανένα στοιχείο κοινό
με μορφές από τις άλλες παραστάσεις. Το τοπίο είναι βραχώδες, άλλα είναι
δύσκολο να διαπιστωθή αν ήταν παρόχθιο άπό τήν κακή διατήρηση της
παραστάσεως στο σημείο αυτό.
Οί διαφορές στο επάνω μέρος της παραστάσεως είναι σημαντικότερες.
Σέ κανένα άπό τά μνημεία αυτά δέν υπάρχουν άγγελοι πού νά έμφανίζωνται άπό άνοιγμα του ουρανού, όπως σέ παραστάσεις της Βαπτίσεως "".
"Αν και στην παράσταση του μνημείου στή μέση υπάρχει ό απαιτούμενος
χώρος γιά τήν απεικόνιση της θεοφάνειας, δέν σώζεται κανένα σαφές
ϊχνος, έκτος άπό τμήμα λεπτής περιφέρειας μικρού κύκλου χαμηλά ανά
μεσα στους Προφήτες. Ίσως πρόκειται γιά παραλλαγή ή παρερμηνεία τοΰ
Όράματος πού εικονίζουν τά τρία μνημεία, πού αναφέραμε πιο πάνω, ή
τέλος και γιά διαφορετικό "Οραμα.
Ό έ ν Κ α ν ά Γ ά μ ο ς (πίν. 4) (βόρειο μισό της καμάρας, νότια
άπό τον μεσαίο τυφλό τροΰλλο) έχει ύποστή πολλές φθορές και ορισμένα
τμήματα, παρά τον πρόσφατο προσεκτικό καθαρισμό, διακρίνονται πολύ
αμυδρά.
Ή διήγηση ξετυλίγεται αντίστροφα. Στην αριστερή δηλ. πλευρά ό
Χριστός ευλογεί τις στάμνες μέ τό νερό και στο δεξιό μέρος είναι στημένο
τό τραπέζι τοΰ γάμου.
Παράμερα, χαμηλά στον τριγωνικό χώρο τής γενέσεως της καμάρας,
δίπλα στην κόκκινη ταινία του πλαισίου τής αριστερής πλευράς, στέκεται
ό Χριστός γυρισμένος στα τρία τέταρτα δεξιά (πίν. 5β)."Εχει τό σώμα ραδινό,
τό πρόσωπο λευκό, μακρουλό μέ κομψά άτονα χαρακτηριστικά, αραιό
κοντό γένι καί ανοιχτά καστανά μαλλιά, πού πέφτουν μαλακά στην πλάτη.
Τό σκοτεινόχρωμο ίμάτιό του πέφτει μέ βαριές πτυχές άπό τό- δεξιό ώμο
μέχρι τήν κλείδωση περίπου τών γονάτων και τά σανδάλια του δένονται
υψηλά, επάνω άπό τον αστράγαλο. Μέ τό δεξί χέρι ελαφρά υψωμένο ευλογεί
καί μέ τό αριστερό απλωμένο προς τά εξω κρατεί τυλιγμένο εϊλητό. Δεξιότερα, μπροστά του, μόλις διακρίνονται τά περιγράμματα άπό μεγάλες στάμνες
καί άπό δύο υπηρέτες, πού ασχολούνται μέ ζωηρές κινήσεις μέ τό γέμισμα
τους. Τον κάμπο σκεπάζει λεπτή τοξοστοιχία μέ ευθύγραμμη κατάληξη στο
20. Περίβλεπτος Μυστρδ, M i l l e t , Mistra, πίν. 118. 3. Βατοπέδι, M i l l e t , Athos,
πίν. 82. 2 κλπ.
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επάνω μέρος, πού υψώνεται λοξά προς τη μέση της παραστάσεως· ανάμεσα
στις κολόνες φαίνονται μικρά κυβόσχημα κτήρια ζωγραφισμένα προο
πτικά, ώστε να φαίνωνται πιο απομακρυσμένα. Σε συνέχεια, στο άλλο μισό
της παραστάσεως, απλώνεται το τραπέζι του γάμου, μακρόστενο, από πολύ
τιμο μάρμαρο μέ πολύχρωμες φλέβες, κατάφορτο από σκεύη ψιλοδουλεμένα γεμάτα φαγητά και ποτά (πίν. 6). Στην πίσω μακριά πλευρά του κά
θονται στή σειρά, άπό αριστερά προς τά δεξιά, σοβαροί και επίσημοι δύο
άνδρες, ένας γέρος και ένας νέος καθώς και μια νεαρή γυναίκα. Ή τελευταία
φορεί σκοτεινόχρωμο εφαρμοστό χιτώνα στολισμένο μέ μαργαρίτες· ό χι
τώνας γύρω στο λαιμό καί στά έπιμάνικα έχει ανοιχτόχρωμα ρομβοειδή
κοσμήματα μέ σταυρούς στο κέντρο. Στο λαιμό της είναι δεμένη ταινία
μέ χρυσούς κύκλους. Τό πρόσωπο της, μέ λεπτά άψογα χαρακτηριστικά,
στεφανώνεται άπό πυκνά ανοιχτόχρωμα μαλλιά πού πέφτουν στην πλάτη.
Ταινία σαν διάδημα κάθεται απαλά στην κορυφή της κεφαλής της καί μιά
σειρά μαργαριτάρια παρακολουθούν τήν καμπύλη του μετώπου καταλήγον
τας στ' αυτιά. 'Απόλυτα κατά μέτωπο, έχει φέρει τό δεξί χέρι στο στήθος,
ενώ τό αριστερό ακουμπά στο τραπέζι. Είναι ή νύφη. Δίπλα της ό νέος άν
δρας γέρνει τό σώμα του προς τό μέρος της στρέφοντας τήν κεφαλή κατά
τά τρία τέταρτα προς τήν αντίθετη διεύθυνση, οπού έχει θέση ή δεύτερη
ανδρική μορφή. Ή στάση του είναι γεμάτη ζωντάνια καί χάρη. Ό σκοτεινόχρωμος εφαρμοστός χιτώνας του στολίζεται γύρω στο λαιμό καί στα
έπιμάνικα μέ πλούσιους πλοχμούς, ενώ ανοιχτόχρωμο ιμάτιο σκεπάζει τήν
πλάτη καί τό αριστερό του χέρι, πού ακουμπά στο τραπέζι* τό δεξί, ελεύ
θερο, τό φέρνει στο στήθος. Τά χαρακτηριστικά του προσώπου του έχουν
κάποια ατομικότητα· ελαφρά γαμψή μύτη, μικρό μουστάκι, αραιό γένι καί
πολύ πλούσια σγουρά μαλλιά, πού χωρισμένα στή μέση κατεβαίνουν στους
ώμους θυμίζοντας περούκα. Είναι ό γαμβρός. Προς τό μέρος του είναι γυ
ρισμένη ή δεύτερη ανδρική μορφή, ένας γέρος μέ λευκό μακρύ γένι καί κα
λύπτρα, πού υψώνει προς τό μέρος του γαμβρού μέ τό αριστερό χέρι μακρό
στενο ποτήρι. Τις τρεις αυτές μορφές πλαισιώνουν δύο θεραπαινίδες, πού
ετοιμάζονται νά αποθέσουν στο τραπέζι μεγάλα σκεύη. Στην αριστερή
στενή πλευρά του τραπεζιού, στή μέση της παραστάσεως, κάθεται ό Χριστός
σέ υψηλό έδρανο, πού φαίνεται σαν συνέχεια τοϋ τραπεζιού. Τό κάτω μέρος
του σώματος του μέ τά πόδια διπλωμένα σταυρωτά έχει ζωγραφιστή κατ'
ενώπιον, ένώ τό επάνω μέρος τοΰ κορμού είναι γυρισμένο στά τρία τέταρτα
προς τό τραπέζι καί ή κεφαλή, πάλι στά τρία τέταρτα, στρέφεται μέ φυσικό
τητα προς τήν αντίθετη πλευρά, γιά νά μιλήση στή Μητέρα του, πού έχει
πλησιάσει άπό πίσω καί ακουμπά ήδη μέ τό χέρι της τον ώμό του. Τό δε
ξί του χέρι απλώνεται σέ χειρονομία ευλογίας. Χαμηλά στο δεξιό τρίγωνο
της παραστάσεως σαν ισόρροπη μορφή στο Χριστό, πού ευλογεί όρθιος

24
τις στάμνες, παριστάνεται κατά τά τρία τέταρτα νεαρός υπηρέτης πού μέ
γοργό βήμα φέρνει στο τραπέζι μεγάλο δίσκο μέ υδρία καθώς και ενα μικρό
τερο ρηχό αγγείο. Ή στάση του, ή στολή του και ο τρόπος, πού κράτα τά
σκεύη μέ τά ανοιχτά χέρια του, έχουν άποδοθή μέ φυσικότητα και ακρίβεια.
Ο κάμπος πίσω άπό τους συνδαιτυμόνες γεμίζεται άπό σύστημα αρχιτεκτο
νημάτων : στο κέντρο ή λαμπρή πρόσοψη κτηρίου, μέ ψιλόστενη τοξωτή
θύρα στή μέση, πλαισιώνει τή μορφή του γαμβρού και πιο ψηλά, κάτω άπό
τήν άετωματική στέγη, μόλις διακρίνεται σήμερα ενα μετάλλιο* στα πλάγια
υψώνονται άπλα ορθογώνια κτήρια· στην αριστερή πλευρά φαίνεται πώς
δένονταν μέ τή λοξή τοξοστοιχία πού κατέχει τον κάμπο της παραστάσεως.
Τά χρώματα δέν διακρίνονται καθαρά. Κυριαρχεί το βαθυγάλαζο στα ιμάτια
και το χρυσό στα κοσμήματα και σκεύη.
Ή παράσταση γεμίζει μέ αβίαστη συμμετρία τή μακρόστενη επιφάνεια
της καμάρας. Τό σύμπλεγμα του Χριστού μέ τή Μητέρα του, στην άκρη του
τραπεζιού, είναι ακριβώς στή μέση της συνθέσεως, χωρίζοντας και ενώ
νοντας τό θαύμα και τό τραπέζι τοΰ γάμου. Θα λέγαμε ότι ή στάση τοΰ Χρι
στού, ή στροφή της κεφαλής του και ή χειρονομία της ευλογίας πού απευ
θύνονται και προς τις δύο πλευρές, προς τό τραπέζι και προς τις στάμνες
μέ τό νερό, κάνουν να φαίνεται περιττή ή δεύτερη απεικόνιση του στο
αριστερό τρίγωνο της καμάρας. Στή σχετική μικρογραφία τοΰ χφ. Par.
gr. 74 2 t παριστάνονται κατά σειρά άπό τά αριστερά προς τά δεξιά τό
πηγάδι, άπ'όπου αντλεί νερό ένας υπηρέτης, τό γέμισμα των αγγείων άπό
δύο άλλους καί, τέλος, δεξιά τό τραπέζι τοΰ γάμου. Ό Χριστός εικονίζεται
μόνο μια φορά, καθισμένος στην αριστερή στενή πλευρά τοΰ τραπεζιού,
να στρέφεται ζωηρά ευλογώντας προς τό μέρος των αγγείων, ενώ τόν
παραστέκεται ή Μητέρα του όπως στην Όμορφη 'Εκκλησιά. Οι υπόλοιποι
συνδαιτυμόνες, τρεις άνδρες μέ συμβατικές στάσεις καί στολές, ακολουθούν
έναν αρχαϊκότερο εικονογραφικό τύπο. Κοινό στοιχείο της μικρογραφίας
μέ τήν παράσταση τοΰ μνημείου μας είναι ή απεικόνιση των αγγείων
εμπρός άπό τό τραπέζι καί ή θέση καί στάση τοΰ Χρίστου. Στή Μητρό
πολη τοΰ Μ υ σ τ ρ α " επίσης ό Χριστός εικονίζεται μόνο μια φορά καθι
σμένος στην άκρη τοΰ τραπεζιού στο κέντρο της παραστάσεως, αν καί
στην αριστερή γωνία εικονίζονται οί στάμνες καί ένας υπηρέτης. Πλη
σιέστερα εικονογραφικά όμως φαίνεται πώς είναι ή σχετική παράσταση
στην 'Αγία Σοφία της Τραπεζοΰντος (μέσα 13ου αι.), όπου εικονίζονται τά
21. Άρχεΐον Βυζαντινής Εκθέσεως "Αθηνών, Βυζαντννόν Μουσεϊον 'Αθηνών. Γενικά
για τήν εικονογραφία του έν Κανφ Γάμου βλ. K u h n , Hochzeit zu Kana, Freiburg 1955.
22. M i l l e t , Mistra, πίν. 75.4.

2S
αυτά πρόσωπα μέ τήν Όμορφη 'Εκκλησιά στην "ίδια διάταξη, μέ τή δια
ίΊ
φορά οτι 6 Χριστός κάθεται στην πίσω πλευρά του τραπεζίου .
Στη σκηνή τοΰ τραπεζίου έχει συγκερασθή, μέ σοφία και σπάνια επιτυ
χία, ή ιερατική επισημότητα μέ τις χαρούμενες ηθογραφικές λεπτομέρειες.
Στις συγγενείς εικονογραφικά παραστάσεις, στον κώδικα αρ. 5 της Μονής
'Ιβήρων " , στην 'Αγία Σοφία της Τραπεζουντος, στή Μητρόπολη του Μυ2
στρα και στον "Αγιο Νικόλαο τον 'Ορφανό της θεσσαλονίκης '', οί θέσεις
του Χρίστου, της Παναγίας και τών τριών ή τεσσάρων συνδαιτημόνων είναι
ανάλογες, όπως και οί στολές τών νεόνυμφων". Οί στάσεις και οί χειρο
νομίες τους, αν και σχετικές, ιδιαίτερα στις τοιχογραφίες τής 'Αγίας Σοφίας
της Τραπεζουντος και του 'Αγίου Νικολάου, είναι πιο τυπικές. Αείπουν
επίσης τα ηθογραφικά στοιχεία, μέ εξαίρεση τήν παράσταση στην Τραπε
2
ζούντα και τήν παρουσία ενός υπηρέτη στή μικρογραφία , πού χωρίς να
αλλοιώνουν τον ιερατικό χαρακτήρα τής παραστάσεως, τής χαρίζουν κίνη
ση και ζωηρότητα. Τό δεύτερο σκέλος, ή μετατροπή του νερού σέ κρασί,
δέν σώζεται στον 'Ορφανό - στή μικρογραφία — ακολουθεί τό τραπέζι τοΰ
γάμου — δέν απομακρύνεται εικονογραφικά από τήν παράσταση του μνη
μείου πού μας απασχολεί.
Στην Όμορφη 'Εκκλησιά, όπως και στή σχετική παράσταση στή Μη
τρόπολη του Μυστρά, ή σκηνή ξετυλίγεται μπροστά σέ πλούσιο αρχιτε
κτονικό διάκοσμο. Στή μικρογραφία τοΰ Ίβηρητικοΰ κώδικα άρ. 5 ό
κάμπος πίσω από τό τραπέζι στολίζεται μέ παράλληλη προς αυτό στοά, πού
καταλήγει στις άκρες σέ δύο κυβικούς πύργους. Στή μικρογραφία τοΰ χφ.
Par. gr. 74 και στον "Αγιο Νικόλαο τον 'Ορφανό ό κάμπος μένει ουσια
στικά ελεύθερος· στην πρώτη υπάρχει στή δεξιά άκρη ενα συμβατικό κυ
βικό οικοδόμημα καί στή δεύτερη ένα απλό χαμηλό πεζούλι. Δυστυχώς ή

23. Propyläen Kunstgeschichte: Byzanz und der christliche Osten, πίν. 36. R i c e ,
Haghia Sophia at Trebizond, πίν. 58, σ. 167.
24. Ξ υ γ γ ό π ο υ λ ο ς, 'Ιστορημένα Ευαγγέλια Ιβήρων, πίν. 46.
25. Ξ υ γ γ ό π ο υ λ ο ς, "Αγιος Νικόλαος Όρφανός, σ. 47, εϊκ. 91-92. σ. 78 εϊκ. 90.
26. Πρβλ. καί τήν παράσταση στην Άγ. Σοφία τής Τραπεζοϋντοί. βλ. παραπάνω.
27. Σκόπιμα δέν αναφέρεται ή απεικόνιση του Γάμου έν Κανά του Òucer, M i l l e t F r o ! o w III, πίν. 37.1, 38.2, επειδή ή όλη της διάταξη απομακρύνεται σημαντικά άπα τήν
εικονογραφία τής Όμορφης Εκκλησιάς καί τών υπολοίπων μνημείων πού αναφέρθηκαν,
ένώ συγχρόνως επικρατεί σ' αυτήν ό ηθογραφικός χαρακτήρας χωρίς σχεδόν κανένα
ϊχνος άπό τήν ίερατικότητα πού διακρίνει γενικά τήν παράσταση. Πρβλ. καί R i c e ,
Haghia Sophia at Trebizond, σ. 157. Πάντως σέ γενικές γραμμές ή διάταξη καί οί θέσεις
τών προσώπων στην παράσταση τοΰ Γάμου έν Κανφ δέν απομακρύνονται άπό τή
συμβατική απεικόνιση άλλων αναλόγων σκηνών, βλ. πρόχειρα μικρογραφίες εις L a z a r e ν, Istorija Ιί, πίν. 247β, 255β κλπ., Σ ω τ η ρ ί ο υ , Εικόνες Μ. Σινά, εϊκ. 168 κλπ.
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κακή διατήρηση της τοιχογραφίας
δεν επιτρέπει τήν μελέτη του ενδια
φέροντος αρχιτεκτονικού διακόσμου " .
Σ κ η ν ή α π ό τ ό Β ί ο τ η ς Θ ε ο τ ό κ ο υ (πίν. 12β) (μεσαίος τυ
φλός τροΰλλος, νοτιοανατολικό τέταρτο). Ψηλόλιγνη γηραιή ανδρική μορ
φή με φωτοστέφανο στέκεται γυρισμένη στα δεξιά, σε στάση βαθιάς μετά
νοιας ή παρακλήσεως. "Εχει τά πόδια ενωμένα, τήν κεφαλή ελαφρά σκυμ
μένη, ενώ τα χέρια, μέ σφιγμένες τις παλάμες και σκεπασμένα μέτό ιμάτιο,
υψώνονται προς τό πρόσωπο. Τά χαρακτηριστικά τοΰ προσώπου είναι έν
τονα, μέ τό περίγραμμα της μύτης να συνεχίζη τήν ευθεία τοϋ μετώπου, τά
χείλη χονδρά και σαρκώδη και τά μαλλιά και γένεια κοντά και σγουρά.
Πατεί σε πλατύ αναβαθμό. Γύρω υψώνεται αρχιτεκτονικό σύστημα από
επίπεδα, κομψούς κίονες και λεπτούς πεσσούς άπό πολύχρωμο μάρμαρο μέ
βάσεις καλοδουλεμένες καί κορινθιακά κιονόκρανα άποδοσμένα προοπτι
κά. Μπροστά καί λίγο υψηλότερα, επάνω άπό ενα χαμηλό πεσσό, εμφα
νίζεται μικρός άγγελος μέχρι τή μέση μέ τό δεξί χέρι υψωμένο σέ χειρο
νομία λόγου.
Ή μορφή αυτή, περίτεχνα στημένη σέ διάφορα επίπεδα, έντονα φωτο
σκιασμένη, μέ πτυχώσεις πρισματικές καί κατακόρυφες, έχει φόρμα
κλειστή πού βρίσκεται σέ θαυμαστή ισορροπία μέ τον αρχιτεκτονικό διά
κοσμο πού τήν περιβάλλει. Θάλεγε κανείς ότι πρόθεση τοϋ ζωγράφου ήταν
να τήν εξομοίωση μέ τους κίονες καί τους πεσσούς, πού τήν περιστοιχίζουν.
Καθώς ή μορφή αυτή είναι ή μόνη πού έχει απομείνει ακέραιη σ" ολό
κληρο τον τροΰλλο, εΐναι δύσκολη ή ταύτιση της παραστάσεως. "Αν δεν
ύπήρχεν ό άγγελος, θα ήταν δυνατό νά ύποτεθή, ότι εικονίζονταν τό τελευ
ταίο επεισόδιο άπό τό θέμα "Αρνησις καί Μετάνοια τοΰ Πέτρου. Σ' αυτή
τήν υπόθεση βοηθούν τά χαρακτηριστικά του προσώπου του, πού είναι
όμοια μέ του Πέτρου καθώς καί ή ύπαρξη τοΰ μικροΰ πεσσοΰ μπροστά του,
όπου θά στέκονταν ό αλέκτορας 3". Ή ύ'παρξη όμως τοΰ αγγέλου καθώς καί
τά ελάχιστα λείψανα, πού σώζονται στο άλλο μισό τοΰ τρούλλου καί πού
μπορούμε νά τά άποδώσωμε σέ απεικόνιση της Κολακείας της Θεοτόκου
28. Το άπλωμα της παραστάσεως καί στις γωνίες της καμάρας θυμίζει κάπως τήν
διακόσμηση των τρούλ?^ων τοϋ νάρθηκα στη Μονή της Χο')ρας. όπου οί παραστάσεις
έπεκτείνοντα> καί στο χώρο των λοφίων, U n d e r w o o d , Kariye Djami 1, σ. 216,
226 κλπ.
29. Βλ. παρακάτω στο κεφάλαιο Δ', Παραστάσεις καί Τεχνοτροπία.
30. Σέ μικρογραφία της 'Αρνήσεως τοΰ Πέτρου στο χφ. Par. Gr. 54 (Ί3°ί αϊ),
L a z a r e ν, Istorija II, πίν. 254, ό Πέτρος δέν ακουμπά σέ κίονα αλλά κρύβει τό πρόσωπο
του στα υψωμένα του χέρια, όπως περίπου καί στην παράσταση αύτη της Όμορφης
'Εκκλησιάς. 'Ανάλογη είναι ή στάση τοΰ Πέτρου καί σέ μικρογραφία τοΰ χφ. τοΰ Γυ
μνασίου 'Αρρένων Μυτιλήνης, φ. 87 ν (12°? - 13°; αι.)
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(βλ. σ. 8 ) " κάνουν πιθανότερη την ταύτιση της παραστάσεως μέ κάποιο
επεισόδιο από τον βίο της Θεοτόκου, οπότε ή μορφή αύτη θα πρέπει να εί
ναι ή ό 'Ιωακείμ ή ό Ιωσήφ.
Τ ό μ α ρ τ ύ ρ ι ο τ ο ϋ ' Α γ ί ο υ Γ ε ω ρ γ ί ο υ (βορεινή καμάρα).
Ό "Αγιος π α ρ ρ η σ ι α ζ ό μ ε ν ο ς ε ι ς τ ο ν Δ ι ο κ λ η τ ι α ν ό ν και
ό " Α γ ι ο ς β α λ λ ό μ ε ν ο ς ε ι ς τ ή ν φ υ λ α κ ή ν (πίν. 10) (δυτικό
μισό της καμάρας). Τά δύο επεισόδια διαχωρίζει τό πλούσιο αρχιτεκτο
νικό σύστημα, πού γεμίζει ασφυκτικά όλο τον κάμπο. 'Αριστερά ανδρική
μορφή τυλιγμένη σε ιμάτιο κάθεται γυρισμένη στα τρία τέταρτα προς τό
κέντρο έχοντας τά πόδια σέ υποπόδιο. Προς τό μέρος της στρέφεται κατά
τά τρία τέταρτα ό "Αγιος, νεανική λυγερή μορφή, ντυμένος μέ ανοιχτό
χρωμο χιτώνα και ιμάτιο, πού πέφτει ελεύθερα στην πλάτη. Πίσω του στέ
κεται στρατιώτης μέ κοντό χιτώνα κρατώντας δόρυ υψωμένο λοξά, ώστε ή
αιχμή του νά έγγίζη τήν πλάτη τοϋ 'Αγίου. Στην αριστερή πλευρά, πίσω
άπό τήν καθισμένη ανδρική μορφή υψώνεται σταυρόσχημο οικοδόμημα μέ
επίπεδη στέγη, κίονες και υφάσματα. Μπροστά και χαμηλά ή παράσταση
κλείνει μέ βαθμιδωτό πεζούλι. Επάνω από τήν παράσταση διακρίνεται
αμυδρά μέρος επιγραφής με τό όνομα του Διοκλητιανοΰ.
Στην επόμενη σκηνή (ό "Αγιος βαλλόμενος εις τήν φυλακήν),
ό "Αγιος Γεώργιος μέ λευκό κοντό χιτώνα είναι ξαπλωμένος λοξά
κάτω μέ τά πόδια δεμένα άπό τους αστραγάλους σέ ξύλο' στο στήθος
έχει βαρύ λίθο. Αίγο υψηλότερα εικονίζεται άγγελος άπό τή μέση και επάνω.
Ή σκηνή ξετυλίγεται κάτω άπό τό τοξωτό αρχιτεκτόνημα, πού κλείνει μπρο
στά μέ πεζούλι βαθμιδωτό, ζωγραφισμένο προοπτικά, όπως άλλωστε και τά
υπόλοιπα αρχιτεκτονήματα. Τό μέτωπο τοϋ τόξου στολίζουν πλοχμοί σέ
χρώματα γκρίζο και λευκοπράσινο και άπό τήν ευθύγραμμη επάνω απόληξη
του ξεκινούν λεπτοί χαμηλοί πεσσοί, πού στηρίζουν κομψούς κίονες. "Ανά
μεσα σ' αυτούς και στο σταυρωτό οικοδόμημα της προηγούμενης σκηνής
απλώνονται υφάσματα. Οί παραστάσεις αυτές, πού είχαν καή τον προηγού
μενο αιώνα άπό φωτιά, δέν διατηροΰνται ικανοποιητικά παρά τον προσε
κτικό πρόσφατο καθαρισμό τους. Τά χρώματα έχουν άλλοκοθή, πολλά περι
γράμματα εΐναι ασαφή και οί λεπτομέρειες, σέ όσα πρόσωπα σώζονται, εΐναι
αμυδρές.
Ά π ό εικονογραφική άποψη και οί δυο σκηνές δέν παρουσιάζουν προ
βλήματα. Ή συνεχής αφήγηση χωρίς διαχωριστικές ταινίες ανάμεσα στις
σκηνές είναι συνηθισμένη, ιδιαίτερα άπό τον 13ο αι. :,? Και οί δυο είναι όλι-

31. U n d e r w o o d . Kariye Diami Ι, σ. 115 πίν. 90.
32. Βλ. πρόχειρα τή διάταξη των σκηνών στή Σικελία, και ιδιαίτερα στο Mon-
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γοπρόσωπες· περιορίζονται μόνο στά απολύτως αναγκαία πρόσωπα, λόγω
της στενότητος του χώρου, θυμίζοντας στο σημείο αυτό σκηνές μαρτυρίου
ή θαυμάτων, πού περιβάλλουν κεντρική μορφή 'Αγίου σε φορητές εικόνες '",
ενώ στά εικονογραφημένα μαρτυρολόγια ή συναξάρια, πού απλώνονται στους
τοίχους τών εκκλησιών, εικονίζονται συνήθως πλήθος βοηθητικών προσώ
3<
πων . Στο Staro Nagoricino, π.χ., οπού έχει τοιχογραφηθή ολόκληρη ή
Μ
σειρά τών μαρτυρίων, πού ύπέμεινε ό "Αγιος, στην πρώτη σκηνή ό Ά γ ι ο ς
εικονίζεται χωρίς συνοδεία, ενώ στην Ό μ ο ρ φ η Εκκλησιά και σέ εικόνα του
Σινά του 13ου αι. •"' συνοδεύεται άπό έναν στρατιώτη. Στην επόμενη σκηνή
στην παράσταση τοΰ μνημείου μας ό "Αγιος είναι μόνος στή φυλακή μέ τά
πόδια δεμένα και τό λίθο στο στήθος· τον παραστέκεται ένας άγγελος. Στο
>Μ
σερβικό μνημείο "" και σέ δύο εικόνες του Σινά του 13ου α1. εικονίζονται οί
βασανιστές να βάζουν τό λίθο στο στήθος τοϋ 'Αγίου, πού έχει τά πόδια
ελεύθερα και δέν εμφανίζεται άγγελος. Κοινή είναι ή αρχιτεκτονική μορφή
τής φυλακής στο Staro Nagoric ino, στή μία από τις εικόνες πού αναφέραμε "
και στην Όμορφη Εκκλησιά, μέ τή διαφορά ότι στην τελευταία είναι πιο
σύνθετη.
Ό Ά γ ι ο ς Γ ε ώ ρ γ ι ο ς σ τ ο ν τ ρ ο χ ό και άδιάγνωστη σκηνή
του μαρτυρίου (πίν. 11) (ανατολικό μισό τής καμάρας). Τόξο στηριγμένο
σέ δύο κομψούς κιονίσκους, μέ επάλξεις πού καταλήγουν σέ άετωματικές
στέγες στο επάνω μέρος, σχηματίζει τό πλαίσιο τής πρώτης σκηνής πού
απλώνεται σέ όλο τό πλάτος τής καμάρας. Στή μέση, υψηλή κυβική πλίνθος
μέ δυο χαμηλότερα αντερείσματα στο ϊδιο σχήμα, στηρίζει τήν κυκλική
βάση τοϋ κάθετου άξονα του τροχού. Ό τελευταίος αποδίδεται μέ δύο μεγά
λους ομόκεντρους κύκλους, άπό τους οποίους ό εσωτερικός έχει ακτίνες
και ό εξωτερικός στολίζεται μέ σπασμένες γραμμές, πού σχηματίζουν τρί
γωνα. Ό λ α τά μέρη τοΰ οργάνου τοϋ μαρτυρίου έχουν άποδοθή άπό προο
πτική θέση πού βρίσκεται υψηλότερα και στή μέση τής παραστάσεως. Ά π ό
τήν ϊδια θέση έχει ζωγραφιστή και τό χαμηλό πεζούλι, πού σχηματίζει ορθή
reale (D e m u s, Sicily, πίν. 67, 68), και τον 13° και 14" αί. στον Άγιο Κλήμη
τής Άχρίδας, τον Άγιο Νικήτα στο Ciicer (Mi 11 e t - F r ο 1 ow III, πίν. 8. 3, 37),
στή Μητρόπολη τοϋ Μυστρά ( M i l l e t , Mistra, πίν. 76. 77) κλπ.
33. Σ ω τ η ρ ί ο υ , βλ. παραπάνω είκ. 103-110, 136, 137, 141, 165, 166 κλπ. Frühe
Ikonen, είκ. 4. M y s 1 i ν e e, Saint Georges, ByzantinoslavicaV, 1933, σ . 373, π ί ν . I-II κλπ.
34. Staro Nagoricino ( M i l l e t - F r o l o w HI, πίν. 101 έπ.), Συναξάριο 'Αγίου
Δημητρίου στή Μητρόπολη τοΰ Μυστρά ( M i l l e t , Mistra, πίν. 68 έπ.).
35. M i l l e t - F r o l o w III, πίν. 102.1.
36. Σ ω τ η ρ ί ο υ , Εικόνες Μ. Σινά, είκ. 169.
37. M i l l e t - F r o l o w III, πίν. 101.4.
38. Σ ω τ η ρ ί ο υ, βλ. παραπάνω είκ. 167, 169.
39. Σ ω τ η ρ ί ο υ , βλ. παραπάνω.
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γωνία πίσω από τον τροχό. Στην επάνω του επιφάνεια είναι προσαρμοσμένα
μαχαίρια, λόγχες κλπ., για να ξεσκίσουν τό σώμα του 'Αγίου, πού εΐναι
δεμένο στην περιφέρεια του τροχού με σκοινιά στη μέση, στους καρπούς
και στους αστραγάλους. Ή κεφαλή του, στρογγυλή και νεανική, με σγουρά
κοντά μαλλιά και φωτοστέφανο, υψώνεται ελαφρά ενώ τό σώμα γυμνό, μέ
περίζωμα μόνο στή μέση, έχει έντονα τά σημάδια του μαρτυρίου. Δύο χον
δρά σκοινιά δεμένα στο επάνω και στο κάτω μέρος του τροχού διευθύνονται
προς τά πλάγια. Τά κρατούσαν δύο ανδρικές μορφές, πού δεν διατηρούνται
σήμερα.
Οί επάλξεις του τόξου, πού πλαισιώνει τήν παραπάνω σκηνή συνεχί
ζονται περίπου ημικυκλικά και στο πίσω μέρος της παραστάσεως ζωγραφι
σμένες από τήν ϊδια οπτική θέση, αποδίδοντας τό εσωτερικό κάστρου, οπού
εικονίζεται ό "Αγιος νά κάθεται γυρισμένος προς τά δεξιά σε ημικυκλικό
θρόνο μέ υψηλή ράχη. Ή κεφαλή του, γυρισμένη στα τρία τέταρτα, κλίνει
ελαφρά προς τά κάτω και τά χέρια του απλώνονται προς τά εμπρός, όπου
σέ χαμηλότερο επίπεδο μιά μορφή στρέφεται προς τό μέρος του. Ό "Αγιος
φορεί πλούσια στολή μέ κοσμήματα γύρω στο λαιμό και στα έπιμάνικα.
Πίσω του εικονίζεται από τή μέση και επάνω σέ στροφή τριών τετάρτων
στρατιώτης μέ χιτώνα οπλισμένος μέ δόρυ και ασπίδα, πού παρακολουθεί
προσεκτικά τή σκηνή. Ή ασπίδα πού κρατεί έχει σχήμα ελλείψεως και
χωρίζεται μέ δύο κάθετες μεταξύ τους γραμμές σέ τέσσερα τμήματα, πού
περιέχουν τέσσερεις μηνίσκους'" (πίν. 12α). Ή ταύτιση της σκηνής εΐναι
προβληματική. "Ισως εικονίζεται ό "Αγιος έτοιμος νά πάρη άπό τά χέρια
του μάγου 'Αθανασίου τό κύπελλο μέ τό δηλητήριο. Ό θρόνος πού κάθεται
είναι όμοιος μέ τό θρόνο του αυτοκράτορα σέ σκηνή τοΰ μαρτυρίου του
στο Staro Nagoricino ".
Ή σκηνή τοΰ μαρτυρίου τοΰ τροχού εικονίζεται σύμφωνα μέ τήν κα
θιερωμένη εικονογραφία, όμοια για όλους τους 'Αγίους πού υπέστησαν τό
ίδιο μαρτύριο ι ! . Σέ σύγκριση μέ τήν αντίστοιχη σκηνή στο Staro Nagori
cino i:! στην Όμορφη Εκκλησιά τό θέμα έχει έναρμονισθή μέ μεγαλύτερη
επιτυχία στο αρχιτεκτονικό του πλαίσιο. Ή καμπύλη τοΰ τροχοΰ και τοΰ

40. 'Ανάλογες ασπίδες συναντιόνται σέ τοιχογραφία της Bojana (Μ i j a t e ν,
Wandmalereien in Bojana, πίν. 54) σέ μικρογραφίες Σταυροφόρων της Παλαιστίνης
(Β u e h t h a 1, Miniature Painting, πίν. 67α), στο Staro Nagoricino (M i 11 e t - F r ο 1 ovv
ili, πίν. 95.3). Δέν υπάρχει αμφιβολία για τή δυτική τους προέλευση.
41. M i l l e t - F r o l o w III, πίν. 102.1, 103.3.
42. Σ ω τ η ρ ί ο υ , Εικόνες Μ. Σινά, είκ. 166, 169 κλπ. N a u m a n n - B e l t i n g ,
Die Euphemia Kirche, πίν. 28.
43. M i l l e t - F r o l o w III, πίν. 103.3.
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σώματος, πού είναι δεμένο σ' αυτόν, επαναλαμβάνεται στο έσωράχιο του τό
ξου. Το σώμα του Αγίου, ζωγραφισμένο με προσοχή, αποκτά αυθύπαρκτη
υπόσταση και δεν εξαφανίζεται ανάμεσα στις λεπτομέρειες και στην πλη
θώρα τών βασανιστικών οργάνων, όπως συχνά συμβαίνει.
Ή επάλληλη συνεχής διάταξη τών σκηνών, όχι μόνο χωρίς κανένα
είδος χωρισμό μεταξύ τών σκηνών, άλλα αντίθετα μέσα στο ϊδιο αρχιτε
κτονικό πλαίσιο, εϊναι αξιοσημείωτη. Τον 13ο - 14ο αϊ. αριθμούνται μερικά
ανάλογα παραδείγματα '". Θα ήταν δυνατόν να θεωρηθή σαν μία καθ'ΰψος
επέκταση της συνεχούς αφηγηματικής ζωφόρου με τή διαφορά, οτι σ' αυτήν
καταργείται ό συμβατικός χωρισμός μεταξύ τών σκηνών πού δηλώνονταν
με τήν παρεμβολή αρχιτεκτονημάτων ή κενού χώρου. Θυμίζει ακόμα παρα
στάσεις (Κοίμησιν, τον "Αγιον Γεώργιον φονεύοντα τον δράκοντα κλπ.),
όπου δευτερεύουσες μορφές και θεατές βλέπουν άπό υψηλότερα σημεία
(εξώστες, επάλξεις κάστρου) τά όσα συμβαίνουν στο κέντρο της συνθέ
σεως '\ Ά λ λ α σ'αυτές υπάρχει ενότητα χώρου και χρόνου, πράγμα πού
δεν συμβαίνει στην τοιχογραφία της "Ομορφης Εκκλησιάς.

44. Cucer, Staro Nagoricino (Άρνησιζ Πέτρου), M i l l e t - F r ο low II, πίν.
53.3, 87. 1.
45. Μαυριώτισσα Καστοριάς (Π ε λ ε κ α ν ί δ η ς, Καστοριά, πίν. 74), χφ. της
Histoire Universelle από τήν "Ακκρα, του 1285 περίπου, London British Museum Add.
15268 (Bu eh t h a i . Miniature Painting, πίν. 117c), Άγιος Κλήμης Άχρίδας, Staro Nagoricino (Μ i 11 et - F r ο 1 ow III, πίν. 12.3, 104.2.3).

2.
ΟΙ

Μ Ο Ρ Φ F Σ

Ό ναός και το 'Iepò

Βήμα.

Α Γ Ι Ω Ν

Ό " Α γ ι ο ς Π α χ ώ μ ι ο ς εικονίζεται μετωπικός και ολόσωμος
αριστερά από το δίλοβο παράθυρο του νοτιοδυτικού διαμερίσματος (πίν. 35).
Φορεί μοναχική αμφίεση και έχει τήν κεφαλή σκεπασμένη με το κουκούλιο - κρατεί ξετυλιγμένο ειλητάριο. Το πρόσωπο και το μεγαλύτερο μέ
ρος του σώματος είναι καταστραμμένο.
Ό " Α γ ι ο ς Σ τ έ φ α ν ο ς ό ν έ ο ς , όμοια ντυμένος με τον "Αγιο
Παχώμιο άλλα χωρίς κουκούλιο, εικονίζεται στην άλλη πλευρά του διλόβου παραθύρου (πίν. 35). Τα χαρακτηριστικά του προσώπου του έχουν καταστραφή, διακρίνεται όμως καθαρά το καστανό μακρύ και οξύ γένι του '.
Με το αριστερό του χέρι κρατεί ξετυλιγμένο ειλητάριο με τήν επιγραφή :
ΕΙ ΤΙΣ ΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΕΙ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥΝ ΧΡΙΣΤΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΠΤΟΝ ΕΝ ΕΙΚΟΝΙ ΕΙΗ ΑΝΑΘΗΜΑ, και με το δεξί λυγισμένο προς
τά εξω στο ύψος του αγκώνα προτείνει μικρή εικόνα με τοξωτό πλαίσιο.
'Από τήν παράσταση της εικόνας διακρίνεται σήμερα, στή δεξιά πλευρά, ενα
γυμνό χέρι από τον ώμο μέχρι τον αγκώνα και ένας γερτός προς τά αριστερά
σταυροφόρος φωτοστέφανος* τά στοιχεία αυτά είναι αρκετά γιά νά ταυτισθή ή παράσταση με τήν "Ακραν Ταπείνωσιν. Τό ίδιο θέμα έχει και ή εικόνα
πού κρατεί ό "Αγιος Στέφανος ό Νέος στον "Αγιο Νικόλαο τον 'Ορφανό
καθώς και σε σειρά παλιότερων και νεώτερων μνημείων \ Ή προτίμηση
στον τύπο της "Ακρας Ταπεινώσεως ϊσως προέρχεται από τήν πρόθεση
τονισμού της ένσαρκώσεως, άρα και τοΰ «περιγραπτοΰ» του Χριστού.
Ό " Α γ ι ο ς Γ α β ρ ι ή λ , άδιάγνωστος Α σ κ η τ ή ς , ό " Α γ ι ο ς
Γε(ρβά)σιος ή Γε(λά)σιος,
ό " Α γ ι ο ς Ξ ε ν ο φ ώ ν εικονί
ζονται ολόσωμοι άνά δύο σέ όμοιες στάσεις, περίπου κατά μέτωπο στό βορεινό τοίχο τοΰ βορειοδυτικού διαμερίσματος (πίν. 15). Τυλιγμένοι στή
μοναχική στολή ευλογούν με τό δεξί χέρι κρατώντας με τό αριστερό ξετυ
λιγμένα μακριά είλητά πού πέφτουν κατακόρυφα. Τά κείμενα των ειληταρίων
1. Ή απεικόνιση του συμφωνεί μέ τήν περιγραφή του στην Ερμηνεία τής Ζωγρα
φικής Τέχνης; του Δ ι ο ν υ σ ί ο υ τ ο ϋ έκ Φ ο ύ ρ ν ο , σ. 163: «Νέος όξυγένης».
"Όμοια εικονογραφείται στή Decani, ( P e t k o v i c - B o s k o v i c , Decani, πίν.
XCVIII, 1) και παλιότερα σέ μικρογραφία τοϋ χφ. Par. gr. 580 (Ο m ο n t, Miniatures
des plus anciens Manuscrits, πίν. CU).
2. Ξ υ γ γ ό π ο υ λ ο ς , "Αγ. Νικόλαος 'Ορφανός, σ. 23-24, είκ. 159, όπως και σέ
μικρογραφία τοϋ Par. gr. 580 πού αναφέρθηκε στή σημ. 1 και σέ άλλη τοΰ Ψαλτηρίου
του Αονδίνου τοΰ 1066 (G r a b a r, Iconoclasme, είκ. 141). Ώς 'Εμμανουήλ στή Decani,
βλ. σημ. 1, στή Μονή της Λαύρας καί τοΰ Διονυσίου τοΰ 'Αγίου Όρους ( M i l l e t ,
Athos, πίν. 130.2 και 205.3) κλπ.
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αναφέρονται στις αρετές πού πρέπει να διακρίνουν τους μοναχούς : ΑΡΚΕΙ
TON MONAXON ΝΑ ΚΟΙΜΑΤΑΙ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΕΑΝ ΕΙΗ ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ανα
γράφεται στο ειλητάριο τοΰ 'Αγίου Γερβασίου (ή Γελασίου) και
ΑΔΕΛΦΟΙ ΤΑ ΟΠΛΑ ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΕΣΤΙΝ Η ΔΙΑΚΡΙΣΙΣ, Η ΤΑΠΕΙΝΟΦΡΟ
ΣΥΝΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑ ΘΕΟΝ ΑΓΑΠΗ σ' αυτό του 'Αγίου Ξενοφώντος. Τα
πρόσωπα και τα σώματα τους εϊναι πολύ καταστραμμένα. Τα χρώματα
πού κυριαρχούν στις τυπικές μοναχικές στολές τους μονότονα, βαθύχρωμη
ώχρα και μενεξελί, εναλλάσσονται ρυθμικά.
Ό Πέτρος
και ό Π α ύ λ ο ς
δεσπόζουν ανάμεσα στις άλλες
μορφές της εκκλησίας για τις πλεονεκτικές θέσεις τους (πίν. 16α-β) στις
ανατολικές άκρες τών εξωτερικών τοίχων τών δυτικών πλαγίων διαμερισμά
των — στο μέγεθος τους είναι περίπου διπλάσιοι άπό τους γειτονικούς
τους αγίους —, τις πιο ανοιχτές και ψυχρές αποχρώσεις τών ιματίων τους
— μενεξελί καί πράσινο τσαγαλί του Πέτρου, γαλάζιο και μενεξελί τοϋ
Παύλου—, ιδιαίτερα όμως για την πιο σκληρή πτύχωση τών ιματίων τους
καί τις πιο λεπτοδουλεμένες καί μνημειακές κεφαλές τους. "Ορθιοι, στρέ
φονται προς τό Τερό Βήμα, αφήνοντας το βάρος του σώματος να στηρίζεται
στο ενα σκέλος. Ό Παύλος κρατεί κλειστό βιβλίο' ό Πέτρος μέ τό δεξί χέρι
ευλογεί καί μέ τό αριστερό συγκρατεί στή μέση τό ιμάτιο του.
Οί κορυφαίοι 'Απόστολοι σέ μνημεία της Μακεδονίας καί Σερβίας του
13ου. 14ου αιώνα παριστάνονται συχνά όπως στην Ό μ ο ρ φ η Εκκλησιά
συμμετρικά μέ αντικριστές θέσεις '· εξ ϊσου όμως συχνά εικονίζονται όενας
δίπλα στον άλλο ' καί σπανιότερα αγκαλιασμένοι \
Οί
στρατιωτικοί
άγιοι
διατηρούνται μόνον έν μέρει
(πίν. 18α). Οί κεφαλές καί τό επάνω μέρος τών σωμάτων τους είναι κατα
στραμμένο ή σκεπασμένο μέ μεταγενέστερες τοιχογραφίες. Ψηλά δυνατά
σκέλη σέ άνετες στάσεις στηρίζουν κορμούς μέ ανοιχτές λεκάνες. Οί στο
λές τους, οσο σώζονται, είναι φροντισμένες, πλούσιες χωρίς περιττά

3. Sopocani ( H a m a n n - L e a n M a c — H a l l e n s l e b e n , Die Monumentalma
lerei, πίν. 16, 17, M i 1 le t - F r ο 1 ow II, πίν. 32-33) Μονή Ραβδούχου ( M i l l e t ,
Athos, πίν. 97. 3 - 4), Πρωτάτο ( M i l l e t , Athos, πίν. 38, 39), Òucer ( M i l l e t F r ο l o w IH, πίν. 47.2. H a m a n n - M a c L e a n — H a l l e n s i e b e n , σχ. 26),
Staro Nagoricino καί τόν "Αγιο Κλήμη της Άχρίδας (Η a m a n n - Mac L e a n —
H a l l e n s l e b e n , πίν. 31 καί 20), Μονή Χώρας ( U n d e r w o o d , Kariye Djami II,
πίν. 4,5).
4. Arilie (M i 1 1 e t - F r ο 1 ο w II, πίν. 87.3), "Αγιος Νικόλαος ό Όρφανός (Ξ υ γ γ ό
π ο υ λ ο ς, βλ. παραπάνω, σ. 73 είκ. 143) κλπ.
5. Μονή Ραβδούχου ( M i l l e t , Athos, πίν. 98.1) Εύβοια ( Ι ω ά ν ν ο υ , Τοιχογρα
φίες της Ευβοίας, πίν. 16).

33
στολίδια. Ό χιτώνας κάτω από τήν πανοπλία είναι κοντός, επάνω άπο τα
ϋ
γόνατα .
Οί Ι ε ρ ά ρ χ ε ς στα τοξωτά ανοίγματα, πού οδηγούν άπό τό Ιερό
Βήμα στην Πρόθεση και το Διακονικό, παριστάνονται κατά μέτωπο, αυστη
ροί στην έκφραση, με λευκές ιερατικές στολές μέ καστανούς σταυρούς, κρα
τώντας κλειστά βιβλία ή είλητά (πίν. 19 α-β). Τα χρώματα καί οί πτυχώ
σεις των ιματίων τους έχουν έξαφανισθή καί τά πρόσωπα τους έχουν
καταστραφή γύρω στα μάτια.
Ό Π α λ α ι ό ς τ ω ν Ή μ ε ρ ω ν , στην ασπίδα του βορειοδυτικού
διαμερίσματος, εικονίζεται σε προτομή σέ δίσκο κοκκινωπό ' (πίν. 13). Τά
ιμάτια του είναι λευκά μέ λίγες μενεξελιές πινελιές καί τό «ση μείον» κίτρινο
τ
ή ζ ω λρας· Ό σταυροφόρος φωτοστέφανος του πλαισιώνεται άπό τήν επι
γραφή IC XC Ο IIAAAIOC ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ. Μέ τό δεξί χέρι ευλογεί καί μέ
τό αριστερό βαστάζει στο στήθος κλειστό βιβλίο. Ή μορφή αυτή φαίνεται
οτι αντιγράφει τον Παντοκράτορα τοΰ τρούλλου, χωρίς όμως εσωτερική
δύναμη καί εξωτερική άνεση στο άπλωμα τής φόρμας. "Ισως αποδόθηκε άπό
δευτερώτερο ζωγράφο.
Τό σταυροθόλιο στο νοτιοδυτικό διαμέρισμα έχει στα τέσσερα τρίγωνα,
πού οί ακμές τους τονίζονται μέ κόκκινες ταινίες, τά στηθάρια τής Π α ν α 
γ ί α ς καί δ ύ ο ' Α ρ χ α γ γ έ λ ω ν πού δέονται προς τον Ε μ μ α ν ο υ ή λ
(πίν. 17). Οί εξωτερικές κορυφές των τριγώνων γεμίζονται μέ άνθη
λωτού καί φυτικά πλέγματα σέ λευκό τριγωνικό κάμπο, ενώ ή υπόλοιπη επι
φάνεια του σταυροθολίου είναι βαθυγάλαζη. Οί κεφαλές τοΰ Εμμανουήλ,
τής Παναγίας καί του 'Αρχαγγέλου Ραφαήλ έχουν κατεύθυνση προς τό κέν
τρο του σταυροθολίου, ενώ ό δεύτερος αρχάγγελος, του οποίου δέν διατηρεί
ται τό όνομα, έχει τήν κεφαλή προς τήν ανατολή. Μέ τή διάταξη αυτή, καθώς
και μέ τίς στροφές τών μορφών κατά τά τρία τέταρτα προς τά δεξιά ή αρι
στερά διακόπτεται ή συμμετρία καί ή ομοιόμορφη κίνηση, όπως τή συναν
τούμε συχνά σέ βυζαντινά σταυροθόλια διακοσμημένα μέ μετάλλια άγιων \
Ό ' Ε μ μ α ν ο υ ή λ , στο ανατολικό τρίγωνο, εικονίζεται κατά μέτω
πο. Μέ τό αριστερό χέρι τυλιγμένο στο ιμάτιο κρατεί κλειστό Ευαγγέλιο,
6. Ξ υ γ γ ό π ο υ λ ο ς , Βυζαντινον κιβωτίδιον, ΑΕ 1936, σ. 131 έπ., ό α υ τ ό ς , Ai
τοιχογραφίαι παρά το χωρίον τοΰ Βούρβουρα, Πελοποννησιακά, τόμ. Γ', 1959, σ. 91.
7. Βλ. παραπάνω σ. 10 καί 15.
8. Τελείως συμμετρικά είναι π.χ. τά στηθάρια στον "Οσιο Αουκά, Καθολικό καί
Κρύπτη (D i e z - D e m u s, Byzantine Mosaics in Greece, είκ. 2, 18, 19, 50 κλπ. G.
S ο t i r i ο u, Πεπρ. Γ' Συν. Βυζ. Σπουδών, 1932, σ. 390 έπ., είκ. 1), στη Νέα Μονή
τής Χίου καί στη Σαμαρίνα (αδημοσίευτη τοΰ 13 ο υ al.). Όμοια διάταξη μέ της "Ομορφης
'Εκκλησιάς έχουν τά μετάλλια στην Κρύπτη τοΰ 'Αγίου Νικολάου στα Καμπιά (Μ π ο υ ρ α ς, Βυζαντινά σταυροθόλια, πίν. 11α).
3
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ένω με το δεξί εμπρός στο στήθος ευλογεί. Ό χιτώνας του γύρω στο λαιμό,
στους ώμους και στο στήθος στολίζεται με πλούσια κοσμήματα. 'Ανάλογη
διακόσμηση του χιτώνα του Χρίστου συναντάται στην παράσταση τής 'Υπα
,0
παντής στη Sopoòani 9 , καθώς και σε ρωμανικά και ιταλικά έργα .
Ή Π α ν α γ ί α στο δυτικό τρίγωνο, απέναντι άπό τον Εμμανουήλ
(πίν. 17), δέεται κλίνοντας τήν κεφαλή κατά τα τρία τέταρτα προς τα δεξιά'
το αριστερό της χέρι είναι υψωμένο, ενώ τό δεξί ακουμπά στο στήθος.
Έ χ ε ι τήν τυπική στάση τής δεήσεως " , άλλα τό αριστερό της χέρι είναι
περισσότερο υψωμένο άπ' δ,τι συνήθως, ϊσως, για να ταιριάξη καλύτερα
στο καμπύλο πλαίσιο. Παράλληλα όμως ή ίδια λεπτομέρεια παρατηρείται
σέ δεήσεις ιταλικών έργων 1 2 .
Τα κοσμήματα στο σταυροθόλιο περιορίζονται σέ ορισμένες θέσεις,
ενώ συνήθως γεμίζουν ολη τήν ελεύθερη επιφάνεια " . Ή λεπτομέρεια αυτή
υπάρχει, άπ' ο,τι γνωρίζω, μόνο σέ καππαδοκικά μνημεία όψιμης μάλλον
εποχής " και σέ ρωμανικές τοιχογραφίες του 13ου αιώνα 1S . Τά θέματα όμως
τών κοσμημάτων είναι κοινά άπό τον 9ο - 10ο αιώνα σέ βυζαντινά
χειρόγραφα 1 6 .
Ά π ό τους

Ευαγγελιστές

διατηρείται μόνο, σχεδόν άθικτος,

9. Μ i 1 l e t - F r ο 1 ow II, πίν. 9.1. Στην Όμορφη Εκκλησία είναι αξιοσημείωτο
οτι καί οί "Αγγελοι του σταυροθολίου έχουν κοσμήματα όμοια με του Εμμανουήλ.
10. G r a b a r - N o r d e n f a l k , La peinture romane, σ. 96, S t u b b 1 e b i n e,
Guido da Sienna, είκ. άρ. 74, W a t e r m a n n , Romanesque Frescoes, Anagni είκ. 92,
5. Angelo in Formis είκ. 124, Foro Claudio, S. Maria della Libera είκ. 141, 290, 291.
Στα μνημεία τών περιοχών αυτών ανάλογο στολισμό δέχεται καί το ιμάτιο τής Παναγίας
γύρω στο λαιμό.
11. Σ ω τ η ρ ί ο υ , Εικόνες Μ. Σινά, είκ. 83,115,119, Sopoèani, D j u r i e , Sopoüani,
πίν. LIV, ή ψηφιδωτή παράσταση τής Δεήσεως στή Μονή της Χώρας, DOP 12, 1958,
είκ. 18 ?ναντι σ. 277.
12. Πολύπτυχο του Meliore da Toscana, S t u b b l e b i n e , Guido da Sienna, είκ.
74, καί σέ πολλές ρωμανικές απεικονίσεις.
13. Βλ. πρόχειρα τά σταυροθόλια στην Κρύπτη του Όσιου Λουκά καί στον "Αγιο
Νικόλαο στα Καμπιά, βλ. σημ. 7.
14. R i e e, Byzantinische Kunst, σ. 232, Β u d d e, Göreme, πίν. 75, 76 κλπ.
15. Anagni (γύρω στα 1255) καί "Αγιος 'Ισίδωρος τής Leon (λίγο παλιότερα 11571188), G r a b a r - N o r d e n f a l k , La peinture romane, σ. 60, 61, 80, 82, 83, Άκυληία,
Κρύπτη του Dom (τέλη 12 ο υ αι.), B o l o g n a , Die Anfänge der italienischen Malerei,
πίν. 30.
16. W e i t z m a n n , Die byzantinische Buchmalerei, πίν. XXI (112), XXIX(161),
XXXI (176) κλπ., Κατάλογος Βυζαντινής 'Εκθέσεως 'Αθηνών, άρ. 296: Oxford Bodleian
Libr., Auct. T. infra 1.10 φ. 16v (12°ς αι.), άρ. 342 : Oxford Bodleian Libr. Seiden supra
6, φ. 15r (13 'S - 14°ς α·.) κλπ.
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ο Ματθαίος στο βορειοανατολικό λοφίο του τρούλλου
νίζεται σε προτομή μέσα σε δίσκο να στρέφεται κατά
προς τα δεξιά κλίνοντας την κεφαλή προς τα κάτω.
κρατεί Ευαγγέλιο κλειστό με απλό στάχωμα. "Εχει
μελαγχολικό.

