
ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΤΑΤΡΟΠΟΤΛΟΤ - ΜΑΚΡΗ

ΟΙ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΤ ΑΓΙΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΛΕΖΟΤ 
ΣΤΗ ΜΕΣΑ ΜΑΝΗ*

'Ο ναός τοϋ 'Αγίου Νικολάου βρίσκεται στη Μέσα Μάνη, σέ απόσταση 
μισης ώρας άπό τον οικισμό τοϋ Γλέζου, άνατολικά τοϋ Πύργου Διροΰ (πίν. 1).

Είναι χτισμένος στην πλαγιά ένός χαμηλού λόφου. Ό  ναός εχει άρκετές 
φθορές και δεν έ'χουν γίνει ως σήμερα ουτε καν στοιχειώδεις εργασίες γιά τη συ
ντήρησή του. Ό  αρχιτεκτονικός τύπος, μονόχωρος, δρομικός, καμαροσκέπαστος, 
είναι κοινός στη Μάνη1.

Δυτικά, σέ άπόσταση λίγων μέτρων, σώζεται δ έρειπωμένος σήμερα ναός 
της 'Αγίας Βαρβάρας, πού ανήκει στον ϊδιο άρχιτεκτονικό τύπο, καί νοτιοδυ
τικά ό σταυροειδής ναός των Ταξιαρχών (β' μισό τοϋ 11ου αιώνα) πού ανα
στηλώθηκε τελευταία2.

* Εύχαριστώ πολύ τον καθηγητή Νικόλαο Δρανδάκη πού μοϋ £δωσε τό θέμα" έπίσης 
ευχαριστώ πολύ τόν καθηγητή Μίλτο Γαρίδη γιά τή βοήθειά του. Γιά τά σχέδια καί τις 
φωτογραφίες πού συνοδεύουν τήν εργασία εύχαριστώ τούς φίλους αρχιτέκτονες Καλλιόπη 
Θεοχαρίδου καί Πλούταρχο Θεοχαρίδη.

1. Χρησιμοποιήθηκε ό δρος αμονόχωροι δρομικοί» ναοί πού εχει έπικρατήσει στήν πρό
σφατη βιβλιογραφία. Βλ. παραδείγματα Ν. Ν ι κ ο ν ά ν ο ς, Βυζαντινοί ναοί τής Θεσσα
λίας. ’Από τό 10ο αιώνα ά ς  τήν κατάκτηση τής περιοχής άπό τούς Τούρκους τό 1393. Συμ
βολή στή Βυζαντινή άρχιτεκτονική, ’Αθήναι 1979, σ. 146, σημ. 516.

’Αρκετοί μονόχωροι δρομικοί ναοί καμαροσκέπαστοι έχουν έπισημανθεΐ καί κατα- 
γραφεϊ άπό τον καθηγητή Ν. Δρανδάκη, βλ. ενδεικτικά Ν. Β. Δ ρ α ν δ ά κ η, Βυζαντιναί 
τοιχογραφίαι τής Μέσα Μάνης, έν ’Αθήναις 1964, σ. 71 σημ. 1, σ. 72-73 σημ. 3, σ. 89-90, 
τ  ο ϋ ί  δ ι ο υ, Ά γ ιο ς  ΓΙαντελεήμων Μπουλαριών, ΕΒΒΣ ΑΖ' (1969-1970), σ. 437-458, 
τ  ο ϋ ϊ δ ι ο υ, ό Ναός τοϋ Ά 'ι'-Α έο υ  εις τό Μπρίκι τής Μάνης, ΔΧΑΕ, περ. Δ ' τόμ. ΣΤ' 
1970-1972, Ά θήνα ι 1972, σ. 156, πίν. 46β, τ ο ϋ  ϊ δ ι ο υ ,  Νικήτας Μαρμαράς (1075), Δω
δώνη, ’Επιστημονική Έ πετηρίς τής Φιλοσοφικής Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου Ίωαννίνων, 
τόμ. Α ' ’Ιωάννινα 1972, σ. 37 σημ. 3, τ  ο ϋ ’ί δ ι ο υ ,  Άνάγλυπτος παράστασις βυζαντινοϋ 
μύθου, «Λ ειμών», Προσφορά εις τον καθηγητήν Ν. Β. Τωμαδάκην, ΕΕΒΣ ΛΘ'-Μ' (1972- 
1973), σ. 659 καί κυρίως τ  ο ΰ ί  δ ι ο υ, Έ ρευναι εις τήν Μάνην, ΠΑΕ 1974, σ. 119 κ.έ.

2. Η. Μ e g a w , B yzantine architecture in M ani, BSA XXXIII (1932-1933), σ. 
139,151-152, 162, πίν. 20c.
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α. Τ ό Μ ν η μ ε ί ο

'Ο 'Άγιος Νικόλαος Γλέζου σχηματίζει στην κάτοψη (σχ. 1) ορθογώνιο 
μέ ήμικυκλική άψίδα στην άνατολική πλευρά. Στην άνωδομή στεγάζεται μέ 
καμάρα πού βαίνει κατά μήκος του ναού. Στο μέσον περίπου των μακρών 
πλευρών τη διακόπτει μια ένισχυτική ζώνη - σφενδόνιο -1 πού στηρίζεται σέ 
κιλλίβαντες.

Στο δάπεδο ισοϋψείς λίθοι βαλμένοι πλάι-πλάι σχηματίζουν χαμηλό πε
ζούλι στίς μακρές πλευρές2. Πλάκες, άτακτα βαλμένες, λιθοστρώνουν ένα μέ
ρος του ναοϋ.

Έξωτερικάή τοιχοδομία παρουσιάζει άκανόνιστη μορφή (πίν. Ια-β, οχ.3). 
'Ο ναός είναι χτισμένος κυρίως μέ ντόπιες σταχτιές πέτρες λαξεμένες άδρά καί 
άσύμμετρα τοποθετημένες. Τό κονίαμα είναι λευκωπό κουρασάνι μέ άφθονα 
κομμάτια πλίνθων πού παρεμβάλλονται άτακτα άνάμεσα στούς δόμους3. Στή 
βάση του δυτικού τοίχου καί στίς γωνίες των τεσσάρων πλευρών χρησιμοποιή
θηκαν κατά κανόνα μεγάλοι δόμοι μέ άκανόνιστα σχήματα. Μεγαλύτερη επ ι
μέλεια διακρίνομε στην πρόσοψη, δπου λαξεμένοι πωρόλιθοι χτίζουν τό άέτω- 
μα τής πλευράς χύτης μέ χαλαρό πλινθοπερίκλειστο σύστημα.

Στή δυτική καί νότια πλευρά άνοίγονται θύρες μέ πώρινα διπλά πεταλό
μορφα τόξα4. Μονόλοβη θυρίδα μέ τόξο άπό ακτινωτά βαλμένους πλίνθους καί 
οδοντωτή ταινία διατρυπά τήν άψίδα του ιερού.

1. Γιά τά σφενδόνια βλ. Ά .  Ό  ρ λ ά ν δ ο ς, Σφενδόνιον, ΕΕΒΣ ΚΗ' (1958), σ. 401- 
405, Γ . Δ η μ η τ ρ ο κ ά λ λ η ,  Ό  εις Πρωτόρια Πάρου βυζαντινός ναΐσκος, ΕΕΚΜ 
8(1970), σ. 294-297.

2. Γιά τήν αρχιτεκτονική λεπτομέρεια τοϋ «θρανίου» βλ. Ά .  Ό  ρ λ ά ν δ ο υ, Ξυλό- 
στεγος παλαιοχριστιανική βασιλική τής μεσογειακής λεκάνης, τ . Β' Ά θήναι 1954, σ. 435 κ.έ.

3. Μέ διαφορετική τοιχοδομία είναι κτισμένοι οί λεγόμενοι «μεγαλιθικοί» ναοί της 
Μάνης πού είναι έπίσης μονόχωρα δρομικά κτίσματα, καμαροσκέπαστα, κτισμένα ομως μέ 
ογκόλιθους χωρίς πηλό καί πλίνθους. Βλ. σχετικά Η . Μ e g a  w, M ani, σ. 152, Ν. Β. 
Δ ρ α ν δ ά κ η, Ά ν -Λ έ ο ς , σ. 153, Ν τ . Μ ο υ ρ ί κ η, Οί Τοιχογραφίες τοϋ 'Αγίου Νι
κολάου στήν Πλάτσα τής Μάνης, Ά θήναι 1975, σ. 20.

4. Στή Μέσα Μάνη παρόμοιο τόξο άπό άσβεστόλιθο ελαφρά πεταλόμορφο έχει ή θύ- 
ρα τής νότιας πλευράς τω ν Α γ ίω ν  Θεοδώρων τής Καφιόνας (Ν. Β. Δ ρ α ν δ ά κ η ,  'Ά ι -- 
Λέος, π ίν. 46). Στούς ναούς τής περιοχής αύτής συνανταμε πιο συχνά άνακουφιστικά πετα
λόμορφα τόξα πάνω άπό θύρες. (Βλ. παραδείγματα Ν. Β. Δ ρ α ν δ ά κ η, Μέσα Μάνη, σ. 
66 σημ. 1. ’Ά ς  προστεθεί έδώ ό ναός τοϋ Α γίου Νικολάου Ό χιας 12ου αιώνα, Ν. Β. Δ ρ α ν- 
δ ά κ  η , ΠΑΕ 1974, σ. 112-13, π ίν. 91α, 938). Τά γνωστά παραδείγματα πεταλόμορ
φων τόξων στήν Ελλάδα χρονολογούνται μεταξύ τοϋ 1000 καί 1200 (Ά . Ό  ρ λ ά ν δ ο ς, 
Τό πεταλόμορφο τόξο έν τή Βυζαντινή Έλλάδι, ΕΕΒΣ 11 (1935), σ. 414-415’ άλλα παρα
δείγματα βλ. στή μελέτη τοϋ X. Μ π  ο ύ ρ α, Βυζαντινά σταυροθόλια μέ νευρώσεις, 1965, 
σ. 48 σημ. 190). Ωστόσο τά πεταλόμορφα τόξα δέν μπορούν νά άποτελέσουν χρονολογικό 
κριτήριο γ ιατί τό στοιχείο αύτδ συνανταται καί μετά τό 12ο αιώνα (Ν. Ν ι κ ο ν ά ν ο ς ,  
δ.π. σ. 41 σημ. 122).
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Τήν κεραμοπλαοτική δια κόσμηση του ναοϋ χαρακτηρίζει γραφική έλευ- 
θερία. ’Οδοντωτή ταινία περιβάλλει τά πεταλόμορφα τόξα τής δυτικής και νό
τιας θύρας καί περιτρέχει στο ΰψος τής γένεσης και τής κλείδας τοϋ τόξου τή 
δυτική καί νότια πλευρά, μέ τή διαφορά δτι καθώς διακόπτεται από τούς α
κρογωνιαίους λίθους δεν βρίσκεται στο ΐδιο ΰψος καί στις δύο πλευρές1.

Στη δυτική πλευρά, πού είναι ή πρόσοψη, υπάρχει μιά ιδιομορφία ώς 
προς τήν κεραμοπλαστική διακόσμηση. Τό διάστημα πού ορίζουν οί δύο ορι
ζόντιες οδοντωτές ταινίες στή νότια πλευρά τοϋ τόξου γεμίζει μέ πλίνθους πού 
διαγράφουν χαλαρά βαθμιδωτά σχήμο.τλ2. 'Η αντίστοιχη βόρεια πλευρά είναι 
άκόσμητη καί γεμίζει μέ λαξεμένες πέτρες συνεχίζοντας τήν τοι.χοδομία τοϋ 
αετώματος. 'Η ιδιόμορφη αύτή λεπτομέρεια δέν είναι έπιλογή τοϋ τεχνίτη3, 
άλλα μάλλον οφείλεται σέ επισκευή Λθύ εγινε σέ κάποια μεταγενέστερη οικο
δομική φάση4 (πίν. Ια).

Πρέπει νά υπογραμμιστεί το γεγονός, δτι στο ναό τοϋ 'Αγίου Νικολάου 
συνδυάζονται ή ακανόνιστη μορφή τοιχοδομίας μέ έ'να ατελές πλινθοπερίκλει- 
στο σύστημα, ένώ στους μονόχωρους δρομικούς ναούς της Μέσα Μάνης οί ε
ξωτερικές έπιφάνειες είναι, κατά κανόνα, επίπεδες, χωρίς κεραμοπλαστική 
διακόσμηση καί ή τοιχοδομία έχει άκανόνιστη μορφή. Το γεγονός πρέπει, νο
μίζω, νά συνδυαστεί μέ τήν ύπαρξη τοϋ γειτονικού τρουλλαίου ναοϋ των Τα
ξιαρχών πού είναι χτισμένος μέ έπιμελημένη τοιχοδομία καί κεραμοπλαστικά 
κοσμήματα καί φαίνεται νά επηρέασε τό χτίσιμο τοϋ 'Αγίου Νικολάου.

Τή διακόσμηση τής δυτικής πλευράς συμπληρώνει μία οριζόντια ταινία 
μέ πλίνθινα δεξιόστροφα καί αριστερόστροφα κάπα.

Τό ναό διακοσμούσαν καί σ/.υφία5, σήμερα σώζονται μόνον οί κοιλότη
τες δπου ήταν τοποθετημένα. Στή δυτική πλευρά τρία σκυφία πλαισίωναν συμ
μετρικά τό πεταλόμορφο τόξο τής θύρας. Στο άέτωμα τής ανατολικής πλευ
ράς καί πάνω άπό τό τόξο τής νότιας θύρας ύπήρχε άπό ενα.

1. Ή  οριζόντια οδοντωτή ταινία πού οργανώνει τις πλευρές βρίσκεται σέ συχνή χρή
ση τόσο στο 12ο δσο καί στο 13ο αιώνα (Ν. Ν ι κ ο ν ά ν ο ς ,  δ.π. σ. 41 καί σημ. 123).

2. Τά βαθμιδωτά σχήματα πού συναντάμε άπό τό πρώτο μισό τοϋ 11ου αιώνα καί στή 
Μάνη (βλ. Ν. Ν ι κ ο ν ά ν ο ς ,  δ.π. σ. 162 σημ. 607) συνήθως διακοσμούν τούς τοίχους των 
ναών μεμονωμένα σέ ζωφόρους (δ.π. είκ. 22β, 23α-β). Στον "Αγιο Νικόλαο ή διάταξή τους 
είναι λιγότερο διακοσμητική, τά σχήματα αύτά περιπλέκονται γεμίζοντας τό νότιο τμήμα 
τοΰ τοίχου.

3. Είναι γνωστό δτι τό βυζαντινό τεχνίτη διακρίνει μεγάλη έλευθερία, εξάλλου ή φύ
ση τής βυζαντινής άρχιτεκτονικής είναι άτεκτονική (Π. Μ ι χ ε λ ή, Αισθητική θεώρηση 
της βυζαντινής τέχνης, ’Αθήνα 1946, σ. 44) .

4. Φαίνεται δτι άντικατέστησαν στό τμήμα αύτό τοΰ τοίχου τούς δόμους, πού σέ κά
ποια φάση καταστράφηκαν, μέ κεραμοπλαστικά.

5. Γιά τά σκυφία βλ. Α. Η . S. Μ e g a  w  , Glazed bowls in byzan tine churches, 
ΔΧΑΕ, περ. Δ ' τόμ. Δ ' 1964-1965, Ά θήναι 1966, σ. 145-162.
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Ό  ναός είχε μαρμάρινο τέμπλο. Στή θέση τους βρίσκονται μόνον οί βα
τήρες. Τά υπόλοιπα μέλη πού έχουν διασωθεί, ενα τεμάχιο πεσσίσκου καί δύο 
τεμάχια άπό τό λοξότμητο γείσο τοΰ τέμπλου, βρίσκονται σκορπισμένα στό 
έ'δαφος μέσα καί εξω άπό τό ναό1. Τά μαρμάρινα αυτά μέλη είναι δουλεμένα 
σέ χαμηλό άνάγλυφο πού συνδυάζεται μέ έξεργα στοιχεία. Ή  τεχνική αύτή 
είναι διαδομένη στή γλυπτική τής μεσοβυζαντινής έποχής, ιδιαίτερα δμως τοϋ 
12ου και 13ου αιώνα2.

Τά θέματα πού διο;κοσμοΰν τά γλυπτά είναι έπίσης σέ χρήση τήν ΐδια έ- 
ποχή καί ιδιαίτερα στό χώρο τής Μάνης. Συγκεκριμένα τό πλατύ άκανθόφυλ- 
λο πού τά άκρα του κάμπτονται προς τά εξω3, ό ισοσκελής σταυρός μέ τά έλι- 
κόμορφα άκρα τών κεραιών πού τά κενά τους γεμίζουν τρίφυλλα4 καί τέλος τά 
εξεργα «κομβία»5, άνήκουν σ’ ενα κύκλο θεμάτων πού έναλλάσσεται στά πολυ
άριθμα γλυπτά τέμπλα τής Μάνης.

Οί παρατηρήσεις πού προηγήθηκαν, γιά τήν τεχνική καί τήν τεχνοτροπία 
τών γλυπτών, δεν έπιτρέπουν άκριβή χρονολόγηση. 'Ωστόσο είναι φανερό, δτι 
μποροΰμε νά ορίσουμε, κατά προσέγγιση, τό χρονικό πλαίσιο κατασκευής 
τών γλυπτών τοΰ 'Αγίου Νικολάου άνάμεσα στό 12ο καί 13ο αιώνα.

'Ο άρχιτεκτονικός τύπος τοΰ 'Αγίου Νικολάου τοΰ Γλέζου είναι κοινός 
στή Μέσα Μάνη, δπου έκτος άπό τούς τρουλλαίους ναούς μέ τήν προσεγμένη 
τοιχοδομία, τήν κεραμοπλαστική διακόσμηση καί τά άξιόλογα γλυπτά υπάρ
χει στήν περιοχή ενας μεγάλος άριθμός μονόχωρων δρομικών κτισμάτων6. Πρό
κειται γιά καμαροσκέπαστα κτίσματα, μικρών κατά κανόνα διαστάσεων, μέ ή- 
μικυκλική άψίδα στά άνατολικά. Στον τύπο αύτόν είναι συχνή ή χρήση έ- 
γκάρσιων ένισχυτικών τόξων. 'Η ελλειψη συστηματικής μελέτης τών ναών 
αύτών δεν έπιτρέπει τήν άκριβή χρονολογική τους τοποθέτηση. "Οπως διαπι
στώνουμε λοιπόν τά τυπολογικά χαρακτηριστικά δεν μας βοηθοΰν στό νά προσ
διορίσουμε χρονικά τήν κατασκευή τοΰ μνημείου7. Οΰτε άλλωστε τά μορφο-

1. Τά μαρμάρινα μέλη τοϋ τέμπλου τοΰ 'Αγίου Νικολάου έχουν καταγραφεϊ καί με
τρηθεί άπό τον καθηγητή Ν. Δρανδάκη γιά  νά συμπεριληφθοϋν σέ προσεχή μελέτη του γιά 
τά μαρμάρινα βυζαντινά τέμπλα τής Μάνης.

2. Ν τ. Μ ο υ ρ ί κ η, δ.π. σ. 22 καί σημ. 53, 54.
3. Σ τ ό  ϊ  δ ι ο, σ. 21-22 σημ. 48-50. Τό συναντάμε έπίσης σέ τεμάχιο άπό τό επι

στύλιο τοϋ τέμπλου τοϋ μεσαίου κλιτούς στή Μονή Βλαχερνών τής ’’Αρτας, θέμα πού συ
νηθίζεται στό 12ο καί 13ο αιώνα, βλ. Ά . Ό ρ λ ά ν δ ο υ ,  ' Η παρά τήν Ά ρταν μονή τών 
Βλαχερνών, ΑΒΜΕ τόμ. Β' 1936, σ. 23 είκ. 18.

