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Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

Η μελέτη αυτή έχει ως αντικείμενο την εντοίχια ζωγραφική στη Μάνη 

τον 18ο αιώνα εξετάζοντας τις τοιχογραφίες τεσσάρων μνημείων, του ναού της 

Μεταμόρφωσης στη Γέρμα, του καθολικού της μονής τους Αγίου Γεωργίου στο 

Σκουτάρι, του ναού της Κοίμησης της Θεοτόκου στην Τσεροβά και του 

Γενεσίου της Θεοτόκου στα Κεχριάνικα, το λεγόμενο μοναστήρι του 

Καπερνάρου, των οποίων η κτητορική επιγραφή αναφέρει ως ζωγράφο τον 

Παναγιώτη Κληροδέτη. Στην έρευνα επίσης συμπεριλαμβάνονται και οι , 

λιγοστές τοιχογραφίες του ναού της Κοίμησης της Θεοτόκου στον Κάββαλο 

(σημ. Πύρριχος), οι οποίες παρουσιάζουν ομοιότητα κυρίως μ' εκείνες του ναού 

του Γενεσίου της Θεοτόκου στα Κεχριάνικα.

Η έρευνά μου στρέφεται στη μελέτη της εικονογραφίας και του ύφους 

των τοιχογραφιών αυτών μέσα στο ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο της εποχής 

γενικότερα και της περιοχής ειδικότερα, ενώ οι διαφορές τεχνοτροπίας μας 

οδηγούν στο συμπέρασμα ύπαρξης συνεργείου.

Συγκεκριμένα η εργασία μου αποτελείται από τέσσερα μέρη και δέκα 

κεφάλαια. Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει μία σύντομη αναφορά των ιστορικών 

και κοινωνικών συνθηκών στη Μάνη και την ανάλυση των κτητορικών 

επιγραφών των μνημείων, το δεύτερο την περιγραφή τής μονής του Αγίου 

Γεωργίου στο Σκουτάρι, δείγμα της λαϊκής μανιάτικης αρχιτεκτονικής, το τρίτο 

τη διάταξη των τοιχογραφιών των μνημείων, καθώς και την εικονογραφική και - 

τεχνοτροπική τους ανάλυση και το τέταρτο, εξαιτίας των τεχνοτροπικών 

διαφορών, τον εντοπισμό των ζωγράφων οι οποίοι ζωγράφισαν τα εξεταζόμενα 

μνημεία. Σ’ αυτό επίσης ερευνώνται οι πηγές και τα πρότυπά τους, καθώς 

και η σχέση τους με τους άλλους ζωγράφους της Μάνης, την
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πελοποννησιακή ζωγραφική και γενικότερα την καλλιτεχνική παράδοση 

της εποχής.

Στη μελέτη αυτή αρκετή βοήθεια μου προσέφερε η έρευνα της 

πανεπιστημιακής ομάδας του καθηγητή Ν. Δρανδάκη και των συνεργατών του 

το καλοκαίρι του 1983, στην οποία συμμετείχα ως φοιτήτρια.

Καθώς λείπουν γενικές μελέτες για τη ζωγραφική του 18ου αι., 

προσπάθησα να συνδέσω τα εξεταζόμενα μνημεία με τα καλλιτεχνικά ρεύματα 

του Ι6ου αι. και τη ζωγραφική του Που, χωρίς ν’ αγνοήσω και την προηγούμενη 

παράδοση της παλαιολόγειας εποχής, καθώς κι εκείνη του 15ου αι. Για τον 18ο 

οι συγκρίσεις μου περιορίστηκαν κυρίως σε μνημεία της Μάνης και της 

υπόλοιπης περιοχής της Πελοποννήσου, στηριζόμενη στα Πρακτικά της 

Αρχαιολογικής Εταιρείας, σε προσωπικές επισκέψεις και δημοσιευμένα άρθρα. 

Οι συγκρίσεις με μνημεία του Που και 18ου αι. της παραπάνω περιοχής με 

βοήθησαν να προσεγγίσω τα πρότυπα, τις πηγές έμπνευσης του συνεργείου του 

Παναγιώτη Κληροδέτη και να εντάξω τη ζωγραφική τους στη γενικότερη 

καλλιτεχνική παράδοση της Μάνης, καθώς και της Πελοποννήσου.

Η μελέτη αυτή δεν θα ολοκληρωνόταν χωρίς το διαρκές ενδιαφέρον 

και την ηθική συμπαράσταση του κ. Μίλτου Γαρίδη, ο οποίος μ’ 

εμπιστεύθηκε κι ανέλαβε την εποπτεία της διδακτορικής μου διατριβής. 

Του εκφράζω βαθειά ευγνωμοσύνη και αγάπη.

Ευχαριστώ θερμά τον κ. Αθανάσιο Παλιούρα, ο οποίος δέχτηκε 

πρόθυμα να πάρει τη θέση του κ. Μίλτου Γαρίδη στην επιτροπή, όταν 

αυτός αποχώρησε λόγω συνταξιοδότησής του. Επίσης, ευχαριστίες οφείλω 

στην κ. Ελένη Δωρή, η οποία μου πρόσφερε τη βοήθειά της κατά τη

ί
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διάρκεια της μελέτης, καθώς και τον κ. Γεώργιο Παπαγεωργιου, που 

δέχτηκε να γίνει μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλω στον ιστορικό κ. Αθανάσιο 

Φωτόπουλο, ο οποίος με μύησε στην έρευνα και πάντοτε μου έδινε τις 

πολύτιμες συμβοουλές του.

Επί πλέον, ευχαριστώ τον κ. Παναγιώτη Βελισσαρίου για τις συμβουλές 

του σε θέματα αρχιτεκτονοκής, τον κ. Κώστα Κόμη για την ανάγνωση κι 

ανάλυση της κτητορικής επιγραφής του καθολικού του Αγίου Γεωργίου \  

στο Σκουτάρι και την κ. Αννα Λαμπροπούλου για τη βοήθειά της στη 

βιβλιοθήκη του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, καθώς και την κ. Ευαγγελία 

Γεωργιτσογιάννη για τις γόνιμες συζητήσεις που είχαμε.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλω, στη μητέρα μου και τον αδελφό μου, 

καθώς και σε φίλους και συγγενείς, για τη βοήθειά τους στην επιτόπια 

έρευνα και τη γενικότερη συμπαράστασή τους.



ΜΕΡΟΣ Κ

Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ  Α '

I. Η  Μ Α Ν Η  Κ Α Τ Α  Τ Η  Δ ΙΑ Ρ Κ Ε ΙΑ  Τ Η Σ  Ο Θ Ω Μ Α Ν ΙΚ Η Σ  Κ Υ Ρ ΙΑ Ρ Χ ΙΑ Σ  

ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΚ Ε Σ  Σ Υ Ν Θ Η Κ Ε Σ  -  Κ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΚ Η  Α Ρ Μ Η

Η περιοχή της Μάνης, μία χερσόνησος της Ν. Πελοπόννησου, 

απολάμβανε σχετική αυτονομία κατά τη διάρκεια της οθωμανικής κυριαρχίας, 

καθώς οι Βενετοί, στα τέλη του Ι7ου αι. είχαν εγκατασταθεί σε μανιάτικα 

φρούρια, τα οποία ανακατάλαβαν οι Τούρκοι1 το 1715. Οι Τούρκοι 

παραχώρησαν προνόμια στους Μανιάτες, τα οποία τους επέτρεπαν να είναι 

αυτόνομοι και να φέρουν όπλα, αλλά ήταν υποχρεωμένοι να πληρώνουν ένα 

είδους φόρου, του οποίου το ποσόν έφτανε τ α -7.000 γρόσια μετά την 

αναχώρηση των Βενετών το 1715.2 Στην πραγματικότητα, σύμφωνα με τον 

ιστορικό Δ. Δημητράκο Μεσισκλή, οι Μανιάτες δεν πλήρωσαν ποτέ κανένα 

φόρο.3

Εκτός από τη Μέσα Μάνη όλες οι άλλες περιοχές της Μάνης 

διοικούνταν από τους καπετάνιους,4 αιρετούς άρχοντες, που είχαν στρατιωτική 

και διοικητική εξουσία, καθώς και το δικαίωμα να εισπράττουν φόρους. Οι 

περιοχές αυτές, που αποτελούνταν από χωριά ή οικισμούς, ονομάζονταν 

καπετανίες. Το αξίωμα του μπέη παραχώρησαν για πρώτη φορά οι Τούρκοι στο

1 Κ.Μέρτζιου "Πότε και πως έπεσεν η Μάνη εις χείρας των Τούρκων", Πελοποννησιακά. τ.Γ'- 

Δ' (1958 - 59), Αθήναι 1960, σσ.270 - 287. Γενικά για την περιοχή βλ. C. Komis, La 

population et Γ habitat du Magne, XVe - XIXe siecles, τ. I, II, these de nouveau Doctorat, 
αδημ., Paris 1991.

2 Απ. Δασκαλάκη, Η Μάνη και η Οθωμανική Αυτοκρατορία 1453 - 1821, εν Αθήναις 1923, 
σ.151.

3 Δ. Δημητράκου - Μεσισκλή, Οι Νυκλιάνοι, τ. Α ', Αθήνα 1949, σ.77.

4 Δ. Μέξη, Η Μάνη και οι Μανιάτες, Αθήναι 1977, σσ.357 - 358.
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Λιμπεράκη Γερακάρη το 16885 με σκοπό να πείσει τους .Μανιάτες να 

εγκαταλείψουν τους Βενετούς και να συμμαχήσουν μ' αυτούς και στη συνέχεια, 

το 1776 στον Τζανέτο Κουτήφαρη για ν' αποκαταστήσει την τάξη μετά τα 

Ορλωφικά.6 Από το 1776 ως το 1821 η Μάνη διοικήθηκε από 8 μπέηδες. 7 Το 

αξίωμα του μπέη8 δεν κατήργησε το διοικητικό σύστημα των καπετάνιων. Ο 

μπέης9 εκλεγόταν από τους οκτώ επισκόπους, τους καπετάνιους και τις πιο 

ισχυρές οικογένειες στη Μάνη. Οι Τούρκοι απλώς επικύρωναν την εκλογή του 

μπέη, ο οποίος είχε όλες τις εξουσίες, το δικαίωμα να ελέγχει το εμπόριο και να 

εισπράττει φόρους.10

Έτσι, ένα μεγάλος αριθμός προσφύγων εγκαταστάθηκαν στη Μάνη, όπου 

οι συνθήκες ζωής ήταν ευνοϊκές.11 Στα 1700, η πυκνότητα του πληθυσμού ήταν 

πιο μεγάλη από εκείνη στην υπόλοιπη Πελοπόννησο.12

 ̂Του ιδίου, ό.π., σ. 360.

° Του ιδίου, ό.π. <

7 Του ιδίου, ό.π. σ.368

8 Του ιδίου, ό.π. σ.364
9 Του ιδίου, ό.π.

10Του ιδίου, ό.π, σ.365

H Α Βακαλόπουλος, "Le retrail des population grecques vers les regions eloign&s et 

montagneuses pendant la domination torque", Balk. St.. τ.4(1963), Θεσσαλονίκη 1963, σσ. 265 - 

276 (σ.269), όπου ο συγγραφέας παρατηρεί: "Apr^s 1460, de nombreuses families - nobles ou non - 

venant du Mistra, capitale du despotat de la Moree, ainsi que des villes du voisinage se refugient, df 

apres la tradition, sur le flanc oriental ou occidental du Mont - Taygete et y fondent d* autres 

habitats nouveaux".

B. Παναγιωτοπούλου, Πληθυσμός και οικισμοί της Πελοποννήσου, 13ος - 18ος αι., έκδ. του 

Ιστορικού Αρχείου της Ι^ρριορικής Τράπεζας της Ελλάδος (μ.τ.φ. της διδ. διατριβής με τίτλο: Le 

peuplement du Peloponfese XIIIe - XVIIIe siicles, Universite de Paris IV, Paris (1982), Αθήνα 

1985, σσ. 170 - 182. Από τον 17ο αι. παρατηρούνται μετακινήσεις των Μανιατών από την Κάτω 

Μάνη στην Ανω Μάνη και κυρίως στην περιοχή του Πασσαβά. Αναλυτικά για τον πληθυσμό 

της περιοχής, βλ. C. Komis, La population et Γ habitat du Magne, XVe-XIXe siecles, τ. Ia, ό.π., 
σσ. 51-193.
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Εξαντίας της γεωγραφικής της θέσεως και της σχετικής αυτονομίας, η 

Μάνη προκάλεσε το ενδιαφέρον των χωρών που ήθελαν να έχουν μια επίδραση 

στο χώρο της Μεσογείου.13 Αλλωστε στη Μάνη παρατηρήθηκε μία εμπορική 

και οικονομική δραστηριότητα στον 18ο και 19ο αιώνα. Στο τέλος του 18ου αι. ο 

μπέης της Μάνης θέλησε να επωφεληθεί από το γαλλικό εμπόριο14 . Την 

περίοδο εκείνη τα ενετικά και ελληνικά πλοία διενεργούσαν το εμπόριο.15 Οι 

περιηγητές οι οποίοι είχαν επισκεφθεί τη Μάνη είχαν παρατηρήσει, ότι οι 

κάτοικοί της καλλιεργούσαν πολλά προϊόντα και ότι το λάδι ήταν ιδιαίτερα 

φημισμένο.16 Επί πλέον είχε αναπτυχθεί η οικοτεχνία,17 ενώ ευνοούνταν18 η 

ναυσιπλοΐα και η πειρατία.

Κατά τη διάρκεια του πρώτου μισού του 18ου αι. και μάλιστα μετά την 

αναχώρηση των Βενετών19 ξέσπασαν διαμάχες20 (vendetta) μεταξύ των 

οικογενειών στη Μάνη, όταν πρόσφυγες έφτασαν εκεί. Συνέπεια όλων αυτών 

των συγκρούσεων ήταν η ίδρυση νέων οικισμών και χωριών από τα μέλη των 

νικημένων οικογενειών που είχαν επιζήσει.

13 Κ. Μέρτζιου, "Η Μάνη εις τα αρχεία της Βενετίας 1671 - 1674", Λακ. Σπ.. τ. 1 (1972), εν 

Αθήναις 1972, σσ. 83 - 173 (σσ. 83 - 85) και Δ. Μ έξη, ό.π., σσ. 273 - 274, 283 - 289, 293.

14 Β. Κρεμμύδα, Το εμπόριο της Πελοποννήσου στο 18ο αιώνα, 1715 - 1792, Αθήνα 1972, σσ. 

315,316,317.

15 Του ιδίου, ό.π., σ.286.

16 J.M . Wagstaff, "The economy of the Mani Peninsula (Greece) in the eighteenth century", 

Balk.St.. τ. VI, τεύχ. II, Θεσσαλονίκη 1965, σσ. 293 - 304 (σσ. 293, 300) και Β. Κρεμμύδα, ό.π., 

σ. 155.

17 J.M . Wagstaff, ό.π., σ.300.
18 Του ιδίου, ό.π., σσ. 301, 302, 303.

19Σπ. Λάμπρου, "Το ιατρικόν σημειωματάριον Μανιάτου χειρουργού", Ν .Ε.. τ. 19 (1917 - 1920) 

τεύχ. Α ', Αθήνησιν 1917 - 1920, σσ. 51 - 78.

2° Δ. Δημητράκου - Μεσισκλή, ό.π., σ. 166.
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Αυτό το γεγονός, καθώς και το πατριαρχικό σύστημα σύμφωνα με το 

οποίο οι Μανιάτες ήταν οργανωμένοι σε γένη21 , ήταν οι αιτίες της ίδρυσης 

ενός μεγάλου αριθμού ναών στη Μάνη τον 18ο αιώνα. Κάθε γένος είχε τη δική 

του κατοικία δίπλα σ' ένα πύργο, με ιδιωτική εκκλησία και ιδιωτικό 

νεκροταφείο.22 Τα πιο σημαντικά γένη είχαν το δικό τους ιερέα.23

Οι ιστορικές συνθήκες, η κοινωνική δομή, η οικονομική ανάπτυξη

συμβαδίζουν με το μεγάλο αριθμό ναών, κυρίως μικρών διαστάσεων, που

κτίζονται τον 18ο αι. στη Μάνη.24 ν%

21 Ε. Αλεξάκη, Τα γένη jjfOf η οικογένεια στην παραδοσιακή κοινωνία της Μάνης, διδ. διατριβή, 

Αθήνα 1980, σσ. 34 - 56.

22 Του ιδίου, ό.π., σ.150.

23 Του ιδίου, ό.π., σ.159.

24 Μ. Χατζηδάκη, Πνευματικός βίος και πολιτισμός 1669 - 1821. Η Τέχνη, Ιστορία του 
Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΑ', Εκδοτική Αθηνών, σ.258.
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II ΚΤΗΤΟΡ1ΚΕΣ ΕΠ ΙΓΡΑ Φ ΕΣ

1725. Ν αός της Μ εταμόρφω σης στη Γέρμα.25

Το εξεταζόμενο μνημείο βρίσκεται έξω από το χωριό, στο συνοικισμό 

Κάλιαζη.26

Η κτητορική του επιγραφή (πίν. 2α) έχει ως εξής:27
Γ1 ηΑηΛ*οΧ*ΐ**πι Λνι·ΓΜΐτ tUkfthVtf norMiMCvo* A utoruA tu's CJ
+ΑνΗΓ εΡΘΗ Κ<ΑΙ) ΑνΗΣΤΟΡΗΘΗ Ο 0EIOC Κ(ΑΙ) Π

ΑνΟΕΠΤΟΣ vAO<S> ΤΟν ΚΥ(ρ«)Ονόμον ICHC(OY) X(PI)C(TON) 

επινοΜΑΖΟΜΕΝΟΣ ζωοΔΟΤΗΣ ΔΙΑ ΚΟΠΟν Κ(ΑΙ) εξωΔΟΥ 

των ENTHMO{N}TATON CPXON(TQN) ΨΑΡΟΛΟΥΜΕΟΥ Κ(ΑΙ) 

ΜΗΧΑΛΗΝΩΝ ΑΤ0Ν ΛΗΚΑΚΥ BACHAMATH ZdX Pd*

ΚΑΠΡΑΚΥ ΕξΑΡΧΟΣ ΛΑΜΠΟΥΔΗΣ - 1725. ΜΗνΗΟΥ ωΚΤωΒΡΗΟΥ:7

ΕνΤΕΛΗΣ AACKAAcoS Π λν ΑΓΗΟ'ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΔΕ'ΤΗΣ KATHKOS

ΧΩΡΗΟ ΚΑΒΑΛΟ

25 Για τα μνημεία της περιοχής, βλ. Ν.Β. Δρανδάκη, Ε. Δωρή, Β. Κέπετζη, Μ. Κωνσταντουδάκη, 

Έρευνα στην Κάτω Μάνη, Βιβ>αοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας αρ. 130, 

Αθήναι 1993, σσ 108 * 125.

2^ Η μία άποψη η οποία έχει υποστηριχτεί είναι, ότι ο συνοικισμός αυτός καταστράφηκε μεταξύ 

των ετών 1727 - 1790, βλ. Σ. Σκοπετέα, "Διαθήκαι εκ της Δυτικής Μάνης", Επετηοίε του 

Αργείου τη: Ιστορία£ του Ελληνικού Δικαίου τη; Ακαδημίας Αθηνών, τευχ. 6 (1953), εν 

Αθήναις 1955, σσ. 100 - 121 (σ. 118 σημ.20) και η άλλη ότι εγκαταλείφτηκε από τους κατοίκους 

για περιοχές πιο εύφορες, βλ. C. Komis, La population et 1' habitat du Magne XVe - XIXe siecles, 
τ.ΙΙα, διδ. διατριβή, Paris 1991, σ. 11 αρ. 13.

27 Ν.Β. Δρανδάκη, "Έρευνα εις Μάνην", Π.Α.Ε. 1974, εν Αθήναις 1976, σσ. 110-138 

(σσ. 132,133), όπου δημοσιεύεται η κτητορική επιγραφή καθώς κι άλλες επιγραφές στην κόγχη 

της Πρόθεσης και Ν.Β. Δρανδάκη, Ε. Δωρή, Β. Κέπετζη, Μ . Κωνσταντουδάκη, ό.π., σ.122.
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1737. Καθολικό της μονής του Αγίου Γεωργίου στο Σκουτάρι.28 ^

Βρίσκεται στην πλαγιά ενός λόφου, ανάμεσα στο Σκουτάρι29 * και τον 

Παρασυρό,30 δύο χωριά της Β.Α. Μάνης, στην περιοχή του Τρυγονά.31

Η κτητορική επιγραφή (πίν. 42α) είναι η εξής:32

+ΑΝΙζωΡΗΘΗ Ο 0HOC Κ(ΑΙ) ΠΑΝΟΕΠΤΟΟ

NAOC OYTOC ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥ

POC ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΙΑ (CYNAPOMHC ΚΟΠΟΥ Κ(ΑΙ)
·»

„ 28 Για το μνημείο αυτό βλ. Σ. Μενενάκου "Η παρά το Σκουτάρι Λακωνίας μονή Αγ. Γεωργίου" 
Πρακτικά του Γ  Διεθνού: Συνεδρίου Πελοποννησιακών Σπουδών (Καλαμάτα, 8 - 15 
Σεπτεμβρίου 1985), Πελοποννησιακά. παρ. 13, τ. Γ ', Αθήναι 1987 - 1988, σσ. 257 - 267, πιν.
13 - 15, της ιδίας, Des peintures murales du XVIIIe sidcle dans lc Magne oeuvres de peintres du 
nom de Panayotis Klirodh£tis, μελέτη D.E.A., ( αδημ.), Universite de Paris 1, U.E.R. d’ 
Histoire 09, Paris 1989, σσ. 8 -- 18 και N.B. Δρανδάκη, E. Δωρή, B. Κέπετζη, Μ. 
Κωνσταντουδάκη, ό.π., σσ. 173 - 177.
29 Τις πρώτες πληροφορίες για το χωριό έχουμε το 1618 από την Έκθεση Grimani, βλ. Α. “  
Δασκαλάκη, ό.π, σ. 149. Περιηγητές το επισκέπτονται στις αρχές του 19ου αι., βλ. W.M. Leake, 

Travels in Morea, London 1830, σσ. 268 - 272 και σημ.54 στο κεφάλαιο Β' της παρούσας 
εργασίας. Επί πλέον για τη σημασία του όρμου του, που χρησίμευε ως βάση για τους πειρατές 
βλ. J. Μ Wagstaff, ό.π., σσ. 302 - 303. Το Σκουτάρι, έδρα της ισχυρής οικογένειας των 
Γρηγοράκηδων και πιθανόν ενός κλάδου των Στεφανοπουλαίων, έχει ιδιαίτερη σημασία βλ.
Δ.Β. Βαγιακάκου, “Ειδήσεις περί Μάνης εκ γαλλικού υπομνήματος του 1780”, Λακ. Σπ.. τ. 3 
(1977), εν Αθήναις 1977, σσ. 185 - 201 και Κ. Κόμη, “Οι Στεφανόπουλοι της Ανατολικής Μάνης. 
Νέες πηγές και προσεγγίσεις”, Λακ. Σπ. τ. 9 (1988), εν Αθήναις 1988, σσ. 426 - 422.

3® Δ.Β. Βαγιακάκου "Αρχαία και μεσαιωνικά τοπωνύμια εκ Μάνης. Συμβολή τρίτη", 
Πελοποννησιακά. τ.Ε' (1962), Αθήναι 1962, σσ. 161 - 179 (σ.163).
3* Του ιδίου, "Σύμμεικτα. Δύο σχέδια αφορώντα εις την διοίκησιν της Μάνης κατά την 
καποδιστριακήν περίοδον", Λακ. Σπ.. τ.1 (1972), εν Αθήναις 1972, σσ. 481 - 489 (σ.487). Το 
μέρος όπου βρίσκεται η-^-νή θεωρείται ξεμόνι. Για τα ξεμόνια βλ. C. Komis, La population et Γ 

habitat du Magne, XVe-XIXe siecles, τ. Ια, ό.π., σ. 210.
32 Για την επιγραφή αυτή βλ. Σ. Μενενάκου, "Η παρά το Σκούταρι Λακωνίας μονή Αγ.
Γ εωργίου" ό.π., σ. 259, της ίδιας , Des peintures murales du XVIIIe sciicle dans le Magne oeuvres 
de peintres du nom de Panayotis Klirodhfctis, ό.π., σ. 16 και N.B. Δρανδάκη, E. Δωρή, Β. Κέπετζη,
Μ. Κωνσταντουδάκη, ό.π., σ.175.
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ΕΞΟΔΟΥ ΤΩΝ ΤΙΜΙΟΤΑΤΩΝ ΑΡΧωΝΤωΝ

[ ] ΜΕΝΕΝΗΑΝω · ΠΑΛΗΖΑΡΙΑΝω 

[ ] εβαΛε ΤΟ ΧΟΡΑΦΥ ΗΣ

[ ] ΒΕΛΗΟΝΕ CY[P] [ε]ΠΙΤΡΟΠ[ΟΥ] ΗΨΗ[ΧΙ]ΟΥ COTHPIA 

ΑΡΧ[Ι]ΕΡΑΤε ΒΟ[Ν]*Ο0 ΤΟΥ ΘΕΟΦΙΛΑΟΤΑΤΟΥ ΚΙ{Ρ] ΟΟΦΡΟΝ[Η]ΟΥ
X * * > .  4

TON IIAN[0]CI0TAT0N ΗΓΟΥΜΕΝΟΝ ΓΡΙΓΟΡΙΟΥ ΠΑΠΑ ΚΥ[Ρ] ΠΟΡ

ΓΙΟΥ ΔΙΑ XYPOC ΚΑΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΤΗ ΚΛΗΡΟ 
/ *

Δέτις ε(Ι)Ν ΧΟΡΙΟ ΚΑ*ΒΑΛ[0] ΜΗΝΟΥ ΙΟΥΛΙΣ

1737 33·λ

Σύμφωνα με την κτητορική επιγραφή δωρητές του ναού είναι δύο 

οικογένειες, των ΜΕΝΕΝΗ ΑΝΩ[Ν],33 * * που είναι σήμερα ιδιοκτήτες και των 

ΠΑΛΗΖΑΡΙΑΝΩ[Ν].34 Σχετικά με τη δεύτερη οικογένεια, ξαναβρίσκουμε 

σχεδόν το ίδιο όνομα, Μπαλητσάρης. στις σημειώσεις ενός Μανιάτη, 

πρακτικού " χ ε ι ρ ο υ ρ γ ο ύ " . ^  Οι σημειώσεις αυτές περιέχουν τα ονόματα εκείνων 

που είχε θεραπεύσει κατά τη διάρκεια συγκρούσεων των οικογενειών 

(vendetta), στο α' μισό του 18ου αι. μετά την αναχώρηση των Βενετών. Σ' αυτό 

το έγγραφο36 διαβάζουμε το όνομα Πέτρος Μπαλητσάρης, το χωριό Χειμάρα

33 Είναι η γενική του πληθυντικού του ονόματος Μενενιάνοι. Η κατάληξη - ιάνοι δηλώνει το 

γένος, βλ. Δ.Β. Βαγιακάκου, "Το ονοματολόγιον των Μανιατών της Κορσικής", Πρακτικά του Β' 

Διεθνούς Συνεδρίου Πελοποννησιακών Σπουδών, Πελοποννησιακά. παρ. VIII, τ.3, Αθήναι 1987 

- 1988, σσ. 155 - 167 (σ. 157). Αυτή η κατάληξη προέρχεται από τον πληθυντικό των 

καταλήξεων - ακος - έας, βλ. Δ. Δημητράκου - Μεσισκλή, ό.π., σ.37 και Δ.Β. Βαγιακάκου, 

"Συμβολή εις τα περί Νίκλων και Νικλιάνων της Μάνης", Αθηνά. τ.53 (1949), εν Αθήναις 1949, 

σσ.147 - 194 (σσ.167, 169). Επίσης η κατάληξη αυτή μπορεί να δηλώνει τοπωνύμιο, βλ. C. 
Komis, ό.π., σσ. 200-201.

3^Του ιδίου, ό.π.

33 Σπ. Λάμπρου, ό.π., σ.66

36 Δ. Δημητράκου - Μεσισκλή, ό.π., σσ.202,204.



που βρίσκεται στο εσωτερικό της Β.Α. Μάνης και το έτος 1715,''κα ι στη 

συνέχεια μόνο το επίθετο Μπαλητσάρης, το ίδιο χωριό και το έτος 1719. 

Επομένως η εγκατάσταση της μιας από τις δύο οικογένειες έγινε εξαιτίας των 

συγκρούσεων μεταξύ των γενών.

Στο ιερό διαβάζουμε τα ονόματα ιερομονάχων και ιερέων: "+Γεωργίου 

[,..]Τούλας / κυρά μας Ευπραξίας μοναχίς [ ] / ιερομονάχου] Παισιου μονάχου. 

Κανέλις / αρχωντους Χριστοφόρου ιερέος [ ] / [ιερό] μονάχου Θεόκλιτου [ ] / 

του μονάχου Χρίσανθου / μηχαήλ ιερέος.

1768. Ν αός Κοιμήσεως της Θ εοτόκου στην Τσεροβά.37

Η κτητορική επιγραφή,38 αν και είναι κατεστραμμένη (πίν. 66α), 

διασώζει τα ονόματα των δωρητριών οικογενειών "ΛΑΡΗΑΝΗ, 

ΚΟΝΤΖΗΑΝΟΙ39, ΚΟΡΟΓΟΝΗΑΝΟΙ40 ”, το όνομα του "(θεοφι)λέστατον 

Μα(κα)ρίου41 Καριωπόλεως42 ", το έτος 1768 και το όνομα του αγιογράφου

37 Πρόκειται για σλαβικό τοπωνύμιο βλ. C. Komis, La population et Γ habitat du Magne, XVe- 

XIXe siecles, τ. Ila, ό.π., σ. 15 αρ.19.

38 Για την επιγραφή βλ. Ν. Δρανδάκη, "Χριστιανικοί επιγραφαί Λακωνικής", Α.Ε. (1967), εν 

Αθήναις 1968, σσ. 137-177 (σ.151σημ.3) και Ν. Δρανδάκη-Ε. Δωρή-Β. Κέπετζη-Μ. 

Κωνσταντουδάκη, Έρευνα στην Κάτω Μάνη, ό.π., σ. 168.

39 Η έρευνα έχει επισημάνει το ναό του Αγίου Γεωργίου Κότζιας, βλ. των ιδίων, ό.π., σσ. 125- 
127.

4® Στη Μέσα Μάνη υπάρχει το χωριό Κορογωνιάνικα, βλ. J-A. Buchon, Nouvelles recherches - 

historiques sur la principaute francaise dc Moree et ses hautes baronies, τ.Ι., Paris 1845, σσ. 283 - 

284. Η έρευνα έχει εντοπίσει τον αγιογράφο Νικόλαο Κορογόνη από το Νομιτσή, που το 1789 

ζωγράφισε το ναό της Παναγίας στο Κουσκούνι, βλ. Ν. Δρανδάκη, "Ονόματα αγιογράφων σε 

ναούς της Μάνης", Λακ. Σπ,. τ,7 Π 983). εν Αθήναις 1983,σσ.126 - 138 (σ. 133).

41 Στα 1770 αναφέρεται επίσκοπος Μαϊνης, στην οποία δεν ανήκε η Τσεροβά, ενώ η 

Καρυούπολη αποτελούσε ιδιαίτερη επισκοπή. Το χωριό Κουτήφαρι που ανήκε στην Έξω

Μάνη, υπαγόταν στην επισκοπή Μαϊνης, βλ. Π . Ζερλέντη, Η μητρόπολις Ζαρνάτας και αι εν 
Μάνη επίσκοποί, Ερμούπολις 1922, σ.37.
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"Δηα χη ρ ό ς  Π αναγιότις Κ ληροδέτις". Π άνω  από τη λ έγη  Κ αριωπόλεως 

διαβάζουμε τη λ . Κ ουτήφαρι.

- * 2 Η  κτητορική επ ιγραφ ή , όπω ς έ χ ε ι  καταχω ρηθεί στα  Π ρακτικά της
' ί

Α ρ χα ιο λ ο γ ικ ή ς  Εταιρείας, ε ίνα ι η εξής:

ΑΝΗΓΕΡΘΗ ΕΚ ΒΑΘΡΩΝ ΓΗΟ Κ(αι) ΑΝΗΣΤΟΡΙΘΗ Ο 0Y OC [και)

nANCEFITOC NAOC Ο Υ Τ -

ΚΑΙ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙ(ας) THC ΕΠΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΗΟ KYMHZIS TH[s] Θ... 

ΔΙΑΟΥΝΔΡΟΜΗΟ ΚΟΠΟΥΚΑΙΕΕΟΔΟΥΤΩΝ ΤΗΜΗΟΤΑΤΩΝΑΡΧΟΝ(των] ΟΤΟΝ. 

ΛΑΡΗΑΝΗ. ΚΟΝΤΖΗΑΝΙ Κ(αι) ΚΟΡΟΓΟΝΗΑΝΟΙ Κ(σι)ΑΡΧ<ι> ΕΡΑ

ΤΕΒΟΝ Τ-

κουτηφαρι

ΛΕΣΤΑΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΚΑΡ(ι)ΟΥ Κ Α ΡΙΩ Π 0Λ Ε05: ΑΠΟΤΕΣ ΚΗΣΤΗ

1768 MIN.. Μ..ΗΟΥ Ν —

ΟΥ.3. ΔΗΑ XHPOC ΠΑΝΑΓΗΟΤΗ8 KAHPOAETHS ΑΓΗΟΓΡΑΦΟΟ ΑΠΟ

K O M H C -

KOS KABAAAOS.

^  Ρ . Ετζέογλου, "Καρυούπολις μία ερειπωμένη βυζαντινή πόλη. Σχεδίασμα Ιστορικής 

Γεωγραφίας της Βορειοανατολικής Μάνης", Λακ. Σπ.. τ.9 (1988) εν, Αθήναις 1988, σσ. 3 - 60 και 

C. Komis, ό.π., σ. 16 αρ. 21.
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1789. Ν αός του Γενεσίου της Θ εοτόκου στα Κ εχριάνικα.43

Η κτητορική επιγραφή (πίν. 84α) του ναού έχει δημοσιευθεί από το 

γλωσσολόγο Δ. Βαγιακάκο,44 έχει ως εξής:

+(ΑΝ)ΙΓΈΡΘΙ ΚΕ ANICTOPH0I Ο 0H[O]C ΚΑΙ 

ILANCEIITOC NAOC OYTOC TIC ATHAC 0ΕΟΤΟ

ΚΟΥ ΚΕ ΑΕΙΠΑ0ΕΝΟΝ MAPIAC THC ΕΠΟΝΟΜΑ[ΖΟ]

MENIC TO TENECION TIC 0ΕΟΤΟ(ΚΟΥ) ΔΙΑ CH

[NAPO]MIC ΚΟΠΟΥ ΚΕ ΕΞΟΔΟΥ ΤΟΝ ΤΗΜΙΟΤΑ

[ΤΟν] ΚΕ ΑΓΙΟΤΑΤΟν ΚΙΡΙΟν ΚΙΡ ΠΑΚΡΑΤΙΟν ΙΕΡΟ

[ΜΟΝΑΧ]Ον ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΥ NIKAOS

ΚΟΜΙ ΚΑΒΑΛΟΥ nANATIOTIS KAIPOAETIS

1978 MINI ΑΥΓΟΥΣΤΟν 6 TEAOC +

Το επώνυμο Καπερνάρος που ανήκε στο  Νικλιάνικο45 έχει ερευνήσει ..
*

επίσης ο γλωσσολόγος ΔνΒ. Βαγιακάκος.46

4^ Κατά την απογραφή Grimani (1700) τα Κεχριάνικα είχαν 11 οικογένειες και 52 συνολικά 

κατοίκους, βλ. Β.Παναγιωτόπουλου, ό.π., σ. 288 και C. Komis, ό.π., σ.73 αρ. 148.

44 Δ.Β. Βαγιακάκου, "Συμβολή εις την εκκλησιαστική ιστορίαν της Μάνης. Ανέκδοτα * 

σημειώματα περί Μοναστηρίων", Θεολογία, τ. Κ Ζ ', τεύχ. Α ' (1956), εν Αθήναις 1956, σσ. 545 

- 566 (σ. 566).

4  ̂ Για τους Ν ικλιάνους^λ. Ι.Β. Βογιατζίδου, "Περί Νικλιάνων και Φαμέγιων της Μάνης", 

Αθίινά τ. 18 (1906), Αθήνησιν 1906, σσ. 59 - 62, Π- Ζερλέντη, Ό ι  Νικλιάνοι της Μάνης", Αθηνά. 

τ. 28 (1916), Αθήνησιν 1916, σσ. 275 -284, Δ. Δημητράκου - Μεσισκλή, ό.π., σ. 37 και Δ.Β. 

Βαγιακάκου, "Συμβολή εις τα περί Νίκλων και Νικλιάνων της Μάνης", ό.π.

4*> Του ιδίου, "Μεσαιωνικά και Νέα Ελληνικά", Αθηνά. τ. 55 (1955), εν Αθήναις 1955, σσ. 13-58 
(σ. 34).
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π η  Ο ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΣ

Οι κτητορικές επιγραφές των εξεταζόμενων μνημείων πληροφορούν για

τον τόπο καταγωγής του αγιογράφου, το χωριό της Α. Μάνης, Κάββαλος (σημ.

Πύρριχος) που ανήκε στην περιοχή του Φωκά. Η μεγάλη χρονική απόσταση

των 65 ετών που μεσολαβεί από την αγιογράφηση του ναού της Μεταμόρφωσης

στη Γέρμα μέχρι την αγιογράφηση του ναού του Γενέσιου της Θεοτόκου στα

Κεχριάνικα έχει κάνει τους ερευνητές ν' αμφιβάλλουν αν πρόκειται για τον ίδιο

αγιογράφο.47 Η έρευνα έχει εντοπίσει δύο αγιογράφους με το όνομα Μιχαήλ ·.%
Κληροδέτης.48 Ο ένας έχει ζωγραφίσει ένα μέρος των τοιχογραφιών του ναού 

του Αγίου Νικολάου στη Γέρμα (1752) και ο άλλος, ο οποίος κατάγεται από την 

~ Κελεφά, τις τοιχογραφίες του ναού του Αγίου Γεωργίου στην Καρυούπολη το 

1863. Επομένως πρόκειται για οικογένεια αγιογράφων οι οποίοι ασκούσαν την 

αγιογραφία κατά τη διάρκεια δύο αιώνων.

Η οικογένεια Κληροδέτη ήταν ήδη εγκατεστημένη στη Μάνη από τον
t

16ο αιώνα. Σε μία επιστολή που χρονολογείται το 1571 κι απευθύνεται στην - 

ενετική κυβέρνηση49 έχει γραφεί: "εγώ Δημήτρης Κληροδέτης μαρτυρώ τ' 

άνοθε". Το ίδιο όνομα διαβάζεται σε μια άλλη επιστολή που χρονολογείται το 

1582 κι απευθύνεται στον Πάπα.50 Σε μία τρίτη επιστολή, η οποία στέλλεται 

από τους Μανιάτες στο Δούκα του Νεβέρ,51 έχει γραφεί: "εγώ Γληγόρις 

Κλιροδής στέργομε το ανοθε με τη γενιά μου και το χωριό όλο". Επιπλέον το

47 Ν.Β. Λρανδάκη, "Ονόματα αγιογράφων σε ναούς της Μάνης", ό.π., σ. 132.

48 Του ιδίου, ό.π.

49 Κ. Ντόκου, "Επαναστατικοί κινήσεις εις Μάνην προ της Ναυμαχίας της Ναυπάκτου και η 

έναντι αυτών στάσις της Βενετίας και Ισπανίας 1570 - 1571", Λακ. Σπ.. τ.1, (1972), εν Αθήναις 
1972, σσ. 212 - 266 (σ. 218 σημ.1).

50 Σπ. Λάμπρου, "Ο εις την Τοσκάναν εξοικισμός των Μανιατών", Ν .Ε.. τ.2, τεύχ. Δ’, εν 
Αθήναις 1905, σσ. 396 - 434 (σ.398) και Κ. Ντόκου, ό.π., σ.218 σημ.1.
5 * Απ. Λασκαλάκη, ό.π., σ.68.
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όνομ α  της ο ικ ο γένεια ς  του  Κ λη ρ οδέτη  μαζί με ό λ α  τα ονόματα του χω ριού του  

Π ύργου52 είνα ι γραμμένο σ' έ ν α  υπόμνημα π ου  χρ ο νο λ ο γείτα ι το  1831. Σήμερα  

σ το  ίδιο χω ριό ε ίνα ι διατηρητέο σ τη ν  προφ ορική  παράδοση το  τοπωνύμιο 

‘’στους Κ λ η ρ ο δ έτες” , ενώ  σώ ζεται κ α ι ο  π ύρ γος της ο ικ ογένεια ς.

52 Δ.Β. Βαγιακάκου, Μανιάτικα Α '. Ο Ιμβραήμ εναντίον της Μάνης. Μάχαι Βέργας Αλμυρού 

και Διρού 21-26 Ιουνίου 1826. Απόπειρα κατά του Κότρωνα 6 Ιουλίου, Αθήναι 1961, σ.80.



ΜΕΡΟΣ Β'

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

α) Ο ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ.

Τα εξεταζόμενα μνημεία της Μεταμόρφωσης στην Γέρμα (πίν. 2α) , 

του Αγίου Γεωργίου στο Σκουτάρι (πίν. 43α) και της Κοίμησης της 

Θεοτόκου στην Τσεροβά (πίν. 65α)1 ανήκουν στον τύπο του μονόχωρου 

καμαροσκέπαστου ναού με δίρριχτη στέγη και ημικυκλική ( Γέρμα και 

Σκουτάρι) ή τρίπλευρη αψίδα (Τσεροβά) εξωτερικά. Ο ναός του Γενέσιου της 

~ Θεοτόκου στα Κεχριάνικα (εσωτ. διαστ. 5,96 x 2,40μ.), καθολικό μονής (πίν. 

87α-β), είναι κι αυτός μονόχωρος, με δίρριχτη στέγη εσωτερικά και 

εξωτερικά. Καταλήγει σε ημικυκλική αψίδα, της οποίας οι πλευρές αποτελούν 

συνέχεια εκείνων του ιερού κατ του κυρίως ναού2. Ο ναός είναι ελάχιστα 

φωτισμένος, αφού μία μόνο φωτιστική θυρίδα υπάρχει στο μέσον της αψίδας. Η 

τοιχοδομία του αποτελείται από λίθους μικρού και μεσαίου μεγέθους, 

χωρίς συνδετικό κονίαμα εξωτερικά3 . Η κατασκευή δρόμου, ο οποίος

1 Ν.Β. Δρανδάκη - Ε. Δωρή - Β. Κέπετζη - Μ. Κωνσταντουδάκη, Έρευνα στην Κάτω Μάνη, ό.π. 

σσ. 117, 165, 166, 173.

2 Την ίδια διαμόρφωση παρουσιάζει η αψίδα του ιερού του ναού του Αγίου Νικολάου

στην Πλάτσα, βλ. R. Traquair, "Laconia. The churches of Western Mani ", B.S.A. τ. 15,

London 1908-1909, σσ. 177-213 ( σσ. 194-195 ), A. H. S. Megan, " Byzantine architecture

in Mani, B.S.A.. τ. XXXIII ( 1932-33 ), London 1935, σσ. 137-161 ( σ.138-139 ), και D.

Mouriki, Les fresques de Γ eglise de Saint-Nikolas a Platsa du Magne, Athenes 1975, σσ. 18-24
'■Λ

K a t  σ. 22, όπου η συγγραφέας εντοπίζει κοινά σημεία μεταξύ αυτού του μνημείου και 

των μεγαλιθικών.

3 Στα Κεχριάνικα, όπου βρίσκεται το μνημείο, έχουν επισημανθεί μεγαλιθικά μνημεία, βλ. 

Γ. Σαΐτα, Ελληνική παραδοσιακή αρχιτεκτονική, εκδ. Μέλισσα, Αθήνα 1987, σ. 43 εικ. 56. 
Για τα μνημεία αυτά, βλ. Ν. Δρανδάκη - Ε. Δωρή - Σ. Καλοπίση - Μ. ΠαναγιωτΙδη, "Έρευνα 

στη Μάνη", Π.Α.Ε. 1978, εν Αθήναις 1980, σσ. 135-182 (σσ. 158 - 159), Ν.Κ. Μουτσόπουλου - Γ.



σκέπασε 0,60 μ. του ύψους του ναού στη Β. πλευρά του στο μέρος της 

εισόδου, εμποδίζει την εξέταση των θεμελίων του, και έχει καταστρέψει
·>

\ ' κτίσματα της μονής. Ο ναός αυτός, που καλύπτεται από σχιστολιθικές 

πλάκες, οι οποίες ονομάζονται τίκλες στην τοπική διάλεκτο, στενεύει όσο 

προχωρούμε ανατολικά. Η είσοδος που ανοίγεται στη Β πλευρά του ναού, 

έχει ύψος 1,30 μ. Η ανακουφιστική κόγχη, η οποία κανονικά έπρεπε να 

βρίσκεται μόνο πάνω από τη θύρα εισόδου , καταλαμβάνει και μέρος του 

τοίχου μετά απ’ αυτήν. Το πάχος του τοίχου είναι 1,03 μ.

Στο κεφάλαιο αυτό θ' ασχοληθώ κυρίως με την περιγραφή την μονής του 

Αγίου Γεωργίου στο Σκουτάρι, χαρακτηριστικό δείγμα της μανιάτικης λαϊκής 

αρχιτεκτονικής.

β) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΊΟΥ ΣΤΟ 

ΣΚΟΥΤΑΡΙ.

Η ιιονή

Θα προσπαθήσω να εντάξω το μνημείο μέσα στην ντόπια παραδοσιακή 

αρχιτεκτονική, κοσμική κι εκκλησιαστική. Έτσι θα εξετάσω τη μονή του Αγίου 

Γεωργίου σε σύγκριση με άλλες μονές του Που και 18ου αιώνα, καθώς και με τα 

κτιριακά συγκροτήματα των γενών στη Μάνη. Επίσης θα φέρω ως παραδείγματα

Δημητροκάλη, "Τα μεγαλιθικά μνημεία της Μάνης", Πρακτικά του Α' Διεθνούς Συνεδρίου 

Πελοποννησιακών Σπουδών, Πελοποννησιακά. παρ. 6, τ.Β \ εν Αθήναις 1976 - 1978, σσ. 135- 

169, των ιδίων, "Ν εότερες έρευνες στα μεγαλιθικά μνημεία της Μάνης ", Α' Συνέδριο 

Λακωνικών Σπουδών, Λακ. Σπ.. τ. Ε \  τεύχ. Β', εν Αθήναις 1980, σσ. 385-390, εικ. 1-16, Τ. 
Μόσχου - Λ. Μόσχου, "Παλαιομανιάτικα. Οι βυζαντινοί αγροτικοί οικισμοί της Λακωνικής 
Μάνης", ΑΡΥαιολονικά Ανάλεκτα ε£ Αθηνών, τ. XIV, τεύχ. 1, Αθήνα 1981, σσ. 3 - 29, και 

Γ. Σαΐτα, ό.π., σσ. 16-20, 43.

a
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μονές από τον υπόλοιπο χώρο της Πελοπόννησου και κυρίως από τη Λακωνία 

και Μεσσηνία.

Η μελέτη της μονής είναι δυνατή λόγω της καλής διατηρήσεως της. Η 

θέση της, στην απότομη πλαγιά ενός λόγου, πάνω σ' ένα βράχο, την καθιστά 

απόρθητη στην ανατολική και δυτική πλευρά.

Ο περίβολοι:. Διαμορφώνεται από τα κελλιά, το καθολικό, κι ένα πυργόσπιτο και ,.
•1

καταλαμβάνει έκταση 805 τ.μ4 . Στη νότια και ανατολική πλευρά του περιβόλου 

βρίσκονται τα κελλιά, στη Β.Α. άκρη το καθολικό και στη βόρεια πλευρά το 

πυργόσπιτο. Στη δυτική πλευρά, που έχει ερειπωθεί, έχει κτισθεί σπίτι 

νεοτέρων χρόνων. Έτσι τα κελλιά (πίν. 38α-39α), το καθολικό (πίν. 43α) και το 

πυργόσπιτο (πίν. 40α) σχηματίζουν κλειστή αυλή5 . Ανάλογη διάταξη 

περιβόλου, κελλιών και καθολικού έχουν κι άλλες μονές του Ι7ου και 18ου 

αιώνα στη Μάνη6 .

Η πρόσβαση στη μονή γίνεται από τρεις εισόδους. Στη Ν. πλευρά 

βρίσκεται (πίν. 38α) ο τοξωτός πυλώνας (πορταδέλλα), πάνω από τον οποίο 

ανοίγεται τοξωτή ανακουφιστική κόγχη, και το θολοσκέπαστο διαβατικό. Η 

θέση της κυρίας εισόδου των μονών στη Μάνη, τη Λακωνία και Μεσσηνία

4 Τα συγκροτήματα των γενών καταλαμβάνουν έκταση 700 - 1300 τ.μ., βλ. Γ. Σαΐτα, ό.π., σ.76.

5 Η διάταξη αυτή χαρακτηρίζει τα κτιριακά συγκροτήματα που ανήκουν στα γένη, βλ. το» 
ιδίου, ό.π.

6 Του Τσίγκου στο Οίτυλο, του Αγίου Νικήτα στους Δολούς, βλ. Ν.Β. Δρανδάκη - Ε. Δωρή Β. 

Κέπεζη - Μ. Παναγιωτί£ι|, "Έρευνα στη Μάνη" Π.Α.Ε. 1981, τ. Β', εν Αθήναις 1984, σσ. 

449 - 578 (σσ.565,503), της Αγίας Παρασκευής στους Δολούς, βλ. Ν.Β. Δρανδάκη - Σ. Καλοπίση - 

Μ. Παναγιωτίδη, "Έρευνα στη Μεσσηνιακή Μάνη", Π.Α.Ε. 1980, εν Αθήναις 1982, σσ. 188 - 

265 (σ.217), του Προφήτη Ηλία στα Καλλιανέικα και των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης 
στην Καστάνια, β λ  Ν.Β. Δρανδάκη - Ε. Δωρή· Β. Κέπετζη - Μ. Παναγιωτίδη, Π.Α.Ε.. 1981, τ. 
Β', ό.π., σσ.518, 529.
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ποικίλλει, ανάλογα με τη διαμόρφωση του εδάφους7 . Στην ανατολική πλευρά 

(πίν. 43α) υπάρχει είσοδος μικρών διαστάσεων, ανάμεσα στο καθολικό και τα
>

\ κελλιά. Η τρίτη είσοδος, μικρών επίσης διαστάσεων, βρίσκεται στη Β. άκρη του

περιβόλου, η οποία οδηγεί στο κατώι του πυργόσπιτου.

Τα κελλιά. Τα κελλιά είναι χώροι μικρών διαστάσεων οι οποίοι καλύπτονται με 

δίρριχτη στέγη. Αποτελούνται απο το ισόγειο (κατώι) που χρησίμευε ως 

αποθήκη κι έναν όροφο που προοριζόταν για διαμονή των μοναχών. Το κελλί 

πάνω από το διαβατικό έχει μεγαλύτερο ύψος από τα διπλανά του και χρησίμευε 

ως παρατηρητήριο (φυλάκιο). Ανάλογη κατασκευή έχει το κτιριακό 

συγκρότητα στους Γουλάδες ή Μπεάνικα8 . Τα κελλιά στην ανατολική πλευρά 

φέρουν εξωτερικά ένα εξώστη, ο οποίος επεκτάθηκε Β.Α στις αρχές του 20ου 

αιώνα. Η νεότερη φάση διαφοροποιείται από την παλαιότερη, γιατί οι πλευρές 

του "παλαιού” εξώστη είναι "σκαρπωτές" για λόγους ευστάθειας. Η πρόσβαση 

στο κατώι των κελλιών γίνεται με δύο τοξωτές θύρες από την εξωτερική 

πλευρά, αλλά από την αυλή με τέσσερις, των οποίων το τοξωτό υπέρθυρο 

μετεσκευασμένο, έχει μετατραπεί σε τετράγωνο. Επίσης, στην εξωτερική 

πλευρά του πρώτου ορόφου τα παράθυρα έχουν δεχθεί πολλές επισκευές, έτσι 

ώστε να γίνουν μεγαλύτερα και να μετατραπούν τα υπέρθυρά τους από τοξωτά 

σε τετράγωνα. Στις μετεσκευασμένες με τον ίδιο τρόπο θύρες οδηγούν πέτρινες

7 Στην ίδια πλευρά βρίσκεται η είσοδος του κτιριακού συγκροτήματος του Τζσνέτου
I

Γρηγοράκη στους Γουλάδες ή Μπεάνικα και του Αντωνόμπεη, βλ. Γ. Σαΐτα, ό.π. σ.96. Στη Ν. 
πλευρά βρίσκεται η κυρία είσοδος στη μονή Τσίγκου, βλ. Ν.Β. Δρανδάκη - Ε. Δωρή - Β. Κέπεζη 

- Μ. Παναγιωτίδη, Π.Α.Ε.. 1981, τ. Β', ό.π., σ.565 και στη μονή Φιλοσόφου, βλ. Τ.Α.

Γριτσόπουλου "Μονής Φιλοσόφου τα δύο καθολικά" Πελοποννησιακά τ.Β', (1957), σσ. 180 - 218 
(σ. 183).

® Γ. Σαΐτα, ό.π. σ.96
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κλίμακες, παράλληλες με την πρόσοψη, οι οποίες στηρίζονται σε τόξο που 

σχηματίζει τεταρτοκύκλιο, όπως το σπίτι Β στο Μυστρά9 . Ίδια κλίμακα έχει η 

μονή Κοίμησης Θεοτόκου στην Ύδρα10. Οι κλίμακες συνδέονται με τις θύρες μ' 

ένα μικρό εξώστη. Ανάλογος τρόπος πρόσβασης παρατηρείται στους πύργους, 

πυργόσπιτα και απλά σπίτια της Μάνης11 . Στη νότια εξωτερική πλευρά του 

περιβόλου (πίν. 38α) σώζονται πέτρινα παραπέτα (προβολίσκοι, φουρούσια, 

περιβολιάστρες)12, που χρησιμοποιούνταν για τη στήριξη πετρομάχων, ενώ
*

στις ειρηνικές περιόδους για τον αερισμό τροφών και την τοποθέτηση ■» 

γλαστρών. Στη Ν.Α. πλευρά του διαβατικού, υψωνόταν ένα είδος ταράτσας της 

οποίας οι τοίχοι ήταν διάτρητοι από τουφεκότρυπες (μπαστούνες)13. Αλλο 

χαρακτηριστικό της μανιάτικης αρχιτεκτονικής είναι ένα πέτρινο εξόγκωμα 

(βυζί)14 στην εξωτερική πλευρά του περιβόλου, αριστερά από το διαβατικό.

Το Πυργόσπιτο. α) Περιγραφή. Σήμερα είναι εγκαταλελειμμένο (πίν. 40α) και
*

ημιερειπωμένο. Σώζεται μόνο ο ΒΑ τοίχος, καθώς και μέρος του δυτικού και 

νότιου τοίχου. Καταλαμβάνει έκταση 8,65 x 4,80μ. και έχει ορθογώνια 

κάτοψη15 (μακρυνάρι). Η ΒΑ γωνία του παρουσιάζει έντονη κλίση, η οποία 

παρατηρείται σε πολεμόπυργους στη Λάγεια16. Το πυργόσπιτο αποτελείται

9 Α. Ορλάνδου, "Παλάτια και σπίτια του Μυστρά", Α.Β.Μ.Ε.. τ.Γ*. (1937), τεύχ. 1, Ιανουάριος - 

Ιούνιος, Αθήναι 1937, σσ.3-114 (σ.60, εικ. 50β).

10 Του ιδίου, Μοναστηριακή αρχιτεκτονική, Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής 
Εταιρείας, αρ. 64, Αθήγ(χι 19582, εικ. 42

11 Γ. Σαΐτα, ό.π., εικ. 7^*166,173,176, σ.Ι
12 Του ιδίου, ό.π., σ.60.

13 Του ιδίου, ό.π., σσ.45,85,167

14 Του ιδίου, ό.π., σ. 167, εικ. 278.
15 Του ιδίου, ό.π., σ. 62.

^  Του ιδίου, ό.π., εικ. 287,290.

163 σχ.354.
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από δύο ορόφους κι ένα θολοσκέπαστο υπόγειο, το οποίο χρησίμευε ως χώρος 

για τα ζώα. Αυτή ήταν η χρήση του στη Βόρεια17 του Νότια18 * Μάνη, καθώς
χ

\ και στα σπίτια του Μυστρά *9 . Η επικοινωνία του κατωγιού με τον πρώτο όροφο

γινόταν από την οροφή μ'ένα ορθογώνιο άνοιγμα, τον καταρράχτη20. Η στέγη 

του τελευταίου ορόφου δε σώζεται. Από τη διαμόρφωση όμως της ανατολικής 

πλευράς συμπεραίνω ότι ήταν δίρριχτη. Στις συμμετρικά διατεταγμένες 

δοκοθήκες εισχωρούσαν μακριά ξύλα, τα οποία στήριζαν το δάπεδο του 

δεύτερου ορόφου. Η κύρια είσοδος βρισκόταν στο νότιο τοίχο, στο μέρος 

εκείνο που έχει ερειπωθεί. Από τον τοίχο αυτό σώζεται ένα τοξωτό παράθυρο 

με το πώρινο πλαίσιό του και από το δυτικό επίσης, μέρος ενός όμοιου 

παραθύρου. Στο Β τοίχο υπάρχουν τρία τοξωτά παράθυρα κι ένα τετράγωνό. Το 

τοξωτό άνοιγμα αυτών των παραθύρων είναι χαμηλό εξωτερικά και υψηλό 

εσωτερικά, έτσι ώστε το κενό που σχηματίζεται να χρησιμοποιείται ως ράφι. 

Κατ' αυτόν τον τρόπο έχουν διαμορφωθεί τα παράθυρα των σπιτιών στο 

Μυστρά21 και στον πύργο του Γρηγοράκη στον Αγερανό20® . Ανάμεσα στα δύο 

παράθυρα του δευτέρου ορόφου μια τοξωτή κόγχη χρησίμευε ως ερμάρι. Οι 

κόγχες αυτές που ήδη παρατηρούνται στα σπίτια του Μυστρά22, λέγονται 

θερίδες στη Μάνη23. Την ίδια διάταξη, δηλαδή μία θερίδα ανάμεσα σε δύο

17 Του ιδίου, ό.π, σσ. 65,66.

18 Του ίδιου, ό.π., σ. 149.
^  Α. Ορλάνδου, "Παλάτια και σπίτια του Μυστρά", ό.π., σ. 56.
20 Γ. Σαΐτα, ο.π., σσ 39, 40, 66.

21 Α. Ορλάνδου, ο.π., σ. 68.

20α Κ. Θεοδωρακάκου - Βαρελίδου, "Κάστρο Γρηγοράκηδων εις Αγερανόν Μάνης", Αθήνα 
1974, σ. 5.

^  Της ιδίας, ό.π., σσ. 71, 72 και Α. Ορλάνδου, "Μερικαί τινές παρατηρήσεις περί των εν 
Μυστρά Παλαιολογείων οικείων". Λακ. Σπ.. τ. 2 (1975), εν Αθήναις 1975, σσ. 77-84 (σ. 81).
23 Γ. Σαΐτα, ό.π., σ. 40.
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τοξωτά παράθυρα έχουν δύο σπίτια στη Μάνη, το ένα στο Εξωχώρι24 και το 

άλλο στην Καρδαμύλη από το κτιριακό συγκρότημα του Μούρτζινου - 

Πετρέα25. Ο βόρειος τοίχος (πίν. 41 β) προστατεύεται από μία ορθογώνια 

ζεματίστρα, όμοια μ'εκείνες που έχουν εντοπισθεί σε πύργους και πυργόσπιτα 

της Μάνης26. Λείπουν εντελώς τα "κλουβιά", ζεματίστρες σε σχήμα 

ανεστραμμένου κώνου (echauguette)27. Στη στενή ανατολική πλευρά (πίν. 4 Ια) 

ανοίγεται ένα τοξωτό παράθυρο στον καθένα από τους δύο ορόφους. Τα
Ι(

παράθυρα αυτά είναι τοποθετημένα στον ίδιο άξονα. Χαρακτηριστικό των ■» 

σπιτιών στο πρώτο μισό του 18ου αι. στη Βόρεια Μάνη, είναι ένα ευρύχωρο 

παράθυρο στη στενή πρόσοψη28. Το τοξωτό υπέρθυρο του παραθύρου του 

πυργόσπιτου έχει διαμορφωθεί από δύο πωρόλιθους (καμαρολίθια)29. Η 

πρόσβαση στην κύρια είσοδο του πρώτου ορόφου του πυργόσπιτου γίνεται με 

μία πέτρινη σκάλα που έχει έναν εξώστη (λιακός)30 . Ανάλογη πρόσβαση έχουν 

πύργοι ή πυργόσπιτα στις Καλύβες της Ανδρούβιστας31, στην Τσεροβά32, στο 

Σκουτάρι33 και στην Καρυούπολη34. Το θολοσκέπαστο υπόγειο (πίν. 43α) έχει

^4 Του ιδίου, ό.π., εικ. 85.

Του ιδίου, ό.π., εικ. 86.

^  Στο Δρύαλο, τον Κάββαλο, τη Χειμάρα, τη Νόμια, τον Κούνιο και την Κοίτα, βλ. του ιδίου, 

ό.π., εικ. 280, 281, 282, 296, 300, 310, 312, 330.

I- Δημακόπουλου "Πύργοι : Οχυρές κατοικίες της προεπανασταικής Πελοπόννησου", 
Πρακτικά του Γ. Διεθνούς Συνεδρίου Πελοποννησιακών Σπουδών, Πελοποννησιακά. παρ. 13, τ. 
Α ' (1987 - 1988), Αθήναι 1987-88, σσ. 277 - 401 (σσ. 279 - 280 σημ. 1).
^  Γ. Σαΐτα, ό.π., σ. 57.
70

Του ιδίου, ό.π., σ. 57 και Αργ. Πετρονώτη, "Μανιάτες μαστόροι (τοπικά οικοδομικά

εργαστήρια νεοελληνικής παραδοσιακή αρχιτεκτονικής στην Πελοπόννησο), Λακ. Σπ.. τ. 5.
(1980), Αθήναι 1980, σσ.1'68 - 187 (σ. 174).
30 Γ. Σαΐτα, ό.π., σσ. 39,66.

3* Του ιδίου, ό.π., εικ. 99.
32 Του ιδίου, ό.π., εικ. 166.
33 Του ιδίου, ό.π., εικ. 173.
34 Του ιδίου, ό.π., σ. 163 σχ. 354.
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ξεχωριστή είσοδο από την αυλή και μία θύρα μικρών διαστάσεων η οποία 

οδηγεί έξω από τον περίβολο, για την οποία ήδη έχει γίνει λόγος. Το τοξωτό
>

% - άνοιγμα της εισόδου του υπογείου από την αυλή είναι διαμορφωμένο από 

πολλές, αδρά λαξεμένες πέτρες35.

β) Η τοιχοδομία είναι αργολιθοδομή με ισχυρό συνδετικό ασβεστοκονίαμα 

(μπουρτσουλιάνα)36. Μεγάλες, αδρά λαξεμένες πέτρες έχουν χρησιμοποιηθεί 

για τις γωνίες (γωνιόλιθοι). Χαρακτηριστική είναι η χρήση της κοκκινωπής 

πέτρας37 , με την οποία είναι κτισμένα τα σπίτια κι άλλα κτίσματα του χωριού.

Αλλα κτίσματα ττκ μονής. Μπροστά από την είσοδο του κατωγιού (πίν. 43α) του 

πυργόσπιτου διακρίνουμε δύο φουρνόσπιτα, απαραίτητα για τις κατοικίες των 

γενών του 18ου και 19ου αιώνα38. Ένα τρίτο φουρνόσπιτο κτίσθηκε στη δυτική 

πλευρά στις αρχές του 20ου αι.

35 Του ιδίου, ό.π., σ. 57.

3^ Του ιδίου, ό.π., σ. 132.

37 Ο περιηγητής Bory de Saint - Uincent στο έργο του, Expedition de la Moree. Relation du 

voyage de la Commission scientifique dans le Peloponnese, les Cyclades et I'Attique, Paris 1837 - 
1838, σσ. 323 - 326, αναφέρεται σ'αυτή την πέτρα. Μας πληροφορεί, ότι είχε επισκεφθεί τα 

λατομεία απ' όπου γινόταν η εκμετάλλευση αυτής της πέτρας στο χωριό Παλαιοκαλύβια (σημ. 
Καλύβια), κοντά στο χωριό Σκουτάρι όπου βρίσκεται η εξεταζόμενη μονή.
38 Γ. Σαΐτα, ό.π., σ. 132.
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Το καθολικό

To καθολικό (εσωτ. διαστ. 3,06 χ 7,43μ) βρίσκεται στη ΒΑ άκρη του 

περιβόλου (πίν. 43α) και αποτελεί μέρος του, όπως κι άλλοι ναοί στη Μάνη39 . 

Είναι ναός μονόχωρος, καμαροσκέπαστος με δίρριχτη στέγη εξωτερικά. Αυτός 

ο αρχιτεκτονικός τύπος είναι ευρύτατα διαδεδομένος κατά τη διάρκεια της 

οθωμανικής κυριαρχίας40. Βέβαια, δεν λείπουν άλλοι πιο σύνθετοι τύποι σε 

καθολικά μονών στη Μάνη, όπως ο τύπος του ελεύθερου σταυρού41 , της 

βασιλικής με τρούλλο42 και του σταυρεπίστεγου Α143. Ανατολικά, ο ναός

39 Στο καθολικό της μονής του Αγίου Νικήτα στους Δολούς, στο ναό των Αγίων Κωνσταντίνου 

και Ελένης στην Κσστάνια, βλ. Ν.Β. Δρανδάκη - Ε. Δωρή - Β. Κέπετζη - Μ. Παναγιωτίδη, 

Π.Α.Ε.. 1981, τ. Β \ ό.π., σσ. 503, 528, 529. και του Αγίου Σπυρίδωνα στο κάστρο των 

Τρουπάκηδων, βλ. Γ. Σαΐτα, ό.π., σ. 77 και Μ. Μ ιχαηλίδη - Α. Χριστοφίδου, Αγιος Σπυρίδωνας 

Καρδαμύλης", Εκκλησίες στην Ελλάδα μετά την Αλωση, εκδ. Ε.Μ.Π., τ. Β', Αθήνα 1982, σσ.

299 - 310 (σ. 303).

40 Στις εκκλησίες των γενώνν βλ. Ε. Αλεξάκη, Τα γένη και η οικογένεια στην παραδοσιακή 

κοινωνία της Μάνης,ό.π., 1980, σ. 153, όπου ο συγγραφέας σημειώ νει: Όλες οι εκκλησίες είναι 

μικρών διαστάσεων, μονόχωρες με οροφή καμαρωτή από κεραμίδια ή πλάκες. Διαπιστώνεται ότι 

ο αρχιτεκτονικός τύπος αυτών των εκκλησιών είναι πιο διαδεδομένος σε σχέση με τις 
εκκλησίες ενός διαφορετικού αρχιτεκτονικού τύπου, βλ. Ν.Β. Δρανδάκη - Σ. Καλοπίση - Μ. 

Παναγιωτίδη, ’Έρευνα στη Μάνη", Π.Α.Ε. 1979, εν Αθήναις 1981, σσ. 156 - 214 (σ. 214) και 

Ν.Β. Δρανδάκη - Ε. Δωρή - Σ. Καλοπίση - Μ. Παναγιωτίδη, Π.Α.Ε. 1980, ό.π., σσ. 245 - 246. Για 

άλλες περιοχές, όπως τη Γορτυνία βλ. Ν. Κ. Μουτσόπουλου, Η αρχιτεκτονική των εκκλησιών 

και των μοναστηρίων της Γορτυνίας, (διδ. διατριβή), Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις 

Αρχαιολογικής Εταιρείας, αρ. 38, εν Αθήναις 1956, σ. 147 και για τη Δ. Μακεδονία βλ. Κ. 

Θεοχαρίδου, "Ο Προφήτης Ηλίας στη Σιάτιστα", Εκκλησίες στην Ελλάδα μετά την Αλωση , 

έκδ. Ε.Μ.Π,τ. Α ', Αθήνα 1979, σσ. 55-66 (σ. 60).

41 Σ' αυτό τον αρχιτεκτονικό τύπο ανήκουν οι μονές Σαμουήλ και Βοδονίτσας ανάμεσα στο 

Ξεχώρι και τη Σαϊδόνα, τής Παναγίας Αντρουμπεβίτσας έξω από τη Μάλτα, του Αγίου Νικήτα 

βόρεια των Δολών, της Κοίμησης της Θεοτόκου στις Γαϊτσές και της Αγίας Παρασκευής κοντά 

στο χωριό Ανω Βέργα, βλ. Ν.Β. Δρανδάκη - Σ. Καλοπίση - Μ. Παναγιωτίδη, Π.Α.Ε. 1980, ό.π., 

σσ. 217,218.

42 Η μονή του Προφήτη Ηλία στα Καλλιανέικα.

43 Η μονή των Αγίων Κωνσταντίνου κι Ελένης στην Καστανιά.

%
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απολήγει σε η μικυκλική αψίδα, στο μέσον της οποίας υπάρχει μικρών 

διαστάσεων φωτιστική θυρίδα. Στη Ν πλευρά του ναού ανοίγεται η μοναδική 

είσοδος (διαστ. 1,77 x 0,60μ), της οποίας το τοξωτό άνοιγμα έχει διαμορφωθεί 

από δύο καμαρολίθια. Πάνω από τη θύρα εισόδου ανοίγεται ανακουφιστική 

κόγχη, στην οποία είναι ζωγραφισμένη η παράσταση του Αγίου Γεωργίου 

έφιππου. Στα άλλα εξεταζόμενα μνημεία ζωγραφίζεται η γιορτή στην οποία 

είναι αφιερωμένα.44 Πέτρινη κλίμακα ύψους 0,40μ. συνδέει την θύρα εισόδου με 

το δάπεδο του ναού, καθώς η στάθμη του βρίσκεται χαμηλότερα από εκείνη της 

αυλής της μονής45. Ανάλογη διαμόρφωση του δαπέδου παρατηρείται στο 

καθολικό της μονής του Προφήτη Ηλία στη Ζίτσα Ηπείρου46. στο ναό του 

Αγίου Μόδεστου (Αγίου Θεοδώρου) στο Κορωπί47 και σε πολλές εκκλησίες 

στη Φλώρινα48 και την Καστοριά.49 Στη δυτική πλευρά του ναού ένας πέτρινος 

εξώστης μήκους 1,17μ., που καταλαμβάνει το πλάτος του ναού, χρησίμευε ως 

γυναικωνίτης50 . Κτιστό Τέμπλο που έχει μόνο μία είσοδο, την Ωραία Πύλη,

44. Για το θέμα αυτό βλ. L. Hadermann-Misgiiich, "Une longue tradition byzantine. La 

decoration ext^riere des eglises”, Zograf. τ. 7, Beograd 1977, σσ. 5-10. Εξωτερική 

τοιχογράφηση έχει η μονή Προδρόμου Γορτυνίας, βλ. Β. Χαραλαμπόπουλου, *’Η μονή 

Προδρόμου Γορτυνίας”, Χαριστήριον. τ. Δ ', σσ. 190-207, πίν. LXVIII-LXX (πίν. LXIX).

45 Γι’ ανάλογη διαμόρφωση του δαπέδου ναών στην Κάτω Μάνη βλ. Ν.Β. Δρανδάκη - Ε. Δωρή - 
Β. Κέπετζη - Μ. Παναγιωτίδη, Έρευνα στην Κάτω Μάνη, ό.π., σ. 140.
46 Ε. Κ. Μακρή, "Το καθολικό τη μονής του Προφήτη Ηλία στη Ζίτσα Ηπείρου", Εκκλησίες 

στην Ελλάδα μετά την Άλωση, εκδ. Ε.Μ.Π., τ. Β', Αθήνα 1982, σσ. 87 - 98 (σ. 93).

47 Στ. Μαμαλούκου, "Άγιος Μόδεστος (Αγιος Θεόδωρος) στο Κορωπί" Εκκλησίες στην 

Ελλάδα μετά την Άλωση, εκδ. Ε.Μ.Π. τ. Β', Αθήνα 1982, σσ. 223 - 230 (σ. 224).
48 Κ. Θεοχαρίδου, ό.π., σ. 64 σημ. 3.
49 Της ιδίας, ό.π.

59 Γι' ανάλογη διαμόρφωση σε ναούς της Κάτω Μάνης βλ. Ν.Β. Δρανδάκη - Ε. Δωρή - Β. 
Κέπετζη - Μ. Παναγιωτίδη, Έρευνα στην κάτω Μάνη, ό.π., σ. 146 σημ. 269.
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χωρίζει το ιερό από τον κυρίως ναό. Στη δυτική πλευρά του ναού51 και σ' επαφή 

μ' αυτόν, υψώνεται διώροφο, τοξωτό κωδωνοστάσιο, του οποίου ο πρώτος 

όροφος είναι δίλοβος και σώζεται ο μαρμάρινος, διαχωριστικός κιονίσκος. Ο 

δεύτερος όροφος είναι μονόλοβος. Το κωδωνοστάσιο είναι κτισμένο με 

μεγάλους λαξευτούς λίθους, εκ των οποίων μερικοί είναι πωρόλιθοι, ενώ μικροί 

λίθοι και κεραμίδια έχουν χρησιμοποιηθεί στους αρμούς. Ομοιότητα 

παρουσιάζει με το κωδωνοστάσιο του Αγίου Ιωάννη της Κέριας52, του Αγίου
ι

Νικολάου στη Γέρμα53 και των άλλων εξεταζόμενων μνημείων. *

Εξωτερικός διάκοσμος. Στην αψίδα υπάρχει ανάγλυφος πώρινος σταυρός στην 

κορυφή της φωτιστικής θυρίδας και πιο ψηλά απ’αυτήν, άλλος ανάγλυφος από 

γύψο μέσα σε τριγωνικό πλαίσιο. Δεξιά από τη φωτιστική θυρίδα είναι 

εντοιχισμένο πλάγιο τμήμα ανδρικής κεφαλής54. Στην εσοχή αριστερά από τη 

φωτιστική θυρίδα ήταν εντοιχισμένο το άλλο τμήμα της κεφαλής, το οποίο έχει 

κλαπεί. Η σύνθεση που σχηματίζεται από το τμήμα κεφαλής, την εσοχή και 

τους σταυρούς, είναι τριγωνική, όπως στις πηλιορείτικες εκκλησίες55 . Στο ναό

5* Σ' αυτή τη θέση βρίσκονται τα κωδωνοστάσια στις περισσότερες εκκλησίες στη Μάνη, βλ.

Β. Παλατζά, "Ο ναός του Αγίου Νικολάου στο Πραστείο της Δυτικής Μάνης", Εκκλησίες στην ; 

Ελλάδα μετά την Αλωση, εκδ. Ε.Μ.Π. τ. Β', Αθήνα 1982, σσ. 311 -326 (σ. 320).

5^ X. Κωνσταντινίδη, "Συμβολή στην μελέτη των βυζαντινών "τοξωτών" κωδωνοστασίων^ 

Λακ. Σπ.. τ.6 (1982), εν Αθήναις 1982, σσ. 62 - 79 (εικ. 6 σχ. 1).

53 Ν. Β. Δρανδάκη, ’Έρείϊναι εις Μάνην", Π.Α.Ε. 1974, ό.π., εικ. 92β.

54 Σημειώνεται ότι έχει υποστηριχθεί η ταύτιση του όρμου του Σκουταριού με την Λακωνική 

Ασίνη, βλ, Bory de Saint - Uincent, ό.π., σ. 325 και E.S. Forster, Laconia. Topography, B.S.A.. τ. 

XIII, London 1906 - 1907, σσ. 219-237 (σ. 235) και Ν. Παπαχατζή, Παυσανίας Ελλάδος 
Περιήγησις, Λακωνικά - Κορινθιακά, Αθήνα 1976, σσ. 435, 436 σημ. 6.

55 Κ. Μακρή, Η λαϊκή τέχνη του Πηλίου, Αθήναι 1976, σ. 128.
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της Κοίμησης της Θεοτόκου στην Τσεροβά είναι εντοιχισμένα πινάκια56. 

Πάνω από το τοξωτό άνοιγμα του κατωγιού του πυργόσπιτου (πίν. 43α) είναι 

ι ' εντοιχισμένη πώρινη πλάκα, τραπεζοειδούς σχήματος, μ' έξεργο σταυρό μέσα 

σε κύκλο. Δίπλα απ'αυτήν υπάρχουν εγχάρακτοι σταυροί. Αλλος ένας πώρινος 

ανάγλυφος σταυρός διακοσμεί τη νότια πλευρά του μοναστικού περιβόλου. Η 

διακόσμηση μ'αυτούς τους σταυρούς γινόταν για να θυμίζει φόνο ο οποίος 

διεπράχθη εξαιτίας των συγκρούσεων των γενών (vendetta)57. Συνήθιζαν να 

κοσμούν τους τοίχους των σπιτιών, των εκκλησιών58 ή άλλων κτισμάτων59 στη 

Μάνη με ολόγλυφες ή ανάγλυφες κεφαλές, σύμβολα αποτροπαΐκά60 στη Μάνη 

και σ' άλλες περιοχές στην Ελλάδα61 , καθώς και μ’ άλλα θέματα. Ιδιαίτερα 

διακοσμείται με λιθανάγλυφα το εξωτερικό της αψίδας, όπως στις εκκλησίες 

του Πηλίου62 * 64. Αποτροπαΐκές μάσκες και σταυροί κοσμούν την αψίδα των 

Αγίων Ταξιαρχών στο Φλομοχώρι65. Με κεφαλές και άλλα θέματα (ζώα, 

ρόδακες, πουλιά κ.α.) κοσμούν στη Μάνη πύργους6* και κωδωνοστάσια65. Στο

56 Ν. Β. Αρανδάκη - Ε. Δωρή - Β. Κέπετζη - Μ. Κωνσταντουδάκη. Έρευνα στην Κάτω Μάνη, 
ό.π., σ. 166 σημ. 308.

57 Κ. και Β. Κάσση, Η λαϊκή γλυπτική της Μάνης, Αθήνα 1983, σ. 16 σημ. 4.

58 Μία από τις ιδιαιτερότητες των μεταβυζαντινών εκκλησιών στη Μάνη είναι η εξωτερική 

ανάγλυφη διακόσμησή τους, βλ. Ντ. Ηλιοπούλου - Ρογκάν, "Βυζαντινές και μεταβυζαντινές 

εκκλησίες στη Μάνη”, Θέιιατα Χώρου και Τετνών. τ. 12, Αθήνα 1981, σσ. 93-99 (σ. 96).
5^ Κ. Κάσση, "Οι πετροφάοι της Μάνης και η προσφορά τους στη μανιάτικη αρχιτεκτονικήν 
Λακ. Σπ.. τ. 5 (1980), εν Αθήνας 1980, σσ. 377 - 384.

6® Κ. Κορρέ, Η ανθρώπινη κεφαλή ως σύμβολο αποτρεπτικό στη Νεοελληνική Τέχνη. Συμβολή 

στη μελέτη των συμβολισμών της νεοελληνικής τέχνης διδ. διατριβή, Αθήνα 1978, σ. 84.
61 Της ιδίας, ό.π., σ. 80-89
62 Κ. Μακρή, ό.π., σ. 127.

^  Ν. Β. Αρανδάκη - Ε. Δωρή -1 .  Καλοπίσση - Μ. Παναγιωτίδη, 'Έρευνα στη Μάνη", Π.Α.Ε. 
1978, ό.π.,, σ. 174. Ανάλογα θέματα κοσμούν την αψίδα του καθολικού της μονής του Αγίου 
Βασιλείου στου Δολούς, βλ. Ν.Β. Αρανδάκη - Ε. Δωρή - Σ. Καλοπίση - Β. Κέπετζη - Μ. 
Παναγιωτίδη, Π.Α.Ε. 1981, τ. Β', ό.π., σ. 511 σημ. 1.

64 Κ. και Β. Κάσση, ό.π., σσ. 107, 108, 109, 110, 11 1, 112, 113, 117, 118, 119. Για τη
διακόσμηση των εκκλησιών της Μάνης βλ. Μ. Μιχαηλίδη-Α. Χριστοφίδου, "Μοναστήρια

II
32



Πήλιο, στην εκκλησία της Παναγιάς του Προμυρίου (1767), δύο ολόγλυφα 

κεφάλια66 βρίσκονται εκατέρωθεν της φωτιστικής θυρίδας. Στη μονή 

Αγνούντος στην επαρχία Ναυπλίας ένα κεφάλι είναι εντοιχισμένο στον 

περίβολο67.

Χρονολόγηση. Επιγραφή ιδρύσεως της μονής δε σώζεται. Υποθέτω ότι η μονή

ιδρύθηκε στο πρώτο μισό του 18ου αιώνα, στηριζόμενη σε δύο αρχαιολογικά ,
·>

στοιχεία. Το ένα είναι η χρονολογία αγιογράφησης του καθολικού (1737) 

σύμφωνα με την κτητορική επιγραφή καν το άλλο, ένα μορφολογικό 

_ χαρακτηριστικό του πυργόσπιτου. Πρόκειται για την ύπαρξη ενός παραθύρου 

στη στενή πρόσοψη (πίν. 41α) η οποία χαρακτήριζε τα σπίτια στο πρώτο μισό 

του 18ου. αι. στη Βόρεια Μάνη.

ν) ΜΑΣΤΟΡΟΙ

Την εποχή εκείνη, ομάδες ειδικευμένων μαστόρων στην κατασκευή 

εκκλησιών68 εργάζονταν στα όρια της Μάνης69. Η προφορική παράδοση

περιοχής Καρδαμύλης, Καπετανίας των Τρουπάκηδων-Μούρτζινων, Εκκλησίες στην 

Ελλάδα μετά την Αλωση, εκδ. Ε.Μ.Π., τ. III, Αθήνα 1989, σσ. 189-210 (σ. 206).

6^ Κ. και Β. Κάσση, ό.π., σσ. 114, 115. Κεφαλές "λαϊκής” τέχνης, δηλαδή ο τεχνίτης που τις J 

φιλοτέχνησε είναι αδέξιος, κοσμούν το κωδωνοστάσιο του Αγίου Ιωάννη στον οικισμό Βάτα στο 

Φλομοχώρι, βλ. Ν. Β. Δρανδάκη-Ε. Δωρή-Σ. Καλοπίση-Μ. Παναγιωτίδη, ΓΊ.Α.Ε. 1978, ό.π., σ.

163, της Ζωοδόχου ΓΊηγή^στη Γαρμπελιά και του Αγίου Γεωργίου στα Ανω Ρίγκλια, βλ. Ν.Β. 

Δρανδάκη - Ε. Δωρή - Σ. Καλοπίση - Β. Κεπετζη - Μ. Παναγιωτίδη, Π.Α.Ε. 1981, τ. Β', ό.π., σ.
534.

66 Κ. Μακρή, ό.π., σ. 128.

67 Μ. Γκητάκου, Η μονή Αγνούντος, Αθήνα 19742» σ. 45 εικ. 4.
68 Αργ. Πετρονώτη, ό.π., σ. 175.
69 Του ιδίου, ό.π., σ. 186.
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παρέχει πληροφορίες για οικογένειες που ασχολούνταν με την κατασκευή 

σπιτιών ή εκκλησιών, καθώς και για χωριά70, που είχαν παράδοση σε κτίστες, 

γλύπτες ή ζωγράφους οι οποίοι ασκούσαν τη θρησκευτική ζωγραφική. Αλλωστε 

ειδικευμένοι τεχνίτες υπάρχουν στη Μάνη από τη βυζαντινή εποχή71. Οι 

Μανιάτες, μέλη ενός γένους, όφειλαν να κτίζουν οι ίδιοι τις κατοικίες, τους 

πύργους και τις εκκλησίες τους72. Ήταν απαραίτητο για να μπούν στις τάξεις 

του γένους73, αν λάβουμε υπ' όψη μας τις συνθήκες ζωής, εξαιτίας των 

συγκρούσεων των γενών.

Κάτω απ’ αυτές τις συνθήκες και μέσα στα χρονικά πλαίσια όπου 

ιδρύθηκε η μονή του Αγίου Γεωργίου, υπήρχε μεγάλη οικοδομική ανάπτυξη, η 

οποία συμβάδιζε μ' εκείνη της θρησκευτικής ζωγραφικής καθώς κι άλλων 

κλάδων τέχνης74. Η ανάπτυξη αυτή είναι έντονη στο δεύτερο μισό του 18ου 

αι.75, όπου κάποια χωριά αναπτύσσονται ιδιαίτερα, όπως το Σκουτάρι, στο 

οποίο βρίσκεται το εξεταζόμενο μνημείο.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ. Από τη σύγκριση της μονής του Αγίου Γεωργίου στο 

Σκουτάρι με μοναστήρια, συγκροτήματα των γενών, πύργους και πυργόσπιτα 

στη Μάνη, συμπεραίνω, ότι το εξεταζόμενο μνημείο κτίσθηκε σύμφωνα με την 

παραδοσιακή μανιάτικη αρχιτεκτονική. Η μονή πρέπει να έχει κτισθεί από

70 Του ιδίου, ό.π., σσ. 177, 188.

71 Ν. Δρανδάκη, "Νικήτας Μαρμαράς (1075)", Δωδώνη, τ. 1 (1972), Ιωάννινα 1972, σσ. 21 -44.

72 Αργ. Πετρονώτη, ό.π.., σ. 171 και X. Κωνσταντινόπουλου, Οι παραδοσιακοί κτίστες της

Πελοπόννησου, Αθήνα 1982, σ. 39.
73 Αργ. Πετρονώτη, ό.π.

74 Στους τομείς αυτούς η Δυτική Μάνη παρουσιάζει τέτοια άνθηση, που η Ανατολική, όπου 

βρίσκεται το εξεταζόμενο μνημείο δε γνωρίζει παρά μόνο σε λίγες περιπτώσεις, βλ. του ίδιου, 
ό.π., σσ. 178, 184.

7^ Του ιδίου, ό.π., σ. 185.

II
34



ντόπιους μάστορες, πιθανόν απο τους ίδιους τους κατοίκους της, όπως γενικά 

παρατηρείται στη Μάνη76. Τα ερμάρια (θερίδες) καθώς και ο τύπος των 

παραθύρων δείχνουν στενή σχέση με τη μανιάτικη αρχιτεκτονική και τα σπίτια 

του Μυστρά. Αλλωστε, ήδη έχει παρατηρηθεί, ότι η μανιάτικη αρχιτεκτονική 

είναι επηρεασμένη από το Μυστρά και συνεχίζει τη βυζαντινή παράδοση77 και 

γενικά, η μεταβυζαντινή αρχιτεκτονική συνεχίζει τη βυζαντινή και μάλιστα 

την παλαιολόγεια.78
; / I

, *

76 . X. Κωνσιαντινόπουλου, ό.π., σ. 39 σημ. 79.

77 . Κ. Θεοδωρακάκου - Βαρελίδου, ό.π., σ. 4.

78. Ε. Δεληγιάνη-Δωρή, "Επιβίωση της βυζαντινής και νέες μορφές της μεταβυζαντινής 

αρχιτεκτονικής", διάλεξη στη σειρά: Όψεις της βυζαντινής κοινωνίας, 14, Ίδρυμα 

Γουλανδρή-Χορν, Αθήνα 1993, σσ. 13-68 (σσ. 36, 37 και 68).
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Μ ΕΡΟ Σ Γ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
. r

Ε1ΚΟΝΟΓΡΑΦΙΚΟ Π ΡΟ ΓΡΑ Μ Μ Α

Στο κεφάλαιο αυτό θ’ ασχοληθώ με τη διάταξη του εικονογραφικού 

προγράμματος των εξεταζομένων μνημείων· και τη θέση που καταλαμβάνει σ’ 

αυτό η εικονιστική απόδοση των λόγων του Ιησού (Ματθ. κε\ 35 - 36): 

"επείνασα γαρ, καί εδώκατέ μοι φαγείν, έδίψησα, καί εποτίσατέ με, ξένος ημην, 

καί συνηγάγετέ με, γυμνός, και περιεβάλετέ με, ήσθένησα, και επεσκέψασθέ 

με, εν φυλακρ ή μην και ηλθετε προς με".

I) Η ανάλυση του εικονογραφικού προγράμματος. Το εικονογραφικό 

πρόγραμμα των εξεταζομένων μνημείων, που απαντά συχνά στους μονόχωρους 

καμαροσκέπαστους ναούς της Μάνης, είναι το εξής:

αΐ Μεταμόρφωση στη Γέραα Π 7251. Στο ιερό (σχ. 1), το τεταρτοσφαίριο της 

αψίδας κοσμεί η Πλατυτέρα ανάμεσα σε σεβίζοντες αρχαγγέλους με 

αυτοκρατορική στολή. Στον ημικύλινδρο της αψίδας, που χωρίζεται σε δύο 

ζώνες, εικονίζονται η Κοινωνία των Αποστόλων και οι Συλλειτουργούντες 

Ιεράρχες που πλαισιώνουν το Μελισμό. Στο μέτωπο της αψίδας τοποθετείται το 

Αγιο Μανδήλιο. Το διάκοσμο του ιερού συμπληρώνουν η Ακρα Ταπείνωση με * 177

• . Για το ναό της Μεταμόρφωσης στη Γέρμα, βλ. Ν.Β. Δρανδάκη- Ε. Δωρή- Β. Κέπετζη- Μ. 
Κωνσταντουδάκη, Έρευνα στην κάτω Μάνη, ό.π., σσ. 117-124, το καθολικό της μονής του 
Αγίου Γεωργίου στο Σκουτάρι, βλ. Σ. Μενενάκου, "Η παρά το Σκούταρι Λακωνίας μονή Αγίου 
Γεωργίου", ό.π., και Ν.Β Δρανδάκη- Ε. Δωρή- Β. Κέπετζη- Μ. Κωνσταντουδάκη, ό.π., σσ. 173 -
177, το ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου στην Τσεροβά, βλ. των ιδίων, ό.π. σσ. 165 - 169 και της 
Κοίμησης της Θεοτόκου στον Πύρριχο, βλ. των ιδίων, ό.π., σσ. 214 - 216.
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την επιγραφή Αποκαθήλωσις2 , το Οραμα του Πέτρου Αλεξανδρείας, οι Τρείς 

παίδες στην κάμινο, ευχαριστιακά θέματα από την Παλαιά Διαθήκη (Θυσία 

Αβραάμ, Θυσία προφήτη Δαβίδ και Φιλοξενία Αβραάμ,) καθώς και μορφές 

αγίων και δικαίων.

Στην καμάρα του ναού3 εικονίζεται το τυπικό θέμα του Παντοκράτορα, 

της Παναγίας, του Προδρόμου και Αγγελικών δυνάμεων σε ομόκεντρους 

κύκλους, και στις τέσσερις γωνίες που σχηματίζονται από την εγγραφή του ·
»

κύκλου σε τετράγωνο τα σύμβολα των τεσσάρων ευαγγελιστών. Στην κλείδα ** 

της καμάρας ζωγραφίζεται διακοσμητική ζώνη με φυτικό κόσμημα το οποίο 

είναι επηρεασμένο από την ισλαμική κεραμεική, όπως παρατηρείται στη μονή 

Μεταμόρφωσης στο Δρυόβουνο Κοζάνης (17ος αι.)4 . Εκατέρωθεν της ζώνης 

αυτής εικονίζονται μορφές προφητών σε ζώνη που αρχίζει από το ιερό.

Το υπόλοιπο εικονογραφικό πρόγραμμα, που εκτυλίσσεται σε οριζόντιες 

ζώνες χωρισμένες σε διάχωρα, περιλαμβάνει σκηνές από το Θεομητορικό 

κύκλο, Χριστολογικό κύκλο, τον Ακάθιστο Ύμνο, το Μηνολόγιο και ολόσωμες 

μορφές αγίων.

2 . D.I. Pallas, Die Passion und die Bestattung Christi, Der Ritus - Das Bild, Misc. Bvz. Mon., x.2, 

Miinchen 1965, σ.289.

3 . Πρόκειται για μεταφορά του εικονογραφικού προγράμματος του τρούλλου στην επιφάνεια 

της καμάρας, βλ. S. Dufrenne, "Programmes iconographiques des coupoles dans les eglises du 
monde byzantin et post -byzantin", Information de 1* Histoire de Γ A n . 10 annee, fasc. 5, Nov. - 

Dec., Paris 1965, ss. 185 -Ϊ99  (σ. 197).

4 . A. Τούρτα. Οι ναοί του Αγίου Νικολάου στη Βίτσα και του Αγίου Μηνά στο Μονοδένδρι, 

Έκδοση του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, Αθήνα 1991, σ. 206 σημ. 

1703, 1706, όπου η συγγραφέας παραθέτει βιβλιογραφία. Προσθέτω επίσης το βιβλίο του David 

Talbot Rice, Islamic art, Revised edition with 248 illustrations 55 in colour, εκδ. Thames and 
Hudson, London 1975, εικ. 195, 197, 198, 199, 203, 207.
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Ο Χριστολογικός κύκλος αποτελούμενος από to  Δωδεκάορτο, σκηνές 

του Πάθους, των Εωθινών, θαύματα και παραβολές καταλαμβάνει τις δύο πρώτες 

ζώνες του Β τοίχου, το τύμπανο του Δ τοίχου με τη Σταύρωση και δύο ζώνες στο 

Ν τοίχο μέχρι τη θύρα εισόδου. Από το Θεομητορικό κύκλο εικονίζονται τρεις 

σκηνές στο Β τοίχο, τα Εισόδια και η Κοίμηση της Θεοτόκου σε κάθετη 

διάταξη ανάμεσα από σκηνές του Χριστολογικού κύκλου και του Μηνολογίου, 

και η Προσευχή του Ιωακείμ και της Αννας στο ιερό. Οι σκηνές του Ακάθιστου 

Ύμνου αναπτύσσονται στο Ν τοίχο σε δύο ζώνες αρχίζοντας από το ιερό. Από 

το Μηνολόγιο τέσσερις σκηνές - ο Αποκεφαλισμός του αγίου Γεωργίου, ο 

Λογχισμός του αγίου Δημητρίου, το μαρτύριο του αγίου Γρηγορίου της 

Μεγάλης Αρμενίας και το μαρτύριο του αγίου Θεοδώρου του Τήρωνος - 

εικονίζονται στη 2η ζώνη του Β τοίχου ανάμεσα από τις σκηνές του 

Θεομητορικού και Χριστολογικού κύκλου. Οι υπόλοιπες σκηνές, σε διάχωρα 

μικρών διαστάσεων, καταλαμβάνουν την τρίτη ζώνη του Β και Ν τοίχου. Από 

αυτές μόνο το μαρτύριο των αποστόλων Πέτρου και Παύλου, του αγίου 

Γεωργίου και το Θαύμα των αρχαγγέλων εικονίζονται πάνω από τις ολόσωμες 

μορφές τους, όπως συνήθως γίνεται στους μεταβυζαντινούς ναούς της Μάνης5  *. 

Το μαρτύριο του αγίου Δημητρίου, αν και εικονίζεται στη δεύτερη ζώνη του Β 

τοίχου, βρίσκεται πάνω από την ολόσωμη μορφή του αγίου. Από τις υπόλοιπες

5 . Ν. Δρανδάκη- Ε. Δωρή- Σ. Καλοπίση- Β. Κέπετζη- Μ. Παναγιωτίδη, 'Έρευνα στη Μάνη",

Π.Α.Ε, 1981, τ. Β', ό.π., σ. 526, σημ.1, όπου αναφέρονται αρκετά μνημεία του Που και 18ου 

αιώνα. Από την περιοχή της Κάτω Μάνης αναφέρω μόνο τους ναούς του 18ου αιώνα του Αγίου 

Αθανασίου στα Σκυφιάνικα και της Μεσοσπορίτισσας στο Βαχό, βλ. Ν.Β. Δρανδάκη- Ε. Δωρή- 

Β. Κέπετζη- Μ. Κωνσταντουδάκη, Έρευνα στην Κάτω Μάνη, ό.π., σσ. 23, 157. Από τα μνημεία 
αυτά, στον Αγιο Χαράλαμπο στους Δολούς (17ος αι.) και στους Αγίους Θεοδώρους στον Κάμπο 
(18ος αι.), η αντιστοιχία σκηνής μαρτυρίου ή βίου με τον άγιο που παριστάνεται κάτω απ’ αυτήν 

δεν τηρείται με συνέπεια. Βλ. Ν. Δρανδάκη- Ε. Δωρή- Καλοπίση- Β. Κέπετζη- Μ. Παναγιωτίδη, 
Π.Α.Ε. 1981, τ. Β', ό.π., σ. 466.
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σκηνές μερικές ακολουθούν τη σειρά Μηναίων6 . Στο Α. άκρο του Β. τοίχου του 

ναού κοντά στο τέμπλο τοποθετείται η Μεταμόρφωση στην οποία είναι 

αφιερωμένος ο ναός7 . Τη δεύτερη ζώνη του Δ τοίχου καταλαμβάνει η 

εικονιστική απόδοση των λόγων του Ιησού (Ματθ. κε\ 35 - 36) για την οποία θα 

γίνει λόγος παρακάτω, ενώ σε μία ζώνη μερικά εκατοστά πάνω από το έδαφος 

εικονίζονται Τιμωρίες κολαζομένων8 . Η κατώτερη ζώνη του ναού περιλαμβάνει 

ολόσωμες μορφές αγίων-αποστόλων, μοναχών, στρατιωτικών, βασιλέων,
♦

γιατρών- μεταξύ των οποίων οι αρχάγγελοι Μιχαήλ και Γαβριήλ εκατέρωθεν * 

της εισόδου.

Στο επιστύλιο του τέμπλου (σχ. 5) παριστάνεται ο Χριστός ως Αμπελος9 

με τους αποστόλους μέσα σε κληματίδα στη θέση της Μεγάλης Δέησης. Τη

® . Πρόκειται για το μαρτύριο του αγίου Νικήτα, της αγίας Σοφίας και των θυγατέρων της 

Αγάπης, Πίστεως κι Ελπίδας από το μηναίο του Σεπτεμβρίου και του Παύλου του Ομολογητού, 
αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως και του αγίου Γαλακτίωνος και της αγίας Επιστήμης απο 

το μηναίο του Νοεμβρίου. Το μαρτύριο των αγίων Σαμωνά κι Άβιβου, το οποίο ανήκει στο ίδιο 

Μηναίο, εικονίζεται μετά από το μαρτύριο του αγίου Ανδρέα εν τη Κρίσει, το οποίο 

παρεμβάλλεται. Μεταξύ των μαρτυρίων του αγίου Πλάτωνος και αγίου Ιάκωβου του Πέρση 

παρεμβάλλεται το μαρτύριο του αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου. Το τελευταίο έπρεπε να 

ιστορείται δίπλα από το μαρτύριο της αγίας Βαρβάρας, το οποίο όμως τοποθετείται κοντά στο 

μαρτύριο της αγίας Μαρίνας.

^ . Για τη θέση του επώνυμου αγίου του ναού στο ανατολικό μέρος του Β. τοίχου κοντά στο 

Τέμπ?*ο, βλ. Ν.Β. Δρανδάκη- Ε. Δωρή- Β. Κέπετζη- Μ . Κωνσταντουδάκη, Έρευνα στην Κάτω 
Μάνη, ό.π., σ.208 σημ.390. Επίσης βλ. το άρθρο του Σ. Κουκιάρη, ° Η θέση του 

επώνυμου αγίου στο εικονογραφικό πρόγραμμα του βυζαντινού ναού ( Γενικές αρχές ), 

Κληρονομιά, τ. 22, τεύχ. Α '-Β' (1990), Θεσσαλονίκη 1993, σσ. 105-123.