7

' (πίν. 20). Εικο
τα τρία τέταρτα
Στο στήθος του
ΰφος ήρεμο καί

Ή περιορισμένη επιφάνεια τών λοφίων οδήγησε στην απεικόνιση τών
Ευαγγελιστών σε προτομή μέσα σε μετάλλια, λύση πού συναντάται συχνά
IS
στις καππαδοκικές εκκλησίες καί στα λοφία τρουλλίσκων . Στην εκκλησία
τών 'Αγίων 'Αποστόλων στην Κέα (Τζια), όπου οί Ευαγγελιστές παριστάνον
ται επίσης σέ προτομή, ό Ματθαίος έχει τόσες ομοιότητες με τον ίδιο Ευαγ
13
γελιστή στην "Ομορφη 'Εκκλησιά στή στάση, στο ΰφος, στην τεχνοτροπία ,
ώστε να εϊναι δυνατό να ύποτεθή ότι μεταξύ τους υπάρχει κάποια στενώτερη
σχέση.
Οί Π ρ ο φ ή τ ε ς , στις μακρόστενες επιφάνειες ανάμεσα στα παράθυρα
του ύψηλου τύμπανου του τρούλλου, έχουν καταστραφή χωρίς να αφήσουν
κανένα σχεδόν ϊχνος.Υψηλότερα όμως διατηρούνται φθαρμένα εξι μετάλλια.
Στα δύο, πού σώζονται καλύτερα, εικονίζονται σέ προτομή ό 'Αρχάγγελος
Ραφαήλ (πίν. 57) καί 'Ιωάννης ό Πρόδρομος. Στα υπόλοιπα θα υπήρχαν παρα
στάσεις άλλων αρχαγγέλων, της Θεοτόκου καί ίσως της Ετοιμασίας του
Θρόνου. 'Ακολουθήθηκε δηλαδή ή τυπική εικονογράφηση τοϋ τρούλλου.
Ό Π α ν τ ο κ ρ ά τ ω ρ (πίν. 21, 56). Στην κορυφή του ύψηλου στενό
χωρου τρούλλου ταινία με φυτικό κόσμημα καί άλλη με επιγραφή, κατα
στραμμένη τώρα, περιβάλλουν το μεγάλο δίσκο πού βαστάζει σέ προτομή
τον Χριστό Παντοκράτορα. Ό Χριστός με το δεξί χέρι υψωμένο καί
τυλιγμένο στο ιμάτιο ευλογεί καί με το αριστερό κρατεί κλειστό το πολύ
τιμα σταχωμένο Ευαγγέλιο.
Ό χιτώνας του σέ χρώμα μενεξελί, μέ σπασμένο το περίγραμμα χαμηλά
στο λαιμό, σχηματίζει ρυθμικές τριγωνικές πτυχώσεις, πού πέφτουν βα
ριά, ενώ φώτα σέ ανοιχτόχρωμους απαλούς τόνους τονίζουν τήν πρισματική
πτυχολογία. 'Αντίθετα το βαθυπράσινο ιμάτιο πτυχώνεται μαλακά καί γραμ
μικά χωρίς απότομες χρωματικές διαβαθμίσεις καί χωρίς καθόλου φώτα.
Ί ο αριστερό χέρι, πού κρατεί το Ευαγγέλιο, έχει σχεδόν τριγωνική
τήν παλάμη καί τα δάχτυλα λεπτά, μακριά, «κοντυλένια». Μερικές
17. Για τή θέση τοϋ Ματθαίου στο βορειοανατολικό λοφίο καί τοϋ 'Ιωάννου στο
νοτιοανατολικό, ως εξηγητών της διπλής γενεαλογίας τοϋ Χρίστου βλ. Ξ υ γ γ ό π ο υ λ ο ν, "Αγιοι 'Απόστολοι, σ. 43 έπ., όπου καί τα σχετικά παραδείγματα.
18. Elmale Kilisse, J e r p h a n i o n , Églises rupestres, Album H, πίν. 113. Σέ τρουλλίσκους, M i l l e t , Mistra, πίν. 146, καί σέ τριγωνικές επιφάνειες ανάμεσα στα ήμιχώνια τών οκταγωνικών ναών, D i e z - D e m u s , Byz. Mosaics in Greece, πίν. 3-4 κλπ.
19. Μ. Σ ω τ η ρ ί ο υ , Ή πρώιμος παλαιολόγειος άναγέννησις, σ. 2.
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ανοιχτόχρωμες πινελιές στις ρίζες τών δαχτύλων δίδουν συνοπτικά τις ανα
τομικές λεπτομέρειες της κατά τα άλλα λείας παλάμης. Τά περιγράμματα
τών δαχτύλων γράφονται με σκοτεινή παχιά γραμμή, πού αποδίδει κάπως
και τον όγκο τους, ενώ οι κλειδώσεις μέ λεπτές καμπύλες γραμμές. Ό καρ
πός, στρογγυλός και παχύς, χωρίζεται άπό τήν παλάμη μέ καμπυλωτή βαθιά
σκιά. Θά μπορούσε να χαράκτη ρισθή τό χέρι αυτό σαν απαλό και δυνατό
μαζί.
Τό λεπτό πρόσωπο στεφανώνεται άπό πλούσια καστανά μαλλιά μέ σκιές
πρασινωπές πού χωρίζουν στή μέση και πέφτουν βαριά στην πλάτη. Τό
μικρό μέτωπο, σχηματίζοντας τέλειο οξυκόρυφο τόξο, είναι πλασμένο μέ
προσοχή* ιδιαίτερα τονισμένη πλαστικά είναι ή περιοχή γύρω στα φρύδια,
πού, λεπτά και σχεδόν ευθύγραμμα, σκιάζουν τά μάτια, φυτεμένα κοντά στή
ρίζα της μύτης, ανόμοια και στο μέγεθος και στον τρόπο της απόδοσης :
τό αριστερό, μικρότερο και μακρόστενο, εϊναι έντονα γραμμένο και ανοιχτό
στον κανθό, και ή απαλή σκιά στο κάτω μέρος ανοίγει προς τον κρόταφο.
Τό δεξί, μεγάλο και στρογγυλό μέ βαρύ βλέφαρο, στρογγυλή κόρη και πιο
κλειστό στον κανθό, έχει άποδοθή ζωγραφικά και ελεύθερα μέ σκιά πού
παρακολουθεί όλο τό κάτω περίγραμμα του ματιού. Ή μύτη ζωγραφίστηκε
μακριά, ϊσια, μέ στενά πτερύγια και βαριά σκιά στή δεξιά πλευρά. Τό λεπτό
μουστάκι, αρχίζοντας άπό τή ρινοχειλική αύλακα, πέφτει στο πηγούνι μισοσκεπάζοντας τις άκρες άπό τό μικρό φουσκωτό στόμα. Τά γένια φυτρώνουν
πλούσια στα μάγουλα και στο πηγούνι σχηματίζοντας πυκνή καί κοντή
γενειάδα γυρισμένη στα δεξιά. Τό περίγραμμα του κοντόχοντρου λαιμού
κατεβαίνει μέ σταθερή ελαφρά καμπύλη στο στήθος σχηματίζοντας στή ρίζα
του σχηματικά άποδομένη διχαλωτή κλείδωση. Στή δεξιά πλευρά του λαι
μού πέφτει ή σκιά της κεφαλής διάφανη, ώστε να διαγράφεται ό τένοντας.
Τό πλάσιμο του προσώπου εϊναι μαλακό και πλούσιο στα ζεστά ρόδινα και
βερυκοκκιά χρώματα της σάρκας μέ πράσινες σκιές στα περιγράμματα καί
σέ μερικά άλλα σημεία.
Ό Παντοκράτορας, αν καί βλέπει κατευθείαν εμπρός, δεν εϊναι ούτε
αυστηρά μετωπικός ούτε ακίνητος. Ά π ό τήν κορυφή της κεφαλής μέχρι
τήν άκρη της γενειάδας καί τό λαιμό είναι διάχυτη ή κίνηση, πού εξωτερι
κεύεται σαν στροφή της κεφαλής προς τά δεξιά. Γι' αυτό τό λόγο υπάρχουν
διαφορές στο μέγεθος καί στην απόδοση ανάμεσα στά μάτια, στα αυτιά,
στις παρειές* ακόμα ή μάζα της κόμης είναι για τον ίδιο λόγο πιο βαριά
στή δεξιά πλευρά, ή γενειάδα στρέφεται προς τήν ίδια κατεύθυνση καί ή
σκιά στο λαιμό πέφτει δεξιά. Παράλληλα τό σώμα καί τό χέρι πού υψώνεται
σέ ευλογία διευθύνονται αριστερά. Οι πτυχώσεις του ιματίου τονίζουν αυτή
τή διάθεση. Οι αντίθετες, αντίρροπες μάλλον, κινήσεις δίνουν εσωτερική
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ένταση στην παραδοσιακή μορφή τοΰ Παντοκράτορα, μαζί όμως με κάποιο
αίσθημα ανησυχίας καί στενότητας.
Το ήθος του απομακρύνεται από το μεγαλείο και τήν κλασσική αυτάρ
Μ
κεια του Παντοκράτορα στο Δαφνί , χωρίς πάλι να μετέχη στή θεϊκή απλό
21
τητα και ηρεμία τών Παντοκρατόρων στις εκκλησίες της Σικελίας , της
2
ii
ä:J
Bojana ' , του Staro Nagori£ino ή τών επαρχιακών εκκλησιών της Κύπρου
και της Μάνης '*. Ή στεγνή αυστηρότητα του μνημειακού Παντοκράτορα
2t!
στην Παρηγορήτισσα της "Αρτας καθώς και ή διάχυτη μελαγχολία του
2
ευγενικού Παντοκράτορα της Παμμακάριστου στην Κωνσταντινούπολη '
του είναι εξίσου ξένες. Το σκοτισμένο στενόχωρο ύφος του, ή δύναμη πού
πηγάζει άπό τα χαρακτηριστικά του, από το χέρι του, ακόμα καί άπό τις
πτυχές τοΰ ιματίου του βρίσκουν αντίστοιχες εκφράσεις στις δύο ψηφι
δωτές παραστάσεις του Χριστού στην Κωνσταντινούπολη, το Χριστό
άπό τή Δέηση καί τον Χριστό «ή Χώρα τών Ζώντων» στή Μονή της
Χώρας 2 S , όπως καί στην ολόσωμη μορφή τοΰ Χρίστου Παντοκράτορα
στο Πρωτατο 28 . Μέ τα δύο τελευταία μνημεία οί ομοιότητες επεκτείνον
ται στα φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά τοΰ προσώπου, στο πλάσιμο καί στή
χρήση τών χρωμάτων. Μέ τον Χριστό άπό τήν πρώτη Δέηση έχουν όμοια
τήν απόδοση της σκιάς στην αριστερή πλευρά, πού όντας διάφανη αφή
νει να φαίνεται ό τένοντας 3".
Ά π ό εικονογραφική άποψη είναι ενδιαφέρουσα ή απόδοση τοΰ χεριοΰ
πού κρατεί το Ευαγγέλιο. Τα τρία δάχτυλα, μετρώντας άπό τό μικρό, δέν
είναι ενωμένα όπως στο Δαφνί 3 ', στο Χιλανδάρι", στους 'Αγίους 'Αποστό
λους στή Θεσσαλονίκη Μ , μνημεία μέ στενή σχέση μέ τήν Πρωτεύουσα.
20. D i e z - D e m u s , βλ. παραπάνω, πρώτος έγχρωμος πίνακας.
21. D e m u s, Norman Sicily, πίν. 13, 80.
22. M i j a t e ν, Wandmalereien in Bojana, πίν. 27.
23. M i l l e t - F r o l ow III, πίν. 72. 1.
24. P a p a g e o r g i o u , Masterpieces, πίν. XXIII, M e g a w - H a w k i n s , Holy
Apostles at Perachorio, DOP 16, 1962, πίν. 4.
25. Δ ρ α ν δ ά κ η ς , Τοιχογραφία! Μέσα Μάνης, πίν. 19, 63β.
26. ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς , Ή Παρηγορήτισσα, πίν. 1.
27. L a ζ a r e ν, Istorila Π, πίν. 290.
28. U n d e r w o o d , Kariye Djami Π, πίν. 17, 26· ό α υ τ ό ς , DOP 12, 1958, είκ.
18 έναντι σ. 277.
29. Ξ υ γ γ ό π ο υ λ ο ς, Πανσέληνος, πίν. 10.
30. D e m u s, Die Entstehung, Berichte zum XI. Intern. Byz. Kongr., München 1958,
σ. 56-57.
31. D i e z - D e m u s , Byz. Mosaics in Greece, πρώτος έγχρ. πίν., Ξ υ γ γ ό π ο υ λ ο ς, "Αγιοι 'Απόστολοι, σ. 35.
32. M i l l e t , Athos, πίν. 64.1.
33. Ξ υ γ γ ό π ο υ λ ο ς , "Αγιοι 'Απόστολοι, πίν. 1.1.
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Σ' αυτά δχι μόνο τα δάχτυλα παρουσιάζουν αυτή την ιδιομορφία άλλα και
το περίγραμμα του χεριού, από τον καρπό μέχρι το μικρό δάχτυλο, σχημα
τίζει έντονη καμπύλη, πού δίνει τήν εντύπωση ότι το χέρι έχει κάποια παρα
μόρφωση. Σε μερικά μνημεία πάλι τα τρία ή τα δύο δάχτυλα είναι ενωμένα
χωρίς το καμπύλο περίγραμμα •*. Στην παράσταση της Όμορφης Εκκλησίας
δεν εμφανίζονται τέτοιες ιδιομορφίες και ό καρπός του χεριού του Παντο
Μ
κράτορα αποδίδεται όπως στα παλαιολόγεια έργα .

οι

Σ Υ Ν Θ Έ Σ Ε Ι Σ

Ή Μεταμόρφωσις
(νοτιοδυτικό διαμέρισμα, τύμπανο νο
τίου τυφλού άψιδώματος). Τον χώρο της παράστασης χωρίζει οριζόντια σέ
δύο ισομεγέθη επίπεδα το περίγραμμα τοΰ όρους Θαβώρ με τις τρεις συμμε
τρικές γυμνές και σχεδόν κυβικές κορυφές του σέ αποχρώσεις κοκκινωπέςκαστανές μέ λίγες λευκές πινελιές. Στη μεσαία κορυφή δόξα ελλειπτική,
γαλάζια στο κέντρο και λευκή στην περιφέρεια, περιβάλλει τον Χριστό,
πού μέ το δεξί χέρι στο στήθος ευλογεί (πίν. 35), ενώ το αριστερό σκεπα
σμένο μέ τήν άκρη του ιματίου πού ανεμίζει απλώνεται προς τα πλάγια και
κάτω κρατώντας ϊσως ειλητάριο κλειστό Μ . 'Από τό σώμα του Χριστού έκφεύγουν ακτίνες πού διευθύνονται στους Προφήτες και τους 'Αποστόλους.
Στις πλαϊνές κορυφές, γυρισμένοι προς τήν κεντρική μορφή και ελαφρά
σκυφτοί, στέκονται αριστερά ό Η λ ί α ς και δεξιά ό Μωϋσής κρατώντας τις
πλάκες του Νόμου. Δεξιά άπό τον Μωϋσή και αριστερά άπό τον 'Ηλία
διακρίνονται
οι επιγραφές : Ο ΠΡΟΦΗΤΗΟ ΗΛΙΟΥ και Ο IÏPOOHTHC
MQYCHC. 'Επάνω άπό τή δόξα τοΰ Χρίστου άλλη επιγραφή : Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΟΚ:. Στή ρίζα του βουνού ζωγραφίστηκαν οί τρεις 'Απόστολοι, κατά σειρά
άπό τα αριστερά προς τα δεξιά, ό 'Ιωάννης, ό Πέτρος και ό 'Ιάκωβος " . Ό
Πέτρος στή μέση γονατιστός, γυρισμένος αριστερά, έχει ανασηκώσει τήν
κεφαλή και τό δεξί χέρι σέ προσπάθεια νά μιλήση στον Χριστό. 'Αντικρύ
του ό 'Ιάκωβος, γονατιστός και αυτός, κοιτάζει ϊσια εμπρός του προς τον
Πέτρο απλώνοντας ελαφρά υψωμένο τό δεξί του χέρι σαν σέ κίνηση απορίας.
Έ χ ο υ ν συνέλθει άπό τό θάμβος και τον φόβο. 'Αντίθετα ό 'Ιωάννης, στην
αριστερή γωνία, είναι ακόμα πεσμένος προς τα εμπρός μέ τό πρόσωπο στή
34. Περίβλεπτος, M i l l e t , Mistra, πίν. 108. 1.
35. Βλ. πρόχειρα "Αγιο Κλήμη Άχρίδας, Studeniëa, Staro Nagorièino, M i l l e t F r o l o w III, πίν. 3.2, 54.1, 98.1-2 κλπ.
36. Ή φθορά της τοιχογραφίας εϊναι τόσο μεγάλη σ' αυτό τό σημείο, ώστε δέν
εϊναι δυνατόν να όρισθή μέ ακρίβεια ή θέση των χεριών του.
37. Οί μορφές αυτές εϊναι επίσης πολύ φθαρμένες.
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γη. 'Από τη μορφή του σώζονται μόνον ή κορυφή της κεφαλής καί τα
χέρια του.
Ή παράσταση, σύμφωνα με τήν καθιερωμένη εικονογραφία 3 S , έχει
ζωγραφιστή επάνω σε τρεις κατακόρυφους άξονες. Ή καμπύλη πού διαγρά
φουν οί σκυφτές ράχες τών Προφητών με τον Χριστό ανάμεσα τους σε ελλει
πτική δόξα δένει αρμονικά με το τοξωτό περίγραμμα του τύμπανου.
Ή στάση του Χριστού θυμίζει τον Χριστό τής Μεταμορφώσεως στους
'Αγίους 'Αποστόλους τής Θεσσαλονίκης 39, χωρίς να μπορή να συγκριθή
μαζί του σε χάρη καί ελαφρότητα. "Ανάλογη, βαρύτερη δμως και πιο
κοφτή, είναι καί ή απόδοση τοΰ Θεοβαδίστου Όρους. Ή δόξα πού τον περι
βάλλει διατηρεί τή μορφή, πού είχε αρχικά τό 11° αιώνα , 0 και πού συνεχί
ζεται καί αργότερα παράλληλα με τή νέα μορφή, πολύπλοκη σύνθεση γεω
μετρικών σχημάτων πού εμφανίζεται τό 13ο αιώνα 41 . 'Επίσης ό Χριστός,
ό Μωϋσής καί ό Προφήτης 'Ηλίας μπορούν να συσχετισθούν μέ τις ανάλο
γες μορφές τής μικρογραφίας τοΰ χφ. Par. gr. 54 iä , ενώ ορισμένες ομοιό
τητες υπάρχουν καί μέ πολλές άλλες παραστάσεις τοΰ 13ου - 14ου αιώνα " .
Ή διάταξη τών 'Αποστόλων μέ τον Πέτρο στή μέση είναι περίεργη.
Δεν ερμηνεύεται ούτε άπό τή σειρά πού μνημονεύονται τα ονόματα τους
στις σχετικές περικοπές τών Ευαγγελιστών " (Ματθαίου, κεφ. ΙΖ' καί Μάρ
κου, κεφ. Θ' : Πέτρος, 'Ιάκωβος καί 'Ιωάννης, Λουκά, κεφ. Θ', 28 : Πέτρος,
'Ιωάννης, Ιάκωβος), ούτε καί τή συναντούμε, οσο γνωρίζω, σέ βυζαντινές
παραστάσεις. Μόνο στην παλαιοχριστιανική ψηφιδωτή παράσταση στην
αψίδα τοΰ καθολικοΰ τής Μονής Σίνα έχει ό Πέτρος τή μεσαία θέση 4".
Σέ ιταλική όμως εικόνα τής Μεταμορφώσεως τοΰ 13ου αιώνα μέ έντονη τή
βυζαντινή επίδραση 4β, ό Πέτρος έχει τή μεσαία θέση για λόγους σπουδαιό38. M i l l e t, Recherches, σ. 222-223.
39. Ξ υ γ γ ό π ο υ λ ο ς, βλ. παραπάνω, πίν. 18, 19.2.
40. Δαφνί, D i e z - D e m u s, βλ. παραπάνω, πίν. 91.
4L M i l l e t , Recherches, σ. 230 έπ., Ξ υ γ γ ό π ο υ λ ο ς , βλ. παραπάνω, σ. 19-20.
42. O m o n t , Miniatures des plus anciens manuscrits, πίν. XCVI, 25, M i l l e t ,
Recherches, είκ. 195 έναντι σ. 228.
43. Προφήτηζ 'Ηλίας : "Αγιος 'Αθανάσιος τοϋ Μουζάκη, Π ε λ ε κ α ν ί δ η ς ,
Καστοριά, πίν. 142 β, μικρογραφία χφ. 'Ιωάννη Καντακουζηνού Par. gr. 1242, Η i r m e r R i c e , Kunst aus Byzanz, πίν. XXXIX, εικόνα άπό το Σινά, Σ ω τ η ρ ί ο υ , Εικόνες Μ.
Σινά Ι, είκ. 209, Pec, Ρ e t k ο ν i c, La peinture serbe, πίν. XCl κλπ. Μωϋσής : μικρο
γραφία χφ. Par.gr. 1242, Pec, P e t k o vi e, βλ. παραπάνω.
44. Ξ υ γ γ ό π ο υ λ ο ς , "Αγιοι 'Απόστολοι, σ. 20.
45. Σ ω τ η ρ ί ο υ , Εικόνες Μ. Σινά Ι, είκ. 6, Γ. Σ ω τ η ρ ί ο υ , Τό Μωσαϊκόν
τής Μεταμορφώσεως, Atti dell VIII Congr. Intern, di St. Byz. τ. Ill, σ. 246-252, πίν.
LXXIV-LXXXVIII.
46. S t u b b 1 e b i n e, Guido da Sienna, είκ. 10 κλπ.
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τητας. 'Ανάλογη περίπτωση εμφανίζεται σε σύγχρονη εικόνα της Πεντη
κοστής από το Σίνα *''', οπού ô Πέτρος προβάλλεται στή μέση, αν και κατά τα
άλλα ή εικονογραφία της παραστάσεως είναι γνήσια βυζαντινή.Ό Κ. Weitz<8
mann, πού τή δημοσίευσε , τήν κατατάσσει στις εικόνες του 13ου α ΐ. πού
ζωγραφίστηκαν από τους Σταυροφόρους, αποδίδοντας τήν παραπάνω
λεπτομέρεια σε παπική προπαγάνδα.
Έκτος άπο τή σημαντική αυτή απόκλιση από τήν καθιερωμένη βυζαν
τινή εικονογραφία, οι στάσεις των 'Αποστόλων είναι οί συνηθισμένες στή
Μεταμόρφωση. Ό Πέτρος σε όμοια στάση συναντάται στον Ίβηρητικό
i9
s0
κώδικα αρ. 5 , στο χφ. Par. gr. 54 , στους Αγίους 'Αναργύρους και στον
5Ι
"Αγιο Νικόλαο του Κασνίτζη στην Καστοριά , στον Ά γ ι ο Νικόλαο
2
5
του Prilep ° κλπ. Ό 'Γάκωβος έχει ανάλογη στάση σε παλιότερα μνημεία \
Τέλος οί δύο 'Απόστολοι είναι ζωγραφισμένοι αντικριστά σε όμοιες στάσεις
— με τον 'Ιωάννη ανάμεσα τους — στην παράσταση της Μεταμορφώσεως
στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου του Άνυδριώτη στο Σέλινο (Παλαιόχωρα) της Κρήτης"', άπό τον Παγωμένο, ζωγράφο του πρώτου μισού του
14ου αι., γνωστό για τή συντηρητικότητά του.
Ή Έ γ ε ρ σ ι ς τ ο υ Λ α ζ ά ρ ο υ (δυτικό μισό της βορεινής καμάρας)
(πίν. 22). Στή μέση του βαθυγάλαζου κάμπου, μπροστά σε χαμηλό και γυ
μνό βουνό εικονίζεται ό Χριστός να βαδίζη με ανοιχτό δρασκελισμό προς
τα δεξιά, κρατώντας τυλιγμένο εϊλητό με το αριστερό χέρι και απλώνοντας
τό δεξί σε χειρονομία λόγου. Τον ακολουθούν εξι 'Απόστολοι με τα χέρια
σέ δέηση και μέ έκδηλα στα πρόσωπα τό θάμβος και τήν απορία.
"Αν και δεν χωρίζη τον Χριστό άπό τους 'Αποστόλους μεγάλη απόσταση,
ωστόσο ή μορφή του, πιο βαριά και τυλιγμένη σέ βαθυκόκκινα και καφετιά
47. W e i t z m a n n , Thirteenth Century Crusader Icons on Mount Sinai, Art
Bulletin 45, 1963, είκ. 4 έναντι σ. 190.
48. W e i t z m a n n , βλ. παραπάνω, σ. 182-183.
49. Ξ υ γ γ ό π ο υ λ ο ς , 'Ιστορημένα Ευαγγέλια, είκ. 39.
50. Βλ. σημ. 42.
51. Π ε λ ε κ α ν ί δ η ζ, Καστοριά, πίν. 19β, 53.
52. M i 11 e t - F r ο 1 ο vv III, πίν. 231, οπως και στο Arilje, M i 11 e t - F r ο 1 ovv II,
πίν. 74.1.
53. Μικρογραφία χφ. Par. gr. 74, S e hw e i n f u r t h , Die byzantinische Form, πίν.
48a, ελεφαντοστό στο Θησαυροφυλάκιο του καθεδρικού ναοϋ του Chambéry,
G o l d s c h m i d t - W e i t z m a n n , Die byzantinischen Eifenbeinskulpturen τ. Η, πίν.
LXXII, 222a κλπ. Ή στάση τοϋ 'Ιωάννη συναντάται καί στον "Αγιο Νικόλαο τον 'Ορ
φανό, Ξ υ γ γ ό π ο υ λ ο ς , "Αγιος Νικόλαος 'Ορφανός, πίν. 10, 19.
54. Λ α σ σ ι θ ι ω τ ά κ η ς , "Αγιος Γεώργιος Άνυδριώτης, Κρ. Χρ. 13, 1959, πίν. 10
έναντι σ. 152. 'Ανάλογη περίπτωση στο ψαλτήρι της Walters Art Gallery Ν. W.
733 φ. 55ν, M i n e r , The «Monastic» Psalter, σ. 240, πίν. XXVIII, 12.
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ιμάτια με χρυσοκοντυλιές, έρχεται σε ζωηρή αντίθεση με τους λιπόσαρκους,
ντυμένους με ανοιχτόχρωμα ιμάτια, μαθητές πού παρατάσσονται σέ δύο
σειρές* στην πρώτη εικονίζονται οι γηραιότεροι μέ κορυφαίο τον Πέτρο
και ανάμεσα άπό τους ώμους τους ξεπροβάλλουν οί κεφαλές των νεωτέρων
(πίν. 23). Στά φωτοστέφανά τους είναι γραμμένη ή αρχή των ονομάτων τους,
ενώ του Χρίστου στολίζεται μέ πλούσιο σταυρό. Μόνο μία γυναικεία μορφή
(πίν. 24), ή αδελφή του Λαζάρου Μαρία είναι ριγμένη στά πόδια του Χρίστου
έχοντας τό πρόσωπο αλλοιωμένο άπό τήν θλίψη. Ά π ό τον Λάζαρο, στον
όποιο διευθύνεται τό βλέμμα και ή χειρονομία του Χρίστου, διατηρείται στή
δεξιά γωνία τό κάτω μέρος του σώματος τυλιγμένο στις κειρίες. Ένας σκυ
φτός Εβραίος, μέ κοντό χιτώνα καί τή ράχη γυρισμένη προς τον θεατή,
σηκώνει τήν κοκκινωπή πλάκα του μνημείου γέρνοντας την προς τήν Μα
ρία. Ά π ό τις μορφές πού θα περιστοίχιζαν τον τάφο δέν διατηρείται κανένα
ϊχνος· στην πλαγιά του βουνού, πίσω άπό τον Χριστό, διακρίνονται κατα
στραμμένες πολύ οί κεφαλές μιας ομάδας Εβραίων μέ λευκές ριγωτές καλύ
πτρες, να κοιτάζουν σκεφτικά τον Χριστό, εκτός άπό έναν νέο πού βλέπει
προς τό μνημείο έχοντας στο πρόσωπο τό θάμβος των 'Αποστόλων.
Παρά τήν σημαντική καταστροφή στο δεξιό μέρος της παραστάσεως
εϊναι καί σήμερα καθαρό τό δέσιμο καί ό ρυθμός της συνθέσεως.Ό Χριστός,
ή ακολουθία του καί ή Μαρία πλαισιώνονται από τό βουνό καί απομονώνον
ται άπό τή γερτή πλάκα πού κρατεί ό Εβραίος. 'Ανάμεσα στις δύο ομάδες
(τοΰ Χριστού καί του Λαζάρου) ή επικοινωνία επιτυγχάνεται μέ τις χειρονο
μίες καί τα βλέμματα τοΰ Χριστού καί των 'Αποστόλων πού κατευθύνονται
προς τό μνημείο, ενώ οί Εβραίοι μοιράζουν τήν προσοχή τους ανάμεσα στον
Χριστό καί στον Λάζαρο.
Ή Μαρία είναι άπό τις ωραιότερες μορφές της είκονογραφήσεως της
εκκλησίας αυτής· τυλιγμένη σέ σκοτεινόχρωμα ιμάτια, πού αφήνουν ακά
λυπτο μόνον τό θλιμμένο πρόσωπο, μέ τήν άκρη τοΰ ιματίου να κυματίζη
πίσω της ρυθμικά, θυμίζει, καθώς γέρνει επάνω της ή πλάκα τοΰ τάφου»
γωνιακή μορφή άπό κλασσικό αέτωμα.
Ά π ό εικονογραφική άποψη ή πιο ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια εϊναι οτι
ή Μάρθα δέν εικονίζεται γονατιστή μαζί μέ τήν Μαρία στά πόδια τοΰ Χρι
στού. Στην εκκλησία τοΰ Χριστού στή Βέροια "'"' καί στή Decani 5 β ή Μάρθα
έχει πάρει θέση δίπλα στον τάφο τοΰ άδελφοΰ της, εκτοπίζοντας τον Εβραίο
πού στέκονταν εκεί καί υιοθετώντας τή στάση του. 'Ανάλογη πρέπει να
ήταν καί ή περίπτωση στην Ό μ ο ρ φ η Ε κ κ λ η σ ι ά 5 7 . Ή ομάδα των Μαθητών
55. M i l l e t , Recherches, σ. 239-240, είκ. 216 έναντι σ. 239.
56. P e t k o v i c - B o s k o v i c , Manastir Decani, πίν. CLXXVI.
57. Ή τοιχογραφία είναι πολύ καταστραμμένη γύρω στο μνημείο, άλλα σώζεται άρ-
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στη στάση και στον αριθμό έχει ομοιότητες με τη μικρογραφία τοΰ'Ιβηρητικοϋ κώδικα άρ. 5 ",καθώς και με τις παραστάσεις στις εκκλησίες της Πανα
>!)
β0
γίας στη Studenica " και στον "Αγιο Κλήμη της Άχρίδας . Επίσης στον
ϊδιο Ίβηρητικό κώδικα, στην εκκλησία του Χρίστου στη Βέροια, στον "Αγιο
Κλήμη και σε πολλά άλλα μνημεία εικονίζεται, όπως στην Ό μ ο ρ φ η Εκκλη
σιά, ένας μόνο Εβραίος νά σηκώνη την πλάκα του μνημείου, προς τήν αντί
θετη όμως κατεύθυνση.
Ή Β α ϊ ο φ ό ρ ο ς (ανατολικό μισό της βόρειας καμάρας) (πίν. 25).
Στη μέση σχεδόν της παραστάσεως με βάθος τη μαλακή καμπύλη χαμηλού
βουνού εικονίζεται κατά μέτωπο ό Χριστός καθισμένος σε γαλαζόασπρο
πώλο. Τον συνοδεύουν οί Μαθητές. Δυστυχώς τό τμήμα αυτό είναι πολύ κατα
στραμμένο· διακρίνομε ενα μέρος άπό τή μορφή του Χρίστου, σχεδόν μόνο
τό περίγραμμα του αριστερού χεριού και της κεφαλής, τό μακρύ τεντωμένο
προς τα κάτω λαιμό και τήν κεφαλή του ζώου, τα άκρα τών ποδιών του και
ανάμεσα τους τό γυμνό πόδι ενός 'Αποστόλου. Ή μικρή ομάδα έχει πλη
σιάσει τήν πύλη της 'Ιερουσαλήμ, πού ανοίγεται πλατιά και υψηλή κάτω άπό
τις οδοντωτές επάλξεις του τείχους (πίν. 27). Στο σκοτεινό άνοιγμα της στέ
κονται εξι Εβραίοι πού περιμένουν τον Μεσσία απροσδιόριστα γυρισμένοι
προς τό μέρος του. Στην πρώτη σειρά ή επιβλητική μορφή ενός γέροντα
με μακριά γένεια πού κατεβαίνουν στο στήθος του και πλατιά σκοτεινόχρωμα ιμάτια — βαθιά γαλάζια και βυσσινιά — με ήρεμη χειρονομία και δύσ
πιστο πρόσωπο, κρύβει τα σώματα τών υπολοίπων πού ανήσυχοι συνωστί
ζονται πίσω του. Φαίνονται μόνον οί κεφαλές τους σκεπασμένες με ριγωτές
λευκές καλύπτρες· τα πρόσωπα τους, ζωγραφισμένα άπό διάφορες γωνίες
σε στροφή τριών τετάρτων έχουν χαρακτηριστικά πού απομακρύνονται
άπό τήν απρόσωπη τυπικότητα. 'Εκφράζουν περιέργεια, ανυπομονησία,
πίστη ή δυσπιστία πού κορυφώνεται στην έξαρση του προσώπου της νεαρής
γυναίκας πού είναι πίσω άπό τον γέροντα και ακουμπά τό χέρι της στον
ώμο του. Τήν ένταση και επισημότητα της στιγμής διακόπτει ενα ίντερμέτζο :
στή λυγερόκορμη φοινικιά πού υψώνεται δίπλα στην πύλη άναρριχώνται
δύο παιδιά, ενώ ενα τρίτο βρίσκεται κιόλας στην φουντωτή κορυφή βαστών
τας κλαδί κομμένο μέ τό κλαδευτή ρι πού είναι πεταμένο πίσω του. "Ενα ακόμα
παιδί, χαριτωμένο και γρήγορο, έχει μπλεχτή στα πόδια του ζώου, καθώς
ετοιμάζεται ν' άπλώση τό ιμάτιο πού κρατεί (πίν. 26 α-β).
κετά καλά γύρω στή Μαρία, ώστε να είναι βέβαιο ότι δέν εικονίζεται δίπλα της. Σημειώνομε ότι σε μικρογραφία τοΰ χφ. Holkham 3, φ. 88r (α' μισό τοϋ 13 ο υ αι.) ή Μάρθα
δέν εικονίζεται στην Έγερση του Λαζάρου, άλλα ή παράσταση είναι ημιτελής.
58. Ξ υ γ γ ό π ο υ λ ο ς , Ιστορημένα Ευαγγέλια, πίν. 50.
59. M i l l e t - F r o l o w Ι, πίν. 37.1.
60. M i l l e t - F r o l o w III, πίν. 3.3.
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'Από εικονογραφική άποψη ή παράσταση συνδέεται με μνημεία του
11ου. 13ου αι.,. οπού οί ομάδες των Εβραίων είναι ολιγοπρόσωπες, με
συγκρατημένες κινήσεις, τα παιδιά λίγα και απασχολημένα με τήν υποδοχή
του Μεσσία, ή πόλη απλή χωρίς πολύπλοκα κτήρια και ή διήγηση παραfil
τακτική χωρίς ένδειξη βάθους . Tò σημαντικό μέρος της παραστάσεως
με τον Χριστό και τή συνοδεία του είναι καταστραμμένο, ωστόσο μερικές
ενδείξεις, ιδιαίτερα ή στάση του Χρίστου και το πόδι 'Αποστόλου ανάμεσα
63
στά πόδια του ζώου δείχνουν οτι ή παράσταση εϊχε ομοιότητα με το Arilje ,
όπου και ή ομάδα των Εβραίων, αν και πιο πολυπρόσωπη, καθώς και
ή μορφή της πόλεως διαπνέονται άπό τήν ανάλογη αντίληψη. Όμοιό63
τητες υπάρχουν και με τις πολύ παλιότερες τοιχογραφίες του Nerezi ,
οπού ή ομάδα των Εβραίων, ακόμα πιο όλιγοπρόσωπη, χαρακτηρίζεται
από τήν ϊδια ένταση. Τέλος, στην "Ομορφη 'Εκκλησιά της Αίγινας ή
0
Βαϊοφόρος ' είναι όμοια και στή διάταξη των ομάδων και στον προσω
πογραφικό χαρακτήρα των Εβραίων, αλλά ή στάση του Χρίστου κάπως
διαφέρει και το ζώο δέν χαμηλώνει το κεφάλι του.
'Ανάμεσα σ' αυτά τα μνημεία και στην 'Όμορφη Εκκλησιά υπάρχει
μια σημαντική διαφορά. Το παιδί πού απλώνει το ιμάτιο έχει μπλεχτή,
όπως είδαμε, στά πόδια τοΰ ζώου, πού ενοχλημένο χαμηλώνει τον μακρύ
λαιμό του και στρέφει το κεφάλι του κατά τα τρία τέταρτα προς το παιδί,
πού με τή σειρά του κάνει ϊδια κίνηση αντίστροφα* έτσι βρίσκονται αντιμέ
τωπα. Στά μνημεία, πού αναφέρθηκαν παραπάνω, τα παιδιά, ενα ή δύο, απλώ
νουν με τελετουργική σοβαρότητα τα ιμάτια και το ζώο παραμένει αδιάφορο.
Ή έλαφράδα, ή ζωντάνια, ό ηθογραφικός τέλος χαρακτήρας εδώ θυμίζουν
επεισόδια παιδιών άπό τή Βαϊοφόρο της Περιβλέπτου στο Μυστρα 6 ', όπου
δμως γεμίζουν απλώς τον χώρο στο κάτω μέρος της παραστάσεως χωρίς να
έχουν άμεση σχέση με τό κεντρικό θέμα. Στην Καππαδοκία 8β , στο Pec 0 , και
σέ εικόνα άπό τό Σινα ί ! ί συναντούμε ανάλογη στροφή της κεφαλής του ζώου,
άλλα καθώς δέν συνδυάζεται και με χαμήλωμα του λαιμού και ανάλογες κινή
σεις τών παιδιών, ή εντύπωση δέν εϊναι ή ϊδια. "Ισως πρέπει να ύποτεθή οτι
61. Μικρογραφία κώδ. όρ. 5 Μ. 'Ιβήρων, Ξ υ γ γ ό π ο υ λ ο ς , 'Ιστορημένα Ευαγγέ
λια, πίν. 51.
62. M i l l e t - F r o l o w II, πίν. 74. 3.
63. Μ i 11 e t - F r ol ow Ι, πίν. 191.4.
64. Γ. Σ ω τ η ρ ί ο υ , Όμορφη Εκκλησιά Αίγίνης, ΕΕΒΣ 2, 1925, σ. 260-261.
65. M i l l e t , Mistra, πίν. 120.1,3,4.
66. Elmale Kilisse, J e r p h a n i o n , Églises rupestres, Album Π, πίν. 119. 4.
67. Ρ e t k ο ν i c, Peinture serbe, II, πίν. CXXV.
68. Σ ω τ η ρ ί ο υ , Εικόνες Μ. Σινά Ι, εΐκ. 88. Στην εικόνα αύτη καί στή Mileseva
εικονίζονται τα χάμουρα όπως στην Όμορφη 'Εκκλησιά.
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το επεισόδιο αυτό προέρχεται άπό ελληνιστική κληρονομιά πού προσαρμό
89
στηκε με σπάνια επιτυχία στο θέμα της Βαϊοφόρου . Ή διαφορά εξ άλλου
ανάμεσα στο παιδί αυτό και στα άλλα τρία πού έχουν άναρριχηθή στο δένδρο
είναι εύγλωττη. Εκείνα είναι βαριά, με δυσανάλογα κεφάλια, χέρια και πό
δια, με κινήσεις άκομψες, χωρίς ζωή, ενώ ό μικρός με το ιμάτιο έχει σωστές
αναλογίες και ρυθμική ζωντανή κίνηση.
Ή εικονογραφία λοιπόν της παραστάσεως, παρατακτική, όλιγοπρόσωπη και με λιτό αρχιτεκτονικό βάθος, τυπικά μέσο βυζαντινή, πλουτίζεται με
ορισμένες χαρακτηριστικές λεπτομέρειες, όπως ή απόδοση τών Εβραίων
και τό επεισόδιο με τό παιδί πού οδηγούν σέ πρώιμους παλαιολόγειους
χρόνους.
Ή Προσευχή
έν Γ ε θ σ η μ α ν ή
(δυτικό τυφλό άψίδωμα
νοτιοδυτικού διαμερίσματος) (πίν. 34). Ά π ό τήν παράσταση σώζεται ενα
πολύ μικρό μέρος στην αριστερή πλευρά. Διακρίνεται γυμνή και κιτρι
νωπή μία πλευρά του Ό ρ ο υ ς τών Έλαιών. Στο πλάτωμα της κορυφής ό
Χριστός γονατιστός, με τήν ράχη καμπυλωμένη, δέεται με κατάνυξη και
αγωνία έχοντας υψωμένα τα χέρια και τήν κεφαλή προς τα δεξιά. 'Ακτίνες
πού πηγάζουν άπό φωτεινό ημικύκλιο, φθάνουν μέχρι τό πρόσωπο του.
Έ χ ε ι αφήσει πίσω του τό βαθυγάλαζο ιμάτιο και εικονίζεται μόνο με τον
κατακόκκινο χιτώνα. Χαμηλότερα διακρίνονται, ακόμη σέ ύπνο βαθύ, τρεις
'Απόστολοι καθισμένοι και σφιγμένοι ό ένας δίπλα στον άλλο. 'Αναγνωρί
ζονται άπό τα ονόματα πού έχουν γραφή στα φωτοστέφανα πού περιβάλλουν
τις κεφαλές τους. Ό 'Ιωάννης έχει γείρει στ 1 αριστερά με τό ενα χέρι στο
γόνατο και τό άλλο στή ζώνη. Τα πόδια του κρύβονται άπό τα διπλωμένα
πόδια κάποιου άλλου 'Αποστόλου, πού είναι ξαπλωμένος χαμηλότερα. Πίσω
άπό τον 'Ιωάννη ό Ματθαίος, με τό ονομά του γραμμένο ολόκληρο στο φωτο
στέφανο, κοιμάται έχοντας γυρίσει προς στα δεξιά. Ή κεφαλή του αναπαύε
ται ακουμπισμένη στο δεξί του χέρι και τα πόδια του είναι σταυρωμένα.
Ά π ό τον Λουκά, πού κάθεται δίπλα του, σώζεται μόνον ό δεξιός ώμος και ή
κορυφή της κεφαλής του πού γέρνει αριστερά. Τα ιμάτια τους είναι βαθύχρωμα κόκκινα, γαλάζια και πράσινα.
Ά π ό τις λίγες μορφές τών 'Αποστόλων πού σώζονται φαίνεται ότι ή
διάταξη και οί στάσεις τους εϊναι όμοιες ή ανάλογες με τις στάσεις τών Ά π ο -

69. 'Υπάρχει μεγάλη ομοιότητα με τό παιδί της Βαϊοφόρου άπό τό Ψαλτήρι της
αυτοκράτειρας 'Ισαβέλλας (1235), Φλωρεντία, Bibl. Riccardia A 323, B u c h t h a l ,
Miniature Painting, είκ. 53α. Επίσης ή προσωποποίηση του 'Ιορδάνη στή Βάπτιση του
Πρωτάτου μοιάζει με τό παιδί αυτό στή στάση και στην άνετη ελεύθερη κίνηση (M i 1 l e t , Athos, πίν. 15.1).
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στόλων στη σχετική παράσταση τοϋ 'Αγίου Κλήμη στην Άχρίδα . Δια
1
φέρει ή στάση του Χρίστου στην Όμορφη Εκκλησιά εϊναι αντίστροφη.
'Ακόμα μερικά δευτερεύοντα στοιχεία, όπως το πεταμένο ιμάτιο κ. ά.,
71
συναντώνται στο Πρωτάτο και στο Βατοπέδι .
Ή Π ρ ο δ ο σ ί α τ ο υ ' Ι ο ύ δ α (δυτικό τυφλό άψίδωμα του βο
ρειοδυτικού διαμερίσματος) (πίν. 32β). Ά π ό την παράσταση διατηρείται
ενα μικρό τμήμα σκεπασμένο και αυτό με άλατα. Στο κέντρο διακρίνεται
άπό τη μέση και επάνω τό σύμπλεγμα τοΰ Χριστού με τον 'Ιούδα. Ό Χριστός
γυρισμένος κατά τα τρία τέταρτα προς τα δεξιά προσφέρει τήν παρειά του
στο φίλημα τοΰ 'Ιούδα, πού τον έχει αγκαλιάσει γέρνοντας τό σώμα του
προς τό μέρος του. Ό 'Ιούδας εικονίζεται όπως πάντα μέ τήν κεφαλή κατά
κρόταφο 7'2. Τό δεξί χέρι του Χρίστου, σκεπασμένο μέχρι τον καρπό μέ τό
ιμάτιο, ακουμπά στο στήθος σέ χειρονομία λόγου. Γύρω άπό τον 'Ιούδα
μία ομάδα στρατιωτών μέ πλήρη εξάρτυση εϊναι παρατεταγμένη σέ διπλή
σειρά παρακολουθώντας αμέτοχη τή σκηνή. Τα σώματα τους έχουν άποδοθή
κατ' ενώπιον και οι κεφαλές τους κατά κρόταφο "\ 'Ανάμεσα τους υπάρχουν
μερικοί Εβραίοι μέ τήν χαρακτηριστική καλύπτρα. 'Ανάλογη ομάδα στρα
τιωτών και Εβραίων θα υπήρχε και γύρω στον Χριστό, ϊσως μάλιστα ή συμ
μετοχή τους στή σύλληψη του νά ήταν πιο ενεργητική, όπως φαίνεται άπό
μία ασπίδα και τήν υψωμένη αιχμή μιας λόγχης πού διακρίνονται επάνω
άπό τό φωτοστέφανο τοΰ Χριστού. Χαμηλότερα, πίσω άπό τον 'Ιούδα, φαί
νονται οι ώμοι και ή κεφαλή τοΰ Πέτρου πού σκύβει προς τ' αριστερά για
νά κόψη τό αυτί τοΰ Μάλχου (πού δεν διατηρείται). Τον χώρο επάνω άπό
τον Πέτρο και δίπλα στους στρατιώτες γεμίζει κτήριο μέ βαθμιδωτή επίπεδη
στέγη. Πιο υψηλά διακρίνεται μέρος της επιγραφής (Η ΠΡΟ)ΔΟΟΑ και
γύρω στο φωτοστέφανο τοΰ Χριστού τα γράμματα IC XC.
Συνήθως στή βυζαντινή εικονογραφία ό 'Ιούδας πλησιάζει τον Χριστό
άπό αριστερά, Εβραίοι είναι ανακατεμένοι μέ τους στρατιώτες και ό Πέτρος,
ό μόνος 'Απόστολος πού ήταν παρών, εικονίζεται πίσω άπό τον Χριστό νά
70. M i 11 e t - F r ο 1 ow IN, πίν. 5. 2 και σχόλια H a m a n n - M a c L e a n—
H a l l e n s i e b e n , Die Monumentalmalerei, σ. 89-94, πολύ αμφίβολα σέ πολλά σημεία
ώς προς τήν εξάρτηση τοϋ Πρωτάτου καί Βατοπεδίου άπό τον "Αγιο Κλήμη Άχρίδας.
Βλ. καί τή σχετική βιβλιοκρισία Ξ υ γ γ ό π ο υ λ ο υ , Μακεδόνικα ΣΤ, 1964, σ. 292-299.
Ή παράσταση της "Ομορφης Εκκλησιάς, έστω καί ελλιπής σήμερα, έχει καί στοι
χεία άπό τό Πρωτάτο (ή τεχνοτροπία επίσης, όπως θα δοΰμε παρακάτω, είναι ανά
λογη) πού συμβάλλουν στην άποψη ότι τό πρότυπο πρέπει νά άναίητηθή στή Θεσσα
λονίκη.
71. M i l l e t , Athos, πίν. 20.2, 91.1 ή στο Χιλανδάρι, πίν. 65. 4
72. D e m u s, Norman Sicily, σ. 242, σημ. 101.
73. Βλ. σημ. 72.
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κόβη το αυτί του Μάλχου "\ Στην παράσταση του μνημείου μας ό Χριστός
μέ τον 'Ιούδα έχουν αντίστροφες θέσεις, ενώ ο Πέτρος διατηρεί τη δική του
στη δεξιά γωνία. Στο Qeledjlar της Καππαδοκίας και στις μικρογραφίες
τών χφ. της Πάρμας, του Petropol. 105, τοϋ Berol. Qu. 667r> κλπ. ό Χριστός
και ό 'Ιούδας έχουν τις ίδιες θέσεις μέ τήν παράσταση της Όμορφης Εκκλη
σίας, χωρίς δμως να σημειώνωνται και άλλες ομοιότητες. Στο παλιότερο
μόνο χειρόγραφο της Πάρμας υπάρχουν λιτά οικοδομήματα πού πλαισιώ
νουν τήν παράσταση. Ό Πέτρος διατηρεί πάντα σ' αυτές τή θέση του πίσω
από τον Χριστό. Μέ τις παραστάσεις του προχωρημένου 13°υ και τών αρχών
του 14ου αι. (Πρωτάτου, Χιλανδαρίου '''', 'Αγίου Κλήμη Άχρίδας"καί Staro
Nagoriòino 78) οι ομοιότητες στο σύμπλεγμα του Χρίστου και 'Ιούδα καθώς
και στή στάση του Πέτρου είναι τόσες, ώστε να μπορεί να ύποτεθή οτι έχουν
κοινό πρότυπο, μέ βασική διαφορά τήν αντιστροφή τών θέσεων του Χριστού
και 'Ιούδα στην "Ομορφη Εκκλησιά. Ειδικότερα ή στάση του Πέτρου είναι
πανομοιότυπη στην "Ομορφη 'Εκκλησιά και στον "Αγιο Κλήμη "'9. Οί ομά
δες τών στρατιωτών και τών Εβραίων στις παραπάνω παραστάσεις, πού
σώζονται περίπου ακέραιες, διακρίνονται για τον ρεαλισμό τους, αντίθετα
μέ τήν Όμορφη 'Εκκλησιά, όπου διατηρούνται οί συντηρητικότερες στά
σεις ορισμένων μικρογραφιών 8°· δέν αποκλείεται ομοος και εδώ από τα λίγα
ίχνη πού σώθηκαν γύρω στον Χριστό, οί στρατιώτες και οί Εβραίοι να
είχαν βιαιότερες στάσεις και χειρονομίες. 'Επίσης στην "Ομορφη 'Εκκλησιά
της Αίγινας 81 ή Προδοσία, εκτός άπό τήν διαφορά στις θέσεις του Χρίστου
και 'Ιούδα, στα υπόλοιπα σημεία εμφανίζει στενές ομοιότητες μέ τήν παρά
σταση του δικού μας μνημείου. "Ας σημειωθή ακόμα οτι το 14« αι. στην
εκκλησία της Carkvata στο Ivanovo τό σύμπλεγμα Χριστοΰ-Ίούδα είναι