4. Ν. Β. Δ ρ α ν δ ά κ η, Ό  Ταξιάρχης τής Χαρούδας καί ή κτιτορική έπιγραφή του, 
Αακωνικαί Σπουδαί, τόμ. Α' (Άθήναι 1972), πίν. ΙΕ'β.

5. Ν τ. Μ ο υ ρ ί κ η, δ.π. σ. 21.
6. Βλ. παραπάνω, σ. 299 σημ. 2.
7. Η. Μ e g a  w, The Chronology of some M iddle-Byzantine Churches, BSA 

XXXII (1931-1932), σ. 100.
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λογικά στοιχεία, δπως έξετάστηκαν παρακάνω, έχουν καθοριστική σημασία 
γιά τή χρονολόγηση, άπλώς μας οδηγούν σέ έπ^μέρους συμπεράσματα. 'Ωστό
σο είναι δυνατό νά όρίσουμ: ένα terminus ante quem, γιατί οί τοιχογραφίες 
πού έ'χουν διασωθεί στο έσωτερικό άνάγονται, δπως θά δοΰμε παρακάτω, στά 
χρόνια μετά τά μέσα τοϋ 13ου αιώνα.

β. Ζ ω γ ρ α φ ι κ ή

'Ο ναός τοϋ Άγιου Νικολάου ήταν κατάγραφος. Δυστυχώς ενα μεγάλο 
μέρος άπό τήν τοιχογράφησή του εχει καταοτραφεΐ. Σήμερα οί τοιχογραφίες 
πού σώζονται φέρουν έντονη τή φθορά τοϋ χρόνου. Τμήματα τοϋ κονιάματος έ'
χουν πέσει κι έτσι σώζονται αποσπασματικά καί μέ άλλοιωμένα τά χρώματά 
τους άπό τά άλατα καί τή μούχλα.

Στο τεταρτοσφαίριο τής άψίδας εΐκονίζεται ή Θεοτόκος Βλαχερνίτισσα 
πλαισιωμένη άπό εγκόλπια δύο άγγέλων1 (πίν. 2). Τήν παράσταση περιγράφει 
πλατιά ταινία μέ καστανοβυσσινί χρώμα. Ή  Παναγία φορα χιτώνα βαθύ γα
λάζιο καί μαφόρι καστανοβυσσινί. Οί παλάμες άποδίδονται μέ ένιαία σκούρα 
ώχρα, ή σκιά τοϋ άντίχειρα ροδίζει λίγο τό έσωτερικό (πίν. 3). Καστανές π ι
νελιές ορίζουν τά μακροδάχτυλα πού άνοίγονται σάν φτεροΰγες. Ό  Χριστός 
φέρει ένσταυρο φωτοστέφανο σέ χρώμα ώχρας. Δεξιά στο πλάι του τά αρχι
κά γράμματα Ο ΕΜ(ΜΑΝΟΤΗΛ) μέσα σέ γαλάζιο κύκλο. Τά μαλλιά του 
είναι καστανά σκοΰρα, τό μέτωπο ζεστή ώχρα .

Αριστερά καί δεξιά τής Παναγίας εΐκονίζονται οί προτομές δύο άγγέλων 
σέ μετάλλια μεγαλύτερα σέ μέγεθος άπό αύτό τοΰ Χρίστου. Οί άγγελοι σκύ
βουν σεβίζοντες προς τήν Παναγία πλαισιωμένοι άπό τήν κυκλική φορά τών 
φτερών τους πού άποδίδονται λευκά. 'Ο αριστερός διατηρείται ικανοποιητικά 
(πίν. 4). Κρατά σφαίρα μέ τό άριστερό χέρι ενώ μέτό δεξί συμπληρώνει τήν κί
νηση σεβασμού. 'Ο χιτώνας του σέ χρώμα ώχρας χακί στολίζεται μέ πολύτι
μες πέτρες. Τό πρόσωπο, τριγωνικό, στεφανώνεται άπό καστανά σγουρά μαλ
λιά. 'Η λεπτή άσπρη ταινία πού τά συγκρατεΐ πάνω άπό τό μέτωπο δια
γράφει στίς έλεύθερες άκρες της μιά κίνηση σέ σχήμα S. 'Η μύτη ζωγραφί
στηκε γαμψή. Σκούρα σκιά στή δεξιά πλευρά τονίζει έ'ντονα τήν καμπύλη της. 
Άπό τή διχαλωτή βάση τής μύτης ξεκινούν τά φρύδια, λεπτές τοξωτές πινε
λιές, πού σκιάζουν τά μεγάλα άμυγδαλωτά μάτια. Τό πάνω βλέφαρο δηλώνε
ται μέ διπλό περίγραμμα, ενώ τό κάτω συμπληρώνει σκουρόχρωμη πινελιά πού 
άνθίγεται προς τον κρόταφο. Τό στόμα είναι μικρό. 'Η σάρκα άποδίδεται μέ

1. Διατηρούνται οί άνοιχτές σέ στάση δέησης παλάμες της, μέρος τής κεφαλής τοϋ 
Χριστοΰ καί τά εγκόλπια μέ τούς άγγέλους. Ή  διατήρηση είναι πολύ κακή, δχι μόνον 
ϊχουν άπολεπιστεϊ σέ μερικά σημεία τά χρώματα, δπως στο δεξιό άγγελο, άλλά έχει πέσει 
καί μεγάλο μέρος τοΰ σοβα.
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ζεστή ώχρα καί πράσινες σκιές, ρόδινη κηλίδα τονίζει τήν παρειά. Τό λαιμό 
αύλακώνει καμπύλη σκιά πού τήν πλαισιώνουν δυο πινελιές σαν γλώσσες.

Ό  δεξιός άγγελος - διατηρείται μόνο τό κεφάλι του1 - εχει τά ’ίδια πλού
σια καστανά μαλλιά, ένώ στήν ένιαία ώχρα τοΰ προσώπου τά χαρακτηριστικά 
έχουν τελείως έξαλειφθεΐ.

Στήν άψίδα \οϋ ΐεροϋ ή Θεοτόκος, πρώτη μετά τό Χριστό στήν ούράνια 
ιεραρχία, άπεικονίζει τό μυστήριο τής Ενσάρκωσης2. Ό  εΐκονογραφικός τύ
πος τής Βλαχερνίτισσας είναι παρμένος άπό τήν επίσημη εικονογραφία καί 
σχετίζεται μέ τό ναό τής Θεοτόκου στις Βλαχέρνες τής Κωνσταντινούπολης3. 'Ο 
τύπος, γνωστός άπό τον 9ο αιώνα4, είναι διαδομένος καί γνωρίζει μεγάλη έξά- 
πλωση στα χρόνια των Κομνηνών. Στή Μάνη συναντάμε συχνά τό θέμα στίς 
άψίδες των ναών άπό τό 12ο αιώνα5. 'Η Βλαχερνίτισσα σέ προτομή καί δχι 
ολόσωμη είναι μια είκονογραφική παραλλαγή περισσότερο γνωστή στό 13ο αιώ
να. Στά χρόνια τών Κομνηνών, άλλά καί παλιότερα, συνηθίζονται πιο αρχαϊκοί 
είκονογραφικοί τύποι, πού άπεικονίζουν τή Θεοτόκο ολόσωμη ή έ'νθρονη6.

Οί άγγελοι χωροστάτες ποικίλλουν άνάλογα μέ τον είκονογραφικό τύπο 
τής Θεοτόκου7. Στήν παράσταση πού εξετάζουμε οί άγγελοι είκονίζονται σέ 
προτομή μέσα σέ εγκόλπια δηλώνοντας έ'τσι τήν άόρατη παρουσία τους8 στο 
μυστήριο τής ’Ενσάρκωσης.

1. ’Από τό υπόλοιπο τμήμα του Ιχει πέσει ό σοβάς.
2. A. G r a b a r, L ’ Iconoclasme byzan tin , Dossier Arch6ologique, P aris 1957, 

σ. 255, S. D u f r e n n e ,  Les programmes iconographiques des eglises byzantines de 
M istra, P aris 1970, σ. 50-51.

3. A. G r a b a  r, Rem arques sur l ’iconographie byzantine de la  V ierge, C. A. 
26 (1977), σ. 170.

4. A. G r a b a r, Iconoclasme, σ. 253-255.
5. Ν. B. Δ ρ α v 8 ά κ η, Μέσα Μάνη, σ. 71 σημ. 1, σ. 74, σημ. 5, σ. 80 σημ. 2, σ. 

89 σημ. 2, σ. 95 σημ. 1.
6. Βλ. ενδεικτικά L. H a d e r m a n  n-M i s g u i c h, Kurbinovo, Les fresques de 

Saint-Georges et la  peinture byzantine du X lle  siecle, τόμ. I, B ruxelles 1975, σ. 57 
κ.έ. παραδείγματα βλ. κυρίως στις σημ. 63, 67, 81. Ό  τύπος της όρθιας Θεοτόκου άπό τά 
τέλη τοϋ 12ου αιώνα αρχίζει νά γίνεται σπάνιος βλ. J .  L a f o n t a i n e - D o s o g n e ,  L ’ 
evolution du programme decoratif des eglises, III. A rt et Archeologie. Byzance de 
1071 a  1261. XVe Congres International d’ Etudes B yzantines, Athfenes 1976, σ. 143.

7. Είκονίζονται ολόσωμοι όταν ή Θεοτόκος είναι ένθρονη ή ορθή· βλ. παραδείγματα 
Μ. P a n a y o t i d i ,  L ’eglise rupestre de la  N ativite dans l ’lle de Naxos. Ses peintu- 
res prim itives, C.A. 23 (1974), σ. 110 σημ. 12.

8. Γιά τήν άπεικόνιση σέ μετάλλιο πού υποδηλώνει τήν άόρατη παρουσία βλ. A. G r a- 
b a  r, L ’imago c lipeata chretienne, Comptes Rendus de PAcad6mie des Inscriptions 
et Belles-Lettres, Ju in  1951, πού έχει έπανεκδοθεϊ στο L ’art de la  fin de l ’A ntiquite 
et Moyen Age, Paris 1968, τ . 1, σ. 612. Παρόμοια άπεικόνιση τών άγγέλων έχουμε σέ 
εικόνες της Παναγίας τοϋ 12ου καί 13ου αιώνα βλ. V . L  a  z a  r  e ν ,  S to ria della p ittu - 
ra  B izantina (Edizione ita lian a  rielaborata e am p liata  dalF au to re), Torino 1967, είκ. 
329, 441, 444-445.
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Γιά τή διακόσμηση τοϋ τοίχου τής άψίδας δεν μπορεί νά γίνει λόγος για
τ ί δεν σώζονται ίχνη τοιχογράφησης.

Στό τοξωτό μέτωπο τής καμάρας εμπρός άπό τό ιερό εΐκονίζονται μέσα 
σέ μετάλλια οί μορφές τής Δέησης καί άνά δύο στηθάρια άγίων (πίν. 2). Ή  
« π ρ ο σ ω π ο γ ρ α φ ικ ή  γ ι ρ λ ά ν τ α »  προβάλλεται σέ βάθος σκοΰρο γαλάζιο πλαι
σιωμένη μέ φυτικό κόσμημα1.

Στήν κορυφή τοΰ τόξου είκονίζεται ή προτομή τοΰ Χριστοΰ μέσα σέ σκου
ρόχρωμο μετάλλιο (πίν. 5). Φέρει έ'νσταυρο φωτοστέφανο διακοσμημένο στις 
κεραίες μέ άκτινωτούς σταυρούς. Τό κόσμημα αύτό είναι διαδομένο σέ έ'ργα 
μικροτεχνίας άπό τό 10ο αιώνα2. Ό  χιτώνας του έ'χει ζωγραφιστεί μέ σκοΰ
ρο βυσσινί, τό ίμάτιο ώχρόλευκο, μέ ρόδινες πινελιές γιά σκιές" στό δεξί ώμο 
απολήγει σέ γλώσσα3. Στήν ένιαία ώχρα τής σάρκας έντονες ρόδινες κηλί- 
δες τονίζουν τά μάγουλα. Σταθερές πινελιές διαγράφουν τά χαρακτηριστικά μέ 
άκρίβεια γεωμετρική.

’Αριστερά ή Παναγία τής Δέησης, στον τύπο τής 'Αγιοσορίτισσας4. φέ-

1. Ή  παράσταση διατηρείται άρκετά. Φθορές ϊχουν ύποστεΐ οί δύο άγιοι πού βρίσκο
νται άντίστοιχα στό άριστερό καί στό δεξί πόδι τής καμάρας. "Αλατα £χουν καταστρέψει 
καί τμήματα τών άλλων μορφών.

2. Βλ. σχετικά Τ. V e l m a n s ,  Deux eglises byzantines au debut du XIYe sie- 
cle en Eubee, C.A. 18(1968), σ. 199-200. Παρόμοιο κόσμημα μέ μικρούς άκτινωτούς 
σταυρούς δπου έγγράφονται άλλοι μικρότεροι φέρουν στό ναό πού έξετάζουμε ό Χριστός 
στό άγιο Κεράμιο καί ό Χριστός τής ’Ανάληψης. Τό βρίσκουμε έπίσης στό ναό τής Ε π ι
σκοπής τής Μάνης στό άγιο Κεράμιο καί στον Παντοκράτορα (Ν. Β. Δ ρ α ν δ ά κ η, Μέ
σα Μάνη, σ. 91 σημ. 8 ,9). Τό ’ίδιο κόσμημα συναντάμε στά Κύθηρα στό ναό τοϋ 'Αγίου 
Βλασίου στά Πέντε Πηγάδια (Α.Δ. 20 1965, Μέρ. Β,-Χρονικά, πίν. 194β) καί στον Ά γ ιο  
Νικόλαο Μονεμβασίας στό ναό τοΰ Α γίου Νικολάου (Ν. Β. Δ ρ α ν δ ά κ η ς, Οί τοιχο
γραφίες τοϋ Α γίου  Νικολάου στον 'Ά γιο Νικόλαο Μονεμβασίας, ΔΧΑΕ, περ. Δ '- τόμ. 
0 '  1977-1979, Ά θήναι 1979, π ίν. ΙΟβ, 11α, β, 13α.

Τή διακόσμηση αύτή συνανταμε έπίσης στό περίγραμμα τοΰ φωτοστεφάνου σέ ναούς 
τοΰ 13ου αιώνα στήν ’Αττική, στον Ά γ ιο  Γεώργιο καί στον Ά γ ιο  Πέτρο στά Καλύβια 
τοΰ Κουβαρα (D. Μ ο u r  i k  i, An unusual Representation of the Last Judgem ent in 
a thirteenth cen tury Fresco a t  S t. George near Kouvaras in A ttica , ΔΧΑΕ, περ. Δ' 
τόμ. Η ' 1975-1976, Ά θήναι 1976, πίν. 72, 77, Ν. C o u m b a r a k  i-P  a  n s e 1 i n ο u, 
Sain t-P ierre de K alyvia-K ouvara et la  Chapelle de la  Vierge deM erenta. Deux monu
ments du XHIe siecle en A ttique, Θεσσαλονίκη 1976, πίν. 7, 9 ). ’Επίσης παρατηρεϊται 
συχνά μετά τό 13ο αιώνα σέ ναούς τής Εύβοιας βλ. ενδεικτικά Τ. Α ι ά πη, Μεσαιωνικά 
μνημεία Εύβοιας, Ά θήναι 1971, πίν. 6 2 , 65 , 69 , 70 .  Τό κόσμημα αύτό, σέ π ιο  σύνθετη 
παραλλαγή, συνανταται άπό τον 11ο αιώνα μέ τή μορφή διακοσμητικής ταινίας (Ν. Β. 
Δ ρ α ν δ ά κ η ,  Ό  ναός τών Ά γ ίω ν  Θεοδώρων τής Λακωνικής Τρύπης, ΕΕΒΣ 25 (1955), 
σ. 83 σημ. 1, 2, είκ. 27 καί τ ο ΰ  ’ί δ ι ο υ ,  Δεόμενοι άγιοι έπί τοϋ τεταρτοσφαιρίου άψΐδος 
είς έκκλησίας τής Μέσα Μάνης, ΑΑΑ τόμ. IV, τεΰχ.2 1972, είκ. 4 σ. 237.

3. Ή  λεπτομέρεια παρατηρεϊται στό 12ο αιώνα (Ν. Β. Δ ρ α ν δ ά κ η ,  Μέσα Μάνη, 
σ. 58).

4. S. D e r  N e r s e s s i a n ,  Two im ages of the V irgin in the Dumbarton Oaks 
Colleciton, D.O.P. 14 (I960), σ. 69-86, ειδικά σ . 77 κ.έ.
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ρει βυσσινόχρωμο μαφόρι μέ τεφρά φώτα. Δεξιά δ Πρόδρομος φορα γαλάζιο 
ίμάτιο καί έχει τή σάρκα σκούρα καστανή. Τό ίδιο βαθύχρωμα είναι καί 
τά μαλλιά του πού καταλήγουν στο περίγραμμα της κεφαλής σέ σχηματοποι
ημένες απολήξεις.

Τή διακόσμηση συμπληρώνουν στηθάρια άγίων, άνά δύο σέ κάθε άκρο 
(πίν. 6). Οί άγιοι, γηραιές μορφές μέ λευκά μαλλιά καί γενειάδα, φέρουν ω
μοφόρια μέ σταυρούς καί άνθινα κοσμήματα. Τά πρόσωπα τυποποιημένα δέν 
διαφέρουν φυσιογνωμικά. Τά περιγράμματα, καθώς καί τά χαρακτηριστικά 
τους, άποδίδονται μέ σχηματοποίηση. 'Η ταύτιση τών μορφών δέν είναι δυνα
τή γιατί έχει καταστραφεΐ τό βάθος τοΰ εγκολπίου, δπου συνήθως άναγράφε- 
ται τό ονομα τοΰ εΐκονιζόμενου. Μόνο στον πρώτο μετά τήν Παναγία άγιο δια- 
κρίνεται τό ονομα Βλάοιος (BAACHOC). Φυτικό κόσμημα παρεμβάλλεται 
πλαισιώνοντας τά μετάλλια. Φύλλα πράσινα καί κόκκινα μέ σκουρόχρωμες 
νευρώσεις άνοίγονται σέ ήμικύκλιο* στή μέση έ'να φύλλο, σέ χρώμα γαλάζιο φω
τεινό, θυμίζει «κοχύλι»1.

Είκονογραφικά, στο σύνολό της, ή παράσταση, δηλαδή μορφές μέσα σέ 
μετάλλια, αποτελεί γνωστό θέμα σέ άψίδες ή σέ έσωράχια τόξων άπό τά πα
λαιοχριστιανικά χρόνια2. Αύτό πού παρουσιάζει ενδιαφέρον εϊναι ή απεικόνιση 
τών στηθαρίων σέ συνδυασμό μέ τό Τρίμορφο.

Ή  Δέηση περιλαμβάνεται συχνά στο εΐκονογραφικό πρόγραμμα τοΰ Ιε
ρού λόγω τοΰ έσχατολογικοΰ της χαρακτήρα: ή αναφορά της στή Δευτέρα Πα
ρουσία τή συνδέει μέ τό συμβολισμό τοΰ χώρου3. Στον Ά γιο  Νικόλαο Γλέ- 
ζου ή παράσταση έ'χει απεικονιστεί στο τοξωτό μέτωπο της κόγχης4. Άνάλο-

1. Τό φύλλο μέ τή μορφή «κοχυλιοϋ» είναι ενα διακοσμητικό στοιχείο πού συναντα- 
ται στά μεσοβυζαντινά χρόνια (G. N i k o n o v i c  L o g v i n ,  £ o fija  K ievskaja, Kiev 
1971, είκ. 12, 104). Συχνά μέ τή μορφή άνθεμωτοϋ τρίφυλλου ή τετράφυλλου στολίζει 
ναούς της Καππαδοκίας (Μ. R  e s 1 1 e, Byzantine W all pain ting in A sia Minor, 1967, 
plates II, είκ. 161, 181, 191 ,194, 205, 233).