8 . Για το θέμα αυτό βλ. Μ. Garidis, "Les punitions collectives et individuelles des dammes dans le 

Jugement Dernier (du XIIe au XIVe siecles)", Z.L.U.. t.18, Novi - Sad 1982, σσ. 1 - 18 και του 

ιδίου,'Etudes sur le Jugenient Dernier post - byzantin du XVe a la fin du XIXe siecle. Iconographie 

- Esth&ique, Doctorat de Troisieme Cycle (Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών), Θεσσαλονίκη 
1985, σσ. 52, 111.

9 . Για το θέμα αυτό βλ. Μ. Tatic - Djuric, "leone despotique a St Taxiarque de Lada et Γ origine 

du theme", Πρακτικά του Δ* Διεθνούς Συνεδρίου Πελοποννησιακών Σπουδών, Πελοποννησιακά. 
παρ. 19, τ.Β', Αθήνα 1992 - 1993, σσ. 209 - 225 και για την απεικόνισή του στο Τέμπλο, βλ. της
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θέση των δεσποτικών εικόνων καταλαμβάνουν αριστερά της Ωραίας Πύλης η 

Παναγία ένθρονη βρεφοκρατούσα και δεξιά ο Χριστός ως Μέγας Αρχιερεύς και 

Βασιλεύς των Βασιλευόντων και ο άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος. Στο εσωράχιο 

της Ωραίας Πύλης στη δεξιά παρειά εικονίζεται η αγία Αννα και στο εσωράχιο 

της πύλης της πρόθεσης ο άγιος Νίκων, ο οποίος είναι ιδιαίτερα αγαπητός στην 

Μάνη10. Την ανατολική πλευρά του τέμπλου κοσμούν μορφές διακόνων 

(Εύπλος, Ρουφίνος, Τίμων ανάμεσα σε εξαπτέρυγα).

Εκτός από την ζώνη με το φυτικό κόσμημα κατά μήκος της καμάρας, 

εικονίζονται άλλα διακοσμητικά θέματα, όπως εναλλήλων γωνιών, απομίμηση 

υφάσματος και γεωμετρικών σχεδίων.

Από την ανάλυση του εικονογραφικού προγράμματος του ναού 

διαπιστώνεται η αφηγηματική διάθεση του ζωγράφου, η οποία εκδηλώνεται με 

τα μικρών διαστάσεων διάχωρα της τρίτης ζώνης με σκηνές του Μηνολογίου, 

και με την παρεμβολή σκηνών του Θεομητορικού κύκλου και του Μηνολογίου 

στον διευρυμένο Χριστολογικό κύκλο.

β) Αγιος Γεώργιος στο Σκουτάρι Π 7371. Στο καθολικό της μονής του Αγίου 

Γεωργίου στο Σκουτάρι (σχ. 2) τις πλευρές του Ιερού Βήματος κοσμούν 

λειτουργικά κι ευχαριστιακά θέματα όπως και στο ναό της Μεταμόρφωσης στη

ιδίας, ό.π., σ. 213. Η παράσταση αυτή κοσμεί ξυλόγλυπτα τέμπλα της περιοχής, βλ. Ν. 

Δρανδάκη- Ε. Δωρή- L. Καλοπίση- Β. Κέπετζη- Μ. Παναγιωτίδη, Π.Α.Ε. 1981, τ. Β \ ό.π. σ.450 

σημ.1, αλλά έχει παρατηρηθεί και σε κτιστά του 18ου αι. (Αγιος Νικόλαος Γέρμας), β λ  Ν. Β. 
Δρανδάκη- Ε. Δωρή- Β. Κέπετζη- Μ. Κωνσταντουδάκη, Έρευνα στην Κάτω Μάνη, ό.π., σ.113 

και του 19ου αι. (Ζωοδόχος Πηγή στη Σκαμνίτσα και Κοίμηση της Θεοτόκου στο Μαυροβούνι), 
βλ. των ιδίων, ό.π., σσ. 26, 52.

, Ν.Β. Δρανδάκη, "Εικονογραφία του Οσίου Νίκωνος", Πελοποννησιακά. τ.Ε' (1962), Αθήναι 
1962, σσ.306 -319.
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Γέρμα, δηλαδή Πλατυτέρα, Κοινωνία των Αποστόλων, Μελισμός Άκρα 

Ταπείνωση, Οραμα του Πέτρου Αλεξανδρείας και Τρείς παίδες στην κάμινο. 

Επίσης στο Β και Ν σκέλος της αψίδας και στην Β και Ν πλευρά του ιερού 

εικονίζεται η Ουράνια Λειτουργία κα το μέτωπο της αψίδας κοσμεί η Αγία 

Τριάδα11.

Στην καμάρα του ιερού ζωγραφίζεται το τυπικό εικονογραφικό θέμα που 

εικονίζεται στον προηγούμενο ναό (Παντοκράτορας, Παναγία, Πρόδρομος,
*

Αγγελικές Δυνάμεις, Ευαγγελιστές και Προφήτες, εκατέρωθεν διακοσμητικής '  

ζώνης).

Το υπόλοιπο εικονογραφικό πρόγραμμα εκτυλίσσεται σε τρείς ζώνες 

χωρισμένες σε διάχωρα. Στο Δ μέρος του Β και Ν τοίχου ανάμεσα στην πρώτη 

και δεύτερη ζώνη παρεμβάλλεται ζώνη με στηθάρια αγίων σε αχιβαδόσχημα 

μετάλλια που χωρίζονται με άνθη12 τουλίπας13 . Στη θέση του επώνυμου αγίου

--------—------- -— - - -------- ---- ι

H . Η παράσταση αυτή, που συναντόται κυρίως σε εικόνες του 16ου και Που σι. και είναι 

σπάνια στη μνημειακή ζωγραφική, έχει ήδη παρατηρηθεί τον 17ο στη μονή Μεταμόρφωσης στο 

Δρυόβουνο Κοζάνης, βλ. Α. Τούρτα, ό.π., σσ. 203, 205 σημ. 1694. Παριστάνεται επίσης στο 
εξεταζόμενο μνημείο της Μεταμόρφωσης στη Γέρμα κοντά στο τέμπλο πάνω από τη θέση του 
επώνυμου αγίου του ναού και δίπλα από την παράσταση των Τριών παίδων στην κάμινο. Στο 

μέτωπο της αψίδας το θέμα αυτό έχει παρατηρηθεί σε μερικούς ναούς της Μάνης του 18ου αι., 

βλ. Ν.Β. Δρανδάκη- Ε. Δωρή- Β. Κέπετζη- Μ. Κωνσταντουδάκη, Έρευνα στην Κάτω Μάνη, ό.π.» 

σ.62 σημ. 132, όπου αναφέρονται παραδείγματα από την περιοχή της Κάτω Μάνης, καθώς και 

στο ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου στις Γούβες Λακωνίας, βλ. Ν. Δρανδάκη- Σ. Καλοπίση- Μ. 

Παναγιωτίδη "Έρευνα στην Επίδαυρο Λιμηράς, Π.Α,Ε. 1983, τ. Α \  εν Αθήναις 1986, σσ. 209 - ^

263 (σ. 217)

12. Ανθη χωρίζουν μετάλλια προφητών στο παλαιό καθολικό της μονής Μεταμόρφωσης στα 
Μετέωρα, όπως και στη βυζαντινή εποχή. Βλ. Evang. Georgitsovanni, Les peintures murales du 

\icux catholicon du moniistere dc la Transfiguration aux Mel cores (1483), th£se de nouveau 

Doctoral, Bibliotheque Sophie N. Saripolos ap. 92, Athens 1993, σ. 363 σημ. 11, όπου η 

συγγραφέας αναφέρει παραδείγματα από τη βυζαντινή εποχή. Φυτικά ή άλλα κοσμήματα 

συμπληρώνουν το κενό ανάμεσα στα στηθάρια προφητών ή αγίων τον 16ο αι. στον Αθω, βλ. G. 

Millet, Monuments deTAthos, I, Les Peintures, Paris 1927, πίν. 119.2, 126.2, 127.2, 170.1,2, 181.1, 

222.2,3, 223.2,3, 232.2, 233.3, 257.1, 259.2,3, και M. Garidis "Les grandes elapes de la peinture
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murale en 'Epire au XVI siecle. Les peintures murales de monuments dans Γ ile du lac de la

> Jannina", Ηπ. Xoov., τ.24 (1982), Ιωάννινα 1982, σσ. 151 - 175 (σ. 174) και του ιδίου, La peinture

% murale dans le monde orthodoxe apres la chute de Byzance (1450 - 1600) et dans les pays sous la

domination etrangfcre (εκδ. C. Spanos), Doctorat d’ 'Etat, Athens 1989, σ. 152, στην Καστοριά

(Αγ. Απόστολος του Γεωργίου), β λ  Στ. Πελεκανίδη, Καστόρια. Βυζαντινοί Τοιχογραφίαι I,
Θεσσαλονίκη 1953, πίν. 199, 200 και Μ. Garidis, ό.π., πίν. 204, καθώς και σ' έργα του συνεργείου
των Κονταρήδων, βλ. Αγγ. Σταυροπούλου - Μάκρη, "Πρώτες ειδήσεις για τοιχογραφίες του

16ου αι. στο ναό του Αγίου Δημητρίου Βελτσίτσας", Ηπ. Χρον.. τ. 24 (1982), Ιωάννινα 1982, σσ.
176 - 182 (σ. 178) και της ιδίας, Les peintures murales de Γ eglise de la Transfiguration a Veltsitsa

(1568) en*Epire et Γ atelier de peintres Kondaris, Επιστημονική Επετηρίδα Φιλοσοφικής Σχολής,

διδ. διατριβή, Δωδώνη, παρ. 46, Ιωάννινα 1989, σσ. 138,139, 158, πίν. 11, 43, 44, 45, 53, 54. Τον

17ο αι. άνθη που χωρίζουν μετάλλια αγίων παρατηρούνται στον Αθω (Φιάλη μονής Λαύρας), βλ.

G. Millet ό.π., πίν. 152.2 σε μνημεία, έργα ζωγράφων από το Λινοτόπι, β λ  Α. Τούρτα, ό.π., πίν.

40, 41α, 117, 121α, 126, στο ναό του Αγίου Νικολάου του Αετού στην Ακαρνανία, βλ , Α.Δ.
Παλιούρα, Βυζαντινή Αιτωλοακαρνανία. Συμβολή στη βυζαντινή Km μεταβυζαντινή μνημειακή

τέχνη (με 394 εικόνες και σχέδια), εκδ. Αρσινόη, Αθήνα 1983, σ.326, εικ. 328, έργα των

Μόσχων, βλ. Κ. Καλό κύρη. Βυζαντινοί εκκλησίαι, της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας,

Θεσσαλονίκη 1973, σ. 138, Τ.Α. Γριτσόπουλου, "Η κατά την Κυνουρίαν μονή Λουκούς",

Πελοποννησιακά. τ. ΣΤ' (1963 - 1968), Αθήναι 1968, σσ. 129 - 190 (σ. 137), του ιδίου, "Δύο

λακωνικά χριστιανικά μνημεία μ’ έργα του Γεωργίου Μόσχου" Πελοποννησιακά. τ.Ζ' (1969 -

1970), Αθήναι 1972, σσ. 1-28 (εικ. 11, 21, 22, 23, 24, 26, 27), επίσης στη μονή Φιλοσόφου στην

Αρκαδία, βλ. του ιδίου, "Μονής Φιλοσόφου τα δύο καθολικά", ό.π., σ.200 και στο ναό των

Αγίων Σαράντα της Μεγάλης Μαντίνειας στη Μάνη, β λ  Ν. Δρανδάκη- Ε. Δωρή- Σ. Καλοπίση-

Μ. Παναγιωτίδη, Π.Α.Ε. 1981, τ. Β', ό.π., σ.457. Το ίδιο συμβαίνει τον 18ο αι., όπου επικρατεί

έντονη τάση για διακόσμηση, η οποία έχει αρχίσει ήδη από τον 17ο αι. Ενδεικτικά αναφέρω

κάποια μνημεία στον Αθω (κελλί του Αγίου Σάββα και του Αγίου Διονυσίου του εκ Φουρνά στις

Καρυές και μονή Πορταϊτισσας στη Λαύρα) βλ. G. Millet, ό.π. πίν. 261, 263, στην

Αιτωλοακαρνανία (Αγιος Αθανάσιος στο Πυργί, Παναγία Παπαδάτου Ξηρομέρου), β λ  Α.Δ.
ι

Παλιούρα, ό.π., σσ. 219, 395, εικ.292, 394, στην Μεσσηνία (ναϋδριο Εισοδίων της Θεοτόκου 

στην Αρτεμίσια Αλαγονίας, καθολικό της Αγίας Τριάδας στο Καλάθιον Ορος, ναός των 

Ταξιαρχών Λαδά Αλαγονίας), βλ. Κ. Καλοκύρη, ό.π., πίν. 216α, 223α, 233α. Επίσης, και στη 

Μάνη στο ναό του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου και της "Παναγίτσας" στο Σκουτάρι, 
προσωπική παρατήρηση.

Το άνθος της τουλίπας είναι ένα από τα αγαπημένα διακοσμητικά μοτίβα στα τούρκικα 

υφάσματα, βλ. J . Η. Schmidt, " Turkish Brocades and Italian imitations ", Art Bui., τ. 15, 

Decembre 1933, University at Chicago 1933, σσ. 374-383 (σσ. 374,376 εικ. 6) και στην ισλαμική 

κεραμεική από την περιοχή της Νίκαιας, βλ. A. Lane, ° The Ottoman Pottery of Isnik *’.Ars 

Orientalis. The Art of Islam and the East, τ.2, University of Michigan 1975, σσ. 247-281 (σ. 267, 

εικ. 7 και 26). Για τη χρήση του διακοσμητικού μοτίβου της τουλίπας στην Ευρώπη, β λ  Ρ. 
Biesboer, "Tulipa Turcarum. Uber " die Tulipomania " in Europe", Europe und Orient, εκδ.
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στο Β. τοίχο κοντά στο ιερό η παράσταση του Αγίου Γεωργίου του 

δρακοντοκτόνου ζωγραφίζεται σε ξεχωριστό διάχωρο. Η πρώτη ζώνη 

περιλαμβάνει το Χριστολογικό κύκλο, που αποτελείται από το Δωδεκάορτο, 

σκηνές του Πάθους και των Εωθινών. Ο κύκλος αυτός, του οποίου οι σκηνές 

ακολουθούν τη χρονική σειρά των γεγονότων του βίου του Ιησού, αρχίζει από 

το Β σκέλος του ιερού με την παράσταση του Ευαγγελισμού, συνεχίζεται στο Ν

και Δ τοίχο, και τελειώνει στο Β με την Ανάληψη. Το τύμπανο του Δ. τοίχου
ι

καταλαμβάνει η παράσταση της Σταύρωσης. Ακολούθως στην ίδια ζώνη * * 

εικονίζονται δύο σκηνές του Θεομητορικού κύκλου, εκτός από την Κοίμηση 

της Θεοτόκου, (Γενέσιον της Θεοτόκου, Εισόδια της Θεοτόκου) αρχίζοντας 

από το ιερό. Η δεύτερη ζώνη στο Β και Ν τοίχο περιλαμβάνει σκηνές από το 

βίο του αγίου Γεωργίου, του επώνυμου αγίου του ναού και μία από το βίο του 

αγίου Ιωάννη του Προδρόμου14. Στην ίδια ζώνη στο Δ τοίχο ζωγραφίζεται η

Gereon Sievemich und Hendrik Bude, Cutersloh / MCnchen 1989, σσ. 288 - 294. To μοτίβο αυτό 

εικονίζεται τον 17ο αι. στα έργα των Κακαβάδων και των Μόσχων, βλ. Τ. Α. 

Γριτσόπουλου, ‘Ή  πελοποννησιακή ζωγραφική μετά την Άλωσιν”, Πρακτικά του Δ' 

Διεθνούς Συνεδρίου Πελοποννησιακών Σπουδών (Κόρινθος 9-16 Σεπτεμβρίου 1990), 

Πελοποννησιακά. παρ. 19, τ. Α ', Αθήναι 1992-1993, σσ. 353-432 (σ. 418 εικ. 27,28 και σ. 

426 εικ. 46,47) και στη μονή των Αγίων Κωνσταντίνου κι Ελένης στην Καστάνια της 

Μάνης, βλ. Ν. Β. Δρανδάκη-Ε. Δωρή-Σ. Καλοπίση-Β. Κέπετζη-Μ. ϊϊαναγιωτίδη, Π.Α.Ε. 
1981, τ. Β', ό.π., σ. 531.

*4 . Σκηνές από το βίο του αγίου Ιωάννη του Προδρόμου εικονίζονται συχνά στο εικονογραφικό 

πρόγραμμα των ναών. Ενδεικτικά αναφέρω τον 16ο αι. το νάρθηκα του καθολικού της μονής 

Βαρλαάμ στα Μετέωρα, βλ. Αγγ. Σταυροπούλου - Μακρή, "Πρώτες ειδήσεις για τοιχογραφίες 

του 16ου αι. στον Αγιο Δημήτριο Βελετσίτσας", ό.π., σ.178 και της ιδίας, Les peintures murales 

de Γ eglise de la Transfiquralion a Veltsitsa (1568) en'Epire el Γ atelier des peinlres Kondaris, ό.π., 

σ.154 σημ. 118, τον 17ο'άτην Μεσσηνία (μονές Δήμιοβας και Μαρδακίου), βλ. Κ. Καλοκύρη, 

ό.π., σσ. 185, 209 στην Αρκαδία (νεότερο καθολικό της μονής Φιλοσόφου), βλ. Τ.Α. 

Γριτσόπουλου, "Μονής Φιλοσόφου τα δύο καθολικά", ό.π., σ.200 (μονή Εγκλειστουρίου), βλ. του 
ιδίου, "Τα χριστιανικά μνημεία του Πραστού", Πελοποννησιακά. τ.ΙΒ ' (1976 - 1977), Αθήναι 
1977, σσ. 168 - 213 (σ. 191), στη Μάνη (Αγία Παρασκευή στους Δολούς) βλ. Ν. Δρανδάκη- Σ. 

Καλοπίση- Μ. Παναγιωτίδη, "Έρευνα στη Μεσσηνιακή Μάνη", Π.Α.Ε.. 1980, ό.π., σ.219, (η

«%
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εικονιστική απόδοση των λόγων του Ιησού (Ματθ. κε\ 35 - 36). Στην κατώτερη 

ζώνη15 γίνεται προσπάθεια ν'απεικονισθούν αρκετές τάξεις αγίων: απόστολοι, 

ιεράρχες, στρατιωτικοί, ιαματικοί άγιοι, αρχάγγελοι και όσιοι. Μεταξύ αυτών 

εικονίζεται μορφή αγγέλου16 με την επιγραφή "άγγελος", ο οποίος συνήθως 

κοσμεί καθολικά μονών και βρίσκεται δίπλα απο τον άγιο Παχώμιο. Οι άγιοι 

του Δ τοίχου εικονίζονται μέχρι την οσφύ εξαιτίας της ανύψωσης του 

δαπέδου17.

Παναγία η Εννιάμερη στο Βαχό), β λ  Ν.Β. Δρανδάκη- Ε. Δωρή- Β. Κέπετζη- Μ. Κωσταντουδάκη,

Έρευνα στην Κάτω Μάνη, ό.π., σ. 151 και τον 18ο στη Μάνη, στο Ναό των Αγίων Θεοδώρων 

στον Κάμπο, του Αγίου Γεωργίου και του Αγίου Βασιλείου στην Κελεφά, β λ  Ν. Δρανδάκη- Ε. 

Δωρή- Σ. Καλοπίση- Β. Κέπετζη- Μ. Παναγκοτίδη, Π.Α.Ε. 1981, τ. Β’, ό.π., σσ.464, 570, 573, 

του Αγίου Νικολάου στη Γέρμα και του Αγίου Νικολάου στην Παγανέα, β λ  Ν.Β. Δρανδάκη- Ε. 

Δωρή- Β. Κέπετζη- Μ. Κωνσταντουδάκη, Έρευνα στην Κάτω Μάνη, ό.π., σσ. 111,213.

^  . Το βάθος της αποδίδεται με τρεις οριζόντιες ζώνες διαφορετικών χρωματικών 

αποχρώσεων, σκούρο πράσινο, κίτρινο και καστανό, όπως και σε τοιχογραφίες του 

Αναγνώστη Μιχαήλ Χωματζά (1734), που βρίσκονται στο Μουσείο της Χίου, βλ. Βυζαντινή και 

Μεταβυζαντινή Τέχνη, Υπουργείο Πολιτισμού, Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, Αθήνα, 

Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 1985, Αθήνα 1985, εικ. 72-73. Σε τρεις ζώνες χωρίζεται 

το βάθος της ζώνης των ολόσωμων αγίων και σ’ άλλους ναούς της Μάνης, συνήθεια η οποία 

παρατηρείται και τον 16ο αι. στο ναό των Αγίων Αποστόλων στην Καστοριά, έργο του 

Ονούφριου, βλ. Μ. Garidis, La peinture murale, ό.π., σ. 208.

16 . Μορφή αγγέλου με την επιγραφή "άγγελος κυρίου" εικονίζεται σε καθολικά μονών από τη 

βυζαντινή περίοδο του Αγίου Γεωργίου στο Staro Nagoricino, β λ  G. Millet- A. Frolow, La
Δ *  9  t

peinture du Moyen - Age en Yougoslavie (serbie, Macedoine et Montenegro), fasc. Ill, (εκδ. E. DE 

BOCCARD), Paris 1962, πίν. 116.3,4 και στο Πρωτάτο, βλ. G. Millet Monuments de Γ Athos ό.π., 

πίν. 55.1, αλλά και στη μεταβυζαντινή εποχή, τον 16ο αι. στον Αθω, στη Τράπεζα της μονής 

Χελανδρίου, βλ. του ιδίου, ό.π., πίν 113.3, στο παρεκκλήσιο του Αγίου Παύλου της μονής του 

Αγίου Γεωργίου, βλ. του ιδίου, ό.π., πίν. 193.1, και την Πελοπόννησο, τον 17ο αι. στη μονή 

Βουλκάνου Μεσσηνίας, βλ. Κ. Καλοκύρη, ό.π., σ.138, και τον 18ο αι. στη μονή Κούμπαρη 

Λακωνίας, βλ. Τ.Α. Γριτσόπουλου, "Μονή Κούμπαρη Λακωνίας", Λακ. Σπ.. τ.1 (1972), εν 
Αθήναις 1972, σσ. 174- 198 (σσ. 178,179,180, εικ.3).

17 . Ανάλογη διαμόρφωση του δαπέδου του Δ τμήματος του ναού για να χρησιμεύσει ως 

γυναικωνίτης έχει παρατηρηθεί και σ' άλλους ναούς της Μάνης, βλ. Ν.Β. Δρανδάκη- Ε. Δωρή- 
Β. Κέπετζη- Μ. Κωσταντουδάκη, Έρευνα στην Κάτω Μάνη, ό.π., σ.146 σημ.269.
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Το τέμπλο (σχ. 5, πίν. 3α) εκτός από τα καθιερωμένα θέματα της 

Μεγάλης Δέησης, του Χριστού ως Μέγα Αρχιερέα κα Βασιλέα των 

Βασιλευόντων, της Παναγίας και του αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, κοσμεί η 

μορφή του αγίου Ιωάννη του Θεολόγου18, η οποία έχει παρατηρηθεί στο 

τέμπλο κι άλλων ναών της Μάνης19 .

18. Σύμφωνα με το Γρηγόριο Ναζιανζηνό ο άγιος Θεόδωρος, ο οποίος μεσολαβεί στο Θεό για 

τη σωτηρία των πιστών, παρακινεί τους αποστόλους Πέτρο και Παύλο και τον Ιωάννη το 

Θεολόγο τον αγαπημένο μαθητή του Ιησού να κάνουν το ίδιο. Βλ. C. Walter, ° Two notes on the 

Deesis °, R.E.B.. τ. XXVI, Paris 1968, σσ. 311-336 (σ. 318), επανατυπωμένο στο C. Walter, 

Studies in Byzantine Iconography, Variorum Reprints, London 1977/Ηδη από τη βυζαντινή 

εποχή ο Ιωάννης ο Θεολόγος σε ναούς της Κρήτης στους οποίους είναι ο επώνυμος άγιος, 

παίρνει τη θέση του Ιωάννη του Προδρόμου στο Τρίμορφο, βλ. Κ. Καλοκύρη, Αι βυζαντινοί 

τοιχογραφίαι της Κρήτης. Συμβολή εις .την Χριστιανική Τέχνην της Ελλάδος, Αθήναι 1957, 

σσ.100 - 101, ενώ σε εικόνα του 14ου αι. από τη μονή Σινά εικονίζεται μαζί με τη Θεοτόκο και 

τον Πρόδρομο, δύο αρχαγγέλους και άλλες μορφές αγίων, βλ. Γ. και Μ. Σωτηρίου. Εικόνες της 

μονής Σινά, τ.Β' Κείμενον, Αθήναι 1958, σ.202 αρ.231. Στη μεσοβυζαντινή εποχή εικονίζεται 

μαζί με την Παναγία και το Χριστό σε εικόνα του Ανδρέα Ρίτζου, βλ. Μ. Chatzidakis, Icons of 

Patmos. Questions of byzantine and post - byzantine painting, National Bank of Greece 1985, 
πίν. 13 , σε εικόνα του Που αι., βλ. Chrys. Baltoyanni, Icons, Demetrios Economopoulos 

Collection, Athens 1986, πίν.74, με την Παναγία και τον Αγιο Νικόλαο, σε εικόνα του Εμμ. 

Τζάνε, βλ. Μ. Chatzidakis, ό.π., πίν.69 και σε εικόνα πιθανόν έργο του Ανδρέα Ρίτζου, βλ. του 

ιδίου, ό.π., πίν.203. Επίσης την ίδια περίοδο, σε εικόνα χωρισμένη σε δύο ζώνες, ο άγιος 

Ιωάννης ο Θεολόγος εικονίζεται μαζί με τον άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο και τον άγιο Νικόλαο 

στην κάτω ζώνη, ενώ στην πρώτη η αγία Αννα με την Παναγία η οποία κρατεί το Χριστό στην 

αγκαλιά της, βλ. Chrys. Baltoyanni, ό.π., πίν. 105. Σε ξυλόγλυπτο τέμπλο του Που αι. στην 

Ανατολική Αλβανία ο Ιωάννης ο Θεολόγος είναι μία από τις μορφές που το κοσμούν, βλ. Tresors 

d* art albanais, leones byzantines el post - byzantines du XII au XIX siecle, Nice, Musee National, 
Message Biblique Marc Chagall, 3 Juillet - 7 Octobre, 1993, σ.84.

19 . Στη θέση αυτή του Τέμπλου βρίσκεται και σ' άλλους ναούς της Μάνης: τον 17ο αι. στην 

Αγία Παρασκευή στους Δολούς, βλ. Ν. Δρανδάκη- Σ. Καλοπίση- Μ. Παναγιωτίδη, "Έρευνα στη 

Μεσσηνιακή Μάνη", Π.Α.Ε. 1980, ό.π., σ.220 και τον 18ο στον Αγιο Βασίλειο της Λάγειας, βλ. 

Ν. Δρανδάκη- Σ. Καλοπίση- Μ. Παναγιωτίδη. "Έρευνα στη Μάνη", Π.Α.Ε 1978,ό.π., σ. 161, και 

στον Αγιο Δημήτριο στο Καρβελά, βλ. Ν.Β. Δρανδάκη- Ε. Δωρή- Β. Κέπετζη- Μ. 

Κωνσταντουδάκη, Έρευνα στην Κάτω Μάνη, ό.π., σ.90.
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γΐ Κοίιιηση τηο Θεοτόκου στην ΤσεοοΒά Π 768). Στο ιερό του ναού της Κοίμησης 

της Θεοτόκου (σχ. 3) εικονίζονται λειτουργικά και ευχαριστιακά θέματα που 

παρατηρούνται στα προηγούμενα μνημεία, και κυρίως στο ναό της 

Μεταμόρφωσης στην Γέρμα (Πλατυτέρα, Κοινωνία των Αποστόλων, 

Συλλειτουργούντες Ιεράρχες, Ακρα Ταπείνωση, Τρείς παίδες στην κάμινο, 

Θυσία του Αβραάμ, Θυσία του προφήτη Δαβίδ, Οραμα του Πέτρου 

Αλεξανδρείας). Την ποδέα της κόγχης της πρόθεσης κοσμεί ο Ιωνάς, και στο 

μέτωπο της αψίδας ζωγραφίζονται χερουβείμ και τροχοί.

Την καμάρα κοσμούν τα καθιερωμένα θέματα που εικονίζονται στο ναό 

της Μεταμόρφωσης στη Γέρμα και στο καθολικό της μονής του Αγίου Γεωργίου
ψ-

στο Σκουτάρι.

Το υπόλοιπο εικονογραφικό πρόγραμμα εκτυλίσσεται μετά τη ζώνη των 

προφητών στο Β και Ν τοίχο σε δύο ζώνες, και στο Δ σε τρείς ζώνες που 

χωρίζονται σε διάχωρα. Την πρώτη ζώνη καταλαμβάνουν ο Θεομητορικός 

κύκλος στο Β τοίχο και οι οκτώ πρώτοι οίκοι του Ακάθιστου Ύμνου στο Ν 

τοίχο, οι οποίοι αρχίζουν από το ιερό. Ο διάκοσμος της ζώνης αυτής 

συμπληρώνεται με σκηνές από τον κύκλο του Πάθους, ο οποίος αρχίζει από το 

Ν τοίχο μετά τον Ακάθιστο Ύμνο, συνεχίζεται στο Δ τοίχο με τη Σταύρωση και 

τελειώνει στο Β τοίχο πριν το Θεομητορικό κύκλο. Στη δεύτερη ζώνη στο Δ. 

τοίχο ιστορείται η εικονιστική απόδοση των λόγων του Ιησού (Ματθ. κε', 35 - 

36), όπως και στους προηγούμενους ναούς, ενώ εικονίζεται η σπάνια μορφή της 

αγίας Σολομωνής, η οποία όμως παρατηρείται στο ναό του Αγίου Νικολάου της 

Γέρμας20. Η τελευταία ζώνη περιλαμβάνει ολόσωμες μορφές αγίων, οι οποίες 

εικονίζονται στα παραπάνω εξεταζόμενα μνημεία, μεταξύ των οποίων εκείνες

2® . Των ιδίων, ό.π., σ.116
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στο Δ τοίχο παριστάνονται μέχρι την οσφύ. Στη θέση του επώνυμου αγίου 

εικονίζεται η Κοίμηση της Θεοτόκου σε ξεχωριστό διάχωρο. Σε μία μικρή 

ζώνη, κάτω από εκείνη των αγίων, στο Δ και Ν τοίχο μερικά εκατοστά πάνω από 

το έδαφος παριστάνονται Τιμωρίες κολαζομένων, όπως στο ναό της 

Μεταμόρφωσης στη Γέρμα,

Στο τέμπλο (σχ. 5) παρατηρείται το συνηθισμένο εικονογραφικό 

πρόγραμμα: η Μεγάλη Δέηση στο επιστύλιο, η Παναγία με την επιγραφή 

"Ελπίς των Χριστιανών"21, και ο Χριστός ως Μέγας Αρχιερεύς και Βασιλεύς 

των Βασιλευόντων στη θέση των δεσποτικών εικόνων και ο άγιος Ιωάννης ο 

Πρόδρομος. Στην αν. πλευρά του τέμπλου ζωγραφίζονται οι μορφές των αγίων 

Ρωμανού και Ρουφίνου. Επί πλέον διακοσμητικό θέμα μίμησης πτυχωτού 

υφάσματος κοσμεί το κάτω μέρος του Τέμπλου και του ιερού.

δ) Γενέσιον τηα Θεοτόκου στα Κεχριάνικά (1789) . Ο ναός (σχ. 4) έχει υποστεί 

επισκευές και πιθανόν μέρος του αρχικού διακόσμου έχει καταστραφεί.

Στο ιερό την κόγχη της αψίδας κοσμεί η Πλατυτέρα, ενώ στο Β και Ν 

σκέλος της αψίδας εικονίζονται άγγελοι σε προτομή ανάμεσα σε σεραφείμ, 

χερουβείμ και πολυόμματα. Ο διάκοσμος του ιερού συμπληρώνεται με την 

ολόσωμη μορφή του αγίου Στεφάνου, την Ακρα Ταπείνωση και το Οραμα του 

Πέτρου Αλεξάνδρειας.

Στον κυρίως ναό, στο Β τοίχο εικονίζονται το Γενέσιο της Θεοτόκου 

στην καθιερωμένη θέση του επώνυμου αγίου του ναού, τα Εισόδια της
►Λ ’

21 . Για την επιγραφή αυτή που απαντά στο τέμπλο ναών της Μάνης, βλ. Ν Δρανδάκη- Ε. Δωρή- 

Σ. Καλοπίση- Μ. Παναγιωτίδη, "Έρευνα στη Μεσσηνιακή Μάνη", Π.Α.Ε. 1980, ό.π., σ.236 
σημ.4



Θεοτόκου, ζώνη με στηθάρια αγίων σε αχιβαδόσχημα μετάλλια που χωρίζονται 

με άνθη τουλίπας, όπως στον εξεταζόμενο ναό του Αγίου Γεωργίου στο 

Σκουτάρι, η Βάπτιση, και στο Δ τοίχο η Σταύρωση. Ο διάκοσμος του ναού 

συμπληρώνεται με ολόσωμες μορφές αγίων, οι οποίες έχουν παρατηρηθεί στα 

προηγούμενα μνημεία.

Στο τέμπλο(σχ. 4, πίν. 83α) ζωγραφίζονται εξαπτέρυγα και σεραφείμ 

στην αετωματική του απόληξη, η Μεγάλη Δέηση στη επόμενη ζώνη η οποία 

συνεχίζεται στη Β και Ν πλευρά του κυρίως ναού, και εκατέρωθεν της Ωραίας 

Πύλης η Παναγία ένθρονη βρεφοκρατούσα και ο Χριστός ως Μέγας Αρχιερεύς 

και Βασιλεύς των Βασιλευόντων.

εϊ Κοίιιηση me Θεοτόκου στον Πόρριγο. Ο διάκοσμος του ναού περιορίζεται στο 

ιερό, το τέμπλο και σε μικρό μέρος του Β και Ν τοίχου του κυρίως ναού κοντά 

στο τέμπλο22.

Στο τεταρτοσφαίριο της αψίδας εικονίζεται η Πλατυτέρα, στον 

ημικύκλινδρο η Κοινωνία των Αποστόλων και στο μέτωπο η Αγία Τριάδα, όπως 

και στον εξεταζόμενο ναό του Αγίου Γεωργίου στο Σκουτάρι. Στο Β και Ν 

σκέλος της αψίδας ιστορούνται οι δύο πρώτοι οίκοι του Ακάθιστου Ύμνου. Στο 

ανατολικό άκρο του Β τοίχου κοντά στο τέμπλο τοποθετείται η Κοίμηση της 

Θεοτόκου σε ξεχωριστό διάχωρο και δίπλα της ο άγιος Νικόλαος. Στην

22 . Για τον περιορισμό της τοιχογράφησης σε μνημεία της Μάνης, ο οποίος έχει παρατηρηθεί 

και σ' εκκλησίες του 18ου αι. έξω από την πόλη της Κέρκυρας, βλ. Ν 3 . Δρανδάκη- Ε. Δωρή- Β. 
Κέπετζη- Μ. Παναγιωτίδη, Έρευνα στην Κάτω Μάνη, ό.π., 140 σημ.257.
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αντίστοιχη θέση στο Ν τοίχο ο απόστολος Πέτρος σε στάση δέησης23 , είναι 

στραμμένος προς τον απόστολο Παύλο ο οποίος κρατά ευαγγέλιο.

Στο επιστύλιο του τέμπλου διαβάζουμε την επιγραφή "Ορών το 

βήμα...."24 , ακολουθεί η Μεγάλη Δέηση και στη θέση των δεσποτικών εικόνων 

εικονίζονται η Παναγία ένθρονη βρεφοκρατούσα, ο Χριστός με την επιγραφή 

"Ζωοδότης" και ο άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος.

II) Η θέση της εικονιστικής απόδοσης των λόγων του Ιησού (Ματθ. κε', 

35-36) στο εικονογραφικό πρόγραμμα. Ενα θέμα25 το οποίο εικονίζεται συχνά 

τον 18ο αιώνα στους ναούς της Μάνης είναι η εικονιστική απόδοση των λόγων 

του Ιησού (Ματθ. κε', 35 - 36): '^Επείνασα γάρ, καί εδώκατέ μοι φαγείν, εδίψησα, 

καί εποτίσατέ με, ξένος ημην, καί συνηγάγετέ με, γυμνός και περιεβάλετέ με, 

ήσθένησα, καί επεσκέψασθέ με, εν φυλακή ημην καί ήλθετε πρός με". Αν και η 

παράσταση αυτή έχει εσχατολογική σημασία , δεν πρέπει να συγχέεται με την 

παράσταση της Μέλλουσας Κρίσης ως προς την εικονογραφία.

23 . Η στάση δέησης του αποστόλου Πέτρου έχει σχέση με τη μορφή τόυ αγίου Νικολάου, η 

οποία εικονίζεται συχνά στο Τρίμορφο, βλ. Φ. Δροσογιάννη, Βυζαντινοί τοιχογραφίαι εντός 

λαξευτού τάφου εν Βεροία, Χαοιστιίοιον. τ.Β', Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής 

Εταιρείας, αρ. 54, Αθήναι 1966, σσ. 392-420 (σσ. 394 - 396). Ο άγιος Νικόλαος κοσμεί συχνά 
το Τέμπλο ναών της Μάνης, βλ. Ν. Δρανδάκη- Ε. Δωρή-Σ. Καλοπίση- Μ. Παναγιωτίδη, 

"Έρευνα στη Μεσσηνιακή Μάνη", Π.Α.Ε.. 1980, ό.π., σ. 236 σημ.5 και Ν.Β. Δρανδάκη- Ε. 

Δωρή- Β. Κέπετζη- Μ. Παναγιωτίδη, Π.Α.Ε. 1981, τ. Β', ό.π., σ. 562 και Ν.Β. Δρανδάκη- Ε. 

Δωρή- Β. Κέπετζη- Μ. ΚοΛτ^αντουδάκη, Έρευνα στην Κάτω Μάνη, ό.π., σσ. 203, 204.

24 . Για την επιγραφή "Ορών το βήμα..." η οποία αναγράφεται και σε άλλα τέμπλα της Μάνης, 

βλ. Ν.Β. Δρανδάκη- Ε. Δωρή- Β.Κέπετζη- Μ. Κωνσταντουδάκη, ό.π., σ.59 σημ. 126.

25 . Για το θέμα αυτό, βλ. Σ. Μενενάκου, "Η εικονιστική απόδοση των λόγων του Ιησού (Ματθ. 
κε’, 35 - 36) σε μεταβυζαντινούς ναούς της Μάνης", Λακ. Σπ.. τ.ΙΑ' (1992), Θησαύρισμα, 
Αριστείον Πνευματικόν εις Δικαίον Β. Βαγιακάκον, Αθήναι 1992, σσ. 230 - 239.
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Το θέμα αυτό αρκετά διαδεδομένο στη Δύση απεικονίσθηκε στην 

γλυπτική26 , στη μικρογραφία27, στην εντοίχια ζωγραφική28, σε πίνακες29 και 

στην υαλογραφία30 . Στην Δυτική εικονογραφία εκτός από τις παραπάνω σκηνές 

παριστάνεται και μία έβδομη: ο Ενταφιασμός των νεκρών31 . Επίσης σκηνές από 

την παράσταση αυτή κοσμούν το μικρό εξωνάρθηκα ναού στο Fundenii - 

Doamnei στην Βλαχία (τέλη 17ου -αρχές 18ου αι.)32.

26 Η παράσταση αυτή κοσμεί πλάκα από ελεφαντόδοντο που' βρίσκεται στο ψαλτήριο της 

Μελισσάνθης, βλ. Ο. Schmidt, "Barmhcrzigkcit", R.D.K. τ.1 (1937), Stuttgart 1937, στ. 1457 - 

1468 (σ. 1460) και S. Schwcicher, "Barmherzigkeit, Werke dcr Barmherzigkeit", L.C.I.. τ.1, Freiburg 

im Brcisgaw 1968, στ. 245 - 251 (στ.246), τις εξωτερικές πλευρές καθεδρικών ναών, β λ  Ο. 

Schmidt, ό.π., στ. 1462 και S. Schweicher, ό.π., στ. 246, 247, του βαπτιστηρίου της Πάρμας, β λ  Ο. 

Schmidt, ό.π., στ. 1460 και S. Schweicher ό.π., στ.246, ένα εικονοστάσιο του 15ου αι., β λ  Philipp 

Maria Halm, "Armlcclcn", R.D.K.. τ.1, Stuttgart 1937, στ. 1084 - 1088 (σ.1087) και S. Schweichcr, 

ό.π., στ.284, τον άμβωνα του καθεδρικού ναού στο Trier, β λ  S.Schweicher, ό.π., στ.284, το 

σκέπασμα της χάλκινης κολυμβήθρας στον καθεδρικό ναό του Hieldeschcim, β λ  Ο. Schmidt, 

ό.π., στ. 1458 και S.Schweichcr, ό.π., στ.249, το νοσοκομείο της Pistoia, β λ  Ο Schmidt, ό.π., 

στ. 1463 - 1469 και S. Schweichcr, ό.π., στ.249, την πρόσοψη τριών σπιτιών που έχουν κτισθεί 

κατά τη διάρκεια του 16ου και Που αι. στο Μπρύζ, βλ. Μ. Didron, Manuel de 1'iconographie 

chreticnne greque et Iatine avec Γ introduction et des notes, Paris 1844, σ.277 και την πρόσοψη 
ενός σπιτιού στη Γάνδη, βλ. του ιδ(ου, ό.π., σσ.277 - 278.

27 Ο. Schmidt, ό.π., στ. 1459, 1465 και S. Schweichcr, ό.π., στ.245, 246, 256

28 Αυτές οι σκηνές κοσμούν τις εξωτερικές πλευρές του κτηρίου του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος 

στη Φλωρεντία και του Γηροκομείου στη Σεβίλλη, βλ. S. Schweichcr, ό.π., στ.250.

29 Ο. Schmidt, ό.π., στ. 1463, και S. Schweicher ό.π., στ.246, 247, 248, 250, 251.

30 Ο Schmidt, ό.π., στ. 1463, 1466 και S. Schweicher ό.π., στ. 247, 248, 251.

3  ̂ Μ. Didron, ό.π., στ.277

I.D. Stcfancscu, La peinture rcligieusc en Valachie et en Transylvanie depuis les origines jusqu' 
au XIX siccle, Orient et Byzance III, lexle, Paris 1932, σ.195. Η παράσταση αυτή βρίσκεται κοντά 

σε σκηνές από το βίο του αγίου Γεωργίου και τη Δευτέρα Παρουσία, βλ. του ιδίου Contribution, 
a Γ etude des peinturcs valaques (Transylvanie, district de Valea, Targovistc et region de Bucarest), 
Orient ct Byzance III, Paris 1928, σ.53.
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Στην Ελλάδα, το θέμα αυτό παριστάνεται για πρώτη φορά τον 16ο αιώνα 

στον Αθω33.

Τον 17ο αιώνα η παράσταση αυτή εικονίζεται στην περιοχή της 

Πελοπόννησου σε μνημεία της Ηλείας34, Αρκαδίας35, Μεσσηνίας36 και 

Λακωνίας37.

Τον 18ο αιώνα ο Γεώργιος Μάρκου ζωγραφίζει την παράσταση αυτή στο 

Δ τοίχο του καθολικού της μονής Φανερωμένης στη Σαλαμίνα38. Επίσης τον 

ίδιον αιώνα, το θέμα αυτό κοσμεί μνημεία στην Αρκαδία39 και Μεσσηνία40,

33 Στην αψίδα των χορών του Ν. εγκάρσιου κλιτούς της μονής Ξενοφώντος, βλ. Η. 

Brockhaus, Die Kunst in der Athos Klostem, Leipzing 1891, σ. 282, G. Millet, Monuments de Γ 
Athos, ό.π., πίν. 175 εικ. 2-4, 6-8, A. Embiricos, L* ecolc cretoise. Demiere phase de la peinture 
byzantine, Paris 1967, σ. 118, εικ. 2, S. Schweicher, ό.π., στ.247 και M. Garidis, La peinture murale 
dans le monde orthodoxe, ό.π., πίν. 166, 167, και στη μονή Διονυσίου, βλ. G. Millet, ό.π., 
πίν. 214.
34 Τέσσερις μόνο σκηνές - επείνασα γαρ, κα^εδώκατέ μοι φαγείν, γυμνός, και περιεβάλετέ με, 
ήσθένησα, καί επεσκέψασθέ με, έν φυλακή, καί ήλθετε προς με - κοσμούν το θόλο του Ν. 
κλιτούς του καθολικού της μονής Πορετσού, βλ. Τ.Α· Γριτσόπουλου, "Το αγιογραφικόν έργον 
των Μόσχων εις τα μνημεία του Πορετσού", Πρακτικά του Α' Διεθνούς Συνεδρίου Ηλειακών 
Σπουδών, Πελοποννησιακά. παρ.7, εν Αθήναις 1980, σσ. 269-304 (σ.284, εικ. 7, 17).
35 Η παράσταση αυτή κοσμεί τη Ν και Δ πλευρά του καθολικού της μονής Καρυάς, βλ. του 
ιδίου, "Μονή Αγίου Νικολάου Καρυάς Κυνουρίας", Μνημοσύνη. τ.Β\ εν Αθήναις 1968 - 1969, 
σσ. 309 - 356 (σσ. 314, 315, εικ. 6, 11) και τη Ν πλευρά του ναού της μονής Κοντολινάς, βλ. του 
ιδίου, "Χριστιανικά μνημεία του Πραστού", ό.π., σ.208
36 Στη μονή Δήμιοβας τρεις σκηνές - επείνασα γαρ, καί εδώκατέ μοι φαγείν, εδίψησα, και 
εποτίσατέ με, ξένος ’ήμην, και συνηγάγετέ με - κοσμούν τις πλευρές του Ν κλιτούς, βλ. Κ. 
Καλοκύρη, ό.π., σ.209. Η εξεταζόμενη παράσταση βρίσκεται κοντά σ1 εκείνη των Δέκα 
Παρθένων όπως σε παράδειγμα από τη Δύση, βλ. S. Schweicher, ό.π., στ.246.
37 Στην αψίδα των χορών του καθολικού της μονής των Αγίων Σαράντα, βλ. Τ.Α· Γριτσόπουλου, 
"Δύο λακωνικά χριστιανικά μνημεία μ* έργα του Γεωργίου Μόσχου", ό.π., σ.14.
38 Μ. Didron, ό.π., σ.277* και Μ. Γκητάκου, Η μονή Φανερωμένη Σαλαμίνος, εξ απόψεως 
ιστορικής, αρχαιολογικής και αγιογραφικής, εν Αθήναις 1981, σ. 188
39 Στη μονή Κοντολινάς, βλ. Τ.Α. Γριτσόπουλου, "Χριστιανικά μνημεία Πραστού", ό.π., 
σσ.208,209.
40 Στο καθολικό της μονής Ταξιαρχών στο χωριό Λαδά Αλαγονίας στη Μεσσηνία κοντά σε 
ζώνη με στηθάρια αγίων, βλ. Κ. Καλοκύρη, ό.π., σ.241
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καταλαμβάνοντας ανάλογες θέσεις στο εικονογραφικό πρόγραμμα, όπως και 

τον 17ο αι.

Αξιοσημείωτο είναι ότι στη Μάνη εικονίζεται τον 18ο αιώνα και αρκετά 

συχνά, όπως ήδη έχω αναφέρει. Οι θέσεις που καταλαμβάνει στο 

εικονογραφικό πρόγραμμα των ναών είναι οι εξής:

α) στην Δ πλευρά του ναού κάτω από τη Σταύρωση41

β) στις πλευρές των κλιτών ή, αν ο ναός είναι μονόχωρος, στις μακρές πλευρές 

του ανάμεσα σε άλλους εικονογραφικούς κύκλους42.

γ) στο νάρθηκα43 44 και

δ) στο Β και Ν σκέλος της αψίδας και στη Β και Ν πλευρά του ιε ρ ο ύ ^ .

Επομένως, η παράσταση της εικονιστικής απόδοσης των λόγων του 

Ιησού (Ματθ. κε', 35 - 36), η οποία έχει σχέση με τη Δευτέρα Παρουσία και 

περιλαμβάνεται στο εικονογραφικό πρόγραμμα ανεξάρτητα αν υπάρχει και η

41 Αυτή η θέση καταλαμβάνει στο ναό της Μεταμόρφωσης στη Γέρμα, στο καθολικό της μονής 

του Αγίου Γεωργίου στο Σκουτάρι και στο ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου στην Τσεροβά, 

καθώς και στο ναό της Μεταμόρφωσης του Κουσκούνι, βλ. Ν.Β. Δρανδάκη- Ε. Δωρή- Β. 

Κέπετζη- Μ. Κωνσταντουδάκη, Έρευνα στην Κάτω Μάνη, ό.π., σσ.12Ι, 167, 175, 230

42 Στο ναό του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου στο Σκουτάρι, βλ. των ιδίων, ό.π., σ.!90, του 

Αγίου Γεωργίου της Πάνιτσας, βλ. των ιδίων, ό.π., σ.65, στο ναό του Αγίου Βασιλείου και του 

Αγίου Γεωργίου στην Κελεφά, βλ. Ν. Δρανδάκη- Ε. Δωρή- Σ. Καλοπίση- Β. Κέπετζη- Μ. 

Παναγιωτίδη. Π.Α.Ε. 1981, τ. Β', ό.π., σσ. 571, 573, των Αγίων Θεοδώρων στον Κάμπο, βλ. των 

ιδίων, ό.π., σ.465, της Κοίμησης της Θεοτόκου στο Σταυροπήγι, βλ,των ιδίων, ό.π., σ.472 και του 
Αγίου Νικήτα στου Δολούς, βλ.των ιδίων, ό.π., σ.507.

43 Στο ναό του Αγίου Νικολάου στη Γέρμα, βλ. Ν.Β. Δρανδάκη- Ε. Δωρή- Β. Κέπετζη- Μ. 
Κωνσταντουδάκη, Έρευνα στην Κάτω Μάνη, ό.π., σ.116

44 Στο ναό της Μεταμόρφωσης στην Κελεφά, βλ. Ν.Β. Δρανδάκη- Ε. Δωρή- Σ. Καλοπίση- Β. 

Κέπετζη- Μ. Παναγιωτίδη, Π.Α.Ε. 1981, τ. Β', ό.π., σ.575, του Προφήτη Ηλία στα Καλλισνέικα, 

βλ. των ιδίων, ό.π., σ.525 και του Αγίου Σπυρίδωνος στους Μπουλαριούς, προσωπική 
παρατήρηση κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο μνημείο.
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τελευταία παράσταση, καταλαμβάνει το Β, Ν, και Δ μέρος του ναού, ενώ στη 

Μάνη κοσμεί και τις πλευρές του Ιερού Βήματος.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ. Συνοψίζοντας θα μπορούσα να πω ότι το εικονογραφικό

πρόγραμμα των εξεταζόμενων μνημείων, το οποίο απαντά συχνά στους

μεταβυζαντινούς ναούς της Μάνης τον 17ο και 18ο αιώνα, περιλαμβάνει θέματα

γνωστά στη μνημειακή ζωγραφική του 16ου και 17ου αι. στην ηπειρωτική '
- % 

Ελλάδα, καθώς και του 18ου αι. στην Πελοπόννησο και την Αττική, όπου είχα

τη δυνατότητα να κάνω συγκρίσεις. Παρ' όλο που τα μέρη του ναού δεν χάνουν

την παραδεδομένη συμβολική τους αξία, παρατηρείται σύγχυση του

εικονογραφικού προγράμματος στον εξεταζόμενο ναό της Γέρμας από την

αφηγηματική διάθεση που χαρακτηρίζει τον 18ο αιώνα, η οποία όμως έχει

αρχίσει πιο πριν45 . Αξίζει ν' αναφερθεί η διάθεση του καλλιτέχνη για νουθεσία

των πιστών με θέματα ηθικοδιδακτικού περιεχομένου, όπως οι Τιμωρίες , k
*

κολαζομένων και η εικονιστική απόδοση των λόγων του Ιησού (Ματθ. κ ε \  35- 

36), καθώς και για την εμψύχωσή τους με σκηνές μαρτυρίων.

‘ft*

45 Μ. Cbatzidakis, Πνευματικός βίος και πολιτισμός 1669 - 1821, ό.π., σ.246 και για την περιοχή 

της Αιτωλοακαρνανίας, βλ. Α.Λ. Παλιούρα, ό.π., σ.118
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ A'

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦ1ΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Στο κεφάλαιο αυτό θ’ ασχοληθώ με την εικονογραφική ανάλυση 

ικανού αριθμού παραστάσεων και μεμονωμένων μορφών οι οποίες θα 

βοηθήσουν στη συναγωγή συμπερασμάτων για την εικονογραφία των 

εξεταζομένων μνημείων.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

ΠΛΑΤΥΤΕΡΑ45. Η Παναγία, στα εξεταζόμενα μνημεία της Γέρμας (πίν. 

96α), του Σκουταριού (πίν. 96β) και του Πύρριχου, εικονίζεται να κάθεται 

σε ξύλινο θρόνο, ο οποίος είναι διακοσμημένος με σχέδια, που 

παρατηρούνται και σ’ έπιπλα άλλων παραστάσεων στους παραπάνω 

ναούς. Στο ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου στον Πύρριχο ο θρόνος 

έχει κάγκελλα.46 Σ’ όλα τα εξεταζόμενα μνημεία, εκτός από εκείνο της 

Τσεροβάς (πίν. 97α), ο Ιησούς ευλογεί με το δεξιό του χέρι, ενώ η 

Παναγία ακουμπά το αριστερό της χέρι στον ώμο του47. Επί πλέον, στο 

εξεταζόμενο μνημείο του Πύρριχου ο Ιησούς κρατάει ειλητό. Στο ναό 

της Κοίμησης της Θεοτόκου στην Τσεροβά και του Γενέσιου της 

Θεοτόκου στα Κεχριάνικα (πίν. 97β), η Παναγία σε παραλλαγή του

45 . Στα μνημεία υπάρχει η επιγραφή Η ΠΛΑΤΥΤΕΡΑ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ, όχι 
ορθογραφημένη.

46 .Το στοιχείο αυτό γνωστό από την παλαιολόγεια εποχή και τα μνημεία του 16ου αι. 

στον Αθω, παρατηρείται σε μνημεία του Που αι. στην Ήπειρο, στον Αγιο Αθανάσιο 

και Αγιο Νικόλαο στην Κλειδωνιά της Κόνιτσας, βλ. Δ. Τριανταφυλλόπουλου, 

"Εκκλησιαστικά μνημεία στην Κλειδωνιά Κονίτσης”, Ηπ. Χρον.. τ. ΙΘ'(1975), Ιωάννινα 
1975, σσ. 7-120 (εικ. 30, 37).

47 . Το ίδιο παρατηρείται στα έργα των ζωγράφων από το Λινοτόπι, βλ. Α. Τούρτα, Οι 

ναοί του Αγίου Νικολάου στη Βίτσα και του Αγίου Μηνά στο Μονοδένδρι, ό.π., σ. 58.
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τύπου της Βλαχερνίτισσας, έχει υψωμένα τα χέρια της σε στάση δέησης, 

ενώ ο Ιησούς που βρίσκεται στην αγκαλιά της, ευλογεί και με τα δύο 

του χέρια. Στον ίδιο εικονογραφικό τύπο απεικονίζεται η Πλατυτέρα τον 

16ο αι. στο ναό της Μεταμόρφωσης στη Βελτσίτσα και τον 17ο αι. σε 

μνημεία, έργα ζωγράφων από το Λινοτόπι48, τη Μεσσηνία49 και σ’ 

άλλους ναούς του Που και 18ου αι. στη Μάνη50. Στον εξεταζόμενο 

ναό της Τσεροβάς (πίν. 97α) ο χιτώνας του Ιησού κοσμείται με φυτικά 

μοτίβα. Σ’ όλα τα εξεταζόμενα μνημεία εκατέρωθεν της Παναγίας 

εικονίζονται οι αρχάγγελοι κρατώντας σκήπτρο.

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΏΝ51. Στο ναό της Μεταμόρφωσης στη 

Γέρμα, στο καθολικό της μονής του Αγίου Γεωργίου στο Σκουτάρι και 

στο ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου στην Τσεροβά, όπου ιστορείται η 

παράσταση, ο Ιησούς (πίν. 43β) εικονίζεται δύο φορές δίπλα από την 

Αγία Τράπεζα, δίνοντας στον Παύλο να πιει από ένα ψηλό ποτήρι και 

στον Πέτρο ένα κομμάτι άρτο. Στο καθολικό της μονής του Αγίου 

Γεωργίου στο Σκουτάρι και στο ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου στην 

Τσεροβά μερικοί από τους αποστόλους φορούν σύγχρονα υποδήματα, 

ενώ στο πρώτο μνημείο κάποιοι άλλοι είναι ξυπόλυτοι. Σ’ όλα τα

48 . Της ιδίας, ό.π., σ. 58σημ. 175, 176, 177.

49 . Στο ναό των Ταξιαρχών στο χωριό Λαδά Αλαγονίας, βλ. Κ. Καλοκύρη, Βυζαντινοί 

εκκλησίαι της Ιερός Μητροπόλεως Μεσσηνίας, ό.π., πίν. 228β.

50 . Τον 17ο αι. στο ναό της Παναγίας της Εννιάμερης στη Σκάλα Βαχού, βλ. Ν. Β.

Δρανδάκη-Ε. Δωρή-Β. Κέπετζη-Μ. Κωνσταντουδάκη, Έρευνα στην Κάτω Μάνη, ό.π., σ. 

150, στη μονή της Πανάγιας του Τσίγκου, βλ. Ν. Β. Δρανδάκη-Ε. Δωρή-Σ. Καλοπίση-Β. 

Κέπετζη-Μ. Παναγιωτίδη, Π.Α.Ε. 1981, τ. Β', ό.π., σ. 567 και τον 18ο, στο ναό των

Αγίων Πάντων στην Πλάτσα, βλ. των ιδίων, ό.π., σ. 546.

51 . Για το θέμα αυτό βλ. Κ. Wessel, Abendmahl und Apostelkommunion, 

Recklinghausen 1964 και Οι. Walter, A n and Ritual of the Byzantine Church, Variorum 
Publications, London 1982, σ. 184 κ.ε και 215 κ.ε.
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εξεταζόμενα μνημεία ο Ιούδας (πίν. 46β) στρέφει τα νώτα του προς τους 

αποστόλους, χαρακτηριστικό των μνημείων της σχολής της ΒΔ 

Ελλάδας52. Επί πλέον, εικονίζεται ένας διάβολος στον αυχένα του, όπως 

και σ’ άλλα μνημεία του 18ου αι.53

Ο ΜΕΛΙΣΜΟΣ. Στο ναό της Μεταμόρφωσης στη Γέρμα (πίν. 3β) και στο 

καθολικό του Αγίου Γεωργίου στο Σκουτάρι (πίν. 61α) ο Ιησούς 

εικονίζεται ξαπλωμένος σ’ ένα δίσκο πάνω στην Αγία Τράπεζα. Δίπλα 

του βρίσκεται δισκοπότηρο με λαβίδα και κλειστό ευαγγέλιο. Ο 

Μελισμός απεικονίζεται με τον ίδιο τρόπο στο ναό της Κοίμησης της 

Θεοτόκου στην Τσεροβά, αλλά δεν ζωγραφίζεται κιβώριο πάνω από την 

Αγία Τράπεζα. Τον Ιησού πλαισιώνουν ιεράρχες54 με ειλητά55. Στη 

Γέρμα διακρίνουμε τον άγιο Ιάκωβο τον Αδελφόθεο και Χρυσόστομο Β. 

του Μελισμού, και Ν. τον άγιο Βασίλειο και Αθανάσιο (πίν. 4α). Στο 

καθολικό της μονής του Αγίου Γεωργίου στο Σκουτάρι, διακρίνουμε τον

s2 . Ang. Stavropoulou-Makri, ό.π., σσ. 30-32, πίν. 3a-b, όχου αναφέρεται βιβλιογραφία 

και Α. Τούρτα, ό.π., σσ. 59-61.

53 . Όπως στο ναό του Αγίου Νικολάου στη Μοσχόπολη (1726), έργο του Δαβίδ 

Σεληνιτζιώτη, βλ. της ιδίας, ό.π., σ. 61 σημ. 200.

54 . Για τη θέση τους στο ιερό βλ. S. Dufrenne, "L’enrichissement du programme 

iconographique dans les eglises byzantines du XIII siecle, Symposium de Sopocani 1965, 

Beograd 1967, σ. 36 κ.ε., G. Babic, "Les discussions christologiques du XHe siecle el Γ 

apparition de nouvelles scenes dans le decor absidal des eglises byzantines. Les eveques 

officiants devant Γ Hetimasie et les Eveques officiants devant Γ Amnos, Z.L.U. τ. 

2(1966), Novi-Sad 1966, σσ. 30-31 και εικ. 1-15. To ίδιο άρθρο δημοσιεύθηκε στο 

Frbhmitlelalterliche Studien. τ. 2(1968), Berlin 1968, σσ. 368-386 και L. Stefanescu, L' 

Illustration des Liturgies dans Γ art de Byzance et de Γ Orient, Bruxelles 1936, σ. 108 

κ.ε, 127 κ.ε. και Ch. Walter, ό.π., σ. 205 κ.ε. Για την παράσταση του Μελισμού βλ. X. 
Κωνσταντινίδη, Ο Μελισμός, διδ. διατριβή, αδημ., Αθήνα 1991.
55 . Για τις επιγραφές στα ειλητά βλ. G. Babic-Ch. Walter, " The Inscription upon 
Liturgical Rolls in Byzantine Apse Decoration ", R.E.B.. τ. 34(1976), Paris 1976, σσ. 
269-280.
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άγιο Βασίλειο56, Αθανάσιο57 και Κύριλλο58 Ν. του Μελισμού, και Β. 

τον άγιο Ιωάννη το Χρυσόστομο59, Γρηγόριο (πίν. 44α)60 και Ιάκωβο τον 

Αδελφόθεο61. Στην Τσεροβά σώζεται σε καλή κατάσταση ο Ιάκωβος ο 

Αδελφόθεος. Σε πολλούς μεταβυζαντινούς ναούς της Μάνης εικονίζεται 

ο Ιησούς όρθιος σε δισκοπότηρο να ευλογεί, ενώ υπάρχει η επιγραφή 

Ζωηφόρος Αρτος.62 Χαρακτηριστικό είναι ότι στο καθολικό της μονής 

του Αγίου Γεωργίου στο Σκουτάρι, τα άμφιά τους είναι κατάκοσμα με 

φυτικά κοσμήματα.

Η ΟΥΡΑΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.63 Εικονίζεται στο καθολικό της μονής του 

Αγίου Γεωργίου στο Σκουτάρι, μετά την Κοινωνία των αποστόλων, στο 

Β. και Ν. σκέλος της αψίδας και συνεχίζεται στη βόρεια και νότια 

πλευρά του ιερού. Ο Ιησούς εικονίζεται δύο φορές , όπως συνηθίζεται

56. Στο ειλητό του διαβάζουμε: Ο Υ Α Ε 1 Σ \  Α Α ο Ν  Τ Ώ Ν  Π  \ Σ Η Ν Δ Ε Α \ Ε Μ Ε ( Ν Ω ) Ν  Τ Ω Ν \  

Ο α Ρ Ι Κ Ι Κ Ω Ν  ε Π Ι Θ  Υ ( Μ Ι Ω Ν )

57 . Α ΙΑ  T O V \  Ο Ι Κ Τ Ι Ρ Μ Ω Ν  I Τ Ο Υ  Μ Ο Ν Ο Γ Ε Ν Ο Υ Σ  C ( O Y  Υ Ι Ο Υ ) .

58 . Π ά Ι . ιΝ \  Κ ( Α Ι )  Π Ώ λ ί λ α ) Κ Ι \ 0  C O I Y ) Π \ Ρ Ο € Π ί Π Τ \ Ο Μ Ε Ν .

59 . Ο  & ( E O ) S  Ο  & ( E O ) S  Η \ Μ Ω Ν  Τ 6 Ν  Ο Ύ Ρ α Ν Ι \ Ω Ν  ά Ρ \Τ Ο ν .  T t iv I Τ ο Ό Φ Η \  Τ Ο Υ  

T l a N T O S .

60 . Ο  Θ ( Ε Ο Σ )  ο a n O S \  0  Ε  Ν  α Γ Ι ο ι  1C Α ν Α π ά ί  A V O M F A N O C .

61 .Ε Ι Π Ε Ν Ι  Κ ύ Ρ Ι Ο Ξ I T a s  ε α ίυ ) \ τ ο υ  M \ a 9 H T a f s ) \  I  1.

62 . Τον 18ο αι. στον Αγιο Αθανάσιο στα Σκυφιάνικα, στον Άγιο Ιωάννη και Αγιο 

Νικόλαο στο Βαχό, στον Αγιο Ιωάννη το Χρυσόστομο, στην Κοίμηση Θεοτόκου και 

Αγιο Δημήτριο στο Σκουτάρι, στην Παναγία τη Φανερωμένη στο Κουσκούνι, βλ. Ν. 

Β. Δρανδάκη-Ε. Δωρή-Β. Κέπετζη-Μ. Κωνσταντουδάκη, Έρευνα στην Κάτω Μάνη, ό.π., 

σσ. 22, 155, 158, 188, 192, 194, 226, στο ναό της Μεταμόρφωσης στην Κελεφά (18ος), 

βλ. Ν. Β. Δρανδάκη-Ε. ^ω ρή-Σ . Καλοπίση-Β. Κέπετζη-Μ. Παναγιωτίδη, Π.Α.Ε. 1981, τ. 

Β', ό.π., σ. 574, στην Παναγία τη Μεσοσπορίτισσα στη Σκάλα Βαχού (19ος) και στον 

Αγιο Δημήτριο στο Σκαμνάκι ( 18ος και 19ος αι.), βλ. Ν. Β. Δρανδάκη-Ε. Δωρή-Β. 

Κέπτζη-Μ. Κωνσταντουδάκη, Έρευνα στην Κάτω Μάνη, ό.π., σ. 157 σημ. 289 και σ. 
100.

63 . Διαβάζουμε την επιγραφή Η  Θ ¥ Α  Λ Η Τ Ο Υ Ρ Π 'α .
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στη μεταβυζαντινή εποχή. Στη Ν. πλευρά του ιερού (πίν. 45β) ο Ιησούς 

μπροστά από την Αγία Τράπεζα, κρατώντας κηροπήγιο με δύο κεριά στο 

κάθε χέρι, δέχεται τους αγγέλους με στολή διακόνου. Απ’ αυτούς ο 

πρώτος κρατάει θυμιατό, ο δεύτερος θυμιατό και λαμπάδα44, ο τρίτος 

δίσκο πάνω στο κεφάλι του και οι δύο τελευταίοι μεταφέρουν επιτάφιο 

(πίν. 46α). Στη Β. πλευρά, ο Ιησούς μπροστά από την Αγία Τράπεζα (πίν. 

59α), όπου υπάρχει χερουβείμ, κρατάει δύο τρικέρια, και παρακολουθεί 

τρεις αγγέλους ν’ αποχωρούν, μεταξύ των οποίων ζωγραφίζεται χερουβείμ. 

Σε μνημεία της σχολής της ΒΔ Ελλάδας45 εικονίζονται χερουβείμ που 

κρατούν ριπίδια. Στο εξεταζόμενο μνημείο χερουβείμ με ριπίδια 

ζωγραφίζονται στο Ν. σκέλος της αψίδας πάνω από την παράσταση της 

Ουράνιας Λειτουργίας, ανεξάρτητα, σε ξεχωριστό διάχωρο, κοντά στην 

παράσταση της Αγίας Τριάδας, που κοσμεί το μέτωπο της αψίδας.

Η ΑΚΡΑ ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ44. Με την επιγραφή Η Αποκαθήλωση47 

εικονίζεται στα εξεταζόμενα μνημεία (πίν. 8α) ο Ιησούς, μόνος μέσα σε 64 65 66 67

64 . Όπως στις αθωνίτικες τοιχογραφίες του 16ου αι., βλ. Α. Τούρτα, ό.π., σ. 69.

65 . Aug. Stavropoulou-Makri, ό.π., σσ. 39-40 και Α. Τούρτα, ό.π., σσ. 68-69, όπου 

δίδεται και βιβλιογραφία.

66 . Για το θέμα βλ. D. Pallas, Die Passion und die Bestattung Christi. Der Ritus-Das 

Bild, ό.π., σ. 197 κ.ε, S. Dufreune, "Images du decor de la prothese”, R.E.B.. τ. 

XXVI0968), Paris 1968, σσ. 297-310 (σ. 297 κ.ε), H. Belting, "An image and its 

Function in the Liturgy: The Man of Sorrows in Byzantium, D.O.P.. District of 

Columbia, τ. 34-35, Washington 1980-1981, σσ. 1-16, εικ. 1-22 (σ. 1 κ.ε.) και του ιδίου, 

Das Bild und sein Publikum in Mittelalter, Berlin 1981, σ. 181 κ.ε.

67 . Για την επιγραφή βλ. σημ. 3 στο κεφάλαιο Γ 'τη ς  παρούσας εργασίας, και Ν. Β. 
Δρανδάκη-Ε. Δωρή-Σ. Καλοπίση-Β. Κέπετζη-Μ. Παναγιωτίδη, Π.Α.Ε.. 1981, τ. Β', ό.π., 

σ. 456 σημ. 4. Στα εξεταζόμενα μνημεία δεν τηρείται η ορθογραφία.
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σαρκοφάγο. Σε άλλα μνημεία της Μάνης ο Ιησούς περιβάλλεται από 

την Παναγία και τον Ιωάννη το Θεολόγο68.

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ69. Η παράσταση αυτή, η 

οποία ιστορείται σ’ όλα τα εξεταζόμενα μνημεία (πίν. 83β), εκτός από το 

ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου στον Πύρριχο, κοσμεί το μέρος της 

πρόθεσης. Στο δεξιό μέρος της σύνθεσης εικονίζεται ο Ιησούς με 

σχισμένο χιτώνα και στο αριστερό ο Πέτρος Αλεξανδρείας, εκτός από 

το ναό της Μεταμόρφωσης στη Γέρμα, όπου ο ζωγράφος έχει 

αντιγράψει ανάποδα το ανθίβολο (πίν. 20β). Έτσι, ο Ιησούς και ο Πέτρος 

Αλεξανδρείας έχουν τις αντίθετες θέσεις από τα άλλα εξεταζόμενα 

μνημεία. Ανάποδα, από δεξιά προς τα αριστερά, έχει γραφεί επίσης και 

η επιγραφή.

Στην κόγχη της πρόθεσης του ναού της Μεταμόρφωσης στη 

Γέρμα ( πίν. 6β) και της Κοίμησης της Θεοτόκου στην Τσεροβά

68 . Τον 18ο αι. στον Αγιο Δημήτριο στον Καρβελά, στην Αγία Τριάδα, Κοίμηση 

Θεοτόκου, και Αγιο Αντώνιο στο Σκουτάρι, την Παναγία Φανερωμένη στο Κουσκούνι, 

και τον 19ο στην Παναγία τη Φανερωμένη στα Καλύβια και στον Αγιο Νικόλαο στα 

Σκυφιάνικα, βλ. Ν. Β. Δρανδάκη-Ε. Δωρή-Β. Κέπετζη-Μ. Κωνσταντουδάκη, Έρευνα στην 

Κάτω Μάνη, ό.π., σσ. 90, 185 σημ. 352, 192, 195 σημ. 370, 209, 226, 19. Επί πλέον 

μαζί με την Παναγία και τον Ιωάννη εικονίζεται πολλές φορές ο Προφήτης Ησαϊας ( 

Ταξιάρχης στο Μοναστηράκι, Αγιος Γεώργιος στον Πύρριχο), βλ. των ιδίων, ό.π., σσ. 

163, 164, 216. Επίσης αρκετά παραδείγματα αναφέρονται στην έρευνα των Ν. Β. 

Δρανδάκη-Ε. Δωρή-Σ. Καλοπίση-Β. Κέπετζη-Μ. Παναγιωτίδη, Π.Α.Ε. 1981, τ. Β', ό.π., 
σ. 463 σημ. 3.

69 · Για το θέμα αυτό βλ. G. Millet, "La vision de Pierre d’ Alexandrie", Melanges a 
Ch. Diehl, II, Paris 1930, σσ. 99-115.
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εικονίζεται ο Μελχισεδέκ70 κρατώντας μόνο ένα δίσκο με τρεις 

άρτους71. Ο Ά γιος Στέφανος72 ντυμένος με τη στολή διακόνου, στη 

Γέρμα, στο Σκουτάρι, στην Τσεροβά και στα Κεχριάνικα όπου 

εικονίζεται, κρατάει ομοίωμα εκκλησίας. Εικονίζονται επίσης, ο Τίμων73 

με στολή διακόνου και ο Ρουφίνος74 στη Γέρμα (πίν. 4β) και την 

Τσεροβά, ο Εύπλος75 στη Γέρμα (πίν. 7α) και στα Κεχριάνικα, και ο 

Ρω μανός ο Μ ελω δός76 στην Τσεροβά. Στο τελευταίο μνημείο κρατούν 

ομοίωμα εκκλησίας και λαμπάδα. Εικονίζονται νέοι, αγένιοι, σχεδόν 

όμοιοι με τους αγίους Ρωμανό κι Εύπλο στη μονή Ξενοφώντος.77 Σε 

κόγχη του ναού της Μεταμόρφωσης στη Γέρμα εικονίζεται ο Άγιος 

Χαραλάμπης78, (πίν. 9α) κρατώντας Ευαγγέλιο,_ ενώ κρέμεται '  το

κομποσχοίνι του. Φοράει σταυρό και το ιμάτιό του κοσμείται με σχέδια, 

που παρατηρούμε στα ενδύματα κι άλλων μορφών αλλά και σ'έπιπλα

70 . Ο Μελχισεδέκ εικονίζεται στο ναό του Αγίου Νικολάου στη Βίτσα (17ος αι.), έργο 

ζωγράφων από το Λινοτόπι. Για τη θέση του στο ιερό, καθώς κι άλλων προφητών βλ. 

Α. Τούρτα, ό.π., σ. 69 σημ. 295, όπου δίδεται βιβλιογραφία.

71 . Όπως και στο Πρωτάτο βλ. G. Millet, Monuments de Γ Athos, ό.π., πίν. 8.2.

72 . Για τη θέση των διακόνων στο ιερό και τ’ αντικείμενα που κρατούν G. de 

Jerpbanlon, ”L’ attribut des diacres dans Γ art chr^tien du Moyen Age en Orient, Εις 

μνήμην Σπ. Λάμπρου, εν Αθήναις 1935, σσ. 403-416.

73 . Στην Τσεροβά διαβάζουμε την επιγραφή: THMONOS. Σύμφωνα με την Ερμηνεία, 

βλ. Διονυσίου εκ Φουρνά, Ερμηνεία της ζωγραφικής τέχνης, υπό Α. Παπαδοπούλου - 

Κεραμέως, εν Πετρουπόλει 1909, σ. 152, είναι "...μιξαιπόλιος, βουρλογένης”. Στο 

εξεταζόμενο μνημείο είναι νέος, φαλακρός και φοράει στολή διακόνου. Στην Ερμηνεία 

ο Τίμων αναφέρεται ως άγιος και στις Πράξεις των Αποστόλων ως διάκονος, βλ. G. 

de Jerphanion, ό.π., σ. 411 σημ. 3.

74 . Εικονίζεται σύμφωνα με την Ερμηνεία βλ. Διονυσίου εκ Φουρνά, Ερμηνεία της 

ζωγραφικής τέχνης, ό .π ., σσ. 157, 267, 292.

75 . Σύμφωνα με την Ερμηνεία, του ιδίου, ό.π.

76 . Σύμφωνα με την Ερμηνεία, του ιδίου, σσ. 157, 168, 267.

77 . G. Millet, Monuments de Γ Athos, ό.π., πίν. 184.2.
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στα εξεταζόμενα μνημεία. Το μέτωπο της αψίδας στο ναό της

Μεταμόρφωσης στη Γέρμα κοσμεί η παράσταση του Αγίου Μανδηλίου79 

(πίν. 3α) ανάμεσα σε χερουβείμ και σεραφείμ80, η οποία εικονίζεται 

στους περισσότερους ναούς της Μάνης. Στο καθολικό της μονής του 

Αγίου Γεωργίου στο Σκουτάρι και στο ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου 

στον Πύρριχο (πίν. 88β) ζωγραφίζεται η Αγία Τριάδα81.

78 . Διαβάζουμε την επιγραφή: X α Ρ ό ύ .ο Μ I7HS. Βλ. Διονυσίου εκ Φουρνά, ό.π., σσ. 167, 

199, 269, 292. Στο παλαιό καθολικό της μονής Μεταμόρφωσης στα Μετέωρα, βλ. 

Evang. Geortsiyanni, ό.π., πίν. 85, ο άγιος Χαραλάμπης εικονίζεται σε στηθάριο.

79 . Για το θέμα αυτό βλ. A. Grabar, La Sainte Face de Laon. Le Mandylion dans Γ 

art orthodoxe, Seminarium Kondakovianum, ΖΩΓΡΑΦΙΚΑ, τ. Ill, Prague 1931, σσ. 5 

κ.ε. και 16 κ.ε.

80 . Σε άλλα μανιάτικα μνημεία της ίδιας εποχής το Αγιο Μανδήλιο εικονίζεται 

ανάμεσα σε σεβίζοντες αγγέλους (Αγιος Γεώργιος στην Πάνιτσα, Μεσοσπορίτισσα στο 

Βαχό, Αγία Τριάδα στο Σκουτάρι και Παναγία στα Καλύβια), βλ*Ν. Β. Δρανδάκη-Ε. 
Δωρή-Β. Κέπετζη-Μ. Κωνσταντουδάκη, Έρευνα στην Κάτω Μάνη, ό.π., σσ. 62 σημ. 

132, 157, 185 σημ. 351, 203. Τον 19ο αι. στον Αγιο Νικόλαο στα Σκυφιάνικα, βλ. των 

ιδίων, ό.π., σ. 19. Στο ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου στο Σκουτάρι υπάρχει κι ένας 

τρίτος που κρατάει το Αγιο Μανδήλιο, βλ. των ιδίων, ό.π., σ. 192. Επίσης βρίσκεται 

ανάμεσα στον Προφήτη Δαβίδ και τον Αγιο Βασίλειο (Αγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος 

στο Σκουτάρι, Αγιοι Θεόδωροι στον Κάμπο και Αγιος Γεώργιος της Ξανθούλαινας), βλ. 

των ιδίων, ό.π., σ. 18& και Ν. Β. Δρανδάκη-Ε. Δωρή-Σ. Καλοπίση-Β. Κέπετζη-Μ. 

Παναγιωτίδη, Π.Α.Ε. 1981, τ. Β', ό.π., σ. 462 σημ. 6 και σ. 562. Επίσης εικονίζεται 

μεταξύ παλαιοδιαθηκικών σκηνών, της Φιλοξενίας και Θυσίας του Αβραάμ, βλ. Ν. Β. 

Δρανδάκη-Ε. Δωρή-Β. Κέπετζη-Μ. Κωνσταντουδάκη, Έρευνα στην Κάτω Μάνη, ό.π., σ.
22.

81 . Βλ. σημ. 11 στο κεφάλαιο Γ ' της παρούσας εργασίας.
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Π Α Λ Α ΙΟ Α ΙΑ Θ Η Κ ΙΚ Ε Σ  Σ Κ Η Ν Ε Σ

Η ΘΥΣΙΑ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ82. Το εικονογραφικό σχήμα της παράστασης 

αυτής που ιστορείται στο ναό της Μεταμόρφωσης στη Γέρμα (πίν. 5β) και 

της Κοίμησης της Θεοτόκου στην Τσεροβά (πίν. 67α), χαρακηρίζεται από 

λιτότητα. Εικονίζεται μόνο η Θυσία του Ισαάκ*3, όπως και στο 

παρεκκλήσιο του Προδρόμου της μονής Βουλκάνου84. Στη σύνθεση 

κυριαρχεί η μορφή του Αβραάμ85, ο οποίος, ενώ ετοιμάζεται να κόψει 

το κεφάλι του Ισαάκ, στρέφει το κεφάλι του προς τον άγγελο που 

βρίσκεται σε τεταρτοκύκλιο. Σε διαφορετικά επίπεδα, στο αριστερό 

μέρος της σύνθεσης εικονίζεται κτιστό καμίνι86 και στο δεξιό μέρος ένα 

πρόβατο87 σ’ένα χαμηλό λόφο, ένα υποζύγιο και δύο γυναικείες μορφές.

82. Διαβάζουμε την επιγραφή Η 60IC H A  ΤΟΥ αΒΡΑΑΜ . Για την εικονογραφία του 

θέματος βλ. Ang. Stauropoulou- Makri, ό.π., σ.36 σημ.71 όπου υπάρχει βιβλιογραφία. 

Στη μονή Βελτσίτσας η παράσταση χαρακτηρίζεται από αφηγηματικότητα. Βλ. της 

ιδίας, ό.π., σ. 36 σημ. 73, 74, όπου σναφέρονται παραδείγματα μνημείων από τη 

βυζαντινή και μεταβυζαντινή περίοδο , των οποίων η παράσταση της Θυσίας του 

Αβραάμ χαρακτηρίζεται από ανάλογη αφηγηματικότητα.

83. Της ιδίας, ό.π., σ.36 σημ. 72, όπου αναφέρονται παραδείγματα από τη βυζαντινή 
περίοδο.

84.  Κ. Καλοκύρη, ό.π., πίν. 129

85.  Όπως στο καθολικό της μονής Λαύρας, βλ. G. Millet, Monuments de Γ Athos, ό.π., 
πίν. 121.6

86 .Κτιστό καμίνι, όχι ακριβώς το ίδιο, παρατηρούμε στην Περίβλεπτο, βλ. του ιδίου, 

Monuments byzantins de Mistra ( Matenaux pour Γ etude de Γ architecture et de la 

peinture en Grice aux XlVe, XVe siecles), Album, Paris 1910, πιν. 113.3, στο ναό των 

Αγίων Αποστόλων στην Καστοριά, βλ. Στ. Πελεκανίδη, ό.π., πίν. 191 και Γ. Γ. 

Γούναρη, Οι τοιχογραφίες των Αγίων Αποστόλων και της Παναγίας Ρασιώτισσας στην 

Καστοριά, Δημοσιεύματα της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών αρ. 56, διδ. διατριβή, 

Θεσσαλονίκη 1980, πίν. 4α και στο παρεκκλήσιο του Προδρόμου της μονής Βουλκάνου, 
Κ. Καλοκύρη, ό.π., πίν. 129.

87 .Στην Τσεροβά, όπου η παράσταση έχει αποξεστεί σ’ αυτό το μέρος και δεν 

παρατηρείται η ίδια διαβάθμιση του εδάφους σ’ επίπεδα, διακρίνεται με δυσκολία το 
πρόβατο.
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Στο βάθος της σύνθεσης πίσω από τον Αβραάμ υψώνεται η κορυφή ενός 

βουνού.

Η ΘΥΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΔΑΒΙΔ88 Η παράσταση αυτή εικονίζεται 

κοντά στην προηγούμενη και στους ίδιους ναούς, της Γέρμας και της 

Τσεροβάς (6α, 68α). Χαρακτηρίζεται από λιτότητα, όπως σ’ ένα άλλο 

μνημείο του 18ου αι89, το καθολικό της μονής του Ταξιάρχη στο χωριό 

Μουρά Κυνουρίας στην Αρκαδία90. Η παράσταση αυτή (Βασιλειών Β', 

κδ\ 15-18) αναφέρεται στη θυσία που πρόσφερε ο Δαβίδ στο αλώνι του 

Ορνά. Με τη θυσία αυτή ήθελε ο Δαβίδ να ζητήσει συγχώρεση, επειδή 

έπεσε στην αμαρτία να μετρήσει το στρατό του, στηρίζοντας τη δύναμή 

του στην αριθμητική υπεροχή κι όχι στη βοήθεια του Θεού. 

Προηγουμένως, με τη μεσολάβηση του προφήτη Γαδ, ο Θεός πρότεινε 

τρεις τιμωρίες στο Δαβίδ για να διαλέξει όποια θέλει: Πείνα του λαού 

για τρία χρόνια, ήττες του στρατού του για τρεις μήνες, ή θανατηφόρα

88 . Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία της ζωγραφικής τέχνης, ό.π., σ. 63. Επίσης βλ. L. 

Reau, L’ Iconographie de Γ art chretien, τ. II, Iconographie de la Bible I, Ancien 

Testament, Paris 1956, σσ. 253-286. Ο βίος του Δαβίδ εικονίζεται σε βυζαντινά 

χειρόγραφα, βλ. J. Lassus, L’ illustration byzantine du Livre des Rois, Vaticanus 

graecus 333 (Bibliotheque des Cahiers Archeologiques IX) - Klincksieck, Paris 1973, όπου 

δίδεται προγενέστερη βιβλιογραφία. Κυρίως εικονογραφείται ο 'Ελεγχος του Νάθαν και 

η Μετάνοια του Δαβίδ, βλ. Σ. Κουκιάρη, Τα θαύματα-εμφανίσεις των αγγέλων και 

αρχαγγέλων στην βυζαντινή τέχνη των Βαλκανίων, Αθήνα-Γιάννινα 1989, σσ. 135-138, 
όπου υπάρχει εκτενής βιβλιογραφία.

89 . Η παράσταση αυτή εικονίζεται και στον Αγιο Γεώργιο Μαραθέας, βλ. Ν. Β. 

Δρανδάκη-Ε. Δωρή-Β. Κέπετζη-Μ. Κωνσταντουδάκη, Έρευνα στην Κάτω Μάνη, ό.π., σ. 
78.

90.1σ. Κακούρη, " Το μοναστήρι του Ταξιάρχη Μιχαήλ της Μουράς στο Παλαιοχώρι 

Κυνουρίας ", Πελοποννησιακά. τ. ΙΣΤ' (1985-1986), Φίλιον Δώρημα εις τον Τάσον Αθ. 

Γριτσόπουλον δια τα 50 χρόνια επιστημονικής του παρουσίας, Αθήναι 1986, σσ.305-332, 
πιν.ΛΗ-ΜΗ, (σ.323, πίν.ΜΒ, εικ.16).

63



επιδημία για τρεις μέρες. Προτίμησε την τρίτη τιμωρία. Έτσι στα 

εξεταζόμενα μνημεία, στο αριστερό μέρος της σύνθεσης εικονίζεται ο 

αρχάγγελος Μιχαήλ ο οποίος έχει σύρει το ξίφος από τη θήκη, και 

στο δεξιό παρατηρείται ο προφήτης Δαβίδ με φωτοστέφανο και στέμμα 

να δέεται γονατιστός. Ανάμεσά τους ζωγραφίζονται δύο βόδια, από το 

λαιμό των οποίων τρέχει αίμα. Πίσω απ’ αυτά , πάνω στις μαλακές 

καμπύλες του εδάφους δύο ξύλα τοποθετημένα χιαστί, στα οποία είναι 

προσαρμοσμένες διχάλες, αποτελούν το θυσιαστήριο. Οπως και στο 

καθολικό της μονής του Ταξιάρχη Μιχαήλ στο χωριό Μουρά Κυνουρίας, 

δεν εικονίζονται οι αιματηρές λεπτομέρειες της εξολοθρεύσεως 70.000 

ανδρών. Στο βάθος υψώνονται τείχη πόλης, τα οποία στην Τσεροβά 

έχουν επάλξεις δυτικού τύπου.

Η ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ. Η παράσταση91 αυτή (πίν. 5α) 

εικονίζεται στο βόρειο σκέλος της αψίδας του ναού της Μεταμόρφωσης 

στη Γέρμα. Η εξεταζόμενη παράσταση ακολουθεί σε αρκετά σημεία το 

εικονογραφικό σχήμα που διαμορφώθηκε στην παλαιολόγεια εποχή92, 

ενώ δεν απεικονίζονται οι λεπτομέρειες που παρατηρούνται στα μνημεία 

της σχολής της ΒΔ Ελλάδας93. Γύρω από ένα πολυγωνικό τραπέζι, το 

μπροστινό μέρος του οποίου είναι ανοικτό, κάθονται οι τρεις άγγελοι

91 . Έχει την επιγραφή Η  ΦΙ'λοίέΝΗΑ ΤΟ Υ αΒ Ρ Α (Α )Μ  και όχι Αγία Τριάς.

92 . Ντ. Χαραλάμπους-Μουρίκη, " Η παράσταση της Φιλοξενίας του Αβραάμ σε μία 

εικόνα του Βυζαντινού Μ ουσείου", Δ.Χ.Α.Ε. περ. Δ', τ. Γ ' (1962-1963), Αθήναι 1964, 

σσ. 37-114.
93 . Βλ. Ang. Stavropoulou-Makri, ό.π., σσ. 37-39, πίν. 9, όπου αναφέρεται και 
βιβλιογραφία και Α. Τούρτα, Οι ναοί του Αγίου Νικολάου στη Βίτσα και του Αγίου 
Μηνά στο Μονοδένδρι, ό.π., σσ. 69-70, πίν. 41β-γ.

1
64 1



κρατώντας το καθιερωμένο σκήπτρο94. Το ιμάτιο του δεξιού αγγέλου, 

ριγμένο πάνω από το χιτώνα, αφήνει ακάλυπτο το δεξιό ώμο κι ένα 

μέρος από το στήθος. Το στοιχείο αυτό, που είναι γνωστό από 

παλαιολόγεια παραδείγματα, θα επικρατήσει και στη μεταβυζαντινή 

εποχή95. Ο μεσαίος άγγελος επίσης στρέφει το κεφάλι προς τ’ 

αριστερά96. Δεν υπάρχει χειρόμακτρο, ενώ το δεξιό χέρι του μεσαίου 

αγγέλου είναι απλωμένο στο δοχείο πάνω στο τραπέζι97. Εκατέρωθεν 

του μεσαίου αγγέλου ζωγραφίζονται ο Αβραάμ και η Σάρα98. Αξίζει ν’ 

αναφερθεί, ότι στην παράσταση αυτή τα αντικείμενα που εικονίζονται 

πάνω στο τραπέζι αποδίδονται ρεαλιστικά, σ’ αντίθεση με την 

παράσταση του Μυστικού Δείπνου (πίν. 36γ). Το βάθος της παράστασης 

καταλαμβάνει κτίριο τύπου rotonda, για το οποίο θα γίνει λόγος 

παρακάτω στην παράσταση του Γενέσιου της Θεοτόκου. Στο δεξιό 

μέρος της σύνθεσης εικονίζεται κτίριο με δίρριχτη στέγη.

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΠΑΙΑΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΜΙΝΟ99. Η παράσταση100 αυτή, η οποία 

ιστορείται στο ναό της Μεταμόρφωσης στη Γέρμα (πίν. 98α) και στο 

καθολικό της μονής του Αγίου Γεωργίου στο Σκουτάρι, βρίσκεται στο Β

94 . Ντ. Μουρίκη-Χαραλάμπους, ό.π., σ. 94.

95 . Της ιδίας, ό.π., σ. 95.

96 . Της ιδίας, ό.π.

97 . Της ιδίας, ό.π.

98 . Της ιδίας, ό.π., σ. 96.

99 . Οι επιγραφές που διαβάζουμε είναι οι εξής: Η  άΠ/'οι) ic ΠέΔεα. αννίκ)ελοο. στο 

καθολικό του Αγίου Γεώβγίου στο Σκουτάρι και οι άνιοι Toic ila iJec άννελοο ΚνΡιου. 

στο ναό της Μεταμόρφωσης στη Γέρμα.

100 . Για την παράσταση αυτή βλ. A. Τ. Walton, " The three Hebrew Children in the 

fiery furnace: A study of changes in Early Christian Iconography from the third to the 

seventh century’”, 17th International Byzantine Congres. Abstracts of short papers, 
Washington D.C., 3-8 August 1986, σσ. 381-382 και Σ. Κουκιάρη, ό.π., σσ. 138-142.
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τοίχο κοντά στο νερό. Στα εξεταζόμενα μνημεία οι τρεις παίδες 

εικονίζονται μέσα σε στρογγυλό σχεδόν καμίνι10',  έχοντας υψωμένα τα 

χέρια και το βλέμμα στραμμένο προς τον αρχάγγελο Μιχαήλ. Οι τρεις 

παίδες Ανανίας, Μισαήλ, Αζαρίας (Δαν. γ \  10-23) δε θέλησαν να 

προσκυνήσουν τη χρυσή εικόνα του βασιλιά Ναβουχοδονόσορ, κι αυτός 

διέταξε να τους κάψουν σε καμίνι. Αυτή ήταν η τιμωρία γι’ 

οποιονδήποτε αρνούνταν να προσκυνήσει την εικόνα. Επίσης, διέταξε 

τους στρατιώτες να επταπλασιάσουν τη φωτιά, με αποτέλεσμα να καούν 

οι ίδιοι. Αντιθέτως, οι τρεις παίδες σώθηκαν από τον άγγελο που τους 

δρόσιζε. Στη μονή Βατοπεδίου102 ο άγγελος εικονίζεται ολόσωμος, ενώ 

οι τρεις παίδες στο προηγούμενο μνημείο, καθώς και σ ’ άλλα του 16ου 

αι. στον Αθω103, ζωγραφίζονται μέχρι το μέσον ή τα γόνατα. Σ’ έναν 

άλλο ναό της Μάνης, το ναό του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου στο 

Σκουτάρι (πίν. 94β)104 ζωγραφίζονται και οι φλόγες μέσα από τ’ ανοίγματα 

που έχει. Οι λεπτομέρειες που αναφέρει η Ερμηνεία του Διονυσίου εκ 

Φουρνά (χρυσή εικόνα, θανατωμένοι στρατιώτες) δεν εικονίζονται στα 

εξεταζόμενα μνημεία.105

101 . Στο ναό της Μεταμόρφωσης στη Γέρμα το καμίνι έχει ανοίγματα.

102 . Στο καθολικό της μονής Βατοπεδίου, G. Millet, Monuments de Γ Athos, ό.π., πίν. ;
88.2. i
103 . Στο καθολικό της μονής Λαύρας και Μολυβοκκλησιάς, βλ. του ιδίου, ό.π., πίν.
120.2 και 157.1. |

i

104 . Προσωπική παρατήρηση. I

105 . Διονυσίου εκ Φουρνά, ό.π., σ. 69.

<
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ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ

ΑΩΑΕΚΑΟΡΤΟ ΚΑΙ ΣΚΗΝΕΣ ΤΟΥ ΠΑΘΟΥΣ

ΓΕΝΝΗΣΗ. Η παράσταση αυτή, ως σκηνή του Δωδεκάορτου, ιστορείται

μόνο στο ναό ναό της Μεταμόρφωσης στη Γέρμα (πίν. 8β) και στο

καθολικό της μονής του Αγίου Γεωργίου στο Σκουτάρι (πίν. 47α, 60β).

Παρατηρείται το ίδιο εικονογραφικό σχήμα, στοιχεία του οποίου ,
*

εντοπίζονται σε μνημεία της παλαιολόγειας εποχής, τον 15ο αι. στα

Μετέωρα, τον 16ο αι., σ’ έργα της " κρητϊκής'’ σχολής και της σχολής

~ τηςΒΔ Ελλάδας, καθώς και σε εικόνες του 16ου και 17ου αι.

Μπροστά από τη σπηλιά106 με την κτιστή φάτνη, η Παναγία

είναι ξαπλωμένη πάνω σε κόκκινη στρωμνή κατά τον ίδιο τρόπο όπως

στην Περίβλεπτο107 , σε εικόνα από τη μονή Ζωοδόχου Πηγής στην

Πάτμο108 και σε εικόνα του Ν. Ρίτζόυ που βρίσκεται στο Σεράγεβο109 . ·»
%

Αριστερά της Παναγίας εικονίζονται οι τρεις μάγοι μέχρι την οσφύ να

106 .J. Lafontaine-Dosogne, Iconography of the Cycle of the Infancy of the Christ, The

Kariye Djami, Studies in the Art of the Kariye Djami, τ. 4, ed. P.A.Underwood,

Princeton, New Jerwey 1975, σσ. 195-241 (σ.208). Εικονίζονται ένα βόδι κι ένα 

γαϊδουράκι σύμφωνα με την παράδοση, της ιδίας, ό.π.

107 .G. Millet, Monuments byzantins de Mistra (M atenaux pour Γ etude de Tarchitecture 

et de la peinture en Grece aux XlVe et XVe siecles), Paris 1910, πίν. 118.1

108 .Μ. Χατζηδάκη, Εικόνες της Πάτμου. Ζητήματα βυζαντινής και μεταβυζαντινής 

ζωγραφικής, Εθνική Τράπεζα Ελλάδος, 1977, πίν. 35.

109 .Του ιδίου, ό.π, π ίν .^ 0 2 . Η Παναγία στρέφει το κεφάλι της προς το μέρος των 

μάγων, το στηρίζει με το ένα της χέρι και φέρνει το άλλο μπροστά στο στήθος της( 

Αγιος Γεώργιος στο Σκουτάρι) ή πέφτει δίπλα της ( Μεταμόρφωση στη Γέρμα), βλ. G. 

Millet, Recherches sur Γ iconographie de Γ *Evangile aux XlVe , XVe et XVIe siecles, d* 

apres les monuments de Mistra, de la Macedoine et du Mont- Athos, (ed. E. DE 

BOCCARD), Paris 1916, σσ. 100,101.
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φθάνουν πεζοί110. Στην κάτω αριστερή γωνία της σύνθεσης τοποθετείται 

το Λουτρό του Βρέφους111 σε σπηλιά112, ενω στην αντίστοιχη δεξιά 

ιστορείται η συνάντηση του Ιωσήφ μ’ ένα γέροντα βοσκό, του οποίου

110 .Του ιδίου,ό.π., σ. 104. Το ίδιο παρστηρείται στην Κύπρο τον 15ο οι. (ναός 

Αρχαγγέλου Μ ιχαήλ στον Πεδουλά) και τον Ι6ο(ναός Μεταμόρφωσης στο Περαχωριό) 

βλ. Α. και J . Stylianou, The painted churches of Cyprus , Treasures of byzantine art, 

London 1985, σ. 258 εικ. 149 και σ. 334 εικ. 198 αντίστοιχα και στη μονή Αναχαυσά, 

βλ. Μ. Chatzidakis, ° Recherches sur le pcintre Theophane le Cretois ", D.O.P. τ. 23-24, 

Wanshigton District of Columbia 1969-1970, σσ. 31 1-352, xiv. 1-32 (xiv. 8). Εχίσης έχει 

υχοστηριχθεί, ότι ο Βίκτωρ ζωγραφίζει τους μάγους πεζούς, βλ. Κ. Καλοκύρη, Η 

Γέννησις του Χριστού εις την βυζαντινήν τέχνην της Ελλάδος, Αθήναι 1956, σ. 52, 

xiv. XII. Στη μονή Καισαριανής οι μάγοι αχεικονίζονται χεζοί, βλ. Th. Chatzidakis, Le 

monastere de Kaisariani, ed. Apollo, εικ. 6b, 7. Στα εξεταζόμενα μνημεία εικονίζονται 

επίσης κατά σειράν ηλικίας, όχου ο μεσαίος γυρίζει χρος τον τρίτο, β λ  J. Lafontaine- 

Dosogne, ό.χ., σ. 218.

111. Για τη βιβλιογραφία της σκηνής του Λουτρού του Βρέφους β λ  Evang. Ν. 

Georgitsoyanni, ό.χ., σ. 179 σημ. 31. Εχίσης β λ  Α. Παλιούρα, " Το λουτρό του 

Βρέφους ", Φιλολογικά τ. 2(1979-1980), σσ. 47-48.