74. M i l l e t , Recherches, σ. 338 έπ.
75. J e r p h a n i on, Églises rupestres, Album Ι, πίν. 49.1, M i l l e t , Recherches,
είκ. 341, 342, 347. Στή μικρογραφία τοϋ χφ. Vat. 1156 ό Χριστός είναι δεξιά, ό 'Ιούδας
αριστερά καί ό Πέτρος στην αριστερή γωνία όρθιος να κόβη το αυτί τοϋ Μάλχου.
76. M i l l e t , Athos, πίν. 21.2.
77. Μ i l l e t - F r ο l o w III, πίν. 7.1.
78. M il 1 e t - F r ol ow III, πίν. 85.3.
79. Βλ. σημ. 77. Επίσης όμοια στάση έχει στον Sant Angelo in Formis, W e l l s t e i n , Sant Angelo in Formis, πίν. 8.
80. Τετραευάγγελο Πάρμας, Petr. 105, Vat. 1156, M i l l e t , Recherches σ. 335, ε'ικ.
341, 342, 344 κλπ.
81. Γ. Σ ω τ η ρ ί ο υ , Όμορφη Εκκλησιά Αίγίνης, ΕΕΒΣ 2, 1925, σ. 262, είκ. 13.
Στην Κύπρο, στή Μονή Άσίνου, ή παράσταση έχει όμοια διάταξη μέ τήν Όμορφη Εκ
κλησιά- μόνο ό Πέτρος έχει κάπως διαφορετική στάση καί οί στολές τών στρατιωτών
είναι δυτικές : Γ. Σ ω τ η ρ ί ο υ , Βυζαντινά Μνημεία Κύπρου, πίν. 84.
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όμοιο με μόνες διαφορές στή χειρονομία ευλογίας του Χρίστου και τη
Si
θέση του Πέτρου πού βρίσκεται στή δεξιά πλευρά .
Με τήν αντιστροφή των θέσεων τοΰ Χρίστου και 'Ιούδα και τήν παράλ
ληλη διατήρηση του Πέτρου στή δεξιά γωνία ή σύνθεση στην εκκλησία
μας απέκτησε μεγαλύτερη ενότητα. Ό Χριστός έχει απέναντι του τον Μάλχο
και έτσι δεν υπάρχει λόγος με λοξό βλέμμα ή χειρονομία ή στροφή του
σώματος να υποδήλωση σε ποιόν απευθύνεται ή χειρονομία του.
Ή ε î ς "j\ δ ο υ Κ ά θ ο δ ο ς
(βορεινό μισό της ανατολικής
καμάρας) (πίν. 28). Στο βαθυγάλαζο κάμπο, τριγυρισμένος άπό λευκή δόξα
σε σχήμα πλατιάς ελλείψεως εικονίζεται ό Χριστός να διευθύνεται με ανοι
χτό δρασκελισμό προς τα δεξιά καταπατώντας τις πύλες του "Αδη πού έφρα
ζαν τό άνοιγμα του σπηλαίου κάτω άπό τα πόδια του. Στο αριστερό χέρι
κρατεί μεγάλο σταυρό, ενώ με τό δεξί έχει πιάσει άπό τον καρπό τό χέρι
τοΰ 'Αδάμ πού έχει γονατίσει μπροστά του (πίν. 28). Τό σώμα του Χριστού
κάτω άπό τα γόνατα, ό σταυρός πού κρατεί, ό 'Αδάμ καθώς και ή Εύα, πού
γονατίζει πίσω του, φαίνονται πολύ αμυδρά. Μερικά ακόμη λείψανα άπό
πτυχώσεις πού διακρίνονται δεξιότερα και λίγο πιο υψηλά πρέπει να ανή
κουν σέ Δίκαιους ή στον "Αβελ. Στην αριστερή πλευρά, μπροστά σε υψηλό
τριγωνικό βουνό, είναι συγκεντρωμένοι τρεις Δίκαιοι Βασιλείς μέ τον Πρό
δρομο ανάμεσα τους (πίν. 29).
Τό κύριο σημείο στην παράσταση είναι στην αριστερή πλευρά, όπου
ξετυλίγεται ή σκηνή τής έγέρσεως τών Προπατόρων. Χάρη όμως στο
άπλωμα τών μορφών στην δεξιά πλευρά ή σύνθεση δεν χάνει τή συνοχή και
τήν ισορροπία της. Οι δύο Δίκαιοι Βασιλείς στην πρώτη σειρά, ό νέος και
ό γέροντας, εύκολα ταυτίζονται μέ τον Σολομώντα και τον Δαυίδ. Ό νέος,
ό Σολομών, δέεται γυρισμένος προς τό κέντρο μέ τήν κεφαλή ελαφρά
υψωμένη· ό Δαυίδ έχει τό σώμα κατ' ενώπιον, τα χέρια του σέ χειρονομία
δεήσεως και να διευθύνωνται προς τό κέντρο και τήν κεφαλή του νά στρέφεται
κατά τα τρία τέταρτα προς τον Σολομώντα. 'Ανάμεσα άπό τους ώμους τους,
πού εφάπτονται, προβάλλει κατά μέτωπο ή ταραγμένη κεφαλή του'Ιωάννη.
Οι τρεις αυτές μορφές, σέ διαφορετική ή κάθε μία στάση, μέ εκφράσεις συγ
κινήσεως και θάμβους ανάλογες μέ τήν ηλικία τους σφιχτοδένονται σέ τρι
γωνική κλειστή σύνθεση. Υψηλότερα διακρίνεται ή κεφαλή και τρίτου
Δίκαιου Βασιλέα. Τό άναπετάριν τοΰ Χριστού ανεμίζει ρυθμικά ανάμεσα
τους συνδέοντας τους μέ τον Χριστό.
Ά π ό εικονογραφική άποψη ή παράσταση ακολουθεί τήν παλιά παρά
δοση πού συνεχίζεται τήν εποχή τών Παλαιολόγων και αργότερα. Σύμφωνα
82. Propyläen Kunstgeschichte, Byzanz, σ. 209 (Μ. Β i ü e ν).
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με αυτήν ό Χριστός γυρισμένος στο πλάϊ σηκώνει τον 'Αδάμ πιάνοντας τον
άπο το χέρι, ενώ γύρω του συνωστίζονται ή Εΰα και οί Δίκαιοι.
Ή στάση ή καλύτερα ή κίνηση τοϋ Χρίστου ορίζεται από δύο διασταυ
ρούμενους διαγώνιους άξονες. Ό αριστερός μηρός, το σώμα, ή κεφαλή,
καθώς και το χέρι πού κρατεί τον σταυρό παρακολουθούν τον άξονα πού γέρ
νει προς τα δεξιά, ενώ το λυγισμένο προς τά εμπρός αριστερό πόδι, το χέρι
πού κρατεί τον 'Αδάμ καί το άναπετάριν ορίζουν τον αντίρροπο άξονα. Έ τ σ ι
ή μορφή, αν και κατέχεται από βίαιη ορμητικότητα, διάχυτη καί στο άγριωπό πρόσωπο, δεν έχει χάσει τήν ιερατική ακαμψία.
83
Στή Νέα Μονή Χίου καί στο Δαφνί, όπου ή εικονογραφία του θέματος
είναι ανάλογη, το σώμα του Χρίστου είναι πιο κατακόρυφο καί ή κίνηση τόσο
αόριστη καί μαλακή, ώστε στή Νέα Μονή να μή δικαιολογήται το ορμητικό
ανέμισμα της άκρης του ιματίου του. Οί παραστάσεις αυτές αναπνέουν σε
διαφορετικό, πιο ιερατικό κλίμα. Τον 14ο αι. στους 'Αγίους 'Αποστόλους
της Θεσσαλονίκης 8 i καί στην Περίβλεπτο τοϋ Μυστρά 8ä ή μορφή του Χρί
στου έχει πολλές ομοιότητες με τον Χριστό της παραστάσεως μας. Το ρα
δινό σώμα, το ήρεμο πρόσωπο καί ή κομψή κίνηση διασκεδάζουν τήν ορμη
τικότητα της κινήσεως. Στην ανάλογη παράσταση της Θεοσκέπαστης στην
Τραπεζούντα 8 6 ο κοντός ευκίνητος Χριστός με το άγριωπό πρόσωπο είναι
πιο κοντά στον Χριστό της εις "Αδου Καθόδου στην "Ομορφη 'Εκκλησιά.
Τσως ξεκινούν άπο το ίδιο πρότυπο, πιθανόν παρόμοιο με τή μικρογρα
φία της εις "Αδου Καθόδου του Ίβηρητικοΰ κώδικα άρ. 5 *7, όπου ό Χρι
στός έχει τήν ϊδια στάση, ό λαιμός του έχει τήν ϊδια διαμόρφωση, αλλά όπου
ολόκληρη ή μορφή είναι κάπως κομψότερη. Τέλος, ή δόξα πού τον περιβάλ
λει, πλατιά καί μονόχρωμη, θυμίζει τήν δόξα στην όμοια παράσταση της
Sopoöani 8S.
'Από το σπήλαιο πού ανοίγονταν κάτω άπο τά πόδια του Χρίστου σώ
ζονται λίγα ϊχνη. Φαίνεται όμως ότι δεν εικονίζονταν ό Σατανάς ή ό "Αδης
αλυσοδεμένος, όπως στή μικρογραφία του Ίβηρητικοΰ κώδικα άρ. 5
καί στις τοιχογραφίες τών 'Αγίων 'Αποστόλων Θεσσαλονίκης, στή Θεοσκέπαστη της Τραπεζοϋντος κλπ. Οι Προπάτορες δεν γονατίζουν σέ σαρκο83. D i e z - D e m u s , Byz. Mosaics in Greece, είκ. 100, σ. 69έπ., M i l l e t , Mosaïques de Daphni, Mon. et Mém. Piot 2, 1895, σ. 210 έπ., D e m u s, Byz. Mosaic Decoration,
πίν. 13B.
84. Ξ υ γ γ ό π ο υ λ ο ζ , "Αγιοι 'Απόστολοι, πίν. 28.
85. M i l l e t , Mistra, πίν. 116. 3.
86. M i l l e t - R i c e , Painting at Trebizond, πίν. XXIV.
87. Ξ υ γ γ ό π ο υ λ ο ς , 'Ιστορημένα Ευαγγέλια, είκ. 45.
88. H a m a n n - M a c L e a n — H a l l e n s l e b e n , Die Monumentalmalerei II,
3-5, πίν. 124 κλπ.
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φάγο άλλα σέ βράχο όπως σε μερικά παλαιολόγεια έ ρ γ α
σ' αυτό το συμ
9
πέρασμα οδηγεί ή προοπτική απόδοση του πέλματος του Αδάμ ". Το ϊδιο
πρόβλημα υπάρχει και σέ σχέση με τους Προφητάνακτες. Ή διατήρηση τοΰ
κάτω μέρους τών σωμάτων τους είναι τόσο κακή, ώστε μια λευκή γραμμή
πού διακρίνεται δέν εϊναι βέβαιο αν άνήκη σέ χείλη σαρκοφάγου ή οφείλεται
σέ φθορά ή στα άλατα πού σκεπάζουν τήν τοιχογραφία.
Ό Ιωάννης ζωγραφίζεται αριστερά, ανάμεσα στους Δίκαιους Βασιλείς
σέ πολλές παραστάσεις του 13ου . 14ου α ΐ. "', ενώ ή τριγωνική διάταξη
τών κεφαλών σέ διάφορες παραλλαγές συναντάται στο Ψαλτήρι της αυτο
92
93
κράτειρας 'Ισαβέλλας , σέ μεταλλικό κάλυμμα Ευαγγελίου του 13ου αι. ,
9
στο Πρωτάτο '"', στην εκκλησία τοΰ Κράλη στή Studeni£a \ στην ψηφιδωτή
9,ί
εικόνα της Φλωρεντίας κλπ. Ό τύπος τών στεμμάτων βρίσκεται στην μι
9
κρογραφία του Ίβηρητικοϋ κώδικα άρ. 5 \ στο Πρωτάτο και στο Χιλανδάρι,
9S
όπου μάλιστα και ή στάση τών δύο Προφητανάκτων εϊναι όμοια, στους
'Αγίους 'Αποστόλους της Θεσσαλονίκης " , στή Θεοσκέπαστη της Τραπεζοΰντος ""' κλπ.
Τελικά φαίνεται πώς για πρότυπο της εις "Αδου Καθόδου χρησιμο
ποιήθηκε παράσταση ανάλογη μέ τήν σχετική μικρογραφία τοΰ Ίβηρητικοϋ
κώδικα άρ. 5. Ή στάση τοΰ Χριστού, τό σπήλαιο, οί Προπάτορες, ή πιθανή
έλλειψη σαρκοφάγων, ή στάση τοΰ Δαυίδ και τοΰ Σολομώντα, καθώς και τό
βουνό πού τους πλαισιώνει, εϊναι ανάλογα. Οί διαφορές πού υπάρχουν είναι
δευτερεύουσες : ή έλλειψη δόξας γύρω στον Χριστό, ή παρουσία δύο ακόμη
Δίκαιων Βασιλέων και ή κάπως διαφορετική στάση τοΰ 'Ιωάννη στή μικρο
γραφία. 'Ακόμη στην τελευταία είναι διάχυτο ενα ήρεμο μεγαλείο, πού
στην τοιχογραφία της Όμορφης Εκκλησιάς έχει άντικατασταθή άπό ενα
89. Ξ υ γ γ ό π ο υ λ ο ς , "Αγιοι 'Απόστολοι, σ. 31 έπ., Sopoèani, Πρωτδτο, ψηφιδωτή
εικόνα Φλωρεντίας κλπ.
90. Ξ υ γ γ ό π ο υ λ ο ς , Άγιος Νικόλαος 'Ορφανός, είκ. 15,27, W e i t z m a n n,
Thirteenth Century Crusader Icons, Art Bulletin 45, 1963, είκ. 6 έναντι σ. 190.
91. Άγιοι Απόστολοι Θεσσαλονίκης, Περίβλεπτος Μυστρά, Άγιος Αθανάσιος
τοΰ Μουζάκη, Π ε λ ε κ α ν ί δ η ς , Καστοριά, πίν. 149.2, Θεοσκέπαστη Τραπεζοϋντος κλπ.
92. B u c h t h a l , Miniature Painting, πίν. 9 b.
93. R i e e - Η i r m er, Kunst aus Byzanz, πίν. 174.
94. M i l l e t , Athos, πίν. 18.2.
95. M i l l e t - F r ο 1 ο w III, πίν. 63.2.
96. F e l i c e t t i - L i e b e n f e l s , Malerei, είκ. 77.
97. Ξ υ γ γ ό π ο υ λ ο ς , 'Ιστορημένα Ευαγγέλια, είκ. 45.
98. M i l l e t , Athos, πίν. 12.4, 69.3.
99. Ξ υ γ γ ό π ο υ λ ο ς , Άγιοι Απόστολοι, πίν. 28.
100. M i 11 e t - R i c e, Painting at Trebizond, πίν. XXIV.
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βιαιότερο πνεύμα, πού συναντάται επίσης στο Πρωτατο, στή Θεοσκέπαστη
και άλλου.
Ή Π ε ν τ η κ ο σ τ ή (καμάρα της δυτικής κεραίας) (πίν. 33 α - β).
Σε κάθε μακριά πλευρά τής καμάρας εικονίζονται καθισμένοι εξι 'Απόστολοι
πού ανά τρεις στρέφονται συμμετρικά προς το κέντρο. Οί κινημένες στάσεις
τους, συνδυασμένες με εκφραστικές συγκρατημένες χειρονομίες και ανάλο
γες κλίσεις των κεφάλων, ενώνουν τις δώδεκα μορφές σε ρυθμικό σφιχτοδε
μένο σύνολο. Δυστυχώς ή διατήρηση τής παραστάσεως είναι πολύ κακή·
Τα επάνω μέρη τών σωμάτων και οί κεφαλές, στην καλύτερη περίπτωση,
έχουν διατηρηθή μόνο σε περίγραμμα και άπό τήν κορυφή τής καμάρας
έχει έξαφανισθή ό Θρόνος τής Ετοιμασίας ή το "Αγιο Πνεύμα καθώς και
οί πύρινες γλώσσες. Οί λαοί, οί φυλές και οί γλώσσες φαίνεται πώς δέν εικο
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νίζονταν, περίπτωση όχι σπάνια . Ή διάταξη και ό αριθμός τών μικρών
τόξων πού κοσμούν τα θρανία στή ράχη και τα υποπόδια δέν είναι όμοια και
στις δύο πλευρές τής καμάρας, λεπτομέρεια πού υπάρχει και στην Πεντη
κοστή στον "Αγιο Δημήτριο του Κατσούρη στην "Αρτα '" 2 , με τήν οποίαν
υπάρχουν πολλά κοινά σημεία και στή διάταξη καθώς και στην απόδοση
τών μορφών.
Ή θέση τής Πεντηκοστής σέ ολόκληρη τήν καμάρα ή σέ μικρό τροΰλλο είναι γνωστή από πολλά μνημεία itìl , στις σταυρεπίστεγες μάλιστα εκ
κλησίες κατέχει συνήθως τήν εγκάρσια καμάρα πού αντικατέστησε τον
τροΰλλο ιο *.
Ή Κ ο ί μ η σ ι ς τ ή ς Θ ε ο τ ό κ ο υ (βόρειος τοίχος βορειοδυτι
κού διαμερίσματος) (πίν. 36). Ή επιφάνεια, πού σκεπάζει ή παράσταση,
είναι περίπου τετράγωνη, χωρισμένη μέ τή συνηθισμένη κοκκινωπή ταινία
άπό τήν κάτω ζώνη τών ασκητών. Στο επάνω μέρος της ό βαθυγάλαζος
κάμπος συνεχίζεται αδιάσπαστος γύρω στο μετάλλιο πού περιβάλλει τον
Παλαιό τών Ήμερων.
Στο κέντρο, ξαπλωμένη σέ μακρόστενο κρεβάτι μέ κόκκινη πτυχωτή
ποδέα, στολισμένη στις παρυφές μέ μαργαριτάρια, εικονίζεται ή Παναγία.
101. G r a b a r, La scène iconographique de la Pentecôte, Sem. Kondakovianum,
II, σ. 223 έπ. = L'art de la Fin de l'Antiquité et du Moyen Âge 1, σ. 615 έπ., ό
α υ τ ό ς , L'Art religieux, σ. 25 έπ., S e e l i ge r, Pfingsten.
102. 'Αδημοσίευτη.
103. Καππαδοκία (Toquale Kilisse), J e r p h a n i o n , Églises rupestres, Album II,
πίν. 81.1-2, 82.1 κλπ., Σικελία, Μαρτοράνα, D e m u s , Norman Sicily, πίν. 15, "Αρτα,
"Αγιος Δημήτριος τοΰ Κατσούρη (αδημοσίευτη), Σαμαρίνα (αδημοσίευτη), "Αγιοι
'Απόστολοι Κέας (Τζιας) (αδημοσίευτη) κλπ.
104. 'Αγία Τριάδα Κρανιδίου ( Σ ω τ η ρ ί ο υ , ΕΕΒΣ 3, 1926, σ. 205, είκ. 11) και σέ
όλες σχεδόν τις σταυρεπίστεγες εκκλησίες τής Εύβοιας.
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Είναι τυλιγμένη με βαθύχρωμο ιμάτιο, πού κολλά στο σώμα και τα χέρια
της δεμένα σταυρωτά αναπαύονται χαμηλά στο στήθος. Πίσω της, ακριβώς
στη μέση της παραστάσεως, μέσα σε μονόχρωμη πλατιά ελλειπτική δόξα
στέκεται ό Χριστός, πού στρέφεται κατά τά τρία τέταρτα προς τα δεξιά,
οπού ή κεφαλή της Μητέρας Του. Κλίνει ελαφρά την κεφαλή κατευθύνοντας
το βλέμμα του προς αυτήν. Στα γυμνά του χέρια κρατεί στοργικά στο στήθος
τήν ψυχή της σε μορφή μικρής κόρης τυλιγμένης με μαφόριο, πού στρέφεται
προς το μέρος του υψώνοντας προς αυτόν τήν κεφαλή της. Τις δύο κεντρι
κές μορφές περιστοιχίζουν απόστολοι, ιεράρχες και άγγελοι σε σοφή διά
ταξη : δεξιά, αριστερά και πίσω άπό τό νεκρικό κρεβάτι είναι συγκεντρω
μένοι δεκατρείς απόστολοι μέ φωτοστέφανα πού έχουν γραμμένα τά αρχικά
τους. Στα πρόσωπα τους είναι αποτυπωμένη βαθιά συγκίνησι και ταραχή.
Οί μελετημένες κινήσεις τους, χωρίς να διασπούν τήν ενότητα του συνόλου,
τους δένουν σέ μικρότερες ομάδες άπό δύο ή τρεις. Ό 'Ιωάννης, πίσω άπό
τό κρεβάτι, σκύβει στο προσκέφαλο της Παναγίας μέ έκφραση οδύνης
υψώνοντας τό σκεπασμένο χέρι του στο μέτωπο. Δίπλα του ακόμα ένας
απόστολος, ίσως ό 'Ανδρέας, ακουμπά σκυφτός στο κρεβάτι μέ τά χέρια
σταυρωμένα και τό βλέμμα βυθισμένο στο πρόσωπο της. Ό Πέτρος, πού
έχει θέση αριστερά άπό τό προσκέφαλο, θυμιατίζει, ενώ ό Παύλος σύμφωνα
μέ τή Διήγηση τών 'Απόκρυφων σκύβει και φιλεΐ τά πόδια της υψώνοντας
και αυτός τό βλέμμα στο πρόσωπο της Θεοτόκου.Υψηλότερα, οκτώ άγγελοι
μέ αυτοκρατορικές στολές πλαισιώνουν τον Χριστό γυρισμένοι προς τό
μέρος του (πίν. 37). Στις άκρες, δίπλα στους αγγέλους στέκονται συμμετρικά
δύο ιεράρχες μέ λευκές στολές και έπιτραχήλια μέ μελανούς σταυρούς.
Τοϋ ενός διατηρείται τό όνομα γραμμένο ολόκληρο στο φωτοστέφανο :
Τιμόθεος. Ό άλλος, άδιάγνωστος σήμερα, κρατεί κλειστό βιβλίο.
Εμπρός χαμηλά, μέ βάθος τήν ποδέα τοϋ νεκρικού κρεβατιού, εικονί
ζεται το επεισόδιο τοϋ Ίεφωνία πού, μικροσκοπικός, ντυμένος μέ κοντό
χιτώνα και υψηλά υποδήματα, σκύβει προς τά δεξιά μέ απλωμένα τά χέρια
του* τον έχει πλησιάσει, πετώντας, άγγελος μέ υψωμένο σπαθί.
Δεξιά και αριστερά άπό τή δόξα τοϋ Χρίστου υπάρχει ή επιγραφή
IC XC και υψηλότερα, ακολουθώντας τήν καμπύλη τοΰ δίσκου τοϋ Παλαιοΰ
τών Ήμερων άλλη : Η KOIMHCIC THC YnEPAriAC ΘΕΟΤΟΚΟΥ.
Τά χρώματα στα ιμάτια τών αποστόλων, ιεραρχών και αγγέλων είναι
ανοιχτά και ψυχρά, ρόδινα, πράσινα σέ δύο τόνους, ανοιχτά μενεξελιά,
γαλάζια, λευκά* τοΰ Χρίστου και της Παναγίας βαθύχρωμα μενεξελιά και
γαλάζια, και ή ποδέα τοΰ κρεβατιοΰ πορφυρή.
Ή παράσταση έχει στηθή μέ αυστηρή ρυθμική συμμετρία. Οί μορφές
είναι αραιότερα τοποθετημένες και έχουν πλατιές κινήσεις χαμηλά γύρω
στο νεκρικό κρεβάτι, πυκνότερα και μέ ιερατικές στάσεις γύρω άπό τό
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Χριστό. Δεν υπάρχει κανένα συμβατικό σημάδι οικειότητας, καμία ένδειξη
τοπικού προσδιορισμού (πίν. 14, 34). Δεν υπάρχουν οικοδομήματα, γυναίκες
να θρηνούν ή άγγελοι να πετούν. Ό λ η ή παράσταση περιέχεται στα φωτεινά
δρια του νοητού κύκλου πού γράφουν το καμπύλο περίγραμμα της παρυφής
της ποδέας, οί γερτές ράχες των αποστόλων και ιεραρχών, τα φωτοστέφανα
των αγγέλων και στην κορυφή ή άκρη της φωτεινής δόξας του Χρίστου.
1r

Έκτος άπό τήν ασυνήθιστη θέση τής παραστάσεως \ ή Κοίμησις
της Θεοτόκου στην "Ομορφη Εκκλησιά παρουσιάζει ώρισμένους εικονο
γραφικούς τύπους σπάνιους πού συναντώνται σκόρπιοι σέ διάφορα μνη
μεία.
Ή σύνθεση διατήρησε βασικά μόνον τον αρχικό πυρήνα τής παραστά
σεως, όπως περίπου εμφανίζεται στο Δαφνί '"' και αργότερα στή Μαρτοράνα 1('7, δηλαδή τή Θεοτόκο ξαπλωμένη στο νεκρικό κρεβάτι, τον Χριστό
με μικρή ακολουθία αγγέλων, αποστόλους και ιεράρχες. Τα κτήρια πού
συχνά πλαισιώνουν τήν παράσταση, οί γυναίκες πού θρηνούν και οί
άγγελοι πού πετούν έτοιμοι να παραλάβουν τήν ψυχή τής Παναγίας λεί
πουν, ίσως εξαιτίας τής στενότητας του χώρου.
Ή Θεοτόκος εικονίζεται νεκρή, μέ σταυρωμένα τα χέρια χαμηλά στο
στήθος, όπως στον Ταξιάρχη τής Μητροπόλεως στην Καστοριά l 0 s , στον
"Αγιο Νικήτα στο Cucer 1 0 9 , στή Zi£a Μ ', στή Μονή τής Χώρας στην Κων
σταντινούπολη Μ | , στην Περίβλεπτο του Μυστρά'' 2 κλπ. Τό μαφόριο τήν
περιβάλλει και τήν τυλίγει σφιχτά όπως στή Sopoëani " a και στον "Αγιο
Κλήμη τής Άχρίδας " 4 · συνήθως πέφτει άκαμπτο μέ οριζόντιες πτυχές
θέλοντας ϊσως να υποδήλωση τήν απουσία ζωής άπό τό σώμα " \
Ό Χριστός κρατεί τήν ψυχή τής Παναγίας χαμηλά στο στήθος, συνή
θεια πού διαδίδεται τον 13ο- 14ο αι., χωρίς όμως νά λείπουν και παλαιο
ί 05. Βλ. παραπάνω σ. 14.
106. D i e z - D e m u s , Byzantine Mosaics in Greece, είκ. 108.
107. D e m u s, Norman Sicily, πίν 56, καθώς και στή Bojana, Μ i j a t e ν, Wandma
lereien in Bojana, πίν. 26.
108. Π ε λ ε κ α ν ί δ η ς , Καστοριά, πίν. 127.
109. M i l l e t - F r o l o w III, πίν. 54.1.
110. M i l l e t - F r ol ow Τ, πίν. 54.1.
111. R i c e , Byzantinische Kunst, έγχρωμος πίνακας έναντι σ. 224.
112. M i 11 e t, Mistra, πίν. 116.2.
113. D j u r i c , Sopocani, πίν. XXVII.
114. M i l l e t - F r o l o w III, πίν. 12.3. Ή ποδέα είναι πλούσια μέ μαλακές πτυχώ
σεις όπως στην 'Αγία Σοφία τής Άχρίδας, στον "Αγιο Νικήτα στο Cucer, στον "Αγιο Νι
κόλαο στο Prüep, στο Arilje, M i l l e t - F r o l o w III, πίν. 45.3, 27.2 και Η, πίν. 78.3.
115. Μ. Χώρας στην Κωνσταντινούπολη, Bojana, ψηφιδωτή εικόνα Φλωρεντίας κλπ.
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τερα παραδείγματα " t ì .

Την κρατεί μάλιστα

προς την αριστερή πλευρά,

προς τήν κεφαλή της Μητέρας του, και με γυμνά τά

χέρια. Ή πρώτη λε

πτομέρεια παρουσιάζεται συχνά σε μνημεία τοϋ 13ου- 14ου αι.
τερη σπανιότερα και ιδιαίτερα σε μνημεία παλιότερα " \

,Π

,

ή δεύ

'Ακόμα τό σώμα

του Χρίστου κινείται ζωηρά όπως σε έργα της Μακεδονίας και Σερβίας του
13ου. 14ου

α

ϊ.

Ilf

.

Τήν ψυχή όχι φασκιωμένη άλλα τυλιγμένη σε μαφόριο

συναντούμε σε αρκετά μνημεία της ιδίας εποχής
χρωμη και πλατιά όπως στή Sopoëani '"'

Η0

.

Ή δόξα εϊναι μονό

και στή Bojana

|22

.

Οί απόστολοι έχουν τις καθιερωμένες κινημένες στάσεις, πού συνηθί
ζονται στην παράσταση άπό τον 11ο αϊ. 'Ανάμεσα στο νεκρικό κρεβάτι
καί στον Χριστό παρεμβάλλονται δύο απόστολοι, ό 'Ιωάννης και ό 'Ανδρέας,
όπως σε σειρά μνημείων του 13ου- 14ου αϊ. '"'.

116. Ό W e i t z m a n n, Thirteenth Century, σ. 118, είκ. 11 θεωρεί ότι αυτή ή στάση
τοϋ Χρίστου έχει δυτική επίδραση: "Αγιος Νικόλαος τοϋ Κασνίτζη ( Π ε λ ε κ α ν ί δ η ς ,
Καστοριά, πίν. 51), "Αγιος Κλήμης Άχρίδας, "Αγιος Νικήτας Cuòer ( M i l l e t F r o l o w Ili, πίν. 12.3, 45.3).
117. Καστοριά, "Αγιος Νικόλαος του Κασνίτζη καί Ταξιάρχης της Μητροπόλεως
( Π ε λ ε κ α ν ί δ η ς , Καστοριά, πίν. 51, 127, 128β), παρεκκλήσι'Αγίου Ευθυμίου στον
"Αγιο Δημήτριο της Θεσσαλονίκης ( Σ ω τ η ρ ί ο υ , "Αγιος Δημήτριος, Λεύκωμα, πίν.
93β), "Αγιος Κλήμης τής Αχρίδας, Cuier, Staro Nagoric"ino (M i 11 e t - F r ο 1 ο w Π,
πίν. 12, 43.3, 63.3-4), ασημένιο στάχωμα ψηφιδωτής εικόνας τής Σταυρώσεως στή Μονή
Βατοπεδίου (δεύτερο μισό 13 ο υ αι.), Όδηγήτρια στις Σπηλιές τής Εύβοιας ( ' Ι ω ά ν ν ο υ ,
Τοιχογραφίας Ευβοίας, πίν. 63), Σαράντα Μάρτυρες Τυρνόβου ( M i t r o v i c - O k u n e v ,
La Dormition σ. 154 εικ. 10), Berende καί Poganovo (G r a b a r, Bulgarie, H, πίν.
LVIII, XV), κλπ. Στο ψηφιδωτό δωδεκάορτο τής Φλωρεντίας (F e l i c e t t i - L i e b e n 
f e i s, Ikonenmalerei, σ. 77), καί στον "Αι-Στράτηγο στο Μοναστηράκι τής Κρήτης ό
Χριστός εϊναι μετωπικός, λεπτομέρεια πού oi M i t r o v i c - O k u n e v , βλ. παρα
πάνω, σ. 146, θεωρούν οτι εμφανίζεται άπό τό 12° ai.
118. Kurbinovo ( H a m a n n - M a c L e a n — H a l l e n s i e b e n . Monumental
malerei II, 3-5, πίν. 47), Bojana (M i j a t e ν, βλ. παραπάνω πίν. 26), Matejié (M i t r οv i c - O k u n e v , La Dormition, πίν. XIII, 1), 'Αγία Σοφία Άχρίδας (M i 11 e t - F r οlow Ι, πίν. 5), Μαρτοράνα (D e m u s, Norman Sicily, πίν. 56), εικόνες τοΰ Σινά ( Σ ω 
τ η ρ ί ο υ , Εικόνες Σινά Ι, είκ. 42, 60, 92).
119. Sopccani, Άγιος Κλήμης Άχρίδας, Cucer καί παλιότερα στο Kurbinovo.
120. Ελεφαντοστό άπό τό στάχωμα τοϋ Εύαγγελιαρίου του "Οθωνα III, Μόναχο,
Bayerische Staatsbibliothek ( R i c e - H i r m e r , Kunst aus Byzanz, πίν. 119), Περίβλε
πτος Μυστρα ( M i l l e t , Mistra, πίν. 116.3), Άγιος Κλήμης Άχρίδας ( M i l l e t - F r ο
ί ow III, πίν. 12), όπου έχουν προστεθή καί φτερά.
121. D j u r i c , Sopocani, πίν. XXVII.
122. M i j a t e v , Wandmalereien in Bojana, πίν. 26.
123. Παναγία Κουμπελίδικη ( Π ε λ ε κ α ν ί δ η ς , Καστοριά, πίν. 104α), Cuòer
(Μ i l l e t - F r o l o w III, πίν. 45.3), Lesnovo (M i t r ο ν i e - Ο k u n e ν, La Dormition
πίν. XIV), Άγιος Νικόλαος ό Όρφανός (Ξ υ γ γ ό π ο υ λ ο ς, Άγιος Νικόλαος Όρφα-
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Στους αγγέλους, πού περιστοιχίζουν τον Χριστό, παρατηρείται μία
ιδιοτυπία : είναι ντυμένοι με αυτοκρατορικές στολές. Ή ιδιοτυπία αυτή
παρατηρείται σε πρώιμο έργο στο Miroz του Pskov m , οπού δεξιά και αρι
στερά άπό τον Χριστό στέκονται δύο άγγελοι όμοια ντυμένοι, και αργότερα
στο Kurbinovo m , ενώ στο Lesnovo lsfì άγγελοι με {μάτια είναι μαζί με
άλλους ντυμένους με αυτοκρατορικές στολές. Στην παράσταση του δικού
μας μνημείου κανείς από αυτούς δέν ετοιμάζεται να πάρη την ψυχή της
Παναγίας, φυσικό άλλωστε για αγγέλους με αυτοκρατορική στολή. Δέν
εικονίζεται όμως και κανείς άλλος μέ ιμάτια για τήν αποστολή αυτή, όπως
στους 'Αγίους 'Αναργύρους της Καστοριάς Ι 2 7 , στή Μονή της Χώρας στην
Κωνσταντινούπολη m , στην Περίβλεπτο καί τους 'Αγίους Θεοδώρους
στον Μυστρά " ' καί σε αρκετές εικόνες.
Τό επεισόδιο τοϋ Ίεφωνία ανήκει, σύμφωνα μέ τή διήγηση των 'Από
κρυφων Ευαγγελίων, στην Ταφή της Θεοτόκου, όπου καί εικονο
γραφήθηκε στο Staro Nagoricmo |3° καί στή Gracani£a n l . "Ηδη δμως
στην παράσταση της Κοιμήσεως στή Μαυριώτισσα της Καστοριάς m
εντάχθηκε στην Κοίμηση. Στην παράσταση τοϋ μνημείου μας, ô Ίεφωνίας
είναι ντυμένος όπως στα δύο παραπάνω σερβικά μνημεία, άλλα ή στάση του
θυμίζει τή στάση του Ίεφωνία στο σερβικό ψαλτήρι τοΰ Μονάχου ι 3 \ Ό
άγγελος έχει άποδοθή όμοια μόνο σέ εικόνα του Σίνα m καί πολύ αργότερα
στή Μονή Ξενοφώντος του 'Αγίου Ό ρ ο υ ς ι 8 β , αλλά καί στα δύο ό άγγελος
είναι αριστερά καί ό Ίεφωνίας δεξιά, αντίστροφα δηλαδή άπό τήν "Ομορφη
Εκκλησιά.
« Π ί ε τ ε ε ξ α ύ τ ο υ π ά ν τ ε ς » (βόρειος τοίχος τοϋ Ίεροϋ Βήνός, πίν. 17, 32), Κρήτη Παναγία Τζεβρεμιανών Κανδάνου ( Κ α λ ο κ ύ ρ η ς , Τοιχο
γραφία! της Κρήτης, πίν. XXXIV) κλπ.
124. M i t r o v i c - O k u n e v , La Dormition, σ. 144, είκ. 8.
125. H a m a n n - M a c L e a n — H a l l e n s l e b e n , Monumentalmalerei II,
3-5, είκ. 47.
126. M i t r o v i c - O k u n e v , βλ. παραπάνω, πίν. XIV.
127. Π ε λ ε κ α ν ί δ η ς , Καστοριά, πίν. 14β.
128. R i c e , Byzantinische Kunst, έναντι σ. 224.
129. M i l l e t , Mistra, πίν. 90.5.
130. M i l l e t - F r o l o w III, πίν. 99.1.
131. M i t r ο ν i e - Ο k u n e ν, La Dormition, πίν. VIN.
132. Π ε λ ε κ α ν ί δ η ς , Καστοριά, πίν. 70, 74. Οί M i t r ο ν i e - Ο k u n e ν, βλ.
παραπάνω σ. 151-152, θεωρούν ότι εμφανίζεται άπό το 13° αι.
133. S t r z y g o w s k i , Die Miniaturen des serbischen Psalters, πίν. XXIII,
49 (φ. 82v).
134. W e i t z m a n n , Thirteenth Century, είκ. 11.
135. M i l l e t , Athos, πίν. 180.
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ματος) (πίν. 30). Οί φθορές της τοιχογραφίας είναι σημαντικές· σχεδόν
καμιά μορφή δέν διατηρείται ανέπαφη. Δεξιά, όρθιος κάτω άπο κιβώριο,
εικονίζεται ό Χριστός μέ βαθύχρωμα ιμάτια να κρατή στα χέρια του το
"Αγιο Ποτήριο. Ό πρώτος απόστολος έχει πλησιάσει μέ γοργό βημα
τισμό και σκύβει για να δεχθή τη Μετάληψη. Το πρόσωπο του και οί άκρες
τών χεριών του έχουν καταστραφή, ώστε δέν είναι πια δυνατός ό ακριβής
προσδιορισμός της θέσεως τών χεριών του. Τον ακολουθούν σέ πυκνή
διπλή σειρά πέντε ακόμη απόστολοι, δλοι χωρίς φωτοστέφανα. Οί γηραιό
τεροι είναι στην πρώτη σειρά, ενώ από τους νεώτερους φαίνονται μόνον οί
κεφαλές να ξεπροβάλλουν στα κενά ανάμεσα στους ώμους τών πρώτων,
όπως ακριβώς στην Έγερση του Λαζάρου. Ένας απόστολος, ό δεύτερος,
προχωρεί σκυφτός κρατώντας κλειστό Ευαγγέλιο· ίσως είναι ό 'Ιωάννης.
Τό κιβώριο περιορίζεται χαμηλά στις δύο πλευρές του μέ θωράκια άπο
πολύχρωμο μάρμαρο, πού συγκρατούν πεσσίσκοι μέ έπίμηλα. Υψηλοί και
λεπτοί κίονες, στολισμένοι στή μέση του ύψους των μέ σκοτεινόχρωμη ται
νία και πολύτιμες πέτρες, κρατούν τό κιβώριο, πού έχει επίπεδη στέγη και
καταλήγει στο κέντρο σέ μικρή πυραμιδωτή κορυφή. Πίσω άπο τους απο
στόλους υψώνονται δύο λεπτοί πεσσοί* οί κορυφές τους συγκρατούν απλω
μένο ύφασμα πού καταλήγει στή στέγη του κιβωρίου. Τα αρχιτεκτονήματα
έχουν άποδοθή προοπτικά καί, εκτός άπο τα θωράκια, άπο τήν ϊδια οπτική
γωνία. Επάνω άπο τήν παράσταση διαβάζεται ή επιγραφή : ΠΙΕΤΕ ΕΞ
ΑΥΤΟΥ nANTEC. Στην αντίστοιχη θέση στο νότιο τοίχο του ίεροΰ Βήματος
εικονιζόταν τό «Λάβετε φάγετε». Ά π ο αυτήν τήν παράσταση μόλις δια
κρίνονται τα λείψανα ενός όμοιου κιβωρίου και του Χριστού.
Στην εικονογράφηση της Κοινωνίας τών Αποστόλων συνήθως προ
ηγείται — σύμφωνα μέ τήν ευαγγελική περικοπή καί τή σειρά της Θείας
Λειτουργίας — τό «Λάβετε φάγετε» (αριστερά) καί ακολουθεί τό «Πίετε
έξ αυτού πάντες» (δεξιά). Ή αντιστροφή τών θέσεων δέν είναι συνηθισμένη.
Τα περισσότερα μνημεία μέ τήν ιδιοτυπία αυτή χρονολογούνται πριν άπο
τον 11ο αι. ι 3 6 . Σέ νεώτερους χρόνους παρουσιάζεται στην Καστοριά 1ST
καί στην εκκλησία τών Αγίων Αποστόλων στο Pec ι 3 8 . Σ' αυτά πρέπει να

136. Μικρογραφία χφ. Bibl. Nat. Par. Copte 13 (W e s s e 1, Abendmahl und Apostel
kommunion, πίν. έναντι σ. 72 καί σ. 72-73), Qarabach Kilisse ( J e r p h a n i o n , Églises
rupestres, Album Ili, πίν. 197.2), Σ ω τ η ρ ί ο υ , Εικόνες Σινά Ι, πίν. 49 καί παλιό
τερα στους ασημένιους δίσκους της Riha καί της Stuma (565-578) ( R o s s , Catalogue,
Ι, πίν. XI-XIII, B e c k w i t h , Art of Constantinople, σ. 47, είκ. 59).
137. Άγιος 'Αθανάσιος τοΰ Μουζάκη ( Π ε λ ε κ α ν ί δ η ς , Καστοριά, πίν. 144β).
138. P e t k o v i e , Peinture serbe II, πίν. XXIX, CIV, επίσης στο Arilje, H a 
m a n n - M a c L e a n — H a l l e n s l e b e n , Monumentalmalerei, σχ. 19.
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προστεθούν μερικές εκκλησίες της Κρήτης " \
και μερικά κεντημένα λειτουργικά υφάσματα ' "\

ή "Ομορφη Εκκλησιά

Οί απόστολοι βαδίζουν ρυθμικά σέ διπλή πυκνή σειρά, χωρίς νά σχη
ματίζουν μικρότερους ομίλους ή να έπικρατή ταραχή ανάμεσα τους, εικονο
γραφικά σχήματα πού εμφανίζονται άπό το 13ο ai., χωρίς όμως νά άχρηστεύωνται και οί παλιότεροι τύποι, όπως αυτός πού χρησιμοποιείται στην
"Ομορφη Εκκλησιά. 'Απεικόνιση αποστόλου πού στην 'Αγία Κοινωνία
Ul
κρατεί Ευαγγέλιο είναι πολύ σπάνια .
Ό τύπος του κιβωρίου δεν συναντάται συχνά. Κατά κανόνα ό Χριστός
στέκεται δίπλα ή πίσω άπό τήν 'Αγία Τράπεζα, πού μπορεί νά εχη ή νά μήν
c
έχη κιβώριο. Στην ανάλογη παράσταση στην εκκλησία τών Αγία) ν 'Απο
στόλων στο Περαχωριό της Κύπρου, ο Χριστός στέκεται ανάμεσα σέ δύο
θωράκια, όμοια μέ τήν παράσταση του μνημείου μας, πού καταλήγουν μπρο
Ul
στά σέ πεσσίσκους . Δέν υπάρχει κιβώριο και εξαιτίας της φθοράς της
τοιχογραφίας δέν είναι δυνατό νά έξακριβωθή πως κατέληγαν τα θωράκια
στο πίσω μέρος. Οί μελετητές του μνημείου τα ερμήνευσαν ώς επισκοπικό
θρόνο, χωρίς νά αποκλείσουν και τήν πιθανότητα παραστάσεως σολέας Η Λ .
Για τήν παράσταση του εξεταζομένου μνημείου οί δυνατότητες ερμηνείας
δέν διαφέρουν. Προσθέτομε μόνο και τήν υπόθεση, ότι είναι πιθανό νά
αποδίδεται περιληπτικά 'Αγία Τράπεζα μέ κιβώριο και θωράκια 14*. Ή
πυραμιδωτή απόληξη του κιβωρίου, γνωστή άπό μικρογραφίες άπό τον 9ο
αι. 1 4 3 και πρώιμες παραστάσεις u e , συνεχίζεται σέ πολλές τοιχογραφίες
του 13ου- 14ου αι. 1 4 7 .

139. Ό Κ α λ ο κ ύ ρ η ς , Τοιχογραφίαι Κρήτης, σ. 98, αναφέρει ότι στην Κρήτη
«ώς έπί το πλείστον στο αριστερό ήμιχώριον ιστορείται ή Μετάδοσις», χωρίς να άναφέρη
αν και σέ ποιες εκκλησίες συμβαίνη το αντίστροφο.
140. 'Αέρες στην Collegiate Church του Castell' Arquato (αρχές 14 ο υ αϊ.) καί Sucevita (1493), J o h n s t o n e , Church Embroidery, πίν. 88, 90.
141. Ή επιμελήτρια κ. Στ. Παπαδάκη - Ökland είχε τήν καλωσύνη να μέ πληροφό
ρηση οτι στην εκκλησία του Μπιζαριανοϋ της Κρήτης (13°ς αί.) οί Εύαγγελισταί κρα
τούν Ευαγγέλια στή Θεία Κοινωνία.
142. M e g a w - H a w k i n s , Holy Apostles at Perachorio, DOP 16, 1962, πίν. 22,
σ. 300 σημ. 46.
143. Βλ. σημ. 139.
144. 'Εκκλησία της Παναγίας στή Studenièa, M i l l e t - F r o l o w Ι, πίν. 32.
3-4 κλπ.
145. W e i t z m a n n , Die byz. Buchmalerei, σ. 13, πίν. XV, 79, σ. 43, πίν. XVII,
93, σ. 16, πίν. XXXIII, 187 κλπ.
146. 'Αγία Σοφία του Κιέβου, L a z a r e ν, Istorija II, πίν. 33.
147. Βλ. πρόχειρα Μητρόπολη Μυστρα, M i l l e t , Mistra, πίν. 73 έπ., Άγιο Δημή
τριο Κατσούρη "Αρτας.
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Ή Π ρ ο σ ε υ χ ή τ η ς " Α ν ν α ς (βόρειο μισό της καμάρας του
διακονικού (πίν. 31). Στη μέση περίπου τοΰ βαθυγάλαζου κάμπου, ανάμεσα
σε δένδρα και φυλλώματα βαθυπράσινα με αποχρώσεις γαλάζιες, ώστε το
κωνικό τους περίγραμμα να χάνεται στο σκοτεινό κάμπο, ή "Αννα δέεται
όρθια, γυρισμένη κατά τά τρία τέταρτα προς τα δεξιά με την κεφαλή και
τα χέρια υψωμένα προς τον ουρανό. Στή δεξιά γωνία, επάνω από τήν κορυφή
ενός δένδρου, εμφανίζεται "Αγγελος Κυρίου να πετά λοξά προς τό μέρος
της. Με τό δεξί του χέρι — πού εγγίζει τό φωτοστέφανο της "Αννας—
κάνει χειρονομία λόγου. Μεγάλα δίχρωμα — γκριζογάλαζα και καστανόχρυσα — φτερά περιβάλλουν τό φωτοστέφανο της κεφαλής του. Τό σώμα
του κόβεται απότομα στή μέση* τό τελείωμα αυτό φαίνεται κατά τά τρία
τέταρτα με τονισμένο φωτεινό περίγραμμα και σκοτεινό τό εσωτερικό.
Στην αριστερή γωνία, απομονωμένος άπό πυκνή βλάστηση, κάθεται σέ
χαμηλό σκαμνί ό 'Ιωακείμ μπροστά σέ σκηνή πλεγμένη μέ κλαδιά. Γυρι
σμένος κατά τά τρία τέταρτα προς τά δεξιά στηρίζει τήν ελαφρά υψωμένη
κεφαλή του μέ τό ενα χέρι* μοιάζει νά παρακολουθή τήν "Αννα και τον
"Αγγελο. Γύρω του ή παράσταση είναι πολύ καταστραμμένη, δέν φαίνεται
όμως, για λόγους στενότητας χώρου, ότι θα εικονίζονταν βοσκοί ή ένας
ακόμη "Αγγελος. 'Επάνω άπό τήν κεφαλή της "Αννας διαβάζεται ή επιγραφή:
Η nPOCEYXH ΤΗΣ AHAC ANNHC, και αντίστοιχα επάνω άπό τον "Αγγελο
και τον 'Ιωακείμ : ΑΡΧ(ΑΓΓΕΛΟΟ) Κ(ΥΡΙΟ)Υ και ΗΩΑΚ(ΕΙΜ).
Ή σύνθεση οργανώνεται έτσι, ώστε διαγώνιος άξονας νά σχηματίζεται
άπό τήν κάτω αριστερή γωνία προς τήν επάνω δεξιά άπό τις διαδοχικά υψη
λότερες μορφές και τήν ανάταση τών κεφαλών του 'Ιωακείμ και της "Αννας
πού βλέπουν προς τον "Αγγελο, ό όποιος επάνω στον ϊδιο άξονα ακολου
θεί αντίστροφη κίνηση. Ά π ό εικονογραφική άποψη ή παράσταση είναι εν
διαφέρουσα. Εικονίζονται μαζί δύο διαφορετικά επεισόδια : ό Θρήνος ή
ό Ευαγγελισμός του 'Ιωακείμ και ό Ευαγγελισμός της "Αννας. Στις γνωστές
μέχρι τώρα παραστάσεις μέ ανάλογη διάταξη τά δύο επεισόδια ξεχωρίζουν
καθαρά l i S . Στην παράσταση του μνημείου μας, ό 'Ιωακείμ και ή "Αννα
είναι πολύ κοντά, σχεδόν εγγίζονται μεταξύ τους. 'Ακόμα ό 'Ιωακείμ έχει
υψωμένη τήν κεφαλή προς τήν "Αννα και τον "Αγγελο, ώστε νά ύποθέτη
κανείς οτι ό Ευαγγελισμός είναι ταυτόχρονος και μάλιστα άπό τον ίδιο
"Αγγελο.
Ό τύπος του 'Ιωακείμ, καθισμένου μπροστά στή σκηνή, μπορεί νά
άνήκη είτε στον Θρήνο εϊτε στον Ευαγγελισμό Ι1Π. Λείπουν δμως και οί

148. L a f o n t a i n e
149. L a f o n t a i n e

- D o s o g n e , Iconographie de Γ Enfance de la Vierge, σ.75.
- D o s o g n e , σ. 77 έπ.
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βοσκοί, πού συνήθως παρευρίσκονται στο πρώτο επεισόδιο, καθώς και ό
"Αγγελος του δευτέρου επεισοδίου. 'Ακόμα ό 'Ιωακείμ κάθεται σε χαμηλό
ι5
σκαμνί, όπως ό 'Ιωσήφ στή Γέννηση του Χρίστου °. 'Από τον Ευαγγελισμό
της "Αννας λείπουν τα αρχιτεκτονήματα, πού άπό τό Δαφνί κιόλας είκόνιζαν
|3
τήν κατοικία τών γονέων της Θεοτόκου καί, τό κυριότερο, ή κρήνη '.
Παρόμοια περίπτωση παραλείψεως της κρήνης εχω υπ' όψη μου μόνο μία,
ι5ί
σε μικρογραφία του χειρογράφου Holkham 3 , του πρώτου μισού τοΰ
13ου αι. Ή απουσία της θεραπαινίδας, πού για τήν Lafontaine-Dosogne
εμφανίζεται μόνο σε μνημεία της κυρίως Ελλάδος καί τών νησιών ι 8 3 ,
ϊσως στην "Ομορφη 'Εκκλησιά να οφείλεται στην έλλειψη χώρου. Ή στάση
της "Αννας εΐναι σύμφωνη με τήν καθιερωμένη εικονογραφία τοΰ θέματος ' " ι .
Ό α σ π α σ μ ό ς ' Ι ω α κ ε ί μ κ α ί " Α ν ν α ς (ανατολικό τύμπανο
της καμάρας τοΰ Διακονικού). Τον ημικυκλικό βαθυγάλαζο κάμπο γε
μίζουν ταιριαστά μόνες οι αγκαλιασμένες μορφές τοΰ 'Ιωακείμ καί της "Αν
νας (πίν. 32α). Τα γερτά σώματα, μέ τις βαριές ρυθμικές πτυχώσεις καί τα σχε
δόν ενωμένα σε μια καμπύλη φωτοστέφανα, ακολουθούν τό περίγραμμα
τοΰ τύμπανου. Ή σύνθεση έχει ύποστή πολλές φθορές· οί κεφαλές έχουν
τελείους σβηστή, τα σώματα όμως μέ ιμάτια βαθυκόκκινα καί μενεξελιά
διατηρούνται σε καλύτερη σχετικά κατάσταση.
Οί θέσεις τοΰ 'Ιωακείμ (δεξιά) καί της "Αννας (αριστερά) είναι αντί
στροφες. Παραλείπονται επίσης, ΐσως εξαιτίας της στενότητας τοΰ χώρου,
τα αρχιτεκτονήματα πού δηλώνουν τή Χρυσή Πύλη ή τήν κατοικία της
"Αννας ' " .
Ή Γ έ ν ν η σ ι ς τ η ς Θ ε ο τ ό κ ο υ (νότιο μισό της καμάρας τοΰ
Διακονικοΰ). Στην κορυφή της καμάρας διαβάζεται ή επιγραφή: Η ΓΕΝ(Ν)ΗCIC THC Θ(ΕΟΤΟ)ΚΟΥ καί στην αριστερή γωνία διατηρούνται αμυδρά τά
ίχνη άπό τό περίγραμμα τοΰ σώματος της ξαπλωμένης "Αννας, μιας
όρθιας γυναικείας μορφής πίσω της καί καθαρότερα στο βάθος μερικά
αρχιτεκτονήματα.

150. "Ισως είναι δάνειο από τήν εικονογραφία της Γεννήσεως του Χρίστου, οπού
συχνά ό 'Ιωσήφ εικονίζεται καθισμένος σε σκαμνί ή σαμάρι σέ όμοια στάση, M i l l e t ,
Recherches, είκ. 41, 42, 62 κλπ.
151. L a f o n t a i n e - D o s o g n e , Iconographie de Γ Enfance de ia Vierge, σ. 74.
152. Μικρογραφία χφ. Holkham 3, φ. 87v, Κατάλογος Βυζαντινής 'Εκθέσεως 'Αθη
νών, αριθ. 341.
153. L a f o n t a i n e - D o s o g n e , βλ. παραπάνω, σ. 73.
154. L a f ο n t a i n e - D o s o g n e , σ. 71 έπ.
155. L a f ο n t a i n e - D ο s ο g n e, σ. 86 έπ.
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ΤάΕΐσόδια
τ η ς Θ ε ο τ ό κ ο υ (ναός, τύμπανο νοτίας καμά
ρας). Δεξιά από το δίλοβο μικρό παράθυρο διατηρούνται σέ καλή
κατάσταση οί κόρες, πού κρατώντας λαμπάδες συνοδεύουν τη μικρή Θεο
τόκο στο ναό. Είναι ντυμένες πλούσια βαθύχρωμα ιμάτια και έχουν στάσεις
χαριτωμένες και ρυθμικές. Θυμίζουν τις πομπές πού συναντούμε στις όμοιες
,56
συνθέσεις του 13ου- 14ου αι. .

156. Περίβλεπτος Μυστρά ( M i l l e t , Mistra, πίν. 128.5), Πρωτάτο και Χιλανδάρι
( M i l l e t , Athos, πίν. 29.1, 74.2), εκκλησία του Κράλη στη Studeniia (R a j k ο ν i e, Die
Königskirche in Studeniäa, πίν. 22) κλπ.
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παρεκκλήσιο.

Α Γ Ι Ω Ν

Ή Θεοτόκος
ή Πανυπέραγνος
εικονίζεται όρθια και
μετωπική σε φυσικό περίπου μέγεθος (πίν. 39α). Με τα δύο της χέρια κρα
τεί στο στήθος τον Χριστό, πού, και αυτός κατά μέτωπο, έχει τα πόδια
λυγισμένα και τό δεξί χέρι υψωμένο στα πλάγια με πλατιά χειρονομία
ευλογίας. Ό χιτώνας της είναι πρασινωπός με κόκκινες σκιές, τό μαφόριό
της βαθύ μενεξελί· και τα ιμάτια του Χριστού είναι πράσινα και κόκκινα.
Αυτός ό τύπος τής όρθιας Βρεφοκρατούσας συναντάται από τον 11ο αϊ. *
συχνά με τό επίθετο Κυριώτισσα.
Ό Χ ρ ι σ τ ό ς Σ ω τ ή ρ εικονίζεται σε μέγεθος λίγο μεγαλύτερο
από τήν Παναγία, επίσης ολόσωμος και κατά μέτωπο (πίν. 39β). Με τό
δεξί χέρι, σκεπασμένο μέχρι τον καρπό με τό πλατύ ιμάτιο, ευλογεί έχον
τας τήν παλάμη γυρισμένη προς τό στήθος. Με τό άλλο χέρι κρατεί ανοι
χτό Ευαγγέλιο με τήν επιγραφή Λεϋτε προς με πάντες οι κοπιών χ ες και
πεφορτισμένοι κάγώ... Ό χιτώνας του αποδόθηκε μέ χρώματα ψυχρά, κόκ
κινο με πράσινες σκιές, ενώ τό ίμάτιό του είναι βαθύ μενεξελί. Δεξιά και
αριστερά από τό φωτοστέφανο του διακρίνονται τα 'ίχνη επιγραφής :
IC XC Ο cnTHP. 'Ανάλογες παραστάσεις του Χριστού υπάρχουν σε μνημεία
του 13ου - 14ου α ΐ. \
Ό άδιάγνωστος ι ε ρ ά ρ χ η ς απέναντι ακριβώς από τον Χριστό διατη
ρείται σε όχι καλή κατάσταση. Σώζεται μόνον τό επάνω μέρος τοΰ σώματος
και ή κεφαλή (πίν. 42β). Είναι ντυμένος τήν πολυσταύρια ιερατική στολή
και κρατεί στα χέρια του μέ τά μακρόστενα δάχτυλα κλειστό βιβλίο.
Τό πρόσωπο του, λεπτό, τριγωνικό, μέ βαθουλωμένες τις παρειές και αυτιά
σχηματικά σαν κοχύλια, πλαισιώνεται άπό λευκή κυματιστή κόμη και
μυτερό γένι.
Οι δύο άδιάγνωστοι νέοι μ ά ρ τ υ ρ ε ς (πίν. 40 α-β), ζωγραφισμένοι στο
βόρειο και νότιο τοίχο τοΰ ιερού Βήματος, απέναντι σχεδόν ό ένας στον άλλο,
έχουν τήν ϊδια τυπική στάση : κατά μέτωπο κρατώντας μέ τό δεξί χέρι
σταυρό και μέ τό αριστερό βιβλίο κλειστό. Τά ιμάτια τοΰ ενός είναι μονο
ί. Βλ. Ψηφιδο)τή παράσταση τής Θεοτόκου ανάμεσα στον 'Ιωάννη Β' Κομνηνό και
τή σύζυγο του Ειρήνη στην 'Αγία Σοφία τήζ Κωνσταντινουπόλεως ( R i c e - Η i r m e r,
Art byzantin, εγχρ. πίν. XXIII), "Αγιοι 'Ανάργυροι του Θεοδώρου τοΰ Λημνιώτου (Π ε λ ε κ α ν ί δ η ς, Καστοριά, πίν. 34β), εκκλησία τής Παναγίας στή Studeniòa ( M i l l e t F r ο 1 ow Ι, πίν. 41.1) κλπ.
2. "Αγιος Στέφανος Κ ά σ τ ο ρ α ( Π ε λ ε κ α ν ί δ η ς , πίν. 96), Sopcè-ani, Gradac, Staro
Nagoriàino (M i 11 e I - F r ο Ι ο w Ι, πίν. 30.3, 65.3 και III, πίν. 119.2), "Αγιος Νικόλαος
'Ορφανός Θεσσαλονίκης (Ξ υ γ γ ό π ο υ λ ο ς, "Αγιος Νικόλαος 'Ορφανός, είκ. 77).