2. M. S a  c ο ρ o u 1 o, La Theotokos a  la  Mandorle de Lythrankom i, P aris 1975, 
σ. 41, πίν. V  είκ. 10, XIX είκ. 36-37, XX είκ. 38-39. Στηθάρια άγίων συναντάμε επίσης 
στο μέτωπο της άψίδας στούς άρχα’ΐ'κούς ναούς της Καππαδοκίας, στούς ναούς τοϋ 9ου 
αιώνα της ’Ιταλίας (βλ. Μ. Γ ε ω ρ γ ο π ο ύ λ ο  υ-Μ ε λ α δ ί ν η, Ναός 'Αγίου Άνδρέου 
Κυθήρων, ΑΑΑ, τόμ. VIII τεΰχ. 2, 1975, σ. 184 σημ. 7 ,8 , 9) καί στό Monreale τό 12ο 
αιώνα (Ε. Κ i t z i  n g e r, I mosaici d i M onreale, Palermo 1960, είκ. 53).

3. A. G r a  b a  r, Les peintures m urales dans le choeur de Sainte-Sophie d ’ O- 
chrid, C.A. 15(1965), σ. 264 καί Η. B e 11 i n g, C. M a  n g o, D. Μ o u r  i k  i, The 
mosaics and frescoes of S t. M ary Pam m akaristos (Fetiye Cam ii) a t  Istanbu l, Dum
barton Oaks Studies F ifteen, W ashington 1978, σ. 58.

4. ’Ανάλογη θέση, στόν κεντρικό άξονα τοΰ ναοΰ, κατέχει ή Δέηση στά έπιστύλια τών 
τέμπλων δπου ή παρουσία της παραδίδεται άπό τόν 6ο αίώνα βλ. Μ. Χ α τ ζ ή  δά κ η , Εικό
νες επιστυλίου άπό τό "Αγιον ’Όρος, ΔΧΑΕ, περ. Δ ' - τόμ. Δ ' 1964-1965, ’Αθήναι 1966 
( ’Αφιέρωμα είς Γ. Σωτηρίου), σ. 380 κ.έ.
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γο παράδειγμα, στήν ίδια θέση, εχουμε στήν 'Αγία Σοφία τοϋ Κιέβου (11ος
cd .)1, στήν 'Αγία Σοφία αής ’Αχρίδας (11ος α ί.)2, στο νότιο παρεκκλήσι της 
σπηλιάς Πεντέλης καί στά δύο στρώματα3 καί στο Kili<jlar Kusluk στο Gore- 
me τής Καππαδοκίας (πρώτο μισό τοΰ 11ου α ΐ.)4.

Μιά ιδιομορφία στή μορφολογική απόδοση τών μεταλλίων παρατηροΰμε σέ 
δύο άλλα παραδείγματα. Στο Καθολικό τής Μονής τοΰ Σινα τά στηθάρια τοΰ 
Προδρόμου καί τή<τ Θεοτόκου πλαισιώνουν τή σκηνή της Μεταμορφώσεως 
ένώ ο Χριστός είκονίζετκι ώς ’Αμνός5. Στή Nereditza στο ναό τοΰ Σωτήρος, 
ό Πρόδρομος καί ή «  'Αγία Μάρθα» (;) σέ μετάλλια πλαισιώνουν τήν ολόσω
μη μορφή τοΰ Χρίστου στήν άψίδα, παράδειγμα πού παραμένει προβληματι
κό ώς προς τήν είκονογραφική του ταύτιση6. Στο Bezirana Kilisesi άντίθετα 
ό Χριστός εΐκονίζεται μέσα σέ μετάλλιο ένώ οί μορφές τής Παναγίας καί τοΰ 
Προδρόμου είναι ολόσωμες7.

Στήν καμάρα έμπρός άπό τήν άψίδα εΐκονίζεται ή ’Ανάληψη μέ σημαντι
κές φθορές. Σώζεται στο κέντρο της καμάρας ό άναλαμβανόμενος Χριστός 
μέσα σέ δόξα πού κρατούν τέσσερις άγγελοι, άπό τούς όποιους ό ενας εχει κα- 
ταστραφεΐ. Στή βόρεια πλευρά τής καμάρας διατηρείται μέ άρκετές φθορές 
όμιλος άποστόλων μέ τον άγγελο πού προηγείται. Άπό τον άντίστοιχο δμ'λο 
στή νότια πλευρά τής καμάρας σώζεται μόνον ό άγγελος καί ό πρώτος άπό- 
στολος. Τήν παράσταση πλαισιώνει ταινία σέ χρώμα καστανοβυσσινί.

Στό κέντρο τοΰ θόλου ό Χριστός κάθεται σέ τόξο μέσα σέ κυκλική δόξα

1. Gr. N i k o n o v i c  L o g v i n ,  (Jofija K ievskaja, είκ. 12,45-48.
2. ’Εδώ οί μορφές τής Δέησης είναι προτομές χωρίς μετάλλια, πλαισιώνονται δέ άπό 

αγγέλους, R . H a m a n n - M a c  L e a n  καί  Η.  H a l l e n s l e b e n ,  Die M onumental- 
m alerei in Serbien und M akedonien von 11 bis zum fruhen 14 Jah rhundert, Giessen 
1963, είκ. 13 καί A. G r a b a r ,  Sainte-Sophie d ’Ochrid, σ. 264.

3. Οί μορφές είκονίζονται ώς τή μέση στό νεώτερο στρώμα, άπό τό παλιότερο σώ
ζονται μόνο σπαράγματα (Ν τ. Μ ο υ ρ ί κ η, Οί Βυζαντινές τοιχογραφίες τών παρεκκλησίων 
τής Σπηλιάς τής Πεντέλης, ΔΧΑΕ, περ. Δ ' τόμ. Ζ' 1973-74, ’Αθήναι 1974, σ. 84-85 
καί 92-93).

4. Τό Τρίμορφο έδώ εΐκονίζεται μέσα σέ μετάλλια, σέ τύμπανο τοΰ βόρειου κλ ι
τούς. Ό  Χριστός είναι σέ μεγαλύτερη κλίμακα βλ. Μ. R  e s 1 1 e, Byzantine w all pa i
nting in A sia Minor, p lates II, είκ. 287.

5. H. F o r s y t h  καί  K. W e i t z m a n n ,  The m onastery of Sain t Catherine, 
πίν. C n i, CLXX1Y καί Ν τ. Μ ο υ ρ ί κ η ,  Οί Βυζαντινές τοιχογραφίες τής Σπηλιάς Πε
ντέλης, σ. 93 σημ. 37.

6. V. L a z a r e v ,  Old Russian M urals and Mosaics (from the XI to the 
XVI century, London 1966, σ. 124, 217 σημ. 141. Τ ο ΰ  ί δ ι ο υ ,  D rewnerysskie mo- 
zaiki i freski XI-XV P.C . Moskwa 1973, είκ. 243.

7. J .  L a f o n t a i n  e-D o s o g n e, Une eglise inedite de la  fin du XII siecle en 
Cappadoce: La Bezirana k ilisesi dans la  valee de Belisirm a, B.Z. 61 (1968), σ. 297- 
298.
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άπό μεγάλους καί μικρότερους ομόκεντρους κύκλους σέ άποχρώσεις άνοιχτοϋ 
καί σκούρου πράσινου (πίν. 7). Ή  μορφή είναι κοντόχοντρη, δυνανάλογη1. 
Τό δεξί πόδι στέκει ϊσια μπροστά ένώ τό άλλο κλείνει πλάγια πρός τά άριστε- 
ρά ετσι ώστε νά προεξέχει έντονα τό γόνατο2. Μέ τό δεξί χέρι ευλογεί καί μέ 
τό άριστερό κράτα κλειστό εΐλητάρι. Φορά χιτώνα καστανοκόκκινο μέ έπιμα- 
νίκιο διακοσμημένο3 καί ίμάτιο χακί μέ σκιές σκούρες καστανές. Φέρει ενσταυ- 
ρο φωτοστέφανο μέ κοσμήματα4. Στό πρόσωπο διατηρείται μόνον ή ώχρα της 
σάρκας, τά χαρακτηριστικά έχουν έξαλειφθεΐ.

Τέσσερις άγγελοι πετοϋν ολόγυρα άπό τή δόξα καί τήν κρατούν μέ τά ψι- 
λόλιγνα χέρια τους- τά φτερά τους πλαισιώνουν τον κύκλο της (πίν. 8, 9). 
Οί μορφές τών άγγέλων είναι πλούσιες σέ χρωματική κλίμακα. ’Αποχρώσεις 
τοϋ ρόδινου, γαλάζιου καί άνοιχτοϋ πράσινου μέ βαθύχρωμες σκιές άποδίδουν 
τούς χιτώνες καί τά ίμάτια· ιώδες, άνοιχτό πράσινο καί σκοΰρο καστανό τις 
φτεροΰγες. Φοροΰν υποδήματα στολισμένα μέ πολύτιμες πέτρες5. Στά πρόσωπα 
τά χαρακτηριστικά αποδίδονται σχηματοποιημένα. Τό μικρό «φτιασιδωμένο» 
στόμα είναι άνάμνηση άπό τά καππαδοκικά μνημεία6 (πίν. 9).

Στή βόρεια πλευρά της καμάρας εΐκονίζονται οί εξι άπόστολοι μέ τον άγ
γελο. ’Ανάμεσά τους υπάρχει ενα δέντρο (πίν. 10, 11, 12). Οί άπόστο/ οι δια- 
τάσσονται σέ δύο έπίπεδα, στό πρώτο εΐκονίζονται οί τέσσερις καί στό δεύτε
ρο οί κεφαλές τών άλλων δύο. Οί στάσεις, οί χειρονομίες καί ή κλίση ιώ ν 
σωμάτων έκφράζουν τήν έ'νταση της ιερής στιγμής. ’Από δεξιά πρώτος ξεχω
ρίζει ό Πέτρος μέ λευκά μαλλιά σέ στάση σεβασμού (πίν. 13). 'Ο ’Ανδρέας 
μέ μαλλιά πλεγμένα σέ «πλεξίδα»7 φέρνει τό χέρι μπροστά στό στόμα ένώ συγ

1. Οί αναλογίες της μορφής θυμίζουν τό Χριστό τής ’Ανάληψης στήν 'Α γία  Σοφία 
Θεσσαλονίκης, A. G r a  b a  r, Iconoclasme, είκ. 125.

2. Ή  συνηθισμένη στάση τοϋ Χριστοΰ στήν ’Ανάληψη είναι ή πρός τά δεξιά κλίση τοϋ 
σώματος, βλ. Ν. Γ κ ι ο λέ, Ό  ναός τοΰ 'Αγίου Ίωάννου τοΰ Θεολόγου Γαρδενίτσας Μέσα 
Μάνης, (’Ανάτυπον έκ τών Λακωνικών Σπουδών τ. Γ ') , Έ ν Άθήναις 1977, σ. 45 σημ. 1.

3. Παρόμοιο κόσμημα άπό έλικδμορφο βλαστό φέρει ό άγγελος στό χειρόγραφο τών 
Ό μιλιών τοΰ Ί .  Χρυσοστόμου Cloisin 79 (11ος α ί.) , D. Τ a  1 b ο t -R  i c e, A rt B yza- 
ntin , πίν. XXII.

4. Βλ. παραπάνω, σ. 305 σημ. 2.
5. «Μ αργαρ ιτοκόσμητα  κόκκ ινα  βα σ ιλ ικ ά  ύπ οδήματα  (τ ζ α γ κ ία )» φέρουν οί άγγελοι 

καί στό παρεκκλήσι τής Πάτμου (Ά . Ό  ρ λ ά ν δ ο υ, Ή  ’Αρχιτεκτονική καί αί βυζαντιναί 
τοιχογραφίαι της Μονής τοΰ Θεολόγου Πάτμου, έν Άθήναις 1970, σ. 131 σημ. 2).

6. Βλ. Τήν Παναγία καί τον άγγελο στό A yva li Kilise, Ν. καί Μ. Τ h i e r  r  y , A yva- 
li Kilise ou Pigeonnier de Giilli Dere, E glise inedite de Cappadoce, C.A. 15(1965), σ.
109 είκ. 7, σ. 140 είκ. 30, σ. 153 είκ. 12.

7. Τό πορτραΐτο τοΰ απόστολου Άνδρέα διατηρεί πολλά στοιχεία ομοιότητας μέ τόν 
’ίδιο άπόστολο τής Ανάληψης στήν Ά γ ια  Σοφία Θεσσαλονίκης, στόν τρόπο πού ϊχουν άπο- 
δοθεϊ τά μαλλιά καί άκόμη στή χιαστί διάταξη τών πτυχώσεων τοΰ χεριοΰ (A. G r a  b a  r, 
Iconoclasme, είκ. 132).
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χρόνως κρατά τό μάγουλο μέ τό δείχτη τοϋ χεριού1. Ό  Λουκάς μέ «παπαλή- 
θρα» ευλογεί μέ τό αριστερό καί μέ τό δεξί κρατα ευαγγέλιο μέ πολύτιμες πέ
τρες. Τέλος δ Φίλιππος νέος, άγένειος μέ υψωμένα τά χέρια στον ουρανό δεί
χνει προς τδ Χριστό (πίν. 14). Στά πρόσωπά τους τά χαρακτηριστικά καί οΐ 
λεπτομέρειες ζωγραφίζονται σχηματοποιημένα, με σταθερές πινελιές- ή σάρ
κα μέ λεπτή ώχρα κα) οΐ παρειές μέ ερυθρές κηλίδες. Τά χρώματα στά ίμάτια 
καί στούς χιτώνες τους είναι άνοιχτόχρωμα καί ψυχρά, ρόδινα, πράσινα, σέ δύο 
τόνους, τεφρογάλαζα καί σκοΰρα μπλέ. Πλάι τους στέκει ό άγγελος μέ τις 
φτεροΰγες του διάπλατα άνοιχτές. Μέτό δεξί χέρι δείχνει ψηλά, ένώ μέ τό αρι
στερό κρατα μακρύ λεπτό σταυρό. Τά ροΰχα του είναι γαλάζια καί ρόδινα καί 
οί φτεροΰγες του βαθύχρωμες βυσσινί μέ τεφρά φώτα.

'Ο άντικριστός δμιλος τών άποστόλων, στή νότια πλευρά αής καμάρας, 
εχει σχεδόν καταστραφεϊ τελείως. Σώζεται μόνον ή φιγούρα τοΰ πρώτου άπο- 
στόλου πού κινείται μέ σεβασμό προς τόν άγγελο. Είναι ό Παΰλος2 (πίν. 15). 
'Ο άγγελος, σέ έντονη κίνηση, βηματίζει άντίθετα άπό τούς άποστόλους, ενώ 
βλέπει προς αυτούς. Μέ τό δεξί χέρι δείχνει πρός τό Χριστό καί μέ τό άριστε- 
ρό κρατα σταυρό. Τά χρώματα τών ρούχων του είναι πλούσια σέ άποχρώσεις 
τοΰ ρόδινου καί τεφροκύανου. ’Ανοιχτό πράσινο μέ ιώδες καί λευκό ζωγραφί
ζει τις φτεροΰγες. 'Η χρωματική ποικιλία στά ροΰχα τών άγγέλων τούς άπο- 
μακρύνει άπό τό άφηγηματικό κείμενο - τις Πράξεις τών ’Αποστόλων - πού 
τούς άναφέρει λευκοντυμένους3.

Ή  δλη σκηνή εκτυλίσσεται στο ’Όρος τών Έλαιών πού έδώ άποδίδεται 
συμβατικά μέ τούς λεπτούς κορμούς τών δέντρων καί τό έδαφος σέ τόνους α
νοιχτούς καί σκούρους πράσινους.

Ή  εικονογράφηση τής παράστασης4, σύμφωνα μέ τό κείμενο τών Πρά
ξεων, δέν άπεικονίζει τήν Παναγία, άντίθετα μέ τόν καθιερωμένο "τύπο πού ά
παντά στή μνημειακή ζωγραφική μέχρι καί τή μεταβυζαντινή περίοδο5.

1. Ή  χειρονομία τοΰ ’Ανδρέα, πού έκφράζει σεβασμό καί σιωπή καθώς φέρνει τά δά
χτυλα τοΰ χεριοΰ μπροστά στό στόμα, δηλώνει συγχρόνως καί θλίψη, στήν παράσταση τοΰ 
ναοΰ της Μάνης, μέ τό να άκουμπα τό δείχτη τοϋ χεριοΰ στο μάγουλο. Γιά τις χειρονομίες 
τών άποστόλων βλ. σχετικά Μ. Π α ν α γ ι ω τ ί δ η ,  Ή  παράσταση της ’Ανάληψης στον 
τροΰλλο της 'Α γίας Σοφίας Θεσσαλονίκης. Είκονογραφικά προβλήματα, ΕΕΠΣ τ. Στ'-2 
1974, σ. 70 σημ. 5, 7.

2. Τά χαρακτηριστικά τοΰ Παύλου καθώς καί τοΰ Πέτρου Μχουν καθοριστεί άπό τόν 
3ο αιώνα καί ή θέση τους άπό τόν 6ο αιώνα (βλ. τ ό ϊ  δ ι ο, σ. 70 σημ. 9,10).

3. Πράξ. Ά π .,  1,9-11.
4. Γιά τήν εικονογραφία της σκηνής βλ. Ν τ . Μ ο υ ρ ί κ η, Οί Τοιχογραφίες τοΰ 

Σωτήρα κοντά στό Άλεποχώρι τής Μεγαρίδος, ’Αθήνα 1978, σ. 30 σημ. 131 οπου υπάρχει 
ή σχετική βιβλιογραφία.

5. Δ ι ο ν υ σ ί ο υ  τ ο ΰ  έ κ  Φ ο υ ρ ν α ,  Ερμηνεία της ζωγραφικής τέχνης, υπό ’Α. 
Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Έ ν Πετρουπδλει 1909, σ. 112-113.
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Στό βόρειο τοίχο, κάτω άπό τήν Ανάληψη εΐκονίζεται ό άγιος Νικόλαος 
στή σκηνή τοϋ Ενυπνίου. 'Η θέση είναι τυπική στούς μονόκλιτους ναούς, γιά 
τον άγιο στον όποιο είναι άφιερωμένος ό ναός1.

Ή  διατήρηση τής παράστασης είναι πολύ κακή, σώζεται μόνον ή κεφα
λή τοΰ άγίου, τοΰ Χριστοΰ καί τμήμα τής κεφαλής τής Παναγίας. 'Η σκηνή 
τοποθετείται σε τοξωτό πλαίσιο. ’Ανθέμια κοσμούν τό μέτωπο αύτοΰ τοΰ τό
ξου, στην αριστερή του πλευρά2. Ό  άγιος Νικόλαος, σέ φυσικό μέγεθος3, 
εΐκονίζεται μετωπικός. Τά μαλλιά καί τά γένια είναι λευκά, ή σάρκα ενιαία 
ώχρα μέ πολλές μικρές δουλεμένες πινελιές πού άποδίδουν τά χαρακτηριστικά 
και τ ις  ρυτίδες (πίν. 17). Στα δεξιά του, σέ πολύ μικρότερη κλίμακα, ό Χρι
στός, μέ κοκκινωπά μαλλιά καί γένεια τοΰ προσφέρει τό ευαγγέλιο (πίν. 18). 
’Αριστερά του ή Παναγία, στήν ’ίδια κλίμακα μέ τό Χριστό4, φορα μαφόρι 
σκοΰρο ιώδες.