,ι2.Ή δη  αχό τη βυζαντινή εχοχή σε ναούς στην Καππαδοκία το Λουτρό του Βρέφους 

είναι μία ξεχωριστή σκηνή, β λ  J . Lafontaine-Dosogne, ό.χ., σ. 212 και G. de 

Jerphanion, Une nouveile province de Γ art bvzantin. Les ^glises rupestres de Cappadoce, 

Album 2, Paris 1928, xiv. 100.2 Km 127.2 Km του ιδίου, Une nouveile province de Γ art 

bvzantin. Les eglises rupestres de Cappadoce, Album 3, Paris 1930, xiv. 198.1. Εχίσης 

στο ψηφιδωτό διάκοσμο της Μαρτοράνα στη Νότια Ιταλία η σκηνή του Λουτρού του 

Βρέφους και ο Ιωσήφ ξεχωρίζουν με αψίδες από την όλη παράσταση, βλ Ο. Demos, 

The mosaics of Norman Sicily, London 1949, εικ. 55. Στην Κύπρο, στο ναό της 

Παναγίας στην Αμάσγου το Λουτρό του Βρέφους ξεχωρίζει, αφού περιγράφεται η 

σκηνή με μία ζώνη, βλ. Susan Boyd, " The church of the Panagia Amasgou Monagri 

Cyprus and its wallpaintings ", P O P , τ. XXVIII, Wanshigton, District of Columbia 

1974, σσ. 276-354 (σ. 293 εικ. 20 ), καθώς και στο ναό των Αγίων Αποστόλων στο 

Περαχωριό της Κύπρου, βλ. A.H.S Megaw, " Twelfth century frescoes in Cyprus ", 

Actes du XHe CIEB. Ohride 1961, t. 3, σσ. 257-266, εικ. 1-15 (εικ. 7). To ίδιο 

παρατηρείται και στη Μάνη (Α γιος Πέτρος Γαρδενίτσας, Αγιοι Ανάργυροι Κηχούλας), 

βλ. Ν. Β. Δρανδάκη, Βυζαντινές τοιχογραφίες της Μέσα Μάνης, Βιβλιοθήκη της εν 

Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, αρ. 141, Αθήναι 1995, σ. 293 εικ. 35 και σ.323 εικ. 

17. Στη μεταβυζαντινή εποχή, σε εικόνες του Που αι. από τη Ρωσία όχι μόνο το 

Λουτρό του Βρέφους, αλλά και η συνάντηση Ιωσήφ και βοσκού εικονίζονται σε 

σπηλιές όπως στα εξεταζόμενα μνημεία, βλ. Miroslav Lasovic- Krassimira Platchkov,
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εικονίζεται και το κοπάδι. Την ίδια θέση στη σύνθεση καταλαμβάνουν 

οι σκηνές αυτές στο Μυστρά"3 , τον 15ο αι. 1,4 στα Μετέωρα, τον 

16ο αι. στον Αθω * 113 114 115 και στην Ή πειρο"6 καθώς και τον 17ο αι. σε 

μνημεία, έργα τών Λινοτοπιτών ζωγράφων"7. Από τα παραπάνω μνημεία, 

μόνο με τη μονή Κουτλουμουσίου παρατηρείται η ίδια θέση της μαίας, 

της Σαλώμης, του βοσκού και του Ιωσήφ. Στο καθολικό της μονής του 

Αγίου Γεωργίου στο Σκουτάρι ζωγραφίζονται δέντρα μεταξύ των οποίων 

ένα ανάμεσα στις δύο παραπάνω σκηνές"8 119. Το άστρο της Βηθλεέμ 1,9 

εικονίζεται στον κάθετο άξονα της σύνθεσης ανάμεσα από τις δύο 

κορυφές του λόφου. Στη δεξιά πλευρά του παρατηρείται χορός αγγέλων 

,  και στην αριστερή ο Ευαγγελισμός ποιμένος120, του οποίου το σχήμα

leones Grecques - Melkites - Russes, colection Abou Adal, ed. Skira 1993, σσ. 

331,334,335.

113 .Στην Περίβλεπτο βλ. G. Millet, Monuments byzantins de Mislra, ό.π., πίν. 118.1.

114 . Evang. Georgitsoyanni, ό.π., πίν. 35

115 .Στις μονές Κουτλουμουσίου και Σταυρονικήτα, βλ. G. Millet, Monuments de Γ 
Athos, ό.π., πίν. 159.2, 168.3s

116 .Ang. Stavropoulou-Makri, ό.π., σ. 45 σημ. 132, όπου παρατίθεται και βιβλιογραφία.

117 .Στο ναό του Αγίου Μηνά στο Μονοδένδρι, βλ. Α. Τούρτα, ό.π., πίν. 43β.

118 . Στη μονή της Χώρας, βλ. Ρ.Α Underwood, The Kariye Djami, 2: Plates, The 

Mosaics, New York, N.Y 1966, σ. 166 πίν. 102. Σε εικόνα από τη μονή Ζωοδόχου 

Πηγής στην Πάτμο (1480- 1500), βλ. Μ. Χατζηδάκη, Εικόνες της Πάτμου, ό.π., πίν. 35, 

σε εικόνα του Ν. Ρίτζου, του ιδίου, ό.π., πίν. 202 και σε τρίτη των μέσων του 16ου 

αι., βλ. του ιδίου, Icon painting from 12th to 16th century στο έργο των K. Weitzmann- 
G. Alibegasvili- A. Volskaya- G. Babic- M. Chatzidakis -M. Alpatov- T. Voinescu, Les 

icones, Paris 1982, σ. 96.

119 .Γ ια  το θέμα αυτό βλ. Κ. Καλοκύρη, Το άστρον της Βηθλεέμ εις την βυζαντινήν 

τέχνην, Θεσσαλονίκη 1969.

120. Εικονίζεται μόνο £\ας βοσκός να μαθαίνει το γεγονός της Γέννησης από έναν 

άγγελο, όπως στην εικόνα από τη μονή Ζωοδόχου Πηγής στην Πάτμο, βλ. σημ, 118 

στο οικείο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας, στη μονή Κουτλουμουσίου βλ. σημ. 115 

στο οικείο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας, στο παλαιό καθολικό της μονής 

Μεταμόρφωσης στα Μετέωρα, βλ. σημ. 114 στο οικείο κεφάλαιο της παρούσας 

εργασίας, και στη μονή Αναπαυσά, βλ. σημ. 110 στο οικείο κεφάλαιο της παρούσας
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του καπέλου του στο καθολικό της μονής του Αγίου Γεωργίου στο 

Σκουτάρι είναι παρόμοιο με το καπέλο που φοράει ο βοσκός στην 

εικόνα του Ν. Ρίτζου στο Σεράγεβο*21.

ΥΠΑΠΑΝΤΗ. Η παράσταση αυτή ιστορείται στο ναό της Μεταμόρφωση 

στη Γέρμα122 (πίν. 27β), στο καθολικό της μονής του Αγίου Γεωργίου 

στο Σκουτάρι (πίν. 60β), στο ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου στην 

Τσεροβά (πίν. 67β) και του Γενεσίου της Θεοτόκου στα Κεχριάνικα (πίν. 

86β). Το εικονογραφικό σχήμα*23 ( στη μία άκρη ο Συμεών με τον 

Ιησού124 που κοιτάζει προς αυτόν και στην άλλη η Παναγία, η 

προφήτις Αννα κρατώντας ειλητό και ο Ιωσήφ) είναι ίδιο στα 

εξεταζόμενα μνημεία μ’ επιμέρους διαφορές. Στο καθολικό του Αγίου 

Γεωργίου στο Σκουτάρι, ο Ιωσήφ έχει καλυμμένα τα χέρια του με το χιτώνα 

του και δεν κρατάει περιστέρια, ενώ στους άλλους ναούς τα μεταφέρει

εργασίας. Επίσης, έχει υποστηριχθεί ότι παρά την αύξηση του αριθμού των αγγέλων 

τον 16ο και 17ο αι·, ένας μόνο ευαγγελίζεται τη Γέννηση του Σωτήρος, βλ. Κ. 

Καλό κύρη, Η Γέννησις του Χριστού εις την βυζαντινήν τέχνην της Ελλάδος, ό.π., σ. 

41. Το ίδιο παρατηρείται στη μονή Καισαριανής βλ. Th. Chatzidakis, Le monastere de 
Kaisariani, ό.π.

121 . Μ. Χατζηδάκη, ό.π., πίν. 202.

122 . Στο ναό αυτό η παράσταση αυτή ιστορείται ανάμεσα από τις σκηνές του

Ακάθιστου Ύμνου.

123 . Είναι ο τύπος Α, ο οποίος εικονίζεται ήδη από τη βυζαντινή εποχή, βλ. Α. 
Ξυγγόπουλου,” Υπαπαντή ”, Ε.Ε.Β.Σ., τ. ΣΤ' (1929), Αθήναι 1929, σσ. 328-339 (σ. 332).

124 . Δεν απλώνει το χέρι του να ευλογήσει το Συμεών όπως στη μονή

Φιλανθρωπηνών βλ. σημ. 129 στο οικείο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας. Στα

εξεταζόμενα μνημεία το Βρέφος είναι σπαργανωμένο, βλ. Η. Maguire, " The
iconography of Symeon with the Christ child in byzantine art ” , D.O.P. τ. 34-35, 

Wanshington, District of Columbia 1980-81, σσ. 261-269, (σ. 266 σημ. 43). Για τη

βιβλιογραφία της παράστασης βλ. του ιδίου, ό.π., σ. 261 σημ. 2.

ί
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σ’ ένα καλαθάκι125. Το παραπάνω εικονογραφικό σχήμα ως προς τη θέση 

των προσώπων παρατηρούμε ήδη τον 15ο αι. στο Μυστρά126, σε 

εικόνες127, τον 16ο στον Αθω128, στην Ή πειρο129, στη Μακεδονία130, τον 

17ο στη Μεσσηνία 131 , σε έργα ζωγράφων από το Λινοτόπι132 και σε 

εικόνες133 και τον 18ο στη Μάνη134. Παράλληλα σε άλλους ναούς της

125 . D.CShorr, " The iconography development of Temple Presentation ” , Art Bui., τ . 

XXVIII, March 1946, σσ. 17-32 (σ. 26). Ανσφέρονται παραδείγματα της δυτικής 

εικονογραφίας όπου τα περιστέρια μεταφέρονται σ’ ένα καλαθάκι. Η εικονογραφική
»

αυτή λεπτομέρεια παρατηρείται και σ* άλλα παραδείγματα του 18ου αιΜ στη μονή ·» 

Καλαμιού Γορτυνίας, έργο των ΓΙεδιωτών(1713), βλ. Τ.Α. Γριτσόπουλου, ° Μονή 

Καλαμίου Γορτυνίας ", Πελοποννησιακά. τ. ΚΑ',(1995), Αθήναι 1995, σσ. 1-32, (σ. 27 

εικ. 26 και σ. 29), στη μονή της Αγίας Παρασκευής στο Μαρκόπουλο Αττικής, βλ. Μ.

- Λάζαρη, " Οι τοιχογραφίες του ναού της Αγίας Παρασκευής στο Μαρκόπουλο 

Μεσογείων ", Δ.Χ.Α.Ε. περ. Δ ', τ. ΙΑ ', (1982-83), Αθήνα 1984, σσ. 189-226, (σ. 200, 

εικ. 12), καθώς και στη μονή Προδρόμου στο Νησί Ιωαννίνων και σε εικόνα από τη 

μονή Ελεούσας, βλ. Μοναστήρια Νήσου Ιωαννίνων. Ζωγραφική. Γενική Εποπτεία και 

Καλλιτεχνική Επιμέλεια Μίλτου Γαρίδη- Αθανάσιου Παλιούρα, Έκδοση Ιερών Μονών 

Νήσου Ιωαννίνων Ηγουμενεύοντος Αρχιμ. Φιλόθεου Δέδε, Ιωάννινα 1993, σ. 331 πίν.

534 και σ. 375 πίν. 604.

126 . Στην Παντάνασσα βλ. G- Millet, Monuments byzantins de Mistra, ό.π., πίν. 140.1

127 . Σε εικόνα από την Πάτμο και του Ν. Ρίτζου στο Σεράγεβο, βλ. Μ . Χατζηδάκη, 

ό.π., πίν. 24, 202.

128 . Ενδεικτικά αναφέρω τη μονή Ξενοφώντος και Δοχειαρίου, βλ. G. Millet, 

Monuments de Γ Athos,o^., πίν. 174.1, 222.3.

129 . Στη μονή Φιλανθρωπηνών βλ. Μ . Αχειμάστου- Ποταμιάνου, Η μονή 

Φιλανθρωπηνών και η πρώτη φάση της μεταβυζαντινής ζωγραφικής, διδ. διατριβή, 

Αθήναι 1983, πίν. 38α, Ντίλιου, βλ. Θ. Λίβα- Ξανθάκη, Οι τοιχογραφίες της μονής 

Ντίλιου, διδ. διατριβή, εκδ. ΙΜΙΑΧ, Ιωάννινα 1980, πίν. 17 και στο ναό του Αγίου 

Δημητρίου στη Βελτσίτσα, βλ. Ang. Stavropoulou-Makri, ό.π., πίν. 15α.

130 . Στο ναό του Αγίου Δημητρίου στα Παλατίτσια Ημαθίας, έργο ζωγράφων από το 

Λινοτόπι, βλ. Α. Τούρτα, ό.π., σ. 77.

131 . Στο ναό των Εισοδίων της Αρτεμίσιας στην Αλαγονία, βλ. Κ. Καλοκύρη, ό.π., πίν.

219. ^

132 . Στη μονή της Μεταμόρφωσης στο Δρυόβουνο Κοζάνης, Α. Τούρτα, ό.π., σημ. 77.

133 , Σε εικόνα της Συλλογής Οικονομοπούλου, βλ. Chrys. Baltoyanni, Economopoulos 

Collection, Icons, ό.π., πίν. 117 αρ. 81.

134 . Στο ναό του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου στο Σκουτάρι ο Ιησούς γυρίζει κι 

ευλογεί την Παναγία, κίνηση γνωστή από τον 15ο και τον 16ο αι. βλ. Μ. Αχειμάστου-
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περιοχής αυτής του ιδίου αιώνα είχα τη δυνατότητα να παρατηρήσω 

διαφορετικά εικονογραφικά σχήματα. Στο ναό του Αγίου Σπυρίδωνος 

στους Μπουλαριούς ο Ιωσήφ, η Παναγία, ο Συμεών και η Αννα έχουν 

την ίδια θέση, όπως και στα εξεταζόμενα μνημεία, αλλά τον Ιησού 

κρατούν μαζί ο Συμεών και η Παναγία σύμφωνα με τον τύπο Β της 

διαίρεσης του Ευγγόπουλου135. Στο ναό της ‘’Παναγίτσας” στο Σκουτάρι 

στη μία άκρη εικονίζονται ο Συμεών με τον Ιησού και την προφήτιδα 

Αννα , ενώ στην άλλη η Παναγία με τον Ιωσήφ. Το εικονογραφικό αυτό 

σχήμα ακολουθεί τον τύπο Γ, αρκετά σπάνιο136 σύμφωνα με τον ίδιο 

συγγραφέα. Στο βάθος της παράστασης ανάμεσα σ’ άλλα κτίρια 

ζωγραφίζεται ιερό με ανοικτές τις πόρτες του Ιερού Βήματος στη 

Γέρμα, το Σκουτάρι και την Τσεροβά. Στο τελευταίο μνημείο 

απεικονίζεται και βήλο.

ΒΑΠΤΙΣΗ. Το εικονογραφικό σχήμα137 της παράστασης είναι ίδιο στους 

τρεις ναούς (Μεταμόρφωση στη Γέρμα- Αγιος Γεώργιος στο Σκουτάρι- 

Γενέσιο της Θεοτόκου στα Κεχριάνικα), στους οποίους απεικονίζεται με 

διαφορές ως προς τη στάση του Ιησού. Έτσι, η μετωπικότητα138 του 

Ιησού στο Σκουτάρι (πίν. 59β) παρατηρείται τον 15οαι. σε εικόνες139, τον

Ποταμιάνου, ό.π., σ. 59 όπου υπάρχουν συγκεντρωμένα παραδείγματα. Στον παραπάνω 

ναό εικονίζεται διακοσμητικό βάζο, όπως έχει παρατηρηθεί σε μνημεία του 16ου, ό.π. 

και του Που αι. βλ. Α. Τούρτα, ό.π., σ. 77.

135 . Α. Ξυγγοπούλου, ό.π., σ. 329.

136 . Του ιδίου, ό.π.

131 . Για τη βιβλιογραφία του θέματος της Βάπτισης βλ. G. Shiller, “ Taufe Jcsu ", 

L.C.I.. τ. IV, Rom, Freiburg, Basel, Wien 1972, σσ. 247-255.

138 . Σύμφωνα με τον ελληνιστικό τύπο που μιμήθηκε και το Βυζάντιο, βλ. G. Millet, 

Recherches sur Γ iconographie de Γ 'Evangile, ό.π., σ. 170.

139 . Σε εικόνα του Ν . Ρίτζου στο Σεράγεβο, βλ. Μ , Χατζηδάκη, ό.π., πίν. 202.



16ο στον Αθω140, στην Καστοριά141 και τον 18ο σε εικόνες14̂ , καθώς 

και στο ναό του Αγίου Νικολάου στη Γέρμα (1752), έργο του Μιχαήλ 

Κληροδέτη. (πίν. 93α)'43. Στο ναό της Μεταμόρφωσης της Γέρμας (πίν.

24β) ο Ιησούς στρέφεται144 ελαφρά προς τον Πρόδρομο, στάση γνωστή 

από την Περίβλεπτο στο Μυστρά145 και η οποία παρατηρείται και σ’ 

άλλους ναούς της Μάνης146. Στον Αγιο Γεώργιο στο Σκουτάρι και στο 

Γενέσιο της Θεοτόκου στα Κεχριάνικα ο Πρόδρομος φοράει μηλωτή 

και πάνω απ’ αυτήν μανδύα147. Στον Αγιο Γεώργιο στο Σκουτάρι ο
·*

Πρόδρομος είναι πτερωτός, όπως όταν εικονίζεται μόνος148. Δεν είμαι σε 

θέση να γνωρίζω, αν κυκλοφορούσαν ανθίβολα με την απεικόνιση 

αυτή του Προδρόμου στην Βάπτιση, ή ο αγιογράφος συγχέει τον τύπο 

του Προδρόμου στην παραπάνω παράσταση μ’ εκείνον όταν 

παριστάνεται μόνος του, ή προσπαθεί ν’ αποδώσει προοπτικά την μορφή 

αγγέλου. Σ’ όλα τα εξεταζόμενα μνημεία εικονίζεται το Αγιο Πνεύμα

ι
140 . Στις μονές Λαύρας, Ξενοφώντος, Δοχειαρίου, στο παρεκκλήσιο του Αγίου 

Γεωργίου της μονής του Αγίου Παύλου και του Αγίου Νικολάου της μονής Λαύρας, 

βλ. G. Millet, Monuments de 1’ Athos, ό.π., πίν. 123.2,172.3,225.1, 190.1 και 258.1.

141 . Στη μονή Ρασιώτισσας βλ. Στ. Πελεκανίδη, Καστόρια I. Βυζαντινοί τοιχογραφίαι, 

ό.π., πίν. 217α και Γ.Γ. Γούναρη, Οι τοιχογραφίες των Αγίων Αποστόλων και της 

Παναγίας Ρασιώτισσας στην Καστοριά, ό.π., πιν. 42β.

142 . Chrys. Baltoyanni, ό.π., εικ. 197 αρ. 181.

143 . Προσωπική παρατήρηση. Στο μνημείο αυτό ο Ιησούς, ενώ εικονίζεται σε μετωπική 

στάση, κοιτάζει με την άκρη των ματιών του τον Ιωάννη.

144 . G. Millet, Recherches sur Γ iconographie de Γ 'Evangile, ό.π., σ. 172.

145 . Του ιδίου, Monuments byzantins de Mistra, ό.π., πίν. 118.3

146 . Στο ναό της Παναγίας της Εννιάμερης στη Σκάλα Βαχού (17ος), του Αγίου 

Ιωάννου του Χρυσοστόμου στο Σκουτάρι και του Αγίου Σπυρίδωνος στους Μπουλαριούς 
(18ος). Προσωπική πάβάτήρηση.

141 . Στοιχείο που παρουσιάζεται τον 13ο αι. και θα επικρατήσει τον 14ο, βλ. G. Millet, 
Recherches sur Γ iconographie, ό.π., σ. 183.

148 . Για το θέμα αυτό βλ. J . Lafontaine- Dosogne, ” Une icone d’ Angelos au Musee de 

Malines et Γ iconographie du St Jean- Baptiste aile ". Bulletin des M n w ; d ’ Art et d ’ 
Histoire. τ. 6. τεύχ. 48 (1976), Bruxelles, σσ. 121-144.
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με τη μορφή περιστεράς, και επί πλέον, στο καθολικό της μονής του 

Αγίου Γεωργίου στο Σκουτάρι ζωγραφίζονται δένδρο, αξίνα και 

σχηματοποιημένα φίδια. Το εικονογραφικό σχήμα των εξεταζομένων 

μνημείων είναι λιτό, χωρίς λεπτομέρειες και με μειωμένο αριθμό 

προσώπων, όπως παρατηρείται σε μονές του Αθω. Σ’ έναν άλλο ναό 

της Μάνης149 150 εικονίζεται η λεπτομέρεια της προσωποποίησης του 

Ιορδάνη.

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ. Στο ναό της Μεταμόρφωσης στη Γέρμα (πίν. 21 β) 

και στο καθολικό της μονής του Αγίου Γεωργίου στο Σκουτάρι (πίν. 

48β), όπου ιστορείται η παράσταση, το εικονογραφικό σχήμα130 είναι 

λιτό. Δεν εικονίζεται η άνοδος και η κάθοδος στο όρος Θαβώρ151 152 153, όπως 

και σ’ άλλους ναούς της Μάνης του 18ου αι (πίν. 94α).132 Ο Ιησούς 

βρίσκεται σε δόξα, της οποίας το σχήμα παρατηρείται σε μνημεία του 

16ου 133 και του 17ου134, και περιβάλλεται από τους προφήτες Ηλία και

149 . Στο ναό του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου στο Σκουτάρι.

150 . Για την παράσταση στη μεταβυζαντινή εποχή βλ., Θ. Λίβα-Ξανθάκη, ό.π., σσ. 42- 

44, Γ. Γ. Γούναρη, ό.π., σσ. 114-115, Μ. Αχειμάστου-Ποταμιάνου, ό.π., σσ. 70-71, Ang. 

Stavropoulou-Makri, ό.π., σσ. 51-52, Α. Τούρτα, ό.π., σσ. 77-78, Evang. Georgitsoyanni, 

ό.π., σσ. 120-123.

151 . Όπως στη μονή Μυρτιάς στην Αιτωλία, β λ  Α.Κ. Ορλάνδου, " Τα βυζαντινά 

μνημεία της Αιτωλοακαρνανίας. Η εν Αιτωλία μονή της Μυρτιάς ", Α.Β.Μ.Ε. τ. Θ' 

τεύχ. 1, (1961), Αθήναι 1961, σσ. 3-112 (πίν. 6) και Μ. Garidis, La peinture murale, 

ό.π., σ. 113, εικ. 119 και στη μονή Φωτμού, έργο ζωγράφων από το Λινοτόπι, βλ. Α. 

Τούρτα, ό.π., σ. 191.

152 . Στο ναό του Αγίου Σπυρίδωνος στους Μπουλαριούς και του Αγίου Ιωάννη του 

Χρυσοστόμου στο Σκουτάρι. Προσωπική παρατήρηση.

153 . Στο ναό της Μεταμόρφωσης στη Βελτσίτσα βλ. Ang. Stavropoulou-Makri, Les 

peintures murales de la Transfiguration a Veltsitsa et Γ atelier des peintres Kondaris, 

ό.π., πίν. 15b, στο παρεκκλήσιο του Αγίου Γεωργίου της μονής του Αγίου Παύλου, βλ. 

G. Millet, Monuments de Γ Athos, ό.π., πίν. 188.4 και ως προς το ένα μέρος της δόξας

I
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Μωυσή. Ο Πέτρος πεσμένος στο έδαφος154 155, υψώνει τον δείκτη του

χεριού του156, στάση την οποία παρατηρούμε στο ναό του Ταξιάρχη

στην Καστοριά157 και στο παρεκκλήσιο του Αγίου Γεωργίου της μονής

του Αγίου Παύλου158. Ο Ιωάννης και ο Ιάκωβος , είναι πεσμένοι στο

έδαφος, τοποθετημένοι ράχη με ράχη159. Τη στάση του Ιωάννη

παρατηρούμε στη μονή Μυρτιάς στην Αιτωλία160 και στο ναό του

Ταξιάρχη στην Καστοριά.161 0  Ιάκωβος στηρίζεται και στα δυο του

χέρια, όπως ο Ιωάννης στην εικόνα του Ν. Ρίτζου στο Σεράγεβο162,
< *

στάση που εικονίζεται σε ναούς του 17ου αι. στη Μεσσηνία163 και του

στη μονή Μυρτιάς στην Αιτωλία, βλ. σημ. 151 στο οικείο κεφάλαιο της παρούσας 

εργασίας.

154 . Στον Αγιο Αθανάσιο στην Κλειδωνιά της Κόνιτσας (17ος αι.), στην παράσταση 

Πάσα Πνοή, βλ. Δ. Τριανταφυλλόπουλου, ό.π., εικ. 25.

155 . Κίνηση γνωστή ήδη από τον 11ο αι. στα Καππαδοκικά μνημεία βλ. G. Millet, 

Recherches sur Γ iconographie de Γ 'Evangile, ό.π., σ. 223.

156 . Όπως σε μνημεία στην Γεωργία, του ιδίου, ό.π., σ. 224 εικ. 188.

157 . Στ. Πελεκανίδη, ό.π., πίν. 127α, 128α.

158 . G. Millet, Monuments de Γ Athos, ό.π., πίν. 188.4

159 . Όπως στη Γεωργία, βλ. G. Millet, Recherches sur Γ iconographie de Γ Evangile, 

ό.π., σ. 224 εικ. 188, στον Αθω (μονές Βατοπεδίου και Διονυσίου), του ιδίου, ό.π., σ.

226 πίν. 189, 191, στο παρεκκλήσιο του Αγίου Γεωργίου της μονής του Αγίου Παύλου, 

βλ. του ιδίου, Monuments de Γ Athos, ό.π., πίν. 188.4, στο ναό της Μεταμόρφωσης 

στη Βελτσίτσα, βλ. Ang. Stavropoulou-Makri, ό.π., πίν. 15b και του Αγίου Μηνά στο ' 

Μονοδένδρι, βλ. Α. Τούρτα, ό.π., πίν. 45β, 46β.

160 . Βλ. σημ. 151 στο οικείο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας.

161 . Βλ. σημ. 157 στό,·.)ηκείο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας.

162 . Μ. Χατζηδάκη, ό.π., πίν. 202.

163 . Στη μονή Βουλκάνου βλ. Κ. Καλοκύρη, Βυζαντινοί εκκλησίαι της Ιεράς 
Μητρπόλεως Μεσσηνίας, ό.π., πίν. 68α.
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18ου αι. στη Μάνη (πίν. 94α)164. Στα μνημεία αυτά οι προφήτες 

μεταφέρονται σε σύννεφα, μοτίβο γνωστό από μνημεία του 16ου αι.165

ΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ. Το εικονογραφικό σχήμα της παράστασης166, 

σύμφωνα με το οποίο ο Λάζαρος εγείρεται από τάφο λαξευτό σε 

βράχο167, είναι ίδιο στο ναό της Μεταμόρφωσης στη Γέρμα(πίν. 24β) και 

στο καθολικό της μονής του Αγίου Γεωργίου στο Σκουτάρι (πίν. 47β), 

όπου ιστορείται. Η παράσταση αυτή, η οποία περιορίζεται στη σκηνή 

της Έγερσης του Λαζάρου168, χαρακτηρίζεται από λιτότητα, όπως σε

164 . Στο ναό του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου στο Σκουτάρι και του Αγίου 
Σπυρίδωνος στους Μπουλαριούς. Προσωπική παρατήρηση.
165 . Στις μονές Μεταμόρφωσης και Βαρλαάμ στα Μετέωρα, Μολυβδοσκέπαστης στην 
Ήπειρο και Λαύρας στον Άθω, β λ  Μ. Αχειμάστου-Ποταμιάνου, ό.π., σ. 71 και Μ. 
Garidis, La peinture murale, ό.π., σ. 192.
166 . Για την εικονογραφία του θέματος, β λ  G. Millet, Recherches sur Γ iconographie de 
Γ 'Evangile, ό.π., σ. 233-254 και Κ. Wessel, ° Erweckung des Lazarus R.b.K.. τ. II, 

Stuttgart, 1971, στ. 388-414.

167 . Εχει απεικονισθεί ήδη στην παλσιολόγεια περίοδο στο Μυστρά, β λ  G. Millet, 
Monuments byzantins de Mistra, ό.π., πίν. 140.3, σε εικόνες του 15ου αι., β λ  Μ. 
Χατζηδάκη, ό.π., πίν. 23, τον 16ο αι. στον Αθω (μονές Λαύρας, Διονυσίου, Δοχειαρίου, 
παρεκκλήσιο του Αγίου Γεωργίου της μονής του Αγίου Παύλου και του Αγίου 
Νικολάου της μονής Λαύρας), βλ. G. Millet, Monuments de Γ Athos, ό.π., πίν. 124.1, 
202.1,228.1,187.4,258.2, στη μονή Φιλανθρωπηνών βλ. Μ. Αχειμάστου-Ποταμιάνου, ό.π., 
πίν. 46α και Ντίλιου στην Ήπειρο, βλ. Θ. Λίβα-Ξανθάκη, ό.π., εικ. 18, της 
Ρασιώτισσας στην Καστοριά βλ. Στ. Πελεκανίδη, ό.π., πίν. 217β και Γ.Γ. Γούναρη, 
ό.π., πίν. 26β και τον 17ο αι. σ’ έργα ζωγράφων από το Λινοτόπι (ναός Αγίου Μηνά 
στο Μονοδένδρι και Αγίου Νικολάου στη Βίτσα, μονή Αγίου Αθανασίου στη Ζαγορά, 
Μεταμόρφωσης στο Δρυόβουνο Κοζάνης και Ζέρμας), βλ. Α. Τούρτα, ό.π., σσ. 78-79, 
εικ. 45β, 46α-β.

168 . Δεν απεικονίζονται δευτερεύοντα επεισόδια όπως η άφιξη του Χριστού και η 
συνάντησή του με τη Μάρθα τα οποία εικονίζονται κυρίως σε μνημεία της σχολής της 
ΒΔ Ελλάδας, βλ. της ιδίας, ό.π., σσ. 78-79 σημ. 396,397.
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μνημεία του 17ου αι., έργα ζωγράφων από το Λινοτόπι169, οΤ οποίοι 

έχουν ως πρότυπο την παράσταση που ζωγραφίζει τον 16ο αι. ο 

Θεοφάνης στη μονή Αναπαυσά και Λαύρας και της οποίας το 

εικονογραφικό σχήμα ήδη έχει διαμορφωθεί από τον 15ο αι. Στο 

αριστερό μέρος της σύνθεσης εικονίζεται ο Ιησούς ακολουθούμενος 

από τους μαθητές του, και στο δεξιό μέρος παρατηρούνται η Μάρθα και 

η Μαρία γονατιστές, και δύο νεανικές μορφές με κοντούς χιτώνες εκ 

των οποίων η μία ξεδιπλώνει τις κειρίες του Λαζάρου, και η άλλη »
·»

ακουμπάει το σκέπασμα του τάφου. Σε δεύτερο επίπεδο, ανάμεσα στα

δύο βουνά εικονίζεται περιορισμένος αριθμός Ιουδαίων, μεταξύ των

οποίων δύο κλείνουν τη μύτη τους με την άκρη του χιτώνα τους.

Ενδιαφέρον στοιχείο στο καθολικό της μονής του Αγίου Γεωργίου στο

Σκουτάρι είναι ότι η Μάρθα και η Μαρία φορούν κεφαλόδεσμο170 που

προφανώς δένει προς τα πίσω, και δεν καλύπτουν το κεφάλι τους με το

μαφόριο. Σ’ έναν άλλο ναό της Μάνης (πίν. 94α)171 ο Ιησούς εγείρεται , 4
%

από σαρκοφάγο.172

169 . Της ιδίας, ό.π., σ. 79 σημ. 398,399,400,401. Το ίδιο λιτή είναι και σ’ έναν άλλο 
ναό του 17ου αι., των Αγίων Αναργύρων στην Κλειδωνιά της Κόνιτσας, βλ. Δ. 

Τριανταφυλλόπουλου, "Εκκλησιαστικά μνημεία στην Κλειδωνιά Κονίτσης”, ό.π., εικ. 52.
170 . Για το θέμα αυτό βλ. Κ. Κορρέ-Ζωγράφου, Νεοελληνικός κεφαλόδεσμος, Αθήνα 
1991.

171 . Του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου στο Σκουτάρι.
172 . Το εικονογραφικό αυτό σχήμα εικονίζεται από τη βυζαντινή εποχή στη μονή 
Βατοπεδίου βλ. G. Millet, Monuments de Γ Athos, ο.π., πίν. 84.3 και στο ναό του 
Αγίου Νικολάου Ορφανού της Θεσσαλονίκης, βλ. Α. Τσιτουρίδου, Ο ζωγραφικός 
διάκοσμος του Αγίφ>> Νικολάου στη Θεσσαλονίκη. Συμβολή στη μελέτη της 
παλαιολόγειας ζωγραφικής κατά τον πρώιμο 14ο αιώνα, Βυζαντινά μνημεία, 6, διδ. 
διατριβή, Θεσσαλονίκη 1986, σ. 93 πίν. 23, τον 15ο αι. στην Καστοριά (Αγιος 
Αθανάσιος του Μουζάκη και Αγιος Νικόλαος της μοναχής Ευπραξίας) βλ. Στ. 
Πελεκανίδη, ό.π., πίν. 143β, 184α, τον 17ο αι. στο ναό του Αγίου Δημητρίου στα 
Παλατίτσια Ημαθίας βλ. Α. Τούρτα, ό.π., σ. 79 σημ. 402, όπου αναφέρονται κι άλλα
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ΒΑΙΟΦΟΡΟΣ.Το εικονογραφικό σχήμα της παράστασης173, σχεδόν ίδιο 

στο ναό της Μεταμόρφωσης στη Γέρμα (πίν. 11α) και στο καθολικό της 

μονής του Αγίου Γεωργίου στο Σκουτάρι (πίν. 48α), είναι λιτό. Το ίδιο 

εικονογραφικό σχήμα εικονίζεται σε γενικές γραμμές σ’ έργα της 

‘’κρητικής σχολής” 174 , το οποίο διαφέρει από τις πλούσιες σε γραφικές 

λεπτομέρειες τοιχογραφίες των έργων της ζωγραφικής σχολής της ΒΔ 

Ελλάδας175.

παραδείγματα του Ι5ου αι. από το χώρο της Μακεδονίας και στη μονή Μελέ 
Αλαγονίας στη Μεσσηνία, β λ  Κ. Καλοκύρη, ό.π., πίν. 196α.

,73 . Για τη βιβλιογραφία του θέματος βλ. Ε. Lucchesi-Pali, " Einzug in Jerusalem ", 

R.b.K.. τ. II, Stuttgart 1956, σσ. 22-30.
174 . Σ’ έργα του Θεοφάνη, στη μονή Αναπαυσά των Μετεώρων βλ. Μ. Chatzidakis, " 
Recherches sur le peintre Thcophane le Cretois ", ό.π., πίν.* 10 και στη μονή Λαύρας, 
βλ. G. Millet, Monuments de Γ Athos, ό.π., πίν. 125.2, τα οποία ακολουθούν 
παλαιότερο πρότυπο από εικόνες του 15ου αι. από τη μονή Θεολόγου στην Πάτμο και 
του Ν. Ρίτζου στο Σερόγεβο, β λ  Μ. Χατζηδάκη, Εικόνες της Πότμου, ό.π., πίν. 23, 
202, καθώς Km στις μονές Ξενοφώντος, Μολυβοκκλησιάς, Αγίου Παύλου παρεκκλήσιο 
του Αγίου Γεωργίου, Διονυσίου Km Δοχειαρίου, β λ  G. Millet, ό.π., πίν. 156.2, 
173.2,187.5,202.2,229.1. Λιτή επίσης είναι η παράσταση στην Καστοριά σε ναούς του 
14ου, 15ου και 16ου αι. (Αγιος Αθανάσιος στο Μουζάκη, Αγιος Νικόλαος Μαγγαλειού, 
Αγιος Νικόλαος μοναχής Ευπραξίας, Αγιοι Απόστολοι του Γεωργίου και Αγιος 
Νικόλαος της αρχόντισσας Θεολογίνας, βλ  Στ. Πελεκανίδη, ό.π., πίν. 147β, 168α, 184β, 
249α και Γ.Γ. Γούναρη, ό.π., σσ. 39-42, πίν. 6. Επίσης λιτή είναι η παράσταση της 
Βαϊοφόρου σε εικόνες του Βίκτωρος β λ  Ε. Ν. Γεωργιτσόγιαννη, " Παρατηρήσεις επί 
των τοιχογραφιών της Νέας μονής Φιλοσόφου (1693) ", Πρακτικά του Δ’ Διεθνούς 
Συνεδρίου Πελοποννησιακών Σπουδών (Κόρινθος 9-16 Σεπτεμβρίου 1990), 

Πελοποννησιακά. παρ. 19, τ. Γ', Αθήναι 1992-93, σσ. 528-545 (σσ. 529,535, πίν. 2β). Ενώ 
στο ναό των Αγίων Αναργύρων στην Κλειδωνιό της Κόνιτσας (17ος), η παράσταση, 
χωρίς να έχει γραφικές λεπτομέρειες, είναι πολυπρόσωπη. Βλ. Δ. Τρανταφυλλόπουλου, 
ό.π., εικ. 52. Το ίδιο πολυπρόσωπη είναι η παράσταση που ζωγραφίζει ένας άλλος 
ζωγράφος του 18ου αι., ο Αντώνιος από τα Νεζερά της Αχαϊας, βλ. Τ. Α. 

Γριτσόπουλου, "Ευσεβείς λαϊκοί ζωγράφοι από τα Νεζερά", Πρακτικά του Β', Τοπικού 
Συνεδρίου Αχαϊκών Σπουδών, Πελοποννησιακά. παρ. 11, Αθήναι 1986, σσ. 145-155, 
πίν. 8-10 (σ. 151 εικ. 10,8).

175 . Εμπλουτισμένες με στοιχεία από την παλαιολόγεια εποχή, όπως η μονή 
Φιλανθρωπηνών βλ. Μ. Αχειμάστου-Ποταμιάνου, ό.π., σσ. 68-70, η μονή Ντίλιου βλ. Θ. 
Λίβα-Ξανθάκη, ό.π., σσ. 47-50, η μονή Ρασιώτισσας βλ. Γ.Γ. Γούναρη, ό.π., σσ. 119-
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Στο δεξιό τμήμα της σύνθεσης εικονίζεται ο Ιησούς να ̂ κάθεται 

πάνω σε υποζύγιο, το οποίο στο καθολικό της μονής του Αγίου 

Γεωργίου στο Σκουτάρι αιωρείται176. Ακολουθείται από τους μαθητές του 

προς τους οποίους είναι στραμμένος, επικεφαλής των οποίων είναι ο 

Πέτρος. Στο αριστερό τμήμα της σύνθεσης εικονίζονται Ιουδαίοι με 

κορυφαία μορφή έναν ηλικιωμένο, ο οποίος ανοίγει τα χέρια του για να 

υποδεχθεί τον Ιησού177. Μπροστά από το υποζύγιο βρίσκεται ένα παιδί, 

το οποίο δεν κρατάει βάγια όπως συνήθως, ένα δεύτερο είναι 

ανεβασμένο στο δέντρο178 κι ένα τρίτο ρίχνει το χιτώνα του, που 

μοιάζει με σύγχρονο επανωφόρι179. Πίσω από τους Ιουδαίους

διακρίνονται τείχη που καταλήγουν σ’ επάλξεις και έχουν τοξωτά 

ανοίγματα. Στο ναό της Μεταμόρφωσης της Γέρμας μπορεί να δει

121, ή που παρουσιάζονται για πρώτη φορά βλ. Ang. Stavropoulou-Makri, ό.π., σσ. 54- 
56. Μόνο η λεπτομέρεια των δαιμονικών μορφών που γκρεμίζονται από τα τείχη της 
Ιερουσαλήμ στη μονή Φιλανθρωπηνών εικονίζεται στον εξεταζόμενο ναό του Αγίου 
Γεωργίου στο Σκουτάρι, για την οποία θα γίνει λόγος παρακάτω.
176 . Έτσι απεικονίζεται ήδη από την υστεροβυζαντινή εποχή στο ναό των Ταξιαρχών 
στην Αγριακόνα, βλ. Ε. Δεληγιάννη-Δωρή, ” Οι τοιχογραφίες του υστεροβυζαντινού 

ναού των Ταξιαρχών στην Αγριακόνα ”, Πρακτικά του Β' Τοπικού Συνεδρίου 
Αρκαδικών Σπουδών (Τεγέα-Τρίπολις 11-14 Νοεμβρίου 1988), Π ε λοποννη σιακά. παρ. 17, 
Τιμητικός τόμος εις Γεώργιον Μερίκαν, Αθήναι 1990, σσ. 540-626 (σ. 568), τον 15ο 
στη μονή Μυρτιάς στην Αιτωλία βλ. Α. Ορλάνδου, ό.π., πίν. 10 και τον 16ο αι. στις 
μονές Φιλανθρωπηνών, Ντίλιου και Ρασιώτισσας, βλ. σημ. 175 στο οικείο κεφάλαιο 
της παρούσας εργασίας.

177 . Στοιχείο γνωστό από την παράσταση στην Arilje βλ. G. Millet, Recherches sur Γ ' 
iconographie, ό.π., σ. 271. Την ίδια στάση έχει ο Ιουδαίος στο ναό της Παναγίας της 
Εννιάμερης στη Σκάλα Βαχού (17ος) στη Μάνη. Προσωπική παρατήρηση.

178 . Ανάλογη στάση,-έχει το παιδί στο δέντρο στο καθολικό της μονής του Αγίου 
Γεωργίου στο Σκουτάρι μ’ εκείνο σ’ ένα βυζαντινό ναό της Μάνης, τον Αγιο Πέτρο 

Γαρδενίτσας, όπου επί πλέον κρατάει τσεκούρι, βλ. Ν. Β. Δρανδάκη, Βυζαντινές 
τοιχογραφίες της Μέσα Μάνης, ό.π., σ. 293 εικ. 35.
179 . Ανάλογο ένδυμα παρατηρούμε στο παρεκκλήσιο του Αγίου Γεωργίου της μονής 
του Αγίου Παύλου, βλ. G. Millet, Monuments de Γ Athos, ό.π., πίν. 187.5.
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κανείς διάκοσμο rococo γύρω από τα παράθυρα και τον τρούλλο ναού180. 

Στον Αγιο Γ εώργιο στο Σκουτάρι το αντίστοιχο μέρος είναι 

κατεστραμμένο από άλατα, αλλά μπορούμε να διακρίνουμε μορφές 

' δαιμόνων που γκρεμίζονται από τα τείχη της πόλης181. Σ’ έναν άλλο

ναό της Μάνης182, (πίν. 94α) εικονίζεται και η λεπτομέρεια της γυναίκας 

με το παιδί στην αγκαλιά183.

Η ΕΚΔΙΩΞΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΝΑΟ. Η παράσταση184 (πίν. 

13α) αυτή η οποία έχει περιορισμένη διάδοση στη βυζαντινή185 και 

μεταβυζαντινή τέχνη186, εικονίζεται μόνο στο ναό της Μεταμόρφωσης 

στη Γέρμα. Στο αριστερό τμήμα της σύνθεσης εικονίζεται ο Ιησούς, ο 

οποίος υψώνει το χέρι του187, κι ακολουθείται*'από τους μαθητές του

180 . Για την ύπαρξη ναού στην παράσταση β λ  Ο. Λίβα-Ξανθάκη, ό.π., σ. 47 σημ. 59 

και Γ.Γ. Γούναρη, ό.π., σ. 119 σημ. 8, όπου δίνεται βιβλιογραφία.
181 . Εικονίζονται, όπως αναφέραμε παραπάνω, στη μονή Φιλανθρωπηνών β λ  Μ. 
Αχειμάστου-Ποταμιάνου, ό.π., σ. 69 σημ. 349.
182 . Όπως στο ναό του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου στο Σκουτάρι. Προσωπική 
παρατήρηση.
183 . Στοιχείο της παλαιολόγειας εποχής β λ  της ιδίας, ό.π., σ. 69.
184 . Η παράσταση έχει την επιγραφή Ο  X C  A E P N O X T A C  Ε Ν  ΤΟ ΙΕ Ρ Ω  

Π ( Ω Λ ) O Y K T A C  Κ ( Α 1 ) Α Γ Ο Ρ Α Ζ Ο Κ Τ Α C . Στο ναό του Αγίου Μηνά στο Μονοδένδρι 

η επιγραφή είναι Ι ( Η Σ Ο Υ Σ )  \ Ί Ρ Ι Σ Τ Ο ) Σ  Δ 1 Ω Κ Ο Ν Τ Ο Σ  Ε Χ  ΤΟ Ι Ε Ρ Ο  Π Ρ Α Ο Τ Η Τ Α Σ  

Κ ( Α 1 )  Α Γ Ο Ρ Α Ζ Ο ( Χ )  Τ ( Α Ο . β λ  Α. Τούρτα, ό.π., σ. 88 σημ. 489.

185 . Για την απεικόνιση του θέματος στη βυζαντινή εποχή β λ  Th. Gouma-Peterson, " 
Christ as Ministrant and the Priest in a paleologean programm of 1303 ", D.O.P.. τ. 
32, Washington, District of Columbia 1978, σσ. 199-216, (σσ. 204-205 πίν. 11,12,13,14) 
και Α. Ξυγγόπουλου, Αι τοιχογραφίαι του καθολικού της μονής Προδρόμου παρά τας 
Σέρρας, Θεσσαλονίκη 1973, σ. 55.
186 . Για τη μεταβυζαντινή εποχή βλ. Ang. Stavropoulou-Makri, ό.π., σσ. 56-58 και Α. 
Τούρτα, ό.π., σσ. 88-89.
187 . Δεν εικονίζεται το φραγγέλιο. Η στάση αυτή του Ιησού ήδη έχει παρατηρηθεί 
στις μεταβυζαντινές τοιχογραφίες του 16ου αι. στο ναό της Μεταμόρφωσης στη 
Βελτσίτσα, βλ. Ang. Stavropoulou-Makri, ό.π., πίν. 17α και του Που στο ναό του Αγίου
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επικεφαλής των οποίων είναι ο Πέτρος. Στο δεξιό τμήμα συνωστίζονται 

γύρω από ένα τραπέζι μορφές εμπόρων που βιάζονται να φύγουν, άλλες 

γυρίζοντας το κεφάλι προς τον Ιησού κι άλλες κοιτάζοντας στην 

αντίθετη πλευρά απ’ αυτόν, χωρίς να είναι χωρισμένες σε δύο ομάδες'88. 

Μεταξύ αυτών ξεχωρίζει μορφή που σηκώνει το χέρι της* 188 189, καθώς και 

μορφή κατά κρόταφον.190 Σε μνημεία του Ι6ου αι. της σχολής της ΒΔ 

Ελλάδας191 και του Που, έργα ζωγράφων από το Λινοτόπι192 και των 

Μόσχων στη Μεσσηνία193, οι έμποροι είναι χωρισμένοι σε δύο
•

ευκρινείς ομάδες. Στο εξεταζόμενο μνημείο εικονίζονται τετράποδα που * 

φεύγουν καθώς και περιστέρια, τα οποία απουσιάζουν από τη μονή 

Βουλκάνου στη Μεσσηνία. Στο βάθος της παράστασης εικονίζεται κτίριο 

τύπου rotonda, για το οποίο θα γίνει λόγος παρακάτω στην παράσταση 

του Γενέσιου της Θεοτόκου, ενώ στη μονή Βουλκάνου εικονίζεται 

κτίριο όπως σε ηπειρωτικά μνημεία του 16ου194 και Που αι195.

Νικολάου στη Βίτσα και του Αγίου Μηνά στο Μονοδένδρι, βλ. Α. Τούρτα, ό.π., πίν.

49β και της μονής Βουλκάνου στη Μεσσηνία βλ. Κ. Καλοκύρη, ό.π., πίν. 115β.

188 . Όπως στο καθολικό της μονής Κουτλουμουσίου και την τράπεζα της μονής 

Διονυσίου, βλ. C. Millet, Monuments de Γ Athos, ό.π., πίν. 163.2, 212.1.

189 . Τη μορφή αυτή παρατηρούμε στην παλαιολόγεια εποχή στις μονές του Lesnovo 

και Marko, όπου στην τελευταία μονή είναι ηλικιωμένη. Βλ. G. Millet-T, Veltnans, La 

peinture murale du Moyen-Age en Yougoslavie (Serbie, Macedoine el Montenegro), fasc.

IV, Paris 1969, πίν. 14(31) και 98(179) και στη μεταβυζαντινή, στο ναό της 

Μεταμόρφωσης στη Βελτσίτσα, βλ. Aug. Stavropoulou-Makri, ό.π., πίν. 17α, και στο 

ναό του Αγίου Νικολάου στη Βίτσα και του Αγίου Μηνά στο Μονοδένδρι, Α. Τούρτα, * 
ό.π., πίν. 49β.

190 . Ανάλογες μορφές εικονίζονται στη μονή Χελανδαρίου, βλ. G. Millet, Monuments 

de Γ Athos, ό.π., πίν^75.1.

191 . Aug. Stavropoulou-Makri, ό.π.

192 . Α. Τούρτα, ό.π.

193 . Κ. Καλοκύρη, ό.π., πίν. 115

194 . Ang. Stavropoulou-Makri, ό.π. σ. 57.
195 . Α. Τούρτα, ό.π., σ. 88.
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ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΑΕΙΠΝΟΣ. Η παράσταση αυτή ιστορείται μόνο στο ναό 

της Μεταμόρφωσης στη Γέρμα (πίν. 36γ). Το εικονογραφικό της 

σχήμα196, σύμφωνα με το οποίο ο Ιησούς κάθεται στην άκρη 

ημικυκλικής τράπεζας, είναι γνωστό από τον 15ο αι.197 Το ίδιο 

εικονογραφικό σχήμα ζωγραφίζει ο Θεοφάνης στη μονή Αναπαυσά στα 

Μετέωρα198 και παρατηρούμε και σ’ άλλα μνημεία του 16ου αι. στον 

Αθω199 , στην Ή πειρο200 και στην Καστοριά201. Οι στάσεις και η 

τοποθέτηση των μαθητών του Ιησού εκατέρωθεν της τράπεζας είναι 

σχεδόν ίδιες στον εξεταζόμενο ναό της Γέρμας και στα παραπάνω 

μνημεία. Η μόνη διαφορά είναι ότι στο εξεταζόμενο μνημείο ο Ιωάννης 

βρίσκεται στη θέση του Πέτρου κι αντίστροφα. Σε άλλα μνημεία της 

Μάνης (πίν. 94α)202 ο Ιησούς βρίσκεται στο μέσον ημικυκλικής

τράπεζας203 . Στο βάθος της παράστασης διακρίνονται τείχη και κτίριο σε

196 . Για τη βιβλιογραφία του θέματος β λ  Κ. Wessel, " Abendmahl R.b.K.. τ. I, 

Stuttgart, 1966, στ. 1-11.

197 . Πρόκειται για την παράσταση από την εικόνα *’ Επί σοι Χαίρει *’ του Βυζαντινού 

Μουσείου Αθηνών, βλ. Μ. Αχειμάστου-Ποταμιάνου, ό.π., σ. 71 σημ. 393, όπου δίδεται 

βιβλιογραφία.

198 . Α. Ξυγγόπουλου, Σχεδίασμα ιστορίας της θρησκευτικής ζωγραφικής μετά την 

Αλωσιν, εν Αθήναις 1957, πίν. 21.1

199 . Στη μονή Ξενοφώντος, όπου το τραπέζι έχει ορθογώνιο σχήμα, β λ  G. Millet, 

Monuments de Γ Athos, ό.π., 172.1.

200 . Στη μονή Φιλανθρωπηνών, βλ. Μ. Αχειμάστου-Ποταμιάνου, ό.π., σσ. 71-72, πίν. 
48β.

201 . Στο ναό της Ρασιώτισσας βλ. Γ.Γ. Γούναρη, ό.π., σσ. 121-122, πίν. 27β,

202 . Στο ναό του Αγίο Ιωάννη του Χρυσοστόμου στο Σκουτάρι. Προσωπική 

παρατήρηση.

203 . Το εικονογραφικό αυτό σχήμα εικονίζεται τον 16ο αι. στον Αθω (μονή Λαύρας, 

Διονυσίου, Σταυρονικήτα) βλ. G. Millet, Monuments de Γ Athos, ό.π., πίν. 145.1, 202.3 

και Μ. Garidis, La peinture murale, ό.π., σ. 143 και στην Ήπειρο (Ντίλιου, 

Μεταμόρφωση Βελτσίτσας), βλ. Θ. Λίβα-Ξανθάκη, ό.π., πίν. 20 και Ang. Stavropoulou- 

Makri, ό.π., πίν. 17b και σ. 58 σημ. 226 όπου αναφέρονται κι άλλα παραδείγματα.
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λαδί χρώμα, το οποίο έχει επίπεδη στέγη, μπαλκόνια κι ένα κυκλικό 

φεγγίτη με σχέδια rococo,

Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ. Η παράσταση204 αυτή εικονίζεται στο ναό της 

Μεταμόρφωσης στη Γέρμα (πίν. 31α) και της Κοίμησης της Θεοτόκου 

στην Τσεροβά (πίν. 72α). Το εικονογραφικό της σχήμα παρατηρούμε σε 

εικόνα του Βίκτωρος205 από τη συλλογή Λοβέρδου και στο ναό του 

Αγίου Βασιλείου στην Κελεφά στη Μάνη(18ος)206. Διαφέρει από τις ζ 

παραστάσεις που παρατηρούμε σε μνημεία του Αθω207 και της σχολής 

της ΒΔ Ελλάδας208 , επειδή στα εξεταζόμενα μνημεία ο Ιησούς 

εικονίζεται μία φορά με τρεις μόνο μαθητές του. Ο Ιησούς δέεται

204 . Για τη βιβλιογραφία του θέματος βλ. Κ. Wessel, *’ Gethsemanc ", R.b.K.. τ. II, 

Stutlgart 1966, σσ. 783-791.

205 . A. Embiricos, L’ ά ο ίε  cretoise. Demiere phase de la peinture byzantine, Paris 1967, 

o. 194, εικ. 98, A. Ξυγγόπουλου, Σχεδίασμα της ιστορίας της θρησκευτικής ζωγραφικής 

μετά την άλωσιν, ό.π., σ. 218, πίν. 54.1 και σε εικόνα του Ιωάννη Μόσκου (1705), βλ. 

του ιδίου, Συλλογή Ελ. Σταθάτου. Κατάλογος περιγραφικός των εικόνων, των 

ξυλογλύπτων και των μεταλλίνων έργων των βυζαντινών και μετά την Αλωσιν χρόνων, 

εν Αθήναις 1951, σσ. 18-19, πίν. 16.

206 . Ν.Β. Δρανδάκη-Ε. Δωρή-Σ. Καλοπίση-Β. Κέπετζη-Μ. Παναγιωτίδη, Γΐ.Α.Ε. 1981, τ. 

Β', ό.π., πίν. 303.

207 . Στις μονές Λαύρας, Ξενοφώντος, Διονυσίου, βλ. G. Millet, Monuments de Γ Athos, 

ό.π., πίν. 126.2, 174.5, 198.2, των οποίων το εικονογραφικό σχήμα αναπαράγει 

παλαιότερο της εποχής των Παλαιολόγων, βλ. Ang. Stavropoulou-Makri, ό.π., σ. 63 σημ. 

258.

208 . Στη μονή Φιλανθρωπηνών, Ντίλιου και στο ναό της Μεταμόρφωσης στη 

Βελτσίτσα, βλ. Μ. Αχρ^μάστου-Ποταμιάνου, ό.π., σσ. 73-74, πίν. 7, 49β, 50α, Θ. ΛΙβα- 

Ξανθάκη, ό.π., σσ. 54-56, πίν. 21 και Ang. Stavropoulou-Makri, ό.π., σσ. 62-63, πίν. 19α. 

Από αφηγηματικότητα χαρακτηρίζεται επίσης η προγενέστερη των παραπόνων μνημείων 

παράσταση στο παλαιό καθολικό της μονής Μεταμόρφωσης στα Μετέωρα βλ, Evang. Ν. 

Georgitsoyanni, ό.π., σσ. 132-134, πίν. 44, καθώς και η μεταγενέστερη στο ναό του 

Αγίου Νικολάου στη Βίτσα και στη μονή Μεταμόρφωσης στο Δρυόβουνο Κοζάνης βλ. 
Α. Τούρτα, ό.π., σ. 101, πίν. 57α.
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γονατιστός209 μέσα σε σύννεφο, ενώ πίσω του εικονίζεται ένας άγγελος 

κρατώντας δισκοπότηρο210 με τα Σύμβολα του Πάθους211, στοιχείο 

γνωστό από τη δυτική εικονογραφία. Οι τρεις μαθητές του βρίσκονται 

στο δεξιό μέρος της σύνθεσης. Ο άγγελος και στα δύο εξεταζόμενα 

μνημεία εικονίζεται σε πλάγια όψη. Ομως στο ναό της Μεταμόρφωσης 

της Γέρμας, ενώ βλέπουμε την πλάγια όψη του αγγέλου, τα φτερά του 

είναι ζωγραφισμένα, όπως, αν εικονιζόταν μετωπικός. Στο βάθος, οι 

κορυφές του βουνού δεν είναι απότομα κομμένες κατά τη βυζαντινή 

συνήθεια. Αποδίδονται με μαλακές καμπύλες, αλλά σχηματοποιημένες, 

στο χρώμα της σιέννας στη Γέρμα και στο πορτοκαλί στην Τσεροβά, 

ενώ χλόη και δέντρα ζωγραφίζονται ανάμεσά τους, όπως σε μνημεία του 

16ου αι.212, στην εικόνα του Βίκτωρος213, αλλά και σε ναούς της 

Μάνης214.

209 . Σύμφωνα με το Λουκά, κβ, 41. Αρκετά παραδείγματα αναφέρονται στη διδακτορική 

διατριβή της Evang. Ν. Georgitsovanni, ό.π., σ. 133 σημ. 295. Προσθέτω τη μονή 

Ντίλιου, το ναό της Μεταμόρφωσης στη Βελτσίτσα και του Αγίου Νικολάου στη Βίτσα 

στην Ή πειρο και τη μονή Μεταμόρφωσης στο Δρυόβουνο Κοζάνης, β λ  σημ. 208 στο 

οικείο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας.

2ΐ° . Ο άγγελος κρατάει δισκοπότηρο στο ναό της Αγίας Τριάδας στο Lublin της 

Πολωνίας βλ. Μ. Garidis, La peinture murale, ό.π., πίν. 48, στο ναό της 

Μεταμόρφωσης της Βελτσίτσας και του Αγίου Νικολάου στη Βίτσα, βλ. σημ. 208 στο 

οικείο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας.

211 . Για το δισκοπότηρο με τα Σύμβολα του Πάθους βλ-L . Reau, Iconographie de Γ art 

chretien, τ.ΙΙ2, Paris 1957, σσ. 427-430, (σσ. 428-429).

212 . Ενδεικτικά αναφέρω την ίδια παράσταση της μονής Βελτσίτσας, β λ  σημ. 208 

οικείο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας.

213 . Βλ. σημ. 205 στο οικείο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας.

214 . Μονή Ζωοδόχου Πηγής στους Δολούς και Προφήτη Ηλιού στα Καλλιανέικα βλ.

Ν. Β. Δρανδάκη-Ε. Δωρή-Σ. Καλοπίση-Β. Κέπετζη-Μ. Παναγιωτίδη, Π.Α.Ε.. 1981, τ.
Β', ό.π., σσ. 494 και 527, καθώς και στο ναό του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου και 

της ” Παναγίτσας " στο Σκουτάρι. Προσωπική παρατήρηση.
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Η ΠΡΟΔΟΣΙΑ.215 Η παράσταση αυτή παρατηρείται στο ναό της 

Μεταμόρφωσης στη Γέρμα (πίν. 31α) και της Κοίμησης της Θεοτόκου 

στην Τσεροβά (πίν. 82β). Στο μέσον της σύνθεσης εικονίζεται ο Ιούδας 

να πλησιάζει τον Ιησού από αριστερά, ο οποίος αρνείται να τον 

κοιτάξει, ενώ το σώμα του είναι ελαφρά στραμμένο προς αυτόν. Η 

στάση αυτή είναι γνωστή από μνημεία του 15ου αι. στα Μετέωρα216, 

στη Μολδαβία217 κι επαναλαμβάνεται τον 16ο αι. σε μνημεία της 

παραπάνω περιοχής218 , της ζωγραφικής σχολής της ΒΔ Ελλάδας219 και 

τον 17ο αι. σε μνημεία, έργα ζωγράφων από το Λινοτόπι220 και στη 

μονή Βουλκάνου στη Μεσσηνία221. Τις μορφές του Ιησού και του Ιούδα 

πλαισιώνουν δύο στρατιώτες κρατώντας μαστίγιο222 ενώ πίσω απ’ αυτούς 

διακρίνουμε τα κεφάλια άλλων, πυρσό, λόγχες δυτικού τύπου223 και

215 . Για τη βιβλιογραφία του θέματος βλ. J . Thtiner, " Verrat des Judas ” , L.C.I.. τ. IV, 

Rom-Freiburg-Basel-Wien 1972, στ. 440-443.

216 . Στο παλαιό καθολικό της μονής Μεταμόρφωσης των Μετεώρων βλ. Μ . Garidis, 

La peinture murale, ό.π., σ. 62, εικ. 190 και Evang. Ν. Georgitsoyanni, ό.π., σ. 136, εικ. 

45. Το εικονογραφικό σχήμα της παράστασης, όπως και στα εξεταζόμενα μνημεία, 

χαρακτηρίζεται από λιτότητα σε σύγκριση με το εικονογραφικό σχήμα που 

παρατηρείται στην παλαιολόγεια εποχή, το οποίο περιλαμβάνει δευτερεύοντα επεισόδια, 

της ιδίας, ό.π., σ. 137 σημ. 322.

217 . Στο Trescavac, Poganovo και Doroho’i, βλ. Μ. Garidis, ό.π., σσ. 62, 84, 85, 91 και 

εικ. 99, 103, 126.

218 . Στο Dobrovac, βλ. I. Stefanescu, L’ art byzantin el Γ art lombard en Transylvanie. 

Peintures murales en Valachie et en Transylvanie, Paris 1938, πίν. XLIV.l.

219 . Στο ναό της Μεταμόρφωσης στη Βελτσίτσα βλ. Ang. Stavropoulou-Makri, ό.π., σσ. 

63-64, πίν. 19b.

220 . Στο ναό του Αγίου Νικολάου στη Βίτσα βλ. Α. Τούρτα, ό.π., σσ. 101-102, πίν. 

57 α.

221 . Κ. Καλοκύρη, ό.π.,’ πίν. 68β.

222 . Οι μορφές αυτές, που υπάρχουν και στο ναό της Μεταμόρφωσης στη Βελτσίτσα , 

κρατούν ρόπαλα, βλ. σημ. 219 στο οικείο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας.

223 . Οπως στο Trescavac, Poganovo, Doroho'i, Dobrovac βλ. σημ. 217, 218 στο οικείο 

κεφάλαιο της παρούσας εργασίας, και στο ναό της Μεταμόρφωσης στη Βελτσίτσα, βλ. 

σημ. 219 στο οικείο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας.
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λάβαρα224 . Στο δεξιό μέρος της σύνθεσης, σε μικρή κλίμακα, εικονίζεται 

ο Πέτρος να κόβει το αυτί του Μάλχου, αλλά κοιτάζει προς τον 

Ιησού225 226 .

Η ΑΠΟΝΙΨΗ ΤΟΥ ΠΙΛΑΤΟΥ236. Η παράσταση αυτή (πίν. 34α) 

εικονίζεται μόνο στο ναό της Μεταμόρφωσης στη Γέρμα. Στο δεξιό 

μέρος της σύνθεσης ο Πιλάτος227 φορώντας κόκκινο χιτώνα και στέμμα 

κάθεται σε θρόνο κάτω από κιβώριο. Μπροστά του στέκεται ένας 

υπηρέτης228 , του οποίου τα πόδια, εξαιτίας ίσως των μικρών διαστάσεων 

του πίνακα, δεν πατούν στο έδαφος. Απουσιάζει το τραπέζι με τα 

σύνεργα γραφής229 . Αριστερά τοποθετείται ο Ιησούς φορώντας κυανού

224 . Ο.π.

225 . Π α τη στάση αυτή του Πέτρου, γνωστή αχό τον 12ο αι. και η οχοία εικονίζεται 

συχνά στην υστεροβυζαντινή και μεταβυζαντινή εχοχή, βλ. Evang. Georgitsoyanni, ό.χ., 

σ. 135 σημ. 303.

226 .Η παράσταση έχει την εχιγραφή Η  ΑΠ Ο Φ Α ϋΗ . Για την παράσταση στην 

παλαιολόγεια εποχή, βλ. S. Radojdc, " Le Jugement du Pilate dans la peinture byzantine 

du debut du XlVe siecie Z.R.V.I.. τ. XIII (1971), Belgrade 1971, σσ. 293-312, και για 

τη μεταβυζαντινή εποχή, βλ. Ang. Stavroponlon-Makri, ό.π., σσ. 65-66, όπου δίδονται 

παραδείγματα κι εκτενής βιβλιογραφία.

227 . Η τοποθέτηση του Χριστού αριστερά και του Πιλάτου δεξιά είναι μερικά από τα 

στοιχεία του εικονογραφικού σχήματος που θα επικρατήσει στην Ήπειρο βλ. Θ. Λίβα- 

Ξανθάκη, ό.π., πίν. 26, Γ.Γ. Γούναρη, ό.π., πίν. 30α-β, Μ. Αχειμάστου-Ποταμιάνου, ό.π., 

πίν. 53α, Ang. Stavropoulou-Makri, ό.π., πίν. 20 και Α. Τούρτα, ό.π., πίν. 7, 58β, 59.

228 . Η μορφή αυτή του υπηρέτη στο παλαιό καθολικό της μονής Μεταμόρφωσης στα 

Μετέωρα και στις τοιχογραφίες της σχολής της ΒΔ Ελλάδας βρίσκεται πίσω από τον 

Πιλάτο, βλ. Evang. Georgitsoyanni, ό.π., πίν. 47 και σημ. 227 στο οικείο κεφάλαιο της 

παρούσας εργασίας. Η θέση αυτή του υπηρέτη προκαλεί τη στάση του Πιλάτου, βλ. 

Μ . Αχειμάστου-Ποταμιάνου, ό.π., σ. 81. Στη μονή Καλαμιού, έργο των Πεδιωτών, η 

μορφή αυτή βρίσκεται επίσης πίσω από τον Πιλάτο, ο τελευταίος όμως δε στρέφεται 

προς τα πίσω. Βλ. Τ. Α. Γριτσόπουλου, "Μονή Καλαμίου Γορτυνίας”, ό.π., σ. 30 εικ. 

31.
229 . Τα όργανα γραφής παραλείπονται από το ναό της Μεταμόρφωσης στη Βελτσίτσα 

βλ. Ang. Stavropoulou-Makri, ό.π., σ. 66 σημ. 278.
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χιτώνα και βυσσινή μανδύα, και δίπλα του στέκονται δύο· στρατιώτες, 

από τους οποίους εκείνος πιο κοντά του φαίνεται ότι τον οδηγεί στον 

Πιλάτο230. Πίσω από τον Ιησού εικονίζονται μορφές Ιουδαίων και μεταξύ 

τους ένα παιδί231. Το βάθος της σκηνής καταλαμβάνουν τείχη πόλης κι 

ένα κτίριο με καμπύλη πρόσοψη232 . Το εικονογραφικό σχήμα της 

παράστασης είναι ίδιο με το εικονογραφικό σχήμα που εικονίζεται στο 

ναό του Αγίου Νικολάου στη Γέρμα (1752), έργο του Μιχαήλ 

Κληροδέτη233 . Στο μνημείο αυτό, στο οποίο η παράσταση καταλαμβάνει 

περισσότερο χώρο απ’ ότι στο εξεταζόμενο μνημείο, δεν απεικονίζεται η 

παιδική μορφή.

Η ΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ234 . Το εικονογραφικό σχήμα της

παράστασης αυτής, η οποία ιστορείται στο ναό της Μεταμόρφωσης στη

Γέρμα (πίν. 31 β) και της Κοίμησης της Θεοτόκου στην Τσεροβά (πίν.

74β), χαρακτηρίζεται από λιτότητα σε σχέση με το εικονογραφικό “
*

σχήμα που διαμορφώθηκε τον 16ο αι. από την "κρητική” σχολή και τη 

σχολή της ΒΔ Ελλάδας235 . Το ίδιο ανθίβολο φαίνεται ότι ακολουθεί ο

230 . Η μορφή αυτή, που εικονίζεται σε μνημεία της σχολής της ΒΔ Ελλάδας, βλ. της 

ιδίας, ό.π., σ. 66 σημ. 274, 275, βρίσκεται πίσω από τον Ιησού, βλ. σημ. 227 στο οικείο 

κεφάλαιο της παρούσας εργασίας. Στο εξεταζόμενο μνημείο βρίσκεται δίπλα του από το 

αριστερό μέρος.

231 . Για τα παιδιά που εικονίζονται από το Θεοφάνη αλλά και στα μνημεία της 

σχολής της ΒΔ Ελλάδας βλ. Γ.Γ. Γούναρη, ό.π., σσ. 128-129, Θ. Λίβα-Ξανθάκη, ό.π., 

σ. 65 και Μ. Αχειμάστου-Ποταμιάνου, ό.π., σ. 82 σημ. 580, 581, 582.

232 . Όπως παρατηρούμε στη μονή Μαρδακίου στη Μεσσηνία βλ. Κ. Καλοκύρη, ό.π.,

πίν. 149α. ^

233 . Προσωπική παρατήρηση.

234 . Στη Γέρμα υπάρχει η επιγραφή KPINOM ENOS ^ Π Ό  αΝ (Ν )α. ΚΑ ΥαΦα. και 

στην Τσεροβά KPHNOMENOS απο αΝ (Ν )α  Κ(Α1) ΚΑΙαΦα.

235 . Στον Αθω (μονή Λαύρας, Ξενοφώντος, Δοχειαρίου) βλ. G. Millet, Monuments de Γ 

Alhos, ό.π., πίν. 125.2, 174.6, 233.2 και στις μονές Ντίλιου, Φιλανθρωπηνών, στο ναό
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ζωγράφος Μιχαήλ Κληροδέτης στο ναό του Αγίου Νικολάου στη Γέρμα 

(1752),236 εξαιτίας της μεγάλης ομοιότητας που παρουσιάζει η

παράσταση στο μνημείο αυτό με την αντίστοιχη στα εξεταζόμενα. Στο 

αριστερό μέρος της σύνθεσης εικονίζεται ο Ιησούς να στρέφεται προς 

τους Ιουδαίους που τον ακολουθούν237 , όπως σε μνημεία του Αθω238 . 

Στο δεξιό τμήμα της σύνθεσης εικονίζεται ένας στρατιώτης, ο οποίος 

στο ναό της Μεταμόρφωσης στη Γέρμα κρατάει ψηλά ένα δόρυ239 , και 

δίπλα του βρίσκονται οι αρχιερείς στις τυπικές γι’ αυτούς στάσεις240. 

Στο βάθος, στη Γέρμα ορθώνονται τείχη πόλης με ορθογώνιο πύργο και 

κτίριο μικρών διαστάσεων το οποίο στηρίζεται σε κίονες, απ’ όπου 

ξεπροβάλλει άλλο με τρούλλο. Στην Τσεροβά, εκτός από το παραπάνω 

κιονοστήρικτο κτίριο, διακρίνουμε ορθογώνιο οικοδόμημα με στοά241 

στον τελευταίο όροφο, ένα δεύτερο με τρούλλο κι ένα τρίτο μ’ επίπεδη

της Μεταμόρφωσης στη Βελτσίτσα, καθώς και τον 17ο αι. σ' έργα ζωγράφων από το 

Λινοτόπι, οι οποίοι έχουν επηρεασθεί από το τελευταίο μνημείο, β λ  Θ. Λίβα-Ξανθάκη, 

ό.π., πίν. 23, Μ . Αχειμάστου-Ποταμιάνου, πίν. 9α, 50β, Aug. Stavropoulou-Makri, ό.π., 

πίν. 21α και Α. Τούρτα, ό.π., πίν. 6, 57β. Τον ανεπτυγμένο τύπο μνημείων της ΒΔ 

Ελλάδας (Α γιος Δημήτριος Βελτσίτσας, μονή Φιλανθρωπηνών και Βαρλαάμ), όπου ένας 

υπηρέτης ψιθυρίζει στον ένα από τους αρχιερείς, βλ. Aug. Stavropoulou-Makri, ό.π., σ. 

67, σημ. 286-287, παρατηρούμε σ’ ένα άλλο μνημείο του 18ου αι., στη μονή Καλαμιού 

Γορτυνίας, έργο των Πεδιωτών, βλ. Τ. Α. Γριτσόπουλου, ό.π., σ. 30, εικ. 30.

236 . Προσωπική παρατήρηση.

237 . Βλ. σημ. 235 στο οικείο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας.

238 . Δεν απεικονίζονται στρατιώτες όπως συμβαίνει στα παραπάνω μνημεία, μ’ εξαίρεση 

τη μονή Ξενοφώντος.

239 . Βλ. σημ. 299 στο οικείο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας.

240 . Ο Αννας κοιτάζει προς τον Καϊάφα που διαρρηγνύει τα ιμάτιά του σύμφωνα με 

τον Ματθαίο, κεφ. κστ', 57-58.

241 . Στοά παρατηρούμε στην Ίαση του παραλύτου στο ναό της Μεταμόρφωσης στη 

Βελτσίτσα βλ. Aug. Stavropoulou-Makri, ό.π., σ. 112 σημ. 572.
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στέγη. Τα παραπάνω κτίρια έχουν παράθυρα και στρογγυλούς 

φεγγίτες242 με διάκοσμο rococo.

Η ΑΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ243 . Η παράσταση αυτή, η οποία ιστορείται 

μόνο στο ναό της Μεταμόρφωσης στη Γέρμα (πίν. 31 β), χαρακτηρίζεται 

από λιτότητα σε σύγκριση με την αντίστοιχη παράσταση που 

εικονίζεται σε μνημεία της παλαιολόγειας εποχής244 , του Ι5ου αι.245 , 

και τον 16ο αι. σ’ έργα της "κρητικής” σχολής246 και της σχολής της 

ΒΔ Ελλάδας247 . Μπροστά από κτίριο με δίρριχτη στέγη, το οποίο 

στηρίζεται σε κίονες και έχει διάκοσμο rococo, εικονίζονται αριστερά 

δύο γυναίκες248 που κάνουν την ίδια κίνηση249, και δεξιά, δίπλα από

242 .Βλ. σημ. 232 στο οικείο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας.

243 . Η παράσταση έχει την επιγραφή Α Ε Ν Η Σ Ι ΤΟ Υ  Π Ε Τ Ρ ΙΟ  YJ.

244 . Evang. Georgitsoyanni, ό.π., σ. 140 σημ. 347, όπου αναφέρονται παραδείγματα.

245 . Στο παλαιό καθολικό της μονής Μεταμόρφωσης στα Μετέωρα καθώς και τα 

μνημεία τα οποία έχει επηρεάσει στη Βουλγαρία (Lesoec) και στη Μολδαβία 

(Poganovo, Hirlau, Dorohoi), βλ. της ιδίας, ό.π., σ. 40.

246 . Στη μονή Λαύρας, Ξενοφώντος, Δοχειαρίου στον Αθω βλ. G. Millet, Monuments 

de Γ Athos, ό.π., πίν. 125.2, 175.5, 233.2.

247 . Στη μονή Φιλανθρωπηνών βλ. Μ. Αχειμάστου-Ποταμιάνου, ό.π., πίν. 51 και στη 

μονή Ρασιώτισσας και Βαρλαάμ βλ. Γ.Γ. Γούναρη, ό.π., πίν. 31α, 45α.

248 . Την άρνηση του Πέτρου αναφέρουν και οι 4 Ευαγγελιστές (Ματθ., κστ' , 69-75 , 

Μάρκ., ιδ \  6 6 - 7 2 ,  Λουκ., κβ', 55-62, Ιω., ιη ', 16-18, 25-27). Σύμφωνα με το Ματθαίο ο 

Πέτρος αρνείται σε δύο διαφορετικές γυναίκες από τις οποίες η μία τον ρωτάει αν 

γνώριζε τον Ιησού και η άλλη τον μαρτυρεί στους στρατιώτες. Σύμφωνα με το 

ευαγγέλιο του Μάρκου η ίδια γυναίκα τον ρωτάει δύο φορές. Στο εξεταζόμενο μνημείο 

η δεύτερη γυναίκα εικονίζεται κατά κρόταφον, όπως τα άτομα αρνητικού χαρακτήρα 

β λ  1C Καλοκύρη, Αι βυζαντινοί τοιχογραφίαι της Κρήτης, ό.π., σ. 71. Δύο γυναίκες 

εικονίζονται και στο ναό του Αγίου Αθανασίου του Μουζάκη στην Καστοριά, βλ, Στ. 
Πελεκανίδη, ό.π., πίν. 148α και στη μονή Βαρλαάμ, βλ. σημ. 247 στο οικείο κεφάλαιο 
της παρούσας εργασίας.

249 . Την κίνηση αυτή κάνει η γυναίκα στη μονή Φιλανθρωπηνών η οποία όμως είναι 

γνωστή από τη βυζαντινή εποχή (Staro Nagoricino) βλ. Μ. Αχειμάστου-Ποταμιάνου, 
ό.π., σ. 78 σημ. 516 και πίν. 51.
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ένα στρατιώτη, στέκεται ο Πέτρος , όρθιος250 , ν’ αρνείται δείχνοντας τις 

παλάμες των χεριών του. Παραλείπεται η σκηνή της Μετάνοιας251. 

Στην κάτω αριστερή γωνία της σύνθεσης εικονίζεται πιθανόν ένα 

ζώο252 , το οποίο με δυσκολία διακρίνεται.

Η ΜΑΣΤΙΓΩΣΗ253. Οπως και η προηγούμενη παράσταση, ιστορείται 

μόνο στο ναό της Μεταμόρφωσης στη Γέρμα (πίν. 31 β). Ο Ιησούς 

δεμένος σε μία κολόνα254 εικονίζεται μετωπικός, πατώντας σε βάση 

όπως στον Αθω και τα Μετέωρα255, και έχει τα χέρια δεμένα πίσω256. 

Εκατέρωθεν του Ιησού εικονίζονται δύο μαστιγωτές257, οι οποίοι 

φορούν περικεφαλαία και κοντό χιτώνα με ζώνη παρόμοια με την .ζώνη 

του δήμιου στο μαρτύριο των Αγίων Δέκα, έργο του Βίκτωρος(1668)258. 

Το εικονογραφικό αυτό σχήμα παρατηρείται τον 17ο αι. σ’ έργο 

ζωγράφων από το Λινοτόπι259, στην περιοχή της Ηλείας260 και της

250 . G. Millet, Recherches sur Γ iconographie de Γ 'Evangile, ό.π., σ. 346, όπου 

αναφέρονται παραδείγματα από την παλαιοχριστιανική εποχή.

251 . Οι Βυζαντινοί από τον 10ο ως τον 13ο αι. δεν συνηθίζουν να ιστορούν το 

επεισόδιο της Μετάνοιας, του ιδίου, ό.π., σ. 346.

252 . Στην παράσταση αυτή εικονίζεται ένας κόκορας. Ζώα εικονίζονται και σ’ άλλες 

παραστάσεις, όπως σε εικόνα του Αγγέλου με σκηνές από το βίο του Αγίου Νικολάου 

(2η 10 | ετία του 16ου αι.) και του Στέφανου Τζανκαρόλα με παράσταση του Αγίου 

Αλεξίου, ανθρώπου του Θεού, βλ. Π.Α. Βοκοτόπουλου, Εικόνες της Κερκύρας, 

Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδας, Αθήνα 1990, εικ. 86, 62.

252 . Η παράσταση αυτή εικονίζεται σπάνια βλ. Μ. Garidis, La peinture murale, ό.π., σ. 

233, σημ. 1268.

254 . Για το θέμα του κίονα στην παράσταση της Μαστίγωσης , του ιδίου, ό.π.
255 . Θ. Λίβα-Ξανθάκη, ό.π., σ. 66.

256 . Όπως στη μονή Βαρλαάμ , της ιδίας, ό.π.

257 . Δύο είναι οι μαστιγωτές τον 16ο αι., της ιδίας, ό.π.

258 . Π.Λ. Βοκοτόπουλου, ό.π., πίν. 254-255.

259 . Στο καθολικό της μονής του Προφήτη Ηλία στον Τύρναβο βλ. Α. Τούρτα, ό.π., σ. 

200 σημ. 1667, 1668, 1669 και στο ναό της Μεταμόρφωσης στο Δρυόβουνο Κοζάνης, 

της ιδίας, ό.π., σσ. 205-206 σημ. 1702, πίν. 128α. Στην παράσταση αυτή, η οποία

ί

90



Μάνης,* 260 261 και τον 18ο αι. στην περιοχή της Αττικής262 και της 

Μάνης263.

Ο ΕΜΠΑΙΓΜΟΣ. Η παράσταση αυτή, η οποία εικονίζεται μόνο στο 

καθολικό της μονής του Αγίου Γεωργίου στο Σκουτάρι (πίν. 51α), 

χαρακτηρίζεται από λιτότητα. Ο Ιησούς φορώντας ακάνθινο στεφάνι, 

μακρύ χιτώνα και μανδύα και κρατώντας “σκήπτρο” , εικονίζεται 

μετωπικός στο μέσον της σύνθεσης ανάμεσα από δύο ομάδες ^

Ιουδαίων264. Οπως στην σύνθεση του Θεοφάνη στη Λαύρα265 εικονίζεται 

μόνο ένας σαλπιγκτής. Μπροστά από τον Ιησού μία παιδική μορφή

αντιγράφει δυτικό πρότυπο, εικονίζονται τρεις μαστιγωτές. Επίσης το ίδιο εικονογραφικό 

σχήμα με το εξεταζόμενο μνημείο έχει η αντίστοιχη παράσταση, η οποία εικονίζεται 

πάνω στο αργυροεπίχρυσο κάλυμμα ευαγγελίου (1697) από τη μονή Πάτμου, βλ. Γ. 

Οικονομάκη-Παπαδοπούλου, Εκκλησιαστική αργυροχοΐα, στο έργο Οι Θησαυροί της 

μονής Πάτμου, γενική εποπτεία Αθ. Κομίνη, Εκδοτική Αθηνών 1988, σ. 264 αρ. 46.

260 . Στο ναό της Ζωοδόχου Πηγής στην Ανω Δίβρη Ηλείας, βλ. Τ.Α. Γριτσόπουλου, 

” Μονή Ζωοδόχου Πηγής Ανω Δίβρης”, Εις Μνήμην Επισκόπου Αθανασίου 

Βασιλοπούλου, Μητροπολίτου Ηλείας-Ωλένης (1968* 1981), έκδ. Ιεράς Μητροπόλεως 

Ηλείας, Αθήναι 1991, σσ. 449-470 (σ. 470, πίν. 16).

261 . Στη μονή του Καβελλάρη στη Λαγκάδα και των Αγίων Κωνσταντίνου κι Ελένης 

στην Καστάνια, βλ. Ν. Β. Δρανδάκη-Σ. Καλοπίση-Μ. Παναγιωτίδη, ‘Έ ρευνα στη 

Μεσσηνιακή Μάνη”, Π.Α.Ε,, 1980, ό.π., πίν. 146γ και Ν. Β. Δρανδάκη-Ε. Δωρή-Σ. 

Καλοπίση-Σ. Καλοπίση-Μ. Παναγιωτίδη, Π.Α.Ε. 1981, τ. Β', ό.π., σ. 531 σημ. 1.

262 . Στον Αγιο Αθανάσιο του Κουβαρά βλ. X. Μπούρα-Α. Καλογεροπούλου-Ρ. 

Ανδρεάδη, Εκκλησίες της Αττικής, Αθήνα 1969, σ. 189.

263 . Ν.Β. Δρανδάκη-Ε. Δωρή-Σ. Καλοπίση-Β. Κέπετζη-Μ. Παναγιωτίδη, Π.Α.Ε. 1981, τ. 

Β', ό.π., πίν. 303. Επίσης, το ίδιο εικονογραφικό σχήμα παρατηρείται στο ναό του 

Αγίου Νικολάου στη Γέρμα (1752), έργο του Μ ιχαήλ Κληροδέτη, που ανήκει στην 

οικογένεια των εςεταζομένων ζωγράφων. Προσωπική παρατήρηση.
264 Ως προς το σημείο αυτό η εξεταζόμενη παράσταση παρουσιάζει συμμετρικότητα 

όπως στη μονή Φιλανθρωπηνών, στο ναό της Μεταμόρφωσης στη Βελτσίτσα και του 

Αγίου Νικολάου στη Βίτσα, βλ. Μ. Αχειμάστου-Ποταμτάνου, ό.π., σσ. 82-83, πίν. 53β, 

Ang. Stavropoulou-Makri, ό.π., σσ. 68-69, πίν. 22 και Α. Τούρτα, ό.π., σσ. 104-105, πίν. 

58α.

265 . G. Millet, Monuments de Γ Athos, ό.π., πίν. 126.4
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υψώνει τα χέρια κρατώντας μαστίγιο, όπως αυτό που κρατούν οι 

στρατιώτες στην Προδοσία. Ανάλογη μορφή, που υψώνει μόνο το ένα 

χέρι της κρατώντας παρόμοιο αντικείμενο και βρίσκεται στο δεξιό μέρος 

της σύνθεσης, εικονίζεται τον 17ο αι. στη μονή της Ζωοδόχου Πηγής 

στην Ανω Δίβρη Ηλείας.266 Σ’ έναν άλλο ναό της Μάνης του 18ου αι., 

του Αγίου Βασιλείου στην Κελεφά267 εικονίζονται δύο σαλπιγκτές268 και 

δύο μορφές χορευτών269 , η μία όρθια και η άλλη γονατιστή.

Ο ΕΛΚΟΜΕΝΟΣ. Η παράσταση αυτή ιστορείται στο ναό της 

Μεταμόρφωσης στη Γέρμα (πίν. 34α), στο καθολικό της μονής του Αγίου 

Γεωργίου στο Σκουτάρι (πίν. 51 β) και στο ναό της Κοίμησης της 

Θεοτόκου στην Τσεροβά (πίν. 70β). Το εικονογραφικό σχήμα της 

παράστασης είναι λιτό σε σύγκριση με το εικονογραφικό σχήμα που 

εικονίζεται σε μνημεία της ‘’κρητικής σχολής”270 και της σχολής της 

ΒΔ Ελλάδας271. Το ίδιο εικονογραφικό σχήμα είχα τη δυνατότητα να 

παρατηρήσω και σ’ έναν άλλο ναό στη Μάνη, του Αγίου Νικολάου στη 

Γέρμα (1752)272 , έργο του Μιχαήλ Κληροδέτη . Τα χέρια του Ιησού

266 . Τ. Α. Γριτσόπουλου, "Μονή Ζωοδόχου Πηγής Ανω Δίβρης", ό.π., σ. 470 εικ. 16.

267 . Ν.Β. Δρανδάκη-Ε. Δωρή-Σ. Καλοπίση-Β. Κέπεχζη-Μ. Παναγιωχίδη, Π .Α Ε .. 1981, 

τ. Β', ό.π. πίν. 303.

268 .Όπως συνηθίζεται σε παλαιολόγειες και μεταβυζαντινές συνθέσεις.

269 . Για τις μορφές χορευτών στην εξεταζόμενη παράσταση βλ. Θ. Λίβα-Ξανθάκη, ό.π., 

σσ. 67-68.

270 . Στις μονές Λαύρας, Κουτλουμουσίου, Διονυσίου και Δοχειαρίου β λ  G. Millet, 

Monuments de Γ Athos, ό.π., πίν. 127.1, 162.2, 200.1, 216. I.

271 . Στη μονή Ντίλιου β λ  Θ. Λίβα-Ξανθάκη, ό.π., πίν. 28, Φιλανθρωπηνών β λ  Μ. 

Αχειμάστου-Ποταμιάνου, ό.π., πίν. ΙΟβ, 54, στο ναό της Μεταμόρφωσης στη Βελτσίτσα 

β λ  Ang. Stavropoulou-Makri, ό.π., πίν. 21b, καθώς και σε μνημεία ζωγράφων από το 

Λ ινοτόπι, οι οποίοι έχουν επηρεασθεί από τη σχολή της ΒΔ Ελλάδας, β λ  Α. Τούρτα, 
ό.π., πίν. 59.

272 . Προσωπική παρατήρηση.

I
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είναι δεμένα με σκοινί με το οποίο τον τραβάει ένας στρατιώτης273. 

Πίσω από τον Ιησού απεικονίζονται στρατιώτες των οποίων οι λόγχες, 

στο καθολικό της μονής του Αγίου Γεωργίου στο Σκουτάρι274, μπορούν 

να διακριθούν. Ένας στρατιώτης, ακριβώς πίσω από τον Ιησού, 

φαίνεται ότι τον σπρώχνει275 . Στο δεξιό μέρος της σύνθεσης βρίσκεται 

ο Σίμων ο Κυρηναίος276 , μεταφέροντας στους ώμους του έναν 

τεράστιο σταυρό. Στο καθολικό της μονής του Αγίου Γεωργίου στο 

Σκουτάρι δεν απεικονίζεται το αριστερό πόδι του Σίμωνα του 

Κυρηναίου, επειδή οι άλλες μορφές καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο. 

Στο βάθος, παρατηρούμε αριστερά όρος και δεξιά κτίρια μ’ επίπεδες 

στέγες, εκτός από το ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου στην Τσεροβά, 

όπου η παράσταση αυτή εικονίζεται στον ίδιο πίνακα με την παράσταση 

της Σταύρωσης.

Η ΜΕΤΑΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΙΟΥΑΑ. Η παράσταση αυτή (πίν. 13β), η οποία 

παρατηρείται μόνο στο ναό της Μεταμόρφωσης στη Γέρμα, είναι αρκετά 

σπάνια στη βυζαντινή ζωγραφική277 και εικονίζεται μαζί με τον

273 . Όπως τον 16ο αι. στις μονές του Αθω, βλ. σημ. 270 στο οικείο κεφάλαιο της 

παρούσας εργασίας, και τον 17ο αι. στη μονή Μαρδακίου στη Μεσσηνία, βλ. Κ. 

Καλοκύρη, ό.π., πίν. 155 και σ’ έργα ζωγράφων από το Λινοτόπι (Μεταμόρφωση στο 

Δρυόβουνο Κοζάνης και Αγιος Αθανάσιος στο Riljevo), βλ. Α. Τούρτα, ό.π., πίν. 128β, 
118α.

274 . Ένας στρατιώτης στο ναό αυτό κρατάει όπλο παρόμοιο μ’ εκείνο που έχει
' ^στρατιώτης στην παράσταση της Προδοσίας σε χειρόγραφο του Μου αι., βλ. Μ. 

Garidis, La peinture murale, ό.π., πίν. 56.

275 . Στοιχείο σε μνημεία της " κρητικής “ σχολής και της σχολής της ΒΔ Ελλάδας, 
βλ. Ang. Stavropoulou-Makri, ό.π., σσ. 70-71.

276 . Βλ. σημ. 271 στο οικείο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας.

277 . A. Grabar, La peinture religieuse en Bulgarie, Texte-Album, Paris 1928, σ. 193.
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Απαγχονισμό στη μνημειακή ζωγραφική του 15ου278 , 16ου279 και Που 

αι.280 Το εικονογραφικό σχήμα της παράστασης στο εξεταζόμενο 

μνημείο, το οποίο σε γενικές γραμμές παρατηρείται σε μνημεία της 

"κρητικής” σχολής281, είχα τη δυνατότητα να παρατηρήσω σ 'ένα ν  άλλο 

ναό του 18ου αιώνα στη Μάνη, του Αγίου Νικολάου στη Γέρμα, έργο 

του Μιχαήλ Κληροδέτη282 . Στο δεξιό μέρος της σύνθεσης πίσω από το 

τραπέζι εικονίζονται ιερείς να χειρονομούν. Στο αριστερό μέρος, ο 

Ιούδας πλησιάζει προς αυτούς απλώνοντας τα χέρια του. Στο βάθος 

διακρίνουμε επίμηκες ορθογώνιο οικοδόμημα με δίρριχτη στέγη που έχει 

κεραμίδια, κυκλικό παράθυρο στην πρόσοψη και τοξοστοιχία στη μακρά 

του πλευρά.

ΣΤΑΥΡΩΣΗ. Η παράσταση283 αυτή (πίν. 34α, 44β, 64α, 70β, 81α-β, 85β), 

ιστορείται σ’ όλα τα εξεταζόμενα μνημεία, εκτός από το ναό της

278 . Στο παλαιό καθολικό της μονής Μεταμόρφωσης στα Μετέωρα β λ  Evang. 

Georgitsoyanni, ό.π., σσ. 147-150, πίν. 51.

279 . Στον Αθω (Διονυσίου και Δοχειαρίου) β λ  G. Millet, Monuments de Γ Athos, ό.π., 

πίν. 200.2, 226.1, όπου εικονίζονται περισσότεροι ιερείς. Σε μνημεία της ΒΔ Ελλάδας ( 

μονές Ντίλιου, Φιλανθρωπηνών, ναός Μεταμόρφωσης στη Βελτσίτα), β λ  Θ. Λίβα- 

Ξανθάκη, ό.π., σσ. 79-82, πίν. 32 , Μ. Αχειμάστου-Ποταμιάνου, ό.π., σσ. 87-88, πίν. 

55β, 56 και Aug. Stavropoulou-Makri, ό.π., σσ. 76-79, πίν. 25α. Στη μονή Βαρλαάμ 

εικονίζεται μόνο η Μετάνοια του Ιούδα, εξαιτίας έλλειψης χώρου, β λ  της ιδίας, ό.π., σ. 

77 σημ. 361.

280 . Στο ναό του Αγίου Νικολάου στη Βίτσα και του Αγίου Μηνά στο Μονοδένδρι, 

βλ. Α. Τούρτα, ό.π., σσ. 120-122, πίν. 67, 68, 125α.

281 . Βλ. σημ. 279 στο οικείο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας.

282 . Προσωπική παρατήρηση.

283 . Για την παράσταση αυτή στα εξεταζόμενα μνημεία βλ. Σ. Μενενάκου, ° 

Εικονογραφικές πατατηρήσεις στο καθολικό της μονής του Αγίου Γεωργίου στο 

Σκουτάρι Λακωνίας (1737) ", Πρακτικά του Δ* Διεθνούς Συνεδρίου Πελοποννησιακών 

Σπουδών (Κόρινθος 9-16 Σεπτεμβρίου 1990), Πελοποννησιακά, παρ. 19, τ. Γ ', Αθήναι 

1992-1993, σσ. 497-506, (σσ. 497-499). Παραθέτω μόνο κάποια επί πλέον στοιχεία 

επανεκτιμώντας τις πηγές από τις οποίες δέχεται επίδραση το εικονογραφικό σχήμα.

ί
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Κοίμησης της Θεοτόκου στον Πύρριχο. Ενώ οι παραστάσεις των 

εξεταζομένων μνημείων στο σύνολό τους σχεδόν έχουν λιτό

εικονογραφικό σχήμα, η παράσταση της Σταύρωσης είναι μία 

πολυπρόσωπη σύνθεση, η οποία όμως χαρακτηρίζεται από

συμμετρικότητα284.

Στο μέσον της σύνθεσης τοποθετείται ο Ιησούς στο Σταυρό 

ανάμεσα στον καλό και κακό ληστή, κι εκατέρωθεν του Ιησού 

παριστάνονται έφιπποι ο λογχοφόρος και ο σπογγοφόρος. Στο δεξιό
>

τμήμα της σύνθεσης εικονίζονται ο Ιωάννης και ο κεντυρίων 

χειρονομώντας κατά τον ίδιο τρόπο και στρατιώτες. Στο δεξιό άκρο της 

~ σύνθεσης, ιστορείται το επεισόδιο του Διαμερισμού των ιματίων, όπου 

οι στρατιώτες στο ναό του Γενεσίου της Θεοτόκου στα Κεχριάνικα 

φορούν σαρίκι (πίν. 85β)285 . Στο αριστερό τμήμα εικονίζονται η Παναγία 

με τις μυροφόρες κι ένας νεκρός ο οποίος βγαίνει από τάφο. Στο ναό 

της Μεταμόρφωσης στη Γέρμα (πίν. 34α) και της Κοίμησης της
«·

Θεοτόκου στην Τσεροβά (πίν. 81 β) ζωγραφίζεται ο δήμιος ο οποίος σπάει 

τα κόκκαλα του κακού ληστή, ενώ στον πρώτο ναό εικονίζονται 

προφήτες με ειλητά, οι οποίοι συνοδεύουν συχνά διάφορες παραστάσεις

284 . Όπως στον Αθω (Λαύρας και Κουτλουμουσίου) βλ. G. Millet, Monuments de Γ 

Athos, ό.π., πίν. 129.2, 162.1. Τον ίδιον αιώνα στο ναό της Μεταμόρφωσης και του
Ψ

Αγίου Δημητρίου στη Βελτσίτσα δημιουργείται ένας νέος εικονογραφικός τύπος με 

ευρεία διάδοση τον επόμενο αιώνα, βλ. Ang. Stavropoulou-Makri, Μ La creation (Γ une 

nouvelle formule de la Crucifixion et sa diffusion dans les Balkans *\ Ve Conpres 

International des 'Etudes1 du Sud-Est Europeen. Ελληνικές Ανακοινώσεις στο E' Διεθνές 

Συνέδριο Νοτιοανατολικών Σπουδών, Βελιγράδι, 11-17 Σεπτεμβρίου 1984, Αθήναι 1985, 

σσ. 241-257 και της ιδίας, Les peintures murales de Γ eglise de la Transfiguration a 

Veltsitsa (1568) en 'Epire et Γ atelier des peintres Kondaris, ό.π., σσ. 79-81, πίν. 26-29.

285 . Όπως και στο ναό της Μεταμόρφωσης στη Βελτσίτσα , της ιδίας, ό.π., σ. 79, 
πίν. 28.
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τον 15ο και 16ο αι.286 Την ίδια συμμετρική τοποθέτηση προσώπων κι 

επεισοδίων, καθώς και τη στάση της Παναγίας, του Ιωάννη, του 

κεντυρίωνα και της μυροφόρου παρατηρούμε τον 17ο αι στη Μεσσηνία, 

στη μονή Βουλκάνου287 , της οποίας η Σταύρωση έχει επηρεασθεί από 

το εικονογραφικό σχήμα της παράστασης αυτής που διαμορφώθηκε από 

το συνεργείο των ζωγράφων Κονταρήδων288 , και στο ναό της Παναγίας 

της Εννιάμερης στη Σκάλα Βαχού στη Μάνη (πίν. 95α)289 . Τον 18ο αι., 

το ίδιο εικονογραφικό σχήμα απεικονίζεται στο ναό των Τριών Ιεραρχών 

στη Στεμνίτσα, έργο των Πεδιωτών290 , και στο ναό των Εισοδίων της 

Θεοτόκου στη Μεσσηνία291 και σε ναούς στη Μάνη (πίν. 90α)292 . 