61
χρώμα, λευκορόδινοτ του άλλου ό χιτώνας εϊναι βαθυγάλαζος και το ιμάτιο
ρόδινο. Και στους δύο δηλώνεται μέ διαφορετικό τρόπο το άνετο και το
σταθερό σκέλος.
Ό 'Ιωσήφ
ό Π ά γ κ α λ ο ς και ό Π ρ ο φ ή τ η ς
Δανιήλ
μοιράζονται τό έσωράχιο του τόξου ανάμεσα στα δύο σταυροθόλια (πίν.
41 α-β). Εικονίζονται νέοι, αγένειοι, συμβατικά ωραίοι, ντυμένοι πολυ
τελή στολή από ιμάτιο και κοντό χιτώνα μέ κοσμήματα γύρω στο λαιμό,
στους ώμους και στην παρυφή. Κρατούν ειλητάρια, ό Δανιήλ κλειστό, ό
Ιωσήφ ξετυλιγμένο. Ό πρώτος έχει συμβατική στάση μέ τά δύο πόδια να
πατούν στέρεα στο έδαφος* του δευτέρου ή στάση είναι πιο ελεύθερη, μέ
έντονη προβολή του άνετου σκέλους. 'Ανάλογες μορφές προφητών νέων μέ
πλούσιες στολές έχουν συχνά θέση στα έσωράχια τόξων σε πλήθος εκκλη
σιών του 13ου - 14ου α ΐ. \
Ό λειτουργών ι ε ρ ά ρ χ η ς (πίν. 42α), στον κύλινδρο της αψίδας,
φορεί ανοιχτόχρωμα άμφια μέ πολυσταύριο και στρέφεται κατά τά τρία
τέταρτα προς τά δεξιά κρατώντας ϊσως στα τελείως καταστραμμένα χέρια
ξετυλιγμένο είλητό. Τό πρόσωπο του, μέ αβρό σταθερό περίγραμμα πλαι
σιώνεται από πλούσια λευκά μαλακά μαλλιά και γένεια.
Οι α ρ χ ά γ γ ε λ ο ι
στα σταυροθόλια εικονίζονται όλοι σε προ
τομή μέσα σε μετάλλια, κατά μέτωπο μέ τά φτερά συμμετρικά απλωμένα
για να γεμίζουν τον κάμπο δεξιά και αριστερά από τά φωτοστέφανα.
Στο ανατολικό σταυροθόλιο (πίν. 47 α-β) ό κάμπος εϊναι βαθυγάλαζος
και οί αρχάγγελοι — τυπικά ωραίοι — φορούν πλούσιες στολές, χιτώνα
μέ κοσμήματα γύρω στο λαιμό, πού κατεβαίνουν μέχρι τό στήθος χα
μηλά, και ιμάτιο, πού συγκρατείται λοξά στο στήθος μέ τετράγωνη
πόρπη. Οί στολές αυτές θυμίζουν τις στολές τών αγγέλων στο παρεκκλή
σιο της Μονής της Χώρας στην Κωνσταντινούπολη 4. Στα χέρια τους
κρατούν σκήπτρο και σφαίρα. Στο δυτικό σταυροθόλιο (πίν. 48 α-β) ό
κάμπος στα μετάλλια εϊναι κόκκινος s και οί αρχάγγελοι φορούν απλό
χιτώνα και ιμάτιο πού συγκρατείται μέ πόρπη στο στήθος. Τά χαρακτη
ριστικά του προσώπου τους είναι βαριά, χονδρά, άσχημα. Ή απεικόνιση

3. Πρωτάτο, M i l l e t , Athos, πίν. 9.4. 'Επίσης στον "Αγιο Δημήτριο τοϋ Κατσούρη στην Άρτα κλπ.
4. U n d e r w o o d . Kariye Djami III, πίν. 409 έπ.
5. Στή Mileäeva και στα στηθάρια τών 'Αγίων Τεσσαράκοντα στην Άχειροποίητο
της Θεσσαλονίκης (13°; αι.), (Ξυ γ γ ό π ο υ λ ο ς, Αϊ τοιχογραφίαι 'Αγίων Τεσσαράκοντα,
ΑΕ 1958, σ. 11). 'Επίσης στή Μητρόπολη του Μυστρά τα στηθάρια των αγίων στους
πλάγιους τοίχους έχουν κάμπο κόκκινο καί βαθύ γαλάζιο, Χ α τ ζ η δ ά κ η ς , Μυστρδς,
σ. 41.
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αγγέλων στα υψηλότερα μέρη μιας εκκλησίας είναι γνωστή άπό πολλά
(i
μνημεία, ό αριθμός τους όμως αυξάνει στα χρόνια τών Παλαιολόγων .
οι

Σ Υ Ν Θ Έ Σ Ε Ι Σ

Ό Μ υ σ τ ι κ ό ς Δ ε ί π ν ο ς (βόρειοτύμπανο δυτικού σταυροθολίου)
(πίν. 49). Σέ γαλάζιο κάμπο, γυμνό άπό κάθε αρχιτεκτόνημα, κάθονται ô
Χριστός και οί δώδεκα μαθητές του γύρω σέ μακρόστενο τραπέζι μέ πλού
σια ποδέα πού πέφτει σέ ήμικυλινδρικές άκαμπτες πτυχές, μαργαριτοστόλιστες στην παρυφή. Στην αριστερή πλευρά του τραπεζίου έχει θέση ό Χρι
στός επάνω σέ σχεδόν ελλειψοειδές στρώμα μέ τό σώμα κατ' ενώπιον και
τήν κεφαλή γυρισμένη κατά τα τρία τέταρτα προς τους μαθητές. Μέ τό
δεξί χέρι στο στήθος κάνει χειρονομία λόγου και μέ τό αριστερό κρατεί
κλειστό είλητό άπό τή μία άκρη, στηρίζοντας τήν άλλη στο μηρό του.
Μαργαριτάρια στολίζουν τό σταυροφόρο του φωτοστέφανο. Στην απέναντι
στενή πλευρά του τραπεζίου ό Πέτρος φαίνεται σαν νά ανασηκώνεται άπό
τή θέση του ταραγμένος* βλέπει προς τον Χριστό συγκρατώντας μέ τό ενα
χέρι τό ιμάτιο στή μέση του. 'Ανάμεσα στον Πέτρο και στον Χριστό, στην
πίσω πλευρά τοϋ τραπεζιού, κάθονται πυκνά εξι απόστολοι, εναλλάξ ένας
νέος και ένας μάλλον ηλικιωμένος (πίν. 50). Ταραγμένοι στρέφονται δεξιά
και αριστερά σχηματίζοντας μικρότερους ομίλους. Πίσω άπό τήν πλάτη τοΰ
πρώτου αποστόλου άπό αριστερά φαίνεται τό επάνω μέρος άπό τό σώμα τοΰ
'Ιωάννη, πού γέρνει προς τον Χριστό ακουμπώντας τήν κεφαλή του στον
ώμο του και εγγίζοντας τον ελαφρά μέ τό αριστερό χέρι. Μέ τον ϊδιο τρόπο,
ανάμεσα στον πέμπτο και τον έκτο απόστολο, ξεπροβάλλει ό 'Ιούδας,
πού σκύβει στο τραπέζι απλώνοντας τό χέρι στο πλατύ σκεύος πού βρίσκεται
στή μέση. Τό νεανικό αγένειο πρόσωπο του υψώνεται και ατενίζει τον Χρι
στό μέ προκλητική αύθάδεια. Στην πρόσθια πλευρά, σέ πλατύ θρανίο πού
φθάνει άπό τον Πέτρο μέχρι τή μέση περίπου του μήκους του τραπεζιού
κάθονται μέ τήν πλάτη γυρισμένη προς τον θεατή τρεις ακόμη μαθητές.
Οί δύο κοιτάζονται μέ έκπληξη, ενώ ό τρίτος στρέφεται προς τον Χριστό
υψώνοντας τό αριστερό χέρι σέ χειρονομία λόγου. "Ολοι, εκτός άπό τον
'Ιούδα, έχουν φωτοστέφανα. Υψηλά διακρίνεται ή επιγραφή : Ο MYCTIKOC
ΔΕΙΠΝΟα

Τό τραπέζι, τό θρανίο και όλες σχεδόν οί μορφές έχουν ζωγραφιστή
προοπτικά άπό τή δεξιά γωνία. Οί στροφές τών σωμάτων, οί ζωηρές κινή
σεις τών χεριών και κεφαλών ακολουθούν ενα ταραγμένο ρυθμό πού τονί
ζουν περισσότερο οί πυκνές σπασμένες πτυχώσεις και τα θαμπά χρώματα
6. Βλ. πρόχειρα Zièa ( M i l l e t - F r o l o w Ι, πίν. 50.4, 51.2), Χιλανδάρι ( M i l l e t ,
Athos, πίν. 68.2-3, 69.2-3), κλπ.
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με τα ζωηρά λευκά φώτα στα ιμάτια. Στα πρόσωπα ή έκπληξη και ή ταραχή
δηλώνονται ανάγλυφα με τήν γοργή πλαστική απόδοση τών χαρακτηριστι
κών. Ή μόνη μορφή πού βρίσκεται εξω άπό το σφιχτοδεμένο σύνολο είναι
ό Χριστός. Με τή χαλαρή στάση, το μελαγχολικό ήρεμο πρόσωπο και τις
μαλακότερες πτυχώσεις χωρίς πολλά φώτα στα ιμάτια μοιάζει σαν θεατής.
Ή παράσταση του Μυστικού Δείπνου στην "Ομορφη Εκκλησιά δέν
έχει πια ιερατικό χαρακτήρα. Λείπουν όλα τα στοιχεία του ήρεμου μεγα
λείου και τών συγκρατημένων αισθημάτων πού χαρακτηρίζουν τον τυπικό
βυζαντινό Μυστικό Δείπνο. Δημιουργήθηκε σε εποχή πού έχει μετουσιώσει
πολλούς καθιερωμένους εικονογραφικούς τύπους μεταγγίζοντας τους τή
ρευστότητα και τήν ταραχή πού σφραγίζουν τήν ψυχή τών συγχρόνων
του ανθρώπων.
Ά π ό εικονογραφική άποψη ή παράσταση διατηρεί τό μακρόστενο
7
τραπέζι της παλιάς ανατολικής παραδόσεως . Κάθονται όμως μαθητές
και στην τέταρτη, πρόσθια πλευρά του τραπεζίου, άλλα ό Πέτρος και ό
Χριστός κρατούν τίς τιμητικές θέσεις πού είχαν, όταν οι μαθητές ήταν
συγκεντρωμένοι στην πίσω μόνο πλευρά του τραπεζίου 8 . Σέ μικρογραφία
του χφ. της Πάρμας 9 κάθονται για πρώτη φορά μαθητές και στην τέταρτη
πλευρά τοΰ τραπεζιού πού είναι σέ σχήμα ελλείψεως, ενώ ό Χριστός διατη
ρεί τή θέση του στή δεξιά άκρη. Τον 13° και 14ο αι. οί παραστάσεις πού ακο
λουθούν αυτόν τον τύπο πληθαίνουν, γίνονται σχεδόν ό κανόνας 1ϋ . Συγχρό
νως όμως αλλάζει ή εκτίμηση και σπουδαιότητα τών θέσεων. Ό Χριστός
είναι στή μέση του κυκλικού, ημικυκλικού ή ελλειψοειδούς τραπεζιού, ό
Πέτρος κάθεται αριστερά του, ό 'Ιωάννης δεξιά του και οί νεώτεροι, δύο,
τέσσερεις ή πέντε· στο εμπρός μέρος συζητώντας ζωηρά. Ή παράσταση
στην "Ομορφη 'Εκκλησιά ακολουθεί ένα μεταβατικό τύπο : στοιχεία της

7. Στην 'Ανατολή και στή Δύση συνηθίζονται τα μακρόστενα τραπέζια, ενώ στή βυ
ζαντινή εικονογραφία τα ημικυκλικά, σύμφωνα με αρχαία πρότυπα, D e m u s , Norman
Sicily, σ. 284.
8. M i l l e t , Recherches, σ. 293, H a m a n n - M a c L e a n — H a l l e n s i e b e n ,
Monumentalmalerei, σ. 80 έπ.
9. M i l l e t , Recherches, είκ. 608.
10. Cuè'er ( M i l l e t - F r o l o w III, πίν. 42.2), Θεοσκέπαστη Τραπεζοϋντος
( M i l l e t - R i c e , Painting at Trebizond, πίν. XXII), Ivanovo (G r a b a r, Bulgarie, σ.
234-235), "Αγιος 'Ανδρέας στα Σκόπια ( B i h a l j i - M e r i n , Fresken und Ikonen, πίν. 65),
εκκλησία της Θεοτόκου στή Donja Kamenica της Σερβίας (R. και M. L j u b i n k o v i c ,
Donja Kamenica, Sfarinar, Ν.S. 1, 1950, σ. 61, εϊκ. 15), παλαιά 'Εκκλησία του Smederevo (M a n ο - Ζ i s i, L'ancienne église de Smederevo, Starinar N.S. 2,1951, σ. 167, είκ.
22), Θεοτόκος Σμιλέ Κρήτης ( Κ α λ ο κ ύ ρ η ς , Τοιχογραφίαι της Κρήτης, πίν. XII, 2).
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παλιάς παραδόσεως και του νέου εικονογραφικού τύπου
όπως και σε πλήθος συνθέσεων τοϋ 13ου - 14ου αί. " .

συνυπάρχουν,

Ή στάση του Χρίστου, ξαπλωμένου σε ελλειψοειδές στρώμα, ανήκει
στην παλιά παράδοση ,ä , πού συνεχίζεται μέ πολλά παραδείγματα και το
|:ί
13ο- 14ο αι. . Ό τρόπος πού κρατεί τό είλητό συναντάται πανομοιότυ
πος στο Prilep, στον "Αγιο Νικόλαο τον 'Ορφανό " κλπ. Ό 'Ιωάννης δίπλα
στον Χριστό, οί στάσεις και ή ρυθμική κίνηση τών 'Αποστόλων στο πίσω
μέρος τοϋ τραπεζιού έχουν πολλές ομοιότητες μέ τό μισοσβησμένο Μυ
στικό Δείπνο στή Sopoëani '*.
Οί μαθητές πού κάθονται στην πρόσθια πλευρά τοϋ τραπεζιού εϊναι
κατά κανόνα δύο, τέσσερεις ή πέντε σχηματίζοντας μικρές ομάδες πού συ
ζητούν χειρονομώντας ζωηρά '". Ή ζωηρότητα αυτή δικαιολογεί τις από
τομες στροφές τών σωμάτων και τών κεφαλών πού ζωγραφίζονται έτσι κατά
τα τρία τέταρτα ή κατά κρόταφο, αποφεύγοντας τή σπάνια για βυζαντινό
ζωγράφο απόδοση ιερών προσώπων από τήν πλάτη. Στην παράσταση της
Όμορφης 'Εκκλησίας οί μορφές είναι τρεις. Οί δύο δεξιά σχηματίζουν
ζευγάρι. Ό επόμενος εΐναι ο μόνος πού απέμεινε από ομάδα δύο ή τριών
μαθητών προς αυτούς απευθυνόταν ό μαθητής αυτός και οχι προς τον
Χριστό, όπως φαίνεται '\ Ή παρουσία τριών μόνον μαθητών σ' αυτή
τήν πλευρά τοΰ τραπεζιού ϊσως μπορεί να έρμηνευθή από τό οτι έχουν ζω
γραφιστή μέ πολύ υψηλό κορμό, ώστε τα κεφάλια τους πλαισιωμένα μέ φωτοστέφανα να σκεπάζουν τό μεγαλύτερο μέρος τοΰ τραπεζιού* αν εικονίζονταν
ακόμα ενα ή δύο πρόσωπα, θα κρυβόταν τελείως ή χειρονομία τού 'Ιούδα.
Σέ άλλα μνημεία, οπού γεννήθηκε τό ίδιο πρόβλημα, ό ζωγράφος τό παρέκαμ
ψε ζωγραφίζοντας τους αποστόλους αυτούς σέ μικρότερη κλίμακα , 8 .
Οί πτυχές της ποδέας τοΰ τραπεζιού έχουν άποδοθή, σέ αντίθεση προς
τις μορφές, τελείως σχηματικά σάν μισοί κύλινδροι, ώστε στην πρώτη
ματιά να εχωμε τήν εντύπωση οτι τό τραπέζι είναι ημικυκλικό μέ τήν καμ11. M i l l e t , Recherches, σ. 297 έπ.
12. Qaranleq Kilisse ( J e r p h a n i o n , Album II, πίν. 101.2), 'Αγία Σοφία Κιέβου
( W e s s e l , Abendmahl, είκ. 56), μικρογραφία χφ. Par. gr. 74, φ. 156r και χφ. Lenin
grad 21 ( W e s s e l , βλ. παραπάνω, πίν. έναντι σ. 40 και είκ. 53).
13. Μικρογραφία Par. gr. 54, φ. 99ν (Ο m ο n t, Miniatures, πίν. XCIII, 7), Sopoöani ( M i l l e t - F r o l o w II, πίν. 12.3).
14. M i 11 e t - F r o l o w III, πίν. 23.2, Ξ υ γ γ ό π ο υ λ ο ς , Άγιος Νικόλαος
'Ορφανός, είκ. 91.
15. Βλ. σημ. 13.
16. Βλ. σημ. 10.
17. Βλ. σημ. 10.
18. Βλ. σημ. 10.
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πύλη πλευρά προς τά εμπρός. Στην πραγματικότητα δμως πρόκειται για
ποδέα ανάλογη με εκείνη στη σχετική παράσταση της Άγιας Σοφίας τοΰ
ι9
Κιέβου , όπως και μέ αυτές πού στολίζουν στο κάτω μέρος τοίχους εκ
ί0
κλησιών . Στο Ψαλτήρι της Μελισσάνθης, ποδέα τραπεζίου έχει άποδοθή
παρόμοια *\ ενώ στο Prilep διακρίνεται στο πίσω, αυτή τή φορά, μέρος τοο
ϊ2
τραπεζιού ποδέα εξίσου σχηματικά ζωγραφισμένη . Το πλατύ θρανίο στο
εμπρός μέρος της παραστάσεως είναι παρόμοιο μ' εκείνο της παραστάσεως
στο Cuöer 23.
Ή
Φ ι λ ο ξ ε ν ί α τ ο ΰ ' Α β ρ α ά μ (νότιο τύμπανο του δυτικού
σταυροθολίου). Διατηρείται μόνο στην αριστερή γωνία ή μορφή ενός
αγγέλου (πίν. 55). Κάθεται σέ κυλινδρικό μαξιλάρι στην άκρη κυβικού θρό
νου χωρίς ράχη, μέ πλαίσιο επάνω και κάτω πού μιμείται πιστά ξύλινη κατα
σκευή. Στρέφεται κατά τά τρία τέταρτα προς τά δεξιά, όπου εικονιζόταν
το στρωμένο τραπέζι. Τό δεξί του χέρι απλώνεται προς αυτό μέ χαλαρή κί
νηση* τά πόδια του ακουμπούν σέ χαμηλό υποπόδιο ζωγραφισμένο λοξά.
Τά πλατιά ιμάτια εϊναι σέ χρώματα γαλάζια και χρυσαφιά μέ μεγάλα λευκά
φώτα, και τά φτερά του, μενεξελιά και κόκκινα, απλώνονται συμμετρικά
στον κάμπο δεξιά και αριστερά άπό τό φωτοστέφανο πού περιβάλλει τήν
κεφαλή του. Πιο δεξιά διακρίνεται μέρος άπό τό φτερό τοΰ μεσαίου 'Αγγέλου
και υψηλότερα ή αρχή της επιγραφής : Η ΑΓΙΑ (TPIAC).
Ό υπόλοιπος χώρος τοΰ τύμπανου θα γέμιζε μέ τις μορφές τών δύο
άλλων αγγέλων, τον ενα στή μέση, τον άλλο στην απέναντι στενή πλευρά
τοΰ τραπεζιού. Ή παρουσία τοΰ 'Αβραάμ και της Σάρας είναι προβληματική.
Στή Sopocani *'' διατηρείται επίσης άπό τή Φιλοξενία, πού βρίσκεται στο
μισό μιας καμάρας, ό αριστερός άγγελος· οι ομοιότητες ανάμεσα στις δύο
αυτές παραστάσεις είναι σημαντικές. Ό θρόνος όμως στο σερβικό μνημείο
είναι κάπως διαφορετικός, καθώς στηρίζεται σέ λεπτά στριφτά πόδια.
Π ο ρ ε υ θ έ ν τ ε ς μ α θ η τ ε ύ σ α τ ε (βόρειο μισό της καμάρας τοΰ
Ίεροΰ Βήματος) (πίν. 44). Στή μέση τοΰ βαθυγάλαζου κάμπου υψώνεται ή μορ
φή τοΰ Χριστού πού πατεί σέ υποπόδιο μέ σαμαρωτή τήν επάνω επιφάνεια.
19. Βλ. σημ. 12. Επίσης στίς Σπηλιές της Ευβοίας, στην εκκλησία της 'Οδηγή
τριας, ή ποδέα είναι όμοια μέ τήν παράσταση της "Όμορφης Εκκλησιάς.
20. Gradac, Staro Nagoriòino, M i l l e t - F r ο l o w II, πίν. 67.3-4 και III, πίν.
119.5.
21. British Mus. Egerton 1139, Β u c h t h a 1, Miniature Painting, πίν. 6a.
22. M i l l e t - F r o l o w III, πίν. 23.2.
23. Ό έν Κανά Γάμος, M i l l e t - F r o l o w III, πίν. 38.4.
24. Μ i 11 e t - F r ο 1 ο w Π, πίν. 63, D j u r i e, Sopoòani, πίν. LI. Για τήν εικονογρα
φία τοϋ θέματος βλ. Χ α ρ α λ ά μ π ο υ ς - Μ ο υ ρ ί κ η , Ή παράστασις τής Φιλοξενίας
του 'Αβραάμ, ΔΧΑΕ περ. Δ', τόμ Γ', 1962- 1963, σ. 87- 114.
5
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Με το δεξί χέρι απλωμένο στα πλάγια ευλογεί* με το αριστερό κρατεί στο
στήθος του ανοιχτό Ευαγγέλιο, πού έχει στη μία σελίδα γραμμένο το από
σπασμα Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη (Ματθ. ΚΗ', 18-19). Ό χι
τώνας του έχει χρώμα μενεξελί με λίγες χρυσοκοντυλιές και το ίμάτιό του
βαθυγάλαζο προς το λουλακί. Το πρόσωπο του, πολύ καταστραμμένο, φαί
νεται πώς ήταν λεπτό, κανονικό, και ή κόμη του χρυσόξανθη. Δεξιά και
αριστερά από τον Χριστό, συγκεντρωμένοι οι απόστολοι, δέονται γυρι
σμένοι κατά τα τρία τέταρτα προς τό μέρος του. Στο πρώτο επίπεδο εικονί
ζονται δεξιά ό Παύλος καί αριστερά ό Πέτρος με τα χέρια γυμνά σε δέηση
και με φωτοστέφανα στις κεφαλές τους. Τα ίμάτιά τους είναι σε χρώματα
γαλάζια, μενεξελιά, ρόδινα, όλα σε χαμηλούς και μαλακούς τόνους (πίν. 45).
Μία άπό τις πρώτες σχετικές παραστάσεις βρίσκεται σε σαρκοφάγο
του Μουσείου του Λούβρου, πού θεωρείται οτι προέρχεται άπό εργαστήριο
της Μικρας 'Ασίας " . Σ' αυτήν ό Χριστός όρθιος ανάμεσα σε δύο φοινικιές
ευλογεί με τα δύο του χέρια τους αποστόλους, πού εικονίζονται σέ σειρά
δεξιά και αριστερά με πρώτους τον Πέτρο καί τον Παύλο* όλοι κρατούν
τυλιγμένα ειλητάρια. Στο Τρίκλινο του Πάπα Λέοντα III (γύρω στα 800),
στή Ρώμη, τό θέμα εικονογραφήθηκε σέ αψίδα ,0. Ό Χριστός στέκεται
στή μέση επάνω σέ χαμηλό λόφο, άπ' οπού πηγάζουν οί τέσσερεις ποταμοί
του παραδείσου. Με τό ενα χέρι ευλογεί, μέ τό άλλο κρατεί κλειστό ειλητά
ριο. Γύρω του οί απόστολοι είναι χωρισμένοι πάλι σέ δύο ομάδες* ό Πέτρος
κρατεί σταυροφόρο ράβδο. Ά π ό τό 10ο αι. οί σχετικές παραστάσεις πού
σώζονται σέ χειρόγραφα, ελεφαντοστά καί τοιχογραφίες πληθαίνουν *'.
25. M o r e y , East Christian Miniatures, Art Bulletin 11, 1929, είκ. 73 έναντι σ. 62,
R i c e , Haghia Sophia at Trebizond, σ. 172 έπ.
26. M o r e y , βλ. παραπάνω, είκ. 72. Δηλαδή σέ θέση πού κατείχαν συχνά Θεοφάνειες (Ι h m, Die Programme) καί ή 'Ανάληψη ( Ξ υ γ γ ό π ο υ λ ο ς , Ή τοιχογραφία
της 'Αναλήψεως, ΑΕ 1938, σ. 32 - 53).
27. Μικρογραφίες : Χφ. Par. gr. 510 (Ν e r s e s s i a n, Illustrations of the Homilies,
DOP 16, 1962, είκ. 17), Vat. gr. 1613 (L a z a r e ν, Istorija II, πίν. 73 b), Laurent. VI, 23
(S c h w e i n f u r t h, Die byz. Form, πίν. 51β), Leningrad 21 ( G o l d s c h m i d t W e i t z m a n n, Elfenbeinskulpturen Π, σ. 55 είκ. 27), Βιέννης ( G e r s t r i n g e r ,
Die griechische Buchmalerei, τ. II, πίν. XIII G), Tübingen Quart. 66 φ. 260v (Άρχείον
Βυζ. 'Εκθέσεως 'Αθηνών, Βυζ. Μουσεΐον), 2400 Rockfeller Me Cormick (G ο ο d s p e e d - R i d d l e W i l l o u g h b y, The Rockfeller New Testament, τ. Ill, πίν. LXVI).
Τοιχογραφίες : αρχαϊκή εκκλησία Qeledjlar μέ την επιγραφή (ΕΥ)ΛΟΓΗΟΙΟ Τ(0)Ν ΜΑ
ΘΗΤΏΝ ( J e r p h a n i o n , Églises rupestres, Album Ι, πίν. 52.2), νέα εκκλησία τοϋ
Tokale Kilisse ( J e r p h a n i o n , Κείμενο Ι, σ. 371, έπ., Album II, πίν. 80.1),
Qaranleq Kilisse ( J e r p h a n i o n , Album II, πίν. 96.2), Tschauch In (Le Grand
Pigeonnier) ( J e r p h a n i o n , πίν. 140.1-2), στην 'Αγία Σοφία της Τραπεζοϋντος
( R i c e , Haghia Sophia at Trebizond, πίν. 48 b), στή Sopoäani ( M i l l e t - F r o l o w
II, πίν. 171), στο Πρωτάτο ( M i l l e t , Athos, πίν. 19.3), στο Staro Nagori £ino ( M i l -
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Στις εκκλησίες της Καππαδοκίας ή παράσταση έχει θέση είτε στο νάρ
θηκα εΐτε στον κυρίως ναό " , πάντα όμως σε καμάρα πού τή μοιράζεται
με τήν 'Ανάληψη. Στη Μακεδονία δέν συνδέθηκε μέ τήν 'Ανάληψη και στή
Sopocani äS) και στο Staro Nagoriëino 30 απλώνεται σε τοίχο του Ίεροΰ
Βήματος, όπως και στην "Ομορφη 'Εκκλησιά, ενώ στή Decani " συνυπάρχει
σ' ενα σταυροθόλιο μέ νευρώσεις μέ άλλες τρεις εμφανίσεις του Χρίστου
μετά τήν 'Ανάσταση.
Ουσιαστικά ό εικονογραφικός τύπος του Πορευθέντες, μέ τον Χριστό
στή μέση και τους αποστόλους να τον πλαισιώνουν, δέν διαφέρει στή βασι
κή αντίληψη από τήν εικονογράφηση τών διαφόρων εμφανίσεων του Χρι
στού ανάμεσα στους 'Αποστόλους. Π.χ. ανάλογη διάταξη έχει ή Traditio
Legis Λί, ή Ευλόγηση τών Παίδων 3 Ι , ή 'Απιστία τοΰ Θωμά 3 i και ακόμα
ή Μεταμόρφωση μέ τό Χριστό στή μέση πλαισιωμένο άπό τον Μωϋσή και
τον 'Ηλία.
Ένας τυπικός χωρισμός τών παραστάσεων τοΰ Πορευθέντες, όπου ό
Χριστός εικονίζεται στο κέντρο 33 και κατά μέτωπο είναι δυνατό να γίνη
μέ βάση τις χειρονομίες τοΰ Χριστού : ευλογεί εΐτε μέ τα δύο χέρια
αποδίδοντας κατά γράμμα τό κείμενο τοΰ Εύαγγελιστοΰ Λουκά (ΚΔ\ 50) :
και επάρας τάς χείρας αυτόν ηύλόγησεν αυτούς, οπότε ή σκηνή έχει συχνά
τήν επιγραφή Η EYAOrHCIC ή Η npOCKYNHCIC εΐτε κάνει μέ τό ενα
χέρι χειρονομία λόγου κρατώντας μέ τό άλλο Ευαγγέλιο ή είλητό, αποδί
δοντας τό κείμενο τοΰ Ματθαίου (ΚΗ\ 18) : και προσελθών ο 'Ιησούς ελάλησεν αντοϊς λέγων : 'Εδόθη μοι πάσα εξουσία εν ονρανφ και επί γης. Πορευ
θέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη.
Χωριστή ομάδα, ανεξάρτητα άπό άλλες ομοιότητες ή διαφορές, άποτε-

1 e t - F r ο 1 ο w III, πίν. 97.2), στο Pec (Ρ e t k ο ν i c, La Peinture serbe, τ.Π, πίν. XXVI,
XXVIII), στή Decani (Ρ e t k ο ν i e, πίν. CCXVIII, CCXIX), ελεφαντοστό Μουσείου
Λούβρου ( G o l d s c h m i d t - W e i t z m a n n ,
Elfenbeinskulpturen, τ. Ι, πίν.
XXXIII, 100).
28. Έκτος άπό το Qeledjlar, βλ. σημ. 27.
29. M i l l e t - F r o l o w Π, πίν. 17.1.
30. M i l l e t - F r o l o w III, πίν. 97.2.
31. Βλ. σημ. 27.
32. Σχόλια Μ ο r e y, East Christian Miniatures, σ. 62-63, σχετικά μέ τήν μικρογρα
φία τοϋ χφ. Leningrad (Petr.) 21.
33. Zica, M i l l e t - F r o l o w Ι, πίν. 61.3.
34. Βλ. πρόχειρα Sopocani, M i l l e t - F r o l o w II, πίν. 17.2.
35. 'Εκτός από τή μικρογραφία τοϋ χφ. της Βιέννης και τις τοιχογραφίες τοΰ Πρωτάτου και του Staro Nagoricino, όπου ό Χριστός είναι στή μία πλευρά γυρισμένος στο
πλάϊ και οί μαθηταί απέναντι του σέ ανάλογη στροφή.
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λοϋν τα μνημεία της Καππαδοκίας, έκτος ίσως από το Qaranleq Kilisse :itì,
με στενή, τονισμένη μάλιστα τή σχέση τοϋ Πορευθέντες με τήν 'Ανάληψη.
Εικονίζονται και οι δύο σκηνές στην Ιδια καμάρα, χωρίς διαχωριστική γραμ
37
μή μεταξύ τους καί το τοπίο είναι κοινό (φοινικιές) και αδιάσπαστο .
Συνήθως όμως ή σκηνή του Πορευθέντες μαθητεύσατε έχει αυτοτέλεια
καί, ανάλογα μέ το κείμενο πού συνοδεύει τή μικρογραφία στα χειρόγραφα,
τή θέση του καί τή συσχέτιση του μέ τις γειτονικές παραστάσεις στις εκ
κλησίες πού εικονογραφείται, μπορεί να έρμηνευθή διαφορετικά.
Στο Qeledjlar " της Καππαδοκίας, όπου ή παράσταση σκεπάζει όλη
τήν επιφάνεια της καμάρας, ό Χριστός σέ κλίμακα μεγαλύτερη άπό τους
αποστόλους παριστάνεται στην κορυφή της καμάρας, ενώ οί μαθητές του,
ανά εξι σέ κάθε μισό της καμάρας, σκύβουν σέ ρυθμική στάση δεήσεως.
'Ανάλογες λύσεις δόθηκαν καί στις υπόλοιπες παραστάσεις τών εκκλησιών
της Καππαδοκίας ! ', στις μικρογραφίες τών χφ. Leningrad 40 καί της Βιέν
νης 4 | καθώς καί στο ελεφαντοστό του Λούβρου 4*. Στα υπόλοιπα μνημεία
οί μαθητές σχηματίζουν συμπαγείς ομάδες μέ κορυφαίους συνήθως τον Πέ
τρο καί τον Παύλο. Τα χέρια τους είναι άλλοτε σκεπασμένα καί άλλοτε οχι.
Μέ φωτοστέφανα οί μαθητές εμφανίζονται μόνο στην Καππαδοκία καί
στην "Ομορφη 'Εκκλησιά.
Δήλωση τοπίου στην παράσταση υπάρχει στην Καππαδοκία καί σέ
ορισμένες μικρογραφίες καί τοιχογραφίες *', όπου μάλιστα μερικές φορές
πριν άπό τή σκηνή αυτή προηγείται ή πορεία τών μαθητών στον προσδιορι
σμένο τόπο, όπως συμβαίνει καί σέ παραστάσεις της Μεταμορφώσεως 4 ί .
Σέ άλλες πάλι απεικονίσεις 4ä ό κάμπος γεμίζεται μέ οικοδομήματα, αν καί
ή σκηνή διαδραματίσθηκε σέ βουνό. Τέλος, στή μικρογραφία του χφ. Lenin
grad 21 4!! καί στην Ό μ ο ρ φ η 'Εκκλησιά ό Χριστός πατεί σέ υποπόδιο.
Ό Ά ν α π ε σ ώ ν (νότιο μισό της καμάρας τοϋ Τερου Βήματος). Στο
κέντρο της συνθέσεως, επάνω σέ στρώμα σέ σχήμα ελλείψεως λυγισμένης σέ
36. J e r ρ h a n i ο n, βλ. παραπάνω, Album II, πίν. 96.2.
37. Βλ. σημ. 27.
38. Βλ. σημ. 27.
39. Βλ. σημ. 27.
40. Βλ. σημ. 27.
41. Βλ. σημ. 27.
42. Βλ. σημ. 27.
43. Laurent. VI, 23, Καππαδοκία, Πρωτάτο, Staro Nagoriòino, Decani.
44. Πρβλ. Μεταμόρφωση στην Περίβλεπτο, M i l l e t , Mistra, πίν. 119.9, καί
Χιλανδάρι, M i l l e t , Athos, πίν. 67.3.
45. Vat. gr. 1613 (Μηνολόγιο Βασιλείου Β), Sopoòani, Pec, Deòani.
46. Βλ. σημ. 27.
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ορθή γωνία, κάθεται ό Άναπεσών με τα πόδια σταυρωμένα υψηλά στα γό
νατα (πίν. 46). Το δεξί του χέρι λυγισμένο υψώνεται και βαστάζει τη γερτή
στο πλάι κεφαλή του. Με το άλλο κρατεί ειλητάριο τυλιγμένο. Φορεί
κοντό χιτώνα, πλουμιστό γύρω άπό το λαιμό και με πλούσια κοσμήματα
στις παρυφές, πού αφήνει ελεύθερα τα πόδια επάνω άπό τα γόνατα.
Ή καταστραμμένη κεφαλή του περιβάλλεται άπό σταυροφόρο φωτοστέ
φανο. 'Αριστερά δίπλα του διατηρείται ενα μέρος άπό κάποια μορφή τυλι
γμένη σέ πολύπτυχο μαφόριο, πού γυρισμένη προς τό μέρος του έχει τα
χέρια σέ δέηση. Ό Άναπεσών και ή μορφή αυτή, πού μπορεί να ταυτισθή
με τήν Παναγία, περιβάλλονται άπό πλατιά καμπυλωτή δόξα, πού αρχίζει
άπό τήν δεξιά κάτω γωνία και διατηρείται σήμερα μέχρι τήν κεφαλή του
Χρίστου. Κάτω άπό τα πόδια του Χριστού ορισμένα ίχνη είναι δυνατό να
ερμηνευθούν σαν σχηματική απόδοση φυτών. Στην επάνω δεξιά γωνία,
απομονωμένοι άπό τή δόξα, είναι συγκεντρωμένοι δέκα άγγελοι με ιμάτια
και φωτοστέφανα πού δέονται προς Αυτόν. Υψηλότερα διακρίνεται αμυδρά
ή αρχή της μεγάλης επιγραφής : ΚΑΙ ANATTECQN
Τό θέμα του Άναπεσόντος άπό εικονογραφική και συμβολική άποψη
διαπραγματεύονται διεξοδικά ό Α. Grabar *7 και ό Δ. Πάλλας ι*. Συμβολίζει
τήν Ενσάρκωση και Θυσία του Σωτήρα. Ειδικότερα εϊναι μία είδυλλιακήάλληγορική απεικόνιση του Εσταυρωμένου. Οί ερμηνείες αυτές εξηγούν
τήν θέση της παραστάσεως του μνημείου στην καμάρα του 'Ιερού Βήματος 4!Ι,
πού τή μοιράζεται με τό Πορευθέντες. Είναι δυνατό να συμβολίζη τήν Ε ν 
σάρκωση σαν αρχή του κύκλου της επίγειας ζωής τοϋ Χριστού, ενώ τό
Πορευθέντες, τό θριαμβευτικό τέλος και τήν αρχή μιας νέας εποχής για τον
κόσμο. Ή θέση της εξάλλου στή δεξιά πλευρά ευνοεί μια τέτοια ερμηνεία*
άπό τα δεξιά αρχίζει συχνά ή εικονογράφηση του Δωδεκαόρτου. Επίσης σέ
συνδυασμό πάλι με τό Πορευθέντες μπορεί νά έρμηνευθή ώς συμβολική απει
κόνιση της Σταυρώσεως, ένώ τό Πορευθέντες ώς συμβολική απεικόνιση της
'Αναστάσεως ή 'Αναλήψεως. 'Ακόμα ό Άναπεσών είναι δυνατό, στή θέση
πού βρίσκεται, νά σημαίνη τό Μυστήριο της θείας Ευχαριστίας, οπότε
έχομε έναν άλλο τρόπο απεικονίσεως του Άμνου 5 0 .

47. G r a b a r , Bulgare Ι, σ. 256 έπ.
48. P a l l a s , Passion und Bestattung, σ. 181 έπ. 'Επίσης Ξ υ γ γ ό π ο υ λ ο ς , Κατά
λογος Εικόνων Μουσείου Μπενάκη, σ. 71, Γ. Σ ω τ η ρ ί ο υ , Θεοτόκος ή Άρακιώτισσα της Κύπρου, ΑΕ 1954, σ. 87-91, C h a t z i d a k i s , Icônes de St. - Georges, σ. 9, 10.
49. Στή Vatra- Moldovitei (1536) εικονίζεται σέ κόγχη επάνω άπό τό ανατολικό παρά
θυρο, θέση πού συνήθως κατέχει ό Μελισμός, S t e f a n e s c u , Bucovine et Moldavie,
Texte, σ. 110-111.
50. Ό Π ά λ λ α ς , βλ. παραπάνω, σ. 196, θεωρεί τήν εικονογράφηση του Άναπε-
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'Από εικονογραφική άποψη οι μέχρι τώρα γνωστές παραστάσεις μπο
ρούν να χωριστούν σέ τρεις μεγάλες κατηγορίες : α) σ' εκείνες, οπού ό
Χριστός εικονίζεται μόνος " ,

β) σ' εκείνες, οπού τον Άναπεσόντα περι

βάλλουν ή Θεοτόκος, άγγελοι κλπ.

32

και

γ) σέ εικόνες, οπού ή Παναγία

κρατεί στα χέρια της τον Χριστό, πού έχει τη στάση και τη στολή τοϋ

Άνα-

πεσόντος '*.
Και οί τρεις τύποι εμφανίζονται ή μάλλον διαδίδονται συγχρόνως,
γύρω στο

13ο αϊ. Ή παράσταση της Ό μ ο ρ φ η ς 'Εκκλησιάς ανήκει

δεύτερη κατηγορία και συνδέεται στενότερα με τήν μικρογραφία στο

στή
χφ.

45 της Μονής Σταυρονικήτα στο "Αγιον "Ορος και μέ τήν τοιχογραφία του
Lesnovo. Ή μικρογραφία 3 4 , πού

είναι μάλλον

του τέλους του 13ου αι.,

εικονίζει τον Χριστό να κάθεται στα πόδια της Παναγίας, πού επίσης παρι
στάνεται καθισμένη χάμω. Τό σώμα του έχει τή στάση και τήν ακαμψία τοϋ
Άναπεσόντος στην παράσταση του μνημείου μας. Στο Lesnovo ' 3 τον Άνα
πεσόντα περιβάλλουν ή Παναγία κρατώντας ριπίδιο και

ένας άγγελος μέ

τα όργανα του Πάθους. Τό ίδιο θέμα σέ παραλλαγές συναντάται αργότερα

3tì

σόντος στο Ιερό ως μεταγενέστερη, οπότε, έάν ή χρονολόγηση των τοιχογραφιών της
Όμορφης 'Εκκλησιάς στο τέλος του 13 ο υ αί. είναι ορθή, θα πρέπει ίσως να άναθεωρηθή ή
αποψη αύτη.
51. Πρωτάτο, M i l l e t , Athos, πίν. 30.1. Ό Π ά λ λ α ς, βλ. παραπάνω, συνδέει
μέ τον Άναπεσόντα τοϋ Πρωτάτου και τους δύο αρχαγγέλους πού εικονίζονται δεξιά και
αριστερά από τήν είσοδο. Θα ήταν ίσως σκοπιμότερο να συνδέσωμε μέ τον Άναπεσόντα
μόνο τον αρχάγγελο πού δέεται και να θεωρήσωμε τον άλλο, πού παριστάνεται κατά
μέτωπο, σάν τον φύλακα της εισόδου. Berende, G r a b a r, Bulgarie II, πίν. XXXIX.
52. Περίβλεπτος, M i l l e t , Mistra, πίν. 115.1-2, P a l l a s , βλ. παραπάνω, σ. 182
καί παλιότερα στή Morata, όπου τον Χριστό κρατεί ή Παναγία ξαπλωμένο στην αγκα
λιά της, ένώ δύο άγγελοι δέονται στα πλάγια, M i l l e t - F r o l o w Ι, πίν. 85.3.
53. C h a t z i d a k i s, Icônes de St. - Georges, πίν. II, Σ ω τ η ρ ί ο υ , Σινά Ι, πίν. 146,
147. Στις εικόνες τοϋ Σινά (τοϋ 13 ο υ αϊ.) ό Χριστός δέν έχει ακριβώς τή στάση τοϋ Άναπε
σόντος, άλλα ή στολή του είναι πανομοιότυπη μέ τή στολή τοϋ Άναπεσόντος στην Όμορ
φη 'Εκκλησιά. 'Επίσης σέ έπιγονάιιο κεντητό τοϋ 14 ο υ αι. άπό τήν Πάτμο ( J o h n s t o n e ,
Church Embroidery, πίν. 52), τον Άναπεσόντα περιβάλλουν άπό αριστερά άγγελος με
τα όργανα τοϋ Πάθους καί άπό δεξιά ή Παναγία μέ ριπίδιο.
54. Συνήθως χρονολογείται τό 12° αϊ., Λ ά μ π ρ ο ς , Κατάλογος τών έν ταϊς Βιβλιοθήκαις τοϋ Αγίου Όρους ελληνικών κωδίκων, τ. Ι, σ. 77, άρ. 910/45. Οί Χατζηδάκης
καί Weitzmann τό χρονολογοΰν στά τέλη τοϋ 13°υ ή τις αρχές τοϋ 14 ,ν αϊ., πού είναι και
τό πιθανότερο (προφορική πληροφορία).
55. O k u n e ν, Lesnovo, σ. 239, πίν. XXXV, έπιγονάτιο Πάτμου βλ. σημ. 53.
56. Vatra- Moldovitei, βλ. σημ. 49. Στή Getatuia (1668) εικονίζεται στο νότιο τοίχο
τοϋ Διακονικοΰ, στή Dragomirna (1609), στο τύμπανο τοϋ νότιου παραθύρου τοϋ Ίεροϋ.
Στην τελευταία ό Χριστός ακουμπά τήν κεφαλή του στά γόνατα της Παναγίας, ό 'Ιωάννης
καί ένας άγγελος δέονται καί οικοδομήματα γεμίζουν τον κάμπο. Στην επισκοπική έκ-
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στις εκκλησίες της Μολδαυίας και σε εικόνες της Ρωσίας . Ό κάμπος
γεμίζει με φυτά και άνθη οπως στην παράσταση της "Ομορφης Εκκλησίας
,s
και στη μικρογραφία του χφ. 45 της Μονής Σταυρονικήτα και το Berende .
Τόσο πλήθος αγγέλων σε δέηση, χωρίς να κρατούν τα όργανα τοΰ Πάθους,
59
θυμίζοντας έτσι αγγέλους στή Γέννηση του Χρίστου , δεν παρουσιά
ζεται σε πρώιμες τοιχογραφίες· τους συναντούμε όμως σε φορητή εικόνα
του 13ου αι. και στή Moraca ·\ Ή δόξα πού περιβάλλει τον Χριστό και
τήν Παναγία δέν συναντάται σέ άλλη ανάλογη παράσταση. "Ισως θα πρέπει
Γ|
να τήν θεωρήσωμε σαν τή δόξα πού συνοδεύει τις θεοφάνειες .
Ό Άναπεσών έχει τό σώμα κάπως ορθό και άκαμπτο, χαρακτηριστικά
πού δέν είναι δυνατό νά αποδοθούν σέ σχεδιαστική αδυναμία τοΰ ζωγράφου,
άφοΰ υπάρχουν και στή μικρογραφία τοΰ χφ. τοΰ Σταυρονικήτα, πού μαρτυ
ρεί οτι έγινε άπό έμπειρο χέρι. 'Αντίθετα στή Moraca ό Χριστός έχει
έγκαταλειφθή τελείως στην αγκαλιά τής Μητέρας του. "Ισως εϊναι δυνατό
νά ύποτεθή o n ή σκόπιμη ακαμψία, όπως και ή εγκατάλειψη τοΰ Χρίστου
στην αγκαλιά τής Παναγίας, θέλουν νά δείξουν τον τριήμερο θάνατο τοΰ
Χρίστου. "Ισως ακόμα ή Παναγία με τον Χριστό καθισμένο στα πόδια της
στή μικρογραφία πού αναφέραμε πιο πάνω και ή Παναγία με τον Χριστό
στην αγκαλιά στή Moraca νά έχουν κάποια σχέση με τον Επιτάφιο θρήνο,
σαν μια ειδυλλιακή παράσταση του με συμβολικό χαρακτήρα.

κλησία του Roman (1546-1550) ή παράσταση κατέχει τήν ίδια θέση και δύο άγγελοι
δέονται προς τον Άναπεσόντα. Στο Balineçti εικονίζεται στο νάρθηκα σκεπασμένος μέ
κόκκινο ύφασμα, ένώ δύο άγγελοι δείχνουν τά Όργανα τοΰ Πάθους, S t e f a n e s c u ,
βλ. παραπάνω, σ. 110-111.
57. Ko n d a k ο ν, The Russian Icon, σ. 109, πίν. XXXII, F a b r i c i u s, Jesus
Christus, ;\ίν. XIV.
58. Μικρογραφία χφ. Σταυρονικήτα 45 και Berende, βλ. σημ. 54 και 51.
59. Βλ. πρόχειρα Βροντόχι και Περίβλεπτο, M i l l e t , Mistra, πίν. 95.8, 118.1.
60. C h a t z i d a k i s, Icônes de St. - Georges, σ. 9-10, πίν. 2 και II, M i 11 e t - F r οΙ ow Ι, πίν. 85.3.
61. G r a b a r, The Virgin in a Mandorla of Light, σ. 310-311.
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νάρθηκας.

Α Γ Ι Ω Ν

Οι μεμονωμένες μορφές είναι τόσο λίγες καί άποδοσμένες μέ τόσο δια
φορετικές αντιλήψεις ή κάθε μία, ώστε να είναι δύσκολο, αν δχι αυθαίρετο
καί παρακινδυνευμένο, να καταταχθούν σέ ομάδες. Γι' αυτό είναι συνετώτερο να περιοριστούμε σέ μία στοιχειώδη σύγκριση μέ ανάλογες μορφές
άπό άλλα μνημεία (πίν. 3α).
'Από τους δύο ' Α γ ί ο υ ς στο τυφλό άψίδωμα του ανατολικού τοίχου ό
αριστερός, μέ τελείως καταστραμμένο τό πρόσωπο, έχει άποδοθή επίπεδα.
Το λεπτό σώμα υπάρχει μόνο ώς όριο για να περιορίση τό άπλωμα του ανοι
χτόχρωμου ιματίου. Δύο στοιχειώδεις σχηματικές διχαλωτές πτυχές ξεκινούν
συμμετρικά από τους ώμους καί καταλήγουν στο σκοτεινόχρωμο ζώσιμο της
λεπτής μέσης. 'Αποδίδονται μέ σκληρές καί γρήγορες βαθύχρωμες γραμμές.
Στο κάτω μέρος του σώματος έγινε προσπάθεια διαχωρισμού τοΰ άνετου
καί τοΰ σταθερού σκέλους. 'Αποδίδονται καί τα δύο σαν ίσοπλατή κατακό
ρυφα επίπεδα, μέ τη διαφορά ότι στο σταθερό σκέλος τρεις κάθετες έντονες
γραμμές, πού ξεκινούν άπό τή μέση,τό σπάζουν σέ μικρότερες επιφάνειες.
Όμοιες σπασμένες γραμμές στους αγκώνες, στο τελείωμα τών μανικιών,
προσπαθούν να αποδώσουν τήν κίνηση τοΰ ανύπαρκτου σώματος καί τήν
υφή τοΰ υφάσματος. 'Αντίθετα οί συμμετρικά απλωμένες στο στήθος παλά
μες έχουν άποδοθή γοργά μέ ελεύθερες σκοτεινόχρωμες πινελιές. Οί από
τομες μεταβάσεις άπό τα ανοιχτόχρωμα επίπεδα στις κατακόρυφες ή σπα
σμένες γραμμές τών πτυχώσεων, ή έλλειψη φώτων, τό επίπεδο καί άκαμπτο
τής μορφής δέν μπορούν να ερμηνευθούν σαν απλή αδεξιότητα τοΰ ζωγράφου.
'Ανάλογη αντίληψη, πιο εκλεπτυσμένη καί συνδυασμένη μέ σωματικότητα
τής μορφής καί φώτα πού απαλύνουν τήν τραχύτητα τών πτυχώσεων, διακρίνομε σέ τοιχογραφίες τής Μακεδονίας καί τής Σερβίας τοΰ τέλους τοΰ
13ου αϊ. ', στις παραστάσεις τών συναξαριών στή Μητρόπολη τοΰ Μυστρα*

1. Gradac, Arilje, M i 11 e t - F r ο 1 ow
2. M i l l e t , Mistra, πίν. 70.2, 73.2-3.

Ιί, πίν. 50 έπ., 76 έπ.
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κ. ά. Επίσης σέ τοιχογραφίες της Ευβοίας του τέλους του 13ου αί. '\ σε
4
εικόνες πού αποδίδονται σέ εργαστήρια των Σταυροφόρων της Παλαιστίνης ,
καθώς και σέ έργα ιταλικά δουλεμένα σύμφωνα μέ τη maniera greca \
υπάρχουν τα στοιχεία αυτά σέ διάφορες παραλλαγές. Ή παράσταση τοΰ
μνημείου μας πλησιάζει περισσότερο τα τελευταία αυτά έργα κοινή είναι
ή απουσία των φώτων και ή ακαμψία της φόρμας.
Ό δεξιός "Αγιος τοΰ ιδίου άψιδώματος αντιπροσωπεύει διαφορετικό
κόσμο (πίν. 3α). Ό λευκός χιτώνας, περιορισμένος μέ όμοιο περίγραμμα
όπως τοΰ προηγουμένου αγίου, κρύβει σώμα λεπτό* πέφτει κατακόρυφα
αδιάσπαστος. Λίγες μαλακές σταθερές και λεπτές γραμμές χαράζουν μέ
ευαισθησία και γνώση ορισμένες πτυχές στους αγκώνες και στο τελείωμα
τών μανικιών, προσδίδοντας έτσι κάποιο όγκο στή μορφή. Παράλληλα λί
γες μαλακές πινελιές στο σκοτεινόχρωμο έπιτραχήλιο αποδίδουν τήν υφή
του υφάσματος και του κουκουλίου. Ή παλάμη του αριστερού χεριού του
έχει σχήμα δυσανάλογα μακρόστενο, μέ δύσκαμπτα δάχτυλα και σχηματο
ποιημένη τή χαραγματιά άπό τό μεγάλο δάχτυλο μέχρι τον καρπό. Ή σχέση
του και ώς προς τήν αντίληψη της μορφής και ώς προς τήν απόδοση τών
λεπτομερειών μέ δυτικά, ιδιαίτερα ιταλικά, έργα είναι φανερή ,;.
Οί αντίστοιχοι " Α γ ι ο ι στο τυφλό άψί δώμα τού δυτικού τοίχου, μέ τήν
άνετη φυσική στάση τους, γυρισμένοι κατά τα τρία τέταρτα προς τό κέντρο
(πίν. 3β), τήν πλατιά πτυχολογία πού κυλά οέ μεγάλες ημικυκλικές πτυχές,
οί όποιες σέ συνδυασμό μέ τα σοφά τοποθετημένα φώτα αποδίδουν τήν υφή
τοΰ ιματίου και τήν άμεση σχέση του μέ τό σώμα, έχουν τα τυπικά χαρα
κτηριστικά τών βυζαντινών έργων τοΰ τέλους τοΰ 13ου αϊ. της Μακεδονίας,
Σερβίας καί Ελλάδος 7 και μερικών μικρογραφιών της ίδιας εποχής \

3. Εύβοια: "Αγιος Δημήτριοο στο Μακρυχώρι (1303), "Αγιος Νικόλαος Ριτζάνων
(1304), κλπ. Ι ω ά ν ν ο υ , Τοιχογραφίες της Ευβοίας, πίν. 14, 34 κλπ.
4. W e i t z m a n n , Icon Painting, DOP 20, 1966, εϊκ. 8, 22, 58.
5. S t u b b 1 e b i n e, Guido da Sienna, πίν. 6, 21, 25, 105. 109 κλπ. Πρβλ. τον "Αγιο
Φραγκίσκο τοΰ Cimabue στο Μουσείο τή£ 'Ασίζης, B o l o g n a , Die Anfänge der italienischen Malerei, πίν. 73.
6. Βλ. σημ. 5. Οί τόσο στενές σχέσεις μέ δυτικά έργα δέν πρέπει να μας εκπλήσσουν,
άφοΰ άλλωστε δέν είναι καί οί μοναδικές. Το 13° at. χρησιμοποιούνται για διακόσμηση
ορθοδόξων εκκλησιών γλυπτά σέ φραγκική τεχνοτροπία δουλεμένα στην 'Αθήνα, Ξ υ γγ ό π ο υ λ ο ς , Φραγκοβυζαντινά γλυπτά, ΑΕ 1931, σ. 69-102, πού βρίσκονται σήμερα
στο Βυζαντινό Μουσείο 'Αθηνών, Μ π ο ύ ρ α ς, Βυζαντινά σταυροθόλια, σ. 72.
7. Πρωτάτο ( M i l l e t , Athos, πίν. 10,11.1), Arilje (M i 11 e t - F r ο 1 ow li, πίν. 87.
1,3), Μητρόπολη Μυστρά ( M i l l e t , Mistra, πίν. 79.2)· πρβλ. καί μορφές άπό τήν
Αγία Σοφία της Τραπεζοϋντος, R i c e , βλ. παραπάνω, πίν. 42 c-d.
8. Par. gr. 54, L a z a r e ν, Istorija II, πίν. 251, Pal. gr. 381, R i e e - H i r m e r,
Art byzantin, πίν. 177.
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Ό "Αγιος στο δυτικό τοίχο της βορεινής στενής καμάρας έχει λεπτό ελα
στικό σώμα τυλιγμένο σε ιμάτια με περίτεχνες πτυχές σέ επάλληλα
σπασμένα επίπεδα, σοφά σχεδιασμένα και τονισμένα με λεπτές γραμμές πού
σχηματίζουν τις κλειδώσεις και ανταποκρίνονται στον ρυθμό του σώματος
(πίν. 5α). Παρά τήν σχετική σκληρότητα καί γραμμικότητα ή μορφή αυτή
μπορεί να καταταχθή στον 'ίδιο κύκλο μέ τους προφήτες του τρούλλου τής
Παρηγορήτισσας τής "Αρτας ', όπως καί μέ μορφές άπό το Gradac καί
Arüje 1". Παράλληλα όμως κρατεί πολλά στοιχεία άπό παλιότερα έργα,
πού αποτελούν τους προδρόμους τής τεχνοτροπίας αυτής, όπως τή βλέπουμε
σέ εικόνα του 'Αγίου "Ορους, πού χρονολογείται στο τέλος του 12ου αϊ. " ,
στους προφήτες τής Sopo£ani " κ. ά.
οι