'Η παράσταση εΐκονίζει τό γνωστό θέμα τοΰ οράματος τοϋ άγίου Νικο
λάου®, εδώ όμως πρόκειται μάλλον γιά μίμηση εικόνας τοΰ άγίου παρά γιά εΐ- 
κονογραφική άπόδοση τής σκηνής τοΰ οράματος. Τό δια κοσμητικό πλαίσιο τής 
εικόνας τοΰ αγίου μέ τό τόξο καί τά άνθέμια στίς άκρες θυμίζει άνάλογες ανά
γλυφες διακοσμήσεις άπό μνημειακές εικόνες τοΰ έπώνυμου άγίου ή άκόμα τής 
Παναγίας καί τοΰ Χριστοΰ6 πού πλαισιώνουν τό τέμπλο ή άνήκουν σ’ αύτό7.

1. Μ. Σ ω τ η ρ ί ο υ, Αί τοιχογραφίοα τοϋ Βυζαντινού ναϋδρίου τών Ταξιαρχών Δε- 
σφίνης, ΔΧΑΕ, περ. Δ’ τόμ. Γ ' 1962-1963, Ά θηναι 1964, σ. 177.

2. Παρόμοιο διακοσμητικό πλαίσιο βρίσκουμε στή μνημειακή παράσταση τοϋ επώνυ
μο υ άγίου καί τοϋ Χριστοΰ στον "Αγιο Γεώργιο στό Κουρμπίνοβο (L. Η a  d e r  m a  n n- 
M i s g u i c h ,  Kurbinovo, είκ. 114, 116, 158) καί στούς 'Αγίους ’Αναργύρους τοΰ Θεο
δώρου Αημνειώτου στήν Καστοριά (Σ τ . II ε λ ε κ α ν ί δ η, Καστοριά, Βυζαντιναϊ Τοιχο
γραφίας Θεσσαλονίκη 1953, πίν. 26α).

3. Σέ υπερφυσικό μέγεθος άποδίδεται ό άγιος Νικόλαος στό ναό ταΰ 'Αγίου Νικολά
ου Μονεμβασίας (Ν. Β. Δ ρ α ν δ ά κ η ς, Οΐ τοιχογραφίες τοΰ 'Αγίου Νικολάου στον "Α
γιο Νικόλαό Μονεμβασίας, σ. 38, πίν. 10α) καί στό ναό της Κωστάνιανης στην ’Ήπειρο. 
Στο ίδιο μέγεθος ζωγραφίζει έπίσης τον άγιο Νικόλαο ό Παγωμένος σέ ναούς τής Κρήτης.

4. Ot μορφές τοΰ Χριστοΰ καί τής Παναγίας είκονίζονται συνήθως σέ προτομή, σπά
νια είναι ολόσωμες δπως π.χ. στήν εικόνα τοΰ 'Αγίου Νικολάου Κακοπετριας στήν Κύπρο 
(A. P a p a g e o r g i o u ,  leones de Chypre, Geneve 1969, π ίν. 35).

5. A. Μ α ρ α β α-Χ α τ ζ η ν ι κ ο λ ά ο υ ,  Ή  ψηφιδωτή εικόνα της Πάτμου, ΔΧΑΕ, 
περ. Δ '-τόμ. Α ' 1959, ’Αθήναι 1960, σ, 127-134 δπου έξετάζεται ή εικονογραφία τής σκη
νής.

6. Παράδειγμα ό επώνυμος άγιος στον "Αγιο Παντελεήμονα στό Nerezi (R . Η a- 
m a n  n-M a c L e a n  καί  H.  H a l l e n s l e b e n  Die M onum entalm alerei in  Serbien 
und M akedonien, είκ. 32) ,  ή Παναγία καί ό Χριστός στό ναό τής Θεοτόκου στό Σαμάρι 
Μεσσηνίας (Η. G r i g o r i a d o  u-C a  b a  g n ο 1 s, Le decor peint de l ’eglise de Sa- 
m ari en Messenie, C.A. 20 (1970), σ. 186 είκ. 7 ).

7. Βλ. σχετικά A. G r a  b a r, Deux notes sur l ’histoire de l ’iconostase d’apres 
des monuments de Yougoslavie, Receuil de T ravaux  de l ’ln s titu t d ’Etudes B yzan ti
nes, 7 (1961), Beograd 1961, σ. 22.
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Αριστερά τοϋ άγίου Νικολάου σώζονται τά ϊχνη μιας καταστραμμένης 
μορφής. Είναι ένας δεόμενος άγιος. Ή  παρουσία δεόμενων άγίων είναι συχνή 
στούς ναούς τής Μάνης1. Ή  μορφή είναι τελείως εξίτηλη, τό μόνο πού διακρί- 
νεται είναι τό ένδυμα. Είναι σκοΰρο καστανό μέ λευκή έσωτερική έπένδυση 
καί δέν λ μπροστά στό λαιμό σέ κόμπο. Φαίνεται νά είναι μοναχικό2.

Στό βόρειο έπίσης τοίχο εϊκονίζεται τό άγιο Κεράμιο (πίν. 19). Σέ βά
θος γαλάζιο λουλά κί εϊκονίζεται τό καστανοκόκκινο Κεράμιο μέ τήν κεφαλή 
τοΰ Χριστοΰ3. Τό ένσταυρο φωτοστέφανο ζωγραφίζεται σέ χρώμα ώχρας μέ 
μικρούς διακοσμητικούς σταυρούς4. Τό τμήμα τοΰ προσώπου πού διατηρείται 
φανερώνει έντονη διάθεση γιά σχηματοποίηση. Τά χαρακτηριστικά άποδίδο- 
νται μέ τονισμένη γραμμικότητα. Τά χρώματα είναι τολμηρά, τά μαλλιά κοκ
κινωπά, γιά τό πλάσιμο χρησιμοποιείται ώχρα καί γιά τις ρυτίδες πού αύλα- 
κώνουν τό πρόσωπο γαλάζιο.

Τό άγιο Κεράμιο, εϊκονίζεται άπό τό 12ο αιώνα στά εϊχονογραφικά 
προγράμματα τών ναών μέ τό άγιο Μανδήλιο. 'Η θέση του είναι άπέναντι άπό 
αύτό5. Παρ’ δλο πού στό ναό τοΰ άγίου Νικολάου τό άγιο Μανδήλιο είναι σχε
δόν καταστραμμένο άπό τά ϊχνη τών χαρακτηριστικών, μποροΰμε νά διακρίνου
με τή φυσιογνωμική ομοιότητα πού έχουν οί μορφές τοΰ Χριστοΰ στίς δύο ά- 
πεικονίσεις, γεγονός πού δέν συμβαίνει πάντοτε6.

Μιά σκηνή άπό τή ζωή τοΰ ά'/ίου Νικολάου εϊκονίζεται πάνω άπό τό Κε
ράμιο. 'Ο άγιος Νικόλαος χειροτονείται έπίσκοπος (πίν. 20). ’Επιγραφή ταυτίζει 
τήν παράσταση Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙ(ΚΟΛΑΟΣ) ΧΕ(Ι)ΡΟΤΩΝΟΥ (ΜΕΝΟΣ) ΕΠΙ- 
ΣΚ(ΟΠΟΣ). Διατηρείται ικανοποιητικά παρά τις φθορές. Στό βάθος εϊκονίζο- 
νται άρχιτεκτονήματα σέ φωτεινές άποχρώσεις τοΰ πράσινου ναι πορτοκαλί. 
’Αποδίδονται χωρίς προοπτική καί καταλήγουν σέ έπίπεδο γείσο πού στό δε
ξιό θυμίζει μαίανδρο. ’Ανάμεσά τους υψώνεται κουβούκλιο μέ πυραμιδοειδή 
άπόληξη πού στεγάζει τήν 'Αγία Τράπεζα7.

1. Βλ. παραδείγματα Ν. Δ ρ α ν δ ά κ η ς ,  Δεόμενοι άγιοι, σ. 232-240.
2. Παρόμοιο ένδυμα φοροΰν οί μοναχοί στήν Κρύπτη τοϋ "Οσιου Λουκά (Μ. C h a  - 

t z i d a  k  i s, A propos de la  date et du fondateur de Sain t-L uc, C.A. 19(1969), είκ. 
16, σ. 138). ’Ίδια λευκή έπένδυση φέρουν τά ροΰχα μοναχών στήν Καππαδοκία στο A yvali 
Kilise, Ν. καί Μ. T h i e r r y ,  A yva li Kilise, είκ. 18 σ. 126, είκ. 20 σ. 128.

3. Ή  φθορά είναι μεγάλη, σώζεται μόνο τό έπάνω μέρος της κεφαλής.
4. Βλ. παραπάνω, σ. 305 σημ. 2.
5. Ν. Β. Δ ρ α ν δ ά κ η, Μέσα Μάνη, σ. 90-91
6. A. G r a  b a  r, L a  Sain te Face de Laon. Le M andylion dans l ’art orthodoxe, 

Sem. K ondakovianum , Ζωγραφικά 3, P rague 1931, σ. 35.
7. Ή  άνάστροφη προοπτική μέ τήν όποια άποδίδεται τό κουβούκλιο στό ναό της Μά

νης είναι χαρακτηριστική ώς πρός τή λεπτομέρεια: ό πρώτος καί δ τρίτος κίονας στηρίζουν 
τό τοξωτό άνοιγμα πού βρίσκεται σέ πρώτο έπίπεδο, ένώ ό δεύτερος καί ό τέταρτος στηρί
ζουν τά άνοίγματα στίς πλάγιες πλευρές καί στήν π ίσω . Ά ντίθετα στή βάση τους οί κίονες
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Στό πρώτο επίπεδο εΐκονίζονται. οί μορφές, αριστερά ό άγιος Νικόλαος, 
γηραιός, αέ λευκά μαλλιά καί γένια. Φορα φελόνι άνοιχτό πράσινο καί ώμοφό- 
ρι λευκό. Σκύβει μέ σεβ-σμό. Δεξιά ό επίσκοπος, μορφή σέ μεγαλύτερη κλίμα
κα, ευλογεί μέ τό δεξί χέρι. Φορα άνοιχτόχρωμα ενδύματα σέ τόνους ρόδινου 
καί πορτοκαλί καί φέρει επιτραχήλιο διακοσμημένο καί έπιγονάτιο.

'Η εΐκονογραφική απόδοση τής σκηνής παρουσιάζεται λιτή, εΐκονίζονται 
μόνο τά κύρια πρόσωπα, ό άγιος καί ό επίσκοπος. ’Απουσιάζουν οί ιερείς πού 
σύμφωνα μέ τό τυπικό τής χειροτονίας επισκόπου όδηγοΰν στό Βήμα τον ά
γιο1, αντίθετα πρός τούς εως τώρα γνωοτούς βιογραφικούς κύκλους τής μεσο- 
βυζαντινής καί πχλαιολόγειας έποχής, δπου ή εικονογραφία τής σκηνής παρου
σιάζεται περισσότερο άναπτυγμένη. Τή χειροτονία πλαισιώνουν ενα ή καί περισ
σότερα πρόσωπα στό τρίπτυχο τής Μονής Σινα (11ου αΐ. )2, στήν εικόνα τοϋ 
άγίου Νικολάου τής ίδιας μονής (12ου α ΐ.)3, στην εικόνα τοΰ 'Αγίου Νικολάου 
Κακοπετριας Κύπρου (1300 )4, στον'Άγιο Νικόλαο στήν Curtea de Arges 
(14ου α ΐ.)5, στον Ά γιο  Νικόλαο ’Ορφανό στή Θεσσαλονίκη6, καί στήν εικόνα 
τοΰ άγίου Νικολάου στό Σινα (15ου α ΐ.)7. Τή λιτότητα τής σκηνής, ώς πρός 
τά εΐκονιζόμενα πρόσωπα, βρίσκουμε σέ μιά εικόνα τοΰ άγίου Νικολάου στήν 
ΓΙάτμο (1430-1460 )8. 'Ο άγιος καί ό έπίσκοπος εΐναι τά μόνα πρόσωπα πού 
εΐκονίζονται. 'Ο περιορισμένος χώρος δημιουργεί συχνά τήν ανάγκη νά άποδί-

άλλάζουν επίπεδα, ό δεύτερος στηρίζεται εμπρός, σέ πρώτο δηλαδή επίπεδο, ένώ ό τρίτος 
καταλήγει π ίσω  προφανώς γιά  νά μήν έμποδίζει τήν απεικόνιση τοϋ εύαγγελίου πού άπο- 
τελεϊ ενα άπαραίτητο στοιχείο τής χειροτονίας. Ό  ζωγράφος, γιά  μιά άκόμη φορά στή βυ
ζαντινή τέχνη, ένδιαφέρεται νά τονίσει ενα στοιχείο πού έχει γ ι ’ αύτόν σημασία παρά νά σχε
διάσει ορθά μιά λεπτομέρεια. Βλ. χαρακτηριστικά στό Εύαγγέλιο τοϋ Rossano (fol. 8 r .) 
άνάλογη λεπτομέρεια: ό κίονας ένός κουβουκλίου στηρίζεται στό κενό προκειμένου νά μήν 
έμποδίζει τήν άπεικόνιση ένός κύριου προσώπου (D. D i r i n g e r ,  The illum inated  
book its  H istory and production, London 1967, πίν. II 6α).

1. J .  G o a  r, Εύχολόγιον, Venetiis 1730 (άνατύπωση Graz 1960), σ. 251, 252.
2. K .W  e i t z m a n n ,  M.  G h a t z i d a k i s ,  S.  R a d o j c i c ,  leones, Beograd 

1977, πίν. 25, K .W  e i t z m a n n ,  Fragm ents of an early  S t. Nicholas trip tych  on 
Mount S inai, ΔΧΑΕ, περ. Α' τόμ. Δ ’ 1964-1965, Ά θήναι 1966, σ. 1-23.

3. Γ . κ α ί Μ. Σ ω τ η ρ ί ο υ, Εικόνες τής Μονής Σινα, τόμ. A ', Β ', Ά θήναι 1956, 
1958, σ. 144-147, είκ. 165.

4. A. P a p a g e o r g i o u ,  leones de Chypre, π ίν. 35. Οί σκηνές εΐναι πολύ κατα
στραμμένες, διακρίνονται ομως οί πολλές μορφές.

5. Ο. Τ a  f r a 1 i, Monuments B yzantins de Curtea de Arges, tex te , a tla s , Paris 
1931, σ. 200, πίν. CII1( CVI3.

6. Ά .  Α υ γ γ ο π ο ύ λ ο υ ,  Οί Τοιχογραφίες τοΰ Ά γίου  Νικολάου Όρφανοΰ Θεσσα
λονίκης, Α θήνα 1964, είκ. 110.

7. Γ . κ α ί  Μ.  Σ ω τ η ρ ί ο υ ,  Σινα, σ. 155-157, είκ. 170.
8. Μ α ν ό λ η ς  Χ α τ ζ η δ ά κ η ς ,  Εικόνες τής Πάτμου. Ζητήματα βυζαντινής καί 

μεταβυζαντινής ζωγραφικής, 1977, σ. 51-52, π ίν. 5.
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δεται συνοπτικά «ιά  παράσταση- ό ζωγράφος δμως τοΰ 'Αγίου Νικο/άου Γλέ
ζου, So ο μπορούμε νά κρίνουμε άπό τις παραστάσεις πού σώζονται, έκφράζεται 
μέ λιτότητα.

"Ενα ακόμη στοιχείο πού πρέπει νά σημειωθεί είναι μια ρεαλιστική λε
πτομέρεια, ό άγιος εΐκονίζεται συμβατικά άσπρομάλλης στό τελευταίο αύτό 
στάδιο της ίερωσύνης. Στον ϊδιο ναό στήν παράσταση της χειροτονίας τοΰ άγίου 
ώς διακόνου, άν καί ή μορφή είναι έξίτηλη, διακρίνονται τά μαΰρα μαλλιά 
τοΰ άγίου πού δηλώνουν τό νεαρότερο τής ηλικίας του. Συχνά στούς βιογραφι- 
κούς κύκλους τοΰ άγίου Νικολάου συμβαίνει νά προσαρμόζεται ή ηλικία μέ τον 
«ιστορικό» χρόνο τής κάθε σκηνής1.

Συμπερασματικά θά λέγαμε, δτι ή χειροτονία τοΰ άγίου ώς έπισκόπου 
στό ναό τής Μάνης αντιπροσωπεύει ενα άπό τά πιο πρώιμα καί λιτά παραδείγ
ματα τής εικονογραφίας τής σκηνής στή μνημειακή ζωγραφική.

Στό νότιο τοίχο κάτω άπό τήν ’Ανάληψη εΐκονίζεται ή Δέηση (πίν. 21). 
Οί μορφές είναι πολύ καταστραμμένες, σώζονται μόνο οΐ κεφαλές. ’Αραιά το
ποθετημένες ή μία μορφή άπό τήν άλλη δίνουν στήν παράσταση ενα μνημειακό 
χαρακτήρα.

Στή μέση ό Χριστός ενθρονος, φέρει φωτοστέφανο μέ κόκκινο σταυρό 
στή μέση (πίν. 23). Τά μαλλιά του καστανά μέ άνοιχτά φώτα. Τό πλάσιμο 
τοΰ προσώπου άποδίδει ζεστή ώχρα μέ ρόδινες σκιές πού σβύνουν μαλακά. 
Κάθεται σέ θρόνο μέ ορθογώνιο έρεισίνωτο, στολισμένο μέ πολύτιμες πέτρες 
και λευκό ύφασμα2. Στα δεξιά του στέκει ή Παναγία, κρατά άνοιχτό εΐλητάοι 
μέ τήν έπιγραφή «ΤΙ ΜΕΤΕΡ AITHC ΚΑΙ Η (Π )ΕΡ TINOC (A)EHCE 
ΤΩΝ (Β )Ρ (0)Τ 0Ν  COTHPIA...MECHNnA0IC(ON)» (πίν. 22). Φορά 
σταχτί μαφόρι, ζεστή ώχρα πλάθει τό λεπτό νεανικό πρόσωπό της. Τό στό
μα είναι μικρό, ή μύτη λεπτή, τά μάτια τεράστια μελαγχολικά (πίν. 24). Στά 
αριστερά τοΰ Χριστοΰ οτέκει ο Πρόδρομος, κρατά καί αύτός εΐλητάρι μέ τήν 
έπιγραφή HKOYCAC (MHT)P(OC)...E...OY...B..3. Ή  μορφή είναι τελείως 
εξίτηλη.

Είκονογραφική ιδιομορφία άποτε/οΰν στήν παράσταση αύτή τά εΐλητάρια 
μέ τις έπιγραφές πού κρατοΰν ή Παναγία καί ό Πρόδρομος. 'Η Παναγία μέ τό

1. Ν τ. Μ ο υ ρ ί κ η, Οΐ τοιχογραφίες τοϋ 'Αγίου Νικολάου Πλάτσας, σ. 46.
2. Παρόμοιος είναι ό θρόνος της Θεοτόκου στην άψίδα τοΰ " Α ν  - Στράτηγου στούς 

Μπουλαριούς μέ τή διαφορά οτι τό έρεισίνωτο είναι περίπου λυρόσχημο (Ν. Β. Δ ρ α ν - 
δ ά κ η ,  Μέσα Μάνη, π ίν. 28). Ή  άπεικόνιση αύτή τοΰ θρόνου συνηθίζεται έπίσης στό 
Γεράκι, στό ναό της Ευαγγελίστριας καί στον "Αγιο ’Αθανάσιο (Ε. Κ ο υ ν ο υ π ι ώ τ ο υ ,  
Γεράκι: Συντήρησις τοιχογραφιών, ΑΑΑ τ. IV, τεΰχ. 2 1971, είκ. 5 σ. 157, είκ. 10 σ. 
159). Τδν συνανταμε έπίσης στόν “Αγιο Γεώργιο στά Καλύβια Κουβαρα (D. Μ ο u r  i k i, 
An unusual Representation of the L ast Judgem ent, πίν. 72).