Παράλληλα η στάση του Ιησού στο Σταυρό είναι στοιχείο δυτικό, το 

οποίο για πρώτη φορά παρατηρείται σε εικόνα του Κωνσταντίνου 

Παλαιοκαπά στη μονή Γωνιάς στην Κρήτη και στη συνέχεια 

απεικονίζεται πολύ συχνά μέχρι και τον 18ο αι,293 όπου είχα τη 

δυνατότητα να κάνω συγκρίσεις. Επιπλέον, η στάση του κακού ληστή

286 . Για το θέμα αυτό β λ  Μ. Garidis, La peitnture murale, ό.π., σ. 91, β λ  Ε. 

Γεωργιτσογιάννη, " Ένα εργαστήριο ανωνύμων ζωγράφων του δεύτερου μισού του 15ου 

αι. στα Βαλκάνια και η επίδρασή του στη μεταβυζαντινή τέχνη ", Ηπ. Χοον.. τ. 29, 

Ιωάννινα 1988| 8 9 ,  σσ. 145-172, (σ. 150) και Ang. Slavropoulou-Makri, ό.π., σ. 79.

287 . Κ. Καλοκύρη, ό.π., πίν. 70

288 . Στο ναό της Μεταμόρφωσης και του Αγίου Δημητρίου στη Βελτσίτσα, β λ  Ang. 

Stavropoulou-Makri, ό.π., σ. 81 σημ. 386 και σ. 183 σημ. 259.

289 . Προσωπική παρατήρηση.

290 . Θ. Παπαθανασόπουλου, "Η εκκλησία των Τριών Ιεραρχών στη Στεμνίτσα”, 

Εκκλησίες στην Ελλάδα μετά την Αλωση, εκδ. Ε.Μ.Π., Αθήνα 1979, σσ. 217-228 (σ. 

221 εικ. 9).

291 . Κ. Καλοκύρη, ό.π., πίν. 218.

292 . Στο ναό του Αγίου Νικολάου στην Καστάνια βλ. Ν. Δρανδάκη-Σ. Καλοπίση-Μ. 

Παναγιωτίδη, " Έρευνα στη Μεσσηνιακή Μάνη ", Π.Α.Ε.. 1980, ό.π., σσ. 188-246, 

(πίν. 145α) και του Αγίου Νικολάου στη Γέρμα (1752), έργο του Μιχαήλ Κληροδέτη. 
Προσωπική παρατήρηση.

293 . Σ. Μενενάκου, ό.π., σσ. 498-499 σημ. 9, 10, 11, όπου αναφέρονται παραδείγματα.
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με την πλάτη γυρισμένη στο θεατή εικονίζεται στο ναό της 

Μεταμόρφωσης και του Αγίου Δημητρίου στη Βελτσίτσα294, όπου όμως 

στα τελευταία μνημεία, παριστάνεται επίσης ένας δαίμονας να του 

παίρνει την ψυχή.

Η παράσταση της Σταύρωσης στα εξεταζόμενα μνημεία είναι 

εμπλουτισμένη με στοιχεία από το εικονογραφικό σχήμα που 

διαμορφώθηκε τον 16ο αι. στο ναό της Μεταμόρφωσης και του Αγίου 

Δημητρίου στη Βελτσίτσα, αλλά διατηρεί τη συμμετρικότητα των \ 

μνημείων του ιδίου αιώνα στον Αθω.

~ Ο ΙΩΣΗΦ ΑΡΙΜΑΘΕΙΑΣ ΖΗΤΑΕΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. Το

εικονογραφικό σχήμα της παράστασης295 , η οποία ιστορείται στο ναό 

της Μεταμόρφωσης στη Γέρμα (πίν. 13β), στο καθολικό της μονής του 

Αγίου Γεωργίου στο Σκουτάρι (πίν. 55α) και στο ναό της Κοίμησης της 

Θεοτόκου στην Τσεροβά (πίν. 71α), είναι λιτό. Το ίδιο εικονογραφικό 

σχήμα είχα τη δυνατότητα να παρατηρήσω στο ναό του Αγίου 

Νικολάου στη Γέρμα (1752), έργο του Μιχαήλ Κληροδέτη. (πίν. 91α)296 

Στο αριστερό μέρος της σύνθεσης εικονίζεται ο Πιλάτος κρατώντας 

σκήπτρο και φορώντας στέμμα, καθισμένος σε θρόνο κάτω από 

τετράστυλο κουβούκλιο μέσα από το οποίο κρέμεται ένα κομμάτι 

ύφασμα297 . Εκατέρωθεν του Πιλάτου εικονίζονται δύο στρατιώτες298 , από

294 . Ang. Stavropoulou-Makri, ό.π., σ. 79.
'•Λ295 . Για τις απεικονίσεις του θέματος βλ. της ιδίας, ό.π., σ. 84.

294 . Προσωπική παρατήρηση.

297 . Αυτό παρατηρούμε σε πολλές παραστάσεις της μονής Φιλανθρωπηνών βλ. Μ. 
Αχειμάστου-Ποταμιάνου, ό.π., πίν. 2, 5, 9, 32.

298 . Δύο στρατιώτες εικονίζονται και στο ναό της Μεταμόρφωσης στη Βελτσίτσα βλ. 

Ang. Stavropoulou-Makri, ό.π., πίν. 31α.
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τους οποίους ο ένας κρατάει το δόρυ του ψηλά299 κι ο άλλος ασπίδα 

και δείχνει τον Ιωσήφ και την πανομοιότυπη μορφή δίπλα του300 . Στο 

βάθος διακρίνονται κτίρια, το ένα μ’ επίπεδη στέγη και το άλλο με 

δίρριχτη, τα οποία έχουν τετράγωνα ή τοξωτά παράθυρα και κοσμούνται 

με σχέδια rococo.

Ο ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΘΡΗΝΟΣ. Η παράσταση301 αυτή, στο ναό της 

Μεταμόρφωσης στη Γέρμα (πίν. 7β) και της Κοίμησης της Θεοτόκου 

στην Τσεροβά (πίν. 70α) έχει διαφορετικό εικονογραφικό σχήμα από το 

καθολικό της μονής του Αγίου Γεωργίου στο Σκουτάρι (πίν. 56α), όπου 

ιστορείται.

Στο ναό της Μεταμόρφωσης στη Γέρμα και της Κοίμησης της 

Θεοτόκου στην Τσεροβά, το εικονογραφικό σχήμα το οποίο εικονίζεται 

ήδη τον 16ο αι. σε μνημεία της "κρητικής” σχολής302 και τον 17ο αι. σε 

εικόνες303 , παρατηρείται τον 18ο αι. σ’ έργο των Πεδιωτών304 και σ’

299 . Η στάση αυτή παρατηρείται στον παραπάνω ναό καθώς και στη μονή Βαρλαάμ, 
βλ. της ιδίας, ό.π., σ. 85 σημ. 412, όπου παρατίθεται βιβλιογραφία.
300 . Για τον αριθμό των προσώπων που συνοδεύουν τον Ιωσήφ στον Πιλάτο, της ιδίας, 
ό.π., σ. 84 σημ. 404. Στην εξεταζόμενη παράσταση υπάρχει επιγραφή EZHTHCA ΤΟ 

COMA TO V I (H )C (O V ) . και πάνω από την πρώτη μορφή η επιγραφή ΙωΟΗΦ. Πάνω 
από τη δεύτερη μορφή, η οποία έχει τα ίδια χαρακτηριστικά, φοράει τον ίδιο χιτώνα 
και μανδύα και σταυρώνει κατά τον ίδιο τρόπο τα χέρια της με τον Ιωσήφ, δεν 
υπάρχει επιγραφή.
301 . Για την παράσταση αυτή στα εξεταζόμενα μνημεία βλ. Σ. Μενενάκου, ό.π., σσ. 
499-500.
302 . Στη μονή Μολυβοκκλησιάς στον Αθω, βλ. G. Millet, Monuments de Γ Athos, ό.π., 
πίν. 154.2 και στο ναό της Μεταμόρφωσης στο Περαχωριό της Κύπρου, βλ. Α. και J. 
Stylianou, The painted churches of Cyprus, Treaures of Byzantine Art, London 1985, 
πίν. 111b.
303 . Σε εικόνα του Βυζαντινού Μουσείου Αθηνών (1600-1620), βλ. Κ. Weitzmann-G. 
Alibegasvili-A. Volskaya-G. Babic-M. Cbatzidakis-M. Alpatov-T. Voinescu, Les icones, ό.π., 
σ. 362 και σε εικόνα του Λαμπάρδου, βλ. A. Embiricos, L’ ecole cretoise, ό.π., πίν. 68.

I
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άλλους ναούς της Μάνης (πίν. 91α)304 305. Ο Ιησούς απεικονίζεται 

διπλωμένος σ’ ένα σεντόνι πάνω σε σαρκοφάγο. Στο αριστερό μέρος της 

σύνθεσης η Παναγία306, καθισμένη σε σκαμνάκι, αγκαλιάζει τον Ιησού 

από τους ώμους και σφίγγει το κεφάλι του στο στήθος της, και στο 

δεξιό ο Ιωσήφ Αριμαθείας κρατάει την άκρη του σεντονιού. Ο Ιωάννης 

πίσω από τη σαρκοφάγο βρίσκεται στην τυπική παλαιολόγεια στάση307 . 

Πίσω από τα πρόσωπα αυτά εικονίζονται μυροφόρες σε γνωστές 

στάσεις308 και ο Νικόδημος να στηρίζεται σε κλίμακα309 .

Στο καθολικό της μονής του Αγίου Γεωργίου στο Σκουτάρι το 

βάθος της παράστασης καταλαμβάνει ο Σταυρός με τα Σύμβολα του 

~ Πάθους310. Ο Ιησούς είναι τυλιγμένος σε σεντόνι κι όχι ξαπλωμένος σε 

σαρκοφάγο, όπως στη μεσοβυζαντινή περίοδο311, στοιχείο που 

εικονίζεται σε εικόνα του Πουλάκη από το Μουσείο Λοβέρδου312. Πίσω

304 . Στο ναό των Τριών Ιεραρχών στη Στεμνίτσα, βλ. Θ. Παπαθανασόπουλου, " Η 

εκκλησία των Τριών Ιεραρχών στη Στεμνίτσα ", ό.π., σ. 221 εικ. 9.
305 . Στο ναό του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου στην Πλάτσα βλ. Ν.Β. Δρανδάκη-Ε. 
Δωρή-Σ. Καλοπίση-Β. Κέπετζη-Μ. Παναγιωτίδη, Π.Α.Ε. 1981, τ. Β', ό.π., πίν. 296 και 
του Αγίου Νικολάου στη Γέρμα (1752), έργο του Μιχαήλ Κληροδέτη. Προσωπική 
παρατήρηση.
306 . Η στάση αυτή είναι γνωστή από τις μονές του Αθω (Λαύρας, Διονυσίου, 
Δοχειαρίου), βλ. G. Millet, Monuments de Γ Athos, ό.π., πίν. 127.4, 199.2, 226.2 και 
παρατηρείται στο ναό των Ταξιαρχών στο χωριό Λαδά Αλαγονίας της Μεσσηνίας 
(18ος), βλ. Κ. Καλοκύρη, ό.π., πίν. 232.α.
307 . Μ. Σωτηρίου, " Ενταφιασμός-Θρήνος ", Δ.Χ.Α.Ε.. περ. Δ', τ. 2 (1973-74), Αθήναι ; 
1974, σσ. 137-148, (σ. 146).
308 . Εικονίζονται πέντε μυροφόρες, εκ των οποίων μία τραβάει τα μαλλιά της και μία 
άλλη έχει υψωμένα τα^έρια της.
309 . Όπως στη μονή Άναπαυσά βλ. Μ. Αχειμάστου-Ποταμιάνου, ό.π., σ. 90 και σε 
εικόνα του Λαμπάρδου βλ.. A. Embiricos, L’ ecole cretoise, ό.π., εικ. 68.
310 . Σε κεντητούς επιτάφιους του 15ου αι. από την Πάτμο και σε εικόνα του 
Λαμπάρδου, βλ. Σ. Μενενάκου, ό.π., σ. 494 σημ. 12, όπου αναφέρεται η βιβλιογραφία.
311 . Μ. Σωτηρίου, ό.π., σ. 141.
313 . A. Embiricos, ό.π., σ. 144, εικ. 67.
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από τον Ιησού ζωγραφίζονται τρεις μυροφόρες, ενώ μπορεί να διακρίνει 

κανείς τα φωτοστέφανο άλλων. Μπροστά απ’ αυτές εικονίζονται η 

Παναγία η οποία σταυρώνει τα χέρια της, δυτικό στοιχείο γνωστό από 

εικόνα του Τζάνε Μπουνκχλή(1677)313. Ο Ιωσήφ Αριμαθείας βαστάει τον 

Ιησού από τους ώμους και η Μαγδαληνή με το ένα χέρι τα πόδια του 

και με το άλλο το ένα χέρι του. Τις στάσεις αυτές είχα τη δυνατότητα 

να εντοπίσω σε εικόνα του Που αι. από την Εθνική Πινακοθήκη, η 

οποία έχει επηρεασθεί από χαλκογραφία του J. Saddeler314.

ΑΝΑΛΗΨΗ. Η παράσταση315 αυτή ιστορείται στο ναό της 

Μεταμόρφωσης στη Γέρμα (πίν.ΙΙα) και στο καθολικό του Αγίου 

Γεωργίου στο Σκουτάρι. Στο μέσον της σύνθεσης εικονίζεται η Παναγία 

πατώντας σε διάλιθο υποπόδιο316, σε στάση μετωπική, η οποία έχει 

παρατηρηθεί στην παλαιολόγεια περίοδο317 318, τον 15ο αι.31®, τον 16ο αι.

313 . Ν.Β. Δρανδάκη, Ο Εμμανουήλ Τζάνε Μπουνιαλής θεωρούμενος εξ εικόνων του 
σωζομένων κυρίως εν Βενετία, διδ. διατριβή, εν Αθήνσις 1962, σσ. 69-74, όπου δίδονται 
κι άλλα παραδείγματα και του ιδίου,” Συμπληρωματικά εις τον Εμμανουήλ Τζάνε. Δύο 
άγνωστοι εικόνες του °, Θησαυοίσιιατα. τ. XI, Βενετία 1974, σσ. 36-72 (σ. 141, εικ. 
48.1).
314 . Του ιδίου, ό.π., σσ. 36-72, πίν. ΙΑ ' και I. Ρηγόπουλου, Ο Θ. Πουλάκης και η 
φλαμανδική χαλκογραφία, Αθήναι 1979, σ. 189.
315 . Για την εικονογραφία της παράστασης βλ Ν. Γκιολέ, Η Ανάληψις του Χριστού 
βάσει των μνημείων της Α ' χιλιετηρίδος, διδ. διατριβή, Αθήναι 1981, όπου δίδεται και 
βιβλιογραφία.
316 . Στοιχείο γνωστό από τη μετεικονομαχική περίοδο, του ιδίου, ό.π., σ. 314.
317 . Στην Περίβλεπτο στο Μυστρά βλ. G. Millet, Monuments byzantins de Mistra, ό.π., 
πίν. 109.1 και σε τρία μνημεία του Δεσποτάτου, βλ. Ε. Δεληγιάννη-Δωρή, " Οι 
τοιχογραφίες του υστεροβυζαντινού ναού των Ταξιαρχών στην Αγριακόνα", ό.π., σ. 558, 
πίν. 8-10.
318 . Σε εικόνες από την Πάτμο βλ. Μ. Χατζηδάκη, Εικόνες της Πάτμου, ό.π., πίν. 201, 
202 και στο παλαιό καθολικό της μονής Μεταμόρφωσης στα Μετέωρα βλ Evang. Ν. 
Georgitsoyanni, ό.π., σ. 172, πίν. 61.
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σε μνημεία της "κρητικής” σχολής319 και της σχολής της ΒΔ 

Ελλάδας320, τον 17ο αι. & έργα ζωγράφων από το Λινοτόπι321 , στη 

Μεσσηνία322 και στη Μάνη323 και τον 18ο αι. στη Μεσσηνία324 . Σ’ έναν 

άλλο ναό της Μάνης325 η Παναγία στρέφεται προς τον Ιησού, στάση 

γνωστή κι αυτή από την παλαιολόγεια326 και μεταβυζαντινή327 εποχή.

Στα εξεταζόμενα μνημεία πίσω από την Παναγία εικονίζονται δύο 

λευκοντυμένοι άγγελοι κι εκατέρωθέν τους δύο ομάδες αποστόλων, των 

οποίων η στάση παρατηρείται και στο ναό Ταξιαρχών στο χωριό Λαδά .
•I

Αλαγονίας στη Μεσσηνία328. Ο Ιησούς ευλογεί με τα δυο του χέρια329 , 

όπως σε υστεροβυζαντινά μνημεία της Λακωνίας330 και μεταβυζαντινά

319 . Στη μονή Ξενοφώντος και στο παρεκκλήσιο του Αγίου Γεωργίου της μονής του 
Αγίου Παύλου, βλ. G. Millet, Monuments de Γ Athos, ό.π., πιν. 169.4, 188.2.
320 . Στο ναό του Αγίου Θεολόγου της Μαυριώτισσας στην Καστοριά, βλ. Στ. 
Πελεκανίδη, ό.π., πίν. 210α, στη μονή Ντίλιου, βλ. Θ. Λίβα-Ξανθάκη, ό.π., πίν. 40.
321 . Στο ναό του Αγίου Μηνά στο Μονοδένδρι, του Αγίου Νικολάου στη Βίτσα και 
στη μονή Μεταμόρφωσης στο Δρυόβουνο Κοζάνης, βλ. Α. Τούρτα, ό.π., πίν. 45β, 47α, 
99β.
322 . Στη μονή Βουλκάνου, βλ. Κ. Καλοκύρη, ό.π., πίν. 69α.
323 . Στο ναό της Παναγίας της Εννιάμερης στη Σκάλα Βαχού. Προσωπική 
παρατήρηση.
324 . Στο ναό των Ταξιαρχών στο χωριό Λαδά Αλαγονίας, βλ. Κ. Καλοκύρη, ό.π., πίν. 
232β.
325 . Στο ναό του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου στο Σκουτάρι. Προσωπική 
παρατήρηση.
326 . Α. Τσιτουρίδου, ό.π., σσ. 103-104, όπου αναφέρονται παραδείγματα.
327 . Τον 16ο αι. στον Αθω (μονές Λαύρας, Διονυσίου, Δοχειαρίου, παρεκκκλήσιο Αγίου 
Νικολάου μονής Λαύρας), βλ. G. Millet, Monuments de Γ Athos, ό.π., πίν. 120.4, 196.1,
232.2, 259.4, στη μονή Ρασιώτισσας βλ. Γ.Γ. Γούναρη, ό.π., πίν. 33α, στο ναό της 

Μεταμόρφωσης στη Βελτσίτσα, βλ. Ang. Stavropoulou-Makri, ό.π., σ. 89, και στο ναό 
του Αγίου Δημητρίου *άτα Παλατίτσια Ημαθίας, έργο ζωγράφων από το Λινοτόπι, βλ. 
Α. Τούρτα, ό.π., σ. 82.
328 . Κ. Καλοκύρη, ό.π.
329 . Για τη χειρονομία αυτή βλ. Ν. Γκιολέ, ό.π., σσ. 282-283.
330 . Στο ναό των Ταξιαρχών στην Αγριακόνα βλ. Ε. Δεληγιάννη-Δωρή, ό.π., σ. 559, 
όπου η συγγραφέας αναφέρει πολλά παραδείγματα.
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μνημεία στη Μεσσηνία331 και στη Μάνη332 , ενώ τη δόξα, στην οποία 

βρίσκεται, κρατούν άγγελοι.333

ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ. Η παράσταση334 ιστορείται μόνο στο ναό της 

Μεταμόρφωσης στη Γέρμα (πίν. 35β) και το καθολικό της μονής του 

Αγίου Γεωργίου στο Σκουτάρι (πίν. 64β). Στο εσωτερικό κτιρίου 

εικονίζονται οι μαθητές του Ιησού σε ημικυκλικό σχεδόν θρανίο 

κρατώντας ειλητά. Στο κενό που σχηματίζεται απεικονίζεται ο κόσμος335, 

με χαρακτηριστικά ηλικιωμένου, φορώντας βασιλικά ενδύματα και 

κρατώντας σε μαντήλι τυλιγμένους τους δώδεκα κλήρους. Παραλείπονται 

οι πύρινες γλώσσες πάνω από τα κεφάλια των αποστόλων, οι οποίες 

ζωγραφίζονται στο ναό του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου στο 

Σκουτάρι336 . Στη Μάνη στο ναό της Παναγίας της Εννιάμερης στη 

Σκάλα Βαχού (17ος)337 και του Αγίου Νικολάου στη Γέρμα (1752), έργο

331 . Στη μονή Βουλκάνου και στο ναό των Ταξιαρχών στο χωριό Λαδά Αλαγονίας, βλ. 
Κ. Καλοκύρη, ό.π., πίν. 69β, 232β.
332 . Στο ναό της Παναγίας της Εννιάμερης στη Σκάλα Βαχού. Προσωπική 
παρατήρηση.
333 . Στον εξεταζόμενο ναό οι άγγελοι κοιτάζουν τους αποστόλους. Στο ναό του Αγίου
Ιωάννη του Χρυσοστόμου, ο άγγελος που βρίσκεται δεξιά κοιτάζει τον Ιησού. Σε
εικόνα από τη μονή Φανερωμένης στη Ζάκυνθο ο άγγελος στ’ αριστερά έχει αυτή την 
στάση, βλ. Ντ. Κονόμου, Ναοί και μονές στη Ζάκυνθο, Αθήνα 1964, σ. 26.
334 . Για το θέμα αυτό βλ. A. Grabar, "Le schema iconographique de la Pentecote, L’

art de la fm de Γ Antiquite et du Moyen Age, τ. I, Paris 1968.
335 . Υπάρχει η επιγραφή ο κόσμοο.

336 . Προσωπική παρατήρηση.

337 . Προσωπική παρατήρηση.
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του Μιχαήλ Κληροδέτη,338 η διάταξη των αποστόλων είναι τριγωνική, 

όπως στη μονή Φωτμού στην Αιτωλία (16ος αι.)339 .

Η ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ. Η παράσταση340 αυτή ιστορείται σ’ 

όλα τα εξεταζόμενα μνημεία εκτός από το ναό του Γενεσίου της 

Θεοτόκου στα Κεχριάνικα. Η Παναγία απεικονίζεται ξαπλωμένη σε 

κλίνη34* με τα χέρια τεντωμένα κατά μήκος του σώματός της στη Γέρμα 

(πίν. 35β) και στο Σκουτάρι (πίν. 64β), ενώ στην Τσεροβά (πίν. 99α) και 

στον Πύρριχο (πίν. 89α-β) είναι σταυρωμένα στο στήθος της342 . Πίσω 

από την κλίνη ο Ιησούς κρατάει μπροστά του343 την ψυχή της 

~ Παναγίας ενώ είναι στραμμένος προς αυτήν344, και στα άλλα μνημεία

338 . Προσωπική παρατήρηση.
339 . Στο μνημείο αυτό η Πεντηκοστή ιστορείται στο ανατολικό αέτωμα, γι’ αυτό και 
προσαρμόζεται η οργάνωση της σύνθεσης στο χώρο που παρέχεται. Βλ. Α. Τούρτα, 
ό.π., σ. 83 σημ. 444.
340. Για την παράσταση στα εξεταζόμενα μνημεία βλ. Σ. Μενενάκου, ό.π., σσ. 503-504.
341 . Οπως στη μικρογραφία του Ευαγγελίου No 1 της μονής Ιβήρων στον Αθω, βλ. L. 
Wratislaw-Mitrovic και Ν. Okunev, ° La dormition de la Sainte Vierge dans la peinture 
media vale orthodoxe”, Bvzanlinoslavica. τ. Ill (1931), Prague 1931, σσ. 134-180 (σ. 
136 εικ. 1).
342 . Τη θέση αυτή των χεριών παρατηρούμε στη βυζαντινή εποχή στη Γιουγκοσλαβία 
(Αγιος Νικόλαος στο Πρίλεπ και μονή Μάρκο), βλ. G. Millet και A. Frolow, La 
penture du Moyen Age en Yougoslavie (Serbie, Mace'doine et Montenegro), fasc. Ill, ό.π., 
πίν. 27.2, και G. Millet-T. Velmans, La peinture du Moyen Age en Yougoslavie (Serbie, 
Macedoine et Montenegro), fasc. IV, ό.π., πίν. 107.193.
343 . Στάση γνωστή από τον 14ο αι. βλ. L. Wratislaw-Mitrovic και Ν. Okunev, ό.π., σ 
172.
344 Η στάση αυτή ̂ παρατηρείται στη βυζαντινή περίοδο, στην Κύπρο (Παναγία 
Αράκου), βλ. Α. και Stylianou, ό.π., σ. 164, εικ. 92, στη Γιουγκοσλαβία (Αγιος 
Νικόλαος στο Πρίλεπ, Αγιος Κλήμης Αχρίδας), βλ. G. Millet και A. Frolow, ό.π., πίν. 
12.3, 27.2, στο Μυστρά (Αγιοι Θεόδωροι), βλ. G. Millet, Monuments byzantins de 
Mistra, ό.π., πίν. 90.3 και στη μεταβυζαντινή, τον 15ο αι. στην Κύπρο (Αγιος Μάμας 
Λουβαρά, Αγιος Σταυρός στο Αγιασμάτι, Αρχάγγελος Μιχαήλ στον Πεδουλά) βλ. Α. 
και J. Stylianou, ό.π., σ. 148 εικ. 141, σ. 199 εικ. 92, σ. 337 εικ. 200, τον 16ο στον
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την κρατάει στο αριστερό του χέρι και απλώνει το δεξιό του προς τη 

Θεοτόκο.

Στις άκρες της κλίνης στέκονται δύο ομάδες αποστόλων μ’ 

επικεφαλής τον Πέτρο που κρατάει θυμιατό και τον Παύλο, ενώ 

διακρίνουμε μεταξύ τους επισκόπους και γυναίκες* 345. Ο Ιησούς 

περιβάλλεται από δόξα στ' άκρα της οποίας εικονίζονται άγγελοι οι 

οποίοι κρατούν λαμπάδες34* στη Γέρμα, ενώ στο Σκουτάρι κρατάει 

θυμιατό ο ένας απ’ αυτούς. Επίσης στη Γέρμα και στον Πύρριχο η δόξα 

καταλήγει σε σεραφείμ347 . Μπροστά από την κλίνη της Παναγίας 

εικονίζεται το επεισόδιο του Ιεφωνία348 . Στην Τσεροβά ζωγραφίζεται η 

Ανάληψη της Παναγίας και η παράδοση της τίμιας ζώνης στο Θωμά349, 

ενώ στον Πύρριχο μόνο η Ανάληψη350. Στο τελευταίο μνημείο 

παρατηρούμε τη μεταφορά των αποστόλων σε σύννεφα. Σ’ όλα τα

Αθω (μονές Ξενοφώντος, Δοχειαρίου), β λ  G. Millet, Monuments de Γ Athos, 6.%., πίν. 

180.1, 216.1, τον 17ο σε εικόνα της σχολής Stroganov, βλ. N.R. Kondakov Km E J i.  

Minns, The Russian icon, Oxford 1927, πίν. LI, Km τον 18ο στο ναό του Αγίου 

Γερμανού στην Πρέσπα, β λ  Στ. Πελεκανίδη, Βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία της 

Πρέσπας, Θεσσαλονίκη 1960, πίν. XI.

345 . Για την απεικόνιση γυναικών στην παράσταση της Κοίμησης της Θεοτόκου, β λ  

L. Wratislaw-Mitrovic και Ν. Okonev, ό.π., σ. 144. Γυναίκες απεικονίζονται Km στο 

ναό του Αγίου Δημητρίου στα Παλατίτσια Ημαθίας (16ος), β λ  Α. Τούρτα, ό.π., πίν. 

108β.

346 . Όπως σε εικόνα των μέσων του 16ου αι. από την Πότμο, β λ  Μ. Χατζηδάκη, ό.π., 

πίν. 15.

347 . Όπως σε εικόνα του Ν. Ρίτζου στην Callerie Sabaudo, του ιδίου, ό.π., πίν. 200.

348 . Όπως στο Μυστρά και τον Αθω, β λ  Σ. Μενενάκου, ό.π., σ. 504 σημ. 46, όπου 

αναφέρονται παραδείγματα.

349 . Οι σκηνές αυτές εικονίζονται σ ’ έργα ζωγράφων από το Λινοτόπι Km σ’ άλλα 

του Που αι., βλ. Α. Τούρτα, ό.π., σ. 85 σημ. 461, 462, όπου δίνονται παραδείγματα από 

τον 16ο αι. και βιβλιογραφία.

350 . Όπως σε μνημεία του 15ου Km 16ου αι., βλ. της ιδίας, σ. 85 σημ. 463, όπου 

αναφέρονται παραδείγματα.

I
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μνημεία στο βάθος εικονίζονται κτίρια με δίρριχτες στέγες, ενώ στην 

Τσεροβά ζωγραφίζεται επί πλέον κτίριο με καμπύλη πρόσοψη351.

Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠ’ ΑΥΤΗΝ

Η ΕΙΣ ΑΑΟΥ Κ Α Θ Ο ΔΟ Σ. Η παράσταση352 αυτή εικονίζεται μόνο στο 

ναό της Μεταμόρφωσης στη Γέρμα (πίν. 10α). Ο Ιησούς περιβαλλόμενος 

- από δόξα, και πατώντας τις πύλες του Αδη, βρίσκεται ανάμεσα από τον 

Αδάμ και την Εύα, τους οποίους εγείρει από τις σαρκοφάγους τους353 , 

όπως παρατηρείται στην υστεροβυζαντινή εποχή354 και καθ’ όλη τη 

διάρκεια της μεταβυζαντινής περιόδου355. Η στάση του Ιησού, ο οποίος,

351 . Όπως στο ναό του Αγίου Αθανασίου στο Ντουρμάνι Βέροιας (1732), βλ. Α. 

Τούρτα, " Οι Γιαννιώτες ζωγράφοι Αναστάσιος και Αλέξιος και το έργο τους", Ηπ. 

Χοον.. τ. 29, Ιωάννινα 1988|89, σσ. 173-185, (σσ. 179-180) και στη μονή Μαρδακίου στη 

Μεσσηνία, β λ  Κ. Καλοκύρη, ό.π., πίν. 149α.

352 . Για την παράσταση αυτή βλ. A. Kartsonis, Anastasis, Ihe making of an image, 

Princeton, New' Jersey 1986. Ιδιαίτερα για τη μεταβυζαντινή εποχή, βλ. Evang. Ν. 

Georgitsoyanni, ό.π., σσ. 165-168 και 231-235 και Ang. Stavropoulou-Makri, ό.π. σσ. 100- 

102, όπου παρατίθεται βιβλιογραφία.

353 . Για τον συμμετρικό αυτό τύπο της παράστασης βλ. Ε. Lucchesi-Palli, " Anastasis ",

R. b.K.. τ. I, Stuttgart 1966, στ. 142-148, ( σ. 142), Μ . Σωτηρίου, " Χρυσοκέντητον 

επιγονάτιον του Βυζαντινού Μουσείου Αθηνών μετά παραστάσεως της εις άδου 

Καθόδου ", Π.Χ.Α.Ε.. περ. Γ ', τ. 2 (1933), Αθήναι 1936, σσ. 108-120, (σσ. 117-118) και

S. Der Nersessian, " Program and Iconography of the frescoes of the Pareclesion ", The 

Kariye Djami, Studies' ih the Art of Kariye Djami, τ. 4, Princeton, New Jersey 1975, 
σσ. 322-324, (σ. 320).

354 . Για την υστεροβυζαντινή περίοδο βλ. Α. Τσιτουρίδου, ό.π., σ. 100-102.

355 . Τον 16ο αι. στον Αθω (μονές Λαύρας, Μολυβοκκλησιάς, Διονυσίου, Δοχειαρίου, 

παρεκκλήσιο μονής Μεγίστης Λαύρας), βλ. G. Millet, Monuments de Γ Athos, ό.π., πίν. 

129.1, 154.2, 197.1, 223.1, 260.1, στην Καστοριά (Ιωάννης Θεολόγος της Μαυριώτισσας
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ενώ κινείται προς τ’ αριστερά, κοιτάζει προς την αντίθετη πλευρά,356 

είναι γνωστή από τα μνημεία της ‘’κρητικής” σχολής και της σχολής 

της ΒΔ Ελλάδας357 τον 16ο αι., καθώς και από μνημεία του 17ου35* και 

18ου359 αι. Στο αριστερό μέρος της σύνθεσης, πίσω από τον Αδάμ 

εικονίζεται ο Πρόδρομος με φωτοστέφανο360, επικεφαλής πιστών που 

εγείρονται, κοιτάζοντας πίσω του361, ενώ σ’ έναν άλλο ναό της 

Μάνης, του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου στο Σκουτάρι, κοιτάζει 

προς τον Ιησού362 . Στο δεξιό μέρος πίσω από την Εύα, εικονίζονται δύο 

βασιλείς, ο ένας ηλικιωμένος κι ο άλλος νέος, ο Σολομών και ο Δαβίδ, 

καθώς και μορφή προφήτη όπως δείχνει η κίδαρις στο κεφάλι του, ενώ 

διακρίνονται τα κεφάλια κι άλλων μορφών. Στον ναό του Αγίου Ιωάννου

και Παναγία Ρασιώτισσα), βλ. Στ. Πελεκανίδη, ό.π., πίν. 207β, 221 β και Γ.Γ. Γούναρη, 

ό.π., πίν. 32β, στην Ή πειρο (μονή Φιλανθρωπηνών, Ντίλιου, ναός Μεταμόρφωσης στη 

Βελτσίτσα), βλ. Μ. Αχειμάστου-Ποταμιάνου, πίν. 12, 58β, Θ. Λίβα-Ξανθάκη, ό.π., πίν. 

37 και Ang. Stavroponlou-Makri, ό.π., πίν. 35b, τον 17ο σ’ έργα ζωγράφων από το 

Λινοτόπι, β λ  Α. Τούρτα, ό.π., πίν. 64β, 65, σε εικόνα από τη Συλλογή 

Οικονομοπούλου βλ. Chrys. Baltoyanni, ό.π., πίν. 67, αρ. 93 και τον 18ο στο ναό του 

Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου. Προσωπική παρατήρηση.

356 . Για τη στάση του Ιησού, που ονομάζεται Contraposto, βλ. Ε. Lucchesi-Palli, ό.π., 

σ. 142.

357 . Στις μονές Λαύρας, Διονυσίου και Δοχειαρίου, Ντίλιου, Φιλανθρωπηνών και στο 

ναό της Μεταμόρφωσης στη Βελτσίτσα, βλ. σημ. 355 στο οικείο κεφάλαιο της 

παρούσας εργασίας.

358 . Στα έργα ζωγράφων από το Λινοτόπι, βλ. σημ. 355 στο οικείο κεφάλαιο της 

παρούσας εργασίας, και στη μονή Μαρδακίου βλ. Κ. Καλοκύρη, ό.π., πίν. 157.

359 . Στο ναό των Ταξιαρχών στο χωριό Λαδά Αλαγονίας, του ιδίου, ό.π., πίν. 232.α

360 . Εκτός από τον Ιησού φυσικά, φωτοστέφανο έχει μόνο ο Πρόδρομος, όπως στην 

εικόνα της Συλλογής Οικονομοπούλου, βλ. σημ. 355 στο οικείο κεφάλαιο της παρούσας 

εργασίας.

361 . Όπως στα παραδείγματα της " κρητικής ° σχολής, βλ. σημ. 355 στο οικείο 

κεφάλαιο της παρούσας εργασίας.

362 . Όπως στην Περίβλεπτο στο Μυστρά βλ. G. Millet, Monuments byzantins de 

Mistra, ό.π., πίν. 116.3, στα μνημεία της σχολής της ΒΔ Ελλάδας, βλ. σημ. 355 στο
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του Χρυσοστόμου στο Σκουτάρι ζωγραφίζεται άγγελος με τα Σύμβολα 

του Πάθους, ενώ στον Αγιο Σπυρίδωνα στους Μπουλαριούς η Ανάσταση 

εικονίζεται σύμφωνα με το δυτικό τύπο363 .

Ο ΛΙΘΟΣ. Με την επιγραφή Η  ΚΟΎΟΤΩΔΙΑ, απεικονίζονται σ’ έναν 

πίνακα364 το θέμα του Λίθου και των στρατιωτών που φυλάσσουν τον 

τάφο, στο ναό της Μεταμόρφωσης στη Γέρμα (πίν. 7β) και στο καθολικό 

της μονής του Αγίου Γεωργίου στο Σκουτάρι (πίν. 57α), όπου ιστορείται η ,
η

παράσταση. Στους εξεταζόμενους ναούς εικονίζεται μία φορά μόνο η 

σαρκοφάγος365 . Στο ναό της Μεταμόρφωσης στη Γέρμα διακρίνουμε δύο 

μυροφόρους και στο καθολικό του Αγίου Γεωργίου στο Σκουτάρι τρεις, 

και πίσω τους τα φωτοστέφανο άλλων. Επικεφαλής των μυροφόρων, οι 

οποίες έχουν φωτοστέφανο, βρίσκεται η Παναγία366 . Στο ναό της 

Μεταμόρφωσης στη Γέρμα ο 'ά γγελος παριστάνεται δύο φορές367 , ενώ

οικείο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας, καθώς και σε εικόνα του 16ου αι. από την 

Κέρκυρα, βλ. Π.Λ. Βοκοτόπουλου, ό.π., πίν. 16.

363 . Για το θέμα αυτό βλ. Α. Παλιούρα, ” Η δυτικού τύπου Ανάσταση του Χριστού 

και ο χρόνος εισαγωγής του στην ορθόδοξη τέχνη ” , Δωδώνη, τ. 7 (1978), Ιωάννινα 

1978, σσ. 385-408.

364 . Στη μονή Ντίλιου απεικονίζονται τα δύο αυτά θέματα σ’ έναν πίνακα, χωρίς να 

συμπτύσσονται. Βλ. Θ. Λίβα-Ξανθάκη, ό.π., σσ. 94-97, πίν. 36. Επίσης στο ναό του 

Αγίου Νικολάου στη Βίτσα, έργο ζωγράφων από το Λινοτόπι, τα δύο αυτά θέματα 

εικονίζονται σ’ έναν πίνακα με την επιγραφή ΟΙ ΕΝ  ΤΑΦΩ Κ Ο ΥΣΤΩ ΔΙΑ, βλ. Α. 

Τούρτα, ό.π., σσ. 115-116, πίν. 11, 64α.

365 . G. Millet, Recherches sur Γ iconographie de Γ 'Evangile, ό.π., σ. 520. Ο τύπος της 

σαρκοφάγου χρησιμοποιείται για πρώτη φορά στη Δύση κι αργότερα τον 14ο αι. στο 
Βυζάντιο.

366 . Για την παρουσία’'τής Παναγίας βλ. Ang. Stavropoulou-Makri, ό.π., σ. 97 σημ. 485, 

486. και Α. Τούρτα, ό.π., σ. 116 σημ. 816.

367 . Ενδεικτικά αναφέρω: στην υστεροβυζαντινή περίοδο, στο ναό των Ταξιαρχών στην 

Αγριακόνα βλ. Ε. Δεληγιάννη-Δωρή," Οι τοιχογραφίες του υστεροβυζαντινού ναού των 

Ταξιαρχών στην Αγριακόνα", ό.π., πίν. 17, τον 16ο αι. στον Αθω (μονές Λαύρας και 

Μολυβοκκλησιάς) βλ. G. Millet, Monuments de Γ Athos, ό.π., πίν. 127.2, 154.2, τον

107



στο καθολικό του Αγίου Γεωργίου στο Σκουτάρι μία368. Στο ναό αυτό οι 

στρατιώτες κρατούν λόγχες δυτικού τύπου, και φορούν περικεφαλαίες

> που παρατηρούνται και σ’ έργα ζωγράφων από το Λινοτόπι369.
ι ·

ΤΟ ΧΑΙΡΕ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ. Η παράσταση αυτή εικονίζεται μόνο 

στο ναό της Μεταμόρφωσης στη Γέρμα (πίν. ΙΟβ). Ο ζωγράφος του 

εξεταζόμενου μνημείου ακολουθεί τη συμμετρική τοποθέτηση των 

μυροφόρων εκατέρωθεν του Ιησού370 . Απεικονίζονται τέσσερις άγιες 

γυναίκες, σύμφωνα με τον εικονογραφικό τύπο ο οποίος έχει ήδη 

επικρατήσει τον 16ο αι. από το ζωγράφο Φράγκο Κονταρή στο ναό της 

Μεταμόρφωσης στη Βελτσίτσα371 , όπου η Παναγία372 παίρνει τη θέση 

της τέταρτης μυροφόρου. Το εικονογραφικό αυτό σχήμα εικονίζεται τον 

17ο αι. σ’ έργα Λινοτοπιτών ζωγράφων373 και στη Μεσσηνία374 , καθώς

17ο στο ναό του Αγίου Νικολάου στη Βίτσα, βλ. Α. Τούρτα, ό.π., πιν. 11, 64 και στη 

μονή της Ζωοδόχου Πηγής στην Ανω Δίβρη Ηλείας β λ  Τ.Α. Γριτσόπουλου, ° Μονή 

Ζωοδόχου Πηγής Ανω Δίβρης”, ό.π., σ. 470, πίν. 15 και τον 18ο στο ναό του Αγίου 

Ιωάννη του Χρυσοστόμου στο Σκουτάρι.

368 . Αναφέρω επίσης κάποια παραδείγματα: στο ναό των Ταξιαρχών στην Καστοριά 

βλ. Στ. Πελεκανίδη, ό.π., πίν. 126α, στο παλαιό καθολικό της μονής Μεταμόρφωσης 

στα Μετέωρα, βλ. Evang. Ν. Georgitsoyanni, ό.π., πίν. 54 και στο ναό της 

Μεταμόρφωσης στη Βελτσίτσα βλ. Ang. Stavropoulou-Makri, ό.π., πίν. 33b.

369 . Α. Τούρτα, ό.π.

370 . G. Millet, Recherches sur Γ iconographie de Γ Evangile , ό.π., σ. 542.

371 . Ang. Stavropoulou-Makri, ό.π., σσ. 96-99, πίν. 34.

372 . Της ιδίας, σ. 98 σημ. 490.

373 . Α. Τούρτα, ό.π., σσ. 122-123, πίν. 14.

374 . Στη μονή Βουλκάνου, έργο Μόσχων, βλ. Κ. Καλοκύρη, ό.π., πίν. 106α·β, και στη 

μονή Μαρδακίου, βλ. του ιδίου, ό.π., πίν. 152α. Ο διάκοσμος της μονής θεωρείται έργο 

των Κακαβάδων, βλ. του ιδίου, ° Χρονολόγηση των τοιχογραφιών και αποκάλυψη του 

ζωγράφου της μονής Μαρδακίου °, Actes du XVe CIEB. Athenes 1976, Communications 

IIA, Athenes 1981, σσ. 229-236.
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και τον 18ο αι. στη Μάνη (πίν. 92α).375 Ενώ σ’ έναν άλλο ναό στη 

Μάνη του ιδίου αιώνα376, είχα τη δυνατότητα να παρατηρήσω πέντε 

άγιες γυναίκες, τέσσερις μυροφόρους και την Παναγία.

ΜΗ ΜΟΥ ΑΠΤΟΥ377 . Η παράσταση αυτή (πίν. 10α) η οποία ιστορείται 

μόνο στο ναό της Μεταμόρφωσης στη Γέρμα, έχει την επιγραφή Η  

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΓΕΡΣΙΝ ΠΡΟΣ..., ΓΥΝ ΑΙ ΤΙ ΚΛΑΙΕΙΣ TINA ΖΗΤΕΙΣ37*.
%

Το εικονογραφικό της σχήμα ήδη παρατηρείται τον 16ο στον Αθω379

και στα Μετέωρα380 , τον 17ο αι. στη Μεσσηνία381 και τον 18ο στη

'  Μάνη (πίν. 92α)382 . Στη μονή Καισαριανής (1682),383 στον ίδιο πίνακα που

εικονίζεται η εξεταζόμενη παράσταση, ζωγραφίζεται και το θέμα του

Λίθου. Ο Ιησούς με καστανό χιτώνα και κεραμιδή μανδύα, μετωπικός, μ’

ένσταυρο φωτοστέφανο που έχει τα γράμματα Ο ΩΝ, στρέφει το κεφάλι

του προς τα δεξιά κι απλώνει το* χέρι προς τη Μαγδαληνή. Στο ..
%

αριστερό του χέρι, που είναι σηκωμένο, κρατάει ειλητάριο και στρέφει

375 . Στο ναό του Αγίου Νικολάου στη Γέρμα (1752), έργο του Μ ιχαήλ Κληροδέτη. 

Προσωπική παρατήρηση.

376 . Στο ναό του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου στο Σκουτάρι. Προσωπική 

παρατήρηση.

377 . Για την παράσταση αυτή βλ. Αιμ· Καλλιγά-Γερουλάνου, " Η σκηνή του " Μη μου 

*Χπτου ", όπως εμφανίζεται σε βυζαντινά μνημεία και η μορφή που παίρνει στο 16ο αι.

", Δ.Χ.Α.Ε.. περ. Δ \ τ. Γ \  (1962-1963), Αθήναι 1964, σσ. 203-230.

378 . Της ιδίας, ό.π., σ. 213, 218. Η επιγραφή στο εξεταζόμενο μνημείο είναι 
ανορθόγραφη.

379 . Στις μονές Δοχειαρίου και Διονυσίου, της ιδίας, ό.π., σ. 212 και G. Millet, 
Monuments de Γ Athdi} ό.π., πίν. 203.2, 231.1.

380 . Αιμ. Καλλιγά-Γερουλάνου, ό.π., σ. 212.

381 . Στη μονή Βουλκάνου, βλ. Κ. Καλοκύρη, ό.π., πίν. 105β.

382 . Στο ναό του Αγίου Νικολάου στη Γέρμα (1752), έργο του Μ ιχαήλ Κληροδέτη. 
Προσωπική παρατήρηση.

383 . Th. Chatzidakis, Le monastere de Kaisariani, ό.π., εικ. 14.
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το αριστερό του πόδι προς τ’ αριστερά σε στάση φυγής, ενώ λυγίζει το 

δεξιό του. Στο αριστερό μέρος της σύνθεσης εικονίζεται η Μαγδαληνή, 

γονυπετής, της οποίας το μαφόριο αφήνει ακάλυπτο το κεφάλι της και 

μπορούμε να διακρίνουμε το χειριδωτό χιτώνα της. Ανάμεσα από τις 

πέτρες του ανώμαλου εδάφους ζωγραφίζονται άνθη, και στο βάθος της 

σύνθεσης εικονίζεται σαρκοφάγος με το σουδάριο και τα οθόνια 

μπροστά από σπήλαιο σε όρος με απότομες κορυφές.

Η  Ψ Η Λ Α Φ Η Σ Η  Τ Ο Υ  Θ Ω Μ Α  . Η  παράσταση αυτή εικονίζεται μόνο στο 

ναό της Μεταμόρφωσης στη Γέρμα (πίν. ΙΟβ). Ο Ιησούς, μπροστά από 

κτίριο με θολωτή στέγη, πατά σε διάλιθο υποπόδιο384 και στέκεται 

ακίνητος ανάμεσα σε δύο ομάδες αποστόλων, απλώνοντας το χέρι του 

προς το Θωμά που αγγίζει την πληγή του. Η  στάση αυτή του Ιησού, η 

οποία είναι γνωστή από την παλαιολόγεια εποχή και παρατηρείται τον 

15ο αι. στα Μετέωρα383 , τον 16ο αι. στον Αθω386 και τον 17ο αι. 387 , 

διαφέρει από τη στάση του Ιησού που εικονίζεται στα μνημεία της 

σχολής της ΒΔ Ελλάδας388 . Το ίδιο εικονογραφικό σχήμα εντοπίζεται σ’

384 . Βλ. σημ. 385 στο οικείο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας.

385 . Evang. Ν. Georgitsoyanni, ό.π., πίν. 59 και σσ. 168-170, όπου αναφέρονται 

παραδείγματα από την παλαιολόγεια περίοδο και τον 15ο αι.

386 . Στις μονές Μολυβοκκλησιάς, Διονυσίου, Δοχειαρίου, β λ  G. Millet, Monuments de 

1’ Athos, ό.π., πίν. 154.2, 199.1, 223.3.

387 . Στις μονές Προφήτη Ηλία και Μαρδακίου, βλ. Κ. Καλοκύρη, ό.π., πίν. 136α, 137α, 

156β, όπου ο Ιησούς προβάλλει το δεξιό του πόδι, σε εικόνα της Συλλογής 

Οικονομοπούλου, βλ. Chrys. Baltoyanni, ό.π., πίν. 61 αρ. 82.

388 . Το σώμα του Ιησού αρχίζει να κάνει καμπύλη και η κίνηση του Θωμά γίνεται πιο 

έντονη , βλ. Μ. Αχειμάστου-Ποταμιάνου, ό.π., πίν. 78α, Ang. Stavropoulou-Makri, ό.π., 

πίν. 36α και Α. Τούρτα, ό.π., πίν. 13, 66α. Το ίδιο παρατηρείται στη μονή Ζωοδόχου 

Πηγής Ανω Δίβρης Ηλείας (18ος αι.), βλ. Τ. Α. Γριτσόπουλου, “ Μονή Ζωοδόχου 
Πηγής Ανω Δίβρης ", ό.π., σ. 470 εικ. 15.

ί
110



έναν άλλο ναό στη Μάνη (πίν. 92α), του Αγίου Νικολάου στη Γέρμα, 

έργο ενός άλλου μέλους της οικογένειας Κληροδέτη, του Μιχαήλ.389

ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ

Η ΙΑΣΗ ΤΩΝ ΔΑΙΜΟΝΙΣΜΕΝΩΝ390. Η παράσταση αυτή (πίν. 14α), η 

οποία ιστορείται μόνο στο ναό της Μεταμόρφωσης στη Γέρμα, 

χαρακτηρίζεται από λιτότητα391. Στο αριστερό μέρος της σύνθεσης 

εικονίζεται ο Ιησούς392 ο οποίος στο ένα χέρι κράτάει ειλητό και με το 

- άλλο δείχνει προς τους δαιμονισμένους και ταυτόχρονα κοιτάζει προς 

τον Πέτρο. Πίσω απ’ αυτόν διακρίνουμε το κεφάλι ενός άλλου μαθητή. 

Στο αριστερό μέρος βρίσκονται πεσμένες στο έδαφος δύο μορφές 

δαιμονισμένων και μορφή δαίμονα από πάνω τους. Πίσω απ’ αυτούς, στο 

δεξιό μέρος της σύνθεσης στέκονται μορφές Ιουδαίων393 , μεταξύ των 

οποίων και μία γυναικεία. Στο βάθος της σύνθεσης παρατηρούμε κτίριο

389 . Προσωπική παρατήρηση.

390 . Διαβάζουμε την επιγραφή — Ο Χ Ρ Η ΣΤΟ Σ) _____. ' w oe

ΔΑ ΙΜ Ο Ν (D C M E N O YC .

391 . Επί πλέον εικονίζονται χοίροι και βοσκός με τα πρόβατα, στη Μητρόπολη του 

Μυστρά βλ. G. Millet, Monyments byzantins de Mistra, ό.π., πίν. 76.3, στον Αθω 

(καθολικό μονής Λαύρας, Τράπεζα Διονυσίου), βλ. του ιδίου, Monuments de Γ Athos, 

ό.π., πίν. 119.2, 212.3 και στη μονή Φιλανθρωπηνών, βλ. Μ . Αχειμάστου-Ποταμιάνου, 

ό.π., πίν. 40β, 41 και σ& 63-64. Για την παράσταση αυτή στη βυζαντινή εποχή, βλ. Α· 

Ξυγγόπουλου, Η μονή Προδρόμου παρά τας Σέρρας, Θεσσαλονίκη 1973, σσ. 51-53 και 
Α. Τσιτουρίδου, ό.π., σσ. 130-133.

392 . Η στάση του είναι ίδια μ’ εκείνη στο καθολικό της μονής Λαύρας, βλ. σημ. 391 

στο οικείο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας.

393 . Ο ένας απ’ αυτούς χειρονομεί.



με καμπύλη πρόσοψη394 , και κτίριο του οποίου το μεσαίο τμήμα είναι 

υπερυψωμένο από τα πλαϊνά395 και η πρόσοψη έχει στρογγυλό 

παράθυρο396 . Τα δύο κτίρια ενώνει τείχος, ενώ διακρίνονται τοξωτές 

πόρτες με μπαλκόνια, οι οποίες έχουν διάκοσμο rococo397.

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ YOMENOS KOYAOYS Κ(ΑΙ) ΤΥΦΛΟΥ* Με την

επιγραφή αυτή εικονίζονται να θεραπεύονται τυφλοί και κουλοί, των 

οποίων η ίαση αναφέρεται στα ευαγγελικά κείμενα σε ομαδικές θεραπείες 

και όχι ως μεμονωμένο θαύμα398 . Η παράσταση αυτή, όπου ο Ιησούς 

θεραπεύει διαφόρους ασθενείς, μεταξύ των οποίων και τυφλοί ή κουλοί, 

παρατηρείται στη μονή Δοχειαρίου399 και στη λιτή της μονής 

Φιλανθρωπηνών( 16ος)400 . Στον εξεταζόμενο ναό' της Γέρμας (πίν. 14β),

394 . Όπως τον 17ο σι. στη μονή Μαρδσκίου στη Μεσσηνία, βλ. Κ. Καλοκύρη, ό.π., 

πίν. 149β και τον 18ο αι. στη Βέροια, β λ  Α. Τούρτα, °  Οι Γιαννιώτες ζωγράφοι 

Αναστάσιος και το έργο τους", ό.π., σσ. 179-180.

395 . Αυτό τον τύπο κτιρίου, ο οποίος εικονίζεται και σε άλλες παραστάσεις στα 

εξεταζόμενα μνημεία, μπορεί να παρατηρήσει κανείς στο νάρθηκα της μονής 

Παντάνασσας στο Μυστρά, προσωπική παρατήρηση και στη μονή Μαρδακίου, β λ  σημ. 

394 στο οικείο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας.

396 . Ή δη εικονίζεται σε εικόνα του Αγγέλου β λ  Π.Α. Βοκοτόχουλου, ό.π., σ. 18, εικ. 

8-9, 81-85, και στον Αγιο Σπυρίδωνα στους Μπουλαριούς, προσωπική παρατήρηση.

397 . Όπως σε εικόνα του Αγγέλου με την Αλληγορία της Ιερουσαλήμ, β λ  Π.Α. 

Βοκοτόπουλου, ό.π., σ. 20, εικ. 10 και στον Αγιο Αθανάσιο στο Ντουρμάνι Βέροιας, βλ. 

σημ. 394 στο οικείο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας.

398 . Στη βυζαντινή εποχή στο ναό του Αγίου Νικολάου του Ορφανού εικονίζεται η 

σπάνια παράσταση της Ίασης των δύο κυλλων, η οποία, όπως παρατηρεί η 

συγγραφέας, δεν αναφέρεται σε καμιά ευαγγελική διήγηση ως μεμονωμένο θαύμα. Η 

Ίαση των κυλλων αναφέρεται από το Ματθαίο (15, 30) μαζί με άλλους ασθενείς που 

έρχονται στον Κύριο να τους θεραπεύσει. Το εικονογραφικό σχήμα της παράστασης 

αυτής χρησιμοποιεί πρότυπα από την ίαση άλλων ασθενειών. Βλ. Α. Τσιτουρίδου, ό.π., 

σσ. 133-134. Το ίδιο παρατηρείται και στην εξεταζόμενη παράσταση.

399 . G. Millet, Monuments de Γ Athos, ό.π., πίν. 225.1.

400 . Μοναστήρια Νήσου Ιωαννίνων, ό.π., σ. 66, εικ. 88.

ί
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στο αριστερό μέρος της σύνθεσης εικονίζεται ο Χριστός και πίσω του 

δύο μαθητές χειρονομούν κατά τον ίδιο τρόπο, όπως στη λιτή της μονής 

Φιλανθρωπηνών, ενώ διακρίνεται το κεφάλι ενός τρίτου. Στο δεξιό 

μέρος, σε μικρή κλίμακα, μορφές ασθενών, όρθιες ή γονατισμένες, 

κοιτάζουν προς τον Χριστό. Στο βάθος, μπροστά από κτίρια και δίπλα 

από βουνό, στέκονται τρεις Ιουδαίοι, εκ των οποίων ο ένας εικονίζεται 

σε πλάγια όψη.

ι
4 *

ΟΥ ΤΟ Π ΤΥΟ Ν ΕΝ ΤΗ ΧΕΙΡΙ ΑΥΤΟ Υ401. Με την επιγραφή αυτή

ιστορείται στο ναό της Μεταμόρφωσης στη Γέρμα (πίν. 13α) η

παράσταση η οποία εικονογραφεί την προφητεία του Προδρόμου για τον
- /

Ιησού σύμφωνα με τον Ματθαίο κεφ. γ,12 και Λουκά κεφ. γ,17 ‘’ ου το

πτύον εν ττ\ χειρί αυτού και διακαθαριεί την αλωνα αυτού, και συνάξει

τον σίτον αυτού εις την αποθήκην,- το δε αχυρον κατακαύσει πυρί 
>
ασβέστω” . Το θέμα αυτό γνωστό από τη βυζαντινή εποχή402 , 

απεικονίζεται τον 16ο αι. στον Αθω403 , ενώ παρατηρούμε στην 

Πελοπόννησο τον 17ο404 και 18ο405 αι. Στα παραπάνω παραδείγματα, 

εκτός από τη μονή Δήμιοβας στη Μεσσηνία, η παράσταση αυτή

401 . Για την παράσταση αυτή βλ. G. Millet, Recherches sur Γ iconographie, ό.π., σσ. 

197-200.

402 .Του ιδίου, ό.π. και Ρ.Α. Underwood, Some problems in Programs and Iconography of 

Ministry Cycles, Kariye Djami 4, Studies in the Art of the Kariye Djami, Princeton, 

New Jersey 1975, σσ. 243-302 (σ . 274), όπου αναφέρονται παραδείγματα.

403 . Στην τράπεζα καΓ^ιάλη της μονής Λαύρας και την τράπεζα της μονής Διονυσίου 

βλ. G. Millet, Monuments de Γ Athos, ό.π., πίν. 143.2, 152.2, 214.

404 . Στη μονή Δήμιοβας στη Μεσσηνία βλ. Κ. Καλοκύρη, ό.π., πίν. 175β.

405 . Στη μονή του Ταξιάρχη Μ ιχαήλ στο χωριό Μουρά Αρκαδίας βλ. Ισ. Κακούρη, *’ 

Το μοναστήρι του Ταξιάρχη Μ ιχαήλ Μουριάς στο Παλαιοχώρι Κυνουρίας ° , ό.π., σ. 
325, εικ. 22.
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εικονίζεται μαζί μ’ άλλα επεισόδια από τη διδασκαλία του αγίου Ιωάννη 

του Προδρόμου στην έρημο406. Επίσης, η παράσταση αυτή έχει σχέση 

με τον κύκλο της Βάπτισης, όπως μπορεί να παρατηρήσει κανείς στα 

παραδείγματα από τη βυζαντινή εποχή και τον Αθω. Στο εξεταζόμενο 

μνημείο της Γέρμας, όπου η παράσταση απεικονίζεται ανεξάρτητα, ο 

Ιησούς στέκεται στο μέσον της σύνθεσης σ’ ένα στρογγυλό δίσκο ο 

οποίος συμβολίζει το αλώνι, κρατώντας φτυάρι, ενώ δεξιά του 

εικονίζονται ο Πρόδρομος κι ένας Ιουδαίος407.

ΠΑΡΑΒΟΛΕΣ

Η ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΦΡΟΝΟΣ ΠΛΟΥΣΙΟΥ408 . Για την παράσταση 

αυτή, που ιστορείται στο ναό της Μεταμόρφωσης στη Γέρμα (πίν. 35α), 

τα δημοσιευμένα παραδείγματα409 είναι ελάχιστα, ώστε να 

παρακολουθήσουμε τις πιθανές παραλλαγές του εικονογραφικού της 

σχήματος410. Η παραβολή αυτή, η οποία εικονογραφεί το ιβ# κατά

406 . Στη μονή του Ταξιάρχη Μιχαήλ Μουράς η παράσταση αυτή εικονίζεται μαζί με 

το επεισόδιο που ο Ιωάννης διδάσκει στους στρατιώτες, σκηνές οι οποίες ιστορούνται 

χωριστά στη Decani, βλ. Ρ.Α. Underwood, ό.π., σ. 274 σημ. 141.

407 . Στη μονή Ταξιάρχη Μ ιχαήλ Μουράς τον Ιησού περιβάλλουν δύο ομάδες 

Ιουδαίων, βλ. σημ. 406 στο οικείο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας.

408 . Στην παράσταση υπάρχει η επιγραφή άφρον (άα>οον) ταύτη gv w  νυκτί.

409 . Η παράσταση αυτή ζωγραφίζεται και σ’ άλλους ναούς της Μάνης του 18ου αι., 

έργα του Αναγνώστη από τη Λαγκάδα και του Νικολάου από το Νομιτσή, τον Αγιο 

Γεώργιο της Πάνιτσας, βλ. Ν. Β. Δρανδάκη-Ε. Δωρή·Β. Κέπετζη-Μ. Κωνσταντουδάκη, 

Έρευνα στην Κάτω Μάνη, ό.π., σ. 65 και στη μονή του Προφήτου Ηλιού στα 

Καλλιανέικα, βλ. Ν. Β. Δρανδάκη-Ε. Δωρή-Σ. Καλοπίση-Β. Κέπετζη-Μ. Παναγιωτίδη, 

Π.Α.Ε. 1981, τ. Β', ό.π., σ. 524.

410 . Για την παράσταση βλ. Διονυσίου εκ Φουρνά, ό.π., σ. 122 και για την 

απεικόνιση στη δυτική εικονογραφία, βλ. L. Reau, II, ό.π., σ. 350.
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Λουκά κεφάλαιο παρ. 16-21, απεικονίζεται ως εξής: Ο πλούσιος σε ύπτια 

θέση πάνω σ’ ένα ψηλό κρεβάτι, κοιτάζει προς έναν άγγελο που 

κρατάει σταυροφόρο ράβδο και βγαίνει από σύννεφο σύμφωνα με την 

παράγραφο 20 *’ είπε δε αυτω ο θεός ’άφρον ταύττι τη νυκτί την ψυχήν 

σου απαιτοΰσιν από σου α δε ητήμασας τίνι *έσται” . Σε μικρότερη 

κλίμακα, τρεις ανδρικές μορφές, η μία κρατώντας πριόνι κι ένα ξύλο, η 

δεύτερη ένα μακρύ ξύλο κι ένα σφυρί, η τρίτη ένα σφυρί κι ένα 

βαρέλι, απεικονίζουν την παράγραφο 18 *’ και είπε τούτο ποιήσω 

καθελώ τας αποθήκας καί μείζονας οικοδομήσω, και συνάξω εκεί
1  \  ρ

πάντα τα γεννήματά μου και τα αγαθά μου” . Στο ναό των Αγίων 

- Αποστόλων Αγιάς Λαρίσης(1750)4Π στο αριστερό μέρος της σύνθεσης ο 

πλούσιος φορώντας ερμίνα κάθεται σε θρόνο. Στο δεξιό μέρος, δύο 

νεαρές μορφές με αξίνες σωριάζουν τα αγαθά του, ενώ μία τρίτη 

μεταφέρει ένα σακί στην πλάτη προς το μέρος του πλούσιου, όπου 

υπάρχουν κι άλλα σακιά με αγαθά. Στο ναό των Ταξιαρχών στο χωριό 

Λαδά Αλαγονίας στη Μεσσηνία411 412, δύο δαίμονες παίρνουν τη ψυχή του 

πλούσιου ο οποίος εικονίζεται ανάσκελα, στην παράσταση του πλουσίου 

και πτωχού Λαζάρου. Στη λιτή της μονής Φιλανθρωπηνών( 16ος)413 η 

παράσταση χαρακτηρίζεται από αφηγηματικότητα, όπου εικονίζονται ο 

πλούσιος και οι υπηρέτες του οι οποίοι συνάζουν γι’ αυτόν αγαθά, 

καθώς και η σκηνή στην οποία ο άγγελος παίρνει τη ψυχή του.

411 . Τ. Κουμουλίδη-Λ. Δεριζιώτη, Εκκλησίες της Αγιάς Λαρίσης με πρόλογο του St. 

Runciman, Αθήνα 1985, σ. 68, εικ. 9.
412 . Κ. Καλοκύρη, ό.π., πίν. 234α,

413 . Μοναστήρια Νήσου Ιωαννίνων, ό.π., σ. 135 πίν. 212.
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Η ΕΙΚ Ο ΝΙΣΤΙΚ Η  Α Π Ο ΔΟ Σ Η  ΤΩ Ν  Α Ρ Γ Ω Ν  ΤΟ Υ  ΙΗΣΟΥέΜ ατβ. ice*.

35-36)414 Η παράσταση αυτή εικονογραφεί τα λόγια του Ιησού σύμφωνα

με το κε' κατά Ματθ. κεφ., 35-36”* Επείνασα γαρ και εδώκατέ μοι

φαγεΓν, εδίψησα κι' εποτίσατέ με, ξένος ήμην και εσυνηγάγετέ με, γυμνός

και περιεβάλετέ με, ησθένησα κι* επεσκέψασθέ με, εν φυλακή και ηλθετε

προς με Οι σκηνές της παράστασης αυτής απεικονίζονται με τον ίδιο

τρόπο στο ναό της Μεταμόρφωσης στη Γέρμα (πίν. 17β, 18β), στο

καθολικό της μονής του Αγίου Γεωργίου στο Σκουτάρι (πίν. 53α, 54α) και

στο ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου στην Τσεροβά (πίν. 75α), όπου

ιστορείται. Στις πέντε πρώτες σκηνές παριστάνεται ο Ιησούς και μία

γυναίκα η οποία τον περιποιείται, εκτός από την τελευταία σκηνή, όπου

τον επισκέπτεται ένας άντρας. Σ’ όλες τις σκηνές η γυναίκα φορεί

μαφόριο και ο Ιησούς μακρύ χιτώνα και κρατάει μπαστούνι, εκτός από
«

τη σκηνή ’’γυμνός και περιεβάλετέ με” , όπου απεικονίζεται με κοντό 

χιτώνα χωρίς μανίκια.

Στην πρώτη σκηνή” επείνασα γαρ και εδώκατέ μοι φαγείν” , η 

γυναίκα προσφέρει ένα στρογγυλό κομμάτι ψωμί στον Ιησού. Στη 

δεύτερη, ‘’εδίψησα κι'εποτίσατέ με” , η γυναίκα κρατάει υδρία στο ένα 

χέρι και με το άλλο κύπελο που μοιάζει με δισκοπότηρο. Στην τρίτη, *’ 

ξένος ήμην και εσυνηγάγετέ με” , η γυναίκα οδηγεί τον Ιησού 

κρατώντας τον από το χέρι. Στην τέταρτη, ” γυμνός και περιεβάλετέ 

με” , η γυναίκα προσφέρει επανωφόρι της εποχής. Στη Γέρμα και την 

Τσεροβά ο Ιησούς ελαφρά γερμένος προς την γυναικεία μορφή, 

σταυρώνει τα χέρια του δείχνοντας την ευγνωμοσύνη του. Στην πέμπτη,

414 . Για το θέμα αυτό βλ. Σ. Μενενάκου, " Η εικονιστική απόδοση των λόγων του 

Ιησού (Ματθ. 25, 35-36) σε μεταβυζαντινούς ναούς της Μάνης °, ό.π., σσ. 230-239.
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“ ησθένησα κι' επεσκέψασθέ με” , ο Ιησούς παριστάνεται ανακεκλιμένος

σε κρεβάτι παρόμοιο μ’ εκείνο της Αννας στην παράσταση της

Γεννήσεως της Θεοτόκου. Η γυναίκα που βρίσκεται δίπλα του απλώνει

το χέρι της κρατώντας κουτάλι. Στην τελευταία σκηνή, ” εν φυλακρ και 
►ι 'ήλθετε προς με ° - στην Τσεροβά απεικονίζεται στη θέση της η αγία 

Σολομωνή- ο Ιησούς απλώνει τα χέρια του μέσα από τα κάγκελα του 

κελλιού του. Μία ανδρική μορφή, η οποία φοράει σκούφο κι ερμίνα415 , 

δίνει ένα πουγγί προς τον Ιησού.

Στο ναό του Αγίου Σπυρίδωνος στους Μπουλαριούς416, του Αγίου 

Ιωάννη του Χρυσοστόμου στο Σκουτάρι417 και των Αγίων Θεοδώρων 

στον Κάμπο418, τον Ιησού περιποιείται μία γυναίκα. Στη Μεσσηνία, στο 

ναό των Ταξιαρχών στο χωριό Λαδά Αλαγονίας419 στις σκηνές ” 

*εδίψησα κι1 εποτίσατέ με " και ° ξένος ημην κι* έσυνηγάγετέ με ” , ο 

Ιησούς φιλοξενείται από ένα ζευγάρι. Στη μονή Πορετσού της 

Ηλείας420, του Αγίου Νικολάου Κοντολινάς421 και της Καρυάς422 στην 

Αρκαδία, τον Ιησού περιποιείται ένας άντρας όπως στη μονή 

Ξενοφώντος423 στον Αθω. Στην τελευταία μονή, στη σκηνή ”

·»

» t

415 . Ν.Β. Δρανδάκη-Ε. Δωρή-Σ. Καλοπίση-Β. Κέπετζη-Μ. Παναγιωτίδη, Π.Α.Ε. 1981, τ. 

Β', ό.π., σσ. 499-500, σημ. I.

416 . Προσωπική παρατήρηση.

4,7 . Προσωπική παρατήρηση.

418 . Ν.Β. Δρανδάκη-Ε. Δωρή-Σ. Καλοπίση-Β. Κέπετζη-Μ. Παναγιωτίδη, Π.Α.Ε. 1981, τ. 

Β', ό.π., σ. 465.

419 . Κ. Καλοκύρη, ό.π., σ. 241.

420 . Τ.Α. Γριτσόπουλου^ ° Το αγιογραφικόν έργον των Μ όσχων εις τα μνημεία του 

Πορετσού °, ό.π., σ. 284, εικ. 7, 17.

421 , Του ιδίου, " Τα χριστιανικά μνημεία του Πραστού °, ό.π., σσ. 208, 209.

422 . Του ιδίου, *’ Μονή Αγίου Νικολάου Καρυάς Κυνουρίας ό.π., σσ. 314, 315, εικ.
6, Π.
423 . G. Millet, Monuments de Γ Athos, ό.π., πίν. 175, εικ. 2-4, 6-8.
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ησθένησα κι* επεσκέψασθέ με τον Ιησού φροντίζει μία γυναίκα. Στην 

τράπεζα της μονής Διονυσίου424, εικονίζεται εναλλάξ, πότε μία ανδρική 

και μία γυναικεία μορφή. Στη μονή Καλαμιού423 στην Αρκαδία, έργο 

των Πεδιωτών, παρατηρούνται τρεις άντρες.

Οι σκηνές αυτές διαδραματίζονται μπροστά από τείχη πόλης όπου 

διακρίνονται κτίρια με δίρριχτες, επίπεδες στέγες ή με καμπύλη 

πρόσοψη όπως και στις άλλες παραστάσεις των εξεταζομένων ναών. Στη 

μονή Πορετσού Ηλείας και Καρυάς Αρκαδίας το βάθος των σκηνών 

καταλαμβάνουν όρη, ενώ στη μονή Καλαμιού παρατηρούμε όρη και 

κτίρια. Οι απεικονιζόμενες μορφές, τόσο του Ιησού όσο και εκείνων που 

τον φροντίζουν κάθε φορά, γυναίκες ή άντρες, προέρχονται από την 

καθημερινή ζωή. Με ασήμαντες διαφορές απεικονίζεται το θέμα στους 

άλλους ναούς, όπου ιστορείται.

Από τα δημοσιευμένα μνημεία και όσα μπόρεσα να επισκεφθώ, 

συμπεραίνω, ότι το εικονογραφικό σχήμα της παράστασης αυτής, η 

οποία αντικαθιστά τη Μ έλλουσα Κρίση και ιστορείται τόσο συχνά στη 

Μάνη, είναι απλό, με στοιχεία από την καθημερινή ζωή, σταθερό και 

χωρίς ιδιομορφίες.

424 . G. Millet, Momuments de Γ Athos, ό.π., πίν. 214.1.

425 . Τ.Α. Γριτσόπουλου, " Μονή Καλαμίου Γορτυνίας °, ό.π., σσ. 28-29, εικ. 28-29.
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Ο ΒΙΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
**%

Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ426. Η παράσταση4”  

αυτή, που ιστορείται κατά τον ίδιο τρόπο στο ναό της Μεταμόρφωσης 

στη Γέρμας (πίν. 20β) και της Κοίμησης της Θεοτόκου στην Τσεροβά 

(πίν. 69α), περιλαμβάνει στον ίδιο πίνακα την Προσευχή του Ιωακείμ και 

της Αννας428, και χαρακτηρίζεται από λιτότητα.429 Σε μνημεία στον 

Αθω430 ή της σχολής της Β. Δ Ελλάδας431 εικονίζονται σε δύο

426 . Οι επιγραφές που διαβάζουμε είναι οι εξής: στο ναό της Μεταμόρφωσης στη 

~ Γέρμα Η  flPO CEVXH  ΙΩαΚιΜ Κ ίΑ Ι) αΝ ίΝ Α )c  και της Κοίμησης στην Τσεροβά Η.

n P O C E V tX H l ΤΟ Υ Π  Η ω (α )Κ ι\1

427 . Για την παράσταση αυτή βλ. J . Lafontaine-Dosogne, Iconographie de Γ Enfance de 

la Vierge dans P empire byzantin et en Occident, τ. I, Bruxelles 1964, σ. 68 κ.ε 76 κ.ε., 

και της ιδίας, Iconography of the cycle of the life of the Virgin, ed. P.A. Underwood,

The Cariye Djami and its intellectual background, τ. 4, Princeton University Press, 

Princeton 1974, σσ. 161-194 ( σ. 171 κ.ε.)~

428 . Όπως στη μονή Μολυβοκκλησιάς βλ. G. Millet, Monuments de Γ Athos, ό.π., πίν. 

157.2 . Το ίδιο παρατηρείται στη Μητρόπολη στο Μυστρά, βλ. του ιδίου, Monuments 

byzantins de Mistra, ό.π., πίν. 75.1, στη μονή Καισαριανής, βλ. Ν. Chatridaki, Le 

monastere de Kaisariani, ό.π., πίν. 13 και στο ναό της Ευαγγελίστριας στο Σταυροπήγι 

στη Μάνη ( 18ος αι. ), βλ. Ν. Β. Δρανδάκη-Ε. Δωρή-Σ. Καλοπίση-Β. Κέπετζη-Μ. 

Παναγιωτίδη, Π.Α.Ε.. 1981, τ. Β', ό.π., πίν. 278β, 279α. Στο τελευταίο μνημείο ο 

Ιωακείμ στέκεται μπροστά από φοίνικα, όπως και στη μονή Καισαριανής. Σ’ ενιαία 

σύνθεση εικονίζονται η Προσευχή του Ιωακείμ και της Αννας στο καθολικό της μονής 

Φανερωμένης της Σαλαμίνας, βλ. Κ. Καλοκύρη, Η Θεοτόκος εις την εικονογραφίαν της 

Ανατολής και της Δύσεως, Θεσσαλονίκη 1972, πίν. 189.
*

429 . Σε μνημεία του Αθω ( μονή Χελανδαρίου, Διονυσίου και Δοχειαρίου ) και της 

σχολής της Β.Δ Ελλάδας ( μονή Φιλανθρωπηνών ) εικονίζονται γραφικές λεπτομέρειες, 

βλ. G. Millet, Momuments de Γ Athos, ό.π., πίν. 78.2, 205.2, 227.1 και Μ. Αχειμάστου- 

Ποταμιάνου, ό.π., π ίν .^ ,  27β-29. Στη μονή Μολυβοκκλησιάς η παράσταση είναι λιτή 

όπως και στα εξεταζόμενα μνημεία της Μεταμόρφωσης της Γέρμας και της Κοίμησης 

της Θεοτόκου στην Τσεροβά. Βλ. G. Millet, ό.π., πίν. 157.2. Στο νεότερο καθολικό της 

μονής Φιλοσόφου εικονίζονται και δύο υπηρέτες, βλ. Τ. Α. Γριτσόπουλου, " Μονής 
Φιλοσόφου τα δύο καθολικά ", ό.π., σ. 206.

430 . Στη μονή Λαύρας, βλ. G. Millet, Monuments de Γ Athos, ό.π., πίν. 140.2.
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διαφορετικές σκηνές. Στο μέσον της σύνθεσης εικονίζεται σε μικρή 

κλίμακα η Αννα με φωτοστέφανο, μπροστά από περιρραντήριο431 432, 

έχοντας σταυρωμένα τα χέρια και στρέφοντας το βλέμμα σε άγγελο που 

κρατάει σταυροφόρο ράβδο. Ο Ιωακείμ , με φωτοστέφανο επίσης, 

βρίσκεται πίσω από την Αννα στην πλαγιά ενός βουνού, ενώ τους 

χωρίζει ένα είδος μάντρας. Ο άγγελος εικονίζεται για δεύτερη φορά 

κρατώντας σταυροφόρο ράβδο. Τη σκηνή συμπληρώνει η κορυφή ενός 

άλλου βουνού, που συγκλίνει μ’ εκείνο στο οποίο στέκεται ο Ιωακείμ.

ΤΟ ΓΈΝΕΣΙΟ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ433. Η παράσταση434 αυτή ιστορείται 

στο καθολικό της μονής του Αγίου Γεωργίου στο Σκουτάρι (πίν. 99β), 

στο ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου στην Τσέροβά (πίν. 69α) και του 

Γενέσιου της Θεοτόκου στα Κεχριά νίκα. Αντιγράφει με μεγάλη σχεδόν 

ακρίβεια το εικονογραφικό σχήμα που εικονίζεται στο παρεκκλήσιο των 

Τριών Ιεραρχών της μονής Βαρλαάμ στα Μετέωρα(1637)435, χωρίς αυτό 

να σημαίνει ότι είναι το άμεσο πρότυπο των ζωγράφων. Ομοιότητα

431 . Στη μονή Φιλανθρωπηνών, της οποίας η παράσταση έχει γραφικές λεπτομέρειες, 

βλ. Μ. Αχειμάστου-Ποταμιάνου, ό.π.

432 . Για το περιρραντήριο βλ. Μ. Αχειμάστου-Ποταμιάνου, ό.π., σ. 49.

433 . Για τη βιβλιογραφία του θέματος βλ. G. Babic, ” Sur Γ iconographie de la 

composition ‘ Nativite de la Vierge ’ dans la peinture byzantine ”, Z. R.V.I. l. 7 (1961), 

Belgrade 1961, σσ. 169-175, J . Lafontaine-Dosogne, Iconographie de Γ enfance de la 

Vierge dans Γ empire byzantin et en Occident, τ. I, ό.π., σ. 89 κ.ε, της ιδίας, 

Iconography of the cycle of the life of the Virgin, ό.π., σσ. 174-176 και N. Χατζηδάκη, 

” Γέννηση Παναγίας-Γέννηση Προδρόμου. Παραλλαγές και αποκρυστάλλωση ενός 

θέματος στην κρητική εικονογραφία του 15ου έως 16ου αιώνα ", Δ.Χ.Α.Ε.. περ. Δ', τ. 

ΙΑ’ (1982-1983), Αθήνα 1983, σσ. 127-178.

434 . Για την παράσταση στα εξεταζόμενα μνημεία βλ. Σ. Μενενάκου, " 

Εικονογραφικές παρατηρήσεις στο καθολικό της μονής του Αγίου Γεωργίου στο 

Σκουτάρι Λακωνίας ”, ό.π., σσ. 501-502.

433 . Κ. Καλοκύρη, Η Θεοτόκος εις την εικονογραφίαν της Ανατολής και Δύσεως, ό.π., 
πίν. 113.
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επίσης παρουσιάζει η παράσταση στα εξεταζόμενα μνημεία με ^εικόνα 

από τη Σίφνο, έργο του Χριστόδουλου Καλλέργη(1732)436, με τη 

διαφορά ότι στη θέση του κτιρίου τύπου rotonda εικονίζεται βήλο που 

ενώνει τα δύο ακρινά κτίρια.

Η σύνθεση ακολουθεί το εικονογραφικό σχήμα όπως 

διαμορφώθηκε τόν 15ο αιώνα437 , αλλά διατηρεί στοιχεία της 

παλαιολόγειας εποχής.438 Δύο γυναίκες υποβαστάζουν την Αννα, ενώ 

δίπλα τους στέκεται μία άλλη που κρατάει ριπίδιο, στοιχείο γνωστό από 

διάφορες παραστάσεις στη βυζαντινή439 και μεταβυζαντινή440 εποχή. 

Πίσω από την τελευταία θεραπαινίδα, πλησιάζουν την Αννα τρεις 

_ γυναίκες οι οποίες της προσφέρουν διάφορα δώρα441. Ο Ιωακείμ 

στέκεται στο αριστερό μέρος της σύνθεσης πίσω από το κρεβάτι της 

Αννας. Τη θέση αυτή του Ιωακείμ παρατηρούμε στη βυζαντινή442 και 

μεταβυζαντινή443 εποχή. Μπροστά από την κλίνη της Αννας στο

436 . Μ. Αχειμάστου-Ποταμιάνου, 2η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, Α.Δ.. τ. 37 

(1982), Μέρος Β’ 2 -Χρονικά, Αθήνα 1989, σσ. 367-373 (πίν. 254α).

437 . Ν. Χατζηδάκη, " Γέννηση Παναγίας-Γέννηση Προδρόμου. Παραλλαγές και 

αποκρυστάλλωση ενός θέματος στην κρητική εικονογραφία του 15ου εως του 16ου 

αιώνα ", ό.π., σ. 129, εικ. 1.

438 . Κυριαρχεί η μορφή της Αννας στη σύνθεση. Τα σχέδια που έχει το στρώμα πάνω 

στο οποίο είναι ξαπλωμένη, καθώς και το εσωτερικό του ιματίου μερικών αγίων, είναι 

σχεδόν όμοια με τα σχέδια στο στρώμα του Ιησού στην παράσταση του Αναπεσόντος 

στο καθολικό της παλαιάς μονής της Λαύρας. Βλ. Τ. Α. Γριτσόπουλου, "Η 

πελοποννησιακή ζωγραφική μετά την Αλωσιν”, ό.π., σ. 413 εικ. 18.

439 . Σ. Μενενάκου, *’ Εικονογραφικές παρατηρήσεις στο καθολικό της μονής του Αγίου 

Γεωργίου στο Σκουτάρι Λακωνίας (1737) ", ό.π., σ. 501 σημ. 27, όπου αναφέρονται 

παραδείγματα.

440 . Της ιδίας, ό.π., σ.501 σημ. 28, όπου παρατίθενται παραδείγματα.

441 . Για το έθιμο των γυναικών που κάνουν προσφορές στη λεχώ, βλ. G. Babic, ό.π., 

σ. 174.

442 . Σ. Μενενάκου, ό.π., σ. 502 σημ. 30, όπου αναφέρονται παραδείγματα.

443 . Της ιδίας, ό.π., σ. 502 σημ. 31, 32, όπου αναφέρονται παραδείγματα.

121



αριστερό μέρος της σύνθεσης μπορεί να διακρίνει κανείς το Λουτρό του 

Βρέφους444, ενώ στο δεξιό, το Λίκνο445. Στα εξεταζόμενα μνημεία δεν 

απεικονίζονται η Τράπεζα Προσφορών και ο διαχωριστικός κιονίσκος 

όπως σ’ άλλα μνημεία της Μάνης44®. Στο βάθος παρατηρούμε στο 

αριστερό μέρος κτίριο τύπου β σύμφωνα με την ταξινόμηση της Ν. 

Χατζηδάκη447 κι ένα άλλο με δίρριχτη στέγη. Μεταξύ των δύο αυτών 

κτιρίων ζωγραφίζεται κτίριο τύπου rotonda448 , το οποίο στο Σκουτάρι και 

στα Κεχριάνικα έχει γείσα δυτικού τύπου και σιδερόφρακτες πόρτες, 

όπως σε εικόνες από την Κέρκυρα449.

ΕΙΣΟΑΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ450. Η παράσταση αυτή έχει το ίδιο 

εικονογραφικό σχήμα και στα τρία μνημεία όπου απεικονίζεται, στο ναό 

της Μεταμόρφωσης στη Γέρμα (πίν. 12α), στο καθολικό της μονής του 

Αγίου Γεωργίου στο Σκουτάρι και στο ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου

444 . Δεν απεικονίζεται στο νεότερο καθολικό της μονής Φιλοσόφου, β λ  Τ.Α. 

Γριτσόπουλου, ” Μονής Φιλοσόφου τα δύο καθολικό ", ό.π., σ. 206.

445 . Στην ίδια πλευρά απεικονίζεται και στο παραπάνω καθολικό, βλ. του ιδίου, ό.π.

446 . Στο ναό του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου στο Σκουτάρι και του Αγίου 

Σπυρίδωνα στους Μπουλαριούς. Τα στοιχεία αυτά παρατηρούνται σε μνημεία στο 

Μυστρά (Περίβλεπτος, Αγία Σοφία), βλ. G. Millet, Monuments byzantins de Mistra, ό.π., 

πίν. 127.1, 133.1 και τον 17ο αι. στη μονή των Αγίων Αναργύρων Λακωνίας, βλ. Τ.Α. 

Γριτσόπουλου, " Μονή Αγίων Αναργύρων Λακωνίας ", Λακ. Σπ.. τ. 6 (1982), Αθήναι 

1982, σσ. 456-518 (σ. 482).

447 . Ν. Χατζηδάκη, ό.π., σ. 140.
448 . Βλ. Σ. Μενενάκου, ό.π., σ. 502 σημ. 37, όπου παρατίθενται παραδείγματα. Επίσης 

το κτίριο αυτό εικονίζεται στη μονή Καισαριανής (1683), στην παράσταση του 

Μυστικού Δείπνου, βλ. Th. Chatzidakis, Le monastere de Kaisariani, ό.π., εικ. 10.

449 . Σ. Μενενάκου, ό.π., σ. 502 σημ. 38, όπου υπάρχει βιβλιογραφία.

450 . Για την εικονογραφία της παράστασης βλ. J . Lafontaine-Dosogne, Iconographie de 

Γ enfance de la Vierge, ό.π., σ. 136 κ.ε και της ιδίας, Iconography of the cycle of the 

life of the Virgin, ό.π., σσ. 179-183. Για την παράσταση στα εξεταζόμενα μνημεία βλ. 

Σ. Μενενάκου, ό.π., σ. 503.
ι
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στην Τσεροβά (πίν. 69α). Το εικονογραφικό αυτό σχήμα, το οποίο 

διαμορφώθηκε τον 15ο αι.451, παρατηρείται τον 16ο452 και 17οαι453. Στο 

δεξιό τμήμα της σύνθεσης απεικονίζεται ο Ζαχαρίας πατώντας σε 

υποπόδιο να γέρνει προς την Παναγία που πλησιάζει προς το μέρος 

του. Την συνοδεύουν οι γονείς της που χειρονομούν κατά τον ίδιο 

τρόπο όπως σε εικόνα του Μιχαήλ Δαμασκηνού454. Στο αριστερό μέρος 

της σύνθεσης εικονίζονται οι φίλες της Παναγίας και πάνω δεξιά 

ιστορείται το επεισόδιο της Παναγίας που τρέφεται από τον άγγελο455 *1

Στο βάθος, στο μέσον της σύνθεσης, ζωγραφίζεται κουβούκλιο από τη 

στέγη του οποίου κρέμονται καντήλια456 . Πάνω από τη στέγη του 

- εικονίζεται τετράστυλος ναός μικροτέρων διαστάσεων, ενώ στο 

αριστερό τμήμα της σύνθεσης παρατηρείται κτίριο με οξυκόρυφη 

στέγη457 .

» *

451 . Α. Τούρτα, ό.π., σ. 128σημ. 952, 953.

452 . Στον Αθω (καθολικό και τράπεζα Λαύρας, παρεκκλήσιο του Αγίου Γεωργίου της 

μονής του Αγίου Παύλου), βλ. G. Millet, Monuments de Γ Athos, ό.π., πίν. 130.2, 

141.2, 189.2.

453 . Στη μονή των Αγίων Αναργύρων στη Λακωνία βλ. Τ.Α. Γριτσόπουλου, ό.π., σ. 483 

και στη μονή Βουλκάνου στη Μεσσηνία, βλ. Κ. Καλοκύρη, Βυζαντινοί εκκλησίαι της 

Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας, ό.π., πίν.67α.

454 . Μ. Χατζηδάκη, Εικόνες της Πάτμου, ό.π., πίν. 115.

455 . Για το επεισόδιο αυτό βλ. J . Lafontaine-Dosogne, Iconographie de Γ enfance de la 

Vierge, ό.π., σ. 137 και της ιδίας, Iconography of the life of the Virgin, ό.π., σ. 181 
κ.ε.

456 . Όπως στην παράβαση της Προσευχής του Ζαχαρία στη μονή Φιλανθρωπηνών, 
βλ. Μ. Αχειμάστου-Ποταμιάνου, ό.π., πίν. 32.

457 . Ενδεικτικά αναφέρω την εικόνα του Αγγέλου με την παράσταση της Αλληγορίας 

της Ανω Ιερουσαλήμ, βλ. Π.Α. Βοκοτόπουλου, ό.π., πίν. 10. Κτίρια με οξυκόρυφες 
στέγες ζωγραφίζει και ο Βίκτωρ, βλ. Ε. Ν. Γεωργιτσογιάννη, ° Παρατηρήσεις επί των 
τοιχογραφιών της Νέας Μονής Φιλοσόφου (1693)°, ό.π., σ. 532 σημ. 33.
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Ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ*»

ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣΤΑΤΗΣ489. Στο δεξιό μέρος της σύνθεσης η 

Παναγία απεικονίζεται καθιστή, όπως στο χειρόγραφο Escorial460 και στη 

μονή Μαρδακίου(17ος αι.)461, ενώ στο αριστερό μέρος στέκεται ένας 

άγγελος που κρατάει ράβδο και κρίνο. Στο ναό της Κοίμησης της 

Θεοτόκου στην Τσεροβά (πίν. 77β), στο βάθος, υψώνονται τείχη πόλης 

και μέσα απ’ αυτά, μπορεί να διακρίνει κανείς κτίριο μ’ επίπεδη στέγη 

στο αριστερό μέρος, και στο δεξιό μέρος κτίριο του οποίου το μεσαίο 

τμήμα είναι περισσότερο υψωμένο από τα πλάγια κι έχει έντονο 

διάκοσμο rococo. Στο ναό της Μεταμόρφωσης στη Γέρμα (πίν. 25α) 

ζωγραφίζονται κτίρια με δίρριχτη στέγη και δύο ανθοδοχεία.

ΒΛΕΠΟΥΣΑ Η ΑΓΙΑ462. Στο δεξιό μέρος της σύνθεσης απεικονίζεται ο 

άγγελος, ο οποίος στο ναό της Μεταμόρφωσης στη Γέρμα (πίν. 26α) 

φοράει χιτώνα και μανδύα, κρατώντας σταυροφόρο ράβδο και κρίνο. Σε 

δύο μεταβυζαντινές εικόνες του Που αι., η μία από το παρεκκλήσιο

458 . Για το θέμα του Ακάθιστου Ύμνου βλ. Μ . Ασπρά-Βαρδαβάκη, Οι μικρογραφίες του 

Ακάθιστου στον κώδικα Garret 13, Princeton, (διδ. διατριβή), Βιβλιοθήκη της εν 

Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, αρ. 123, Αθήναι 1992.

459 . Για τον οίκο αυτό, της ιδίας, ό.π., σσ. 42-44.

460 . J . Lafontaine-Dosogne, " L’ illustration de la premiere partie de Γ Hymne Acathiste 

et sa relation avec les mosaics de Γ enfance de la Kariye Djami ", Bvzantion. τ. LIX 

(1984), Bruxelles 1984, σσ. 648-702 (πίν. VI). Για το αρχιτεκτονικό βάθος της 

παράστασης του Ευαγγελισμού, βλ. J . Fournee, ‘’Architectures symboliques dans le theme 

iconographique de F Annonciation”, Synthronon, Paris 1968, σσ. 225-235.

461 . K. Καλοκυρη, ό.π., πιν. 149α.

462 . Για τον οίκο αυτό βλ. Μ. Ασπρά-Βαρδαβάκη, ό.π., σσ. 44-45.
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του Μητροπολικού Μεγάρου των Ιωαννίνων46* και η άλλη, του Ιωάννη 

Καστροφύλακα463 464 465, ο άγγελος δεν κρατάει κρίνο. Στο ναό της 

Μεταμόρφωσης στη Γέρμα, στο αριστερό μέρος της σύνθεσης, η 

Παναγία παριστάνεται καθισμένη, όπως σε μνημεία του 17ου αι.46ί, να 

έχει τα χέρια της μπροστά στο στήθος της, ενώ δίπλα της εικονίζεται 

αναλόγιο. Στο ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου στην Τσεροβά (πίν. 78β) 

η Παναγία είναι όρθια και πατάει σε υποπόδιο466 , με το δεξιό της χέρι 

χειρονομεί και με το αριστερό κρατάει ειλητό. Στο ναό της 

Μεταμόρφωσης στη Γέρμα, όπου απεικονίζεται και το Αγιο Πνεύμα με 

τη μορφή περιστεράς, ζωγραφίζεται κτίριο με δίρριχτη στέγη πίσω από 

τον άγγελο και κρεβάτι με ουρανό και κουρτίνες467 . Στο ναό της 

Κοίμησης της Θεοτόκου στην Τσεροβά το βάθος καλύπτουν δύο κτίρια , 

το ένα μ’ επίπεδη στέγη και διάκοσμο rococo, όπως και στην 

προηγούμενη παράσταση, και -το άλλο με δίρριχτη στέγη.

*■»

• *

463 . Ε. Χαλκιά, " Εικόνα Οδηγητρίας με σκηνές Ακαθίστου από τη μονή Πατέρων 

Ζίτσας ", Ηπ. Χοον.. τ. 25 (1983), Ιωάννινα 1983, σσ. 208-237 (πίν. 45).

464 . Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Τέχνη. Υπουργείο Πολιτισμού, Βυζαντινό και 

Χριστιανικό Μουσείο, Αθήνα Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 1985, Αθήνα 1985, 

σ. 170 εικ. 173.

465 . Στο ναό της Παναγίας του Αρχοντος Αποστολάκη στην Καστοριά, βλ. Στ. 

Πελεκανίδη, ό.π., πίν.232β, 235β, και στη μονή Μαρδακίου, βλ. Κ. Καλοκύρη, ό.π., πίν. 

149β.

466 . Όρθια, πατώντας σε υποπόδιο αλλά χωρίς να κρατάει ειλητό εικονίζεται η 

Παναγία στην εικόνοκ» της Οδηγήτριας από το παρεκκλήσιο του Μητροπολιτικού 
Μεγάρου Ιωαννίνων, βλ. Ε. Χαλκιά, ό.π., πίν. 45.

467 . Όπως στην παράσταση των Τριών παίδων στην κάμινο στο νάρθηκα της μονής 

Παντάνασσας στο Μυστρά, προσωπική παρατήρηση και στην παράσταση της Απόνιψης 

του Πιλάτου στη μονή Καλαμιού, βλ. Τ.Α. Γριτσόπουλου," Μονή Καλαμίου Γορτυνίας", 
ό.π., εικ. 31.
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ΓΝΩΣΙΝ ΑΓΝΩΣΤΟΝ468. Στο ναό της Μεταμόρφωσης στη Γέρμα (πίν. 

26α) και της Κοίμησης της Θεοτόκου στην Τσεροβά (πίν. 75β) η 

Παναγία469 απεικονίζεται όρθια, πατώντας σε υποπόδιο, χειρονομώντας 

με το δεξιό χέρι και κρατώντας ειλητό στο αριστερό, όπως στην 

προηγούμενη παράσταση στην Τσεροβά. Ο άγγελος, στο αριστερό μέρος 

της σύνθεσης, την πλησιάζει χειρονομώντας με το δεξιό χέρι και 

κρατώντας σταυροφόρο ράβδο και κρίνο στο αριστερό. Στο ναό της 

Μεταμόρφωσης στη Γέρμα ο άγγελος, ενώ κρατάει στο αριστερό χέρι 

τη σταυροφόρο ράβδο, αυτή φαίνεται πάνω από το δεξιό χέρι και όχι 

μέσα απ’ αυτό, πράγμα που δείχνει την αδεξιότητα του ζωγράφου. Στον 

παραπάνω ναό, στο βάθος διακρίνεται κτίριο με καμπύλη πρόσοψη 470 

που έχει δίλοβο παράθυρο και μπαλκόνια και κτίριο μ’ επίπεδη στέγη. 

Το παραπάνω κτίριο εικονίζεται μαζί μ’ ένα άλλο με δίρριχτη στέγη και 

στο εξεταζόμενο μνημείο της Τσεροβάς.

468 . Για τον οίκο αυτό βλ. Μ. Ασπρά-Βαρδαβάκη, ό.π., σσ. 45-49.

469 . Στη μονή Μαρδακίου και της Αγίας Τριάδας στη Μεσσηνία η Παναγία σταυρώνει 

τα χέρια της, βλ. Κ. Καλοκύρη, ό.π., πίν. 150α, 221α, καθώς και στο ναό της Παναγίας 

της Εννιάμερης στη Σκάλα Βαχού, προσωπική παρατήρηση. Σε εικόνα από το ναό της 

Ζωοδόχου Πηγής στο Λειβάδι Σκοπέλου (α’ μισό 15ου αι.), βλ. Βυζαντινή και 

Μεταβυζαντινή Τέχνη, ό.π., σ. 100 πίν. 99 και στην εικόνα της Οδηγήτριας από το 

παρεκκλήσιο του Μητροπολιτικού Μεγάρου Ιωαννίνων, βλ. Ε. Χαλκιά, ό.π., πίν. 46, η 

Παναγία εικονίζεται καθισμένη, όπως στον προηγούμενο οίκο.
470 . Όπως στη μονή Μαρδακίου, βλ. Κ. Καλοκύρη, ό.π., πίν. 150α.
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ΑΥΝΑΜΙΣ ΥΨΙΣΤΟΥ471. Στο ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου στην

Τσεροβά (πίν. 75β, 78α) η Παναγία απεικονίζεται καθισμένη472 να

δέεται473 . Πίσω της δύο άγγελοι κρατούν ύφασμα474, ενώ ψηλά

ζωγραφίζονται τρεις ακτίνες που βγαίνουν από τόξο. Το εικονογραφικό

αυτό σχήμα απεικονίζεται ήδη τον 17ο αι.475 Στο ναό της

Μεταμόρφωσης στη Γέρμα (πίν. 26β) η Παναγία και οι άγγελοι που

κρατούν ύφασμα εικονίζονται στο δεξιό τμήμα της σύνθεσης, και στο

αριστερό μέρος στέκεται ο αρχάγγελος Γαβριήλ. Πάνω σ ' έπιπλο, του t
*

οποίου το μπροστινό μέρος είναι ανοιχτό κι έχει κάγκελλα, όπως και 

στον οίκο "Β” , εικονίζεται ανθοδοχείο476. Το Αγιο Πνεύμα με μορφή 

- ουράνιου τόξου, όπως στο ναό του Αγίου Νικολάου στη Susica(13c^)477 , 

εικονίζεται σε σύννεφο, όπως σε ρωσικό τρίπτυχο του Που αι.478

ΕΧΟΥΣΑ ΘΕΟΑΟΧΟΝ479. Το εικονογραφικό σχήμα της παράστασης, 

σύμφωνα με το οποίο εικονίζονται η Παναγία και η Αννα *» 

αγκαλιασμένες, είναι ίδιο στη Γέρμα (πίν. 37β) και στην Τσεροβά (πίν.

471 . Για τον οίκο αυτό βλ. Μ. Ασπρά-Βαρδαβάκη, ό.π., σσ. 49-54.

472 , Καθιστή απεικονίζεται η Παναγία στο βουλγάρικο ψαλτήριο Tomic, βλ. J . 