ΣΥΝΘΈΣΕΙΣ

Οί δύο σκηνές άπό τήν Παλαιά Διαθήκη, ή Θ υ σ ί α τ ο υ ' Α β ρ α ά μ
και ό Β α λ α ά μ μ έ τ ο ν " Α γ γ ε λ ο έχουν στηθή πανομοιότυπα (βλ.
καί σ. 9) (πίν. 8,9). Οί μορφές έχουν τοποθετηθή εξω άπό τον κεντρικό
άξονα, λοξά σέ στάσεις τριών τετάρτων αφήνοντας κενό το κέντρο τής
παραστάσεως, πράγμα ασυνήθιστο για τή βυζαντινή καλλιτεχνική πράξη.
Συγχρόνως τά βουνά πίσω άπό τίς μορφές ακολουθούν τους 'ίδιους άξονες
τονίζοντας ακόμη περισσότερο τήν αντίληψη αυτή, πού δείχνει πόσο τό
πρόβλημα τής τρίτης διαστάσεως απασχολούσε τό ζωγράφο τους.
Τό ίδιο πρόβλ ημα επανέρχεται καί σ' όλες τις υπόλοιπες παραστάσεις
του νάρθηκα καί κάθε φορά δίδεται διαφορετική λύση ανάλογα μέ τό χώρο
πού έχει στή διάθεση του ό ζωγράφος καί κυρίως ανάλογα μέ τήν εικονο
γραφία πού είναι υποχρεωμένος να άκολουθήση. "Ετσι, ένώ στην παράσταση
του Όράματος φαίνεται ότι ή εικονογραφία περιώρισε τίς μορφές σέ ενα
επίπεδο, στον έν Κ α ν ά Γ ά μ ο ν εμφανίζονται νέες λύσεις στο πρόβλημα
του χώρου καί στή διάταξη τών μορφών. Ό Χριστός καί ό υπηρέτης στις
δύο κάτω γωνίες τής καμάρας κινούνται σέ άλλο επίπεδο άπό τήν υπόλοιπη
παράσταση, άλλα οί όμοιες κινήσεις τους, ή έντονη κατά τά τρία τέταρτα
στροφή τους προς τό κέντρο, αποκαθιστούν τήν ενότητα στή σύνθεση.
Όρισμένες πάλι λεπτομέρειες στον αρχιτεκτονικό διάκοσμο, όπως ή κιονο
στοιχία στο αριστερό μέρος πού είναι τοποθετημένη λοξά μέ μικρότερα
9. ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς , Παρηγορήτισσα, πίν. 7, 8, 9.
10. Μ i 11 e t - F r ο I ow II, πίν. 64.1, 89. 2 και ή Προφητεία από τή γνωστή μικρο
γραφία του Δαυίδ μεταξύ Σοφίας καί Προφητείας του χφ. Pa!, gr. 381, R i e e - H i r m e r,
βλ. παραπάνω, πίν. 177, καθώς καν μορφές άπό μικρογραφίες τοϋ χφ. Leningrad 269,
Vat. gr. 381 κλπ. W e i t z m a n n, Eine pariser-Psalter-Kopie, IÖG 6, 1956, ε?κ. 5, 8.
11. Frühe Ikonen, πίν. 41.
12. M i M e t - F r o l o w II, πίν. 5.3, D j u r i c, Sopccani, πίν. Ill, IV, V, VI.
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αρχιτεκτονήματα πού φαίνονται σαν απομακρυσμένα ανάμεσα από τους κίο
νες, καθώς και οί πιο ελεύθερες στάσεις των υπηρετών μπροστά στον Χριστό,
βοηθούν σημαντικά στή δημιουργία της έντυπώσεως της τρίτης διαστάσεως.
Στο μ α ρ τ ύ ρ ι ο τ ο ΰ ' Α γ ί ο υ Γ ε ω ρ γ ί ο υ , ίσως άπό έλλειψη
χώρου, οί λύσεις είναι πιο συμβατικές. Ή καθιερωμένη εικονογραφία πλου
τίζεται — σε μερικές συνθέσεις ασφυκτικά — με αρχιτεκτονήματα, πού με
πολύπλοκη προοπτική προσπαθούν να υποβάλουν τήν ιδέα τοΰ βάθους
(πίν. 10, 11). Στή σκηνή τοΰ 'Αγίου και τοΰ Αυτοκράτορα ένα χαμηλό πε
ζούλι εμπρός αντιπροσωπεύει το πρώτο επίπεδο. Οί μορφές τυπικά στημένζς
πιο πίσω φαίνονται ολόκληρες σαν να τις βλέπωμε άπό υψηλά. Στην παρά
πλευρη σκηνή το τοξωτό οικοδόμημα φράζεται μπροστά επίσης μέ πε
ζούλι πού αποδίδεται προοπτικά μέ σπασμένο περίγραμμα. Ό "Αγιος και
ό άγγελος είναι τοποθετημένοι λοξά και φαίνονται πάλι ολόκληροι. Στή
σκηνή τοΰ μαρτυρίου τοΰ τροχού ή περίτεχνη προοπτική απόδοση τοΰ
οργάνου τοΰ μαρτυρίου κυριαρχεί τόσο, ά)στε ή μορφή τοΰ 'Αγίου καταντά
απλό εξάρτημα της και σχεδόν εξαφανίζεται. Ή εντύπωση αυτή είναι
έντονώτερη σήμερα πού οί πλαϊνές μορφές τών δημίων έχουν καταστραφή.
Στή σκηνή πού βρίσκεται ακριβώς άπό πάνω ό πύργος έχει άποδοθή μέ
προοπτική αντίληψη, ανάλογη τών υπόλοιπων σκηνών τοΰ μαρτυρίου τοΰ
Αγίου. Είναι χαρακτηριστικό ότι οί σκηνές τοΰ μαρτυρίου, αν και πολύ
πυκνά τοποθετημένες, δέν ξεχωρίζουν μέ σαφή πλαίσια. Ό διαφορετικός
χώρος υποβάλλεται άπό τήν προοπτική απόδοση τών αρχιτεκτονημάτων.
Στή σκηνή πού διατηρείται στον τυφλό μεσαίο τροΰλλο ή άνεση τοΰ
χώρου επέτρεψε τήν πιο ελεύθερη καί λεπτολόγο ανάπτυξη τών αρχιτεκτο
νημάτων : κίονες καί πεσσοί σέ βάθρα αποδίδονται μέ σιγουριά σέ διάφορα
επίπεδα καί επηρεάζουν ουσιαστικά τό στήσιμο της μορφής πού σώζεται
(πίν. 12β).
Ή απόδοση τών βουνών, ό τύπος τών οικοδομημάτων μέ λεπτά κοσμή
ματα στις ελεύθερες επιφάνειες τους, ή στοά πού κατευθύνεται λοξά αφή
νοντας να φαίνωνται ανάμεσα στους κίονες της άλλα οικοδομήματα, τό
χαμηλό πεζούλι στο πρώτο επίπεδο ορισμένων σκηνών, ή προοπτική τους
απόδοση σέ συνδυασμό μέ τό στήσιμο καί τό συσχετισμό τών μορφών με
ταξύ τους δείχνουν καθαρά τό ιδιαίτερο ενδιαφέρον τών ζωγράφων στα προ
βλήματα της τρίτης διαστάσεως. Συγκεντρωμένα τά στοιχεία αυτά, σέ ανά
λογη μεταξύ τους συνάρτηση, τά συναντοΰμε στις τοιχογραφίες της Αγίας
Ευφημίας στην Κωνσταντινούπολη, πού χρονολογήθηκαν τελευταία στις
τελευταίες δεκαετίες τοΰ 13ου αι. ι \ όπως καί σέ άλλα μνημεία της ίδιας
13. N a u m a n n - B e l t i n g ,

Euphemiakirche, σ. 154 έπ., πίν. 26, 30, 32b, 33a,

Sopcèani, Gradac, Arilje (M i 11 e t - F r ο 1 ο w II, πίν. 19, 20.2-3, 22.3, 26, 60.3, 73, 78.1
κλπ.), μικρογραφίες κώδ. αριθ. 5 Μ. 'Ιβήρων ( Ξ υ γ γ ό π ο υ λ ο ς Ιστορημένα Εύαγ-
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περιόδου . Οί ζωγράφοι δοκιμάζουν, ερευνούν νέες λύσεις και δυνατότητες,
και οί προσπάθειες αυτές φαίνονται ανάγλυφες στα έργα τους. Λίγο αργό
τερα, μέ τη στροφή περίπου του αιώνα, το πρόβλημα εγκαταλείπεται και
επαναλαμβάνονται σχεδόν μηχανικά οί λύσεις πού δόθηκαν το 13ο αϊ. ''"'.
Ό όρθιος Χ ρ ι σ τ ό ς στον έν Κανά Γάμο πού ευλογεί τις υδρίες είναι ή
μόνη μορφή σχεδόν πού σώζεται ακέραιη και σε καλή κατάσταση. Γι' αυτό
θά επιμείνουμε περισσότερο στή μελέτη και στο σχολιασμό της (πίν. 5β).
Τό λεπτό σώμα του τυλίγεται χαλαρά και άρρυθμα σέ ιμάτια μαλακά, μέ τον
χιτώνα αρκετά κοντό, ώστε να φαίνεται γυμνό ενα μεγάλο μέρος τών ποδιών
του επάνω άπό τους αστραγάλους. Τό ιμάτιο περιβάλλει λοξά τό σώμα του
ως τα γόνατα. Ή μία άκρη του πέφτει από τον δεξί ώμο μέ βαριές πτυχές
και ή άλλη τυλίγεται στο χέρι, πού κρατεί τό είλητό, σχηματίζοντας μαλα
κές πτυχές. Τα υψηλά σκέλη διαγράφονται καθαρά μέ σαφή περιγράμματα
κάτω άπό τό ιμάτιο πού κολλά επάνω τους, ένώ μικρότερες πτυχές τονίζουν
ορισμένες αρθρώσεις. Ή κοιλιακή χώρα τονίζεται ανόργανα μέ επιφανεια
κές λεπτές πτυχές. Ό λαιμός υψηλός και κυλινδρικός στηρίζεται σέ ώμους
στενούς και χαμηλούς μέ τή ρίζα του δηλωμένη σαν ανοιχτή καμπύλη γω
νία. Ή κεφαλή του πού, ελαφρά υψωμένη, στρέφεται κατά τα τρία τέταρτα
είναι σχετικά μικρή, μέ τό πρόσωπο λεπτό, ωοειδές, πλασμένο σέ ανοιχτό
χρωμους τόνους σάρκας χωρίς φωτοσκιάσεις. Τα μαλλιά ανοιχτόχρωμα καί
κυματιστά πέφτουν πίσω στην πλάτη αφήνοντας ακάλυπτο τό σχηματοποι
ημένο λοβό του αυτιού. Τό περίγραμμα του υψηλού μετώπου είναι τριγωνικό,
ή γραμμή της μύτης ευθύγραμμη καί τα μάτια, πού σκιάζονται άπό παχιά
φρύδια πού φτάνουν μέχρι τους κροτάφους, είναι μικρά μέ διπλό περίγραμμα
στα βλέφαρα. Τό στόμα αποδίδεται πλαστικά μέ βαθιά σκιά ανάμεσα στα
δύο χείλη καθώς καί υψηλά στο πηγούνι, ένώ τό επάνω χείλος καλύπτεται
στις άκρες άπό τό κοντό μουστάκι. Τα αραιά γέν^ια, ζωγραφισμένα ελεύθερα,
φυτρώνουν χαμηλά σχεδόν στο περίγραμμα του προσώπου. Ό Χριστός αυ
τός καί στή φόρμα καθώς καί στή στάση καί στή διάθεση του ιματίου θυμί-

γέλια, πίν. 46, 48), Μητρόπολις Μυστρά ( M i l l e t , Mistra, πίν. 74, 75) κλπ. Γενικά έπί
του θέματος V e ì m a n s , Le rôle du décor architectural, C.A. 14, 1964, σ. 185 έπ.
14. Sopccani (Μ 111 e t - F r ο 1 ow II, πίν. 10.9, 22.3), 'Αγία Σοφία Τραπεζοϋντος
(R i e e, Haghia Sophia at Trebizond, πίν. 58), Μητρόπολη Μυστρά ( M i l l e t , Mistra,
πίν. 74.2, 75.2, 76.3).
15. U n d e r w o o d , Kariye Djami II, πίν. 135, 138 κλπ., Άγιος Νικόλαος ό 'Ορφα
νός Θεσσαλονίκης ( Ξ υ γ γ ό π ο υ λ ο ς , "Αγιος Νικόλαος 'Ορφανός, πίν. 8, 20, 37 κλπ.)
Staro Nagoricino ( M i l l e t - F r o l o w III, πίν. 40, 41, 45, 92.3, 98 κλπ.), Περίβλεπτος
Μυστρά ( M i l l e t , Mistra, πίν. 116, 120.2, 125.1 κλπ.).
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ζει μορφές προφητών σε τρούλλους "'. Σε σύγκριση με τήν κάπως ανάλογη
ΙΤ
μορφή του 'Αγγέλου του Ευαγγελισμού στη Sopocani
φαίνεται μέ σαφή
νεια οτι, αν και ή γενική αντίληψη είναι ή ϊδια, το αποτέλεσμα είναι
διαφορετικό. Στην "Ομορφη Εκκλησιά δεν υπάρχει ή αίσθηση του όγκου του
σώματος, πού πάλλει κάτω από τις σοφά αναπτυγμένες πτυχώσεις. Τα μέλη
του σώματος, ασύμμετρα και ανόργανα δεμένα μεταξύ τους, κρύβονται άπό
πτυχώσεις απλοποιημένες μέ λιγοστά φώτα, πού δεν ανταποκρίνονται στην
κίνηση του σώματος. Παρόμοιες διαφορές υπάρχουν και μέ μικρογραφίες
ls
πού ανήκουν στον ίδιο κύκλο . Στους προφήτες του τρούλλου της Παρηγορήτισσας της "Αρτας ή τεχνοτροπία αυτή είναι λιγότερο περίτεχνη και
απλουστευμένη. Υπάρχουν όμως πάλι διαφορές σέ σύγκριση μέ τον Χριστό
της παραστάσεως τοΰ μνημείου μας, πού φαίνονται καθαρά, αν παραβάλωμε
19
τον Χριστό μέ τον Προφήτη 'Ιεζεκιήλ . 'Ανήκουν στον ίδιο κύκλο, αλλά
διαφέρει ή ποιότητα της εκτελέσεως· οί ψηφιδωτές παραστάσεις της Παρηγορήτισσας ανήκουν στα αντιπροσωπευτικότερα έργα του τέλους του 13ου
αι., ενώ ό Χριστός της "Ομορφης 'Εκκλησίας είναι ωχρή επαρχιακή αντα
νάκλαση της τεχνοτροπίας αυτής. Ή απόδοση του προσώπου του όμως και
τα φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά του άντικαθρεφτίζουν αντιλήψεις πού
συναντώνται σέ τοιχογραφίες και ιδιαίτερα σέ μικρογραφίες τής ίδιας
εποχής 2". Αίγο αργότερα ό Χριστός στην ψηφιδωτή Δέηση τής Μονής
τής Χώρας äl και ό Χριστός στην εις "Αδου Κάθοδον στους Αγίους 'Απο
στόλους τής Θεσσαλονίκης s ? έχουν τον ϊδιο τύπο προσώπου, χωρίς άλλες
ομοιότητες.
Ή κεφαλή τής νύφης, μέ τό μακρόστενο ευγενικό σχήμα του προσώπου
(πίν. 6), τα τοξωτά ενωμένα επάνω από τή ρίζα τής μύτης φρύδια, τό σχήμα
τών ματιών μέ τό διπλό βλέφαρο, τα λεπτά, πλαστικά άποδομένα, χείλη
και τό απαλό χωρίς έντονες σκιές πλάσιμο καθώς και μέ τή διακόσμηση τής
κεφαλής θυμίζει μορφές νέων αγίων του Arilje '*. Τα όμοια χαρακτηριστι
κά του γαμβρού συμπληρώνονται μέ αραιό μουστάκι, λεπτό αραιό γένι στο
16. ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς , Παρηγορήτισσα, πίν. 6 έπ., Ξ υ γ γ ό π ο υ λ ο ς , "Αγιοι
'Απόστολοι, πίν. 8, 10, U n d e r w o o d , βλ. παραπάνω, πίν. 46 έπ., Περίβλεπτος
Μυστρά, M i l l e t , Mistra, πίν. 108.
17. M i l l e t - F r o l o w II, πίν. 6.1.
18. Vat. gr. 1208, Β e e kw i t h, Art of Constantinople, σ. 131, είκ. 171 κλπ.
19. ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς , Παρηγορήτισσα, πίν. 10.
20. Sopoüani ( M i l l e t - F r o l o w II, πίν. 21.4), Κουμπελίδικη Καστοριάς (Π ε λ εκ α ν ί δ η ς , Καστοριά, πίν. 103β), μικρογραφία χφ. Vat. gr. 1208 (Β e c kw it h, βλ.
παραπάνω).
21. U n d e r νν ο ο d, βλ. παραπάνω, πίν. 19.
22. Ξ υ γ γ ό π ο υ λ ο ς , βλ. παραπάνω, πίν. 28, 29.
23. M i l l e t - F r o l o w II. πίν. 89.1, 90. 1-2.
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περίγραμμα του προσώπου και πλούσια κόμη. "Ολα αυτά τα χαρακτηριστικά
24
συναντώνται και στην 'Αγία Ευφημία της Κωνσταντινουπόλεως . Επίσης
όμοια κόμη συναντάται και στη Μητρόπολη του Μυστρα, στο Συναξάριο
25
του Αγίου Δημητρίου ' . 'Ακόμα οί στολές και τα κοσμήματα του γαμβρού
και της νύφης, έκτος άπό τα μνημεία πού αναφέραμε, συναντώνται και σε
σύγχρονες μικρογραφίες χειρογράφων πού αποδίδονται στα εργαστήρια
τών Σταυροφόρων της Παλαιστίνης SB. Ή υπηρέτρια δίπλα στή νύφη, μέ
το πλατύ, μέ τελείως ζωγραφικά μέσα άποδομένο, πρόσωπο, έχει πολλές
ομοιότητες μέ κεφαλή αγγέλου άπό τό Arilje ''"'.
Στις σκηνές άπό τήν Παλαιά Διαθήκη καί τό συναξάριο του Αγίου
Γεωργίου (πίν. 8-11), οί μορφές είναι ψηλόλιγνες, ευκίνητες, μέ κομψές άνε
τες κινήσεις καί ιμάτια ανοιχτόχρωμα μέ πυκνές βαθιές πρισματικές πτυχές
καί πολλά πλατιά φώτα, πού προσπαθούν να αποδώσουν τον όγκο καί τήν
κίνηση του σώματος. Οί δύο κεφαλές πού σώζονται καλύτερα, του στρα
τιώτη άπό τό συναξάριο του 'Αγίου Γεωργίου καί ενός προφήτη από τό
"Οραμα, εϊναι μικρές μέ κανονικά λεπτογραμμένα χαρακτηριστικά πού θυ
μίζουν τις κεφαλές του εν Κανά Γάμου (πίν. 7, 12α)."Οπως καί τα οικοδομή
ματα τών σκηνών αυτών, έτσι καί οί μορφές αυτές έχουν στενές σχέσεις μέ
τις παραστάσεις άπό το συναξάριο της Αγίας Ευφημίας στην ομώνυμη εκ
κλησία της Κωνσταντινουπόλεως 2* καί μέ ορισμένες μορφές άπό τό
Gradac καί τό Arilje ?fl. Ή ασπίδα μέ τό οικόσημο, πού κρατεί ό στρατιώτης,
βρίσκεται σέ μικρογραφίες χειρογράφων τών Σταυροφόρων της Παλαι
στίνης 30 καί λίγο αργότερα στο Staro Nagoricino Sl ενώ ή κεφαλή του
έχει πολλές ομοιότητες μέ τον 'Απόστολο 'Ιούδα του χειρογράφου 37 του
Παναγίου Τάφου " καί μέ μορφές Εβραίων άπό τήν Έγερσιν του Λαζά-

24. N a u m a n n - B e l t i n g , Euphemiakirche, πίν. 30, 31.
25. M i l l e t , Mistra, πίν. 70.2.
26. Παγκόσμιος 'Ιστορία (Άκκρα 1285), British Museum, Add. 1526 (Bu c h t h a 1,
Miniature Painting, πίν. 120 e, 114 e, 115 b κλπ.), Sopcèani, Arilje ( M i l l e t - F r o l o w
II, πίν. 10.1-2, 82.3, 94.3), 'Αγία Ευφημία Κωνσταντινουπόλεως ( N a u m a n n - B e l t i n g ,
βλ. παραπάνω, πίν. 25a, 26).
27. M i l l e t - F r o l o w II, πίν. 88.4.
28. N a u m a n n - B e l t i n g , βλ. παραπάνω, πίν. 25b, 27, 28, 31, 33a, καθώς καί
σέ σύγχρονες μικρογραφίες, W e i t z m a n n , βλ. παραπάνω, πίν. 3, 5, κλπ.
29. M i l l e t - F r o l o w Π, πίν. 60.3, 61.3, 73, 78.1, κλπ. Πρβλ. καί 'Αγία Σοφία
Τραπεζοϋντος, R i c e , βλ. παραπάνω, πίν. 47, 48a.
30. Βίβλο, (Άκκρα, τρίτο τέταρτο 13°" ai.), Bibl. Arsenal 5211, Β u c h t h a 1,
Miniature Painting, πίν. 80a, κλπ.
31. M i l l e t - F r o l o w III, πίν. 95.3.
32. N a u m a n n - B e l t i n g , βλ. παραπάνω, πίν. 47c.
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ρου στην Κουμπελίδικη της Καστοριάς . Οι άγγελοι στην παράσταση του
Όράματος μπορούν να συγκριθούν για το γοργό, σχεδόν μονόχρωμο, καθαρά
ζωγραφικό πλάσιμό τους με τον Χριστό σε τοιχογραφία του τέλους τοϋ
13ου αι. στην Παμμακάριστο της Κωνσταντινουπόλεως ·*. Τέλος της μόνης
μορφής, πού σώζεται στον τυφλό τροΰλλο, με τη λεπτή νευρώδη φόρμα και
πού εϊναι ή χαρακτηριστικότερη τής τεχνοτροπίας αυτής, τα ιμάτια αποδό
θηκαν με πρισματικές και κατακόρυφες πτυχές και φώτα πλατιά πού εναλ
λάσσονται μέ ρυθμική κανονικότητα μέ τα σκιασμένα μέρη (πίν. 12β). "Ετσι
δίνεται ανάγλυφος ό όγκος του σώματος. Τήν εντύπωση αύτη δυναμώνει τό
σκοτεινό χρώμα πού απλώνεται στα ιμάτια γύρω στο περίγραμμα αφήνοντας
να προβάλλωνται τα κύρια μέρη τοϋ σώματος πάνω στα όποια απλώ
νονται τα φώτα. Ανάλογη είναι και ή απόδοση ορισμένων μορφών στην
'Αγία Ευφημία τής Κωνσταντινουπόλεως 3 \ στις μικρογραφίες του χφ.
Burney 20 :îfi καθώς και του 'Αγίου 'Ιωάννη στην ψηφιδωτή εικόνα του
Έρμιτάζ ;,Τ, παρόλη τήν γραμμικότητα του τελευταίου. Σέ σύγκριση μέ τις
μεστές αυτές φόρμες ή ρέουσα καλλιγραφημένη τελειότητα τών μορφών
τής Μονής τής Χώρας είναι ή κατάληξη τής μακριάς πολυποίκιλης πορείας
για τήν κατάκτηση τής ουσιαστικότερης αποδόσεως τής ανθρώπινης μορφής
τό 13° αιώνα. Παράλληλη είναι και ή πορεία για τήν απόδοση του χώρου,
όπως είδαμε παραπάνω.
Τήν χρονολόγηση τών τοιχογραφιών τοϋ νάρθηκα στις τελευταίες δε
καετίες τοϋ 13ου αι., στην οποία οδήγησε ή σύγκριση μέ μνημεία τών δύο
μεγάλων κέντρων ζωγραφικής τής εποχής, Κωνσταντινουπόλεως και Μα
κεδονίας, βοηθοϋν και δύο άλλα στοιχεία : Τα χρώματα σέ ψυχρούς τόνους
ρόδινου, άνοιχτοΰ πράσινου, ώχρας, γαλάζιου κλπ. καθώς και ή λεπτή λευκή
γραμμή πού παρακολουθεί τα περιγράμματα ορισμένων μορφών και πού
συναντάται κυρίως στις τοιχογραφίες τοϋ Arilje 3Η και στην Εύβοια 39 .

33. Π ε λ ε κ α ν ί δ η ς, Καστοριά, βλ. παραπάνω, πίν. 104α, 105β.
34. N a u m a n n - B e l t i n g , βλ. παραπάνω, πίν. 44b.
35. N a u m a n n - B e l t i n g , βλ. παραπάνω, πίν. 31, 33a.
36. L a z a r e ν, Istorija II, πίν. 256b.
37. L a z a r e ν, πίν. 263a.
38. Ο k u n e ν, Arilje, Seminarium Kondakovianum III, 1936, σ. 256.
39. "Αγιος Νικόλαος Ριτζάνων Όξυλίθου (1304), Μεταμόρφωση Σωτη,ρος Πυργί
(1310 - 1311), Ι ω ά ν ν ο υ , Τοιχογραφίες τής Ευβοίας, πίν. 34, 47, 48, 55, 57, κλπ.
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Στην εικονογραφική ανάλυση πού προηγήθηκε διαπιστώθηκε μία έντο
νη εκλεκτικότητα στή βασικά συντηρητική εικονογραφία, καθώς και κά
ποια δυτική επίδραση σε ορισμένες παραστάσεις, ιδιαίτερα στο βορειοδυ
τικό και νοτιοδυτικό πλάγιο διαμέρισμα. 'Ακόμα, με κριτήρια μόνο εικονο
γραφικά, φαίνεται οτι οι τοιχογραφίες αυτές χρονολογούνται στα τέλη του
13ου ή στις αρχές του 14«υ αι. Οί παρατηρήσεις πού ακολουθούν θα καθορί
σουν ακριβέστερα, με τεχνοτροπικά πια κριτήρια, τή χρονολογία τους.
Ή Έ γ ε ρ σ ι ς τ ο υ Λ α ζ ά ρ ο υ , ή Β α ϊ ο φ ό ρ ο ς , ή ε ι ς "Αδ ο υ Κ ά θ ο δ ο ς και ή Π ρ ο σ ε υ χ ή τ η ς " Α ν ν α ς έχουν ενότητα
στο ΰφος και στο χρώμα πού επιτρέπουν να μελετηθούν μαζί (πίν. 22, 25,
28, 31).
Στις παραστάσεις αυτές το πρόβλημα τοΰ χώρου, πού τόσο απασχολεί
τους ζωγράφους του νάρθηκα, δέν υπάρχει. 'Ακολουθείται ή γνωστή τυπική
διάταξη των μορφών σέ ενα επίπεδο, συμμετρικά δεξιά και αριστερά άπό τον
κάθετο μεσαίο άξονα πού κατέχει ή σημαντικότερη μορφή. Τό τοπίο και τα
αρχιτεκτονήματα, ουσιαστικά ασήμαντα, δέν λειτουργούν ώς καθοριστικά
του χώρου, άλλα απλώς υπάρχουν εΐτε ώς πλαίσια ομάδων προσώπων εϊτε
ώς αναγνωριστικά τόπου ή τέλος γεμίζουν συμμετρικά τον κάμπο χωρίς
ιδιαίτερο λόγο. Τό κυριότερο ενδιαφέρον τών συνθέσεων αυτών συγκεντρώ
νεται στις μορφές. Σώμα δεν υπάρχει κάτω άπό τα ιμάτια, πού σέ χρώματα
σκοτεινά και ζεστά, πράσινα - κυπαρίσσια, κόκκινα-κεραμιδιά — χωρίς
να λείπουν μερικές φορές όπως στην Έγερσιν του Λαζάρου ψυχρότεροι
τόνοι σέ τολμηρούς συνδυασμούς (ανοιχτό πράσινο και σκοτεινό γαλάζιο
στα ιμάτια τοϋ Πέτρου) — κυλούν ελεύθερα και διαλύονται σέ μικρές πτυ
χές πού ρυτιδώνουν συχνά επιπόλαια τήν επιφάνεια της φόρμας με οξείες ή
καμπύλες γωνίες, παράλληλες γραμμές, ή τονίζουν, όταν τό έπιτρέπη ή
μάλλον τό έπιβάλλη ή στάση της μορφής, τους λοξούς άξονες πού τή στή
νουν (πίν. 25). Στή μορφή μόνο του Χρίστου στή Βαϊοφόρο τα ιμάτια απο
κτούν ελευθερία και αρχίζοντας τό διάλογο με τό σώμα τό περιγράφουν ορ
γανικά υπακούοντας στο ρυθμό του. Τα σώματα αυτά, μάλλον άψυχα και
θαμπά με συγκρατημένες στάσεις και τυπικές χειρονομίες, στηρίζουν κεφα
λές ζωντανές, γεμάτες εσωτερικότητα και ακτινοβολία.
Οι κεφαλές είναι μικρές στρογγυλές, με τα πρόσωπα στέρεα, τετράγωνα
μέ δυνατά περιγράμματα και πολλές γωνίες (πίν. 23, 24, 27, 29). Τα μήλα
είναι έντονα, τό πηγούνι μικρό και προεξέχει, ή γραμμή του σαγονιοϋ φαρ
διά και χαμηλή. Τα μάτια, σκιασμένα άπό υψηλά τοξωτά φρύδια, είναι βα
θιά χωμένα στις κόγχες και μικρά. Τό επάνω βλέφαρο δηλώνεται μέ διπλή
γραμμή πού προχωρεί προς τον κρόταφο και μετά τήν συνάντηση της μέ
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την κάτω καμπύλη γραμμή του ματιού πού αφήνει ανοιχτό τον κανθό. Οι
κόρες είναι σκοτεινές στιγμές. Μία καμπύλη ανοιχτόχρωμη γραμμή δη
λώνει τήν σακκούλα κάτω άπό το μάτι, ενώ σ' ολόκληρη τήν κόγχη ή σάρ
κα είναι πιο σκοτεινή και πρασινωπή χαρίζοντας στο βλέμμα έκφραση βα
θιά, γεμάτη ένταση και ρέμβη. Τα χείλη είναι κοντά και παχιά* ανοιχτό
χρωμη πινελιά δηλώνει το κάτω και βαθύτερη το επάνω χείλος, πού στις
γυναικείες μορφές και στους αγένειους νέους έχουν καμπυλωμένες προς τα
επάνω τις άκρες τους δίνοντας έκφραση προσμονής στα πρόσωπα. Ή μύτη
εϊναι ϊσια, κοντή και γεμάτη* ξεκινά άπό τή ρίζα της ανάμεσα στα φρύδια
σαν διχαλωτή ανοιχτόχρωμη πινελιά και κατεβαίνει ενωμένη και πλατιά
στή ράχη της. Τό φτερό, συνεχίζοντας τό εξωτερικό περίγραμμα της μύτης,
γράφεται ώς οξεία γωνία. Λευκή πινελιά σέ σχήμα U δηλώνει τό αυλάκι
επάνω άπό τα χείλη. Τα αυτιά, όταν φαίνωνται ολόκληρα, σχεδιάζονται
σαν μεγάλα κοχύλια με διπλό σέ συνέχεια περίγραμμα πού τελειώνει σέ
μικρό στρογγυλό ή επιμήκη λοβό* τό εξόγκωμα στή μέση δείχνεται σαν
ενα μικρό φούσκωμα στο εσωτερικό περίγραμμα* όταν μισοσκεπάζωνται
άπό τα μαλλιά ή τήν καλύπτρα, αποδίδονται με πινελιά σέ σχήμα S πού κα
ταλήγουν σέ λοβό. Τα μαλλιά αποδίδονται σχηματικά με σκοτεινό παχύ
περίγραμμα και τακτοποιημένα σέ κύματα σκοτεινόχρωμα με πολλά λευκά
γραμμικά φώτα. Τό γένι άλλοτε δηλώνεται ελεύθερα μέ μικρές πινελιές, δπως
στον Χριστό και στο νέο Εβραίο της Βαϊοφόρου, και άλλοτε σχηματο
ποιημένο μέ γραμμικό περίγραμμα, όπως στον Πέτρο στην Έγερσιν τοϋ Λα
ζάρου, στον Προφήτη στην εις "Αδου Κάθοδον κ.ά. (πίν. 27, 23, 29).
Ό προπλασμός είναι σκοτεινός πράσινος. Επάνω του απλώνονται τα
φωτεινότερα σαρκώματα σέ χρώμα συχνά βερικοκί, αφήνοντας στο περί
γραμμα και στα σκιασμένα μέρη να φαίνεται ό προπλασμός. Μερικές δυνα
τές, φωτεινές πινελιές γύρω στα μάτια και στή μύτη χαράζουν τις ρυτίδες.
Σέ πολλά πρόσωπα, υψηλά στις παρειές υπάρχουν κόκκινες κηλίδες.
Οι λαιμοί είναι υψηλοί, κυλινδρικοί μέ έντονη καμπύλη γραμμή στην
κλείδωση. 'Ιδιαίτερα ό λαιμός τοϋ Χριστού είναι πολύ χονδρός και υψηλός
σέ σχέση μέ τους λεπτούς στενούς ώμους. Στην εις "Αδου Κάθοδον μάλιστα
ή κλείδωση σχηματίζει μια αναδίπλωση πίσω άπό τό αυτί.
Τό πρόσωπο του Χριστού στην Έγερσιν τοϋ Λαζάρου και στην εις
"Αδου Κάθοδον παρουσιάζει στενή ομοιότητα μέ τον Χριστό στο Πρωτ δ τ ο ' , οχι μόνο φυσιογνωμικά αλλά και στον τρόπο πού έχουν πλασθή οί
φωτισμένες επιφάνειες και έχουν άπλωθή τα φώτα στή ράχη της μύτης,
κάτω άπό τά μάτια και στο πηγούνι. 'Ακόμα τα γένεια αποδίδονται μέ τον
1. M i l l e t ,

Athos, πίν. 18.3, 19.1,3, 20.1, 21.1.
6
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ϊδιο ελεύθερο τρόπο, ενώ στα μαλλιά υπάρχει κάποια σχηματοποίηση.
"Εχουν επίσης όμοιο χονδρό λαιμό και στενούς ώμους.
Ά λ λ α και το σώμα του Χρίστου ανταποκρίνεται στην αντίληψη πού
συναντάται στο Πρωτάτο. Το σώμα του στην Έγερσιν του Λαζάρου, χωρίς
να εχη την άνετη ανάπτυξη του όγκου στο Πρωτατο, αποδίδεται μέ όμοιες
αρχές, όπως και οί πτυχώσεις πού λειτουργούν ανάλογα. Ό πρώτος Άγγελος
2
στη Βάπτιση και ό Χριστός στην εις Ά δ ο υ Κάθοδον στο ϊδιο μνημείο
έχουν τα ιμάτια κολλημένα στα βαριά, πιο ογκώδη μέλη, τις μεγάλες επι
φάνειες τών ιματίων να ρυτιδώνωνται μέ μικρές καμπύλες πτυχές καί τις
παρυφές τους να καταλήγουν σέ δαντελωτό περίγραμμα όπως στην Ό μ ο ρ 
φη Εκκλησιά. Επίσης οί πτυχώσεις του ιματίου πού τυλίγεται και πέφτει
γύρω στο χέρι πού κρατεί το ειλητάριο είναι όμοιες. Οί χρυσοκοντυλιές
πού ξεκινούν από μεγάλες εστίες καί απλώνονται ακτινωτά θυμίζουν κάπως
παλιότερα μνημεία \
Μέ τον Χριστόν αυτόν του μνημείου μας συνδέονται ακόμη τεχνοτροπικά καί φυσιογνωμικά ô Χριστός από τον Ά γ ι ο Ευθύμιο της Θεσσαλονί
κης 4 και στρατιωτικοί Ά γ ι ο ι άπό το καθολικό της Μονής τής Όλυμπιώτισσας στην Έλασσώνα Ά. Ό Χριστός στο Staro Nagoricmo 6 έχει διατη
ρήσει στο πρόσωπο τα χαρακτηριστικά τοϋ Πρωτάτου, άλλα το σώμα έχει
αποκτήσει περισσότερο όγκο καί οί πτυχώσεις αναπτύσσονται πέρα άπό
την άνεση καί απλότητα του Πρωτάτου, καταλήγοντας σέ κάποιο μανιερι
σμό, στοιχείο πού δέν συναντάται στην 'Όμορφη Εκκλησιά. Μέ μνημεία
πάλι πού χρονολογούνται γύρω στα μέσα του 13°υ αι. υπάρχουν κάποιες
ομοιότητες, ιδιαίτερα στις λεπτομέρειες. "Ιδιο π.χ. χονδρό λαιμό συναντού
με καί στή Sopocani 7 , όπου όμως στηρίζεται σέ κλασσικά σώματα καί
στηρίζει μέ τή σειρά του κεφαλές κλασσικές. Αναλογίες υπάρχουν ακόμη
καί στή διάθεση του ιματίου γύρω στα χέρια, στην κοιλιά καί στις δαντελλωτές παρυφές 8 .
Ό Χριστός στην εις "^δου Κάθοδον μέ τήν ευλύγιστη καί κυλινδρική
φόρμα καί τήν γραμμική ανάπτυξη τών χρυσοκοντυλιών θυμίζει τον Ά γ γ ε λ ο
2. M i l l e t, βλ. παραπάνω, πίν. 11.2, 12.4.
3. "Αγιος Δημήτριος τοϋ Κατσούρη, "Αρτα (αδημοσίευτες τοιχογραφίες τοΰ 13 ο υ
αί.), δύο εικόνες ενθρονης Βρεφοκρατούσας στην Πινακοθήκη τής Ούάσιγκτων,
D e m us, Zwei konstantinopler Marienikonen, JÖG 7, 1957, πίν. 1, 2, L a z a r e v ,
Istorija II, πίν. 273.
4. Σ ω τ η ρ ί ο υ , Άγιος Δημήτριος, πίν. 85α, 86.
5. 'Ανέκδοτη.
6. M i l l e t - F r o l o w III. πίν. 83.4, 92.2 κλπ.
7. D j u r i c , Sopocani, πίν. XXX, XXIX, XXVI κλπ.
8. D j u r i c, βλ. παραπάνω, πίν. VII, Χ, XV.
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άπο την εικόνα του Ευαγγελισμού στην Άχρίδα Β και τον Χριστό άπό τό
λίγο παλιότερο χφ. Par. gr. 54 ι 0 . Με τον "Αγγελο αυτόν έχει κοινό και
τό πριονωτό τσάκισμα στο περίγραμμα της πλάτης χαμηλά, ενώ τό ρυθμικό
άπλωμα της άκρης του ιματίου βρίσκεται σε μικρογραφία τοϋ Far. gr.
54 " , στο Πρωτατο '* κ.ά. Τό πρόσωπο και ό λαιμός με την αναδίπλωση
στην κορυφή της ράχης συναντάται πανομοιότυπος στον "Αγιο Ευθύμιο της
Θεσσαλονίκης '\
Στην Έγερσιν του Ααζάρου, εκτός άπό τον Χριστό διατηρήθηκε ακέ
ραιος και ό Πέτρος (πίν. 22). Είναι μορφή ραδινή και άσαρκη, επιπόλαια
και βιαστικά δοσμένη. Τα ιμάτια περιγράφουν, δημιουργούν ακριβέστερα,
περιληπτικά τό σώμα με σκληρές ταραγμένες πινελιές. Τό ιμάτιο κυλά φω
τεινό, σχεδόν χωρίς ανακοπή, άπό τον δεξί ώμο στο τεντωμένο αριστερό πόδι,
τονίζοντας τον λοξό άξονα της μορφής. Τό υπόλοιπο σώμα μένει στή σκιά
σχεδόν απαρατήρητο και αδιαμόρφωτο. Ή στάση τοϋ Πέτρου είναι γνωστή
άπό παλιότερα μνημεία. Στις πτυχώσεις όμως και στή διαφοροποίηση τών
σκελών υπάρχουν πολλές ομοιότητες με μορφές άπό τό Πρωτατο " και
τό Staro Nagori£ino '*·
Οί πτυχώσεις στα ιμάτια τών Εβραίων στή Βαϊοφόρο έχουν επίσης τα
παράλληλα τους στο Πρωτατο 1(i . Στο Staro Nagoriöino ,Τ συναντώνται
όμοιες φόρμες, άλλα μέ τήν ακρίβεια και ξηρότητα του μανιερισμού πλέον,
ενώ στην παλιότερη Sopo£ani ι 8 ανάλογες φόρμες διαφοροποιεί ή με
στή λιτότητα της ισορροπίας ανάμεσα στο σώμα και τό ιμάτιο. Τις ϊδιες
ομοιότητες μέ τό Πρωτατο , 8 και ανάλογες σχέσεις και διαφορές άπό πα
λιότερα και νεώτερα μνημεία έχει και ή "Αννα της Προσευχής (πίν. 31).
Ή Μαρία στην Έγερσιν του Λαζάρου έχει τήν πτυχολογία τοϋ Πρωτάτου
σε φόρμα πού θυμίζει τή Sopocani ?0 , κοί τό παιδί ανάμεσα στά πόδια τοϋ
ζώου στή Βαϊοφόρο (πίν. 26β) έχει τή στιγμιαία ζωντανή κίνηση τοϋ
'Ιορδάνη στή Βάπτιση τοϋ Πρωτάτου *'.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

R i e e - Η i r m e r, Art byzantin, πίν. XLI.
Ο m ο n t, Miniatures, πίν. XCII.
Ο m ο n t, βλ. παραπάνω.
M i l l e t, Athos, πίν. 15.1.
Σ ω τ η ρ ί ο υ , Άγιος Δημήτριος, πίν. 85α.
M i l l e t , βλ. παραπάνω, πίν. 11.1 κλπ.
M i l l e t - F r o l o w III, πίν. 86.1, 87.2.
M i l l e t , βλ. παραπάνω, πίν. 14.3, 18.2.
M i l l e t - F r o l o w III, πίν. 93.2.
D j u r i c, βλ. παραπάνω, πίν. XXI.
M i l l e t , βλ. παραπάνω, πίν. 18.1.
D j u r i c , βλ. παραπάνω, πίν. XXII.
M i l l e t , βλ. παραπάνω, πίν. 15.1-2.

84
Οί υψηλοί κυλινδρικοί λαιμοί, πού στενεύουν στην κορυφή τους, ένώ
ή ρίζα τους σέ σχήμα καμπύλης δηλώνεται υψηλά (πίν. 23), μερικές φορές
ακόμα και στή μέση του ύψους τους, εμφανίζονται στή Sopocani **, καθώς
και στις μικρογραφίες του Par. gr. 54 2Λ και του Ίβηρητικοϋ κώδικα άρ.
5 5 ί κ.ά. και συνεχίζονται στο Πρωτάτο 2> και σέ ολα σχεδόν τα μνημεία
του 14ου ΐ β αιώνα.
Τα πρόσωπα, όπως αναλύθηκαν λίγο πιο επάνω, πλησιάζουν τα πρό
σωπα του Πρωτάτου. 'Αλλά στο Πρωτάτο είναι πιο γεμάτα, πιο στρογγυλά,
ένώ στην Όμορφη 'Εκκλησιά είναι κάπως στεγνά και βασανισμένα. Π.χ.
ή νεανική κεφαλή του Βαρθολομαίου και του νέου Εβραίου στην Έγερσιν
του Λαζάρου επαναλαμβάνουν τον τύπο τών 'Αγγέλων της 'Αναλήψεως και
της Βαπτίσεως του Πρωτάτου 27· του Πέτρου (πίν. 23) επαναλαμβάνει εκείνη
του 'Ιορδάνη στή Βάπτιση ?8 · της Μαρίας (πίν. 24) έχει τήν έκφραση
και τα χαρακτηριστικά τοϋ 'Ιωάννη στή Σταύρωση *'. 'Ακόμα τα πρόσωπα
τών Εβραίων στή Βαϊοφόρο βρίσκουν αντίστοιχες μορφές στο Πρωτάτο :
ή κεφαλή του μεσαίου έχει τα χαρακτηριστικά του Χρίστου 30, ή νέα γυ
ναίκα (πίν. 27) θυμίζει τήν Παναγία στην 'Ανάληψη και τήν Εύα στην εις
"Αδου Κάθοδον :ΐ1, ή βιβλική φυσιογνωμία του γηραιού Εβραίου τον Προ
φήτη Ιερεμία και μερικούς από τους προγόνους του Χριστού 3< στην είς
"Αδου Κάθοδον (πίν. 29), ό Δαυίδ έχει τα χαρακτηριστικά και το πλάσιμο
του Δαυίδ στην όμοια παράσταση του Πρωτάτου " και ό 'Ιωάννης θυμίζει
τον 'Ιωάννη στή Βάπτιση s*.
Στο Staro Nagoriëino επαναλαμβάνονται οί ίδιοι τύποι προσώπων 33
μέ γοργές σίγουρες πινελιές, όπως άλλωστε και ή πτυχολογία, όμως το

22. D j u r i e, βλ. παραπάνω, πίν. XXI, XXIV κλπ.
23. Ο m ο n t. Athos, πίν. XCII.
24. Ξ υ γ γ ό π ο υ λ ο ς , 'Ιστορημένα Ευαγγέλια, πίν. 45, 48, 49, 50.
25. M i l l e t , Athos, πίν. 14.2, 18, 19.3 κλπ.
26. "Αγιος Κλήμης, εκκλησία του Κράλη στή Studeniöa, Staro-Nagoriiino, M i l l e t F r ο 1 ow III, πίν. 17.2,4, 59, 60, 83.
27. M i l l e t , βλ. παραπάνω, πίν. 18.1, 14.2.
28. M i l l e t , πίν. 15.2.
29. M i l l e t, πίν. 17.2.
30. M i l l e t , πίν. 18.3, 19.3, 32.2. Πρβλ. και μορφές άπο τήν 'Αγία Σοφία Τραπεζοΰντος, R i c e , βλ. παραπάνω, πίν. 25c.
31. M i l l e t , πίν. 18.1, 19.2.
32. M i l l e t , πίν. 8.5, 11.1.
33. M i l l e t , πίν. 18.2.
34. M i l l e t , πίν 15.3.
35. M i l l e t - F r o l o w III, πίν. 85, 87, 91.
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υψηλό ήθος του Πρωτάτου, ακόμα και της "Ομορφης Εκκλησιάς και του
Άγιου Ευθυμίου της Θεσσαλονίκης " δέν υπάρχει πιά.
Στην "Ομορφη 'Εκκλησιά διατηρούνται πολλά παλιότερα στοιχεία,
ΛΊ
όπως είναι τα πιο τετράγωνα κεφάλια και οι κλασσικές κατατομές ' , αν και
στο Πρωτατο εμφανίζονται οί χονδρές μύτες μέ το εξόγκωμα στην άκρη,
τα φουσκωτά χείλη και το μεγάλο στρογγυλό πηγούνι. Οί τετράγωνες σια
γόνες τής γυναίκας στη Βαϊοφόρο και του Σολομώντα στην εις Ά δ ο υ Κάs8
θοδον (πίν. 27,29) ακολουθούν την παράδοση πού συναντούμε στο Nerezi
3η
και τό 13ο αί. στην 'Αγία Ευφημία της Κωνσταντινουπόλεως . Τα χείλη
4η
όμως μέ τις ανασηκωμένες άκρες θεωρούνται χαρακτηριστικό τοΰ 13ου α ΐ. .
Οί χαρακτήρες αυτής τής ομάδας τοιχογραφιών τής "Ομορφης 'Εκκλη
σιάς διατηρούνται μέ έντονη γραμμικότητα και σκληρότητα στο πλάσιμο σέ χρονολογημένες τό 1303 και 1304 από επιγραφές τοιχογραφίες
στην Εύβοια " .
Ή Μ ε τ ά λ η ψ η τών 'Αποστόλων διαφέρει άπό τήν ομάδα αύτη στα
χρώματα, πού είναι ανοιχτά φωτεινά ρόδινα, γαλαζωπά και πράσινα καθώς
και στην πτυχολογία πού λειτουργεί πιο οργανικά και ελεύθερα κολλώντας
στο σώμα, περιγράφοντας κλειδώσεις και καταλήγοντας σέ ταραγμένες
παρυφές (πίν. 30). Ό λ ο ς ό ρυθμός θυμίζει τήν όμοια παράσταση στον Ά γ ι ο
Ευθύμιο τής Θεσσαλονίκης '*. Άρκεΐ να συγκριθή ό πρώτος απόστολος,
πού διατηρείται σχεδόν ακέραιος, και ό Χριστός στις δύο παραστάσεις,
για να γίνη αντιληπτή ή ομοιότητα αυτή στην αίσθηση τοΰ όγκου, στην
ανάπτυξη τών πτυχώσεων και στην απόδοση τών χαρακτηριστικών.
Στην ϊδια ομάδα είναι δυνατό να περιληφθούν οί, λιγοστές άλλωστε,
παραστάσεις πού διατηρούνται στον τροΰλλο (πίν. 56). Για τον Παντοκρά36. Σ ω τ η ρ ί ο υ , "Αγιος Δημήτριος, πίν. 85α, X y n g o p o u l o s , Thessalonique, πίν. 1,1.
37. Σχέση ανάμεσα στην κατατομή τοϋ Σολομώντα στην εις "Αδου Κάθοδο στην
Όμορφη 'Εκκλησιά και τών 'Αγγέλων στην Κοίμηση τής Sopccani, D j u r i e, βλ. παρα
πάνω, πίν. XXXI.
38. G r a b a r, Peinture byzantine, σ. 142, M i l l e t - F r o l o w Ι, πίν. 19.4.
39. N a u m a n n - B e l t i n g , Euphemiakirche, πίν. 32a. Μικρογραφίες τοΰ 13™
αϊ. : Leningrad 269, Vat. gr. 381, W e i t z m a n n, βλ. παραπάνω, είκ. 5, 8.
40. M i 1 j k ο ν i e - Ρ e ρ e k, La formation d'un nouveau style, Actes XIIe Congr.
Intern. d'Ét. Byz., Beograd 1964, σ. 311, είκ. 3-4.
41. Άγιος Δημήτριος στο Μακρυχώρι, Άγιος Νικόλαος Ριτζάνων στην Όξύλιθο
( ' Ι ω ά ν ν ο υ , Τοιχογραφίες τής Ευβοίας, πίν. 22,23,35). 'Ομοιότητες μέ πρόσωπα
υπάρχουν κα'ι μέ τοιχογραφίες τής Κρήτης, ΐδίως μέ τήν Παναγία τήν Κερά τής Κριτσδς
( Κ α λ ο κ ύ ρ η ς , Τοιχογραφίαι Κρήτης, πίν. XXX, 2) και τή Γκοϋβερνιώτισσα (C h at z i d a k i s, Rapports, Πεπρ. Θ Βυζ. Συνεδρ. Θεσ/νίκης, τ. Α', 1955, σ. 136-148, πίν. 12).
42. Σ ω τ η ρ ί ο υ , Άγιος Δημήτριος, πίν. 85.
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τορα έγινε λόγος στη σ. 35 έπ. Ό 'Αρχάγγελος Ρ α φ α ή λ (πίν. 57) στρέ
φει το σώμα και την κεφαλή ελαφρά προς τα δεξιά. "Εχει πρόσωπο λεπτό
με δυνατό περίγραμμα, στεφανωμένο από πλούσια κυματιστή κόμη. Τα
ώραΐα κλασσικά χαρακτηριστικά του, υψηλό μέτωπο, μεγάλα άμυγδαλωτά
μάτια, φρύδια υψωμένα στίς άκρες σε περήφανη καμπύλη, μύτη λεπτή και
ϊσια, στόμα γεμάτο, περισσότερο πλασμένο παρά σχεδιασμένο, και ή ευαί
σθητη απόδοση της επιδερμίδας σε συνδυασμό με τό ήρεμο και μεγαλό
πρεπο ύφος συνθέτουν εικόνα εμπνευσμένη από τις καλύτερες ελληνιστικές
παραδόσεις. Τό πλάσιμο, τα φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά και τό ήθος
του 'Αρχαγγέλου ανήκουν σε μορφές του κύκλου του Πρωτάτου, όπως ό
"Αγιος Χριστόφορος, ό "Αγιος Δημήτριος και οί κόρες άπό τή Γέννηση
της Παναγίας *3.
Ό "Αγιος ' Ι ω ά ν ν η ς , πλασμένος σύμφωνα μέ τήν ίδια αντίληψη μέ
τον 'Αρχάγγελο άλλα κάπως σκληρότερα, θυμίζει, ιδιαίτερα στην από
δοση του βασανισμένου μετώπου, τή μισοκαταστραμμένη μορφή του
'Ιωάννη στο Πρωτάτο 4 ί .
Ό Ευαγγελιστής Μ α τ θ α ί ο ς στο βορειοανατολικό λοφίο έχει ενα
ήρεμο χαμόγελο (πίν. 20). Οί πτυχώσεις του ιματίου του είναι λιτές και συνο
πτικές. Λίγες παράλληλες γραμμικές πτυχές χαρακτηρίζουν τα ιμάτια χω
ρίς να γίνεται χρήση φώτων ή χρωματικών διαβαθμίσεων. Πυκνά κυματι
στά μαλλιά και γένεια μέ σκοτεινό γραμμικό περίγραμμα και λεπτομέρειες
άπό λευκές πινελιές περιβάλλουν τό πρόσωπο μέ τά λεπτά χαρακτηριστικά,
πλατύ μέτωπο, μεγάλα άμυγδαλωτά μάτια μέ διπλή γραμμή για τή δήλωση
τοϋ βλεφάρου και κόρη ελλειπτική μέ έντονο περίγραμμα και στιγμή στο
κέντρο, τοξωτά σέ απαλή καμπύλη φρύδια και ίσια μύτη. Τό πλάσιμο είναι
ομοιόμορφο, μέ διάχυτο φωτισμό, απαλλαγμένο άπό κάθε γραμμικότητα. Τό
δεξί χέρι, πού φαίνεται ολόκληρο, είναι άκαμπτο. Σκληρή γραμμή περιγρά
φει τά μακρυά κοντυλένια δάχτυλα, άπό τά όποια λείπουν οί λεπτομέρειες·
μερικές λευκές πινελιές απλώνονται ανόργανα στή ράχη της παλάμης και
ή σύνδεση μέ τον καρπό είναι χαλαρή. 'Αντίθετα τά δάχτυλα του αριστερού
χεριού, πού φαίνονται να κρατούν τό επάνω μέρος του Ευαγγελίου, εϊναι
πλασμένα γοργά και ελεύθερα μέ λευκές και πράσινες πινελιές πού δένουν
τις κλειδώσεις καί περιγράφουν τις λεπτομέρειες. Στή Bojana σέ μερικές
μορφές *' συναντούμε τά χαρακτηριστικά και τό ύφος τοΰ Ευαγγελιστή,
καθώς και τις ανόργανες πτυχώσεις στο αριστερό χέρι. Στην 'Αγία Ευφημία
της Κωνσταντινουπόλεως ί β , σέ μικρογραφίες του χφ. 37 τοΰ Παναγίου
43.
44.
45.
46.

M i l l e t , βλ. παραπάνω, πίν. 48.1, 28.2-3.
M i l l e t , πίν. 46.1.
Μ i j a t e ν, Bojana, πίν. 4. 19.
Ν a u m a n n - Β e 11 i n g, βλ. παραπάνω, πίν. 26, 32a κλπ.
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υπάρχουν ορισμένες κοινές αντιλήψεις στο πλάσιμο γιά την
απόδοση των χαρακτηριστικών, τή σχεδίαση της κόμης κλπ. 'Ακόμα, τα
ί8
μάτια ορισμένων μορφών στο Πρωτάτο έχουν άποδοθή μέ όμοιο τρόπο ,
49
ενώ ό "Αγιος Ευστράτιος από την εκκλησία του Χρίστου στη Βέροια έχει
πολλά από τα χαρακτηριστικά αυτά μαζί μέ το ήρεμο στοχαστικό ΰφος.
Στην Π ε ν τ η κ ο σ τ ή οί καθισμένες λοξά μορφές τών 'Αποστόλων δόθη
καν μέ διαφορετικήν αντίληψη σχετικά μέ τον όγκο του σώματος και τήν
πτυχολογία (πίν. 33α-β). Τα ιμάτια κολλούν σαν βρεγμένα στα μέλη του
σώματος σχηματίζοντας γύρω στά γόνατα μικρές ευλύγιστες πτυχές πού
απλώνονται στους μηρούς και στις κνήμες. Στην κοιλιά, στά χέρια και γύρω
στά πόδια τα ιμάτια διαλύονται σέ ταινίες συχνά επάλληλες μέ ασαφές
περίγραμμα, πού πολλές φορές συστρέφονται, σπάζουν στά δύο σέ κοντινά
σημεία, συνεχίζονται σαν χαλαρή καμπύλη, υψώνονται, τεντώνονται ή
κυλούν μαλακά, μακριά άπό κάθε έννοια λογικής. Υψηλά, ανάμεσα στους
μηρούς, μερικές φορές οί πτυχώσεις γίνονται πιο διακοσμητικές και σχη
ματικές, παίρνοντας τή μορφή βεντάλιας. Ή χαλαρή ρυθμικότητα τών πτυ
χώσεων τονίζεται περισσότερο μέ τα απαλά ζεστά χρώματα, ρόδινα, μενεξε
λιά, πρασινωπά. Έντονες χρωματικές αντιθέσεις δέν υπάρχουν τα φω
τισμένα και σκιασμένα μέρη εναλλάσσονται ρυθμικά. Συνήθως τό σκέλος
πού φαίνεται περισσότερο εξαιτίας της λοξής θέσεως τών μορφών φωτί
ζεται, ένώ τό άλλο παραμένει στή σκιά. Παρά τό διακοσμητικό τους χαρα
κτήρα και τή διάχυτη χαλαρότητα οί μορφές προβάλλονται αβίαστα ανά
γλυφες και μνημειακές στο χώρο.
Δυστυχώς δέν σώζεται ούτε μία κεφαλή άπό τήν παράσταση, πού θα
βοηθούσε τήν έρευνα. 'Αναγκαστικά οί συγκρίσεις θά περιοριστούν στην
πτυχολογία.
Στο παρεκκλήσιο τής Μονής της Χώρας στην Κωνσταντινούπολη στή
Δευτέρα Παρουσία ,0 οί 'Απόστολοι έχουν ανάλογες στάσεις αλλά περισσό
τερο κινημένες. Οί πτυχώσεις, ακριβείς και κοφτές, μεταλλικές θά λέγαμε,
ακολουθούν σέ μερικές μορφές αντίληψη ανάλογη μέ τής Πεντηκοστής μας,
χωρίς να χάνουν τα γνωρίσματα τής παλαιολόγειας ώριμης τέχνης, όπως τή
συναντούμε στο παρεκκλήσιο. Δέν θά μπορούσαμε να θεωρήσωμε τήν πτυχο
λογία τής Πεντηκοστής στην "Ομορφη 'Εκκλησιά ώς διάλυση ή παρανόηση
τής αυστηρά συγκροτημένης πτυχολογίας του παρεκκλησίου τής Μονής
τής Χώρας άπό έναν επαρχιακό ζωγράφο. Ό ζωγράφος τής Πεντηκοστής
47.
48.
49.
50.