3. «Ή κουσας μητρός ίκετηρίαν Σώτερ όίκουσον καμοϋ τοϋ Βαπτιστοΰ σου Λ όγε».
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είλητάρι είναι μια παραλλαγή της 'Αγιοσορίτισσας1. Τδ πρόβλημα της συγχώ
νευσης τοϋ εΐκονογραφικοΰ αΰτοΰ τύπου τής Θεοτόκου μέ τή Δέηση μελετή
θηκε πρόσφατα2. Παραμένει δμως πρόβλημα ή διπλή απεικόνιση τής Δέησης 
στό ναό τοΰ Γλέζου. Είναι γνωστό, δτι ό "Αγιος Νικόλαος, στον όποιο είναι 
αφιερωμένος ό ναός, συχνά παριστάνεται μαζί μέ τά πρόσωπα τοΰ τρίμορφου 
γιατί μετά τόν Πρόδρομο αύτος μεσιτεύει πρώτος γιά τήν ανθρώπινη σωτηρία3.

Στό νότιο τοίχο εϊκονίζεται καί τό άγιο Μανδήλιο (πίν. 25). 'Ηπαράατα- 
ση έχει μεγάλες φθορές, τά χρώματα είναι εξίτηλα καθώς καί τά περιγράμμα
τα, μόλις πού διακρίνονται τά φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά τοΰ Χριστοΰ.

'Η παράσταση άπεικονίζει δπως είναι γνωστό τή μορφή τοΰ Χριστοΰ ε
πάνω στό Μανδήλιο πού ό ’ίδιος έστειλε στον ’Άβγαρο, βασιλιά τή ς ’Εδέσσης4. 
'Η θέση του στό είκονογραφικό πρόγραμμα τών ναών, λόγω τοΰ συμβολικοΰ 
του χαρακτήρα, ήταν στά ψηλότερα μέρη8. Στον "Αγιο Νικόλαο Γλέζου ή τοπο
θέτησή του στό νότιο τοίχο είναι τυχαία. Τό άγιο Μανδήλιο εδώ εϊκονίζεται 
τεντωμένο σέ σκοΰρο λουλακί βάθος. Είναι λευκό μέ έλικοειδές κόσμημα καί 
κρόσσια στίς άκρες6. 'Η μορφή τοΰ Χριστοΰ στή μέση είναι εξίτηλη, διακρί- 
νονται μόνο ’ίχνη τών χαρακτηριστικών. 'Ο καλλιτέχνης άκολουθεΐ τήν παλιό- 
τερη είκονογραφική παράδοση. ’Απεικονίζει τό Μανδήλιο τεντωμένο δπως 
αυτό τοΰ βασιλιά ’Αβγάρου τήν εποχή πού βρισκόταν στήν Κωνσταντινούπο
λη, δηλαδή άπό τό 944-12047. Μετά τό 13ο αιώνα, δπως είναι γνωστό, εΐκονί- 
ζεται άναρτημένο μέ πτυχές καί χωρίς κρόσσια8. Ενδιαφέρον παρουσιάζει, 
στό ναό τοΰ Γλέζου, τό κόσμημα μέ τόν έλικοειδή βλαστό. Οί συνηθισμένες δια

l . S .  D e r  N e r s e s s i a n ,  Two im ages of the V irgin , σ. 77 κ .έ. D. I. P  a  11 a  s, 
Die Passion und B estattung Christi in Byzanz, Munchen 1965, σ. 125-128.

2. Σ τ .  Π α π α δ ά κ η - O e k l a n d ,  Ot τοιχογραφίες της 'Αγίας ’Ά ννας στό Ά -  
μάρι, ΔΧΑΕ, περ. Δ ' τόμ. Ζ' 1973-1974, Ά θήναι 1974, σ. 31-54, δπου καί ή βιβλιο
γραφία τοϋ θέματος. Γ ιά τή βιβλιογραφία τής Δέησης βλ. καί Ν τ . Μ ο υ ρ ί κ  η , Οί τοι
χογραφίες τοΰ 'Αγίου Νικολάου Πλάτσας, σ. 81 σημ. 9.

3. Ν τ . Μ ο υ ρ ί κ  η, Οί βυζαντινές τοιχογραφίες τώ ν παρεκκλησίων τής Σπηλιάς 
Πεντέλης, σ. 98-99.

4. Γιά τήν εικονογραφία τοΰ Ά γίου Μανδηλίου βλ. A. G r a  b a  r, L a  Sain te Face, σ. 
16 κ .έ., D. I. P a  11 a  s, Die Passion, σ. 134 κ .έ . ,  γιά  τήν ιστορία του βλ. Κ. W e  i- 
t z m a n n ,  The M andylion and Constantine Porphyrogennetos, G. A . 11(1960), 
σ. 163 κ.έ.

5. A . G r  a b a r , δ.π. σ. 26.
6. Μδνο τό δεξί άκρο του επιτρέπει τήν παρατήρηση, τό άριστερό είναι καταστραμ

μένο.
7. A . G r  a  b a  r , β.π. σ. 16-17.
8. Στήν ’Επισκοπή τής Μάνης, σέ χρόνους δηλαδή πριν άπό τήν όίλωση, τό Μανδήλιο

εϊκονίζεται άναρτημένο. Τεντωμένο, δπως στήν παράστασή μας, «κατάκοσμον», παριστά- 
νεται στόν "Αγιο Πέτρο στόν Πύργο Διροΰ (13ος αί.) βλ. Ν. Β . Δ ρ α ν δ ά κ η, Μέσα Μά
νη, σ. 89 κ.έ. *
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κοσμήσεις τοϋ άγίου Μανδηλίου εΐναι τά ρομβοειδή σχήματα ή τά άπλά άραιά 
μοτίβα. Σέ μικρογραφία ένός γεωργιανοΰ Ευαγγελίου τοϋ 1054, στήν παρά
σταση τοΰΜανδηλίου, στις άκρες υπάρχει κουφική ψευδοεπιγραφή1. Πρέπει νά 
σημειωθεί δτι ή λεπτομέρεια της επιγραφής αύτής δεν επαναλαμβάνεται σέ άλ
λη παράσταση Μανδηλίου στήν ϊδια θέση2. Ή  ταινία μέ τον έλικοειδή βλαστό 
πού έχουμε στήν παράστασή μας, δέν περιλαμβάνει κουφικά σημεία βρίσκεται 
δμως πολύ κοντά στή διακοσμητική αντίληψη τοΰ γεωργιανοΰ Ευαγγελίου3. 
Συμπερασματικά ας σημειωθεί, δτι ή παράσταση τοΰ άγίου Μανδηλίου στό 
ναό τοΰ Γλέζου αποτελεί, άπό είκονογραφική άποψη, μιά αρχαϊκή απόδοση.

Επάνω άπό τό άγιο Μανδήλιο είκονίζεται μιά άλλη σκηνή άπό τό βίο τοΰ 
άγίου Νικολάου. 'Ο άγιος χειροτονείται διάκονος. 'Η παράσταση πού εΐναι 
σχεδόν έξίτηλη ταυτίζεται μέ έπιγραφή: Ο AITOC (Χ)Ε(Ι)ΡΟΤΩ(ΝΕΙΤΑΙ) 
ΔΗΑ(ΚΟΝΟΣ). 'Η δλη διάταξη της σκηνής δέν διαφέρει άπό αύτήν τής 
χειροτονίας τοΰ άγίου σέ έπίσκοπο. Στό σκοΰρο γαλάζιο βάθος παριστάνονται 
τά άρχιτεκτονήματα, έπίπεδα, χωρίς προοπτική άπόδοση, σέ χρώματα άνοιχτά 
τεφρό γαλάζιο, λευκό καί ιώδες. Ό  άγιος Νικόλαος καί ό έπίσκοπος είκονίζο- 
νται στό πρώτο έπίπεδο, άνάμεσά τους ή άγια Τράπεζα. Οί μορφές διακρίνο- 
νται άμυδρά. Ό  άγιος φορά άνοιχτό πράσινο φελόνι, ό έπίσκοπος κρατα εύ
αγγέλιο καί ευλογεί.

Ή  σκηνή, βιογραφική, άκολουθεΐ τό ίδιο είκονογραφικό σχήμα μέ αύτήν 
τής χειροτονίας τοΰ άγίου σέ έπίσκοπο. Παρατηροΰμε καί έδώ περιορισμένο 
αριθμό προσώπων άντίθετα άπό τή γνωστή εικονογραφία της σκηνής πού πα
ρουσιάζεται περισσότερο άναπτυγμένη4, τόσο στή μνημειακή ζωγραφική5 δσο 
καί στις φορητές εικόνες6. Ή  λιτότητα τής παράστασης ώς πρός τά εϊκονιζό-

1. A. G r a  b a  r, Iconoclasme, είκ. 68.
2. Ά πό  τον G rabar θεωρείται σαν άπόηχος τής χώρας άπ’ δπου προέρχεται τό άγιο 

Μανδήλιο καί τών έπιδράσεων πού δέχτηκε ό Χριστιανισμός άπό τό Ίσλάμ, (A. G r a b a r  
δ.π., σ. 20-21).

Β. Διακοσμητική ταινία μέ κουφικά πού βρίσκεται ομως κάτω άπό] τήν παράσταση 
τοΰ άγίου Μανδηλίου στήν ’Επισκοπή της Μάνης, θέτει τό πρόβλημα μήπως άποτελεΐ ανά
μνηση τής προέλευσης τών ιερών λειψάνων άπό τή Συρία (Ν. Β. Δ ρ α ν δ ά κ η ,  Μέσα Μά
νη, σ. 90).

4. Δ ι ο ν υ σ ί ο υ τ ο ΰ έ κ Φ ο υ ρ ν α ,  Ερμηνεία, σ. 180
5. Στον Ά γ ιο  Νικόλαο ’Ορφανό τή σκηνή πλαισιώνουν τρία πρόσωπα (Ά . a  υ γ  γ  ο- 

π ο ύ λ ο υ, Οί τοιχογραφίες τοΰ Ά γίου Νικολάου Όρφανοΰ, πίν. 108 ), ένώ στόν 'Ά γιο  Νι
κόλαο τής Πλάτσας τέσσερα (Ν τ . Μ ο υ ρ ί κ η, Οί τοιχογραφίες τοϋ Ά γίου Νικολάου 
Πλάτσας, σ. 45-46, είκ. 72).

6. Σέ εικόνες τοΰ άγίου Νικολάου τής Μονής Σινα, 15ου αιώνα (Γ. κ  α ί Μ. Σ ω 
τ η ρ ί ο υ ,  Σινα, είκ. 170, σ. 155-157) καί τής Πάτμου, 1430-1460 ( Μ α ν ό λ η ς Χ  ατ- 
ζ η δ ά κ η ς ,  Εικόνες τής Πάτμου, σ. 51-52, π ίν. 5) μόνο ένα πρόσωπο παραβρίσκεται 
στή σκηνή τής χειροτονίας.
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μενα πρόσωπα παραμένει, άνάμεσα στά γνωστά τουλάχιστον παραδείγματα, 
μοναδική1.

Στό έσωράχιο τοΰ σφενδονίου στό νότιο τμήμα του εΐκονίζεται δ προφή
της Σολομών ταυτίζεται μέ τήν έπιγραφή ΟΟΑΟΜ(Ω)Ν. 'Η μορφή είναι 
έξίτηλη, διακρίνεται μόνο τό περίγραμμά της. 'Ο προφήτης Σολομών εΐκονί- 
ζεται ολόσωμος, στραμμένος έλαφρά προς τά άριστερά. Φορά στέμμα καί αύτο- 
κρατορική στολή πού είναι διακοσμημένη μέ πολύτιμους λίθους καί έλικοειδεϊς 
βλαστούς, δπως δείχνουν τά ϊχνη πού σώζονται στό κάτω μέρος τών ρούχων. 
Κρατά ανοιχτό εΐλητάρι μέ έπιγραφή πού εχει τελείως έξαλειφθεΐ.

Στό βόρειο τμήμα τοΰ σφενδονίου εΐκονίζεται ολόσωμη μορφή προφήτη 
πού κλείνει έλαφρά προς τά άριστερά. Διατηρούνται μόνο τά λευκά μαλλιά, τό 
στέμμα, κοσμήματα άπό τήν αύτοκρατορική στολή καί τμήμα τοΰ είληταρίου 
πού φέρει τήν έπιγραφή ΕΚ TOT ΟΤΡΑΝΟΤ... Ό  εΐκονογραφικός του τύπος 
καί ή θέση τής απεικόνισής του πού είναι άντίστοιχη μέ αύτή τοΰ Σολομώ- 
ντος ταυτίζουν τή μορφή μέ τον προφήτη Δαβίδ παρ’ δλο πού δεν σώζεται ή  έ
πιγραφή.

Στήν κορυφή τοΰ σφενδονίου, είκονίζονται σέ σκοΰρο λουλακί βάθος, δύο 
προφήτες σέ προτομή (πίν. 26). 'Η διατήρησή τουςδέν είναι καλή. 'Ο προφή
της Ίεφωνίας (ΠΡΟΦΙΤΙΟ [ΙΕ]ΦΟΝΙΑΟ) είναι σχεδόν καταστραμμένος 
άπό τις λειχήνες, κρατά εΐλητάρι μέ έπιγραφή άδιάγνωστη. 'Ο προφήτης Μωυ- 
σής (MOHCIC), νέος αγένειος, εΐκονίζεται μετωπικός νά κρατά εΐλητάρι μέ 
τήν έπιγραφή + ΕΝ ΑΡΧΗ EIIOIHCEN O0(EO)C ΤΟΝ ΟΥ(ΡΑ)ΝΟΝ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΓΗΝ ΗΔΕ ΓΗ ΗΝ ΑΩΡΑΤΟΟ (Γεν., 1,1). Τό πρόσωπό του 
είναι πλατύ, ή σάρκα ένιαία ώχρα καί οΐ παρειές τονισμένες μέ ρόδινες τρι
γωνικές σκιές. Τά μαλλιά του σκοΰρα καστανά πέφτουν στούς ώμους. Φορά 
γαλαζωπό χιτώνα καί ρόδινο ΐμάτιο μέ πλατιές πτυχές.

Στό τμήμα τοΰ ναοΰ πού είναι δυτικά τοΰ σφενδονίου δέν σώζονται τοι
χογραφίες παρά μόνο σπαράγματα. Στό βόρειο τοίχο εΐκονιζόταν ή Γέννηση. 
Ή  παράσταση είναι καταστραμμένη, διακρίνεται στή μέση ή κτιστή φάτνη 
καί ή Παναγία μέ σκοΰρο βυσσινί μαφόρι.

Κάτω άπό τή Γέννηση σώζεται μικρό κεφάλι τοΰ Χριστοΰ μέ άρκετές 
φθορές (πίν. 27). Ά πό τή μορφή τής Θεοτόκου πού τον κρατούσε μετωπικά 
διακρίνεται μόνο τό σχέδιο τής κεφαλής. Τό πρόσωπο τοΰ Χριστοΰ ζωγραφί
ζεται πλατύ, σχεδόν στρογγυλό, ή σάρκα σκούρα ώχρα μέ ρόδινες μαλακές κη- 
λίδες στίς παρειές καί τά αύτιά σέ σχήμα φύλλου.

Στό νότιο τοίχο ή 'Υπαπαντή είναι έπίσης πολύ καταστραμμένη. Γυναι

1. Τήν εικονογραφία της σκηνής μελέτησε ή Ν. P a t t e r s o n  -  S e v 6 e n k o ,  
Cycles of the Life of S t. Nicholas in B yzantine A rt (unpublished P h . D . Thesis) 
Colum bia U niversity  1972, δέν κατάφερα δμως νά το βρω.
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κεία μορφή πού μόλις διακρίνεται κρατα είλητάρι μέ τήν έπιγραφή ΤΟΥΤΟ 
ΤΟ ΠΑΙΔΗ (Ο)ΥΡΑ(ΝΟΝ)...1
Κοσμήματα: Ταινίες μέ γεωμετρικά καί φυτ ικά κοσμήματα διατρέχουν το ναό 
καί τονίζουν τά άρχιτεκτονικά στοιχεία. Στή δυτική στενή πλευρά τοϋ σφεν- 
δονίου τό γνωστό γεωμετρικό κόσμημα μέ τήν πτυχωτή ταινία πού διαγράφει 
«ζίκ-ζάκ» συνηθίζεται ιδιαίτερα στόν 11ο καί 12ο αιώνα2. Στό άνατολικό τμή
μα τοΰ ναοΰ, σέ θέση άντίστοιχη μέ αυτήν τοΰ σφενδονίου, διακοσμητική ταινία 
διατρέχει τήν καμάρα. Τήν άποτελοΰν κοσμήματα πού μοιάζουν μέ καλάθια 
(πίν. 28)· τά χρώματά τους είναι ιδιαίτερα φωτεινά: πράσινο, γαλάζιο, κίτρι
νο καί πορτοκαλί. 'Η δλη άντίληψη τοΰ σχεδίου καθώς καί τά χρώματα θυμί
ζουν τό γνωστό διακοσμητικό θέμα τών καλαθιών τής Galla Placidia3.

Παρ’ δλο πού δέν σώζεται ολόκληρος ό διάκοσμος τοΰ 'Αγίου Νικολάου 
Γλέζου, ή εΐκονογραφική ανάλυση πού προηγήθηκε έδειξε πώς ό ζωγράφος δέν 
ακολουθεί στό σύνολό του τό τυπικό γιά τούς μονόχωρους ναούς εΐκονογραφι- 
κό πρόγραμμα, είναι δέ συντηρητικός καί έκλεκτικός συγχρόνως. Έκτος άπό 
ορισμένα βασικά καί κεντρικά στοιχεία προγράμματος, δπως ή Θεοτόκος Βλα- 
χερνίτισσα στήν άψίδα, ή ’Ανάληψη στήν καμάρα, οί δύο σκηνές τοΰ Δωδεκαόρ- 
του στό δυτικό μέρος τοΰ ναοΰ, τά υπόλοιπα θέματα επιλέγει έλεύθερα χωρίς 
νά προσαρμόζεται σ’ ένα οργανωμένο πρόγραμμα" π.χ. άπό τό βίο τοΰ 'Αγίου 
Νικολάου εικονογραφεί μόνο δύο επεισόδια, τή χειροτονία του ώς διακόνου 
καί ως έπισκόπου, τή Δέηση άπεικονίζει δύο φορές μέσα στό ναό. ’Ακόμα ή 
θέση πού επιλέγει γιά ορισμένα θέματα π.χ. τό άγιο Μανδήλιο καί Κεράμιο, 
δέν είναι ή καθιερωμένη.

'Η εΐκονογραφική απόδοση τών σκηνών φανερώνει τήν τάση τοΰ ζωγρά
φου νά μένει πιστός σέπαλιότεραείκονογραφικά σχήματα. Μέ μνημεία τοΰ 11ου 
αιώνα συνδέεται ή Δέηση στό μέτωπο τοΰ τόξου, τάδέ στηθάρια στή θέση αύ- 
τή καθώς καί τά κοσμήματα πού θυμίζουν «καλάθι», είναι γνωστά άπό τά πα
λαιοχριστιανικά χρόνια. ’Αρχαϊκή έπίσης είναι ή άπόδοση τοΰ άγίου Μανδη- 
λίου.

Έκλεκτικός φανερώνεται ό ζωγράφος τοΰ Γλέζου σέ εΐκονογραφικές λε

1. «Τοϋτο τό βρέφος ούρανόν καί. γην έστερέωσεν» (Αουκ. Β' 22-38).
2. Βλ. παραδείγματα L. H a d e r m a n n - M i s g u i c h ,  Kurbinovo, σ. 296-297, 

συμπληρωματικά βλ. έπίσης Ν. Γ κ ι ο λ έ, Ό  Ά γ ιο ς  ’Ιωάννης Γαρδενίτσας, σ. 70 σημ.
6. Ή  λεπτομέρεια μέ τό λευκό τρίφυλλο πού γεμίζει τίς άκρες της πτυχωτής ταινίας συνα- 
νταται καί σέ ναούς τής Μάνης βλ. σ τ ό  ϊ  δ ι ο ,  σ. 70-71.