Lafontaine-Dosogne, ό.π., σσ. 674-675.

473 . Ο. Tafrali, ° Iconografia Imnului Acalisti *\ Buletinul Comisiunii Monumentelor 

Istorice. τ. VII (1914), Bucuresti 1915, σσ. 50-173 (σ . 170).

474 . Για το μοτίβο αυτό βλ. J . Lafontaine-Dosogne, ό.π., σ. 676.

475 . Όπως στην εικόνα του Ιωάννη Καστροφύλακα βλ. Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή 

Τέχνη, ό.π., σ. 170 εικ.173 και στη μονή Μαρδακίου, βλ. Κ. Καλοκύρη, ό.π., πίν. 150α.

476 . Σε μνημεία της Ρουμανίας ο 4ος οίκος παριστάνεται τη στιγμή του Ευαγγελισμού, 

βλ. Μ. Ασπρά-Βαρδαβάκη, ό.π., σ. 50 σημ. 108. Το ανθοδοχείο το οποίο εικονίζεται 

και στον οίκο ‘Ά ” στη Γέρμα, είναι δυτικό στοιχείο και παρατηρείται και στον κώδικα 

Garret 13, Princeton, βλ. Μ. Ασπρά-Βαρδαβάκη, ό.π., σ. 43 σημ. 50.

477 . J . Lafontaine-Dosogne, ό.π., σ. 676 σημ. 95.

478 . Της ιδίας, ό.π., σ. 676.

47* . Για τον οίκο αυτό βλ. Μ. Ασπρά-Βαρδαβάκη, ό.π., σσ. 54-55.
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78α), και γνωστό στη βυζαντινή4*0 και μεταβυζαντινή48» τέχνη. Στο ναό 

της Μεταμόρφωσης στη Γέρμα στο βάθος εικονίζονται τείχη πόλης, 

κτίρια πολυώροφα μ’ επίπεδες στέγες, τοξωτά παράθυρα, μπαλκόνια και 

διάκοσμο rococo. Στον τελευταίο όροφο του κτιρίου αριστερά 

ζωγραφίζεται δωμάτιο μικροτέρων διαστάσεων. Κτίριο, στον ίδιο τύπο με 

το παραπάνω, και ένα άλλο κτίριο με δίρριχτη στέγη ζωγραφίζονται στο 

ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου στην Τσεροβά.

ΖΑΛΗΝ ΕΝΔΟΘΕΝ ΕΧΩΝ480 481 482. Στη Γέρμα (πίν. 27α, 37β) και στην 

Τσεροβά (πίν. 76α) η Παναγία απεικονίζεται στο δεξιό τμήμα της 

σύνθεσης να χειρονομεί έχοντας γυρισμένες τις παλάμες των χεριών της 

προς τα έξω483. Στο αριστερό τμήμα της σύνθεσης, ο Ιωσήφ πλησιάζει 

την Παναγία χειρονομώντας επίσης. Το εικονογραφικό αυτό σχήμα 

παρατηρείται τον 16ο αι. στον Αθω484 , τον 17ο αι. στη Μεσσηνία485 και 

τον 18ο αι. στη Μάνη486. Στο βάθος της παράστασης και των δύο ναών 

ζωγραφίζονται τα ίδια κτίρια. Αριστερά απεικονίζεται κτίριο μ’ επίπεδη 

στέγη πάνω από την οποία διακρίνεται τετράστυλο κουβούκλιο. Δεξιά,

480 . Α. Τσιτουρίδου, ό.π., πίν. 53.

481 . Τον 16ο αι. στον Αθω (Τράπεζα Λαύρας, μονή Μολυβοκκλησιάς), βλ. G. Millet, 

Monuments de Γ Athos, ό.π., πίν. 145.2-3, 155.1, τον 17ο στον Αθω (Τράπεζα 

Χελανδαρίου), βλ. του ιδίου, ό.π., πίν. 99.3, στην Καστοριά βλ., Στ. Πελεκανίδη, ό.π., 

πίν. 236β και σε εικόνα από τη μονή Πατέρων Ζίτσας, βλ. Ε. Χαλκιά, ό.π., πίν. 47α 

και τον 18ο στο ναό του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου στην Πλάτσα, βλ. Ν.Β. 

Δρανδάκη-Ε. Δωρή-Σ. Καλοπίση-Β. Κέπετζη-Μ. Παναγιωτίδη, Π.Α.Ε. 1981, τ. Β \ ό.π., 

299α.

482 . Για τον οίκο αυτό βλ. Μ. Ασπρά-Βαρδαβάκη, ό.π., σσ. 55-56.

483 . Για τη στάση αυτή βλ. Μ. Tatic-Djuric, ° Marie-Eve, contribution a Γ iconographie 

d ’ un type rare d’orante”, Z.L.U.. τ. 7(1971), Novi-Sad 1971, σσ. 209-218.

484 . Στη Μολυβοκκλησιά βλ. G. Millet, Monuments de Γ Athos, ό.π., πίν. 155.1.

485 . Στη μονή Βουλκάνου βλ. Κ. Καλοκύρη, ό.π., πίν. 96.

486 . Στο ναό του Αγίου Σπυρίδωνος στους Μπουλαριούς, προσωπική παρατήρηση.
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ζωγραφίζεται κτίριο μ’ επίπεδη στέγη487 , όπως και σ’ άλλες · παραστάσεις 

των εξεταζόμενων μνημείων.

ΗΚΟΥΣΑΝ ΟΙ ΠΟΙΜΕΝΕΣ488. Μπροστά από σπηλιά (πίν. 27α, 77α), στο 

άνοιγμα της οποίας ζωγραφίζεται η φάτνη με τον Ιησού και τα ζώα, 

απεικονίζεται η Παναγία γονατιστή489 και πίσω της στέκεται ο Ιωσήφ376. 

Στο ναό της Μεταμόρφωσης στη Γέρμα, δεξιά και αριστερά του 

σπηλαίου, διακρίνονται δύο ομάδες αγγέλων. Στην αριστερή γωνία της , 

σύνθεσης δύο βοσκοί πλησιάζουν τη φάτνη. Ο ένας έχει στους ώμους 

του ένα αρνί κι ο άλλος με το ένα του χέρι βγάζει το καπέλο του και 

- με το άλλο κάνει προσφορά στον Ιησού. Ανάμεσα από τις δύο ομάδες 

αγγέλων απεικονίζεται το αστέρι της Βηθλεέμ. Το εικονογραφικό αυτό 

σχήμα της σύνθεσης απεικονίζεται στη μονή Βουλκάνου στη 

Μεσσηνία490, στο νάρθηκα της μονής Παντάνασσας στο Μυστρά491 και 

στη Μάνη.492

Οι επόμενες παραστάσεις του Ακάθιστου Ύμνου ιστορούνται μόνο 

στο ναό της Μεταμόρφωσης στη Γέρμα.

487 . Όπως στο ναό του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου στην Πλάτσα, βλ. Ν.Β. 

Δρανδάκη-Ε. Δωρή-Σ. Καλοπίση-Β. Κέπετζη-Μ. Παναγιωτίδη, Π.Α.Ε., 1981, τ. Β', ό.π, 
πίν,299α.

488 . Για τον οίκο αυτό βλ. Μ. Ασπρά-Βαρδαβάκη, ό.π., σσ. 56-59.

489 . Για το μοτίβο αυτό της γονατιστής Παναγίας, δυτικό στοιχείο που έχει ήδη 

απεικονισθεί από τον Θεοφάνη και το Φράγκο Κατελάνο, βλ. Μ . Garidis, La peinture 

murale, ό.π., σσ. 194-11$, σημ. 1004.

490 . Στη μονή Βουλκάνου ο Ιωσήφ στηρίζεται σε ράβδο, βλ. Κ. Καλοκύρη, ό.π., πίν. 
96.

491 . Προσωπικές παρατηρήσεις.

492 . Στο ναό της Παναγίας της Εννιάμερης στη Σκάλα Βαχού. Προσωπική 
παρατήρηση.
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ΘΕΟΑΡΟΜΟΝ ΑΣΤΕΡΑ493. Στην παράσταση αυτή (πίν. 28β), εικονίζονται 

οι τρεις μάγοι, έφιπποι, στο μέσον της σύνθεσης, να δείχνουν494 το 

αστέρι της Βηθλεέμ, που βρίσκεται στην αριστερή πάνω γωνία. Ο 

πρώτος μάγος κοιτάζει μπροστά, ενώ ο δεύτερος στρέφεται προς τον 

τρίτο, που είναι ο γεροντότερος , όπως στο ναό της Παναγίας της 

Εννιάμερης στη Σκάλα Βαχού (17ος)495 και στη μονή Φανερωμένης στη 

Σαλαμίνα(1735)496. Στο βάθος της σύνθεσης υψώνεται όρος αριστερά, και 

εικονίζονται τείχη πόλης δεξιά. Το εικονογραφικό σχήμα αυτής της 

παράστασης είναι γνωστό στη βυζαντινή497 και στη μεταβυζαντινή498 

περίοδο. Σ’ έναν άλλο ναό της Μάνης499 οι τρεις μάγοι κοιτάζουν προς 

την αντίθετη πλευρά από εκείνη που κοιτάζουν στη Γέρμα. Επίσης, 

αντίθετα προς το εξεταζόμενο μνημείο, ο πρώτος μάγος κοιτάζει προς 

τους δύο άλλους και δείχνει το αστέρι της Βηθλεέμ.

493 . Για τον οίκο αυτό βλ. Μ. Ασπρά-Βαρδαβάκη, ό.π., σσ. 59-62.

494 . Για την κίνηση αυτή, βλ. της ιδίας, ό.π., σ. 61 σημ. 220.

495 . Προσωπική παρατήρηση.

496 . Κ. Καλοκύρη, Η Θεοτόκος εις την εικονογραφίαν της Ανατολής και της Δύσεως, 

ό.π., πίν. 283.

497 . Στο μοναστήρι της Cozia, βλ. J . Lafontaine-Dosognc, ό.π., σ. 682, εικ. 7.

498 . Στη μονή Παντάνασσας στο Μυστρά βλ. Μ. Ασπρά-Βαρδαβάκη, ό.π., σ. 60 σημ. 

218. Για τις παραστάσεις του Ακάθιστου Ύμνου στη μονή Παντάνασσας στο Μυστρά, 

βλ. Μ. Chatzidakis, Mistra. La cite medievale et la forteresse, guide des palais, des 

eglises et de la forteresse, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1987, σ. 101, στη μονή Μαρδακίου, 

βλ. Κ. Καλοκυρη, Βυζαντινοί εκκλησίαι της Ιεράς Μητροπόλεως της Μεσσηνίας, ό.π., 

πίν. πίν. 96 και Μ. Ασπρά-Βαρδαβάκη, ό.π., σε εικόνα από τη μονή Πατέρων Ζίτσας, 

βλ. Ε. Χαλκιά, ό.π., πίν. 48α και σε ρώσικη εικόνα, βλ. Ν. Shelter, The Akathistos of 

the Holy Virgin in Russian Art, Gazette des Beaux- Arts, τ. 29 (1946), New York, σσ. 
5-16 ( σ. 13, εικ. 6).

499 . Στο ναό της " Παναγίτσας ° στο Σκουτάρι, προσωπική παρατήτηση.
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ΙΑ Ο Ν  Π Α ΙΑ Ε Σ  Χ Α Λ Α  Α ΙΩ Ν 500. Το εικονογραφικό .σχήμα της

παράστασης στο ναό της Μεταμόρφωσης στη Γέρμα (πίν. 28α) είναι 

σχεδόν ίδιο με το εικονογραφικό σχήμα που εικονίζεται στο νάρθηκα 

της μονής Παντάνασσας στο Μυστρά501 , στη μονή Βουλκάνου στη 

Μεσσηνία502 και στη Μάνη (πίν. 95β).503 Η Παναγία απεικονίζεται στο 

αριστερό τμήμα της σύνθεσης όρθια, έχοντας τον Ιησού στην αγκαλιά 

της. Πίσω της βρίσκεται ο Ιωσήφ, επίσης όρθιος, ο οποίος στηρίζεται 

σ’ ένα μπαστούνι. Στα παραπάνω μνημεία απεικονίζονται ο Ιωσήφ και η
*»

Παναγία να κάθονται, όπως και στο ναό της ” Παναγίτσας” στο

Σκουτάρι504. Στο δεξιό τμήμα της σύνθεσης οι τρεις μάγοι πλησιάζον

- πεζοί. Στον παραπάνω ναό, της ‘’Παναγίτσας” στο Σκουτάρι, πίσω από

τους μάγους διακρίνονται και τ’ άλογά τους505 , γραφική λεπτομέρεια η

οποία απεικονίζεται στη μονή Παναγίας στο Σοφικό Κορινθίας506 . Στον

εξεταζόμενο ναό, στο βάθος ζωγραφίζεται το σπήλαιο και μπροστά απ’

αυτό κτίριο με δίρριχτη στέγη507. Στό παρεκλήσιο της μονής Βαρλαάμ ·»
*

στα Μετέωρα508 και στη μονή Ντίλιου509 απεικονίζεται κτίριο μπροστά 

από το σπήλαιο της Βηθλεέμ, αλλά είναι εγγεγραμμένο μέσα σ’ αυτό.

500 . Για τον οίκο αυτό βλ. Μ. Ασπρά-Βαρδαβάκη, ό.π., σσ. 62-66. .

501 . Προσωπικές παρατηρήσεις και Α. Τσιτουρίδου, ό.π., σ. 148.
502 . Κ. Καλοκύρη, ό.π., πίν. πίν. 101.

503 . Στο ναό της Παναγίας της εννιάμερης στη Σκάλα Βαχού. Προσωπική 
παρατήρηση.

504 . Προσωπική παρατήρηση. Έτσι εικονίζεται και στη μικρογραφία του Princeton, βλ. 

Μ. Ασπρά-Βαρδαβάκη, ό.π., σ. 65, εικ. 10, 44.

505 . J . Lafontaine-Dosogile, ό.π., σ. 684.

506 . Μ . Ασπρά-Βαρδαβάκη, ό.π., σ. 64 σημ. 274.

507 . Τα μνημεία χωρίζονται σε δύο ομάδες ανάλογα με τον τόπο προσκυνήσεως σε 
σπήλαιο ή οικία, βλ. Μ . Ασπρά-Βαρδαβάκη, ό.π., σσ. 63-64.

508 . Μ . Garidis, La peinture murale, ό.π., σ. 94, εικ. 33.
509 . Του ιδίου, ό.π., σ. 177, εικ. 29.
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ΚΗΡΥΚΕΣ ΘΕΟΦΟΡΟΙ510. Το εικονογραφικό σχήμα του οίκου αυτού 

στο ναό της Μεταμόρφωσης στη Γέρμα (πίν. 28α), το οποίο δίνει έμφαση 

στη λέξη ΚΗΡΥΚΕΣ , παρατηρείται στο ναό της Αγίας Κυριακής στην 

Αίγινα, σε εικόνα του Ιωάννη Καστροφύλακα511, καθώς και στο ναό της 

Παναγίας της Εννιάμερης στη Σκάλα Βαχού στη Μάνη(17ος)512 (πίν. 95β). 

Οι τρεις μάγοι απεικονίζονται μετά την επιστροφή τους από το ταξίδι513, 

μπροστά από τα τείχη της Βαβυλώνας, χωρίς τ’ άλογά τους, ανάμεσα 

σε δύο ομάδες Ιουδαίων514.

ΛΑΜΨΑΣ ΕΝ ΤΗ ΑΙΓΥΠΤΩ518. Στο μέσον της σύνθεσης (πίν. 27β) η 

Παναγία είναι καθισμένη πάνω σ’ ένα άλογο, κρατάει τον Ιησού στην 

αγκαλιά της, και γυρίζει προς τον Ιωσήφ που''ακολουθεί έχοντας το 

μπαστούνι στον ώμο του. Την Παναγία οδηγεί άγγελος, στοιχείο δυτικό, 

το οποίο ήδη έχει απεικονισθεί από τον 6ο αι. στο θρόνο του 

Μαξιμιανού516, και παρατηρείται σε ναούς της Μάνης, στη μονή

510 . Μ. Ασπρά-Βαρδαβάκη, ό.π., σσ. 66-68.
511 . Της ιδίας, ό.π., σ. 68.
512 . Προσωπική παρατήρηση.
513 . Α. Τσιτουρίδου, ό.π., σ. 149.
514 . Αλλωστε ένα πλήθος περιμένει τους μάγους στον Αγιο Νικόλαο τον Ορφανό, στη 
Decani και στο Mateic, βλ. Μ. Ασπρά-Βαρδαβάκη, ό.π., σ. 67.
515 . Της ιδίας, ό.π., σσ. 68-71.

516 . J. Lafontaine-Dosogne, Iconography of the cycle of the infancy of the Chrst, ό.π., σ. 
205, K. Καλοκύρη, Η Θεοτόκος εις την εικονογραφίαν της Ανατολής και Δύσεως, 
ό.π., σ. 125 και Ο. Tafrali, ό.π., σ. 171, σε ύφασμα βυζαντινών χρόνων βλ., G. Millet, 
Broderies religieuses de style byzantin, Paris 1939, πίν. CXIV. Αγγελος οδηγεί την Αγία 
Οικογένεια στο ναό του Αγίου Δημητρίου στο Μακρυχώρι Εύβοιας (14ος αι.), βλ. Μ. 
Εμμανουήλ, Οι τοιχογραφίες του Αγίου Δημητρίου στο Μακρυχώρι και της Κοιμήσεως 
της Θεοτόκου στον Οξύλιθο της Εύβοιας, Εταιρεία Ευβοϊκών Μελετών, Αθήνα 1991, 
σσ. 54-59, εικ. 12, όπου παρατίθενται κι άλλα παραδείγματα.
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Καβελλάρη στη Λαγκάδα517 , στο ναό της Παναγίας της Εννιάμερης στη 

Σκάλα Βαχού (17ος)518 (πίν. 95β), και στο ναό του Αγίου Σπυρίδωνος 

στους Μπουλαριούς(18ος)519. Στο βάθος της σύνθεσης ζωγραφίζονται όρος 

και τείχη πόλης. Πίσω από τον άγγελο πάνω από ένα στύλο 

εικονίζονται δαίμονες520, που γκρεμίζονται. Σ’ έναν άλλο ναό της 

Μάνης521, ο Ιωσήφ κρατώντας τον Ιησού στους ώμους του522 οδηγεί 

την Παναγία, η οποία κάθεται πάνω σε άλογο.

>
·»

ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΜΕΏΝΟΣ. βλ. ΥΠΑΠΑΝΤΗ.

ΝΕΑΝ ΕΑΕΙΞΕΝ ΚΤΙΣΙΝ523. Η παράσταση αυτή (πίν. 32β) παρουσιάζει 

'  ομοιότητα με την αντίστοιχη στο νάρθηκα της μονής Παντάνασσας524 

στο Μυστρά, στη μονή Βαλσαμονέρου, σ’ επιτραχήλιο της μονής 

Σταυρονικήτα, στη μονή της Παναγίας του Σοφικού στην Κορινθία525 , 

και στο ναό της Παναγίας τής Εννιάμερης στη Σκάλα Βαχού526 στη 

Μάνη. Ο Ιησούς εικονίζεται μεταξύ της Παναγίας και του Προδρόμου

517 . Ν. Δρανδάκη-Σ. Καλοπίση-Μ. Παναγιωτίδη, " Έρευνα στη Μεσσηνιακή Μάνη ", 
Π.Α.Ε.. 1980, πίν. 146.
518 . Προσωπική παρατήρηση.
519 . Προσωπική παρατήτηση.
520 . Για το θέμα αυτό βλ. Μ. Ασπρά-Βαρδαβάκη, ό.π., σ. 69 σημ. 330.
521 . Στο ναό της " Παναγίτσας " στο Σκουτάρι, προσωπική παρατήρηση.
522 . Το εικονογραφικό αυτό σχήμα είναι γνωστό ήδη από την παλαιολόγεια εποχή, βλ. 
J. Lafontaine-Dosogne, ό.π., σ. 227 και Ο. Tafrali, ό.π., σ. 172.
523 . Για τον οίκο αυτό^λ. Μ, Ασπρά-Βαρδαβάκη, ό.π., σσ. 72-75.
524 . Προσωπική παρατήρηση.
525 . Μ. Ασπρά-Βαρδαβάκη, ό.π., σ. 74.
526 . Προσωπική παρατήρηση.

133



πάνω στις κορυφές των βράχων527. Ο Ιησούς ευλογεί δύο ομάδες 

αποστόλων κι ιερέων, όπως στην εικόνα του Ιωάννη Καστροφύλακα528 .

5ΕΝΟΝ ΤΟΚΟΝ ΓΑΡ ΙΑΟΝΤΕΣ529. Το εικονογραφικό σχήμα του 

δέκατου τέταρτου οίκου στο ναό της Μεταμόρφωσης στη Γέρμα (πίν. 

32β) ακολουθεί τον 4ο εικονογραφικό τύπο που συνήθως εικονίζεται στα 

νεότερα μνημεία (Α γιος Κλήμης Αχρίδας, μονή στο Σοφικό, εικόνες 

Πουλάκη και Καστροφύλακα, κ.ά)530 , καθώς και στο ναό της Παναγίας 

της Εννιάμερης στη Σκάλα Βαχού στη Μάνη.531 Μπροστά από κτίριο με 

θολωτή στέγη η Παναγία απεικονίζεται ένθρονη, κρατώντας τον Ιησού ο 

οποίος ευλογεί532 . Την Παναγία περιβάλλουν δύο ομάδες ιερέων και 

πιστών όπως στο νάρθηκα της μονής Παντάνασσας στο Μυστρά533 534 .

ΟΛΟΣ ΗΝ ΕΝ ΤΡΙΣ  ΚΑΤΩ834. Το εικονογραφικό σχήμα (πίν. 29β) αυτού 

του οίκου απεικονίζεται και σ’ άλλους ναούς στη Μάνη, τον Ι7ο αι. 

στο ναό της Παναγίας της Εννιάμερης στη Σκάλα Βαχού535 και τον 18ο

527 . Για την παρουσία της Δεήσεως που εικονογραφεί τους στίχους *’ Χαίρε κριτού 
δικαίου δυσώπησις, χαίρε, πολλών πταιόντων συγχώρησις της ιδίας, ό.π.
528 . Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Τέχνη, ό.π., σ. 170, εικ. 173.
529 . Για τον οίκο αυτό βλ. Μ. Ασπρά-Βαρδαβάκη, ό.π., σσ. 75-77.
530 . Της ιδίας, ό.π., σ. 76.
531 . Προσωπική παρατήρηση.
532 . Το εικονογραφικό σχήμα απεικονίζεται ήδη στο ψαλτήριο του Tomic, βλ. Τ. 

Vebnans, " Une illustration inc ite  de Γ Acatiste et Γ iconographie des Hymnes 
Liturgiques a Byzancc C.A.. τ. XXII, Paris 1972, σσ. 131-165 ( σ. 145) και A. 
Τσιτουρίδου, ό.π., πίν. 58.
533 . G. Millet, Monuments byzantins de Mistra, ό.π., πίν. 151.3 και T. Velmans, ό.π., σ. 
145.
534 . Για τον οίκο αυτό βλ. Μ. Ασπρά-Βαρδαβάκη, ό.π., σσ. 77-82.
535 ( Προσωπική παρατήρηση.
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στο ναό του Αγίου Σπυρίδωνος στους Μπουλαριούς536.. Ο Ιησούς 

απεικονίζεται δύο φορές, στο πάνω και κάτω μέρος της σύνθεσης537, ως 

Παντοκράτορας σε δόξα- νεφέλη, η οποία ενώνει τις δύο απεικονίσεις, 

και παρατηρείται στο νάρθηκα της μονής Παντάνασσας στο Μυστρά538 .

Στο κάτω μέρος της σύνθεσης έξω από τη δόξα στέκονται η Παναγία 

και απόστολος539 , όπως στη μονή Δοχειαρίου540.

ΠΑΣΑ ΦΥΣΙΣ ΑΓΓΕΛΩΝ541. Στο μέσον της σύνθεσης αυτής (πίν. 29β)
■ι

απεικονίζεται ο Χριστός , ένθρονος, πατώντας σε νέφος με τροχούς κι 

εξαπτέρυγα, ως Χριστός - Εμμανουήλ542 να ευλογεί με τα δυο του 

- χέρια543 , ενώ περιβάλλεται από αγγέλους που σταυρώνουν τα χέρια 

τους. Το εικονογραφικό αυτό σχήμα παρατηρείται σε κοντινά με το 

εξεταζόμενο μνημεία, του Που αι. στη μονή Βουλκάνου Μεσσηνίας544 

και στο ναό της Παναγίας της Εννιάμερης στη Σκάλα Βαχού στη 

Μάνη545, και του 18ου αι. στο ναό του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου

536 . Προσωπική παρατήρηση.
537 .Μ. Ασπρά-Βαρδαβάκη, ό.π., σ. 77 σημ. 423.
538 . G. Millet, Monuments byzantins de Mistra, ό.π., πίν. 151.4.
539 . Στη μονή του Αγίου Θεράποντα στη Ρωσία στο κάτω μέρος της σύνθεσης 
εικονίζεται το Τρίμορφο, βλ. Μ. Ασπρά-Βαρδαβάκη, ό.π., σ. 80 σημ. 450, όπου δίνεται 
και η βιβλιογραφία.

540 . G. Millet, Monuments de Γ Athos, ό.π., πίν. 236.
541 . Για τον οίκο αυτό βλ. Μ. Ασπρά-Βαρδαβάκη, ό.π, σσ. 82-86.

542 . Σύμφωνα με τον 4ο εικονογραφικό τύπο, βλ. Μ. Ασπρά-Βαρδαβάκη, ό.π., σ. 86 

σημ. 496, όπου avaq>6poVrai κι άλλα μνημεία.

543 . Στη μονή Βουλκάνου στη Μεσσηνία ο Χριστός κρατάει στο ένα χέρι χριστόγαμμα 
κι ευλογεί με το άλλο, βλ. Κ. Καλοκύρη, ό.π., πίν. 102.
544 . Του ιδίου, ό.π., πίν. 102.Έτσι εικονίζεται και στην εικόνα του I. Καστροφύλακα 
βλ. Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή εποχή, ό.π., εικ. 173.
545 . Προσωπική παρατήρηση.
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στην Πλάτσα546 και του Αγίου Σπυρίδωνος στους Μπουλαριούς547 548 στη 

Μάνη. Στον τελευταίο ναό ο Ιησούς περιβάλλεται από δύο αγγέλους και 

πίσω του, πάνω από τείχος, εικονίζονται τρεις άγγελοι σε προτομή.

ΡΗ Τ Ο ΡΕ Σ  Π Ο Λ Υ Φ Θ Ο Γ Τ Ο Υ Σ 848. Η Παναγία (πίν. ΙΟΟγ) απεικονίζεται με 

τον Ιησού στην αγκαλιά της549 μπροστά από προσκυνητάρι, κοιτάζοντας 

σε αντίθετη κατεύθυνση από αυτόν, όπως και στον 23ο οίκο του 

εξεταζόμενου μνημείου. Στη μία πλευρά - η άλλη είναι επιχρισμένη με 

ασβέστι - στέκονται ένας πιστός και δύο εστεμμένες μορφές550. Το ίδιο 

εικονογραφικό σχήμα είχα τη δυνατότητα να παρατηρήσω στο ναό της 

Παναγίας της Εννιάμερης στη Σκάλα Βαχού551 552 και του Αγίου 

Σπυρίδωνος στους Μπουλαριούς557 στη Μάνη, όπου επί πλέον 

εικονίζονται δύο σοφοί οι οποίοι μ’ έκπληξη φέρουν τα χέρια τους στο 

πρόσωπό τους. Σ’ έναν άλλο ναό της Μάνης, της ° Παναγίτσας” στο 

Σκουτάρι553 , η Παναγία έχοντας τον Ιησού στην αγκαλιά της, βρίσκεται 

ανάμεσα σε πιστούς μεταξύ των οποίων και γυναίκες.

546 . Ν.Β. Δρανδάκη-Ε. Δωρή-Σ. Καλοπίση-Β. Κέπετζη-Μ. Παναγιωτίδη, Π.Α.Ε. 1981, τ. 

Β \ ό.π., πίν. 299α.

547 . Προσωπική παρατήρηση.

548 . Για τον οίκο αυτό βλ. Μ. Ασπρά-Βαρδαβάκη, ό.π., σσ. 87-89.

549 . Όπως στο ψαλτήριο Tomic, βλ. Τ. Vebnans, ό.π., σ. 147, στον Αθω και στον 

Ακάθιστο Ύμνο της Ρουμανικής Ακαδημίας, βλ. Ο. Tafrali, ό.π., σ. 172.

550 . Στον ίδιο οίκο εικονίζονται εστεμμένες μορφές στη μονή Χελανδαρίου, β λ  Μ. 

Ασπρά-Βαρδαβάκη, ό.π., πίν.. 172. Για την παρουσία εστεμμένων μορφών στους οίκους 

Ψ και Ω, βλ, της ιδίας, ό.π., σσ. 111, 112, 113, 114. Επίσης, οι ζωγράφοι, ιδίως για 

την εικονογραφία του δεύτερου μέρους του Ακάθιστου Ύμνου, άλλοτε μένουν 

προσκολλημένοι στο γράμμα των οίκων, άλλοτε δανείζονται στοιχεία από άλλους οίκους, 

βλ. της ιδίας, ό.π., σ. 136.

551 . Προσωπική παρατήρηση.

552 . Προσωπική παρατήρηση.

553 . Προσωπική παρατήρηση.
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ΣΩΣΑΙ ΘΕΛΩΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ. Η παράσταση αυτή καλύπτεται στο 

μεγαλύτερο μέρος της από ασβέστι.

ΤΕΙΧΟΣ ΕΙ ΑΠΡΟΣΜΑΧΗΤΟΝ554 . Στο μέσον της παράστασης αυτής 

(πίν. 30α) εικονίζεται η Παναγία όρθια στον τύπο της Οδηγήτριας555, 

κάτω από κιβώριο με διάκοσμο από μαιάνδρους και μικρούς λευκούς 

λίθους, που μιμούνται πολύτιμες πέτρες, όπως τα έπιπλα άλλων 

παραστάσεων στα εξεταζόμενα μνημεία556 . Δεξιά κι αριστερά στέκονται
Μ

ομάδες γυναικών, εκ των οποίων εκείνες αριστερά είναι εστεμμένες. Στο 

βάθος διακρίνονται τείχη πόλης. Το ίδιο εικονογραφικό σχήμα 

- απεικονίζεται σε γειτονικά με το εξεταζόμενο μνημεία, της μονής 

Παντάνασσας στο Μυστρά557 , Βουλκάνου558 , στο ναό των Ταξιαρχών 

στο χωριό Λαδά Αλαγονίας559 στη Μεσσηνία και του Αγίου Σπυρίδωνος 

στους Μπουλαριούς στη Μάνη560 . Στον τελευταίο ναό η Παναγία

εικονίζεται στον τύπο της Κυριώτισσας.

*

ΥΜΝΟΣ ΑΠΑΣ ΗΤΤΑΤΑΙ561. Στο βάθος της παράστασης (πίν. 30α) 

υψώνονται τείχη πόλης, και πάνω απ’ αυτά εικονίζεται σε δόξα ο Ιησούς

554 . Για τον οίκο αυτό βλ. Μ. Ασπρά-Βαρδαβάκη, ό.π., σσ. 94-95.

555 . Όπως στη μονή Μάρκο, στην Παναγία στα Ρούστικα, στον Αγιο Φανούριο στο 

Βαλσαμόνερο και στην Τράπεζα Λαύρας, βλ. της ιδίας, ό.π., σ. 95.
$

556 . Στην παράσταση της Μεταμέλειας του Ιούδα, της παραβολής του Αφρονος 

πλουσίου, της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, της Αγίας Τριάδας, του Λογχισμού του αγίου 

Δημητρίου, του Μυστικού Δείπνου και της σκηνής ° ησθένησα κ ι '  επεσκέψασθέ με " 

της εικονιστικής απόδοσής των λόγων του Ιησού (Ματθ. κ ε ', 35-36).

557 . G. Millet, Monuments byzantins de Mistra, ό.π., πίν. 154.6.

558 . K. Καλοκύρη, ό.π., πίν. 104α.

559 . Του ιδίου, ό.π., πίν. 232α.

560 . Προσωπική παρατήρηση.

561 . Για τον οίκο αυτό βλ. Μ. Ασπρά-Βαρδαβάκη, ό.π., σσ. 96-99.
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ως Παντοκράτορας να ευλογεί562 Μπροστά από τα τείχη της πόλης 

στέκονται γύρω από ένα αναλόγιο μία ομάδα ψαλτών πού φορούν 

σκούφους όπως στη μικρογραφία του Princeton563 , και μία ομάδα 

αναγνωστών όπως στον 23ο οίκο του παραπάνω χειρογράφου564. Το 

εικονογραφικό αυτό σχήμα εικονίζεται στο ναό των Ταξιαρχών στο 

χωριό Λαδά Αλαγονίας στη Μεσσηνία565 και Παντάνασσας στο 

Μυστρά566 και στο ναό της Παναγίας της Εννιάμερης στη Σκάλα

Βαχού στη Μάνη.567 Στους γειτονικούς ναούς, που ήδη έχουμε αναφέρει, 

του Αγίου Σπυρίδωνος στους Μπουλαριούς και της ° Παναγίτσας” στο 

Σκουτάρι, εικονίζεται ένα άλλο εικονογραφικό σχήμα, όπως στην εικόνα 

του Ιωάννη Καστροφύλακα568 569 . Ο  Ιησούς στέκεται στο αριστερό μέρος 

της σύνθεσης μέσα σε δόξα, την οποία κρατάει ένας άγγελος στο ναό 

της *’ Παναγίτσας” στο Σκουτάρι, και πατάει σε νέφος. Στο δεξιό μέρος 

εικονίζονται ιερείς και σοφοί.

Φ Ω ΤΟ Α Ο Χ Ο Ν  ΛΑΜΠΑΔΑ869. Στο αριστερό μέρος της σύνθεσης (πίν. 

29α) απεικονίζονται πιστοί σε σπηλιά, ενώ στο δεξιό μέρος, η Παναγία 

στον τύπο της Οδηγήτριας570 κρατάει αναμμένη λαμπάδα και πίσω της 

στέκεται ένας άγγελος. Το εικονογραφικό αυτό σχήμα της παράστασης

562 . Αυτό παρατηρείται στη Σκήτη της μονής Ξενοφώντος στο Αγιον Όρος, στην 

Καταπολιανή της Πάρου και σε εικόνα του Θ. Πουλάκη, βλ. της ιδίας, ό.π., σ. 99.

563 . Της ιδίας, ό.π., σ. 88 σημ. 508.

564 . Της ιδίας, ό.π., πίν. 24, 58.

565 . Με το ναό αυτό ομοιότητα παρουσιάζουν ακόμα και τα κτίρια βλ. Κ. Καλοκύρη, 
ό.π., πίν. 232α.

566 . G. Millet, Monuments byzantins de Mistra, ό.π., πίν. 151.6.

567 . Προωπική παρατήρηση.

568 . Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Τέχνη, ό.π., σ. 170, εικ. 173.

569 . Για τον οίκο αυτό βλ. Μ. Ασπρά-Βαρδαβάκη, ό.π., σσ. 100-104.

570 . Ν. Scheffer, ό.π., σσ. 11,12, εικ. 5.



είναι γνωστό από μνημεία της Λακωνίας571 και της Μεσσηνίας572 , που 

χρονολογούνται τον 17ο αι. Στο ναό της " Παναγίτσας " στο Σκουτάρι 

η παράσταση αυτή έχει το εικονογραφικό σχήμα που παρατηρείται σε 

μνημεία του Αθω573 . Στο αριστερό μέρος της σύνθεσης βρίσκονται οι 

πιστοί όπως στο εξεταζόμενο μνημείο, ενώ στο δεξιό απεικονίζεται μόνο 

η Παναγία με τον Ιησού.

ΧΑΡΙΝ ΔΟΥΝΑΙ ΘΕΛΗΣΑΣ574 . Στο μέσον της παράστασης (πίν. 29α)
*1

εικονίζεται ο Ιησούς να σχίζει ένα χειρόγραφο575 , ενώ δεξιά κι 

αριστερά στέκονται πιστοί, όρθιοι, χωρισμένοι σε δύο ομάδες. Το 

- εικονογραφικό αυτό σχήμα απεικονίζεται τον 17ο αι. στην εικόνα του 

Ιωάννη Καστροφύλακα576 , στη Μεσσηνία577 και στη Μάνη578 και τον 

18ο αι. στον Αθω579 και στη Μάνη580 .

I %

571 . Στο ναό της Παναγίας στα Χρύσαφα και στις μονές Γόλας και Ζερμπίτσας, βλ. Α. 

Ξυγγόπουλου, " Θεοτόκος η Φωτοδόχος Λαμπάς ", Ε.Ε.Β.Σ.. τ. X (1933), Αθήναι 1933, 

σσ. 321-339 (σ. 328 σημ. 2, εικ. 9).

572 . Στις μονές Βουλκάνου και Μαρδακίου, βλ. Κ. Καλοκύρη, ό.π., πίν. 105α, 150β.

573 . Στην Τράπεζα μονής Λαύρας και στο καθολικό της μονής Δοχειαρίου, βλ. G. 

Millet, Monuments de Γ Athos, ό.π., πίν. 147.2, 236.1.

574 . Για τον οίκο αυτό βλ. Μ. Ασπρά-Βαρδαβάκη, ό.π., σσ. 104-108.

575 . Για τη δημιουργία του εικονογραφικού τύπου, που ο Χριστός σχίζει το 

χειρόγραφο, βλ. της ιδίας, ό.π., σσ. 106-107.

576 . Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Τέχνη, ό.π., σ. 170, εικ. 173.

577 . Στη μονή Μαρδακίου βλ. Κ. Καλοκύρη, ό.π., πίν. 150β.

578 . Στο ναό της Αγίας Παρασκευής στους Δολούς, βλ. Ν. Δρανδάκη-Σ. Καλοπίση-Μ. 

Παναγιωτίδη, " Έ ρ ε υ ν α ^ η  Μεσσηνιακή Μάνη ", Π.Α.Ε. Π 980). ό.π., πίν. 141.

579 . Στη Σκήτη της μονής Ξενοφώντος βλ. G. Millet, Monuments de Γ Athos, ό.π., πίν. 
264.1.

580 . Στο ναό του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου στην Πλάτσα, βλ. Ν.Β. Δρανδάκη-Ε. 

Αωρή-Σ. Καλοπίση-Β. Κέπετζη-Μ. Παναγιωτίδη, Π.Α.Ε. 1981, τ. Β \ ό.π,, πίν. 299α και 

του Αγίου Σπυρίδωνος στους Μπουλαριούς, προσωπική παρατήρηση.
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ΨΑΛΛΟΝΤΕΣ ΤΟΝ ΤΟΚΟΝ881. Στην παράσταση αυτή, η Παναγία (πίν. 

30β) έχοντας τον Ιησού στην αγκαλιά της, εικονίζεται σε εικόνα581 582 , που 

βρίσκεται σε προσκυνητάρι με ποδέα583, κοιτάζοντας στην αντίθετη 

κατεύθυνση από αυτόν584 , όπως τον 17ο οίκο. Το προσκυνητάρι 

διακοσμείται όπως και στον 19ο οίκο. Μπροστά από την εικόνα 

εικονίζονται δύο λαμπάδες σε μανουάλια585. Κάτω από την εικόνα586 

στέκονται δύο ομάδες πιστών μεταξύ των οποίων είναι δύο εστεμμένες 

μορφές587 - μία γυναικεία και μία ανδρική- και ένας ιερέας. Στο βάθος 

υψώνονται τείχη πόλης από τα οποία φαίνονται κτίρια , το ένα με 

δίρριχτη στέγη και το άλλο με καμπύλη πρόσοψη. Το εικονογραφικό 

αυτό σχήμα παρατηρείται σε μνημεία του 17ου 588 και 18ου αι.589 στη 

Μάνη. Στο ναό της ‘’Παναγίτσας” στο Σκουτάρι εικονίζονται η

581 . Για τον οίκο αυτό βλ. Μ. Ασπρά-Βαρδαβάκη, ό.π., σσ. 108-113.

582 . Τ. Velmans, ό.πΜ σ. 155.

583 . "... η λατρευόμενη εικόνα όχι μόνον της Παναγίας, προκειμένου για τον 

Ακάθιστο, αλλά και κάθε άλλης μεγάλης εορτής ή μεγαλομάρτυρος αγίου αποσπάται 

από τη συνηθισμένη της θέση μέσα στο ναό και εκτίθεται για κοινή λατρεία σε ειδικό 

προσκυνητάριο καλυμμένο συνήθως με ποδέα, σε κεντρικό σημείο του ναού”. Β λ Μ. 

Ασπρά-Βαρδαβάκη, ό.π., σ. 114.

584 . Για τη στάση του Βρέφους που κοιτάζει αντίθετα από την Παναγία, που 

εμφανίζεται από τον 15ο αι. στην κρητική ζωγραφική και προέρχεται από τις 

απεικονίσεις της Παναγίας στον τύπο της Madre della Consolazione, βλ. Μ. 

Χατζηδάκη, Εικόνες της Πάτμου, ό.π., σ. 147.

585 . Τ. Velmans, ό.π., σ. 155.

586 . Αυτό ήδη εικονίζεται στο ναό του Αγίου Θεράποντος (1500) στη Ρωσία, της ιδίας, 

ό.π., σ. 159.

587 . Για το θέμα των εστεμμένων μορφών βλ. Μ. Ασπρά-Βαρδαβάκη, ό.π., σσ. 111, 

112, 113, 114.

588 . Στο ναό της Αγίας Παρασκευής στους Δολούς και στη μονή Καβελλάρη στη 

Λαγκάδα, βλ. Ν. Δρανδάκη-Σ. Καλοπίση-Μ. Παναγιωτίδη, " Έρευνα στη Μάνη ", 

Π.Α.Ε. 1980, ό.π., πίν. 141, 146.

589 . Στο ναό του Αγίου Σπυρίδωνος στους Μπουλαριούς, προσωπική παρατήρηση.
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Παναγία με τον Ιησού και όχι η εικόνα τους, όπως στην, εικόνα του 

Ιωάννη Καστροφύλακα590.

Ω ΠΑΝΥΜΝΗΤΕ ΜΗΤΕΡ591. Στο αριστερό μέρος της σύνθεσης (πίν. 

ι 30β) εικονίζεται η εικόνα της Παναγίας με τον Ιησού σε πλαίσιο που

έχει διάκοσμο rococo και άλλα σχέδια, όπως στον προηγούμενο οίκο, 

και στηρίζεται σε δύο κιονίσκους πάνω σε προσκυνητάρι592 . Μπροστά 

από την εικόνα υπάρχει λαμπάδα593 σε μανουάλι. Η Παναγία και ο
*

Ιησούς χειρονομούν κοιτάζοντας μία ομάδα πιστών μεταξύ των οποίων 

ένας ιερέας, οι οποίοι εικονίζονται στο δεξιό τμήμα της σύνθεσης. Πίσω 

,  από αυτή την ομάδα διακρίνεται κτίριο μ’ επίπεδη στέγη και διάκοσμο 

rococo γύρω από την τοξωτή είσοδό του. Το εικονογραφικό αυτό σχήμα 

παρατηρείται σε ναούς του 17ου594 και 18ου595 αι. στη Μάνη. Στο ναό 

της " Παναγίτσας *’ στο Σκουτάρι η Παναγία με τον Ιησού παριστάνονται 

σε προτομή, σε στάση δέησης, ενώ δεξιά στέκεται μία ομάδα μοναχών 

και αριστερά μία ομάδα ιερέων. Κάτω από την Παναγία ζωγραφίζονται 

σπίτια και δένδρα ανάμεσα στις δύο ομάδες, ενώ διακρίνονται δύο όρη. 

Το εικονογραφικό αυτό σχήμα παρατηρείται στην εικόνα του Ιωάννη 

Καστροφύλακα596 .

590 . Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Τέχνη, ό.π., σ. 170, εικ. 173.

591 . Για τον οίκο αυτό βλ. Μ. Ασπρά-Βαρδαβάκη, ό.π., σσ. 113-116.

592 . Βλ. σημ. 582, 583 στο οικείο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας.

593 . Βλ. σημ. 585 στο ►οίκείο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας.

594 . Στο ναό της Αγίας Παρασκευής στους Δολούς και στη μονή Καβελλάρη, βλ. Ν. 

Β. Δρανδάκη-Σ. Καλοπίση-Μ. Παναγιωτίδη, “’Έρευνα στη Μ άνη” , Π.Α.Ε. 1980, ό.π., 
πίν. 141, 146.

595 . Στο ναό του Αγίου Σπυρίδωνος στους Μπουλαριούς, προσωπική παρατήρηση.

596 . Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Τέχνη, ό.π., σ. 170, εικ. 173.

.
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ΣΚΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΝΟΛΟΠΟ

Οι σκηνές αυτές ιστορούνται στο ναό της Μεταμόρφωσης στη 

Γέρμα, εκτός από εκείνη του Λογχισμού του αγίου Δημητρίου η οποία 

εικονίζεται και στο καθολικό της μονής του Αγίου Γεωργίου στο 

Σκουτάρι. Πρόκειται για σκηνές από τα Μηναία, από το βίο του αγίου 

Νικολάου, του αγίου Γρηγορίου της Μεγάλης Αρμενίας, των 

αρχαγγέλων, του Μωυσή, του αββά Σισώη και του αγίου Γεωργίου.

ΜΑΡΤΥΡΙΟ ΤΟΥ ΑΠΟΥ ΝΙΚΗΤΑ. Η σκηνή (πίν. 23γ) αυτή 

απεικονίζεται όπως περιγράφεται στην Ερμηνεία του Διονυσίου εκ 

Φουρνά597 . Ο άγιος βρίσκεται μέσα σε φούρνο τετράγωνο όπως σε 

μνημεία του 16ου αι.598 , ενώ δύο δήμιοι αναμοχλεύουν τη φωτιά599.

ΜΑΡΤΥΡΙΟ ΤΗΣ ΑΠΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ 

ΠΙΣΤΕΏΣ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΕΛΠΙΑΟΣ. Στο δεξιό μέρος της σύνθεσης (πίν. 

36β) εικονίζεται η αγία Σοφία και στο αριστερό παριστάνονται οι τρεις 

θυγατέρες της γονατισμένες, ενώ ο δήμιος ετοιμάζεται να τους κόψει το 

κεφάλι. Στον Αθω600 και στη λιτή του Οσίου Μελετίου στη Βοιωτία601,

597 . Διονυσίου εκ Φουρνά, Ερμηνεία της Ζωγραφικής Τέχνης, ό.π., σ. 191.

598 . Τη λιτή της μονής Φιλανθρωπηνών, βλ. Μοναστήρια της Νήσου Ιωαννίνων, ό.π., 

σ. 91, πίν. 139.

599 . Όπως στον Αθω (Τράπεζα μονής Λαύρας, καθολικό της μονής Δοχειαρίου), βλ. G. 

Millet, Monuments de Γ Athos, ό.π., πίν. 147.1, 234.1, στη λιτή της μονής του Οσίου 

Μελετίου, βλ. Η. Deliyanni-Doris, Die Wandmalereien der Lite der Klosterkirche von 

Hossios Meletios, Misc. Bvz. Mon, τ. 18, Mimchen 1975, διδ. διατριβή, σσ. 193-194, πίν.

1 και στη λιτή της μονής Φιλανθρωπηνών, βλ. Μοναστήρια της Νήσου Ιωαννίνων, ό.π.

600 . Την Τράπεζα της μονής Λαύρας και το καθολικό της μονής Δοχειαρίου, βλ. σημ. 

599 στο οικείο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας.

601 . Η. Deliyanni-Doris, ό.π., σσ. 195-196, πίν. 1.

142



τα κεφάλια των δύο θυγατέρων είναι ήδη κομμένα, ενώ ο δήμιος είναι 

έτοιμος να κόψει το κεφάλι της τρίτης. Στη λιτή της μονής 

Φιλανθρωπηνών602 , όπου το σχήμα είναι διαφορετικό, μόνο το κεφάλι 

της μίας είναι κομμένο.

ΜΑΡΤΥΡΙΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ ΤΟΥ.

Σύμφωνα με τις περιγραφές της Ερμηνείας και των Μηναίων603 , ο άγιος, 

η γυναίκα του και τα παιδιά του (πίν. 36β) βρίσκονται σε χάλκινο βόδι, 

ενώ μία νεαρή ανδρική μορφή αναμοχλεύει τη φωτιά. Στον Αθω604 η 

μορφή αυτή εικονίζεται γονατιστή, ενώ στη λιτή του Οσίου Μελετίου605 

- και της μονής Φιλανθρωπηνών606 - το εικονογραφικό σχήμα της 

τελευταίας είναι εμπλουτισμένο - η μορφή αυτή δεν απεικονίζεται.

ΛΟΓΧΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ- ΑΗΜΗΤΡΙΟΥ. Η παράσταση αυτή 

ακολουθεί το ίδιο εικονογραφικό σχήμα και στα δύο μνημεία όπου 

ιστορείται, στο ναό της Μεταμόρφωσης στη Γέρμα (πίν. 11 β) και στο 

καθολικό της μονής του Αγίου Γεωργίου στο Σκουτάρι (πίν. 54β, 55β). Το 

ίδιο εικονογραφικό σχήμα παρατηρείται και σ’ έναν άλλο ναό του 18ου 

αι. στη Μάνη, του Αγίου Νικολάου στη Γέρμα (1752).607 Στο αριστερό 

μέρος της σύνθεσης απεικονίζεται καθισμένος ο άγιος Δημήτριος, ενώ 

στο δεξιό, τρεις στρατιώτες με κοντούς χιτώνες και περικεφαλαίες τον

602 . Μοναστήρια Νήσου Ιωαννίνων, ό.π., σ. 101, πίν. 153.

603 . Η. Deliyanni-Doris/il.rt., σ. 197.

604 . Στο καθολικό της μονής Δοχειαρίου, βλ-G. Millet, Monuments de Γ Athos, ό.π., 

πίν. 238.2.
605 . Η. Deliyanni-Doris, ό.π., σσ. 197-198, πίν.4.

606 . Μοναστήρια Νήσου Ιωαννίνων, ό.π., σ. 101, πίν. 155.

607 . Προσωπική παρατήρηση.
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τρυπούν με τις λόγχες τους. Παραλείπονται ο Λούπος κι ο άγγελος 

όπως στη μονή Βαρλαάμ608 , οι οποίοι παριστάνονται σ’ έναν άλλο ναό 

του 18ου αι., έργο των Πεδιωτών609 στην Αρκαδία. Επίσης, οι παραπάνω 

μορφές απεικονίζονται σε άλλα μνημεία του 16ου αι610. Στο βάθος της 

σύνθεσης υψώνονται τείχη πόλης, και αριστερά ζωγραφίζεται κτίριο μ’ 

επίπεδη στέγη, στο γείσο του οποίου ανοίγονται στρογγυλά παράθυρα 

και το κάτω μέρος του διαμορφώνεται σε τοξοστοιχία. Στο ναό του 

Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου στο Σκουτάρι της Μάνης, τον οποίο 

είχα τη δυνατότητα να επισκεφθώ, η παράσταση είναι περισσότερο 

εμπλουτισμένη απ’ ό,τι στα εξεταζόμενα μνημεία.

*

ΜΑΡΤΥΡΙΟ ΤΟΥ ΑΠΟΥ ΑΝΑΡΕΟΥ ΕΝ ΤΗ ΚΡΙΣΕΙ. Στο ναό της

Μεταμόρφωσης στη Γέρμα (πίν. 36α) δύο στρατιώτες σέρνουν τον άγιο, 

ενώ στη λιτή του Οσίου Μελετίου611, στον Αθω612 και στη μονή 

Βαρλαάμ613, ο ένας από τους δύο τον κτυπάει με την αξίνα, σύμφωνα με 

τα Μηναία και την Ερμηνεία. Στη λιτή της μονής Φιλανθρωπηνών614 

εικονίζονται και οι δύο παραπάνω σκηνές.

608 . Ang. Stavropoulou-Makri, ό.π., σ. 154.

609 . Στο ναό των Τριών Ιεραρχών στη Στεμνίτσα, βλ. Θ. Παπαθανασόπουλου, ° Η 

εκκλησία των Τριών Ιεραρχών στη Στεμνίτσα, ό.π.

610 . Στην Τράπεζα της μονής Λαύρας και το καθολικό της μονής Δοχειαρίου, βλ. G. 

Millet, ό.π., πίν. 147.2, 234.2, στη λιτή της μονής Φιλανθρωπηνών και στην Κράψη, βλ. 

Ang. Stavropoulou-Makri, ό.π., πίν. 54α, και Μοναστήρια Νήσου Ιωαννίνων, ό.π., πίν. 

174.

611 . Η. Deliyanni-Doris, ό.π., σσ. 217-218, πίν. 9-10.

612 . Στην Τράπεζα της μονής Λαύρας και το καθολικό της μονής Δοχειαρίου, βλ. G. 

Millet, ό.π., πίν. 146.2, 234.1.

6,3 . Η. Deliyanni-Doris, ό.π., σ. 218.

614 . Μοναστήρια Νήσου Ιωαννίνων, ό.π., σ. 181, πίν. 177.

I
144



ΜΑΡΤΥΡΙΟ TOY ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ. Ο άγιος (πίν. 33β) 

απεικονίζεται να πνίγεται με το ωμοφόριό του, σύμφωνα με την 

Ερμηνεία και τα Μηναία615, όπως και σε μνημεία του 16ου αι.616

ΜΑΡΤΥΡΙΟ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΣΑΜΩΝΑ ΚΑΙ ΑΒΙΒΟΥ. Δεν απεικονίζεται ο 

Γουρίας (πίν. 33α, 36α) όπως συνήθως617. Ο Σαμωνάς παριστάνεται 

κρεμασμένος από το ένα πόδι κι ο Αβιβος πεσμένος στα γόνατα, ενώ ο 

δήμιος είναι έτοιμος να του κόψει το κεφάλι. Το μαρτύριο αυτό είναι 

του Γουρία, ενώ ο Αβιβος παραδίδεται στη φωτιά.

ΜΑΡΤΥΡΙΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ. Ο άγιος εικονίζεται (πίν. 23β) 

πεσμένος στα γόνατα. Πίσω του ένας δήμιος είναι έτοιμος να του κόψει 

το κεφάλι με το ξίφος του, ενώ ένας άλλος παρακολουθεί τη σκηνή. 

Στο βάθος διακρίνονται ένα κτίριο κι ένας λόφος στον οποίο υπάρχει 

ένα μικρό δέντρο. Στη μονή Δοχειαρίου618, ο άγιος έχει ήδη 

αποκεφαλισθεί, στη λιτή του Οσίου .Μ ελετίου619 εικονίζεται και το 

Μαρτύριο του αγίου Ρωμανού, και στη λιτή της μονής

Φιλανθρωπηνών620, της οποίας το εικονογραφικό σχήμα είναι

διαφορετικό, ζωγραφίζεται και το Μαρτύριο του αγίου Ματθαίου.

615 . Η . Deliyanni-Doris, ό.π., σ. 232.

616 . Στη λιτή τοο Οσίου Μελετίου, βλ. της ιδίας, ό.π., σ. 232 και στη λιτή της μονής 

Φιλανθρωπηνών, βλ. Μοναστήρια Νήσου Ιωαννίνων, ό.π., σ. 92, πίν. 141.

617 . Στη λιτή του Οσίου Μελετίου, βλ. Η . Deliyanni-Doris, ό.π., σσ. 236-237 και στη 

λιτή της μονής Φιλανθρωπηνών , βλ. Μοναστήρια Νήσου Ιωαννίνων, ό.π., σ. 102, πίν. 

156.

618 . G. Millet, Monuments de Γ Athos, ό.π., πίν. 234.3.

619 . Η . Deliyanni-Doris, ό.π., σ. 239.

620 . Μοναστήρια Νήσου Ιωαννίνων, ό.π., σ. 102, πίν. 156.
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ΜΑΡΤΥΡΙΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΣΟΥ. Τον άγιο (πίν. 23γ) 

κρατούν δύο στρατιώτες, ο ένας από τα πόδια και ο άλλος από τα 

χέρια. Απεικονίζεται κι ένας τρίτος, έτοιμος να του κόψει το κεφάλι με 

το ξίφος. Στη λιτή του Οσίου Μελετίου621 και στη μονή Βαρλαάμ622 ο 

άγιος παριστάνεται όρθιος ανάμεσα σε δύο στρατιώτες.

ΜΑΡΤΥΡΙΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ. Σύμφωνα με την Ερμηνεία623 την 

αγία σκοτώνει ο πατέρας της, που της κόβει το κεφάλι. Έτσι 

απεικονίζεται στη λιτή του Οσίου Μελετίου624 625 , στον Αθω623 και στη 

μονή Βαρλαάμ626 . Στο εξεταζόμενο μνημείο (πίν. 22β, ΙΟΟγ), εκτός από τη 

σκηνή αυτή η οποία καταλαμβάνει το μεγαλύτερο .μέρος του πίνακα; ο 

πατέρας της εικονίζεται για δεύτερη φορά, σε μικρότερη κλίμακα, σε 

ύπτια θέση, στις κορυφές των λόφων. Σ’ ένα άλλο μνημείο του 18ου αι. 

στη Μάνη, το ναό του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου στο Σκουτάρι, η 

παράσταση είναι περισσότερο εμπλουτισμένη. Οπως και στο εξεταζόμενο 

μνημείο, εικονίζεται η αγία στην πλαγιά ενός λόφου και από πάνω ο 

πατέρας της είναι έτοιμος να της ιςόψει το κεφάλι. Σε μικρότερη 

κλίμακα δύο βοσκοί, καθισμένοι, ενώ βόσκουν τα πρόβατά τους, 

συζητούν μεταξύ τους. Ο ένας απ’ αυτούς δείχνει προς τη σκηνή που 

εκτυλίσσεται δίπλα τους627 . Μπροστά απ’ αυτές τις σκηνές εικονίζεται

621 . Η. Deliyanni-Doris, ό.π., σ. 243.

622 . Της ιδίας, ό.π.

623 . Διονυσίου εκ Φουρνά, Ερμηνεία της Ζωγραφικής Τέχνης, ό.π., σ. 196.

624 . Η. Deliyanni-Doris, ό.π., σσ. 246-247.

625 . Στη Λαύρα βλ. G. Millet, Monuments de Γ Athos, ό.π., πίν. 143.2.

626 . Βλ. σημ. 622 στο οικείο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας.

627 . Σύμφωνα με το Μέγα Συναξαριστή η αγία, κυνηγημένη από τον πατέρα της 

κατέφυγε σ’ ένα βουνό. Αυτός βρήκε δύο βοσκούς και τους ρώτησε. Ο ένας προτίμησε 

να μη μιλήσει, ενώ ο άλλος την πρόδωσε δείχνοντας το μέρος όπου έχει κρυφτεί, βλ.
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πάλι ο πατέρας της αγίας Βαρβάρας στην πλαγιά ενός λόφου 

κτυπημένος από κεραυνό628 .

ΜΑΡΤΥΡΙΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΦΟΡΟΥ. Στο

εξεταζόμενο μνημείο (πίν. 23β) ο άγιος απεικονίζεται μεταξύ δύο λεόντων, 

ο ένας στέκεται όρθιος στα πίσω πόδια του κι ο άλλος πέφτει μπροστά. 

Το εικονογραφικό αυτό σχήμα είναι συνηθισμένο στους μεταβυζαντινούς 

χρόνους629 . Στη λιτή του Οσίου Μελετίου630 εικονίζονται μορφές που 

παρακολουθούν το μαρτύριο του αγίου, και στο βόρειο εξωνάρθηκα της 

μονής Φιλανθρωπηνών631 ο άγιος βρίσκεται μπροστά σε σπηλιά.

ΜΑΡΤΥΡΙΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΑΩΡΟΥ ΤΟΥ ΤΗΡΩΝΟΣ. Ο άγιος, όπως 

περιγράφουν η Ερμηνεία και τα Μηναία632 , παριστάνεται μετωπικός (πίν. 

11 β, 12α), σε στάση δέησης, μέσα σ’ ένα καμίνι, το οποίο στο 

εξεταζόμενο μνημείο έχει τετράγωνο σχήμα, ενώ δύο νεαρές μορφές 

αναμοχλεύουν τη φωτιά. Το εικονογραφικό αυτό σχήμα εικονίζεται σε 

μνημεία του 16ου633 και 18ου634 αι. Σ’ ένα άλλο μνημείο του 18ου αι.

Κ. Δουκάκη, Ο Μέγας Συναξαριστής, Μην Δεκέμβριος, τ. 4, εκδ. 2α, Αθήναι 1954, σσ. 

105-106.

628 . Του ιδίου, ό.π., σ. 109, όπου ο πατέρας της αγίας, μετά από τον αποκεφαλισμό, 

σκοτώθηκε από κεραυνό.

629 . Η. Deliyanni-Doris, ό.π., σ. 254.

630 . Της ιδίας, ό.π., σσ. 253-254, πίν. 25.

631 . Μοναστήρια Νήσου «Ιραννίνων, ό.π.,σ. 166, πίν. 274.

632 . Η. Deliyanni-Doris, ό.π., σ. 271.

633 . Στη λιτή του Οσίου Μελετίου, στη μονή Βαρλαάμ, βλ. της ιδίας, ό.π. και στο 

βόρειο εξωνάρθηκα της μονής Φιλανθρωπηνών, βλ. Μοναστήρια Νήσου Ιωαννίνων, 
ό.π., σ. 168, πίν. 277.

634 . Στο ναό της Αγίας Παρασκευής στο Μαρκόπουλο της Αττικής, βλ. Μ . Λάζαρη, 
ό.π., σ. 203.
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στη Μάνη, στο ναό του Αγίου Σπυρίδωνος στους Μπουλαριούς, ο άγιος 

Θεόδωρος βρίσκεται μέσα σε πολυγωνικό καμίνι, αλλά περιβάλλεται
er

από στεφάνη με φλόγες, όπως στο ναό του Αγίου Νικήτα στους 

Δολούς(18ος)635.

ΜΑΡΤΥΡΙΟ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΏΝ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ. Ο

απόστολος Πέτρος απεικονίζεται (πίν. 33β) σταυρωμένος ανάποδα 

ανάμεσα σε δύο δήμιους, όπως στο ναό του Αγίου Σπυρίδωνος στους 

Μπουλαριούς στη Μάνη. Στη λιτή του Οσίου Μελετίου636 εικονίζονται 

περισσότεροι δήμιοι και στη λιτή της μονής Φιλανθρωπηνών637 , όπου η 

παράσταση συναπεικονίζεται με άλλα μαρτύρια, υπάρχει μόνο ένας.' Ο 

απόστολος Παύλος εικονίζεται (πίν. 33β) πεσμένος στα γόνατα, χωρίς να 

έχει κοπεί ακόμη το κεφάλι του. Σε μνημεία του 16ου και 17ου αι.638 

και στο ναό του Αγίου Σπυρίδωνος στους Μπουλαριούς το κεφάλι του 

αγίου είναι ήδη κομμένο. Στον τελευταίο ναό ένας στρατιώτης 

παρακολουθεί τη σκηνή, εκτός από εκείνον με το ξίφος που του έχει 

κόψει το κεφάλι.

ΜΑΡΤΥΡΙΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ. Σύμφωνα με την Ερμηνεία639, η 

αγία παριστάνεται (πίν. ΙΟΟγ) γονατιστή έξω από τα τείχη πόλης. Δίπλα

635 . Ν.Β. Δρανδάκη-Ε.Δωρή-Σ. Καλοπίση-Β. Κέπετζη-Μ. Παναγιωτίδη, Π.Α.Ε. 1981, τ.

Β', ό.π., σ. 508. Ο τύπος αυτός επικρατεί τον αιώνα αυτό στη Μάνη.

636 . Η. Deliyanni-Doris, ό.π., σσ. 291-292, πίν. 30.

637 . Μοναστήρια Νήσου Ιωαννίνων, ό.π., σ. 178, πίν. 297.

638 . Στη λιτή του Οσίου Μελετίου, βλ. Η . Deliyanni-Doris, ό.π., σσ. 291-292, πίν. 30, 

στο βόρειο εξωνάρθηκα της μονής Φιλανθρωπηνών, βλ. Μοναστήρια Νήσου Ιωαννίνων, 

ό.π., σ. 178, πίν. 297 και στο ναό του Αγίου Νικολάου της αρχόντισσας Θεολογίνας, 

βλ. Στ. Πελεκανίδη, ό.π., πίν. 254β.

639 . Διονυσίου εκ Φουρνά, Ερμηνεία της ζωγραφικής τέχνης, ό.π., σ. 206.
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της δύο στρατιώτες είναι έτοιμοι να της κόψουν το κεφάλι. Χειρονομούν 

και οι δυο τους έντονα. Στη λιτή του Οσίου Μελετίου640 παριστάνεται 

μόνο ένας στρατιώτης.

Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΖΕΙ ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΑΝΑΡΕΣ641. Στο αριστερό 

τμήμα της παράστασης (πίν. 21 β) εικονίζεται ο άγιος Νικόλαος έχοντας 

υψωμένο το δεξιό του χέρι. Στην αριστερή πλευρά του αγίου βρίσκεται 

στρατιώτης, που δεν κοιτάει προς στον άγιο642 , έτοιμος να κόψει με το 

σπαθί του τα κεφάλια των τριών ανδρών, οι οποίοι εικονίζονται

γονατιστοί στο μέσον της παράστασης. Στο δεξιό τμήμα της

παράστασης, ένας άλλος στρατιώτης κρατάει ένα δόρυ και κοιτάζει προς 

το μέρος των ανδρών. Στο βάθος της σκηνής ζωγραφίζονται τείχη 

πόλης.

ΤΟ ΕΝΥΠΝΙΟ ΤΟΥ ΑΠΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.643 Πάνω σε κλίνη (πίν. 

19β) που είναι τοποθετημένη λοξά, ο άγιος Κωνσταντίνος εικονίζεται 

ξαπλωμένος, αλλά η πλάτη του ακουμπά σε μαξιλάρι, όπως και στο 

Γενέσιο της Θεοτόκου στα εξεταζόμενα μνημεία. Δίπλα του ο άγιος 

Νικόλαος, ντυμένος με χιτώνα και λώρο, τον συμβουλεύει. Στο βάθος

640 . Η. Deliyanni-Doris, ό.π., σσ. 294-295.

641 . Ν. Ρ. Sevcenko, The life of Saint Nicolas in byzantine art, διδ. διατριβή, Turin 

1983, σσ. 104-108. Δ ιαβάζ^αι η επιγραφή ΤΟ ΥΣ ΤΡΕΙΣ Π ΑΙΑΕΣ ΟΩΣΕ Ο ΑΓΙΟΣ.

642 . Όπως στον Αγιο Νικολάο στον Ορφανό, βλ. Α. Τσιτουρίδου, ό.π., πίν. 67. Στο 

ναό του Αγίου Νικολάου στη Βίτσα εικονίζεται μόνο ένας στρατιώτης, ο οποίος 

στρέφεται προς τον άγιο, βλ. Α. Τούρτα, ό.π., σ. 129, όπου αναφέρονται μνημεία της 

βυζαντινής εποχής με τα οποία επισημαίνεται ομοιότητα.

643 . Ντ. Μουρίκη, Οι τοιχογραφίες του Αγίου Νικολάου στην Πλάτσα της Μάνης, 

Αθήνα 1975, σσ. 46-48 και Ν. Ρ. Sevcenko, ό.π., σσ. 115-119.
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«

διακρίνονται τείχη πόλης, ενώ ένα κομμάτι ενώνει ύφασμα τις στέγες 

δύο κτιρίων644.
Jr

ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟ ΤΟΥ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ 

ΑΡΜΕΝΙΑΣ. Σύμφωνα με την Ερμηνεία645, ο Γρηγόριος, (πίν. 13β) γέρων, 

πλατυγένης, βρίσκεται σε σπηλιά με φίδια, όπως στη μονή 

Δοχειαρίου646. Στον εξεταζόμενο ναό της Γέρμας εικονίζεται μία 

γυναίκα με φωτοστέφανο που παρακολουθεί τη σκηνή647.

ΟΙ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΙ ΜΙΧΑΗΑ ΔΙΑΣΩΖΟΥΝ ΤΟΝ ΠΑ1ΑΑ ΕΚ ΤΟΥ 

ΠΝΙΓΜΟΥ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ. Η παράσταση αυτή (πίν. 33α, 36α) 

χαρακτηρίζεται από λιτότητα648. Με την επιγραφή ΤΟ ΘΑ ΥΜΑ ΤΩΝ 

A ΡΧΑ ΓΓΕΛΩΝ. στο εξεταζόμενο μνημείο, εικονίζονται οι αρχάγγελοι 

Μιχαήλ και Γαβριήλ ιπτάμενοι, να κρατούν το παιδί. Στη μονή 

Δοχειαρίου649 εικονίζεται η βάρκα με τους τρεις ληστές.

Η ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΜΩΥΣΗ. Η παράσταση αυτή (πίν. 23α) έχει την 

επιγραφή ΤΟ ΣΟΜΑ TOY MOICH. Ο Μωΰσής απεικονίζεται σε ύπτια

644 . Το στοιχείο αυτό παρατηρείται σε πολλές παραστάσεις της μονής Φιλανθρωπηνών, 

βλ. Μ. Αχειμάστου-Ποταμιάνου, ό.π., πίν. 30, 31, 34, 39α, 42β.

645 . Διονυσίου εκ Φουρνά, Ερμηνεία της Ζωγραφικής Τέχνης, ό.π, σσ. 155, 268, 291.
646 . G. Millet, Monuments de Γ Athos, ό.π., πίν. 234.1.

647 . Σύμφωνα με το Μέγα Συναξαριστή, τον άγιο, που είχε κλείσει σ’ αυτή τη σπηλιά 

ο Τηριδάτης, έτρεφε κρυφά μία γυναίκα χήρα, που είχε διατάξει ο άγιος, β λ  Κ. 

Δουκάκη, Ο Μέγας Συναξαριστής, Μην Σεπτέμβριος, τ. 1, έκδ. 2α, Αθήναι 1948, σ. 
313.

648 . Διονυσίου εκ Φουρνά, Ερμηνεία της Ζωγραφικής Τέχνης, ό.π., σ. 175 και Σ. 
Κουκιάρη, Ta θαύματα εμφανίσεις των αγγέλων και αρχαγγέλων στην βυζαντινή τέχνη 

των Βαλκανίων, ό.π., σσ. 174-175.
649 . G. Millet, Monuments de Γ Athos, ό.π., πίν. 251.2.
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θέση, κοντά στα πόδια του βρίσκεται ο διάβολος και στο κεφάλι του ο 

αρχάγγελος με το σπαθί του( Δευτ. λδ',5)650. Η σκηνή αυτή από το βίο 

του Μωΰσή ιστορείται με την ίδια επιγραφή και στο ναό του Αγίου 

Νικολάου στη Γέρμα(1750)651, έργο του Μιχαήλ Κληροδέτη.

Ο ΣΙΣΩΗΣ. Απεικονίζεται (πίν. 19β) έκπληκτος να κοιτάζει τα οστά του 

Μεγάλου Αλεξάνδρου. Η σκηνή αυτή από το Συναξάρι του αββά Σισώη, 

γνωστή από μνημεία του 16ου αι.652 , ιστορείται και σ ' έναν άλλο ναό 

του 18ου αι. στη Μάνη, της Μεταμόρφωσης στην Κελεφά653 . Στο 

εξεταζόμενο μνημείο δεν υπάρχει το επίγραμμα, ενώ σε εικόνα, η οποία 

είναι ζωγραφισμένη από τον Δαμασκηνό654, εικονίζονται και τα Σύμβολα 

της Θείας Ευχαριστίας.

I V

650 . Διονυσίου εκ Φουρνά, Ερμηνεία της Ζωγραφικής Τέχνης, ό.π., σ. 59.

65ΐ . Ν.Β. Δρανδάκη-Ε. Δωρή-Β. Κέπετζη-Μ. Κωνσταντουδάκη, Έρευνα στην Κάτω 

Μάνη, ό.π., σ. 117.

652 . Στη μονή Βαρλαάμ και το ναό του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στην Καστοριά, 

βλ. Μ. Garidls, La peinture murale, ό.π., σσ. 184, 217.

653 . Ν. Δρανδάκη-Ε. Δωρή-Σ. Καλοπίση-Β. Κέπετζη-Μ. Παναγιωτίδη, Π.Α.Ε. 1981, τ. 

Β', ό.π., σ. 575, όπου δίνεται βιβλιογραφία.
65ο , Μ. Chatzidakis, leones de Saint-Georges et la collection de Γ Institut, preface par S. 

Antoniadis, Neri-Pozza-Venise 1962, πίν. 36, αρ. 49.
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4

ΣΚ Η Ν Ε Σ Α Π Ο  ΤΟ  ΒΙΟ ΤΟ Υ  Α Π Ο Υ  ΓΕΩ ΡΓΙΟ Υ6”

Ο Α Π Ο Σ  ΓΕ Ω ΡΓ ΙΟ Σ  Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ω Ν  ΤΟ Ν  ΧΡΙΣΤΟ Ν Θ ΕΟ Ν

Α Λ Η Θ ΙΝ Ο Ν .655 656 Η παράσταση αυτή (πίν. 53β) έχει την επιγραφή Q 

a flO S  ( ΓΕΩΡ)TIPS ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΤΟΝ Χ(ΡΙΣΤΟ)Ν ΕΜΠΡΟΟΘΕΝ 

TOY BA(CI)kecoc. Στο αριστερό μέρος της σύνθεσης εικονίζονται δύο 

βασιλείς657 , όπως στο βόρειο εξωνάρθηκα της μονής Φιλανθρωπηνών658 . 

Στο δεξιό μέρος, δύο στρατιώτες οδηγούν τον άγιο μπροστά στους 

βασιλείς και ένας τρίτος βρίσκεται κοντά τους. Στο βάθος υψώνονται 

τείχη πόλης και κτίρια μ’ επίπεδες στέγες.

Ο  Α ΓΙΟ Σ ΒΑΡΕΙ Μ ΕΓΙΣΤΟ Υ  Λ ΙΘ Ο Υ  Π 1ΕΖΟ Μ ΕΝ Ο Σ.65» Ο άγιος 

απεικονίζεται (πίν. 50β) ξαπλωμένος, ενώ έχει σηκώσει το κεφάλι και 

τους ώμους του660. Δύο στρατιώτες τοποθετούν μία πλάκα στο στήθος 

του, ενώ ήδη μία άλλη έχει ακινητοποιήσει τα πόδια του661. Ένας 

τρίτος στρατιώτης, όπως σε εικόνα του 17ου αι. από το Pec662 , ο

655 . Για το βίο του Αγίου Γεωργίου, β λ  Τ. Mark-Weiner, Narrative cycles of the life 

of St-Georges in byzantin art, διδ. διατριβή, Institute of Fine Arts, New York University 

1977.

656 . Για τη σκηνή αυτή, η οποία ανοίγει το βίο του αγίου Γεωργίου, όπως και στο 

καθολικό της μονής του Αγίου Γεωργίου στο Σκουτάρι, της ιδίας, ό.π., σσ. 115-119.

657 . Ο Διοκλητιανός και ο Μαγνέντιος σύμφωνα με την Ερμηνεία, β λ  Διονυσίου εκ 

Φουρνά, ό.π., σ. 183.

658 . Μοναστήρια Νήσου Ιωαννίνων, ό.π., σ. 178, πίν. 297.

659 . Για τη σκηνή αυτή βλ. Τ. Mark-Weiner, ό.π., σσ. 126-135.

660 . Όπως σε ασημένιο σταυρό του 15ου αι. από τη Γεωργία και σε τοιχογραφίες στον 

Καλαμά(13ος αι.), βλ. του ιδίου, ό.π., σ. 128.

661 . Αυτός ο τύπος είναι αρκετά συχνός στη μεταβυζαντινή περίοδο, β λ  του ιδίου, ό.π.

662 . S. Radocjic, iKonen aus Jugoslawien vom 13. bis zum Ende des 17. Jahrhunderts, 

στο έργο των K. Weitzmann-M. Chatzidakis-Sv. Radocjic, Die Ikonen, Sinai', Griecheland 

und Jugoslawien, Beograd 1977, σ. 205.
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Διοκλητιανός και μία γυναικεία μορφή, η βασίλισσα Αλεξάνδρα, 

παρακολουθούν το μαρτύριο. Το βάθος της σύνθεσης καταλαμβάνει 

κτίριο το οποίο διαγράφει καμπύλη663 , ενώ διακρίνονται τείχη με 

απολήξεις δυτικού τύπου και κτίριο διώροφο με τοξωτές πόρτες και 

μπαλκόνια.

ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΟΝ ΤΡΟΧΟ.664 Η
ι

παράσταση αυτή, η οποία στα εξεταζόμενα μνημεία είναι πολυπρόσωπη, ■* 

ιστορείται στο ναό της Μεταμόρφωσης στη Γέρμα665 (πίν. 21 β) και στο 

καθολικό της μονής του Αγίου Γεωργίου στο Σκουτάρι666 (πίν. 49β). Στη 

Γέρμα, δύο στρατιώτες που βρίσκονται στην ίδια πλευρά γυρίζουν τον 

τροχό, ενώ ένας τρίτος παρακολουθεί. Στην άλλη πλευρά βρίσκονται 

δύο εστεμμένες ανδρικές μορφές, ο Διοκλητιανός και ο Μαγνέντιος667, ο 

πρώτος κρατάει σκήπτρο και ο δεύτερος του δείχνει τον άγιο στον
I

τροχό. Στο Σκουτάρι, στο αριστερό μέρος της σύνθεσης, ένας 

στρατιώτης με περικεφαλαία και μουστάκι, τραβάει τα σχοινιά με τα 

οποία είναι δεμένος ο άγιος και ένας, άλλος γυρίζει τον τροχό.668 Η

663 . Όπως στη Μητρόπολη του Μυστρά, βλ. G. Millet, Monuments de Mistra, ό.π., 

πίν. 68.3. Κτίριο με δυναμική καμπύλη, όχι όπως στο εξεταζόμενο μνημείο, 

παρατηρείται στην παλαιολόγεια εποχή, βλ. Ε. Δεληγιάννη-Δωρή, " Οι τοιχογραφίες 

του υστεροβυζαντινού ναού στην Αγριακόνα ", ό.π., σ. 569.

664 . Για τη σκηνή αυτή βλ. Τ. Mark-Weiner, ό.π., σσ. 143-157.

«5 . Διαβάζουμε την επιγραφή; Ο  a T IO C  Π Ω Ρ Γ Ο S  Ε Ν  T fO D S  T P O X fO lS ) .

666 . Διαβάζουμε την εγγραφή; Μ Α Ρ Τ ΙΡ ΙΩ  Τ Ο Υ  α Π Ο Υ  Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Υ  Y S  Τ Ω Ν  

Τ Ρ Ο Χ Ω .

661 . Τ. Mark-Weiner, ό.π., σ. 148 σημ. 8, όπου αναφέρονται παραδείγματα για 

περισσότερους θεατές της σκηνής, μεταξύ των οποίων κι ο αυτοκράτορας, εκτός από 

αυτούς που γυρίζουν τον τροχό.

668 . Στο ναό των Τριών Ιεραρχών στη Στεμνίτσα η παράσταση είναι πολυπρόσωπη, 

όπου ένας στρατιώτης τραβάει το σχοινί και άλλοι δυο γυρίζουν τον τροχό, βλ. Θ.
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μορφή αυτή με διαφορετική ενδυμασία παρατηρείται σε εικόνα του 

Μιχαήλ Δαμασκηνού669 . Ένας νεαρός υπηρέτης γυρίζει τον τροχό και 

στο δεξιό μέρος της σύνθεσης, ο Διοκλητιανός και ένας στρατιώτης 

παρακολουθούν τη σκηνή, όπως στο ναό του Αγίου Νικολάου της 

αρχόντισσας Θεολογίνας στην Καστοριά670. Το ίδιο εικονογραφικό 

σχήμα σε γενικές γραμμές ιστορείται στο νάρθηκα της μονής 

Παντάνασσας στο Μυστρά671. Στο βάθος της σύνθεσης εικονίζονται 

τείχη πόλης και κτίριο μ’ επίπεδη στέγη στη Γέρμα. Στο Σκουτάρι 

εικονίζονται επί πλέον κτίριο με δίρριχτη στέγη και ναός σχεδόν 

περίκεντρος με τοξωτά ανοίγματα672 .

Ο Α Π Ο Σ  ΑΕΡΕΤΑΙ Μ Ε ΒΟ Υ Ν ΕΥ ΡΑ 673. Ο άγιος βρίσκεται (πίν. 54β) σε 

ύπτια θέση, πάνω σ’ ένα ελλειψοειδές βάθρο. Ένας δήμιος τον κρατάει 

δεμένο κι ένας άλλος έχει υψωμένα τα χέρια του, έτοιμος να τον 

κτυπήσει. Την ίδια θέση έχουν οι δήμιοι στη βυζαντινή εποχή, σε

Παπαθανασόπουλου, *’ Η εκκλησία των Τριών Ιεραρχών στη Στεμνίτσα °, ό.π., σ. 221 

εικ. 9.

669 . Π.Λ. Βοκοτόπουλου, Εικόνες Κερκύρας, ό.π., σσ. 50-51, σημ. 3, εικ. 29, 131. Στο 

ναό του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου στο Σκουτάρι η αντίστοιχη μορφή στέκεται 

όπως και στην εικόνα του Μιχ. Δαμασκηνού. Προσωπική παρατήρηση.
670 . Στ. Πελεκανίδη, ό.π. πίν. 205.

671 . Προσωπική παρατήρηση.

672 . Όπως σε εικόνα του ‘Αγγέλου με την παράσταση της Αλληγορίας της Ανω 

Ιερουσαλήμ (γύρω στα 1500), βλ. Π.Α. Βοκοτόπουλου, ό.π., πίν. 10 και της 

Αποκαθήλωσης στο ναό του Αγίου Σπυρίδωνος στην Κέρκυρα (1727), βλ. D. 

Triantaphyllopoulos, Die Nachbyzantinische Wandmalereien auf Kerkyra und der anderen 

lonischen Inseln, Misc. Bvz. Mon., τ. 30A, MCnchen 1981, διδ. διατριβή, εικ. 88, 89.

673 . Για τη σκηνή αυτή βλ. Τ. Mark-Weiner, ό.π., σσ. 174-181. Η παράσταση έχει την 

επιγραφή: ο aH O S ΔΕ Ρ (Ε )ΤΕ  αε ΒΟΥνεΒοα.
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εικόνα από το Κίεβο( 12ος-13ος), στο Staro Nagoricino( 14ος)674 και στη 

μεταβυζαντινή, σε εικόνα από την Πάτμο(1620-1630)675.

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΜΙΝΟ676. Η παράσταση αυτή (πίν. 50α) 

έχει την επιγραφή ΜΑΡΤΙΡΙΩ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ E1C ΚΑΜ (ΙΝ Ο ). 

Εικονίζεται ο άγιος σε κτιστό, τετράγωνο καμίνι, σε στάση δέησης, ενώ 

δύο νεαρές ανδρικές μορφές αναμοχλεύουν τη φωτιά, η οποία τον έχει
ι

τυλίξει. Στο βάθος εικονίζονται ένα κτίριο με δίρριχτη στέγη κι ένα i 

άλλο με επίπεδη.

Ο ΑΠΟΚΕΦΑΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ677. Στο ναό της

Μεταμόρφωσης στη Γέρμα (πίν. 11β) και στο καθολικό της μονής του 

Αγίου Γεωργίου στο Σκουτάρι (πίν. 56β), όπου ιστορείται η παράσταση, ο 

άγιος εικονίζεται γονατιστός, ενώ από πάνω του ένας στρατιώτης είναι
«

έτοιμος να του κόψει το κεφάλι. Δίπλα του βρίσκονται άλλοι τρεις 

στρατιώτες που παρακολουθούν τη σκηνή. Στο ναό της Μεταμόρφωσης 

στη Γέρμα ένας από τους στρατιώτες φοράει περικεφαλαία, η οποία 

παρατηρείται σ’ έργα ζωγράφων από το Λινοτόπι678 . Στο ίδιο 

εξεταζόμενο μνημείο μέσα από τα τείχη εικονίζονται τρουλλαίοι ναοί,, 

κτίρια με δίρριχτη στέγη και κτίσματα που μοιάζουν με βάθρα που 

έχουν κλίμακες679. Στο Σκουτάρι παρατηρείται κτίριο, του οποίου η μία

674 . Της ιδίας, ό.π., σσ. <1,79-180.

675 . Μ. Χατζηδάκη, Εικόνες της Πάτμου, ό.π., πίν. 177, αρ. 134.

676 . Τ. Mark-Weiner, ό.π., σσ. 158-164.

677 .Της ιδίας, ό.π., σσ. 237-241.

678 . Α. Τούρτα, ό.π., πίν. 6, 57β.

679 . Όπως στην εικόνα του Αγγέλου με την παράσταση της Αλληγορίας της 

Ιερουσαλήμ, βλ. Π.Λ. Βοκοτόπουλου, ό.π., πίν. 10 και στην παράσταση του Λογχισμού
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#

πλευρά έχει τοξωτά ανοίγματα, όπως στην Αρνηση του Πέτρου και 

στον Λογχισμό του Αγίου Δη μητριού.
. - r

W

ΣΚΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΟ ΤΟΥ ΑΠΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΟΝ ΗΡΩΔΗ680. Μία μόνο σκηνή από το 

βίο του αγίου Ιωάννη του Προδρόμου (πίν. 49α) ιστορείται στο καθολικό 

της μονής του Αγίου Γεωργίου στο Σκουτάρι. Στο δεξιό μέρος της 

σύνθεσης εικονίζεται ο Ηρώδης, καθισμένος σε θρόνο κάτω από 

κιβώριο, πατώντας σε υποπόδιο, φορώντας στέμμα, χιτώνα κοσμημένο'με
4

λευκές κηλίδες που μιμούνται πολύτιμες πέτρες και μανδύα. Τα 

φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά θυμίζουν τον Πιλάτο στην παράσταση την 

οποία ο Ιωσήφ Αριμαθείας ζητάει το σώμα του Χριστού. Στο αριστερό 

t  του χέρι κρατάει σκήπτρο και απλώνει το άλλο στον Πρόδρομο. Προς

αυτόν κοιτάζει και ο στρατιώτης681 που στέκεται δίπλα από τον Ηρώδη. 

Στο αριστερό μέρος εικονίζεται ο .  Πρόδρομος, ενώ στο βάθος 

ζωγραφίζονται τείχη πόλης και διώροφο κτίριο με δίρριχτη στέγη.

ΑΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΜΑΡΑΣ

Στο κέντρο της καμάρας εικονίζεται ο Παντοκράτορας σε κύκλο 

ευλογώντας με το ένα χέρι και κρατώντας με το άλλο ειλητό. Σε

i

του αγίου Δημητρίου στο ναό του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου, προσωπική 

παρατήρηση.
680 . Διαβάζουμε τις επιγραφές: Η  Ε λείΗ  ΤΟ Υ ΥΡΟΔΙ BaCIksa και Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟc.

681 . Στο καθολικό της μονής του Προδρόμου στις Σέρρες εικονίζονται περισσότεροι 

στρατιώτες, βλ. Α. Ξυγγόπουλου, Αι τοιχογραφίαι του καθολικού της μονής Προδρόμου 

παρά τας Σέρρας, ό.π,, σσ. 38-39, πίν. 34.
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ομόκεντρο κύκλο ζωγραφίζονται η Παναγία, ο Ιωάννης ο Πρόδρομος και 

αγγελικές δυνάμεις. Τον κύκλο περιτρέχει η επιγραφή ° εξ ουρανού 

επίβλεψον...”682. Την επιγραφή αυτή παρατηρούμε στη Μάνη, η οποία 

όμως κοσμεί και ναούς του 17ου αι. στη Μεσσηνία.683 Στα τέσσερα 

διάχωρα που σχηματίζονται γύρω από τον κύκλο, εικονίζονται οι 

τέσσερεις Ευαγγελιστές και τα σύμβολα τους684 . Ο Ματθαίος και ο 

Μάρκος (πίν. 102β) εικονίζονται ν’ αντιγράφουν το κείμενό τους. Ο 

Ιωάννης σε σπήλαιο685 στη Γέρμα και στο Σκουτάρι (πίν. 102α), όπως και 

στο καθολικό της παλαιάς μονής της Αγίας Λαύρας( 1645),686 και στην 

Τσεροβά μπροστά σε αρχιτεκτόνημα687, εικονίζεται να υπαγορεύει στον 

Πρόχορο, ενώ ο Λουκάς ζωγραφίζει την Παναγία. Το διάκοσμο της 

καμάρας συμπληρώνουν μορφές προφητών688 . Εικονίζονται να κρατούν με 

το ένα χέρι ειλητό και να έχουν το άλλο υψωμένο, άλλοτε φορώντας

682 . Η επιγραφή αυτή κοσμεί το 16ο αι. την καμάρα του ναού της Μεταμόρφωσης στη 

Βελτσίτσα, βλ. Ang. Stavropoulou-Makri, ό.π., σ. 116 και το 17ο, σ’ έργα ζωγράφων 

από το Λινοτόπι, βλ. Α. Τούρτα, ό.π., σ. 135 σημ. 1025, όπου δίδονται παραδείγματα. 

Επίσης για τη βυζαντινή εποχή, βλ. Ν. Γκιολέ, Ο βυζαντινός τρούλλος και το 

εικονογραφικό του πρόγραμμα, (Μέσα 6ου αι. -1204), Αθήναι 1990 και Τ. 

Παπαμαστοράκη, Ο διάκοσμος του τρούλλου των ναών της παλαιολόγειας περιόδου ( 

1261-1453 ) στη Βαλκανική χερσόννησο, διδ. διατριβή, αδημ., Ιωάννινα 1992.

683 . Ν. Β. Δρανδάκη-Ε. Δωρή-Β. Κέπετζη-Μ. Κωνσταντουδάκη, Έρευνα στην Κάτω 

Μάνη, ό.π., σ. 150 σημ. 277.

684 . Για την παρουσία των ευαγγελιστών βλ. Α. Τούρτα, ό.π., σ. 138. Στο ναό της 

Παναγίας εννιάμερης στη Σκάλα του Βαχού εικονίζεται και ο άγγελος. Προσωπική 

παρατήρηση.

685 . Βλ. Α. Τούρτα, ό.π., σ. 138 σημ. 1058.

686 . Θεωρείται έργο του ^ γ ρ ά φ ο υ  Ανθιμου από το Ροπό( Ηπείρου;), όπου παρατηρείται 

ομοιότητα και στη στάση του Ιωάννη, βλ. Τ. Α. Γριτσόπουλου, "Η  πελοποννησιακή 

ζωγραφική μετά την Άλωσιν” , ό.π., σ. 367, πίν. 17.

687 .Α. Τούρτα, ό.π., σ. 139 σημ. 1057.

688 . Για την απεικόνιση των προφητών βλ. Μ, Χατζηδάκη, ‘Έ κ των Ελπίου του 

Ρωμαίου”, Ε.Ε.Β.Σ.. τ. ΙΔ'(1938), Αθήναι 1938, σσ. 393-414 (σσ. 408-411) και για τις 

επιγραφές στα ειλητά των προφητών, βλ. Τ. Παπαμαστοράκη, ό.π., σσ. 385-417.
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βασιλικά ρούχα, όπως ο Δαβίδ και ο Σολομών κι άλλοτε κοντό χιτώνα 

ή δύο χιτώνες, ο ένας πιο κοντός από τον άλλο. Συγκεκριμένα ο 

προφήτης Σολομών (πίν. 16α) πάνω από το χιτώνα του φοράει μανδύα μ’ 

επένδυση γούνας689, όπως σε μορφές αγίων ή προφητών στο ναό 

Μεταμόρφωσης στη Βελτσίτσα690 και σ’ έργα ζωγράφων από το 

Αινοτόπι691. Κάποιοι από τους προφήτες είναι ξυπόλυτοι, άλλοι φορούν 

υποδήματα κατάκοσμα με λευκές κηλίδες, που μιμούνται πολύτιμους 

λίθους, όπως ακριβώς και στα ρούχα. Μερικά υποδήματα έχουν κόκκινο 

χρώμα692 . Στη Γέρμα εικονίζονται(πίν. 15α) στο Β. τοίχο από Α προς Δ 

Αββακούμ693 , Ιωνάς694, Ησαΐας, Μαλαχίας, Δαβίδ695, Μωϋσής696, 

Ααρών697 , Αμμώς698 , Ιωήλ και Ηλίας699 και στο Ν από Α προς Δ; ο

689 . Η απεικόνιση ερμίνας σε πλούσια ενδύματα σ’ έργα μεταβυζαντινής εποχής είναι 

αναμνήσεις της αριστοκρατικής βυζαντινής τέχνης, β λ  Α. Μ. Mosisesca, "fetapes du 

langage pictural aux XVIe-XVIIIe siecles. Reflexions sur la relation entre la forme 

artistique et T  oeuvre temoin”, Revue des *Etudes Sud Est Europeennes. τ. X, no 2, 

Bucarest 1972, σσ. 174-189, (σ. 185).

690. Ang. Stavroponlou, ό.π., πίν. 47b, 48a-b, 50a, 51, 52a.

691 . Α. Τούρτα, ό.π., πίν. 81, 82β, 83α, 91β.

692 . Όπως στον υστεροβυζαντινό ναό των Ταξιαρχών στην Αγριακόνα, στην παράσταση 

της Ανάληψης, βλ. Ε. Δεληγιάννη-Δωρή, "Οι τοιχογραφίες του υστεροβυζαντινού ναού 

των Ταξιαρχών στην Αγριακόνα”, ό.π., σ. 557 σημ. 63.

693 . Για την εικονογραφία του βλ. C. Walter, " The iconography of the Prophet 

Habakkuk, R.E.B.. τ. 47, Paris 1989, σσ. 251-288.

694 . Η επιγραφή ο Π ΡΟ Φ (Η ΤΗ Σ) IcoNac. Στο ειλητό του διαβάζουμε: (Εβ)οΗΟα ε\Ν 

θλό)νι Μ ΟΥ\ n P O S  KY\(RIO N) ΤΟΝ θ(εό)ν  I Μ Ο Υ  Κ (Α Ι)\ YC\HKOYCE Μ Ο Υ. Β λ  

Διονυσίου εκ Φουρνά, Παράρτημα, ό.π., σ. 289.

695 . Στο ειλητό του υπάρχει η επιγραφή: ωα ΕΜ\ΕΓαλοΝΘΗ  Γ|α ΕΡΓ\α

CO Υ\Κ ΥΡΙΕ\Πα.ν\τα ΕΝ] CO<PI\(Α ) . Β λ  Διονυσίου εκ Φουρνά, Παράρτημα, ό.π., σ. 289.

696 . Διαβάζουμε την επιγραφή: ΠΡΟΦΗΤ\ΥΝ ΥΜ \ΥΝ αΝα\στΉοο\ Κ ίΥΡΙΟ Σ) ε[Κ ΤωΝ 

αΔελ<οωΝ\ ομω νοφμε. Βλ. Διονυσίου εκ Φουρνά, Παράρτημα, ό.π., σ. 290.

697 . Στο ειλητό του διαβάζουμε: Ενώ Λ\ε AN6I\C1CA\ΤΌΝ K\TiCTnv\ aN6\oc ραίβδοα) ( 

προ(κατήννειλεν) . Βλ. Διονυσίου εκ του Φουρνά, ό.π., σ. 146.

698 . Ο ΥΑΙ ΟΙ \ εΠΙΘΙΜΟΥΝΤΕΞΙτΉΝ nuE\PaN Κ Υ (Ρ ίΟ Υ ). Β λ  Διονυσίου εκ Φουρνά, 

ό.π., σ. 78.
I
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Αγγαίος, Γεδεών699 700, Μιχαίας, Μαλαχίας701, Σολομών, Δανιήλ702, 

Ζαχαρίας, Ιωήλ703 , αδιάγνωστος προφήτης και ο Ελισσαίος704 . Στο 

Σκουτάρι στο Β τοίχο από Α προς Δ ζωγραφίζονται ο Ιωνάς, Αββακούμ, 

Γεδεών, Σολομών, Μωϋσής, Ιωήλ και Ηλίας και στο Ν τοίχο, από A 

προς Δ, ο Ζαχαρίας, Ιεζεκιήλ, αδιάγνωστος προφήτης, ο Έσδρας και 

τρεις αδιάγνωστοι προφήτες. Στην Τσεροβά εικονίζονται στο Β τοίχο 

από Α προς Δ πέντε αδιάγνωστοι προφήτες, ο Αμμώς και Ναούμ705 , ενώ 

στο Ν τοίχο, τρεις αδιάγνωστοι προφήτες, ο δίκαιος Ιώβ, Αγγαίος, '·» 

Ησαΐας και ΜωΟσής706.

ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΩΝ

Εξετάζοντας τις περισσότερες μορφές αγίων που κοσμούν τα 

εξεταζόμενα μνημεία, ενδεικτικές για τις εικονογραφικές παραδόσεις οι 

οποίες επικρατούν στη Μάνη τον 18ο αι., ολοκληρώνω την έρευνά μου
ι

για την εικονογραφία. Στα εξεταζόμενα μνημεία αντιπροσωπεύονται όλες

699. Ζ Η  Κ ύ(οιο)c\ Κ (Α Ι) Ζ Η  Υ\ ΨΥΧΙ\ Μ Ο Υ  ΟΥΙΚ aiCTE I aoTOc 1 ετπ Τησ\Γηα. Βλ. 

Διονυσίου εκ του Φουρνά, Παράρτημα, ό.π., σ. 290.

700 . Η επιγραφή ο ΠΡΟ Φ(Η ΤΗΣ) ΓΤεΔεόΝ.

701 . Η επιγραφή ο Π ΡΟ Φ ίΗ ΤΗ Σ) Μ αλαΧ Η ίΑ Σ ). Στο ειλητό του διαβάζουμε: ΙΔΟΥί 

Ηιιέ\οα Κ Υ \(Ρ Ι0 Υ ) έογ\ίεται) καιο(ιιένη) ocl κ λ ι(β )α Ν Ο σ \κ (ω ) φλε\ί£ει) avfro0c). Βλ. ■ 

Διονυσίου εκ Φουρνά, Παράρτημα , ό.π., σ. 289.

702 . Διαβάζουμε στο ειλητό του: εΓω Δα\ΝΙΗλ ε\θεωοο\νΝ_______ coc ου e\fTe)9ncfav)\

ΘΡΟΝ(ΟΙ) 1 Yc ΚΡΙσιν. Βλ. Διονυσίου εκ Φουρνά, Παράρτημα, ό.π., σ. 290.

703 . Διαβάζουμε στο ειλητό του: (εΓωΝ) | 1CXYC  | Κ Υ(Ρ )ίΟ Υ\ ε£εΓΥΡεοθωοαν. Βλ. 

Διονυσίου εκ Φουρνά, Παράρτημα, ό.π., σ. 289. Την ίδια επιγραφή, εκτός από την 

πρώτη λέξη, διαβάζουμε k<jei στο ειλητό του Ιωήλ που εικονίζεται για δεύτερη φορά.

704 . Στο ειλητό του διαβάζουμε την επιγραφή: Π (Α Τ )Ε Ρ  Π Α\ΤΕΡ αΡ\Μα 1(ΣΡΑ)Η \λ  

Kaft)] min)\£vc\ αυΤου. Βλ. Διονυσίου εκ Φουρνά, Παράρτημα, ό.π., σ. 290.

705 . Είναι γραμμένη η επιγραφή: ΠΡΟ ΠΡΟ\ΟΟΠΟΥ Κ (Υ Ρ ΙΟ Υ )| ΤΗ Σ

Ym O CTH CElTAI ΚΑΙ ΤΗ Σ aNTiI)CT\ICETai\ εΝ  Ο ΡΓΗ |. Βλ. Διονυσίου εκ Φουρνά, 

ό.π., σ. 289.

706 . Διαβάζουμε την ίδια επιγραφή, αν και κατεστραμμένη, που υπάρχει στη Γέρμα.
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ot τάξεις των αγίων, μεταξύ των οποίων και γυναικείες μορφές, άλλοτε 

σε μετωπική στάση κι άλλοτε σε στάση 3|4.