N a u m a n n - B e l t i n g , πίν. 47c.
M i l l e t , πίν. 49.2, 50 κλπ.
X y n g o p o u l o s , Thessalonique, πίν. 9,2.
U n d e r w o o d , Kariye Djami IH, πίν. 376, 377.
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στην παράσταση του μνημείου μας κυριαρχεί απόλυτα στον εκφραστικό τρό
πο πού ακολουθεί. Είναι φανερό ότι συνεχίζει παλιότερη παράδοση πού
έδωσε ορισμένες μορφές στο Monreale 5 1 , και μέσα στο 13ο αιώνα λιτές και
μνημειακές τοιχογραφίες στην 'Αγία Ευφημία της Κωνσταντινουπόλεως 8*.
Παρόμοιο πνεύμα χαρακτηρίζει και μικρογραφίες στα χφ. Par. gr. 54 ',
Bodleian Library Seiden supra 6 3 ί , Berol. Hamilton 119", Leningrad
101 M και 269 " , Vat. gr. 1208 38 και 381 3S), καθώς και τήν ψηφιδωτή
εικόνα της Σταυρώσεως τοϋ Βερολίνου '!0 κλπ., δπου ή αντίληψη αυτή για
τή φόρμα εκφράζεται πάντα μέ διάλυση των πτυχώσεων σέ ταινίες όργανικότερα ή χαλαρότερα οργανωμένες, μερικές φορές συνδυασμένες και μέ
πρισματική απόδοση τοϋ όγκου 6 Ι . Στην εικόνα του Βερολίνου ό 'Ιωάννης
πλησιάζει περισσότερο τους 'Αποστόλους της Πεντηκοστής της Όμορφης
Εκκλησίας στή διακοσμητική και μαζί μνημειακή διάθεση. Τά ιμάτια σ' αυ
τόν κολλούν καί περιγράφουν τά σκέλη, οί πτυχές απλώνονται σαν «νερά»
ή «ρυτίδες» και οί παρυφές διπλώνονται, τσακίζονται, καμπυλώνονται μέ
τον ϊδιο αργό ρυθμό. Παρόμοια διάθεση συναντάται και στην Πεντηκοστή
του 'Αγίου Δημητρίου του Κατσούρη στην "Αρτα e,i, καθώς και στους
Ευαγγελιστές καί στην Πεντηκοστή στή Sopoöani fi:!. Στο Πρωτάτο ι ί
ή αντίληψη αυτή είναι πιο μαλακή καί περιληπτική, ενώ στους Αγίους
Θεοδώρους του Μυστρα c s εκφυλίζεται σέ συμβατική πρισματική απόδοση.
Ωστόσο από τά παραπάνω μνημεία οί καθισμένες μορφές του Μαρτυρολογίου της Αγίας Ευφημίας στην ομώνυμη εκκλησία της Κωνσταντινουπό51. K i t z i n g e r , Mosaics of Monreale, πίν. 11, 35, 50, 75 κλπ.
52. Ν a u m a n n - Β e 11 i n g, βλ. παραπάνω, πίν. 26, 27.
53. Ο m ο n t, βλ. παραπάνω, πίν. XC, XCI.
54. P a c h t , Byzantine Illumination, είκ. 13, 15.
55. Κατάλογος Βυζ. 'Εκθέσεως 'Αθηνών, σ. 301, 541.
56. L a ζ a r e ν, Istorija II, πίν. 257, 258, 259.
57. W e i t z m a n n, βλ. παραπάνω, είκ. 4, 5, 6.
58. B e c k w i t h , Art of Constantinople, σ. 131, είκ. 171.
59. W e i t z m a n n, είκ. 8.
60. F e 1 i e e 11 i - L i e b e n i e 1 s, Ikonenmalerei, πίν. 78.
61. Στις ανέκδοτες τοιχογραφίες τής 'Αγίας Άννας στή Τζια (Κέα), τέλη τοϋ 13 ο υ
αι., συναντάται ή ίδια μορφή πτυχώσεων. Επίσης σέ μικρογραφίες τών χειρογράφων των
Σταυροφόρων τής Παλαιστίνης εμφανίζεται συχνά παρόμοια διάθεση, π.χ. στο Ψαλτήρι
τής 'Ισαβέλλας ('Ιερουσαλήμ 1235), Φλωρεντία, Bibl. Rie. 323, Β u c h ί h a 1, Miniature
Painting, πίν. 52a, 53, 54a.
62. 'Ανέκδοτες του 13°ν αι.
63. M i 11 e t - F r ο l o w II, πίν. 5.1.
64. M i l l e t , βλ. παραπάνω, πίν. 13.3, 37.2.
65. M i l l e t , Mistra, πίν. 69.3. 'Επίσης στα πλάγια κλίτη τής Μητροπόλεως υπάρ
χει ανάλογη αντίληψη στις πτυχώσεις, αλλά κάπως σκληρότερη.

89
cti

λεως διατηρούν πιο καθαρή τη μνημειακή απόδοση της τεχνοτροπίας
αυτής, ενώ ή Πεντηκοστή στην Όμορφη Εκκλησιά με το λεπτολόγο δού
λεμα των πτυχών θυμίζει μικρογραφία.
Με τις παραστάσεις της ομάδας της Έγέρσεως τοϋ Λαζάρου θα πρέπει
ίσως να συνδεθή και ή Π ρ ο σ ε υ χ ή ε ν Γ ε θ σ η μ α ν ή (πίν. 34). 'Υπάρ
χουν ομοιότητες στην εκλογή και στους τόνους τών χρωμάτων, στις πτυ
χώσεις και στην απόδοση ορισμένων μορφών και στις κεφαλές πού επανα
λαμβάνουν τους ίδιους τύπους. Οι ρυτίδες μόνο στά μέτωπα και στις παρειές
γίνονται πιο συχνές, ίσως για να άποδοθή ή αγωνία και ό βαθύς ύπνος. Συγ
χρόνως όμως υπάρχει κάποια διάχυτη σκληρότητα στή γραμμή και μια δια
φορετική ποιότητα πινελιάς, θ α μπορούσαμε νά τήν άποδώσωμε σέ δευτερό
τερο ζωγράφο, πού ϊσως ζωγράφισε και τά σώματα τών Μαθητών και τών
Εβραίων στην Έγερσιν του Λαζάρου και τή Βαϊοφόρο.
Οι μεμονωμένες μ ο ρ φ έ ς ' Α γ ί ω ν στην πρώτη ζώνη του κυρίως ναού
διακρίνονται για τήν χρωματική μονοτονία τους. Είναι όλοι τυλιγμένοι σέ
ιμάτια μενεξελιά και κιτρινωπά σέ τόνους σκληρούς (πίν. 15). Στά σώματα ή
πτυχολογία ακολουθεί διαφορετικούς δρόμους πού σέ μερικές μορφές συνυ
πάρχουν. Στον "Αγιο Στέφανο τον Νέο και στον "Αγιο Ξενοφώντα κυριαρ
χούν πρισματικές, σκληρές, σπασμένες, παράλληλες περίπου, πτυχές, πού
ορίζουν μέ φωτοσκιάσεις απότομες επίπεδα σέ γεωμετρικά σχήματα (πίν.
35). Το σώμα υπάρχει σαν αφηρημένη έννοια πού λειτουργεί σαν πλαίσιο για
τήν ανάπτυξη τών πτυχώσεων (πίν. 15). Στον Ό σ ι ο Γαβριήλ και το διπλανό
του άδιάγνωστο Ό σ ι ο αρχίζει κάποιος διάλογος ανάμεσα στο σώμα, πού
έχει κάπως πιο ελεύθερη στάση, και στά ιμάτια πού τό καλύπτουν. Τά τε
λευταία κυλούν μαλακότερα και τυλίγουν τό σώμα μέ πτυχώσεις πλατιές,
πού αποφεύγουν τις αντιθέσεις τών απότομα χωρισμένων επιπέδων και τών
τολμηρών φωτοσκιάσεων, προτιμώντας τις απαλές καμπύλες γραμμικές
πτυχές, πού περίπου ιχνογραφούν λεπτομέρειες θυμίζοντας «νερά» σέ επι
φάνεια πολύχρωμου μαρμάρου.
Τά ανοιχτά χρώματα και οί συνδυασμοί τους κρατούν κάποια ανάμνηση
άπό τή Sopocani. Ή πτυχολογία όμως δέν έχει σχέση μέ τό πλατύ πλάσιμο
και τά μαλακά περιγράμματα του σερβικού μνημείου. Οί δύο πρώτοι άπό
αριστερά "Αγιοι του βορειοδυτικού διαμερίσματος μέ τήν σχετικά άνετη
στάση, όπου τό ιμάτιο στο στήθος και στους ώμους κυλά μέ άνεση μεταφρα
σμένη σέ μαλακά περιγράμματα, απαλές μεταβάσεις άπό τά σκιερά στά φω
τισμένα μέρη μαζί, θυμίζουν μορφές τοΰ Πρωτάτου Β7, αν και στο μνημείο
αυτό οί πτυχώσεις είναι ευαίσθητες στον όγκο τοΰ σώματος πού σκεπάζουν.
66. Ν a u m a n n - Β e 11 i n g, βλ. παραπάνω, πίν. 26, 27.
67. M i l l e t , Athos, πίν. 53.1, 54.3 καθώς και στή σειρά των Προγόνων του Χρίστου.
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Ή απόδοση των πτυχώσεων με «νερά» καί παιχνιδίσματα συναντάται και
σε παλιότερα έργα, στη Sopocani tì8, στην ψηφιδωτή εικόνα της Σταυρώσεως
G
70
του Βερολίνου \ σε μικρογραφίες του χφ. Vat. gr. 1208 κ.ά.
Ή σκληρότερη απόδοση του Αγίου Νήφωνα και τοϋ διπλανού του
'Οσίου συνδέονται περισσότερο με τις τοιχογραφίες στην 'Αγία Ευφημία
7ι
1
της Κωνσταντινουπόλεως , του Arilje ~' καί των μικρογραφιών του χφ.
T:ì
Vat. Pal. gr. 381
παρά με τις συμμετρικές καί στεγνές πτυχώσεις τών έργων
του 14ου αι. Στα ϊδια μνημεία συναντάται ανάλογη απόδοση της ανοιχτής
παλάμης μέ μακριά χαραγή άπό τό μεγάλο δάχτυλο μέχρι τον καρπό. Δυστυ
χώς τα πρόσωπα έχουν καταστραφή, στα σημεία όμως πού σώζονται δια
κρίνονται ομοιότητες μέ τα μνημεία πού αναφέρθησαν πιο πάνω.
Τα ιμάτια του Π έ τ ρ ο υ καί του Π α ύ λ ο υ κρύβουν καί μαζί τονίζουν
τις αρθρώσεις στα μακριά σώματα μέ πτυχώσεις σκόπιμα σκληρές, πρισμα
τικές, γεμάτες αλλεπάλληλες γωνίες, παράλληλες καί σπασμένες γραμμές
(πίν. 16 α-β). Στα επίπεδα πού σχηματίζονται οί σκιές καί τα φωτισμένα μέρη
εναλλάσσονται απότομα. Ή μορφή προβάλλεται τρισδιάστατη στο χώρο.
Στον Πέτρο το σκέλος πού βαστάζει τό βάρος τοϋ σώματος δέν δηλώνεται
καθόλου κάτω άπό τις βαριές ραβδωτές πτυχές, ενώ στο άνετο σκέλος γραμ
μές καί φωτεινά επίπεδα οδηγούν τό μάτι στην άρθρωση του γόνατος καί
στην καμπύλη του μηρού πού αρχίζει άπό τή μέση. Στον Παύλο οί πτυχώ
σεις είναι όμοιες καί στα δύο ελαφρά λυγισμένα σκέλη, τονίζοντας τήν κλεί
δωση στο γόνατο· ωστόσο ή διαφορά ανάμεσα στο άνετο καί στο σταθερό
σκέλος υποδηλώνεται μέ τις βαθύτερες σκιές πού απλώνονται στο δεύτερο.
Παρόλα αυτά σέ ορισμένα σημεία, κάτω άπό τό γόνατο τοΰ Πέτρου,
κοντά στον αγκώνα καί τών δύο 'Αποστόλων, ή σκληρότητα μαλακώνει, οί
γραμμές γίνονται εύκαμπτες καί ή χρωματική εναλλαγή βαθμιαία. Σ' αυτά τα
σημεία διακρίνονται χαρακτηριστικά τής αντιλήψεως σύμφωνα μέ τήν
οποία ζωγραφίστηκε ό "Οσιος Γαβριήλ. Στην απόδοση τών χεριών τους
υπάρχουν ορισμένες διαφορές. Τό δεξί χέρι τοΰ Πέτρου είναι δυσανάλογα
μεγάλο, βαρύ, μακρυδάχτυλο, μέ τις λεπτομέρειες γραμμένες μέ σκληρές
γραμμές. Τοΰ Παύλου είναι ακριβώς τό αντίθετο· μικρό, μέ κοντά δάχτυλα,
καί οί λεπτομέρειες καί ή άρθρωση τοΰ καρπού δηλώνονται μέ απαλές
σκιές. Τό αριστερό χέρι καί τών δύο έχει άποδοθή όπως τό δεξί τοΰ Παύλου.
Ή κεφαλή τοΰ Πέτρου είναι κυβική, λιπόσαρκη, μέ έντονη σχηματο68.
69.
70.
71.
72.
73.

D j u r i e, βλ. παραπάνω, πίν. V, VI.
F e 1 i e e t t i - L i e b e n f e Ι s, βλ. παραπάνω.
B e c k w i t h, σ. 131, είκ. 171.
N a u m a n n - B e l t i n g , πίν. 27, 31, 33a.
M i 11 e t - F r ο 1 ow Π, πίν. 76, 77, 87.3.
W e i t z m a n n, βλ. παραπάνω, είκ. 8.
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ποίηση στα μαλλιά και στα γένεια, πού αποδίδονται μέ λευκές σπείρες σε
πράσινο βάθος, μέ το πρόσωπο αυλακωμένο από βαθιές σχηματικές ρυτίδες
και τον λαιμό σαν τέλειο κύλινδρο· θυμίζει μορφές λαξεμένες σέ ξύλο.
Στην κεφαλή του Παύλου, πού διατηρείται σχετικά καλύτερα, διακρίνεται
ή ϊδια αντίληψη. Στο γυμνό κρανίο έχουν σχεδιασθή μέ σχολαστική καλλιγραφία όλες οι ανατομικές λεπτομέρειες, πού μαζί μέ τις άφθονες ρυτίδες
στο πλατύ και υψηλό μέτωπο μοιάζουν να αποδίδουν γεωμετρική σύνθεση.
Τό λεπτό σφικτό στόμα μέ τή στιφή έκφραση, ή κυρτή μεγάλη μύτη και τά
σκοτεινόχρωμα καστανά γένεια συνθέτουν ενα σχηματικό, ωστόσο ζωντανό
πορτραίτο του κορυφαίου 'Αποστόλου. Τήν σκληρότητα και πρισματικότητα της μορφής συμπληρώνει ή χρωματική κλίμακα, πού είναι ψυχρή και
φωτεινή.
'Ανάλογη αντίληψη συναντάται στο Gradac ''' και στις μορφές του
Πέτρου και Παύλου στο Arilje "', οπού είναι επίσης αισθητή κάποια διαφορά
ανάμεσα σ' αυτούς και στους υπόλοιπους μεμονωμένους 'Αγίους. 'Ακόμα
ομοιότητες υπάρχουν και μέ ορισμένες τοιχογραφίες της Παμμακάριστου
στην Κωνσταντινούπολη 7 0 καί μέ μικρογραφίες του Vat. Pal. gr. 381 (ενδει
κτική είναι ή σύγκριση μέ τήν προσωποποίηση της Προφητείας άπό τήν
απεικόνιση του Δαυίδ ανάμεσα σ' αυτήν και στή Σοφία) καθώς καί μέ του
Leningrand 269 7 7 κ. α.
Ή Κοίμηση της Θεοτόκου καί ή Μεταμόρφωση, επάνω άπό τή σειρά
των μεμονωμένων 'Αγίων πού αναλύθηκε αμέσως πιο πάνω, μπορούν να
σχετισθούν μαζί τους στή χρήση των ψυχρών φωτεινών χρωμάτων, πού έρ
χεται σέ ζωηρή αντίθεση μέ τά ζεστά καί βαθιά χρώματα πού κυριαρχούν
στις καμάρες.
Στή Μ ε τ α μ ό ρ φ ω σ η τά σώματα έχουν κάποιο όγκο, ϊσως άδιάρθρωτο
κάτω άπό τά ιμάτια πού τά τυλίγουν (πίν. 35). Οί αρμοί καί οί κλειδώσεις
δηλώνονται μέ απαλές γραμμικές πτυχές πού ρυτιδώνουν τήν επιφάνεια χω
ρίς να προχωρούν σέ βάθος, ενώ στα περιγράμματα οί γραμμές σκληραίνουν,
συχνά σπάζουν δημιουργώντας κάποια ταραχή καί πρισματικές πτυχώσεις.
Ή καλύτερα διατηρημένη κεφαλή τοΰ Μωϋσή μπορεί να συνδεθή μέ τις
κεφαλές των 'Αποστόλων στην Προσευχή εν Γεθσημανή. 'Αντίθετα, ή
αντίληψη για τις πτυχώσεις απομακρύνεται, όπως είδαμε, άπό τήν παρά
σταση αυτή· έχει κάτι άπό τήν άρρυθμη πρισματικότητα τών μορφών στο
74. M i 11 e t - F r ο ] ow II, πίν. 65.3.
75. M i 11 e t - F r ο 1 ο w II, πίν. 87.3.
76. Ν a u m a n n - Β e 11 i n g, βλ. παραπάνω, πίν. 43.
77. W e i t z m a n n, βλ. παραπάνω, πίν. 4, R i c e - H i r m e r ,
πίν. 177.
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Arilje 78 , χωρίς όμως τήν έντονη γραμμικότητα πού χαρακτηρίζει το
σερβικό μνημείο. Παράλληλα, σε ιταλικά έργα με κυρίαρχη τη βυζαντινή
επίδραση υπάρχει παρόμοια διάθεση 7 9 .
Στην Κ ο ί μ η σ η διακρίνομε βασικά τα ίδια χαρακτηριστικά στην πτυχολογία τών αποστόλων (πίν. 36). Μόνον οι δύο μορφές στις άκρες έχουν
τα σώματα εξαιρετικά μακρόστενα, ϊσως εξαιτίας της ελλείψεως χώρου,
και στον Χριστό ή φόρμα γίνεται πιο στρογγυλή. Γενικά οί μορφές της Κοι
μήσεως δέν έχουν σχέση μέ τό Πρωτάτο και τα επόμενα σέ χρονολογική
σειρά μνημεία. Λείπει τό άνετο άπλωμα της φόρμας και οί μαλακές πλού
σιες πτυχώσεις, όπως και ή μεταλλική τους ακρίβεια, πού διαλύουν και
μαζί τονίζουν τα σώματα στα μνημεία μετά τήν στροφή στον 14° αιώνα.
Ό Παύλος μπορεί να συγκριθή μέ τήν αντίστοιχη μορφή του Παύλου
στην Κοίμηση του Arilje 8ü, ενώ ό Πέτρος έχει στενές σχέσεις μέ μορφές
άπό τό ίδιο μνημείο και τή Ziòa Sl . Ό Χριστός εΐναι μέσα στην παράδοση
του 13ου αϊ. "ίσως όμως θα ήταν σκόπιμο να τονισθή οτι ανάλογη απόδοση
υπάρχει και σέ έργα δυτικά μέ έντονη τή βυζαντινή επίδραση S2, καθώς
και σέ μικρογραφίες τών χειρογράφων πού τελευταία αποδίδονται σέ εργα
στήρια τών Σταυροφόρων της Παλαιστίνης 8*.
Οί κεφαλές στις δύο αυτές παραστάσεις είναι πολύ καταστραμμένες και
γΓ αυτό ή σύγκριση όχι τόσο εύκολη. Ή κεφαλή του Πέτρου, τοΰ θαδαίου,
του Λουκά, τοΰ Βαρθολομαίου, τοΰ 'Ανδρέα, τοΰ Παύλου κλπ. στην Κοίμη
ση σχετίζονται μέ τις κεφαλές στην Προσευχή έν Γεθσημανή καθώς καί
μέ τις κεφαλές τών μορφών στις καμάρες (πίν. 37). Ή κεφαλή τοΰ Τιμόθεου,
τελείως γραμμική καί σχηματική, θυμίζει έντονα κεφαλές άπό μικρογραφίες
χειρογράφων τών Σταυροφόρων της Παλαιστίνης, όπου όμοια λεπτά χαρα
κτηριστικά σχεδιάζονται μέ ακρίβεια σέ ομοιόμορφα φωτισμένα πρόσωπα 8 4 .
Ά π ό τους αγγέλους διατηρούνται σχεδόν άθικτες μόνον οί κεφαλές της
ομάδας αριστερά άπό τον Χριστό, πού δέν έχουν τίποτε σχεδόν άπό τήν
ιδανική ωραιότητα τών βυζαντινών αγγέλων. Τα μέτωπα εϊναι χαμηλά, οί

78. M i l l e t - F r o l o w II, πίν. 78.2, 76.1.
79. S t u b b 1 e b i n e, Guido da Sienna, είκ. 10, 11, 12, 13 κλπ. 'Επίσης στη Μητρό
πολη τοΰ Μυστρά, οί "Αγγελοι στην καμάρα του διακονικού διαπνέονται άπό ανάλογη
διάθεση, M i l l e t , Mistra, πίν. 64.1.
80. M i 11 e t - F r ο 1 ο w II, πίν. 78.3.
81. M i l l e t - F r o ! ow II, πίν. 78.3 καί I, 61.3.
82. S t u b b 1 e b i n e, βλ. παραπάνω, είκ. 17, 18.
83. Bu e h t h a i , βλ. παραπάνω, πίν. 53a, 54, W e i t z m a n n, Art Bulletin 45>
1963, σ. 179 έπ., είκ. 9.
84. B u c h t h a 1, βλ. παραπάνω, πίν. 24.
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μύτες προεξέχουν και τα χείλη προβάλλονται σε σχήμα και πλάσιμο πού
θυμίζει δυτικά έργα Η '. 'Αντίθετα οί άγγελοι στην άλλη πλευρά φαίνεται πώς
ακολουθούν τη βυζαντινή παράδοση. Οι σύντομες αυτές παρατηρήσεις
οδηγούν στην διαπίστωση εκλεκτικότητας ώς προς τα πρότυπα πού ακο
λουθήθηκαν στην τεχνοτροπία, όπως ακριβώς και στην εικονογραφία.
'Από τις τέσσερεις μορφές πού στολίζουν το σταυροθόλιο του νοτιοδυ
τικού διαμερίσματος (πίν. 17) σώζονται σέ καλή κατάσταση μόνον δύο, ή
Π α ν α γ ί α και ό'Αρχάγγελος Ρ α φ α ή λ . Ή κεφαλή του δευτέρου, λεπτή
στρογγυλή, είναι πλασμένη μέ εξαιρετική ευαισθησία. Πλατιά σκιά παρακο
λουθεί καί, σέ ορισμένα σημεία, αντικαθιστά το περίγραμμα τοΰ προσώπου,
ένώ ή υπόλοιπη επιφάνεια είναι ομοιόμορφα διάχυτα φωτισμένη. Τα μάτια
είναι μεγάλα, άμυγδαλωτά μέ τις κόρες σαν μικρές στιγμές, σκιασμένα άπό
απαλή σκιά και μικρά τοξωτά φρύδια* έχουν άποδοθή καθαρά ζωγραφικά,
καθώς καί ή περιοχή γύρω στο σφικτό στόμα και το στρογγυλό μικρό πη
γούνι. Ή σύγκριση μέ τήν τυπική απόδοση τών χαρακτηριστικών της Πα
ναγίας στο διπλανό μετάλλιο, μέ τα μικρά μάτια καί τήν απότομη σκιά στο
περίγραμμα, δείχνει τή διαφορά στην αντίληψη καί τήν ελευθερία στην από
δοση της κεφαλής τοΰ Ραφαήλ, πού έχει κάποια συγγένεια μέ έναν "Αγγελο
άπό τό Staro Nagoriëino Sli ώς προς τήν πλαστικότητα καί τή μαλακή εναλ
λαγή τών επιπέδων καί τή λειτουργία της σκιάς. Τα μάτια όμως καί γενικά
ολη ή διάθεση σχετίζονται πιο στενά μέ μορφές άπό ορισμένη ομάδα μικρο
γραφιών χειρογράφων τών Σταυροφόρων της Παλαιστίνης, πού έχουν σαν
κυριότερο γνώρισμα τό σχήμα τών ματιών s 7 . Δέν θα ήταν άσκοπο να υπεν
θυμίσουμε δτι καί ή εικονογραφία τοΰ σταυροθολίου οδήγησε σέ ανάλογες
συγκρίσεις μέ έργα δυτικής εμπνεύσεως (σ. 34).
Τους Ι ε ρ ά ρ χ ε ς στα τοξωτά ανοίγματα τοΰ ίεροΰ διακρίνει διαφορετική
αντίληψη, πιο μνημειακή καί πλαστική (πίν. 19 α-β). Οί κεφαλές είναι μεγά
λες μέ αυστηρά τεράγωνα ή στρογγυλά περιγράμματα. Στα μέτωπα καί στα
γυμνά κρανία καστανές πλατιές πινελιές καί πράσινες μαλακές σκιές πλά
θουν τον όγκο καί αποδίδουν τις λεπτομέρειες μέ ευαισθησία καί άνεση.
Οί μακρυές κυρτές μύτες, πού ανοίγουν απότομα στο τελείωμα τους, τα
παχιά χείλη, τα βαθουλωμένα μάγουλα, τα αυτιά σέ σχήμα κοχυλιοΰ έχουν
άποδοθή μέ σχετική ελευθερία. Ή κόμη καί τα γένεια έχουν συχνά σκοτεινά
περιγράμματα καί τις λεπτομέρειες δηλωμένες μέ λευκές πινελιές, χωρίς
όμως να ύπάρχη ή εντύπωση της γραμμικής αποδόσεως. 'Ακόμα μέ ζωγρα-

85. St u b b i e b i n e , Guido da Sienna, είκ. 17, 18, 19, 20.
86. M i l l e t - F r o low III, πίν. 76.1.
87. We i t z m a n n, βλ. παραπάνω, σ. 189 έπ.
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φικά μέσα, ελεύθερο πλάσιμο και πρασινωπές σκιές, αποδίδονται με γοργές
πινελιές τα χέρια μέ όλες τις λεπτομέρειες.
Οί χαρακτήρες αυτοί οδηγούν στα τέλη του 13ου α ί. 8S Στο Καθολικό
της Μονής τής Όλυμπιωτίσσης στην Έλασσώνα, ορισμένες μορφές Όσιων
και 'Ασκητών διατηρούν τήν ίδια μνημειακή διάθεση, άλλα καλλιγραφημένη
και ψυχρή s 9

88. Arilje, M i 11 e t - F r ο 1 ο w II, πίν. 84, 85, Άγιος Ευθύμιος Θεσ/νίκης, Σ ω 
τ η ρ ί ο υ , βλ. παραπάνω, πίν. 91, και μικρογραφίες χφ. Burney 20, L a z a r e ν II,
πίν. 256a, 258, 260.
89. 'Αδημοσίευτη.
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Στους δύο αντικριστούς νέους μ ά ρ τ υ ρ ε ς στους τοίχους του ίεροϋ
δίδονται δύο διαφορετικές λύσεις στο πρόβλημα της αποδόσεως του όγκου
του σώματος. Στον μάρτυρα του βορείου τοίχου (πίν. 40β) τα ιμάτια έχουν
ταραγμένες πτυχώσεις, γεμάτες σπασμένες γραμμές καμπύλες ή γωνιώδεις.
Γρήγορες νευρικές πινελιές σκιτσάρουν ορισμένα μέλη ή λεπτομέρειες
του σώματος, ιδιαίτερα στους μηρούς καί στα γόνατα, δίδοντας την εντύ
πωση ότι κολλούν σφιχτά στο σώμα, αν καί τα περιγράμματα μένουν χαλαρά
και ακαθόριστα. Το σώμα, παρά τήν προσπάθεια τοϋ ζωγράφου να άνοιξη
διάλογο ανάμεσα σ' αυτό καί στα ιμάτια, παραμένει στην αφάνεια.
Στον μάρτυρα του νότιου τοίχου (πίν. 40α) έχει δοθή διαφορετική λύση
στο ϊδιο πρόβλημα. Το σώμα μοιάζει βαρύτερο καί υπάρχει σαφής διαφορο
ποίηση ανάμεσα στο άνετο καί στο σταθερό σκέλος. Ή μορφή πατεί στέρεα
καί έχει έξαφανισθή ή έλλειψη ισορροπίας πού παρατηρείται στον προηγού
μενο άγιο. Οι πτυχώσεις, ήρεμες, λιτότερες, βασικά γραμμικές, μέ σπασμένα
περιγράμματα, δίνουν τήν εντύπωση ραβδώσεων κίονα, ιδιαίτερα στο κάτω
μέρος τοΰ σώματος. Τό πρόβλημα της σωματικότητας έχει παρακαμφθή.
Τα ιμάτια φουσκώνουν ή πέφτουν κατακόρυφα, σπάζουν ή παραμένουν αδιά
σπαστα σύμφωνα μέ δικούς τους κανόνες, χωρίς καμμία σχέση μέ τον όγκο
του σώματος. Παρόμοιες μορφές μέ ανάλογη φόρμα υπάρχουν στή Sopo£ani καί τό Πρωτάτο ', έκεΐ όμως επικρατεί διαφορετική αντίληψη καί
για τον όγκο τοΰ σώματος καί για τή λειτουργία του ιματίου. Ό μάρτυς
αριστερά ανήκει στην παράδοση πού έδωσε τους προφήτες στο τύμπανο
του τρούλλου της Παρηγορήτισσας στην "Αρτα* τό σώμα π.χ. τοΰ Προφήτη
2
Ίωήλ είναι εξίσου λεπτό καί ακαθόριστο καί τό χρώμα χρησιμοποιεί
ται μέ τον ϊδιο τρόπο. 'Όμοια επίσης έχουν άποδοθή οι λεπτομέρειες στο
σκιασμένο σκέλος καί οι πτυχώσεις ακολουθούν τον ίδιο ρυθμό στο φωτι
σμένο σκέλος. Τσως ακόμα πιο κοντά στο μάρτυρα να είναι μικρογραφίες
τοΰ κώδ. Vat. Pal. gr. 381 καί τοΰ Leningrand 269, πού ή νεώτερη έρευνα
χρονολόγησε μέσα στον 13ο αϊ. 3 .
Καί ό άλλος μάρτυρας (δεξιά) θυμίζει μορφές από τις μικρογραφίες
των χειρογράφων πού μνημονεύσαμε αμέσως παραπάνω, ιδιαίτερα τήν
προσωποποίηση της Σοφίας άπό τήν παράσταση τοΰ Δαυίδ ανάμεσα στή
1. M il l e t - F r ο low II, πίν. 32.1, 33, 34, M i 11 e t, Athos, πίν. 38, 39.
2. ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς , Παρηγορήτισσα, πίν. 8.
3. W e i t z m a n n , JÖG 7, 1957, είκ. 5,8, R i e e - Η i r m e r, Art byzantin,
πίν. 176.
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Σοφία καί στην Προφητεία ''. Ά λ λ α οί ομοιότητες με μορφές από τήν Α γ ί α
Ευφημία " ώς προς τον όγκο, τή λειτουργία της γραμμής και τήν αίσθηση
τοϋ χρώματος είναι περισσότερο στενές.
Στον Δ α ν ι ή λ και στον ' Ι ω σ ή φ τ ο ν Π ά γ κ α λ ο , στο έσωράχιο τοϋ
τόξου ανάμεσα στα δύο σταυροθόλια, ή σχέση σώματος - ιματίου ανταπο
κρίνεται στις λύσεις πού δόθηκαν στους μάρτυρες πού μελετήθηκαν αμέσως
παραπάνω (πίν. 41α-β). Ό Ιωσήφ, αν καί πιο επιδέξια στημένος, σχετίζεται με
τον πρώτο, ό Δανιήλ με τον δεύτερο. Σ' αυτούς διατηρούνται ευτυχώς σχεδόν
άθικτες οί κεφαλές, πού στηρίζονται σε κυλινδρικούς λαιμούς, μέ έντονα
καμπυλωμένη τή γραμμή πού τους συνδέει μέ το στέρνο. Το περίγραμμα
του λαιμού καί του ωοειδούς προσώπου παρακολουθεί απαλή πρασινωπή
σκιά καί το πρόσωπο έχει πλασθή ομοιόμορφα σε ανοιχτούς τόνους ώχρας.
Τα χαρακτηριστικά είναι τέλεια, άψυχα όμως καί αδιάφορα : φρύδια ελα
φρά καμπύλα, πού σμίγουν στή ρίζα της μύτης, μάτια άμυγδαλωτά μέ κλει
στό περίγραμμα, βαριά βλέφαρα, κόρες μεγάλες μέ τήν ϊριδα δοσμένη σαν
κοκκίδα καί ελαφριά σκιά παρακολουθεί τήν κάτω γραμμή τοΰ ματιού.
Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι κοινά στο 13ο αϊ.· τα βρίσκομε στην
Κουμπελίδικη της Καστοριάς, στον Ά γ ι ο Κλήμη της Άχρίδας, σε φορη
τές εικόνες κλπ.
Ό άδιάγνωστος Τ ε ρ ά ρ χ η ς έχει το πρόσωπο λεπτό, περίπου τριγω
νικό, μέ βαθουλωμένες παρειές και αυτιά σχηματικά σαν κοχύλια, μέ κυ
ματιστή λευκή κόμη καί μυτερό γένι (πίν. 42β). Στα μήλα τοΰ προσώπου
καί τις στεγνές παρειές, λεπτές γραμμές κοκκινωπές καί πράσινες σχεδιά
ζουν, ιχνογραφούν καλύτερα, συμμετρικά γεωμετρικά σχήματα. Τό υπόλοιπο
πρόσωπο έχει πλασθή σέ απλούς τόνους ώχρας. Στα μαλλιά καί στα γένεια
μέ λεπτές πινελιές γράφονται οί σχηματοποιημένες λεπτομέρειες σέ απλούς
κοκκινωπούς καί πρασινωπούς τόνους· κάτω ακριβώς άπό τό στόμα, στή
θέση του πηγουνιοΰ, οί γραμμές αυτές σχηματίζουν κύκλο. Τα μάτια καί
τό μέτωπο είναι τελείως καταστραμμένα.
Ή σχεδίαση στις παρειές έχει τήν ίχνογραφική διάθεση καί χρωματική
ευαισθησία τοΰ 'Ιωάννη στή Δέηση της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντι
νούπολη \ ενώ τα αυτιά ακολουθούν τή σχηματοποίηση τοΰ 11ου- 13ου
αι. μέ φανερή όμως κάποια προσπάθεια εναρμονίσεως προς τον τύπο πού
συναντούμε στή Sopocani. Στην απόδοση της κόμης καί στα γένεια μποροΰμε να παραλληλίσωμε τον Τεράρχη μέ τον 'Ιωάννη της Δεήσεως πού
αναφέραμε, άλλα ή αίσθηση της άπαλότητας, ή σχηματοποίηση στο πη4. W e i t z r a a n n , βλ. παραπάνω, είκ. 4, R i e e - Η i r m e r, βλ. παραπάνω πίν. 177.
5. N a u m a n n - B e l t i n g , Euphemiakirche, πίν. 26, 28.
6. R i c e - H i r m e r , εγχρ. πίν. XXVII, σ. 46.
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γούνι και ή σκίαση στην κορυφή της κεφαλής βρίσκονται στή Sopocani
7
Kuì στον κύκλο της . Με τα ψηφιδωτά του τύμπανου του τρούλλου της
Παρηγορήτισσας στην "Αρτα υπάρχει συγγένεια τόσο στα φυσιογνωμικά
χαρακτηριστικά όσο και στή χρωματική ευαισθησία \ Τα ϊδια χαρακτηρι
στικά διακρίνομε και στον σ υ λ λ ε ι τ ο υ ρ γ ο ϋ ν τ α
ι ε ρ ά ρ χ η , στην
αψίδα του 'Ιερού Βήματος, άλλα ή στροφή κατά τα τρία τέταρτα προς τα
δεξιά επέτρεψε μία κάπως πιο ελεύθερη απόδοση.
Ή Θ ε ο τ ό κ ο ς ή Π α ν υ π έ ρ α γ ν ο ς και ό Ι η σ ο ύ ς Χ ρ ι σ τ ό ς
ό Σ ω τ ή ρ (πίν. 39α-β). Ή Παναγία δεν εικονίζεται απόλυτα κατά μέτωπο
(πίν. 39α). Ό αριστερός ώμος και όλο τό επάνω μέρος του κορμού στρέ
φονται ελαφρά προς τά δεξιά. Στο κάτω μέρος του σώματος, πού είναι
δυσανάλογα υψηλό, οί πτυχώσεις, βαριές και κατακόρυφες, θυμίζουν
ραβδώσεις κίονα. Καμία υποψία ότι τά ιμάτια σκεπάζουν ενα σώμα και οτι
υπακούουν στις κινήσεις και στο ρυθμό του. Μόνη ένδειξη οτι υπάρχει
κάποια διαφοροποίηση ανάμεσα στο άνετο καί στο σταθερό σκέλος είναι
οί αραιότερες, εξίσου κατακόρυφες και πρισματικές πτυχές στο δεξί σκέ
λος. Ή μικρή κεφαλή παρακολουθεί τή στροφή του κορμοϋ προς τά δεξιά.
Στο στρογγυλό πρόσωπο τά χαρακτηριστικά, μικρογραμμένο στόμα, παχύ
πηγούνι καί πολύ μακριά μύτη, είναι σχεδιασμένα με άψυχη ακρίβεια.
Ή επιδερμίδα, σέ χρώμα σταριού, περιβάλλεται στο περίγραμμα με πρά
σινη ζωηρή σκιά. Σέ ορισμένα μέρη, όπου έχει πέσει τό λεπτό στρώμα της
επιδερμίδας, φαίνεται ό σκληρός πράσινος προπλασμός. Ό Χριστός Σωτήρ (πίν. 39β) έχει στηθή σύμφωνα με τήν ϊδια αντίληψη πού συναντούμε
στην Παναγία, αλλά με περισσότερο τονισμένη τή στροφή του επάνω
κορμού καί της κεφαλής προς τά δεξιά, καθώς καί τή διάκριση ανάμεσα
στο άνετο καί στο σταθερό σκέλος. Συγχρόνως γίνονται πιο φανερές οί
αδυναμίες στο στήσιμο της μορφής, πού φαίνεται άδιάρθρωτη. Οί πτυχές
στο σταθερό σκέλος καί σέ ολο τό κάτω μέρος τοϋ κορμού καί χαμηλά στα
πόδια, κατακόρυφες καί πρισματικές έρχονται σέ αντίθεση μέ τήν ασχη
μάτιστη καί άρρυθμη πτύχωση της μέσης καί τοϋ άνετου σκέλους. Κοντός
καί βαρύς ό λαιμός μέ τήν κλείδωση σχεδιασμένη σαν διπλή πλατιά διχάλα
στηρίζει τήν μικρή κεφαλή μέ τά παραδοσιακά χαρακτηριστικά του Χρίστου.
Ή πλούσια κόμη, ή δεξιά λεία παρειά καί τό μικρό στρογγυλό γένι έχουν
άποδοθή μέ προοπτική βράχυνση· τά μάτια, τό μέτωπο καί ή γύρω πε
ριοχή είναι τελείως καταστραμμένα. Ζωηρές πράσινες σκιές, πού παρακο
λουθούν τά περιγράμματα, δίνουν στή σταρόχρωμη σάρκα διαφάνεια καί
χλωμή λάμψη.
7. D j u r i c , Sopoäani, πίν. XXXIX, XL, XLIII, κλπ.
8. ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς , βλ. παραπάνω, πίν. 12, 13.
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Ή μορφή, ιδιαίτερα στο κάτω μέρος, με τις κατακόρυφες αδιατάρακτες
πτυχώσεις, χωρίς διακοσμητικές σχηματοποιήσεις, μέ το φως και τη σκιά
να άπλώνωνται σέ μεγάλα επίπεδα καθαρά χωρισμένα μεταξύ τους, δίνει
την εντύπωση δτι είναι χυμένη σέ χαλκό.
Β
Στή Milegeva, στις μορφές των μεμονωμένων 'Αγίων
υπάρχουν ορι
σμένοι άπό τους χαρακτήρες αυτούς. Τό μνημειακό στήσιμο, οι αναλογίες
του σώματος, τό βαρύ περίγραμμα, αί κατακόρυφες χωρίς φώτα πτυχώσεις
κλπ. Λείπει όμως στή Milegeva ή πρισματική αίσθηση της πτυχής, πού δίνει
στον Χριστό και στην Παναγία τής "Ομορφης 'Εκκλησίας ενα ιδιαίτερο
χαρακτήρα. Σέ μικρογραφίες τών χφ. Leningrand 269 και Vat. Pal. gr. 381 "',
κυρίως στην απεικόνιση του Δαυίδ ανάμεσα στή Σοφία και στην Προφητεία,
υπάρχει ανάγλυφη όμοια διάθεση για τή φόρμα, τις αναλογίες και τή χα
λαρή, άρρυθμα σπασμένη, μέ κανονικές εναλλαγές φωτισμένων και σκιερών
επιπέδων, πτύχωση. Ή διαφοροποίηση μόνον ανάμεσα στο άνετο και στο
σταθερό σκέλος αποδίδεται όργανικότερα στή μικρογραφία. Δυστυχώς οι
κεφαλές στην "Ομορφη 'Εκκλησιά είναι πολύ καταστραμμένες και δέν επι
τρέπουν τή σύγκριση.Ή διαμόρφωση τής κλειδώσεως του λαιμού, ή στροφή
και τα χαρακτηριστικά τής κεφαλής στον Χριστό Σωτήρα τον συνδέουν
μέ τους Παντοκράτορες τών τρούλλων, αν και δέν εχη τήν άνεση και ελευ
θερία τους.
Μέ τον Δαυίδ και περισσότερο μέ τον 'Ιωσήφ τον Πάγκαλο θα πρέπει
να συνδέσωμε και τα σ τ η θ ά ρ ι α τ ώ ν α γ γ έ λ ω ν στο σταυροθόλιο
αμέσως μετά τό 'Ιερό Βήμα (πίν. 47α). Οί πτυχώσεις έχουν τήν ίδια διά
θεση και τα φώτα λειτουργούν μέ όμοιο τρόπο στην επιφάνεια τών ιμα
τίων και στις παρυφές. Τα χαρακτηριστικά του προσώπου είναι όμοια, άλλα
έχουν μεγαλύτερη ευαισθησία χάρι στην αποφυγή τών σκληρών περι
γραμμάτων και τής έντονης σκιάς.
οι

Σ Υ Ν Θ Έ Σ Ε Ι Σ

Στην παράσταση του Π ο ρ ε υ θ έ ν τ ε ς
μ α θ η τ ε ύ σ α τ ε (πίν. 44)
τα σώματα διατηρούνται σέ σχετικά καλή κατάσταση, άπό τις κεφαλές
όμως, πού είναι σχεδόν σβησμένες, διακρίνονται περίπου μόνο τα περι
γράμματα. Τό σώμα τοΰ Χριστού έχει άποδοθή σχηματικά μέ πτύχωση
άκαμπτη, απόλυτα γραμμική στο επάνω μέρος τοΰ σώματος, ενώ χαμηλά
στα σκέλη αποκτά όγκο και κάποια διακοσμητική διαφάνεια, αφήνοντας
τα πόδια να φαίνωνται καθαρά κάτω άπό τα ιμάτια. Στο μηρό, πού προβάλ
λεται, τά φώτα αποδίδονται σαν πλατιές κηλίδες, ενώ στα υπόλοιπα
μέρη — στις ακμές τών πτυχών — έχουν τή μορφή μικρών παράλλη9. R a d ο j £ i c, Mileäeva, Beograd 1963, πίν. VII.
10. W e i t ζ m a n n, είκ. 5, 8, R i e e - H i r m e r, πίν. 176.
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λων λεπτών γραμμών. Τα σώματα τών 'Αποστόλων, κυρίως του Παύ
λου, πού σώζεται καλύτερα, έχει φόρμα μεστή και μαλακή γεμάτη στρογγυλότητες, ιδιαίτερα στο επάνω μέρος πού προβάλλεται τρισδιάστατο
στο χώρο (πίν. 45). Ή απόδοση της υφής του ιματίου τοϋ Παύλου, πού
περιβάλλοντας τή μέση εμπρός και τό αριστερό πλευρό σκεπάζει λοξά
τήν πλάτη, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Τό περίγραμμα του είναι
καμπύλο με βαθιές απαλές σκιές πού χαρακτηρίζουν τον όγκο του και τήν
φυσιοκρατική του κίνηση. Αυτή ή καθόλου συμβατική και σωστά σκιοφωτισμένη πτύχωση δίνει στή μορφή τον χαρακτήρα ξυλόγλυπτου ανάγλυ
φου. Στο κάτω μέρος του σώματος ή αίσθηση αυτή χάνεται* επανέρ
χονται οί πρισματικές πτυχώσεις και ή φωτοσκίαση πού εμφανίζεται στή
μορφή του Χριστού. Ό Πέτρος εϊναι πιο ραδινός, άλλα οί πτυχώσεις
στα ιμάτια του, αν και είναι ανάλογες με του Παύλου, δέν δίνουν τήν
αίσθηση του όγκου, ίσως γιατί σήμερα λείπουν τελείως τα χρώματα. Τα
πόδια τών 'Αποστόλων είναι κοντά φουσκωτά, μέ καμπύλη τήν κλείδωση
του αστραγάλου. Του Χρίστου είναι λεπτότερα, μέ τό μεγάλο δάχτυλο να
στρέφεται περίεργα προς τα μέσα σαν παραμορφωμένο και μέ τον αστρά
γαλο επίσης δηλωμένο μέ καμπύλη γραμμή. Τα ιμάτια έχουν τό τελείωμα
λοξό καί βαθύ εμπρός και στην πλάτη, αφήνοντας ελεύθερο από χαμηλά
τον λαιμό, πού έχει περίπου τό σχήμα κώνου, ενώ καμπύλη γραμμή δηλώ
νει τήν κλείδωση του καταλήγοντας συχνά στις πίσω μορφές τών 'Αποστό
λων υψηλά πίσω άπό τό αυτί. 'Από τις κεφαλές έχουν διατηρηθή σχεδόν
μόνο τα περιγράμματα πού σχεδιάζουν πρόσωπα ωοειδή μέ λεπτές γαμψές
μύτες, χαμηλά φρύδια και μάτια μέ διπλά βλέφαρα, ενώ τα μαλλιά καί τα
γένεια χωρίζονται σέ μαλακούς κυματιστούς βοστρύχους μέ κάποια σχημα
τοποίηση. Τό κρανίο του Παύλου παρουσιάζει έντονη εξόγκωση θυμίζοντας
τήν κεφαλή Εβραίου άπό τή Βαϊοφόρο της Milegeva " . Ό π ω ς και σέ
ορισμένες παραστάσεις τοΰ νάρθηκα, καί εδώ τό περίγραμμα τών μορφών
παρακολουθεί λεπτή λευκή γραμμή.
Στή Sopocani, στην εμφάνιση τοΰ Χριστού στις Μυροφόρες, καθώς
καί στην 'Απιστία του Θωμά | ! , ό Χριστός διακρίνεται για τή σκόπιμη
σχηματική απόδοση του σέ σύγκριση μέ τους 'Αποστόλους πού τον περιβάλ
λουν. 'Ανάλογη διάθεση, πιο τονισμένη, συναντάται καί στην παράσταση
του δικού μας μνημείου. 'Ακόμα ορισμένα χαρακτηριστικά, όπως τό ιμάτιο,
πού στο κάτω μέρος παρά τήν ακαμψία του αποκτά διαφάνεια καί αφήνει
να διαγράφωνται καθαρά οί κνήμες τοΰ Χριστού, τό σχήμα τών ποδιών του,
όπως καί ό πρισματικός χαρακτήρας τών πτυχώσεων συναντώνται στις
11. R a d o j ò i c ,

πίν. XV.

12. D j u r i ό. πίν. XXII, XXIV.

100
μικρογραφίες του Par. gr. Burney 20 l 3 και λίγο αργότερα πιο τονισμένα,
baroc θα λέγαμε, στίς τοιχογραφίες του 'Αγίου Κλήμη στην Άχρίδα 1 i .
Ό Παύλος πάλι έχει ορισμένες ομοιότητες μέ τις τοιχογραφίες της
Sopoëani, ιδιαίτερα μέ τους 'Αποστόλους στην Κοίμηση " . Και εκείνοι,
παρά τις αισθητά ραδινότερες αναλογίες, έχουν το σώμα και τα ιμάτια άπό
τη μέση και επάνω σχετικά βαρύτερα και στρογγυλότερα. Οι πτυχώσεις
όμως στην Ό μ ο ρ φ η Εκκλησιά προχωρούν ακόμα περισσότερο σέ μνημεια
κή και λιτή απόδοση πού πλησιάζει γλυπτές φόρμες. 'Ανάλογη αίσθηση
όγκου, πού επιτυγχάνεται επίσης μέ εναλλαγές μεγάλων σκιασμένων και
φωτισμένων επιφανειών συναντώνται και σέ μικρογραφίες τών χφ. Par.
gr. 54, Burney 20 ,ö και Leningrad 269 IT. Τό κάτω μέρος του σώματος
είναι πιο κοντά στην αντίληψη της Sopo£ani, ή γωνιώδης όμως κατάληξη
τών πτυχών στίς παρυφές, ή διάχυτη σκληρότητα σέ ορισμένα μέρη οδηγούν
πάλι σέ μικρογραφίες τών χειρογράφων, πού αναφέρονται αμέσως παραπάνω,
καθώς και στου Vat. Pal. gr. 381 IS . Και στίς τοιχογραφίες της Sopocani,
όπως και στίς μικρογραφίες, μικρές φωτεινές γραμμές προβάλλουν ορισμένα
σημεία, ενώ στην Ό μ ο ρ φ η Εκκλησιά ό τρόπος αυτός φωτισμού περιορί
ζεται στις ακμές τών πτυχών. Στα ίδια μνημεία συναντάται και ό πρισματι
κός φωτισμός τοΰ μηρού τοΰ Χριστού και τοΰ Παύλου καθώς και ή λεπτή
φωτεινή γραμμή πού παρακολουθεί τό εξωτερικό περίγραμμα.
Στον "Αγιο Κλήμη της Άχρίδας, όπως σημειώθηκε λίγο παραπάνω,
βρίσκεται σέ πολλά σημεία ή ϊδια αντίληψη στον τρόπο τοΰ φωτισμού
και στον τρόπο πού διπλώνεται τό ιμάτιο στην παρυφή " , άλλα ή πιο
σκληρή γραμμή, ό όγκος πού δίνει ή πρισματική στο έπακρο πτύχωση και
ό φωτισμός έχουν έντονα τά σημάδια τοΰ baroc. Στή Zi£a, στή σκηνή
της Ευλογίας τών Παίδων 20 οί μορφές τών Αποστόλων έχουν πολλούς
κοινούς χαρακτήρες μέ τους 'Αποστόλους της παραστάσεως τοΰ δικοΰ μας
μνημείου, άλλα ό συνδυασμός τους μέ κάποια διαφορετική αντίληψη στίς
πτυχώσεις και ή ακριβής και κοφτή γραμμή μαρτυρούν τήν ασκημένη ευκο
λία της επαναλήψεως.
Ή κακή διατήρηση τών κεφαλών δέν επιτρέπει συγκρίσεις* παρόλα
αυτά φαίνεται ότι μπορούν να σχετισθούν μέ κεφαλές άπό μορφές μικρο
ί 3.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

O m o n t , πίν. XCII, 4, CXIII, 6 κλπ. L a z a r e ν, πίν. 256α.
M i l l e t - F r o l o w Ili, πίν. 3.3, 12.3, κλπ.
D j u r i c , πίν. XXVI.
O m o n t , βλ. παραπάνω.
L a s a r e ν, πίν. 268, W e i t z m a n n , βλ. παραπάνω, είκ. 4.
L a ζ a r e ν, W e i t z m a n n , βλ. παραπάνω.
M i l l e t - F r o l o w III, πίν. 1.1, 4, 12.3.
M i 11 e t - F r ο 1 ο w Ι, πίν. 61.3.