3. P . L. Ζ ο ν  a  11 ο, II Mausoleo di G alla P lac id ia , arch ite ttu ra e decorazio- 
ne, R avenna 1968, π ίν. III. Στό ναό τοϋ Γλέζου δμως τό θέμα άποδίδεται μέ περισσότε
ρη σχηματοποίηση, ϊτσ ι τά φύλλα καί οί καρποί τών καλαθιών τής G alla P lac id ia  έδώ έ
χουν τή μορφή ακοχυλιοΰ».
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πτομέρειες οπως στή Δέηση πού οΐ μορφές εΐκονίζονται νά κρατούν είλητάριο 
καί στις βιογραφικές σκηνές τοϋ άγίου Νικολάου πού άποδίδονται πολύ συνο
πτικά καί εΐναι άπό τά πιο Λρώιμα παραδείγματα στή μνημειακή ζωγραφική.

'Η διατήρηση τών τοιχογραφιών στό μικρό ναό τοΰ Άγίου Νικολάου τής 
Μάνης δέν είναι καλή, ώστε νά μποροϋυιε νά αξιολογήσουμε στό σύνολό της 
τήν ποιότητα τής ζωγραφικής τοϋ μνημείου. Πρόσθετη δυσκολία εΐναι δτι ή 
μελέτη τής τεχνοτροπίας περιορίζεται κυρίως στις μορφές, γιατί οΐ σκηνές πού 
έχουν σωθεί εΐναι λίγες καί άπόαύτές, συχνά, διατηρούνται μόνο τά πρόσωπα.

Στον Ά γιο  Νικόλαο τής Μάνης έχουμε μιά καλλιτεχνική δημιουργία πού 
διαμορφώνεται μέσα σέ άντίρροπες τεχνοτροπικές τάσεις, στή μακρινή αύτή 
περιοχή, μέ τήν έμπνευση ένός ΐκανοΰ καλλιτέχνη. Οί τοιχογραφίες πού σώζο
νται δέν παρουσιάζουν ομοιογένεια. Εΐναι πιθανό οί διαφορετικές τάσεις νά εκ
φράζονται άπό τον ’ίδιο ζωγράφο στήν προσπάθειά του νά μιμηθεΐ καί νά άντι- 
γράψει διαφορετικά πρότυπα. Στό γεγονός αύτό άλλωστε οφείλεται καί ή δυ
σκολία γιά τήν άκριβή χρονολόγηση τών τοιχογραφιών.

Οί σκηνές πού διατηρούνται (Ανάληψη καί χειροτονίες τοΰ άγίου Νικο
λάου σέ έπίσκοπο καί διάκονο )Χ μάς δίνουν ένα δείγμα τής άντίληψης τοΰ καλ
λιτέχνη γιά τή δομή τών συνθέσεων. 'Υπάρχει πνεΰμα λιτότητας. Στις παρα
στάσεις τής χειροτονίας τοΰ άγίου εΐκονογραφοΰνται μόνο δύο πρόσωπα, φαινό
μενο πού άποτελεΐ σπάνιο δείγμα στή μνημειακή ζωγραφική, ένώ άπό τήν ’Α
νάληψη απουσιάζει ή Θεοτόκος.

Στήν παράσταση τής ’Ανάληψην υπάρχει ή τάση νά αποδοθεί ή έννοια 
τοΰ βάθους, έτσι οπως έμφανίζεται άπό τις άρχές τοΰ 13ου αιώνα. Στή διάτα
ξη τών προσώπων, καθώς συμπλέκονται ή χειρονομοΰν μεταξύ τους, ή μία μορ
φή κρύβει μέρος τής άλλης. Γιά παράδειγμα, ό απόστολος Φίλιππος, καθώς 
υψώνει τά χέρια πρός τον ούρανό, κρύβει ένα μέρος τής κεφαλής τοΰ προηγού
μενου απόστολου (πίν. 14). Αντίθετα στή σκηνή τής χειροτονίας τοϋ άγίου 
Νικολάου σέ έπίσκοπο, παρ’ δλο πού 6 ζωγράφος τοποθετεί τά άρχιτεκτονή- 
ματα σέ δεύτερο έπίπεδο, δέν καταφέρνει νά δηλώσει τήν έννοια τοϋ βάθους. Σ’ 
αύτό βέβαια συμβάλλει καί τό γεγονός οτι τά κτήρια εΐναι τελείως επίπεδα· 
άποδίδεται μόνο ή πρόσοψή τους, χωρίς καμμιά προσπάθεια προοπτικής άπό- 
δοσης καί χωρίς άντιθέσεις φωτισμοΰ στήν έπιφάνειά τους (πίν. 20 )2. Θυμίζουν 
έπίπεδο «σκηνικό» πού δέν συνδέεται οργανικά μέ τήν παράσταση. ’Έχουν τή

1. Ή  σκηνή τής χειροτονίας τοϋ 'Α γίου  Νικολάου σέ διάκονο δέν προσφέρεται γιά 
τεχνοτροπικές παρατηρήσεις γιατί ίχ ει μεγάλες φθορές.

2. A. S t ο j a k  ο ν  i c, La conception de l ’espace defini par l ’arch itecture pei- 
nte dans la  peinture m urale serbe du XHIe si&cle, L ’a r t B yzantin  du XHIe siecle, 
Symposium de Sopocani 1965, Beograd 1967, σ. 169-178, ειδικά σ. 171 κ . έ.
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διακοσμητική λειτουργία τών άρχιτεκτονημάτων στά έργα τοϋ 11ου καί 12ου 
αιώνα πού δμως επιβιώνει καί μέσα στο 13ο1.

Στις παραστάσεις τοϋ ναοΰ τοΰ άγίου Νικολάου ιδιαίτερο ένδιαφέρον πα
ρουσιάζουν οί μορφές. Οί άναλογίες τους είναι σωστές, μέ έξαίρεση τό Χρι
στό τής ’Ανάληψης πού είναι μορφή κοντόχοντρη καί δυσανάλογη, παρόμοια 
μέ τό Χριστό στήν ’ίδια παράσταση τής 'Αγίας Σοφίας Θεσσαλονίκης. Αισθη
τά μικρόσωμη είναι έπίσης ή μορφή τοϋ άγίου Νικολάου στή χειροτονία του 
ώς έπισκόπου.

Κάτι άλλο πού πρέπει νά σημειωθεί είναι οί στάσεις πού έχουν οί μορφές 
μέσα στό χώρο. Στήν ’Ανάληψη στις περισσότερες μορφές διαγράφεται έ'ντονα 
ή κίνηση. Οί άπόστολοι βηματίζουν, γέρνουν τά σώματα, χειρονομούν (πίν. 10, 
11). 'Ο άγγελος τοΰ νότιου ομίλου σάν νά άποτυπώνει ένα διασκελισμό, μέ τό 
δεξί πόδι μπροστά σέ έντονη κάμψη, βαδίζει άντίθετα άπό τούς άποστόλους 
(πίν. 15). 'Η κίνησή του θυμίζει τή στάση τοΰ άγγέλου στό χειρόγραφο τών 
'Ομιλιών τοΰ Γρηγορίου Νανζιανζηνοΰ τής Εθνικής Βιβλιοθήκης τοΰ Παρι- 
σιοΰ (867/886)2. Στήν ί'δια παράσταση τοΰ Γλέζου άλλες μορφές άποδίδονται 
μέ στατικότητα, οί άγγελοι π.χ. πού κρατοΰν τή δόξα. Καθώς τό σώμα τους 
κάμπτεται έ'ντονα πρός τά πίσω διαγράφοντας ένα κλειστό σχήμα, δέν κατα
φέρνουν νά δηλώσουν τήν κίνησή τους στό κενό (πίν. 8, 9). Κάτι άνάλογο 
παρατηροΰμε καί στή σκηνή τής χειροτονίας. 'Ο άγιος καί ό έπίσκοπος είναι 
μορφές στάσιμες ( πίν. 20).

'Η πτυχολογία τών ρούχων είναι κατά κανόνα γραμμική3. Στήν ’Ανάλη
ψη πολλές σταθερές σκουρόχρωμες πινελιές δηλώνουν πάνω στά ροΰχα μέ έ
ντονη σχηματοποίηση τις άκμές καί τούς βασικούς δγκους μέ άποτέλεσμα νά 
διαλύονται τά σώματα κάτω άπό τή διακοσμητική οργάνωση τών γραμμών. 
Οί μορφές τή ς ’Ανάληψης εΐναι ενα δείγμα τής άντίληψης αύτής πού μάς φέρνει, 
κοντά στήν ύστεροκομνήνεια έποχή4, ιδιαίτερα χαρακτηριστική εΐναι, ή πτυχο
λογία τοΰ άγγέλου τοΰ νότιου ομίλου (πίν. 16).

Κύρια γεωμετρικά σχήματα πού χρησιμοποιεί ό ζωγράφος στήν άπόδοση

1. Ν τ . Μ ο υ ρ ί κ η, Οί τοιχογραφίες τοΰ Σωτήρα, σ. 52-53, Μ. Χ α τ ζ η δ ά -  
κ η ς, Νεώτερα γ ιά  τήν Ιστορία καί τήν τέχνη της Μητρόπολης τοΰ Μυστρα, ΔΧΑΕ, περ. 
Δ'-τόμ. Θ' 1977-1979, Ά θήναι 1979, σ. 170 καί Ν. Β. Δ ρ α ν δ ά κ η ς, Οί τοιχογραφίες 
τοΰ Ά γίου  Νικολάου στον Ά γ ιο  Νικόλαο Μονεμβασίας, σ. 57, πίν. ΙΙαβ , 13β.

2. D. Τ a  1 b ο t - R  i c e, A rt B yzan tin , π ίν. I, VII.
3. Α ναλυτικά γ ιά  τή μορφή τής πτυχολογίας βλ. L. Η a  d e r  m a  n n-M i s g u i c h, 

Kurbinovo, σ. 392 κ. έ.
4. Γιά τήν ύστεροκομνήνεια ζωγραφική καί τις προεκτάσεις της στό 13ο αιώνα βλ. L . 

H a d e r m a n  n-M i s g  u i c h, L a peinture monumentale tardo-Comnfene et ses 
prolongements au XHIe siecle, III A rt et ArcM ologie. Byzance de 1071 a  1261, XVe 
Congres In ternational d’ Etudes B yzantines, Athcnes 1976, σ. 97-127, δείγμα άπό τή 
μελέτη αύτή ή πτυχολογία άποστόλου άπό τό Nerezi, πίν. XXI,1.
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τής πτυχολογίας είναι., έκτος άπό τις ευθείες, ό κύκλος καί ή σταγόνα, στοιχείο 
άπό τή ρωμανική τέχνη πού συναντάμε συχνά στή βυζαντινή ζωγραφική άπό 
τόν 9ο αιώνα1. "Αλλοτε πάλι οΐ γραμμές τών πτυχώσεων δημιουργούν άσυ- 
νήθιστα σχήματα, δπως τήν «πλεξίδα» στό χέρι τοϋ άπόστολου "Ανδρέα στήν 
’Ανάληψη (πίν.11).

Μιά άλλη τάση είναι αύτή πού άποτυπώνεται στήν πτυχολογία τών μορ
φών τής χειροτονίας καί τοΰ προφήτη στό τόξο. 'Η δλη διάρθρωση τών ρού
χων είναι βαριά χωρίς πολλές πτυχώσεις. 'Ο καλλιτέχνης άπομακρύνεται άπό 
τούς ζωγραφικούς τρόπους τοΰ τέλους τοΰ 12ου αιώνα άποφεύγοντας τή διακο- 
σμητική χρήση τών γραμμών. Παρ’ δλα αύτά δμως δέν άποδίδει τούς δγκους.

Τά πρόσωπα τών μορφών στίς τοιχογραφίες τοΰ Άγίου Νικολάου δέν 
παρουσιάζουν ομοιογένεια, ποικίλλουν άνάλογα μέ τά πρότυπα. Θά λέγαμε δτι 
ξεχωρίζουν δύο τάσεις: τήν πρώτη καί πιο συντηρητική άντιπροσωπεύουν οΐ 
μορφές τής ’Ανάληψης (πίν. 13, 14), τής «προσωπογραφικής γ ιρλάντας»  στό 
μέτωπο τής καμάρας (πίν. 5, 6), τοΰ άγίου Κεραμίου (πίν. 19), τής χειρο- 
τονίας (πίν. 20) καί ό άγγελος τής άψίδας (πίν. 4). Τή δεύτερη, πού έκφρά- 
ζει τις νέες άναζητήσεις, άντιπροσωπεύουν οί μορφές τής Δέησης τοΰ νότιου 
τοίχου (πίν. 21, 23, 24), τής παράστασης τοΰ ’Ενυπνίου (πίν. 17, 18) καί 
τό μικρό κεφάλι τοΰ Χριστοΰ στό βόρειο τοίχο (πίν. 27).

Τό κύριο χαρακτηριστικό στά πρόσωπα τής πρώτης ομάδας είναι ή σχη- 
ματοποίηση στήν άπόδοση τών μορφών. 'Η γραμμή παίζει εδώ ένα κυρίαρχο 
ρόλο, σταθερή καί δοσμένη μέ άκρίβεια γεωμετρική. Ή  λεπτομέρεια αύτή δια
φοροποιεί τή σχηματοποίηση τών τοιχογραφιών τοΰ ναοΰ τής Μάνης άπό αύτήν 
τών τοιχογραφιών τής Κέρκυρας τοΰ 11ου αιώνα2. 'Η γραμμή έκεΐ παρ’ δλο πού 
είναι σταθερή μοιάζει πιο ευέλικτη καί δέν εχει τή γεωμετρικότητα πού Ιχει 
στό ναό πού έξετάζουμε. ’Εδώ τά περιγράμματα τών προσώπων καθώς καί τά 
χαρακτηριστικά άποδίδονται μέ σκουρόχρωμες πινελιές. Καθαρά διακοσμητικές 
οί γραμμές δηλώνουν στό πρόσωπο στοιχεία πού δέν άνταποκρίνονται σέάνατο- 
μικές λεπτομέρειες, όπως π.χ. ή ρυτίδα στό έπάνω μέρος τής μύτης πού μαζί 
μέ τήν κάθετη αυλακιά ζωγραφίζουν στό μέτωπο ενα Τ 3 (παράδειγμα οΐ άπό-

1. Ν. κ α ί  Μ. Τ h i e r  r y , A yvali k ilise, σ. 148-149, δπου άναφέρονται παρα
δείγματα άπό τή ρωμανική τέχνη.

2. P . L. V ο c ο t ο ρ ο u 1 ο s, Fresques du X le sifecle a  Corfu, C.A. 21 (1971), 
σ. 156 είκ. 7, 8, σ. 158 είκ. 10, σ. 165 είκ. 17.

3. Ξαναβρίσκουμε τή λεπτομέρεια αύτή, οχι πάντα μέ τήν ίδια γεωμετρικότητα, σέ 
μνημεία τοϋ 12ου αιώνα δπως στό ναό τοϋ 'Αγίου Νεοφύτου στήν Πάφο, στόν Ά γ ιο  Όνού- 
φριο (Α. κ α ί J .  S t y  1 i a n o u , The painted Churches of Cyprus, Cyprus 1964, είκ . 
60, σ. 129) καί στήν Παναγία Άράκου στόν προφήτη ’Ιεζεκιήλ καί Ή λ ία  (Ε. Ρ a  ρ a  g e- 
ο r g i  ο u, M asterpieces of the Byzantine A rt of Cyprus, πίν. XXVI 1 -2 (.’Επίσης σέ 
μνημεία τοΰ 13ου αιώνα δπως στόν Ά γ ιο  Νικόλαο στό Varos Prilep , στόν πάτρωνα τής 
έκκλησίας (P. M i l j k o v i c  - P e p e k ,  Contribution aux  recherches sur Pevolu-
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στολοι της ’Ανάληψης, ή μορφή τοϋ Χριστοΰ στό άγιο Κεράμιο, ό Χριστός ά
πό τή Δέηση τής καμάρας). ’Άλλοτε πάλι μετριάζεται ή έντονα γραμμική έ- 
ντύπωση. Στον άγγελο τής αψίδας, συγκεκριμένα, σκουρόχρωμη πινελιά πού 
λειτουργεί σαν σκιά, τονίζει τις γραμμές τών χαρακτηριστικών άκολουθώντας 
τή φορά τους (πίν. 4).

Ό  προπλασμός στά πρόσωπα δίνεται μέ σκούρα ένιαία ώχρα. Οί ρόδινες 
κηλίδες στις παρειές1 δέν σβύνουν μαλακά, έ'τσι τό σύνολο δέν κερδίζει σέ πλα
στικότητα, χαρακτηριστικό πού θυμίζει τήν έπίπεδη τεχνοτροπία τοϋ 11ου 
αιώνα.

Τά μάτια στίς μορφές τής πρώτης ομάδας ζωγραφίζονται άμυγδαλόσχη- 
μα μεγάλα. Τό πάνω βλέφαρο δηλώνεται μέ διπλό περίγραμμα.

Τό αύτί άποδίδεται μέ τό γνωστό διακοσμητικό τρόπο, φυλλόμορφο μέ 
μία ή δύο ελικες στήν έσωτερική σκιά. Τό σχέδιο αύτό πού χρησιμοποίησαν 
οί καλλιτέχνες άπό τον 11ο έως τό 13ο αιώνα, επιβιώνει συχνά σέ έπαρχιακά 
μνημεία2.

Ό  λαιμός άποδίδεται λεπτός μέ μιά σκούρα καμπύλη πινελιά στή μέση 
γιά σκιά καί δύο μικρές γλώσσες στά πλάγια3 (απόστολοι τής Ανάληψης καί 
άγγελος τής αψίδας).

Τά μαλλιά στήν ομάδα αύτή άποδίδονται μέ τον ιδιο γραμμικό τρόπο. 
Έκτος άπό τις διαφοροποιήσεις στά χτενίσματα, πού οφείλονται στό συγκε
κριμένο εΐκονογραφικό τύπο τών προσώπων4, ή συνηθέστερη άπόδοση είναι νά

tion de la  peinture en Macedoine au XHIe siecle, L ’art Byzantin  au XHIe siecle, S y 
mposium de Sopocani, Beograd 1967, σ. 189-196, είκ. 19), στήν Ά γ . Τριάδα στό Κρα- 
νίδι, στον άγγελο τής Φιλοξενίας τοΰ ’Αβραάμ, (S. K a l o p i s s i - V e r t i ,  Die Kirche 
der H ag ia  T riada bei Kranidi in der Argolis (1244) Ikonographische und stilistiche 
A nalyse der M alereien, Munchen 1975, είκ. 20).

1. Γιά τις ρόδινες κηλίδες στίς παρειές βλ. ’Α. Ξ υ γ γ ο π ο ύ λ ο υ ,  Α ί Τοιχογραφί- 
αι τώ ν 'Α γίω ν Τεσσαράκοντα εις τήν ’Αχειροποίητον της Θεσσαλονίκης, Α.Ε. 1957 (1961), 
σ. 19 κ . έ., P . Μ i 1 j k  ο ν  i c - Ρ e ρ e k , L a  formation d’un nouveau sty le  monu- 
m entale au XHIe siecle. Actes du XII Congres International d’Etudes, Byzantines, 
Ochride 1961, III, Beograd 1964, σ. 310. ’Επίσης ’Α . Ό  ρ λ ά ν δ ο υ, Αί Βυζαντιναΐ 
τοιχογραφίαι τής Μονής τοΰ Θεολόγου Πάτμου, σ. 128 καί σημ. 1, 2, 3.