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΑΩΡΟΓ07. Στο ναό της Μεταμόρφωσης στη Γέρμα (πίν. 

34β) οι άγιοι Θεόδωροι εικονίζονται έφιπποι, των οποίων τα άλογα707 708 

είναι το ένα κόκκινο και το άλλο μαύρο. Φορούν στρατιωτική στολή με 

μανδύα που κυματίζει και ο ένας κρατάει τον άλλο. Ο εικονογραφικός 

αυτός τύπος, αρκετά δημοφιλής τον αιώνα αυτό στη Μάνη709, 

παρατηρείται τον 16ο αι. στην Κύπρο710 κι επαναλαμβάνει παλαιότερο 

μοντέλο λατινοβυζαντινών εικόνων της εποχής των σταυροφόρων από το 

Σινά711. Στο καθολικό της μονής του Αγίου Γεωργίου στο Σκουτάρι (πίν. 

60α) ο άγιος Θεόδωρος ο Τήρων και ο άγιος Θεόδωρος ο

707 . Πα τη βιβλιογραφία βλ. Aug. Stavropoolou—Makri, ό.π., σ. 124 σημ. 64S, όχου 

παρατίθεται βιβλιογραφία. Επίσης βλ. Π.Κ. Χαραλαμπίδη, " Η πρώιμη εικονογραφία του 

Αγίου Θεοδώρου Βυζαντινά τ. 16(1991), Θεσσαλονίκη 1991, σσ. 117-141.

708 . Για την απεικόνιση στρατιωτικών αγίων εφίππων, βλ. Μ. Garidls, *’ L’ ange a 

cheval dans Γ art byzantin. Les origines. Essai d’ interpretation ", Bvzantion. τ. XLII 

(1972), τεύχ. 1, Bruxelles 1972, σσ. 23-59, (σσ. 40. 57, 58).

709 . Στο ναό του Αγίου Γεωργίου στη Μυρσίνη, βλ. Ν.Β. Δρανδάκη-Ε. Δωρή-Β. 

Κέπετζη-Μ. Κωνσταντουδάκη, " Έρευνα στην Κάτω Μάνη ", ό.π., πίν. 17α, στο ναό 

του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου στο Σκουτάρι και της Ζωοδόχου Πηγής, 

προσωπική παρατήρηση, καθώς και σε εικόνα του 18ου αι. από το Μουσείο της 

Καλαμάτας, βλ. Θ. Προβατάκη, Ανέκδοτα βυζαντινά και μεταβυζαντινά κειμήλια της I. 

Μητροπόλεως Μεσσηνίας, Θεσσαλονίκη 1976, σσ. 96-98, πίν. ΛΓ, 48.

710 . Στο ναό της Μεταμόρφωσης στο Περαχωριό (16ος), οι άγιοι Γεώργιος και 

Δημήτριος εικονίζονται έφιπποι, ενώ κρατάει ο ένας τον άλλο, βλ. Α. και J. Styllanoo, 

The painted churches of Cyprus, ό.π., σ. 267, εικ. 157. Ανάλογο εικονογραφικό 

παράλληλο παρατηρείται στην ισλαμική τέχνη, βλ. G. Migeon, Manuel d’ art musulman, 
τ. II. Les arts plastiques et industriels, Paris 1907, σ. 5, εικ. 5.

711 . M. Garidls, " La peinture chypriote de la fin du XVe - debut du XVIe siecle et sa 

place dans les tendances g£n£rales de la peinture orthodoxe apres la chute de 

Constantinople ", Πρακτικά του A ' Συνεδρίου Κυπριακών Σπουδών, τ. II, Nicosie 1972, 

σσ. 25-32 (σ. 27 σημ, 4).



Στρατηλάτης712, αν και φορούν στρατιωτική στολή, παριστάνονται ως 

μάρτυρες κρατώντας σταυρό, παλιά εικονογραφική παράδοση η οποία 

παρατηρείται τον 16ο αι. σε έργα του συνεργείου των Κοντάρήδων713 , 

τον 17ο σε έργα ζωγράφων από το Λινοτόπι714, του Γεωργίου Μόσχου715 

και τον 18ο στη Μάνη.716

Ο Ι Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ο Ι Π Ε Τ Ρ Ο Σ  Κ Α Ι Π Α Υ Λ Ο Σ . Στο ναό της Μεταμόρφωσης 

στη Γέρμα (πίν. 32α) και της Κοίμησης της Θεοτόκου στην Τσεροβά 

(πίν. 74α) κρατούν ομοίωμα εκκλησίας717, ενώ στο καθολικό της μονής 

του Αγίου Γεωργίου στο Σκουτάρι και στο ναό του Γενεσίου της 

Θεοτόκου στα Κεχριάνικα (πίν. 100α) εικονίζονται σε στάση 3|4, γνωστή 

από έργα της παλαιολόγειας εποχής, της *’ κρητικής " σχολής και της

712 . Διαβάζουμε τίς επιγραφές; ο ανιοο Θεοδωροε ο Τηρον. ο avioc Θεοδοοοε ο 
Στοατολαττκ. Στην Ερμηνεία της Ζωγραφικής ο άγιος Θεόδωρος ο Τήρων περιγράφεται 
"...μαυρογένης άνωθεν των ωτίων έχων " και ο άγιος Θεόδωρος ο Στρατηλάτης "...νέος 
σγουρογένης βουρλογένης ", βλ. Διονυσίου εκ Φουρνά, ό.π., σ. 157.
713 . Ang. Stavropoulou-Makri, ό.π., σσ. 123-124, 127, πίν. 47b, 49b.
714 . Α. Τούρτα, ό.π., πίν. 90β, σ. 150 σημ. 1190-1198, όπου η συγγραφέας παραθέτει 

παραδείγματα από τη μεσοβυζαντινή εποχή, τον 14ο, 16ο, 17ο αι. στρατιωτικών αγίων 

οι οποίοι εικονίζονται ως μάρτυρες.

715 . Τ. Α. Γριτσόπουλου, "Δύο λακωνικά χριστιανικά μνημεία μ’ έργα του Γεωργίου 
Μόσχου ", ό.π., πίν. 17.
716 . Στο ναό του Αγίου Σπυρίδωνος στους Μπουλαριούς και του Αγίου Νικολάου στη 
Γέρμα, προσωπική παρατήρηση.
717 . Ο εικονογραφικός αυτός τύπος είναι γνωστός από την εικόνα του Ν. Ρίτζου στο 
Σεράγεβο, παρατηρείται σε εικόνα του τέλους του 16ου ή των αρχών του Που αι. από 
την Κέρκυρα, βλ. Π.Λ. Βοκοτόπουλου, Εικόνες Κερκύρας, ό.π., σσ. 95-96, όπου 
αναφέρονται παραδείγματα, αλλά και τον 17ο στη Μάνη (ναός Αγίων Κωνσταντίνου κι 
Ελένης στην Καστάνια), βλ. Ν.Β. Δρανδάκη-Ε. Δωρή-Σ. Καλοπίση-Β. Κέπετζη-Μ. 
Κωνσταντουδάκη, Π.Α.Ε. 1981, τ. Β', ό.π., σ. 530.
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σχολής της ΒΔ Ελλάδας718. Στο ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου στον 

Πύρριχο εικονίζοντοα σε στάση δέησης (πίν. 101 β)719.
• r

π
Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΩΝ. Είναι τοπικός άγιος720 , ο οποίος εικονίζεται στο ναό 

της Μεταμόρφωσης στη Γέρμα και της Κοίμησης της Θεοτόκου στην 

Τσεροβά (πίν. 79α). Στο μνημείο αυτό έχει την επιγραφή aTIOS 

NIKOS721. Ο άγιος παριστάνεται ως μοναχός, φορώντας χιτώνα πάνω 

από τον οποίο διακρίνουμε σταυρό και μανδύα ο οποίος πορπώνεται 

στην άκρη. Ο άγιος έχει κοντά μαλλιά όπως στη βυζαντινή εποχή722 , 

αλλά ακατάστατα. Στο αριστερό χέρι κρατάει ειλητό με την επιγραφή723
** 9 Κηννικεν ναο η βασιλεία και με το δεξιό ευλογεί.

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ. Απεικονίζονται στο ναό της 

Μεταμόρφωσης στη Γέρμα (πίν. 18α) και της Κοίμησης της Θεοτόκου 

στην Τσεροβά (πίν. 73α). Βρίσκονται στην στερεότυπη εκατέρωθεν του 

σταυρού θέση, κρατώντας τον όπως στη μονή Αναπαυσά724 και πατούν

718 . Μ. Αχειμάστου-Ποταμιάνου, ό.π., σ. 102 και Α. Τούρτα, ό.π., σσ. 156-157, όπου 
αναφέρονται παραδείγματα από την παλαιολόγεια και *’ Κρητική " εικονογραφία. Στα 
εξεταζόμενα μνημεία οι απόστολοι Πέτρος και Παύλος είναι πίσω ο ένας από τον άλλο 
και όχι αντιμέτωποι.
719 . Βλ. σημ. 22 στο κεφάλαιο Γ ' της παρούσας εργασίας.
720 . Ο άγιος Νίκων πέθανε το 998 στη Σπάρτη, όπου έζησε, βλ. Ν. Δρανδάκη, ° 

Εικονογραφία του Οσίου Νίκωνος ", ό.π., σ. 306. Επίσης εικονίζεται ήδη σε πολλούς 
βυζαντινούς ναούς της Μάνης, του ιδίου, ό.π., σσ. 314-318. Για τη ζωή του αγίου, βλ. 
D. F. Sullivan, The life of saint Nikon, Hellenic College Press, Brookline 1987.
721 . Αυτή η επιγραφή υπάρχει στο ασκηταριό της μονής των Αγίων Σαράντα, βλ. του 
ιδίου, ό.π., σ. 315 σημ. 2.
722. Του ιδίου, ό.π., σσ. 318-319.
723 . Όπως στη μονή του Προφήτη Ηλία στα Καλλιανέικα ( 1758), βλ. Ν. Δρανδάκη-Ε. 
Δωρή-Σ. Καλοπίση-Μ. Παναγιωτίδη, Π.Α.Ε. 1981, τ. Β', ό.π., σ. 525 σημ. 1.
724 . Μ. Αχειμάστου-Ποταμιάνου, ό.π., πίν. 71β. Για τους αγίους βλ. Ν. Teteriatnikov, " 
The iconography of Constantine and Helena-The post-iconoclast Veneration of the Cross
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σε μαξιλάρια* 725 . Στην Τσεροβά ο άγιος Κωνσταντίνος κρατάει σκήπτρο 

με το άλλο χέρι, όπως σε άλλες παραστάσεις στα εξεταζόμενα 

μνημεία726 . Φοράει διάλιθο λώρο πάνω από το αυτοκρατορικό ένδυμα και 

μανδύα και η αγία Ελένη καλύπτρα κεφαλής κάτω από το στέμμα όπως 

στην παραπάνω μονή727 . Τα έντονα ζυγωματικά του αγίου Κωνσταντίνου 

θυμίζουν την αντίστοιχη μορφή στη μονή Αναπαυσά αλλά και στο ναό 

του Αγίου Νικολάου στη Βίτσα728 .

Ο  Α Γ ΙΟ Σ  Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Σ . Στο ναό της Μεταμόρφωσης στη Γέρμα (πίν. 24α) 

και στο καθολικό της μονής του Αγίου Γεωργίου στο Σκουτάρι (πίν. 57β) 

εικονίζεται έφιππος να σκοτώνει το δράκοντα729 , όπως και σ’ άλλους 

ναούς της Μάνης730 . Στα καπούλια του αλόγου, που είναι λευκό με 

κόκκινα χαλινάρια , κάθεται ο μικρός σκλάβος. Στο καθολικό της μονής 

του Αγίου Γεωργίου στο Σκουτάρι, στη δεξιά πάνω γωνία, ζωγραφίζεται

το χέρι του Θεού σε νέφος, όπως σε εικόνα του 15ου αι. από το
*

Μουσείο της Αντιβουνιώτισσας στην Κέρκυρα731. Στο t5to εξεταζόμενο

Twelfth Annual Byzantine Studies Conference, Abstracts of papers. Pensylvania 1986, 
a. 47.
725 . Για υποπόδια βλ. L. Hadermann-Misguich, ° Tissus de pouvoir et de prestige sous
les Macedoniens et les Comnenes, a propos des coussins-de-pieds et de leurs
representations, Δ.Χ.Α.Ε. περ. Δ', τ. I Z ' ( 1993-94), Αθήνα 1994, σσ. 121-128.
726 . Όπως στην παράσταση την οποία ο Ιωσήφ Αριμαθείας ζητάει το σώμα του 
Χριστού.

727 . Βλ. σημ. 724 οικείο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας.
728 . Ό.π. και Α. Τούρτα, ά;φ., σ. 155, πίν. 92α.

729 . Ο εικονογραφικός αυτός τύπος του αγίου Γεωργίου ήδη είχε αποκρυσταλλωθεί από
τον 15ο αι., βλ. Π. Α. Βοκοτόπουλου, ό.π., σ. 23, σημ. 1,2,3. Στο εξεταζόμενο μνημείο

της Γέρμας υπάρχει η επιγραφή Ο aTioc Γίω/m oc  και του Σκουταρίου, ο A f lO S  

ΓΙΟΡΠΟΞ ΤΡΟΠΕΟΦΟΡΟΞ.

730 . Στο ναό του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου, προσωπική παρατήρηση.
731 . Π. Α. Βοκοτόπουλου, ό.π., σσ. 22-24, εικ. 12.



μνημείο εικονίζεται στο αριστερό μέρος της σύνθεσης, κτίριο με τοξωτά 

παράθυρα και είσοδο της οποίας φαίνεται το ισοδομικό σύστημα και η 

^  ξύλινη πόρτα, όπως σε εικόνα του Σίλβεστρου Θεοχάρη732 . Στο δεξιό 

μέρος υψώνονται τείχη πόλης με κυκλικούς πύργους μέσα από τα οποία 

διακρίνονται κτίρια με δίρριχτες ή οξυκόρυφες στέγες και μπαλκόνια. 

Στο ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου στην Τσεροβά (πίν. 73α) ο άγιος 

Γεώργιος εικονίζεται ολόσωμος, μετωπικός, σγουροκέφαλος733 , όπως και 

στα παραπάνω μνημεία, κρατώντας σταυρό734 στο ένα χέρι και έχοντας 

το άλλο σε δέηση735 .

Ο ΑΓΙΟΣ ΑΗΜΗΤΡΙΟΣ. Στο ναό της Μεταμόρφωσης στη Γέρμα (πίν. 

17α) και στο καθολικό της μονής του Αγίου Γεωργίου στο Σκουτάρι 

εικονίζεται έφιππος να σκοτώνει τον Σκυλογιάννη736 , όπως και σ’ 

άλλους ναούς της Μάνης737. Φοράει αλυσιδωτό χιτώνα738, ο οποίος

732 . Του ιδίου, ό.π., εικ. 181-182.
733 . Διονυσίου εκ Φουρνά, ό.π., σσ. 270, 295 και Delehaye, Synaxarium Ecclesiac 
Constantinopolitanae, Acta Sanctorum NovembrisT Bruxelles 1902,ανατ. Louvain 1954, στ. 
623. Διαβάζουμε την επιγραφή Ο (A )r ( I )O S  ΓΙω ΡΓΙΟ ϋ.

734 . Ang. Stavropoulou-Makri, ό.π., σ. 123, 127 και Α. Τούρτα, ό.π., σ. 150. Με τον ίδιο 
τρόπο εικονίζεται στον Αγιο Αθανάσιο στο Κορωπί στην Αττική ( 18ος αι. ), β λ  X. 
Μπούρα-Α. Καλογεροπούλου-Ρ. Ανδρεάδη, ό.π., σ. 28 και στον Άγιο Σπυρίδωνα στους 
Μπουλαριούς της Μάνης, προσωπική παρατήρηση.
735 . Όπως ο άγιος Αρτέμιος στη μονή Αναπαυσά β λ  Μ. Αχειμάστου-Ποταμιάνου, ό.π., 
σ. 98 και στο ναό του Αγίου Αθανασίου στο Κορωπί, β λ  X. Μπούρα-Α. 
Καλογεροπούλου-Ρ. Ανδρεάδη, ό.π.
736 . Για τη βιβλιογραφία β λ  A. Chatziiiikolaon, " Heilige °, R.b.K.. τ. II, Stuttgart, 
1966, ό.π., στ. 1034-1094 (στ. 1049-1052). Υπάρχει η επιγραφή ο aTIOS AHM ITPIOS ο 

Μ ΗΡΟΒΛIT I(S )  στα εξεταζόμενα μνημεία της Γέρμας και του Σκουταριού.
737 . Στον Άγιο Νικόλαο στις Γαϊτσές, στον Αγιο Νικόλαο στη Ζαρνάτα και στον Αγιο 
Δημήτριο στην Πλάτσα κοντά στο ναό του Γενεσίου της Θεοτόκου, β λ  Ν. Δρανδάκη- 
Ε. Δωρή-Σ. Καλοπίση-Β. Κέπετζη-Μ. Παναγιωτίδη, Π.Α.Ε. 1981, τ. Β', ό.π., σσ. 461, 
484, 563.
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πορπώνεται στο μέσον. Τα πόδια του είναι μικρά σε σχέση με το σώμα 

του, όπως και στην παράσταση του Αγίου Γεωργίου του

δρακοντοκτόνου. Στο βάθος, στο δεξιό μέρος της σύνθεσης, 

ζωγραφίζεται κτίριο διώροφο με είσοδο που έχει διάκοσμο rococo στον 

πρώτο όροφο και ανοίγματα στο δεύτερο όροφο. Στο αριστερό μέρος 

της σύνθεσης απεικονίζονται κτίρια με δίρριχτη στέγη και εισόδους 

όπως και στο κτίριο στο δεξιό μέρος. Στο ναό της Κοίμησης της
»

Θεοτόκου στην Τσεροβά (πίν. 73α) ο άγιος Δημήτριος, όπως και ο άγιος ·>

Γεώργιος, εικονίζεται ως μάρτυρας να κρατάει σταυρό και να έχει το 

άλλο χέρι σε δέηση738 739.

Ο ΑΓΙΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ740 . Εικονίζεται φορώντας στρατιωτική στολή 

και κρατώντας δόρυ741 στο ναό της Μεταμόρφωσης στη Γέρμα (πίν. 19α) 

και σταυρό742 στο καθολικό της μονής του Αγίου Γεωργίου στο

738 . Όπως στο ναό των Ταξιαρχών στην Αγριακόνα, βλ. Ε. Δεληγιάννη-Δωρή, ° Οι 
τοιχογραφίες του υστεροβυζαντινού ναού των Ταξιαρχών στην Αγριακόνα ”, ό.π., πίν.
25, σ. 577 σημ. 146, όπου η συγγραφέας παραθέτει βιβλιογραφία.
739 . Βλ. σημ. 734, 735 στο οικείο κεφάλαιο της* παρούσας εργασίας. Έτσι απεικονίζεται 
και στο ναό του Αγίου Σπυρίδωνα στους Μπουλαριούς στη Μάνη. Στο εξεταζόμενο 

μνημείο της Τσεροβάς διαβάζουμε την επιγραφή ο aFioc AH M H TPH O C. Ανάλογη 
απεικόνιση έχουν άγιοι σ’ έργα Κακαβάδων, βλ. Τ. Α. Γριτσόπουλου, "Η 

πελοποννησιακή ζωγραφική μετά την Αλωσιν”, ό.π. σ. 389.

740 . Διονυσίου εκ Φουρνά, ό.π., σ. 157. Διαβάζουμε την επιγραφή ο αΓΙΟΞ 

ΠΡΟΚΟΠΗΟΞ.

741 . Στη μονή Βαρλαάμ κρατάει όχι μόνο δόρυ, αλλά και ξίφος και ασπίδα, βλ. Μ. 
Αχειμάστου-Ποταμιάνου, ό.π., σ. 99.
742 . Στο παρεκκλήσιο γρμ Αγίου Νικολάου της μονής Λαύρας και στο ναό της 
Μεταμόρφωσης στη Βελτσίτσα ο άγιος κρατάει σταυρό, αλλά δε φοράει στρατιωτική 
στολή, βλ. της ιδίας, ό.π., σ. 99, πίν. 87, όπου η συγγραφέας αναφέρει διάφορες 
απεικονίσεις του αγίου, και Ang. Stavropoulou-Makri, ό.π., σ. 123. Στο εξεταζόμενο 

μνημείο διακρίνουμε ανθρωπόμορφη μάσκα στο βραχίονα του αγίου, βλ. D. Mouriki, ”
The mask motif in the wallpainting of Mistra. Cultural implication of a classical feature 
in late byzantine painting”, Δ.Χ.Α.Ε.. περ.Δ'. τ. Γ (1980), Αθήνα 1981, σσ. 307-338.
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Σκουτάρι (πίν. 52α), που ζωγραφίζεται σε στηθάριο. Την ίδια απεικόνιση 

έχει και στο ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου στην Τσεροβά (πίν. 80α), 

όπως και οι άλλοι στρατιωτικοί άγιοι στο εξεταζόμενο μνημείο.

Ο ΑΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ743. Στον ίδιο φυσιογνωμικό και εικονογραφικό 

τύπο με τον άγιο Προκόπιο στο ναό της Μεταμόρφωσης στη Γέρμα, 

εικονίζεται ο άγιος Βικέντιος, (πίν. 19α) στο ίδιο μνημείο. Αυτός κρατάει 

επί πλέον ασπίδα, πάνω στην οποία είναι ζωγραφισμένη ανθρώπινη 

κεφαλή.744 Στο κεφάλι του διακρίνουμε τα χαρακτηριστικά του 

μάρτυρα745 , όπως οι άγιοι Δημήτριος, Γεώργιος και Προκόπιος. 

Διαφορετική απεικόνιση έχει ο άγιος σε ..άλλα μνημεία της 

μεταβυζαντινής τέχνης746.

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΝΙΚΗΤΑΣ 747 748 ΣΑΜΨΩΝ746 ΚΑΙ ΑΡΤΕΜΙΟΣ749. Ζωγραφίζονται 

μόνο στο ναό της Μεταμόρφωσης στη Γέρμα (πίν. 20α, 22α) και

743 . Διαβάζουμε την επιγραφή: Ο a ilO S  BtKEvTlOS.

744 Ανάλογη ασπίδα έχει στρατιώτης στην παράσταση της Σταύρωσης στη μονή 

Φιλοσόφου, βλ. Τ. Α. Γριτσόπουλου, ‘Ή  πελοποννησιακή ζωγραφική μετά την 

Αλωσιν”, ό.π., εικ. 22.

745 . Στην Ερμηνεία αναφέρεται ως συναθλητής με τον άγιο Βίκτωρα, β λ  Διονυσίου εκ 

Φουρνά, ό.π., σσ. 157, 270.

746 . Α. Τούρτα, ό.π., σ. 170, όπου ο άγιος εικονίζεται σε ώριμη ηλικία και κρατώντας 

σταυρό στο χέρι.

747 . Διονυσίου εκ Φουρνά, ό.π., σ. 157. Διαβάζουμε την επιγραφή avios N i k d t o s .

748 . Διαβάζουμε την επιγραφή ο aTIOS Cau/ων. Για τις απεικονίσεις του αγίου, β λ  

Διονυσίου εκ Φουρνά, ό.π., σ. 162 και Α. Τούρτα, ό.π., σ.163 σημ. 1378, όπου δίδεται 

βιβλιογραφία.

749 . Εικονίζεται στη Γέρμα. Υπάρχει η επιγραφή: ο idvioc) APTEM HOS. Την ίδια 

απεικόνιση έχει σ’ έργα ζωγράφων από το Λινοτόπι, βλ. της ιδίας, ό.π., σ. 154. Για 

μια ιδιαίτερη απεικόνιση του αγίου Αρτέμιου μαζί με τον άγιο Γρηγόριο το Θεολόγο 

σε εικόνα του 18ου αι., β λ  Th. Gouma-Peterson, "The survival of byzantinism in 18th
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απεικονίζονται ως μάρτυρες κρατώντας σταυρό750 στο ένα χέρι και 

έχοντας υψωμένο το άλλο χέρι σε δέηση751.

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Ο ΚΟΙΝΟΒΙΑΡΧΗΣ (πίν. 12β. 21α. 37α. 45α. 

52α)752 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΝ ΤΩ ΑΘΩ (πίν. 12β. 21α. 37α)753 ΠΑΦΝΟΥΝΤΙΟΣ 

(πίν. 37οό754 755 756 ΑΛΕΞΙΟΣ (πίν, 12Β. 16Β. 82α)7»  ΚΑΙ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (πίν. 63α)7» .

Φορούν όλοι ένδυμα μοναχού. Οι τρεις πρώτοι κρατούν ανοιχτό ειλητό 

με το ένα χέρι και έχουν σηκωμένο το άλλο στο πλάι. Ο άγιος 

Θεοδόσιος ο Κοινοβιάρχης έχει έντονα ζυγωματικά, χαρακτηριστικό 

ασκητικών μορφών757 . Ο άγιος Αντώνιος κρατάει ανοιχτό ειλητό758 και 

στο άλλο χέρι κομποσχοίνι και ο Αλέξιος κρατεί διπλωμένο ειλητό και

century greek painting”, Allen Memorial.Art Museum Bulletin. Oberlin College, τ. XXIX, 

no 1(1971), Ohio 1971, σσ. 11-59.

750 . Ang. Stavropoulou-Makri, ό.π., σ. 124.

751 . Βλ. σημ. 735 στο οικείο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας.

752 . Εικονίζεται σ’ όλα τα εξεταζόμενα μνημεία , εκτός από εκείνο της Κοίμησης της 

Θεοτόκου στον Πύρριχο. Στο ειλητό του στη Γέρμα και το Σκουτάρι διαβάζουμε: 

ΤΥΡΒΗ Μ ατ αία κοσαικων Φοοντκματον την woγικήν Ή(α)Βλυνε.... βλ. Διονυσίου εκ 

Φουρνά, Ερμηνεία της ζωγραφικής τέχνης, ό.π., σ. 284. Υπάρχει η επιγραφή Ο άΓΙΟΞ 

OEOAOCIOS ο k o v o B i A d y i s .

753 . Διαβάζουμε την επιγραφή: ο αΓΙΟΞ ΑΘΑΝΑδΙΟΞ ω εν τω άθω. Εικονίζεται στη 

Γέρμα και Τσεροβά. Στο ειλητό του αναγράφεται Οοδέν (άλλο) Βλάπτο t o d c  αοναγοοσ 

καί γαοοποιύ t o u c  ΔαίΜωναα. Βλ. Διονυσίου εκ Φουρνά, ό.π., σ. 163.

754 . Εικονίζεται μόνο στη Γέρμα. Διαβάζουμε: ΠΑ ΦΝΟ Υ (Ν ) TOIOS.

755 . Στη Γέρμα υπάρχει η επιγραφή: AAEEIOS. στην Τσεροβά: Α Λ Ε Ξ Η ίΟ Σ ). Είναι

οξυγένης και με χαρακτηριστικά του Προδρόμου, Βλ. Διονυσίου εκ Φουρνά, ό.π., σσ. 
166, 294. ^

756 . Στο Σκουτάρι υπάρχει η επιγραφή Ο iAvioc) aNToNH S.

757 . Όπως η μορφή του αγίου Σάββα, σ’ έργα των Μόσχων, βλ. Τ. Α. Γριτσόπουλου, 

"Η πελοποννησιακή ζωγραφική μετά την Άλωσιν”, ό.π., σ. 381.

758 . Είναι γραμμένη η επιγραφή: Μ Η  αΠ (α)Τω  ΜοΝαωε ΧοΡτάσ(ει) fw v  κοιλίαI. Βλ. 

Διονυσίου εκ Φουρνά, ό.π., σσ. 162, 273. Το ίδιο αναγράφεται και σ’ έργα ζωγράφων 
από το Λινοτόπι, βλ. Α. Τούρτα, ό.π., σ. 151.
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έχει το άλλο στην τυπική στάση της δέησης.759 Ανάλογα απεικονίζονται 

οι άγιοι αυτοί από έναν άλλο ζωγράφο του 18ου αι. τον Αντώνιο από 

τα Νεζερά Αχαϊας.760

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΠΥΡΙΔΩΝ761. Φορούν (πίν. 62α-β) 

αρχιερατικά άμφια και ωμοφόριο που κοσμούνται με σταυρούς και 

κόκκινα άνθη και υψώνουν το δεξιό χέρι σ’ ευλογία, ενώ στο αριστερό 

κρατούν σταχωμένο ευαγγέλιο. Ο άγιος Σπυρίδων762 απεικονίζεται 

μακροδιχαλογένης και φοράει σκούφια763 , ενώ ο άγιος Νικόλαος764 είναι 

στρογγυλογένης και φαλακρός765.

Ο ΑΠΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝ766. Εικονίζεται νέος, αγένειος με σγουρά 

μαλλιά767, σύμφωνα με την Ερμηνεία. Στο Σκουτάρι, (πίν. 63β) 

διακρίνουμε μόνο το κεφάλι του αγίου, γιατί το σώμα του είναι 

επιχρισμένο με ασβέστι. Στα Κεχριάνικα (πίν. 100α) φοράει ιμάτιο και 

δύο χιτώνες, ο ένας πιο κοντός από τον άλλο και κρατάει κιβώτιο

759 . Στο ναό του Αγίου Νικολάου στη Βίτσα ο άγιος έχει το ένα του χέρι σε στάση 

δέησης, αλλά στο άλλο κρατάει σταυρό, β λ  της ιδίας, ό.π., σ. 166, πίν. 92β.

760 . Τ . Α. Γριτσόπουλου, "Ευσεβείς λαϊκοί ζωγράφοι από τα Νεζερά", ό.π., σ. 148, πίν. 

8, 1.

761 . Εικονίζονται στη Γέρμα και το Σκουτάρι.

762 . Στο Σκουτάρι διαβάζουμε την επιγραφή: CnHPIAOvac.

763 . Σύμφωνα με την Ερμηνεία, β λ  Διονυσίου εκ Φουρνά, ό.π., σ. 154.

764 . Διαβάζουμε την επιγραφή: NIKOXaos. Ανάλογη απεικόνιση παρατηρούμε στον Αγιο 

Νικόλαο στη Βίτσα, αλλά εκεί είναι ένθρονος, βλ. Α. Τούρτα, ό.π., σ. 149, πίν. 90α.

765 . Σύμφωνα με την Ερμηνεία, β λ  Διονυσίου εκ Φουρνά, ό.π., σ. 154.

766 . Εικονίζεται μόνο στο Σκουτάρι και τα Κεχριάνικα. Στο πρώτο μνημείο διαβάζουμε: 

Π α (Ν ) TEA Ε VΜ ON as και τα Κεχριάνικα: (ΠΑΝΤ)Ελεη(μοναολ

767 . Διονυσίου εκ Φουρνά, ό.π., σσ. 162, 270.
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σύμφωνα με την παράδοση768 . Δίπλα από τον άγιο Παντελεήμονα στο 

καθολικό της μονής του Αγίου Γεωργίου στο Σκουτάρι εικονίζεται 

νεανική μορφή μάρτυρα769 , του Ανίου Τρύωωνα.770 ο οποίος έχει κοντά 

μαλλιά και κρατάει στο ένα χέρι σταυρό και στο άλλο δρεπάνι771, όπως 

και σ’ άλλους ναούς της Μάνης772 . Στον ίδιο ναό ζωγραφίζεται μορφή 

αγγέλου773 (πίν. 45α, 52α), δίπλα από τον οποίον παριστάνεται συνήθως ο 

άγιος Παχώμιος, ο οποίος δεν εικονίζεται στο εξεταζόμενο μνημείο. 

Φοράει κουκούλι μοναχού και έχει ανοικτό ειλητό με την επιγραφή: 

THXHCON Τ\0 Klk\IO(N)COY\ ΚΑΙ (ΑΛΛΟ) Κ\(Ε)λ(ΛΙΟ)Γ I.774

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΚΟΣΜΑΣ ΚΑΙ ΔΑΜΙΑΝΟΣ775. Εικονίζονται στη Γέρμα (πίν, 

17α, 18α) ολόσωμοι και στο Σκουτάρι σε στηθάρια. Φορούν χειριδωτό

768 . Α. Τούρτα, ό.π., σ. 155, όπου αναφέρονται παραδείγματα γι’ αυτήν την 

εικονογραφική παράδοση του αγίου και τις παραλλαγές της.

769 . Ως μάρτυρας εικονίζεται από τον ζωγράφο Αντώνιο από τα Νεζερά και ένας 

άλλος ιαματικός άγιος, ο Ερμόλαος, βλ. Τ. Α. Γριτσόπουλου, ‘Ευσεβείς λαϊκοί 

ζωγράφοι από τα Ν εζερά”, ό.π., σ. 150.
770 . Διονυσίου εκ Φουρνά, ό.π., σσ. 162, 270, 297.

771. Ο άγιος Τρύφων θεωρείται προστάτης της συντεχνίας των κηπουρών, βλ. Δ. 

Δουκάτου, Λαϊκός βίος και πολιτισμός, τ. I, Ο Ελληνισμός υπό ξένη κυριαρχία 

(περίοδος 1453-1669), Τουρκοκρατία-Λατινοκρατία, Αθήνα 1980, σ. 455.

772 . Όπως στο ναό του Αγίου Νικολάου στην Παγανέα (19ος), βλ. Ν. Β. Δρανδάκη-Ε. 

Δωρή-Β. Κέπετζη-Μ. Κωνσταντουδάκη, Έρευνα στην Κάτω Μάνη, ό.π., σ. 213. Η ίδια 

απεικόνιση παρατηρείται σε χαρακτικό του α' μισού του 19ου αιώνα, βλ. Ντ. 

Παπαστράτου, Χάρτινες εικόνες. Ορθόδοξα θρησκευτικά χαρακτικά 1665-1899, τ. I, 
Αθήνα 1986, σ. 323 εικ. *3^8.

773 . Διαβάζουμε την επιγραφή: Ο αΓΓΕλοα.

774 . Την επιγραφή αυτή διαβάζουμε κυρίως στο ειλητό που κρατάει ο άγιος Σάββας ο 

ηγιασμένος και είναι: "Τείχισον το κελλίον σου ω μοναχέ και άλλον κελλίον μη 
παράβαλε”.

775 . Για τις συζυγίες των αγίων βλ. Διονυσίου εκ Φουρνά, ό.π., σ. 161 και Η. 
Delehaye, ό.π., στ, 144, 185, 791.
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χιτώνα και ιμάτιο, δεν κρατούν όμως ιατρικά εργαλεία776 , αλλά σταυρό 

μάρτυρα.777
■ >

^  Επί πλέον εικονίζονται σε στηθάρια στο καθολικό της μονής του

Αγίου Γεωργίου στο Σκουτάρι, (πίν. 52α) οι άγιοι ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ778. 

ΝΕΣΤΩΡ779. ΙΑΚΩΒΟΣ Ο ΠΕΡΣΗΣ780 .ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ.781 Φορούν όλοι 

ιμάτιο και χιτώνα και κρατούν σταυρό. Ο Ιάκωβος ο Πέρσης φοράει 

στο κεφάλι το χαρακτηριστικό καπέλο.782

Ο ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ. Ζωγραφίζεται στο ναό της Μεταμόρφωσης 

στη Γέρμα, (πίν. 36δ) της Κοίμησης της Θεοτόκου στην Τσεροβά (πίν. 

' 80β) και του Γενέσιου της Θεοτόκου στα Κεχριάνικα, (πίν. 84β) απένάντι

από τον αρχάγγελο Γαβριήλ, δίπλα από την είσοδο783 . Στο Σκουτάρι 

καλύπτεται από ασβέστι.

Εικονίζεται σε στάση 3|4 , με τα μαλλιά μαζεμένα προς τα πίσω, 

i που ξεπροβάλλουν πίσω από τον αυχένα784, φορώντας κοντό χιτώνα και

i

776 . Α. Ξυγγόπουλου, “Το ανάγλυφον των Αγίων Αναργύρων εις τον Αγιον Μάρκον 

Βενετίας”, Α.Δ.,τ. 20(1965), Μελέται, Αθήναι 1966, σσ. 84-95.

777 . Όπως ο άγιος Παντελεήμων, αν και ιαματικός άγιος, στον Αγιο Νικόλαο τον 

Ορφανό και στο Cucer, β λ  Α. Τούρτα, ό.π., σ. 155 σημ. 1267.

778 . Εικονίζεται “πολιός, στρογγυλογένης”, όπως περιγράφεται ο Ευστάθιος ή 

Ευστράτιος Πλακίδας, βλ. Διονυσίου εκ Φουρνά, ό.π., σ. 270.

779 . Σταυρό κρατάει ο άγιος και στον Αγιο Νικόλαο στη Βίτσα, β λ  Α. Τούρτα, ό.π., 

σσ. 153-154, πίν. 91β.

780 . Διονυσίου εκ Φουρνά, ό.π., σσ. 157, 196, 270.

781 . Εικονίζεται νέος, αρχιγένης και μελαχροινός, όπως ο Ιουλιανός ο Αιγύπτιος, β λ  

Διονυσίου εκ Φουρνά, ό.π., σσ. 159, 271.

782 . Όπως στο ναό του Αγίου Νικολάου στη Βίτσα, β λ  της ιδίας, ό.π., σ. 159 σημ. 

1323, όπου δίδονται παραδείγματα από την παλαιολόγεια εποχή.

783 . Για την παρουσία του ως φύλακα στους ναούς, β λ  Α. Ξυγγόπουλου, "Αρχάγγελος 

Μ ιχαήλ ο Φύλαξ” , Δ.Χ.Α.Ε.. περ. Γ ', τ. Α'(1932), εν Αθήναις 1933, σ. 78.

784 . Όπως σε μνημεία του βορειοελλαδίτικου χώρου, β λ  Aug. Stavropoulou-Makri, ό.π., 

πίν. 47a και Α. Τούρτα, ό.π., σ. 161, πίν. 94β, 96α.
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μανδύα, υψώνει με το δεξιό χέρι τη ρομφαία. Επίσης στην Τσεροβά 

πατάει τον αμετανόητο785 - εικονίζεται στα πόδια του μία ανδρική μορφή- 

και στα Κεχριάνικα κρατάει την ανθρώπινη ψυχή.

Ο ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ΓΑΒΡ1ΗΛ. Κοσμεί τα ίδια μνημεία (πίν. 37α) στα 

οποία εικονίζεται ο αρχάγγελος Μιχαήλ. Ο αρχάγγελος Γαβριήλ786 σε 

μετωπική στάση, έχει κοντά μαλλιά, φοράει κοντό χιτώνα και κρατάει 

σφαίρα με χριστόγραμμμα στο ένα χέρι και έχει το άλλο σε δέηση. *

Η ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ787 . Στο ναό της Μεταμόρφωσης στη Γέρμα (πίν. 15β) 

και Κοίμησης της Θεοτόκου στην Τσεροβά (πίν. 82α) εικονίζεται να 

σκοτώνει το διάβολο788 , όπως και σ’ άλλους ναούς της Μάνης789 . Στο 

καθολικό της μονής του Αγίου Γεωργίου στο Σκουτάρι (πίν. 61 β) κρατάει 

σταυρό, όπως παρατηρούμε τον 17ο790 και τον 18ο αι.791 Με τον ίδιο

785 . Παρατηρείται σ’ αρκετούς ναούς της Μάνης, στη Μεταμόρφωση στον Καρβελά, 

τον Αγιο Δημήτριο στο Σκαμνάκι, όπου σταυρώνει τα πόδια και κρατάει και ζυγό, τον 

Αγιο Γεώργιο της Κότζιας, όπου κρατάει και την ανθρώπινη ψυχή και τον Ταξιάρχη 

στο Μοναστηράκι, βλ. Ν. Β. Δρανδάκη-Ε. 'Δωρή-Β. Κέπετζη-Μ. Κωνσταντουδάκη, 

Έρευνα στην Κάτω Μάνη, ό.π., σσ. 93, 100, 127, 164. Στον Αγιο Γεώργιο της 

περιοχής Κόπραινας, ο αρχάγγελος Μ ιχαήλ στηρίζει έναν τεράστιο σταυρό, βλ. των 

ιδίων, ό.π., σ. 101.

786 . Πολλά παραδείγματα από τη μεταβυζαντινή εποχή αναφέρονται στη διατριβή της 

Α. Τούρτα, ό.π„ σσ. 149-150.

787 . Διαβάζουμε την επιγραφή: Η  αΓΚ Α ) Μ  ΑΡΗ  Να.

788 . Γι’ αυτή την απεικόνιση της αγίας βλ. J . Lafontaine-Dosogne, " Un thfcme 

iconographique peu connu : Marina assomant Belzlbuth ” , Bvzantion. τ. 32(1962), 

Bruxelles 1962, σσ. 251^59 και L. Hardemann-Misguich, " Contribution a Γ έΐυάε 

iconographique de Marina assomant le demon ", Annuaire Inst. Phil, et Hist.. Orient, et 

Slaves, τ. 20 (1968-72), Melanges Ik J. Pirenne, Bruxelles 1973, σσ. 267-271.

789 . Όπως στο ναό της Αγίας Μαρίνας στην Πλάτσα (1794), βλ. Ν. Δρανδάκη-Ε. 

Δωρή-Σ. Καλοπίση-Β. Κέπετζη- Μ . Παναγιωτίδη, Π.Α.Ε. 1981, τ. Β', ό.π., σ. 561 σημ. 
2.
790 . Κ. Καλοκύρη, ό.π., πίν. 94α.
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. ΐ
τρόπο παριστάνονται στα εξεταζόμενα μνημεία, όπου εικονίζονται, η 

ανία Παρασκευή791 792 ( πί. 58α). .Θέκλα793 (πίν. 12Β). Πελανία794 (πίν. 126.16Β. 

s¥ft 84β). ΒαοΒάοα (πίν. 34α). Θεοδώρα (πίν» 71β). Κυριακή (πίν. 53α. 58α. 71Βλ 

Αικατερίνη (πίν. 16β. 62ν. ). Σολομωνή (πίν. 71α)795. Η αγία Αικατερίνη 

φοράει στέμμα πάνω από φακιόλι στο ναό του Γενέσιου της Θεοτόκου 

στα Κεχριάνικα και η αγία Κυριακή πάνω από λευκή καλύπτρα. 

Κρατούν σταυρό στο ένα χέρι και έχουν το άλλο σε τυπική στάση 

δέησης. Η αγία Πελαγία κρατάει σταχωμένο ευαγγέλιο. Ανάλογες 

στάσεις έχουν σε μνημεία στην Πελοπόννησο (μονή Προφήτου Ηλία και

Καστρίου)796 , που θεωρούνται έργα των Κακαβάδων797.

# ,

4

%

791 . Στη μονή Καλαμιού Γορτυνίας, έργο των Πεδιωτών, βλ, Τ. Α. Γριισοπούλου, " 

Μονή Καλαμιού Γορτυνίας ", ό.π., σ. 12, πίν. 9.

792 . Διαβάζουμε την επιγραφή α Π α  TIAPACEBH. Για την αγία βλ. Sv. Tomekovic, " 

Hagiographie peinte: trois exemples cretois ", Zoeraf. τ. 15(1984), Beograd 1984, σσ. 41- 

50, όπου δίδεται βιβλιογραφία.

793 .G. Dagron, Vie et Miracles de Sainte Thecle. Texte grec, traduction et commentaire, 

avec la collaboration de Marie Dupre la Tour (Subsidia Hagiographica 62)· Societe des 

Bollandistes, Bruxelles 1978 και R. Warns, " Weitere Darstellungen der heiligen Thekla ", 

Studien zur snatantiken und frilhchristlichen Kunst. τ . II, Wiesbaden 1986, σσ. 75-137 

και πίν. 19-35.

794 . Για την αγία Πελαγία βλ. Sv. Tomecovic, ό.π.

795 . Η αγία, μητέρα των Μακκαβαίων, βλ. Διονυσίου εκ Φουρνά, ό.π., σσ. 161, 272, 

297, εικονίζεται μαζί με τις αγίες Μελάνη και Θεοφανώ στο ναό του Αγίου Νικολάου 

στη Γέρμα, βλ. Ν. Β. Δρανδάκη-Ε. Δωρή-Β. Κέπετζη-Μ. Κωνσταντουδάκη, Έρευνα στην 

Κάτω Μάνη, ό.π., σ. 116.

796 . Τ. Α. Γριτσόπουλου, "Η πελοποννησιακή ζωγραφική μετά την Αλωσιν", ό.π., πίν. 
7-9.

797 . Του ιδίου, ό.π., σ. 363.
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ΓΡΑΠΤΑ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ

Η κατώτερη ζώνη των εξεταζομένων μνημείων κάτω από την ζώνη 

των ολόσωμων αγίων, κοσμείται με σχέδια που μιμούνται ορθομαρμάρωση 

(πίν. 82α) και παρατηρούνται και σ’ άλλα μνημεία της Μάνης. Την 

κλείδα της καμάρας (πίν. 15α, 16α) κοσμεί ζώνη με τετράφυλλους ρόδακες 

σε κόκκινο χρώμα και πλατιά πράσινα φύλλα. Στο εσωράχιο της 

αριστερής πύλης του τέμπλου στην Τσεροβά παρατηρούμε φυλλόσχημο 

κόσμημα (πίν. 68β) ανάλογο μ’ εκείνο στο ναό του Αγίου Νικολάου στη 

Βίτσα.798 Στο ίδιο εξεταζόμενο μνημείο η Αγία Τράπεζα καθώς και η 

ποδέα799 (πίν. 66β) στο κάτω μέρος του τέμπλου ζωγραφίζονται φυτικά 

κοσμήματα με κόκκινο άνθος, ανάλογο μ’ εκείνο σ’ έργα των Μόσχων 

και Κακαβάδων800 και πράσινα φύλλα.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ. Τελειώνοντας το κεφάλαιο, είχα τη δυνατότητα να 

εντοπίσω το άμεσο ή έμμεσο πρότυπο ενός ικανού αριθμού 

παραστάσεων ή μεμονωμένων μορφών, ενώ για τις υπόλοιπες μόνο 

επιμέρους στοιχεία τους παρατηρούνται σε άλλα μνημεία. Παρέχουν 

όμως αρκετά στοιχεία για τη συναγωγή συμπερασμάτων.

Εκτός από την τάση γι’ απλούστευση, εκείνο που χαρακτηρίζει το 

μεγαλύτερο μέρος των παραστάσεων είναι η λιτότητα, μ’ εξαίρεση την 

πολυπρόσωπη Σταύρωση, τις σκηνές από το βίο του αγίου Γεωργίου και 

το μαρτύριο της αγίας Βαρβάρας. Έτσι, το λιτό εικονογραφικό σχήμα

798 . Α. Τούρτα, ό.π., πίν. 44β.
799 . A. Frolow, "La "pod^a”, un tissu decoratif de Γ eglise byzantine", Bvzanlion. τ. 

XIII(1938), Bruxelles 1938, σσ. 461-504.

800 . T. A. Γριτσόπουλου, "Η πελοποννησιακή ζωγραφική μετά την Άλωσιν”, ό.π., εικ. 

12, 28.
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μερικών παραστάσεων ( Βαΐοφόρος, Έγερση του Λαζάρου) είναι ίδιο σε 

γενικές γραμμές με το εικονογραφικό σχήμα που ακολουθεί ο Θεοφάνης 

κυρίως στη μονή Αναπαυσά, το οποίο όμως μιμείται παλαιότερο μοντέλο 

του 15ου αι. Στο τελευταίο μνημείο εντοπίζονται εικονογραφικοί τύποι 

μεμονωμένων μορφών αγίων (ο ι άγιοι Γεώργιος και Δημήτριος οι οποίοι 

υψώνουν το χέρι τους σε δέηση, ενώ στο άλλο κρατούν σταυρό), οι 

οποίοι παρατηρούνται και στο εξεταζόμενο μνημείο της Τσεροβάς. Στο 

εξεταζόμενο μνημείο της Γέρμας το εικονογραφικό σχήμα της 

παράστασης Χαίρε των Μυροφόρων έχει ήδη διαμορφωθεί τον 16ο αι. 

από το συνεργείο των ζωγράφων Κονταρήδων. Το εικονογραφικό σχήμα 

πολλών παραστάσεων ή επί μέρους στοιχεία τρυς παρατηρούνται'σ’ 

έργα της ” κρητικής *’ σχολής και της σχολής της ΒΔ Ελλάδας. Κάποια 

από αυτά είναι γνωστά ήδη από την παλαιολόγεια εποχή ή και τον 15ο 

αι. Παράλληλα, οι εξεταζόμενοι ζωγράφοι προτιμούν εικονογραφικούς 

τύπους ( οι έφιπποι άγιοι Θεόδωροι, η απεικόνιση στρατιωτικών αγίων 

ως μάρτυρες), οι οποίοι ήδη έχουν διαμορφωθεί στη μεσοβυζαντινή 

εποχή και εικονίζονται ξανά τον 16ο αι. στην Κύπρο ή σε μνημεία της 

ΒΔ Ελλάδας. Εμφανής είναι η επίδραση από φορητές εικόνες του 

Εμμανουήλ Τζάνε, Λαμπάρδου, αλλά και του Βίκτωρος και του 

Χριστόδουλου Καλλέργη. Από τους δύο τελευταίους, ο πρώτος έχει 

αγιογραφήσει το νεότερο καθολικό της μονής Φιλοσόφου στην 

Αρκαδία(Πος) και ο δεύτερος ναούς στη Μάνη στις αρχές του 18ου αι., 

στην περίοδο της Βενετοκρατίας. Στις φορητές αυτές εικόνες 

παρατηρούνται και τα περιορισμένα δυτικά στοιχεία που εικονίζονται 

στις παραστάσεις των εξεταζομένων μνημείων( Επιτάφιος Θρήνος, 

Προσευχή ).
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Ομως, ο εικονογραφικός τύπος των περισσοτέρων παραστάσεων 

και μεμονωμένων μορφών ή επί μέρους στοιχεία τους, σύμφωνα με τις 

δημοσιεύσεις μνημείων και τις προσωπικές επισκέψεις σ’ αυτά, 

εικονίζονται σε μνημεία του 17ου αι., τα περισσότερα από τα οποία 

είναι έργα των Μόσχων και Κακαβάδων ή βρίσκονται στη Μάνη, και 

του 18ου στη Μάνη, στις υπόλοιπες περιοχές της Πελοπόννησου και 

στην Αττική. Από τις δυνατές συγκρίσεις με άλλα μνημεία της Μάνης, 

είχα τη δυνατότητα να παρατηρήσω εικονογραφικά σχήματα διαφορετικά * 

από τα εικονιζόμενα στα εξεταζόμενα μνημεία. Αυτό δείχνει την 

ποικιλία των πηγών απ’ όπου αντλούσαν οι αγιογράφοι της εποχής, 

μέσα από τα ανθίβολα που κυκλοφορούσαν.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε*

ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

α) Μοροές

Οι αναλογίες των μορφών είναι κανονικές, μ’ εξαίρεση τις μορφές 

στο Σκουτάρι και μερικές στην Τσεροβά (πίν. 81α) και στα Κεχριάνικα 

(πίν. 83β, 84β) που έχουν δυσαναλογίες801, χαρακτηριστικό της 

περιοχής802 . Οι μορφές από λεπτές και ραδινές στη Γέρμα, έχουν 

μεγαλύτερες διαστάσεις στα επόμενα μνημεία, γίνονται πιο βαρειές στην 

Τσεροβά απ’ ότι στο Σκουτάρι και χαλαρές στα Κεχριάνικα και τον 

Πύρριχο.

Το πλάσιμο του προσώπου και των γυμνών μερών γίνεται, πότε με 

την απότομη μετάβαση από το σκούρο προπλασμό στη φωτεινή 

επιφάνεια της σάρκας και πότε με τη χρήση ενδιάμεσων τόνων.803 Οι 

τεχνικές, γνωστές από μνημεία του Που και 18ου αι. στη Μάνη, αλλά 

και την υπόλοιπη Λακωνία είναι οι εξής:

α) Ο προπλασμός είναι ανοικτός ή σκούρος καστανός ή 

καστανοκόκκινος και η σάρκα αποδίδεται είτε με πηχτή ώχρα804 σε

801 . Στην παράσταση της Σταύρωσης στην Τσεροβά τα πόδια των αλόγων και των 

αναβατών τους, καθώς και του κεντυρίωνα προορίζονται για μεγαλύτερα σώματα. Στα 

Κεχριάνικα επίσης η μορφή του αρχαγγέλου Μιχαήλ έχει πλατύ σώμα και του Πέτρου 

Αλεξανδρείας μεγάλο κεφάλι.

802 . Μ. Χατζηδάκη, Πνευματικός βίος και πολιτισμός 1669-1821, ό.π., σ. 258, αλλά και 

γι’ άλλες περιοχές, βλ. του ιδίου, ό.π., σ. 253.

803 . Στην εικόνα του Oberlin (18ος) παρατηρούνται και οι δύο μέθοδοι, β λ  Th. Gouma- 
Peterson, ό.π., σ. 58.

804 . Ανάλογη τεχνική έχει παρατηρηθεί τον 17ο αι. στο ναό του Αγίου Χαραλάμπου στο 

Σταυροπήγι και των Αγίων Κωνσταντίνου κι Ελένης στην Καστάνια, β λ  Ν. Β. Δρανδάκη-Ε. 

Δωρή-Σ. Καλοπίση-Β. Κέπετζη-Μ. Παναγιωτίδη, Π.Α.Ε. 1981, τ. Β', ό.π., σσ. 480, 531 και 

της Παναγίας της Εννιάμερης στη Σκάλα Βαχού (1642) της Μάνης, στη μορφή του
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λευκό ή γκρίζο η οποία αφήνει ακάλυπτο τον προπλασμό, ή απλώς 

είναι λευκή χωρίς ενδιάμεσους τόνους805 .

β) Ρόδινες806 ή κόκκινες807 πινελιές στο πλάσιμο της σάρκας 

μειώνουν την αντίθεση μεταξύ σκοτεινού προπλασμού και ανοιχτόχρωμης 

σάρκας. Το πλάσιμο είναι ιδιαίτερα γλυκερό στα μνημεία του α’ μισού 

του 18ου αι. ( Αγιος Γεώργιος στο Σκουτάρι)808 , όπως παρατηρείται την 

ίδια εποχή στο Αγιον Ορος809 .

Αγίου Ιππόλυτου, βλ. Ν. Β. Δρανδάκη-Ε. Δωρή-Β. Κέπετζη-Μ. Κωνσταντουδάκη, 41 

Έρευνα στην Κάτω Μάνη**, ό.π., σ. 152, σημ. 278, πίν. 32α και τον 18ο, στο ναό του 

Αγίου Νικήτα στους Δολούς, βλ. Ν. Β. Δρανδάκη-Ε. Δωρή- Σ. Καλοπίση-Β. Κέπετζη-Μ. 

Κωνσταντουδάκη, Π.Α.Ε. 1981, τ. Β', σ.πΜ σ. 510 και του Ταξιάρχη στο Μοναστηράκι βλ. 

Ν. Β. Δρανδάκη-Ε. Δωρή-Β. Κέπετζη-Μ. Κωνσταντουδάκη, ό.π., σ. 164.

805 . Αυτή η τεχνική μαζί με κάποια άλλα στοιχεία αποτελούν τα χαρακτηριστικά ενός 

ιδιώματος μ* ευρύτερη διάδοση στη Μάνη σε ναούς του 18ου και 19ου αι., των ιδίων, 

ό.π., σ. 21.

806 . Στις μορφές των αγίων Δημητρίου, Πελαγίας και Θέκλας στη Γέρμα (πίν. 12β, 16β, 

17α). Ανάλογο πλάσιμο παρατηρείται τον 17ο αι. σε μερικά πρόσωπα στο ναό της Παναγίας 

Εννιάμερης στη Σκάλα Βαχού και στην παράσταση της Κοίμησης στο ναό της Φανερωμένης 

στα Καλύβια, βλ. των ιδίων, ό.π., σσ. 152, 211.

807 . Στο Σκουτάρι, (πίν. 58α, 61β) στις αγίες Παρασκευή, Μαρίνα, στον Ιησού στη 

σκηνή ° Έπείνασα κι' εδώκατέ μοι φαγειν °  στην εικονιστική απόδοση των λόγων του 

Ιησού (Ματθ. κ ε \  35-36). Στην Τσεροβά, (πίν. 70β, 81α) στην αγία Κυριακή, τον 

Ιωάννη, το λογχοφόρο, την Παναγία και τις μυροφόρες στη Σταύρωση, στη γυναικεία 

μορφή στην εικονιστική απόδοση των λόγων του Ιησού (Ματθ. κ ε ', 35-36) και στις 

θεραπαινίδες στη Γέννηση της Θεοτόκου. Το ίδιο παρατηρείται στο ναό της Κοίμησης της 

Θεοτόκου έξω από το χωριό) των Άνω Δολών (17ος αι.), στις μορφές που πλάθει ο καλύτερης 

ποιότητας ζωγράφος, και στα πρόσωπα του τέμπλου στο ναό των Αγίων Πάντων στην 

Πλάτσα (18ος αι.), βλ. Ν. Β. Δρανδάκη-Ε. Δωρή-Σ. Καλοπίση-Β. Κέπετζη-Μ. Παναγιωτίδη, 
Π.Α.Ε. 1981, τ. Β', ό.π., σσ. 501,549.

808 . Ν. Β. Δρανδάκη-Ε. Δωρή-Β. Κέπετζη-Μ. Κωνσταντουδάκη, Έρευνα στην Κάτω 
Μάνη, ό.π., σσ. 156,176.

809 . Μ. Χατζηδάκη, Πνευματικός βίος και πολιτισμός, ό.π., σ. 250.
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γ) Επίσης παρατηρούμε προπλασμό και σάρκα στον ίδιο τόνο του 

καστανού810 ή με μία μικρή διαφορά8" ,  ώστε να μην προκαλείται 

αντίθεση, ενώ μερικές φορές η επιφάνεια γύρω από τα μάγουλα 

καλύπτεται με λευκό χρώμα812. Λευκές γραμμές ή πινελιές χρησιμεύουν 

ως φώτα813.

Οι σακκούλες κάτω από τα μάτια αποδίδονται είτε με μία 

καμπύλη γραμμή κάτω από τα μάτια ή με μια τριγωνική σκίαση κάτω 

από αυτά (πίν. 58α)814, ενώ σκιάζεται το μέρος ανάμεσα στο στόμα και το

810 . Στον άγιο Σπυρίδωνα, Αντώνιο και Βασίλειο στο Σκουτάρι (πίν. 62α, 63α), όπου 

ελαφρά ρόδινες πινελιές χρησιμεύουν ως φώτα και στην Τσεροβά (πίν. 74β, 78α) στον 

οίκο *’ Δ ” και το στρατιώτη δίπλα από τον Ιησού στην Κρίση των αρχιερέων.

811 . Στη Γέρμα, ο άγιος Αλέξιος (πίν. 12β), όπου λευκές ή λευκορρόδινες πινελιές 

χρησιμεύουν ως φώτα, στο Σκουτάρι, ο άγιος Θεοδόσιος ο Κοινοβιάρχης (πίν. 45α) του 

οποίου το πλάσιμο είναι σκληρό, στην Τσεροβά, ο άγιος Αλέξιος, οι αγίες Μαρίνα, 

Ελένη και η Παναγία στο Γενέσιο της Θεοτόκου (πίν. 82α, 69α), στα Κεχριάνικα (πίν. 

83β) και στον Πύρριχο ο Πέτρος Αλεξανδρείας και ο Ιάκωβος ο Αδελφόθεος 

αντίστοιχα.

8,2 . Στη μορφή του αγίου Ιωάννη του Χρυσόστομου στο Σκουτάρι.

813 . Στη μορφή του Ιησού στην εικονιστική απόδοση των λόγων του Ιησού (Ματθ. 

κε ', 35-36) (πίν. 53α, 54α) τα φώτα μπαίνουν σ’" ακτινωτή διάταξη γύρω από τα μάτια, 

τεχνική φορητών εικόνων, όπως στη μονή Τσίγκου, β λ  Ν. Β. Δρανδάκη-Ε. Δωρή-Σ. 

Καλοπίση-Β. Κέπετζη-Μ. Παναγιωτίδη, Π.Α.Ε. 1981 , τ. Β', ό.π., σ. 568.

814 . Τεχνική μέθοδος γνωστή από τον ζωγράφο Ξένο Διγενή και η οποία έχει 

εντοπισθεί και τον 16ο αι. στον ζωγράφο Αντώνιο, που είναι γνωστός στη 

βιβλιογραφία ως ο ζωγράφος του παλαιού καθολικού της μονής Ξενοφώντος, παρ’ όλο 

που ένα μέρος των τοιχογραφιών της οφείλεται σ’ αυτόν. Β λ Μ. Garidis, La peinture 

murale, ό.π., σ. 163. Παρατηρείται στη μορφή του Ιωάννη του Καλυβίτη στη μονή της Γόλας 

(1632), βλ. Α. Ξυγγόπουλου, Σχεδίασμα της ιστορίας της θρησκευτικής ζωγραφικής μετά την 

Άλωσιν, ό.π, πίν. 50.1 και στη Μάνη στο ναό της Φανερωμένης στα Καλύβια, στην 

παράσταση της Κοίμησης της Θεοτόκου ( 17ος α ι . ), β λ  Ν. Β. Δρανδάκη-Ε. Δωρή-Β. 

Κέπετζη-Μ. Κωνσταντουδάκη, Έρευνα στην Κάτω Μάνη, ό.π., σ. 211 σημ. 395. Στο 

παράδειγμα αυτό η θλίψη των προσώπων εκφράζεται με την τριγωνική σκιά κάτω από 

τα μάτια και με δύο συμμετρικές ρυτίδες κάτω από το μέτωπο. Στην Τσεροβά (πίν. 70β), 

το πρώτο στοιχείο εντοπίζεται στη μυροφόρο και το δεύτερο στον καλό ληστή στη 

Σταύρωση. Η χρήση τριγωνικής σκιάς κάτω από τα μάτια για την απόδοση έντονης

I
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πηγούνι. Στην Τσεροβά σε μερικές μορφές* 815 (πίν. 69α, 75α) τό πλάσιμο 

του προσώπου συμπληρώνουν κόκκινες πινελιές.

Τα φρύδια αποδίδονται με δύο καμπύλες γραμμές, αδρές πολλές 

φορές, που ενώνονται στη ρίζα της μύτης και σχηματίζουν διχάλα. Πάνω 

από τις καμπύλες αυτές, στα πρόσωπα μεσηλίκων ή γερόντων, το 

πλάσιμο των οποίων είναι αναλυτικό, διαγράφονται άλλες δύο. Τις ρυτίδες 

του μετώπου αποδίδουν (πίν. 44α) τρεις ευθείες γραμμές ( Γρηγόριος ο 

Θεολόγος στο Σκουτάρι), ή δύο συμμετρικές καμπύλες. Στην Τσεροβά 

(πίν. 75α) επί πλέον, κόκκινες πινελιές αποδίδουν τα βλέφαρα της 

γυναικείας μορφής στη σκηνή " εδίψησα κι εποτίσατέ με ” στην 

εικονιστική απόδοση των λόγων του Ιησού ( Ματθ. κ ε \  35-36). Επίσης, 

λευκές κάθετες πινελιές816 αυλακώνουν τα φρύδια του Πέτρου 

Αλεξανδρείας στα Κεχριάνικα (πίν. 83β), καθώς και τις σακκούλες κάτω 

από τα μάτια.

Το στόμα είναι κανονικό με τονισμένο το πάνω χείλος817 και στη 

γυναικεία μορφή στην εικονιστική απόδοση των λόγων του Ιησού ( 

Ματθ. κ ε \ 35-36 ), στην Παναγία και στις μυροφόρες έχει έντονο 

κόκκινο χρώμα.

τραγικής έκφρασης παρατηρείται και στο ναό του Αγίου Νικολάου στην Καστοριά, βλ. 

Α. Τούρτα, ό.π., σ. 198.

815 . Στις θεραπαινίδες στο Γενέσιο της Θεοτόκου και στη γυναικεία μορφή η οποία 

περιποιείται τον Ιησού στην εικονιστική απόδοση των λόγων του Ιησού( Ματθ. κε ', 35- 

36 ). Κόκκινες πινελιές έχουν παρατηρηθεί και σε εικόνες, πιθανά έργα του Μιχ. 

Δαμασκηνού, βλ. Π. Λ. Βοκοτόπουλου, ό.π., σσ. 55, 72, αλλά και στη μονή Καβελλάρη 

(17ος), βλ, Ν. Β. Δρανδάκη-Σ. Καλοπίση-Μ. Παναγιωτίδη, Π.Α.Ε. 1980, ό.π., σ. 238.

8ΐ6 . Όπως στη μονή Τσίγκου βλ. Ν. Β. Δρανδάκη-Ε. Δωρή-Σ. Καλοπίση-Β. Κέπετζη-Μ. 

Παναγιωτίδη, Π.Α.Ε.. 1981, τ. Β', ό.π., σ. 568.

817 . Όπως στη μονή Ζωοδόχου Πηγής στο Νεοχώριο ( 1787 ), όπου το επάνω χείλος 

των μορφών σχηματίζει περισπωμένη, βλ. Ν. Β. Δρανδάκη-Ε. Δωρή-Β. Κέπετζη-Μ. 

Κωνσταντουδάκη, Έρευνα στην Κάτω Μάνη, ό.π., σ. 148.
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Ο λαιμός στη Γέρμα σχηματίζει αναδίπλωση εξαιτίας του όγκου 

στις μορφές των αγίων Αλεξίου και Πελάγιος (πίν. 12β, 16β). Το ίδιο 

συμβαίνει όμως και σε μορφές818 των οποίων ο λαιμός είναι λεπτότερος 

(πίν. 17α, 22α, 36γ). Στο Σκουτάρι (πίν. 53α, 54α, 58β, 61 β, ), όπου ο λαιμός 

είναι κανονικού μεγέθους, σε μερικές μορφές819 παρατηρείται η 

αναδίπλωση του λαιμού. Χαρακτηριστικές είναι οι λευκές γραμμές που 

χρησιμεύουν ως φώτα στη μορφή της αγίας Παρασκευής (πίν. 58α), όπως 

και στο πρόσωπο. Στην Τσεροβά ο λαιμός σχηματίζει αναδίπλωση, είτε 

είναι παχύς είτε κανονικός μ* εξαίρεση κάποιες μορφές820. Στα 

Κεχριάνικα, στη μορφή του Πέτρου Αλεξανδρείας (πίν. 83β) και μερικών 

αγγέλων στο ιερό, και στον Πύρριχο στη μορφή του Ιάκωβου του 

Αδελφόθεου μία έντονη γραμμή σχηματίζει αναδίπλωση. Στη μορφή του 

αγίου Παντελεήμονά (πίν. 100α) λευκές πινελιές χρησιμεύουν ως φώτα.

Το πλάσιμο των χεριών και ποδιών πότε είναι συνοπτικό και πότε 

αναλυτικό. Στα γυμνά σώματα του Ιησού και των ληστών στη Σταύρωση 

αποδίδονται οι ανατομικές λεπτομέρειες με μαύρη γραμμή (πίν. 44β, 64α, 

70β, 8 Ια-β), ενώ κόκκινες πινελιές δηλώ.νουν τις πληγές και το αίμα που 

τρέχει απ’ αυτές. Επίσης, εκδηλώνεται διακοσμητική διάθεση στην 

απόδοση των αυτιών του Πέτρου Αλεξανδρείας (πίν. 83β), Πέτρου και 

Παύλου (πίν. 100α) και των χερουβείμ στα Κεχριάνικα. Επί πλέον, ένας 

μικρός κύκλος ή δύο κάθετες γραμμές σε σχήμα ψαροκόκκαλου 

δηλώνουν τα γόνατα.

818 . Στον άγιο Δημήτριο, στον Ιησού στο Μυστικό Δείπνο και στον άγιο Σαμψών.

8,9 . Στις αγίες Παρασκευή και Μαρίνα και στον Ιησού στην εικονιστική απόδοση των 

λόγων του Ιησού ( Ματθ. κε ', 35-36).

820 . Ο άγγελος στον οίκο " Δ ", οι θεραπαινίδες στο Γενέσιο της Θεοτόκου, η Αννα 

και η Ελισάβετ στον οίκο " Ε
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Τα μαλλιά αποδίδονται με συνοπτικό τρόπο στις νεανικές μορφές 

και αναλυτικό στις μεσήλικες και ηλικιωμένες. Χρησιμοποιείται μαύρο ή 

λευκό, ή πολλές φορές και τα δυο χρώματα ανάλογα με την ηλικία, 

μαύρο ή καστανό με κόκκινο στη Γέρμα, στο Σκουτάρι και στην 

Τσεροβά821 (πίν. 80α, 81α), ή βυσσινί στους μαθητές στην Προσευχή και 

στους βοσκούς στον οίκο *’ Η” μόνο στην Τσεροβά (πίν. 82β). Στα 

Κεχριάνικα με πινελιές σε σκούρο κι ανοιχτό καστανό χρώμα 

ζωγραφίζονται τα μαλλιά των αποστόλων Πέτρου και Παύλου, ενώ οι 

άγγελοι στο ιερό έχουν βοστρύχους κιτρινωπούς και κόκκινους. Πολλές 

φορές μαύρη γραμμή περιγράφει λευκή κόμη ή μικρές παράλληλες 

γραμμές την χωρίζουν σε βοστρύχους, όπως και σε άλλα μνημεία του 

18ου αι. στη Μάνη822 .

Οι πτυχές άλλοτε σχηματίζουν ψαροκόκκαλο ακολουθώντας τις 

κινήσεις του σώματος, ενώ σε μερικές μορφές στη Γέρμα αποδίδονται μ’ 

έντονο μαύρο ή καστανό χρώμα σε πράσινο, κυανού, κεραμίδι και καφέ 

βάθος823 , ή λευκό σε κυανού ή κόκκινο βάθος που περιγράφεται με

821 . Στη Γέρμα, η Μαγδαληνή στη σκηνή Μη μοΰ απτού, στο Σκουτάρι, ο άγιος 

Θεόδωρος ο στρατηλάτης και ο Ιησούς στην εικονιστική απόδοση των λόγων του 

Ιησού ( Ματθ. κε ', 35-36) και στην Τσεροβά, ο Ιωάννης και ο Ιησούς στη Σταύρωση, 

ο Προκόπιος, ο Ιησούς στην εικονιστική απόδοση των λόγων του Ιησού ( Ματθ. κε', 

35-36 ), ο άγγελος στον οίκο ” Δ ” , ο αρχάγγελος Μ ιχαήλ και οι γυναικείες μορφές 

με τις προσφορές στο Γενέσιο της Θεοτόκου.

822 . Ο Παντοκράτορας στις σκηνές της Γένεσης, ο Αδάμ στην Ανάσταση, οι μαθητές 

στην Ψηλάφηση του Θωμά στο ναό του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου στο Σκουτάρι, 

προσωπική παρατήρηση Ί φ ι  ο άγιος Αντώνιος στη μονή της Ζωοδόχου Πηγής στα 

Καλύβια, βλ. Ν. Β. Δρανδάκη-Ε. Δωρή-Β. Κέπετζη-Μ. Κωνσταντουδάκη, Έρευνα στην 

Κάτω Μάνη, ό.π., πίν. 47α.

823 . Όπως στο ναό των Ταξιαρχών στην Αγριακόνα η μονοχρωμία των ενδυμάτων 

διακόπτεται από τις πτυχές σε διαφορετικό χρώμα, τρόπος γνωστός από πολλά μνημεία, 

βλ. Ε. Δεληγιάννη-Δωρή, " Οι τοιχογραφίες του υστεροβυζαντινού ναού των Ταξιαρχών 

στην Αγριακόνα ” , ό.π., σ. 597 σημ. 228, όπου παρατίθεται βιβλιογραφία.
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λευκή γραμμή. Σ’ άλλες μορφές οι πτυχές δε δηλώνονται έντονα ( 

δήμιος στη Μαστίγωση και γυναικεία μορφή στην εικονιστική απόδοση 

των λόγων του Ιησού (Ματθ. κ ε \ 35-36). Οι πτυχές αποδίδονται επίσης 

με κάθετες γραμμές, ενώ για τη στρατιωτική εξάρτυση χρησιμοποιείται 

μαύρη γραμμή στο Σκουτάρι ( άγιος Δημήτριος στο Λογχισμό του αγίου 

Δημητρίου ) και την Τσεροβά ( άγιος Προκόπιος), πράσινη πινελιά στη 

Γέρμα (άγιος Δημήτριος στο Λογχισμό του αγίου Δημητρίου ) και 

κίτρινη στα Κεχριάνικα ( αρχάγγελος Μιχαήλ ). Τα γόνατα, οι ώμοι 

και γενικά οι παρυφές των ενδυμάτων δηλώνονται με έντονα λευκά (πίν. 

82α) ή κόκκινα φώτα. Στα Κεχριάνικα (πίν. 83α, 84β) λευκές βούλες 

* κοσμούν τα φτερά των αγγέλων και τις παρυφές των ενδυμάτων (πίν.
I

82α)824 . Ταυτόχρονα παρατηρείται διακόσμηση των ενδυμάτων με φυτικά 

μοτίβα (πίν. 20α), χαρακτηριστικό της εποχής825 .

824 . Ανάλογος τρόπος έχει παρατηρηθεί στον Εμμανουήλ Τζάνε και παλαιότερα στην 

Παντάνασσα στο Μυστρά, στο ναό Εισοδίων στο Σκλαβεροχώρι της Κρήτης και σ’ 

έργα των Φωκάδων, βλ. Π. Λ. Βοκοτόπουλου, ό.π., σ. 104, στο παλαιό καθολικό της 

μονής Μεταμόρφωσης στα Μετέωρα βλ. Evang. Ν. GeorgUsoyanni, ό.π.,σ. 347, σ’ έργα 

των Μόσχων, βλ. Τ. Α. Γριτσόπουλου, ° Η πελοποννησιακή ζωγραφική μετά την 

Άλωσιν ", σ. 392 και στη μονή Καισαριανής βλ. Th. Chatzidakis, Le monastcre de 

Kaisariani, ό.π., εικ. 5α.

825 . Ενδεικτικά αναφέρω τον 17ο αι. τη μονή Προφήτη Ηλία στο Γεωργίτσι και Κάτω 

Καστρίου στη Λακωνία ( πιθανά έργα των Κακαβάδων ) και Κάτω Δίβρης στην 

Ηλεία, βλ. Τ. Α. Γριτσόπουλου, ό.π., εικ. 3, 7, 61*62, και τον 18ο στο ναό των Τριών 

Ιεραρχών στη Στεμνίτσα Αρκαδίας, έργο των Πεδιωτών, βλ. του ιδίου, ό.π., εικ. 58 και 

σ ’ αρκετούς ναούς στη Μάνη, βλ. Ν. Β. Δρανδάκη-Ε. Δωρή-Β. Κέπετζη-Μ. 

Κωνσταντουδάκη, Έρευνα στην Κάτω Μάνη, ό.π., πίν. 19α, 20β, 33β, 45β, 48α.
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β ΐ XtdOOC826

i) To αρχιτεκτονικό βάθος827 είναι πλούσιο στα εξεταζόμενα 

μνημεία, ιδίως στις σκηνές από το βίο του αγίου Γεωργίου στον 

ομώνυμο ναό στο Σκουτάρι. Πρόκειται για κτίρια με δυτικά στοιχεία 

γνωστά από δυτικότροπες εικόνες και μνημεία του 17ου και 18ου αι. ή 

κτίρια που απεικονίζονται ήδη από την παλαιολόγεια εποχή και 

συνεχίζουν να παρατηρούνται στη μεταβυζαντινή, καθώς και σύγχρονα, 

όπου διακρίνονται τα πλατιά κεραμίδια της στέγης.

Ετσι εικονίζονται κτίρια α) με καμπύλη πρόσοψη (πίν. 14α, 30β, 

34α, 54α, 99α)828 , β) με δίρριχτη στέγη, στο μέσον της οποίας ανοίγεται 

στρογγυλό παράθυρο (πίν. 13β, 78α)829 , γ) κτίριο τύπου β σύμφωνα με την 

ταξινόμηση της Ν. Χατζηδάκη (πίν. 69α, 99β)830 , δ) κτίριο τύπου rotonda 

(πίν. 5α, 13α, 69α, 99β)831, ε) κτίριο με οξυκόρυφη στέγη (πίν. 12α, 69β)832 ,

826 . Για το αρχιτεκτονικό και φυσικό βάθος βλ. Αικ. Παναγιωτουνάκου - Πατσουμά, Ο 

φυσικός και αρχιτεκτονικός διάκοσμος στις κρητικές εικόνες, διδ. διατριβή, αδημ., 
Ιωάννινα 1988.

827 . Για το ρόλο του στη βυζαντινή τέχνη, βλ. Τ. Velmans, "Le role du decor 

architectural et la representation de Γ espace dans la peinture des Paleologues”, C.A.. τ. 

XTV(1964), Paris 1964, σσ. 183-216.

828 . Βλ. σημ. 232 στο κεφάλαιο Δ ' της παρούσας εργασίας. Το κτίριο αυτό εικονίζεται 

στην Απόνιψη του Πιλάτου, την Κοίμηση της Θεοτόκου, την Ίαση των δαιμονισμένων, 

τους οίκους " Γ ", " ψ " του Ακάθιστου Ύμνου στη Γέρμα.

829 . Στη Μεταμέλεια του Ιούδα και τον οίκο " Ε " στην Τσεροβά. Γι’ ανάλογο κτίριο 

βλ. Π. Α. Βοκοτόπουλου, ό.π., εικ. 8-9, 81-85 και Α. Τούρτα, " Οι Γιαννιώτες ζωγράφοι 

Αναστάσιος και Αλέξιος ", ό.π., σσ. 179-180.

830 . Στο Γενέσιο της Θεοτόκου. Για το κτίριο αυτό βλ. Ν. Χατζηδάκη, " Γέννηση 

Παναγίας-Γέννηση Προδρόμου. Παραλλαγές και αποκρυστάλλωση ενός εικονογραφικού
Λ  '

θέματος στην κρητική εικονογραφία του 15ου-16ου αιώνα °, ό.π., σ. 140.

811 . Για το κτίριο αυτό που εικονίζεται στο Γενέσιο της Θεοτόκου, στην Εκδίωξη των 

εμπόρων από το ναό και τη Φιλοξενία του Αβραάμ, βλ. σημ. 448 στο κεφάλαιο Δ ' της 
παρούσας εργασίας.

832 . Τέτοιο κτίριο, που εικονίζεται στα Εισόδια της Θεοτόκου, παρατηρείται και σ* 

έναν άλλο ναό της Μάνης, τον 18ο αι., του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου στην
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στ) κτίριο μ’ επίπεδη στέγη. Στον οίκο ** Ε °, στον τελευταίο όροφο του 

κτιρίου ζωγραφίζεται δωμάτιο μικρών διαστάσεων (πίν. 78α), ζ) κτίριο του 

οποίου το μεσαίο τμήμα της στέγης είναι περισσότερο υψωμένο από τα 

πλαϊνά (πίν. 35α)* 833 η) διώροφο κτίριο του οποίου ο κάτω όροφος είναι 

διαμορφωμένος σε τοξοστοιχία (πίν. 31 β, 74β)834 , θ) κτίριο το οποίο 

διαγράφει καμπύλη(πίν. 50β)835 , ι) περίκεντρος σχεδόν με τοξωτά 

ανοίγματα ή στηρίζεται σε κίονες (πίν. 49β, 74α)836 ( Μαρτύριο του αγίου 

Γεωργίου στον τροχό στο Σκουτάρι και ο ναός που κρατούν οι 

απόστολοι Πέτρος και Παύλος στην Τσεροβά ), και ι α ) κτίριο του

Πλάτσα, βλ. Ν. Β. Δρανδάκη-Ε. Δωρή-Β. Κέχετζη-Μ. Παναγιωτίδη, Π.Α.Ε. 1981, τ. 

Β \ ό.π., πίν. 299α.

833 . Τέτοιο κτίριο, που εικονίζεται ήδη από τον 15ο αι. β λ  Π. Λ. Βοκοτόπουλου, ό.π., 

εικ. 8., είναι γνωστό ως κτίριο δ, σύμφωνα με την ταξινόμηση της Ν. Χατζηδάκη, β λ  

Ν. Χατζηδάκη, ό.π., σ. 140.

834 . Για τον τύπο αυτού του κτιρίου, β λ  A. Stojakovic, "Une contribution a P 

iconographie de P architecture peinte dans la peinture medievale serbe”, C.I.E.B.. t.  Ill, 

Ohride 1961, σσ. 353-362 και εικ. 1-11.

835 . Εικονίζεται ήδη στη Μητρόπολη του Μυστρά, β λ  G. Millet, Monuments byzantins 

de Mistra, ό.π., πίν. 68.3. Στο ναό των Ταξιαρχών στην Αγριακόνα έχει εντοπισθεί 

κτίριο με τη δυναμική καμπύλη της παλαιολόγειας εποχής, που δεν μοιάζει με το 

εξεταζόμενο, βλ. Ε. Δωρή-Δεληγιάννη, ° Οι τοιχογραφίες του υστεροβυζαντινού ναού 

των Ταξιαρχών στην Αγριακόνα”, ό.π., εικ. 15.

836 . Παρόμοιο κτίριο επηρεασμένο από την τέχνη της Αναγέννησης εικονίζεται στο 

ναό του Αγίου Σπυρίδωνα στην Κέρκυρα, β λ  D. Triantaphylopoulos, Die 

Nachbyzantinische Wandmalerei auf Kerkyra und den anderen Ionischen Inseln, ό.π.,, σσ. 

286-287, εικ. 88-89, των Αγίων Σαράντα στο Περιβόλι Κέρκυρας, βλ. Βυζαντινή και 

μεταβυζαντινή τέχνη στην Κέρκυρα, Μνημεία, Εικόνες, Κειμήλια, Πολιτισμός, εκδ. 

Ιεράς Μητροπόλεως Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων, Αθήναι 1994, σ. 79, 

αλλά και στο ναό του Αγίου Πέτρου στο Κορωπί ( 17ος ), β λ  X. Μπούρα-Α. 

Καλογεροπούλου-Ρ. Ανδρεάδη, ό.π., σ. 11, καθώς και τον 18ο αι. στη Μάνη, στο ναό 

του Αγίου Νικολάου στη Γέρμα, έργο του Μιχαήλ Κληροδέτη, στην παράσταση των 

αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Προσωπική παρατήρηση.
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οποίου ο τελευταίος όροφος διαμορφώνεται σε σοφίτα με δίρριχτη στέγη 

(πίν. 78α)837 .

Επίσης, εκτός από τα τείχη με τις ορθογώνιες και του δυτικού 

τύπου απολήξεις, διακρίνουμε τείχη που μοιάζουν με βάθρα με 

κλίμακες838 , ενώ βήλο (πίν. 36β) ενώνει τις άκρες γειτονικών κτιρίων (Τ ο  

Ενύπνιο του αγίου Κωνσταντίνο )839 . Τα κτίρια είναι κατάκοσμα με 

σχέδια rococo840, όπως σ’ άλλους ναούς της Μάνης841, ενώ τα έπιπλα 

κοσμούνται με μαιάνδρους και λευκές κηλίδες που μιμούνται πολύτιμους 

λίθους (πίν. 54α)842 . Αξίζει ν’ αναφερθεί, ότι ο θρόνος που κάθεται ο 

Ιωάννης στο ναό της Μεταμόρφωσης στη Γέρμα είναι σκαλισμένος.843 

Επίσης παρατηρείται διάκοσμος με σχέδια (πίν. 8α, 25α, 54α)844 που

837 . Ανάλογο κτίριο απεικονίζεται στη μονή Μαρδακίου στη Μεσσηνία, βλ. Κ. 

Καλοκύρη, ό.π., πίν. 149α, 150α, και στο νάρθηκα της μονής Παντάνασσας στο 

Μυστρά, προσωπική παρατήρηση.

838 . Όπως σε εικόνα του Αγγέλου με την παράσταση της Αλληγορίας της Ανω 

Ιερουσαλήμ απάτην Κέρκυρα, βλ. Π. Λ. Βοκοτόπουλου, ό.π., πίν. 10, τον 17ο αι. στη 

μονή Μαρδακίου στη Μεσσηνία, βλ. Κ. Καλοκύρη, ό.π., πίν. 150α,β και στο ναό του 

Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου στο Σκουτάρι στη Μάνη, προσωπική παρατήρηση.

839 . Παρατηρείται σε πολλές παραστάσεις της μονής Φιλανθρωπηνών, βλ. σημ. 644 στο 

κεφάλαιο Δ' της παρούσας εργασίας..

840 . Μ. Χατζηδάκη, Πνευματικός βίος και πολιτισμός 1669-1821, ό.π., σ. 247.

841 . Ενδεικτικά αναφέρω κάποιους ναούς στην Κάτω Μάνη : Άγιος Γεώργιος στην 

Πάνιτσα, Αγιος Πέτρος και Παναγία στον Καρβελά, Παναγία η Μεσοσπορίτισσα και 

Αγιος Νικόλαος στο Βαχό, Αγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος στο Σκουτάρι και Αγιοι 

Ταξιάρχες στο Κουσκούνι, βλ. Ν. Β. Δρανδάκη-Ε. Δωρή-Β. Κέπετζη-Μ. 

Κωνσταντουδάκη, Έρευνα στην Κάτω Μάνη, ό.π., πίν. 15α, 20α, 21, 33, 34α, 44α, 50β.

842 . Όπως και στα ρούχα^βλ. σημ. 824 στο κεφάλαιο Δ ' της παρούσας εργασίας.

843 . Σκαλισμένοι θρόνοι εικονίζονται επίσης σε εικόνες από την Κεφαλονιά, βλ., 

Κεφαλονιά ένα μεγάλο μουσείο. Εκκλησιαστική τέχνη, τ. 2, επαρχία Πάλης, γεν. 

εποπτεία Γ. Ν. Μοσχονά, Αργοστόλι 1994, πίν. 65, 70-71, και σε χαρακτικά του 18ου 

και 19ου αιώνα, βλ. Ντ. Παπαστράτου, ό.π., σ. 183 εικ. 180 και σ. 199 εικ. 204.

844 . Σ’ έπιπλα της Δυτικής τέχνης του Που και 18ου αιώνα υπάρχει ανάλογη 

διακόσμηση, βλ. G. Bazin, Classique, Baroque et Rococo, Paris 1965, σσ. 154, 210.
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παρόμοια παρατηρούνται σ’ έναν άλλο ναό της Μάνης της ίδιας 

εποχής.845

ii) Το φυσικό τοπίο αποδίδεται α) με τις απότομα κομμένες 

κορυφές σύμφωνα με τη βυζαντινή συνήθεια και β) με αλλεπάλληλους 

γήλοφους των οποίων οι κορυφές είναι ημικυκλικές ή τριγωνικές, τρόποι 

ευρέως διαδεδομένοι στη Μάνη846. Σε μερικές παραστάσεις847 , τα φώτα 

στις κορυφές των βουνών είναι ίδια όπως και στα ρούχα (πίν. 28β, 31α, 

72α, 81α-β, 82α). Πολλές φορές μαύρη γραμμή αποδίδει το περίγραμμα 

των βουνών, ενώ σε μερικές παραστάσεις στη Γέρμα (πίν. 13α, 19α, 27β, 

29α, 33α)848 , στο Σκουτάρι ( πίν. 44β, 56α)849 και στην Τσεροβά (πίν. 69α, 

81α-β)850 τα φώτα είναι σκληρά και σχηματοποιημένα.

Παρ’ όλες τις αδυναμίες, για τις οποίες θα γίνει λόγος παρακάτω 

αναλυτικά, που παρουσιάζει η ζωγραφική των εξεταζομένων μνημείων, 

γίνεται κάποια προσπάθεια για την οργάνωση των συνθέσεων. 

Συγκεκριμένα, προβάλλεται το κεντρικό γεγονός, ενώ δευτερεύουσες 

σκηνές εικονίζονται σε μικρότερη κλίμακα. Επίσης προσπάθεια για την 

απόδοση της προοπτικής851 γίνεται με τους ακόλουθους τρόπους: α )  με

845 . Στην παράσταση του Χριστού ένθρονου στο ναό της Παναγίας της Φανερωμένης 

στα Καλύβια, βλ. Ν. Β. Δρανδάκη-Ε. Δωρή-Β. Κέπετζη-Μ. Κωνσταντουδάκη, ό.π., σ. 

210, πίν. 48α.

846 . Ν. Β. Δρανδάκη-Ε. Δωρή-Σ. Καλοπίση-Β. Κέπετζη-Μ. Παναγιωτίδη, Π.Α.Ε. 1981 , 

τ. Β', ό.π., σ. 527.

847 . Στη Γέρμα στον οίκο ° Θ " και στην Προδοσία, και στην Τσεροβά στην 

Προσευχή του Ιησού , στη Σταύρωση και στην Προδοσία.

848 . Στην παράσταση του αγίου Σισώη, το Μαρτύριο των αγίων Σαμωνά κι Άβιβου,m
τους οίκους Μ Φ ” και ° Α ° και στην παράσταση Οδ το πτυον εν ττ| χειρί.

849 . Στη Σταύρωση και τον Επιτάφιο Θρήνο.

850 . Στην Προσευχή του Ιωακείμ και της Αννας και τη Σταύρωση.

851 . Αν και παρατηρείται αδυναμία στην ένταξη των μορφών στο χώρο στις 

πολυπρόσωπες συνθέσεις, βλ. Ν. Β. Δρανδάκη-Ε. Δωρή-Β. Κέπετζη-Μ. Κωνσταντουδάκη, 

Έρευνα στην Κάτω Μάνη, ό.π., σ. 124. Στην παράσταση της Σταύρωσης, συμφύρονται
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την τοποθέτηση των μορφών (πίν. 57α) σε διαφορετικά επίπεδα ( η 

παράσταση του Λίθου στη Γέρμα και το Σκουτάρι) ή της μίας μορφής

πίσω από την άλλη, όπως οι μυροφόρες στον Επιτάφιο Θρήνο στο

Σκουτάρι (πίν. 56α), στη Σταύρωση (πίν. 44β, 64α, 70β) και στο Λίθο σ’ 

όλα τα εξεταζόμενα μνημεία (πίν. 7β, 57α) και οι άγγελοι στη Βάπτιση 

(πίν. 24β, 59β).

γ) Χρώμα

Η μεγαλύτερη ποικιλία χρωμάτων διαπιστώνεται στη Γέρμα. Στην 

Τσεροβά έχουν χρησιμοποιηθεί αρκετά χρώματα και ιδιαίτερα φωτεινά 

στους οίκους του Ακάθιστου Ύμνου. Στο Σκουτάρι τα περισσότερα 

χρώματα είναι μουντά, εκτός από το πορτοκαλί που κοσμεί κτίρια στην 

εικονιστική απόδοση των λόγων του Ιησού ( Ματθ. κ ε \  35-36 ). Στα

Κεχριάνικα, τα χρώματα των αγγέλων στο ιερό είναι ανοικτότερα από 

εκείνα στον κυρίως ναό. Φωτεινά επίσης είναι τα χρώματα στις

λιγοστές τοιχογραφίες που υπάρχουν στο ναό της Κοίμησης της

Θεοτόκου στον Πύρριχο.

Ήδη έχει γίνει λόγος για τη χρωματική κλίμακα που έχει

χρησιμοποιηθεί για το πλάσιμο των προσώπων, την απόδοση των

μαλλιών ή της πτυχολογίας.

Συνοψίζοντας, το καστανό χρώμα σε διάφορους τόνους, της ώχρας, 

το λευκό, το ρόδινο και το κόκκινο χρησιμοποιούνται για την απόδοση

------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------
οι μορφές του Ιωάννη και του σπογγοφόρου στη Γέρμα και του Ιωάννη κι ενός

στρατιώτη στην Τσεροβά. Επίσης, η αδυναμία του ζωγράφου στη Γέρμα στην

οργάνωση της σύνθεσης φαίνεται από την παράσταση της Μαστίγωσης (πίν. 31 β). Η 

παράσταση αυτή ζωγραφίζεται στο δυτικό άκρο της πρώτης ζώνης του Ν  τοίχου. Ο 
ζωγράφος όμως, επειδή δεν του έφτασε ο διαθέσιμος χώρος για την απεικόνιση του 

θέματος, έχει ζωγραφίσει τη μορφή του δεύτερου μαστιγωτή στο Δ τοίχο.
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προπλασμού και σάρκας στα πρόσωπα, το καστανό, λευκό, μαύρο, 

καστανοκόκκινο και βυσσινί για την απόδοση των μαλλιών.

Στα ενδύματα κυριαρχεί το κυανού, καστανό, κεραμίδι, κιτρινωπό, 

πράσινο, καθώς και το λευκό για τους χιτώνες των αγγέλων στον 

Ακάθιστο Ύμνο.

Τα κτίρια κι έπιπλα αποδίδονται σε χρώμα λαδί, κίτρινο, πράσινο, 

καστανό, τεφρώδες, κόκκινο και πορτοκαλί. Ιδιαίτερα στο Σκουτάρι και 

στα Κεχριάνικα, στο κτίριο τύπου rotonda στο Γενέσιο της Θεοτόκου, 

παρατηρείται ο συνδυασμός τοίχων στο χρώμα τέφρας και κοκκινωπής 

στέγης. Στην Τσεροβά, οι τοίχοι του ιδίου κτιρίου έχουν καστανό και 

κίτρινο χρώμα.

Το φυσικό τοπίο ακολουθεί ανάλογη χρωματική κλίμακα. Το 

κόκκινο, καστανό, κίτρινο και πράσινο είναι τα χρώματα που 

χρησιμοποιούνται, ενώ μαύρη ή καστανή γραμμή περιγράφει τις κορυφές 

λόφων.

Από την τεχνοτροπική ανάλυση των τοιχογραφιών είχα τη 

δυνατότητα να διαπιστώσω τεχνικές μεθόδους ανάλογες γνωστές από 

μνημεία της παλαιολόγειας εποχής, που έχουν παρατηρηθεί τη 

μεταβυζαντινή εποχή σε μνημεία του 15ου αι., τον 17ο σε εικόνες και 

έργα των Κακαβάδων και Μόσχων, αλλά κυρίως σε ναούς του 17ου και 

18ου αι. στη Μάνη, οι οποίοι βρίσκονται κοντά στα εξεταζόμενα 

μνημεία.



δ) Γενικά χαρακτηριστικά

Επί πλέον οι εξεταζόμενες τοιχογραφίες, ακολουθώντας το γενικό 

κλίμα της εποχής852 αλλά και της περιοχής που εμφανίζεται ήδη από 

τον 17ο αι.853 , χαρακτηρίζονται από γραμμικότητα854 , σχηματοποίηση855 , 

σχεδιαστική αδυναμία856 , αλλά και ομοιομορφία φυσιογνωμικών τύπων857 .

852 . Η τάση αυτή, η οποία συνεχίζει το αντικλασσικό ρεύμα της βυζαντινής τέχνης, 
παράλληλα με την κρητική, η οποία εκπροσωπεί το κλασσικό, παρατηρείται και στην 

ηπειρωτική Ελλάδα, βλ. Μ. Χατζηδάκη, Πνευματικός βίος και πολιτισμός 1669-1821, 

ό.π., σσ. 253-254.

853 . Ν. Β. Δρανδάκη-Ε. Δωρή-Σ. Καλοπίση-Β* Κέπετζη-Μ. Παναγιωτίδη, Π.Α.Ε. 1981, τ. 

Β \ ό.π., σ. 458 και Ε. Δεληγιάννη-Δωρή, ° Μνημειακή αρχιτεκτονική και ζωγραφική 

στη Μεταβυζαντινή Μάνη ( 1460-1830 ) *\ ανακοινώσεις από το ΙΔ' Συμπόσιο 

Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης, Πρόγραμμα και Περιλήψεις 

Εισηγήσεων και Ανακοινώσεων, Αθήνα 1994, σ. 8.

854 . Εκτός από την απόδοση των πτυχών, το πλάσιμο του προσώπου, η γραμμή 

χρησιμοποιείται και για το φυσικό τοπίο ( για την περιγραφή των κορυφών των βουνών 

και άλλες λεπτομέρειες, όπως στην παράσταση του αββά Σισώη στη Γέρμα, στη 

Γέννηση, Βάπτιση και Μεταμόρφωση στο Σκουτάρι και στη Θυσία του προφήτη Δαβίδ 

και Αβραάμ στην Τσεροβά.

855 . Βλ. στην παρούσα εργασία σημ. 850 στο οικείο κεφάλαιο.

856 . Ενδεικτικά αναφέρω μερικά παραδείγματα : α ) Γέρμα. Στον οίκο *’ Γ ° του 

Ακάθιστου Ύμνου (πίν. 26α), η σταυροφόρος ράβδος που κρατάει ο άγγελος στο 

αριστερό του χέρι, ζωγραφίζεται πάνω από το δεξιό κι όχι μέσα απ’ αυτό. Στον οίκο ° 

Μ °, (πίν. 27β) ο κίονας είναι τοποθετημένος ανάποδα με το κιονόκρανο προς τα κάτω, 

β ) Σκουτάρι. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα πόδια του Ιησού και των αποστόλων 

στην Κοινωνία των αποστόλων (πίν. 43β, 44α), καθώς και τα χέρια του αγγέλου στην 

παράσταση των Τριώνς παίδων στην κάμινο. Όπως στο τελευταίο παράδειγμα 

αποδίδεται το σώμα του αγγέλου στην Παναγία του Τέμπλου στο ναό του Αγίου 

Νικολάου στη Γέρμα ( 1750 ), βλ. Ν. Β. Δρανδάκη-Ε* Δωρή-Β* Κέπετζη-Μ. 

Κωνσταντουδάκη, Έρευνα στην Κάτω Μάνη, ό.π., πίν. 22. γ )  Τσεροβά. Ο τρόπος που 

είναι φορεμένο το καπέλο του βοσκού (πίν. 77α) στον οίκο Η”, δ ) Κεχριάνικα. Στην 

παράσταση ιφίζει τα χέρια του Ιησού και των

857 . Ενδεικτικά αναφέρω τον Ιωσήφ Αριμαθείας και την ανδρική μορφή δίπλα του 

στην παράσταση την οποία ο Ιωσήφ Αριμαθείας ζητάει το σώμα του Χριστού (πίν. Ι3β, 

55α), τους αγίους Θεοδώρους (πίν. 34β, 60α), τον Αννα και Καϊάφα στην Κρίση των 

αρχιερέων (πίν. 31 β, 74β), τις θεραπαινίδες στο Γενέσιο της Θεοτόκου (πίν. 69α), τις 

γυναικείες μορφές στην Αρνηση του Πέτρου (πίν. 31β) και τους αγίους Θεοδόσιο τον

αποστόλων



Κοινοβιάρχη και Αθανάσιο εν τω Αθω στη Γέρμα(πίν. 21α). Ομοιομορφία 

φυσιογνωμικών τύπων έχει παρατηρηθεί στον ζωγράφο Γ. Μάρκου, βλ. Μ. Χατζηδάκη, 

Πνευματικός βίος και πολιτισμός, ό.π., σ. 256 και στο ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου

στο Σταυροπήγι στη Μ<̂ ντ1> βλ. Ν. Β. Δρανδάκη-Ε. Δωρή-Σ. Καλοπίση·Β. Κέπετζη-Μ.

Παναγιωτίδη, Π.Αι£·» 1981 τ. Β', ό.π., σ. 474.



Μ Ε ΡΟ Σ  A'

ΚΕΦ ΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΣΥ Ν ΕΡΓΕΙΟ  Ζ Ω ΓΡΑ Φ Ο Ν  Μ Ε Τ Ο  Ο Ν Ο Μ Α  Π Α Ν Α Γ ΙΩ Τ Η Σ

Κ ΑΗ ΡΟ ΑΕΤΗ Σ

Η έρευνα έχει εντοπίσει τέσσερα μνημεία, το ναό της 

Μεταμόρφωσης στη Γέρμα ( 1725 ), το καθολικό της μονής του Αγίου 

Γεωργίου στο Σκουτάρι ( 1737 ), το ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου στην 

Τσεροβά ( 1768 ) και του Γενέσιου της Θεοτόκου στα Κεχριάνικα ( 1789), 

το λεγόμενο μοναστήρι του Καπερνάρου, . των οποίων αναφέρεται ως 

ζωγράφος ο Παναγιώτης Κληρ'οδέτης* 1. Επίσης υπάρχει ένας άλλος ναός, 

της Παναγίας των Κουτρουμανιάνων στον Κάββαλο ( σημ. Πύρριχος ), 

τόπος καταγωγής του Παναγιώτη Κληροδέτη, για τον οποίο η έρευνα 

υποθέτει ότι είναι έργο του τελευταίου2.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος απαραίτητη είναι η 

σύγκριση των παραπόνων μνημείων. Αρχικά εξετάζονται τα ενυπόγραφα 

σύνολα.