ΙΟΙ
γραφιών των χειρογράφων, πού αναφέρθηκαν αμέσως παραπάνω. Ό σ ο για
την κεφαλή του Χρίστου, τα ανοιχτά καστανά μαλλιά και τα λεπτά χαρακτη
ριστικά στο μακρύ πρόσωπο ίσως θα επέτρεπαν ενα συσχετισμό με την
κεφαλή του Χρίστου στή Δέηση της 'Αγίας Σοφίας της Κωνσταντινουπό
2Ι
λεως .
Στην παράσταση του Ά ν α π ε σ ό ν τ ο ς διακρίνεται επίσης διαφορά
ανάμεσα στην απόδοση του Χρίστου και των 'Αγγέλων (πίν.46). Συνήθως ό
Άναπεσών είναι ξαπλωμένος, θυμίζοντας τον Ίωνα κάτω άπό την κολοκύνθη των παλαιοχριστιανικών παραστάσεων " . Έδώ ό Χριστός είναι καθι
στός με τα λεπτά άκαμπτα σαν ξύλινα πόδια του σταυρωμένα υψηλά, ένώ
τό ιμάτιο με περιγράμματα σπασμένα σε γωνίες ρυτιδώνεται επιπόλαια άπό
λεπτές γραμμικές σκιές, παράλληλες στους μηρούς και καμπύλες κάτω από
τό στήθος, ώστε ή κοιλιά να φαίνεται στρογγυλή και προεξέχουσα (πίν. 43β).
"Ισως υπάρχει κάποια αναλογία με τήν διάθεση τών πτυχώσεων στην παρά
σταση του 'Εμμανουήλ στον "Αγιο Στέφανο του Θεοδώρου του Λημνιώτη της
Καστοριάς *3. Πολύ πιο συχνά συναντούμε τον τρόπο αυτό πτυχώσεων σε ιτα
λικά έργα μέ βυζαντινή επίδραση, όπου ό Χριστός στην αγκαλιά της Πανα
γίας έχει ανάλογη όχι μόνο τήν πτύχωση άλλα και τή στάση !*. Τα έργα
αυτά, πού χρονολογούνται στο 13ο αι., μπορούν να θεωρηθούν ώς πρότυπα
για τήν αντίληψη της φόρμας τοΰ Άναπεσόντος στην Όμορφη 'Εκκλησιά.
Οί άγγελοι στή δεξιά γωνία της παραστάσεως και ώς προς τις πτυχώσεις
και ώς προς τον τύπο τών προσώπων μπορούν να σχετισθούν μέ τήν απέ
ναντι παράσταση τοΰ Πορευθέντες μαθητεύσατε. Οί δύο όμως κεφαλές
στο υψηλότερο σημείο μέ τα λεπτά τεντωμένα πρόσωπα, τα κάπως λοξά
περίεργα μάτια και τό υφός τους έχουν σχέση μέ αγγέλους σε μικρογραφίες
χειρογράφων τών Σταυροφόρων της Παλαιστίνης :\
Όμοιες σχέσεις διακρίνουν και τους δύο σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ο ύ ς έφιππους
' Α γ ί ο υ ς στο τυφλό άψίδωμα τοΰ ανατολικού σταυροθολίου, πού διατηρούν
ται τόσο αποσπασματικά, ώστε μόνο σε γενικές γραμμές νά μπορούμε νά
φαντασθούμε τή στάση τους. Ά π ό τά μέρη πού σώζονται φαίνεται πώς τά
δύο άλογα, τό ενα καστανό και τό άλλο λευκό, εικονίζονταν σε κινημένες
ζωηρές στάσεις, τό ενα μέ γυρισμένο κατά τά τρία τέταρτα προς τά εμπρός
τό πίσω μέρος τοΰ σώματος, τό άλλο μέ γυρισμένο τό κεφάλι προς τά έμ21. R i c e - H i r m e r , βλ. παραπάνω, εγχρ. πίν. XXVI σ. 46.
22. V o l b a c h - H i r m e r , Frühchristliche Kunst, πίν. 87 (κιβωτίδιο της Brescia).
23. Π ε λ ε κ α ν ί δ η ς, Καστοριά, πίν. 89α.
24. S t u b b 1 e b i n e, βλ. παραπάνω, είκ. 7, 8, 14. 'Ανάλογο σταύρωμα τών ποδιών
συναντάται στή Ljutbrod τής Βουλγαρίας στην παράσταση τοϋ Άμνοΰ, G r a b a r, Bulga
rie Ι, σ. 224, είκ. 32.
25. B u c h t h a 1, Miniature Painting, πίν. 22 κλπ.
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προς σε όμοια στροφή. 'Ανάλογες πρέπει να ήταν και οί στάσεις των 'Αγίων
πού τα ίππευαν. Τους χαρακτήρες αυτούς συναντούμε σε εικόνες τών Σταυ
η
ροφόρων τής Παλαιστίνης του 13ου αϊ. , ενώ ή βυζαντινή εικονογραφία
αντίθετα διατηρεί αυστηρή ΐερατικότητα στις στάσεις τών εφίππων αγίων.
Στο δυτικό τμήμα του παρεκκλησίου οί παραστάσεις έχουν ζωγραφισθή με τελείως διαφορετικό τρόπο από άλλα χέρια, πού δουλεύουν όλα με
όμοια τεχνοτροπία.
Ό ' Α ρ χ ά γ γ ε λ ο ς στο δυτικό τρίγωνο του σταυροθολίου (πίν. 48α)
στά φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά και στην απόδοση απομακρύνεται από
τις αβρές εκλεπτυσμένες μορφές τής Κωνσταντινουπόλεως, δπως και άπό τις
στέρεες δυναμικές μορφές τής Μακεδονίας. Μόνον ό "Αγγελος στην παρά
σταση τών Μυροφόρων στον Τάφο στή Milegeva s 7 έχει μερικές ομοιότη
τες μέ τον "Αγγελο αυτόν στην άνετη στροφή τής κεφαλής όπως και στο
σχήμα της, στο περίγραμμα του προσώπου πού ορίζεται μόνον μέ σκιές,
στον τρόπο πού στενεύει τό πρόσωπο στους κροτάφους και στο μέτωπο
από τήν πυκνή μάζα τών μαλλιών πού τό περιβάλλουν. Τό αυτί έχει όμοιο
σχήμα και ή ασήμαντη λεπτομέρεια μερικών τριχών πού άπό τό λοβό
του αύτιου απλώνονται στην παρειά είναι κοινή και στά δύο πρόσωπα.
'Υπάρχουν δμως και σημαντικές διαφορές : τό μέτωπο στον "Αγγελο τής
Milegeva εϊναι υψηλό, ή μύτη τό στόμα και τα μάτια λεπτότερα σχεδιασμένα
και σκιασμένα, ώστε να προβάλλωνται ανάγλυφα· ό "Αγγελος στην "Ομορφη
Εκκλησιά έχει κρατήσει βέβαια τα μάτια και τό σχήμα τών φρυδιών του
'Αγγέλου τής Milegeva, άλλα λείπουν οί απλές ευαίσθητες σκιές πού δίνουν
ιδιαίτερο χαρακτήρα στή μορφή του σέρβικου μνημείου. Τό πλάσιμο στή
μύτη και στο στόμα διατηρήθηκε όμοιο και στην "Ομορφη Εκκλησιά. 'Αν
τίθετα, ενώ στή Milegeva οί παρειές, τό μέτωπο και τό πηγούνι αποδίδονται
πλαστικά μέ χρωματικές διαβαθμίσεις πράσινου και κόκκινου, πλατιές
κηλίδες τονίζουν τις παρειές και λεπτές λευκές πινελιές φωτίζουν τό
μέτωπο και τήν άκρη τής μύτης, στην "Ομορφη 'Εκκλησιά τό πλάσιμο δέν
έχει αυτή τήν περίτεχνη εναλλαγή. Γοργές λευκές πινελιές σχηματίζουν
κηλίδες στο πηγούνι, στην κορυφή τής μύτης, κάτω άπό τά μάτια, και στο
μέτωπο, ενώ τό υπόλοιπο πρόσωπο είναι ομοιόμορφα πλασμένο. Τά μαλλιά
έχουν ζωγραφιστή μέ κάποια προχειρότητα, σχηματίζοντας δαντελωτό πε
ρίγραμμα στο μέτωπο. Τό πλάσιμο επίσης του σώματος εϊναι τελείως διαφοτικό, ήρεμο στή Milegeva, πλαστικό και ταραγμένο στην Ό μ ο ρ φ η 'Εκκλη
σιά μέ μοναδική ομοιότητα τό άνετο άπλωμα τής μορφής και τό σκληρό
περίγραμμα του ιματίου στο λαιμό. Ή διαφορά επεκτείνεται και στο ήθος·
26. W e i t z m a n n , DOP 20, 1966, σ. 79-81, πίν. 63-65.
27. R a d oj e i e , βλ. παραπάνω, πίν. XI.
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ήρεμο και μεγαλόπρεπο στή Milegeva, ακαθόριστο στην Όμορφη Εκκλη
σιά. "Ας σημειωθή ακόμα οτι ô κόκκινος κάμπος στο μετάλλιο της
Όμορφης Εκκλησιάς είναι συχνός στή Mileâeva.
ιβ
Ένας "Αγγελος από τό Βαπτιστήριο της Πάρμας , γύρω στα 1260,
έχει τα χαρακτηριστικά και τό πλάσιμο τοΰ αγγέλου τοϋ δικοϋ μας μνη
μείου. 'Ακόμα σειρά άπό εικόνες και μικρογραφίες πού άποδίδοντια σε ερ
γαστήρια των Σταυροφόρων της Παλαιστίνης και χρονολογούνται στο δεύ
20
τερο μισό τοΰ 13ου α ϊ . έχουν τους ίδιους χαρακτήρες : κοντό μέτωπο, γραμ
μικά σχεδιασμένα μάτια, πλαστική απόδοση της μύτης και τοΰ στόματος,
όμοια φώτα. Τα ίδια στοιχεία συναντώνται και σέ μερικές μορφές τών μικρο
γραφιών τοΰ χφ. Par, gr. 54 "'. 'Ακόμα στο παρεκκλήσι τοΰ 'Αγίου Συμεών
στή Sopocani, στην παράσταση της μετακομιδής τοΰ λειψάνου τοΰ 'Αγίου
Συμεών", μερικά πρόσωπα έχουν τους ίδιους φυσιογνωμικούς χαρακτήρες,
τό πλάσιμο όμως είναι πιο σκληρό, χωρίς διαβαθμίσεις και φώτα, και τό
περίγραμμα γραμμικό.
Στον ελλαδικό χώρο, στην 'Αγία Τριάδα τοΰ Κρανιδίου 3 ', ό μεσαίος
"Αγγελος άπό τήν Φιλοξενία τοΰ 'Αβραάμ στον νότιο τοίχο έχει αρκετές
ομοιότητες μέ τον "Αγγελο τοΰ περιγραφομένου μνημείου στην απόδοση
τών περιγραμμάτων, της κόμης, τών φρυδιών και τοΰ στόματος, καθώς και
στο πλάσιμο, αν και τό τελευταίο είναι κάπως σκληρότερο καί πιο απότομο.
Οί ομοιότητες αυτές εϊναι σημαντικές, αν λάβουμε υπόψη μας οτι σύμφω
να μέ γραπτή επιγραφή στον ϊδιο τοίχο ή εκκλησία ζωγραφίστηκε δια χει
ρός τοΰ 'Αθηναίου ζωγράφου 'Ιωάννου τό 1245. 'Υπάρχει λοιπόν μία ένδει
ξη οτι ή τεχνοτροπία αυτή ήταν γνωστή στην 'Αθήνα κάπου εικοσιπέντε
χρόνια πριν άπό τήν τοιχογράφηση της "Ομορφης 'Εκκλησιάς. Στην Εύ
βοια, σέ τοιχογραφίες πού χρονολογούνται μέ επιγραφές στο μεταίχμιο
τοΰ 13ου προς τον 14ο αι., υπάρχουν δείγματα ανάλογης τεχνοτροπίας " ,
όπως καί στην εκκλησία τών 'Αγίων Θεοδώρων τοΰ Μυστρα " .
Ό "Αγγελος λοιπόν τοΰ δυτικοΰ σταυροθολίου, όπως καί οί υπόλοιποι
τρεις πού δέν σώζονται ικανοποιητικά, έχει άποδοθή σέ τεχνοτροπία πού
28. M u r a t o f f , Peinture byzantine, πίν. CCVIl.
29. Β u c h t h a 1, βλ. παραπάνω πίν. 57, 58α, W e i t z m a n n, Art Bulletin 45,
1963, σ. 179 en., είκ. 2, 3, 19 κλπ.
30. Ο m ο n t, βλ. παραπάνω, πίν. XCH, 1, 2, XCIV, 12, κλπ.
31. D j u r i c , Sopoüani, πίν. LV.
32. Γ. Σ ω τ η ρ ί ο υ , ΕΕΒΣ 3, 1926, σ. 193-205. Ή Φιλοξενία απεκαλύφθη αργότερα,
Χ α τ ζ η δ ά κ η ς , Βυζαντινόν καί Χριστιανικόν Μουσεΐον, ΑΔ (Χρονικά), 22 (1967)
1968, πίν. 32.
33. "Αγιος Νικόλαος Ριτζάνων, ' Ι ω ά ν ν ο υ , Τοιχογραφίες Ευβοίας, πίν. 35.
34. M i l l e t , Mistra, πίν. 93.2.
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χαρακτηρίζει κυρίως μικρογραφίες και εικόνες πού αποδίδονται στους
Σταυροφόρους της Παλαιστίνης στο δεύτερο μισό του 13ου αϊ. Παράλληλα
οί 'ίδιοι χαρακτήρες συναντώνται και σε έργα αμιγώς βυζαντινά της ίδιας
εποχής. Παραμένει πρόβλημα ή προέλευση τής τεχνοτροπίας αυτής, αν
δηλ. γεννήθηκε στο Βυζάντιο ή αν έρχεται άπό τη Δύση ή αν τέλος ξεκινά
από βυζαντινά πρότυπα διασκευασμένα άπό τους Σταυροφόρους. Πάντως
είναι γεγονός οτι και ή 'Αττική, ή Εύβοια και ή περιοχή του Κρανιδίου
ήταν φραγκοκρατούμενες αυτή τήν εποχή.
Ά π ό τήν πλατιά τρισδιάστατη μορφή του Αγγέλου τής Φ ι λ ο ξ ε ν ί α ς
λείπουν τα αυστηρά περιγράμματα. Ή μορφή στήνεται με όγκους. Επίπεδα
και πρισματικές επιφάνειες εναλλάσσονται, προβάλλονται απότομα έντονα
φωτισμένες άπό λευκά φώτα, πού άλλοτε απλώνονται σε μεγάλες επιφάνειες
και άλλοτε καθορίζουν σαν πλατιές σπασμένες ή ελεύθερες γραμμές τήν
ακμή, τα όρια ή τό παιχνίδισμα κάποιας πτυχής. Τά χρώματα είναι απαλά,
ώχρα, γαλάζιο και λίγο κόκκινο.
Στο Μ υ σ τ ι κ ό Δ ε ί π ν ο (πίν. 49) οί μορφές διατηρούν τό ακαθόριστο
περίγραμμα του 'Αγγέλου τής Φιλοξενίας. Κάθονται σέ σοφή διάταξη, ώστε
να υποβάλλουν τήν ιδέα του βάθους. Ό όγκος όμως και ή μνημειακή βαρύ
τητα του 'Αγγέλου έχουν δώσει τήν θέση τους σέ πιο κινημένες και ταρα
γμένες φόρμες (πίν. 50). Τά ϊδια στοιχεία, πού στον Ά γ γ ε λ ο πλάθουν όγ
κους, στον Μυστικό Δείπνο διαλύουν τή μορφή. Τα σκιασμένα μέρη
λειτουργούν σαν καμβάς, όπου απλώνονται πυκνά τά φώτα σαν γοργές
καμπύλες ή σπασμένες πινελιές, ή σάν κηλίδες, δημιουργώντας αδιάκοπες
ρυθμικά ακαθόριστες πτυχώσεις, πού άλλοτε κυλούν και πέφτουν μέ κάποια
βαρύτητα, άλλοτε έχουν μορφή πρισματική, άλλοτε διαγράφουν τό σώμα
ακολουθώντας τήν κίνηση του και άλλοτε ακολουθώντας άλλους, δικούς
τους, δρόμους τό καλύπτουν τελείως. Δημιουργείται έτσι ή εντύπωση νευρι
κής ταραχής, οπωσδήποτε εκούσια, μέ πρόθεση νά χαράκτηρισθή ή ψυχική
κατάσταση τών 'Αποστόλων στην μορφή του Χριστού οί ϊδιοι χαρα
κτήρες, χωρίς νά αλλοιωθούν, βρίσκουν χαμηλότερους τόνους εκφράσεως.
Οί κεφαλές είναι κι αυτές γοργά πλασμένες, μέ πλατιές φωτισμένες επιφά
νειες πού ρίχνουν σκιές στις ρίζες τών κυλινδρικών χονδρών λαιμών, πού
δηλώνονται μέ απαλές ανοιχτές γωνίες. Ό φυσιογνωμικός τύπος είναι ό
ϊδιος σέ όλες τις μορφές, γέρων και νέων, στον Χριστό και τους 'Αποστό
λους, στον Πέτρο, στον 'Ιωάννη και στον 'Ιούδα. Ή διαφοροποίηση γίνεται
μέ τό διαφορετικό χρώμα στα μαλλιά και στα γένεια, πού ζωγραφίζονται σάν
πυκνές μάζες, σπάνια ορισμένες μέ περιγράμματα, συχνά όμως σκιοφωτισμένες. Τά μέτωπα εϊναι στενά, τά φρύδια τοξωτά γράφονται μέ παχιά γραμμή,
τά μάτια είναι μεγάλα μέ σκληρό περίγραμμα, ή μύτη, ϊσια και μικρή, φωτι
σμένη στην κορυφή της, έχει περίγραμμα μόνο στην άκρη, και τό στόμα γε-
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μάτο, πλάθεται με πινελιές σκοτεινόχρωμες στο επάνω χείλος και ανοιχτό
τερες στο κάτω. Οι 'Απόστολοι πού κάθονται στο εμπρός μέρος του τραπε
ζίου μέ τό πρόσωπο γυρισμένο στο πλάϊ έχουν την κατατομή εξαιρετικά
λεπτή, δοσμένη μέ απαλή γραμμή, ευαίσθητη στή διαγραφή των λεπτο
μερειών.
Στή Sopocani, σέ ορισμένες μορφές και ιδιαίτερα στον "Αγγελο πού
σώζεται από τήν Φιλοξενία του 'Αβραάμ u, έκτος από τις εικονογραφικές
ομοιότητες είναι δυνατό νά διακρίνωμε και κάποια αναλογία στην αντί
ληψη και λειτουργία του χρώματος, στην αίσθηση του όγκου και στή
διάρθρωση της φόρμας μέ τον "Αγγελο της Φιλοξενίας της Όμορφης Εκ
κλησιάς. Ό αυτός "Αγγελος της Sopoëani, παρά τήν κλασσική του πλη
ρότητα μπορεί νά θεωρηθή πρόδρομος της τεχνοτροπίας πού συναντάται
στην Όμορφη 'Εκκλησιά.
Στον Ευαγγελιστή 'Ιωάννη του χφ. Par. gr. 54 ·,(ΐ και 'Ιβήρων 5 :!Τ και
στους Ματθαίο, Μάρκο και 'Ιωάννη τοΰ χφ. Burney 20 $8 ή αντίληψη του
'Αγγέλου της Φιλοξενίας μας είναι τελείως διαμορφωμένη, ϊσως και πιο
στέρεα συγκροτημένη και ρυθμικότερη, για τήν απόδοση όμως του όγκου
χρησιμοποιείται ή ϊδια εναλλαγή σκληρών και μαλακών επιπέδων. 'Ακόμη
είναι όμοια ορισμένα περιγράμματα από παχιά λευκή γραμμή, καθώς και ή
διάλυση της άκρης του ιματίου σέ πρισματικά σκιοφωτισμένας επιφάνειες
χωρίς καθορισμένα όρια.
Στα ϊδια χειρόγραφα, καθώς και στο Leningrand 101 :,ίΙ συναντούμε
μικρογραφίες μέ τους χαρακτήρες του Μυστικού Δείπνου. Και έκεϊ τα φώτα
λειτουργούν οργανικά στην ανάγλυφη απόδοση τοΰ όγκου τών σωμάτων,
άλλ' ή κίνηση είναι πιο συγκρατημένη. Σέ ορισμένες μορφές, όπως στον
Πέτρο τοΰ Par. gr. 54 και στους Ευαγγελιστές τοΰ Burney 20, εμφανίζεται
εξαιρετικά τονισμένη ή τάση για διάλυση της μορφής σέ επίπεδα φωτισμένα
και σκιασμένα, χωρίς ποτέ νά φτάνη στα όρια τοΰ Μυστικοΰ Δείπνου της
"Ομορφης 'Εκκλησιάς. Κοινό σέ όλες αυτές της παραστάσεις είναι ή φω
τεινή δαντελωτή γραμμή πού παρακολουθεί τό τελείωμα τών παρυφών
απαλύνοντας και διαλύοντας τα περιγράμματα. Ό τύπος τοΰ προσώπου και
τά χέρια, όπως καί ή απόδοση τών κεφαλών από τό πλάϊ, συναντάται σέ
πολλές μικρογραφίες τοΰ Par. gr. 54.
Στην εκκλησία της Παμμακάριστου, στην Κωνσταντινούπολη, ή μορφή
35.
36.
37.
38.
39.

D j u r i e, βλ. παραπάνω, πίν. LI, Μ i 11 e t - F r ο 1 ο w II, πίν. 6.3.
Ο m ο n t, βλ. παραπάνω, πίν. XCI.
Ξ υ γ γ ό π ο υ λ ο ς , 'Ιστορημένα Ευαγγέλια, πίν. 43.
L a ζ a r e ν, πίν. 256.
L a z a r e ν, πίν. 257-260.
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του Χρίστου σε παράσταση πού χρονολογείται πριν άπο το τέλος του 13ου
<0
αϊ.
διακρίνεται για όμοια, κάπως πιο συγκρατημένη και μνημειακή αντί
ληψη· αντίθετα σέ τοιχογραφίες του νάρθηκα ακόμα καί στους Προφήτες
ί?
του κυρίως ναού τής Sopocani " , όπως και στο Gradac , συναντάται
μία παράλληλη απόδοση πού οδηγεί στή διάλυση τής φόρμας με την αδιά
κοπη εναλλαγή φωτεινών και σκοτεινών επιφανειών πού δίνουν το αίσθημα
τής ροής σέ μεγαλύτερη ένταση, μέ διαφορετική διάθεση, λιγότερο ανά
γλυφη. Στις παραστάσεις τών σερβικών μνημείων, σέ αντίθεση μέ τήν
Παμμακάριστο, τα πρόσωπα δέν παρακολουθούν τή διάθεση αυτή.
Στα μέσα περίπου του 14ου αϊ. στο Ivanovo τής Βουλγαρίας | 3 οί μορ
φές αποκτούν σταθερότερα καί σκληρότερα περιγράμματα, ή κίνηση σχη
ματοποιείται, τα λευκά φώτα περιορίζονται σέ σπασμένες γραμμές, πού το
νίζουν σοφά τή στρογγυλότητα του σώματος, όπως διαφαίνεται κάτω από
τα απαλά χρωματισμένα ιμάτια. Οί κεφαλές έχουν πειθαρχήσει στα παλαιολόγεια πρότυπα. Ό κάμπος γεμίζει μέ πλήθος από αρχιτεκτονήματα πού
εμπνέονται άπό τήν ελληνιστική παράδοση. Δίπλα στις τοιχογραφίες αυτές
οί μορφές του Μυστικού Δείπνου τής "Ομορφης Εκκλησίας φαίνονται
ρευστές, ελεύθερες, πιο ζωντανές. Οί μορφές αυτές του μνημείου μιας
μπορούν νά χρονολογηθούν, μαζί μέ τήν τοιχογραφία τής Παμμακάριστου
καί τις μικρογραφίες πού αναφέραμε, γύρω στα 1285.

40. N a u m a n n - B e l t i n g , Euphemiakirche, πίν. 44b.
41. M il l e t - F r o ] ow II, πίν. 27, 31.5.
42. Μ Π l e t - F r o low II, πίν. 61.4, 65.1.
43. G r a b a r , Les fresques d' Ivanovo, Byzantion XXV-XXVII, 1957, σ. 581-590,
G r a b a r - M i j a t e v , Bulgarien, πίν. XLX - XXI.

Ε'. ΤΑ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ
Ή συνεχής αλλαγή επιπέδων και στα τρία μέρη της Όμορφης 'Εκκλη
σιάς, νάρθηκα, κυρίως ναό και παρεκκλήσιο, δημιουργούν επιφάνειες πού
προσφέρονται για τήν ανάπτυξη κοσμημάτων, πού χαρακτηρίζονται άπο
αδιάκοπη εναλλαγή στα θέματα και μεγάλη ποικιλία στις παραλλαγές '.
Στο ν α ό απλώνονται τά παρακάτω διακοσμητικά θέματα :
1. Σειρά άπο εφαπτόμενα καρδιόσχημα πολύχρωμα άνθέμια διατρέ
χουν το λοξό γείσο κάτω άπο τις γενέσεις τών καμάρων (πίν. 28, 33β) στην
ανατολική και δυτική κεραία (στή βόρεια και νότια κεραία έχουν χρησιμοποιηθή παλιότερα γλυπτά γείσα). Είναι κόσμημα κοινό σε μνημεία του
13ου και 14ου α ί . s και μιμείται ανάλογο θέμα γλυπτών γείσων'.
2. Σειρά συνεχών ρόμβων σχηματισμένων άπό ρυθμικά γωνιώδεις και
διασταυρούμενες ταινίες, πού εναλλάξ φαίνεται ή εσωτερική και εξωτερική
τους πλευρά, ακολουθούν τό περίγραμμα του βορειοανατολικού λοφίου
του τρούλλου (πίν. 20). Ρυθμικά σπασμένες ταινίες πού σχηματίζουν κύ
κλους, μαιάνδρους, ρόμβους ή τρίγωνα είναι επίσης κοινό θέμα τό 13ο
και 14ο αϊ. *.
1. Τα κοσμήματα ανάλογα με τήν επιφάνεια πού κατέχουν λειτουργούν είτε α) ώς
διαχωριστικές ταινίες ανάμεσα σέ παραστάσεις, όταν απλώνονται σέ επιφάνειες πού έχουν
αρχιτεκτονική άρθρωση, π.χ. στα γείσα, στίς γεννήσεις των καμάρων, σέ έπίκρανα παραστάδων κλπ. είτε β) ώς διακόσμηση σέ επιφάνειες πού δέν είναι δυνατό να δεχθούν άλλες
παραστάσεις, π.χ. στην κορυφή έσωραχίων τόξων, σέ τύμπανα και εσωτερικές επιφάνειες
ανοιγμάτων κλπ. είτε γ) ώς διακόσμηση πού λειτουργεί ώς απλό στολίδι, δηλαδή απλώνεται
σέ επιφάνειες πού θα μπορούσαν να είχαν δεχθή είτε άλλου είδους θέματα ή να παρά
μεναν κενές.
2. R i c e , Haghia Sophia, πίν. 1ΧΒ. Sopcòani, Gradac ( H a m a n n - M a c L e a n—
H a l l e n s l e b e n , Monumentalmalerei, πίν. IV, M i 11 e t - F r o I ow II, πίν. 30.4,
35.4, 67.2, 59.1), Πρωτδτο (M i 11 et, Athos, πίν. 12,14), "Αγιος Ευθύμιος Θεσσαλονί
κης (Σ ω τ η ρ ί ο υ, "Αγιος Δημήτριος, πίν. 90.1, 92.1), "Αγιος Νικόλαος ό 'Ορφανός
( Ξ υ γ γ ό π ο υ λ ο ς , "Αγιος Νικόλαος 'Ορφανός, πίν. 79, είκ. 158).
3. Σκριποΰ, G r a b a r, La Sculpture, πίν. XLII, 9, S c r a n ι ο n, Corinth, τ. XVI,
Mediaeval Architecture, πίν. 21, 14, 33, 167 κλπ. Μικροτεχνία Τρίπτυχον Harbaville (l°s
uî.) R i c e - H i r m e r , Kunst aus Byzanz, πίν. 100, 101. Ψηφιδωτά: βλ. πρόχειρα
Capeila Palatina, L a z a r e ν, πίν. 228, 229.
4. Άράκου, Ααγουδερά Κύπρου (Α. and J. S t y 1 i a n ο u, Painted Churches of
Cyprus, σ. 72, είκ. 28), Sopocaai, Gradac (M i 11 e t - F r ο 1 ο w II, πίν. 48.4, 101.14),
Ταξιάρχης Μητροπόλεως στην Καστοριά ( Π ε λ ε κ α ν ί δ η ς , Καστοριά, πίν. 119),
Πρωτοτο ( M i l l e t , Athos, πίν. 8.1).
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3. Σκοινί άπο συνεχή S περιτρέχει το δίσκο πού περιβάλλει τον Πα
λαιό των Ήμερων (πίν. 13). Το απλό αυτό κόσμημα δεν μπορεί να θεωρηθή
ώς χαρακτηριστικό ορισμένης εποχής. Είναι πάντως γνωστό άπο τοιχο
γραφίες και μικρογραφίες του 13ου και 14ου αι. \
4. Διπλές άνθεμωτές σπείρες έχουν ζωγραφιστή στην ταινία πού περι
βάλλει τον Παντοκράτορα στον τρουλλο (πίν. 30), θέμα κοινό σε μνη
1
μεία του 13ου και 14ου αϊ. στη Μακεδονία και Σερβία' .
5. Φυτικό πλέγμα από καρδιόσχημα και πολυγωνικά σχήματα στολι
σμένα με άνθεμωτά τρίφυλλα και πεντάφυλλα (πίν. 51α) στολίζει το έσωράχιο τοϋ τυφλού άψιδώματος τοΰ νοτιοδυτικού διαμερίσματος. Ανάλογο
πλέγμα συναντάται στην Sopoòani \
6. Φυτικό πλέγμα πού σχηματίζουν πλαγιαστά, ενωμένα στή βάση τους,
μεγάλα καρδιόμορφα σχήματα (πίν. 51 β), τα όποια γεμίζουν με άνθη λωτού
και μικρότερα, κάθετα τοποθετημένα, μέ πεντάφυλλα στην κενή επιφάνεια
τους, κατέχει το έσωράχιο τοΰ τυφλού άψιδώματος του βορειοδυτικού δια
μερίσματος όπως και τό μέτωπο τοΰ τόξου επάνω από τήν παράσταση τής
Προσευχής εν Γεθσημανή στο νοτιοδυτικό διαμέρισμα. 'Ανάλογης μορ
φής φυτικό πλέγμα συναντάται σε μνημεία τοΰ 13ου και 14ου αϊ. s . Τό πλέ
γμα αυτό, όπως και τό προηγούμενο, σέ άπειρες παραλλαγές στολίζει προ
μετωπίδες χειρογράφων διαφόρων εποχών ". Τό άνθος όμως τοΰ λωτοΰ έχει
τήν ϊδια ακριβώς μορφή σέ μικρογραφίες τοΰ 13ου αι. '".
7. Πλέγμα από σχηματοποιημένο βλαστό, πού θυμίζει άραβούργημα,
στολίζει τον παραλληλόγραμμο χώρο επάνω από τήν τοξωτή θύρα πού
οδηγεί άπο τό ιερό στο διακονικό. Τυπικό βυζαντινό κόσμημα, συναντάται
σέ όλες τις περιόδους " .
5. Cefalù ( D e m u s , Norman Sicily, πίν. 2), Βροντόχι (M i 11 e t, Mistra, πίν. 96.2),
Gradac (M i l I e t - F r o l o w II, πίν. 101.6) "Αγιοι 'Απόστολοι Θεσσαλονίκης (Ξ υ γ γ ό π ο υ λ ο ς , "Αγιοι 'Απόστολοι, πίν. 8, 9 κλπ.), μικρογραφίες χφ. των Σταυροφόροι
τής Παλαιστίνης (Β u c h t h a 1, βλ. παραπάνω, πίν. 14a, 68 κλπ., Παναγίου Τάωου 12 κλπ.).
6. Σημ. 2, πίν. II, III.
7. M i 11 e t - F r ο 1 ο w II, πίν. 99.2,6, σέ παραλλαγή στή Μητρόπολη τοϋ Μυοτρά,
M i l l e t , Mistra, πίν. 87.8.
8. Zi£a (M i 11 e t - F r ο 1 ow Ι, πίν. 92, 93), Μητρόπολη Μυστρά (βλ. σημ. 7).
9. Par. gr. 74, Par. gr. 64, W e i t z m a n n. Die byzantinische Buchmalerei, πίν.
XXXIX, 213, G r a b a r, Peinture byzantine, πίν. 176 σ. 158 κλπ.
10. L a z a r e ν, πίν. 260, Μητρόπολη Μυστρα, M i l l e t , Mistra, πίν. 87.
11. "Αγιοι 'Ανάργυροι Θεοδώρου του Λημνιώτου (Π ε λ ε κ α ν ί δ η ς, Καστοριά,
πίν. 11α, 22), "Αγιος 'Ιωάννης ό Ααμπαδιστής Κύπρου (Α. und J. S t y 1 i a n ο u, βλ.
παραπάνω, πίν. XXIX), Arilje ( H a m a n n - M a c L e a n — H a l l e n s i e b e n , Die
Monumentalmalerei, πίν. 148) κλπ.
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8. Tò κάτω μέρος τών τοίχων σκεπάζεται με τοιχογραφία πού μιμείται
ορθογώνιες πολύχρωμες πλάκες, χωρίς τα χαρακτηριστικά «νεράη τών μαρ
2
μάρων, όπως τα συναντούμε π.χ. στην "Αγία Σοφία της Άχρίδας ' . 'Ανά
λογη μορφή έχουν οί τοιχογραφημένες πλάκες στο κάτω μέρος τών τοίχων
Ι3
της Sopocani , ενώ σε άλλες εκκλησίες τοΰ 13ου και 14ου αι. συναν
τούμε απομίμηση πολυτελέστερου υλικού '*.
'Από τα κοσμήματα αυτά δύο, το 1 και 4, δηλ. το κόσμημα στο γείσο
της ανατολικής και δυτικής καμάρας, καθώς και το κόσμημα γύρω στον
Παντοκράτορα θεωρήθηκαν τελευταία ''' ώς δημιουργήματα τής λεγομέ
νης σχολής τοΰ Κράλη Μιλούτιν. 'Αλλά βρίσκονται και σε παλιότερα μνη
μεία "J και είναι μίμηση ανάγλυφης διακόσμησης γείσων πού υπήρχαν σέ
αφθονία στις περιοχές τοΰ ελλαδικού χώρου 1Τ.
Στο π α ρ ε κ κ λ ή σ ι ο αναπτύσσονται τα παρακάτω διακοσμητικά
θέματα :
1. Ρόμβοι σχηματίζονται σέ κανονικά διαστήματα από δύο λευκές
ταινίες και περιέχουν σταυρούς, ενώ μισοί σταυροί πλαισιώνουν τα σημεία,
όπου οί γραμμές ενώνονται ακολουθώντας τήν ευθεία (πίν. 52). Το κόσμημα
αυτό περιβάλλει το μέτωπο τής αψίδας τοΰ Τεροΰ Βήματος. Σέ διάφορες
παραλλαγές συναντάται σέ μνημεία τοΰ 13-14ου αί. 18 .
2. Λεπτοί βλαστοί μέ άνθεμωτές απολήξεις συμπλέκονται σχηματί
ζοντας ελλειψοειδή πλαίσια πού περιβάλλουν άνθη λωτού, όμοια μ' εκείνα
τών κοσμημάτων τοΰ ναοΰ. Κοσμούν το έσωράχιο τοΰ ανατολικού τόξου
πού κρατεί τήν καμάρα τοΰ ίεροΰ. Ό πλοχμός, αναιμικός, θυμίζει τή
διακόσμηση ανάμεσα στους λεπτούς κίονες πού βαστάζουν τό τόξο πού
περιβάλλει τον 'Απόστολο 'Ιούδα σέ μικρογραφία τοΰ χφ. Leningrad 101
(13ος αϊ.) ,β .
3. Μεγάλα τρίφυλλα μέ νευρώσεις φυτρώνουν εναλλάξ άπό τις εσω
τερικές πλευρές πλατιάς ταινίας. Κάθε κορυφή τριφύλλου τονίζεται μέ
12. M i l l e t - F r o l o w Ι, πίν. 12.3.
13. M il I e t - F r ο l o w II, πίν. 1.
14. Cucer, Staro Nagoricino, Zica (M i 11 e t - F r ο 1 ow III, πίν. 50.3-4, 119.3),
Μονή τής Χώρας ( U n d e r w o o d , Kariye Djami III, πίν. 336-337).
15. H a m a n n - M a c L e a n — H a l l e n s l e b e n , βλ. παραπάνω σ. 98 έπ.
16. Djurdjevi Stupovi, Studenica (εκκλησία τής Παναγίας), M i l l e t - F r o l o w I,
πίν. 28.1, 40.1, 41 κλπ.
17. Βλ. σημ. 3.
18. "Αγιος Κλήμης Άχρίδας ( M i l l e t - F r o l o w III, πίν. 15.3). Σέ παραλλαγές
Πρωτδτο ( M i l l e t , Athos, πίν. 21.2), "Αγιοι 'Απόστολοι Θεσσαλονίκης (Ξ υ γ γ ό π ο υλ ο ς , "Αγιοι 'Απόστολοι, πίν. 14, 34 έπ.), Μονή τής Χώρας ( G r a b a r , Peinture
byzantine, σ. 133).
19. L a z a r e ν, πίν. 260.
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λευκή στιγμή. Περιβάλλει το μέτωπο του τόξου του Ίεροΰ Βήματος καθώς
και τα έσωράχια των τυφλών άψιδωμάτων του βορεινοϋ και νότιου τοίχου
του Ίεροΰ Βήματος (πίν. 52). Το θέμα συναντάται άπό τον 9ο - 10ο αϊ. σε
μικρογραφίες *", τον 12ο αι. στην Κ α σ τ ο ρ ι ά " και τήν Cefalù 22, ενώ στους
χρόνους τών Παλαιολόγων δέν είναι αρκετά συχνό. Μία πλουσιότερη
παραλλαγή του θέματος κοσμεί την άντυγα του τόξου ανάμεσα στα δύο
σταυροθόλια. Στή μέση του λευκού κάμπου εϊναι ζωγραφισμένα τετράφυλλα
πού σχηματίζουν σταυρούς (πίν. 54α), και τρίφυλλα άντικρύζονται στην
εσωτερική πλευρά τών περιγραμμάτων γεμίζοντας τα κενά πού παρεμβάλ
i:t
λονται ανάμεσα στα τετράφυλλα .
4. Λευκός σχηματικός κυματιστός βλαστός με άνθεμωτά ήμίφυλλα σε
σκοτεινόχρωμα βάθος γεμίζει τό μέτωπο του βόρειου τυφλού άψιδώματος
(πίν. 42β) καθώς και τό πλατύ γείσο της νότιας παραστάδας επάνω από τήν
παράσταση του άδιάγνωστου Ιεράρχη. Τό κόσμημα αυτό, σε χρήση άπό
τον 11ο αι. '}>, συνεχίζεται σε μικρότερη έκταση και κάπως παραλλαγμένο
καί τό 13ο α ΐ.
5. Ρυθμικός πλοχμός βλαστού με άνθεμωτά ήμίφυλλα πού περικλείει
άνθη λωτοΰ στολίζει τό τύμπανο του βόρειου τυφλού άψιδώματος του Ιε
ρού Βήματος (πίν. 3β). Μοιάζει μέ τό κόσμημα άρ. 2 του ναού.
6. Εφαπτόμενες καί διασταυρούμενες κυματιστές γραμμές σε σχήμα
όκτάσχημης ασπίδας επάνω σέ άβακωτό κάμπο (πίν. 41 β) γεμίζουν τήν κο
ρυφή τοΰ έσωραχίου τοΰ τόξου ανάμεσα στα δύο σταυροθόλια. Τό κόσμημα
αυτό συναντάται σχετικά πρώιμα στην Καστοριά ΙΒ καί αργότερα επανα
λαμβάνεται στή Sopocani 2(! καί σέ μικρογραφίες τοΰ 13ου αϊ. ίΊ.
7. Λεπτός κυματιστός βλαστός μέ άνθεμωτά ήμίφυλλα σέ σκοτεινό
κάμπο ταινίας (πίν.53α) περιβάλλει τό μέτωπο τοΰ τυφλού νότιου άψιδώ-

20. W e i t z m a n n, βλ. παραπάνω, πίν. XXI, XXXII.
21. "Αγιοι 'Ανάργυροι του Θεοδώρου τοΰ Λημνιώτου, Π ε λ ε κ α ν ί δ η ς , Καστο
ριά, πίν. 10, 26, 27.
22. L a z a r e v , πίν. 184.
23. Σαμαρίνα, ανέκδοτη μέ τοιχογραφίες τοΰ 13 ο υ αϊ., Ziòa, Gradac ( M i l l e t F r o l o w Ι, πίν. 92.9, II, πίν. 101.14), Πρωτάτο ( M i l l e t , Athos, πίν. 10,12. 1-2).
24. 'Αγία Σοφία Άχρίδας (M i 11 e t - F r ο 1 ο w Ι, πίν. 10.2).
25. "Αγιοι 'Ανάργυροι Θεοδώρου τοΰ Λημνιώτου ( Π ε λ ε κ α ν ί δ η ς , Καστοριά,
πίν. 10, 26, 27).
26. M i 11 e t - F r ο 1 ο w II, πίν. 1.2, 99.9. 'Επίσης σέ ρωμανικές τοιχογραφίες τοΰ
Castel Appiemo, Lana St. Margerita, W a t e r m a n n , Romanesque Frescoes, πίν.
199. 210.
27. Par. gr. 54, L a z a r e ν, πίν. 250 κλπ. Συναντάται καί σέ παλιότερα γλυπτά,
S c r a n t o n, Corinth XVI, πίν. 35, 181 κλπ.
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ματος, πού περιέχει τον Μυστικό Δείπνο. Συναντάται συχνά σε μικρογρα
φίες και τοιχογραφίες του 13ου αι. ™.
8. Λεπτοί βλαστοί σχηματίζουν σειρά από καρδιόσχημα αντικριστά
πλαίσια πού περιέχουν μεγάλα φύλλα κισσού (πίν. 53β)· οι άκρες των βλα
στών συμπλέκονται μεταξύ τους καταλήγοντας σε μεγάλα καρδιόσχημα
φύλλα ή άνθέμια. Το ϊδιο κόσμημα σέ σχηματικότερη μορφή συναντάται
ιβ
σε μνημεία του τέλους του 12ου αϊ. , Το θέμα αυτό είναι αγαπητό και επα
30
ναλαμβάνεται συχνά σέ χειρόγραφα των Σταυροφόρων της Παλαιστίνης .
9. Λεπτός κυματιστός βλαστός με μεγάλα σέ ελεύθερη απόδοση, καρδιό
σχημα φύλλα και μικρούς καρπούς στά καμπύλα κενά ακολουθεί στο δυτικό
σταυροθόλιο τήν καμπύλη κατάληξη του νότιου μέρους του (πίν. 54β). Το
κόσμημα αυτό, όπως και το προηγούμενο, συναντάται σέ δυτικά μνημεία
του 12ου και 13ου αι. " .
10. Τρίχρωμη πριονωτή ταινία παρακολουθεί τα καμπύλα περιγράμμα
τα του ανατολικού σταυροθολίου (πίν. 54α). Συναντάται από το 12ο αϊ.
11. Σχηματικός βλαστός, πού θυμίζει άραβούργημα, στολίζει τις νευρώσΞΐς των σταυροθολίων και επάλληλες σειρές άπό τρίλοβες απολήξεις
φύλλων πριονωτής άκανθας ζωγραφισμένες ελεύθερα, τήν κύρια όψη τους.
Τό διακοσμητικό αυτό θέμα είναι κοινό, άλλα έχει διαφορετική λειτουργία
στους 'Αγίους 'Αποστόλους της Θεσσαλονίκης 32 και στή Μονή της Χώ
ρας στην Κωνσταντινούπολη " . Σημειώνομε ότι ανάλογη διακόσμηση φέ
ρουν οι νευρώσεις σταυροθολίων σέ εκκλησίες της Εύβοιας " .
Στο ν ά ρ θ η κ α διατηρούνται λίγα διακοσμητικά θέματα. Ά π ό αυτά τα
περισσότερα επαναλαμβάνουν τα θέματα του παρεκκλησίου σέ απλοποιη
μένες παραλλαγές. Λίγα εμφανίζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
1. Βλαστοί μέ άνθεμωτές απολήξεις σχηματίζουν είδος σηρικών τρο
χών πού γεμίζονται μέ καρδιόσχημα άνθέμια πού σχηματίζουν οί ίδιοι οί
βλαστοί (πίν. 4). Στολίζουν τό μέτωπο του τόξου της καμάρας, όπου εικο
νίζεται ό εν Κανά Γάμος. Συναντάται σέ αρκετά παραδείγματα τό 13ο αι. Μ .
2. Συνέχεις ρόμβοι, εναλλάξ μεγάλοι και μικροί, σχηματισμένοι άπό
28. Πρωτάτο, M i l l e t , πίν. 8.1, Β u c h t h a 1, πίν. 8b, 10a, 55, 56, 93c κλπ.
29. Palermo, Palazzo Reale, R i c e , Byz. Kunst, είκ. 192.
30. Β u e h t h a 1, βλ. παραπάνω, πίν. 75β, επίσης Cathedral Dangers, M i c h e l ,
Histoire de l'Art, τ. I/II, σ. 789, είκ. 423.
31. Brique, εκκλησία του 'Αγίου Ιουλιανού, D e s c h a m p s - T h i b o u t , Peinture
murale en France, πίν. XXXVIII, 3, M i c h e l , βλ. παραπάνω II/I, σ. 544, είκ. 258.
32. Ξ υ γ γ ό π ο υ λ ο ς, βλ. παραπάνω, πίν. 40, σ. 54.
33. U n d e rw ο ο d, βλ. παραπάνω τ. II, πίν. 334.
34. Κοίμησις Θεοτόκου Όξυλίθου, ' Ι ω ά ν ν ο υ , Τοιχογραφίες τής Ευβοίας, πίν. 39.
35. Sopoàani, M i 11 e t - F r ο 1 ο w II, πίν. 35.4 κλπ.
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αντικριστά άνθεμωτά λευκά ήμίφυλλα σε σκοτεινόχρωμα κάμπο, παρακο
λουθούν το περίγραμμα των τόξων του νοτιοδυτικού τυφλού τρούλλου (πίν.
9). Παραλλαγή βυζαντινού θέματος, στην ίδια μορφή με αυτή της "Ομορφης
Εκκλησιάς συναντάται σε χειρόγραφα των Σταυροφόρων της Παλαιστίνης
f,i
καθώς και σε έργα δυτικά του 12ου- 13ου αι. .
3. Κυματιστή ταινία περιβάλλει εναλλάξ άνθέμια και άνθη στο έσωράχιο του δυτικού άψιδώματος του νοτιοδυτικού διαμερίσματος. Ή ταινία
και τα άνθέμια είναι μονόχρωμα, λευκά σε σκοτεινόχρωμο κάμπο, ζωγρα
φισμένα σέ εναλλασσόμενους τόνους με πλατιές πινελιές. Τό κόσμημα αυτό
με τήν ελεύθερη εκτέλεση του επαναλαμβάνεται αυτούσια σέ μικρογραφίες
λΊ
3Κ
χειρογράφων τοΰ 9ου- 10ου αί. , όπως και τό 13ο αι. σέ δυτικά έργα .
Στον κυρίως ναό τά διακοσμητικά θέματα εϊναι λίγα, τυπικά στή μορφή
για τή βυζαντινή τέχνη, ορισμένα μάλιστα, όπως τό κόσμημα γύρω στον
Παντοκράτορα του τρούλλου καθώς και εκείνο των γείσων της ανατολικής
και δυτικής καμάρας, είναι χαρακτηριστικά για τήν περιοχή της Μακεδο
νίας - Σερβίας τό 13ο- 14ο αι.
Στο παρεκκλήσι, όπως και στο νάρθηκα, σέ μικρότερο βαθμό, τά δια
κοσμητικά θέματα εϊναι πολλά, συχνά οχι κοινά, και λίγα έχουν επι
δράσεις δυτικές. Πολλά από αυτά εϊναι δύσκολο να χρονολογηθούν ακριβώς
γιατί επαναλαμβάνονται συχνά κατά διαστήματα. 'Αξιοσημείωτος εϊναι ό
τρόπος πού διαφορετικά σέ αντίληψη και απόδοση κοσμήματα τοποθε
τούνται τό ενα δίπλα στο άλλο, μέ αποτέλεσμα να δημιουργήται σύγχυση
και νά χάνεται ή διαύγεια και ή λειτουργική σημασία τών αρχιτεκτονικών
μερών.
Οι ουσιαστικές διαφορές ανάμεσα στα κοσμήματα τών διαφόρων χώ
ρων, συνδυασμένες μέ τις ποικίλες αντιλήψεις πού διακρίνουν τις τοιχογρα
φίες της Όμορφης Εκκλησίας, επιβεβαιώνουν τή γνώμη οτι στην τοιχογράφηση δούλεψαν πολλές ανεξάρτητες μεταξύ τους ομάδες πού ή κάθε
μία διέθετε και άλλο θεματολόγιο κοσμημάτων.

36. G r a b a r - N o r d e n f a l k , Art Roman, σ. 157, M i c h e l , βλ. παραπάνω
σ. 514, εικ. 239, B u c h t h a l , βλ. παραπάνω, πίν. 90c.
37. S e r a n t ο n, Corinth XVI, πίν. 33, 164, 34 κλπ. Επίσης σέ μικρογραφίες 9 ο υ 10°υ αϊ., W e i t z m a n n, Die byzantinische Buchmalerei, πίν. V, 23, XXIII, 128 κλπ.
38. Anagni, Κρύπτη Μητροπόλεως, B o l o g n a , Die Anfänge der italienischen
Malerei, πίν. 49. Byz. χειρόγραφα 9°« - 10 ου αϊ., W e i t z m a n n, πίν. XXXVIII, LVIII.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Kai τα τρία μέρη της Όμορφης Εκκλησίας, νάρθηκας, ναός και
παρεκκλήσιο, όπως νομίζομε ότι αποδείχθηκε από τήν εικονογραφική και
τεχνοτροπική έρευνα, έχουν ζωγραφισθή στην τελευταία περίπου εικο
σαετία του 13ου αι., άπο ομάδες ζωγράφων πού ή κάθε μία ακολουθεί και
ερμηνεύει στα μέτρα της ρεύματα της μεγάλης σύγχρονης ζωγραφικής.
Ό τρούλλος, οί καμάρες, το Ιερό Βήμα και το Διακονικό του κυρίως
ναού ιστορήθηκαν άπο καλό ζωγράφο, ενήμερο στις ζωγραφικές τάσεις
τής Μακεδονίας. Οί μορφές του δεν έχουν τήν σφραγίδα της ευκολίας πού
δίνει ή συχνή επανάληψη των ϊδιων τύπων. Ή συντηρητικότητα, ή λιτό
τητα και ό αυστηρά ιερατικός χαρακτήρας τής εικονογραφίας συνδυάζονται
με εικονογραφικές λεπτομέρειες, πού τότε πρωτοεμφανίζονται ή καθιερώ
νονται. Ό ζωγράφος αυτός εμπνέεται άπο τίς νέες εικονογραφικές και
τεχνοτροπικές ιδέες, τις προσαρμόζει όμως στα εκφραστικά του μέσα, πού
κρατούν ζωηρές τίς αναμνήσεις άπο παλιότερα ρεύματα. Τα κάτω μέρη
του κυρίως ναού έχουν ζωγραφιστή άπο άλλο ζωγράφο με όμοια κατεύ
θυνση, πού έχει δεχτή όμως σε ορισμένα σημεία εικονογραφικές και
τεχνοτροπικές επιδράσεις άπο τή Δύση.
Στο παρεκκλήσιο απλώνεται εικονογραφικό πρόγραμμα καθορισμένο
άπο πολύπλοκους θεολογικούς συσχετισμούς και συμβολισμούς πού αντα
νακλούν απόψεις μεγάλου θεολογικού κέντρου. Οί τοιχογραφίες του, πού
έγιναν άπο δύο τουλάχιστον ζωγράφους, άπο τους οποίους ό πρώτος δού
λεψε στο ιερό και στο ανατολικό σταυροθόλιο και ο δεύτερος ζωγράφισε
το δυτικό, δείχνουν τελείως αντίθετες και αλληλοσυγκρουόμενες αντιλή
ψεις για τή φόρμα και τή λειτουργία του χρώματος. Άλλα και οί δύο ζωγρά
φοι έχουν δεχθή άμεσα ή έμμεσα δυτική επίδραση, όπως δείχνουν ορισμέ
νοι εκφραστικοί τρόποι και εικονογραφικές λεπτομέρειες. Τήν τεχνοτρο
πία τους τή συναντούμε ιδίως σε μικρογραφίες πού ή έρευνα αποδίδει
σήμερα σε εργαστήρια τής Κωνσταντινουπόλεως, δεν λείπουν όμως και οί
ομοιότητες μέ έργα τής μεγάλης ζωγραφικής σπαρμένα σέ διάφορα σημεία
τής άλλοτε μεγάλης Βυζαντινής αυτοκρατορίας.
Στο νάρθηκα ή εκλογή μερικών θεμάτων οδηγεί στή Μακεδονία. Ή
τεχνοτροπία, τα προβλήματα του χώρου και τής τρίτης διαστάσεως, πού
απασχολούν τους ζωγράφους του προδίδουν τεχνίτες ευαίσθητους, γνώστες
8
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των μεγάλων προβλημάτων της ζωγραφικής στα μέσα περίπου του δεύτερου
μισού του 13ου αι. Οι σχέσεις των τοιχογραφιών αυτών με τή Μακεδονία,
την Κωνσταντινούπολη καί το Μυστρα μαρτυρούν τήν καθολικότητα τών
τάσεων αυτών και μπορούν να χαρακτηρίσουν τή ζ(υγραφική γλώσσα τής
εποχής αυτής ως «κοινή».
Ή ποικιλία στην τεχνοτροπία και στην εικονογραφία δεν εκπλήσσουν
προκειμένου για τήν τέχνη του 13ου αιώνα, πού καλλιεργείται δημιουργικά
σε πολλά κέντρα, το καθένα με διαφορετική παράδοση καί άλλες σχέσεις
καί επικοινωνία με τήν 'Ανατολή καί τή Δύση. Εκπλήσσει όμως το γεγονός
ότι στις λιγοστές επιφάνειες μιας μικρής καί ταπεινής εκκλησίας τής επαρ
χιακής πόλεως τών 'Αθηνών αντιπροσωπεύονται με τοιχογραφίες σχετικά
υψηλής ποιότητος ολα αυτά τα ρεύματα. Τούτο είναι μαρτυρία, σημαν
τική, πού δείχνει δτι τήν εποχή αυτή υπήρχαν γηγενείς ζωγράφοι στην
'Αθήνα πού είχαν τήν δυνατότητα, τή διάθεση αλλά καί τήν ικανό
τητα να ένημερώνωνται επάνω στή σύγχρονη τους μεγάλη ζωγραφική.
Διότι θα ήταν παράλογο να ύποθέσωμε οτι ήλθε ζωγράφος από αλ
λού για να ζωγραφίση π.χ. μόνον τον Μυστικό Δείπνο ή οτι θα μετακαλού
σαν συγχρόνως τόσο πολλούς ζωγράφους για τόσο μικρής εκτάσεως έργο.
"Οτι πρέπει να υπήρχε τό 13ο αϊ. στή φραγκοκρατούμενη 'Αττική κά
ποια παράδοση ζωγραφικής στηρίζεται στην αδιάψευστη μαρτυρία τών
πολυπληθών τοιχογραφημένων εκκλησιών τής περιοχής. Έ ξ άλλου στην
κτητορική επιγραφή με χρονολογία 1244 τής εκκλησίας τής 'Αγίας Τριά
δας στο Κρανίδι τής Έρμιονίδας ό ζωγράφος πού μνημονεύεται είναι ό
αθηναίος 'Ιωάννης. Μορφές από τό χέρι του θεωρήσαμε ώς προδρόμους
τής τεχνοτροπίας τών 'Αγγέλων στο δυτικό σταυροθόλιο του παρεκκλη
σίου τής Όμορφης 'Εκκλησιάς.
Ή παρουσία τών δυτικών στοιχείων στην "Ομορφη Εκκλησιά δέν
έχει ακολουθήσει κανένα πρόγραμμα, ούτε είναι συγκεντρωμένα σε ενα
σημείο, ώστε να είναι δυνατό να δικαιολογηθούν με μία «άνωθεν» εντο
λή. Δείχνουν, αντίθετα, καθαρά οτι δυτικοί χαρακτήρες στην εικονογραφία
καί στην τεχνοτροπία είχαν ένσωματωθή στή σύγχρονη ζωγραφική, ίσως
επειδή δέν υπήρχε τότε στην περιοχή ανώτατος εκκλησιαστικός άρχοντας
ορθόδοξος για νά κατευθύνη καί να άπομακρύνη άπό τή ζωγραφική τα
ξενόφερτα, άσχετα με τή βυζαντινή παράδοση, στοιχεία. 'Ακόμη οί δυτικές
αυτές επιδράσεις μαρτυρούν οτι υπήρχαν τότε στην περιοχή καλλιτεχνή
ματα δυτικής τέχνης, πού είχαν τήν ευκαιρία νά δουν καί νά σπουδάσουν
οι ντόπιοι ζωγράφοι.
'Αλλά τό σημαντικότερο στοιχείο πού φέρνει ή "Ομορφη Εκκλησιά
είναι ή απόδειξη, οτι στο δεύτερο μισότοΰ 13ου αϊ. ή μεγάλη τέχνη έβρισκε
δρόμους νά φθάση καί σέ ταπεινές επαρχίες, οπού υπήρχαν άνθρωποι ικανοί
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και πρόθυμοι να τήν υιοθετήσουν. Διότι ή περίπτωση της "Ομορφης Εκ
κλησιάς δεν είναι μοναδική στον ελλαδικό χώρο. Στή Στερεά, στην Εύβοια,
στην Πελοπόννησο, στα νησιά, παρά τήν φραγκική κατοχή, υπάρχουν πλή
θος εκκλησιές πού κρύβουν τοιχογραφίες με τήν ποικιλία και τήν ποιότητα
της "Ομορφης Εκκλησιάς. Είναι σημάδια κάποιας πνευματικής και καλλι
τεχνικής ευρωστίας και αναγεννήσεως πού έκαλλιεργειτο — αυτό είναι
τό σημαντικότερο — οχι άπό τους μεγάλους άρχοντες, εκκλησιαστικούς ή
πολιτικούς, άλλα άπό τον απλό λαό. Τα μνημεία αυτά, σημαντικά για να
συνδέσουν τήν 'Όμορφη Εκκλησιά με τό γενικό καλλιτεχνικό κλίμα του
ελλαδικού χώρου της εποχής, δέν στάθηκε δυνατό να χρησιμοποιήσωμε
σέ οση έκταση θα θέλαμε. Τα περισσότερα περιμένουν τον μελετητή τους.
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S U M M A R Y

THE WALL

PAINTINGS

OF THE OMORPHI ECCLISSIA AT ATHENS
Roughly in the middle of the still uninhabited area lying between Galatsi
and Perissos, before the hills known as the Tourkovounia commence their
rise, there survives the Byzantine church of St. George, long known by reason
of its charm as the Beautiful Church (Omorphi Ecclissia) (pi. 1 a-b).
It is a small (10.52 χ 11.02 m.) cruciform church with a central dome,
enclosed by a side chapel on the south and a narthex on the west side (fig. 1)·
The masonry of the walls of the chapel and of the main body of the church
is of neatly-finished plinthoperikleistos (finely-dressed stones ; each of which
is framed with bricks) on a raised foundation of large polygonal stones and
bricks. The humbler narthex is constructed of small stones, bricks and an
abundance of rough plaster. The roofs of the main church show the austere
alternation of volumes which distinguishes Helladic, and particularly Athe
nian, middle - Byzantine churches. This austerity is disturbed by the curving
lines of the low roofs of the chapel on the south side and the gradual
irregular alternation of pedimental and pent roofs in the narthex. The
one-roomed chapel is roofed by two ribbed cross vaults and its sanctuary
by an arch. The existence of these cross vaults led, until recently, to the cha
pel' s being dated as later than the main church. Lately, however, it has been
shown that the chapel with its ribbed cross vaults belongs to the original
12th century construction. Study confirms that the narthex too was either
added immediately after the building of the church or, as is more likely, on
a change in the original plans during the course of the work.
This hypothesis is chiefly based on the following observations : 1) The
arches which support the domes of the narthex resemble those of the main
church and chapel both in the materials used and in the careful manner in
which the joints unite, and 2) The outer side of the west wall of the main
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church (east wall of the narthex) is not plinthoperikleistos like the other
external walls, which confirms the view that it was from the outset intended
to cover it with wall paintings (pi. 2 a-b).
The whole of the interior of the church was originally decorated with
wall paintings. A substantial number of these, particularly on the lower levels,
are today completely destroyed (pi. A').
In the narthex, as is usually the case, the lower section consists of standing figures of saints, and of hermits. The compositions on the upper level
continue the logic of the series below. In the somewhat isolated north vault
is depicted the martyrdom of St. George, to whom the church is dedicated.
The best-known scene, that of the saint on the wheel, covers the eastern
half of the vault, so that, it is immediately in the view of the
worshipper. In the cupola, which is located on the approximate extension of the main axis of the church ; are depicted scenes from the life of the
Virgin, with the symbols of the Evangelists on the pendentives. The
north half of the south vault depicts the Marriage in Cana, and a Vision on
its eastern drum. The end of the southernmost section, which is on the extension of the axis of the chapel, depicts cherubs on the pendentives, Balaam
and the Angel and the Sacrifice of Abraham in the cupola. This last section,
decorated exclusively out of the Old Testament, wit h references to the Incarnation, maybe supposed to be the narthex to the chapel, in which the sequence of the wall paintings is related.
In the main church the sequence of the wall paintings follows on basic
lines — as far as the architectural form of the building permits — the principles we meet with in middle-Byzantine churches : standing saints in a certain
symmetry below, and on the upper surface depictions from the cycle of the
Twelve Feasts (Dodecaorton), each covering a definite architectural space,
drums, vaults, blind archways etc.
The ordering of the scenes from the Twelve Feasts presents certain problems. Seven compositions are preserved, of which four cover the vaults and
two the adjacent sections. Two secondary scenes from the Passion, the Prayer
in Gethsemane and the Betrayal of Judas are also symmetrically depicted on
the western wall. The Nativity, the Presentation, the Baptism, the Crucifixion
and the Ascension are missing. The available empty surfaces which might
have contained these scenes are fewer in number : the southern half of the
east vault and the whole of the south vault. To these we should perhaps add
one more surface in the western extension. The arched opening, then, which
now serves as the entrance from the narthex does not seem to have originally
been so big. The remains of the decoration cease approximately midway
along it and the slots in the large marble threshold for the pivots of the door
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leave a narrower space between them. There was therefore a thin wall at the
west side of this extension with a small opening for the entrance from the
narthex. Tn the drum above this door which no longer survives it may be
that the Crucifixion was depicted.
The remaining drums, beneath the vaults of the extensions, are broken
up by windows so that we may suppose the correlation of their surfaces,
save one, with the missing scenes to be impossible. Thus there must have
been a choice made between the four scenes, Nativity, Baptism, Presentation
and Ascension. Of these the last, if depicted, could only have covered the
southern half of the east vault, opposite the Descent into Hell; while the Nativity, inasmuch as the cycle of scenes begins on the right, would have been
depicted either on the eastern half of the south vault or, assuming the Ascension to have been omitted, opposite the Descent into Hell.
The position of the Dormition of the Virgin on the north wall of the
northwestern side section is rather out of the way for a scene which is as a
rule depicted on the western wall above the entrance of the church. Perhaps
the intention was to contrast it with the Metamorphosis which fills the equivalent spot in the southwestern section, where Christ again appears in glory—
two Epiphanies of Christ.
An analogous intention is apparent — though not so obviously on first
entering the main church — in the decoration of the shield with the Ancient of Days, of the west vault with the Pentecost, where the Holy Ghost is
depicted in the centre, and of the cross-vault of the southwestern section with
the Adoration of Emmanuel : a portrayal of the three members of the Holy
Trinity ; there is also a correspondence between the Ancient of Days, the
Pantocrator of the cupola and the Emmanuel.
The arrangement of the remaining scenes does not depart from the established one. We need note only the series of scenes from the life of the Virgin
in chronological order in the diaconicon, the absence of figures of female
saints apart from the St. Glykeria, and in conclusion the representation
of the Pantocrator and the Ancient of Days facing towards the west, contrary, that is to say, to what is usually the case.
In the chapel different principles govern the choice and position of the
paintings. The lower section displays the usual band of standing martyrs and
ascetics as well as representations of Christ and of the Virgin. The frescoes
are governed by contrasted scenes from the Old and New Testaments (Last
Supper — Hospitality of Abraham, the Mission of the Apostles — Christ
Recumbent), which are found in theological correspondence. The angels in
the cross vaults enhance the mysterious atmosphere of this space, while the
two equestrian military saints on the southern wall of the middle section
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seem to us to depart from the spirit generally characterizing the decoration
of the chapel. Their position justifies their appearance, however : looking
through the archway of the south extension of the main church we confront
only these two saints, who thus appear to belong to the decoration of the
lower level of the main church, alongside the military saint who was subsequently covered by the Prophet Elias. Thus we are unable to guess at the
rest of the decoration of the chapel, which seen in sections loses its meaning.
THE ICONOGRAPHY OF THE WALL PAINTINGS
1. The Narthex
A. T H E

STANDING

FIGURES

(PI. 3 a - b, 5a)

From the viewpoint of iconography the costume of the saint to the right
of the blind arch in the eastern wall is interesting, insofar as unless 1 am mistaken it is not the established type for saints of the Orthodox Church. On the
contrary, the white tunic, the broad mantle and the kind of pointed hood that
falls on the shoulder are typical of the monks of the Western Church. We
may perhaps attribute this costume to the Cistercian monks who occupied
the monastery of Daphne during the Frankish period. The costume of the
saint on the left is analogous. There remains the problem of their identity :
are they saints of the Western Church or simply Orthodox ones in western
costume ?
B. T H E

S C E N E S

T h e S a c r i f i c e of A b r a h a m a n d B a l a a m a n d t h e
A n g e l (pi. 8, 9). Both the groups portrayed in the southern blind cupola,
the sacrifice of Abraham and the episode of Balaam and the Angel are painted
on a single system of axes : the angels above the middle axis, Balaam and the
cluster of Abraham and Isaac on the same transverse axis. The animated
postures of the figures and of the two compositions are characterized by the
same agitation and force.
The surviving portion of the first composition, especially the cluster
depicting Abraham and Isaac, resembles the depiction of the same episode at Arilje. There are however various differences of detail : in the Omorphi
Ecclesia Abraham' s body is more bent and his grip on the knife is more
convincing ; Isaac' s hands are tied behind his back, while in the Serbian church
they are folded in supplication. Analogous iconography is found in a Palestinian manuscript from the time of the crusades.
The depiction of Balaam and the Angel is also interesting from the
viewpoint of iconography. As a rule this subject forms a part of the portrayal
of the Jesse Tree. But in the Omorphi Ecclesia as well as in certain other
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instances, among them a miniature from the manuscript 602 in the Vatopedi
monastery dating from the 11th-12th centuries, the theme stands on its own.
In detail the painting approaches more closely the related mural at
Arilje, with the exception of the angel' s apparel ; if we consider the episode of
Balaam and the Angel and the Sacrifice of Abraham as a unity, we may perhaps surmise that the first is symbolic of the Incarnation, and the second
of Christ' s Sacrifice.
V i s i o n (pi. 7). The identification of the painting is difficult, if not
impossible, since the names of the two figures are missing. The inscription
on the scroll of the prophet on the right is indecipherable and the central
section of the composition has been destroyed. We may assume with a fair
degree of certainty that it is the representation of a Vision. The number of
similar visions known to us to date is limited : the paleo-Christian mosaic
in the apse of the Latomou monastery in Thessalonika, the mural in the narthex of the church at Baòkovo and the portable bilateral icon from Poganovo in the Sofia Museum. The last two, dating from later than the 13th century, are linked with Thessaloniki, where the mosaic depiction at the Latomou monastery inspired the well-known Narrative of Ignatius in the 12th
century ; A. Xyngopoulos maintains moreover that the mural and the icon in
Bulgaria had as their prototype a miniature in the Narrative rather than
having as direct prototype the early-Christian mosaic at Latomou.
Notwithstanding the differences existing between these three paintings,
the elements which compose them are basically the same : low down on the
two edges of the painting are pictured two prophets ; on the left a standing
old man whose posture and expression indicate surprise, on the right at the
Latomou monastery a seated prophet of ripe age, whose place has been taken
in the icon by a beardless youth holding an open codex on his knees. All
these figures wear tunics and cloaks. The setting is the same in each case,
rocks, with a stream of running water separating the two figures ; at Ba£kovo
the water has been omitted. We meet with the same elements, albeit rather altered, in the Omorphi Ecclesia. The left-hand figure resembles the comparable
prophet in the icon, while the right-hand one, with his rich ceremonial costume
and the vessel he holds, has nothing in common with the figures in the other
paintings ; the setting is very similar ; it is not possible to tell whether there
was a stream, owing to the poor preservation of the mural at this point. In
the upper part of the picture the differences are more noteworthy : angels
appearing from an opening in the heavens are present in none of the abovementioned cases. Even though in our painting the requisite space for the depiction of the epiphany exists, no trace of it survives apart from the faint
circumference of a small circle low between the prophets. It may be a variation
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or misinterpretation of the Vision pictured in the three Macedonian compositions or even in the final analysis a different Vision. It must in any case have
been done at the same period as the two paintings in Bulgaria.
T h e M a r r i a g e i n C a n a (pi. 4, 5b, 6). In the scene at the dining
table the small details and the ceremonial solemnity are blended skilfully
and with rare success. In the related iconographies of the No. 5 codex of the
Iviron monastery and in St. Nicholas the Orphanos in Thessalonika, the positions of Christ, of the Virgin and of the three or four dinner guests are analogous, as are the costumes of the young bride and groom. Their postures and
gestures, although comparable, especially in the mural in St. Nicholas the
Orphanos, are more typical ; in both cases moreover the minutiae are absent,
save for the presence of a servant in the miniature.
S c e n e f r o m t h e l i f e o f t h e V i r g i n (pi. 12b). This small
figure, artfully imprinted on successive surfaces, strongly shaded, with perfectly prismatic vertical folding of the garments, has a closed form in wonderful equilibrium with the architectural ornamentation which surrounds it ;
one might say that the aim of the painter was to liken it to the columns and
pillars amid which it is set.
Insofar as the figure is the only one remaining in the whole cupola,
identification is difficult. Had the angel not been there it would have been possible to assume that it represented the last episode from the Denial and Repentance of Peter. This hypothesis is aided by the characteristics of the face,
which resembles that of Peter, as well as by the existence of a small block in
front of him, where the cock would have stood — at which point there is a
large patch today. But the presence of the angel and the few surviving fragments in the other half of the dome, which we are able to identify with the
flattering (Kolakeia) of the Virgin, makes it very likely that it depicts
some episode from the life of the Virgin, in which case the figure is Joakim or Joseph.
2. The Main Church
A.