2. ’Α. Ξ υ γ γ ο π ο ύ λ ο υ ,  Α ί τοιχογραφίαι τών 'Α γίων Τεσσαράκοντα, σ. 21-23, 
’Α. Ό ρ λ ά ν δ ο υ ,  Αί Βυζαντιναΐ τοιχογραφίαι τής Μονής Θεολόγου Πάτμου, σ. 161 ο
πού άναφέρονται καί παραδείγματα καί L . H a d e r m a n n - M i s g u i c h ,  Kurbino- 
νο , σ. 358 κ . έ.

3. Ν. Γ κ ι ο λ έ, 'Ο Ά γ ιο ς  ’Ιωάννης Γαρδενίτσας, σ. 77-78.
4. Παράδειγμα δ απόστολος Άνδρέας στήν ’Ανάληψη άπεικονίζεται οπως συνήθως 

«γέρων κατζαρομμάλης», μέ άτακτα μαλλιά ( Δ ι ο ν υ σ ί ο υ τ ο ΰ  έ κ Φ ο υ ρ ν α ,  'Ερμη
νεία, σ. 151) πού έδώ δμως ύπακούοντας στήν δλη σχηματοποίηση αποδίδονται σάν «πλε
ξίδα» γύρω άπό τό κεφάλι. Οί πεταχτές άπολήξεις ολόγυρα άπό τά μαλλιά φαίνεται νά συνη
θίζονται κυρίως στή μορφή τοΰ Προδρόμου, βλ. ενδεικτικά μερικά παραδείγματα της με-
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ζωγραφίζονται μέ λεπτές παράλληλες γραμμές βασικά σέ τρεις λωρίδες, μία 
πάνω άπό τό μέτωπο καί άπό μία ριζωμένη στούς κροτάφους (άπόστολοι τής 
’Ανάληψης, άγιοι στό μέτωπο τής αψίδας) (πίν. 14, 6). Όμοια άπόδοση συνα
ντάμε σέ μνημεία τοϋ 11ου αιώνα στήν Καππαδοκία1.

Σέ γενικές γραμμές ό τρόπος πού άποδίδονται τά πρόσωπα στήν 
πρώτη ομάδα μέ τήν έ'ντονη λειτουργία τής γραμμής, κρατα πολλά κοινά στοι
χεία άπό τήν «έκφραστική» τεχνοτροπία τοΰ 11ου αιώνα2, ενδεικτικό παράδειγ
μα ό άπόστολος Φίλιππος τής ’Ανάληψης(πίν. 14).

Στά πρόσωπα τής δεύτερης ομάδας ό ζωγράφος άποτυπώνει τις νέες τά
σεις τής έποχής. Ή  κυριαρχία τής γραμμής δέν εΐναι τόσο έ'ντονη, μόνο στό 
πρόσωπο τοΰ άγίου Νικολάου καί στό κεφάλι τοΰ Χριστοΰ στήν ίδια παράστα
ση οΐ φωτοσκιάσεις αποδίδονται μέ πολλές λεπτές πινελιές (πίν. 17, 18). Τό 
πρόσωπο τοΰ 'Αγίου Νικολάου εΐναι δουλεμένο μέ περισσότερη λεπτομέρεια 
άπ’ δ,τι οΐ άλλες μορφές. Τά λευκά φώτα στή σάρκα, καλλιγραφικά άποδομέ- 
να, θυμίζουν τεχνική εικόνας. Φαίνεται οτι τό πρότυπο ήταν συγκεκριμένη φο
ρητή εικόνα, άφοΰ μάλιστα πρόκειται γιά τό πορτραΐτο τοΰ τιμώμενου άγίου3.

Τό πλάσιμο στις άλλες μορφές εΐναι πιο ζωγραφικό. Οί ρόδινες κηλίδες 
στις παρειές σβύνουν μαλακά πάνω στή σκούρα ώχρα τής σάρκας. Τό πλατύ 
πρόσωπο τοΰ μικροΰ Χριστοΰ (πίν. 27) στό βόρειο τοίχο μέ τό ζεστό πλάσιμο 
θυμίζει μορφές άπό τήν ’Αχειροποίητο4. 'Ωστόσο διατηρεί οπως καί έκεϊνες 
τή γνωστή σχηματοποίηση στήν άπόδοση τών χαρακτηριστικών πού συναντά
με στή ζωγραφική τοΰ 11ου αιώνα.

Ή  παράσταση τής Δέησης μάς προσφέρει δύο άπό τά καλύτερα πορτραΐ- 
τα τοΰ ναοΰ. 'Η μορφή τοΰ Χριστοΰ, μνημειακή, άπηχεΐ πρότυπα τής μεγάλης 
τέχνης (πίν. 23). Θά μποροΰσε νά συγκριθεϊ μέ τήν άνάλογη μορφή τής Δέη
σης τής Κωνσταντινουπόλεως. 'Ο τύπος τοΰ προσώπου, τά χαρακτηριστικά καί 
τό διακριτικό πλάσιμο παρουσιάζουν ενδιαφέρουσες ομοιότητες. 'Η κεφαλή τοΰ 
Χριστοΰ εΐναι τό καλύτερο ποιοτικά δείγμα τοΰ ζωγράφου τοΰ Γλέζου. Θά 
μποροΰσε νά προστεθεί στά παραδείγματα τής «άναγέννησης» αύτής τής έπο-

σοβυζαντινής περιόδου T h e a n o  C h a t z i d a k i s ,  P articu larites iconographiques du 
decor peint des chapelles occidentales de Sain t-Luc en Phocide, C. A. 22 (1972), σ.
110 είκ. 22, σ. I l l  είκ. 24 καί Ν. T h i e r r  y , Un sty le  byzantin  sch^matique de Cap- 
padoce date duX I sifecle d’apres une inscription, Jou rnal des Savan ts 1968, σ. 56 είκ.
15 ,16  καί σ. 53. Ή  λεπτομέρεια συνανταται έπίσης σέ τοιχογραφίες τής Κύπρου τοϋ 12ου
αιώνα, σ τ ό  ϊ  δ ι ο, σ. 53 σημ. 11.

1. Σ τ  ό ϊ  δ ι ο, σ. 53, είκ. 10, 11, 12.
2. P . L . V o c o t o p o u l o s ,  Fresques du X le  siecle a  Corfou, σ. 178 κ. έ.
3. ’Ανάλογο παράδειγμα έχουμε στον "Αγιο Γεώργιο στό Κούνενι (Σ τ . Π α π  α δ ά- 

κ η, Ή  κυρά τής Κριτσας, Α.Δ. 22 (1967) Α ' Μελέτες, σ. 98).
4. Ά .  Ξ υ γ γ ο π ο ύ λ ο υ ,  Αί τοιχογραφίαι τών 'Α γίω ν Τεσσαράκοντα, πίν. 31, 41.
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χής στήν Ελλάδα πού μάς δείχνουν δτι οί νέες αύτές τάσεις έγιναν κοινός 
τόπος ακόμη καί στις πιο ταπεινές έκκλησίες τής έπαρχίας1.

'Η Παναγία, ζωγραφικά αποδομένη, μέ τά μεγάλα μελαγχολικά μάτια 
πλάθΐΐ ένα «ψυχογραφικό» πορτραϊτο, πού άντιπροσωπεύει ίσως τό πιο προ
χωρημένο τεχνοτροπικά δείγμα τοϋ ζωγράφου (πίν. 24). 'Η δλη άντίληψη τής 
μορφής, χωρίς νά υπάρχει ιδιαίτερη φυσιογνωμική ομοιότητα, μας θυμίζει τήν 
Παναγία τής Δέησης άπό τή Νάξο2. 'Ωστόσο δέν έγκαταλείπεται ή άνάμνηση 
τής γραμμικότητας πού εδώ τονίζεται μέ τά λευκά φώτα γύρω άπό τά μάτια.

Κάτι άκόμη πού πρέπει νά σημειωθεί είναι ή άγάπη τοΰ ζωγράφου γιά 
τά διακοσμητικά θέματα. Τό ναό διατρέχουν ταινίες μέ φυτικά καί γεωμετρι
κά κοσμήματα- ή διάταξή τους, στό βόρειο τοίχο, άνάμεσα άπό τις σκηνές θυ
μίζει παλαιοχριστιανικά μνημεία (πίν. 28). Κοσμήματα στολίζουν έπίσης τά 
ροΰχα, τά έπιμανίκια τοΰ Χριστοΰ (πίν. 7), τις στολές καί τά υποδήματα 
τών άγγέλων (πίν. 4, 16), τις βασιλικές στολές τών προφητών, καθώς καί τά 
έπιπλα, τήν Τράπεζα τής χειροτονίας (πίν. 20), τόν μαργαριτοκόσμητο θρόνο 
τοΰ Χριστοΰ τής Δέησης (πίν. 21, 22). 'Η τάση αύτή γιά τά στολίδια μαρ- 
τυράει τις επιδράσεις άπό τήν παλιότερη παράδοση καί συνηθίζεται ιδιαίτερα 
σέ έργα έπαρχιακά τοΰ 13ου αιώνα3.

Ή  άκριβής χρονολόγηση τών τοιχογραφιών πού εξετάζουμε είναι δύσκο
λη, έπειδή οί τοιχογραφίες τοΰ Γλέζου δέν συνδέονται τεχνοτροπικά μέ άλλα έ- 
παρχιακά μνημεία, άλλά ουτε καί μέ τά ώς τώρα γνωστά μνημεία τής Μά
νης παρουσιάζουν ιδιαίτερη τεχνοτροπική συγγένεια4. Περισσότερο συνδέονται 
μέ τήν παράδοση μιας σειράς μνημείων στήν Κάτω ’Ιταλία πού χαρα
κτηρίζονται άπό έντονη γραμμικότητα. Τά πρόσωπα τών άποστόλων τής 
’Ανάληψης μέ τά σχηματοποιημένα χαρακτηριστικά, τό γραμμικό φωτισμό 
καί τήν έπιπεδομορφία θυμίζουν μορφές πού βρίσκονται στήν κρύπτη τοΰ 
San Nicola dei Greci στή Matera (13ου αΐ. )5 καί στήν κρύπτη τοΰ San

1. Μ. C h a t z i d a k i s ,  Aspects de la  peinture m urale du XHIe siecle en Grfe-
ce, L ’art B yzantin  du XHIe siecle, Symposium de Sopocani 1965, Beograd 1967, σ. 
69.

2. Σ τ ό  ? δ ι ο, σ. 70, είκ. 19.
3. Ν τ . Μ ο υ ρ ί κ η, Οί τοιχογραφίες τοΰ Σωτήρα, σ. 54.
4. Στό ναό της Ευαγγελίστριας στό Γεράκι παρατηρούμε στή σκηνή της Ανάληψης

παρόμοια διάρθρωση της πτυχολογίας τών άποστόλων, μόνο πού στό Γεράκι ή δλη άπόδο-
ση είναι πιό ζωγραφική. (Ή  παράσταση άδημοσίευτη). Γιά τις τοιχογραφίες τοΰ ναοΰ της
Ευαγγελίστριας Ιχει προταθεϊ, τελευταία, νά τοποθετηθοΰν «κοντά στό 1200». Βλ. Ν τ. 
Μ ο υ ρ ί κ η , 'Ο ζωγραφικός διάκοσμος τοΰ τρούλλου τοΰ Ά γίου  'Ιερόθεου κοντά στά 
Μέγαρα, ΑΑΑ τόμ. XI τεΰχ. 1, 1978, σ. 135-136 δπου καί ή βιβλιογραφία τοΰ ναοΰ.

5. A. R  i z z i, Monachesimo Bizantino e chiese rupestri in B asilicata. Aspetti 
e problemi, ΔΧΑΕ, περ. Α' τόμ. E' 1966-1969, Ά θήναι 1969, π ίν. 65α-β.
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Nicola στό Faggiano πού χρονολογούνται στά τέλη τοϋ 13ου αιώνα1.
Στήν προσπάθεια νά προσδιορίσουμε τό τεχνοτροπικό ιδίωμα τοΰ ζωγρά

φου τοϋ Γλέζου έγινε φανερό, οτι πρόκειται γιά ένα συντηρητικό κατά κανόνα 
καλλιτέχνη πού άναζητα τά τεχνοτροπικά πρότυπά του σέ παλιότερα έργα. "Ε
τσι οί ’τοιχογραφίες τοΰ 'Αγίου Νικολάου Γλέζου θά μπορούσαν μέ πρώτη οψη 
νά τοποθετηθούν καί στό 12ο αιώνα. Ή  κυριαρχία της γραμμής, τά έπίπεδα 
άρχιτεκτονήματα, ή σχηματική πτυχολογία, τό πλάσιμο τών προσώπων μέ τις 
έντονες έρυθρές κηλίδες πάνω στή σκούρα ένιαία ώχρα τής σάρκας, αντιπροσω
πεύουν τις κυρίαρχες τάσεις τής ζωγραφικής στήν ύστεροκομνήνεια περίοδο2. 
'Ο άγγελος τής αψίδας μέ τό τριγωνικό πρόσωπο (πίν. 4) θυμίζει τούς αγ
γέλους άπό τον τροΰλλο τής Παναγίας τοΰ Άρακα κοντά στά Λαγουδέρα τής 
Κύπρου (1192 )3. Χωρίς ή γραμμή νά παίζει κυρίαρχο ρόλο, ό άγγελος τοΰ 
Γλέζου, μέ τις δυνατές άντιθέσεις τών χρωματικών τόνων πού πλάθουν τή σάρ
κα, παραμένει πιο σχηματοποιημένος άπό τον άγγελο τής Κύπρου.

'Ωστόσο πλάι στίς συντηρητικές αύτές τάσεις υπάρχει ή άναζήτηση τοΰ 
καινούργιου καί είναι φανερό πώς ό ζωγράφος τοΰ Γλέζου ξέρει νά άφομοιώ- 
νει παλιούς καί νέους ζωγραφικούς τρόπους4, ’Ακριβώς τά πρόσωπα τής δεύ
τερης ομάδας έκφράζουν τήν έξοικείωση τοΰ καλλιτέχνη μέ τις νέες αύτές μορ
φές, γ ι’ αύτό καί προσφέρονται σάν δείγματα γιά χρονολόγηση. ’Εξάλλου ή 
έπιμονή στήν παράδοση τοΰ 12ου αιώνα σέ συνδυασμό μέ τις νέες τάσεις χα
ρακτηρίζει πολλά σύνολα τοΰ 13ου αιώνα καί ιδιαίτερα τά έπαρχιακά8. Δυστυ
χώς ή διατήρηση τών τοιχογραφιών είναι κακή καί δέν σώζονται τά σώματα 
δλων τών μορφών. "Ετσι δέν μπορούμε νά ξέρουμε άν άνταποκρίνονταν στίς απαι
τήσεις τοΰ 13ου αιώνα γιά πλατιές φόρμες καί άπόδοση τής σωματικότητας.

Τό πλατύ πρόσωπο τοϋ μικροΰ Χριστοΰ συνδέεται μέ έργα τοΰ 13ου αΐώ-

1. A 1 b a  Μ e d e a , Gli affreschi delle cripte erem itiche pugliesi, Rom a 1939, 
Albo είκ. 117, 118, 123, σ. 187.

2. O. D e m u s, The style  of the K ariye D jam i and its  place in the development 
of Palaeologan A rt, The K ariye D jam i, volume 4, Princenton 1975, σ. 128 κ.έ. καί κυ
ρίως L. H a d e r m a n n - M i s g u i c h ,  L a peinture monumentale tardo-comnfene 
et ses prolongements au XHIe siecle, σ. 99 κ.έ.

3. A. H . S. M e g a w, Twelfth century frescoes in Cyprus, Actes du XII Con
gres International d ’Etudes B yzantines, Ochride 1961, Beograd 1964, III είκ. 11 
καί A. H . S . M e g a w - A .  S t y  1 i a  n o u , Chypre mosaiques et fresques byzantines, 
Paris 1963, πίν. XIY.

4. Γιά τήν ποικιλία τής καλλιτεχνικής έκφρασης στό 13ο καί 14ο αιώνα βλ. Α . 
G r a  b a  r , Byzance, L ’a rt B yzantin  du Moyen Age (Du VUIe au XVe siecle), Paris 
1963, σ. 166 κ .έ.

5. Ν τ . Μ ο υ ρ ί κ η, Οί βυζαντινές τοιχογραφίες τών παρεκκλησίων της Σπηλιάς Πε
ντέλης, σ. 106-107 καί Ν. C o u m b a r a k i - P a n s 6 1 i n o u ,  Sa in t - P ierre de
K alyv ia  - Kouvara et la  Chapelle de la  Vierge de M erenta, Θεσσαλονίκη 1976, σ. 119.



να1. 'Η κεφαλή τοϋ Χριστοΰ τής Δέησης, συγγενεύει μέ τήν άντίστοιχη μνη
μειακή μορφή τοΰ Χριστοΰ τής Κωνσταντινούπολης, πού τοποθετείται στά 
χρόνια τοΰ Μιχαήλ Η'2. Αύτό πού προσφέρεται ιδιαίτερα γιά χρονολόγηση είναι 
τό «ψυχογραφικό» πορτραΐτο τής Παναγίας, γιατί άντανακλά τις νέες τάσεις 
τής παλαιολόγειας ζωγραφικής πού θά φορτίσει τις μορφές μέ συναισθηματι
κό περιεχόμενο. Οί άναζητήσεις αύτές, φανερές άπό τά μέσα τοΰ 13ου αιώνα, 
εντάσσουν, κατά τή γνώμη μας, τις τοιχογραφίες τοΰ Γλέζου στό πρώιμο αύ
τό στάδιο τής παλαιολόγειας ζωγραφικής πού συνδυάζει τήν αίσθηση τής 
πλαστικότητας μέ τή γραμμική άντίληψη.

** *

Ό  ναός το ΰ ’Αγίου Νικολάου Γλέζου πού εξετάσαμε παραπάνω, παρά 
τήν καλλιτεχνική του προσφορά καί τή συμβολή του στή γνώση μας γιά τήν 
καλλιτεχνική παραγωγή τής Μάνης, καθώς στερείται έπιγραφής καί χρονολό
γησης, δέ μάς προσφέρει ιδιαίτερα ιστορικά στοιχεία. Γιά τό λόγο αύτό θεω- 
ροΰμε σκόπιμο νά έξετάσουμε τό μνημείο καί μέσα στό ιστορικό πλαίσιο τής 
έποχής καί τοϋ τόπου.

"Οπως ήδη παρατηρήθηκε, σέ δλη τή βυζαντινή περίοδο στή Μάνη συνα
ντιέται άπό τή μιά έ'νας συντηρητισμός πού τον υπαγορεύει ή ντόπια λαϊκή 
παράδοση καί άπό τήν άλλη ή άναζήτηση τοΰ καινούργιου, τών νέων δηλαδή 
τάσεων3. ’Έτσι βλέπουμε νά συνυπάρχουν στή Μάνη διαφορετικές τεχνοτρο
πίες4. Αύτός ό τεχνοτροπικός δυϊσμός, πού χαρακτηρίζει τή βυζαντινή τέχνη 
γενικά, είναι έμφανής καί στά μνημεία τής Μάνης.

01 παραπάνω παρατηρήσεις καί τό γεγονός οτι στή Μάνη έχει σωθεί ένας 
μεγάλος άριθμός μνημείων, μιά μεγάλη καλλιτεχνική παραγωγή στήν άρχιτε- 
κτονική, στή ζωγραφική καί στή γλυπτική μέ σημαντική ποιότητα, θέτουν τό 
εύλογο έρώτημα κάτω άπό ποιές συνθήκες καί γιατί σ  αυτόν τον άγονο καί 
άπομακρυσμένο τόπο δημιουργεΐται ολη αύτή ή άξιόλογη καλλιτεχνική πα
ραγωγή, πού περιορίζεται κυρίως στή μεσοβυζαντινή περίοδο.