________________________
1 . Η μακρόχρονη παρουσία του ζωγράφου, καθώς και το πρόβλημα, αν πρόκειται για τον 

ίδιο που ζωγραφίζει όλες τις εκκλησίες, έχουν ήδη επισημανθεί, βλ. Ν. Β. Δρανδάκη, 

" Ονόματα αγιογράφων σε ναούς της Μάνης ", ό.π., σ. 132.

2 · Ν. Β. Δρανδάκη-Ε. Δωρή-Β. Κέπετζη-Μ. Κωνσταντουδάκη, Έρευνα στην Κάτω Μάνη, 
ό.π., σσ. 215-216.

191



ΔΙΑ Φ Ο ΡΕ Σ ΣΤΑ ΕΝ Υ Π Ο ΓΡΑ Φ Α  ΣΥΝΟΛΑ

α )  Τρόπος υπογραφής. Στις κτητορικές υπογραφές αναγράφεται to  

όνομα Παναγιώτης Κληροδέτης και το χωριό Κάββαλος. Διαφέρουν 

μερικές φορές οι λέξεις που συνοδεύουν το όνομα και τον τόπο 

καταγωγής. Συγκεκριμένα διαβάζουμε α )  στη Γέρμα (πίν. 2β) ° EYTEAHS 

AACKAAQS Π  Α νΑ ΓΗ  Ο THS KAHPOAETHS KATHKOS ΧΩΡΗΟ

ΚΑΒΑΛΟ  ", β) στο Σκουτάρι (πίν. 42α) " AHA XYPOC ΚΑΜΟΥ 

ΠΑΝΑΓΙΟΤΗ KAHPOAETHS. Ε (Ι)Ν  ΧΟΡΙΟ ΚΑΒΑΛ(Ο) ", γ) στην 

Τσεροβά (πίν. 66α) " AHA XHPOC ΠΑ ΝΑ ΓΗ Ο THS ΑΓΗ Ο ΓΡΑΦΟΓ ΑΠΌ 

KOMHC...KOS KABAAOS και δ ) στα Κεχριάνικα (πίν. 84α) " ΚΟΜΙ 

ΚΑΒΑΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΤΙΞ KAIPOAETIS".
ψ

β ) Η εξέταση του εικονογραφικού προγράμματος των τεσσάρων 

μνημείων, παρ’ όλο που ο ναός του Γενεσίου της Θεοτόκου στα 

Κεχριάνικα έχει λιγοστές τοιχογραφίες, έδειξε μερικά κοινά σημεία 

( ολόσωμοι άγιοι, εικονογραφικά θέματα του Δ. τοίχου ), διαφορές 

( εικονογραφικό θέμα της αψίδας ), περισσότερα κοινά εικονογραφικά 

θέματα μεταξύ Γέρμας και Τσεροβάς, ενώ στο καθένα από τα τρία πρώτα 

χρονολογικώς μνημεία υπάρχουν παραστάσεις που δεν απεικονίζονται στα 

άλλα δύο.

γ ) Στον τομέα της εικονογραφίας τα πρότυπα είναι κοινά στην 

πλειοψηφία τους, καθώς λίγες είναι οι διαφορές που παρατηρούνται 

μεταξύ των μνημείων ( Επιτάφιος Θρήνος, οι άγιοι Θεόδωροι, Γεώργιος, 

Δημήτριος, Πέτρος, Παύλος και η αγία Μ αρίνα). Εκείνο που αξίζει να 

σημειωθεί, είναι το διαφορετικό πνεύμα που κυριαρχεί στην απόδοση της

ι
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Σταύρωσης, παρ’ όλο που είναι κοινό το εικονογραφικό πρότυπο στα 

εξεταζόμενα μνημεία. Πρόκειται για τον τρόπο απεικόνισης του κακού 

ληστή, που δεν αναγνώρισε τον Ιησού πάνω στο Σταυρό. Στο Σκουτάρι 

(πίν. 44β) ο κακός ληστής, του οποίου το αριστερό πόδι αιωρείται, 

κοιτάζει προς τα κάτω και ζωγραφίζεται σε μεγάλη απόσταση από τον 

Ιησού και σε μικρότερη κλίμακα απ’ αυτόν και τον καλό ληστή. Στη 

Γέρμα (34α, 64α) το αριστερό πόδι του κακού ληστή αιωρείται και ο ίδιος 

κοιτάζει προς τα κάτω. Στην Τσεροβά (πίν. 81α), έχοντας τα πόδια του 

ενωμένα στο Σταυρό, ο κακός ληστής κοιτάζει προς τα κάτω. Στους δύο 

τελευταίους ναούς, ο κακός ληστής ζωγραφίζεται στην ίδια κλίμακα με τις 

ά λλες  δύο μορφές του Ιησού και του καλού ληστή.

δ ) Παρά την ομοιομορφία των φυσιογνωμικών τύπων σε 

δευτερεύουσας σημασίας μορφές,, ο φυσιογνωμικός τύπος της Πλατυτέρας 

(πίν. 96α-β, 97α-β) διαφέρει στα εξεταζόμενα μνημεία. Στην Τσεροβά (πίν. 

97α) παρουσιάζει ομοιότητα με το φυσιογνωμικό τύπο της Παναγίας στον 

Επιτάφιο Θρήνο στο Σκουτάρι (πίν. 56α). Επίσης διαφέρει ο φυσιογνωμικός 

τύπος του αγίου Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχη (πίν. 12β, 21α, 45α, 52α, 97α) 

στα εξεταζόμενα μνημεία.

ε ) Οι τεχνικές για την απόδοση των μαλλιών, της πτυχολογίας και 

το πλάσιμο του προσώπου έχουν εντοπισθεί λιγότερο ή περισσότερο σε 

όλα τα εξεταζόμενα μνημεία. Στα Κεχριάνικα, εκτός από το χαλαρό 

πλάσιμο, διαφέρει ο " τρόπος απόδοσης των μαλλιών σε μερικές μορφές, 

που όμως παρατηρείται συνοπτικά στον άγιο Προκόπιο και τους αγγέλους 

στον οίκο ” Δ " στην Τσεροβά (πίν. 75β, 80α). Επίσης στο Σκουτάρι και
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την Τσεροβά, χρησιμοποιείται το κόκκινο χρώμα για το πλάσιμο του 

προσώπου, βυσσινί για τα μαλλιά, και ο συνδυασμός καστανού με 

κιτρινωπό για τα κτίρια στην Τσεροβά. Στο Σκουτάρι και τα Κεχριάνικα, 

για τα ίδια κτίρια χρησιμοποιείται το γκριζωπό για τους τοίχους και το 

κόκκινο για τη στέγη.

σ τ) Οι αναλογίες των μορφών στα εξεταζόμενα μνημεία διαφέρουν. 

Στη Γέρμα είναι λεπτές, στο Σκουτάρι έχουν κοντά σώματα και πλατιά 

πρόσωπα, στην Τσεροβά έχουν κανονικές αναλογίες όπως στη Γέρμα, 

αλλά μεγαλυτέρων διαστάσεων. Τέλος, στα Κεχριάνικα οι μορφές είναι 

χαλαρές, μεταξύ των οποίων μερικές παρουσιάζουν δυσαναλογίες.

ζ )  Οι μορφές επίσης διαφέρουν ως προς το ήθος τους. Στη Γέρμα, 

της οποίας οι τοιχογραφίες είναι καλύτερης ποιότητας, οι μορφές 

αποδίδονται με ακαδημαϊκό ύφος, και σε σύγκριση με το Σκουτάρι, σε 

μερικές κοινές παραστάσεις ( Έγερση του Λαζάρου, μαρτύρια ), έχουν 

ζωηρές κινήσεις. Στο Σκουτάρι οι μορφές, παρ’ όλο που είναι στατικές, 

είναι πιο εκφραστικές. Στην Τσεροβά οι μορφές δεν έχοιίν το ακαδημαϊκό 

ύφος των μορφών της Γέρμας, είναι ρεαλιστικές, αλλά όχι τόσο 

εκφραστικές και “αφελείς” όσο στο Σκουτάρι.

ΔΙΑ Φ Ο ΡΕΣ ΣΤΟ  ΙΑΙΟ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦ ΙΚΟ ΣΥΝ Ο ΛΟ

Στο Σκουτάρι παρατηρείται άνιση ποιότητα μορφών. Συγκεκριμένα, 

η γεμάτη γλυκύτητα μορφή της Παναγίας (πίν. 96β) στην αψίδα και η 

καλοσχεδιασμένη μορφή της Παναγίας και του Χριστού στο Τέμπλο 

διαφέρουν από τη μορφή της Παναγίας στον Επιτάφιο Θρήνο (πίν. 56α).

194



Τα ήρεμα πρόσωπα του αγίου Νικολάου (πίν. 62α), αδιάγνωστης μορφής

(πίν. 52β), των αγίων Θεοδώρων (πίν. 60α), Γεωργίου (πίν. 57β),

Παντελεήμονος (πίν. 63β), και αποστόλου Πέτρου μ’ ενιαίο πλάσιμο

έρχονται σ’ αντίθεση με τα πρόσωπα των ιεραρχών Γρηγορίου,

Χρυσοστόμου (πίν. 44α), Κυρίλλου, Ιακώβου του Αδελφόθεου στο ιερό και

του αγίου Αντωνίου (πίν. 63α), των οποίων η επιφάνεια κατακερματίζεται

από τις σκληρές γραμμές που ορίζουν τους όγκους κι αποδίδουν τα

χαρακτηριστικά3. Επίσης οι μορφές των ιεραρχών Γρηγορίου, Βασιλείου,

Χρυσοστόμου στον κυρίως ναό και των αγίων Πέτρου, Σπυρίδωνος (πίν.

62α) κι Αικατερίνης (πίν. 62γ) έχουν σχήμα ματιών διαφορετικό από τις

υπόλοιπες, ωοειδές. Στον ίδιο ναό, ενώ οι μορφές έχουν δυσαναλογίες,

δεν λείπουν μερικές με κανονικές αναλογίες (Μαρτύριο του αγίου

Δημητρίου, ολόσωμες μορφές ). Στη Γέρμα, αν και οι αναλογίες των

μορφών έχουν ραδινές αναλογίες, οι μορφές των αρχιερέων στην Κρίση

των αρχιερέων (πίν. 31 β) έχουν κοντές αναλογίες. Στην Τσεροβά το

πλάσιμο των χεριών του αγίου Νίκωνος είναι συνοπτικό (πίν. 79α), ενώ στα

χέρια της αγίας Θεοδώρας (πίν. 71 β) και αδιάγνωστου δικαίου (πίν. 72β)

αποδίδονται οι φάλαγγες. Στο ναό αυτό τα χρώματα σε μερικές

παραστάσεις (Επιτάφιος Θρήνος, Προσευχή Ιωακείμ και Αννας, αδιάγνωστη

παράσταση) είναι μουντά, ενώ φωτεινά στις σκηνές του Ακάθιστου Ύμνου.

Στα Κεχριάνικα οι μορφές των σεραφείμ κι αγγέλων δίπλα από την

• Πλατυτέρα και των αγγέλων εκατέρωθέν της (πίν. 83α), έχουν πιο χαλαρό

πλάσιμο από τις υπόλοιπες. Στις περισσότερες μορφές το περίγραμμα του

►Ο

3 . Ανάλογες διαφορές έχουν εντοπισθεί στο ναό της Αγίας Παρασκευής στους Δολούς ( 

17ος αι. ), όπου, αν και μνημονεύεται στην κτητορική επιγραφή μόνο ο ζωγράφος 

Παναγιώτης Μπενιζέλος, ένα μεγάλο μέρος του διακόσμου είναι έργο βοηθού, βλ. Ν. Β. 

Δρανδάκη-Ε. Δωρή-Σ. Καλοπίση-Β. Κέπετζη-Μ. Παναγιωτίδη, Π.Α.Ε 1980 , ό.π., σ. 222.
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προσώπου αποδίδεται γραμμικά, ενώ σε άλλες ( οι δύο άγγελοι δεξιά της 

Πλατυτέρας) στο σημείο αυτό η σάρκα σβήνει απαλά, αφού το χρώμα του 

προσώπου και του λαιμού είναι σχεδόν το ίδιο (πίν. 83α). Αξίζει ν’ 

αναφέρω σε μερικές απ’ αυτές το διακοσμητικό τρόπο απόδοσης των 

αυτιών (σεραφείμ στο ιερό), καθώς και τα φωτεινά χρώματα στα μαλλιά, 

κιτρινωπό ή κόκκινο μαζί με μαύρο (σεραφείμ κι άγγελοι στο ιερό, 

αρχάγγελος Μιχαήλ). Ακόμη και στη Γέρμα, που οι τοιχογραφίες έχουν 

ενιαίο ύφος, τα σκεύη πάνω στο τραπέζι στην παράσταση της Φιλοξενίας 

του Αβραάμ (πίν. 5α) αποδίδονται ρεαλιστικά, ενώ στην παράσταση του 

Μυστικού Δείπνου (πίν. 36γ) συμβατικά μ’ ευθείες γραμμές, κάθετες και 

παράλληλες.

Ο ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΟΝ ΠΥΡΡΙΧΟ 

Το ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου στον Πύρριχο, για τον οποίο 

ήδη έχει επισημανθεί η ομοιότητά του, θα συγκρίνω με το ναό του 

Γενεσίου της Θεοτόκου στα Κεχριάνικα.

Παρατηρείται ο ίδιος τρόπος απόδοσης των χαρακτηριστικών του 

αποστόλου Παύλου (πίν. 88α) στον Πύρριχο με τον άγιο Ιάκωβο 

Αδελφόθεο (πίν. 86α) στα Κεχριάνικα, αλλά στον τελευταίο ναό είναι 

περισσότερο συνοπτικός. Οι ρυτίδες κάτω από το ένα μάτι αποδίδονται με 

τριγωνική σκίαση και κάτω από το άλλο με μία καμπύλη γραμμή. Το 

σχήμα της μύτης είναι ίδιο και τα φρύδια σχηματίζουν διχάλα, στον 

Πύρριχο με τεθλασμένες γραμμές και στα Κεχριάνικα με καμπύλες. 

Κοινός είναι ο τρόπος απόδοσης των ζυγωματικών, όπου υπάρχει μία 

δεύτερη γραμμή στον Πύρριχο, η οποία δεν παρατηρείται στα
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Κεχριάνικα. Στον πρώτο ναό οι ρυτίδες στο μέτωπο είναι δύο συμμετρικές 

καμπύλες, ενώ στο δεύτερο μία. Και στους δύο ναούς τα μαλλιά 

αποδίδονται με κάθετες παράλληλες πινελιές στο μπροστινό μέρος του 

κεφαλιού κι ευθείες χωρισμένες σε τούφες στο πίσω μέρος. Ο ίδιος 

τρόπος απόδοσης παρατηρείται στο Σκουτάρι ( ιεράρχης Γρηγόριος στο 

ιερό ), που όμως είναι περισσότερος συνοπτικός (πίν. 44α) από τους 

παραπάνω ναούς. Στον Πέτρο Αλεξανδρείας στα Κεχριάνικα (πίν. 83α) και 

σε αδιάγνωστο ιεράρχη και τον απόστολο Παύλο στον Πύρριχο (πίν. 88α) 

τα γένια είναι μικρές παράλληλες γραμμές, που ακολουθούν το σχήμα του 

προσώπου και χωρίζονται σε δύο μέρη στη βάση του πηγουνιού. Τα 

μαλλιά του Χριστού του Ζωοδότη στο τέμπλο στον Πύρριχο (πίν. 100α) 

και του αρχάγγελου Μιχαήλ στα Κεχριάνικα (πίν. 84β) αποδίδονται με 

πινελιές σε ροζ χρώμα που σχηματίζουν βοστρύχους σε βυσσινί βάθος. 

Στα Κεχριάνικα έχουν περισσότερη πλαστικότητα. Το ίδιο ξηρά, με απλές 

γραμμές, αποδίδεται η πτυχολογία στην- Υπαπαντή (μαφόριο Παναγίας και 

προφήτιδας Α ννας) και στην Πλατυτέρα στα Κεχριάνικα, και στην Αγία 

Τριάδα ( χιτώνας του Ιησού ) και Γνώσην άγνωστον ( άγγελος ) στον 

Πύρριχο.

Τα στοιχεία αυτά οδηγούν, κατά τη γνώμη μου, στο συμπέρασμα ότι 

ο ζωγράφος του ναού της Κοίμησης της Θεοτόκου στον Πύρριχο 

προέρχεται από το συνεργείο του Παναγιώτη Κληροδέτη, που εργάσθηκε 

στα Κεχριάνικα ή έχει επηρεασθεί απ’ αυτό.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ. Α$> την έρευνα προκύπτουν διαφορές και ομοιότητες 

στην εικονογραφία, την τεχνική και το ύφος μεταξύ των μνημείων, αλλά 

και διαφορές σ’ ένα εικονογραφικό σύνολο, που πρέπει να οφείλονται
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στην ύπαρξη συνεργείου. Πρέπει να λάβουμε υπ’ όψη μας όμως, ότι την 

εποχή αυτή η αγιογραφία αντιμετωπιζόταν ως επάγγελμα που μαθαίνεται4, 

οπότε δεν απαιτούνταν ιδιαίτερες ικανότητες, οι δωρητές έπαιζαν κάποιο 

ρόλο, υπήρχε ποικιλία ανθιβόλων που κυκλοφορούσαν, αλλά και κάποιες 

διαφορές εικονογραφίας ή τεχνικής δε συνιστούν και διαφορετικό *’ χέρι 

*’5. Γι’ αυτό, με βάση κυρίως το προσωπικό ύφος και την άνιση ποιότητα 

των τοιχογραφιών μεταξύ των μνημείων στη Γέρμα και στο Σκουτάρι, 

πιστεύω, ότι στο καθένα από τα τέσσερα μνημεία έχει εργασθεί 

διαφορετικός ζωγράφος, ενώ δεν αποκλείεται η συνεργασία σ’ ένα 

μνημείο, κυρίως στο καθολικό του Αγίου Γεωργίου στο Σκουτάρι. Επί 

πλέον, η μικρό γραφική δεξιότητα του ζωγράφου της Μεταμόρφωσης στη 

Γέρμα, καθώς και η χρήση της τεχνικής φορητών εικόνων6, δεν 

αποκλείουν την πιθανότητα, ότι μερικά μέλη του συνεργείου ασχολούνταν 

και με τη ζωγραφική φορητών εικόνων.

4 . Μ. Χατζηδάκη, Πνευματικός βίος και πολιτισμός, 1669· 1821, ό.π., σ. 249 και Α. 

Τούρτα, ό.π., σ. 229. Για το επάγγελμα του ζωγράφου στο β' μισό του 16ου αι., βλ. Α. Δ. 

Παλιούρα, ° Η ζωγραφική εις τον Χάνδακα από 1550-1600 °, ΘΗΣΑΥΡΙΣΜΑΤΑ. τ.Χ 

( 1973), Βενετία 1973, σσ. 101-123.

5 . Ήδη αυτό έχει επισημανθεί για τον 16ο αι. για σπάνια εικονογραφικά σχήματα, βλ. 

Μ. Garidis, La peinture murale, ό.π., σ. 92: ‘’...Finalement, Γ iconographie n ’ est pas un 

facteur determinant pour definir un style. La repetition des schemas rares peut seulement 

servir de preuve pour Γ existence de contacts ou m ane pour Γ utilisation de memes 
crocquis ou encore pour le passage des memes artistes d’ une equipe a Γ autre”.

6 . N. Β. Δρανδάκη-Ε. Δωρή-Β. Κέπετζη-Μ. Κωνσταντουδάκη, Έρευνα στην Κάτω Μάνη, 

ό.π., σ. 124 και σημ. 813 στο κεφάλαιο Ε 'τη ς  παρούσας εργασίας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ '

Π Η ΓΕ Σ ΕΜ Π Ν Ε Υ ΣΗ Σ ΚΑΙ Π ΡΟ Τ Υ Π Α  Ζ Ω Γ ΡΑ Φ Ο Ν

Η εξέταση της εικονογραφίας και του ύφους των εξεταζόμενων 

μνημείων μου δίνει τη δυνατότητα να προσεγγίσω τις πηγές και τα 

πρότυπα των ζωγράφων με το όνομα Παναγιώτης Κληροδέτης. Η έλλειψη 

ικανού φωτογραφικού υλικού και αναλυτικών μελετών για τον 18ο αι. ή οι 

συνθήκες εργασίας των ζωγράφων τον αιώνα αυτό7 δυσκολεύουν την 

έρευνα και κυρίως την προσέγγιση των άμεσων προτύπων.

Έτσι στον εικονογραφικό τομέα παρατηρώ ανάμειξη στοιχείων από 

διαφορετικές παραδόσεις8, κάτι που ήδη έχει εντοπισθεί και για τον 17ο 

αι.9

Συγκεκριμένα, το εικονογραφικό πρόγραμμα των εξεταζομένων 

μνημείων αποτελείται από παραστάσεις, που το εικονογραφικό τους σχήμα

• V

7 . Οπως ήδη έχει αναφερθεί η ζωγραφική την εποχή αυτή, δεν αντιμετωπίζεται ως 

τέχνη που απαιτεί ειδικά προσόντα, αλλά ως επάγγελμα που μαθαίνεται, βλ. Μ. 

Χατζηδάκη, Πνευματικός βίος και πολιτισμός, 1669-1821, ό.π. σ. 229 και του ιδίου, 

Έλληνες ζωγράφοι μετά την Αλωση (1450-1821) τ.Ι, Αθήνα 1987, σ. 101. Οι περισσότεροι 

ζωγράφοι, που την εποχή αυτή δεν έχουν ως αποκλειστική απασχόληση τη ζωγραφική, 

όπως οι Χιονιαδίτες οι οποίοι κατά βάση είναι κτηνοτρόφοι, βλ. Κ. Α. Μακρή, 

Χιονιαδίτες ζωγράφοι, 65 λαϊκοί ζωγράφοι από το χωριό Χιονιάδες της Ηπείρου, εκδ. 

Μέλισσα, Αθήνα, χ.χ, σ. 20, αντιγράφουν ανθίβολα, τα οποία έχουν μεγάλη κυκλοφορία, 

βλ. Μ. Βασιλάκη, "Από τους εικονογραφικούς οδηγούς στα σχέδια εργασίας των 

μεταβυζαντινών ζωγράφων. Το τεχνολογικό υπόβαθρο της βυζαντινής εικονογραφίας”, 

διάλεξη στη σειρά: Υλικό, φυσικό και πνευματικό περιβάλλον στον βυζαντινό και 

μεταβυζαντινό κόσμο, 8, Ίδρυμα Γουλανδρή-Χορν, Αθήνα 1995.

* . Α. Ευγγόπουλου, Σχεδίασμα της ιστορίας της ζωγραφικής μετά την Αλωσιν, ό.π., σ. 

311.

9 . Μ. Garidis, La peinture murale, ό.π., σ. 367. Το ίδιο παρατηρείται στη μονή 

Μεταμόρφωσης στο Δρυόβουνο Καστοριάς, βλ. Α. Τούρτα, ό.π., σσ. 220-221, και για το 

Βίκτωρα στη Νέα Μονή Φιλοσόφου, βλ. Ε. Ν. Γεωργιτσογιάννη, "Παρατηρήσεις επί των 

τοιχογραφιών της Νέας Μονής Φιλοσόφου (1693)” , ό.π., σ. 530.
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εντοπίζεται στην “κρητική” σχολή10, τη σχολή της ΒΔ Ελλάδας*1, ή που 

περιέχει στοιχεία και των δύο σχολών12. Δεν λείπουν βέβαια

παραστάσεις, που συνεχίζουν παλαιολόγεια σχήματα, τα οποία εικονίζονται
, >

και στη μεταβυζαντινή εποχή'3 ή που έχουν στοιχεία, που συναντιούνται 

τόσο σ’ έργα της "κρητικής” σχολής όσο και της σχολής της ΒΔ 

Ελλάδας14 15 16 17. Το εικονογραφικό σχήμα μερικών παραστάσεων εντοπίζεται 

επίσης σε φορητές εικόνες του 16ου'5, 17ου'6 και 18ου'7 αιώνα. Στις

10 . Οι παραστάσεις: Βάπτιση, Έγερση του Λαζάρου, Βαΐοφόρος, ο Επιτάφιος Θρήνος, 
Μη μου π̂του, Ψηλάφηση του Θα>μά, Ου το πτυον εν ττ| χειρί, Γενέσιο και Εισόδια της 
Θεοτόκου, Μεταμέλεια του Ιούδα.
11 . Οι παραστάσεις: η Προδοσία, που το εικονογραφικό της σχήμα είναι ήδη γνωστό 
από μνημεία του 15ου αι., ο Λίθος, το Χαίρε των μυροφόρων. Προσθέτω την απεικόνιση 
των στρατιωτικών αγίων ως μαρτύρων, που όμως είναι γνςρστή από τη μεσοβυζαντινή 
εποχή.
12 . Οι παραστάσεις: Κρίση των αρχιερέων, Εμπαιγμός, Σταύρωση και Κοίμηση της 
Θεοτόκου.
13 . Οι παραστάσεις: Γέννηση, Υπαπαντή, Εκδίωξη των εμπόρων από το ναό, Αρνηση 
του Πέτρου, Ανάληψη, Εις Αδου Κάθοδος, Ψηλάφηση του Θωμά. Αυτό παρατηρείται και 
στην απεικόνιση κτιρίων, βλ. σημ. 835 στο κεφάλαιο Ε' της παρούσας εργασίας. Στην 
εικονογραφία άλλωστε η *’κρητική” σχολή συνεχίζει τα παλαιολόγεια σχήματα, βλ Μ. 
Garidis, La peinture murale, ό.π., σ. 142.
14 . Οι παραστάσεις: Γέννηση, Υπαπαντή, Βάπτιση, Μυστικός Δείπνος, Ελκόμενος, 
Ανάληψη, Κοίμηση της Θεοτόκου, Εις Αδου Κάθοδος.
15 . Όπως η Σταύρωση από εικόνα του Παλαιοκαπά και ο Επιτάφιος Θρήνος στη Γέρμα 
και την Τσεροβά από εικόνα του Εμμ. Λαμπόρδου.
16 . Στοιχεία του Επιταφίου Θρήνου στο Σκουτάρι εικονίζονται σε εικόνα του Εμμανουήλ 
Τζάνε Μπουνιαλή. Το εικονογραφικό σχήμα της παράστασης της Προσευχής και της 
Μαστίγωσης εντοπίζεται σε εικόνα του Βίκτωρα , όπως επίσης και εκείνο της Βαΐοφόρου, 
που χαρακτηρίζεται από λιτότητα.
17 . Η παράσταση του Γενεσίου της Θεοτόκου, της οποίας το εικονογραφικό σχήμα 
απεικονίζεται ήδη στην εντοίχια ζωγραφική του Που αι. στα Μετέωρα, παριστάνεται με 
μεγάλη ομοιότητα σε εικόνα του Χριστόδουλου Καλλέργη, μ’ εξαίρεση το μεσαίο κτίριο. 
Στην Υπαπαντή σ ’ όλα τα εξεταζόμενα μνημεία, εκτός από εκείνο στο Σκουτάρι, η 
λεπτομέρεια του καλαθιού με το οποίο μεταφέρει τα περιστέρια ο Ιωσήφ παρατηρείται 
σε εικόνες από την Ήπειρο, αλλά και στην εντοίχια ζωγραφική στην Αττική και την 
Πελοπόννησο τον 18ο αι. Στην τελευταία περίπτωση δεν είμαι σε θέση να εξακριβώσω 
πού απεικονίσθηκε πρώτα, στην εντοίχια ζωγραφική ή τις φορητές εικόνες.
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φορητές εικόνες οφείλονται τα δυτικά στοιχεία που διαπιστώθηκαν στις 

εξεταζόμενες τοιχογραφίες, τα οποία είναι δεύτε ρεύοντα18 και έχουν 

υιοθετηθεί από τη βυζαντινή ζωγραφική.

Οι πηγές έμπνευσης των εξεταζομένων ζωγράφων δεν περιορίζονται 

μόνο στην παράδοση της εκκλησιαστικής τέχνης. Η ζωγραφική τους είναι 

εμπλουτισμένη με στοιχεία της καθημερινής ζωής19, κάτι που χαρακτηρίζει 

ήδη τον Ι7ο αι.20, αλλά έχει παρατηρηθεί και πιο πριν21 και είναι πολύ 

φυσικό για τους ζωγράφους αυτούς με τις δυνατότητες που έχουν για να

18 . Αυτό συμβαίνει σ’ όλη την Πελοπόννησο, όπως γενικά στις τουρκοκρατούμενες 
.περιοχές, βλ. Ε. Ν. Γεωργιτσογιάννη, ’’Παρατηρήσεις επί των τοιχογραφιών της Νέας
Μονής Φιλοσόφου (1693)”, ό.π., σ. 539.
19 . Μερικά από αυτά είναι: τα ενδύματα στις σκηνές της εικονιστικής απόδοσης των 
λόγων του Ιησού (Ματθ. κε\ 35-36) και στη Βαϊοφόρο, ο κεφαλόδεσμος της Μάρθας και 
Μαρίας στην Έγερση του Λαζάρου στο Σκουτάρι, τα κεραμίδια στις στέγες των κτιρίων 
στις σκηνές του Ακάθιστου Ύμνου* και σ’ άλλες παραστάσεις, καθώς και στο 
αρχιτεκτόνημα που ζωγραφίζεται πάνω από την. κτητορική επιγραφή στο Σκουτάρι. Επί 
πλέον στα στοιχεία του καθημερινού βίου ανήκουν τα υποδήματα των αποστόλων στην 
Κοινωνία των Αποστόλων στο Σκουτάρι και την Τσεροβά. Αξίζει ν’ αναφέρω την 
απεικόνιση του Αγίου Τρύφωνα να κρατάει δρεπάνι, επειδή θεωρούνταν προστάτης της 
συντεχνίας των κηπουρών.
20 . Τα έργα των Μόσχων και Κακαβάδων απεικονίζουν στα έργα τους προϊόντα 
υφαντουργίας, μεταλλουργίας και ξυλουργικής, βλ. Τ* Α. Γριτσόπουλου, ‘Ή 
πελοποννησιακή ζωγραφική μετά την Αλωσιν”, ό.π., σ. 377. Αλλωστε η Στεμνίτσα είναι 
σημαντικό κέντρο μεταλλοτεχνίας και υφαντικής, βλ. Ο. Παπαθανασόπουλου, ‘Ή 
εκκλησία των Τριών Ιεραρχών στη Στεμνίτσα”, ό.π., σσ. 220-221 και Α. Ζάχου, 
“Μεσαιωνικά μνημεία Γορτυνίας”, Α.Δ.. τ. 8(1923), εν Αθήναις 1925, σσ. 76-81, εικ. 16- 
21, (σσ. 82-84, εικ. 21). Χαρακτηριστικά είναι τα σκεύη που απεικονίζονται στο Μυστικό 
Δείπνο στο ναό της Παναγίας Μπαφέρω, που μοιάζουν μ* εκείνα που φτιάχνονται στη 
Στεμνίτσα. Ρεαλιστικά στοιχεία επισημαίνονται και στον ζωγράφο Βίκτωρα, βλ. Ε. Ν. 
Γεωργιτσογιάννη, "Παραχρήσεις επί των τοιχογραφιών της Νέας Μονής Φιλοσόφου 
(1693)”, ό.π., σ. 532, όπου αναφέρονται παραδείγματα.
21 . Παράδειγμα αποτελεί ο κεφαλόδεσμος της Σαλώμης και το στρώμα της Παναγίας 
στη Γέννηση στο παλαιό καθολικό της μονής Μεταμόρφωσης στα Μετέωρα, βλ. Evang. 
Ν. Georgitsoyanni, Les peintures murales du vieux catholicon du monastere de la 
Transfiguration aux Meleores (1483), ό.π., σ. 108, εικ. 35.
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μελετήσουν την τέχνη τους22. Παρατηρούνται επίσης στοιχεία από την 

ισλαμική κεραμεική23, τα οποία έχουν εισαχθεί ήδη από τους 

προηγούμενους αιώνες24. Στα εξεταζόμενα μνημεία υπάρχει άφθονη χρήση 

διακοσμητικών στοιχείων rococo, που κοσμούν κτίρια.25 Η ντόπια 

παράδοση δεν αγνοείται από το συνεργείο του Κληροδέτη, όπως δείχνει 

η απεικόνιση του αγίου Νίκωνα.26

Από τις ίδιες πηγές αντλούν οι ζωγράφοι και στη χρήση των 

τεχνικών μεθόδων27. Αλλά και η αμεσότητα στην έκφραση και η τάση 

για γραμμικότητα, που χαρακτηρίζουν τα εξεταζόμενα μνημεία, αποτελούν 

στοιχεία του ύφους τον Ι7ο αι. σ’ έργο ζωγράφων από το Λινοτόπι, που

22 . Συγκεκριμένα ο Τ. Α. Γριτσόπουλος σημειώνει: "Δεν υπάρχουν σχολές για
θεωρητική κατάρτιση και ίσως δεν υπάρχουν κατάλληλα εργαστήρια για άσκησι. Υπάρχει 
το μάτι για να συλλάβει μορφές, υπάρχει η φαντασία, υπάρχουν πρακτικά μέσα
(ανθίβολα) και υπάρχει ο καθημερινός βίος”, βλ Τ. Α. Γριτσόπουλου, ό.π., σ. 375.
23 . Διακοσμητικά μοτίβα όπως της τουλίπας ή τα σαρίκια που φορούν οι στρατιώτες στη 
Σταύρωση στα Κεχριάνικα.
24 . Για τον 15ο αι. βλ. Evang. Ν. Georgitsoyanni, ό.π., σ. 454 σημ. 13, 14, 15, 16, όπου
αναφέρονται παραδείγματα από τη βυζαντινή περίοδο και γίνεται λόγος για τη
μεταβυζαντινή: "L’ inspiration puisee par les artistes byzantins aupres de Γ art islamique 
n’ est pas etrange; certains omements byzantins etaient inspires des omements islamiques.
Apres la chute de Byzance, P art turc, renouvele* par Γ influence de P art persan, a exerce
une certaine influence sur P art et les metiers balkaniques et occidentaux", τον 16ο, βλ A. 

Stavropoulou-Makri, Les peintures murales de P eglise de la Transfiguration a Veltsitsa 
(1568) en Έρϊτε et P atelier des peintres Kondaris, ό.π., σσ. 125-126 και για τον 17ο, βλ 
Α. Τούρτα, ό.π., σ. 206 σημ. 1703, 1706, όπου αναφέρονται παραδείγματα από τον 16ο αι.
25 . Το "ανατολίτικο ροκοκό” που κοσμεί τα εσωτερικά εκκλησιών την εποχή αυτή 
έχοντας στοιχεία από την κοσμική τέχνη, απαντά σ’ όλες τις ευρωπαϊκές επαρχίες της 
Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Βλ. Μ. Garidis, 'Etudes sur le Jugement Dernier post-byzantin 
du XVe a la fin du XIXe siecle. Iconographie-Esthetique, ό.π., σσ. 135-136 και Μ. 
Χατζηδάκη, Πνευματικός βίος και πολιτισμός, 1669-1821, ό.π., σ. 247 και του ιδίου, 
Έλληνες ζωγράφοι μετά την Αλωση (1453-1821), τ. I, ό.π., σ. 104.
26 . Βλ. σημ. 720 στο κεφάλαιο Δ' της παρούσας εργασίας.
27 . Η χρήση τριγωνικής σκιάς, κόκκινων κηλίδων στα βλέφαρα, η απότομη μετάβαση 
από τη σκοτεινή στη φωτεινή επιφάνεια ή ενδιάμεσων τόνων για το πλάσιμο του 
προσώπου.
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όμως έχουν επισημανθεί σ’ έναν ζωγράφο του 16ου αι., τον Αντώνιο, έργο 

του οποίου θεωρείται μέρος του παλαιού καθολικού της μονής 

Ξενοφώντος.28

Η έρευνα των πηγών έμπνευσης των ζωγράφων με το όνομα 

Παναγιώτης Κληροδέτης, κατά τη γνώμη μου, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι

28 . Η ° εξπρεσιονιστική” τάση του ζωγράφου Αντώνιου, η οποία εκδηλώνεται παράλληλα 
με τον κλασικισμό των ζωγράφων της ° κρητικής” σχολής, εκφράζεται κυρίως από τη 
χρήση λευκών κηλίδων στο πρόσωπο των μορφών που ζωγραφίζονται σε σκούρο βάθος. 
Ή τάση αυτή δεν εντοπίζεται μόνο στο παλαιό καθολικό της μονής Ξενοφώντος, αλλά 
και σε μνημεία στη Μολδαυία και την Ελλάδα. Οι πηγές αυτού του ρεύματος 
αναζητούνται στον 14ο και 15ο αι. Για τον ζωγράφο Αντώνιο και το ρεύμα που 
εκπροσωπεί, βλ. Μ. Garidis, La peinture murale dans le mondc orthodoxe.., ό.π., σσ. 161- 
163, 242, 252, 356-357, όπου δίδεται και η προγενέστερη βιβλιογραφία. Για τον 17ο αι. 
στον Αγιο Νικόλαο της Καστοριάς βλ* Α. Τούρτα, ό.π., σσ. 219-220 και τον 16ο στη
μονή Φωτμού, βλ. της ιδίας, ό.π., σ. 226 σημ. .1781: ”Λιτό θεματολόγιο, ροπή προς τη 
φυσική ασχήμια, πλάσιμο συνοπτικό με χρωματικές αντιθέσεις, κυριαρχία της γραμμής, 
τονισμός του δραματικού στοιχείου συνιστούν πάγια γνωρίσματα της ζωγραφικής αυτής, η 
οποία βρίσκεται στους αντίποδες της κρητικής αλλά και της σχολής της ΒΔ Ελλάδας, 
ακολουθώντας την αντικλασσική παράδοση της παλαιολόγειας τέχνης”. Η Α. Μ. 
Musisescu διαπιστώνει για τον 17ο και περισσότερο για τον 18ο αι. ύφος ‘’μοναστικό”, 
που είναι γνωστό από τις καππαδοκικές τοιχογραφίες και συνεχίζουν στις μικρές 
εκκλησίες της Κρήτης, Κύπρου τον 13ο-14ο αι., του Zemen, Kalotino, Ivanovo, Caluiu, 
Stanesti. Εκκλησίες με ”λαϊκά” στοιχεία επισημαίνονται και στην Ήπειρο, Μακεδονία, 
Θεσσαλία και Πελοπόννησο. Βλ. Α. Μ. Musisescu, ‘’Etapes du langage picturale aux 
XVIe-XVIIIe siecles. Reflexions sur la relation entre la forme artistique et ‘T oeuvre 
temoin”, ό.π., σ. 184.
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χαρακτηρίζονται από τάση εκλεκτικισμού29 κι επιστροφής στα παλαιά 

πρότυπα.30

Επίσης, από την εικονογραφική και τεχνοτροπικη ανάλυση 

διαπιστώνεται, ότι τα πρότυπα των ζωγράφων, άμεσα ή έμμεσα δεν είμαι 

σε θέση να γνωρίζω, εντοπίζονται σε γενικές γραμμές στο χώρο της 

Πελοποννήσου, παρά τη δυσκολία προσέγγισής τους, εξαιτίας της τάσης 

τους γι’ απλούστευση και του ανεπαρκούς φωτογραφικού υλικού.

Φορείς της παράδοσης του 16ου αι. στην Πελοπόννησο είναι οι 

ζωγράφοι Κακαβάδες31 και Μόσχοι32 ή οι μαθητές τους.33 Το έργο των

29 . Ήδη παρατηρείται εκλεκτικισμός τον 17ο σι. στον Αγιο Νικόλαο Καστοριάς, Αγιο 
Αθανάσιο κοντά στη Ζαγορά και γίνεται πιο έντονος στη μονή Μεταμόρφωσης στο 
Δρυόβουνο Κοζάνης, έργα του ζωγράφου Νικόλαου από το Λινοτόπι, βλ A. Τουρΐα, 
ό.π., σσ. 226-227, ο οποίος, σύμφωνα με τη συγγραφέα, χαρακτηρίζει τους περισσότερους 
ζωγράφους του Που αι. και εξαρτάται από τη δεξιότητα του καθενός η επιτυχία της 
συναρμογής των διαφορετικής προέλευσης στοιχείων. Το ίδιο έχει διαπιστωθεί και για 
έναν άλλο ζωγράφο του Που αι., το Βίκτωρα, βλ. Ε. Ν. Γεωργιτσογιάννη, 
‘’Παρατηρήσεις επί των τοιχογραφιών της Νέας Μονής Φιλοσόφου (1693)”, ό.π., σ. 530.
30 . Πρόκειται για τους Ηπειρώτες ζωγράφους, που χρησιμοποιούν κρητο-αθωνιτικά
μοντέλα, αλλά είναι πιο απλοϊκοί, ενώ εμπλουτίζονται με αυθόρμητο ρεαλισμό, βλ. Μ. 
Chatzidakis, "Contribution a la peinture post-byzantine”, L' Hellenisme Contemporaine. Le 
Cinqcentieme Anniversaire de la Prise de Constantinople, 29 Mai 1953, σσ. 5-31 (σ. 24), 
επαν. στο 'Etudes sur la peinture post-byzantine, Variorum Reprints, London 1976. Επίσης 
τον 18ο αι. ο Γ. Μάρκου και οι μαθητές του επιστρέφουν σε παλαιό "κρητικά” πρότυπα. 
Βλ. Μ. Χατζηδάκη, Πνευματικός βίος και Πολιτισμός, 1669-1821, ό.π., σ. 256 και Μ.
Garidis, 'Etudes sur le Jugement Dernier post-byzantin du XVe a la fin du XIXe siecle. 
Iconographie-Esthetique, ό.π., σ. 132 και ο Παναγιώτης εξ Ιωαννίνων στη μονή Φενεού 
στην Κορινθία, εμπνέεται από τις μακεδονικές τοιχογραφίες του 14ου και 15ου αι., βλ. 
του ιδίου, ό.π., σ. 133. Στο Hurez (1692-1704), υπάρχουν στοιχεία της "κρητικής”
σχολής περισσότερο απ’ ό,τι τον 17ο. Μάλιστα τα εικονογραφικό θέματα από τον Αθω 
είναι για τη Βλαχία νεοτερισμοί, που όμως δε βρίσκουν συνέχεια. Βλ. Μ. A. Musisescu, 
ό.π., σ. 187.
31 . Για τις παραδόσεις του 16ου αι. στο έργο των Κακαβάδων, βλ. Μ. Garidis, La
peinture murale, ό.π., σ. 261: "L’ oeuvre des peintres Kakavas, surtout celle du XVIIe 
siecle dans diflerents monuments en Laconie, interprete de manure scematique, artisanale et 
un peu seche, les modeles etablis par les "Cretois", accentuant leur linearisme, tout en 
adoptant une iconographie plus bavarde dont les prototypes sont a retrouver dans Γ oeuvre



πρώτων καλύπτει το τέλος του 16ου αι. μέχρι και το τρίτο .τέταρτο του 

17ου και των δευτέρων, το πρώτο μισό του 17ου.32 33 34 Συγκεκριμένα σ’ έργα 

τους εντοπίζονται στοιχεία εικονογραφίας35 και τεχνικές μεθόδους36, που 

παρατηρούμε στα εξεταζόμενα μνημεία. Αυτά όμως παρατηρούνται και σ’ 

έργα άλλων ζωγράφων του Που αιώνα από το Αινοτόπι37.

Στην Πελοπόννησο σπουδαίο καλλιτεχνικό κέντρο υπήρξε ο 

Μυστράς38, για τον οποίον έχει διατυπωθεί η υπόθεση χωρίς να 

τεκμηριώνεται επαρκώς, ότι οι Μανιάτες αγιογράφοι πήγαιναν για ν’ 

αντιγράψουν39, και όπου εντοπίζεται μεγάλη ομοιότητα με τα εξεταζόμενα

des imitateurs du cercle de Frangos Catelanos en Eubee (monastere Galataki) ou en 
Megaride (monastere Hossios-Meletios)”.
32 . Επίσης για το έργο των Μόσχων βλ. του ιδίου, ό.π., σ. 261 : ”Les freres Georges el 
Demetrios Moschos, egalement originaires de cette meme ville de Nauplie, ont execute dans 
un style graphique, interpretation personnels et manienste du style “cretois”, un grand 
nombre de peintures murales dans le Peloponnese et dans Γ lie de Zante des les premieres 
ann^s du XVIIe siecle, entre 1602 el 1638. Les.peintures de Γ eglise Saint-Demetrios du 
village Poretsou en Elide marqueraient-si la date avancee de 1600 est exacte-le debut de 
leur carriere”.
33 . Για την επίδραση του συνεργείου των ζωγράφων Κονταρήδων στην τέχνη των 
Κακαβάδων και Μόσχων, βλ. A. Stavropoulou-Makri, ό.π., σ. 183.
34 . Για το έργο των ζωγράφων αυτών, βλ. Κ. Καλοκύρη, Βυζαντιναί εκκλησίαι της 
Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας”, ό.π., σσ. 132, 197 και Τ. Α. Γριτσόπουλου, ‘Ή 
πελοποννησισκή ζωγραφική μετά την Αλωσιν”, ό.π., 364-366.
35 . Η πλούσια διακόσμηση με φυτικά μοτίβα, ο οίκος ”Φ” του Ακάθιστου Ύμνου, το 
Χαίρε των Μυροφόρων, η Σταύρωση, η απεικόνιση στρατιωτικών αγίων ως μαρτύρων, η 
Προδοσία.
36 . Η χρήση τριγωνικής σκιάς κάτω από τα μάτια.
37 . Σχετικά με την εικονογραφία, ενδεικτικά αναφέρω την Ανάληψη, το Χαίρε των 
μυροφόρων, τους αγίους Θεοδώρους, Κωνσταντίνο, Γεώργιο και Δημήτριο, και για τις 
τεχνικές μεθόδους, βλ. σημ̂  814 στο κεφάλαιο Ε' της παρούσας εργασίας.
38 . Μ. Tatic'-Djuric', “The influence of Mistra on the postbyzantine painting at Balkans”, 
Πρακτικά του B' Διεθνούς Συνεδρίου Πελοποννησιακών Σπουδών, Πελοποννησιακά. παρ. 
VIII, τ. Β', εν Αθήναις 1981-1982, σσ. 305-320, πίν. ΝΓ'-ΝΘ'.
39 . Δ. Α. Κόκκινου, ‘Ή Νεοελληνική Τέχνη”, Ελληνική Δηαιουονία. τ. I, τεύχ. 3(1948), 
σσ. 172-175 (σ. 172) και Α. Πετρονώτη, ”Αγιογράφοι και 4,κονισματάδες” της Μάνης
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μνημεία στις παραστάσεις του Ακάθιστου Ύμνου. Επίσης πρότυπα των 

εξεταζομένων ζωγράφων40 παρατηρούνται σε ζωγράφους φορητών 

εικόνων41, που εργάσθηκαν στην Πελοπόννησο, όπως ο Βίκτωρ42, όπου 

οφείλονται μερικά από τα δυτικά στοιχεία. Στοιχεία της εικονογραφίας 

του συνεργείου των ζωγράφων με το όνομα Παναγιώτης Κληροδέτης 

παρατηρούνται και σ’ έργα των Πεδιωτών,43 οι οποίοι εργάζονται στην 

Πελοπόννησο στις αρχές του 18ου αι.44

Ομως, παρά την έλλειψη επαρκούς φωτογραφικού υλικού, πολλά 

από στα πρότυπα της ζωγραφικής των ζωγράφων με το όνομα Παναγιώτης 

Κληροδέτης εντοπίζονται κυρίως σε μνημεία στη Μάνη, τα οποία 

βρίσκονται κοντά στα εξεταζόμενα. Αλλωστε, τις καλλιτεχνικές 

παραδόσεις στη Μάνη τον 18ο αι. μπορεί ν’ αναζητήσει κανείς στη 

ζωγραφική των μνημείων του 17ου,45 κυρίως των τελευταίων δεκαετιών.

(συμβολή στο θέμα)”, Λακ. Σπ.. τ. ΣΤ', (1982), εν Αθήναις 1982, σσ. 125-133 (σσ. 125- 
126).
40 . Βαϊοφόρος, Προσευχή, Μαστίγωση.
41 . Ο ρόλος της εικόνας τον 18ο ήδη έχει τονισθεί από παλαιότερους ερευνητές, βλ. 
Th. Gouma-Peterson, ό.π., σσ. 34, 44, 45. Για τον 16ο αι. βλ. Α. Παλιούρα, "Παραγωγή, 
χρήση και διακίνηση των εικόνων στην Κρήτη τον 16ο και 17ο αιώνα”, Πεπραγμένα 
του ΣΤ' Au6vo6c Κρητολονικού Συνεδρίου, τ. Β' (1986), Χανιά 1991, σσ. 405-417, πίν. 
139-142.
42 . Διακοσμεί τις τοιχογραφίες της Νέας Μονής Φιλοσόφου το 1693, η οποία επηρέασε 
τη ζωγραφική γειτονικών περιοχών. Μεταξύ αυτών και η Μάνη, όπου έχει παρατηρηθεί 
ομοιότητα με το ναό του Αγίου Νικολάου στις Γαϊτσές (17ος) και έχουν χρησιμοποιηθεί 
ίδια ανθίβολα με το ναό του Αγίου Βασιλείου στην Κελεφά (18ος). Βλ. Ε. Ν. 
Γεωργιτσογιάννη, "Παρατηρήσεις επί των τοιχογραφιών της Νέας Μονής Φιλοσόφου 
(1693)”, ό.π., σ. 539
43 . Η Μαστίγωση, Σταύρωση, ο Επιτάφιος Θρήνος στη Γέρμα, καθώς και η λεπτομέρεια 
στην Υπαπαντή σύμφωνα με την οποία ο Ιωσήφ κρατάει τα περιστέρια σε καλαθάκι.
44 . Για το έργο τους, βλ. Τ. Α. Γριτσόπουλου, "Η πελοποννησιακή ζωγραφική μετά την 
Άλωσιν”, ό.π., σσ. 397-398.
45 . Μ. Χατζηδάκη, Πνευματικός βίος και πολιτισμός, 1669-1821, ό.π., σ. 258 και του 
ιδίου, Έλληνες ζωγράφοι μετά την Άλωση (1453-1821), τ. I’, ό.π., σ. 117.
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Εικονογραφικά σχήματα μερικών παραστάσεων46, τεχνικές μέθοδοι*7 και 

χαρακτηριστικά ύφους48 εντοπίζονται σε μνημεία του 17ου49 και 18ου50 

κυρίως, χωρίς ν’ αποκλείονται και τα παλαιότερα της περιοχής51. Παρ’ 

όλο που οι ζωγράφοι τον 18ο αι. ασκούν με κάποια προχειρότητα το 

έργο τους, κάποιοι, ίσως πιο δόκιμοι, όπως ο ζωγράφος του ναού της 

Γέρμας, που είναι καλύτερης ποιότητας, υπάρχει η πιθανότητα να 

μελετούν και την ήδη υπάρχουσα παράδοση στον τόπο τους.

I
Συνοψίζοντας, θα μπορούσα να πω ότι οι εξεταζόμενοι ζωγράφοι 

αντλούν από ποικιλία πηγών, ενώ χαρακτηρίζονται από τάση επιστροφής 

σε παλαιά πρότυπα, όπως και τον 17ο αι. Αυτό είναι φυσικό, αν λάβουμε 

υπ’ όψη μας, ότι έχουν πίσω τους μεγάλη παράδοση. Φορείς της είναι οι 

ζωγράφοι Μόσχοι και Κακαβάδες, καθώς κι άλλοι που ζωγραφίζουν στην 

Πελοπόννησο, ντόπιοι ή ερχόμενοι από την Ήπειρο, την Κρήτη ή τις 

Κυκλάδες. Επίσης, την παράδοση αυτή κρατούν ζωντανή και οι ζωγράφοι

46 . Πρόκειται για τη πολυπρόσωπη Σταύρωση, τον ανεπτυγμένο τύπο της παράστασης 
Χαίρε των μυροφόρων, την Προσευχή, Μαστίγωση, τις σκηνές του Ακάθιστου Ύμνου, 
την απεικόνιση στρατιωτικών αγίων ως μαρτύρων και των αγίων Θεοδώρων εφίππων, οι 
οποίοι κρατούν ο ένας τον άλλο.
47 . Βλ. σημ. 804, 805, 806, 807, 808, 813, 814, 815, 816, 817 στο κεφάλαιο Ε' της 
παρούσας εργασίας.
48 . Βλ. σημ. 854, 855, 856, 857 στο κεφάλαιο Ε' της παρούσας εργασίας.
49 . Η μονή Καβελλάρη στη Λαγκάδα, ο ναός των αγίων Κωνσταντίνου κι Ελένης στην 
Καστάνια, της αγίας Παρασκευής στους Δολούς, της Παναγίας ‘Έννιάμερης” στη Σκάλα 
Βαχού.
50 . Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και η “Παναγίτσα” στο Σκουτάρι, ο άγιος 
Νικόλαος στη Γέρμα, η̂ Ζ,ωοδόχος Πηγή στο Νεοχώριο, οι Αγιοι Πάντες και ο Αγιος 
Ιωάννης ο Πρόδρομος στην Πλάτσα, ο Αγιος Νικήτας στους Δολούς.
51 . Το βλέμμα των αγγέλων στη Φιλοξενία του Αβραάμ στη Γέρμα θυμίζουν εκείνο στις 
μεσοβυζαντινές τοιχογραφίες στον Αϊ- Στράτηγο στους Μπουλαριούς, βλ. Ν. Β. 
Δρανδάκη, Βυζαντινές τοιχογραφίες της Μέσα Μάνης, ό.π., σ. 402 εικ. 16. Η κόρη του 
οφθαλμού ζωγραφίζεται κοντά στην κόγχη.

207



του 17ου αι. στη Μάνη, παρ’ όλο που λείπουν μνημεία της τελευταίας 

περιόδου του αιώνα αυτού.52 Σ’ αυτούς εντοπίζονται πολλά από τα 

πρότυπα των εξεταζόμενων ζωγράφων.

Εύλογα προκύπτει το ερώτημα πού μαθαίνουν οι ζωγράφοι αυτοί την 

τέχνη τους και ποιες είναι οι επαφές τους. Απαραίτητο είναι ν’ αναφέρω 

σύντομα τις συνθήκες που επικρατούν στη ζωγραφική την εποχή εκείνη 

στη Μάνη, την Πελοπόννησο και γενικότερα.

Από την παραπάνω ανάλυση διαπιστώνω, ότι υπάρχει πλούσια 

ζωγραφική παράδοση στην Πελοπόννησο το 17ο και 18ο αι., επομένως 

πολλά μνημεία των οποίων τη ζωγραφική μπορούσαν να μελετήσουν ή ν’ 

αντιγράψουν οι εξεταζόμενοι ζωγράφοι. Μάλιστα, αρκετά από τα πρότυπά 

τους έχω εντοπίσει σ’ αυτά. Επίσης έχει διατυπωθεί η υπόθεση χωρίς να 

τεκμηριώνεται επαρκώς, ότι οι Μανιάτες ζωγράφοι επισκέπτονται μνημεία 

της Πελοποννήσου, συγκεκριμένα στη Μονεμβασία, το Μέγα Σπήλαιο και 

το Μυστρά, όχι για να μελετήσουν την τέχνη τους αλλά για ν’ 

αντιγράψουν.53 Με τις τοιχογραφίες του νάρθηκα της μονής Παντάνασσας 

στο Μυστρά ήδη έχω αναφέρει, ότι υπάρχει μεγάλη ομοιότητα με τα 

εξεταζόμενα μνημεία, η οποία όμως επισημαίνεται και σε μνημεία του 

Που αι. στη Μάνη.54 Αλλωστε, τα μοναστήρια στη μεταβυζαντινή περίοδο 

και ιδιαίτερα τον 18ο αι., είναι ένας από τους κυριότερους χορηγούς της 

θρησκευτικής τέχνης55, κυρίως στην Πελοπόννησο.56 Πληροφορίες για

52 . Μ. Χατζηδάκη, ό.π., σ. 258.
53 .Δ. Α. Κόκκινου, "Η Νεοελληνική Τέχνη”, ό.π. και Α. Πετρονώτη, ό.π.
54 . Πρόκειται για σκηνές του Ακάθιστου Ύμνου, βλ. σημ. 46 στο οικείο κεφάλαιο της 
παρούσας εργασίας.
55 . Ε. Δεληγιάννη-Δωρή, ‘Επιβίωση της βυζαντινής και νέες μορφές της μεταβυζαντινής 
αρχιτεκτονικής”, ό.π., σ. 17. Σύμφωνα με τη συγγραφέα, τα μοναστήρια βρίσκονται 
συνήθως σε δυσπρόσιτες περιοχές και με δοσίματα στον κατακτητή, ξεφεύγουν τον 
έλεγχό του. Έτσι τα μοναστήρια γίνονται καλλιτεχνικά κέντρα.

I
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καλλιτεχνική δραστηριότητα των εξεταζόμενων ζωγράφων έξω από τα όρια 

της Μάνης δεν υπάρχουν. Ομως έχουμε πληροφορίες γι' άλλους 

ζωγράφους από τη Μάνη, που κοσμούν ναούς στη Λακωνία56 57. Οσοι από 

τους Μανιάτες ζωγράφους βγαίνουν έξω από τα στενά όρια του τόπου 

τους, ίσως έρχονται σ’ επαφή με ζωγράφους που ζωγραφίζουν στην 

Πελοπόννησο, και προέρχονται από την Ήπειρο58-ο ι οποίοι ζωγραφίζουν 

και στο Αγιον Όρος59- καθώς και από τις Κυκλάδες60 και την Κρήτη61.

56 . Τι. Gouma-Peterson, "The survival of byzantinism in the 18th century greek painting", 
ό.π., σ. 26.
57 . Πρόκειται για τον ιερομόναχο Ιωσήφ από το Νομιτσή που ζωγραφίζει το ναό του 
Αγίου Γεωργίου στην Ντόριζα Λακωνίας, βλ. Φ. Πιομπίνου, ό.π., σσ. 163, 468, όπου 
αναφέρεται η προγενέστερη βιβλιογραφία.
58 . Τον 17ο αι. ο Ανθιμος από την πόλη Ροπού της Ηπείρου κοσμεί το καθολικό της 
παλαιός μονής Λαύρας (1645), βλ. Μ. Chatzidakis, "Contribution a la peinture post- 
byzantine”, ό.π., σσ. 26-24 και A. Γριτσόπουλου, ‘Ή πελοποννησιακή ζωγραφική μετά την 
Αλωσιν”, ό.π., σ. 367. Τον 18ο σι. .ο Ευστάθιος Αλυπος εντοπίζεται στην επαρχία 
Σοποτού στην Αχαϊα, βλ. Β. X. Χαραλαμπόπουλου, "Ναοί και μονές Αροανίας (Σοποτού) 
Αχαϊας”, Δ.Χ.Α.Ε.. τ. Δ', περ. Δ' (1964-1965), Αθήναι 1966, σσ. 303-315 (σσ. 314-315) 
και ο Παναγιώτης εξ Ιωαννίνων κοσμεί τη μονή Φενεού στην Κορινθία, βλ. Μ. Garidis, 
#Etudes sur le Jugement Dernier post-byzantine du XVe a la fin du XIXe siecle. 
Iconographie-Esthetique, ό.π., σ. 133, Φ. Πιομπίνου, ό.π., σ. 309, όπου δίδεται 
βιβλιογραφία και Τ. Δ. Παπαζήση, "Γιαννιώτες αγιογράφοι του 18ου αι. στην επαρχία 
Καλαβρύτων”, Ηπειρωτική Εστία, τ. 29, Γιάννενα 1980, σσ. 593-608.
59 . Tb. Gouma-Peterson, ό.π., σ. 41 και Μ. Χατζηδάκη, Πνευματικός βίος και πολιτισμός, 
1669-1821, ό.π., σσ. 247, 250.
60 . Ο Χριστόδουλος Καλλέργης από τη Μύκονο, πέρα από ναούς που κοσμεί στη Μάνη 
στις αρχές του 18ου αι., βλ. Ν. Β. Δρανδάκη, "Ονόματα αγιογράφων σε ναούς της 
Μάνης", ό.π., σ. 131, το 1698 ζωγραφίζει κάποιες εικόνες στη μονή Ορθοκωστάς της 
Κυνουρίας, βλ Τ. Α. Γριτσόπουλου, "Πέτρος και Μιχαήλ Πεδιώται. Δύο Κρήτες 
τοιχογράφοι εν Πελοποννήσφ κατά τας αρχάς του ΙΗ ' αιώνος", Κρητικά Χοονικά. τ. 
2(1948), Ηράκλειον, σσ. 442-453 (σ. 441).
61 . Είναι οι Πεδιώτες, βλ*.' του ιδίου, ό.π. και του ιδίου, "Η πελοποννησιακή ζωγραφική 
μετά την Αλωσιν”, ό.π., σσ. 397-398, όπου αναφέρεται βιβλιογραφία, ο Βίκτωρ, βλ. Μ. 
Χατζηδάκη, Πνευματικός βίος και πολιτισμός, 1669-1821, ό.π., σ. 258, του ιδίου, Έλληνες 
ζωγράφοι μετά την Αλωση (1453-1821), τ. I, ό.π., σ. 116, και το άρθρο της Ε. Ν. 
Γεωργιτσογιάννη, ‘’Παρατηρήσεις επί των τοιχογραφιών της Νέας Μονής Φιλοσόφου 
(1693)”, ό.π. Αλλοι ζωγράφοι από την Κρήτη είναι ο Γεώργιος που ζωγραφίζει εικόνα
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Στις ίδιες σχεδόν περιοχές της Πελοπόννησου όπου έχουν εντοπισθεί 

Ηπειρώτες ζωγράφοι, φτάνουν και Ηπειρώτες οικοδόμοι.*2 Έχει διατυπωθεί 

η άποψη, ότι την εποχή αυτή η θρησκευτική ζωγραφική ασκείται στην 

περιφέρεια62 63 από ντόπιους ζωγράφους ή εκείνους που μετακινούνται, 

ιδιαίτερα μετά το 1669, όταν η Κρήτη παύει να είναι καλλιτεχνικό 

κέντρο64. Έτσι οι Μανιάτες ζωγράφοι, όταν γυρίζουν πίσω μεταφέρουν τις 

γνώσεις τους μέσω ανθιβόλων ή με τη διδασκαλία. Επομένως, μέσω όλων 

αυτών, δηλαδή ντόπιων ζωγράφων που ταξιδεύουν έξω από τη Μάνη ή 

ξένων που ζωγραφίζουν εκεί, οι εξεταζόμενοι ζωγράφοι έρχονται σ’ επαφή 

με την πλούσια ζωγραφική παράδοση της Πελοπόννησου και τα ρεύματα 

που επικρατούν στη ζωγραφική του 18ου αιώνα στην υπόλοιπη Ελλάδα, 

αν δεν έχουν βγει και οι ίδιοι έξω από τα όρια του τόπου τους65.

Πρέπει να λάβουμε υπ’ όψη μας, ότι πολλοί από τους ζωγράφους 

της εποχής αυτής πολύ γρήγορα και χωρίς τα απαραίτητα προσόντα 

ασκούν αυτό το επάγγελμα66, πράγμα για το οποίο έχουν κατηγορηθεί

της Ζωοδόχου Πηγής (1798) στη μονή της Παναγίας της Έλωνας, ο Ζαχαρίας ο 

Καστροφύλαξ(1773) τη μονή του Αγίου Νικολάου Βαρσών, ο ιεροδιάκονος Αθανάσιος τη 

μονή του Προφήτου Ηλιου στην Κορινθία (1754) και ο Ζαχαρίας Τζάνε από τη γνωστή 

οικογένεια, το ναό της Παναγίας Πλατάνου Κυνουρίας, βλ. Τ. Α. Γριτσόπουλου," Πέτρος 

και Μιχαήλ Πεδιώται. Δύο Κρήτες τοιχογράφοι εν Πελοποννήσω κατά τας αρχός του 

ΙΗ'αιώνος ό.π., σσ. 440-441.
62 . X. Γ. Κωνσταντινόπουλου, ό.π., σ. 19, όπου αναφέρεται βιβλιογραφία.
63 . Th. Gouma-Peterson, ό.π., σ. 41.

64 . Til. Gouma-Peterson, ό.π., σ. 35.

65 . Ήδη έχει υποστηριχθεί, ότι φορείς της κοινής καλλιτεχνικής γλώσσας του Που αι. 
στη Μάνη, είναι ο Παναγιώτης Μπενιζέλος από τη γνωστή οικογένεια του Μυστρά, ο 

Αναγνώστης Μακρομάλλης από το Νησί Μεσσηνίας και ο Χριστόδουλος Καλλέργης από 

τη Μύκονο, βλ. Μ. Χατζηδάκη, ό.π., σ. 258, του ιδίου, ό.π., σ. 116. Επίσης και ο 

ζωγράφος, ιερέας Παρθένιος Χανδεμενάκης ίσως είναι περαστικός ζωγράφος, βλ. Ν. Β. 

Δρανδάκη-Ε. Δωρή-Σ. Καλοπίση-Β. Κέπετζη-Μ. Παναγιωτίδη, Π.Α.Ε.. 1981, τ. Β', ό.π., σ. 
510 σημ. 1.
66 . Βλ. σημ. 4 στο κεφάλαιο ΣΤ' της παρούσας εργασίας.
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σπό τους συγχρόνους τους67. Παρ’ όλα αυτά έχουν μεγάλη ιδέα για τον 

εαυτό τους68. Αρκετοί είναι αυτοδίδακτοι69. Ίσως μπαίνουν κάποιοι στο 

επάγγελμα εύκολα λόγω της ζήτησης, γιατί την εποχή αυτή υπάρχει 

μεγάλη παραγωγή θρησκευτικής τέχνης, που συμβαδίζει με την οικονομική 

άνθηση70. Έχει ειπωθεί ότι τον 16ο και τον 17ο η ζωγραφική ήταν 

ανθηρό επάγγελμα71. Από την Πελοπόννησο όμως υπάρχει η μαρτυρία του 

ζωγράφου και ιερέα Ευστάθιου Χατζόπουλου που αναλαμβάνει γύρω στα 

1707 να ζωγραφίζει στη μονή Αιμυαλούς και γι’ αμοιβή οι μοναχοί 

ανέλαβαν ν’ αναγράψουν το όνομά του στα Δίπτυχα και να το 

μνημονεύουν, καθώς και να του παρέχουν τα υλικά για κάθε εργασία και 

την *’ ζωοτροφία” του72. Επίσης, και των εξεταζομένων ζωγράφων το 

όνομα μνημονεύεται στο Βραβείο του ναού της Μεταμόρφωσης στη Γέρμα

67 . Και ο Δοξαράς και ο Διονύσιος, οι οποίοι εκφράζουν δύο ακραίες τάσεις του 18ου 

αι., στρέφονται κατά "αδαών εμπειροτεχνών αγιογράφων”, οι οποίοι "χωρίς να γενούν 

μαθηταί εξ μηνών ή ενός χρόνου κηρύττονται παρευθύς διδάσκαλοι ζωγράφοι...”, βλ. Δ. 

Δ. Τριανταφυλλόπουλου, *’ "Πρόοδος” και "συντήρηση” στο πεδίο της εκκλησιαστικής 

και θρησκευτικής ζωγραφικής. Η περίπτωση του 18ου αι.”, διάλεξη στη σειρά: Όψεις της 

βυζαντινής κοινωνίας, 13, Ίδρυμα Γουλανδρή-Χορν, Αθήνα 1993, σσ. 34, 35.

68 . Μ. Χατζηδάκη, Πνευματικός βίος και πολιτισμός, 1669-1821, ό.π., σσ. 246, 258 και 

του ιδίου, Έλληνες ζωγράφοι μετά την Αλωση (1453-1821), τ. I, ό.π., σ. 102 και Δ. Δ. 

Τριανταφυλλόπουλου, ό.π., σ. 34.

69 . Τ. Α. Γριτσόπουλου, "Η πελοποννησιακή ζωγραφική μετά την Άλωσιν, ό.π., σ. 405. 

Σύμφωνα με το συγγραφέα: "Θα μπορούσε ν ’ αποτελέσει λοιπόν χωριστόν κεφάλαιον 

στην μελέτη η εξέτασις των λαϊκών στοιχείων στην Τέχνη των μεταγενεστέρων 

ζωγράφων, δηλ. του ΙΗΓ αι., οπότε αυτοσχεδιάζοντας αυτοί είναι επαγγελματίες και 
μάλιστα περιοδεύοντες κόνισματάδες, αμύητοι κατά το πλείστον της παραδόσεως και 
επομένως παραγωγοί προϊόντων μέτριας αποδόσεως, είναι λαϊκοί ζωγράφοι με την έννοια 
αυτοδίδακτοι, απαίδευτοι”.

70. Th. Gouma-Peterson, ό.π., σ. 33.

71 . Της ιδίας, ό.π., σ. 35 και Μ. Χατζηδάκη, ό.π., σ. 246.

72 ■ Τ. Α. Γριτσόπουλου, "Η πελοποννησιακή ζωγραφική μετά την Αλωσιν”, ό.π., σ. 401.
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και της Κοίμησης της Θεοτόκου στην Τσεροβά73. Η παράδοση και οι 

επιγραφικές μαρτυρίες, που διασώζουν ονόματα αγιογράφων και τον τόπο 

καταγωγής τους, μας πληροφορούν, ότι υπήρχαν στη Μάνη ολόκληρα 

χωριά που έβγαζαν αγιογράφους (Κουτήφαρι)74 ή μαστόρους (Λαγκάδα).75

Γραπτές μαρτυρίες για το πού μαθήτευσε ο Παναγιώτης Κληροδέτης 

δεν υπάρχουν. Οι επιγραφές στο Βραβείο , σύμφωνα με την υπόθεση που 

διατύπωσα, και το γεγονός, ότι τα μνημεία έχουν ζωγραφισθεί από 

διαφορετικό ζωγράφο, με κάνουν να υποθέσω, ότι ο Παναγιώτης 

Κληροδέτης που υπογράφει στη Γέρμα, έχει μαθητεύσει σε κάποιον άλλο 

ζωγράφο, αλλά έχει μορφώσει και μαθητές, που κυρίως είναι μέλη της 

οικογένειάς του. Η ποικιλία τάσεων που χαρακτηρίζει τον 18ο αι., η 

έλλειψη επαρκούς φωτογραφικού υλικού δεν με βοηθούν να προσεγγίσω 

με ακρίβεια το ζωγράφο στον οποίο μαθήτευσε ο επικεφαλής του 

συνεργείου των εξεταζομένων ζωγράφων. Έτσι, μπορώ μόνο υποθέσεις να 

διατυπώσω, υποστηρίζοντας ότι, το πιο πιθανό είναι οι εξεταζόμενοι 

ζωγράφοι να μαθαίνουν την τέχνη τους στα στενά όρια του τόπου τους76,

73 . Ν. Β. Δρανδάκη-Ε. Δωρή-Β. Κέπετζη-Μ. Κωνσταντουδάκη, Έρευνα στην Κάτω Μάνη, 

ό.π., σσ. 118, 166. Αναγράφεται το όνομα Παναγιώτης και μνημονεύονται οι γονείς του, 
ο δάσκαλός του και στην Τσεροβά και το τέκνο του. Υποθέτω όμως ότι πρόκειται για
τους εξεταζόμενους ζωγράφους.

74 . Μία εκδοχή για τον τόπο καταγωγής του ζωγράφου Δοξαρά είναι το Κουτήφαρι, ενώ 

ερευνάται το ενδεχόμενο ταύτισής με το ζωγράφο του ναού του Αγίου Χαράλαμπου στο 

Σταυροπήγι (1700). Βλ. Ν. Β. Δρανδάκη-Ε. Δωρή-Σ. Καλοπίση-Β. Κέπετζη-Μ. 
Παναγιωτίδη, Π. A. Ε.. 1981, τ. Β ', ό.π., σ. 481 σημ. 7.
75 . Α. Πετρονώτη, ‘Άγιογράφοι και "κονισματάδες” στη Μάνη (συμβολή στο θέμα)”, ό.π. 

και Κ. Κοτσώνη, " Λαϊκοί κτίστες και άγιογράφοι στη Μάνη”, Πελοποννησιακά. παρ. 
16, Πρακτικά του Έκτακτου Πνευματικού Συμποσίου ( Σπάρτη - Μυστράς 27-29 Μαϊου 
1988), Αθήναι 1990, σσ. 193-208.

76 . Ε. Δεληγιάννη- Δωρή, "Μνημειακή αρχιτεκτονική και ζωγραφική στη Μεταβυζαντινή 
Μάνη”, ΙΔ' Συμπόσιο Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης, 
Πρόγραμμα και περιλήψεις εισηγήσεων και ανακοινώσεων, Αθήνα 1994, σ. 8: " Ύφος,
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χωρίς όμως να τους είναι άγνωστη η πλούσια ζωγραφική παράδοση της 

Πελοπόννησου, ερχόμενοι σε άμεση ή έμμεση επαφή μ’ αυτήν, που 

διαμορφώνεται από τους ντόπιους και τους περιοδεύοντες ζωγράφους77 

που εργάζονται εκεί.

ι

• t
%

εικονογραφία και εικονογραφικό πρόγραμμα που επαναλαμβάνονται δείχνουν ότι οι 

ζωγράφοι έχουν μάθει την τέχνη τους στα τοπικά εργαστήρια, μέσα στους στενούς 
ορίζοντες του τόπου τους”.
77 . Βλ. σημ. 59, 61, 62 και 66 στο οικείο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η '

ΟΙ ΖΩΓΡΑΦΟΙ ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΛΗΡΟΑΕΤΗΣ ΚΑΙ Η 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΗ ΜΑΝΗ

Σκοπός μου στο κεφάλαιο αυτό είναι να εντάξω την ζωγραφική του 

συνεργείου του Παναγιώτη Κληροδέτη μέσα στην καλλιτεχνική παράδοση 

της Μάνης, με βάση τις διαφορές και ομοιότητες της ζωγραφικής τους μ’ 

έργα άλλων ζωγράφων της περιοχής, κυρίως σύγχρονα, αλλά και του 

προηγούμενου κι επόμενου αιώνα, τα οποία βοηθούν να

παρακολουθήσουμε τη συνέχεια της τέχνης. Επίσης, με βάση τα

παραπάνω μνημεία θα προσπαθήσω να προσεγγίσω^ το θέμα των χορηγών 

στην τέχνη της περιοχής.

Π Η τέχνη. Τον αιώνα που εξετάζω οι συνθήκες διαβίωσης έχουν βελτιωθεί 

σ’ όλο τον ελληνικό χώρο, μ’ αποτέλεσμα ν’ αυξηθεί ο αριθμός των ναών 

που αγιογραφούνται78. Το ίδιο συμβαίνει και στη Μάνη, όπου εκεί 

συμβάλλουν και οι κοινωνικές συνθήκες (πατριαρχικό σύστημα γενών)79. 

Αυτές εξηγούν ως ένα σημείο και το γεγονός, ότι ολόκληρες οικογένειες, 

όπως εκείνη του Κληροδέτη, ασχολούνται με τη ζωγραφική, ενώ δεν 

αποκλείεται η συνεργασία δύο ή περισσοτέρων ζωγράφων80.

78 . Εξαίρεση αποτελεί η Κρήτη βλ. Μ. Χατζηδάκη, Πνευματικός βίος και πολιτισμός,
1669-1821, ό.π., σ. 246.

79 . Βλ. σημ. 21 στο κεφάλαιο Α'της παρούσας εργασίας.

80 . Όπως η περίπτωση του Νικολάου από το Νομιτσή και του Αναγνώστη από τη 

Λαγκάδα βλ. Ν. Β. Δρανδάκη-Ε. Δωρή-Β. Κέπετζη-Μ. Παναγιωτίδη, Έρευνα στην Κάτω 
Μάνη, ό.π., σ. 68 σημ. 138, του Αναγνώστη και του Μιχαήλ Κληροδέτη στον Αγιο 
Σπυρίδωνα στο Σκουτάρι, των ιδίων, ό.π., σ. 200, του ιερομόναχου Παρθενίου 
Χανδεμενάκη και Χριστόδουλου Καλλέργη στον Αγιο Νικήτα στους Δολούς, βλ. Ν. Β. 
Δρανδάκη-Ε. Δωρή-Σ. Καλοπίση-Β. Κέπετζη-Μ. Κωνσταντουδάκη, Π.Α.Ε.. 1981, τ. Β',
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Στη Μάνη υπάρχει πλούσια ζωγραφική παράδοση ήδη από τη 

βυζαντινή περίοδο81, η οποία συνεχίζεται στη μεταβυζαντινή, όπου τα 

περισσότερα μνημεία χρονολογούνται τον 18ο αι.82 Ήδη έχει ειπωθεί, ότι 

οι ζωγράφοι στη Μάνη τον αιώνα αυτό είναι αυτόνομοι, εικονογραφικά 

προγράμματα και εικονογραφικά σχήματα επαναλαμβάνονται κι έρχονται σ’ 

επαφή με την κοινή καλλιτεχνική γλώσσα μέσω ζωγράφων, που έρχονται 

εκεί να ζωγραφίσουν στα τέλη του 17ου και αρχές του 18ου αι.83 Με τον 

έναν απ’ αυτούς, τον Χριστόδουλο Καλλέργη εντοπίζεται ομοιότητα στην 

παράσταση του Γενεσίου της Θεοτόκου. Από τις έρευνες της 

επιστημονικής ομάδας του καθηγητή Ν. Δρανδάκη και των συνεργατών του 

που έχουν καταχωρηθεί στα Πρακτικά της Αρχαιολογικής Εταιρείας, και 

από προσωπικές επισκέψεις σε μνημεία της περιοχής διαπίστωσα κάποια 

γενικά χαρακτηριστικά που απαντούν σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό 

στους εξεταζόμενους ναούς. Συγκεκριμένα, ως προς την επιλογή του 

εικονογραφικού προγράμματος, μεμονωμένες μορφές, όπως η αγία 

Σολομωνή ή παραστάσεις, όπως η Κοίμηση του Μωϋσή, ζωγραφίζονται και

ό.π., σσ. 505-506 σημ. 1 και του Δημαγγελέα Πούλου, Καλλιεργάκη, Πενταχωρέα και 

Φιλιππάκη στον Αγιο Νικόλαο στους Δολούς, βλ. Ν. Δρανδάκη, Ονόματα αγιογράφων σε 

ναούς της Μάνης ", ό.π., σ. 129. Στη ΒΔ Ελλάδα έχει επισημανθεί περίπτωση 

συνεργασίας ζωγράφων, όπου ο καθένας σημειώνει και το μέρος που ζωγράφισε, βλ. Μ. 
Χατζηδάκη, Πνευματικός βίος και πολιτισμός, 1669-1821. Η Τέχνη, ό.π., σ. 252 και του 

ιδίου, Έλληνες ζωγράφοι μετά την Αλωση (1453-1821), τ. Γ, ό.π., σ. 110.
81 . Πέρα από την καταχώριση μνημείων στα Πρακτικά της Αρχαιολογικής Εταιρείας και 

κάποια άρ ικό για την περίοδο αυτή στη Μάνη είναι το

όπου αναφέρεται και η προηγούμενη βιβλιογραφία.

82 . Μ. Χατζηδάκη, Πνευματικός βίος και πολιτισμός, 1669-1821, ό.π., σ. 258. Οι ντόπιοι 
ζωγράφοι εμφανίζονται στη Μάνη στο β’ μισό του 18ου αι., όπου χρονολογούνται και τα 
περισσότερα μνημεία.

83 . Βλ. στην παρούσα εργασία σημ. 76 και 77 στο κεφάλαιο Ζ' της παρούσας εργασίας.

πρόσφατο , Βυζαντινές τοιχογραφίες της Μέσα Μάνης, ό.π.,



στο ναό της Μεταμόρφωσης και του Αγίου Νικολάου στη Γέρμα»4. Επί 

πλέον στο ναό αυτό σε πολλές παραστάσεις ακολουθείται ακριβώς το 

εικονογραφικό σχήμα που παρατηρείται στα εξεταζόμενα μνημεία, αλλά 

αποδίδονται με περισσότερη σχηματικότητα.84 85 Επίσης, αρκετά από τα 

πρότυπα των εικονογραφικών σχημάτων των παραστάσεων εντοπίζονται σε 

μνημεία της περιοχής του 17ου και 18ου αι. Ομως σ’ άλλους ναούς της 

Μάνης, είχα τη δυνατότητα να παρατηρήσω παραστάσεις, στις οποίες δεν 

ακολουθείται το εικονογραφικό σχήμα που εικονίζεται στις αντίστοιχες στα 

εξεταζόμενα μνημεία. Στα τελευταία εντοπίζονται σκηνές με λιτό 

εικονογραφικό σχήμα, οι οποίες σε άλλα μνημεία της περιοχής 

χαρακτηρίζονται από αφηγηματικότητα. Αυτό δείχνει την ποικιλία' των 

ανθιβόλων που κυκλοφορούσαν, αλλά και την ποικιλία τάσεων που 

επικρατούσαν τον 18ο αι.86 Ο ‘’φόβος του κενού”, που οδηγεί στην τάση 

για διακόσμηση, όπως διαπιστώθηκε στον εξεταζόμενο ναό της 

Μεταμόρφωσης στη Γέρμα, έχει παρατηρηθεί και σ’ άλλους ναούς της 

Μάνης.87 Τα ίδια διακοσμητικά μοτίβα κοσμούν θρόνους και ενδύματα 

στο ναό της Μεταμόρφωσης και του Αγίου Νικολάου στη Γέρμα.88 Εκτός 

από τις τεχνικές μεθόδους89, και τα γενικά στοιχεία του ύφους90, που

84 . Ν. Β. Δρανδάκη-Ε. Δωρή-Β. Κέπετζη-Μ. Κωνσταντουδάκη, Έρευνα στην Κάτω Μάνη, 

ό.π., σσ. 110, 111, 112.

85. Είναι οι εξής παραστάσεις: Ελκόμενος, Κρίση των αρχιερέων, Σταύρωση, Επιτάφιος 

Θρήνος ( Γέρμας και Τσεροβάς ), Χοίρε των μυροφόρων, Μη μοΰ %πτου, απόστολοι 
Πέτρος και Παύλος.
86 . Th. Gouma-Peterson, ό.π., σ. 40.

87 . Ενδεικτικά αναφέρω το ναό του Αγίου Νικολάου στη Γέρμα (1752), έργο του 

Μιχαήλ Κληροδέτη, όπου υπάρχει σύγχιση του εικονογραφικού προγράμματος, βλ. Ν. Β. 

Δρανδάκη-Ε. Δωρή-Β. Κέπετζη-Μ. Κωνσταντουδάκη, Έρευνα στην Κάτω Μάνη, ό.π., σ. 
117.
88 . Των ιδίων, ό.π., πίν. 22β.

89 . Βλ. σημ. 47 στο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας.
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χαρακτηρίζουν τους εξεταζόμενους ναούς, εντοπίζονται σε μνημεία όχι 

μόνο σύγχρονα αλλά και του 17ου αι.90 91 στη Μάνη. Τα στοιχεία αυτά, 

γραμμικότητα και σχηματικότητα, γίνονται πιο έντονα και το ύφος αρκετά 

απλοϊκό σε μνημεία του β' μισού του 18ου92 και των αρχών του 19ου 

αιώνος.93 Ανάλογη γραμμικότητα και σχηματικότητα στην απόδοση του 

τοπίου παρατηρείται σε συριακό χειρόγραφο του 13ου αι94. Ομως δε 

λείπουν και μνημεία του 18ου αι., όπως του Αγίου Ιωάννη του 

Χρυσοστόμου στο Σκουτάρι, όπου το έδαφος αποδίδεται με πλατιές, 

μαλακές λωρίδες, όπως εντοπίζεται και στον ζωγράφο Βίκτωρα95. Στα 

εξεταζόμενα μνημεία που χρονολογούνται στο α' μισό του 18ου αι., 

υπάρχουν μορφές που έχουν γλυκερό πλάσιμο, όπως και σ’ άλλα μνημεία 

της Μάνης της ιδίας μ’ αυτά περιόδου.96 Ήδη έχει επισημανθεί η 

ομοιότητα, από άποψη ύφους, μεταξύ του εξεταζόμενου ναού του Αγίου 

Γεωργίου και του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου στο Σκουτάρι στη 

μορφή του αγίου Γεωργίου, έφιππου.97 Επίσης παρά την χειροτεχνική

90 . Όπως σχηματικότητα, γραμμικότητα, ομοιομορφία φυσιογνωμικών τύπων, βλ σημ. 854, 

855, 856, 857 στο κεφάλαιο Ε ' της παρούσας εργασίας.

91 . Επίσης έχουν ήδη παρατηρηθεί μνημεία του τέλους του Που αι. στη Μάνη που

ακολουθούν τη δυναμική τάση των μνημείων του βορειοελλαδικού χώρου, βλ. Ν. Β.

Δρανδάκη-Ε. Δωρή-Σ. Καλοπίση-Β. Κέπετζη-Μ. Παναγιωτίδη, Π.Α.Ε.. 1981, τ. Β', ό.π., σ. 
540.

92 . Ο ναός του Αγίου Σπυρίδωνος στους Μπουλαριούς, προσωπική παρατήρηση.
93 . Ο ναός της Ευαγγελίστριας στο Σταυροπήγι, βλ. των ιδίων, ό.π., σσ. 477, 478, πίν.

278, 279 και ο Αγιος Νικόλαος στη Μαραθέα, βλ. Ν. Β. Δρανδάκη-Ε. Δωρή-Β. Κέπετζη-
Μ. Παναγιωτίδη, Έρευνα στην Κάτω Μάνη, ό.π., πίν. 18.

94 . Πρόκειται για το χειρόγραφο 559 του Βατικανού, βλ. Ch. Delvoye, Βυζαντινή τέχνη, 
τ. Β', μετ. Μ. Παπαδάκη, Αθήναι 1983, σ. 428, πίν. 214.

95 . Ε. Ν. Γεωργιτσογιάννη, "Παρατηρήσεις επί των τοιχογραφιών της Νέας Μονής 
Φιλοσόφου(1693), ό.π., σ. 532.

96 . Βλ. σημ. 808 στο κεφάλαιο Ε' της παρούσας εργασίας.

97 . Ν. Β. Δρανδάκη-Ε. Δωρή-Β. Κέπετζη-Μ. Κωνσταντουδάκη, Έρευνα στην Κάτω Μάνη, 
ό.π., σ. 176.
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τάση που χαρακτηρίζει τους Μανιάτες ζωγράφους και την επανάληψη 

εκονογραφικών προγραμμάτων και σχημάτων98, οι ζωγράφοι έχουν το
>

*·· προσωπικό τους ύφος99, ενώ έχουν επισημανθεί και καλής ποιότητας 

τοιχογραφίες.100 Τα ορθογραφικά λάθη των επιγραφών στα εξεταζόμενα 

μνημεία δείχνουν την έλλειψη παιδείας των ζωγράφων. Από τα άλλα 

μνημεία της Μάνης, σε κάποια έχει παρατηρηθεί παρανόηση του 

νοήματος παραστάσεων101 , ενώ δεν λείπουν κι εκείνα, των οποίων το 

εικονογραφικό πρόγραμμα δηλώνει ζωγράφο κάποιας παιδείας.102

II) Η χορηγία. Ήδη έχει τονισθεί ο ρόλος των χορηγών στη βυζαντινή 103 

αλλά και τη μεταβυζαντινή τέχνη104. Με βάση τις κτητορικές επιγραφές

98 . Μ. Χατζηδάκη, ό.π., Πνευματικός βίος και πολιτισμός, 1669-1821. Η Τέχνη, ό.π., σ. 

258, του ιδίου, Έλληνες ζωγράφοι μετά την Αλωση (1453-1821), τ. I, ό.π., σ. 117, και Ε. 

Δεληγιάννη-Δωρή, ‘’Μνημειακή αρχιτεκτονική και ζωγραφική στη Μεταβυζαντινή εποχή”, 
ό.π.

99 . Μ. Χατζηδάκη, ό.π., σ. 258.

100 . Όπως οι τοιχογραφίες του ναού της Αγίας Τριάδας (1739) στους Δολούς, β λ  Ν. Β. 

Δρανδάκη-Ε. Δωρή-Β. Κέπετζη-Μ. Παναγιωτίδη, Π.Α.Ε.. 1981, τ. Β', ό.π., σ. 492.

101 . Όπως η απεικόνιση του Αδη ανεξάρτητα από την παράσταση της Μέλλουσας 

Κρίσης, στην Πρόθεση κάτω από την Ακρα Ταπείνωση στο ναό της Ζαρνάτας, βλ. Μ. 

Garidis, 'Etudes sur le Jugement-Demier post-byzantin du XVe a la fin du XIXe siecle. 

Iconographie-Esthetique, ό.π., σ. 135.

102 . Τον 17ο αι. στή μονή Τσίγκου, βλ. Ν. Β. Δρανδάκη-Ε. Δωρή-Σ. Καλοπίση-Β. 

Κέπετζη-Μ. Παναγιωτίδη, ό.π., σ. 567 και τον 18ο, στον Αγιο Βασίλειο Κελεφάς, βλ. 

των ιδίων, ό.π., σ. 571. Αξίζει ν ’ αναφερθεί η λόγια υπογραφή του ζωγράφου στο ναό 

του Αγίου Βασιλείου στο Κουσκούνι (19ος αι.), βλ. Ν. Β. Δρανδάκη-Ε. Δωρή-Β. Κέπετζη- 

Μ. Κωνσταντουδάκη, Έρευνα στην Κάτω Μάνη, ό.π., σ. 223 σημ. 415. Επίσης, η 

απεικόνιση συμβολικών θεμάτων που έχουν σχέση με την Παναγία στο ιερό ή τον 

τρούλλο σε ναούς του Που αι. (Αγία Παρασκευή στους Δολούς, Παναγία η Φανερωμένη 

ανάμεσα στα χωριά Καστάνια και Σαΐδόνα και Κοίμηση της Θεοτόκου στο χωριό 

Λαγκάδα στη θέση Φιλιατρό), βλ. Ν. Β. Δρανδάκη-Ε. Δωρή-Σ. Καλοπίση-Μ. Παναγιωτίδη, 
Π.Α.Ε.. 1980, σσ. 219, 222, 224, 239.

103 . Μ. Panayotidi, "The question of the role of the donor and the painter. A rudimentary 
approach”, Δ.Χ.Α.Ε.. περ. Δ', τ. IZ'(1993-94), Αθήναι 1994, σσ. 143-156.

I
218



ή δεήσεις σε μνημεία του 17ου, 18ου και 19ου αι. θα εξετάσω α) την 

κοινωνική διαστρωμάτωση των χορηγών, β) το είδος της χορηγίας και γ) 

την επίδρασή τους στην τέχνη.

Κατ’ αρχήν, όπως ήδη έχω αναφέρει στο Α ' κεφάλαιο αυτής της 

μελέτης, οι εκκλησίες στη Μάνη είναι οικογενειακές, γεγονός που έχει 

σχέση με το πατριαρχικό σύστημα των γενών. Η έρευνα δείχνει ότι οι 

χορηγοί είναι ιερείς, που αποτελούν και την πλειοψηφία, μέλη γνωστών 

αρχοντικών οικογενειών104 105 στη Μάνη, απλοί άνθρωποι, τα μέλη μιας 

οικογένειας106, οι κάτοικοι ενός χωριού107 ή οι κάτοικοι πολλών 

χωριών108. Ενδιαφέρον είναι ότι οι άρχοντες συμπράττουν με απλούς

104 . Για την αγροτική προέλευση ζωγράφων και κτητόρων η οποία επηρεάζει την 

ποιότητα της ζωγραφικής τον 18ο αι.( βλ. Μ. Χατζηδάκη, ό.π., σ. 246. Επίσης για το 
θέμα της χορηγείας στη βυζαντινή και μεταβυζαντινή εποχή, βλ. τις ανακοινώσεις στο 

ΙΕ'Συμπόσιο Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης, Πρόγραμμα και 

περιλήψεις εισηγήσεων και ανακοινώσεων, Αθήνα 1995.

105 . Στον Αγιο Χαράλαμπο στο Σταυροπήγι (1700), βλ. Ν. Β. Δρανδάκη-Ε. Δωρή-Σ. 

Καλοπίση-Β. Κέπετζη-Μ. Παναγιωτίδη, Π.Α.Ε.. 1981, τ. Β', ό.π., σσ. 479, 480, σε εικόνα 

στο ναό των Αγίων Κωνσταντίνου κι Ελένης στις Κιτριές αναφέρονται τα ονόματα του 

Τζανέτου Κουτήφαρη και του Ιωάννη Μαυρομιχάλη Κατζή, βλ. των ιδίων, ό.π., σσ. 516- 

517, στη Κοίμηση της Θεοτόκου στο Μαυροβούνι (1812) χορηγός είναι ο Θεοδωρόμπεης 
Γρηγοράκης, βλ. Ν. Β. Δρανδάκη-Ε. Δωρή-Β. Κέπετζη-Μ. Κωνσταντουδάκη, Έρευνα στην 

Κάτω Μάνη, ό.π., σ. 53 σημ. 112. Οι Γρηγοράκηδες επίσης είναι οι χορηγοί του ναού 

του Ταξιάρχη στον Αγερανό και σε εικόνα (1885) στο ναό του Αγίου Ιωάννη στον 

Αγερανό δωρήτρια είναι η Ζωή Τσιγκουράκου, μέλος της παραπάνω οικογένειας, βλ. των 
ιδίων, ό.π., σσ, 131, 132.

106 . Στη μονή του Προφήτη Ηλία στα Καλλιανέικα χορηγοί είναι οι τρεις αδελφοί της 

οικογένειας Ρουσσάκη, εκ των οποίων οι δύο είναι μοναχοί, βλ. Ν. Β. Δρανδάκη-Ε. 

Δωρή-Σ. Καλοπίση-Β. Κέπετζη-Μ· Παναγιωτίδη, Π.Α.Ε. 1981, τ. Β', ό.π., σσ. 520, 521.

107 . Στο ναό της Κοίμήσης της Θεοτόκου(Παναγία η Εννιάμερη) στη Σκάλα Βαχού 

(17ος) και του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου στο Σκουτάρι (18ος), βλ. Ν. Β. 

Δρανδάκη-Ε. Δωρή-Β. Κέπετζη-Μ. Κωνσταντουδάκη, Έρευνα στην Κάτω Μάνη, ό.π., σσ. 
151, 189.

108 . Δωρεά στη μονή του Αγίου Γεωργίου στα Κονάκια (1832), βλ. Ν. Β. Δρανδάκη-Ε. 
Δωρή-Β. Κέπετζη-Μ. Κωνσταντουδάκη, ό.π., σσ. 43-44.
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ανθρώπους και κληρικούς109 110 111, κάτι που ήδη έχει παρατηρηθεί στη 

βυζαντινή εποχή στη Μάνη"0 και έχει υποστηριχθεί, ότι χαρακτηρίζει 

γενικά τον 18ο αιώνα1 Επίσης επισημαίνεται η περίπτωση σύμπραξης 

ζωγράφου κι επιτρόπου112 * 114, καθώς και λαϊκών και κληρικών"3. Αλλες 

πληροφορίες για τις επαγγελματικές ιδιότητες των λαϊκών από τις 

επιγραφές δεν παρέχονται"4, εκτός από την περίπτωση της δέησης στην 

Αγία Τριάδα των Δολών (1739) του ‘’Παναγιώτη Μιχαλακάτζη

δασκάλου” " 5. Ομως, ανάλογη επιγραφή υπάρχει και στο Βραβείο των 

εξεταζομένων ναών της Μεταμόρφωσης στη Γέρμα και της Κοίμησης της 

Θεοτόκου στην Τσεροβά, όπου υποθέτω, ότι πρόκειται για το ζωγράφο

109 . Σε εικόνα στη μονή Φανερωμένης, β λ  Ν. Β .' Δρανδάκη-Σ. Καλοπίση-Μ. 

Παναγιωτίδη, Π.Α.Ε. 1980, ό.π., σ. 228, στο ναό της Αγίας Παρασκευής στους Δολούς 

(17ος) και του Αγίου Γεωργίου στην Κελεφά (18ος), β λ  Ν. Β. Δρανδάκη-Ε. Δωρή-Σ. 

Καλοπίση-Β. Κέπετζη-Μ. Παναγιωτίδη, Π.Α.Ε. 1981, τ. Β', ό.π., σσ. 221 σημ 3 και 574 

σημ. 1.

110 . Σ. Καλοπίση-Βέρτη, ‘Ή  χορηγία στο Βυζάντιο κατά την υστεροβυζαντινή περίοδο

και ο ρόλος της στη διαμόρφωση της τέχνης”, ΙΕ' Συμπόσιο Βυζαντινής και

Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης, Πρόγραμμα και περιλήψεις εισηγήσεων και 

ανακοινώσεων, Αθήνα 1995, σ. 33: ”...Η επιγραφική μαρτυρία δείχνει ότι συμπράττουν, 

επώνυμα ή ανώνυμα, πλούσιοι και φτωχοί, πρόκριτοι και κοινός λαός, όπως αναφέρει μία 

επιγραφή στη Μάνη...”.
111 . Σπ. I. Ασδραχά, ** ”Δια συνδρομής και δαπάνης”: οι φυσιογνωμίες της χορηγίας τον 

ιη’ αιώνα”, ΙΕ' Συμπόσιο Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης, 

Πρόγραμμα και περιλήψεις εισηγήσεων και ανακοινώσεων, Αθήνα 1995, σ. 14.

112 . Στο ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου στις Θαλάμες, β λ  Ν. Β. Δρανδάκη·Σ. 

Καλοπίση-Μ. Παναγιωτίδη, Π.Α.Ε. 1980, ό.π., σ. 232.

1,3 . Τον 17ο αι. στο ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου στους Δολούς και σε δέηση των 
Αγίων Κωνσταντίνου κι Ελένης στην Καστάνια, β λ  Ν. Β. Δρανδάκη-Ε. Δωρή-Σ. 

Καλοπίση-Β. Κέπετζη-Μ. Παναγιωτίδη, Π.Α.Ε. 1981, τ. Β', ό.π., σσ. 500, 529. Το 1841 οι 

κάτοικοι του χωριού μαζί με τον ιερομόναχο Γρηγόριο Ζωγλουδάκη από την Κρήτη 
βοηθούν στην επισκευή και τον καλλωπισμό του ναού της Κοίμησης της Θεοτόκου στο 

Μαυροβούνι, βλ. Ν. Β. Δρανδάκη-Ε. Δωρή-Β. Κέπετζη-Μ. Κωνσταντουδάκη, 'Ερευνα στην 

Κάτω Μάνη, ό.π., σ. 53.

114 . Έ χει ήδη παρατηρηθεί τον 18ο αι., β λ  Σπ. I. Ασδραχά, ό.π.

I
220



Παναγιώτη Κληροδέτη.115 116 Εκτός από το όνομα χορηγών και ζωγράφων, 

στις κτητορικές επιγραφές αναγράφονται επίσης οδηγίες για την πρόληψη 

φθορών117 ή δίνονται πληροφορίες για τις δωρεές των κτητόρων στους 

ναούς118. Αξίζει ν' αναφερθεί η περίπτωση της μονής του Προφήτη Ηλία 

στα Καλλιανέικα (18ος), όπου υπάρχει επιγραφή στην οποία ορίζεται το 

μοναστήρι να βρίσκεται σε αρσενική κληρονομιά.119

Το είδος της χορηγίας αφορά συνήθως την ανέγερση και 

αγιογράφηση ναών, την επισκευή τους120 και την αφιέρωση εικόνων. Στη 

Μάνη επίσης, έχει παρατηρηθεί τον 17ο αι. απεικόνιση των δωρητών, στο 

ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου στους Δολούς.121

115 . Ν. Β. Δρανδάκη-Ε. Δωρή-Σ. Καλοπίση-Β. Κέπετζη-Μ. Παναγιωτίδη, Π.Α.Ε. 1981, τ. 