THE

STANDING

FIGURES

The cross vault in the northwestern section is decorated in four triangles,
the edges of which are shaded with red lines, with the busts of
the Virgin and two archangels in adoration of Emmanuuel (pi. 17). The
outer points of the triangles are filled with lotus flowers and a latticework of
plants in a triangular white field, while the remainder of the surface of the
cross vault is deep blue. The heads of Emmanuel, of the Virgin and of the
archangel Raphael are turned towards the centre of the vault, while the second
archangel, whose name is not preserved, faces east. This arrangement, as
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also the turning of the figures in the three quarters to the right or the left,
interrupts the symmetry and the uniform movement, as it is often found in
Byzantine cross vaults decorated with the busts of saints.
The Emmanuel has the collar of his tunic adorned with rich ornaments,
which descend to his shoulders and chest. We find a similar decoration of
Christ' s tunic in the depiction of the Presentation at the Temple at Sopocani,
as well as in Roman and Italian works where the Byzantine influence is strong.
The Virgin in the western triangle, opposite Emmanuel, worships with
her head three quarters inclined to the right, her left hand is raised, while
the right rests on her breast. The Virgin in adoration in medallion is known
from the mosaic portrayal in St. Sophia's in Constantinople, where a kneeling
emperor, perhaps Leon the Wise, worships the enthroned Christ, who is
framed by two medallions depicting the Virgin in adoration and an angel in
full-face. The Virgin in the Omorphi Ecclesia is in the typical posture of adoration, her left hand more raised than is usual, perhaps the better to fit the
curved frame. Parallels of this detail are observable in the adoration in Italian works where the Byzantine influence is strong.
The ornamentation of the cross vault is limited to certain points, while
usually the whole free surface is filled. This detail is met with, I believe, only
in Cappadocian monuments of rather late date, and in Roman murals of the
13th century. The ornamental themes are common in the 9th-10th centuries
in manuscripts.
T h e P a n t o c r a t o r (pi. 21, 56). The dark sorrowful expression,
the power that wells from the features, from the hand, and even from the
folds of the cloak find comparable expression in two mosaic depictions of
Christ in Constantinople, the Christ from the Deisis and the Christ, «The
Land of the Living», in the Chora monastery, as well as in the full-length
figure of Christ Pantocrator at Protaton. In the last two the resemblances
extend to the features of the face, the modelling and the use of the colours.
In the Christ from the first Deisis there is a resemblance in the rendering
of the shadow on left side of the throat, which is transparent, leaving visible
the tendon.
B.

THE

SCENES

T h e M e t a m o r p h o s i s ( T r a n s f i g u r a t i o n ) (pi. 35). The
treatment is in accordance with the established iconography, on three axes,
uniting harmoniously with the background of the drum, insofar as all of the
arched part contains the curved-back figures of the Vision and the point of
glory terminates in the top of the arch.
The arrangement of the apostles with Peter in the middle is odd ; it is
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neither in accordance with the order in which their names are recorded in the
relative extracts from the Evangelists (Mathew, Chapter 9 and Mark, Chapter
8 : Peter, James and John ; Luke, Chapter 8, 28 : Peter, John, James) nor
with that with which we meet, I believe, in other Byzantine representations.
Only in the paleo - Christian mosaic in the apse of the Church of monastery of Sinai does Peter have the central place, but inasmuch as the two monuments are separated by so many centuries, without any record of a connecting link surviving to us, it can not be maintained that there is any relationship between them. In a 13th century Italian portrayal of the Transfiguration,
with strong Byzantine influence, Peter holds the middle place by reason of
being the most important. An analogous case is the contemporary icon of the
Pentecost from Sinai, where Peter dominates the centre, although for the
rest the iconography of the composition is genuinely Byzantine. K. Weitzmann,
who published it, classifies it among the icons of the 13th century painted by
the crusaders, attributing the detail we have cited above to papal propaganda.
Apart from this noteworthy departure from the established Byzantine
iconography, the postures of the Apostles are the usual ones for the Transfiguration.
T h e R a i s i n g o f L a z a r u s (pi. 22 - 23, 24). Iconographically
the most interesting detail is the absence of Martha kneeling together with
her sister Maria at the feet of Christ. In the church of Christ at Verroia,
and at Decani, Martha has assumed a position alongside the tomb of her
brother, displacing the Jew standing there and adopting his position. In the
Omorphi Ecclesia the case should have been analogous. The group of
Apostles bear, in position and number, a resemblance to the miniature in
the Iviron codex No. 5. and to the painting in the churches of the Virgin at
Studenica and at St. Klement at Ochrid.
T h e P a l m b e a r e r ( T h e E n t r y i n t o J e r u s a l e m ) (pi. 25,
26 a-b). Iconographically the painting relates to examples from the 11th13th centuries, in which the groups of Jews are small, their movements restrained, the children few and busy with the welcoming of the Messiah, the
city simple and without complex buildings, and the narration lengthy without
the indication of depth. The most important part of the painting of Christ
and His party is definitely lost, but several indications, particularly His
posture and the leg of the Apostle between the legs of the animal shows that
the painting must ha\e resembled the one at Arilje. In the other Omorphi
Ecclesia on Aegina, the Palmbearer is similar both in the arrangement of
the groups and in the personal character of the Jews. The posture of Christ
is rather different and the animal does not lower its head.
There is an important difference between the preceeding cases and
9
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that of our Omorphi Ecclesia. The child spreading the cloak has got caught
up with the legs of the animal, which lowers its long neck in annoyance and
turns its head three quarters towards the child, who responds antistrophically;
they thus face each other. (Conversely, in the instances referred to previously
the two children, or child, spread the cloaks with ceremonious solemnity and
the animals remain indifferent.) The lightness, the animation, the perfection
of detail call to mind the episodes with the children in the «Palmbearer» in
the Perivleptos at Mistra, where they merely fill the lower half of the painting
without having any direct relation to the main subject. In Cappadocia, at
Pec and in an icon from Sinai we encounter an analogous turning of the head
of the animal, but inasmuch as it is not accompanied by a lowering of the neck
and equivalent movements by the children, the impression is not the same.
We may perhaps suppose that this episode is of old hellenistic heritage
harmonising with rare success in the Palmbearer theme. The difference moreover between this child and the other three, who have climbed up in the tree,
is eloquent. They are heavy, with disproportionate heads, arms and legs,
their movements clumsy and lifeless, while the little one with the cloak is
correctly proportioned and his movements lifelike.
The typical middle Byzantine iconography of the painting (lengthy narrative with few characters, without much architectural depth) is therefore
enriched by a number of characteristic details, such as the rendering of the
Jews and the episode with the child, deriving from early Palaeologue times.
T h e A g o n y i n t h e g a r d e n o f G e t h s e m e n e (pi. 34).
From the few surviving figures of the Apostles it appears that their postures and order are similar to or analogous with those of the Apostles in the
comparable painting in St. Klement at Ochrid. The position of Christ differs ;
it is reversed in the Omorphi Ecclesia. Many secondary elements, such as
the cast-off cloak etc., are also found at Protaton and at Vatopedi.
T h e B e t r a y a l o f J u d a s (pi. 32 b). The similarities with the
painting of the late 13th century (Protaton, Chilandari, St. Klement in Ochrid
and Staro Nagoriëino) in the Christ-Judas group and in the Peter are so
many that it is possible to surmise that they had a common prototype, with
the basic difference of the reversal of the positions of Christ and Judas in the
Omorphi Ecclesia.
T h e D e s c e n t i n t o H e l l (pi. 28, 29). In the comparable painting
in the Theoskepasti at Trabezond, the short, agile Christ with the fierce
expression is closer in conception to our picture. Perhaps they derive from
the same prototype, probably one similar to the miniature of the Descent into
Hell in the Iviron codex No. 5, where Christ has the same posture and the
neck the same modelling but the whole figure is rather more elegant.
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It appears that a picture comparable to the related miniature in the
Iviron codex No. 5 was used as prototype for the Descent into Hell. Christ's
posture, the cave, the forefathers, the probable absence of sarcophagi, the
positions of David and of Solomon, as well as the mountain that encircles
them, are similar. There are some secondary differences : the absence of
glory round Christ, the presence of two more Prophet Kings and the rather
different posture of John in the miniature. Moreover a calm grandeur is
diffused in the later, while in our mural it has been displaced by a violent
spirit, which appears even more strongly at Protaton, in the Theoskepasti etc.
T h e P e n t e c o s t (pi. 33 a - b). One detail, the number and arrange
ment of the small arches which decorate the backs and pedestals of the thrones,
is different on the two sides of the dome. We find the same case in the Pente
cost in St. Dimitrios Katsouris in Arta, with which there are many things in
common as regards the arrangement and rendering of the figures.
T h e D o r m i t i ο η o f t h e V i r g i n (pi. 14. 36, 37). The painting
shows a severe, rhythmical symmetry : the figures are more spaced out,
with broad movements low down around the deathbed, more thickly, and with
hieratic postures higher up round Christ. There is no conventional familiar
sign, no indication of place. There are no buildings, mourning women or
angels in flight. The whole picture is contained in the bright limits of the logic
al circle drawn by the curved circumscription of the fringe of the sill, the
bent backs of the Apostles and Hierarchs, the haloes of the Angels and at
the top the point of Christ's bright glory.
Apart from its unusual position, which has been previously discussed,
the Dormition in the Omorphi Ecclesia exhibits certain rare iconographie
features which we meet with scattered over a variety of monuments.
The composition has preserved basically only the original centre of
the scene more or less as it appears at Daphni and at Martorana.
The Virgin is depicted dead, with her hands crossed low on the breast,
as in the Taxiarchis tis Metropolis at Kastoria, at Zica, in St. Nikita's in
Cu£er, in the Perivleptos at Mistra, in the Chora monastery at Constantinople
etc. The maphorion surrounds her and wraps her tightly as at Sopocani and
in St. Klement in Ochrid. It usually falls stiffly with horizontal folds, perhaps
intending to indicate the absence of life in the body.
Christ holds the soul of the Virgin low to His breast, a detail suggestive
of the 13th and 14th centuries, but having earlier examples. He holds the soul
towards his left side moreover (i.e. towards His Mother's head) with bare
hands. The first detail often appears in paintings of the 13th and 14th centu
ries, the second less commonly and especially in earlier portrayals. Christ's
body shows lively movement as in Macedonian and Serbian works of the
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13th and 14th centuries. The soul, not swaddled, but wrapped in amaphorion
is to be met with in a number of representations of the same period. The
blaze of glory is monochrome and broad as at Sopocani and Bojana.
The Apostles are in the established animated postures usual in depictions
from the 11th century on. We need only note that two Apostles, John and
Andrew, interpose between the deathbed and Christ, as in many works of
the 13th and 14th centuries, from various places. As far as Τ know, however,
it is only in St. Nicholas the Orphanos and in the Omorphi Ecclesia that this
number of figures are interpolated between Christ's glory and the Virgin.
In the Angels surrounding Christ one peculiarity is to be observed :
they are dressed in imperial robes. The same thing is observable in the earlier
work at Miroz in Pskov, where two angels similarly dressed stand on either
side of Christ, and later at Kurbinovo, while at Lesnovo angels in cloaks
mingle with others garbed in imperial robes.
In none of the Macedonian and Serbian monuments of the 13th and 14th
centuries mentioned above are the similarities so significant as to indicate a
close connection between our scene and them. The iconography of the Dormition in the Omorphi Ecclesia is rather selective; only the kernel of the subject
is depicted, adopting certain details which made their appearance about that
time; but at the same time avoiding anything that would tend to relate
it to the new theological opinions on the subject, which in that period were
being discussed and iconised in Macedonia.
Communion
of
the Apostles
(The L o r d ' s S u p 
p e r ) (pi. 30). In the scene of the Lord's Supper — in accordance with evan
gelical reference and the order of Divine Service—the M e t a d ο s i s (Trans
mission) on the left preceeds the M e t a 1 i ρ s i s (Communion) which is on
the right. The reversing of the positions is not usual. Most examples of this
peculiarity date back earlier than the 11th century. In later years it appears
as far as I am aware, at Kastoria and in the church of the Holy Apostles at
Pec. To these should be added certain churches in Crete, the Omorphi Ecclesia
and a number of liturgical embroideries.
A n n a ' s P r a y e r (pi. 31). Iconographically speaking the composition
is interesting. Two separate episodes are depicted together : the Lamentation,
or the Annunciation to Joachim and the Annunciation to Anna. Tn such re
presentations with an analogous arrangement as are known to date the two
episodes are clearly distinguished. In our painting Joachim and Anna are
very close, almost touching. Joachim has his head lifted towards Anna and
the Angel, so that one might suppose the Annunciation to be simultaneous
and by the same Angel. Joachim, as he is situated to the front of the scene,
may however derive either from the Lamentation or from the Annunciation.
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3. The Side Chapel
THE

S C E N E S

T h e L a s t S u p p e r (pi. 49). (In the north drum of the western cross
vault). Against a blue background, bare of any architectural ornament,
Christ and His twelve Disciples sit around a long, narrow table with a
rich cloth draping it.
Christ is seated on the left on an almost ellipsoidal (oval) couch. At the
opposite narrow end of the table Peter seems to be rising from his seat in
agitation. Between Peter and Christ, behind the table, six Apostles are seated
close together, youthful and mature alternately. They animatedly turn right
and left in conversation. Behind the back of the first Apostle from the left
appear the head and shoulders of John, who is inclining towards Christ and
resting his head on His shoulder, touching Him lightly with his left hand.
Judas interposes in the same way between the fifth and seventh Apostles.
His young, beardless countenance is raised towards Christ, at whom he gazes
with provocative insolence. On the front side, on a broad bench which stretches
from Peter about half the length of the table, three more Disciples sit with
their backs turned to the viewer. Two of them look on in surprise, while the
third turns towards Christ, raising his left hand as though making a point.
The table, the bench and almost all the figures are painted from the
perspective of the right corner. The inclination of the bodies, the animated
movements of the hands and heads, follow a single agitated rhythm, further
stressed by the dense broken lines of the drapery, the dim colours highlighted
by the lively white of the cloaks ; surprise and agitation show vividly on the
faces in the quick mobile rendering of the features. The only figure outside
the tightknit unity is Christ.
The painting preserves iconographically the long narrow table of the
old eastern tradition ; Disciples are however seated on the fourth (front) side,
while Peter and Christ retain the places of honour which they had when the
Disciples were concentrated at the far side of the table. Stylistically, then, our
picture is at the midpoint of the change, between the old and new types of
iconography, like a whole series of compositions of the 13th and 14th centuries.
The Disciples seated with their backs to the viewer are as a rule two,
four or five in number, forming small groups in animated discussion. This
animation justifies the abrupt turn of the bodies and heads, which are thus
painted in three quarter or half-face, avoiding the rendering of sacred personages from the back something rare in Byzantine painting. In our picture
there are three figures. The two on the right form a pair. The next is the sole
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survivor of a group of two or three Disciples, to whom he is addressing him
self and not to Christ as it now appears in our picture. The presence of three
Disciples on this side of the table may perhaps be interpreted in the following
manner : insofar as they have been depicted with very tall bodies, so that
their halo-surrounded heads cover the greater part of the table, the repre
sentation of another two or three figures would entirely hide Judas' gesture.
In other cases where the same difficulty arose, the painter overcame it by
painting these Apostles on a smaller scale.
T h e M i s s i o n o f t h e A p o s t l e s (pis. 44, 45). Basically the
iconographie category into which the «Mission of the Apostles» falls, with
Christ in the centre surrounded by the Apostles, does not differ from the
scenes of the various appearances of Christ among the Apostles, and espe
cially that of Traditio Legis, as it was molded in the early-Christian period.
Our painting diverges from the Cappadocian group and from the manu
scripts Leningrad 21 and Vienna as well as from the mural at Pec, while
showing a close relationship in the posture of Christ with the miniatures of
the Par. Gr. 510, Laurent. VI 23 and the composition at Decani.
T h e « A η a ρ e s ο η » ( R e c u m b e n t C h r i s t ) (pis. 43 b, 46).
The subject of the recumbent Christ has been extensively dealt with by A.
Grabar in an earlier study of his and recently by D. Pallas. It symbolizes the
Incarnation and Sacrifice of the Saviour. More specifically it is an idyllicallegorical portrayal of the Crucified One.
These interpretations explain the position of our painting in the southern
half of the vault of the sanctuary, which it shares with the Mission alongside
the altar. It possibly symbolizes the Incarnation, the beginning of the cycle of
Christ's life on earth, while the Mission of the Apostles symbolizes its
triumphant end and at the same time the beginning of a new epoch for the
world. Among other things its position on the righthand side suggests this
interpretation ; the portrayal of the Twelve Feasts often commences from
the right. Moreover, again in conjunction with the Mission of the Apostles,
it may be interpreted as a symbolic depiction of the Crucifixion while the
Mission is a symbolic depiction of the Resurrection or the Ascension.
Moreover the Recumbent One may in the position in which it is found imply
the mystery of the Holy Eucharist, in which case the Anapeson is another
way of depicting the Lamb.
All the representations of the Recumbent Christ appear, contempo
raneously, around the 13th century. The painting in the Omorphi Ecclesia
is closely linked with the miniature in the MS 45 of the Stavronikita mona
stery (13th century) and with the mural at Lesnovo. In the miniature the
body of Christ is in the posture of the Anapeson in our painting and has its
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stiffness. At Lesnovo the Anapeson is flanked by the Virgin holding a fan
and an Angel with the Instruments of the Passion. So many Angels, in adoration without holding the Instruments of the Passion are not depicted in
earlier wall-paintings of the Anapeson ; we find them however in a portable
icon of the 13th century and at Moraëa. The glory surrounding Christ and
the Virgin is not met with in any other analogous scene. We may perhaps
surmise it to be the glory which accompanies the Epiphanies.
The Anapeson has a rather stiff, upright body, details we cannot attribute to lack of ability on the part of the painter, since they also exist in the
miniature in the Stavronikita monastery, which displays an experienced
hand. As we note at Morata Christ has abandoned himself in His Mother's
arms. It may perhaps be reasonable to suppose that the deliberate stiffness,
as well as the abandonment inis Mother's arms, are intended to represent
the three day-long death of Christ. Perhaps moreover the Virgin with Christ
resting at her feet in the miniature of the Stavronikita monastery and the
Christ in the arms of the Virgin at Moraca have some relationship with the
Lamentation, as an idyllic-symbolic representation of it.
THE STYLE OF THE WALL PAINTINGS
1.
A.

THE

STANDING

The

Narthex

FIGURES

Of the two saints in the blind arch in the east wall the one on the left
— the face is entirely destroyed — has been rendered superficially : the
thin body exists merely as an outline to define the spread of the lightcoloured cloak that covers it.
The sudden transitions from light-hued surfaces to vertical or broken
lines of drapery, the utter absence of highlights, the superficiality and stiffness of the figure cannot be interpreted as simply clumsiness on the painter's
part. An analogous conception, if more detailed and united with an individuality of figure and highlights that eliminate the harshness of the drapery,
is observable in Macedonian and Serbian murals from the end of the 13th century, in the depictions of the lives of the saints (synaxarion) in the Metropopolis of Mistra etc. These elements exist moreover, with different variations,
in Euboean wall-paintungs from the end of the 13th century, in icons attributed to crusader workshops in Palestine, as well as in Italian works painted
in accordance with the Maniera Greca. Indeed our fresco approaches the
latter more closely, insofar as the absence of highlights and stiffness of form
are common.
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The righthand saint in the same archway represents a different world.
His relation to western — especially to Italian—works is clear both in the
conception of the figure and the rendering of the details.
B.

THE

SCENES

The rendering of the mountains, the type of buildings, with fine ornamentation on the empty surfaces, the arcade running obliquely across so that
other buildings are seen through the columns, the low stone wall on the first
level of certain pictures, the perspective in which they are drawn — in unity
with the establishing and correlation of the figures between them — clearly
show the special interest of the painters in the problems of the third dimension. These features, united by an analogous conception, are all found
together in St. Euphemia's church in Constantinople, recently dated to the
last decades of the 13th century, as well as in other monuments of the same
period. In these the experimental stage in which the theme is found is clearly
apparent.
The figure of Christ in the Marriage in Cana, which seems to hover in
the blue field, and his posture, taken in conjunction with the arrangement of
his cloak, call to mind figures of prophets in domes. Comparing this figure
with the somewhat analogous figure of the Angel of the Annunciation at
Sopoëani it is abundantly obvious that even if the conception was the same,
the result is quite different : in the Omorphi Ecclesia there is no feeling of the
bulk of the body pulsing under the sophisticatedly evolved robes. The asymmetrical parts of the body are discordantly connected to each other, and are
hidden under simple drapery with relatively few highlights, which don't correspond to the movement of the body. Similar differences exist as regards
miniatures belonging to the same cycle. In the mosaic depiction of the Prophets in the dome of the church of our Lady Paregoritissa in Arta this style
is encountered but it is simplified and less artificial. The comparison of our
Christ with the Ezekiel is especially indicative. They belong to the same cycle
but the quality of the execution is different. The paintings in the Paregoritissa
belong to the most representative works of the end of the 13th century, while
the Christ in our church is a pallid provincial reflection. The rendering of
the face, and for that matter its features, mirror analogous approches met
with in frescoes and especially miniatures of the same period. A little later, in
the Christ of the mosaic of the Deesis in the Chora monastery and in the Holy
Apostles' in Thessaloniki, the same type of face is preserved.
In the Old Testament scenes and the synaxarion of St. George the
figures are taller and more graceful, easier of movement, in light-shaded
cloaks with thick, deep prismatic folds and numerous broad highlights
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which endeavour to convey the mass and motion of the body. The two bestsurviving heads, those of the soldier from the St. George synaxarion and
one of the Prophets from the Vision, are small with finely - drawn regular
features that call to mind the heads we meet with in the portrayal of the
Marriage in Cana. As with the buildings we commented on above, these
figures have close ties with the representation of St. Euphemia's synaxarion
in the homonymous church in Constantinople, and with certain figures at
Gradac and Arilje. The Angels in the painting of the Vision may be compared
in their quick, clearcut, almost monochrome rendering with the figure of
Christ in a wall-painting from the end of the 13th century in the Pammakaristos
Church in Constantinople. Finally, the only figure surviving in the cupola
with its thin sinewy form, is most characteristic of this style : the cloaks with
their deep prismatic or vertical folds and broad highlights alternating in
rhythmic regularity with the shading give a sculptural bulk to the body. This
effect is re-inforced by the dark hues round the edge of the robes, so that
the main segments of the body — distinguished by the highlights — suggest
themselves. The treatment is analogous to that in various figures in St.
Euphemia's in Constantinople, in the miniatures of the Burney20 MS, and
also in the mosaic icon of St. John in the Hermitage, for all the rectilinearality of the latter.
The dating of the wall-paintings in the narthex to the last decades of
the 13th century, which is suggested by comparison with works in the two
great centres of painting at the time, Constantinople and Macedonia, is
further aided by two other factors : the colours, cold tones of rose, light
green, ochre and blue etc., in addition to the thin white line that edges certain
figures, and is chiefly met with in the frescoes at Arilje, but also found
on Euboea.
2. The Main Church
In the preceeding investigation a vigorous ecclecticism has been verified
in the basically conservative iconography, as well as a certain western influence
especially in the north and southwestern side extensions. Moreover it appears,
by purely iconographie standards, that these frescoes date from the end of
the 13th century or from the beginning of the 14th. The observations which
follow will, I hope, determine the dating, most accurately, more by the criteria
of style.
a. The Raising of Lazarus, the Entry into Jerusalem (Palmbearer),
the Descent into Hell and Anna's Prayer are linked by conception
and colouring, permitting them to be studied in conjunction with each other.
In these compositions the problem of space, which so pre-occupied the
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painter of the narthex, does not exist. The familiar arrangement of the figures
is followed over a single surface, symmetrically right and left of the central
perpendicular axis belonging to the most important. Position and architecture are definitely unimportant and don't function as limitations of space.
The rather lifeless bodies, with their restrained postures and typical gestures,
support expressive heads radiant with personality.
The heads are small and round with solid strongly - defined rectangular
faces. The cheeks are vigorous, the chin small and mobile, the line of the
jaw broad and low. The eyes, shaded by high, arching brows are small and
deeply sunk in their sockets. The upper lid folds in a double line, which after
meeting the curved lower line of the eye continues towards the temple, leaving
the corner open. The pupils are black dots. A light-coloured curve indicates
the bag under the eye, while the whole socket and surrounding flesh are dark
and greenish, giving the gaze an expression of depth, full of a contemplative
intensity. The lip is short and full ; light brushstrokes delineate the lower and
darker ones the upper lips, which in the female portraits and those of beardless youths have their corners turned up, giving the faces an expectant look.
The nose is straight, short and full.
The proplasm is dark green. Above it the brightest areas of flesh are
frequently tinted apricot, with points on the circumference and in the shaded
parts where the proplasm is left to show through. A few strong light brushstrokes around the eyes and nose trace the wrinkles. In many faces there are
red spots high on the cheeks.
The necks are long and cylindrical, with a strong curved line at the collar.
The neck of Christ in particular is very thick and long in relation to the thin,
narrow shoulders. In the Descent into Hell especially, the nape is marked by
a fold behind the ear.
The face of Christ in the Raising of Lazarus and the Descent into Hell
shows a close resemblance to the Christ at Protaton, not only in physiognomy
but in the manner in which the bright surfaces are shaped and the highlighting
of the bridge of the nose ; the beards are rendered in the same free manner,
while in the hair there is a certain stylisation. In addition they have similarly
thick necks and narrow shoulders.
It remains to be seen whether the rest of Christ's figure tallies with the
conception of it we meet with at Protaton. I believe the answer to be in the afirmative. In the Raising of Lazarus the body, without having the easy develop"
ment of volume found at Protaton, is rendered very similarly, as is the drapery'
which has an analogous function. The first Angel in the Baptism and the
Christ in the Descent into Hell in the same church show the cloaks glued to
the heavy, more massive parts, with the larger areas of drapery wrinkled
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into small curved folds and their borders edged with a dentelated outline as
in the Omorphi Ecclesia. Moreover the folded section of cloak which falls
round the hand holding the scroll is similar. The golden lines springing
from the great furnaces are reminiscent of earlier works.
From the point of view of style and physiognomy too, this Christ is
linked with the Christ in St. Euphthemio's in Thessaloniki, and with military
saints from the Elasona. The face and features of the Protaton Christ have
survived in those of the Christ at Staro Nagoricino, but the body has become
more massive and the drapery has evolved beyond the ease and simplicity of
Protaton, attaining a certain mannerism, an element not encountered in the
Omorphi Ecclesia. There are also various similarities with somewhat earlier
works, from around the middle of the 13th century, especially in the details,
e.g. we meet with the same thick neck at Sopocani, but supported by and supporting classical bodies and heads. There are also analogies in the arrangement of the robe round the hands, the abdomen and in the dentelated edges.
The Christ of the Descent into Hell, with its supple, rounded form and
the rectilinear development of the golden lines calls to mind the Angel
from the icon of the Annunciation at Ochrid and the Christ from the rather
earlier Par. Gr. 54 MS. The saw-toothed folding of the periphery of the lower
back is also common to the Angel, while the rhythmic spread of the ends of
the robe is found in the Par. Gr. 54 MS., at Protaton etc. The face and
the neck with the fold at the nape have their facsimile in St. Euphthemio's,
in Thessaloniki.
In general all the faces, as we have described them above, closely approach the faces at Protaton. There is however a difference: at Protaton they
are fuller and rounder ; in the Omorphi Ecclesia they are more tortured and
narrower. The youthful head of Bartholomew and that of the young Jew in
the Raising of Lazarus repeat the types of the Angels in the Ascension and
Baptism at Protaton : that of Peter the Jordan in the Baptism. The head of
Maria has the expression and characteristics of John in the Crucifixion. The
faces of the Jews in the Entry into Jerusalem (Palmbearer) with their vigorous
expressiveness, have their equivalents at Protaton: the head of the middle one
has the features of Christ, the young woman calls to mind both the Virgin in
the Ascension and the Eve in the Descent into Hell, the biblical figure of the
old Jew that of the Prophet Jeremiah and several of Christ's forefathers.
In the Descent into Hell David has the features and the modelling of the
same portrayal at Protaton and John is reminiscent of the John of the Baptism.
The same facial types are repeated at Staro Nagoricino, with quick sure
brushstrokes ; but the lofty ethos of Protaton, and of the Omorphi Ecclesia
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is no longer there. In St. Euphthemio's in Thessaloniki on the other hand
there is the same character.
On Euboea too, in frescoes of the years 1303 and 1304 there is some similarity in the faces, notwithstanding the greater rectilinearality and harshness
of the modelling.
The Communion of the Apostles differs from this group in the colours,
which are light luminous rose, blueish and green, as well as in the drapery,
which functions more freely and organically, clinging to the body, defining
joints and terminating in agitated edges. The whole rhythm calls to mind the
depiction of the scene in St. Euphthemio's in Thessaloniki.
In the Pentecost with the diagonally seated figures of the Apostles there
is a different approach to the volume of the body and the drapery. The robes
cling to the limbs as though wet, forming small pliant folds round the knees
which fall over the thighs and shanks. At the abdomens, hands and round
the feet the robes dissolve into frequently repeated bands, with indistinct
outlines, which often twist, break into two in short points, continue in loose
curves, rise, stretch or flow softly, without any logical reason. Usually the
leg that is more visible by reason of the oblique seating of the figures is highlighted, while the other remains in the shade. In spite of their ornamental
character and diffuse slackness the figures fill the space in a way that is unhurriedly sculptural and monumental.
In the side chapel of the Chora monastery at Constantinople, the Apostles
in the Last Judgement have analogous but more animated postures. The precise, clean - cut drapery — almost metallic one might say — follows the
analogous treatment of the Pentecost in various ways, without losing the
stamp of Palaeologue art, as in our side chapel. We cannot suppose the
drapery in our painting to be a degeneration or misunderstanding of the
severely clustered draperies of Constantinople on the part of a provincial
painter. The artist of the Pentecost in the Omorphi Ecclesia is entirely in
control of the mode of expression he follows. It is clear that he carries on the
older tradition shown by various figures at Monreale, and in the 13th century
by the spare, monumental frescoes in St. Euphemia's in Constantinople, a
series of miniatures from the Par. Gr. 54 Bodleian Library Seiden Supra 6,
Berol. Hamilton 119, Leningrand 101, and 269, Vat. Gr. 1208 and 381 MSS.,
and the mosaic icon of the Crucifixion in Berlin etc., where the same breaking up is always expressed by a breakup of the drapery into bands, whichare
more organic and loosely organised, and never combined with a prismatic
rendering of the volume. In the Berlin mosaic icon John approaches more
closely as regards ornamental and also monumental arrangement to the figures of the Apostles in the Pentecost. The cloaks cling to and define the

141
limbs, the folds have a liquid flow, the edges double, break off and curve with
the same slow rhythm. A similar ordering is discernable in the treatment of
the drapery in the Pentecost in St. Dimitrios Katsouri in Arta, as well as
in the Evangelists and the Pentecost at Sopocani. At Protaton the same
rendering is softer and more concise, while in Sts. Theodores' at Mistra
it becomes a conventional prismatic treatment. At all events, among the
frescoes the seated figures in St. Euphemia's Synaxarion in the homonymous church at Constantinople preserve the monumental rendering of this
style more unadulteratedly.
To the portrayals of the Raising of Lazarus, of the Entry into Jerusalem
etc., we may perhaps join that of the Prayer in Gethsemane. There are
resemblances in the choice and shades of the colours, in the drapery as well
as in the heads, which repeat the same types. Despite this similarity, there is a
diffuseness, a certain harshness of line and a different quality of brushwork.
We may attribute it to a second painter, who perhaps also painted the
bodies of the Apostles and the Jews in the Raising of Lazarus and the Entry
into Jerusalem.
P e t e r a n d P a u l (pi. 16 a-b). An analogous conception of form is
encountered at Gradac and in the figures of Peter and Paul at Arilje, where
there is moreover a certain difference detectable between them and the other
free-standing saints. There are also similarities in various frescoes in the
Pammakaristos Church in Constantinople, in miniatures of the Pal. Gr. 381
(among these a comparison with the personification of Prophecy in the portrayal of David between Wisdom and Prophecy is significant) as well as in
the Leningrad 269 etc.
3. The Side Chapel
A.

THE

STANDING

FIGURES

The martyr on the south (pi. 40 a) belongs to the tradition that produced
the prophets in the drum of the dome of the Paregoritissa in Arta, e.g. the
body of the prophet Joel is equally thin and undefined, the colours are used
in the same way, the details of the shaded leg have been similarly treated,
while the drapery of the highlighted limb follows the same rhythm. Perhaps
still closer to the martyr are the miniatures of the Vat. Pal. Gr. 381, of the
Leningrad 269, which the latest investigation dates to the 13th century.
The other (righthand) (pi. 40 b) martyr also calls to mind figures from
the miniatures of the manuscripts referred to immediately above, especially
the personification of Wisdom from the painting of David between Wisdom
and Prophecy. But the similarities to figures in St. Euphemia's as regards
volume, the function of the line and the sense of colour are more significant.
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In the two prophets, Daniel and Joseph the Well-favoured (Pancalos)
(pi. 41 a-b) on the inside back of the arch between the two cross vaults, the
relationship of body to robe shows the loosening displayed in the case of the
two martyrs dealt with immediately above. With the unidentifiable Hierarch
(pi. 42 b) the treatment of the cheeks shows the draftsmanlike scheme and
chromatic sensitivity of the John in the Adoration in St. Sophia's in Constantinople, while the ears show the stylisation of the llth-13th centuries. In the
rendering of the hair and the beard it is possible to find a comparison with
the John of the Adoration we have mentioned, but the feeling of simplicity, the
stylisation of the chin and the shading at the peak of the head are to be found
in the Sopocani cycle. The^e is also a relationship, as much in the physiognomy
as in the chromatic sensitivity, with the mosaics in the drum of the dome of
of the Paregoritissa at Arta.
The I m m a c u l a t e Virgin and C h r i s t the Saviour
(pi. 39 a-b). The rendering of the form — especially in the lower part — its
uninterrupted vertical drapery without ornamental stylisation, with light and
shade spreading over large surfaces, clearly distinguished between, gives
the impression of a figure cast in bronze.
In the figures of the standing saints at Mileseva there are certain of
these characteristics : the monumental representation, the analogies in the
bodies, the heavy outline, the unhighlighted vertical drapery etc. The prismatic feel of the folding that gives the Christ and Virgin in the Omorphi Ecclesia
their special character is however absent. There are a sculpturally similar
ordering of form, the loose, unrhythmically broken drapery with the usual
alternation of bright and shaded surfaces, and other analogies in the Leningrad 269 and Vat. Pal. Gr. 381 manuscripts, especially in the portrayal of
David between Wisdom and Prophecy. The treatment of the relaxed and
tensed limbs is however rendered more naturally in the miniature.
B.

THE

S C E N E S

T h e M i s s i o n o f t h e A p o s t l e s (pi. 44, 45). At Sopocani, in
the appearance of Christ in the Myrrh-bearers, as well as in the Doubting
Thomas, He is distinguished by the sought-after schematic rendering in
comparison with the Apostles surrounding Him. A similar but more emphatic treatment is met with in our composition. Certain features, such as the robe,
which for all its stiffness possesses a diaphanous quality and clearly defines
Christ's shanks, the prismatic structuring and the shape of the feet that we
meet with in the Par. Gr. 54 and Burney 20 miniatures, a little later, and
more accentuated, we would almost call baroque in the murals of St. Klement
in Ochrid.
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Paul again bears certain similarities to the frescoes at Sopocani, especially
with the Apostles in the Dormition ; they too, notwithstanding a noticeably
analogous stenderness, display relatively greater heaviness and roundness
of body and cloak from the waist up. In the Omorphi Ecclesia however the
treatment of the drapery is even more spare and monumental, almost sculptural. An analogous sense of mass, also succeeding in large alternating
surfaces of light and shade, is met with in miniatures from the Par. Gr. 54,
Burney 20 and Leningrad 269 manuscripts. In the lower part of the body we
are very close to Sopocani, but the angular termination at the edges of the
folds and the diffused harshness of various parts, again lead to miniatures
from the manuscripts referred to above, as well as to the Pal. Gr. 381. In
the miniatures and at Sopocani small bright lines bring out certain points,
while in the Omorphi Ecclesia this type of highlighting is limited to the edges
of the folds. In the same works we encounter the prismatic highlighting of
the thighs of Christ and of Paul as well as the fine bright line that follows the
external border.
At St. Klement in Ochrid as we noted above, we meet with the same approach at many points in the highlighting and the way in which the cloak
doubles at the border ; but the harder line, the volume given by the prismatic
extremities of the drapery and the highlighting in general are strongly marked
by the signs of the baroque ; at Zi£a, in the scene of the Eulogy of the Children (Suffer little children to come unto Me) the figures of the Apostles have
many features in common with the Apostles in our painting, but their connection with a rather different conception of the drapery, and the precise,
sharp line bear witness to a practiced facility in the reproduction.
T h e R e c u m b e n t C h r i s t (A n a p e s o n ) (pis. 43 b, 46). Here
Christ is seated with His thin, stiff, almost wooden legs crossed high up,
while the robe, its periphery broken in corners, wrinkles superficially with
fine linear shadings, parallel to the thighs and the curves under the breast,
so that the abdomen seems round. I know of no analogous rendering in Byzantine works. Perhaps there is some similarity in the drapery of the Emmanuel in the St. Stephanos Theodorou tou Limnioti at Kastoria, but the time
lag is so great as to exclude comparison. On the other hand in Italian works
showing Byzantine influence, Christ in the arms of the Virgin bears similarities both in posture and in the drapery. I think we may presume these 13th
century works to have been the prototypes for the portrayal of the form of
the Recumbent Christ. The Angels in the righthand corner of the painting
can be related as far as drapery and facial type are concerned with the opposite Mission of the Apostles painting ; the two highest heads however, with
their thin, taut faces, their strange, rather slanting eyes and their height have
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some relation to angels in miniatures out of crusader manuscripts from
Palestine.
In the western section of the side chapel the pictures have been painted
in an entirely different way, by other hands, all working in a similar technique.
In physiognomy and rendering the Archangel in the western triangle of
the cross vault is a far remove from the delicate attenuated figures at Constantinople, as well as from the powerful, solid figures of Serbian Macedonia.
Only the Angel in the composition of the Myrrh-bearers at the Tomb at Mileseva bears resemblances to our Angel in the easy turn of the head and also
in the form, the outline of the face indicated by shadows alone, the way in which
the face narrows at the temples, and at the forehead by the thick mass of hair
surrounding it. The ear has the same form, and the unimportant detail of the
curl of hair falling across the cheek over the lobe of the ear is common to
both faces. There are however significant differences : the forehead of the
Mileseva angel is high, the nose, mouth and eye more finely drawn and shaded,
rendered almost sculpturally ; the Angel in the Omorphi Ecclesia has retained
the eyes and the shape of the eyebrows of the Angel at Mileseva, but the delicate sensitive shadows that give especial character to the form in the Serbian
work are absent. The modelling of the nose and mouth are also preserved in
the Omorphi Ecclesia. On the other hand, while the cheeks, forehead and
chin are rendered plastically, with chromatic depths of green and red, the
cheeks accentuated with broad spots, and fine white brushstrokes highlight
the forehead and the edge of the nose at Mileseva, in the Omorphi Ecclesia
the modelling lacks this shrewd alternation. Quick white brushstrokes shape
spots on the chin, the bridge to the nose under the eyes and on the forehead,
while the rest of the face is uniformly modelled. The hair has been painted
rather off-handedly, forming a dentelated fringe on the forehead. The modelling of the body is entirely different, calm at Mileseva, plastic and mobile in
the Omorphi Ecclesia. The only similarity here is the easy openness of form
and the hard edge of the cloak at the neck. In addition the red background
in the medallion of the Angel in the Omorphi Ecclesia is often found at Mileseva.
An Angel from the Baptistry at Parma, dating from about 1260, has
the features and molding of our Angel. Another series of icons and miniatures attributed to crusader workshops in Palestine and dating from the
second half of the 13th century have the same character: low foreheads,
rectilinearly drawn eyes, a plastic rendering of the nose and mouth, similar
highlights. We moreover meet with the same elements in various figures in
the miniatures of the Par. Gr. 54 manuscript.
In the side chapel of St. Simeon's at Sopocani, in the portrayal of the
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removal of the relics of St. Simeon, several faces have the same physiognomy,
but the modelling is harsh, without depths or highlights and the border rectilinear.
Within the Helladic area, in the Hagia Triada church at Cranidion, the
Christ Emmanuel from the half-destroyed Deesis on the southern wall, has
various similarities to our Angel in the rendering of the borders, the hair,
the eyebrows and the mouth, as also in the modelling, even though the latter
is rather harsher and more abrupt. These similarities are important if we
bear in mind that according to a written inscription on the same wall it was
painted by the Athenian Ioannis in 1245. There is therefore an indication
that this technique was known in Athens about 25 years before the painting
of the murals in our church. Specimens of an analogous technique exist on
Euboea in murals dated by inscriptions to the end of the 13th century, as
well as in the church of the Sts. Theodores at Mistra.
To sum up : the Angel in the western cross vault, like the other three
which don't adequately survive, is rendered in a technique which chiefly
characterizes miniatures and icons attributable to the crusaders in Palestine
in the second half of the 13th century ; in that period similar features are met
with in purely Byzantine works however. There remains the problem of the
derivation of this technique, whether, that is to say, it arose from Byzantium,
had its origins in the West or, in the last analysis, derived from Byzantine
prototypes adapted by the crusaders. In any case it is a fact that Attica,
like Euboea and the Cranidion area was held by the Franks in that period.
In various figures at Sopocani, and specially in the surviving Angel from
the Hospitality of Abraham I believe I detect a certain analogy to the approach
to colour, its use, the sense of volume and the articulation of the figure in
the Angel of the Hospitality in the Omorphi Ecclesia (pi. 55), apart from
iconographie similarities. It may perhaps be possible to suppose the Angel
at Sopocani, despite its classical plenitude, to be the precursor of the technique
we meet with in the Omorphi Ecclesia.
The conception of the Angel of the Hospitality in the Omorphi Ecclesia
is entirely transformed on the model of the Evangelist John of the Par. Gr.
54 and Iviron manuscripts, and on those of the Mathew, Mark and John of
the Burney 20 manuscript, being perhaps more solidly structured and more
rhythmic, but using the same alternation of hard and soft surfaces in the
rendering of the volume. Certain borders consisting of a thick white line are
also similar, as is the breakingup of the end of the cloak into prismatic penumbral areas without defined limits.
In the same manuscripts, as well as in the Leningrad 101, we meet with
miniatures with the characteristics of the Last Supper. There too the high10
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lights function organically in the sculptural rendition of the mass of the
bodies, but the movement is perhaps more restrained. In various figures,
like the Peter of the Par. Gr. 54 and the Evangelist of the Burney 20, the
stretching appears exceptionally accentuated to break up the figure into
shaded and highlighted surfaces, but without ever reaching the degree to
which this is the case in our Last Supper. All these paintings have in common
the bright dentelated line which follows the periphery of the borders with the
purpose of softening and breaking up the edges. The facial type and the hands,
as well as the rendering of the heads from the side are similar in many miniatures from the Par. Gr. 54.
In the church of the Pammakaristos in Constantinople in the
figure of Christ in a painting dating to before the end of the 13th century is
detectable a similar, perhaps more restrained and monumental, conception,
while on the other hand we meet a parallel rendition tending to the breaking
up of form by an uninterrupted alternation of bright and shaded surfaces,
which gives a hightened sense of flow, with a different, less sculptural structuring, in frescos in the narthex at Sopocani, as well as in the Prophets in
the main church, as well as at Gradac. In the Serbian paintings, in antithesis
to those in the Pammakaristos church the faces don't follow this pattern.
Around the middle of the 14th century, at Ivanovo in Bulgaria, the figures acquire a steadier, harder border, the movement is stylised, the white
highlights are limited to broken lines cleverly accentuating the roundness of
the body as it shows through from under the delicately coloured robes. The
heads are in accordance with the Palaeologue prototypes. The background
fills up with architectural ornamentation inspired by"the Hellenistic tradition.
Alongside these murals the figures in the Last Supper in the Omorphi Ecclesia seem free-flowing and more alive. They may be compared and dated with
the frescoes in the Pammakaristos and the miniatures we have referred to,
to around 1285.
THE ORNAMENTATION

(PL. 51, 52, 53, 54)

In the main church the ornamental themes are few and typical of Byzantine art in form ; certain of them moreover, such as the decoration round
the Pantocrator in the cupola and that in the cornices of the eastern and
western vaults, are characteristic of Macedonia and Serbia in the 13th and
14th centuries.
In the side chapel and, to a lesser extent, the narthex the ornamental
themes are numerous, frequently uncommon and some of them Westerninfluenced. Quite a number are difficult to date accurately, insofar as they
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return at intervals to wide use. The manner in which decorations different in
conception and rendering are situated the one next to the other results in
confusion and the clarity and liturgical meaning of the architectural parts
is lost.
The definite differences between the decoration of the different spaces
combined with the variety of approach exhibited by the frescoes of the Omorphi Ecclesia confirms the opinion that many mutually independent teams
worked at the paintings, each one which contributed a separate wealth of
ornament.
C O N C L U S I O N S

All three parts of the Omorphi Ecclesia (narthex, main church and side
chapel) were decorated around about the last twenty years of the 13th century,
by groups of artists who each followed and interpreted according to their
lights the great currents of contemporary painting.
In the dome, the vaults, the sanctuary and the sacristy of the main church
the murals were done by a skilled painter, familiar with the trends of Macedonian painting. His figures are without the stamp of facility that results
from the frequent repetition of the same types. The conservatism, frugality
and architectural character of the iconography are combined with iconographie details that first made their appearance or established themselves at
that time. The painting is full of the new iconographie and technical ideas of
the time, adapted however to modes of expression animated by the memory
of earlier currents. The lower parts of the main church were painted by another artist, who followed the pattern laid down by the first. There are details
of iconography and style in his work which indicate a western influence.
In the side chapel a pattern of iconography determined by complex theological parallels and symbolism unfolds, reflecting the opinions of some
great theological centre. Its frescoes, which were done by at least two painters
— the first working in the sanctuary and the eastern cross vault, the second
in the western cross vault — demonstrate an entirely opposed and contradictory approach to the figure and the function of colour. Both however have
been exposed directly or indirectly to western influence, as is shown by certain modes of expression and iconographie details.
Their style is encountered chiefly in miniatures from manuscripts which
research attributes to workshops in Constantinople. Similarities with work
of the great painting tradition dispersed to different points of the once extensive Byzantine empire are not however absent.
In the narthex the choice of certain themes derives from Macedonia.
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The style, the painters' concern with the problems of space and of the third
dimension, denote sensitive craftsmen, familiar with the major problems in
painting around the second half of the 13th century. The relationship of
these painters with Macedonia, Constantinople and Mistra bears witness
to the wide-spread nature of these tendencies.
The polymorphism of technique and iconography is no surprise to us
in the art of the 13th century, which was creatively cultivated in many centres,
each with its own tradition and different relations and interconnections with
East and West. What does occasion surprise however is that on the scanty
surfaces of a humble little church outside the provincial town of Athens all
these currents should be represented, and at that by frescoes of relatively high
quality. This is significant evidence of the fact that in that period there were
local artists in Athens with the ability, disposition and skills to familiarise
themselves with the great painting of the day. It would hardly be logical to
suppose that an artist came from elsewhere to paint, for example, only the
Last Supper, or that so many artists would have been called in for a church
so small in extent.
That there must have existed a tradition of painting in Attica under
Frankish rule in the 13th century is supported by the incontrovertable evidence of numerous frescoed churches in the area. Among other things the
proprietory inscription dated 1245 in the Hagia Triada church at Cranidion in
Ermionis memorialises the painter as Ioannis the Athenian. We assume
figures from his hand to have been the precursors of the Angels in the western
cross vault of the side chapel.
The appearance of western elements in the Omorphi Ecclesia neither
follows any pattern nor is concentrated at any one point so as to be accountable for by instructions from above. They show clearly that western features
of iconography and style had been naturalised in contemporary painting,
perhaps because there then existed no higher orthodox ecclesiastical authority in the area to direct the work and cleanse the vocabulary of the painters
of foreign imported elements. It also shows that there were then in the area
western works of art, which the painters had the opportunity of seeing and
studying.
The most important element deducible from the Omorphi Ecclesia is
the proof that in the second half of the 13th century great art found paths
by which to reach even to the humble provinces, where there existed men capable of inheriting it and ready to do so. For the case of the Omorphi Ecclesia is not unique in the Helladic area. On the mainland, in Euboea, in the
Peloponnessus and the islands there exists numerous churches that conceal
murals of the polymorphism and quality of those found in the Omorphi Ec-
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desia, despite the Frankish occupation, sign of a certain spiritual and artistic health and renewal cultivated — this is the most important thing — not
by high ecclesiastical authority or political leadership, but by the common
people. These churches, important as they are in relating the Omorphi Ecclesia to the general artistic climate of the Helladic area at that time, are not
available to reference. Most of them still remain to be studied *.

* English translation by Peter Dreyer.

Τις φωτογραφίες έκαναν :
ό Κ. Πασχαλίδης : πίν. 1 α- β
ό Σπ. Μελετζής: πίν. 2 α - β , 5 β, 6, 7, 12 β, 13, 14, 15, 16 α - β , 17,
18 α - β , 19 α - β , 20, 22, 23, 24, 25, 26 α - β , 27, 28, 29, 30,
31, 32 α - β , 33 α - β , 34, 35, 36, 37, 38, 39 α - β, 40 α - β, 41 α - β ,
42 α - β , 43 α - β , 44, 45, 46, 47 α - β , 48 α - β, 49, 50, 51 α - β ,
52, 54 α, 55.
οί Ί . Ίωαννίδου - Λ. Μπαρτζιώτη : πίν. 3 α - β , 4, 5 α, 8, 9, 10, 11,
12α, 53 α - β , 54 β.
ό Ζαφειρίου: 21, 55, 56, 57.
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