Τό πρόβλημα αύτό έχει ήδη τεθεί άπό τούς μελετητές τών μνημείων τής 
Μάνης καί έ'χουν δοθεί διάφορες ερμηνείες6. Θά προσπαθήσουμε νά τό προσεγ

1. Τό δλο πλάσιμο της μορφής θυμίζει τόν άγιο Γά’ι'ο άπό την Αχειροποίητο τής 
Θεσσαλονίκης, Ά .  Ξ υ γ γ ο π ο ύ λ ο υ ,  Αί τοιχογραφίαι τών Ά γίω ν Τεσσαράκοντα, πίν. 4j.

2. Ο. D e m  u s, K ariye D jam i, a. 145.
3. Βλ. H . M e g a w ,  M ani, σ. 153 δπου παρατηρεί τις τάσεις αύτές καί στήν αρχι

τεκτονική καί Ν τ. Μ ο υ ρ ί κ η, Οί τοιχογραφίες τοϋ Ά γίου Νικολάου Πλάτσας, σ. 69.
4. Στόν Ά γ ιο  Νικόλαο Γλέζου παρατηροΰμε αύτή τή συνύπαρξη διαφορετικών τεχ

νοτροπιών τδσο στή ζωγραφική δσο καί στήν άρχιτεκτονική. Βλ. Ν. Β. Δ ρ α ν δ ά κ η, Μέσα 
Μάνη, σ. 60-61 δπου μιλα γιά  άνάλογες τάσεις στόν "Α"Γ -  Στρατηγό στους Μπουλαριούς.

5. Ν. Β. Δ ρ α ν δ ά κ η, Μέσα Μάνη, σ. 115-117 καί Ν τ . Μ ο υ ρ ί κ η, Οί τοιχογρα
φίες τοϋ Ά γίου  Νικολάου Πλάτσας, σ. 69.
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γίσουμε καί άπό άλλες πλευρές, μέ βάση τις γραπτές πηγές καί τά μνημεία.
Είναι γνωστό δτι άπό τά παλαιοχριστιανικά χρόνια στή Μάνη υπήρχε 

μιά άξιόλογη οικοδομική δραστηριότητα που τεκμηριώνεται άπό τά ΐδια τά 
μνημεία, τις βασιλικές δηλαδή αυτής τής εποχής1 πού έθεσαν σέ άμφισβήτηση 
τις πληροφορίες τοΰ Πορφυρογέννητου σχετικά μέ τόν έκχριστιανισμό τής Μά
νης2.

Μιά σημαντική δημογραφική μεταβολή άναφέρεται στά χρόνια μετά τήν 
εισβολή καί εγκατάσταση τών σλάβων στή δυτική Πελοπόννησο κατά τόν 7ο 
κυρίως αιώνα3. Οί σχέσεις τών σλάβων μέ τούς βυζαντινούς γίνονταν προβλη
ματικές, γ ι’ αύτό ή κεντρική εξουσία έλαβε άμεσα δραστικά μέτρα καί μέ 
άλλεπαλληλες στρατιωτικές έπιχειρήσεις εναντίον τους κατάφερε τήν υποταγή 
τους στίς άρχές τοΰ 10ου αί.4. Στό χρονικό αυτό διάστημα δέν έχουμε δείγ
ματα καλλιτεχνικής ζωήε®. Παρ’ δλο πού οΐ σλάβοι ύπετάγησαν στή βυζαντι
νή κυριαρχία, δέν άφομοιώθηκαν ωστόσο τελείως καί μέχρι τό 14ο αιώνα οί 
σλάβοι τοΰ Ταϋγέτου, Μελιγγοι καί Έζερίτες, διατηροΰσαν τόν έθνικό τους 
χαρακτήρα6. Οί βυζαντινοί προσπάθησαν έπίσης νά αντιμετωπίσουν τό πρό
βλημα τής άφομοίωσης τών σλάβων καί μέ τόν έκχριστιανισμό7.

1. Βλ. Ν. Β. Δ ρ α ν 8 ά κ η, Σκαφικαί ερευνά! έν Κυπαρίσσω Μάνης, ΠΑΕ 1958, 
’Εν ’Αθήναις 1965, σ. 199-219, τ  ο ϋ ϊ  8 ι ο υ, ’Ανασκαφή έν Κυπαρίσσω, ΠΑΕ 1960, έν 
’Αθήναις 1966, σ. 233-245, τ  ο ΰ ϊ  8 ι ο υ, ’Ανασκαφή εις τό Τηγάνι της Μάνης, ΠΑΕ 1964, 
έν ’Αθήναις 1966, σ. 121-135.

2. Ν. Β. Δ ρ α ν 8 ά κ η , Σκαφικαί Έρευναι, σ. 216-219 οπου καί οί πηγές.
3. Βιβλιογραφία γιά  τό θέμα τών σλαβικών έποικίσεων βλ. P . C h a  r a  n i s, The 

chronicle of M onemvasia and the question of the Slavonic settlem ents in Greece, DOP 
5 (1950), σ. 139-166, H. A h r w e i l l e r - G l y c a t z i ,  Une inscription m6connue 
sur les Melingues du T aygete , B ulletin de Correspondance H ellenique 86 (1962), σ. 1 
σημ. 1. Κύρια πηγή γιά τήν περιοχή είναι τό Χρονικό τής Μονεμβασίας. Ή  βιβλιογραφία γιά  
τό κείμενο αύτό είναι πλούσια καί συχνά οί άπόψεις γιά τήν άξιοπιστία του άλληλοσυγκρού- 
ονται· βλ. κυρίως, P. C h a r  a  n i s, ο.π., P. L  e m e r 1 e, L a Ghronique improprem ent 
dite de M onemvasia: Le contexte historique et legendaire, R .E .B . 21 (1963), σ. 
5-49, καί I v a n  D u j c e v ,  Cronaca di M onem vasia, Palerm o 1976.

4. Δ ι ο ν .  Α.  Ζ α κ υ θ η ν ο ϋ ,  Βυζαντινή Ιστορία 324-1071, Έ ν 'Αθήναις 1977, 
σ. 281 δπου πηγές καί βιβλιογραφία.

5. A. Β ο n, Piloponnfese B yzantin , Paris 1951, σ. 50.
6. Σ τ ό  ϊ δ ι  ο, σ. 63, Η . A h r w e i l l e r - G l y c a t z i ,  Une inscription m icon- 

nue, σ. 10.
7. Οί βυζαντινοί αύτοκράτορες δέχτηκαν στό παρελθόν έγκαταστάσεις στά έδάφη τους 

άκόμη καί βαρβάρων λαών, προκειμένου άπό τή μιά νά έπαναποικήσουν μιά ερημωμένη πε
ριοχή καί άπό τήν άλλη νά ένισχύσουν τό στρατό οργανώνοντας μέ αυτούς τάγματα P . C h a- 
r a n i s ,  The transfer of Populations as a  Policy in the Byzantine em pire, Compa
rative  Studies in Society and H istory, τ . I l l ,  No. 2. The H ague 1961, σ. 140-154 καί
H. G l y c a t z i - A h r w e i l l e r ,  Recherches sur l ’adm inistration de I’empire b y 
zantin aux  IXe - X le siecles. Index, Bulletin de Correspondance H elienique, σ. 33-34. 
A . Β o n, Peloponnese, σ. 70.
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Μακροπρόθεσμα στον ίδιο σκοπό άπέβλεπε καίεναάκόμα μέτρο στό όποιο 
κατέφυγαν οΐ βυζαντινοί, ή μεταφορά δηλαδή και έγκατάσταση πληθυσμών άπό 
μια περιοχή τής αυτοκρατορίας σέ άλλη πού παρουσίαζε πρόβλημα1. Συγκε
κριμένα στή δυτική Πελοπόννησο, τον 9ο αιώνα, σύμφωνα μέ τις πηγές, έγιναν 
εποικισμοί έλληνοφώνων τής Μ. Ά σίας καί ’Αρμενίας, πού συνέβαλαν στό νά 
αφομοιωθούν καί νά εκχριστιανιστούν οΐ σλάβοι πού βρίσκονταν στήν περιοχή2· 
'Η δημιουργία στά χρόνια αύτά τής επισκοπής Μαΐνης3 βεβαιώνει τήν ΰπαρξη 
πυκνοΰ πληθυσμοΰ στήν περιοχή. Λίγο άργότερα ή δράση τοϋ Νίκωνα τοϋ 
Μετανοείτε έντάσσεται καί αύ'.ή στό γενικότερο πρόγραμμα τοΰ έκχριστιανι- 
σμοΰ4.

Μετά τό τέλος τών στρατιωτικών επιχειρήσεων, στίς αρχές τοΰ 10ου 
αιώνα καί τό διορισμό βυζαντινού στρατιωτικοΰ διοικητή άποκαθίσταται ή 
ιστορική ζωή στή Μάνη. Μάρτυρες αύτοΰ τοΰ γεγονότος είναι τά ίδια τά 
μνημεία τής έποχής8. Ή  οικοδομική δραστηριότητα συνεχίστηκε μέ πιο έντο
νο ρυθμό στούς αιώνες πού άκολούθησαν μέχρι τά παλαιολόγεια χρόνια, γε
γονός πού μαρτυράει τήν παρουσία σ’ αύτόν τον απομακρυσμένο τόπο πυκνοΰ 
χριστιανικοΰ πληθυσμοϋ πού δημιουργεί.

Βέβαια οί πολυάριθμες εκκλησίες πού χτίζονται σ’ δλη τή διάρκεια τής

1. P . C h a r a n i s ,  Nicephorus I, The Savior of Greece from the Slavs (810 A D ), 
Βυζαντινά-Μεταβυζαντινά, τ . I, μέρ. I, New York 1946, σ. 83-84, 86 καί τ ο ϋ  ’ί δ ιο υ ,  
The transfer of population, σ. 145, 150-1, 154.

2. Σ τ ό  ί δ ι ο ,  σ. 145, βλ. έπίσης P . C h a r a n i s ,  The chronicle of Monemva- 
sia, σ. 154. To χρονικό τής Μονεμβασίας αναφέρει : «Τήν δέ Λακεδαίμονα πόλιν εκ 
βάθρων καί αν τήν Ανεγείραζ και ένοικίσαζ εν avzfj λαόν σνμμικτον Καφήρονζ τε και 
Θρακησίουζ και ’Αρμενίους και λοιπούς άπό διαφόρων τόπων τε και πόλεων επιαννα- 
χθέντας επισκοπήν και αΰθις ταντην κατέστησε και ΰποκεΐαθαι τή τών Πατρών μητρο- 
πόλει έθέσπισεν».

3. Ή  δημιουργία μιας έπισκοπής προϋποθέτει τήν ΰπαρξη όργανωμένης έγκατάστα- 
σης πληθυσμοϋ ή κάποιας πόλης βλ. Η . A h r w e i 11 e r, L ’histoire et la  geographie 
de la  region de Sm yrne entre les deux occupations turques (1081-1317) particu lie- 
rement au XHIe siecle, T ravaux  et Memoires 1 (1965), σ. 1-204, συγκεκριμένα σ. 47. 
Ειδικά γ ιά  τήν επισκοπή Μαΐνης, Γ ε p. Κ ο ν ι δ ά ρ η, Ή  παλαιοτέρα μνεία της Μαΐνης 
καί τής Έ πισκοπής αυτής, Θεολογία 22(1951), σ. 655.

4. Μετά τίς  στρατιωτικές επιχειρήσεις τών βυζαντινών καί τούς έποικισμούς τών 
πληθυσμών στήν Πελοπόννησο τοποθετείται ή δράση τοΰ Νίκοινα.^ Είναι γνωστό’ δτι 
πέθανε τό 998. A . B o n .  Peloponnese, σ. 69-70. Στό βίο του παραδίδεται: ν,Εΐτα τήν 
Δωριέων χώραν καταλαβών καί δύο ναούς εκειαε δειμάμενος και_π'ϊσι τήν μετάνοιαν_κηρν- 
ξας, προς Μαΐνην παρεγένετο». (Σ  π. Λ ά μ π ρ ο υ ,  Ό  βίος Νίκωνος τοΰ Μετανοείτε, 
Νέος Έλληνομνήμων, 3 (1906), σ. 161).

5. "Αγιοι ’Ασώματοι στό Κακό-βουνό στήν Κίττα (10ος α ί.) , "Αγιος Προκόπιος
(9ος α ί.), Ά γ ιο ς  Παντελεήμονας Μπουλαριών (10ος α ί.), Ά γ ιο ς  Νικόλαος Πλάτσας (10ος
α ί.) βλ. έπίσης A. Β ο n, P61oponnese, σ. 69-70.

Θέμα έρευνας άποτελεϊ γιά  τήν Αρχιτεκτονική τής Μάνης ό χρόνος πού άνοικοδομή-
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μεσοβυζαντινής έποχής στή Μάνη, άποτελοΰν ώς ενα βαθμό έκφραση τής θρη
σκευτικότητας τών κατοίκων, μέσα στό πνεύμα τής έποχής καί τοΰ τόπου1, 
παράλληλα δμως υποδηλώνουν καί μιά συγκεκριμένη πολιτική πού άνάπτυσ- 
σε ή βυζαντινή εξουσία σέ ορισμένες περιοχές καί πού τήν ύπαγόρευαν οί συ
γκεκριμένες κάθε φορά, πολιτικές, κοινωνικές καί οικονομικές συνθήκες του 
τόπου.

Στήν προσπάθεια νά προσεγγίσουμε τόν ιστορικό περίγυρο τής Μάνης, 
μέ άφορμή τό ναό τοϋ 'Αγίου Νικολάου τοΰ Γλέζου, είναι απαραίτητο νά στα- 
θοΰμε καί σέ μιά άλλη πλευρά τοΰ θέματος γιά τήν όποία δμως πάλι δέν εχου- 
με συγκεκριμένες μαρτυρίες. 'Ορόλος πού έπαιξε γενικά ή τοπική αριστοκρατία 
φαίνεται πώς ήταν καθοριστικός γιά τήν καλλιτεχνική παραγωγή ιδιαίτερα τοΰ 
13ου αιώνα. Οί ντόπιοι δηλαδή «άρχοντες» είχαν τήν εύκαιρία ιδρύοντας μι
κρούς ή μεγάλους ναούς νά συμβάλουν ούσιαστικά στήν πολιτιστική φυσιογνω
μία τοΰ τόπου τους. Είναι γνωστό δτι άπό τό 12ο αιώνα οί δωρητές δέν άνή- 
καν άποκλειστικά στους κύκλους τής αύλής άλλα καί σέ άλλα κοινωνικά στρώ
ματα2. 'Η άποκέντρωση πού επιτυγχάνεται άπό τό 12ο αιώνα3 εχει σάν απο
τέλεσμα μεταξύ τών άλλων καί τήν καλλιτεχνική άνάπτυξη τών έπαρχιών. Τό 
πολιτιστικό κλίμα πού δημιουργήθηκε εύνόησε, οπως ξέρουμε, τις τοπικές καλ
λιτεχνικές σχολές.

θηκαν τά μεγαλιθικά μνημεία (βλ. παραπάνω σ. 300 σημ. 3 ). Ά πό  τόν M egaw θεωρήθηκαν 
σάν κτίσματα τοϋ 9ου αί. πού έγιναν δηλαδή μέ άφορμή τόν έκχριστιανισμό τής Μάνης στά 
χρόνια τοϋ Βασιλείου Α' (Η. Μ e g a  w , Mani σ. 138-139). ’Επειδή ή άποψη αύτή δέν εύ- 
σταθεΐ πιά, μετά τήν άνακάλυψη τών παλαιοχριστιανικών βασιλικών άπό τόν καθηγητή 
Δρανδάκη, ή χρονολόγησή τους παραμένει προβληματική, Ν. Β. Δ ρ α ν δ ά κ η, Σκαφικαί 
Έρευναι, σ. 216-219. Τό γεγονός ομως οτι οί ναοί αύτοί ϊχουν μιά άρχα’ ι'κή έμφάνιση (Ό  
Ζίας στόν οδηγό τής Ε ν  i Μ e 1 a s, A lte Kirchen und Kloster Griechenlands, Ein Begleiter 
zu den Byzantinischen S tatten , 1976, σ. 227 υποστηρίζει δτι δίνουν τήν έντύπωση προ’ ι·- 
στορικοΰ κτίσματος παρά μεσαιωνικού) καί ή τεχνική τους εΐναι άδρή καί άπλή, οτι εΐναι πο
λυάριθμοι καί τέλος τό γεγονός οτι £χει έπισημανθεϊ σ’ αύτούς τοιχογραφικός διάκοσμος πρώι
μων χρόνων (παράδειγμα ό Ά γ ιο ς  Παντελεήμονας Μπουλαριών, τοΰ όποιου οί τοιχογρα
φίες χρονολογούνται μέ επιγραφή στά 991 /2 μ .Χ .) προϋποθέτει μιά ανοικοδόμηση πού έγι
νε στόν ίδιο χρόνο περίπου καί πιθανόν σέ άρκετά πρώιμη έποχή. Μήπως θά μποροΰσε κα
νείς νά υποθέσει οτι οί κατασκευές αύτές Μγιναν στά χρόνια τών έποικισμών τοΰ Νικηφόρου 
άπό τούς νεοφερμένους πληθυσμούς;

1. Ακόμα καί σήμερα στά άπομακρυσμένα μέρη, μέσα σέ μικρές ή μεγάλες ιδιοκτη
σίες υπάρχει ένας ναός εύλαβικό άφιέρωμα της οικογένειας.

2. Ν. C o u m b a r a k i - P a n s e l i n o u ,  Sain t-P ierre de K alyv ia  - Kouvara, 
σ. 165-166.

3. H . A h r w e i 11 e r, L a  ville byzantine, Guide International d ’ histoire urbai- 
ne 1 Europe, σ. 25.
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Τό συγκεκριμένο θέμα δέν είναι εύκολο νά διερευνηθεΐ άπό τις μαρτυρίες 
τών πηγών γιά τήν περιοχή πού μελετάμε και ετσι δέν μπορούμε παρά νά δια
τυπώσουμε κάποιες υποθέσεις. Οί μεγάλες οικογένειες άπό τή Λακεδαίμονα, 
πού άναφέρει ό καθηγητής Ν. Δρανδάκης1, πιθανόν νά άνήκουν σ’ αυτούς τούς 
«άρχοντες». Δηλαδή ή καλλιτεχνική αύτή παραγωγή μπορεί νά άποδοθεΐ οχι 
μόνο σέ ατομικές πρωτοβουλίες, άλλά κυρίως σέ διοικητικούς παράγοντες.

Θά μπορούσαμε συμπερασματικά νά σημειώσουμε οτι μέσα στίς άντίρ- 
ροπες καλλιτεχνικές τάσεις τοϋ 13ου αιώνα ό ναός τοΰ 'Αγίου Νικολάου ε ί
ναι άντιπροσωπευτικός γιά τήν έποχή ως προς τήν τεχνοτροπία του. Έργο ίκα- 
νοΰ ζωγράφου, πού, καί άν άκόμη ανήκει στό ντόπιο καλλιτεχνικό δυναμικό, 
είναι γνώστης τών έ'ργων πού έξέφραζαν τά νέα ρεύματα καί μάλιστα τής 
μεγάλης τέχνης. Ή  ζωγραφική τοΰ ναοΰ τοΰ Γλέζου έ'ρχεται νά προστεθεί 
στά μνημεία τής Μάνης, τήν ’Επισκοπή καί τούς Μπουλαριούς, πού χαρακτη
ρίζονται άπό τήν ΐδια τάση2, γεγονός πού μαρτυράει, κατά τή γνώμη μας, δε
σμούς τοΰ άπομακρυσμένου αύτοΰ χώρου μέ τή ζωγραφική τών μεγάλων 
κέντρων.

1. Ν. Β. Δ ρ α ν 8 ά κ η, Μέσα Μάνη, σ. 115 κ.έ. σημ. 2,3.
2. Στό ϊ8 ιο , σ. 113-114.
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