Β', ό.π., σ. 492.

Μ6 . Βλ. σημ. 73 στο κεφάλαιο Ζ ' της παρούσας εργασίας.

117 . Για τις επιγραφές αυτές σε ναούς στη Μάνη, βλ. Ν. Β. Δρανόάκη-Ε. Δωρή-Β. 

Κέπετζη-Μ. Κωνσταντουδάκη, Έρευνα στην Κάτω Μάνη, ό.π., σ. 68 σημ. 139, όπου 

αναφέρεται και βιβλιογραφία.
118 . Στο ναό των Αγίων Πάντων στην Πλάτσα (1783) οι κτήτορές του, ο παπά-Γεώργιος 

Πελεκανάκης και η πρεσβυτέρα του χαρίζουν ρούχα, κτήματα κι αφήνουν οδηγίες για 

την προστασία της καλόγριας του μοναστηριού. Βλ. Ν. Β. Δρανδάκη-Ε. Δωρή-Σ. 

Καλοπίση-Β. Κέπετζη-Μ. Παναγιωτίδη, Π.Α.Ε. 1981, τ. Β', ό.π., σ. 548. Επίσης στον 

εξεταζόμενο ναό του Αγίου Γεωργίου στο Σκουτάρι διαβάζουμε: ‘’...εβαλε το χοραφυ...” 

και στο Βραβείο του ναού του Αγίου Σπυρίδωνος στο Σκουτάρι, ότι ο Γουδέλης χάρισε 

χωράφια και ζώα . Βλ. Ν. Β. Δρανδάκη-Ε. Δωρή-Β. Κέπετζη-Μ. Κωνσταντουδάκη, Έρευνα 

στην Κάτω Μάνη, ό.π., σσ. 200, 201.

119 . Ν. Β. Δρανδάκη-Ε. Δωρή-Σ· Καλοπίση-Β. Κέπετζη-Μ. Παναγιωτίδη, Π.Α.Ε. 1981, τ. 
Β', ό.π., σ. 520.

120 . Εκτός από την περίπτωση της Κοίμησης της Θεοτόκου στο Μαυροβούνι, βλ. σημ. 

111 στο οικείο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας, αναφέρω επίσης την κατασκευή 

πρόθυρου στο ναό της (Μεταμόρφωσης στην Κελεφά, βλ. Ν. Β. Δρανδάκη-Ε. Δωρή-Σ. 

Καλοπίση-Β. Κέπετζη-Μ. Παναγιωτίδη, ό.π., σ. 576.

121 . Των ιδίων, ό.π., σσ. 499-500 σημ. 1. Επίσης υπάρχει η παράδοση, ότι ο ζωγράφος 

Παναγής Γεννηματάς από το Κουτήφαρι (19ος αι.), στα πρόσωπα των αποστόλων της 

παράστασης της Κοίμησης της Θεοτόκου στα Σωματιανά, ζωγράφισε τις μορφές των 
κατοίκων του χωριού. Βλ. Α. Πετρονώτη, °Αγιογράφοι και ‘’κονισματάδες” της Μάνης 
(συμβολή στο θέμα)”, ό.π., σ. 130 σημ. 1.
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Η επίδραση των χορηγών στην τέχνη στην περιοχή της Μάνης 

ανιχνεύεται στο ναό του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου στο Σκουτάρι, 

όπου ιστορούνται τρεις σκηνές από το βίο του αγίου Δη μητριού, παρ’ όλο 

που δεν είναι ο τιμώμενος άγιος, προς τιμήν του καπετάν Δημητράκη, που 

αναφέρεται στην κτητορική επιγραφή122. Η σχέση τους στη διαμόρφωση 

του εικονογραφικού προγράμματος παρατηρείται σ’ ένα μεγάλο αριθμό 

ναών του 18ου123 124 125 και 19ου'24 at., όπου υπάρχουν δεήσεις σε μεμονωμένες 

μορφές αγίων ή παραστάσεις123. Στις κτητορικές επιγραφές αναγράφεται 

ότι η χορηγία έγινε για ψυχική σωτηρία ή άφεση αμαρτιών των ιδίων 

των χορηγών και των οικογενειών τους ή ακόμα και όλων των μελών της 

κοινότητας.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ. Τελειώνοντας το κεφάλαιο αυτό θα μπορούσα να πω, 

ότι οι εξεταζόμενοι ζωγράφοι με το όνομα Παναγιώτης Κληροδέτης, μέλη 

οικογένειας ζωγράφων, σε μια εποχή που κτίζονται κι αγιογραφούνται

•22 . Ν. Β. Δρανδάκη-Ε. Δωρή-Β. Κέπετζη-Μ. Κωνσταντουδάκη, Έρευνα στην Κάτω 

Μάνη, ό.π., σ. 190.
123 . Στο ναό των Αγίων Κωνσταντίνου κι Ελένης στην Πάνιτσα, του Αγίου Ταξιάρχη 

και της Μεταμόρφωσης στον Καρβελά, της Αγίας Κυριακής στο Βαχό, του Αγίου 

Ιωάννη του Προδρόμου στο Σκουτάρι και της Παναγίας της Φανερωμένης στο 
Κουσκούνι, βλ. Ν. Β. Δρανδάκη-Ε. Δωρή-Β. Κέπετζη*Μ. Κωνσταντουδάκη, Έρευνα στην 

Κάτω Μάνη, ό.π., σσ. 66, 67, 84, 93, 162, 198, 199, 230.

124 . Στο ναό της Πέρα Παναγιάς στην Κελεφά, β λ  Ν. Β. Δρανδάκη-Ε. Δωρή·Σ.

Καλοπίση-Β. Κέπετζη-Μ. Παναγιωτίδη, Π.Α.Ε. 1981, τ. Β', ό.π., σ. 577, της Κοίμησης
της Θεοτόκου στο Σκουφομύτη, της Ζωοδόχου Πηγής στον Καρβελά και του Ταξιάρχη 

στο Κουσκούνι, βλ. Ν. Β. Δρανδάκη-Ε. Δωρή-Β. Κέπετζη-Μ. Κωνσταντουδάκη, Έρευνα 
στην Κάτω Μάνη, ό.π., σσ. 28, 29, 94, 222, 223.
125 . Για την Ήπειρο βλ. Δ. Κωνστάντιου, "Χορηγία και τέχνη στην Ήπειρο την περίοδο 
της ύστερης τουρκοκρατίας”, ΙΕ ' Συμπόσιο Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας 
και Τέχνης, Πρόγραμμα και περιλήψεις εισηγήσεων και ανακοινώσεων, Αθήνα 1995, σ. 

37.
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πολλοί ναοί στη Μάνη, καλύπτουν με τη ζωγραφική τους σχεδόν όλο τον 

αιώνα. Σύμφωνα πάντα με το δημοσιευμένο φωτογραφικό υλικό και τις 

προσωπικές επισκέψεις σε μνημεία, καταλήγω στο συμπέρασμα, ότι οι 

εξεταζόμενοι ζωγράφοι ακολουθούν ως προς την εικονογραφία και τις 

τεχνικές μεθόδους κοινά πρότυπα σε μεγάλο αριθμό παραστάσεων με 

άλλους ζωγράφους του 18ου αιώνα στη Μάνη. Μερικά από τα πρότυπα 

αυτά εντόπισα σε μνημεία της περιοχής που χρονολογούνται το 17ο ή 

19ο αι. Παρ’ όλο που οι ζωγράφοι με το όνομα Παναγιώτης Κληροδέτης 

έχουν προσωπικό ύφος, στοιχεία του απαντούν σε σύγχρονα με τα έργα 

τους μνημεία, καθώς και σε μεταγενέστερα όπου εκεί είναι πιο έντονα. 

Δεν μπορώ να υποστηρίξω, ότι οι εξεταζόμενοι ζωγράφοι ασκούν επίδραση 

σ’ άλλους της περιοχής. Πάντως εικονογραφικοί τύποι, οι οποίοι 

εικονίζονται στον πρώτο χρονολογικά ναό των εξεταζόμενων ζωγράφων, 

της Μεταμόρφωσης στη Γέρμα (1725), εντοπίζονται σε μεταγενέστερους 

χρονολογικά ναούς της Μάνης126, αλλά και της ευρύτερης περιοχής127. Οι 

κοινοί εικονογραφικοί τύποι, όπως ήδη έχει επισημανθεί, ίσως σημαίνουν 

την ανταλλαγή ανθιβόλων ή το πέρασμα μελών από το ένα συνεργείο στο 

άλλο128, γραπτές μαρτυρίες όμως για τη συνεργασία των εξεταζομένων 

ζωγράφων με άλλους της περιοχής δεν υπάρχουν. Επίσης, παρά τη 

σχεδιαστική αδυναμία που διαπιστώνεται στα εξεταζόμενα μνημεία, κυρίως 

σ’ εκείνο του καθολικού του Αγίου Γεωργίου στο Σκουτάρι, δεν λείπουν

126 . Η απεικόνιση των Αγίων Θεοδώρων εφίππων, οι οποίοι κρατούν ο ένας τον άλλο 

σε μεταγενέστερους ναούς' της Μάνης από εκείνο της Γέρμας: Του Αγίου Ιωάννη του 

Χρυσοστόμου στο Σκουτάρι, του Αγίου Γεωργίου στη Μυρσίνη (Πάνιτσα) και της 
Ζωοδόχου Πηγής στο Νεοχώριο.

127 . Ο ίδιος εικονογραφικός τύπος έχει εντοπισθεί σε εικόνα του β' μισού του 18ου 

αιώνα από το μοναστήρι των Καλογραιών, που βρίσκεται στο Μουσείο της Καλαμάτας.
128 . Βλ. σημ. 6 στο κεφάλαιο ΣΤ' της παρούσας εργασίας.
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οι τοιχογραφίες κάποιας ποιότητας, ενώ κι εκείνες στο εξεταζόμενο 

μνημείο της Μεταμόρφωσης στη Γέρμα διαφέρουν ποιοτικά από τις άλλες 

του συνεργείου των ζωγράφων με το όνομα Παναγιώτης Κληροδέτης. 

Ιδιαίτερη επίδραση στη ζωγραφική των εξεταζομένων μνημείων, όπως 

παρατηρείται σε άλλους ναούς της περιοχής, δεν φαίνεται ν’ ασκούν οι 

χορηγοί τους129, οι οποίοι, για όσους ήταν δυνατό να συγκεντρωθούν 

στοιχεία, καθώς και η οικογένεια των ζωγράφων με το όνομα Παναγιώτης 

Κληροδέτης, είναι ντόπιοι, σύμφωνα με την έρευνα.

ι»  . Εκτός από τη σχέση, όπως έχει ειπωθεί γενικά για τη τέχνη του 18ου αιώνα, που 

υπάρχει ανάμεσα σε χορηγούς αγροτικής προέλευσης και το χαμηλό επίπεδο της τέχνης 
της εποχής. Βλ. Μ. Χατζηδάκη, Πνευματικός βίος και πολιτισμός, 1669-1821. Η Τέχνη, 

ό.π., σ. 245.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

ΟΙ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΙ ΖΩΓΡΑΦΟΙ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

Σύμφωνα με την μέχρι τώρα έρευνα, ακόμα κι αν οι εξεταζόμενοι 

ζωγράφοι δεν έχουν έλθει σ’ άμεση επαφή με την πελοποννησιακή 

ζωγραφική, θεωρώ απαραίτητη την εξέταση του ρόλου της στην τέχνη 

τους. Αυτός είναι ο σκοπός μου σ’ αυτό το κεφάλαιο, που για την

ολοκλήρωσή του θα κάνω πρώτα μία αναφορά στην καλλιτεχνική

παράδοση της Πελοποννήσου σε σχέση πάντα με τα εξεταζόμενα μνημεία.

Ήδη έχει επισημανθεί, ότι μετά την Αλωση σπουδαίοι ζωγράφοι, 

όπως ο Ξένος Διγενής, καθώς και κωδικογράφοι φεύγουν από την 

Πελοπόννησο για να εργασθούν σ’ άλλες περιοχές.130 Από τον 16ο αι. 

έχουμε λίγα μνημεία, εκ των οποίων τα περισσότερα χρονολογούνται στο 

δεύτερο μισό του.131 Μεταξύ αυτών αναφέρω ξεχωριστά το ναό της

Παναγίας Γριβιτσανής κοντά στο χωριό Χωματερό της Κορώνης στη

Μεσσηνία, οι τοιχογραφίες του οποίου παρουσιάζουν εικονογραφικές

130 . Τ. Α. Γριτσόπουλου, "Η πελοποννησιακή ζωγραφική μετά την Άλωσιν”, ό.π., σσ. 

358-359. Για τον Ξένο Διγενή βλ. Μ. Garidis, La peinture murale dans le monde 

orthodoxe, ό.π., σ. 172, όπου δίνεται και η προγενέστερη βιβλιογραφία. Επίσης, έχει 
επισημανθεί ομοιότητα των τοιχογραφιών του ναού του Αγίου Νικολάου στην Ζαρνάτα 

της Μάνης με την τέχνη του Ξένου Διγενή, βλ. του ιδίου, ό.π., σ. 115. Για το μνημείο 

αυτό βλ. Η. Deliyanni-DoHs, ° Die Wandmalereien des 15. Jahrhunderts in Ajios Nikolaos 

in Zam ata ", Festschrift fur Klaws Wessel zu 70 Gerburtstag, Mtinchen 1988, σσ. 57-85.

131 . Του ιδίου, ό.π., σσ. 258-261. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση του ναού του Γληγόρη 

κοντά στη Μονεμβασία, έργο του ζωγράφου Στέφανου, όπου σώζεται επιγραφή του έτους 
1506 ή 1590, βλ. του ιδίου, ό.π., σ. 260. Επίσης για τον 16ο αι. βλ. Τ. Α. Γριτσόπουλου, 
ό.π., σσ. 359-361.
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ιδιεταιρότητες.132 Τον ίδιο αιώνα χρονολογούνται και μερικά έργα των 

Κακαβάδων, ενώ μαρτυρούνται και ζωγράφοι Πελοποννήσιοι 

εγκατεστημένοι στην Κρήτη και τη Βενετία.133 Τον 17ο αιώνα, ο οποίος 

χαρακτηρίζεται εποχή ακμής134, καλύπτουν με το έργο τους οι Κακαβάδες 

και οι Μόσχοι135. Την ίδια εποχή η έρευνα έχει επισημάνει μνημεία 

κατώτερης ποιότητας ανώνυμων ή επώνυμων ζωγράφων136. Επίσης υπάρχουν 

ζωγράφοι οι οποίοι έχουν έλθει από την Ήπειρο137, τις Κυκλάδες138 και 

την Κρήτη139 κι εργάζονται στην Πελοπόννησο, ενώ Πελοποννήσιοι 

ζωγράφοι και μάλιστα αξιόλογοι εργάζονται αλλού, όπως ο Ύπατος στην 

Αττική140. Τον 18ο, εκτός από τους ντόπιους141, υπάρχουν κι εκείνοι που

132 . Γ. Δημητροκάλλη* Αγνωστοι βυζαντινοί ναοί Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας,
Αθήνσι 1990, σσ. 147-153.

*
133 . Ο “’μαΐστρος” Εμμανουήλ από τη Μονεμβασία είναι πολύ νωρίς εγκατεστημένος 

στην Κρήτη, αφού σ’ έγγραφο του 1515 αναφέρεται ο γιος του. Επίσης, ο Ιωάννης 

Δομήνικος από τη Μεθώνη εργάζεται στη Βενετία, β λ  Τ. Α. Γριτσόπουλου, ό.π., σ. 359, 

όπου δίδεται και βιβλιογραφία.

134 . Του ιδίου, ό.π., σ. 361.

135 . Μ. Garidis, ό.π., σ. 261 και Τ. Α. Γριτσόπουλου, ό.π., 363-397.

136 . Πρόκειται για το ναό του Αγίου Αθανασίου στην Καλαμάτα (1626) από το ζωγράφο 

Χατζή-Ηλία, το νάρθηκα του Αγίου Δημητρίου στα Χρύσαφα Λακωνίας (1641) και το 

καθολικό της μονής του Μεγάλου Σπηλαίου (1653), από το ζωγράφο Μανουήλ Ανδρώνος 
εκ Ναυπλίου, το καθολικό της μονής Δήμιοβας (1663) από τον ιερομόναχο Δαμασκηνό, 

το ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου στο Στεφάνι Κορινθίας από τον ιερέα Ιωάννη 

Ρίτζης, καθώς κι άλλα μνημεία αγνώστων ζωγράφων, βλ. Του ιδίου, ό.π., σσ. 366-367.

137 . Όπως ο Ανθιμος από την πόλη Ροπού των Ιωαννίνων, βλ. σημ. 58 στο κεφάλαιο 
ΣΤ' της παρούσας εργασίας.

138 . Όπως ο Ζαχαρίας Δρακούλης από τη Θήρα, βλ. του ιδίου, ό.π., σ. 368.
139 . Όπως ο Βίκτωρ, βλ. σημ. 61 στο κεφάλαιο ΣΤ' της παρούσας εργασίας.

140 . Το 1682 ζωγραφίζει το νάρθηκα της μονής Καισαριανής, β λ  Μ. Garidis, ό.π., σσ. 
251-252, όπου δίνεται και η προγενέστερη βιβλιογραφία.

141 . Όπως οι Κουλιδάδες, οι Νεζερίτες, Ζατουνίτες και ζωγράφοι από το Αργος β λ  Τ. 
Α. Γριτσόπουλου, ό.π., σσ. 398-403.
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έρχονται από άλλες περιοχές της Ελλάδας142, ενώ σπουδαίοι ζωγράφοι, 

όπως ο Γ. Μάρκου, εργάζονται έξω από το χώρο της Πελοπόννησου.143

Αναλυτικές μελέτες για τη μεταβυζαντινή εποχή στην Πελοπόννησο 

δεν υπάρχουν, γι’ αυτό είμαι επιφυλακτική στις κρίσεις μου, στηριζόμενη 

κυρίως σε δημοσιευμένα άρθρα και φωτογραφικό υλικό, που υπάρχει σ’ 

αυτά.

Στα εξεταζόμενα μνημεία εντοπίζονται στοιχεία γνωστά ήδη από την 

υστεροβυζαντινή περίοδο στη Λακωνία144, που όμως εικονίζονται και σ’ 

άλλους ναούς στη Μεσσηνία και τη Μάνη145.

Οπως ήδη έχω αναφέρει, οι Κακαβάδες και οι Μόσχοι γίνονται 

φορείς της παράδοσης των δύο καλλιτεχνικών ρευμάτων του 16ου αιώνα, 

της "κρητικής” σχολής και της σχολής της ΒΔ Ελλάδας.146 Ήδη έχουν 

επισημανθεί μνημεία του 16ου αι. στην περιοχή της Κορινθίας, τα οποία 

έχουν δεχθεί άμεση επίδραση από την "κρητική” αθωνίτικη τέχνη.147

142 . Οι Πεδιώτες, ο Χριστόδουλος Καλλέργης και ο Παναγιώτης εξ Ιωαννίνων, βλ. σημ. 

59, 61 και 62 στο κεφάλαιο Ζ ' της παρούσας εργασίας.

143 . Μ. Χατζηδάκη, Πνευματικός βίος και πολιτισμός, 1669-1821, ό.π., σσ. 256-257. 

Σημασία αποκτά ο Γ. Μάρκου, επειδή μορφώνει μαθητές και έτσι το έργο του βρίσκει 

συνέχεια.

144 . Στο ναό των Ταξιαρχών στην Αγριακόνα παρατηρούμε την ίδια στάση του Ιησού 

στην Ανάληψη και το υποζύγιο να αιωρείται στη Βαϊοφόρο, στοιχείο που εικονίζεται σε 

μνημεία του 16ου αι. στο βορειοελλαδικό χώρο.

145 . Η στάση του Ιησού στην Ανάληψη στη μονή Βουλκάνου και το ναό της Παναγίας
της εννιάμερη στη Σκάλα^ Βαχού,Λ
146 , Μ. Garidis, La peinture murale, ό.π., σ. 261 και Ang. Stavropoulou-Makri, ό.π., σ. 

183.

147 . Μ. Garidis, ό.π., σ. 261: "Ces deux ensembles de peinture du XVIe siecle subissent, 

avec d’ autres monuments plus tardifs de cette region, une influence directe des manures 

"cretoises” athonites". Πρόκειται για το ναό των Ταξιαρχών στο Σοφικό και της 

Κοίμησης της Θεοτόκου στην Ανατολική Κορινθία.
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Από την μέχρι τώρα ανάλυση παρατηρούνται στοιχεία 

εικονογραφίας148 και τεχνικής149 κοινά σ’ έργα των Κακαβάδων και των 

Μόσχων και τα εξεταζόμενα μνημεία, τα οποία όμως απαντούν ήδη τον 

16ο αιώνα. Μερικά από αυτά τα στοιχεία απαντούν και σ’ άλλα μνημεία 

του Πελοποννησιακού χώρου.150 Χαρακτηριστικό είναι ότι στη Μεσσηνία 

το μοτίβο της Παναγίας που γονατίζει εικονίζεται μόνο στη σκηνή του 

Ακάθιστου Ύμνου, κάτι που παρατηρείται στο εξεταζόμενο μνημείο της 

Γέρμας, αλλά έχει επισημανθεί και σ’ άλλους ναούς της Μάνης151. Επίσης, 

παρατηρούνται κοινά στοιχεία με τα εξεταζόμενα μνημεία και σ’ άλλα,
ί

εκτός από τα έργα των Μόσχων και Κακαβάδων, του 17ου αι., όπως το ί
I

καθολικό της παλαιάς μονής Λαύρας152, το .καθολικό της μονής 

Φιλοσόφου153 και της μονής Δήμιοβας154 και του 18ου, όπως η μονή της

148 . Η Σταύρωση, το Χαίρε των μυροφόρων και οι στρατιωτικοί άγιοι που εικονίζονται 

ως μάρτυρες, η στάση Ιησού και Ιούδα στην Προδοσία, Μη μου απτού, η στάση του 
Ιησού στον Ελκόμενο, στην Ανάσταση, η αχεικόνιση των δύο αγγέλων στο Λίθο και οι 
στάσεις Ιησού και Θωμά στην Ψηλάφηση του Θωμά.

149 . Η χρήση λευκών γραμμών ως φώτων στη μορφή της αγίας Παρασκευής στο 
καθολικό του Αγίου Γεωργίου στο Σκουτάρι και του αγίου Ιωάννη του Καλυβίτη στη 

μονή Γόλας.Πρέπει όμως να σημειωθεί, ότι στον εξεταζόμενο ναό οι λευκές γραμμές 

αποδίδονται με σχηματοποίηση σε σχέση με τη Γόλα, χαρακτηριστικό των μνημείων του 

18ου αιώνα.

150 . Όπως η παράσταση της Σταύρωσης στο ναό των Τριών Ιεραρχών στη Στεμνίτσα, 
έργο των Πεδιωτών.
151 . Ν. Β. Δρανδάκη-Ε. Δωρή-Σ. Καλοπίση-Β. Κέπετζη-Μ. Παναγιωτίδη, Π.Α.Ε. 1981, τ. 

Β \ ό.π., σ. 506 σημ. 2.

152 . Η απεικόνιση του Ιωάννη μπροστά σε σπηλιά και το διακοσμητικό μοτίβο που 
κοσμεί το στρώμα της Άννας στο Γενέσιο της Θεοτόκου.

155 . Η λιτότητα της σκηνής της Βαϊοφόρου, η Προσευχή και η ασπίδα του Αγίου 
Βικεντίου, η οποία μοιάζει μ’ εκείνη που κρατάει ο στρατιώτης στην παράσταση την 

οποία ο Ιωσήφ Αριμαθείας ζητάει το σώμα του Χριστού στο ναό του Αγίου Νικολάου 
στη Γέρμα (1752). Προσωπική παρατήρηση.
154 . Η παράσταση θ δ  το πτύον εν τη χειρί.
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Ζωοδόχου Πηγής στην Ανω Δίβρη Ηλείας155, του Ταξιάρχη Μιχαήλ 

Μουρά στο Παλαιοχώρι Κυνουρίας156 και των Τριών Ιεραρχών στη 

Στεμνίτσα Γορτυνίας157. Για τη μονή Φιλοσόφου ήδη έχει υποστηριχθεί, 

ότι είναι πνευματικό κέντρο που έχει επηρεάσει την τέχνη της περιοχής 

και ίσως και της Μάνης.158 Εκτός από τα στοιχεία αυτά, υπάρχουν και 

άλλα που εντοπίζονται μόνο τον 18ο αι. στην Πελοπόννησο159, την 

Αττική160 και την Ήπειρο161, όπως η λεπτομέρεια στην Υπαπαντή που ο 

Ιωσήφ κρατάει τα περιστέρια σ’ ένα καλαθάκι. Είναι πιθανόν οι Πεδιώτες, 

όπως και άλλοι ζωγράφοι που έρχονται από άλλα μέρη στην 

Πελοπόννησο, να εισάγουν το εικονογραφικό αυτό στοιχείο. Έχει λεχθεί 

ότι οι ζωγράφοι αυτοί μεταφέρουν σποραδικές δυτικές επιδράσεις από τις 

ιδιαίτερες πατρίδες τους.162 Πραγματικά, υπάρχει η περίπτωση του 

δυτικότροπου εικονογραφικού σχήματος της παράστασης της Προσευχής, 

το οποίο εικονίζεται από το ζωγράφο Βίκτωρα, αλλά και σε 

μεταγενέστερα μνημεία της Μάνης από τα εξεταζόμενα. Επίσης, έχει 

υποστηριχθεί ότι οι Κακαβάδες έχουν ταξιδεύσει στα Ιόνια Νησιά, αλλά 

δεν επηρεάζονται από τη Δύση163. Η ζωγραφική στην Πελοπόννησο, όπως

155 . Η Μαστίγωση.
156 . Η Θυσία του προφήτη Δαβίδ.
157 . Η Σταύρωση, ο Επιτάφιος Θρήνος.

154 . Ε. Ν. Γεωργιτσογιάννη, "Παρατηρήσεις επί των τοιχογραφιών της Νέας Μονής 
Φιλοσόφου (1693)”, ό.π., σ ^ 3 8  -539.
159 . Στη μονή Καλαμιού στη Γορτυνία, έργο των Πεδιωτών.
160 . Στο ναό της Αγίας Παρασκευής στο Μαρκόπουλο Αττικής.
161 . Σε φορητές εικόνες.
162 . Μ. Χατζηδάκη, ό.π., σ. 258.
163 . Τ. Α. Γριτσόπουλου, "Η πελοποννησιακή ζωγραφική μετά την Άλωσιν”, ό.π., σ. 387,
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και σ’ άλλες τουρκοκρατούμενες περιοχές, αφομοιώνει τα δευτερεύοντα 

δυτικά δάνεια.164

Εκτός από τις παραστάσεις με το λιτό εικονογραφικό σχήμα, που 

είναι κοινές στα εξεταζόμενα μνημεία και σε μνημεία της Πελοποννήσου, 

εντοπίζονται στα τελευταία και σκηνές αφηγηματικές, που έχουν ως 

πρότυπα τις αντίστοιχες μνημείων του βορειοελλαδικού χώρου165.

Ήδη έχω αναφέρει την υπόθεση που έχει διατυπωθεί, ότι ο Μυστράς 

είναι ένα από τα κέντρα, όπου οι Μανιάτες ζωγράφοι πηγαίνουν να 

μάθουν την τέχνη τους, κυρίως για ν’ αντιγράψουν. Χαρακτηριστικές είναι 

οι περισσότερες σκηνές του Ακάθιστου Ύμνου στα εξεταζόμενα μνημεία 

που μοιάζουν, μερικές μάλιστα θα μπορούσα να πω ότι ταυτίζονται, με τις 

αντίστοιχες που κοσμούν το νάρθηκα της μονής Παντάνασσας στο 

Μυστρά166. Επίσης, μερικά από τα διακοσμητικά μοτίβα που 

παρατηρούνται στα εξεταζόμενα μνημεία, είναι παρόμοια σε μνημεία της 

Πελοποννήσου ή Πελοποννησίων ζωγράφων σ’ άλλες περιοχές.167 168 Στα 

μνημεία αυτά παρατηρείται διακόσμηση με διάκοσμο rococo, ο οποίος στη 

μονή Γριβιτσανής κοσμεί το δέντρο στη Βαΐοφόρο.16*

164 . Ε. Ν. Γεωργιτσογιάννη, ‘'Παρατηρήσεις επί των τοιχογραφιών της Νέας Μονής 
Φιλοσόφου (1693)”, ό.π., σ. 539.
163 . Στη μονή Βουλκάνου στην παράσταση της Εκδίωξης των εμπόρων, οι έμποροι 
χωρίζονται σε δύο ευκρινείς ομάδες και εικονίζεται το ίδιο κτίριο, στη μονή Καλαμίου, 
έργο των Πεδιωτών, στην Κρίση των αρχιερέων εικονίζεται ένας υπηρέτης που ψιθυρίζει 
στον έναν από τους αρχιερείς και ο Λογχισμός του Αγίου Δημητρίου είναι σκηνή 
αφηγηματική. Σ’ έργο του ζωγράφου Αντωνίου από τα Νεζερά η Βαΐοφόρος είναι 
πολυπρόσωπη.
146 . Βλ. σημ. 46 στο κεφάλαιο Ζ' της παρούσας εργασίας.
167 . Ρόδακες, τουλίπες στη μονή Μπαφέρως, Μαλεσίνας, των Αγίων Τεσσαράκοντα, 
Φιλοσόφου, Αγίας Τριάδας Μεσσηνίας και Καισαριανής.
168 . Γ. Δημητροκάλλη, Αγνωστοι βυζαντινοί ναοί Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας, ό.π., 
σ. 152 εικ. 150.
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Σβ πελοποννησιακά μνημεία, όπως ήδη έχω αναφέρει, υπάρχουν 

παραστάσεις στις οποίες απεικονίζονται σκεύη κι άλλα είδη μεταλλουργίας, 

ξυλουργικής και υφαντουργίας, καθώς στην Αρκαδία οι τέχνες αυτές 

ακμάζουν.169 Μερικοί ζωγράφοι ίσως ασχολούνταν και μ’ άλλους κλάδους 

τέχνης. Έχει διατυπωθεί η άποψη, ότι υπάρχει η πιθανότητα ο Αντώνιος 

από τα Νεζερά να είναι και αργυροχόος.170

Ήδη έχουν παρατηρηθεί σχηματικότητα στα έργα των 

Κακαβάδων171, παρανόηση του νοήματος των παραστάσεων172 σ’ έργα των 

Μόσχων, ξηρότητα, σχηματικότητα και σχεδιαστική αδυναμία στη μονή 

Δήμιοβας, έργο του Δαμασκηνού173. Τα τελευταία στοιχεία, καθώς κι άλλα 

που παρατηρούνται στα εξεταζόμενα μνημεία και σ' άλλα της Μάνης, 

χαρακτηρίζουν και μνημεία του 18ου αιώνα στην Πελοπόννησο174.

169 . Όπως η Στεμνίτσα, βλ. σημ. 20 στα κεφάλαιο Ζ' της παρούσας εργασίας. Επίσης βλ. 
το άρθρο του Β. Χαραλαμπόπουλου, *’Τα επαγγέλματα των Δημητσανιτών στον 18ο και 
19ο και κυρίως στις αρχές του 20ου αιώνα”, Πελοποννησιακά. τ. ΚΑ' (1995), Αθήναι 
1995, σσ. 119-128 (σσ. 119-120),
170 . Τ. Α, Γριτσόπουλου, ‘Ευσεβείς λαϊκοί ζωγράφοι από τα Νεζερά”, ό.π., σ. 153 σημ. 
3, 4.
171 . Μ. Garidis, La peinture murale, ό.π., σ. 261: ” L’ oeuvre des peintres Kakavas, 
surtout ceile du XVIIe si£cle dans differents monuments en Laconic, interprete de maniere 
schematique, artisanale et un peu seche, les modeles etablis par les “cretois”, accentuanl 
leur linaarisme...”.
172 . T. A. Γριτσόπουλου, ‘Ή  ζωγραφική μετά την Άλωσιν”, ό.π., σ. 396 σημ. 52.
173 . Κ. Καλοκυρη, ό.π., σσ. 206, 211. Ο ανώνυμος ζωγράφος της μονής της Ζωοδόχου
Πηγής της Ανω Δίβρης (17ος), αν και δεν παρακολουθεί τους σύγχρονους μ* αυτόν 
Μόσχους στα μνημεία του γειτονικού Πορετσού, συσσωρεύει πρόσωπα κι αντικείμενα σ’ 
ελάχιστα διατιθέμενο χώρο, αυτοσχεδιάζει και γενικά χαρακτηρίζεται από διακοσμητικό 
φόρτο. Βλ. Τ. Α. Γριτσόπουλου, ”Μονή Ζωοδόχου Πηγής Ανω Δίβρης”, ό.π., σσ. 460- 
461. ^
174 . Οι Κουλιδάδες, βλ. του ιδίου, ‘Ή  ζωγραφική μετά την Αλωσιν”, ό.π., σ. 399. Στο 
παλαιό και νέο καθολικό της μονής Καλαμίου οι αδελφοί Πεδιώτες φιλοτεχνούν κομψές 
τις μορφές των μεμονωμένων αγίων, άκομψες όμως των μορφών στις συνθέσεις. Βλ. του 
ιδίου, ”Μονή Καλαμίου Γορτυνίας”, ό.π., σ. 32. Το ίδιο μπορώ να πω, ότι παρατηρείται 
και στο έργο των εξεταζομένων ζωγράφων. Ο Αντώνιος από τα Νεζερά δεν επιμένει στα
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Τελειώνοντας, συνοψίζω τα συμπεράσματα της έρευνάς μου τα 

οποία είναι τα εξής: Από την έρευνα ήδη έχω διαπιστώσει ομοιότητα των 

σκηνών του Ακάθιστου Ύμνου στα εξεταζόμενα μνημεία με τις 

αντίστοιχες στο νάρθηκα της μονής Παντάνασσας στο Μυστρά. Επί πλέον, 

τα κοινά στοιχεία στην εικονογραφία, τεχνική και τεχνοτροπία μαρτυρούν 

τουλάχιστον κοινά ανθίβολα. Η πλούσια ζωγραφική παράδοση της 

Πελοποννήσου είτε από ντόπιους είτε από περιοδεύοντες ζωγράφους είναι 

γνωστή στους ζωγράφους με το όνομα Παναγιώτης Κληροδέτης και 

ιδιαίτερα των κοντινών περιοχών, όπως της Λακωνίας, της Μεσσηνίας και 

Αρκαδίας. Η Πελοπόννησος υπήρξε ο χώρος άμεσης ή έμμεσης ‘’επαφής*’ 

των Μανιατών ζωγράφων μ’ εκείνους που έρχονται από άλλες περιοχές 

της Ελλάδας, όπως της Κρήτης, των Κυκλάδων και της Ηπείρου. Ολα 

αυτά τα στοιχεία με οδηγούν στο γενικό συμπέρασμα, ότι η όλη 

καλλιτεχνική παράδοση στην Πελοπόννησο "τροφοδοτεί” την τέχνη των 

εξεταζομένων ζωγράφων, είτε την γνωρίζουν άμεσα είτε έμμεσα.

πρόσωπα, είναι έμπειρος διακοσμητής κι έχει αδυναμία αφομοίωσης, δημιουργικής 
φαντασίας ή και αντιγραφής. Παρ’ όλα αυτά έχει δική του προσωπικότητα. Βλ. το» ιδίο», 
‘Ευσεβείς λαϊκοί ζωγράφοι από τα Νεζερά”, ό.π., σσ. ISO, 151.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Η ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ 18ου ΑΙΩΝΑ ΚΑΙ ΟΙ 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΙ ΖΩΓΡΑΦΟΙ

Η ογκώδης καλλιτεχνική παραγωγή τον 18ο αιώνα, η οποία δεν 

έχει μελετηθεί σχεδόν στο σύνολό της, δεν επιτρέπει να κάνω 

γενικεύσεις175. Σκοπός μου είναι ν’ αναφέρω κάποια στοιχεία τα οποία ήδη 

έχουν επισημανθεί από άλλους ερευνητές και να εξετάσω κατά πόσον 

χαρακτηρίζουν τους εξεταζόμενους ζωγράφους ή την ζωγραφική της 

περιοχής, σύμφωνα με το διαθέσιμο φωτογραφικό υλικό.

Οπως και στη Μάνη, έτσι και σ’ όλο τον ελληνικό χώρο 

παρατηρείται αύξηση του αριθμού των ναών που κτίζονται και 

αγιογραφούνται, καθώς και. ζωγράφων, μ’ εξαίρεση την Κρήτη.176 Αυτό 

βρίσκεται σε συνάφεια με μία οικονομική άνθηση και ενίσχυση του ρόλου 

των συντεχνιών την εποχή αυτή177, καθώς και το γεγονός ότι η 

ζωγραφική αντιμετωπίζεται ως επάγγελμα, που δεν απαιτεί ιδιαίτερα 

προσόντα. Το τελευταίο έχει επιπτώσεις στην ποιότητα της καλλιτεχνικής 

στάθμης, ενώ έχει διατυπωθεί η άποψη, χωρίς να τεκμηριώνεται, ότι σε 

ορεινές κοινότητες οι κάτοικοι, επειδή δεν έχουν άλλους πόρους, 

ακολουθούν το επάγγελμα του ζωγράφου.178 Παράλληλα αναπτύσσονται κι 

άλλοι κλάδοι τέχνης που απαιτούν λίγα προσόντα.179 Στη Μάνη, εκτός

175 . Δ. Δ. Τριανταφυλ^πουλου, " "Πρόοδος” και "συντήρηση” στο πεδίο της 
εκκλησιαστικής και θρησκευτικής ζωγραφικής ", ό.π., σ. 23.
176 . Μ. Χατζηδάκη, Πνευματικός βίος και πολιτισμός, 1669-1821. Η Τέχνη, ό.π., σ. 246.
177 . Του ιδίου, ό.π. και Δ. Δ. Τριανταφυλλόπουλου, ό.π., σ. 18.
178 . Τ. Α. Γρκσόπουλου, “Ευσεβείς λαϊκοί ζωγράφοι από τα Νεζερά”, ό.π., σ. 154.
179 . Μ. Χατζηδάκη, ό.π. Το ίδιο εικονογραφικό σχήμα της Μαστίγωσης και της 
Σταύρωσης, που παρατηρείται στα εξεταζόμενα μνημεία, απεικονίζονται σε είδη
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από την άσκηση της αγιογραφίας, οι ντόπιοι κτίζουν τα σπίτια και τις 

εκκλησίες τους, λαξεύουν την πέτρα, ενώ μαρτυρούνται και ονόματα 

κωδικογ ράφων.180

Τον 18ο αιώνα έχει παρατηρηθεί ποικιλία ρευμάτων και έχει 

υποστηριχθεί ότι οφείλεται στην ύπαρξη πολλών τοπικών κέντρων και την 

έλλειψη κεντρικών κατευθύνσεων.18* Νεότεροι ερευνητές μιλούν για 

ρεύματα στη Νότια Ελλάδα, στο βόρειο και βορειοδυτικό χώρο, την τάση 

για επιστροφή στα πρότυπα του Πανσέληνου, που εκπροσωπεί ο 

Διονύσιος ο εκ Φουρνά στον Αθω, και έξω από αυτόν ο Δαβίδ 

Σεληνιτζιώτης και ο ανώνυμος ζωγράφος της μονής Βατοπεδίου.182 

Παράλληλα,, στα Επτάνησα ο Δοξαράς εγκαινιάζει μία καινούρια τάση 

υιοθετώντας ολοκληρωτικά τη Δυτική τέχνη, ακόμα και στην 

εκκλησιαστική ζωγραφική δύο χρόνια πριν το θάνατό του.183 Επίσης έχει

μεταλλοτεχνίας. Το στρώμα της Αννας διακοσμείται με μοτίβα της υφαντουργίας. Ο 
κλάδος αυτός καθώς και άλλοι έχουν αναπτυχθεί στην Στεμνίτσα.
180 . Ο ιερομόναχος Αλέςης με το κλητικόν Μακάριος και ο Αναγνώστης από τη 
Λαγκάδα ” το επίκλην Μιχαλίτζης” εκ των οποίων ο πρώτος είναι γνωστός γραφέας 
νομοκάνονα του Μεγάλου Σπηλαίου το 1746, βλ. Α. Πετρονώτη, "Αγιογράφοι και 
‘’κονισματάδες” στη Μάνη (συμβολή στο θέμα)”, ό.π., σ. 131. Επίσης το 1789 αναφέρεται 
ως γραφέας νομοκάνονα του Μεγάλου Σπηλαίου ο Βασίλειος, ιερεύς από τη Μάνη, την 
επαρχία Καρυοπόλεων, βλ. I. Γιανναροπούλου, "Πελοποννήσιοι βιβλαογράφοι της 
Τουρκοκρατίας αναδυόμενοι από πελοποννησιακά χειρόγραφα”, Πρακτικά Έκτακτου 
Πνευματικού Συμποσίου (Σπάρτη-Μυστράς 27-29 Μαϊου 1988), Πελοποννησιακά. παρ. 16, 
Αθήναι 1990, σσ. 193-208 (σσ. 203-204). Σχετικό άρθρο με το θέμα είναι του Α. Τσελίκα, 
‘Τια ένα ‘’Σύνταγμα” πελοποννησίων κωδικογράφων και χειρογράφων”, Πρακτικά 
Έκτακτου Πνευματικού Συμποσίου (Σπάρτη-Μυστράς 27-29 Μαϊου 1988), Αθήναι 1990, σσ. 
145-160.
181 . Th. Gouma-Peterson, ό.π., σ. 40. Ακόμα στο ίδιο έργο, όπως στην εικόνα του 
Oberlin, συνδυάζονται τρεις διαφορετικές τάσεις, βυζαντινή παράδοση, δυτικά και λαϊκά 
στοιχεία, βλ. της ιδίας, ό.π., σ. 56.
182 . Δ. Δ. Τριανταφυλλόπουλου, ό.π., σσ. 20-22, 30-31, όπου αναφέρεται και 
προγενέστερη βιβλιογραφία.
183 . Του ιδίου, ό.π., σσ. 31-40.
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υποστηριχθεί, ότι η ποικιλία των τάσεων έχει σχέση με τη διαφορετική 

κοινωνική σύνθεση του ελληνικού πληθυσμού184 ή τις διαφορετικές 

διδασκαλίες που κυκλοφορούν τον 18ο αιώνα.185 Επί πλέον, γενικά για 

την περιοχή της ΝΑ Ευρώπης η σημασία των τοπικών κέντρων στα οποία 

ζωγραφίζουν ντόπιοι καλλιτέχνες ή καλούνται από αλλού, φαίνεται στην 

τέχνη τους, η οποία αναμειγνύει την τοπική παράδοση με τη βυζαντινή.186 

Επίσης, πέρα από το ρόλο του τονισμού της περιφέρειας, έχει διατυπωθεί 

και η άποψη ότι συμμετέχουν και οι πόλεις στην καλλιτεχνική κίνηση \  

της εποχής187. Συνεχίζει ο 18ος αιώνας την παλιά παράδοση, αφού για 

κάποιους ζωγράφους του 18ου αιώνα έχει υποστηριχθεί ότι

χαρακτηρίζονται από επιστροφή σε παλαιά πρότυπα,188 κάτι που έχει 

παρατηρηθεί στους εξεταζόμενους ζωγράφους.

Η ζωγραφική τον 18ο αιώνα χαρακτηρίζεται στην εικονογραφία από 

τάση για λεπτομερή αφήγηση, η οποία εκδηλώνεται με πολυπρόσωπες ή
ι

με πολλά επεισόδια σκηνές και με το φόρτο του εικονογραφικού 

προγράμματος189. Το τελευταίο διαπιστώνεται στον εξεταζόμενο ναό της 

Μεταμόρφωσης στη Γέρμα. Επίσης εμπλουτίζεται από νέους

184 . Th. Gouma-Peterson, ό.π., σσ. 26-27. Το ρεύμα ζωγραφικής, που εγκαινιάζει ο 

Δοξαράς, θεωρείται ότι πρόκειται για μια τέχνη ‘’αστική”, που απευθύνεται σε μεσαίες 

και ανώτερες τάξεις, εθνικά και θρησκευτικά ανάμεικτες. Βλ. Δ. Δ. Τριανταφυλλόπουλου, 

ό.π., σ. 37.

185 . Η επιστροφή στα πρότυπα του Πανσέληνου συνδέεται με το κίνημα του Ησυχασμού, 

βλ. του ιδίου, ό.π., σ. 28. Επίσης δεν μπορεί να ξέρει κανείς, ποιες από τις ιδέες της 

πατρικής διδασκαλίας έχουν αξία την εποχή αυτή. Βλ. Th. Gouma-Peterson, ό.π., σ. 47.
186 . Α. Μ. Musisescu, ό.π., σ. 179.

187 . Δ. Πάλλα, ” Περί της ζωγραφικής εις την Κωνσταντινούπολιν και την 

Θεσσαλονίκην μετά την Άλωσιν (Μεθοδολογικά)”, Ε.Ε.Β.Σ.. τ. MB' ( 1975-1976), εν 
Αθήναις 1976, σσ. 101-211.

188 . Όπως ο Γ. Μάρκου και ο Παναγιώτης εξ Ιωαννίνων, βλ. σημ. 29, 30 στο κεφάλαιο 
ΣΤ' της παρούσας εργασίας.

189 . Α. Μ* Musisescu, ό.π., σ. 185 και Μ. Χατζηδάκη, ό.π., σ. 246.
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εικονογραφικούς κύκλους, ρεαλιστικές λεπτομέρειες, στοιχεία ισλαμικής 

τέχνης και υπάρχει και τάση για διακόσμηση με μοτίβα rococo.190 Τα 

στοιχεία αυτά παρατηρούνται στα εξεταζόμενα μνημεία αλλά και σε άλλα 

της Πελοπόννησου. Παράλληλα διαδίδεται η προσωπογραφία191, η οποία 

στη Μάνη19* και την Πελοπόννησο193 έχει παρατηρηθεί τον 17ο αιώνα 

στο επίπεδο του δωρητή-αφιερωτή. Τα χαρακτηριστικά αυτά ήδη 

παρατηρούνται τον 17ο αιώνα, και μερικά απ’ αυτά έχουν εμφανισθεί 

ακόμη πιο πριν κατά τη μεταβυζαντινή εποχή.

Ήδη έχει ειπωθεί από παλιά ότι η τέχνη την εποχή αυτή φθάνει σ’ 

ένα επίπεδο ‘’λαϊκό’’194, το οποίο βρίσκεται σε συνάφεια με το επίπεδο 

χορηγών και ζωγράφων που είναι αγροτικής προέλευσης195. Αργότερα 

υποστηρίχθηκε, ότι την εποχή αυτή το κοσμικό και το εκκλησιαστικό 

ύφος συμπίπτουν, ότι όλη η τέχνη έχει χαρακτήρα ‘’λαϊκό” και δεν 

υπάρχει επίπεδο σύγκρισης με κάτι μη *’ λαϊκό” 196. Επίσης, έχει 

υποστηριχθεί ότι ο Ουμανισμός είναι λαϊκή έκφραση και όχι των 

πριγκήπων και της εκκλησίας.197 Η τέχνη στη Μάνη έχει χαρακτηρισθεί

190 . Του ιδίου, ό.π.

191 . Του ιδίου, ό.π. σ. 245.
192 . Στη μονή της Παναγίας στους Δολούς, βλ. Ν. Β. Δρανδάκη-Ε. Δωρή-Σ. Καλοπίση-Β. 

Κέπετζη-Μ. Παναγιωτίδη, Π.Α.Ε. 1981, τ. Β', ό.π., σσ. 499-500.
193 . Στο ναό του Αγίου Νικολάου στα Χρύσαφα, έργο του Γ. Μόσχου και το καθολικό 

των Αγίων Αναργύρων στον Πάρνωνα, έργο του Δ. Κακαβά. Βλ. Τ. Α. Γριτνόπουλου, “Η 

πελοποννησιακή ζωγραφική μετά την Άλωσιν”, ό.π., σ. 391, όπου δίδεται βιβλιογραφία.

194 . Για το "λαϊκό” ύφος τον 14ο αι., βλ. Μ. Chatzldakis, “Classicisme et tendances 

populates au XlVe siecle. Les recherches sur P evolution du style”, Actes du ler C.I.E.B.. 

Bucarest 6-12 Septembre 1971, Rapports I, σσ. 153-188 (σσ. 183-184).

195 . Μ. Χατζηδάκη, ό.π., σ. 246.
196 . Δ. Δ. Τριανταφυλλόπουλου, ό.π., σ. 24.
197 . Α. Μ. Musisescu, ό.π., σ. 183.
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"λαϊκή”, με την έννοια ότι δεν έχει πνευματικές ανανεωτικές 

αναζητήσεις198 ή εξαιτίας των γενικών χαρακτηριστικών της199.

Συνοψίζοντας, μπορώ να πω ότι οι εξεταζόμενοι ζωγράφοι αντλούν 

από πολλές πηγές, κάτι που χαρακτηρίζει κι άλλους ζωγράφους τον 18ο.

Ήδη έχει παρατηρηθεί ότι επικρατούν πολλές τάσεις, που δεν είναι 

άσχετες με τις ιστορικές συνθήκες την εποχή αυτή, της οποίας η τέχνη 

δεν έχει ερευνηθεί. Μερικά όμως από τα χαρακτηριστικά της, που έχουν 

εντοπισθεί από παλαιότερους ερευνητές, παρατηρούνται στους * 

εξεταζόμενους ναούς.

198 . Μ. Χατζηδάκη, ό.π., σ. 258.

199 . Ε. Δεληγιάννη-Δωρή,^'Μνημειακή αρχιτεκτονική και ζωγραφική στη Μεταβυζαντινή 

Μάνη (1460-1830)” , ό .π ./σ .  8: “...μορφές με κοντές αναλογίες, κινήσεις αδέξιες αλλά 

ζωηρές, καθημερινοί φυσιογνωμικοί τύποι με πρόσωπα ζωντανά και εκφραστικά, σύνθεση 
απλουστευμένη με τάσεις για διάταξη παρατακτική, συσσώρευση μορφών και γεγονότων, 

απλούστευση στο πλάσιμο των γυμνών μερών του σώματος με κυριαρχία της ανοικτής 
σάρκας και με τη χρήση της γραμμής, σχηματική πτυχολογία και έντονα περιγράμματα. 

Το γενικό ύφος των τοιχογραφιών τις εντάσσει στην κατηγορία της “λάϊκής” τέχνης...”.
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ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ

Τελειώνοντας, αν και είμαι επιφυλακτική σε γενικές κρίσεις 

εξαιτίας της έλλειψης μελετών για τον 18ο αιώνα, θα προσπαθήσω να 

επισημάνω τα κυριότερα σημεία της έρευνάς μου.

Τον 18ο αιώνα και ιδιαίτερα στο β' μισό του, κτίζονται κι 

αγιογραφούνται στη Μάνη πολλοί ναοί, κάτι που συμβαίνει γενικότερα 

την εποχή αυτή και βρίσκεται σε συνάφεια με μία οικονομική άνθηση. 

Στη Μάνη όμως πρέπει οπωσδήποτε να συνδεθεί και με τις γενικότερες 

κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν εκεί, δηλαδή την πατριαρχική 

οργάνωση σε γένη.

Οι εξεταζόμενοι ζωγράφοι ως προς την εικονογραφία αντλούν από 

πολλές πηγές συνεχίζοντας την παλαιότερη παράδοση, όπως παρατηρείται 

και στην αρχιτεκτονική. Το ύφος των εξεταζομένων ζωγράφων, αν και 

διαφέρει σε κάθε μνημείο, έχει χαρακτηριστικά που εντοπίζονται γενικά 

την εποχή αυτή, που όμως ήδη κάνουν την εμφάνισή τους στο τέλος του 

προηγούμενου αιώνα και παρατηρούνται στις αρχές του επόμενου. Τα 

κοινά εικονογραφικά σχήματα αλλά και οι κοινές τεχνικές που 

εντοπίζονται σ’ άλλα μνημεία του 17ου και 18ου αιώνα στη Μάνη, κυρίως 

σ’ έργα ζωγράφων που ανήκουν στην οικογένεια Κληροδέτη, μαρτυρούν 

την ύπαρξη ζωγραφικής παράδοσης στην περιοχή και, τουλάχιστον την 

ανταλλαγή ανθιβόλων μεταξύ των ζωγράφων. Παράλληλα, οι μαρτυρίες για 

τη ζωγραφική δραστηριότητα κάποιων αγιογράφων από τη Μάνη στη 

Λακωνία, καθώς και οι ομοιότητες στην εικονογραφία με μνημεία του 

Που και 18ου αιώνα στην Πελοπόννησο, δηλώνουν κατά κάποιο τρόπο
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άμεση ή έμμεση επαφή των Μανιατών ζωγράφων με την καλλιτεχνική 

παράδοση στο χώρο αυτό.

Η τέχνη στη Μάνη και γενικότερα την εποχή αυτή χαρακτηρίζεται 

‘’λαϊκή” από τους ερευνητές, οι οποίοι δίδουν διαφορετική ερμηνεία ο 

καθένας στον όρο αυτό.

Κάτω από αυτές τις συνθήκες, και ανάλογα με τον τρόπο αντιμετώπισης 

του επαγγέλματος του ζωγράφου την εποχή αυτή, πρέπει ν’ αξιολογηθεί 

το έργο του συνεργείου των ζωγράφων με το όνομα Παναγιώτης 

Κληροδέτης. Σημασία έχει, ότι το έργο των εξεταζομένων ζωγράφων, 

παρά τις αδυναμίες που παρουσιάζει, προσαρμοσμένο στο πνεύμα της 

εποχής κρατάει ζωντανή τη βυζαντινή παράδοση όπως αυτή διαμορφώθηκε 

στους προηγούμενους αιώνες200.

f t

200 . Χαρακτηριστικό της τέχνης της εποχής αυτής βλ. Μ. Χατζηδάκη, ό.π., σ. 244. 

Αλλωστε, όπως ήδη έχει αναφερθεί, η αναζήτηση της καλλιτεχνικής φόρμας δεν παίζει 

τον πρώτο ρόλο, και οι “’λαϊκές” καλλιτεχνικές φόρμες της ΝΑ Ευρώπης δεν μπορεί και 

δεν πρέπει να κριθούν σαν καθαρή καλλιτεχνική αξία. Βλ. Α. Μ . Muslsescu, ό.π., σσ. 

181, 183.
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RESU M E

LES PE INTURES M U R A LES  DIJ XVIlle S IECLE  DANS LE M AGNE  

O EU VRES DE PE1NTRES DU N O M  DE PANAYOTIS KLIRODHET1S.

Cette etude traitera les peintures murales dans le Magne du XVIlle 

siecle, oeuvres de peintres du nom de Panayotis Klirodhetis. Les monuments 

dont les peintures murales signe Panayotis Klirodhetis sont Γ eglise de la 

Transfiguration a Germa (1725), le catholicon du monastere de Saint- 

Georges a Scoutari (1737), Γ eglise de la Dormition de la Vierge a Tserova 

(1768), et Γ eglise dediee a la Nativite de la Vierge a Kechrianica (1789). 

Notre etude comprend aussi les peintures murales de P eglise de la 

Dormition de la Vierge a Pyrrichos, dont le style semble de celui de P 

eglise de la Nativite de la Vierge a Kechrianica.

Cette etude comprend quatre parties et dix chapitres.

PR EM IER E  PARTIE

Dans le premier chapitre nous nous referons au cadre historique, les 

conditions sociales et economiques pendant la domination turque et, 

surtout, au XVIlle siecle. Nous nous occuperons aussi des informations 

donnees par les inscriptions votives des eglises examinees.

D E U X IE M E  PARTIE

Dans le deuxieme chapitre nous faisons une description du monastere 

de Saint- Georges a Scoutari, exemple de P architecture magnote 

traditionelle.



TROISIEME PARTIE

Dans le troisieme chapitre, nous etudions 1’ ordre du programme 

iconographique, dans le quatrieme, Γ iconographie et dans le cinquieme, le 

style des peintures murales des monuments examines.

QUATRIEME PARTIE

Dans le sixieme chapitre, a cause des differences de style des 

peintures murales des monuments examines et de leur datation espacee, 

nous nous essayons d’ identifier les peintres qui les decoreVent.

Dans le septieme chapitre nous recherchons les sources d’ inspiration

des peintres du nom de Panayotis Klirodhetis et leurs modeles, directes ou
A \

indirectes. Dans le meme chapitre nous essayons de trouver ou les peintres

examines apprirent leur art.

Dans le huitieme chapitre nous etudions la relation des peintres du

nom de Panayotis Klirodhetis avec d’ autres dans le Magne du XVIIe,

XVIIIe et XIXe siecle, ainsi que le role des donateurs sur leur oeuvre.

Dans le neuvieme chapitre, a cause des conclusions des chapitres

precedents, nous devons etudier le role de la peinture religieuse du

Peloponnese sur 1’ oeuvre des peintres examines.

En finissant notre etude, dans le dixieme chapitre, nous nous referons

a la peinture religieuse du XVIIIe siecle en relation de 1’ oeuvre des
\

peintres du nom de Panayotis Klirodhetis.

Malgre le manque des etudes sur la peinture religieuse du XVIIIe 

siecle et le manque des photos de monuments de ce siecle, on a constate:

I) Les Magnotes jouissaient une autonomie relative et privileges 

pendant la domination turque. En outre, dans le courant de la premiere
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moitie du XVIIIe siecle, eclaterent des guerres entre les clans. Ces 

conditions historiques, la structure sociale (systeme patriarcale de vie), et le 

developpement economique vont de pair avec le grand nombre d’ eglises 

erigees dans le Magne au XVIIIe siecle. La famille de peintres du nora de 

Panayotis Klirodhetis et les donateurs des eglises examinees sont originaires 

du Magne.

II) Dans le deuxieme chapitre, aprk  avoir compare le monastere de 

Saint- Georges a Scoutari avec d’ autres monasteres, des complexes des 

clans, des tours, et des maisons fortifiees dans le Magne, on a conclue qu’ 

il fut construit suivant les traditions de Γ architecture typiquement magnote 

influencee par celle du Mistra.

III) De P etude du troisieme chapitre on a conclue, que le 

programme iconographique est frequent dans le Magne au XVIIe et XVIIIe 

siecle. Ά  cause *’ de Γ horreur de vide le peintre de P eglise de la 

Transfiguration a Germa multiplie les scenes en reduissant leurs dimensions. 

En outre, les peintres du nom de Panayotis Klirodhetis voulant encourager 

les fideles et controler leur conduite sociale, decorerent les parois des eglises 

avec des scenes de martyres, et en representant les paroles du Christ (Matt.
t

25, 35-36) et les punitions des damnes.
i / /

IV) A cause des differences de style des monuments examines on a
t  f t  /

conclue, qu’ ils furent decores par des peintres differents qui se collaborent

pour la decoration de la meme eglise (Saint- Georges a Scoutari). En outre,
/ \

les peintures murales de P eglise de la Dormition de la Vierge a Pyrrichos 

se semblent de celles de P eglise de la Nativite a Kechrianica, qui, peut- 

etre, furent executees par le meme atelier.
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Peloponnese, formee par des peintres peloponnesiens (Moschoi, Kakavades) 

ou itinerants (Victor, Pedhiotes).

En outre, il y a queiques caracteristiques de Γ oeuvre de peintres du 

nom de Panayotis Klirodhetis, qu’ on a deja observees generalement sur la 

peinture religieuse du XVIIIe siecle.

Le style de la peinture murale dans le Magne a ete considere par d’
V 0

autres chercheurs " popuiaire ", a cause de ses caracteristiques (corps 

trapus, scematisation, linearisme, maladresse, etc.) et du manque de
I I /

renouvellenient, ce qu’ on a constate dans les monuments examines. Malgre 

ces caracteristiques, Γ oeuvre de peintres du nom de Panayotis Klirodhetis 

est important, du moment qu’ elle perpetue la tradjtion byzantine, comme 

elle fut formee aux siecles precedents.
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B.S.A. Annual of British School at Athens

C.A. Cahiers Archeologiques

C.I.E.B. Congres International d’ ^Etudes 

Byzantines

\
Δ.Χ.Α.Ε. Δελτίον της Χριστιανικής 

Αρχαιολογικής Εταιρείας

D.O.P. Dumbarton Oaks Papers

Ε.Ε.Β.Σ. Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 

Σπουδών

Ηπ. Xpov. Ηπειρωτικά Χρονικά

Λακ. Σπ. Λακωνικαί Σπουδαί

L.C.I.‘i\ Lexikon der christlichen Ikonographie

Misc. Byz. Mon. Miscellanea Byzantina Monacensia

’ Αναφέρονται μόνο οι συντομογραφίες των περιοδικών που επαναλαμβάνονται. Ο τόπος 

έκδοσης των περιοδικών αναφέρεται στα οικεία λήμματα.
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Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α  ΣΧΕΔΙΩ Ν

Μ ΕΤΑΜ Ο ΡΦ Ω ΣΗ  ΓΕΡΜ ΑΣ

1. Πλατυτέρα

2. Κοινωνία των Αποστόλων

3. Συλλειτουργούντες Ιεράρχες

4. Αγιος Χαραλάμπης

5. Οίκος "Α"

6. Βραβείον

7. Ακρα Ταπείνωση

8. Φιλοξενία του Αβραάμ

9. Αγιο Μανδήλιο 

9α.Εξαπτέρυγα και Σεραφείμ

10. Π, 12, 13. Προφήτες 

14, 15, 16, 17. Ευαγγελιστές

18. Παντοκράτορας - Αγγελικές 

Δυνάμεις

19. Διακοσμητική ταινία 

19α. Θυσία του Αβραάμ

20. Τρεις παίδες στην κή^μνο

21. Θυσία Προφήτη Δαβίδ

22. Γέννηση

23. Βάπτιση

24. Έγερση του Λαζάρου

25. Βαϊοφόρος

26. Ανάληψη

27. Πεντηκοστή

28. Κοίμηση Θεοτόκου

29. Ψηλάφηση του Θωμά

30. Το Χαίρε των μυροφόρων

31. Μή μου άπτου

32. Ανάληψη

33. Λίθος

34. Επιτάφιος Θρήνος

35. Μελχισεδέκ

36. Οραμα του Πέτρου 

Αλεξανδρείας

37. Προσευχή Ιωακείμ κι Αννας

38. Αγιος Σπυρίδων 

38α. Αγιος Νίκων

39. Αγία Τριάς
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40. Εκδίωξη των εμπόρων

41. Ου το πτύον εν τη χειρί

42. Λογχισμός του αγίου Δημητρίου

43. Αποτομή του αγίου Γεωργίου

44. Μαρτύριο του αγίου 

Θεοδώρου του Τήρωνος

45. Εισόδια της Θεοτόκου

46. Ίαση των ‘’κουλών”και τυφλών

47. Ίαση των δαιμονισμένων

48. Παραβολή του άφρονος 

πλουσίου

49. Μαρτύριο του αγίου

Γρηγορίου της Αρμενίας

50. Μεταμέλεια του Ιούδα

5 1 .0  Ιωσήφ Αριμαθείας ζητάει το 

σώμα του Χριστού

52. Μεταμόρφωση

53. Διάσωση των τριών ανδρών 

από τον άγιο Νικόλαο

54. Μαρτύριο του αγίου Γεωργίου 

στον τροχό

55. Αγιος Σισώης

56. Το Ενύπνιο του αγίου 

Κωνσταντίνου

57. Μαρτύριο του Αγίου Ευσταθίου

58. Μαρτύριο της Αγίας Σοφίας 

και των θυγατέρων της

59. Μαρτύριο του αγίου Νικήτα

60. Μαρτύριο του αγίου Ιάκωβου του 

Πέρση

61. Μαρτύριο του αγίου Ιγνατίου του 

Θεοφόρου

62. Μαρτύριο του αγίου Πλάτωνα

63. Κοίμηση του Μωΰσή

64. Αδιάγνωστο μαρτύριο

65. Μαρτύριο της αγίας Μαρίνας

66. Μαρτύριο της αγίας Βαρβάρας

67. Αγιος Νικόλαος

68. Αγιος Γεώργιος

69. Αγιος Δημήτριος

70. Αγιος Κοσμάς

71. Αγιοι Κωνσταντίνος και Ελένη

72. Αγιος Δαμιανός

73. Αγιος Σαμψών
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74. Αγιος Νικήτας 95. Κρίση Αρχιερέων

75. Αγιος Αρτέμιος 96. Αρνηση του Πέτρου

76. Αγιος Προκόπιος 96α. Μαστίγωση

77. Αγιος Βικέντιος 97. Οίκος "Ο"

78. Οίκος "Β" 98. Οίκος "Π"

79. Οίκος Τ " 99. Οίκος "Ρ" ,

80. Οίκος "Δ" ΙΟΟ.Οίκος "Σ"

81. Οίκος "Ξ" 101.Οίκος "Τ"

82. Οίκος "Ν" 102. Οίκος "Υ"

83. Αγιος Στέφανος • 103. Οίκος "Φ"

84. Αγιος Ελευθέριος 104. Οίκος "X"

85. Οίκος Έ" 105. Οίκος "Ψ"

86. Οίκος "Ζ"
1

106. Οίκος "Ω"

87. Οίκος "Η" 107. Μυστικός Δείπνος

88. Οίκος "Θ" 108. Μαρτύριο του αποστόλου

89. Οίκος "Γ Πέτρου

90. Οίκος "Κ" 109.Μαρτύριο του αποστόλου

91. Οίκος "Λ" Παύλου

92. Οίκος "Μ" ·** 1 ΙΟ.Μαρτύριο του αγίου Παύλ»

93. Προσευχή του αρχιεπισκόπου

94. Προδοσία

282



111. Μαρτύριο των αγίων 

Γαλακτίωνος κι Επιστήμης

112. Μαρτύριο του αγίου Ανδρέου εν 

τη Κρίσει

113. Μαρτύριο των αγίων Σαμωνά και 

Αβιβου

114. Το Θαύμα των αρχαγγέλων

115. Απόστολοι Πέτρος και Παύλος 

1 Ιό.Αδιάγνωστος ιεράρχης

117. Άγιοι Θεόδωροι

118. Αρχάγγελος Μιχαήλ

119. Αρχάγγελος Γαβριήλ

120. Άγιος Παφνούντιος

121 .Αγιος Αθανάσιος εν των Αθω

122. Αγιος Θεοδόσιος ο 

Κοινοβιάρχης

123. Τιμωρίες κολαζομένων

124. Προφήτες Ησαΐας και Ναούμ

125. Μέρος της Μαστίγωσης

126. Ελκόμενος

127. Σταύρωση

I 4

128-133. Εικονιστική απόδοση των 

λόγων του Ιησού (Ματθ. κε', 35 

36).

134. Απόνιψη του Πιλάτου.

135. Αγία Μαρίνα 

135α. Αγία Κυριακή

136. Αγία Βαρβάρα

137. Αγία Αικατερίνη ψ

138. Αγία Πελαγία

139. Αγιος Αλέξιος

140. Αγία Θέκλα

141. Τιμωρίες Κολαζομένων

Α ΓΙΟ Σ ΓΕΏ ΡΓΙΟ Σ ΣΤΟ  

ΣΚΟΥΤΑΡΙ

1. Πλατυτέρα

2. Κοινωνία των Αποστόλων

3. Συλλειτουργούντες ιεράρχες

4. Τροχοί

5. Βραβείον - Ακρα Ταπείνωση

6. Ευαγγελισμός
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7. Αγία Τριάδα 29.0  άγιος Γεώργιος μπροστά στο

8, 9, 10, 11. Προφήτες βασιλιά

12. Ευαγγελιστές 30. Στηθάρια αγίων

13. Παντοκράτος - Αγγελικές 31. Αγιος Γεώργιος Δρακοντοκτόνος

Δυνάμεις 32. Αγιος Τρύφων

14. Διακοσμητική ταινία 33. Αγιος Παντελεήμων
I

15. Τρεις παίδες στην κάμινο
*»

34. Αγία Αικατερίνη

16. Εισόδια της Θεοτόκου 35. Αγιος Νικόλαος

17. Ουράνια Λειτουργία 36. Αγιος Σπυρίδων

18. Όραμα του Πέτρου . 37. Άγιος Θεόδωρος ο Τήρων

Αλεξανδρείας 38. Σταύρωση

19. Γενέσιο της Θεοτόκου 39. Εικονιστική απόδοση των λόγων *»
%

20. Κοίμηση της Θεοτόκου ' του Ιησού Ματ. κε, 35-36

21. Πεντηκοστή 40. Αγιος Θεόδωρος ο Στρατηλάτης

22. Ανάληψη 41. Αγία Παρασκευή

23. Λίθος 42. Αγία Κυριακή

24. Επιτάφιος θρήνος 43. Αγία Μαρίνα

25 .0  Ιωσήφ Αριμαθείας ζητάει το 44. Αγιος Αντώνιος

σώμα του Χριστού 45. Γέννηση

26. Αδιάγνωστη παράσταση 46. Υπαπαντή

27. Αποτομή του αγίου Γεωργίου 47. Ουράνια Λειτουργία

28. Λογχισμός του αγίου Δημητρίου 48. Αγιος Χαραλάμπης
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49. Αγιος Ευθύμιος

50. Βάπτιση

51. Μεταμόρφωση

52. Έγερση Λαζάρου

53. Βαϊοφόρος

54. Παράσταση κτιρίου

55. Κτητορική επιγραφή

56. Εμπαιγμός

57. Ελκόμενος

58.0  Πρόδρομος μπροστά στον 

Ηρώδη

58α. Μαρτύριο αγίου Γεωργίου 

στον τροχό

59. Μαρτύριο αγίου Γεωργίου στην 

κάμινο

60.0  άγιος Γεώργιος μεγίστου λίθου 

βάρει πιεζόμενος

61-63. Στηθάρια

64. Αγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος

65. Αγιος Βασίλειος

66. Αγιος Γρηγόριος

67. Απόστολος Πέτρος

68. Αδιάγνωστη μορφή

69. Αρχάγγελος Μιχαήλ

70. "Αγγελος"

71. Θεοδόσιος ο Κοινοβιάρχης

Κοίμηση Θεοτάκου Τσεροβάο

1. Πλατυτέρα

2. Κοινωνία των Αποστόλων

3. Συλλειτουργούντες ιεράρχες 

3α. Διακοσμητική ταινία

4. Ευαγγελισμός

5. Αγιος Στέφανος

6. Ακρα Ταπείνωση

7. Σεραφείμ - τροχοί

8. 9, 10, 11. Προφήτες

12, 13, 14, 15. Ευαγγελιστές

16. Παντοκράτορας - Αγγελικές 

Δυνάμεις

17. Διακοσμητική ταινία

18. Θυσία του Αβραάμ

19. Θυσία του Προφήτη Δαβίδ



20. Βραβείον - Ακρα Ταπείνωση

21.0  Ιωνάς

22. Οραμα του Πέτρου 

Αλεξανδρείας

23. Αγιος Σπυρίδων

24. Αδιάγνωση παράσταση

25. Προσευχή Ιωακείμ κι Αννας

26. Γενέσιο Θεοτόκου

27. Εισόδνα Θεοτόκου

28. Υπαπαντή

29. Επιτάφιος Θρήνος

30.0  Ιωσήφ Αριμαθείς ζητάει το 

σώμα του Χριστού

31. Αδιάγνωστος Αγιος

32. Αγιοι Κωνσταντίνος κι Ελένη

33. Αγιος Δημήτριος

34. Αγιος Γεώργιος

35. Αγιος Θεοδόσιος ο Κοινοβάρχης

36. Αγιος Αθανάσιος εν^φ  Αθω

37. Αγιος Αλέξιος

38. Αγία Μαρίνα

39. Σταύρωση

40. Ελκόμενος

41 - 45. Εικονιστική απόδοση των 

λόγων του Ιησού, Ματ. κε', 35 - 36

46. Αγία Σολομωνή

47, 48, 49. Αδιάγνωστες μορφές

50. Αγία Θεοδώρα
♦4
*

51. Αγία Κυριακή

52. Αγιος Νίκων

53. Οίκος "Α"

54. Οίκος "Β"

55. Μελχισεδέκ

56. Αγιος Τίμων

57. Ποδέα

58. Οίκος Τ "

59. Οίκος "Δ"

60. Οίκος Έ "

61. Ο ίκος’Ή" ψ

62. Προσευχή

63. Προδοσία

64. Κρίση Αρχιερέων

65. Απόστολοι Πέτρος και Παύλος

286



66. Αγιος Βασίλειος

67. Αγιος Χρυσόστομος

68. Αγιος Γρηγόριος

69. Αρχάγγελος Μιχαήλ

70. Κτητορική επιγραφή

71. Αρχάγγελος Γαβριήλ

72. Αγιος Προκόπιος

73. Τιμωρίες Κολαζομένων

74. Διακοσμητική ταινία

Γενέσιο Θεοτόκου στα Κεγοιάνικα

1. Πλατυτέρα

2. Αγγελοι, φτερωτές, κεφαλές, 

τροχοί

3. Αγιος Γ ρηγόριος

4. Αγιος Ιάκωβος Αδελφόθεος

5. Πέτρος Αλεξανδρείας

6. Αγγελοι - τροχοί

7. Εύπλος

8. Αγιος Στέφανος

9. Δέηση (λεπτομέρεια)

10. Στηθάρια αγίων

11. Κτητορική επιγραφή

12. Υπαπαντή

13. Βάπτιση

14. Γενέσιο της Θεοτόκου

15. Αδιάγνωστη μορφή

16. Πελαγία

17. Αρχάγγελος Μιχαήλ

18. Σταύρωση

19. Γαβριήλ

20 Αδιάγνωστος μοναχός

21. Αγία Μαρίνα

22. Στηθάρια

23. Δέηση (μέρος)

24. Παρασκευή

25. Παντελεήμων

26. Ιωάννης ο Θεολόγος

27. Παύλος

28. Πέτρος

29. Αδιάγνωστη μορφή

30. Πρόδρομος
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Λ ο γ χ ι σ μ ό ς  τ ο υ  α γ ίο υ  Δ η μ η τ ρ ί ο υ  κ α ι  Ο υ  τ ό  π τ ύ ο ν  ε ν  ττ | χ ε ι ρ ί .



r i v .  12

: τ α μ ό ρ φ ω σ η  Γ έ ρ μ α ς  α )  Τ α  Ε ι σ ό δ ι α  τ η ς  Θ ε ο τ ό κ ο υ  κ α ι  τ ο  μ α ρ τ ύ ρ ι ο  τ ο υ  α γ ίο υ  Θ ε ο δ ώ ρ ο υ  τ ο υ  

ρ ω ν ο ς  β )  Ο ι  ά γ ιο ι  Α θ α ν ά σ ι ο ς  ε ν  τ ω  Α θ ω ,  Θ ε ο δ ό σ ι ο ς  ο  Κ ο ι ν ο β ι ά ρ χ η ς ,  η α γ ία  Θ έ κ λ α ,  ο 

ο ς  Α λ έ ξ ι ο ς  κ α ι  η  α γ ί α  Π ε λ α γ ί α .



7TIV. I t

Μ ε τ α μ ό ρ φ ω σ η  Γ έ ρ μ α ; ,  α ) Ο υ  το  π τ ύ ο ν  

Α ρ ιμ α Ο ε ία :  Ι η τ ό ε ι  τ ο  σ ώ μ α  τ ο υ  Χ ρ ισ το ί ' .  

Γ ρ η γ ο ρ ί ο υ  τ η ;  Μ ε γ ά λ η ;  Α ρ μ ε ν ί α ; .

ε ν  τΐ] χ ε ι ρ ί  κ α ι  η Ε κ ό ί ω ς η  τ ω ν  ε μ π ό ρ ω ν  β )  Ο  Ι ω σ ή φ  

, η Μ ε τ α μ έ λ ε ι α  τ ο υ  Ιο υ ό α  κ α ι  τ ο  μ α ρ τ ύ ρ ι ο  τ ο υ  α γ ίο υ



Μεταμόρφωση Γέρμας α) Η παραβολή του Αφρονος Πλουσίου (λεπτομέρεια), η Ιαση των

δαιμονισμένων β) Η Ίαση των “κουλών” και τυφλών.



π ί ν  1 5



~ιν. 1 (S

Μ ί . τ α μ ο ρ φ ι ο σ η  Ι ϊ . ρ μ π ς .  α )  Ι ΐ ρ ο φ η τ » · . ;  |^) <^ι ' ' Τ ' * -
11»·ν . π γ ι α  κ ι π  Λ ι κ ι ι τ ι  |Μ\ η .



t a w  I 7

η ι ο ρ ο ω σ η  I κ ρ μ σ ^  u )  Ο ι  ά γ ι ο ι  Κ ο σ μ ά ;  κ α ι  Δ η μ ή τ ρ ι ο ;  β )  U  ε ι κ ο ν ι σ τ ι κ ή  α π ό δ ο σ η  τ ω ν  

λ ό γ ω ν  τ ο ι  Ι η σ ο ό  ( Μ α τ Ο .  κ κ \  3 5 - 3 6 ) .



ψ

~Λ\·. |Ν V

ϊ
ί

I
f
j

. !

i

\

I
ί

Γ . .  ο ,  ( /γ ιο ι  Λ α μ ια ν ό ς ,  Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο ς ,  η α γ ία  Ε λ έ ν η  Ναι ο ά γ ιο :  
Μ κ τ α ι ι ό ρ φ ω σ η  Γ ιη η ια : .  α) Ο ι α / ι ο ι  Λ α μ .  -

Κ , ,ο ι , , ' . ς  Ρ) Η  . '. .k o v k . u k :.·, ο π ό δ ο ο , ,  τ ω ν  λ ό γ ω ν  τ ο ν  Ι , , ο ο ό  ( Μ ο τ , Ι .  κ γ . 3 > .  Μ·



Μεταμόρφωση Γέοιια- u

°' ,,yw' " * * > ·« !  ™  Προκ-ό,,ο.:. (!) To

• ^  * * * .  "  '«··10 * * " »  « *  «rio„ Kw Bm hM ,

I



I

I
1

I

Μ . . π / μ „ ρ φ „ > σ ΐ |  I ν . μ μ ι / ; .  </) O i  « 711.1 Λ ρ τ ί μ , ο ;  M r! Ν ι μ , γ, . :  |'.| Ο  Ι ι , α ο ι Ί ς  „r.<> r<. Ο ρ « μ «  urn

II).T|)o\i ΛλΓ.ς(/ν(·»μι;ί</ς m / i i| I Ifxmmjn' i  πη· Ιηχ/κτίιι m /i ti|C Λννι / ; .



wns.21

Μ ε τ α μ ό ρ φ ω σ η  Γ έ ρ μ α ς .  α )  Ο ι  ά γ ι ο ι  Α θ α ν ά σ ι ο ς  ε ν  τ ω  Α θ ω  κ α ι  Θ ε ο δ ό σ ι ο ς  ο  Κ ο ι ν ο β ι ά ρ χ η ς  β )  Ο

« γ ι ο ς  Γ ε ώ ρ γ ι ο ς  σ τ ο ν  τ ρ ο χ ό ,  σ κ η ν ή  α π ό  τ ο  β ί ο  τ ο υ  α γ ί ο υ  Ν ι κ ο λ ά ο υ  κ α ι  η  Μ ε τ α μ ό ρ φ ω σ η  

( λ ε π τ ο μ έ ρ ε ι α ) .



τ α μ ό ρ φ ω σ η  Γ κ ρ μ α ς .  α )  Ο ι  ά γ ι ο ι  Ν ι κ ή τ α ς  κ α ι  Σ α μ ψ ώ ν  β )  Τ ο  μ α ρ τ ύ ρ ι ο  τ η ς  α γ ί α ς  Β α ρ β ά ρ α ς



7τιν. 23

Μ ε τ α μ ό ρ φ ω σ η ς  Γ έ ρ μ α ; .  „ )  Η  Κ ο ί μ η σ η  τ ο ο  Μ ω Ο σ η  /  
Ι γ ν ο τ Ι ο α  t o p  Θ ε ο φ ό ρ ο ρ  Τ ο  μ „ ρ , 0 ρ 1 ο  τ ω ϊ  | α Κ (

μ α ρ τ ύ ρ ι ο  τ ω ν  α γ ί ω ν  Π λ ά τ ω ν ο ς  κ α ι  

τ ο υ  Π έ ρ σ η  κ α ι  Ν ι κ ή τ α .

·»

I *



-iv. 24

Μ ε τ α μ ό ρ φ ω σ η  Γ έ ρ μ σ ς  o r )  Ο  ά γ ι ο ;  Γ ε ώ ρ γ ι ο ;  β )  Η  Β α ί ο φ ό ρ ο ς ,  η  Ε / ε ρ σ η  τ ο υ  Λ ο ^ θ |  1 1  "  1

Β ά π τ ι σ η .



ττίν. 25



■ ίν. 26

Μεταμόρφωση Γέρμας. Ακάθιστος Ύμνος, α) Οίκοι "Β", Τ "  και "Δ" (λεπτομέρεια) β) Οίκοι

Γ (λεπτομέρεια), "Δ" και "Ε" (λεπτομέρεια)

/ν



Μ ι . τ κ ι ι ό ρ ι ί η ο ο ι ι  I V p u » . .  Λ κ ι / Ο ι ο τ ο :  Ύ μ ν ο ς  ο )  Ο , μ η  " / "  κ ο ι  " I  I "  | ' , )  O i t . n i  " Λ "  μ μ  " Μ



- i v .  2.x

Μ ε τ α μ ό ρ φ ω σ η  Γ έ ρ μ α ; .  Α κ α Ο , σ τ ο ;  Ύ μ ν ο ;  α )  Ο ί κ ο .  " Γ  κ < / .  " Κ "  f i )  Ο ί κ ο ;  " Θ



Μεταμόρφωση Γέρμα:. Ακάθιστο: Ύμνος α) Οίκοι "ΦΜ και "X". β) Οίκοι "Ο” και "Π ”.



Μ ) : τ ( / μ ό ρ < | ) ( ο α η ϊιρμας. Ακάθιστος Ύμνος α) Οίκοι Τ και V". |̂) Οίκοι ψ" και "Ω".



Μ ε τ α μ ό ρ φ ω σ η  ϊ  έ ρ μ α ς .  ο )  Π ρ ο σ ε υ χ ή ,  Π ρ ο δ ο σ ί α  β )  Η  Κ ρ ί σ η  τ ο ι ν  α ρ χ ι ε ρ ε ώ ν ,  η  Α ρ ν η σ η  τ ο υ  

Π έ τ ρ ο υ  κ α ι  η  Μ α σ τ ί γ ω σ η .



πίν. 32

— .i*

Μ ε τ α μ ό ρ φ ω σ η  Γ έ ρ μ α ς .  ο )  Ο ι  α π ό σ τ ο λ ο ι  Π έ τ ρ ο ς  κ α ι  Π α ύ λ ο ς  β )  Α κ ά θ ι σ τ ο ς  Ύ μ ν ο ς .  Ο ί κ ο ι  " Ν "

r r —  ιι

κ α ι  r .  .

ύ



πιν. .μ

Μετομόρφωση Γέρμ„ς. Μορ,έρ,ρ „ „  αγί„ ν 

‘Φ ϊβ - Π έ /Μ ν  β, Μ,,ρτΟρ,ο Πέ,ρομ κ„, Π 0ύ>.ομ.
Σ α μ ω ν ά  κ ι

Α β ι β ο υ  κ α ι  Θ α ύ μ α τ ω ν



rri ν .  λ 4



I

πίν. 35

i

Μ(:τί/μόρφωση Γκρμα- μ Λ „ . .

δμιμουισμίυων |ί) Η ψη/όιο, η  " " ''““ II» ^ . , ο η  ι ο „  0 a ) u < ,  „  K o i ( I 1 | m ,  0 c o t  ,Κ(111 K m  τ ι  n t v t n K ( ) n t ,



η
I

riv.  3f>



■ ^

πίν. 37

Μ ε α / μ ο ρ φ ω σ η  Γ έ ρ μ ο ς .  ( / ) η .  .
υ / . ο σ ω μ ο ι  « γ ι ο ι  τ ο υ  Ν .  τ ο ί / ο υ  Ρ )  Α κ ά θ ι σ τ ο

Ύ μ ν ο ; .  Ο ί κ ο ι  " Ε "  κ « ι  " Σ ' .

i





f

ί :ιν. 3 9

t

?Λ

Α γ ι ο ς  Γ ε ώ ρ γ ι ο ς  Σ κ ο υ τ α ρ ί ο ι ι .  α )  Μ έ ρ ο ς  τ η ς  Ν .  π λ ε υ ρ ά ς  τ η ς  μ ο ν ή ς .

i





την. 41

ί

\

Α γ ι ο ς  Γ ε ώ ρ γ ι ο ς  Σ κ ο υ τ α ρ ι ο ύ ,  α )  Η  Α .  π λ ε υ ρ ά  τ ο υ  π υ ρ γ ό σ π ι τ ο υ  β )  Η  Β .  π λ ε υ ρ ά  τ ο υ  

π υ ρ γ ό σ π ι τ ο υ  μ ε  τ ο ν  π ε τ ρ ο μ ά χ ο

ή



Α γ ι ο ς  Γ ε ώ ρ γ ι ο ς
σ τ ο  Σ κ ο υ τ ά ρ ι ,  ο )  Η  κ τ η τ ο ρ ι κ ή  ε π ι γ ρ α φ ή .



I

ι

9

Αγ.ος Γεώργιος Σκουτορίο.,. α) ΝΔ πλε,
>ρά του καθολικού β) Κοινωνία των Αποστόλων.

ί



Α γ ι ο ;  Γ ε ώ ρ γ ι ο ς  Σ κ ο υ τ ά ρ ι  ο υ . α )  Σ υ λ λ ε ι τ ο υ ρ γ ο ύ σ ε ς  Ι ε ρ ά ρ χ ε ς  κ α ι
Μ ε λ ι σ μ ό ς  ( λ ε π τ ο μ έ ρ ε ι α )  β )

Δ .  π λ ε υ ρ ά  τ ο υ  ν α ο ύ .

ι



f

Α γ ι ο ς  Γ ε ώ ρ γ ι ο ς  Σ κ ο υ τ α ρ ι ο ύ ,  α )  Ο  " ά γ γ ε λ ο ς ”  κ α ι  ο  ά γ ι ο ς  Θ ε ο δ ό σ ι ο ς  ο  Κ ο ι ν ο β ι ά ρ χ η ς  β )  Η  

Ο υ ρ ά ν ι α  Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α  ( λ ε π τ ο μ έ ρ ε ι α ) .



rriv. 46

το/.ων.



πίν A 1

Αγιος Γεώργιος Σκουταριού, α) Η Γέννηση του Χρίστου β) Η Έγερση του Λαζάρου.

!



Αγιος Γεώργιος Σκουταριού, α) Η Βαϊοφόρος β) Η Μεταμόρφωση.



Α γ . ο ς  Γ ε ώ ρ γ ι ο ς  Σ κ ο υ τ α ρ ι ο ύ ,  α )  Ο  ά γ , ο ς  Ι ω ά ν ν η ς  ο  

τ ο υ  α γ ί ο υ  Γ ε ω ρ γ ί ο υ  σ τ ο ν  τ ρ ο χ ό .

Π ρ ό δ ρ ο μ ο ς  σ τ ο ν  Η ρ ώ δ η  β )  Το  μ α ρ τ ΰ ρ , ο



I

Γ ε ώ ρ γ ι ο ς  Σ κ ο υ τ α ρ ι ο ύ .  « )  Τ ο  μ α ρ τ ύ ρ ι ο  τ ο υ  α γ ί ο υ  Γ ε ω ρ γ ί ο υ  σ τ η ν  κ ύ μ ι ν ο ,  (i) Ο  « γ ι ο :  

;/ ιο: |<άρει  μ ε γ ί σ τ ο υ  λ ί θ ο υ  π ι ε ί ό μ ε ν ο ς .

«fe
nm

?·'



4

Αγιος Γεώργιος Σκουταριού, α) Ο Εμπογμός (̂ ) Ο Ελκόμενος.





Αγιος Γεώργιος Σκουταριού. α) Η εικονιστική απόδοση των λόγων του !ησού(ΜατΟ. κε\ 35

36) και οι αγίε  ̂Μαρίνα και Κυριακή β) Ο άγιος Γεώργιος μπροστά στο βασιλιά.



■iv. '4

i|
\γιος Γεώργιος Σκουταριού, a) Η εικονιστική απόδοση των λόγων του Ιησού(ΜατΟ. κε\ 35-

16) β) 0  άγιος Γεώργιος δέρεται με βούνευρα. {
! 5

_________ ___________________________ — I .



•*riv\ 55

r *

^ ~ ^ i : r  - — -  -



*'V. 56

ώργιος Σκουταριού, α) Ο Επιτάφιος Θρήνος και ο Λίθος (λεπτομέρεια) β) Η Αποτομή 

' Γεωργίου.

ί

ΐ *



Αγιος Γεώργιος Σκοοτορίοο. „ )  ( ) Λίθο: (',) Ο Αγιος Γεώργιος.



I



πίν. 59 y

Αγιος Γεώργιος Σκουταριού, α) Ουράνια Λειτουργία β) Βάπτιση



πίν. f»0

ις Γεώργιος Σκουταριού, α) Οι άγιοι Θεόδωροι β) Η Γέννηση (λεπτομέρεια) και η 

ταντή.
ι



7ΓΙ V . ft I

Α γ ι ο ς  Γ ε ώ ρ γ ι ο ς  Σ κ ο ο τ ο ρ ί ο υ .  ο )  Μ έ λ ι σ μ ά :  β )  Η  α γ ί α  Μ α ρ ί ν ο .



Α γ ι ο ;  Γ ε ώ ρ γ ι ο ;  Σ κ ο υ τ α ρ ί ο ο .  α )  ) 0  ά γ ι ο ς  Σ π υ ρ ί δ ω ν  β )  Ο  ά γ ι ο ς  Ν ι κ ό λ ο ο ς  γ )  Η  ά γ ι ο  ΑικυτερίνΊ|.



η ΐ κ η ν .



α) ΜετσΡ»Ρφω<"1 Γέρμί/ς . Σταύρωση β) Άγιος Γεώργιος Σκουταριού . Κοίμηση τη; 
Θεοτόκοι». ι



ττίν.  6 5

Κ ο ί μ η σ η  Θ ε ο τ ό κ ο υ  Τ σ ε ρ ο β ά ς .  α )  Ν Α  π λ ε υ ρ ά  τ ο υ  ν α ο ύ  β )  Ε τ η
γ ρ α φ ή  σ τ ο  Β ρ α β ε ί ο ν  τ ο υ  ν α ο ύ .



” iv.  6 6

Κ ο ί μ η σ η  Θ ε ο τ ό κ ο » .  T a r . p o [ V / c .  α )  Η  κ τ η τ ο ρ ι κ ή  ε π ι γ ρ α φ ή  β )  Π ο Λ κ α .



"ι\ r> ’

Κ ο ί μ η σ η  Θ ε ο τ ό κ ο υ  Τ σ » · η ο β < ' , -  , , ι  I I  «
' “ ·Λ|!ι”"’" 11 ' '— i -  «  — ..0,.,



I



πιν. 69

7
i
<
i

i1t

‘ tΛ»

Κ ο ί μ η σ η  Θ ε ο τ ό κ ο υ  Τ σ ε ρ ο β ά ς .  ο )  Τ ο  Γ ε ν έ σ ι ο  τ η ς  Θ ε ο τ ό κ ο υ  β )  Τ η  Ε ι σ ό ό ι α  τ η ς  Θ ε ο τ ό κ ο υ



Ρ

π ί ν .  7 0

μ ΐ ] σ η  Θ ε ο τ ό κ ο υ  Τ σ ε ρ ο β ά ς .  α )  Ο  Ε π ι τ ά φ ι ο ς  Θ ρ ή ν ο ς  β )  Ο  Ε λ κ ό μ ε ν ο ;  κ α ι  τ |  Σ τ α ύ ρ ω σ η  

ι τ ο μ έ ρ ε ι α ) .

ι
ί

ί



Κ ο ί μ η σ η  Θ ε ο τ ό κ ο υ  Τ σ ε ρ ο β ά ς .  α )  Η  α γ ί α  Σ ο λ ο μ ω ν ή  κ α ι  ο  Ι ω σ ή φ  Α ρ ι μ α Ο ε ί α τ  ζ η τ ά ε ι  τ ο  σ ώ μ α  

τ ο υ  Χ ρ ι σ τ ο ί  ( λ ε π τ ο μ έ ρ ε ι α )  β )  Ο ι  α γ ί ε ς  Θ ε ο δ ώ ρ α  κ α ι  Κ υ ρ ι α κ ή .





πίν. 73.

f
1i

i

t

ί ν ο ί μ η α η  Θ ε ο τ ό κ ο υ  Τ σ ε ρ ο β α ς .  α )  Ο ι  ά γ ι ο ι  Γ ε ώ ρ γ ι ο ς  κ α ι  Δ η μ ή τ ρ ι ο ς .

1ι
ί



- i v .  ' 4

αρχικρκων.



Κ ο ί μ η σ η  Θ ε ο τ ό κ ο υ  Τ σ ε ρ ο β ά : .  < / )  Η  ε  

κ ε  , 3 5 - 3 6 )  β )  Α κ ά θ ι σ τ ο :  Ύ μ ν ο : .  Ο ί κ ο ι  Γ "

ι κ ο ν ι σ τ ι κ ή  α π ό δ ο σ η  τ ω ν  λ ό γ ω ν  τ ο υ  Ι η σ ο ύ  ( Μ α τ Ο .  

κ α ι  " Δ " .



*<ν. 76

Κ ο ί μ η σ η  Θ ε ο τ ό κ ο υ  Τ σ ε ρ ο β ά ς  ο )  Α κ ά θ ι σ τ ο ς  \  μ ν ο ς . Ο ί κ ο ς  Ζ  .

dk



ff iv.  7 7

fl '

>

Κ ο ί μ η σ η  Θ ι : ο τ « κ * ο π  Τ σ ι : ρ ο β ί 7 ς .  Α κ ό Ο ι σ τ ο ς  Ύ μ ν ο :  ο )  Ο ί κ ο ς  Ί  Γ  \\) Ο ί κ ο ς  " Λ " .



r i v .  7x

Κ ο ί μ η σ η  Θ κ ο τ ό κ ο υ  T o r . p o | U V c .  Α κ ά θ ι σ τ ο :  "Y ι ι ν ο : .  < / )  Ο ί κ ο ι  Δ  μ π  1 £  .  f > )  Ο ί κ ο :  Β .



πίν. 7 9



:ιν. ΚΟ

Κοίμηση ΘΓ.οτόκου Τσερορ»;. «) Ο άγιο; Προκοπο; Ρ) Ο αρχάγγΓ.λο; Μιχαήλ



t f i v .  H I

Κ ο ί μ η σ η  Θ ε ο τ ό κ ο υ  Τ σ ε ρ ο β ά ς .  α )  Η  Σ τ α ύ ρ ω σ η  ( λ ε π τ ο μ έ ρ ε ι α )  β )  Ο  Δ ι α μ έ ρ ι σ μ ά ;  τ ω ν  ι μ α τ ί ω ν





πίν. Κ3

I

Γενέσιο Θεοτόκου στα Κεχρ,άν,κα. 

Όραμα του Πέτρου Αλεξανδρείας.
)  ι κ ο ν ο γ ρ α φ ι κ ό  θ έ μ α  τ η ς  α ψ ί δ α ς  ( λ ε π τ ο μ έ ρ ε ι α )  β )  Τ ο



1

ϊ ΐ ο  Θ ί . ο τ ό κ ' ο υ  σ τ ο  Κ - κ χ ρ ι ά ν ι κ σ .  ο )  Η  κ τ η τ ο ρ ι κ ή  κ π ι ν ρ σ φ ή  | < )  Ο  ο ρ χ ό γ γ κ λ ο ;  Μ ι χ α ή λ .



π ί ν .  Κ 5

ι

ι

Γενέσιο Θεοτόκου στα Κεγοιάνικ-ίτ „χ ·™ ' α  ̂ τ ε μ π / . ο  ( Λ ε π τ ο μ έ ρ ε ι α )  β )  Η  Σ τ α ύ ρ ω σ η

(Λεπτομέρεια).

I



r
 *

·,
ι

*iv. 86

Γενεσιο Θεοτόκου στα Κεχριάνικα. α) Ο άγιος Ιάκωβος ο ΑδελφόΟεος. β) Τα Εισόδια της 
Θεοτόκου.



π ί ν .  N7

Γ ι : ν ί : α ι ο  Θ ι ; ο τ ό κ ο υ  σ τ ο  Κ ι ; χ ρ ι ά ν ι κ α .  ο )  Α .  π λ ε υ ρ ά  τ ο υ  ν ο ο ΰ .  β )  Β .  π λ ε υ ρ ά  τ ο υ  ν ο ο υ .



- η  XX



r i v .  K9.



1



Μ
*

7TIV. 9 /

Αγιος Νικόλαός Γέρμας. α) Ο Ιωσήφ Αριμαθείας ζητάει το σώμα του Χριστού και ο Επιτάφιος 
Θρήνος. Λ



χίν. 92

V*

α) Αγιο; Νικόλαος Γέρμα; . Μη μοΓ απτού, Το Χαίρε των μιροφόρων και η Ψηλάφηση τοί'

Θωμά (λεπτομέρεια).

I



niv «Μ

Α γ ι ο .  Nu,o/.rMt; [ f | ψ ί Κ  <)ι ο π ό π τ ο /  m  | Ir.tpo
m / i I l if t '  /  «*



“ ' ,VV' 1'  Σ κ ο , , τ , , ρ ί ο , .  . „ )  „  Έ  ,  . .

ν ο ζ .  η  Μκτ((μόρφο)σιι Μ „ Μι,σΓ1, ή. Λ ' ' “ " " H r » *  η
' ΛΕ,,Γν0’ (!) Ο, Τρ„; η ,ί8κ TO,V



Πθν° Τί“ EVV,4μ,·P,, ~  ^  «* Η β) Ακάθιστος Υμν0,  0 |κ ο , Τ ·, -κ .. ,·Λ



Η Π'/.ατντκρα. α) Μεταμόρφωση Γέρμας β) Αγιος Γεώργιος Σκοοτορίοι·.



πίν.{Π

Η Π/^/τ,,τέρα. α) Κοίμηση Θεοτόκο,, Τσερο^ός fi, Γενόσ,οΘ,;οτ,·)Ια„, στ„ Κεχρ,όν,κο.



riv. W

Μ ε τ α μ ό ρ φ ω σ η  Γ έ ρ μ α ; ,  α )  Ο ι  Τ ρ ε ι ς  π α ί δ ε ς  σ τ η ν  κ ά μ ι ν ο  β )  Η  Α γ ί α  Τ ρ ι ά ς .



<‘) Κ ο ί μ η σ η  Θ ε ο τ ό κ ο ι  Τ σ ε ρ ο β ό ς .  Κ ο ί μ η σ η  Θ ε ο τ ό κ ο υ  f i )  Α γ ι ο ς  Γ ε ώ ρ γ ι ο :  Σ κ ο υ τ ο ρ ί ο υ .  

Γενεπιο Θεοτόκο»..



*iv. 100

Γ έ ρ μ α ; .  Ο ί κ ο ς  “ Ρ ”  γ )  Μ α ρ τ ύ ρ ι ο  Α γ ί α ς  Β α ρ β ά ρ α ς  κ α ι  Μ α ρ ί ν α ς .



πίν ΙΟΙ

< > ί μ , | σ τ |  Θ ι ι ο τ ό κ - ο ι

ι η ' . / . ο ς .
στ°ν  ί Ϊ.'ΡΡΙχ<>■ </) Ο Χ ρ ι σ τ ό ς  " Ζ (ι}0Λ0 ·Π|ς

π χ ο  τ ί μ π λ ο  | ί )  I  Ι ί τ ρ ο ς  κιιι




